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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 ନାମରଅଥର୍ “ପ୍ର ଭୁ ରଦାନ”ଅେଟ।ପ୍ର ଥମଶତା ୀ ମ ଳୀରେନତାମାେନ
ସବର୍ ସ ତି ଭାବେର ମାଥିଉ ହିଁ େଲଖକ ଅଟି େବାଲି ସହମତ େହାଇଥିେଲ,
ଯିଏ 12 ଜଣ େ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 କଅଧ୍ୟୟନେରମାଥିଉସହିତଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାରମଧ୍ୟଏହା
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 ରପର ରାଅନୁଧ୍ୟାନକେଲଏହାପ୍ର ତୀତ

ହୁ ଏ େଯଏହି ପୁ କପାେଲ ାଇନ କି ା ସି ରିୟାେରେଲଖାଯାଇଥାଇପାେର,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 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 ବ୍ୟବହାର
କରି (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
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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)

1ଅବ୍ର ହାମ ସ ାନ ଓ ଦାଉଦ ସ ାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବଂଶାବଳୀ।
2ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଇସ୍ ହାକଯାକୁବ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,ଯାକୁବ, ଯିହୂ ଦା ଓତାହା ଭାଇମାନ ୁ ଜନ୍ମ
େଦେଲ,

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,
11 ବାବିଲକୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହବା ସମୟେର େଯାଶୀୟ ଯିକନୀୟ ଓ ତାହା
ଭାଇମାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ।

12ବାବିଲକୁ 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,
ଏଲୀୟାକିମ ଆେସାର ୁ ଜନ୍ମ େଦଲ,
14ଆେସାର ସାେଦାକ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ସାେଦାକ ଆଖିମ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
ଆଖିମ ଏଲିହୁ ଦ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ,
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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।

17ଏହି ପ୍ର କାେର ସମେ ଅବ୍ର ହାମ ଠାରୁ ଦାଉଦ ପଯର୍ ୍ୟ ଚଉଦ ପୁରୁ ଷ,ଆଉ
ଦାଉଦ 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।

19ଏଥିେର 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।”

22ଭାବବାଦୀ ାରା ପ୍ର ଭୁ ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ
ଏସମ ଘଟିଲା,
23 “େଦଖ, ଜେଣ କନ୍ୟା ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିେବ, ଆଉ େଲାେକ

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

24 ଏଥିେର େଯାେଷଫ ନିଦରୁ ଉଠି ପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହା ୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସହିପରି କେଲ ଓ ନିଜ ଭାଯର୍ ୍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 େକେତକପି 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।”

3 ଏହା ଶୁଣି େହେରାଦ ରାଜା ଓ ତାହା ସହିତ ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ
ଉଦ୍ ବି େହେଲ;
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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 େଦଶରେବଥଲିହିମେର,କାରଣ
ଭାବବାଦୀ ାରା ଏପରି େଲଖାଅଛି,
6 “ଆଉ େଗା ଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶର େବଥଲିହିମ,

ତୁ ଯିହୂ ଦାରପ୍ର ଧାନନଗରସମୂହମଧ୍ୟେରେକୗଣସି ପ୍ର କାେର କୁ୍ଷଦ୍ର ତମେନାହଁୁ ,
କାରଣ େଯ ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିେବ,

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, “ଆପଣମାେନ ଯାଇ େସହି ଶିଶୁ
ସ େର ଠିକ୍ ଭାବେର ଅନୁସ ାନ କର ୁ, ଆଉ ସ ାନ ପାଇଲାକ୍ଷଣି ଆ କୁ
ସ ାଦ ଦିଅ ୁ, େଯପରି ଆେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବା।”

9 େସଥିେର େସମାେନ ରାଜା କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ
ପୂବର୍ େଦଶେର େଯଉଁ ତାରା େଦଖିଥିେଲ, ତାହା େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇ,
େଯଉଁଠାେର ଶିଶୁ ଥିେଲ, େଶଷେର େସହି ାନ ଉପେର ରହିଗଲା। 10 େସମାେନ
ତାରା େଦଖି ମହାନ େର ଅତିଶୟ 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 ରସଉପହାର େଦେଲ। 12ପେର େହେରାଦ
ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ପ୍ନ େର ସତକର୍ ବାଣୀ ପାଇ େସମାେନ ଅନ୍ୟ ପଥ େଦଇ
ଆପଣା େଦଶକୁ ଚାଲିଗେଲ।

ମିସରକୁ ପଳାୟନ
13େସମାେନଚାଲିଯିବା ପେର, େଦଖ,ପ୍ର ଭୁ ରଜେଣ ଦୂତ ପ୍ନ େର େଯାେଷଫ ୁ

ଦଶର୍ ନ େଦଇକହିେଲ, “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, 15ଆଉ େ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
16ଇତିମଧ୍ୟେର େହେରାଦପି 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;



ମାଥିଉ 2:19 5 ମାଥିଉ 3:11

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।” 21 େସଥିେର େସ ଉଠି
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 23 ଓ 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)

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, 6ଆଉଆପଣାଆପଣା ପାପ ୀକାରକରି 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 ଫଳ ଉ କର, 9 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ତ ଆ 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
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େଦେବ। 12 ତାହା ହାତେର କୁଲା ଅଛି, ଆଉ େସ ନିଜ ଖଳା ଉ ମଭାେବ
ପରି ାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରେର ଏକାଠି 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 ଉଠିଆସି େଲ,ଆଉେଦଖ,ଆକାଶଉନ୍ମୁ
େହଲା, ପୁଣି, େସ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ୁ କେପାତ ପରି ଅବତରଣକରି ଆପଣା ଉପରକୁ
ଆସି ବା େଦଖିେଲ। 17ଆଉ େଦଖ, 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। 3ଆଉପରୀକ୍ଷକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ତୁ େ
େଯେବ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , େତେବ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ାକ ରୁ ଟି େହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ।”
4 କି ୁ ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “େଲଖାଅଛି, ‘ମନୁଷ୍ୟ େକବଳ ରୁ ଟିେର ବି 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 ଠିଆକରାଇ 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, େକବଳ ତାହା ର ଉପାସନା କରିବ।’ ”
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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)

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

14 େଯପରି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ 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
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 ଦୁଇ ଭାଇ ୁ ସମୁଦ୍ର େର
ଭଉଁରୀଜାଲ ପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ମ ୍ୟଜୀବୀ ଥିେଲ। 19 େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହରଅନୁଗମନକର, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ମନୁଷ୍ୟଧରିବା
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। 22 େସଥିେର େ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, 24ଆଉତାହା
ବିଷୟେର ଜନରବ ସମୁଦାୟ ସି ରିୟା ଅ ଳ ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା, ପୁଣି, େଲାେକ
ଭୂ ତଗ୍ର , ମୃଗୀେରାଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ଆଦି ନାନା ପ୍ର କାର େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ
ଓଯ ଣାଗ୍ର ସମ ୁ ତାହା ନିକଟକୁଆଣିେଲ,ଆଉେସେସମାନ ୁ ସୁ କେଲ।
25 ପୁଣି, ଗାଲିଲୀ, େଦକାପଲି, ଯିରୂ ଶାଲମ, ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର
ଅପର ପାରିରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଆସି ତାହା ପ ାତ୍  ଗମନ କେଲ।
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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।
9ଶା ି କାରକ େଲାେକ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ ଭାବେର ପରିଚିତ େ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 ,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ। 12 ଆନ କର ଓ ଉ ସିତ ହୁ ଅ, କାରଣ
ଗର୍ େରତୁ ମାନ ର ପୁର ାରପ୍ର ଚୁ ର; େସହିପରିତେସମାେନତୁ ମାନ
ପୂବର୍ ରୁ ଆସିଥିବା 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 ତ ଉପେର
ାପିତ ନଗର ଗୁ େହାଇ ରହି ନ ପାେର;
15 କିବା େଲାକମାେନ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତେଳ ରଖି ନାହିଁ,

ମାତ୍ର ଦୀପରୁ ଖା ଉପେର ରଖି , େସଥିେର ତାହା ଗୃହେର ଥିବା ସମ
େଲାକକୁଆେଲାକ ଦିଏ। 16େସପ୍ର କାେରତୁ ମାନ ରଆେଲାକ େଲାକ
ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର କାଶ ପାଉ, େଯପରି େସମାେନ ତୁ ମାନ ସ ମର୍ େଦଖି
ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରିେବ।
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ବ୍ୟବ ା ସଫଳ ନିମେ ଖ୍ର ୀ
17 ମୁଁ େଯ ବ୍ୟବ ା କି ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା େଲାପ କରିବାକୁ

ଆସିଅଛି,ଏପରିଭାବନାହିଁ; େଲାପକରିବାକୁଆସି ନାହିଁବରଂ ସଫଳ
କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। 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 ଫାରୂ ଶୀମାନ ଧାମ କତା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ନ େହେଲ ତୁ େ 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 ନିଜ ଭାଇ
ସା େର ମିଳିତ ହୁ ଅ, ଆଉ ତାହା ପେର 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 େର ସମପର୍ ଣ
କରିେବ, ଆଉ ତୁ େ କାରାଗାରେର ନିକି୍ଷ େହବ। 26 ମୁଁ ତୁ କୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, ତୁ େ େଶଷ ପାହୁ ଲାଟି ନ ଶୁଝିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ାନରୁ େକୗଣସି
ପ୍ର କାେର ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।

ବ୍ୟଭିଚାର
27ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ,ଉ ଅଛି, ‘ବ୍ୟଭିଚାର କରନାହିଁ।’ 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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29ଆଉ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ଚକୁ୍ଷ େଯେବ ତୁ ର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ
ତାହା ଉପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ି ଦିଅ,କାରଣତୁ 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 ପକ୍ଷେରଲାଭଜନକ।

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,
େସତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀକରାଏ;ଆଉେଯେକହିପରିତ୍ୟ ା ୀ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 ସିଂହାସନ; 35 କି ା ପୃଥିବୀର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ତାହା ର ପାଦପୀଠ; ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହା ମହାରାଜା ନଗରୀ;

36ଆପଣା ମ କର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର େ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)

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। 42େଯତୁ କୁମାେଗ,ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି, େଯତୁ ଠାରୁ ଋଣେନବାକୁ
ଇ ା କେର, ତାହା ପ୍ର ତି ବିମୁଖ ହୁ ଅ ନାହିଁ।

ଶତ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ
(ଲୂକ 6:27,28,32-36)
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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 ଉଦୟକରାି , ପୁଣି,ଧାମ କଓଅଧାମ 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 େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ସି ହୁ ଅ।

6
ଦାନ-ଧମର୍

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 ସମୟେରକପଟୀମାନ ପରି ନିଜସ ୁଖେର ତୂରୀବଜାଅନାହିଁ;
େ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, 4େଯପରି ତୁ ର ଦାନ େଗାପନେର େହବ,
ଆଉତୁ ର ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖି , େ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 ।
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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,
‘େହଆ ମାନ ଗର୍ ପିତା,
ତୁ ନାମ ପବିତ୍ର େବାଲି ମାନ୍ୟ େହଉ।
10ତୁ ର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। େଯପରି ଗର୍ େର,
େସହିପରି ପୃଥିବୀେର ତୁ ର ଇ ା ସଫଳ େହଉ।
11ଆଜିଆ ମାନ ୁ ପ୍ର େୟାଜନୀୟଆହାର ଦିଅ।
12ଆେ ମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନ ୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ,

େସପରି ଆ ମାନ ର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କର।
13ପରୀକ୍ଷାେରଆ 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
16 ଉପବାସ 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 ,
େସ ତୁ କୁ ଫଳ େଦେବ।

ଗର୍ େର ସି ତ ଧନ
(ଲୂକ 12:33-34)

19 େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳ କ୍ଷୟ କେର ପୁଣି, େଚାରମାେନ ସି ି
କାଟି େଚାରି କରି , ଏପରି ପୃଥିବୀେରଆପଣାଆପଣା ନିମେ ଧନ ସ ୟ
କର ନାହିଁ; 20 ମାତ୍ର େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳ ନ ନ କେର ଏବଂ
େଚାରମାେନ ସି ି କାଟି େଚାରି ନ କରି , ଏପରି ଗର୍ େର ଆପଣା ଆପଣା
ନିମେ ଧନ ସ ୟ କର, 21କାରଣ େଯଉଁଠାେର ତୁ ର ଧନ, େସହିଠାେର
ମଧ୍ୟ ତୁ ର ମନ।

ଶରୀରର େଜ୍ୟାତିଃ
(ଲୂକ 11:34-36)
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22ଚକୁ୍ଷ ଶରୀରରପ୍ର 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
ଉଭୟରଦାସ େ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? 26ଆକାଶର 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?

27 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଚି ା କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁଷର
େଗାଟିଏ ମୁହୂ ର୍ ମଧ୍ୟ ବୃି କରିପାେର? 28ଆଉ ବ ନିମେ କାହିଁକି
ଚି ା କରୁ ଅଛ? େକ୍ଷତ୍ର ର ପୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଭାବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କର,
େସଗୁଡ଼ିକ କିପରିବଢ଼ି ; େସସବୁପରିଶ୍ର ମକରି ନାହିଁ, କି ା ସୂତାକାଟି
ନାହିଁ, 29 ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଶେଲାମନ ସୁ ା ଆପଣାର
ସମ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିକ ପରି ବିଭୂଷିତ 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?
31ଏଣୁ କଅଣ ଖାଇବା? ଅବା କଅଣ ପିଇବା? କିଅବା କଅଣ ପି ି ବା? ଏହା
କହି ଚି ି 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 ଥମେରତାହା ରାଜ୍ୟ ଓଧାମ କତା
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ।
34ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚି ି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିେଜ ନିଜ ପାଇଁ
ଚି ା କରିବ।ଆଜିର କ ଆଜି ପାଇଁ ଯେଥ ।
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7
ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରିବା
(ଲୂକ 6:37,41,42)

1 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବିଚାରିତ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର
ନାହିଁ। 2 କାରଣ େଯଉଁ ବିଚାରେର ବିଚାର କର, େସହି ବିଚାରେର
ତୁ େ ମାେନ ବିଚାରିତ େହବ; ପୁଣି, େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହି
ମାପେର ତୁ ମାନ ୁ ମପାଯିବ। 3ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ଭାଇର ଆଖିେର
ଥିବା କୁଟାଟିକକ େଦଖୁଅଛ, କି ୁ ତୁ ନିଜ ଆଖିେର େଯଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି,
ତାହା ଭାବି େଦଖୁ ନାହଁ? 4ଅଥବା ତୁ େ କିପରି ଆପଣା ଭାଇ କି କହିବ,
ଆସ,ତୁ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକବାହାରକରିଦିଏ? ଆଉେଦଖ,ତୁ ଆଖିେର
କଡ଼ିକାଠ ଅଛି! 5 େର କପଟୀ, ଆେଗ ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର
କରିପକାଅ, ତାହା ପେର ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା
ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର େଦଖି ପାରିବ। 6 ପବିତ୍ର ପଦାଥର୍ କୁକୁରମାନ ୁ ଦିଅ
ନାହିଁ, କି ା ତୁ ମାନ ର ମୁ ା ଘୁଷୁରିମାନ ଆଗେର ପକାଅ ନାହିଁ,
କାେଳେସମାେନେସହିସବୁେସମାନ ପାଦତେଳଦଳିେଦେବଓବୁଲିପଡ଼ି
ତୁ ମାନ ୁ ବିଦୀ ର୍ କରିେଦେବ।

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

7ମାଗ, େସଥିେର ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ; େଖାଜ, େସଥିେର ତୁ େ ମାେନ
ସ ାନ ପାଇବ; ାରେର ଆଘାତ କର, େସଥିେର ତୁ ମାନ ନିମେ
ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। 8କାରଣ େଯ େକହି ମାେଗ, େସପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ
ସ ାନ ପାଏ; ଆଉ, େଯ ାରେର ଆଘାତ କେର, ତାହା ନିମେ ଫିଟାଇ
ଦିଆଯିବ। 9 କି ା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରଏପରି େକଉଁ େଲାକଅଛି, େ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 ମଦାନେଦଇଜାଣ, େତେବତୁ 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)

12ଅତଏବ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଯାହାସବୁ କର ୁ େବାଲି ଇ ା
କର, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନ ପ୍ର ତି େସହିସବୁ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା ର ସାର। 13ସଂକୀ 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 େ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)
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15 ଭ 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 ୁ ଚି ି 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 ଗଛମ ଫଳଫେଳ। 18ଭଲଗଛମ ଫଳଫଳିନପାେର, କିଅବା
ମ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନ ପାେର। 19 େଯେକୗଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ
ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁେର ପକାଯାଏ। 20ଅତଏବ େସମାନ ଫଳ
ାରା ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଚି ି ବ।
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 25:12; ଯିଶାଇୟ 29:13)

21େମାେତ ‘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 ଭୂତମାନ ୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉତୁ
ନାମେର କି ଅେନକଆ 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 େଲାକ ସଦୃଶ
େହବ। 25ବଷର୍ ା େହଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା ପୁଣି, ବତାସ ବହିଲା ଓ େସହି ଘରକୁ
ଧ ା ମାରିଲା,ଆଉତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପେର ତାହାର
ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। 26ଆଉ େଯ େକହି େମାହର ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ
କେର ନାହିଁ, େସ ବାଲି ଉପେର ଘର ତିଆରି କରିବା ଜେଣ ମୂଖର୍ େଲାକ
ଭଳି େହବ। 27 ବଷର୍ ା େହଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା ପୁଣି, ବତାସ ବହିଲା ଓ େସହି
ଘରକୁ ଧ ା ମାରିଲା,ଆଉତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, ତାହାର ପତନଭୟ 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, 29କାରଣ େସ େସମାନ ରଶା ୀମାନ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ େଦଇ
ଅଧିକାରପ୍ର ା ବ୍ୟି ପରି େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ।

8
କୁ େରାଗୀର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 1:40-45; ଲୂକ 5:12-16)
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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। 4ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ସାବଧାନ, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କି ୁ ଯାଅ, ନିଜକୁ ଯାଜକ ୁ
େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶା େଯଉଁ େନୖେବଦ୍ୟ ବିଷୟେରଆେଦଶ େଦଇଅଛି ,
ତାହା େସମାନ ପାଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ଉ ଗର୍ କର।”

େରାମୀୟ େସନାପତି ବି ାସ
(ଲୂକ 7:1-10)

5ଯୀଶୁ 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 ପେଦ ଆଜ୍ଞା କର ୁ, େମାହର
ଦାସ ସୁ େହବ। 9କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ 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।

10 ଯୀଶୁ 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
େଭାଜନେରବସିେବ, 12ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ ାନମାେନ ବାହାର ଅ କାରେର
ପକାଯିେବ; େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦ ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।”

13 ଆଉ ଯୀଶୁ 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।

16 ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ େଲାକମାେନ ଅେନକ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ, େସଥିେର େସ କଥା ମାତ୍ର େକ ଭୂ 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।’ ”
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ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ େହବାର େଯାଗ୍ୟତା
(ଲୂକ 9:57-62)

18ଯୀଶୁ 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 ଆଉଜେଣତାହା ୁ କହିେଲ, େହପ୍ର ଭୁ ,ପ୍ର ଥେମଯାଇ
େ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। 25ଆଉ େସମାେନ ପାଖକୁ
ଆସି ତାହା ୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ରକ୍ଷା କର ୁ, ଆେମ ମଲୁ।

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 ଜଣ ଭୂ 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 ାର କରି କହିେଲ, େହ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , ତୁ ସା େର
ଆ ମାନ କଅଣ ଅଛି? ସମୟ ନ େହଉଣୁ ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ଯ ଣା େଦବା
ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଲ?

30ଆଉେସମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର େଗାଟିଏବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲଚରୁ ଥିଲା। 31ଏଥିେର
ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ ତାହା ୁ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଯେବ ଆ ମାନ ୁ ଛଡ଼ାଅ,
େତେବ ଘୁଷୁରିପଲ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦିଅ। 32ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ।”
େସଥିେର େସମାେନ ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ଭିତେର ପଶିେଲ; ଆଉ େଦଖ,
ଘୁଷୁରିପଲଅତି େବଗେରେଦୗଡ଼ିଯାଇତୀଖ ାନ େଦଇସମୁଦ୍ର େରପଡ଼ି ବୁଡ଼ିମେଲ।
33 ପୁଣି,ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନପଳାଇଗେଲଏବଂ ନଗରକୁଯାଇସମ ଘଟଣା
ଓ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, େସହିସବୁ ଜଣାଇେଲ। 34ଆଉ
େଦଖ, ନଗରର ସମ େଲାକ ଯୀଶୁ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସି େଲ, ପୁଣି,
ତାହା ୁ େଦଖି େସମାନ ସୀମାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବିନତି କେଲ।
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9
ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀର ସୁ ତା
(ମାକର୍ 2:1-12; ଲୂକ 5:17-26)

1 େସଥିେର ଯୀଶୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ପାରି େହେଲ ଓ ନିଜ ନଗରକୁ ଆସି େଲ।
2ଆଉ େ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।

4ଯୀଶୁ େସମାନ ମନର ଚି ା ଜାଣି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନଆପଣାଆପଣା
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 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିପାର,” ଏଥିପାଇଁ େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ
କହିେଲ, “ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ େନଇଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ।” 7 େସଥିେର
େସ ଉଠି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। 8 ତାହା େଦଖି େଲାକସମୂହ ଭୟ କେଲ,
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)

9ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉଯାଉମାଥିଉ ନାମକଜେଣବ୍ୟି ୁ କରଆଦାୟ ାନେର
ବସି ଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” େସଥିେର େସ
ଉଠି ତାହା ର ଅନୁଗମନ କେଲ।

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

12 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “ସୁ େଲାକମାନ ର େବୖଦ୍ୟଠାେର
ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁ େଲାକମାନ ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 13 କି ୁ
‘ଆେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ 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
ଆସିଅଛି।”

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

14 େସହି ସମୟେର େଯାହନ ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ,
ଆେ ମାେନଓଫାରୂ ଶୀମାେନଉପବାସକରୁ , କି ୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାେନଉପବାସ
କରି ନାହିଁ କାହିଁକି?

15 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବର େଯପଯର୍ ୍ୟ ବରଯାତ୍ର ୀମାନ ସହିତ
ଥାଆି , େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ କି େଶାକ କରିପାରି ? କି ୁ ସମୟଆସିବ,
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େଯେତେବେଳେସମାନ ଠାରୁ ବର ୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ,ଆଉେସେତେବେଳ
େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।

16 େକହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁ ଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହିଁ, କାରଣ
େସହି ତାଳି ଲୁଗାରୁ େବଶୀ ଛି ାଇନିଏ ଏବଂଆହୁ ରି ଅଧିକ ବଡ଼ ଚିରା ହୁ ଏ।
17ଆଉେଲାେକ ନୂଆଦ୍ର ା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,ଉଭୟରକ୍ଷା 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 ପାଖକୁଆସି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ, େମାହର ଝିଅଟି ଏହିକ୍ଷଣି ମରିଗଲା, କି ୁ
ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପେର ହ େଥାଇବା େହଉ ୁ, ଆଉ େସ ବି ବ। 19 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ଉଠି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ତାହା ପଛେର ଗେଲ।

20ଆଉ େଦଖ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ଜେଣ ୀେଲାକ ପଛଆଡ଼ୁ
ଆସି ତାହା ଲୁଗାର ଝୁ ା ଛୁଇଁଲା, 21କାରଣ େସ ମେନ ମେନ କହୁ ଥିଲା, େକବଳ
ତାହା ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ ମୁଁ ସୁ େହବି।

22 କି ୁ ଯୀଶୁ ବୁଲିପଡ଼ି ତାହାକୁ େଦଖି କହିେଲ, “ବେ ,ସାହସଧର, େ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, ଆଉ େସ ଉଠିଲା। 26 ପୁଣି, ଏହି କଥା େସହି
େଦଶଯାକ ବ୍ୟାପିଗଲା।

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 ପେଛ ଚାଲି
ଉ ର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଦାଉଦ ସ ାନ, ଆ ମାନ ୁ ଦୟା
କର ୁ। 28 ପୁଣି, େସ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରେ େସହି ଅ ମାେନ ତାହା ପାଖକୁ
ଆସି େଲ।ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େଯଏହା 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

ଅନୁସାେରତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟୁ ।” 30ତହିଁେର େସମାନ ରଆଖି ଫିଟିଗଲା।
ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଅତି ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏ ବିଷୟ
େଯପରି େକହି ନ ଜାେଣ।” 31 ମାତ୍ର େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େସହି େଦଶଯାକ
ତାହା କୀ ପ୍ର ଚାର କେଲ।

ମୂକକୁ ବାକ୍ ଶି ପ୍ର ଦାନ
(ମାଥିଉ 12:22,23; ଲୂକ 11:14)
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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 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 ସିନା ପ୍ର ଚୁ ର,ମାତ୍ର
କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାେନ ଅ , 38ଏଣୁ 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)

1ଇତିମଧ୍ୟେର େସ ଆପଣା ବାର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ ଅଶୁଚି
ଆ ା ଛଡ଼ାଇବା ନିମେ େସମାନ ଉପେରଅଧିକାର େ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 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, ଭୂତମାନ ୁ 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। 11 ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ େଯେକୗଣସି ନଗରେର କି ଗ୍ର ାମେରପ୍ର େବଶକରିବ, େସଠାେର
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େକଉଁ େଲାକ େଯାଗ୍ୟ, ତାହା ଅନୁସ ାନ କର, ପୁଣି, ନ ଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସଠାେର ରୁ ହ। 12 ଆଉ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର ତାହାକୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦକର; 13େସହି ଗୃହଯଦି େଯାଗ୍ୟ, େତେବତାହାପ୍ର ତି ତୁ ମାନ
ଶା ି ବ ର୍ୁ , କି ୁ ତାହା ଯଦି େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ଶା ି
ତୁ ମାନ ପାଖକୁ େଫରିଆସୁ।

14 ପୁଣି, େଯ େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ ଅବା ତୁ ମାନ
କଥା ଶୁଣିବନାହିଁ, େସହି ଗୃହରୁ କି ା େସହିନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା େବେଳ
ତୁ 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)

16 “େଦଖ, ବାଘମାନ ମଧ୍ୟେର େମ ାମାନ ପରି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ପଠାଉଅଛି, ଅତଏବ ସପର୍ ପରି ବୁି 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,କାରଣକଅଣ
କହିବ,ତାହା େସହି ସମୟେରତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ। 20େଯଣୁତୁ େ ମାେନ
ବ ା ନୁହଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ ପିତା ଆ ା େଯ କି ତୁ ମାନ ଅ ରେର
କଥା କହି , େସ ବ ା ଅଟି ।

21ଭାଇ 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।”

ଭୟ କର ନାହିଁ
(ଲୂକ 12:2-7)
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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। 28ଆଉ େ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
େକଶହିଁଗଣାଯାଇଅଛି। 31ଏଣୁଭୟକରନାହିଁ,ତୁ େ ମାେନଅେନକ
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। 33 ମାତ୍ର
େ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 ପୃଥିବୀେରଶା ି େଦବାକୁଆସିଅଛି,ଏହା ମେନକରନାହିଁ;
ଶା ି େଦବାକୁ ନଆସି ବରଂ ଖ େଦବାକୁ ଆସିଅଛି। 35କାରଣ ମୁଁ
‘ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ର ର ଓ

ମାତା ସହିତ କନ୍ୟାର ପୁଣି,
ଶାଶୁ ସହିତ େବାହୁ ର ବିେରାଧ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଅଛି,

36ଆଉମନୁଷ୍ୟର 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 ମ କେର,
େସ େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 38ଆଉ େଯ ଆପଣା କଶ େନଇ େମାହର
ଅନୁଗମନ ନ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 39 େଯଆପଣା ଜୀବନ
ବ ାଏ, େସତାହାହରାଇବ,ଆଉେଯେମା ନିମେ ଆପଣାଜୀବନହରାଏ,
େ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 ହଣ କେର।
41 େଯ ଭାବବାଦୀ ୁ ଭାବବାଦୀ େବାଲି ଗ୍ର ହଣ କେର, େସ ଭାବବାଦୀ
ପୁର ାର ପାଇବ। ଆଉ େଯ ଧାମ କ ବ୍ୟି ୁ ଧାମ କ େବାଲି ଗ୍ର ହଣ
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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 ୁ ସତ୍ୟକହୁ ଅଛି, େସ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ଆପଣା 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, 3ଯାହା ରଆଗମନେହବ,
େସହି ବ୍ୟି କି ଆପଣ, ଅବା ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବୁ?

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 ,
ବଧିରମାେନଶ୍ର ବଣକରି , ମୃତମାେନଉ ାପିତହୁ ଅି , ପୁଣି,ଦରିଦ୍ର ମାନ
ନିକଟେର ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରିତହୁ ଏ; 6ଆଉ, େଯେକହିେମାʼଠାେର 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? 8ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନକଅଣେଦଖିବାପାଇଁବାହାରିଯାଇଥିଲ?
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 େକହିଉ େହାଇନାହା ି ;ତଥାପି ଗର୍ ରାଜ୍ୟେର
େଯ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ, େସ ତାହା ଠାରୁ ମହାନ। 12 ଆଉ, ବାି ଜକ େଯାହନ
ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ବଳେର ଆକ୍ର ା େହଉଅଛି; ପୁଣି,
ବଳେରଆକ୍ର ମଣକାରୀମାେନ ପରାକ୍ର ମେର ତାହା ଅଧିକାର କରୁ ଅଛି ।

13କାରଣ ସମ ଭାବବାଦୀ ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବାି ଜକ େଯାହନ
ସମୟପଯର୍ ୍ୟ ଭାବବାଣୀକରୁ ଥିେଲ। 14ଆଉ,ତୁ େ ମାେନେଯେବଗ୍ର ହଣ
କରିବାକୁ ଇ ା କର, େତେବ େଯଉଁ ଏଲୀୟ ଆସିବାର ଅଛି, ଏ େସହି।
15ଯାହାର କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।
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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 େ ମାେନଛାତିେରମାରି େହଲନାହିଁବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷ େସମାନ
ପରି।’

18 କାରଣ େଯାହନ ଆସି େଭାଜନପାନ କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େଲାେକ
କହି , ‘େସ ଭୂତଗ୍ର ।’ 19 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସି େଭାଜନପାନ କରି , ଆଉ
େଲାେକ କହି , େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁ କ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ର ାହୀ ଓ
ପାପୀମାନ ରବ ୁ ;ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନଆପଣାକମର୍ ାରାଯଥାଥର୍ େବାଲିପ୍ର ମାଣିତ
େହଲା।”

ଅବି ାସୀ ନଗରର ବିଚାର
(ଲୂକ 10:13-15)

20େସେତେବେଳେଯଉଁ େଯଉଁନଗରେରତାହା ରଅଧିକାଂଶଆ ଯର୍ ୍ୟରକାଯର୍ ୍ୟ
କରାଯାଇଥିଲା, େସହି େସହି ନଗରକୁ େସ ତିର ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରି ନ ଥିେଲ। 21 “ହାୟ,ଦ ରପାତ୍ର େ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 ି ପାଉଁଶେରବସି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିଥାଆେ । 22ତଥାପି
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର ତୁ ମାନ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େସାର
ଓ ସୀେଦାନର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ।

23 ଆଉ େର କଫନର୍ ାହୂମ, ତୁ କଅଣ ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ତ େହବୁ?
ପାତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େତାର ଅେଧାଗତି େହବ, କାରଣ େତାʼ 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।
27େମାହର ପିତା କ ର୍ୃ କସମ ବିଷୟେମାʼଠାେରସମପ ତେହାଇଅଛି,
ଆଉପୁତ୍ର ୁ େକହିଜାେଣନାହିଁ, େକବଳପିତାଜାଣି , ପୁଣି, ପିତା ୁ େକହି
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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 େ ମାେନଆପଣା ଆପଣା ଆ ାେର ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ; 30 େଯଣୁ େମାହର
ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ େମାହରଭାର 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 ।

3 ମାତ୍ର େ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 େକବଳଯାଜକମାନ େଭାଜନକରିବା 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? 6ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
ମ ି ର ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏଠାେର ଅଛି।

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

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

9 େସ େସହି ାନରୁ ଚାଲିଯାଇ େସମାନ ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େ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 ନଉଠାଇବ,ଏପରି େଲାକତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏଅଛି? 12େତେବ,
େମ ାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟଆହୁ ରି େକେତଅଧିକ େଶ୍ର ।ଏଣୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେରମ ଳ
ସାଧନ କରିବା ବିଧିସ ତ।
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13 େସେତେବେଳ େସ େସହି େଲାକ ୁ କହିେଲ, ତୁ ର ହାତ ବଢ଼ାଅ।”
େସଥିେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ତାହା ଅନ୍ୟ ହାତ ପରି ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା।
14 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନବାହାରିଯାଇତାହା ୁ ବିନାଶକରିବାପାଇଁ ତାହା ବିରୁ େର
ମ ଣା କେଲ।

ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ ଦାସ
(ଯିଶାଇୟ 42:1-4)

15 ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି େସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି, ଅେନେକ
ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ,ଆଉ େସ ସମ ୁ ସୁ କେଲ 16ଏବଂ 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 ?

24ମାତ୍ର ଫାରୂ ଶୀମାେନତାହା ଶୁଣି କହିେଲ,ଏ େଲାକଟା ଭୂ ତପତି ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର
ବିନା ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଏ ନାହିଁ। 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 େହାଇଆପଣା ବିରୁ େରଉେଠ,ତାହା ି ର େହାଇରହିବ ନାହିଁ।

26ଆଉ, ଶୟତାନ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ, ତାହାେହେଲ େସ ବିଭ
େହାଇଆପଣା ବିରୁ େରଉଠିଲାଣି େତେବତାହାରରାଜ୍ୟ କିପ୍ର କାେର ି ର
େହାଇ ରହିବ?

27 ମୁଁ େଯେବ ବାଲ୍ ଜିବୂଲ୍ ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନ ୁ ବାହାର କେର
େତେବ ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣ କାହା ସାହାଯ୍ୟେର େସମାନ ୁ ବାହାର
କରି । ଏଣୁ େସମାେନ ହିଁ ତୁ ମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା େହେବ। 28 କି ୁ
ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନ ୁ 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
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ସିନା 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 େରକଥା କହିବ,ତାହାକୁ
କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ,ମାତ୍ର େଯେକହିପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େରକଥାକହିବ,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 କଥା କେହ। 35ଉ 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 ରେଦେଲେହ ଗୁରୁ ,ଆେ ମାେନଆପଣ ଠାରୁ େଗାଟିଏ ଚି େଦଖିବାକୁଇ ା
କରୁ ଅଛୁ। 39 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଉ ରେଦେଲ, “ଦୁ ଓବ୍ୟଭିଚାରୀବଂଶ 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 ଭୂଗଭର୍ େର ରହିେବ।

41ନୀନିବୀସହରରେଲାକମାେନ ବିଚାରେରଏହିବ ର୍ ମାନ ପୁରୁ ଷସହିତ
ଉଠିଏମାନ ୁ େଦାଷୀକରିେବ,କାରଣେସମାେନ ଯୂନସ ପ୍ର ଚାରେରମନ-
ପରିବ ର୍ ନକେଲ,ଆଉେଦଖ, ଯୂନସ ଅେପକ୍ଷାମହତ ବିଷୟଏ ା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 ଆସିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଶେଲାମନ ଅେପକ୍ଷା
ମହତ ବିଷୟ ଏ ାନେର ଅଛି।”
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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 ନାହିଁ। 44 େସଥିେର
େସ କୁେହ, ମୁଁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, େମାହର େସହି ଘରକୁ
େଫରିଯିବି; ପୁଣି, େସ ଆସି ତାହା ଶୂନ୍ୟ, ମାଜ ତ ଓ ସୁେଶାଭିତ େଦେଖ।
45 େସେତେବେଳ େସ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ମ ଆଉ ସାତଟା ଆ ା
ସା େରେନଇଆେସ, ପୁଣି, େସମାେନପ୍ର େବଶକରିେସଠାେରବାସକରି
ଆଉେସହି େଲାକରପ୍ର ଥମଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷଦଶା 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 େମାହରଭାଇ,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 ପାଖେରବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକଏକତ୍ର େହବାରୁ େସଯାଇ େଗାଟିଏ େନୗକାେର
ବସି େଲ, ପୁଣି, େଲାକସମୂହ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ।

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

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

ଓଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣି ନାହିଁକି ବୁଝି ନାହିଁ;ଏଣୁ ମୁଁ େସମାନ ୁ ଦୃ ା
ାରା କଥା କହୁ ଅଛି।

14ଆଉ 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
ଓଆପଣା ଆପଣା ଆଖି ବୁଜିେଲ,

େଯପରି େସମାେନଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ
ଓ କାନେର ଶୁଣିେବ ନାହିଁ,
ଆଉହୃ ଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହିଁ,

ପୁଣି, େଫରିଆସିେବନାହିଁ,ଆଉଆେ େ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 ୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ଯାହା 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 ଭୂମି ସଦୃଶ।

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

22 େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁେଣ, ପୁଣି, ସାଂସାରିକ ଚି ା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ
ଚାପିପକାଏ, ଆଉ େସ ଫଳହୀନ ହୁ ଏ, େସହି ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା
କ କମୟ ଭୂମି 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 ଭୂମି ସଦୃଶ।”

ବାଳୁ ାର ଦୃ ା
24ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା େଦଇକହିେଲ, “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଆପଣା

େ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
ଫଳଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ ବାଳୁ ା ମଧ୍ୟ େଦଖାଗଲା।

27 େସଥିେର ଘରମାଲିକ ଦାସମାେନ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ,
‘ସାଆେ ,ଆପଣକଅଣନିଜେକ୍ଷତେରଭଲବିହନବୁଣିନ ଥିେଲ? େତେବ
ବାଳୁ ାଗୁଡ଼ାକ େକଉଁଠାରୁ େହଲା?’ 28 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ଜେଣ
ଶତଏହା କରିଅଛି।’ ପୁଣି,ଦାସମାେନତାହା ୁ କହିେଲ,ଆେ ମାେନଯାଇ
େସଗୁଡ଼ାକ ଉପାଡ଼ି ଏକାଠି କରୁ , ଏହା କଅଣଆପଣ ରଇ ା?

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 ଅମାରେର ସଂଗ୍ର ହ କରି ରଖ।’ ”

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

31େସ େସମାନ ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା େଦଇକହିେଲ, “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଏପ୍ର କାର
େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି,ଯାହା େନଇଜେଣ େଲାକଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର
ବୁଣିଲା। 32 ତାହା 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)

33େସ େସମାନ ୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃ ା କହିେଲ, “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଖମୀରସଦୃଶ;
ଜେଣ ୀତାହା େନଇମହେଣମଇଦାମଧ୍ୟେରେଘାଡ଼ାଇରଖିଲାଆଉେସ
େଶଷେର ସମ ଖମୀରମୟ େହଲା।”

ଦୃ ା ଓ ଭାବବାଣୀ
(ମାକର୍ 4:33-34)



ମାଥିଉ 13:34 31 ମାଥିଉ 13:50

34 ଏହି 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 ା
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

ବଣିକଭଳି। 46େଗାଟିଏ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମୁ ା େଦଖି େସ ଯାଇଆପଣାର 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
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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)

53ଯୀଶୁ 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 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?

57ଆଉ, େସମାେନତାହା ଠାେର ବି ପାଇେଲ। କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଭାବବାଦୀ ନିଜ େପୖତୃ କ ନଗର ଓ ପରିବାର ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସିଠାେର
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।

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

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

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

10 ପୁଣି, େଲାକ ପଠାଇ ବ ୀଶାଳାେର େଯାହନ ମ କ େଛଦନ କରାଇେଲ,
11ଆଉ ତାହା ର ମ କ େଗାଟିଏ ଥାଳିେର ଅଣାଯାଇ େସହି ବାଳିକାକୁ ଦିଆଗଲା,
ପୁଣି, େସ ଆପଣା ମାଆ ନିକଟକୁ ତାହା େନଇଗଲା। 12 େସଥିେର ତାହା
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ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସି 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)

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

15 େବଳ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି 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 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)

22େସହିକ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ତାହା ଆଗେରଅପରପାରିକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇେଲ, ପୁଣି, େସ ଇତିମଧ୍ୟେର େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ।
23 େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦଲା ପେର େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇ
ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଗେଲ, 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 ତଭୂ ତ;ଆଉ, େସମାେନଭୟେର ଚି ାର କେଲ। 27 କି ୁ ଯୀଶୁ
େସହିକ୍ଷଣି େସମାନ ସହିତକଥାବା ର୍ ା କରି କହିେଲ “ସାହସଧରଏତ 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 ଜଳ ଉପେର ଚାଲି ଯୀଶୁ ପାଖକୁ
ଗେଲ। 30ମାତ୍ର େସ ପବନ େଦଖି ଭୟ କେଲ, ପୁଣି, ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚି ାର କରି
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େମାେତ ରକ୍ଷା କର ୁ।
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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 ।

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 ାନର େଲାକମାେନ ତାହା ୁ 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
ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, 2 ଆପଣ 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 ରାଗତ ରୀତିନୀତି 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 ,
8 ‘ଏହି ଜାତି ମୁଖେରଆ କୁ ସମାଦର କରି ,

କି ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟଆ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ।
9େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧମର୍ ର ଉପେଦଶବାଣୀ େବାଲି ଶିକ୍ଷା

େଦଇ ବୃଥାେରଆ ରଆରାଧନା କରି ।’ ”

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

10ଆଉ ଯୀଶୁ େଲାକମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଶୁଣ ଓ ବୁଝ;
11 ମୁଖେର ଯାହା ପ୍ର େବଶ କେର, ତାହା େଯ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର, ଏପରି
ନୁେହଁ, କି ୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାେର, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର।”
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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
ନାହା ି , େ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 ହିଁମନୁଷ୍ୟକୁଅଶୁଚିକେର, କି ୁ ଅଧୁଆହାତେରଖାଇବାମନୁଷ୍ୟକୁ
ଅଶୁଚି କେର ନାହିଁ।”

କିଣାନୀୟା ୀର ବି ାସ
(ମାକର୍ 7:24-30)

21ଯୀଶୁ େସହି ାନରୁ ଅଲଗା େହାଇ େସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅ ଳକୁ ଚାଲିଗେଲ।
22ଆଉ େଦଖ, େସହି ସୀମାରୁ ଜେଣ କିଣାନୀୟ ୀ ଆସି ଉ ରେର କହିବାକୁ
ଲାଗିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଦାଉଦ ସ ାନ, େମାେତ ଦୟା କର ୁ, େମାହର ଝିଅଟି ଅତି
ଭୟ ରଭାବେରଭୂ 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 ର
ବଡ଼ ବି ାସ, ତୁ ର ଇ ାନୁସାେର ତୁ 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)

29ଯୀଶୁ େ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।
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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।

ଚାରି ହଜାର େଲାକ ୁ େଭାଜନ କରାଇବା
(ମାକର୍ 8:1-10)

32ଆଉଯୀଶୁଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ନିକଟକୁଡାକି 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। 37 ଆଉ
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 େଦଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ମଗଦାନ ସୀମାକୁ 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, ‘ଭଲପାଗ େହବ,କାରଣଆକାଶଲାଲ୍
େହାଇଅଛି।’

3ଆଉପ୍ର ାତଃକାଳେରକହିଥାଅ, ‘ଆଜିଝଡ଼େହବ,କାରଣଆକାଶଲାଲ୍
ଓ େମଘୁଆ େହାଇଅଛି।’ ତୁ େ ମାେନ ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣର େଭଦାେଭଦ
ବୁଝି ପାରୁ ଅଛ, କି ୁ କାଳର ଲକ୍ଷଣସବୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହଁ? 4 ଦୁ ଓ
ବ୍ୟଭିଚାରୀ 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
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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 ପାଖେରରୁ ଟି ନାହିଁେବାଲିକାହିଁକିପର ର
ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛ?

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

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

ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ ରୂ େପ ପିତର ୀକାର
(ମାକର୍ 8:27-30; ଲୂକ 9:18-21)

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। 15େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “କି ୁ ମୁଁ କିଏ େବାଲି ତୁ େ ମାେନକଅଣ
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 ପଥରଉପେର ମୁଁଆପଣା ମ ଳୀ
େତାଳିବି,ଆଉପାତାଳର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ।

19 ମୁଁ ତୁ ୁ ଗର୍ ରାଜ୍ୟର ଚାବି େଦବି,ଆଉତୁ େ ପୃଥିବୀେରଯାହା 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 ର
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ଆପଣ ୁ ଦୟା କର ୁ, ଏହା ଆପଣ ପ୍ର ତି େକେବ େହଁ ନ ଘଟୁ । 23 କି ୁ ଯୀଶୁ
ବୁଲିପଡ଼ି ପିତର ୁ କହିେଲ, “େମାଆଗରୁ ଦୂରହୁ 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 େସଆପଣାକୁ 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।
26ଆଉ 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
ଆଗମନକରିେବଏବଂ େସେତେବେଳେସପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁତାହାରକମର୍
ଅନୁସାେରଫଳେଦେବ। 28 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର
ଆପଣା ରାଜ୍ୟେରଆଗମନନ େ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। 2 ଆଉ େସ େସମାନ
ଆଗେର ରୂ ପା ରିତ େହେଲ; ତାହା ର ମୁଖ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପରି ଉ ଳ ଓ ତାହା ବ
ଆେଲାକ ପରି ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ େହଲା।

3 ପୁଣି, େଦଖ, େମାଶା ଓ ଏଲୀୟ ତାହା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିବା େସମାନ ୁ
େଦଖାଗଲା। 4 େସଥିେର ପିତର ଯୀଶୁ ୁ 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, “ଏଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର ଏହା ଠାେରଆ ର
ପରମ ସେ ାଷ ଏହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।” 6ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗେଲ
ଓ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେଲ। 7 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଆସି େସମାନ ୁ ଶର୍ କରି କହିେଲ,
“ଉଠ,ଭୟକରନାହିଁ।” 8 ପୁଣି, େସମାେନ ଉପରକୁ ଚାହିଁ େକବଳ ଯୀଶୁ
ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ।
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9 େସମାେନ ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନ ଉଠିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏ ଦଶର୍ ନର
କଥାକାହାରିକୁ କୁହନାହିଁ।” 10 ପୁଣି, ଶିଷ୍ୟମାେନତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ
ଶା ୀମାେନ କାହିଁକି କହି େଯ,ପ୍ର ଥମେର ଅବଶ୍ୟ ଏଲୀୟ ରଆଗମନ େହବ?

11 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ଏଲୀୟ ଆସି 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 େଯେସମାନ ୁ ବାି ଜକ
େଯାହନ ବିଷୟେର କହିେଲ, ଶିଷ୍ୟମାେନ େସେତେବେଳ ତାହା ବୁଝିେଲ।

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

14 ପେର େସମାେନ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଆସେ ଜେଣ େଲାକ ତାହା
ନିକଟକୁ ଆସି ଆେ ାଇପଡ଼ି କହିଲା, 15 େହ ପ୍ର ଭୁ , େମାହର ପୁଅକୁ ଦୟା କର ୁ,
କାରଣ େସ ମୂ ର୍ ାେରାଗେର ବଡ଼ କ 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, “ଆେର ଅବି ାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, େକେତ
କାଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ସା େର ରହିବି? େକେତକାଳ ତୁ ମାନ ବ୍ୟବହାର
ସହିବି? ତାହାକୁ ଏଠିକି େମା ପାଖକୁ ଆଣ।” 18ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂ ତକୁ ଧମକାେ
େସ ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ବାଳକଟି େସହି ମୁହୂ ର୍ ରୁ ସୁ େହଲା।

19 ଏହାପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗାପନେର ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,
ଆେ ମାେନକାହିଁକିତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। 20େସେସମାନ ୁ 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 ଘୁ ି ଯା’ େବାଲି କହିେଲ ତାହା ଘୁ ି ଯିବ,
ଆଉ କିଛି ହିଁ ତୁ ମାନ ର ଅସାଧ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 21 କି ୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଓ ଉପବାସ ବିନା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଉପାୟେର ଏପ୍ର କାର ଭୂତ 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
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କଅଣ ମ ି ରର କର ଦିଅି ନାହିଁ? 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 ?”

26େସ ବିେଦଶୀମାନ ଠାରୁ େବାଲି କହେ ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େତେବତ
ପୁତ୍ର ମାେନ ମୁ । 27 କି ୁ ଆେ ମାେନ େଯପରି େସମାନ ବି ର କାରଣ
ନ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୁ ଯାଇ ବନଶି ପକାଅ, ଆଉ ପ୍ର 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 େହେଲେକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଗର୍ ରାଜ୍ୟେରପ୍ର େବଶ
କରିବ ନାହିଁ।

4 ଅତଏବ େ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 ପକ୍ଷେରଭଲ େହାଇଥାଆ ା।

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
ପକ୍ଷେରଭଲ।

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 ପକ୍ଷେରଭଲ।

ହଜିଲା େମ ାର ଦୃ ା
(ଲୂକ 15:3-7)
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10ସାବଧାନ,ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁହିଁତୁ ଜ୍ଞାନକରନାହିଁ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଗର୍ େର େସମାନ ର ଦୂତମାେନ
ସବର୍ ଦା େମାହର ଗର୍ ପିତା ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କରି । 11 [କାରଣ ଯାହା
ହଜିଅଛି, ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛି ।]

12 ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ମେନ କଲ? େକୗଣସି େଲାକର ଯଦି ଶେହ
େମ ା ଥାଏ, ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ, େତେବ କଅଣ
ଅେନଶତକୁ ପବର୍ ତେର ଛାଡ଼ି େସ ଯାଇ ହଜିଯାଇଥିବା େମ ାଟି େଖାେଜ
ନାହିଁ? 13ଆଉଯଦି େସତାହାକୁ ପାଏ,ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ଅେନଶତଟି ହଜି ଯାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ଏହି
େଗାଟିକଲାଗି େସଅଧିକଆନ କେର। 14େସହିପ୍ର କାେରଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଯ େଗାଟିଏ ବିନ ହୁ ଏ,ଏହା ତୁ ମାନ ର ଗର୍ ପିତା ରଇ ା
ନୁେହଁ।

ପାପ କରିଥିବା ଭାଇ ସ େର
(ଲୂକ 17:3; ଗାଲାତୀୟ 6:1; ଯାକୁବ 5:19-20)

15ଯଦି ତୁ ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ଯାଇ େକବଳ ତୁ ଦୁଇ ଜଣ
ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ତାହାର େଦାଷ େଦଖାଅ; ଯଦି େସ ତୁ ର କଥା ଶୁେଣ,
େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ଭାଇ କି ଲାଭ କଲ। 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।

17 ତଥାପି 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 ପୃଥିବୀେରଯାହାସବୁ 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



ମାଥିଉ 18:25 42 ମାଥିଉ 19:4

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 ଏବଂ ତାହାର ୀ, ପିଲା-ପିଲି ଓ ସବର୍
ବିକ୍ର ୟ କରି ପରିେଶାଧ େନବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

26 େତଣୁ େସହି ଦାସ ତାହା ୁ ଭୂମି 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 ଭୂମି େ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,ତାହାେହେଲେମାହର ଗର୍ ପିତାହିଁତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େସହିପ୍ର କାର
କରିେବ।”

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,”
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5 ଆଉ କହିେଲ, “ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁ ଷ ପିତାମାତା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ନିଜ ୀଠାେର ଆସ େହବ, ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ?” 6 “ଏଣୁ
େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁ ି , 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? 8 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,

“କାରଣ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟର କଠିନତା େଦଖି େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା
ଆପଣା ୀ କି ପରିତ୍ୟାଗକରିବାକୁ ଅନୁମତି େଦେଲ, କି ୁ ଆଦ୍ୟରୁ େସପରି
ନ 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 ନପୁଂସକ କରାଯାଇଅଛି , ପୁଣି, ଆଉ େକହି େକହି
ଗର୍ ରାଜ୍ୟ ସକାେଶଆପଣାଆପଣାକୁ 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 ୁ େମାପାଖକୁଆସିବାକୁମନାକରନାହିଁ,କାରଣ ଗର୍ ରାଜ୍ୟଏହି
ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ର।” 15ଆଉ, େସ େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖି େସଠାରୁ
ଚାଲିଗେଲ।

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

16ଆଉେଦଖ,ଜେଣତାହା ନିକଟକୁଆସି ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ ,ଅନ ଜୀବନ
ପ୍ର ା େହବା ନିମେ ମୁଁ େକଉଁ ସ ମର୍ କରିବି? 17 େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ସତ୍
ବିଷୟେର େମାେତ କାହିଁକି ପଚାରୁ ଅଛ? ସତ୍ େକବଳଜେଣ; 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।”



ମାଥିଉ 19:20 44 ମାଥିଉ 20:6

20େସହି ଯୁବକ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଏହି ସମ ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛି, େମାହରଆଉ
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 ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଚାଲିଗେଲ, କାରଣ ତା ର ବହୁ ତ
ସ ି ଥିଲା।

23 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଆପଣା 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 ଛୁ ି ର ଛିଦ୍ର େଦଇ ଓଟର ପ୍ର େବଶ କରିବା
ସହଜ।”

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

28 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ନୂତନ
ସୃି େର େଯେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସିଂହାସନେର
ଉପେବଶନ କରିେବ, େସେତେବେଳ, େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ େଯ
ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ାଦଶ ସିଂହାସନେର 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 ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କେର, େସ ବହୁ ଗୁଣ
ପାଇବ, ପୁଣି, ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବ। 30 କି ୁ ପ୍ର ଥେମ ଥିବା
ଅେନକ େଲାକ େଶଷେରପଡ଼ିେବଓ େଶଷେର ଥିବା ଅେନକ େଲାକପ୍ର 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 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 େ ମାେନକାହିଁକି ଏଠାେର ଦିନଯାକ ନି ମର୍ ା େହାଇ ଠିଆ
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େହାଇଅଛ?’ 7 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ‘କାରଣ େକହି ଆ ମାନ ୁ
ମୂଲ ଲଗାଇ ନାହା ି ।’ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଅ।’ 8ପେର 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 ଥେମଲଗାଯାଇଥିବା
ମୂଲିଆମାେନ ଆସି ଅଧିକ ପାଇେବ େବାଲି ମେନ କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିନର ମୂଲ େଲଖାଏଁ ପାଇେଲ। 11 କି ୁ ତାହା ପାଇ େସମାେନ
ଘରରକ ର୍ ା ବିରୁ େର ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 12 ‘ଏହି େଶଷର
େଲାକମାେନ ଘ ାଏ ମାତ୍ର କାମ କେଲ, ଆଉଆେ ମାେନ ଦିନଯାକ ଖଟି
ଖଟିଖରାେରଜଳି େ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 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 ବଧକରିବା 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। 21 େସଥିେର େସ ତାହା ୁ
ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ ଇ ା କରୁ ଅଛ?” େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣ
ରାଜ୍ୟେର େଯପରି େମାହର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆପଣ ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ବାମ ପା ର୍ େର ବସି , ଏହା ଆଜ୍ଞା କର ୁ। 22 କି ୁ
ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ମାଗୁଅଛ, ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ। ମୁଁ
େଯଉଁ ପାତ୍ର େର ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, େସଥିେର କି ତୁ େ ମାେନ ପାନ
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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 ବସିବାକୁ େଦବା େମାହର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନୁେହଁ, ବରଂ
େଯଉଁମାନ ନିମେ େମାହର ପିତା ାରା ାନ ପ୍ର ୁତ କରାଯାଇଅଛି,
େସମାେନ ବସିେବ।” 24 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି େସହି ଦୁଇ ଭାଇ
ଉପେର ବିର େହେଲ। 25 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ,
“ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ େସମାନ ଉପେର ପ୍ର ଭୁ କରି
ଓମହାନବ୍ୟି ମାେନେସମାନ ଉପେରକ ର୍ୃ କରି ,ଏହାତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ। 26ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରେସପ୍ର କାର ନୁେହଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
େଯ େକହି ମହାନ େହବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ତୁ ମାନ ର େସବକ େହଉ,
27ଆଉ େଯ େକହି ପ୍ର ଧାନ େହବାକୁ ଇ ା କେର, େସ ତୁ ମାନ ର ଦାସ
େହଉ, 28 େଯପରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସବା ପାଇବାକୁ ଆସି ନାହା ି , ମାତ୍ର
େସବା କରିବାକୁ ଓ ଅେନକ ପାଇଁ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପ ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ
ଆସିଅଛି ।”

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। 30 ଆଉ େଦଖ, ପଥ ପା 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 ଠିଆ
େହାଇ େସମାନ ୁ ଡାକି ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ପାଇଁ କଅଣକରିବି େବାଲି
ତୁ େ ମାେନ ଇ ା କରୁ ଅଛ?” 33 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ ,
େଯପରି ଆ ମାନ ର ଆଖି ଫିଟିଯାଏ। 34ଆଉ 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)

1େଯେତେବେଳେସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମସହରର 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 େସହିଗ୍ର ାମକୁଯାଅ,ଆଉଯିବା
ମାେତ୍ର ବ ା େହାଇଥିବା େଗାଟିଏଗ ର୍ ଭୀଓତାହା ସହିତେଗାଟିଏଶାବକକୁ
େଦଖିବ; େସମାନ ୁ ଫିଟାଇ େମା ନିକଟକୁ େନଇଆସ। 3 ଆଉ େଯେବ
େକହି ତୁ ମାନ ୁ କିଛି କେହ, େତେବ କହିବ ଏମାନ ଠାେର ପ୍ର ଭୁ ର
ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। େସହିକ୍ଷଣି େସ େସମାନ ୁ ପଠାଇେଦବ।” 4 ଭାବବାଦୀ
ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ ଏହା ଘଟିଲା,
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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 ବିଛାଇେଲଓଅନ୍ୟମାେନଗଛରୁ ଡାଳକାଟିଆଣିବାଟେର ବିଛାଇ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 9ଆଉତାହା ଆଗେରଓପଛେରଯାଉଥିବା େଲାକମାେନଉ 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
ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। 11 େସଥିେର େଲାକସମୂହ କହିେଲ, ଏ ଗାଲିଲୀ ନାଜରିତର
ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ।

ଯୀଶୁ ମ ି ର ପରି ାର
(ମାକର୍ 11:15-19; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)

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, 13ଆଉ 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 ଧାନଯାଜକଓଶା ୀମାେନତାହା 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,
19 ଆଉ 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 ୁ
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ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,ଯଦି ତୁ ମାନ ର ବି ାସ ଥାଏ,ଆଉତୁ େ ମାେନ ସେ ହ
ନ କର, େତେବ ଏହି ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି େ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।
25େଯାହନ ରବାି େ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 ି ତୀୟ ପାଖକୁ ଆସି େସହି
ପ୍ର କାର କହିେଲ। େସ ଉ ର େଦଲା, ‘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 କତାରପଥ େଦଇଆସିେଲ,ଆଉତୁ େ ମାେନତାହା ୁ 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)
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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 ଆସିେବ, େସେତେବେଳ େସହି କୃଷକମାନ ପ୍ର ତି େସ କଅଣ
କରିେବ?” 41 େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େସ େସହି ଦୁ ମାନ ୁ ନି ୁର
ଭାବେର ବିନାଶ କରିେବ ଓ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାେନ ତାହା ୁ ଠିକ୍ ସମୟେର
ଫଳ େଯାଗାଇେବ, େସମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଭାଗେର େଦେବ। 42ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କି େକେବ େହଁ ଧମର୍ ଶା େର ଏହି କଥା ପାଠ କରି
ନାହଁ,
‘ଗୃହନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର ରକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,

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

ଆଉତାହା ଆ ମାନ ଦୃି େରଆ ଯର୍ ୍ୟଜନକ?’
43 ଏଣୁ 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 ୁ େଲାକସମୂହକୁଭୟକେଲ,କାରଣେସମାେନତାହା ୁ
ଭାବବାଦୀ େବାଲି ମାନୁଥିେଲ।

22
ବିବାହ େଭାଜର ଦୃ ା
(ଲୂକ 14:15-24)

1 ପୁଣି ଥେର ଯୀଶୁ ଦୃ ା ାରା େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, 2 “ ଗର୍ ରାଜ୍ୟ
ଏପରିଜେଣରାଜା ସଦୃଶ, େଯଆପଣା ପୁତ୍ର ବିବାହ-ଉ ବଆେୟାଜନ
କେଲ, 3ଆଉ େସହି ଉ ବକୁ ନିମି ତ େଲାକମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ପାଇଁ
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େସଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇେଲ, କି ୁ େସମାେନଆସିବାକୁ ଇ ା କେଲ
ନାହିଁ। 4 ପୁଣି, ଥେର େସ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ନିମି ତ
େଲାକମାନ ୁ କୁହ, େଦଖ ୁ, ଆେ ଆପଣା େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛୁ,
ଆ ର ବୃଷ ଓ ହୃ ପୁ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମରାଯାଇଅଛି, ସମ ହିଁ ପ୍ର ୁତ,
ଆପଣମାେନ ବିବାହ ଉ ବକୁ ଆସ ୁ,’ 5 କି ୁ େସମାେନ ତାହା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ
କରି େକହି ଆପଣା େକ୍ଷତକୁ, ଆଉ େକହି ଆପଣା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ
ଚାଲିଗେଲ, 6ଆଉ ବଳକା େଲାକ ତାହା ଦାସମାନ ୁ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର
ଓବଧକେଲ। 7 କି ୁ ରାଜା ରାଗିଯାଇଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ପଠାଇ େସହି
ହତ୍ୟାକାରୀମାନ ୁ ବିନାଶକେଲଏବଂ େସମାନ ନଗରଭ ସାତ୍ କେଲ।
8େସଥିେରେସଆପଣାଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, ବିବାହେଭାଜତପ୍ର ୁ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 ଣ କର। 10 େସଥିେର େ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
ଭିତରକୁଆସିେସଠାେର ବିବାହ-ବ ପରିଧାନକରିନ ଥିବାଜେଣେଲାକକୁ
େଦଖି ତାହାକୁ କହିେଲ, 12 େହ ବ ୁ , ତୁ େ ବିବାହ-ବ ପରିଧାନ ନ କରି
କିପରି ଏ ାନକୁ ଆସିଲ? ମାତ୍ର େସ ନିରୁ ର େହାଇ ରହିଲା। 13 େସଥିେର
ରାଜା ପରିଚାରକମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ଏହାରହାତେଗାଡ଼ବା ି ଏହାକୁ ବାହାର
ଅ କାରେର ପକାଇଦିଅ, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦ ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।
14କାରଣ ଅେନକଆହୂତ, କି ୁ ଅ ମେନାନୀତ।’ ”

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

15େସେତେବେଳଫାରୂ ଶୀମାେନଯାଇତାହା ୁ ବାକ୍ୟ ାରା ଫା େରପକାଇବା
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? 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?
21େସମାେନକହିେଲ,କାଇସର ର। େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ
କାଇସରସମ୍ର ାଟ ରଯାହା,ତାହାକାଇସର ୁ ଦିଅ; ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ରଯାହା,
ତାହା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଦିଅ।” 22 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି ଚମୃ ତ େହାଇ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଗେଲ।
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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 ତତାହାକୁ 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
ବିବାହକରି ନାହିଁ, କି ା ବିବାହିତହୁ ଅି ନାହିଁ, କି ୁ ଗର୍ ଦୂତମାନ
ପରି ରୁ ହି । 31ମାତ୍ର ମୃତମାନ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ
ଯାହା କହିଅଛି , ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ପାଠ କରି ନାହଁ? 32 ‘ଆେ
ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର,ଇସ୍ ହାକ ଈଶ୍ବ ରଓଯାକୁବ ଈଶ୍ବ ର।’େସ ମୃତମାନ
ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁ ି , 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, 35 ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ତାହା ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, 36 େହ ଗୁରୁ , େମାଶା ବ୍ୟବ ା ମଧ୍ୟେର କି ପ୍ର କାରଆଜ୍ଞା
େଶ୍ର ? 37େସତାହା ୁ କହିେଲ, “ ‘ତୁ େ ଆପଣାରସମ 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)

41 ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
42 “ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ମତ କଅଣ? େସ କାହାର ସ ାନ?
େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଦାଉଦ ର।” 43 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େତେବ ଦାଉଦ କିପ୍ର କାେରଆ ା ା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 ବସିଥାଅ।’

45 ଅତଏବ, ଦାଉଦ ଯଦି ତାହା ୁ ‘ପ୍ର ଭୁ’ େବାଲି କହି , େତେବ େସ
କିପ୍ର କାେର ତାହା ର ସ ାନ?” 46 େସଥିେର େକହି ତାହା ୁ ପେଦ େହେଲ
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ଉ ର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣି, େସହି ଦିନଠାରୁ େକହି ତାହା ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ
ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

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 । 3ଅତଏବ େ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
ଡାକ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମାନ ର ପିତା ଜେଣ, େସ ଗର୍ େର ଅଛି ।
10 ଆଉ ତୁ େ 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 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
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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 େନୖେବଦ୍ୟର
ଶପଥ କେର, େସ ତ ାରା ଆବ । 19 େର ଅ ମାେନ, େନୖେବଦ୍ୟ କି ା
େସହି େନୖେବଦ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କେର େଯଉଁ େବଦି,ଏହି ଦୁଇମଧ୍ୟେର େକଉଁଟା
େଶ୍ର ? 20 ଅତଏବ େଯଉଁ େଲାକ େବଦିର ଶପଥ କେର, େସ ତ ତାହା
ଓ ତାହା ଉପେର ଥିବା ପଦାଥର୍ ର ଶପଥ କେର; 21 ଆଉ େଯ ମ ି ରର
ଶପଥ କେର, େସ ମ ି ର ଓ ତି ବାସୀ ର ଶପଥ କେର; 22 ପୁଣି, େଯ
ଗର୍ ର ଶପଥ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ସିଂହାସନ ଓ ତଦୁପବି ର ଶପଥ
କେର। 23 ହାୟ, ଦ ର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ, କାରଣ
ତୁ େ ମାେନେପାଦିନା,ପାନମହୁ ରୀଓଜୀରାରଦଶମାଂଶେଦଉଥାଅ,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 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, 30ଆେ ମାେନ େଯେବଆ 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।
32 ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ର ପରିମାଣ ପୂ ର୍ କର। 33ଆେର
ସପର୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆେର କାଳସପର୍ ର ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ କିପ୍ର କାେର ନକର୍ ଦ ରୁ
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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 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। 39କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ‘ପ୍ର ଭୁ
ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ,’ ତୁ େ ମାେନ ଏହି କଥା ନ କହିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ େମାେତ ନି ୟଆଉ େ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 ଭୂମିସାତ୍ େ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, 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।
5 କାରଣ ଅେନେକ େମା ନାମେର ଆସି ମୁଁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି କହି ଅେନକ ୁ
ଭ୍ର ା କରିେବ। 6ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଯୁ ର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ର ାମର ଜନରବ
ଶୁଣିବ; ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମ ଅବଶ୍ୟ
ଘଟିବ, କି ୁ େସହି କାଳ ଯୁଗା ନୁେହଁ। 7କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷେର ଜାତି ଓ
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ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷେର ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି, ାେନ ାେନ ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ଭୂମିକ
େହବ। 8 କି ୁ ଏହି ସମ ପ୍ର ସବେବଦନାରଆର ମାତ୍ର । 9େସହି 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 ବୃି
ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ର େପ୍ର ମ ଶୀତଳ େହାଇଯିବ। 13 ମାତ୍ର େ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 ଯିହୂଦିୟା 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
ନ ଯାଉ। 19 େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭର୍ ବତୀ ଓ ନ୍ୟଦାତ୍ର ୀ,
ହାୟ, େସମାେନ େକ୍ଲ ଶର ପାତ୍ର , 20 କି ୁ ତୁ ମାନ ର ପଳାୟନ େଯପରି
ଶୀତକାଳେର କି ା ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।
21କାରଣ େସେତେବେଳ ଏପରି ମହାେକ୍ଲ ଶ ଘଟିବ େଯ ଜଗତର ଆର ରୁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି, େକେବ େହଁ ଘଟିବ ନାହିଁ। 22 ଆଉ,
େସହି ସମୟେଯେବଊଣା କରାଯାଇନଥାଆ ା, େତେବ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆ ା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମେନାନୀତ େଲାକ ସକାେଶ େସହି
ସମୟ ଊଣା କରାଯିବ। 23 େସେତେବେଳ ‘େଦଖ, ଖ୍ର ୀ ଏଠାେର’ କି ା
‘େସଠାେର’, େକହି େଯେବ ତୁ ମାନ ୁ ଏପରି କହିବ, େତେବ ତାହା ବି ାସ
କର ନାହିଁ। 24କାରଣ ଭ ଖ୍ର ୀ ମାେନ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି
ଏପରି ମହା ମହା ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦି ସ ବ
ହୁ ଏ, େତେବମେନାନୀତ େଲାକ ୁ ସୁ ା ଭ୍ର ା କରିେବ। 25େଦଖ, ମୁଁ ପୂବର୍ ରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇଲି। 26ଅତଏବ, ‘େଦଖ, େସପ୍ର ା ରେରଅଛି ,’ େଲାେକ
ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିେବ, େତେବ ବାହାରିଯାଅ ନାହିଁ; ‘େଦଖ,
େସ ଗୁ େକାଠରୀେର ଅଛି ,’ ଯଦି ଏହା କହିେବ, େତେବ ତାହା ବି ାସ
କରନାହିଁ। 27କାରଣ ବିଜୁଳି େଯପରି ପୂବର୍ ଦିଗରୁ ମାରିପି ମଦିଗପଯର୍ ୍ୟ
େଦଖାଯାଏ, େସପରିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ରଆଗମନେହବ। 28େଯଉଁଠାେରଶବ
ପଡ଼ିଥାଏ, େସହିଠାେର ଶାଗୁଣାଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି େହେବ।”
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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

ଓଆକାଶମ ଳର ଶି ସମୂହ ବିଚଳିତ େହେବ।’
30 େସେତେବେଳଆକାଶେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ, ପୁଣି,

େସସମୟେରପୃଥିବୀରସମ େଗା ୀ ବିଳାପକରିେବଏବଂମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ
ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ
କରିବା େଦଖିେବ। 31ଆଉ, େସ ମହାତୂରୀ ନୀ ସହିତଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ
ପଠାଇେବ ଏବଂ େସମାେନ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ 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 କାେରେଲାପପାଇବନାହିଁ। 35ଆକାଶଓ ପୃଥିବୀ େଲାପପାଇବ,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 ାବନଆସିସମ ୁ ଭସାଇନେନବାପଯର୍ ୍ୟ େଯପରି
ଜାଣି ନ ଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର େହବ।
40 େସେତେବେଳ ଦୁଇ ଜଣ େକ୍ଷତେର ଥିେବ, ଜଣକୁ ଗ୍ର ହଣ କରାଯିବ ଓ
ଅନ୍ୟଜଣକୁପରିତ୍ୟାଗକରାଯିବ; 41 ଦୁଇଜଣ ୀ ଚକି େପଷୁଥିେବ,ଜଣକୁ
ଗ୍ର ହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। 42ଅତଏବ, ଜାଗ୍ର ତ
ଥାଅ, କାରଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ଭୁ େକଉଁ ଦିନ ଆସିେବ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ ନାହିଁ। 43 କି ୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, େକଉଁ ପ୍ର ହରେର େଚାର ଆସିବ,
ଏହା ଗୃହକ ର୍ ା ଯଦି ଜାଣେ , ତାହାେହେଲ େସ ଜାଗ୍ର ତ ଥାଇ ଆପଣା
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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 ଆସିେବ।”

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 ମାନ ଦାସ କିଏ? 46 ପ୍ର ଭୁ ଆସି ଆପଣାର େଯଉଁ ଦାସକୁ େ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 ଆସିବାର ବିଳ ଅଛି େବାଲି ମେନ ମେନ କହି
49ଆପଣା ସହଦାସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରିବାକୁ ଲାେଗ, ଆଉ ମଦୁଆମାନ
ସହିତ େଭାଜନପାନ କେର, 50ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଦିନ େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁ
ନ ଥିବ ଓ େଯଉଁ ସମୟ େସ ଜାଣି ନ ଥିବ, େସହି ଦିନ େସହି ସମୟେର
ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ଆସିେବ, 51 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ି ଖ କରି କପଟୀମାନ
ସହିତ ତାହାର ଅଂଶ ନିରୂ ପଣ କରିେବ; େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦ 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 ସୁବୁି ଥିେଲ।
3 ନିବର୍ୁ ି ମାେନ ପ୍ର ଦୀପ େନବା ସମୟେର ନିଜ ନିଜ ସହିତ େତୖଳ େନେଲ
ନାହିଁ, 4 ମାତ୍ର ସୁବୁି ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ଦୀପ ସହିତ ପାତ୍ର େର
େତୖଳ େନେଲ। 5ବର ଆସିବାର 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। 7 େସେତେବେଳ
କନ୍ୟାସମେ ଉଠି ଆପଣା ପ୍ର ଦୀପ ସଜାଡ଼ିେଲ। 8 କି ୁ ନିବର୍ୁ ି ମାେନ
ସୁବୁି ମାନ ୁ କହିେଲ, ତୁ ମ େତୖଳରୁ ଆମକୁ ଅ ଦିଅ, କାରଣ ଆମ
ଦୀପସବୁ ଲିଭିଯାଉଅଛି। 9 ମାତ୍ର ସୁବୁି 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 ଆସିେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ୁତ ଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହା ସହିତ ବିବାହ-ଉ ବେର େଯାଗଦାନ କରିବା ନିମେ ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଆଉ ାର ବ କରାଗଲା। 11 ଏହାପେର ଅନ୍ୟ
କନ୍ୟାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ, େହ ପ୍ର ଭୁ, ଆମ ପାଇଁ
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ାର ଫିଟାଇ ଦିଅ ୁ। 12 କି ୁ େସ ଉ ର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 13ଅତଏବ, ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ, କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ େସହି ଦିନ କି େସହି ସମୟ ଜାଣ ନାହିଁ।”

େତାଡ଼ାର ଦୃ ା
(ଲୂକ 19:11-27)

14 “ବିେଦଶକୁଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ଜେଣବ୍ୟି େଯପରିଆପଣା 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। 16 େଯଉଁ ଜଣକ ପା େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା,
େସ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା େନଇବ୍ୟବସାୟକରିଆଉପା େତାଡ଼ାଲାଭକଲା।
17 େସହି ପ୍ର କାେର େଯ ଦୁଇଟି ପାଇଥିଲା, େସ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲାଭ କଲା।
18 ମାତ୍ର େଯ େଗାଟିଏ ପାଇଥିଲା, େସ ଯାଇ ମାଟି େଖାଳି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ
ଟ ା େପାତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। 19ବହୁ 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। 21ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, େବଶ୍, ଉ ମ ଓ ବି
ଦାସ, ତୁ େ ଅ ବିଷୟେର ବି େହଲ, ମୁଁ ତୁ କୁ ବହୁ ତ ବିଷୟଉପେର
ନିଯୁ କରିବି,ତୁ େ ଆପଣାପ୍ର ଭୁ ଆନ ରସହଭାଗୀହୁ ଅ। 22 ପୁଣି, େଯ
ଦୁଇ େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟଆସି କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ,ଆପଣ େମାେତ
ଦୁଇ େତାଡ଼ା େଦଇଥିେଲ; େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି।
23ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, େବଶ୍,ଉ ମଓ 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 , େସଠାେରକାଟି ,ଆଉେଯଉଁଠାେର
ଶସ୍ୟ ବିଛାଇ ନ ଥା ି , େସଠାେର ସଂଗ୍ର ହ କରି , ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। 25ଏଣୁ
ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣ େତାଡ଼ା ମାଟିେର େପାତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲି;
େଦଖ ,ୁଆପଣ ନିଜରଧନପାଇେଲ। 26 କି ୁ ତାହାରପ୍ର 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 ମୁଁଆସି ସୁଧ ସହିତ େମାହର ଧନ େଫରି
ପାଇଥାଆି । 28 ‘ଅତଏବ, ଏହାଠାରୁ ଏହି େତାଡ଼ା େନଇଯାଇ,ଯାହାର ଦଶ
େତାଡ଼ା ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଅ। 29କାରଣ େଯେକୗଣସି େଲାକର ଅଛି, ତାହାକୁ
ଦିଆଯିବ,ଆଉତାହାର ପ୍ର ଚୁ ର େହବ; କି ୁ ଯାହାର ନାହିଁ,ତାହା ପାଖେର
ଯାହା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। 30ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି



ମାଥିଉ 25:31 59 ମାଥିଉ 25:46

ଅକମର୍ ଣ୍ୟ ଦାସକୁ ବାହାର ଅ କାରେରପକାଇଦିଅ, େସଠାେର େରାଦନଓ
ଦ ର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।’ ”

ଅି ମ ବିଚାର
(ମାଥିଉ 16:27; 19:28)

31 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ସମ ଦୂତ ସହିତ ମହିମାେର
ଆସିେବ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସିଂହାସନେର
ବସିେବ, 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 ଆସିଲ; କାରାଗାରେର ଥିଲି; େମା ନିକଟକୁ ଆସିଲ। 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? 38ଆଉ, େକେବ ଆପଣ ୁ ପ୍ର ବାସୀ େଦଖି ଆଶ୍ର ୟ େଦଲୁ? କି ା
ଉଲ େଦଖି ବ ପରିଧାନ କରାଇଲୁ? 39ଆଉ, େକେବ ଆପଣ ୁ ଅସୁ
ଅବାକାରାଗାର େଦଖିଆପଣ ନିକଟକୁଗଲୁ? 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 ହିଁ
ତାହା 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,
42କାରଣ ମୁଁ କୁ୍ଷଧିତ ଥିଲି, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦଲ
ନାହିଁ; ତୃ ଷିତ ଥିଲି, େମାେତ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହିଁ; 43ପ୍ର ବାସୀ
ଥିଲି, େମାେତ ଆଶ୍ର ୟ େଦଲ ନାହିଁ; ଉଲ ଥିଲି, େମାେତ ବ ପରିଧାନ
କରାଇଲନାହିଁ;ଅସୁ ଓକାରାଗାର ଥିଲି, େମାେତ େଦଖିବାକୁଆସିଲ
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।”
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26
ଯୀଶୁ ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା
(ମାକର୍ 14:1,2; ଲୂକ 22:1,2; େଯାହନ 11:45-53)

1ଯୀଶୁ ଏହି ସମ କଥା େଶଷକରିଆପଣା 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)

6 ଯୀଶୁ େ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 ଲାଗିେଲ। 8 କି ୁ ତାହା େଦଖି ଶିଷ୍ୟମାେନ ବିର େହାଇ
କହିେଲ, ଏେତଅପବ୍ୟୟକାହିଁକି? 9ଏହା ତ ଅେନକଟ ାେର ବିକ୍ର ୟ କରାଯାଇ
ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଆ ା। 10 ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“କାହିଁକି ୀେଲାକଟିକୁ କ େଦଉଅଛ? େସ ତ େମା ପ୍ର ତି ଉ ମ
କମର୍ କରିଅଛି। 11 ଦରିଦ୍ର 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 େମାହରଶରୀରେରଏହି େତୖଳଢାଳିେଦଇଅଛି। 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 କଅଣ େଦେବ 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)

17ପେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପବର୍ ର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ
ଆସି ପଚାରିେଲ,ଆେ ମାେନ େକଉଁ ାନେରଆପଣ ପାଇଁ ନି ାରପବର୍ ର େଭାଜ
ପ୍ର ୁତ କରିବୁ େବାଲି ଆପଣ ଇ ା କରି ? 18 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ନଗରେର
ଯାଇ ଅମୁକ େଲାକ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁ ଅଛି , େମାହର
କାଳ ସି କଟ, ମୁଁ େମାହର ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ତୁ ଗୃହେର ନି ାର
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ପବର୍ ପାଳନ କରିବି।” 19 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର
କମର୍ କରି ନି ାର ପବର୍ ର େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 20 ପେର ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ , େସ
ାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େଭାଜନେର ବସି େଲ। 21େସମାେନ େଭାଜନକରୁ 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 ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ। 24 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର 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 ା।” 25ଏଥିେର େ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)

26ଆଉ, େସମାେନ େଭାଜନ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁ ଟି େନଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କେଲ ଓ ତାହା ଭାି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଦଇ କହିେଲ, “ନିଅ, େଭାଜନ କର, ଏହା
େମାହରଶରୀର।” 27 ପୁଣି, େସପାନପାତ୍ର େନଇଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲଓେସମାନ ୁ
େ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
ରାଜ୍ୟେର ତୁ ମାନ ସହିତ ନୂଆ କରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ରସ ପାନ କରିବି,
େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଏହା େକେବ େହଁ ପାନ କରିବି ନାହିଁ।”
30 ପୁଣି, େସମାେନ ବଗାନ କଲା ପେର ଜୀତପବର୍ ତକୁ ବାହାରିଗେଲ।

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,

ଆଉପଲର େ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 େରମରିବାକୁ ହୁ ଏ,ତଥାପି ମୁଁଆପଣ ୁ େକେବ େହଁ ଅ ୀକାରକରିବି
ନାହିଁ। ସମ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାେର କହିେଲ।
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େ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 ବସିଥାଅ।” 37ଆଉ, େସ ପିତର ଓ େଜବଦୀ
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ୁ ସା େର େନଇ େଶାକାକୁଳ ଓ ବ୍ୟଥିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।
38େସେତେବେଳ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହରପ୍ର ାଣ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗକରିବା
ପରି ଅତ୍ୟ େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଏଠାେର ରହି େମା
ସା େରଜାଗିଥାଅ।” 39 ପୁଣି, େସ ଅ ଦୂରଆଗକୁ 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 ପାରିଲ ନାହିଁ? 41ପରୀକ୍ଷାେର େ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।
45ପେରେସ ଶିଷ୍ୟମାନ ନିକଟକୁଆସି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅ ସମୟେଶାଇ
କରି ବିଶ୍ର ାମ କର, େଦଖ, େସହି ସମୟସି କଟ େହଲାଣି, ପୁଣି,ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ପାପୀମାନ ହ େର ସମପ ତ େହଉଅଛି । 46ଉଠ,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। 49 ଆଉ, େସ େସହିକ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ
ଆସି , େହ ଗୁରୁ , ନମ ାର, ଏହା କହି ତାହା ୁ ବହୁ ତ ଚୁ ନ କଲା। 50 କି ୁ
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େହ ବ ୁ , ଯାହା କରିବା ନିମେ ଆସିଅଛ, 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,
ଥେର ଆପଣା ାନେର ରଖ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଖ ଧାରଣ କରି ,
େସ ସମେ ଖ ାରା ବିନ େହେବ। 53 ଅଥବା ତୁ େ କଅଣ ମେନ
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କରୁ ଅଛ େଯ, ମୁଁ େମାହର ପିତା ୁ ବିନତି କରିପାେରନାହିଁଓେସଏହିକ୍ଷଣି
େମା ନିମେ ାଦଶ ବାହିନୀ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତ ୁ ପଠାଇେଦେବ
ନାହିଁ? 54 େତେବ ଏହି ପ୍ର କାେର ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ େବାଲି ଧମର୍ ଶା ର
ବାକ୍ୟ କି ପ୍ର କାର ସଫଳ େହବ?” 55 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହକୁ
କହିେଲ, “ଡକାଇତ ବିରୁ େର ବାହାରିବା ପରି ଖ ା ଓ େଠ ା େନଇ
ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େମାେତ ଧରିବାକୁ ଆସିଲ? ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ ମ ି ରେର
ବସି ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିଲି, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହିଁ; 56ମାତ୍ର
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 ଯାଇ ପଦାତିକମାନ ସହିତ ବସି ରହିେଲ। 59 ଇତିମଧ୍ୟେର
ପ୍ର 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 ୁ କହିେଲ, ଆେ ତୁ କୁ ଜୀବ
ଈଶ୍ବ ର ନାମେର ଶପଥ େଦଉଅଛୁ, ଆ ମାନ ୁ କୁହ, ତୁ େ କି ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ? 64 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଆପଣ କହିଅଛି ; ଆହୁ ରି ମୁଁ
ଆପଣମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,ଅଦ୍ୟାବଧିଆପଣମାେନମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ପରାକ୍ର ମର
ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି ଓ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା
େଦଖିେବ।” 65 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ଆପଣା ବ ଚିରି କହିେଲ, ଏ ଈଶ୍ବ ର ନି ା
କଲା, ସାକ୍ଷୀେର ଆ ମାନ ର ଆଉ କଅଣ ଆବଶ୍ୟକ? େଦଖ ,ୁ ଆପଣମାେନ
ଏେବ େହଁ ଈଶ୍ବ ର ନି ା ଶୁଣିେଲ, 66 ଆପଣମାନ 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, 68େରଖ୍ର ୀ ,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,
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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, େସଶପଥେନଇ ପୁନବର୍ ାରଅ ୀକାରକରିକହିେଲ, ମୁଁ େସ େଲାକକୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। 73 ଅ 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, 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 େର ମ ଣା କେଲ,
2ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ 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 ର କଅଣ ଅଛି? 5 ତୁ ତାହା ବୁଝ୍। ତହିଁେର େସ େରୗପ୍ୟ-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 େ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,

“ଆପଣକହୁ ଅଛି ।”
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12ଆଉ, 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? 14ମାତ୍ର
େସ ତାହା ୁ େଗାଟିଏ କଥାର ହିଁପେଦ େହେଲ ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ, େ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। 19ଆଉ, େ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। 20ମାତ୍ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ବାର ାକୁ
ମାଗିବା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ େଲାକସମୂହକୁ ମଣାଇେଲ। 21ମାତ୍ର
ଶାସନକ ର୍ ା େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଆେ ଏ ଉଭୟ 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)

27ଏହାପେର 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, 29ଆଉ କ ାର ମୁକୁଟ
ବନାଇ ତାହା ମ କେର େଦେଲ ଓ ତାହା ର ଦକି୍ଷଣ ହ େର ଖି ଏ ନଳ
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େଦେଲ, ପୁଣି, ତାହା ସ ୁଖେର ଜାନୁ ପାତି ଏହା କହି ତାହା ୁ ପରିହାସ କେଲ,
େହ ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା, ନମ ାର। 30ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ଉପେର େଛପ
ପକାଇେଲ ଓ େସହି ନଳ େନଇ 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। 33 ଆଉ, େ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, େସମାେନତାହା ମ କରଊ ର୍ େର ଏହି ଅଭିେଯାଗପତ୍ର େଲଖି
ଲଗାଇେଦେଲ, ଏ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା ଯୀଶୁ। 38େସେତେବେଳ ତାହା ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଜେଣଓବାମ ପା ର୍ େର ଜେଣ, ଏହିପରି ଦୁଇଜଣଡକାଇତମାେନ ତାହା
ସହିତ କଶେର ଚଢ଼ାଗେଲ। 39ଆଉ, େ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, େ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)

45ପେର ବାର ଘ ାଠାରୁ ତିନି ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶଯାକ ଅ କାର େଘାଟିଗଲା।
46 ଆଉ ପ୍ର ାୟ ତିନି ଘ ା ସମୟେର ଯୀଶୁ 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। 48 ଆଉ େ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
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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। 54 ଶତ-େସନାପତି ଓ ତାହା ସା େର େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ୁ
ଜଗିଥିେଲ, େସମାେନଭୂ ମିକ ାଦି ଘଟଣା େଦଖିଅତ୍ୟ ଭୀତ େହାଇରହିେଲଏବଂ
କହିେଲ, ସତ୍ୟ, ଏ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 55ଆଉ, 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।

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, 60ଆପଣାର େ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
62ତହିଁଆରଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେୟାଜନ-ଦିବସର ପରବ ର୍ ୀ ଦିନ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ

ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ପୀଲାତ ପାଖେର ଏକତ୍ର େହାଇ କହିେଲ, 63 ମହାଶୟ,
ଆ ମାନ ର ମେନ ପଡ଼ୁଅଛି, େସହି ପ୍ର ବ କ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟେର କହିଥିଲା,
ତିନି ଦିନ ପେର ମୁଁ ଉଠିବି। 64 ଅତଏବ, 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 ଥମପ୍ର ବ ନା ଅେପକ୍ଷା େଶଷପ୍ର ବ ନା ଅଧିକମ େହବ। 65ପୀଲାତ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହା
ସୁରକ୍ଷାକର। 66େତଣୁ େସମାେନଯାଇପ୍ର ହରୀ-ଦଳସହିତେସହିପ୍ର 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 େଦଖିବାକୁ ଆସି େଲ। 2 ଆଉ
େ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।

3ତାହା 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।
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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 ଆେଗଗାଲିଲୀକୁ ଯାଉଅଛି , େସଠାେରତୁ େ ମାେନତାହା ରଦଶର୍ 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। 9 ଆଉ େ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
11 େସମାେନ ଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ମଧ୍ୟେର େକେତକ

ଜଣ ନଗରକୁ ଯାଇ େସହି ସମ ଘଟଣାର ବିବରଣ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ୁ
ଜଣାଇେଲ। 12 େସମାେନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସହିତ ଏକତ୍ର େହାଇ ମ ଣା କଲା ପେର
େସହି େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ବହୁ ତଟ ା େଦଇକହିେଲ, 13ତୁ େ ମାେନ କୁହ,ଆେ ମାେନ
େଶାଇପଡ଼ିଥିବା ସମୟେର ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ରାତିେର ଆସି 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, େସହିପବର୍ ତକୁଗେଲ। 17ଆଉ, େସମାେନତାହା ୁ େଦଖିପ୍ର ଣାମକେଲ,
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।”



ମାଥିଉ 28:20 69 ମାଥିଉ 28:20

The Gospel according to Mark
ମାକର୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର

େଲଖକ
ପ୍ର ଥମଶତା ୀ ମ ଳୀରପ୍ର ାଚୀନମାେନସବର୍ ସ ତିଭାବେରସହମତ 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
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 ବଂଶର କ୍ର ମ ଅ ଭର୍ୁ
କରାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପାଠକମାନ ନିମେ ଏହାର ଅଧିକ
ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା।

ଉେ ଶ୍ୟ
ମାକର୍ ପୁ କର ପାଠକମାେନ େରାମ ସହରର ଅଧିକାଂଶ େରାମୀୟ

ଖ୍ର ୀି ୟାନମାେନ ଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ୁ 67-68 ଖ୍ର ୀ ା େର, ନିେରା ରାଜା
ରାଜ େର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ହତ୍ୟା 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
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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 ୀ ସୁସମାଚାରର ଆର । 2 ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ
ଶା େର େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁ ଆଗେର େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛୁ,

େସ ତୁ ର ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ;
3ପ୍ର ା ରେର ଉ ଶ କରୁ ଥିବା ଜଣକର ର,

ପ୍ର ଭୁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର,
ତାହା ରାଜଦା ସଳଖ କର।”

4 ବାି ଜକ େଯାହନ ପ୍ର ା ରେର ଉପି ତ େହାଇ ପାପ କ୍ଷମା ନିମେ ମନ-
ପରିବ ର୍ ନର ବାି େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5 େସଥିେର 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)

9େସହିସମୟେରଯୀଶୁଗାଲିଲୀରନାଜରିତରୁ ଆସି ଯ ର୍ ନନଦୀେରେଯାହନ
ା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)

14େଯାହନ କାରାରୁ େହଲା ପେରଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସି ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର
େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 15 “କାଳ ସ ୂ ର୍ େହଲାଣି, ଈଶ୍ବ ର
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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 େନୗକାେର ଛାଡ଼ି 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। 23 େସହିକ୍ଷଣି
େସମାନ ସମାଜଗୃହେର ଥିବା ଜେଣଅଶୁଚିଆ ାବି େଲାକ ଚି ାରକରିକହିଲା,
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 । 25ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇକହିେଲ, “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 କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ
କଅଣ? ଏ ତ ଅଧିକାରଯୁ 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)

29 ତ େର େସମାେନ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ସହିତ
େସହିକ୍ଷଣି ଶିେମାନ ଓ ଆ ି 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। 32ସ ୍ୟା
ସମୟେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହଲା ଉ ାେର େଲାେକ ତାହା ଛାମୁକୁ ପୀଡ଼ିତ ଓଭୂ ତଗ୍ର
ସମ ୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 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)



ମାକର୍ 1:35 72 ମାକର୍ 2:8

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 ଗାଲିଲୀେର ଭ୍ର ମଣ
କରୁ କରୁ େସମାନ ର ସମ ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର ଚାର କେଲ ଓଭୂ 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 ଓକହିେଲ, “ମୁଁ ଇ ା କରୁ ଅଛି, ଶୁଚି ହୁ ଅ।” 42େସହିକ୍ଷଣି କୁ େରାଗ
ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା ଓ େସ ଶୁଚି େହଲା। 43 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସହିକ୍ଷଣି ବିଦାୟ କରି କହିେଲ, 44 “ସାବଧାନ, କାହାକୁ କିଛି କୁହ
ନାହିଁ, କି ୁ ଯାଅ, ଯାଜକ ନିକଟେର ନିଜକୁ େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶା
ଯାହା ଯାହା ଆେଦଶ େଦଇଅଛି , େସହିସବୁ ଆପଣାର 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। 3 ଇତିମଧ୍ୟେର େଲାେକ ଜେଣ
ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ ଚାରି ଜଣ ାରା ବୁହାଇ ତାହା ନିକଟକୁ େଘନି ଆସି େଲ,
4 କି ୁ ଭିଡ଼ େହତୁ ତାହା ପାଖକୁ ଆଣି ନ 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, 7ଏ େ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
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ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛି ,ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜଆ ାେର େସହିକ୍ଷଣି ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କାହିଁକି ଏହି ସମ
ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛ? 9କଅଣସହଜ? ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁତୁ ରପାପସବୁ
କ୍ଷମା କରାଗଲା େବାଲି କହିବା, କିଅବା, ଉଠ, ତୁ ର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ
େବାଲି କହିବା? 10 କି ୁ ପୃଥିବୀେର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର
େଯ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିପାର,” 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
ଅେନକ କରଗ୍ର ାହୀ ଏବଂ ପାପୀ, ତାହା 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 ରେବୖଦ୍ୟଠାେରପ୍ର େୟାଜନନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଅସୁ େଲାକମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ ଅଛି; ମୁଁ ଧାମ କମାନ ୁ ଆ ାନ
କରିବା ନିମେ ଆସି ନାହିଁ, କି ୁ ପାପୀମାନ ୁ ଆ ାନ କରିବା ନିମେ
ଆସିଅଛି।”

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 ଓ ଫାରୂ ଶୀମାନ ର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରି , କି ୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରି ନାହିଁ
କାହିଁକି? 19ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବରଯାତ୍ର ୀମାନ ସହିତ ବର ଥିବା
ସମୟେରେସମାେନ କିଉପବାସକରିପାରି ? ବରେଯପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ
ସହିତଥାଆି , େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନଉପବାସକରିପାରି ନାହିଁ। 20 କି ୁ
ସମୟଆସିବ, େଯେତେବେଳେସମାନ 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। 22ଆଉ
େକହି ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁ ଣା କୁ ାେର ରେଖ ନାହିଁ; ରଖିେଲ ତାହା
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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 ଯାଉଯାଉ ଶସ୍ୟର ଶିଁଷା ଛି ାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 24ଏଥିେର
ଫାରୂ 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
କଅଣ କରିଥିେଲ, ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ େକେବ େହଁ ପାଠ କରି ନାହଁ?
26 ଅବିୟାଥର ମହାଯାଜକ ସମୟେର େସ କିପରି ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କରି, େ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)

1ପେରଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର ସମାଜଗୃହେରପ୍ର େବଶକେଲ। େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ
ଥିଲା, ତାହାର େଗାଟିଏ ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। 2 ଆଉ, େ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 ଦୟରକଠିନତା ସକାେଶ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େକ୍ର ାଧେର
ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି େସହି େଲାକକୁ କହିେଲ, “ହାତ
ବଢ଼ାଅ।” େସ ଆପଣା ହାତ 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
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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;
10କାରଣ େସ ଅେନକ େଲାକ ୁ ସୁ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ିତମାେନ ସମେ ତାହା ୁ ଶର୍
କରିବା ନିମେ ତାହା ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିେଲ। 11 ଆଉ, ଅଶୁଚି ଆ ାଗୁଡ଼ାକ
େଯେତେବେଳତାହା ୁ େଦଖୁଥିେଲ, େସମାେନତାହା ସ ୁଖେରପଡ଼ି 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, 15ଆଉ େସମାେନ ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକାର
ପାଇେବ। 16 ଯୀଶୁ ଏହି ବାର ଜଣ ୁ ନିଯୁ 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, େଯ
ଯୀଶୁ ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା।

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

20ପେର େ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। 22ଆଉ, 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 ଛଡ଼ାଇ ପାେର? 24 ଯଦି
େକୗଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁ େର ଉେଠ, େତେବ େସହି
ରାଜ୍ୟ ି 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 କରି ତାହାର ଅ ଶ ସବୁ ଲୁ ନ
କରିପାେର ନାହିଁ; ତାହାକୁ ଆେଗ ବା ି େଲ ସିନା େ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
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କ୍ଷମା କରାଯିବ; 29 କି ୁ େଯ େକହି ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର ନି ାକଥା
କେହ, ତାହାର େକୗଣସି କାେଳ ହିଁ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ଅନ
ପାପେର େଦାଷୀ ଅେଟ। 30ତାହାକୁ 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?” 34 ଆଉ, େସ ଆପଣା ଚାରିଆେଡ଼
ବସି ଥିବା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, େମାହର ମାଆ
ଓ େମାହର ଭାଇମାେନ। 35 େଯ େକହି ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ସାଧନ କେର, େସ
େମାହରଭାଇ,ଭଉଣୀ ଓ ମା।”

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

1 ଯୀଶୁ 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 େଲାକସମୂହ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଳେର ରହିେଲ। 2 େସେତେବେଳ େ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। 5ଆଉେକେତକଅ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିେର
ପଡ଼ିଲା ଏବଂ େବଶି ମାଟି ନ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା େହଲା, 6 କି ୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ
ଉଠେ ଜଳିେପାଡ଼ିଗଲା ଓ େଚର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। 7ଆଉ େକେତକ
କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ େହାଇ
େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା ଏବଂ େକୗଣସି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ। 8 ପୁଣି,
ଅନ୍ୟ େକେତକଭଲ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା,ଆଉଗଜା େହାଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତିରିଶ
ଗୁଣ,ଷାଠିଏ ଗୁଣଓଶେହ ଗୁଣପଯର୍ ୍ୟ ଫଳଫଳିଲା।” 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। 11 େସଥିେର େ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



ମାକର୍ 4:13 77 ମାକର୍ 4:28

‘େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅି ନାହିଁ,
ପୁଣି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝି ନାହିଁ,

କାେଳ େସମାେନ େଫରିଆସି ଓ କ୍ଷମା ପ୍ର ା ହୁ ଅ ି ।’ ”

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

13 ଯୀଶୁ 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 ଭୂମି ସଦୃଶ। 16 େସହିପରି େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି
ଆନ େରତାହାଗ୍ର ହଣକରି , 17 କି ୁ େସମାନ ଠାେରେଚରନମାଡ଼ିବାରୁ
କ୍ଷଣକାଳମାତ୍ର ି ରରୁ ହି ,ପେରବାକ୍ୟସକାେଶେକ୍ଲ ଶବାତାଡ଼ନାଘଟିେଲ
େସହିକ୍ଷଣି ବି ପାଆି , େସମାେନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ।
18ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି , ପୁଣି, ସାଂସାରିକ ଚି ା, ଧନର ମାୟା
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ ବିଷୟର ଲାଳସା ପ୍ର େବଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପିପକାଏ
ଓ ତାହା ଫଳହୀନ ହୁ ଏ, 19 େସହି ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର େଲାେକ ବୁଣାଯାଇଥିବା
କ କମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। 20 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଗ୍ର ହଣ
କରି ଏବଂ ତିରିଶ ଗୁଣ, ଷାଠିଏ ଗୁଣ ଓ ଶେହ ଗୁଣଫଳଫଳି , େସମାେନ
ବୁଣାଯାଇଥିବା ଉ ମ ଭୂମି ସଦୃଶ।”

ମାଣ ତେଳ ଦୀପ
(ଲୂକ 8:16-18)

21 ପୁନ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଦୀପ କଅଣମାଣ ତେଳ ବା ଖଟ ତେଳ
ରଖାଯିବା ନିମେ ଅଣାଯାଏ? ଦୀପରୁ ଖା ଉପେର ରଖାଯିବା ନିମେ କି
ତାହା ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ? 22 କାରଣ 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। େଯଉଁମାପେରମାପକର, େସହି ମାପେରତୁ ମାନ ୁ ମପାଯିବ
ଏବଂ ତୁ ମାନ ୁ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। 25 କାରଣ ଯାହାର ଅଛି, ତାହାକୁ
ଦିଆଯିବ; ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ସୁ ା
ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ।”

ଅ ୁ ର ବୃ ି ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 13:24)

26 ଆହୁ ରି େସ କହିେଲ, “ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ର କାର, େଯପରି ଜେଣ
େଲାକ ଭୂମିେର 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। 28 ଭୂମି ଆେପ ଫଳ ଉ କେର, ପ୍ର ଥମେର ପତ୍ର ,
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ପେର ଶସ୍ୟର ଶିଁଷା, ତାହା ପେର ଶିଁଷାେର ପୂ ର୍ ଶସ୍ୟ। 29 କି ୁ ଶସ୍ୟ
ପାଚିଲାକ୍ଷଣି ଫସଲ ସମୟଉପି ତ େହବାରୁ େସ ଦାଆଲଗାଏ।”

େ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 ବୁଝାଇବା? 31 ତାହା
େଗାଟିଏେସାରିଷଦାନାପରି; ଭୂମିେର ବୁଣାଯିବାସମୟେରତାହା ପୃଥିବୀର
ସମ 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, 34ଆଉ 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। 37 ଆଉ ପ୍ର ବଳ େତାଫାନ େହଲା, ପୁଣି, ତର ର
ଆଘାତେରେନୗକାଜଳେର ପୂ ର୍ େହବାକୁଲାଗିଲା। 38େସେତେବେଳେସେନୗକାର
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,ପବନଓସମୁଦ୍ର ଉଭୟଏହା
ଆଜ୍ଞା ମାନି ?

5
ବାହିନୀ ଭୂ ତଗ୍ର େଲାକର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 8:28-34; ଲୂକ 8:26-39)

1ପେର େ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
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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। 8 କାରଣ 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। 12 ଆଉ େ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 େସହି ଭୂ ତଗ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାହାକୁ ପୂବର୍ େର
ବାହିନୀ ଭୂ ତ ଲାଗିଥିଲା, ତାହାକୁ ଲୁଗା ପି ି ଭଲ ମନେର ବସି ଥିବା େଦଖି ଭୀତ
େହେଲ। 16ଆଉ େ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 ୁ ବିନତି କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 18 ପେର େ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,ଆଉେସମାେନତାହା ଉପେରମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିେଲ। 25େସେତେବେଳବାର
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦର େରାଗଗ୍ର ା ଜେଣ ୀେଲାକ, 26 େଯ କି ଅେନକ େବୖଦ୍ୟ
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ାରା ବହୁ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରି ସବର୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିେଲ େ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। 33େସଥିେର େ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; ଶା ି େର
ଚାଲିଯା ଓ େତାହର େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇରହ।” 35 େସ ଏହି କଥା
କହୁ ଥିବା ସମୟେର ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରୁ େଲାେକଆସି କହିେଲ,ଆପଣ
ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁ ୁ କାହିଁକି ଆଉ କ େଦଉଅଛି ? 36 କି ୁ ଯୀଶୁ େସ
କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ କହିେଲ, “ଭୟକର ନାହିଁ,
େକବଳ ବି ାସକର।” 37 ପୁଣି,ଯୀଶୁ ପିତର,ଯାକୁବଓତାହା ଭାଇ େଯାହନ
ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସା େର ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 38 େସମାେନ
ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘରକୁ ଆସେ , େସ େକାଳାହଳ େହଉଥିବା ଏବଂ େଲାେକ
ଅତ୍ୟ େରାଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁ ଥିବା େଦଖିେଲ, 39 ପୁଣି, ଭିତରକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “କାହିଁକି େକାଳାହଳ ଓ େରାଦନ କରୁ ଅଛ? ପିଲାଟି ମରି
ନାହିଁ,ମାତ୍ର େଶାଇପଡ଼ିଅଛି।” େସଥିେର େସମାେନତାହା ୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 40 କି ୁ େସ ସମ ୁ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା ମାଆ ଓ ଆପଣା
ସ ୀମାନ ୁ ସା େର େଘନି, ପିଲାଟି େଯଉଁ ାନେର ଥିଲା, େସହି ାନେରପ୍ର େ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 ଅତିଶୟ ଆଚି 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)

1 ଯୀଶୁ େସହି ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ନିଜ େପୖତୃ କ ନଗରକୁ ଆସି େ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,
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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
େକୗଣସିଠାେର 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।

ବାର ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ରଣ
(ମାଥିଉ 10:5-15; ଲୂକ 9:1-6)

7 ପେର େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ଭ୍ର ମଣ କରି 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 ନକରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେରରୁ ହ। 11ମାତ୍ର େ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)

14ତାହା 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 ଜଣକ ସଦୃଶ ଏ ଜେଣଭାବବାଦୀ। 16 କି ୁ େହେରାଦ ଏହା ଶୁଣି କହିେଲ,
େଯଉଁ େଯାହନ ମ କ ଆେ େଛଦନ କରିଅଛୁ, େସ ଉଠିଅଛି । 17 େଯଣୁ
େହେରାଦ ଆପଣା ଭାଇ ଫିଲି ଭାଯର୍ ୍ୟା େହେରାଦିଆ ୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ
ତାହା ସକାେଶ ଆେପ େଲାକ 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 ଓପବିତ୍ର ବ୍ୟି ଜାଣି ଭୟ
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କରୁ ଥିେଲଆଉତାହା ୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ତାହା କଥା ଶୁଣି
ଅତିଶୟ ଉଦ୍ ବି େହେଲ ସୁ ା ଆନ େର ତାହା ଶୁଣୁଥିେଲ। 21ପେର 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। େସଥିେରରାଜା ବାଳିକାକୁ କହିେଲ,ଯାହାଇ ା କରୁ ଅଛ,ମାଗ,ଆେ
ତୁ କୁ ତାହା େଦବା। 23 ପୁଣି, େସ ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ, ତୁ େ ଆ କୁ
ଯାହା 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 ୁ। 26ଏଥିେର ରାଜା ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହେଲ ସୁ ା
ଆପଣା ଶପଥ ଓ େ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, 28ଆଉତାହା େ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।

େପ୍ର ରିତମାନ ର ଏକତ୍ର ୀକରଣ
(ମାଥିଉ 14:13,14; ଲୂକ 9:10)

30 ପେର େପ୍ର ରିତମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ, ଆଉ େସମାେନ
ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ ଓ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିେଲ, େସହିସବୁ ତାହା ୁ
ଜଣାଇେଲ। 31େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନଅଲଗା େହାଇ
େଗାଟିଏ ନିଜର୍ ନ ାନକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ର ାମ କର।” କାରଣ ଅେନକ
େଲାକ ଯିବା ଆସି ବା କରୁ ଥିବାରୁ େସମାନ ର େଭାଜନ କରିବାକୁ ସୁ ା ସୁେଯାଗ ନ
ଥିଲା। 32 ତହିଁେର େ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
ଆଗେର ପହି େଲ। 34 େସ େ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; 36େଲାକମାେନ େଯପରି ଚତୁ ଗେରପ ୀ
ଓଗ୍ର ାମମାନ ୁ ଯାଇଆପଣାଆପଣା ନିମେ ଖାଇବାପାଇଁ କିଛି କିଣି ,ଏଥିନିମେ
େସମାନ ୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ୁ। 37 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ରେଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ୁ େଭାଜନକରାଅ।” େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,ଆେ ମାେନ କଅଣ
ଯାଇ ଦୁଇ ଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ରୁ ଟି କିଣି ଏମାନ ୁ େଭାଜନ
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କରାଇବା? 38 ଯୀଶୁ େ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 କଅଁଳ ଘାସ ଉପେର
ବସି , ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 40ତହିଁେର େସମାେନ ଶହ ଶହ
ଓପଚାଶପଚାଶଜଣକରିଦଳଦଳେହାଇବସି େ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 ୁ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ପୁଣି, େସହି ଦୁଇ ମାଛ େସ ସମ 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। 44 ରୁ 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। 47ସ ୍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
ଉପେରଚାଲିବା େଦଖିଭୂ ତ େବାଲି ଭାବି ଚି ାରକେଲ, 50କାରଣସମେ ତାହା ୁ
େଦଖିଉଦ୍ ବି େହାଇଥିେଲ।ମାତ୍ର େସ େସହିକ୍ଷଣି େସମାନ ସହିତକଥାବା ର୍ ା କରି
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ।” 51 ପୁଣି, େସ
େସମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ,ଆଉପବନ 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।

ଗିେ ସରତ  େର େରାଗୀ ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 14:34-36)

53 େସମାେନ ପାର େହାଇ ଗିେ ସରତ ଅ ଳେର ପହି କୂଳେର େନୗକା
ବା ି େଲ। 54ଆଉ େ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, ନଗର
ବା ପ ୀେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, େ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।
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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। 3ଫାରୂ 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
ପିତଳପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକପାଣିେର ବୁଡ଼ାଇ େଧାଇବାଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକରୀତିନୀତି
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 ୁ କହିେଲ, “େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ଭାବବାଣୀ କହିଅଛି , େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
‘ଏହି ଜାତି ମୁଖେରଆ କୁ ସମାଦର କରି ,

କି ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟଆ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ।
7େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଧମର୍ ର ଉପେଦଶବାଣୀ େବାଲି ଶିକ୍ଷା

େଦଇ ବୃଥାେରଆ ରଆରାଧନା କରି ।’
8ତୁ େ ମାେନଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନ ପର ରାଗତ
ରୀତିନୀତି ଧରି ବସିଅଛ।” 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, 12େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ପିତା କି ମାତାର କିଛି ଉପକାର
କରିବାକୁ ଆଉ େଦଉ ନ ଥାଅ; 13 ଏହି 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,
େସହିସବୁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେର। 16 [ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି,
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େସ ଶୁଣୁ।]” 17 ଆଉ େସ େଲାକସମୂହଠାରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଲା ଉ ାେର
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ଦୃ ା ଟିର ଭାବ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 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?” 20 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାେର,
ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେର। 21 କାରଣ ଭିତରୁ , ମନୁଷ୍ୟର ହୃ ଦୟରୁ ,
କୁଚି ା ବାହାେର, 22େବଶ୍ୟାଗମନ, େଚାରି,ନରହତ୍ୟା,ବ୍ୟଭିଚାର, େଲାଭ,
ଦୁ ତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈଷର୍ ାଦୃି , ନି ା, ଅହ ାର, ମୂଖର୍ ତା; 23 ଏହି
ସମ ମ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କେର।”

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

24ଏଥିଉ ାେର େସ େସଠାରୁ ଉଠି େସାର ସୀମାକୁ ଗେଲ,ଆଉେଗାଟିଏ 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,କାରଣସ ାନମାନ ଆହାରେନଇକୁକୁରମାନ ପାଖେରପକାଇବା
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 ଭୂତ ବାହାରିଗଲାଣି।”
30 ପୁଣି, େସ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି ଶଯ୍ୟାେର େଶାଇଥିବା ଓ ଭୂ ତ ବାହାରିଯାଇଥିବା
େଦଖିଲା।

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। 32ଆଉ େଲାେକ
ଜେଣକାଲ ଓଖନାକୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇବା ନିମେ
ତାହା ୁ ବିନତି କେଲ। 33ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅ ର କରି ଏକାକୀ
େଘନିଯାଇ ତାହାର ଦୁଇ କାନେରଆପଣା ଅ ୁ ଳି େଦେଲ ଓ େଛପ ପକାଇ ତାହାର
ଜି ାକୁ ଛୁଇଁେଲ, 34ଆଉ 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 ବିଷୟକାହାରିକୁ ନ କହିବା ନିମେ େସ େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ; ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ େଯେତ ନିେଷଧ କେଲ, େସମାେନ େସେତ ଆହୁ ରି
ଅଧିକ ତାହା େଘାଷଣା କେଲ। 37ଆଉ େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ
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କହିେଲ, େସ ସମ କମର୍ ଉ ମ ରୂ େ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। 3ଯଦି ମୁଁ େସମାନ ୁ ଅନାହାରେରଘରକୁ
ପଠାଏ, ତାହାେହେଲ ବାଟେର େସମାନ ର ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବ; େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ତ ଦୂରରୁ ଆସିଅଛି ।” 4 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ଏଠାେର ଏହି ନିଜର୍ ନ ାନେର କିଏ େକଉଁଠାରୁ ରୁ ଟି ଆଣି ଏମାନ ୁ ତୃ
କରିପାରିବ? 5ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ ମାନ ପାଖେର େକେତାଟି
ରୁ ଟି ଅଛି?” େସମାେନ କହିେଲ, ସାେତାଟି। 6 େସଥିେର ଯୀଶୁ େ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 ପରିେବଷଣକେଲ। 7 ପୁଣି, େସମାନ ପାଖେର
ଅ େକେତାଟି ସାନମାଛ ଥିଲା; େସହିସବୁକୁ ମଧ୍ୟ େସଆଶୀବର୍ ାଦକରିପରିେବଷଣ
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 େଦେଲଓ େସହିକ୍ଷଣିଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ଦଲ୍ ମନୂଥା ଅ ଳକୁ ଆସି େଲ।

ଫାରୂ ଶୀମାନ ଚି ର ଦାବି
(ମାଥିଉ 16:1-4)

11ପେର 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 ୁ
ଦୃଢ଼ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ସତକର୍ ହୁ ଅ,ଫାରୂ ଶୀମାନ ଓେହେରାଦ ଖମୀରଠାରୁ
ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।” 16 େସଥିେର େସମାେନ ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍ କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,ଆ ମାନ ପାଖେରରୁ ଟି ନାହିଁ େବାଲି େସ ଏହା କହୁ ଅଛି ।
17 େସ ତାହା ଜାଣି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ପାଖେର ରୁ ଟି ନାହିଁ
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େ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
େଟାେକଇଭ ା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, େସେତେବେଳତୁ େ ମାେନ ପୂରା େକେତେଟାେକଇଭ ା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, ତାହାର ଆଖିେର
ହାତ େଦେଲ; େସଥିେର େସ ରୂ େପ େଦଖିଲା ଓ ସୁ େହାଇ ଏକଦୃି େର
ସମ ବିଷୟକୁ ଚାହିଁବାକୁ 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 ୁ ପଚାରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, “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)

31ଆଉ, 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, “େମାଆଗରୁ ଦୂର
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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 େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ
େସଆପଣାକୁ ଅ ୀକାରକରୁ , ପୁଣି,ଆପଣାକଶେଘନି େମାହରଅନୁଗମନ
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 ସହିତ ଆପଣା ପିତା
ମହିମାେର ଆଗମନ କରିେବ, େ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 ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି,
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ର ମେର ଉପି 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।
3 ଆଉ େ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 ଉ ର େଦେବ େବାଲି ଜାଣି ନ
ଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଅତ୍ୟ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ। 7 ପୁଣି, ଖେ େମଘଆସି
େ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
େଦଇକହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛ, େସହିସବୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୁନରୁ ାନ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ। 10 େସଥିେର
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େ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 ୀମାେନଏହିକଥା କିପରିକହି ? 12େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,ଏଲୀୟ
ପ୍ର ଥେମ ଆସି 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, ଏଲୀୟଆସି ସାରିେଲଣି,ଆଉତାହା 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; 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। 19ଯୀଶୁ େ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 େମାଡ଼ିପକାଇ ବାହାରିଗଲା,
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



ମାକର୍ 9:30 90 ମାକର୍ 9:43

େସମାନ ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ାଥର୍ ନା (ଏବଂ ଉପବାସ) ବିନା ଆଉ କାହିଁେର ଏପ୍ର କାର
ଭୂ ତ ଛଡ଼ାଯାଇ ପାେର 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; 31କାରଣ 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)

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)

42ଆଉ, େଯ େକହି ବି ାସ କରୁ ଥିବା ଏହି କୁ୍ଷଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବି ର
କାରଣହୁ ଏ,ତାହା େବକେରେଗାଟିଏବଡ଼ଚକିପଥରଟ ାଯାଇତାହାକୁ 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
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କରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର ଭଲ। 44 [କାରଣ ନକର୍ େର େସମାନ ର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ
ନାହିଁ,ଆଉଅି ନିବର୍ ାପିତହୁ ଏନାହିଁ।] 45ଆଉ,ତୁ ରପାଦଯଦିତୁ ର ବି ର
କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା କାଟିପକାଅ, ଦୁଇ ପାଦ େଘନି ନକର୍ େର ପଡ଼ିବା ଅେପକ୍ଷା
ବରଂ ଖ େହାଇ ଜୀବନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର ଭଲ। 46 [କାରଣ
ନକର୍ େର େସମାନ ର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅି 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 େବଶ କରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର ଭଲ; 48 କାରଣ ନକର୍ େର େସମାନ ର
କୀଟ କ୍ଷୟପାଏ ନାହିଁ,ଆଉଅି ନିବର୍ ାପିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 49 େଯଣୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଅି େର ଲବଣା େହବ। 50ଲବଣ 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)

1 ଯୀଶୁ େସହି ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ସୀମା ଓ ଯ ର୍ ନ
ନଦୀର ଅପର ପାରିକୁ ଆସି େଲ; ଆଉ େଲାକସମୂହ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ନିକଟେର
ଏକତ୍ର ହୁ ଅେ େସ ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାେର େସମାନ ୁ ପୁଣି, ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 2ଇତିମଧ୍ୟେର ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା
କରି ପଚାରିେଲ, ଆପଣା ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଅଣ ପୁରୁ ଷ ପକ୍ଷେର
ନ୍ୟାୟସ ତ? 3ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ କିଆଜ୍ଞା
େ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 ୁ ସୃ ି ର ଆର ରୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ୁ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ କରି
ସୃି କେଲ। 7 ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ପିତାମାତା ଠାରୁ ଅଲଗା
େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ। 8ଏଣୁ େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ
ନୁହଁ ି , କି ୁ ଏକା ଅଟି । 9 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ସଂଯୁ କରିଅଛି ,
ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭି ନ କରୁ ।” 10 ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଘେର ଯୀଶୁ ୁ ଏ ବିଷୟ
ପୁନବର୍ ାରପଚାରିବାକୁଲାଗିେଲ। 11େସଥିେର େସେସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯେକହି
ଆପଣା ୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କେର, େସ ତାହା ବିରୁ େର
ବ୍ୟଭିଚାର କେର; 12 ଆଉ, ଯଦି ୀ ଆପଣା ାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଅନ୍ୟକୁ ବିବାହ କେର, େତେବ େସ ବ୍ୟଭିଚାର କେର।”

ଶିଶୁ ପି୍ର ୟ ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ଲୂକ 18:15-17)

13 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନ ୁ ଶର୍ କରି , ଏଥିପାଇଁ େଲାେକ ଶିଶୁମାନ ୁ
ତାହା ନିକଟକୁଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ;ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ େସମାନ ୁ ଧମକ େଦେଲ।
14 ଯୀଶୁ ତାହା େଦଖି ବିର େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନ ୁ େମାʼ
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ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ 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
େସଥିେରପ୍ର େବଶକରିବନାହିଁ।” 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। 19ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ 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 ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଚାଲିଗେଲ, କାରଣ ତାହା ର ବହୁ ତ
ସ ି ଥିଲା। 23 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଚତୁ ଗକୁ ଦୃି ପାତ କରି ଆପଣା 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 ଛୁ ି ର ଛିଦ୍ର େଦଇ ଓଟର
ଯିବାର ସହଜ।” 26ଏଥିେର େସମାେନ ଅତିଶୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇ ପର ରକୁ
କହିେଲ, େତେବ କିଏ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇ ପାେର? 27 ଯୀଶୁ େ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। 29ଯୀଶୁ 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 ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, 30 ଆଉ ଏେବ
ଇହକାଳେର ତାଡ଼ନା ସେ ସେ ଶତ ଗୁଣେର ଗୃହ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ,
ମାତା, ସ ାନସ ତି ଓ ଭୂମି, 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।”
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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 ପଛେରଆସୁଥିବା େ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 ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛୁ; ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାନ
ହ େରସମପ ତେହେବ,ଆଉେସମାେନତାହା ୁ ପ୍ର ାଣଦ ାେଦଶେଦଇ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େର ସମପର୍ 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 ରଇ ା େଯ,ଆେ ମାେନଆପଣ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି
ମାଗିବୁ,ତାହା ଆ ମାନ ପାଇଁ ଆପଣକର ।ୁ 36ତହଁୁ େ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 ବସିବାକୁ
େଦବା େମାହର ଅଧିକାରର ବିଷୟ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାନ ନିମେ
ାନ ପ୍ର ୁତ କରାଯାଇଅଛି, େସମାେନ ବସିେବ।” 41 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଏହା

ଶୁଣି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ଉପେର ବିର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 42 େସଥିେର
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, “େଯଉଁମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ଶାସନକ ର୍ ା ରୂ େପ ଗଣିତ, େସମାେନ େସମାନ ଉପେର ପ୍ର 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। 45 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସବା ପାଇବାକୁ ଆସି ନାହା ି , ମାତ୍ର େସବା କରିବାକୁ
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ଓ ଅେନକ ନିମେ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ
ଆସିଅଛି ।”

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 ଭିକୁ୍ଷକ ପଥ ପା ର୍ େର ବସି ଥିଲା।
47 େସ େଯ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, 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। 52ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ର ବି ାସ ତୁ କୁ ସୁ କରିଅଛି।” ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ େସ ଦୃି
ପାଇ ପଥେର ତାହା ପେଛ ପେଛ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।

11
ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ଲୂକ 19:28-40; େଯାହନ 12:12-19)

1େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇଜୀତପବର୍ ତ
ପା ର୍ େବୖଥ୍ ଫାଗୀ ଓ େବଥନୀୟା ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ, େସେତେବେଳ
ଯୀଶୁ ଆପଣା 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। 3ଆଉ, େ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? 6 ଯୀଶୁ େ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,ଅେନେକପଥେରଆପଣାଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇେଲଓଅନ୍ୟମାେନ
େକ୍ଷତରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବିଛାଇେଦେଲ। 9ଆଉ ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯାଉଥିବା
େଲାକମାେନ ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
େହାଶା ା!
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ପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ!
10ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଧନ୍ୟ!

ଊ ର୍ େଲାକେର େହାଶା ା!
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 ଫଳ
ପାଇେବ, ଏହି ଆଶାେର ତାହା ପାଖକୁ ଗେଲ। କି ୁ ପାଖକୁ ଆସି େସ ପତ୍ର ବିନା
ଆଉ କିଛି ପାଇେଲ ନାହିଁ, 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।

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। 24ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,ତୁ େ ମାେନଯାହାଯାହା
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ଓ ମାଗ, େସ ସବୁ ପାଇଅଛ େବାଲି ବି ାସ କର, େସଥିେର
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େ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 ରଅପରାଧସବୁକ୍ଷମା କରିେବ। 26 [କି ୁ ତୁ େ ମାେନଯଦିକ୍ଷମା
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 ନିକଟକୁଆସି ପଚାରିେଲ, 28ତୁ େ େ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 ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
େହଲା? େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।” 31 େସଥିେର େସମାେନ ପର ର ତକର୍ ବିତକର୍
କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦି ଗର୍ ରୁ େବାଲି କହିବୁ, ତାହାେହେଲ େସ କହିେବ,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ତାହା ୁ ବି ାସ କଲ ନାହିଁ? 32ଅବା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
େବାଲି କଅଣ କହିବା? େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ; କାରଣ
ସମେ େଯାହନ ୁ ପ୍ର କୃତେର ଜେଣ ଭାବବାଦୀ େବାଲି ମାନୁଥିେଲ। 33 ଏଣୁ
େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ 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)

1 ଏଥିଉ ାେ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
େକ୍ଷତଭାଗେର େଦଇ ବିେଦଶକୁ ଗମନକେଲ। 2ପେର 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 େସ
ଆଉ ଜଣକୁ 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,
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ଏହା ଭାବି େସ ଅବେଶଷେର ତାହା ୁ କୃଷକମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ।
7 ମାତ୍ର େସହି କୃଷକମାେନ ପର ର କହିେଲ, ଏ ତ ଉ ରାଧିକାରୀ,
ଆସ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା; ତାହାେହେଲ 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 ା କଅଣ କରିେବ? େସ
ଆସି କୃଷକମାନ ୁ ବିନାଶ କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦେବ।
10ତୁ େ 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,

ଆଉତାହା ଆ ମାନ ଦୃି େରଆ 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 ପାଖକୁପଠାଇେଲ। 14େସମାେନ
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? 15ଆେ ମାେନ େଦବା କି ନାହିଁ? କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ର କପଟତା ଜାଣି
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାହିଁକି େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଅଛ? େଗାଟିଏ ମୁଦ୍ର ା
େମାʼପାଖକୁଆଣ, ମୁଁ ତାହା େଦେଖ।” 16ତହିଁେର େସମାେନତାହା ଆଣିେଲ।
ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ଏହି ମୂ ଓନାମକାହାର?” େସମାେନତାହା ୁ
କହିେଲ, କାଇସର ର। 17 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “କାଇସର ର
ଯାହା, ତାହା କାଇସର ୁ ଦିଅ; ପୁଣି, 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)

18 ଏଥିଉ ାେର ପୁନରୁ ାନକୁ ଅ ୀକାର କରୁ 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, 22ଆଉ ସାତ ଜଣଯାକ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମେଲ;
ସମ େଶଷେର େସହି ୀ ମଧ୍ୟ ମଲା। 23 ପୁନରୁ ାନ ସମୟେର େଯେତେବେଳ
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େସମାେନଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସକାହାର ୀ େହବ? ସାତ
ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ। 24ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଧମର୍ ଶା
ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ଶି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା 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 େଯଈଶ୍ବ ର କିପରି
ତାହା ୁ କହିେଲ,ଆେ ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର,ଇସ୍ ହାକ ଈଶ୍ବ ରଓଯାକୁବ
ଈଶ୍ବ ର? 27 େସ ମୃତମାନ ର ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁ ି , ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନ ର।
ତୁ େ ମାେନ ବଡ଼ଭ୍ର ା େହଉଅଛ।”

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

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 ମନ ଓ ସମ ଶି େଦଇ ପ୍ର 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 ବସିଥାଅ।’

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)
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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, ହାଟ ବଜାରେର ନମ ାର,
39ସମାଜଗୃହେରପ୍ର ଧାନଆସନଓେଭାଜିେରପ୍ର ଧାନ ାନଗ୍ର ହଣକରିବାକୁ
ଭଲପାଆି ; 40େସମାେନ ବିଧବାମାନ ରଗୃହସବୁଗ୍ର ାସକରି ଓଛଳନା
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 ୁ
ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଭ ାରେର
ମୁଦ୍ର ା ପକାଉଥିବା ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଅଧିକ
ପକାଇଅଛି; 44କାରଣ 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)

1 ଯୀଶୁ ମ ି ରରୁ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , େଦଖ ,ୁ କିପରି ପ୍ର ର ଓ କିପରି ପ୍ର ାସାଦ!
2 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ ଏହି ସମ ବୃହତ୍ ପ୍ର ାସାଦ
େଦଖୁଅଛ? ଏକ ପ୍ର ର ଅନ୍ୟ ପ୍ର ର ଉପେର ରହିବ ନାହିଁ, ସମ ହିଁ
ଭୂମିସାତ୍ େ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। 6ଅେନେକ େମା ନାମେର ଆସି, ମୁଁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି କହି ଅେନକ ୁ
ଭ୍ର ା କରିେବ। 7 ମାତ୍ର 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 ଭୂମିକ େହବ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିବ; ଏହି ସମ ପ୍ର ସବେବଦନାର
ଆର ମାତ୍ର । 9 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ
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େହାଇଥାଅ; େଲାେକତୁ ମାନ ୁ ବିଚାରସଭାମାନ େରସମପର୍ ଣକରିେବ,
ଆଉତୁ େ ମାେନସମାଜଗୃହଗୁଡ଼ିକେରପ୍ର ହାରିତ େହବଏବଂ େମା ସକାେଶ
ଶାସନକ ର୍ ା ଓରାଜାମାନ ଛାମୁେରେସମାନ ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟେଦବା 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 ଚି ି ତ ହୁ ଅନାହିଁ; କି ୁ େସହି ସମୟେରତୁ ମାନ ୁ
ଯାହା ଦିଆଯିବ, ତାହା କୁହ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ବ ା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର
ଆ ା ବ ା ଅଟି । 12ଭାଇ 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 ଯିହୂଦିୟା 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। 20ଆଉ
ପ୍ର ଭୁ େସହି ସମୟ େଯେବଉଣା କରି ନ ଥାଆେ , େତେବ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆ ା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ େଯଉଁମାନ ୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ,
େସହି ମେନାନୀତ େଲାକ ନିମେ େସହି ସମୟ ଊଣା କରିଅଛି ।
21 େସେତେବେଳ ‘େଦଖ, ଖ୍ର ୀ ଏଠାେର’ କିମ୍ଵ ା ‘େଦଖ, େସଠାେର,’ େକହି
େଯେବ ତୁ ମାନ ୁ ଏପରି କହିବ, େତେବ ତାହା ବି ାସ କର ନାହିଁ।
22ଭ ଖ୍ର ୀ ମାେନ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି ଏପରି ଚି ଓ ଅୁ ତ
କମର୍ ମାନ େଦଖାଇେବ େଯ,ଯଦି ସ ବ ହୁ ଏ, େତେବ 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
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ଓ ଚ ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ,
25 ପୁଣି, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେବ

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

ମହାମହିମା ସହ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ। 27 େସ
ସମୟେରେସ ଦୂତମାନ ୁ େପ୍ର ରଣକରି ପୃଥିବୀର େଶଷସୀମାରୁ 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 େ ମାେନଜାଣିଥାଅ; 29େସହିପରି ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟଏହି 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
େଲାପପାଇବନାହିଁ। 31ଆକାଶଓ ପୃଥିବୀ େଲାପପାଇବ,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 େସ ସମୟ
େକେବ େହବ,ତାହା ତୁ େ ମାେନଜାଣନାହିଁ। 34ତାହା ଏହିପରି, େଯପରି
ଜେଣ ବ୍ୟି ଆପଣା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବିେଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛି ,
ଆଉ େସଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଅଧିକାର େଦଇପ୍ର େ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 ,
36ଏଥିନିମେ ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ,କାରଣ େସ ସ ୍ୟାେବେଳ, କି ା ଅଧରାତିେର,
କି ା କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟେର, କି ା ସକାେଳ, େକେତେବେଳ େଯ
ଆସିେବ, 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। 2 କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, ପବର୍
ସମୟେର ନୁେହଁ, କାେଳ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଗ େଗାଳ େହବ।
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େ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 କେର
ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 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 ୟ କରାଯାଇ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ
ଦିଆଯାଇ 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। 7କାରଣ ଦରିଦ୍ର ମାେନ ତ
ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଅଛି , ଆଉ ତୁ ମାନ ର େଯେତେବେଳ
ଇ ା, େସେତେବେଳ େସମାନ ର ଉପକାର କରିପାର; ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ ଦା
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ନ ଥିବି। 8ତାହାର 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)

10 େସଥିେର ବାର ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା ନାମକ ଜେଣ
ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଧାନଯାଜକମାନ ହ େରସମପର୍ ଣକରିବା 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 େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ, େସହି ଦିନ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ
ପଚାରିେଲ, ଆେ ମାେନ ଯାଇ େକଉଁ ାନେର ଆପଣ ନିମେ ନି ାର ପବର୍ ର
େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କରିବୁ େବାଲି ଆପଣ 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;
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 ୁ ସୁସ ି ତ ଓ
ପ୍ର ୁତ େଗାଟିଏ ଉପରି ବୃହତ େକାଠରୀ େଦଖାଇେଦେବ; େସ ାନେର

* 14:5 ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ଟ ାରୁ ତିନିଶହ ଦିନାର୍
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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 ଜଣ ଜଣ କରି ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, େସ କଅଣ ମୁଁ? 20 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ବାରଜଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ, େଯ କି େମାʼ ସହିତ ପାତ୍ର େର ହାତ ବୁଡ଼ାଉଅଛି। 21 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
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। 24 ଆଉ, ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ନିୟମର
ର ଅେନକ ନିମେ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ଏ େମାହର େସହି ର । 25 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ନୂଆ କରି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ରସ ପାନ କରିବି, େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା ଆଉ େକେବ େହଁ
ପାନକରିବି ନାହିଁ।” 26 ପୁଣି, େସମାେନ ବଗାନକଲା ଉ ାେରଜୀତପବର୍ 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।”

29ମାତ୍ର 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 େପ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦି େମାେତ
ଆପଣ ସା େରମରିବାକୁ ହୁ ଏ,ତଥାପି ମୁଁଆପଣ ୁ େକେବ େହଁ ଅ ୀକାରକରିବି
ନାହିଁ। ପୁଣି, ସମେ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର କହିେଲ।

େଗଥ୍ ଶିମାନୀେର ଯୀଶୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ମାଥିଉ 26:36-46; ଲୂକ 22:39-46)
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32ପେର େସମାେନ େଗଥ୍ ଶିମାନୀ ନାମକ େଗାଟିଏ ାନକୁ ଆସି େଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ
ଏଠାେର ବସିଥାଅ।” 33 ପୁଣି, େସ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ୁ ସା େର େଘନି
ଅତ୍ୟ ବି ୟାନି୍ଵ ତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 34 େସଥିେର ଯୀଶୁ େ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 ସମୟ ତାହା ଠାରୁ େଯପରି
ଦୂରହୁ ଏ,ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁଲାଗିେଲ। 36ଆଉଯୀଶୁକହିେଲ, “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? 38 ପରୀକ୍ଷାେର େ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 େସମାେନ ତାହା ୁ କି ଉ ର େଦେବ, ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 41ଯୀଶୁ ତୃ ତୀୟ
ଥରଆସି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅ କ୍ଷଣଶୟନକରି ବିଶ୍ର ାମ କର;ଯେଥ
େହଲାଣି; େସହି ସମୟଉପି ତ; େଦଖ,ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାପୀମାନ ହ େର
ସମପ 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। 44ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣକାରୀ
େସମାନ ୁ ଏହି ସେ ତ େଦଇ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ୁ ଚୁ ନ କରିବି, େସ େସହି;
ତାହା ୁ ଧରି ସାବଧାନେର େଘନିଯିବ। 45ଏଣୁ େସ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ,
େହ ଗୁରୁ େବାଲି କହି ତାହା ୁ ଚୁ ନ କଲା। 46େସଥିେର େ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 େଦେଲ, “ଡକାଇତ
ବିରୁ େର ବାହାରିବା ପରି ଖ ା ଓ େଠ ା େଘନି ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
େମାେତ ଧରିବାକୁ ଆସିଲ? 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।
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ମହାସଭାେର ଯୀଶୁ ବିଚାର
(ମାଥିଉ 26:57-68; ଲୂକ 22:54,55,63-71; େଯାହନ 18:13,14,19-24)

53 ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ, ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ଶା ୀମାେନ ସମେ ଆସି ଏକତ୍ର େହେଲ। 54 ପିତର
ଦୂରେର ରହି ତାହା ପେଛ ପେଛ ମହାଯାଜକ ପ୍ର ା ଣ ଭିତରକୁ ଗେଲ ଓ
ପଦାତିକମାନ ସହିତ ବସି ନିଆଁ େସକି େହଉଥିେଲ। 55 ଇତିମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଓ ସମ ମହାସଭା ଯୀଶୁ ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ତାହା ବିରୁ େର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ ପାଇେଲ ନାହିଁ; 56କାରଣ ଅେନେକ
ତାହା ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ େହଁ େସମାନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଶିଲା
ନାହିଁ। 57 ପେର େକେତକ େଲାକ ଉଠି ତାହା ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 58 ଆେ 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 ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ ପରମ-ଧନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ କି?
62ଯୀଶୁ 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,ଆଉତୁ େ 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 ଜାେଣ ନାହିଁ।
72 େସହିକ୍ଷଣି କୁକୁଡ଼ା ି ତୀୟ ଥର ରାବିଲା। ଏଥିେର, “କୁକୁଡ଼ା ି ତୀୟ ଥର
ରାବିବା ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ େମାେତ ତିନି ଥର ଅ ୀକାର କରିବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା
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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)

1ପ୍ର ଭାତ େହବାମାେତ୍ର ସମେ ମହାସଭା,ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାଚୀନ ଓଶା ୀ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, “ଆପଣ କହୁ ଅଛି ।” 3ଆଉ ପ୍ର 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)

6 ମାତ୍ର 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। 9 େସଥିେର ପୀଲାତ େ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 େ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। 15ଏଣୁ
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 େସୖନ୍ୟଦଳକୁଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ। 17େସମାେନତାହା ୁ କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ର
ବ ପି ାଇେଲ ଓ କ ାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହା ମ କେର େଦେଲ; 18ଆଉ, େ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,ଆଉଆ ୁ
ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 20 େସମାେନ ତାହା ୁ ପରିହାସ କଲା ଉ ାେର
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େ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 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 ହଣକେଲନାହିଁ।
24ପେର େ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 ସହିତ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଦେଲ। 28 [େସଥିେର
ଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟ 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 ଦିନେରତାହା ନିମର୍ ାଣକାରୀ, 30କଶରୁ ଓ ାଇଆପଣାକୁ 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, େଯଉଁମାେନ ତାହା
ସହିତ କଶେରଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ, େ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?” 35 ଏହା ଶୁଣି
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େ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
ଦୁଇଖ େହଲା। 39ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆେହାଇଥିବା ଶତ-େସନାପତିତାହା ର
ଏହି ପ୍ର କାର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ େଦଖି କହିେଲ, ସତ୍ୟ, ଏହି ବ୍ୟି ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
40େକେତକ ୀେଲାକମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ େଦଖୁଥିେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟେରମଗ୍ ଦଲୀନୀ
ମରୀୟମ,ସାନଯାକୁବ ଓ େଯାସି ମାତା ମରୀୟମ, ପୁଣି,ଶେଲାମୀ ଥିେଲ; 41େସ
ଗାଲିଲୀେର ଥିବା ସମୟେର େସମାେନତାହା ପ ାତ୍ ଗମନକରିତାହା ର େସବା
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କରୁ ଥିେଲ;ତାହା ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁଆସି ଥିବାଆହୁ 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 ପୀଲାତଚମୃ ତ େହେଲ,ଆଉଶତ-େ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 ୁ େଥାଇେଦଇ ସମାଧି
ାରେରଖି ଏପଥରଗଡ଼ାଇେଦେଲ। 47ତାହା ୁ େକଉଁ ାନେରରଖାଗଲା,ତାହା

ମଗ୍ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଓ େଯାସି ମାତା ମରୀୟମ େଦଖିେଲ।

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। 5 େସମାେନ ସମାଧି ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ଶୁ
ବ ପରିହିତ ଜେଣ ଯୁବା ୁ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବସି ଥିବା େଦଖି ଅତିଶୟଆ 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 ୁ େଯପରିକହିଥିେଲ, େସପରିତୁ େ 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)
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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।*
10 େସ ଯାଇ, େଯଉଁମାେନ ତାହା ସ ୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ ସ ାଦ େଦେଲ;
େସମାେନ େଶାକ ଓ େରାଦନ କରୁ ଥିେଲ। 11ଯୀଶୁ େ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 ନିକଟେର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କର। 16 େଯ ବି ାସ କେର
ଏବଂ ବାି ଜିତ ହୁ ଏ, େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ; କି ୁ େସ ବି ାସ କେର ନାହିଁ,
େସ ଦ ାଜ୍ଞା ପାଇବ। 17ଆଉ ଏହିସବୁ ଚି େସମାନ ର ଅନୁବ ର୍ ୀ େହବ
େଯଉଁମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରି , େସମାେନ େମା ନାମେର ଭୂତ
ଛଡ଼ାଇେବ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାେର କଥା କହିେବ, ହ େର ସପର୍ ଧରିେବ,
18 ପୁଣି, ପ୍ର ାଣନାଶକ େକୗଣସି ପଦାଥର୍ ପାନ କେଲ େସମାନ ର କିଛି କ୍ଷତି
େହବନାହିଁ; େସମାେନପୀଡ଼ିତମାନ ଉପେରହ େଥାଇେଲେସମାେନ
ସୁ େହେବ।”

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

19ଏହି 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

* 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 ଦୁଇ ଜଣ େଗାଟିଏ ପ ୀଗ୍ର ାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର େସ ଅନ୍ୟ
ରୂ ପେର େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ ‡ 16:14 ଏଥିଉ ାେରଏଗାର
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 ୁ § 16:19 ଏହି
ରୂ େପ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କଥା କହିବା ପେର ଗର୍ େର ଗୃହୀତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବସି େଲ।
ପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ
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କେଲ, ଆଉ ପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ସହକମର୍ ୀ େହାଇ ଅନୁବ ର୍ ୀ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ାରା େସହି
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାଣସି କେଲ।*]

* 16:20 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। ପଦ 9େର ଥିବା ଲିଖିତ ଟି ଣୀକୁ େଦଖ ୁ
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The Gospel according to Luke
ଲୂକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର

େଲଖକ
ପ୍ର ାଚୀନ େଲଖକମାେନ ବି ାସ କରି େଯ ଏହି ପୁ କର େଲଖକ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ

ଅଟି , ଏବଂ ଲୂକ ଏଠାେର ି ତୀୟ ପିଢ଼ିର ଖ୍ର ୀି ୟାନ ଭାବେର ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଅି ।
ପାର ରିକ ଭାବେର େସ ଜେଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଅଟି , ପ୍ର ଧାନତଃ, େସ ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାରକ ଥିେଲ, ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଏବଂ େପ୍ର ରିତ ପୁ କ େଲଖିଥିେଲ, ପୁଣି େସ
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ସହିତ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ାେର ସ େର ଥିେଲ (କଲ. 4:14; 2
ତୀମ. 4:11; ଫିଲି. 1:24)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-80 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଲୂକ କାଇସରିୟାେର େଲଖା ଆର କେଲ ଏବଂ େରାମେର ତାହା େଶଷ

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

ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କ ଥୀୟଫିଲ ୁ େଲଖାଯାଇଅଛି, ଯାହାର ଅଥର୍ “ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମୀ।”

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

ଉେ ଶ୍ୟ
ଯୀଶୁ ଜୀବନର ବ ର୍ ନା, ଯୀଶୁ ୁ ଲୂକ ମନୁଷ୍ୟ ସ ାନ େବାଲି ଉପ ାପନ

କରି , ଦିଆଯାଇ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ସ ୂ ର୍ ଭାେବ ଥୀୟଫିଲ ବୁଝି ପାର ୁ େବାଲି
େସ ଏହା ତାହା ୁ େଲଖିଥିେଲ (ଲୂକ. 1:4)। ଯୀଶୁ ୁ ଅନୁସରଣ କରୁ ଥିବା
େଲାକମାନ ବିଷୟେର େକୗଣସି ବି ଂସ କି ା ଖଳ ନାହିଁ େବାଲି ଥୀୟଫିଲ ୁ
ଶିକ୍ଷା େଦବା ନିମେ ଲୂକଅତ୍ୟାଚାର ସମୟେରଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ରଏକପ୍ର ତିରକ୍ଷା
େଲଖୁଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଯୀଶୁ ଏକ ସି ପୁରୁ ଷ

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

— 19:28-24:53
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ଥୀୟଫିଲ ନିମେ
1 ଆର ରୁ େଯଉଁମାେନ ଚାକୁ୍ଷଷ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ, େସମାେନ

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

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

ନାମେର ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ; ତାହା ଭାଯର୍ ୍ୟା ହାେରାଣ ବଂଶର କନ୍ୟା, ତାହା ର
ନାମ ଏଲୀଶାେବଥ। 6 େସମାେନ ଉଭେୟ ପ୍ର ଭୁ ର ସମ ଆଜ୍ଞା ଓ ନିୟମ
ଅନୁସାେର ନିେ ର୍ ାଷ ରୂ େପଆଚରଣକରିଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଧାମ କ ଥିେଲ। 7 କି ୁ
େସମାନ ର ସ ାନ ନ ଥିଲା, କାରଣ ଏଲୀଶାେବଥ ବ ୍ୟା ଥିେଲ, ପୁଣି, ଉଭୟ
ବୟସ ଅଧିକ େହାଇଯାଇଥିଲା।

8 େସ ଆପଣା ଦଳର ପାଳି ଅନୁସାେର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଯାଜକ କାଯର୍ ୍ୟ
କରୁ ଥିବା ସମୟେର, 9 ଯାଜକୀୟ କାଯର୍ ୍ୟର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଲିବା ାରା
ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି ଧୂପ େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା, 10ଆଉ ଧୂପ େଦବା
ସମୟେର ସମ ଜନତା ବାହାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ।

11େସେତେବେଳପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ଧୂପେବଦିରଦକି୍ଷଣପା ର୍ େର ଠିଆ େହାଇ
ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 12 ଜିଖରୀୟତାହା ୁ େଦଖି ବିଚଳିତଓଭୟଗ୍ର େହେଲ।
13 କି ୁ ଦୂତ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଜିଖରୀୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ର
ନିେବଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛି,ଆଉତୁ ରଭାଯର୍ ୍ୟା ଏଲୀଶାେବଥ ତୁ ନିମେ େଗାଟିଏ
ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିେବ, ପୁଣି, ତୁ େ ତାହାର ନାମ େଯାହନ େଦବ।

14େସତୁ ରଆନ ଓଉ ାସରକାରଣେହବ, ପୁଣି,ଅେନେକତାହାରଜନ୍ମ େର
ଆନ କରିେବ। 15 େଯଣୁ େସ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ମହାନ େହବ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
କି ମଦ୍ୟ େକେବ େହଁ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି, ମାତାର ଉଦରରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର
ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହବ,

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

18ଏଥିେର ଜିଖରୀୟ ଦୂତ ୁ କହିେଲ, ମୁଁ େକଉଁ ଚି ାରା ଏହା ଜାଣିବି? କାରଣ
ମୁଁ ତ ବୃ , ପୁଣି, େମାହରଭାଯର୍ ୍ୟା ବୟସଅଧିକ େହଲାଣି। 19 ଦୂତତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, ମୁଁ ଗାବି୍ର ଏଲ, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ଉପି ତିେର ଠିଆ ହୁ ଏ, ଆଉ ତୁ କୁ କହିବାକୁ
ଓ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛି। 20 େଦଖ, ଏହି ସମ ନ ଘଟିବା
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ନୀରବ ରହି କଥା କହି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େମାହର େଯଉଁ
ସବୁ ବାକ୍ୟ ଯଥା ସମୟେର ସଫଳ େହବ, େସହିସବୁ ତୁ େ ବି ାସ କଲ ନାହିଁ।
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21ଇତିମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଜିଖରୀୟ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ,ଆଉମି ରେର
ତା ର ବିଳ ଘଟିବାେର େସମାେନଆ ଯର୍ ୍ୟ େହଉଥିେଲ। 22 କି ୁ େସବାହାରିଆସି
େସମାନ ୁ କଥା କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଥିେର େସ ମ ି ରେର ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି
େବାଲି େସମାେନ ବୁଝିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ସେ ତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ
ମୂକ େହାଇ ରହିେଲ। 23ପେର ତାହା େସବାପାଳିର ଦିନସବୁ େଶଷ ହୁ ଅେ , େସ
ଆପଣା ଘରକୁ ଗେଲ।

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

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

ଗାଲିଲୀର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜେଣ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ପଠାଗେଲ;
27 ଦାଉଦ ବଂଶର େଯାେଷଫ ନାମକ ଜେଣ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ତାହା ର ବିବାହ
ନିବର୍ େହାଇଥିଲା; େସହି କନ୍ୟା ନାମ ମରୀୟମ। 28 େସ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଆେଗା ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର ୀ, ତୁ ର ମ ଳ େହଉ, ପ୍ର ଭୁ
ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ। 29 କି ୁ େସ ଏହି ବାକ୍ୟେର ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ େହାଇ ଏହା କି
ପ୍ର କାର ବାକ୍ୟ େବାଲି ମନେର ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

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

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

36 ପୁଣି, େଦଖ, ତୁ ର ଆ ୀୟା ଏଲୀଶାେବଥ ମଧ୍ୟ ବୃ ା ବୟସେର େଗାଟିଏ
ପୁତ୍ର ଗଭର୍ େର ଧାରଣକରିଅଛି । େଯବ ୍ୟା େବାଲି ଖ୍ୟାତ,ତା ର ଏେବଛଅମାସ
େହଲାଣି; 37କାରଣଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ନିଗର୍ ତ େକୗଣସି ବାକ୍ୟ ଶି ହୀନ େହବ ନାହିଁ।
38ଏଥିେର ମରୀୟମ କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଦାସୀ;ଆପଣ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େମାʼ ପ୍ର ତି ଘଟୁ । ତାହା ପେର ଦୂତ ତାହା ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ।

ଏଲିଶାେବଥ ସହ ମରୀୟମ ସାକ୍ଷାତ
39ଏହିସମୟେରମରୀୟମଉଠିପାବର୍ ତୀୟଅ ଳରଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶରେଗାଟିଏ

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

ମରୀୟମ ୁତିଗାନ
46ଏଥିେର ମରୀୟମ କହିେଲ,

“େମାହର ପ୍ର ାଣ ପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଅଛି,
47 ପୁଣି, େମାହର ଆ ା େମାʼ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଆନ ି ତ େହାଇଅଛି;
48କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୀନାବ ା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରିଅଛି ।

ଆଉ େଦଖ, ବ ର୍ ମାନଠାରୁ ସମ ପିଢ଼ି େମାେତ ଧନ୍ୟ େବାଲି କହିେବ,
49କାରଣ େଯ ଶି ମାନ, େସ େମାʼ ପ୍ର ତି ମହତ କମର୍ କରିଅଛି ;

ତାହା ର ନାମ ପବିତ୍ର ,
50ଆଉ ତାହା ଭୟକାରୀମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଦୟା ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।
51 େସ ଆପଣା ବାହୁ େର ପରାକ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ,

ଅହ ାରୀମାନ ୁ େସମାନ ହୃ ଦୟର କ ନାେର ଛି ଭି କରିଅଛି ;
52 େସ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ୁ ସି ଂହାସନରୁ ବାହାର କରିଅଛି ,

ଦୀନହୀନମାନ ୁ ଉଠାଇଅଛି ,
53 େସ କୁ୍ଷଧିତମାନ ୁ ଉ ମ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ତୃ କରିଅଛି ,

ଧନୀମାନ ୁ ଶୂନ୍ୟ ହ େର ବିଦାୟ କରିଅଛି ।
54ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି ଉ ତାହା ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର,

େସ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ତାହା ସ ାନମାନ ପ୍ର ତି,
55 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଦୟା ରଣ କରିବା ନିମେ ଆପଣ ଦାସ ଇସ୍ର ାଏଲର ଉପକାର

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

େଫରିଗେଲ।
57ପେରଏଲୀଶାେବଥ ପ୍ର ସବକାଳଉପି ତ ହୁ ଅେ େସ େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ

କେଲ, 58ଆଉ ପ୍ର ଭୁ େଯ ତାହା ପ୍ର ତି ମହା ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି , ଏହା ଶୁଣି
ତାହା ପ୍ର ତିବାସୀ ଓ ସ କର୍ ୀୟମାେନ ତାହା ସହିତ ଆନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ବାି ଜକ େଯାହନ ଜନ୍ମ
59ଆଠ ଦିନେର େସମାେନ ଶିଶୁକୁ ସୁ ତ କରିବାକୁ ଆସି େଲ ଓ ତାହାର ପିତା

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

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

64ଆଉ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା ମୁଖ ଓ ଜି ା ଫିଟିଗଲା ଏବଂ େସ କଥା କହି ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 65 ଏଥିେର େସମାନ ପ୍ର ତିବାସୀ ସମେ ଭୟଗ୍ର
େହେଲ,ଆଉଏହି ସମ କଥା ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରପାବର୍ ତୀୟ ଅ ଳରସବୁଆେଡ଼
େଲାେକ କୁହାକହି େହେଲ, 66 ପୁଣି, ଶୁଣିବା େଲାକ ସମେ େସହିସବୁ ଆପଣା
ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ରଖି କହିେଲ, ଏ ଶିଶୁଟି େତେବ କଅଣ େହବ? କାରଣ ପ୍ର ଭୁ
ହ ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ।
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ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଣୀ
67ଆଉ, ତାହାର ପିତା ଜିଖରୀୟ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ ଏହି ଭାବବାଣୀ

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

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

ଆ ମାନ ନିମେ ପରିତ୍ର ାଣର ଶୃ ଉଠାଇ,
70ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନ ମୁଖ ାରା େଯପରି କହିଥିେଲ,
71 େସପରି ଆ ମାନ ଶତମାନ ଠାରୁ

ଓ ଆ ମାନ ସମ ଘୃଣାକାରୀ ହ ରୁ ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନ କରିଅଛି ,
72 େଯପରି େସ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି

ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ,
73ଆ ମାନ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ,

ଆପଣାର େସହି ପବିତ୍ର ନିୟମ ରଣ କରି ,
74 ପୁଣି, େଯପରି ଶତ ହ ରୁ ଉ ାର ପାଇ ନିଭର୍ ୟେର ଚିରକାଳ ତାହା ଛାମୁେର,
75ପବିତ୍ର ତା ଓ ଧାମ କତାେର ତାହା ର ଉପାସନା କରିବା ନିମେ

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

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

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

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

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

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

2
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜନ୍ମ
(ମାଥିଉ 1:18-25)

1 େସ ସମୟେର ସମ ସାମ୍ର ାଜ୍ୟବାସୀ ନାମ େଲଖାଯିବା ନିମେ କାଇସର
ଅଗ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା େଘାଷଣା କରାଗଲା। 2 ସି ରିୟା ପ୍ର େଦଶର ଶାସନକ ର୍ ା
ି ରୀଣୀୟ ସମୟେର ପ୍ର ଥମ ଥର ଏହି ଜନଗଣନା େହାଇଥିଲା। 3 େସଥିନିମେ
ସମେ ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିେଲ।

4 ପୁଣି, େଯାେଷଫମଧ୍ୟନାମ େଲଖାଇବା ନିମେ ମରୀୟମ ସହିତଗାଲିଲୀର
ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର େବଥଲିହିମ ନାମକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ
ଗେଲ, କାରଣ େସ ଦାଉଦ ବଂଶ ଓ େଗା ୀର େଲାକ ଥିେଲ; 5 ତାହା ସହିତ
ମରୀୟମ ବିବାହ ନିବର୍ େହାଇଥିଲା ଓ େସ ଗଭର୍ ବତୀ ଥିେଲ।
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6େସମାେନ େସହି ାନେର ଥିବା ସମୟେରତାହା ପ୍ର ସବକାଳଉପି ତ େହଲା,
7 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କେଲ ଏବଂ ତାହା ୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ାଇ
ଗୁହାଳକୁ େର ଶୁଆଇେଲ, କାରଣ ବସାଘେର େସମାନ ପାଇଁ ାନ ନ ଥିଲା।

େମଷପାଳକ ଓ ଗର୍ ଦୂତଗଣ
8 େସହି ଅ ଳେର େକେତକ େମଷପାଳକ ପଦାେର ରହି ରାତି୍ର େର େସମାନ

େମଷପଲ ଜଗୁଥିେଲ। 9 ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହେଲ, ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ର େଗୗରବର ଆେଲାକ େସମାନ ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ ପ୍ର କାଶିତ
େହଲା, ଆଉ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ର େହେଲ।

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

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

ପୁଣି, ପୃଥିବୀେର ତାହା ସେ ାଷପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଶାି ।”
15 ଦୂତମାେନ େସମାନ ଠାରୁ ଗର୍ କୁ େଫରିଗଲା ପେର େମଷପାଳକମାେନ

ପର ର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆସ, ଆେ ମାେନ େବଥଲିହିମ ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଇ, ପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ୁ ଏହି େଯଉଁ ଘଟଣା ଜଣାଇେଲ, ତାହା େଦଖିବା। 16ଏଥିେର େସମାେନ
ଶୀଘ୍ର ଯାଇ, ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି, ମରୀୟମ ଓ େଯାେଷଫ ୁ , ପୁଣି, ଗୁହାଳକୁ େର
ଶିଶୁ ୁ େଶାଇଥିବା େଦଖିେଲ।

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

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

ମ ି ରେର ଶିଶୁ ଯୀଶୁ
22ପେର େଯେତେବେଳ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ମରୀୟମ ଶୁଚି େହବା

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

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

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

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

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

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

36 ଆଉ ହା ା ନାମ୍ନ ୀ ଜେଣ ଭାବବାଦିନୀ ଥିେଲ; େସ ଆେଶର ବଂଶଜ
ଫିନୂେୟଲ କନ୍ୟା। ତାହା ର ଅେନକ ବୟସ େହାଇଥିଲା; େସ କୁମାରୀ ଅବ ା
ପେରସାତବଷର୍ ାମୀ ସହିତବାସକରିଥିେଲଓଚଊରାଅଶୀ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବିଧବା
େହାଇ ରହିଥିେଲ। 37 େସ ମ ି ର ନ ଛାଡ଼ି ଉପବାସ ଓ ନିେବଦନ ସହ ଦିନରାତି
ଉପାସନା କରୁ ଥିେଲ। 38େସହି ଦ େର େସଉପି ତ େହାଇଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ
କରୁ ଯିରୂ ଶାଲମସହରର ମୁି ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବା ସମ ୁ ତାହା ବିଷୟକହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

ନାଜରିତକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
39 ପେର େସମାେନ ପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରି

ଗାଲିଲୀକୁ, ନିଜ ନଗର ନାଜରିତକୁ େଫରିଗେଲ।
40ଆଉ, ଶିଶୁ ବୃ ି ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୂ ର୍ େହଉ େହଉ ଶି ମାନ

େହେଲ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତାହା ଉପେର ଥିଲା।

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

ଯାଉଥିେଲ। 42ତାହା ର ବାର ବଷର୍ ସମୟେର େସମାେନ ପବର୍ ର ରୀତି ଅନୁସାେର
େସଠାକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 43 ପବର୍ ର ସମୟ ସମା କରି େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େଫରିଆସୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ବାଳକ ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ରହିଗେଲ,
ଆଉ ତାହା ପିତାମାତା ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 44 କି ୁ େସ ସହଯାତ୍ର ୀମାନ
ସ େର ଅଛି େବାଲି ମେନ କରି େସମାେନ ଦିନକର ବାଟ ଚାଲିଗେଲ, ପୁଣି,
ସ କର୍ ୀୟ ଓ ପରିଚିତ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ତାହା ୁ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
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45 ଆଉ ତାହା ୁ ନ ପାଇ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ େଫରିଗେଲ।
46 ତିନି ଦିନ ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ ମ ି ରେର ପାଇେଲ; େସ ପି ତମାନ
ମଧ୍ୟେର ବସି େସମାନ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରୁ ଥିେଲ, 47ଆଉ
େଯେତ େଲାକ ତାହା କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ, ସମେ ତାହା ବୁ ି ଓ ଉ ରେର
ଆଚି ତ େହଉଥିେଲ।

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

50 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ େଯଉଁ କଥା କହିେଲ, ତାହା େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହିଁ।
51 ପେର େସ େସମାନ ସା େର େଫରି ନାଜରିତକୁ ଆସି େଲ ଓ େସମାନ

ବାଧ୍ୟ େହାଇରହିେଲ; ପୁଣି,ତାହା ମାତା ଏହିସମ କଥାସାବଧାନରୂ େପଆପଣା
ହୃ ଦୟେର ରଖିେଲ।

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

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

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

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

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

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

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

ଆଉ ଉ ନୀଚ ଭୂ ମି ସମତଳ ପଥେର ପରିଣତ େହବ;
6 ପୁଣି, ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ପରିତ୍ର ାଣ େଦଖିେବ।

7 ଅତଏବ, େଯାହନ ତାହା ାରା ବାି ଜିତ େହବା ନିମେ ବାହାରି ଆସୁଥିବା
େଲାକସମୂହକୁକହିେଲ, େରକାଳସପର୍ ରବଂଶ,ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ ପଳାୟନକରିବା
ନିମେ କିଏ ତୁ ମାନ ୁ େଚତନା େଦଲା?

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

9ଆଉ,ଏେବ ସୁ ା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀଲାଗିଅଛି;ଅତଏବେଯେକୗଣସି
ଗଛ ଭଲଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁେର ପକାଯିବ।

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

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

14େସୖନିକମାେନମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,ଆଉଆେ ମାେନକଅଣ
କରିବା? େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ବଳେର କି ଛଳେର କାହାର ଧନ ହରଣ କର
ନାହିଁ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ େବତନେର ସ ୁ େହାଇଥାଅ।

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

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

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

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

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

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ବଂଶାବଳୀ
(ମାଥିଉ 1:1-17)

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

େଯାେଷଫ ଏଲୀ ପୁତ୍ର ,
24ଏଲୀ ମ ାତ ପୁତ୍ର , ମ ାତ େଲବୀ ପୁତ୍ର ,
େଲବୀ ମଲ୍ ଖୀ ପୁତ୍ର , ମଲ୍ ଖୀ ଯ ୟ ପୁତ୍ର ,
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ଯ ୟ େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର , 25 େଯାେଷଫ ମି ଥ୍ୟା ପୁତ୍ର ,
ମି ଥ୍ୟା ଆେମାସ ପୁତ୍ର , ଆେମାସ ନାହୂ ମ ପୁତ୍ର ,
ନାହୂ ମ େହସ୍ଲ ୀ ପୁତ୍ର , େହସ୍ଲ ୀ ନଗୟ ପୁତ୍ର , 26ନଗୟ ମହଥ ପୁତ୍ର ,
ମହଥ ମି ଥ୍ୟା ପୁତ୍ର , ମି ଥ୍ୟା ଶିମୟୀ ପୁତ୍ର ,
ଶିମୟୀ େଯାେସଖ ପୁତ୍ର , େଯାେସଖ େଯାଦା ପୁତ୍ର ,
27 େଯାଦା େଯାହନ ପୁତ୍ର , େଯାହନ େରଷା ପୁତ୍ର ,
େରଷା ଜିରୁ ବାବିଲ ପୁତ୍ର , ଜିରୁ ବାବିଲ ଶଲ୍ ଟୀେୟଲ୍ ପୁତ୍ର ,
ଶଲ୍ ଟୀେୟଲ୍ େନରୀ ପୁତ୍ର ,
28 େନରୀ ମଲ୍ ଖୀ ପୁତ୍ର , ମଲ୍ ଖୀ ଅ ୀ ପୁତ୍ର ,
ଅ ୀ େକାସାମ ପୁତ୍ର , େକାସାମ ଏ ଦାନ ପୁତ୍ର ,
ଏ ଦାନ ଏର ପୁତ୍ର , 29ଏର ଯିେହାଶୂୟ ପୁତ୍ର ,
ଯିେହାଶୂୟ ଏଲୀୟାଜର ପୁତ୍ର , ଏଲୀୟାଜର େଯାରୀମ ପୁତ୍ର ,
େଯାରୀମ ମ ାତ ପୁତ୍ର , ମ ାତ େଲବୀ ପୁତ୍ର ,
30 େଲବୀ ଶିମିେୟାନ ପୁତ୍ର , ଶିମିେୟାନ ଯିହୂ ଦା ପୁତ୍ର ,
ଯିହୂ ଦା େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର , େଯାେଷଫ େଯାନାମ ପୁତ୍ର ,
େଯାନାମ ଏଲୀୟାକୀମ ପୁତ୍ର , 31ଏଲୀୟାକୀମ ମଲାହ ପୁତ୍ର ,
ମଲାହ ମ ା ପୁତ୍ର , ମ ା ମ ଥା ପୁତ୍ର ,
ମ ଥା ନାଥନ ପୁତ୍ର , ନାଥନ ଦାଉଦ ପୁତ୍ର ,
32ଦାଉଦ ଯିଶୀ ପୁତ୍ର , ଯିଶୀ ଓେବଦ ପୁତ୍ର ,
ଓେବଦ େବାୟଜ ପୁତ୍ର , େବାୟଜ େଶଲହ ପୁତ୍ର ,
େଶଲହ ନହେଶାନ ପୁତ୍ର ,
33ନହେଶାନ ଅ ୀନାଦାବ ପୁତ୍ର , ଅ ୀନାଦାବ ଅଦ୍ମ ୀନ ପୁତ୍ର ,
ଅଦ୍ମ ୀନ ଅ ର୍ ୀ ପୁତ୍ର , ଅ ର୍ ୀ ହିେଷ୍ର ାଣ ପୁତ୍ର ,
ହିେଷ୍ର ାଣ େପରସ ପୁତ୍ର , େପରସ ଯିହୂ ଦା ପୁତ୍ର ,
34 ଯିହୂ ଦା ଯାକୁବ ପୁତ୍ର , ଯାକୁବ ଇସ୍ ହାକ ପୁତ୍ର ,
ଇସ୍ ହାକ ଅବ୍ର ହାମ ପୁତ୍ର , ଅବ୍ର ହାମ େତରହ ପୁତ୍ର ,
େତରହ ନାେହାର ପୁତ୍ର ,
35ନାେହାର ସରୁ ଗ ପୁତ୍ର , ସରୁ ଗ ରଗୁ ପୁତ୍ର ,
ରଗୁ େଫଲଗ ପୁତ୍ର , େଫଲଗ ଏବର ପୁତ୍ର ,
ଏବର େଶଲହ ପୁତ୍ର ,
36 େଶଲହ େକନାନ ପୁତ୍ର , େକନାନ ଅଫର୍ କ୍ଷଦ ପୁତ୍ର ,
ଅଫର୍ କ୍ଷଦ େଶମ ପୁତ୍ର , େଶମ େନାହ ପୁତ୍ର ,
େନାହ େଲମଖ ପୁତ୍ର ,
37 େଲମଖ ମଥୂେଶଲହ ପୁତ୍ର , ମଥୂେଶଲହ ହେନାକ ପୁତ୍ର ,
ହେନାକ େଯରଦ ପୁତ୍ର , େଯରଦ ମହଲେଲଲ ପୁତ୍ର ,
ମହଲେଲଲ େକନାନ ପୁତ୍ର ,
38 େକନାନ ଏେନାଶ ପୁତ୍ର , ଏେନାଶ େଶଥ ପୁତ୍ର ,
େଶଥ ଆଦମ ପୁତ୍ର , ଆଦମ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ।

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

1ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇଯ ର୍ ନ ନଦୀରୁ େଫରିଆସି େଲଏବଂ ଚାଳିଶ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ା ାରା ପ୍ର ା ରେର ଚାଳିତ େହାଇ ଶୟତାନ ାରା ପରୀକି୍ଷତ
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େହଉଥିେଲ। 2 େସହି ସମ ଦିନ େସ କିଛି ଖାଇେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େସହିସବୁ ଦିନ
େଶଷ ହୁ ଅେ , େସ କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ।

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

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

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

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

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

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

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

ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 ସମାଜଗୃହେର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମେ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍
େହେଲ, 29 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଠି ତାହା ୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ ଏବଂ
େସମାନ ରନଗରେଯଉଁପବର୍ ତଉପେର ାପିତ ଥିଲା, େସହିପବର୍ ତଉପରୁ ତଳକୁ
ପକାଇେଦବା ନିମେ ତାହାକୁ େସଠାକୁ େନଇଗେଲ; 30 କି ୁ େସ େସମାନ ମଧ୍ୟ
େଦଇ ଗମନ କରି ଚାଲିଗେଲ।

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

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

33 ଦିେନ ସମାଜଗୃହେର ଜେଣ ଅଶୁଚି ଭୂ ତା ାବି େଲାକ ଥିଲା; େସ
ଉ ରେର ଚି ାର କଲା, 34 ଆଃ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁ ସା େର
ଆ ମାନ ରକଅଣଅଛି? ତୁ େ କି ଆ ମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସି ଲ? ତୁ େ
କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର ର େସହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟି ।
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35ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହିେଲ “ଚୁ ପ୍ କର୍, ଏହାଠାରୁ ବାହାରିଯା।”
େସଥିେର େସହି ଭୂ ତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ାନେର ପକାଇେଦଇ ତାହାର େକୗଣସି କ୍ଷତି
ନ କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। 36 ଏଥିେର ସମେ ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହାଇ ପର ର
କୁହାେକାହି େହେଲ, ଏ କି କଥା? େସ ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ୁ ଅଧିକାର ଓ ଶି ସହିତ
ଆେଦଶ ଦିଅି , ଆଉ େସମାେନ ବାହାରିଯାଆି । 37 େସଥିେର ତାହା ବିଷୟେର
ସମାଚାର ଚତୁ ଗ ଅ ଳର ସବୁଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 ପୁଣି, େଦଖ, େକେତକ େଲାକ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖଟିଆେର
େବାହିଆଣି ତାହାକୁ ଭିତରକୁ େନଇଯିବା ନିମେ ଓ ତାହା ସ ୁଖେର େଥାଇବା
ନିମେ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ। 19 କି ୁ ଭିଡ଼ େହତୁ ତାହାକୁ ଭିତରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ
ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଛାତ ଭିତର େଦଇ ଖଟିଆ ସହିତ
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ାନେର ଯୀଶୁ ସ ୁଖେର ଓ ାଇେଦେଲ।
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20 େସ େସମାନ ର ବି ାସ େଦଖି କହିେଲ, “େହ ବ ୁ , ତୁ ର ପାପସବୁ
କ୍ଷମାକରାଯାଇଅଛି।” 21େସଥିେରଶା ୀ ଓଫାରୂ ଶୀମାେନତକର୍ ବିତକର୍ କରି ଏହା
କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଯ ଈଶ୍ବ ର ନି ା କରୁ ଅଛି, ଏ କିଏ? େକବଳ ଈଶ୍ବ ର ବିନା
ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାେର?

22 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହା ତକର୍ ବିତକର୍ ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କଅଣ ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଅଛ?
23 କଅଣ ସହଜ? ‘ତୁ ର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା େବାଲି କହିବା,’ ବା,
‘ଉଠ, ଚାଲ େବାଲି କହିବା?’ 24 କି ,ୁ ପୃଥିବୀେର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର େଯଅଧିକାରଅଛି,ଏହା େଯପରିତୁ େ ମାେନଜାଣିପାର,”
ଏଥିପାଇଁ େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଉଠ, ନିଜ
ଖଟିଆ େନଇଆପଣା ଘରକୁ ଯାଅ।”

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

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

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

27 ଏଥିଉ ାେର େସ ବାହାରିଯାଇ େଲବୀ ନାମକ ଜେଣ କରଗ୍ର ାହୀ ୁ କର
ଆଦାୟ ାନେର ବସି ଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହରଅନୁଗମନକର।”
28 େସଥିେର େସ ସମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାହା ର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

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

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

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

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

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

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

1ଥେର ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେରେସଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର େଦଇଯାଉଥିବା ସମୟେରତାହା
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଶସ୍ୟର ଶିଁଷା ଛି ାଇ ଛି ାଇ ହାତେର ମଳି ଖାଉଥିେଲ। 2 କି ୁ
ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ କହିେଲ, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଯାହା କରିବା
ବିଧିସ ତ ନାହିଁ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି କରୁ ଅଛ?

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

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

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

9 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ପଚାରୁ ଅଛି,
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର କଅଣ କରିବା ବିଧିସ ତ? ଭଲ କରିବା ନା ମ
କରିବା? ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବିନାଶ କରିବା?” 10ଆଉ, େସ ଚାରିଆେଡ଼
ସମ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସଥିେର

* 5:37 କୁ ାେର କୁ ାର ଅଥର୍ ଚମଡାେର ନିମ ତ ଥଳି
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େସ ତାହା କଲା, ଆଉ ତାହାର ହାତ ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 11 କି ୁ େସମାେନ
େକ୍ର ାଧେର ପୂ ର୍ େହେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିପାରି , େସ ବିଷୟେର
ପର ର କଥାବା ର୍ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଯୀଶୁ ବାର ଶିଷ୍ୟ ମେନାନୟନ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ମାକର୍ 3:13-19)

12 େସହି ସମୟେର େସ ଦିେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ନିମେ ପବର୍ ତକୁ ବାହାରିଯାଇ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ କରୁ ସାରା ରାତି୍ର ବିତାଇେଲ। 13ସକାଳ ହୁ ଅେ ,
େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣକୁ ମେନାନୀତ
କେଲ; େସ େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ରିତ ନାମ େଦେଲ,

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

ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 4:23-25)

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

େକଉଁମାେନ ଧନ୍ୟ
(ମାଥିଉ 5:1-12)

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

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

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପରିତୃ େହବ।
ବ ର୍ ମାନ େରାଦନ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ହାସ୍ୟ କରିବ।
22 େଲାେକ େଯେବ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରି
ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େହତୁ ଅଲଗା କରି ପୁଣି, ନି ା କରି
ଓ ତୁ ମାନ ନାମକୁ ମ େବାଲି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ,

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

ତୁ ମାନ ର ପୁର ାର ପ୍ର ଚୁ ର; ଆଉ େସହିପରି ତ େସମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ ଭାବବାଦୀମାନ ପ୍ର ତି କରୁ ଥିେଲ।”
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ଗର୍ ପିତା ସ ାନ ପରି ଆଚରଣ
(ମାଥିଉ 5:38-48; 7:12)

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

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

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

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

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

29 େଯ ତୁ କୁ େଗାଟିଏ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର, ତାହା ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟ
ଗାଲ ମଧ୍ୟ େଦଖାଇଦିଅ; ଆଉ, େଯ ତୁ ର ବ େନଇଯାଏ, ତାହାକୁ
ତୁ ର ଅ ରଖା ମଧ୍ୟ େନବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ। 30 େଯ େକହି ତୁ କୁ
ମାେଗ,ତାହାକୁ ଦିଅ;ଆଉେଯତୁ ର ସ ି େନଇଯାଏ,ତାହାଠାରୁ ତାହା
ପୁନବର୍ ାର ଦାବି କର ନାହିଁ।

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

35ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଶତମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର ଏବଂ େସମାନ ର ମ ଳ
କର, ପୁଣି, ପରିେଶାଧ େନବାର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ; ତାହାେହେଲ
ତୁ ମାନ ର ପୁର ାର ପ୍ର ଚୁ ର େହବ ଓ ତୁ େ ମାେନ ମହାନ ଈଶ୍ବ ର
ସ ାନ େହବ, କାରଣ େସ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟାଳୁ ଅଟି ।
36ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା େଯପରିଦୟାଳୁ,ତୁ େ ମାେନେସହିପରିଦୟାଳୁ
ହୁ ଅ।”
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ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରିବା
(ମାଥିଉ 7:1-4)

37 “ପୁଣି, ବିଚାରକରନାହିଁ,ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନ ବିଚାରିତ େହବ
ନାହିଁ; େଦାଷୀକରନାହିଁ,ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନେଦାଷୀକୃତେହବ
ନାହିଁ।କ୍ଷମା କର, ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ୁ କ୍ଷମା କରାଯିବ;

38ଦାନ କର,ତାହାେହେଲତୁ ମାନ ୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ; େଲାେକ ମାଣକୁ
ପୁରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁ ମାନ ଅି େର େଦେବ;
କାରଣ େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହି ମାପେର ତୁ ମାନ ୁ ପୁଣି
ମପାଯିବ।

39 େସ େସମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଦୃ ା ମଧ୍ୟ କହିେଲ, ଅ କଅଣ ଅ କୁ ବାଟ
କଢ଼ାଇପାେର? େସମାେନ କଅଣ ଉଭେୟ ଗାତେର ପଡ଼ିେବ ନାହିଁ?
40 ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଠାରୁ େଶ୍ର ନୁେହଁ; କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶିଷ୍ୟ ସି େହାଇ ଆପଣା
ଗୁରୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।

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

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

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

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

ଦୁଇ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ
(ମାଥିଉ 7:24-27)

46ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି େମାେତ ପ୍ର ଭୁ, ପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହୁ ଅଛ,
ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ ନାହଁ? 47 େଯ େକହି େମା ନିକଟକୁ ଆସି
େମାହର କଥା ଶୁଣି େସହିସବୁ ପାଳନ କେର, େସ କାହା ପରି, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଜଣାଇବି। 48େସଏପରି ଜେଣଘର ନିମର୍ ାଣକାରୀ େଲାକପରି, େଯଗଭୀର
ଗାତ େଖାଳି ମୂଳଦୁଆ ପଥରଉପେର ବସାଇେଲ;ଆଉ, ବଢ଼ି ହୁ ଅେ ସୁଅ
େସହି ଘରକୁ ପ୍ର ବଳ ଭାବେର ଧ ା ମାରିଲା, କି ୁ ତାହା ହଲାଇ ପାରିଲା
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଉ ମ ରୂ େପ ନିମର୍ ାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
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49 କି ୁ େଯ ଶୁଣି ପାଳନ କେର ନାହିଁ, େସ ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପେର
ନ ବସାଇ ମାଟି ଉପେର ଘର ନିମର୍ ାଣକାରୀ େଲାକ ପରି; ବନ୍ୟା ଜଳ େସହି
ଘରଉପେରପ୍ର ବଳଭାବେରଧ ା ମାରିବାରୁ େସହିକ୍ଷଣି ତାହା ପଡ଼ିଗଲା ଓ
ତାହାର ବିନାଶ ଭୟ ର େହଲା।”

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

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

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

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

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

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

ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ସା େର ଯାଉଥିେଲ। 12 େସ ନଗର-
ାର ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େଦଖ, େଲାେକ ଜେଣ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ

େବାହି ଆଣୁଥିେଲ, େସ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର , ପୁଣି, େସହି ୀ ବିଧବା;
ଆଉ ନଗରର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ସ େର ଥିେଲ। 13 ତାହାକୁ େଦଖି
ପ୍ର ଭୁ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େରାଦନ କର
ନାହିଁ।” 14ଆଉେସ ନିକଟକୁ ଯାଇ େକାେକଇ ଛୁଇଁେଲ, ପୁଣି, େବାହି େନଉଥିବା
େଲାକମାେନ ଠିଆ ହୁ ଅେ େସ କହିେଲ, “ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଉଠ।”
15 େସଥିେର ମୃତ ଯୁବକଟି ଉଠି ବସି ଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଣି, େସ
ତାହାକୁ ତାହାର ମାତାର ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।
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16ଏଥିେରସମ ମଧ୍ୟେରଭୟେଖଳିଗଲାଆଉେସମାେନଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ କରୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ମହାନ ଭାବବାଦୀ
ଉି ତ େହାଇଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା େଲାକ ପ୍ର ତି କୃପାଦୃି କରିଅଛି ।
17 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ବିଷୟେର ଏହି ସ ାଦ ସମ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଚାରିପାଖର
ସମ ଅ ଳେର ବ୍ୟାପିଗଲା।

ବାି ଜକ େଯାହନ
(ମାକର୍ 11:2-19)

18 ପେର ବାି ଜକ େଯାହନ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟ ତାହା ୁ
ଜଣାଇେଲ। 19େସଥିେରେଯାହନଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ୁ ପାଖକୁ
ଡାକି ପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ, ଆପଣ କଅଣ େସହି ବ୍ୟି ଯାହା ର
ଆଗମନ େହବ, ନା ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବୁ? 20 େସହି
େଲାକମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ବାି ଜକ େଯାହନ ଆ ମାନ ୁ
ଆପଣ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଅଛି ,ଯାହା ରଆଗମନ େହବ, େସହି ବ୍ୟି
କି ଆପଣ, ଅବା ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବୁ?

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

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

27ଯାହା ବିଷୟେର ଏହା େଲଖାଅଛି,
‘େଦଖ,ଆେ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁ ଆଗେର ପଠାଉଅଛୁ,

େସ ତୁ ସ ୁଖେର ତୁ ର ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ, ଏ େସହି ବ୍ୟି ।’
28 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ୀଗଭର୍ ରୁ ଜନ୍ମ େହାଇଥିବା ସମ ମଧ୍ୟେର
େଯାହନ ଠାରୁ ମହାନ େକହି ନାହା ି ; ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର େଯ
କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ, େସ ତାହା ଠାରୁ ମହାନ।”

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

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

ତୁ େ ମାେନ ନାଚିଲ ନାହିଁ;
ଆେ ମାେନ ବିଳାପ କଲୁ,

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

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

ପାପିନୀ ୀେଲାକର ପାପ କ୍ଷମା
36ଆଉଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣତାହା ୁ ଆପଣା ସହିତ େଭାଜନକରିବାକୁ

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

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

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

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

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

46ତୁ େ େମାହର ମ କେର େତୖଳଲଗାଇଲନାହିଁ? କି ୁ ଏ େମାହର
ପାଦେର ସୁଗ ି େତୖଳ ଲଗାଇଲା। 47 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ଏହାର
ଅେନକପାପକ୍ଷମା େହାଇଅଛି,କାରଣେସବହୁ ତେପ୍ର ମକଲା; କି ୁ ଯାହାକୁ
ଅ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ, େସ ଅ େପ୍ର ମ କେର।”

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

8
ଯୀଶୁ ସେ ଥିବା ୀେଲାକମାେନ

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

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

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

7 ଆଉ େକେତକ କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି,
କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକ ସାେ ସାେ ବଢ଼ି େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା। 8 ଅନ୍ୟ
େକେତକଭଲ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବଢ଼ି ଶେହ ଗୁଣ ଫଳଫଳିଲା।” େସ
ଏହା କହୁ କହୁ ଉ ରେର କହିେଲ, “ଯାହାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଅଛି, େସ
ଶୁଣୁ।”

ଦୃ ା ର ଉେ ଶ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:10-17; ମାକର୍ 4:10-12)

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

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

11 “ଦୃ ା ର ଅଥର୍ ଏହି, ବିହନ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ, 12ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ବାଟପାଖେରଅଛି , େସମାେନବାକ୍ୟ ଶୁଣି ;ତାହା ପେରଶୟତାନଆସି,
େଯପରିେସମାେନ ବି ାସକରିପରିତ୍ର ାଣନପାଆି ,ଏଥିନିମେ େସମାନ
ହୃ ଦୟରୁ ବାକ୍ୟ େନଇଯାଏ। 13 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପଥର ଉପେର ଅଛି ,
େସମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ କରି ; କି ୁ େସମାନ ର େଚର
ନ ଥିବାରୁ େସମାେନ ଅ ସମୟ ବି ାସ କରି ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର
ଧମର୍ ତ୍ୟାଗୀ ହୁ ଅି ।

14ଆଉ,କ ାଗଛଗୁଡ଼ାକମଧ୍ୟେରଯାହା ପଡ଼ିଲା,ତାହା ଏପରି େଲାେକ,
େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି ସାଂସାରିକ ଚି ା, ଧନ ଓ ସୁଖେଭାଗର ବଶବ ର୍ ୀ େହାଇ
ଜୀବନଯାତ୍ର ା କରୁ କରୁ ଚାପି େହାଇଯା ି , ପୁଣି,ପରିପ ଫଳଉ କରି
ନାହିଁ। 15ଆଉ, ଉ ମ ଭୂମିେର ଯାହା ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଏପରି େଲାେକ,
ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଉ ମ ଓ ସରଳ ହୃ ଦୟେର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଧରି
ରଖି ଏବଂ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର ଫଳଫଳି ।”

ମାଣ ତେଳ ଦୀପ
(ମାକର୍ 4:21-25)

16 “େକହି ଦୀପ ଜାଳି ପାତ୍ର ାରା ତାହା େଘାଡ଼ାଇ ରେଖ ନାହିଁ, କି ା
ଖଟତେଳରେଖନାହିଁ,ମାତ୍ର ଦୀପରୁ ଖା ଉପେରରେଖ, େଯପରିପ୍ର େବଶ
କରିବା େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖି ପାରି । 17କାରଣ ଯାହା ପ୍ର କାଶିତ
ନ େହବ, ଏପରି ଗୁ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପ୍ର କାଶ ନ
ପାଇବ, ଏପରି ଗୁ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। 18ଅତଏବ, କିପରି ଶୁଣୁଅଛ, େସ
ବିଷୟେରସାବଧାନ;କାରଣଯାହାରଅଛି,ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ,ଆଉଯାହାର
ନାହିଁ, େସ ଯାହା ନିଜର ଅଛି େବାଲି ମେନ କେର, ତାହା ସୁ ା ତାହାଠାରୁ
ନିଆଯିବ।”

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

19 ତାହା ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, କି ୁ େଲାକଗହଳି
େହତୁ ତାହା ସହିତ େଦଖା କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ। 20 େସଥିେର ତାହା ୁ ଏହି ଖବର
ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ର ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ଆପଣ ସହିତ େଦଖା କରିବାକୁ
ଇ ା କରି ବାହାେର ଠିଆ େହାଇଅଛି । 21 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ,
“େଯଉଁମାେନଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଓ ପାଳନକରି , େସମାେନ େମାହର
ମାଆ ଓଭାଇମାେନ।”

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

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



ଲୂକ 8:24 135 ଲୂକ 8:37

େହଲା, ଆଉ େସମାନ େନୗକା ଜଳେର ପୂ ର୍ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସମାେନ
ବିପଦେର ପଡ଼ିେଲ।

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

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

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

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

ଚାଳିତ େହଉଥିଲା।
30 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “େତାର ନଁା କଅଣ?” େସ କହିଲା, ବାହିନୀ;

କାରଣ ଅେନକ ଭୂ ତ ତାହାଠାେର ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ। 31 ପୁଣି, େସ େଯପରି
େସମାନ ୁ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁଆଜ୍ଞା ନ ଦିଅି ,ଏଥିପାଇଁ େସମାେନତାହା ୁ ବିନତି
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

32 େସଠାେର ପବର୍ ତ ଉପେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲ ଚରୁ ଥିଲା, ପୁଣି, ଯୀଶୁ
େଯପରି େସମାନ ୁ େସହି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅି ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବିନତି କେଲ। 33 େସ େସମାନ ୁ ଅନୁମତି ଦିଅେ ,
ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ େସହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଶିେଲ; େସଥିେର
େସହି ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଅତି େବଗେର ପାହାଡ ଉପରୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ହ୍ର ଦେର ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି
ମେଲ।

34 ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ େସହି ଘଟଣା େଦଖି ପଳାଇଯାଇ ନଗର ଓ
ପ ୀଗୁଡ଼ିକେର ତାହା ଜଣାଇେଲ। 35 େସଥିେର େଲାେକ େସହି ଘଟଣା େଦଖିବାକୁ
ବାହାରି ଆସି େଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସି , େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିେଲ, ତାହାକୁ ଲୁଗା ପି ି ଭଲ ମନେର ଯୀଶୁ ପାଦ ତେଳ
ବସି ଥିବା େଦଖି ଭୟ କେଲ।

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

37 େସଥିେର ଗରାଶୀୟମାନ ଅ ଳର ଚାରିପାଖେର ଥିବା ସମ େଲାକ
େସମାନ ଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅତ୍ୟ
ଭୟଗ୍ର େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଚଢ଼ି େଫରିଆସି େଲ।
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38 କି ୁ େଯଉଁ େଲାକଠାରୁ ଭୂ ତଗୁଡ଼ାକବାହାରିଯାଇଥିେଲ, େସଯୀଶୁ ସା େର
ରହିବା ନିମେ ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; 39 ମାତ୍ର େସ ତାହା ୁ ବିଦାୟ କରି
କହିେଲ, “ତୁ ଘରକୁ େଫରିଯାଅ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ତୁ ନିମେ େଯଉଁ େଯଉଁ
କମର୍ କରିଅଛି େସହିସବୁ ବ ର୍ ନା କର।” େସଥିେର େସ ଚାଲିଯାଇ,ଯୀଶୁ ତାହା
ନିମେ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ ନଗରଯାକ େଘାଷଣା କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା।

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

40ଯୀଶୁ େଫରିଆସେ େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ କେଲ, କାରଣ
ସମେ ତାହା ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ। 41ଆଉ, େଦଖ,ଯାଈରସନାମକଜେଣବ୍ୟି
ଆସି େଲ; େସ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି ଆପଣା
ଗୃହକୁ ଆସି ବା ନିମେ ତାହା ୁ ବିନତି କେଲ, 42 କାରଣ ତାହା ର ପ୍ର ାୟ ବାର
ବଷର୍ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ େସ ମୃତପ୍ର ାୟ େହାଇଥିଲା। କି ୁ େସ
ଯାଉଥିବା ସମୟେର େଲାକସମୂହ ତାହା ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥିେଲ।

43 େସେତେବେଳ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦର େରାଗେର ଜେଣ ୀେଲାକ, େଯ
ସମ ପିୁ ସୁ େହବା ପାଇଁ େବୖଦ୍ୟମାନ ଠାେର ଖ ର୍ କରିଥିଲା କି ୁ ସୁ
େହାଇପାରି ନ ଥିଲା, 44 େସ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହା ବ ର ଝୁ ା ଛୁଇଁଲା, ଆଉ,
େସହିକ୍ଷଣି ତାହାର ର ସ୍ର ାବ ବ େହଲା।

45େସଥିେରଯୀଶୁକହିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା?” ମାତ୍ର ସମେ ଅ ୀକାର
କରେ , ପିତର କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ , େଲାକସମୂହ ଯ ାଯି େହାଇ ଆପଣ
ଉପେରମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛି । 46 କି ୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େକହିଜେଣେମାେତ ଛୁଇଁଲା,
କାରଣ େମାʼଠାରୁ ଶି ବାହାରିଗଲା େବାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି।”

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

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

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

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

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

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

3 ଏବଂ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ଯାତ୍ର ା ନିମେ ବାଡ଼ି କି େଝାଲି
କି ରୁ ଟି କି ଟ ା କିଛି ହିଁ ନିଅ ନାହିଁ, କି ା ଦୁଇଟି ଅ ରଖା ସା େର
ରଖନାହିଁ। 4ଆଉତୁ େ ମାେନ େଯେକୗଣସି ଗୃହେରପ୍ର େବଶକରିବ, େସ
ାନରୁ ନ ବାହାରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ରୁ ହ।
5 ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ, େସହି

ନଗରରୁ ବାହାରିବା ସମୟେର େସମାନ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ପାଦରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିପକାଅ।” 6 େସଥିେର େସମାେନ ଯାଇ ସବୁଆେଡ଼
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର ଓ ସୁ କରୁ କରୁ ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

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

7ଇତିମଧ୍ୟେର ସାମ ରାଜା େହେରାଦ ଏହି ସମ ଘଟଣା ବିଷୟ ଶୁଣି ଅବାକ୍
େହାଇଗେଲ, କାରଣ େଯାହନ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛି େବାଲି େକହି
େକହି କହୁ ଥିେଲ; 8 ପୁଣି, େକହି େକହି ଏଲୀୟ େଦଖା େଦଇଅଛି େବାଲି ଏବଂ
ଅନ୍ୟମାେନ ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପୁନବର୍ ାର ଉଠିଅଛି
େବାଲି କହୁ ଥିେଲ। 9 କି ୁ େହେରାଦ କହିେଲ, େଯାହନ ମ କ ଆେ ତ
କାଟିଅଛୁ, ମାତ୍ର ଯାହା ବିଷୟେର ଆେ ଏପ୍ର କାର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ, ଏ କିଏ? ଆଉ
େସ ତାହା ୁ େଦଖିବା ନିମେ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ।

ପା ରୁ ଟି, ଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; େଯାହନ 6:1-14)

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

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

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

ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ ରୂ େପ ପିତର ୀକାର
(ମାଥିଉ 16:13-20; ମାକର୍ 8:27-30)

18ଥେର େସଏକାକୀ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନତାହା ସା େର
ଥିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ କିଏ େବାଲି େଲାକସମୂହ କଅଣ
କହି ?” 19 ଏଥିେର େସମାେନ ଉ ର େଦେଲ, ବାି ଜକ େଯାହନ, କି ୁ େକହି
େକହି କହି , ଏଲୀୟ, ଆଉ େକହି େକହି କହି , ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପୁନବର୍ ାର ଉଠିଅଛି ।

20 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “କି ୁ ମୁଁ କିଏ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
କହୁ ଅଛ?” ପିତର ଉ ର େଦେଲ, ଆପଣ “ଈଶ୍ବ ର ଖ୍ର ୀ ।”

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

21 େସଥିେର େସ ଏହା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହିେଲ, 22 “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଅବଶ୍ୟ ବହୁ ତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ
ଏବଂ ପ୍ର ାଚୀନ, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାନ ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇ ହତ
େହବାକୁ େହବ, ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ପୁନରୁ ାନ ନି ୟ େହବ।”

ଯୀଶୁ ପେଛ ଚାଲିବା
(ମାଥିଉ 16:24-28; ମାକର୍ 8:34; 9:1)

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

26 େଯଣୁ େଯ େକହି େମାହର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର ଲି ତ
ହୁ ଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ଆପଣାର ଓ ପିତା ର, ପୁଣି, ପବିତ୍ର
ଦୂତମାନ ର ମହିମାେର ଆସିେବ, େସେତେବେଳ େସ ତାହା ବିଷୟେର
ଲ ା େବାଧକରିେବ। 27 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟକହୁ ଅଛି,ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
ନ େଦଖିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟରଆ ାଦନ ପାଇେବ ନାହିଁ।”
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ଯୀଶୁ ରୂ ପା ରଣ
(ମାଥିଉ 17:1-8; ମାକର୍ 9:2-8)

28ଏହି ସମ ଘଟଣାର ପ୍ର ାୟଆଠ ଦିନ ପେର େସ ପିତର, େଯାହନ ଓଯାକୁବ ୁ
ସା େର େନଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ନିମେ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଗେଲ। 29 ପୁଣି, େସ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେରତାହା ମୁଖରରୂ ପ ପରିବ ତ େହଲା ଏବଂ ତାହା
ବ ଧଳା ଓ ଅତ୍ୟ ଆେଲାକମୟ େହଲା।

30ଆଉ େଦଖ, େମାଶା ଓ ଏଲୀୟ, ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟି ତାହା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 31 େସମାେନ େଗୗରବେର ଦଶର୍ ନ େଦଇ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର େଯଉଁ ମହାପ୍ର ାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ, େସ ବିଷୟେର କହିେଲ।

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

34 େସ ଏହା କହୁ କହୁ ଖେ େମଘ ଆସି େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ କଲା, ଆଉ
େସମାେନ େମଘେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର ଭୟ କେଲ। 35 ପୁଣି, େସହି
େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆ ର ପୁତ୍ର , ଆ ର ମେନାନୀତ, ଏହା ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ। 36ଆଉ, େସହି ବାଣୀ େହଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ ଏକାକୀ େଦଖାଗେଲ। ପୁଣି,
େସମାେନ ନୀରବ ରହିେଲ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଥିେଲ, େସଥିର େକୗଣସି କଥା
େସ ସମୟେର କାହାକୁ କହିେଲ ନାହିଁ।

ଭୂ ତଗ୍ର ବାଳକର ସୁ ତା
(ମାଥିଉ 17:14-18; ମାକର୍ 9:14-27)

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

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

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



ଲୂକ 9:44 140 ଲୂକ 9:58

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

44 “ଏହି ସମ କଥା ତୁ ମାନ କାନେର ପ୍ର େବଶ କରାଅ; କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ହ େର ସମପ ତ େହବାକୁ ଯାଉଅଛି ।”
45 କି ୁ େସମାେନ େସହି କଥା ବୁଝିେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା େସମାନ ଠାରୁ ଗୁ
ଥିଲା, େଯପରି ତାହା େସମାେନ ବୁଝିପାରିେବ ନାହିଁ, ପୁଣି, େସମାେନ େସହି କଥା
ବିଷୟେର ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ।

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ର ସବୁଠାରୁ କୁ୍ଷଦ୍ର
(ମାଥିଉ 18:1-5; ମାକର୍ 9:33-37)

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

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

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

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

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

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

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

57 େସମାେନ ବାଟେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ େଲାକ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ଆପଣେଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିେବ, ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁଗମନକରିବି। 58ଯୀଶୁ ତାହା ୁ
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କହିେଲ, “େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, ମାତ୍ର
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ମୁ ଗିୁ ବାର ାନ ନାହିଁ।”

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

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

10
ଯୀଶୁ ସତୁ ରି ଜଣ ୁ େପ୍ର ରଣ

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

3 ତୁ େ ମାେନ ଯାଅ; େଦଖ, ବାଘମାନ ମଧ୍ୟେର େମ ାଛୁଆମାନ
ପରି ମୁଁତୁ ମାନ ୁ ପଠାଉଅଛି। 4ଥଳି, େଝାଲିଓେଜାତା ନିଅନାହିଁ, ପୁଣି,
ବାଟେର କାହାକୁ ନମ ାର କର ନାହିଁ।

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

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

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

ଅବି ାସୀ ସହରର ବିଚାର
(ମାଥିଉ 11:20-24)

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

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

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

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

ଯୀଶୁ ଆନ
(ମାଥିଉ 11:25-27; 13:16,17)

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

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

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

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

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

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

31 ଘଟଣା ପେର-ପେର ଜେଣ ଯାଜକ େସହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ,
ଆଉେସତାହାକୁ େଦଖି ବାଟରଆରପାଖ େଦଇଗେଲ। 32େସହି ପ୍ର କାେର
ଜେଣ େଲବୀୟ ମଧ୍ୟ େସ ାନକୁ ଆସି ତାହାକୁ େଦଖି ବାଟର ଆରପାଖ
େଦଇ ଚାଲିଗେଲ।

33 କି ୁ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ େଦଖି
ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ, 34 ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ୍ଷତ ସବୁେର
େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଢ଼ାଳି େସହିସବୁ ବା ି େଦେଲ, ଆଉ ତାହାକୁ ନିଜ
ଗଧ ଉପେର ବସାଇ ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ପା ଶାଳାକୁ େନଇଯାଇ ତାହାର
େସବା କେଲ। 35ତହିଁ ଆରଦିନ େସ ଦୁଇଟି େରୗପ୍ୟ-ମୁଦ୍ର ା ବାହାର କରି
ପା ଶାଳାର ମାଲିକ ୁ େଦଇ କହିେଲ, ‘ଏହାର େସବା କର, ଆଉ ଯାହା
କିଛିଅଧିକଖ ର୍ କରିବ,ତାହା ମୁଁ େଫରିଆସିବାସମୟେରତୁ କୁପରିେଶାଧ
କରିବି।’ ”

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

ମାଥର୍ ା ଓ ମରୀୟମ ଗୃହେର ଯୀଶୁ
38 େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସ େଗାଟିଏ ଗ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କେଲ

ଏବଂ ମାଥର୍ ା ନାମେର ଜେଣ ୀେଲାକ ଯୀଶୁ ୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିେଲ। 39ତାହା ର
ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥିେଲ ତାହା ନାମ ମରୀୟମ, େସ ପ୍ର ଭୁ ପାଦ ତେଳ ବସି ତାହା
ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ।

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

11
ପ୍ର ଭୁ ଆଦଶର୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
(ମାଥିଉ 6:9-13; ମାଥିଉ 7:7-11)

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

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

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

ପରୀକ୍ଷାେରଆ ମାନ ୁ ଆଣ ନାହିଁ।’ ”
5ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ରକାହାରି ଏପରିବ ୁ ଅଛି କି,

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

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

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

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

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

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

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

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

ଭୂ ତର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
(ମାଥିଉ 12:43-45)

24 “ଅଶୁଚି ଆ ା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଯିବା ପେର ବିଶ୍ର ାମ କରିବା
ପାଇଁ ଜଳ ନ ଥିବା ାନ ସବୁ ଭ୍ର ମଣ କରି େଖାେଜ, ଆଉ ତାହା ନ ପାଇ
କେହ, ମୁଁ େଯଉଁଘରୁ ବାହାରିଆସିଥିଲି, ‘େମାହରେସହିଘରକୁ େଫରିଯିବି;’
25 ପୁଣି, େସ ଆସି ତାହା ପରି ାର େହାଇଥିବା େଦେଖ। 26 େସେତେବେଳ
େସ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁ ଆଉ ସାେତାଟି ଆ ା ସା େର େନଇ
ଆେସ, ପୁଣି, େସମାେନ ପ୍ର େବଶ କରି େସଠାେର ବାସ କରି , ଆଉ େସହି
େଲାକର ପ୍ର ଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଦଶା ଅଧିକ ମ ହୁ ଏ।”

ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଧନ୍ୟ
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27 େସ ଏହି ସମ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
ୀେଲାକ ଉ ରେର କହିଲା, ଧନ୍ୟ େସହି ଗଭର୍ , ଯାହା ତୁ କୁ ଧାରଣ କଲା
ଓ େସହି ନ, ଯହିଁରୁ ତୁ େ ପାନ କଲ। 28 ମାତ୍ର େସ କହିେଲ, “ନା, ବରଂ
େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଓ ପାଳନ କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।”

ଯୂନସ ଚି
(ମାଥିଉ 12:38-42)

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

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

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

ଅ ର େଜ୍ୟାତିଃ
(ମାଥିଉ 5:15; 6:22,23)

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

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

ଫାରୂ ଶୀ ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ସ ାପର ପାତ୍ର
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40)
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38 କି ୁ େଭାଜନ କରିବା ପୂେବର୍ େସ େଯ ପ୍ର ଥେମ େଧାଇ ନ ଥିେଲ, ଏହା େଦଖି
େସହି ଫାରୂ ଶୀ ଚମୃ ତ େହେଲ।

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

42 କି ୁ ହାୟ,ଦ ରପାତ୍ର ଫାରୂ ଶୀମାେନ,କାରଣତୁ େ ମାେନେପାଦିନା,
ଆରୁ ଦ ଓ ସମ ପ୍ର କାର ଶାକର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ,ଆଉନ୍ୟାୟବିଚାର
ଓ ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଅବେହଳା କରୁ ଥାଅ; କି ୁ ଏହି ସମ ପାଳନ କରିବା ଓ
ଅନ୍ୟସବୁ ଅବେହଳା ନ କରିବା ଉଚିତ।

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

45 ଏଥିେର େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ୁ ଉ ର
େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ ,ଏହା କହିଆପଣଆ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନକରୁ ଅଛି । 46େସ
କହିେଲ, “ହାୟ, େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଦ ର ପାତ୍ର , କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଉପେର ଦୁବର୍ ହ
ଭାରଲଦୁଥାଅଏବଂ ନିେଜ େଗାଟିଏଅ ୁ ଳି େଦଇତାହା ଶର୍ କରୁ ନଥାଅ।

47 ହାୟ, ତୁ େ ମାେନ ଦ ର ପାତ୍ର , କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ଭାବବାଦୀମାନ ର ସମାଧି ତିଆରି କରୁ ଥାଅ, କି ୁ ତୁ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ େସମାନ ୁ ବଧ କରିଥିେଲ। 48 ଅତଏବ ତୁ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷ କମର୍ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ତାହା ଅନୁେମାଦନ
କରୁ ଅଛ; କାରଣ େସମାେନ ସିନା େସମାନ ୁ ବଧ କରିଥିେଲ, କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର କବର ତିଆରି କରୁ ଥାଅ।

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

52 ହାୟ ଦ ର ପାତ୍ର େମାଶା ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞମାେନ, କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାନର ଚାବି ହରଣ କଲ; ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ପ୍ର େବଶ
କଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ବାଧା
େଦଲ।”
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53ଆଉ, େସ େସଠାରୁ ବାହାରିଗଲାପେରଶା ୀ ଓଫାରୂ ଶୀମାେନଅତିଶୟଈଷର୍ ା
କରି 54ତାହା ମୁଖର େକୗଣସି କଥା ଧରିବା ନିମେ ଫା ପକାଇତାହା ୁ ଅେନକ
ବିଷୟେର ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

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

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

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

ଭୟ ନ କର
(ମାକର୍ 10:28-31)

4 “କି ୁ େମାହର ବ ୁ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି,
େଯଉଁମାେନଶରୀରକୁବଧକରି ,ମାତ୍ର ତାହା ପେରଆଉ କିଛିକରିପାରି
ନାହିଁ, େସମାନ ୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। 5 କି ୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ, ତାହା
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବି; ବଧ କଲା ଉ ାେର ନକର୍ େର ପକାଇବା ନିମେ
ଯାହା ର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ୁ ଭୟ କର; ହଁ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ
କହୁ ଅଛି, ତାହା ୁ ଭୟ କର।

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

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

8 “ଆଉ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ େକହି େଲାକମାନ ଆଗେର
େମାେତ ୀକାର କରିେବ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ତାହାକୁ ୀକାର କରିେବ; 9 କି ୁ େଯ େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର
େମାେତ ଅ ୀକାର କରିବ, ତାହାକୁ ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ ସାକ୍ଷାତେର
ଅ ୀକାର କରାଯିବ। 10ଆଉ େଯ େକହି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବିରୁ େର କଥା
କହିବ, ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ; ମାତ୍ର େଯ ପବିତ୍ର ଆ ା ବିରୁ େର
ନି ାକଥା କହିବ, ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

11ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସମାଜଗୃହ, ଶାସନକ ର୍ ା
ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା ବ୍ୟି ମାନ ନିକଟକୁ େନଇଯିେବ, େସେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନଆପଣାସପକ୍ଷେର କିପରିବାକି କଥାଉ ରେଦବ କି ା କଅଣ
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କହିବ, େସ ବିଷୟେର ଚି ା କରନାହିଁ; 12କାରଣକଅଣକହିବାକୁ େହବ,
ତାହା ପବିତ୍ର ଆ ା େସହି ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଶିଖାଇେବ।”

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

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

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

20 କି ୁ ଈଶ୍ବ ରତାହାକୁ କହିେଲ, େର ନିେବର୍ ାଧ,ଆଜିରାତିେରେତାରପ୍ର ାଣ
େତାʼଠାରୁ ନିଆଯିବ; େସଥିେର ତୁ ଯାହା ଯାହା ସ ୟ କରିଅଛୁ, େସହିସବୁ
କାହାର େହବ? 21 େଯ ଆପଣା ନିମେ ଧନ ସ ୟ କେର, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ବିଷୟେର ଧନୀ ନୁେହଁ, ତାହା ପ୍ର ତି ଏହିପରି ଘେଟ।”

ଚିି ତ ନ ହୁ ଅ
(ମାଥିଉ 6:25-34)

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

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

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

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

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

ଗର୍ ୀୟ ଧନ
(ମାଥିଉ 6:19-21)

32 “େହ ସାନ ପଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମାନ ୁ େସହି ରାଜ୍ୟ
େଦବା ନିମେ ତୁ ମାନ ଗର୍ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ର ମହା ଆନ ।

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

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

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

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

39 କି ୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, େକଉଁ ସମୟେର େଚାର ଆସିବ, ଏହା ଗୃହକ ର୍ ା
ଯଦି ଜାଣେ , ତାହାେହେଲ େସ ଆପଣା ଘେର ସି ି କାଟିବାକୁ ଦିଅେ
ନାହିଁ। 40ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟପ୍ର ୁତ େହାଇଥାଅ,କାରଣେଯଉଁସମୟେର
ତୁ େ ମାେନ ମେନ କରୁ ନ ଥିବ, େସହି ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିେବ।”

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

41େସଥିେର ପିତରକହିେଲ, େହପ୍ର ଭୁ ,ଆପଣ େକବଳଆ ମାନ ୁ ନା ସମ ୁ
ଏହି ଦୃ ା କହୁ ଅଛି ? 42ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଏଣୁ ଆପଣା ପରିଜନମାନ ୁ ଯଥା
ସମୟେର ନିରୂ ପିତ ଭାଗ େଦବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ େସମାନ ଉପେର
ନିଯୁ କରିେବ, ଏପରି ବି ଓ ବୁି ମାନ େବବ ର୍ ା କିଏ? 43 ପ୍ର ଭୁ ଆସି
ଆପଣାର େଯଉଁ ଦାସକୁ େସପ୍ର କାର କରୁ ଥିବା େଦଖିେବ, େସ ଧନ୍ୟ। 44 ମୁଁ
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ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମ ସ ି ଉପେର
ଦାୟି େଦେବ।

45 କି ୁ ଯଦି େସହି ଦାସ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଆସିବାର ବିଳ ଅଛି େବାଲି
ମେନ ମେନ କହି ଦାସଦାସୀମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରିବାକୁ ଏବଂ େଭାଜନପାନ
କରି ମ େହବାକୁଆର କେର, 46ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଦିନ େସଅେପକ୍ଷା
କରୁ ନ ଥିବ ଓ େଯଉଁ ଦ େସ ଜାଣି ନ ଥିବ, େସହି ଦିନ ଓ େସହି ଦ େର
ତାହାର ପ୍ର ଭୁଆସିେବ, ପୁଣି, େସତାହାକୁ ି ଖ କରି ଅବି ମାନ ସହିତ
ତାହାର ଅଂଶ ନିରୂ ପଣ କରିେବ।

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

ଶାି ପରିବେ ର୍ େଭଦ
(ମାଥିଉ 10:34-36)

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

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

ସମୟର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 16:2,3)

54 ପୁଣି, େସ େଲାକମାନ ୁ ମଧ୍ୟ କହିେଲ, “ପି ମ ଦିଗେର େମଘ ଉଠୁଥିବା
େଦଖିେଲ େସହିକ୍ଷଣି ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ବଷର୍ ା ଆସୁଅଛି, ଆଉ େସହିପରି
ଘେଟ; 55 ପୁଣି, ଦକି୍ଷଣା ପବନ ବହିବା େଦଖିେଲ ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ବଡ଼
ଖରା େହବ, ପୁଣି, ତାହା ଘେଟ। 56 େର କପଟୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀ
ଓଆକାଶରଲକ୍ଷଣସବୁ ବୁଝି ପାରୁ ଅଛ, କି ୁ ଏହି କାଳରଲକ୍ଷଣସବୁ କିପରି
ବୁଝୁ ନାହଁ?”

ବିବାଦୀ ସହ ନି ି
(ମାଥିଉ 5:25,26)
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57 “ଆଉ ନିେଜ ନିେଜ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟବିଚାର କରୁ ନାହଁ େଯ ଉଚିତ୍
କଅଣ? 58କାରଣ ତୁ ର ବିବାଦୀ ସହିତ ଶାସନକ ର୍ ା ଛାମୁକୁ ଯାଉଥିବା
ସମୟେର ପଥ ମଧ୍ୟେର ତାହାଠାରୁ ମୁ େହବା ପାଇଁ େଚ ା କର, କାେଳ
େସ ତୁ କୁ ବିଚାରକ ର୍ ା ନିକଟକୁ ଟାଣି େନଇଯିବ, ପୁଣି, ବିଚାରକ ର୍ ା
ତୁ କୁ ଉ ପଦ କମର୍ ଚାରୀ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ,ଆଉଉ ପଦ
କମର୍ ଚାରୀ ତୁ କୁ କାରାଗାରେର ପକାଇବ। 59 ମୁଁ ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ
େଶଷ କଉଡ଼ିଟି ନ ସୁଝିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନରୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବାହାରି
ଆସିପାରିବ ନାହିଁ।”

13
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନେଚତ୍ ବିନାଶ

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

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

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

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

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

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

11 ଆଉ େଦଖ, ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୁବର୍ ଳକାରୀ ଆ ା ାରା ଆବି ଜେଣ
ୀେଲାକ େସଠାେର ଥିଲା, େସ କୁବ୍ ଜା େହାଇ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଆପଣାକୁ ସି ଧା
କରିପାରୁ ନ ଥିଲା।

12ଯୀଶୁତାହାକୁ େଦଖିପାଖକୁଡାକି କହିେଲ, “େହନାରୀ,ତୁ ର ଦୁବର୍ ଳତାରୁ
ମୁ େହଲ।” 13 ଆଉ, େସ ତାହା ଉପେର ହାତ ରଖିେଲ, େସଥିେର େସ
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େସହିକ୍ଷଣି ସଳଖ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 14 କି ୁ
ଯୀଶୁ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ସୁ କରିବାରୁ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିର େହାଇ
େଲାକସମୂହକୁ ଉ ର େଦେଲ,କମର୍ କରିବା ନିମେ ଛଅ ଦିନ ଅଛି, ଏଣୁ େସହିସବୁ
ଦିନେର ଆସି ସୁ ହୁ ଅ, ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ଆସ ନାହିଁ।

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

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

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

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

ସଂକୀ ର୍ ାର
(ମାଥିଉ 7:13,14,21-23)

22 ଏହାପେର େସ ନଗେର ନଗେର ଓ ଗ୍ର ାେମ ଗ୍ର ାେମ ଭ୍ର ମଣ କରି ଶିକ୍ଷା େଦଉ
େଦଉ ଯିରୂ ଶାଲମଆଡ଼କୁଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିେଲ। 23ଆଉ,ଜେଣତାହା ୁ କହିେଲ,ପ୍ର ଭୁ ,
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା କଅଣ ଅ ? େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, 24 “ସଂକୀ ର୍ ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ପ୍ର ାଣପଣ କର, କାରଣ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଅେନକ ପ୍ର େବଶ କରିବା ନିମେ େଚ ା କରିେବ,
କି ୁ ପାରିେବ ନାହିଁ।

25 ଘରର ମୁଖ୍ୟ େଲାକ ଉଠି ାର ବ କଲା ପେର େଯେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ରହିବ ଓ ‘େହ ପ୍ର ଭୁ, ଆ ମାନ
ନିମେ ାର ଫିଟା ୁ,’ ଏହା କହି ାରେର ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ,
େସେତେବେଳ େସ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ର େଦେବ, ‘ତୁ େ ମାେନ େକଉଁ
ାନର େଲାକ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।’ 26 େସହି ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ
କହିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆେ ମାେନ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନପାନ କଲୁ,
ପୁଣି, ଆପଣ ଆ ମାନ ଦା ମାନ େର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; 27ଆଉ, େସ
ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ, ତୁ େ ମାେନ େକଉଁ ାନର େଲାକ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ
ନାହିଁ; େହ ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ସମେ େମାʼ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁ ଅ।
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28 େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ, ଯାକୁବ ପୁଣି, ସମ
ଭାବବାଦୀ ୁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ଥିବା ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବାହାେର
ପକାଉଥିବା େଦଖିବ, େସେତେବେଳ େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦା ର
କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ। 29 ପୁଣି, ପୂବର୍ ଓ ପି ମ, ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣରୁ େଲାେକ ଆସି
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନେର ବସିେବ। 30ଆଉ େଦଖ, େଶଷେର ଥିବା
େକେତକ ପ୍ର ଥମ େହେବ ଓ ପ୍ର ଥମେର ଥିବା େକେତକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଯୀଶୁ େପ୍ର ମ
31 େସହି ଦ େର େକେତକ ଫାରୂ ଶୀ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ, ଏ
ାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଉ ୁ, କାରଣ େହେରାଦ ଆପଣ ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇ ା
କରୁ ଅଛି । 32 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ େସହି
େକାକିଶିଆଳିକି କୁହ, ‘େଦଖ, ମୁଁ ଆଜି ଓ କାଲି ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଅଛି ଓ ସୁ
କରୁ ଅଛି, ପୁଣି,ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ମୁଁ ସି େହବି।’ 33ଯାହା େହଉ,ଆଜି,କାଲି
ଓ ପଅର ଦିନ େମାେତଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ େହବ,କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
ବାହାେର ଭାବବାଦୀର ନିହତ େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ବିଳାପ
(ମାଥିଉ 23:37-39)

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

14
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ସୁ ତା ପ୍ର ଦାନ

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

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

ନତ େହବାେର ଉ ତ
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7 ପୁଣି, ନିମି ତ େଲାକମାେନ େକମିତି ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ ଆସନ ବାଛୁଥିେଲ, ଏହା
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େସ େସମାନ ୁ ଏହି ଦୃ ା େଦଇ କହିେଲ, 8 “େଯେତେବେଳ
ତୁ େ େକୗଣସି େଲାକ ାରା ବିବାହ େଭାଜକୁ ନିମି ତହୁ ଅ, େସେତେବେଳ
ପ୍ର ଧାନ ଆସନେର ବସ ନାହିଁ, କାେଳ ତୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟି
ତାହା ାରା ନିମି ତ େହାଇଥିେବ, 9ଆଉେଯତୁ କୁ ଓ ତାହା ୁ ନିମ ଣ
କେଲ, େସଆସି ତୁ କୁ କହିେବ, ‘ଏହା ୁ ାନ ଦିଅ;’ଆଉ, େସେତେବେଳ
ତୁ େ ଲ ାେର ନିମ୍ନ ତମ ାନ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଯିବ।

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

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

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

ମହାେଭାଜର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 22:1-10)

15ତାହା ଶୁଣି ତାହା ସହିତ େଭାଜନେର ବସି ଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ତାହା ୁ କହିେଲ, େଯଉଁ େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନ କରିବ, େସ ଧନ୍ୟ।
16 କି ୁ େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଜେଣ ବ୍ୟି ରାତ୍ର ସମୟେର ମହାେଭାଜ
େଦବାକୁ ଇ ା କରି ଅେନକ ୁ ନିମ ଣକେଲ; 17ଆଉ, େଭାଜନରସମୟ
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସ ନିମି ତ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସକୁ
ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ଆପଣମାେନଆସ ୁ, କାରଣ ସମ ପ୍ର ୁତ େହଲାଣି।’

18 କି ୁ ସମେ ଏକ ମତେର କ୍ଷମା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପ୍ର ଥମ
ଜଣ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ମୁଁ ଖେ େକ୍ଷତ କିଣିଅଛି, େମାେତ ତାହା େଦଖିବାକୁ
ପଡ଼ିବ; ଅନୁେରାଧ କେର, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି େବାଲି ମେନ କର।’ 19ଆଉ
ଜେଣ କହିଲା, ମୁଁ ପା ହଳ ବଳଦ କିଣିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି; ଅନୁେରାଧ କେର, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି େବାଲି ମେନ
କର। 20 ଅନ୍ୟ ଜେଣ କହିଲା, ‘ମୁଁ ବିବାହ କରିଅଛି, େତଣୁ ଯାଇ ପାରୁ
ନାହିଁ।’

21 ପୁଣି, େସହିଦାସଆସିଆପଣାପ୍ର ଭୁ ୁ େସହିସବୁ ଜଣାଇଲା। େସଥିେର
ଗୃହକ ର୍ ା ରାଗିଯାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିେଲ, ‘ଶୀଘ୍ର ନଗରର ଦା ଓ
ଗଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦରିଦ୍ର , ପ ୁ , ଅ ଓ ଖ ମାନ ୁ ଏଠାକୁ େନଇଆସ।’



ଲୂକ 14:22 156 ଲୂକ 15:2

22 ପେର େସହି ଦାସ କହିଲା, େହ ପ୍ର ଭୁ, ଆପଣ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର
କରାଯାଇଅଛି, ତଥାପି ଆହୁ ରି ାନ ଅଛି।

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

ଶିଷ୍ୟ ର ମୂଲ୍ୟ
(ମାଥିଉ 10:37,38)

25ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକତାହା ସହିତଯାଉଥିେଲ,ଆଉେସ ବୁଲିପଡ଼ି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, 26 “େକହି େଯେବ େମାʼ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ପିତା, ମାତା, ୀ,
ସ ାନ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ ୁ ଏପରିକି ନିଜ ପ୍ର ାଣକୁ ସୁ ା େମାʼଠାରୁ
ଅଧିକ ପି୍ର ୟମେନକେର, େତେବ େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇପାେରନାହିଁ।
27 େଯ େକହି ଆପଣା କଶ ବହନ କରି େମାହର ଅନୁସରଣ ନ କେର, େସ
େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇପାେର ନାହିଁ।

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

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

ାଦବିହୀନ ଲବଣ
(ମାଥିଉ 5:13; ମାକର୍ 9:50)

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

15
ହଜିଲା େମ ାର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 18:12-14)

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

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

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

ହଜିଲା ମୁଦ୍ର ାର ଦୃ ା
8“ଅଥବାଏପରି େକଉଁ ୀେଲାକଅଛି େଯ,ତାହାରଯଦିଦଶଟି େରୗପ୍ୟ-

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

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

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

13ଅ ଦିନ ପେର ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର େଦଶକୁ ଚାଲିଗଲା,
ଆଉ େସଠାେର ମ ବିଷୟେର ଆପଣାର ସ ି ଉଡ଼ାଇେଦଲା। 14 କି ୁ
ସମ ଅପବ୍ୟୟକଲାପେରେସେଦଶେରମହାଦୁଭ କ୍ଷପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର
ଅଭାବ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।

15 େସଥିେର େସ ଯାଇ େସହି େଦଶର ଜେଣ େଲାକ ରଆଶ୍ର ୟ େନଲା,
ଆଉ େସ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଡ଼ିଆକୁ ପଠାଇେଲ;
16 ପୁଣି, ଘୁଷୁରିମାେନ େଯଉଁ ଶିମ ଖାଉଥିେଲ, େସଥିେର େସ ଆପଣା େପଟ
ପୁରାଇବାକୁ ବା ା କରୁ ଥିଲା, କି ୁ େକହି ତାହାକୁ କିଛି େଦଉ ନ ଥିେଲ।

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

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

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

25େସେତେବେଳତାହା ବଡ଼ ପୁଅ େକ୍ଷତେର ଥିଲା। େସ େଯେତେବେଳ
ଆସି ଘର ପାଖେର ପହି ଲା, େସେତେବେଳ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃ ତ୍ୟର ଶ
ଶୁଣି, 26ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସହିସବୁ କଅଣ େବାଲି
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 27 େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁ ର ଭାଇ ଆସିଅଛି ,
ଆଉ ତୁ ର ବାପା ତାହା ୁ ସୁ ଶରୀରେର ପାଇବାରୁ ହୃ ପୃ ପଶୁଟିଏ
ମାରିଅଛି ।

28 େସଥିେର େସ ରାଗିଯାଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ; କି ୁ ତାହାର
ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ବହୁ ତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 29 ମାତ୍ର
େସ ପିତା ୁ ଉ ର େଦେଲ, େଦଖ, ଏେତ ବଷର୍ େହଲା ମୁଁ ତୁ ର ଦାସ
ପରି ଖଟି ଆସିଅଛି, ପୁଣି, େକେବେହେଲ ତୁ ର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରି
ନାହିଁ,ତଥାପି େମାହରବ ୁ ମାନ ସହିତଉ ବକରିବାକୁ ତୁ େ େମାେତ
େକେବେହେଲ େଛଳି ଛୁଆଟିଏ ସୁ ା େଦଇ ନାହଁ; 30 କି ୁ ତୁ ର ଏହି
େଯଉଁ ପୁଅ େବଶ୍ୟାମାନ ସହିତ ତୁ ର ସବୁ ଧନ ଖାଇଉଡ଼ାଇ େଦଇଅଛି,
େଯେତେବେଳ େସ ଆସିଲା, େସେତେବେଳ ତୁ େ ତାହା ପାଇଁ ହୃ ପୃ
ପଶୁଟି ମାରିଲ।

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

16
ଅବି ଚତୁ ର େବବ ର୍ ାର ଦୃ ା

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

3େସଥିେର େସହି େବବ ର୍ ା ମେନମେନକହିଲା,କଅଣକରିବି? େମାହର
ପ୍ର ଭୁ ତ େମାʼଠାରୁ େବବ ର୍ ାପଦ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛି । ମାଟି ହାଣିବାକୁ
େମାହର ବଳ ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିବାକୁ େମାେତ ଲାଜ ଲାଗୁଅଛି। 4 ମୁଁ
େବବ ର୍ ାପଦରୁ ବାହାରିବା ପେର େଲାକ େଯପରି େମାେତ ଆପଣା ଆପଣା
ଗୃହେର ଗ୍ର ହଣ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ କଅଣ କରିବି, ତାହା ବୁଝିଲିଣି।

5 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଖାତକକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପ୍ର ଥମ
ଜଣକୁ କହିଲା,ତୁ େ େମା ପ୍ର ଭୁ ର େକେତଧାର େନଇଅଛ? େସକହିଲା,
ଶେହ ମହଣ େତୖଳ। 6 େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁ ର ରସିଦ େନଇ ଶୀଘ୍ର ବସି
ପଚାଶ େବାଲି େଲଖ।

7ତାହା ପେର େସଆଉଜଣକୁ କହିଲା, ‘ତୁ େ େକେତଧାର େନଇଅଛ?’
େସ କହିଲା, ‘ଶେହଭରଣ ଗହମ।’
େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ‘ତୁ ର ରସିଦ େନଇ ଅଶୀ େବାଲି େଲଖ।’
8 େସହି ଅବି େବବ ର୍ ା ବୁି ସହିତ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ର ଭୁ ତାହାର

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

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

13 େକୗଣସି ଦାସ ଦୁଇ ପ୍ର ଭୁ ର େସବା କରିପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବଓଅନ୍ୟଜଣକୁ େପ୍ର ମକରିବ,ଅଥବାଜଣକପ୍ର ତିଆସ
େହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତୁ କରିବ। ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଧନ ଉଭୟର
ଦାସ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।”

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

14 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଧନେଲାଭୀ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 15 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁମାେନ ନିଜ ନିଜକୁ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ଦୃି େର ଧାମ କ େବାଲି େଦଖା ି , ତୁ େ ମାେନ େସହି
ପ୍ର କାର େଲାକ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟ ଜାଣି ; କାରଣ ଯାହା
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଉ ୀକୃତ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଘୃଣିତ।
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16 େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା େଯାହନ ପଯର୍ ୍ୟ
ପ୍ର ଚଳିତ ଥିଲା; େସହି ସମୟଠାରୁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର
େହଉଅଛି, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ପରାକ୍ର ମ ପୂବର୍ କ େସଥିେର ପ୍ର େବଶ
କରୁ ଅଛି । 17 କି ୁ ଇଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାର ଏକ ବି ୁ େଲାପ ପାଇବା ଅେପକ୍ଷା
ବରଂ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବା ସହଜ।

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

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

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

22 କାଳକ୍ର େମ େସହି ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନ ାରା
ଅବ୍ର ହାମ େକାଳକୁ ନିଆଗଲା; ପେର େସହି ଧନୀ େଲାକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା
ଓସମାଧିପାଇଲା। 23ଆଉ, େସନକର୍ -ଯ ଣାେରକଲବଲେହାଇଉପରକୁ
ଚାହିଁ ଦୂରେର ଅବ୍ର ହାମ ଓ ତାହା େକାଳେରଲାଜାରକୁ େଦଖିଲା।

24 େସଥିେର େସ ଡାକି କହିେଲ, ‘େହ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ, େମାେତ ଦୟା କରି
ଲାଜାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ୁ, େଯପରି େସପାଣିେର ନିଜଅ ୁ ଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ
େମାହର ଜିଭକୁ ଥ ା କେର,କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁେରକଲବଲେହଉଅଛି।’

25 କି ୁ ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, ‘ପୁଅେର, ତୁ େଯ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟେର
େତାର ଭଲ ବିଷୟସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉଲାଜାର େସହିପରି ମ ବିଷୟସବୁ
ପାଇଲା, ଏହା ମେନ କର; କି ୁ ଏେବ େସ ଏହି ାନେର ସା ନା ପାଉଅଛି,
ଆଉ ତୁ କଲବଲ େହଉଅଛୁ। 26ତାହା ଛଡ଼ା ତୁ ମ ଓ ଆମ ମଧ୍ୟେର ବହୁ ତ
ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, େଯପରି େଯଉଁମାେନ ଏ ାନରୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ଯିବା ପାଇଁଇ ା କରି , େସମାେନଯାଇପାରିେବନାହିଁ, କି ା େସ ାନରୁ
େକହି ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ପାର େହାଇଆସି ପାରିେବ ନାହିଁ।’

27 େସଥିେର େସ କହିେଲ, ‘େହ ପିତା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆପଣ ୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, ତାହାକୁ େମାହର ବାପା ଘରକୁ ପଠାଉ ୁ, 28କାରଣ
େମାହର ପା ଭାଇ ଅଛି ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି ଏହି ଯ ଣାମୟ
ାନକୁ ନଆସିେବ, େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ।’
29 କି ୁ ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, ‘େସମାନ ନିକଟେର େମାଶା ଓ

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

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

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

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

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

ଦିଅ ୁ। 6 ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଯଦି େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି ତୁ ମାନ ର
ବି ାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହି ତୁ ତେକାଳି ଗଛକୁ ତୁ ସମୂେଳ ଉପୁଡ଼ାଯାଇ
ସମୁଦ୍ର େର େରାପିତ ହୁ ଅ େବାଲି କହିେଲ, ତାହା ତୁ ମାନ ର ଆଜ୍ଞା
ମାନିବ।”

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

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

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

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

ମଧ୍ୟ େଦଇଯାଉଥିେଲ। 12ଆଉଯୀଶୁ େକୗଣସି େଗାଟିଏଗ୍ର ାମେରପ୍ର େବଶକରେ
ଦଶ ଜଣ କୁ େରାଗୀ ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କେଲ; 13 େସମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ
େହାଇ ଉ ରେର କହିେଲ, େହ ଯୀଶୁ, େହ ଗୁରୁ , ଆ ମାନ ୁ ଦୟା କର ୁ।

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

17 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଦଶ ଜଣ କଅଣ ଶୁଚି େହେଲ ନାହିଁ?
18 େତେବ ଆଉ ନଅ ଜଣ କାହା ି ? ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବ େଦବା ନିମେ ଏହି
ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଲାକଟିଛଡ଼ାକଅଣଆଉେକହିେଫରିଆସିନାହିଁ?” 19 ପୁଣି,
େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଉଠିଯାଅ, ତୁ ର ବି ାସ ତୁ କୁ ସୁ କରିଅଛି।”

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

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

22 କି ୁ େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ଦିନ େଦଖିବାକୁ
ଇ ା କରିବ, କି ୁ େଦଖିବ ନାହିଁ। 23 େଦଖ, ଏଠାେର ବା େସଠାେର
େଲାେକ ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ; କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଯାଅ ନାହିଁ କି ା
େସମାନ ର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। 24 କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି େଯପରି
ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ପାଖରୁ ଆରପାଖ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଆପଣା ଦିନେର େସହିପରି େହେବ।

25 ଅବଶ୍ୟ ଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଓ ଏହି ବ ର୍ ମାନ
ପୁରୁ ଷ ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବାକୁ େହବ। 26 ଆଉ େନାହ ସମୟେର
େଯପ୍ର କାର ଘଟିଥିଲା,ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସମୟେରମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଘଟିବ;
27 ଜାହାଜେର େନାହ ପ୍ର େବଶ କରିବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଲାକମାେନ
େଭାଜନପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ େହବାେର ବ୍ୟ ଥିେଲ, ପୁଣି,
ଜଳପ୍ଲ ାବନଆସି ସମ ୁ ବିନାଶ କଲା।

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

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

32 େଲାଟ ୀ ର କଥା ମେନ ପକାଅ। 33 େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ
ଲାଭକରିବାକୁ େଚ ା କେର, େସତାହା ହରାଇବ,ଆଉେଯେକହିଆପଣା
ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ବ ାଇବ।

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

18
ବିଧବା ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା ଦୃ ା

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

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

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

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

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

11ଫାରୂ ଶୀ ଠିଆେହାଇଆପଣା ନିକଟେରଏହିପ୍ର କାରପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ‘େହଈଶ୍ବ ର, ମୁଁ ତୁ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି େଯ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମ
େଲାକ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାମ କ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ା ଏହି କରଗ୍ର ାହୀ
ପରି ସୁ ା ନୁେହଁ; 12 ମୁଁ ସ ାହେର ଦୁଇଥରଉପବାସକରିଥାଏଓ େମାହର
ସମ ଆଦାୟର ଦଶମାଂଶ େଦଇଥାଏ।’

13 କି ୁ କରଗ୍ର ାହୀ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଗର୍ ଆେଡ଼ ଅେନଇବାକୁ ସୁ ା
ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କି ୁ ନିଜ ଛାତିେର ମାରିେହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା,
‘େହଈଶ୍ବ ର, ମୁଁ ପାପୀ େମାେତଦୟାକର ୁ।’ 14 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େସ
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େଲାକ ନୁେହଁ,ବରଂ କରଆଦାୟକାରୀ ଧାମ କଗଣିତ େହାଇ ନିଜ ଘରକୁ
ଚାଲିଗଲା; କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ଉ ତ େବାଲି େଦଖାଏ, ତାହାକୁ
ନତ କରାଯିବ, କି ୁ େଯଆପଣାକୁ ନତ କେର, ତାହାକୁ ଉ ତ କରାଯିବ।”

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

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

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

18 ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ ଗୁରୁ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ସଦ୍ ଗୁରୁ , ଅନ ଜୀବନର
ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ ମୁଁ କଅଣ କରିବି? 19 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“େମାେତ ସତ୍ େବାଲି କାହିଁକି କହୁ ଅଛ? ଜଣ ବିନା, ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର
ବିନାଅନ୍ୟେକହିସତ୍ ନୁେହଁ। 20ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକତତୁ େ ଜାଣ,ବ୍ୟଭିଚାରକର
ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, େଚାରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ
ନାହିଁ,ଆପଣା ପିତାମାତା ୁ ସମାଦରକର।” 21 େସ କହିେଲ, ଏହି ସମ ମୁଁ
େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସି ଅଛି।

22 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା
ଅଛି; ତୁ େ ନିଜର ସବୁ ବିକି େଦଇ ଗରିବମାନ ୁ ବାି ଦିଅ, ଆଉ ତୁ େ
ଗର୍ େର ଧନପାଇବ; ପୁଣି,ଆସି େମାହରଅନୁଗମନକର।” 23 କି ୁ େସ ଏହି

ସମ କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହେଲ, କାରଣ େସ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିେଲ।
24 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହା ୁ େଦଖି କହିେଲ, “େଯଉଁମାନ ର ଧନ ଅଛି,

େସମାେନ େକେଡ଼ କ େର ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ! 25କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ଧନୀ େଲାକର ପ୍ର େବଶ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଛୁ ି ର
ଛିଦ୍ର େଦଇ ଓଟର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସହଜ।”

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

28 େସଥିେର ପିତର କହିେଲ, େଦଖ ୁ, ଆେ ମାେନ ନିଜ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି
ଆପଣ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ। 29 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ନିମେ ଗୃହ କି ା
ୀ କି ା ଭାଇ କି ା ପିତାମାତା କି ା ସ ାନସ ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି

30 େସମାେନ ଇହକାଳେର ବହୁ ଗୁଣେର ଓ ପରକାଳେର ଅନ ଜୀବନ
ପାଇେବ।”
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ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ତୃ ତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 20:17-19; ମାକର୍ 10:32-34)

31 ପେର ଯୀଶୁ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଉ
ଭାବବାଦୀମାନ ାରା େଯଉଁ ସମ ବିଷୟ େଲଖାଯାଇଅଛି, େସ ସମ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଠାେର ସଫଳ େହବ; 32 କାରଣ େସ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ହ େର ସମପ ତ େହେବ, ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ପରିହାସ କରିେବ,
ତାହା ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାରକରିତାହା ଉପେରେଛପପକାଇେବ, 33ତାହା ୁ
େକାରଡ଼ା ମାରି ବଧ କରିେବ, ଆଉ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର େସ ପୁନବର୍ ାର
ଉଠିେବ।”

34 କି ୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କିଛି ବୁଝିେଲ ନାହିଁ; ଏହି ବାକ୍ୟ
େସମାନ ଠାରୁ ଗୁ େହାଇ ରହିଲା, ପୁଣି, ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, େସ ସବୁ ବୁଝୁ ନ
ଥିେଲ।

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

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

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

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

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

19
ଯୀଶୁ ଓ ଜଖୀୟ

1ପେରଯୀଶୁ ଯିରୀେହାେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ େଦଇଯାଉଥିେଲ। 2ଆଉ
େଦଖ, େସଠାେର ଜଖୀୟ ନାମେର ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ପ୍ର ଧାନ କର
ଆଦାୟକାରୀ ଓ ଧନୀ େଲାକ।

3ଯୀଶୁ କିଏ, ତାହା େଦଖିବାକୁ େସ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, କି ୁ େଲାକମାନ ର ଭିଡ଼
ସକାଶୁ େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ ବା ର ଥିେଲ। 4 ଏଣୁ େସ ଆଗକୁ
େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖିବା ନିମେ େଗାଟିଏ ଡିି ରିବୃକ୍ଷେର ଚଢ଼ିେଲ, କାରଣ
େସହି ବାଟ େଦଇ ତାହା ର ଯିବାର ଥିଲା।
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5 ଯୀଶୁ େସ ାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଜଖୀୟ, ଶୀଘ୍ର
ଓ ାଇଆସ, କାରଣ ଆଜି େମାେତ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଘେର ରହିବାକୁ େହବ।”
6େସଥିେର େସଶୀଘ୍ର ଓ ାଇଆସି ଆନ େରଯୀଶୁ ୁ ନିଜଘରକୁଡାକିେଲ। 7ତାହା
େଦଖି ସମେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ ଜେଣ ପାପୀ େଲାକ ଘେର
ରହିବାକୁ ଗଲାଣି।

8 କି ୁ ଜଖୀୟ ଠିଆ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େଦଖ ,ୁ େମାହର
ସ ି ର ଅଧା ମୁଁ ଗରିବମାନ ୁ ଦାନ କରୁ ଅଛି,ଆଉଯଦି ଅନ୍ୟାୟେର କାହାରିଠାରୁ
କିଛି େନଇଥାଏ, େତେବ ଚାରି ଗୁଣେର ତାହା େଫରାଇ େଦଉଅଛି। 9 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ତାହା ବିଷୟେର କହିେଲ, “ଆଜି ଏହି ଗୃହେର ପରିତ୍ର ାଣ ଉପି ତ
େହାଇଅଛି, େଯଣୁଜଖୀୟମଧ୍ୟଅବ୍ର ହାମ ଜେଣସ ାନ; 10କାରଣଯାହା
ହଜିଅଛି, ତାହା େଖାଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛି ।”

ଦଶ େଗାଟି େମାହରର ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 25:14-30)

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

13 େସ ଆପଣାର ଦଶ ଜଣ ଦାସ ୁ ଡାକି େସମାନ ୁ ଦଶେଗାଟି େମାହର
େଦଇ କହିେଲ, େମାହର ଆସିବା ପଯର୍ ୍ୟ େବପାର କର। 14 କି ୁ ତାହା
େଦଶବାସୀମାେନ ତାହା ୁ ଘୃଣା କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା
ପଛେର ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ, ଏ େଲାକ େଯଆ ମାନ ଉପେର ଶାସନ
କରିବ, ଏହା ଆ ମାନ ଇ ା ନାହିଁ। 15 ପେର େସ ରାଜପଦ ପ୍ର ା
େହାଇ େଫରିଆସିେଲ, େଯଉଁ ଦାସମାନ ୁ ଧନ େଦଇଥିେଲ, େସମାନ
ମଧ୍ୟେର େବପାର କରି କିଏ େକେତଲାଭକରିଅଛି,ତାହା ଜାଣିବା ନିମେ
େସମାନ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ।

16 େସଥିେର ପ୍ର ଥମ ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପ୍ର ଭୁ, ଆପଣ େମାହର ଆଉ
ଦଶେଗାଟି େମାହରଲାଭକରିଅଛି। 17େସତାହାକୁ କହିେଲ, େବଶ୍,ଉ ମ
ଦାସ, ତୁ େ ଅତି ଅ ବିଷୟେର ବି େହାଇଥିବାରୁ ଦଶ େଗାଟି ନଗର
ଉପେର ଅଧିକାରପ୍ର ା ହୁ ଅ।

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

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

22େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, େର ଦୁ ଦାସ, େତାର ମୁହଁର କଥାେର େତାହର
ବିଚାର କରିବି। ମୁଁ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ, ଯାହା ରଖି ନ ଥାଏ, ତାହା
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ଉଠାଇନିଏ, ପୁଣି,ଯାହା ବୁଣି ନ ଥାଏ, ତାହା କାେଟ, ଏହା କଅଣଜାଣିଥିଲୁ?
23େତେବବ୍ୟା େରକାହିଁକି େମାହରଧନରଖିଲୁନାହିଁ? ତାହାେହେଲ
ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ତାହା ଆଦାୟ କରିଥାଆି ।

24 ପୁଣି, େସପାଖେର ଠିଆେହାଇଥିବା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,ଏହାଠାରୁ
ଏହି େମାହର େନଇଯାଇ, ଯାହାର ଦଶ େମାହର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଅ।
25 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ, ତାହାର ତ ଦଶ େମାହର
ଅଛି।

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

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

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

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

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

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

େହ ଗୁରୁ , ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଧମକ ଦିଅ ୁ। 40 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଏମାେନ ତୁ ନି େହାଇ ରହିେଲ, ପଥରଗୁଡ଼ାକ ପାଟି
କରିେବ।”
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ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ ଯୀଶୁ ବିଳାପ
41ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ ନଗରକୁ େଦଖି

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

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

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

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

47 ଆଉ େସ ପ୍ର ତିଦିନ ମ ି ରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ମାତ୍ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
ଶା ୀମାେନ େଲାକ ର େନତାମାନ ସହିତ ତାହା ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ େଚ ା
କରୁ ଥିେଲ, 48 କି ୁ େଲାକ ସମେ ଆଗ୍ର ହେର ତାହା ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିବାରୁ େସମାେନ
କଅଣ କରିେବ େବାଲି ି ର କରିପାରୁ ନ ଥିେଲ।

20
ଯୀଶୁ ଅଧିକାରକୁ ଆ ାନ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ମାକର୍ 11:27-33)

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

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

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

7 ଏଣୁ ତାହା େକଉଁଠାରୁ େହଲା, ଏହା ଜାଣି ନାହଁୁ େବାଲି େସମାେନ ଉ ର
େଦେଲ। 8ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମ
କରୁ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ କହିବି ନାହିଁ।”
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ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଦୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଦୃ ା
(ମାଥିଉ 21:33-46; ମାକର୍ 12:1-12)

9 ଏହାପେର େସ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ଦୃ ା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। “ଜେଣ
ବ୍ୟି େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତାହା କୃଷକମାନ ୁ ଭାଗେର େଦଇ
ବହୁ କାଳ ନିମେ ବିେଦଶକୁ ଗେଲ। 10ଆଉ କୃଷକମାେନ େଯପରି ତାହା ୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ରଫଳରୁ ଭାଗ ଦିଅି ,ଏଥିନିମେ େସଜେଣଦାସକୁଉପଯୁ
ସମୟେରେସମାନ ନିକଟକୁପଠାଇେଲ, କି ୁ େସହି କୃଷକମାେନତାହାକୁ
ପ୍ର ହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ହ େର େଫରାଇେଦେଲ।

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

13 େସଥିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ମାଲିକ କହିେଲ, ମୁଁ କଅଣ କରିବି? େମାହର
ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର କୁ ପଠାଇବି, େକଜାଣି େସମାେନ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରିେବ। 14ମାତ୍ର
କୃଷକମାେନତାହା ୁ େଦଖିପର ରତକର୍ ବିତକର୍ କରିକହିବାକୁଲାଗିେଲ,ଏ
ତ ଉ ରାଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା, େଯପରି ଅଧିକାର ଆ ମାନ ର
େହବ।

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

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

ତାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପଥର େହଲା?’
18 େଯ େକହି େସହି ପଥର ଉପେର ପଡ଼ିବ, େସ ଖ ବିଖ େହବ, ପୁଣି,

େସହି ପଥର ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ତାହା ଚୁ ର୍ ବିଚୂ ର୍ କରିବ।”
କର େଦବା ପ୍ର ସ
(ମାଥିଉ 22:15-22; ମାକର୍ 12:13-17)

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

21େସମାେନତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ ,ଆେ ମାେନଜାଣୁ,ଆପଣଠିକ୍କଥା
କହି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି , ପୁଣି, କାହାରି ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂ େପ
ଈଶ୍ବ ର ପଥ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା ଦିଅି । 22 କାଇସର ୁ କର େଦବା ଆ ମାନ ର
ବିଧିସ ତ କି ନୁେହଁ?
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23 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ଚତୁ ରତା ବୁଝି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାେତ େଗାଟିଏ
ମୁଦ୍ର ା େଦଖାଅ। 24ଏଥିେରକାହାର ମୂ ଓନାମଅଛି?” େସମାେନକହିେଲ,
କାଇସର ର।

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

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

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

29ଆ ା, ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ; ପ୍ର ଥମଟି େଗାଟିଏ ୀକୁ ବିବାହ କଲା ଓ ନିଃସ ାନ
େହାଇ ମଲା; 30 ପେର ି ତୀୟଟି ଓ ତୃ ତୀୟଟି ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ; 31 େସହି
ପ୍ର କାର ସାତ ଜଣଯାକ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମେଲ। 32 େଶଷେର ୀଟି ମଧ୍ୟ ମଲା।
33 େତେବ ପୁନରୁ ାନେର େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର ୀ େହବ? ସାତ
ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ।

34 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହି ଜଗତର ସ ାନମାେନ ବିବାହ କରି
ଓ ବିବାହିତା ହୁ ଅି , 35 କି ୁ େଯଉଁମାେନ େସହି ଜଗତ ଓ ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ େଯାଗ୍ୟ ଗଣିତ ହୁ ଅି , େସମାେନ
ବିବାହ କରି ନାହିଁ କି ା ବିବାହିତା ହୁ ଅି ନାହିଁ; 36 ପୁଣି, େସମାେନ
ଆଉ ମରି ପାରି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଦୂତମାନ ପରି ରୁ ହି ଏବଂ
ପୁନରୁ ାନର ସ ାନ େହବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ ଅଟି ।

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

39େସଥିେରଶା ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତଜଣଉ ରେଦେଲ, େହ ଗୁରୁ ,ଆପଣ
ଠିକ୍ କହିେଲ। 40କାରଣ େସମାେନ ତାହା ୁ େକୗଣସି ପ୍ର ଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆଉସାହସ
କେଲ ନାହିଁ।

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

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

େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସିଥାଅ।’
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44 ଅତଏବ ଦାଉଦ ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହି ; େତେବ େସ କିପ୍ର କାେର
ଦାଉଦର ସ ାନ?”

ଶା ୀମାନ ଠାରୁ ସତକର୍ ତା
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40)

45 ପେର େସ ସମ େଲାକ ଆଗେର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ,
46 “ଶା ୀମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ! େସମାେନ ଲ ା ବ ପି ି ବୁଲିବାକୁ,
ପୁଣି,ହାଟବଜାରେରନମ ାର,ସମାଜଗୃହେରପ୍ର ଧାନଆସନଓେଭାଜିେର
ପ୍ର ଧାନ ାନ ପାଇବାକୁ ଭଲପାଆି ; 47େସମାେନ ବିଧବାମାନ ଗୃହସବୁ
ଗ୍ର ାସ କରି ଓ ଛଳନାେର ବହୁ ତ ସମୟ ଧରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ; େସମାେନ
ଗୁରୁ ତର ଦ ପାଇେବ।”

21
ବିଧବାର ଦାନ
(ମାକର୍ 12:41-44)

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

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

5ଆଉ େକହି େକହି ମ ି ରଟି ସୁ ର ସୁ ର ପଥର ଓ ଦାନ ପଦାଥର୍ ସମୂହେର
ସୁସି ତ େହାଇଅଛି େବାଲି କହିବାରୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, 6 “ତୁ େ ମାେନ ଏହି
ଯାହାସବୁ େଦଖୁଅଛ, ସମୟଆସିବ, େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ପଥର ଅନ୍ୟ
ପଥର ଉପେର ରହିବ ନାହିଁ, ସମ ହିଁ ଭୂମିସାତ୍ େହବ।”

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

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

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

12 କି ୁ ଏହି ସମ ଘଟଣା ପୂେବର୍ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଧରିେବ ଏବଂ
ସମାଜଗୃହ ଓ କାରାଗାରେର ତୁ ମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରି ତାଡ଼ନା କରିେବ,
ଆଉେମା ନାମସକାେଶତୁ େ ମାେନରାଜା ଓଶାସନକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ
ନିଆଯିବ; 13ଏହା ତୁ ମାନ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େହବ।

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

16 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ପିତାମାତା, ଭାଇ, ସ କର୍ ୀୟ ଓ ବ ୁ ମାନ ାରା
ସୁ ା ସମପ ତ େହବ, ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକମାେନ କାହାରି
କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିେବ, 17 ପୁଣି, େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁ େ ମାେନ
ସମ ାରା ଘୃଣିତ େହବ। 18 କି ୁ ତୁ ମାନ ମ କର େକଶ ହିଁନ
େହବ ନାହିଁ; 19 ସହି ୁତା ାରା ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ
ଲାଭ କରିବ।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ଂସ େହବାର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:15-21; ମାକର୍ 13:14-19)

20“କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁ େସୖନ୍ୟସାମ
େଘରିଥିବା େଦଖିବ, େସେତେବେଳ ତାହା ଂସ େହବା େଯ ସି କଟ,
ଏହା ଜାଣ। 21 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର
ଥାଆି , େସମାେନ ପବର୍ ତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆ ୁ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
ନଗର ମଧ୍ୟେର ଥାଆି , େସମାେନ ପ୍ର ାନ କର ;ୁ ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
ଗ୍ର ାମଗୁଡ଼ିକେରଥାଆି , େସମାେନନଗରେରପ୍ର େବଶନକର ;ୁ 22କାରଣ
ଲିଖିତ ବିଷୟସବୁ ସଫଳ େହବା ନିମେ ତାହା ସମୁଚିତ ଦ ର ସମୟ
ଅେଟ।

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

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

25 “ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟ, ଚ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାେର ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ, ଆଉ
ପୃଥିବୀେର ଜାତିମାନ ମଧ୍ୟେର େକ୍ଲ ଶ ଘଟିବ; ସମୁଦ୍ର ଓ ତର ର
ତଜର୍ ନଗଜର୍ ନ େହତୁ େସମାେନ ଅବାକ୍ େହେବ, 26 ପୁଣି, ଜଗତ ଉପେର
ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି େଲାେକ ମୂ ତ େହେବ, କାରଣ
ଆକାଶମ ଳର ଶି ସମୂହ ବିଚଳିତ େହବ।
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27 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ମହାମହିମା
ସହ େମଘେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ। 28 କି ୁ ଏହି ସମ ଘଟଣା
ଆର େହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଉପରକୁ ଅନାଅ ଓ ମ କ ଉଠାଅ, େଯଣୁ
ତୁ ମାନ ର ମୁି ସ ି କଟ।”

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

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

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

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

34 “କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ,କାେଳ
ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟ ମ ତା ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ପୁଣି, ଜୀବିକା ସ ୀୟ
ଚି ାେରଭାରଗ୍ର ହୁ ଏ,ଆଉେସହି ଦିନହଠାତ୍ ତୁ ମାନ ଉପେରପେଡ଼;
35 କାରଣ ତାହା ଫା ରୂ େପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମ ଉପେର
ଆସିବ।

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

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

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

1 ନି ାର ପବର୍ ନାମକ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ନିକଟ େହାଇ ଆସୁଥିଲା। 2ଆଉ
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ, କିପରି ଯୀଶୁ ୁ ବିନାଶ କରିପାରି , େସଥିର ଉପାୟ
େଖାଜୁଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ୁ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂ ଦାର ସ ତି
(ମାଥିଉ 26:14-16; ମାକର୍ 14:10,11)

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

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

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

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

10 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ
କରେ ଜଳକୁ େଘନି ଯାଉଥିବା ଜେଣ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ େଭଟିବ;
େସ େଯଉଁ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବ, ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ଗୃହର
କ ର୍ ା ୁ କହିବ, 11 ‘ଗୁରୁ ଆପଣ ୁ ପଚାରୁ ଅଛି , ମୁଁ େମାହର ଶିଷ୍ୟମାନ
ସହିତେଯଉଁଠାେର ନି ାରପବର୍ ର େଭାଜପାଳନକରିବି, େସହିଅତିଥିଶାଳା
କାହିଁ?’

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

ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ବିଧି ାପନ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ମାକର୍ 14:22-26; ୧ କରି ୀୟ 11:23-25)

14 ପୁଣି, ନି ାର ପବର୍ ର ସମୟ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଯୀଶୁ ଓ ତାହା ସେ
େପ୍ର ରିତମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସି େଲ। 15 ଆଉ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗ ପୂେବର୍ ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତ ଏହି ନି ାରେଭାଜ
ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକା ବା ା କଲି। 16 କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେରଏହାସ ୂ ର୍ ନ େହବାପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁଆଉେକେବେହଁତାହା
େଭାଜନ କରିବି ନାହିଁ।”

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

19 ପୁଣି, େସ ରୁ ଟି େଘନି ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ଓ ତାହା ଭାି େସମାନ ୁ େଦଇ
କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ନିମେ ଦ େହଉଥିବା େମାହର ଶରୀର ଏହି;
େମାେତ ରଣ କରିବା ନିମେ ଏହା କର।” 20 େଭାଜନ ଉ ାେର େସହିପରି
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େସ ପାନପାତ୍ର େଘନି କହିେଲ, “ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁ ମାନ ନିମେ ପାତିତ
େହଉଥିବା େମାହର ର େର ାପିତ ନୂତନ ନିୟମ।

21 କି ୁ େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି, ତାହାର ହ
େମାʼ ସହିତ େମଜ ଉପେର ଅଛି। 22କାରଣ େଯପରି ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େସହିପରିପ୍ର ୟାଣକରୁ ଅଛି ସତ୍ୟ,ତଥାପି େଯଉଁେଲାକ ାରା
େସଶତହ େରସମପ ତେହଉଅଛି ,ହାୟ, େସଦ ରପାତ୍ର !” 23େତଣୁ
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, େସ ବିଷୟେର େସମାେନ
ପର ର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ସବୁଠୁ େଶ୍ର ସମ ର େସବକ
24 ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ର େବାଲି ଗଣିତ, େସ ବିଷୟେର

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

26 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େସପ୍ର କାର ହୁ ଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
େଯ େଜ୍ୟ , େସ କନି ପରି େହଉ, ପୁଣି, େଯ େନତା, େସ େସବକ ପରି
େହଉ। 27କାରଣ କିଏେଶ୍ର ? େଯେଭାଜନ ନିମେ େମଜେରବସିଅଛି,ନା
େଯ େସବକ? େଭାଜନ ନିମେ େମଜେର ବସିଅଛି, େସ କି େଶ୍ର ନୁହଁ ି ?
କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େସବକ ପରି ଅଛି।

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

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

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

33ମାତ୍ର େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଆପଣ ସହିତକାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ
ଓ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ ଅଛି। 34 କି ୁ େସ କହିେଲ, “େହ ପିତର, ମୁଁ
ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି,ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନଡାକୁଣୁ ତୁ େ େଯ େମାେତଜାଣ,ଏହା ତିନି
ଥର ଅ ୀକାର କରିବ।”

ଯୀଶୁ ଠାେର ବାକ୍ୟର ସଫଳତା
35ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଗାି ଆ,

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

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

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

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

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

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

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

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

47 େସ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, େଲାକସମୂହ ଆସି ଉପି ତ େହେଲ,
ଆଉ ାଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୂ ଦା ନାମକଜେଣ େସମାନ ଆେଗଆେଗଆସି ଯୀଶୁ ୁ
ଚୁ ନ କରିବାକୁ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲା। 48 କି ୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େହ
ଯିହୂଦା, ଚୁ ନ ାରା କି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛ?”

49ଏଥିେରକଅଣ,ତାହା େଦଖିତାହା ସ ୀମାେନକହିେଲ,ପ୍ର ଭୁ ,ଆେ ମାେନ
କଅଣ ଖ େର ଆଘାତ କରିବା? 50ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ମହାଯାଜକ
ଦାସକୁ ଖ ାେରଆଘାତ କରି ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟିପକାଇେଲ। 51 କି ୁ ଯୀଶୁ
ଉ ର େଦେଲ, “ଏତିକି ସହିଥାଅ;” ପୁଣି, େସ ତାହାର କାନ ଛୁଇଁ ତାହାକୁ ସୁ
କେଲ।

52ଆଉ,ଯୀଶୁ ତାହା ବିରୁ େରଆସି ଥିବା ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ,ମ ି ରର େସନାପତି
ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ କହିେଲ, “ଡକାଇତ ବିରୁ େର ବାହାରିବା ପରି ଖ ା
ଓ େଠ ା େଘନି ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ବାହାରି ଆସିଲ? 53 ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ
ତୁ ମାନ ସହିତ ମ ି ରେର ଥିବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ େମା ବିରୁ େର
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ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ; କି ୁ ଏହା ତୁ ମାନ ର ସମୟ ଓ ଅ କାରର
କ ର୍ ାପଣ।”

ପିତର ଯୀଶୁ ୁ ଅ ୀକାର
(ମାଥିଉ 26:57,58,69-75; ମାକର୍ 14:53,54,66-72; େଯାହନ 18:12-

18,25-27)
54 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ େଘନିଯାଇ ମହାଯାଜକ ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ; କି ୁ

ପିତର ଦୂରେର ରହି ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 55ଆଉ େସମାେନ ପ୍ର ା ଣ ମଧ୍ୟ ଳେର
ନିଆଁ ଜାଳି ଏକାଠି ବସେ ପିତର େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବସି ରହିେଲ।

56 ଜେଣ ଦାସୀ ତାହା ୁ ନିଆଁ ପାଖେର ବସି ଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ ଏକଦୃି େର
ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ େଲାକଟା ମଧ୍ୟ ତାହା ସା େର ଥିଲା। 57 କି ୁ େସ ଅ ୀକାର
କରି କହିେଲ, େହ ନାରୀ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 58ଅ ସମୟଉ ାେରଆଉ
ଜେଣ ତାହା ୁ େଦଖି କହିଲା, ତୁ େ ମଧ୍ୟ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। କି ୁ ପିତର
କହିେଲ, ନାହିଁ, ଭାଇ, ମୁଁ ନୁେହଁ।

59ପ୍ର ାୟଘ ାକପେରଆଉଜେଣ ଦୃଢ଼ଭାବେରକହିବାକୁ ଲାଗିଲା,ଏ େଲାକଟା
ମଧ୍ୟ ନି ୟତାହା ସ େର ଥିଲା,କାରଣେସତଗାଲିଲୀୟ େଲାକ। 60 କି ୁ ପିତର
କହିେଲ,ଭାଇ,ତୁ େ ଯାହା କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। େସହିକ୍ଷଣି େସ କହୁ
କହୁ କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲା;

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

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

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

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

66 ସକାଳ େହଲାକ୍ଷଣି େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ
ଶା ୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଆପଣାମାନ ମହାସଭାକୁ ତାହା ୁ େଘନିଯାଇ କହିେଲ,
ତୁ େ ଯଦି ଖ୍ର ୀ , େତେବ ଆ ମାନ ୁ କୁହ। 67 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନ ୁ କେହ, ଆପଣମାେନ ତ ବି ାସ କରିେବ ନାହିଁ;
68 ପୁଣି, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ର ଶ୍ନ କେର, ଆପଣମାେନ ଉ ର େଦେବ ନାହିଁ। 69 କି ୁ
ଏହାପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ପରାକ୍ର ମର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି
େହେବ।” 70 େସଥିେର ସମେ ପଚାରିେଲ, େତେବ ତୁ େ କଅଣ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର ? େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େସହି େବାଲି ଆପଣମାେନ କହୁ ଅଛି ।”
71 େତଣୁ େସମାେନ କହିେଲ, ସାକ୍ଷ୍ୟେର ଆ ମାନ ର ଆଉ କଅଣ ପ୍ର େୟାଜନ?
ଆେ ମାେନ ତ ଆେପ ଆେପ ତାହାର ନିଜ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣିଲୁ।
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23
ପୀଲାତ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 27:1,2,11-14; ମାକର୍ 15:1-5; େଯାହନ 18:28-38)

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

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

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

7 ପୁଣି, େସ େଯ େହେରାଦ ଅଧିକାର ଅଧୀନେର ଅଛି , ଏହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସ
ତାହା ୁ େହେରାଦ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ, େଯଣୁ େସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟେର
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଥିେଲ।

8େହେରାଦଯୀଶୁ ୁ େଦଖି ଅତ୍ୟ ଆନ ି ତ େହେଲ,କାରଣ େସତାହା ବିଷୟ
ଶୁଣିଥିବାରୁ ତାହା ୁ ବହୁ କାଳରୁ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି, ତାହା ାରା
େକୗଣସି ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧିତ େହବା େଦଖିବାକୁ ଆଶା କରୁ ଥିେଲ। 9 ଏଣୁ େସ
ତାହା ୁ ଅେନକ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ େସ ତାହା ୁ େକୗଣସି ଉ ର
େଦେଲ ନାହିଁ। 10 ଆଉ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶା ୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ ତାହା
ବିରୁ େର ତୀବ୍ର ଭାବେର ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଥିେଲ।

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

ଯୀଶୁ ପ୍ର ାଣଦ
(ମାଥିଉ 27:15-26; ମାକର୍ 15:6-15; େଯାହନ 18:39; 19:16)

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

15 େହେରାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନାହାି କାରଣ େସ ତାହାକୁ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ପୁଣି
ପଠାଇେଦେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଏହି ବ୍ୟି ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି କମର୍ କରି
ନାହିଁ; 16ଅତଏବଆେ ଏହାକୁ ଶାି େଦଇ ମୁ କରିେଦବୁ 17 [ପବର୍ ସମୟେର
େସମାନ ନିମେ ତାହା ୁ ଜେଣ ବ ୀକୁ ମୁ କରିବାକୁ େହଉଥିଲା।]
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18 ମାତ୍ର େସମାେନ ସମେ ଏକତ୍ର ଚି ାର କରି କହିେଲ, ଏହାକୁ ବଧ କର,
ଆ ମାନ ନିମେ ବାର ାକୁ ମୁ କର। 19 ଏହି ବାର ା ନଗରେର ଘଟିଥିବା
େକୗଣସି ବି ବ େଯାଗୁଁ ଓ ନରହତ୍ୟା େହତୁ କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥିଲା।

20 ମାତ୍ର ପୀଲାତ ଯୀଶୁ ୁ ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କରି େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର
ବୁଝାଇେଲ। 21 କି ୁ େସମାେନ ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ କଶେର
ଚଢ଼ାଅ, କଶେର ଚଢ଼ାଅ। 22 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ତୃ ତୀୟ ଥର କହିେଲ, କାହିଁକି,
େସ କି େଦାଷକରିଅଛି? ଆେ ତାହାଠାେରପ୍ର ାଣଦ ରେକୗଣସି େଦାଷପାଇନାହଁୁ ;
ଅତଏବ, ଆେ ତାହାକୁ ଶାି େଦଇ ଛାଡ଼ିେଦବା।

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

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

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

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

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

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

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

32 ପୁଣି, ପ୍ର ାଣଦ େଭାଗିବା ନିମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁ ମର୍ କାରୀ ମଧ୍ୟ ତାହା
ସା େର ନିଆଯାଉଥିେଲ।

33ଆଉ େସମାେନ କପାଳ ନାମକ ାନେର ଉପି ତ େହାଇ େସଠାେର ତାହା ୁ
କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ପୁଣି, ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକି୍ଷଣେର ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣକୁ ବାମେର କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ। 34 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ପିତଃ,
ଏମାନ ୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାେନ କଅଣ କରୁ ଅଛି , ତାହା ଜାଣି
ନାହିଁ।” ଆଉ େସମାେନ ତାହା ବ ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମେ ଗୁଲିବା
କେଲ।
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35 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଠିଆ େହାଇ େଦଖୁଥିେଲ। ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ମଧ୍ୟ
ତାହା ୁ ବିଦୃପ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ରକ୍ଷା କଲା; େସ ଯଦି
ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ ଖ୍ର ୀ , େତେବ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ।

36 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟମାେନମଧ୍ୟତାହା ପାଖକୁଆସି ଅମ୍ଳ ରସଯାଚି ତାହା ୁ ପରିହାସ
କରି କହିେଲ, 37ତୁ ଯଦି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା, ତାହାେହେଲ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର।
38 ପୁଣି, ତାହା ଊ ର୍ େର ଏହି ଲିପି ମଧ୍ୟ େଲଖା ଥିଲା, “ଏ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ରାଜା।”

39ଆଉକଶେରଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣତାହା ୁ ନି ା
କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କଅଣ ଖ୍ର ୀ େନାହଁୁ ? ନିଜକୁ ଓ ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା
କର। 40 କି ୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ ଉ ର େଦଲା, ତୁ ସମାନ ଦ
ତ ପାଉଅଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ବ ର ୁ କଅଣ ଭୟମଧ୍ୟ କରୁ ନାହଁୁ ? 41ଆଉଆେ ମାେନ ସି ନା
ନ୍ୟାୟଭାବେର ଦ େଭାଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ନିଜ ନିଜ କମର୍ ର ସମୁଚିତ
ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କି ୁ ଏହି ବ୍ୟି େକୗଣସି େଦାଷ କରି ନାହାି ।

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

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

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

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

48 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକସମୂହ େଦଖିବାକୁ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ
ସମେ େସହିସବୁ ଘଟଣା େଦଖି ବକ୍ଷାଘାତ କରୁ କରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
49 କି ୁ ତାହା ର ପରିଚିତ ସମେ ଓ ଗାଲିଲୀରୁ ଏକତ୍ର ମିଳି ତାହା ପେଛ ପେଛ
ଆସି ଥିବା ୀେଲାକମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଏହିସବୁ େଦଖୁଥିେଲ।

ଯୀଶୁ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; େଯାହନ 19:38-42)

50ଆଉେଦଖ, ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେରହାରାମାଥୀୟା ନଗରରେଯାେଷଫନାମକ
ଜେଣ ବ୍ୟି ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମହାସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିେଲ; େସ ଜେଣ ଉ ମ ଓ
ଧାମ କ େଲାକ, 51ଆଉ େସମାନ ର ମ ଣା ଓ କମର୍ େର ସ ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ।

52େସପୀଲାତ ନିକଟକୁଯାଇଯୀଶୁ ଶରୀରମାଗିେଲ, 53 ପୁଣି,ତାହା ଓ ାଇ
ଆଣି ସୂ ବ େର ଗୁଡ଼ାଇ,ଯହିଁେରେକହି େକେବରଖାଯାଇନ ଥିଲା,ପାହାଡ଼େର
େଖାଳା େହାଇଥିବା ଏପରି େଗାଟିଏ ସମାଧି- ାନେର ତାହା ୁ େଥାଇେଲ।

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

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

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

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

6 େସ ଏଠାେର ନାହାି , ମାତ୍ର ଉଠିଅଛି । “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ େଯ ଅବଶ୍ୟ
ପାପୀମାନ ହ େର ସମପ ତ େହାଇ କଶେର ହତ େହବାକୁ ଓ ତୃ ତୀୟ
ଦିବସେର ପୁନରୁ ାନ କରିବାକୁ େହବ,” 7 ଏହି େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େସ ଗାଲିଲୀେର
ଥିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ କହିଥିେଲ, ତାହା ରଣ କର।

8େସଥିେର େସମାେନତାହା ବାକ୍ୟ ରଣକେଲ, 9 ପୁଣି,ସମାଧିରୁ ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ
ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ ୁ ଏହିସବୁ ସ ାଦ େଦେଲ। 10 ଏମାେନ
ମଗ୍ ଦଲୀନୀମରୀୟମ, େଯାହାନା,ଯାକୁବ ମାତା ମରୀୟମଓଏମାନ ସା େର
ଥିବା ଅନ୍ୟ ୀେଲାକମାେନ; ଏମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇେଲ।

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

ଇ ାୟୁ ପଥେର
(ମାକର୍ 16:12,13)

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

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

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

19 େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “କି କି ପ୍ର କାର ଘଟଣା?” େସମାେନ ତାହା ୁ
କହିେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ବିଷୟ; େସ ଈଶ୍ବ ର ଓ ସମ େଲାକ ଦୃି େର
କମର୍ େର ଓ ବାକ୍ୟେର ଜେଣ ଶି ଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ ଥିେଲ, 20ଆଉ, ଆ ମାନ ର
ପ୍ର ଧାନଯାଜକଓଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ କିପରି ତାହା ୁ ପ୍ର ାଣଦ େଭାଗିବାକୁ ସମପର୍ ଣକରି
ତାହା ୁ କଶେର ବଧ କେଲ, ଏହି ସମ ବିଷୟ।

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

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

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

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

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

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

ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଦଶର୍ ନ
(ମାଥିଉ 28:16-20;ମାକର୍ 16:14-18; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ର ରିତ 1:6-8)
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36 କି ୁ େସମାେନ ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର େସ ଆେପ ଏମାନ
ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ େହେଲ, ଏବଂ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଶାି
ବ ର୍ୁ ।” 37 ମାତ୍ର େସମାେନ ଆତି ତ ଓ ଭୀତ େହାଇ େଗାଟିଏ ଭୂ ତ େଦଖୁଅଛି
େବାଲି ମେନ କେଲ।

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

41 େତେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆନ େହତୁ ଅବି ାସ କରି ଚମୃ ତ େହବାରୁ େସ
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ଏଠାେର ତୁ ମାନ ପାଖେର କଅଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି?”
42େସଥିେରେସମାେନତାହା ୁ ଖେ ଭଜାମାଛ େଦେଲ। 43ଆଉ, େସତାହା େଘନି
େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନ କେଲ।

44 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର ଏବଂ
ଭାବବାଦୀମାନ ଓ ଗୀତସଂହିତା ଧମର୍ ଶା େର େମାʼ ବିଷୟେର ଯାହା
ଯାହା େଲଖାଅଛି, େସହିସବୁ ସଫଳ େହବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ତୁ ମାନ
ସ େର ଥିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ସମ କଥା କହିଥିଲି।”

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

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

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

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

52 ଆଉ େସମାେନ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି ମହାନ େର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ, 53 ପୁଣି, ସବର୍ ଦା ମ ି ରେର ରହି ଈଶ୍ବ ର ବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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The Gospel according to Saint John
େଯାହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର

େଲଖକ
େଜବଦୀ ପୁତ୍ର େଯାହନ, ଏହି ସୁସମାଚାରର େଲଖକ ଅଟି ଯାହା େଯାହନ

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

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

ଯିହୂ ଦାର ଗ୍ର ାମା ଳ, ଶମିେରାଣ, ଗାଲିଲୀ, େବଥନୀୟା, ଯିରୂ ଶାଲମ ଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
େଯାହନ ପୁ କ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ ଅଟି ,

ତାହା ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ପ୍ର ମାଣ କରିବା ନିମେ ଏହି ସୁସମାଚାର େଲଖାଯାଇ ଥିଲା।
େସମାେନଯୀଶୁ ୁ ବି ାସ କରି ଅନ ଜୀବନପ୍ର ା କର ୁ େବାଲି େସ ଏହି ସୂଚନାକୁ
େସମାନ ୁ େଦଇଥିେଲ।

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

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

ବିଷୟବ ୁ
ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର

ରୂ ପେରଖା
1. ଯୀଶୁ ଜୀବନର ରଚୟିତା ଅଟି — 1:1-18
2. ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ — 1:19-51
3. େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 2:1-16:33
4. ମହାଯାଜକ ଭାବେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା — 17:1-26
5. ଯୀଶୁ କଶାପ ତ ଓ ପୁନରୁ ାନ — 18:1-20:10
6. ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ ପେର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 20:11-21:25

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

6 ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ େପ୍ର ରିତ ଜେଣ ବ୍ୟି ଉପି ତ େହେଲ; ତାହା ନାମ
େଯାହନ। 7 େସ େଯପରି େଜ୍ୟାତିଃ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି , ପୁଣି, ତାହା ାରା
ସମେ ବି ାସ କରି , ଏଥିପାଇଁ େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ଆସି େଲ। 8 େସ ନିେଜ
େସହି େଜ୍ୟାତିଃ ନ ଥିେଲ, କି ୁ େଜ୍ୟାତିଃ ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ ଆସି େଲ।

9 େଯଉଁ ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ଦାନ କରି , େସ
ଜଗତକୁଆସୁଥିେଲ। 10େସ ଜଗତେର ଥିେଲ ଓଜଗତତାହା ାରା ସୃ େହଲା,
ତଥାପି ଜଗତ ତାହା ୁ ଚିି ଲା ନାହିଁ। 11 େସ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି େଲ, ତଥାପି
ତାହା ର ନିଜ େଲାକମାେନତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣକେଲନାହିଁ। 12ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକ
ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ ତାହା ନାମେର ବି ାସ କେଲ, େସ
ସମ ୁ େସ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େହବା ନିମେ ଅଧିକାର େଦେଲ; 13 େସମାେନ
ର ରୁ , ଶରୀରର ଇ ାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇ ାରୁ ଜାତ େହେଲ ନାହିଁ, ବରଂ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ େହେଲ।

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

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

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

19 ଆପଣ କିଏ, ଏହା େଯାହନ ୁ ପଚାରିବା ନିମେ ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାେନ
େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ
ପଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, 20 େସ ୀକାର କେଲ,
ଅ ୀକାର କେଲ ନାହିଁ; େସ ୀକାର କେଲ, ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ନୁେହଁ।

21 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ କଅଣ? ଆପଣ କଅଣ
ଏଲୀୟ?
େସ କହିେଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ।
ଆପଣ କଅଣ େସହି ଭାବବାଦୀ?
େସ ଉ ର େଦେଲ, ନା। 22 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆ ମାନ ୁ

ପଠାଇଥିବା େଲାକ ୁ େଯପରି ଉ ର େଦଇପାରୁ , ଏଥିସକାେଶ ଆପଣ କିଏ?
ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟେର କଅଣ କହୁ ଅଛି ?
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23 େସ କହିେଲ, “ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ େଯପରି କହିଥିେଲ, ‘ମୁଁ େସହି ପ୍ର କାର
ମରୁ ପ୍ର ା ରେର ଉ ଶ କରୁ ଥିବା ଜଣକର ର, ପ୍ର ଭୁ ପଥ ସଳଖ କର।’ ”

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

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

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

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

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

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

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

ପ୍ର ଥମ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଆ ାନ
35ତହିଁଆରଦିନ ପୁନବର୍ ାର େଯାହନଓତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ

ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; 36ଆଉ, େସଯୀଶୁ ୁ େସହି ବାଟ େଦଇଯାଉଥିବା େଦଖି ତାହା ୁ
ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ, ଏହି େଦଖ, ଈଶ୍ବ ର େମଷଶାବକ।

37େସହି ଦୁଇଜଣ ଶିଷ୍ୟତାହା କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ପେଛପେଛଗେଲ। 38ଯୀଶୁ
ବୁଲିପଡ଼ି େସମାନ ୁ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଥିବା େଦଖି ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ େଖାଜୁଅଛ?”
େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ରାବ୍ ବୀ (ଅଥର୍ ାତ୍ ଗୁରୁ ), ଆପଣ େକଉଁଠାେର

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

ସା େର ରହିେଲ; କାରଣ େସେତେବେଳ ପ୍ର ାୟ ସ ୍ୟା ଚାରି ଘ ା *େହାଇଥିଲା।
40 େଯଉଁ ଦୁଇ ଜଣ େଯାହନ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁ ପେଛ ପେଛ ଯାଇଥିେଲ,

େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶିେମାନ ପିତର ଭାଇ ଆ ି ୟ ଥିେଲ। 41 େସ ପ୍ର ଥେମ
ଆପଣା ଭାଇ ଶିେମାନ େଦଖା ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ମସୀହ ର
(ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ୁ ) େଦଖା ପାଇଅଛୁ। 42 େସ ତାହା ୁ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

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

ଫିଲି ଓ ନିଥନିେୟଲ ୁ ଆ ାନ
43ତହିଁ ଆରଦିନ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀକୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଇ ା କେଲ, ଆଉ େସ

ଫିଲି େଦଖା ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର।”
44 ଫିଲି େବଥ୍ ସାଇଦାର େଲାକ ଥିେଲ, ତାହା ଆ ି ୟ ଓ ପିତର ର ନଗର

ଥିଲା। 45 ଫିଲି ନିଥନିେୟଲ ୁ େଦଖା ପାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଯାହା ବିଷୟେର
େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର େଲଖିଅଛି , ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଲଖିଅଛି ,
ଆେ ମାେନ ତାହା ର େଦଖା ପାଇଅଛୁ; େସ େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ।

46 ନିଥନିେୟଲ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “ନାଜରିତରୁ କି େକୗଣସି ଉ ମ ବିଷୟ
ଉ େହାଇପାେର?”
ଫିଲି ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଆସି େଦଖ।”
47 ଯୀଶୁ ନିଥନିେୟଲ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି ତାହା ବିଷୟେର

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

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

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

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

2
କା ା ବିବାହ େଭାଜେର ଯୀଶୁ

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

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

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

* 2:6 ଦୁଇ ବା ତିନି ମହଣିଆ 120-150 ଲିଟର ଧରି ପାରୁ ଥିବା ଜାହାଲା



େଯାହନ 2:7 188 େଯାହନ 2:25

7 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଜାହାଲାଗୁଡ଼ିକେର ପାଣି ଭ କର।”
େସଥିେର େସମାେନ େସହିସବୁଫ ପଯର୍ ୍ୟ ଭ କେଲ। 8ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଏେବ କାଢ଼ିେନଇ େଭାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ େଘନିଯାଅ।”
େସଥିେର େସମାେନ େଘନିଗେଲ। 9 େଭାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରିବ ର୍ ନ

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

11ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ର କାେର ଗାଲିଲୀର କା ାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଆର କରି ଆପଣା
ମହିମା ପ୍ର କାଶ କେଲ, ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ।

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

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

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

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

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

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

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

ଅେନେକତାହା ସାଧିତଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖି ତାହା ନାମେର ବି ାସ କେଲ,
24 କି ୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ବି ାସ ନ କରି େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ ରଖିେଲ,
କାରଣ େସ ସମ ୁ ଜାଣିଥିେଲ, 25 ପୁଣି, େକହି େଯ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
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େଦବ, ଏହା ତାହା ର ପ୍ର େୟାଜନ ନ ଥିଲା, େଯଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅ ରେର କଅଣ ଅଛି,
ତାହା େସ ଆେପ ଜାଣିଥିେଲ।

3
ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ

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

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

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

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

9 ନୀକଦୀମ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଏହିସବୁ କିପରି େହାଇପାେର? 10 ଯୀଶୁ
ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର ଜେଣ ଗୁରୁ େହାଇ ସୁ ା କଅଣ
ଏହିସବୁ ବୁଝୁ ନାହଁ? 11 ମୁଁ ତୁ କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ଆେ ମାେନ
ଯାହା ଜାଣୁ, ତାହା କହୁ , ପୁଣି, ଯାହା େଦଖିଅଛୁ, ତାହା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରୁ ନାହଁ। 12 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ପାଥ ବ ବିଷୟ କହିେଲ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ ନ କର,
େତେବତୁ ମାନ ୁ ଗର୍ ୀୟ ବିଷୟକହିେଲ କିପରି ବି ାସକରିବ? 13ଆଉ,
େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କେଲ, ତାହା ବିନା ଆଉ େକହି
ଗର୍ ାେରାହଣକରିନାହିଁ। 14 ପୁଣି, େମାଶା େଯପ୍ର କାରପ୍ର ା ରେର ପି ଳର
ଏକସପର୍ କୁଊ ର୍ କୁ ଉଠାଇଥିେଲ,ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ େସହିପ୍ର କାରଊ ର୍ କୁ
ଉଠାଯିେବ*, 15େଯପରି େଯେକହିତାହା ଠାେର ବି ାସକେର, େସଅନ
ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଏ।”

16କାରଣଈଶ୍ବ ରଜଗତକୁଏେଡ଼ େପ୍ର ମକେଲେଯ, େସଆପଣା ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ୁ
ଦାନ କେଲ, େଯପରି େଯ େକହି ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ ବିନ ନ େହାଇ
ଅନ ଜୀବନପ୍ର ା ହୁ ଏ। 17େଯଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ରଆପଣା

* 3:14 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଊ ର୍ କୁ ଉଠାଯିେବ ଏହାର ବିବରଣୀ ଗଣନା ପୁ କ 21:9େର
େଲଖାଯାଇଅଛି
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ପୁତ୍ର ୁ ଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ ନ କରି, ଜଗତ େଯପରି ତାହା ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ। 18 େଯ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ
ବିଚାରିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ; େଯ ବି ାସ କେର ନାହିଁ, େସ ବିଚାରିତ େହାଇ ସାରିଲାଣି,
କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ନାମେର ବି ାସ କରି ନାହିଁ। 19 ଆଉ,
େସହି ବିଚାର ଏହି, ଜଗତେର େଜ୍ୟାତିଃ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ େଲାକମାେନ
େଜ୍ୟାତିଃ ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଅ କାରକୁ ଭଲ ପାଇେଲ, େଯଣୁ େସମାନ ର କମର୍ ସବୁ
ମ । 20 କାରଣ େଯ େକହି କୁକମର୍ କେର, େଯ େଜ୍ୟାତିଃକୁ ଘୃଣା କେର, ପୁଣି,
କାେଳତାହାରକମର୍ ର େଦାଷପ୍ର କାଶିତହୁ ଏ,ଏଥିପାଇଁ େସ େଜ୍ୟାତିଃ ନିକଟକୁଆେସ
ନାହିଁ। 21 କି ୁ େଯ େକହି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କେର, େସ େଜ୍ୟାତିଃ ନିକଟକୁ ଆେସ,
େଯପରି ତାହାର କମର୍ ସବୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ସାଧିତ େବାଲି ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ।

ଯୀଶୁ ୁ ବାି ଜକ େଯାହନ ସ ମ
22ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶକୁ ଗେଲ,ଆଉ

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

27 େଯାହନ ଉ ର େଦେଲ, ଗର୍ ରୁ ପ୍ର ଦ ନ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ପ୍ର ା
େହାଇପାେର ନାହିଁ। 28 ମୁଁ େଯ ଖ୍ର ୀ ନୁେହଁ, କି ୁ ତାହା ଆଗେର େପ୍ର ରିତ
େହାଇଅଛି, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ େମାହର ସାକ୍ଷୀ।
29 େଯ କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରି , େସ ବର, କି ୁ ବର େଯଉଁ ବ ୁ ଠିଆ େହାଇ ତାହା
କଥା ଶୁେଣ, େସ ବର ର ସକାେଶ ଅତ୍ୟ ଆନ ି ତ ହୁ ଏ। ଅତଏବ, େମାହର
ଏହି ଆନ ପୂ ର୍ େହାଇଅଛି। 30 େସ ଅବଶ୍ୟ ବୃ ି େହଉ ୁ, ପୁଣି ମୁଁ ହ୍ର ାସ େହବି।

31 େଯ ଊ ର୍ ରୁ ଆଗମନ କରି , େସ ସମ ଠାରୁ େଶ୍ର ; େଯ ପୃଥିବୀରୁ ଉ ,
େସ ପାଥ ବ, ଆଉ େସ ପାଥ ବ କଥା କେହ; େଯ ଗର୍ ରୁ ଆଗମନ କରି , େସ
ସମ ଠାରୁ େଶ୍ର । 32 େସ ଯାହା େଦଖିଅଛି ଓ ଶୁଣିଅଛି , ତାହା ସ େର େସ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି , କି ୁ ତାହା ର ସାକ୍ଷ୍ୟ େକହି ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ। 33 େଯ ତାହା ର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି, ଈଶ୍ବ ର େଯ ସତ୍ୟ, ଏହା େସ ମୁଦ୍ର ା ନ କରିଅଛି। 34କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ଯାହାକୁ େପ୍ର ରଣକରିଅଛି , େସଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହି , େଯଣୁ େସପରିମିତ
ଭାବେର ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ଦାନ କରି ନାହିଁ। 35 ପିତା ପୁତ୍ର ୁ େପ୍ର ମ କରି , ପୁଣି,
ସମ ବିଷୟ ତାହା ହ େର ଅପର୍ ଣ କରିଅଛି । 36 େଯ ପୁତ୍ର ଠାେର ବି ାସ
କେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି, ମାତ୍ର େଯ ପୁତ୍ର ୁ ଅମାନ୍ୟ କେର, େସ
ଜୀବନ େଦଖିବ ନାହିଁ, କି ୁ େସ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହାଇ ରହିଥାଏ।

4
ଯୀଶୁ ଓ ଶମିେରାଣୀୟା ୀ
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1ଯୀଶୁ େଯ େଯାହନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରୁ ଅଛି ଓ ବାି େଦଉଅଛି
2 (ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ଆେପ ବାି େଦଉ ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ
େଦଉଥିେଲ),ଏହାଫାରୂ ଶୀମାେନ ଶୁଣିଅଛି େବାଲି େଯେତେବେଳପ୍ର ଭୁ ଜାଣିେଲ,
3 େସେତେବେଳ େସ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁନବର୍ ାର ଗାଲିଲୀକୁ
ପ୍ର ାନ କେଲ।

4 କି ୁ ଶମିେରାଣ ମଧ୍ୟ େଦଇ ତାହା ୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 5 େତଣୁ େସ ଯାଇ
ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ୁ େଯଉଁ ଭୂ ମିଖି କ ଦାନ କରିଥିେଲ, େସଥିର
ନିକଟବ ର୍ ୀ ସୁଖାର ନାମକ ଶମିେରାଣର େଗାଟିଏ ନଗରେର ପହି େଲ; 6 େସହି
ାନେର ଯାକୁବ କୂପ ଥିଲା। ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ପଥଶ୍ର ା େହାଇଥିବାରୁ େସହି କୂପ
ନିକଟେର ବସି ପଡ଼ିେଲ। େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟା େହାଇଥିଲା।

7ଆଉ, ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟା ୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମେ ଆସି ଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ।” 8 କାରଣ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖାଦ୍ୟ
କିଣିବା ନିମେ ନଗରକୁ ଯାଇଥିେଲ।

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

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

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

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

16ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ାମୀକୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସ।”
17 ୀେଲାକଟି ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲା, େମାହର ାମୀ ନାହିଁ।
ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ାମୀ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଠିକ୍ କହିଲ;

18କାରଣତୁ ରପା ାମୀ ଥିେଲ,ଆଉବ ର୍ ମାନତୁ ପାଖେରେଯଅଛି,
େସ ତୁ ର ାମୀ ନୁେହଁ; ଏହା ସତ୍ୟ କହିଅଛ।”

19 ୀେଲାକଟିତାହା ୁ କହିଲା,ମହାଶୟ,ଆପଣେଯଜେଣଭାବବାଦୀ,ଏହା ମୁଁ
ଜାଣି ପାରୁ ଅଛି। 20ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନଏହି ପବର୍ ତେରଉପାସନା କେଲ;



େଯାହନ 4:21 192 େଯାହନ 4:38

ଆଉ, ଆପଣମାେନ କହୁ ଅଛି , େଯଉଁ ାନେର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଅଛି।

21 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେଗା ନାରୀ, େମାʼ କଥା ବି ାସ କର,
େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପବର୍ ତେର କି ା ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ପିତା ର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି।
22 ଯାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଉପାସନା କରୁ ଥାଅ;
ଯାହା ୁ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, ତାହା ୁ ଉପାସନା କରୁ ଥାଉ, କାରଣ
ପରିତ୍ର ାଣ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆେସ। 23 କି ୁ େଯଉଁ ସମୟେର ସତ୍ୟ
ଉପାସକମାେନଆ ାେର ଓ ସତ୍ୟେରଈଶ୍ବ ର ପିତା ର ଉପାସନା କରିେବ,
େସପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ ସୁ ା ଉପି ତ; କାରଣ ପିତା
ଏହି ପ୍ର କାର ଉପାସକ ଚାହା ି । 24ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ଅଟି , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
ତାହା ର ଉପାସନା କରି , େସମାେନ ଆ ାେର ଓ ସତ୍ୟେର ଉପାସନା
କରିବା ଉଚିତ।”

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

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

27ଏପରି ସମୟେରତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନଆସି ତାହା ୁ ଜେଣ ୀେଲାକ ସହିତ
କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିବା େଦଖି ଚମୃ ତ େହେଲ, ତଥାପି ଆପଣ କଅଣ ଚାହାି , କି ା
କାହିଁକି ତାହା ସା େର କଥା କହୁ ଅଛି , ଏହା େକହି ପଚାରିେଲ ନାହିଁ।

28 େସଥିେର େସହି ୀ ଆପଣା ଜାହାଲା େଥାଇେଦଇ ନଗରକୁ ଯାଇ
େଲାକମାନ ୁ କହିଲା,ଆସ,ଜଣ ୁ େଦଖିବ, 29 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି, େସହିସବୁ
େସ େମାେତ କହିେଲ; େସ େକଜାଣି ଖ୍ର ୀ େହେବ ପରା? 30 ଏଥିେର େଲାେକ
ନଗରରୁ ବାହାରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

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

33 େତଣୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପର ର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େକହି ତାହା ୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି
େଦଇଅଛି ପରା?

34 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ଇ ା ସାଧନ
କରିବା ଓ ତାହା ର କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରିବା, ଏହା ହିଁ େମାହର ଖାଦ୍ୟ।
35ଶସ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଆହୁ ରି ଚାରି ମାସ ଅଛି, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ନାହଁ?
େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର; େସହିସବୁ
କଟାଯିବା ନିମେ ପାଚିଗଲାଣି। 36 ଏେବ ସୁ ା କଟାଳି ମୂଳ ପାଉଅଛି ଓ
ଅନ ଜୀବନ ନିମେ ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରୁ ଅଛି, େଯପରି ବୁଣାଳୀ ଓ କଟାଳି
ଉଭୟ ମିଳି ଆନ କରି । 37କାରଣ ଜେଣ ବୁେଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ କାେଟ,
ଏହି କଥା ଏ ସ େର ସତ୍ୟ। 38ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ନିମେ ପରିଶ୍ର ମ କରି
ନାହଁ, ତାହା କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇଲି; ଅନ୍ୟମାେନ ପରିଶ୍ର ମ
କରିଅଛି ,ଆଉତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପରିଶ୍ର ମରଫଳ ପାଉଅଛ।”
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39 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି, େସହିସବୁ େସ େମାେତ କହିେଲ େବାଲି
େଯଉଁ ୀେଲାକ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥିଲା, ତାହାର କଥା େହତୁ େସହି ନଗରର
ଶମିେରାଣୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ। 40ଅତଏବ,
େସହି ଶମିେରାଣୀୟମାେନ ତାହା ନିକଟକୁଆସି େସମାନ ସହିତରହିବା ନିମେ
ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ, ଆଉ େସ ଦୁଇ ଦିନ େସ ାନେର ରହିେଲ। 41 ପୁଣି,
ତାହା ବାକ୍ୟ େହତୁ ଆହୁ ରି ଅେନକ େଲାକ ବି ାସ କେଲ।

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

ରାଜକମର୍ ଚାରୀ ପୁତ୍ର ସୁ ତା
43 େସହି ଦୁଇ ଦିନ ପେର େସ େସଠାରୁ ବାହାରି ଗାଲିଲୀକୁ ଗେଲ। 44 କାରଣ

ଭାବବାଦୀ େଦଶେରଆଦରପାଆି ନାହିଁ େବାଲି ଯୀଶୁ ଆେପସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ।
45 ପୁଣି, େସ ଗାଲିଲୀକୁ ଆସେ , ପବର୍ ସମୟେର େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଯାହା
ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ େଦଖିଥିବାରୁ ଗାଲିଲୀୟମାେନ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ,
େଯଣୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପବର୍ କୁ ଯାଇଥିେଲ।

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

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

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

50ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ର ପୁଅ ବି ବ।”
ଯୀଶୁ େସହି ବ୍ୟି ୁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିେଲ, େସ ତାହା ବି ାସ କରି ଚାଲିଗେଲ।

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

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

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

5
ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ର େରାଗୀର ସୁ ତା

* 4:52 ଅପରା ପ୍ର ାୟ େଗାଟାଏ େବେଳ ଯିହୁ ଦୀ ସମୟ ଅନୁସାେର ସାତ ପହର
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1 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ର େଗାଟିଏ ପବର୍ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 2 ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର େମଷ ାର ନିକଟେର େଗାଟିଏ
େପାଖରୀ ଅଛି; ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ତାହାକୁ େବେଥସ୍ ଦା େବାଲି କହି , ତାହାର
ପାେ ାଟି ମ ପ। 3 େସଗୁଡ଼ିକେର ଅେନକ ଅେନକ ପୀଡ଼ିତ, ଅ , ଖ ଓ
ଶୁ ା ପଡ଼ିରହୁ ଥିେଲ। [େସମାେନଜଳସ ଳନଅେପକ୍ଷାେରରହୁ ଥିେଲ; 4କାରଣ
େକୗଣସି େକୗଣସି ସମୟେର ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ପୁ ରିଣୀେର ଅବତରଣ କରି
ଜଳ କ ାଉଥିେଲ, ଆଉ ଜଳ କି ଲା ପେର େଯ େକହି ପ୍ର ଥମେର େସଥିେର
ପ୍ର େବଶ କରୁ ଥିଲା, େସ େଯେକୗଣସି େରାଗେର ଆକ୍ର ା େହାଇଥିେଲ ସୁ ା ସୁ
େହଉଥିଲା।] 5 େସଠାେର ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ାବଧି େରାଗଗ୍ର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା।
6 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଡ଼ିରହିଥିବା େଦଖି ବହୁ କାଳର େରାଗୀ େବାଲି ଜାଣି ତାହାକୁ
ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ ସୁ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ?”

7 େରାଗୀଟି ତାହା ୁ ଉ ର େଦଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କି ବା ସମୟେର େମାେତ
େପାଖରୀ ଭିତରକୁ େଘନିଯିବା ପାଇଁ େମାହର େକହି ନାହିଁ; ଆଉ, ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ
ଅନ୍ୟ ଜେଣ େମାʼ ଆଗରୁ ପଶିଯାଏ।

8 ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ତୁ ର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ।” 9 େସହିକ୍ଷଣି
େସ େଲାକଟି ସୁ େହଲା ଓ ଆପଣାର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା।
େସହି ଦିନ ବିଶ୍ର ାମବାର ଥିଲା। 10 ଅତଏବ, େକେତକ ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାେନ

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

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

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

13 କି ୁ େସ କିଏ, ତାହା େସହି ସୁ େହାଇଥିବା େଲାକ ଜାଣି ନ ଥିଲା, କାରଣ େସ
ାନେର ବହୁ ତ େଲାକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅେଗାଚରେର ଚାଲିଯାଇଥିେଲ।
14ଏହାପେର ଯୀଶୁ ମ ି ରେର ତାହାର େଦଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ତୁ େ ସୁ େହାଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, େଯପରି ତୁ ପ୍ର ତି ଅଧିକ
ଦୁ ର୍ ଶା ନ ଘେଟ।” 15 େସହି େଲାକ ଚାଲିଯାଇ, େଯ ତାହାକୁ ସୁ କରିଥିେଲ, େସ
ଯୀଶୁ େବାଲି ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିଲା।

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

ପୁତ୍ର ଅଧିକାର
19 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ

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

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

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

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

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

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

33 ତୁ େ ମାେନ େଯାହନ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଅଛ ଓ େସ ସତ୍ୟ
ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ; 34 କି ୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ
କେର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା ହୁ ଅ, େସଥିପାଇଁ
ଏହିସବୁ କହୁ ଅଛି। 35 େସ ଳ ଓ େତେଜାମୟ ପ୍ର ଦୀପ ଥିେଲ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନଅ କାଳତାହା େଜ୍ୟାତିଃେରଉ ାସକରିବା ନିମେ ଇ ୁକ
େହଲ।
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36 କି ୁ େଯାହନ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା େମାହର ଗୁରୁ ତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି,
କାରଣ ପିତା େମାେତ େଯ େଯ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରିବାକୁ େଦଇଅଛି , େଯ
ସମ କମର୍ ମୁଁ କରୁ ଅଛି, ପିତା େମାେତ େପ୍ର ରଣକରିଅଛି େବାଲି େସହିସବୁ
େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 37ଆଉ, େଯଉଁ ପିତା େମାେତ େପ୍ର ରଣ
କେଲ, େସ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି । ତୁ େ ମାେନ େକେବ େହଁ
ତାହା ର ର ଶୁଣିନାହଁ ବା ତାହା ରଆକାରେଦଖିନାହଁ, 38 ପୁଣି,ତାହା
ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ଅ ରେର ାନ ପାଇ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଯାହା ୁ
େପ୍ର ରଣ କେଲ, ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରୁ ନାହଁ। 39 ତୁ େ ମାେନ
ଧମର୍ ଶା ଅନୁସ ାନ କରୁ ଅଛ, କାରଣ େସଥିେର ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ା
େହାଇଅଛ େବାଲି ମେନ କରୁ ଅଛ; ଆଉ, େସହି ଧମର୍ ଶା େମାʼ ବିଷୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 40 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜୀବନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ େମାʼ
ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହଁ।

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

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

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

1 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀ ସମୁଦ୍ର ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତିବିରୀୟା ହ୍ର ଦର ଆରପାରିକୁ
ଗେଲ। 2 ଆଉ, େସ େରାଗୀମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରୁ ଥିେଲ,
େସହିସବୁ େଦଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ପ ାତ୍ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
3 େସଥିେର ଯୀଶୁ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େସଠାେର
ବସି େଲ। 4 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ନି ାର ପବର୍ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଥିଲା।

5 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଦୃି ପାତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସି ବା
େଦଖି ଫିଲି ୁ କହିେଲ, “ଏମାନ ର େଭାଜନ ନିମେ ଆେ ମାେନ
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େକଉଁଠାରୁ ରୁ ଟି କିଣିବା?” 6 କି ୁ େସ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେରଏହା
କହିେଲ, କାରଣ େସ କଅଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , ତାହା େସ ନିେଜ ଜାଣିଥିେଲ।

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

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

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

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

ଯୀଶୁ ଜଳ ଉପେର ଚାଲିବା
16ସ ୍ୟା ହୁ ଅେ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗେଲ 17ଓ େନୗକାେର ଚଢ଼ି

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

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

ନ ଥିଲା, ଆଉ େସଥିେର େଯ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ଯାଇ ନ ଥିେଲ,
ମାତ୍ର େକବଳ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଇଥିେଲ, ଏହା େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତହିଁ
ଆରଦିନ ସମୁଦ୍ର େସପାରିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ େଦଖିଥିେଲ। 23 ପ୍ର ଭୁ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା ଉ ାେର େସମାେନ େଯଉଁ ାନେର ରୁ ଟି େଭାଜନ କରିଥିେଲ,
େସହି ାନ ନିକଟକୁ ତିବିରୀୟାରୁ ଆଉେକେତକେନୗକାଆସି ଲା; 24ଅତଏବ,ଯୀଶୁ
କି ା ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯେସଠାେରନାହାି ,ଏହା େଯେତେବେଳେଲାକସମୂହ

* 6:7 ଦୁଇଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇଶହ ଦିନାର୍ † 6:19 ପ୍ର ାୟ ଛଅ କିେଲାମିଟର
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େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସହି ସମ ସାନ େନୗକାଗୁଡ଼ିକେର ଚଢ଼ି
ଯୀଶୁ ୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ କଫନର୍ ାହୂ ମକୁ ଆସି େଲ।

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

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

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

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

30 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଚି ରୂ ପ
କଅଣ କରୁ ଅଛି େଯ, ତାହା େଦଖି ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ ବି ାସ କରିପାରୁ ?
31ଆପଣ କଅଣ ସାଧନ କରୁ ଅଛି ? ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ା ରେର ମା ା
େଭାଜନ କରୁ ଥିେଲ, େଯପରି େଲଖାଅଛି, େଭାଜନ କରିବା ନିମେ େସ େସମାନ ୁ
ଗର୍ ରୁ ଆହାର େଦେଲ।
32େସଥିେରଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସତ୍ୟସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,

େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ ଗର୍ ରୁ ଆହାର େଦଇ ନାହା ି , କି ୁ େମାହର ପିତା
ତୁ ମାନ ୁ ଗର୍ ରୁ ପ୍ର କୃତ ଆହାର ଦିଅି ; 33କାରଣ େଯଉଁ ଆହାର ଗର୍ ରୁ
ଅବତରଣକରିଜଗତକୁଜୀବନପ୍ର ଦାନକେର,ତାହାଈଶ୍ବ ରଦ ଆହାର।”

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

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

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

43ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣାଆପଣା ମଧ୍ୟେରବଚସା କର
ନାହିଁ। 44 େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକଷର୍ ଣ କରି , େକବଳ
େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିପାେର, ଆଉ ମୁଁ େଶଷ ଦିନେର ତାହାକୁ ଉ ାପନ
କରିବି। 45ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା େର ଲିଖିତ ଅଛି, ‘ସମେ ଈଶ୍ବ ର
ାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହେବ।’ େଯ େକହି ପିତା ଠାରୁ ଶ୍ର ବଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ

କରିଅଛି, େସ େମାʼ ନିକଟକୁଆେସ। 46େକହି େଯ ପିତା ୁ େଦଖିଅଛି,ତାହା
ନୁେହଁ; େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆସିଅଛି , େକବଳ େସ ପିତା ୁ େଦଖିଅଛି ।
47 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ ବି ାସ କେର, େସ ଅନ
ଜୀବନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି। 48 ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। 49 ତୁ ମାନ ର
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ା ରେର ମା ା େଭାଜନ କରି ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ। 50 େକହି
େଯପରିେଭାଜନକରି ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗନକେର,ଏଥିନିମେ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ
କରିବା ଆହାର ଏହି ଅେଟ। 51 ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଅବତୀ ର୍ େସହି ଜୀବ ଆହାର;
େକହି ଯଦି ଏହି ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ
ରହିବ; ହଁ, ମୁଁ େଯଉଁଆହାର େଦବି,ତାହା େମାହରମାଂସ, ମୁଁ ତାହା ଜଗତର
ଜୀବନ ନିମେ େଦବି।”

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

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

ଅନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ



େଯାହନ 6:60 200 େଯାହନ 7:7

60 ଅତଏବ, ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଏହା ଶୁଣି କହିେଲ, ଏ
ଘୃଣାଜନକ କଥା, କିଏ ଏହା ଶୁଣି ପାେର?

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

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

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

68 ଶିେମାନ ପିତର ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ପ୍ର ଭୁ , କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣ
ପାଖେରଅନ ଜୀବନରବାକ୍ୟ ଅଛି; 69ଆଉ,ଆପଣେଯଈଶ୍ବ ର ର େସହି ପବିତ୍ର
ପୁରୁ ଷ, ଏହା ଆେ ମାେନ ବି ାସ କରିଅଛୁ ଓ ଜାଣିଅଛୁ।

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

7
କୁଟୀରବାସ ପବର୍ େର ଯୀଶୁ

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

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

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

12ଆଉ, ତାହା ବିଷୟେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ବହୁ ତ ଆେ ାଳନ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା; େକହି େକହି କହିେଲ, େସ ଜେଣ ଉ ମ େଲାକ;
ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ, ନା, େସ େଲାକମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରୁ ଅଛି। 13 ତଥାପି

ଯିହୁ ଦୀମାନ ଭୟେର ତାହା ବିଷୟେର ପ୍ର କାଶେର େକହି କିଛି କହୁ ନ ଥିେଲ।
14 କି ୁ ପବର୍ ର ଅେ ର୍ କ ସମୟଗତହୁ ଅେ ,ଯୀଶୁ ମ ି ରକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 15 ଏଥିେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଚମୃ ତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ି
କିପରି ପି ତ େହଲା?

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

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

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

ଏ କଅଣ ଖ୍ର ୀ ?
25 ଏଥିେର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରନିବାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, େସମାେନ ଯାହାକୁ ବଧ କରିବା ନିମେ େଚ ା କରୁ ଅଛି , ଏ କଅଣ
େସ ନୁେହଁ? 26 ପୁଣି, େଦଖ, େସ ପ୍ର କାଶେର କଥା କହୁ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ
ତାହାକୁ କିଛି କରୁ ନାହାି । ଏ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହା କଅଣ େନତାମାେନ ସେତ ଜାଣି
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ସାରିେଲଣି? 27 ଯାହା େହଉ, ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଏହି ବ୍ୟି େକଉଁଠାରୁ ,
କି ୁ ଖ୍ର ୀ େଯେତେବେଳ ଆସି େବ, େସେତେବେଳ େକହି ଜାଣିବ ନାହିଁ େଯ େସ
େକଉଁଠାରୁ ଅଟି ।

28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ମ ି ରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ ଉ ରେର କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଓ େମାହର ଉ ି ଉଭୟ ଜାଣ; ମୁଁ ନିଜଠାରୁ
ଆସି ନାହିଁ, କି ୁ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ସତ, ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ
ନାହିଁ। 29 ମୁଁ ତାହା ୁ ଜାେଣ, କାରଣ ମୁଁ ତାହା ଠାରୁ ଉ , ଆଉ େସ
େମାେତ େପ୍ର ରଣ କେଲ।”

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

ଯୀଶୁ ୁ ଧରିବା ନିମେ େଚ ା
32 ଫାରୂ ଶୀମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହା ବିଷୟେର ଆେ ାଳନ କରିବା

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 େଯଉଁ ନୀକଦୀମ ଏଥିପୂେବର୍ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ ଓ େଯ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଜେଣ, େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, 51ଜେଣ େଲାକଠାରୁ ପ୍ର ଥେମ ନ ଶୁଣି
ଓତାହାରଆଚରଣ ବିଷୟନଜାଣିଆ ମାନ ର େମାଶା ବ୍ୟବ ା କଅଣତାହାକୁ
େଦାଷୀ କେର?

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

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

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

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

6 େସମାେନ େଯପରି ତାହା ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗର କାରଣ ପାଇ ପାରି ,
ଏଥିନିମେ େସମାେନ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହା କହିେଲ। କି ୁ
ଯୀଶୁ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଅ ୁ ଳି ାରା ଭୂ ମିେର େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7 ମାତ୍ର
େସମାେନ ତାହା ୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରେ , େସ ମ କ ଉେ ାଳନ କରି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ ନି ାପ, େସ ପ୍ର ଥମେର ତାହାକୁ ପଥର
େଫାପାଡ଼।ୁ 8 ପୁନବର୍ ାର େସ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଭୂ ମିେର େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

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

11 େସ କହିଲା, େକହି ନାହିଁ, ପ୍ର ଭୁ । େସଥିେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ
ଦ ନୀୟ େବାଲି ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ; ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ।]

ଯୀଶୁ ଜଗତର େଜ୍ୟାତିଃ
12ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇକହିେଲ, “ମୁଁ ଜଗତରେଜ୍ୟାତିଃ;

େଯେମାହରଅନୁଗମନକେର, େସେକେବେହଁଅ କାରେରଭ୍ର ମଣକରିବ
ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର େଜ୍ୟାତିଃ ପାଇବ।”

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

19 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ର ପିତା କାହାି ?
ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଜାଣ ନାହିଁ କି ା େମାହର
ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ; ଯଦି େମାେତ ଜାଣିଥାଆ , େତେବ େମାହର
ପିତା ୁ ମଧ୍ୟଜାଣିଥାଆ ।” 20େସମ ି ରମଧ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ସମୟେର
ଭ ାର ନିକଟେର ଏହି ସମ କଥା କହିେଲ, କି ୁ େକହି ତାହା ୁ ଧରିେଲ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହା ର ନିଯୁ ସମୟ େସପଯର୍ ୍ୟ ଉପି ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।

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

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

23 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଅଧଃ ାନରୁ ଉ ,
ମୁଁ ଊ ର୍ ାନରୁ ଉ ; ତୁ େ ମାେନ ଜଗତରୁ ଉ , ମୁଁ ଜଗତରୁ ଉ
ନୁେହଁ।” 24 େତଣୁ ତୁ େ ମାେନଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଏହାକହିଲି;କାରଣ ମୁଁ େଯେସହିବ୍ୟି ,ଏହାତୁ େ ମାେନ ବି ାସନକେଲ
ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ।”

25 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, ତୁ େ କିଏ?
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ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପ୍ର ାର ରୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା କହିଅଛି।
26 ତୁ ମାନ ସ େର କଥା କହିବାକୁ ଓ ବିଚାର କରିବାକୁ େମାହର
ଅେନକ ବିଷୟ ଅଛି; ଯାହା େହଉ, େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ
ତାହା ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶ୍ର ବଣ କଲି, େସହିସବୁ ଜଗତକୁ ଜଣାଉଅଛି।”

27 େସ େଯ ପିତା ସ େର େସମାନ ୁ କହୁ ଥିେଲ, ଏହା େସମାେନ
ବୁଝିେଲ ନାହିଁ। 28 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ େଗୗରବ େଦବ, େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ େସହି ବ୍ୟି ଓ ମୁଁ
ନିଜରୁ କିଛି ନ କରି ବରଂ ପିତା େମାେତ େଯପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, େସହି
ପ୍ର କାର ଏସମ କଥା େଯ କହୁ ଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ବୁଝିବ। 29 େମାହର
େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା େମାʼ ସା େର ଅଛି ; େସ େମାେତ ଏକାକୀ କରି ନାହା ି ,
କାରଣ ମୁଁସବର୍ ଦାତାହା ରସେ ାଷଜନକକାଯର୍ ୍ୟକେର।” 30େସଏହିସମ
କଥା କହେ , ଅେନେକ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ।

ାଧୀନ ଏବଂ କ୍ର ୀତଦାସ
31 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ତାହା ୁ ବି ାସ କରିଥିବା ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯଦି

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

32 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ େହବ ଓ େସହି ସତ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ମୁ
କରିବ।”

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

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

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

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

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

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

ଅବ୍ର ହାମ ପୂବର୍ ରୁ ଯୀଶୁ ଥିେଲ
48 ଯିହୁ ଦୀମାେନତାହା ୁ ଉ ରେଦେଲ,ତୁ େଯଜେଣଶମିେରାଣୀୟଓେତାେତ

େଯ ଭୂ ତ ଲାଗିଅଛି, ଏହା କଅଣ ଆେ ମାେନ ଠିକ୍ କହୁ ନାହଁୁ ?
49 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “େମାେତ ଭୂତ ଲାଗି ନାହିଁ, କି ୁ ମୁଁ େମାହର

ପିତା ୁ ସମାଦର କରୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଅନାଦର କରୁ ଅଛ।
50 କି ୁ ମୁଁ ନିଜରେଗୗରବଅେନ୍ଵ ଷଣକେରନାହିଁ; େଯଅେନ୍ଵ ଷଣକରି ଓ
ବିଚାର କରି , ଏପରି ଜେଣ ଅଛି । 51ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି,
ଯଦି େକହି େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ କଦାପି ମୃତୁ ୍ୟ
ଦଶର୍ ନ କରିବ ନାହିଁ।”

52 ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଏେବ ଆେ ମାେନ ଜାଣିଲୁ େଯ,
େତାେତ ଭୂ ତ ଲାଗିଅଛି, ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଭାବବାଦୀମାେନ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛି ,
ଆଉ ତୁ କହୁ ଅଛୁ, ଯଦି େକହି େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ
କଦାପି ମୃତୁ ୍ୟର ଆ ାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। 53 ତୁ କଅଣ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପିତା
ଅବ୍ର ହାମ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ର ? େସ ତ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛି , ଭାବବାଦୀମାେନ
ମଧ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛି ; ତୁ ନିଜକୁ କିଏ େବାଲି କହୁ ଅଛୁ?

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

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

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

9
ଜନ୍ମ ା କୁ ଦୃି ପ୍ର ଦାନ

1 ଯୀଶୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ଜନ୍ମ ା କୁ େଦଖିେଲ। 2 ଆଉ, ତାହା
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ , କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅ େହାଇ ଜନ୍ମ
େହଲା? ନିେଜ ନା ଏହାର ପିତାମାତା?

3 ଯୀଶୁ ଉ ର େଦେଲ, “ଏ କି ା ଏହାର ପିତାମାତା ପାପ କେଲ
ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର କମର୍ େଯପରି ଏହାଠାେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ଏନିମେ
ଏହା ଘଟିଅଛି। 4 ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ େମାହର େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା କମର୍ କରିବା
ଆ ମାନ କ ର୍ ବ୍ୟ; େଯଉଁ ସମୟେର େକହି କମର୍ କରିପାେର ନାହିଁ,
ଏପରି ରାତି୍ର ଆସୁଅଛି। 5 ମୁଁ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଜଗତେର ଅଛି, େସପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ
ଜଗତର େଜ୍ୟାତିଃ।”

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

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

ଫିଟିଗଲା?
11 େସ ଉ ର େଦଲା, ଯାହା ୁ ଯୀଶୁ େବାଲି କହି , େସହି ବ୍ୟି କାଦୁଅ କରି

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

13 େଯ ପୂବର୍ େର ଅ ଥିଲା, େସମାେନ ତାହାକୁ ଫାରୂ ଶୀମାନ ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ। 14 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଦିନ କାଦୁଅ କରି ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇ େଦଇଥିେଲ,
େସହି ଦିନ ବିଶ୍ର ାମବାର। 15ଅତଏବ, େସ କିପରି ଦୃି ପାଇଲା,ଏହାଫାରୂ ଶୀମାେନ
ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ ଥେରପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ କହିଲା,
େସ େମାହର ଆଖିେର କାଦୁଅ ଲଗାଇେଦେଲ, ପେର ମୁଁ େଧାଇ େହଲି ଓ େଦଖି
ପାରୁ ଅଛି।
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16 ତହଁୁ ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହିେଲ, େସ େଲାକଟା ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟରୁ ଆସି ନାହିଁ, କାରଣ େସ ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନ କରୁ ନାହିଁ।
ଆଉ, େକହି େକହି କହିେଲ, ପାପୀ େଲାକ କିପରି ଏହି ପ୍ର କାର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସବୁ

କରିପାେର? ଏହିପରି ଭାେବ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ମତେଭଦ େହଲା।
17 େତଣୁ େସମାେନ ଆହୁ ରି ଥେର େସହି ଅ େଲାକଟିକୁ ପଚାରିେଲ, େସ େଯ

େତାର ଆଖି ଫିଟାଇଲା, ଏଥିେର ତୁ ତାʼ ବିଷୟେର କଅଣ କହୁ ଅଛୁ?
େସ କହିଲା, େସ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ।
18 େସ େଯ ଅ ଥିଲା ଆଉ ଦୃି ପାଇଅଛି, େସହି ଦୃି ପାଇଥିବା େଲାକର

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

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

24 େସଥିେର ପୂବର୍ େର ଅ ଥିବା େଲାକକୁ େସମାେନ ି ତୀୟ ଥର ଡାକି କହିେଲ,
ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବ ଦିଅ, େସ େଲାକଟା େଯ ପାପୀ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ।

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

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

27 େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲା, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି,ଆଉଆପଣମାେନ ଶୁଣିେଲ
ନାହିଁ; କାହିଁକି ଆଉ ଥେର ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି ? ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ
କଅଣ ତାହା ର ଶିଷ୍ୟ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି ?

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

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

34 େସମାେନ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ ତ ପୁରା ପାପେର ଜନ୍ମ େହଲୁ, ଆଉ ତୁ
ଆ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛୁ? େସଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦେଲ।
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35 େସମାେନ େଯ ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦଇଅଛି , ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାର
େଦଖା ପାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛ?”

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

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

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

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

40ଫାରୂ ଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନତାହା ସା େର ଥିେଲ, େସମାେନଏହା
ଶୁଣି ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ କଅଣ ଅ ?

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

10
ଯୀଶୁ ଉ ମ େମଷପାଳକ

1 “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, େଯ ାର େଦଇ େମଷଶାଳାେର
ପ୍ର େବଶ ନ କେର, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ାନେର ଚଢ଼ି ପ୍ର େବଶ କେର,
େସ େଚାର ଓ ଡକାଇତ; 2 କି ୁ େଯ ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ କେର, େସ
େମଷପାଳକ। 3 ାରୀ ତାହା ନିମେ ାର ଫିଟାଇଦିଏ, ପୁଣି, େମଷଗୁଡ଼ିକ
ତାହାର ର ଶୁଣି , ଆଉ େସ ନିଜର େମଷସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି
ବାହାର କରି େଘନିଯାଏ। 4 େସ ନିଜର େମଷସବୁକୁ ବାହାର କଲା ଉ ାେର
େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଚାେଲ ଓ େମଷଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପେଛ ପେଛ
ଚାଲି , କାରଣ େସମାେନ ତାହାର ର ଚି ି ; 5 କି ୁ େସମାେନ
ଅଚି ା େଲାକର ପେଛ ପେଛ େକେବ େହଁ ଚାଲିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା
ପାଖରୁ ପଳାଇଯିେବ,କାରଣେସମାେନଅଚି ା େଲାକମାନ ର ର ଚି ି
ନାହିଁ।” 6ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଏହିଉପମାକହିେଲ, କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଯାହାଯାହା
କହୁ ଥିେଲ, େସହିସବୁ କଅଣ େବାଲି େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହିଁ।

7 େତଣୁ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର କହିେଲ, “ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ମୁଁ
େମଷଗୁଡ଼ିକର ାର। 8 େଯେତ ଜଣ େମାʼ ପୂବର୍ େର ଆସିଅଛି , େସମାେନ
ସମେ େଚାର ଓ ଡକାଇତ, କି ୁ େମଷସବୁ େସମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ
ନାହିଁ। 9 ମୁଁ ାର, ଯଦି େକହି େମାʼ େଦଇ ପ୍ର େବଶ କେର, ତାହାେହେଲ
େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆସି ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚରା ପାଇବ।
10େଚାର େକବଳ େଚାରି,ବଧଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ଆେସ; େସମାେନ
େଯପରି ଜୀବନ ପାଆି ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ଭାବେର ପାଆି , ଏଥିନିମେ ମୁଁ
ଆସିଅଛି।
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11 ମୁଁ ଉ ମ େମଷପାଳକ; ଉ ମ େମଷପାଳକ େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେ
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଦିଏ। 12 େଯ େମଷପାଳକ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମୂଲିଆ, େମଷଗୁଡ଼ିକ
ଯାହାର ନିଜର ନୁହଁ ି , େସ ବାଘ ଆସିବା େଦଖି େମଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ
(ଆଉ ବାଘ େସମାନ ୁ ଧରି ଛି ଭି କେର), 13 କାରଣ େସ ମୂଲିଆ ଓ
େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେ ଚି ା କେର ନାହିଁ। 14 ମୁଁ ଉ ମ େମଷପାଳକ। ପିତା
େଯପରି େମାେତ ଜାଣି ଓ ମୁଁ ପିତା ୁ ଜାେଣ, 15 େସହିପରି ମୁଁ େମାʼ ନିଜର
େମଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାେଣ, ଆଉ େମାʼ ନିଜର େମଷଗୁଡ଼ିକ େମାେତ ଜାଣି , ପୁଣି,
େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେ ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଦିଏ। 16 େଯଉଁ େମଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି
େମଷଶାଳାର ନୁହଁ ି , େମାହର ଏପରି ଅନ୍ୟ େମଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛି , େସମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ େମାେତ ଆଣିବାକୁ େହବ, ପୁଣି, େସମାେନ େମାହର ର ଶୁଣିେବ;
େସଥିେର େଗାଟିଏ ପଲ ଓ େଗାଟିଏ ପାଳକ େହେବ। 17 ମୁଁ େମାହର
ପ୍ର ାଣ ଦାନ କରିବାରୁ ପିତା େମାେତ େପ୍ର ମ କରି , ଆଉ ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ
ପୁନବର୍ ାର ଗ୍ର ହଣ କରିବା ନିମେ ତାହା ଦାନ କେର। 18 େକହି େମାʼଠାରୁ
ତାହା େନଇଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆେପ ତାହା ଦାନ କେର। ତାହା ଦାନ
କରିବାକୁ େମାହର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ତାହା ପୁନବର୍ ାର ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ
େମାହର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୁଁ େମାହର ପିତା ଠାରୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି।”
19 ଏହି ସମ କଥା େହତୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ପୁନବର୍ ାର ମତେଭଦ ଘଟିଲା।
20 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ ଭୂ ତ ଲାଗିଛି, େସ
ପାଗଳ, କାହିଁକି ତାହା କଥା ଶୁଣୁଅଛ? 21 ଅନ୍ୟମାେନ କହିେଲ, ଏହିସବୁ କଥା
ତ ଭୂ ତ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟି ର ନୁେହଁ; ଭୂ ତ କଅଣ ଅ ବ୍ୟି ର ଆଖି ଫିଟାଇପାେର?

ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକ
22 େସେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ମ ି ର ପ୍ର ତି ା ପବର୍ ପଡ଼ିଲା; େସ

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

11
ଲାଜାର ମୃତୁ ୍ୟ

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

ଯୀଶୁ ହିଁ ପୁନରୁ ାନ ଓ ଜୀବନ
17ଯୀଶୁ ପହି ଶୁଣିେଲ େଯ, େସ ଚାରି ଦିନ େହଲା ସମାଧିେର ରଖାଗେଲଣି।

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

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

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

ମୃତ ଲାଜାର ୁ ଜୀବନ ଦାନ
38 େସଥିେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାର ଅ ରେର ବିର େହାଇ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି େଲ;

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

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

45 ଅତଏବ, ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁମାେନ
ମରୀୟମ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ କମର୍ େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ; 46 ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି
ଫାରୂ ଶୀମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ,ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ େସମାନ ୁ
ଜଣାଇେଲ। 47 େସଥିେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ମହାସଭା ଆ ାନ
କରି କହିେଲ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କରୁ ଅଛୁ? ଏ େଲାକ ତ ଅେନକ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
କରୁ ଅଛି। 48 ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଏପରି ଛାଡ଼ିେଦବା, ତାହାେହେଲ
ସମେ ତାହାଠାେର ବି ାସ କରିେବ, ଆଉ େରାମୀୟ ଅଧିକାରୀମାେନ ଆସି
ଆ ମାନ ର ଏହି ାନ ଓ ଜାତି ଉଭୟ ୁ ନ କରିେଦେବ। 49 କି ୁ େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , କୟାଫା ନାମକ େସହି ବଷର୍ ର ମହାଯାଜକ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ତୁ େ ମାେନ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ; 50 ସମୁଦାୟ ଜାତି ବିନ ନ େହାଇ



େଯାହନ 11:51 214 େଯାହନ 12:8

େଲାକସାଧାରଣ ନିମେ ଜେଣ େଯ ମରିବା ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ମ ଳଜନକ,
ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ବିଚାର କରୁ ନାହଁ। 51 େସ ଆପଣାଠାରୁ ଏହା କହିେଲ
ନାହିଁ, କି ୁ େସ େସହି ବଷର୍ ରମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ େଯଜାତି ନିମେ , 52ଆଉ
େକବଳ େସହି ଜାତି ନିମେ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଛି ଭି ସ ାନମାନ ୁ ମଧ୍ୟ
ସଂଗ୍ର ହ କରି ଏକ କରିବା ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , ଏଥିସକାେଶ
ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିେଲ। 53 େତଣୁ େସହି ଦିନଠାରୁ େସମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା
ନିମେ ମ ଣା କେଲ। 54 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ
ପ୍ର କାଶେର ଗମନାଗମନ କେଲ ନାହିଁ, କି ୁ େସ େସ ାନରୁ ବାହାରିଯାଇ ପ୍ର ା ର
ନିକଟେର ଥିବା ଅ ଳର ଇଫ୍ର ୟିମ ନାମକ େଗାଟିଏ ନଗରକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ, ଆଉ
େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େସଠାେର ରହିେଲ। 55 ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ନି ାର ପବର୍
ସି କଟ ଥିଲା, ପୁଣି, ପ ୀଗ୍ର ାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରିବା
ନିମେ ନି ାର ପବର୍ ପୂେବର୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 56 େସଥିେର
େସମାେନ ଯୀଶୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ କରୁ ମ ି ରେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସମୟେର
ପର ର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ମେନ କରୁ ଅଛ? େସ କି
ପବର୍ କୁ ଆସି େବ ନାହିଁ? 57 ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ତାହା ୁ ଧରିବା
ଉେ ଶ୍ୟେର, େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି , ଏହା ଯଦି େକହି ଜାେଣ, ତାହା ପ୍ର କାଶ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।

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

1 ଇତିମଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ନି ାର ପବର୍ ର ଛଅ ଦିନ ପୂବର୍ ରୁ େବଥନୀୟାକୁ ଆସି େଲ;
େଯଉଁ ଲାଜାର ୁ େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିେଲ, େସ େସହି ାନେର
ଥିେଲ। 2 େତଣୁ େସମାେନ ତାହା ନିମେ େସହି ାନେର େଗାଟିଏ ରାତି୍ର େଭାଜ
ପ୍ର ୁତ କେଲ; ମାଥର୍ ା ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ
େଭାଜନେର ବସି େଲ, ଲାଜାର େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ। 3 େସେତେବେଳ
ମରୀୟମ ଅଧ େସର ଅତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବିଶୁ ଜଟାମାଂସୀ ସୁଗ ି େତୖଳ େଘନି
ଯୀଶୁ ପାଦେର ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା େକଶେର ତାହା ପାଦ େପାଛିେଦେଲ,
ଆଉ େତୖଳର ସୁବାସେର ଘରଟି ମହକିଗଲା। 4 କି ୁ ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଇ ାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂ ଦା ନାମକ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାହା ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, େସ କହିଲା, 5 ଏହି େତୖଳ ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ
ମୂଲ୍ୟେର* ବିକ୍ର ୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦିଆ ନ ଗଲା? 6 େସ େଯ
ଦରିଦ୍ର ମାନ ନିମେ ଚି ା କରୁ ଥିଲା େବାଲି ଏହା କହିଲା, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ େସ
ଜେଣ େଚାର, ଆଉ ତାହା ନିକଟେର ଟ ାଥଳୀ ଥିବାରୁ , େସଥିେର ଯାହା ଯାହା
ରଖାଯାଉଥିଲା,ତାହା େସ େଚାରି କରି େନଇଯାଉଥିଲା। 7େସଥିେରଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େଯପରି େମାହର ସମାଧି ଦିନ ନିମେ େସ ଏହା ରଖି
ପାେର। 8 ଦରିଦ୍ର ମାେନ ତ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଅଛି , ମାତ୍ର ମୁଁ
ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିକଟେର ନ ଥିବି।”

ଲାଜାର ବିରୁ େର ଷଡ଼ଯ

* 12:5 ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟେର ତିନିଶହ ଦିନାର୍
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9ଇତିମଧ୍ୟେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ େସ େସଠାେର ଅଛି େବାଲି ଜାଣି
ପାରି େକବଳ ଯୀଶୁ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ଲାଜାର ୁ େସ ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିେଲ,ତାହା ୁ େଦଖିବା ନିମେ ମଧ୍ୟଆସି େଲ। 10 କି ୁ ଲାଜାର ୁ
ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ମ ଣା କେଲ, 11କାରଣ ତାହା
େଯାଗୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଯାଇ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଥିେଲ।

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

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

ତାହା ଉପେର ଆେରାହଣ କେଲ, େଯପରି େଲଖାଅଛି,
15ଆେଗା ସି େୟାନର କେନ୍ୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ;

େଦଖ, େତାର ରାଜା ଆସୁଅଛି ,
େସ ଗ ର୍ ଭଶାବକ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛି ।

16 ତାହା ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର ଥେମ ଏହି ସମ ବିଷୟ ବୁଝିେଲ ନାହିଁ, କି ୁ
ଯୀଶୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହଲା ଉ ାେର ଏସମ ବିଷୟ େଯ ତାହା ସ େର
େଲଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି, ତାହା ପ୍ର ତି େସମାେନ େଯ ଏହିସବୁ କରିଥିେଲ, ତାହା
େସମାନ ମନେର ପଡ଼ିଲା। 17ଆଉ, େସ ଲାଜାର ୁ ସମାଧିରୁ ଡାକି ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବା ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ତାହା ସହିତ ଥିେଲ, େସମାେନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18 ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ େଲାକସମୂହ ତାହା ୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େଯଣୁ େସ ଏହି ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି େବାଲି େସମାେନ
ଶୁଣିଥିେଲ। 19େସଥିେରଫାରୂ ଶୀମାେନପର ର କୁହାେକାହି େହେଲ, େଦଖୁଅଛତ,
ତୁ ମାନ ସମ େଚ ା ବିଫଳେହଉଅଛି; େଦଖ,ଜଗତଟାଯାକତାହାରପଛେର
ଗେଲଣି।

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

େକେତକ ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ ଥିେଲ। 21 େସମାେନ ଗାଲିଲୀ େବଥ୍ ସାଇଦାନିବାସୀ
ଫିଲି ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କରି କହିେଲ, ମହାଶୟ, ଯୀଶୁ ୁ
ଦଶର୍ ନ କରିବା ନିମେ ଆ ମାନ ର ଇ ା। 22 ଫିଲି ଯାଇ ଆ ି ୟ ୁ କହିେଲ,
ପୁଣି, ଆି ୟ ଓ ଫିଲି ଯାଇ ଯୀଶୁ ୁ କହିେଲ। 23 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ଉ ର
େଦେଲ, “ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମହିମାନି୍ଵ ତ େହବା ନିମେ ସମୟଉପି ତ। 24ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଗହମବୀଜ ଯଦି ମୃ ି କାେର ପଡ଼ି ନ ମେର,
ତାହାେହେଲ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ, କି ୁ ଯଦି ମେର, ତାହାେହେଲ ବହୁ ତ
ଫଳଫେଳ। 25େଯଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ପି୍ର ୟ ଜ୍ଞାନ କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ,
ଆଉ େଯ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଇହଜଗତେର ଘୃଣା କେର, େସ ତାହା ଅନ
ଜୀବନ ନିମେ ରକ୍ଷା କରିବ। 26 େକହି େଯେବ େମାହର େସବକ, େତେବ
େସେମାହରଅନୁଗମନକରୁ ;ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁଠାେରଥାଏ, େମାହରେସବକ
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ମଧ୍ୟ େସହିଠାେର ରହିବ; େକହି େଯେବ େମାହର େସବା କେର, େତେବ
ପିତା ତାହାକୁ ସ ାନ େଦେବ।”

ନିଜ ମୃତୁ ୍ୟ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
27 “ଏେବ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଉଦ୍ ବି େହାଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କଅଣ କହିବି?

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

େଲାକମାନ ର ଅବି ାସ
37 କି ୁ ଯଦ୍ୟପି େସ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଏେତ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିଥିେଲ,

ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରୁ ନ ଥିେଲ, 38 େଯପରି ଭାବବାଦୀ
ଯିଶାଇୟ ାରା ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , କିଏ ଆ ମାନ ସ ାଦ ବି ାସ କରିଅଛି?

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

କହିଅଛି ,
40 “େସ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଅ କରିଅଛି ,

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

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

41 ଯିଶାଇୟ ଏହିସବୁ କହିେଲ, କାରଣ େସ ତାହା ର ମହିମା େଦଖିେଲ ଓ
ତାହା ବିଷୟେର କଥା କହିେଲ। 42 ତଥାପି ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା
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ଅେନେକତାହା ଠାେର ବି ାସକେଲ, କି ୁ କାେଳ େସମାେନସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର
ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ ଫାରୂ ଶୀମାନ େହତୁ ତାହା ୀକାର କରୁ ନ ଥିେଲ, 43 କାରଣ
େସମାେନଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ େଗୗରବଅେପକ୍ଷା ବରଂ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ େଗୗରବଭଲ
ପାଇେଲ।

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

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

13
ଶିଷ୍ୟମାନ ପାଦ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ

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

ବି ାସଘାତକ ସ କର୍ େର ଯୀଶୁ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:20-25; ମାକର୍ 14:17-21; ଲୂକ 22:21-23)

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

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

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

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

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

14
ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ

1 “ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ଉଦ୍ ବି ନ େହଉ; ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ବି ାସ କର, େମାʼ ଠାେର ମଧ୍ୟ ବି ାସ କର। 2 େମାହର ପିତା ଗୃହେର
ଅେନକ ବାସ ାନ ଅଛି; ଯଦି ନ ଥାଆ ା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହିଥାଆି , ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ ାନ ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି;
3 ପୁଣି, ମୁଁ ଯାଇ ତୁ ମାନ ନିମେ ାନ ପ୍ର ୁତ କେଲ ପୁନବର୍ ାର ଆସିବି,
ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ାନେର ଥାଏ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି େସହି ାନେର



େଯାହନ 14:4 220 େଯାହନ 14:21

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

ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
15 “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େପ୍ର ମ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର

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

15
ଯୀଶୁ ପ୍ର କୃତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

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

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

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

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

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

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

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

ବିଷାଦ ଓ ଆନ
16 “ଅ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ

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

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

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

17
ଯୀଶୁ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ହାନାନ ସ ୁଖେର ଯୀଶୁ
12 ଏହାପେର େସୖନ୍ୟଦଳ, ପ୍ର ଧାନ େସନାପତି, ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀମାନ ର

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

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

15 ଶିେମାନ ପିତର ଓ ଆଉ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥିେଲ।
େସହି ଶିଷ୍ୟ ମହାଯାଜକ ର ପରିଚିତ ଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ ସହିତ ମହାଯାଜକ
ପ୍ର ା ଣେର ପ୍ର େବଶ କେଲ; 16 କି ୁ ପିତର ବାହାେର ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ
ରହିେଲ। ଅତଏବ, େସହି େଯଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପରିଚିତ ଥିେଲ, େସ
ବାହାରକୁଯାଇ ାରରକି୍ଷକାକୁକହି ପିତର ୁ ଭିତରକୁଆଣିେଲ। 17େସଥିେରେସହି
ାରରକି୍ଷକା ଦାସୀ ପିତର ୁ କହିଲା,ତୁ େ ମଧ୍ୟକଅଣଏହି େଲାକର ଶିଷ୍ୟମାନ

ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁହଁ? େସକହିେଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ। 18ଶୀତ େହତୁ ଦାସଓପଦାତିକମାେନ
ଅ ାର ଜାଳି େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ ନିଆଁ େପାଉଁଥିେଲ; ପିତର ମଧ୍ୟ େସମାନ
ସା େର ଠିଆ େହାଇ ନିଆଁ େପାଉଁଥିେଲ।

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

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

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

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

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

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

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

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

19
1 ଅତଏବ, ପୀଲାତ ଯୀଶୁ ୁ େଘନିଯାଇ େକାରଡ଼ା ପ୍ର ହାର କରାଇେଲ। 2 ପୁଣି,

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

ଯୀଶୁ କଶବି
(ମାଥିଉ 27:32-44; ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-43)
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17 ତହିଁେର େସମାେନ ଯୀଶୁ ୁ େଘନିଗେଲ; ଆଉ, ଯୀଶୁ ଆେପ କଶ ବହି
କପାଳ ଳନାମକ ାନ,ଯାହାକୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେରଗଲ୍ ଗଥା େବାଲି କହି , େସଠାକୁ
ବାହାରିଗେଲ। 18 େସଠାେର େସମାେନ ତାହା ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତାହା
ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ଦୁଇ ପା ର୍ େର ଦୁଇ
ଜଣ ୁ ଓ ମଝିେର ଯୀଶୁ ୁ । 19 ଆଉ, ପୀଲାତ େଗାଟିଏ ଅଭିେଯାଗପତ୍ର ମଧ୍ୟ
େଲଖି କଶ ଉପେର ଲଗାଇେଦେଲ। େସଥିେର େଲଖା ଥିଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ,
ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା। 20 ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଏହି ଅଭିେଯାଗପତ୍ର
ପାଠ କେଲ, କାରଣ େଯଉଁ ାନେର ଯୀଶୁ ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାହା
ନଗରର ନିକଟେର ଥିଲା; ପୁଣି, େସହି ପତ୍ର ଏବ୍ର ୀ,ଲାଟୀନ୍ ଓଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାେର େଲଖା
େହାଇଥିଲା। 21 େତଣୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ପୀଲାତ ୁ କହିେଲ,
ଯିହୁ ଦୀମାନ ରାଜା େବାଲି ନ େଲଖି ବରଂ ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ରାଜା େବାଲି
େସ କହିଲା, ଏହା େଲଖ ।ୁ 22 ପୀଲାତ ଉ ର େଦେଲ, ଆେ ଯାହା େଲଖିଛୁ,
େଲଖିଛୁ। 23 େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁ ୁ କଶେର ଚଢ଼ାଇଲା ଉ ାେର ତାହା ବ େଘନି
ଚାରି ଭାଗ କେଲ, ପ୍ର େତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଭାଗ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା
ଅ ରଖା ମଧ୍ୟ େନେଲ। େସହି ଅ ରଖା ସି େଲଇ ନ େହାଇ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ
ସମୁଦାୟ ବୁଣା େହାଇଥିଲା। 24 େତଣୁ େସମାେନ ପର ର କହିେଲ, ଏହାକୁ ଚିରିବା
ନାହିଁ, କି ୁ ଏହା କାହାର େହବ, େସଥିପାଇଁ ଗୁଲିବା କରିବା, େଯପରିଧମର୍ ଶା ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁ ଏ,
“େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େମାହର ବ ଭାଗ କେଲ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 େସହି ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନ† ସ ୍ୟା ସମୟେର େଯେତେବେଳ
ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥିେଲ, େସଥିର ାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଭୟେର
ରୁ ଥିଲା, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର ଶା ି େହଉ।” 20 ପୁଣି, ଏହା କହି େସ େସମାନ ୁ
ଆପଣା ହ ଓ କକ୍ଷେଦଶ େଦଖାଇେଲ। େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ େଦଖି
ଆନ ି ତ େହେଲ। 21 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର
ଶା ି େହଉ; ପିତା େଯପ୍ର କାେର େମାେତ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି , ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େସପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛି।” 22 େସ ଏହା କହି େସମାନ
ଉପେର ପ୍ର ାସ ଛାଡ଼ି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ଗ୍ର ହଣ କର।
† 20:19 ସ ାହର ପ୍ର ଥମ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ
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23ତୁ େ ମାେନ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା େହବ;
ପୁଣି,ଯଦିକାହାରି ପାପକ୍ଷମାନକରିବ,ତାହାରପାପକ୍ଷମା େହବନାହିଁ।”

ଯୀଶୁ ଓ େଥାମା
24 କି ୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆସି ଥିେଲ, େସେତେବେଳ ାଦଶ ମଧ୍ୟରୁ

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

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

ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧନ କେଲ, େସହିସବୁ ଏହି ପୁ କେର େଲଖା େହାଇ ନାହିଁ;
31 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବି ାସ କର େଯ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଅଟି ,
ପୁଣି, ବି ାସ କରି େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ନାମେର ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଅ,
ଏଥିନିମେ ଏସମ େଲଖାଯାଇଅଛି।

21
ସାତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ୁ ଯୀଶୁ ଦଶର୍ ନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯୀଶୁ ତିବିରୀୟା ହ୍ର ଦର କୂଳେର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ। େସ ଏହି ପ୍ର କାେର ଦଶର୍ ନ େଦେଲ; 2 ଶିେମାନ ପିତର, େଥାମା, ଯାହା ୁ
ଦିଦୁମ କହି , ଗାଲିଲୀର କା ାନିବାସୀ ନିଥନିେୟଲ, େଜବଦୀ ପୁତ୍ର ମାେନ ଓ
ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିେଲ। 3 ଶିେମାନ ପିତର
େସମାନ ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ ସା େର ଯିବୁ। େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େନୗକାେର
ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ େସହି ରାତିେର କିଛି ଧରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 4 କି ୁ ପାହା ା େହଲା
ଉ ାେର ଯୀଶୁ କୂଳେର ଠିଆ େହେଲ; ତଥାପି େସ ଯୀଶୁ େବାଲି ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଜାଣିେଲ ନାହିଁ। 5 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପିଲାମାେନ ତୁ ମାନ
ପାଖେର କଅଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି?” େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ,
ନାହିଁ। 6 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େନୗକାର ଡାହାଣ ପାଖେରଜାଲପକାଅ,
ଆଉତୁ େ ମାେନ ପାଇବ।” େସଥିେର େସମାେନ ଜାଲ ପକାଇେଲ,ଆଉ ଏେତ
ମାଛ ପଡ଼ିଲା େଯ, େସମାେନ ତାହା ଟାଣି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 7େସଥିେରଯୀଶୁ େଯଉଁ
ଶିଷ୍ୟ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ, େସ ପିତର ୁ କହିେଲ, ଏ ତ ପ୍ର ଭୁ । ଶିେମାନ ପିତର ଏ



େଯାହନ 21:8 235 େଯାହନ 21:21

ତ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି ଶୁଣି ଅ ରଖା ନ ପି ି ଥିବାରୁ ଆପଣା ଅ ରଖା ପି ି ସମୁଦ୍ର କୁ
େଡଇଁପଡ଼ିେଲ; 8 କି ୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ େନୗକାେର ଭ େହାଇଥିବା ମାଛର
ଜାଲ ଟାଣି ଟାଣି େନୗକାକୁ ଆସି େଲ, କାରଣ େସମାେନ କୂଳରୁ ଅଧିକ ଦୂରେର ନ
ଥିେଲ, େକବଳ ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ ଶହ ହାତ ଦୂରେର ଥିେଲ। 9 େସମାେନ କୂଳେର ଓ ାଇ
େସଠାେର ଅ ାରର ନିଆଁ, ପୁଣି, ତାହା ଉପେରଭଜା ମାଛ ଓ ରୁ ଟି ଥୁଆ େହାଇଥିବା
େଦଖିେଲ। 10 ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏେବ େଯଉଁ ମାଛ
ଧରିଅଛ, େସଥିରୁ କିଛି ଆଣ।” 11 ଶିେମାନ ପିତର ଯାଇ ଏକ ଶହ େତପନ ବଡ଼
ବଡ଼ ମାଛେରଭ େହାଇଥିବା ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ;ଆଉଏେତ ମାଛେର
ସୁ ା ଜାଲ ଛିି ଲା ନାହିଁ। 12ଯୀଶୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆସିେଭାଜନକର।”
ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ତୁ େ କିଏ େବାଲି ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରୁ
ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ େଯ ପ୍ର ଭୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ। 13ଯୀଶୁ ଆସି ରୁ ଟି
େଘନି େସମାନ ୁ େଦେଲ,ଆଉ େସହି ପ୍ର କାେର ମାଛ ମଧ୍ୟ େଦେଲ। 14 ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହଲା ଉ ାେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ।

ପିତର ୁ ଯୀଶୁ ଆେଦଶ
15େସମାେନ େଭାଜନକଲା ଉ ାେରଯୀଶୁ ଶିେମାନ ପିତର ୁ ପଚାରିେଲ, “େହ

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

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

ତାହା ବକ୍ଷ ଳେରଆଉଜିପଡ଼ି,ପ୍ର ଭୁ ,ଆପଣ ୁ କିଏ ଶତହ େରସମପର୍ ଣକରିବ
େବାଲି ପଚାରିଥିେଲ, େସହି ଶିଷ୍ୟ ୁ ପିତର ବୁଲିପଡ଼ି ପଛେରଆସୁଥିବା େଦଖିେଲ।
21 ପିତର ତାହା ୁ େଦଖି ଯୀଶୁ ୁ ପଚାରିେଲ, ପ୍ର ଭୁ , ଏହାର ବିଷୟେର କଅଣ?
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22ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ରହୁ େବାଲି ଯଦି
ମୁଁ ଇ ା କେର,ତାହାେହେଲ େସଥିେରତୁ ର କଅଣଅଛି? ତୁ େ େମାହର
ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।” 23 େସଥିେର େସହି ଶିଷ୍ୟ େଯ ମରିବ ନାହିଁ, ଭାଇମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏହି କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା, ମାତ୍ର େସ ମରିବ ନାହିଁ େବାଲି ଯୀଶୁ ତାହା ୁ କହି
ନ ଥିେଲ, “କି ୁ େମାହର ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ରହୁ େବାଲି ଯଦି ମୁଁ ଇ ା
କେର,ତାହାେହେଲ େସଥିେର ତୁ ର କଅଣଅଛି” େବାଲି କହିଥିେଲ। 24 େଯ
ଏହି ସମ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି ଓ ଏହି ସମ େଲଖିଅଛି , େସ େସହି
ଶିଷ୍ୟ; ଆଉ, ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ।

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

େଗାଟି େଗାଟି କରି େଲଖା ଯାଆ ା, ତାହାେହେଲ ଏେତ ପୁ କ େଲଖା ହୁ ଅ ା େଯ,
େମାହର ବିଚାରେର ସମୁଦାୟ ଜଗତେର ସୁ ା େସହିସବୁ ରଖିବା ନିମେ ାନ
ହୁ ଅ ା ନାହିଁ।
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Acts of the Apostles
େପ୍ର ରିତମାନ କାଯର୍ ୍ୟର ବିବରଣ

େଲଖକ
ଏହି ପୁ କର େଲଖକେବୖଦ୍ୟ ଲୂକଅଟି । େପ୍ର ରିତ ପୁ କେରଘଟିଥିବା ଅେନକ

ଘଟଣାର େସ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ ବ୍ୟି ଥିେଲ ଯାହା ଏହି ପୁ କର ଅେନକ ାନର
ସବର୍ ନାମ “ଆେ ” ଶ ର ବ୍ୟବହୃ ତ ାରା ପ୍ର ମାଣିତ ଅେଟ (େପ୍ର ରି. 16:10-17;
20:5-21:18; 27:1-28:16)।ପାର ରିକଭାବେର େସଜେଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଥିେଲ
େବାଲି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ପ୍ର ଧାନତଃ, େସ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-63 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ହୁ ଏତ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଶମିେରାଣ, ଲୂଦ, ଯାେଫା, ଆି ୟଖିଆ, ଇକନୀୟ, ଲୁ ା,

ଦବର୍ ୀ, ଫିଲି , େଥସଲନୀକୀ, େବରିୟା, ଆଥିନୀ, କରି , ଏଫିସ, କାଇସରିୟା,
େମଲିତୀ ୀପ, େରାମ ଏହି ପୁ କ େଲଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିେଲ।

ପ୍ର ାପକ
ଲୂକ ଥୀୟଫିଲ ୁ େଲଖିଛି (େପ୍ର ରି. 1:1)। ଥୀୟଫିଲ ବିଷୟେର ବହୁ ତ

ସୂଚନା ନାହିଁ। କିଛି ସ ାବ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ପ୍ର କାଶ କେର େଯ େସ ଲୂକ ର
ସହକମର୍ ୀ ଥିେଲ କି ା ତାହା ନାମ ଥୀୟଫିଲ (ଯାହାର ଅଥର୍ “ଈ ର େପ୍ର ମୀ”)
ବି ବ୍ୟାପି ଖ୍ର ୀ ୀୟ ସମାଜକୁ ନିେ ର୍ ଶ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଉେ ଶ୍ୟ
େପ୍ର ରିତ ପୁ କର ମୁଖ୍ୟ ଉେ ଶ୍ୟ ମ ଳୀର ଉ ି ଏବଂ ବୃ ି କୁ ପ୍ର କାଶ

କରିବା, ବାି ଜକ େଯାହନ, ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାହା ର ବାର ଶିଷ୍ୟ ାରା ସୁସମାଚାର
ଗୁଡ଼ିକେର ପ୍ର ଚାର କରାଯାଇଥିବା ବା ର୍ ାକୁ ଏହା ବଜାଇ ରେଖ। ଏହା େପି କ
ଦିବସେରପବିତ୍ର ଆ ା ଅବତୀ ର୍ ଠାରୁ ଖ୍ର ୀି ୟାନ ଧମର୍ ପ୍ର ସାରଣ ବିଷୟେରତଥ୍ୟ
ପ୍ର ଦାନ କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ସୁସମାଚାରର ପ୍ର ସାରଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା — 1:1-26
2. ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର କାଶନ — 2:1-4
3. ପବିତ୍ର ଆ ା ସାମଥର୍ ୍ୟ ାରା େପ୍ର ରିତମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଏବଂ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ମ ଳୀର ଅତ୍ୟାଚାର — 2:5-8:3

4. ଯିହୂ ଦା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଶମିେରାଣେର ପବିତ୍ର ଆ ା ସାମଥର୍ ୍ୟ ାରା
େପ୍ର ରିତମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 8:4-12:25

5. ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକେର ପବିତ୍ର ଆ ା ସାମଥର୍ ୍ୟ ାରା
େପ୍ର ରିତମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 13:1-28:31

ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
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1 େହ ଥୀୟଫିଲ, େଯଉଁ ଦିନ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ପବିତ୍ର
ଆ ା ାରା ଆଜ୍ଞା େଦଇଊ ର୍ କୁ ନିଆଗେଲ, 2 େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ େଯଉଁ ସବୁ
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଆର କରିଥିେଲ, େସହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ
ମୁଁ ପ୍ର ଥମ ପୁ କେର* େଲଖିଅଛି। 3 ଯୀଶୁ ଆପଣା ଦୁଃଖେଭାଗ ଉ ାେର ମଧ୍ୟ
ଅେନକପ୍ର ମାଣ ାରା େପ୍ର ରିତମାନ ନିକଟେର ନିଜକୁ ଜୀବିତ େଦଖାଇେଲ, ପୁଣି,
ଚାଳିଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ବାର ାର େସମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ସ ୀୟ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିେଲ। 4 ଥେର େସମାନ ସହିତ େଭାଜନେର ବସି ବା ସମୟେର
େସ େସମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ପ୍ର ାନ
କର ନାହିଁ, କି ୁ ପିତା ର େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବିଷୟ େମାʼଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ,
େସଥିରଅେପକ୍ଷାେରରହିଥାଅ; 5କାରଣ େଯାହନଜଳେରବାି େଦେଲ
ସତ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଅ ଦିନ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ଆ ାେର ବାି ଜିତ
େହବ।”

ଯୀଶୁ ଗର୍ ାେରାହଣ
6 ଅତଏବ, େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ତାହା ୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; “େହ ପ୍ର ଭୁ ,

ଆପଣ କଣ ଏହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ହ େର ପୁନବର୍ ାର ରାଜ୍ୟଭାର ସମପର୍ ଣ
କରୁ ଅଛି ?” 7 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ସମ କାଳ କି ସମୟ
ପିତା ଆପଣା କ୍ଷମତା ଅଧୀନେର ରଖିଅଛି , ତାହା ତୁ ମାନ ଜାଣିବା
ବିଷୟ ନୁେହଁ। 8 କି ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ତୁ ମାନ ଉପେର ଅବତୀ ର୍ ହୁ ଅେ ,
ତୁ େ ମାେନ ଶି ପ୍ର ା େହବ,ଆଉ ଯିରୂ ଶାଲମ, ସମ ଯିହୂଦିୟା ପ୍ର େଦଶ
ଓ ଶମିେରାଣ, ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା େମାହର ସାକ୍ଷୀ େହବ।”
9 େସ ଏହି ସମ କଥା କହିବା ପେର, େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େସ ଊ ର୍ କୁ ନୀତ
େହେଲ,ଆଉ ଖେ େମଘ ତାହା ୁ େସମାନ ଦୃି େଗାଚରରୁ େଘନିଗଲା। 10 େସ
ଯାଉଯାଉ େସମାେନଆକାଶଆଡ଼କୁଏକଦୃି େରଚାହିଁଅଛି ;ଏପରିସମୟେର,
େଦଖ, ଶୁ ବ ପରିହିତ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁ ଷ େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ,
11 ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ, େହ ଗାଲିଲୀୟ େଲାେକ, କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ
ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ େହାଇଅଛ? ଏହି େଯଉଁ ଯୀଶୁ ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ
ଗର୍ େର ଗୃହୀତ େହେଲ, ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ଗର୍ କୁ ଯିବାର
େଦଖିଲ, େସ େସହି ପ୍ର କାେର ଆଗମନ କରିେବ।

ଯିହୂ ଦା ଇ ାରିେୟାତୀୟର ାନ ପୂରଣ
12 ଏହାପେର େସମାେନ ଜୀତ ନାମକ ପବର୍ ତରୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ି

ଆସି େଲ। େସହି ପବର୍ ତ ଯିରୂ ଶାଲମ ପାଖେର, େଗାଟିଏ ବିଶ୍ର ାମବାରର ବାଟ †

ଦୂରେର ଥିଲା। 13 େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ପିତର, େଯାହନ, ଯାକୁବ, ଆି ୟ, ଫିଲି ,
େଥାମା, ବାଥର୍ ଲମୀ, ମାଥିଉ, ଆଲଫି ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଶିେମାନ ଓ
ଯାକୁବ ପୁତ୍ର ଯିହୂ ଦା, ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରି, େଯଉଁ ଉପର େକାଠରୀେର
େସମାେନ ବାସ କରୁ ଥିେଲ, େସଠାକୁ ଗେଲ। 14ଏମାେନ ସମେ ୀେଲାକମାନ
ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମାତା ମରୀୟମ ଓ ତାହା ଭାଇମାନ ସହିତ ଏକ ମନେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଲାଗି ରହିେଲ। 15 େସହି ସମୟେର ପିତର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର
ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ; (େସଠାେର ଯୀଶୁ ର ଅନୁଗତ ପ୍ର ାୟ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ

* 1:2 ଲୂକ ାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁ କେର † 1:12 ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲାମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର
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ଥିେଲ), 16 େମାହର ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଯିହୂ ଦା ଯୀଶୁ ୁ ଧରିବା େଲାକମାନ ୁ
ବାଟ େଦଖାଇଥିଲା, ତାହା ବିଷୟେର ପବିତ୍ର ଆ ା ପୂବର୍ ରୁ ଦାଉଦ ମୁଖେର ଯାହା
କହିଥିେଲ, େସହି ଶା ୀୟ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା; 17 କାରଣ େସ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େବାଲି ଗଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି େସବାପଦେର ଅଂଶ
ପ୍ର ା େହାଇଥିଲା। 18 ଏହି େଲାକ (ଯିହୂ ଦା) ଅଧମର୍ ର ମୂଲ୍ୟ ାରା ଖି ଏ େକ୍ଷତ
ପାଇଲା, ପୁଣି, େସ ମୁ ମାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର େପଟ ଫାଟିଗଲା ଓ
ଅ ବୁଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା; 19ଆଉ, ଏହା ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ବାସ କରୁ ଥିବା
ସମ େଲାକ ଜାଣିବାରୁ , େସହି େକ୍ଷତ େସମାନ ନିଜ ଭାଷାେର “ହକଲ୍ ଦମା”,
ଅଥର୍ ାତ୍ ର େକ୍ଷତ୍ର େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହଲା। 20 ଆଉ, ଗୀତସଂହିତା ପୁ କେର
େଲଖାଅଛି,
“ ‘ତାହାର ବାସ ାନ ଶୂନ୍ୟ େହଉ,

େସଠାେର େକହି ବାସ ନ କରୁ ।’
ଏବଂ,
‘ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣ ୁ ଦିଆଯାଉ।’
21 ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େଯାହନ ାରା ବାି େନବା ସମୟଠାରୁ ଆର କରି,
ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ଊ ର୍ କୁ ନିଆଯିବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଯେତ ସମୟ ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରୁ ଥିେଲ, 22 େସହି ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଆ ମାନ ସ ୀ େହାଇଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆ ମାନ ସହିତ
ତାହା ପୁନରୁ ାନର ସାକ୍ଷୀ େହବା ଆବଶ୍ୟକ।” 23 େସଥିେର େସମାେନ ଦୁଇ
ଜଣ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ େଯାେଷଫ ୁ , ଯାହାକୁ ବଶର୍ ା େବାଲି କହି ଓ ଯାହା ଉପନାମ
ଯୂ , ତାହା ୁ ଓ ମଥିୟ ୁ ପୃଥକ୍ କରି ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, 24 “େହ ସବର୍ ା ଯର୍ ୍ୟାମୀ
ପ୍ର ଭୁ , ଯିହୂ ଦା ନିଜ ଉପଯୁ ାନକୁ ଯିବା ନିମେ ଏହି େଯଉଁ େସବା ଓ େପ୍ର ରିତ
ପଦରୁ ପତିତ େହାଇଅଛି, 25 େସହି େପ୍ର ରିତପଦ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ
ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ େ କାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ତାହା େଦଖାଇଦିଅ।” 26ଆଉ,
େସମାେନ େସହି ଦୁଇ ଜଣ ନିମେ ଗୁଲିବା କେଲ, ପୁଣି, ମଥିୟ ନାମେର
ଗୁଲି ଉଠିଲା; େସଥିେର େସ ଏଗାର ଜଣ େପ୍ର ରିତ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ।

2
ପବିତ୍ର ଆ ା ଅବତରଣ

1 େପି କ ଦିବସ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ସମେ ଏକ ାନେର ଏକାଠି ଥିେଲ।
2ଆଉ,ପ୍ର ବଳ େବଗେରବହୁ ଥିବା ପ୍ର ଚ ପବନରଶ ତୁ ଲ୍ୟ େଗାଟିଏ ଶ ହଠାତ୍ 
ଆକାଶରୁ ଆସି , େଯଉଁ ଗୃହେର େସମାେନ ବସି ଥିେଲ, େସହି ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼
ବ୍ୟାପିଗଲା, 3ଆଉ ନିଆଁ ଭଳି ଜି ାଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ଦୃି େଗାଚର େହାଇ େଗାଟି
େଗାଟି କରି େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଉପରକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଲା। 4 େସଥିେର
ସମେ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍ େହେଲ, ପୁଣି, ଆ ା େସମାନ ୁ େଯପରି
କହିବାକୁ ଶି େଦେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 5 ଏହି ସମୟେର େପି କ ପବର୍ ପାଳନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆକାଶ ତେଳ
ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାତିରୁ ଭ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆସି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ବାସ
କରୁ ଥିେଲ। 6ଆଉ, େସହି ଶ ହୁ ଅେ , ବହୁ ଜନତା ଏକାଠି େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣାଆପଣାଭାଷାେର େସମାନ ୁ କଥା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିବାରୁ ଅବାକ୍ େହାଇଗେଲ।
7 ପୁଣି, େସମାେନ ଆଚି ତ ଓ ଚମୃ ତ େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦଖ, ଏହି
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େଯଉଁ େଲାକମାେନ କଥା କହୁ ଛି , େସମାେନ ସମେ କଅଣ ଗାଲିଲୀୟ ନୁହଁି ?
8େତେବ,ଆେ ମାେନ କିପରି ପ୍ର େତ୍ୟକଜଣଆପଣାଆପଣା ଜନ୍ମ ଭୂ ମିରଭାଷାେର
କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ? 9 ପାଥର୍ ୀୟ, ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ, ପୁଣି, େମେସାପଟାମିଆ,
ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ, କା ାଦକିଆ, ପ ଓ ଏସି ଆ, 10ଫଗିଆ ଓ ପଂଫୂଲିଆ, ମିସର
ଓ କୂରୀଣୀ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଲିବିଆ ଅ ଳ ନିବାସୀ ଏବଂ େରାମରୁ ଆସି ଥିବା ଯିହୁ ଦୀ ଓ
ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ ାବଲ ୀପ୍ର ବାସୀ, 11 ପୁଣି,ଆେ ମାେନକ୍ର ୀତୀୟଓଆରବୀୟେଲାେକ,
ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାେର ଏମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ମହତ ମହତ କମର୍ ର କଥା କହିବା
ଶୁଣୁଅଛୁ। 12ଆଉ,ସମେ ଆଚି ତଓଅବାକ୍ େହାଇପର ରକହିବାକୁଲାଗିେଲ,
ଏହାର ଅଥର୍ କଅଣ? 13 କି ୁ ଅନ୍ୟମାେନ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, ଏମାେନ ନୂତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମ େହାଇଅଛି ।

ପିତର ବ ୃତା
14 କି ୁ ପିତର ଏଗାର ଜଣ େପ୍ର ରିତମାନ ସହିତ ଠିଆ େହାଇ ଉ ରେର

େସମାନ ନିକଟେର ବ ୃତା େଦଇ କହିେଲ, େହ ଯିହୁ ଦୀ େଲାେକ, ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀ ସମେ , ଆପଣମାେନ ଏହା ଜାଣ ୁ ଓ େମାହର କଥା ଶୁଣ ୁ। 15 କାରଣ
ଆପଣମାେନ େଯପରି ମେନ କରୁ ଅଛି , ଏମାେନ େସପରି ମାତାଲ ନୁହଁି , େଯଣୁ
ବ ର୍ ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘ ା ମାତ୍ର । 16 କି ୁ େଯାେୟଲ ଭାବବାଦୀ ାରା
ଯାହା ଉ ଅଛି, ଏହା େସହି ଘଟଣା ଅେଟ;
17ଈଶ୍ବ ର କହି , େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ,

ଆେ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବୃି କରିବା,
େସଥିେର ତୁ ମାନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ,

ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଯୁବାମାେନ ଦଶର୍ ନ ପାଇେବ,
ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ପ୍ନ େଦଖିେବ।

18 ହଁ, େସହି କାଳେର ଆେ ନିଜ ଦାସଦାସୀ, ଉଭୟ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀମାନ ଉପେର
ଆପଣା ଆ ା ବୃି କରିବା, େସଥିେର େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ।
19ଆେ ଊ ର୍ ଆକାଶେର ନାନା ଅୁ ତ କମର୍ ;

ପୁଣି, ଅଧଃ ପୃଥିବୀେର ନାନା ଲକ୍ଷଣ,ର , ଅି ଓ ନିବିଡ଼ ଧୂମ େଦଖାଇବା।
20ପ୍ର ଭୁ ର ମହତ ଓ ପ୍ର ସି ଦିନର ଆଗମନ ପୂବର୍ େର, ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ କାରମୟ

ଓ ଚ ର ମୟ େହାଇଯିବ।
21ଆଉ, ଏପରି ଘଟିବ େଯ,

େଯ େକହି ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ,
େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ।

22 େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣ ୁ। ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ ନାନା ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ, ଅୁ ତ କମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ାରା ଆପଣମାନ ନିକଟେର
ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ରିତ ବ୍ୟି େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହାଇଅଛି , ତାହା ାରା ଈଶ୍ବ ର େଯ
ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ସମ କମର୍ କରିଅଛି , ଏହା ଅ◌ାପଣମାେନ ନିେଜ
ଜାଣି ; 23 େସହି ବ୍ୟି ଈଶ୍ବ ର ନିରୂ ପିତ ସ ଓ ପୂବର୍ ାଜ୍ଞାନୁସାେର ସମପ ତ
ହୁ ଅେ , ଆପଣମାେନ ତାହା ୁ ଅଧାମ କମାନ ହ ାରା କଶାପର୍ ଣ କରି ବଧ
କରିଥିେଲ; 24 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତୁ ୍ୟର ବ ନରୁ ମୁ କରି ତାହା ୁ ଉଠାଇଅଛି ,
କାରଣ େସ େଯ ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ଆବ ରହିେବ ତାହା ଅସ ବ। 25ଦାଉଦ ତ ତାହା
ବିଷୟେର କହି ,
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“ ‘ମୁଁ ସବର୍ ଦା େମାହର ସ ୁଖେର ପ୍ର ଭୁ ୁ ଦଶର୍ ନ କରୁ ଥିଲି,
କାରଣ ମୁଁ େଯପରି ବିଚଳିତ ନ ହୁ ଏ,
େସଥିପାଇଁ େସ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଅଛି ।

26 େତଣୁ େମାହର ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଫୁ ଓ େମାହର ଜି ା ଉ ସି ତ େହଲା,
ଆହୁ ରି େମାହର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାେର ବାସ କରିବ,

27କାରଣ ତୁ େ େମାହର ପ୍ର ାଣକୁ ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।

28ତୁ େ େମାେତ ଜୀବନର ପଥ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛ,
ତୁ େ ଆପଣା ଛାମୁେର େମାେତ ଆନ େର ପୂ ର୍ କରିବ।’ ”

29 େହ ଭାଇମାେନ, ପିତୃ କୁଳପତି ଦାଉଦ ବିଷୟେର ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ ମୁ
କ େର କହିପାେର େଯ, େସ ମେଲ, ପୁଣି, ସମାଧିପ୍ର ା େହେଲ, ଆଉ ତା ର
ସମାଧି- ାନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି। 30 ରାଜା ଦାଉଦ ଜେଣ
ଭାବବାଦୀ ଭାବେର ତାହା ର ଔରସଜାତ ଜଣ ୁ ତାହା ସି ଂହାସନେର ବସାଇବା
ପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ େବାଲି ଜାଣିଥିେଲ।
31 ଏହା ଜାଣିବାରୁ େସ ଭବିଷ୍ୟତ ଦଶର୍ ନ ାରା ଖ୍ର ୀ ର ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର
କହିଥିେଲ, କାରଣ େସ ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା
ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। 32 ଏହି ଯୀଶୁ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଉଠାଇଅଛି , େସହି
ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ସମେ ସାକ୍ଷୀ। 33 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ଯୀଶୁ ୁ ଉ ତ କରି
ତାହା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବସାଇ ତାହା ସହିତ ରାଜ କରିବାକୁ ଅଧିକାର େଦେଲ,
ଏବଂ େସ ଆ ମାନ ୁ ପିତା ାରା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ େଦେଲ ଯାହା ୁ
ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛି ଓ ଶୁଣୁଅଛି । 34 କାରଣ ଦାଉଦ ରାଜା ଗର୍ ାେରାହଣ
କରି ନ ଥିେଲ, କି ୁ େସ ନିେଜ କହି ,
“ପ୍ର ଭୁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,
35 ‘ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଶତମାନ ୁ ତୁ ର ପାଦପୀଠ କରି ନାହଁୁ ,

େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ।’ ”
36 ଅତଏବ, ସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୂଳ ନି ୟ ଜାଣ ୁ େଯ, େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ

ଆପଣମାେନ କଶେର ବଧ କେଲ, ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର, ପ୍ର ଭୁ ଓ ଖ୍ର ୀ ଉଭୟ
ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛି । 37 ଏହି କଥା ଶୁଣି େସମାନ ର ହୃ ଦୟ ବିଦୀ ର୍
େହାଇଗଲା, ପୁଣି, େସମାେନ ପିତର ଓ ଅବଶି େପ୍ର ରିତମାନ ୁ କହିେଲ,
ଭାଇମାେନ,ଆେ ମାେନ କଅଣକରିବା? 38େସଥିେର ପିତର େସମାନ ୁ କହିେଲ,
ଆପଣମାେନ “ମନ-ପରିବ ର୍ ନକର ୁ,ଆଉ ନିଜ ନିଜପାପକ୍ଷମା ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ବାି ଜିତ େହଉ ୁ; ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ପବିତ୍ର
ଆ ା ର ଦାନ ପ୍ର ା େହେବ। 39 କାରଣ ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନ ନିମେ ,
ଆପଣମାନ ର ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ , ପୁଣି, ଦୂରବ ର୍ ୀ େଯେତ େଲାକ ୁ
ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିେବ, େସହି ସମ ନିମେ
ଅେଟ।” 40 ପୁଣି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ କଥା ାରା େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ
େସମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦଇ କହିେଲ, “ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶଠାରୁ ଆପଣମାେନ ରକ୍ଷା
ପ୍ର ା େହଉ ୁ।” 41 େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, େସମାେନ
ବାି ଜିତ େହେଲ,ଆଉ େସହି ଦିନ ପ୍ର ାୟ ତିନି ସହସ୍ର େଲାକ ମ ଳୀ ସହିତ ସଂଯୁ
େହେଲ।

ବି ାସୀମାନ ସହଭାଗିତା
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42 େସମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ର ଶିକ୍ଷାେର, ସହଭାଗିତାେର, ରୁ ଟି ଭାି ବାେର
ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାେର ନିବି ଚି େହାଇ ରହିେଲ। 43 ଆଉ, େଲାକ ସମେ
ଭୀତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; େପ୍ର ରିତମାନ ାରା ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅୁ ତ କମର୍ ଓ
ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 44 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କେଲ, େସମାେନ
ସମେ ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାଥର୍ ସାଧାରଣ ସ ି େବାଲି ଜ୍ଞାନ କରୁ ଥିେଲ। 45 ପୁଣି,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାବର ଅ ାବର ସ ି ବିକ୍ର ୟ କରି, ଯାହାର େଯପରି
ପ୍ର େୟାଜନ େସହି ଅନୁସାେର ସମ ୁ ବାି େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46ଆଉ, େସମାେନ
ଏକଚି େହାଇ ପ୍ର ତିଦିନ ମ ି ରେର ସମେବତ େହାଇ ରହୁ ଥିେଲ ଓ ଘେର ଘେର
ରୁ ଟି ଭାି ଆନ େର ଓ ସରଳ ହୃ ଦୟେର େଭାଜନପାନ କରି ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ ଥିେଲ। 47ଏବଂ ସମ େଲାକ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହଉଥିେଲ ପୁଣି,ପ୍ର ଭୁ ,ପରିତ୍ର ାଣ
ପ୍ର ା େହଉଥିବା େଲାକ ୁ ପ୍ର ତିଦିନ ମ ଳୀ ସହିତ ସଂଯୁ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

3
ଖ ଭିକୁ୍ଷକର ସୁ ତା

1 ଦିେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ନି ସମୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ଅପରା ତିନି ଘ ା େବେଳ
ପିତର ଓ େଯାହନ ମ ି ରକୁ ଯାଉଥିେଲ। 2 ଏପରି ସମୟେର ମାତୃ ଗଭର୍ ରୁ
ଖ ଜେଣ େଲାକ ବୁହା େହାଇ ଯାଉଥିଲା। ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ଥିବା
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମେ େଲାେକ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଦିନ େସଥିର ସୁ ର
ନାମକ ାରେର ରଖିେଦଉଥିେଲ। 3 େସ ପିତର ଓ େଯାହନ ୁ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ
କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା େଦଖି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା 4 ପିତର ଓ େଯାହନ ତାହା
ପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁେଲ, ପୁଣି, ପିତର କହିେଲ, “ଆ ମାନ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ।”
5 େସଥିେର େସ େସମାନ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାେର େସମାନ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ
ରହିଲା। 6 କି ୁ ପିତର କହିେଲ, ରୂ ପା କି ସୁନା େମାହର ନାହିଁ; ମାତ୍ର େମାହର
ଯାହା ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତୁ କୁ େଦଉଅଛି; ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଚାଲ।
7 ପୁଣି, େସ ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇେଲ; େସଥିେର େସହିକ୍ଷଣି
ତାହାର ପାଦ ଓ େଗାଡ଼ର ଗି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା, 8 ଆଉ େସ କୁଦା ମାରି ଠିଆ
େହଲା; ପୁଣି, ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା; ଆଉ, େସ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ କରୁ େସମାନ ସହିତ ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କଲା।
9 େସଥିେର େଲାକ ସମେ ତାହାକୁ ଚାଲିବା ଓ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା େଦଖିେଲ,
10ଆଉ େଯଉଁ ଜଣକ ମ ି ରର ସୁ ର- ାର ନିକଟେର ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା, ଏ
େସହି େଲାକ େବାଲି େସମାେନ ଚିି େଲ, ପୁଣି, ତାʼ ପ୍ର ତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହା
େଦଖି େସମାେନ ଅତିଶୟ ବି ୟାପ ଓ ଆଚି ତ େହେଲ। 11 େସ ପିତର ଓ
େଯାହନ ୁ ଧରି ରହିଥିବା ସମୟେର େଲାକ ସମେ ଅତିଶୟ ବି ୟାପ େହାଇ
ଶେଲାମନ ମ ପେର େସମାନ ନିକଟକୁ ଏକତ୍ର େଦୗଡ଼ିଆସି େଲ। 12 ପିତର
ତାହା େଦଖି େଲାକମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ,
ଆପଣମାେନ କାହିଁକି ଏହି େଲାକ ବିଷୟେର ଚମୃ ତ େହଉଅଛି ? କି ା
ଆେ ମାେନ େଯପରି ନିଜଶି ଅବାଭି ବଳେରଏହାକୁ ଚାଲିବା ଶି େଦଇଅଛୁ,
ତାହା ଭାବି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କାହିଁକି ଏକଦୃି େର ଚାହଁୁ ଅଛି ? 13 ଅବ୍ର ହାମ,
ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ଈଶ୍ବ ର, ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର, ଆପଣା ଦାସ
ଯୀଶୁ ୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତକରିଅଛି ; େସହିଯୀଶୁ ୁ ଆପଣମାେନସମପର୍ ଣକେଲ, ପୁଣି,
େଯେତେବେଳ ପୀଲାତ ତାହା ୁ ମୁ କରିବାକୁ ମନ କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ
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ତାହା ୁ ଆପଣମାେନତାହା ସାକ୍ଷାତେରଅ ୀକାରକେଲ। 14ଆପଣମାେନ େସହି
ପବିତ୍ର ଓ ଧାମ କ ବ୍ୟି ୁ ଅ ୀକାର କେଲ, ଆଉ ଜେଣ ନରଘାତକ େଯପରି
ଆପଣମାନ ନିମେ ମୁ କରାଯାଏ, ଏହା ଆପଣ ପୀଲାତ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେଲ, 15 କି ୁ ଜୀବନର କ ର୍ ା ୁ ବଧ କେଲ; ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇଅଛି , ଆେ ମାେନ େସଥିର ସାକ୍ଷୀ। 16 ପୁଣି, ତାହା ନାମେର ବି ାସ
କରିବାରୁ ଏହି େଯଉଁ େଲାକକୁ ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛି ଓ ଜାଣିଅଛି , ଏହାକୁ
ତାହା ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି; ହଁ, ତାହା ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବି ାସ ଆପଣ
ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଏହାକୁ ସ ୂ ର୍ ା ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। 17 ଆଉ ଏେବ, େହ
ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଯପରି, ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ େସପରି
ଅଜ୍ଞାନତା େହତୁ ଏହା କରିଅଛି େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ। 18 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗ ବିଷୟେର ସମ ଭାବବାଦୀ ମୁଖ ାରା ଯାହା ଯାହା ପୂବର୍ ରୁ
ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ େସ ଏହି ପ୍ର କାେର ସଫଳ କରିଅଛି । 19 ଅତଏବ,
େଯପରି ଆପଣମାନ ର ପାପେମାଚନ େହାଇପାେର, ଏଥିନିମେ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କରି େଫରି ଆସ ୁ, 20 ତାହାେହେଲ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ ସା ନାର ସମୟ ଉପି ତ
େହବ; ପୁଣି, ଆପଣମାନ ନିମେ ପୂବର୍ ନିରୂ ପିତ ଖ୍ର ୀ ୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ୁ େସ
େପ୍ର ରଣ କରିେବ। 21 ସମ ବିଷୟ ପୁନଃ ାପନର େଯଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି
ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନ ମୁଖ ାରା କହିଅଛି ,
େସହି ସମୟ ଉପି ତ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ନି ୟ ଗର୍ େର ଗୃହୀତ େହବାକୁ
େହବ। 22 େମାଶା ତ କହିଥିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁ ମାନ ନିମେ େମାହର ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ୁ ଉ କରିେବ; େଯଉଁ
େଯଉଁ ବିଷୟେର େସ ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ, େସହିସବୁ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ
ତାହା କଥା ଶୁଣିବ। 23 କି ୁ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀ େସହି ଭାବବାଦୀ ର
କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, େସ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ବିନ େହବ। 24 ହଁ, ଶାମୁେୟଲ
ଓ ତାହା ପରବ ର୍ ୀ ସମୟଠାରୁ େଯେତ ଭାବବାଦୀ କଥା କହିଅଛି , େସମାେନ
ସମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳର ବିଷୟ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି 25 ଆପଣମାେନ େସହି
ଭାବବାଦୀମାନ ର ସ ାନ, ପୁଣି, ତୁ ର ବଂଶ ାରା ପୃଥିବୀର ସମ େଗା ୀ
ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହି ଆପଣମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାନ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ାପନକରିଥିେଲ,ଆପଣମାେନ େସହି ନିୟମର
ସ ାନ ଅଟି । 26 ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଥେମ ଆପଣମାନ ନିମେ ଆପଣାର େସହି ଦାସ ୁ
ଉ କରି େପ୍ର ରଣ କେଲ, େଯପରି େସ ଆପଣମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ୁ ନିଜ
ନିଜ ଦୁ ତାରୁ େଫରାଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ।

4
ଯିହୁ ଦୀ ମହା ସମାଜେର ପିତର ଓ େଯାହନ

1 ପିତର ଏବଂ େଯାହନ େଲାକମାନ ନିକଟେର କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର
ଯାଜକମାେନ, ମ ି ର େସନାପତି ଓ ସା ୂ କୀମାେନ େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହେଲ; 2 େସମାେନ ବିର େହାଇଥିେଲ, କାରଣ େପ୍ର ରିତମାେନ େଲାକମାନ ୁ
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ କଥା ଧରି ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟ
ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଧରି ପରଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
କାରାଗାରେରରଖିେଲ,କାରଣ େସେତେବେଳସ ୍ୟା େହାଇଥିଲା। 4ତଥାପି ବାକ୍ୟ
ଶୁଣିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ପୁରୁ ଷମାନ ର
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ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ାୟ ପା ହଜାର େହଲା। 5 ପରଦିନ େଲାକମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ର ାଚୀନ
ଓ ଶା ୀମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ; 6 େସଠାେର ମହାଯାଜକ
ହାନାନ, କୟାଫା, େଯାହନ, ଆେଲକ୍ ଜା ର, ପୁଣି, ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର
ସମ େଲାକ ଉପି ତ ଥିେଲ। 7 େସମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ାନେର ଠିଆ
କରାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ଶି େର ବା େକଉଁ ନାମେର ତୁ େ ମାେନ ଏହା
କରିଅଛ? 8 େସଥିେର ପିତର ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
େହ େଲାକମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ, 9 ଆଜି ଯଦି ଜେଣ େରାଗୀ ପ୍ର ତି
କରାଯାଇଥିବା ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେରଆ ମାନ ୁ ପଚରାଯାଏ େଯ, ଏହି େଲାକ
କି ଉପାୟେର ସୁ େହାଇଅଛି? 10 ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ସମେ ଓ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲେଲାକଜ୍ଞାତ େହଉ ୁ େଯ, େଯଉଁନାଜରିତୀୟଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଆପଣମାେନ
କଶେରବଧକରିଅଛି ,ଯାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛି ,ତାହା
ନାମେର, ହଁ, ତାହା ାରା ଏହି େଲାକଟି ସୁ େହାଇ ଆପଣମାନ ସାକ୍ଷାତେର
ଠିଆ େହାଇଅଛି।
11 “ ‘ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ େଯ ଆପଣମାେନ, ଆପଣମାନ ାରା େଯଉଁ ପ୍ର ର

ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇଥିଲା,
ଯାହା େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର େହଲା, େସ େସହି ପ୍ର ର।’

12 ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାେର ପରିତ୍ର ାଣ ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା ାରା
ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବାକୁ େହବ, ଆକାଶ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର
ଆଉ େକୗଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।” 13 େସମାେନ ପିତର ଓ େଯାହନ ସାହସ
େଦଖି ଏବଂ େସମାେନ େଯ ଅଶିକି୍ଷତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ େଲାକ, ଏହା ବୁଝି ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହେଲ,
ପୁଣି, େସମାେନ ଯୀଶୁ ସା େର ଥିେଲ େବାଲି େସମାନ ୁ ଚିି େଲ, 14 ଆଉ
େସହି ସୁ େହାଇଥିବା େଲାକଟି େସମାନ ସା େର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖି,
େସମାନ ବିରୁ େର କିଛି କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 15 ପେର େସମାନ ୁ ସଭାରୁ
ବାହାରିଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସମାେନ ପର ର ମଧ୍ୟେର ପରାମଶର୍ କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ଏହି େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିବା? 16 କାରଣ ଏମାନ ାରା
େଯ, େଗାଟିଏ ମହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସାଧିତ େହାଇଅଛି ଏହା ଯିରୂ ଶାଲମସହରନିବାସୀ
ସମ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ଅ ୀକାର କରି
ନପାରୁ ; 17 କି ୁ ଏ କଥାଟା େଯପରି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରଆହୁ ରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନ
ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନାମେର େକୗଣସି େଲାକକୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବାକୁ େସମାନ ୁ
ଭୟ େଦଖାଇବା। 18 ପେର େସମାନ ୁ ଡାକି ଯୀଶୁ ନାମେର ଆେଦୗ କଥା ନ
କହିବାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ େଦବାକୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ େସମାନ ୁ ଅ◌ାଜ୍ଞା େଦେଲ। 19 କି ୁ
ପିତର ଓ େଯାହନ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ଈଶ୍ବ ର କଥା ଶୁଣିବା ଅେପକ୍ଷା
ଆପଣମାନ କଥା ଶୁଣିବା ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କି ନା, ତାହା ଆପଣମାେନ
ବିଚାରକର ୁ 20କାରଣଆେ ମାେନଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, େସହିସବୁ
ନ କହି ରହି ନ ପାରୁ । 21 େସଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନ େହତୁ େସମାନ ୁ ଦ
େଦବାର େକୗଣସି ବାଟ ନପାଇବାରୁ େସମାନ ୁ ଅଧିକଭୟ େଦଖାଇ ଛାଡ଼ିେଦେଲ,
େଯଣୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, େସଥିନିମେ େଲାକ ସମେ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 22 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକଠାେର େସହି ସୁ ତାର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ବୟସ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରୁ ଊ ର୍ ଥିଲା।

ନିଭର୍ ୀକତା ନିମେ େପ୍ର ରିତ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
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23 ଶିଷ୍ୟମାେନ ମୁ େହାଇ ଆପଣା ସ ୀମାନ ନିକଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକଓପ୍ର ାଚୀନମାେନ େସମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିେଲ, େସହିସବୁ ଜଣାଇେଲ।
24 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଏକଚି େର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଉ ରେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି
କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ ତୁ େ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ େସ ସବୁ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ସମ ବିଷୟ ସୃି କରିଅଛ। 25 ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ ଆ ମାନ ପିତା ଦାଉଦ
ମୁଖ େଦଇ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଏହି କଥା କହିଅଛ,
“ ‘ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ କାହିଁକି କଳହ କେଲ,

ଆଉ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଅନଥର୍ କ ବିଷୟ କ ନା କେଲ?
26ପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ଓ ତାହା ଅଭିଷି ବିରୁ େର,

ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ଠିଆ େହେଲ,
ପୁଣି, ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ଏକତ୍ର େହେଲ।’

27 କାରଣ ତୁ ର େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁ ୁ ତୁ େ ଅଭିଷି କଲ, ପ୍ର କୃତେର
ତାହା ବିରୁ େର େହେରାଦଏବଂ ପି ୟପୀଲାତଉଭୟଅଣଯିହୁ ଦୀ ଓଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକମାନ ସହିତ ଏହି ନଗରେର, 28 ତୁ ର ସଂକ ାରା େଯ ସମ ବିଷୟ
ଘଟିବ େବାଲି ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପିତ େହାଇଥିଲା,ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର େହେଲ। 29ଆଉ
ଏେବ, େହ ପ୍ର ଭୁ , େସମାନ ତଜର୍ ନଗଜର୍ ନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର; ପୁଣି, ତୁ ର
ଦାସମାନ ୁ ପୂ ର୍ ସାହସ ସହ ତୁ ର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶି ଦିଅ, 30 ଆଉ େସଥି
ସେ ସେ ତୁ ର ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁ ନାମେର ସୁ କରିବା ନିମେ ଏବଂ
ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ର ହ ବି ାର କର।”
31 େସମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲା ଉ ାେର, େଯଉଁ ାନେର ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ, ତାହା
କି ଉଠିଲା, ପୁଣି, ସମେ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପରିପୂଣର୍ େହାଇ, ସାହସେର ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ବି ାସୀମାେନ ସ ି େର ସମାନ ଅଧିକାର
32 ବି ାସକାରୀ େଲାକସମୂହ ଏକଚି ଓ ଏକପ୍ର ାଣ ଥିେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ

େକହିେହେଲ ଆପଣା ସ ି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର େବାଲି କହୁ ନ ଥିେଲ, କି ୁ
େସମାନ ର ସମ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। 33 େପ୍ର ରିତମାେନ ମହାଶି ସହିତ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ସମ
ଉପେର ମହା ଅନୁଗ୍ର ହ ଥିଲା। 34 େଯଣୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର କାହାରି େକୗଣସି
ଅଭାବ ନ ଥିଲା, କାରଣ େଯେତ େଲାକ ର ଭୂ ମି ବା ଗୃହ ଥିଲା, େସମାେନ
ତାହା ବିକ୍ର ୟ କରି ବିକ୍ର ୀତ ସ ି ର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି େପ୍ର ରିତମାନ ର ପାଦ ତେଳ
ରଖୁଥିେଲ, 35 ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ତାହାର ଅଭାବ ଅନୁସାେର ତାହା ବିତରଣ
କରାଯାଉଥିଲା। 36 ପୁଣି, େଯାେଷଫ, ସାଇପ୍ର ସ୍ ଦ୍ବ ୀପରୁ େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ
େଲାକ, ଯାହା ୁ େପ୍ର ରିତମାେନ ବ ର୍ ା େବାଲି ଉପନାମ େଦଇଥିେଲ (ଅଥର୍ ାତ୍ 
ସା ନାର ପୁତ୍ର ), 37ତା ର ଖେ େକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା; େସ ତାହା ବିକ୍ର ୟ କରି େସଥିର ଟ ା
ଆଣି େପ୍ର ରିତମାନ ର ପାଦ ତେଳ େଥାଇେଲ।

5
ହନନୀୟ ଓ ଶଫୀରା

1 େତେବ ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯାହା ନାମ ହନନୀୟ ଓ ଯାହା
ଭାଯର୍ ୍ୟା ନାମ ଶଫୀରା ଥିଲା, େସ ଏବଂ ଶଫୀରା ଏକତ୍ର େସମାନ ସ ି ରୁ
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କିଛି ବିକ୍ର ୟ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଜ୍ଞାତସାରେର େସଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ
ରଖି, ଅବଶି ଅଂଶମାତ୍ର ଆଣି େପ୍ର ରିତମାନ ଚରଣ ତେଳ େଥାଇଲା। 3 େସଥିେର
ପିତର କହିେଲ, େହ ହନନୀୟ, ପବିତ୍ର ଆ ା ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ
ଭୂ ମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁ ହୃ ଦୟ ସ ୂ ର୍
ଅଧିକାର କରିଅଛି? 4 ବିକ୍ର ୟ େହବା ପୂେବର୍ ତାହା କଅଣ ତୁ ନିଜର େହାଇ ରହି
ନ ଥିଲା? ଆଉ, ବିକ୍ର ୟ େହବା ଉ ାେର େସଥିର ମୂଲ୍ୟ କି ତୁ ନିଜ ଅଧିକାରେର
ନ ଥିଲା? େତେବ ତୁ େ କିପରି ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ? ତୁ େ
େଯ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା କହିଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର
ମିଥ୍ୟା କହିଲ। 5 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ହନନୀୟ କଚାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ
କଲା। େସଥିେର େଯେତ େଲାକ ଏହା ଶୁଣିେଲ, ସମେ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ।
6ଆଉ, ଯୁବକମାେନ ଉଠି ତାହାକୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ବାହାରକୁ େଘନିଯାଇ
ସମାଧି େଦେଲ। 7 ପ୍ର ାୟ ତିନି ଘ ା ପେର ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆସି ଲା, କି ୁ କଅଣ
ଘଟିଅଛି, ତାହା େସ ଜାଣି ନ ଥିଲା। 8ଆଉ, ପିତର ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ, କୁହ
ତ, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏତିକି ଟ ାେର ଭୂ ମି ବିକ୍ର ୟ କଲ? େସ କହିଲା, ହଁ,
େସତିକିେର। 9 େସଥିେର ପିତର ତାହାକୁ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ଆ ା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ନିମେ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏକମତ େହଲ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁ ାମୀକୁ
ସମାଧି େଦଇଅଛି , େସମାେନ ାର ପାଖେର ଉପି ତ େହେଲଣି, ଆଉ େସମାେନ
ତୁ କୁ ବାହାରକୁ ବହିେନଇଯିେବ। 10 େସହିକ୍ଷଣି େସ ତାହା ପାଦ ତେଳ କଚାଡ଼ି
େହାଇ ପଡ଼ି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ପୁଣି, ଯୁବକମାେନ ଭିତରକୁ ଆସି ତାହାକୁ ମୃତ
େଦଖି ବାହାରକୁ ବହିେନଇଗେଲ ଏବଂ ତାହାର ାମୀ ପାଖେର ତାହାକୁ ସମାଧି
େଦେଲ। 11େସଥିେରସମୁଦାୟମ ଳୀଓେଯେତେଲାକଏହିସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିେଲ,
େସମାେନ ସମେ ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ େହେଲ।

ଅେଲୗକିକ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
12 େପ୍ର ରିତମାନ ହ ାରା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଅେନକ ଲକ୍ଷଣ

ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ସାଧିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମ ମ ଳୀ ଏକଚି େର
ଶେଲାମନ ମ ପେର ଉପି ତ େହଉଥିେଲ, 13 କି ୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକହିେହେଲ େସମାନ ସହିତ େଯାଗ େଦବାକୁ ସାହସ କରୁ ନ ଥିେଲ; ତଥାପି
େଲାକମାେନ େସମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଥିେଲ, 14 ପୁଣି, ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଅେନକ
ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ବି ାସ କରି ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ସଂଯୁ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, 15 ଏପରିକି,
ପିତର ଆସି ବା ସମୟେର ଅ ତଃ ତାହା ଛାୟା େଯପରି େରାଗୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାରି କାହାରି ଉପେର ପେଡ଼, ଏଥିନିମେ େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ଦା କୁ
େବାହିେନଇ ଆସି େଶଯ ଓ ଖଟିଆେର ରଖିେଦଉଥିେଲ। 16 ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର
ଚତୁ ଗ ନଗରସମୂହରୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟ େରାଗୀମାନ ୁ ଓ ଅଶୁଚି ଆ ା
ାରା ଆକ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ ଆଣି ଏକତ୍ର େହଉଥିେଲ,ଆଉ େସମାେନ ସମେ ସୁ

େହେଲ।
େପ୍ର ରିତମାନ ପ୍ର ତି ତାଡ଼ନା

17ପେର ମହାଯାଜକ ଓ ତାହା ସ ୀ ସମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସା ୂ କୀ ଦଳ,ଈଷର୍ ାେର
ପ୍ର ଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ 18 ଓ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ଧରି ସାଧାରଣ କାରାଗାରେର
ରଖିେଲ। 19 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ରାତି୍ର କାଳେର କାରାଗାରର ାରସବୁ
ଫିଟାଇେଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣି କହିେଲ, 20 ଯାଅ, ମ ି ର
ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ଜୀବନ ସ ୀୟ ସମ କଥା କୁହ।
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21ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ପ୍ର ଭାତ ସମୟେର ମ ି ରେର ପ୍ର େବଶ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। ଇତିମଧ୍ୟେର ମହାଯାଜକ ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ ଆସି ମହାସଭା ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ୁ
ଆଣିବା ନିମେ କାରାଗାରକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 22 କି ୁ କମର୍ ଚାରୀମାେନ ଯାଇ
କାରାଗାରେର େସମାନ ୁ ନ ପାଇ େଫରିଆସି କହିେଲ, 23ଆେ ମାେନ େଦଖିଲୁ,
କାରାଗାର ଦୃଢ଼ରୂ େପ ରୁ େହାଇଅଛି ଓ ାରଗୁଡ଼ିକେର ରକ୍ଷକମାେନ ଠିଆ
େହାଇଅଛି , କି ୁ ାର ଫିଟାେ ଭିତେର ଆେ ମାେନ କାହାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ।
24 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ମ ି ରର େସନାପତି ଓ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଏଥିର
ପରିଣାମ କଅଣ େହବ ଭାବି େସମାନ ବିଷୟେର ଅବାକ୍ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।
25ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ ଆସି େସମାନ ୁ ସ ାଦ େଦଲା, େଦଖ ୁ, ଆପଣମାେନ
େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ କାରାଗାରେର ରଖିଥିେଲ, େସମାେନ ମ ି ରେର ଠିଆ େହାଇ
େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛି । 26 େସେତେବେଳ େସନାପତି କମର୍ ଚାରୀମାନ
ସହିତ ଯାଇ େସମାନ ୁ ଆଣିେଲ, କି ୁ ବଳପୂବର୍ କ ନୁେହଁ, କାରଣ କାେଳ େଲାେକ
େସମାନ ୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ିେବ, ଏହା ଭୟ କରୁ ଥିେଲ। 27 େସମାେନ େସମାନ ୁ
ଆଣି ମହାସଭା ସ ୁଖେର ଠିଆ କରାଇେଲ। େସଥିେର ମହାଯାଜକ େସମାନ ୁ
ପଚାରିେଲ, 28 ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ନାମେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଅତି
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ନିେଷଧ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ଆପଣା ଶିକ୍ଷାେର ପୂ ର୍ କରି େସହି େଲାକର ର ପାତର େଦାଷ
ଆ ମାନ ଉପେର ବ ର୍ ାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ଅଛ। 29 କି ୁ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ େପ୍ର ରିତମାେନ
ଉ ର େଦେଲ, ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଆଜ୍ଞା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରିବା କ ର୍ ବ୍ୟ। 30 େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ ଆପଣମାେନ କଶେର ଟ ାଇ ବଧ କରିଥିେଲ,
ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଉଠାଇଅଛି । 31 ପୁଣି, େସ େଯପରି
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ଓ ପାପ କ୍ଷମା ଦାନ କରି , ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ରଆପଣା
ଦକି୍ଷଣ ହ ାରା ଅଧିପତି ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ରୂ େପ ଉ ତ କରିଅଛି । 32 ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ଈଶ୍ବ ର
ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀମାନ ୁ େଦଇଅଛି , େସ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। 33 ଏହି କଥା
ଶୁଣି େସମାେନଅତିଶୟରାଗିଗେଲଓ େସମାନ ୁ ବଧକରିବା ନିମେ ି ର କେଲ।
34 କି ୁ ଗମଲୀେୟଲ ନାମକ ଜେଣ ଫାରୂ ଶୀ, େଯ କି ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ ଓ ସମ
ନିକଟେର ସ ାନପାତ୍ର ଥିେଲ, େସ ମହାସଭାେର ଠିଆ େହାଇ େପ୍ର ରିତମାନ ୁ କିଛି
ସମୟ ନିମେ ବାହାର କରିେଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, 35 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣମାେନ କଅଣ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହଉଅଛି , େସହି ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହଉ ୁ। 36 କାରଣ
ଏଥିପୂେବର୍ ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜେଣ ମହାପୁରୁ ଷ େବାଲି କହିଲା, ଆଉ ପ୍ର ାୟ
ଚାରି ଶହ େଲାକ ତାହା ସହିତ େଯାଗ େଦେଲ; େସ ହତ େହଲା, ପୁଣି, େଯେତ
େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ସମେ ଛି ଭି ଓ ବିଫଳ
େହେଲ। 37 େସହି େଲାକ ଉ ାେର ଜନଗଣନା ସମୟେର ଗାଲିଲୀୟ ଯିହୂ ଦା ଉଠି
େଲାକମାନ ୁ ଆପଣା ପଛେର ଟାଣିେନଇ ବି ବ କରାଇଲା; େସ ମଧ୍ୟ ବିନ
େହଲା, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ସମେ
ଛି ଭି େହାଇଗେଲ। 38 ଏେବ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଆପଣମାେନ ଏହି
େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କିଛି ନ କରି େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ,ୁ କାରଣ ଏହି ମ ଣା ବା
ଏହି କମର୍ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତାହା ଉି େହାଇଯିବ;
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39 କି ୁ ଯଦି ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ େହାଇଥାଏ,ତାହାେହେଲଆପଣମାେନ େସମାନ ୁ
ଉି କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ ନାହିଁ, କାେଳ ଆପଣମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର
ଯୁ କରୁ ଅଛି େବାଲି େଦଖାଯିେବ। 40େସମାେନତାହା କଥାେରସ ତେହେଲ,
ପୁଣି, େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କେଲ ଓ ଯୀଶୁ ନାମେର
କଥା ନକହିବାକୁଆଜ୍ଞା େଦଇଛାଡ଼ିେଦେଲ। 41େସଥିେର େସମାେନ େଯ େସହି ନାମ
ସକାେଶ ଅପମାନ େଭାଗିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଗଣିତ େହାଇଥିେଲ, େସଥିନିମେ
େସମାେନଆନ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗେଲ; 42ଆଉେସମାେନପ୍ର ତିଦିନ
ମ ି ରେର ଓ ଘେର ଘେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଓ ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହି ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ବ କେଲ ନାହିଁ।

6
େସବାକାଯର୍ ୍ୟାେଥର୍ ସାତ ଜଣ ମେନାନୀତ

1 ଏହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ବୃ ି ପାଉଥିଲା,
େସେତେବେଳ ଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାେନ, ଏବ୍ର ୀୟ ବି ାସୀମାନ
ବିପକ୍ଷେର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ େଦୖନିକ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବାେର
ବିଧବାମାନ ୁ ଅବେହଳା କରାଯାଉଥିଲା। 2 େସଥିେର ବାର ଜଣ େପ୍ର ରିତମାେନ
ଶିଷ୍ୟସମୁହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, ଈଶ୍ବ ର ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣେର ଆ ମାନ ର ବ୍ୟ ରହିବା ଉପଯୁ ନୁେହଁ। 3 ଅତଏବ
େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁମାନ ୁ ଆେ ମାେନ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ କରିପାରୁ ,
ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତି ସ ଏବଂ ଆ ା ଓ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂ ର୍ ସାତ ଜଣ ୁ ଆପଣମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ି ର କର ;ୁ 4 କି ୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର େସବା
କାଯର୍ ୍ୟେର ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ଲାଗିରହିବା। 5 ଏହି କଥା ସମ ବି ାସୀମାନ ଦୃି େର
ଉ ମ େଦଖାଗଲା, ଆଉ େସମାେନ ବି ାସ ଓ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍ ି ଫାନ
ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ୁ , ପୁଣି, ଫିଲି , ପ୍ର ଖର, ନୀକାେନାର, ତୀେମାନ, ପାମର୍ ନା ଓ
ଆି ୟଖିଆର ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ନୀକଲାୟ ୁ ମେନାନୀତ କରି, 6େପ୍ର ରିତମାନ
ସ ୁଖେରଉପି ତ କେଲ,ଆଉ େସମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି େସମାନ ମ କଉପେର
ହାତ ରଖି ସମପର୍ ଣ କେଲ। 7 ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଶିଷ୍ୟମାନ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା;
ଆଉ, ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବି ାସମାଗର୍ ଅବଲ ନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ମହାସଭାେର ି ଫାନ
8 ି ଫାନଅନୁଗ୍ର ହଓଶି େରପରିପୂ ର୍ େହାଇ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରମହା ମହା

ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 କି ୁ ଲିବ ର୍ ୀନ, କୂରୀଣୀୟ ଓ
ଆେଲକଜା ୀୟ ସହରମାନ େର ନିବାସୀମାନ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯିହୁ ଦୀମାନ
ସମାଜଗୃହର େକେତକ ଜଣ, ପୁଣି, କିଲିକିୟା ଓ ଏସି ଆ ଅ ଳଗୁଡ଼ିକେର ନିବାସୀ
େକେତକ େଲାକ ଉଠି ି ଫାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 10ମାତ୍ର
େସ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆ ା ଶି େର କଥା କହୁ ଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହେଲନାହିଁ। 11େସଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ମତାଇେଲ,
ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ଏହାକୁ େମାଶା ଓ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର
ନି ାକଥା କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ। 12 ଆଉ, େସମାେନ ଜନସାଧାରଣ ୁ , ପୁଣି, ପ୍ର ାଚୀନ
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ଓ ଶା ୀମାନ ୁ ଉେ ଜିତ କରି ତାହା ୁ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ ଓ ତାହା ୁ ବଳେର ଧରି
ମହାସଭାକୁ ଆଣିେଲ, 13 ଆଉ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀମାନ ୁ ଠିଆ କରାଇେଲ; େସମାେନ
କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା ଏହି ପବିତ୍ର ାନ ଓ େମାଶା ଦ ନିୟମ ବିରୁ େର କଥା
କହିବାକୁ ବ କରୁ ନାହିଁ, 14 କାରଣ ନାଜରିତୀୟ େସହି ଯୀଶୁ ଏହି ାନ ଂସ
କରିେବ,ଆଉ େମାଶା ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ରୀତିନୀତି େଦଇଅଛି , େସହିସବୁ
ପରିବ ର୍ ନ କରିେବ େବାଲି େସ କହୁ ଥିବା ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ। 15 େସେତେବେଳ
ମହାସଭାେର ବସି ଥିବା ସମେ ତାହା ପ୍ର ତି ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ ତାହା ମୁଖ
ଦୂତ ମୁଖ ସଦୃଶ େଦଖିେଲ।

7
ି ଫାନ ବ ୃତା

1 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ପଚାରିେଲ, ଏହି ସମ ଅଭିେଯାଗ କି ସତ୍ୟ? 2 ି ଫାନ
କହିେଲ, େହ ଭାଇ ଓ ପିତାମାେନ, ଶୁଣ ୁ। ଆ ମାନ ର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ହାରଣ
ନଗରେର ବାସ କରିବା ପୂେବର୍ େଯେତେବେଳ େସ େମେସାପଟାମିଆ େଦଶେର
ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େଗୗରବମୟଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇକହିେଲ, 3ତୁ େ
େଦଶରୁ ଓ ଆପଣା ଆ ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଖାଇବା, େସହି େଦଶକୁ ଯାଅ। 4 େସଥିେର କଲଦୀୟମାନ
େଦଶରୁ ବାହାରି େସ ହାରଣେର ବାସ କେଲ, ପୁଣି, ତାହା ପିତା ମୃତୁ ୍ୟ
ଉ ାେର େସଠାରୁ , ଆପଣମାେନ ଏେବ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରୁ ଅଛି , ଏହି
େଦଶକୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ େନଇ ଆସି େଲ, 5ଆଉ, େସ ତାହା ୁ େସଥିେର େକୗଣସି
ଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ, ନା, ଏକ ପାଦ ପରିମିତ ଭୂ ମି ହିଁ େଦେଲ ନାହିଁ,
ପୁଣି, େସେତେବେଳ ତାହା ର ସ ାନ ନ ଥିେଲ ସୁ ା େସ ତାହା ୁ ଓ ତାହା
ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରକୁ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ େଦେବ େବାଲି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
କେଲ। 6 ଈଶ୍ବ ର ଏହିପରି କହିେଲ, ତାହା ବଂଶ ବିେଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିେବ
ଏବଂ େସ ାନର େଲାେକ େସମାନ ୁ ଚାରି ଶହ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଦାସ େର ରଖି
େସମାନ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିେବ। 7 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର କହିେଲ, େସମାେନ େଯଉଁ
ଜାତିର ଦାସ େହେବ, ଆେ ତାହାର ବିଚାର କରିବା; ତାହା ପେର େସମାେନ
ବାହାରି ଆସି ଏହି ାନେର ଆ ର ଉପାସନା କରିେବ। 8 ଆଉ, େସ ତାହା ୁ
ସୁ ତର ନିୟମ ପ୍ର ଦାନ କେଲ, ପୁଣି, ତଦନୁସାେର ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଜନ୍ମ େଦଇ
ଅ ମ ଦିନେର ତାହା ୁ ସୁ ତ କେଲ; ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ପୁଣି, ଯାକୁବ ବାର ଜଣ
ପିତୃ କୁଳପତି ୁ ଜନ୍ମ େଦଇ େସପରି କେଲ। 9 ପିତୃ କୁଳପତିମାେନ େଯାେଷଫ ୁ
ଈଷର୍ ା କରି ମିସରକୁ ନିଆଯିବା ନିମେ ତାହା ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା
ସହିତ ଥିେଲ, 10 ପୁଣି, ତାହା ସମ େକ୍ଲ ଶରୁ ତାହା ୁ ଉ ାର କରି ମିସରର
ରାଜା ଫାେରା ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ଦାନ କେଲ; େସଥିେର
ଫାେରା ତାହା ୁ ମିସରଓଆପଣା ସମ ଗୃହରଶାସନକ ର୍ ା ରୂ େପ ନିଯୁ କେଲ।
11ପେର ସମ ମିସର ଓ କିଣାନେର ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, ମହାେକ୍ଲ ଶ ଘଟିଲା,
ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 12 କି ୁ ମିସରେର
ଶସ୍ୟ ଅଛି େବାଲି ଶୁଣି, ଯାକୁବ ଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ପ୍ର ଥମେର େପ୍ର ରଣ
କେଲ। 13 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଥର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନ ନିକଟେର ପରିଚିତ
େହେଲ, ଆଉ ଫାେରା େଯାେଷଫ ଜାତିର ପରିଚୟ ପାଇେଲ। 14 ତାହାପେର
େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବ ଓ ପ ରି ଜଣ ଜ୍ଞାତିକୁଟୁ ସମ ୁ ଡକାଇ
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ପଠାଇେଲ। େସଥିେର ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଗେଲ, 15 ପୁଣି, େସ ଓ ଆ ମାନ ର
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, 16ଆଉ େସମାନ ମୃତ ଶରୀର, ଶିଖିମକୁ
ନିଆଯାଇ, ଅବ୍ର ହାମ େସଠାକାର ହେମାର ସ ାନମାନ ଠାରୁ େଯଉଁ ସମାଧି- ାନକୁ
େରୗପ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ କ୍ର ୟ କରିଥିେଲ, େସଥିେର ସମାଧି େହେଲ। 17 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ସଫଳ େହବା
ସମୟ ସି କଟ ହୁ ଅେ , େଲାକମାେନ ମିସରେର ବୃି ପାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇ
ଉଠିେଲ। 18ଅବେଶଷେର ମିସରେରଆଉଜେଣ ରାଜା େହେଲ, େସ େଯାେଷଫ ୁ
ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 19 େସ ଆ ମାନ ଜାତି ପ୍ର ତି ଖଳ ବ୍ୟବହାର କେଲ, ପୁଣି,
ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ଜୀବିତ ନ
ରହିବା ପାଇଁ ବାହାେର ପକାଇ ଦିଅି , ଏଥିନିମେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର
କେଲ। 20 େସହି ସମୟେର େମାଶା ଜନ୍ମ େହେଲ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଅତି
ସୁ ର ଥିେଲ ଓ ତିନି ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ପିତା ଗୃହେର ପ୍ର ତିପାଳିତ େହେଲ।
21ପେର େସ େଯେତେବେଳବାହାେର ପକାଗେଲ, େସେତେବେଳଫାେରା କନ୍ୟା
ତାହା ୁ ଉଠାଇ େନଇ ଆପଣା ପୁତ୍ର ରୂ େପ ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲ। 22 ଆଉ େମାଶା
ମିସରୀୟମାନ ସମ ବିଦ୍ୟାେର ଶିକି୍ଷତ େହାଇ ବାକ୍ୟ ଓ କମର୍ େର ପରାକ୍ର ମୀ
େହେଲ। 23ତାହା ୁ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପୂ ର୍ େହଉଥିବା ସମୟେର ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ୁ , ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ତାହା ମନେର ଇ ା
ଜାତ େହଲା। 24 େସେତେବେଳ ଜଣକ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିବା େଦଖି େସ
ତାହାର ସପକ୍ଷ େହେଲ ଓ େସହି ମିସରୀୟ େଲାକକୁ ବଧ କରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ
େହଉଥିବା େଲାକ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ର ତିକାର କେଲ। 25ତାହା ହ ାରା ଈଶ୍ବ ର
େଯ ତାହା ଭାଇମାନ ୁ ଉ ାର କରୁ ଅଛି , ଏହା େସମାେନ ବୁଝିେବ େବାଲି େସ
ମେନ କରିଥିେଲ, କି ୁ େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହିଁ। 26ପରଦିନ େସମାେନ ପର ର
ମଧ୍ୟେର ମରାମରି େହଉଥିବା ସମୟେର େସ େଦଖା େଦଇ େସମାନ ୁ ମିଳନ
କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେରକହିେଲ,ଆେହ,ତୁ େ ମାେନ ପର ରଭାଇ,କାହିଁକି ଏକ-
ଆେରକ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ଅଛ? 27 କି ୁ େଯଉଁ ଜଣକ ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ
କରୁ ଥିଲା, େସ ତାହା ୁ େପଲିେଦଇ କହିଲା, କିଏ ତୁ କୁ ଆ ମାନ ଉପେର
ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ବିଚାରକ ରୂ େପ ନିଯୁ କଲା? 28କାଲି େଯପରି େସହି ମିସରୀୟ
ବ୍ୟି କୁ ବଧ କରିଥିଲ, େସପରି କି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ? 29ଏହି
କଥା ଶୁଣି େମାଶା ପଳାଇଯାଇ ମିଦୀୟନ େଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ େହେଲ; େସଠାେର
ତାହା ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ େହେଲ। 30 ପେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପୂ ର୍ ହୁ ଅେ ସୀନୟ
ପବର୍ ତର ପ୍ର ା ରେର ଜେଣ ଦୂତ େଗାଟିଏ ବୁଦାର ଅି ଶିଖାେର ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ। 31େମାଶା େସହି ଦୃଶ୍ୟ େଦଖି ଚମୃ ତ େହେଲ, ପୁଣି,ଭଲରୂ େପ େଦଖିବା
ନିମେ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାଣୀ େହଲା, 32 ଆେ
ତୁ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ଈଶ୍ବ ର, ଅବ୍ର ହାମ,ଇସ୍ ହାକ ଓଯାକୁବରଈଶ୍ବ ର। େସଥିେର
େମାଶା କି ଉଠି, ଭଲ ରୂ େପ େଦଖିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ। 33 ତାହାପେର
ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, ତୁ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ିପକାଅ, କାରଣ ତୁ େ େଯଉଁ
ାନେର ଠିଆ େହାଇଅଛ, ତାହା ପବିତ୍ର ଭୂ ମି। 34 ମିସରେର େମାହର େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଅଛି , ମୁଁ େସମାନ ର େକ୍ଲ ଶ ନି ୟ େଦଖିଅଛି ଓ େସମାନ ର
ଆ ର୍ ନାଦ ଶୁଣିଅଛି, ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ନିମେ ଓ ାଇ ଆସି ଅଛି,
ଆଉ ଏେବ ଆସ, ମୁଁ ତୁ କୁ ମିସରକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବି। 35 କିଏ ତୁ କୁ ଶାସନକ ର୍ ା
ଓ ବିଚାରକ ରୂ େପ ନିଯୁ କଲା େବାଲି କହି ଏହି େଯଉଁ େମାଶା ୁ େସମାେନ
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ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ, ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ବୁଦାେର ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିବା ଦୂତ ସହାୟତାେର
ଶାସକ ଓ ଉ ାରକ ର୍ ା କରି େପ୍ର ରଣ କେଲ। 36 ଏହି ବ୍ୟି ମିସର େଦଶ, ସୂଫ
ସାଗର ଓ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର ନାନା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ
କରି େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 37 ଏହି େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ୁ
କହିେଲ, ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ନିମେ େମାହର
ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ୁ ଉ କରିେବ। 38 ଏହି ବ୍ୟି ପ୍ର ା ର ମ ଳୀ
ମଧ୍ୟେର ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ତାହା ସହିତ କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତ ଓ ଆ ମାନ
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ମଧ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ଥିେଲ; େସ ତୁ ମାନ ୁ ଦାନ କରିବା ନିମେ
ଜୀବ ବାକ୍ୟସମୂହ ପ୍ର ା େହେଲ। 39ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ତାହା ର
ଆଜ୍ଞାବହ େହବାକୁ ଇ ା ନ କରି ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା
ହୃ ଦୟେର ମିସରକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, 40ଆ ମାନ ଆେଗଆେଗ
ଯିବା ନିମେ ଆ ମାନ ପାଇଁ େଦବତାମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କର, କାରଣ ଏହି େଯଉଁ
େମାଶା ଆ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ତାହା ପ୍ର ତି କଅଣ
ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ । 41 ଆଉ େସହି ସମୟେର େସମାେନ
େଗାଟିଏ େଗାବ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଏବଂ େସହି ପ୍ର ତିମା ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳି ଉ ଗର୍ କରି
ଆପଣା ଆପଣା ହ ନିମ ତ ବ ୁେର ଆନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 42 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ବିମୁଖ େହାଇ େସମାନ ୁ ଆକାଶବାହିନୀର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ,
େଯପରି ଭାବବାଦୀମାନ ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“ ‘େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ,

ପ୍ର ା ରେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପଶୁବଳି

ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିଥିଲ?
43ବରଂ ତୁ େ ମାେନ ଉପାସନା କରିବା ନିମେ େଯଉଁ ମୂ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିଥିଲ,

େସହି େମାଲଖର ତ ୁ ଓ େର ାନ୍ େଦବତାର ନକ୍ଷତ୍ର କୁ ତୁ େ ମାେନ େଘନି
ବହନ କଲ।

ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବାବିଲର ଆରପାଖକୁ ବ ୀ କରି ପଠାଇବି।’
44 ତୁ େ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖିଅଛ, ତଦନୁସାେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ୁ ନିମର୍ ାଣ କର

େବାଲି େମାଶା ୁ େଯ କହିଥିେଲ, ତାହା ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ ପ୍ର ା ରେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ୁ ପାଇଥିେଲ। 45 ଆଉ ଆ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷମାେନ ତାହା ପ୍ର ା େହାଇ, ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ ଜାତିମାନ ୁ
ବାହାର କରିେଦେଲ, େସହି ଜାତିମାନ ଅଧିକାରେର େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ
େନତୃ େର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଦାଉଦ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ରଖିେଲ। 46 ଦାଉଦ
ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର େହାଇ ଯାକୁବ ର ଈଶ୍ବ ର ନିମେ େଗାଟିଏ
ବାସ ାନ ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 47 କି ୁ ଶେଲାମନ ଈଶ୍ବ ର
ନିମେ େଗାଟିଏ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 48 ତଥାପି େଯ ମହାନ ଈଶ୍ବ ର, େସ
ହ ନିମ ତ ଗୃହେର ବାସ କରି ନାହିଁ, େଯପରି ଭାବବାଦୀ କହି ,
49 ‘ ଗର୍ ଆ ର ସି ଂହାସନ,

ପୃଥିବୀ ଆ ର ପାଦପୀଠ;
ପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିମେ କି ପ୍ର କାର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ?

କି ା ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ାନ କାହିଁ?
50ଆ ର ହ କଅଣ ଏହି ସମ ବିଷୟ ସୃି କରି ନାହିଁ?’
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51େହଦାି କମାେନ ପୁଣି,ଅସୁ ତିହୃ ଦୟଓକ ର୍ ବିଶି େଲାେକ,ଆପଣମାେନ
ସବର୍ ଦା ପବିତ୍ର ଆ ା ର ପ୍ର ତିେରାଧ କରୁ ଅଛି ;ଆପଣମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ
େଯପରି ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି। 52 ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ
ଆପଣମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ତାଡ଼ନା କରି ନ ଥିେଲ? େଯଉଁମାେନ େସହି
ଧାମ କ ବ୍ୟି ଆଗମନ ବିଷୟେର ପୂବର୍ ରୁ ଜଣାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସମାେନ
ବଧକେଲ;ଏେବଆପଣମାେନତାହା ୁ ଶତହ େରସମପର୍ ଣକରିବଧକରିଅଛି ;
53ଆପଣମାେନ ଦୂତମାନ ାରା ଆଦି ବ୍ୟବ ା ପାଇଥିେଲ, କି ୁ ତାହା ପାଳନ
କେଲ ନାହିଁ।”

ପ୍ର ରାଘାତେର ି ଫାନ ମୃତୁ ୍ୟ
54 ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣି େସମାେନ ଅତିଶୟ ରାଗିଗେଲ, ପୁଣି, ତାହା

ପ୍ର ତି ଦା କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 55 କି ୁ େସ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍
େହାଇ ଗର୍ ପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁେଲ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା ଓ ଯୀଶୁ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି କହିେଲ, 56 “େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଗର୍ କୁ
େଖାଲା େହାଇଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ୁ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଦଖୁଅଛି।” 57 କି ୁ େସମାେନ ଉ ରେର ଚି ାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍
ବ କେଲ, ଆଉ ଏକସ େର ତାହା ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ିେଲ, 58 ପୁଣି, େସମାେନ
ତାହା ୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିେଦଇ ପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ,
ସାକ୍ଷୀମାେନ ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବକ ପାଦ ପାଖେର ଆପଣା ଆପଣା ବ
ରଖିେଲ। 59 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ି ଫାନ ୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରୁ ଥିେଲ,
େସେତେବେଳ େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ, େମାହର ଆ ା ଗ୍ର ହଣ
କର।” 60 ପୁଣି, େସ ଆେ ାଇପଡ଼ି ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଏହି ପାପ
ଏମାନ ବିରୁ େର ଗଣନା କର ନାହିଁ। େସ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ର ା ପ୍ର ା େହେଲ।

8
ମ ଳୀ ଉପେର ଶାଉଲ େଦୗରା ୍ୟ

1 ଶାଉଲ, ି ଫାନ ହତ୍ୟାେର ଏକମତ ଥିେଲ। େସହି ଦିନ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରେର ଥିବା ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା; େସଥିେର େପ୍ର ରିତମାନ
ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟସମେ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ଓ ଶମିେରାଣ ଅ ଳ ସମୂହର ଚାରିଆେଡ଼
ଛି ଭି େହାଇଗେଲ। 2 ତଥାପି େକେତକ ଭ େଲାକମାେନ ି ଫାନ ୁ ସମାଧି
େଦଇ ତାହା ନିମେ ବହୁ ତ ବିଳାପ କେଲ। 3 କି ୁ ଶାଉଲ ଘେର ଘେର ପଶି
ବି ାସୀ ପୁରୁ ଷଓ ୀେଲାକମାନ ୁ ଟାଣିଆଣିକାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପକରିମ ଳୀକୁ
ଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଶମିେରାଣେର ଫିଲି ପ୍ର ଚାର
4େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ଛି ଭି େହାଇଥିେଲ, େସମାେନଚତୁ ଗେରଭ୍ର ମଣ

କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ। 5 ପୁଣି, ଫିଲି ଶମିେରାଣର ପ୍ର ଧାନ
ନଗରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନ ନିକଟେର ଖ୍ର ୀ ୁ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
6 ଆଉ େଲାକସମୂହ ଫିଲି କଥା ଶୁଣି ଓ େସ କରିଥିବା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ
େଦଖି ଏକଚି େର ତାହା କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରୁ ଥିେଲ। 7 କାରଣ ଅଶୁଚି
ଆ ାବି ଅେନକ େଲାକ ଠାରୁ େସହି ଆ ାଗୁଡ଼ାକ ଉ ରେର ଚି ାର କରି
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ବାହାରିଆସି ବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ଅେନକ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ଓ ଖ ସୁ େହେଲ।
8 େସଥିେର େସ ନଗରେର ମହା ଆନ େହଲା।

କୁହୁ କ ଶିେମାନ
9 କି ୁ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଏଥିପୂେବର୍ େସହି ନଗରେର କୁହୁ କକମର୍

କରି ନିଜକୁ ଜେଣ ମହାପୁରୁ ଷ େବାଲି କହି ଶମିେରାଣୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଆଚି ତ
କରୁ ଥିଲା; 10 ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ ଶି କୁ ମହାନ େବାଲି କୁହାଯାଏ, ସାନଠାରୁ ବଡ଼
ପଯର୍ ୍ୟ ସମେ ଏ େସହି େବାଲି କହି ତାହା ୁ ମାନ୍ୟ କରୁ ଥିେଲ। 11 େସମାେନ
ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରୁ ଥିବାର କାରଣ ଏହି େଯ, େସ ବହୁ କାଳ େହଲା ନିଜ କୁହୁ କକମର୍
ାରା େସମାନ ୁ ଆଚି ତ କରିଥିଲା। 12 କି ୁ ଫିଲି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ

ଖ୍ର ୀ ନାମ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାରୁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ
ତାହା କଥାେର ବି ାସ କେଲ, େସେତେବେଳ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଉଭୟ ବାି ଜିତ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13ଆଉ, ଶିେମାନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରି ବାି ଜିତ େହଲା ଓ
ଫିଲି ସାେଥ ସାେଥ ରହିଲା,ଆଉ ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ମହା ମହା ଆ ଯର୍ ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ
େଦଖି ଆଚି ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶମିେରାଣେର ପିତର ଓ େଯାହନ
14 ଶମିେରାଣର େଲାକମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି , ଏହା

େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମସହରେର ଥିବା େପ୍ର ରିତମାେନ ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ
େସମାେନ ପିତର ଓ େଯାହନ ୁ େସମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 15 େସମାେନ
ଯାଇ, େସହି େଲାକମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ
େସମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, 16 କାରଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ େସ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାରି ଉପେରଆସି ନ ଥିେଲ, େକବଳ େସମାେନପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେରବାି ଜିତ
େହାଇଥିେଲ। 17 େସେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କେଲ,
ଆଉ େସମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା େହେଲ। 18 େପ୍ର ରିତମାନ ର ହ ାପର୍ ଣ ାରା
ପବିତ୍ର ଆ ା ଆସୁଥିବା େଦଖି, ଶିେମାନ େସମାନ ୁ ଟ ା ଯାଚି କହିଲା, 19 େମାେତ
ମଧ୍ୟ ଏହି ଶି ଦିଅ ୁ, େଯପରି ମୁଁ େଯେକୗଣସି େଲାକ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରିବି,
େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ପାଇବ। 20 କି ୁ ପିତର ତାହାକୁ କହିେଲ, ତୁ ର ଟ ା ତୁ
ସହିତ ବିନ େହଉ, କାରଣ ତୁ େ ଟ ା ାରା ଈଶ୍ବ ର ଦାନ କିଣିବାକୁ ଭାବିଲ।
21 ଏହି ବିଷୟେର ତୁ ର ଅଂଶ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ସାକ୍ଷାତେରତୁ ର ହୃ ଦୟସରଳ ନୁେହଁ। 22ଅତଏବ,ତୁ ର ଏହି ଦୁ ପଣରୁ ମନ-
ପରିବ ର୍ ନ କରି ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େକଜାଣି ଅବା ତୁ ହୃ ଦୟର କ ନା
କ୍ଷମା େହାଇପାେର; 23 କାରଣ ତୁ େ ତି ବିଷେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ଅଧମର୍ ରୂ ପ
ବ ନେର ଆବ ଅଛ େବାଲି ମୁଁ େଦଖୁଅଛି। 24 େସଥିେର ଶିେମାନ ଉ ର କଲା,
ଆପଣମାେନ ଯାହା ଯାହା କହିେଲ, େସଥିରୁ େକୗଣସି ବିଷୟ େଯପରି େମା ପ୍ର ତି
ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାେନ େମା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ୁ।
25ଏହିପ୍ର କାେର େସମାେନସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଓପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟକହି ଶମିେରାଣୀୟମାନ
ଅେନକଗ୍ର ାମେର ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାର କରୁ କରୁ ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ।

ଫିଲି ଓ ଇଥିଓପିଆ ନପୁଂସକ
26 ପେର ପ୍ର ଭୁ ଜେଣ ଦୂତ ଫିଲି ୁ କହିେଲ, ଉଠ, ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର

େଯଉଁ ପଥ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ଗ ା ସହର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଅଛି, େସହି ପଥକୁ
ଯାଅ। ତାହା ମରୁ ଭୂ ମି। 27 େସଥିେର େସ ଉଠି ଗମନ କେଲ। ଆଉ େଦଖ,
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ଇଥିଓପିଆ େଦଶୀୟମାନ କା ାକୀ ନାମ୍ନ ୀ ରାଣୀ ର ଅଧୀନ ଜେଣ ଉ ପଦ
ପ୍ର ା ଇଥିଓପିଆର ନପୁଂସକ, େଯ ତାହା ସମ ଥିେଲ, େସ ଉପାସନା କରିବା
ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁଆସି ଥିେଲ; 28େସବାହୁ ଡ଼ି ଯାଉଯାଉଆପଣାରଥେର
ବସି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଶା ପାଠ କରୁ ଥିେଲ। 29 େସେତେବେଳ ପବିତ୍ର ଆ ା
ଫିଲି ୁ କହିେଲ, ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ରଥର ସା ଧର। 30 େସଥିେର ଫିଲି
େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସ ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଶା ପାଠ କରୁ ଥିବା ଶୁଣି ପଚାରିେଲ,
ଆପଣ ଯାହା ପାଠ କରୁ ଅଛି , ତାହା କଅଣ ବୁଝୁ ଅଛି ? 31 େସ କହିେଲ, େକହି
େମାେତ ବୁଝାଇ ନ େଦେଲ ମୁଁ କିପରି ବୁଝି ପାରିବି? ଆଉ, େସ ଫିଲି ୁ ରଥେର
ଚଢ଼ି ଆସି ଆପଣା ନିକଟେର ବସି ବାକୁ ବିନତି କେଲ। 32 ଶା ର େଯଉଁ ଅଂଶ େସ
ପାଠ କରୁ ଥିେଲ, ତାହା ଏହି,
“େସ େମଷ ତୁ ଲ୍ୟ ହତ େହବା ନିମେ ନିଆଗେଲ

ପୁଣି, େଲାମେ ଦକ ସ ୁଖେର େମଷଶାବକ େଯପରି ନୀରବ ରୁ େହ,
େସହିପରି େସ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ।

33ତାହା ଅବନତ େହବାେର ତାହା ଦ ଅପସାରିତ େହଲା;
ତାହା ବଂଶ କିଏ ବ ର୍ ନା କରିପାରିବ?
କାରଣ ତାହା ପ୍ର ାଣ ପୃଥିବୀରୁ ଅପସାରିତ େହଲା।”

34 ନପୁଂସକ ଉ ର େଦଇ ଫିଲି ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ଆପଣ ୁ ନିେବଦନ କେର,
ଭାବବାଦୀ କାହା ବିଷୟେର ଏ କଥା କହି ? ଆପଣା ବା ଆଉ କାହା ବିଷୟେର?
35 େସଥିେର ଫିଲି ମୁଖ ଫିଟାଇ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆର କରି ତାହା
ନିକଟେର ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେଲ। 36ଆଉ େସମାେନ ପଥେର ଯାଉ
ଯାଉ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଜଳାଶୟ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ; େସଥିେର ନପୁଂସକ
କହିେଲ, ଏଠାେର ତ ଜଳ ଅଛି, େମାହର ବାି ଜିତ େହବା ନିମେ କଅଣ ବାଧା
ଅଛି? 37 [ଫିଲି କହିେଲ, ଆପଣ ସମ ଅ ଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ବି ାସ
କରି , ତାହାେହେଲ େହାଇପାେର। େସଥିେର େସ ଉ ର େଦେଲ, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
େଯ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , ଏହା ମୁଁ ବି ାସ କରୁ ଅଛି।] 38 ପୁଣି, େସ ରଥ ଠିଆ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଆଉ ଫିଲି ଓ ନପୁଂସକ ଉଭୟ ଜଳ ଭିତରକୁ ଓ ାଇଗେଲ,
ଆଉ ଫିଲି ତାହା ୁ ବାି େଦେଲ। 39 େସମାେନ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସେ
ପ୍ର ଭୁ ର ଆ ା ଫିଲି ୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ନପୁଂସକ ତାହା ୁ ଆଉ େଦଖିେଲ
ନାହିଁ; ତଥାପି େସ ଆନ କରୁ କରୁ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲିଗେଲ। 40 କି ୁ ଫିଲି
ଅଷ୍ େଦାଦ୍ ନାମକ ନଗରେର େଦଖାଗେଲ, ଆଉ େସ ଯାଉ ଯାଉ ନଗେର ନଗେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରି କାଇସରିୟାେର ଯାଇ ପହି େଲ।

9
ଶାଉଲ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
(େପ୍ର ରିତ 22:6-16; 26:12-18)

1 କି ୁ ଶାଉଲ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ପ୍ର ଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନ ବିରୁ େର ଭୟ ଓ
ପ୍ର ାଣନାଶର କଥା କହି ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ ଗେଲ, 2 ପୁଣି, ଏହି ମାଗର୍ ର
େଯେକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ୀର େଦଖା ପାଆି , େସମାନ ୁ େଯପରି ବା ି ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ ଆଣି ପାରି , ଏଥିସକାେଶ ଦେ ଶକର ସମ ସମାଜଗୃହ ନିକଟକୁ
ତାହା ଠାରୁ ପତ୍ର ମାଗିେଲ। 3 ପେର େସ ଯାଉ ଯାଉ ଦେ ଶକର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ହୁ ଅେ ଅକ ାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆେଲାକ ତାହା ଚାରିଆେଡ଼ ଚମକି ଉଠିଲା।
4 େସଥିେର େସ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଯାଇ ତାହା ପ୍ର ତି ଉ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିେଲ, “େହ
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ଶାଉଲ, େହ ଶାଉଲ କାହିଁକି ଆ କୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ?” 5 େସ କହିେଲ,
େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ କିଏ? ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ୁ ତୁ େ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ,
ଆେ େସହି ଯୀଶୁ।” 6 “କି ୁ ଉଠ, ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କର, ଆଉ ତୁ କୁ
କଅଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା କୁହାଯିବ।” 7 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହା
ସା େର ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିେଲ, େସମାେନ େସହି ଶ ଶୁଣି କାହାରିକୁ ନ େଦଖିବାରୁ
ଅବାକ୍ େହାଇ ରହିେଲ। 8 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଭୂ ମିରୁ ଉଠି େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଆଖି
ଫିଟାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ କିଛି େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସମାେନ
ତାହା ହାତ ଧରି ତାହା ୁ ଦେ ଶକ ସହରକୁ େଘନିଗେଲ। 9ଆଉ, େସ ତିନି ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ଦୃି ହୀନ େହାଇରହିେଲ, ପୁଣି, କିଛି ଖାଇେଲନାହିଁ କି ପିଇେଲନାହିଁ।
10 ଦେ ଶକେର ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ; ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦଇ କହିେଲ, “ହନନୀୟ।” େସ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ଆଜ୍ଞା କରିବା େହଉ ।ୁ
11େସଥିେରପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଉଠ,ସଳଖନାମକପଥକୁଯାଇ ଯିହୂଦାର
ଗୃହେର ତାଷର୍ ସହରର ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ର ଅନୁସ ାନ କର;
କାରଣ େଦଖ, େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି; 12ଆଉ, େସ େଯପରି ଦୃି ପ୍ର ା ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଆସି ତାହା ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ
କରୁ ଅଛି େବାଲି େସ ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି।” 13 କି ୁ ହନନୀୟ ଉ ର େଦେଲ,
ପ୍ର ଭୁ , ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଆପଣ ସାଧୁମାନ ପ୍ର ତି ଏହି େଲାକ େଯ େକେତ
ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଅେନକ ଠାରୁ ଏହି େଲାକ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛି।
14ଆଉ,ଏହି ାନେର େଯେତ େଲାକଆପଣ ନାମେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , େସମାନ ୁ
ବା ି ବା ନିମେ େସ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ପାଖରୁ କ୍ଷମତା ପାଇଅଛି। 15 କି ୁ
ପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ; କାରଣ େସ ଅଣଯିହୁ ଦୀ, ରାଜା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସ ାନମାନ ସ ୁଖେରଆ ରନାମ ବହନକରିବା ନିମେ ଆ ରଜେଣ
ମେନାନୀତ ପାତ୍ର ଅେଟ; 16 େଯଣୁ ଆ ର ନାମ ସକାେଶ ତାହାକୁ େଯ
େକେତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଆେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା।”
17 େସଥିେର ହନନୀୟ ପ୍ର ାନ କରି େସହି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ପୁଣି, ତାହା
ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରି କହିେଲ, ଶାଉଲ ଭାଇ, ପ୍ର ଭୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ଯୀଶୁ ତୁ ର
ଆସୁଥିବା ପଥେର ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ, ତୁ େ େଯପରି ଦୃି ପ୍ର ା ହୁ ଅ ଓ ପବିତ୍ର
ଆ ାେରପରିପୂ ର୍ ହୁ ଅ,ଏଥିନିମେ େସ େମାେତ େପ୍ର ରଣକରିଅଛି । 18େସହିକ୍ଷଣି
ତାହା ଆଖିରୁ କାତି ପରି କଅଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ େସ ଦୃି ପାଇେଲ; ପୁଣି, େସ ଉଠି
ବାି ଜିତ େହେଲ, 19ଆଉ େସ େଭାଜନ କରି ବଳ ପାଇେଲ। ଏଥିଉ ାେର େସ
ଦେ ଶକେର ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ େକେତକ ଦିନ ରହିେଲ;

ଦେ ଶକେର ଶାଉଲ ପ୍ର ଚାର
20 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯ ଈଶ୍ବ ର ର ପୁତ୍ର , ଏହା େସ ଅବିଳ େର ସମାଜଗୃହ

ସମୂହେର େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 21 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ତାହା କଥା
ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ସମେ ଆଚି ତ େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହି ନାମ ଧରି
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ େଯ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ବିନ କରୁ ଥିଲା,ଆଉ
େଯପରି େସମାନ ୁ ବା ି ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ େଘନିଯାଇପାେର, େସହି
ଅଭିପ୍ର ାୟେରଏହି ାନକୁଆସି ଥିଲା,ଏ କି େସହି ନୁେହଁ? 22 କି ୁ,ଶାଉଲଅଧିକତର
ଶି ଶାଳୀ େହାଇଉଠିେଲ, ପୁଣି,ଏ େଯଖ୍ର ୀ ,ଏହା ପ୍ର ମାଣକରି ଦେ ଶକନିବାସୀ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ନିରୁ ର କରିେଦଉଥିେଲ। 23 ଅେନକ ଦିନ ଗତ େହଲା ଉ ାେର
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ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ମ ଣା କେଲ; 24 କି ୁ େସମାନ ର
ଚକ୍ର ା ଶାଉଲ ର କ ର୍ େଗାଚର େହଲା। ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ତାହା ୁ ବଧ
କରିପାରି , ଏଥିନିମେ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଗର ାରସବୁ ଜଗି ରହିେଲ, 25 କି ୁ
ତାହା ର ଶିଷ୍ୟମାେନରାତି୍ର କାଳେରତାହା ୁ େଘନି େଗାଟିଏ େଟାେକଇେରପ୍ର ାଚୀର
େଦଇ ତଳକୁ ଓ ାଇେଦେଲ।

ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଶାଉଲ
26 ପେର େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ମିଶିବାକୁ େଚ ା

କରୁ ଥିେଲ; ମାତ୍ର େସ େଯ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ବି ାସ ନ କରି ସମେ ତାହା ୁ
ଭୟ କରୁ ଥିେଲ। 27 କି ୁ ବ ର୍ ା ତାହା ୁ ସ େର େଘନି େପ୍ର ରିତମାନ ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ବାଟେର େସ କିପରି ପ୍ର ଭୁ ର ଦଶର୍ ନ ପାଇଥିେଲ ଓ େସ େଯ
ତାହା ସହିତ କଥା କହିଥିେଲ, ଆଉ କିପ୍ର କାେର େସ ଦେ ଶକେର ଯୀଶୁ
ନାମେର ସାହସପୂବର୍ କ ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ, ଏହିସବୁ େସ େସମାନ ନିକଟେର
ବ ର୍ ନା କେଲ। 28ଆଉ, େସ େସମାନ ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମସହରେରଗମନାଗମନ
କରି, 29 ପ୍ର ଭୁ ର ନାମ ସାହସପୂବର୍ କ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େସ
ଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁ ଦୀମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା ଓ ତକର୍ ବିତକର୍ କରୁ ଥିେଲ, କି ୁ
େସମାେନ ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ େଚ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 30 ତାହା
ଜାଣି ପାରି ଭାଇମାେନ ତାହା ୁ କାଇସରିୟାକୁ େଘନିଯାଇ ତାଷର୍ କୁ ପଠାଇେଦେଲ।
31 ଏହି ପ୍ର କାେର ସମୁଦାୟ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ, ଗାଲିଲୀ ଓ ଶମିେରାଣ ମ ଳୀ
ନି ାପ୍ର ା େହାଇ ଓ ପ୍ର ଭୁ ର ଭୟେର ଆଚରଣ କରି ଶାି େଭାଗ କେଲ, ପୁଣି,
ପବିତ୍ର ଆ ା ସାହାଯ୍ୟେର ବୃି ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଲୂଦ ଓ ଯାେଫାେର ପିତର
32 ଇତିମଧ୍ୟେର ପିତର ସମ ଅ ଳ ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ ଲୂଦ ନଗରବାସୀ

ସାଧୁମାନ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି େଲ। 33 େସ ାନେର େସ ଏନୀୟ ନାମକ ଜେଣ
େଲାକ ର େଦଖାପାଇେଲ, େସ ଆଠ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ; ତାହା ୁ
ପକ୍ଷାଘାତ େହାଇଥିଲା। 34 ପିତର ତାହା ୁ କହିେଲ, ଏନୀୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ତୁ କୁ
ସୁ କରୁ ଅଛି ; ଉଠ, ତୁ ର େଶଯ ସଜାଡ଼। େସଥିେର େସ େସହିକ୍ଷଣି ଉଠିେଲ।
35ଆଉ, ଲୂଦ ଓ ଶାେରାଣନିବାସୀ ସମେ ତାହା ୁ େଦଖି ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରିେଲ।
36 ଯାେଫା ସହରେର ଟାବୀଥା ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟା ଥିେଲ, ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହି
ନାମର ଅଥର୍ ଦକର୍ ା। େସ ନାନା ସ ମର୍ ଓ ଦାନ-କି୍ର ୟାେର ପୂ ର୍ ଥିେଲ। 37 େସହି
ସମୟେର େସ ପୀଡ଼ିତା େହାଇ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ
ାନ କରାଇ େଗାଟିଏ ଉପର େକାଠରୀେର ଶୁଆଇେଦେଲ। 38 ପୁଣି, ଲୂଦ ଯାେଫା
ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ପିତର େସଠାେର ଅଛି େବାଲି ଶୁଣି,
ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା ନିେବଦନ କେଲ, ଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ବିଳ କର ୁ ନାହିଁ। 39 ଏଣୁ ପିତର ଉଠି େସମାନ
ସା େର ଗେଲ। େସ ଆସେ , େସମାେନ ତାହା ୁ େସହି ଉପର େକାଠରୀକୁ
େଘନିଗେଲ, ଆଉ ବିଧବାମାେନ ସମେ ତାହା ୁ େଘରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ , ଦକର୍ ା
େସମାନ ସା େର ଥିବା ସମୟେରେଯଉଁସବୁ ଅ ରଖା ଓବ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିଥିେଲ,
େସହିସବୁ େଦଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 40 କି ୁ, ପିତର ସମ ୁ ବାହାର କରିେଦଇ
ଆ ୁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ପୁଣି, ଶବ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିପଡ଼ି କହିେଲ, ଟାବୀଥା, ଉଠ।
େସଥିେର େସଆଖି େମଲା କେଲ,ଆଉ ପିତରକୁ େଦଖି ଉଠି ବସି େଲ। 41 ପୁଣି, େସ
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ହାତ େଦଇ ତାହା ୁ ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ସାଧୁମାନ ୁ ଓ ବିଧବାମାନ ୁ ଡାକି ତାହା ୁ
ଜୀବିତ େଦଖାଇେଲ। 42 ଏହି କଥା ଯାେଫା ସହରର ସବୁଆେଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଓ
ଅେନେକ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ। 43 ପୁଣି, ପିତର ଅେନକ ଦିନ ଯାେଫା
ସହରେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମର୍ କାରକ ସହିତ ବାସ କେଲ।

10
ପିତର ଓ କ ଲୀୟ

1 କାଇସରିୟା ସହରେର କ ଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଥିେଲ, େସ
ଇତାଲିକ ନାମକ େସୖନ୍ୟଦଳର ଜେଣ ଶତ-େସନାପତି ଥିେଲ; 2 େସ ଜେଣ ଭ ,
ଆଉ ସପରିବାରେର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରୁ ଥିେଲ। େସ େଲାକମାନ ୁ ବହୁ ତ ଦାନ
େଦଉଥିେଲ,ଆଉ ସବର୍ ଦା ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ। 3 ଦିେନ ଅପରା
ପ୍ର ାୟ ତିନି ଘ ା ସମୟେର େସ ରୂ େପ େଗାଟିଏ ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ, େଯପରି
ଈଶ୍ବ ର ର ଜେଣ ଦୂତ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହୁ ଅଛି , େହ କ ଲୀୟ। 4 େସ
େସଥିେର ତାହା ପ୍ର ତି ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ ଭୀତ େହାଇ କହିେଲ, େହ ପ୍ର ଭୁ
କଅଣ? େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ଦାନସବୁ ରଣାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ
ଊ ର୍ େର ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ଉଠିଅଛି। 5 ଏେବ ତୁ େ ଯାେଫା ସହରକୁ େଲାକ
ପଠାଇ ଶିେମାନ ୁ ଡକାଇ ଆଣ, ତାହା ଉପନାମ ପିତର; 6 େସ ଶିେମାନ ନାମକ
ଜେଣ ଚମର୍ କାରକ ଅତିଥି ରୂ େପ ବାସ କରୁ ଅଛି , ତାହା ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳେର।
7ତାହା ସା େର କଥା କହୁ ଥିବା ଦୂତ ଗଲା ପେର େସଆପଣା ଗୃହର ଦାସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ୁ , ପୁଣି, ତାହା ର େସବା କରୁ ଥିବା େସୖନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଭ େସୖନ୍ୟକୁ ଡାକିେଲ, 8ଆଉ େସମାନ ୁ ସମ କଥା ବୁଝାଇ ଯାେଫା ସହରକୁ
ପଠାଇେଲ।

ପିତର ଦଶର୍ ନ
9 ପରଦିନ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ େଯେତେବେଳ େସହି ନଗରର ନିକଟବ ର୍ ୀ

େହେଲ, େସେତେବେଳ ପିତର ପ୍ର ାୟ ଦିନ ବାର ଘ ା ସମୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା
ନିମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ, 10ଆଉ େସ କୁ୍ଷଧିତ େହାଇ ଖାଇବାକୁ ଇ ା କେଲ,
କି ୁ େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସ ମୂ ତ େହାଇ ଦଶର୍ ନ
େଦଖିେଲ, 11ଆକାଶ େଖାଲା େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େଗାଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛି,
େଯପରି େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି େକାଣେର ଧରା େହାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ
ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି; 12 େସଥିେର ପୃଥିବୀର ସବୁପ୍ର କାର ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ପ୍ର ାଣୀ,
ସରୀସୃପଓଆକାଶରପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକଅଛି । 13ଆଉ,ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା,
“େହ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଖାଅ।” 14 କି ୁ ପିତର କହିେଲ, ନାହିଁ, ପ୍ର ଭୁ ,
ମୁଁ େକେବେହେଲ େକୗଣସି ଅପବିତ୍ର ଓ ଅଶୁଚି ପଦାଥର୍ ଖାଇ ନାହିଁ। 15 ପୁଣି,
ି ତୀୟ ଥର ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ଶୁଚି କରିଅଛି ,
ତାହା ତୁ େ ଅଶୁଚି େବାଲି ନ କୁହ।” 16 ଏହି ପ୍ର କାର ତିନି ଥର େହଲା, ଆଉ
ସେ ସେ େସହି ପାତ୍ର ଟି ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। 17 ପିତର େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ
ପାଇଥିେଲ, େସଥିର ଅଥର୍ କଅଣ, ତାହା ଭାବି େସ ଅବାକ୍ େହଉଥିବା ସମୟେର,
େଦଖ, କ ଲୀୟ େପ୍ର ରିତ େଲାକମାେନ ଶିେମାନ ଗୃହର ଅନୁସ ାନ କରି
ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ପିତର ଉପନାମପ୍ର ା ଶିେମାନ େସଠାେର ଅତିଥି
ରୂ େପ ବାସ କରୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଡାକି ପଚାରିେଲ। 19 ପିତର େସହି
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ଦଶର୍ ନ ବିଷୟ ଚି ା କରୁ ଥିବା ସମୟେର ଆ ା ତାହା ୁ କହିେଲ, େଦଖ, ତିନି
ଜଣ େଲାକ ତୁ କୁ େଖାଜୁଅଛି । 20 ଉଠ, ତଳକୁ ଯାଇ କିଛି ସେ ହ ନ କରି
େସମାନ ସା େର ଯାଅ, କାରଣ ଆେ େସମାନ ୁ ପଠାଇଅଛୁ। 21 େସଥିେର
ପିତର େସହି େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଓ ାଇ ଆସି କହିେଲ, େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ
ଯାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ େସହି। ତୁ ମାନ ଆସି ବାର କାରଣ କଅଣ? 22 େସମାେନ
କହିେଲ, କ ଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ ଶତ-େସନାପତି, େଯ ଧାମ କ ବ୍ୟି ଓ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରି , ପୁଣି, ସମ ଯିହୁ ଦୀ ଜାତି ନିକଟେର ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ର ା , େସ
ନିଜ ଗୃହକୁ ଆପଣ ୁ ଡକାଇପଠାଇ ଆପଣ ଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମେ ପବିତ୍ର
ଦୂତ ାରା ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପାଇଅଛି । 23 େସଥିେର େସ େସମାନ ୁ ଭିତରକୁ ଡାକି
େନଇ େସମାନ ର ଆତିଥ୍ୟ କେଲ। ତହିଁ ଆରଦିନ େସ ଉଠି େସମାନ ସହିତ
ପ୍ର ାନ କେଲ, ପୁଣି, ଯାେଫା ସହରନିବାସୀ ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ
ତାହା ସା େର ଗେଲ।

କ ଲୀୟ ଘେର ପିତର
24 ପରଦିନ େସମାେନ କାଇସରିୟାେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଆଉ କ ଲୀୟ

ଆପଣା ଆ ୀୟ ଓ ନିକଟ ବୁ ମାନ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ଅେପକ୍ଷାେର
ଥିେଲ। 25 ପିତର ପ୍ର େବଶ କରେ କ ଲୀୟ ତାହା ୁ େଭଟି ଚରଣ ତେଳ
ପଡ଼ି ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 26 କି ୁ ପିତର ତାହା ୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, ଠିଆ ହୁ ଅ;
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ। 27 େସଥିେର େସ ତାହା ସା େର ଆଳାପ କରୁ କରୁ
ଭିତରକୁ ଯାଇ େଦଖିେଲ, ଅେନକ େଲାକ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଅଛି , 28 ଆଉ େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, େକୗଣସି ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସା େର ମିଶିବା କି ା ତାହା ପାଖକୁ
ଯିବା ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ ପକ୍ଷେର କିପରି ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ,ତାହା ଆପଣମାେନଜାଣି ;
ତଥାପି େକୗଣସି େଲାକକୁ ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି େବାଲି ନ କହିବାକୁ ଈଶ୍ବ ର େମାେତ
େଦଖାଇଅଛି । 29 େସଥିପାଇଁ େମାେତ ଆ ାନ କରାଯିବା ମାେତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପି
ନ କରି ଆସି ଲି। ଏଣୁ ମୁଁ ପଚାେର, କି ନିମେ ଆପଣମାେନ େମାେତ ଡକାଇଅଛି ?
30 କ ଲୀୟ କହିେଲ, ଚାରି ଦିନ ପୂେବର୍ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ମୁଁ ଆପଣା
ଗୃହେର ଅପରା ତିନି ଘ ା ସମୟର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିଲି; ଆଉ େଦଖ ,ୁ ଉ ଳବ
ପରିହିତ ଜେଣ ବ୍ୟି େମା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, କ ଲୀୟ, ତୁ ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣାଯାଇଅଛି, 31 ପୁଣି, ତୁ ର ଦାନସବୁ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ରଣ
କରାଯାଇଅଛି। 32ଅତଏବ ଯାେଫା ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପ୍ର ା
ଶିେମାନ ୁ ପାଖକୁ ଡକାଇଆଣ, େସସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଶିେମାନଚମର୍ କାରକ ଗୃହେର
ଅତିଥି ରୂ େପ ବାସ କରୁ ଅଛି । 33 ଏନିମେ ମୁଁ ଅବିଳ େର ଆପଣ ନିକଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇଲି, ଆଉ ଆପଣ େଯ ଆସି ଅଛି , ଭଲ କରିଅଛି । ଅତଏବ ପ୍ର ଭୁ
ଆପଣ ୁ ଯାହାସବୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି , ତାହା ଶୁଣିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ
ସମେ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ ଅଛୁ। 34 େସଥିେର ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ
କହିେଲ, ପ୍ର କୃତେର ବ ର୍ ମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି େଯ ଈଶ୍ବ ର ପକ୍ଷପାତ କରି ନାହିଁ,

ପିତର ଶିକ୍ଷା
35 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାତିେର େଯ େକହି ତାହା ୁ ଭୟ କରି ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େସ

େଯତାହା ନିକଟେରଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁ ଅଛି। 36େସ ତଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ାରା ଶାି ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ନିକଟକୁ ଏହି

ବାକ୍ୟ େପ୍ର ରଣ କେଲ; େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସମ ର ପ୍ର ଭୁ । 37ଆପଣମାେନ ଜାଣି
େଯ ବାି ଜକ େଯାହନ ାରା ପ୍ର ଚାରିତ ବାି ସମୟ ପେର େସହି ସୁସ ାଦ
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ଗାଲିଲୀରୁ ଆର କରି ସମଗ୍ର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି,
38ଅଥର୍ ାତ୍ ନାଜରିତୀୟଯୀଶୁ କଥା, କିପରିଈଶ୍ବ ରତାହା ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଓଶି େର
ଅଭିଷି କେଲ, ଆଉ େସ ମ ଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଓ ଶୟତାନ କ ର୍ୃ କ ପ୍ର ପୀଡ଼ିତ
ସମ େଲାକ ୁ ସୁ କରୁ କରୁ ସବର୍ ତ୍ର ଭ୍ର ମଣ କେଲ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତାହା
ସହବ ର୍ ୀ ଥିେଲ। 39 ପୁଣି, େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ େଦଶ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର
ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କେଲ, ଆେ ମାେନ େସହି ସମ ର ସାକ୍ଷୀ; ତାହା ୁ େସମାେନ
କଶେର ଟ ାଇ ବଧ କେଲ। 40ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର ତୃ ତୀୟ ଦିବସେରଉଠାଇ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ
େହବାକୁ େଦେଲ; 41 ସମ େଲାକ ର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ େହବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଈଶ୍ବ ର ାରା ପୂବର୍ ନିରୂ ପିତ ସାକ୍ଷୀ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ
େହବାକୁ େଦେଲ। େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପେର ଆେ ମାେନ ତାହା
ସହିତ େଭାଜନପାନ କଲୁ, 42 ଆଉ େଲାକମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ,
ପୁଣି, ମୃତ ଓ ଜୀବିତମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା େହବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ନିଯୁ
କରିଅଛି େବାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ େସ ଆ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 43 େଯ େକହି
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ େଯ ତାହା ନାମେର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା
ସମ ଭାବବାଦୀ ତାହା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି ।

ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପବିତ୍ର ଆ ା ଲାଭ
44 ପିତର ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟେର େଯେତ େଲାକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ,

େସହି ସମ ଉପେର ପବିତ୍ର ଆ ା ଅବତରଣ କେଲ। 45 େସଥିେର ପିତର
ସହିତ ଆଗତ ସୁ ତ ବି ାସୀମାେନ ସମେ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଉପେର ସୁ ା
ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନ ବୃି କରାଯିବା େଦଖି ଆଚି ତ େହେଲ; 46 କାରଣ
େସମାେନ େସମାନ ୁ ବିଭି ଭାଷାେରକଥା କହୁ ଥିବା ଓଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଥିବା
ଶୁଣୁଥିେଲ। 47 େସେତେବେଳ ପିତର ଉ ର େଦେଲ, ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଆ ମାନ ପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା କରିଅଛି , ଏମାେନ େଯପରି ବାି ଜିତ ନ
ହୁ ଅି , େସଥିନିମେ କଅଣ େକହି ଜଳକୁ ନିେଷଧ କରିପାରିବ? 48 ପୁଣି, େସ
େସମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ବାି େନବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ। ପେର
େସମାେନ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ।

11
ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଳୀେର ପିତର ବିବୃତି

1 ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି , ଏହା
େପ୍ର ରିତମାେନ ଓ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ଥିବା ଭାଇମାେନ ଶୁଣିେଲ। 2 ଆଉ,
େଯେତେବେଳ ପିତର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ ସୁ ତି
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିେଲ, 3ତୁ େ ଅସୁ ତି ବି ାସୀମାନ
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି େସମାନ ସହିତ େଭାଜନ କରିଅଛ। 4 କି ୁ ପିତର
ବିଷୟଟିର ସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଆର କରି କହିେଲ, 5 ମୁଁ ଯାେଫା ନଗରେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିଲି ଏବଂ ମୂ ତ େହାଇ ଏହି ଦଶର୍ ନ ପାଇଲି, େଗାଟିଏ ପାତ୍ର
ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, େଯପରି େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି େକାଣେର ଧରା େହାଇ
ଆକାଶରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି, 6ଆଉ ତାହା େମା ପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ଲା; ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି
ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ ଚି ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ େସଥିେର ପୃଥିବୀର ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ
ପ୍ର ାଣୀ, ବନ୍ୟ-ପଶୁ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁ େଦଖିଲି, 7 ପୁଣି, େମାେତ
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କୁହାଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, “େହ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି
େଭାଜନ କର।” 8 କି ୁ ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ପ୍ର ଭୁ , ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି ବ ୁ େମାହର
ମୁଖେର େକେବେହେଲ ପ୍ର େବଶ କରି ନାହିଁ। 9 କି ୁ ି ତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ
େଗାଟିଏ ର ଉ ର େଦଲା, “ଈଶ୍ବ ର ଯାହା ଶୁଚି କରିଅଛି , ତୁ େ ତାହା
ଅଶୁଚି େବାଲି ନ କୁହ।” 10 ଏହି ପ୍ର କାେର ତିନି ଥର େହଲା, ପେର ସମ
ପୁନବର୍ ାର ଆକାଶକୁ ନିଆଗଲା। 11 ପୁଣି, େଦଖ ,ୁ େସହିକ୍ଷଣି ତିନି ଜଣ େଲାକ,
ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥିଲୁ, େସଥିର ସ ୁଖେରଆସି ଠିଆ େହେଲ, େସମାେନ
କାଇସରିୟାରୁ େମା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ େହାଇଥିେଲ। 12 ପୁଣି, କିଛି ସେ ହ ନ
କରି େସମାନ ସା େର ଯିବା ନିମେ ଆ ା େମାେତ କହିେଲ। ଆଉ, ଏହି ଛଅ
ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ େମା ସା େର ଗେଲ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େସହି ବ୍ୟି ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କଲୁ। 13 େସ କିପରି ଜେଣ ଦୂତ ର ଦଶର୍ ନ ପାଇଥିେଲ, ତାହା ଆ ମାନ ୁ
ଜଣାଇେଲ, େସହି ଦୂତ କିପରି ତାହା ଗୃହେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, ଯାେଫା
ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପ୍ର ା ଶିେମାନ ୁ ଡକାଇ ଆଣ; 14 େଯ
ସମ ବାକ୍ୟ ାରା ତୁ େ ଓ ତୁ ର ସମ ପରିବାର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ, େସ
ତୁ କୁ େସହିସବୁ କହିେବ। 15ପେର ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ଥମେର ଆ ମାନ ଉପେର ଅବତରଣ କଲା ପରି େସମାନ
ଉପେର ସୁ ା ଅବତରଣ କେଲ। 16 େସେତେବେଳ ପ୍ର ଭୁ ଉ ଏହି ବାକ୍ୟ
େମାହର ରଣେର ପଡ଼ିଲା, “େଯାହନ ଜଳେର ବାି େଦେଲ ସତ, କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ବାି ଜିତ େହବ।” 17 ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ କରିବା ସମୟେର ଈଶ୍ବ ର େଯପରି ଆ ମାନ ୁ
ଦାନ େଦଇଥିେଲ, େସହିପରି େଯେବ େସମାନ ୁ ସୁ ା ସମାନ ଦାନ େଦେଲ, ମୁଁ
କିଏ େଯ ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରିପାରିଥାି ? 18 ଏହି ସମ କଥା ଶୁଣିବାରୁ
େସମାେନ ନିରୁ ର େହେଲ ଓ ଈଶ୍ବ ର ର ପ୍ର ଶଂସା କରି କହିେଲ, େତେବ ଈଶ୍ବ ର
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନପ୍ର ାି ନିମେ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ଦାନ କରିଅଛି ।

ଆି ୟଖିଆର ମ ଳୀ
19ଇତିମଧ୍ୟେର ି ଫାନ ସକାେଶଘଟିଥିବା େକ୍ଲ ଶ େହତୁ େଯଉଁମାେନ ଛି ଭି

େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ ଅ ଳ, ସାଇପ୍ର ସ୍ ୀପ ଓ ଆି ୟଖିଆ
ସହର ପଯର୍ ୍ୟ ଭ୍ର ମଣ କରି େକବଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ବିନା ଆଉ କାହାରି ନିକଟେର
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ନ ଥିେଲ। 20 କି ୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ସାଇପ୍ର ସ୍
ଓ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ଆି ୟଖିଆକୁ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ କଥା କହି
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 21ଆଉ େସମାନ ସହିତ
ପ୍ର ଭୁ ର ହ ଥିଲା, ପୁଣି, ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବି ାସ କରି ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି
େଫରିେଲ। 22 େସମାନ ବିଷୟକ ସ ାଦ ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଳୀର କ ର୍ େଗାଚର
େହଲା, େସଥିେର େସମାେନ ଆି ୟଖିଆ ପଯର୍ ୍ୟ ବ ର୍ ା ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ।
23 େସ ଉପି ତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ର ଅନୁଗ୍ର ହ େଦଖି ଆନ ି ତ େହେଲ, ଆଉ
େଯପରି େସମାେନ ହୃ ଦୟର ଏକାଗ୍ର ତାେର ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଆସ େହାଇ ରୁ ହି ,
େସଥିନିମେ ସମ ୁ ଉ ାହ େଦେଲ; 24 କାରଣ େସ ଜେଣ ଉ ମ ବ୍ୟି ,
ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ ବି ାସେର ପରିପୂ ର୍ ଥିେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର ଅେନକ ଅେନକ
େଲାକ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ସଂଯୁ େହେଲ। 25 ପେର େସ ଶାଉଲ ୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ
ତାଷର୍ କୁ ବାହାରିଗେଲ, 26 ପୁଣି, େସ ତାହା ୁ ପାଇ ଆି ୟଖିଆକୁ େଘନି ଆସି େଲ।
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େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ମ ଳୀର ସହିତ ରହି ଅେନକ େଲାକ ୁ ଶିକ୍ଷା
େଦେଲ, ପୁଣି, ଆି ୟଖିଆେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର ଥମେର ଖ୍ର ୀି ୟାନ େବାଲି ନାମିତ
େହେଲ। 27 େସହି ସମୟେର େକେତକ ଜଣ ଭାବବାଦୀ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ
ଆି ୟଖିଆକୁ ଆସି େଲ। 28 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଉଠି
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ମହାଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିବ େବାଲି ଆ ା ାରା ଜଣାଇେଲ; ତାହା
କ୍ଲ ାଉଦିଅ ସମୟେର ଘଟିଲା। 29 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଶି ଅନୁସାେର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶ ନିବାସୀ ଭାଇମାନ ନିମେ ସାହାଯ୍ୟ େପ୍ର ରଣ
କରିବାକୁ ି ର କେଲ, 30 ଆଉ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା କରି ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ
ହ େର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

12
ଯାକୁବ ହତ ଓ ପିତର ବ ୀ

1ପ୍ର ାୟ େସହି ସମୟେର େହେରାଦ ରାଜା ମ ଳୀର େକେତକଜଣ ୁ ଅତ୍ୟାଚାର
କରିବା ନିମେ ହ େକ୍ଷପ କେଲ। 2 େସ େଯାହନ ଭାଇ ଯାକୁବ ୁ ଖ େର ବଧ
କେଲ। 3ଆଉ ଯିହୁ ଦୀ େନତାମାନ ୁ େସଥିେର ସ ୁ େହବାର େଦଖି େସ ପିତର ୁ
ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। େସହି ସମୟେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍
ଥିଲା। 4ପେର େସ ତାହା ୁ ଧରି କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କେଲ, ପୁଣି, ନି ାର ପବର୍
ଉ ାେର େସ ତାହା ୁ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମେ ମନ
କରି ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦଳେର ଚାରି ଜଣ େଲଖାଏଁ ଥିବା ଚାେରାଟି େସନାଦଳ ନିକଟେର
ତାହା ୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସମପର୍ ଣ କେଲ। 5ଅତଏବ ପିତରକାରାଗାରେର ରୁ େହାଇ
ରହିେଲ, କି ୁ ତାହା ନିମେ ମ ଳୀ ାରା ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରାଯାଉଥିଲା।

କାରାଗାରରୁ ପିତର ଉ ାର
6ପେର େହେରାଦ େଯଉଁ ଦିନ ପିତର ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିେଲ,

େସହି ରାତିେର େସ ଦୁଇଟା ଜି ରେର ବ ା େହାଇ ଦୁଇ ଜଣ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେର
େଶାଇଥିେଲ, ଆଉ ପ୍ର ହରୀମାେନ ାର ସ ୁଖେର କାରାଗାର ରକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ।
7 ଆଉ େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ଉପି ତ େହେଲ, ପୁଣି, େକାଠରୀଟି
ଆେଲାକମୟ େହଲା, ଆଉ େସ ପିତର କକ୍ଷେଦଶେର ଆଘାତ କରି ତାହା ୁ
ଉଠାଇ କହିେଲ,ଶୀଘ୍ର ଉଠ। େସଥିେର ତାହା ହାତରୁ ଜି ର ଖସି ପଡ଼ିଲା। 8 ପୁଣି,
ଦୂତ ତାହା ୁ କହିେଲ,କଟି ବ ନ କର ଓପାଦୁକା ପି । େସ େସପରି କେଲ।ଆଉ
େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, ଆପଣା ବ ପି ି େମାହର ପେଛ ପେଛ ଆସ। 9 େସ ବାହାରି
ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; କି ୁ ଦୂତ ାରା ଯାହା କରାଗଲା, ତାହା େଯ ପ୍ର କୃତ,
େସ ତାହା ନ ବୁଝି ଦଶର୍ ନ େଦଖୁଅଛି େବାଲି ମେନ କରୁ ଥିେଲ। 10 େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ପ୍ର ଥମ ଓ ି ତୀୟ ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ଅତିକ୍ର ମ କରି, େଯଉଁ େଲୗହ ାର
େଦଇ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ େସହି ାର
ଆପଣାମନକୁ େସମାନ ନିମେ େମଲା େହାଇଗଲା,ଆଉେସମାେନବାହାରିଯାଇ
େଗାଟିଏ ଦା ର େଶଷ ମୁ ଯାଏ ଗେଲ, ପୁଣି, େସହିକ୍ଷଣି େସହି ଦୂତ ତାହା ଠାରୁ
ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଗେଲ। 11 େସେତେବେଳ ପିତର ସେଚତନ େହାଇ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ
େଯ ଆପଣା ଦୂତ ୁ ପଠାଇ େହେରାଦ ହ ରୁ ଓ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ସମ
ଆକାଂକ୍ଷାରୁ େମାେତ ଉ ାର କରିଅଛି , ଏହା ମୁଁ ଏେବ ନି ୟ ଜାଣିଲି। 12 େସ
ଏହି କଥା ଆେଲାଚନା କରି ମାକର୍ ଉପନାମପ୍ର ା େଯାହନ ମାତା ମରୀୟମ
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ଗୃହକୁ ଆସି େଲ; େସହି ାନେର ଅେନେକ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିେଲ।
13 େସ ବାହାର ାରେର ଆଘାତ କରେ େରାଦା ନାମକ ଜେଣ ଦାସୀ କିଏ େବାଲି
ପଚାରିବାକୁ ଗଲା। 14 େସ ପିତର ର ର ବାରି ଆନ ସକାେଶ ାର ନ ଫିଟାଇ
ଭିତରକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ, ାର ପାଖେର ପିତର ଠିଆ େହାଇଅଛି େବାଲି କହିଲା।
15 େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, ତୁ ବାୟାଣୀ। କି ୁ େସ ତାହା ସତ େବାଲି ଦୃଢ଼ରୂ େପ
କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। େସମାେନ କହିେଲ, ଏ ତା ର ଦୂତ। 16 କି ୁ ପିତର ାରେର
ବାର ାର ଆଘାତ କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଫିଟାଇ ତାହା ୁ େଦଖି ଆଚି ତ
େହେଲ। 17 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ତୁ ନି େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ ହାତେର ଠାରି, ପ୍ର ଭୁ
କିପରି ତାହା ୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି , ତାହା େସମାନ ନିକଟେର
ବ ର୍ ନା କେଲ। ପୁଣି, େସ କହିେଲ, ଏହି ସମ କଥା ଯାକୁବ ଓ ଭାଇମାନ ୁ
ଜଣାଅ। ଆଉ େସ ପ୍ର ାନ କରି ଅନ୍ୟ ାନକୁ ଚାଲିଗେଲ। 18ସକାଳ େହବା ପେର
ପିତର କୁଆେଡ଼ ଗେଲ େବାଲି େସୖନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା।
19ଆଉ େହେରାଦ ତାହା ୁ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ ପ୍ର ହରୀମାନ ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କଲା ଉ ାେର
େସମାନ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ପେର େସ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ
କାଇସରିୟା ସହରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରହିେଲ।

େହେରାଦ ମୃତୁ ୍ୟ
20 େସେତେବେଳ େହେରାଦ େସାର ଓ ସୀେଦାନ େଲାକ ଉପେର ଭୟ ର

ଅସ ୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକମତ େହାଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ ଓ
ରାଜା ଶୟନାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ଲ ା ୁ ଆପଣାମାନ ସପକ୍ଷ କରି ଶାି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ ରାଜା େଦଶରୁ େସମାନ େଦଶକୁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ
ଯାଉଥିଲା। 21 ଏଣୁ େଗାଟିଏ ନିରୂ ପିତ ଦିନେର େହେରାଦ ରାଜବ ପରିଧାନ କରି
ସି ଂହାସନେର ବସି େସମାନ ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଭାଷଣ େଦେଲ; 22 େସଥିେର
େଲାକମାେନ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ତ େଦବତା ର ମନୁଷ୍ୟର ର
ନୁେହଁ। 23 ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଦୂତ ତାହା ୁ ଆଘାତ କେଲ, କାରଣ େସ
ଈଶ୍ବ ର ୁ େଗୗରବ େଦେଲ ନାହିଁ,ଆଉତାହା ୁ େପାକ ଖାଇବା ାରା େସ ମେଲ।
24 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ବୃ ି ପାଇ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। 25ପେର ବ ର୍ ା ଓ
ଶାଉଲ ଆପଣାମାନ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରି ମାକର୍ ଉପନାମପ୍ର ା େଯାହନ ୁ
ସା େର େଘନି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ।

13
ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ ୁ େପ୍ର ରଣ

1 େସେତେବେଳ ଆି ୟଖିଆି ତ ମ ଳୀେର ବ ର୍ ା, ଶିମିେୟାନ, ଯାହା ୁ
ନିଗର େବାଲି କହି , କୂରୀଣୀୟ ଲୂକୀୟ, ସାମ ରାଜା େହେରାଦ ସହପାଳିତ
ମନେହମ୍ ଓ ଶାଉଲ, ଏହିପରି ଭାବବାଦୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଥିେଲ। 2 େସମାେନ
ପ୍ର ଭୁ େସବା ଓ ଉପବାସ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ପବିତ୍ର ଆ ା କହିେଲ, େଯଉଁ କମର୍
ନିମେ ଆେ ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲକୁ ଆ ାନ କରିଅଛୁ, େସଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ପୃଥକ୍
କର। 3େସଥିେର େସମାେନଉପବାସଓପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲା ଉ ାେର େସମାନ ଉପେର
ହ ାପର୍ ଣ କରି େସମାନ ୁ ବିଦାୟ େଦେଲ।

ସାଇପ୍ର ସ୍ େର କାଯର୍ ୍ୟ
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4 ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା େପ୍ର ରିତ େହାଇ େସଲୂକିଆକୁ
ଗେଲ; େସଠାରୁ େସମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସାଇପ୍ର ସ୍ ଦ୍ବ ୀପକୁ ଗେଲ।
5 େସମାେନ ସାଲାମି ସହରେର ପହି ଲା ଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ସମ
ସମାଜଗୃହେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େଯାହନ
ମଧ୍ୟ ପରିଚାରକ ରୂ େପ େସମାନ ସହିତ ଥିେଲ। 6 ପୁଣି, େସମାେନ ସମ
ୀପ ପରିଭ୍ର ମଣ କରି ପାଫ ସହରକୁ ଆସି ଜେଣ ମାୟାବୀ ଭ ଭାବବାଦୀ ୁ

େଦଖିେଲ; େସ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ବଯର୍ ୀଶୁ। 7 େସ ଶାସନକ ର୍ ା
େସଗ ୟ ପାଉଲ ସା େର ଥିଲା, େସହି ଶାସନକ ର୍ ା ଜେଣ ବୁି ମାନ ବ୍ୟି ।
େସ ବ ର୍ ା ଓ ଶାଉଲ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା
କେଲ। 8 କି ୁ େସହି ମାୟାବୀ ଅ ୀମା (ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହି ନାମର ଅଥର୍ ମାୟାବୀ)
େସହି ଶାସନକ ର୍ ା ୁ ବି ାସରୁ ବିମୁଖ କରିବା େଚ ାେର େସମାନ ର ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 9ମାତ୍ର ଶାଉଲ, ଯାହାକୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହି , ପବିତ୍ର ଆ ାେର
ପୂ ର୍ େହାଇ ତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିେଲ, 10 ଆେର ସମ ପ୍ର କାର ଛଳ ଓ
ମ ତାେର ପରିପୂ ର୍ ଆଉ ସମ ପ୍ର କାର ଧାମ କତାର ଶତ, ଶୟତାନର ସ ାନ,
ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ ର ସରଳପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାରୁ କି କ୍ଷା େହବ ନାହିଁ? 11ଆଉଏେବ
େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ର ହ ତୁ ଉପେର ରହିଅଛି, ତୁ େ ଅ େହାଇ େକେତକ ସମୟ
ପଯର୍ ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ େଦଖିବ ନାହିଁ। େସହିକ୍ଷଣି କୁହୁ ଡ଼ି ଓ ଅ କାର ତାହାକୁ େଘାଡ଼ାଇ
ପକାଇଲା, େତଣୁ ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନିମେ େସ ଏେଣ-େତେଣ
ଦରାି େଲାକ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। 12 େସହି ଶାସନକ ର୍ ା ଏହି ଘଟଣା େଦଖି
ପ୍ର ଭୁ ଶିକ୍ଷାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟ େହାଇ ବି ାସ କେଲ।

ପିସି ଦିଆର ଆି ୟଖିଆେର କାଯର୍ ୍ୟ
13 ପେର ପାଉଲ ଓ ତାହା ସ ୀମାେନ ପାଫ ସହରରୁ ଜଳଯାତ୍ର ା କରି

ପଂଫୂଲିଆ େଦଶେର ପଗର୍ ୀ ସହରକୁ ଆସି େଲ; କି ୁ େଯାହନ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ। 14 େସମାେନ ପଗର୍ ୀଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ପିସି ଦିଆ େଦଶେର ଆି ୟଖିଆ ସହରେର ପହି େଲ, ଆଉ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
ସମାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ବସି େଲ। 15 ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ
ଶା ପାଠ ପେର ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େସମାନ ନିକଟକୁ ଏହା କହି
ପଠାଇେଲ, ଭାଇମାେନ, େଲାକମାନ ନିମେ ଯଦି ଆପଣମାନ ର େକୗଣସି
ଉପେଦଶର ବିଷୟ ଅଛି, େତେବ କହ ୁ। 16 େସଥିେର ପାଉଲ ଠିଆ େହାଇ
ହ େର ସେ ତ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଓ ଈଶ୍ବ ର
ଭୟକାରୀମାେନ, ଶ୍ର ବଣ କର ୁ। 17 ଏହି ଇସ୍ର ାଏଲ ଜାତିର ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ
ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ମିସର େଦଶେର ପ୍ର ବାସ
କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସମାନ ୁ ଉ ତ କେଲ, ପୁଣି,ପରାକ୍ର ମୀ ବାହୁ ାରା େସଠାରୁ
େସମାନ ୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ। 18 ପେର ପ୍ର ାୟ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର
େସ େସମାନ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କେଲ, 19 ପୁଣି, କିଣାନ େଦଶେର ସାତେଗାଟି
ଜାତିକୁ ବିନାଶ କରି ପ୍ର ାୟ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଆପଣା
େଦଶଅଧିକାର ରୂ େପ େଦେଲ। 20ଏଥିଉ ାେରଭାବବାଦୀ ଶାମୁେୟଲ ପଯର୍ ୍ୟ
ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ନିଯୁ କେଲ। 21 ତ େର େସମାେନ ଜେଣ ରାଜା ପାଇବା
ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଗା ୀର
କୀଶ ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ୁ େସମାନ ୁ େଦେଲ। 22 ପେର େସ ତାହା ୁ ପଦଚୁ ୍ୟତ
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କରି େସମାନ ର ରାଜା େହବା ନିମେ ଦାଉଦ ୁ ଉ ାପନ କେଲ; େସ ମଧ୍ୟ
ତାହା ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିେଲ,ଆେ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ୁ ପାଇଅଛୁ,
େସ ଆ ର ମନର ମତ ବ୍ୟି , େସ ସମ ବିଷୟେର ଆ ର ଇ ା ପାଳନ
କରିେବ। 23 ତାହା ବଂଶରୁ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ ଜେଣ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା; ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ୁ ଉ କରିଅଛି । 24ତାହା ଆଗମନ ପୂେବର୍ େଯାହନ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ନିକଟେରପ୍ର ଥମେରମନ-ପରିବ ର୍ ନରବାି େଘାଷଣା
କରିଥିେଲ; 25ଆଉ େଯାହନ ଆପଣାର ନିରୂ ପିତ କମର୍ ସମା କରୁ କରୁ କହିେଲ,
ମୁଁ େଯ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ମେନ କରୁ ଅଛ, ମୁଁ େସ ନୁେହଁ। କି ୁ େଦଖ, େମା
ପଛେର ଜେଣଆସୁଅଛି , ତାହା ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।
26 େହ ଭାଇମାେନ, ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶର ସ ାନସ ତି ଓ ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଈଶ୍ବ ର ଭୟକାରୀମାେନ, ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି ପରିତ୍ର ାଣର ବାକ୍ୟ େପ୍ର ରିତ
େହାଇଅଛି। 27 କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଆଉ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ
ତାହା ୁ ପୁଣି, ପ୍ର ତି ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଭାବବାଦୀମାନ ର
ବାକ୍ୟସବୁକୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ତାହା ୁ େଦାଷୀ କରି େସ ସମ ସଫଳ କେଲ, 28ଆଉ
ପ୍ର ାଣଦ ର େକୗଣସି କାରଣ ନ ପାଇେଲ ସୁ ା ତାହା ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ
ପୀଲାତ ୁ ନିେବଦନକେଲ। 29 ପୁଣି,ତାହା ବିଷୟେରଯାହାସବୁ େଲଖାଅଛି, େସ
ସମ ପୂ ର୍ କଲା ଉ ାେର ତାହା ୁ କଶରୁ ଓ ାଇ ଆଣି ସମାଧିେର ରଖିେଦେଲ।
30 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, 31 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
ତାହା ସହିତ ଗାଲିଲୀରୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁଆସି ଥିେଲ, େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ; େସମାେନ ବ ର୍ ମାନ େଲାକମାନ ନିକଟେର
ତାହା ର ସାକ୍ଷୀ। 32 ଆଉ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର କୃତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବିଷୟେର
ଆେ ମାେନ ଆପଣମାନ ୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛୁ େଯ, 33 ଈଶ୍ବ ର ଯୀଶୁ ୁ
ଉ ାପନ କରି େସମାନ ର ସ ାନ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି େସହି
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିଅଛି , େଯପରି ଦି୍ବ ତୀୟ ଗୀତସଂହିତାେର ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛି,
“ତୁ େ ଆ ର ପୁତ୍ର , ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଲୁ।” 34 େସ େଯ ତାହା ୁ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛି ; ପୁଣି, େସ େଯ ଆଉ କ୍ଷୟ ାନକୁ େଫରିେବ
ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟେର େସ ଏହି ପ୍ର କାର କହିଅଛି ,
“ ‘ଆେ ଦାଉଦ ନିକଟେରପ୍ର ତିଜ୍ଞାତପବିତ୍ର ଓଅଟଳଆଶୀବର୍ ାଦସବୁତୁ ମାନ ୁ

ପ୍ର ଦାନ କରିବା।’
35 ପୁଣି, େସ ମଧ୍ୟ ଆଉ େଗାଟିଏ ଗୀତସଂହିତାେର କହିଅଛି ,
‘ତୁ େ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।’ ”

36 ଦାଉଦ ତ ଆପଣା ସମକାଳୀନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର ର ସ
ଅନୁସାେର େସବକର କାଯର୍ ୍ୟ କଲା ଉ ାେର ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େହେଲ ଏବଂ ଆପଣା
ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର ସମାଧି େହାଇ କ୍ଷୟ ପାଇେଲ; 37 କି ୁ ଯାହା ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଉଠାଇଅଛି , େସ କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହାି । 38 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ,
ଆପଣମାେନ ଏହା ଅବଗତ େହଉ ୁ, ଏହି ବ୍ୟି ାରା ଆପଣମାନ ନିକଟେର
ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ର ଚାର କରାଯାଉଅଛି, 39 ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା େଯ ସମ
ବିଷୟରୁ ଆପଣମାେନ ମୁ େହାଇ ଧାମ କ ଗଣିତ େହାଇପାରିେଲ ନାହିଁ,
ବି ାସକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ାରା େସହି ସମ ବିଷୟରୁ ମୁ େହାଇ
ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଅି । 40 େତଣୁ ସାବଧାନ, କାେଳ ଭାବବାଦୀମାନ ଶା େର
ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି, ତାହା େଯପରି ଆପଣମାନ ପ୍ର ତି ନ ଘେଟ,
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41 “ ‘େହ ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଦଖି ପୁଣି,
ଚମୃ ତ େହାଇ ବିନ ହୁ ଅ; େଯଣୁ ଆେ ତୁ ମାନ ସମୟେର େଗାଟିଏ
କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛୁ,

ଯଦି େକହି େସହି କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେର,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ତାହା ବି ାସ କରିବ ନାହିଁ।’ ”

42 େସମାେନ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଯପରି ପରବ ର୍ ୀ ବିଶ୍ର ାମବାର
ଦିନେର େସହିସବୁ କଥା େସମାନ ୁ କୁହାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବିନତି କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 43 ସଭା ସମା େହଲା ଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ;
େସମାେନ େସମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର ି ର େହାଇ
ରହିବାକୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇେଲ।

ପାଉଲ ାରା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କାଯର୍ ୍ୟ ଆର
44 ପୁଣି, ପରବ ର୍ ୀ ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର ପ୍ର ାୟ ସମ ନଗରବାସୀ ଈଶ୍ବ ର

ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମେ ଏକତି୍ର ତ େହେଲ। 45 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ େଲାକସମୂହ ୁ
େଦଖି ଈଷର୍ ାେର ପୂ ର୍ େହେଲ, ପୁଣି, ନି ା କରୁ କରୁ ପାଉଲ କଥାେର ପ୍ର ତିବାଦ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46 େସଥିେର ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ସାହସପୂବର୍ କ କହିେଲ,
ପ୍ର ଥମେର ଆପଣମାନ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା;
ଆପଣମାେନ ତାହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅନ ଜୀବନର ଅେଯାଗ୍ୟ
େବାଲି ବିଚାର କରୁ ଥିବାରୁ , େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ
ଯାଉଅଛୁ, 47କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ଏହି ପ୍ର କାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ,
“ ‘ଆେ ତୁ କୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ଆେଲାକ ରୂ େପ ାପନ କରିଅଛୁ,

େଯପରି ତୁ େ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ପରିତ୍ର ାଣ ଆଣିବ।’ ”
48 ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହା ଶୁଣି ଆନ ି ତ େହେଲ ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟର

େଗୗରବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ଅନ ଜୀବନ ନିମେ ନିରୂ ପିତ
େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ବି ାସ କେଲ, 49 ଆଉ ସମୁଦାୟ ଅ ଳେର ପ୍ର ଭୁ ର
ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। 50 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପ୍ର ମୁଖ ମହିଳାମାନ ୁ
ଓ ନଗରର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ ବ୍ୟି ୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଉେ ଜିତ କେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ
ଓ ବ ର୍ ା ପ୍ର ତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇ ଆପଣାମାନ ସୀମାରୁ େସମାନ ୁ ବାହାର
କରିେଦେଲ। 51 େସଥିେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି େସମାନ
ବିରୁ େର ଝାଡ଼ିେଦଇ ଇକନୀୟ ସହରକୁ ଗେଲ, 52ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆନ େର
ଓ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।

14
ଇକନୀୟେର କାଯର୍ ୍ୟ

1ଇକନୀୟେର ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର ଘଟିଲା; ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ଯିହୁ ଦୀମାନ
ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ଏପରି କଥା କହିେଲ େଯ, ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ବି ାସ କେଲ। 2 କି ୁ େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ବି ାସ
କେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମନକୁ ଉେ ଜିତ କରି ଭାଇମାନ
ବିରୁ େର ମ ଭାବ ଜନ୍ମ ାଇେଦେଲ। 3 େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି
ାନେର ରହି ପ୍ର ଭୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି ସାହସେର ପ୍ର ଚାର କେଲ; ଆଉ
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େସ େସମାନ ହ ାରା ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ସାଧନ କରି ଆପଣା
ଅନୁଗ୍ର ହ ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। 4 କି ୁ ନଗରର େଲାକସମୂହ ଦୁଇ
ଦଳ େହେଲ, ଦେଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପକ୍ଷେର ଆଉ ଦେଳ େପ୍ର ରିତମାନ ପକ୍ଷେର।
5 େଯେତେବେଳ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀମାେନ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ
ସହିତ େସମାନ ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ପଥର େଫାପାଡ଼ିବାକୁ ଉଠିେଲ,
6 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ଜାଣି ପାରି ଲୁକାୟନିଆ େଦଶେର ଲୁ ା ଓ ଦବର୍ ୀ
ସହର ପୁଣି, ଚାରିଆଡ଼ର ଅ ଳକୁ ପଳାଇଗେଲ, 7 ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଲୁ ା ଓ ଦବର୍ ୀେର କାଯର୍ ୍ୟ
8 ଲୁ ାେର ଜେଣ େଲାକ ରହୁ ଥିଲା, ତାହାର ପାଦ ଦୁବର୍ ଳ, େସ ମାତୃ ଗଭର୍ ରୁ ଖ ,

ଆଉ େସ େକେବ ଚାଲି ନ ଥିଲା। 9 େସହି େଲାକଟି ପାଉଲ ପ୍ର ଚାର ଶୁଣୁଥିଲା।
ପାଉଲତାହାକୁ ଏକଦୃି େର ଚାହିଁ ସୁ େହବା ପାଇଁ ତାହାର ବି ାସ ଥିବାର େଦଖି
ଉ ରେର କହିେଲ, 10 ତୁ ର ପାଦର ଭାର େଦଇ ସି ଧା ଠିଆ ହୁ ଅ। େସଥିେର
େସ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। 11 ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛି , େଲାକସମୂହ
ତାହା େଦଖି ଲୁକାୟନିଆଭାଷାେରଉ ରେରକହିବାକୁଲାଗିେଲ, େଦବତାମାେନ
ମନୁଷ୍ୟରୂ ପେର ଆ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଅଛି । 12 େସମାେନ ବ ର୍ ା ୁ
ବୃହ ତି େବାଲି କହିେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ପ୍ର ଧାନ ବ ା ଥିବାରୁ ତାହା ୁ ବୁଧ େବାଲି
କହିେଲ। 13ନଗର ସ ୁଖେର ଥିବା ବୃହ ତି ମ ି ରର ଯାଜକ େକେତକ ବୃଷ ଓ
ପୁ ହାର ାର ନିକଟକୁ ଆଣି େଲାକସମୂହ ସହିତ ବଳି େଦବାକୁ ଇ ା କରିଥିେଲ।
14 କି ୁ େପ୍ର ରିତମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ବ ର୍ ା ଓ ପାଉଲ, ଏହା ଶୁଣି ଆପଣା ଆପଣାର ବ
ଚିରି େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ େବେଗ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଉ ରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
15 େହ ମହାଶୟମାେନ, କାହିଁକି ଏସମ କରୁ ଅଛି ? ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆପଣମାନ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣମାନ ନିକଟେର ଏହି
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛୁ, େଯପରି ଆପଣମାେନ ଏହିସବୁ ଅସାର ବ ୁଠାରୁ
ବିମୁଖ େହାଇଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରି । େସଆକାଶମ ଳ, ପୃଥିବୀ,ସମୁଦ୍ର ଓ
େସସବୁେର ଥିବା ସମ ସୃି କରିଅଛି ; 16େସଅତୀତ ପୁରୁ ଷ-ପର ରାେରସମ
ଜାତିର େଲାକ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଚାଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇଥିେଲ। 17ତଥାପି
େସଆପଣାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନକରିରଖିନାହାି ,କାରଣେସମ ଳକରିଅଛି ,ଆଉ
ଆକାଶରୁ ବୃି ଓଫଳଦାୟକଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ େଦଇଭକ୍ଷଓଆନ େରଆପଣମାନ
ହୃ ଦୟ ପରିତୃ କରିଅଛି । 18 ଏହିସବୁ କଥା କହି େସମାେନ ଅତି କ େର
େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବାରୁ େଲାକସମୂହ ୁ ନିବୃ କେଲ।

ଲୁ ାେର ପାଉଲ ୁ ପ୍ର ରାଘାତ
19 କି ୁ ଆି ୟଖିଆ ଓ ଇକନୀୟରୁ େସଠାକୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆସି େଲାକସମୂହକୁ

ପ୍ର ବ ର୍ ାଇେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ୁ ପଥର ମାରି େସ ମରିଅଛି େବାଲି ମେନ କରି
ବାହାରକୁ ଟାଣି େଘନିଗେଲ। 20 ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ େଘରି ଠିଆ ହୁ ଅେ
େସ ଉଠି ସହର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କେଲ। ପରଦିନ େସ ବ ର୍ ା ସହିତ ଦବର୍ ୀକୁ
ବାହାରିଗେଲ। 21େସମାେନ େସହି ନଗରେର ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରକରି ଓଅେନକ ୁ
ଶିଷ୍ୟ କଲା ଉ ାେର ଲୁ ା, ଇକନୀୟ ଓ ଆି ୟଖିଆକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି େଲ, 22 ପୁଣି,
େସ ାନମାନ େର ଶିଷ୍ୟମାନ ମନକୁ ସୁି ର କେଲ ଓ ବି ାସେର ଅଟଳ ରହିବା
ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଉ ାହ ପ୍ର ଦାନ କରି କହିେଲ, ଅେନକ େକ୍ଲ ଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ
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ଆ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ େହବ। 23 ଆଉ େସମାେନ
େସମାନ ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମ ଳୀେର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ନିଯୁ କରି ଉପବାସ
ସହିତ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େସମାେନ ବି ାସ କରିଥିେଲ,
ତାହା ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ସି ରିୟା ପ୍ର େଦଶର ଆି ୟଖିଆକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
24ପେର େସମାେନ ପିସି ଦିଆ େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ ପଂଫୂଲିଆ େଦଶକୁ ଆସି େଲ,

25ଆଉ ପଗର୍ ୀେର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ଆ ାଲିଆକୁ ଗେଲ। 26 େସଠାରୁ େସମାେନ
ଆି ୟଖିଆକୁ ଜାହାଜେରଯାତ୍ର ା କେଲ; େସମାେନ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିେଲ,
ତାହା କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର ସମପ ତ େହାଇ େସ ାନରୁ
ବାହାରିଥିେଲ। 27େସମାେନପହି ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର େସମାନ
ସା େର ଥାଇ େଯ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିେଲ ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ବି ାସର
ାର ଫିଟାଇ େଦଇଥିେଲ, େସହିସବୁ ବ ର୍ ନା କେଲ। 28 ଆଉ େସମାେନ େସହି

ବି ାସୀମାନ ସହିତ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ରହିେଲ।

15
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ସଭା

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ଆସି ଭାଇମାନ ୁ ଏହି
ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, େମାଶା ବିଧି ଅନୁସାେର ତୁ ମାନ ର ସୁ ତ ନ େହେଲ
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 2 ଏଥିେର ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ର େସମାନ
ସା େର ଅେନକ ବାଗ୍ ଯୁ ଓ ବାଦାନୁବାଦ େହବାରୁ ଭାଇମାେନ ପାଉଲ, ବ ର୍ ା
ଓ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ େକେତକ ଜଣ ଏହି ପ୍ର ଶ୍ନ େଘନି ଯିରୂ ଶାଲମ
େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ଯାଆ ୁ େବାଲି ି ର କେଲ। 3 ଅତଏବ
ମ ଳୀ େସମାନ ୁ ବାଟ ବଳାଇ ବିଦାୟ େଦଲା ଉ ାେର େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ
ଓ ଶମିେରାଣ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ବିଷୟ
ବ ର୍ ନା କରି ସମ ଭାଇମାନ ର ମହାନ ଜନ୍ମ ାଇେଲ। 4 ପେର େସମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଉପି ତ େହାଇ ମ ଳୀ ପୁଣି, େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ
ାରା ଅଭ୍ୟଥର୍ ନା ପ୍ର ା େହେଲ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ସା େର ଥାଇ େଯ ସମ

କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିେଲ, େସହିସବୁ ବ ର୍ ନା କେଲ। 5 କି ୁ ଫାରୂ ଶୀ-ଦଳର େକେତକ
ଜଣ େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କରୁ ଥିେଲ ଉଠି କହିେଲ, ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ
ସୁ ତ କରିବା ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିବା ନିମେ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
େଦବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ପେର ଏହି ବିଷୟ ଆେଲାଚନା କରିବା ନିମେ େପ୍ର ରିତ ଓ
ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ସମେବତ େହେଲ। 7 ଅେନକ ତକର୍ ବିତକର୍ େହଲା ଉ ାେର ପିତର
ଉଠି େସମାନ ୁ କହିେଲ, େହଭାଇମାେନ,ଆପଣମାେନଜାଣି େଯ, େମାହର ମୁଖ
ାରା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େଯପରି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବି ାସ କରି , ଏଥିପାଇଁ

ଅେନକ ଦିନ ପୂେବର୍ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ।
8 ସବର୍ ା ଯର୍ ୍ୟାମୀ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ େଯପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନ କରିଅଛି ,
େସମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଦାନ କରି େସମାନ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ।
9ଆଉ େସଆ ମାନ ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ଦଳେଭଦ ନ ରଖି ବି ାସ
ାରା େସମାନ ରହୃ ଦୟ ଶୁଚିକରିଅଛି । 10ଏଣୁ େଯଉଁ ଯୁଆଳିଆ ମାନ ପିତୃ -

ପୁରୁ ଷ ଓଆେ ମାେନବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ େହଲୁ, େସହି ଜୁଆଳି ଶିଷ୍ୟମାନ କା େର
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େଦଇ କାହିଁକି ଆପଣମାେନ ଈଶ୍ବ ର ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଅଛି ? 11 କି ୁ େସମାେନ
େଯପ୍ର କାର, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସପ୍ର କାର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ପରିତ୍ର ାଣ
ପାଇବୁ େବାଲି ବି ାସ କରୁ ଅଛୁ। 12 ଏଥିେର ସଭା ସମେ ନୀରବ ରହିେଲ,
ଆଉ ବ ର୍ ା ଓ ପାଉଲ ାରା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର େଯ ସମ
ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ମାନ ସାଧନ କରିଥିେଲ, େସମାନ ଠାରୁ େସଥିର ବିବରଣୀ
ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13 େସମାନ କଥା େଶଷ େହଲା ଉ ାେର ଯାକୁବ ଉ ର
େଦଇ କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ େମାହର କଥା ଶୁଣ ୁ। 14 ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନାମ
ନିମେ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଳ େଲାକ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ପାଇଁ କିପ୍ର କାେର
ପ୍ର ଥେମ େସମାନ ପ୍ର ତି କୃପାଦୃି କରିଥିେଲ, ତାହା ଶିେମାନ ବ ର୍ ନା କରିଅଛି ।
15 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନ ର ବାକ୍ୟ ଏହା ସହିତ ମିଶୁଅଛି, େଯପରି େଲଖାଅଛି,
16 “ ‘ଏଥିଉ ାେର ଆେ ବାହୁ ଡ଼ିଆସି

ଦାଉଦର ପତିତ କୁଟୀର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିବା,
ପୁଣି, ତାହାର ଂସ ାନସବୁ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରି

ତାହା ପୁନଃ ାପନ କରିବା,
17 େଯପରି ଅବଶି େଲାେକ ଓ େଯ ସମ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ,

େସମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ,
ସବର୍ ସାଧନକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।

18ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣାର ସମ କମର୍ ଜଣାଇଛି ।’
19 ଅତଏବ, େମାହର ବିଚାର ଏହି, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ

ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରି , େସମାନ ୁ ଆେ ମାେନ ଭାରଗ୍ର କରିବା ନାହିଁ; 20 କି ୁ
ପ୍ର ତିମା ସ ୀୟ ଅଶୁଚିତା, େଯୗନକି୍ର ୟା, ାସେରାଧ ାରା ମୃତ ପ୍ର ାଣୀ ଓ ର ରୁ
ପୃଥକ୍ ରହିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ େଲଖୁ। 21କାରଣ ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ
ପ୍ର ତି ନଗରେର େମାଶା ରପ୍ର ଚାରକମାେନ ଅଛି , େଯଣୁ ପ୍ର ତି ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର ତାହା ବ୍ୟବ ା ପାଠ କରାଯାଉଅଛି।”

ଅଣଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର
22େସେତେବେଳେପ୍ର ରିତଓପ୍ର ାଚୀନମାେନସମ ମ ଳୀସହିତଆପଣାମାନ

ମଧ୍ୟରୁ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ବଶର୍ ା ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ଯିହୂ ଦା ଓ ଶୀଲା ୁ ମେନାନୀତ କରି ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ସହିତ ଆି ୟଖିଆକୁ
ପଠାଇବାକୁ ନି ି େନେଲ, 23ଆଉ, େସମାେନ େସମାନ ହାତେର ଏହା େଲଖି
ପଠାଇେଲ,

ଆି ୟଖିଆ, ସି ରିୟା ଓ କିଲିକିୟା
ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ୁ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ର
ନମ ାର।
24 ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, ଆେ ମାେନ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ େକୗଣସି

ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହଁୁ , ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏପ୍ର କାର େକେତକ େଲାକ କଥା
ାରା ଆପଣମାନ ର ମନକୁ ଅି ର କରି ଆପଣମାନ ୁ ବିଚଳିତ କରିଅଛି ;

25 ଏଥିନିମେ ଆ ମାନ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର େଯଉଁ ବ ର୍ ା ଓ ପାଉଲ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମ ନିମେ ପ୍ର ାଣପଣ କରିଅଛି , 26 ଆେ ମାେନ
ଏକମତ େହାଇ େକେତକ େଲାକ ୁ ମେନାନୀତ କରି େସମାନ ସହିତ
ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ବିହିତ ବୁଝିଲୁ। 27 ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ଯିହୂ ଦା
ଓ ଶୀଲା ୁ ପଠାଇଲୁ, ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ମୁଖେର ଆପଣମାନ ୁ େସହି ସମ
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କଥା ଜଣାଇେଦେବ। 28 କାରଣ ପ୍ର ତିମା ନିକଟେର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ପ୍ର ସାଦ, ର ,
ାସେରାଧ ାରା ମୃତ ପ୍ର ାଣୀର ମାଂସ ଓ େଯୗନକି୍ର ୟାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହିବା, ଏହି
େକେତାଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନ ଉପେର ଆଉ ଅଧିକ
ଭାର ନ େଦବାକୁ, ପବିତ୍ର ଆ ା ଓ ଆ ମାନ ଦୃି େର ଉ ମ େଦଖାଗଲା;
29 ଏହିସବୁରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯ ସହ ରକ୍ଷା କେଲ ଆପଣମାନ ର ଭଲ
େହବ।
ଆପଣମାନ ର ମ ଳ େହଉ।

30 େସମାେନ ବିଦାୟ େହାଇ ଆି ୟଖିଆକୁ ଆସି େଲ ଆଉ ଶିଷ୍ୟସମୂହକୁ ଏକତ୍ର
କରି ପତ୍ର ଖି କ େଦେଲ। 31 େସମାେନ ତାହା ପାଠ କରି ଆ ାସନା ପାଇ ଆନ ି ତ
େହେଲ। 32 ପୁଣି, ଯିହୂ ଦା ଓ ଶୀଲା ନିେଜ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଥିବାରୁ
ଅେନକ କଥା ାରା ଭାଇମାନ ୁ ଉ ାହ େଦଇ େସମାନ ୁ ସୁି ର କେଲ। 33ଆଉ
େସମାେନ େସଠାେର େକେତକ କାଳ ରହିଲା ପେର େସମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କରିଥିବା
େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ିଯିବାକୁ ଭାଇମାନ ଠାରୁ ଶାି େର ବିଦାୟ େନେଲ,
34 [କି ୁ ଶୀଲା େସଠାେର ରହିବା ଉ ମମେନକେଲ।] 35 ପୁଣି,ପାଉଲଓବ ର୍ ା
ଆି ୟଖିଆେର ରହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ େଲାକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ପାଉଲ ଓ ବ ର୍ ା ମଧ୍ୟେର ବିେ ଦ
36 େକେତକ ଦିନ ପେର ପାଉଲ ବ ର୍ ା ୁ କହିେଲ, ଆସ, ଆେ ମାେନ େଯଉଁ

ସବୁ ନଗରେର ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲୁ, େସହି ସମ ନଗରକୁ ଏେବ
ବାହୁ ଡ଼ିଯାଇ ଭାଇମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରି, େସମାେନ କିପ୍ର କାେର ଅଛି େଦଖିବା।
37 େସଥିେର ମାକର୍ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯାହନ ୁ ମଧ୍ୟ ସା େର େଘନିଯିବା ପାଇଁ
ବ ର୍ ା ର ଇ ା ଥିଲା, 38 କି ୁ େସ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ପଂଫୂଲିଆରୁ ଚାଲି ଆସି ଥିେଲ
ଓ େସମାନ ସହିତ କାଯର୍ ୍ୟକୁ ଯାଇ ନ ଥିେଲ, ତାହା ୁ ସା େର େନବାକୁ ପାଉଲ
ଉଚିତ୍ ମେନ କେଲ ନାହିଁ। 39 େସଥିେର େଘାର ବିବାଦ ଘଟିବାରୁ େସମାେନ
ପର ରଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହେଲ, ବ ର୍ ା ମାକର୍ ୁ ସା େର େଘନି ଜାହାଜେର ସାଇପ୍ର ସ୍
ଦ୍ବ ୀପକୁ ଗମନ କେଲ, 40 କି ୁ ପାଉଲ ଶୀଲା ୁ ମେନାନୀତ କରି ଭାଇମାନ ାରା
ପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ସମପ ତ େହାଇ ପ୍ର ାନ କେଲ, 41 ଆଉ େସ ସି ରିୟା ଓ
କିଲିକିୟା େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ ମ ଳୀ-ସମୂହକୁ ସୁି ର କେଲ।

16
ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ସହିତ ତୀମଥି ଯାତ୍ର ା

1 ପେର ପାଉଲ ଦବର୍ ୀ ଓ ଲୁ ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି େଲ, ଆଉ େଦଖ, େସ ାନେର
ତୀମଥି ନାମେର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ ବି ାସି ନୀ ଯିହୁ ଦୀ ମହିଳାର
ପୁତ୍ର , କି ୁ ତାହା ର ପିତା ଜେଣ ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ। 2 ଲୁ ା ଓ ଇକନୀୟେର
ଥିବା ଭାଇମାେନ ତାହା ସୁଖ୍ୟାତି କରୁ ଥିେଲ। 3 ତାହା ୁ ସା େର େନଇଯିବାକୁ
ପାଉଲ ଇ ା କେଲ, ଆଉ େସହିସବୁ ଅ ଳେର ଥିବା ଯିହୁ ଦୀମାନ େହତୁ
ତାହା ୁ େଘନିଯାଇ ସୁ ତ କେଲ; କାରଣ ତାହା ର ପିତା ଜେଣ ଗ୍ର ୀକ୍ େଲାକ
େବାଲି ସମେ ଜାଣିଥିେଲ। 4 ପୁଣି, େସମାେନ ନଗରସମୂହ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ
ଯିରୂ ଶାଲମ େପ୍ର ରିତ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ାରା ନିରୂ ପିତ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବା
ନିମେ େସମାନ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଥିେଲ। 5ଏହି ପ୍ର କାେର ମ ଳୀ-ସମୂହ
ବି ାସେର ଦୃଢ଼ୀଭୂ ତ େହାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାେର ବୃି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।
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ମାକିଦନିଆର ଆ ାନ
6 େସମାେନ ଏସି ଆ େଦଶେର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା

ନିବାରିତ େହାଇଫଗିଆଓଗାଲାତୀୟଅ ଳେଦଇଯାତ୍ର ା କେଲ, 7ଆଉେସମାେନ
ମୂସି ଆ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ବୀଥୂନିଆ ପ୍ର େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚ ା କେଲ,
କି ୁ ଯୀଶୁ ର ଆ ା େସମାନ ୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ନାହିଁ। 8 େସମାେନ ମୂସି ଆ
ପାଖ େଦଇ େତ୍ର ାୟା ସହରକୁ ଆସି େଲ। 9 ଆଉ ରାତି୍ର କାଳେର ପାଉଲ େଗାଟିଏ
ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ, ମାକିଦନିଆର ଜେଣ ଠିଆ େହାଇ ତାହା ୁ ବିନତି କରି କହୁ ଅଛି,
ମାକିଦନିଆକୁ ପାର େହାଇ ଆସି ଆ ମାନ ର ଉପକାର କର। 10 େସ ଏହି ଦଶର୍ ନ
ପାଇଲା ପେର ଆେ ମାେନ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚ ା କଲୁ,
କାରଣ େସମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ
ଆ ାନ କରିଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ ବୁଝିଲୁ।

ଲୂଦିଆ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
11 େତଣୁ େତ୍ର ାୟା ସହରରୁ ଜାହାଜେର ଆେ ମାେନ ସଳଖ ପଥେର ସାମଥ୍ର ାକୀ

ଦ୍ବ ୀପକୁ ଓ ପରଦିନ ନିୟାପଲି ସହରକୁ ଗଲୁ, 12 େସଠାରୁ ଫିଲି ୀକୁ ଗଲୁ, ଏହା
ମାକିଦନିଆ ଅ ଳର ଏକ ପ୍ର ଧାନ ନଗର, ପୁଣି, େଗାଟିଏ େରାମୀୟ ଉପନିେବଶ;
େସହି ନଗରେର ଆେ ମାେନ େକେତକ ଦିନ ରହିଲୁ। 13 ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର
ଆେ ମାେନ ନଗର ାରରୁ ବାହାରି ନଦୀକୂଳକୁ ଗଲୁ, େସଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ାନ
ଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ ମେନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ବସି ସମେବତ
େହାଇଥିବା ମହିଳାମାନ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। 14 ପୁଣି, ଥୁୟାଥିରା
ନଗରର ବାଇଗଣିଆ ବ ବିକ୍ର ୟକାରିଣୀ ଲୂଦିଆ ନାମ୍ନ ୀ ଜେଣ ମହିଳା, େଯ
ଈଶ୍ବ ରଭି ନୀ ଥିେଲ, େସଆ ମାନ ରକଥା ଶୁଣୁଥିେଲ। େସ େଯପରିପାଉଲ ର
କହିଥିବା ବିଷୟ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରି , ଏଥିନିମେ ପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ହୃ ଦୟ
ଫିଟାଇେଦେଲ। 15 ପୁଣି, େସ ଓ ତାହା ର ପରିବାର ବାି ଜିତ େହଲା ଉ ାେର
େସଆ ମାନ ୁ ବିନତି କରି କହିେଲ,ଆପଣମାେନଯଦି େମାେତପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ବି େବାଲି ବିଚାର କରିଥାଆି , େତେବ େମାହର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କର ୁ; ଆଉ
େସ ଆ ମାନ ୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ।

ଫିଲି ୀର କାରାଗାରେର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା
16 ଦିେନଆେ ମାେନପ୍ର ାଥର୍ ନା ାନକୁଯାଉଯାଉ େଦୖବଜ୍ଞଆ ାବି ଜେଣଦାସୀ

ଆ ମାନ ୁ େଭଟିଲା, ତାହାର ଭାଗ୍ୟଗଣନା ାରା ତାହାର କ ର୍ ାମାନ ର ବହୁ ତ
ଲାଭ େହଉଥିଲା। 17 େସ ପାଉଲ ଓ ଆ ମାନ ର ପେଛ ପେଛ ଆସି ଚି ାର କରି
କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟି ମାେନ ପରମ ପ୍ର ଧାନ ଈଶ୍ବ ର ର ଦାସ, େସମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛି । 18 େସ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା
କଲା। କି ୁ ପାଉଲ ବିର େହାଇ ବୁଲିପଡ଼ି େସହି ଆ ାକୁ କହିେଲ, ତାହାଠାରୁ
ବାହାରିଯିବାକୁ ମୁଁ େତାେତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି। ଏଥିେର େସ
େସହି ମୁହୂ ର୍ େର ବାହାରିଗଲା। 19 କି ୁ ତାହାର କ ର୍ ାମାେନ ଆପଣାମାନ ଲାଭର
ଆଶା ଚାଲିଗଲା େବାଲି େଦଖି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ୁ ଧରି େସମାନ ୁ ଛକ ାନକୁ
ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ ଟାଣି େଘନିଗେଲ। 20 ଆଉ େସମାେନ େସମାନ
ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ ଆଣି କହିେଲ, ଏହି େଲାକଗୁଡ଼ାକ ଯିହୁ ଦୀ, ଏମାେନ
ଆ ମାନ ନଗରେର େଗାଳମାଳ କରୁ ଅଛି । 21ଆ େରାମୀୟ େଲାକମାନ ର
େଯଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଗ୍ର ହଣ ବା ପାଳନ କରିବା ବିଧିସ ତ ନୁେହଁ, ତାହା ଏମାେନ
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ପ୍ର ଚାରକରୁ ଅଛି । 22େସଥିେରେଲାକସମୂହମଧ୍ୟ େସମାନ ବିରୁ େରଉଠିେଲ,
ପୁଣି, ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ େସମାନ ର ବ କାଢ଼ିପକାଇ େସମାନ ୁ େବତ୍ର ାଘାତ
କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 23 େସମାେନ େସମାନ ୁ ବହୁ ତ ପ୍ର ହାର କରାଇଲା
ଉ ାେର କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କରି େସମାନ ୁ ସାବଧାନେର ରକ୍ଷା କରିବା
ନିମେ କାରାରକ୍ଷକ ୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 24 େସ ଏହି ପ୍ର କାର ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ା
େହାଇ େସମାନ ୁ ଭିତର କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କରି େସମାନ ପାଦେର ବଡ଼
କାଠଗି ବା ି େଦେଲ।

କାରାରକ୍ଷକର ପରିବ ର୍ ନ
25 କି ୁ ପ୍ର ାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ର େର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା

ଓ ବଗାନ କରୁ ଥିେଲ, ଆଉ ବ ୀମାେନ ଶୁଣୁଥିେଲ। 26 େସେତେବେଳ ହଠାତ୍ 
ଏପରି ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା େଯ, କାରାଗାରର ଭି ି ମୂଳ କି ବାକୁ ଲାଗିଲା,
ଆଉ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ସମ ାର େଖାଲା େହାଇଗଲା, ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର ବ ନ
ଫିଟିଗଲା। 27ଏଥିେର କାରାରକ୍ଷକ ନିଦ୍ର ାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ାର େଖାଲା େହବା
େଦଖି ବ ୀମାେନ ପଳାଇଯାଇଅଛି େବାଲି ମେନ କରି, ଖ ା ବାହାର କରି
ଆପଣାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ। 28 କି ୁ ପାଉଲ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ,
ଆପଣାର େକୗଣସି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ସମେ ଏଠାେର
ଅଛୁ। 29 େସଥିେର େସ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ କହି େଡଇଁପଡ଼ି ଭୟେର ଥରି ଥରି
ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ର ସ ୁଖେର ପଡ଼ିଗେଲ, 30 ଆଉ େସମାନ ୁ ବାହାରକୁ ଆଣି
କହିେଲ, ମହାଶୟମାେନ, ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା ନିମେ େମାେତ କଅଣ କରିବାକୁ
େହବ? 31 େସମାେନ କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ କର, ତାହାେହେଲ
ତୁ େ ଏବଂ ତୁ ସପରିବାର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ। 32 ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଓ
ତାହା ଗୃହେର ଥିବା ସମ ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହିେଲ। 33ଆଉ େସ େସମାନ ୁ
ରାତି୍ର ର େସହି ସମୟେର େଘନିଯାଇ େସମାନ ପ୍ର ହାରର କ୍ଷତସବୁ େଧାଇେଦେଲ,
ପୁଣି, େସ ଓ ତାହା ର ସମେ େସହିକ୍ଷଣି ବାି ଜିତ େହେଲ। 34 େସଥିେର
େସ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଘନିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣ କେଲ, ଆଉ
ସମ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ କରି ଅତ୍ୟ ଆନ ି ତ େହେଲ।
35 ସକାଳ ହୁ ଅେ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ ପଦାତିକମାନ ୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ,
େସହି େଲାକମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 36 ଏଥିେର କାରାରକ୍ଷକ ପାଉଲ ୁ ଏହି କଥା
କହି ଜଣାଇେଲ, ଆପଣମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦବା ନିମେ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ େଲାକ
ପଠାଇଅଛି । ଏଣୁ ଏେବ ବାହାରି ଆସି ଶାି େର ଚାଲିଯାଆ ୁ। 37 କି ୁ ପାଉଲ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, େରାମୀୟ େଲାକ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ର ବିଚାର
ନ କରି େସମାେନ ପ୍ର କାଶେର ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କଲା ପେର କାରାଗାରେର
ପକାଇଅଛି , ଆଉ ଏେବ କି େଗାପନେର ଆ ମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦଉଅଛ? ତାହା
େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ନିେଜ ଆସି ଆ ମାନ ୁ ବାହାରକୁ େଘନିଯାଉ ୁ।
38େସଥିେରପଦାତିକମାେନ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ଏହି ସମ କଥା ଜଣାଇେଲ, ପୁଣି,
େସମାେନ େଯ େରାମୀୟ େଲାକ, ଏହା ଶୁଣି େଲାକମାେନ ଭୟ କେଲ, 39 ଆଉ
େସମାେନ ଆସି େସମାନ ୁ ବିନତି କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣି
ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା ନିମେ େସମାନ ୁ ଅନୁେରାଧକେଲ। 40େସଥିେର େସମାେନ
କାରାଗାରରୁ ବାହାରିଯାଇ ଲୂଦିଆ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଆଉ ଭାଇମାନ
ସା େର ସାକ୍ଷାତ କରି େସମାନ ୁ ଉ ାହ େଦଲା ଉ ାେର ପ୍ର ାନ କେଲ।
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17
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର କାଯର୍ ୍ୟ

1 ପେର ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଆଂଫିପଲି ଓ ଆପେ ାନିଆ ସହରଗୁଡ଼ିକ େଦଇ
ଯାତ୍ର ା କରି େଥସଲନୀକୀ ସହରକୁ ଆସି େଲ; େସଠାେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ର େଗାଟିଏ
ସମାଜଗୃହ ଥିଲା। 2 ଆଉ ପାଉଲ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାେର େସମାନ ନିକଟକୁ
ଗେଲ, ପୁଣି, ତିେନାଟି ବିଶ୍ର ାମବାର ପଯର୍ ୍ୟ ଶା ର ବାକ୍ୟ େଘନି େସମାନ ୁ
ଉପେଦଶ େଦେଲ, 3 ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ର େଯ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉ ାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ େସ େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ େସମାନ ନିକଟେର
େଘାଷଣା କରୁ ଅଛି , େସ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହାର ପ୍ର ମାଣ େଦେଲ। 4 େସଥିେର
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ ବି ାସ କରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ସହିତ
େଯାଗ େଦେଲ; ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
େଲାକ ଓ ଅେନକ ଭଦ୍ର ମହିଳା େସମାନ ସହିତ େଯାଗ େଦେଲ। 5 କି ୁ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଈଷର୍ ାେର ଜଳିଉଠି ବଜାରର େକେତକ ଦୁ େଲାକ ୁ ସା େର
େଘନି େଲାକଗହଳ କରି ନଗରେର ଗ େଗାଳ ଲଗାଇେଦେଲ, ଆଉ ଯାେସାନ
ଗୃହ ଆକ୍ର ମଣ କରି େସମାନ ୁ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ
େଚ ା କେଲ। 6 ମାତ୍ର େସମାନ ୁ ନ ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ େକେତକ
ବି ାସୀ ଭାଇମାନ ୁ ନଗରର ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ନିକଟକୁ ଟାଣିଆଣି ଉ ରେର
ଡାକି କହିେଲ, ଏ େଯଉଁ େଲାକଗୁଡ଼ାକ ଜଗତକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିପକାଇେଲଣି,
େସମାେନ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଛି ; େସମାନ ୁ ଯାେସାନ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି। 7ଯୀଶୁ
ନାମେର ଆଉ ଜେଣ ରାଜା ଅଛି େବାଲି କହି ଏମାେନ ସମେ କାଇସର ଆଜ୍ଞାର
ବିରୁ ାଚରଣ କରୁ ଅଛି । 8 େସମାନ ର ଏହି କଥା ଶୁଣି େଲାକସମୂହ ଓ ନଗରର
ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ବିଚଳିତ େହେଲ। 9 ପେର େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ ତାହା
ସ ୀମାନ ଠାରୁ ଜାମିନ୍ େନଇ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ।

େବରିୟାେର କାଯର୍ ୍ୟ
10 ପୁଣି, ଭାଇମାେନ ଅବିଳ େର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ୁ ରାତି ସମୟେର

େବରିୟା ନଗରକୁ ପଠାଇେଦେଲ; େସମାେନ େସହି ାନେର ପହି ଯିହୁ ଦୀମାନ
ସମାଜଗୃହକୁ ଗେଲ। 11 େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥିବା ଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ
ଏମାେନ ସୁଶୀଳ ଥିେଲ। ଏମାେନ ପୂ ର୍ ଆଗ୍ର ହେର ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, ପୁଣି,
ଏହି ସମ ସତ୍ୟ କି ନା, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେ ପ୍ର ତିଦିନ ଶା ଅନୁସ ାନ
କରୁ ଥିେଲ। 12 େତଣୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନକ ସ ା ମହିଳା ଓ ପୁରୁ ଷ ମଧ୍ୟ ବି ାସ କେଲ। 13 କି ୁ େଯେତେବେଳ
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ, ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ପାଉଲ
ାରା େବରିୟାେର ସୁ ା ପ୍ର ଚାରିତ େହଉଅଛି, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସ ାନକୁ

ମଧ୍ୟ ଆସି େଲାକସମୂହ ୁ ଉେ ଜିତ ଓ ବିଚଳିତ କେଲ। 14 େସଥିେର ଭାଇମାେନ
ଅବିଳ େର ପାଉଲ ୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଦେଲ, ଆଉ ଶୀଲା
ଓ ତୀମଥି େସହି ାନେର ରହିେଲ। 15 କି ୁ େଯଉଁମାେନ ପାଉଲ ୁ ସା େର
େଘନିଗେଲ, େସମାେନ ତାହା ୁ ଆଥିନୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଣିେଲ, ଆଉ ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି
େଯପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି , ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇ େସମାେନ ପ୍ର ାନ
କେଲ।

ଆଥିନୀ ସହରେର ପାଉଲ କାଯର୍ ୍ୟ
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16ଆଥିନୀେର ପାଉଲ େସମାନ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବା ସମୟେର େସହି ନଗରକୁ
ପ୍ର ତିମାେର ପରିପୂ ର୍ େଦଖି ତାହା ଆ ା ଉ େହାଇ ଉଠିଲା। 17 େତଣୁ େସ
ସମାଜଗୃହେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀମତାବଲ ୀ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ସହିତ, ଆଉ
ବଜାର ଛକେର ପ୍ର ତିଦିନ େଯଉଁମାନ ସା େର େଦଖା େହଉଥିଲା, େସମାନ ୁ
ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ। 18 େସଥିେର ଏପିକୂୂରୀୟ ଓ େ ାୟିକ ଦଶର୍ ନଶା ର
େକେତକ ଦାଶର୍ ନିକ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି,
େକହି େକହି କହିେଲ, ଏ ବାଚାଳଟା କଅଣ କହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି? ଆଉ େକହି
େକହି କହିେଲ, େସ ଅଜଣା େଦବତାମାନ ରପ୍ର ଚାରକ େହଲା ପରି ଜଣାଯାଉଅଛି;
କାରଣ େସ ଯୀଶୁ ଓ ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ। 19ପେର
େସମାେନତାହା ୁ ଆରିୟପାଗକୁ େଘନିଯାଇକହିେଲ,ଏହି େଯ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଆପଣ
େଦଉଅଛି ,ତାହା କଅଣ େବାଲି ଆେ ମାେନ ଜାଣି ପାରିବା କି? 20କାରଣଆପଣ
େକେତକ ଅୁ ତ ବିଷୟଆ ମାନ କ ର୍ େଗାଚର କରୁ ଅଛି ; ଅତଏବ ଏହି ସମ
କଥାର ଅଥର୍ କଅଣ, ଆେ ମାେନ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ । 21ଆଥିନୀ ସହରର
େଲାକ ସମେ ଓ େସଠାେର ପ୍ର ବାସୀ ବିେଦଶୀୟମାେନ େକବଳ େକୗଣସି ନୂତନ
କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁେର କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁ ନ ଥିେଲ।

ଆରିୟପାଗେର ପାଉଲ ପ୍ର ଚାର
22 ଏଥିେର ପାଉଲ ଆରିୟପାଗର ମଧ୍ୟ ଳେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, େହ

ଆଥିନୀ ସହରର େଲାକମାେନ, ଆପଣମାେନ େଯ ସମ ବିଷୟେର ବଡ଼ େଦବ
ଭ , ଏହା ମୁଁ େଦଖୁଅଛି। 23କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ର ମଣ କରିବା ସମୟେର ଆପଣମାନ ର
ପୂଜିତ ବ ୁସମ େଦଖୁ େଦଖୁ େଗାଟିଏ େବଦି ମଧ୍ୟ େଦଖିଲି, ଯାହା ଉପେର
ଏହି କଥା େଲଖା େହାଇଅଛି, “ଅଜ୍ଞାତ େଦବତା ଉେ ଶ୍ୟେର।” ଅତଏବ,
ଆପଣମାେନ ନ ଜାଣି ଯାହା ର ପୂଜା କରୁ ଅଛି , ମୁଁ ତାହା ୁ ଆପଣମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି। 24 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ ପଦାଥର୍
ସୃି କରିଅଛି , େସ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀରପ୍ର ଭୁ େହବାରୁ ହ ନିମ ତମ ି ର-ସମୂହେର
ବାସକରି ନାହିଁ, 25 କିଅବା ତାହା ର େକୗଣସି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟହ ାରା
େସବିତ ହୁ ଅି ନାହିଁ, େଯଣୁ େସ ୟଂ ସମ ୁ ଜୀବନ, ନି ାସ, ଓ ସମ ପଦାଥର୍
ଦାନ କରି । 26ଆଉ, େସ ପୃଥିବୀର ସବର୍ ତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମେ ଏକ ବ୍ୟି ଠାରୁ
ସମ ମାନବଜାତି ସୃି କରିଅଛି ; େସ େସମାନ ର ନି କାଳ ଓ ନିବାସର
ସୀମା ି ର କରିଅଛି , 27 େସମାେନ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି କାେଳ
ଦରାି ଦରାି ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇ ପାରି , ଯଦ୍ୟପି େସ ଆ ମାନ ର
କାହାରିଠାରୁ ଦୂରେରନାହାି । 28କାରଣତାହା ଠାେରଆ ମାନ ର ଅି ,ଗତିଓ
ି ତି, େଯପରିଆପଣମାନ ର ନିଜ କବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା େକେତକକହିଅଛି ,
“କାରଣ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଂଶ।” 29 େତେବ, ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ର
ବଂଶ େହବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ରୂ ପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶି ଓକ ନା ଅନୁସାେର େଖାଦିତ ର୍
କି େରୗପ୍ୟ କି ପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଆ ମାନ ର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। 30ଈଶ୍ବ ର େସହି
ଅଜ୍ଞାନତାରକାଳଉେପକ୍ଷାକରିଅଛି ସତ୍ୟ, କି ୁ ଏେବ େସସବର୍ ତ୍ର ସମ ମନୁଷ୍ୟ ୁ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନକରିବା ନିମେ ଜଣାି ; 31କାରଣେଯଉଁ ଦିନ େସଆପଣା ନିରୂ ପିତ
ବ୍ୟି ାରା ଧାମ କତାେର ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ, ଏହିପରି େଗାଟିଏ ଦିନ
ି ର କରିଅଛି , ଆଉ ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାପନ କରି ଏହି ବିଷୟେର
ସମ ନିକଟେର ପ୍ର ମାଣ େଦଇଅଛି । 32 ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ କଥା ଶୁଣି
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େକହି େକହିପରିହାସକରିବାକୁଲାଗିେଲ;ଆଉେକହି େକହିକହିେଲ,ଆେ ମାେନ
ଆଉଥେରଆପଣ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିବା। 33ଏହି ପ୍ର କାେର ପାଉଲ େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗେଲ। 34 କି ୁ େକୗଣସି େକୗଣସି େଲାକ ତାହା ସପକ୍ଷ େହାଇ
ବି ାସ କେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଏରିୟପାଗୀୟ ଦିୟନୂସୀୟ, ଦାମାରି ନାମ୍ନ ୀ
ଜେଣ ମହିଳା େସମାନ ସହିତ ଆଉ େକେତକ େଲାକ ଥିେଲ।

18
କରି େର ପାଉଲ କାଯର୍ ୍ୟ

1ଏହି ସମ ଘଟଣା ପେରପାଉଲଆଥିନୀ ସହରରୁ ପ୍ର ାନ କରି କରି ସହରକୁ
ଆସି େଲ। 2 ଆଉ, େସ ଆି ଲା ନାମକ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ େଦଖାପାଇେଲ, ପ
ସହରେର ତାହା ଜନ୍ମ ାନ; େସ ଅ ଦିନ େହଲା ଆପଣା ୀ ପ୍ର ୀି ା ସହିତ
ଇତାଲିଆରୁ ଆସି ଥିେଲ,କାରଣକ୍ଲ ାଉଦିଅସମ ଯିହୁ ଦୀ ୁ େରାମରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। େସ େସମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ, 3 ପୁଣି,
ସମବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବାରୁ େସମାନ ସହିତ ବାସ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ କମର୍
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟେର େସମାେନ ତମ୍ଵୁ ନିମର୍ ାଣକାରୀ ଥିେଲ।
4 ପୁଣି, ପ୍ର ତି ବିଶ୍ର ାମବାର ଦିନେର େସ ସମାଜଗୃହେର ଉପେଦଶ େଦଇ ଯିହୁ ଦୀ
ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ର ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚ ା କେଲ। 5 େଯେତେବେଳ ଶୀଲା
ଓ ତୀମଥି ମାକିଦନିଆରୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାରେର
ନିତା ନିବି ଥାଇ, ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ଏହା ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥିେଲ। 6 କି ୁ େସମାେନ ପ୍ର ତିେରାଧ ଓ ନି ା କରିବାରୁ େସ ଆପଣା
ବ ଝାଡ଼ି େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଆପଣମାନ ର ଆପଣମାନ ମ କ ଉପେର
ବ ର୍ୁ ; ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷ; ଏଣିକି ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ଯିବି। 7 େସଥିେର
େସ େସ ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରି ତିତସ୍ ଯୂ ନାମକ ଜେଣ ଈଶ୍ବ ରଭ ଗୃହକୁ
ଗେଲ, ତାହା ସମାଜଗୃହକୁ ଲାଗିଥିଲା। 8 କି ୁ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ର ୀ ଏବଂ
ସପରିବାର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କେଲ, ଆଉ କରି ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ
ଶୁଣି ବି ାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ବାି ଜିତ େହେଲ। 9 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ରାତି୍ର େର
ଦଶର୍ ନ ାରା ପାଉଲ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ନୀରବ ନ ରହି କଥା
କୁହ, 10 କାରଣ ଆେ ତୁ ସା େର ଅଛୁ, େକୗଣସି େଲାକ ତୁ ର କ୍ଷତି
କରିବାକୁ ତୁ କୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ ନାହିଁ, େଯଣୁ ଆ ର ଅେନକ େଲାକ
ଏହି ନଗରେର ଅଛି ।” 11 ପୁଣି, େସ େସମାନ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ଶିକ୍ଷା େଦଇ େଦଢ଼ବଷର୍ େସଠାେର ବାସ କେଲ। 12 କି ୁ ଗାି େୟାନ୍ ଆଖାୟା
ଅ ଳର ଶାସନକ ର୍ ା ଥିବା ସମୟେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପାଉଲ ବିରୁ େର ଏକମତ
େହାଇ ଉଠି ତାହା ୁ ବିଚାରାସନ ଛାମୁକୁ େଘନିଆସି କହିେଲ, 13 ଏହି େଲାକଟା
ବ୍ୟବ ାର ବିପରୀତ ଭାବେର ଈଶ୍ବ ର ଉପାସନା କରିବାକୁ େଲାକମାନ ୁ ବାଧ୍ୟ
କେର। 14 କି ୁ ପାଉଲ ମୁଖ ଫିଟାଇ କଥା କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁ ଅେ , ଗାି େୟାନ୍
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ କହିେଲ, େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁ ମର୍ ଯଦି େହାଇଥାଆ ା,
େତେବ, େହ ଯିହୁ ଦୀମାେନ, ଧିର େହାଇ ତୁ ମାନ ର କଥା ଶୁଣିବା ଯୁି ସ ତ
େହାଇଥାଆ ା, 15 ମାତ୍ର ଯଦି ଏହିସବୁ େକବଳ ବାକ୍ୟ, ନାମ ଓ ତୁ ମାନ
ବ୍ୟବ ା ସ ୀୟ ବିବାଦ ଅେଟ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ତାହା ବୁଝ; ଆେ
ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ବିଚାରକ ର୍ ା େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହଁୁ । 16 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ
ବିଚାରାସନ ସ ୁଖରୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 17 େସଥିେର ସମେ ସମାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
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େସାି ନା ୁ ଧରି ବିଚାରାସନସ ୁଖେରପ୍ର ହାରକରିବାକୁଲାଗିେଲ; କି ୁ ଗାି େୟାନ୍
େସହି ସମ ବିଷୟେର ଦୃି କେଲ ନାହିଁ।

ଆି ୟଖିଆକୁ ପାଉଲ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
18ଏହା ଉ ାେର ପାଉଲ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନେର ରହି ଭାଇମାନ

ନିକଟରୁ ବିଦାୟ େଘନି ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସି ରିୟା ଅ ଳକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। ପ୍ର ୀି ା ଓ
ଆି ଲା ତାହା ସା େର ଗେଲ; ତା ର େଗାଟିଏ ମାନତ ଥିବାରୁ େସ େକେ ୍ରୟା
ସହରେର ଆପଣା ମ କ ମୁ ନ କରାଇେଲ। 19 ପେର େସମାେନ ଏଫିସକୁ
ଆସି େଲ, ପୁଣି, େସ େସ ାନେର େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ନିେଜ ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ
କରି ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ। 20 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ୁ ଅଧିକ ସମୟ
ରହିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରେ େସଏକମତ େହେଲନାହିଁ, 21ମାତ୍ର େସମାନ ଠାରୁ
ବିଦାୟ େଘନି କହିେଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ା େହେଲ ଆଉ ଥେର ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ
ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି ବି; ପୁଣି, େସ ଏଫିସରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ। 22 କାଇସରିୟାେର ପହି
େସ ଜାହାଜରୁ ଓ ାଇେଲ, ଆଉ ଯାଇ ମ ଳୀକୁ ନମ ାର କରି ଆି ୟଖିଆକୁ
ଚାଲିଗେଲ। 23 େସ ାନେର େକେତକ ସମୟ ରହିଲା ପେର େସ ପ୍ର ାନ କେଲ,
ପୁଣି, କ୍ର ମାନ୍ଵ େୟ ଗାଲାତୀୟ ଓ ଫଗିଆ ଅ ଳଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରୁ କରୁ ଶିଷ୍ୟ
ସମ ୁ ସୁି ର କରୁ ଥିେଲ।

ଏଫିସ ଓ କରି େର ଆପ
24 ଇତିମଧ୍ୟେର ଆପ ନାମକ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ଏଫିସକୁ ଆସି େଲ, ତାହା ର

ଜନ୍ମ ାନ ଆେଲକଜା ୀୟ ସହରେର ଥିଲା; େସ ସୁବ ା ଓ ଧମର୍ ଶା େର ଶି ଶାଳୀ
ଥିେଲ। 25 ଏହି ବ୍ୟି ପ୍ର ଭୁ ମାଗର୍ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ, ପୁଣି,
ଆ ାେର ଉ େହାଇ ଯୀଶୁ ବିଷୟ ସୂ ରୂ େପ କହି ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, କି ୁ
େସ େକବଳ େଯାହନ ବାି ବିଷୟ ଜାଣିଥିେଲ; 26 େସ ସମାଜଗୃହେର ସାହସ
ସହିତକଥା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କି ୁ ପ୍ର ୀି ା ଓଆି ଲା ତାହା କଥା ଶୁଣି ତାହା ୁ
ଆପଣାମାନ ସା େର ରଖି ଅଧିକ ସୂ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ମାଗର୍ ବିଷୟ ତାହା ୁ
ବୁଝାଇେଦେଲ। 27 େସ ଆଖାୟା େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇ ା କରିବାରୁ ଭାଇମାେନ
ତାହା ୁ ଉ ାହ େଦଇ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ନିମେ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଲଖିେଲ। େସ
େସଠାେରଉପି ତ େହାଇ, େଯଉଁମାେନ ବି ାସକରିଥିେଲ,ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ାରା
େସମାନ ର ବହୁ ତ ଉପକାର କେଲ, 28 କାରଣ ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ , ଏହା ଧମର୍ ଶା
ାରା ପ୍ର ମାଣ କରି େସ ପ୍ର କାଶେର ଶି ସହିତ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଯୁି ସବୁ ଖ ନ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

19
ଏଫିସେର ପାଉଲ

1 ଆପ କରି ସହରେର ଥିବା ସମୟେର ପାଉଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅ ଳ େଦଇ
ଯାତ୍ର ା କରି ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସି େକେତକ ଶିଷ୍ୟ େଦଖାପାଇେଲ। 2 େସ
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, ବି ାସ କରିବା ସମୟେର କଅଣ ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର
ଆ ା ୁ ପାଇଥିଲ? େସମାେନ ତାହା ୁ ଉ ର େଦେଲ, ନା ପବିତ୍ର ଆ ା େଯ
ଦ େହାଇଅଛି , ତାହା ସୁ ା ଆେ ମାେନ ଶୁଣି ନାହଁୁ । 3 େତଣୁ େସ ପଚାରିେଲ,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁେର ବାି ଜିତ େହାଇଥିଲ? େସମାେନ କହିେଲ,
େଯାହନ ବାି େର। 4 େସଥିେର ପାଉଲ କହିେଲ, େଯାହନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର
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ବାି େର ବାି େଦଇ, ତାହା ପେର େଯ ଆସି େବ, ତାହା ଠାେର ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସକରିବାକୁ େହବ େବାଲି େଲାକମାନ ୁ କହୁ ଥିେଲ। 5େସମାେନ
ଏହା ଶୁଣି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେର ବାି ଜିତ େହେଲ, 6 ଆଉ ପାଉଲ େସମାନ
ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରେ ପବିତ୍ର ଆ ା େସମାନ ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ,
ପୁଣି, େସମାେନ ନାନା ଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ଓ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 7 େସମାେନ ସମେ ପ୍ର ାୟ ବାର ଜଣ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ। 8 ପେର େସ
ସମାଜଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ତିନି ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ସାହସ ସହିତ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
ବିଷୟେର ଉପେଦଶ େଦଇ ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 କି ୁ
େସେତେବେଳ େକେତକ େଲାକକଠିନଓଅବାଧ୍ୟ େହାଇ େଲାକସମୂହସାକ୍ଷାତେର
ଏହି ମାଗର୍ ବିଷୟେର ନି ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େସମାନ ୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ପୃଥକ୍ କେଲ,ଆଉପ୍ର ତିଦିନ ତୁ ରା ର ବିଦ୍ୟାଳୟେର
ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10 ଏହିପରି ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଚାଲିଲା; େସଥିେର
ଏସି ଆ-ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ସମେ ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କେଲ।

େ ବାର ପୁତ୍ର ମାେନ
11 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ପାଉଲ ହ ାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଅୁ ତ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ

କରୁ ଥିେଲ, 12 ଏପରିକି ତାହା େଦହରୁ ରୁ ମାଲ କି ା ଗାମୁଛା େରାଗୀମାନ
ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଆେ େସମାନ ଠାରୁ େରାଗଛାଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଓମ -ଆ ାଗୁଡ଼ାକ
ବାହାରିଯାଉଥିେଲ। 13 କି ୁ ଭ୍ର ମଣକାରୀ ଯିହୁ ଦୀ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ ଜଣକୁ ଦୁ ଆ ା ଲାଗିଥିବା େଲାକମାନ ଉପେର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ନାମ ଉ ାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ର ବୃ େହାଇ କହିେଲ, େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ ପାଉଲ ପ୍ର ଚାର
କରୁ ଅଛି , ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ତାହା ର ଆେଦଶ େଦଉଅଛି। 14 ପୁଣି, େ ବା ନାମକ
ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ର ସାତ ପୁତ୍ର ଏହିପରି କରୁ ଥିେଲ। 15 େସଥିେର
ମ -ଆ ା େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଲା,ଆେ ଯୀଶୁ ୁ ଜାଣୁ ଓ ପାଉଲ ୁ ଚି ଁ ୁ; ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ କିଏ? 16 େସେତେବେଳ ମ -ଆ ା ଲାଗିଥିବା େଲାକଟା େସମାନ
ଉପରକୁ େଡଇଁପଡ଼ି େସ ଦୁଇ ଜଣ ୁ ପରା କରି େସମାନ ୁ ଏପରି ଆଘାତ କଲା
େଯ, େସମାେନ ଉଲ ଓ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େହାଇ େସହି ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗେଲ।
17ଏହି କଥା ଏଫିସ ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ସମେ ଜାଣିେଲ। େସଥିେର ସମେ
ଭୀତ େହେଲ, ଆଉ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 18 ପୁଣି,
ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଆସି ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ୀକାର ଓ ପ୍ର କାଶ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19ଆଉ ଯାଦୁକି୍ର ୟା କରୁ ଥିବା ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣା ପୁ କ
ଆଣି ଏକତ୍ର କରି ସମ ସାକ୍ଷାତେର େପାଡ଼ିପକାଇେଲ; େସମାେନ େସସବୁର
ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରି ତାହା ପଚାଶ ହଜାର ରୂ ପା ମୁଦ୍ର ା େବାଲି େଦଖିେଲ। 20 ଏହି
ପ୍ର କାେର ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପରାକ୍ର ମେର ବୃି ପାଇବାକୁ ଓ ଜୟଯୁ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା।

ଏଫିସେର ହିଂସାକା
21 ଏହି ସମ ବିଷୟ େଶଷ େହଲା ଉ ାେର ପାଉଲ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟା

େଦଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମେ ମନେର ି ର କରି କହିେଲ େଯ େସଠାକୁ
ଗଲା ଉ ାେର େମାେତ େରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ େହବ। 22 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
ତାହା ର େସବା କରୁ ଥିେଲ, େସମାନ ର ମଧ୍ୟରୁ ତୀମଥି ଓ ଏରା , ଏହି ଦୁଇ
ଜଣ ୁ ମାକିଦନିଆକୁ େପ୍ର ରଣ କରି େସ ଆେପ କିଛି କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଏସି ଆେର
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ରହିେଲ। 23 ପ୍ର ାୟ େସହି ସମୟେର ଏହି ମାଗର୍ ବିଷୟେର ମହା ଗ େଗାଳ
ଉଠିଲା। 24କାରଣ ଦୀମିତ୍ର ୀୟ ନାମକ ଜେଣ ର୍ କାରଆେ ର୍ ମୀର େରୗପ୍ୟ ମ ି ର
ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଥିଲା, ପୁଣି, ଶି କାରମାନ ର ଯେଥ ଲାଭ କରାଯାଉଥିଲା। 25 େସ
େସମାନ ୁ ଓ େସହି ବ୍ୟବସାୟର କାରିଗରମାନ ୁ ଡାକି କହିଲା, ମହାଶୟମାେନ,
ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ାରା ଆେ ମାେନ ଧନ ପ୍ର ା େହଉ େବାଲି ଆପଣମାେନ ଜାଣି ;
26 ଆଉ ହାତ ତିଆରି େଦବତାମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି େବାଲି କହି ଏହି ପାଉଲ
େକବଳ ଏଫିସେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ାୟ ସମ ଏସି ଆେର ବହୁ ତ େଲାକ ୁ ମତାଇ
ଭୁ ଲାଇଅଛି, ଏହା ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛି ଓ ଶୁଣୁଅଛି । 27 ଏଥିେର େଯ
େକବଳ ଆ ମାନ ଏହି ବ୍ୟବସାୟର ଦୁନର୍ ାମ େହବାର ଆଶ ା ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ,
କି ୁ େଯଉଁ ମହାନ େଦବୀ ଆେ ର୍ ମୀ ୁ ସମ ଏସି ଆ ଓ ଜଗତଯାକ ଉପାସନା
କରି , ତାହା ମ ି ର ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ େହାଇପଡ଼ିବାର ଓ ତାହା ମହିମାର ଗ୍ଲ ାନି
ସୁ ା ଘଟିବାର ଆଶ ା ଅଛି। 28 ଏହି କଥା ଶୁଣି େସମାେନ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍
େହାଇ ଚି ାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏଫିସୀୟମାନ ର ଆେ ର୍ ମୀ ମହାେଦବୀ
ଅଟି । 29 ଏଥିେର ନଗରଟି ଗ େଗାଳେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା, ଆଉ େସମାେନ
ଏକେଯାଗେର ପାଉଲ ସହଯାତ୍ର ୀ ମାକିଦନିଆର ଗାୟ ଓ ଆରି ାଖର୍ ୁ ଧରି ବଡ଼
େବଗେର ର ଭୂ ମିକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ। 30 ଏଥିେର ପାଉଲ େଲାକମାନ ଭିତରକୁ
ଯିବାକୁ ଇ ା କେଲ, କି ୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା ୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 31ଆଉ
ଏସି ଆର ପ୍ର ଧାନ କମର୍ କାରୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା େକେତକ ଜଣ ତାହା ବ ୁ
ଥିବାରୁ େଲାକ ପଠାଇ ର ଭୂ ମି ମଧ୍ୟକୁ ଦୁଃସାହସ କରି ନ ଯିବାକୁ ତାହା ୁ
ଅନୁେରାଧ କେଲ। 32 େସେତେବେଳ େକହି େକହି ଏ କଥା, େକହି େକହି ବା େସ
କଥା କହି ଚି ାର କରୁ ଥିେଲ, କାରଣ ସଭା ଗ େଗାଳେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଥିଲା,
ଆଉ େସମାେନ େଯ କାହିଁକି ଏକତ୍ର େହାଇଅଛି , ତାହା ଅଧିକାଂଶ ଜାଣି ନ
ଥିେଲ। 33ଆଉ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆେଲକ୍ ଜା ରକୁ ଆଗକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାରୁ
େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ତାହାକୁ ମତାଇେଲ; େସଥିେର ଆେଲକ୍ ଜା ର
ହ େରସେ ତକରି େଲାକମାନ ନିକଟେର େସମାନ ରପକ୍ଷସମଥର୍ ନକରିବାକୁ
ଇ ା କଲା। 34 କି ୁ େସ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ େବାଲି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଜାଣିେଲ,
େସେତେବେଳସମେ ଏକ ରେରପ୍ର ାୟ ଦୁଇଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ ଚି ାର କରି କହିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଏଫିସୀୟମାନ ର ଆେ ର୍ ମୀ ମହାେଦବୀ ଅଟି । 35 ପେର ନଗର-
େବବ ର୍ ା େଲାକସମୂହକୁ ଶା କରାଇ କହିେଲ, େହ ଏଫିସୀୟ େଲାକମାେନ,
ଏଫିସ ନଗରୀ େଯ ମହାେଦବୀ ଆେ ର୍ ମୀ ଓ ଆକାଶରୁ ପତିତ ପ୍ର ତିମାର ମ ି ର
ପରିଚାରିକା, ଏହା କିଏ ନ ଜାେଣ? 36ଅତଏବ ଏହିସବୁ କଥା ଅଖ ନୀୟ େହବାରୁ
ତୁ ମାନ ର ଶା େହବା ଓ ଅବିେବଚନାେର େକୗଣସି କମର୍ ନ କରିବା ଉଚିତ।
37 କାରଣ ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ତୁ େ ମାେନ େଘନି ଆସି ଅଛ, ଏମାେନ ତ
ମ ି ର ଲୁ ନକାରୀ ନୁହଁି , କି ା ଆ ମାନ େଦବୀ ନି କ ନୁହଁି । 38ଏଣୁ ଯଦି
କାହାରି ବିରୁ େର ଦୀମିତ୍ର ୀୟର ଓ ତାହାର ସ ୀ ଶି କରମାନ ର େକୗଣସି କଥା
ଥାଏ,ତାହାେହେଲ ବିଚାରାଳୟଉନ୍ମୁ ଅଛି ଓଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ଅଛି ; େସମାେନ
ପର ର ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ କର ୁ। 39 କି ୁ ଯଦି ତୁ ମାନ ର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ଦାବି ଥାଏ, େତେବ ନିୟମିତସାଧାରଣସଭାେରତାହାରମୀମାଂସା େହବ। 40କାରଣ
ପ୍ର କୃତେର ଆଜିର ଗ େଗାଳ େଘନି ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ େହବାର
ଆଶ ା ଅଛି; ଆେ ମାେନ ଏହି ଗ େଗାଳର େକୗଣସି କାରଣ େଦଖାଇ ପାରିବୁ
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ନାହିଁ। 41ଏହା କହି େସ ସଭା ସମ ୁ ବିଦାୟ େଦେଲ।

20
ମାକିଦନିଆ ଓ ଗ୍ର ୀସ୍ େର ପାଉଲ

1 େସହି ଗ େଗାଳ ବ େହବା ପେର ପାଉଲ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଡକାଇ େସମାନ ୁ
ଉ ାହ େଦେଲ, ଆଉ େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ନିମେ
ପ୍ର ାନ କେଲ। 2 େସହି ସମ ଅ ଳ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରି େସ ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ବହୁ ତ
ଉ ାହ େଦବା ପେର ଗ୍ର ୀସ୍ କୁ ଆସି େଲ। 3 େସ େସହି ାନେର ତିନି ମାସ ରହି
େଯେତେବେଳ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସି ରିୟାକୁ ଯିବାକୁ େଚ ା କେଲ, େସେତେବେଳ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ ପାଉଲ ବିେରାଧେର ଷଡ଼ଯ କରିବାରୁ େସ ମାକିଦନିଆ େଦଇ
ବାହୁ ଡ଼ି ଯିବାକୁ ନି ି କେଲ। 4 ଆଉ, େବରିୟା ନଗରନିବାସୀ ପୁର ପୁଅ
େସାପାତ୍ର , େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆରି ାଖର୍ ଓ େସକୁ ,
ଦବର୍ ୀର ଗାୟ, ତୀମଥି, ଆଉ ଏସି ଆ ପ୍ର େଦଶର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ଖିକ ଓ
ତ୍ର ଫିମ ତାହା ସ େର ଯାତ୍ର ା କେଲ। 5ଏମାେନ ସମେ ପ୍ର ଥମେର ଯାଇ େତ୍ର ାୟା
ସହରେର ଆ ମାନ ର ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ। 6ଆଉ, ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍
ପେର ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଫିଲି ୀ ସହରରୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ, ପୁଣି, ପା
ଦିନେର େତ୍ର ାୟାେର େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଲୁ;ଆେ ମାେନ େସହି ାନେର ସାତ
ଦିନ ରହିଲୁ।

େତ୍ର ାୟାେର ପାଉଲ େଶଷ ଅବ ାନ
7ଆେ ମାେନସ ାହରପ୍ର ଥମ ଦିନେର େଯେତେବେଳରୁ ଟି ଭାି ବାକୁ ଏକତି୍ର ତ

େହାଇଥିଲୁ, ପାଉଲ େସେତେବେଳ ଆରଦିନ ଯିେବ େବାଲି ଉଦ୍ୟତ େହଉଥିବାରୁ ,
େସମାନ ୁ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଦୀଘର୍ ଭାଷଣ େଦେଲ।
8େଯଉଁଉପରେକାଠରୀେରଆେ ମାେନଏକତ୍ର େହାଇଥିଲୁ, େସ ାନେରଅେନକ
ଦୀପ ଥିଲା। 9ଆଉ,ଝରକା ଉପେରଇଉତୁ ଖନାମକଜେଣ ଯୁବା େଲାକବସି ଥିଲା,
ତାହାକୁ ଭାରୀ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା; ପୁଣି, ପାଉଲ ଆପଣା ଉପେଦଶ ଆହୁ ରି ଦୀଘର୍
କରିବାରୁ େସ ନିଦ୍ର ା ମ େହାଇ ତୃ ତୀୟ ମହଲାରୁ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତାହାକୁ
ଉଠାଇଲା େବଳକୁ, େସ ମୃତ େବାଲି ଜଣାଗଲା। 10ପାଉଲେସଥିେରତଳକୁଓ ାଇ
ଆସି ତାହା ଉପେରପଡ଼ି ତାହାକୁ ଆଲି ନକରି କହିେଲ, େକାଳାହଳକରନାହିଁ,
କାରଣ ଏହାଠାେର ଜୀବନ ଅଛି। 11 େସ ପେର ଉପରକୁ ଯାଇ ରୁ ଟି ଭାି େଭାଜନ
କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ସହିତ ପ୍ର ଭାତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ବହୁ ତ କଥାବା ର୍ ା କରି
ପ୍ର ାନ କେଲ। 12ଆଉ େସମାେନ େସହି ଯୁବାକୁ ଜୀବିତ ପାଇ ଅତ୍ୟ ଆ ାସନା
ପାଇେଲ। 13 କି ୁ ଆେ ମାେନଆେଗଜାହାଜେରଚଢ଼ିଆସସ୍ ସହରକୁଯାତ୍ର ା କଲୁ,
େସଠାରୁ ପାଉଲ ୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ମେନ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଳ ପଥେର ଯିବା
ପାଇଁ େସ ନିେଜ ଇ ା କରି େସପ୍ର କାର ି ର କରିଥିେଲ। 14 େଯେତେବେଳ େସ
ଆ ମାନ ୁ ଆସସ୍ େର େଭଟିେଲ,ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ େଘନି ମିତୁ ଲୀନୀ ସହରକୁ
ଆସି ଲୁ, 15ଆଉେସହି ାନରୁ ଜାହାଜ ଫିଟାଇଆେ ମାେନ ପରଦିନଖୀୟସ୍ ୀପ
ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହଲୁ, ି ତୀୟ ଦିନେର ଜାହାଜ ସାମ ୀପେର ଲଗାଇଲୁ ଓ
ଆରଦିନ ମୀଲୀତ ସହରେର ପହି ଲୁ। 16 କାରଣ ପାଉଲ ଏସି ଆେର େଯପରି
ସମୟ େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ ନ ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସ ଏଫିସ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ
ି ର କରିଥିେଲ, େଯଣୁ ସ ବ େହେଲ େପି କ ଦିନେର ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର
ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ େସ ଚ ଳ େହଉଥିେଲ।
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ଏଫିସୀୟ ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନ ୁ ପାଉଲ ର ବିବୃତି

17 ମୀଲୀତରୁ େସ ଏଫିସ ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡକାଇ ଆଣିେଲ। 18 େସମାେନ ତାହା ନିକଟେର ଉପି ତ
ହୁ ଅେ , େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଏସି ଆେର ପଦାପର୍ ଣ କରିବାର ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ
ମୁଁ ସମ ସମୟ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିପରି ଆଚରଣ କଲି, 19 ଅଶପାତ ସହିତ
ସ ୂ ର୍ ନମ୍ର ମନେର ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ନାନା ଷଡ଼ଯ େହତୁ , େମାେତ େଯ େଯ
ପରୀକ୍ଷା ଘଟୁ ଥିଲା, େସହିସବୁ ମଧ୍ୟେର କିପରି ପ୍ର ଭୁ େସବା କରୁ ଥିଲି, 20 କିପରି
େକୗଣସି ହିତକର ବିଷୟ ତୁ ମାନ ପାଖେର ଜଣାଇବାକୁ ପୁଣି, ପ୍ର କାଶେର ଓ
ଘେର ଘେର ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ସ ୁ ଚିତ ନ େହାଇ, 21ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ମନ-
ପରିବ ର୍ ନ ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ତି ବି ାସ ବିଷୟେର ଯିହୁ ଦୀ
ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ପାଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥିଲି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 22 ଏେବ
େଦଖ, ମୁଁ ଆ ାେର େପ୍ର ରଣା ପାଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛି, େସ ାନେର
େମା ପ୍ର ତି କଅଣ ସବୁ ଘଟିବ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; 23 େମା ପାଇଁ େଯ ବ ନ
ଓ େକ୍ଲ ଶ ରହିଅଛି, େକବଳ ଏତିକି ଜାେଣ, ଏହା ପବିତ୍ର ଆ ା ନଗେର ନଗେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି । 24 କି ୁ ମୁଁ େଯପରି େମାହର ନିରୂ ପିତ ପଥର େଶଷ ଯାଏ
େଦୗଡ଼ି ପାେର,ଆଉଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର ସୁସମାଚାରପକ୍ଷେରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ
ଯୀଶୁ ଠାରୁ େଯଉଁ େସବାର କାଯର୍ ୍ୟ ପାଇଅଛି, ତାହା େଯପରି ସ ୂ ର୍ କରିପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ପି୍ର ୟଜ୍ଞାନନକରିତାହା େଛାଟମେନକରୁ ଅଛି। 25 ପୁଣି,
ଏେବ େଦଖ, େଯଉଁମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଘାଷଣା କରୁ କରୁ ଭ୍ର ମଣ
କଲି, ଏପରି େଯ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ,ଆଉ େମାହର ମୁଖ େଦଖିବ ନାହିଁ େବାଲି
ମୁଁ ଜାେଣ। 26 ଏେହତୁ ରୁ ମୁଁ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ର ର ଦାୟି ରୁ ନିେ ର୍ ାଷ, ମୁଁ ଆଜି
ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ େଦଉଅଛି। 27 ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବାକୁ
ସ ୁ ଚିତ େହାଇ ନ ଥିଲି। 28 ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର, ଆଉ େଯଉଁ
ମ ଳୀକୁ ଈଶ୍ବ ରଆପଣା ନିଜ ର େରକ୍ର ୟ କରିଅଛି ,ତାହା ର େସହି ମ ଳୀକୁ
ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବା ନିମେ , ପବିତ୍ର ଆ ା େଯ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ପଲ ମଧ୍ୟେର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂ ପ ନିଯୁ କରିଅଛି , େସମାନ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।
29 େମାହର ପ୍ର ାନ ପେର ନି ୁର ବାଘଗୁଡ଼ାକ େଯ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରି ପଲ ପ୍ର ତି ଦୟାହୀନ ବ୍ୟବହାର କରିେବ, 30 ପୁଣି, େଲାେକ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ ଆପଣାମାନ ପଛେର ଟାଣିେନବା ପାଇଁ ବିପରୀତ
କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିେବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ। 31ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ଜାଗି ରୁ ହ, ଆଉ ମୁଁ
ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଦିବାରାତ୍ର େଲାତକସହିତପ୍ର େତ୍ୟକଜଣକୁ େଚତନା େଦବାକୁ େଯ
ବ କରି ନ ଥିଲି, ଏହା ମେନ ପକାଅ। 32 ମୁଁ ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଓ
ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର ବାକ୍ୟ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି, େସ ତୁ ମାନ ୁ ନି ାବାନ
କରିବା ନିମେ ଓ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ସମ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର େଦବା ନିମେ ସମଥର୍
ଅଟି । 33 ମୁଁ କାହାରି ରୂ ପା କି ସୁନା କି ବ େଲାଭ କରି ନ ଥିଲି। 34 େମାହର
ଏହି ହାତ ଦୁଇଟି େଯ େମାହର ଓ େମା ସ ୀମାନ ର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମେ
େସବା କରିଆସୁଅଛି, ନିେଜ ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 35 ଏହି ପ୍ର କାେର ପରିଶ୍ର ମ
କରି ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି, “ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଦାନ
କରିବା ଅତି ଉ ମ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୟଂ କହିଅଛି , ତାହା ରଣ
କରିବା ତୁ ମାନ ର େଯ ଉଚିତ, ଏହି ସମ ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଆଦଶର୍
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େଦଖାଇଅଛି। 36 ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ପେର, େସ ଆ ୁପାତି େସ ସମ ସହିତ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 37 ଆଉ େସମାେନ ଅତ୍ୟ େରାଦନ କରି ପାଉଲ ଗଳା ଧରି
ତାହା ୁ ଚୁ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 38 େସମାେନ ତାହା ମୁଖ ପୁଣି, ଆଉ ଥେର
େଦଖିେବ ନାହିଁ େବାଲି ପାଉଲ େଯ କଥା କହିଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ବିେଶଷ ରୂ େପ
ଦୁଃଖ କେଲ। ପେର େସମାେନ ତାହା ୁ ଜାହାଜ ପଯର୍ ୍ୟ େଘନିଗେଲ।

21
ପାଉଲ ଯିରୂ ଶାଲମ ଯାତ୍ର ା

1 େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସି ଧା ବାଟେର
େକାସ୍ ଦ୍ବ ୀପକୁ ଆସି ଲୁ, ପରଦିନ େରାଦା ଦ୍ବ ୀପକୁ, ପୁଣି, େସ ାନରୁ ପାତାରା
ସହରକୁ ଆସି ଲୁ। 2 େସଠାେର ଆେ ମାେନ େଫୖନୀକିଆକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଥିବା
େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ପାଇ େସଥିେର ଚଢ଼ି ଯାତ୍ର ା କଲୁ। 3 ପେର ସାଇପ୍ର ସ୍ ୀପ
େଦଖିବା ମାେତ୍ର ଆେ ମାେନ ବାମ ପାଖ ଛାଡ଼ି ସି ରିୟା ଅ ଳକୁ ଯାତ୍ର ା କରି
େସାର ସହରେର ଉପି ତ େହଲୁ, କାରଣ େସଠାେର ଜାହାଜରୁ ମାଲପତ୍ର ଖଲାସ
କରିବାର ଥିଲା। 4 େସଠାେର ଶିଷ୍ୟମାନ ୁ େଖାଜି, େସମାନ ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ସାତ
ଦିନ ରହିଲୁ; ପୁଣି, େଯପରି ପାଉଲ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ପଦାପର୍ ଣ ନ କରି ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆ ା ାରା ତାହା ୁ କହିେଲ। 5 ଆେ ମାେନ ସାତ ଦିନ
ରହିଲା ଉ ାେର, େସହି ାନରୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ, ପୁଣି, େସମାେନ ସମେ ୀ ଓ
ପିଲାପିଲି ସହିତଆ ମାନ ୁ ନଗରରବାହାରପଯର୍ ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ନିମେ ଆସି େଲ,
6 ଆଉ ଆେ ମାେନ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଆ ୁପାତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲୁ, ପୁଣି, ପର ରଠାରୁ
ବିଦାୟ େନଲୁ; ପେର ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ିଲୁ, ଆଉ େସମାେନ ଘରକୁ
ବାହୁ ଡ଼ିଗେଲ। 7େସାରରୁ ଆେ ମାେନଜଳଯାତ୍ର ା େଶଷକରିତଲିମାଇପ୍ର େଦଶେର
ପହି ଥିଲୁ ଓ ଭାଇମାନ ୁ ନମ ାର କରି, େଗାଟିଏ ଦିନ େସମାନ ସହିତ
ରହିଲୁ। 8 ପରଦିନ ଆେ ମାେନ କାଇସରିୟାକୁ ପ୍ର ାନ କଲୁ। ଆଉ ସାତ ଜଣ
ମଧ୍ୟେର ଅ ଗର୍ ତ, ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ ଫିଲି ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା
ସା େର ରହିଲୁ। 9 ତାହା ର ଚାରି ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ଭାବବାଦିନୀ ଥିେଲ।
10ଆେ ମାେନ େସହି ାନେର ଅେନକ ଦିନ ରହିଲା ପେର ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ
ଭାବବାଦୀ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ଆସି େଲ। 11 େସ ପାଉଲ କଟି ବ ନ େଘନି
ଆପଣା ହ ପାଦ ବ ନକରି େସଆ ମାନ ନିକଟକୁଆସି କହିେଲ,ପବିତ୍ର ଆ ା
ଏହା କହି , ଏହି କଟିବ ନର ଅଧିକାରୀ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀମାେନ
ଏହିପରି ବା ି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ। 12 ଏହି ସମ କଥା
ଶୁଣି ଆେ ମାେନ ଓ େସହି ାନର େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ନ
ଯିବା ପାଇଁ ବିନତି କଲୁ। 13ପାଉଲ େସଥିେର ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ ମାେନ କ୍ର ନ
କରି ଓ େମାହର ହୃ ଦୟକୁ ବିଦୀ ର୍ କରି କଅଣ କରୁ ଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ନାମ ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର େକବଳ ବ ା େହବାକୁ ପ୍ର ୁତ, ତାହା ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁ ା ପ୍ର ୁତ ଅଛି। 14 େସ ନ ମାନିବାରୁ ଆେ ମାେନ କ୍ଷା େହାଇ
କହିଲୁ, ପ୍ର ଭୁ ର ଇ ା ସଫଳ େହଉ। 15ଆେ ମାେନ ଏହି ସମ ଦିନ ଉ ାେର
ଜିନିଷପତ୍ର େନଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ। 16 ପୁଣି,ଆ ମାନ ସା େର
କାଇସରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ େକେତକଜଣ ଶିଷ୍ୟଗେଲ; େସମାେନସାଇପ୍ର ସ୍ ରମନାେସାନ
ନାମକ ଜେଣ ପୁରୁ ଣା ଶିଷ୍ୟ ୁ ସା େର ଆଣିେଲ, ତାହା ଘେର ଆ ମାନ ର
ରହିବାର ଥିଲା।



େପ୍ର ରିତ 21:17 281 େପ୍ର ରିତ 21:32

ଯାକୁବ ସହିତ ପାଉଲ ସାକ୍ଷାତ
17 ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ପହ େ ଆ ମାନ ୁ ବି ାସୀ

ଭାଇମାେନ ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ କେଲ। 18 ତହିଁ ଆରଦିନ ପାଉଲ ଆ ମାନ
ସହିତ ଯାକୁବ ଗୃହକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ ାନେର ସମ ପ୍ର ାଚୀନ ଉପି ତ
େହେଲ। 19 େସ େସମାନ ୁ ନମ ାର କଲା ଉ ାେର, ଈଶ୍ବ ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ ତାହା େସବା ାରା ସାଧନ କରିଥିେଲ, େଗାଟି
େଗାଟି କରି େସହିସବୁ େସମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ନା କେଲ। 20 େସମାେନ ତାହା
ଶୁଣି ଈଶ୍ବ ର ମହିମା ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ତାହା ୁ କହିେଲ,
େହ ଭାଇ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ େକେତ ସହସ୍ର ବି ାସ କରିଅଛି , ଏହା
ତୁ େ େଦଖୁଅଛ, େସ ସମେ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପକ୍ଷେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ। 21 ପୁଣି,
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସକାରୀ ସମ ଯିହୁ ଦୀ ନିଜ ନିଜ ଶିଶୁମାନ ୁ
ସୁ ତ ନ କରିବାକୁ ଓ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାେର ନ ଚଳିବାକୁ କହି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମେ ତୁ େ େଯ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥାଅ, ତୁ ବିଷୟେର
ଏହି ସ ାଦ େସମାେନ ପାଇଅଛି । 22 େତେବ କଅଣ କରାଯାଏ? ତୁ େ ଆସି ଅଛ
େବାଲି େସମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିେବ। 23 ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ୁ ଯାହା କହୁ ଅଛୁ,
ତାହା କର। ଆ ମାନ ପାଖେର ଚାରି ଜଣ େଲାକ ଅଛି , େସମାେନ େଗାଟିଏ
ବ୍ର ତ େନଇଅଛି ; 24 େସମାନ ୁ େନଇ େସମାନ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କର,
ଆଉ େସମାନ ମ କ ମୁ ନର ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ କର, ତାହାେହେଲ େସମାେନ
ତୁ ବିଷୟେର େଯଉଁ ସବୁ ସ ାଦ ପାଇଅଛି , େସଥିେର େଯ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ,
ବରଂ ତୁ େ େଯ ନିେଜ ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି ଆଚରଣ କରୁ ଅଛ,
ଏହା ସମେ ଜାଣିେବ। 25 କି ୁ େଯଉଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ବି ାସ କରିଅଛି ,
େସମାନ ସ େର ପ୍ର ତିମା ନିକଟେର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ଜିନିଷ, ର , ାସେରାଧ
ାରା ମୃତ ପ୍ର ାଣୀର ମାଂସ ଆଉ େଯୗନକି୍ର ୟାଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦୂେରଇ ରଖିବା

େଯ ଉଚିତ, ଆେ ମାେନ ଏହା ବିଚାର କରି େଲଖିଅଛୁ। 26 ପାଉଲ େସଥିେର
େସହି େଲାକମାନ ୁ େନଇ ପରଦିନ େସମାନ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରି ମ ି ର
ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ନିମେ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େଶୗଚକମର୍ େର େକେତ ଦିନ ଲାଗିବ, ତାହା ଜଣାଇ େଦେଲ।

ପାଉଲ ମ ି ର ଭିତେର ଗିରଫ
27 େସହି ସାତ ଦିନ ପ୍ର ାୟ ସ ୂ ର୍ ହୁ ଅେ , ଏସି ଆର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ମ ି ରେର

ତାହା ୁ େଦଖି େଲାକସମୂହକୁ ଉେ ଜିତ କେଲ, ପୁଣି, ତାହା ୁ ଧରି ଚି ାର
କରିବାକୁଲାଗିେଲ, 28େହଇସ୍ର ାଏଲୀୟେଲାକମାେନ,ସାହାଯ୍ୟକର;ସବୁ ାନେର
େଯଉଁ େଲାକଟା ଆ ମାନ ର ଜାତି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଏହି ାନ ବିପକ୍ଷେର
ସମ ୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, େସ ଏହି; େସ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାନ ୁ ସୁ ା ମ ି ର ଭିତରକୁ
ଆଣି ଏହି ପବିତ୍ର ାନକୁ ଅଶୁଚି କରୁ ଅଛି। 29 କାରଣ ପୂେବର୍ େସମାେନ ନଗର
ମଧ୍ୟେର ପାଉଲ ସା େର ଏଫିସବାସୀ ତ୍ର ଫିମ ୁ େଦଖିଥିେଲ, ଆଉ ପାଉଲ
ହିଁ ତାହା ୁ ମ ି ର ଭିତରକୁ ଆଣିଥିେବ େବାଲି ଅନୁମାନ କରୁ ଥିେଲ। 30 ଏଥିେର
ନଗରସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, େଲାକମାେନ ଏକାଠି େଦୗଡ଼ିେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ
ପାଉଲ ୁ ଧରି ମ ି ର ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ; ଆଉ େସହିକ୍ଷଣି ାରସବୁ ବ
କରାଗଲା। 31 ପୁଣି, ତାହା ୁ େସମାେନ ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରେ
ସମ ଯିରୂ ଶାଲମ ଗ େଗାଳେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି େବାଲି େସୖନ୍ୟଦଳର
ସହସ୍ର -େସନାପତି ନିକଟକୁ ସ ାଦ ଆସି ଲା। 32 ଏଥିେର େସ େସହିକ୍ଷଣି େସୖନ୍ୟ
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ଓ ଶତ-େସନାପତିମାନ ୁ େନଇ େସମାନ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ। େସମାେନ
ସହସ୍ର -େସନାପତି ଓ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ େଦଖି ପାଉଲ ୁ ପ୍ର ହାର କରିବା ବ କେଲ।
33 େସେତେବେଳ ସହସ୍ର -େସନାପତି ପାଖକୁ ଆସି ତାହା ୁ ଧରି ଦୁଇଟା ଜି ରେର
ବା ି ବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପୁଣି, େସ କିଏ ଓ କଅଣ କରିଅଛି େବାଲି ପଚାରିେଲ।
34 େସଥିେର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଏ କଥା, େକହି େକହି େସକଥା କହି
ଚି ାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଉ, େସ ଗ େଗାଳର କାରଣ ନି ୟରୂ େପ କିଛି
ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ , ତାହା ୁ ଗଡ଼କୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 35 ପୁଣି,
େଯେତେବେଳ େସ େସାପାନ ଉପରକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ େଲାକସମୂହର
ଉଗ୍ର ତା େହତୁ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ତାହା ୁ େବାହି େନଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, 36 କାରଣ
ତାହା ୁ ବଧ କର େବାଲି ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ପଛେର ଯାଉ ଯାଉ ଚି ାର କରୁ ଥିେଲ।

େଲାକ ୁ ପାଉଲ ସେ ାଧନ
37 େସମାେନ ପାଉଲ ୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବା

ସମୟେର, େସ ସହସ୍ର -େସନାପତି ୁ କହିେଲ, ମୁଁ ଆପଣ ୁ କିଛି କହିପାେର କି?
େସଥିେରେସକହିେଲତୁ େ କିଗ୍ର ୀକ୍ ଜାଣ? 38େତେବ,ଏଥିପୂେବର୍ େଯଉଁ ମିସରୀୟ
େଲାକ ବିେଦ୍ର ାହ ଲଗାଇ ଚାରି ହଜାର ଡକାଇତମାନ ୁ ପ୍ର ା ରରୁ େଘନିଯାଇଥିେଲ,
ତୁ େ କି େସହି ନୁହଁ? 39େସଥିେରପାଉଲକହିେଲ, ମୁଁ ତ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ, କିଲିକିୟା
ଅ ଳର, ତାଷର୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ର ସି ସହରର ନାଗରିକ; ଏହି େଲାକମାନ ୁ କଥା
କହିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି।
40 େସ ଅନୁମତି େଦବାରୁ ପାଉଲ େସାପାନେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନ ୁ ହ
ାରା ସେ ତ କେଲ; ଆଉ ସମେ ନୀରବ େହଲା ଉ ାେର େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର

େସମାନ ୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
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1 ଭାଇମାେନ ଓ ପିତାମାେନ, ମୁଁ ଆପଣମାନ ନିକଟେର ବ ର୍ ମାନ େଯଉଁ
ଆ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନର କଥା କହୁ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣ ୁ। 2 େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େସମାନ
ନିକଟେର କଥା କହୁ ଅଛି ଶୁଣି େସମାେନ ଅଧିକ ନୀରବ େହାଇ ରହିେଲ।
3 େସଥିେର େସ କହିେଲ, ମୁଁ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ, କିଲିକିୟାର ତାଷର୍ େର େମାହର
ଜନ୍ମ , କି ୁ ଏହି ନଗରେର ମୁଁ ଲାଳିତ ପାଳିତ େହାଇଅଛି, ଆ ମାନ ପିତୃ -
ପୁରୁ ଷ ବ୍ୟବ ାର ସୂ ନିୟମ ଅନୁସାେର ଗମଲୀେୟଲ ଚରଣ ତେଳ ବସି
ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି; ସମେ ଆଜି ଆପଣମାେନ େଯପରି ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଅଟି , ଈଶ୍ବ ର
ପକ୍ଷେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଥିଲି; 4 ମୁଁ ଏହି ମାଗର୍ ର ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ
ଉଭୟ ୁ ବା ି କାରାଗାରେର ପକାଇ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିଲି। 5 ଏହି
ବିଷୟେର ମହାଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସମେ େମାହର ସାକ୍ଷୀ; ମୁଁ େସମାନ ଠାରୁ
ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଗ୍ର ହଣ କରି, ଦେ ଶକେର ଥିବା େଲାକମାେନ େଯପରି
ଶାି ପାଆି ,ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ସୁ ା ବା ି ଯିରୂ ଶାଲମସହରକୁଆଣିବା ନିମେ
େସ ାନକୁ ଯାଉଥିଲି।

ଆପଣା ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ବ ର୍ ନା
(େପ୍ର ରିତ 9:1-19; 26:12-18)
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6 କି ୁ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେ ଶକ ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅେ ହଠାତ୍ ପ୍ର ାୟ
ମଧ୍ୟା ସମୟେର େମାହର ଚାରିଆେଡ଼ ଆକାଶରୁ ମହା ଆେଲାକ ଚମକି ଉଠିଲା।
7 ମୁଁ େସଥିେରଭୂ ମିେରପଡ଼ିଗଲି,ଆଉେମାପ୍ର ତି ଉ ଏହିବାଣୀ ଶୁଣିଲି, “ଶାଉଲ,
ଶାଉଲ,ଆ ମାନ ୁ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ?” 8 ମୁଁ ଉ ର େଦଲି, ପ୍ର ଭୁ ,
ଆପଣ କିଏ? େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ ୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ,ଆେ େସହି।” 9 େଯଉଁମାେନ େମା ସା େର ଥିେଲ,
େସମାେନ େସହି ଆେଲାକ େଦଖିେଲ ସତ୍ୟ, କି ୁ େଯ େମାେତ କଥା କହିେଲ,
େସମାେନ ତାହା ର ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ। 10 େସଥିେର ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ର ଭୁ ମୁଁ କଅଣ
କରିବି? ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉଠ, ଦେ ଶକକୁ ଯାଅ, ଆଉ େଯ
ସମ କମର୍ ସାଧନକରିବା ନିମେ ତୁ ପାଇଁ ନିରୂ ପିତଅଛି, େସସବୁ ତୁ କୁ
େସଠାେର କୁହାଯିବ।” 11 ମୁଁ େସହି ଆେଲାକର େତଜ େହତୁ େଦଖି ନ ପାରିବାରୁ ,
େମା ସା େର ଥିବା େଲାକମାନ ାରା ଚାଳିତ େହାଇ ଦେ ଶକକୁ ଆସି ଲି।
12େସହି ାନେର ଥିବା ସମ ଯିହୁ ଦୀ ନିକଟେର ସୁଖ୍ୟାତିସ ହନନୀୟନାମକ
ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ଜେଣ ଭ େଲାକ, 13 େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇ େମାେତକହିେଲ,ଭାଇଶାଉଲ, ଦୃି ପ୍ର ା ହୁ ଅ। େସହି ମୁହୂ ର୍ େର ମୁଁ ତାହା
ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କଲି। 14 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, ଆ ମାନ ର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ର ଈଶ୍ବ ର
ତାହା ଇ ା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ େସହି ଧାମ କବ୍ୟି ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି,ତାହା
ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି , 15 କାରଣ ତୁ େ ଯାହା ଯାହା
େଦଖିଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ ବିଷୟେର ସମ େଲାକ ସ ୁଖେର ସାକ୍ଷୀ
େହବ। 16ଆଉତୁ େ ଏେବକାହିଁକି ବିଳ କରୁ ଅଛ? ଉଠ,ବାି ଜିତ ହୁ ଅ, ପୁଣି,
ତାହା ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନିଜ ପାପସବୁ େଧାଇ ପକାଅ। 17 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ େଫରିଆସି ମ ି ରେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଥିବା ସମୟେର ମୂ ତ
େହାଇ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ କଲି। 18 େସ େମାେତ କହିେଲ, “ବିଳ ନ କରି ଶୀଘ୍ର
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ବାହାରିଯାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଆ ବିଷୟେର
ତୁ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ ନାହିଁ।” 19 େସଥିେର ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ
େଯ ଆପଣ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଥିବା ସମ ୁ ସମାଜଗୃହେର ଧରି କାରାଗାରେର
ପକାଉଥିଲି ଓ ପ୍ର ହାର କରୁ ଥିଲି, ଏହା େସମାେନ ନିେଜ ଜାଣି ; 20ଆଉ ଆପଣ
ସାକ୍ଷୀ ି ଫାନ ର ପାତ େଯେତେବେଳ େହଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ସମଥର୍ ନ କରୁ ଥିଲି, ପୁଣି, ଘାତକମାନ ର ବ ରକ୍ଷା
କରୁ ଥିଲି।

ପାଉଲ ଓ ସହସ୍ର -େସନାପତି
21 େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଯାଅ, କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ଦୂରକୁ

ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ।” 22 େଲାକମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା
ପେର ବଡ଼ ପାଟିେର କହିେଲ, ଏପରି େଲାକଟାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କର, କାରଣ
ତାହାର ବି ରହିବାର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। 23 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଚି ାର
କରି ନିଜ ନିଜ ବ େଫାପାଡ଼ି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ,
24େସେତେବେଳସହସ୍ର -େସନାପତିତାହା ୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ େନଇଯିବାକୁ ଅ◌ାେଦଶ
େଦେଲ, ପୁଣି, େଲାେକ କାହିଁକି ତାହା ବିରୁ େର ଏପ୍ର କାର ଚି ାର କରୁ ଅଛି ,
ଏହାଜାଣିବା ପାଇଁ େକାରଡ଼ାପ୍ର ହାର ାରା ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷାକରିବା ନିମେ ଆେଦଶ
େଦେଲ। 25 େସମାେନ ପାଉଲ ୁ େବତ୍ର ାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବା ି ଲା ଉ ାେର,
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ପାଉଲ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଶତ-େସନାପତି ୁ କହିେଲ, ଜେଣ େରାମୀୟ
ପ୍ର ଜାର ବିଚାର ନ କରି ତାହାକୁ େକାରଡ଼ା ମାରିବା ଆପଣମାନ ପକ୍ଷେର କି
ଆଇନସ ତ? 26 େସହି ଶତ-େସନାପତି ଏହା ଶୁଣି ସହସ୍ର -େସନାପତି ନିକଟକୁ
ଯାଇ ତାହା ୁ େସହି କଥା ଜଣାଇ କହିେଲ, ଆପଣ କଅଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ?
ଏହି େଲାକ ତ ଜେଣ େରାମୀୟ। 27 େସଥିେର ସହସ୍ର -େସନାପତି ଆସି ତାହା ୁ
କହିେଲ, େମାେତ କୁହ, ତୁ େ କି ଜେଣ େରାମୀୟ? େସ କହିେଲ ହଁ। 28 େସଥିେର
ସହସ୍ର -େସନାପତି ଉ ର େଦେଲ, ଅେନକ ଅଥର୍ େଦଇ ମୁଁ ଏହି ନାଗରିକ ପଦ
ପ୍ର ା େହାଇଅଛି। ପାଉଲ କହିେଲ, କି ୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ େର େରାମୀୟ। 29 େତେବ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି
େସଥିରୁ ନିବୃ େହେଲ, ସହସ୍ର -େସନାପତି ସୁ ା େସ େଯ ଜେଣ େରାମୀୟ, ଏହା
ବୁଝିବାରୁ ଏବଂ ତାହା ୁ ବା ି ବାରୁ ଭୟ କେଲ।

ମହାସଭାର ସ ୁଖେର ପାଉଲ
30 କି ୁ କାହିଁକି େସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ାରା ଅଭିଯୁ େହାଇଅଛି , ତାହା

ନି ୟରୂ େପ ଜାଣିବା ଇ ାେର େସ ପରଦିନ ତାହା ର ବ ନ ଫିଟାଇ ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ ଓ ସମ ମହାସଭାକୁ ଏକତ୍ର ଆସି ବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ୁ
େନଇ େସମାନ ସ ୁଖେର ଠିଆ କରାଇେଲ।
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1 ପୁଣି, ପାଉଲ ମହାସଭା ପ୍ର ତି ି ର ଦୃି େର ଚାହିଁ କହିେଲ, ଭାଇମାେନ,

ମୁଁ ଏହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ୂ ର୍ ସୁବିେବକେର ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ଆଚାର-
ବ୍ୟବହାର କରି ଆସି ଅଛି। 2 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ହାନାନ ତାହା ପାଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ ୁ ତାହା ମୁଖେର ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ। 3 େସେତେବେଳ ପାଉଲ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ ଶୁ ୀକୃତ ପ୍ର ାଚୀର,
ଈଶ୍ବ ର ତୁ କୁ ଆଘାତ କରିେବ, ତୁ େ ଏକାେବେଳ ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର େମାହର
ବିଚାର କରିବାକୁ ବସି ବ୍ୟବ ା ବିରୁ େର େମାେତ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛ? 4 େସଥିେର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ କହିେଲ, ତୁ କି
ଈଶ୍ବ ର ମହାଯାଜକ ୁ ନି ା କରୁ ଅଛୁ? 5 ପୁଣି, ପାଉଲ କହିେଲ, ଭାଇମାେନ,
େସ ମହାଯାଜକ େବାଲି ମୁଁ ଜାଣି ନ ଥିଲି; କାରଣ ଲିଖିତ ଅଛି, ତୁ େ ନିଜ
େଲାକମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବ ନାହିଁ। 6 ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସା ୂ କୀ
ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୂ ଶୀ େବାଲି ଜାଣି ମହାସଭାେର ଉ ରେର କହିେଲ,
ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଜେଣ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀର ପୁତ୍ର ; ପୁଣି, ଏହି ଭରସା, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ମୃତମାନ ପୁନରୁ ାନ ସ େର ମୁଁ ବିଚାରିତ େହଉଅଛି। 7 େସ ଏହି କଥା
କହିବାରୁ ଫାରୂ ଶୀ ଓ ସା ୂ କୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ, ଓ ସଭାେର ଦଳେଭଦ
ଘଟିଲା। 8 କାରଣ ସା ୂ କୀମାେନ ପୁନରୁ ାନ, ଦୂତ ଅବା ଆ ା ନାହାି େବାଲି
କହି , କି ୁ ଫାରୂ ଶୀମାେନ ଉଭୟ ୀକାର କରି । 9 ଏଥିେର ମହା େକାଳାହଳ
ଘଟିଲା,ଆଉଫାରୂ ଶୀମାନ ଦଳର େକେତକ ଶା ୀ ଉଠି ଯୁି ତକର୍ କରି କହିେଲ,
ଆେ ମାେନ ଏହି େଲାକଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ େଦଖୁ ନାହଁୁ , େକଜାଣି େକୗଣସି
ଆ ା କି ା ଦୂତ ତାହା ସା େର କଥା କହିଅଛି । 10 ଏହି ପ୍ର କାେର ମହା ବିବାଦ
ଘଟେ , କାେଳ ପାଉଲ େସମାନ ାରା ଖ ବିଖ େହେବ, ଏହି ଭୟେର
ସହସ୍ର -େସନାପତି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ୁ ବଳପୂବର୍ କ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ େନଇ
ଆସି ବା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 11 ପରରାତ୍ର େର ପ୍ର ଭୁ
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ତାହା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ସାହସ ଧର, କାରଣ ତୁ େ େଯପରି
ଯିରୂ ଶାଲମସହରେରଆ ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ, େସହିପରି ତୁ କୁ
େରାମେର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ େହବ।”

ପାଉଲ ୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯ
12 ଦିନହୁ ଅେ ଯିହୁ ଦୀମାେନଦଳବ େହାଇପାଉଲ ୁ ବଧନକରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ,

ଅ ଜଳ ଶର୍ କେଲ ଅଭିଶ େହେବ େବାଲି ଶପଥେର ନିଜ ନିଜକୁଆବ କେଲ।
13ଏହି ଷଡ଼ଯ କରିଥିବା େଲାକମାେନ,ଚାଳିଶଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିେଲ। 14େସମାେନ
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଆେ ମାେନ ପାଉଲ ୁ
ବଧ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ଖାଇବୁ ନାହିଁ େବାଲି ନିଜ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥେର
ଆବ କରିଅଛୁ। 15 ଅତଏବ ଆପଣମାେନ ଅଧିକ ସୂ ରୂ େପ ତାହାର ବିଚାର
କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି େବାଲି ଛଳନା କରି ତାହାକୁ ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ
ଆଣିବା ନିମେ ଏେବ ମହାସଭା ସହିତ ସହସ୍ର -େସନାପତି ୁ ନିେବଦନ କର ୁ। େସ
ଆପଣମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ପୂେବର୍ ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ
ଅଛୁ। 16 କି ୁ ପାଉଲ ଭଣଜା େସମାନ ର ଛକି ରହିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ଏବଂ ଆସି
ଗଡ଼ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ପାଉଲ ୁ ଜଣାଇେଲ। 17 େସଥିେର ପାଉଲ ଜେଣ
ଶତ-େସନାପତି ୁ ଡାକି କହିେଲ, ଏହି ଯୁବା ୁ ସହସ୍ର -େସନାପତି ନିକଟକୁ େନଇ
ଯାଆ ୁ, କାରଣ ତାହା ୁ ଜଣାଇବା ନିମେ ଏହାର କିଛି କଥା ଅଛି। 18 େତଣୁ େସ
ତାହା ୁ ସହସ୍ର -େସନାପତି ନିକଟକୁ େନଇଯାଇ କହିେଲ, ବ ୀ ପାଉଲ ଆପଣା
ନିକଟକୁ େମାେତଡାକିଆପଣ ପାଖକୁ ଏହି ଯୁବାକୁ େନଇଆସି ବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ
କଲା, ଆପଣ ୁ କହିବା ନିମେ ଏହାର କିଛି କଥା ଅଛି। 19 ସହସ୍ର -େସନାପତି
ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ନିଜର୍ ନକୁ େନଇଯାଇ ପଚାରିେଲ, େମାେତ ଜଣାଇବା
ନିମେ ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? 20 େସ କହିଲା, ପାଉଲ ବିଷୟେର ଅଧିକ ସୂ
ରୂ େପ ଅନୁସ ାନ କରିବା ଛଳେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ୁ କାଲି ମହାସଭା ନିକଟକୁ
ଆଣିବା ନିମେ ଆପଣ ୁ ଅନୁେରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ େହାଇଅଛି । 21 ଏଣୁ
ଆପଣ େସମାନ କଥାେର ସ ତ େହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ୁ ବଧ ନ କରିବା
ଯାଏ ଅ ଜଳ ଶର୍ କେଲ ଅଭିଶ େହେବ େବାଲି ନିଜ ନିଜକୁ ଶପଥେର ଆବ
କରି ଚାଳିଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ େଲାକ ତାହା ୁ ଛକି ରହିଅଛି , ଆଉ ଏେବ େସମାେନ
ଆପଣ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କରି ପ୍ର ୁତ େହାଇ ରହିଅଛି ।
22େସଥିେରସହସ୍ର -େସନାପତି େସହି ଯୁବାକୁ ବିଦାୟ େଦଇତାହାକୁଆେଦଶକେଲ,
ତୁ େ େଯ ଏହି ସମ କଥା େମାେତ ଜଣାଇଅଛ, ତାହା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ।

େଫଲୀ ୍ ନିକଟେର ପାଉଲ
23 ପେର େସ ଦୁଇ ଜଣ ଶତ-େସନାପତି ୁ ଡାକି କହିେଲ, କାଇସରିୟା

ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବା ନିମେ ରାତ୍ର ତିନି ଘଟିକା ସମୟେର ଦୁଇ ଶହ େସୖନ୍ୟ, ସତୁ ରି
ଜଣ ଅ ାେରାହୀ ଓ ଦୁଇ ଶହ ବ ର୍ ାଧାରୀ ୁ ପ୍ର ୁତ କର। 24 ପୁଣି, େସମାେନ
େଯପରି ପାଉଲ ୁ ଅଶ୍ବ ବାହନ ଉପେର ବସାଇ ଶାସନକ ର୍ ା େଫଲୀ ୍ ନିକଟକୁ
ନିରାପଦେର େନଇଯାଆି , ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଆେୟାଜନ କରିବା ନିମେ େସ
ଆେଦଶ େଦେଲ।

25ଆଉ, େସ ଏହି ପ୍ର କାେର େଗାଟିଏ ଚିଠି େଲଖିେଲ,
26ମହାମହିମ ଶାସନକ ର୍ ା େଫଲୀ ୍ ୁ ,
କ୍ଲ ାଉଦିଅ ଲୂସୀୟା ର



େପ୍ର ରିତ 23:27 286 େପ୍ର ରିତ 24:8

ନମ ାର।
27 ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଏହି େଲାକକୁ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ମୁଁ

େସୖନ୍ୟମାନ ସହିତ ଯାଇ େସ ଜେଣ େରାମୀୟ େବାଲି ଜାଣି ଏହାକୁ ଉ ାର
କଲି। 28େକଉଁ କାରଣରୁ େସମାେନ ଏହାର ବିରୁ େର େଦାଷାେରାପକରୁ ଅଛି ,
ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇ ା କରି ମୁଁ ଏହାକୁ େସମାନ ର ମହାସଭା ନିକଟକୁ
େନଇଗଲି। 29ପ୍ର ାଣଦ ବା ବ ନ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ଏହାର ବିରୁ େର
ଅଭିେଯାଗ କରା ନ ଯାଇ େସମାନ ବ୍ୟବ ା ସ ୀୟ ବିବାଦ ବିଷୟେର
ଅଭିେଯାଗ କରାଯାଉଅଛି େବାଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି। 30ଏହି େଲାକ ବିରୁ େର ଷଡ଼ଯ
େହବ େବାଲି େମାେତ ଖବର ଦିଆଯିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅବିଳ େର ଆପଣ
ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି; ଏହାର ଅଭିେଯାଗକାରୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ ୁଖେର,
ଏହା ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲି।
31 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ ପ୍ର ା ଆେଦଶାନୁସାେର ପାଉଲ ୁ େନଇ

ରାତି୍ର କାଳେର ତାହା ୁ ଆି ପାତି୍ର କୁ ଆଣିେଲ। 32 ପରଦିନ େସମାେନ
ଅ ାେରାହୀମାନ ୁ ତାହା ସା େର ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଗଡ଼କୁ େଫରିଗେଲ।
33 ପେର ଅ ାେରାହୀମାେନ କାଇସରିୟାକୁ ଆସି ଶାସନକ ର୍ ା େଫଲି ୍ ୁ ଚିଠି
େଦେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛାମୁେର ଉପି ତ କେଲ। 34 େସ ଚିଠିଟି
ପଢ଼ିଲା ଉ ାେର, େସ େକଉଁ ପ୍ର େଦଶର େଲାକ େବାଲି ପଚାରିେଲ; ପୁଣି, େସ େଯ
କିଲିକିୟାର େଲାକ, ଏହା ଜାଣି େସ କହିେଲ, 35 ତୁ ର ଅଭିେଯାଗକାରୀମାେନ
ମଧ୍ୟ ଉପି ତ େହେଲ ଆେ ତୁ ର କଥା ଶୁଣିବା। ଆଉ େସ େହେରାଦ
ପ୍ର ାସାଦେର ତାହା ୁ ରଖିବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ।

24
ମହାମହିମ େଫଲୀ ୍ ସାମନାେର ପାଉଲ

1ପା ଦିନପେରହାନାନମହାଯାଜକେକେତକପ୍ର ାଚୀନଓତ ର୍ୁ ନାମକଜେଣ
ଓକିଲ ସା େର ଆସି େଲ, ଆଉ େସମାେନ ପାଉଲ ବିରୁ େର ଶାସନକ ର୍ ା
ନିକଟେର ଆେବଦନ କେଲ। 2 ତାହା ୁ ଡକାଯାଆେ ତ ର୍ୁ ତାହା ୁ ଅଭିେଯାଗ
କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ମହାମହିମ େଫଲୀ ୍, ଆପଣ ାରା ଆେ ମାେନ
େଯ ମହା ଶାି େଭାଗ କରୁ ଅଛୁ, ପୁଣି, ଆପଣ ର ଦୂରଦଶ ତାେର ଏହି ଜାତି
ନିମେ ନାନା ମ ଳ ସାଧିତ େହାଇଅଛି, 3 ଏହା ଆେ ମାେନ ସବର୍ େତାଭାବେର
ଓ ସବର୍ ାନେର ସ ୂ ର୍ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ୀକାର କରୁ ଅଛୁ। 4 କି ୁ ମୁଁ େଯପରି
ଆପଣ ର ଅଧିକ ା ନ ଜନ୍ମ ାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଦୟା ଗୁଣେର
ଆ ମାନ େକେତାଟି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି।
5 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଏହି େଲାକକୁ ମହାମାରୀ ରୂ ପ, ଜଗତର ସବର୍ ତ୍ର ସମ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ବିେଦ୍ର ାହର ପରିଚାଳକ ଓ ନାଜରିତୀୟ ଦଳର ଜେଣ
ପ୍ର ଧାନ େନତା େବାଲି ଜାଣିଅଛୁ; 6ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଏ ମ ି ର ଅଶୁଚି କରିବାକୁ େଚ ା
କରିଥିଲା, କି ୁ ଆେ ମାେନ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉଆପଣମାନ ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର
ଏହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇ ା କରିଥିଲୁ। 7 କି ୁ ସହସ୍ର -େସନାପତି ଲୂସୀୟା
ଆସି ଅତିଶୟ େଜାର୍ େର ଏହାକୁ ଆ ମାନ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇେନେଲ, 8 ଆଉ
ଏହାର ଅଭିେଯାଗକାରୀମାନ ୁ ଆପଣ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦେଲ। ଏହି େଯ ସମ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ଏହା ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ
କରୁ ଅଛୁ, ଆପଣ ନିେଜ ଏହାକୁ ପଚାରିେଲ େସହିସବୁ ଅବଗତ େହାଇପାରିେବ।
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9 ଅନ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଭିେଯାଗେର ମିଶି ଏହି ସମ କଥା ସତ୍ୟ େବାଲି
କହିେଲ।

େଫଲୀ ୍ ସ ୁଖେର ପାଉଲ ଆ ସମଥର୍ ନ
10 େସଥିେର ଶାସନକ ର୍ ା କଥା କହିବା ନିମେ ପାଉଲ ୁ ସେ ତ କରେ େସ

ଉ ର େଦେଲ, ଆପଣ ଅେନକ ବଷର୍ େହଲା ଏହି ଜାତିର ବିଚାରକ ର୍ ା ଅଟି
େବାଲି ଜାଣିବାରୁ ମୁଁ ସାହସେର େମାହର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରୁ ଅଛି। 11 ବାର ଦିନରୁ
ଅଧିକ େହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଉପାସନା କରିବା ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲି,
ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ପାରି 12 ଆଉ ଏମାେନ ମ ି ରେର କି ସମାଜଗୃହେର କି
ନଗରେର େମାେତ କାହାରି ସହିତ ବିବାଦ କରିବାର କି ା ଜନତାକୁ ମତାଇବାର
େଦଖି ନାହାି , 13 ପୁଣି, ଏେବ ଏମାେନ େମା ବିରୁ େର େଯଉଁ ସମ ବିଷୟ
େନଇ ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି , େସହିସବୁ ଆପଣ ନିକଟେର ପ୍ର ମାଣ କରିପାରି
ନାହିଁ। 14 କି ୁ ଏମାେନ ଯାହାକୁ େଗାଟିଏ ବିଧମର୍ ଦଳ େବାଲି କହି , ମୁଁ େସହି
ମାଗର୍ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର ର ଉପାସନା କରିଥାଏ; ଯାହା
ଯାହା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଦୀମାନ ପୁ କେର
ଲିଖିତ ଅଛି, େସହିସବୁ ମୁଁ ବି ାସ କେର; 15 ପୁଣି, ଧାମ କ ଓ ଅଧାମ କ
ଉଭୟ ର ପୁନରୁ ାନ େହବ େବାଲି ଯାହା ଏମାେନ ନିେଜ ଅେପକ୍ଷା କରି , ମୁଁ
ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର େସହି ପ୍ର କାର ଭରସା ରଖିଅଛି େବାଲି ଆପଣ ନିକଟେର
ୀକାର କରୁ ଅଛି। 16ଏେହତୁ ରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିେଜ ସବର୍ ଦା ଈଶ୍ବ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ତି
ନିେ ର୍ ାଷ ବିେବକରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯ କରୁ ଥାଏ। 17ଅେନକବଷର୍ ପେର ମୁଁ େମାହର
ଜାତି ନିକଟକୁଦାନକରିବା ନିମେ ଓ େନୖେବଦ୍ୟଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ଆସି ଥିଲି।
18 େସହି ସମୟେର ଏମାେନ େମାେତ ମ ି ରେର ଶୁଚି େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ; ମୁଁ
େକୗଣସି ଜନତା କି ା ଗ େଗାଳେର ମିଶି ନ ଥିଲି, କି ୁ ଏସି ଆପ୍ର େଦଶର େକେତକ
ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ; 19ଯଦି େସମାନ ର େମା, ବିରୁ େର େକୗଣସି କଥା
ଥାଆ ା, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହାଇ ଅଭିେଯାଗ କରିବା
େସମାନ ରଉଚିତ୍ େହାଇଥାଆ ା। 20ନତୁ ବା ମୃତମାନ ପୁନରୁ ାନ ସ େର ମୁଁ
ଆଜି ଆପଣମାନ ସ ୁଖେର ବିଚାରିତ େହଉଅଛି େବାଲି ମୁଁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ଠିଆେହାଇଉ ରେରଏହି େଯଉଁକଥାକହିଥିଲି, 21େକବଳେସହି େଗାଟିଏକଥା
ଛଡ଼ା ମୁଁ ମହାସଭା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ସମୟେର ଏମାେନ େମାହର କି େଦାଷ
ପାଇଅଛି ତାହା ଏମାେନ ନିେଜ କହ ୁ।

ବ ୀ ଅବ ାେର ପାଉଲ
22 କି ୁ େଫଲୀ ୍ େସହି ମାଗର୍ ବିଷୟେର ଅ ଜାଣିଥିବାରୁ ବିଚାର ଗିତ ରଖି

କହିେଲ େଯ ସହସ୍ର -େସନାପତି ଲୂସୀୟା ଆସି ଲା ପେର ଆେ ତୁ ମାନ ବିଷୟ
ନି ର୍ ୟ କରିବା। 23 ପୁଣି, େସ ଶତ-େସନାପତି ୁ ତା ର େକୗଣସି ଆ ୀୟ ଜନ ୁ
ତାହା ର େସବା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନ କରିବାକୁ, ପୁଣି, ତାହା ୁ ବ ୀ ରୂ େପ ରକ୍ଷା
କରି ତାହା ପ୍ର ତି େକାମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 24 େକେତକ
ଦିନ ପେର େଫଲୀ ୍ ଦସି ା ନାମ୍ନ ୀ ଆପଣା ଯିହୁ ଦୀୟା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତ ଆସି
ପାଉଲ ୁ ଡକାଇ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ ବିଷୟ ତା ଠାରୁ ଶୁଣିେଲ। 25 କି ୁ
େସଧାମ କତା,ଆ ସଂଯମଓଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟେରକଥାକହିବା ସମୟେର
େଫଲୀ ୍ ଭୟର ସହିତ ଉ ର େଦେଲ, ବ ର୍ ମାନ ତୁ େ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ
ପାଇେଲ ଆେ ତୁ କୁ ଡକାଇବା। 26ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାହା ୁ ଲା େଦେବ
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େବାଲି େସ ଆଶା କରୁ ଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ତାହା ୁ ଡକାଇ ତାହା ସହିତ
କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିେଲ। 27 କି ୁ ଦୁଇ ବଷର୍ ପୂ ର୍ େହଲା ଉ ାେର ପକର୍ ୀୟ େଫ ସ୍
େଫଲୀ ୍ ପଦେର ନିଯୁ େହେଲ, ଆଉ େଫଲୀ ୍ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପି୍ର ୟପାତ୍ର
େହବାକୁ ଇ ା କରି ପାଉଲ ୁ ବ ୀ ଅବ ାେର ରଖି ଚାଲିଗେଲ।

25
କାଇସର ନିକଟେର ପାଉଲ ଆେବଦନ

1େସଥିେର େଫ ସ୍ ଅଧିପତି ପଦଗ୍ର ହଣକରି ତିନି ଦିନଉ ାେରକାଇସରିୟାରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଗେଲ, 2 ପୁଣି, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର
ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟି ମାେନ ପାଉଲ ବିରୁ େର ତାହା ନିକଟେର ଆେବଦନ କେଲ।
3 ଆଉ େସ େଯପରି ତାହା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଡକାଇ ପଠାି ଏଥିନିମେ
ବିନତିପୂବର୍ କ ତାହା ବିରୁ େର ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ
ତାହା ୁ ବାଟେର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସି େଲ। 4 େସଥିେର େଫ ସ୍ ଉ ର
େଦେଲ, ପାଉଲ କାଇସରିୟାେର ବ ୀ େହାଇ ରହିଅଛି, ଆଉ ଆେ ନିେଜ ଶୀଘ୍ର
େସଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ। 5 ଅତଏବ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କ୍ଷମତାପ ,
େସମାେନ ଆ ସା େର ଯାଇ, େସହି େଲାକର ଯଦି େକୗଣସି େଦାଷ ଥାଏ,
େତେବ ତାହାର ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ କର ୁ। 6 ପେର େସ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ଆଠ ବା ଦଶ ଦିନରୁ ଅଧିକ ନ ରହି କାଇସରିୟାକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଗେଲ, ଆଉ ପରଦିନ
ବିଚାରାସନେର ବସି ପାଉଲ ୁ ଆଣିବା ନିମେ ଆେଦଶ େଦେଲ। 7 େସ ଆସେ
ଯିରୂ ଶାଲମସହରରୁ ଆଗତ ଯିହୁ ଦୀମାେନତାହା ଚାରିଆେଡ଼ ଠିଆ େହାଇତାହା
ବିରୁ େର ଅେନକ ଗୁରୁ ତର ଅଭିେଯାଗ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି ୁ େସମାେନ
େସହିସବୁ ପ୍ର ମାଣ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ। 8 େସଥିେର ପାଉଲଆପଣା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ
କରି କହିେଲ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ବ୍ୟବ ା କି ମ ି ର କି କାଇସର ବିରୁ େର ମୁଁ
େକୗଣସି ଅପରାଧ କରି ନାହିଁ। 9 କି ୁ େଫ ସ୍ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର
େହବାକୁ ଇ ା କରି ପାଉଲ ୁ ଉ ର େଦେଲ, ତୁ େ କି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ
େସ ାନେର ଆ ସାକ୍ଷାତେର ଏହିସବୁ ବିଷୟ େନଇ ବିଚାରିତ େହବାକୁ ଇ ା
କରୁ ଅଛ? 10 ମାତ୍ର ପାଉଲ କହିେଲ, ମୁଁ କାଇସର ବିଚାରାସନ ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହାଇଅଛି, େସ ାନେର େମାହର ବିଚାର େହବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି
େକୗଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତି ଉ ମ ରୂ େପ ଜାଣି ।
11 େତେବ, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ େହାଇଥାଏ ଓ ମୃତୁ ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି କମର୍
କରିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ମନା କରୁ ନାହିଁ; କି ୁ ଏମାେନ
େମା, ବିରୁ େର ଯାହାସବୁ ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି , େସହିସବୁ ମଧ୍ୟେର ଯଦି ପେଦ
ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େକୗଣସି ବ୍ୟି େସମାନ ହ େର େମାେତ ସମପର୍ ଣ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଇସର ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଅଛି। 12 େସଥିେର େଫ ସ୍ ମ ୀମ ଳ ସହିତ ପରାମଶର୍ କରି ଉ ର େଦେଲ,
ତୁ େ କାଇସର ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛ, ତୁ େ
କାଇସର ନିକଟକୁ ଯିବ।

ଆଗି୍ର ା ଓ ବ ର୍ ୀକୀ ସ ୁଖେର ପାଉଲ
13 େକେତକ ଦିନ ଗତ େହଲା ପେର ରାଜା ଆଗି୍ର ା ଓ ବ ର୍ ୀକୀ କାଇସରିୟାକୁ

ଆସି େଫ ସ୍ ୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ। 14 େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ େସ ାନେର ରୁ ହେ ,
ରାଜା ଆଗେର େଫ ସ୍ ପାଉଲ କଥା ଜଣାଇ କହିେଲ, େଫଲୀ ୍ ଜେଣ
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େଲାକ ୁ ବ ୀ କରି ରଖିଯାଇଅଛି । 15 ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଥିବା ସମୟେର
ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକବଗର୍ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତାହା ବିଷୟେର େମା,
ନିକଟେରଆେବଦନକରି ତାହା ବିରୁ େର ଦ ାଜ୍ଞା ବିନତି କେଲ। 16 ମୁଁ େସମାନ ୁ
ଉ ର େଦଲି, ଅଭିଯୁ କାରୀ ଓ ଅଭିଯୁ ମୁଖାମୁଖୀ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ପୁଣି,
ଅଭିଯୁ ତାହା ବିରୁ େର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିେଯାଗ ସ େରଆ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ
କରିବାର ସୁେଯାଗ ନ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା େରାମୀୟମାନ ର
ବିଧି ନୁେହଁ। 17 ଏଣୁ େସମାେନ େମା ସା େର ଏ ାନକୁ ଆସେ ମୁଁ ବିଳ ନ
କରି ପରଦିନ ବିଚାରାସନେର ବସି େସହି େଲାକକୁ ଆଣିବା ନିମେ ଆଜ୍ଞା େଦଲି।
18 ଅଭିେଯାଗକାରୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ, ମୁଁ େଯପ୍ର କାର େଦାଷର କଥା ଅେପକ୍ଷା
କରୁ ଥିଲି, େସପରି େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ ତାହା ସ େର ଆଣିେଲ ନାହିଁ, 19 କି ୁ
େସମାନ ଧମର୍ ପୁଣି, ଯୀଶୁ ନାମକ ଜେଣ ମୃତ ବ୍ୟି , ଯାହାକୁ ପାଉଲ ସଜୀବ
େବାଲି କହୁ ଥିଲା, େସହିସବୁ ବିଷୟେର ତାହା ବିରୁ େର େସମାନ ର େକେତକ
ବିବାଦ ଥିଲା। 20 ଏହି ସମ ବିଷୟ କିପ୍ର କାେର ଅନୁସ ାନ କରିବି େବାଲି ମୁଁ
ହତବୁି େହାଇ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଏସମ ବିଷୟେର
ବିଚାରିତ େହବା ପାଇଁ ଇ ା କେର କି ନାହିଁ, ଏହା ପଚାରିଲି। 21 କି ୁ ପାଉଲ
ସମ୍ର ାଟ ବିଚାର ନିମେ ରଖା େହବା ପାଇଁ ନିେବଦନ କରେ , ମୁଁ ତାହା ୁ
କାଇସର ନିକଟକୁ ନ ପଠାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ବ ୀ କରି ରଖିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲି।
22 େସଥିେର ଆଗି୍ର ା େଫ ସ୍ ୁ କହିେଲ ଆେ ମଧ୍ୟ ୟଂ େସହି େଲାକର କଥା
ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ। େସ କହିେଲ, କାଲି ଆପଣ ତାହା କଥା ଶୁଣିେବ।
23ଅତଏବ, ପରଦିନ ଆଗି୍ର ା ଓ ବ ର୍ ୀକୀ ମହା ସମାେରାହେର ଆସି ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ଧାନ
େସନାପତି ଓନଗରର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟି ସହିତ ବିଚାରାଳୟେରପ୍ର େବଶହୁ ଅେ
େଫ ସ୍ ଆେଦଶଅନୁସାେରପାଉଲଅଣାଗେଲ। 24େସଥିେର େଫ ସ୍କହିେଲ,
େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା ଓ ଆ ମାନ ସହିତ ଏହି ାନେର ଉପି ତ ମହାଶୟ ବୃ ,
ଆପଣମାେନ ଏହି େଲାକକୁ େଦଖିଅଛି ; ଏହା ବିରୁ େର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର
ଏହି ାନେର ମଧ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକସମୂହ ଆ ନିକଟେର ଆେବଦନ କରି ତାହାର
ଆଉ ବି ରହିବାର ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ େବାଲି ଚି ାର କେଲ। 25 କି ୁ େସ ମୃତୁ ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ
େକୗଣସି କମର୍ କରି ନାହିଁ େବାଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଆଉ େସ ନିେଜ ସମ୍ର ାଟ ଛାମୁେର
ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ୁ ପଠାଇବା ନିମେ ି ର
କଲି। 26 େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ତାହାର ବିଷୟେର େଲଖିବା ନିମେ େମାହର
େକୗଣସି ନିି ତ ବିଷୟନାହିଁ।ଏଣୁ ବିଚାରକରି େଯପରି ମୁଁ େଲଖିବା ନିମେ କିଛି
ପାଇ ପାେର, େସଥିପାଇଁ ତାହା ୁ ଆପଣମାନ , ବିେଶଷତଃ େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା
ଆପଣ ସ ୁଖକୁଆଣିଅଛି; 27କାରଣବ ୀକୁ ପଠାଇବା ସମୟେରତାʼ ବିରୁ େର
ଅଭିେଯାଗଗୁଡ଼ିକ ନିେ ର୍ ଶ ନ କରିବା େମାେତ ଅସ ତ େବାଧ େହଉଅଛି।

26
ଆଗି୍ର ା ସ ୁଖେର ପାଉଲ ଆ ସମଥର୍ ନ

1 େସଥିେର ଆଗି୍ର ା ପାଉଲ ୁ କହିେଲ, ତୁ କୁ ଆପଣା ସପକ୍ଷେର କଥା କହିବା
ନିମେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। େସଥିେର ପାଉଲ ହ ବି ାର କରି ଆପଣା ପକ୍ଷ
ସମଥର୍ ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 2 େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା, ଯିହୁ ଦୀମାେନ େମା ବିରୁ େର
େଯ ସମ ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଅଛି , େସ ସ େର ମୁଁ େଯ ଆଜି ଆପଣ ଛାମୁେର
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ଆ ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ସମୃି ମାନ
ମେନ କରୁ ଅଛି, 3 ବିେଶଷେର ଏହି କାରଣରୁ େଯ, ଆପଣ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର ଚଳିତ ସମ ରୀତିନୀତି ଓ ମତାମତ ସ େର ନିପୁଣ ଅଟି ; ଏଥିପାଇଁ
େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି େମାହର କଥା ଶୁଣିବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ବିନତି କରୁ ଅଛି।
4 େଯୗବନକାଳାବଧି ଆଦ୍ୟରୁ ଜାତି ମଧ୍ୟେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର େମାହର
ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ସମେ ଜାଣି ; 5 େସମାେନ େମାେତ ପ୍ର ଥମରୁ
ଜାଣିଥିବାରୁ ଯଦି ଇ ା କରି , େତେବ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ପାରି େଯ, ମୁଁ ଆ ମାନ
ଧମର୍ ର ସବର୍ ାେପକ୍ଷା କେଠାର ମତ ଅନୁସାେର ଫାରୂ ଶୀ େହାଇ ଜୀବନଯାପନ କଲି।
6 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ,
େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ନିମେ ମୁଁ ବିଚାରିତ େହବା ପାଇଁ ଏେବ ଠିଆ େହାଇଅଛି।
7ଆ ମାନ ବାର େଗା ୀ େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ର ାି ଆଶାେର ଦିବାରାତ୍ର ଏକାଗ୍ର
ଚି େର ଈଶ୍ବ ର େସବା କରୁ ଅଛି । େହ ରାଜନ, େସହି ପ୍ର ତ୍ୟାଶା େହତୁ ମୁଁ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ାରା ଅଭିଯୁ େହଉଅଛି। 8ଈଶ୍ବ ର େଯ ମୃତମାନ ୁ ଉଠାି , ତାହା
କାହିଁକି ଆପଣମାନ ବିଚାରେର ଅବି େବାଲି େବାଧ ହୁ ଏ? 9 ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁ ନାମ ବିରୁ େର େମାହର ଅେନକ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା େଯ କ ର୍ ବ୍ୟ ଏହା ମୁଁ
ନିେଜ ମେନ କରିଥିଲି। 10ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି,
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା େହାଇ ସାଧୁମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ୁ
କାରାଗାରେର ବ କରିଥିଲି, ପୁଣି, େସମାନ ପ୍ର ାଣଦ ସମୟେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େସମାନ ବିରୁ େର େମାହର ମତ େଦଇଥିଲି, 11 ଆଉ ସମ ସମାଜଗୃହେର
ଥରକୁଥର େସମାନ ୁ ଶାି େଦଇ ଯୀଶୁ ନି ା କରିବା ନିମେ େସମାନ ୁ
ବାଧ୍ୟ କରୁ ଥିଲି, ପୁଣି, େସମାନ ବିରୁ େର ଅତ୍ୟ ଉ ତ େହାଇ ବିେଦଶୀୟ
ନଗରଗୁଡ଼ିକ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁଧା େସମାନ ୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିଲି।

ପାଉଲ ପରିବ ର୍ ନର ସାକ୍ଷ୍ୟ
(େପ୍ର ରିତ 9:1-19; 26:6-16)

12 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକମାନ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ଓ ଆେଦଶପତ୍ର
େଘନି ଦେ ଶକକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର, 13 େହ ରାଜନ, ମଧ୍ୟା କାଳେର ପଥ
ମଧ୍ୟେର ଆକାଶରୁ ସୂଯର୍ ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ େତେଜାମୟ ଆେଲାକ େମାହର ଓ େମାʼ
ସହଯାତ୍ର ୀମାନ ଚତୁ ଃଦିଗେର ପ୍ର କାଶମାନ େହବାର େଦଖିଲି। 14 ଆେ ମାେନ
ସମେ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଯାଆେ , ମୁଁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େମା ପ୍ର ତି ଏହି ବାଣୀ
ଶୁଣିଲି, “ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, କାହିଁକି ଆ କୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ? ପା ଣ
କ ାମୁନେର େଗାଇଠା ମାରିବା ତୁ ପକ୍ଷେର କ କର।” 15 େସଥିେର ମୁଁ
କହିଲି, ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ କିଏ? େତଣୁ ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ “େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ ତୁ େ
ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ, ଆେ େସହି। 16 କି ୁ ଉଠ, ପାଦେର ଭରା େଦଇ ଠିଆ
ହୁ ଅ, କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ଆ ର େସବକ, ଆଉ ତୁ େ ଆ ର େଯଉଁ
େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛ ଓ ପାଇବ, େସହି ସମ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ ରୂ େପ
ମେନାନୀତ କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛୁ। 17 ଜାତି
ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େଯପରି ଅ କାରରୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ତି ଓ ଶୟତାନର
ଶି ରୁ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରି , ପୁଣି,ପାପକ୍ଷମାଓଆ ଠାେର ବି ାସ ାରା
ପବିତ୍ର ୀକୃତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାରପ୍ର ା ହୁ ଅ ି , 18 େସଥିପାଇଁ
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େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ଉେନ୍ମ ାଚନ କରିବା ନିମେ ଆେ ତୁ କୁ େସମାନ
ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ,ଆଉଆେ ତୁ କୁ େସମାନ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ।”

ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟର ବ ର୍ ନା
19 ଅତଏବ, େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା ମୁଁ େସହି ଗର୍ ୀୟ ଦଶର୍ ନର ଅବାଧ୍ୟ େହଲି

ନାହିଁ, 20 କି ୁ ପ୍ର ଥେମ ଦେ ଶକର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରର େଲାକମାନ
ନିକଟେର, ପେର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶର ସମ ଅ ଳେର, ପୁଣି, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ନିକଟେର ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, େଯପରି େସମାେନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କରି ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି େଫରିଆସି ଓ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର ଉପଯୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରି ।
21 ଏହି କାରଣରୁ େକେତକ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର େମାେତ ଧରି ବଧ
କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ। 22 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ର ା େହାଇ ମୁଁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ “କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ” ସମ ନିକଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି,
ଭାବବାଦୀମାେନ ଓ େମାଶା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ େବାଲି କହିଅଛି , େସହିସବୁ ଛଡ଼ା
ଆଉ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, 23 ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ନି ୟ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ପୁଣି, ପ୍ର ଥେମ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ି ତ େହାଇ ଜାତି ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର
ଆେଲାକ ପ୍ର କାଶ କରିେବ। 24 ଏହି ପ୍ର କାେର େସ ଅ◌ା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ କରୁ ଥିବା
ସମୟେର େଫ ସ୍ ଉ ରେର କହିେଲ, ପାଉଲ, ତୁ େ ପାଗଳ; ବହୁ ବିଦ୍ୟା
ତୁ କୁ ପାଗଳ କରୁ ଅଛି। 25 କି ୁ ପାଉଲ କହିେଲ, େହ ମହାମହିମ େଫ ସ୍, ମୁଁ
ପାଗଳ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ି ର ବୁ ି ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟ କରୁ ଅଛି। 26 ରାଜା ତ
ଏସମ ବିଷୟ ଜାଣି , ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଛାମୁେର ମଧ୍ୟ ସାହସେର କଥା କହୁ ଅଛି,
କାରଣ ଏହି ସମ ବିଷୟର େକୗଣସି କଥା ତା ର ଅଜଣା ନାହିଁ େବାଲି େମାହର
ବି ାସ; ଏହା ତ େଗାପନେର କରା େହାଇ ନାହିଁ। 27 େହ ରାଜନ ଆଗି୍ର ା, ଆପଣ
କଅଣ ଭାବବାଦୀମାନ ୁ ବି ାସ କରି ? ଆପଣ ବି ାସ କରି େବାଲି ମୁଁ ଜାେଣ।
28 େସଥିେର ଆଗି୍ର ା ପାଉଲ ୁ କହିେଲ, ଅ କଥାେର ତ ତୁ େ ଆ କୁ ଖ୍ର ୀି ୟାନ
କରିପାର େବାଲି ମେନ କରୁ ଅଛ। 29ପାଉଲ କହିେଲ, ଅ େର େହଉ କି ବହୁ ତେର
େହଉ, େକବଳଆପଣ ନୁହଁି ,ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକଆଜି େମାହରକଥା ଶୁଣୁଅଛି ,
େଯପରି େସମାେନ ସମେ ସୁ ା ଏହି ବ ନ ବିନା େମାହରି ପରି ହୁ ଅି , ଏହା ମୁଁ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି। 30 େସଥିେର ରାଜା, ଶାସନକ ର୍ ା, ବ ର୍ ୀକୀ
ଓ େସମାନ ସହିତ ବସି ଥିବା ବ୍ୟି ମାେନ ଉଠିଯାଇ, 31 ଅ ର େହାଇ ପର ର
କଥାବା ର୍ ା କରୁ କରୁ କହିେଲ, ଏହି େଲାକ ମୃତୁ ୍ୟ କି ବ ନ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି କମର୍
କରି ନାହିଁ। 32ଆଉ ଆଗି୍ର ା େଫ ସ୍ ୁ କହିେଲ, ଏହି େଲାକ ଯଦି କାଇସର
ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନ ଥାଆ ା, େତେବ ମୁ କରାଯାଇ
ପାରିଥାଆ ା।

27
େରାମ ଅଭିମୁେଖ ପାଉଲ ଜଳଯାତ୍ର ା

1 େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ର ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଇତାଲିଆକୁ ଯିବା ନିମେ
ି ର େହାଇଥିଲା, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ଓ ଅନ୍ୟ େକେତକ ବ ୀ ଆଗି ୟ
ରାଜକୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳର ଯୂଲିଅସ୍ ନାମକ ଜେଣ ଶତ-େସନାପତି ହ େର
ସମପ ତ େହେଲ। 2 େସଥିେର ଏସି ଆ ପ୍ର େଦଶର ଉପକୂଳେର ବିଭି ାନକୁ
ଯିବା ନିମେ ଉଦ୍ୟତ େଗାଟିଏଆଦ୍ର ାମୁ ୀୟଜାହାଜେରଆେ ମାେନ ଚଢ଼ି ଜାହାଜ
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ଫିଟାଇେଦଲୁ; ଆଉ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ମାକିଦନିଆ ନଗରରୁ ଆରି ାଖର୍
ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟି ଆ ମାନ ସା େର ଥିେଲ। 3 ପରଦିନ ଆେ ମାେନ
ସୀେଦାନେର ପହି ଲୁ, ଆଉ ଯୂଲିଅସ୍ ପାଉଲ ପ୍ର ତି ସଦୟ ବ୍ୟବହାର କରି
ଆପଣା ମିତ୍ର ମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ େସବା ପାଇବା ନିମେ ଅନୁମତି େଦେଲ।
4 େସହି ାନରୁ ଜାହାଜ ଫିଟାଇ ପ୍ର ତିକୂଳ ପବନ େହତୁ ଆେ ମାେନ ସାଇପ୍ର ସ୍
ୀପର ଆଶ୍ର ୟ ଳୀ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରି, 5 କିଲିକିୟା ଓ ପଂଫୂଲିଆ ଅ ଳ ସ ୁଖ

ସମୁଦ୍ର ପାର େହାଇ ଲୁକିଆ ପ୍ର େଦଶର ମୁରା ସହରକୁ ଆସି ଲୁ। 6 େସଠାେର
ଶତ-େସନାପତି ଇତାଲିଆକୁ ଯାଉଥିବା େଗାଟିଏ ଆେଲକ୍ ଜା ୀୟ ଜାହାଜ ପାଇ
େସଥିେର ଆ ମାନ ୁ ଚଢ଼ାଇେଦେଲ। 7ପେର ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଧିେର ଧିେର
ଯାଇ କ େର କି୍ନ ଦ ସହରର ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହାଇ ପବନଆ ମାନ ୁ ଆଗକୁ
ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନ େଦବାରୁ ସାେ ାନୀର ବିପରୀତ, କ୍ର ୀତୀ ୀପରଆଶ୍ର ୟ ଳୀ େଦଇ
ଯାତ୍ର ା କଲୁ, 8 ପୁଣି, କ େର କୂେଳ କୂେଳ ଯାଇ “ସୁ ର ବ ର” ନାମକ େଗାଟିଏ
ାନକୁ ଆସି ଲୁ; ଲାସାୟା ସହର େସଥିର ନିକଟବ ର୍ ୀ। 9 ଏହି ପ୍ର କାେର ଅେନକ
ସମୟ ଅତିବାହିତ େହଲା, ପୁଣି, ଜଳଯାତ୍ର ା ବ ର୍ ମାନ ବିପଦଜନକ େହାଇ ପଡ଼ିଲା,
କାରଣ େସେତେବେଳ ଉପବାସ ପବର୍ ସମା େହାଇଥିଲା। ଏଣୁ ପାଉଲ େସମାନ ୁ
ସତକର୍ କରାଇ କହିେଲ, 10 ମହାଶୟମାେନ ଏହି ଜଳଯାତ୍ର ା େଯ େକବଳ ମାଲ
ଓ ଜାହାଜର ଅନି େହବ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣର ମଧ୍ୟ େଯ
ଅନି ଓ କ୍ଷତିକାରକ େହବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି। 11 କି ୁ ଶତ-େସନାପତି ପାଉଲ
କଥା ଅେପକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧିକାରୀ କଥାେର ଅଧିକ ମେନାେଯାଗ
କେଲ। 12 ଆଉ େସହି ବ ରଟି ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମେ ସୁବିଧାଜନକ ନ
ଥିବାରୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଫୖନି ୍ ସହରେରପହି େସଠାେରଶୀତକାଳକଟାଇବା
ନିମେ େସଠାରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିେଦବାକୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ପରାମଶର୍ େଦେଲ; େସହି
େଫୖନି ୍ କ୍ର ୀତୀର େଗାଟିଏ ବ ର, ତାହା ଉ ରପୂବର୍ ଓ ଦକି୍ଷଣ-ପୂବର୍ ଅଭିମୁଖୀ।

ସମୁଦ୍ର େର ଝଡ଼
13 ପେର ଦକି୍ଷଣା ପବନ ଧୀେର ଧୀେର ବହିବାରୁ େସମାେନ ନିଜ ନିଜର

ଉେ ଶ୍ୟ ସଫଳ େହଲା େବାଲି ମେନ କରି ଲ ର େତାଳି କ୍ର ୀତୀର କୂଳର
ଅତି ନିକଟ େଦଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 14 କି ୁ ଅ ସମୟ ଉ ାେର, ଯାହାକୁ
ଇଉରି େଲା େବାଲି କହି , େସହି ପ୍ର ଚ ପବନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା। 15ଜାହାଜଟି େତାଫାନେର ପଡ଼ି ପବନର ସ ୁଖୀନ େହାଇ ନ ପାରିବାରୁ
ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଲୁ। 16 ପୁଣି, କାଉଦ ନାମକ େଗାଟିଏ
କୁ୍ଷଦ୍ର ୀପର ଆଶ୍ର ୟ ଳୀେର ଯାଇ କ େର ଜାହାଜର େନୗକାଖି କ ଧରି ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହଲୁ, 17ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଉଠାଇେନଲା ଉ ାେର ନାନା
ଉପାୟେର ଜାହାଜକୁ ତଳୁ େଘରିେଦଇ ବା ି େଲ, ପୁଣି, କାେଳ େସମାେନ ସୁ
ନାମକ ଚଡ଼ାେର ଲାଗିଯିେବ, ଏହି ଭୟେର ପାଲସବୁ ପକାଇେଦଇ ଭାସି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 18 େତାଫାନେରଆ ମାନ ର ଅତିଶୟକ େହବାରୁ ତହିଁଆରଦିନ
ନାବିକମାେନ ମାଲ େଫାପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ନିଜ
ହାତେର ଜାହାଜର ସର ାମସବୁ େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ। 20ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସୂଯର୍ ୍ୟ
କି ନକ୍ଷତ୍ର େଦଖାନ ଯିବାରୁ , ପୁଣି,ଭୀଷଣଝଡ଼ଲାଗିରହିବାରୁ େଶଷେରଆ ମାନ
ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ ଆଶା ଦୂର େହଲା। 21ଆଉ, ସମେ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅନାହାରେର ରହିଲା ପେର ପାଉଲ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,
ମହାଶୟମାେନ, େମାହର କଥା ମାନି କ୍ର ୀତୀରୁ ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା, ପୁଣି, ଏହି
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ଅନି ଓ କ୍ଷତି ନିବାରଣ କରିବା ଆପଣମାନ ର ଉଚିତ୍ ଥିଲା। 22 ଯାହା େହଉ,
ଏେବ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ସାହସ ଧର ,ୁ କାରଣ ଆପଣମାନ ମଧ୍ୟେର
କାହାର ପ୍ର ାଣନାଶ େହବ ନାହିଁ, େକବଳ ଜାହାଜ ନ େହବ। 23 େଯଣୁ ମୁଁ
େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ର େଲାକ, ପୁଣି, ଯାହା ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ େସବା କେର, ତାହା ର
ଜେଣ ଦୂତ ଏହି ରାତି୍ର େର େମା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, 24 ପାଉଲ,
ଭୟ କର ନାହିଁ; କାଇସର ର ସ ୁଖେର ତୁ କୁ ଠିଆ େହବାକୁ େହବ, ଆଉ
େଦଖ, ତୁ ର ସହଯାତ୍ର ୀ ସମ ୁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ କୁ ଦାନ କରିଅଛି । 25 ଅତଏବ,
ମହାଶୟମାେନ, ସାହସ ଧର ,ୁ କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର େମାହର ବି ାସ ଅଛି େଯ,
େମାେତ େଯପରି କୁହା େହାଇଅଛି, ଠିକ୍ େସହିପରି ଘଟିବ। 26 କି ୁ ଆ ମାନ ୁ
େକୗଣସି େଗାଟିଏ ୀପେର ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ େହବ। 27 ଏହି ରୂ େପ ଆେ ମାେନ
ଆଦି୍ର ଆ ସମୁଦ୍ର େର ଇତଃ ତଃ ଚାଳିତ େହଉ େହଉ େଯେତେବେଳ ଚତୁ ର୍ ଶ ରାତି୍ର
ଉପି ତ େହଲା, େସେତେବେଳ ପ୍ର ାୟ ଅ ର୍ ରାତି୍ର ସମୟେର ନାବିକମାେନ େକୗଣସି
ଳର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉଛି େବାଲି ଅନୁମାନ କେଲ। 28ଏଣୁ େସମାେନ ମାପ କରି
ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଗଭୀରରପାଣି ପାଇେଲ ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଆଉଥେର
ମାପ କରି ନେବ ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି ପାଇେଲ। 29କାେଳ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି
ପଥୁରିଆଭୂ ମିେରଯାଇପଡ଼ୁ,ଏହିଭୟେରେସମାେନଚାରିଟାଲ ରପକାଇେଦଇ
ଦିନ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିେଲ। 30 ପୁଣି, ନାବିକମାେନ ଜାହାଜର ସ ୁଖଭାଗରୁ ଲ ର
ପକାଇବା ଛଳେର େନୗକାଖି କ ସମୁଦ୍ର କୁ ଓ ାଇ େଦଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇଯିବା
ନିମେ େଚ ା କରେ , 31 ପାଉଲ ଶତ-େସନାପତି ଓ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ କହିେଲ,
ଏମାେନ ଜାହାଜେର ନ ରହିେଲ ଆପଣମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।
32 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ େନୗକାର ଦଉଡିସବୁ କାଟିେଦଇ ତାହାକୁ ଜଳେର
ପକାଇେଦେଲ। 33ଆଉ, ଦିନ େହାଇ ଆସୁଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ପାଉଲ େସମାନ ୁ କିଛି
େଭାଜନ କରିବା ନିମେ ଉ ାହ େଦଇ କହିେଲ, ଆଜିକି ଚଉଦ ଦିନ େହଲା
ଆପଣମାେନ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଇ କିଛି େଭାଜନ ନ କରି ଅନାହାରେର ରହିଅଛି ।
34 ଏଣୁ କିଛି େଭାଜନ କରିବା ନିମେ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛି,
କାରଣ ତାହା ଅ◌ାପଣମାନ ରକ୍ଷା ନିମେ ପ୍ର େୟାଜନ; େଯଣୁ ଆପଣମାନ ର
କାହାରି ମ କର େଗାଟିଏ େକଶ ନ େହବ ନାହିଁ। 35 େସ ଏହିସବୁ କଥା କହି
ରୁ ଟି େଘନି ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା ଭାି େଭାଜନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36 େସଥିେର େସମାେନ ସମେ ସାହସ ପ୍ର ା େହାଇ ନିେଜ
ନିେଜ ମଧ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ। 37 ଆେ ମାେନ ଜାହାଜେର ସବର୍ ସୁଧା ଦୁଇ ଶହ
ଛଅ ରୀ ଜଣ ପ୍ର ାଣୀ ଥିଲୁ। 38 େସମାେନ ଯେଥ େଭାଜନ କଲା ପେର ସମୁଦ୍ର େର
ଗହମ ପକାଇେଦଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଜାହାଜ ଦୁଘର୍ ଟଣା
39 ଦିନ ହୁ ଅେ , େସ ଳ େସମାେନ ଚିି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ

ବାଲିକୂଳ ଥିବା େଗାଟିଏ ଖାଲ େଦଖି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େସଠାେର ଜାହାଜ
ଲଗାଇବା ନିମେ ପରାମଶର୍ କେଲ। 40ଏଣୁ େସମାେନଲ ରସବୁ କାଟି େସଗୁଡ଼ିକ
ସମୁଦ୍ର େର ଛାଡ଼ିେଦେଲ, ଆଉ ସାେ ସାେ ମ ର ଦଉଡିସବୁ ଫିଟାଇ ପବନ
ଆଡ଼କୁ ଆଗ ପାଲ ଉଠାଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ େଚ ା କେଲ। 41 କି ୁ େସମାେନ
ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥିବା ାନେର ଯାଇ ପଡ଼େ , ଜାହାଜଟି ଚଡ଼ାେର ଲାଗିଗଲା;
ତାହାର ସ ୁଖଭାଗ ଲାଖିଯାଇ ଅଚଳ େହାଇ ରହିଲା, କି ୁ ପଛ ଭାଗ ତର ର
ପ୍ର ଚ ତାେର ଭାି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। 42 େସେତେବେଳ କାେଳ ବ ୀମାନ
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ମଧ୍ୟରୁ େକହି ପହଁରି ପଳାଇଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ବଧ କରିବା ନିମେ
େସୖନ୍ୟମାେନ ପରାମଶର୍ କେଲ, 43 କି ୁ ଶତ-େସନାପତି ପାଉଲ ୁ ରକ୍ଷା କରିବା
ଇ ାେର େସମାନ ସ ରୁ େସମାନ ୁ କ୍ଷା କରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯ, େଯଉଁମାେନ
ପହଁରି ଜାଣି , େସମାେନ ସମୁଦ୍ର େର େଡଇଁପଡ଼ି ପ୍ର ଥେମ ଳକୁ ଯାଆ ୁ, 44 ପୁଣି,
ଅବଶି ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ତ ା ଓଆଉେକହି େକହିଜାହାଜରଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଭ ା ଖ ଧରି ଯାଉ ୁ। ଏହି ପ୍ର କାେର ସମେ ନିରାପଦେର ଳେର ପହି େଲ।

28
େମଲିତୀ ୀପେର ପାଉଲ

1 ଆେ ମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପେର େସହି ୀପ େମଲିତୀ େବାଲି ଜାଣିଲୁ।
2 ଆଉ, ବବର୍ ରମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଅସାଧାରଣ ଦୟା େଦଖାଇେଲ, କାରଣ
ବୃି ଓ ଶୀତ େହଉଥିବାରୁ େସମାେନ ଅି ଜାଳି ଆ ସମ ୁ ଅଭ୍ୟଥର୍ ନା କେଲ।
3 କି ୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ େଗାଟାଇ ନିଆଁ ଉପେର ପକାେ , ତାତି େହତୁ େଗାଟାଏ
କାଳସପର୍ ବାହାରି ତାହା ହାତେର କାମୁଡ଼ି ଲାଗିରହିଲା। 4 ବବର୍ ରମାେନ ତାହା
ହାତେର େସହି ଜ ୁଟା ଝୁ ଲିଥିବାର େଦଖି ପର ର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଲାକଟା
ନି ୟ ଖୁଣୀ, ସମୁଦ୍ର ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ସୁ ା ଧମର୍ ଏହାକୁ ବି ବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।
5 କି ୁ ପାଉଲ ଜ ୁଟାକୁ ଝାଡ଼ି ନିଆଁେର ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ତା ର କିଛି କ୍ଷତି
େହଲା ନାହିଁ। 6େସ େଯ ଫୁଲିଯିେବ କି ା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ିଯିେବ, ଏହା େସମାେନ
ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ; ମାତ୍ର ଅେନକ େବଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିଲା ପେର
ତାହା ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଅନି ନ ଘଟିବାର େଦଖି େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ମନ ବଳାଇ
କହିେଲ, ଏ ଜେଣ େଦବତା। 7 େସହି ାନ ନିକଟେର ପୁବି୍ଲ ୟ ନାମକ େସହି ୀପର
ପ୍ର ଧାନ ବ୍ୟି ଗୃହ ଓ ଭୂ ମି ଥିଲା; େସ ଆ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ସାଦେର ଆ ମାନ ର ଆତିଥ୍ୟସ ାର କେଲ। 8 େସହି ସମୟେର ପୁବି୍ଲ ୟ ର
ପିତା ର ଓ ଆମାଶୟ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ, ଆଉ
ପାଉଲ ଭିତରକୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ହାତ
େଥାଇ ତାହା ୁ ସୁ କେଲ। 9 ଏହି ଘଟଣା ପେର େସହି ୀପେର ଥିବା ଅବଶି
ପୀଡ଼ିତମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସୁ େହେଲ; 10 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ବହୁ ତ
ସ ାନ ାରା ସମାଦର କେଲ, ପୁଣି, ଆ ମାନ ର ପ୍ର ାନ କରିବା ସମୟେର
ଆ ମାନ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ପଦାଥର୍ ସବୁ େଯାଗାଇେଦେଲ।

େରାମ ନଗରୀେର ପାଉଲ
11 ତିନି ମାସ ପେର ଆେ ମାେନ େଗାଟିଏ ଆେଲକ୍ ଜା ୀୟ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି

ଯାତ୍ର ା କଲୁ, େସହି ଜାହାଜ ଏହି ୀପେର ଶୀତକାଳ କଟାଇଥିଲା, ତାହାର
ଚି ମିଥୁନ। 12 ସୁରାକୂସାେର ପହି ଆେ ମାେନ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ରହିଲୁ,
13 ପୁଣି, େସ ାନରୁ ବୁଲି େରଗୀୟ ବ ରେର ପହି ଲୁ ଦିନକ ପେର ଦକି୍ଷଣା
ପବନ ବହିବାରୁ ି ତୀୟ ଦିନେର ପୁେତଅଲି ସହରକୁ ଆସି ଲୁ; 14 େସ ାନେର
ଆେ ମାେନ ଭାଇମାନ ୁ େଭଟିଲୁ,ଆଉ େସମାନ ସହିତ ସାତ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ
େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ; ଏହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ େରାମେର
ପହି ଲୁ। 15ଭାଇମାେନ ଆ ମାନ ସ ାଦ ପାଇ େସହି ାନରୁ ଆ ୀୟ ହାଟ
ଓ ତିନି ସେରଇଘର ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସି େଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ
େସମାନ ୁ େଦଖି ଈଶ୍ବ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସାହସ ପାଇେଲ। 16ଆଉଆେ ମାେନ
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େରାମେର ପ୍ର େବଶ କରେ , ପାଉଲ ୁ ନିଜ ପ୍ର ହରୀ େସୖନ୍ୟ ସହିତ ତ ବାସ
କରିବା ନିମେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା।

େରାମେର ପାଉଲ
17 ତିନି ଦିନପେରେସ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ଧାନପ୍ର ଧାନବ୍ୟି ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ,

ଆଉ େସମାେନ ଏକତ୍ର ହୁ ଅେ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦ୍ୟପି
ମୁଁ ଜାତି ବିରୁ େର କି ା ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ରୀତିନୀତି ବିରୁ େର କିଛି
କରି ନ ଥିଲି, ତଥାପି ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରରୁ ବ ୀରୂ େପ େରାମୀୟମାନ ହ େର
ସମପ ତ େହଲି। 18 େସମାେନ େମାହର ବିଚାର କରି େମାʼଠାେର ପ୍ର ାଣଦ ର
େକୗଣସି କାରଣ ନ ଥିବାରୁ େମାେତ ମୁି େଦବାକୁ ଇ ା କରୁ ଥିେଲ; 19 କି ୁ
ଯିହୁ ଦୀମାେନ େସଥିର ବିରୁ େରକହିବାରୁ ମୁଁ କାଇସର ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା
ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ େହଲି; େମାହର େଯ ଜାତି ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ
କରିବାର କିଛି ଥିଲା, ତାହା ନୁେହଁ। 20ଅତଏବ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନ ୁ େମା
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବା ର୍ ା କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କଲି,କାରଣଇସ୍ର ାଏଲରଭରସା
େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଜି ରେର ବ ାଯାଇଅଛି। 21 େସଥିେର େସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ,
ଆପଣ ସ େର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରୁ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପତ୍ର ପାଇ ନାହଁୁ , କି
ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମ ସ ାଦ
େଦଇ ନାହାି ବା କହି ନାହାି । 22 କି ୁ ଆପଣ ଭାବ କଅଣ, ତାହା ଆେ ମାେନ
ଆପଣ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ; କାରଣ ଏହି ଦଳ ସ େର ଆେ ଜାଣୁ
େଯ, ସବର୍ ତ୍ର ତାହା ବିରୁ େର କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। 23 ଏଥିେର େସମାେନ ତାହା
ସହିତ େଗାଟିଏ ଦିନ ନିରୂ ପଣ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ତାହା ବସାକୁ ଆସି େଲ, ଆଉ
େସ ସକାଳୁ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ନିକଟେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ
ସ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀ ଶା େନଇ
ଯୀଶୁ ସ େର େସମାନ ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚ ା କେଲ। 24 େସଥିେର
େକହି େକହି କୁହାଯାଇଥିବା ବିଷୟେର ବି ାସ କେଲ, କି ୁ େକହି େକହି ବି ାସ
କେଲ ନାହିଁ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟେର ଏକମତ ନ େହବାରୁ
ବିଦାୟ େନେଲ; େସମାନ ଯିବା ପୂେବର୍ ପାଉଲ ଏହି େଗାଟିଏ କଥା କହିେଲ,
ଆପଣମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟ ାରା ପବିତ୍ର ଆ ା ଯଥାଥର୍
ରୂ େପ କହିଥିେଲ,
26 “ଏହି େଲାକମାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବୁଝିବ ନାହିଁ,

ପୁଣି, େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିବ, କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଜ୍ଞାତ େହବ ନାହିଁ;
27କାରଣ ଏହି େଲାକ ର ହୃ ଦୟ ଜଡ଼ େହଲା,

େସମାେନ କାନେର କ େର ଶୁଣିେଲ ଓ ନିଜ ନିଜ ଆଖି ବୁଜିେଲ,
େଯପରି େସମାେନ ଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ ଓ କାନେର ଶୁଣିେବ ନାହିଁ, ଆଉ

ହୃ ଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହିଁ,
ପୁଣି, େଫରି ଆସି େବ ନାହିଁ,

ଆଉଆେ େସମାନ ୁ ସୁ କରିବୁ ନାହିଁ।’ ”
28 ଅତଏବ ଈଶ୍ବ ର ଏହି ପରିତ୍ର ାଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟକୁ େଯ େପ୍ର ରିତ

େହାଇଅଛି, ଆପଣମାେନ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ ୁ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କରିେବ।
29 [ଆଉ େସ ଏହିସବୁ କଥା କହେ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟେର ବାଦାନୁବାଦ
କରୁ କରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ।] 30 େସ ସ ୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଭଡ଼ାଘେର
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ରହିେଲ, 31 ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିେଲ, ସମ ୁ େସ ଗ୍ର ହଣ
କରି ପୂ ର୍ ସାହସେରଓ ନିବ େରଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟରକଥା ପ୍ର ଚାରକରୁ ଥିେଲଏବଂ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ ୀୟ ବିଷୟସବୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ।



େପ୍ର ରିତ 28:31 297 େପ୍ର ରିତ 28:31

The Epistle of Paul the Apostle to the
Romans

େରାମୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପତ୍ର

େଲଖକ
େରାମୀୟ 1:1 ପଦ ଅନୁସାେର ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ପାଉଲ ଥିେଲ, 16 ବଷର୍

ବୟସେର ନିେରା ରାଜା େରାମକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସି ଂହାସନ ଗ୍ର ହଣ କରିବାର
3 ବଷର୍ ପେର କରି ର ଗ୍ର ୀକ ସହରରୁ େରାମେର ଥିବା ବି ାସୀମାନ ୁ ପାଉଲ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସହି ସୁପ୍ର ସି ସହର ସମ ପ୍ର କାର ବ୍ୟଭିଚାର ଓ
ମୂ ପୂଜାେର ପରିପୂ ର୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। େତେବ େଯେତେବେଳ ପାଉଲ େରାମୀୟ
ପୁ କେର ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ପାପ ବିଷୟେର କି ା ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଶି
ସ ୂ ର୍ ଭାବେର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ସାମଥର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର େଲଖିେଲ, େସ େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିେଲ ଯାହା େସ କହୁ ଥିେଲ। ପାଉଲ ର ବିଷୟବ ୁ ଓ ସଂକି୍ଷ
ବିବରଣୀ ସୁସମାଚାର ଉପେର ଆଧାରିତ। ଈଶ୍ବ ର ପବିତ୍ର ତା, ମନୁଷ୍ୟର ପାପ,
ଏବଂ ଯୀଶୁ ାରା ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 57 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର କରି ରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ାନ େରାମ େହଇପାେର।
ପ୍ର ାପକ
େରାମେର ଥିବା ସମ ଈ ରେପ୍ର ମୀ ଏବଂ ଭ ଏବଂ ତାହା ପବିତ୍ର େଲାକ

େହବା ନିମେ ଆହୂ ତ, େସମାେନ େହଉଛି େରାମ ସାମ୍ର ାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀେର ଥିବା
େରାମୀୟ ମ ଳୀର ସମ ବି ାସୀ (େରାମୀୟ 1:7)।

ଉେ ଶ୍ୟ
େରାମୀୟ ପତ୍ର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପେର ଏବଂ ପ୍ର ଣାଳୀବ ଭାେବ ଲିପିବ

ଅେଟ। ପାଉଲ ମଣିଷର ପାପ ବିଷୟରୁ ଆର କରିଅଛି । ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର
ପାପକୁଆେଲାଚନାକରିପାଉଲଆର କରି ।ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େରଆ ମାନ ର
ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ େହତୁ ସମ େଲାକ ଦି ତ େହାଇଛି । ତଥାପି, ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା
ଅନୁଗ୍ର ହେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଆ ମାନ ୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟତା
ପ୍ର ତିପାଦନକରିଛି । େଯେତେବେଳଆେ ମାେନଈଶ୍ବ ର ାରା ବିଚାରିତ େହଉ,
ଆେ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଉ କାରଣ ଖ୍ର ୀ ର ଆ ମାନ ର ପାପକୁ ଢାେ ।
କିପରି ଜେଣ ବ୍ୟି ନିଜ ପାପର ଶି ଏବଂ ଦ ରୁ ମୁି ପ୍ର ା କରିବ େସହି ସମସ୍ୟା
ବିଷୟେର ପାଉଲ ନିଜର ଉପଚାରର ସ ୂ ର୍ ଏକ ଯୁି ତକର୍ ଉପ ାପନ କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତା

ରୂ ପେରଖା
1. ପାପ ଦ ର ଅବ ା ଏବଂ ଧାମ କତାର ଆବଶ୍ୟକତା — 1:18-3:20
2. ଧାମ କତା ଆେରାପ, ନ୍ୟାୟ — 3:21-5:21
3. ଧାମ କତା ପ୍ର ଦାନ, ପବିତ୍ର ୀକରଣ — 6:1-8:39
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4. ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଈ ରୀୟ ବ୍ୟବ ା — 9:1-11:36
5. ଧାମ କତା ପ୍ର ଥାର ପାଳନ — 12:1-15:13
6. ଉପସଂହାର: ବ୍ୟି ଗତ ବା ର୍ ା — 15:14-16:27

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଦାସ ଓ ଆହୂ ତ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର

ଆପଣା ପୁତ୍ର ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ େର ନିଜର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର
ଧମର୍ ଶା େର ଆପଣା ଭାବବାଦୀମାନ ାରା ପୂବର୍ େର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହି
ସୁସମାଚାର ନିମେ ପୃଥକୀକୃତ, 2 େସ େରାମେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟ ଓ ଆହୂ ତ
ସମ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି। 3 େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ସ େର
ଦାଉଦ ବଂଶଜାତ, 4 କି ୁ ଧମର୍ ମୟ ପବିତ୍ର ଆ ା ସ େର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ପୁନରୁ ାନ ାରା ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େବାଲି ଶି ସହ ନି େହେଲ 5ଆଉ, େଯଉଁ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛ,
6ତାହା ନାମର େଗୗରବ ନିମେ େସହି ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସମେ େଯପରି ବି ାସ କରି
ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ େପ୍ର ରିତ ପଦ
ପାଇଅଛୁ। 7ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

େରାମକୁ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା
8 ପ୍ର ଥମେର, ତୁ ମାନ ବି ାସର ସୁସ ାଦ େଯ ସମୁଦାୟ ଜଗତେର

ଶୁଣାଯାଉଅଛି, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ସମ ସକାେଶଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା େମାହର
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି। 9 କାରଣ େଯପରି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଏେତ ଦିନ
ପେର ଈଶ୍ବ ର ଇ ା େହେଲ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥେର ସୁେଯାଗ
ପାଇପାେର, 10 ଏଥିନିମେ ମୁଁ କିପରି ନିର ର ତୁ ମାନ ନାମ ଉେ ଖ କରି
େମାହର ସମ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ସବର୍ ଦା ନିେବଦନ କରିଆସୁଅଛି, େସ ବିଷୟେର େଯଉଁ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ମୁଁ େମାହର ଆ ା େଦଇ ତାହା ପୁତ୍ର ସୁସମାଚାରେର େସବା କେର,
େସ େମାହର ସାକ୍ଷୀ ଅଟି । 11 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ି ରୀକୃତ େହାଇପାର,
େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େକୗଣସି ଆି କ ଦାନ େଦବା ନିମେ ତୁ ମାନ ସହିତ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏକା ଇ ା କରୁ ଅଛି, 12 ବରଂ େଯପରି ତୁ ମାନ ର ଓ
େମାହର, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବି ାସ ାରା ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ସହିତ
ଉ ାହ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 13 େହ ଭାଇମାେନ, ଅବଶି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର
େଯପ୍ର କାେର,ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁ ା େସହି ପ୍ର କାେର ମୁଁ େଯପରି କିଛି ଫଳପ୍ର ା
େହାଇପାେର, େସଥିନିମେ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ େଯ ଥରକୁଥର
ମନ କରିଥିଲି, କି ୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ବାଧାପ୍ର ା େହାଇ ଆସି ଅଛି; େସ ବିଷୟେର େଯ
ତୁ େ ମାେନ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ। 14ଗ୍ର ୀକ୍ କି ବବର୍ ର, ଶିକି୍ଷତ କି
ଅଶିକି୍ଷତ, ସମ ନିକଟେର ମୁଁ ଋଣୀ। 15ଅତଏବ, େରାମବାସୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ୁକ ଅେଟ।

ସୁସମାଚାରର ଶି
16 କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସ େର ଲ ାେବାଧ କେର ନାହିଁ, େଯଣୁ ତାହା

ବି ାସ କରୁ ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଶି ଅେଟ,
ପ୍ର ଥମତଃ ଯିହୁ ଦୀ ପକ୍ଷେର,ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ ପକ୍ଷେର। 17 େସଥିେର ତ ଈଶ୍ବ ରଦ
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ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶିତ େହଉଅଛି, ତାହା ବି ାସମୂଳକ ଓ ବି ାସଜନକ, େଯପରି
େଲଖାଅଛି, “ଧାମ କ ବି ାସ ାରା ବି ବ।”

ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ପାପ
18 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଧମର୍ େର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ,

େସମାନ ର ସମ ଅପବିତ୍ର ତା ଓ ଅଧମର୍ ବିରୁ େର ଗର୍ ରୁ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ର କାଶିତ େହଉଅଛି 19 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ସ େର ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ତାହା େସମାନ
ଅ ରେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି; ଈଶ୍ବ ର ତ େସମାନ ନିକଟେର ତାହା ପ୍ର କାଶ
କରିଅଛି । 20 ଜଗତର ସୃି କାଳାବଧି ତାହା ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣସମୂହ, ଅଥର୍ ାତ୍ 
ତାହା ରଅନାଦି ଅନ ଶି ଓଈଶ୍ବ ର , ସୃ ବ ୁଗୁଡ଼ିକ ାରା େବାଧଗମ୍ୟ େହାଇ

ରୂ େପ ପ୍ର ତୀୟମାନ େହଉଅଛି, େଯପରି େସମାନ ର ଉ ର େଦବାର ବାଟ ନ
ଥାଏ। 21କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାଣି ତାହା ୁ ଈଶ୍ବ ର େବାଲି େଗୗରବ େଦେଲ
ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ନାହିଁ, କି ୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତକର୍ ବିତକର୍ େର
ଜଡ଼ିତ େହେଲ ଓ େସମାନ ର ଅେବାଧ ମନ ଅ କାରମୟ େହଲା; 22 ନିଜ
ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି ମେନ କରି େସମାେନ ମୂଖର୍ େହେଲ, 23 ପୁଣି, ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ବ ର
େଗୗରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁ ଦ ପ୍ର ାଣୀ, ସରୀସୃପାଦି ଆକୃତିଯୁ
ପ୍ର ତିମାେର ପରିଣତ କେଲ। 24 ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ହୃ ଦୟର କୁଅଭିଳାଷ
ଅନୁସାେର େସମାନ ୁ ଅଶୁଚିତାେର ସମପର୍ ଣ କେଲ, େଯପରି େସମାନ ଶରୀର
ପର ର ାରାକଳୁଷିତହୁ ଏ। 25କାରଣେସମାେନଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟପରିବେ ର୍ ମିଥ୍ୟା
ଗ୍ର ହଣ କେଲଓ ସୃ ବ ୁର ପୂଜା ଓ େସବା କେଲମାତ୍ର ସୃି କ ର୍ ା ୁ କେଲ ନାହିଁ;
େଯ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ। ଆେମନ୍ । 26 ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ୁ ଜଘନ୍ୟ
ପାପ ପ୍ର ବୃ ି େର ସମପର୍ ଣ କେଲ, କାରଣ େସମାନ ୀମାେନ ାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର
ପରିବେ ର୍ ଅ ାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର କେଲ, 27 ପୁଣି, େସହିପରି ପୁରୁ ଷମାେନ ମଧ୍ୟ
ାଭାବିକ ୀସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପର ର ଆପଣା ଆପଣା କାମନାେର ଦ
େହେଲ, ପୁରୁ ଷ ସହିତ ପୁରୁ ଷ କିୁ ତ କମର୍ କେଲ, ପୁଣି,ଆପଣା ଆପଣାଠାେର ନିଜ
ନିଜ ଭ୍ର ତାର ସମୁଚିତ ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇେଲ। 28ଆଉ, େଯପରି େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଅ ୀକୃତ େହେଲ, େସହିପରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଚିତ
କମର୍ କରିବା ନିମେ େସମାନ ୁ ଭ୍ର ମତିେର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 29 େସମାେନ ସବର୍
ପ୍ର କାର ଅଧମର୍ , ଦୁ ତା, େଲାଭ, ହିଂସା, ଈଷର୍ ା, ବଧ, ବିବାଦ, ଛଳ ଓ ମ ତାେର
ପରିପୂ ର୍ ; 30 େସମାେନ ଚୁ ଗୁଲିଆ, ନି କ, ଈଶ୍ବ ର ଘୃଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାି କ,
ଅହ ାରୀ, ଦୁ କମର୍ ର ଉ ାଦକ, 31 ପିତାମାତା ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନିେବର୍ ାଧ, ନିୟମ
ଭ କାରୀ, ାଭାବିକ େ ହ-ରହିତ ଓ ନି ର୍ ୟ ଅଟି । 32 େଯଉଁମାେନ ଏହିପରି
ଆଚରଣ କରି , େସମାେନ େଯ ମୃତୁ ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ, ଈଶ୍ବ ର ର ଏହି ବିଧିବିଧାନ
େସମାେନ ଜାଣିେଲ ସୁ ା େକବଳ େଯ ଏହି ପ୍ର କାର ଆଚରଣ କରି ତାହା ନୁେହଁ,
କି ୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ପକ୍ଷ ଆନ େର ସମଥର୍ ନ କରି ।

2
ଈଶ୍ବ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର

1 ଅତଏବ, େହ ମନୁଷ୍ୟ, େଯ ତୁ େ ବିଚାର କରୁ ଥାଅ, ତୁ େ େଯ େକହି ହୁ ଅ,
ତୁ ର ଉ ର େଦବାର ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁ େ ଅନ୍ୟର
ବିଚାରକରୁ ଥାଅ, େସହି ବିଷୟେରତୁ େ ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ କରୁ ଥାଅ, େଯଣୁ ତୁ େ
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େଯ ବିଚାର କରୁ ଥାଅ, େସହି ପ୍ର କାର କମର୍ ମଧ୍ୟ କରୁ ଥାଅ। 2 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
ଏହି ପ୍ର କାର କମର୍ କରି , େସମାନ ବିରୁ େର ଈଶ୍ବ ର ବିଚାର େଯ ନ୍ୟାୟସ ତ,
ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 3ଆଉ, େହ ଭାଇ, େଯଉଁମାେନ ଏହି ପ୍ର କାର କମର୍ କରି ,
େସମାନ ର ବିଚାରକରିଆେପ େସହିପ୍ର କାରକରୁ ଥାଅ େଯତୁ େ ,ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର
ନ୍ୟାୟବିଚାରରୁ ପଳାୟନକରିପାର େବାଲି କଅଣମେନକରୁ ଅଛ? 4 କି ା ଈଶ୍ବ ର
କୃପା େଯ ତୁ କୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ଆଡ଼କୁ େଘନିଯିବାକୁ େଚ ା କେର, ଏହା ନ
ଜାଣି ତୁ େ କି ତାହା ର ଉ ମତା, େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚିରସହି ୁତାରୂ ପ ଧନସବୁ ତୁ
କରୁ ଅଛ? 5 କି ୁ ତୁ େ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବ ତ ହୃ ଦୟ ଅନୁସାେର,
େଯଉଁ ଦିନ ଈଶ୍ବ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର ପ୍ର କାଶ ପାଇବ, େସହି େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ନିଜ
ପାଇଁ େକ୍ର ାଧ ସ ୟ କରୁ ଅଛ; 6 େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ନିଜ ନିଜ କମର୍ ାନୁସାେର
ଫଳ େଦେବ; 7 େଯଉଁମାେନ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହିତ ଉ ମ କମର୍ କରି େଗୗରବ, ସ ାନ
ଓ ଅମରତା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାନ ୁ ଅନ ଜୀବନ ପ୍ର ଦାନ କରିେବ, 8 କି ୁ
େଯଉଁମାେନ ାଥର୍ ପର, ପୁଣି, ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର ଅଧାମ କତାର ଆଜ୍ଞାବହ,
େସମାନ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ଘଟିବ। 9 ପ୍ର ଥମେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୁ ମର୍ କାରୀ େଲାକର ପ୍ର ାଣ ଉପେର େ ଶ ଓ ସ ଟ ଘଟିବ, 10 ମାତ୍ର
ପ୍ର ଥମେର ଯିହୁ ଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ୀକ୍ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ମର୍ କାରୀ ପ୍ର ତି େଗୗରବ, ସ ାନ ଓ
ଶାି ଘଟିବ। 11କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ।

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଈଶ୍ବ ର ବିଚାର
12 େଯଣୁ େଯେତ େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େହାଇ ପାପ କରିଅଛି , େସମାେନ

ମଧ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବିନା ବିନ େହେବ;ଆଉ, େଯେତ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ା
େହାଇ ପାପ କରିଅଛି , େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେବ,
13କାରଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର େଶ୍ର ାତାମାେନଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେରଧାମ କ ନୁହଁି ,
କି ୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନକାରୀମାେନ ଧାମ କ ଗଣିତ େହେବ। 14 େଯଣୁ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର େସହି ବ୍ୟବ ା ନ ଥିେଲ ସୁ ା, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ାଭାବିକଭାବେରବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀକମର୍ କରି , େସେତେବେଳେସମାେନବ୍ୟବ ା
ନ ପାଇେଲ େହଁ ଆେପ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତି ବ୍ୟବ ା ରୂ ପ ଅଟି ; 15 କାରଣ
େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କମର୍ ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଲିଖିତ େବାଲି
େଦଖାି , େସମାନ ବିେବକ ମଧ୍ୟ େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ େସମାନ ମନର
ତକର୍ ବିତକର୍ େସମାନ ୁ େଦାଷୀ କିଅବା ନିେ ର୍ ାଷ କେର; 16 େଯଉଁ ଦିନେର ଈଶ୍ବ ର,
ମୁଁ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିବା ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାନ ର
ଗୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିେବ, େସହି ଦିନ ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଇବ। 17 କି ୁ ଯଦି
ତୁ େ ଯିହୁ ଦୀ ନାମ ବହନ କରି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ଅଛ ଓ
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଗବର୍ କରୁ ଅଛ, 18 ଆଉ େମାଶା ବ୍ୟବ ାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହାଇ
ତାହା ଇ ା ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି, ଭଲ ମ ର ପ୍ର େଭଦ ବୁଝୁ ଅଛ, 19ଆଉ େମାଶା
ବ୍ୟବ ାେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ବା ବେର ନିହିତ ଅଛି, ତାହା ପାଇଥିବାରୁ ,
20ଯଦିତୁ େ ଆପଣାକୁ ଅ ରପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ,ଅ କାରବାସୀ ରଆେଲାକ, ମୂଖର୍ ର
ସଂେଶାଧକ ଓ ଶିଶୁମାନ ର ଶିକ୍ଷକ େବାଲି ବି ାସ କରୁ ଅଛ, 21 େତେବ ଯଦି ତୁ େ
େଯ ପରକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ, ତୁ େ କଅଣ ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉ ନାହଁ? େଚାରି
କର ନାହିଁ େବାଲି ପ୍ର ଚାର କରି ତୁ େ କି େଚାରି କରୁ ଅଛ? 22 ବ୍ୟଭିଚାର କର
ନାହିଁ େବାଲି କହି ତୁ େ କି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ ଅଛ? ତୁ େ େଯ ପ୍ର ତିମା ଘୃଣା
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କରୁ ଅଛ, କଅଣ ମ ି ର ଲୁ ନ କରୁ ଅଛ? 23 େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର ଗବର୍ କରୁ ଅଛ
େଯତୁ େ , େମାଶା ବ୍ୟବ ାଲ ନ ାରା ତୁ େ କି ଈଶ୍ବ ର ୁ ଅନାଦରକରୁ ନାହଁ?
24 କାରଣ େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ତୁ ମାନ େହତୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର
ଈଶ୍ବ ର ନାମ ନି ି ତ େହଉଅଛି।” 25ଯଦି ତୁ େ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କର,
େତେବ ପ୍ର କୃତେର ସୁ ତ ଲାଭଜନକ, କି ୁ ଯଦି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କର,
େତେବ ତୁ ର ସୁ ତ ଅସୁ ତେର ପରିଣତ ହୁ ଏ। 26ଅତଏବ,ଯଦି ଅସୁ ତ େଲାକ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କେର, େତେବ ତାହାର ଅସୁ ତ କଅଣ
ସୁ ତ େବାଲି ଗଣିତ େହବ ନାହିଁ? 27 ପୁଣି, ାଭାବିକ ଅସୁ ତି େଲାକ ଯଦି
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କେର, େତେବ ଲିଖିତ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ସୁ ତ ବିଧି
ପ୍ର ା େହାଇ ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ , େସ ତୁ ର
ବିଚାରକରିବ। 28କାରଣବାହାେର େଯ ଯିହୁ ଦୀ, େସ ଯିହୁ ଦୀ ନୁେହଁ, କିଅବା ବାହାର
ଶରୀରେର େଯ ସୁ ତ, ତାହା ସୁ ତ ନୁେହଁ; 29 କି ୁ ଅ ରେର େଯ ଯିହୁ ଦୀ, େସ
ଯିହୁ ଦୀ, ପୁଣି, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆି କ ଭାବେର ହୃ ଦୟର େଯ
ସୁ ତ, ତାହା ପ୍ର କୃତ ସୁ ତ। ଏପରି େଲାକ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ା ହୁ ଏ
ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା ହୁ ଏ।

3
ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତାର ଯଥାଥର୍ ତା

1 େତେବ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକର ବିେଶଷ କଅଣ? ସୁ ତର ବା ଉପକାର କଅଣ?
ସବୁ ପ୍ର କାେର ବହୁ ତ। 2ସବର୍ ପ୍ର ଥେମ, ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ େସମାନ ଠାେର ସମପ ତ
େହାଇଥିଲା। 3 େତେବ କଅଣ? ଯଦି ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଅବି
େହେଲ, େସମାନ ର ଅବି ତା କଅଣ ଈଶ୍ବ ର ବି ତାକୁ ନି ଳ କରିବ?
4ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େହେଲ େହଉ,
କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ େବାଲି ୀକାର କରାଯାଉ, େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟେର ଧାମ କ େବାଲି ଜଣାଯିବ,

ପୁଣି, ବିଚାରିତ େହବା ସମୟେର ବିଜୟୀ େହବ।”
5 କି ୁ ଯଦି ଆ ମାନ ର ଅଧାମ କତା ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତା ପ୍ର ମାଣ କେର,

େତେବ ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧେର ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅି ,
େସ କି ଅଧାମ କ? ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଅନୁସାେର କହୁ ଅଛି। 6ତାହା େକେବ େହଁ
ନ େହଉ,କାରଣତାହାେହେଲଈଶ୍ବ ର କିପରି ଜଗତର ବିଚାରକରିେବ? 7 କି ୁ ଯଦି
େମାହର ମିଥ୍ୟା ାରା ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟତାହା େଗୗରବ ନିମେ ପ୍ର ଚୁ ରଭାବେର ବୃି
ପାଇଲା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହିଁକି ପାପୀ େବାଲି ବିଚାରିତ େହଉଅଛି?
8ଆଉ, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା ନିମେ ଆସ, ମ କମର୍ , ଏହା ଆେ ମାେନ କହୁ ଅଛୁ
େବାଲି େଯପରି େକହି େକହିଆ ମାନ ର ାନି କରି କହି , େସପରି ବା କାହିଁକି
ନ କରିବା? ଏମାନ ର ଦ ଯଥାଥର୍ ।

େକହି ଧାମ କ ନୁେହଁ
9 େତେବ କଅଣ? ଆେ ମାେନ କି ଅନ୍ୟମାନ ଠାରୁ େଶ୍ର ? ନା, େକୗଣସି

ପ୍ର କାେର ନୁେହଁ, କାରଣ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ସମେ େଯ ପାପର ଅଧୀନ,ଆେ ମାେନ
ପୂବର୍ େର ଉଭୟ ବିରୁ େର ଏହି ଅଭିେଯାଗ କରିଅଛୁ, 10 େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ଧାମ କ େକହି ନାହିଁ, ନା, ଜେଣ ସୁ ା ନାହିଁ,
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11 େଯ ବୁେଝ, ଏପରି େକହି ନାହିଁ;
େଯ ଈଶ୍ବ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର, ଏପରି ଜେଣ ନାହିଁ;

12 େସମାେନ ସମେ ବିପଥେର ଯାଇଅଛି ,
ଏକସା େର ଅକମର୍ ଣ୍ୟ େହାଇଅଛି

େଯ ସ ମର୍ କେର, ଏପରି େକହି ନାହିଁ, ନା,
ଏପରି ଜେଣ େହେଲ ନାହିଁ।

13 େସମାନ କ ଉନ୍ମୁ ସମାଧି,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜି ାେର ଛଳନା କରିଅଛି ,

େସମାନ ଓ ତେଳ କାଳସପର୍ ର ବିଷ ଅଛି,
14 େସମାନ ମୁଖ ଅଭିଶାପ ଓ କଟୁ ତାେର ପୂ ର୍ ;

15 େସମାନ ପାଦ ର ପାତ କରିବାକୁ ଦତଗାମୀ,
16 େସମାନ ପଥେର ବିନାଶ ଓ େ ଶ,

17 ପୁଣି, ଶାି ର ପଥ େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ।
18ଈଶ୍ବ ର ଭୟ େସମାନ ଆଖି ଆଗେର ନ ଥାଏ।”

19 ଆଉ, ଆେ ମାେନ ତ ଜାଣୁ େଯ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଯାହା ଯାହା କୁେହ,
େସହିସବୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଧୀନ େଲାକମାନ ୁ କୁେହ, େଯପରି ପ୍ର େତ୍ୟକ ମୁଖ
ବ କରାଯିବ ଓ ସମ ଜଗତ ଈଶ୍ବ ର ବିଚାରେର ଦ ନୀୟ େହବ; 20 କାରଣ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀ ତାହା ଛାମୁେର ଧାମ କ
ଗଣିତ େହବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜେନ୍ମ ।

ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ର ଧାମ କତା
21 କି ୁ ଏେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ବ ର ର ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶିତ

େହାଇଅଛି,ଆଉତାହା ବିଷୟେର େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ଧମର୍ ଶା
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି, 22 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ ଧାମ କତା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର
ବି ାସ କରିବା ାରା ସମ ବି ାସୀ ପ୍ର ତି ବେ ର୍ , କାରଣ େକୗଣସି ପ୍ର େଭଦ
ନାହିଁ, 23ସମେ ତପାପକରିଅଛି , ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବରହିତେହାଇଅଛି ,
24 ପୁଣି, େସମାେନ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେର, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର େଯଉଁ
ମୁି ଅଛି, ତ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଅି । 25 ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ସହି ୁତାେର
ପୂବର୍ କୃତ ପାପସବୁ ଉେପକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ
ତାହା ୁ ଏବଂ ତାହା ର େର ବି ାସ ାରା, ପ୍ର ାୟି ବଳି ରୂ େପ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ
କରିଅଛି , 26 ପୁଣି,ବ ର୍ ମାନକାଳେରଆପଣା ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶକରିବା ନିମେ
େସ ଏହା କରିଅଛି , େଯପରି େସ ୟଂ ଧାମ କ ଓ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସୀକୁ
ଧାମ କ ଗଣନାକାରୀ େବାଲି ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଅି । 27 େତେବ ଗବର୍ େକଉଁଠାେର?
ତାହା ଦୂରୀକୃତ େହଲା। େକଉଁ ପ୍ର କାର ବ୍ୟବ ା ାରା? କଅଣ କି୍ର ୟାକମର୍ ର
ବ୍ୟବ ା ାରା? ନା, କି ୁ ବି ାସର ବ୍ୟବ ା ାରା। 28 େତେବ ଆ ମାନ
ମୀମାଂସା ଏହି, ମନୁଷ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ ବ୍ୟତୀତ ବି ାସ ାରା
ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଏ। 29 କି ା ଈଶ୍ବ ର କି େକବଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଈଶ୍ବ ର? େସ
କି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି ? ହଁ, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ମଧ୍ୟ।
30 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତ ଏକ, ଆଉ େସ ବି ାସ େହତୁ ସୁ ତିକୁ ଓ ବି ାସ ାରା
ଅସୁ ତିକୁ ଧାମ କ ଗଣିେବ। 31 େତେବ, ଆେ ମାେନ କି ବି ାସ ାରା େମାଶା
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ବ୍ୟବ ାକୁ େଲାପ କରୁ ଅଛୁ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ ଆେ ମାେନ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାକୁ ସଂ ାପନ କରୁ ଅଛୁ।

4
ଅବ୍ର ହାମ ଆଦଶର୍

1 େତେବ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ କଅଣ
ପାଇଅଛି େବାଲି ଆେ ମାେନ କହିବା? 2କାରଣ ଅବ୍ର ହାମ ଯଦି କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା
ଧାମ କ ଗଣିତ େହେଲ, େତେବ ତାହା ଗବର୍ ର କାରଣ ଅଛି; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟେର ନୁେହଁ। 3 କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା କଅଣ କୁେହ? ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର
ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା।
4 େଯ କମର୍ କେର, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହାର େବତନ ଅନୁଗ୍ର ହ ରୂ େପ ଗଣିତ ହୁ ଏ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଦୟ େବାଲି ଗଣିତ ହୁ ଏ। 5 କି ୁ େଯ କମର୍ ଉପେର ନିଭର୍ ର କେର
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାମ କକୁ ଧାମ କ େବାଲି େଯ ଗଣନା କରି , େତେବ, ତାହା
ପକ୍ଷେର ତାହାର ବି ାସ ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ ହୁ ଏ। 6 ଏହି ପ୍ର କାେର େଯଉଁ
େଲାକପକ୍ଷେରଈଶ୍ବ ର କି୍ର ୟାକମର୍ ବ୍ୟତୀତଧାମ କତାଗଣନାକରି ,ଦାଉଦମଧ୍ୟ
ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ େବାଲି କହି , ଯଥା,
7 “େଯଉଁମାନ ର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା େହାଇଅଛି,

ଆଉ େଯଉଁମାନ ର ପାପସବୁ ଆ ାଦିତ େହାଇଅଛି,
େସମାେନ ଧନ୍ୟ।

8ପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଲାକର ପାପ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ,
େସ ଧନ୍ୟ।”

9 ତାହାେହେଲ ସୁ ତିମାନ ୁ ଏପରି ଧନ୍ୟ େବାଲି କୁହାଯାଏ, ନା
ଅସୁ ତିପ୍ର ା ମାନ ୁ କୁହାଯାଏ? େଯଣୁ ଆେ ମାେନ କହୁ , ଅବ୍ର ହାମ ବି ାସ
ତାହା ପକ୍ଷେର ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା। 10 େତେବ, ତାହା କିପରି
ଗଣିତ େହଲା? ତା ର ସୁ ତି ଅବ ାେରନା ଅସୁ ତି ଅବ ାେର? ସୁ ତି ଅବ ାେର
ନୁେହଁ, କି ୁ ଅସୁ ତି ଅବ ାେର। 11ଆଉ, େସ ଅସୁ ତି ଅବ ାେର ବି ାସ ସକାେଶ
ଧାମ କ ଗଣିତ େହାଇ େସଥିର ମୁଦ୍ର ା ରୂ େପ ସୁ ତ ଚି ପାଇେଲ, େଯପରି
ଅସୁ ତି ଅବ ାେର ଥିବା ସମ ବି ାସୀ ପକ୍ଷେର ଧାମ କତା ଗଣନା କରାଯିବା
ନିମେ େସ େସମାନ ର ପିତା ହୁ ଅି , 12 ପୁଣି, େଯପରି େସ ସୁ ତିମାନ ର ପିତା
େହାଇପାରି , ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁମାେନ ସୁ ତପ୍ର ା , େକବଳ େସମାନ ର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଅସୁ ତି ଅବ ାେର ଆ ମାନ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଥିଲା େସଥିର
ପଦଚି େଦଇ େଯଉଁମାେନ ଗମନ କରି , େସମାନ ର ମଧ୍ୟ।

ବି ାସ ାରା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପ୍ର ା
13 କାରଣ ଅବ୍ର ହାମ କି ା ତାହା ବଂଶକୁ ଜଗତର ଅଧିକାରୀ େହବା

ନିମେ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବ୍ୟବ ା ାରା ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବି ାସର ଧାମ କତା
ାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 14 େଯଣୁ ଯଦି ବ୍ୟବ ାବଲ ୀମାେନ ଅଧିକାରୀ ହୁ ଅି ,

ତାହାେହେଲ ବି ାସ ବ୍ୟଥର୍ କରାଯାଇଅଛି ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ନି ଳ କରାଯାଇଅଛି।
15 କାରଣ ବ୍ୟବ ା େକ୍ର ାଧ ଜନ୍ମ ାଏ, କି ୁ େଯଉଁଠାେର ବ୍ୟବ ା ନାହିଁ, େସଠାେର
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଲ ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 16 ଏଣୁ ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବି ାସ େହତୁ ପ୍ର ା
ହୁ ଏ, େଯପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର ହୁ ଏ, ଆଉ ତ ାରା ସମ ବଂଶ ପକ୍ଷେର,
େକବଳ ବ୍ୟବ ାବଲ ୀ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ ବି ାସାବଲ ୀ
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ବଂଶ ପକ୍ଷେର ସୁ ା େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରେହ; 17 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ େସ ବି ାସ
କେଲ, େଯ ମୃତମାନ ୁ ଜୀବିତ କରି ଓ ନ ଥିବା ବ ୁକୁ ଥିବା ବ ୁ ପରି ଡାକି ,
େସହି ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର େସ ଆ ସମ ର ପିତା ଅଟି , େଯପରି େଲଖାଅଛି,
ଆେ ତୁ କୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା କରିଅଛୁ। 18 “ଏହିପରି ତୁ ର ବଂଶ େହବ,” ଏହି
େଯଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର େସ େଯପରି ବହୁ ଜାତିର ପିତା ହୁ ଅି ,
େସଥିନିମେ ଆଶା ନ ଥିେଲ ସୁ ା ଆଶା ରଖି େସ ବି ାସ କେଲ। 19ତାହା ବୟସ
ପ୍ର ାୟ ଏକଶତବଷର୍ େହବାରୁ େସଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବତ୍ ଓସାରା ଗଭର୍ କୁ ମୃତ
େବାଲି ବିେବଚନା କେଲ ସୁ ା ବି ାସେର ଦୁବର୍ ଳ େହେଲନାହିଁ, 20ବରଂ ଈଶ୍ବ ର
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି ଅବି ାସ େହତୁ ସେ ହ କେଲ ନାହିଁ, 21 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମେ ମଧ୍ୟ େସ େଯ ସକ୍ଷମ, ଏହା
ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଜାଣି ତାହା ୁ େଗୗରବ େଦଇ ବି ାସେର ବଳବାନ େହେଲ। 22ଏଥିପାଇଁ
ମଧ୍ୟ ଏହା ତାହା ପକ୍ଷେର ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା। 23ତାହା ପକ୍ଷେର
େଯ ଗଣିତ େହଲା, ଏହା େକବଳ ତାହା ନିମେ ଲିଖିତ େହାଇ ନାହିଁ, 24ମାତ୍ର
ଆ ମାନ ନିମେ ମଧ୍ୟ େଲଖା େହାଇଅଛି; କାରଣ େଯ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାପନ କେଲ, ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛୁ େଯ
ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ େହବ; 25 େସହି ଯୀଶୁ
ଆ ମାନ ଅପରାଧ ନିମେ ସମପ ତ େହେଲ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଧାମ କ
ଗଣିତ େହବା ନିମେ ପୁନରୁ ି ତ େହେଲ।

5
ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସହ ଶାି

1 ଅତଏବ, ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାରୁ ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ଶାି େର ଅଛୁ; 2 େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହର
ଅବ ା ମଧ୍ୟେର ଆେ ମାେନ ଅଛୁ, େସଥିେର ତାହା ାରା ବି ାସେର ପ୍ର େବଶ
ମଧ୍ୟ କରିଅଛୁ; ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବର ଭରସାେର ଦପର୍ କରୁ ଅଛୁ।
3 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ସମ େ ଶେର ମଧ୍ୟ ଦପର୍ କରୁ ଅଛୁ, େଯଣୁ େ ଶରୁ
େଧୖଯର୍ ୍ୟ, େଧୖଯର୍ ୍ୟରୁ ଅନୁଭୂ ତି, 4 ପୁଣି, ଅନୁଭୂ ତିରୁ ଭରସା େଯ ଜେନ୍ମ , ଏହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 5ଆଉ,ଭରସା ଲ ା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦ
ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ପ୍ର ବାହିତ େହାଇଅଛି।
6 କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ନିରୂ ପାୟ ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଖ୍ର ୀ
ଉପଯୁ ସମୟେର ଅଧାମ କମାନ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ। 7 ଧାମ କ
େଲାକ ନିମେ ପ୍ର ାୟ େକହି ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବ ନାହିଁ, ଉ ମ େଲାକ ନିମେ
ଅବା େକହି ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ ସାହସ କରିପାେର। 8 କି ୁ ଆେ ମାେନ ପାପୀ ଥିବା
ସମୟେର ସୁ ା ଖ୍ର ୀ େଯ ଆ ମାନ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େସଥିେର
ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା େପ୍ର ମ ସପ୍ର ମାଣ କରୁ ଅଛି । 9 ଅତଏବ, ଏହା
ଆହୁ ରି ସୁନିି ତ େଯ, ଆେ ମାେନ ଏେବ ତାହା ର ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ
େହବାରୁ ତାହା ାରା ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। 10କାରଣ ଆେ ମାେନ
ଶତ ଥିବା ସମୟେର ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ତାହା ପୁତ୍ର ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ମିଳିତ
େହଲୁ, ତାହାେହେଲ, ଆେ ମାେନ ମିଳିତ େହାଇ ତାହା ଜୀବନ ାରା ନି ୟ
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା। 11 ପୁଣି, େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ଆ ମାନ େଯଉଁ ପ୍ର ଭୁ
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ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆେ ମାେନ ଏେବ ମିଳନ ଲାଭ କରିଅଛୁ; ତାହା ାରା
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଦପର୍ ମଧ୍ୟ କରୁ ଅଛୁ।

ଆଦମ ାରା ମୃତୁ ୍ୟ, ଖ୍ର ୀ ାରା ଜୀବନ
12 ଅତଏବ, େଯପରି ଜେଣ େଲାକ ାରା ପାପ ଓ ପାପ ାରା ମୃତୁ ୍ୟ ଜଗତେର

ପ୍ର େବଶ କଲା, ଆଉ େସହି ପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟ ସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ଘଟିଲା, େଯଣୁ
ସମେ ତ ପାପ କେଲ। 13 କାରଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ା କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ପାପ
ଜଗତେର ଥିଲା, କି ୁ ବ୍ୟବ ା ନ ଥିେଲ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ; 14 ତଥାପି
େଯଉଁମାେନ ଆଦମ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସଦୃଶ ପାପ କରି ନ ଥିେଲ, ଆଦମ ଠାରୁ
େମାଶା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ଉପେର ସୁ ା ମୃତୁ ୍ୟ ରାଜ କରିଥିଲା; ଯାହା
ଆଗମନର କଥା ଥିଲା, ଆଦମ ତାହା ର ପ୍ର ତିରୂ ପ। 15 କି ୁ ଅପରାଧ େଯପରି,
ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ମଧ୍ୟ େଯ େସହିପରି, ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧ
ାରା ଅେନେକ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଜେଣ

ମନୁଷ୍ୟ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦ ଦାନ ଅେନକ ପ୍ର ତି ଅଧିକ ପ୍ର ଚୁ ର
େହଲା। 16ଆଉ, ଜେଣ ପାପ କରିବାରୁ େଯପରି ଫଳ େହଲା, ଏହି ଦାନର ଫଳ
େସପରି ନୁେହଁ, କାରଣ ଜଣକ େହତୁ େଯଉଁ ବିଚାର, େସଥିର ଫଳ ଦ ାଜ୍ଞା େହଲା,
କି ୁ ଅେନକ ଅପରାଧ େଳ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ, େସଥିରଫଳଧାମ କଗଣନା
େହଲା; 17 େଯଣୁ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧେର େସହି ଜଣକ ାରା ମୃତୁ ୍ୟ ରାଜ
କଲା, େତେବ େଯଉଁମାେନ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଧାମ କତା ଦାନର ପ୍ର ଚୁ ରତା ପ୍ର ା ହୁ ଅି ,
େସମାେନ ଏକ ବ୍ୟି , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆହୁ ରି ଅଧିକ ରୂ େପ ଜୀବନେର
ରାଜ କରିେବ। 18 ଅତଏବ, ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳ ରୂ େପ େଯପରି ସମ
ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି ଦ ାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାମ କତାର କମର୍ ର
ଫଳ ରୂ େପ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାମ କଗଣନା ଘଟିଲା।
19 କାରଣ େଯପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ାରା ଅେନେକ ପାପୀ େହେଲ,
େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ାରା ଅେନେକ ଧାମ କ େହେବ। 20ଏହା
ଛଡ଼ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ମଧ୍ୟ ପ୍ର େବଶ କଲା, େଯପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁ ଏ; କି ୁ
େଯଉଁଠାେର ପାପ ଅଧିକ େହଲା, େସହିଠାେର ଅନୁଗ୍ର ହ ଆହୁ ରି ଅତି ଅଧିକ େହଲା,
21େଯପରିପାପ େଯପ୍ର କାେର ମୃତୁ ୍ୟେରରାଜ କରିଥିଲା, େସହିପରି ଅନୁଗ୍ର ହମଧ୍ୟ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଅନ ଜୀବନଦାୟକ ଧାମ କତା ଦାନ କରି
ରାଜ କରିବ।

6
ପାପ ପ୍ର ତି ମୃତ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ସଜୀବ

1 େତେବ,ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ର ହ େଯପରି ପ୍ର ଚୁ ର ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
କି ପାପେର ରହିଥିବା? 2 ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। ପାପ ପ୍ର ତି ମୃତୁ ୍ୟ େଯ
ଆେ ମାେନ, କିପରି େସଥିେରଆଉଆେ ମାେନ ଜୀବନ କାଟିବା? 3ଆେ ମାେନ
େଯେତ େଲାକ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବାି ଜିତ େହାଇଅଛୁ, ସମେ େଯ ତାହା
ମରଣେର ବାି ଜିତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? 4 ଅତଏବ,
ଆେ ମାେନ ବାି ାରା ମରଣେର ତାହା ସହିତ ସମାଧି ପାଇଅଛୁ, େଯପରି
ଖ୍ର ୀ ପିତା େଗୗରବ ାରା ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ଉ ାପିତ
େହେଲ, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାେର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବେର ଆଚରଣ
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କରୁ ; 5 କାରଣ ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହା ମୃତୁ ୍ୟର ସାଦୃଶ୍ୟେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରି
ତାହା ସହିତ ଏକୀଭୂ ତ େହାଇଅଛୁ, ତାହାେହେଲ ନି ୟ ତାହା ପୁନରୁ ାନର
ସାଦୃଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ଉି ତ େହାଇ ତାହା ସହିତ ଏକୀଭୂ ତ େହବା। 6 େଯପରି
ଆେ ମାେନ ଆଉ ପାପର ଦାସ େର ନ ରହୁ , ଏଥିପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନ
େହବା ନିମେ ଆ ମାନ ର ପୁରାତନ ଭାବ େଯ ତାହା ସହିତ କଶେର ହତ
େହାଇଅଛି, 7 ଏହା ତ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ େଯ ମରିଅଛି, େସ ପାପରୁ
ମୁ େହାଇଅଛି। 8 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସହିତ ମରିଅଛୁ, ତାହାେହେଲ
ଆେ ମାେନ େଯ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ବା, ଏହା ଆେ ମାେନ ବି ାସ କରୁ ।
9ଖ୍ର ୀ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ାପିତ େହବାରୁ େଯ ଆଉ େକେବ ମରିେବ ନାହିଁ,
ଏହା ତ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; ତାହା ଉପେର ମୃତୁ ୍ୟର ଆଉ କ ର୍ୃ ନାହିଁ।
10 କାରଣ େସ େଯଉଁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତ ାରା େସ ଥେର ହିଁ ପାପ ପ୍ର ତି
ମୃତ େହେଲ; କି ୁ େସ େଯଉଁ ଜୀବନେର ଜୀବିତ, େସଥିେର େସ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି
ଜୀବିତ ଅଟି । 11 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ
ପ୍ର ତି ମୃତ, କି ୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ଜୀବିତ େବାଲି
ଗଣନା କର। 12 ଅତଏବ ପାପ ତୁ ମାନ ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀରେର ରାଜ ନ କରୁ ,
ତାହା କେଲ, ତୁ େ ମାେନ େସଥିର କୁଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ାକର ବଶବ ର୍ ୀ େହବ; 13 କି ା
ଆପଣା ଆପଣାର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ ଅଧାମ କତାର ଅ ଶ ରୂ େପ ପାପ ନିକଟେର
ସମପର୍ ଣ କର ନାହିଁ, କି ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ େହଲା ପରି ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କର, ପୁଣି,ଆପଣା ଆପଣା ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ
ଧାମ କତାର ଅ ଶ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କର। 14କାରଣ ପାପ
ତୁ ମାନ ଉପେରକ ର୍ୃ କରିବନାହିଁ, େଯଣୁତୁ େ ମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର
ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଅଧୀନ ଅଟ।

ଧାମ କତାର ଦାସ
15 େତେବ କଅଣ? ଆେ ମାେନ େଯ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ େନାହଁୁ , ମାତ୍ର

ଅନୁଗ୍ର ହର ଅଧୀନ ଅଟୁ , ଏଥିନିମେ କି ପାପ କରିବା? ତାହା େକେବ େହଁ ନ
େହଉ। 16 ମୃତୁ ୍ୟଜନକ ପାପ କି ା ଧାମ କତାଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ
ଯାହା ନିକଟେର ତୁ େ ମାେନ ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନିମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ
ରୂ େପ ସମପର୍ ଣ କର, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାର େଯ ତୁ େ ମାେନ
ଦାସ ଅଟ, ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? 17 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ େଯ,
ତୁ େ ମାେନ, େଯଉଁମାେନ କି ପୂବର୍ େର ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ଏେବ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷାର
ଆଦଶର୍ ନିକଟେରସମପ ତ େହାଇଅଛ,ହୃ ଦୟସହ େସଥିରଆଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛ,
18 ପୁଣି, ପାପରୁ ମୁ େହାଇ ଧାମ କତାର ଦାସ େହାଇଅଛ। 19 ତୁ ମାନ
ମାନବୀୟ ଦୁବର୍ ଳତା େହତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର କହୁ ଅଛି; ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ଅଧମର୍ ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ ଅଶୁଚିତା ଓ ଅଧମର୍ ନିକଟେର ଦାସ
ରୂ େପସମପର୍ ଣକରିଥିଲ, େସହିପରିଏେବଆପଣାଆପଣାଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁପବିତ୍ର ତା
ନିମେ ଧାମ କତା ନିକଟେର ଦାସ ରୂ େପ ସମପର୍ ଣ କର। 20କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟେର ଧାମ କତା ସ େର ାଧୀନ ଥିଲ। 21 େତେବ,
େସହି ସମୟେର ତୁ ମାନ ର କି ଫଳ ଥିଲା? େଯ ସମ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ
ଏେବ ଲ ାେବାଧ କରୁ ଅଛ, େକବଳ େସତିକି ମାତ୍ର ; େସହି ସମ ର ପରିଣାମ ତ
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ମୃତୁ ୍ୟ। 22 କି ୁ ଏେବ ପାପର ଅଧୀନତାରୁ ମୁ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ଦାସ େହବାରୁ
ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ତା ଉେ ଶ୍ୟେର ଫଳ ପାଉଅଛ, ଆଉ ଏଥିର ପରିଣାମ ଅନ
ଜୀବନ। 23କାରଣପାପର େବତନ ମୃତୁ ୍ୟ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ।

7
େମାଶା ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟବ ା
େଯ ତାହାର ଉପେର କ ର୍ୃ କେର, ଏହା ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ?
ମୁଁ ତ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଜାଣିଥିବା େଲାକମାନ ୁ କହୁ ଅଛି। 2 ାମୀ େଯପଯର୍ ୍ୟ
ଜୀବିତ ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ୀ ାମୀ ସହିତ ବ୍ୟବ ା ାରା ଆବ ଥାଏ, କି ୁ ାମୀ
ମରିଗେଲ ୀ ବିବାହ ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ ହୁ ଏ। 3 ଅତଏବ, ାମୀ ବି ଥାଉ ଥାଉ ୀ
ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ େବାଲି
କୁହାଯିବ; କି ୁ ଯଦି ାମୀ ମରିଯାଏ, େତେବ ୀ ବିବାହ ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ ହୁ ଏ,
ଆଉ ଯଦି େସ ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ େସ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ
ହୁ ଏ ନାହିଁ। 4ଏଣୁ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ାରା ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇଅଛ, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ ସହିତ
ସଂଯୁ ହୁ ଅ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନିମେ ଫଳ ଉ କରିବା ପାଇଁ
େଯ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ଉ ାପିତ େହାଇଅଛି , ତାହା ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଅ। 5 କାରଣ
େଯେତେବେଳଆେ ମାେନଶରୀରରବଶେର ଥିଲୁ, େସେତେବେଳବ୍ୟବ ା ାରା
ପାପାଭିଳାଷଗୁଡ଼ାକଆ ମାନ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ମୃତୁ ୍ୟ ନିମେ ଫଳଉ
କରିବାକୁ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଥିଲା, 6 କି ୁ େଯପରି ଆେ ମାେନ ଆବ ଥିଲୁ,
େସଥିପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇ ଆେ ମାେନ ବ ର୍ ମାନ ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ େହାଇଅଛୁ; ଏଣୁ
ଆେ ମାେନ ଆକ୍ଷରିକ ପୁରାତନ ଭାବେର ଦାସ୍ୟକମର୍ ନ କରି ଆ ାେର ନୂତନ
ଭାବେର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରୁ ଅଛୁ।

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଓ ପାପ
7 େତେବ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? େମାଶା ବ୍ୟବ ା କଅଣ ପାପ? ତାହା

େକେବ େହଁ ନ େହଉ। ବରଂ ପାପ କଅଣ, ତାହା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ବିନା ମୁଁ ଜାଣି ନ
ଥାଆି ;କାରଣ େଲାଭକରନାହିଁ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଏହା କହି ନ ଥିେଲ, େଲାଭ
କଅଣ,ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ନଥାଆି । 8 କି ୁ ପାପ ସୁେଯାଗପାଇଆଜ୍ଞା ାରା େମାʼଠାେର
ସବୁପ୍ର କାର େଲାଭ ଜନ୍ମ ାଇଲା; କାରଣ ବ୍ୟବ ା ବିନା ପାପ ମୃତ। 9ଆଉ, ମୁଁ ଏ କ
ସମୟେର ବ୍ୟବ ା ବିନା ଜୀବିତ ଥିଲି, କି ୁ ଆଜ୍ଞା ଆସେ ପାପ ଜୀବିତ େହଲା,
ପୁଣି, ମୁଁ ମୃତ େହଲି; 10 େସଥିେର ଜୀବନଦାୟକ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା େମାʼ ପକ୍ଷେର
ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକେବାଲିଜଣାଗଲା। 11କାରଣପାପ ସୁେଯାଗପାଇଆଜ୍ଞା ାରା େମାେତ
ପ୍ର ତାରଣା କଲା, ପୁଣି,ତାହା ାରା େମାେତବଧକଲା। 12ଅତଏବ,ବ୍ୟବ ା ପବିତ୍ର ,
ପୁଣି,ଆଜ୍ଞାପବିତ୍ର ,ନ୍ୟାୟସ ତଓଉ ମ। 13େତେବ,ଯାହାଉ ମ,ତାହା କି େମାʼ
ପକ୍ଷେର ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ େହଲା? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। କି ୁ ପାପ ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ
େହଲା, େଯପରି ଯାହା ଉ ମ, ତାହା େଦଇ େମାʼ ପ୍ର ତି ମୃତୁ ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ାରା
ପାପ,ପାପ େବାଲି ପ୍ର କାଶପାଏ, ପୁଣି, େଯପରିଆଜ୍ଞା ାରା ପାପଅତିଶୟପାପମୟ
ହୁ ଏ। 14 େଯଣୁ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା େଯ ଆି କ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; କି ୁ ମୁଁ
ଶାରୀରିକ, ପାପର କ୍ର ୀତଦାସ। 15 କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କେର, ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ;
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େଯଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଇ ା କେର, ତାହା କେର ନାହିଁ, ବରଂ ଯାହା ମୁଁ ଘୃଣା କେର,
ତାହା ହିଁ କେର। 16 କି ୁ ଯାହା ମୁଁ ଇ ା କେର ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି କେର, େତେବ
ବ୍ୟବ ା େଯ ଉ ମ, ତାହା ମୁଁ ୀକାର କେର। 17ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାହା କରୁ ନାହିଁ,
କି ୁ େମାʼ ଠାେର ବାସ କରୁ ଥିବା ପାପ ତାହା କରୁ ଅଛି। 18 କାରଣ େମାʼ ଠାେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାʼ ଶରୀରେର େଯେକୗଣସି ଉ ମ ବିଷୟ ବାସ କେର ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ
ଜାେଣ, େଯଣୁ ମୁଁ ଇ ା କରିପାରୁ ଅଛି, କି ୁ ଯାହା ଉ ମ, ତାହା କରିବା ନିମେ
େମାହର ସାମଥର୍ ୍ୟ ନାହିଁ। 19କାରଣ େଯଉଁ ଉ ମ କମର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କେର,
ତାହା କେର ନାହିଁ, କି ୁ େଯଉଁ ମ କମର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇ ା କେର ନାହିଁ,
ତାହା କେର। 20 କି ୁ ଯାହା ମୁଁ ଇ ା କେର ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି କେର, େତେବ
ମୁଁ ନିେଜ ତାହା ଆଉ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାʼ ଠାେର ବାସ କରୁ ଥିବା ପାପ ତାହା
କେର। 21ଅତଏବ,ଉ ମକମର୍ କରିବାକୁ ଇ ୁକ େଯ ମୁଁ, େମାʼ ନିକଟେର େଯମ
ଉପି ତ, ଏହି ବ୍ୟବ ା େମାʼଠାେର କାଯର୍ ୍ୟ କେର, ତାହା ମୁଁ େଦଖୁଅଛି। 22 କାରଣ
ଆ ରିକ ପୁରୁ ଷରଭାବାନୁସାେର ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାେରଆନ କେର, 23 କି ୁ ମୁଁ
େମାହର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ େର େଗାଟିଏ ଭି ବ୍ୟବ ା େଦେଖ, ତାହା େମାହର ମନର
ବ୍ୟବ ା ବିପକ୍ଷେର ଯୁ କେର, ଆଉ େମାହର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ େର େଯଉଁ ପାପର
ବ୍ୟବ ା ଅଛି, େମାେତ େସଥିର ବ ୀ କରିଦିଏ। 24 ହାୟ, ଦୁଭର୍ ାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ େଯ
ମୁଁ, େମାେତ ଏହି ମୃତୁ ୍ୟର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉ ାର କରିବ? 25ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ାରା ଉ ାର େହତୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ। ଅତଏବ, ମୁଁ ନିେଜ ମନ
ାରା ଈଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାର ଦାସ, କି ୁ ଶରୀର ାରା ପାପ ବ୍ୟବ ାର ଦାସ ଅେଟ।

8
ଆଧ୍ୟାି କ ଜୀବନ

1 ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଛି , େସମାନ ପ୍ର ତି ବ ର୍ ମାନ
େକୗଣସି ଦ ାଜ୍ଞା ନାହିଁ। 2 କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ
ସହଭାଗିତାେର ତୁ କୁ ପାପ ଓ ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ ବ୍ୟବ ାରୁ ମୁ କରିଅଛି। 3 େଯଣୁ
ଶରୀର ସକାେଶ ଦୁବର୍ ଳ େହବାରୁ ବ୍ୟବ ା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ,
ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ ପାପମୟ ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟେର ପାପ ବିନାଶ
ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରି ଶରୀରେର ପାପକୁ ଦ ାଜ୍ଞା େଦବା ାରା କେଲ, 4 େଯପରି
ଆେ ମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ ନ କରି ଆି କ ଭାବାନୁସାେର
ଆଚରଣ କରିଥାଉ, ଆ ମାନ ଠାେର ବ୍ୟବ ାର ଧମର୍ ବିଧି ସଫଳ ହୁ ଏ। 5କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକମନା, େସମାେନ ଶାରୀରିକ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ,
କି ୁ େଯଉଁମାେନ ଆି କମନା, େସମାେନ ଆି କ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ।
6 କାରଣ ଶାରୀରିକ ମନ ମୃତୁ ୍ୟଜନକ, କି ୁ ଆି କ ମନ ଜୀବନ ଓ ଶାି ଦାୟକ;
7 େଯଣୁ ଶାରୀରିକ ମନ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ଶତତା; କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ବ ର
ବ୍ୟବ ାର ବଶୀଭୂ ତ ନୁେହଁ, ପୁଣି, ବଶୀଭୂ ତ େହବା ଅସ ବ; 8 େଯଉଁମାେନ
ଶରୀରର ବଶେର ଅଛି , େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ର ସେ ାଷପାତ୍ର େହାଇପାରି
ନାହିଁ। 9 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ଯଦି ତୁ ମାନ ଠାେର ବାସ କରି , ତାହାେହେଲ
ତୁ େ ମାେନ ଶରୀରର ବଶେର ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆ ା ବଶେର ଅଛ। ଯଦି େକହି
ଖ୍ର ୀ ଆ ା ପାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ର ନୁେହଁ। 10 କି ୁ ଯଦି
ଖ୍ର ୀ ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଆି , ତାହାେହେଲ ଶରୀର ପାପ େହତୁ ମୃତ ଅେଟ,
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ମାତ୍ର ଆ ା ଧାମ କତା େହତୁ ଜୀବିତ ଅେଟ। 11 ଆଉ େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଯୀଶୁ ୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହା ର ଆ ା ଯଦି ତୁ ମାନ ଠାେର ବାସ କରି , େତେବ
େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ୁ ଉଠାଇେଲ, େସ ତୁ ମାନ ଠାେର ବାସ
କରୁ ଥିବା ଆପଣା ଆ ା ାରା ତୁ ମାନ ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ
କରିେବ।

ଖ୍ର ୀ ସହ ଉ ରାଧିକାରୀ
12ଅତଏବ, େହଭାଇମାେନ,ଆେ ମାେନ ଋଣୀ, କି ୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର

ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର ନିକଟେର ନୁେହଁ; 13 କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ
ଭାବାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ଜୀବନଯାପନ କର, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କି ୁ ଯଦି
ଆ ା ାରା ତୁ େ ମାେନ ଶରୀରର କମର୍ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର, େତେବ ଜୀବିତ
େହବ। 14 େଯଣୁ େଯେତ େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା ଚାଳିତ ହୁ ଅି , େସମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ। 15କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଭୟ କରିବା ନିମେ ଦାସ ର
ଆ ା ପାଇ ନାହଁ, କି ୁ ପୁତ୍ର ର ଆ ା ପାଇଅଛ; ତ ାରା ଆେ ମାେନ ଆ ା, ପିତଃ
େବାଲି ଡାକିଥାଉ। 16 ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େବାଲି େସହି ପବିତ୍ର ଆ ା
ୟଂ ଆ ମାନ ଆ ା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କରି , 17ଆଉଯଦି ସ ାନ, େତେବ
ଉ ରାଧିକାରୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସହିତ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ମଧ୍ୟ େହବା ନିମେ
ଆେ ମାେନ ତାହା ସା େର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ , େତେବ ଈଶ୍ବ ର ଉ ରାଧିକାରୀ
ଓ ଖ୍ର ୀ ସହ ଉ ରାଧିକାରୀ ଅଟୁ ।

େଗୗରେବା ଳ ଭବିଷ୍ୟତ
18 କାରଣ େମାʼ ବିଚାରେର, େଯଉଁ େଗୗରବ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ

େହବ, ତାହା ତୁ ଳନାେର ଏହି ବ ର୍ ମାନ କାଳର ଦୁଃଖେଭାଗ କିଛି ହିଁ ନୁେହଁ।
19 େଯଣୁ ସୃି ର ଏକା ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ବ ର ସ ାନମାନ ର ପ୍ର କାଶ ନିମେ
ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି। 20 କାରଣ ସୃି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂ ତ େହଲା, ତାହାର ନିଜ
ଇ ାରୁ ନୁେହଁ, କି ୁ େଯ ତାହାକୁ ବଶୀଭୂ ତ କେଲ, ତାହା ଇ ାରୁ ; 21 ଆଉ
ତାହା ଭରସାଯୁ େହାଇ ବଶୀଭୂ ତ େହଲା, େଯଣୁ ସୃି ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ସ ାନମାନ େଗୗରବମୟ ଅବ ା ସ ୀୟ ାଧୀନତା ପ୍ର ାି ନିମେ କ୍ଷୟର
ଦାସ ରୁ ମୁ େହବ। 22 କାରଣ ସମ ସୃି େଯ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଏକସ େର
ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛି ଓ ପ୍ର ସବ େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛି, ଏହା ଆେ ମାେନ
ଜାଣୁ। 23ଆଉ େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ େପ ଆ ା ୁ ପାଇଅଛୁ
େଯ ଆେ ମାେନ, ଆେ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ ଆପଣା
ଆପଣା ଶରୀରର ମୁି ନିମେ ଅେପକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅ ରେର
ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛୁ। 24କାରଣ ଭରସାେର ଆେ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଅଛୁ; କି ୁ
ଦୃି େଗାଚର େଯଉଁ ଭରସା, ତାହା ଭରସା ନୁେହଁ, େଯଣୁ ଯାହା ଜେଣ େଦଖୁଅଛି,
େସଥିନିମେ େସ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ? 25 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଯାହା
େଦଖୁ ନାହଁୁ , ଯଦି ତାହା ନିମେ ଭରସା କରୁ , ତାହାେହେଲ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର
ତାହାରଅେପକ୍ଷାେରଥାଉ। 26ଆଉ, େସହି ପ୍ର କାେରପବିତ୍ର ଆ ା ମଧ୍ୟଆ ମାନ
ଦୁବର୍ ଳତାେର ସାହାଯ୍ୟ କରି ; କାରଣ କଅଣ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ଆ ା ୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆ ର୍ ନାଦେର ଆ ମାନ
ନିମେ ନିେବଦନ କରି ; 27 ପୁଣି, େଯଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ଅନୁସ ାନ କରି , େସ
ପବିତ୍ର ଆ ା ଭାବକଅଣ,ତାହା ମଧ୍ୟଜାଣି ,କାରଣ େସଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର
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ସାଧୁମାନ ନିମେ ନିେବଦନ କରି । 28 େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କରି ,
େଯଉଁମାେନ ତାହା ସଂକ ଅନୁସାେର ଆହୂ ତ େହାଇଅଛି , ଈଶ୍ବ ର େଯ ସମ
ବିଷୟେର େସମାନ ର ମ ଳସାଧନ କରି , ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 29କାରଣ
େଯଉଁମାନ ୁ େସ ପୂବର୍ ରୁ ଜାଣିଥିେଲ, େସମାନ ୁ ତାହା ପୁତ୍ର ପ୍ର ତିମୂ ର
ଅନୁରୂ ପ େହବା ନିମେ େସ ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପଣମଧ୍ୟକରିଥିେଲ, େଯପରି େସଅେନକ
ଭ୍ର ାତା ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ର ଜ ହୁ ଅି । 30 ଆଉ, େଯଉଁମାନ ୁ େସ ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପଣ
କରିଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଆ ାନ କେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ୁ େସ ଆ ାନ
କେଲ, େସମାନ ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନ ୁ େସ
ଧାମ କ େବାଲି ଗଣିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ମଧ୍ୟ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କେଲ।

ଈଶ୍ବ ର ଚିର ନ େପ୍ର ମ
31 େତେବ ଏସମ ଦୃି େର ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶ୍ବ ର

ଆ ମାନ ସପକ୍ଷ, େତେବ ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷ କିଏ? 32 େଯ ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ
ସୁ ା ରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆ ସମ ନିମେ ତାହା ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ,
େସ କିପରି ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର ଦାନ
ନ କରିେବ? 33 ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ବିରୁ େର କିଏ ଅଭିେଯାଗ
କରିବ? ଈଶ୍ବ ର ତ େସମାନ ୁ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣନା କରି । 34 କିଏ ଦ ାଜ୍ଞା
େଦବ? ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ତ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ବରଂ େସ ଉ ାପିତ େହେଲ,
େସ ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଅଛି , େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ନିମେ ନିେବଦନ
କରୁ ଅଛି । 35 ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ମରୁ କିଏ ଆ ମାନ ୁ ବି ି କରିବ? କି େ ଶ, କି
ସ ଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁଭ କ୍ଷ, କି ଉଲ ତା, କି ବିପଦ, କି ଖ ? 36 େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“ତୁ ନିମେ ଆେ ମାେନ ସମ ଦିନ ନିହତ େହଉଅଛୁ;

ଆେ ମାେନ ବଧେଯାଗ୍ୟ େମଷ ପରି ଗଣିତ େହାଇଅଛୁ।”
37 ତଥାପି େଯ ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ, ତାହା ାରା ଆେ ମାେନ ଏହି ସମ
ବିଷୟେର ସବର୍ େତାଭାେବ ବିଜୟୀ ଅଟୁ । 38 କାରଣ ମୃତୁ ୍ୟ କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି
କ ର୍ ାପଣ, ବ ର୍ ମାନ କି ଭବିଷ୍ୟତ କି ପରାକ୍ର ମ, 39ଉ ବିଷୟ କି ନୀଚ ବିଷୟ
କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ସୃ ବ ୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା ପ୍ର କାଶିତ
ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମରୁ େଯ ଆ ମାନ ୁ ବି ି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନି ୟ
ଜାେଣ।

9
ଈଶ୍ବ ର ଉୃ ମେନାନୟନ

1 େମାହର ହୃ ଦୟେର େଯ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିର ର େବଦନା େହଉଅଛି, 2ଏହା
ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ସାକ୍ଷାତେର ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ, େମାହର ବିେବକ
ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ଭାବେର େମାʼ ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 3 କାରଣ େଯଉଁମାେନ
ଶାରୀରିକ ଭାେବ େମାହରଆ ୀୟ, ଏପରି େମାହରଭାଇମାନ ନିମେ ମୁଁ ନିେଜ
ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହି ଶାପଗ୍ର େହବା ପାଇଁ ଇ ା କରିପାରି । 4 େସମାେନ
ତ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ; ପୁତ୍ର , େଗୗରବ, ନିୟମସମୂହ, େମାଶା ବ୍ୟବ ାପ୍ର ଦାନ
କରାଯାଇଅଛି, ଉପାସନା ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହ େସମାନ ର; 5 ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ
େସମାନ ର, ଆଉ ଶାରୀରିକ-ଭାେବ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ର ୀ ଉ ; େସହି
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ସବର୍ ାଧିପତି ଈଶ୍ବ ର ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ, ଆେମନ୍ । 6 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ େଯ
ବିଫଳ େହାଇଅଛି, ଏପରି ନୁେହଁ। କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶେର ଜାତ,
େସମାେନ େଯ ସମେ ଇସ୍ର ାଏଲ, 7 କିଅବା ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶ େବାଲି େଯ ସମେ
ସ ାନ, ତାହା ନୁେହଁ; କି ୁ “ଇସ୍ ହାକ ଠାେର ତୁ ର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ େହବ।” 8ଏହାର
ଅଥର୍ େଯ, େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ସ ାନ, େସମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ,
ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସ ାନ ବଂଶ ରୂ େପ ଗଣିତ ହୁ ଅି । 9 କାରଣ ଏହା ତ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ, ଏହି ଋତୁ େର ଆେ ଆସି ବା, ଆଉ ସାରା େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ା
େହବ। 10 ଆଉ େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ରିବିକା ମଧ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟି ାରା,
ଅଥର୍ ାତ୍ ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ଇସ୍ ହାକ ାରା ଗଭର୍ ବତୀ େହଲା ଉ ାେର,
11 େଯେତେବେଳ ସ ାନମାେନ ଜନ୍ମ େହାଇ ନ ଥିେଲ, ଆଉ ଭଲ କି ା ମ କିଛି
କରି ନ ଥିେଲ, େସେତେବେଳ କମର୍ େହତୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ାନକାରୀ ଇ ା େହତୁ
ନିବର୍ ାଚନ ଅନୁସାେରଈଶ୍ବ ର ସଂକ େଯପରି ି ର ରେହ, 12ଏଥିନିମେ ଏହି କଥା
ତାହା ୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, “େଜ୍ୟ କନି ର ଦାସ େହବ; 13 େଯପରି େଲଖାଅଛି,
‘ଯାକୁବକୁ ଆେ େପ୍ର ମ କଲୁ, କି ୁ ଏେଷୗକୁ ଘୃଣା କଲୁ।’ ” 14 େତେବଆେ ମାେନ
କଅଣ କହିବା? ଈଶ୍ବ ର ଠାେର କି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ।
15କାରଣ େସ େମାଶା ୁ କହି ,
“ଯାହା ଉପେର ଆ ର ଦୟା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆେ ଦୟା କରିବା,

ଆଉ ଯାହା ଉପେର ଆ ର କୃପା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆେ କୃପା କରିବା।”
16ଅତଏବ, େଯଇ ା କେର, କି ା େଯ େଚ ା କେର,ତାହାଠାରୁ ଏହା ହୁ ଏ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ହୁ ଏ। 17 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ଶା ାରା ଫାେରାକୁ କହି ,
“ଆେ େଯପରିତୁ ଠାେରଆ ରଶି େଦଖାଉ,ଆଉେଯପରିସମ ପୃଥିବୀେର
ଆ ର ନାମ େଘାଷିତ ହୁ ଏ, ଏହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ତ ଆେ ତୁ କୁ ଉ ାପନ କଲୁ।”
18 ଅତଏବ, େସ ଯାହାକୁ ଇ ା କରି , ତାହାକୁ ଦୟା କରି , ପୁଣି, ଯାହାକୁ ଇ ା
କରି , ତାହାକୁ କଠିନ କରି ।

ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ ଏବଂ ତାହା ଦୟା
19 ଏଥିେର ତୁ େ େମାେତ କହିବ, େତେବ େସ ଆଉ େଦାଷ ଧରି କାହିଁକି?

କାରଣ ତାହା ର ଇ ା କିଏ ପ୍ର ତିେରାଧ କରିପାେର? 20 କି ୁ େହ ଭାଇ, ତୁ େ କିଏ
େଯ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିବାଦ କର? ନିମ ତ ବ ୁ କି ନିମର୍ ାତା ୁ କହିବ, େମାେତ ଏପରି
ଗଢ଼ିଲ କାହିଁକି? 21 କି ା େଗାଟିଏ ମାଟିପି ୁଳାରୁ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର ଆଦର ନିମେ
ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅନାଦର ନିମେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ମାଟି ଉପେର କୁ କାରର ଅଧିକାର
ନାହିଁ? 22 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ କରିବା ନିମେ ଓ ଆପଣା ଶି
ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମେ ଇ ା କେଲ ସୁ ା ଯଦି ବିନାଶାେଥର୍ ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିବା
େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ସହ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରିଅଛି , 23 ଆଉ, ଯଦି
େଗୗରବ ନିମେ ତାହା ାରା ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିବା ଦୟାର ପାତ୍ର େଯ
ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ନିକଟେର ଆପଣା େଗୗରବରୂ ପ ଧନ ପ୍ର କାଶ କରିବା
ନିମେ ତାହା କରିଅଛି ; ତାହାେହେଲ ତୁ େ କଅଣ କହିବ? 24 େସଥିନିମେ
ତ େସ େକବଳ ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ସୁ ା ଆ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି , 25େଯପରି େସ େହାେଶୟ ପୁ କେରମଧ୍ୟ
କହି ,
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“େଯଉଁମାେନ ଆ ର େଲାକ ନ ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଆେ ଆ ର େଲାକ େବାଲି
କହିବା;

ଆଉ, େଯ ଅପି୍ର ୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ପି୍ର ୟ େବାଲି କହିବା।”
26 ପୁଣି,
“େଯଉଁ ାନେର

‘ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ ନୁହଁ େବାଲି େସମାନ ୁ କୁହାଯାଇଥିଲା,
େସହି ାନେର େସମାେନ ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଗଣ େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହେବ।’ ”

27 ପୁଣି, ଯିଶାଇୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ େର ଉ ରେର କହି ,
“ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ପରି େହେଲ

ସୁ ା େକବଳ ଅବଶି ାଂଶ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହେବ;
28 େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସାଧନ କରିେବ, େସ ତାହା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ

ସଂକି୍ଷ େର କରିେବ।”
29 ପୁଣି, େଯପରି ଯିଶାଇୟ ପୂେବର୍ କହିଅଛି ,
“ବାହିନୀମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯଦି ଆ ମାନ ନିମେ

େଗାଟିଏ ଅବଶି ାଂଶ ରଖି ନ ଥାଆେ ,
େତେବ ଆେ ମାେନ ସେଦାମ ପରି େହାଇଥାଆ ,ୁ

ଓ ଗେମାରା ତୁ ଲ୍ୟ କରାଯାଇଥାଆ ୁ।”
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବି ାସ

30 େତେବ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା? େଯଉଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ
ଧାମ କତାର ଅନୁଗମନ କରୁ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଧାମ କତା, ଏପରିକି
ବି ାସମୂଳକ ଧାମ କତା ଲାଭ କରିଅଛି । 31 କି ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଧାମ କତାର
ବ୍ୟବ ା ଅନୁଗମନ କରୁ କରୁ େସହି ବ୍ୟବ ା ପଯର୍ ୍ୟ ପହି ଲା ନାହିଁ।
32 କାହିଁକି? କାରଣ େସମାେନ ବି ାସ ାରା ତାହା ନ େଖାଜି କମର୍ ାରା
େଖାଜୁଥିେଲ। େସମାେନ େସହି ବାଧାଜନକ ପ୍ର ରେର ଝୁ ି ପଡ଼ିେଲ, 33 େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“େଦଖ, ଆେ ସି େୟାନେର େଗାଟିଏ ବାଧାଜନକ ପ୍ର ର ଓ ବି ଜନକ ପାଷାଣ

ାପନ କରୁ ଅଛୁ,
ଆଉ, େଯ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସ ଲି ତ େହବ ନାହିଁ।”

10
1େହଭାଇମାେନ, େସମାେନ େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆି , ଏହା େମାହର ହୃ ଦୟର

ବା ା ଏବଂ େସମାନ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା। 2 କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟେର େଯ େସମାନ ର ଉଦ୍ େଯାଗ ଅଛି, ଏହା ମୁଁ େସମାନ
ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି, କି ୁ େସହି ଉଦ୍ େଯାଗ ଜ୍ଞାନଯୁ ନୁେହଁ। 3 େଯଣୁ
ଈଶ୍ବ ରଦ ଧାମ କତା ବିଷୟେର ଅଜ୍ଞ େହାଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମ କତା
ାପନକରିବାକୁ େଚ ା କରି େସମାେନଈଶ୍ବ ରଦ ଧାମ କତାରବଶୀଭୂ ତ େହାଇ
ନାହାି । 4କାରଣପ୍ର େତ୍ୟକ ବି ାସୀ ପକ୍ଷେରଧାମ କଗଣିତ େହବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ
ବ୍ୟବ ାର େଶଷ ଅଟି ।

ସମ ନିମେ ପରିତ୍ର ାଣର ସ ାଦ
5 କାରଣ େମାଶା େଲଖି , େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବ ାମୂଳକ ଧାମ କତା ସାଧନ

କେର, େସ ତ ାରା ବି ବ। 6 କି ୁ ବି ାସମୂଳକ ଧାମ କତା ଏପରି କେହ, “ମେନ
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ମେନ କୁହ ନାହିଁ, କିଏ ଗର୍ ାେରାହଣ କରିବ (ଅଥର୍ ାତ୍ , ଖ୍ର ୀ ୁ ଓ ାଇ ଆଣିବା
ନିମେ )?” 7 “ଅବା ‘କିଏ ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ କରିବ’ ” (ଅଥର୍ ାତ୍ , ଖ୍ର ୀ ୁ
ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଆଣିବା ନିମେ )? 8 କି ୁ ତାହା କଅଣ କେହ? “ବାକ୍ୟ
ତୁ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ, ତୁ ମୁଖେର ଓ ତୁ ହୃ ଦୟେର ଅଛି,” ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ବି ାସ
ସ ୀୟ ବାକ୍ୟ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କରୁ , େସହି ବାକ୍ୟ। 9 େଯଣୁ ତୁ େ ଯଦି
ମୁଖେର ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି ୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛି େବାଲି ହୃ ଦୟେର ବି ାସ କରିବ, େତେବ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା
େହବ; 10 କାରଣ ଧାମ କତାପ୍ର ାି ନିମେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃ ଦୟେର ବି ାସ କେର ଓ
ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ାି ନିମେ ମୁଖେର ୀକାର କେର। 11 େଯଣୁ ଶା କେହ, େଯ େକହି
ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେର, େସଲି ତ େହବ ନାହିଁ। 12କାରଣ ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ 
ମଧ୍ୟେର କିଛିପ୍ର େଭଦନାହିଁ; େଯଣୁସମ ରତଏକପ୍ର ଭୁ ,ଆଉେଯେତେଲାକ
ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , େସ ସମ ପ୍ର ତି େସ ଅନୁଗ୍ର ହର ନିଧି ରୂ ପ।
13କାରଣ େଯ େକହି ପ୍ର ଭୁ ନାମ ଧରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, େସ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହବ।
14େତେବଯାହା ୁ େସମାେନ ବି ାସକରିନାହାି ,ତାହା ନିକଟେର କିପରିପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିେବ? ପୁଣି, ଯାହା କଥା େସମାେନ ଶୁଣି ନାହାି , କିପରି ତାହା ଠାେର ବି ାସ
କରିେବ? ଆଉ ପ୍ର ଚାରକ ବିନା େସମାେନ କିପରି ଶୁଣିେବ? 15 ପୁଣି, େପ୍ର ରିତ ନ
େହେଲ କିପରି ପ୍ର ଚାର କରିେବ? େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯଉଁମାେନ ଶୁଭ ବିଷୟର
ସୁସମାଚାର ଆଣି , େସମାନ ର ପାଦ କିପରି େଶାଭାଯୁ ।” 16 କି ୁ ସମେ
ସୁସମାଚାରରବଶୀଭୂ ତ େହେଲନାହିଁ।କାରଣ ଯିଶାଇୟକହି , “େହପ୍ର ଭୁ , କିଏ
ଆ ମାନ ସ ାଦ ବି ାସ କରିଅଛି?” 17 ଅତଏବ, ବି ାସ ଶ୍ର ବଣରୁ ଜାତ ହୁ ଏ ଓ
ଶ୍ର ବଣ ଖ୍ର ୀ ବାକ୍ୟ ାରା ହୁ ଏ। 18 କି ୁ ମୁଁ କେହ,
“େସମାେନ କି ଶୁଣି ନାହାି ? ହଁ, ନି ୟ;

ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର େସମାନ ର, ଆଉ ଜଗତର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା।”

19 କି ୁ ମୁଁ କେହ, ଇସ୍ର ାଏଲ କଅଣ ଜାଣି ନାହାି ? ପ୍ର ଥମେର େମାଶା କହି ,
“ଆେ ନଗଣ୍ୟ ଜାତି ାରା ତୁ ମାନ ର ଈଷର୍ ା ଜନ୍ମ ାଇବା,

େଗାଟିଏ ନିେବର୍ ାଧ ଜାତି ାରା ତୁ ମାନ ୁ େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ କରିବା।”
20ତାହା ପେର ଯିଶାଇୟ ସାହସେର କହି ,
“େଯଉଁମାେନ ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ନ ଥିେଲ,

େସମାେନ ଆ କୁ ପ୍ର ା େହେଲ; େଯଉଁମାେନ ଆ ବିଷୟ ପଚାରୁ ନ ଥିେଲ,
େସମାନ ନିକଟେର ଆେ ପ୍ର କାଶିତ େହଲୁ।”

21 କି ୁ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର କହି ,
“ଆେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଓ ପ୍ର ତିକୂଳବାଦୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି

ଦିନଯାକ ହ ବି ାର କରିଅଛୁ।”

11
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶ

1 େତେବ ମୁଁ କେହ, ଈଶ୍ବ ର କି ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ?
ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶଜାତ ବିନ୍ୟାମୀନ
େଗା ୀର ଜେଣ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକ। 2 ଈଶ୍ବ ର ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ
ପୂବର୍ ରୁ ଜାଣିଥିେଲ, େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗକରି ନାହାି ; ଏଲୀୟ ବିବରଣେରଶା
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କଅଣକେହ, ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? େସ କିପରି ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ନିେବଦନକରି , 3 “ପ୍ର ଭୁ , େସମାେନତୁ ରଭାବବାଦୀମାନ ୁ ବଧ
କରିଅଛି , ତୁ ର େବଦିଗୁଡ଼ିକ େଖାଳି ପକାଇଅଛି , ଆଉ ମୁଁ ଏକାକୀ ଅବଶି
ରହିଅଛି, ପୁଣି, େସମାେନ େମାହର ପ୍ର ାଣ େନବାକୁ େଖାଜୁଅଛି ।” 4 କି ୁ ତାହା ୁ
ଈଶ୍ବ ର କଅଣ ଉ ର ଦିଅି ? “େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ ବାଆଲ୍ େଦବତା ସ ୁଖେର
ଆ ୁ ପକାଇ ନାହାି , ଏପରି ସାତ ହଜାର େଲାକ ଆେ ଆପଣା ନିମେ ଅବଶି
ରଖିଅଛୁ।” 5 େସହିପରି ଏହି ବ ର୍ ମାନ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହର ନିବର୍ ାଚନ
ଅନୁସାେର େଗାଟିଏ ଅବଶି ଅଂଶ ରହିଅଛି। 6 କି ୁ ଯଦି ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେର ହୁ ଏ,
େତେବ ତାହା ଆଉ କି୍ର ୟାକମର୍ େହତୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ; େନାହିେଲ ଅନୁଗ୍ର ହ ଆଉଅନୁଗ୍ର ହ
ନୁେହଁ। 7 େତେବ କଅଣ? ଇସ୍ର ାଏଲ ଯାହା େଖାଜୁଅଛି, ତାହା ପାଇ ନାହିଁ; କି ୁ
ନିବର୍ ାଚିତମାେନ ତାହା ପାଇଅଛି ,ଆଉଅବଶି ମାେନ ଜଡ଼କରାଗେଲ; 8େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“ଈଶ୍ବ ର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଜଡ଼ତାର ଆ ା େଦଇଅଛି ,
ଏପରି ଚକୁ୍ଷ େଦଇଅଛି ,

େଯପରି େସମାେନ େଦଖିେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପରି କ ର୍ େଦଇଅଛି ,
େଯପରି େସମାେନ ଶୁଣିେବ ନାହିଁ।”

9 ପୁଣି, ଦାଉଦ କହି ,
“େସମାନ ର େଭାଜନ ଫା ଓ ଫାଶ ପରି େହଉ,

ପୁଣି, େସମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ବି ଓ ପ୍ର ତିେଶାଧ ରୂ ପ େହଉ।
10 େଯପରି େସମାେନ େଦଖି ନ ପାରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ଅ େହଉ,

ଆଉ, ତୁ େ େସମାନ ପୃ ସବର୍ ଦା କୁବ୍ ଜା କରି ରଖ।”

ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପରିତ୍ର ାଣ
11 େତେବ ମୁଁ ପଚାେର, କଅଣ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ବିନ େହବା ନିମେ

ଝୁ ି େଲ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ େସମାନ ୁ ଉଦ୍ େଯାଗୀ କରିବା
ନିମେ େସମାନ ପତନ ାରା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ପରିତ୍ର ାଣ ଉପି ତ
େହାଇଅଛି। 12ଯଦି େସମାନ ର ପତନ ଜଗତର ଧନ ରୂ ପ, ଆଉ େସମାନ ର
ହ୍ର ାସ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଧନ ରୂ ପ େହାଇଅଛି, ତାହାେହେଲ େସମାନ ପୂ ର୍ ତା
ଆହୁ ରି େକେତ ଅଧିକ ଧନ ରୂ ପ ନ େହବ! 13 କି ୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଯ
ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି। ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ େପ୍ର ରିତ
େହବାରୁ େମାʼ େସବକପଦର େଗୗରବ କରୁ ଅଛି, 14 େଯପରି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
େମାହର ଜାତିମାନ ୁ ଉଦ୍ େଯାଗୀ କରାଇ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କରିପାେର। 15 କାରଣ ଯଦି େସମାନ ର ତୁ କରିବା ାରା ସଂସାରର
ମିଳନ ଘଟିଲା, େତେବ େସମାନ ଗ୍ର ହଣ ାରା କଅଣ ନି ୟ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜୀବନଲାଭନ େହବ? 16ଆଉଯଦିପ୍ର ଥମଉ ଗର୍ ୀକୃତ ଅଂଶପବିତ୍ର ,ତାହାେହେଲ
ସମ ପିେଠାଉ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ; ପୁଣି, ଯଦି ମୂଳ ପବିତ୍ର , େତେବ ଶାଖାସବୁ ମଧ୍ୟ
ପବିତ୍ର । 17 କି ୁ ଯଦି ଘେରାଇ ଜୀତବୃକ୍ଷର େକେତକ ଶାଖା ଉି େହଲା ଓ
ତୁ େ ବନ୍ୟ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଶାଖା େହେଲ େହଁ େସହି ଘେରାଇ ଜୀତବୃକ୍ଷେର କଲମ
କରାଗଲ, ପୁଣି, େସମାନ ସହିତଜୀତବୃକ୍ଷ ମୂଳରରସରଅଂଶୀ େହଲ, 18େତେବ
େସହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୁ େର ଗବର୍ କର ନାହିଁ; କି ୁ ଯଦି ଗବର୍ କର, ତୁ େ
େଯ ମୂଳକୁ ଧରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ମୂଳ ତୁ କୁ ଧରିଅଛି, ଏହା ଜାଣିଥାଅ। 19 େତେବ
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ତୁ େ କହିବ, ମୁଁ େଯପରି କଲମ େହାଇପାେର, ଏଥିନିମେ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଉି
େହାଇଅଛି। 20ଭଲ କଥା, େସମାନ ର ଅବି ାସ େହତୁ େସମାେନ ଉି େହେଲ,
ଆଉ ବି ାସ େହତୁ ତୁ େ ାନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ। ଗବ ତମନା ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି ୁ
ଭୟ କର; 21 କାରଣ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ାଭାବିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ନାହିଁ,
େତେବ ତୁ କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିେବ ନାହିଁ। 22ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ଦୟା ଓ କେଠାରତା
ବୁଝ; େଯଉଁମାେନ ପତିତ େହେଲ, େସମାନ ପ୍ର ତି କେଠାରତା, କି ୁ ତୁ େ ଯଦି
ଈଶ୍ବ ର ଦୟାର ଶରଣାପ େହାଇ ରହିଥାଅ, ତାହାେହେଲ ତୁ ପ୍ର ତି ତାହା
ଦୟା; େନାହିେଲ ତୁ େ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ। 23ଆଉ, େସମାେନ ଯଦି ଅବି ାସେର ନ
ରୁ ହି , େତେବ େସମାେନ ମଧ୍ୟ କଲମ କରାଯିେବ, କାରଣ େସମାନ ୁ ଆଉ ଥେର
କଲମ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ସମଥର୍ ଅଟି । 24 କାରଣ ଯାହା ଭାବତଃ ବନ୍ୟ
ଜୀତବୃକ୍ଷ, ଯଦି େସଥିରୁ ତୁ େ କଟାଯାଇ ଅ ାଭାବିକଭାେବ ଉ ମ ଜୀତବୃକ୍ଷେର
କଲମ କରାଗଲ, େତେବ ାଭାବିକ ଶାଖା େଯ ଏମାେନ, ଏମାେନ େକେତ ଅଧିକ
ଭାବେର ନିଜ ଜୀତବୃକ୍ଷେର କଲମ କରାଯିେବ!

ଇସ୍ର ାଏଲର ପରିତ୍ର ାଣର ନିଗୂଢ଼ତ
25କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୁ ି ମାନ

େବାଲି ମେନ ନ କର ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ େଯ ଏହି ନିଗୂଢ଼ତ ସ େର
ଅଜ୍ଞ ରୁ ହ, ଏହା େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯପଯର୍ ୍ୟ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ
ପୂ ର୍ ସଂଖ୍ୟାେର ପ୍ର େବଶ କରି ନାହାି , େସପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଅଂଶକ୍ର େମ କଠିନ
େହାଇଅଛି; 26ଆଉ, ଏହି ପ୍ର କାେର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇେବ, େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“ସି େୟାନରୁ ଉ ାରକ ର୍ ା ଆଗମନ କରିେବ,

େସ ଯାକୁବଠାରୁ ଅଧମର୍ ଦୂର କରିେବ।
27ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ର ପାପସବୁ ହରଣ କରିବା,

େସେତେବେଳ ଏହା େସମାନ ସହିତ ଆ ର ନିୟମ େହବ।”
28 ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ବିଚାର କେଲ େସମାେନ ତୁ ମାନ ସକାେଶ ବିେରାଧର

ପାତ୍ର , କି ୁ ନିବର୍ ାଚନ ବିଷୟ ବିଚାର କେଲ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ସକାେଶ େସମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର । 29 କାରଣ, ଈଶ୍ବ ର ଦାନସମୂହ ଓ ଆ ାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁ ଏ
ନାହିଁ। 30 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପୂେବର୍ ଈଶ୍ବ ର ଅନାଜ୍ଞାବହ ଥିଲ, କି ୁ
ଏେବ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ାରା ଦୟା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ, 31 େସହିପରି
ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଏେବ ଅନାଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛି , େଯପରି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ
ଦୟା ାରା ଏମାେନ ସୁ ା ଏେବ ଦୟା ପ୍ର ା ହୁ ଅି । 32 କାରଣ ସମ ୁ ଦୟା
କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ସମ ୁ ଅନାଜ୍ଞାବହତାେର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।
33ଆହା! ଈଶ୍ବ ର ବୁ ି ଓ ଜ୍ଞାନରୂ ପ ନିଧି େକେଡ଼ ଗଭୀର!

ତାହା ର ବିଚାରସବୁ କିପରି େବାଧର ଅଗମ୍ୟ
ଓ ତାହା ପଥସବୁ କିପରି ରହସ୍ୟାବୃତ!

34 “କାରଣ, ପ୍ର ଭୁ ର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି?
କି ା ତାହା ର ପରାମଶର୍ ଦାତା କିଏ େହାଇଅଛି?”

35 “ଅବା କିଏ ତାହା ୁ ପ୍ର ଥମେର ଦାନ କରିଅଛି,
ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଦାନ କରାଯିବ?”

36 “େଯଣୁ ସମ ବିଷୟ ତାହା ଠାରୁ , ତାହା ାରା ଓ ତାହା ନିମେ ;
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ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହା ର। ଆେମନ୍ ।”

12
ଏକ ସଜୀବ ବଳି

1ଅତଏବ, େହଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ଦୟା େହତୁ ବିନତିକରୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ବ ର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ବଳି
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କର, ଏହା ତ ତୁ ମାନ ର ଯୁି ଯୁ ଉପାସନା। 2ତୁ େ ମାେନ ଏହି
ବ ର୍ ମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂ ପୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି ୁ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଇ ା
କଅଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଉ ମ, ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ ସି ବିଷୟ କଅଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣି
ପାର, ଏଥିନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ାରା ପରିବ ତ ହୁ ଅ।

ଅନୁଗ୍ର ହର ଦାନ
3କାରଣ େମାେତ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହ ାରା ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ

ଜଣକୁ କହୁ ଅଛି, ଆପଣା ବିଷୟେର େଯପରି ମେନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ
ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମେନ ନ କର; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଯାହାକୁ େଯ ପରିମାଣେର
ବି ାସ ବିତରଣ କରିଅଛି , େସହି ଅନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ସୁେବାଧର ପରି
ଆପଣା ବିଷୟେର ମେନ କର। 4କାରଣ େଯପରି ଏକ ଶରୀରେର ଆ ମାନ ର
ଅେନକ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅଛି, କି ୁ ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ର କାଯର୍ ୍ୟ ଏକ-ପ୍ର କାର
ନୁେହଁ, 5 େସହିପରି ଅେନକ େଯ ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଏକ ଶରୀର ଓ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ପର ର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ । 6ଆଉ,ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର
ଆେ ମାେନ ବିଭି ଦାନ ପାଇଅଛୁ; ଏଣୁ େସହି ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁ ଏ, ଆସ,
ଆେ ମାେନ ବି ାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଭାବବାଣୀ କହୁ ; 7 କି ା ତାହା ଯଦି
େସବକ କମର୍ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ଆସ, ଆ ମାନ େସବକ କମର୍ େର ନିବି ରହୁ ;
8 ଅବା େଯ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, େସ ଶିକ୍ଷାଦାନେର, ବା େଯ ଉପେଦଶ ଦିଏ, େସ ଉପେଦଶ
ଦାନେର ନିବି ରହୁ ; େଯ ଦାନ କେର, େସ ଉଦାର ଭାବେର ଦାନ କରୁ ; େଯ
ତ ାବଧାନ କେର, େସ ଯ ସହକାେର ତ ାବଧାନ କରୁ ; େଯ ଦୟା କେର, େସ
ହୃ ଚି େର ତାହା କରୁ ।

ପ୍ର କୃତ ଖ୍ର ୀ ବି ାସୀର ଲକ୍ଷଣ
9 େପ୍ର ମ ନି ପଟ େହଉ। ଯାହା ମ , ତାହା ଘୃଣା କର; ଯାହା ଉ ମ, େସଥିେର

ଆସ ହୁ ଅ; 10 ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମେର ପର ର ପ୍ର ତି େପ୍ର ମଶୀଳ ହୁ ଅ; ସମାଦରେର
ପର ରକୁ େଶ୍ର ଜ୍ଞାନ କର; 11 ଉଦ୍ େଯାଗେର ଶିଥିଳ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ଆ ାେର
ଉ ହୁ ଅ; ପ୍ର ଭୁ େସବା କର; 12 ଭରସାେର ଆନ କର; େ ଶେର ସହି ୁ
ହୁ ଅ, ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ନିବି ଥାଅ; 13 ସାଧୁମାନ ଅଭାବ େମାଚନ
କର; ଆତିଥ୍ୟ ସ ାରେର ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ। 14 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ତାଡ଼ନା
କରି , େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର; ଆଶୀବର୍ ାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ।
15 େଯଉଁମାେନ ଆନ କରି , େସମାନ ସହିତ ଆନ କର; େଯଉଁମାେନ
େରାଦନ କରି , େସମାନ ସହିତ େରାଦନ କର। 16ପର ର ପ୍ର ତି ଏକମନା ହୁ ଅ;
ଉ ାଭିମାନୀ ନ େହାଇ ଦୀନ େଲାକମାନ ର ସ ୀ ହୁ ଅ।ଆପଣା ଆପଣା ବୁ ି େର
ବୁ ି ମାନ ନ ହୁ ଅ। 17ମ ବଦଳେର କାହାରି ମ କର ନାହିଁ; ସମ ମନୁଷ୍ୟ
ଦୃି େର ଯାହା ଯାହା ଉ ମ, େସହିସବୁ ଚି ା କର; 18 ସ ବ େହେଲ, ତୁ ର
େଯେତ ପଯର୍ ୍ୟ ସାଧ୍ୟ, ସମ େଲାକ ସହିତ ଶାି େର ରୁ ହ। 19 େହ ପି୍ର ୟମାେନ,
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ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ପ୍ର ତିେଶାଧ ନିଅ ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ ପାଇଁ ାନ
ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାରଣ େଲଖାଅଛି,
“ପ୍ର ଭୁ କହି , ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା ଆ ର ଅଧିକାର, ଆେ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା।”
20 “ବରଂ ଯଦି ତୁ ର ଶତ କୁ୍ଷଧିତ, େତେବ ତାହାକୁ େଭାଜନ କରାଅ;

ଯଦି େସ ତୃ ଷିତ ତାହାକୁ ପାନ କରାଅ;
କାରଣ ଏହିପରି କେଲ ତୁ େ ତାହାର ମ କ ଉପେର ଳ ା ଅ ାର ଗଦା

କରିବ।”
21 କୁକମର୍ େର ପରାଜିତ ନ େହାଇ ସ ମର୍ େର କୁକମର୍ କୁ ପରାଜୟ କର।

13
ଶାସନକ ର୍ ା ପ୍ର ତି ଆନୁଗତ୍ୟ

1ପ୍ର େତ୍ୟକଜଣଅଧିକାରପ୍ର ା ଶାସନକ ର୍ ା ବଶୀଭୂ ତ େହଉ,କାରଣଅଧିକାର
େକବଳ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆେସ, ଆଉ େଯ ସମ ଅଧିକାରପ୍ର ା ଶାସନକ ର୍ ା ଅଛି ;
େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ାରା ନିଯୁ । 2 ଅତଏବ, େଯ ଅଧିକାର ପ୍ର ତିେରାଧ କେର,
େସ ଈଶ୍ବ ର ବିଧାନର ପ୍ର ତିେରାଧ କେର; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର ଦ ଘଟାଇେବ। 3କାରଣ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ
ସଦାଚାରୀ ପ୍ର ତି ଭୟଜନକ ନୁହଁି , କି ୁ ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ର ତି ଭୟଜନକ। ତୁ େ
କି ଅଧିକାରପ୍ର ା ଶାସନକ ର୍ ା ନିକଟେର ନିଭର୍ ୟ େହବାକୁ ଇ ା କର? େତେବ
ସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ ତାହା ଠାରୁ ପ୍ର ଶଂସା ପାଇବ, 4 କାରଣ େସ ମ ଳ
ନିମେ ତୁ ପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର େସବକ। କି ୁ ଯଦି ଅସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ
ଭୀତ ହୁ ଅ, େଯଣୁ େସ ନିରଥର୍ କ ଖ ଧାରଣ କରି ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର
େସବକ ରୂ େପ ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ ଦ ଦାତା
ଅଟି । 5 ଅତଏବ, େକବଳ େକ୍ର ାଧର ଭୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବିେବକ େହତୁ ମଧ୍ୟ
ବଶୀଭୂ ତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ। 6 େଯଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ତୁ େ ମାେନ ରାଜ ମଧ୍ୟ
େଦଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର େସବକ ରୂ େପ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟେର ପ୍ର ବୃ
ରହି । 7 ଯାହା ର ଯାହା ପ୍ର ାପ୍ୟ, ତାହା ୁ ତାହା ଦିଅ; ଯାହା ୁ ରାଜ େଦବାକୁ
ହୁ ଏ, ତାହା ୁ ରାଜ ଦିଅ; ଯାହା ୁ ଶୁ େଦବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ୁ ଶୁ ଦିଅ; ଯାହା ୁ
ଭୟ କରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ୁ ଭୟ କର; ଯାହା ୁ ସମାଦର କରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ୁ
ସମାଦର କର।

େପ୍ର ମ ାରା ବ୍ୟବ ାର ସଫଳତା
8 ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହିଁେର କାହାରିଠାେର ଋଣୀ ହୁ ଅ

ନାହିଁ; କାରଣ େଯ ପରକୁ େପ୍ର ମ କେର, େସ ବ୍ୟବ ା ସଫଳ କରିଅଛି। 9କାରଣ
ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, େଚାରି କର ନାହିଁ, େଲାଭ
କର ନାହିଁ, ପୁଣି, ଯଦି ଆଉ େକୗଣସି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ, ତାହା ସାରଭାେବ ଏହି
ବାକ୍ୟର ଅ ଗର୍ ତ ଅେଟ, ଯଥା, ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର। 10 େପ୍ର ମ
ପ୍ର ତିବାସୀର ଅନି କେରନାହିଁ; ଅତଏବ, େପ୍ର ମ ବ୍ୟବ ା ସଫଳକେର। 11 ପୁଣି,
ଏେବ ତୁ ମାନ ର ନିଦ୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ର ତ େହବାର ସମୟ େଯ ଉପି ତ, ଏହା ଜାଣି
ଏହିସବୁ କର; କାରଣ ଆ ମାନ ବି ାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ ବ ର୍ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣ
ଆ ମାନ ର ଅଧିକ ସି କଟ। 12 ରାତି୍ର ପାହା ା େହଉଅଛି, ଦିବସ ସି କଟ;
ଅତଏବଆସ,ଆେ ମାେନ ଅ କାରର କମର୍ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆେଲାକର ସ ା
ପରିଧାନ କରୁ । 13 ର ରସ ଓ ମ ତାେର, ଲ ଟତା ଓ କାମୁକତାେର, ବିବାଦ
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ଓ ଈଷର୍ ାେର ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ, ଆେ ମାେନ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ
କରୁ । 14 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ତୁ େ ମାେନ ବ ରୂ େପ ପରିଧାନ କର, ଆଉ
କୁଅଭିଳାଷ ତୃ ି କରିବା ସକାେଶ ଶରୀର ନିମେ ଆେୟାଜନ କର ନାହିଁ।

14
ପର ରର ବିଚାର ନ କରୁ

1 ବି ାସେର େଯ ଦୁବର୍ ଳ, ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କର, କି ୁ ବିଭି ମତ ସ େର
ତକର୍ ବିତକର୍ କରିବା ନିମେ ତାହା କର ନାହିଁ। 2 ସମ ପଦାଥର୍ େଭାଜନ କରିବା
ନିମେ ଜେଣ େଲାକର ବି ାସ ଅଛି, କି ୁ େଯ ବି ାସେର ଦୁବର୍ ଳ, େସ େକବଳ
ଶାକ େଭାଜନ କେର। 3 େଯ େଭାଜନ କେର, େସ େଭାଜନ ନ କରିବା େଲାକକୁ
ତୁ ନ କରୁ ; ପୁଣି, େଯ େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, େସ େଭାଜନ କରିବା େଲାକର
ବିଚାର ନ କରୁ , କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି । 4 ତୁ େ କିଏ େଯ
ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁ ଅଛ? େସ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ି ର ରୁ େହ ବା
ପତିତ ହୁ ଏ; ହଁ, ତାହାକୁ ି ର ରଖାଯିବ, କାରଣ ତାହାକୁ ି ର ରଖିବାକୁ ପ୍ର ଭୁ ର
ଶି ଅଛି। 5 ଜେଣ େଲାକ ଏକ ଦିନ ଅେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କେର,
ଆଉ ଜେଣ ସବୁ ଦିନକୁ ସମାନ ରୂ େପ ମାନ୍ୟ କେର। ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
ମନେର ି ର େବାଧ କରୁ । 6 େଯ ବିେଶଷ ଦିନ ମାେନ, େସ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ତାହା ମାେନ;ଆଉ େଯ େଭାଜନ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଭାଜନ କେର,
କାରଣ େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ; ପୁଣି, େଯ େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, େସ
ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଭାଜନକେର ନାହିଁଓଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 7କାରଣ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର ବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣା
ଉେ ଶ୍ୟେର ମେର ନାହିଁ। 8 େଯଣୁ, ଯଦି ଆେ ମାେନ ବ ୁ , େତେବ ପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ବ ୁ , କି ା ଯଦି ମରୁ , େତେବ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମରୁ । ଅତଏବ,
ଯଦି ଆେ ମାେନ ବ ୁ କି ା ମରୁ , ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ର ଅଟୁ । 9 କାରଣ ଖ୍ର ୀ
େଯପରି ମୃତଓଜୀବିତଉଭୟ ପ୍ର ଭୁ ହୁ ଅି , େସହିଉେ ଶ୍ୟେର େସ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କେଲ, ପୁଣି, ପୁନଜର୍ ୀବିତ େହେଲ। 10 କି ୁ ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର
କରୁ ଅଛ? କି ା ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁ କରୁ ଅଛ? ଆେ ମାେନ
ସମେ ତ ଈଶ୍ବ ର ବିଚାରାସନ ଛାମୁେର ଠିଆ େହବା। 11 େଯଣୁ େଲଖାଅଛି,
“ପ୍ର ଭୁ କହି , ‘ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ,’
‘ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ୁ ଆ ଛାମୁେର ନତ େହବ,

ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜି ା ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ।’ ”
12ଅତଏବ, ଆ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ନିଜ ନିଜର ହିସାବ
େଦବାକୁ େହବ।

ଅନ୍ୟର ବି ର କାରଣ ନ େହଉ
13ଏଣୁଆସ,ଆେ ମାେନଆଉପର ରର ବିଚାର ନ କରୁ ; ମାତ୍ର େକହି େଯପରି

ଆପଣା ଭାଇର ବାଟେର ବାଧାଜନକ କି ା ବି ଜନକ ବିଷୟ ନ ରେଖ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ବିଚାର କର। 14 ମୁଁ ଜାେଣ ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ନି ୟ ଜ୍ଞାନ କେର
େଯ, େକୗଣସି ବିଷୟ ନିେଜ ଅଶୁଚି ନୁେହଁ, କି ୁ େଯଉଁ ଜଣ େକୗଣସି ପଦାଥର୍ କୁ
ଅଶୁଚି େବାଲି ଜ୍ଞାନ କେର, େକବଳ ତାହାରି ପ୍ର ତି ତାହା ଅଶୁଚି। 15 କାରଣ ତୁ ର
ଭାଇଯଦି ଖାଦ୍ୟ େହତୁ ଦୁଃଖିତ ହୁ ଏ,ତାହାେହେଲତୁ େ ଆଉ େପ୍ର ମେରଆଚରଣ
କରୁ ନାହଁ। ଯାହା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତାହାକୁ ତୁ େ ତୁ ର ଖାଦ୍ୟ
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ାରା ବିନାଶ କର ନାହିଁ। 16ଏଣୁ ତୁ ମାନ ର ଉ ମ ବିଷୟ ନି ି ତ ନ େହଉ;
17କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ େଭାଜନପାନ ନୁେହଁ, କି ୁ ଧାମ କତା, ଶାି ଓ ପବିତ୍ର
ଆ ା ଠାେର ଆନ ଅେଟ। 18 େଯଣୁ େଯ ଏହି ବିଷୟେର ଖ୍ର ୀ ର େସବା
କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିକଟେର ପରୀକ୍ଷାସି
ହୁ ଏ। 19 ଅତଏବ ଆସ, େଯ େଯ ବିଷୟ ଶାି ଜନକ, ଆଉ େଯ େଯ ବିଷୟ ାରା
ପର ରର ନି ା ହୁ ଏ, େସହି ସବୁର ଆେ ମାେନ ଅନୁଗମନ କରୁ । 20 ଖାଦ୍ୟ
ସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ର କମର୍ ନ କର ନାହିଁ। ସମ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଚି; ତଥାପି
େଯଉଁ େଲାକ ଯାହା େଭାଜନ କରି ବାଧା ପାଏ, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ମ । 21ମାଂସ
େଭାଜନ କି ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ଅବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁ ର ଭାଇର ବାଧା
ଜେନ୍ମ , ତାହା ନ କେଲ ଭଲ। 22ତୁ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ଈଶ୍ବ ର
ସାକ୍ଷାତେରଆପଣା ଅ ରେରଧରି ରଖ। େଯଯାହା ପରୀକ୍ଷାସି େବାଲି ବିେବଚନା
କେର, େସ ଯଦି େସଥିେର ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ ନ କେର, େତେବ େସ ଧନ୍ୟ। 23 କି ୁ
େଯ ସେ ହ କରି େଭାଜନ କେର, େସ ଦ ନୀୟ ହୁ ଏ, କାରଣ େସ ବି ାସେର
େଭାଜନ କେର ନାହିଁ; ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ାସରୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ତାହା ପାପ।

15
ଖ୍ର ୀ ଆଦଶର୍ ର ଅନୁକରଣ

1 ବି ାସେର ବଳବାନ େଯ ଆେ ମାେନ, ଦୁବର୍ ଳମାନ ଦୁବର୍ ଳତା ସହିବା
ଆ ମାନ ର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ େଚ ା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। 2ଆସ
ଆ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ନି ା ନିମେ ମ ଳ ସାଧନ
କରି ତାହାର ସୁଖ େଚ ା କରୁ । 3କାରଣ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ େଚ ା କରି
ନ ଥିେଲ; କି ୁ େଯପରି େଲଖାଅଛି, ତୁ ନି କମାନ ର ନି ା େମାʼ ଉପେର
ପଡ଼ିଲା। 4 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯପରି ଶା ଅନୁସାେର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ସା ନା ାରା
ଭରସା ପ୍ର ା େହଉ, ଏଥିନିମେ ପୂବର୍ କାଳେର ଯାହା ଯାହା େଲଖା େହାଇଥିଲା,
େସହିସବୁ ଆ ମାନ ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ େଲଖା େହାଇଅଛି। 5 େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ସା ନାଦାତା
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଅନୁରୂ ପେର ପର ର ଏକମନା େହବାକୁ ଦିଅ ୁ,
6 େଯପରି ଏକଚି େର ଏକ ମୁଖେର ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପିତା ର େଗୗରବ କର। 7ଅତଏବଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ନିମେ ଖ୍ର ୀ
େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପର ରକୁ ଗ୍ର ହଣ
କର।

ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଭରସା ଖ୍ର ୀ ହିଁ
8 କାରଣ ମୁଁ କେହ, ଖ୍ର ୀ , ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ନିମେ ସୁ ତିପ୍ର ା େଲାକମାନ ର

େସବକ କରାଯାଇଅଛି , େଯପରି େସ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ପ୍ର ଦ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସକଳ
ି ର କରି , 9 ପୁଣି, େଯପରି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଦୟା ନିମେ ତାହା ର
େଗୗରବ କରି ; େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି,

ଆଉ ତୁ ନାମର କୀ ର୍ ନ କରିବି।”
10 ପୁନ େସ କହି ,
“େହ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା େଲାକମାନ ସହିତ ଆନ କର।”
11 ପୁନ , “େହ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସମେ ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଶଂସା କର, ଆଉ, େଲାକମାେନ
ସମେ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର ।ୁ” 12 ପୁନବର୍ ାର ଯିଶାଇୟ କହି ,
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“ଯିଶୀ ମୂଳ ରହିବ,
ଆଉ େଯ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ଉଠିେବ,
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ତାହା ଉପେର ଭରସା ରଖିେବ।”

13 େସହି ଭରସାର ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ବି ାସ ାରା ସମ ଆନ ଓ ଶାି େର
ପରିପୂ ର୍ କର ୁ, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େର ଭରସାର ପ୍ର ଚୁ ରତା
ଅନୁଭବ କର।

ପାଉଲ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ଯୀଶୁ େସବକ
14ଆଉ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯ ଆେପ ଆେପ ଉ ମତା ଓ

ସମ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂ ର୍ ; ପୁଣି, ପର ରକୁ େଚତନା େଦବା ନିମେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ,
ଏହା ମୁଁ ନିେଜ ସୁ ା ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ନି ୟ େବାଧ କରୁ ଅଛି। 15 ତଥାପି
େମାେତ ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ର ହ େହତୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର
ରଣ କରାଇବା ନିମେ େକେତକ ପରିମାଣେର ଅଧିକ ସାହସ ସହିତ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। 16 କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା
ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ େସମାନ
ନିକଟେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େସବକ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାରର ଯାଜକ କରିବା
ପାଇଁ େମାେତ େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ ଦ େହାଇଅଛି। 17ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର େସବା ବିଷୟେର
େମାହର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଦପର୍ କରିବାର ଅଛି। 18 କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ େମାʼ ାରା ବାକ୍ୟେର ଓ କମର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ ନାନା
ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ େର, ପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େର ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କରି ନାହାି ,
ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ। 19 ଏହି ପ୍ର କାେର
ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ଇ ୁ ରିକ େଦଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଚତୁ ଗେର ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି, 20 ହଁ, େଯପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଲାକର ମୂଳଦୁଆ ଉପେର
ନଗେଢ଼,ଏଥିନିମେ େଯଉଁ ାନେରଖ୍ର ୀ ନାମଉ ାରିତ େହାଇନାହିଁ,ଏପରି
ାନେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସି ଅଛି; 21 େଯପରି
େଲଖାଅଛି,
“େଯଉଁମାେନ ତାହା ସ ାଦ ପାଇ ନାହାି , େସମାେନ େଦଖିେବ,

ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି ନାହାି , େସମାେନ ବୁଝିେବ।”
େରାମ ଯିବା ନିମେ ପାଉଲ ସ

22 ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେ ଅେନକ
ଥର େରାକାଯାଇଅଛି; 23 କି ୁ ଏେବ ଏହିସବୁ ଅ ଳେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ
ାନ ନ ଥିବାରୁ ପୁଣି, ଅେନକ ବଷର୍ େହଲା ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେ
ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାରୁ , 24 ମୁଁ େ ନ େଦଶକୁ ଯିବା ସମୟେର ଆସି ବି; କାରଣ
ବାଟେରତୁ ମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ର ଥମେରତୁ ମାନ ସହଭାଗିତାେର େକେତକ
ପରିମାଣେର ତୃ ି ଲାଭ କଲା ଉ ାେର େସ ାନକୁ ଯିବା ନିମେ ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ ବାଟ ବଳାଇେଦବ େବାଲି ଆଶା କରୁ ଅଛି। 25 କି ୁ ଏେବ ସାଧୁମାନ ର
େସବା କରିବା ନିମେ ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛି। 26କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସାଧୁମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଦରିଦ୍ର , େସମାନ ନିମେ ମାକିଦନିଆ ଓ
ଆଖାୟାର ମ ଳୀ-ସମୂହ ସହଭାଗିତାସୂଚକ କିଛି ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ଭଲ
ମଣିଅଛି । 27 ହଁ, େସମାେନ ଏହା ଭଲ ମଣିଅଛି ସତ, େହେଲ େସମାେନ
େସମାନ ନିକଟେରଋଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟି ;କାରଣଯଦି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ େସମାନ
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ଆି କ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛି , େତେବ େସମାେନ ସାଂସାରିକ ବିଷୟେର
ମଧ୍ୟ େସମାନ ର େସବା କରିବା ନିମେ ଋଣୀ। 28 ଅତଏବ, ଏହି କମର୍ ସ
କଲା ଉ ାେର ଓ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଧନରୂ ପ ଫଳ େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା
ପେର ତୁ ମାନ ନିକଟ େଦଇ େ ନକୁ ଯିବି। 29ଆଉ ମୁଁ ଜାେଣ, େଯେତେବେଳ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବି, େସେତେବେଳ ଖ୍ର ୀ ଆଶୀବର୍ ାଦର
ପୂ ର୍ ତାେର ଉପି ତ େହବି। 30 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
େହତୁ ଓ ଆ ା େପ୍ର ମ େହତୁ େମାʼ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର େମାʼ ସହିତ
ଯ ସହକାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ ବିନତି କରୁ ଅଛି, 31 େଯପରି
ମୁଁ ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶେର ଅନାଜ୍ଞାବହ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଉ ାର ପାଏ, ଆଉ
ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ େମାହର େଯଉଁ େସବା, ତାହା େଯପରି ସାଧୁମାନ ନିକଟେର
ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଏ, 32 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ମୁଁ େଯପରି ଆନ େର ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ତୁ ମାନ ସହିତ ଆରାମ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 33 ଶାି ଦାତା
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ସମ ସହିତ ଥାଆ ୁ, ଆେମନ୍ ।

16
ବ୍ୟି ଗତ ଅଭିବାଦନ

1 େକେ ୍ରୟା ସହରେର ଥିବା ମ ଳୀର େସବିକା ଆ ମାନ ଭଉଣୀ େଫୖବୀ
ସପକ୍ଷେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, 2 ତୁ େ ମାେନ ସାଧୁମାନ ୁ
ଯଥାେଯାଗ୍ୟ ଭାବେର ତାହା ୁ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଗ୍ର ହଣ କରିବ, ଆଉ େଯେକୗଣସି
ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ଠାରୁ ତା ର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, େସ ବିଷୟେର
ତାହା ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; କାରଣ େସ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ର ଓ େମାʼ ନିଜର
ଉପକାର କରିଅଛି ।

3 “ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ କାଯର୍ ୍ୟେର େମାହର ସହକମର୍ ୀ ପ୍ର ୀ ା* ଓ ଆି ଲା ୁ ନମ ାର
ଜଣାଅ; 4 େସମାେନ େମାହର ପ୍ର ାଣ ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ
ବିପଦଗ୍ର କେଲ; େକବଳ ମୁଁ େଯ େସମାନ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି, ତାହା
ନୁେହଁ, କି ୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମ ଳୀ-ସମୂହ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଉଅଛି ;

5ଆଉ େସମାନ ଗୃହେର ଥିବା ମ ଳୀକୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
େମାହର ପି୍ର ୟ ଏପାଇେନତ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ, େସ ଖ୍ର ୀ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଏସି ଆର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ ପ ଅଟି ।

6 ମରୀୟମ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ, େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ବହୁ ପରିଶ୍ର ମ
କରିଥିେଲ।

7 େମାହର ଜାତୀୟ ଓ ସହବ ୀ ଆ ନିକ ଓ ଯୂନିୟା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ;
େସମାେନ େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟେର ବିଖ୍ୟାତ ଓ େମାହର ପୂବର୍ େର ସୁ ା
ଖ୍ର ୀ ଆଶି୍ର ତ େହାଇଅଛି ।

8ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାହର ପି୍ର ୟ ଆି ୍ଳୟାତା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
9 ଖ୍ର ୀ େସବାେର ଆ ମାନ ସହକମର୍ ୀ ଉବର୍ ାଣ ୁ ଓ େମାହର ପି୍ର ୟ ାଖୁ ୁ
ନମ ାର ଜଣାଅ।

10 ଖ୍ର ୀ ଠାେର ପରୀକ୍ଷାସି ଆେପ ା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ। ଆରି ବୂଲ
ପରିବାର େଲାକମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

* 16:3 ପ୍ର ୀ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ୀ ୀ ା
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11 େମାହର ଜାତୀୟ େହେରାଦୀେୟାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
ନାକ ସ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଆଶି୍ର ତ ଅଛି , େସମାନ ୁ
ନମ ାର ଜଣାଅ।

12 ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଥିବା କେଫଣା ଓ କେଫାସା ୁ ନମ ାର
ଜଣାଅ।

ପି୍ର ୟପଶ ୁ ନମ ାରଜଣାଅ, େସପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେରବହୁ ପରିଶ୍ର ମକରିଅଛି ।
13 ପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ରୂ ଫ ୁ ଓ ତା ର ମାତା ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ, େସ ମଧ୍ୟ
େମାହର ମାତା ରୂ ପ।

14 ଅସୁି ୍ରତ, େଫ୍ଳ େଗାନ୍ , ହମର୍ ୀସ୍ , ପାତ୍ର ବା, ହମର୍ ାସ୍, ଆଉ େସମାନ ସା େର
ଥିବା ଭାଇମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

15 ଫିଲଲଗ ଓ ଯୂଲିଅ, ନୀରୂ ସ୍ ଓ ତାହା ଭଉଣୀ; ପୁଣି, ଅଲୁ ା ଓ େସମାନ
ସା େର ଥିବା ସମ ସାଧୁ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।

16ପବିତ୍ର ଚୁ ନ େଦଇ ପର ରକୁ ନମ ାର କର।
ଖ୍ର ୀ ସମ ମ ଳୀ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।”
େଶଷ ନିେ ର୍ ଶ ଓ ସ ାଷଣ

17 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, େସଥିର ବିପରୀତ
େଯଉଁମାେନ ଦଳେଭଦ ଓ ବି ର କାରଣ ଘଟାି , େସମାନ ୁ ଚିି ରଖି
େସମାନ ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି; 18କାରଣ
ଏହିପରି େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ର ଦାସ ନୁହଁି , କି ୁ ଆପଣା
ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟି , ପୁଣି, ମି ବାକ୍ୟ ଓ ଚାଟୁ ଭାଷାେର ସରଳ ହୃ ଦୟ
େଲାକ ରମନଭୁ ଲାି । 19େଯଣୁତୁ ମାନ ଆଜ୍ଞାବହତାରକଥା ସମ େଲାକ
ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଯାଇଅଛି; ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ ଆନ କରୁ ଅଛି, କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ସତ୍ ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟେର ଅମାୟିକ ହୁ ଅ,
ଏହା େମାହର ଇ ା। 20 ଆଉ ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁ ମାନ
ପଦତେଳଦଳିପକାଇେବ।ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ
ସହବ ର୍ ୀ େହଉ। 21େମାହର ସହକମର୍ ୀ ତୀମଥି, ପୁଣି, େମାହର ଜାତୀୟ ଲୂକୀୟ,
ଯାେସାନ ଓ େସାସି ପାତ୍ର ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 22ଏହି ପତ୍ର େଲଖକ
େଯ ମୁଁ ତ ର୍ ୀୟ, ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି। 23 େମାହର
ଓ ସମ ମ ଳୀର ଆତିଥ୍ୟକାରୀ ଗାୟ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ଏହି
ନଗରର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏରା ଓ ଭାଇ ା ର୍ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।
24 [ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
ଆେମନ୍ ।]

ବଗାନ
25 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର େମାହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ ପ୍ର ଚାର

ଅନୁସାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ତ ଅନାଦିକାଳରୁ ଗୁ ଥିଲା, 26 ମାତ୍ର ଏେବ
ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ବି ାସ କରି ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନିମେ ଅନାଦି ଈଶ୍ବ ର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଭାବବାଦୀମାନ ଶା ସାହାଯ୍ୟେର ସମ ମାନବଜାତି ନିକଟେର
ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଅଛି, େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ର ପ୍ର କାଶ ଅନୁସାେର ତୁ ମାନ ୁ ସୁି ର
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟି , 27 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସହି ଏକମାତ୍ର
ଜ୍ଞାନବାନ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ େହଉ। ଆେମନ୍ ।
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The First Epistle of Paul the Apostle
to the Corinthians

କରି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର
େଲଖକ
ପାଉଲ ୁ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ େବାଲି ୀକାର କରାଯାଏ (ପ୍ର .କରି. 1:1-

2; 16:21) ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ପାଉଲ ପତ୍ର ଭାବେର ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। େସ
େଯେତେବେଳ ଏଫିସେର ଥିେଲ କି ା ତାହା ପୁବର୍ ରୁ େସ କରି ୀୟ ମ ଳୀକୁ
ଏକ ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ ଯାହା ପ୍ର ଥମ କରି ୀୟ ପତ୍ର (ପ୍ର .କରି. 5:10-11) ପୂବର୍ ରୁ
ଆସି ଥିଲା ଏବଂ କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାେନ େସହି ପତ୍ର କୁ ଭୁ ଲ ବୁଝିଥିେଲ
ଯାହା ଫଳେର େସହି ପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। “ପୂବର୍ ପତ୍ର ର” ସୂଚୀ (େଯପରି ଏହା
ଆହୂ ତ) ସ ୂ ର୍ ଭାବେର ଅଜ୍ଞାତ, ପ୍ର ଥମ କରି ୀୟ ପତ୍ର େହଉଛି ପାଉଲ କରି ୀୟ
ବି ାସୀମାନ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ପତ୍ର ର ପ୍ର ତିଉ ର ପତ୍ର ଅେଟ, ଯାହା େସମାେନ
ପାଉଲ ପୂବର୍ ପତ୍ର ର ଉ ର ଭାବେର େଲଖିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 55-56 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପତ୍ର ଏଫିସ ସହରରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି (ପ୍ର .କରି. 16:8)।
ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ଥମ କରି ୀୟ ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ େହେଲ “କରି ୀୟ ସହରେର ଥିବା ଈ ର

ମ ଳୀ” (ପ୍ର .କରି. 1:2), ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାହା ର ପାଠକମାନ ୁ ଅ ଭର୍ୁ
କରିି “ସବର୍ ତ୍ର , େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି (ପ୍ର .କରି.
1:2)।”

ଉେ ଶ୍ୟ
ପାଉଲ ଭି ଭି ମାଧ୍ୟମେର କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବ ର୍ ମାନର ଅବ ା

ବିଷୟେର ସୂଚନା ପାଇଥିେଲ। ମ ଳୀର ଦୁବର୍ ଳତା ଏବଂ ପୁନରୁ ାର କରିବା,
ବିେଶଷ ଭାବେର ମ ଳୀେର ଦଳେଭଦ ସମସ୍ୟାରୁ ପୁନରୁ ାର କରିବା (ପ୍ର .କରି.
1:10-4:21), ପୁନରୁ ାନ (ପ୍ର .କରି. 15),ବ୍ୟଭିଚାର (ପ୍ର .କରି. 5, 6:12-20),ଏବଂ
ପ୍ର ଭୁ େଭାଜପ୍ର ତି ଅପବ୍ୟବହାରଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା େଦବା ବିଷୟେର (ପ୍ର .କରି. 11:17-34)
ଶିକ୍ଷା େଦବା ଉେ ଶ୍ୟେର େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।କରି ୀୟମ ଳୀକୁ ଅେନକ
ଆି କବରଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ପ୍ର .କରି. 1:4-7)ମାତ୍ର େସମାେନଅପରିପ ଏବଂ
ଅନାି କ ଥିେଲ (ପ୍ର .କରି. 3:1-4), େତଣୁ ମ ଳୀର ପାପ ସ କର୍ ୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ
କିପରି ଭାବେର ସମାଧାନ କରିପାରିେବ, େସଥିପାଇଁ ପାଉଲ ଏକ ଉ ମ ଆଦଶର୍
ପ୍ର ଦାନ କରିଥିେଲ। ମ ଳୀେର ଦଳେଭଦ ଏବଂ ସମ ପ୍ର କାରର ବ୍ୟଭିଚାରକୁ
ଉେପକ୍ଷା ନକରି େସପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଭାବେରସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସି ଧାସଳଖସମାଧାନକେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସୀମାନ ର ଆଚରଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1-9
2. କରି ୀୟ ମ ଳୀେର ଦଳେଭଦ — 1:10-4:21
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3. େନୖତିକ ମତା ର — 5:1-6:20
4. ବିବାହ ସ କ ତ ନୀତି — 7:1-40
5. େପ୍ର ରିତମାନ ଶିକ୍ଷାର ତ ତା — 8:1-11:1
6. ଉପାସନା ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା — 11:2-34
7. ଆି କ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ — 12:1-14:40
8. ପୁନରୁ ାନ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା — 15:1-16:24

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଆହୂ ତ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ଓ ଭ୍ର ାତା

େସାି ନା, 2 କରି ସହରେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ; େଯଉଁମାେନ
ସବର୍ ତ୍ର , େସମାନ ଓ ଆ ମାନ ାନେର, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , େସ ସମ ସହିତ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ପବିତ୍ର ୀକୃତ ଓ
ଆହୂ ତ ସାଧୁ େଯ ତୁ େ ମାେନ, 3ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି େହଉ।

ଖ୍ର ୀ ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ
4 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ,

େସଥିନିମେ ମୁଁ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି,
5କାରଣତାହା ଠାେର ସମ ବିଷୟେର, ବିେଶଷତଃ ସମ ପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷାଦାନେର
ଓ ସମ ପ୍ର କାର ଜ୍ଞାନେର ତୁ େ ମାେନ ଧନବାନ େହାଇଅଛ; 6 ଏହି ପ୍ର କାେର
ଖ୍ର ୀ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ି ରୀକୃତ େହାଇଅଛି। 7 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ପ୍ର କାଶ ନିମେ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଇ େକୗଣସି
ଅନୁଗ୍ର ହଦାନର ଊଣା ପଡ଼ୁ ନାହଁ; 8 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଦିବସେର
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଅନି ନୀୟ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ େସ ତୁ ମାନ ୁ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ି ର ରଖିେବ। 9ଈଶ୍ବ ର ବି ,ଯାହା ାରା ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ , ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର ସହଭାଗିତା ନିମେ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ।

ମ ଳୀେର ବିଭାଜନ
10 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ

ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଏକ କଥା କୁହ, ଆଉ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଦଳେଭଦ ନ ହୁ ଏ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଏକ ମନେର ଓ
ଏକ ବିଚାରେର ସି ଳିତ ହୁ ଅ। 11 କାରଣ, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଖ୍ଳ ୟୀ
ପରିଜନ ଠାରୁ ତୁ ମାନ ସ େର େମାʼ ନିକଟେର ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଇଅଛି େଯ,
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାଦବିବାଦ ଅଛି। 12 େମାʼ କଥାର ଭାବ ଏହି, ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି କହି , ମୁଁ ପାଉଲ ର, େକହି େକହି କହି , ମୁଁ ଆପ ର,
େକହି େକହି କହି , ମୁଁ େକୖଫା ର, ଆଉ େକହି େକହି କହି , ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ର।
13 ଖ୍ର ୀ କି ବିଭ େହାଇଅଛି ? ତୁ ମାନ ନିମେ କି ପାଉଲ କଶେର
ହତ େହାଇଥିଲା? କି ା ତୁ େ ମାେନ କି ପାଉଲ ନାମେର ବାି ଜିତ େହାଇଥିଲ?
14କାେଳତୁ େ ମାେନ େମାହରନାମେରବାି ଜିତ େହାଇଅଛ େବାଲି େକହି କହିବ,
15ଏଥିପାଇଁ କ୍ର ୀ ଓ ଗାୟ ବିନା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରଆଉକାହାରିକୁ ବାି େଦଇ
ନାହିଁ େବାଲି ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 16ଆଉ ି ଫାନ ପରିଜନ ୁ ମଧ୍ୟ
ବାି େଦଇଅଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବାି େଦଇଅଛି େବାଲି େମାହର
ମେନ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। 17 କାରଣ ଖ୍ର ୀ େମାେତ ବାି େଦବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ
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କରିନାହଁାି , ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ; ତାହା
ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼ ରେର ନୁେହଁ, କାେଳ କଶେର ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟ ବ୍ୟଥର୍ ହୁ ଏ।

ଈଶ୍ବ ର ଶି ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ଖ୍ର ୀ
18 କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ର ା େହଉଥିବା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କଶର କଥା ମୂଖର୍ ତା

ମାତ୍ର , କି ୁ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହଉଥିବା ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଶି ଅେଟ।
19 େଯଣୁ ଏହା େଲଖାଅଛି,
“ଆେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ର ଜ୍ଞାନ ନ କରିବା,

ଆଉ ବୁି ମାନମାନ ର ବୁି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବା।”
20 ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁ? ଶା ୀ କାହିଁ? ଏହି ଯୁଗର ତାକ କ କାହିଁ? ଈଶ୍ବ ର

କି ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଖର୍ ତା େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି ନାହାି ? 21 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
ଜ୍ଞାନ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଥିେଲ େହଁ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ାରା ଈଶ୍ବ ର ୁ ନ ଜାଣିବାରୁ
ପ୍ର ଚାରିତ ପ୍ର ସ ର ମୂଖର୍ ତା ାରା ବି ାସୀମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର
ସ ୁ େହେଲ। 22 କାରଣ ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଚି େଲାଡ଼ି , ଆଉ ଗ୍ର ୀକ୍ ମାେନ ଜ୍ଞାନ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , 23 କି ୁ ଆେ ମାେନ କଶେର ହତ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଚାର କରୁ , େସ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ବି ରୂ ପ ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ମୂଖର୍ ତା ରୂ ପ,
24 କି ୁ ଯିହୁ ଦୀ େହଉ ବା ଗ୍ର ୀକ୍ େହଉ, େଯଉଁମାେନ ଆହୂ ତ, େସମାନ ନିମେ
ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଶି ଓ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନ ରୂ ପ ଅଟି । 25 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ମୂଖର୍ ବିଷୟ
ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନପୂ ର୍ , ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଦୁବର୍ ଳ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର
ବଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ। 26 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ଆ ାନ
ବିଷୟ ଭାବି େଦଖ, ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାେର ଅେନକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅେନକ କ୍ଷମତାପ
ବା ଅେନକ କୁଳୀନଆହୂ ତ େହାଇନାହାି ; 27 କି ୁ େଯପରି େକୗଣସି ମ ର୍ ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର
ଛାମୁେର ଗବର୍ ନ କେର, 28 ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ ଲ ା େଦବା ନିମେ
ଜଗତର ମୂଖର୍ ମାନ ୁ ମେନାନୀତକେଲ, ପୁଣି,ବଳବାନମାନ ୁ ଲ ା େଦବା ନିମେ
ଈଶ୍ବ ର ଜଗତର ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ, 29ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକୁ୍ଷେର
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, େସ ସବୁକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଜଗତର ନୀଚ ଓ ତୁ
େଲାକମାନ ୁ , ହଁ, ନଗଣ୍ୟ େଲାକମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ। 30 କି ୁ ତାହା େହତୁ
ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଛ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆ ମାନ ନିମେ
ଜ୍ଞାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଧାମ କତା, ପବିତ୍ର ତା ଓ ମୁି - ରୂ ପ େହାଇଅଛି । 31 ଅତଏବ,
େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯ ଦପର୍ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦପର୍ କରୁ ।”

2
କଶବି ଖ୍ର ୀ ବିଚାର

1 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିଲି,
େସେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ ତ ବ ୃତା କି ା ଜ୍ଞାନର ଉୃ ତା ସହିତ େଯ
ତୁ ମାନ ନିକଟେରପ୍ର ଚାର କରିଥିଲି,ତାହା ନୁେହଁ। 2କାରଣଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ଅଥର୍ ାତ୍ 
କଶେର ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିନା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟ ନ
ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମନ କଲି। 3 ପୁଣି, ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳତା, ଭୟ ଓ ମହାକ ସହ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଥିଲି; 4 ତୁ ମାନ ବି ାସ େଯପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଉପେର ାପିତ ନ
େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ଶି ଉପେର ାପିତ ହୁ ଏ, 5 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଶିକ୍ଷା ଓ େମାହର
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ପ୍ର ଚାର,ଜ୍ଞାନରମେନାହରବାକ୍ୟଯୁ ନ େହାଇପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େରପ୍ର ମାଣଯୁ
େହାଇଥିଲା।

ଆ ା ର ଜ୍ଞାନ
6ତଥାପି ଆେ ମାେନ ପରିପ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ , କି ୁ

ତାହା ଏହି ଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ନୁେହଁ କି ା ଏହି ଯୁଗର ନ କ େନତାମାନ ଜ୍ଞାନ ନୁେହଁ,
7ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ନିଗୂଢ଼ତ ରୂ ପ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁ ଅଛୁ େସହି ଗୁ
ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ େଗୗରବ ନିମେ ଜଗତର ପୂେବର୍ ନିରୂ ପଣ କରିଥିେଲ।
8 ଏହି ଯୁଗର େନତାମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ତାହା ଜାଣି ନାହାି , କାରଣ ଯଦି
େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଥାଆେ , େତେବ େଗୗରବମୟ ପ୍ର ଭୁ ୁ କଶେର
ହତ କରି ନ ଥାଆେ ; 9 କି ୁ େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ଚକୁ୍ଷ ଯାହା େଦଖି ନାହିଁ,

କ ର୍ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ,
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃ ଦୟେର ଯାହା ଜାତ େହାଇ ନାହିଁ,

େଯ ସମ ବିଷୟ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା େପ୍ର ମକାରୀ େଲାକମାନ ନିମେ ପ୍ର ୁତ
କରିଅଛି ।”

10 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ନିମେ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା େସ ସମ ପ୍ର କାଶ
କରିଅଛି େଯଣୁ େସହି ଆ ା ସମ ବିଷୟ, ହଁ, ଈଶ୍ବ ର ର ଗଭୀର ବିଷୟସବୁ
ଅନୁସ ାନକରି । 11କାରଣମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟସବୁ ମନୁଷ୍ୟଠାେର ଥିବା ଆ ା ବିନା
ଆଉ କିଏ ଜାେଣ? େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟସବୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ବିନା
ଆଉ େକହି ଜାେଣ ନାହିଁ। 12 େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର
ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେ ମାେନ ଜାଣି ପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ
ଜଗତର ଆ ା ନ ପାଇ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ପାଇଅଛୁ। 13 େସହି ସମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ
ଆେ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ାରା ବାକ୍ୟେର କହି ନ ଥାଉ, ମାତ୍ର ଆି କ
ବିଷୟସବୁ ଆି କ ବିଷୟ ାରା ବୁଝାଇ ଆ ା ାରା ଶିକି୍ଷତ ବାକ୍ୟେର କହିଥାଉ।
14 କି ୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ର ହଣ କେର ନାହିଁ,
କାରଣ େସହିସବୁ ତାହା ନିକଟେର ମୂଖର୍ ତା, ପୁଣି, େସ େସହିସବୁ ବୁଝି ପାେର ନାହିଁ,
େଯଣୁ େସହିସବୁକୁ ଆି କ ଭାବେର ବିଚାର କରାଯାଏ। 15ମାତ୍ର େଯ ଆି କମନା,
େସ ସମ ବିଷୟ ବିଚାର କେର, ତଥାପି େକହି ତାହାର ବିଚାର କେର ନାହିଁ।
16 େଯପରି ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“କାରଣ, କିଏ ପ୍ର ଭୁ ମନ ଜାଣିଅଛି େଯ,

େସ ତାହା ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାେର?”
କି ୁ ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ମନ ପାଇଅଛୁ।

3
ମ ଳୀେର ବିଭାଜନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଆି କମନା େଲାକ ୁ କହିଲା ପରି ତୁ ମାନ ୁ କହି
ପାରିଲି ନାହିଁ, କି ୁ ଶାରୀରିକମନା େଲାକ ୁ ଓ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଶିଶୁମାନ ୁ କହିଲା
ପରି ତୁ ମାନ ୁ କହିଲି। 2 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଦୁ ପାନ କରାଇ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ େଦଲି
ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ନ ଥିଲ, ଆଉ ଏେବ
ମଧ୍ୟ ସମଥର୍ େହାଇ ନାହଁ, 3 େଯଣୁ, ଏପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଶାରୀରିକ ଅଟ।
କାରଣ େଯେତେବେଳତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରଈଷର୍ ା ଓ ବିବାଦରହିଅଛି,ତୁ େ ମାେନ
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କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଅନୁସାେର କି ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁ?
4 େଯେହତୁ େଯେତେବେଳ ଜେଣ କୁେହ, ମୁଁ ପାଉଲ ର, ପୁଣି, ଆଉ ଜେଣ କୁେହ,
ମୁଁ ଆପ ର, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ? 5ଆପ କିଏ?
ପାଉଲବା କିଏ? େସମାେନ ତ େସବକମାତ୍ର , େଯଉଁମାନ ାରା,ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ପ୍ର ଭୁ
େଯପରି େଦଇଅଛି , ତଦନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରିଅଛ। 6 ମୁଁ େରାପଣ
କରିଅଛି, ଆପ ଜଳ େସଚନ କରିଅଛି , କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବୃ ି ସାଧନ କରିଅଛି ।
7 ଅତଏବ, େଯ େରାପଣ କେର କି ା େଯ ଜଳ େସଚନ କେର, େସ କିଛି ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ବୃ ି ସାଧନ କରି େଯ ଈଶ୍ବ ର, େସ ସାର। 8 େଯ େରାପଣ କେର ଓ େଯ
େସଚନ କେର, େସ ଦୁେହଁ ଏକ, କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ପରିଶ୍ର ମ ଅନୁସାେର
ନିଜର ପୁର ାର ପାଇବ। 9 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସହକମର୍ ୀ ତୁ େ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର େକ୍ଷତ୍ର , ଈଶ୍ବ ର ଗୃହ। 10 େମାେତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ
ଅନୁସାେର ମୁଁ ଜେଣ ବୁି ମାନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକାରୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଭି ି ମୂଳ ାପନ କେର,
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ତାହା ଉପେର ନିମର୍ ାଣ କେର। କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ଉପେର
କିପରି ନିମର୍ ାଣ କେର, େସ ସ େର ସାବଧାନ େହଉ। 11କାରଣ େଯଉଁ ଭି ି ମୂଳ
ାପିତ େହାଇଅଛି,ତାହା ବ୍ୟତୀତଅନ୍ୟ ଭି ି ମୂଳ େକହି ାପନକରିପାେରନାହିଁ,
େସହି ଭି ି ମୂଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ । 12 କି ୁ ଯଦି େକହି େସହି ଭି ି ମୂଳ ଉପେର ସୁନା,
ରୂ ପା, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ େଦଇ ନିମର୍ ାଣ କେର, 13ତାହାେହେଲ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର କମର୍ କି ପ୍ର କାର, ତାହା ପ୍ର କାଶ ପାଇବ, କାରଣ େସହି ଦିନ ତାହା
ପ୍ର କାଶ କରିବ, େଯଣୁ େସହି ଦିନ ଅି ସହିତ ପ୍ର କାଶିତ େହବ, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକର କମର୍ କି ପ୍ର କାର, େସହି ଅି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। 14 େଯ ଯାହା ନିମର୍ ାଣ
କରିଅଛି, ତାହାର େସହି କମର୍ ଯଦି ରହିବ, େତେବ େସ ପୁର ାର ପାଇବ; 15ଯଦି
କାହାରି କମର୍ େପାଡ଼ିଯିବ, ତାହାର କ୍ଷତି େହବ, ତଥାପି େସ ନିେଜ ରକ୍ଷା ପାଇବ,
କି ୁ ତାହା ଅି ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କଲା ପରି େହବ। 16 ତୁ େ ମାେନ କି ଜାଣ
ନାହିଁ େଯ, ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର, ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ତୁ ମାନ
ଅ ରେର ବାସ କରି ; 17 ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରକୁ ନ କେର,
େତେବ ଈଶ୍ବ ର ତାହାକୁ ନ କରିେବ କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର ପବିତ୍ର , େସହି
ମ ି ର ତୁ େ ମାେନ। 18 େକହି ଆପଣାକୁ ପ୍ର ବ ନା ନ କରୁ । ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ
ଏହି ଯୁଗେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ
େସ େଯପରି ଜ୍ଞାନୀ େହାଇପାେର, ଏଥିପାଇଁ େସ ମୂଖର୍ େହଉ। 19 କାରଣ ଏହି
ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ମୂଖର୍ ତା। େଯଣୁ ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“େସ ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ େସମାନ ର ଧୂ ର୍ ତାେର ଧରି ,” 20 ପୁନ , “ଜ୍ଞାନୀମାନ ର
ତକର୍ ବିତକର୍ ଅସାର େବାଲି ପ୍ର ଭୁ ଜାଣି ।” 21 ଅତଏବ, େକହି ମନୁଷ୍ୟଠାେର ଗବର୍
ନ କରୁ ; 22 କାରଣ ସମ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ର ପାଉଲ କୁହ କି ଆପ କୁହ କି
େକୖଫା କୁହ, ଜଗତ କୁହ କି ଜୀବନ କୁହ କି ମରଣ କୁହ, ବ ର୍ ମାନ ବିଷୟ କୁହ କି
ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ କୁହ, ସମ ହିଁତୁ ମାନ ର, 23ଏବଂ ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ର,
ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ର।

4
େପ୍ର ରିତମାନ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
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1 େଲାେକ ଆ ମାନ ୁ ଖ୍ର ୀ ର ପରିଚାରକ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ତ ର
ଭ ାରଘରିଆ େବାଲି ମେନ କର ୁ। 2ଆଉ,ଭ ାରଘରିଆ ବିଷୟେର ଏହା ନିତା
ଆବଶ୍ୟକ, େଯପରି େସ ବି େଦଖାଯାଏ। 3 କି ୁ ତୁ ମାନ ାରା କି ା େକୗଣସି
େଲୗକିକ ବିଚାରସଭା ାରା ବିଚାରିତ େହବା େମାʼ ପକ୍ଷେର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ,
ଏପରିକି ମୁଁ ନିେଜ ସୁ ା ନିଜର ବିଚାର କେର ନାହିଁ। 4କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ବିରୁ େର
କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଥିେର ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହାଇ ନାହିଁ
କି ୁ େଯ େମାହର ବିଚାର କରି , େସ ପ୍ର ଭୁ । 5 େତଣୁ, ସମୟର ପୂେବର୍ ପ୍ର ଭୁ
ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ େସ ଅ କାରର ଗୁ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେଲାକେର େଦଖାଇେବ, ପୁଣି, ହୃ ଦୟର ସଂକ ସମ ପ୍ର କାଶ
କରିେବ େସେତେବେଳ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପ୍ର ଶଂସା ପାଇବ। 6 େହ
ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ଶିକ୍ଷା ନିମେ ଏହିସବୁ କଥା େମାʼ ନିଜକୁ ଓ ଆପ ୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୃ ା େଦଲି, େଯପରି ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି, ତାହା ଅତିକ୍ର ମ କର ନାହିଁ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର, ପୁଣି, େଯପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକହି ଜଣକର ସପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ବିପକ୍ଷ େହାଇ ଗବର୍ ୀ ନ ହୁ ଅ। 7 କାରଣ
କିଏ ତୁ କୁ େଶ୍ର କରିଅଛି? ଆଉ, ଯାହା ତୁ େ ଦାନ ରୂ େପ ପାଇ ନାହଁ, ଏପରି
ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ତାହା ଦାନ ରୂ େପ ପାଇଅଛ, େତେବ
ତାହା ଦାନ ରୂ େପ ପାଇ ନ ଥିଲା ପରି କାହିଁକି ଗବର୍ କରୁ ଅଛ? 8ଇତିମଧ୍ୟେର
ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ପରିତୃ େହାଇଗଲଣି? ଇତିମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
ଧନବାନ େହାଇଗଲଣି? ଆ ମାନ ବିନା ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ରାଜା େହାଇଅଛ?
ହଁ, ତୁ େ ମାେନ ରାଜା େହାଇଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥାଆ ା, େଯପରି ଆେ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ସହିତ ରାଜ କରିପାରିଥାଆ ୁ। 9 କାରଣ େମାହର ମେନ
ହୁ ଏ, ଆେ ମାେନ େଯ େପ୍ର ରିତ, ଆ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତୁ ୍ୟମୁଖେର ସମପ ତ
ସବର୍ େଶଷର େଲାକମାନ ସଦୃଶ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ କରିଅଛି , େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ଜଗତ,
ଦୂତ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିକଟେର େକୗତୁ କର ବିଷୟ େହାଇଅଛୁ। 10ଆେ ମାେନ
ଖ୍ର ୀ ନିମେ ମୂଖର୍ , କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବୁି ମାନ; ଆେ ମାେନ
ଦୁବର୍ ଳ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ; ତୁ େ ମାେନ େଗୗରବପ୍ର ା , କି ୁ ଆେ ମାେନ
ଅନାଦୃତ। 11 ଏ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଆେ ମାେନ କୁ୍ଷଧିତ ଓ ତୃ ଷିତ, ବ ହୀନ ଓ
ପ୍ର ହାରିତ େହଉଅଛୁ, ପୁଣି, ନିରାଶ୍ର ୟ େହାଇ ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ 12 ହ େର କମର୍
କରି ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ, ନି ି ତ େହାଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରୁ ଅଛୁ, ତାଡ଼ନା ପ୍ର ା େହାଇ
ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛୁ, 13 ଅପବାଦିତ େହାଇ ମିଳନର କଥା କହୁ ଅଛୁ; ଏପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା
ଆେ ମାେନ ଜଗତର ଆବଜର୍ ନା, ସମ ର କଳ ରୂ ପ େହାଇଅଛୁ।

େଚତାବନୀ
14 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଲ ା େଦବା ନିମେ ଏହି ସମ ବିଷୟ େଲଖୁ ନାହିଁ, କି ୁ

େମାହର ପି୍ର ୟ ସ ାନ େବାଲି ମେନ କରି ତୁ ମାନ ୁ େଚତନା େଦବା ନିମେ
ଏହି ସମ େଲଖୁଅଛି। 15 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର
ଦଶ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଥାଆେ , ତଥାପି ତୁ ମାନ ର ଅେନକ ପିତା ନାହାି ;
କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସୁସମାଚାର ାରା ଜନ୍ମ େଦଇଅଛି।
16 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କେର, ତୁ େ ମାେନ େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ।
17 ଏଥିସକାେଶ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ତୀମଥି ୁ ପଠାଇଅଛି, େସ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର
େମାହର ପି୍ର ୟ ଓ ବି ସ ାନ; େଯପରି ମୁଁ ସବର୍ ତ୍ର ସମ ମ ଳୀେର ଶିକ୍ଷା
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େଦଇଥାଏ, େସହିପରି େସ ତୁ ମାନ ୁ େମାହର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଆଚରଣ ସମ ରଣ
କରାଇେବ। 18 ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ େବାଲି ମେନକରି େକହି େକହି
ଗବର୍ େର ପୂ ର୍ େହାଇଅଛି । 19 କି ୁ ଯଦି ପ୍ର ଭୁ ଇ ା କରି , ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ଶୀଘ୍ର ଆସି ବି; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଗବର୍ କରୁ ଅଛି , େସମାନ ର ବାକ୍ୟ ନୁେହଁ, କି ୁ
ଶି ବୁଝିେନବି! 20କାରଣଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶି େର ପ୍ର କାଶ
ପାଏ। 21 ତୁ ମାନ ର ଇ ା କଅଣ? ମୁଁ େବତ େଘନି ତୁ ମାନ ପାଖକୁ ଆସି ବି
ନା େପ୍ର ମ ଓ ମୃଦୁତାର ଆ ା େଘନି ଆସି ବି?

5
ମ ଳୀର କଳୁଷତା-ବ୍ୟଭିଚାର

1 ପ୍ର କୃତେର ଶୁଣାଯାଉଅଛି େଯ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ଆଉ
ଏପରିବ୍ୟଭିଚାର,ଯାହାକି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁ ା ହୁ ଏ ନାହିଁ,ଏପରିକି
ଜେଣ ଆପଣା ପିତାର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ରଖିଅଛି। 2 ପୁଣି, େଯ ଏହି କମର୍ କରିଅଛି, େସ
େଯପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରାଯାଏ, ଏଥିନିମେ େଶାକା ର୍ ନ େହାଇ
ବରଂ କି ଗବର୍ କରୁ ଅଛ? 3 କି ୁ ମୁଁ ଶରୀରେର ଅନୁପି ତ େହେଲ ସୁ ା ଆ ାେର
ଉପି ତ ଥାଇ, େଯ ଏହି ପ୍ର କାର କମର୍ କରିଅଛି, ଉପି ତ ଥିଲା ପରି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ନାମେର ତାହାର ବିଚାର କରିସାରିଅଛି, 4 ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ ମାେନ ଓ େମାହର ଆ ା
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଶି ସହକାେର ସମେବତ େହାଇ ଏହା ି ର କରିଅଛୁ
େଯ, 5 ଏପରି େଲାକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମେ ଶୟତାନର ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବା ଉଚିତ, େଯପରି ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେର ତାହାର ଆ ା ରକ୍ଷା ପାଇ ପାେର।
6 ତୁ ମାନ ର ଏପରି ଗବର୍ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। ତୁ େ ମାେନ କି ଜାଣ ନାହିଁ
େଯ, ଅ ଖମୀର ସମ ମଇଦା ପି ୁଳାକୁ ଖମୀରମୟ କରିଦିଏ? 7 ତୁ େ ମାେନ
ତ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େଲାକ, ଏଣୁ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ନୂଆ ପି ୁଳା େହାଇପାର,
ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁ ଣା ଖମୀର ବାହାର କରିପକାଅ; କାରଣ ଆ ମାନ ନି ାର ପବର୍ ର
େମଷଶାବକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ , ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ େହାଇଅଛି । 8 ଅତଏବ ଆସ,
ଆେ ମାେନ ପୁରାତନ ଖମୀର କିଅବା ଦୁ ତା ଓ କୁକମର୍ ରୂ ପ ଖମୀର ାରା ପବର୍
ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟରୂ ପ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ାରା ପବର୍ ପାଳନ
କରୁ । 9 ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନ ସହିତ ସ କର୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େମାହର
ପତ୍ର େର େଲଖିଥିଲି; 10 ଏହି ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନେଲାଭୀ କି ପରଦ୍ର ବ୍ୟ
ଲୁ ନକାରୀ କି ପ୍ର ତିମାପୂଜକମାନ ସହିତ େଯ ଆେଦୗ ସ କର୍ ନ ରଖିବ, ତାହା
ନୁେହଁ; ତାହାେହେଲ ତୁ ମାନ ୁ ଜଗତରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; 11 କି ୁ େମାହର
େଲଖିବାର ଭାବ ଏହା ଥିଲା େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଭ୍ର ାତା େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହାଇ
ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନେଲାଭୀ କି ପ୍ର ତିମାପୂଜକ କି ନି କ କି ମତୁ ଆଳ କି ପରଦ୍ର ବ୍ୟ
ଲୁ ନକାରୀ ହୁ ଏ, େତେବ ଏପରି େଲାକ ସହିତ ସ କର୍ ରଖ ନାହିଁ, ପୁଣି, ତାହା
ସା େର େଭାଜନ ସୁ ା କର ନାହିଁ। 12କାରଣ ମ ଳୀ ବାହାର େଲାକମାନ ର
ବିଚାର କରିବାେର େମାହର କଅଣ ଅଛି? ମ ଳୀ ଭିତେର େଯଉଁମାେନ ଅଛି ,
େସମାନ ର ବିଚାର କି ତୁ େ ମାେନ କର ନାହିଁ? 13 କି ୁ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର
ଅଛି , େସମାନ ବିଚାରଈଶ୍ବ ରକରିେବ। େସହି ଦୁ େଲାକକୁତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାର କରିଦିଅ।
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6
ଭାଇମାନ ବିରୁ େର ମକ ମା

1 ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବିରୁ େର କଥା ଥିେଲ େସ କି
ବିଚାର ନିମେ ସାଧୁମାନ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଧାମ କମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ସାହସ କେର? 2 ଅବା ସାଧୁମାେନ େଯ ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ, ଏ କଥା
କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁ ମାନ ାରା ବିଚାରିତ ହୁ ଏ,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ କି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ?
3 ଆେ ମାେନ େଯ ଦୂତମାନ ର ବିଚାର କରିବା, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ
ନାହିଁ? 4 େତେବ ଐହିକ ଜୀବନର କଥା ବା କଅଣ? ଅତଏବ, ଯଦି ବିଚାର
ନିମେ ତୁ ମାନ ର ଐହିକ ଜୀବନ ସ ୀୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ଥାଏ, େତେବ
ମ ଳୀେର େଯଉଁମାେନ ନଗଣ୍ୟ, େସମାନ ୁ କଅଣ ବିଚାର କରିବା ନିମେ ନିଯୁ
କର? 5 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଲ ା କରାଇବା ପାଇଁ ଏହା କହୁ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟେର
ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମଥର୍ , ଏପରି କଅଣ ଜେଣ େବାଲି ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ପ୍ର କୃତେର
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନାହିଁ? 6 ମାତ୍ର ଜେଣ ବି ାସୀ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ବି ାସୀ
ଭାଇ ବିରୁ େର ବିଚାରାଳୟେର ଅଭିେଯାଗ କେର, ତାହା ପୁଣି, ଅବି ାସୀମାନ
ନିକଟେର! 7 ତୁ େ ମାେନ େଯ ପର ର ବିରୁ େର ବିଚାରାଳୟେର ଅଭିେଯାଗ
କରୁ ଅଛ, େସଥିେର ତୁ େ ମାେନ ନିତା େଦାଷୀ। ବରଂ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ ସହୁ
ନାହଁ? ବରଂ କାହିଁକି କ୍ଷତି ଅ ୀକାର କରୁ ନାହଁ? 8 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ
ନିେଜ ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତି କରୁ ଅଛ, ପୁଣି, ତାହା ଭାଇମାନ ପ୍ର ତି କରୁ ଅଛ। 9 ଅବା,
ଅଧାମ କମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ, ଏହା କି
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ର ା ହୁ ଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ର ତିମାପୂଜକ କି
ପାରଦାରିକ କି ୀବତ୍ ଆଚାରୀ 10 କି ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ କି େଚାର କି ଧନେଲାଭୀ
କି ମତୁ ଆଳ କି ନି କ କି ପରଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁ ନକାରୀ, ଏମାେନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର
ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ। 11ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଏହି ପ୍ର କାର
ଥିଲ; କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଓ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା
ତୁ େ ମାେନ େଧୗତ େହାଇଅଛ, ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଅଛ ଓ ଧାମ କ େବାଲି ଗଣିତ
େହାଇଅଛ।

ବ୍ୟଭିଚାରଠାରୁ ପଳାୟନ
12ସମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାହର ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ ସମ ବିଷୟ

ହିତଜନକ ନୁେହଁ। ସମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାହର ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ
ମୁଁ େକୗଣସି ବିଷୟର ବଶୀଭୂ ତ େହବି ନାହିଁ। 13 ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମେ , ପୁଣି,
ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଉଭୟକୁ େଲାପ କରିେବ। ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର
ନିମେ ନୁେହଁ, କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ନିମେ , ଆଉ ପ୍ର ଭୁ ଶରୀର ନିମେ ; 14ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଭୁ ୁ
ଉଠାଇେଲ, ପୁଣି,ଆପଣାଶି ାରାଆ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟଉଠାଇେବ। 15ତୁ ମାନ
ଶରୀର େଯ ଖ୍ର ୀ ଅ ରୂ ପ, ଏହା କି ଜାଣ ନାହିଁ? େତେବ ମୁଁ କଅଣ ଖ୍ର ୀ
ଅ େଘନିଯାଇ େବଶ୍ୟାର ଅ କରିବି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 16 କି ା
େଯ େବଶ୍ୟା ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଏ, େସ ତାହା ସହିତ ଏକ ଶରୀର ହୁ ଏ, ଏହା କି
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? କାରଣ ଉ ଅଛି, “େସ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ।”
17 କି ୁ େଯ ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ସଂଯୁ ହୁ ଏ, େସ ତାହା ସହିତ ଏକ ଆ ା ହୁ ଏ।
18 ବ୍ୟଭିଚାରଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଯେକୗଣସି ପାପ କେର, ତାହା
ଶରୀରରବହିଭର୍ୂ ତ; କି ୁ େଯବ୍ୟଭିଚାରକେର, େସଆପଣା ନିଜଶରୀର ବିରୁ େର
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ପାପ କେର। 19 ଅବା ତୁ ମାନ ଶରୀର େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା ତୁ ମାନ ର
ଅ ବର୍ ାସୀ ପବିତ୍ର ଆ ା ମ ି ର, ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
ନିେଜ ନିଜର ନୁହଁ; 20 ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ବିେଶଷ ମୂଲ୍ୟେର କିଣିଅଛି ; ଏଣୁ
ତୁ ମାନ ଶରୀରେର ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ପ୍ର କାଶ କର।

7
ବିବାହ ସ କର୍ ୀୟ ନିୟମ

1 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ େଲଖିଅଛ, େସହି ସବୁର ଉ ର ଏହି,
ୀେଲାକକୁ ଶର୍ ନ କରିବା ପୁରୁ ଷ ପକ୍ଷେର ଭଲ; 2 କି ୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଭୟ େହତୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷର ନିଜର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥାଉ, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀର ନିଜର ାମୀ ଥାଉ।
3 ାମୀ ୀକୁ ତାହାର ପ୍ର ାପ୍ୟ େଦଉ, ପୁଣି, େସହି ପ୍ର କାେର ମଧ୍ୟ ୀ ାମୀକୁ
ତାହାର ପ୍ର ାପ୍ୟ େଦଉ। 4ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଆପଣା ଶରୀର ଉପେର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କି ୁ
ାମୀର ଅଛି; େସହି ପ୍ର କାେର ମଧ୍ୟ ାମୀର ଆପଣା ଶରୀର ଉପେର ଅଧିକାର
ନାହିଁ, କି ୁ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଅଛି। 5 ପର ରକୁ ବି ତ ନ କର; େକଜାଣି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ନିମେ ଅବକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଏକ ପରାମଶର୍ େହାଇ ଅ କାଳ ପୃଥକ
ରହି ପାର; ଆଉ, ତୁ ମାନ ଇ ି ୟ ଦମନ ଅଭାବ େହତୁ ଶୟତାନ େଯପରି
ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର ଏକତ୍ର ହୁ ଅ। 6 କି ୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଲା ପରି ନ କହି ପରାମଶର୍ େଦଲା ପରି ଏହା କେହ। 7 ତଥାପି, େଯପରି ସବୁ
େଲାକ େମାହରି ପରି ହୁ ଅି , ଏହା େମାହର ଇ ା। ମାତ୍ର େକହି ଏପ୍ର କାର, େକହି
େସପ୍ର କାର, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଦାନ ପାଇଅଛି। 8 କି ୁ ମୁଁ ଅବିବାହିତ
ଓ ବିଧବାମାନ ୁ କେହ, େସମାେନ େମାʼ ପରି ରହିେଲ େସମାନ ପକ୍ଷେର ଭଲ।
9ମାତ୍ର ଯଦି େସମାେନଇ ି ୟ ଦମନକରି ନ ପାରି , େତେବ ବିବାହ କର ୁ କାରଣ
କାମାନଳେର ଦ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବିବାହ କରିବା ଭଲ। 10 କି ୁ ବିବାହିତମାନ ୁ
ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଏ, ମୁଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅି ,ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆପଣା ାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
ନ କରୁ , 11 (କି ୁ ଯଦି େସ ାମୀଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଆଉ ବିବାହ ନ
କରୁ , ଅଥବା ଆପଣା ାମୀ ସହିତ ମିଳିତ େହଉ), ପୁଣି, ାମୀ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 12 କି ୁ ଅନ୍ୟ ସମ ୁ ମୁଁ କେହ (ପ୍ର ଭୁ କହି ନାହିଁ), ଯଦି
େକୗଣସି ଭାଇର ଅବି ାସି ନୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥାଏ,ଆଉ େସ ତାହାର ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ
ସ ତ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ େସ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 13 ପୁଣି, େଯଉଁ ୀର
ଅବି ାସୀ ାମୀ ଥାଏ, ଆଉ େସ ତାହାର ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ସ ତ ହୁ ଏ, େସ
ଆପଣା ାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 14 କାରଣ ଅବି ାସୀ ାମୀ ବି ାସୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା
େହତୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଇଅଛି, ଆଉ ଅବି ାସି ନୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା ବି ାସୀ ାମୀ େହତୁ ପବିତ୍ର
କରାଯାଇଅଛି; ତାହା ନ େହେଲ ତୁ ମାନ ସ ାନମାେନ ଅଶୁଚି ହୁ ଅେ , କି ୁ
ଏେବ େସମାେନ ପବିତ୍ର । 15 ତଥାପି ଯଦି ଅବି ାସୀ ପୃଥକ୍ େହବାକୁ ଇ ା କେର,
େତେବ େସ ପୃଥକ୍ େହଉ; ଏପରି େଳ େସହି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଆବ ନୁହଁି ;
ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଆ ାନ କରିଅଛି । 16 େଯଣୁ େହ
ୀ,ତୁ େ େଯଆପଣା ାମୀର ପରିତ୍ର ାଣର କାରଣ େହବ, ଏହା କଅଣଜାଣ? କି ା
େହ ାମୀ, ତୁ େ େଯ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ପରିତ୍ର ାଣର କାରଣ େହବ, ଏହା କଅଣ
ଜାଣ?

େଯପରି ଆ ାନ େସପରି ଆଚରଣ
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17 େକବଳ ପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ େଯପରି ଦାନ ବିତରଣ କରିଅଛି , ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ
େଯଉଁ ଅବ ାେର ଆ ାନ କରିଅଛି , େସ େସହିପରି ଆଚରଣ କରୁ । ମୁଁ ସମ
ମ ଳୀେର ଏହି ପ୍ର କାର ଆେଦଶ ଦିଏ। 18 େକହି କି ସୁ ତ ଅବ ାେର ଆହୂ ତ
େହାଇଅଛି? େସ ଅସୁ ତି ପରି େଦଖାଯିବାକୁ େଚ ା ନ କରୁ । େକହି କି ଅସୁ ତ
ଅବ ାେର ଆହୂ ତ େହାଇଅଛି? େସ ସୁ ତି ନ େହଉ। 19 ସୁ ତ କିଛି ନୁେହଁ, ପୁଣି,
ଅସୁ ତ କିଛି ନୁେହଁ, େକବଳ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ସାର। 20ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
େଯଉଁ ଅବ ାେରଆହୂ ତ େହାଇଅଛି, େସ େସଥିେର ଥାଉ। 21ତୁ େ କି ଦାସ େହାଇ
ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ? ଚି ା କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯେବ ମୁ େହାଇପାର, େତେବ
ବରଂ ସୁେଯାଗ ଅବଲ ନ କର। 22କାରଣ େଯ ଦାସ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆହୂ ତ
େହାଇଅଛି, େସ ପ୍ର ଭୁ ମୁ େଲାକ; େସହି ପ୍ର କାେର େଯ ମୁ େହାଇ ଅ◌ାହୂ ତ
େହାଇଅଛି, େସଖ୍ର ୀ ଦାସ। 23ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ବିେଶଷ ମୂଲ୍ୟେର କିଣିଅଛି ,
େସଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହୁ ଅ ନାହିଁ। 24 େହ ଭାଇମାେନ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ େଯଉଁ
ଅବ ାେରଆହୂ ତ େହାଇଅଛି, େସଈଶ୍ବ ର ସହଭାଗିତାେର େସହିଅବ ାେରଥାଉ।

ଅବିବାହିତ ଓ ବିଧବା ପ୍ର ସ
25 କୁମାରୀମାନ ବିଷୟେର ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େକୗଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନାହିଁ; କି ୁ

ପ୍ର ଭୁ ଦୟାେର ବି ାସପାତ୍ର େହାଇ ନିଜରମତ େଦଉଅଛି। 26 ମୁଁ ମେନକେର େଯ,
ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଅଛି, ଆସ ଦୁ ର୍ ଶା େହତୁ େସହିପରି ରହିବା ଭଲ। 27ତୁ େ କି
ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତ ଆବ ? େତେବ ମୁ େହବା ପାଇଁ େଚ ା କର ନାହିଁ। ତୁ େ କି
ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାରୁ ମୁ ? େତେବ ଭାଯର୍ ୍ୟା ପାଇବାକୁ େଚ ା କର ନାହିଁ। 28 କି ୁ ଯଦି
ତୁ େ ବିବାହ କରିଅଛ, ତାହାେହେଲ ସୁ ା ପାପ କରି ନାହଁ; ଆଉ ଯଦି କୁମାରୀ
ବିବାହ କରିଅଛି, ତାହାେହେଲ େସ ପାପ କରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏପରି େଲାେକ
ଶରୀରେର େ ଶ େଭାଗିେବ ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େସଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଅ, ଏହା
େମାହର ଇ ା। 29 କି ୁ େହ ଭାଇମାେନ, େମାʼ କଥାର ଭାବ ଏହି, ସମୟ ଅତି
ଅ , ଏଣୁ େଯଉଁମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅଛି, େସମାେନ ଭାଯର୍ ୍ୟା ନ ଥିଲା ପରି ହୁ ଅ ୁ।
30ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େରାଦନ କରି , େସମାେନ େରାଦନ ନ କରିବା େଲାକ ପରି
ହୁ ଅ ୁ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆନ କରି , େସମାେନ ଆନ ନ କରିବା େଲାକ
ପରି ହୁ ଅ ୁ; େଯଉଁମାେନ କ୍ର ୟ କରି , େସମାେନ ଅନଧିକାରୀ େଲାକ ପରି ହୁ ଅ ୁ;
31ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଜଗତର ବିଷୟ େଭାଗ କରି , େସମାେନ େଭାଗ ନ କରିବା
େଲାକ ପରି ହୁ ଅ ୁ; କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂ ପ ପରିବ ତ େହଉଅଛି। 32 କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଚିି ତ ନ ହୁ ଅ, ଏହା େମାହର ଇ ା। େଯ ଅବିବାହିତ, େସ
କିପରି ପ୍ର ଭୁ ର ସେ ାଷପାତ୍ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟ େଘନି ଚିି ତ ହୁ ଏ;
33 କି ୁ େଯ ବିବାହିତ, େସ କିପରିଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ସେ ାଷପାତ୍ର େହବ, େସଥିପାଇଁ
େସସଂସାର ବିଷୟେଘନି ଚିି ତହୁ ଏ,ଆଉତାହାରମନ ବିଭ ହୁ ଏ। 34ଅବିବାହିତ
ୀ ଓ କୁମାରୀ ଶରୀର ଓ ଆ ାେର ପବିତ୍ର େହବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟ େଘନି
ଚିି ତ ହୁ ଅି ; କି ୁ େଯ ବିବାହିତା, େସ କିପରି ଆପଣା ାମୀର ସେ ାଷପାତ୍ର େହବ,
େସଥିପାଇଁ ସଂସାର ବିଷୟ େଘନି ଚିି ତ ହୁ ଏ। 35 ଏହି କଥା ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିଜ
ହିତ ନିମେ କହୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ୁ ବ ନେର ଆବ କରିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଶି ାଚରଣ କରି ଏକାଗ୍ର ମନେର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିବି ଥାଅ,
ଏଥିପାଇଁ କହୁ ଅଛି। 36 କି ୁ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଜ ବାଗ୍ ଦ ା
କନ୍ୟାର େଯୗବନାବ ା ଗତ େହାଇଅଛି, ଆଉ େସ ତାହା ପ୍ର ତି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର
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କରୁ ଅଛି େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ ଆବଶ୍ୟକ େବାଧ କେଲ େସ ଯାହା ଇ ା,
ତାହା କରୁ ; େସଥିେର ପାପ ନାହିଁ; େସମାେନ ବିବାହ କର ।ୁ 37 କି ୁ େଯ
ହୃ ଦୟେର ି ର ଥାଏ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା େବାଧ ନ କେର, ପୁଣି, ଯାହାର ଆପଣା
ଇ ାନୁସାେର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଥାଏ,ଆଉ େଯଆପଣା କନ୍ୟାକୁ କୁମାରୀ ରଖିବା
ନିମେ ହୃ ଦୟେର ି ର କରିଥାଏ, େସ ଭଲ କେର। 38 ଏଣୁ େଯ ଆପଣା କୁମାରୀ
କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦିଏ, େସ ଭଲ କେର, ପୁଣି, େଯ ବିବାହ ନ ଦିଏ, େସ ଆହୁ ରି ଭଲ
କେର। 39 ାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆବ ଥାଏ; କି ୁ ଯଦି ାମୀ ମୃତ,
େତେବ ଭାଯର୍ ୍ୟା ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସୀ ଯାହାକୁ ଇ ା, ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ
ାଧୀନ। 40 କି ୁ େସ ଅବିବାହିତ େହାଇ ରହିେଲ ଅଧିକ ସୁଖୀ େହବ, ଏହା େମାହର
ମତ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ପାଇଅଛି େବାଲି ମେନ କେର।

8
େଦବ ପ୍ର ସାଦ ପ୍ର ସ

1 େଦବପ୍ର ସାଦ ସ େର େମାହର ଉ ର ଏହି, ଆ ସମ ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି
େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଯାହା କହୁ ଅଛ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। ଜ୍ଞାନ ଅହ ାର
ଜନ୍ମ ାଏ, କି ୁ େପ୍ର ମରୁ ନି ା ଜାତ ହୁ ଏ। 2 ଯଦି େକହି େକୗଣସି ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନୀ
େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ ତାହାର େଯପରି ଜାଣିବା ଉଚିତ୍, େସ ଏପଯର୍ ୍ୟ
େସପରି ଜାଣି ନାହିଁ; 3 କି ୁ ଯଦି େକହି ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କେର, େସହି ଜଣ
ତାହା ପରିଚିତ। 4ଏଣୁ େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ ବିଷୟେରଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ,
ଜଗତେର େଦବତା େବାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ଈଶ୍ବ ର ବିନା ି ତୀୟ ନାହିଁ।
5 କାରଣ ଗର୍ େର େହଉ ବା ପୃଥିବୀେର େହଉ, େଯଉଁମାନ ୁ େଦବତା େବାଲି
କୁହାଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ ଥାଇ ପାରି (ଏପରି ତ ଅେନକ େଦବତା ଓ ଅେନକ
ପ୍ର ଭୁ ଅଛି ), 6ତଥାପି ଆ ମାନ ର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁ ପିତା ଠାରୁ
ସମ ବିଷୟ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ନିମେ େହାଇଅଛୁ, ପୁଣି,
ଏକମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ତାହା ାରା ସମ ବିଷୟ େହାଇଅଛି, ପୁଣି,
ତାହା ାରା ଆେ ମାେନ େହାଇଅଛୁ। 7 ତଥାପି ସମ ର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ;
କି ୁ େକେତକ େଲାକ ଏପଯର୍ ୍ୟ େଦବତା ଅଛି େବାଲି ଭାବି େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ
କରି ,ଆଉେସମାନ ର ବିେବକ ଦୁବର୍ ଳ ଥିବାରୁ କଳୁଷିତ ହୁ ଏ। 8 କି ୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
ଆ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ କି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରାଏ ନାହିଁ; େଭାଜନ ନ
କେଲ ଆ ମାନ ର କ୍ଷତି ହୁ ଏ ନାହିଁ, କି ା େଭାଜନ କେଲ ଆ ମାନ ର ଲାଭ
ହୁ ଏ ନାହିଁ। 9 କି ୁ ସାବଧାନ, କାେଳ ତୁ ମାନ ର ଏହି ଅଧିକାର ଦୁବର୍ ଳମାନ ର
ଝୁ ି ବାର କାରଣ ହୁ ଏ। 10କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ େଯ ତୁ େ , ତୁ କୁ ଯଦି େକହି ପ୍ର ତିମାର
ମ ି ରେର େଭାଜନେର ବସି ବାର େଦେଖ, େତେବ େସ ଦୁବର୍ ଳ େହାଇଥିେଲ ତାହାର
ବିେବକ କଅଣ େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ ସାହସି କ େହବ ନାହିଁ? 11 ଏଣୁ
େଯଉଁ ଦୁବର୍ ଳ ଭ୍ର ାତା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େସ ତୁ ଜ୍ଞାନ ାରା ନ
େହଉଅଛି। 12ଏହିପ୍ର କାେରଭାଇମାନ ବିରୁ େରପାପକରି ଓ େସମାନ ଦୁବର୍ ଳ
ବିେବକକୁଆଘାତକରି ତୁ େ ମାେନଖ୍ର ୀ ବିରୁ େରପାପକରୁ ଅଛ। 13ଅତଏବ
ଯଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େମାହର ଭାଇର ବି ର କାରଣ ହୁ ଏ, େତେବ େମାହର ଭାଇ
େଯପରି େମାʼ ାରା ବି ନ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦାପି ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ।
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9
େପ୍ର ରିତ ଅଧିକାର ଓ କ ର୍ ବ୍ୟ

1 ମୁଁ କଅଣ ାଧୀନ ନୁେହଁ? ମୁଁ କଅଣ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ ନୁେହଁ? ମୁଁ
କଅଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ ଦଶର୍ ନ କରି ନାହିଁ? ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାହର କୃତ କମର୍ ନୁହଁ? 2ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନ ନିକଟେର ଜେଣ
େପ୍ର ରିତ ନୁେହଁ, ତଥାପି ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଅବଶ୍ୟ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, କାରଣ
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ତୁ େ ମାେନ େମାହର େପ୍ର ରିତପଦର ମୁଦ୍ର ା ରୂ ପ। 3 େମାହର
ସମାେଲାଚକମାନ ୁ େମାହର ଉ ର ଏହି। 4 େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ କଅଣ
ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ? 5 ଅନ୍ୟ ସମ େପ୍ର ରିତ, ପ୍ର ଭୁ ଭ୍ର ାତୃ ବଗର୍ ଓ
େକୖଫା ପରି ବି ାସି ନୀ ୀ ବିବାହ କରି ସ େର େଘନି ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ କଅଣ
ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ? 6 କି ା ଜୀବିକା ନିବର୍ ାହର ପରିଶ୍ର ମ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାକୁ କଅଣ େକବଳ େମାହର ଓ ବ ର୍ ା ର ଅଧିକାର ନାହିଁ? 7 କିଏ
ନିଜ ବ୍ୟୟେର େକେବ େସୖନିକବୃ ି କେର? କିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି େସଥିର ଫଳ
େଭାଜନ ନ କେର? ଅବା କିଏ ପଶୁପଲ ପାଳନ କରି ପଲର ଦୁ ପାନ ନ
କେର? 8 ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର କଅଣ ଏହିସବୁ କଥା କହୁ ଅଛି? େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ମଧ୍ୟ କଅଣ ଏହିସବୁ କଥା କୁେହ ନାହିଁ? 9 କାରଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର
ଏହା େଲଖାଅଛି, “େବ ଳାେର ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁେର ତୁ ି ଦିଅ ନାହିଁ।”
ଈଶ୍ବ ର କଅଣ ବଳଦ ବିଷୟେର ଚି ା କରି ? 10 େସ କଅଣ େକବଳ ଆ ମାନ
ନିମେ ଏହା କହି ନାହିଁ? ହଁ ଆ ମାନ ନିମେ ଏହା ଲିଖିତ େହାଇଅଛି,
େଯପରି େଯ ଚାଷ କେର, ଆଶାେର ତାହାର ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ୍, ଆଉ େଯ
େବ ଳା ପକାଏ, ଭାଗ ପାଇବା ଆଶାେର ତାହାର େବ ଳା ପକାଇବା ଉଚିତ୍।
11 ଯଦି ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିମେ ପାରମାଥ କ ବୀଜ ବୁଣିଅଛୁ, େତେବ
ତୁ ମାନ ର ଐହିକ ଶସ୍ୟ େଛଦନ କେଲ କଅଣ ଗୁରୁ ତର ବିଷୟ? 12 ଯଦି
ଅନ୍ୟମାେନ ତୁ ମାନ ଅଂଶାଧିକାରୀ ଅଟି , େତେବ ଆେ ମାେନ କଅଣ ଆହୁ ରି
ଅଧିକ େନାହଁୁ ? ତଥାପି ଆେ ମାେନ େସହି ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି ନାହଁୁ ; କି ୁ
େଯପରି ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାରର େକୗଣସି ବାଧା ନ ଜନ୍ମ ାଉ, ଏଥିପାଇଁ
ସମ ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛୁ। 13 େଯଉଁମାେନ ମ ି ରେର େସବା କରି , େସମାେନ େଯ
ମ ି ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆି , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େବଦିର େସବାେର ନିବି ରହି ,
େସମାେନ େଯ େବଦୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୁ ଅି , ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? 14 େସହି
ପ୍ର କାେର େଯଉଁମାେନ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରି , େସମାେନ େଯ ସୁସମାଚାର ାରା
ଜୀବନ ନିବର୍ ାହ କରିେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି । 15 କି ୁ ମୁଁ ଏହିସବୁ
ବିଷୟ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ, ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ତି େଯ ଏହିପରି କରାଯିବ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ େଲଖୁ ନାହିଁ; କାରଣ େକହି େମାହର ଏହି ଦପର୍ ବ୍ୟଥର୍
କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ େମାହର ମରିବା ଭଲ। 16 କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କେର, େସଥିେର େମାହର ଦପର୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, େଯଣୁ ତାହା କରିବା
ନିମେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ; ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର ନ କେର, େତେବ ହାୟ,
ମୁଁ ଦ ର ପାତ୍ର । 17 କାରଣ ଯଦି ମୁଁ େ ାେର ଏହା କେର, େତେବ େମାହର
ପୁର ାର ଅଛି; କି ୁ ଯଦି େ ାେର ନ କେର, େତେବ େହଁ େସବକପଦର ଭାର
େମାʼ ଠାେର ସମପ ତ େହାଇଅଛି। 18 େତେବ େମାହର ପୁର ାର କଅଣ? ତାହା
ଏହି େଯ, େଯପରି ମୁଁ ସୁସମାଚାରେର ଥିବା େମାହର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି
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ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ କରୁ େସହି ସୁସମାଚାରକୁ ବିନାମୂଲ୍ୟର ପ୍ର ଚାର କେର।
19 କାରଣ େଯପରି ମୁଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
କାହାରି ଅଧୀନ ନ େହେଲ େହଁ ନିଜକୁ ସମ ଦାସ କଲି। 20 େଯପରି ମୁଁ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀ
ପରି େହଲି; େଯପରି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅଧୀନେର ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଲାଭ
କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ ନ େହେଲ ସୁ ା େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ଅଧୀନ େଲାକମାନ ନିକଟେର େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅଧୀନର ପରି େହଲି।
21 େଯପରି ମୁଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େଲାକମାନ ୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବ୍ୟବ ାବିହୀନ ନ େହାଇ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ବ୍ୟବ ାର ଅନୁଗତ େହେଲ େହଁ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େଲାକମାନ ନିକଟେର େମାଶା ବ୍ୟବ ାବିହୀନ ପରି
େହଲି। 22 େଯପରି ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳମାନ
ନିକଟେର ଦୁବର୍ ଳ ପରି େହଲି; େଯପରି ମୁଁ େଯେକୗଣସି ପ୍ର କାେର େକେତକ ୁ ରକ୍ଷା
କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ ନିକଟେର ସବୁପ୍ର କାର େହାଇଅଛି। 23 ମୁଁ େଯପରି
ସୁସମାଚାରର ଆଶୀବର୍ ାଦର ସହଭାଗୀ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ନିମେ ସବୁ
କେର।

ପ୍ର ଭୁ ନିମେ େଦୗଡ଼
24 େଯଉଁମାେନ ର ଭୂ ମିେର େଦୗଡ଼ି , େସମାେନ ସମେ େଦୗଡ଼ି ସତ, କି ୁ

େକବଳ ଜେଣ େଯ ପଣ ପାଏ, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ପଣ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ େସହିପରି େଦୗଡ଼। 25 େଯ େକହି କ୍ର ୀଡ଼ାେର
ପ୍ର ତି ି ତା କେର, େସ ସମ ବିଷୟେର ପରିମିତେଭାଗୀ ହୁ ଏ; େସମାେନ
କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମେ ତାହା କରି ; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ
ପାଇବା ନିମେ ତାହା କରୁ । 26ଅତଏବ ମୁଁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି, କି ୁ ବିନାଲକ୍ଷ୍ୟେର ନୁେହଁ,
ମୁଁ ମୁି ଯୁ କରୁ ଅଛି, କି ୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା େଲାକ ପରି ନୁେହଁ। 27 ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରି କାେଳ ମୁଁ ନିେଜ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େମାହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କ େଦଇ ବଶେର ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି।

10
ଇସ୍ର ାଏଲର ଇତିହାସରୁ େଚତାବନୀ

1କାରଣ, େହଭାଇମାେନ,ଆ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ସମେ େମଘତେଳ ଥିେଲ,
2ଆଉସମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ େଦଇଗମନକେଲ, ପୁଣି, ସମେ େମଘଓସମୁଦ୍ର େର
େମାଶା ଉେ ଶ୍ୟେର ବାି ଜିତ େହେଲ, 3 ଆଉ ସମେ ଏକ ପାରମାଥ କ
ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ 4ଓ ସମେ ଏକ ପାରମାଥ କ େପୟ ପାନ କେଲ (େଯଣୁ
େସମାେନ େସମାନ ଅନୁବ ର୍ ୀ ପାରମାଥ କେଶୖଳରୁ ପାନକରୁ ଥିେଲ,ଆଉେସହି
େଶୖଳ ଖ୍ର ୀ ), 5 ତଥାପି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଠାେର ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷ ନ
ଥିଲା, େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ର ା ରେର ମେଲ, ଏସମ କଥା େଯ ତୁ େ ମାେନ ଅଜ୍ଞାତ
ଥାଅ,ଏହା େମାହରଇ ା ନୁେହଁ। 6େସମାେନେଯପ୍ର କାରମ ବିଷୟେରଅଭିଳାଷୀ
େହାଇଥିେଲ, ଆେ ମାେନ େଯପରି େସପ୍ର କାେର ଅଭିଳାଷୀ ନ େହଉ, ଏଥିନିମେ
ଏହି ସମ ବିଷୟ ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ଦୃ ା ରୂ ପ େହାଇଅଛି। 7 େଯପରି
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ େହେଲ, େସପରି ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ତିମାପୂଜକ ହୁ ଅ ନାହିଁ; େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ
କରିବାକୁ ବସି େଲ,ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଠିେଲ।” 8େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟେର
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େକେତକ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଏକ ଦିନେର େତଇଶ ହଜାର ମରିଗେଲ, େସପରି
ଆେ ମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରୁ । 9 େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ପ୍ର ଭୁ ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରି ସପର୍ ାରା ବିନ େହେଲ, େସପରି ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ପରୀକ୍ଷା ନ
କରୁ । 10 େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ବଚସା କରି ସଂହାରକ
ାରା ବିନ େହେଲ, େସପରି ତୁ େ ମାେନ ବଚସା କର ନାହିଁ। 11 ଏହି ସମ

ଦୃ ା ରୂ େପ େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଲା, ଆଉ େଯଉଁମାନ ସମୟେର ଯୁଗା
କାଳ ଉପି ତ େହାଇଅଛି, ଏପରି େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ େଚତନା ନିମେ
େସହିସବୁ େଲଖାଯାଇଅଛି। 12 ଏଣୁ େଯ ଆପଣାକୁ ି ର େବାଲି ମେନ କେର, େସ
େଯପରି ପତିତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ େସ ସାବଧାନ େହଉ। 13ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ତି େଯଉଁ
ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷା ାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟି
ନାହିଁ; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବି , େସତୁ ମାନ ୁ େକୗଣସି ଅସହ୍ୟପରୀକ୍ଷାେରପରୀକି୍ଷତ
େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସହ୍ୟ କରିପାର, ଏଥିପାଇଁ
ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସେ ସେ େସ ଉ ାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରିେବ।

ପ୍ର ତିମାପୂଜା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ
14 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟମାେନ, ପ୍ର ତିମାପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର। 15 ମୁଁ

ବୁ ି ମାନ େଲାକ ୁ କହିଲା ପରି କହୁ ଅଛି; ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
ନିେଜ ବିଚାର କର। 16 େଯଉଁ ଆଶୀବର୍ ାଦର ପାତ୍ର କୁ ଆେ ମାେନ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରୁ ,
ତାହା କି ଖ୍ର ୀ ର ର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ? େଯଉଁ ରୁ ଟି ଆେ ମାେନ ଭା ୁ ,
ତାହା କି ଖ୍ର ୀ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ? 17 କାରଣ ରୁ ଟି ଏକ େହବାରୁ
ଆେ ମାେନ ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଏକଶରୀର ରୂ ପ, େଯଣୁଆେ ମାେନ ସମେ
େସହିଏକରୁ ଟିରଅଂଶୀ। 18ଶାରୀରିକଜନ୍ମ ାନୁସାେରେଯଉଁମାେନଇସ୍ର ାଏଲେଲାକ,
େସମାନ ୁ େଦଖ; େଯଉଁମାେନ ବଳିମାଂସ େଭାଜନ କରି , େସମାେନ କି େବଦିର
ସହଭାଗୀ ନୁହଁି ? 19 େତେବ େଦବପ୍ର ସାଦ େବାଲି େଯ କିଛି ଅଛି ବା ପ୍ର ତିମା
େବାଲି େଯ କିଛି ଅଛି, ଏହା କି ମୁଁ କହୁ ଅଛି? 20 ନା, କି ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି େଯ, ଯାହା
ଯାହା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରି , େସହିସବୁ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ ନ କରି ଭୂ ତମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର କରି । ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
େଯଭୂ ତମାନ ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ, ଏହା େମାହରଇ ା ନୁେହଁ। 21ତୁ େ ମାେନପ୍ର ଭୁ
ପାନପାତ୍ର ଓଭୂ ତମାନ ପାନପାତ୍ର ଉଭୟେରପାନକରିପାରନାହିଁ;ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ଭୁ େମଜ ଓଭୂ ତମାନ େମଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ େହାଇପାର ନାହିଁ। 22ଅଥବା
ଆେ ମାେନ କଅଣ ପ୍ର ଭୁ ୁ ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବା? ଆେ ମାେନ କି ତାହା ଠାରୁ
ବଳବାନ?

ସମ ବିଷୟର କାରଣ-ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ
23ସମ ବିଷୟସାଧନକରିବାକୁ ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ ସମ ବିଷୟ ହିତଜନକ

ନୁେହଁ। ସମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ାଧୀନତା ଅଛି, କି ୁ ସମ ବିଷୟରୁ ନି ା
ଜାତ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 24 େକହି ନିଜର ାଥର୍ େଚ ା ନ କରୁ , ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଅନ୍ୟର ମ ଳ େଚ ା କରୁ । 25 ବଜାରେର ଯାହା ବିକ୍ର ୟ ହୁ ଏ, ବିେବକ ସକାେଶ
କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା େଭାଜନ କର, 26 କାରଣ ପୃଥିବୀ ଓ େସଥିେର ଥିବା ସମ
ବିଷୟ ପ୍ର ଭୁ ର। 27 ଅବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ନିମ ଣ
କେର, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଯିବାକୁ ଇ ା କର, େତେବ ଯାହା କିଛି ତୁ ମାନ ୁ
ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ, ବିେବକ ସକାେଶ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା େଭାଜନ କର।
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28 କି ୁ େକହି ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ କେହ, ଏହା ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହାଇଅଛି,
େତେବ େଯ ଏହା ଜଣାଇଲା, ତାହାର ସକାେଶ ଓ ବିେବକ ସକାେଶ ତାହା େଭାଜନ
କର ନାହିଁ; 29ତୁ ନିଜ ବିେବକ ସକାେଶ େବାଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର
ବିେବକ ସକାେଶ। େମାହର ାଧୀନତା କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବିେବକ ାରା ବିଚାରିତ
ହୁ ଏ? 30ଯଦି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇେଭାଜନକେର, େତେବଯାହା ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଏ,ତାହା ନିମେ ନି ି ତ ହୁ ଏ କାହିଁକି? 31ଅତଏବ,ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନକର
କି ପାନକରଅବା ଯାହା କିଛି କର,ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ନିମେ ସବୁ କର। 32 ଯିହୁ ଦୀ
ବା ଗ୍ର ୀକ୍ ବା ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ,କାହାରି ଝୁ ି ବାରକାରଣହୁ ଅ ନାହିଁ, 33େଯପରି ମୁଁ
ମଧ୍ୟ େମାହର ାଥର୍ େଚ ା ନ କରି ଅେନକ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ େସମାନ ମ ଳ
େଚ ା କେର, ପୁଣି, ସବୁ ବିଷୟେର ସମ ୁ ସ ୁ କରିବାକୁ ଯ କେର।

11
1 ମୁଁ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଅନୁକାରୀ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି େମାହର

ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ।
ମ କ ଆ ାଦନ

2 ତୁ େ ମାେନ େଯ ସମ ବିଷୟେର େମାେତ ରଣ କରିଥାଅ ଏବଂ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ େଯ ସମ ବିଧି େଦଇଅଛି, େସହିସବୁ ପାଳନ କରୁ ଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ଅଛି। 3 କି ୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷର ମ କ ରୂ ପ
ଏବଂ ପୁରୁ ଷ େଯ ୀର ମ କ ରୂ ପ ଓ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଖ୍ର ୀ ର ମ କ ରୂ ପ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େବାଲି େମାହର ଇ ା। 4 େଯେକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ଆପଣା
ମ କ ଆ ାଦନ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର କି ା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା ମ କର
ଅପମାନ କେର। 5 କି ୁ େଯେକୗଣସି ୀ ଆପଣା ମ କ ଆ ାଦନ ନ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେର କି ା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା ମ କର ଅପମାନ କେର, େଯଣୁ ତାହା
ତାହାର ମ କ ମୁ ନ େହବା ସେ ସମାନ। 6କାରଣ ଯଦି ୀ ମ କଆ ାଦନ ନ
କେର, େତେବ େସ େକଶ ମଧ୍ୟ କାଟିପକାଉ; କି ୁ ଯଦି ୀ ପକ୍ଷେର େକଶ କାଟିବା
ବା ମ କ ମୁ ନ କରିବା ଲ ାଜନକ, ତାହାେହେଲ େସ ମ କ ଆ ାଦନ କରୁ ।
7 ପୁରୁ ଷ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ ଓ େଗୗରବ ରୂ ପ େହବାରୁ ପ୍ର କୃତେରତାହାର ମ କ
ଆ ାଦନକରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, କି ୁ ୀ ପୁରୁ ଷର େଗୗରବ ରୂ ପ। 8କାରଣ ପୁରୁ ଷ
ୀଠାରୁ ଉ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ୀ ପୁରୁ ଷଠାରୁ ଉ େହାଇଅଛି। 9ଆଉ ୀ
ନିମେ ତ ପୁରୁ ଷର ସୃି େହଲା ନାହିଁ; କି ୁ ପୁରୁ ଷ ନିମେ ୀର ସୃି େହଲା।
10ଏଥିପାଇଁ ଦୂତମାନ ସକାେଶ ୀରଆପଣା ମ କେର ଅଧିକାରର ଚି େଘନିବା
ଉଚିତ। 11ତଥାପି ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ପୁରୁ ଷଠାରୁ ୀ ତ ନୁେହଁ କି ା ୀଠାରୁ ପୁରୁ ଷ
ତ ନୁେହଁ। କାରଣ ୀ େଯପରି ପୁରୁ ଷଠାରୁ ଉ , 12 ପୁରୁ ଷ ମଧ୍ୟ େସହିପରି
ୀ ାରା ଉ କି ୁ ସମ ବିଷୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଉ । 13 ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ
ନିେଜ ବିଚାର କର, ମ କ ଆ ାଦନ ନ କରି ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା
ୀ ପକ୍ଷେର କଅଣ ଉପଯୁ ? 14 ପ୍ର କୃତି ନିେଜ କି ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ
େଯ, ପୁରୁ ଷ ଦୀଘର୍ େକଶ ରଖିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ଅପମାନଜନକ, 15 କି ୁ
ୀ ଦୀଘର୍ େକଶ ରଖିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା େଗୗରବଜନକ? କାରଣ ଆବରଣ
ରୂ େପତାହାର େକଶତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। 16 କି ୁ େକହି ବିବାଦକରିବାକୁଇ ା
କେଲେସଜାଣୁ େଯ,ଆ ମାନ ରଏପ୍ର କାରରୀତି ନାହିଁ, କି ା ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ-
ସମୂହର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
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ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ
17 କି ୁ ତୁ ମାନ ର ସମାଗମ େଯ ହିତକର ନ େହାଇ ବରଂ ଅହିତକର

େହଉଅଛି,ଏଥିେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ରପ୍ର ଶଂସା କରି ନପାରି ଏହିଆେଦଶେଦଉଅଛି।
18 କାରଣ ପ୍ର ଥମେର ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛି େଯ, ମ ଳୀ ରୂ େପ ତୁ ମାନ ର ସମାଗମ
ସମୟେରତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରଦଳେଭଦଘଟିଥାଏ,ଆଉ ମୁଁ େକେତପରିମାଣେର
ଏହା ବି ାସ କରୁ ଅଛି। 19େଯପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପରୀକ୍ଷାସି େଲାକମାେନ
ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ତ ଦଳେଭଦ ନି ୟ ଘଟିବ।
20ତୁ ମାନ ର ସମାଗମ େହବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ େଭାଜ ପାଳନ କରି
ନ ଥାଅ; 21 କାରଣ େଭାଜନ ସମୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ଅେପକ୍ଷା ନ କରି
ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସଥିପାଇଁ ଜେଣ କୁ୍ଷଧାେର ରେହ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ
ମାତାଲ ହୁ ଏ। 22 କଅଣ? ତୁ ମାନ ର କି େଭାଜନପାନ କରିବା ନିମେ ଘର
ନାହିଁ? କି ା ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁ ଅଛ, ପୁଣି,
େଯଉଁମାନ ରନାହିଁ, େସମାନ ୁ ଲ ା େଦଉଅଛ? ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କଅଣକହିବି?
କଅଣ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି? ଏହି ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ ନାହିଁ। 23 କାରଣ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ପ୍ର ା େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ
କରିଅଛି,ତାହା ଏହି,ଶତହ େରସମପ ତେହବାରାତି୍ର େରପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ରୁ ଟି େଘନି
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା ଭାି କହିେଲ, 24 “ଏହା ତୁ ମାନ ନିମେ େମାହର
ଶରୀର; େମାେତ ରଣ କରିବା ନିମେ ଏହା କର।” 25 େସହିପରି େଭାଜନ
ଉ ାେର େସପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ େଘନି କହିେଲ, “ଏହିପାନପାତ୍ର େମାହରର େର
ାପିତ ନୂତନ ନିୟମ; ତୁ େ ମାେନ େଯେତ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, େସେତ
ଥର େମାେତ ରଣ କରିବା ନିମେ ଏହା କର।” 26 କାରଣ େଯେତ ଥର
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ରୁ ଟି େଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତ୍ର ରୁ ପାନ କର, େସେତ ଥର
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ମୃତୁ ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛ। 27ଅତଏବ,
େଯ େକହି ଅେଯାଗ୍ୟ ଭାବେର ପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ରୁ ଟି େଭାଜନ କେର କି ା ଏହି
ପାତ୍ର ରୁ ପାନ କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଶରୀରର ଓ ର ର ଦାୟୀ େହବ। 28 କି ୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ , ଆଉ େସହିପରି ଭାେବ ଏହି ରୁ ଟି େଭାଜନ କରୁ ଓ ଏହି
ପାତ୍ର ରୁ ପାନ କରୁ । 29 କାରଣ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଶରୀରକୁ ବିେଶଷ ନ ଜାଣି େଭାଜନ
କେର ଓ ପାନ କେର, େସ ଆପଣା ଦ ନିମେ େଭାଜନ କେର ଓ ପାନ କେର।
30 ଏହି େହତୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ ଦୁବର୍ ଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି, ଅେନେକ
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା ଅଟି । 31 କି ୁ ଯଦି ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର ୁ,
େତେବ ବିଚାରିତ େହଉ ନ ଥାଆ ।ୁ 32ଆଉ, ଜଗତ ସହିତ େଯପରି ଦ ାଜ୍ଞା ପ୍ର ା
ନ େହଉ, ଏଥିନିମେ ପ୍ର ଭୁ ାରା ବିଚାରିତ େହାଇ ଆେ ମାେନ ଶାି େଭାଗ
କରୁ ଅଛୁ। 33ଅତଏବ, େମାହରଭାଇମାେନ,ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନକରିବା ନିମେ
ସମେବତ େହବା ସମୟେରପର ରପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର। 34ତୁ ମାନ ସମାଗମ
େଯପରି ଦ ନିମେ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି େକହି କୁ୍ଷଧିତ, େତେବ େସ ଘେର
େଭାଜନ କରୁ , ଅବଶି ସମ ବିଷୟ ମୁଁ ଗେଲ ବୁଝିବି।

12
ଆି କ ଦାନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ଆି କ ଦାନ ସ େର େଯ ତୁ େ ମାେନ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା
େମାହର ଇ ା ନୁେହଁ। 2 ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
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ଅଣଯିହୁ ଦୀ ଥିଲ, େସେତେବେଳ େଯପରି ପରିଚାଳିତ େହଉଥିଲ, େସହିପରି ଭ୍ର ା
ଭାବେର ଚାଳିତ େହାଇ ମୂକ ପ୍ର ତିମାମାନ ଅନୁଗତ ଥିଲ। 3 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ପ୍ର ା େହାଇ କଥା କହିବା େକୗଣସି େଲାକ
“ଯୀଶୁ ଅଭିଶ ” େବାଲି କୁେହ ନାହିଁ, ପୁଣି, େକୗଣସି େଲାକ ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ା
ନ େହାଇ “ଯୀଶୁ ପ୍ର ଭୁ ” େବାଲି କହିପାେର ନାହିଁ। 4ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ବିଭି ପ୍ର କାର,
କି ୁ ଆ ା ଏକ; 5 େସବା ବିଭି ପ୍ର କାର, ଆଉ, ପ୍ର ଭୁ ଏକ; 6କାଯର୍ ୍ୟ ବିଭି ପ୍ର କାର,
କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଏକ, େସ ସମ ଠାେର ସମ ସାଧନ କରି । 7 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ
ଆ ା ଗୁଣପ୍ର କାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମେ ପ୍ର ଦ ହୁ ଏ। 8କାରଣ ଜଣକୁ
ଆ ା ାରା ବୁ ି ର ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େସହି ଆ ା ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର
ବାକ୍ୟ, 9 ଅପର ଜଣକୁ େସହି ଆ ା ାରା ବି ାସ, ଆଉ ଜଣକୁ େସହି ଏକ
ଆ ା ାରାଆେରାଗ୍ୟକରିବାରଶି , 10ଅନ୍ୟଜଣକୁନାନା ଶି ରକାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ
କରିବାର,ଆଉଜଣକୁଭାବବାଣୀକହିବାର,ଅନ୍ୟଜଣକୁ ଭି ଭି ଆ ା ଚିି ବାର,
ଆଉ ଜଣକୁ ବିଭି ପରଭାଷା କହିବାର, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅଥର୍ କରିବାର ଶି
ଦାନକରାଯାଏ। 11 କି ୁ େସ ଏକମାତ୍ର ଆ ାଆପଣା ଇ ାନୁସାେରପ୍ର େତ୍ୟକଜଣକୁ
ଭି ଭି ରୂ େପ ଦାନ ବିତରଣ କରି ଏହି ସମ କମର୍ ସାଧନ କରି ।

ଅେନକ ଅ ବିଶି ଏକ ଶରୀର
12 କାରଣ େଯପରି ଶରୀର ଏକ, ଆଉ େସଥିର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅେନକ, ମାତ୍ର

ଶରୀରର ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଏକ ଶରୀର ଅେଟ, େସହିପରି
ମଧ୍ୟ ଖ୍ର ୀ । 13 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ଯିହୁ ଦୀ େହଉ ବା ଗ୍ର ୀକ୍ େହଉ, ଦାସ େହଉ
ବା ାଧୀନ େହଉ, ସମେ ତ ଏକଆ ା ାରା ଏକ ଶରୀର େହବା ଉେ ଶ୍ୟେର
ବାି ଜିତ େହାଇଅଛୁ;ଆଉସମେ ଏକଆ ାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। 14କାରଣ ଶରୀର
ତ ଏକ ଅ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅେନକ। 15 ପାଦ ଯଦି କେହ, ମୁଁ ହାତ ନୁେହଁ, େତଣୁ
ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ, େତେବ ଏଥିସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ, ତାହା
ନୁେହଁ। 16 ପୁଣି, କାନ ଯଦି କେହ, ମୁଁ ଆଖି ନୁେହଁ, େତଣୁ ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ,
େତେବ ଏଥିସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅ ନୁେହଁ, ତାହା ନୁେହଁ। 17 ସମ
ଶରୀରଯଦି ଚକୁ୍ଷ ହୁ ଏ, େତେବଶ୍ର ବଣ େକଉଁଠାେର? ସମ ଶରୀରଯଦି କ ର୍ ହୁ ଏ,
େତେବ ଶୁଂଘିବା େକଉଁଠାେର? 18 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ କୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି
ଶରୀରେର ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ଖି ଅଛି । 19ଆଉ, ଯଦି େସ ସମ େଗାଟିଏ
ଅ େହାଇଥାଆ ା, େତେବଶରୀର େକଉଁଠାେର? 20 କି ୁ ପ୍ର କୃତେରଅ ପ୍ର ତ୍ୟ
ଅେନକ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଏକ। 21 େତାʼଠାେର େମାହର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ େବାଲି
ଆଖି ହାତକୁ କହିପାେର ନାହିଁ, କିଅବା େତାʼଠାେର େମାହର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ
େବାଲି ମ କ ପାଦକୁ କହିପାେର ନାହିଁ। 22 ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଶରୀରର
େଯ ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁବର୍ ଳ େବାଲି େବାଧ ହୁ ଏ, େସହିସବୁ ଏକା
ପ୍ର େୟାଜନୀୟ; 23 ପୁଣି, ଶରୀରର େଯଉଁ ସବୁ ଅ ଅଧିକ ଆଦରହୀନ େବାଲି
ଆ ମାନ ୁ େବାଧ ହୁ ଏ, େସହିସବୁ ଅ କୁ ଆେ ମାେନ ଅଧିକତର ସମାଦରେର
ଭୂ ଷିତ କରୁ ; ଆଉ ଆ ମାନ ଅନାଦର ଅ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର େଶାଭାଯୁ
ହୁ ଏ, 24 କି ୁ ଆ ମାନ ର ସୁ ର ଅ ଗୁଡ଼ିକର େଶାଭାଯୁ େହବା ପ୍ର େୟାଜନ
ନାହିଁ। 25ମାତ୍ର େଯପରି ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ବିେଭଦ ନ ଘେଟ, ବରଂ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ
ସମଭାବେର ପର ରର ମ ଳ ଚି ା କରି , ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ଆଦରହୀନ ଅ କୁ
ଅଧିକତର ସମାଦର େଦଇଶରୀରକୁ ସ ଠନ କରିଅଛି । 26ଆଉ, େଗାଟିଏ ଅ
ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ତାହାର ସହିତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି , କି ା
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େଗାଟିଏ ଅ େଗୗରବପ୍ର ା େହେଲ ସମ ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ତାହାର ସହିତ ଆନ
କରି । 27ତୁ େ ମାେନଖ୍ର ୀ ଶରୀର,ଆଉଏକଏକଜଣଏକଏକଅ ରୂ ପ।
28 ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ରମ ଳୀେରପ୍ର ଥମେର େପ୍ର ରିତ, ି ତୀୟେରଭାବବାଦୀ,ତୃ ତୀୟେର
ଶିକ୍ଷକ, ଏହିପରି ବିଭି ବ୍ୟି ୁ ନିଯୁ କରିଅଛି ; ପେର ଆ ଯର୍ ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ,
ତ େର ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶି , ପେରାପକାରିତା, ପରିଚାଳନାର କ୍ଷମତା ଓ
ବିଭି ପରଭାଷା ଦାନକରିଅଛି । 29ସମେ କି େପ୍ର ରିତ? ସମେ କିଭାବବାଦୀ?
ସମେ କି ଶିକ୍ଷକ? ସମେ କି ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ? 30 ସମେ କି ଆେରାଗ୍ୟ
କରିବାର ଶି ପାଇଅଛି ? ସମେ କି ପରଭାଷାେର କଥା କହି ? ସମେ କି
ଭାଷାର ଅଥର୍ କରି ? 31 କି ୁ େଶ୍ର ଦାନସମ ପାଇବା ନିମେ ଏକା େଚ ା
କର। ଅଧିକ ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଉୃ ତର ପଥ େଦଖାଉଅଛି।

13
େପ୍ର ମର ପରିଚୟ

1 ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଓ ଦୂତମାନ ଭାଷାେର କଥା କେହ, କି ୁ େମାହର
େପ୍ର ମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ଠଣ୍ ଠଣ୍ ଶ କାରକ ପିତଳ ଘ ା କି ା ଝମ୍ ଝମ୍ 
ଶ କାରୀ ଝା ରୂ ପ େହାଇଅଛି। 2 ଆଉ, ଯଦି େମାହର ଭାବବାଣୀ କହିବାର
ଶି ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମ ନିଗୂଢ଼ତ ଓ ସମ ଜ୍ଞାନେର ପାରଦଶର୍ ୀ େହାଇଥାଏ,
ପୁଣି,ପବର୍ ତକୁ ାନା ରକରିବା ନିମେ େମାହରସ ୂ ର୍ ବି ାସ ଥାଏ, କି ୁ େମାହର
େପ୍ର ମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ କିଛି ନୁେହଁ। 3 ପୁଣି, ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ େଭାଜନ
କରାଇବା ନିମେ େମାହରସବର୍ ବିତରଣକେର, ପୁଣି,ଯଦି ମୁଁ େମାହରଶରୀରକୁ
ଦ େହବା ନିମେ ସମପର୍ ଣ କେର, କି ୁ େମାହର େପ୍ର ମ ନ ଥାଏ, େତେବ େମାହର
କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। 4 େପ୍ର ମ ଦୀଘର୍ ସହି ୁ େପ୍ର ମ ହିତଜନକ, ଈଷର୍ ା କେର ନାହିଁ,
ଆ ବଡ଼ିମା କେର ନାହିଁ, ଅହ ାର କେର ନାହିଁ, 5 ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କେର
ନାହିଁ, ାଥର୍ େଚ ା କେର ନାହିଁ, ବିର ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ରଣେର
ରେଖ ନାହିଁ, 6 ଅଧମର୍ େର ଆନ କେର ନାହିଁ, କି ୁ ସତ୍ୟେର ଆନ କେର;
7ସମ ସହ୍ୟ କେର, ସମ ବି ାସ କେର, ସମ ଭରସା କେର, ସମ ବିଷୟେର
େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରେହ। 8 େପ୍ର ମ କଦାପି େଶଷ ହୁ ଏ ନାହିଁ; କି ୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ
ଥାଏ, ତାହା େଲାପ େହବ; ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ, େସହିସବୁ ନିବୃ େହବ; ଯଦି
ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ତାହା େଲାପ େହବ। 9 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଆଂଶିକ ଭାେବ ଜାଣୁ ଓ
ଆଂଶିକ ଭାେବ ଭାବବାଣୀ କହୁ । 10 କି ୁ ସି ବିଷୟ ଉପି ତ େହେଲ ଆଂଶିକ
ବିଷୟର େଲାପ େହବ। 11 ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁ ଥିଲି,
ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁ ଥିଲି; ବୟସପ୍ର ା ହୁ ଅେ ମୁଁ ଶିଶୁର
ବିଷୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। 12 କାରଣ ଏେବ ଆେ ମାେନ ନିଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟରୂ ପ
ଦପର୍ ଣର ସାହାଯ୍ୟେର େଦଖୁଅଛୁ, କି ୁ େସେତେବେଳ ମୁଖାମୁଖି େହାଇ େଦଖିବା
େଯେତେବେଳଯୀଶୁ ପୁନବର୍ ାରଆସି େବ; ଏେତେବେଳ ମୁଁ ଆଂଶିକଭାେବ ଜାଣୁଅଛି,
କି ୁ େସେତେବେଳ, ମୁଁ େଯପରି ପରିଚିତ, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବି।
13ଅତଏବ ବି ାସ,ଭରସା, େପ୍ର ମ, ଏହି ତିନି ାୟୀ ଅେଟ,ଆଉଏମାନ ମଧ୍ୟେର
େପ୍ର ମ ଉୃ ।

14
ଭାବବାଣୀ ଏବଂ ପରଭାଷା
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1 େପ୍ର ମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି, ଆି କ ଦାନସବୁ ପାଇବା ନିମେ , ବିେଶଷତଃ
େଯପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଏଥିନିମେ ଏକା େଚ ା କର। 2 କାରଣ େଯ
ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କେହ ନାହିଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ୁ
କେହ, େଯଣୁ େକହି ତାହା ବୁେଝ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ନିଗୂଢ଼
ବିଷୟ କେହ। 3 କି ୁ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ନି ା, ଉ ାହ
ଓ ସା ନାଜନକ କଥା କେହ। 4 େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ ନିଜର ନି ା
ଜନ୍ମ ାଏ, କି ୁ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମ ଳୀର ନି ା ଜନ୍ମ ାଏ। 5 ତୁ େ ମାେନ
ସମେ େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କୁହ, ଏହା େମାହର ଇ ା, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
େଯ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା େମାହର ଅଧିକ ଇ ା; େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ,
େସ ଯଦି ମ ଳୀର ନି ା ପ୍ର ାି ନିମେ ଭାଷାର ଅଥର୍ ନ କେର, େତେବ ତାହା
ଅେପକ୍ଷା େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ େଶ୍ର । 6 ଏପରି େଳ େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ
ଯଦି ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ, ବା ଜ୍ଞାନ, ବା ଭାବବାଣୀ, ବା
ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହି େକବଳ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ େସଥିେର ମୁଁ
ତୁ ମାନ ର କଅଣ ଉପକାର କରିବି? 7 ବଂଶୀ େହଉ ବା ବୀଣା େହଉ, ନିଜର୍ ୀବ
ବାଦ୍ୟଯ ବାଜିେଲ ସୁ ା ଯଦି ରେର ପାଥର୍ କ୍ୟ ନ ଥାଏ, େତେବ ବଂଶୀେର କଅଣ
ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାେର କଅଣ ବାଜୁଅଛି, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? 8 ପୁଣି, ତୂ ରୀ
ଯଦି ଅ ନି କେର, େତେବ କିଏ ଯୁ ନିମେ ପ୍ର ୁତ େହବ? 9 େସହିପରି
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜି ା ାରା ସହଜ େବାଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, େତେବ
କଅଣ କହୁ ଅଛ, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଶୂନ୍ୟକୁ କହିବା
ପରି େହବ। 10 ଜଗତେର େହାଇପାେର ଅେନକ ପ୍ର କାର ଶ ଅଛି, ପୁଣି େକୗଣସି
ଶ ଅଥର୍ ଶୂନ୍ୟ ନୁେହଁ। 11 ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି େସହି ଶ ର ଅଥର୍ ନ ବୁେଝ, େତେବ େଯ
କେହ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି ବବର୍ ର ପରି େହବି, ଆଉ େସ େମାʼ ନିକଟେର ବିେଦଶୀୟ
ପରି େହବ। 12 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆି କ ଦାନସବୁ ପାଇବାକୁ
ଏକା େଚ ା କରୁ ଥିବାରୁ ମ ଳୀର ନି ା ନିମେ େସହିସବୁ ପ୍ର ଚୁ ର ପରିମାଣେର
ପାଇବାକୁ େଚ ା କର। 13 ଅତଏବ, େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ େଯପରି
ଅଥର୍ କରିପାେର,ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ । 14କାରଣ ମୁଁଯଦିପରଭାଷାେରପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେର, େତେବ େମାହର ଆ ା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର, କି ୁ େମାହର ମନ ଫଳହୀନ ହୁ ଏ।
15 େତେବ କ ର୍ ବ୍ୟ କଅଣ? ମୁଁ ଆ ା ାରା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି; ପୁଣି, ବୁ ି ସହିତ ମଧ୍ୟ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି; ଆ ା ାରା ୁତିଗାନ କରିବି, ପୁଣି, ବୁ ି ସହିତ ମଧ୍ୟ ୁତିଗାନ
କରିବି। 16ନତୁ ବା ତୁ େ ଯଦିଆ ା ାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, େତେବସାଧାରଣେଲାକ
ତୁ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁ ଧନ୍ୟବାଦେର ଆେମନ୍ କହିବ? 17 େଯଣୁ
ତୁ େ ଉ ମ ରୂ େପ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ସତ, କି ୁ େସହି ଅନ୍ୟ ଜଣର ଉ ତି
ହୁ ଏ ନାହିଁ। 18 ମୁଁ ତୁ ସମ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂ େପ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ
େବାଲି ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି; 19 ତଥାପି ମୁଁ େଯପରି ଅନ୍ୟମାନ ୁ ମଧ୍ୟ
ଶିକ୍ଷା େଦଇପାେର,ଏଥିନିମେ ମ ଳୀେରପରଭାଷାେରଦଶହଜାରକଥାକହିବା
ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ବୁ ି ସହିତ ପାେ ାଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲପାଏ। 20େହଭାଇମାେନ,
ବୁ ି େର ବାଳକ ପରି ହୁ ଅ ନାହିଁ, ବରଂ ମ ବିଷୟେର ଶିଶୁ ପରି ହୁ ଅ, କି ୁ
ବୁ ି େର ପୂ ର୍ -ବୟ ହୁ ଅ। 21ବ୍ୟବ ାେର େଲଖାଅଛି,
“ପ୍ର ଭୁ କହି ,

ବିେଦଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀମାନ ାରା ଓ ବିେଦଶୀୟମାନ ମୁଖ ାରା
ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ୁ କଥା କହିବା,
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ତାହାେହେଲ ସୁ ା େସମାେନ ଆ ର କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ।” 22 ଏଣୁ
ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଚି ରୂ ପ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଅବି ାସୀମାନ ନିମେ ଚି ରୂ ପ; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଭାବବାଣୀ
କହିବା ଅବି ାସୀମାନ ନିମେ ଚି ରୂ ପ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବି ାସୀମାନ
ନିମେ ଚି ରୂ ପ। 23ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସମ ମ ଳୀ ଯଦି ସମେବତ ହୁ ଏ
ଓ ସମେ ପରଭାଷାେର କଥା କହି , ପୁଣି, ସାଧାରଣ ବା ଅବି ାସୀ
େଲାକମାେନ ଆସି , ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ପାଗଳ େବାଲି କଅଣ
େସମାେନ କହିେବ ନାହିଁ? 24 କି ୁ ଯଦି ସମେ ଭାବବାଣୀ କହି , ପୁଣି,
ଜେଣ ଅବି ାସୀ ବା ସାଧାରଣ େଲାକ ଆେସ, େତେବ େସ ସମ ାରା
େଦାଷୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ ହୁ ଏ, ସମ ାରା ବିଚାରିତ ହୁ ଏ, 25 ତାହାର
ହୃ ଦୟର ଗୁ ବିଷୟସବୁପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ; େସଥିେର େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବଓ
ଈଶ୍ବ ର େଯ ନି ୟତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରଅଛି , ଏହା ୀକାରକରି ତାହା ୁ
ପ୍ର ଣାମ କରିବ।

ଶୃ ଳିତ ଉପାସନା

26 େହ ଭାଇମାେନ, େତେବ କ ର୍ ବ୍ୟ କଅଣ? ତୁ େ ମାେନ ସମେବତ େହବା
ସମୟେର ଗୀତ, ବା ଶିକ୍ଷା, ବା ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ, ବା ପରଭାଷା ବା ଭାଷାର ଅଥର୍ ,
ଏପରି ପ୍ର େତ୍ୟକର କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ସମ ବିଷୟ ନି ା ନିମେ କରାଯାଉ।
27ଯଦି େକହିପରଭାଷାେରକଥାକେହ, େତେବ ଦୁଇଅବା ଅଧିକ େହେଲ ତିନିଜଣ
ପାଳି ଅନୁସାେର କହ ୁ, ଆଉ ଜେଣ ଅଥର୍ କରୁ । 28 କି ୁ ଯଦି େକୗଣସି ଅଥର୍ କାରକ
ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ େସ ମ ଳୀେର ନୀରବ ରହୁ ଓ ନିେରାଳାେର ଈଶ୍ବ ର ୁ
କହୁ । 29 ଆଉ, ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ ଭାବବାଣୀ କହ ୁ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାେନ ବିଚାର
କର ୁ। 30 କି ୁ ଉପବି ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ର ତି ଯଦି େକୗଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲ ପ୍ର ଥମ ଜଣକ ନୀରବ େହଉ। 31 କାରଣ େଯପରି ସମେ ଶିକ୍ଷା
ପାଆି , ପୁଣି, ସମେ େଚତନା ପ୍ର ା ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଜଣ
ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର। 32 ଭାବବାଦୀମାନ ଆ ା ଭାବବାଦୀମାନ ର
ବଶୀଭୂ ତ। 33 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ବିଶୃ ଳତାର ଈଶ୍ବ ର ନୁହଁି , ମାତ୍ର ଶାି ର ଈଶ୍ବ ର।
34ସାଧୁମାନ ସମ ମ ଳୀେର େଯପରି େହାଇଥାଏ, େସହିପରି ୀେଲାକମାେନ
ମ ଳୀେର ନୀରବ ରହ ,ୁ େଯଣୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଅନୁମତି ପାଇ
ନାହାି , ବରଂ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଉି ଅନୁସାେର େସମାେନ ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ
ରହ ।ୁ 35 େସମାେନ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଇ ା କରି , େତେବ ଘେର
ଆପଣା ଆପଣା ାମୀମାନ ୁ ପଚାର ୁ, କାରଣ ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର କଥା କହିବା
ୀେଲାକ ପକ୍ଷେର ଲ ାଜନକ। 36 କଅଣ? ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କି ତୁ ମାନ ଠାରୁ
ବାହାରିଅଛି? ଅବା େକବଳ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି? 37 େକହି ଯଦି
ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆି କ ଦାନ ପ୍ର ା େବାଲି ମେନ କେର, ତାହାେହେଲ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା େଲଖୁଅଛି, େସହିସବୁ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା େସ
ଜ୍ଞାତ େହଉ। 38 କି ୁ େକହି ଯଦି ଜ୍ଞାତ ନ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଅଜ୍ଞାତ ରହୁ ।
39 ଏଣୁ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଏକା େଚ ା କର; ପୁଣି,
ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ମନା ନ କର। 40 କି ୁ ସମ ବିଷୟ ସୁ ରତାେର ଓ
ଶୃ ଳତାନୁସାେର କରାଯାଉ।
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15
ଖ୍ର ୀ ର ପୁନରୁ ାନ

1େହଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରକରିଥିଲି,
ଯାହା ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲ, ଯହିଁେର ମଧ୍ୟ ି ର େହାଇ ରହିଅଛ, ମୁଁ
େକଉଁ ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ତାହା ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲି, ଏହା ତୁ ମାନ ୁ
ରଣ କରାଉଅଛି; 2 ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରିଥାଅ, େତେବ
ତାହା ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପାଉଅଛ, େନାହିେଲ ତ ତୁ େ ମାେନ ବ୍ୟଥର୍ େର ବି ାସୀ
େହାଇଥିଲ। 3 କାରଣ େଯଉଁ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, େସଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ର ଧାନ
ଶିକ୍ଷା ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ କରିଥିଲି ଯଥା, ଖ୍ର ୀ ଶା ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପାପ
ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, 4 ସମାଧିପ୍ର ା େହେଲ, ଶା ଅନୁସାେର ତୃ ତୀୟ
ଦିବସେର ଉି ତ େହେଲ; 5 େସ େକୖଫା ୁ , ଆଉ, ତାହା ପେର ାଦଶ ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ; 6 ଏଉ ାେର ଏକାଥେର ପା ଶହଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦେଲ; େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି , କି ୁ େକହି
େକହି ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା କରିଅଛି । 7 ତ େର େସ ଯାକୁବ ୁ , ଆଉ, ପେର ସମ
େପ୍ର ରିତମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ; 8ଅବେଶଷେରଅକାଳଜାତପରି ଜେଣ େଯ ମୁଁ, େସ
େମାେତ ମଧ୍ୟ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 9 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ
େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ, ପୁଣି, େପ୍ର ରିତ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବାକୁ
ଅେଯାଗ୍ୟ। 10 କି ୁ ମୁଁ ଯାହା େହାଇଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର େହାଇଅଛି,
ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଦ ତାହା ର େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ େସ
ସମ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି,ତଥାପି ମୁଁ ନୁେହଁ, କି ୁ େମାʼସହିତ ଥିବା
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତାହା କରିଅଛି। 11 ଅତଏବ ମୁଁ ହୁ ଏ, ବା େସମାେନ ହୁ ଅ ୁ, ଏହି
ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥାଉ, ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ବି ାସୀ
େହାଇଥାଅ।

ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ
12 ଏଣୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହାଇଅଛି , ଏହା ଯଦି ପ୍ର ଚାର

କରାଯାଉଅଛି, େତେବ ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ ନାହିଁ େବାଲି ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର େକହି େକହି କିପରି କହି ? 13 ଯଦି ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ ନାହିଁ,
େତେବ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଉି ତ େହାଇ ନାହାି ; 14 ଆଉ, ଯଦି ଖ୍ର ୀ ଉି ତ େହାଇ
ନାହାି , େତେବ ତ ଆ ମାନ ପ୍ର ଚାର ବୃଥା, ତୁ ମାନ ବି ାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା,
15 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ େର େଯ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଏହା ପ୍ର କାଶ ପାଏ।
କାରଣ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥାଆ ୁ େଯ, େସ ଖ୍ର ୀ ୁ
ଉଠାଇଅଛି ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାେନ ଉି ତ ନ ହୁ ଅି , େତେବ େସ ତାହା ୁ ଉଠାଇ
ନାହାି ; 16 େଯଣୁ ଯଦି ମୃତମାେନ ଉି ତ ନ ହୁ ଅି , େତେବ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଉି ତ
େହାଇ ନାହାି ; 17ଆଉ, ଯଦି ଖ୍ର ୀ ଉି ତ େହାଇ ନାହାି , େତେବ ତୁ ମାନ ର
ବି ାସ ନି ଳ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ଅଛ।
18 ତାହାେହେଲ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା କରିଅଛି , େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ବିନ େହାଇଅଛି । 19 ଯଦି େକବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମେ ଆେ ମାେନ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଭରସା ରଖିଅଛୁ, େତେବ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆେ ମାେନ
ଦୟନୀୟ ଅଟୁ । 20 କି ୁ ପ୍ର କୃତେର ଖ୍ର ୀ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକମାନ ର ପ୍ର ଥମ
ଫଳ ରୂ େପ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ େହାଇଅଛି । 21 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ାରା
ମୃତୁ ୍ୟ ଉପି ତ େହାଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ
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ଉପି ତ େହାଇଅଛି। 22 େଯଣୁ ଆଦମ ାରା େଯପରି ସମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରି ,
େସହିପରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ାରା ସମେ ସଜୀବ େହେବ। 23 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା କ୍ର ମାନୁସାେର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ ପ ଖ୍ର ୀ , ପେର ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ
ସମୟେରତାହା ଆଶି୍ର ତମାେନ; 24ତ େର ଯୁଗା ଉପି ତ େହବ, େସସମୟେର
େସ ସମ କ ର୍ ାପଣ, ସମ କ୍ଷମତା ଓ ଶି େଲାପ କଲା ଉ ାେର ଈଶ୍ବ ର
ପିତା ୁ ରାଜ ସମପର୍ ଣ କରିେବ। 25 କାରଣ େସ ସମ ଶତ ୁ ନିଜର ପାଦ
ତେଳ ନ ରଖିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜ କରିବାକୁ େହବ। 26 େଶଷ
ଶତ ରୂ େପ ମୃତୁ ୍ୟକୁ େଲାପ କରାଯିବ; 27 କାରଣ େସ ସମ ବିଷୟ ତାହା
ପାଦ ତେଳ ବଶୀଭୂ ତ କେଲ। େଯେତେବେଳ େସ କହି , ସମ ବିଷୟ ବଶୀଭୂ ତ
କରାଯାଇଅଛି, ଏହା , ସମ ବିଷୟ େଯ ତାହା ର ବଶୀଭୂ ତ କେଲ, େସ
େସହି ସବୁର ଅ ଗର୍ ତ ନୁହଁି । 28ଆଉ ସମ ବିଷୟ ପୁତ୍ର ବଶୀଭୂ ତ କରାଗଲା
ଉ ାେର, େଯସମ ବିଷୟତାହା ରବଶୀଭୂ ତକେଲ, ୟଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟତାହା ର
ବଶୀଭୂ ତ େହେବ, େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ସେବର୍ ସବର୍ ା ହୁ ଅି । 29 ମୃତମାନ ଉ ାନ ନ
େହେଲ, େଯଉଁମାେନ ମୃତମାନ ନିମେ ବାି ଜିତ ହୁ ଅି , େସମାେନ କଅଣ
କରିେବ? ଯଦି ମୃତମାେନ ଆେଦୗ ଉି ତ ନ ହୁ ଅି , େତେବ େସମାନ ନିମେ
େସମାେନ କାହିଁକି ବାି ଜିତ ହୁ ଅି ? 30ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଦ େର ବିପଦର ସ ୁଖୀନ େହଉ? 31 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ମୁଁ େଯଉଁ ଦପର୍ କରିଥାଏ, େସଥିର ଶପଥ କରି
କହୁ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ର ତିଦିନ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରୁ ଅଛି। 32 ଯଦି େଲାକାଚାର ଅନୁସାେର ମୁଁ
ଏଫିସେର ବନ୍ୟ-ପଶୁମାନ ସଦୃଶ େଲାକମାନ ସହିତ ଯୁ କରିଅଛି, େତେବ
େସଥିେର େମାହରଲାଭକଅଣ? ଯଦି ମୃତମାେନଉି ତ ନହୁ ଅି , େତେବ େଯପରି
ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି, “ଆସ, ଆେ ମାେନ େଭାଜନପାନ କରୁ , କାରଣ କାଲି
ଆେ ମାେନମରିବା।” 33ଭ୍ର ା ନ ହୁ ଅ, କୁସଂସଗର୍ ଶି ାଚାର ନ କେର। 34ଯଥାଥର୍
ରୂ େପ ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ, ପାପ ନ କର; କାରଣ କାହାରି କାହାରି ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନ
ନାହିଁ; ମୁଁ ତୁ ମାନ ଲ ା ନିମେ ଏହି କଥା କହୁ ଅଛି।

ପୁନରୁ ି ତ ଶରୀର
35 କି ୁ େକହି କହିବ, ମୃତମାେନ କିପରି ଉି ତ ହୁ ଅି ? କି ପ୍ର କାର ଶରୀରେର

େସମାେନ ଆସି ? 36 େହ ନିେବର୍ ାଧ, ତୁ େ ନିେଜ ଯାହା ବୁଣ, ତାହା ନ ମେଲ
ସଜୀବ ହୁ ଏ ନାହିଁ, 37ଆଉ, ଯାହା ତୁ େ ବୁଣ, ତାହା ଶରୀର ନୁେହଁ ଯାହା ଉ
େହବ, କି ୁ ତାହା େକବଳ ଦାନାମାତ୍ର ଅେଟ, ତାହା ଗହମ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ଶସ୍ୟ େହଉ। 38 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ତାହାକୁ ଶରୀର ଦିଅି , ଆଉ
ସମ ବୀଜ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ତାହାର ନିଜ ଶରୀର େଦଇଥାଆି । 39 ସମ
ଶରୀର ଏକ-ପ୍ର କାର ଶରୀର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ଏକ-ପ୍ର କାର ଶରୀର,
ପଶୁମାନ ରଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ଶରୀର, ପୁଣି,ପକ୍ଷୀମାନ ରଆଉଏକ-ପ୍ର କାର ଶରୀର
ଓ ମ ୍ୟମାନ ର ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ଶରୀର। 40 ଆକାଶ ଶରୀର ଅଛି, ପୃଥିବୀ
ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କି ୁ ଆକାଶ ଶରୀରର ଏକ-ପ୍ର କାର େତଜ, ଆଉ ପୃଥିବୀ
ଶରୀରରଅନ୍ୟପ୍ର କାର େତଜ। 41 ସୂଯର୍ ୍ୟର ଏକ-ପ୍ର କାର େତଜ,ଚ ରଅନ୍ୟପ୍ର କାର
େତଜ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳାର ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର େତଜ କାରଣ େତଜେର େଗାଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର
ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ଭି । 42 ମୃତମାନ ର ପୁନରୁ ାନ ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର।କ୍ଷୟେର
ବୁଣାଯାଏ, ଅକ୍ଷୟ େହାଇ ଉି ତ ହୁ ଏ; 43 ଅନାଦରେର ବୁଣାଯାଏ, େଗୗରବାନି୍ଵ ତ
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େହାଇ ଉି ତ ହୁ ଏ; ଦୁବର୍ ଳତାେର ବୁଣାଯାଏ, ଶି ାରା ଉି ତ ହୁ ଏ; 44 ପ୍ର ାକୃତିକ
ଶରୀର ବୁଣାଯାଏ,ଆି କଶରୀରଉି ତହୁ ଏ।ଯଦିପ୍ର ାକୃତିକଶରୀରଅଛି, େତେବ
ଆି କ ଶରୀରସୁ ା ଅଛି। 45 ଏହିପରି ଶା େର ମଧ୍ୟ େଲଖାଅଛି, ପ୍ର ଥମ ମନୁଷ୍ୟ
ଆଦମଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀ େହେଲ େଶଷଆଦମଜୀବନଦାୟକଆ ା େହେଲ। 46ମାତ୍ର
ଯାହା ଆି କ, ତାହା ପ୍ର ଥମ ନୁେହଁ, କି ୁ ଯାହା ପ୍ର ାକୃତିକ, ତାହା ପ୍ର ଥମ, ପେର
ଆି କ। 47ପ୍ର ଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାଥ ବ, ମୃ ି କାେର ନିମ ତ, ି ତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ ରୁ
ଆଗତ। 48 େଯଉଁମାେନ ମୃ ି କାେର ନିମ ତ, େସମାେନ ମୃ ି କାେର ନିମ ତ
େସହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଗର୍ ୀୟ, େସମାେନ ଗର୍ ରୁ ଆଗତ େସହି
ବ୍ୟି ତୁ ଲ୍ୟ। 49ଆଉ,ଆେ ମାେନ େଯପରି ମୃ ି କାେର ନିମ ତ େସହି ମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ର ତିମୂ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, େସପରି େସହି ଗର୍ ୀୟ ବ୍ୟି ପ୍ର ତିମୂ ମଧ୍ୟ
ଧାରଣ କରିବା।

ପୁନରୁ ାନର ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ଏବଂ ବିଜୟ
50 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏହା କହୁ ଅଛି, ର -ମାଂସ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର

କରିପାେର ନାହିଁ, କି ା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କେର ନାହିଁ। 51 େଦଖ, ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ନିଗୂଢ଼ କଥା କହୁ ଅଛି, ଆେ ମାେନ ସମେ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା
େହବା ନାହିଁ, 52 କି ୁ ଏକ ମୁହୂ ର୍ େର, ଚକୁ୍ଷର ପଲକେର, େଶଷ ତୂ ରୀ ନୀେର
ଆେ ମାେନ ସମେ ପରିବ ତ େହବା; କାରଣ ତୂ ରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାେନ
ଅକ୍ଷୟ େହାଇ ଉି ତ େହେବ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ପରିବ ତ େହବା। 53କାରଣ
ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କରିବାକୁ େହବ, ଆଉ ଏହି ମ ର୍ ୍ୟ
ଶରୀରକୁ ଅମରତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କରିବାକୁ େହବ। 54 କି ୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର
ଅକ୍ଷୟରୂ ପ ବ ଓ ଏହି ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କଲା ଉ ାେର
ଶା େର ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବ, 55 “ଜୟ ମୃତୁ ୍ୟକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।”
“େର ମୃତୁ ୍ୟ, କାହିଁ େତାର ଜୟ? େର ମୃତୁ ୍ୟ,

କାହିଁ େତାର ନାହୁ ଡ଼?”
56 ମୃତୁ ୍ୟର ନାହୁ ଡ଼ ପାପ,ଆଉପାପରବଳ େମାଶା ବ୍ୟବ ା; 57 କି ୁ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆ ମାନ ୁ ଜୟ ପ୍ର ଦାନ କରି , ତାହା ର
ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ। 58 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ଭାଇମାେନ, ପ୍ର ଭୁ େସବାେର
ତୁ ମାନ ପରିଶ୍ର ମ ନି ଳ ନୁେହଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ସୁି ର ଓ ଅଟଳ
ରହି ସବର୍ ଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯ ବାନ ହୁ ଅ।

16
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଉେ ଶ୍ୟେର ଦାନ

1 ସାଧୁମାନ ନିମେ ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ ସ େର େଯପରି ମୁଁ ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀ-
ସମୂହକୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି କର। 2 ମୁଁ ଗେଲ
େଯପରି ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥିନିମେ ସ ାହର ପ୍ର ଥମ
ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁବିଧା ଅନୁସାେର ନିଜ ନିଜ
ନିକଟେର କିଛି କିଛି ସ ୟ କରି ରଖ। 3ଆଉ, ମୁଁ ଉପି ତ େହେଲ ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁମାନ ୁ େଯାଗ୍ୟ ମେନ କରିବ, ମୁଁ େସମାନ ୁ ପତ୍ର େଦଇ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ତୁ ମାନ ଦାନ େଘନିଯିବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ କରିବି; 4 ପୁଣି, ଯଦି େମାହର ମଧ୍ୟ
ଯିବାର ଉପଯୁ ହୁ ଏ, େତେବ େସମାେନ େମାʼ ସା େର ଯିେବ।
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ପାଉଲ ଯାତ୍ର ାର େଯାଜନା
5 କି ୁ ମୁଁ ମାକିଦନିଆ ଅ ଳ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରିବା ପେର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ

ଯିବି; େଯଣୁ ମୁଁ ମାକିଦନିଆ େଦଇ ଯିବି, 6ଆଉ, େହାଇପାେର ତୁ ମାନ ସା େର
କିଛି ସମୟ ରହିବି, କି ା ଶୀତକାଳ ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରିବି, େଯେତେବେଳ ମୁଁ େଯଉଁ
ାନକୁ ଯିବି, େସହି ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବାଟ ବଳାଇେଦବ।

7 କାରଣ ଏଥର ବାଟେର ଯିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ମୁଁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ, େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ତୁ ମାନ ସା େର କିଛି
କାଳ ରହିବାକୁ ଆଶା କରୁ ଅଛି। 8 କି ୁ ମୁଁ େପି କ ପଯର୍ ୍ୟ ଏଫିସେର ରହିବି;
9 କାରଣ ଫଳପ୍ର ଦ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ େମାʼ ପାଇଁ ପ୍ର ଶ ାର ଉନ୍ମୁ ରହିଅଛି,
ବିପକ୍ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅଛି । 10 ଯଦି ତୀମଥି ଯାଆି , େତେବ େଯପରି
ନିଭର୍ ୟେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ରୁ ହି , େସ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କର, କାରଣ
ମୁଁ େଯପରି, େସ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରି , 11 ଏଣୁ େକହି ତାହା ୁ
ତୁ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ । କି ୁ େସ େଯପରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରି , ଏଥିପାଇଁ ତାହା ୁ
ଶାି େର ବାଟ ବଳାଇଦିଅ; କାରଣ େସ ଭାଇମାନ ସହିତ ଆସି େବ େବାଲି ମୁଁ
ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛି। 12 କି ୁ ଭ୍ର ାତା ଆପ ସ େର କହୁ ଅଛି,ଭାଇମାନ ସହିତ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ୁ ବହୁ ତ ଅନୁେରାଧ କଲି, କି ୁ ଏେବ
ଯିବାକୁ ତା ର ଆେଦୗ ଇ ା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ େସ ଯିେବ।

େଶଷ ନିେ ର୍ ଶ
13 ତୁ େ ମାେନ ଜାଗ୍ର ତ ରହି ବି ାସେର ି ର େହାଇଥାଅ, ସାହସି କ େହାଇ

ବଳବାନ ହୁ ଅ। 14 ତୁ ମାନ ର ସମ କମର୍ େପ୍ର ମେର ସାଧିତ େହଉ। 15 େହ
ଭାଇମାେନ, ି ଫାନ ପରିଜନବଗର୍ େଯ ଆଖାୟା ଅ ଳର ପ୍ର ଥମ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
କରିଥିବା ରୂ ପ; ପୁଣି,ସାଧୁମାନ େସବାେରବ୍ର ତୀ େହାଇଅଛି ,ଏହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ; 16 ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ର, ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ସହକମର୍ ୀ ଓ ପରିଶ୍ର ମୀ
େଲାକ ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ, ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 17 ି ଫାନା,
ଫ ର୍ୂ ନାତ ଓ ଆଖାୟିକ ଆଗମନେର ମୁଁ ଆନ କରୁ ଅଛି, କାରଣ ତୁ ମାନ
ଅନୁପି ତ େହତୁ େମାହର େଯଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ପୂରଣ କରିଅଛି ,
18େଯଣୁ େସମାେନ େମାହର ଓତୁ ମାନ ଆ ାକୁ ସ ୀବିତ କରିଅଛି ; ଅତଏବ,
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ୁ େଯାଗ୍ୟ ଜାଣି ମାନ୍ୟ କର।

ସ ାଷଣ
19 ଏସି ଆର ମ ଳୀ-ସମୂହ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ଆି ଲା ଓ

ପ୍ର ୀ ା* େସମାନ ଗୃହି ତ ମ ଳୀ ସହିତ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି । 20ଭାଇମାେନ ସମେ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ପବିତ୍ର
ଚୁ ନ େଦଇ ପର ରକୁ ନମ ାର କର। 21 ମୁଁ ପାଉଲ ନିଜ ହାତେର େଲଖି
ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି। 22ଯଦି େକହି ପ୍ର ଭୁ ୁ େପ୍ର ମ ନ କେର, େତେବ େସ ଶାପଗ୍ର
େହଉ। 23 ମାରାନାଥା†। ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ;
24ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର େମାହର େପ୍ର ମ ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ।

* 16:19 ପ୍ର ୀ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ୀ ୀ ା † 16:23 ମାରାନାଥା ମାରାନାଥାର ଅଥର୍ ପ୍ର ଭୁ ଆସୁଅଛି
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The Second Epistle of Paul the
Apostle to the Corinthians

କରି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ି ତୀୟ
ପତ୍ର

େଲଖକ
ପାଉଲ ନିଜ ଜୀବନର ଦୁବର୍ ଳତା ସମୟେର ଏହି ପତ୍ର କୁ େଲଖିଥିେଲ। ପାଉଲ

କରି ୀୟ ମ ଳୀ ବିଷୟେର ଜାଣିପାରିେଲ େଯ େସମାେନ ସଂଘଷର୍ କରୁ ଅଛି
ଏବଂ େସ ମନ କେଲ େଯ େସମାନ ାନୀୟ ବି ାସୀମାନ ଭିତେର ଏକତା
ଆଣିେବ। େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିେଲ, େସହି ସମୟେର େସ େକ୍ଲ ଶ
ଏବଂ ମାନସି କ େବଦନା େଦଇ ଗତି କରୁ ଥିେଲ େଯେହତୁ କରି ୀୟ ମ ଳୀର
ବି ାସୀମାନ ୁ େସ େପ୍ର ମ କରୁ ଥିେଲ। ଏହି େବଦନା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ନ ଥିଲା,
କି ୁ ଈ ର ପକ୍ଷରୁ ଥିଲା, “େମାର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ପାଇଁ ଯେଥ , େମାହର ଶି
ଦୁବର୍ ଳତାେର ବଳବାନ କେର” ( ି .କରି. 12:7-10) ଏହି ପତ୍ର େର ପାଉଲ ପ୍ର ବଳ
ଭାବେର ତାହା ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଓ େପ୍ର ରିତ ପଦର ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରିଥିେଲ। େସ
ପତ୍ର ର ପ୍ର ାର େର ନିଜକୁ ଖ୍ର ୀ ର ଇ ାେର ମୁଁ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ େବାଲି ଦାବି କରି
( ି .କରି. 1:1) ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େପ୍ର ରିତ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସ ବିଷୟେର
ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 55-56 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ମାକିଦନିଆ ପ୍ର େଦଶରୁ ପାଉଲ କରି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ି ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପାଉଲ ାରା ଲିଖିତ ଏହି ପତ୍ର କରି ୀୟ ସହରେର ଈ ର ମ ଳୀକୁ ଏବଂ

ଆଖାୟାର ସମ ବି ାସୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇ ଥିଲା, ଯାହା େରାମ ପ୍ର େଦଶେର
କରି ୀୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ( ି .କରି. 1:1)।

ଉେ ଶ୍ୟ
କରି ୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାେନ ପାଉଲ ଯ ଣାଦାୟକ ପତ୍ର ର ଅନୁକୂଳ

ପ୍ର ତିଉ ର େଦଇଥିେଲ େତଣୁ ଏହି ପତ୍ର କୁ େଲଖିବା ସମୟେର ତାହା ମନେର
ଅେନକ ଉେ ଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ( ି .କରି. 1:3-4; 7:8-9, 12:13), ଏସି ଆ
ପ୍ର େଦଶେର କିପରି େସ ତାଡନାକୁ ସହନ କରିଥିେଲ ତାହା େସମାନ ୁ ଜଣାଇବା
ନିମେ ( ି .କରି. 1:8-11) ଅପମାନ କରୁ ଥିବା ଦଳକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ େସମାନ ୁ
କହିବା ନିମେ ( ି .କରି. 2:5-11) ଅବି ାସୀମାନ ସହିତ ସହେଯାଗ ନ
କରିବାକୁ େସମାନ ୁ ସତକର୍ କରିବା ନିମେ ( ି .କରି. 6:14; 7:1), ଖ୍ର ୀି ୟାନ
େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ସତ୍ୟ ଆଚରଣ ଓ ମହାନ ଆ ାନ ବିଷୟେର ବ ର୍ ନା କରିବା
ନିମେ ( ି .କରି. 2:14-7:4), ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ସହ ଦାନ କରିବା
ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦବା ନିମେ ଏବଂ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ରହୁ ଥିବା ଗରିବ
ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସୀମାନ ପ୍ର ତି ଦାନ ସଂଗ୍ର ହ କରି ରଖିବା ନିମେ ।

ବିଷୟବ ୁ
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ପାଉଲ ନିଜ େପ୍ର ରିତ ପଦର ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରି ।
ରୂ ପେରଖା
1. ନିଜର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର ପାଉଲ ବ ର୍ ନା — 1:1-7:16
2. ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଗରିବ ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଦାନ ଆଦାୟ— 8:1-
9:15

3. ପାଉଲ ତା ର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରି — 10:1-13:10
4. ତି୍ର ଏକ ଆଶିଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସହିତ ସମା — 13:11-14

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ଆଉ ଭ୍ର ାତା

ତୀମଥି,କରି ସହରେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ, ପୁଣି, ସମୁଦାୟଆଖାୟାେର ଥିବା
ସମ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ;

2 ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ସମ ସା ନାଦାତା ଈଶ୍ବ ର
3 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, େସ ଦୟାମୟ

ପିତା ଓ ସମ ସା ନାଦାତା ଈଶ୍ବ ର; 4 ଈଶ୍ବ ର ାରା େଯଉଁ ସା ନାେର
ଆେ ମାେନ ସା ନାପ୍ର ା େହଉଅଛୁ, େସହି ସା ନା ାରା େଯପରି ସମ ପ୍ର କାର
େ ଶ େଭାଗୁଥିବା େଲାକମାନ ୁ ସା ନା େଦଇପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ େସ ଆ ମାନ
ସମ େ ଶେର ଆ ମାନ ୁ ସା ନା ପ୍ର ଦାନ କରି । 5 କାରଣ ଖ୍ର ୀ ସକାେଶ
ଆ ମାନ ଦୁଃଖେଭାଗ େଯପରି ପ୍ର ଚୁ ର, େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ାରା ଆ ମାନ ର
ସା ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର। 6 କି ୁ ଆେ ମାେନ ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ତାହା ତୁ ମାନ ର
ସା ନା ଓ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ; କି ା ଆେ ମାେନ ସା ନାପ୍ର ା େହେଲ ତାହା
ତୁ ମାନ ର ସା ନା ନିମେ ; ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର କାର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ,
େସହି ପ୍ର କାର ଦୁଃଖେଭାଗ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାେର େସହି ସା ନା କାଯର୍ ୍ୟ
ସାଧନ କରୁ ଅଛି। 7ଆଉ,ତୁ ମାନ ବିଷୟେରଆ ମାନ ଭରସା ଅଟଳ, େଯଣୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ, େସହିପରି ମଧ୍ୟ ସା ନାର େଯ
ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 8 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ଏସି ଆେର
ଆ ମାନ ଉପେର ଘଟିଥିବା େ ଶ ସ େର ତୁ େ ମାେନ େଯ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା
ଆ ମାନ ର ଇ ା ନୁେହଁ; ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ଶି ରୁ ଅତିରି ରୂ େପ
ଭାରଗ୍ର େହାଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ; 9 ହଁ,
ଆେ ମାେନ ମୃତୁ ୍ୟେର ସମପ ତ େହାଇଅଛୁ େବାଲି ନିଜ ନିଜ ମନେର େବାଧ
ପାଇଥିଲୁ, େଯପରି ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର ନିଭର୍ ର ନ େଦଇ ବରଂ
େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ମୃତମାନ ୁ ଉଠାି ,ତାହା ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ; 10େସଆ ମାନ ୁ
ଏପରି ଭୟାନକ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ଉ ାର କେଲ ଓ ଉ ାର କରିେବ, ପୁଣି, େସ େଯ
ଭବିଷ୍ୟତେର ସୁ ା ଉ ାର କରିେବ, ତାହା ଠାେର ଆ ମାନ ର ଏହି ଭରସା
ଅଛି; 11 ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯାଗ େଦଇ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଆ ମାନ ର ଉପକାର
କରୁ ଅଛ, େଯପରି ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, େସଥିନିମେ
ଅେନକ ମୁଖରୁ ଆ ମାନ ସକାେଶ ବହୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଏ।

ପାଉଲ େଯାଜନାେର ପରିବ ର୍ ନ
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12 ଜଗତେର, ବିେଶଷତଃ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି, ଆେ ମାେନ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନେର
ଆଚରଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର, ତାହା ପବିତ୍ର ଓ ସରଳ
ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ େବାଲି ଆ ମାନ ର ବିେବକ େଯ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଅଛି, ଏହା ଆ ମାନ ଦପର୍ ର ବିଷୟ। 13 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା
ପାଠ କରି ବୁଝିପାର, େସହିସବୁ ବିନା, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଉ କିଛି
େଲଖୁ ନାହଁୁ , 14 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ େଯପ୍ର କାେର
ଆ ମାନ ଦପର୍ ର କାରଣ, େସହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ େଯ ତୁ ମାନ ଦପର୍ ର
କାରଣ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆ ମାନ ବିଷୟେର ଆଂଶିକ ଭାବେର
ବୁଝିଅଛ, େସପରି େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ବୁଝୁ ଥିବ େବାଲି ମୁଁ ଭରସା କରୁ ଅଛି। 15 ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ି ତୀୟ ଥର ଅନୁଗ୍ର ହ ଲାଭ କରିପାର, 16 ପୁଣି, ତୁ ମାନ
ନିକଟ େଦଇ ମାକିଦନିଆକୁ ଯାଇ ଓ ପୁନବର୍ ାର ମାକିଦନିଆରୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ଆସି ତୁ ମାନ ସାହାଯ୍ୟେର ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶକୁ ଯାତ୍ର ା କରିପାେର, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ େସହି ବି ାସେର ପ୍ର ଥମେର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇ ା କରୁ ଥିଲି।
17 େତେବ ଏହି ପ୍ର କାର ଇ ା କରିବାେର ମୁଁ କଅଣ ଅି ର ଭାବେର ଆଚରଣ
କରିଥିଲି? ଅବା, ମୁଁ ଯାହା ସ କରିଥାଏ, ତାହା କଅଣ ସାଂସାରିକ ଭାବେର
କରିଥାଏ େଯ, େମାହର କଥା ହଁ ଓ ନା ଉଭୟ ହୁ ଏ? 18 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବି ,
ଏଣୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ବାକ୍ୟ ହଁ ଓ ନା ହୁ ଏ ନାହିଁ। 19 କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ, େଯ ଆ ମାନ ାରା, ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାʼ ାରା ଏବଂ
ସି ଲ୍ଵ ାନ ଓ ତୀମଥି ାରା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚାରିତ େହେଲ, େସ ହଁ ଓ
ନା େହାଇ ନାହାି , ବରଂ ତାହା ଠାେର ହଁ େହାଇଅଛି। 20 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ର
େଯେତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା, େସସମ ର ହଁ ତାହା ଠାେର ଅଛି; ଏଥିସକାେଶ ମଧ୍ୟ ତାହା
ାରା ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆେ ମାେନ ଆେମନ୍ କହିଥାଉ। 21 ପୁଣି,

େଯ ଆ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ ସହିତ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ି ର କରି , ପୁଣି, ଆ ମାନ ୁ
ଅଭିେଷକ କରିଅଛି , େସ ଈଶ୍ବ ର; 22 େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ମୁଦ୍ର ା ି ତ କରିଅଛି
ଓ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ବଇନା ରୂ େପ ଦାନ କରିଅଛି । 23 କି ୁ
ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି େମାʼ ପ୍ର ାଣର ଶପଥ କରୁ ଅଛି େଯ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା
ବହି ମୁଁ କରି ସହରକୁ ପୁନବର୍ ାର ଯାଇ ନାହିଁ। 24 ତୁ ମାନ ବି ାସ ଉପେର
େଯ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ବରଂ ତୁ ମାନ ର ଆନ ନିମେ
ତୁ ମାନ ର ସହକମର୍ ୀ ଅଟୁ େଯଣୁ ବି ାସେର ତୁ େ ମାେନ ି ର େହାଇ ରହିଅଛ।

2
1 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େମାହର ଯିବା େଯପରି ପୁନବର୍ ାର ଦୁଃଖଜନକ

ନ ହୁ ଏ, ଏହା ମୁଁ ମନେର ି ର କଲି। 2 େଯଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ,
େତେବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େମାେତ ଆନ େଦବ?
3 ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ଠାରୁ େମାହରଆନ ପାଇବା ଉଚିତ, େସମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆସି
େଯପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଏହି କଥା େଲଖିଥିଲି, େଯଣୁ େମାହର
ଆନ େର େଯ ତୁ ମାନ ର ଆନ , ଏହା ତୁ ସମ ବିଷୟେର େମାହର
ବି ାସ। 4 କାରଣ ବହୁ ତ େ ଶ ଓ ହୃ ଦୟର େବଦନାେର ବହୁ -ଅଶପାତ ସହିତ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ େଲଖିଥିଲି େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁ ଅ, ଏପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େମାହର େଯ ଅଧିକ ପ୍ର ଚୁ ର େପ୍ର ମ ଅଛି, ଏହା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ
ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ।
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େଦାଷୀକୁ କ୍ଷମା
5 କି ୁ ଯଦି େକହି ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି, େସ େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର

େକେତକପରିମାଣେର (ମୁଁ ଅଧିକକଠିନ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ)ତୁ ସମ ୁ
ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି। 6ଅଧିକାଂଶ ାରା ଏପରି େଲାକ େଯଉଁ ଶାି ପାଇଅଛି, ତାହା
ପକ୍ଷେର ତାହା ଯେଥ ; 7ଏଣୁ କାେଳ ଏପରି େଲାକ ଅତିରି ଦୁଃଖେର ବୁଡ଼ିଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ବରଂ କ୍ଷମା କର ଓ ସା ନା ଦିଅ। 8 ଅତଏବ,
ତାହା ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ ବ୍ୟବହାର ାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି।
9 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସମ ବିଷୟେର େଯ ବାଧ୍ୟ ଅଟ, ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
େସଥିର ପ୍ର ମାଣ େଯପରି ମୁଁ ପାଏ, ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ େଲଖିଥିଲି। 10 କି ୁ
ତୁ େ ମାେନ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କେର; କାରଣ ମୁଁ
ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି, େତେବ ଯାହା କ୍ଷମା କରିଅଛି, ତାହା ଖ୍ର ୀ ସାକ୍ଷାତେର
ତୁ ମାନ ସକାେଶ କ୍ଷମା କରିଅଛି, 11 େଯପରି ଶୟତାନ ଆ ମାନ ର ଅପକାର
କରିବାକୁ ସୁେଯାଗପ୍ର ା ନ ହୁ ଏ। କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହାର ସମ ଦୁ କ ନା
ସ େର ଅଜ୍ଞ େନାହଁୁ ।

ଖ୍ର ୀ ାରା ବିଜୟ
12 ପୁଣି,ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େତ୍ର ାୟାକୁ ଆସି ଲା ଉ ାେର

ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସୁେଯାଗରୂ ପ ାର ମୁ େହେଲ େହଁ, 13 େମାହର ଭାଇ
ତୀତସ ୁ ନ େଦଖି ଆ ାେର ଶାି ନ ପାଇବାରୁ େସମାନ ଠାରୁ ବିଦାୟ େଘନି
ମାକିଦନିଆକୁ ପ୍ର ାନ କଲି। 14 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ, େସ ସବୁେବେଳ
ଆ ମାନ ୁ େଘନି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛି , ଆଉ ସବୁ ାନେର
ତାହା ଜ୍ଞାନରୂ ପ ସୁବାସଆ ମାନ ାରା ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛି , 15କାରଣପରିତ୍ର ାଣ
ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ େହଉଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଦୃି େର ଖ୍ର ୀ ର ସୁଗ ରୂ ପ, 16 ଏକ ପକ୍ଷର େଲାକ ପ୍ର ତି ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ
ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର େଲାକ ପ୍ର ତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ରୂ ପ। ଆଉ ଏହି ସମ
ନିମେ କିଏ ସମଥର୍ ? 17 େସହି ଅେନକ େଲାକ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ବିକୃତ କରି , ଆେ ମାେନ ତ େସମାନ ପରି କରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ସରଳ ଭାବେର
ଈଶ୍ବ ର ଆେଦଶକ୍ର େମ ତାହା ସାକ୍ଷାତେରଆେ ମାେନଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥାଇକଥା
କହୁ ଅଛୁ।

3
ନୂତନ ନିୟମର େସବକ

1 ଆେ ମାେନ କି ପୁନବର୍ ାର ଆ ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଆର କରୁ ଅଛୁ? କି ା
କାହାରି କାହାରି ପରି କଅଣ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ବା ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ
ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଶଂସାପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ? 2 ତୁ େ ମାେନ ତ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର
ଲିଖିତ ଏବଂ ସମ େଲାକ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ଆ ମାନ ପତ୍ର - ରୂ ପ; 3 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ େଯ ଆ ମାନ େସବାେର ଲିଖିତ ଖ୍ର ୀ ପତ୍ର - ରୂ ପ, ଏହା ପ୍ର କାଶ
ପାଉଅଛି; ତାହା କାଳିେର ଲିଖିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା
ଲିଖିତ, ପ୍ର ରଫଳକେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃ ଦୟରୂ ପ ଫଳକେର। 4ଆଉ,
ଖ୍ର ୀ ାରା ଈଶ୍ବ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖି ଆ ମାନ ର ଏହି ପ୍ର କାର ବି ାସ
ଅଛି। 5 ଆେ ମାେନ େଯ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଉ ାବନ କରିବାକୁ ସମଥର୍ , ଏପରି
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର ସାମଥର୍ ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ; 6 େସ ତ ଆ ମାନ ୁ ଅକ୍ଷରର
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େସବକ କରି ନାହାି , ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆ ା , ଅଥର୍ ାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର େସବକ
େହବାକୁ ସାମଥର୍ ୍ୟ େଦଇଅଛି ; କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆ ା
ଜୀବନଦାୟକ; 7 ଆଉ, ଯଦି ଅକ୍ଷରେର ପ୍ର ର ଉପେର େଖାଦିତ ମୃତୁ ୍ୟଦାୟକ
ବ୍ୟବ ାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଏପରି େଗୗରବେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଥିଲା େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକମାେନ େମାଶା ମୁଖର କ୍ଷଣ ାୟୀ େତଜ ସକାେଶ ତାହା ମୁଖପ୍ର ତି ି ର
ଦୃି େର ଚାହିଁ ପାରିେଲ ନାହିଁ, 8 େତେବ ଆି କ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ େକେତ ଅଧିକ
େଗୗରବଯୁ ନ େହବ? 9 କାରଣ ଯଦି ଦ ାଜ୍ଞାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ େଗୗରବଯୁ ,
େତେବ ଧାମ କତାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ବରଂ ଆହୁ ରି ଅଧିକ େଗୗରବଯୁ । 10 େଯଣୁ
ଯାହା େଗୗରବଯୁ େହାଇଥିଲା, ତାହା େସଥିରୁ ଅତି ଅଧିକ େଗୗରବଯୁ ବିଷୟର
ତୁ ଳନାେର େଗୗରବବିହୀନ େହାଇଅଛି। 11 କାରଣ ଯଦି କ୍ଷଣ ାୟୀ ବିଷୟ
େଗୗରବଯୁ େହଲା, େତେବ ଚିର ାୟୀ ବିଷୟ ଆହୁ ରି ଅଧିକ େଗୗରବେର
ଅବି ତ। 12 ଅତଏବ, ଏହି ପ୍ର କାର ଭରସା ପ୍ର ା େହାଇ ଆେ ମାେନ ଅତି
ସାହସି କ ଅଟୁ , 13ଆଉ,ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ େଯପରି େସହି କ୍ଷଣ ାୟୀ େଗୗରବ
େଲାପ ପାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ର ତି ି ରଦୃି ନ କରି , େସଥିପାଇଁ େମାଶା େଯପ୍ର କାେର
ଆପଣା ମୁଖେରଆବରଣ େଦଉଥିେଲ,ଆେ ମାେନ େସପ୍ର କାର କରୁ ନାହଁୁ । 14 କି ୁ
େସମାନ ର ଜ୍ଞାନଚକୁ୍ଷ ଜଡ଼ୀଭୂ ତ େହାଇଅଛି,କାରଣଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମ
ପାଠ ସମୟେର େସହି ଆବରଣ ପୂବର୍ ପରି ରହିଅଛି, ଆଉ ଖ୍ର ୀ ଠାେର େସହି
ଆବରଣରେଯେଲାପେହଉଅଛି,ଏହାପ୍ର କାଶପାଉନାହିଁ। 15ମାତ୍ର ଆଜିପଯର୍ ୍ୟ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଠ କରାଯିବା ସମୟେର େସମାନ ହୃ ଦୟ ଆବରଣେର
ଆ ାଦିତ ଥାଏ, 16 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରିେଲ େସହି ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୁ ଏ।
17 ପ୍ର ଭୁ ଆ ା ଅଟି ; ଆଉ େଯଉଁଠାେର ପ୍ର ଭୁ ଆ ା େସଠାେର ାଧୀନତା।
18 କି ୁ ଆେ ମାେନ ସମେ ଅନା ାଦିତ ମୁଖେର ଦପର୍ ଣେର େଦଖିବା ପରି ପ୍ର ଭୁ
େଗୗରବ େଦଖୁ େଦଖୁ େଗୗରବଯୁ ଅବ ାରୁ ଅଧିକ େଗୗରବଯୁ ଅବ ା ପ୍ର ା
େହାଇ ତାହା ପ୍ର ତିମୂ େର ପରିବ ତ େହଉଅଛୁ; େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଯିଏ ଆ ା
ଅଟି , ତାହା ଠାରୁ ଏହିସବୁ େହଉଅଛି।

4
ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ

1 ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ଦୟା ପ୍ର ା େହାଇ ଏହି େସବକପଦ ପାଇବାରୁ
ସାହସବିହୀନ େନାହଁୁ , 2ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଲ ାଜନକ ଗୁ ବିଷୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ଧୂ ର୍ ତାେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁୁ ଅବା ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ଛଳେର ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ସତ୍ୟ ପ୍ର କାଶ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ବିେବକ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ େଦଖାଉଅଛ।
3 କି ୁ ଯଦ୍ୟପି ଆ ମାନ ସୁସମାଚାର ଆ ାଦିତ ଥାଏ, ତାହା ବିନାଶପ୍ର ା ମାନ
ପକ୍ଷେର ଆ ାଦିତ; 4 ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ େଯ ଖ୍ର ୀ ତାହା େଗୗରବମୟ
ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ େଯପରି ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ନ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ଏହି ଜଗତ୍ ପତି ଅବି ାସୀମାନ ର ଜ୍ଞାନଚକୁ୍ଷ ଅ କରିଅଛି। 5କାରଣ
ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ର ଚାର କରୁ ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େଯ ପ୍ର ଭୁ ,
ପୁଣି,ଯୀଶୁ ସକାେଶଆେ ମାେନ େଯତୁ ମାନ ର େସବକ, ଏହା ପ୍ର ଚାର କରୁ ।
6 େଯଣୁ ଅ କାରରୁ ଦୀି ପ୍ର କାଶ ପାଉ େବାଲି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର,
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େସ ଖ୍ର ୀ ମୁଖେରପ୍ର କାଶିତ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବମୟଜ୍ଞାନରଆେଲାକ େଦଖାଇବା
ନିମେ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଆେଲାକ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ।

ମୃ ି କା ପାତ୍ର େର ଧନ
7 ମାତ୍ର ମହାଶି େଯ ଈଶ୍ବ ର ର, ପୁଣି, ତାହା େଯ ଆ ମାନ ଠାରୁ ଉ

ନୁେହଁ, ଏହା େଯପରି ପ୍ର କାଶ ପାଏ, ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନ ଏହି ଧନ ମୃ ି କା
ପାତ୍ର େର ପାଇଅଛୁ; 8 ଆେ ମାେନ ସବର୍ ପ୍ର କାେର େ ଶେଭାଗ କରୁ ଅଛୁ, ତଥାପି
ଅବରୁ େନାହଁୁ ; ହତବୁି େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ନିରାଶ େନାହଁୁ ; 9 ତାଡ଼ନା ପ୍ର ା
େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟ େନାହଁୁ ; ଅଧଃପତିତ େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ବିନ
େନାହଁୁ ; 10ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ଶରୀରେର ଅନୁଭବକରୁ ଅଛୁ,
େଯପରି ଯୀଶୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ଶରୀରେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ। 11କାରଣ
ଯୀଶୁ ଜୀବନ େଯପରି ଆ ମାନ ମ ର୍ ୍ୟ ଶରୀରେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ମାେନଜୀବିତ େହେଲେହଁସବର୍ ଦା ଯୀଶୁ ସକାେଶ ମୃତୁ ୍ୟମୁଖେରସମପ ତ
େହଉଅଛୁ। 12 ଏହି ପ୍ର କାେର ଆ ମାନ ଠାେର ମୃତୁ ୍ୟ, କି ୁ ତୁ ମାନ ଠାେର
ଜୀବନ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛି। 13 “ମୁଁ ବି ାସ କଲି, ଏଣୁ କଥା କହିଲି,” ଶା େର
ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େସହି ବି ାସଜନକ ଆ ା ପାଇଥିବାରୁ ଆେ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରୁ , ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ ; 14 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ୁ େଯ ଉଠାଇେଲ, େସ ଆ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସହିତ ଉଠାଇେବ ଓ
ତାହା ଛାମୁେର ତୁ ମାନ ସହିତ ଉପି ତ କରିେବ। 15 େଯଣୁ ସମ ବିଷୟ
ତୁ ମାନ ସକାେଶ େହଉଅଛି, େସହିପରି ଅେନକ େଲାକ ଠାେର ଅନୁଗ୍ର ହ
ଅତ୍ୟଧିକ ବୃି ପାଇ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବାେଥର୍ ବହୁ ଳ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ େହଉ।
16 େତଣୁ ଆେ ମାେନ ା େହଉ ନାହଁୁ , କି ୁ ଆ ମାନ ର ବାହି୍ୟକ ପୁରୁ ଷ କ୍ଷୟ
ପାଇେଲ ସୁ ା ଆ ମାନ ଆ ରିକ ପୁରୁ ଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ େହଉଅଛି।
17କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳ ାୟୀ ଲଘୁ େ ଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁ ଲ୍ୟ ରୂ େପ ଆ ମାନ
ନିମେ ଅନ କାଳ ାୟୀ ମହା େଗୗରବ ସାଧନ କରୁ ଅଛି; 18 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟପ୍ର ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟପ୍ର ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅଛୁ;କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ
ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ାୟୀ, କି ୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ କାଳ ାୟୀ।

5
ଆମର ଗର୍ ୀୟ ଗୃହ

1 କାରଣ ଯଦି ଆ ମାନ ର ଏହି ତ ୁରୂ ପ ପାଥ ବ ଗୃହ ଭାି ଯାଏ, େତେବ
ଈଶ୍ବ ରକୃତ ଅହ ନିମ ତ ଆ ମାନ ର ଏକ ଅନ କାଳ ାୟୀ ଗୃହ େଯ ଗର୍ େର
ଅଛି, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ। 2 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ତ ଆ ମାନ ଗର୍ ୀୟ
ଗୃହରୂ ପ ବ େର ପରିହିତ େହବାକୁ ଏକା ଇ ା କରି ଏହି ଗୃହେର ଥାଉ ଥାଉ
ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛୁ; 3 ଏହିପରି ପରିହିତ େହେଲ ଆେ ମାେନ ଉଲ େଦଖାଯିବା
ନାହିଁ। 4କାରଣଆେ ମାେନ ଏହି ତ ୁେର ବାସ କରି ଭାରଗ୍ର େହାଇଆ ର୍ ନାଦ
କରୁ ଅଛୁ; େଯଣୁ ଆେ ମାେନ େଯ ପରି ଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ , ତାହା
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ େଯପରି ମ ର୍ ୍ୟକୁ ଗ୍ର ାସ କେର, ଏଥିନିମେ ଏହି ପରି ଦ
ଉପେର ଅନ୍ୟ ବ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ। 5ଆଉ େଯ
ଏଥିନିମେ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି , େସ ଈଶ୍ବ ର, େସ ଆ ମାନ ୁ ବଇନା
ରୂ େପ ପବିତ୍ର ଆ ା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି । 6 ଅତଏବ ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା
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ସାହସୀ ଅଟୁ , ଆଉ ଏହି ଶରୀରେର େଯପଯର୍ ୍ୟ ନିବାସ କରୁ ଅଛୁ, େସପଯର୍ ୍ୟ େଯ
ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଦୂରେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛୁ, ଏହା ଜାଣୁ। 7 (କାରଣ ଆେ ମାେନ ଦୃଶ୍ୟ
ବିଷୟ େଦଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବି ାସେର ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଅଛୁ), 8 ହଁ,
ଆେ ମାେନ ସାହସୀ ଅଟୁ , ଆଉ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରେର ବାସ କରି ବରଂ ପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ନିବାସ କରିବାେର ଆ ମାନ ର ଅଧିକ ସେ ାଷ। 9ଏଣୁ ମଧ୍ୟ ନିବାସୀ
େହଉ ବା ପ୍ର ବାସୀ େହଉ, ତାହା ନିକଟେର ସେ ାଷପାତ୍ର େହବା ଆ ମାନ ର
ଏକା ବାସନା। 10 କାରଣ ଭଲ େହଉ ବା ମ େହଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଶରୀର ାରା କୃତ କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳ ପାଇବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ବିଚାରାସନ
ଛାମୁେର ଆ ସମ ୁ ଉପି ତ େହବାକୁ େହବ।

ଖ୍ର ୀ ସହ ସି ଳନର େସବକ
11 ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାତ େହବାରୁ ଆେ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ

ମଣାଉଅଛୁ, କି ୁ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ପ୍ର କାଶିତ ଅଟୁ ଏବଂ ତୁ ମାନ
ବିେବକ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ େଯ ପ୍ର କାଶିତ ଅଟୁ , ଏହା ମୁଁ ଆଶା କେର। 12ଆେ ମାେନ
ପୁନବର୍ ାରତୁ ମାନ ନିକଟେରଆ ପ୍ର ଶଂସା କରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ େଯଉଁମାେନଆ ରିକ
ବିଷୟେର ଦପର୍ ନ କରି ବାହ୍ୟ ବିଷୟେର ଦପର୍ କରି , େସମାନ ୁ େଯପରି ଉ ର
େଦଇପାରୁ , ଏଥିନିମେ ଆ ମାନ ସପକ୍ଷେର ଦପର୍ କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ
ସୁେଯାଗ େଦଉଅଛୁ। 13େଯଣୁ ଯଦି ଆେ ମାେନ ନିେବର୍ ାଧ,ତାହା ଈଶ୍ବ ର ନିମେ ;
କିଅବା ଯଦି ସୁେବାଧ, ତାହା ତୁ ମାନ ନିମେ । 14 କାରଣ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ମ
ଆ ମାନ ୁ ବଶେର ରଖି ଚଳାଉଅଛି, େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ଏହି ବିଚାର କରିଅଛୁ
େଯ,ଜେଣସମ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗକରିଥିବାରୁ ସମେ ମୃତେହେଲ; 15ଆଉ
େସ ସମ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େଯପରି େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତ, େସମାେନ
ଆଉଆପଣା ଆପଣା ନିମେ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବରଂ େଯ େସମାନ ନିମେ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ ଓ ଉି ତ େହେଲ, ତାହା ନିମେ ଜୀବନଯାପନ କରି ।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ନୂତନ ସୃି
16 ଅତଏବ ଆଜିଠାରୁ ଆେ ମାେନ ଶରୀର ଅନୁସାେର କାହାରିକୁ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ;

ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ର ୀ ୁ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆେ ମାେନ ଜାଣିଅଛୁ, ତଥାପି ଏେବ ଆଉ
ତାହା ୁ େସହି ପ୍ର କାେର ଜାଣୁ ନାହଁୁ । 17 ଏଣୁ ଯଦି େକହି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଅଛି,
େତେବ େସ ନୂତନ ସୃି େହାଇଅଛି ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ େଲାପ ପାଇଅଛି, େଦଖ,
ନୂତନ ବିଷୟସବୁ େହାଇଅଛି। 18 କି ୁ ସମ ବିଷୟଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ େହାଇଅଛି; େସ
ଖ୍ର ୀ ାରା ଆପଣା ସହିତ ଆ ମାନ ୁ ସି ଳିତ କରିଅଛି ଓ େସହି ସି ଳନର
େସବକପଦ ଆ ମାନ ୁ େଦଇଅଛି ; 19 େସହି ସି ଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି, ଈଶ୍ବ ର
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସି ଳିତ କରୁ ଥିେଲ; େସ ଜଗତବାସୀ ର
ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି େସହି ସି ଳନର ବାକ୍ୟ ଆ ମାନ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ
କରିଅଛି । 20ଅତଏବ,ଈଶ୍ବ ରଆ ମାନ ାରାଆ ାନକରୁ ଥିବାରୁ ଆେ ମାେନ
ଖ୍ର ୀ ପକ୍ଷେରରାଜଦୂତରକମର୍ କରୁ ଅଛୁ;ଖ୍ର ୀ ପକ୍ଷରୁ ଆେ ମାେନ ନିେବଦନ
କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ସି ଳିତ ହୁ ଅ। 21 ଯାହା ଠାେର ପାପର
େଲଶମାତ୍ର ନ ଥିଲା, ତାହା ୁ େସ ଆ ମାନ ନିମେ ପାପ ରୂ ପ କେଲ, େଯପରି
ଆେ ମାେନ ତାହା ାରା ଈଶ୍ବ ର ର ଧାମ କତା ରୂ ପ େହଉ।
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6
1ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାି େଯପରି ତୁ ମାନ ଠାେର ବୃଥା ନ ହୁ ଏ,

ଏଥିପାଇଁ ତାହା ସହିତ ଏକତ୍ର କମର୍ କରୁ କରୁ ଆେ ମାେନ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛୁ।
2କାରଣ େସ କହି ,
“ଆେ ଅନୁଗ୍ର ହର ସମୟେର ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶ୍ର ବଣ କଲୁ,

ଆଉ ପରିତ୍ର ାଣର ଦିନେର ଆେ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ।”
େଦଖ, ଏେବ ମହା-ଅନୁଗ୍ର ହର ସମୟ; େଦଖ, ଏେବ ପରିତ୍ର ାଣର ଦିନ। 3 େଯପରି
ଆ ମାନ େସବକପଦ ନି ି ତ ନ ହୁ ଏ, େସଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି
ବିଷୟେର ବାଧା ନ େଦଉ, 4 ବରଂ ବହୁ େଧୖଯର୍ ୍ୟେର, େ ଶେର, ଦୁ ର୍ ଶାେର,
ସ ଟେର, 5 ପ୍ର ହାରେର, କାରାବାସେର, ବି ବେର, ପରିଶ୍ର ମେର, ଜାଗରଣେର,
ଉପବାସେର, 6 ପବିତ୍ର ତାେର, ଜ୍ଞାନେର, ଦୀଘର୍ ସହି ୁତାେର, େକାମଳଭାବେର,
ପବିତ୍ର ଆ ା ଠାେର, ନି ପଟ େପ୍ର ମେର, 7 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେର, ଈଶ୍ବ ର ଶି େର,
ଦକି୍ଷଣ ଓବାମହ େର ଧାମ କତାର ଅ ଶ ାରା, 8େଗୗରବ ଓଅନାଦର ାରା,
ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ାରା,ପ୍ର ତାରକତୁ ଲ୍ୟ,ଅଥବା ସତ୍ୟବାଦୀ, 9ଅପରିଚିତତୁ ଲ୍ୟ,
ଅଥବା ସୁପରିଚିତ, ମୃତକ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥବା େଦଖ,ଆେ ମାେନ ଜୀବିତ, ଶାି ପ୍ର ା
ତୁ ଲ୍ୟ, 10ଅଥବା ନିହତ େନାହଁୁ , ଦୁଃଖିତ ତୁ ଲ୍ୟ, କି ୁ ସବର୍ ଦା ଆନ ି ତ,ଦୀନହୀନର
ତୁ ଲ୍ୟ, କି ୁ ଅେନକ ପ୍ର ତି ଧନଦାୟକ, ଅକି ନ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥବା ସବର୍ ାଧିକାରୀ; ଏହି
ସମ େରଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର େସବକ ସଦୃଶଆପଣା ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ େବାଲି
ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛୁ। 11 େହ କରି ୀୟମାେନ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର ମୁଖ
ଉନ୍ମୁ େହାଇଅଛି, ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଶ େହାଇଅଛି। 12 ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଆ ମାନ ର େ ହ ସ ୁ ଚିତ ନୁେହଁ, କି ୁ ତୁ ମାନ ର େ ହ ସ ୁ ଚିତ। 13 ନିଜର
ସ ାନମାନ ୁ କହିବା ପରି ମୁଁ କହୁ ଅଛି, ଅନୁରୂ ପ ପ୍ର ତିଦାନ ନିମେ ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଶ ମନା ହୁ ଅ।

ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର
14ଅବି ାସୀମାନ ସହିତଅସମାନରୂ େପ େଯାଚା ନଯାଅ,କାରଣଧମର୍ ଓଅଧମର୍

ମଧ୍ୟେର କି ସହଭାଗିତା? ଅବା ଅ କାର ସହିତ ଆେଲାକର କି ସହଭାଗିତା?
15 ବିଲିୟାର୍ * ସହିତ ଖ୍ର ୀ ର କି ମିଳନ? କି ା ଅବି ାସୀ ସହିତ ବି ାସୀର କି
ଅଂଶ? 16ପ୍ର ତିମା ସହିତଈଶ୍ବ ର ମ ି ରର କି ସ ? କାରଣଆେ ମାେନଜୀବିତ
ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର ଅଟୁ , େଯପରି ଈଶ୍ବ ର କହିଅଛି ,
“ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା, ଆଉ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ମଣ

କରିବା;
ଆେ େସମାନ ଈଶ୍ବ ର େହବା,

ଆଉ େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ।”
17ଏଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ,
“ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ,

ଆଉ ପୃଥକ ହୁ ଅ, ଆଉ,
ଅଶୁଚି ପଦାଥର୍ ଶର୍ କର ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା”

18 “ଆେ ତୁ ମାନ ର ପିତା େହବା,
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା େହବ,

* 6:15 ବିଲିୟାର୍ ବିଲିୟାର୍ ର ଅଥର୍ ଶୟତାନ
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ଏହା ସବର୍ ଶି ମାନ ପ୍ର ଭୁ କହି ।”

7
1 ଅତଏବ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଏହି ସମ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାପ୍ର ା େହବାରୁ ଆସ, ଶରୀର ଓ

ଆ ାର ସମ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ , ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କରି
ପବିତ୍ର ତାେର ସି େହଉ।

ପାଉଲ ଆନ
2ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଆ ମାନ ୁ ାନ ଦିଅ; ଆେ ମାେନ କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ

କରି ନାହଁୁ , କାହାକୁ ନ କରି ନାହଁୁ , କାହାରି କ୍ଷତି କରି ନାହଁୁ । 3 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େଦାଷ େଦବା ନିମେ ଏହା କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ପୂବର୍ େର କହିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଏପରି ାନ ପାଇଅଛ େଯ, ମେଲ ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର
ମରିବା, ପୁଣି, ବି େଲ ଏକତ୍ର ବି ବା। 4 ତୁ ମାନ ଠାେର େମାହର ସ ୂ ର୍
ବି ାସ ଅଛି, ତୁ ମାନ ବିଷୟେର େମାହର ଅତ୍ୟ ଦପର୍ ; ମୁଁ ସା ନାେର
ପରିପୂ ର୍ ,ଆ ମାନ ସମ େ ଶେର େମାହରଆନ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। 5କାରଣ
ମାକିଦନିଆେର ଉପି ତ େହଲା ଉ ାେର ମଧ୍ୟ ବାହାେର ଯୁ ଓ ଭିତେର ଭୟ,
ଏହିପରି ସବର୍ ପ୍ର କାେର େ ଶେଭାଗ କରିବାରୁ ଆ ମାନ ଶରୀରସୁ ା ବିଶ୍ର ାମ
ପାଇଲା ନାହିଁ। 6 ତଥାପି ଭେ ା ାହମାନ ୁ ସା ନା ଦିଅି େଯ ଈଶ୍ବ ର, େସ
ତୀତସ ଆଗମନ ାରା ଆ ମାନ ୁ ସା ନା େଦେଲ, 7ଆଉ, େକବଳ ତାହା
ଆଗମନ ାରା ନୁେହଁ, କି ୁ େଯଉଁ ସା ନା ାରା େସ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ସା ନାପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ, ତାହା ାରା ମଧ୍ୟ ସା ନା େଦେଲ, କାରଣ େସ
ତୁ ମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ, ତୁ ମାନ ବିଳାପ, େମାʼ ସପକ୍ଷେର ତୁ ମାନ ଆଗ୍ର ହ
ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇେଲ; େସଥିେର ମୁଁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଆନ ି ତ େହଲି।
8 େଯଣୁ େମାହର ପତ୍ର ାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଦୁଃଖ େଦଲି, ତଥାପି ମୁଁ
େସଥିସକାେଶ ଦୁଃଖିତ ନୁେହଁ; େସହି ପତ୍ର ତୁ ମାନ ୁ ଅ କାଳ ନିମେ ସୁ ା
ଦୁଃଖ େଦଇଥିବାର େଦଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିେଲ ସୁ ା 9 ଏେବ ଆନ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ େଯ ଦୁଃଖିତ େହଲ, େସଥିପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଦୁଃଖ
େଯ ତୁ ମାନ ମନ-ପରିବ ର୍ ନର କାରଣ େହଲା, ଏଥିପାଇଁ; େଯଣୁ ଆ ମାନ ର
ାରା ତୁ ମାନ ର େଯପରି େକୗଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁ ଏ, େସଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ

ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ଦୁଃଖପ୍ର ା େହଲ। 10 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର
େଯଉଁ ଦୁଃଖ, ତାହା ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଏପରି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ଜନ୍ମ ାଏ, ଯାହା
ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପେଡ଼ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତୁ ୍ୟ ଜନ୍ମ ାଏ।
11 େଯଣୁ େଦଖ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି େଯଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ,
ତାହା ତୁ ମାନ ଠାେର େକେତ ଉ ାହ, ହଁ, େକେତ ଅଭିେଯାଗ ଖ ନ, ହଁ,
େକେତ ବିରି , ହଁ, େକେତ ଭୟ, ହଁ େକେତ ଆଗ୍ର ହ, ହଁ, େକେତ ଉଦ୍ େଯାଗ,
ହଁ, େକେତ ପ୍ର ତିକାର ଜନ୍ମ ାଇଅଛି। ଏହି ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ସ ୂ ର୍ ନିେ ର୍ ାଷ
େବାଲି ପ୍ର ମାଣ େଦଇଅଛ। 12 ଏଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,
ତଥାପି େଯ ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି, ବା େଯ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଅଛି, ତାହା ନିମେ େଯ
େଲଖିଲି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆ ମାନ ନିମେ ତୁ ମାନ ଆଗ୍ର ହ େଯପରି
ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, େସଥିନିମେ େଲଖିଲି।
ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ ସା ନାପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ। 13 ପୁଣି, ଆ ମାନ ସା ନାେର
ଆେ ମାେନ ତୀତସ ଆନ େହତୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଆନ କଲୁ, କାରଣ ତାହା
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ଆ ା ତୁ ସମ ାରା ସ ୀବିତ େହାଇଅଛି। 14େଯଣୁ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟେର
ତୀତସ ନିକଟେର ତୁ ମାନ ସ େର ମୁଁ ଦପର୍ କରିଅଛି, େତେବଲି ତ େହାଇ
ନାହିଁ, ବରଂ େଯପରି ଆେ ମାେନ ସମ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲୁ,
େସହିପରିତୀତସ ସ ୁଖେରଆ ମାନ ଦପର୍ ମଧ୍ୟସତ୍ୟ େବାଲି ଜଣାଯାଇଅଛି।
15ଆଉ, କିପରି ଭୟ ଓ କ େର ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି ସମେ ତା ର
ବାଧ୍ୟ େହଲ, ଏହା ରଣ କରି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ଅ ରର େ ହ ଅଧିକ ବୃି
ପାଇଅଛି। 16 ମୁଁ େଯ ସବର୍ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ଠାେର ପୂ ର୍ ବି ାସ କରିପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ଆନ କରୁ ଅଛି।

8
ଉଦାରତାର ଦାନ ନିମେ ଆ ାନ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ମାକିଦନିଆର ମ ଳୀ-ସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର ଦ
େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ;
2 େସମାେନ ମହା େ ଶରୂ ପ ପରୀକ୍ଷାେର ପଡ଼ିେଲ େହଁ େସମାନ ର ମହାନ
ଭୀଷଣଦରିଦ୍ର ତା ମଧ୍ୟେର ସୁ ା ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ ଅସୀମବଦାନ୍ୟତା ଉ କରିଅଛି।
3 କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି େଯ, େସମାନ ଶି ଅନୁସାେର, ବରଂ େସମାନ
ଶି ର ଅତିରି ଭାବେର େସମାେନ ଦାନ କେଲ; 4 ସାଧୁମାନ େସବାର
ସହଭାଗିତାରୂ ପ ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହବା ନିମେ େସମାେନ େ ାେର ବହୁ ତ ବିନତି
ସହ ଆ ମାନ ୁ ନିେବଦନ କେଲ; 5 ଏଥିେର େସମାେନ େଯ େକବଳ ଆ ମାନ
ଆଶାନୁସାେର କେଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ାରା ଚାଳିତ େହାଇ
ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଏବଂ ଆ ମାନ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ
କେଲ। 6 ଏଣୁ ତୀତସ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ କାଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର
ଆର କରିଥିେଲ, େସହି ପ୍ର କାେର ତାହା େଯପରି ସମା ମଧ୍ୟ କରି , ଏଥିନିମେ
ତାହା ୁ ଉ ାହ େଦଲୁ। 7ଆଉ, ବି ାସ, ବ ାପଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଉଦ୍ େଯାଗ,
ପୁଣି, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ େପ୍ର ମର ପ୍ର ଭାବ, ଏହିପରି ସମ ବିଷୟ
େଯପରି ତୁ ମାନ ଠାେର ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ େଦଖାଯାଉଅଛି, େସହିପରି ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ
କାଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ଠାେର ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ େଦଖାଯାଉ। 8 ମୁଁ ଆେଦଶ େଦଲା
ପରି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ ଉେ ଖ କରି ତୁ ମାନ େପ୍ର ମର
ସରଳତା ମଧ୍ୟ ସପ୍ର ମାଣ କରିବା ନିମେ କହୁ ଅଛି। 9 କାରଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହା ଦରିଦ୍ର ତା
ାରା ଧନବାନ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଧନୀ େହେଲ େହଁ କିପରି ତୁ ମାନ ନିମେ

ଦରିଦ୍ର େହେଲ। 10ଏ ସ େର େମାହର ମତ ଏହି, ତାହା ତ ତୁ ମାନ ନିମେ
ହିତଜନକ, େଯଣୁ ଗତ ବଷର୍ ରୁ ତୁ େ ମାେନ େଯ ପ୍ର ଥମ କରି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆର କଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ନିମେ ପ୍ର ଥମେର ଇ ା ସୁ ା
କରିଥିଲ; 11 ଏେବ େସହି କମର୍ ମଧ୍ୟ ସମା କର, େଯପରି ଇ ା କରିବାେର
େଯପ୍ର କାର ଆଗ୍ର ହଭାବ ଥିଲା, େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ଅବ ା ପ୍ର ମାେଣ କାଯର୍ ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ସମା େହବ। 12 କାରଣ ଯଦି ଆଗ୍ର ହଭାବ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଜଣକର
ଅଭାବାନୁସାେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ନୁେହଁ, ବରଂ ତାହାର ଯାହା ଅଛି, ତଦନୁସାେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ
ହୁ ଏ। 13 େଯଣୁ ଅନ୍ୟମାେନ େଯପରି ସୁଖ ପାଆି , ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େ ଶ ପାଅ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁ ନାହିଁ; 14ମାତ୍ର ସାମ୍ୟଭାବ େଦଖାଯିବା ନିମେ ବ ର୍ ମାନ
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ସମୟେରତୁ ମାନ ପ୍ର ାଚୁ ଯର୍ ୍ୟ ାରା େସମାନ ଅଭାବ ପୂରଣେହଉଅଛି, େଯପରି
େସମାନ ପ୍ର ାଚୁ ଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ, ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାେର
ସାମ୍ୟଭାବ େଦଖାଯିବ, 15ଶା େର େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯ ଅଧିକ ସଂଗ୍ର ହ କଲା,
ତାହାର ବଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ େଯ ଅ ସଂଗ୍ର ହ କଲା, ତାହାର ଅଭାବ େହଲା
ନାହିଁ।”

ତୀତସ ପ୍ର ଶଂସା
16 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ, େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ତୀତସ

ହୃ ଦୟେର ସମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ ଜନ୍ମ ାଇଅଛି ; 17 କାରଣ େସ େଯ େକବଳ
ଆ ମାନ ଅନୁେରାଧ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େସ ନିେଜ ଅତ୍ୟ
ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇ େ ାେର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି । 18 ପୁଣି, ତାହା
ସେ ଆେ ମାେନଆଉଜେଣଭାଇ ୁ ପଠାଉଅଛୁ; ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର ସ େର
ତାହା ପ୍ର ଶଂସା ସମୁଦାୟ ମ ଳୀେର ବ୍ୟାପିଯାଇଅଛି, 19 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ,
କି ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ର େସବା ାରା ସାଧିତ ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ କାଯର୍ ୍ୟ ସ େର
ପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ ଓ ଆ ମାନ ଆଗ୍ର ହଭାବ ନିମେ ଆ ମାନ ର ସହଯାତ୍ର ୀ
େହବାପାଇଁ ମ ଳୀ-ସମୂହ ାରା ନିଯୁ େହାଇଅଛି ; 20ଆ ମାନ ାରା ସାଧିତ
ଏହି େସବା ରୂ ପ ପ୍ର ଚୁ ର ଦାନ ବିଷୟେର େକହି େଯପରି ଆ ମାନ ୁ େଦାଷୀ
ନ କେର, େସଥିପାଇଁ ସାବଧାନ େହଉଅଛୁ; 21 କାରଣ େକବଳ ପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ନୁେହଁ, କି ୁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଦୃି େରମଧ୍ୟଯାହାସବୁଉ ମ, େସହିସବୁଆେ ମାେନ
ବିେବଚନା କରୁ । 22 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ର ଆଉ ଜେଣ ଭାଇ ୁ
ମଧ୍ୟ େସମାନ ସେ ପଠାଉଅଛୁ, ତାହା ୁ ଆେ ମାେନ ଅେନକ ବିଷୟେର
ଅେନକ ଥର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ ପାଇଅଛୁ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ଠାେର
ଦୃଢ଼ ବି ାସ କରିବାରୁ େସ ଏେବ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇଅଛି ।
23ତୀତସ ବିଷୟେରଯଦି େକହିପଚାେର, େସ େମାହରସହଭାଗୀ ଓତୁ ମାନ
ନିମେ େମାହର ସହକମର୍ ୀ; କିଅବା ଯଦି ଆ ମାନ ଭାଇମାନ ସ େର
ପଚାେର, େସମାେନ ମ ଳୀ-ସମୂହ ାରା େପ୍ର ରିତ, ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ େଗୗରବ ରୂ ପ।
24ଅତଏବ,ତୁ ମାନ େପ୍ର ମଓତୁ ମାନ ବିଷୟେରଆ ମାନ ଦପର୍ ରପ୍ର ମାଣ
ମ ଳୀ-ସମୂହର ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ େଦଖାଅ।

9
ଅନ୍ୟ ମ ଳୀର ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ନିମେ ସାହାଯ୍ୟ

1 ପ୍ର କୃତେର ସାଧୁମାନ େସବା ସ େର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିବା
େମାʼ ପକ୍ଷେର ବାହୁ ଲ୍ୟମାତ୍ର ; 2 କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ଆଗ୍ର ହ ଜାେଣ, ଆଉ
େସ ସ େର ମାକିଦନିଆ େଲାକମାନ ନିକଟେର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ମୁଁ
ଦପର୍ କେର େଯ, ଆଖାୟାର ବି ାସୀମାେନ ଗତ ବଷର୍ ରୁ ପ୍ର ୁତ େହେଲଣି, ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ଉଦ୍ େଯାଗ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ୁ ଉ ାହିତ କରିଅଛି।
3ତଥାପି ମୁଁ ଭାଇମାନ ୁ ପଠାଉଅଛି, େଯପରି ଏ ସ େର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ଆ ମାନ ଦପର୍ ବ୍ୟଥର୍ ନ ହୁ ଏ, ପୁଣି, େମାହର କଥାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ, 4 କାେଳ ମାକିଦନିଆର େକୗଣସି େଲାକ େଯେବ େମାʼ ସା େର
ଆସି ତୁ ମାନ ୁ ଅପ୍ର ୁତ େଦଖି , େତେବ (ତୁ ମାନ କଥା େତେଣ ଥାଉ)
ଆେ ମାେନ ଏହି ଦୃଢ଼ ବି ାସ ବିଷୟେର ଲି ତ େହବା। 5 ଏଣୁ ତୁ ମାନ ର
ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଦାନ େଯପରି କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ େହାଇ ତାର
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ବିଷୟ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ପୂବର୍ ରୁ େସହି ଦାନସଂଗ୍ର ହର ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଆେଗ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ
ମେନ କଲି।

ହୃ ଚି ଦାତା
6 କି ୁ ଏହା ସତ୍ୟ, େଯଅ ବୁେଣ, େସମଧ୍ୟଅ କାଟିବ;ଆଉେଯପ୍ର ଚୁ ର ବୁେଣ,

େସ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର କାଟିବ। 7 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର େଯପରି ସଂକ
କରିଅଛି, େସହିପରି କରୁ , କୁି ତ ଭାବେର ନୁେହଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା େହତୁ ରୁ
ନୁେହଁ;କାରଣଈଶ୍ବ ର ହୃ ଚି ଦାତାକୁ ଭଲପାଆି । 8ଆଉ, ସମ ବିଷୟସବର୍ ଦା
ଯେଥ ରୂ େପ ପାଇ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ସମ ଉ ମ କମର୍ ନିମେ ଅଧିକରୁ
ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାର, ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ୁ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅନୁଗ୍ର ହ
ପ୍ର ଚୁ ର ଭାବେର େଦବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟି , 9 େଯପରି ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“େସ ମୁ ହ େର ବିତରଣ କରିଅଛି, େସ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ଦାନ େଦଇଅଛି,

ତାହାର ଧାମ କତା ଅନ କାଳ ାୟୀ।”
10 ଆଉ, େଯ ବୀଜବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ େଭାଜନ ନିମେ ଆହାର େଯାଗାି ,
େସ ବୁଣିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ବୀଜ େଯାଗାଇେବ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇେବ, ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ଧାମ କତାର ଫଳ ବୃି କରିେବ; 11 ଏହିପରି ତୁ େ ମାେନ ସବୁ
ବିଷୟେର ଧନୀ େହାଇ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବଦାନ୍ୟତା େଦଖାଇପାରିବ, ଆଉ ତାହା
ଆ ମାନ ାରା ଈଶ୍ବ ର ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ େହବ। 12କାରଣ ଏହି ଦାନରୂ ପ
େସବା େଯ େକବଳ ସାଧୁମାନ ର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁ ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ତ ାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁ ଅଛି, 13 ଅଥର୍ ାତ୍ 
ଏହି େସବା କମର୍ ର ପ୍ର ମାଣ ପାଇ େଲାେକ ତୁ ମାନ ୀକାର କରୁ ଥିବା ଖ୍ର ୀ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ତି ବାଧ୍ୟତା, ପୁଣି, ସାଧୁମାନ ଓ ସମ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ
ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରୁ ଅଛି , 14 ଆଉ,
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଈଶ୍ବ ର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ର ହ େହତୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ
ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ କରୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁର ଅଟି । 15 ଈଶ୍ବ ର
ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଯାହା ତାହା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ ତାହା ର
ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ।

10
ଆପଣା େସବକ ସପକ୍ଷେର ପାଉଲ ଉ ର

1 ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନମ୍ର , କି ୁ ଅସାକ୍ଷାତେର
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ସାହସି କ େଯ ମୁଁ ପାଉଲ, ମୁଁ ନିେଜ ଖ୍ର ୀ ମୃଦୁ ଓ େକାମଳ
ଭାବ ରଣ କରାଇ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କେର; 2 ହଁ, ମୁଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି
େଯ,ଆେ ମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେରଆଚରଣକରୁ ଅଛୁ େବାଲି େଯଉଁମାେନ
ମେନ କରି , ଏପରି କାହାରି କାହାରି ବିରୁ େର ସାହସ େଦଖାଇବା ନିମେ ମୁଁ
େଯଉଁ ସଂକ କରିଅଛି, ଉପି ତ େହାଇ େଯପରି େମାେତ େସହି ପ୍ର କାର ସାହସ
େଦଖାଇବାକୁ ନ ହୁ ଏ; 3କାରଣ ଆେ ମାେନ ଶରୀରେର ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁ ଅଛୁ
ସତ୍ୟ, କି ୁ ଆେ ମାେନ ଶାରୀରିକଭାବେର ଯୁ କରୁ ନାହଁୁ , 4 (େଯଣୁଆ ମାନ
ଯୁ ରଅ ଶ ଶାରୀରିକ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ଗଡ଼ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର
ଦୃି େର େସହିସବୁ ଶି ଯୁ ଅେଟ); 5 ଆେ ମାେନ ତକର୍ ବିତକର୍ ସବୁ ଓ ଈଶ୍ବ ର
ଜ୍ଞାନ ବିରୁ େର ଉି ତ ସମ ଉ ବିଷୟଭୂ ମିସାତ୍ କରୁ , ପୁଣି,ପ୍ର େତ୍ୟକକ ନାକୁ
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ଖ୍ର ୀ ବାଧ୍ୟ େହବା ନିମେ ବ ୀ କରୁ , 6 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବାଧ୍ୟ େହବ, େସେତେବେଳ ସମ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ର ତିକାର କରିବା
ନିମେ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ୁତ ଅଛୁ। 7 ତୁ େ ମାେନ ବାହ୍ୟ ବିଷୟସବୁ େଦଖୁଅଛ।
ଯଦି େକହି ଆପଣାକୁ ଖ୍ର ୀ ର େବାଲି ବି ାସ କେର, େତେବ େସ େଯପରି
ଖ୍ର ୀ ର, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ର, ଏହା େସ ପୁଣି, ଆେପ
ବିେବଚନା କରୁ । 8 କାରଣ ଆ ମାନ ଅଧିକାର ସ େର ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ଦପର୍
କେଲ ସୁ ା ଲ ା ପାଇବି ନାହିଁ; ତୁ ମାନ ୁ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ୁ ଏହି ଅଧିକାର ନ େଦଇ ତୁ ମାନ ର ଗଠନ ନିମେ େଦଇଅଛି ;
9 େମାହର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ାରା ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଭୟମାତ୍ର େଦଖାଉଅଛି େବାଲି େବାଧ
ନ େହଉ। 10 କାରଣ େକେତେକ କହି , ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରୁ ଭାବପୂ ର୍ ଓ
ଶି ଯୁ , ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର ଶରୀର ଦୁବର୍ ଳ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ତୁ ନୀୟ।
11ଆେ ମାେନଅନୁପି ତ ଥିବା ସମୟେରପତ୍ର ାରା ବାକ୍ୟେର େଯପରି,ଉପି ତ
ଥିବା ସମୟେର କାଯର୍ ୍ୟେର ମଧ୍ୟ େସହିପରି, ଏହା ଏହିପରି େଲାେକ ବୁଝ ୁ।
12 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆ ପ୍ର ଶଂସା କରି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି
ସା େର ନିଜର ଗଣନା ବା ତୁ ଳନା କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ସାହସ କରୁ ନାହଁୁ ; କି ୁ
େସମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ନିଜ ାରା ନିଜର ପରିମାଣ ଓ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ତୁ ଳନା
କରି ନିେବର୍ ାଧତା ପ୍ର କାଶ କରି । 13 କି ୁ ଆେ ମାେନ ସୀମା ଲ ନ କରି ଦପର୍
କରିବୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟଆ ମାନ ସୀମାର ଅ ଭର୍ୁ େହବା ପାଇଁ
ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ନିମେ ପରିମାଣ ରୂ େପ େଯଉଁ ସୀମା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି ,
େସଥିର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଦପର୍ କରିବ। 14 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ
ସୀମାର ଅ ଭର୍ୁ ନ ଥିଲା ପରି ଆେ ମାେନ େଯ ସୀମା ଲ ନ କରୁ ଅଛୁ, ତାହା
ନୁେହଁ, େଯଣୁ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ କରୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ପ୍ର ଥେମ ଯାଇଥିଲୁ; 15ଆେ ମାେନ ପରିମାଣ ଅତିକ୍ର ମ କରି ଅନ୍ୟର
ପରିଶ୍ର ମ ବିଷୟେର ଦପର୍ କରୁ ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ବି ାସର ବୃି ସେ ସେ
ଆ ମାନ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ାରା େଯପରି
ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବି ାରିତ େହବ, 16 ପୁଣି,ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟେର
ତାହାର କୃତ କମର୍ ବିଷୟେର ଦପର୍ ନ କରି ତୁ ମାନ ପରବ ର୍ ୀ ଅ ଳଗୁଡ଼ିକେର
େଯପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିପାରିବା, ଏହା ଭରସା କରୁ ଅଛୁ। 17 କି ୁ େଯ ଦପର୍
କେର, େସ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦପର୍ କରୁ । 18 କାରଣ େଯ ନିଜର ପ୍ର ଶଂସା କେର, େସ
ପରୀକ୍ଷାସି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ ଯାହାର ପ୍ର ଶଂସା କରି , େସ ପରୀକ୍ଷାସି ।

11
ପାଉଲ ଏବଂ ଭ େପ୍ର ରିତ

1 ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େମାହର ଅ ନିେବର୍ ାଧତା ସହ୍ୟ କର ! ହଁ, ତୁ େ ମାେନ
ତ େମାʼ ପ୍ର ତି ସହି ୁ। 2 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ବିଷୟକ ଉଦ୍ େଯାଗେର ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିମେ ଉଦ୍ େଯାଗୀ, େଯଣୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ାମୀଠାେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଖ୍ର ୀ ଠାେର, ସମପର୍ ଣ କରିବା ନିମେ ବାଗ୍ ଦାନ କରିଅଛି। 3 କି ୁ ସପର୍
ଆପଣା ଧୂ ର୍ ତାେର ହବା ୁ େଯପରି ଭୁ ଲାଇଲା, େସହିପରି କାେଳ ତୁ ମାନ ମନ
ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ର ତାରୁ ଭ୍ର ହୁ ଏ, େମାହର ଏହି ଭୟ େହଉଅଛି।
4 କାରଣ େଯଉଁ ଯୀଶୁ ୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ ୁ
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ଯଦି େକହି ଆସି ପ୍ର ଚାର କେର, ବା େଯଉଁ ଆ ା ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ା େହଲ ନାହିଁ,
ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆ ା ପ୍ର ା ହୁ ଅ, ଅବା େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ହଣ
କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ା ହୁ ଅ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ
ତ ବଡ଼ ସହି ୁ। 5 କାରଣ େସହି େଶ୍ର ତର େପ୍ର ରିତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ େଯେକୗଣସି
ପ୍ର କାେର କୁ୍ଷଦ୍ର ନୁେହଁ, ଏହା ମେନ କରୁ ଅଛି। 6 କି ୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବ ୃତାେର ପାର ମ
ନୁେହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଜ୍ଞାନେର ଅପାର ମ ନୁେହଁ ପ୍ର କୃତେର ଆେ ମାେନ ସମ
ପ୍ର କାେର ସମ ବିଷୟେରତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହା ପ୍ର କାଶ କଲୁ। 7ଅବା ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ଉ ତ ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି େଯ ବିନାମୂଲ୍ୟେର
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କଲି, ଏଥିେର କଅଣ ପାପ
କଲି? 8ତୁ ମାନ ରେସବାକରିବା ନିମେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମ ଳୀ-ସମୂହରୁ େବତନ
ଗ୍ର ହଣକରି େସମାନ ୁ ଲୁ ନ କଲି, 9 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ଅଭାବଗ୍ର େହାଇଥିଲି, େସେତେବେଳ ମୁଁ େକୗଣସି େଲାକର ଭାର
ରୂ ପ େହାଇ ନ ଥିଲି, କାରଣ ମାକିଦନିଆରୁ ଭାଇମାେନ ଆସି େମାହର ଅଭାବ
ପୂରଣକରିଥିେଲ, ପୁଣି, େକୗଣସି ବିଷୟେରତୁ ମାନ ରଭାର ରୂ ପ ନ େହବାକୁ
ଆପଣା ବିଷୟେର ଜାଗ୍ର ତ େହାଇଥିଲି,ଆଉଜାଗ୍ର ତ େହାଇ ରହିବି। 10 େମାʼଠାେର
ଥିବା ଖ୍ର ୀ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ମୁଁ କହୁ ଅଛି େଯ, ଆଖାୟାର ଅ ଳସମୂହେର
େମାହର ଏହି ଦପର୍ େକହି ଖ ନ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? 11 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େପ୍ର ମ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ? ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି । 12 କି ୁ ଦପର୍ ର ବିଷୟେର ଆ ମାନ ପରି
େଦଖାଯିବା ନିମେ େଯଉଁମାେନ ସୁେଯାଗ ଅେନ୍ଵ ଷଣକରି , ମୁଁ େଯପରି େସମାନ ୁ
ସୁେଯାଗନ ଦିଏ,ଏଥିନିମେ ମୁଁଯାହା କରୁ ଅଛି,ତାହା କରୁ ଥିବି। 13କାରଣଏହିପରି
େଲାେକ ଭ େପ୍ର ରିତ ଓ ଶଠ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ, େସମାେନ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତମାନ
େବଶ ଧାରଣ କରି । 14 ଆଉ ଏହା ଆ ଯର୍ ୍ୟ ନୁେହଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିେଜ
ଦୀି ମୟ ଦୂତର େବଶ ଧାରଣ କେର। 15 ଅତଏବ, ଯଦି ତାହାର େସବକମାେନ
ମଧ୍ୟ ଧାମ କତାର େସବକମାନ େବଶଧାରଣକରି , େତେବତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ
ନୁେହଁ; େସମାନ େଶଷ ଦଶା େସମାନ କମର୍ ଅନୁସାେର ଘଟିବ।

େପ୍ର ରିତ ରୂ େପ ପାଉଲ ର େ ଶେଭାଗ
16 ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର କହୁ ଅଛି, େକହି େମାେତ ନିେବର୍ ାଧ ମେନ ନ କରୁ ; କି ୁ ଯଦି

ତୁ େ ମାେନ େସପରି ମେନ କର, େତେବ ସୁ ା େମାେତ ନିେବର୍ ାଧ ପରି ଗ୍ର ହଣ
କର, େଯପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅ ଦପର୍ କରିପାେର। 17 ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି, ତାହା
ପ୍ର ଭୁ ମତାନୁସାେର କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିେବର୍ ାଧ ତୁ ଲ୍ୟ ଏପରି ଅତ୍ୟ ସାହସେର
ଦପର୍ କରି କହୁ ଅଛି। 18 ଅେନକ ସାଂସାରିକ ଭାବେର ଦପର୍ କରୁ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଦପର୍ କରିବି। 19 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ବୁି ମାନ ଦାସ େବାଲି ସି ନା ଆନ େର
ନିେବର୍ ାଧମାନ ପ୍ର ତି ସହି ୁ େହଉଅଛ। 20 େଯଣୁ ଯଦି େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଦାସ
କରି ରେଖ, ତୁ ମାନ ସ ି ଗ୍ର ାସ କେର, ତୁ ମାନ ୁ ଫା େର ପକାଇ ଧେର,
ଅହ ାର କେର ବା ତୁ ମାନ ମୁହଁେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ
ତାହା ସହିଥାଅ। 21 ମୁଁ ଲ ା ସହ ୀକାର କରୁ ଅଛି େଯ, ଆେ ମାେନ ତ ଦୁବର୍ ଳ
େହାଇଅଛୁ।ତଥାପି େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର େକହି ସାହସୀ ଅେଟ (ମୁଁ ନିେବର୍ ାଧତାେର
କହୁ ଅଛି), ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ। 22 େସମାେନ କି ଏବ୍ର ୀୟ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ର ୀୟ।
େସମାେନ କି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ। େସମାେନ କି ଅବ୍ର ହାମ
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ସ ାନ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ସ ାନ। 23 େସମାେନ କି ଖ୍ର ୀ େସବକ? (ମୁଁ
ପାଗଳ ପରି କହୁ ଅଛି), ମୁଁ ଅଧିକ ରୂ େପ ଖ୍ର ୀ ର େସବକ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ର ମ
କରିବାେର, ଅଧିକ କାରାବାସ େଭାଗେର, ଅପରିମିତ ପ୍ର ହାର ସହ୍ୟ କରିବାେର,
ବାର ାର ମୃତୁ ୍ୟର ସ ୁଖୀନ େହବାେର; 24 ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ ପା ଥର
ଅଣଚାଳିଶ ପ୍ର ହାର ପାଇଅଛି, 25 ତିନି ଥର େବତ୍ର ାଘାତ, ଥେର ପ୍ର ରାଘାତ, ତିନି
ଥରଜାହାଜଭ ସହିଅଛି,ଅଗାଧଜଳେର ଦିବାରାତ୍ର େକ୍ଷପଣକରିଅଛି, 26ଅେନକ
ଥର ଯାତ୍ର ା କରିବାେର, ନଦୀର ବିପଦେର, ଡକାଇତ ବିପଦେର, ଜାତିଠାରୁ
ବିପଦେର, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ ବିପଦେର, ନଗରର ବିପଦେର, ପ୍ର ା ରର
ବିପଦେର, ସମୁଦ୍ର ର ବିପଦେର, 27 ଭ ଭାଇମାନ ଠାରୁ ବିପଦେର, ପରିଶ୍ର ମ
ଓ କ େଭାଗେର, ଅେନକ ଥର ଉଜାଗରେର, କୁ୍ଷଧା ଓ ତୃ ାେର, ଅେନକ ଥର
ଉପବାସେର, ଶୀତ ଓ ଉଲ ତାେର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। 28 ଅବଶି ସମ ବିଷୟ
ଛଡ଼ା ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ର ତିଦିନ େମାʼ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛି, ଅଥର୍ ାତ୍ ମ ଳୀ-
ସମୂହ ନିମେ ଚି ା। 29 େକହି ଦୁବର୍ ଳ େହେଲ ମୁଁ କଅଣ ଦୁବର୍ ଳ ନୁେହଁ? େକହି
ବି ପାଇେଲ ମୁଁ କଅଣ ଉ ହୁ ଏ ନାହିଁ? 30 ଯଦି େମାହର ଦପର୍ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକ ହୁ ଏ, େତେବ ମୁଁ େମାହର ଦୁବର୍ ଳତା ବିଷୟେର ଦପର୍ କରିବି। 31 ମୁଁ େଯ
ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଜାଣି ; େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଧନ୍ୟ। 32 ଦେ ଶକେର ହାେରତା ରାଜା ଶାସନକ ର୍ ା େମାେତ ଧରିବା ନିମେ
ଉ ସହରେରପ୍ର ହରୀମାନ ୁ ଜଗାଇଥିେଲ, 33ଆଉେଟାକାଇେର େଗାଟିଏ ଝରକା
ବାେଟ ପ୍ର ାଚୀର େଦଇ େମାେତ ଓ ାଇ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା ହ ରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇଲି।
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ପାଉଲ ଗର୍ ୀୟ ଦଶର୍ ନ ଏବଂ କ କ

1ଯଦ୍ୟପି ଦପର୍ କରିବା ହିତକର ନୁେହଁ, ତଥାପି େମାେତ ଦପର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି;
ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଦଶର୍ ନ ଓ ପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟ କହିବି। 2 ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତ ଜେଣ େଲାକକୁ
ଜାେଣ, େସ ଚଉଦ ବଷର୍ ପୂେବର୍ ତୃ ତୀୟ ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ନୀତ େହଲା, (େସ ଶରୀରେର
ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି )। 3 ହଁ, ମୁଁ
ଏହିପରି ଜେଣ େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ ପାରଦୀଶକୁ ନୀତ େହଲା (େସ ଶରୀରେର
ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଈଶ୍ବ ର ଜାଣି )। 4 ଆଉ
ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେର କହିବା ବିେଧୟ ନୁେହଁ, ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ
କଲା। 5 ଏହିପରି ଜଣକ ବିଷୟେର ମୁଁ ଦପର୍ କରିବି, କି ୁ େମାʼ ନିଜ ବିଷୟେର
େମାହର ଦୁବର୍ ଳତା ବିନା ଆଉ କାହିଁେର ଦପର୍ କରିବି ନାହିଁ। 6 ଆଉ ଦପର୍
କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ େହଁ ମୁଁ ନିେବର୍ ାଧ େହବି ନାହିଁ, େଯଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି କି ୁ
କାେଳ େକୗଣସି େଲାକ େମାେତ େଯପ୍ର କାର େଦେଖ କି ା େମାʼଠାରୁ େଯପ୍ର କାର
ଶୁେଣ, େମାʼ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟେର ଅତ୍ୟଧିକ େଶ୍ର ତା େହତୁ େଯପରି େମାʼ
ବିଷୟେରଅଧିକ େବାଧ ନକେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷା େହାଇଥାଏ। 7ଏଣୁ ମୁଁ େଯପରି
ଅତିଶୟଗବର୍ ୀ ନ ହୁ ଏ,ଏଥିନିମେ େମାହରଶରୀରେର େଗାଟିଏକ କ ଦିଆଗଲା,
େମାେତ ପ୍ର ହାର କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଦୂତକୁ ପଠାଗଲା, େଯପରି ମୁଁ ଅତିଶୟ
ଗବର୍ ୀ ନ ହୁ ଏ। 8 େଯପରି ତାହା େମାʼଠାରୁ ଦୂର ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ୁ େସ
ବିଷୟେର ତିନି ଥର ବିନତି କଲି। 9 ଆଉ, େସ େମାେତ କହିଅଛି , “ଆ ର
ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ନିମେ ଯେଥ , କାରଣ ଦୁବର୍ ଳତାେର ଆ ର ଶି ସି
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ହୁ ଏ।” ଅତଏବ, େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଶି େମା ଉପେର ଅବ ାନ କେର, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ଅତି ଆନ େର ବରଂ େମାହର ଦୁବର୍ ଳତାେର ଦପର୍ କରିବି। 10 େତଣୁ ଖ୍ର ୀ
ନିମେ ଦୁବର୍ ଳତାେର, ଅପମାନେର, ଦୁ ର୍ ଶାେର, ତାଡ଼ନାେର, ସ ଟେର ମୁଁ ସ ୁ
ହୁ ଏ; କାରଣ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ବଳବାନ।

କରି ମ ଳୀ ନିମେ ପାଉଲ ର େବାଝ
11 ମୁଁ ନିେବର୍ ାଧ େହାଇଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବାଧ୍ୟ କଲ, କାରଣ େମାହର

ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ତୁ ମାନ ର ଉଚିତ୍ ଥିଲା; େଯଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁେହଁ,
ତଥାପି େକୗଣସି ବିଷୟେର େସହି େଶ୍ର ତମ େପ୍ର ରିତମାନ ଅେପକ୍ଷା ଊଣା ନୁେହଁ।
12 େଯ ସମ ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ପୁଣି, ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ େପ୍ର ରିତ ଲକ୍ଷଣ ରୂ ପ,
େସହିସବୁ ପ୍ର କୃତେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସ ୂ ର୍ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର ସାଧିତ
େହାଇଅଛି। 13 କାରଣ ମୁଁ ନିେଜ େଯ ତୁ ମାନ ର ଭାର ରୂ ପ େହାଇ ନାହିଁ,
ଏହି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅବଶି ମ ଳୀ-ସମୂହଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁେର
ନିକୃ େହାଇଅଛ? େମାହର ଏହି େଦାଷ କ୍ଷମା କର। 14 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେ ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ପ୍ର ୁତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର
ଭାର ରୂ ପ େହବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ଧନ ନ େଖାଜି ତୁ ମାନ ୁ
େଖାଜୁଅଛି। େଯଣୁ ସ ାନସ ତିମାନ ର ପିତାମାତାମାନ ନିମେ ସ ୟ କରିବା
ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ ପିତାମାତା ର ସ ୟ କରିବା
ଉଚିତ। 15 ଆଉ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ଆ ା ନିମେ ମହାନ େର ବ୍ୟୟ କରିବି, ହଁ,
େମାହର ପ୍ର ାଣ ସୁ ା ବ୍ୟୟ କରିବି। ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅଧିକ ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ େପ୍ର ମ
କରୁ ଅଛି େବାଲି କଅଣ ଊଣା େପ୍ର ମ ପ୍ର ା େହଉଅଛି? 16 କି ୁ ଯାହା େହଉ, ମୁଁ
ନିେଜ ତୁ ମାନ ୁ ଭାରଗ୍ର କଲି ନାହିଁ,ମାତ୍ର ଧୂ ର୍ େହାଇ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଛଳେର
ଧରିଲି! 17 ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଯଉଁମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି ଜଣକ ାରା କି ତୁ ମାନ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛି? 18 ମୁଁ ତୀତସ ୁ
ଯିବା ନିମେ ଅନୁେରାଧ କରିଥିଲି, ପୁଣି,ତାହା ସହିତ େସହି ଭାଇ ୁ ପଠାଇଥିଲି।
ତୀତସ କି ତୁ ମାନ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛି ? ଆେ ମାେନ କଅଣ ଏକ
ଆ ାେର ଆଚରଣ କରି ନାହଁୁ ? ଆେ ମାେନ କଅଣ ଏକ ପଦଚି େର ଗମନ
କରି ନାହଁୁ ? 19 ଏପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଭାବୁଅଛ େଯ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ନିକଟେର େଦାଷ କଟାଉଅଛୁ। ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ଖ୍ର ୀ େସବକ ରୂ େପ
ଆେ ମାେନ କଥା କହୁ ଅଛୁ। କି ୁ େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ସମ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ନି ା
ନିମେ କହୁ ଅଛୁ। 20କାରଣକାେଳ ଅବା ମୁଁ ଉପି ତ େହେଲ,ତୁ ମାନ ୁ େଯପରି
େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି, େସପରି ତୁ ମାନ ୁ ନ େଦେଖ, ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ େଯପରି େଦଖିବାକୁ ଇ ା ନ କର, େସପରି େମାେତ େଦଖ, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ଭୟ କରୁ ଅଛି; କାେଳ ଅବା ବିବାଦ, ଈଷର୍ ା, େକ୍ର ାଧ, ଦଳାଦଳି, ପରନି ା,
କାନକୁହାେକାହି, ଦାି କତା, ଗ େଗାଳ ହୁ ଏ; 21 କାେଳ ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ଉପି ତ
େହେଲ େମାହର ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ସ େର େମାେତ ପୁନବର୍ ାର ଅବନତ କରି ,
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ େର ପାପ କରିଅଛି , ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅଶୁଚିତା,
ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କାମୁକତା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରି ନାହାି , ଏପରି ଅେନକ େଲାକ
ନିମେ ମୁଁ େଶାକ କେର।
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13
େଶଷ ଅନୁେଯାଗ

1 ଏହି ତୃ ତୀୟ ଥର ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। “ଦୁଇ ବା ତିନି ସାକ୍ଷୀ
ମୁଖେର ସମ କଥା ି ର କରାଯିବ।” 2 େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ େର ପାପ କରିଥିେଲ,
େସମାନ ୁ ଓ ଅବଶି ସମ ୁ ମୁଁ େଯପରି ପୂେବର୍ ି ତୀୟ ଥର ଉପି ତ ଥିବା
ସମୟେର କହିଥିଲି, ଏେବ ଅନୁପି ତ ଥାଇ େସହିପରି ପୂବର୍ ରୁ କହୁ ଅଛି େଯ, ଯଦି
ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ; 3 େଯଣୁ େଯଉଁ ଖ୍ର ୀ
େମାʼ ଠାେର କଥା କହୁ ଅଛି , ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ପ୍ର ମାଣ େଖାଜୁଅଛ; 4 କି ୁ
େସ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୁବର୍ ଳ ନୁହଁି , ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଶି ମାନ ଅଟି ।
କାରଣ ଯଦ୍ୟପି େସ ଦୁବର୍ ଳତା େହତୁ କଶାପ ତ େହେଲ, ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ଶି
େହତୁ େସ ଜୀବିତ। ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠାେର ଦୁବର୍ ଳ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଶି
େହତୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ସହିତ ଜୀବିତ େହବା। 5ତୁ େ ମାେନ
ବି ାସେର ଅଛ କି ନାହିଁ, େସ ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର,
ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର କି ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଛି ,
ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ଜାଣ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ନ ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲତୁ େ ମାେନ ପରୀକ୍ଷାସି ନୁହଁ। 6 କି ୁ ମୁଁ ଭରସା କେର,ଆେ ମାେନ
େଯପରୀକ୍ଷାସି , ଏହା ତୁ େ ମାେନଜାଣିବ। 7ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େକୗଣସି
ମ କମର୍ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ;
ଆେ ମାେନ େଯପରି ପରୀକ୍ଷାସି େବାଲି େଦଖାଯାଉ, ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ
ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାସି ନ େହବା ପରି େଦଖାଗେଲ ସୁ ା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ
ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ କର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ। 8 କାରଣ ଆେ ମାେନ ସତ୍ୟ
ବିପକ୍ଷେର କିଛିକରିପାରୁ ନାହଁୁ , କି ୁ ସତ୍ୟପକ୍ଷେରକରିପାରୁ । 9େଯଣୁଆେ ମାେନ
େଯେତେବେଳ ଦୁବର୍ ଳ ଓ ତୁ େ ମାେନ ସବଳ, େସେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ଆନ
କରୁ ; ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ସି ହୁ ଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ।
10ଏଥିନିମେ ଅନୁପି ତ େହାଇ ମୁଁ ଏହିସବୁ େଲଖୁଅଛି, େଯପରି ଉପି ତ େହାଇ,
ପ୍ର ଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଅଧିକାରଭ କରିବା ନିମେ ନ େଦଇଗଠନକରିବା ନିମେ
େଦଇଅଛି , େସହି ଅଧିକାର ଅନୁସାେର କେଠାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ େମାେତ ନ
ହୁ ଏ। 11 େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ, ଆନ କର, ସି ହୁ ଅ, ପର ରକୁ ଉ ାହିତ
କର, ଏକମନା ହୁ ଅ, ଶାି େର ବାସ କର, ଆଉ େପ୍ର ମ ଓ ଶାି ର ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ
ସହିତ ରହିେବ। 12ପବିତ୍ର ଚୁ ନ େଦଇ ପର ରକୁ ନମ ାର କର।

13 ସମ ସାଧୁ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 14 ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ଅନୁଗ୍ର ହ, ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା ସହଭାଗିତା ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ।
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The Epistle of Paul the Apostle to the
Galatians

ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଅଟି , ଏହା ଆଦ୍ୟ ମ ଳୀର ସବର୍ ସ ତି

ମତ ଥିଲା। ଏସି ଆ ମହାେଦଶକୁ ପାଉଲ ପ୍ର ଥମ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ାେର େସ ଦକି୍ଷଣ
ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀଗଣକୁ ପ୍ର ାର କରିବାେର ସାମିଲ େହାଇ େସହି ମ ଳୀଗଣକୁ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। କରି ୀୟ ଏବଂ େରାମ ସଦୃଶ ଗାଲାତୀୟ ଏକ ସହର
ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଏକ େରାମ ପ୍ର େଦଶ ଥିଲା େଯଉଁଠାେର ଅେନକ ସହର
ଏବଂ ଅେନକ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। େଯଉଁ ଗାଲାତୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ ପାଉଲ ପତ୍ର
େଲଖିଥିେଲ େସମାେନ ପାଉଲ ାରା ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗାମୀ
େହାଇଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 48 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ସ ବତଃ ଏହି ପତ୍ର କୁ ଆି ୟଖିଆେର ଗାଲାତୀୟ ମ ଳୀକୁ େଲଖିଛି ,

େଯେହତୁ ଏହା ତାହା ର ମୁଖ୍ୟ ନିବାସ ଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ର ଗାଲାତୀୟ ପ୍ର େଦଶର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ଥିବା ବି ାସୀମାନ ୁ

େଲଖାଯାଇ ଥିଲା (ଗାଲା. 1:1-2)।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିବାର ଉେ ଶ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଭୁ ଲ ସୁସମାଚାରକୁ ଖ ନ

କରିବା ଥିଲା, େଯଉଁ ସୁସମାଚାରେର ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଅନୁଭବ କେଲ େଯ ପରିତ୍ର ାଣ
ପାଇବା ନିମେ ସୁ ତ ବିଧି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅେଟ ଏବଂ ଗାଲାତୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ
େସମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର କୃତ ଆଧାର ବିଷୟେର ରଣ କରାଇବା ଥିଲା। ପାଉଲ
ନିଜର େପ୍ର ରିତ ପଦର ଅଧିକାର ଭାବେର ପ୍ର ତିରକ୍ଷା କରିଥିେଲ ଏବଂ େସ
ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିବା ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ର ମାଣିତ କରିଥିେଲ। ଏହା େକବଳ
ଅନୁଗ୍ର ହେର ବି ାସ ାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଧାମ କ ଗଣିତ େହେବ ଏବଂ
େକବଳ ବି ାସ ାରା େସମାେନ ଆ ା ାଧୀନତାେର ନୂତନ ଜୀବନଯାପନ
କରିେବ।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ାଧୀନତା

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1-10
2. ସୁସମାଚାରର ଦୃଢ଼ୀକରଣ — 1:11-2:21
3. ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବା — 3:1-4:31
4. ଜୀବନେର ବି ାସ ଓ ାଧୀନତାର ଅଭ୍ୟାସ — 5:1-6:18

ଅଭିବାଦନ
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1 ମୁଁ ପାଉଲ, ଜେଣ େପ୍ର ରିତ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁେହଁ, କି ା ମନୁଷ୍ୟମାନ ାରା
ନୁେହଁ, କି ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଏବଂ େଯଉଁ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହା ାରା, 2ଆଉ େମାହର ସା େର ଥିବା ଭାଇ ସମେ
ଗାଲାତୀୟ ଅ ଳେର ଥିବା ମ ଳୀ-ସମୂହକୁ ପତ୍ର ; 3ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ; 4େସଆ ମାନ
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା
ପାଇଁ ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ର ଦାନ କେଲ; 5 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର
େଗୗରବ େହଉ। ଆେମନ୍ ।

ଏକମାତ୍ର ସୁସମାଚାର
6ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହେର େଯତୁ ମାନ ୁ ଆ ାନ କେଲ,ତାହା ଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ

େଯ ଏେତ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ େହାଇ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ତି ଅନୁର େହଉଅଛ, ଏଥିେର
ମୁଁ ଚମୃ ତ େହଉଅଛି; 7 ତାହା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସୁ ା ନୁେହଁ, େକବଳ େକେତକ
ତୁ ମାନ ୁ ଅି ର କରୁ ଅଛି ଓ ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଇ ା
କରୁ ଅଛି । 8 କି ୁ େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର
କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଆେ ମାେନ କି ା ଗର୍ ରୁ ଦୂତ େହେଲ ମଧ୍ୟ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେର, େତେବ େସ ଶ୍ର ାପଗ୍ର େହଉ। 9 େଯପରି ଆେ ମାେନ
ପୂବର୍ େର କହିଅଛୁ, େସହିପରି ମୁଁ ଏେବ ଆଉ ଥେର କହୁ ଅଛି, େଯଉଁ ସୁସମାଚାର
ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କେର, େତେବ େସ ଶ୍ର ାପଗ୍ର େହଉ। 10 ମୁଁ କି
ଏେବ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କି ା ଈଶ୍ବ ର ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହବାକୁ ଯ କରୁ ଅଛି? ଅବା
ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ କି ସ ୁ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛି? ଯଦି ମୁଁ ଏେବ ସୁ ା
ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ସ ୁ କରୁ ଥାଆି , େତେବ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ର ଦାସ ହୁ ଅି ନାହିଁ।

ପାଉଲ ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆହୂ ତ
11କାରଣ, େହଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ସୁସମାଚାର େମାʼ ାରା ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି,

େସ ସ େର ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛି େଯ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମତାନୁସାେର ନୁେହଁ;
12 େଯଣୁ ମୁଁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ପାଇ ନାହିଁ କିଅବା ଶିକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, କି ୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ାରା ପାଇଅଛି। 13 ପୂେବର୍ ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ େର େମାହର
ଆଚରଣ ସ େର ତୁ େ ମାେନ ତ ଶୁଣିଅଛ, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ କି ଅତିରି
ଭାବେର ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିଲି ଓ ତାହା ଉି କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିଲି, 14 ଆଉ,
େମାହର ପିତୃ -ପୁରୁ ଷ ପର ରାଗତ ରୀତିନୀତି ନିମେ ଅତ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ
େହାଇ େମାହର ସମବୟ ଜାତି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଠାରୁ ବଳି
ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ େର ଅଗ୍ର ସର େହଉଥିଲି। 15 କି ୁ େଯ େମାହର ମାତା ଉଦରରୁ
େମାେତ ପୃଥକ୍ କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ର ହେର େମାେତ ଆ ାନ କେଲ, 16 େସ
େଯେତେବେଳଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ େମାʼଠାେର ପ୍ର କାଶ କରିବା ନିମେ ସ ୁ େହେଲ,
େଯପରି ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେର, େସେତେବେଳ
ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େକୗଣସି ପରାମଶର୍ ନ େନଇ 17 କିଅବା େମାʼ ପୂବର୍ େର ନିଯୁ
େପ୍ର ରିତମାନ ନିକଟକୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ନ ଯାଇ େସହିକ୍ଷଣି ଆରବ େଦଶକୁ
ବାହାରିଗଲି; ପୁନ ମୁଁ ଦେ ଶକ ସହରକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି ଲି। 18 ତାହା ପେର ତିନି
ବଷର୍ ଉ ାେର ମୁଁ ପିତର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ
ଗଲି ଓ ତାହା ସହିତ ପ ର ଦିନ ରହିଲି। 19 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ଭାଇ ଯାକୁବ ଛଡ଼ା
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େପ୍ର ରିତମାନ ର ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ େଦଖିଲି ନାହିଁ। 20 ମୁଁ େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ
ତୁ ମାନ ୁ େଲଖୁଅଛି, େଦଖ,ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେରକହୁ ଅଛି, ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ
21ପେର ମୁଁ ସି ରିୟା ଓ କିଲିକିୟା ଅ ଳକୁ ଗଲି। 22 ଯିହୂ ଦିୟା ପ୍ର େଦଶରଖ୍ର ୀ ାଶି୍ର ତ
ମ ଳୀ-ସମୂହ ନିକଟେର ମୁଁ ବ୍ୟି ଗତ ଭାବେର ପରିଚିତ ନ ଥିଲି; 23 େସମାେନ
େକବଳ ଶୁଣୁଥିେଲ, ଏବଂ େଯଉଁ ବ୍ୟି ପୂେବର୍ ଆ ମାନ ୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିେଲ,
ଏବଂ ଥେର େଯଉଁ ବି ାସମତକୁ ଉି କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ, େସ ଏେବ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି ; 24ଆଉ େସମାେନ େମାʼ ସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ ଥିେଲ।

2
ପାଉଲ େପ୍ର ରିତମାନ ାରା ଗୃହୀତ

1ତାହା ପେର ଚଉଦ ବଷର୍ ଗତ ହୁ ଅେ , ମୁଁ ବ ର୍ ା ସହିତ ପୁନ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ ଗଲି, ତୀତସ ୁ ମଧ୍ୟ ସା େର େଘନିଯାଇଥିଲି। 2 ମୁଁ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପ୍ର ା
େହାଇ ଗମନ କଲି; ଆଉ ମୁଁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି, ତାହା େସମାନ ୁ ବୁଝାଇେଦଲି, କି ୁ େମାହର ପୂବର୍ ଅବା ବ ର୍ ମାନ
ପରିଶ୍ର ମ େଯପରି ବିଫଳ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ସ ାନ େଯାଗ୍ୟ, େକବଳ
େସମାନ ୁ ପୃଥକ୍ ଭାବେର ବୁଝାଇଲି। 3 ମାତ୍ର େମାହର ସ ୀ ତୀତସ, େଯ ଗ୍ର ୀକ୍ 
େଲାକ ଥିେଲ, େସ ସୁ ା ସୁ ତ େହବା ନିମେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ;
4ଆ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆନୀତ େକେତ ଜଣ ଭ ଭ୍ର ାତା ସକାେଶ ଏପରି େହଲା;
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଆ ମାନ ର େଯଉଁ ାଧୀନତା ଅଛି, ଚର ରୂ େପ େସଥିର
ଛିଦ୍ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ଆ ମାନ ୁ ଦାସ ର ବ ନେର ଆବ କରିବା ନିମେ
େସମାେନ ଗୁ େର ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ; 5 କି ୁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ େଯପରି
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ାୟୀ େହାଇ ରେହ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଦେ ମାତ୍ର
ଅଧୀନତା ୀକାର କରି େସମାନ ରବଶବ ର୍ ୀ େହାଇ ନ ଥିଲୁ। 6ଆଉେଯଉଁମାେନ
ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ େବାଲି ଖ୍ୟାତ (େସମାେନ କି ପ୍ର କାର େଲାକ ଥିେଲ, େସଥିେର େମାହର
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ; ଈଶ୍ବ ର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି ନାହିଁ), େସହି
ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟି ମାେନ େମାେତ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ନାହିଁ, 7 ବରଂ ଅନ୍ୟ
ପକ୍ଷେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ପିତର ୁ େଯପରି ସୁ ତିପ୍ର ା
ଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର, େମାେତ େସହିପରି ଅସୁ ତିପ୍ର ା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାର ଭାର ଅପ ତ େହାଇଅଛି, 8 (କାରଣ
ସୁ ତିମାନ ନିକଟେର େପ୍ର ରିତପଦର କମର୍ କରିବା ନିମେ େଯ ପିତର ୁ ସକ୍ଷମ
କେଲ, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ନିକଟେର େସହି କମର୍ କରିବାକୁ େସ େମାେତ ମଧ୍ୟ
ସକ୍ଷମ କେଲ), 9ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହ ବିଷୟ
ବୁଝିେଲ, େସେତେବେଳ ରୂ େପ ଖ୍ୟାତ ଯାକୁବ, ପିତର ଓ େଯାହନ େମାେତ
ଓ ବ ର୍ ା ୁ ସହଭାଗିତାର ଦକି୍ଷଣ ହ ପ୍ର ଦାନ କେଲ, େଯପରି ଆେ ମାେନ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେରକାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଓ େସମାେନ ସୁ ତିମାନ ମଧ୍ୟେରକାଯର୍ ୍ୟ
କରି ; 10ଆେ ମାେନ େଯପରିଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ରଣକରୁ , େକବଳଏହା େସମାେନ
ଆ ମାନ ୁ କହିଥିେଲ; ତାହା କରିବା ନିମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ ଥିଲି।

ପିତର ୁ ପାଉଲ ର ଅନୁେଯାଗ



ଗାଲାତୀୟ 2:11 367 ଗାଲାତୀୟ 3:2

11 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େକୖଫା ଆି ୟଖିଆକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ
ମୁଖ ଉପେର ତାହା ୁ ଅନୁେଯାଗ କଲି, କାରଣ େସ େଦାଷୀ ଥିେଲ। 12 େଯଣୁ
ଯାକୁବ ଠାରୁ େକେତକ ଜଣଆସି ବା ପୂେବର୍ େସ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାନ ସହିତ
େଭାଜନ କରୁ ଥିେଲ, କି ୁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ େସ
ସୁ ତି ବି ାସୀମାନ ଭୟେର େସମାନ ର ସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣାକୁ ପୃଥକ୍
ରଖିେଲ। 13 ଆଉ, ଅବଶି ଯିହୁ ଦୀ ବି ାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ େସହି
ପ୍ର କାେର କପଟ ବ୍ୟବହାର କେଲ, ଏପରିକି ବ ର୍ ା ସୁ ା େସମାନ କପଟେର
ପଡ଼ିଗେଲ। 14 କି ୁ େଯେତେବେଳ ମୁଁ େଦଖିଲି େଯ, େସମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ
ଅନୁଯାୟୀ ସରଳ ଭାବେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହାି , େସେତେବେଳ ମୁଁ ସମ
ସାକ୍ଷାତେର େକୖଫା ୁ କହିଲି, ତୁ େ ଯିହୁ ଦୀ େହାଇ ଯଦି ଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି
ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ବ୍ୟବହାର କର, େତେବ ତୁ େ କିପରି
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମେ ବାଧ୍ୟ କରୁ ଅଛ?

ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ
15ଆେ ମାେନ ଜନ୍ମ େର ଯିହୁ ଦୀ, ଅଣଯିହୁ ଦୀ ପାପୀ େନାହଁୁ , 16ତଥାପି େମାଶା

ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ ଗଣିତ ନ େହାଇ େକବଳ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା େଯ ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଏ, ଏହା ଜାଣି ଆେ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ କରିଅଛୁ, େଯପରି େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍
ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ ନ େହାଇ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ

େହଉ; କାରଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ
ଗଣିତ େହବ ନାହିଁ। 17 କି ୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାକୁ େଚ ା
କରି ଆେ ମାେନ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାପୀ େବାଲି େଦଖାଗଲୁ, େତେବ ଖ୍ର ୀ
କି ପାପର େସବକ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 18 କାରଣ ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଭାି ଅଛି, େସହିସବୁ ଯଦି ଆଉ ଥେର ନିମର୍ ାଣ କେର, େତେବ
ମୁଁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ କରୁ ଅଛି। 19 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ଜୀବିତ େହବା ନିମେ ମୁଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ତି ମୃତ
େହାଇଅଛି। 20 ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ସହିତ କଶେର ହତ େହାଇଅଛି; ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଖ୍ର ୀ େମାʼ ଠାେର ଜୀବିତ ଅଛି ; ପୁଣି, ମୁଁ ଶରୀରେର ଥାଇ ବ ର୍ ମାନ େଯଉଁ
ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଅଛି, ତାହା ବି ାସେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େମାେତ େପ୍ର ମ
କରି େମାʼ ନିମେ ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କେଲ, ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରି ଯାପନ
କରୁ ଅଛି। 21 ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ାରା ଧାମ କତା ଲାଭ ହୁ ଏ, ତାହାେହେଲ ଖ୍ର ୀ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବା
ବୃଥା।

3
ବି ାସ ଅବା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ ାରା ଧାମ କତା

1 େହ ନିେବର୍ ାଧ ଗାଲାତୀୟମାେନ, କିଏ ତୁ ମାନ ୁ େମାହିତ କଲା? ତୁ ମାନ
ଚକୁ୍ଷ ସ ୁଖେର ତ କଶେର ହତ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଚିତ୍ର ଅି ତ େହାଇଥିଲା। 2 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ଠାରୁ େକବଳଏହାଜାଣିବାକୁଇ ା କେର,ତୁ େ ମାେନକଅଣେମାଶା
ବ୍ୟବ ାର କମର୍ େହତୁ ନା ବି ାସେର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା େହତୁ ପବିତ୍ର ଆ ା
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ପାଇଥିଲ? 3 ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଏପରି ନିେବର୍ ାଧ? ପବିତ୍ର ଆ ାେର ଆର କରି
ତୁ େ ମାେନ କି ଏେବ ଶରୀରେର ସି େହବାକୁ ଯାଉଅଛ? 4 ତୁ େ ମାେନ କି
ବ୍ୟଥର୍ େର ଏେତ େ ଶେଭାଗ କରିଅଛ? ତାହା କଅଣ ପ୍ର କୃତେର ବୃଥା? 5ଅତଏବ,
େଯ ତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା ଦାନ କରି , ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ମହତର
କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରି , େସ କି େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ େହତୁ ତାହା କରି
ନା ବି ାସେର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା େହତୁ କରି ? 6 େଯପରି ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର ୁ
ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା।
7 ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ବି ାସୀ, େସମାେନ ଅବ୍ର ହାମ ର ସ ାନ। 8ଆଉ ଈଶ୍ବ ର
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ବି ାସ େହତୁ ଧାମ କ ଗଣନା କରିେବ, ଏହା ଧମର୍ ଶା ପୂବର୍ ରୁ
େଦଖି ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରି କହିେଲ, “ତୁ େଦଇ ସମ
ଜାତି ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ।” 9 ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ ବି ାସୀ, େସମାେନ ବି ାସର
ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ସହିତ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା ହୁ ଅି ।

ଧାମ କ ବି ାସ ାରା ବି ବ
10 କାରଣ େଯେତ େଲାକ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର କି୍ର ୟାକମର୍ କରି , େସମାେନ

ଶାପଗ୍ର , େଯଣୁ େଲଖାଅଛି, “େଯ େକହି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପୁ କେର ଲିଖିତ
ସମ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସଥିେର ନିତ୍ୟ ପ୍ର ବୃ ନ ହୁ ଏ, େସ ଶ୍ର ାପଗ୍ର ।”
11 େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା େକହି େଯ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଏ
ନାହିଁ, ଏହା ତ ପବିତ୍ର ଶା େର , “କାରଣ ଧାମ କ ବି ାସ ାରା ବି ବ।”
12ଆଉ ବି ାସ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ମୂଳ ବିଷୟ ନୁେହଁ; େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ମୂଳ
ବିଷୟ ଏହି, େଯ ଏହିସବୁ ପାଳନ କେର, େସ େସଥିେର ବି ବ। 13ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ାରା ଅବ୍ର ହାମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ େଯପରି ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ବେ ର୍ , ପୁଣି

ଆେ ମାେନ େଯପରି ବି ାସ େହତୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ଆ ା ପ୍ର ା େହଉ, 14ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ର ୀ
ଆ ମାନ ନିମେ ଅଭିଶ େହାଇ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଭିଶାପରୁ ଆ ମାନ ୁ
ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ମୁ କେଲ; କାରଣ େଯପରି ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି, େଯ େକହି
ଖୁ େର ଟ ାଯାଏ, େସ ଅଭିଶ ।

େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଏବଂ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
15େହଭାଇମାେନ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଭାବେରକହୁ ଅଛି;ଚୁ ି ମନୁଷ୍ୟ ାରା କରାଗେଲ

ସୁ ା େଯେତେବେଳ ତାହା ି ରୀକୃତ ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ େକହି ତାହା ଅନ୍ୟଥା
କରିପାେର ନାହିଁ ବା େସଥିେର କିଛି େଯାଗ କରିପାେର ନାହିଁ। 16 ଅବ୍ର ହାମ
ଓ ତାହା ସ ାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହ ଉ େହାଇଥିଲା। ଅେନକ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ସ ାନମାନ ୁ େବାଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କି ୁ ଜଣ ୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ତୁ ର ସ ାନକୁ େବାଲି କୁହାଯାଏ। 17 େମାହର ଭାବ ଏହି, େଯଉଁ ନିୟମ ଈଶ୍ବ ର
କ ର୍ୃ କ ପୂବର୍ ରୁ ି ରୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍ ପେର ଦିଆଯାଇଥିବା
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ତାହା ବ୍ୟଥର୍ କେର ନାହିଁ, େଯପରି ତ ାରା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ନି ଳ
କରାଯାଏ। 18କାରଣ ଅଧିକାର ଯଦି େମାଶା ବ୍ୟବ ାମୂଳକ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା
ଆଉ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାମୂଳକ ନୁେହଁ; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ାରା ଅବ୍ର ହାମ ୁ ତାହା ଦାନ
କରିଅଛି । 19 େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? େଯଉଁ ସ ାନ ୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଆଜ୍ଞାଲ ନ
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େହତୁ େଯାଗ କରାଗଲା, ପୁଣି, ତାହା ଦୂତମାନ ାରା ଜେଣ ମଧ୍ୟ ହ େର
ାପିତ େହାଇଥିଲା। 20ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ ପକ୍ଷର ପ୍ର ତିନିଧି ନୁହଁି , କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ଏକ।
ବ୍ୟବ ାର ଉେ ଶ୍ୟ

21 େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ା କି ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହର ବିରୁ ? ତାହା
େକେବ େହଁ ନ େହଉ; କାରଣ ଯଦି ଜୀବନ େଦବାକୁ ସମଥର୍ ଏପରି େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ଦିଆଯାଇଥାଆ ା, େତେବଧାମ କତାପ୍ର କୃତେରେମାଶା ବ୍ୟବ ାମୂଳକ
ହୁ ଅ ା। 22 କି ୁ େଯପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ େହତୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବି ାସ
କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଦିଆଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଧମର୍ ଶା ସମ ବିଷୟକୁ ପାପର
ଅଧୀନ େବାଲି ଗଣନା କରିଅଛି। 23 ମାତ୍ର େସହି ବି ାସ ଆସି ବା ପୂେବର୍ , ପ୍ର କାଶିତ
େହବାକୁ ଯାଉଥିବା େସହି ବି ାସ ପ୍ର ାି ଉେ ଶ୍ୟେର, ଆେ ମାେନ େମାଶା
ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନେର ବ ୀ େହାଇ ରକି୍ଷତ େହଉଥିଲୁ। 24 ଏହି ପ୍ର କାେର ବି ାସ
େହତୁ ଆ ମାନ ର ଧାମ କ ଗଣିତ େହବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ ,
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଆ ମାନ ର ଶିକ୍ଷକ ରୂ ପ େହାଇଥିଲା। 25 କି ୁ ଏେବ େସହି
ବି ାସ ଉପି ତ େହଲା ପେରଆେ ମାେନ ଆଉ େସହି ଶିକ୍ଷକର ଅଧୀନେର ନାହଁୁ ।
26 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ର ର
ସ ାନ େହାଇଅଛ; 27 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ଖ୍ର ୀ ଉେ ଶ୍ୟେର
ବାି ଜିତ େହାଇଅଛ, ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଖ୍ର ୀ ୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। 28 ଯିହୁ ଦୀ
କି ଗ୍ର ୀକ୍ , ଦାସ କି ାଧୀନ, ପୁରୁ ଷ କି ୀ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଛିର ହିଁ
ପ୍ର େଭଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ େ ମାେନ ଏକ। 29 ଆଉ
ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତ ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶ, ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ଅନୁସାେର ଉ ରାଧିକାରୀ।

4
ପୁତ୍ର ଏବଂ ଉ ରାଧିକାରୀ

1 କି ୁ ମୁଁ କହୁ ଅଛି, େଯେତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ରାଧିକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ,
େସେତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ସମ ବିଷୟର କ ର୍ ା େହେଲ େହଁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ଦାସଠାରୁ ଭି ନୁେହଁ, 2 କି ୁ ପିତା ନିରୂ ପିତ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ଅଭିଭାବକ ଓ
େବବ ର୍ ାମାନ ଅଧୀନେର ଥାଏ। 3 େସହିପରି ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯେତେବେଳ
ଧମର୍ େର ନାବାଳକ ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଜଗତର େମୗଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକର ଦାସ
ଥିଲୁ 4 କି ୁ କାଳ ସ ୂ ର୍ ହୁ ଅେ , ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ୁ େପ୍ର ରଣ
କେଲ; େସ ୀଜାତ େହାଇ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ େହେଲ, 5 େଯପରି େସ
ମୂଲ୍ୟ େଦଇ େମାଶା ବ୍ୟବ ାଧୀନ େଲାକମାନ ୁ ମୁ କରି , ପୁଣି,ଆେ ମାେନ
ପୁତ୍ର ର ଅଧିକାରପ୍ର ା େହଉ। 6 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ପୁତ୍ର , ଏଥିସକାେଶ ଈଶ୍ବ ର
ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଆ ା ୁ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟକୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ; େସହି
ଆ ା ଆ ା, ପିତଃ େବାଲି ଡାକି । 7 ଏଣୁ ତୁ େ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ, କି ୁ ପୁତ୍ର , ପୁଣି,
ଯଦି ପୁତ୍ର , େତେବ ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ଉ ରାଧିକାରୀ।

ଗାଲାତୀୟମାନ ନିମେ ପାଉଲ ଉଦ୍ ବି ତା
8 ମାତ୍ର ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ ନ ଜାଣି, େଯଉଁମାେନ ପ୍ର କୃତେର ଈଶ୍ବ ର

ନୁହଁି , େସମାନ ର ଦାସ ଥିଲ; 9 କି ୁ ଏେବ ଈଶ୍ବ ର ପରିଚୟ ପାଇଅଛ; ବରଂ
ଈଶ୍ବ ର ାରା ପରିଚିତ େହାଇଅଛ, େତେବ କିପରି ଆଉ ଥେର ଦୁବର୍ ଳ ଓ ଅକି ନ
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େମୗଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି େଫରିଯାଇ ପୁନବର୍ ାର େସହି ସବୁର ଦାସ େହବାକୁ
ଇ ା କରୁ ଅଛ? 10 ତୁ େ ମାେନ ବିେଶଷ ବିେଶଷ ଦିନ, ମାସ, ପବର୍ ଓ ବଷର୍
ପାଳନ କରିଥାଅ। 11 ତୁ ମାନ ନିମେ ମୁଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି, କାେଳ
ତାହା ବ୍ୟଥର୍ ହୁ ଏ, ତୁ ମାନ ସ େର େମାହର ଏହି ଭୟ େହଉଅଛି। 12 େହ
ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପରି ହୁ ଅ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ପରି େହାଇଅଛି। ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଅନ୍ୟାୟ
କରି ନାହଁ। 13 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େଯ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା େହତୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର ଥମ ଥର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲି 14ଆଉ, ତୁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା
ରୂ ପ େମାହର ଶାରୀରିକ ଅବ ା ତୁ େ ମାେନ ତୁ କଲ ନାହିଁ ବା ଘୃଣା
କଲ ନାହିଁ, କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଜେଣ ଦୂତ ରୂ େପ, ଏପରିକି ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ରୂ େପ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କଲ। 15 େତେବ ତୁ ମାନ ର େସହି ଆନ
କାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି େଯ,ସ ବ େହାଇଥିେଲ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଚକୁ୍ଷ ଉ ାଟନ କରି େମାେତ େଦଇଥାଆ ।
16 ଅତଏବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ କି ତୁ ମାନ ର ଶତ େହାଇଅଛି?
17େସମାେନତତୁ ମାନ ବିଷୟେରଉଦ୍ େଯାଗୀ, କି ୁ ଭଲଅଭିପ୍ର ାୟେର ନୁେହଁ,
ବରଂ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େସମାନ ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େମାʼଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛି । 18 େକବଳ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତ ଥିବା ସମୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟେର ଉ ମ
ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହବା ଭଲ। 19 େହ େମାହର ପିଲାମାେନ, େଯପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ମାନ ଠାେର ଖ୍ର ୀ ମୂ ମାନ େହାଇ ନାହାି , େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ
ସକାେଶ ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ସବ େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛି। 20 ମୁଁ େଯପରି
ବ ର୍ ମାନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ଅନ୍ୟ ଭାବେର କଥା କହିପାରି ,
ଏହା େମାହର ଇ ା; କାରଣ ମୁଁ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ହତବୁି େହଉଅଛି।

ହାଗାର ଓ ସାରା ଉଦାହରଣ
21 େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ େହବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ,

େମାେତ କୁହ ତ, ତୁ େ ମାେନ କଅଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହଁ?
22 କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି, ଅବ୍ର ହାମ ର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ଜେଣ
ଦାସୀଠାରୁ ଓ ଆଉ ଜେଣ ାଧୀନା ୀଠାରୁ ଜାତ। 23 େଯ ଦାସୀର ପୁତ୍ର , େସ
ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ଜାତ େହଲା; ମାତ୍ର େଯ ାଧୀନା ୀର ପୁତ୍ର , େସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ବଳେର ଜାତ େହଲା। 24 ଏହି ସମ କଥାର ରୂ ପକ ଅଥର୍ ଅଛି, କାରଣ ଏହି
ୀମାେନ ଦୁଇଟି ନିୟମ ରୂ ପ; େଗାଟିଏ ନିୟମ ସୀନୟ ପବର୍ ତରୁ ଉ , ତାହା
ଦାସ ନିମେ ସ ାନ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ, ହାଗାର େସଥିର ନିଦଶର୍ ନ। 25ହାଗାର, ଏହି
ଶ ଆରବ େଦଶେର ସୀନୟ ପବର୍ ତକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣି, ତାହା ବ ର୍ ମାନ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରର ସମତୁ ଲ୍ୟ, କାରଣ ଏ ଆପଣା ସ ାନମାନ ସହିତ ଦାସ େର ରହିଅଛି।
26 କି ୁ ଊ ର୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ାଧୀନା, େସଆ ମାନ ଜନନୀ; 27େଯଣୁ େଲଖାଅଛି,
“ଆେଗା ବେ ୍ୟ, ଅପ୍ର ସୂେତ,

ଆନ କର,
ଆେଗା ପ୍ର ସବେବଦନା ରହିେତ,

ଉ ରେର ଜୟ ନି କର;
କାରଣ ସଧବାର ସ ାନଠାରୁ ଅନାଥର ସ ାନ ଅଧିକ।”
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28 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ ହାକ ପରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସ ାନ। 29 କି ୁ
ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର େଯ ଜାତ, େସ େଯପରି େସ ସମୟେର ଆ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
ଅନୁସାେର େଯ ଜାତ, ତାହା ୁ ତାଡ଼ନା କରୁ ଥିଲା, େସହିପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଘଟୁ ଅଛି।
30 ମାତ୍ର ଶା କଅଣ କୁେହ? ଦାସୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର କୁ ବାହାର କରିଦିଅ; କାରଣ
ଦାସୀର ପୁତ୍ର ାଧୀନା ୀର ପୁତ୍ର ସହିତ ଉ ରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ। 31ଅତଏବ,
ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ଦାସୀର ସ ାନ େନାହଁୁ , କି ୁ ାଧୀନା ୀର ସ ାନ।

5
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ାଧୀନତା

1 ାଧୀନତା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଆ ମାନ ୁ ମୁ କରିଅଛି ; ଅତଏବ ି ର େହାଇ
ରୁ ହ ଏବଂ ଦାସ ଜୁଆଳିେର ଆଉ ଥେର େଯାଚା ନ ଯାଅ। 2 େଦଖ, ମୁଁ ପାଉଲ
ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ମାନ ର ସୁ ତ ହୁ ଏ, େତେବ ଖ୍ର ୀ ାରା
ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ଲାଭ େହବ ନାହିଁ। 3 ମୁଁ ସୁ ତ ପ୍ର ା େହଉଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣକୁ ପୁନବର୍ ାର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି େଯ, େସ ସମ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ
କରିବା ନିମେ ଦାୟୀ। 4 ତୁ େ ମାେନ େଯେତ େଲାକ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ାରା
ଧାମ କ ଗଣିତ େହବାକୁ ଚାହଁୁ ଅଛ, ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ବି ି େହାଇଅଛ,
ତୁ େ ମାେନଅନୁଗ୍ର ହରୁ ପତିତ େହାଇଅଛ। 5କାରଣଆେ ମାେନଈଶ୍ବ ର ଆ ା
ାରା ବି ାସ େହତୁ ଧାମ କତା ପ୍ର ାି ରଆଶାେରଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛୁ। 6େଯଣୁ ଖ୍ର ୀ

ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ସୁ ତ କି ଅସୁ ତ କିଛି ନୁେହଁ, କି ୁ େପ୍ର ମେର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ
ବି ାସ ହିଁ ସାର। 7 ତୁ େ ମାେନ ତ ଉ ମ ରୂ େପ େଦୗଡ଼ୁଥିଲ; କିଏ ତୁ ମାନ ୁ
ବାଧା େଦଲା େଯ, ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଅଛ? 8 ତୁ ମାନ ଆ ାନକ ର୍ ା
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଏହି ପ୍ର ବ ର୍ ନା ଆସି ନାହିଁ। 9ଅ ଖମୀର ପି ୁଳାଯାକ ଖମୀରମୟ
କରିଦିଏ। 10 ତୁ େ ମାେନ େଯ ଅନ୍ୟ ପ୍ର କାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଦୃଢ଼ ବି ାସ କରୁ ଅଛି; କି ୁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ
ଅି ର କରୁ ଅଛି, େସ େଯେକହି େହଉ, ଆପଣାର ଦ ବହନ କରିବ। 11 କି ୁ େହ
ଭାଇମାେନ, ଯଦି ମୁଁ ଏେବ ସୁ ା ସୁ ତ ବିଧି ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି, େତେବ କାହିଁକି
ମୁଁ ଏଯାଏଁ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରୁ ଅଛି? ତାହାେହେଲ କଶ ତ ଆଉ ବି ର କାରଣ
ନୁେହଁ। 12 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଅି ର କରୁ ଅଛି , େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ଅ ହୀନ
େହେଲ,ଭଲହୁ ଅ ା। 13କାରଣ, େହଭାଇମାେନ,ତୁ େ ମାେନ ାଧୀନତା ନିମେ
ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ; େକବଳ ତୁ ର ାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ
ନିମେ ସୁେଯାଗ ରୂ େପ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ େପ୍ର ମେର ପର ରର େସବା
କର। 14 କାରଣ ସମ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଏହି େଗାଟିଏ ବାକ୍ୟେର ସି ହୁ ଏ,
“ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର।” 15 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି
କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି େହାଇ ପର ରକୁ ଗ୍ର ାସ କର, େତେବ ସାବଧାନ, େଯପରି ପର ର
ାରା ବିନ ନ ହୁ ଅ।
ଆ ା ାରା ଆଚରଣ

16 େମାହର ଭାବ ଏହି, ଆ ା ାରା ଆଚରଣ କର, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ
ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂ ର୍ କରିବ ନାହିଁ। 17 କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆ ା
ପ୍ର ତିକୂଳ, ଆଉ ଆ ା ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ର ତିକୂଳ, େଯଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପର ରର
ବିପରୀତ; ଫଳତଃ ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ଇ ା କର, େସହିସବୁ କରିପାର
ନାହିଁ। 18 କି ୁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା ପରିଚାଳିତ ହୁ ଅ,
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େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। 19 ଶରୀରର କାଯର୍ ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ତ
ରୂ େପ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା 20 କାମୁକତା, ପ୍ର ତିମାପୂଜା, ନରହତ୍ୟା, କୁହୁ କ,
ଶତତା, ବିବାଦ, େ ଷ, େକ୍ର ାଧ, ାଥର୍ ପରତା, ଦଳେଭଦ, ମତେଭଦ, ଈଷର୍ ା,
21ମ ତା,ର ରସ,ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ର କାରକମର୍ ଗୁଡ଼ାକ; ମୁଁ ପୂବର୍ େର େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ
କହିଥିଲି, େସହିପରିଆଗରୁ କହୁ ଅଛି େଯ, େଯଉଁମାେନଏହିସବୁପ୍ର କାରକମର୍ କରି ,
େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ। 22 କି ୁ ପବିତ୍ର ଆ ା
ଫଳ େପ୍ର ମ, ଆନ , ଶାି , ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା, ପେରାପକାରିତା, 23ଭଦ୍ର ତା, ବି ତା,
ମୃଦୁତା ଓ ଆ ସଂଯମ; ଏହି ସମ ବିରୁ େର େକୗଣସି େମାଶା ବ୍ୟବ ା ନାହିଁ।
24 େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର, େସମାେନ ଶରୀରକୁ େସଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ
ସହିତ କଶେର ହତକରିଅଛି । 25ଯଦିଆେ ମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଜୀବନ
ପ୍ର ା କରିଅଛୁ, େତେବ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ । 26ଆେ ମାେନ
ବୃଥା ଗବର୍ ୀ େହାଇ ପର ରକୁ ବିର ନ କରୁ ଓ ପର ରକୁ ଈଷର୍ ା ନ କରୁ ।

6
ପର ରର ଭାର ବହନ କରିବା

1 େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦି େକହି େକୗଣସି ଅପରାଧେର ଧରାପେଡ଼, ଆି କ େଯ
ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମୃଦୁ ଭାବେର େସହି ପ୍ର କାର େଲାକକୁ ସଂେଶାଧନ କର,
ପୁଣି, େକଜାଣି ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାେର ପଡ଼ିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟେର
ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 2ପର ରର ଭାର ବହନ କର; ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ
ବ୍ୟବ ା ସଫଳ କରିବ। 3ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଅସାର େହେଲ େହଁ ଆପଣାକୁ ବଡ଼
େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ େସ ନିଜକୁ ପ୍ର ବ ନା କେର। 4 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା କମର୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁ , େତେବ େସଅନ୍ୟସହିତଆପଣାକୁ ତୁ ଳନା କରିବା ାରା
ଦପର୍ ନ କରି େକବଳ ନିଜଠାେର ଦପର୍ ର କାରଣ ପାଇବ; 5 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଭାର ବହନ କରିବ। 6 କି ୁ େଯ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା ହୁ ଏ, େସ
ଶିକ୍ଷାଦାତା ୁ ସମ ଉ ମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ। 7 ଭ୍ର ା ନ ହୁ ଅ; ଈଶ୍ବ ର
ବିଦୃପର ପାତ୍ର ନୁହଁି ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁେଣ, ତାହା ହିଁ କାଟିବ। 8 େଯଣୁ
େଯ ଆପଣା ଶରୀର ଉେ ଶ୍ୟେର ବୁେଣ, େସ ଶରୀରରୁ ଉ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ
କାଟିବ; କି ୁ େଯ ପବିତ୍ର ଆ ା ଉେ ଶ୍ୟେର ବୁେଣ, େସ ଆ ା ଠାରୁ ଉ
ଅନ ଜୀବନରୂ ପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। 9ଆେ ମାେନ ଉ ମ କମର୍ କରିବାେର ା ନ
େହଉ; କାରଣ ା େନାହିେଲ ଉପଯୁ ସମୟେର ଶସ୍ୟ କାଟିବା। 10 ଅତଏବ,
ଆେ ମାେନ ସୁେଯାଗ ଅନୁସାେର ସମ ର, ବିେଶଷତଃ, ଏକ ପରିବାରଭୁ
ବି ାସୀ ସମ ର ମ ଳ କରୁ ।

େଶଷ ସତକର୍ ବାଣୀ ଓ ଅଭିବାଦନ
11 େଦଖ, କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେର େମାହର ନିଜ ହ େର ମୁଁ ତୁ ମାନ

ନିକଟକୁ େଲଖିଅଛି। 12 େଯଉଁମାେନ ବାହ୍ୟ କି୍ର ୟାକମର୍ ାରା ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବାକୁ
ଇ ା କରି , େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସୁ ତ େହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ; ଖ୍ର ୀ
କଶ େହତୁ େସମାେନ େଯପରି ତାଡ଼ନା େଭାଗ ନ କରି , େକବଳ େସଥିନିମେ
ତାହା କରି । 13 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ସୁ ତ ବିଧି ସମଥର୍ ନ କରି , େସମାେନ
ନିେଜ ସୁ ା େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି ନାହିଁ, ବରଂ େସମାେନ େଯପରି
ତୁ ମାନ ଶରୀର ସ େର ଗବର୍ କରିପାରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
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ସୁ ତ କରାଇବାକୁ ଇ ା କରି । 14 କି ୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର
କଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁେର ଦପର୍ କରିବା େମାʼଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ; ତାହା
ାରା ଜଗତ େମାʼ ପ୍ର ତି ଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ର ତି କଶେର ହତ େହାଇଅଛି। 15 କାରଣ

ସୁ ତ କି ା ଅସୁ ତ କିଛି ନୁେହଁ, କି ୁ ନୂତନ ସୃି ହିଁ ସାର। 16ଆଉ, େଯେତ
େଲାକ ଏହି ନିୟମାନୁସାେର ଆଚରଣ କରି , େସମାନ ଉପେର ଓ ଈଶ୍ବ ର ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶାି ଓ ଦୟା ବ ର୍ୁ । 17ଆଜିଠାରୁ େକହି ଆଉ େମାେତ କ ନ
େଦଉ, କାରଣ ମୁଁ େମାହର ଶରୀରେର ଯୀଶୁ କ୍ଷତଦାଗ ବହନ କରୁ ଅଛି। 18 େହ
ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ। ଆେମନ୍ ।
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The Epistle of Paul the Apostle to the
Ephisians

ଏଫିସୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏଫିସୀୟ 1:1 େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ୁ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଭାେବ ପ୍ର କାଶ କେର।

ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ର ାରି କ େପ୍ର ରିତିକ ପିତାମାେନ, େଯପରି
େରାମର େକ୍ଲ େମ , ଇଗନସି ଅସ, େହମର୍ ାସ୍, ଏବଂ େପାଲିକାପ୍ର୍ ପାଉଲ ଏହି ପୁ କୁ
େଲଖିଛି େବାଲି ଉ ୃ ତ କରି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ହୁ ଏତ େରାମେର କାରାଗାରେର ଥିବା ସମୟେର ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଛି ।
ପ୍ର ାପକ
ଏଫିସୀୟ ମ ଳୀ େହଉଛି ପ୍ର ାଥମିକ ପ୍ର ାପକ। ଏହି ପତ୍ର ର ପାଠକ ବିଜାତିମାେନ

େବାଲି ପାଉଲ ସୂଚନା ପ୍ର ଦାନକରି ।ଏଫିସୀୟ 2:11-13 େର େସକହି େଯ
ତାହା ରପାଠକମାେନ େହେଲ “ଜନ୍ମ ରୁ ବିଜାତି” (ଏଫି. 2:11),ଏଣୁ ଯିହୁ ଦୀମାେନ
େସମାନ ୁ “ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ନିୟମସହଅପରିଚିତ” େବାଲି ବିଚାରକରି (ଏଫି. 2:12)।
େସହିପରି, ଏଫିସୀୟ 3:1 େର ପାଉଲ ନିଜର ବିଜାତି ପାଠକମାନ ୁ ସୂଚନା ପ୍ର ଦାନ
କରି େଯ େସମାନ ସକାେଶ େସ ଜେଣ ବ ୀ ଅଟି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ପରି ପରିପ େହବା ନିମେ ଇ ା କରି େସମାେନ

ଏହି ପତ୍ର ପ୍ର ା କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ ର ଉେ ଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଫିସୀୟ ପୁ କେର
ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର କୃତ ସ ାନ େହବା ନିମେ ଶୃ ଳା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅେଟ େବାଲି
ଲିପିବ କରାଯାଇଅଛି।ଆହୁ ରି,ଈଶ୍ବ ର ଆ ାନଏବଂଉେ ଶ୍ୟକୁସଫଳକରିବା
ନିମେ ଏହି ପୁ କ ଏକ ବି ାସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ାପିତ େହବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର।
ମ ଳୀରପ୍ର କୃତି ଏବଂଉେ ଶ୍ୟକୁ ଏଫିସୀୟମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ ବ ର୍ ନା କରି
ପାଉଲ େସମାନ ର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସକୁ ମଜଭୁ ତ କରିବାକୁ ଚାହାି । ଏହି ପତ୍ର େର
ପାଉଲ ଅେନକ ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଯାହା ତାହା ର ବିଜାତି ଖ୍ର ୀି ୟାନ
ପାଠକମାନ ନିମେ େସମାନ ର ପୂବର୍ ଧମର୍ େର ପରିଚିତ ଥିଲା, ଯଥା: ଶରୀର-
ମ କ,ପରିପୂ ର୍ ତା,ରହସ୍ୟ, ଯୁଗ,ଶାସକ,ଇତ୍ୟାଦି।ଖ୍ର ୀ େହଉଛି ସେବର୍ ାପରି
ଏବଂ େସ ସମ ପ୍ର କାର େଦବମାନ ଠାରୁ ଉ ଓ ଆି କ ପୁରୁ ଷ ଅଟି େବାଲି
ପ୍ର ମାଣ କରିବା ନିମେ େସ ଏହିସବୁ ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଆଶୀବର୍ ାଦ

ରୂ ପେରଖା
1. ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ନିମେ ଶିକ୍ଷା — 1:1-3:21
2. ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ନିମେ କ ର୍ ବ୍ୟ — 4:1-6:24



ଏଫିସୀୟ 1:1 375 ଏଫିସୀୟ 1:20

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ଏଫିସ ସହରେର

ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା ବି ାସୀମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି।
2ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି େହଉ।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ନିହିତ ଆି କ ଆଶୀବର୍ ାଦ
3 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ େହଉ ,ୁ େସ

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଆ ମାନ ୁ ସମ ଆି କ ଆଶୀବର୍ ାଦ ାରା ଗର୍ େର ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିଅଛି , 4 ଅଥର୍ ାତ୍ ଆେ ମାେନ େଯପରି ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ପବିତ୍ର ଓ
ଅନି ନୀୟ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ େସଜଗତରପ ନ ପୂେବର୍ ତାହା ଠାେରଆ ମାନ ୁ
ମେନାନୀତ କେଲ; 5 ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ରଆ ମାନ ୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆପଣା ନିମେ
ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ଇ ାନୁସାେରଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମେର ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପଣ
କେଲ; 6 ଏହା ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର େଗୗରବର ପ୍ର ଶଂସା ନିମେ େହାଇଅଛି; େସହି
ଅନୁଗ୍ର ହ େସ ପି୍ର ୟତମ ାରା ଆ ମାନ ୁ ଦାନ କରିଅଛି । 7ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ
ଅନୁସାେର ଆେ ମାେନ େସହି ପି୍ର ୟତମ ଠାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ାରା ମୁି ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ। 8 େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ େସ ସମ ପ୍ର କାର
ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି େଦଇ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚୁ ର କରିଅଛି । 9 ପୂବର୍ ରୁ ସ କରିଥିବା
ଆପଣା ମ ଳମୟ ଇ ାନୁସାେର େସ ଆ ମାନ ୁ ଆପଣା ଇ ାର ନିଗୂଢ଼ତ
ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛି , 10 େଯପରି କାଳର ପୂ ର୍ ତା ସ ୀୟ ତାହା ସ ାନୁସାେର
ଗର୍ େର କି ମ ର୍ ୍ୟେର ଥିବା ସମ ବିଷୟ େସ ଆପଣା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଠାେର
ଏକୀଭୂ ତ କରିେବ। 11ତାହା ଠାେର ମଧ୍ୟ ଆେ ବି ାସୀମାେନ ଅଧିକାର ରୂ ପ
େହାଇଅଛୁ, େଯଣୁ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ଇ ାର ସ ାନୁସାେର ସମ ବିଷୟ
ସାଧନ କରି , ତାହା ଅଭିପ୍ର ାୟ ଅନୁସାେର ଆେ ବି ାସୀମାେନ ପୂବର୍ ରୁ ନିରୂ ପିତ
େହଲୁ, 12 ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ପୂବର୍ ରୁ ଭରସା କରିଥିଲୁ, ତାହା େଯପରି
ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବର ପ୍ର ଶଂସାର କାରଣ େହଉ। 13 ତାହା ାରା ତୁ େ ମାେନ
ସୁ ା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବି ାସ କରି
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛ; 14ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବର
ପ୍ର ଶଂସା ନିମେ ତାହା ନିଜ ମୁି ଉେ ଶ୍ୟେର େସ ଆ ମାନ ଅଧିକାରର
ବଇନା ରୂ ପ।

ପାଉଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
15 ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଓ ସମ

ସାଧୁ ପ୍ର ତି େଯଉଁ େପ୍ର ମ, 16 େସଥିର ସ ାଦ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର
ତୁ ମାନ ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବାରୁ କ୍ଷା େହଉ ନାହିଁ। 17 େଯପରି
ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଈଶ୍ବ ର, େଗୗରବମୟ ପିତା, ତାହା ସ ୀୟ
ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶର ଆ ା ପ୍ର ଦାନ କରି ; 18 େସଥିେର ତୁ ମାନ
ଆ ରିକ ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ ହୁ ଅେ ତାହା ଆ ାନର ଭରସା କଅଣ, ସାଧୁମାନ
ମଧ୍ୟେର ତାହା ଅଧିକାରର େଗୗରବରୂ ପ ଧନ କଅଣ, 19 ପୁଣି, ବି ାସୀ େଯ
ଆେ ମାେନ, ତାହା ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ପରାକ୍ର ମ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
ତାହା ଶି ର ଅତ୍ୟଧିକ ମହ କଅଣ, ଏହିସବୁ ଜାଣି ପାର; 20 େସହି ଶି େଯ
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ସାଧନ କରି ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମ ଆଧିପତ୍ୟ,
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କ ର୍ ାପଣ, ଶି , ପ୍ର ଭୁ ପୁଣି,ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳେର େଯେତ ନାମ ଖ୍ୟାତ,
21 େସ ସମ ଉପେର ତାହା ୁ ଉ ତ କରାଇ ଗର୍ େର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର
ଉପେବଶନକରାଇେଲ, 22ଆଉସମ ବିଷୟତାହା ପାଦ ତେଳବଶୀଭୂ ତ କରି
ରଖି ତାହା ୁ ସବର୍ ବିଷୟର ମ କରୂ େପ ମ ଳୀକୁ ଦାନ କେଲ; 23 େସହି ମ ଳୀ
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ରୂ ପ, ଅଥର୍ ାତ୍ େଯ ସମ ବିଷୟକୁ ସବର୍ େତାଭାେବ ପୂ ର୍ କରି ,
ତାହା ପୂ ର୍ ତା।

2
ଅନୁଗ୍ର ହେର ବି ାସ ାରା ପରିତ୍ର ାଣ

1ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାେର ପୁଣି,ଆକାଶମ ଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି, 2ଅଥର୍ ାତ୍ 
େଯଉଁ ଜଗତ୍ ପତି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସ ାନମାନ ଠାେର କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ
କରୁ ଅଛି,ତାହାରଇ ାନୁସାେରତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟ ପୂବର୍ େରଆଚରଣକରି ଅପରାଧ
ଓ ପାପେର ମୃତ ଥିଲ; 3 େସହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସ ାନମାନ ସହିତ ଆେ ମାେନ
ସମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟେର ଆ ମାନ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର
ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମନର କାମନା ପୂ ର୍ କରୁ ଥିଲୁ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାନ
ପରି ସୁ ା ଭାବତଃ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ; 4ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧେର ମୃତ େହେଲ
େହଁ ଦୟାସାଗର େଯ ଈଶ୍ବ ର, େସ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ ମହା େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମ କେଲ,
5 େସଥିସକାେଶ ଆ ମାନ ୁ ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଜୀବିତ କରିଅଛି , ଏଣୁ ଅନୁଗ୍ର ହେର
ତୁ େ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଅଛ, 6 ପୁଣି, ତାହା ସହିତ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାପିତ
କରି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଆ ମାନ ୁ ତାହା ସହିତ ଗର୍ େର ଉପେବଶନ
କରାଇଅଛି , 7 େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର େସ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରି
ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ଆପଣା ଅନୁଗ୍ର ହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ର କାଶ କରି । 8 କାରଣ
ଅନୁଗ୍ର ହେର ବି ାସ ାରା ତୁ େ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇଅଛ; ତାହା ତୁ ମାନ
ନିଜଠାରୁ େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଦାନ, 9କମର୍ ରୁ ନୁେହଁ, େଯପରି େକହି ଦପର୍
ନ କେର। 10କାରଣଆେ ମାେନ ତାହା ରଚନା, େଯ ସମ ସ ମର୍ ଆେ ମାେନ
କରିବୁ େବାଲି ଈଶ୍ବ ର ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ୁତ କରିଥିେଲ, ଆଚରଣେର େସହିସବୁ ସାଧନ
କରିବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ସୃ ।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଏକ
11ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ପୂବର୍ େର େଯେତେବେଳ ଶରୀର ସ େର ଅଣଯିହୁ ଦୀ

ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ହ କୃତ ସୁ ତ େଲାକମାନ ାରା ଅସୁ ତ େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହଉଥିଲ, 12 େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ େଯ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ପୃଥକ୍,
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ ନିୟମେର ନିରଂଶ, ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଜାସ ୍ବ ରହିତ, ପୁଣି ଜଗତେର
ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ବ ରବିହୀନ ଥିଲ, ତାହା ରଣ କର। 13 କି ୁ ପୂେବର୍ ତୁ େ ମାେନ
ଦୂରେର ଥିଲ େଯ, ଏେବ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତାହା ର ାରା ନିକଟ
େହାଇଅଛ। 14 କାରଣ େସ ତ ଆ ମାନ ଶାି , େସ ଶତତାରୂ ପ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ବିେ ଦ-ପ୍ର ାଚୀର ଭ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛି , 15 ପୁଣି, ବିଧିବିଧାନଯୁ
ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବ ାକୁ ଆପଣା ଶରୀରେର ରହିତ କରିଅଛି , େଯପରି େସ ଶାି
ାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାେର ଜେଣ ନୂଆ େଲାକ ରୂ େପ ସୃି କରି ,

16 ଆଉ କଶ ାରା ଶତତା ବିନାଶ କରି ତ ାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ରୂ ପ
ଗଠନକରିଈଶ୍ବ ର ସହିତ ମିଳିତକରାି । 17ଆଉତୁ େ ମାେନ େଯଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ



ଏଫିସୀୟ 2:18 377 ଏଫିସୀୟ 3:18

ଦୂରେର ଥିଲ, ଉଭୟ ନିକଟେର ଖ୍ର ୀ ଆସି ଶାି ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କେଲ;
18 କାରଣ ତାହା େଦଇ ଆେ ମାେନ ଉଭୟ ଏକ ଆ ା ାରା ପିତା
ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। 19 ଅତଏବ ତୁ େ ମାେନ ଆଉ ବିେଦଶୀ ବା
ପ୍ର ବାସୀ ନୁହଁ, କି ୁ ସାଧୁମାନ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ବ ର ପରିବାରଭୁ
ଅଟ; 20 ତୁ େ ମାେନ େପ୍ର ରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ର ଭି ି ମୂଳ ଉପେର ନିମ ତ
େହାଇଅଛ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ୟଂ େସଥିର େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର; 21 ତାହା ଠାେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର େଗାଟିଏ ପବିତ୍ର ମ ି ର ରୂ େପ
ବୃି ପାଉଅଛି; 22 ତାହା ଠାେର ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ନିବାସ
ନିମେ ଏକତ୍ର ନିମ ତ େହଉଅଛ।

3
ସୁସମାଚାର ନିଗୂଢ଼ତ ର ପ୍ର କାଶ

1 ଏଥିନିମେ ମୁଁ ପାଉଲ, ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ସକାେଶ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ବ ୀ 2 ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ଦ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ସ ୀୟ
େସବକ କାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ତ ଶୁଣିଥିବ, 3 ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ାରା
େସହି ନିଗୂଢ଼ତ େମାେତ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା, େଯପରି ମୁଁ ପୂେବର୍ ସଂକି୍ଷ ଭାବେର
େଲଖିଅଛି। 4 ତାହା ପଢ଼ି ଖ୍ର ୀ ନିଗୂଢ଼ତ େର େମାହର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇ
ପାର; 5 େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ଏେବ ଆ ା ାରା ତାହା ପବିତ୍ର େପ୍ର ରିତ ଓ
ଭାବବାଦୀମାନ ନିକଟେର େଯପରି ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, ପୂବର୍ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ
ସ ାନମାନ ନିକଟେରପ୍ର କାଶିତ େହାଇନ ଥିଲା, 6ଅଥର୍ ାତ୍ ସୁସମାଚାର ାରା ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଂଶାଧିକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ
ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ ଅଟି ; 7 ଈଶ୍ବ ର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି ଅନୁସାେର େମାେତ
ପ୍ର ଦ ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର ଦାନ ପ୍ର ମାେଣ େସହି ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜେଣ େସବକ
େହଲି। 8 ସମ ସାଧୁ ମଧ୍ୟେର କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ େଯ ମୁଁ, େମାେତ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ନିକଟେର େବାଧରଅଗମ୍ୟଖ୍ର ୀ ନିଧିର ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରକରିବା ପାଇଁ, 9 ପୁଣି,
ସବର୍ ସୃି କ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ପ୍ର ାଚୀନକାଳରୁ ଗୁ େହାଇ ରହିଥିବା ନିଗୂଢ଼ତ
ସ େରତାହା ସଂକ କଅଣ,ତାହାଆେଲାକେରପ୍ର କାଶକରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ର ହ
ପ୍ର ଦ େହାଇଅଛି, 10ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେରଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ଚିର ନ
ସଂକ କରିଥିେଲ, 11 ତଦନୁସାେର ମ ଳୀ ାରା େଯପରି ତାହା ର ବହୁ ବିଧ
ଜ୍ଞାନ, ଗର୍ େର କ ର୍ ାପଣ ଓ ଅଧିକାରପ୍ର ା ବ୍ୟି ମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ; 12 େସହି
ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କରିବା ାରା ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାେର ସାହସ ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟକୁ ନିଭର୍ ୟେର ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। 13ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁେରାଧ
କେର େଯ, ତୁ ମାନ ନିମେ େମାହର େଯଉଁ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ, େସଥିସକାେଶ
ହତାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ତୁ ମାନ େଗୗରବ।

ଆି କ ଶି ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
14 ଏଥିନିମେ େଯଉଁ ପିତା ଠାରୁ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିତୃ କୁଳ ନାମ

ପ୍ର ା ହୁ ଏ, 15 ତାହା ଛାମୁେର ମୁଁ ଆ ୁପାତି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି, 16 େଯପରି େସ
ଆପଣା େଗୗରବରୂ ପ ଧନ ଅନୁସାେର ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ାରା ତୁ ମାନ ୁ
ଆ ରିକ ପୁରୁ ଷେର ଶି ପ୍ର ା େହାଇ ବଳବାନ େହବାକୁ ଦିଅି , 17 ପୁଣି, ବି ାସ
ାରା ଖ୍ର ୀ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ବାସ କରି , 18େଯପରି ତୁ େ ମାେନ େପ୍ର ମେର
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ବ ମୂଳ ଓ ଦୃଢ ରୂ େପ ାପିତ େହାଇ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ େଯ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ମ, ତାହା
ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ ଏବଂ ସମ ସାଧୁ ସହିତ େସଥିର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଓ ପ୍ର , ଉ ତା ଓ ଗଭୀରତା
ବୁଝିବାକୁ ଶି ପ୍ର ା ହୁ ଅ, 19 ଆଉ େସହି ପ୍ର କାେର ଈଶ୍ବ ର ସମ ପୂ ର୍ ତାେର
ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଅ।

20 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ଅ◌ା ମାନ ଅ ରେର କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଥିବା ଆପଣା ଶି
ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ମାଗିବା ବା ଭାବିବାଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣେର ସାଧନ
କରିପାରି , 21 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର ମ ଳୀ ଓ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା
ତାହା ର େଗୗରବ େହଉ। ଆେମନ୍ ।

4
ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ଏକତା

1 ଅତଏବ ପ୍ର ଭୁ େହତୁ ବ ୀ େଯ ମୁଁ, ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଆ ାନେର ଅ◌ାହୂ ତ େହାଇଅଛ, େସଥିର େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ
କର, 2 ଅଥର୍ ାତ୍ ସବର୍ ପ୍ର କାର ନମ୍ର ତା, ମୃଦୁତା, ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ଓ େପ୍ର ମେର ପର ର
ପ୍ର ତି ସହନଶୀଳ ହୁ ଅ; 3 ଶାି ରୂ ପ ବ ନେର ବା ି େହାଇ ଆ ା ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା
କରିବା ନିମେ ଯ ବାନ ହୁ ଅ। 4 ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆ ା, େଯଉଁ ରୂ େପ
ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ଆ ାନର ଏକଭରସାେର ମଧ୍ୟଆହୂ ତ େହାଇଅଛ; 5ଏକ
ପ୍ର ଭୁ , ଏକ ବି ାସ, ଏକ ବାି , ସମ ଏକ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା; 6 େସ ସମ
ଉପେର, ସମ ମଧ୍ୟେର ଏବଂ ସମ ଅ ରେର ଅଛି । 7 କି ୁ ଖ୍ର ୀ
ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଆ ମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦିଆଯାଇଅଛି।
8ଏଥିନିମେ ଉ ଅଛି,
“େସ ଊ ର୍ କୁ ଆେରାହଣ କରି,

ବ ୀମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ,
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ନାନା ବରଦାନ େଦେଲ।”

9 (େସ ଆେରାହଣ କେଲ େବାଲି କହିବାର ଅଥର୍ କଅଣ? ନା, େସ ମଧ୍ୟ ନୀଚ
ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିେଲ। 10 େଯ ଅବତରଣ କରିଥିେଲ, େସ େଯପରି
ସମ ବିଷୟ ପୂ ର୍ କରି , ଏଥିପାଇଁ େସ ସମ ଗର୍ ର ଊ ର୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଆେରାହଣ
କେଲ।) 11 େସ କାହା କାହାକୁ େପ୍ର ରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ
ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକ, ପୁଣି, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂ େପ ନିଯୁ କରି
ଦାନ କରିଅଛି , 12 େଯପରି ସାଧୁମାେନ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସି ି ଲାଭ କରି
ଓ ଖ୍ର ୀ ଶରୀର ନି ାପ୍ର ା ହୁ ଏ, 13 େଶଷେର େଯପରି ଆେ ମାେନ ସମେ
ବି ାସେର ଓ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନେର ଏକତା ପ୍ର ା େହଉ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ
ପୂ ର୍ ତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ପୂ ର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷ େହଉ, 14 େଯପରି ଆେ ମାେନ
ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ େହାଇ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପ୍ର ତାରଣା ଓ ଭ୍ର ାି ଯୁ କ ନା ଅନୁସାେର
ଧୃ ର୍ ତା ାରା ବିଭି ଶିକ୍ଷା ରୂ ପ ବାୟୁ େରଇତଃ ତଃ ଚାଳିତନ େହଉ, 15 କି ୁ ସତ୍ୟ
ଅବଲ ନ କରି ମ କ ରୂ ପ େଯ ଖ୍ର ୀ , ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ସବର୍ ବିଷୟେର
େପ୍ର ମେର ବୃି ପାଉ; 16 ତାହା ଠାରୁ ସମ ଶରୀର ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ି ର ସାହାଯ୍ୟ
ାରା ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଂଶର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି ଅନୁସାେର ସୁଖଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁ

େହାଇ େପ୍ର ମେର ଆପଣାର ନି ା ନିମେ ନିଜର ବୃି ସାଧନ କରୁ ଅଛି।
ନୂତନ ଜୀବନର ଆଚରଣ
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17 ଅତଏବ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର ବିେଶଷ ଅନୁେରାଧ କରି କହୁ ଅଛି,
ଅବି ାସୀମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନର ଅସାରତାେର ଆଚରଣ କରି ,
ତୁ େ ମାେନ େସହିପରି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ; 18 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଠାେର
ଥିବା ମୂଖର୍ ତା େହତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃ ଦୟର ଜଡତା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁ ି େର
ଅ କାରା ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ଜୀବନରୁ ବି ି େହାଇଅଛି ; 19 େସମାେନ ଜଡବତ୍
େହାଇ ଧନେଲାଭେର ଆସ େହବା ସେ ସେ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅଶୁଚି କମର୍ କରିବା
ନିମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କାମୁକତାେର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି । 20 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ
ଖ୍ର ୀ ୁ େସପ୍ର କାେର ଶିକ୍ଷା କରି ନାହଁ; 21ତୁ େ ମାେନ ତ ତାହା ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛ,
ପୁଣି, ଯୀଶୁ ସ ୀୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହା ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ ଶିକି୍ଷତ
େହାଇଅଛ, 22 ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ େ ମାେନ ତୁ ମାନ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସ େର,
େଯଉଁ ପୁରାତନ ଭାବ ପ୍ର ବ ନାର ବିଳାସି ତା ଅନୁସାେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ର
େହଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, 23 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ମନେର ନୂତନୀକୃତ
େହାଇ, 24 େଯଉଁ ନୂତନ ଭାବ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ େର ଧାମ କତା ଓ ସତ୍ୟର
ପବିତ୍ର ତାେର ସୃ େହାଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକି୍ଷତ େହାଇଅଛ।

25ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗକରି ତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟକଜଣଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ
ସହିତସତ୍ୟଆଳାପକର,କାରଣଆେ ମାେନପର ରରଅ ପ୍ର ତ୍ୟ । 26େକ୍ର ାଧ
କର କି ୁ ପାପ କର ନାହିଁ; ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ ନ େହଉଣୁ େକ୍ର ାଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର,
ପୁଣି, ଶୟତାନକୁ ାନ ଦିଅ ନାହିଁ। 27 େଚାର ଆଉ େଚାରି ନ କରୁ , 28 ବରଂ
ଅଭାବଗ୍ର େଲାକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମେ େଯପରି ତାହା ପାଖେର କିଛି ଥାଇ
ପାେର,ଏଥିନିମେ ନିଜହାତେରଉ ମକାଯର୍ ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ର ମକରୁ । 29ତୁ ମାନ
ମୁଖରୁ େକୗଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିଗର୍ ତ ନ େହଉ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାେର ନି ାଜନକ
ବାକ୍ୟ ନିଗର୍ ତ େହଉ, େଯପରି ତାହା େଶ୍ର ାତାମାନ ଅନୁଗ୍ର ହ ପକ୍ଷେର ହିତଜନକ
ହୁ ଏ। 30 ଆଉ ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ତୁ େ ମାେନ ମୁି ଦିବସ
ନିମେ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛ, ତାହା ୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। 31 ସମ ପ୍ର କାର କଟୁ
ଭାବ, ରାଗ, େକ୍ର ାଧ, କଳହ ଓ ନି ା, ପୁଣି, ସମ ପ୍ର କାର ହିଂସା ତୁ ମାନ ଠାରୁ
ଦୂର େହଉ; 32 ଆଉ ପର ର ପ୍ର ତି ସଦୟ ହୁ ଅ, େକାମଳ ହୃ ଦୟ ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ତୁ ମାନ ୁ େଯପରି କ୍ଷମା କେଲ, େସହିପରି ପର ରକୁ କ୍ଷମା କର।

5
େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ

1 ଅତଏବ ପି୍ର ୟ ସ ାନମାନ ପରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ; 2 ଖ୍ର ୀ େଯପରି
ତୁ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ, ପୁଣି,ଆ ମାନ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ସୁଗ ି
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳି ରୂ େପ ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କେଲ, େସହିପରି େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ
କର। 3 କି ୁ ବ୍ୟଭିଚାର, ସମ ପ୍ର କାର ଅଶୁଚିତା କି ା େଲାଭ, ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ାନ ନ ପାଉ; ତାହା ସାଧୁମାନ ପକ୍ଷେର ଅନୁଚିତ; 4 ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା
ଅନୁପଯୁ ,ଏପରି କିୁ ତବ୍ୟବହାରବା ଅସାରକଥା ବା ହାସ୍ୟପରିହାସତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର େଦଖା ନ ଯାଉ, ବରଂ ସମ ବିଷୟ ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। 5କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ନିି ତରୂ େପ ଜାଣ େଯ, େକୗଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁ ାଚାରୀ ବ୍ୟି
ବା େଲାଭୀ େସ ତ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ, ଏମାନ ର, ଖ୍ର ୀ ଓ ଈଶ୍ବ ର ର ରାଜ୍ୟେର
ଅଧିକାର ନାହିଁ। 6 େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଅସାର କଥାେର ନ ଭୁ ଲାଉ, କାରଣ ଏହି
ସମ କୁକମର୍ େହତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସ ାନମାନ ଉପେର ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧ ବେ ର୍ ।
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7ଅତଏବତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ; 8କାରଣତୁ େ ମାେନ
ପୂେବର୍ ଅ କାର ରୂ ପ ଥିଲ, କି ୁ ଏେବ ପ୍ର ଭୁ ସହଭାଗିତାେର ଆେଲାକ ରୂ ପ
େହାଇଅଛ;ଆେଲାକରସ ାନମାନ ପରିଆଚରଣକର, 9 (କାରଣସମ ପ୍ର କାର
ଉ ମତା, ଧାମ କତା ଓ ସତ୍ୟ ଆେଲାକର ଫଳ ରୂ ପ), 10 ପ୍ର ଭୁ ର କଣ
ସେ ାଷଜନକ,ତାହା ଅନୁସ ାନ କର; 11ଅ କାରର ନି ଳକମର୍ ସବୁର ସହଭାଗୀ
ହୁ ଅ ନାହିଁ, ବରଂ େସସବୁର େଦାଷ ହିଁ େଦଖାଇଦିଅ; 12 କାରଣ େସମାେନ
ଯାହାସବୁ ଗୁ େର କରି , େସହିସବୁ କଥା କହିବା ସୁ ା ଲ ାଜନକ, 13 କି ୁ ସମ
ବିଷୟର େଦାଷ ଆେଲାକ ାରା େଦଖାଇ ଦିଆଯାଏ, େଯଉଁ ସବୁ ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ,
ତାହା ଆେଲାକ। 14ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଶା େର ଉ ଅଛି,
“େହ ନିଦି୍ର ତ ଜାଗ,

ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ,
ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ତୁ କୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ଦାନ କରିେବ।”

15 ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ େହାଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସ େର
ବିେଶଷ ସାବଧାନ ହୁ ଅ, 16 ପୁଣି, ସୁେଯାଗର ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ
ମ ଅେଟ। 17 ଏଣୁ ନିେବର୍ ାଧ ନ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ର କଣ ଇ ା ତାହା ବୁଝ। 18ଆଉ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେରମ ନହୁ ଅ, େସଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାରଜେନ୍ମ ,ମାତ୍ର ଆ ାେର ପୂ ର୍ େହାଇ
ଗୀତ, େ ାତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାି କ ସଂକୀ ର୍ ନ ାରା ପର ରକୁ ଉ ାହ ଦିଅ, 19 ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେରଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେରଭଜନଓଗୀତଗାନକର; 20ସବର୍ ଦା
ସବର୍ ବିଷୟ ନିମେ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ପିତା ଈଶ୍ବ ର ୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ,

ୀ ଏବଂ ାମୀ
21 ଆଉ ଖ୍ର ୀ ୁ ଭୟ କରି ପର ରର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ। 22 େହ ୀମାେନ

ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପ୍ର ଭୁ ର ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ, େସହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ାମୀର
ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ, 23 କାରଣ ଖ୍ର ୀ େଯପରି ମ ଳୀର ମ କ ରୂ ପ, ାମୀ ମଧ୍ୟ
େସହିପରି ୀର ମ କ ରୂ ପ, ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଆପଣା ଶରୀରରୂ ପ ମ ଳୀର
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା। 24 ହଁ, ମ ଳୀ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର ବଶୀଭୂ ତ, େସହିପରି ୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ସବୁ ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣା ାମୀର ବଶୀଭୂ ତା େହଉ ୁ। 25 େହ ାମୀମାେନ,
ଖ୍ର ୀ େଯପରି ମ ଳୀକୁ େପ୍ର ମ କେଲ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଆପଣା
ଆପଣା ୀମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର; ଖ୍ର ୀ ତ ମ ଳୀ ନିମେ ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କେଲ,
26 େଯପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ାରା େସ ମ ଳୀକୁ ପରି ାର କରି ପବିତ୍ର
କରି , 27 େଯପରି ମ ଳୀ ନି ଳ , ନିଖୁ ଓ ସମ ପ୍ର କାର େଦାଷରହିତ େହାଇ
ପବିତ୍ର ଓ ଅନି ନୀୟ ହୁ ଏ, ଆଉ ଏହିପରି େଗୗରବମୟ ଅବ ାେର େସ ତାହାକୁ
ଆପଣା ନିକଟେର ଉପି ତ କରି । 28 େସହିପରି ାମୀମାନ ର ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଆପଣା ୀମାନ ୁ ନିଜ ନିଜ ଶରୀର ସଦୃଶ େପ୍ର ମ କରିବା ଉଚିତ୍। େଯ ନିଜ ୀକୁ
େପ୍ର ମ କେର, େସ ଆପଣାକୁ େପ୍ର ମ କେର; 29 େକହି ତ ଆପଣା ଶରୀରକୁ େକେବ
ଘୃଣା କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଭରଣେପାଷଣ ଓ ଲାଳନପାଳନ କେର; ଖ୍ର ୀ
ମଧ୍ୟ ମ ଳୀ ପ୍ର ତି େସହିପରି କରି , 30 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ତାହା ଶରୀରର
ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ । 31ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁ ଷ ପିତାମାତା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ୀଠାେର
ଆସ େହବ, ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଏକା େହେବ। 32ଏହା େଗାଟିଏ ଅତି ନିଗୂଢ଼ତ ,
କି ୁ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ଓ ମ ଳୀ ସ େର ଏହା କହୁ ଅଛି। 33 ଯାହା େହଉ, ତୁ େ ମାେନ
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ପ୍ର େତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର, ଆଉ ୀ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ାମୀକୁ ଆଦର କରୁ ।

6
ପିତାମାତା ଏବଂ ସ ାନ

1 େହ ସ ାନମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ସକାେଶ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତା ର ଆଜ୍ଞାବହ
ହୁ ଅ; 2 କାରଣ ତାହା ଯଥାଥର୍ । “ଆପଣା ପିତାମାତା ୁ ସମାଦର କର, (ଏହା
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ େଗାଟିଏ ପ୍ର ଧାନ ଆଜ୍ଞା),” 3 େଯପରି ତୁ ର ମ ଳ େହବ, ଆଉ ତୁ େ
ପୃଥିବୀେର ଦୀଘର୍ ାୟୁ େହବ। 4 ପୁଣି, େହ ପିତାମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନ ୁ
ବିର କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାନ ୁ ପ୍ର ଭୁ ଶିକ୍ଷା ଓ େଚତନା ାରା ପ୍ର ତିପାଳନ
କର।

କ୍ର ୀତଦାସ ଏବଂ ମୁନିବ
5 େହ ଦାସମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟ, େସହିପରି

ଭୟ ଓ କ ସହ ହୃ ଦୟର ସରଳତାେର ତୁ ମାନ ଜାଗତିକ କ ର୍ ାମାନ ର
ଆଜ୍ଞାବହହୁ ଅ; 6ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ ୁ କଲା ପରି ଦୃି ଆଗେରତାହା କରନାହିଁ, କି ୁ
ଖ୍ର ୀ ଦାସ ପରି ଅ ର ସହ ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ସାଧନ କର। 7 ାଧୀନ କି ପରାଧୀନ,
େଯ େକହି ସ ମର୍ କେର, େସ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େସଥିର ପୁର ାର ପାଇବ, 8 ଏହା
ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟର େସବା କଲା ପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ଭୁ େସବା କଲା ପରି େର
େସବା କର। 9ଆଉ େହ କ ର୍ ାମାେନ, େସହିପରି ଭାେବ େସମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର
କର, ତଜର୍ ନଗଜର୍ ନ କରିବାରୁ ନିବୃ ହୁ ଅ; ସମ ରପ୍ର ଭୁ େଯ ଗର୍ େର ଅଛି ; ପୁଣି
ତାହା ନିକଟେର େକୗଣସି ମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣ।

ଈଶ୍ବ ରଦ ସମ ସ ା
10 େଶଷ କଥା ଏହି, ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଶି ପ୍ର ା େହାଇ ତାହା ପରାକ୍ର ମେର

ବଳବାନ ହୁ ଅ। 11 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଶୟତାନର ସମ ଚାତୁ ରି ବିରୁ େର
ଦ ାୟମାନ େହାଇପାର,ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ରଦ ସମ ସ ାେରଆପଣାଆପଣାକୁ
ସୁସି ତ କର। 12 କାରଣ ଆ ମାନ ଯୁ ମ ର୍ ୍ୟ ବିରୁ େର ନୁେହଁ, କି ୁ
ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କ ର୍ ାପଣ ବିରୁ େର, ଏହି ଅ କାରର ଜଗ ତିମାନ ବିରୁ େର
ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳର ଦୁ ା ାମାନ ବିରୁ େର; 13 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ଦୁ ନେର ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ସବର୍ ଜୟୀ େହାଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥିନିମେ
ଈଶ୍ବ ରଦ ସମ ସ ା ଗ୍ର ହଣ କର। 14 ଅତଏବ ସତ୍ୟରୂ ପ କଟିବ ନୀେର କଟି
ବା ି ଧାମ କତା ରୂ ପ ଊର ାଣ ପରିଧାନ କର, 15 ଶାି ଦାୟକ ସୁସମାଚାର
ନିମେ ସୁସି ତ ପାଦୁକା ପାଦେର ପି ି ଅଟଳ େହାଇ ରହିଥାଅ; 16 ଏବଂ େସଥି
ସେ ସେ , ଯଦ୍ବ ାରା ପାପା ାର ଅି ବାଣ ସବୁ ନିବର୍ ାଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ହୁ ଅ,
େସହି ବି ାସରୂ ପ ଢ଼ାଲ ଧର। 17 ପୁଣି, ପରିତ୍ର ାଣ ରୂ ପ ଶିର ାଣ ପରିଧାନ କର
ଓ ଆ ା ଖ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର; 18 ସବର୍ ପ୍ର କାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଓ ନିେବଦନେର ସବର୍ ଦା ଆ ା ସାହାଯ୍ୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, ପୁଣି, ସମ ସାଧୁ
ନିମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର। 19ଆଉ େମା ନିମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େଯପରି
ସୁସମାଚାର ନିମେ ଜି ରେର ବ ାେହାଇଥିବା ରାଜଦୂତ ରୂ ପ େଯ ମୁଁ, େମାେତ
େସହି ସୁସମାଚାରର ନିଗୂଢ଼ତ ସାହସପୂବର୍ କଜଣାଇବାକୁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ, 20 ପୁଣି,
ମୁଁ େଯପରି ତତ୍ ସ େର ଯେଥାଚିତ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ପ୍ର ା େହବି।
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େଶଷ ଶୁେଭ ା
21 େମାହର ବିଷୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ମୁଁ କିପରି ଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣି ପାର,

େସଥିନିମେ ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ଓ ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ବି େସବକ େଯ ତୁ ଖିକ, େସ
ତୁ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟଜଣାଇେବ; 22ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁଁ ତାହା ୁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଅବ ା ବିଷୟ ଜାଣି ପାର
ଓ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ତାହା ାରା ଉ ାହ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 23 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଭାଇମାନ ପ୍ର ତି ଶାି ଓ ବି ାସ ସହିତ େପ୍ର ମ ବ ର୍ୁ । 24 େଯେତ
େଲାକ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଚିର ନ େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମ କରି , ଅନୁଗ୍ର ହ
େସମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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The Epistle of Paul the Apostle to the
Philippians

ଫିଲି ୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପତ୍ର

େଲଖକ
ପାଉଲ ନିେଜ ଦାବି କରି େଯ େସ ଏହି ପୁ କ େଲଖିଛି (ଫିଲି. 1:1)।ଭାଷା,

େଶୖଳୀ ଏବଂ ଐତିହାସି କ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ ଆ ରିକ ବିଷୟ ଏହାକୁ ପ୍ର ମାଣ
କେର। ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବର୍ ଦା ପାଉଲ େଲଖକ ଓ
ଅଧିକାର ବିଷୟେରପ୍ର କାଶକରି । ଫିଲି ୀୟମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପତ୍ର ଖ୍ର ୀ ର ମନ ପ୍ର କାଶ କେର (ଫିଲି. 2:1-11)। ପାଉଲ ବ ୀ ଅବ ାେର
ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆନ େର ଫିଲି ୀୟ ମ ଳୀକୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। ଫିଲି ୀୟ
ପୁ କ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ େଯ ଖ୍ର ୀ ର ବି ାସୀମାେନ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯ ଣା ସମୟେର
ଆନ ଅନୁଭବ କରି । ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଆଶା େହତୁ ଆେ ମାେନ ଆନ ି ତ ଅଟୁ ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 61 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ େରାମର କାରାଗାରେର ଥିବା ସମୟେର ଫିଲି ୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ

ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ (େପ୍ର ରିତ 28:30)। ଫିଲି ୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ ଏହି ପତ୍ର
ଏପାଫ୍ର ଦିତ ାରା େଦବାର ଥିଲା, ଯିଏ େରାମକୁ ପାଉଲ ନିମେ ଫିଲି ୀୟ
ମ ଳୀରୁ ଆଥ କ ସହାୟତା େନଇ ଆସି ଥିେଲ (ଫିଲି. 2:25; 4:18)। କି ୁ
େରାମେର ଏପାଫ୍ର ଦିତ ଅସୁ େହେଲ ଏବଂ ଗୃହକୁ ତାହା ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ କରିବା
ବିଳି ତ େହଲା ଯାହା ଫଳେର ପତ୍ର କୁ ବିଳ େର େଦେଲ (ଫିଲି. 2:26-27)।

ପ୍ର ାପକ
ଫିଲି ୀୟ ସହରର ମ ଳୀ, ଫିଲି ୀୟ ସହର ମାକିଦନିଆ ଜି ାର ଏକ ପ୍ର ମୁଖ

ସହର ଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
କାରାଗାରେର ପାଉଲ କିଭଳି ଅବ ାେର ଅଛି (ଫିଲି. 1:12-26) ଏବଂ େସ

କାରାଗାରରୁ ମୁ େହବା ତା ର େଯାଜନାମାନ କଅଣ ଥିଲା, େସହି ବିଷୟେର
ମ ଳୀ ଜ୍ଞାତ େହଉ େବାଲି େସ ଇ ା କରୁ ଥିେଲ (ଫିଲି. 2:23-24)। ମ ଳୀେର
ମତେଭଦ ଓ ଦଳେଭଦ େହବାର ପ୍ର ତୀତ େହବାରୁ ପାଉଲ ଏକତାେର ନମ୍ର େହବା
ନିମେ ଉ ାହିତ କରିବା ନିମେ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ (ଫିଲି. 2:1-18; 4:2-
3)। ପାଉଲ, ଏକ ପାଳକୀୟ ଧମର୍ ତ ବିତ୍ ଥିେଲ, ଯିଏ ଭ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିବାକୁ ଏବଂଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ରପରିଣାମ ବିଷୟେରେଲଖିଥିେଲ (ଫିଲି. 3:2-
3), ମ ଳୀଗଣକୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ ପାଉଲ ତୀମଥି ୁ େଲଖିଥିେଲ ଏପରିକି
ଏପାଫ୍ର ଦିତ ା ୍ୟ ଏବଂ ତାହା େଯାଜନା ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇେବ (ଫିଲି.
2:19-30) ଏବଂ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲ ୁ ଅଭାବ େମାଚନ କରିବା ନିମେ ଦାନ
େଦଇଥିବା େଯାଗୁଁ େସ ମ ଳୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ େଲଖିଥିେଲ
(ଫିଲି. 4:10-20)।

ବିଷୟବ ୁ
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ଏକ ଆନ ପୂ ର୍ ଜୀବନ
ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1, 2
2. ପାଉଲ ଅବ ା ଏବଂ ମ ଳୀ ନିମେ ଉ ାହ — 1:3-2:30
3. ଭ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟେର ସେଚତନତା — 3:1-4:1
4. େଶଷ ଉପେଦଶ — 4:2-9
5. କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ — 4:10-20
6. େଶଷ ନମ ାର — 4:21-23

ଅଭିବାଦନ
1ପାଉଲଓତୀମଥି,ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଦୁଇ ଦାସ, ଫିଲି ୀେର ଥିବା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ

ଆଶି୍ର ତ ସମ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ପୁଣି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ େସବକମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ;
2ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି େହଉ।

ପାଉଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
3 ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯେତ ଥର ରଣ କେର, େସେତ ଥର େମାହର ଈଶ୍ବ ର ୁ

ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥାଏ। 4 ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ସୁସମାଚାରର ପକ୍ଷେର
ତୁ ମାନ ସହଭାଗିତା େହତୁ 5ତୁ ସମ ନିମେ ସବର୍ ଦା ମୁଁ େମାହରପ୍ର େତ୍ୟକ
ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଆନ ସହ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି 6 କାରଣ େଯ ତୁ ମାନ ଅ ରେର
ଉ ମକାଯର୍ ୍ୟ ଆର କରିଅଛି , େସଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ସାଧନକରି
ସି କରିେବ, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ବି ାସ କେର; 7ଆଉତୁ ସମ ବିଷୟେର
େମାହର ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ୍, େଯଣୁ ତୁ େ ସମେ େମାହର ବ ନେର େଯପରି,
ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ ଓ େସଥିର ସତ୍ୟ ପ୍ର ମାଣ କରିବାେର େସହିପରି େମାʼ
ସହିତ ଅନୁଗ୍ର ହର ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ହୃ ଦୟେର ଧାରଣ
କରିଅଛି। 8କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର ମୁଁ ତୁ ସମ ନିମେ
କି ପ୍ର କାର ଲାଳାୟିତ, ଏହି ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର େମାହର ସାକ୍ଷୀ। 9 ପୁଣି, େମାହର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଏହି, ତୁ ମାନ ର େପ୍ର ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ ସୂ ବିଚାରେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ବୃି ପାଉ, 10 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଉୃ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମଥର୍ ନ କରିପାର, ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଓ ପ୍ର ଶଂସା ଉେ ଶ୍ୟେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଧାମ କତାର
େଯଉଁ ଫଳ, 11 େସଥିେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ଖ୍ର ୀ ଦିନେର ଶୁ ଓ ଅନି ନୀୟ
ହୁ ଅ।

ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟର ବୃ ି
12 େହ ଭାଇମାେନ, େମାʼ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି, େସହିସବୁ େଯ ବରଂ

ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟର ବୃ ି ନିମେ େହାଇଅଛି, ଏହା ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ
ଇ ା କେର; 13 େଯଣୁ େମାହର ବ ନ େଯ ଖ୍ର ୀ ନିମେ , ଏହା ରାଜପ୍ର ାସାଦର
ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହଲା; 14ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇମାେନ େମାହର ବ ନ ାରା ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର କରି
ନିଭର୍ ୟେରଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟକହିବା ନିମେ ଅତିଉ ୁକଭାେବସାହସୀ େହାଇଅଛି ।
15 େକହି େକହି ଈଷର୍ ା ଓ ବିବାଦ େହତୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି ସତ୍ୟ, କି ୁ ଆଉ
େକହି େକହି ସତ୍ ଭାବେର ତାହା କରୁ ଅଛି ; 16 ମୁଁ େଯ ସୁସମାଚାରର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ ନ
କରିବା ନିମେ ନିଯୁ ରହିଅଛି, ଏହା ଜାଣି ଏକ ପକ୍ଷ େପ୍ର ମ େହତୁ ତାହା କରି ,
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17 କି ୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ େମାହର ବ ନେର େମାେତ େ ଶ େଦବାକୁ ଭାବି ଅସରଳ
ଭାବେର ାଥର୍ ପରତା ସକାେଶ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଚାର କରି । 18 େସଥିେର ବା କଅଣ?
କପଟ ଭାବେର େହଉ ବା ସତ୍ୟ ଭାବେର େହଉ, େଯେକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଖ୍ର ୀ
ପ୍ର ଚାରିତ େହଉଅଛି , ଏଥିେର ମୁଁ ଆନ କରୁ ଅଛି, ହଁ, ଆନ କରିବି।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜୀବନଧାରଣ
19 କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁ ମାନ ନିେବଦନ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆ ା

ସାହାଯ୍ୟ ାରା ଏସବୁ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣର ଅନୁକୂଳ େହବ, 20 ଏ ସ େର
େମାହର ଏକା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭରସା ଅଛି େଯ ମୁଁ େକୗଣସି ବିଷୟେର ଲି ତ େହବି
ନାହିଁ, କି ୁ ସବର୍ ଦା େଯଉଁପରି, ଏେବମଧ୍ୟ େସହିପରି ଅତି ସାହସେର,ଜୀବନେର
େହଉ ବା ମରଣେର େହଉ, ଖ୍ର ୀ ୁ େମାହର ଶରୀରେର ମହିମାନି୍ଵ ତ କରିବି।
21 କାରଣ େମାʼ ପକ୍ଷେର ଜୀବନଧାରଣ ଖ୍ର ୀ , ପୁଣି, ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ଲାଭଜନକ।
22 କି ୁ ଶରୀରେର ଜୀବନଧାରଣ ଯଦି େମାʼ ପକ୍ଷେରଫଳପ୍ର ଦ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ ହୁ ଏ,
େତେବ ମୁଁ କଅଣ ପସ କରିବି, ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। 23 ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ େଘନି
ମହା ସମସ୍ୟାେର ପଡ଼ିଅଛି; ଇହେଲାକରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଖ୍ର ୀ ସହିତ ରହିବାକୁ
େମାହର ଇ ା, କାରଣ ତାହା ଅତୀବ େଶ୍ର ୟ ର; 24 ମାତ୍ର ଶରୀରେର ରହିବା
ତୁ ମାନ ନିମେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। 25 ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଏହା ଜାେଣ େଯ,
ମୁଁ ରହିବି, ହଁ, ବି ାସେର ତୁ ମାନ ର ବୃି ଓ ଆନ ନିମେ ତୁ ସମ
ସହିତ ରହିବି, 26 େଯପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େମାହର ପୁନବର୍ ାର ଉପି ତି
େହତୁ େମାʼ ାରା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ଦପର୍ ଅଧିକ ବୃି ପାଇବ।
27େମାହର ଏହି ମାତ୍ର ଇ ା,ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାରର େଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ଜା ରୂ େପଆଚରଣ
କର, େଯପରି ମୁଁ ଉପି ତ େହାଇ ତୁ ମାନ ୁ େଦଖିେଲ ଅବା ଅନୁପି ତ ଥାଇ
ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଶୁଣିେଲ ଜାଣି ପାରିବି େଯ, ତୁ େ ମାେନ ଏକ ଆ ାେର
ି ର ରହି ସୁସମାଚାରର ବି ାସ ନିମେ ଏକ ପ୍ର ାଣେର ଏକସ େର ଉଦ୍ୟମ
କରୁ ଅଛ, 28 ପୁଣି, େକୗଣସି ବିଷୟେର ବିପକ୍ଷମାନ ାରା ତ୍ର ାସଯୁ ନୁହଁ; ତାହା
େସମାନ ପକ୍ଷେର ବିନାଶ, କି ୁ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ର ାଣର ଈଶ୍ବ ରଦ ଏକ
ଲକ୍ଷଣ; 29କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଠାେର େକବଳ ବି ାସ କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ େଯ
ଅନୁଗ୍ର ହ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ ମଧ୍ୟ
କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦିଆଯାଇଅଛି; 30 ଆଉ େମାେତ େଯପରି
ଯୁ କରିବାର େଦଖିଥିଲ, ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ କରୁ ଅଛି େବାଲି ଶୁଣୁଅଛ, ତୁ େ ମାେନ
େସହିପରି ଯୁ କରୁ ଅଛ।

2
ଖ୍ର ୀ ନମ୍ର ତାର ଆଦଶର୍

1 ଅତଏବ, ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସହଭାଗିତାେର େକୗଣସି ଉ ାହ, େକୗଣସି େପ୍ର ମପୂ ର୍
ସା ନା, ଆ ା େକୗଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି, େକୗଣସି େପ୍ର ମପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓ ଦୟା
ଥାଏ, 2 ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଏକମନା, ଏକ େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମୀ, ଏକଚି ଓ
ଏକଭାବାପ େହାଇ େମାହର ଆନ ପୂ ର୍ କର, 3 ାଥର୍ ପରତା ଅବା ଅସାର ଗବର୍
େହତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ର ଚି େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ
େଶ୍ର ମେନ କର; 4ପ୍ର ତି ଜଣ େକବଳଆପଣା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ



ଫିଲି ୀୟ 2:5 386 ଫିଲି ୀୟ 2:23

ଅନ୍ୟର ବିଷୟେରମଧ୍ୟ ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅ। 5ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର େଯପରି ମନ ଥିଲା,
ତୁ ମାନ ର େସହିପରି ମନ େହଉ;
6 େସ ଈଶ୍ବ ରରୂ ପୀ େହେଲ େହଁ ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ସମାନ େହାଇ ରହିବା

ନିଜ ନିମେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମେନ କେଲ ନାହିଁ,
7 କି ୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ େହାଇ

ଦାସରୂ ପ ଧାରଣ କରି
ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କେଲ;

8 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର େଦଖାଯାଇ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ,
ହଁ, କଶୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇ
ଆପଣାକୁ ଅବନତ କେଲ।

9ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଅତିଶୟ ଉ ତ କରିଅଛି ,
ପୁଣି, ସମ ନାମ ଅେପକ୍ଷା ସେବର୍ ା ୃ ନାମ ତାହା ୁ ପ୍ର ଦାନ କରିଅଛି ,

10 େଯପରି ଗର୍ , ମ ର୍ ୍ୟ ଓ ପାତାଳେର ଥିବା
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ୁ ଯୀଶୁ ନାମେର ନତ େହବ,

11 ପୁଣି, ପିତା ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ନିମେ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜି ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି ୀକାର କରିବ।
ଜଗତେର େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ େହବା

12 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟମାେନ, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସବର୍ ଦା ଆଜ୍ଞାବହ
େହାଇଅଛ, େକବଳ େମାହର ଉପି ତିେର କଲା ପରି ନୁେହଁ, କି ୁ ବ ର୍ ମାନ
େମାହର ଅନୁପି ତିେର ଆହୁ ରି ଅଧିକ ରୂ େପ ଭୟ ଓ କ ସହ ଆପଣା ଆପଣା
ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନ କର, 13 କାରଣ ଇ ା କରିବାକୁ ଓ ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ବ ର
ଆପଣା ମ ଳମୟ ସ ର ସଫଳତା ନିମେ ତୁ ମାନ ଅ ରେର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି । 14ବଚସା ଓ ତକର୍ ବିତକର୍ ବିନା ସମ କାଯର୍ ୍ୟ କର, 15 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ
ନିେ ର୍ ାଷ ଓ ଅମାୟିକ େହାଇ ଏହି କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର
ଅନି ନୀୟ ସ ାନସ ତି ହୁ ଅ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ
ଧରି ଜଗତେର େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ ପ୍ର କାଶ ପାଉଅଛ; 16 େସଥିେର ମୁଁ େଯ ବୃଥାେର
େଦୗଡ଼ି ନାହିଁ କିଅବା ବୃଥାେର ପରିଶ୍ର ମ କରି ନାହିଁ, େସ ସ େର ଖ୍ର ୀ
ପୁନରାଗମନ ଦିନେରଦପର୍ କରିପାରିବି। 17 ହଁ,ଆଉଯଦି େମାହରର ତୁ ମାନ
ବି ାସ ସ ୀୟ େସବାେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପରି ଢଳା ଯାଏ, େତେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ
ଆନ ି ତ ଓ ତୁ ସମ ସହିତ ଉ ସି ତ। 18ଆଉ, େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆନ କର ଓ େମାʼ ସହିତ ଉ ାସ କର।

ତୀମଥି ଏବଂ ଏପାଫ୍ର ଦିତ
19 କି ୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ତୀମଥି ୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବି େବାଲି ପ୍ର ଭୁ

ଯୀଶୁ ଠାେର ଭରସା କରୁ ଅଛି, େଯପରି ତୁ ମାନ ଅବ ା ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଉ ାହିତ େହବି। 20 କାରଣ େଯ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ପ୍ର କୃତେର ମେନାେଯାଗ
କରିବ, ଏପରି ସମଭାବାପ େଲାକ ତାହା ବିନା େମାʼ ନିକଟେର ଆଉ େକହି
ନାହିଁ। 21େଯଣୁ ସମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେଚ ା ନକରି ାଥର୍ େଚ ା କରି ।
22 େସ େଯ ପରୀକ୍ଷାସି େଲାକ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ; ପୁତ୍ର ପିତାର େସବା କଲା
ପରି େସ ତ ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟେର େମାʼ ସହିତ େସବା କରିଥିେଲ। 23 ଅତଏବ,
େମାʼ ପ୍ର ତି କଅଣ ଘଟିବ, ତାହା ଜାଣିବାମାତ୍ର ତାହା ୁ ପଠାଇବି େବାଲି ଭରସା
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କରୁ ଅଛି; 24 କି ୁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କରୁ ଅଛି େଯ, ମୁଁ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯିବି।
25 କି ୁ ମୁଁ େମାହରଭ୍ର ାତା, ସହକମର୍ ୀ, ସହେସନା ଓ େମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମେ
ତୁ ମାନ ର େପ୍ର ରିତ ଓ େସବକ ଏପାଫ୍ର ାଦିତ ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା
ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମେନ କଲି; 26କାରଣ େସ ତୁ ସମ ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟ
ଇ ୁକ, ପୁଣି, େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ;
27 ହଁ, େସ ମୃତୁ ୍ୟ ସରିକି ପୀଡ଼ିତ େହାଇଥିେଲ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଦୟା କେଲ,
ଆଉ େକବଳ ତାହା ୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯପରି େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୁଃଖ ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟିବ
ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ େମାʼ ଉପେର ମଧ୍ୟ ଦୟା କେଲ। 28ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ତାହା ୁ ପୁନବର୍ ାର େଦଖି ଆନ କର ଓ େମାʼ ଦୁଃଖ େଯପରି ଊଣା ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ତାହା ୁ ପଠାଇବା ନିମେ ଅଧିକ ଯ ବାନ େହଲି। 29 ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ େହତୁ
ତାହା ୁ ଅତି ଆନ େର ଗ୍ର ହଣ କର, ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାର ବ୍ୟି ମାନ ୁ ସମାଦର
କର; 30 କାରଣ େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ େସବାେର ଯାହା କିଛି ଅଭାବ, ତାହା
ପୂରଣ କରିବାକୁ େସ ଖ୍ର ୀ କାଯର୍ ୍ୟେର ଆପଣା ଜୀବନ ବିପଦଗ୍ର କରି ମୃତପ୍ର ାୟ
େହାଇଥିେଲ।

3
ପ୍ର କୃତ ଧାମ କତା

1 ଅବେଶଷେର, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କର। ଏକ-
ପ୍ର କାରକଥା ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଥରକୁଥର େଲଖିବା େମାʼପ୍ର ତି ାି ଜନକ ନୁେହଁ,
ବରଂ େସହିସବୁ ତୁ ମାନ ନିମେ ନି ାଜନକ। 2 କୁକୁରମାନ ଠାରୁ * ସାବଧାନ,
ଦୁ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁ ତବାଦୀ େଲାକମାନ ଠାରୁ ସାବଧାନ;
3 କାରଣ ଆେ ମାେନ ପ୍ର କୃତେର ସୁ ତ ପ୍ର ା , ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆ ାେର
ଉପାସନା କରୁ , ପୁଣି, ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଉପେର ନିଭର୍ ର ନ କରି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ଦପର୍ କରୁ । 4 ମୁଁ ତ ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଉପେର ମଧ୍ୟ ନିଭର୍ ର କରିପାରି ; ଯଦି ଅନ୍ୟ
େକହି ବାହି୍ୟକ ବିଷୟ ଉପେର ନିଭର୍ ର କରିପାେର େବାଲି ମେନ କେର, େତେବ
ମୁଁ ଅଧିକ କରିପାେର; 5 ମୁଁ ଅ ମ ଦିନେର ସୁ ତ ପ୍ର ା , ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶଜାତ,
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଗା ୀୟ, ଏବ୍ର ୀୟ-ର ଜାତ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ
ସ େର ଜେଣ ଫାରୂ ଶୀ, 6ଉଦ୍ େଯାଗ ସ େର ମ ଳୀର ଜେଣ ତାଡ଼ନାକାରୀ,
ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ାଗତ ଧାମ କତା ସ େର ନିେ ର୍ ାଷ େଦଖାଯାଇଥିଲି।
7 କି ୁ ଯାହାସବୁ େମାʼ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ ଥିଲା, େସହିସବୁ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ
କ୍ଷତିଜନକ େବାଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। 8 ହଁ, ପ୍ର କୃତେର ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ
ଜ୍ଞାନର ଉୃ ତା ନିମେ ସମ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ େବାଲି ଗଣ୍ୟ କେର; ତାହା
ନିମେ ମୁଁ ସମ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି, େସହିସବୁ ଆବଜର୍ ନା ରୂ ପ
ଗଣ୍ୟ କେର, େଯପରି ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଲାଭ କରିପାେର ଓ ତାହା ର େବାଲି ଜଣାଯାଏ,
9 ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ପାଳନ େହତୁ ନିଜର ଧାମ କତା ପ୍ର ା ନ େହାଇ ବରଂ
େଯପରି ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ ାରା ଈଶ୍ବ ରଦ ବି ାସମୂଳକ ଧାମ କତା ପ୍ର ା
ହୁ ଏ, 10 େଯପରି ମୁଁ ତାହା ୁ , ତାହା ପୁନରୁ ାନର ଶି ଓ ତାହା ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗେର
ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ ତାହା ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଏ, 11 ଏବଂ
େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁ ାନ ପ୍ର ା େହାଇପାେର।

* 3:2 କୁକୁରମାନ ଠାରୁ ଏହାର ଅଥର୍ ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ
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ଲକ୍ଷ୍ୟ ଳକୁ େଦୗଡ଼ିବା
12 ମୁଁ େଯ ଏେବ େସହି ସମ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି ଅବା ସି ି ଲାଭ କରିଅଛି,

ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ ମୁଁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା ଧୃତ େହାଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା
ପାଇଁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି। 13 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଧରିଅଛି େବାଲି ମେନ
କରୁ ନାହିଁ, କି ୁ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁ ଅଛି, 14 ପ ାତ୍ ବିଷୟସବୁ ମନରୁ
ଦୂର କରି ସ ୁଖେର ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ଈଶ୍ବ ର ଗର୍ ୀୟ ଆ ାନର ପୁର ାର ପାଇବା ନିମେ ପ୍ର ାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଳକୁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି। 15ଅତଏବ, ଆସ, ଆେ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ସି , ଏହିପରି
ଭାବ ଧାରଣ କରୁ , ଆଉ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଭାବ ଭି
ପ୍ର କାର ଥାଏ, େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରିେବ;
16 େକବଳ, ଆେ ମାେନ େଯେତ ପଯର୍ ୍ୟ ଅଗ୍ର ସର େହାଇଅଛୁ, େସହି ଅନୁସାେର
ଆଚରଣ କରୁ । 17 େହ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏକତ୍ର ମିଳି େମାହର ଅନୁକାରୀ
ହୁ ଅ, ପୁଣି, ଆ ମାନ ଠାେର େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖୁଅଛ, େଯଉଁମାେନ ତଦନୁଯାୟୀ
ଆଚରଣ କରି , େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି କର। 18 କାରଣ ଏପରି ଅେନକ ଅଛି ,
େଯଉଁମାନ ର ଆଚରଣ ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଥରକୁଥର କହିଅଛି, ଆଉ
ବ ର୍ ମାନ ମଧ୍ୟ କା ି କା ି କହୁ ଅଛି, େସମାେନ ଖ୍ର ୀ କଶର ଶତ; 19 େସମାନ
ପରିଣାମ ବିନାଶ,ଉଦର େସମାନ ର େଦବତା, େସମାେନଆପଣା ଆପଣା ଲ ାକୁ
ଦପର୍ ର ବିଷୟ ମେନ କରି , ପୁଣି, ପାଥ ବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ଆସ ଅଟି ।
20ଆେ ମାେନ ତ ଗର୍ ର ପ୍ର ଜା, େସ ାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନର ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ; 21 େସ ଆପଣାର େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ
ଶି ାରା ସମ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂ ତ କରିପାରି , ତ ାରା ଆ ମାନ ର
ଛାରଶରୀରକୁ ରୂ ପା ରିତ କରିଆପଣାର େଗୗରବମୟଶରୀରରସଦୃଶକରିେବ।

4
1 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ଓ ଇ , େମାହର ଆନ ଓ ମୁକୁଟ ରୂ ପ

ଭ୍ର ାତୃ ବୃ , ଏହିପରି ଭାବେର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ି ର େହାଇଥାଅ।

ପରାମଶର୍ ଏବଂ ଉ ାହ
2 ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଏକମନା େହବା ନିମେ ମୁଁ ଇୟଦିଆ ଓ ସୁ ୁଖୀ ଉଭୟ ୁ

ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 3 ପୁଣି, େହ ପ୍ର କୃତ ସହକାରୀ, ଏହି ମହିଳାମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ତୁ କୁ ମଧ୍ୟ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, କାରଣ ଏମାେନ େ େମନ୍ସ ୍ ଓ
େମାହର ଅନ୍ୟ ସହକମର୍ ୀମାନ ସ େର ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟେର େମାʼ ସହିତ
ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି ; େସହି ସହକମର୍ ୀମାନ ର ନାମ ଜୀବନ ପୁ କେର ଅଛି।
4ସବର୍ ଦା ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କର, ପୁନ କହୁ ଅଛି,ଆନ କର। 5ତୁ ମାନ ର
ମୃଦୁପଣ ସମ େଲାକ ନିକଟେରପ୍ର କାଶିତ େହଉ।ପ୍ର ଭୁ ନିକଟବ ର୍ ୀ। 6େକୗଣସି
ବିଷୟେର ଚିି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି ୁ ସମ ବିଷୟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି
ାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁ ମାନ ର ନିେବଦନସବୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଜଣାଅ।

7 େସଥିେର ସମ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ େଯ ଈଶ୍ବ ର ଶାି , ତାହା ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟ
ଓ ମନକୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। 8ଅବେଶଷେର, େହ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାଥର୍ , ଯାହା
ଯାହା ବିଶୁ ,ଯାହା ଯାହା ପି୍ର ୟ,ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁ , େଯେକୗଣସି ସଦ୍ ଗୁଣ ଓ
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ପ୍ର ଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, େସହି ସମ ବିଷୟ ଚି ା କର। 9ତୁ େ ମାେନ େଯ ସମ
ବିଷୟେମାʼଠାରୁ ଶିଖିଅଛ,ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛଓ େମାʼଠାେର େଦଖିଅଛ, େସହିସବୁ
କର; େସଥିେର ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ େହେବ।

ଦାନ ନିମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ
10 ଏେବ ଅବେଶଷେର େମାʼ ନିମେ ତୁ ମାନ ର ଚି ା େଯ ପ୍ର କାଶ

େହାଇପାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ମହାନ କରୁ ଅଛି; ପ୍ର କୃତେର େମାʼ
ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଚି ା ଥିଲା, କି ୁ ସୁେଯାଗ ନ ଥିଲା। 11 ଅଭାବ େହତୁ ମୁଁ
େଯ ଏହା କହୁ ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ ମୁଁ େଯେକୗଣସି ଅବ ାେର ଥାଏ, େସଥିେର
ସ ୁ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। 12ଦୀନତା େଭାଗ କରି ଜାେଣ ଓ ପ୍ର ଚୁ ରତା ମଧ୍ୟ
େଭାଗ କରି ଜାେଣ; ସବର୍ ଅବ ାେର ଓ ସବର୍ ବିଷୟେର, ପରିତୃ େହବାେର ବା
କୁ୍ଷଧିତ ରହିବାେର, ପ୍ର ଚୁ ରତା େଭାଗ କରିବାେର କିଅବା ଅଭାବଗ୍ର େହବାେର ମୁଁ
ସୁଶିକି୍ଷତ େହାଇଛି। 13 େମାହର ଶି ଦାତା ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ ସମ କରିପାେର।
14 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ େମାହର େ ଶେଭାଗର ସହଭାଗୀ େହବା ାରା ଭଲ
କରିଅଛ। 15େହ ଫିଲି ୀୟମାେନ,ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟ ନିେଜଜାଣ େଯ, ସୁସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କରିବା ଆର ସମୟେର େଯେତେବେଳ ମୁଁ ମାକିଦନିଆରୁ ପ୍ର ାନ କଲି,
େସେତେବେଳ ତୁ ମାନ ବିନା ଆଉ େକୗଣସି ମ ଳୀ େମାହର ସହଭାଗୀ େହାଇ
େମାʼ ସହିତ େଦବା େନବାର ହିସାବ ରଖି ନ ଥିେଲ। 16 କାରଣ ମୁଁ େଥସଲନୀକୀ
ସହରେର ଥିବା ସମୟେର ସୁ ା ତୁ େ ମାେନ େମାହର ଅଭାବ େମାଚନ ନିମେ
ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ଦାନ ପଠାଇଥିଲ। 17 ଦାନ ସକାେଶ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର େଯଉଁ ଫଳ ାରା ତୁ ମାନ ହିସାବର ଜମାପାଖ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃି
ପାଉଅଛି, େସଥିସକାେଶ ଲାଳାୟିତ। 18 ମୁଁ ସବୁ ପାଇଅଛି, ପୁଣି, େମାହର ପ୍ର ଚୁ ର
ଅଛି;ତୁ ମାନ ରପଠାଇଥିବା େଯଉଁସବୁ ବିଷୟଏପାଫ୍ର ାଦିତ ପାଖରୁ ପାଇଅଛି,
େସହିସବୁ େମାʼ ପାଇଁ ଯେଥ ; େସହିସବୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ତୁ ି ଜନକ ସୁଗ ି
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ବଳି ରୂ ପ। 19 ପୁଣି, େମାହର ଈଶ୍ବ ର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ତାହା ର େଗୗରବମୟଐ ଯର୍ ୍ୟ ଅନୁସାେର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଭାବ ପୂରଣ
କରିେବ। 20ଆ ମାନ ର ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ପ୍ର ତି ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ େହଉ।
ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ସ ାଷଣ
21 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ନାମେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ସାଧୁ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ। େମାହର ସ ୀ

ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 22ସାଧୁମାେନ ସମେ , ବିେଶଷେର
େଯଉଁମାେନ କାଇସର ପ୍ର ାସାଦେର ଅଛି , େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି । 23 ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ଆ ାର ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ।
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The Epistle of Paul the Apostle to the
Colossians

କଲସୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ
ପତ୍ର

େଲଖକ
କଲସୀୟ ପତ୍ର ପାଉଲ ର ଏକ ପ୍ର ମାଣିକ ପତ୍ର ଅେଟ (କଲ. 1:1)। ଆଦ୍ୟ

ମ ଳୀେର, େଯଉଁମାେନ େଲଖକ ବିଷୟେର ମତ େଦଉଥିେଲ, େସମାେନ
ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଅଟି େବାଲି ମତ ପ୍ର କାଶ କରି ।କଲସୀୟ ସହରର
ମ ଳୀ ପାଉଲ ନିେଜ ାପନ କରି ନ ଥିେଲ। ପାଉଲ ର ଜେଣ ସହକମର୍ ୀ
ସ ବତଃ, ଏପାଫ୍ର ା ଯିଏ ପ୍ର ଥେମ କଲସୀୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ
(କଲ. 4:12,13)। କଲସୀୟ ମ ଳୀକୁ ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଏକ ଅପରିଚିତ
ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ସହ ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ସେବର୍ ରବାଦୀ ଦଶର୍ ନଶା ଏବଂ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ଦଶର୍ ନଶା କୁ ଖ୍ର ୀ -ଧମର୍ ସହ ମିଶ୍ର ଣ କରୁ ଥିେଲ। ଖ୍ର ୀ ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ମହାନ େବାଲି େଦଖାଇ ପାଉଲ େସହି ଭ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିେରାଧ
କେଲ। ନୂତନ ନିୟମେର କଲସୀୟ ପତ୍ର କୁ ଖ୍ର ୀ େକ ି ତ ପତ୍ର େବାଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ପତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ ସମ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଟି ତାହା ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କ େରାମେର ପାଉଲ ନିଜର ପ୍ର ଥମ କାରାବାସ ସମୟେର

େଲଖିଥାଇପାରି ।
ପ୍ର ାପକ
ପାଉଲଏହି ପତ୍ର କୁ କଲସୀୟମ ଳୀକୁ େଲଖିଛି , େଯପରି 1:1-2ପଦପ୍ର କାଶ

କେର “କଲସୀୟସହରେର ଥିବା ସାଧୁ ଓଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସୀଭ୍ର ାତୃ ବୃ ”,ଏହି
ମ ଳୀ ଏଫିସୀୟଠାରୁ ଏକ ଶହ ମାଇଲ୍ ଦୂରେର,ଲାଇକସ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ଥିଲା।
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଏହି ମ ଳୀକୁ େକେବ ଯାଇ ନ ଥିେଲ (କଲ. 1:4; 2:1)।

ଉେ ଶ୍ୟ
କଲସୀୟ ମ ଳୀେର ଦିଆଯାଉ ଥିବା ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷାର ବିପଦ ବିଷୟେର ପରାମଶର୍

େଦବାକୁ, ଏହାକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ବିେରାଧ କରିବାକୁ, ଏବଂ ସମ ସୃି ଉପେର
ଖ୍ର ୀ ର ପ୍ର ାଧାନ୍ୟ ଅଛି େବାଲି ସବର୍ ଦା ବି ାସ କରିବାକୁ (କଲ. 1:15; 3:4),
ନିଜର ପାଠକମାନ ୁ ସୃି ର ଆଧିପତ୍ୟ ଖ୍ର ୀ ଦୃି େର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ
ଉ ାହିତ କରିବା ନିମେ (କଲ. 3:5; 4:6) ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ର ଭୁ ଲ
ଶିକ୍ଷାକୁ ବିେରାଧ କରି ବି ାସେର ି ର ରହି ଏକ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ
ପାଉଲ ବି ାସୀମାନ ୁ ଉ ାହିତକରିବା ନିମେ ଏହିପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ (କଲ. 2:2-
5)।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ର ଆଧିପତ୍ୟ

ରୂ ପେରଖା
1. ପାଉଲ ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ପ୍ର ାଥର୍ ନା — 1:1-14
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2. ଖ୍ର ୀ ବ୍ୟି ଉପେର ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା — 1:15-23
3. ଈଶ୍ବ ର େଯାଜନା ଓ ଉେ ଶ୍ୟେର ପାଉଲ — 1:24-2:5
4. ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟେର ସେଚତନତା — 2:6-15
5. ଭ ଶିକ୍ଷା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ — 2:16-3:4
6. ଖ୍ର ୀ ଠାେର ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟେର ବ ର୍ ନା — 3:5-25
7. ପ୍ର ଶଂସା ଏବଂ ନମ ାର — 4:1-18

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଇ ାେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, 2 କଲସୀୟ

ସହରେର ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସୀ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆଉ
ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି ଅଭିବାଦନ; ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।

ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍ କ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
3 ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ

ଖ୍ର ୀ ର ପିତା ଈଶ୍ବ ର ୁ ସବର୍ ଦା ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ। 4 କାରଣ ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ବି ାସ ଏବଂ ଗର୍ େର ତୁ ମାନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା
ଭରସା ସକାେଶ ସମ ସାଧୁ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ର େପ୍ର ମ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ।
5 େସହି ଭରସା ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ାରା ପୂେବର୍
ଶୁଣିଅଛ। 6 େସହି ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ତାହା
େଯପରି ସମ ଜଗତେର ଫଳବ ଓ ବ ୁ େହାଇ ଆସୁଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ ଦିନ ତାହା ଶୁଣି ସତ୍ୟ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର େବାଧ ପାଇଲ, େସହି
ଦିନଠାରୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁ ା େସହିପରି େହାଇ ଆସୁଅଛି। 7ଆ ମାନ ର
ପି୍ର ୟ ସହଦାସ ଏପାଫ୍ର ା ଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ େସହି ପ୍ର କାେର ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; େସ
ତୁ ମାନ ନିମେ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ ବି େସବକ; 8 େସ ମଧ୍ୟ ଆ ାେର
ତୁ ମାନ େପ୍ର ମ ବିଷୟଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇଅଛି । 9ଏଣୁତାହା ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ
ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି କରିବାରୁ କ୍ଷା େହଉ
ନାହଁୁ , େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ଅଭିମତ ଜ୍ଞାତ େହାଇ 10ସମ
ଆି କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି େର ପ୍ର ଭୁ ୁ ସବର୍ ପ୍ର କାେର ସ ୁ କରିବା ନିମେ ତାହା
େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର ତ ଜ୍ଞାନେର ବଢ଼ି ସମ ଉ ମକମର୍ ର
ଫଳେର ଫଳବାନ ହୁ ଅ 11 ଏବଂ ସବର୍ ବିଷୟେର େଧୖଯର୍ ୍ୟଶୀଳ ଓ ସହି ୁ େହବା
ନିମେ ତାହା େଗୗରବର ପରାକ୍ର ମ ଅନୁସାେର ସମ ଶି େର ଶି ଯୁ ହୁ ଅ,
12 ପୁଣି, େଯଉଁ ପିତା ଦୀି େର ସାଧୁମାନ ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ େହବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ୁ େଯାଗ୍ୟ କରିଅଛି , ତାହା ୁ ଆନ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। 13 େସ
ଆ ମାନ ୁ ଅ କାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉ ାର କରି ଆପଣା େପ୍ର ମପାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ
ମଧ୍ୟକୁ ାନା ର କରିଅଛି ; 14 ଯୀଶୁ ଠାେର ଆେ ମାେନ ମୁି , ଅଥର୍ ାତ୍ , ପାପ
କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ।

ଖ୍ର ୀ ର େଶ୍ର ତା
15 େସ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିମୂ , ସମ ସୃି ର ପ୍ର ଥମଜାତ, 16 କାରଣ

ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଗର୍ େର ଓ ପୃଥିବୀେର ସମ ବିଷୟ ତାହା ାରା ସୃି
େହଲା, ସି ଂହାସନ କି ପ୍ର ଭୁ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କ ର୍ ାପଣ, ସମ ତାହା ାରା
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ଓ ତାହା ନିମେ ସୃ େହାଇଅଛି; 17 ସମ ବିଷୟ ସୃ େହବା ପୂବର୍ ରୁ େସ
ଅଛି ଓ ତାହା ଠାେର ସମ ବିଷୟର ଅି ଅଛି। 18 ଆଉ, େସ ମ ଳୀରୂ ପ
ଶରୀରର ମ କ ରୂ ପ, େସ ଆଦି, ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମଜାତ, େଯପରି
ସମ ବିଷୟେର େସ ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ହୁ ଅି । 19କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷ େହଲା େଯ,
ତାହା ଠାେରସମ ପୂ ର୍ ତା ବାସକରିବ, 20 ପୁଣି,ତାହା କଶରର େରେସଶାି
ାପନ କରି ତାହା ାରା ଆପଣା ସହିତ ସମ ର ମିଳନ କରି , ହଁ, ତାହା ାରା
ପୃଥିବୀ ବା ଗର୍ େର ି ତ ସମ ବିଷୟର ମିଳନକରି । 21ଆଉ, ପୂେବର୍ ଦୁ ମର୍ କରି
ତୁ େ ମାେନଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ପୃଥକଓମନେରତାହା ରଶତ ଥିଲ, 22 କି ୁ ଏେବ େସ
ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତେର ପବିତ୍ର , ଅନି ନୀୟ ଓ ନିେ ର୍ ାଷ କରି ାପନ
କରିବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା
ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛି ; 23 ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ବି ାସେର ବ ମୂଳ ଓ ଅଟଳ
ରହି ସୁସମାଚାରେର ନିହିତଭରସାରୁ ବିଚଳିତନହୁ ଅ,ତାହାେହେଲ ନି ୟଏହିସବୁ
ଫଳ ପାଇବ; େସହି ସୁସମାଚାର ତୁ େ ମାେନ ତ ଶୁଣିଅଛ; ତାହା ଆକାଶମ ଳ
ତେଳ ଥିବା ସମ ସୃି ନିକଟେର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ େସଥିର
ଜେଣ େସବକ େହାଇଅଛି।

ମ ଳୀ ନିମେ ପାଉଲ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
24 ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିମେ େଯଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛି, େସଥିେର ଏେବ

ଆନ କରୁ ଅଛି, ଆଉ ଖ୍ର ୀ ର େଯଉଁ େ ଶେଭାଗ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ତାହା
ଶରୀରରୂ ପ ମ ଳୀ ନିମେ େମାହର ଶରୀରେର ପୂରଣ କରୁ ଅଛି; 25 ଈଶ୍ବ ର
େମାେତ େଯଉଁ ଭ ାରଘରିଆ ପଦ ତୁ ମାନ ନିମେ େଦଇଅଛି , ତଦନୁସାେର
ମୁଁ େସହି ମ ଳୀର ଜେଣ େସବକ େହାଇଅଛି, େଯପରି ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ପ୍ର ଚାର କେର। 26 େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ପ୍ର ାଚୀନକାଳ ଓ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଠାରୁ
ଗୁ େହାଇ ରହିଥିଲା, କି ୁ ଏେବ ତାହା ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ
େହାଇଅଛି। 27ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ମଧ୍ୟେର େସହି ନିଗୂଢ଼ ତ ର େଗୗରବରୂ ପ ଧନ
େଯ କଅଣ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଇ ା
କେଲ େସହି ନିଗୂଢ଼ତ ଏହି, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଖ୍ର ୀ , େସ େଗୗରବର ଭରସା
ରୂ ପ; 28ତାହା ୁ ଆେ ମାେନପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛୁ, ପୁଣି,ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ୁ େଚତନା
ଓ ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛୁ, େଯପରି ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ୁ
ଖ୍ର ୀ ସହଭାଗିତାେର ସି କରି ଉପ ାପିତ କରିପାରୁ ; 29 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର
ମଧ୍ୟ ତାହା ର େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି େମାʼ ଠାେର ସବେଳ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ
କରୁ ଅଛି, ତଦନୁସାେର ମୁଁ ପ୍ର ାଣପଣେର ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛି।

2
1 କାରଣ ତୁ ମାନ ଓ ଲାଅଦିକିଆର େଲାକମାନ , ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ

େମାହର ମୁଖ େଦଖି ନାହାି , େସ ସମ ନିମେ ମୁଁ େଯ େକେତ ପ୍ର ାଣପଣ
କରିଥାଏ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େବାଲି େମାହର ଇ ା; 2 େମାହର ଉେ ଶ୍ୟ
ଏହି, େଯପରି େସମାନ ହୃ ଦୟ ଉ ାହିତ ହୁ ଏ, ପୁଣି, େସମାେନ ଜ୍ଞାନର ପୂ ର୍
ନି ୟତାରୂ ପ ସମ ଧନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ ତ
େଯ ଖ୍ର ୀ , ତାହା ୁ ଜାଣିବା ନିମେ ପର ର େପ୍ର ମେର ସଂଯୁ ହୁ ଅି । 3 େସହି
ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ରୂ ପ ସମ ଧନ ନିହିତ ଅଛି। 4 େକହି େଯପରି
ତୁ ମାନ ୁ ବାକ୍ ଚାତୁ ରି ାରା ନଭୁ ଲାଏ, େସଥିନିମେ ମୁଁ ଏହା କହୁ ଅଛି। 5କାରଣ



କଲସୀୟ 2:6 393 କଲସୀୟ 2:23

ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଶରୀରେର ଅନୁପି ତ, ତଥାପି ମୁଁ େମାହର ଆ ାେର ତୁ ମାନ ସହିତ
ଥାଇ ତୁ ମାନ ର ସୁଗଠନ ଓ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସର ଦୃଢ଼ତା େଦଖି ଆନ
କରୁ ଅଛି।

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଜୀବିତ
6 ଅତଏବ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି େଯପରି ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର

ତାହା ସହଭାଗିତାେର ଆଚରଣ କର; 7 ତାହା ଠାେର ବ ମୂଳ ଓ ଗୁ ା େହାଇ
ପ୍ର ା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ବି ାସେର ନି ାବାନ େହାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦିଅ। 8ସାବଧାନ, କାେଳ େକହି ଖ୍ର ୀ ଶିକ୍ଷାର ଅସ ତ ମନୁଷ୍ୟର ପର ରାଗତ
ଓ ଜଗତର େମୗଳିକ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଦଶର୍ ନବିଦ୍ୟା ଓ ନିରଥର୍ କ ପ୍ର ତାରଣା ାରା
ତୁ ମାନ ୁ ବ ୀ କରିନିଏ; 9 କାରଣ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ସ ୂ ର୍ ଈଶ୍ବ ର େଦହବ
େହାଇ ବାସ କେର, 10 ପୁଣି, ସମ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କ ର୍ ାପଣର ମ କ ରୂ ପ େଯ
େସ, ତାହା ସହଭାଗିତାେର ତୁ େ ମାେନ ପୂ ର୍ ତା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ। 11 ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ର ୀ ସହିତ ସଂଯୁ େହାଇ
ଅହ କୃତ ସୁ ତେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ସୁ ତେର ସୁ ତ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ;
12 ତୁ େ ମାେନ ବାି େର ତାହା ସହିତ ସମାଧିପ୍ର ା େହାଇ, େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର
ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହା କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ଶି େର ବି ାସ
କରି ଖ୍ର ୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉ ାପିତ େହାଇଅଛ। 13 ଅପରାଧେର ଓ ଶାରୀରିକ
ଅସୁ ତ ଅବ ାେର ମୃତ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ସହିତ
ଜୀବିତକରିଅଛି , େସତଆ ମାନ ରସମ ଅପରାଧକ୍ଷମା କରିଅଛି , 14 ପୁଣି,
ବିଧିବିଧାନେର ଆ ମାନ ବିରୁ େର େଯଉଁ ଅଭିେଯାଗପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା େସ
େଲାପ କରି କଶେର ଟ ାଇ େଦଇ ଆ ମାନ ପଥରୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି ;
15 ସମ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କ ର୍ ାପଣର ଅ ଶ ଛଡ଼ାଇ ପ୍ର କାଶେର େସମାନ
ପ୍ର ଦଶର୍ ନପୂବର୍ କ କଶେର ବିଜୟ ଯାତ୍ର ା କରିଅଛି ।

କାହା ାରା ବିଚାରିତ ନ େହବା
16 ଅତଏବ, େଭାଜନପାନ କିଅବା ପବର୍ , ପ୍ର ତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ର ାମବାର ସ େର

େକହି ତୁ ମାନ ବିଚାର ନ କରୁ ; 17 େସହିସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟାମାତ୍ର , କି ୁ
ବା ବ ବିଷୟଖ୍ର ୀ । 18 ପୁଣି, େକହି ନମ୍ର ତା ଓ ଦୂତମାନ ପୂଜାେର ସେ ାଷ ପାଇ
ଦଶର୍ ନେର େଦଖିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସ ାନ କରି ଓ ଆପଣା ସାଂସାରିକ ମନ
ାରା ବୃଥା ଗବ ତ େହାଇ ମ କ ରୂ ପ େଯ ଖ୍ର ୀ , ତାହା ୁ ନ ଧରି ପୁର ାରରୁ

ତୁ ମାନ ୁ ବି ତ ନ କରୁ ; 19ତାହା ଠାରୁ ସମ ଶରୀର ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ି ଓ ଶିରା
ାରା ଉପକାର ପ୍ର ା େହାଇ ପର ର ସହିତ ସୁସଂଯୁ ଅେଟ ଏବଂ ଈଶ୍ବ ରଦ

ବୃି େର ବୃି ପ୍ର ା େହଉଅଛି। 20 ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଜଗତର
େମୗଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇଅଛ, 21 େତେବ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଓ ଶିକ୍ଷାନୁସାେର
“ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ େଲାକ ପରି ଏହି ପ୍ର କାର
ବିଧିବିଧାନର କାହିଁକି ବଶୀଭୂ ତ େହଉଅଛ?” 22 ଏହିସବୁ ବ ୁ ବ୍ୟବହାର ାରା
କ୍ଷୟ ପାଏ। 23 ଏହି ପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷା ତ େ ା-ଉପାସନା, ନମ୍ର ତା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ର ତି
କେଠାର ବ୍ୟବହାର ାରା ଜ୍ଞାନର ନାମ ପାଇଅଛି, କି ୁ େସଥିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ,
ତ ାରା େକବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃ ି ହୁ ଏ।
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3
ନୂତନ ଭାବ ପରିଧାନ କରିବା

1 ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଉି ତ େହାଇଅଛ, େତେବ ଈଶ୍ବ ର
ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି ଖ୍ର ୀ ର େଯଉଁ ବାସ ାନ, େସହି ଊ ର୍ ାନ ବିଷୟସବୁ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର। 2 ପାଥ ବ ବିଷୟେର ଆସ ନ େହାଇ ଊ ର୍ ାନ ବିଷୟେର
ଆସ ହୁ ଅ। 3 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଜୀବନ
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଗୁ ଅଛି। 4 ଆ ମାନ ର ଜୀବନ ରୂ ପ େଯ
ଖ୍ର ୀ , େଯେତେବେଳ େସ ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ତାହା ସହିତ େଗୗରବେର ପ୍ର କାଶିତ େହବ। 5 ଅତଏବ, ତୁ ମାନ ର ଶାରୀରିକ
ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ର କୁକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ,
ପୁଣି, ପ୍ର ତିମାପୂଜା, େଲାଭ, ଏହିସବୁ ପ୍ର ତି ମୃତ ହୁ ଅ; 6 ଏହିସବୁ େହତୁ ରୁ ଈଶ୍ବ ର
େକ୍ର ାଧ ବେ ର୍ , 7 ପୂେବର୍ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ଆସ ଥାଇ େସହି
ପ୍ର କାେର ଆଚରଣ କରୁ ଥିଲ। 8 କି ୁ ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ,
ଅଥର୍ ାତ୍ େକ୍ର ାଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନି ା, ମୁଖରୁ କିୁ ତ ବାକ୍ୟ ଏହିସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର।
9 ପର ର ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ତୁ େ ମାେନ ତ ପୁରାତନ ଭାବ 10 ଓ େସଥିର
ସମ କମର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ; େସହି ନୂତନ ଭାବ
ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ପ୍ର ତିମୂ ଅନୁସାେର ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ାି ନିମେ ନୂତନୀକୃତ
େହଉଅଛି; 11 ଏପରି େଳ ଗ୍ର ୀକ୍ ଓ ଯିହୁ ଦୀ, ସୁ ତି ଓ ଅସୁ ତି, ବବର୍ ର, ୁଥୀୟ,
ଦାସ, ାଧୀନ ବ୍ୟି , ଏମାନ ମଧ୍ୟେର କିଛିର ହିଁ ପ୍ର େଭଦ ନାହିଁ, କି ୁ ଖ୍ର ୀ
ସବୁେର ସବୁ ଅଟି , ପୁଣି, ସମ ଠାେର ବାସ କରି । 12 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର
ମେନାନୀତ ସାଧୁ ଓ ପି୍ର ୟ େଲାକ େହାଇ େକାମଳ ହୃ ଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ର ତା, ମୃଦୁତା
ଓ ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ପରିଧାନ କର। 13 ପର ର ପ୍ର ତି ସହନଶୀଳ ହୁ ଅ ଆଉ ଯଦି
କାହାରି କାହାରି ବିରୁ େର େକୗଣସି କଥା ଥାଏ, େତେବ ଏକକୁଆେରକକ୍ଷମା କର;
ପ୍ର ଭୁ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି , ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି କର।
14ଆଉ, ଏହି ସମ ଉପେର େପ୍ର ମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସି ଅବ ାର ବ ନ
ରୂ ପ। 15 ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଦ େଯଉଁ ଶାି େଭାଗ କରିବା ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଏକ
ଶରୀର ରୂ େପଆହୂ ତ େହାଇଅଛ,ତାହା ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେରରାଜ କରୁ ; ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। 16 ଖ୍ର ୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ ତୁ ମାନ ଠାେର
ବାସ କରୁ ; ତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ ସ ୂ ର୍ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ େଚତନା ଦିଅ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୀତ, େ ାତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାି କ ସଂକୀ ର୍ ନ ାରା କୃତଜ୍ଞ
ହୃ ଦୟେରଗାନକର। 17ଆଉ,ବାକ୍ୟ କି କମର୍ େରତୁ େ ମାେନଯାହା କିଛି କର, େସ
ସମ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମେର କରି ତାହା ାରା ପିତା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ।

ପରିବାରେର ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଆଚରଣ
18 େହ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ସହଭାଗିତାର ଉପଯୁ ଆଚରଣ ଅନୁସାେର

ଆପଣା ଆପଣା ାମୀମାନ ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ। 19 େହ ାମୀମାେନ,ଆପଣା ଆପଣା
ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର, େସମାନ ପ୍ର ତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। 20 େହ
ପିଲାମାେନ, ସମ ବିଷୟେର ପିତାମାତା ର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁ ଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ର ଭୁ
ସହଭାଗିତାେର ସେ ାଷଜନକ ବ୍ୟବହାର। 21 େହ ପିତାମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା
ସ ାନମାନ ୁ ବିର କର ନାହିଁ, େଯପରି େସମାେନ ନିରୁ ାହ ନ ହୁ ଅି । 22 େହ
ଦାସମାେନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ ୁ କଲା ପରି ଦୃି ଆଗେର କମର୍ ନ କରି ବରଂ ପ୍ର ଭୁ ୁ
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ଭୟକରିହୃ ଦୟରସରଳତାେରସବୁ ବିଷୟେରତୁ ମାନ ଜାଗତିକକ ର୍ ାମାନ
ଆଜ୍ଞାବହ ହୁ ଅ। 23 ତୁ େ ମାେନ ଯାହା କିଛି କର, ପ୍ର ଭୁ ନିମେ କଲା ପରି
ଅ ର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ କଲା ପରି କର ନାହିଁ; 24 ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ
ଉ ରାଧିକାରରୂ ପ ପୁର ାର େଯ ପାଇବ, ଏହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ର େସବା କର, 25କାରଣ େଯ ଅନ୍ୟାୟ କେର, େସଆପଣା ଅନ୍ୟାୟର
ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇବ; େସ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ।

4
1 େହ କ ର୍ ାମାେନ, ଗର୍ େର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟ କ ର୍ ା ଅଛି େବାଲି ଜାଣି ଆପଣା

ଆପଣା ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କର।

ବିବିଧ ପରାମଶର୍
2 ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଏକାଗ୍ର ଭାେବ ନିବି ଥାଅ, ପୁଣି, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ େସଥିେର

ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ; 3ଆ ମାନ ନିମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େଯପରି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ପାଇଁ ାର ଫିଟାି , ପୁଣି, େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର େଯଉଁ
ନିଗୂଢ଼ତ ନିମେ ମୁଁ ବ ୀ ଅେଟ, 4 ତାହା ଉଚିତ୍ ମତେର କଥା କହି ପ୍ର କାଶ
କରିପାେର। 5 ସୁେଯାଗର ସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାରର େଲାକମାନ ନିକଟେର
ବୁି ସହ ଆଚରଣ କର। 6ତୁ ମାନ ବାକ୍ୟ ସବର୍ ଦା ମେନାହର ପୁଣି, ଲବଣେର
ଅନୁଗ୍ର ହଯୁ େହଉ, େଯପରି କାହାକୁ କିପରି ଉ ର େଦବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ଜାଣି
ପାର।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
7 ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା, ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର ବି େସବକ ଓ ସହଦାସ େଯ ତୁ ଖିକ

େସ େମାହର ସମ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇେବ; 8 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ହିଁ ମୁଁ
ତାହା ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଅବ ା
ବିଷୟଜାଣି ପାର ଓତୁ ମାନ ହୃ ଦୟତାହା ାରା ଉ ାହ ପ୍ର ା ହୁ ଏ। 9ତାହା
ସ େର ମୁଁ ବି ଓ ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ଅନୀସି ମ ୁ ପଠାଇଲି, େସ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ। େସମାେନ ଏହି ାନର ସମ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇେବ। 10 େମାହର
ସହବ ୀ ଆରି ାଖର୍ ପୁଣି, ବ ର୍ ା କୁଟୁ ୀୟ ଭ୍ର ାତା ମାକର୍ (ଏହା ସ େର
ତୁ େ ମାେନ ଆେଦଶ ପାଇଅଛ; େସ ଯଦି ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି , େତେବ
ତାହା ୁ ଗ୍ର ହଣ କର) ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି , 11ଆଉ, ଯୂ ନାମେର
ଖ୍ୟାତ ଯୀଶୁ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ସୁ ତିପ୍ର ା ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକବଳ ଏମାେନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ୍ୟ ନିମେ େମାହର ସହକମର୍ ୀ ଏମାେନ େମାହର
ସା ନାର କାରଣ େହାଇଅଛି । 12 ଏପାଫ୍ର ା, େଯ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ,
ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି , େସ ତ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଦାସ ଏବଂ ଆପଣା
ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ମାନ ନିମେ ସବର୍ ଦା ପ୍ର ାଣପଣ କରୁ ଅଛି , େଯପରି ତୁ େ ମାେନ
ସି ଓ ଈଶ୍ବ ର ସମ ଇ ା ସ େର ସ ୂ ର୍ ବିେଶଷଜ୍ଞ େହାଇ ଅଟଳ େହାଇ
ରୁ ହ। 13 କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ପୁଣି, ଲାଅଦିକିଆ ଓ ହିଏରାପଲି
ନିବାସୀମାନ ନିମେ େଯ ଅଧିକ କ ୀକାର କରୁ ଅଛି , ତାହା ପକ୍ଷେର
ମୁଁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 14 ପି୍ର ୟ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ ଓ ଦୀମା ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି । 15ଲାଅଦିକିଆେର ଥିବା ଭାଇମାନ ୁ , ନୁମ୍ ଫା ଓ ତାହା ଗୃହେର
ଥିବା ମ ଳୀକୁ ନମ ାର ଜଣାଅ। 16 ଆଉ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପତ୍ର
ପଠିତ େହଲା ପେର ଲାଅଦିକିଆ ମ ଳୀେର ମଧ୍ୟ େଯପରି ପାଠ କରାଯାଏ, ପୁଣି,
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ଲାଅଦିକିଆରୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ଆସି ବ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି ପାଠ କର,
ଏଥିନିମେ ଯ କର। 17ଆଖ ୁ କୁହ,ତୁ େ ପ୍ର ଭୁ କାଯର୍ ୍ୟେର େଯଉଁ େସବାର
ପଦପାଇଅଛ,ତାହା ସ ୂ ର୍ କରିବାକୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ। 18 ମୁଁ ପାଉଲେମାହର
ନିଜ ହ େର ଏହି ନମ ାର େଲଖୁଅଛି। େମାହର ବ ନ ରଣ କର। ଅନୁଗ୍ର ହ
ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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The First Epistle of Paul to the
Thessalonians

େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
ପାଉଲ ର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର

େଲଖକ
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଅଟି େବାଲି ଏହି ପତ୍ର (ପ୍ର .େଥସ.

1:1; 2:18) ଦୁଇ ଥର ପ୍ର କାଶ କେର। େଯେତେବେଳ ମ ଳୀ ାପିତ େହଲା
େସେତେବେଳ ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି (ପ୍ର .େଥସ. 3:2,6) ପାଉଲ ସହିତ ି ତୀୟ
ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିେଲ (େପ୍ର ରି. 17:19) େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ପେର ଅ
ମାସ ମଧ୍ୟେର େସ ଏହି ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ
େଲଖିଥିେଲ। େଥସଲନୀକୀୟେର ପାଉଲ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ େକବଳ
ଶର୍ କରିଥିଲା, ତାହା ନୁେହଁ ମାତ୍ର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଶର୍ କରିଥିଲା।
ମ ଳୀେର ଅେନକ ବିଜାତିମାେନ ମୂ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଥିେଲ, ଯାହା େସହି ସମୟେର
ଯିହୁ ଦୀମାନ ନିମେ ନି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା (ପ୍ର .େଥସ. 1:9)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 51 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ େଥସଲନୀକୀୟମ ଳୀ ନିକଟକୁ ତାହା ର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର କରି ସହରରୁ

େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ 1:1 “େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର େଲାକମାନ ୁ ”,

େଥସଲନୀକୀୟମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ ପ୍ର ଥମପତ୍ର ର ମୁଖ୍ୟପାଠକମାେନେବାଲି
ପ୍ର କାଶ କେର, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଭାେବ ଏହା ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଥିବା ଖ୍ର ୀ ର
େଲାକମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା।

ଉେ ଶ୍ୟ
ନୂତନ ବି ାସୀମାନ ୁ େସମାନ ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର ଉ ାହ େଦବାକୁ

(ପ୍ର .େଥସ. 3:35) ଧାମ କ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମେ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ
(ପ୍ର .େଥସ. 4:1-12)ଏବଂ େଯଉଁ ବି ାସୀମାେନଖ୍ର ୀ ଆସି ବା ପୂବର୍ ରୁ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ
କରି େସମାନ ର ଭବିଷ୍ୟତ ଭରସା େଦବା ନିମେ (ପ୍ର .େଥସ. 4:13-18),
େନୖତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ ସ ୀୟ କିଛି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ସଂେଶାଧନ କରିବା
ନିମେ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ମ ଳୀ ନିମେ ଚି ା

ରୂ ପେରଖା
1. କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ — 1:1-10
2. େପ୍ର ରିତିକ କାଯର୍ ୍ୟର ପ୍ର ତିରକ୍ଷା — 2:1-3:13
3. େଥସଲନୀକୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ ଉପେଦଶ — 4:1-5:22
4. େଶଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ଆଶୀବର୍ ାଦ — 5:23-28

ଅଭିବାଦନ
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1 ପାଉଲ, ସି ଲ୍ଵ ାନ ଓ ତୀମଥି, ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥିବା ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ; ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି େହଉ।

େଥସଲନୀକୀୟ ବି ାସୀମାନ ର ଜୀବନ ଓ ବି ାସ
2 ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଛାମୁେର ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ବି ାସର

କମର୍ , େପ୍ର ମର ପରିଶ୍ର ମ ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ ୀୟ ତୁ ମାନ
ଭରସାର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟ ନିର ର ରଣ କରି,

3 ଆ ମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ମାନ ନାମ ଉେ ଖପୂବର୍ କ ସମ ନିମେ
ସବର୍ ଦା ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ;

4 କାରଣ େହ ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତୃ ବୃ , ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ତୁ େ ମାେନ
ମେନାନୀତ େଲାକ,

5 େଯଣୁ ଆ ମାନ ସୁସମାଚାର େକବଳ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶି , ପବିତ୍ର
ଆ ା ଓ ଅତ୍ୟ ନି ୟତା ସହ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇଥିଲା ଓ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ସହିତ ଆେ ମାେନ କି ପ୍ର କାର
ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ତାହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ।

6 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ବହୁ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ଆ ାଦ ଆନ ସହ
େସହି ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରି ଆ ମାନ ଓ ପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁକାରୀ େହାଇଥିଲ,

7 େଯପରିକି ତୁ େ ମାେନ ମାକିଦନିଆ ଓଆଖାୟା ନିବାସୀ ସମ ବି ାସୀ ପ୍ର ତି
ଆଦଶର୍ ରୂ ପ େହାଇଥିଲ।

8 କାରଣ ତୁ ମାନ ାରା ପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େଯ େକବଳ ମାକିଦନିଆ ଓ
ଆଖାୟାେର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ
ବି ାସର ବିଷୟସବର୍ ତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟା େହାଇଅଛି େଯ, େସ ସ େରଆ ମାନ ର
କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ।

9 େଯଣୁ େଲାକମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଆ ମାନ ସ େର କହିଥାଆି େଯ,
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆ ମାନ ଆଗମନ ସମୟେର କଅଣ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କିପରି
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ତିମାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ର େସବା କରିବା
ନିମେ ,

10 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େଯଉଁ ପୁତ୍ର ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ଆଗାମୀ
େକ୍ର ାଧରୁ ଆ ମାନ େସହି ଉ ାରକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଗର୍ ରୁ ଆଗମନ କରିବାର
ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବା ନିମେ ଈ ର ପ୍ର ତି େଫରିଲ।

2
େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ପାଉଲ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ଜାଣ େଯ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ଆ ମାନ ଆଗମନ ବୃଥା େହାଇ ନାହିଁ।

2ମାତ୍ର େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ, ଆେ ମାେନ େସଥିପୂେବର୍ ଫିଲି ୀେର ଦୁଃଖ
ଓ ଅତ୍ୟାଚାର େଭାଗ କଲା ଉ ାେର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଅତିଶୟ ପ୍ର ାଣପଣ
ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା ନିମେ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ାରା ସାହସ
ପ୍ର ା େହାଇଥିଲୁ।

3କାରଣ ଆ ମାନ ଉପେଦଶ ଭ୍ର ମ ଅବା ଅଶୁଚିତାମୂଳକ କିଅବା ଛଳଯୁ ନ
ଥିଲା,
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4 କି ୁ ଆ ମାନ ହ େର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରର ଭାର ସମପ ତ େହବା
ନିମେ ଆେ ମାେନ େଯରୂ େପ ଈଶ୍ବ ର ାରା େଯାଗ୍ୟ ଗଣିତ େହାଇଅଛୁ,
େସହିରୂ େପ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛୁ; ଅତଏବ ଆ ମାନ ହୃ ଦୟର
ପରୀକ୍ଷକ େଯଈଶ୍ବ ର, ବରଂଆେ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ ୁ ନ କରି ଈଶ୍ବ ର ୁ ସ ୁ
କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହା କରୁ ଅଛୁ।

5ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ େଯ, ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଚାଟୁ ବାଦ ବ୍ୟବହାର
କରି ନାହଁୁ , କିଅବା େଲାଭର ଛଳନା କ ବାକ୍ୟ କହିନାହଁୁ , ଈଶ୍ବ ର ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ।

6ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତ ରୂ େପ ଆେ ମାେନ ସ ମ ଦାବି କରିପାରିଥାଆ ୁ,
ତଥାପି ତୁ ମାନ ଠାରୁ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ େହଉ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
େଗୗରବ ପାଇବାକୁ େଚ ା କରି ନାହଁୁ ।

7 କି ୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମୃଦୁଶୀଳ େହାଇ, ମାତା େଯପରି
ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ଲାଳନପାଳନ କେର,

8 େସହି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ େ ହ ଥିବାରୁ ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର େକବଳ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପ୍ର ାଣ େଦବାକୁ ସୁଧା
ଇ ୁକ ଥିଲୁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ପି୍ର ୟପାତ୍ର େହାଇଥିଲ।

9 େହ ଭାଇମାେନ,ଆ ମାନ ପରିଶ୍ର ମ ଓ କଠିନ କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ରଣେର
ଅଛି; େଯପରି ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ କାହାରି ଭାର ରୂ ପ ନ େହଉ, ଏଥିନିମେ
ଦିବାରାତ୍ର କେଠାର ପରିଶ୍ର ମ କରି ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାର ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ପ୍ର ଚାର କରିଥିଲୁ।

10 ବି ାସୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆେ ମାେନ କିପରି ପବିତ୍ର ,
ଧାମ କ ଓ ଅନି ନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, େସଥିର ତୁ େ ମାେନ ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ।

11ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ, ପିତା େଯପ୍ର କାେର ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
ଦିଅି , େସହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ ତୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଉପେଦଶ ଓ ଉ ାହ
େଦଇ ଏକା ଅନୁେରାଧ କରିଥିଲୁ,

12 େଯପରି ତୁ ମାନ ଆ ାନକାରୀ ଈଶ୍ବ ର େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରି, ତାହା
ରାଜ୍ୟ ଓ େଗୗରବର ଅଂଶୀ େହାଇପାର।

13ଆଉ,ଏହିକାରଣରୁ ଆେ ମାେନମଧ୍ୟ ନିର ରଈଶ୍ବ ର ଧନ୍ୟବାଦକରୁ ଅଛୁ
େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ାରା ପ୍ର ଚାରିତ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ଗ୍ର ହଣ କଲ, େସେତେବେଳ େସହି ବାକ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ ନ କରି
ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲ, ଆଉ ବା ବେର ତାହା ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ ଅେଟ, ପୁଣି, ବି ାସୀ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ଅ ରେର ତାହା ମଧ୍ୟ
କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଅଛି।

14 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା ଯିହୂ ଦିୟା
ପ୍ର େଦଶ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ-ସମୂହର ଅନୁକାରୀ େହାଇଅଛ, େଯଣୁ େସମାେନ
ଯିହୁ ଦୀମାନ ାରା େଯଉଁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ
ଜାତୀୟମାନ ାରା େସହିସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛ।
15 େସହି ଯିହୁ ଦୀମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ , ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନ ୁ

ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଆ ମାନ ୁ ତାଡ଼ନା କେଲ; େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର
ଅସେ ାଷପାତ୍ର ଓ ସମ ମାନବଜାତିର ବିପକ୍ଷ,

16 କାରଣ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ େସମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର
କରିବାକୁ େସମାେନ ସବର୍ ଦା ଆ ମାନ ୁ ବାଧା ଦିଅି , ପୁଣି, େସମାେନ ପାପେର
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ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରିପୂ ର୍ କରୁ ଥାଆି ; େସମାନ ଉପେର େକ୍ର ାଧ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ବ ଲାଣି।

ପୁନଃ ଯାତ୍ର ା ପାଇଁ ପାଉଲ ଆଗ୍ର ହ
17 କି ୁ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ହୃ ଦୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶରୀରେର ଅ

ସମୟ ପାଇଁ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ବି ି େହାଇଥିବାରୁ ତୁ ମାନ ମୁଖ େଦଖିବାକୁ
ଅତ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ସହକାେର ଅଧିକ େଚ ା କରିଥିଲୁ।

18 ଏନିମେ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିଥିଲୁ,
ବିେଶଷେର ମୁଁ ପାଉଲ ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ମନ କରିଥିଲି, କି ୁ ଶୟତାନ
ଆ ମାନ ୁ ବାଧା େଦଲା।

19 କାରଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହା ଛାମୁେର
ଆ ମାନ ଭରସା, ଆନ କି ଦପର୍ ର ମୁକୁଟ କଅଣ? ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ନୁହଁ?

20ତୁ େ ମାେନ ତ ଆ ମାନ େଗୗରବ ଓ ଆନ ର କାରଣ ଅଟ।

3
ତୀମଥି ୁ ପଠାଇବା

1 ଅତଏବ ଆେ ମାେନ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ଆଥିନୀ ସହରେର ଏକାକୀ
ପଛେର ରହିବା ପାଇଁ ି ର କଲୁ;

2 ପୁଣି,ତୁ ମାନ ବି ାସ ସ େରତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହ େଦବାକୁ ଓତୁ ମାନ ୁ
ସୁି ର କରିବାକୁ, ଖ୍ର ୀ ସୁସମାଚାର କାଯର୍ ୍ୟେର ଈଶ୍ବ ର ସହକମର୍ ୀ ଆ ମାନ
ଭାଇ ତୀମଥି ୁ ପଠାଇଲୁ,

3 େଯପରି େକହି ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ ମଧ୍ୟେର ବିଚଳିତ ନ ହୁ ଏ। କାରଣ
ଆେ ମାେନ ଏଥିନିମେ ନିରୂ ପିତ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ।

4ଆ ମାନ ୁ େଯ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ଏହା ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ସହିତ ଥିବା ସମୟେର ହିଁ ତୁ ମାନ ୁ ପୂବର୍ ରୁ ଥରକୁଥର କହିଥିଲୁ, ପୁଣି,
େସହିପରି ଘଟିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଜାଣ।

5 ଏଥିନିମେ , କାେଳ ପରୀକ୍ଷକ ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଓ ଆ ମାନ
ପରିଶ୍ର ମ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇଯିବ, ଏହା ଚି ା କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ
ତୁ ମାନ ବି ାସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇଲି।

ତୀମଥି ଉ ାହଜନକ ବିବରଣ
6 କି ୁ ଏେବ ତୀମଥି ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି

ତୁ ମାନ ବି ାସ ଓ େପ୍ର ମ ସ େର, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ
େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ, େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ ସବର୍ ଦା ଆ ମାନ ୁ ରଣେର
ରଖି େଯ ଆ ମାନ ୁ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ, ଏହି ବିଷୟେର ଆ ମାନ ୁ
ସୁସମାଚାର େଦଇଅଛି ;

7 ଏଥିନିମେ , େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ବି ାସ ାରା ଆେ ମାେନ
ଆ ମାନ ସମ ସ ଟ ଓ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗେର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ସା ନାପ୍ର ା
େହାଇଅଛୁ;

8 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଏେବ ଜୀବିତ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ସୁି ର
େହାଇଥାଅ।
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9 ହଁ,ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେରତୁ ମାନ ପାଇଁଆେ ମାେନ େଯ,ସମେ
ଆନ େର ଆନ ି ତ େହଉଅଛୁ, େସଥିର ପ୍ର ତିଦାନ ରୂ େପ ତୁ ମାନ ନିମେ
ଈଶ୍ବ ର ୁ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇପାରୁ ?

10 ତୁ ମାନ ବି ାସର ଯାହା କିଛି ଉଣା ଅଛି, ତାହା ସ ୂ ର୍ କରିବା ନିମେ
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ସହିତ େଯପରି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ।

11 ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ନିେଜ ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆ ମାନ ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ କର ;ୁ

12 ଆଉ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର େଯପରି େପ୍ର ମ, େସହିପରି ପର ର
ସହିତଓସମ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ େପ୍ର ମ ପ୍ର ଭୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକରୂ େପ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ ୁ।

13 େସ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ସୁି ର କରି ରଖ ,ୁ େଯପରି ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଆପଣା ସମ ସାଧୁ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ
ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଛାମୁେର ପବିତ୍ର ତାେର ଅନି ନୀୟ େଦଖାଯିବ।

4
ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ସେ ାଷଜନକ ଜୀବନ

1 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଅବେଶଷେର କି ପ୍ର କାର ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ବ ର ୁ
ସ ୁ କରିବା ଉଚିତ, େସ ସ େର ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ଠାରୁ େଯପରି
ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପ୍ର କାର ଆଚରଣ କରୁ ଅଛ,
ତଦନୁସାେର ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଅଗ୍ର ସର େହବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ନାମେର ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରି ଉ ାହ େଦଉଅଛୁ।

2ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ାରା ତୁ ମାନ ୁ କି କି
ଆେଦଶ େଦଇଥିଲୁ,ତାହା ତ ତୁ େ ମାେନଜାଣ। 3କାରଣତୁ େ ମାେନ େଯପରି

ପବିତ୍ର ହୁ ଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ବ ର ଇ ା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ
ପୃଥକ୍ ରୁ ହ,

4ଆଉ, େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ସ େର ଅଜ୍ଞ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି କାମାଭିଳାଷୀ
ନ େହାଇ,

5 ପ୍ର େତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ଓ ସମାଦର ଭାବେର ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ବଶ
କରିବାକୁ ଜାଣ,

6 ପୁଣି, େଯପରି େକହି ଏହି ବିଷୟେର ସୀମା ଅତିକ୍ର ମ କରି ଆପଣା ଭାଇକୁ
ପ୍ର ବ ନା ନ କେର, େଯଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଏସମ ବିଷୟେର ଦ ଦାତା, େଯପରି
ଆେ ମାେନ ପୂେବର୍ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥିଲୁ।

7କାରଣଈଶ୍ବ ରଆ ମାନ ୁ ଅଶୁଚିତାେରଜୀବନଯାପନକରିବା ନିମେ ଆ ାନ
ନ କରି ପବିତ୍ର େହବା ନିମେ ଆ ାନ କରିଅଛି । 8 ଅତଏବ, େଯ ଏହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କେର, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ
ଅ ରେର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆ ା ପ୍ର ଦାନ କରି , ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର।

9 ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ ସ େର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,
କାରଣତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ାରା ନିେଜ ଶିକି୍ଷତ
େହାଇଅଛ,

10 ପୁଣି, ପ୍ର କୃତେର ସମୁଦାୟ ମାକିଦନିଆେର ଥିବା ସମ ଭାଇ ପ୍ର ତି
ତୁ େ ମାେନତାହା କରୁ ଅଛ।ତଥାପି, େହଭାଇମାେନ,ତୁ େ ମାେନ େଯପରିଆହୁ ରି
ଅଧିକ ରୂ େପ ତାହା କର,
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11 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆ ମାନ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ଶାି େର ବାସ କରି ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର ଲାଗିବାକୁ ଓ ନିଜ ନିଜ
ହାତେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ମଯର୍ ୍ୟାଦାର ବିଷୟ ମେନ କର, ଏଥିନିମେ ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛୁ,

12 େଯପରି ବାହାର େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ ସଦାଚାରୀ ହୁ ଅ ଆଉ
ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ଅଭାବ ନ ହୁ ଏ।

ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ
13 େହ ଭାଇମାେନ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମ ପରି ତୁ େ ମାେନ େଯପରି

େଶାକାକୁଳ ନ ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକମାନ ବିଷୟେର
ତୁ େ ମାେନ େଯ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆ ମାନ ଇ ା ନୁେହଁ।

14କାରଣ ଯଦି ଆେ ମାେନ ବି ାସ କରୁ େଯ,ଯୀଶୁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରି ପୁନବର୍ ାର
ଉଠିଅଛି , େତେବ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଯୀଶୁ ାରା ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ େସହି
ପ୍ର କାେର ତାହା ସା େର ଆଣିେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରିବା ଉଚିତ।

15 େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ମାନ ୁ ଏହା କହୁ ଅଛୁ,
ଆେ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶି
ଥିବୁ, ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େଲାକ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହବୁ
ନାହିଁ।

16କାରଣପ୍ର ଭୁ ଆେପଆେଦଶେଦଇପ୍ର ଧାନ ଦୂତ ରଓଈଶ୍ବ ର ତୂ ରୀବାଦ୍ୟ
ସହିତ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣ କରିେବ, େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥାଇ
ମରିଅଛି , େସମାେନ ପ୍ର ଥମେର ଉଠିେବ;

17 ପେର ଆେ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶି ଥିବୁ, ପ୍ର ଭୁ
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ େସମାନ ସହ େମଘମାଳାେର
ଶୂନ୍ୟମ ଳକୁ ନୀତ େହବୁ; ଏହି ପ୍ର କାେର ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା ପ୍ର ଭୁ ସହିତ
ରହିବୁ।

18ଅତଏବ, ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ ାରା ତୁ େ ମାେନ ପର ରକୁ ସା ନା ଦିଅ।

5
ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ

1 କି ୁ, େହ ଭାଇମାେନ, କାଳ ଓ ନି ସମୟ ସ େର ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,

2 କାରଣ ରାତି୍ର େର େଚାର ଆସି ଲା ପରି ପ୍ର ଭୁ ଦିନ େଯ ଆସି ବ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଉ ମ ରୂ େପ ଜାଣ।

3 େଯେତେବେଳ େଲାେକ ଶାି ଓ ନିରାପଦ େବାଲି କହୁ ଥିେବ, େସେତେବେଳ
ଗଭର୍ ବତୀର ପ୍ର ସବେବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ ହଠାତ୍ େସମାନ ବିନାଶ ଉପି ତ େହବ, ଆଉ
େସମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।

4 କି ୁ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଅ କାରେର ନାହଁ େଯ େସ ଦିନ େଚାର
ପରି ଅନେପକି୍ଷତ ଭାବେର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବ,

5କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଆେଲାକ ଓ ଦିବସର ସ ାନ।ଆେ ମାେନ ରାତି୍ର
କି ଅ କାରର ସ ାନ େନାହଁୁ ;

6 ଅତଏବ ଆସ ଆେ ମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ପରି ନିଦି୍ର ତ ନ େହଉ, ମାତ୍ର
ଜାଗ୍ର ତ େହାଇ ସେଚତନ ରହିବା।
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7େଯଣୁ େଯଉଁମାେନ ନିଦ୍ର ା ଯାଆି ,ଆଉ େଯଉଁମାେନ ମାତାଲ ହୁ ଅି , େସମାେନ
ରାତି୍ର େର ମାତାଲ ହୁ ଅି ।

8 କି ୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଦିବସର ସ ାନ େହବାରୁ ବି ାସ ଓ େପ୍ର ମରୂ ପ
ଊର ାଣ ପରିଧାନ କରି, ପରିତ୍ର ାଣର ଭରସା ରୂ ପ ଶିର ାଣ ମ କେର େଦଇ
ସେଚତନ ରହିଥାଉ।

9 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହବା ନିମେ ନିରୂ ପଣ ନ କରି
ବରଂଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ ନିରୂ ପଣ
କରିଅଛି ।

10 େସ ଆ ମାନ ନିମେ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େଯପରି ଆେ ମାେନ ଜାଗ୍ର ତ
ଥାଉ କି ା ନିଦି୍ର ତ ଥାଉ ତାହା ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବୁ।

11 ଏଣୁ େଯପରି କରୁ ଅଛ, େସହିପରି ପର ରକୁ ସା ନା ଦିଅ, ପୁଣି, ପର ରର
ନି ା ଜନ୍ମ ାଅ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ ଏବଂ ଆଶିଷ
12 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛୁ, େଯଉଁମାେନ

ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପରିଶ୍ର ମ କରି ଓ ପ୍ର ଭୁ େସବାେର ତୁ ମାନ େନତା
ରୂ େପ ନିଯୁ େହାଇ ତୁ ମାନ ୁ େଚତନା ଦିଅି , େସମାନ ୁ ମାନ୍ୟ କର,
13 ପୁଣି, େସମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ସକାେଶ େସମାନ ୁ େପ୍ର ମେର ଅତ୍ୟ ଆଦର କର।

ପର ର ସ େର ଶାି େର ରୁ ହ।
14 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛୁ, ଅବିହିତ

ଆଚରଣ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ େଚତନା ଦିଅ, ସାହସ ହୀନମାନ ୁ ସା ନା ଦିଅ,
ଦୁବର୍ ଳମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସମ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁ ହୁ ଅ।

15 ସାବଧାନ, େକହି କାହାରି ପ୍ର ତି ଅପକାର ବଦଳେର ଅପକାର ନ କରୁ , ବରଂ
ତୁ େ ମାେନ ସବର୍ ଦା ପର ରର ଓ ସମ ର ମ ଳ କରିବାକୁ ସେଚ ା ହୁ ଅ।

16ସବର୍ ଦା ଆନ କର; ନିର ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର;
17ସବୁ ଅବ ାେର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ;
18କାରଣ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଏହା ଈଶ୍ବ ର ଅଭିମତ।
19ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ ନିବର୍ ାଣ ନ କର;
20ଭାବବାଣୀ ତୁ କର ନାହିଁ; 21ବରଂ ସମ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର;
22ଯାହା ଉ ମତାହା ଧରି ରଖ; ସମ ପ୍ର କାର ମ ତା ଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇଥାଅ।
23 ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ୟଂ ତୁ ମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପବିତ୍ର କର ୁ, ପୁଣି,

ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ନିମେ ତୁ ମାନ ଆ ା, ପ୍ର ାଣ, ଶରୀର
ସ ୂ ର୍ ନିେ ର୍ ାଷ ରୂ େପ ରକି୍ଷତ େହଉ।

24 େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି , େସ ବି , େସ ତୁ ମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିେବ।

25 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।
26ସମ ଭାଇ ୁ ପବିତ୍ର ଚୁ ନ େଦଇ ନମ ାର କର।
27ସମ ଭାଇ ନିକଟେରଏହିପତ୍ର ପାଠକରାଇବା ନିମେ ମୁଁପ୍ର ଭୁ ନାମେର

ତୁ ମାନ ୁ ଶପଥ େଦଇ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି।
28ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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The Second Epistle of Paul the
Apostle to the Thessalonians
େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ

ପାଉଲ ି ତୀୟ ପତ୍ର
େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପରି, ଏହି ପତ୍ର ପାଉଲ, ଶୀଲା

ଏବଂତୀମଥି ାରା େଲଖାଯାଇଅଛି।ଏହିପତ୍ର ର େଲଖକପ୍ର ଥମେଥସଲନୀକୀୟ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପାଉଲ େଲଖିଥିେଲ େସଗୁଡ଼ିକର େଲଖିବା େଶୖଳୀକୁ
ଏହି ପତ୍ର େର ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହା ପ୍ର ମାଣ କେର େଯ ପାଉଲ ମୁଖ୍ୟ େଲଖକ
ଥିେଲ। ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି ଅଭିବାଦନେର ସାମିଲ ହୁ ଅି ( ି .େଥସ. 1:1)।
ଅଧିକାଂଶ ପଦେର “ଆେ େଲଖୁ,”ପ୍ର କାଶ କେର େଯପାଉଲ,ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି
ପର ର ସହିତ ଏକମତ ଥିେଲ। ହାତେଲଖା େଶୖଳୀ ପାଉଲ ରନ ଥିଲା େଯେହତୁ
େସ େକବଳ େଶଷ ନମ ାର ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା େଲଖିଥିେଲ। ( ି .େଥସ. 3:17) ଏହା
ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର କୁ େଲଖିବା ନିମେ ଶୀଲା ଏବଂ ତୀମଥି ୁ
ନିେ ର୍ ଶ େଦଇଥିେବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 51-52 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ି ତୀୟ େଥସଲନୀକୀୟ ପତ୍ର କରି େର େଲଖିଥିେଲ, େଯଉଁ ାନେର

େସ ପ୍ର ଥମ େଥସଲନୀକୀୟ ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ି ତୀୟ େଥସଲନୀକୀୟ 1:1 “େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର େଲାକମାନ ୁ ”,

େଥସଲନୀକୀୟ ମ ଳୀର ବି ାସୀମାନ ୁ ି ତୀୟ ପତ୍ର ର ମୁଖ୍ୟ ପାଠକମାେନ
େବାଲି ପ୍ର କାଶ କେର।

ଉେ ଶ୍ୟ
“ପ୍ର ଭୁ ଦିନ” ବିଷୟେର େଯଉଁ ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ସଂେଶାଧନ କରିବା

ନିମେ ଏହା େଲଖାଯାଇଥିଲା। ବି ାସେର ବି ାସୀମାନ ୁ ଦୃଢ଼ କରି େସମାନ ୁ
ପ୍ର ଶଂସା ଏବଂ ଉ ାହ କରିବା ନିମେ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ େଶଷ ସମୟ ବିଷୟେର
ଭୁ ଲ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରିବା ନିମେ େଯେହତୁ େସମାେନ
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ େଯ ପ୍ର ଭୁ ଦିନ ପୂବର୍ ରୁ ଆସି ଥିଲା େତଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଶୀଘ୍ର େଫରିେବ
େବାଲି ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମେର େସମାେନ ନିଜ ନିଜର ାଥର୍ ପୂରା
କରୁ ଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଆଶାେର ଜୀବିତ

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1, 2
2. ଦୁଃଖ ସମୟେର ଆ ାସନା — 1:3-12
3. ପ୍ର ଭୁ ଦିନ ବିଷୟେର ସଂେଶାଧନ — 2:1-12
4. େସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟେର ାରକ — 2:13-17
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5. ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଷୟ ନିମେ ଉପେଦଶ — 3:1-15
6. େଶଷ ଶୁେଭ ା — 3:16-18

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ସି ଲ୍ଵ ାନ ଓ ତୀମଥି ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ

ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା େଥସଲନୀକୀ ସହରର ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ;
2 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି

େହଉ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ

3 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ୁ ସବର୍ ଦା ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା
ଆ ମାନ କ ର୍ ବ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ଉପଯୁ ଅେଟ। କାରଣ ତୁ ମାନ ବି ାସ
ଅତିଶୟ ବୃି ପାଉଅଛି, ପୁଣି, ପର ର ପ୍ର ତି ତୁ ସମ ପ୍ର େତ୍ୟକର େପ୍ର ମ
ବଢ଼ୁଅଛି, 4 ଏପରିକି ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ସମ ତାଡ଼ନା ଓ କ େଭାଗୁଅଛ,
େସଥିମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ର ସହି ୁତା ଓ ବି ାସ ନିମେ ଆେ ମାେନ ନିେଜ
ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀ-ସମୂହେର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ଗବର୍ କରିଥାଉ।

ଖ୍ର ୀ ଆଗମନକାଳୀନ ବିଚାର
5ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁରାଜ୍ୟ ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖ େଭାଗୁଅଛ, େସଥିର େଯାଗ୍ୟ

େବାଲି ଗଣିତ େହବା ପାଇଁ ଏହା ତ ଈଶ୍ବ ର ଉଚିତ୍ ବିଚାରର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ର ମାଣ,
6କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଶି ମାନ ଦୂତମାନ ସହିତ ଜଳୁଥିବା
ଅି ସହ ଗର୍ ରୁ ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, 7 େସେତେବେଳ ତୁ ମାନ ୁ କ େଦଉଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଭାବେର େ ଶ େଦବା ଓ କ େଭାଗ କରୁ ଅଛ େଯ
ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ଆ ମାନ ସହିତ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା, ଏହା ତ ଈଶ୍ବ ର
ପକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ; 8 େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଓ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ମାନି ନାହିଁ, େସମାନ ୁ େସ େସେତେବେଳ ଦ
େଦେବ, 9 ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ଦିନ େସ ଆପଣା ସାଧୁମାନ ାରା େଗୗରବାନି୍ଵ ତ
େହବାକୁ ଓ ବି ାସକରିଥିବା େଲାକସମ ାରା ଚମ ାରର ଦୃଶ୍ୟ ରୂ ପ େହବାକୁ
ଆସି େବ (କାରଣ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଆ ମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ
କରିଅଛ), 10 େସହି ଦିନ େସମାେନ ଦ ପାଇେବ, ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ ଓ
ତାହା ପରାକ୍ର ମର େଗୗରବରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ଅନ ବିନାଶ େଭାଗ କରିେବ।
11ଏଣୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା ଆ ାନର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି
ଗଣନା କରି , ପୁଣି ସମ ଉ ମତା ଓ ବି ାସର କମର୍ ଶି େର ସି କରି ,
େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ସବର୍ ଦା ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛୁ;
12 ତାହାେହେଲ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ଅନୁସାେର
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ନାମ ତୁ ମାନ ଠାେର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଠାେର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବ।

2
ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷର ପ୍ର କାଶ

1 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ଓ ତାହା
ନିକଟେର ଆ ମାନ ଏକତ୍ର େହବା ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛୁ,
2ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ ଉପି ତ େହଲାଣି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ଆ ା କି
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ବାକ୍ୟ କି ଆ ମାନ ାରା େଲଖାଯାଇଅଛି େବାଲି ମେନକରି େକୗଣସି ପତ୍ର ାରା
ଶୀଘ୍ର ବିଚଳିତ ଓ ଉଦ୍ ବି ନ ହୁ ଅ; 3 େକହି େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ତାରିତ
ନ କରୁ , କାରଣ ପ୍ର ଥେମ ଧମର୍ ଚୁ ୍ୟତି ଘଟିବ, ଆଉ ବିନାଶର ସ ାନ େସହି ଅଧମର୍
ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ; ନ େହେଲ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ ଉପି ତ
େହବ ନାହିଁ। 4ଏ େସହି ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷ େଯ ପୂଜିତ କି ା ଈଶ୍ବ ର ବିେରାଧ କେର
ଏବଂ ସମ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ର ଶଂସା କେର, ଏପରିକି ଈଶ୍ବ ର ମ ି ରେର ବସି
େସ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ବ ର େବାଲି େଦଖାଏ। 5 ମୁଁ ତୁ ମାନ ସ େର ଥିବା ସମୟେର
ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଯ ତୁ ମାନ ୁ କହିଥିଲି, ତାହା କଅଣ ତୁ ମାନ ର ମେନ
ନାହିଁ? 6ଆଉ େସ ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ପ୍ର କାଶିତ େହବା ନିମେ କଅଣ ବାଧା
େଦଉଅଛି, ତାହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 7 କାରଣ ଅଧମର୍ ର ନିଗୂଢ଼ତ ବ ର୍ ମାନ
ସୁ ା କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି,ବାଧା େଦଉଥିବା ବ୍ୟି ବାହାରନେହବାପଯର୍ ୍ୟ ତାହା କାଯର୍ ୍ୟ
କରୁ ଥିବ। 8 େସେତେବେଳ େସହି ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶିତ େହବ, ତାହାକୁ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନି ାସ ାରା ସଂହାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ର କାଶ
ାରା ବିନାଶ କରିେବ। 9 ଶୟତାନର ଶି ଅନୁସାେର ସମ ପ୍ର କାର ମିଥ୍ୟାଶି ,

ଚି ଓ ଅୁ ତ କମର୍ , ପୁଣି ବିନାଶ-ପାତ୍ର ମାନ ନିକଟେର ସମ ପ୍ର କାର ଅଧମର୍
ଛଳନା ସହକାେର େସହି ଅଧମର୍ ପୁରୁ ଷର ଆଗମନ େହବ, 10 କାରଣ ପରିତ୍ର ାଣ
ପାଇବା ନିମେ େସମାେନ ସତ୍ୟର େପ୍ର ମକୁ ତୁ ମେନ କେଲ। 11ଆଉ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ େଯପରି ମିଥ୍ୟାେର ବି ାସ କରି , େସଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ
ନିକଟକୁ ଭ୍ର ାି ଜନକ ଶି ପଠାଇଅଛି , 12 େଯପରିକି େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟେର
ବି ାସ ନ କରି ଅଧମର୍ େର ସ ୁ େହାଇଅଛି , େସମାେନ ସମେ ଦ ର ପାତ୍ର
େହେବ।

ବି ାସେର ି ର ରହିବା
13 କି ୁ, େହ ପ୍ର ଭୁ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ନିମେ ସବୁେବେଳ

ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ଆ ମାନ ର କ ର୍ ବ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର, ଆ ା
ପବିତ୍ର ତା ଓ ସତ୍ୟେର ବି ାସ ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଥମ
ଫଳଭାେବ ବାଛି ଅଛି ; 14 େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ େସ ଆ ମାନ ସୁସମାଚାର ାରା
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଗୗରବ ପାଇବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଡାକିଅଛି ।
15ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ି ର ଥାଅ, ପୁଣି, ଆ ମାନ ବାକ୍ୟ କି ା ପତ୍ର ାରା
ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, େସହିସବୁ ଧରି ରଖ। 16 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନିେଜ, ଆଉ ଆ ମାନ େଯଉଁ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି
ଅନୁଗ୍ର ହେରଆ ମାନ ୁ ଅନ ସା ନା ଓଉ ମଭରସା େଦଇଅଛି , 17େସ ନିେଜ
ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟକୁ ସା ନା େଦଇ ତୁ ମାନ ୁ ସମ ଉ ମ କମର୍ ଓ ବାକ୍ୟେର
ସୁି ର କର ୁ।

3
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଅନୁେରାଧ

1େଶଷେର, େହଭାଇମାେନ,ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, େଯପରି ପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁରୂ େପ ବ୍ୟାପିଅଛି, େସହିରୂ େପ ସବର୍ ତ୍ର ଶୀଘ୍ର
ବ୍ୟାପିଯାଇ େଗୗରବପ୍ର ା େହବ, 2 ପୁଣି, େଯପରି ଆେ ମାେନ ଅବିେବଚକ ଓ
ଦୁ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଉ ାର ପାଇବୁ; କାରଣ ସମ ର ବି ାସ ନାହିଁ। 3 କି ୁ
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ପ୍ର ଭୁ ବି , େସ ତୁ ମାନ ୁ ି ର କରି ମ ରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। 4 ଆେ ମାେନ
େଯଉଁ ସବୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛୁ, େସହିସବୁ େଯ ତୁ େ ମାେନ କରୁ ଅଛ ଓ କରିବ,
ଏହା ତୁ ମାନ ବିଷୟେର ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆ ମାନ ର ଦୃଢ଼ ବି ାସ। 5ଆଉପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟକୁ ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଓ ଖ୍ର ୀ ସହି ୁତା ରୂ ପ ପଥେର କଢା ୁ।

ଆଳସ୍ୟତା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ
6 େହ ଭାଇମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଆେ ମାେନ

ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ, େଯେକୗଣସି ଭାଇ ଆ ମାନ ଠାରୁ ପାଇଥିବା
ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ଆଚରଣ ନ କରି ଆଳସ୍ୟେର ଜୀବନ କାେଟ, ତାହାଠାରୁ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କର। 7 କାରଣ କିପରି ଆ ମାନ ୁ ଅନୁସରଣ କରିବା
ତୁ ମାନ ର ଉଚିତ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ଜାଣୁଅଛ; େଯଣୁ ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆଳସ୍ୟର ଜୀବନ କାଟି ନ ଥିଲୁ, 8 କିଅବା ବିନାମୂଲ୍ୟେର
କାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନ ଥିଲୁ, ବରଂ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଭାର ରୂ ପ ନ
େହବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ର ମ ଓ କ ସହିତ ଦିନରାତି କାମ କରିଥିଲୁ; 9 ତୁ ମାନ ଠାରୁ
କିଛି ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ େଯ ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାହା ନୁେହଁ, କି ୁ
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁସରଣ କର; ଏନିମେ ଆେ ମାେନ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆଦଶର୍ ରୂ େପ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସପରି
କଲୁ। 10କାରଣ ତୁ ମାନ ସହିତ ଥିବା ସମୟେର ହିଁଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, େଯ େକହି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଇ ା କେର ନାହିଁ, େସ େଭାଜନ
ମଧ୍ୟ ନ କରୁ । 11 େଯଣୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି େକହି ଆଳସ୍ୟର ଜୀବନ
କାଟୁ ଅଛି ଓ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ ନ କରି ଅନଧିକାରଚ ର୍ ାେର ବ୍ୟ ଅଟି େବାଲି
ଆେ ମାେନ ଶୁଣୁଅଛୁ। 12 ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକମାନ ୁ ଶା ଭାବେର କାଯର୍ ୍ୟ କରି
ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର ଆଜ୍ଞା ଓ
େଚତନା େଦଉଅଛୁ। 13 କି ୁ େହ ଭାଇମାେନ, ସ ମର୍ କରିବାେର ତୁ େ ମାେନ ା
ହୁ ଅ ନାହିଁ। 14ଆଉ ଯଦି େକହି ଏହି ପତ୍ର େର େଲଖାଯାଇଥିବା ଆ ମାନ କଥା
ନ ମାେନ, େତେବ େସହି େଲାକକୁ ଚିି ରଖ, ପୁଣି, େସ େଯପରି ଲି ତ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ତାହା ସହିତ ସ କର୍ ରଖ ନାହିଁ; 15ତଥାପି ତାହାକୁ ଶତ େବାଲି ଭାବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭାଇ େବାଲି ଭାବି ସତକର୍ କରାଅ।

େଶଷ ଆଶିଷ
16ଶାି ଦାତା ପ୍ର ଭୁ ନିେଜ ତୁ ମାନ ୁ ସବର୍ ଦା ଓ ସବୁପ୍ର କାର ଶାି େଦଉ ୁ। ପ୍ର ଭୁ

ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ। 17 ମୁଁ ପାଉଲ େମାହର ନିଜ ହ େର େଲଖି
ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି; ପ୍ର େତ୍ୟକ ପତ୍ର େର ଏହା ଚି ରୂ ପ, ମୁଁ ଏହିପରି େଲେଖ।
18ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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The First Epistle of Paul the Apostle
to Timothy

ତୀମଥି ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର
େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ପାଉଲ ଅଟି , ପ୍ର ଥମ ତୀମଥି ପତ୍ର ବ୍ୟ କେର େଯ

ଏହି ପତ୍ର େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ାରା ଲିଖିତ “ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଓ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ” (ପ୍ର .ତୀମ. 1:1)। ଆଦ୍ୟ ମ ଳୀର
ବି ାସୀମାେନ ଏହି ପତ୍ର କୁ ହୃ ଦୟର ସହ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 62-64 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ତୀମଥି ୁ ଏଫିସୀୟେର ଛାଡ଼ି ମାକିଦନିଆକୁ ଗେଲ,

େସେତେବେଳ େସ ତାହା ୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। (ପ୍ର .ତୀମ. 1:3; 3:14,15)।
ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ ତୀମଥି ଥିେଲ ଯିଏ ପାଉଲ ର ସହକମର୍ ୀ ଓ ତାହା ର

ମିଶନାରୀ େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ସହଯାତ୍ର ୀ ଥିେଲ। ଉଭୟ ତୀମଥି ଓ ସ ୂ ର୍ ମ ଳୀ
ପ୍ର ଥମ ତୀମଥି ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ ଅଟି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଈଶ୍ବ ର ପରିବାରର ଆଚରଣ କିପରି େହବା ଉଚିତ୍ (ପ୍ର .ତୀମ. 3:14,15) ଏବଂ

ଏହି ଉପେଦଶକୁ ତୀମଥି କିପରି ପାଳନ କରିେବ େସହି ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। ପ୍ର ଥମ ତୀମଥିର ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଉଲ ର
ଅଭିେପ୍ର ତ ଅଥର୍ କୁ ପ୍ର କାଶ କେର। ଈଶ୍ବ ର ପରିବାର, ଯାହା ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର
ମ ଳୀ ଅେଟ, ଯାହାର ଓ ମୂଳଦୁଆ ସତ୍ୟ ଅେଟ, େସଥିେର େଲାକମାେନ
କିପରି ଆଚରଣ କରିେବ େସହି ବିଷୟେର େସମାେନ ଜାଣ ୁ େବାଲି େସ ଏହି ପତ୍ର
େଲଖୁଅଛି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି । ମ ଳୀଗଣକୁ କିପରି ାପନ ଏବଂ ମଜଭୁ ତ
କରାଯିବ େସହି ବିଷୟେର ତୀମଥି ୁ ପାଉଲ ଉପେଦଶକୁ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ର କାଶ
କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ଏକ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟ ନିମେ ଉପେଦଶ

ରୂ ପେରଖା
1. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଆଚରଣ — 1:1-20
2. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସି ା — 2:1-3:16
3. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଦାୟି — 4:1-6:21

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଏବଂ ଭରସାଭୂ ମି

ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଅନୁସାେର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, 2 ବି ାସେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ତୀମଥି ୁ ପତ୍ର ;
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ, ଦୟା ଓ ଶାି ତୁ
ପ୍ର ତି େହଉ।
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ଭ୍ର ା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ର ତି ସତକର୍ ତା
3 ମୁଁ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ସମୟେର ତୁ କୁ େଯପ୍ର କାର ଅନୁେରାଧ କରିଥିଲି,

େସହିପରି ତୁ େ ଏଫିସେର ରହି େକେତକ େଲାକ େଯପରି ଭି ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅି
4 କି କି ତ ଗ ଓ ଅେଶଷ ବଂଶାବଳୀେର ମେନାେଯାଗ ନ କରି , ଏଥିନିମେ
େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ; େସହିସବୁ ତ ବି ାସ ସ ୀୟ ଈଶ୍ବ ର କାଯର୍ ୍ୟର ଉପକାରୀ
ନ େହାଇ ବରଂ ଯୁି ତକର୍ ସୃି କେର। 5 କି ୁ ଶୁ ହୃ ଦୟ, ଶୁଚି ବିେବକ ଓ ନି ପଟ
ବି ାସରୁ ଜାତ େଯଉଁ େପ୍ର ମ, 6 ତାହା ଧମର୍ ଶିକ୍ଷାର ଉେ ଶ୍ୟ ଅେଟ; େକହି େକହି
ଏସମ ବିଷୟ ପ୍ର ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅସାର କଥାେର ଆସ େହାଇ ପଥଭ୍ର
େହାଇଅଛି ; 7 େସମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଶିକ୍ଷକ େହବାକୁ ଇ ା କରି , ମାତ୍ର
ଯାହା କହି , କି େକଉଁ ବିଷୟେର ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି , ତାହା ନିେଜ ବୁଝି ନାହିଁ।
8 କି ୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଧାମ କ େଲାକ ନିମେ ନିରୂ ପିତ ନ େହାଇ େ ାଚାରୀ
ଓ ଅବାଧ୍ୟ, ଅଧାମ କ ଓ ପାପୀ, ଅଶୁଚି ଓ ଧମର୍ େ ଷୀ, ପିତୃ ହ ା ଓ ମାତୃ ହ ା,
9 ନରହ ା, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ, ମନୁଷ୍ୟ-େଚାର, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟା
ଶପଥକାରୀମାନ ନିମେ ପୁଣି,ଉ ମ ଶିକ୍ଷାର ବିପରୀତେର େଯେକୗଣସି ବିଷୟ
ଥାଏ, ତାହା ନିମେ େଯ ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି, 10 ଏହା ଜାଣି ଯଦି େକହି େମାଶା
ବ୍ୟବ ାରଉଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର କେର, େତେବତାହା େଯଉ ମ, ଏହା ଅ◌ାେ ମାେନ
ଜାଣୁ; 11 ଏହା ତ େମା ନିକଟେର ସମପ ତ ପରମଧନ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବମୟ
ସୁସମାଚାରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଅେଟ।

ପାପୀ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ
12ଆ ମାନ ରେଯଉଁପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େମାେତ େଯାଗ୍ୟକରିଅଛି ,ତାହା ୁ ମୁଁ

ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି େଯ, େସ େମାେତ ବି ମେନ କରି େସବକ ପଦେର ନିଯୁ
କରିଅଛି , 13 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପୂେବର୍ ନି କ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲି; କି ୁ
ମୁଁ ଅବି ାସ େହତୁ ଅଜ୍ଞାନ ପଣେର ତାହା କରିଥିଲି େବାଲି ଦୟା ପାଇଲି; 14ଆଉ,
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ବି ାସ ଓ େପ୍ର ମ
ସହକାେର େମା ପ୍ର ତି ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର େହଲା। 15ପାପୀମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ନିମେ
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େଯ ଜଗତକୁ ଆସି େଲ; ଏହି ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସବର୍ େତାଭାେବ
ଗ୍ର ହଣ େଯାଗ୍ୟ; େସହି ପାପୀମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ପ୍ର ଧାନ। 16 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ
ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେର ଅନ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ବି ାସ
କରିେବ, େସମାନ ନିକଟେର ଏକ ଉଦାହରଣ େହବା ପାଇଁ ପ୍ର ଧାନ ପାପୀ େଯ ମୁଁ,
େମାʼଠାେର େସ େଯପରି ଆପଣା ପୂ ର୍ ଚିରସହି ୁତା ପ୍ର କାଶ କରି , ଏଥିନିମେ
ମୁଁ ଦୟା ପ୍ର ା େହଲି। 17 ଅକ୍ଷୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅି ତୀୟ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଅନ କାଳୀନ
ରାଜା, ତାହା ସ ମ ଓ େଗୗରବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ। ଆେମନ୍ । 18 େହ ବ
ତୀମଥି, ତୁ ବିଷୟେର ପୂବର୍ େର ଏହି ସମ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାେର ମୁଁ ତୁ କୁ
ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, େଯପରି ତୁ େ େସହି ସମ ଭାବବାଣୀ ସାହାଯ୍ୟେର ଉ ମ
ଯୁ କରିପାର; 19 ବି ାସ ଓ ଶୁଚି ବିେବକ ଧରି ରଖ; ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ
େକେତକ ର ବି ାସରୂ ପ ଜାହାଜଭାି ଯାଇଅଛି, 20େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ହୁ ମନାୟ
ଓଆେଲକ୍ ଜା ରଅନ୍ୟତମ;ଏମାେନ େଯପରିଶାସନପାଇଈଶ୍ବ ର ନି ା ନକରି ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନ ୁ ଶୟତାନ ହାତେର ସମପର୍ ଣ କଲି।
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2
ମ ଳୀର ଉପାସନା ବିଧି

1ଆେ ମାେନ େଯପରି ସବର୍ େତାଭାେବ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ର ତା ସହ ଶାି
ଓ ବାଧାହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ , 2ଏଥିନିମେ ସବର୍ ସାଧାରଣ େଲାକ ପାଇଁ,
ରାଜା ଓ ଶାସନକ ର୍ ା ସମ ପାଇଁ ନିେବଦନ, ପ୍ର ାଥର୍ ନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ
ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ମୁଁ ସବର୍ ପ୍ର ଥେମ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି। 3 ଏହା ଆ ମାନ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ଉ ମ ଓ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଅେଟ; 4ସମେ େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ
ଓ ସତ୍ୟ ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପାରି , ଏହା େସ ଇ ା କରି । 5କାରଣ ଏକମାତ୍ର
ଈଶ୍ବ ର ଅଛି , ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ,
େସ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ, ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ; 6 େସ ସମ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପ ଆପଣାକୁ
ଦାନ କରି ଠିକ୍ ସମୟେର େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି । 7 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜେଣ
ପ୍ର ଚାରକ, େପ୍ର ରିତ ପୁଣି, ବି ାସ ଓ ସତ୍ୟ ବିଷୟେର ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଜେଣ
ଶିକ୍ଷକ ଭାେବ ନିଯୁ େହଲି, ମୁଁ ସତ କହୁ ଅଛି, ମିଛ କହୁ ନାହିଁ। 8 ଏଣୁ େମାହର
ଇ ା, ପୁରୁ ଷମାେନ ଶୁଚି ହ ଉେ ାଳନ କରି େକ୍ର ାଧ ଓ ବିତକର୍ ବିନା ସବର୍ ତ୍ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ।ୁ 9 େସହିପରି ମଧ୍ୟ ୀମାେନ େକଶବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସୁନା କି ମୁ ା
କି ମୂଲ୍ୟବାନ ବ େର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତା ନ କରି ଲ ା ଓ ଉ ମ ବୁି ର
ସହକାେରପରିପାଟୀପରି ଦ ପି ି 10ଧମର୍ ପରାୟଣା ୀମାନ ଉପେଯାଗୀଉ ମ
କମର୍ ରୂ ପ ଭୂ ଷଣେରଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତା କର ।ୁ 11 ୀ ପୂ ର୍ ବଶ୍ୟତା ୀକାର
କରି ନୀରବେର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କରୁ । 12 ମୁଁ ୀକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଅବା ପୁରୁ ଷ
ଉପେରକ ର୍ ାପଣକରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦଉନାହିଁ,ମାତ୍ର େସ ନୀରବେରରହୁ ।
13କାରଣପ୍ର ଥେମଆଦମ ସୃ େହେଲ,ତାହା ପେରହବା; 14ଆଉଆଦମପ୍ର ବି ତ
େହାଇ ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ନାରୀ ପ୍ର ବି ତା େହାଇ ଆଜ୍ଞାଲ ନ େଦାଷେର େଦାଷୀ
େହେଲ; 15 କି ୁ େସମାେନ ଉ ମ ବୁି ର ସହ ବି ାସ, େପ୍ର ମ ଓ ପବିତ୍ର ତାେର ି ର
ରହିେଲ େସ ସ ାନ ପ୍ର ସବ କରିବା ାରା ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇେବ।

3
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦର େଯାଗ୍ୟତା

1ଏହି କଥା ସତ୍ୟ, େକହି ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରି , େତେବ
େସ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ବା ା କରି । 2 ଅତଏବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ର ଅନି ନୀୟ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ, େସ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ୀର ାମୀ, ଆ ସ ମ, ଉ ମ ବୁି , ସଦାଚାରୀ,
ଆତିଥ୍ୟପି୍ର ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ନିପୁଣ େହେବ, 3 ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ-ପି୍ର ୟ ନ
େହାଇବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ, ନିବ େରାଧଓ ନିେଲର୍ ାଭ େହେବ, 4 ନିଜପରିବାରକୁଉ ମ
ରୂ େପ ଶାସନ କରିେବ, ଗା ୀଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ବଶୀଭୂ ତ କରି
ରଖିେବ। 5 େକହି େଯେବ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ,
େତେବ େସ କିପରି ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀର ଦାୟି େନବ? 6 େସ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ େହାଇ
ନ ଥିେବ, କାେଳ ଅସାରଗବର୍ ୀ େହାଇ ଶୟତାନ ଭଳି ଦ ଗ୍ର େହେବ। 7ତାହା ର
ମଧ୍ୟ ବାହାର େଲାକ ଠାରୁ ସ ାନ ପ୍ର ା େହବା ଆବଶ୍ୟକ, କାେଳ େସ ନି ା ପାଇ
ଶୟତାନର ଫା େର ପଡ଼ିେବ।

େସବକ (ଦୀକନ) ପଦର େଯାଗ୍ୟତା
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8 େସହି ପ୍ର କାେର େସବକମାନ ର ଶୁ ବିେବକେର ବି ାସର ନିଗୂଢ଼ତ
ଅବଲ ନ କରି ଗ ୀର, ଛଳନାବାକ୍ୟରହିତ, 9ମଦ୍ୟପାନେର ଅନାସ ଓ କିୁ ତ
ଧନଲାଭେର ନିେଲର୍ ାଭ େହବା ଆବଶ୍ୟକ; 10 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଥେମ ପରୀକି୍ଷତ
େହଉ ,ୁ ପୁଣି, ନିେ ର୍ ାଷ େଦଖାଗେଲ େସବକ ପଦେର ନିଯୁ େହଉ ।ୁ 11 େସହି
ପ୍ର କାେର ୀମାନ ର ମଧ୍ୟ ପରନି ାକାରିଣୀ ନ େହାଇ ଗ ୀର, ମିତାଚାରିଣୀ ଓ
ସମ ବିଷୟେର ବି େହବା ଆବଶ୍ୟକ। 12 େସବକମାେନ ଏକ ଏକ ୀର
ାମୀ େହଉ ,ୁ ପୁଣି, ନିଜ ନିଜ ସ ାନମାନ ୁ ଓ ପରିବାରକୁ ଉ ମ ରୂ େପ ଶାସନ
କର ୁ। 13କାରଣ େଯଉଁମାେନଉ ମରୂ େପ େସବକକାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି , େସମାେନ
ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଉ ମ ଖ୍ୟାତି ଓ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସମୂଳକ ଅଧିକ ସାହସ
ପାଇେବ।

ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତାର ନିଗୂଢ଼ ତ
14 ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁ ନିକଟକୁ ଯିବି େବାଲି ଆଶା କରୁ ଅଛି; 15ମାତ୍ର େଯେବ େମାହର

ବିଳ ହୁ ଏ, େତେବ ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟର ଓ ଭିି ମୂଳ ରୂ ପ
ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ମ ଳୀେର, କିପରି ଆଚରଣକରିବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା େଯପରି ତୁ େ
ଜାଣି ପାର, ଏେହତୁ ଏହି ସମ ତୁ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। 16ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତାର
ନିଗୂଢ଼ତ େଯ ମହତ୍, ଏହା ସମେ ୀକାର କରି । ତାହା ଏହି,
େସ େଦହବ େହାଇ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ,

ଆ ାେର ଧାମ କ େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହେଲ,
ଦୂତମାନ ାରା େଦଖାଗେଲ,

ଜାତିମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚାରିତ େହେଲ,
ଜଗତେର ବି ାସପାତ୍ର େହେଲ,

େଗୗରବେର େସ ଗର୍ କୁ ଉି ତ େହେଲ।

4
ଭ ଶିକ୍ଷକ

1ପବିତ୍ର ଆ ା ରୂ େପ କହୁ ଅଛି , େଶଷ କାଳେର େକହି େକହି ଭ୍ର ବିେବକ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଲାକମାନ କପଟପଣେର 2 ପ୍ର ତାରଣାପୂ ର୍ ଆ ାମାନ ପ୍ର ତି ଓ
ଭୂ ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରି ବି ାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ; 3 େସହି
ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାେନ ବିବାହ ନିେଷଧ କରି , ପୁଣି, ବିଭି ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥର୍ ରୁ ଅଲଗା
ରହିବା ନିମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି । ବି ାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା େଲାକମାନ ାରା
ଧନ୍ୟବାଦ ସହ େଭାଜନ କରାଯିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଏସବୁ ତ ସୃି କରିଅଛି ।
4 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ସମ ସୃ ବ ୁ ଉ ମ, ପୁଣି, ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ର ହଣ କେଲ
େକୗଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ର ହଣୀୟ ନୁେହଁ, 5 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାରା ତାହା
ପବିତ୍ର କରାଯାଏ।

ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଉ ମ େସବକ
6 ଏହି ସମ ବିଷୟ ତୁ େ ଭାଇମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର

ଜେଣ ଉ ମ େସବକ େହବ, ପୁଣି, ତୁ େ େଯଉଁ ବି ାସ ଓ ଉ ମ ଶିକ୍ଷାର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆସି ଅଛ, େସହି ବାକ୍ୟ ାରା ପରିପୁ େହବ; 7 କି ୁ ବୟ ା
ୀେଲାକମାନ ର ଅସାର କହାଣୀସବୁ ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣ
ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମେ ଅଭ୍ୟାସ କର, 8 କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ
ଅ ବିଷୟେର ଲାଭଜନକ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳେର
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ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ େହାଇ ସମ ବିଷୟେର ଲାଭଜନକ ଅେଟ। 9 ଏହି ବାକ୍ୟ
ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସବର୍ େତାଭାେବ ଗ୍ର ହଣ େଯାଗ୍ୟ; 10 ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ତ
ଆେ ମାେନ ପରିଶ୍ର ମ ଓ ପ୍ର ାଣପଣ କରୁ ଅଛୁ, କାରଣ େଯଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ସମ
ମନୁଷ୍ୟ ର, ବିେଶଷତଃ ବି ାସୀମାନ ରତ୍ର ାଣକ ର୍ ା,ତାହା ଠାେରଆ ମାନ ର
ଭରସା ଅଛି। 11 ତୁ େ ଏହି ସମ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। 12 ତୁ ର
େଯୗବନ ଅବ ା ସକାେଶ େକହି ତୁ କୁ ତୁ ନ କରୁ , କି ୁ ବାକ୍ୟେର,ଆଚରଣେର,
େପ୍ର ମେର, ବି ାସେର ଓ ପବିତ୍ର ତାେର ବି ାସୀମାନ ର ଉଦାହରଣ ରୂ ପ ହୁ ଅ।
13 ମୁଁ ନ ଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଶା ପାଠ, ଉପେଦଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ମେନାେଯାଗ କର।
14 ଭାବବାଣୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ର ହ ାପର୍ ଣ ାରା ତୁ କୁ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ
ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ଅବେହଳା ନ କର। 15 ତୁ ର ଉ ତି େଯପରି ସମ
ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅ,
େସହି ସବୁେର ପ୍ର ବୃ ଥାଅ। 16 ଆପଣା ବିଷୟେର ଓ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟେର
ସତକର୍ ହୁ ଅ, ଏହି ସମ ବିଷୟେର ଲାଗି ରୁ ହ, କାରଣ ତାହା କେଲ ତୁ େ ଆପଣା
ପରିତ୍ର ାଣ ଓ ତୁ ର େଶ୍ର ାତାମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ।

5
ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ଆେଦଶ

1 ତୁ େ ବୃ ବ୍ୟି ୁ ଭ ର୍ ନା କର ନାହିଁ, କି ୁ ତାହାକୁ ପିତା େବାଲି ଭାବି
ଆଚରଣ କର; ଯୁବକମାନ ୁ ଭାଇ ପରି, 2 ବୃ ା ୀମାନ ୁ ମାଆ ଓ ଯୁବତୀମାନ ୁ
ପବିତ୍ର ଭାବେରଭଉଣୀ େବାଲିଭାବି େସହି ପ୍ର କାରକର। 3 ନିରାଶ୍ର ୟ ବିଧବାମାନ ୁ
ସ ାନ କର। 4 କି ୁ େଯେବ େକୗଣସି ବିଧବାର ପୁଅଝିଅ ବା ନାତିନାତୁ ଣୀ
ଥାଆି , େତେବ େସମାେନ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ପରିବାର ପ୍ର ତି ଭି େଦଖାଇବାକୁ
ଓ ପିତାମାତା ପ୍ର ତି ଉପକାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର ;ୁ କାରଣ ଏହା ତ ଈଶ୍ବ ର
ଦୃି େର ଗ୍ର ହଣୀୟ ଅେଟ। 5 େଯଉଁ ବିଧବା ନିରାଶ୍ର ୟ ଓ ଅସହାୟ, େସ ଈଶ୍ବ ର
ଉପେର ଭରସା ରଖି ଦିନରାତି ନିେବଦନ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ଲାଗି ରହିଥାଏ; 6 କି ୁ
େଯ େଭାଗଭିଳାଷେର ଆସ , େସ ଜୀବିତ ଥିେଲ େହଁ ମୃତ। 7 େସମାେନ େଯପରି
ଅନି ନୀୟ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। 8 କି ୁ
ଯଦି େକହି ଆପଣା ଆ ୀୟ, ବିେଶଷେର ଆପଣା ପରିବାରର ଦାୟି ନ ନିଏ,
େସ ବି ାସମତ ଅ ୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ େସ ଅବି ାସୀଠାରୁ ଅଧମ ଅେଟ।
9 େଯଉଁ ବିଧବାର ବୟସ ଷାଠିଏ ବଷର୍ ରୁ କମ୍ ନୁେହଁ, 10 ଆଉ େଯ ଏକ ାମୀର
ୀ ଓ ସ ମର୍ େହତୁ ଜଣାଶୁଣା, ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ଯଦି ସ ାନମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ,
ଆତିଥ୍ୟସ ାର, ସାଧୁମାନ ପାଦପ୍ର କ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ, ପୁଣି,
ସମ ସ ମର୍ େରଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇଥାଏ, େତେବତାହାର ନାମ ବିଧବା ତାଲିକାେର
େଲଖାଯାଉ। 11 କି ୁ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ
କାମାଭିଳାଷେର ଆସ େହାଇ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ବିବାହ କରିବାକୁ
ଇ ା କରି ; 12 େସମାେନ େସମାନ ର ପୂବର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଲ ନ କରିବାରୁ ଦ ନୀୟ
ହୁ ଅି । 13 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଳସୁଆ େହବାକୁ ଶିଖି ,
ଆଉ େକବଳ ଆଳସ୍ୟ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅସାର କାହାଣୀ ଓ ପରଚ ର୍ ା କରି ଅନୁଚିତ
କଥାବା ର୍ ା କରି । 14ଅତଏବ, େମାହରଇ ା, ଯୁବତୀ ବିଧବାମାେନ ବିବାହକର ୁ,
ସ ାନ ପ୍ର ସବ କର ୁ, ଗୃହକାଯର୍ ୍ୟ ପରିଚାଳନା କର ୁ, ନି ା କରିବା ପାଇଁ ଶତକୁ
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େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ନ ଦିଅ ୁ; 15କାରଣ ଏେବ ମଧ୍ୟ େକହି େକହି ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଦୂର
େହାଇ ଶୟତାନର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛି । 16ଯଦି େକୗଣସି ବି ାସି ନୀ ମହିଳା
ଘେର ବିଧବାମାେନ ଥାଆି , େତେବ େସ େସମାନ ର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ୁ, ଆଉ
ମ ଳୀ ଭାରଗ୍ର ନ େହଉ, େଯପରି ମ ଳୀ ନିରାଶ୍ର ୟ ବିଧବାମାନ ର ଦୁଃଖ ଦୂର
କରିପାେର। 17 େଯଉଁ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ଉ ମ ରୂ େପ ପରିଚାଳନା କରି , ବିେଶଷତଃ
େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ପରିଶ୍ର ମ କରି , େସମାେନ ଦୁଇ ଗୁଣ
ସମାଦର ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଗଣିତ ହୁ ଅ ୁ। 18କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା କେହ,
“େବ ଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁେର ତୁ ି ଦିଅ ନାହିଁ।” ପୁଣି, “କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ
ଆପଣା େବତନର େଯାଗ୍ୟ।” 19 ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ବିନା େକୗଣସି
ପ୍ର ାଚୀନ ବିରୁ େର ଅଭିେଯାଗ ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ। 20 େଯଉଁମାେନ ନିର ର
ପାପ କରିଥାଆି , େସମାନ ୁ ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଅନୁେଯାଗ କର, େଯପରି
ଅନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ େହେବ। 21 ଈଶ୍ବ ର , ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଓ ମେନାନୀତ
ଦୂତମାନ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତୁ େ ପୂବର୍ ଧାରଣା ାରା
ଚାଳିତ ନ େହାଇ ଏହି ସମ ପାଳନ କର, ପୁଣି, ପକ୍ଷପାତଭାବେର େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ
କର ନାହିଁ। 22ହଠାତ୍ କାହାରି ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କର ନାହିଁ, କି ା ଅନ୍ୟମାନ
ପାପର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ;ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖ। 23ଆଉ େକବଳ ଜଳ
ପାନ ନ କରି ତୁ ର େପଟ େରାଗ ଓ ବାର ାର ଅସୁ ତା ସକାେଶ ଅ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ କର। 24 କାହାରି କାହାରି ପାପ ବିଚାର ପୂବର୍ ରୁ , କାହାରି କାହାରି ଅବା ପେର
ପ୍ର କାଶ ପାଏ। 25 େସହି ପ୍ର କାେର ମଧ୍ୟ ସ ମର୍ ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ, ଆଉ ଯାହା
ପ୍ର କାଶିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ତାହା ଗୁ ରଖାଯାଇପାେର ନାହିଁ।

6
1 େଯେତ େଲାକ ଦାସ ରୂ ପ ଜୁଆଳିର ଅଧୀନେର ଅଛି , େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା କ ର୍ ାମାନ ୁ ଯେଥାଚିତ ସ ାନ ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଜାଣ ,ୁ େଯପରି
ଈଶ୍ବ ର ନାମ ଓ ଶିକ୍ଷାର ନି ା ନ ହୁ ଏ। 2ଆଉ େଯଉଁମାନ ରକ ର୍ ାମାେନ ବି ାସୀ,
େସମାେନ େସମାନ ୁ ଭାଇ େବାଲି ଜାଣି ତୁ ନକର ୁ,ବରଂଅଧିକଯ ସହକାେର
େସମାନ ର େସବା କର ୁ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ େସବା ାରା ଉପକାର ପାଆି ,
େସମାେନ ବି ାସୀ ଓ ପି୍ର ୟପାତ୍ର । ଏହି ସମ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପେଦଶ ଦିଅ।

ଭ୍ର ା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧନେଲାଭ
3େକହି ଯଦି ଭି ଶିକ୍ଷା େଦଇଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ହିତଜନକବାକ୍ୟ

ଓ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ ନ କେର, 4 େତେବ େସ ଅସାରଗବର୍ ୀ
ଓ ଅଜ୍ଞାନ, ପୁଣି, ବାଦାନୁବାଦ ଓ ଯୁି ତକର୍ େର ଲି ; େସଥିରୁ ଈଷର୍ ା, ବିବାଦ,
ପରନି ା,ମ ସେ ହ, 5 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତାକୁ ଲାଭରଉପାୟ
େବାଲି ମେନ କରି , ଏପରି ଭ୍ର ମନା ଓ ସତ୍ୟବଜ ତ େଲାକମାନ ର ସବର୍ ଦା
ବିେରାଧଜେନ୍ମ । 6ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା ସେ ାଷଭାବଯୁ େହେଲପ୍ର କୃତେର ବିେଶଷ
ଲାଭଜନକ; 7 କାରଣ ଆେ ମାେନ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣି ନାହଁୁ , ପୁଣି, ଏଠାରୁ କିଛି
େନଇଯାଇନପାରୁ ; 8ଏଣୁଖାଦ୍ୟ,ବ ଥିେଲଆ ମାନ ନିମେ ଯେଥ । 9ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ଧନୀ େହବାକୁ ଇ ା କରି , େସମାେନ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫା େର, ପୁଣି,
ଅେନକପ୍ର କାରଭୁ ଲ୍ ଓକ୍ଷତିଜନକଅଭିଳାଷେରପଡ଼ି ,ଏହିସବୁମନୁଷ୍ୟକୁ ଂସଓ
ବିନାଶରୂ ପ ସାଗରେର ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। 10କାରଣ ଧନେଲାଭ ସମ ମ ତାର ମୂଳ;
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େକହି େକହି େସଥିେର ଆସ େହାଇ ବି ାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ର େହାଇଅଛି ,
ପୁଣି, ବହୁ ଦୁଃଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଦୁଃଖ କରିଅଛି ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ , ବି ାସର ଉ ମ େଯା ା
11 କି ୁ େହଈଶ୍ବ ର େଲାକ,ତୁ େ ଏହି ସମ ଠାରୁ ପଳାୟନକରି ଧାମ କତା,

ଈଶ୍ବ ରପରାୟଣତା, ବି ାସ, େପ୍ର ମ, େଧୖଯର୍ ୍ୟ, ସହି ୁତା ଓ ନମ୍ର ତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।
12 ବି ାସର ଉ ମ ଯୁ େର ପ୍ର ାଣପଣକର, ଅନ ଜୀବନ ଧରି ରଖ; େସଥିପାଇଁ ତ
ତୁ େ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ ଓ ଅେନକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷାତେର ଉ ମ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ।
13 ସମ ଜୀବନଦାତା ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର, ପୁଣି, ପି ୟ ପୀଲାତ ସ ୁଖେର
ଉ ମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷାତେର, ମୁଁ ତୁ କୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି,
14 ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ ଧମର୍ ବିଧି ପାଳନ କରି
ନି ଳ ଓ ଅନି ନୀୟ େହାଇ ରୁ ହ। 15 େସ ପରମଧନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ର ାଟ, େଯ
ରାଜାମାନ ର ରାଜା ଓ ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ , 16 େଯ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ
େଜ଼୍ୟାତିନ ବାସୀ, ଯାହା ୁ େକୗଣସି ମ ର୍ ୍ୟ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ ବା େଦଖି ପାେର
ନାହିଁ, େସ ଉପଯୁ ସମୟେର ତାହା ଦଶର୍ ାଇେବ; ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା
ସ ମ ଓ ପରାକ୍ର ମ ପ୍ର କାଶିତ େହଉ।ଆେମନ୍ । 17 େଯଉଁମାେନ ଏହିକାଳେର ଧନୀ,
େସମାେନ େଯପରି ଅହ ାରୀ ନ େହାଇ ଏବଂ ଅ ାୟୀ ଧନ ଉପେର ନିଭର୍ ର ନ
କରି, ବରଂ ଉପେଭାଗ କରିବା ନିମେ ସମ ବିଷୟ ପ୍ର ଚୁ ର ଭାେବ ଆ ମାନ ୁ
ଦାନ କରି େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର, େସହି ଈଶ୍ବ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି , 18 ପୁଣି, ଅନ୍ୟର
ଉପକାର କରି ସମ ସ ମର୍ େର ଧନୀ ହୁ ଅି ଆଉ ମୁ ହ େର ଓ ଉଦାର
ଭାବେର ଦାନ କରି , ଏଥିନିମେ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ; 19 ଏହି ପ୍ର କାର କେଲ
େସମାେନ ଭାବୀ ଜୀବନ ନିମେ ପ୍ର କୃତ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସ ୟ
କରିେବ, େଯପରି ପ୍ର କୃତ ଜୀବନ ପ୍ର ା ହୁ ଅି । 20 େହ ତୀମଥି, ତୁ ଠାେର ଯାହା
ସମପ ତେହାଇଅଛି,ତାହାରକ୍ଷାକର;ଅସାରବକୁଆପଣଓକଥାକଥାେରଜ୍ଞାନର
ଯୁି ତକର୍ ରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ; 21 େକହି େକହି ତାହା ପାଳନ ନ କରି ବି ାସ ବିଷୟେର
ପଥଭ୍ର େହାଇଅଛି । ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।
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The Second Epistle of Paul the
Apostle to Timothy

ତୀମଥି ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ି ତୀୟ
ପତ୍ର

େଲଖକ
ପାଉଲ େରାମ କାରାଗାରରୁ ମୁକୁଳିବା ପେର ଏବଂ ତାହା ର ଚତୁ ଥର୍ ମିଶନାରୀ

ଯାତ୍ର ା ସମୟ ମଧ୍ୟେର ପତ୍ର ପ୍ର ଥମ ତୀମଥି େଲଖିଥିେଲ, ି ତୀୟ ତୀମଥି େଲଖିବା
ସମୟେର ପାଉଲ ସମ୍ର ାଟ ନିେରା ାରା ପୁଣିଥେର ବ ୀ କରାଯାଇଥିେଲ।
ତାହା ର ପ୍ର ଥମ କାରାଗାର ସମୟେର େସ ନିଜର ଭଡ଼ାଘେର ରହୁ ଥିେଲ (େପ୍ର ରି.
28:30), କି ୁ ବ ର୍ ମାନ େସ ଏକ ଭୂ ଗଭର୍ ବ ୀଶାଳାେର ( ି .ତୀମ. 4:13), ଏକ
ଶିକୁଳି ାରା େଦାଷୀ ଭାବେର ବ ା େହାଇଛି ( ି .ତୀମ. 1:16; 2:9)। ପାଉଲ
ଜ୍ଞାତ ଥିେଲ େଯ ତାହା ର କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହାଇଯାଇଅଛି ଏବଂ ତାହା ର ଜୀବନ
ପ୍ର ାୟ େଶଷ ସୀମାେର ପହି ଆସି ଅଛି।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 66-67 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ି ତୀୟଥର େରାମ କାରାଗାରେର ଥିେଲ େସେତେବେଳ

େସ ନିଜର ପ୍ର ାଣାହୁ ତିକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ି ତୀୟ ତୀମଥି ପୁ କର ପ୍ର ାଥମିକ ପାଠକ ତୀମଥି ଥିେଲ, କି ୁ େସ ମ ଳୀେର

ମଧ୍ୟ ପତ୍ର କୁ ପାଠ କରିଥିେଲ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ତୀମଥି ୁ େଶଷ ଉ ାହ େଦବାକୁ ଏବଂ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ ପାଉଲ ପ୍ର ଦାନ

କରିଥିେଲ େସହି କାଯର୍ ୍ୟକୁ ସାହସର ସହିତ ( ି .ତୀମ. 1:3-14), େକ ି ତ ( ି .ତୀମ.
2:1-26), ଏବଂ ଦୀଘର୍ ସହି ୁ ( ି .ତୀମ. 3:14-17; 4:1-8) େହାଇ ଆଗକୁ େନବା
ନିମେ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଏକ ବି େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଦାୟି

ରୂ ପେରଖା
1. େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ େପ୍ର ରଣା — 1:1-18
2. େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ଆଦଶର୍ — 2:1-26
3. ଭୁ ଲ୍ ଶିକ୍ଷା ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ — 3:1-17
4. ଉ ାହ ଏବଂ ଆଶୀବର୍ ାଦ — 4:1-22

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା ଜୀବନ ସ ୀୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଅନୁସାେର

ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ାରା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, 2 ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର ତୀମଥି ନିକଟକୁ
ପତ୍ର ; ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ, ଦୟା ଓ ଶାି
ତୁ ପ୍ର ତି େହଉ।
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ତୀମଥି ୁ ଉ ାହ ପ୍ର ଦାନ
3 ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ମତ ଅନୁସାେର ଶୁ ବିେବକେର ମୁଁ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ର

ଉପାସନା କେର, ଦିନରାତି େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ସବର୍ ଦା ତୁ ର ନାମ ରଣ
କରି ମୁଁ ତାହା ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥାଏ; 4 ମୁଁ େଯପରି ଆନ େର ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ତୁ ର େଲାତକ ରଣ କରି ତୁ କୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଏକା ଇ ା
କରୁ ଅଛି; 5କାରଣ େଯଉଁ ନି ପଟ ବି ାସତୁ ର େଜେଜମା େଲାୟି ଓତୁ ରମାଆ
ଇଉନୀକୀ ଠାେର ଥିଲା, ପୁଣି,ତୁ ଠାେରମଧ୍ୟ ଅଛି େବାଲି େମାହର ଦୃଢ଼ ବି ାସ,
ତୁ ର େସହି ନି ପଟ ବି ାସ ବିଷୟେର ମୁଁ ଖବର ପାଇଅଛି। 6 ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ
ତୁ କୁ ରଣ କରାଉଅଛି େଯ, ତୁ ଠାେର ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ଅଛି,
ତାହା ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ଳିତ କର। 7 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ ଭୟର ଆ ା େଦଇ
ନାହାି , ମାତ୍ର ଶି , େପ୍ର ମ ଓ ସୁବୁ ି ର ଆ ା େଦଇଅଛି ।

8 ଅତଏବ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ କିଅବା ତାହା
ନିମେ ବ ୀ େଯ ମୁଁ, େମା ବିଷୟେର ଲି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଶି
ଅନୁସାେର ସୁସମାଚାର ନିମେ େମା ସହିତ େକ୍ଲ ଶ ସହ୍ୟ କର; 9 େସ ଆ ମାନ ୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କରିଅଛି ଓ ପବିତ୍ର ଆ ାନେର ଆ ାନ କରିଅଛି ; ଆ ମାନ କମର୍
ଅନୁସାେର େସ ତାହା କରି ନାହାି , ମାତ୍ର ତାହା ନିଜ ସଂକ ଓ ଅନୁଗ୍ର ହ
ଅନୁସାେର କରିଅଛି ; େସହି ଅନୁଗ୍ର ହ ଜଗତର ସୃି ପୂେବର୍ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର
ଆ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 10 କି ୁ ଏେବ ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର
ଆଗମନ େହବା ାରା ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି; େସ ମୃତୁ ୍ୟକୁ େଲାପ କରିଅଛି , ପୁଣି,
ସୁସମାଚାର ାରା ଜୀବନ ଓ ଅମରତାକୁ ଆେଲାକେର ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ; 11 େସହି
ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜେଣ ପ୍ର ଚାରକ, େପ୍ର ରିତ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂ େପ ନିଯୁ େହାଇଅଛି।
12 ଏହି କାରଣ େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛି; ତଥାପି ମୁଁ ଲି ତ
ନୁେହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଠାେର ବି ାସ କରିଅଛି, ତାହା ୁ ଜାେଣ, ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା
ହାତେର ଯାହା ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି, ତାହା ମହାଦିନ* ପଯର୍ ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ େସ
େଯ ସମଥର୍ ଅଟି , ଏହା ଦୃଢ଼ରୂ େପ ବି ାସ କରୁ ଅଛି। 13 େମାʼଠାରୁ େଯଉଁ ସବୁ
ହିତଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସ ୀୟ ବି ାସ ଓ େପ୍ର ମେର ତାହା
ଆଦଶର୍ ରୂ େପ ଧରି ରଖ। 14 ତୁ ହ େର ସମପ ତ େଯଉଁ ଉ ମ ବିଷୟ, ତାହା
ଆ ମାନ ଠାେର ବାସ କରୁ ଥିବା ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ସୁରକ୍ଷା କର, 15 ଏସି ଆ
ଅ ଳର ସମ େଲାକ େଯ େମା ପ୍ର ତି ବିମୁଖ େହାଇଅଛି , ଏହା ତୁ େ ଜାଣ;
ଫୁେଗଲଓହମର୍ େଗନା େସମାନ ମଧ୍ୟେରଅ ଗର୍ ତ। 16ଅନୀସି ଫର ପରିବାରକୁ
ପ୍ର ଭୁ ଦୟା କର ୁ, କାରଣ େସ ବାର ାର େମାେତ ସା ନା େଦଇଅଛି , ପୁଣି,
େମାହର ବ ୀ ଅବ ା ପାଇଁ ଲି ତ େହାଇ ନାହାି , 17ବରଂ େସ େରାମ ସହରେର
ଥିବା ସମୟେର େମାେତଯ ସହକାେରଅେନ୍ଵ ଷଣକରି େମା ସହିତ ସାକ୍ଷାତକେଲ,
18ମହାଦିନେର େସ େଯପରି ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଦୟା ପ୍ର ା ହୁ ଅି , ଏହା ପ୍ର ଭୁ ତାହା ପ୍ର ତି
ଅନୁଗ୍ର ହକର ୁ,ଆଉଏଫିସେର େସ କିପରି ଅେନକ େସବା କରିଅଛି ,ତାହା ତୁ େ
ଉ ମ ରୂ େପ ଜାଣିଅଛ।

2
ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଉ ମ େଯା ା

* 1:12 ମହାଦିନ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିଚାର ଦିନ
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1ଅତଏବ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ପ୍ର ଦ ଅନୁଗ୍ର ହେର ବଳବାନ ହୁ ଅ,
2 ଆଉ ଅେନକ ସାକ୍ଷୀମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ େମାʼଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ,
େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ସମଥର୍ , ଏପରି ବି େଲାକମାନ
ନିକଟେର େସହିସବୁ ଅପର୍ ଣ କର। 3 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ର ଜେଣ ଉ ମ େଯା ା ପରି
େମା ସହିତ େକ୍ଲ ଶ ସହ୍ୟ କର। 4େକୗଣସି େଲାକ େସୖନ୍ୟକାଯର୍ ୍ୟ କରି ସଂସାରରଅନ୍ୟ
କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଜକୁ ଆବ କେର ନାହିଁ, େଯପରି େସୖନ୍ୟପଦେର ନିେଯାଗକ ର୍ ା ୁ
େସ ସ ୁ କରିପାେର। 5ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜେଣ େଲାକ େଖଳେରଭାଗ ନିଏ, େସ
ନିୟମ ଅନୁସାେର ତାହା ନ କେଲ ମୁକୁଟ ପାଏ ନାହିଁ। 6 େଯଉଁ କୃଷକ ପରିଶ୍ର ମ
କେର, େସ ପ୍ର ଥେମ ଫଳର ଅଂଶ ପାଇବା ଉଚିତ। 7 ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି, ତାହା
ଚି ା କର; ପ୍ର ଭୁ ସମ ବିଷୟେର ତୁ କୁ ବୁ ି େଦେବ। 8 େମା ାରା ପ୍ର ଚାରିତ
ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି ତ ଓ ଦାଉଦ ର ବଂଶଜାତ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ୁ ରଣ କର। 9 େସହି ସୁସମାଚାର ନିମେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ପରି ବ ାଯିବା
ପଯର୍ ୍ୟ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରୁ ଅଛି; କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଆବ ନୁେହଁ। 10 ଅତଏବ,
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି ଅନ େଗୗରବ ସହିତ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଦ
ପରିତ୍ର ାଣ ପାଆି , ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସମାନ ନିମେ ସମ ବିଷୟ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ
କରୁ ଅଛି। 11ଏହି ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ,
ଯଦି ତାହା ସହିତ ମରିଅଛୁ,

େତେବ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ବା;
12ଯଦି ଆେ ମାେନ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ ,

େତେବ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା;
ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଅ ୀକାର କରୁ ,

େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ଅ ୀକାର କରିେବ;
13 େଯେବ ଆେ ମାେନ, ଅବି େହଉ,

େତେବ ସୁ ା େସ ସବର୍ ଦା ବି ,
କାରଣ େସ ଆପଣାକୁ ଅ ୀକାର କରିପାରି ନାହିଁ।

ଏକ ପରୀକ୍ଷାସି କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ
14ଏହି ସମ କଥା ରଣ କରାଇ େଶ୍ର ାତାମାନ ର ଅହିତକର ଓ ବିନାଶଜନକ

ବାଦାନୁବାଦ ନ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଆେଦଶ
ଦିଅ। 15 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ବ୍ୟବହାର କରି, େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ଲ ା
େବାଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ, ତାହାର ପରି ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ଆପଣାକୁ
ପରୀକ୍ଷାସି େଦଖାଇବାକୁ ଯ କର। 16 କି ୁ ଅସାର କଥାବା ର୍ ାରୁ ଦୂରେର ରୁ ହ;
କାରଣ େଯଉଁମାେନ େସଥିେର ଲି େହେବ, େସମାେନ ଅଧମର୍ େର ଅଧିକ ବୃି
ପାଇେବ, 17ଆଉ େସମାନ ର କଥା ପଚା ଘା ପରି ଖାଇଯିବ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ହୁ ମନାୟ ଓ ଫିଲୀତ ଅନ୍ୟତମ; 18 େସମାେନ ପୁନରୁ ାନ େହାଇଗଲାଣି େବାଲି
କହି ସତ୍ୟଭ୍ର େହାଇଅଛି , ପୁଣି, େକେତକ ର ବି ାସ ଓଲଟାଇ ପକାଉଅଛି ।
19ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ାପିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭି ି ମୂଳ ଅଟଳ ରହିଅଛି, ଆଉ ତହିଁ ଉପେର
ଏହା ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇଅଛି, ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଜାଣି , ଆଉ, େଯ େକହି
ପ୍ର ଭୁ ର ନାମ ଧେର, େସ ଅଧମର୍ ରୁ ଦୂରେର ରହୁ । 20 େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘେର େଯ
େକବଳ ସୁନା ଓ ରୂ ପାର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର କାଠ ଓ ମାଟିର ପାତ୍ର
ମଧ୍ୟ ଥାଏ; େକେତକ ସମାଦର ଓ େକେତକ ଅନାଦର ନିମେ ଥାଏ। 21ଅତଏବ,
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ଯଦି େକହି େସହି ସମ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଶୁଚି ରେଖ, ତାହାେହେଲ େସ ପବିତ୍ର ୀକୃତ,
କ ର୍ ା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁ , ପୁଣି, ସମ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ପ୍ର ୁତ,
ଏପରି ଏକ ସମାଦରର ପାତ୍ର େହବ। 22 କି ୁ ତୁ େ େଯୗବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ
ପଳାୟନ କରି, େଯଉଁମାେନ ଶୁଚି ହୃ ଦୟେର ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ,
େସମାନ ସହିତ ଧାମ କତା, ବି ାସ, େପ୍ର ମ ଓ ଶାି ର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ। 23ଅଜ୍ଞାନୀ
ଓ ମୂଖର୍ ମାନ ର ଯୁି ତକର୍ େଯ ବିେରାଧଜନ୍ମ ାଏ,ଏହା ଜାଣି େସହିସବୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କର।
24 ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ ବିେରାଧ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମ ପ୍ର ତି େକାମଳ,
ଶିକ୍ଷା େଦବାେର ନିପୁଣ ଓ ସହି ୁ େହବା ଏବଂ ବିେରାଧ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ମୃଦୁ
ଭାବେର ଉପେଦଶ େଦବା ଉଚିତ; 25 ତାହାେହେଲ େକଜାଣି ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ୁ
ସତ୍ୟ ସ େର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନରୂ ପ ବର େଦେବ, 26ଆଉ,
େଯଉଁ ଶୟତାନ େସମାନ ୁ ତାହାର ଇ ା ସାଧନ କରିବା ନିମେ ବ ୀ କରିଅଛି,
ସେଚତନ େହାଇ ତାହାର ଫା ରୁ ମୁ େହେବ।

3
େଶଷକାଳେର ଅଧାମ କତା

1 କି ୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ େଯ, େଶଷକାଳେର ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପି ତ େହବ;
2 କାରଣ େଲାକମାେନ ଆ ପି୍ର ୟ, ଧନେଲାଭୀ, ଆ ଗବର୍ ୀ, ଅହ ାରୀ, ନି କ,
ପିତାମାତା ର ଅବାଧ୍ୟ, 3 ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର , େ ହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନପି୍ର ୟ,
ଅପବାଦକ, ଅଜିେତ ି ୟ, ପ୍ର ଚ , ଉ ମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, 4 ବି ାସଘାତକ,
ଦୁଃସାହସୀ, ଦାି କ େହେବ ଓ ଈଶ୍ବ ରପି୍ର ୟ ନ େହାଇ ବରଂ ବିଳାସ-ପି୍ର ୟ େହେବ;
5 େସମାେନ ଭି ର େବଶ ଧରି , କି ୁ େସଥିର ଶି କୁ ଅ ୀକାର କରି ; ଏପରି
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଅ ର ହୁ ଅ। 6କାରଣ ଏମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େଲାକ ଅଛି ,
େଯଉଁମାେନ ଘେର ଘେର ପଶି ପାପେର ଭାରାକ୍ର ା ଓ ବିଭି କୁଅଭିଳାଷେର
ଚାଳିତ ନିେବର୍ ାଧ ୀମାନ ୁ ଆପଣାର ବଶବ ର୍ ୀ କରି ; 7 ଏହି ୀେଲାକମାେନ
ସବର୍ ଦା ଶିକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମଥର୍ ହୁ ଅି ନାହିଁ।
8ଆଉ େଯପରି ଯି ସ୍ ଓ ଯ ୍ରୀସ୍ େମାଶା ର ପ୍ର ତିେରାଧ କରିଥିେଲ, େସହିପରି
ଏହି ପୁରୁ ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ର ତିେରାଧ କରି , ଏମାେନ ମନେର ଭ୍ର େହାଇ
ବି ାସ ସ େର ପ୍ର ମାଣସି ନୁହଁି । 9 କି ୁ େସମାେନ*ଆଉଅଧିକଆଗକୁ ଯିେବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସହି ଦୁଇ ଜଣ ର ମୂଖର୍ ତା େଯପରି ପ୍ର କାଶ ପାଇଥିଲା, େସହିପରି
ଏମାନ ର ମଧ୍ୟ ସମ ନିକଟେର ଜଣାପଡ଼ିବ।

ସମ ଶା ଈଶ୍ବ ର ନି ସି ତ
10 କି ୁ ତୁ େ େମାହର ଶିକ୍ଷା, ଆଚାର-ବ୍ୟବହାର, ସ , ବି ାସ, ସହି ୁତା,

େପ୍ର ମ, େଧୖଯର୍ ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଓ ଦୁଃଖେଭାଗର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ। 11ଆି ୟଖିଆ,
ଇକନୀୟ ଓ ଲୁ ା ସହରମାନ େର େମାʼ ପ୍ର ତି େସହିପରି ତାଡ଼ନା ଘଟିଥିଲା;
ମୁଁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଉ ପ୍ର ଭୁ େମାେତ େସସବୁରୁ ଉ ାର କରିଥିେଲ।
12ପ୍ର କୃତେର େଯଉଁମାେନ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାେର ଧାମ କ ଜୀବନଯାପନ
କରିବାକୁ ଇ ା କରି , େସମାେନ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରିେବ। 13 କି ୁ ଦୁ େଲାେକ
ଓ ଠକ େଲାକମାେନ ଭ୍ର ାି ଜନ୍ମ ାଇ ଓ ଭ୍ର ା େହାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁ େହାଇ
ଉଠିେବ। 14 କି ୁ ତୁ େ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ ଆଉ େଯ ସମ ବିଷୟେର

* 3:9 େସମାେନ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯି ସ୍ ଓ ଯ ୍ରୀସ୍
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ନିି ତ ବି ାସ କରିଅଛ, େସସବୁେର ି ର େହାଇ ରହିଥାଅ, କାରଣ ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ,
େକଉଁମାନ ଠାରୁ େସହିସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; 15 ପୁଣି, େଯଉଁ ଧମର୍ ଶା ଖ୍ର ୀ
ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ାସ ାରା ତୁ କୁ ପରିତ୍ର ାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ େଦବାକୁ ସମଥର୍ , ତାହା
ତୁ େ ବାଲ୍ୟ କାଳଠାରୁ ଜାଣିଅଛ। 16 ସମ ଶା ଈଶ୍ବ ର ନି ସି ତ ଲିଖିତ ଏବଂ
ଶିକ୍ଷା, ଅନୁେଯାଗ, ସଂେଶାଧନ ଓ ଧାମ କତା ସ ୀୟ ଶାସନ ନିମେ ଉପକାରୀ,
17 େଯପରି ଈଶ୍ବ ର େଲାକ ସି େହାଇ ସମ ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସୁସି ତ
ହୁ ଏ।

4
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାରେର ଉଦ୍ େଯାଗ

1 ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷାତେର, ଆଉ େଯଉଁ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟ ର
ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ପୁଣି ତାହା ପୁନରାଗମନ ଓ
ରାଜ୍ୟର ଶପଥ େଦଇ ତୁ କୁ ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି, 2 ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର,
ସମୟେର କି ଅସମୟେର େସଥିେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ହୁ ଅ, ପୂ ର୍ ସହି ୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ଅନୁେଯାଗ କର, ପୁଣି, ଧମକ ଓ ଉ ାହଦାନ କର। 3କାରଣ ସମୟଆସି ବ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହି ପାରିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶତିମଧୁର
କଥାେର ସ ୁ େହାଇ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର ନିଜ ନିଜ ନିମେ ଅେନକ
ଶିକ୍ଷକ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ, 4 ପୁଣି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ନ େଦଇ କି ତ କାହାଣୀ
ପ୍ର ତି ମନ େଦେବ। 5 କି ୁ ତୁ େ ସମ ବିଷୟେର ସେଚତନ ହୁ ଅ, େକ୍ଲ ଶ ସହ୍ୟ
କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କର, କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁ େସବାର କାଯର୍ ୍ୟ ସଫଳ
କର। 6 କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ଆହୂ ତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, େମାହର
ମହାପ୍ର ୟାଣର ସମୟ ଉପି ତ। 7 ମୁଁ ଉ ମ ଯୁ େର ପ୍ର ାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂ ପିତ
ପଥର େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ େଦୗଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବି ାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି; 8 ବ ର୍ ମାନ େମା
ନିମେ ଧାମ କତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା େସହି ମହାଦିନେର ନ୍ୟାୟବାନ୍
ବିଚାରକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ େମାେତ େଦେବ, ପୁଣି, େକବଳ େମାେତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯେତ
େଲାକ ତାହା ଆଗମନକୁ ଆଗ୍ର ହେର ଅେପକ୍ଷା କରି , େସ ସମ ୁ େଦେବ।

ବ୍ୟି ଗତ ନିେ ର୍ ଶ
9 ଶୀଘ୍ର େମା ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ େଚ ା କର; 10 କାରଣ ଦୀମା ଏହି ବ ର୍ ମାନ

ସଂସାରକୁ େପ୍ର ମ କରି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ େଥସଲନୀକୀ ସହରକୁ
ଯାଇଅଛି େକ୍ର ସ୍ େକନସ୍ ଗାଲାତୀୟ ଅ ଳକୁ ଓ ତୀତସ ଦ ତିଆ ଅ ଳକୁ
ଯାଇଅଛି । 11େକବଳ ଲୂକ େମା ସହିତ ଅଛି ।ମାକର୍ ୁ ତୁ ସ େର େନଇଆସ,
କାରଣ େମାହର େସବା ନିମେ େସ ଉପକାରୀ। 12 ତୁ ଖିକ ୁ ମୁଁ ଏଫିସକୁ
ପଠାଇଅଛି। 13 େତ୍ର ାୟା ସହରେର କାପର୍ ପାଖେର ମୁଁ େଯଉଁ ଉ ରୀୟ ବ
ଛାଡ଼ି ଆସି ଅଛି, ତୁ େ ଆସି ବା ସମୟେର ତାହା ଏବଂ ପୁ କଗୁଡ଼ିକ, ବିେଶଷତଃ
ଚମର୍ ପୁ କଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବ। 14 କଂସାରି ଆେଲକ୍ ଜା ର େମାହର ବହୁ ତ ଅନି
କରିଅଛି; ପ୍ର ଭୁ ତାହାର କମର୍ ଅନୁସାେର ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ; 15ତୁ େ ମଧ୍ୟ
ତାହାଠାରୁ ସାବଧାନ ଥାଅ, କାରଣ େସ ଆ ମାନ ବାକ୍ୟର େଘାର ପ୍ର ତିେରାଧ
କରିଥିଲା। 16 େମାହର ବିଚାରର ପ୍ର ଥମ ଶୁଣାଣି େବେଳ େକହି େମାହର ସପକ୍ଷ
େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ; ଏହା େସମାନ
ବିରୁ େର ଗଣିତ ନ େହଉ। 17 କି ୁ ପ୍ର ଭୁ େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ େମାେତ ବଳବାନ୍



୨ ତୀମଥି 4:18 420 ୨ ତୀମଥି 4:22

କେଲ, ପୁଣି, ମୁଁ ସି ଂହ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି, େଯପରି େମା ାରା ସୁସମାଚାର ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇପାେର ଓ ଅଣଯିହୁ ଦୀ ସମେ ତାହା ଶୁଣି ପାରି ; 18 ପ୍ର ଭୁ
େମାେତ ସମ ମ କମର୍ ରୁ ଉ ାର କରିେବ ଏବଂ େମାେତ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣା
ଗର୍ ୀୟ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରାଇେବ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର ମହିମା େହଉ,
ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
19 ପ୍ର ୀ ା* ଓ ଆି ଲା ପୁଣି, ଅନୀସି ଫର ପରିବାରକୁ େମାହର ନମ ାର

ଜଣାଅ। 20 ଏରା କରି ସହରେର ରହିଅଛି , କି ୁ ତ୍ର ଫିମ ପୀଡ଼ିତ େହବାରୁ
ମୁଁ ତାହା ୁ ମୀଲୀତ ସହରେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସି ଅଛି। 21 ତୁ େ ଶୀତକାଳ ପୂବର୍ ରୁ
ଆସି ବାକୁ େଚ ା କର। ଇଉବୁଲ୍, ପୁେଦନସ୍, ଲିନ େକ୍ଲ ୗଦିୟା ଓ ଭାଇମାେନ
ସମେ ତୁ କୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 22ପ୍ର ଭୁ ତୁ ଆ ାର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ।ୁ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ବ ର୍ୁ ।

* 4:19 ପ୍ର ୀ ା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ୀ ୀ ା
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The Epistle of Paul to Titus
ତୀତସ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ର ପତ୍ର
େଲଖକ
ତୀତସ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େର, ପାଉଲ ନିଜକୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ େବାଲି

ପ୍ର କାଶ କରି (ତୀତ. 1:1)। ତୀତସ ସହିତ ପାଉଲ ସ କର୍ ର ଉ ି
ରହସ୍ୟମୟ ଅେଟ, ହୁ ଏତ ପାଉଲ େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର େସ ପରିବ ର୍ ନ େହାଇଥିେବ,
ଯାହା ୁ ପାଉଲ ବି ାସେରେମାରସତ୍ୟସ ାନ େବାଲିପ୍ର କାଶକରି (ତୀତ. 1:4)।
ପାଉଲ ଭାେବ ତୀତସ ୁ ନିଜର ଏକ ବୁ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବାେର
ଏକ ସହକମର୍ ୀ େବାଲି ସେ ାଧନ କରି, ତୀତସ ୁ ଅନ୍ୟମାନ ନିମେ ତାହା ର
େ ହ, ଆ ରିକତା ଏବଂ ସା ନା େଦବା େହତୁ ପ୍ର ଶଂସା କରି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 63-65 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ େରାମର ତାହା ର ପ୍ର ଥମ କାରାବାସରୁ ମୁକୁଳିଲା ପେର ଏହି

ପତ୍ର ନୀକପଲିରୁ ତୀତସ ନିକଟକୁ େଲଖିଥିେଲ, ଏଫିସୀୟେର ପାଉଲ ତୀମଥି ୁ
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ନିମେ ଛାଡ଼ି େସ ତୀତସ ସହ କ୍ର ୀତୀ ଦ୍ବ ୀପକୁ ଆସି ଥିେଲ।

ପ୍ର ାପକ
ତୀତସ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ ଯିଏ ତାହା ର ସହକମର୍ ୀ ଏବଂ

ବି ାସେର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଏବଂ େସ କ୍ର ୀତୀ ୀପେର ଥିେଲ।
ଉେ ଶ୍ୟ
କ୍ର ୀତୀ ୀପେର ଥିବା ମ ଳୀେର ଯୁବକମାନ ଅଭାବକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଏବଂ

େସଠାେର ଥିବା ବ୍ୟବ ାର ଅଭାବକୁ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଅନୁଶାସନ
ବିହିନ ଆଚରଣ ସୁଧାରିବାକୁ େସମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମେ (1) ନୂତନ
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ନିଯୁି ଏବଂ (2) ଅବି ାସୀମାନ ନିକଟେର ଏକ ଉ ମ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବାକୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ ପାଉଲ ତୀତସ ୁ ଉପେଦଶ େଦବା ନିମେ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଆଚରଣର ଏକ ପିୁ କା

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-4
2. ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିଯୁି — 1:5-16
3. ବିଭି ବୟସର େଲାକ ବିଷୟେର ଉପେଦଶ — 2:1-3:11
4. େଶଷ ମ ବ୍ୟ — 3:12-15

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଈଶ୍ବ ର ଦାସ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ, ବି ାସର

ସହଭାଗିତା ଅନୁସାେରଯଥାଥର୍ ପୁତ୍ର ତୀତସ ନିକଟକୁ ପତ୍ର , 2ଈଶ୍ବ ର ମେନାନୀତ
େଲାକମାେନ ଅନ ଜୀବନର ଭରସା ପ୍ର ା େହାଇ, େଯପରି ବି ାସ ଓ ଭି ସହିତ
ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେର ବୃି ପାଆି , ଏଥିନିମେ ମୁଁ େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି; 3 େସହି ଅନ
ଜୀବନସତ୍ୟଈଶ୍ବ ର,ଅନାଦିକାଳ ପୂେବର୍ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଯଥା ସମୟେରଆପଣାବାକ୍ୟ
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ପ୍ର ଚାର ାରା ପ୍ର କାଶ କେଲ; େସହି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବାର ଭାର ଆ ମାନ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାʼ ଠାେର ସମପ ତ େହାଇଅଛି। 4 ପିତା
ଈଶ୍ବ ର ଓ ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି େହଉ।

ପ୍ର ାଚୀନ ପଦର େଯାଗ୍ୟତା
5 େମାହର ଆେଦଶାନୁସାେର ଅସ ୂ ର୍ କାଯର୍ ୍ୟସବୁ ସ ୂ ର୍ କରିବାକୁ ପୁଣି,

ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରେର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ନିଯୁ କରିବାକୁ ମୁଁ କ୍ର ୀତୀେର ତୁ କୁ ଛାଡ଼ି
ଆସି ଲି; 6 େଯଉଁ ବ୍ୟି ନିେ ର୍ ାଷ ଓ ଏକ ୀର ାମୀ, ଯାହା ସ ାନମାେନ
ବି ାସୀ ଅଟି ଓ କଦାଚରଣ କି ା ଅବାଧ୍ୟ ନୁହଁି , ତାହା ୁ ନିଯୁ କର। 7କାରଣ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଈଶ୍ବ ର େବବ ର୍ ା ରୂ େପ ନିେ ର୍ ାଷ େହବା ଆବଶ୍ୟକ; େସ େ ାଚାରୀ
କି ଆଶୁେକ୍ର ାଧୀ କି ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ-ପି୍ର ୟ କି କିୁ ତ ଧନେଲାଭର ଅଭିଳାଷୀ
ନ େହାଇ ଅ◌ାତିଥ୍ୟପି୍ର ୟ, 8ଉ ମ ବିଷୟର ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁ ି , ନ୍ୟାୟ-ପରାୟଣ,
ସାଧୁ ଓ ମିତାଚାରୀ େହଉ ,ୁ 9 ପୁଣି, େଯପରି େସ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଉ ାହ
େଦବାକୁ ଓ ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ
ପ୍ର ା ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ ଭାବେର ଧର ।ୁ 10 କାରଣ
ଅେନେକ ଅବାଧ୍ୟ େଲାକ, ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ର ବ କ ଅଛି , ବିେଶଷେର
ସୁ ତ ପ୍ର ା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି ; 11 େସମାନ ର ମୁଖ ବ କରିବାର
ଆବଶ୍ୟକ। େସମାେନ କିୁ ତ ଧନଲାଭ ନିମେ ଅନୁପଯୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ େଗାଟିଏ
େଗାଟିଏ ପରିବାରକୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପଥଭ୍ର କରି । 12 େସମାନ ର ଜେଣ
ଜାତୀୟ ଭାବବାଦୀ କହିଅଛି , କ୍ର ୀତୀବାସୀମାେନ ସବର୍ ଦା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ହିଂସକ
ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଅଳସୁଆ େପଟୁ କ ଅଟି । 13 ଏହି ଉି ଟି ସତ୍ୟ। ଏଣୁ େସମାେନ
େଯପରି ଯିହୁ ଦୀମାନ କି ତ ଗ ପୁଣି, ସତ୍ୟରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥିବା େଲାକମାନ
ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ ବି ାସେର ସବଳ ହୁ ଅି , 14 ଏଥିପାଇଁ
େସମାନ ୁ ଦୃଢ ରୂ େପ ଅନୁେଯାଗ କର। 15 ଶୁଚି େଲାକମାନ ନିମେ ସମ ହିଁ
ଶୁଚି; କି ୁ କଳୁଷିତ ଓ ଅବି ାସୀମାନ ନିମେ େକୗଣସି ବିଷୟ ଶୁଚି ନୁେହଁ। ବରଂ
େସମାନ ମନ ଓ ବିେବକ ଉଭୟ ହିଁ କଳୁଷିତ। 16 େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାଣି
େବାଲି ୀକାରକରି , କି ୁ େସମାେନଆପଣା କମର୍ ାରା ତାହା ୁ ଅସ୍ବ ୀକାରକରି ;
େସମାେନ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ପୁଣି, ସମ ସ ମର୍ ର ଅେଯାଗ୍ୟ।

2
ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା

1 କି ୁ ତୁ େ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁ କଥା କୁହ। 2 ବୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
ମିତେଭାଗୀ, ଗ ୀର, ସୁବୁ ି ପୁଣି, ବି ାସ, େପ୍ର ମ ଓ ସହି ୁତାେର ସବଳ େହବାକୁ,
3 ପୁଣି, ବୃ ୀମାନ ୁ େସହିପରି ପରନି ୁ କା ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ଆସ ା ନ େହାଇ
ଶୁ ାଚାରିଣୀ େହବାକୁ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଅନୁେରାଧ କର; 4 ଈ ର ବାକ୍ୟ
େଯପରି ନି ି ତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ େସମାେନ ଯୁବତୀମାନ ୁ ପତିବ୍ର ତା,

5 ସ ାନବ ଳା, ଆ ସଂଯମୀ, ସତୀ, ସୁଗୃହିଣୀ, ସୁଶୀଳା ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ାମୀର ବଶୀଭୂ ତା େହବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ୁ।
6 େସହିପରି ଯୁବକମାନ ୁ ସବର୍ ବିଷୟେର ସୁବୁ ି େହବା ପାଇଁ ଉ ାହ ଦିଅ;

7ତୁ େ ନିେଜ ଆପଣା ଆଚରଣେର ସ ମର୍ ର ଆଦଶର୍ େଦଖାଅ, ଶିକ୍ଷାେର ନି ପଟ
ଓ ଗଭୀର ଭାବ ଏବଂ ହିତଜନକ ଅଖ ନୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ର କାଶ କର, 8 େଯପରି
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ବିପକ୍ଷ େଲାକ*, ଆ ମାନ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମ କଥା କହି ନ ପାରି ଲି ତ
େହବ। 9 ଦାସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ାମାନ ର
ବଶୀଭୂ ତ େହାଇ ରୁ ହ ୁ, ସମ ବିଷୟେର େସମାନ ର ସେ ାଷଭାଜନ ହୁ ଅ ୁ,
10 ପ୍ର ତିବାଦ ନ କର ୁ, କିଛି ହିଁ େଚାରି ନ କରି ବରଂ ସ ୂ ର୍ ବି ତା ପ୍ର କାଶ
କର ୁ, େଯପରି େସମାେନ ସବୁ ବିଷୟେର ଅ◌ା ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର
ଶିକ୍ଷାର ଅଳ ାର ରୂ ପ ହୁ ଅି । 11 କାରଣ ସମ ମାନବର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି, 12 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ଓ
ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ବ ର୍ ମାନ ଯୁଗେର ସୁବୁ ି , ଧାମ କ
ଓ ଭ ଭାବେର ଜୀବନଯାପନ କରୁ , 13 ଆଉ େସହି ଆନ ଦାୟକ ଭରସା
ପୁଣି, ଆ ମାନ ମହାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େଗୗରବର ପ୍ର କାଶ
ଅେପକ୍ଷାେର ରହୁ , ଏଥିନିମେ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛି। 14 େସହି ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ଆ ମାନ ୁ
ସମ ଅଧମର୍ ରୁ ମୁ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମେ ସ ମର୍ େର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ନିଜ
େଲାକ ରୂ େପ ଶୁ କରିବାକୁ ଆ ମାନ ନିମେ ଆପଣାକୁ େଦେଲ। 15 ଏହି
ସମ କଥା କହି ପୂ ର୍ କ୍ଷମତା ସହ ଉ ାହ ଦିଅ ଓ ଅନୁେଯାଗ କର। େକହି ତୁ କୁ
ତୁ ନ କରୁ ।

3
ସମ ସ ମର୍ ନିମେ ପ୍ର ୁତି

1 ଶାସନକ ର୍ ା ଏବଂ ତାହାର ଅଧିକାରୀମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ଓ ବାଧ୍ୟ େହବାକୁ
ପୁଣି, ସମ ପ୍ର କାର ସ ମର୍ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ୁତ େହବାକୁ, 2 କାହାରି ନି ା
ନ କରିବାକୁ, କାହାରି ବିେରାଧୀ ନ େହବାକୁ, ମୃଦୁଶୀଳ େହବାକୁ ପୁଣି, ସମ
େଲାକ ପ୍ର ତି ସବର୍ ପ୍ର କାେର େକାମଳଭାବ େଦଖାଇବାକୁ େସମାନ ୁ ରଣକରାଅ।
3 କାରଣ ପୂେବର୍ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ନିେବର୍ ାଧ, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ର ା ପୁଣି, ନାନା ପ୍ର କାର
କୁଅଭିଳାଷ ଓ ସୁଖେଭାଗର ଦାସ ଥିଲୁ, ହିଂସା ଓ ଈଷର୍ ାେର କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁ ଥିଲୁ,
ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର େହାଇ ପର ରକୁ ଘୃଣା କରୁ ଥିଲୁ। 4 କି ୁ େଯେତେବେଳ
ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ଦୟା ଓ ମାନବଜାତି ପ୍ର ତି ତାହା େପ୍ର ମ
ପ୍ର କାଶିତ େହଲା, 5 େସେତେବେଳ େସ ଆ ମାନ କୃତ ଧମର୍ କମର୍ ସକାେଶ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାେର ନୂତନ ଜନ୍ମ ର ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା
ନୂତନୀକରଣ ାରା ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିଅଛି ; 6 େସହି ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ େସ
ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ଆ ମାନ ଉପେର
ଢାଳି େଦେଲ, 7େଯପରିଆେ ମାେନ ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେର ଧାମ କଗଣିତ େହାଇ
ଭରସାନୁସାେର ଅନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବୁ। 8 ଏହି କଥା ବି ାସ୍ୟ, ଆଉ
େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସକାରୀମାେନ ସମ ସ ମର୍ େର ପ୍ର ବୃ ରହିବାକୁ
ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ଦୃଢ ରୂ େପ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ
େବାଲି େମାହର ଇ ା। ଏହି ସମ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପକ୍ଷେର ଉ ମ ଓ
ହିତଜନକ। 9 କି ୁ ବିତ ା ବାଦାନୁବାଦ, ବଂଶାବଳୀ, ବିେରାଧ ଓ େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ବିଷୟକ ବାଗ୍ ଯୁ ରୁ ଅ ର ହୁ ଅ, କାରଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷତିଜନକ ଓ ଅସାର। 10 େଯଉଁ
େଲାକ ଭ୍ର ା ଶିକ୍ଷା ାରା ବିଭାଜନ କରିବାକୁ େଚ ା କରି , ତାହାକୁ ଥେର, ଦୁଇ
ଥର ଅନୁେଯାଗ କଲା ଉ ାେର ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇ ରୁ ହ; 11 ଏହିପରି େଲାକ
* 2:8 ବିପକ୍ଷ େଲାକ ଅଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ବିେରାଧୀମାେନ ଅଟି
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େଯ ପଥଭ୍ର େହାଇଅଛି ଓ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆେପ େଦାଷୀ କେର, ଏହା ତ
ତୁ େ ଜାଣ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ ଓ ସ ାଷଣ
12 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ଆେ ର୍ ମା କି ା ତୁ ଖିକକୁ ପଠାଇବି,

େସେତେବେଳ ନୀକପଲି ସହରେର େମା ପାଖକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର,
କାରଣ େସଠାେରଶୀତକାଳ େକ୍ଷପଣକରିବାକୁ ମୁଁ ି ର କରିଅଛି। 13ବ୍ୟବ ାଶା ଜ୍ଞ
ଜୀନା ଓ ଆପ ୁ ଯ ପୂବର୍ କ ବାଟ ବଳାଇଦିଅ, େଯପରି େସମାନ ର େକୗଣସି
ଅଭାବ ନ ହୁ ଏ। 14 ଆ ମାନ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଉପକାର
ନିମେ ସ ମର୍ େରପ୍ର ବୃ ରହିବାକୁ ଶିଖ ୁ, େଯପରି େସମାେନଫଳହୀନନହୁ ଅି ।
15 େମା ସ େର ଥିବା ସମେ ତୁ କୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ବି ାସ ସ େର
େଯଉଁମାେନ ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି , େସମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
ତୁ ସମ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ବ ର୍ୁ ।
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The Epistle of Paul to Philemon
ଫିଲୀେମାନ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ରପତ୍ର

େଲଖକ
ଫିଲୀେମାନ ପୁ କର େଲଖକ େପ୍ର ରିତ ପାଉଲ ଅଟି (ଫିଲୀ. 1:1)। ଏହି

ପତ୍ର େର ପାଉଲ ଫିଲୀେମାନ ୁ କହି େଯ େସ ଅନୀସି ମ ୁ ତାହା ପାଖକୁ ପୁଣି
ପଠାଉଛି ଏବଂ (କଲ. 4:9),କଲସୀୟମ ଳୀକୁ ତୁ ଖିକ (କଲସୀୟମ ଳୀକୁ
ପତ୍ର ଆଣୁଥିବା ବ୍ୟି ) ସହିତ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟି ଅନୀସି ମ ଥିେଲ। ଏହି ପତ୍ର ପାଉଲ
ନିଜ ହ େର େଲଖିଥିେଲ ଯାହା ତାହା ନିମେ ଏହି ପତ୍ର ର ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ତା ପ୍ର କାଶ
କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାଉଲ ଫିଲୀେମାନ ୁ େରାମରୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ, େଲଖିବା ସମୟେର େସ

କାରାଗାରେର ଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପାଉଲଏହି ପତ୍ର ଫିଲୀେମାନ,ଆି ୟା,ଆଖ ଏବଂଆଖ ଘେରଏକତ୍ର

େହଉଥିବା ମ ଳୀକୁ େଲଖିଥିେଲ। ପତ୍ର ର ବିଷୟବ ୁରୁ ଏହା ହୁ ଏ େଯ ପତ୍ର ର
ପ୍ର ାଥମିକ ପ୍ର ାପକ ଫିଲୀେମାନ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଅନୀସି ମ ଫିଲୀେମାନ ୁ (ଫିଲୀେମାନ ର ଅନୀସି ମ ଦାସ ଥିେଲ ଯିଏ େଚାରି

କରି ପେଳଇ ଯାଇଥିେଲ) ଦ ନ େଦଇ ପୁଣି ଗ୍ର ହଣ କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ ଏହି
ପତ୍ର ତାହା ୁ େଲଖିଥିେଲ (ଫିଲୀ. 10-12, 17)। ଫିଲୀେମାନଅନୀସି ମ ୁ ଏକଦାସ
ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏକ ଭାଇ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ ଇ ା
ପ୍ର କାଶ କରି (ଫିଲୀ. 15-16)। ଅନୀସି ମ ବ ର୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ଫିଲୀେମାନ ର ହିଁ
ଥିେଲ ଏବଂ ଅନୀସି ମ େଫରିବା ରା ାକୁ ପାଉଲ ସରଳ କର ୁ େବାଲି ପାଉଲ
ଉେ ଖ କରି । ପାଉଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ାରା ଅନୀସି ମ ଏକ ଖ୍ର ୀି ୟାନ େହାଇଥିେଲ
(ଫିଲୀ. 1:10)।

ବିଷୟବ ୁ
କ୍ଷମା

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-3
2. କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ — 1:4-7
3. ଅନୀସି ମ ନିମେ ମଧ୍ୟ — 1:8-22
4. େଶଷବାଣୀ — 1:23-25

ଅଭିବାଦନ
1 ପାଉଲ, ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ନିମେ ବ ୀ, ଏବଂ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି, ଆ ମାନ

ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଓ ସହକମର୍ ୀ ଫିଲୀେମାନ ୁ , 2 ପୁଣି, ଭଉଣୀ ଆି ୟା ଏବଂ ଆ ମାନ
ସହ-େସୖନିକଆଖ ଓତୁ ଗୃହି ତ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆଉଭ୍ର ାତା ତୀମଥି
ଅଭିବାଦନ; 3ଆ ମାନ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ।
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ଫିଲୀେମାନ େପ୍ର ମ ଓ ବି ାସ
4 ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ତୁ ର ବି ାସ ଓ ସମ ପବିତ୍ର ସାଧୁ ପ୍ର ତି ତୁ ର

େପ୍ର ମ ବିଷୟ ଶୁଣି 5 ମୁଁ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର ତୁ ର ନାମ ଉେ ଖ କରି ସବର୍ ଦା
େମାହର ଈଶ୍ବ ର ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛି, 6 େଯପରି ତୁ ବି ାସର ସହଭାଗିତା,
ଆ ମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ ଉ ମ ବିଷୟ ସ ୀୟ ଜ୍ଞାନ ାରା ଖ୍ର ୀ
ପକ୍ଷେର କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ହୁ ଏ। 7କାରଣ, େହ ଭାଇ, ପବିତ୍ର ସାଧୁମାନ ହୃ ଦୟ ତୁ
ାରା ଆ ାସନା ପ୍ର ା େହାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁ େପ୍ର ମରୁ ବହୁ ତଆନ ଓଉ ାହଲାଭ

କଲି।
ଅନୀସି ମ ପାଇଁ ପାଉଲ ଅନୁେରାଧ

8ଅତଏବ ଯାହା ଉପଯୁ , େସ ସ େର ତୁ କୁ ଆେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଖ୍ର ୀ
େସବକ ରୂ େପ ଯଦ୍ୟପି େମାହର ସ ୂ ର୍ ସାହସ ଅଛି, 9 ତଥାପି ମୁଁ ବୃ ପାଉଲ,
େପ୍ର ମ େହତୁ ତୁ କୁ ଅନୁେରାଧକରୁ ଅଛି,ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ନିମେ ବ ର୍ ମାନ ବ ୀ େଯ
ମୁଁ, 10 େମାହର ଏପରି ବ ନ ଅବ ାେର େମାହର ଆି କ ବ ଅନୀସି ମ ନିମେ
ତୁ କୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି: 11 େସ ପୂବର୍ େର ତୁ ନିମେ ଅକମର୍ ଣ୍ୟ ଥିଲା, କି ୁ
ଏେବ ତୁ ର ଓ େମାହର ଉଭୟ ର ଉପକାରୀ େହାଇଅଛି, 12 େସ ତ େମାହର
ହୃ ଦୟ ରୂ ପ; ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁ ନିକଟକୁ େଫରାଇ ପଠାଉଅଛି। 13 ସୁସମାଚାର
ନିମେ ବ ନ ଅବ ାେର ତାହାକୁ ତୁ ାନେର େମାହର େସବା କରିବା ପାଇଁ
ପାଖେରରଖିବାକୁ େମାହରମନ େହଉଥିଲା, 14 କି ୁ ତୁ ର ସ ତି ନ େନଇ ମୁଁ କିଛି
କରିବାକୁ ଇ ା କଲି ନାହିଁ, େଯପରି ତୁ ର ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାେର
କଲା ପରି ନ େହାଇ ମନେର େହବ। 15 କାରଣ େହାଇପାେର, େଯପରି
ତୁ େ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ରୂ େପ ନ ପାଇ ବରଂ ଦାସଠାରୁ େଶ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଜେଣ
ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ରୂ େପ ଅନ କାଳ ପାଇ ପାର, ଏଥିପାଇଁ େସ କିଛି କାଳ ନିମେ
ତୁ ଠାରୁ ଅ ର େହାଇଥିଲା; 16 ବିେଶଷ ଭାବେର େସ େମାହର ଜେଣ ପି୍ର ୟ ଭାଇ,
ଅତଏବ, ପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେର େସ ତୁ ଓ େମା ପ୍ର ତି େକେତ ଅଧିକ
ପି୍ର ୟ ନ େହବ। 17 ଏଣୁ ଯଦି ତୁ େ େମାେତ ଜେଣ ସହଭାଗୀ େବାଲି ମେନ କର,
ତାହାେହେଲ େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କଲା ପରି ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କର। 18 ଯଦି େସ ତୁ
ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ କି ା ତୁ ଠାେର ଋଣୀ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହା
େମାʼ ହିସାବେର େଲଖିରଖ; 19 ମୁଁ ପାଉଲ ହ େର ଏହା େଲଖି େଦଉଅଛି, ମୁଁ
ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବି। ତୁ େ ନିେଜ େଯ େମାʼ ନିକଟେର ଋଣୀ, ଏ ବିଷୟେର
ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ। 20 ହଁ, ଭାଇ, ପ୍ର ଭୁ ସହଭାଗିତାେର ତୁ
ାରା େମାହର ଲାଭ େହଉ, ଖ୍ର ୀ ଠାେର େମାହର ହୃ ଦୟକୁ ଆ ାସନା ଦିଅ।

21ତୁ ର ଆଜ୍ଞାବହତାେର େମାହର ବି ାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁ କୁ େଲଖୁଅଛି; ମୁଁ ଜାେଣ
େଯ, ମୁଁ ଯାହା କହୁ ଅଛି,ତୁ େ ତାʼଠାରୁ ଅଧିକମଧ୍ୟକରିବ। 22େସଥି ସେ ସେ
େମାହର ରହିବା ାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରି ରଖ, କାରଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ାରା
ତୁ େ ମାେନ େଯ େମାେତ େଫରି ପାଇବ, ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁ ଅଛି।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
23 ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ େହତୁ େମାହର ସହବ ୀ ଏପାଫ୍ର ା 24 ଏବଂ େମାହର

ସହକମର୍ ୀମାେନ େଯ ମାକର୍ , ଆରି ାଖର୍ , ଦୀମା ଓ ଲୂକ, ତୁ କୁ ନମ ାର
ଜଣାଉଅଛି । 25 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ ଆ ାର
ସହବ ର୍ ୀ େହଉ। ଆେମନ୍।
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The Epistle to the Hebrews
ଏବ୍ର ୀମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏବ୍ର ୀ ପତ୍ର ର େଲଖକ ବିଷୟ ରହସ୍ୟମୟ ଅେଟ। କିଛି ପି ତମାନ ାରା

ପାଉଲ େଲଖକ େବାଲି କୁହାଯାଏ କି ୁ ବା ବିକ େଲଖକ ଅଜ୍ଞାତ ଅେଟ।
ଖ୍ର ୀ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ର ମହାଯାଜକ, ହାେରାଣ ଯାଜକତ୍ବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ
ଏବଂ ବ୍ୟବ ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀର ସଫଳକାରୀ େବାଲି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପୁ କ
ପରିଭାଷିତ କେର ନାହିଁ। ଖ୍ର ୀ ବି ାସର ରଚୟିତା ଏବଂ ସି ଦାତା ଅଟି ଏହା
ଏହି ପୁ କ ଉପ ାପନ କେର (ଏବ୍ର ୀ 12:2)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 64-70 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏବ୍ର ୀ ପୁ କ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରେର ଏହାର ଂସ ପୂବର୍ ରୁ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ର

ଆେରାହଣ ପେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପତ୍ର ଯିହୁ ଦୀ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା େଯଉଁମାେନ ପୁରାତନ

ନିୟମ ସହିତ ସୁପରିଚିତ ଥିେଲ ଏବଂ ଯିହୁ ଦୀ ଧମର୍ କୁ େଫରି ଆସି ବାକୁ କି ା
ସୁସମାଚାରକୁ ଯିହୁ ଦୀ କରିବାକୁ ପ୍ର େଲାଭିତ େହଉଥିେଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାବିତ
କରାଯାଏ େଯ ଏହାର ପ୍ର ାପକମାେନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକଗଣ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନ
ବି ାସେର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିେଲ (େପ୍ର ରିତ 6:7)।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଏବ୍ର ୀ ପତ୍ର ର େଲଖକ ତାହା ର ପାଠକମାନ ୁ ଉ ାହ େଦଇ କହୁ ଛି େଯ

େସମାେନ ାନୀୟ ଯିହୁ ଦୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କର ୁ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଠାେର ବି ରହି
ଯୀଶୁ ହିଁ ମହାନ, ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଦୂତ ଠାରୁ , ଯାଜକ ଠାରୁ , ପୁରାତନ ନିୟମର
େନତା ଠାରୁ କି ା େକୗଣସି ଧମର୍ ଠାରୁ ଉ ମ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ କର ୁ। କଶୀୟ
ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ାରା ଏବଂ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ଉଠିବା ାରା ଯୀଶୁ ବି ାସୀମାନ ରଉ ାର ଏବଂ
ଅନ ଜୀବନ ନିି ତ କରି ,ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ ଖ୍ର ୀ ର ବଳିଦାନ ନିଖୁଣ
ଓ ସଂପୂ ର୍ ଥିଲା, ବି ାସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ସ ୁ କେର, ଆ ମାନ ର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ାରା
ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ ର ବି ାସକୁ ପ୍ର କାଶ କରୁ ।

ବିଷୟବ ୁ
ଖ୍ର ୀ ର ମହାନତା

ରୂ ପେରଖା
1. ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ , ଦୂତ ଠାରୁ ମହାନ — 1:1-2:18
2. ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ,ବ୍ୟବ ା ଓ ପୁରାତନ ନିୟମରଆଜ୍ଞାଠାରୁ ମହାନ— 3:1-10:18
3. ବି ନିମେ ଆ ାନ ଏବଂ କ କୁ ସହ୍ୟ — 10:19-12:29
4. େଶଷ ଉପେଦଶ ଏବଂ ନମ ାର — 13:1-25

ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େଶ୍ର ତା
1ଈଶ୍ବ ର ଅତୀତେର ବିଭି ାନେର ଓ ବିଭି ପ୍ର କାେର ଭାବବାଦୀମାନ ାରା

ଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ କଥା କହି, 2 ଏହି େଶଷକାଳେର ତାହା ପୁତ୍ର
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ାରା ଆ ମାନ ୁ କଥା କହିଅଛି ; େସ ସମ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁ
କେଲଓତାହା ାରା ମଧ୍ୟସମ ବି ସୃି କେଲ; 3େସହି ପୁତ୍ର ତାହା ମହିମାର
ପ୍ର ଭା ଓ ତାହା ତ ର ପ୍ର ତିମୂ , େସ ଆପଣା ଶି ଯୁ ବାକ୍ୟ ାରା ସମ
ବିଷୟ ଧାରଣ କରି , ପୁଣି, ପାପ ମାଜର୍ ନା କଲା ଉ ାେର ଊ ର୍ ମହାମହିମ
ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପେବଶନ କରିଅଛି , 4 େସ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଦୂତମାନ
ଅେପକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଉୃ ନାମର ଅଧିକାରୀ େହାଇଅଛି , େସହି ପରିମାଣେର
େସ େସମାନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହାନ େହାଇଅଛି । 5 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଦୂତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ େକେବ ଏହା କହିଅଛି ,
“ତୁ େ ଆ ର ପୁତ୍ର ,

ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଇଅଛୁ?”
ପୁନ ,
“ଆେ ତାହା ର ପିତା େହବା,

ଆଉ େସ ଆ ର ପୁତ୍ର େହେବ?”
6 ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର େସ ପ୍ର ଥମଜାତ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଜଗତ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରାଇେବ, େସହି ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େସ କହି ,
“ଈଶ୍ବ ର ର ସମ ଦୂତ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କର ।ୁ”
7ଏକ ପକ୍ଷେର େସ ଦୂତମାନ ବିଷୟେର କହି ,
“େସ ଆପଣା ଦୂତମାନ ୁ ବାୟୁ ରୂ ପ କରି ,

ପୁଣି, ଆପଣା େସବକମାନ ୁ ଅି ଶିଖା ରୂ ପ କରି ,”
8ଅପର ପକ୍ଷେର େସ ପୁତ୍ର ବିଷୟେର କହି ,
“େହ ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ସି ଂହାସନ ଅନ କାଳ ାୟୀ,

ପୁଣି, ନ୍ୟାୟର ଦ ତୁ ର ରାଜ୍ୟର ଦ ଅେଟ।”
9 “ତୁ େ ଧାମ କତାକୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାମ କତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ,

େତଣୁ ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ସ ୀମାନ ଅେପକ୍ଷା,
ତୁ କୁ ଅଧିକ ଆନ ରୂ ପ େତୖଳେର ଅଭିେଷକ କରିଅଛି ।”

10ଆହୁ ରି,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆର ରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କରିଅଛ,

ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ ତୁ ହ କୃତ କମର୍ ।”
11 “େସହି ସବୁ ବିନ େହବ, କି ୁ ତୁ େ ଚିର ାୟୀ;

ଆଉ େସହିସବୁ ବ ପରି କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ,”
12 “ପୁଣି, ତୁ େ ଚାଦର ପରି,

ହଁ ବ ପରି େସହିସବୁ ଗୁଡ଼ାଇବ,
ଆଉ େସହିସବୁ ପରିବ ତ େହବ।

କି ୁ ତୁ େ ସବର୍ ଦା ସମାନ, ପୁଣି, ତୁ ର ବଷର୍ ସମୂହ େକେବ େଶଷ େହବ
ନାହିଁ।”

13ଆଉ “ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ଶତମାନ ୁ ,
ତୁ ର ପାଦପୀଠ କରି ନାହଁୁ ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର ଦକି୍ଷଣେର ବସି ଥାଅ,”

ଏହା େସ ଦୂତମାନ ମଧ୍ୟେର କାହାକୁ େକେବ କହିଅଛି ?
14 ଏମାେନ ସମେ କଅଣ େସବାକାରୀ ଆ ା ନୁହଁି , ପୁଣି, ପରିତ୍ର ାଣର ଭାବି

ଅଧିକାରୀମାନ ର େସବା କରିବାକୁ କି େସମାେନ େପ୍ର ରିତ େହାଇ ନାହାି ?
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2
ମହାପରିତ୍ର ାଣର ଅବେହଳା

1 ଅତଏବ, ଶୁଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତି ଅଧିକ ମେନାେଯାଗୀ େହବା
ଆ ମାନ ର ଉଚିତ, େନାହିେଲ କାେଳ ଆେ ମାେନ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ର େହବୁ। 2କାରଣ
ଦୂତମାନ ାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଟଳ େହାଇ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଆଜ୍ଞାଲ ନ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଯଥାଥର୍ ଦ ପାଇଲା, 3 େତେବ ଏପରି ମହାପରିତ୍ର ାଣ
ଅବେହଳା କେଲ ଆେ ମାେନ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ର ଥମେର ପ୍ର ଭୁ
ାରା କଥିତ େହାଇ ଶ୍ର ବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟି ମାନ ାରା ଆ ମାନ ନିକଟେର

ପ୍ର ମାଣସି େହଲା; 4 େସ ସ େର ଈଶ୍ବ ର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ନାନା ଚି
ଓ ଅୁ ତ କମର୍ ପୁଣି, ବିବିଧ ଶି ର କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଆ ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନ ାରା
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ।

ପରିତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଖ୍ର ୀ
5 କାରଣ ଯାହା ଭାବି ଜଗତର କଥା ଆେ ମାେନ କହୁ ଅଛୁ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର

ଦୂତମାନ ଅଧୀନ କରି ନାହାି । 6 କି ୁ ଜେଣ େକୗଣସି ାନେର ଏହି କଥା କହି
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ,
“ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, େଯ ତୁ େ ତାହାକୁ ରଣ କରିଥାଅ?

ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ କିଏ, େଯ ତୁ େ ତାହାର ଯ େନଇଥାଅ?
7ତୁ େ ଦୂତମାନ ଠାରୁ ତାହାକୁ ଅ ନୂ୍ୟନ କରିଅଛ,

ତୁ େ ତାହାକୁ େଗୗରବ ଓ ସ ମରୂ ପ ମୁକୁଟେର ଭୂ ଷିତ କରିଅଛ,
8ତୁ େ ତାହାର ଅଧୀନ କରି ସମ ବିଷୟ ପାଦ ତେଳ ରଖିଅଛ।”

ପ୍ର କୃତେର େସ ସମ ବିଷୟକୁ ତାହାର ବଶୀଭୂ ତ କରିବାେର େକୗଣସି ବିଷୟକୁ
ତାହାର ବଶୀଭୂ ତ ନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାି । ଆେ ମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସମ ବିଷୟ
ତାହାର ବଶୀଭୂ ତ େହାଇଥିବାର େଦଖୁ ନାହଁୁ ସତ, 9 କି ୁ ଦୂତମାନ ଅେପକ୍ଷା
େଯ ଅ ସମୟ ନୂ୍ୟନୀକୃତ େହାଇଥିେଲ, ତାହା ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯୀଶୁ ୁ ମୃତୁ ୍ୟର
ଦୁଃଖେଭାଗ େହତୁ େଗୗରବ ଓ ସ ମରୂ ପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର େଦଖୁଅଛୁ,
େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ େସ ମୃତୁ ୍ୟ ଆ ାଦନ
କରି । 10 କାରଣ ଯାହା ନିମେ ଓ ଯାହା ାରା ସମ ସୃ , ଅେନକ
ସ ାନ ୁ େଗୗରବେର ପ୍ର େବଶ କରାଇବାେର େସମାନ ପରିତ୍ର ାଣର କ ର୍ ା ଯୀଶୁ
ଦୁଃଖେଭାଗ ାରା ସି କରିବା ଈଶ୍ବ ର ର ଉପଯୁ ଥିଲା। 11 େଯଣୁ େଯ ପବିତ୍ର
କରି ଓ େଯଉଁମାେନପବିତ୍ର ୀକୃତ ହୁ ଅି , େସମାେନସମେ ଏକ ପିତା ର ସ ାନ;
େସଥିନିମେ େସ େସମାନ ୁ ଭ୍ର ାତା େବାଲି କହିବାକୁ ଲି ତ ନୁହଁି , 12 େଯପରି େସ
ଈଶ୍ବ ର ୁ କହି ,
“ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟେର ତୁ ନାମ େଘାଷଣା କରିବି,

ସଭା ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି,”
13 ପୁନ କହି ,
“ମୁଁ ତାହା ଠାେର େମାହର ବି ାସ ରଖିବି।”
ପୁନବର୍ ାର,
“ଏହି େଦଖ, ମୁଁ ଓ ଈଶ୍ବ ର ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା େମାହର ସ ାନମାେନ।”

14 ଅତଏବ, ସ ାନମାେନ ର -ମାଂସର ସହଭାଗୀ େହାଇଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ
ନିେଜ େସହିପରି େସଥିର ସହଭାଗୀ େହେଲ, େଯପରି ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ମୃତୁ ୍ୟର
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ଅଧିକାରୀକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରିପାରି ; 15 ପୁଣି, ମୃତୁ ୍ୟର ଭୟେର
େଯଉଁମାେନ ଯାବଜୀବନ ଦାସ ର ବ ନେର ଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ଉ ାର
କରି । 16 କାରଣ ପ୍ର କୃତେର େସ ତ ଦୂତମାନ ଯ ନ େନଇ ଅବ୍ର ହାମ
ସ ାନମାନ ଯ ନିଅି । 17 ଅତଏବ, ସମ ବିଷୟେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତାମାନ
ସଦୃଶ େହବା ତାହା ର ଉଚିତ୍ ଥିଲା, େଯପରି େସ େଲାକମାନ ପାପର ପ୍ର ାୟି
କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର େସବା ସ େର ଜେଣ ଦୟାଳୁ ଓ ବି ମହାଯାଜକ
ହୁ ଅି । 18କାରଣ େସ ନିେଜ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିବାରୁ ପରୀକି୍ଷତ
େହଉଥିବା େଲାକମାନ ଉପକାର କରିବା ନିମେ ସକ୍ଷମ ଅଟି ।

3
ଯୀଶୁ େମାଶା ଠାରୁ ମହାନ

1 ଅତଏବ, େହ ଗର୍ ୀୟ ଆ ାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ୍ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଆ ମାନ
ବି ାସ ମତାନୁସାେର େପ୍ର ରିତ ଓ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ ବିଷୟ ବିେବଚନା କର;
2 େମାଶା େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଗୃହେର ବି ଥିେଲ, ଯୀଶୁ େସହିପରି ଆପଣା
ନିେଯାଗକ ର୍ ା ପ୍ର ତି ବି ଥିେଲ। 3 ଗୃହ ଅେପକ୍ଷା ଗୃହର ାପନକ ର୍ ା େଯପରି
ଅଧିକ ସମାଦର ପ୍ର ା ହୁ ଅି , େସହିପରି େମାଶା ଅେପକ୍ଷା େସ ଅଧିକ େଗୗରବର
େଯାଗ୍ୟ େବାଲି ଗଣିତ େହାଇଅଛି । 4 େଯଣୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗୃହ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି
ବ୍ୟି ାରା ନିମ ତ େହାଇଥାଏ, କି ୁ ସମ ବିଷୟର େଯ ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା, େସ
ଈଶ୍ବ ର। 5 ପରବ ର୍ ୀ ବ ବ୍ୟ ବିଷୟ ସ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନିମେ େମାଶା
ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟେର େସବକ ରୂ େପ ପ୍ର କୃତେର ବି ଥିେଲ। 6 କି ୁ ଖ୍ର ୀ
ଈଶ୍ବ ର ଗୃହ ଉପେର ପୁତ୍ର ରୂ େପ ବି ଅଟି ; ଯଦି ଆେ ମାେନ ଆ ମାନ
ସାହସ ପୁଣି, ଦପର୍ ର କାରଣ େଯ ଆ ମାନ ଭରସା, ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର େଶଷ
ପଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରଖୁ, ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ ତ ତାହା ଗୃହ ରୂ ପ।

ଈଶ୍ବ ର େଲାକମାନ ନିମେ ବିଶ୍ର ାମ
7ଅତଏବ ପବିତ୍ର ଆ ା ଶା େର େଯପରି କହି ,

“ଆଜି ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାଣୀ ଶୁଣ
8ପ୍ର ା ରେର ପରୀକ୍ଷା ଦିନେର

ଓ ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବା ାନେର େଯପରି ଘଟିଥିଲା,
େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ ନ କର,”

9 “େସହି ପ୍ର ା ରେର ତୁ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆ ର
ଅନୁସ ାନ କେଲ,

ଆଉ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖିେଲ।”
10 “େତଣୁ ଆେ ଏହି ବଂଶ ପ୍ର ତି ବିର େହାଇ କହିଲୁ,

େସମାେନ ସବର୍ ଦା ହୃ ଦୟେର ଭ୍ର ା ଅଟି ,
େସମାେନ ଆ ର ମାଗର୍ ସବୁ ଜାଣି ନାହାି ।

11ଏଣୁ ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଶପଥ କଲୁ,
େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ।”

12 େହ ଭାଇମାେନ, ସାବଧାନ, େଯପରି ଜୀବ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ବିମୁଖକାରୀ ଦୁ ,
ଅବି ାସୀ ହୃ ଦୟ ତୁ ମାନ ର କାହାରିଠାେର ନ ଥାଏ। 13 କି ୁ କାେଳ ପାପର
ପ୍ର ବ ନା ାରା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି କଠିନମନା ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ ଆଜି
ସୁେଯାଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ର ତିଦିନ ପର ରକୁ ଉ ାହ ଦିଅ; 14 କାରଣ ଆର େର
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ଆ ମାନ ର େଯଉଁ ବି ାସ ଥିଲା, ତାହା ଯଦି େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଧରି ରଖୁ,
ତାହାେହେଲ ଖ୍ର ୀ ସହଭାଗୀ େହାଇ ରହିବୁ। 15 େଯପରି ଶା େର ଉ ଅଛି,
“ଆଜି ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାଣୀ ଶୁଣ,

େଯପରି ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବା ାନେର ଘଟିଥିଲା,
େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ ନ କର।”

16 େତେବ େକଉଁମାେନ ଶୁଣି ବିରି ଜନ୍ମ ାଇେଲ? େମାଶା ାରା ମିସର
େଦଶରୁ େଯଉଁମାେନ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ, େସ ସମେ କଅଣ ନୁହଁି ? 17 ଆଉ
େକଉଁମାନ ଉପେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ବିର େହାଇଥିେଲ? େଯଉଁମାେନ
ପାପ କରିଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ଶବ ପ୍ର ା ରେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କଅଣ େସମାନ
ଉପେର ନୁେହଁ? 18 େଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ବିନା ଆଉ
େକଉଁମାନ ବିରୁ େର େସ ଶପଥ କରିଥିେଲ େଯ, େସମାେନ ତାହା ବିଶ୍ର ାମେର
ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ? 19ଆେ ମାେନ େଦଖୁ େଯ, ଅବି ାସ େହତୁ େସମାେନ
ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।

4
1 ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଭୟ କରୁ , କାେଳ ତାହା ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ

କରିବାର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଥିବା େଳ ସୁ ା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େସଥିରୁ ବି ତ େହଲା
ପରି େଦଖାଯାଏ। 2କାରଣ େସମାନ ନିକଟେର େଯପରି, ଆ ମାନ ନିକଟେର
ମଧ୍ୟ େସହିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଅଛି, କି ୁ େଶ୍ର ାତାମାେନ ବି ାସ ାରା
ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିଜ ନ କରିବାରୁ ତାହା େସମାନ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ େହଲା
ନାହିଁ। 3 େଯଣୁ ବି ାସ କରିଅଛୁ େଯ ଆେ ମାେନ, େକବଳ ଆେ ମାେନ େସହି
ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିବା, େଯପରି େସ କହିଅଛି ,
“ଏଣୁ ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଶପଥ କଲୁ,

‘େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ।’ ”
କି ୁ ଜଗତର ପ ନ ସମୟଠାରୁ ସମ କମର୍ ସମା େହାଇଥିଲା; 4କାରଣ ସ ମ
ଦିନ ସ େର େସ ଶା େର ଏହା କହିଅଛି , “ଈଶ୍ବ ର ସ ମ ଦିନେର ଆପଣାର
ସମ କାଯର୍ ୍ୟରୁ ବିଶ୍ର ାମ କେଲ;” 5 ଆଉ ଏହି ାନେର େସ ପୁନ କହିଅଛି ,
“େସମାେନଆ ର ବିଶ୍ର ାମେରପ୍ର େବଶକରିେବନାହିଁ।” 6ଅତଏବ, େକେତକ ର
େସଥିେରପ୍ର େବଶକରିବାରବାକି ଥିବାରୁ , ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର
ପୂବର୍ େର ପ୍ର ଚାରିତ େହାଇଥିଲା, େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟତା େହତୁ ପ୍ର େବଶ ନ କରିବାରୁ
େସ ପୁନବର୍ ାର 7ଆଉ େଗାଟିଏ ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆଜି ଦିନ ନିରୂ ପଣ କରି ଏେତ କାଳ
ପେର ଦାଉଦ ଗ୍ର େର କହି , େଯପରି ପୂବର୍ େର କୁହାଯାଇଅଛି,
“ଆଜି ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାଣୀ ଶୁଣ,

ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ ନ କର।”
8 କାରଣ ଯଦି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଥାଆେ , େତେବ େସ ପେର
ଅନ୍ୟ ଦିନର କଥା କହି ନ ଥାଆେ । 9 ଅତଏବ ଈଶ୍ବ ର େଲାକମାନ ନିମେ
ବିଶ୍ର ାମବାର େଭାଗ କରିବାର ବାକି ଅଛି। 10 େଯଣୁ େଯ ତାହା ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ
କରିଅଛି, ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟରୁ େଯପରି ବିଶ୍ର ାମ କେଲ, େସପରି େସ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟରୁ ବିଶ୍ର ାମ ପ୍ର ା େହାଇଅଛି। 11 ଏଣୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ େସହି
ବିଶ୍ର ାମେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଯ କରୁ , େଯପରି େକୗଣସି େଲାକ ଅବାଧ୍ୟତାର
େସହି ଦୃ ା ଅନୁସାେର ପତିତ ନ ହୁ ଏ। 12 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଜୀବ ଓ
କାଯର୍ ୍ୟସାଧକ ପୁଣି, ି ଧାର ଖ ଠାରୁ ତୀ ତର,ଆଉପ୍ର ାଣ ଓଆ ା, ଗ୍ର ି ଓ ମ ାର
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ବିେ ଦ ପଯର୍ ୍ୟ ପରିେଭଦକ ଏବଂ ହୃ ଦୟର ଚି ା ଓ ଭାବର ସୂ ବିଚାରକ ଅେଟ।
13 ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀ ଅପ୍ର କାଶିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଛାମୁେର
ଆ ମାନ ୁ ନିକାଶ େଦବାକୁ େହବ, ତାହା ଦୃି େର ସମ ବିଷୟ ଉଲ ଓ
ଅନାବୃତ ଅେଟ।

ପ୍ର ଧାନ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ
14 ଅତଏବ ଗର୍ ସମୂହ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରିଅଛି େଯ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର

ଯୀଶୁ, େସ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ମହାଯାଜକ େହବାରୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ
ଆ ମାନ ବି ାସମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧାରଣ କରୁ । 15କାରଣ େଯ ଆ ମାନ
ଦୁବର୍ ଳତାେର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ସହାନୁଭୂ ତି େଦଖାଇବାକୁ ଅସମଥର୍ , ଆ ମାନ ର
ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାି , ବରଂ େସ ପାପରହିତ େହାଇ ଆ ମାନ ପରି
ସବର୍ େତାଭାେବ ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ। 16 ଅତଏବ ଆସ, କୃପାପ୍ର ାି ନିମେ ପୁଣି,
ଉପଯୁ ସମୟେର ଉପକାରକ ଦୟା ପାଇବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ସାହସେର
ଅନୁଗ୍ର ହ ସି ଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ।

5
1 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମହାଯାଜକ େଯପରି ପାପ ନିମେ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳି

ଉ ଗର୍ କରିପାରି , େସଥିପାଇଁ େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନୀତ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର
େସବା ସ େର ମନୁଷ୍ୟମାନ ପକ୍ଷେର ନିଯୁ ହୁ ଅି । 2 େସ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ର ା
େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ସହାନୁଭୂ ତି େଦଖାଇବାକୁ ସମଥର୍ , କାରଣ େସ ନିେଜ ମଧ୍ୟ
ଦୁବର୍ ଳତା ବିଶି ; 3 ଏଥିସକାଶୁ େଲାକମାନ ନିମେ େଯପରି, ଆପଣା ନିମେ
ମଧ୍ୟ େସହିପରି ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। 4ଆଉ େକହି
ଏହି ସ ା ପଦ ନିେଜ ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ, କି ୁ ହାେରାଣ େଯପରି ଆହୂ ତ,
େସପରି ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆହୂ ତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ। 5 େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ
ମହାଯାଜକ ପଦର େଗୗରବ ନିେଜ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ନ ଥିେଲ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ
େସହି େଗୗରବର ପଦ େଦଇଥିେଲ, କାରଣ େସ ତାହା ୁ କହିଥିେଲ,
“ତୁ େ ଆ ର ପୁତ୍ର ,

ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦଇଅଛୁ।”
6 ପୁଣି, େସ ଅନ୍ୟ ାନେର ମଧ୍ୟ କହି ,
“ତୁ େ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ

ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”
7 ଈଶ୍ବ ର ଯିଏ ତାହା ୁ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍ , େସ ଆପଣା ପାଥ ବ

ଜୀବନେର ଥିବା ସମୟେର,ତାହା ନିକଟେରପ୍ର ବଳଆ ର୍ ନାଦ ଓ ଅଶସହକାେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ଉ ଗର୍ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଉ ର ରୂ େପ ଆଶ ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ
8 ପୁତ୍ର େହେଲ େହଁ ଦୁଃଖେଭାଗ ାରା ଈଶ୍ବ ର ଠାେରଆଜ୍ଞାବହତା ଶିଖିେଲ, 9 ପୁଣି,
ସି େହାଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନ ପ୍ର ତି ଅନ ପରିତ୍ର ାଣର କାରଣ ରୂ ପ େହେଲ;
10ଏେହତୁ େସ ଈଶ୍ବ ର କ ର୍ୃ କ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ େବାଲି ନାମ
ପ୍ର ା େହେଲ।

ବି ାସ ବଜର୍ ନ ବିଷୟେର ସତକର୍ ବାଣୀ
11 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟେର ଆ ମାନ ର ଅେନକ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ

ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିବାେର ଶିଥିଳ େହାଇଥିବାରୁ େସଥିର ଅଥର୍ ବୁଝାଇବା କ କର।
12କାରଣଯଦ୍ୟପି ଏେତସମୟମଧ୍ୟେରତୁ ମାନ ର ଶିକ୍ଷକେହବାଉଚିତ୍ ଥିଲା,
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ତଥାପି ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟର ପ୍ର ାଥମିକ େମୗଳିକ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ େକହି େଯ ତୁ ମାନ ୁ
ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏହା ପୁନବର୍ ାର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ ଅଛି; ଗୁରୁ ପାକ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ର େୟାଜନ ନ େହାଇ ଦୁ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ। 13 େଯ ଦୁ ପାୟୀ, େସ ତ
ଧାମ କତାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଶିଶୁମାତ୍ର । 14 କି ୁ
ବୃ େଲାେକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାେନ ି ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ାରା ଭଲ ମ
ନିରୂ ପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, େସମାନ ନିମେ ଗୁରୁ ପାକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର େୟାଜନ।

6
1ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ ପ୍ର ାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି

ମୃତ କମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ, ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ, 2 ନାନା ବାି ସ ୀୟ
ଶିକ୍ଷା,ହ ାପର୍ ଣ, ମୃତମାନ ପୁନରୁ ାନ ଓ ଅନ ବିଚାର ରୂ ପ ଭି ି ମୂଳ ପୁନବର୍ ାର
ନ ବସାଇ ସି ି ଲାଭ କରିବା ନିମେ ଅଗ୍ର ସର େହଉ। 3 ହଁ, ଈଶ୍ବ ର ଅନୁମତି
େହେଲ ଆେ ମାେନ ଏହା କରିବା। 4 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ପ୍ର ା
କରିଅଛି , ଗର୍ ୀୟ ଦାନର ଆ ାଦ ପାଇଅଛି , ପବିତ୍ର ଆ ା ର ସହଭାଗୀ
େହାଇଅଛି , 5 ଈଶ୍ବ ର ଉ ମ ବାକ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଶି ଆ ାଦନ
କରିଅଛି , 6 େସମାେନ ଯଦି ସତ୍ୟଭ୍ର ହୁ ଅି , ତାହାେହେଲ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ
ନିମେ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ, େଯଣୁ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ , ପୁଣି, କଶାପର୍ ଣ କରି ପ୍ର କାଶ୍ୟେର
ତାହା ୁ ନି ାର ପାତ୍ର କରି । 7 କାରଣ େଯଉଁ ଭୂ ମି ଆପଣା ଉପେର ବାର ାର
ପତିତ ବୃି ଜଳ ପାନ କେର, ଆଉ େଯଉଁମାନ ନିମେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ,
େସମାନ ର ଉପେଯାଗୀ ଶସ୍ୟ ଉ କେର, ତାହା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା
ହୁ ଏ। 8 କି ୁ ତାହା ଯଦି କ ା ଓ ଅଗରା ଗଛ ଉ କେର, େତେବ ତାହା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
େହାଇ ଅବିଳେ ଶାପଗ୍ର ହୁ ଏ, ପୁଣି, ତାହାର େଶଷ ଦଶା ଅି ଦାହ। 9 କି ୁ େହ
ପି୍ର ୟମାେନ, ଆେ ମାେନ ଯଦ୍ୟପି ଏହିପରି କହୁ ଅଛୁ, ତଥାପି ତୁ ମାନ ଅବ ା
େଯ ତାହାଠାରୁ ଉ ମ ଓ ପରିତ୍ର ାଣସଂଯୁ , ଏହା ଆେ ମାେନ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ବି ାସ
କରୁ ଅଛୁ। 10କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ର କମର୍ , ଆଉ ସାଧୁେଲାକମାନ ର େସବା
କରିଥିବା ାରା ଓଯାହା ଏେବମଧ୍ୟକରୁ ଥିବା ାରା ତାହା ନାମପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛ, ତାହା ଈଶ୍ବ ର େଯ ଭୁ ଲିଯିେବ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ
େସ ନୁହଁି । 11 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର ଏକା ଇ ା େଯ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଦୃଢ଼ ଭରସା ସହ େସହି ପ୍ର କାର ଯ ବାନ ହୁ ଅ, 12 େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ଶିଥିଳ ନ େହାଇ, େଯଉଁମାେନ ବି ାସ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ାରା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହର
ଅଧିକାରୀ, ବରଂ େସମାନ ର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ।

ଈଶ୍ବ ର ଅଟଳ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
13 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର େଯେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ,

େସେତେବେଳ େସ ଆଉ େକୗଣସି ମହାନ ନାମ ନ ପାଇବାରୁ ଆପଣା ନାମେର
ଶପଥ କରି କହିଥିେଲ, 14 “ଆେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ଓ ତୁ
ବଂଶର ଅତିଶୟ ବୃି କରିବା।” 15ଆଉଏହି ପ୍ର କାେର ଦୀଘର୍ ସହି ୁ େହାଇ ଅବ୍ର ହାମ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ। 16 ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ େସମାନ ଠାରୁ ମହାନ
ନାମେର ଶପଥ କରିଥାଆି , ଆଉ କଥା ି ର କରିବା ନିମେ େସମାନ ର ସମ
ବିବାଦର ନି ି ଶପଥ ାରା ହୁ ଏ। 17 ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀମାନ
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ନିକଟେରଆପଣା ସଂକ ର ଅଟଳତା ଅଧିକ ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଇ ା
କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ସହ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରିଥିେଲ, 18 େଯପରି େଯଉଁ ଦୁଇ ଅପରିବ ର୍ ନୀୟ
ବିଷୟେର ଈଶ୍ବ ର ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସ ବ, ତ ାରା ସ ୁଖ ଭରସାକୁ ଧରିବା
ନିମେ ଆଶ୍ର ୟ ଳକୁ ପଳାୟନ କରିଅଛୁ େଯ ଆେ ମାେନ, ଆେ ମାେନ ଦୃଢ଼
ଉ ାହ ପ୍ର ା େହଉ। 19 େସହି ଭରସା ଆ ମାନ ଆ ାର ଲ ର ରୂ ପ, ତାହା
ବିେ ଦବ ାବୃତ ାନେର ପ୍ର େବଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ େହାଇଅଛି, 20 ଆଉ,
ଯୀଶୁ େସହି ାନେର ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ ଅନ କାଳୀନ ମହାଯାଜକ େହାଇ
ଆ ମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ରୂ େପ ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି ।

7
ମଲ୍ କୀେଷଦକ ଯାଜକପଦ

1 ଏହି ମଲ୍ କୀେଷଦକ ଶାେଲମର ରାଜା ଓ ପରା ର ଈଶ୍ବ ର ଯାଜକ ଥିେଲ।
େସ ଅବ୍ର ହାମ, ରାଜାମାନ ୁ ସଂହାର କରି ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ କରିବା ସମୟେର, େସ
ତାହା ସେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଥିେଲ; 2 ଅବ୍ର ହାମ ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ
ସମ ପଦାଥର୍ ରୁ ଦଶମାଂଶ େଦଇଥିେଲ। ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହା ନାମର ପ୍ର ଥମ
ଅଥର୍ ଧମର୍ ରାଜା, ି ତୀୟ, ଶାେଲମର ରାଜା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶାି ରାଜା। 3 ଏହା ର ପିତା
କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀର କିଅବା ଆୟୁ ର ଆର ଓ ଜୀବନର ଅ କିଛି ହିଁ
ଜଣା ନାହିଁ; େସ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ େହାଇ
ରହିଅଛି । 4 ଭାବି େଦଖ, ଏହି ବ୍ୟି କିପରି ମହାନ। ପିତୃ କୁଳପତି ଅବ୍ର ହାମ
ତାହା ୁ ଯୁ ରୁ ଆଣିଥିବା ସେବର୍ ା ୃ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସୁ ା େଦଇଥିେଲ।
5 େଲବୀ ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଯାଜକପଦ ପ୍ର ା ହୁ ଅି , େସମାେନ
େମାଶା ବ୍ୟବ ାନୁସାେରେଲାକମାନ ଠାରୁ ,ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ଭାଇମାନ ଠାରୁ
ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ା େହାଇଥାଆି େସମାେନ ଅବ୍ର ହାମ
ଔରସଜାତ େହେଲେହଁ େସମାନ ଠାରୁ ଏହା ଗ୍ର ହଣକରି ; 6 କି ୁ ମଲ୍ କୀେଷଦକ,
େଲବୀୟ ବଂଶାବଳୀର ଅ ଗର୍ ତ ନୁହଁି , େସ ଅବ୍ର ହାମ ଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ
କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଥିେଲ। 7ସାନ େଯ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
ପ୍ର ା ହୁ ଏ, ଏହା ୀକାଯର୍ ୍ୟ। 8 ଏ ଳେର ମ ର୍ ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ
କରିଥାଆି , କି ୁ େସ ଳେରଗ୍ର ହଣକରିଥିବା ବ୍ୟି ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ
େଯ, େସ ଅମର। 9 ପୁଣି, କହିବାକୁ ଗେଲ େଯଉଁ େଲବୀ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ
କରି , େସ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ାରା ଦଶମାଂଶ େଦଇଅଛି ; 10କାରଣ ଅବ୍ର ହାମ
ସହିତ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟେର େଲବୀ ଜନ୍ମ େହାଇ ନ ଥିେଲ।
11 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକ ଅଧୀନେର େଲାକମାେନ େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ପ୍ର ା େହେଲ, େସହି ଯାଜକ ାରା ଯଦି ସି ି ଲାଭ ହୁ ଅ ା, ତାହାେହେଲ
ହାେରାଣ େଶ୍ର ଣୀ ଅନୁସାେର ଗଣିତ ନ େହାଇ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ
ଜେଣ ଯାଜକ ଉ େହବାର ଆଉ କଅଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? 12କାରଣ ଯାଜକ
ଯଦି ପରିବ ତ ହୁ ଏ, େତେବ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବ ର୍ ନ
ଘେଟ। 13େଯଣୁଯାହା ସ େରଏହି ସମ କୁହାଯାଏ, େସଅନ୍ୟ ଏକ େଗା ୀର
େଲାକ, େଯଉଁ େଗା ୀର େକହି େକେବ େବଦିର କମର୍ କରି ନାହାି । 14 କାରଣ
ଏହା େଯ,ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଯିହୂ ଦା େଗା ୀରୁ ଉ େହାଇଅଛି , େଯଉଁ
େଗା ୀର ଯାଜକ ସ େର େମାଶା କିଛି କହି ନାହାି ।
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ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ ଯୀଶୁ
15 ଆଉ ଏହା ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ସୁ ହୁ ଏ, ମଲ୍ କୀେଷଦକ

ସାଦୃଶ୍ୟେର ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକ ଉ େହାଇଅଛି , 16 େସ ଶାରୀରିକ
ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ନିଯୁ ନ େହାଇ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ଶି ଅନୁସାେର ନିଯୁ
େହାଇଅଛି । 17କାରଣ ତାହା ସ େର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ,
“ତୁ େ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ସଦୃଶ

ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”
18 ଏଥିେର ଏକ ପକ୍ଷେର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁବର୍ ଳ ଓ ନି ଳ େହବାରୁ ତାହାର

େଲାପ େହାଇଅଛି; 19 (କାରଣ େମାଶା ବ୍ୟବ ା େକୗଣସି ବିଷୟ ସି କରି ନ
ଥିଲା), ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର େଶ୍ର ତର ଭରସା ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି, ତ ାରା ଆେ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉ। 20 ଆଉ ଏହା େଯପ୍ର କାେର ବିନା ଶପଥେର େହଲା
ନାହିଁ, 21 େଯଣୁ େସମାେନ ତ ବିନା ଶପଥେର ଯାଜକ େହାଇଅଛି , କି ୁ େଯ
ତାହା ବିଷୟେର ଏହା କହିଅଛି ,
“ପ୍ର ଭୁ ଶପଥ କରିଅଛି ,

ଆଉ େସ ଅନୁତାପ କରିେବ ନାହିଁ,
‘ତୁ େ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ତାହା ାରା େସ ଶପଥ ସହକାେର
ଯାଜକ େହାଇଅଛି ।’ ”

22 େସହି ପ୍ର କାେର ଯୀଶୁ େଶ୍ର ତର ନିୟମର ମଧ୍ୟ େହାଇଅଛି । 23 େସହି
ଯାଜକମାେନ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ନିଯୁ େହାଇଅଛି , କାରଣ ମୃତୁ ୍ୟ େସମାନ ୁ
ଚିର ାୟୀ େହବାକୁ େଦଇ ନାହିଁ, 24 କି ୁ େସ ନିତ୍ୟ ାୟୀ େହବାରୁ
ଅପରିବ ର୍ ନୀୟ ଯାଜକ ପ୍ର ା କରିଅଛି । 25 ଅତଏବ, ତାହା ାରା
େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅି , େସମାନ ୁ େସ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପରିତ୍ର ାଣ
େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟି , େଯଣୁ େସମାନ ନିମେ ନିେବଦନ କରିବା ପାଇଁ
େସ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। 26 କାରଣ ଏହି ପ୍ର କାର ମହାଯାଜକ ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର
ଉପଯୁ , େଯ କି ପବିତ୍ର , ନିେ ର୍ ାଷ, ନି ଳ , ପାପୀମାନ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ,
ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ ଉପେର ଉ ୀକୃତ। 27 େସହି ମହାଯାଜକମାନ ସଦୃଶ
ପ୍ର ତିଦିନ ପ୍ର ଥମେର ଆପଣାର ପାପ ପାଇଁ ଓ ପେର େଲାକମାନ ପାପ ପାଇଁ ବଳି
ଉ ଗର୍ କରିବା ତାହା ର ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କରିବା ାରା
େସ ଏକାଥରେକ ଏହା କରିଅଛି । 28 େଯଣୁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଦୁବର୍ ଳତାବିଶି
ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦେର ନିଯୁ କେର, କି ୁ େଯଉଁ ଶପଥବାକ୍ୟ େମାଶା
ବ୍ୟବ ା ପେର େହାଇଥିଲା, ତାହା ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ସି ି ପ୍ର ା ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ
ନିଯୁ କେର।

8
ଯୀଶୁ ଏକ େଶ୍ର ତର ନିୟମର ମହାଯାଜକ

1 ଆେ ମାେନ ଯାହା କହୁ ଅଛୁ, େସଥିର ପ୍ର ଧାନ ବିଷୟ ଏହି, ଆ ମାନ ର
ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଛି , େଯ ଗର୍ େର ମହାମହିମ ସି ଂହାସନର ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଉପବି େହାଇଅଛି ; 2 େସ ମହାପବିତ୍ର ାନର ପୁଣି, େଯଉଁ ଯଥାଥର୍
ତ ୁ ମନୁଷ୍ୟ ାରା ାପିତ ନ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ାରା ାପିତ େହାଇଅଛି, େସଥିର
େସବକ ଅଟି । 3 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମହାଯାଜକ ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉ ଗର୍
କରିବାକୁ ନିଯୁ ହୁ ଅି ,ଅତଏବଏହିମହାଯାଜକ ରମଧ୍ୟଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ
କିଛି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 4 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯେବ ପୃଥିବୀେର ଥାଆେ , ତାହାେହେଲ
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ଯାଜକ ସୁ ା େହାଇପାରି ନ ଥାଆେ , କାରଣ େଯଉଁମାେନ େମାଶା ବ୍ୟବ ା
ଅନୁସାେର ଦାନ ଉ ଗର୍ କରି , ଏପରି ଯାଜକମାେନ ଅଛି ; 5 େସମାେନ ଯାହାର
େସବା କରି , ତାହା ଗର୍ ୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃ ା ଓ ଛାୟାମାତ୍ର , ତ ୁ ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହବା ସମୟେର େମାଶା େଯପରି ଆେଦଶପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ;
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର କହିଥିେଲ, ସାବଧାନ, ପବର୍ ତେର ତୁ କୁ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇ
ଦିଆଯାଇଥିଲା,ତଦନୁସାେର ସମ ନିମର୍ ାଣ କର। 6 କି ୁ ଏେବ େଯଉଁ ପରିମାଣେର
ଖ୍ର ୀ ଉ ୃ ତର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ାପିତ େଶ୍ର ତର ନିୟମର ମଧ୍ୟ
େହାଇଅଛି , େସହି ପରିମାଣେର ମଧ୍ୟ ଉୃ ତର େସବକପଦ ପ୍ର ା କରିଅଛି ।
7କାରଣପ୍ର ଥମ ନିୟମଯଦି େଦାଷରହିତ େହାଇଥାଆ ା, େତେବ ି ତୀୟ ନିୟମର
କଥା ଉଠି ନ ଥାଆ ା। 8 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର େସଥିର େଦାଷ ପ୍ର କାଶ କରି େସମାନ ୁ
କହି ,
“ପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ସମୟଆସୁଅଛି,

େଯେତେବେଳ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ଓ ଯିହୂ ଦା ବଂଶ ସହିତ େଗାଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ାପନ କରିବା;

9 େଯଉଁ କାଳେର ଆେ େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ହ ଧରି
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲୁ,
େସହି ସମୟେର େସମାନ ସହିତ ଆେ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲୁ,

ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁେହଁ;
େଯଣୁ େସମାେନ ଆ ନିୟମେର ି ର ରହିେଲ ନାହିଁ,
ଆଉଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କଲୁ ନାହିଁ,
ଏହା ପ୍ର ଭୁ କହି ।

10କାରଣ ପ୍ର ଭୁ କଥା ଏହି,
େସହି ସମୟ ଉ ାେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ାପନ
କରିବା,

ତାହା ଏହି, ଆେ େସମାନ ମନେର ଆପଣା ବ୍ୟବ ା େଦବା,
େସମାନ ହୃ ଦୟେର େସହିସବୁ େଲଖିବା,

11ଆେ େସମାନ ଈଶ୍ବ ର େହବା, େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ,
ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ୁ ଜାଣ େବାଲି କହି େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ସହନଗରବାସୀ ୁ ,

ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ,
େଯଣୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ସମେ ଆ କୁ ଜାଣିେବ।

12କାରଣ ଆେ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ପ୍ର ତି ସଦୟ େହବା,
ପୁଣି, େସମାନ ର ପାପସବୁ ଆଉ ରଣେର ଆଣିବା ନାହିଁ।”

13େସ “ନୂତନ ନିୟମ” େବାଲି କହିବା ାରା ପ୍ର ଥମକୁ ପୁରାତନକରିଅଛି ;ଆଉ
ଯାହା ପୁରାତନ ଓଜୀ ର୍ େହାଇଯାଉଅଛି,ତାହାର େଲାପ େହବାର ସମୟସି କଟ।

9
ପାଥ ବ ପବିତ୍ର ାନ

1ପ୍ର କୃତେର େସହି ପ୍ର ଥମ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ସ ୀୟ ନାନା ବିଧିବିଧାନ
ଓ େଗାଟିଏ ପାଥ ବ ପବିତ୍ର ାନ ଥିଲା। 2 କାରଣ େଗାଟିଏ ତ ୁ ନିମ ତ
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େହାଇଥିଲା, େସଥିର ପ୍ର ଥମ ଭାଗେର ଦୀପବୃକ୍ଷ, େମଜ ଓ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ରୁ ଟି ଥିଲା
ତାହାକୁ ପବିତ୍ର ାନ େବାଲି କହି ।

3 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଯବନିକାର ପ ାତେର ତ ୁର େଯଉଁ ଭାଗ ଥିଲା, ତାହାକୁ
ମହାପବିତ୍ର ାନ େବାଲି କହି ; 4 େସଠାେର ସୁବ ର୍ ର ଧୂପେବଦି ଓ ଚତୁ ଃପା ର୍
ସୁବ ର୍ ମି ତ ନିୟମ-ସି ୁ କ ଥିଲା। େସହି ନିୟମ-ସି ୁ କେର ମା ା ରଖାଯାଇଥିବା
େଗାଟିଏ ସୁବ ର୍ ର ପାତ୍ର , ହାେରାଣ ମ ରିତ ଯି ଓ ନିୟମର ଦୁଇ ପ୍ର ରଫଳକ
ଥିଲା, 5ଆଉତାହାଉପେରପାପା ାଦନକୁଛାୟା କରୁ ଥିବା ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବସୂଚକ
ଦୁଇଟି କିରୂ ବ ଥିେଲ; େସହିସବୁ ବିଷୟେର ଏେବ ଆେ ମାେନ ସବିେଶଷ କହି
ନ ପାରୁ । 6 ଏହିସବୁ ଏହି ପ୍ର କାେର ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିବାରୁ ଯାଜକମାେନ ଉପାସନା
କରିବା ନିମେ ତ ୁର ପ୍ର ଥମ ଭାଗେର ସବର୍ ଦା ପ୍ର େବଶ କରି , 7 କି ୁ ି ତୀୟ
ଭାଗେର େକବଳମହାଯାଜକ ବଷର୍ କୁ ଥେର ପ୍ର େବଶ କରି ,ଆଉ େସଆପଣାର ଓ
େଲାକମାନ ର ଅଜ୍ଞାନକୃତ ପାପ ନିମେ ଉ ଗର୍ କରିବାର ର ନ େନଇ ପ୍ର େବଶ
କରି ନାହିଁ।

8 ଏଥିେର ପବିତ୍ର ଆ ା ଏହା ପ୍ର କାଶ କରି େଯ, ପ୍ର ଥମ ତ ୁ ରହିଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବାର ପଥ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇ ନାହିଁ। 9ଏହି ପ୍ର ଥମ ତ ୁ
ବ ର୍ ମାନ ସମୟ ନିମେ ନିଦଶର୍ ନ ରୂ ପ, ଆଉ ତଦନୁସାେର ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ
ଉ ଗର୍ କରାଯାଏ, କି ୁ ଏହିସବୁ ଉପାସକକୁ ବିେବକଗତ ସି ି ଦାନ କରିପାେର
ନାହିଁ; 10 ଏହି ସମ ଖାଦ୍ୟ, େପୟ ଓ ବିବିଧପ୍ର କାର ଶୁଚିକି୍ର ୟା ସଂେଶାଧନର
ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ପାଳନୀୟ ଶାରୀରିକ ବିଧିବିଧାନମାତ୍ର ।

ଯୀଶୁ ର େର ମୁି ସାଧନ
11 କି ୁ ଖ୍ର ୀ ବ ର୍ ମାନ ଉ ମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ରୂ େପ ଉପି ତ େହାଇ

ଏହି ସୃି ରୁ ଭି ଅହ କୃତ ମହତ୍ ଓ େଶ୍ର ତର ତ ୁ େଦଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ
େଗାବ ର ର ନୁେହଁ, 12 ମାତ୍ର ଆପଣାର ର େଘନି ଏକାଥରେକ ମହାପବିତ୍ର
ାନେର ପ୍ର େବଶ କରି ଅନ ମୁି ସାଧନ କରିଅଛି । 13 କାରଣ ଯଦି ଛାଗ ଓ
ବୃଷମାନ ର ପୁଣି, ଅଶୁଚିମାନ ଉପେର େସଚିତ ଗାଭୀଭ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର
କେର, 14େତେବେଯଉଁଖ୍ର ୀ ଚିର ନଆ ା ାରାଆପଣାକୁ ନିଖୁ ବଳି ରୂ େପ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେରଉ ଗର୍ କେଲ,ତାହା ର େକେତଅଧିକପରିମାଣେରଜୀବିତ
ଈଶ୍ବ ର େସବା କରିବା ନିମେ ମୃତ କମର୍ ରୁ ଆ ମାନ ବିେବକକୁ ଶୁ ନ କରିବ!

15ଆଉଏହିକାରଣରୁ େସ ନୂତନ ନିୟମରମଧ୍ୟ େହାଇଅଛି , େଯପରିପ୍ର ଥମ
ନିୟମକାଳୀନ ଅପରାଧ ମାଜର୍ ନାେଥର୍ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ବ ର ଆହୂ ତ
େଲାକମାେନଅନ ଅଧିକାରସ ୀୟପ୍ର ତିଜ୍ଞାରଫଳପ୍ର ା ହୁ ଅି । 16କାରଣଚୁ ି
କରାଯାଇଥିେଲ ଚୁ ି କରିଥିବା ବ୍ୟି ମୃତୁ ୍ୟର ପ୍ର ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ।

17େଯଣୁ ମୃତୁ ୍ୟ ଘଟିେଲଚୁ ି ବଳବ ହୁ ଏ,କାରଣଚୁ ି କରିଥିବା େଲାକଜୀବିତ
ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା କଦାପି କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ହୁ ଏ ନାହିଁ। 18ଏଥିନିମେ ପ୍ର ଥମ ନିୟମ
ମଧ୍ୟ ବିନା ର େର ପ୍ର ତିି ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।

19କାରଣ େମାଶା େଲାକମାନ ନିକଟେର ବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀ ସମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର କାଶ
କଲା ଉ ାେର ଜଳ, େଲାହିତବ ର୍ େମଷେଲାମ ଓ ଏେଜାବ ସହିତ େଗାବ ଓ
ଛାଗରର େଘନି ନିୟମପୁ କ ଓସମ େଲାକ ଉପେର େସଚନକରି କହିେଲ,
20 ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ସ େର େଯଉଁ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି , େସହି ନିୟମର
ର ଏହି। 21ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ େସତ ୁ ଓଯାଜକୀୟପରିଚଯର୍ ୍ୟାରସମ ପାତ୍ର ଉପେର
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େସହିପରି ର େସଚନ କେଲ। 22 ପୁଣି, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ପ୍ର ାୟ ସମ
ବିଷୟ ର ାରା ଶୁଚିକୃତ ହୁ ଏ, ଆଉ ର ପାତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହୁ ଏ ନାହିଁ।
23ଅତଏବ, ଗର୍ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃ ା ସମ ଏହିସବୁ ାରା ଶୁଚିକୃତ େହବାର
ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କି ୁ ଗର୍ ୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତ ଏହି ସବୁଠାରୁ େଶ୍ର ତର ବଳିଦାନ
ାରା ଶୁଚିକୃତ େହବାର ଆବଶ୍ୟକ।
24 କାରଣ ପ୍ର କୃତ ବିଷୟର ପ୍ର ତିରୂ ପ େଯ ହ କୃତ ମହାପବିତ୍ର ାନ, େସଥିେର

ଖ୍ର ୀ ପ୍ର େବଶ ନ କରି ବରଂ ଆ ମାନ ନିମେ ଏେବ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର
ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ ଗର୍ େର ପ୍ର େବଶକରିଅଛି । 25ମହାଯାଜକ େଯପରି ଅନ୍ୟର
ର େଘନି ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ମହାପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରି , େସହିପରି େସ େଯ
ଥରକୁଥର ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କରିେବ, ତାହା ନୁେହଁ;

26 ତାହାେହେଲ ଜଗତର ପ ନ ସମୟଠାରୁ ଥରକୁଥର ତାହା ୁ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ
କରିବାକୁ େହାଇଥାଆ ା; କି ୁ ଏେବ େସ ଯୁଗା ସମୟେର ଆପଣାକୁ ବଳି ରୂ େପ
ଉ ଗର୍ କରିବା ାରା ପାପ ଦୂରକରିବାକୁ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି । 27ମନୁଷ୍ୟମାନ
ନିମେ େଯପରି ଥେର ମାତ୍ର ମୃତୁ ୍ୟ, 28 ଆଉ, ତାହା ପେର ବିଚାର ନିରୂ ପିତ
ଅଛି, େସହିପରି ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମେ ଥେର ମାତ୍ର
ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହେଲ, କି ୁ ି ତୀୟ ଥର ପାପ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାେନ
ତାହା ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛି , େସମାନ ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ଦଶର୍ ନ େଦେବ।

10
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ସ ୂ ର୍ ବଳିଦାନ

1 ଅତଏବ, େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଆଗାମୀ ଉ ମ ବିଷୟର ଛାୟା ରୂ ପ େହାଇ
େସହିସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ର ତିମୂ ନ େହବାରୁ ଯାଜକମାନ ର ବଷର୍ କୁ
ବଷର୍ େସହି ଏକ-ପ୍ର କାର ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ାରା ଉପାସକମାନ ୁ କଦାପି ସି
କରିପାେର ନାହିଁ। 2 େସହିସବୁ ବଳିର ଉ ଗର୍ କଅଣ ନିବୃ େହାଇ ନ ଥାଆ ା
ଯଦି ଉପାସକମାେନ ଥେର ଶୁଚିକୃତ େହାଇ ବିେବକେର ଆଉ ପାପର େବାଧ ପାଇ
ନଥାଆେ ? 3 କି ୁ େସହିସବୁ ବଳିେରବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ପାପ ରଣକରାଯାଏ; 4କାରଣ
ବୃଷ ଓ ଛାଗର ର େଯ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସ ବ। 5 େସଥିପାଇଁ ଖ୍ର ୀ
ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହି ,
“ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ନ େଲାଡ଼ି

େମାʼ ନିମେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ର ୁତ କଲ;
6 େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍ କ ବଳିେର

ତୁ େ ସ ୁ େହଲ ନାହିଁ।”
7 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହିଲି, େଦଖ, ଶା େର େମାʼ ବିଷୟେର େଲଖାଅଛି,

“େହ ଈଶ୍ବ ର, ତୁ ର ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସି ଅଛି।”
8 ଏସବୁ ଊ ର୍ େର େସ କହି , ବଳିଦାନ, େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍ କ
ବଳି ତୁ େ େଲାଡ଼ିଲ ନାହିଁ, କି ା େସଥିେର ତୁ ର ସେ ାଷ ନ ଥିଲା (ଯାହାସବୁ
େମାଶା ବ୍ୟବ ା ଅନୁସାେର ଉ ଗର୍ କରାଯାଏ) 9 ତ େର େସ କହି , “େଦଖ,
ତୁ ର ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସି ଅଛି।” ି ତୀୟ ନିୟମକୁ ାପନ କରିବା
ନିମେ େସ ପ୍ର ଥମ ନିୟମକୁ େଲାପ କରି । 10 ଦି୍ବ ତୀୟ ନିୟମେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ଶରୀର ଏକାଥରେକ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େହବା ାରା େସହି ଇ ା େହତୁ ଆେ ମାେନ
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ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଅଛୁ। 11ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ,ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯାଜକ ପ୍ର ତିଦିନ େସବା କରିବା
ପାଇଁ ଓଥରକୁଥରେସହି ଏକ-ପ୍ର କାରବଳିଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହାଇଥାଆି ;
ଏହିସବୁ େକେବ ପାପ ହରଣ କରିପାେର ନାହିଁ। 12 ମାତ୍ର େସ ପାପ ନିମେ
େକବଳ ଏକ ବଳି ଉ ଗର୍ କଲା ଉ ାେର ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଚିରକାଳ ପାଇଁ
ଉପେବଶନ କେଲ; 13 େସହି ଦିନାବଧି ତାହା ର ଶତମାେନ ତାହା ପାଦପୀଠ
କରାଯାଇ ନ ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି । 14 କାରଣ େକବଳ ଏକ
ବଳିର ଉ ଗର୍ ାରା େସ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସି
କରିଅଛି ।

15ଆଉ ପବିତ୍ର ଆ ା ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ େସ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି ;
16 “କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,

େସହି ସମୟଉ ାେରଆେ େସମାନ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ାପନକରିବା,
ତାହା ଏହି,

ଆେ େସମାନ ହୃ ଦୟେର ଆପଣା ବ୍ୟବ ା େଦବା, ପୁଣି, େସମାନ ମନେର
େସହିସବୁ େଲଖିବା,”

17ଏହା କହିଲା ଉ ାେର େସ କହି ,
“େସମାନ ପାପ ଓ େସମାନ ଅପରାଧସବୁ

ଆେ ଆଉ ରଣ କରିବା ନାହିଁ।”
18 ଏହି ସମ କ୍ଷମା େହବା େଳ ପାପ ନିମେ ଆଉ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା
ଅନାବଶ୍ୟକ।

ଈଶ୍ବ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା
19 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଯୀଶୁ ବିେ ଦବ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ର ାରା

େଯଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ,
20 େସହି ପଥେର ଯୀଶୁ ର ାରା ମହାପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ନିମେ
ଆ ମାନ ର ସାହସ ଥିବାରୁ 21 ପୁଣି,ଈଶ୍ବ ର ଗୃହ ଉପେର ନିଯୁ ଆ ମାନ ର
ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ 22ଆସ, ଆେ ମାେନ ହୃ ଦୟ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ାରା କଳୁଷିତ
ବିେବକରୁ ଶୁଚିକୃତ ଓ ନିମର୍ ଳ ଜଳେର େଧୗତ-ଶରୀର େହାଇ ସରଳ ହୃ ଦୟ ସହ
ପୂ ର୍ ବି ାସେରଈଶ୍ବ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉ; 23ଆେ ମାେନ େଯଉଁଭରସା ୀକାର
କରୁ ଅଛୁ, ତାହା ଅଟଳଭାବେର ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁ ,କାରଣ େଯ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , େସ
ବି ; 24 ପୁଣି, େପ୍ର ମ ଓ ସତ୍ କି୍ର ୟାେର ପ୍ର ବ ର୍ ାଇବା ନିମେ ପର ର ବିଷୟେର
ମେନାେଯାଗ କରୁ , 25ଆଉ େକହି େକହି େଯପରି ଆ ମାନ ମ ଳୀ ଉପାସନା
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଆି , ଆେ ମାେନ େସପରି ନ କରୁ ; ବରଂ ପର ରକୁ ଉ ାହ
କରିବା, ବିେଶଷ ଭାବେର େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ଦିନ
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇଆସୁଅଛି େବାଲି େଦଖୁଅଛ। 26କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଲାଭକରିବା
ପେର ଯଦିଆେ ମାେନ େ ାପୂବର୍ କ ପାପ କରୁ ଥାଉ, େତେବ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଆଉ
ଅବଶି ନଥାଏ, 27ବରଂ ବିଚାରରଏକ-ପ୍ର କାରଭୟ ରପ୍ର ତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନ ୁ
ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ର ପ୍ର ଚ ତା ଅବଶି ଥାଏ। 28 େକହି େମାଶା ବ୍ୟବ ାକୁ ଅମାନ୍ୟ
କେଲ, େସ ଦୟା ପ୍ର ା ନ େହାଇ ଦୁଇ କି ା ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ର ମାଣେର ହତହୁ ଏ;
29 େତେବ ଭାବି େଦଖ, େଯ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର େଯଉଁ
ର ାରା େସ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଅପବିତ୍ର େବାଲି ମେନ କରିଅଛି ଓ
ଅନୁଗ୍ର ହଦାତା ଆ ା ୁ ଅବମାନନା କରିଅଛି, େସ େକେଡ଼ ଅଧିକ ଗୁରୁ ତର ଦ ର
େଯାଗ୍ୟ ନ େହବ! 30 କାରଣ “ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା ଆ ର ଅଧିକାର, ଆେ
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ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା”, େଯ ଏହି କଥା କହିଅଛି , ତାହା ୁ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ; ପୁନ ,
“ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିେବ।” 31 ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ହ େର
ପଡ଼ିବା ଭୟ ର ବିଷୟ। 32 କି ୁ ଆେଲାକ ପ୍ର ା େହଲା ଉ ାେର େଯେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନ ନାନା ଦୁଃଖେଭାଗରୂ ପ କେଠାର ସଂଗ୍ର ାମ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ, େସହି ପୂବର୍
ସମୟକୁ ରଣେର ଆଣ; 33ଏକ ଦିଗେର ତିର ାର ଓ େ ଶ ାରା େକୗତୁ କା ଦ
େହାଇଥିଲ, ଅନ୍ୟ ଦିଗେର େସହି ପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର ପାଉଥିବା େଲାକମାନ ର
ସହଭାଗୀ େହାଇଥିଲ। 34 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ବ ୀମାନ ସହିତ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରିଥିଲ, ଆଉ ତୁ ମାନ ନିଜର େଯ ଅଧିକ ଉ ମ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ସ ି ଅଛି,
ଏହା ଜାଣି ଆନ େର ତୁ ମାନ ସ ି ର ଲୁ ନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ। 35 ଅତଏବ,
ତୁ ମାନ ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, େସଥିର ମହା ପୁର ାର ଅଛି।

36 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ସାଧନ କରି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା
େହାଇପାର,ଏଥିନିମେ ତୁ ମାନ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟଶୀଳ େହବା ପ୍ର େୟାଜନ। 37େଯପରି
ଶା େର େଲଖାଅଛି,
“କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅ ସମୟ ମାତ୍ର ,

ଯାହା ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, େସ ଆଗମନ କରିେବ
ଓ ବିଳ କରିେବ ନାହିଁ।”

38 ପୁଣି,
“ଆ ର ଧାମ କ ବ୍ୟି ବି ାସ ାରା ବି ବ,

କି ୁ ଯଦି େକହି ପ ାତ୍ ପଦ ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲ ଆ ର ଆ ା ତାହାଠାେର ସ ୁ ନୁେହଁ।”

39 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ବିନାଶ ନିମେ ପ ାତ୍ ପଦ ହୁ ଅି , ଆେ ମାେନ େସମାନ
ଦଳର େଲାକ େନାହଁୁ , କି ୁ େଯଉଁମାେନ ଆ ାର ପରିତ୍ର ାଣ ନିମେ ବି ାସ କରି ,
ଆେ ମାେନ େସମାନ ଦଳର େଲାକ ଅଟୁ ।

11
ବି ାସର ଆଦଶର୍

1 ବି ାସ ପ୍ର ତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂ ମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିି ତ ଜ୍ଞାନ।
2 ତ ାରା ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କେଲ। 3 ବି ାସ ାରା ଆେ ମାେନ
ବୁଝୁ େଯ, ସମ ବି ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ାରା ରଚିତ, ଅତଏବ େକୗଣସି ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ
ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉ େହାଇ ନାହିଁ। 4 ବି ାସ ାରା େହବଲ ଈଶ୍ବ ର
ଛାମୁେର କୟିନ ଅେପକ୍ଷା ଉୃ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ ଓ ତ ାରା େସ ଧାମ କ
େବାଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇେଲ; ଈଶ୍ବ ର ନିେଜ ତାହା ଦାନ ସ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ,
ଆଉ େସ ମୃତ େହେଲ େହଁ ବି ାସ ାରା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ କଥା କହୁ ଅଛି । 5 ବି ାସ
ାରା ହେନାକ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ ନ କରି ଉ ର୍ ୍ବକୁ ଉି ତ େହେଲ; େସଆଉ େଦଖାଗେଲ

ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ଅ ହ ତ କରିଥିେଲ। େସ େଯ ଈଶ୍ବ ର ର
ସେ ାଷପାତ୍ର , ଅ ହ ତ େହବା ପୂେବର୍ େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ; 6ଆଉ
ବି ାସ ବିନା ତାହା ସେ ାଷପାତ୍ର େହବା ଅସ ବ, କାରଣ ଈଶ୍ବ ର େଯ ଅଛି ,
ଆଉ େସ େଯ ତାହା ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାନ ର ପୁର ାରଦାତା, ଏହା ତାହା
ଛାମୁକୁ ଆସି ବା େଲାକର ବି ାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 ବି ାସ ାରା େନାହ େସ
ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଅପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟ ସ େର ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ ପାଇ ଭି ସହକାେର
ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନିମେ େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ପୁଣି, େସହି
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ବି ାସ ାରା େସ ଜଗତକୁ େଦାଷୀ କରି ବି ାସାନୁଯାୟୀ ଧାମ କତାର ଅଧିକାରୀ
େହେଲ। 8 ବି ାସ ାରା ଅବ୍ର ହାମ ଆ ାନ ପ୍ର ା ହୁ ଅେ , େଯଉଁ େଦଶ େସ
ଅଧିକାର ରୂ େପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇ େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ,
ପୁଣି, େସ େକଉଁଠାକୁଯାଉଅଛି ,ତାହା ନଜାଣି ସୁ ା ବାହାରିଗେଲ। 9 ବି ାସ ାରା
େସ ବିେଦଶୀ ରୂ େପ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ େହାଇ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ସହାଧିକାରୀ
ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ସହିତ ତ ୁେର ବାସ କେଲ; 10 କାରଣ େଯଉଁ ନଗର
ଭିି ମୂଳବିଶି , ପୁଣି, ଯାହାର ଶି ୀ ଓ ନିମର୍ ାତା ୟଂ ଈଶ୍ବ ର, ଅବ୍ର ହାମ ତହିଁର
ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ। 11 ବି ାସ ାରା ସାରା ନିେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକାରୀ ୁ ବି
ଜ୍ଞାନ କରି ଗତବୟ ା େହେଲ େହଁ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶି ପ୍ର ା େହେଲ;
12ଏେହତୁ ରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତକ ଜେଣବ୍ୟି ଠାରୁ ଆକାଶରନକ୍ଷତ୍ର ଗଣପରିଅସଂଖ୍ୟ
ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଉ େହଲା। 13 ଏସମେ
ବି ାସେର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ; େସମାେନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ଫଳପ୍ର ା େହେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା େଦଖି ଅଭିନ ନ କେଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ଆପଣାମାନ ୁ
ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ େବାଲି ୀକାର କେଲ। 14 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଏହିପରି
କଥା କହି , େସମାେନ େଯ ନିଜର େଗାଟିଏ େଦଶ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି , ଏହା
ପ୍ର କାଶ କରି । 15 ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶରୁ େସମାେନ ବାହାରି ଆସି ଥିେଲ, ଯଦି
ପ୍ର କୃତେର େସହି େଦଶକୁ ରଣ କରିଥାଆେ , ତାହାେହେଲ େସମାନ ର ବାହୁ ଡ଼ି
ଯିବାକୁ ସୁେଯାଗ ଥିଲା। 16 କି ୁ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଉୃ ତର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗର୍ ୀୟ
େଦଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ; ଏେହତୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ଈଶ୍ବ ର େବାଲି ଖ୍ୟାତ
େହବାକୁ େସମାନ ସ େର ଲି ତ ନୁହଁି , କାରଣ େସ େସମାନ ନିମେ
େଗାଟିଏ ନଗର ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି । 17 ବି ାସ ାରା ଅବ୍ର ହାମ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ
ଇସ୍ ହାକ ୁ ଉ ଗର୍ କେଲ, ହଁ, େଯଉଁ ବ୍ୟି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାସମୂହ ପ୍ର ା େହାଇଥିେଲ,
ଯାହା ୁ କୁହାଯାଇଥିଲା େଯ, 18ଇସ୍ ହାକ ଠାରୁ ତୁ ର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ େହବ, େସହି
ବ୍ୟି ଆପଣାର ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ୁ ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, 19କାରଣ ଈଶ୍ବ ର
େଯ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସୁ ା ଉ ାପନ କରିବାକୁ ସମଥର୍ , ଆକ୍ଷରିକ ଭାେବ, େସ
ମଧ୍ୟ ତାହା ୁ ଦୃ ା ଭାେବ ମୃତୁ ୍ୟରୁ େଫରି ପାଇେଲ। 20 ବି ାସ ାରା ଇସ୍ ହାକ
ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟେର ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ। 21 ବି ାସ
ାରା ଯାକୁବ ମୃତୁ ୍ୟ ସମୟେର େଯାେଷଫ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁତ୍ର ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ,

ପୁଣି, ଆପଣା ଯି ର ଅଗ୍ର ଭାଗେର ଆଉଜିପଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 22 ବି ାସ ାରା
େଯାେଷଫ ମୃତୁ ୍ୟ ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର ପ୍ର ାନ ବିଷୟ ଉେ ଖ
କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଅି ସ େର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 23 ବି ାସ ାରା େମାଶା
ପିତାମାତା ତାହା ଜନ୍ମ େହବା ସମୟେର ତାହା ୁ େଗାଟିଏ ସୁ ର ପିଲା େବାଲି
େଦଖି ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଭୟ ନ କରି ତିନି ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ୁ େଗାପନେର ରଖିେଲ।
24 ବି ାସ ାରା େମାଶା ବୟସପ୍ର ା େହଲା ଉ ାେର ଫାେରା ର କନ୍ୟା ପୁତ୍ର
େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବାକୁ ନାି କେଲ; 25ପାପରକ୍ଷଣିକ ସୁଖେଭାଗ ଅେପକ୍ଷା ଈଶ୍ବ ର
େଲାକମାନ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େସ ପସ କେଲ, 26 ପୁଣି,
ମିସରର ସମ ଧନ ଅେପକ୍ଷା ଖ୍ର ୀ ନି ାର ସହଭାଗୀ େହବା େଶ୍ର ତର ଧନ
େବାଲି ମେନ କେଲ, କାରଣ େସ ଭାବି ପୁର ାର ଦାନ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କେଲ।
27 ବି ାସ ାରା େସ ରାଜା େକ୍ର ାଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିସର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ,
େଯଣୁ େଯ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ କଲା ପରି ସୁି ର ରହିେଲ। 28 ବି ାସ ାରା
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େସ ନି ାର ପବର୍ ଓ ର େସଚନ ବିଧି ପାଳନ କେଲ, େଯପରି ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ର
ସଂହାରକ େସମାନ ୁ ଶର୍ ନ କରି । 29 ବି ାସ ାରା େସମାେନ ଶୁ ଭୂ ମି ପାର
େହଲା ପରି ସୂଫ ସାଗରର ଭିତର େଦଇ ପାର େହେଲ, କି ୁ ମିସରୀୟମାେନ ପାର
େହବାକୁ େଚ ା କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମେଲ। 30 ବି ାସ ାରା ଯିରୀେହା ପ୍ର ାଚୀର
ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଘରିଲା ଉ ାେର ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା। 31 ବି ାସ ାରା ରାହାବ
େବଶ୍ୟା ଗୁ ଚରମାନ ୁ ଆଶ୍ର ୟ େଦବାରୁ ଅନାଜ୍ଞାବହମାନ ସହିତ ବିନ େହେଲ
ନାହିଁ। 32ଆଉ ଅଧିକ କଅଣ କହିବି? ଗିଦିେୟାନ, ବାରକ, ଶାମ୍ େଶାନ୍ , ଯି ହ,
ଦାଉଦ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ବ ର୍ ନା କେର, େତେବ
ସମୟ ଅି ବ ନାହିଁ; 33 ବି ାସ ାରା େସମାେନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କେଲ, ଧମର୍
ସାଧନ କେଲ, ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା େହେଲ, ସି ଂହମାନ ମୁଖରୁ ବି ତ େହେଲ,
34 ଅି ର େତଜ ନିବାରଣ କେଲ, ଖ ଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ, ଦୁବର୍ ଳ ସମୟେର
ସବଳ େହେଲ, ଯୁ େର ବିଜୟୀ େହେଲ, ପୁଣି, ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର େସୖନ୍ୟମାନ ୁ
ବିତାଡ଼ିତ କେଲ। 35 ୀେଲାକମାେନଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନ ୁ ପୁନରୁ ାନ ାରା
ପ୍ର ା େହେଲ; ଅନ୍ୟମାେନ ଉୃ ତର ପୁନରୁ ାନ ପ୍ର ା େହବା ନିମେ ଉ ାର
ପାଇବାକୁଇ ା ନକରିମହାଯ ଣା େଭାଗକେଲ। 36ଅନ୍ୟମାେନ ବିଦପ, େକାରଡ଼ା
ପ୍ର ହାର, ହଁ, ବ ନ ଓ କାରାବାସ ାରା ସୁ ା ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ; 37 େକହି ଅବା
ପ୍ର ରାଘାତେର ହତ, େକହି ଅବା ନିଯର୍ ୍ୟାତିତ, େକହି କରତ ାରା ି ଖି ତ, ପୁଣି,
େକହି ଅବା ଖ ାରା ନିହତ େହେଲ, େକହି େକହି େମଷ ଓ ଛାଗଳର ଚମର୍ େର
ଆ ାଦିତ, ଅଭାବଗ୍ର , ି ଓ ତାଡନାପ୍ର ା େହାଇ 38ପ୍ର ା ର, ପବର୍ ତ, ଗୁହା, ପୁଣି,
ପୃଥିବୀର ଗ ର ଭ୍ର ମଣ କେଲ; ଜଗତ େସମାନ ର େଯାଗ୍ୟ ନ ଥିଲା। 39 ବି ାସ
ାରା ଏହି ସମେ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ସୁ ା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର ଫଳପ୍ର ା େହେଲ ନାହିଁ,

40 େଯଣୁ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ନିମେ ଉୃ ତର ବିଷୟ ପ୍ର ୁତ କରି ରଖିଥିେଲ,
େଯପରି େସମାେନ ଆ ମାନ ବିନା ସି ଲାଭ ନ କରି ।

12
ବି ାସର ଆଦିକ ର୍ ା ଓ ସି ଦାତା ଯୀଶୁ

1 ଅତଏବ, ଏେଡ଼ ବୃହତ୍ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନ ାରା େବି ତ େହବାରୁ
ଆସ, ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭାର ଓ ସହଜେର େବ ନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ବି ାସର େନତା ଓ ସି ଦାତା ଯୀଶୁ ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହକାେର
ଆ ମାନ ଗ ବ୍ୟ ପଥେର ଧାବମାନ େହଉ। 2 େସ ଆପଣା ସ ୁଖ ଆନ
ନିମେ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କେଲ ଏବଂ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହ କଶୀୟ ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ସି ଂହାସନର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି େହାଇଅଛି ।

ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଶାସନର ସୁଫଳ
3ତୁ େ ମାେନ େଯପରିଆପଣା ଆପଣା ମନେରଶ୍ର ା ା ନ ହୁ ଅ; ଏଥିପାଇଁ େଯ

ପାପୀମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁ େର ଏେଡ଼ ପ୍ର ତିକୂଳାଚରଣ ସହ୍ୟ କେଲ, ତାହା
ବିଷୟ ବିେବଚନା କର। 4 ତୁ େ ମାେନ ପାପ ବିରୁ େର ଯୁ କରି ଏଯାଏଁ ର -
ବ୍ୟୟପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ନାହଁ, 5ଆଉ ପୁତ୍ର ମାନ ପରି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଉ
ଏହି ଉ ାହବାକ୍ୟ ଭୁ ଲିଅଛ,
“େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ପ୍ର ଭୁ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ,

କି ା ତାହା ାରା ଅନୁେଯାଗ ପ୍ର ା େହେଲ ା ହୁ ଅ ନାହିଁ;
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6କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ େପ୍ର ମ କରି , ତାହାକୁ ଶାସନ କରି ,
ପୁଣି, େଯଉଁ ପୁତ୍ର କୁ େସ ଗ୍ର ହଣ କରି , ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର କରି ।”

7ଶାସନ ଉେ ଶ୍ୟେର ତ ତୁ େ ମାେନ େ ଶ ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ
ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅଛି , କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରି ,
ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? 8 କି ୁ େଯଉଁ ଶାସନରସମେ ସହଭାଗୀ,ଯଦିତୁ େ ମାେନ
େସଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ପୁତ୍ର ନ େହାଇ ଜାରଜ ଅଟ। 9ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟ, ଆ ମାନ ଶାସନକାରୀ ଆ ମାନ ଶାରୀରିକ ପିତୃ ଗଣ ୁ ଆେ ମାେନ
ସମାଦରକଲୁ, େତେବଆ ାମାନ ପିତା ରବରଂ େକେତଅଧିକରୂ େପବଶୀଭୂ ତ
େହାଇ ଜୀବନ ପ୍ର ା ନ େହବୁ? 10 କାରଣ େସମାନ ୁ େଯପରି ବିହିତ େବାଧ
େହଲା, ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଅ ଦିନ ନିମେ ଆ ମାନ ୁ ଶାସନ କେଲ;
କି ୁ ଆେ ମାେନ େଯପରି ତାହା ପବିତ୍ର ତାର ସହଭାଗୀ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ େସ
ଆ ମାନ ମ ଳ ନିମେ ଶାସନ କରି । 11 ଶାସନ ବ ର୍ ମାନ ଆନ ଜନକ
େବାଧ ନ େହାଇ ଦୁଃଖଜନକ େବାଧ ହୁ ଏ ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ତ ାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ା
କରିଅଛି ,ତାହା ପେର େସମାନ ୁ ଶାି ର ଫଳ ରୂ ପ ଧାମ କତା ପ୍ର ଦାନ କେର।

12ଅତଏବ,ତୁ େ ମାେନ ଦୁବର୍ ଳହ ଓଅବଶଜାନୁ ସବଳକର, 13 ପୁଣି,ଆପଣା
ଆପଣା ପାଦ ନିମେ ସଳଖ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର େଯପରି ଯାହା ଖ , ତାହା ଅଧିକ
ବିକୃତ ନ େହାଇ ବରଂ ସୁ ହୁ ଏ।

14 ସମ ସହିତ ଶାି େର ରହିବାକୁ େଚ ା କର, ପୁଣି, େଯଉଁ ପବିତ୍ର ତା ବିନା
େକହି ପ୍ର ଭୁ ଦଶର୍ ନ ପାଇବ ନାହିଁ, େସଥିର ଅନୁସରଣ କର, 15 କାେଳ େକହି
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହରୁ ପତିତ ହୁ ଏ ଅବା େକୗଣସି ତି ତାର ମୂଳ ଅ ୁ ରିତ େହାଇ
ବଢ଼ି ଉଠି ତୁ ମାନ ର ଅନି କେର, ଆଉ ତ ାରା ଅେନେକ କଳୁଷିତ ହୁ ଅି ;
16 କିଅବା େକହି ପାରଦାରିକ, ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ଆପଣା େଜ୍ୟ ାଧିକାର
ବିକ୍ର ୟକାରୀ େଯ ଏେଷୗ, ତାହା ପରି ବିଧମର୍ ାଚାରୀ ହୁ ଏ, ଏହି ବିଷୟେର ସାବଧାନ
ହୁ ଅ। 17 ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ େଯ, ପେର େସ ଆଶୀବର୍ ାଦର ଅଧିକାରୀ େହବା
ନିମେ ଇ ା କେଲ ସୁ ା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଲା, ପୁଣି,ଅନୁତାପକରିବା ନିମେ ଅଶପାତ
ସହଯ େର େଚ ା କେଲ େହଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁେଯାଗ ପାଇଲା ନାହିଁ।

ଏକ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ
18 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ୃଶ୍ୟ ପବର୍ ତ ଓ ପ୍ର ଳିତ ଅି ନିକଟକୁ ପୁଣି, ନିବିଡ଼

େମଘ, ଅ କାର, ଝଡ଼, 19 ତୂ ରୀ ନୀ ଓ ବାକ୍ୟର ଶ ନିକଟକୁ ଆସି ନାହଁ,
େଶ୍ର ାତାମାେନ େସହି ଶ ଶୁଣି େଯପରି େସମାନ ୁ ଆଉ େକୗଣସି ବାକ୍ୟ କୁହା
ନ ଯାଏ, ଏହା ନିେବଦନ କରିଥିେଲ; 20 “େଯଣୁ େକୗଣସି ପଶୁ ସୁ ା ଯଦି
େସହି ପବର୍ ତ ଶର୍ କେର, େତେବ େସ ପ୍ର ରାଘାତେର ହତ େହବ”, ଏହି େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ସହ୍ୟ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ; 21 ଆଉ
େସହି ଦୃଶ୍ୟ ଏପରି ଭୟ ର ଥିଲା େଯ, େମାଶା ହିଁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଅତ୍ୟ
ଭୀତ ଓ କି ତ େହଉଅଛି।” 22 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ଓ ଜୀବ
ଈଶ୍ବ ର ନଗର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗର୍ ୀୟ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତବାହିନୀ ମେହା ବ,
23 ଗର୍ େର ଲିଖିତ ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ର ମ ଳୀ, ସମ ବିଚାରକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର,
ସି ି ପ୍ର ା ଧାମ କମାନ ଆ ାଗଣ, 24 ନୂତନ ନିୟମରମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ, ପୁଣି, େଯଉଁ
େସଚନର ର େହବଲ ର ଅେପକ୍ଷା ଉୃ ତର ବାକ୍ୟ କେହ, ତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି ଅଛ। 25 ସାବଧାନ, େଯ ବାକ୍ୟ କହୁ ଅଛି , ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କର ନାହିଁ,
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କାରଣ େଯଉଁ େମାଶା ପୃଥିବୀେର ଆେଦଶ େଦେଲ, ତାହା ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବାରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକମାେନ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ, େତେବ େଯ ଗର୍ ରୁ ଆେଦଶ
େଦଉଅଛି , ତାହା ଠାରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ ରକ୍ଷା ପାଇବା
ନାହିଁ, ଏହା େଯ ଅଧିକ ସୁନିି ତ! 26 େସେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ର ପୃଥିବୀକୁ
ଟଳମଳ କଲା, କି ୁ ଏେବ େସ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରି କହିଅଛି , “ପୁନବର୍ ାର ଆେ େଯ
େକବଳ ପୃଥିବୀକୁ କ ାଇବା, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ କ ାଇବା।”
27 ପୁନବର୍ ାର େବାଲି କହିବା ାରା ଏହା ବୁଝାଯାଏ େଯ, ଅଟଳ ବିଷୟସବୁ ରହିବା
ନିମେ ଟଳମଳ ବିଷୟ,ଅଥର୍ ାତ୍ , ସୃ ବିଷୟସବୁରପରିବ ର୍ ନ େହବ। 28ଅତଏବ,
ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ା େହବାରୁ ଆସ, ଆେ ମାେନ କୃତଜ୍ଞ େହାଇ ଭୟ ଓ ଭି
ସହକାେର ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ । 29 କାରଣ ଆ ମାନ ର
ଈଶ୍ବ ର ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ରୂ ପ।

13
ଈଶ୍ବ ର ସେ ାଷଜନକ ବଳିସମୂହ

1 ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟେର େପ୍ର ମ ି ର େହାଇ ରହିଥାଉ। 2 ଆତିଥ୍ୟସ ାର
ନ ପାେସାର, େଯଣୁ ତ ାରା େକହି େକହି ଅଜ୍ଞାତସାରେର ଦୂତମାନ ୁ ଆତିଥ୍ୟ
କରିଅଛି । 3ଆପଣାମାନ ୁ ବ ୀମାନ ସହବ ୀ ରୂ େପ ଜ୍ଞାନ କରି ପୁଣି, ନିେଜ
େଦହଧାରୀ ଅଟ େବାଲି ଜାଣି େ ଶେଭାଗ କରୁ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ ରଣ କର।
4 ବିବାହ ସମ ମଧ୍ୟେରଆଦରଣୀୟ େହଉଓତାହାରଶଯ୍ୟା ଶୁଚି ଥାଉ,କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ପାରଦାରିକ ଓବ୍ୟଭିଚାରୀମାନ ବିଚାର କରିେବ। 5ଆଚାର-ବ୍ୟବହାରେର
ଧନେଲାଭ ଶୂନ୍ୟହୁ ଅ,ତୁ ମାନ ରଯାହା କିଛି ଅଛି, େସଥିେରସ ୁ ଥାଅ,କାରଣ
େସ ନିେଜ କହିଅଛି ,
“ଆେ ତୁ କୁ େକେବ େହଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ,

ଆେ ତୁ କୁ େକେବ େହଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।”
6ଅତଏବ ଆେ ମାେନ ସାହସପୂବର୍ କ କହି ପାରୁ ,
“ପ୍ର ଭୁ େମାହର ସହାୟ, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ।

ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କଅଣ କରିବ?”
7 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ କହିଥିେଲ, ତୁ ମାନ ଏପରି

େନତାମାନ ୁ ରଣ କର; େସମାନ ଜୀବନଯାତ୍ର ାର େଶଷ ଗତି ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖି
େସମାନ ବି ାସର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ। 8 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ କାଲି, ଆଜି ଓ ଅନ କାଳ
ସମାନ ଅଟି । 9 ବିବିଧ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ର କାର ଶିକ୍ଷାେର ବିଚଳିତ ନ ହୁ ଅ, କାରଣ
ଖାଦ୍ୟପଦାଥର୍ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ର ହ ାରା ହୃ ଦୟ ି ରୀକୃତ େହବା ଭଲ;
େଯଉଁମାେନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ଥା ପାଳନ କରି , େସମାନ ର କିଛି ଲାଭ େହବ
ନାହିଁ। 10 େଯଉଁ େବଦିର ସାମଗ୍ର ୀ ତ ୁର ଉପାସକମାନ ର େଭାଜନ କରିବା
ନିମେ ଅଧିକାର ନାହିଁ,ଆ ମାନ ର ଏପରି ଏକ େବଦି ଅଛି। 11କାରଣ େଯଉଁ
ସବୁ ପଶୁର ର ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ମହାଯାଜକ ାରା ମହାପବିତ୍ର ାନକୁ
ଅଣାଯାଏ, େସହିସବୁ ପଶୁରଶରୀରଛାଉଣୀରବାହାେରଦ ହୁ ଏ। 12ଏଥିସକାେଶ
ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ର ାରା େଯପରି େଲାକ ୁ ପବିତ୍ର କରି , ଏଥିପାଇଁ
ନଗର ାରର ବାହାେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ। 13 ଅତଏବ, ଆସ, ଆେ ମାେନ
ତାହା ପରି ନି ା ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣୀର ବାହାେର ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଉ।
14 କାରଣ ଏଠାେର ଆ ମାନ ର ଚିର ାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କି ୁ ଆେ ମାେନ
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ଭବିଷ୍ୟତେର ଚିର ାୟୀ ନଗରର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛୁ। 15 ଏଣୁ ଆସ, ତାହା
ାରା ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସାରୂ ପ ବଳି, ଅଥର୍ ାତ୍ ତାହା

ନାମ ୀକାରକାରୀ ଓ ାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରୁ । 16 ପେରାପକାର ଓ
ଦାନ କରିବାକୁ ପାେସାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ବଳିେର ଈଶ୍ବ ର ର ପରମ
ସେ ାଷ। 17 ତୁ ମାନ େନତାମାନ ର ବାଧ୍ୟ େହାଇ େସମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ
ହୁ ଅ, କାରଣ େଯଉଁମାନ ୁ ନିକାଶ େଦବାକୁ େହବ, େସମାନ ସଦୃଶ େସମାେନ
ତୁ ମାନ ଆ ା ସ େର ପ୍ର ହରୀକମର୍ କରି , େଯପରି େସମାେନ ତାହା
ଦୁଃଖେର ନ କରି ଆନ େର କରିପାରି ; ଦୁଃଖେର କେଲ, ତୁ ମାନ ର କିଛି
ଲାଭ ନାହିଁ। 18 ଆ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, କାରଣ ଆ ମାନ ର
ବି ାସ େଯ, ଆ ମାନ ର ସୁବିେବକ ଅଛି, େଯଣୁ ସମ ବିଷୟେର ସଦାଚରଣ
କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ଇ ା କରୁ ଅଛୁ। 19 ଆଉ ମୁଁ େଯପରି ଶୀଘ୍ର ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇପାରିବି, ଏଥିନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ତୁ ମାନ ୁ
ବିେଶଷ ଭାବେର ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି।

େଶଷ ଆଶିଷ
20 େଯଉଁ ଶାି ଦାତା ଈଶ୍ବ ର ଅନ କାଳ ାୟୀ ନିୟମର ର େହତୁ ପ୍ର ଧାନ

େମଷପାଳକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଫରାଇ
ଆଣିେଲ; 21 ତାହା ଦୃି େର ଯାହା ସେ ାଷଜନକ, ତାହା େସ ଆ ମାନ
ଅ ରେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ସ କରି ତାହା ଇ ା ସାଧନ କରିବାକୁ
ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସ ମର୍ େର ସି କର ୁ। ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହା ର।
ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
22 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏହି ଉପେଦଶ ସହ୍ୟ କର,

େଯଣୁ ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ତୁ ମାନ ୁ େଲଖିଅଛି। 23 ଆ ମାନ ର ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି
ମୁ େହାଇ ଯଦି େସ ଶୀଘ୍ର ଆସି , େତେବ ତାହା ସ େର ମୁଁ ତୁ ମାନ ସହିତ
ସାକ୍ଷାତକରିବାକୁ ଆସି ବି। 24ତୁ ମାନ ରସମ େନତା ଓ ସାଧୁସମ ୁ ନମ ାର
ଜଣାଅ। େଯଉଁମାେନ ଇତାଲିଆ େଦଶରୁ ଆସି ଅଛି , େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 25ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ।



ଏବ୍ର ୀ 13:25 446 ଏବ୍ର ୀ 13:25

The General Epistle of James
ଯାକୁବ ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଯାକୁବ ଅଟି (ଯାକୁ. 1:1), ଯିଏ ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ଳୀର

େନତା ଏବଂ େସ ଯୀଶୁ ର ଭାଇ ଥିେଲ। ଯାକୁବ ଯୀଶୁ ର ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ଥିେଲ, ସ ବତଃ, ସମ ଠାରୁ ବୟସେର ବଡ଼ ଥିେଲ େଯେହତୁ ମାଥିଉ
13:55 େରତାହା ର ନାମ ଶୀଷର୍ େରଉେ ଖିତ।ପ୍ର ଥମେରଯାକୁବଯୀଶୁ ୁ ବି ାସ
କରୁ ନ ଥିେଲ ଏପରି େସ ତାହା ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ଯଥାଥର୍ ତା େଦଖାଇବା ନିମେ
ଦାବି କରିଥିେଲ ଏବଂ ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟକୁ ଭୁ ଲ ବୁଝିଥିେଲ। (େଯାହନ 7:25)
ପରବ ର୍ ୀ ସମୟେର େସ ମ ଳୀର ଜେଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟି ଭାବେର ପରିଚିତ େହେଲ।
ପୁନରୁ ାନ ପେର ଯୀଶୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସ ଜେଣ ଥିେଲ
(1 କର. 15:7), ପାଉଲ ତାହା ୁ ମ ଳୀର େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି (ଗାଲା.
2:9)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 40-50 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
50 ଖ୍ର ୀ ା େର ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ଶାସନିକ ପରିଷଦ ପୂବର୍ ରୁ ଏବଂ 70 ଖ୍ର ୀ ା େର

ମ ି ର ଂସ େହବା ପୂବର୍ ରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ସ ବତଃ, ଯିହୁ ଦା ଏବଂ ଶମରୀୟା ପ୍ର େଦଶେର ଛି ଭି େହାଇଥିବା ଯିହୁ ଦୀ

ବି ାସୀମାେନ ପ୍ର ାପକ ଥିେଲ। ଏହା ଯାକୁବ ର ାଦଶ େଗା ୀ ୁ ପ୍ର ାରି କ
ଅଭିବାଦନଉପେରଆଧାରିତଅେଟ।ଯାକୁବ ମୂଳ େଶ୍ର ାତାମାନ ାନ ବିଷୟେର
ଏହି ପଦରୁ ପ୍ର ମାଣିତ ହୁ ଏ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଯାକୁବ ଉେ ଶ୍ୟ (ଯାକୁ. 1:2-4) େର ପ୍ର କାଶିତ। େହ େମାହର ଭାଇମାେନ,

ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ ନାନା ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷାେର ପରୀକି୍ଷତ ହୁ ଅ,
େସେତେବେଳ ତାହା ବିେଶଷ ଆନ ର ବିଷୟ େବାଲି ମେନ କର; କାରଣ
ପରୀକ୍ଷାସି ବି ାସ େଯ ସହି ୁତା ଉ କେର, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ତାହା ର
ଏହି ପ୍ର ାରି କ ବାକ୍ୟରୁ ଏହା ହୁ ଏ େଯ ଯାକୁବ ପାଠକମାେନ ନାନା ପ୍ର କାର
ପରୀକ୍ଷାେର ପରୀକି୍ଷତ େହଉଥିେଲ। େସମାନ ରନାନା ପ୍ର କାର ପରୀକ୍ଷାେରଆନ
ପ୍ର ା କରିବା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜ୍ଞାନଲାଭକରିବାକୁ ଯାକୁବ େସମାନ ୁ ଆ ାନ
କରି (ଯାକୁ. 1:5)। ଯାକୁବ ପ୍ର ାପକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ବି ାସୀମାେନ
ବି ାସରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ ଯାକୁବ େସମାନ ୁ ଜଗତ ସହିତ ବୁ ତା
କରିବା ବିଷୟେର େଚତାବନୀ ଦିଅି (ଯାକୁ. 4:4), ଯାକୁବ ବି ାସୀମାନ ୁ ନମ୍ର
େହବା ନିମେ ନିେ ର୍ ଶ ଦିଅି ଯାହା ଫଳେର ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ୁ ଉ ତ କରିେବ।
ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର ନମ୍ର େହବା ଜ୍ଞାନର ମାଗର୍ ଅେଟ େବାଲି ଯାକୁବ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା
ଦିଅି (ଯାକୁ. 4:8-10)।

ବିଷୟବ ୁ
ପ୍ର କୃତ ବି ାସ

ରୂ ପେରଖା
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1. ପ୍ର କୃତ ଧମର୍ ବିଷୟେର ଯାକୁବ ଉପେଦଶ — 1:1-27
2. ସତ୍ୟ ବି ାସ କାଯର୍ ୍ୟ ାରା ପ୍ର କାଶିତ — 2:1-3:12
3. ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆେସ — 3:13-5:20

ଅଭିବାଦନ
1 ଈଶ୍ବ ର ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଦାସ ଯାକୁବର ଛି ଭି ାଦଶ େଗା ୀ ୁ

ନମ ାର।
ବି ାସର ପରୀକ୍ଷା

2 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ ନାନା ପ୍ର କାର
ପରୀକ୍ଷାେରପରୀକି୍ଷତହୁ ଅ, 3େସେତେବେଳତାହା ବିେଶଷଆନ ର ବିଷୟେବାଲି
ମେନ କର; ପରୀକ୍ଷାସି ବି ାସ େଯ ସହି ୁତା ଉ କେର, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ।
4 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ବିଷୟେର ଊଣା ନ ପଡ଼ି ସି ଓ ସ ୂ ର୍
ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ ସହି ୁତା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ । 5 କି ୁ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଯେବ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, େତେବ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର େଦାଷ ନ ଧରି
ମୁ ହ େର ସମ ୁ ଦାନ କରି , ତାହା ଛାମୁେର େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , େସଥିେର
ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। 6 କି ୁ େସ କିଛିମାତ୍ର ସେ ହ ନ କରି ବି ାସ ସହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ,
କାରଣ େଯ ସେ ହ କେର, େସ ବାୟୁ େର ଇତଃ ତଃ ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ର ର ତର
ସଦୃଶ। 7 େସପରି େଲାକ ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବ େବାଲି ମେନ ନ କରୁ ; 8 େସ ତ
ି ମନା େଲାକ,ଆପଣାର ସମ ଗତିେର ଅି ର। 9ଦୀନ ଅବ ାର ଭ୍ର ାତା ଆପଣାର
ଉ ତ ଅବ ାେର ଦପର୍ କରୁ , 10 ଧନୀ ଆପଣା ଦୀନାବ ାେର ଦପର୍ କରୁ , କାରଣ
ଘାସର ଫୁଲପରି େସ ଝଡ଼ିପଡ଼ିବ। 11େଯଣୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ସତାପେରଉଦୟହୁ ଅେ ,ଘାସ
େଯପରି ଶୁଖିଯାଏ ଓ ତାହାର ଫୁଲ ଝଡ଼ିପେଡ଼ ପୁଣି, ତାହାର ରୂ ପର େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ନାଶ
ହୁ ଏ, େସହିପରି ଧନୀ େଲାକ ହିଁଆପଣାର ସବୁ ଗତିେର ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ। 12େଯଉଁ
େଲାକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କେର, େସ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େପ୍ର ମ କରୁ ଥିବା
େଲାକମାନ ୁ େଯଉଁ ଜୀବନରୂ ପ ମୁକୁଟ େଦବାକୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ପରୀକ୍ଷାସି
େହଲା ଉ ାେର େସହି େଲାକ େସହି ମୁକୁଟ ପ୍ର ା କରିବ। 13 େକହି ପରୀକି୍ଷତ
େହେଲ, େମାହର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଈଶ୍ବ ର ଆଡ଼ୁ େହଉଅଛି େବାଲି ନ କହୁ , କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ମ େର ପରୀକି୍ଷତ େହାଇପାରି ନାହିଁ, ଆଉ େସ ନିେଜ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା
କରି ନାହିଁ। 14 କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା କାମନା ାରା ଆକଷ ତ ଓ
ପ୍ର ବି ତ େହାଇ ପରୀକି୍ଷତ ହୁ ଏ; 15 ତାହା ପେର କାମନା ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ପାପ
ପ୍ର ସବ କେର, ପୁଣି, ପାପ ପୂ ର୍ ମାତ୍ର ାେର ବୃ ି ପାଇ ମୃତୁ ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। 16 େହ
େମାହର ପି୍ର ୟଭାଇମାେନ,ଭ୍ର ା ହୁ ଅ ନାହିଁ। 17ସମ ଉ ମଦାନଓସମ ସି
ବର ଊ ର୍ ରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , େଜ୍ୟାତିଃଗର୍ ଣର ପିତା ଠାରୁ ଆେସ, ଯାହା ଠାେର େକୗଣସି
ପରିବ ର୍ ନ ବା େଲଶମାତ୍ର ବିକାର ନାହିଁ। 18ଆେ ମାେନ େଯପରି ତାହା ସୃ
ବିଷୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ-ପ୍ର କାର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ ପ େହଉ, ଏଥିନିମେ େସ
ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ାରା ଆ ମାନ ୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ।

ବାକ୍ୟର େଶ୍ର ାତା ଏବଂ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ
19 େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଏହା ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ

ଶୁଣିବାେରତ ର,କହିବାେର ଧୀର ପୁଣି, େକ୍ର ାଧ କରିବାେର ଧୀର େହଉ, 20କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟର େକ୍ର ାଧ ଈଶ୍ବ ର ଗ୍ର ାହ୍ୟ ଧାମ କତା ସାଧନ କେର ନାହିଁ। 21 ଅତଏବ,
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ତୁ େ ମାେନସମ ଅଶୁଚିତା ଓ ସବୁପ୍ର କାର ଦୁ ତା ପରିତ୍ୟାଗକରି େଯଉଁ େରାପିତ
ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ଆ ାକୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ନିମେ ସମଥର୍ , ତାହା ନମ୍ର ଭାବେର
ଗ୍ର ହଣ କର। 22 କି ୁ େଶ୍ର ାତାମାତ୍ର େହାଇ ଆପଣାମାନ ୁ ପ୍ର ବ ନା ନ କରି ବାକ୍ୟର
କମର୍ କାରୀ ହୁ ଅ। 23କାରଣ ଯଦି େକହି ବାକ୍ୟର କମର୍ କାରୀ ନ େହାଇ େଶ୍ର ାତାମାତ୍ର
ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଦପର୍ ଣେର ଆପଣା ାଭାବିକ ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କରୁ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର
ତୁ ଲ୍ୟ, 24 େଯଣୁ େସ ଆପଣାକୁ େଦଖିଲା ଉ ାେର ଚାଲିଯାଇ, େସ କି ପ୍ର କାର
େଲାକ,ତାହା େସହିକ୍ଷଣିଭୁ ଲିଯାଏ। 25 କି ୁ େଯସି ,ଅଥର୍ ାତ୍ , ାଧୀନତାରବ୍ୟବ ା
ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରି େସଥିେର ନିବି ଥାଏ, ପୁଣି, ବି ରଣକାରୀ େଶ୍ର ାତାମାତ୍ର ନ
େହାଇ ବରଂ କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ହୁ ଏ, େସ ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର ଧନ୍ୟ। 26 ଯଦି େକହି
ଆପଣାକୁ ଧମର୍ ପରାୟଣ େବାଲି ମେନ କେର, ଆଉ ଆପଣା ଜି ାକୁ ବଶୀଭୂ ତ ନ
କରି ନିଜ ହୃ ଦୟକୁ ପ୍ର ବ ନା କେର, ତାହାର ଧମର୍ ପରାୟଣତା ବୃଥା। 27 ଅନାଥ ଓ
ବିଧବାମାନ ୁ େସମାନ ଦୁଃଖାବ ାେର ସଂେଖାଳିବା ପୁଣି, ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ
ନି ଳ ରୂ େପ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଛାମୁେର ବିଶୁ
ଓ ନିମର୍ ଳ ଧମର୍ ପରାୟଣତା ଅେଟ।

2
ପକ୍ଷପାତୀତା ପାପ

1 େହ େମାହରଭାଇମାେନ,ଆ ମାନ େଗୗରବମୟପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର
ବି ାସ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କର ନାହିଁ। 2 କାରଣ ଯଦି ସୁବ ର୍
ମୁଦି୍ର କା ଓ ଚାକଚକ୍ୟ ବ ପରିଧାନ କରି େକୗଣସି େଲାକ ତୁ ମାନ ସଭାକୁ
ଆେସ, ପୁଣି, ଜେଣ ଦରିଦ୍ର େଲାକ ମଳିନ ବ ପରିଧାନ କରି ଆେସ, 3 ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନ ଚାକଚକ୍ୟ ବ ପରିଧାନ କରିଥିବା େଲାକକୁ ମଯର୍ ୍ୟାଦା କରି କୁହ,
ଏଠାେର ଉ ମ ାନେର ବସ ,ୁ ଆଉ ଦରିଦ୍ର େଲାକକୁ କୁହ, େସଠାେର ଠିଆ
ହୁ ଅ, 4 କି ା େମାହର େଗାଡ଼ ତେଳ ବସ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ କଅଣ ଆପଣା
ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େଭଦାେଭଦ ରଖି ବିପରୀତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମ ଭାବେର
ବିଚାର କରୁ ନାହଁ? 5 େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ଭାଇମାେନ, ଶୁଣ, ଈଶ୍ବ ର କଅଣ ଏହି
ଜଗତର ଦୃି େର ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ବି ାସରୂ ପ ଧନେର ଧନୀ େହବା ପାଇଁ, ପୁଣି,
ଆପଣା େପ୍ର ମକାରୀମାନ ୁ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ େଦବାକୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , େସଥିର
ଅଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରି ନାହାି ? 6 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ଦରିଦ୍ର କୁ
ହତାଦର କରିଅଛ। ଧନୀମାେନ କଅଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରି ନାହିଁ
ଏବଂ ତୁ ମାନ ୁ ବିଚାର- ାନକୁ ଟାଣିନିଅି ନାହିଁ? 7 େଯଉଁ ମହତ ନାମେର
ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ୟାତ େସମାେନ କଅଣ େସହି ନାମର ନି ା କରି ନାହିଁ? 8ତୁ େ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର, ଶା ର ଏହି ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବ ା ଯଦି
ପ୍ର କୃତେର ପାଳନ କର, 9 ତାହାେହେଲ ଭଲ କରିଥାଅ; କି ୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କର, ତାହାେହେଲ ପାପ କରୁ ଅଛ, ପୁଣି, େସହି ବ୍ୟବ ା ାରା େଦାଷୀ
େବାଲି ପ୍ର ମାଣିତ େହାଇଥାଅ। 10 କାରଣ େଯ େକହି ସମ ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି
େକବଳ େଗାଟିକ ବିଷୟେର ଝୁ ି ପେଡ଼, େତେବ େସ ସମ ବ୍ୟବ ା ଲ ନ
େଦାଷେରଦ ନୀୟହୁ ଏ। 11େଯଣୁ େଯବ୍ୟଭିଚାରକରନାହିଁେବାଲି କହିଥିେଲ,
େସ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ େବାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିେଲ, ଏଣୁ ତୁ େ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର
ନ କରି ନରହତ୍ୟା କର, େତେବ ବ୍ୟବ ା ଲ ନକାରୀ େହାଇଅଛ। 12 ାଧୀନତାର
ବ୍ୟବ ା ାରା େଯତୁ େ ମାେନ ବିଚାରିତ େହବ,ଏହା ଜାଣି େସହି ପ୍ର କାରକଥା କୁହ
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ଓ କାଯର୍ ୍ୟ କର। 13 କାରଣ େଯ ଦୟା କେର ନାହିଁ, େସ ନି ର୍ ୟ ରୂ େପ ବିଚାରିତ
େହବ, ଦୟା ବିଚାର ଉପେର ଜୟ ନି କେର।

ବି ାସ ଓ କମର୍ ର ପରିପୂରକତା
14େହ େମାହରଭାଇମାେନ,ଯଦି େକହି େମାହର ବି ାସ ଅଛି େବାଲି କୁେହ, କି ୁ

ତାହାର କମର୍ ନ ଥାଏ, େତେବ େସଥିେର କି ଲାଭ? ଏପରି ବି ାସ କଅଣ ତାହାର
ପରିତ୍ର ାଣ କରିପାେର? 15ଯଦି ଜେଣଭାଇ ବା ଭଉଣୀ, ବ ଓ େଦୖନିକ ଖାଦ୍ୟହୀନ
ହୁ ଏ, 16ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ତାହାକୁ ଶରୀରର ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ
କିଛି ହିଁ ନ େଦଇ କୁେହ, ଉ ଓ ତୃ େହାଇ କୁଶଳେର ଯାଅ, େତେବ େସଥିେର
କି ଲାଭ? 17 େସହିପରି ମଧ୍ୟ ବି ାସ, କମର୍ ବିନା ନିେଜ ମୃତ। 18 କି ୁ େକହି
ଅବା କହିବ, ତୁ ର ବି ାସ ଅଛି, ପୁଣି, େମାହର କମର୍ ଅଛି; କମର୍ ବିନା ତୁ ର
ବି ାସ େମାେତ େଦଖାଅ, ଆଉ ମୁଁ କମର୍ ାରା ତୁ କୁ େମାହର ବି ାସ େଦଖାଇବି।
19ଈଶ୍ବ ର େଯ ଏକମାତ୍ର , ଏହା ତୁ େ ବି ାସ କରୁ ଅଛ;ଭଲକଥା,ଭୂ ତମାେନ ମଧ୍ୟ
ବି ାସ କରି ଥରହର ହୁ ଅି । 20 କି ୁ େହ ନିେବର୍ ାଧ ମନୁଷ୍ୟ, କମର୍ ବିନା ବି ାସ େଯ
ନି ଳ, ଏହା କଅଣ ଜାଣିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ? 21 ଆ ମାନ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ
େବଦି ଉପେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ୁ ଉ ଗର୍ କରିବା େବେଳ କଅଣ କମର୍ ାରା
ଧାମ କ ଗଣିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ? 22 ତୁ େ େଦଖୁଅଛ େଯ, ବି ାସ ତାହା
କମର୍ ର ସହକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କମର୍ ାରା ବି ାସ ସି େହଲା; 23 େସଥିେର ଶା ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା, ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ବି ାସ କେଲ, ଆଉ ତାହା
ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣିତ େହଲା, ପୁଣି, େସ ଈଶ୍ବ ର ମିତ୍ର େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହେଲ। 24 େକବଳ ବି ାସ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ ଗଣିତ ନ େହାଇ କମର୍
ାରା େଯ ଧାମ କ ଗଣିତ ହୁ ଏ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ େଦଖୁଅଛ। 25 େସହି ପ୍ର କାେର

ମଧ୍ୟ ରାହାବ େବଶ୍ୟା ଗୁ ଚରମାନ ୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ବାଟ େଦଇ େସମାନ ୁ
ବିଦାୟ କରିବାରୁ କଅଣ କମର୍ ାରା ଧାମ କ ଗଣିତ େହେଲ ନାହିଁ? 26କାରଣ
ଆ ା ବିନା ଶରୀର େଯପରି ମୃତ, େସହିପରି କମର୍ ବିନା ବି ାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ।

3
ବଶୀଭୂ ତ ଜି ା

1 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଅେନେକ ଶିକ୍ଷକ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ଏହା
ଜାଣ େଯ, ଆେ ମାେନ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା େଦଉ, ଗୁରୁ ତର ଦ ପାଇବା। 2 େଯଣୁ
ଆେ ମାେନ ସମେ ଅେନକ ବିଷୟେର ଝୁ ି ପଡ଼ୁ। ଯଦି େକହି ବାକ୍ୟେର ଝୁ ି ନ
ପେଡ଼, େତେବ େସ ସି ପୁରୁ ଷ, ସମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଶେର ରଖିବାକୁ ସମଥର୍ ।
3 େଦଖ, ଆେ ମାେନ ଅ ମାନ ୁ ବଶୀଭୂ ତ କରିବା ନିମେ େସମାନ ମୁଖେର
ଲଗାମ େଦେଲ, ତ ାରା େସମାନ ସମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବୁଲାଉଥାଉ। 4 ଏବଂ
ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଏେତ ବଡ଼ େହାଇ ପ୍ର ଚ ପବନେର ଚାଳିତ େହେଲ େହଁ େଗାଟିଏ
ଅତି କୁ୍ଷଦ୍ର ମ ାରା ମ ଧରାର ଇ ାନୁସାେର ବୁଲିଥାଏ। 5 େସହିପରି ଜି ା ମଧ୍ୟ
େଗାଟିଏ କୁ୍ଷଦ୍ର ଅ , କି ୁ ମହାଗବର୍ ର କଥା କେହ। େଦଖ, େକେଡ଼ କୁ୍ଷଦ୍ର ଅି କଣିକା
ାରା େକେଡ଼ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। 6 ଜି ା ମଧ୍ୟ ଅି ରୂ ପ; ତାହା

ଆ ମାନ ଅ ସମୂହମଧ୍ୟେରସମ ଅଧମର୍ ର ମୂଳାଧାର ରୂ େପଅବି ତ;ତାହା
ସମ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କେର ଓ ନିେଜ ନକର୍ େର ପ୍ର ଳିତ େହାଇ ପ୍ର କୃତିର ଚକ୍ର କୁ
ଳାଏ। 7 କାରଣ ସମ ପ୍ର କାର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଜଳଚର ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ



ଯାକୁବ 3:8 450 ଯାକୁବ 4:8

ମାନବ ାରା ବଶେରରଖାଯାଇପାେର, ପୁଣି,ବଶେରରଖାଯାଇଅଛି; 8 କି ୁ ଜି ାକୁ
େକହି ବଶେର ରଖି ପାେର ନାହିଁ, ଅନି ସାଧନେର ତାହାର ବିରାମ ନାହିଁ,
ମାରା କ ଗରଳେର ତାହା ପରିପୂ ର୍ । 9 ତ ାରା ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଓ ପିତା ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାଉ, ପୁଣି, ତ ାରା ଈଶ୍ବ ର ସାଦୃଶ୍ୟେର ସୃ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ
େଦଇଥାଉ; 10 ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ। େହ େମାହର
ଭାଇମାେନ, ଏପରି େହବା ଉଚିତ୍ ନୁେହଁ। 11 ନିଝର୍ ର କଅଣ ଏକ ବାଟ େଦଇ ମିଠା
ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ର କାର ଜଳ ବାହାର କେର? 12 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଡିି ରିବୃକ୍ଷ
କଅଣ ଜୀତଫଳ, ଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା କଅଣ ଡିି ରି ଫଳ ଫଳି ପାେର? ଲବଣା
ନିଝର୍ ର ମଧ୍ୟ ମି ଜଳ େଦଇ ପାେର ନାହିଁ।

ଊ ର୍ ରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ
13ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁି ମାନ କିଏ ଅଛି? େସ ଜ୍ଞାନସ ତ ନମ୍ର ତା

ସହ ସଦାଚରଣ ାରା ଆପଣା କମର୍ ପ୍ର କାଶ କରୁ । 14 କି ୁ ଯଦି ତୁ ମାନ
ହୃ ଦୟେର ତି ଈଷର୍ ାଭାବ ଓ ାଥର୍ ପରତା ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ସତ୍ୟ ବିରୁ େର ଗବର୍
କରନାହିଁଓ ମିଥ୍ୟା କୁହନାହିଁ। 15ଏପରିଜ୍ଞାନଊ ର୍ ରୁ ଆଗତ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ତାହା
ପାଥ ବ, ଅନାି କ ଓ ଶୟତାନଠାରୁ ଅେଟ; 16 କାରଣ େଯଉଁ ାନେର ଈଷର୍ ା ଓ
ାଥର୍ ପରତାଥାଏ, େସହି ାନେରସମ ପ୍ର କାର ଦୁ ମର୍ ଥାଏ। 17 କି ୁ ଊ ର୍ ରୁ ଆଗତ
ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ଥମେର ପବିତ୍ର , ି ତୀୟେର ଶାି ପି୍ର ୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉ ମ
ଫଳେର ପରିପୂ ର୍ , ସେ ହଶୂନ୍ୟ ଓ ନି ପଟ। 18 ପୁଣି, ଶାି କାରକ େଲାକମାେନ
ଶାି ର ବୀଜ ବୁଣି , େସମାେନ ଧାମ କତା ରୂ ପ ଫଳ କାଟିେବ।

4
ଜାଗତିକମନା ବିଷୟେର ସତକର୍ ତା

1 ବି ାସୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଯୁ ଓ ବିବାଦ େକଉଁଠାରୁ ହୁ ଏ? କଅଣ ତୁ ମାନ
ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଯୁ କରୁ ଥିବା ସୁଖାଭିଳାଷରୁ ନୁେହଁ? 2ତୁ େ ମାେନକାମନା
କରିଥାଅ; କି ୁ ପାଇ ନ ଥାଅ; ତୁ େ ମାେନ ବଧ ଓ ଈଷର୍ ା କରିଥାଅ, କି ୁ ପ୍ର ା
େହବାକୁ ଅକ୍ଷମ େହାଇଥାଅ; ତୁ େ ମାେନ ବିବାଦ ଓ ଯୁ କରିଥାଅ, ତୁ େ ମାେନ
ପାଇ ନ ଥାଅ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ମାଗି ନ ଥାଅ; 3 ତୁ େ ମାେନ ମାଗିଥାଅ, କି ୁ
ପାଇ ନ ଥାଅ, କାରଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖାଭିଳାଷେର ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମେ ମ
ଅଭିପ୍ର ାୟେର ମାଗିଥାଅ। 4 େହ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀମାେନ*, ଜଗତର ମିତ୍ର ତା ଈଶ୍ବ ର ର
ଶତତା, ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଅତଏବ, େଯ େକହି ଜଗତର ମିତ୍ର େହବାକୁ
ଇ ା କେର େସଆପଣାକୁ ଈଶ୍ବ ର ଶତ େବାଲି ପ୍ର ତିପ କେର। 5ନା ତୁ େ ମାେନ
କଅଣଧମର୍ ଶା ର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟଥର୍ େବାଲି ମେନ କରୁ ଅଛ; େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ
େସ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବାକୁ େଦଇଅଛି , େସ ଆ ମାନ ୁ ସ ୂ ର୍
ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ ଏକା କାମନା କରି ? 6 କି ୁ େସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ର ହ
ଦାନ କରି ; ଏଣୁ ଶା  େର ଉ ଅଛି,
“ଈଶ୍ବ ର ଅହ ାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି ,

କି ୁ ନମ୍ର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ କରି ।”
7ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ; ଶୟତାନକୁ ପ୍ର ତିବାଦ କର,

ତାହାେହେଲ େସ ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। 8ଈଶ୍ବ ର ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ,
* 4:4 ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀମାେନ ଅଥର୍ ାତ୍ ଅବି େଲାକମାେନ
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େସଥିେର େସ ତୁ ମାନ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେବ। େହ ପାପୀମାେନ, ତୁ ମାନ
ହ ଶୁଚି କର, ପୁଣି, େହ ି ମନାମାେନ,ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ଶୁ କର। 9େଖଦଯୁ
ଓ େଶାକା ର୍ େହାଇ େରାଦନ କର; ତୁ ମାନ ହାସ୍ୟ େଶାକେର ଓ ତୁ ମାନ
ଆନ ବିଷାଦେରପରିଣତେହଉ। 10ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେରଆପଣାଆପଣାକୁ ନତକର,
ତାହାେହେଲ େସ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ତ କରିେବ।

ଭାଇ ବିରୁ େର ବିଚାର
11େହଭାଇମାେନ,ତୁ େ ମାେନପର ରର ାନିକରନାହିଁ; େଯଭାଇର ାନି

କେର କି ା ଭାଇର ବିଚାର କେର, େସ ବ୍ୟବ ାର ଗ୍ଲ ାନି କେର ଓ େସଥିର ବିଚାର
କେର; କି ୁ ତୁ େ ଯଦି ବ୍ୟବ ାର ବିଚାର କର, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ବ୍ୟବ ାର
ପାଳନକାରୀ ନ େହାଇ େସଥିର ବିଚାରକ ର୍ ା ଅଟ। 12ବ୍ୟବ ାଦାତା ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା
ଜେଣମାତ୍ର , େସରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶକରିବାକୁ ସମଥର୍ ; କି ୁ ପ୍ର ତିବାସୀର ବିଚାରକରୁ ଅଛ
େଯ ତୁ େ , ତୁ େ କିଏ?

ଭବିଷ୍ୟତର ଗବର୍
13 ଏେବ େଦଖ, େଯଉଁମାେନ କହୁ ଅଛ, ଆଜି କି ା କାଲି ଆେ ମାେନ ଅମୁକ

ସହରକୁ ଯିବୁ ଓ େସଠାେର ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ରହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି
ଲାଭ କରିବୁ; 14 କି ୁ କାଲି କଅଣ ଘଟିବ, ତାହା ତ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ।
ତୁ ମାନ ର ଜୀବନ କଅଣ? କ୍ଷଣେକ ଦୃଶ୍ୟ େହାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁ ଏ େଯଉଁ ବା ,
ତୁ େ ମାେନ ତ ତାହା ସଦୃଶ। 15 ଏଣୁ ପ୍ର ଭୁ ଇ ା େହେଲ ଆେ ମାେନ ଜୀବିତ
ଥାଇ ଏହା କରିବା ବା ତାହା କରିବା, ଏହିପରି କହିବା ତୁ ମାନ ର ଉଚିତ। 16 କି ୁ
ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅହଂ ଭାବେର ଗବର୍ କରୁ ଅଛ; ଏପ୍ର କାର ଗବର୍
ମ ଅେଟ। 17 ଅତଏବ, େଯ ସ ମର୍ କରିବାକୁ ଜାଣି ତାହା କେର ନାହିଁ, ତାହାର
ପାପ ହୁ ଏ।

5
ଧନୀ େଶ୍ର ଣୀର େଲାକ ପ୍ର ତି ସତକର୍ ବାଣୀ

1 ଏେବ େଦଖ, େହ ଧନୀମାେନ, ତୁ ମାନ ର ଆସ ଦୁ ର୍ ଶା ନିମେ କ୍ର ନ
ଓ ହାହାକାର କର। 2 ତୁ ମାନ ର ସ ି କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣି, ତୁ ମାନ ର ବ
େପାକ ଖାଇଲାଣି, 3 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ସୁନା ଓ ରୂ ପାେର କଳ ଲାଗିଲାଣି;
େସଥିେରକଳ ତୁ ମାନ ବିରୁ େରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବଓଅି ପରି ତୁ ମାନ ମାଂସ
ଗ୍ର ାସ କରିବ। ଏହି େଶଷକାଳେର ତୁ େ ମାେନ ଧନ ସ ୟ କରିଅଛ! 4 େଦଖ,
ତୁ ମାନ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶସ୍ୟେଛଦନକାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ବ ନା କରି ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ
ମୂଲ େଦଇ ନାହଁ, ତାହା ଚି ାର କରୁ ଅଛି, ପୁଣି, ଶସ୍ୟେଛଦନକାରୀମାନ ର
ଆ ର୍ ନାଦ ବାହିନୀମାନ ପ୍ର ଭୁ କ ର୍ େର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି। 5 ତୁ େ ମାେନ
ଜଗତେର ସୁଖେଭାଗଓ ବିଳାସି ତାେରକାଳେକ୍ଷପଣକରିଅଛ,ବଧ ଦିନେରଆପଣା
ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ ତୃ କରିଅଛ। 6 ତୁ େ ମାେନ ଧାମ କକୁ େଦାଷୀ କରି ବଧ
କରିଅଛ; େସ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ତିେରାଧ କେର ନାହିଁ।

େଧୖଯର୍ ୍ୟ ସହ େ ଶେଭାଗ
7ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ରୁ ହ। େଦଖ,

କୃଷକ େକ୍ଷତ୍ର ର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ନିମେ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ଆଦ୍ୟ ଓ େଶଷ
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ବୃି ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷାେର ରେହ। 8 ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି
ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ ସୁି ର କର, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନ ନିକଟବ ର୍ ୀ।
9 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଦ ପ୍ର ା ନ ହୁ ଅ, ଏଥିନିମେ ପର ର
ବିରୁ େର ବଚସା ନ କର, େଦଖ, ବିଚାରକ ର୍ ା ାର ନିକଟେର ଦ ାୟମାନ
େହାଇଅଛି । 10 େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଭାବବାଦୀମାେନ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର କଥା
କହିଥିେଲ, େସମାନ ୁ େ ଶେଭାଗ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟର ଦୃ ା ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କର।
11 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସହି ୁ େହାଇ ରହିଥିେଲ, ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ଧନ୍ୟ
େବାଲି କହିଥାଉ। ତୁ େ ମାେନ ଆୟୁ ବ ସହି ୁତା ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି,
ପ୍ର ଭୁ େଶଷ କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖି ଜାଣିଅଛ େଯ, େସ ଦୟାେର ପରିପୂ ର୍ ଓ କୃପାବାନ
ଅଟି । 12 ବିେଶଷତଃ, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଶପଥ କର ନାହିଁ, ଗର୍ ର
ଶପଥ େହଉ ବା ପୃଥିବୀର ଶପଥ େହଉ; ଅବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଶପଥ େହଉ; କି ୁ
ତୁ ମାନ ହଁ କଥା ହଁ େହଉ, ନା କଥା ନା େହଉ, େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ବିଚାରେର
ଦ ନୀୟ ନ ହୁ ଅ।

ବି ାସର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
13ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କଅଣ େକହି ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଅଛି? େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ।

େକହି କଅଣଆନ ି ତ ଅେଟ? େସ ବଗାନ କରୁ । 14ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କଅଣ
େକହି ପୀଡ଼ିତ? େସ ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ଡକାଉ େସମାେନ ପ୍ର ଭୁ ନାମେର
େତୖଳମଖାଇତାହା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ୁ। 15 ବି ାସଯୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା େସହି େରାଗୀକୁ
ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇେବ ଆଉ ଯଦି େସ ପାପ କରିଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। 16 ଅତଏବ, ପର ର ନିକଟେର ଆପଣା
ଆପଣାର ପାପ ୀକାର କର, ପୁଣି, ସୁ େହବା ନିମେ ପର ର ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କର। ଧାମ କ ବ୍ୟି ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଅେନକ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରିପାେର। 17 ଏଲୀୟ
ଆ ମାନ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିେଲ; ବୃି ନ େହବା ନିମେ େସ
ଏକା ଚି େର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ଆଉ ତିନି ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶେର ବୃି
େହଲା ନାହିଁ; 18 େସ ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ ଆକାଶରୁ ବୃି େହଲା,ଆଉଭୂ ମି
ଆପଣା ଫଳ ଉ କଲା। 19 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି
େକହି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ର ା ହୁ ଏ, ପୁଣି, େକହି ତାହାକୁ େଫରାଇଆେଣ, 20େତେବ େଯ
ପାପୀକୁ ଭ୍ର ାି ପଥରୁ େଫରାଇଆେଣ, େସ େଯତାହାରଆ ାକୁ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କେର
ଓ ବହୁ ତ ପାପ ଆ ାଦନ କେର, ଏହା ଜାଣ।
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The First Epistle General of Peter
ପିତର ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର

େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ର ଥମ ପଦ ଦଶର୍ ାଏ େଯ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତ ପିତର

ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ଅଟି । ଯିଏ ନିଜକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର େପ୍ର ରିତ ଭାବେର
ପ୍ର କାଶ କରି (ପ୍ର . ପିତ. 1:1)। ତାହା ବାର ାର ଯୀଶୁ କ ଏବଂ ତାଡ଼ନା
ଉେ ଖ କରିବା (ପ୍ର . ପିତ. 2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) ଏହା ପ୍ର କାଶ କେର
େଯ ତାହା ର ମନେର େସହି ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ ଥିବା ଦାସର ମୁଖମ ଳ ଗଭୀର
ଭାବେର ରହିଥିଲା। େସ ମାକର୍ ୁ ନିଜ “ସ ାନ” ଭାବେର ସେ ାଧନ କରି (ପ୍ର .
ପିତ. 5:13), (େପ୍ର ରି. 12:12) େର ଉେ ଖିତ ଯୁବା ଏବଂ ପରିବାର ନିମେ
ତାହା ର େ ହକୁ ରଣ କରାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ାଭାବିକ ଭାବେର ଏହି
ଧାରଣାକୁ ପ୍ର କାଶ କେର େଯ େପ୍ର ରିତ ପିତର ହିଁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-64 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
5:13 େର େଲଖକ ବାବିଲ ମ ଳୀରୁ ଅଭିବାଦନ ପଠାି ।
ପ୍ର ାପକ
ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଉ ର ପ୍ର େଦଶେର ଛି ଭି େହାଇଥିବା ଏକ ଖ୍ର ୀି ୟାନ

େଗା ୀକୁ ପିତର ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସ ଏହିପରି ଏକ େଗା ୀକୁ େଲଖିଥିେଲ
େଯଉଁ େଗା ୀେର ଉଭୟ ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ଅଣଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାେନ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ପିତର ର ପାଠକମାେନ ଯିଏ ବି ାସ େହତୁ ତାଡ଼ନା ପାଉଥିେଲ େସମାନ ୁ

ଉ ାହ େଦବାକୁ େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସ ଏହା ଚାହଁୁ ଥିେଲ େଯ େସମାେନ
ଏହି ବିଷୟେର ନିି ତ ହୁ ଅ ୁ କି େସମାେନ ଖ୍ର ୀି ୟାନ ବି ାସେର ହିଁ େକବଳ
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇପାରିେବ ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ବି ାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର ୁ।
େଯପରି ଏହା (ପ୍ର . ପିତ. 5:12) େର ଉେ ଖିତ, ପରେମ ର ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହ
େଯ ଏହି ପ୍ର କାର, ଏହି ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହ େଦବା ନିମେ ,
ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ପତ୍ର େଲଖିଲି। ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହେର ସୁି ର େହାଇଥାଅ।
ଏଥିେର ପ୍ର ମାଣ ହୁ ଏ େଯ ତାହା ର ପାଠକମାେନ ତାଡ଼ନା ପାଉଥିେଲ। ଏସି ଆ
ମହାେଦଶରଉ ରପ୍ର େଦଶେରଖ୍ର ୀି ୟାନ େଗା ୀର ତାଡ଼ନାକୁ ପିତର ରପ୍ର ଥମ
ପତ୍ର ପ୍ର ତିବି ନ କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ତାଡ଼ନା ପ୍ର ତି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-2
2. ଏକ ଜୀବ ଭରସା ନିମେ ପୁନଜର୍ ାତ — 1:3-12
3. ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିମେ ଉପେଦଶ — 1:13-5:12
4. େଶଷ ସ ାଷଣ — 5:13, 14

ଅଭିବାଦନ
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1 ପିତର,ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ େପ୍ର ରିତ,ପ ,ଗାଲାତୀୟ,କା ାଦକିଆ,ଏସି ଆ
ଓ ବୀଥୂନିଆ ଅ ଳଗୁଡ଼ିକେର ଛି ଭି େଯଉଁ ପ୍ର ବାସୀମାେନ, 2 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ପୂବର୍
ଜ୍ଞାନାନୁସାେର ଆ ା ାରା ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇ ଆଜ୍ଞାବହ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର
ର େର ସି ି ତ େହବା ନିମେ ମେନାନୀତ େହାଇଅଛି , େସମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର
େଲଖୁଅଛି। ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି େହଉ।

ଏକ ଜୀବ ଭରସା ନିମେ ପୁନଜର୍ ାତ
3ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ; େସ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପୁନରୁ ାନ ାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ର ାି ନିମେ , 4 ଅଥର୍ ାତ୍ 
େଯଉଁ ଅକ୍ଷୟ, ଅକଳି ତ, ଅଜର ଅଧିକାର ତୁ ମାନ ନିମେ ଗର୍ େର ସି ତ
େହାଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମେ ଆପଣାର ମହାଦୟାେର ଆ ମାନ ୁ ନୂତନ
ଜନ୍ମ େଦଇଅଛି । 5 େଯଉଁ ପରିତ୍ର ାଣ େଶଷକାଳେର ପ୍ର କାଶିତ େହବା ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ
େହାଇଅଛି, େସଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଶି େର ବି ାସ ାରା ସୁରକି୍ଷତ
େହଉଅଛ। 6ଏଥିେର ତୁ େ ମାେନ ଆନ କରୁ ଅଛ, ତଥାପି ବ ର୍ ମାନ ଅ ସମୟ
ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ାରା ଦୁଃଖେଭାଗକରିବା ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେରଆବଶ୍ୟକହୁ ଏ,
7 େଯପରି ଅି ାରା ପରୀକି୍ଷତ କ୍ଷୟଣୀୟ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େଯ
ତୁ ମାନ ର ପରୀକ୍ଷାସି ବି ାସ,ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ସମୟେର
ପ୍ର ଶଂସା, େଗୗରବଓସ ମରକାରଣ େହବ। 8ତୁ େ ମାେନତାହା ୁ ନ େଦଖି େପ୍ର ମ
କରୁ ଅଛ, ପୁଣି,ଏେବ ସୁ ା ନ େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ଠାେର ବି ାସକରି ଅକଥନୀୟ
ଓ େଗୗରବଯୁ ଆନ େର 9 ଆନି ତ େହାଇ ତୁ ମାନ ବି ାସର ଫଳ େଯ
ଆ ାର ପରିତ୍ର ାଣ, ତାହା ପାଉଅଛ।ଭାବବାଦୀମାେନ ତୁ ମାନ ନିମେ ନିରୂ ପିତ
ଅନୁଗ୍ର ହ ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ ପ୍ର କାଶ କେଲ, 10 ପୁଣି, େସହି ପରିତ୍ର ାଣ ସ େର
ଯ ସହକାେର ଅେନ୍ଵ ଷଣ ଓ ଅନୁସ ାନ କେଲ। 11 ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ
ତ ରବ ର୍ ୀ େଗୗରବ ବିଷୟେର ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ମାଣଦାତା େଯ େସମାନ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ଖ୍ର ୀ ର ଆ ା, େସ େକଉଁ କାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅଛି , ତାହା େସମାେନ ଅନୁସ ାନ
କେଲ। 12 ଏହି ସମ ବିଷୟେର େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣାର େସବା
ନ କରି ତୁ ମାନ ର େସବା କରୁ ଥିେଲ, ଏହା େସମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ
େହାଇଥିଲା, ଆଉ, େସହି ସମ ବିଷୟ ଗର୍ ରୁ େପ୍ର ରିତ ପବିତ୍ର ଆ ା ଶି େର
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାରପ୍ର ଚାରକମାନ ାରା ଏେବତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇ
ଦିଆଯାଇଅଛି; େସହିସବୁ ବିଷୟ ଦୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇ ା
କରି ।

ପବିତ୍ର ତା ନିମେ ଆ ାନ
13 ଅତଏବ, ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂ ପ କଟି ବ ନ କରି ସେଚତନ ଥାଅ,

ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ସମୟେର େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ବ ବ, େସଥିେର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଭରସା ରଖ। 14 ତୁ ମାନ ପୂବର୍
ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁଅଭିଳାଷର ଅନୁରୂ ପୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ, 15 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର
ଆ ାନକ ର୍ ା େଯପରି ପବିତ୍ର , ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସ ାନମାନ ପରି
ସମ ଆଚରଣେର େସହିପରି ପବିତ୍ର ହୁ ଅ। 16 େଯଣୁ ପବିତ୍ର ଶା େର େଲଖାଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ହୁ ଅ, କାରଣ ଆେ ପବିତ୍ର । 17 ଆଉ େଯ ମୁଖାେପକ୍ଷା ନ
କରି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର କମର୍ ାନୁସାେର ବିଚାର କରି , ତାହା ୁ ଯଦି ପିତା େବାଲି
ସେ ାଧନ କରୁ ଅଛ, େତେବ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ର ବାସକାଳ ଭୟ ସହକାେର
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େକ୍ଷପଣକର; 18େଯଣୁତୁ େ ମାେନଜାଣ େଯ,ତୁ ମାନ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ଠାରୁ
ପ୍ର ା ପର ରାଗତ ନିରଥର୍ କ ଆଚାର-ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂ ପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ
ବ ୁ ାରା ମୁ ନ େହାଇ 19 ବରଂ ନିଖୁ ଓ ନି ଳ େମଷଶାବକ ସଦୃଶ
ଖ୍ର ୀ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ର େର ମୁ େହାଇଅଛ। 20 େସ ଜଗତର ପ ନ ପୂବର୍ ରୁ
ନିରୂ ପିତ େହାଇ ତୁ ମାନ ନିମେ ଏହି େଶଷକାଳେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି ;
21 େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ୁ ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିଅଛି ,
େସହି ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ତୁ େ ମାେନ ତାହା ାରା ବି ାସ କରୁ ଅଛ, ଏଣୁ ଈଶ୍ବ ର
ତୁ ମାନ ର ବି ାସ ଓ ଭରସାର ାନ ଅଟି । 22ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ
େହାଇ ନି ପଟଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ ନିମେ ଆପଣାଆପଣାଆ ାକୁ ଶୁଚି କରିଥିବାରୁ ଅ ର
ସହଏକାଗ୍ର ଭାେବପର ରକୁ େପ୍ର ମ କର; 23େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନକ୍ଷୟଣୀୟବୀଜରୁ
ନୁେହଁ, ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଶ୍ବ ର ଜୀବ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ବାକ୍ୟ ାରା
ନୂତନୀକୃତ େହାଇଅଛ। 24କାରଣ ପବିତ୍ର ଶା େର େଯପରି େଲଖାଅଛି,
“ସମ ମ ର୍ ୍ୟ ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ,

ତାହାର ସମ େଶାଭା ତୃ ଣର ପୁ ସଦୃଶ;
ତୃ ଣ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ିପେଡ଼,

25 କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଅନ କାଳ ାୟୀ।”
ଏହା େସହି ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାରିତ
େହାଇଅଛି।

2
ଜୀବ ପ୍ର ର ଏବଂ ପବିତ୍ର େଗା ୀ

1ଅତଏବ ପ୍ର ଭୁ େଯ ମ ଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆ ାଦନ କରିଅଛ, 2ତାହାେହେଲ
ସମ ପ୍ର କାର ଦୁ ତା, ଛଳ, କପଟ, ଈଷର୍ ା ଓ ପରନି ା ପରିତ୍ୟାଗ କରି 3ନବଜାତ
ଶିଶୁତୁ ଲ୍ୟ ପାରମାଥ କ ଅମିଶି୍ର ତ ଦୁ ପାନ କରିବାକୁ ଇ ା କର, େଯପରି ତ ାରା
ପରିତ୍ର ାଣାେଥର୍ ବୃ ି ପାଇପାର। 4 ଜୀବ ପ୍ର ର ରୂ ପ େଯ େସହି ପ୍ର ଭୁ , େସ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ାରା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହେଲ ସତ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ମେନାନୀତ ଓ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଟି , 5ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ ଆି କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ପବିତ୍ର ଯାଜକବଗର୍
େହବା ପାଇଁ ଜୀବ ପ୍ର ର ରୂ ପ େହାଇ େଗାଟିଏ ଆି କ ଗୃହରୂ ପେର ନିମ ତ
ହୁ ଅ। 6କାରଣ ଶା େର ଲିଖିତ ଅଛି,
“େଦଖ, ଆେ ସି େୟାନେର େଗାଟିଏ ମେନାନୀତ,

ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର ାପନ କରୁ ଅଛୁ,
ଆଉ େଯ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କରିବ,

େସ ଲି ତ େହବ ନାହିଁ।”
7 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଯ ବି ାସ କରୁ ଅଛ, େସହି ମହାମୂଲ୍ୟର ଅଂଶୀ ଅଟ, କି ୁ
େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କରି ନାହିଁ,
“ଗୃହନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର ରକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ,

ତାହା େସମାନ ନିମେ େକାଣର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ର,”
8 ପୁଣି,
“ବାଧାଜନକ ପ୍ର ର ଓ ବି ଜନକ ପାଷାଣ ରୂ ପ େହଲା;”
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ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ େହବାରୁ େସମାେନ ବାଧା ପାଆି , ଆଉ ଏନିମେ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ନିରୂ ପିତ େହାଇଥିେଲ।

9 କି ୁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଅ କାରରୁ ଆପଣା ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଆେଲାକ ମଧ୍ୟକୁ
ଆ ାନ କରିଅଛି , ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହା ଗୁଣ କୀ ର୍ ନ କର, ଏଥିନିମେ
ତୁ େ ମାେନ ଏକ ମେନାନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକବଗର୍ , ପବିତ୍ର ଜାତି ପୁଣି,
ଈଶ୍ବ ର ନିଜ ପ୍ର ଜା େହାଇଅଛ। 10 ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଜା ବାଚ୍ୟ ନ ଥିଲ,
କି ୁ ଏେବ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଜା େହାଇଅଛ, ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ଦୟା ପାଇ ନ ଥିଲ,
ମାତ୍ର ଏେବ ଦୟା ପ୍ର ା େହାଇଅଛ। 11 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ େ ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ
େବାଲି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକରୁ ବିମୁଖ
ହୁ ଅ, େସଗୁଡ଼ିକଆ ାର ବିରୁ େର ଯୁ କେର। 12ତୁ େ ମାେନ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ସଦାଚରଣ କର, େଯପରି େସମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ
ଦୁ ମର୍ କାରୀ େବାଲି ନି ା କରି , ତୁ ମାନ ର ସୁକମର୍ େଦଖି େସହି ବିଷୟେର
କୃପାଦୃି ଦିନେର ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ କରିେବ।

ଅଧିକାରୀମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ େହବା
13 ପ୍ର ଭୁ ସକାେଶ ସମେ ମାନବୀୟ ବିଧାନର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ,

14 ସବର୍ ପ୍ର ଧାନ ରାଜା େହଉ ୁ କିଅବା ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା
ନିମେ ଓ ସ ମର୍ କାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ ତାହା ାରା େପ୍ର ରିତ
ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ େହଉ ,ୁ େସମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ। 15 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
େଯ ସ ମର୍ କରି ନିେବର୍ ାଧମାନ ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବ କର, ଏହା ଈଶ୍ବ ର ଇ ା;
16ତୁ େ ମାେନ ାଧୀନ େହେଲ େହଁ ତୁ ମାନ ର ାଧୀନତାକୁ ଦୁ ତାରଆବରଣ
ରୂ େପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ବ ର ଦାସ େହାଇ ସ ମର୍ କର। 17 ସମ ୁ
ସମାଦର କର, ଭାଇମାନ ୁ େପ୍ର ମ କର, ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କର, ରାଜା ୁ ସମାଦର
କର।

ଖ୍ର ୀ ଆମର ଆଦଶର୍
18 େହ ଦାସମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଭୟ ସହକାେର ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ା ର

ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ, େକବଳ ଉ ମ ଓ ଦୟାଳୁ କ ର୍ ାମାନ ର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ନି ର୍ ୟମାନ ର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂ ତ ହୁ ଅ। 19 କାରଣ େକହି େଯେବ ଈଶ୍ବ ର ୁ ବି ାସ
କରିବାରୁ ଅନ୍ୟାୟେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରି କ ସହ୍ୟ କେର, େତେବତାହା ପ୍ର ଶଂସାର
ବିଷୟ। 20 େଯଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦାଷ େହତୁ ଯଦି ପ୍ର ହାର ସହ୍ୟ
କର, େତେବ େସଥିେର ଅବା କଅଣ ସୁଖ୍ୟାତି? କି ୁ ଯଦି ସ ମର୍ କରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ
କର, େତେବ ତାହା ଈଶ୍ବ ର ନିକଟେର ପ୍ର ଶଂସାର ବିଷୟ। 21 ଏଥିନିମେ ହିଁ
ତୁ େ ମାେନ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଖ୍ର ୀ ର ପଦଚି
େଦଇ ଗମନ କର, େସଥିପାଇଁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ନିମେ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି
ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇେଦଇ ଯାଇଅଛି ;
22 “େସ େକୗଣସି ପାପ କେଲ ନାହିଁ,

କିଅବା ତାହା ମୁଖେର େକୗଣସି ଛଳକଥା ନ ଥିଲା।”
23 େସ ନି ା ପାଇବା ବଦଳେର େଫରି ନି ା କେଲ ନାହିଁ; ଦୁଃଖେଭାଗ
ସହ୍ୟ କରିବା ବଦଳେର ପ୍ର ତିହିଂସା କରିବାକୁ ଭୟ େଦଖାଇେଲ ନାହିଁ, କି ୁ
ନ୍ୟାୟବିଚାରକ ର୍ ା ଈଶ୍ବ ର ହ େରସମ ବିଷୟସମପର୍ ଣକେଲ; 24ଆେ ମାେନ
େଯପରି ପାପ ପ୍ର ତି ମୃତ େହାଇ ଧାମ କତା ନିମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ,
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ଏଥିନିମେ େସ ଆେପ କଶ ଉପେର ନିଜ ଶରୀରେର ଆ ମାନ ର ସମ
ପାପ ବହନ କେଲ; ତାହା ପ୍ର ହାରେର ତୁ େ ମାେନ ସୁ େହାଇଅଛ। 25 କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ େମଷ ତୁ ଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଥିଲ, କି ୁ ଏେବ ତୁ ମାନ ଆ ାର
ପାଳକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି ଅଛ।

3
ୀ ଏବଂ ାମୀମାନ ପ୍ର ତି

1 େସହିପରି, େହ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାମୀ ର
ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ, 2 େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ
େହେଲ ସୁ ା ତୁ ମାନ ର ସଭୟ ସଦାଚରଣ େଦଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା
ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଆଚରଣ ାରା ପରିବ ତ େହେବ। 3 ପୁଣି, େକଶେବଶ,
ସୁବ ର୍ ଆଭରଣ ଓ ସୁ ର ବ ପରିଧାନ, ଏପରି େଯଉଁ ବାହ୍ୟ ଭୂ ଷଣ, ତାହା
ତୁ ମାନ ର ଭୂ ଷଣ ନ େହାଇ, 4 ହୃ ଦୟର େଯଉଁ େକାମଳ ଓ ଶାି ଯୁ ଗୁ
ଭାବ ଈଶ୍ବ ର ଦୃି େର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁ ମାନ ର ଅକ୍ଷୟ ଭୂ ଷଣ
େହଉ। 5କାରଣ ପୂବର୍ କାଳେର ସା ୀ ୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଭରସା ରଖି
ଆପଣା ଆପଣା ାମୀ ର ବଶୀଭୂ ତା େହାଇ ଏହି ପ୍ର କାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଭୂ ଷିତା କରୁ ଥିେଲ। 6 େସହିପରି ସାରା ଅବ୍ର ହାମ ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହି ତାହା ର
ଆଜ୍ଞାବହ େହେଲ; ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟେର ଭୀତ ନ େହାଇ
ସଦାଚରଣ କର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ହିଁ ତାହା ର ସ ାନ। 7 େସହି ପ୍ର କାେର,
େହ ାମୀମାେନ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାେର େଯପରି ବାଧା ନ ଜେନ୍ମ , ଏଥିନିମେ
ୀମାନ ୁ ଅେପକ୍ଷାକୃତ ଦୁବର୍ ଳା-ପାତ୍ର ୀ ଓ ଆପଣାମାନ ସହିତ ଜୀବନରୂ ପ
ଅନୁଗ୍ର ହଦାନର ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣି େସମାନ ୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି, ଜ୍ଞାନେର
େସମାନ ର ସହିତ ବାସ କର।

ଧାମ କତା ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ
8 େଶଷ କଥା ଏହି, ତୁ େ ମାେନ ସମେ ଏକମନା, ପର ରର ସୁଖଦୁଃଖର

ସହଭାଗୀ, ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମେର େପ୍ର ମୀ, େକାମଳ ହୃ ଦୟ ଓ ନମ୍ର ଚି ହୁ ଅ; 9 ଅନି
ପରିବେ ର୍ ଅନି କିଅବା ନି ାର ପରିବେ ର୍ ନି ା ନ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ବରଂ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କର, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆଶୀବର୍ ାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁ ଅ,
ଏଥିପାଇଁ ଆହୂ ତ େହାଇଅଛ। 10 େଯଣୁ,
“େଯ ଜୀବନେର ସୁଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି,

ମ ଳର ଦିନ େଦଖିବାକୁ ଇ ା କେର,
େସ ମ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଜି ାକୁ,

ଆଉ ପ୍ର ବ ନା ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓ ାଧରକୁ ବ କରୁ ;
11 େସ ମ ରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ସ ମର୍ କରୁ ; େସ ଶାି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି େସଥିର

ଅନୁଗାମୀ େହଉ। 12କାରଣ ଧାମ କମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭୁ ଦୃି ଅଛି,
େସମାନ ବିନତି ପ୍ର ତି ତାହା କ ର୍ ଉନ୍ମୁ ଅେଟ,

କି ୁ ପ୍ର ଭୁ ର ମୁଖ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ପ୍ର ତିକୂଳ।”
13 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ଉ ମ ବିଷୟେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ହୁ ଅ, େତେବ କିଏ

ତୁ ମାନ ର ଅନି କରିବ? 14 ପୁଣି, ଯଦିବା ଧାମ କତା ସକାେଶ ତୁ ମାନ ୁ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପେଡ଼, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ। େସମାେନ ଭୟ
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େଦଖାଇେଲ ଭୀତ କିଅବା ଉଦ୍ ବି ହୁ ଅ ନାହିଁ; 15 କି ୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ଭୁ େବାଲି
ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ କର। ତୁ ମାନ ଠାେର ଥିବା
ଭରସାର କାରଣ ସ େର େଯ େକହି ପ୍ର ଶ୍ନ କେର, ତାହାକୁ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର େଦବାକୁ
ପ୍ର ୁତ ରୁ ହ, କି ୁ ନମ୍ର ଭାବେର ଓ ସଭୟେର ଉ ମ ବିେବକ ସହ ଉ ର ଦିଅ,
16 େଯପରି ତୁ ମାନ ନି କମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ର ଖ୍ର ୀ ୀୟ
ଆଚରଣର େଦାଷାେରାପ କରି , େସଥିେର େସମାେନ ଲି ତ େହେବ। 17 କାରଣ
ଦୁ ମର୍ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ବ ର ର ଇ ା ହୁ ଏ,
ତାହାେହେଲ ସ ମର୍ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ଭଲ। 18 େଯଣୁ ଆ ମାନ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ର ୀ ମଧ୍ୟ ଧାମ କ େହାଇ ଅଧାମ କମାନ
ନିମେ ପାପ େହତୁ ଥେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ। େସ ଶରୀରେର ମୃତୁ ୍ୟେଭାଗ କେଲ
ସତ, କି ୁ ଆ ାେର ଜୀବିତ େହେଲ; 19 େସଥିେର ମଧ୍ୟ େସ ବ ୀ ଆ ାମାନ
ନିକଟକୁଯାଇପ୍ର ଚାରକେଲ; 20 ପୂବର୍ କାଳେର େନାହ ସମୟେରଜାହାଜ ନିମ ତ
େହଉଥିବା େବେଳ, େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ଦୀଘର୍ ସହି ୁ େହାଇ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିେଲ,
େସହି ସମୟେର େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ। େସହି ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କରି
ଅ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଆଠ ପ୍ର ାଣୀ, ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ; 21 େସଥିର
ପ୍ର ତିରୂ ପ ବାି ଅଥର୍ ାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁେହଁ, କି ୁ ଈଶ୍ବ ର
ନିକଟେର ଶୁଚି ବିେବକ ପାଇବା ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପୁନରୁ ାନ ାରା
ଏେବ ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କରୁ ଅଛି; 22 େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଗର୍ ାେରାହଣ କରି
ଈଶ୍ବ ର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଉପବି ଅଛି , ଆଉ ଦୂତମାେନ, କ୍ଷମତାବାନ ଓ
ଶି ଶାଳୀମାେନ ତାହା ବଶୀଭୂ ତ େହାଇଅଛି ।

4
ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହର ଭ ାରଘରିଆ

1ଖ୍ର ୀ ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିବାରୁ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ମନ
ଧରି ଆପଣାମାନ ୁ ସୁସି ତ କର, କାରଣ େଯ, ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଅଛି,
େସପାପରୁ ନିବୃ େହାଇଅଛି, 2େଯପରି ତୁ େ ମାେନଜାଗତିକଜୀବନରଅବଶି
କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାେର େକ୍ଷପଣ ନ କରି ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁସାେର
େକ୍ଷପଣକର। 3େଯଣୁ ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ରଇ ାନୁସାେରକାଯର୍ ୍ୟ କରି ତୁ େ ମାେନ
େଯେତକାଳ କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ର ରସ, ମ ତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ
ପ୍ର ତିମାପୂଜା କରୁ ଥିଲ, ତାହା ଯେଥ ; 4ଏପ୍ର କାର ଉ ୃ ଳ ପ ାେର ତୁ େ ମାେନ
େଯ େସମାନ ସହିତ ଧାବମାନ େହଉ ନାହଁ, ଏହା େସମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ମଣି
ତୁ ମାନ ର ନି ା କରି ; 5 କି ୁ େଯ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ େଲାକମାନ ର ବିଚାର
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, େସହି ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର େସମାନ ୁ ହିସାବ େଦବାକୁ େହବ।
6 କାରଣ ଏହି ଉେ ଶ୍ୟେର ମୃତମାନ ନିକଟେର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରିତ
େହଲା, େଯପରି େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ସଦୃଶ ଶରୀରେର ବିଚାରିତ େହେଲ
ହଁ ଈଶ୍ବ ର ସଦୃଶ ଆ ାେର ସଜୀବ େହେବ। 7 ମାତ୍ର ସମ ବିଷୟର ଅି ମ
ସମୟ ସି କଟ। ଅତଏବ ସୁବୁ ି ହୁ ଅ, ପୁଣି, ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ର ତ ଥାଅ,
8 ବିେଶଷେର ପ୍ର ଗାଢ଼ େପ୍ର ମେର ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଥାଅ, କାରଣ େପ୍ର ମ ବହୁ ଳ
ପାପ ଆ ାଦନ କେର। 9 କୁି ତ ନ େହାଇ ପର ରର ଆତିଥ୍ୟ କର; 10 ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ େଯଉଁପରି ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ ପାଇଅଛ, େସହି ପ୍ର କାେର ଈଶ୍ବ ର ବହୁ ବିଧ
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ଅନୁଗ୍ର ହରଉ ମଭ ାରଘରିଆ ରୂ େପ ତ ାରା ପର ରର େସବା କର; 11େକହି
ଯଦିପ୍ର ଚାରକେର, େତେବେସଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟରପ୍ର ଚାରକପରିପ୍ର ଚାରକରୁ ; େକହି
ଯଦି େସବା କେର, େତେବ େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଶି ପ୍ର ା େଲାକ ପରି େସବା କରୁ ,
େଯପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହେବ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ
ଓ ପରାକ୍ର ମ ତାହା ର। ଆେମନ୍ ।

ଖ୍ର ୀି ୟାନ ଭାବେର େ ଶେଭାଗର ସ ୁଖୀନ
12 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିମେ େଯଉଁ ଦୁଃଖେଭାଗରୂ ପ ଅି

ଉପି ତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଅୁ ତ ଘଟଣା େବାଲି ମେନ କରି ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଜ୍ଞାନ
କର ନାହିଁ; 13 ବରଂ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ
େହଉଅଛ, େସହି ପରିମାଣେର ଆନ କର, େଯପରି ତାହା ମହିମା ପ୍ର କାଶିତ
େହବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ମହାନ େର ଆନ ି ତ େହବ। 14 ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ ଖ୍ର ୀ ନାମ ସକାେଶ ନି ି ତ ହୁ ଅ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ େଗୗରବମୟ ଆ ା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଈଶ୍ବ ର ଆ ା, ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଧି ାନ
କରୁ ଅଛି । 15ଏଣୁତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହିହତ୍ୟାକାରୀ କି େଚାର, କି ଦୂରାଚାରୀ,
କି ଅନଧିକାରଚ ର୍ ାକାରୀ େହାଇଦ େଭାଗନକରୁ ; 16 କି ୁ େକହି ଯଦି ଖ୍ର ୀି ୟାନ
େହବାରୁ ଦ େଭାଗ କେର, ତାହାେହେଲ େସଲ ା େବାଧ ନ କରୁ , ବରଂ ଏହି ନାମ
େହତୁ ରୁ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କରୁ । 17କାରଣ,ଈଶ୍ବ ର ଗୃହଠାରୁ ଆର କରି
ବିଚାରକରିବା ସମୟଉପି ତ;ଆଉଯଦିପ୍ର ଥମେରଆ ମାନ ଠାରୁ ଆର ହୁ ଏ,
େତେବ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସୁସମାଚାରର ଅନାଜ୍ଞାବହ, େସମାନ ର େଶଷ ଦଶା
ଅବା କଅଣ ନ େହବ! 18 ପୁଣି,
“ଧାମ କ ବ୍ୟି ଯଦି କ େର ପରିତ୍ର ାଣ ପାଏ,

େତେବ ଅଧାମ କ ଓ ପାପୀ େଲାକ େକଉଁଠାେର ମୁହଁ େଦଖାଇବ?”
19 ଅତଏବ, େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଇ ାମେତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି , େସମାେନ

ବି ସୃି କ ର୍ ା ର ହ େର ଆପଣା ଆପଣା ଆ ାକୁ ସମପର୍ ଣ କରି ସ ମର୍ େର
ନିବି ରହ ୁ।

5
ଈଶ୍ବ ର ପଲର ପ୍ର ତିପାଳନ

1 ଅତଏବ, ଜେଣ ସହ-ପ୍ର ାଚୀନ ପୁଣି, ଖ୍ର ୀ ଦୁଃଖେଭାଗର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ମୁଁ
େଯ ଆଗାମୀ େଗୗରବର ଅଂଶାଧିକାରୀ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ
ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି, 2 ତୁ ମାନ ତ ାବଧାନେର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ପଲକୁ
ପ୍ର ତିପାଳନକର,ବାଧ୍ୟ େହାଇ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ଇ ାନୁଯାୟୀ ମନେର,
ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ନିମେ ନୁେହଁ, କି ୁ ଆଗ୍ର ହ ସହକାେର ତାହା କର; 3 ପୁଣି,
େଯଉଁମାନ ର ଦାୟି ଭାର ତୁ ମାନ ହ େର ସମପ ତ ଅଛି, େସମାନ
ଉପେର କ ର୍ ାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦଶର୍ ରୂ ପ େହାଇ ତାହା କର। 4 େସଥିେର
ପ୍ର ଧାନ ପାଳକ ପ୍ର କାଶିତ େହବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ େଗୗରବର ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ
ପାଇବ। 5 େସହିପରି, େହ ଯୁବକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ର ବଶୀଭୂ ତ
ହୁ ଅ। ସମେ ପର ର ପ୍ର ତି ନମ୍ର ତାରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କର, କାରଣ,
“ଈଶ୍ବ ର ଅହ ାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ତିେରାଧ କରି,

ନମ୍ର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ।”
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6 ଅତଏବ, ଈଶ୍ବ ର ବଳବ ହ ତେଳ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, େଯପରି
େସ ତୁ ମାନ ୁ ଯଥା ସମୟେର ଉ ତ କରିେବ; 7ତୁ ମାନ ସମ ଚି ାର ଭାର
ତାହା ଉପେର ପକାଅ, କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ନିମେ ଚି ା କରି । 8ସେଚତନ
େହାଇ ଜାଗ୍ର ତ ରୁ ହ। ତୁ ମାନ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସି ଂହପ୍ର ାୟ ଗ ର୍ ନ କରି କାହାକୁ
ଗ୍ର ାସି ବ, ଏହା େଖାଜି ବୁଲୁଅଛି; 9 ବି ାସେର ି ର ରହି ତାହାର ପ୍ର ତିେରାଧ କର,
ପୁଣି, ଏହା ଜାଣ େଯ, ଜଗତେର ଥିବା ତୁ ମାନ ଭାଇମାନ ପ୍ର ତି ଏହି ପ୍ର କାର
ଦୁଃଖେଭାଗ ଘଟୁ ଅଛି। 10 ସମ ଅନୁଗ୍ର ହର ଆକର େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ଅନ
େଗୗରବର ସହଭାଗୀ େହବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ଯୀଶୁ ାରା ତୁ ମାନ ୁ ଆ ାନ
କରିଅଛି , େସ ତୁ ମାନ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖେଭାଗ ଉ ାେର ତୁ ମାନ ୁ ସି , ସୁି ର,
ସବଳ ଓ ସଂ ାପିତ କରିେବ। 11ପରାକ୍ର ମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର। ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ସ ାଷଣ
12 ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ର ହ େଯ ଏହି ପ୍ର କାର, ଏହି ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ

ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାହ େଦବା ନିମେ ସି ଲ୍ଵ ାନ ାରା ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ପତ୍ର େଲଖିଲି;
େମାʼ େବାଧେର େସ ଜେଣ ବି ଭ୍ର ାତା। ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହେର ସୁି ର
େହାଇଥାଅ। 13 ତୁ ମାନ ସହିତ ମେନାନୀତ ବାବିଲ ମ ଳୀ ଓ େମାହର
ପୁତ୍ର ମାକର୍ ତୁ ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । 14 େପ୍ର ମ ଚୁ ନ େଦଇ ପର ରକୁ
ନମ ାର କର। ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଶାି େହଉ।



୧ ପିତର 5:14 461 ୧ ପିତର 5:14

The Second Epistle General of Peter
ପିତର ି ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
ି ତୀୟ ପିତର ପୁ କର େଲଖକ ପିତର ଅଟି ଏହା ( ି . ପିତ. 1:1) େର

ଉେ ଖିତ ଅେଟ, ( ି . ପିତ. 3:1) ପଦେର େସ ତାହା ଦାବି କରି । ି ତୀୟ ପିତର
ପତ୍ର ୀର େଲଖକ ଦାବି କରି େଯ େସ ଯୀଶୁ ର ରୂ ପା ରଣ ଦୃଶ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ଅଟି
( ି . ପିତ. 1:16-18), ସଂକି୍ଷ ଭାବେର ରଚିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ପିତର,
ଯୀଶୁ ର ତିନି ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଟି , ଯିଏ ଯୀଶୁ ସହିତ ଥିେଲ
(ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ)। ି ତୀୟ ପିତରର େଲଖକ ସତ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ର କାଶ କରି େଯ େସ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କରିବା ନିମେ ନିଯୁ ଯାହା ଏକ ଶହୀଦ
ମୃତୁ ୍ୟବରଣ ପରି ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ ( ି . ପିତ. 1:14); େଯାହନ 21:18-19 ପଦେର
ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିେଲ େଯ ପିତର ବ ୀ େହଲା ପେର ଶହୀଦ େହେବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 65-68 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ସ ବତଃ େରାମ ସହରେର େଲଖାଯାଇଅଛି େଯଉଁ ାନେର େପ୍ର ରିତ ନିଜ

ଜୀବନର େଶଷ ସମୟ କାଟିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ଉ ର ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର ଥିବା େଶ୍ର ାତାମାନ ୁ ଏହି ପତ୍ର େଲଖାଯାଇଅଛି

ସ ବତଃ, େସହିମାନ ୁ ଏହି ପ୍ର ଥମ ପିତର ପତ୍ର ୀ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସର େମୗଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରଣ କରାଇବା ନିମେ ( ି .

ପିତ. 1:12-13,16-21) ଏବଂ େପ୍ର ରିତିକ ପର ରାକୁ ଦୃଢ କରି ବି ାସୀମାନ ର
ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବି ାସେର ଶିକ୍ଷା େଦବା ନିମେ ( ି . ପିତ. 1:15) ପିତରଏହିପତ୍ର
େଲଖିଥିେଲ। ପିତର ଏହା େଲଖିେଲ କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ର ସମୟ
ଅତି ଅ ଥିଲା ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଈଶ୍ବ ର େଲାକମାେନ ଅେନକ ବିପଦର
ସ ୁଖୀନ େହଉଥିେଲ ( ି . ପିତ. 1:13-14; 2:1-3), ପିତର ନିଜର ପାଠକମାନ ୁ
ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ବିଷୟେର ସେଚତନ େହବା ପାଇଁ େଲଖିଥିେଲ ( ି . ପିତ. 2:1-
22) େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନକୁ ଅ ୀକାର କରୁ ଥିେଲ ( ି . ପିତ. 3:3-
4)।

ବିଷୟବ ୁ
ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1, 2
2. ଆପଣା ଆ ାନ ଓ ମେନାନୟନକୁ ି ର ରଖିବା — 1:3-11
3. ପିତର ପ୍ର ଚାରର ଉେ ଶ୍ୟ — 1:12-21
4. ଭ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକ — 2:1-22
5. ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା — 3:1-16
6. େଶଷ ପରାମଶର୍ — 3:17, 18
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ଅଭିବାଦନ
1 ଶିେମାନ ପିତର, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ ଦାସ ଓ େପ୍ର ରିତ, ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର

ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଧାମ କତା େହତୁ େଯଉଁମାେନ ଆ ମାନ ସହିତ
ସମାନ ଭାବେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବି ାସ ପ୍ର ା କରିଅଛି , େସମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର
େଲଖୁଅଛି। 2ଈଶ୍ବ ର ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ାରା ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ପ୍ର ଚୁ ର ପରିମାଣେର େହଉ।

ଆପଣା ଆ ାନ ଓ ମେନାନୟନକୁ ି ର ରଖିବା
3 ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା େଗୗରବ ଓ ସଦ୍ ଗୁଣେର ଆ ମାନ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛି ,

ତାହା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ାରା ତାହା ଐଶ୍ବ ରୀୟ ଶି ଆ ମାନ ୁ ଜୀବନ ଓ
ଧମର୍ ପରାୟଣତା ନିମେ ସମ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛି।

4େସଆ ମାନ ୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟଓଅତିମହତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାମାନଦାନକରିଅଛି , େଯପରି
େସହିସବୁ ାରା ତୁ େ ମାେନ କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ େଯଉଁ ବିନାଶ ଜଗତେର ଅଛି,
େସଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ବ ରୀୟ ଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ। 5 ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ
ତୁ େ ମାେନ ଅତି ଯ ସହକାେର ବି ାସ ାରା ସଦ୍ ଗୁଣ, ସଦ୍ ଗୁଣ ାରା ଜ୍ଞାନ,
6 ଜ୍ଞାନ ାରା ସଂଯମ, ସଂଯମ ାରା େଧୖଯର୍ ୍ୟ, େଧୖଯର୍ ୍ୟ ାରା ଧମର୍ ପରାୟଣତା,
7ଧମର୍ ପରାୟଣତା ାରା ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ, ପୁଣି, ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ ାରା େପ୍ର ମ ଲାଭ କର।

8 ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ ଠାେର ବୃି ପାଇେଲ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନେର ପୂ ର୍ ତା ଲାଭ କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ
େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଯାହାଠାେର ନାହିଁ, େସ ଦୂରଦଶର୍ ୀ ନ
େହାଇ ଅ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ଆପଣା ପୂବର୍ କୃତ ପାପରୁ ପରି ୃତ େହବା ବିଷୟ
ପାେସାରି ଯାଇଅଛି।

10 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆ ାନ ଓ
ମେନାନୟନକୁ ି ର କରିବା ନିମେ ଅଧିକ ଯ ଶୀଳ ହୁ ଅ; େଯଣୁ ଏପରି କେଲ
ତୁ େ ମାେନ େକେବ େହଁ ଝୁ ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 11ଆଉ ଏହି ପ୍ର କାେର ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନ ରାଜ୍ୟେର େର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଦିଆଯିବ।

ପିତର େଶଷ ସମୟ
12 ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ଯଦ୍ୟପି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣ ଓ ପ୍ର ା ସତ୍ୟେର

ି ରୀକୃତ େହାଇଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ତୁ ମାନ ୁ ରଣ କରାଇବାକୁ
ସବର୍ ଦା ପ୍ର ୁତ େହାଇ ରହିବି। 13ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େମାେତ େଯପରି
ଜଣାଇ ଅଛି , ତଦନୁସାେର ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଏହି ଶରୀରରୂ ପ ତ ୁ େଯ ତ୍ୟାଗ
କରିବାକୁ େହବ, 14 ଏହା ଜାଣି, େଯପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ତ ୁେର ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ମାନ ୁ ରଣ କରାଇ ଜାଗ୍ର ତ କରାଇବା ବିହିତ ମେନ କରୁ ଅଛି। 15 ଆଉ
େମାହର ମହାପ୍ର ାନ* ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟ େଯପରି ସବର୍ ଦା
ରଣେର ଆଣି ପାରିବ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଯ କରିବି।
ଖ୍ର ୀ ମହିମା ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ

16କାରଣ ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଶି ଓ
ଆଗମନକଥା ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇଲୁ, େସେତେବେଳଚତୁ ରତା ସହକି ତ େକୗଣସି
କାହାଣୀ ଅବଲ ନକରିନ ଥିଲୁ,ମାତ୍ର ତାହା ମହିମାରଚାକୁ୍ଷଷସାକ୍ଷୀ େହାଇଥିଲୁ।
* 1:15 ମହାପ୍ର ାନ ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟ
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17 େଯଣୁ େଯେତେବେଳ ମହା େଗୗରବ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା,
ଏ ଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର , ଏହା ଠାେର ଆ ର ପରମ ସେ ାଷ, େସେତେବେଳ େସ
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ସ ମ ଓ େଗୗରବପ୍ର ା େହେଲ; 18 ଆେ ମାେନ ତାହା
ସହିତ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର ଥିବାେବେଳ ନିେଜ ଆକାଶରୁ ନିଗର୍ ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲୁ।
19ଏଥିେର ଭାବବାଣୀ ଆ ମାନ ନିକଟେର ଅଧିକ ଦୃଢ଼ େହାଇଅଛି; ତୁ େ ମାେନ
ତାହା ଅ କାରମୟ ାନେର ପ୍ର ଳିତ େହଉଥିବା ପ୍ର ଦୀପ ସଦୃଶ ମେନ କରି ରାତି୍ର
ପାହା ା ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ପ୍ର ଭାତୀତାରା ଉଦିତ ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କେଲ ଭଲ େହବ। 20ପ୍ର ଥମେର ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ
େଯ, ଶା ର େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ ତ ଭାବେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁେହଁ,
21କାରଣେକୗଣସି ଭାବବାଣୀ େକେବେହଁମନୁଷ୍ୟରଇ ାରୁ ଉ େହାଇନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ରିତ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଚାଳିତ େହାଇ କଥା
କହିଥିେଲ।

2
ଭ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକ

1 କି ୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଉ େହେଲ;
େସହିପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁ ା ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଉ େହେବ; େସମାେନ
ବିନାଶଜନକ ଭ୍ର ା ମତ ଗୁ େର ପ୍ର ଚଳନ କରି େସମାନ ର କ୍ର ୟକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ୁ
ହିଁ ଅ ୀକାର କରିେବ, ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ର ଆକି କ ସବର୍ ନାଶ ଘଟାଇେବ।
2 ଆଉ, ଅେନେକ େସମାନ କାମୁକତାର ଅନୁଗାମୀ େହେବ, ଫଳତଃ ଏମାନ
େହତୁ ସତ୍ୟ ମାଗର୍ ନି ି ତ େହବ। 3 େସମାେନ ଧନେଲାଭେର ଛଳବାକ୍ୟ ାରା
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଅଥର୍ ଲାଭ କରିବାକୁ େଚ ା କରିେବ; େସମାନ ର ଦ ଅେନକ
କାଳରୁ ଘଟି ଆସୁଅଛି ଓ େସମାନ ର ବିନାଶ ବିଳ େହବ ନାହିଁ। 4 କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ପାପେର ପତିତ ଦୂତମାନ ୁ ନ ଛାଡ଼ି ନକର୍ େର ନିେକ୍ଷପ କରି ବିଚାର
ନିମେ ଅ କାରମୟ ଗ ରେର ରଖିଅଛି 5 େସ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ
ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ, କି ୁ େକବଳ ଧମର୍ ପ୍ର ଚାରକ େନାହ ୁ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ସହିତ
ରକ୍ଷା କରି ଧମର୍ ଭ୍ର ଜଗତେର ଜଳ ାବନ ଘଟାଇେଲ; 6 େସ ସେଦାମ ଓ
ଗେମାରା ନଗରସବୁକୁ ଭ େର ପରିଣତ କରି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଂସ ପାଇବା
ନିମେ ଦ ାଜ୍ଞା େଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ ଭବିଷ୍ୟତକାଳର ଅଧାମ କମାନ ଦୃ ା
ରୂ ପ କେଲ, 7 ପୁଣି, େସ ଦୂରାଚାରୀମାନ କାମୁକତାପୂ ର୍ ଆଚରଣେର ବ୍ୟଥିତ
ଧାମ କ େଲାଟ ୁ ଉ ାର କେଲ, 8 େଯଣୁ େସହି ଧାମ କ େଲାକ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନ ଅନ୍ୟାୟ କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖି ଓ େସ ବିଷୟ ଶୁଣି
ପ୍ର ତିଦିନ ଆପଣା ଧମର୍ ପରାୟଣ ପ୍ର ାଣେର ଯ ଣା େଭାଗ କେଲ। 9 ଏହି ପ୍ର କାେର
ପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ ପରାୟଣମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି, ଅଧାମ କମାନ ୁ ,
ବିେଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ ଶରୀରର କିୁ ତ କାମାଭିଳାଷେର ଚାଳିତ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ
ଅବଜ୍ଞା କରି , େସମାନ ୁ ବିଚାର ଦିନ ନିମେ ଦ ର ଅଧୀନେର ରଖିବାକୁ
ଜାଣି । 10 େସମାେନ ଦୁଃସାହସୀ ଓ େ ାଚାରୀ େହାଇ ଅେଲୗକିକ ଶି ମାନ ର
ନି ା କରିବାକୁ ଭୟ କରି ନାହିଁ, 11 ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ ଶି ଓ ପରାକ୍ର ମଶାଳୀ
ଦୂତମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ନି ା କରି େସମାନ ର ବିଚାର କରି ନାହିଁ।
12 କି ୁ ଏମାେନ ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଭାବାନୁସାେର ଧୃତ ଓ ବିନ େହବା
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ନିମେ ଜାତ େହାଇ, େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟ ଅଜ୍ଞାତ, େସହି େସହି ବିଷୟର
ନି ା କରି େସଗୁଡ଼ାକର ବିନାଶେର ନିେଜ ବିନ େହେବ, 13 ପୁଣି, ଅନ୍ୟାୟ
େବତନ ରୂ େପ ଅଧମର୍ ର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ; େସମାେନ ଦିନେବେଳ ବିଳାସ
କରିବାେର ସୁଖ ପାଆି , ପୁଣି, କଳ ଓ ନି ାର କାରଣ େହାଇ ତୁ ମାନ ସହିତ
େଭାଜନପାନେର ସୁଖ ପାଇବା ସମୟେରଆପଣାମାନ ରଭ୍ର କ ନାେର ଉନ୍ମ
ହୁ ଅି । 14 େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ୀେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ପାପରୁ କ୍ଷା
ହୁ ଏ ନାହିଁ, େସମାେନ ଚ ଳମତି େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର େଲାଭିତ କରି , େସମାନ ର
ହୃ ଦୟ ଧନେଲାଭେର ଅଭ୍ୟ , େସମାେନ ଅଭିଶାପର ସ ାନ, 15 େସମାେନ
ଅନ୍ୟାୟ େବତନର ଲାଳସାକାରୀ ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟାମର ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ
କେଲ ଓ ସତ୍ୟ ମାଗର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିପଥଗାମୀ େହେଲ; 16 କି ୁ େସ
ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାେଶ ଅନୁେଯାଗ ପ୍ର ା େହଲା, େଗାଟିଏ ମୂକ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ
ରେର କଥା କହି ଭାବବାଦୀର ଉନ୍ମ ତା ନିବୃ କଲା। 17 େସମାେନ ନିଜର୍ ଳର
ନିଝର୍ ର ଓ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ େର ଚାଳିତ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ, େସମାନ ନିମେ େଘାର
ଅ କାର ରକି୍ଷତ େହାଇଅଛି। 18କାରଣ େସମାେନ ନିରଥର୍ କ ଅହ ାରର କଥା କହି
ଭ୍ର ା ଆଚରଣକାରୀମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ାୟ ଉ ାର ପାଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଶାରୀରିକ
ସୁଖାଭିଳାଷେର କାମୁକତା ାରା ପ୍ର େଲାଭିତ କରି ; 19 େସମାେନ େସମାନ ୁ
ାଧୀନତାର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଦିଅି , କି ୁ ନିେଜ ବିନାଶର ଦାସ ଅଟି ; କାରଣ େଯ ଯାହା
ାରା ପରା ହୁ ଏ, େସ େସଥିର ଦାସ। 20 େଯଣୁ େସମାେନ ଯଦି ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁନବର୍ ାର
େସଥିର ବ ନେର ଆବ େହାଇ ପରା ହୁ ଅି , ତାହାେହେଲ େସମାନ ପ୍ର ଥମ
ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଦଶା ଅଧିକ ମ ହୁ ଏ। 21କାରଣ ଧାମ କତାର ମାଗର୍ ଜାଣି
ଆପଣାମାନ ନିକଟେର ସମପ ତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
େସହି ମାଗର୍ ନ ଜାଣିବା େସମାନ ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆ ା। 22 କୁକୁର ଆପଣା
ବାି ଖାଇବାକୁ ଓ େଧୗତ େହାଇଥିବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅେର େଲାଟିବାକୁ ପୁନବର୍ ାର
େଫେର, ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃ ା ବାକ୍ୟ େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି।

3
ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

1 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ମୁଁ ବ ର୍ ମାନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି ି ତୀୟ ପତ୍ର
େଲଖୁଅଛି। 2 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନ ାରା ପୂବର୍ କାଳେର
ଉ ବାକ୍ୟସବୁ ପୁଣି, ତୁ ମାନ େପ୍ର ରିତମାନ ାରା କଥିତ ପ୍ର ଭୁ ଓ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ର ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ରଣେର ରଖ, ଏଥିନିମେ ଉଭୟ ପତ୍ର େର ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ େସହିସବୁ ରଣକରାଇତୁ ମାନ ସରଳମନକୁଉେ ଜିତକରିବାକୁ
େଚ ା କରୁ ଅଛି। 3 ପ୍ର ଥେମ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ େଯ, େଶଷକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା
ଅଭିଳାଷାନୁସାେର ଆଚରଣକାରୀ ପରିହାସକ େଲାେକ ଉପି ତ େହାଇ ପରିହାସ
କରି କହିେବ, 4ତାହା ଆଗମନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କାହିଁ? କାରଣ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ର
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସମ ବିଷୟ ସୃି ର ଆର େର
େଯପରି ଥିଲା, େସହିପରି ରହିଅଛି। 5 େସମାେନ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁ ଲିଯାଆି େଯ,
ପୁରାକାଳେର ଆକାଶମ ଳ ଓ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ାରା ଜଳରୁ ନିଗର୍ ତ ଓ ଜଳେର
ଅବି ତ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, 6ଆଉତ ାରା େସହି କାଳର ଜଗତଜଳେର ାବିତ େହାଇ
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ବିନ େହଲା; 7 ପୁଣି, ଏହି ବ ର୍ ମାନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ େସହି ବାକ୍ୟ ାରା
ଅଧାମ କ େଲାକମାନ ର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସି ତ େହାଇ ଅି
ନିମେ ରକି୍ଷତ େହାଇଅଛି। 8 କି ୁ େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର େଗାଟିଏ
ଦିନ େଯ ସହସ୍ର ବଷର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବଷର୍ େଯ େଗାଟିଏ ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ, ଏହି ବିେଶଷ
ବିଷୟତୁ େ ମାେନ ଭୁ ଲିଯାଅ ନାହିଁ। 9 ବିଳ େବାଲି େଯପରି େକେତକଭାବି ,
ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବିଷୟେର େସପରି ବିଳ କରି ନାହିଁ; କି ୁ େଯପରି େକହି
ବିନ ନ ହୁ ଅି , ବରଂ ସମେ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରି , ଏହା ଇ ା କରି େସ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୀଘର୍ ସହି ୁ ଅଟି । 10ପ୍ର ଭୁ ଦିନ େଚାରର ପରି ଉପି ତ େହବ।
େସହି ଦିନ ଆକାଶମ ଳ ମହାଶ ସହ େଲାପ ପାଇବ, ପୁଣି, େମୗଳିକ ବ ୁସବୁ
ପ୍ର ଚ ଉ ାପେର ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବ ୁସବୁ
ଦ େହବ। 11 ଏହି ସମ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ର କାେର ଲୁ େହବାରୁ , ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ
ଦିନେରଆକାଶମ ଳ ଳିଉଠି ଲୁ େହବଓ େମୗଳିକବ ୁସବୁ ପ୍ର ଚ ଉ ାପେର
ତରଳିଯିବ, 12 େସହି ଈଶ୍ବ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର ଦିନର ଅେପକ୍ଷା କରି, ତାହା େଯପରି
ଶୀଘ୍ର ଆସି ବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ସଦାଚାରୀ ଓ ଧମର୍ ପରାୟଣ େହବା ଉଚିତ।
13ଆେ ମାେନ ତାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର େଗାଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ନୂତନ
ପୃଥିବୀର ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ, ଯାହା ଧାମ କତାର ଆବାସ ଳ େହବ।

େଶଷ ପରାମଶର୍
14 ଅତଏବ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟ ଅେପକ୍ଷା

କରୁ ଥିବାରୁ ତାହା ଛାମୁେର େଯପରି ନି ଳ ଓ ଅନି ନୀୟ େହାଇ ଶାି େର
ଥିବାର େଦଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯ କର; 15 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର
ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ତ୍ର ାଣଜନକ େବାଲି ଜ୍ଞାନ କର।ଆ ମାନ ପି୍ର ୟଭ୍ର ାତା ପାଉଲମଧ୍ୟ
ଆପଣାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନାନୁସାେରତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େସପରି େଲଖିଅଛି ।
16 େସ ଆପଣାର ସମ ପତ୍ର େର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉେ ଖ କରି େସହି
ପ୍ର କାେର କହି ; େସହି ସବୁେର ଏପରି େକେତକ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ
ଜଟିଳ, ପୁଣି, ଅଶିକି୍ଷତ ଚ ଳମତି େଲାେକଆପଣା ଆପଣା ବିନାଶାେଥର୍ ଅନ୍ୟ ସମ
ଶା ର େଯପରି, େସସବୁର ମଧ୍ୟ େସହିପରି ବିକୃତ ଅଥର୍ କରି । 17 ଅତଏବ,
େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ପୂବର୍ ରୁ ଏହିସବୁ ଜାଣି ସତକର୍ େହାଇଥାଅ, କାେଳ
ଦୂରାଚାରୀମାନ ଭ୍ର ାି େର ପଡ଼ି ତୁ େ ମାେନମଧ୍ୟଆପଣାମାନ ଦୃଢ଼ତାରୁ ଳିତ
ହୁ ଅ, 18 ବରଂ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଜ୍ଞାନେର
ବୃି ପାଅ। ବ ର୍ ମାନ ଓ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େଗୗରବ ତାହା ର, ଆେମନ୍ ।
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The First Epistle General of John
େଯାହନ ପ୍ର ଥମ ପତ୍ର

େଲଖକ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖକ ବିଷୟେର ସୂଚନା ପ୍ର କାଶ କେରନାହିଁ କି ୁ ଏକମଜଭୁ ତ,

ସୁସ ତ ଏବଂ ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର ବି ାସୀମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାେର ଏହା େପ୍ର ରିତ
ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ େଯାହନ େଲଖିଥିେଲ (ଲୂକ 6:13,14) ଯଦିଓ େଯାହନ ନାମ ଏହି
ପତ୍ର େର ଉେ ଖ େହାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ତିେନାଟି ସୂତ୍ର ରୁ େଯାହନ ହିଁ ଏହି
ପୁ କର େଲଖକ େବାଲି ପ୍ର କାଶ ହୁ ଏ। ପ୍ର ଥମତଃ, ପ୍ର ାରି କ ି ତୀୟ ଶତା ୀର
େଲଖକମାେନ େଯାହନ ୁ େଲଖକଭାେବଗ୍ର ହଣକରି । ି ତୀୟେର,ଏହିପତ୍ର େର
େଯାହନ ସୁସମାଚାରେର ଥିବା ଶ ଓ େଲଖାର େଶୖଳୀ ସହିତ ସମାନତା ରହିଛି।
ତୃ ତୀୟେର, େଲଖକ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ େସ ଯୀଶୁ ୁ େଦଖିଛି ଏବଂ ତାହା
ଶରୀରକୁ ଶର୍ କରିଛି ଯାହା ପ୍ର ମାଣ କେର େଯ େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ହିଁ ଏହି ପତ୍ର
େଲଖିଛି , ପ୍ର ଥମ େଯାହନ. 1:14, 4:14।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 85-95 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ନିଜ ଜୀବନର େଶଷ ସମୟେର ଏହି ପତ୍ର ଏଫିସେର େଲଖିଛି , େଯଉଁ
ାନେର େସ ନିଜର ବୃ ସମୟକୁ ଅଧିକାଂଶ କାଟିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ଥମ େଯାହନ ପତ୍ର ର ପ୍ର ାପକ ବିଷୟେର ଏଠାେର ଭାବେର ପ୍ର କାଶ

କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ର ଥମ େଯାହନ 1:3-4, 2:12-14 ପଦ ଅନୁସାେର ଏହି ପତ୍ର
ବି ାସୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା। ହୁ ଏତ, ଏହା ଭି ଭି ାନେର ଥିବା ସାଧୁମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ େଲଖାଯାଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଥିବା ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ୁ
େଲଖାଯାଇଥିଲା, 2:1 “େହ େମାହର ପି୍ର ୟ ସ ାନମାେନ।”

ଉେ ଶ୍ୟ
ସହଭାଗିତାକୁ େପ୍ର ା ାହିତ କରିବାକୁ େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ ଯାହା ାରା

ଆେ ମାେନ ଆନ େର ପୂ ର୍ େହବା, ପାପରୁ ଦୂରେର ରହିବା, ପରିତ୍ର ାଣର ଆଶା
ପ୍ର ା କରିବା ଏବଂ ବି ାସୀମାେନ ବି ାସର ପୂ ର୍ ଆଶା ପ୍ର ା କରିେବ ଏବଂ ଖ୍ର ୀ
ସହିତ ବ୍ୟି ଗତ ସ କର୍ ାପନ କରିେବ। େଯାହନ ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ସମସ୍ୟା
ବିଷୟେର ବିେଶଷ ଭାବେର ଉେ ଖ କରି େଯଉଁମାେନ ମ ଳୀରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇ
େଲାକମାନ ୁ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂେରଇ େନବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ଈଶ୍ବ ର ସହିତ ସହଭାଗିତା

ରୂ ପେରଖା
1. ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ — 1:1-4
2. ସହଭାଗିତା — 1:5-2:17
3. ଛଳକୁ ଚିି ବା — 2:18-27
4. ବ ର୍ ମାନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ — 2:28-3:10
5. ଆ ାସନର ଆଧାର େପ୍ର ମ — 3:11-24
6. ଆ ାମାନର ପରୀକ୍ଷା — 4:1-6
7. ପବିତ୍ର ୀକରଣ ନିମେ ଆବଶ୍ୟକତା — 4:7-5:21
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ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ
1ଆଦ୍ୟରୁ େଯ ଥିେଲ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହା ୁ ଚକୁ୍ଷେର

େଦଖିଅଛୁ, ଯାହା ୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ହ େର ଶର୍ କରିଅଛୁ, େସହି ଜୀବନ
ରୂ ପ ବାକ୍ୟ ସ େର ଜଣାଉଅଛୁ। 2 େସହି ଜୀବନ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, ଆଉ
ଆେ ମାେନ େଦଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ; େଯଉଁ ଅନ ଜୀବନ ପିତା ସ େର
ଥିେଲ ଓ ଆ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, ତାହା ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ
ଜଣାଉଅଛୁ। 3 ଯାହା ଆେ ମାେନ େଦଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁ ମାନ ୁ
ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, େଯପରି ତୁ ମାନ ର ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ସହିତ ସହଭାଗିତା
େହାଇପାେର; ଆଉ ଆ ମାନ ର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହା ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଅଛି। 4ଆ ମାନ ର ଆନ େଯପରି ପରିପୂ ର୍ ହୁ ଏ, ଏଥିନିମେ
ଆେ ମାେନ ଏହିସବୁ େଲଖୁଅଛୁ।

େଜ୍ୟାତିଃେର ଆଚରଣ
5ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ େଯଉଁ ସ ାଦ ଶୁଣିଅଛୁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ,

ତାହା ଏହି,ଈଶ୍ବ ର େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ,ଆଉତାହା ଠାେର ଅ କାରର େଲଶନାହିଁ।
6 ତାହା ସହିତ ଆ ମାନ ର ସହଭାଗିତା ଅଛି, ଏହା କହି ଯଦି ଆେ ମାେନ
ଅ କାରେର ଆଚରଣ କରୁ ତାହାେହେଲ ଆେ ମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଆଉ ସତ୍ୟ
ଆଚରଣ କରୁ ନ ଥାଉ। 7 କି ୁ େସ େଯପରି େଜ୍ୟାତିନ ବାସୀ, ଆେ ମାେନ ଯଦି
େସହିପରି େଜ୍ୟାତିଃେରଆଚରଣକରୁ , େତେବଆ ମାନ ରପର ରସହଭାଗିତା
ଅଛି, ପୁଣି, ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ର ସମ ପାପରୁ ଆ ମାନ ୁ ପରି ାର କେର।
8 ଆ ମାନ ର ପାପ ନାହିଁ! ଏହା ଯଦି କହୁ , ତାହାେହେଲ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ପ୍ର ବ ନା କରୁ , ପୁଣି,ଆ ମାନ ଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ। 9ଯଦିଆେ ମାେନଆପଣା
ଆପଣା ପାପ ୀକାର କରୁ , େତେବ େସ ଆ ମାନ ର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ
ସମ ଅଧମର୍ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ପରି ାର କରିବାକୁ ବି ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟି ।
10ଆେ ମାେନପାପକରିନାହଁୁ ,ଏହା ଯଦିକହୁ ,ତାହାେହେଲଆେ ମାେନତାହା ୁ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ , ପୁଣି, ତାହା ବାକ୍ୟ ଆ ମାନ ଠାେର ନାହିଁ।

2
ଯୀଶୁ ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ

1 େହ େମାହର ବ ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପାପ ନ କର, ଏଥିନିମେ
ମୁଁ ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। କି ୁ େକହି ଯଦି ପାପ କେର,
ତାହାେହେଲ ପିତା ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର ଜେଣ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛି , େସ
ଧାମ କ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ । 2ଆଉ େସଆ ମାନ ପାପ ନିମେ , େକବଳଆ ମାନ
ପାପ ନିମେ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମ ଜଗତର ପାପ ନିମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାୟି ରୂ ପ
ଅଟି । 3 ଯଦି ଆେ ମାେନ ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ , େତେବ ତ ାରା ଜ୍ଞାତ
େହଉ େଯ, ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଜାଣୁ। 4 ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାହା ୁ
ଜାେଣ େବାଲି େଯ କେହ, େସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ତାହାଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ; 5 କି ୁ
େଯ ତାହା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତାହାଠାେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ପ୍ର କୃତ ରୂ େପ ସି
େହାଇଅଛି। ଏତ ାରା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାେର ଅଛୁ।
6 େଯ ତାହା ଠାେର ରେହ େବାଲି କେହ, େସ ତାହା ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ
କ ର୍ ବ୍ୟ।

ନୂତନ ଆଜ୍ଞା
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7 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େକୗଣସି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା େଲଖୁ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆର ରୁ େଯଉଁ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ତୁ େ ମାେନ ପାଇଅଛ, ତାହା
େଲଖୁଅଛି; େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ହିଁ େସହି ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା।
8 ପୁନ , ମୁଁ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, ଏହା ତାହା ଠାେର ଓ
ତୁ ମାନ ଠାେର ସତ୍ୟ େବାଲି ପ୍ର କାଶ ପାଏ। କାରଣ ଅ କାର ଘୁି ଯାଉଅଛି ଓ
ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତିଃପ୍ର କାଶିତ େହଲାଣି। 9େଯଆପଣାଭାଇକୁ ଘୃଣାକରିକେହେଯ, େସ
େଜ୍ୟାତିଃେର ଅଛି, େସ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଅ କାରେର ଅଛି। 10 େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ
େପ୍ର ମ କେର, େସ େଜ୍ୟାତିଃେର ରେହ, ପୁଣି, ତାହାଠାେର ଝୁ ି ବାର େକୗଣସି କାରଣ
ନାହିଁ। 11 କି ୁ େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଅ କାରେର ଅଛି, ପୁଣି,
ଅ କାରେର ଭ୍ର ମଣ କରି େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଅଛି, ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ
ଅ କାର ତାହାର ଚକୁ୍ଷକୁ ଅ କରିଅଛି।
12ବ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି,

କାରଣ ତାହା ନାମ ସକାେଶ ତୁ ମାନ ର ପାପ କ୍ଷମା େହାଇଅଛି।
13 େହ ପିତୃ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି,

କାରଣ େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛି , ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିଅଛ।
େହ ଯୁବକମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପାପା ାକୁ ଜୟ କରିଅଛ।
14ବ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ପିତା ୁ ଜାଣିଅଛ।
େହ ପିତୃ ଗଣ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,

କାରଣ େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛି , ତାହା ୁ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିଅଛ।
େହ ଯୁବକମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି,

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ,
ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ ଠାେର ଅଛି
ଓ ତୁ େ ମାେନ ପାପା ାକୁ ଜୟ କରିଅଛ।
ସଂସାରର େପ୍ର ମ ଅସାର

15 ସଂସାର କିଅବା େସଥିେର ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ େପ୍ର ମ ନ କର। େକହି ଯଦି
ସଂସାରକୁ େପ୍ର ମ କେର, ପିତା େପ୍ର ମ ତାହାଠାେର ନାହିଁ; 16 କାରଣ ଶାରୀରିକ
ଅଭିଳାଷ, ଚକୁ୍ଷର ଅଭିଳାଷ ଓ େଲୗକିକ ଗବର୍ , ସଂସାରେର ଥିବା ଏହି ସମ ବିଷୟ
ପିତା ଠାରୁ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉ େହାଇଥାଏ। 17 ପୁଣି, ସଂସାର ଓ େସଥିର
ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର େଯ ଈଶ୍ବ ର ଇ ା ପାଳନ କେର, େସ ନିତ୍ୟ ାୟୀ।

ଖ୍ର ୀ ଶତ ଠାରୁ ସତକର୍ ତା
18 େହ ବ ଗଣ, େଶଷକାଳ ଉପି ତ, ପୁଣି, ଭ ଖ୍ର ୀ ଆସି ବ େବାଲି

ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଶୁଣିଥିଲ, େସହିପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଭ ଖ୍ର ୀ
ଉଠିେଲଣି; ଏତ ାରା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁଅଛୁ େଯ, େଶଷକାଳ ଉପି ତ।
19 େସମାେନ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିେଲ, କି ୁ ଆ ମାନ ଦଳର େଲାକ
ନ ଥିେଲ; କାରଣ ଯଦି ଆ ମାନ ଦଳର େଲାକ େହାଇଥାଆେ , େତେବ
ଆ ମାନ ସହିତ ରହିଥାଆେ ; କି ୁ ସମେ େଯ ଆ ମାନ ଦଳର େଲାକ
ନୁହଁି , ଏହା େଯପରି ପ୍ର କାଶ ପାଇବ, ଏଥିନିମେ େସମାେନ ବାହାରିଗେଲ।
20 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େସହି ପବିତ୍ର ବ୍ୟି ଠାରୁ ଅଭିେଷକ ପାଇଥିବାରୁ ତୁ େ
ସମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ। 21 ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ େଯ
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ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େଲଖିଲି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବାରୁ
ଓ େକୗଣସି ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟରୁ ଜାତ ହୁ ଏ ନାହିଁ େବାଲି ଜାଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ େଲଖିଲି। 22 ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ର ୀ ଅଟି , ଏହା େଯ ନାି କେର, ତାହାଠାରୁ
ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିଏ? େଯ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ୁ ନାି କେର, େସ ତ େସହି ଭ ଖ୍ର ୀ ।
23 େଯ ପୁତ୍ର ୁ ନାି କେର, େସ ପିତା ୁ ପ୍ର ା କରି ନାହିଁ; େଯ ପୁତ୍ର ୁ ୀକାର
କେର, େସ ପିତା ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ା କରିଅଛି। 24ତୁ େ ମାେନ ଆର ରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ,
ତାହା ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଉ। ତୁ େ ମାେନ ଆର ରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଯଦି
ତୁ ମାନ ଠାେର ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ ପିତା ଠାେର
ରହିବ। 25ଆଉ େସ ଆ ମାନ ୁ ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା ଅନ ଜୀବନ।
26 େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରିବାକୁ େଚ ା କରି , େସମାନ ସ େର
ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି ସମ େଲଖିଲି। 27 କି ୁ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ
େଯଉଁ ଅଭିେଷକ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁ ମାନ ଠାେର ରହିଅଛି, ପୁଣି, େକହି େଯ
ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ, ଏହା ତୁ ମାନ ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଠାରୁ
େସହି ଅଭିେଷକତୁ ମାନ ୁ ସମ ବିଷୟେର େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ,ତାହା ସତ୍ୟ ଅେଟ,
ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ; ଏଣୁ େସହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ତାହା ଠାେର ରୁ ହ।

ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ
28 ଅତଏବ, େହ ବ ଗଣ, ତାହା ଠାେର ରୁ ହ, େଯପରି େସ େଯେତେବେଳ

ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ତାହା ଆଗମନ ସମୟେର ତାହା ଛାମୁେର
ଆେ ମାେନ ଲି ତ ନ େହାଇ ସାହସ ପ୍ର ା େହବା। 29 େସ ଧାମ କ ଅଟି , ଏହା
ଯଦି ଜାଣ, େତେବ େଯ େକହି ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େସ େଯ ତାହା ଠାରୁ ଜାତ, ଏହା
ମଧ୍ୟ ଜାଣ।

3
1 େଦଖ, ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ କି ପ୍ର କାର େପ୍ର ମ ଦାନ କରିଅଛି େଯ,

ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବୁ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ହିଁ
ଅଟୁ । ଏଥିସକାେଶ ଜଗତ ଆ ମାନ ୁ ଚି ୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହା ୁ ଚିି
ନ ଥିଲା। 2 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ବ ର୍ ମାନ ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନ ଅଟୁ , ଆଉ
ଆେ ମାେନକଅଣେହବା,ତାହା ଏପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇନାହିଁ।ଆେ ମାେନ
ଜାଣୁ େଯ, େସ େଯେତେବେଳ ପ୍ର କାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ଆେ ମାେନ
ତାହା ସଦୃଶ େହବା,କାରଣ େସ େଯପରି,ଆେ ମାେନ େସହିପରି ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ
କରିବା। 3ଆଉେଯେକହିତାହା ଠାେରଏହିଭରସା ାପନକରିଅଛି, େସ େଯପରି
ପବିତ୍ର ଅଟି , େସ େସହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କେର। 4 େଯ େକହି ପାପ କେର,
େସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବ ା ଲ ନ କେର, କାରଣ ବ୍ୟବ ା ଲ ନ ହିଁ ପାପ। 5 ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ େଯ, େସ ପାପ େବାହିେନଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, ଆଉ
ତାହା ଠାେର ପାପ ନାହିଁ। 6 େଯ େକହି ତାହା ଠାେର ରେହ, େସ ପାପ କେର
ନାହିଁ; େଯ େକହି ପାପ କେର, େସ ତାହା ୁ େଦଖି ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ୁ
ଜାଣି ନାହିଁ। 7 େହ ବ ଗଣ, େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଭ୍ର ା ନ କରୁ ; େଯ ଧମର୍ ାଚରଣ
କେର, େସ େଯପରି ଧାମ କ ଅଟି , େସ େସହିପରି ଧାମ କ ଅେଟ; 8 େଯ ପାପ
କେର, େସ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆର ରୁ ପାପ କରିଆସୁଅଛି।
ଶୟତାନର କାଯର୍ ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉେ ଶ୍ୟେର ହିଁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ପ୍ର କାଶିତ
େହେଲ। 9େଯେକହିଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, େସପାପକେରନାହିଁ,କାରଣଈଶ୍ବ ର
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ବୀଜ ତାହାଠାେର ରେହ, ଆଉ େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ େହବାରୁ ପାପ କରିପାେର
ନାହିଁ। 10ଏଥିେର କିଏଈଶ୍ବ ର ସ ାନଓ କିଏଶୟତାନରସ ାନ,ଏହାପ୍ର କାଶିତ
ହୁ ଏ; େଯ େକହି ଧମର୍ ାଚରଣ କେର ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଭାଇକୁ େପ୍ର ମ କେର
ନାହିଁ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ।

ଏକ-ଆେରକ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ
11 କାରଣ ଆ ମାନ ର େଯ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏହି ବାଣୀ

ତୁ େ ମାେନ ଆଦ୍ୟରୁ ଶୁଣିଅଛ; 12ପାପା ାର ସ ାନ େଯ କୟିନ, ତାହା ପରି ହୁ ଅ
ନାହିଁ, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା; ଆଉ େସ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲା?
କାରଣ ଏହି େଯ, ତାହାର କାଯର୍ ୍ୟ ପାପମୟ, ଆଉ ତାହାର ଭାଇର କାଯର୍ ୍ୟ ଧମର୍ ମୟ
ଥିଲା। 13 େହ ଭାଇମାେନ, ଜଗତ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କେଲ, ଆ ଯର୍ ୍ୟଜ୍ଞାନ କର
ନାହିଁ। 14ଆେ ମାେନଜାଣୁ େଯ,ଆେ ମାେନ ମୃତୁ ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ର ମକରି ଜୀବନେର
ପ୍ର େବଶ କରିଅଛୁ, େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ଭାଇମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ। େଯ େପ୍ର ମ
କେର ନାହିଁ, େସ ମୃତୁ ୍ୟର ଅଧୀନେର ଥାଏ। 15 େଯ େକହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା
କେର, େସ ନରଘାତକ; ଆଉ ନରଘାତକଠାେର େଯ ଅନ ଜୀବନ ନ ଥାଏ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 16 େସ ଆ ମାନ ନିମେ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଦାନ କରିବା ାରା
ଆେ ମାେନ େପ୍ର ମରପରିଚୟପାଇଅଛୁ; ପୁଣି,ଭାଇମାନ ନିମେ ଆ ମାନ ର
ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। 17 କି ୁ େଯ ସଂସାର ଅନୁସାେର ଧନଶାଳୀ
େହାଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ର େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଆପଣା ଦୟା ରୁ
କେର, ତାହାଠାେର ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ କିପରି ରହିପାେର? 18 େହ ବ ଗଣ, ଆସ,
ଆେ ମାେନ ବାକ୍ୟେର କି ଜି ାେର େପ୍ର ମ ନ କରି କାଯର୍ ୍ୟେର ଓ ସତ୍ୟେର େପ୍ର ମ
କରୁ । 19 ତାହା କେଲ, ଆେ ମାେନ େଯ ସତ୍ୟର ସ ାନ, ଏହା ଜାଣିବା, 20 ପୁଣି,
େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ଆ ମାନ ୁ େଦାଷୀ କେର, େସ
ବିଷୟେର ତ ାରା ତାହା ଛାମୁେର ଆପଣାମାନ ର ହୃ ଦୟ ସୁି ର କରିପାରିବା;
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ହୃ ଦୟଠାରୁ ମହାନ ଓ େସ ସବୁ ଜାଣି । 21 େହ
ପି୍ର ୟମାେନ, ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ଯଦି ଆ ମାନ ୁ େଦାଷୀ ନ କେର, ତାହାେହେଲ
ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର ସାହସ ଅଛି, 22 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଯାହା ଯାହା
ମାଗୁ, େସହିସବୁ ତାହା ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା ର ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରୁ , ପୁଣି, ତାହା ର ଦୃି େର ଯାହା ସେ ାଷଜନକ, ତାହା କରିଥାଉ।
23 ତାହା ର ଆଜ୍ଞା ଏହି େଯ, ଆେ ମାେନ ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନାମେର
ବି ାସ କରିବା ଓ ତାହା ଦ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା। 24 େଯ
ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେର, େସ ତାହା ଠାେର ରେହ ଓ େସ ତାହାଠାେର ରହି ;
ଆଉ େସ େଯ ଆ ମାନ ଠାେର ରହି , ଏହା ଆେ ମାେନ ତାହା ଦ ପବିତ୍ର
ଆ ା ାରା ଜାଣୁଅଛୁ।

4
ଆ ାମାନର ପରୀକ୍ଷା

1 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ା ୁ ବି ାସ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆ ାମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ, ଏହା େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ, କାରଣ
ଜଗତେର ଅେନକ ଭ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛି । 2 ଏହା ାରା ତୁ େ ମାେନ
ଈଶ୍ବ ର ଆ ା ୁ ଚିି ପାରିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଯ େଦହବ େହାଇ ଆସି ଅଛି , ଏହା
େଯେକୗଣସି ଆ ା ୀକାର କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଗତ, 3ଆଉ େଯେକୗଣସି
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ଆ ାଯୀଶୁ ୁ ୀକାର ନକେର, େସଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଆଗତ ନୁେହଁ; ଏହା ଭ ଖ୍ର ୀ ର
ଆ ା, ଯାହାର ଆଗମନ କଥା ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି, ତାହା ଏେବ େହଁ
ଜଗତେର ଉପି ତ େହାଇଅଛି। 4 େହ ବ ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ,
ଆଉତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଜୟ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁ ମାନ ଠାେର େଯ ଅଛି ,
େସ,ଜଗତେର େଯଅଛି,ତାହାଠାରୁ ମହାନ। 5େସମାେନ ଜଗତରୁ ଉ , ଅତଏବ
େସମାେନ ଜାଗତିକ କଥା କହି , ଆଉ ଜଗତ େସମାନ କଥା ଶୁେଣ। 6 କି ୁ
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ; େଯ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାେଣ, େସ ଆ ମାନ କଥା
ଶୁେଣ; େଯ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ, େସ ଆ ମାନ କଥା ଶୁେଣ ନାହିଁ।
ଏତ ାରା ଆେ ମାେନ ସତ୍ୟମୟ ଆ ା ଓ ଭ୍ର ାି ପୂ ର୍ ଆ ାକୁ ଚିି ପାରୁ ।

ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମମୟ
7 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଆସ, ଆେ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରୁ , କାରଣ େପ୍ର ମ

ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ େଯ େକହି େପ୍ର ମ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ଓ
ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାେଣ। 8 େଯ େପ୍ର ମ କେର ନାହିଁ, େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ
ଈଶ୍ବ ର ତ େପ୍ର ମ। 9 ଏଥିେର ହିଁ ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ
େହାଇଅଛି େଯ, େସ ଆପଣାର ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ୁ ଜଗତକୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ, େଯପରି
ଆେ ମାେନ ତାହା ାରା ଜୀବନ ପ୍ର ା େହଉ। 10 ଆେ ମାେନ େଯ ଈଶ୍ବ ର ୁ
େପ୍ର ମ କଲୁ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େସ ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ, ପୁଣି,ଆପଣା ପୁତ୍ର ୁ
ଆ ମାନ ପାପର ପ୍ର ାୟି ରୂ ପ କରି ପଠାଇେଲ; ଏଥିେର ତ େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ
ପାଏ। 11 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଈଶ୍ବ ର ଯଦି ଆ ମାନ ୁ ଏପରି େପ୍ର ମ କେଲ, େତେବ
ଆ ମାନ ର ମଧ୍ୟ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ଉଚିତ୍। 12 େକହି େକେବ ଈଶ୍ବ ର ୁ
େଦଖି ନାହିଁ; ଆେ ମାେନ ଯଦି ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରୁ , ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ବ ର
ଆ ମାନ ଠାେର ଅଛି ଓ ତାହା େପ୍ର ମ ଆ ମାନ ଠାେର ସି େହାଇଅଛି।
13 ଆେ ମାେନ େଯ ତାହା ଠାେର ଅଛୁ ଓ େସ ଆ ମାନ ଠାେର ଅଛି , ଏହା
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ େସ ଆ ମାନ ୁ ଆପଣା ଆ ା ର ସହଭାଗିତା ଦାନ
କରିଅଛି । 14 ପିତା େଯ ପୁତ୍ର ୁ ଜଗତର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା େହବା ନିମେ େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛି , ଏହା ଆେ ମାେନ େଦଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ। 15 େଯ େକହି
ଯୀଶୁ ୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର େବାଲି ୀକାର କେର, ଈଶ୍ବ ର ତାହାଠାେର ଅଛି ଓ େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ଅଛି। 16 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଈଶ୍ବ ର ର େଯଉଁ େପ୍ର ମ ଅଛି,
ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣିଅଛୁ ଓ ବି ାସ କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ବ ର ତ େପ୍ର ମ; େଯ େପ୍ର ମେର
ରେହ, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାେର ରେହ ଓ ଈଶ୍ବ ର ତାହାଠାେର ରହି । 17ଏଥିେର େପ୍ର ମ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସି େହାଇଅଛି େଯ, ବିଚାର ଦିନେର ଆେ ମାେନ ସାହସ
ପ୍ର ା େହବୁ, କାରଣ େସ େଯପରି ଅଛି , ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତେର
େସହିପରି ଅଛୁ। 18 େପ୍ର ମେର ଭୟ ନ ଥାଏ, କି ୁ ସି େପ୍ର ମ ଭୟକୁ ଦୂର କେର,
କାରଣ ଭୟ ଦ ସହିତ ସଂଯୁ , ଆଉ େଯ ଭୟ କେର, େସ େପ୍ର ମେର ସି
ନୁେହଁ। 19 େସ ପ୍ର ଥମେର ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିବାରୁ ଆେ ମାେନ େପ୍ର ମ କରୁ ।
20ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛି େବାଲି କହି ଯଦି େକହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର,
ତାହାେହେଲ େସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, େଯଣୁ େଯଉଁ ଭାଇକୁ େଦଖିଅଛି,ଯଦି ତାହାକୁ େକହି
େପ୍ର ମ ନ କେର, ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଈଶ୍ବ ର ୁ େସ େଦଖି ନାହିଁ, ତାହା ୁ େପ୍ର ମ
କରିପାେରନାହିଁ। 21େଯଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ କେର, େସଆପଣାଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ମ
କରୁ , ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ।
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5
ଜଗତ ଉପେର ବିଜୟ ଲାଭ

1 େଯ େକହି ଯୀଶୁ ୁ ଖ୍ର ୀ େବାଲି ବି ାସ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ;
ଆଉ, େଯ େକହି ଜନ୍ମ ଦାତା ୁ େପ୍ର ମ କେର, େସ ତାହା ଠାରୁ ଜାତ େହାଇଥିବା
ସ ାନମାନ ୁ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ମ କେର। 2ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ
କରୁ ଓ ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ , େସେତେବେଳ ତ ାରା ଜାଣି ପାରୁ େଯ,
ଆେ ମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସ ାନମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ। 3 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ୁ େପ୍ର ମ
କରିବାର ଅଥର୍ , ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ତାହା ଆଜ୍ଞାସବୁ ଭାର ରୂ ପ
ନୁେହଁ। 4 େଯ େକହି ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, େସ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର, ଆଉ ଯାହା
ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି, ତାହା ଆ ମାନ ର ବି ାସ। 5ଯୀଶୁ ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର , ଏହା
େଯ ବି ାସ କେର, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର?

ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ସ ୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ
6 େସହି ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜଳ ଓ ର େଦଇ ଆସି ଥିେଲ, େକବଳ ଜଳ େଦଇ ନୁେହଁ,

କି ୁ ଜଳ ଓ ର ଉଭୟ େଦଇ ଆସି ଥିେଲ; 7 ଆଉ ଆ ା ମଧ୍ୟ ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦିଅି , କାରଣ ଆ ା ହିଁ ସତ୍ୟ। 8ଆ ା, ଜଳ ଓ ର , ଏହି ତିନି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅି ,
ପୁଣି ତିନିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। 9ଆେ ମାେନ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରୁ , େତେବ
ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଠାରୁ େଶ୍ର , ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହା େଯ, େସ ଆପଣାର
ପୁତ୍ର ସ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି । 10େଯଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଠାେର ବି ାସ କେର,
େସ ଆପଣାର ଅ ରେର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଅଛି; େଯ ଈଶ୍ବ ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ାସ କେର
ନାହିଁ, େସତାହା ୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଅଛି,କାରଣଈଶ୍ବ ରଆପଣା ପୁତ୍ର ବିଷୟେର
େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି , େସଥିେର େସ ବି ାସ କରି ନାହିଁ। 11 େସହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି
େଯ, ଈଶ୍ବ ର ଆ ମାନ ୁ ଅନ ଜୀବନ େଦଇଅଛି , ପୁଣି, େସହି ଜୀବନ ତାହା
ପୁତ୍ର ଠାେର ଅଛି। 12 େଯ ପୁତ୍ର ୁ ପାଇଅଛି, େସ ଜୀବନ ପାଇଅଛି; େଯ ଈଶ୍ବ ର
ପୁତ୍ର ୁ ପାଇ ନାହିଁ, େସ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ ନାହିଁ।

ଅନ ଜୀବନ
13 ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ନାମେର ବି ାସ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ

େଯପରି ଜାଣ େଯ, ତୁ େ ମାେନ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି ସମ େଲଖିଲି। 14 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େଯେବ ତାହା
ଇ ାନୁସାେର େକୗଣସି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , େତେବ େସ ଆ ମାନ ର େସହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଶୁଣି , ତାହା ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର ଏହି ସାହସ ଅଛି। 15 ଆଉ ଆେ ମାେନ
ତାହା ନିକଟେର ଯାହା କିଛି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , ତାହା େସ ଶୁଣି େବାଲି ଯଦି
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ, େତେବ ତାହା ଛାମୁେର ଯାହା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛୁ, େସହିସବୁ
େଯ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। 16 େକହି େଯେବ ଭାଇକୁ ପାପ କରୁ ଥିବା େଦେଖ,
ଆଉ େସହି ପାପ ମୃତୁ ୍ୟଜନକ େହାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , ଆଉ
ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁପରି ମୃତୁ ୍ୟଜନକପାପନକରିଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଜୀବନଦାନକରି ,
େସହିପରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ କରିେବ। ମୃତୁ ୍ୟଜନକ ପାପ ଅଛି; େସଥିପାଇଁ
େସ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ େବାଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ। 17ସମ ଅଧମର୍ ହିଁ ପାପ, କି ୁ ଏପରି
ପାପ ଅଛି, ଯାହା ମୃତୁ ୍ୟଜନକ ନୁେହଁ। 18 େଯ େକହି ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ, େସ େଯ
ପାପ କେର ନାହିଁ, ବରଂ େସ ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ େହାଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କେର,
ଆଉପାପା ା ତାହାକୁ ଶର୍ କେରନାହିଁ,ଏହାଆେ ମାେନଜାଣୁ। 19ଆେ ମାେନ
େଯଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମ ଜଗତ େଯପାପା ାର ଅଧୀନ, ଏହା ଆେ ମାେନ
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ଜାଣୁ। 20 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଆସି ଅଛି ଏବଂ
ସତ୍ୟମୟ ୁ ଜାଣିବା ନିମେ ଆ ମାନ ୁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଅଛି ; ପୁଣି, ଆେ ମାେନ
େସହି ସତ୍ୟମୟ ଠାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥାଉ। େସ
ସତ୍ୟ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଅନ ଜୀବନ ଅଟି । 21 େହ ବ ଗଣ, ପ୍ର ତିମାମାନ ଠାରୁ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆେମନ୍।
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The Second Epistle of John
େଯାହନ ି ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ ଅଟି । େସ ନିଜକୁ ି ତୀୟ େଯାହନ 1

ପଦେର “ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀନ” େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି । ତିେନାଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ି ତୀୟ
ପତ୍ର ଅେଟ ଯାହା େଯାହନ ନାମ ଉେ ଖ କେର। ଭ ଶିକ୍ଷକମାେନ େଯାହନ
ପ୍ର ାପକମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଭ୍ର ମଣଶୀଳ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଥିେଲ, େଲାକମାନ ୁ
ପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ର ଉେ ଶ୍ୟକୁ ସଫଳ
କରିବା ନିମେ ଖ୍ର ୀ ୀୟ ଆତିଥ୍ୟର ସୁେଯାଗ େନଉଥିେଲ, ଏହାକୁ ଦୃି େର ରଖି
େସ ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 85-95 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସ ବତଃ, ଏଫିସରୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
ି ତୀୟ େଯାହନ ପତ୍ର ମେନାନୀତ ମହିଳା ଓ ତା ର ସ ାନମାନ ୁ

େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର ଏକମହିଳା ଓ ତାହା ର ସ ାନମାନ ର ବି ତାକୁ ପ୍ର ଶଂସା

କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ର ଭୁ ର ଅ◌ାଜ୍ଞା ପାଳନ କରି େପ୍ର ମେର ରହିବାକୁ େସମାନ ୁ
ଉ ାହିତ କରିବାକୁ େଲଖିଥିେଲ। ଭ ଶିକ୍ଷକ ବିେରାଧେର େଯାହନ େସହି
ମହିଳା ୁ େଚତାବନୀ ଦିଅି ଏବଂ େସ େସଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିେବ େବାଲି ସୂଚନା ଦିଅି ।
େଯାହନ ତାହା ଭଉଣୀ ୁ ମଧ୍ୟ ନମ ାର କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସୀମାନ ର ଅ ଦର୍ୃ ି

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1-3
2. ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ — 1:4-11
4. େଶଷ ଶୁେଭ ା — 1:12-13

ଅଭିବାଦନ
1 ମୁଁ େଯ ପ୍ର ାଚୀନ, ମେନାନୀତା ମହିଳା ଓ ତାହା ସ ାନମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର

େଲଖୁଅଛି। େସମାନ ୁ ମୁଁ ବା ବେର େପ୍ର ମ କେର, ଆଉ େକବଳ ମୁଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ସମ େଲାକ ମଧ୍ୟ େପ୍ର ମ କରି । 2 େଯଉଁ ସତ୍ୟ ଆ ମାନ
ଅ ରେର ରହିଅଛି ଅନ କାଳ ଆ ମାନ ସହିତ ରହିବ, େସହି ସତ୍ୟ ସକାେଶ
େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛୁ। 3 ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଓ େସହି ପିତା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଠାରୁ
ଅନୁଗ୍ର ହ, ଦୟା ଓ ଶାି ଆ ମାନ ସହିତ ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ର ମେର ରହିବ।

ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ର ମେର ଆଚରଣ
4 ତୁ ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ପିତା ଠାରୁ ପ୍ର ା ଆଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ

ସତ୍ୟେର ଆଚରଣ କରୁ ଥିବା େଦଖି ମୁଁ ବିେଶଷ ଆନ ି ତ। 5 େହ ଭେଦ୍ର , ଏେବ ମୁଁ
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େଯ ତୁ ନିକଟକୁ େକୗଣସି ନୂଆ ଆଜ୍ଞା େଲଖୁଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟରୁ
ପ୍ର ା ଆଜ୍ଞାଟି େଲଖି ଅନୁେରାଧ କରୁ ଅଛି େଯ,ଆେ ମାେନ ପର ରକୁ େପ୍ର ମ କରୁ ।
6ଆଉ ଆେ ମାେନ େଯ ତାହା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ , ଏହା ହିଁ େପ୍ର ମର
ସାର। ତୁ େ ମାେନ ଆଦ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, େସହି ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କର,
ଏହା େସହି ଆଜ୍ଞା। 7 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େଦହବ େହାଇ ଅବତୀ ର୍
େହାଇଅଛି େବାଲି ଅ ୀକାର କରି , ଏପରି ଅେନକ ପ୍ର ବ କ ଜଗତେର ବାହାରି
ଆସି ଅଛି । ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକ େସହି ପ୍ର ବ କ ଓ ଭ ଖ୍ର ୀ । 8 ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ଆ ମାନ ର କୃତ କମର୍ ର ଫଳ ନ ହରାଇ ବରଂ େସଥିର ପୂ ର୍ ପୁର ାର
ପ୍ର ା ହୁ ଅ, େସଥିନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 9 େଯେକହି
ଖ୍ର ୀ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ନ ରହି ତାହା ଅତିକ୍ର ମ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ପାଇ
ନାହିଁ; େଯ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ରେହ, େସ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଉଭୟ ୁ ପାଇଅଛି।
10 େକହି ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ନ େଘନି ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆେସ, େତେବ ତାହାକୁ
ଗୃହେର ଅତିଥି ନ କର ଓ ସ ର୍ ନା ଜଣାଅ ନାହିଁ; 11 କାରଣ େଯେକହି ତାହାକୁ
ସ ର୍ ନା ଜଣାଏ, େସ ତାହାର ଦୁ ମର୍ ର ସହଭାଗୀ ହୁ ଏ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
12 ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଅେନକ ବିଷୟ େଲଖିବାକୁ ଅଛି, କି ୁ କାଗଜ ଓ

କାଳିେର ତାହା େଲଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ; େମାହର ଆଶା େଯ; ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ମୁଖାମୁଖି କଥାବା ର୍ ା କରିବି, େଯପରି ଆ ମାନ
ଆନ ସ ୂ ର୍ େହବ। 13 ତୁ ର ମେନାନୀତା ଭଉଣୀର ସ ାନମାେନ ତୁ କୁ
ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି ।
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The Third Epistle of John
େଯାହନ ତୃ ତୀୟ ପତ୍ର

େଲଖକ
େଯାହନ ତିେନାଟି ପତ୍ର ଏକ ବ୍ୟି କାଯର୍ ୍ୟ ଅେଟ ଏବଂ ଅେନକ ଶା ଜ୍ଞମାେନ

ପ୍ର କାଶ କରି େଯ ଏହି ପତ୍ର ର େଲଖକ େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ଅଟି । ମ ଳୀେର
ନିଜର ାନ ଏବଂ ବୟସ, ପତ୍ର କୁ ପ୍ର ାର ଏବଂ ସମା କରିବା େଶୖଳୀ ଏବଂ ଏହାର
ଦୃି େକାଣ େଯାହନ ି ତୀୟ ପତ୍ର ସହ ସମାନ, ଏହି ଦୁଇଟି ପତ୍ର ର େଲଖକ
େଯାହନ କି ା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟି ତାହା ହୁ ଏତ, ସେ ହ ଉ କରିପାେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 85-95 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ଏହି ପତ୍ର କୁ ଏସି ଆ ମହାେଦଶର ଏଫିସ ସହରରୁ େଲଖିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
େଯାହନ ତୃ ତୀୟ ପତ୍ର ଗାୟ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା ଯିଏ ମ ଳୀେର ଏକ ବିଶି

ବ୍ୟି ଥିେଲ ତାହା ସହିତ େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଗାୟ ତାହା ର
ଆତିଥ୍ୟସ ାର ବିଷୟେର ପରିଚିତ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ାନୀୟ ମ ଳୀର େନତୃ ନିମେ ଆ ବଢିମା ଓ ୟଂ ଧାରଣାର

ବିରୁ େର େଚତାବନୀ େଦବା ନିମେ , ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନ ର
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମହ େଦଉଥିବାରୁ ଗାୟ ୁ ପ୍ର ଶଂସା
କରିବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ 5-8), ଦୀୟତ୍ର ଫା ନିଜର ଲାଭକୁ ଖ୍ର ୀ ମ ଳୀଠାରୁ
ଅଧିକ ମହ େଦବା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ େଦବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ 9),
ଦୀମିତ୍ର ୀୟକୁ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ େଯାହନ ତୃ ତୀୟ ପତ୍ର ବାହକ
ଭାବେର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ 12) ନିଜର ପାଠକମାନ ୁ େଯାହନ
ଶୀଘ୍ର େଭଟିବା ନିମେ ଆସି େବ େବାଲି ସୂଚନା େଦବା ନିମେ (ତୃ . େଯାହ 14)।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସୀମାନ ର ଆତିଥ୍ୟ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1-4
2. ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବା େସବକମାନ ନିମେ ଆତିଥ୍ୟ — 1:5-8
3. ମ ତାକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ଉ ମତାକୁ ଅନୁକରଣ — 1:9-12
4. ଉପସଂହାର — 1:13-15

ଅଭିବାଦନ
1ପ୍ର ାଚୀନ େଯ ମୁଁ, ପି୍ର ୟତମ ଗାୟ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି; ତାହା ୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ

ରୂ େପ େପ୍ର ମ କେର। 2 ପି୍ର ୟ ବ ୁ , ତୁ ଜୀବନର େଯପରି ମ ଳ େହଉଅଛି,
େସହିପରି ସବର୍ ବିଷୟେରତୁ ରମ ଳେହଉଏବଂତୁ େ ା ୍ୟ େଭାଗକରୁ ଥାଅ,
ଏହା େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା। 3 କାରଣ ଭାଇମାେନ ଆସି େଯେତେବେଳ ସତ୍ୟ ପ୍ର ତି
ତୁ ର ନି ାଭାବ, ଅଥର୍ ାତ୍ ସତ୍ୟେର ତୁ ର ଆଚରଣ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ,
େସେତେବେଳ ମୁଁ ବିେଶଷଆନ ି ତ େହଲି। 4 େମାହର ସ ାନମାେନ େଯ ସତ୍ୟେର
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ଆଚରଣ କରୁ ଅଛି , ଏହା ଶୁଣିବାଠାରୁ େମାହର ଆନ ର ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ
ନାହିଁ।

ସହେଯାଗ ଏବଂ ପ୍ର ତିବାଧା
5 ପି୍ର ୟ ବ ୁ , ତୁ େ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପ୍ର ତି ଏବଂ ବିେଶଷତଃ ବିେଦଶୀ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ

ପ୍ର ତିଯାହାକରୁ ଅଛ,ତାହା ବି ଭାବେରକରୁ ଅଛ। 6େସମାେନମ ଳୀ ନିକଟେର
ତୁ େପ୍ର ମ ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ;ତୁ େ ଯଦି େସମାନ ୁ ଈଶ୍ବ ର େଯାଗ୍ୟ
ଉପକାର େଦଇବାଟ ବଳାଇଦିଅ, େତେବଉ ମକାଯର୍ ୍ୟ କରିବ, 7େଯଣୁ େସମାେନ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ଠାରୁ କିଛି ହିଁ ଗ୍ର ହଣ ନ କରି ଖ୍ର ୀ ନାମ ସକାେଶ ବାହାରି
ଅଛି । 8 ଅତଏବ, ଆେ ମାେନ େଯପରି ସତ୍ୟ ସକାେଶ େସମାନ ର ସହକମର୍ ୀ
େହାଇପାରୁ , ଏଥିନିମେ େସମାନ ର ଉପକାର କରିବା ଆ ମାନ ର କ ର୍ ବ୍ୟ।
9 ମୁଁ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖିଲି; ମାତ୍ର ଦୀୟତ୍ର ଫା ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ
େହବାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆ ମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେର। 10 େସ ଆ ମାନ ବିରୁ େର
ମ କଥା କହି ଆ ମାନ ନି ା କେର, ପୁଣି, େସଥିେର ତୃ ନ େହାଇ ନିେଜ
ଭାଇମାନ ର ଆତିଥ୍ୟ କେର ନାହିଁ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟମାେନ ତାହା କରିବାକୁ ଇ ା
କେଲ େସମାନ ୁ ମନା କେର, ଆଉ ମ ଳୀରୁ େସମାନ ୁ ଉି କେର; ଏଣୁ ମୁଁ
ଗେଲ ତାହାର ଏହି ସମ କୃତ କମର୍ ରଣେର ଆଣିବି। 11 ପି୍ର ୟ ବ ୁ , ତୁ େ
ଦୁ ମର୍ ର ଅନୁକାରୀ ନ େହାଇ ସ ମର୍ ର ଅନୁକାରୀ ହୁ ଅ। େଯ ସ ମର୍ କେର, େସ
ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜାତ; େଯ ଦୁ ମର୍ କେର, େସ ଈଶ୍ବ ର ୁ ଦଶର୍ ନ କରି ନାହିଁ।
12 ଦୀମିତ୍ର ୀୟ ସପକ୍ଷେର ସମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ; ସତ୍ୟ ନିେଜ ସୁ ା ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଅଛି; ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ, ଆଉ ଆ ମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ
ସତ୍ୟ; ଏହା ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ।

େଶଷ ଶୁେଭ ା
13 ତୁ ନିକଟକୁ େମାହର ଅେନକ ବିଷୟ େଲଖିବାକୁ ଅଛି, କି ୁ କାଳି ଓ

କଲମେର ତାହା େଲଖିବାକୁ ଇ ା କରୁ ନାହିଁ। 14 େମାହର ଆଶା େଯ, ଶୀଘ୍ର
ତୁ ସହିତ େଦଖା େହବ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ମୁଖାମୁଖି େହାଇ କଥାବା ର୍ ା କରିବା।
15 ତୁ ପ୍ର ତି ଶାି େହଉ; ମିତ୍ର ମାେନ ତୁ କୁ ନମ ାର ଜଣାଉଅଛି । ପ୍ର େତ୍ୟକ
ନାମ େଘନି ମିତ୍ର ମାନ ୁ ନମ ାର ଜଣାଅ।
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The General Epistle of Jude
ଯିହୂଦା ପତ୍ର

େଲଖକ
ଯିହୁ ଦା, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜେଣ ଦାସ ଓ ଯାକୁବ ଭାଇ େବାଲି ନିଜକୁ ପ୍ର କାଶ

କରି (ଯିହୂ . 1:1)। ଯିହୁ ଦା (ଇ ାରିେୟାତୀୟ ନୁେହଁ) ସ ବତଃ “ଯିହୁ ଦା” ଥିେଲ
ଯିଏ େଯାହନ 14:22 ପଦ ଅନୁସାେର ତାହା ର େପ୍ର ରିତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଥିେଲ। ସାଧାରଣତଃ, ତାହା ୁ ଯୀଶୁ ର ଭାଇ େବାଲି ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରାଯାଏ।
େସ ପ୍ର ାର େର ଜେଣ ଅବି ାସୀ ଥିେଲ (େଯାହନ 7:5), କି ୁ ପରବ ର୍ ୀ ସମୟେର
ଯୀଶୁ ଗର୍ ାେରାହଣ ପେର େସ ଉପର େକାଠରୀେର ତାହା ର ମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ
ଶିଷ୍ୟମାନ ସହିତ ଉପି ତ ଥିେଲ (େପ୍ର ରିତ 1:14)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 60-80 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଆେଲକ୍ ଜା ାରଠାରୁ େରାମର ପରିସରେର ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଥିବ େବାଲି

ବି ାସ କରାଯାଏ।
ପ୍ର ାପକ

“େଯଉଁମାେନ ଆହୂ ତ ଓ ପିତା ପରେମ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର , ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ
ନିମେ ସୁରକି୍ଷତ”ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଅନୁସାେର ଏହା ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ଏହି ପତ୍ର ସମ
ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସୀମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟେର ତାହା
ବା ର୍ ାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେଲଏହା ପ୍ର ତୀତହୁ ଏ େଯ େସଏହିପତ୍ର କୁ ଏକ ନିି ତ େଗା ୀକୁ
ନ େଲଖି ସମ ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ୁ େଲଖିଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଭ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବିେରାଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ବି ାସେର ଦୃଢ଼ ଅପରିବ ର୍ ନଶୀଳ

ସାବଧାନତା ରଖିବାକୁ ମ ଳୀକୁ ରଣକରାଇବାକୁ ଯିହୁ ଦା ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ।
ସମ ମ ଳୀଗଣକୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର କି୍ର ୟାଶୀଳ େହବାକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବାକୁ େସ
ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। େସମାେନ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବି ାସୀମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିବା
ନିମେ େସମାେନଭ ଶିକ୍ଷାର ବିପଦ ବିଷୟେରଜାଣ ୁ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ ରୁ
ଠକାମିେର ଅଛି େସମାନ ୁ େଫରାଇଆଣ ୁ େବାଲି େସଇ ା କରୁ ଥିେଲ। ଯିହୁ ଦା
ଈଶ୍ବ ରବିହୀନ ଶିକ୍ଷକମାନ ବିେରାଧେର ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ େଯଉଁମାେନ
କହୁ ଥିେଲ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାେନ ପରେମ ର ଦ କୁ ଭୟ ନ କରି ନିଜ ଇ ାେର
ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିେବ।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାସ ନିମେ ବିବାଦ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ — 1:1, 2
2. ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ର ବ ର୍ ନା ଏବଂ େଶଷ — 1:3-16
3. ଖ୍ର ୀ ଠାେର ଥିବା ବି ାସୀମାନ ୁ ଉ ାହ — 1:17-25

ଅଭିବାଦନ
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1 ଯିହୂ ଦା, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଜେଣ ଦାସ ଓ ଯାକୁବ ଭାଇ, େଯଉଁମାେନ ଆହୂ ତ ଓ
ପିତା ଈଶ୍ବ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର , ପୁଣି,ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ନିମେ ସୁରକି୍ଷତ, େସମାନ ନିକଟକୁ
ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି। 2ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା, ଶାି ଓ େପ୍ର ମ ପ୍ର ଚୁ ରଭାେବ ବ ର୍ୁ ।

ଭ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ର ତି ଦ ାଜ୍ଞା
3 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ମୁଁ ଆ ମାନ ର ସାଧାରଣ ପରିତ୍ର ାଣ ସ େର ତୁ ମାନ

ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖିବାକୁ ବିେଶଷ ଯ ଶୀଳ େହାଇ ସାଧୁମାନ ନିକଟେର
ଏକାଥରେକସମପ ତ ବି ାସସପକ୍ଷେରପ୍ର ାଣପଣେର ଯୁ କରିବା ଓତୁ ମାନ ୁ
ଉ ାହିତ କରିବା ନିମେ େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମେନ କଲି। 4 କାରଣ ପ୍ର ାଚୀନ
ଶା ମାନ େର ଦ ର ପାତ୍ର େବାଲି ବ ତ େହାଇଥିବା େକେତକ େଲାକ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଗୁ େର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି ; େସମାେନ ଅଧାମ କ,
ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଅନୁଗ୍ର ହକୁ ବିପରୀତ ଭାବେର କାମୁକତାେର ବ୍ୟବହାର
କରି , ପୁଣି, ଆ ମାନ ର ଏକମାତ୍ର କ ର୍ ା ଓ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ ଅ ୀକାର
କରି । 5 ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ ମାେନ ସମ ବିଷୟ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଜାଣିଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ରଣକରାଇବାକୁଇ ା କେରେଯ,ପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶରୁ େଲାକମାନ ୁ
ଉ ାର କେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ, ପେର େସମାନ ୁ ବିନାଶ
କେଲ। 6 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦୂତମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉ ପଦ ନ ରଖି ନିଜ ନିଜ
ବାସ ାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, େସମାନ ୁ େସ ମହା ବିଚାର ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ ାୟୀ
ବ ନେର ଆବ କରି ଅ କାରମୟ ାନେର ରଖିଅଛି । 7 େସହିପରି ସେଦାମ
ଓ ଗେମାରା ପୁଣି, େସମାନ ଚତୁ ଗ ନଗରନିବାସୀମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ
ଅ ାଭାବିକକାମୁକତାେରଆସ େହବାରୁ ଅନ ଅି ରୂ ପଦ େଭାଗକରି ଦୃ ା
ରୂ ପ େହାଇଅଛି । 8 ତଥାପି ଏହି ପ୍ନ ଦଶର୍ କମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଶରୀରକୁ
ଅଶୁଚି କରି ,ଅଧିକାରୀମାନ ରଅବଜ୍ଞା କରି ଓ ଅେଲୗକିକ*ଶି ମାନ ର ନି ା
କରି । 9 କି ୁ ପ୍ର ଧାନ ଦୂତ ମୀଖାେୟଲ େମାଶା ଶବ ବିଷୟେର ଶୟତାନ ସହିତ
ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟେର ନି ା କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ନ
େହାଇ, େକବଳ ଏତିକି କହିେଲ, ପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଧମକ ଦିଅ ୁ। 10 ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର
ଏମାେନ େଯଉଁ ସମ ବିଷୟ ଜାଣି ନାହିଁ, େସହି ସବୁର ନି ା କରି , ପୁଣି,
ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପରି ଯାହା ଯାହା ାଭାବିକ ଭାେବ ବୁଝି , େସ ସବୁ ାରା ବିନ
ହୁ ଅି । 11 ହାୟ, େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର , କାରଣ େସମାେନ କୟିନର ପଥେର
ଚାଲିଯାଇଅଛି , ଅଥର୍ େଲାଭ ସକାେଶ ବିଲୀୟାମ ଭ୍ର ାି େର ପଡ଼ିଯାଇଅଛି ଓ
େକାରହ ସଦୃଶ ବିେଦ୍ର ାହ କରି ବିନ େହାଇଅଛି । 12 େସମାେନ ନିଭର୍ ୟେର
ତୁ ମାନ ସହିତ େଭାଜନପାନ କରି ତୁ ମାନ େପ୍ର ମେଭାଜିର କଳ ରୂ ପ
ଅଟି ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂ ର୍ କରି ; େସମାେନ ବାୟୁ ଚାଳିତ
ଜଳଶୂନ୍ୟ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ; େସମାେନ ଦୁଇ ଥର ମୃତ, ମୂଳରୁ ଉ ାଟିତ େହମ
କାଳର ଫଳଶୂନ୍ୟବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ; 13 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲ ା ରୂ ପ େଫଣ
ଉ ାରକାରୀ ସମୁଦ୍ର ର ଉ ାଳ ତର ସଦୃଶ; େସମାେନ ଭ୍ର ମଣକାରୀ ତାରା ତୁ ଲ୍ୟ;
େସମାନ ନିମେ େଘାର ଅ କାର ଅନ କାଳ ରଖାଯାଇଅଛି। 14ଆଦମ ଠାରୁ
ସ ମ ପୁରୁ ଷ େଯ ହେନାକ, େସ ମଧ୍ୟ େସମାନ ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ ପ୍ର ଚାର
କରି କହିଥିେଲ, 15 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ସମ ର ବିଚାର କରିବା ନିମେ , ପୁଣି,
ଅଧାମ କ େଲାକ ସମେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାମ କତାେର େଯଉଁସବୁ ଅଧମର୍ କମର୍

* 1:8 ଅେଲୗକିକ ଅଥର୍ ାତ୍ ଦୂତମାନ ର
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କରିଅଛି ଓ ଅଧାମ କ ପାପୀମାେନ ତାହା ବିରୁ େର େଯଉଁସବୁ କଟୁ କଥା
କହିଅଛି , େସ ସମ ବିଷୟେର େସମାନ ୁ େଦାଷୀ କରି ଦ େଦବା ନିମେ
ଆପଣା ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ ସାଧୁ ସହିତ ଆସୁଅଛି । 16 େସମାେନ ବଚସାକାରୀ,
ଆପଣାଆପଣା ଅବ ାେରଅସ ୁ ଓ ନିଜ ନିଜ କୁଅଭିଳାଷେରଚାଳିତ; େସମାନ
ମୁଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କେହ ଓ ାଥର୍ ସି ି ନିମେ େସମାେନ େଲାକ ମୁହଁ ଉପେର
ପ୍ର ଶଂସା କରି ।

ମେନାନିେବଶ କରିବା ନିମେ ଆ ାନ
17 କି ୁ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େପ୍ର ରିତମାେନ ପୂେବର୍

େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଅଛି , େସହିସବୁ ରଣକର; 18େସମାେନ କିପରି ତୁ ମାନ ୁ
କହୁ ଥିେଲ, େଶଷକାଳେରଆପଣାଆପଣା କୁଅଭିଳାଷାନୁସାେରଚାଳିତପରିହାସକ
େଲାେକ ଉପି ତ େହେବ। 19 େସମାେନ ଦଳେଭଦ ସୃି କରି , େସମାେନ
ସାଂସାରିକମନା ଓ ଈଶ୍ବ ର ଆ ାବିହୀନ। 20 କି ୁ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଅତି ପବିତ୍ର ବି ାସ ଉପେର ଧମର୍ ଜୀବନରୂ ପ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କର, ପବିତ୍ର
ଆ ାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, 21 ପୁଣି, ଅନ ଜୀବନ ନିମେ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଦୟାର ଅେପକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ବ ର େପ୍ର ମେର ଆପଣାମାନ ୁ ି ର କରି ରଖ।
22 େଯଉଁମାେନ ସେ ହେର ପଡ଼ିଥାଆି , ଏପରି େକେତକ ୁ ଦୟା କରି ଅି ରୁ
କାଢ଼ିଲା ପରି ରକ୍ଷା କର। 23 ଶାରୀରିକ ପାପକମର୍ େର କଳି ତ ବ କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା
କରି ଭୟ ସହକାେର ଆଉ େକେତକ ୁ ଦୟା କର।

ବଗାନ
24 େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଝୁ ି ବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି, ଆପଣା େଗୗରବ ସ ୁଖେର

ମହାନ େର ନିେ ର୍ ାଷ ରୂ େପ ଉପି ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, 25 େଯ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ାରା ଆ ମାନ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର, େଗୗରବ, ପ୍ର ତାପ,
ପରାକ୍ର ମ ଓ କ ର୍ ାପଣ ଅନାଦିକାଳ, ବ ର୍ ମାନ ଓ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହା ର।ଆେମନ୍ ।
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The Revelation to Saint John
େଯାହନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ

େଲଖକ
େପ୍ର ରିତ େଯାହନ ନିେଜ ଦୂତ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ର ଭୁ କହିଥିବା ବିଷୟକୁ େଲଖିଛି

େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରି । ପ୍ର ଥମ ଶତା ୀର େଲଖକମାେନ ଶହୀଦ ଯି ନ
ଶହୀଦ, ଇରାନିଉସ, ହିେପାଲିଟାସ, ତତର୍ୁ ଲୀନ, ଆେଲକ୍ ଜାି ଆର େକ୍ଲ େମ ଏବଂ
ମରିେଟାରିଆନ୍ ଏହି ସମ ମତ ଅନୁସାେର ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟର େଲଖକ େଯାହନ
ଅଟି । ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ “େଦୖବବାଣୀ” ଭାବେର ଲିଖିତ, ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଏକ
ସାହିତ୍ୟ ପରି ଯାହା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟେର ଯାଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ ଆଶା େଦବାକୁ
ଆକୃତି ଚି ବ୍ୟବହାର କେର (ଈଶ୍ବ ର ସବର୍ େଶଷ ବିଜୟ)।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 95-96 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଯାହନ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ େଯେତେବେଳ େସ ଭାବବାଣୀ ପାଇେଲ

େସେତେବେଳ େସ ଏଜିୟାନ୍ ସମୁଦ୍ର ର ପା ନାମକ ୀପେର ଥିେଲ (ପ୍ର କା. 1:9)।
ପ୍ର ାପକ
େଯାହନ କହିେଲ େଯ ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର ଥିବା ସ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି

ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି (ପ୍ର କା. 1:4)।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟର ଉେ ଶ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ୁ (ପ୍ର କା. 1:1), ତାହା ବ୍ୟି ,

ତାହା ଶି ଏବଂ ଅବିଳ େର ଯାହା ନି ୟ ଘଟିବ େସହି ବିଷୟେର ତାହା ର
ଦାସମାନ ୁ ପ୍ର କାଶ କରିବା ଥିଲା। ଜଗତ ସମା େହବ ଏବଂ ବିଚାର ନିି ତ
େବାଲି ଏହାର େଶଷ େଚତାବନୀ ଥିଲା। େଯଉଁମାେନଆପଣା ଆପଣା ବ କୁ ପବିତ୍ର
ରଖିଥିେଲ େସମାନ ର ମହିମାର ଅେପକ୍ଷା ଏବଂ ଗର୍ ର ଏକ େଛାଟ ଦୃଶ୍ୟ ଏହା
ଆ ମାନ ୁ ଦିଏ। ମହାବିପଦ ସହିତ ଏହାର ସମ ଦୁଃଖ ଅବ ାକୁ ଏବଂ େଶଷ
ଅି ଯାହା ସମ ଅବି ାସୀମାେନ ଅନ କାଳ ନିମେ ସ ୁଖୀନ େହେବ ତାହା
ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର କାଶ କେର। ଏହି ପୁ କ ଶୟତାନ ଏବଂ ତାହା ର
ଦୂତମାନ ର ପତନ ବିଷୟକୁ ପୁନରାବୃ ି କେର।

ବିଷୟବ ୁ
ପ୍ର କାଶ

ରୂ ପେରଖା
1. ଖ୍ର ୀ ର ପ୍ର କାଶନ ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ — 1:1-8
2. େଯଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁ େ େଦଖିଅଛ — 1:9-20
3. ାନୀୟ ସ ମ ଳୀ — 2:1-3:22
4. େଯଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି — 4:1-22:5
5. ପ୍ର ଭୁ ର େଶଷ େଚତାବନୀ ଏବଂ େପ୍ର ରିତ େଶଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା — 22:6-21

ଉପକ୍ର ମଣିକା
1 ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟ; ଅବିଳ େର ଯାହା ଯାହା ନି ୟ ଘଟିବ,

େସହିସବୁ େସ େଯପରି ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଜଣାି , ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ବ ର ଏହା ଯୀଶୁ
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ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କେଲ, ଆଉ େସ ଆପଣା ଦୂତ େପ୍ର ରଣ କରି ନିଜ ଦାସ
େଯାହନ ୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଇେଲ। 2 େସହି େଯାହନ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ଯାହାସବୁ ଦଶର୍ ନ େଦଖିଲା, େସହି ବିଷୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି। 3 େଯ ପାଠ କେର ଓ େଯଉଁମାେନ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଶ୍ର ବଣ କରି
ପୁଣି, େସଥିେର ଲିଖିତ ବିଷୟସବୁ ପାଳନ କରି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ
ସି କଟ।

ସ ମ ଳୀକୁ ଅଭିବାଦନ
4 େଯାହନ ଏସି ଆ ଅ ଳେର ଥିବା ସ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, େଯ

ବ ର୍ ମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହା ଠାରୁ ଓ ତାହା ସି ଂହାସନ ସ ୁଖ ସ
ଆ ା ଠାରୁ 5 ପୁଣି, ବି ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାନ ରାଜାଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ର ହଓଶାି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହଉ। େଯ
ଆ ମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି ଆପଣା ର ାରା ଆ ମାନ ୁ ଆ ମାନ ପାପରୁ ମୁ
କରିଅଛି , 6 ପୁଣି, ଆ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ରାଜକୁଳ ପରି ଆପଣା ଈଶ୍ବ ର ଓ ପିତା
ନିକଟେର ଯାଜକ ରୂ େପ ନିଯୁ କରିଅଛି , ତାହା େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମ ଯୁେଗ
ଯୁେଗ େହଉ। ଆେମନ୍ ।
7 “େଦଖ, େସ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରୁ ଅଛି ,

ପ୍ର େତ୍ୟକ ଚକୁ୍ଷ ତାହା ୁ ଦଶର୍ ନ କରିବ,
େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ ବି ି ଥିେଲ,

େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଦଶର୍ ନ କରିେବ,
ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମ େଗା ୀ ତାହା ଆଗମନ ସକାେଶ ବିଳାପ କରିେବ।

ହଁ, େସହିପରି େହଉ, ଆେମନ୍ ।”
8 “େଯ ବ ର୍ ମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, େଯ ସବର୍ ଶି ମାନ,” େସହି ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର

କହି , “ଆେ ଆର ଓ େଶଷ।”

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ଦଶର୍ ନ
9 ମୁଁ େଯାହନ, ତୁ ମାନ ଭାଇ ଓ ଯୀଶୁ ସ ୀୟ େକ୍ଲ ଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ

େଧୖଯର୍ ୍ୟର ସହଭାଗୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େହତୁ ପା ନାମକ
ୀପେର ଥିଲି। 10 ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ଦିନେର ଆ ାେର ଆବି େହାଇ େମାହର ପ ାତେର

ତୂ ରୀଶ ପରି େଗାଟିଏ ମହା ର ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, 11 “ତୁ େ ଯାହା
ଦଶର୍ ନ େଦଖୁଅଛ, ତାହା େଗାଟିଏ ପୁ କେର ଲିପିବ କରି ସ ସହରେର
ଥିବା ସ ମ ଳୀଗଣକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଏଫିସ, ୁ ର୍ ା, ପଗର୍ ମ, ଥୁୟାଥିରା, ସା ର୍ ୀ,
ଫିଲାେଦଲ୍ ଫିଆ ଓ ଲାଅଦିକିଆ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରଣ କର।” 12 କିଏ େମା
ସହିତ କଥା କହୁ ଅଛି , ଏହା େଦଖିବା ନିମେ ମୁଁ ବୁଲିପଡ଼ିଲି। ଆଉ ବୁଲିପଡ଼େ
ମୁଁ େଦଖିଲି, ସ ସୁବ ର୍ ପ୍ର ଦୀପ, 13 ପୁଣି, େସହି ପ୍ର ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଳେର
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଜେଣ ବ୍ୟି ; େସ ପାଦ ପଯର୍ ୍ୟ ବ େର ଆ ାଦିତ ଓ
ବକ୍ଷ ଳେର ସୁବ ର୍ ପଟୁ କା ାରା େବି ତ; 14 ଯୀଶୁ ମ କ ହିମତୁ ଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଓ
େକଶେଲାମପରି ଶୁ ବ ର୍ ,ଆଉତାହା ଚକୁ୍ଷପ୍ର ଳିତଅି ଶିଖା ସଦୃଶ, 15ତାହା
ପାଦ ଭାଟିେର ପରି ୃତ ଉ ଳ ପିତଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହା ର ମହା ଜଳକେ ାଳର
ସଦୃଶ। 16 େସ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର ସ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିେଲ, ତାହା
ମୁଖରୁ ତୀ ି ଧାର ଖ ନିଗର୍ ତ େହଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ମୁଖ ମଧ୍ୟା କାଳୀନ
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ସୂଯର୍ ୍ୟ ପରି େତେଜାମୟ ଥିଲା। 17 ତାହା ୁ େଦଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାହା ପାଦ
ତେଳ ପଡ଼ିଗଲି। େସଥିେର େସ େମା ଉପେର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େଥାଇ କହିେଲ,
18 “ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆେ ପ୍ର ଥମ ଓ େଶଷ, ପୁଣି, ୟଂଜୀବୀ; ଆେ
ମୃତ େହଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆେ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଜୀବିତ ଅଟୁ , ପୁଣି, ଆ ର
ହ େର ମୃତୁ ୍ୟଓପାତାଳରଚାବିଅଛି। 19ଅତଏବ,ଯାହାଯାହାଦଶର୍ ନକଲ,
ଯାହା ଯାହା ବ ର୍ ମାନ ଘଟୁ ଅଛି ଓ ଏହାପେର ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଲିପିବ
କର। 20ଆ ର ଦକି୍ଷଣ ହ େର େଯଉଁ ସ ନକ୍ଷତ୍ର େଦଖିଲ, େସଥିର ଓ
ସ ସୁବ ର୍ ପ୍ର ଦୀପର ଅଥର୍ ଏହି, େସହି ସ ନକ୍ଷତ୍ର ସ ମ ଳୀର ଦୂତଗଣ
ଓ ସ ପ୍ର ଦୀପ ସ ମ ଳୀ ଅଟି ।”

2
ଏଫିସ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

1 “ଏଫିସ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର ସ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରି ଓ ସ ସୁବ ର୍

ପ୍ର ଦୀପ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରି , େସ ଏହା କହି , 2ଆେ ତୁ ର
କମର୍ ,ପରିଶ୍ର ମ ଓ େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଜାଣୁ; ପୁଣି,ତୁ େ େଯ ଦୁ ମାନ ର କି୍ର ୟା ସହି
ନ ପାର, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ େପ୍ର ରିତ େବାଲି କହି ,
କି ୁ ପ୍ର କୃତେର େପ୍ର ରିତ ନୁହଁ ି , େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ
େବାଲି ଚିି ଅଛ, 3 ପୁଣି, େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଧରି ଆ ନାମ ସକାେଶ କ ସହିଅଛ
ଓ ା େହାଇ ନାହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟଆେ ଜାଣୁ।

4 ତଥାପି ତୁ ବିରୁ େର ଆ ର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁ େ ଆପଣା
ଆଦ୍ୟ େପ୍ର ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। 5 ଏଣୁ େକଉଁଠାରୁ ତୁ ର ପତନ
େହାଇଅଛି, ତାହା ରଣ କରି ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କମର୍ ସବୁ
କର; େନାହିେଲ େଯେବ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନ କର, େତେବ ଆେ ଶୀଘ୍ର
ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁ ର ପ୍ର ଦୀପ ାନରୁ ଘୁ ାଇେଦବୁ। 6 େହେଲ,
ତୁ ର ଏହି ସଦ୍ ଗୁଣଅଛି େଯ,ଆେ ନୀକଲାତୀୟମାନ ର େଯଉଁ ସବୁ
କମର୍ ଘୃଣା କରୁ , ତୁ େ ମଧ୍ୟ େସହିସବୁ ଘୃଣା କରୁ ଅଛ।

7 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା
ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ ଆେ ଈଶ୍ବ ର ପାରଦୀଶେର ଥିବା
ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରଫଳଖାଇବାକୁ େଦବୁ।”

ୁ ର୍ ା ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
8 “ ୁ ର୍ ା ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ପ୍ର ଥମ ଓ େଶଷ, େଯ ମୃତ େହାଇ ପୁନଜର୍ ୀବିତ େହେଲ, 9 େସ ଏହା

କହି , ଆେ ତୁ ର େକ୍ଲ ଶ ଓ ଦୀନତା ଜାଣୁ, (କି ୁ ତୁ େ ଧନବାନ),
ଆଉେଯଉଁମାେନଆପଣାମାନ ୁ ଯିହୁ ଦୀ େବାଲିକହି ,ମାତ୍ର ପ୍ର କୃତେର
ଯିହୁ ଦୀ ନୁହଁ ି , ବରଂ ଶୟତାନର ଦଳ, େସମାନ ର ନି ା ମଧ୍ୟ ଆେ
ଜାଣୁ। 10ତୁ େ େଯଉଁସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗକରିବାକୁଯାଉଅଛ, େସହିସବୁକୁ
ଭୟ କର ନାହିଁ; େଦଖ, ତୁ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିମେ ଶୟତାନ
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ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରିକୁ କାରାଗାରେର ନିେକ୍ଷପ କରିବ,
ଆଉତୁ େ ମାେନ ଦଶ ଦିନ େକ୍ଲ ଶ େଭାଗ କରିବ। ତୁ େ ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ
ବି ଥାଅ, େସଥିେରଆେ ତୁ କୁ ଜୀବନରୂ ପ ମୁକୁଟ େଦବୁ।

11 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା
ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, େସ ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ ାରା େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
କ୍ଷତିଗ୍ର େହବ ନାହିଁ।”
ପଗର୍ ମ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

12 “ପଗର୍ ମ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
ଯାହା ର ତୀ ି ଧାର ଖ ଅଛି, େସ ଏହା କହି , 13 େଯଉଁଠାେର

ଶୟତାନର ସିଂହାସନ, େସଠାେର େଯ ତୁ େ ବାସ କରୁ ଅଛ, ଏହା ଆେ
ଜାଣୁ; ତଥାପି ତୁ େ ଆ ର ନାମ ଦୃଢ଼ରୂ େପ ଧରିଅଛ, ଆଉ ଆ ର
ବି ସାକ୍ଷୀ ଆି ପା େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଶୟତାନର
େସହି ବସତି ଳେର ହତ େହାଇଥିଲା, ତୁ େ ଆ ଠାେର ବି ାସ
କରୁ ଅଛ େବାଲି େସେତେବେଳ ସୁ ା ଅ ୀକାର କରି ନ ଥିଲ।

14 କି ୁ ତୁ ବିରୁ େର ଆ ର କଥା ଅଛି, େଯଉଁ ବିଲୀୟାମ
େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ ଓ େବଶ୍ୟାଗମନରୂ ପ ଫା ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ସ ୁଖେର ପକାଇବାକୁ ବାଲାକକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିଲା,
ତାହାର ମତାବଲ ୀ େକେତକ ଜଣ ତୁ ମଧ୍ୟେର େସଠାେର ଅଛି ।
15 େସହିପରି ମଧ୍ୟ ନୀକଲାତୀୟ ମତାବଲ ୀ େକେତକ ତୁ ମଧ୍ୟେର
ଅଛି । 16 ଏଣୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର; େନାହିେଲ ଆେ ଶୀଘ୍ର ତୁ
ନିକଟକୁ ଆସି ମୁଖନିଃସୃତ ଖ ାରା େସମାନ ସେ ଯୁ କରିବୁ।

17 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା
ଶୁଣୁ। େଯଜୟକେର,ତାହାକୁଆେ ଗୁ ସ୍ବ ଗର୍ ୀୟ େଭାଜନେଦବୁ, ପୁଣି,
େଯଉଁ ନାମ ଗ୍ର ହଣକ ର୍ ା ବିନା ଅନ୍ୟ େକହି ଜାେଣ ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ
ନାମ ଲିଖିତ ଏକ େ ତ ପ୍ର ର ତାହାକୁ େଦବୁ।”

ଥୁୟତୀରା ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
18 “ଥୁୟାଥିରା ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
ଈଶ୍ବ ର ପୁତ୍ର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ଳିତ ଅି ଶିଖା ସଦୃଶ ଓ ପାଦ ଉ ଳ ପି ଳ

ତୁ ଲ୍ୟ, ଏବଂ େସ ଏହା କହି , 19 ଆେ ତୁ ର କମର୍ , େପ୍ର ମ, ବି ାସ,
େସବାଓେଧୖଯର୍ ୍ୟଜାଣୁ, ପୁଣି,ତୁ ରବ ର୍ ମାନକମର୍ ତୁ ର ପୂବର୍ କମର୍ ଗୁଡ଼ିକ
ଅେପକ୍ଷା େଯ ଅଧିକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ।

20 ତଥାପି ତୁ ବିରୁ େର ଆ ର ଏହି କଥା ଅଛି, ଯିେଜବଲ ନାମ୍ନ ୀ
େଯଉଁ ନାରୀ ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦିନୀ େବାଲି କହି େମାହର ଦାସମାନ ୁ
େବଶ୍ୟାଗମନ ଓ େଦବପ୍ର ସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ଭୁଲାଉଅଛି, ତୁ େ ତାହାର ଦୁ ମର୍ ସହ୍ୟ କରୁ ଅଛ। 21ଆେ ତାହାକୁ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନକରିବାକୁ ସମୟେଦେଲେହଁ େସଆପଣା େବଶ୍ୟାବୃ ି ରୁ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରିବାକୁ ଇ ୁକ େହଉ ନାହିଁ। 22 େଦଖ, ଆେ
ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର
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କରି , େସମାେନ ତାହାର କମର୍ ର ସହଭାଗିତାରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ ନ
କେଲ ଆେ େସମାନ ୁ ମହାେକ୍ଲ ଶେର ପକାଇବା, 23 ପୁଣି, ଆେ
ତାହାର ଅନୁଗମନକାରୀମାନ ୁ ମୃତୁ ୍ୟ ାରା ବିନାଶ କରିବୁ। େସଥିେର
ଆେ େଯ ମମର୍ ଓ ହୃ ଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳଦାତା, ଏହା ମ ଳୀଗଣ
ଜାଣିେବ।

24 କି ୁ ତୁ ମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଥୁୟାଥିରାେର ଥିବା େଯଉଁ ଅବଶି
େଲାେକ ଏହି ମତାବଲ ୀ ନୁହଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୟତାନର ନିଗୂଢ଼ ଶିକ୍ଷା
େବାଲି କହି ,ତାହା ଜ୍ଞାତ ନୁହଁ,ତୁ ମାନ ୁ ଆେ କହୁ ଅଛୁ,ତୁ ମାନ
ଉପେର ଆେ ଆଉ େକୗଣସି ଭାର େଦବୁ ନାହିଁ। 25 େକବଳ
ତୁ ମାନ ଠାେରଯାହା ଅଛି,ତାହାଆ ରଆଗମନପଯର୍ ୍ୟ ଦୃଢ଼ରୂ େପ
ଧରି ରଖ।

26 େଯ ଜୟ କେର ଓ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ର କମର୍ କେର, ଆେ
େଯପରି ଆ ର ପିତା ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା େହାଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ
େସହିପରି ସମ ଜାତି ଉପେର କ୍ଷମତା େଦବୁ; 27 େସ େସମାନ ୁ
େଲୗହ ଦ ାରା ଶାସନ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ କୁ କାରର ପାତ୍ର
ପରି ଖ ଖ େହେବ, 28 ପୁଣି, ଆେ ତାହାକୁ ପ୍ର ଭାତୀତାରା େଦବୁ।
29 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା
ଶୁଣୁ।”

3
ସା ର୍ ୀ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

1 “ସା ର୍ ୀ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ଈଶ୍ବ ର ସ ଆ ା ଓ ସ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରି , େସ ଏହା

କହି ,ଆେ ତୁ ରକମର୍ ଜାଣୁ,ତୁ େ ନାମେରଜୀବିତ,ମାତ୍ର ପ୍ର କୃତେର
ମୃତ। 2 ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅ, ପୁଣି, ମୃତୁ ୍ୟ ନିମେ ପ୍ର ୁତ ଅବଶି ବିଷୟସବୁକୁ
ସବଳ କର; କାରଣଆେ ତୁ ର କମର୍ ସବୁକୁ ଆ ର ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର
ସି େବାଲି େଦଖି ନାହଁୁ । 3 ଏଣୁ କିପ୍ର କାେର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ର ବଣ
କରିଅଛ, ତାହା ରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର; ଯଦି
ଜାଗ୍ର ତ ନ ହୁ ଅ, ତାହାେହେଲ ଆେ େଚାର ପରି ଆସିବୁ, ଆଉ େକଉଁ
ସମୟେର ତୁ ଉପେର ଆସି ପଡ଼ିବୁ, ତାହା ତୁ େ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର
ଜାଣିବ ନାହିଁ;

4 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବ ମଳିନ କରି ନାହା ି ,
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସା ର୍ ୀେର ଏପରି େକେତକ ଅଛି ; େସମାେନ
ଶୁ ବ ପରିହିତ େହାଇ ଆ ସ େର ଗମନାଗମନ କରିେବ, କାରଣ
େସମାେନ େଯାଗ୍ୟ। 5 େଯ ଜୟ କେର, େସ ଏହି ପ୍ର କାେର ଶୁ ବ
ପରିହିତ େହବ, ଆଉ ଆେ ଜୀବନ ପୁ କରୁ ତାହାର ନାମ େକୗଣସି
ପ୍ର କାେର େଲାପ ନ କରି ଆ ର ପିତା ଓ ତାହା ଦୂତମାନ ସ ୁଖେର
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ତାହାର ନାମ ୀକାର କରିବୁ। 6 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି ,
ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”
ଫିଲାେଦଲ୍ ଫିଆ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

7 “ଫିଲାେଦଲ୍ ଫିଆ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହା ହ େର ଦାଉଦ ର ଚାବି ଅଛି, େଯ

ଫିଟାଇେଲ େକହି ବ କରି ନ ପାେର, ଆଉ ବ କେଲ େକହି ଫିଟାଇ
ନ ପାେର, 8 େସ ଏହା କହି , ଆେ ତୁ ର କାଯର୍ ୍ୟ ଜାଣୁ; େଦଖ, ଆେ
ତୁ ସ ୁଖେର େଗାଟିଏ ାର ଫିଟାଇଅଛୁ, େକହି ତାହା ବ କରିପାେର
ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ର ଶି ସାମାନ୍ୟ, ତଥାପି ତୁ େ ଆ ର ବାକ୍ୟ
ପାଳନ କରି ଆ ର ନାମ ଅ ୀକାର କରି ନାହଁ। 9 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ
ଯିହୁ ଦୀ ନୁହଁ ି , କି ୁ ମିଥ୍ୟାେର ଆପଣାମାନ ୁ ଯିହୁ ଦୀ େବାଲି କହି ,
ଏପରି ଶୟତାନର ଦଳର େଲାକମାନ ୁ ଆେ ଆଣି ତୁ ର ଚରଣ
ତେଳ ପ୍ର ଣାମ କରାଇବୁ, ଆଉ ଆେ େଯ ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛୁ, ଏହା
େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। 10 ତୁ େ ଆ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା
କରିଅଛ,ଏେହତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମେ ସମ
ଜଗତଉପରକୁେଯଉଁପରୀକ୍ଷାକାଳଆସିବ, େସଥିରୁ ଆେ ମଧ୍ୟତୁ କୁ
ରକ୍ଷା କରିବୁ।

11ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; ତୁ ର ମୁକୁଟକୁ େଯପରି େକହି ହରଣ କରି
ନ ନିଏ,ଏଥିନିମେ ତୁ ରଯାହାଅଛି,ତାହା ଦୃଢ଼ରୂ େପଧରିରଖ। 12େଯ
ଜୟକେର,ଆେ ତାହାକୁଆ ରଈଶ୍ବ ର ମ ି ରର ରୂ ପକରିବୁ,
େସଆଉେସଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବନାହିଁ;ଆେ ଆପଣାଈଶ୍ବ ର ନାମ
ଓ ଗର୍ ରୁ ତାହା ଠାରୁ ଆଗତେଯଉଁ ଯିରୂ ଶାଲମ,ଆ ରଈଶ୍ବ ର େସହି
ନଗରୀର ନାମ ପୁଣି, ଆ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପେର େଲଖିବୁ।
13 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି , ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା
ଶୁଣୁ।”
ଲାଅଦିକିଆ ସହରର ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା

14 “ଲାଅଦିକିଆ ମ ଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ:
େଯ ସତ୍, େଯ ବି ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, େଯ ଈଶ୍ବ ର ସୃି ର ଆଦିକ ର୍ ା,

େସ ଏହା କହି , 15ଆେ ତୁ ର କମର୍ ଜାଣୁ, ତୁ େ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉ
ହିଁ ନୁହଁ; ତୁ େ ଶୀତଳ କି ଉ େହେଲ ଭଲ ହୁ ଅ ା। 16 ଏଣୁ ତୁ େ
ଶୀତଳ କିଉ ନେହାଇଈଷଦୁ େହବାରୁ ଆେ ତୁ କୁଆପଣା ମୁଖରୁ
ପ୍ର ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। 17ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, େମାହର
ବହୁ ତ ସ ି ଅଛି, େମାହର େକୗଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ େଯ
ଦୁଭର୍ ାଗା, ଦୀନହୀନ, ଦରିଦ୍ର , ଅ ଓଉଲ , ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ; 18ଏଣୁ
ଆେ ତୁ କୁ ଏହି ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛୁ, ତୁ େ ଧନୀ େହବା ନିମେ
ଅି େର ପରି ୃତ ସୁବ ର୍ ,ଆଉତୁ ଉଲ ତାରଲ ା େଯପରି ପ୍ର କାଶିତ
ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁ ବ , ପୁଣି, ଦୃି ପାଇବା
ନିମେ ଚକୁ୍ଷେର େଲପନ କରିବା ପାଇଁ ଅ ନଆ ନିକଟରୁ କିଣ।
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19 ଆେ େଯେତ େଲାକ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ , େସମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ ଓ
ଶାସନ କରିଥାଉ; ଅତଏବ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କର।
20 େଦଖ, ମୁଁ ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ ଆଘାତ କରୁ ଅଛି; ଯଦି େକହି
େମାହର ର ଶୁଣି ାର ଫିଟାଇେଦବ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ପ୍ର େବଶ କରି
ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, ପୁଣି,ତାହା ସହିତେଭାଜନକରିବିଓେସେମାସହିତ
େଭାଜନ କରିବ।

21 ମୁଁ େଯପରି ଜୟକରି େମାହର ପିତା ସହିତ ତାହା ସିଂହାସନେର
ବସିଅଛି, େସପରି େଯ ଜୟ କେର, ମୁଁ ତାହାକୁ େମା ସହିତ େମାହର
ସିଂହାସନେର ବସିବାକୁ େଦବି। 22 ମ ଳୀଗଣ ୁ ଆ ା କଅଣ କହି ,
ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”

4
ଗର୍ େର ଉପାସନା

1 ଏହାପେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ଗର୍ େର େଗାଟିଏ ାର ଉନ୍ମୁ ;
ପୁଣି, ତୂ ରୀଶ ସଦୃଶ େମା ସହିତ କହୁ ଥିବା େଯଉଁ ର ମୁଁ ପୂବର୍ େର ଶୁଣିଥିଲି; ତାହା
କହିଲା, “ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ; ଯାହାସବୁ ଏହାପେର ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, େସହିସବୁ
ଆେ ତୁ କୁ େଦଖାଇବା।” 2 େସହିକ୍ଷଣି ମୁଁ ଆ ାେର ଆବି େହଲି, ଆଉ
େଦଖ, ଗର୍ େର େଗାଟିଏ ସି ଂହାସନ ାପିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ସି ଂହାସନ ଉପେର
ଜେଣ ବସି ଅଛି ; 3 େସହି ବ୍ୟି ରୂ ପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ସଦୃଶ, ଆଉ ସି ଂହାସନ
ଚତୁ ଗେର େଗାଟିଏ େମଘଧନୁ, ତାହା ମକର୍ ତ ମଣି ତୁ ଲ୍ୟ। 4 ପୁଣି, ସି ଂହାସନର
ଚତୁ ଗେର ଚବିଶଟି ସି ଂହାସନ ାପିତ ଓ ସି ଂହାସନଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚବିଶ
ପ୍ର ାଚୀନ ଉପବି , େସମାେନ ଶୁ ବ ପରିହିତ ଓ େସମାନ ମ କ ଉପେର
ସୁବ ର୍ ମୁକୁଟ। 5 ସି ଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୁଳି, ବିଭି ର ଓ େମଘଗ ର୍ ନ ନିଗର୍ ତ
େହଉଅଛି, ଆଉ ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଅି ମୟ ସ ପ୍ର ଦୀପ ଜଳୁଅଛି, ଏହି ସ
ପ୍ର ଦୀପ ଈଶ୍ବ ର ସ ଆ ା। 6 ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଟିକ ପରି ଏକ ସମୁଦ୍ର ;
ସି ଂହାସନ ଚତୁ ଗର ମଧ୍ୟ ଳେର ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ, େସମାନ ର ଆଗ ଓ ପଛ
ଚକୁ୍ଷେର ପରିପୂ ର୍ । 7 ପ୍ର ଥମ ପ୍ର ାଣୀ ସି ଂହ ସଦୃଶ, ି ତୀୟ ପ୍ର ାଣୀ େଗାରୁ ସଦୃଶ,
ତୃ ତୀୟପ୍ର ାଣୀର ମୁଖମନୁଷ୍ୟ-ମୁଖସଦୃଶ, ପୁଣି,ଚତୁ ଥର୍ ପ୍ର ାଣୀ ଉଡ଼ ା ଉେ ାଷପକ୍ଷୀ
ସଦୃଶ। 8ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଣୀର ଛଅ ଛଅ ପକ୍ଷ, େସହି ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଓ ଭିତର
ଚକୁ୍ଷେର ପରିପୂ ର୍ । େସମାେନ ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ର ାମ ନ କରି କହୁ ଅଛି ,

“ ‘େଯ ସବର୍ ଶି ମାନ, େଯ ଅତୀତ, ବ ର୍ ମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ,’ େସହି ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର
ପବିତ୍ର , ପବିତ୍ର , ପବିତ୍ର ।” 9ପ୍ର ାଣୀମାେନ େଯେତେବେଳ େସହି ସି ଂହାସନ ଉପବି
ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟି ୁ େଗୗରବ, ସ ମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅି , 10 େସେତେବେଳ
ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ ସି ଂହାସନ ଉପବି ବ୍ୟି ଛାମୁେର ଉବୁଡ଼ େହାଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ

ବ୍ୟି ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି ଓ ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁକୁଟ
େଥାଇେଦଇ କହି ,

11 “େହ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଓ ଈଶ୍ବ ର,
ତୁ େ େଗୗରବ, ସ ମ ଓ ପରାକ୍ର ମ ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ,

ତୁ େ ସମ ସୃି କରିଅଛ,
ଆଉ ତୁ ଇ ାେର,
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େସହିସବୁ ସ ା ପ୍ର ା େହାଇ ସୃ େହାଇଅଛି।”

5
ପୁ କ ଓ େମଷଶାବକ

1 ତ େର ମୁଁ ସି ଂହାସନ ଉପେର ବସି ଥିବା ବ୍ୟି ଦକି୍ଷଣ ହ େର ଚମଡାରୁ
ନିମ ତ େଗାଟିଏ ନଳାକାର ପୁ କ େଦଖିଲି, ତାହା ଉଭୟପା ର୍ େର ଲିଖିତ ଓ ସ
ମୁଦ୍ର ାେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ। 2ଆଉ ମୁଁ ଜେଣ ପରାକ୍ର ମୀ ଦୂତ ୁ େଦଖିଲି, େସ ଉ ରେର
େଘାଷଣା କରି କହୁ ଥିେଲ, କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ର ାସବୁ ଭାି ପୁ କ ଫିଟାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ?

3 କି ୁ ଗର୍ , ମ ର୍ ୍ୟ କି ପାତାଳେର େକହି େସହି ପୁ କ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ର ତି
ଦୃି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେଲ ନାହିଁ। 4 େସହି ପୁ କ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ର ତି
ଦୃି କରିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େକହି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲି। 5 େସଥିେର
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ କହିେଲ, େରାଦନ କର ନାହିଁ, େଦଖ, େଯ
ଯିହୂ ଦା ବଂଶଜାତ ସି ଂହ ଓ ଦାଉଦ ମୂଳ, େସ ପୁ କର ସ ମୁଦ୍ର ା ଭାି ତାହା
ଫିଟାଇବା ନିମେ ବିଜୟୀ େହାଇଅଛି ।

6 େସେତେବେଳ ମୁଁ େଦଖିଲି, ସି ଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ
ମଧ୍ୟ ଳେର ଏକ େମଷଶାବକ ଠିଆ େହାଇଅଛି , େସ ହତ େହଲା ପରି
େଦଖାଯାଉଥିେଲ, ତାହା ର ସ ଶୃ ଓ ସ ଚକୁ୍ଷ; େସହି ସମ ଚକୁ୍ଷ ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀେର େପ୍ର ରିତ ଈଶ୍ବ ର ର ସ ଆ ା। 7 େସଆସି ସି ଂହାସନ ଉପେର ବସି ଥିବା
ବ୍ୟି ର ଦକି୍ଷଣ ହ ରୁ େସହି ପୁ କ େନେଲ।

8 େସ ପୁ କ ନିଅେ େସହି ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଓ ଚବିଶ ପ୍ର ାଚୀନ େମଷଶାବକ
ସ ୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼ିେଲ; େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକର ହ େର ବୀଣା ଓ
ସାଧୁମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନାରୂ ପ ଧୂପେର ପରିପୂ ର୍ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର ଥିଲା।

9 େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିେଲ,
“ତୁ େ େସହି ପୁ କ େନବାକୁ

ଓ େସଥିର ମୁଦ୍ର ାସବୁ ଭାି ବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ,
କାରଣ ତୁ େ ହତ େହାଇଥିଲ,

ପୁଣି, ଆପଣା ର ାରା
ସବର୍ େଗା ୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ସବର୍ ବଂଶ ଓ ସବର୍ ଜାତିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ବ ର
ନିମେ େଲାକମାନ ୁ କିଣିଅଛ,

10 ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ରାଜ କୂଳ ଓ ଯାଜକ
କରିେଦଇଅଛ;

ଆଉ େସମାେନ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜ କରିେବ।”
11 ତ େର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ପୁଣି, ସି ଂହାସନ, ପ୍ର ାଣୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ

ଚତୁ ଗେର ଅେନକ ଅେନକ ଦୂତ ର ର ଶୁଣିଲି େସମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର
ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ। 12 େସମାେନ ଉ ରେର କହୁ ଥିେଲ,
“ପରାକ୍ର ମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶି , ସ ମ,

େଗୗରବ ଓ ପ୍ର ଶଂସା ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ
ହତ େହାଇଥିବା େମଷଶାବକ ହିଁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟି ।”

13 ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ , ମ ର୍ ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମ ସୃ ପ୍ର ାଣୀ, ହଁ,
ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମେ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,
“ପ୍ର ଶଂସା ସ ମ, େଗୗରବ ଓ କ ର୍ ାପଣ,
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ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସି ଂହାସେନାପବି ବ୍ୟି ର ଓ େମଷଶାବକ ର।”
14 େସଥିେର ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ କହିେଲ, ଆେମନ୍ , ପୁଣି, ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ଉବୁଡ଼ େହାଇ
ପ୍ର ଣାମ କେଲ।

6
ପ୍ର ଥମରୁ ଷ ମୁଦ୍ର ା ଭ

1 ତହଁୁ ମୁଁ େମଷଶାବକ ୁ ସ ମୁଦ୍ର ା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମ ମୁଦ୍ର ା ଭାି ବାର େଦଖିଲି,
ଆଉ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଜ୍ର ପରି ରେର ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,
ଆସ। 2 େସଥିେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ େଗାଟିଏ ଶୁ ବ ର୍ ଅ , ପୁଣି,
ତାହାର ଆେରାହୀ ହ େର େଗାଟିଏ ଧନୁ; ତାହା ୁ ଏକ ମୁକୁଟ ଦିଆ େହଲା,ଆଉ
େସ ବିଜୟୀ େହାଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଗେଲ। 3 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ
ି ତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ି ତୀୟ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,
ଆସ। 4 େସଥିେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅ ବାହାରି ଆସି ଲା, ତାହା େଲାହିତବ ର୍ ;
େଲାେକ େଯପରି ପର ରକୁ ହତ୍ୟା କରି , ଏଥିନିମେ ପୃଥିବୀରୁ ଶାି ଦୂର
କରିବା ନିମେ ତାହାର ଆେରାହୀକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, ତାହାକୁ େଗାଟିଏ
ବୃହତ୍ ଖ ଦିଆଗଲା। 5 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ତୃ ତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ,
େସେତେବେଳ ମୁଁ ତୃ ତୀୟ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ଦୃି ପାତ
କଲି, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ କଳା ର ର ଅ , ପୁଣି, ତାହାର ଆେରାହୀର ହ େର
େଗାଟିଏ ତରାଜୁ। 6 ଆଉ ମୁଁ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗର୍ ତ େହଲା ପରି ଏହି
ର ଶୁଣିଲି, ଟ ାକୁ େସେର ଗହମ ଓ ଟ ାକୁ ତିନି େସର ଯବ େହବ, କି ୁ
ତୁ େ େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। 7 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ
ଚତୁ ଥର୍ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ଚତୁ ଥର୍ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି,
ଆସ। 8 େସଥିେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ ପା ୁ ବ ର୍ ଅ ,
ତାହାର ଆେରାହୀ ନାମ ମୃତୁ ୍ୟ, ପୁଣି, ପାତାଳ ତାହାର ପ ାଦ୍ ଗମନ କରୁ ଥିଲା;
ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ-ପଶୁମାନ ାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ
ପୃଥିବୀର ଚାରି ଭାଗ ଉପେର େସମାନ ୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 9 େମଷଶାବକ
େଯେତେବେଳପ ମ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
ସକାେଶଓ େସମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାେଶହତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ
ଆ ାମାନ ୁ ମୁଁ େବଦି ତେଳ େଦଖିଲି। 10 େସମାେନ ଉ ରେର ଡାକ ପକାଇ
କହୁ ଥିେଲ, େହ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ , ଆଉ େକେତ କାଳ ତୁ େ ବିଚାର ନ କରି
ପୃଥିବୀନିବାସୀମାନ ଠାରୁ ଆ ମାନ ର ର ପରିେଶାଧ ନ େନବ? 11 େସଥିେର
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଧଳା ବ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, େସମାନ ର େଯଉଁ
ସହଦାସ ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସମାନ ପରି ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯିେବ, େସମାନ ସଂଖ୍ୟା
ପୂ ର୍ ନ େହବା ଯାଏ ଆଉ କିଛି କାଳ ବିଶ୍ର ାମ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ କୁହାଗଲା।
12 େମଷଶାବକ ଷ ମୁଦ୍ର ା ଭାି ବା ସମୟେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା,
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଚଟବ ପରି କଳା ବ ର୍ ଓ ଚ ସ ୂ ର୍ ର ବ ର୍ ପରି େହଲା, 13 ପ୍ର ବଳ
ବାୟୁ ଆଘାତେର ଡିି ରିବୃକ୍ଷରୁ େଯପରି ଅପ ଫଳସବୁ ପତିତ ହୁ ଏ, େସହିପରି
ଆକାଶରନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀେର ପତିତ େହେଲ, 14ଆକାଶମ ଳଚମର୍ ପୁ କ ଗୁଡ଼ା
େହଲା ପରି ଗୁଡ଼ା େହାଇ ଦୂରୀଭୂ ତ େହଲା, ପୁଣି,ପବର୍ ତ ଓ ୀପ ସମ ାନା ରିତ
େହେଲ। 15ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ, ପାତ୍ର -ମ ୀମାେନ, ପ୍ର ଧାନ େସନାପତି ଓ
ଧନୀମାେନ,ବଳବାନ େଲାକମାେନଏବଂପରାଧୀନଓ ାଧୀନ େଲାକସମେ ଗୁହା
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ଓ ପବର୍ ତମାଳାର େଶୖଳମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇେଲ, 16 ପୁଣି,
େସମାେନ ପବର୍ ତ ଓ େଶୖଳମାନ ୁ କହିେଲ, ଆ ମାନ ଉପେର ପଡ଼ି ସି ଂହାସନ
ଉପବି ବ୍ୟି ଛାମୁରୁ ଓ େମଷଶାବକ େକ୍ର ାଧରୁ ଆ ମାନ ୁ ଲୁଚାଇ ରଖ,
17 କାରଣ େସମାନ େକ୍ର ାଧର ମହାଦିନ ଉପି ତ େହାଇଅଛି ଆଉ କିଏ ଠିଆ
େହାଇପାେର?

7
୧, ୪୪,୦୦୦ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ମୁଦ୍ର ା ି ତ

1 ତାହାପେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର କି େକୗଣସି ଗଛ ଉପେର େଯପରି
ବାୟୁ ନ ବେହ, ଏଥିନିମେ ପୃଥିବୀର ଚାରି େକାଣେର ଚାରି ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ
େହାଇ ପୃଥିବୀର ଚାରି ବାୟୁ କୁ ଅଟକାଇ ଧରିଅଛି । 2 ପୁଣି, ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ୁ
ପୂବର୍ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସି ବାର େଦଖିଲି; ତାହା ହ େର ଜୀବିତ ଈଶ୍ବ ର ର ମୁଦ୍ର ା
ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ର କ୍ଷତି କରିବା ନିମେ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବା େସହି ଚାରି
ଦୂତ ୁ େସ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, 3ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଈଶ୍ବ ର ର
ଦାସମାନ କପାଳେର ମୁଦ୍ର ା ନ େଦବାପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀ କିଅବା ସମୁଦ୍ର
କିଅବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। 4 ତାହା ପେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ େଲାକମାନ ର
ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ସମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ
ଚଉରାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହେଲ,

5 ଯିହୂ ଦା ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ରୂ େବନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ଗାଦ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
6ଆେଶର ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ନ ାଲି ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ମନଃଶି ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
7 ଶିମିେୟାନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
େଲବୀ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ଇସାଖାର ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
8ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
େଯାେଷଫ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର।

ସବର୍ େଦଶର ଏକ ବିରାଟ ଜନତା
9 ଏହାପେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ସବର୍ ଜାତୀୟ, ସବର୍ େଗା ୀୟ,

ସବର୍ ବଂଶୀୟ ଓ ସବର୍ ଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁ ବ ପରିହିତ
େହାଇ ଓ ଖଜୁରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ହ େର ଧରି ସି ଂହାସନ ଓ େମଷଶାବକ ସ ୁଖେର
ଦ ାୟମାନ େହାଇଅଛି ; 10 େସମାେନ ଉ ରେର କହୁ ଅଛି ,
“ପରିତ୍ର ାଣ, ସି ଂହାସନ ଉପବି ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର,
ଓ େମଷଶାବକ ର କାଯର୍ ୍ୟ।”
11 ପୁଣି, ସମ ଦୂତ ସି ଂହାସନ, ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଚତୁ ଗେର ଉଭା
େହାଇଅଛି ଆଉ ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼ି ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି
କହୁ ଅଛି ,
12 “ଆେମନ୍;
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ପ୍ର ଶଂସା, େଗୗରବ,
ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସ ମ, ପରାକ୍ର ମ
ଓ ଶି ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର,
ଆେମନ୍ ।”

13 ପୁଣି, ପ୍ର ାଚୀନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ପଚାରିେଲ, ଧଳା ବ ପରିହିତ
ଏହି େଲାକମାେନ କିଏ ଓ େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛି ?

14 ମୁଁ ତାହା ୁ କହିଲି, େହ େମାହର ପ୍ର ଭୁ , ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣି ।
େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏମାେନ ମହାେକ୍ଲ ଶରୁ ବାହାରି ଆସି ଅଛି ଓ

େମଷଶାବକ ବଳୀକୃତର େରଆପଣାଆପଣା ବ େଧାଇ ଶୁ ବ ର୍ କରିଅଛି ।
15 େସଥିପାଇଁ,
“େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ସି ଂହାସନ ସ ୁଖେର ଥାଇ,

ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ମ ି ରେର ତାହା ର ଉପାସନା କରି ,”
“ପୁଣି, ସି ଂହାସନ ଉପବି ବ୍ୟି

େସମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ- ରୂ ପ େହେବ।
16 େସମାନ ର ଆଉ େକେବ େହଁ କୁ୍ଷଧା

କି ତୃ ଷା େହବ ନାହିଁ,”
“ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟ କିଅବା େକୗଣସି ଉ ାପ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ,
17କାରଣ ସି ଂହାସନ ମଧ୍ୟି ତ

େମଷଶାବକ େସମାନ ର ପ୍ର ତିପାଳକ େହେବ
ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିଝର୍ ର ନିକଟେର େସମାନ ୁ କଢ଼ାଇ େନେବ,”
“ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ଚକୁ୍ଷରୁ ସମ େଲାତକ େପାଛିେଦେବ।”

8
ସ ମ ମୁଦ୍ର ା ଭ ଏବଂ ସୁବ ର୍ ଧୂପଦାନୀ

1 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ସ ମ ମୁଦ୍ର ା ଭାି େଲ, େସେତେବେଳ ଗର୍ େର
ପ୍ର ାୟ ଅଧ ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ ନୀରବତା ବିରାଜିତ େହଲା। 2 ତ େର ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର
ସ ୁଖେର ଦ ାୟମାନ ସ ଦୂତ ୁ େଦଖିଲି, େସମାନ ୁ ସ ତୂ ରୀ ଦିଆ େହଲା।
3 େସଥିେର ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ଆସି େବଦି ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ, ତାହା ହ େର
ସୁବ ର୍ ଧୂପଦାନୀ ଥିଲା, ପୁଣି, ସି ଂହାସନ ସ ୁଖ ସୁବ ର୍ େବଦି ଉପେର ସମ
ସାଧୁମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସହିତ ଅପର୍ ଣ କରିବା ନିମେ ତାହା ୁ ପ୍ର ଚୁ ର ଧୂପ ଦିଆଗଲା।
4 େସଥିେର ଦୂତ ହ ରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ସହ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର
ଉଠିଲା। 5 ପେର େସହି ଦୂତ ଧୂପଦାନୀ େଘନି େବଦିର ଅି େର ତାହା ପୂ ର୍ କରି
ପୃଥିବୀ ଉପେର ପକାଇେଦେଲ। େସଥିେର ବଜ୍ର ନୀ, ବିଭି ର, ବିଜୁଳି ଓ
ଭୂ ମିକ େହଲା।

ପ୍ର ଥମରୁ ଷ ତୂ ରୀ ବାଦନ
6 େସେତେବେଳ ସ ତୂ ରୀଧାରୀ ସ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ େହେଲ।

7 ପ୍ର ଥମ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ର -ମିଶି୍ର ତ ଶିଳା ଓ ଅି ଉପି ତ େହାଇ
ପୃଥିବୀେର ନିକି୍ଷ େହଲା; େସଥିେର ପୃଥିବୀ ଓ ବୃକ୍ଷସମୂହର ତିନି ଭାଗ ପୁଣି,
ସମ ସବୁଜ ର ର ଘାସ ଜଳିଗଲା। 8 ି ତୀୟ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ େଯପରି
ଅି ପ୍ର ଳିତ େଗାଟିଏ ବୃହତ ପବର୍ ତ ସମୁଦ୍ର େର ନିକି୍ଷ େହଲା; େସଥିେର ସମୁଦ୍ର ର
ତୃ ତୀୟାଂଶ ଜଳ ର ମୟ େହାଇଗଲା, 9 ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ଜୀବମାନ ର
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ତୃ ତୀୟାଂଶ ମେଲ ଓ ଜାହାଜର ତୃ ତୀୟାଂଶ ବିନ େହଲା। 10 ତୃ ତୀୟ ଦୂତ
ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ଅି ଶିଖା ପରି ପ୍ର ଳିତ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରୁ
ଖସି ନଦୀସମୂହର ତୃ ତୀୟାଂଶ ଓ ନିଝର୍ ରଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପତିତ େହଲା; 11 େସହି
ନକ୍ଷତ୍ର ର ନାମ ନାଗଦଅଣା। େସଥିେର ଜଳରତୃ ତୀୟାଂଶ ନାଗଦଅଣା େହଲା,ଆଉ
ଅେନକ େଲାକ େସହି ଜଳ େହତୁ ମେଲ, କାରଣ ତାହା ତି କରାଯାଇଥିଲା।
12ଚତୁ ଥର୍ ଦୂତତୂ ରୀ ନୀକରେ ସୂଯର୍ ୍ୟ,ଚ ଓନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହରତୃ ତୀୟାଂଶଆଘାତ
ପ୍ର ା େହବାରୁ େସସମ ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ଅ କାରମୟ େହଲା, ଦିବସର ତୃ ତୀୟାଂଶ
ଆେଲାକରହିତ େହଲା ଓ ରାତି୍ର ମଧ୍ୟ େସହି ପ୍ର କାର େହଲା। 13ପେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ
କଲି,ଆଉଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଉଡ଼ୁଥିବା େଗାଟିଏ ଉେ ାଷପକ୍ଷୀ ଉ ରେର
ଏହା କହୁ ଥିବା ଶୁଣିଲି, ହାୟ, ହାୟ, ହାୟ, ପୃଥିବୀନିବାସୀମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର ,
କାରଣ ଆହୁ ରି ତିନି ଜଣ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ।

9
1 ତ େର ପ ମ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ମୁଁ ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର

ପୃଥିବୀେର ପତିତ େହବାର େଦଖିଲି; ତାହାକୁ ପାତାଳକୁ ର ଚାବି ଦିଆଗଲା। 2େସ
େସହି ପାତାଳକୁ ଫିଟାେ େସଥିରୁ ବୃହତ୍ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ଧୂମ ଉଠିଲା, ଆଉ
େସହି ପାତାଳକୁ ର ଧୂମ େହତୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପୁଣି, ଆକାଶ ଅ କାରା େହଲା।

3 ଧୂମମଧ୍ୟରୁ ପ ପାଳବାହାର େହାଇ ପୃଥିବୀକୁଆସି େଲ, େସମାନ ୁ ପୃଥିବୀର
ବିଛାର ଶି ପରି ଶି ଦିଆଗଲା। 4 ପୃଥିବୀର ଘାସ କି ସବୁଜ ର ର ଶାକ କି
େକୗଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନି ନ କରି, େଯଉଁମାନ କପାଳେର ଈଶ୍ବ ର ମୁଦ୍ର ା ନାହିଁ,
େକବଳ େସମାନ ଅନି କରିବାକୁ େସମାନ ୁ କୁହାଗଲା।

5 େସମାନ ୁ ବଧ ନ କରି ପା ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର ଯ ଣା ଘଟାଇବାକୁ
େସମାନ ୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା; ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିେଲ େଯପରି ଯ ଣା ହୁ ଏ, ଏହି
ଯ ଣା େସହିପ୍ର କାର। 6େସହିସମୟେରମନୁଷ୍ୟମାେନ ମୃତୁ ୍ୟରଅେନ୍ଵ ଷଣକରିେବ,
କି ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ପାଇେବ ନାହିଁ; େସମାେନ ମରିବାକୁ ବା ା କରିେବ, କି ୁ
ମୃତୁ ୍ୟ େସମାନ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ।

7ପ ପାଳମାନ ର ଆକୃତି ଯୁ ନିମେ ସି ତ ଅ ମାନ ସଦୃଶ, େସମାନ
ମ କର ଆବରଣ ସୁବ ର୍ ମୁକୁଟ ତୁ ଲ୍ୟ, ପୁଣି, େସମାନ ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟମାନ
ମୁଖ ସଦୃଶ; 8 ୀେଲାକମାନ େକଶ ସଦୃଶ େସମାନ େକଶ, ସି ଂହଦ ତୁ ଲ୍ୟ
େସମାନ ଦ ; 9 େଲୗହ ଊର ାଣ ପରି େସମାନ ର ଊର ାଣ, ପୁଣି, ରଥ ଓ
ରଣେକ୍ଷତ୍ର େର େଦୗଡ଼ୁଥିବା ଅେନକ ଅ ଶ ପରି େସମାନ ପକ୍ଷର ଶ ।

10 ବିଛାର ଲା ୁ ଳ ଓ ନାହୁ ଡ଼ ପରି େସମାନ ର ଲା ୁ ଳ ଓ ନାହୁ ଡ଼; ପା
ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କ୍ଷତି କରିବାକୁ େସମାନ ଲା ୁ ଳେର ଶି ଥିଲା।
11 ପାତାଳକୁ ର ଦୂତ େସମାନ ର ରାଜା, ତାହା ର ନାମ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର
ଆବେ ାନ୍* ଓ ଗ୍ର ୀକ୍ ଭାଷାେର ଅପି େୟାନ୍†।

12ପ୍ର ଥମ ସ ାପ ଗତ େହଲା, େଦଖ, ଏହାପେର ଆଉ ଦୁଇଟି ସ ାପ ଆସୁଅଛି।
13ଷ ଦୂତତୂ ରୀ ନୀ କରେ ମୁଁ ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖ ସୁବ ର୍ େବଦିର ଶୃ ମାନ

ଚାରି େକାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ର ଶୁଣିଲି, 14 ତାହା ତୂ ରୀ ଧରିଥିବା େସହି
ଷ ଦୂତ ୁ କହିଲା,ଫରାତ୍ ମହାନଦୀେର ବ ୀ ଥିବା ଚାରି ଦୂତ ୁ ମୁ କରିଦିଅ।
15 େସଥିେର ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶକୁ ବଧ କରିବା ନିମେ ଏହି େଯଉଁ

* 9:11 ଆବେ ାନ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିନାଶକାରୀ † 9:11 ଅପି େୟାନ୍ ଅଥର୍ ାତ୍ ବିନାଶଯୁ
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ଚାରି ଦୂତ େସହି ଦ , ଦିନ,ମାସ ଓ ବଷର୍ ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ କରା େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ
ମୁ କରାଗେଲ।

16 ଅ ାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାନ ସଂଖ୍ୟା େକାଡ଼ିଏ େକାଟି; ମୁଁ େସମାନ ସଂଖ୍ୟା
ଶୁଣିଲି। 17 ଆଉ ମୁଁ ଦଶର୍ ନେର ଅ ଓ େସମାନ ଆେରାହୀମାନ ୁ ଏହି ପ୍ର କାର
େଦଖିଲି, େସମାନ ଊର ାଣଅି ବ ର୍ ,ନୀଳବ ର୍ ଓଗ କବ ର୍ ;ଅ ମାନ ମ କ
ସି ଂହମାନ ମ କ ସଦୃଶ, ଆଉ େସମାନ ମୁଖରୁ ଅି , ଧୂମ ଓ ଗ କ ନିଗର୍ ତ
େହଉଥିଲା।

18 େସମାନ ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ଅି , ଧୂମ ଓ ଗ କରୂ ପ ଏହି ତିନି େକ୍ଲ ଶ ାରା
ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ବଧ କରାଗେଲ। 19 କାରଣ ଅ ମାନ ଶି
େସମାନ ମୁଖ ଓ ଲା ୁ ଳେର ଥିଲା, େଯଣୁ େସମାନ ଲା ୁ ଳ ସପର୍ ସଦୃଶ ଓ
ମ କବିଶି ; ତ ାରା େସମାେନ କ୍ଷତି କରି ।

20 େଯଉଁ ଅବଶି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ ାରା ବଧ କରାଯାଇ ନ
ଥିେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହ କୃତ କମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ଭୂ ତମାନ ପୂଜା, ପୁଣି, ଦଶର୍ ନ, ଶ୍ର ବଣ ଓ ଗମନ କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ ସୁବ ର୍ ,
େରୗପ୍ୟ, ପି ଳ, ପ୍ର ର ଓ କାଠେର ତିଆରି ପ୍ର ତିମାର ପୂଜା ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ
ନାହିଁ, 21 ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ନରହତ୍ୟା, କୁହୁ କ, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ
େଚୗଯର୍ ୍ୟକମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ।

10
ଗର୍ ଦୂତ ଏବଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କ

1ତ େର ମୁଁ ଆଉଜେଣପରାକ୍ର ମୀ ଦୂତ ୁ ଗର୍ ରୁ ଅବତରଣକରିବାର େଦଖିଲି;
େସ େମଘେବି ତ, ତାହା ମ କ ଉପେର େମଘଧନୁ, ତାହା ମୁଖ ସୂଯର୍ ୍ୟ ସଦୃଶ
ଓ ପାଦ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ; 2 ତାହା ହ େର େଗାଟିଏ ମୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କ ଥିଲା। େସ
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପେର ାପନ କରି

3 ସି ଂହଗ ର୍ ନ ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ାର ଶ େର ଡାକ ପକାଇେଲ; େସ ଡାକ ପକାେ ସ
େମଘଗ ର୍ ନଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟ କେଲ। 4େସହି ସ େମଘଗ ର୍ ନଆପଣା
ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟ କରେ ମୁଁ େଲଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହଲି; େସେତେବେଳ ମୁଁ େମା
ପ୍ର ତି ଆକାଶରୁ ଏହି ଉ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, େସହି ସ େମଘଗ ର୍ ନ ଯାହାସବୁ ବ୍ୟ
କେଲ, େସହିସବୁ େଗାପନ କରି ରଖ, େଲଖ ନାହିଁ।

5ତ େର େଯଉଁ ଦୂତ ୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଠିଆ େହବାର େଦଖିଥିଲି,
େସଆପଣାଦକି୍ଷଣହ ଗର୍ ଆେଡ଼ଉଠାଇ, 6େଯ ଗର୍ , ପୃଥିବୀ,ସମୁଦ୍ର ଓତନ୍ମ ଧ୍ୟ
ସମ ବିଷୟ ସୃି କରିଅଛି , େସହି ନିତ୍ୟଜୀବୀ ନାମେର ଶପଥ କରି କହିେଲ,
ଆଉ ବିଳ ନାହିଁ; 7 ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର ାରା ଆପଣା ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନ
ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚାର କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭସ ାଦ ଅନୁସାେର ସ ମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ େଘାଷଣା
କରିବା ସମୟେର,ଅଥର୍ ାତ୍ େଯେତେବେଳେସତୂ ରୀ ନୀକରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହେବ,
େସେତେବେଳ ଈଶ୍ବ ର ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ େହବ।

8 ପୁଣି, ମୁଁ ଆକାଶରୁ େଯଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି, ତାହା ପୁନବର୍ ାର େମା ପ୍ର ତି ବାକ୍ୟ
ଉ ାରଣ କରି କହିେଲ, ଯାଅ, ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଦ ାୟମାନ ଦୂତ
ହ େର େଯଉଁ ପୁ କଟି ମୁ େହାଇ ରହିଅଛି, ତାହା ଗ୍ର ହଣ କର। 9 େସଥିେର ମୁଁ
େସହି ଦୂତ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କଟି େମାେତ େଦବାକୁ ତାହା ୁ କହିଲି। େସ
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େମାେତ କହିେଲ, ଏହା େନଇ େଭାଜନ କର; ଏହା ତୁ ଉଦରକୁ ତି କରିେଦବ,
କି ୁ ତୁ ମୁଖକୁ ଏହା ମହୁ ପରି ମି ଲାଗିବ।

10 େସଥିେର ମୁଁ ଦୂତ ହ ରୁ େସହି କୁ୍ଷଦ୍ର ପୁ କଟି େନଇ ତାହା େଭାଜନ କଲି;
ତାହା େମା ମୁଖକୁ ମହୁ ପରି ମିଠା ଲାଗିଲା, କି ୁ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲା ପେର େମାହର
ଉଦର ତି େହାଇଗଲା। 11 ତ େର େମାେତ କୁହାଗଲା, ଅେନକ େଲାକ, ଜାତି,
ଭାଷାବାଦୀ ଓ ରାଜା ବିରୁ େର ତୁ କୁ ପୁନବର୍ ାର ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ େହବ।

11
ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ

1 ପେର େମାେତ ମାପକାଠି ପରି େଗାଟିଏ ନଳ ଦିଆ େହଲା। ଜେଣ େମାେତ
କହିେଲ, ଉଠ, ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର, େବଦି ଓ େଯଉଁମାେନ େସଥିେର ପୂଜା କରି ,
େସମାନ ୁ ମାପ। 2 କି ୁ ମ ି ରର ବାହାେର ଥିବା ପ୍ର ା ଣକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହା ମାପ
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, େସମାେନ ବୟାଳିଶ ମାସ
ପଯର୍ ୍ୟ ପବିତ୍ର ନଗରୀକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିେବ।

3 ଆଉ ଆେ ଆପଣା ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ୁ କ୍ଷମତା େଦବୁ େଯ, େସମାେନ ଚଟବ
ପରିଧାନ କରି ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଭାବବାଣୀ କହିେବ।
4 େସମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଦ ାୟମାନ େହାଇଥିବା ଦୁଇ ଜୀତବୃକ୍ଷ
ଓ ଦୁଇ ପ୍ର ଦୀପ ସଦୃଶ। 5 େକହି ଯଦି େସମାନ ର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇ ା କେର,
େତେବ େସମାନ ମୁଖରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇ େସମାନ ଶତମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କେର;
େକହି ଯଦି େସମାନ ର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇ ା କରିବ, ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାେବ ହତ
େହବାକୁ େହବ।

6 େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ବୃି ନ ହୁ ଏ,
ଏଥିନିମେ ଆକାଶ ବ କରିବାକୁ େସମାନ ର କ୍ଷମତା ଅଛି, ପୁଣି, େଯେତ ଥର
ଇ ା, େସେତ ଥର ଜଳକୁ ର େର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମ ପ୍ର କାର
ମହାମାରୀ ାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ େସମାନ ର କ୍ଷମତା ଅଛି। 7 େସମାନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମା େହଲା ଉ ାେର ପାତାଳକୁ ରୁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉି ତ େହବ, େସ
େସମାନ ସହିତ ଯୁ କରିବ ଓ େସମାନ ୁ ଜୟ କରି ବଧ କରିବ।

8 େସଥିେର େଯଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆି କ ଭାବେର ସେଦାମ ଓ ମିସର େବାଲି
କୁହାଯାଏ, େଯଉଁଠାେର େସମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ମଧ୍ୟ କଶେର ହତ େହାଇଥିେଲ, େସହି
ମହାନଗରୀର ରାଜପଥେର େସମାନ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। 9 ଆଉ ନାନା ବଂଶ,
େଗା ୀ,ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତିର େଲାେକ ସାେଢ଼ ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ଶବକୁ
େଦଖିେବ ଓ ସମାଧି- ାନେର ରଖିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।

10 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀନିବାସୀମାେନ େସମାନ ର ମୃତୁ ୍ୟ-ସ ାଦ ଶୁଣି ଆନ
ଓ ଆେମାଦ ପ୍ର େମାଦ କରିେବ ପୁଣି, ପର ରକୁ ଉପହାର େଦେବ, କାରଣ ଏହି
ଦୁଇ ଭାବବାଦୀ ପୃଥିବୀନିବାସୀମାନ ୁ ଯ ଣା େଦଉଥିେଲ। 11 ସାେଢ଼ ତିନି ଦିନ
ଉ ାେର ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ଜୀବନ-ବାୟୁ ଆସି େସମାନ ଠାେର ପ୍ର େବଶ କେଲ,
େସଥିେର େସମାେନ ପାଦେର ଭରା େଦଇ ଠିଆ େହେଲ, ଆଉ େସମାନ ୁ େଦଖିବା
େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟ ଭୟଭୀତ େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆକାଶରୁ
ଉ ରେର ଉ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିେଲ, ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ। େସଥିେର େସମାେନ
େମଘା େହାଇ ଗର୍ ାେରାହଣ କେଲ, ଆଉ େସମାନ ର ଶତମାେନ େସମାନ ୁ
େଦଖିେଲ।
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13 େସହି ସମୟେର ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା ଓ ନଗରୀର ଦଶମାଂଶ ଭୂ ମିସାତ୍ 
େହଲା, ପୁଣି, ଭୂ ମିକ େର ସାତ ହଜାର େଲାକ ନିହତ େହେଲ ଏବଂ ଅବଶି
େଲାକ ଭୀତ େହାଇ ଗର୍ ଈଶ୍ବ ର ମହିମା କୀ ର୍ ନ କେଲ।

14 ି ତୀୟ ସ ାପ ଗତ େହଲା; େଦଖ, ତୃ ତୀୟ ସ ାପ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି।
ସ ମ ତୂ ରୀ ବାଦନ

15ସ ମ ଦୂତ ତୂ ରୀ ନୀ କରେ ଗର୍ େର ମହାଶ ସହ ଏହି ବାଣୀ େହଲା,
“ଜଗତ ଉପେର ରାଜ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର

ଓ ତାହା ଖ୍ର ୀ ର ହ ଗତ େହାଇଅଛି,
ଆଉ େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜ କରିେବ।”

16 େସଥିେର ଈଶ୍ବ ର ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ସି ଂହାସନେର ଉପବି ଚବିଶ
ପ୍ର ାଚୀନ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ,
17 “େହ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର,

ବ ର୍ ମାନ ଓ ଅତୀତ େଯ ତୁ େ , ଆେ ମାେନ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଅଛୁ,
କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ମହାଶି ଧାରଣ କରି

ରାଜ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛ।
18ଅଣଯିହୁ ଦୀମାେନ କ େହାଇଥିେଲ,

କି ୁ ତୁ ର େକ୍ର ାଧ ଉପି ତ େହଲା,
ପୁଣି, ମୃତମାନ ବିଚାର କରିବା ସମୟ,

ଏବଂ ତୁ ର ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନ ୁ , ସାଧୁମାନ ୁ
ଏବଂ ତୁ ନାମର ଭୟକାରୀ,

ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମ େଲାକ ୁ ପୁର ାର େଦବାର,
ଆଉ ପୃଥିବୀ ବିନାଶକାରୀମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ ଉପି ତ େହଲା।”

19 େସେତେବେଳ ଗର୍ େର ଥିବା ଈଶ୍ବ ର ମ ି ର ଉନ୍ମୁ େହଲା ଓ ତାହା
ମ ି ର ମଧ୍ୟେର ତାହା ନିୟମ-ସି ୁ କ େଦଖାଗଲା, ପୁଣି, ବିଦୁ୍ୟତ୍, ବିଭି ର,
େମଘଗ ର୍ ନ, ଭୂ ମିକ ଓ ମହା ଶିଳାବୃି େହଲା।

12
ଏକ ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ର କା ସପର୍

1ପେର ଆକାଶେର େଗାଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ େଦଖାଗଲା; ସୂଯର୍ ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥିବା
ଜେଣ ୀେଲାକ, ଏବଂ ତାହା ପାଦ ତେଳ ଚ ଓମ କେର ାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ
େଗାଟିଏ ମୁକୁଟ।

2େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପ୍ର ସବ େବଦନାେରଆ ର୍ ର କରି ପ୍ର ସବ କରିବା ନିମେ
କ ପାଉଥିେଲ। 3ଆକାଶେରଆଉ େଗାଟିଏ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଗଲା; େଦଖ, େଗାଟିଏ
ଲାଲ୍ ର ର ପ୍ର କା ସପର୍ , ତାହାର ସ ମ କ ଓ ଦଶ ଶୃ , ପୁଣି, ମ କ ଗୁଡ଼ିକ
ଉପେର ସ ମୁକୁଟ। 4ତାହାର ଲା ୁ ଳ ଆକାଶର ତୃ ତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ର କୁ ଟାଣିଆଣି
ପୃଥିବୀେର ନିେକ୍ଷପ କଲା। ଆଉ େସହି ସପର୍ ପ୍ର ସବ କରିବା ମାତ୍ର ତାହା ସ ାନକୁ
ଗ୍ର ାସ କରିବା ନିମେ ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଲା। 5 େଯ ସମ ଜାତି ୁ େଲୗହ
ଦ େର ଶାସନ କରିେବ, ଏପରି ପୁତ୍ର ସ ାନ ୁ େସହି ୀେଲାକ ପ୍ର ସବ କେଲ, ଆଉ
ତାହା ସ ାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ତାହା ସି ଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗେଲ। 6 ପୁଣି,
େସହି ୀେଲାକ ପ୍ର ା ରକୁ େଦୗଡ଼ି ପଳାଇଗେଲ, େସଠାେର ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ
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ଷାଠିଏ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିପାଳିତ େହବା ପାଇଁ ତାହା ନିମେ ଈଶ୍ବ ର ନିୟ ଣେର
ପ୍ର ୁତ େଗାଟିଏ ାନ ଥିଲା।

ଶୟତାନକୁ ପୃଥିବୀେର ନିେକ୍ଷପ
7 ତ େର ଗର୍ େର ଯୁ େହଲା, ମୀଖାେୟଲ ଓ ତାହା ଦୂତମାେନ େସହି

ସପର୍ ସହିତ ଯୁ କେଲ। େସଥିେର େସହି ସପର୍ ଓ ତାହାର ଦୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୁ
କେଲ, 8 କି ୁ େସମାେନ ଜୟ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣି, ଗର୍ େର େସମାେନ ଆଉ
ାନ ପାଇେଲ ନାହିଁ। 9 େସଥିେର ସବର୍ ଜଗତର ପ୍ର ବ କ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ
ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯ ପ୍ର କା ସପର୍ , େସହି ପୁରାତନ ନାଗ, େସ ଆପଣା ଦୂତମାନ
ସହିତ ପୃଥିବୀେର ନିକି୍ଷ େହଲା। 10 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଗର୍ େର ଏହି ଉ ର
ଶୁଣିଲି,
“ବ ର୍ ମାନ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ପରିତ୍ର ାଣ,

ପରାକ୍ର ମ ଓ ରାଜ୍ୟ
ପୁଣି, ତାହା ଖ୍ର ୀ ର କ ର୍ ାପଣ ଉପି ତ େହାଇଅଛି,

କାରଣ ଆ ମାନ ଭାଇମାନ ଅପବାଦକ,
େଯ ଦିବାରାତ୍ର େସମାନ ବିରୁ େର ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଛାମୁେର
ଅଭିେଯାଗ କରୁ ଥିଲା,

େସ ତେଳ ନିକି୍ଷ େହାଇଅଛି।
11ଆଉ େସମାେନ େମଷଶାବକ ର ,

ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛି ,
ପୁଣି, େସମାେନ ମୃତୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ପି୍ର ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ନ
ଥିେଲ।

12ଅତଏବ, େହ ଗର୍ ଓ ତି ବାସୀମାେନ, ଆନ କର;
ମାତ୍ର ହାୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର , ତୁ େ ମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର ,
କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅ େବାଲି ଜାଣି
ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାେକ୍ର ାଧେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଅଛି।”

13 ସପର୍ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀେର ନିକି୍ଷ େହବାର େଦଖି େସହି ପୁତ୍ର ସ ାନ
ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀେଲାକ ୁ ତାଡ଼ନା କଲା। 14 େସଥିେର େସହି ୀେଲାକ େଯପରି
ସପର୍ ର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସାେଢ଼ ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିପାଳିତ ହୁ ଅି , ଏଥିନିମେ
ପ୍ର ା ର ଆପଣା ାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ବୃହତ୍ ଉେ ାଷପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି
େଡଣା ଦିଆ େହଲା। 15 େସହି ୀେଲାକ ୁ ଜଳେସ୍ର ାତେର ଭସାଇେଦବା ନିମେ
ସପର୍ ତାହା ପଛେରଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉ ାର କଲା। 16 କି ୁ ପୃଥିବୀ
ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସପର୍ ର ମୁଖରୁ ଉଦ୍  ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ର ାସ କରି େସହି ୀ ୁ
ସାହାଯ୍ୟ କଲା। 17 େସଥିେର ସପର୍ ୀେଲାକ ଉପେର ମହାକ େହାଇ, ତାହା
ବଂଶର େଯଉଁ ଅବଶି େଲାକମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଓ ଯୀଶୁ
ବିଷୟେରସାକ୍ଷ୍ୟଦାନକରି , େସମାନ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା; 18ଆଉ
େସ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ଉପେର ଠିଆ େହଲା।

13
ପ୍ର ଥମ ପଶୁ

1 ତ େର ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସି ବାର େଦଖିଲି, ତାହାର
ଦଶ ଶୃ ଓ ସ ମ କ, ତାହାର ଶୃ ଗୁଡ଼ାକେର ଦଶଟା ମୁକୁଟ ଓ ମ କଗୁଡ଼ାକ
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ଉପେର ଈଶ୍ବ ରନି ାସୂଚକ ବିଭି ନାମ। 2 ଏହି େଯଉଁ ପଶୁକୁ ମୁଁ େଦଖିଲି, ତାହା
ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସି ଂହର ପାଟି ପରି। େସହି
ସପର୍ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ, ସି ଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମପର୍ ଣ କଲା। 3ତାହାର
ମ କଗୁଡ଼ାକମଧ୍ୟରୁ େଗାଟାଏ େଯପରି ସାଂଘାତିକଆଘାତପ୍ର ା େହାଇଥିଲା,ଆଉ
ତାହାର େସହି ମୃତୁ ୍ୟଜନକ କ୍ଷତ ସୁ େହଲା, ପୁଣି, ସମ ପୃଥିବୀ େସହି ପଶୁ
ବିଷୟେରଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହାଇତାହାରଅନୁଗମନକେଲ, 4 ପୁଣି,ସପର୍ େସହି ପଶୁକୁ
ଆପଣା କ୍ଷମତା ସମପର୍ ଣ କରିବାରୁ େସମାେନ ସପର୍ କୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ; େସମାେନ
ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ, ଏହି ପଶୁ ପରି କିଏ? ଆଉ କିଏ ତାହା ସହିତ
ଯୁ କରିପାେର? 5 େସହି ପଶୁକୁ ଅହ ାର ଓ ଈଶ୍ବ ରନି ାର କଥା କହିବାକୁ
ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ବୟାଳିଶ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା
ଦିଆଗଲା। 6 େସଥିେର େସହି ପଶୁ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ବ ରନି ାର କଥା କହି ତାହା
ନାମ ଓ ତାହା ତ ୁ ପୁଣି, ଗର୍ ନିବାସୀମାନ ର ନି ା କଲା। 7 ସମ ସାଧୁ
ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ଓ େସମାନ ଉପେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ପଶୁଟିକୁ କ୍ଷମତା
ଦିଆଗଲା,ଆଉସମ େଗା ୀ,ବଂଶ,ଭାଷାବାଦୀ ଓଜାତି ଉପେରତାହାକୁ କ୍ଷମତା
ଦିଆଗଲା। 8ଜଗତର ସୃି ଠାରୁ େଯଉଁମାନ ର ନାମ, ବଳିକୃତ େମଷଶାବକ ର
ଜୀବନ ପୁ କେର ଲିଖିତ େହାଇ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀନିବାସୀ େସହି ସମ େଲାକ,
ତାହାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ।

9ଯାହାର କ ର୍ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।
10 “େକହି ଯଦି ବ ୀ କରିନିଏ,

ତାହାେହେଲ େସ ବ ୀ େହାଇଯିବ;
େକହି ଯଦି ଖ ାରା ବଧ କେର,

ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ ନି ୟ ଖ ାରା ବଧ କରାଯିବ।”
ଏହି ଳେର ସାଧୁମାନ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ଓ ବି ାସ ଆବଶ୍ୟକ।

ି ତୀୟ ପଶୁ
11 ତ େର ମୁଁ ଆଉ େଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂ ମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସି ବାର େଦଖିଲି;

େମଷଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟି ଶୃ ,ଆଉ େସ ସପର୍ ପରି କଥା କହୁ ଥିଲା। 12 େସ
ପ୍ର ଥମ ପଶୁର ସମ କ୍ଷମତା ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ପରିଚାଳନା କେର, ଆଉ େସହି
େଯଉଁ ପ୍ର ଥମ ପଶୁର ମୃତୁ ୍ୟଜନକ କ୍ଷତ ସୁ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବାକୁ
ପୃଥିବୀ ଓ ତି ବାସୀମାନ ୁ ବାଧ୍ୟ କେର। 13 େସ ମହା ମହା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କେର,
ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଅି ବୃି କରାଏ।
14ଆଉ େସହି ପଶୁର ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିବାକୁ େସ କ୍ଷମତା ପ୍ର ା
େହାଇଥିଲା, ତ ାରା େସ ପୃଥିବୀନିବାସୀମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରି, େଯଉଁ ପଶୁ ଖ ାରା
ଆହତ େହେଲ େହଁ ବି ଥିଲା, ତାହାର ଏକ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ
କେହ। 15ପଶୁର ପ୍ର ତିମା େଯପରି କଥା କହିପାେର ଓ େସହି ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରୁ
ନ ଥିବା େଲାକମାେନ େଯପରି ବଧ କରାଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ େସହି ପଶୁର
ପ୍ର ତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 16 ଆଉ େସ ସାନ ଓ ବଡ଼,
ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର , ାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମ ୁ େସମାନ ଦକି୍ଷଣ ହ େର କିଅବା
କପାଳେର େଗାଟାଏ ଚି ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ, 17 ପୁଣି, େସହି ଚି ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ପଶୁର ନାମ କି ା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରି ନ ଥିବା େଲାକକୁ
କ୍ର ୟବିକ୍ର ୟ କରିବାକୁ ନିେଷଧ କେର। 18 ଏଠାେର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ବୁି
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ଅଛି, େସ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ , କାରଣ ତାହା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ
ତାହାର ସଂଖ୍ୟା େହଉଛି ଛଅ ଶହ ଛଷଠି।

14
େମଷଶାବକ ଏବଂ ୧, ୪୪,୦୦୦ ଭ

1ତ େର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି,ଆଉ େଦଖ, ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ଉପେର େମଷଶାବକ
ଆଉ େଯଉଁମାନ କପାଳେର ତାହା ନାମ ଓ ତାହା ପିତା ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା,
ଏପରି ଏକ ଲକ୍ଷ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ୁ ତାହା ସହିତ ଦ ାୟମାନ ଥିବାର
େଦଖିଲି। 2 ପୁଣି, ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ବହୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଓ ମହାବଜ୍ର ନାଦ ତୁ ଲ୍ୟ େଗାଟିଏ ର
ଶୁଣିଲି; େଯଉଁ ର ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତାହା ବୀଣାବାଦକମାନ ବୀଣାର ଶ ପରି।
3 େସମାେନ ସି ଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସ ୁଖେର େଗାଟିଏ ନୂତନ
ଗୀତ ଗାନ କେଲ, ପୁଣି, ପୃଥିବୀରୁ କ୍ର ୀତ େସହି ଏକ ଲକ୍ଷ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର
େଲାକ ବିନା ଆଉ େକହି େସ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 4 େସମାେନ ୀମାନ
ସହିତ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଳୁଷିତ କରି ନ ଥିେଲ କାରଣ େସମାେନ ଶୁଚି କରି
ରଖିଥିେଲ। େମଷଶାବକ େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଗମନ କରି , େସ ାନକୁ େସମାେନ
ତାହା ର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅି । େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ େମଷଶାବକ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ ରୂ େପ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ର ୀତ େହାଇଅଛି ; 5 େସମାନ
ମୁଖେର େକୗଣସି ମିଥ୍ୟାକଥା ନାହିଁ, େସମାେନ ନିେ ର୍ ାଷ।

ତିନି ଦୂତ ର ସ ାଦ
6ପେର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଉଡ଼ିବାର େଦଖିଲି, େସ

ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମ ଜାତି, େଗା ୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ବଂଶୀୟ େଲାକ ନିକଟେର
ପ୍ର ଚାରକରିବା ନିମେ ଏକଅନ କାଳ ାୟୀ ସୁସମାଚାରପ୍ର ା େହାଇଉ ରେର
କହିେଲ, 7 ଈଶ୍ବ ର ୁ ଭୟ କର ଓ ତାହା ୁ େଗୗରବ ଦିଅ, କାରଣ ତାହା ବିଚାର
ସମୟ ଉପି ତ, ପୁଣି, େଯ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ନିଝର୍ ରିଣୀ ସମୂହ ସୃି
କରିଅଛି ,ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କର। 8ତାହା ପ ାତେରଆଉଜେଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ି ତୀୟ
ଦୂତ ଆସି କହିେଲ, େଯଉଁ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ସମ ଜାତି ୁ ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାରର
କାମରୂ ପ ସୁରା ପାନ କରାଇଅଛି, େସ ପତିତ, ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି। 9 େସମାନ
ପ ାତେର ଆଉ ଜେଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ତୃ ତୀୟ ଦୂତ ଆସି ଉ ରେର କହିେଲ, ଯଦି
େକହି େସହି ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କେର ପୁଣି, ଆପଣା କପାଳେର କି
ହାତେର ତାହାର ଚି ଗ୍ର ହଣ କେର, 10 େତେବ େସ ମଧ୍ୟ, ଅମିଶି୍ର ତ ଭାେବ ପ୍ର ୁତ
କରାଯାଇଥିବା ଈଶ୍ବ ର େକାପରୂ ପ ସୁରା ପାନ କରିବ, ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଦୂତଗଣ ଓ
େମଷଶାବକ ସାକ୍ଷାତେର ଅି ଓ ଗ କ ାରା ଯ ଣା ପ୍ର ା େହବ। 11 ଏପରି
େଲାକମାନ ଯ ଣାର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉଠୁ ଥିବ; େଯଉଁମାେନ ପଶୁ ଓ ତାହାର
ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରି ପୁଣି, ତାହାର ନାମର ଚି ଗ୍ର ହଣ କରି , େସମାନ ର
ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ର ାମ ନାହିଁ। 12ଏଠାେରସାଧୁମାନ ର,ଅଥର୍ ାତ୍ େଯଉଁମାେନଈଶ୍ବ ର
ଆଜ୍ଞା ପାଳନକରି ଓଯୀଶୁ ପ୍ର ତି ବି ାସରଖି , େସମାନ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟଆବଶ୍ୟକ।
13 ପୁଣି, ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, େଲଖ, େଯଉଁମାେନଏଣିକି ପ୍ର ଭୁ ଠାେରଥାଇ
ମରି , େସମାେନଧନ୍ୟ; ହଁ,ଆ ାକହୁ ଅଛି , େସମାେନଆପଣାଆପଣାପରିଶ୍ର ମରୁ
ବିଶ୍ର ାମ ପ୍ର ା େହେବ, କାରଣ େସମାନ କମର୍ େସମାନ ର ଅନୁବ ର୍ ୀ େହବ।

ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ଅମଳ
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14 ତ େର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ ଖେ େମଘ, ତହିଁ
ଉପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଜେଣ ଉପବି , ତାହା ମ କେର ସୁବ ର୍ ମୁକୁଟ
ଓ ହ େର ତୀ ଦାଆ। 15 େସଥିେର ମ ି ରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି େସହି
େମଘା ବ୍ୟି ୁ ଉ ରେର କହିେଲ, ଆପଣ ଦାଆ ଲଗାଇ ଶସ୍ୟ କାଟ ,ୁ
କାରଣ କାଟିବାର ସମୟ ଉପି ତ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ପରିପ େହାଇଅଛି।
16 ତହଁୁ େସହି େମଘାଛ ବ୍ୟି ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଦାଆ ଲଗାେ େସଥିର ଶସ୍ୟ
କଟାଗଲା। 17ତ େର ଗର୍ ମ ି ରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି ଆସି େଲ, ତାହା
ହ େର ମଧ୍ୟ େଗାଟିଏ ତୀ ଦାଆ ଥିଲା। 18 ପୁଣି, େବଦି ନିକଟରୁ ଆଉ ଜେଣ
ଦୂତ ବାହାର େହେଲ, େସ ଅି ଉପେର କ୍ଷମତା ପ୍ର ା ; ଯାହା ହ େର ତୀ
ଦାଆ ଥିଲା, ତାହା ୁ େସ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, ତୁ ର ତୀ ଦାଆ ଲଗାଅ ଓ
ପୃଥିବୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପ ାସବୁ ସଂଗ୍ର ହ କର, କାରଣ େସଥିର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସବୁ ପରିପ
େହାଇଅଛି। 19 ତହିଁେର େସହି ଦୂତ ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଦାଆ ଲଗାଇ େସଥିର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସବୁ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ ଓଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧରୂ ପ ମହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ େର େସହିସବୁ
ନିେକ୍ଷପକେଲ। 20ନଗରରବାହାେର େସହିଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ ଦଳିତ େହଲା,ଆଉେସଥିରୁ
ର ବାହାର େହାଇ ଅ ମାନ ଲଗାମ ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠି ଏକ ଶହ େକାଶ* ପଯର୍ ୍ୟ
ବ୍ୟା େହଲା।

15
ସ େକ୍ଲ ଶଧାରୀ ସ ଦୂତ

1ତ େର ମୁଁ ଗର୍ େରଆଉଏକମହା ଅୁ ତ ଚି େଦଖିଲି, ସ ଦୂତ, େସମାନ
ହ େର ସ େକ୍ଲ ଶ, ଏହା ହିଁ େଶଷ, କାରଣ ଏହି େକ୍ଲ ଶମାନ େର ଈଶ୍ବ ର
େକ୍ର ାଧ ସମା । 2ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲି େଯପରି ଅି ମିଶି୍ର ତ େଗାଟିଏ କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର ,
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପଶୁ, ତାହାର ପ୍ର ତିମା ଓ ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପେର ବିଜୟୀ
େହାଇଅଛି , େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ବୀଣା ଧରି, େସହି କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର ତୀରେର
ଦ ାୟମାନ େହାଇଅଛି । 3 େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଦାସ େମାଶା ଓ େମଷଶାବକ
ଗୀତ ଗାନ କରି କହୁ ଅଛି ,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର,

ତୁ ର କମର୍ ସମୂହ ମହତ ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟ;
େହ ଜାତିସମୂହର ରାଜା,

ତୁ ର ପଥସମ ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ।
4 େହ ପ୍ର ଭୁ , କିଏ ତୁ କୁ ଭୟ ନ କରିବ?

କିଏ ତୁ ନାମର େଗୗରବ କୀ ର୍ ନ ନ କରିବ?
କାରଣ େକବଳ ତୁ େ ହିଁ ପବିତ୍ର ;
ଜାତିସମୂହ ଆସି ତୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ଣାମ କରିେବ,

େଯଣୁ ତୁ ର ନ୍ୟାୟ କମର୍ ସମୂହ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି।”
5 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ମହାପବିତ୍ର ାନ, େଯଉଁଥିେର ସାକ୍ଷ୍ୟର ତ ୁ ଥିଲା,
ଗର୍ େର ଉନ୍ମୁ େହଲା, 6ଆଉ ମି ରରୁ େସହି ସ େକ୍ଲ ଶଧାରୀ ସ ଦୂତ ବାହାରି
ଆସି େଲ, େସମାେନ ମଣିଖଚିତ ନିମର୍ ଳ ଓ ଉ ଳ ମସି ନା ବ ପରିହିତ ପୁଣି,
େସମାନ ବକ୍ଷ ଳ ସୁବ ର୍ ପଟୁ କା ବ । 7େସଥିେରଚାରି ପ୍ର ାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ
ପ୍ର ାଣୀ ଅନ ଜୀବୀ ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧେରପରିପୂ ର୍ ସ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର େସହି ସ ଦୂତ ୁ

* 14:20 ଏକ ଶହ େକାଶ ଅଥର୍ ାତ୍ ୩୦୦ କି.ମି
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େଦେଲ। 8ଆଉଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ଓ ଶି ର ଧୂମେର ମ ି ର ପରିପୂ ର୍ େହଲା, ସ
ଦୂତ ସ େକ୍ଲ ଶ ସମା ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େକହି ମ ି ରେରପ୍ର େବଶକରିପାରିେଲ
ନାହିଁ।

16
ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧର ସ ପାତ୍ର

1ତ େର ମୁଁମ ି ରମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏଉ ର ଶୁଣିଲି,ତାହା ସ ଦୂତ ୁ କହିଲା,
ଯାଅ, ଈଶ୍ବ ର େକ୍ର ାଧର ସ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢାଳ। 2 େସଥିେର ପ୍ର ଥମ ଦୂତ
ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପେରଆପଣା ପାତ୍ର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ େଯଉଁମାେନ ପଶୁର ଚି ଗ୍ର ହଣ
କରିଥିେଲ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିଥିେଲ, େସମାନ ଶରୀରେର ଅତି
ଯ ଣାଦାୟକକ୍ଷତ େହଲା। 3 ି ତୀୟ ଦୂତଆପଣା ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଢାଳିେଲ;
ତହଁୁ ତାହା ମୃତ େଲାକର ର ପରି େହଲା, ଆଉ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମ ଜୀବ
ମେଲ। 4 ତୃ ତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ନଦୀ ଓ ନିଝର୍ ରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଢାଳିେଲ;
ତହଁୁ େସହିସବୁ ର େହାଇଗଲା। 5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଜଳାଧିପତି ଦୂତ ୁ ଏହା
କହିବାର ଶୁଣିଲି,
“େହ ବ ର୍ ମାନ ଓ ଅତୀତ, ପୁଣି, ପବିତ୍ର େଯ ତୁ େ ,

ତୁ େ ନ୍ୟାୟକ ର୍ ା େବାଲି ଏହିପରି ବିଚାର କରିଅଛ;
6 େଯଣୁ େସମାେନ ସାଧୁମାନ ର ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ର ର ପାତ କରିଥିେଲ,

ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ୁ ପାନ କରିବା ନିମେ ର େଦଇଅଛ, େସମାେନ
େସଥିର େଯାଗ୍ୟ।”

7 େସେତେବେଳ ମୁଁ େବଦିରୁ ଏହା ଶୁଣିଲି,
“ହଁ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର,

ତୁ ର ସମ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ।”
8 ଚତୁ ଥର୍ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହାକୁ

ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଅି େର ଦ କରିବାକୁ ଶି ଦିଆଗଲା। 9 େସେତେବେଳ
ମନୁଷ୍ୟମାେନମହାତାପେରଦ େହେଲ,ଆଉେଯଉଁଈଶ୍ବ ର ରଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ
ଉପେର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ନାମର ନି ା କେଲ, ତାହା ୁ େଗୗରବ େଦବା
ନିମେ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ। 10ପ ମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର େସହି ପଶୁର
ସି ଂହାସନ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଅ କାରମୟ େହଲା, ଆଉ
େଲାକମାେନ େବଦନା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜି ା କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 11 ପୁଣି,
େସମାେନଆପଣା ଆପଣା େବଦନା ଓ କ୍ଷତ ସକାେଶ ଗର୍ ଈଶ୍ବ ର ର ନି ା କେଲ
ଆଉଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ରୁ ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ। 12ଷ ଦୂତ ଆପଣା
ପାତ୍ର ଫରାତ୍ ମହାନଦୀ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ ଅ◌ାଗମନକାରୀ
ରାଜାମାନ ନିମେ ପଥ ପ୍ର ୁତ େହବା ପାଇଁ ତାହାର ଜଳ ଶୁ େହାଇଗଲା।
13ତ େର ମୁଁ େଦଖିଲି, ସପର୍ ର ମୁଖରୁ , ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ
େବ ପରି ତିେନାଟି ଅପବିତ୍ର ଆ ା ବାହାରିେଲ; 14 ଏମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କାରୀ
ଭୂ ତା ା େହାଇ ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର ମହାଦିନର ଯୁ ନିମେ ସମ ଜଗତର
ରାଜାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ନିକଟକୁ ବାହାରିଯାଆି । 15 େଦଖ,
ଆେ େଚାର ପରି ଆସୁଅଛୁ; “େଯଜାଗ୍ର ତ ଥାଇଆପଣା ବ ରକ୍ଷା କେର, େସ
ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାହା କେଲ େସ ଉଲ େହାଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଓ େଲାେକ
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ତାହାର ଲ ା େଦଖିେବ ନାହିଁ।” 16 େସହି ଅପବିତ୍ର ଆ ାମାେନ ରାଜାମାନ ୁ
ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ହମ ଗିେ ାନ୍ ନାମକ ଏକ ାନେର ଏକତ୍ର କେଲ।

ସ ମ ପାତ୍ର
17 ସ ମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଆକାଶେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ମ ି ର ମଧ୍ୟରୁ

ସି ଂହାସନଠାରୁ ଏହି ଉ ର େହଲା, ସମା େହଲା। 18 େସେତେବେଳ ବିଦୁ୍ୟତ୍,
ବିଭି ର ଓ ବଜ୍ର ନୀ େହଲା, ପୁଣି, ମହା ଭୂ ମିକ େହଲା; ପୃଥିବୀେର
ମନୁଷ୍ୟ ସୃ େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପରି ଭୟ ର ଭୂ ମିକ ଆଉ େକେବ େହାଇ
ନ ଥିଲା। 19 େସଥିେର େସହି ମହାନଗରୀ ତିନି ଭାଗେର ବିଭ େହଲା ଓ
ଅଣଯିହୁ ଦୀମାନ ର ନଗରସମୂହ ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା; ଆଉ ମହାନଗରୀ ବାବିଲକୁ
ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୂ ପ ସୁରା ପାତ୍ର ରୁ ପାନ କରାଇବା ନିମେ ରଣେର
ଆଣିେଲ। 20 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀପ ଦୂରୀଭୂ ତ େହଲା ଓ ପବର୍ ତଗଣ ଆଉ
େଦଖାଗେଲ ନାହିଁ। 21ଆକାଶରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଉପେର ମହା ଶିଳାବୃି େହଲା,
ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ାୟ ଏକ ଏକ ମହଣ* ଓଜନର, ଆଉ ଶିଳାବୃି ର େକ୍ଲ ଶ ସକାଶୁ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଈଶ୍ବ ର ର ନି ା କେଲ, କାରଣ େସହି େକ୍ଲ ଶ ଅତି ଭୟ ର।

17
ମହା େବଶ୍ୟା ଏବଂ ପଶୁ

1 ତ େର ସ ପାତ୍ର ଧାରୀ ସ ଦୂତ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସି େମାେତ କହିେଲ,
ଏଠାକୁଆସ, େଯଉଁମହା େବଶ୍ୟା ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟେରଉପବି , 2ଯାହା ସହିତ
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି ଓ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାେନ ଯାହାର
ବ୍ୟଭିଚାରରୂ ପ ସୁରାେର ମ େହାଇଅଛି , ତାହାର ଦ ତୁ କୁ େଦଖାଇବି।
3 େସଥିେର େସ େମାେତ ପବିତ୍ର ଆ ାେର ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟକୁ େଘନିଯାଆେ ମୁଁ ଜେଣ
ୀେଲାକକୁ େଗାଟିଏ େଲାହିତବ ର୍ ପଶୁ ଉପେର ବସି ଥିବାର େଦଖିଲି; େସହି ପଶୁର
ସବର୍ ା ଈଶ୍ବ ରନି ାସୂଚକ ନାମେର ପରିପୂ ର୍ , ଆଉ ତାହାର ସ ମ କ ଓ ଦଶ
ଶୃ । 4 ୀେଲାକ ବାଇଗଣିଆ ଓ େଲାହିତବ ର୍ ବ ପରିହିତା, ପୁଣି, ସୁବ ର୍ ,
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣି ଓ ମୁ ାେର ଭୂ ଷିତା; ତାହାର ହ େର େଗାଟିଏ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର , ତାହା
ଘୃଣ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଓ ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାରରୂ ପ ଅଶୁଚି କମର୍ େର ପରିପୂ ର୍ ; 5 ତାହାର
କପାଳେର ଏହି ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁ ନାମ ଲିଖିତ ଥିଲା,

ମହାନଗରୀ ବାବିଲ,
େବଶ୍ୟାମାନ ର

ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟର ମାତା।
6 ମୁଁ େସହି ୀେଲାକକୁ ସାଧୁମାନ ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷୀମାନ ର ପାନେର ମ
େହବାର େଦଖିଲି। ତାହାକୁ େଦଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହଲି। 7 େସଥିେର ଦୂତ
େମାେତ କହିେଲ, କାହିଁକି ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହଲ? ମୁଁ ତୁ କୁ େସହି ୀେଲାକର ଓ
ତାହାର ବାହନ ସ ମ କ ଓ ଦଶ ଶୃ ବିଶି େଯଉଁ ପଶୁ, ତାହାର ନିଗୂଢ଼ତ
ବୁଝାଇେଦବି। 8 େସହି େଯଉଁ ପଶୁକୁ ତୁ େ େଦଖିଲ, ତାହା ଥିଲା, ଏେବ ନାହିଁ,
ପୁଣି, ତାହା ପାତାଳକୁ ରୁ ଉଠି ବିନାଶ ପାଇବ। େସଥିେର ପୃଥିବୀନିବାସୀ େଯେତ
େଲାକ ନାମ ଜଗତର ପ ନାବଧି ଜୀବନ ପୁ କେର ଲିଖିତ େହାଇ ନାହିଁ,
େସମାେନ େଯେତେବେଳ େସହି ପଶୁକୁ େଦଖିେବ େଯ ତାହା ଥିଲା, ଏେବ ନାହିଁ
ପେର ଆସି ବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆ ଯର୍ ୍ୟାନି୍ଵ ତ େହେବ। 9 ଏହି ଳେର

* 16:21 ଏକ ମହଣ ୪୦ େକ.ଜି
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ବୁ ି ବିଶି ମନ ଆବଶ୍ୟକ। େସହି ସ ମ କ ସ ପବର୍ ତକୁ ବୁଝାଏ, ଏହି ସ
ପବର୍ ତ ଉପେର ୀେଲାକ ଉପବି ା; 10 େସହି ସ ମ କ ମଧ୍ୟ ସ ରାଜା ୁ
ବୁଝାଏ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଜଣ ପତିତ େହାଇଅଛି , ଜେଣ ବ ର୍ ମାନ ଅଛି,
ଆଉ ଜେଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ନାହିଁ, େସ ଆସି େଲ ଅ କାଳ ମାତ୍ର ରହିବ।
11 ପୁଣି, େଯଉଁ ପଶୁ ଥିଲା ଆଉ ଏେବ ନାହିଁ, େସ ଅ ମ; ତଥାପି େସ େସହି
ସ ରାଜା ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଆଉ େସ ବିନାଶ ପାଇବ। 12 ଆହୁ ରି େଯଉଁ ଦଶ
ଶୃ େଦଖିଲ, ଏହିସବୁ ଦଶ ରାଜା ୁ ବୁଝାଏ; େସମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇ
ନାହାି , କି ୁ ପଶୁ ସ େର ଏକ ଘ ା ପଯର୍ ୍ୟ ରାଜାମାନ ପରି କ୍ଷମତା ପ୍ର ା
େହେବ। 13 େସମାେନ ଏକମନା, ଆଉ େସମାେନ େସହି ପଶୁକୁ ଆପଣାମାନ ର
ଶି ଓ କ୍ଷମତା େଦେବ। 14 େସମାେନ େମଷଶାବକ ସହିତ ଯୁ କରିେବ,
ଆଉ େମଷଶାବକ େସମାନ ୁ ଜୟ କରିେବ, କାରଣ େସ ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଓ
ରାଜାମାନ ର ରାଜା, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ଅଛି , େସହି ଆହୂ ତ,
ମେନାନୀତ ଓ ବି େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିେବ। 15 ଆଉ େସ େମାେତ
କହିେଲ, େଯଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟେର ତୁ େ େବଶ୍ୟାକୁ ଉପବି ା ଥିବାର େଦଖିଲ,
େସହି ଜଳରାଶି ବିଭି େଗା ୀ, ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ ୁ ବୁଝାଏ।
16 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦଶ ଶୃ େଦଖିଲ, େସହିସବୁ ଓ େସହି ପଶୁ, େବଶ୍ୟାକୁ ଘୃଣା
କରିେବଏବଂ ତାହାକୁ ଉି ନ ଓଉଲ କରିେବଆଉତାହାରମାଂସଭକ୍ଷଣକରିେବ
ଓ ତାହାକୁ ଅି େର ଦ କରିେବ; 17 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ସମ ବାକ୍ୟ େଯପଯର୍ ୍ୟ
ସଫଳ ନ ହୁ ଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ େଯପରି ତାହାର ଅଭିପ୍ର ାୟ ସି କରି ଓ
ଏକମନା େହାଇ ଆପଣାମାନ ରାଜ୍ୟ ପଶୁକୁ ଦାନ କରି , ଏଥିନିମେ ଈଶ୍ବ ର
େସମାନ ମନେର ସୂଚାଇ େଦେଲ। 18 ଆଉ େଯଉଁ ୀେଲାକକୁ େଦଖିଲ, େସ
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନ ଉପେର ରାଜ କରୁ ଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ।

18
ବାବିଲର ପତନ

1 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ଗର୍ ରୁ ଓ ାଇ ଆସି ବାର େଦଖିଲି; େସ
ମହାକ୍ଷମତାପ ,ତାହା ମହିମାେର ପୃଥିବୀଆେଲାକମୟେହାଇଗଲା। 2େସମହା
ଶ କରି ଉ ରେର କହିେଲ,
“ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ପତିତ, ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି,

ତାହା ଭୂ ତମାନ ବାସ ାନ ପୁଣି, ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ର
ଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ- ାନ େହାଇଅଛି।
3କାରଣ ଜାତିସମୂହ,

ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାର କାମରୂ ପ ସୁରା ପାନ କରିଅଛି ,
ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି
ଓ ପୃଥିବୀର ବଣିକମାେନ ତାହାର ବିଳାସି ତାେର ଧନୀ େହାଇଅଛି ।”

4ପେର ମୁଁ ଗର୍ ରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି,
“େହ ଆ ର େଲାକମାେନ,

ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁ ଅ
ଓ ତାହାର େକ୍ଲ ଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁ ଅ,
ଏଥିନିମେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ;

5କାରଣ ତାହାର ପାପରାଶି ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଉଠିଅଛି,
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ଆଉ ଈଶ୍ବ ର ତାହାର ଅଧମର୍ ସବୁ ରଣ କରିଅଛି ।
6 େସ େଯପରି କରିଅଛି, େସହିପରି ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ,

ତାହାର କମର୍ ାନୁସାେର ତାହାକୁ ି ଗୁଣ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ,
ଆଉ େସ େଯଉଁ ପାତ୍ର େର ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ର ତ କରିଅଛି,
େସଥିେର ତାହା ପାଇଁ ି ଗୁଣ ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ର ତ କର।

7 େସ େଯେତ ନିଜର େଗୗରବ କରିଅଛି ଓ ବିଳାସି ତାେର କାଳ କାଟିଅଛି,
ତାହାକୁ େସେତ ଯ ଣା ଓ େଶାକ ଦିଅ;

କାରଣ େସ ମେନ ମେନ କହୁ ଅଛି,
ମୁଁ ରାଣୀ େହାଇ ବସି ଅଛି,

ମୁଁ ବିଧବା ନୁେହଁ,
େମାେତ କଦାପି େଶାକ କରିବାକୁ େହବ ନାହିଁ।

8ଏନିମେ ଏକ ଦିନେର ହିଁ ତାହା ପ୍ର ତି ଏହି ସମ େକ୍ଲ ଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟ, େଶାକ
ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ଘଟିବ,

ଆଉ େସ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଅି େର ଦ େହବ,
େଯଣୁ ତାହାର ବିଚାରକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର ଶି ମାନ।”

9 ପୃଥିବୀର େଯ ସମ ରାଜା ତାହା ସ େର ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବିଳାସି ତାେର
କାଳ କାଟିଅଛି , େସମାେନ ତାହା ଅି ର ଧୂମ େଦଖି ତାହା ନିମେ କ୍ର ନ ଓ
ବିଳାପ କରିେବ; 10 େସମାେନ ତାହାର ଯ ଣାେର ଭୟ େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ
କହିେବ,
“ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ପରାକ୍ର ମୀ ନଗରୀ ବାବିଲ,

ତୁ ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ।
କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେର େତାହର ଦ ଉପି ତ େହଲା।”

11 “ଆଉ ପୃଥିବୀର ବଣିକମାେନ ତାହା ନିମେ କ୍ର ନ ଓ େଶାକ କରିେବ,
କାରଣ େକହି େସମାନ ବାଣିଜ୍ୟ-ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଉ କ୍ର ୟ କରିବ ନାହିଁ, 12 ଯଥା,
ସୁବ ର୍ , େରୗପ୍ୟ, ମଣି, ମୁ ା, ସୂ ବ , କୃ େଲାହିତ ବ ର୍ ର ବ , ପଟୁ ବ ,
େଲାହିତବ ର୍ ବ , ସମ ପ୍ର କାର ଚ ନକା , ହ ୀଦ ର ସବର୍ ପ୍ର କାର ବ ୁ, ଅତି
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ କାଠ, ପି ଳ, େଲୗହ ଓ ମମର୍ ର ପ୍ର ର* ନିମ ତ ସମ ପ୍ର କାର ବ ୁ,
13ଦାରୁ ଚିନି, ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଧୂପ, ସୁଗ ି େଲପ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ, କୁ ୁ ରୁ , ମଦ୍ୟ, ସୁଗ ି େତୖଳ,
ମଇଦା, ଗହମ, େଗାରୁ , େମଷ, ଅ , ରଥ, କ୍ର ୀତଦାସ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପ୍ର ାଣ।
14 େତାହର ପ୍ର ାଣର ଅଭିଳାଷରଫଳସବୁ େତାହଠାରୁ ଦୂର େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ସମ
ସୁ ାଦୁ ଓ ମେନାହର ବିଷୟ େତାହଠାରୁ ଅ ର କରାଯାଇ ବିନ େହାଇଅଛି,ଆଉ
େକେବ େହଁ େସ ସମ ର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 15ଏହି ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟର େଯଉଁ
ବଣିକମାେନ ତାହା ାରା ଧନୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଯ ଣାର ଭୟ
େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ କ୍ର ନ ଓ େଶାକ କରି କହିେବ,
16 ‘ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ।

ତାହା ସୂ ବ , ବାଇଗଣୀ ର ର,
ଓ େଲାହିତବ ର୍ ବ ପରିହିତା ଥିଲା,
ପୁଣି, ସୁବ ର୍ , ମଣି ଓ ମୁ ାେର ଭୂ ଷିତା ଥିଲା।

17କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେର େସହି ମହାସ ି ଂସ େହାଇଗଲା।’ ”

* 18:12 ମମର୍ ର ପ୍ର ର ବ ର୍ ମାନର ସମୟେର ମାବର୍ ଲ୍ ନାମେର ନାମିତ
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ଆଉପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାହାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଜଳପଥେରଗତାୟତକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
ପୁଣି, ନାବିକ ଓ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମେ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ, 18ତାହାର ଅି ର
ଧୂମ େଦଖି ଚି ାର କରି କହିେଲ, ଏହି ମହାନଗରୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଆଉ େକଉଁ ନଗରୀ?
19 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ କେର ଧୂଳି ପକାଇ କ୍ର ନ ଓ େଶାକ କରି ଚି ାର
ସହ କହିେଲ,
“ ‘ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ।

ତାହାର ସମୃି ାରା ସମ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀ ଜାହାଜର କ ର୍ ାମାେନ,
ଧନବାନ େହାଇଥିେଲ;

ଏେବ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟେର ତାହା ଂସ େହାଇଗଲା।
20 େହ ଗର୍ ,
େହ ସାଧୁବୃ , େହ େପ୍ର ରିତବଗର୍ ,
େହ ସମ ଭାବବାଦୀ,

ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ପତନେର ଆନ କର,
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ତୁ ମାନ ସକାେଶ ତାହାଠାରୁ ପ୍ର ତିେଶାଧ େନଇଅଛି ।’ ”

21ତ େରଜେଣବଳବାନ ଦୂତ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଚକିପଥରପରି େଗାଟିଏ ପଥର
ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପ କରି କହିେଲ,
“ଏହିପରି ମହାବଳେର,

ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ନିକି୍ଷ େହବ,
ଆଉ େକେବ େହଁ ତାହାର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ।

22ବୀଣାବାଦକ, ଗାୟକ, ବଂଶୀବାଦକ ଓ ତୂ ରୀବାଦକମାନ ର ଶ
େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ,
େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଶି କର େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ େଦଖାଯିବ
ନାହିଁ,

ଚକିପଥରର ଶ େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ,
23ପ୍ର ଦୀପର ଆେଲାକ,

େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ପ୍ର ଳିତ େହବ ନାହିଁ,
ପୁଣି, ବର କନ୍ୟା ଶ ,

େତାʼ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ;
କାରଣ େତାହର ବଣିକମାେନ ପୃଥିବୀେର ମହାନ ଥିେଲ,

ଆଉ େତାହର ମାୟାେର ଜାତିସମୂହ ଭ୍ର ା େହାଇଥିେଲ,
24 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନ ର, ସାଧୁମାନ ର ଓ ପୃଥିବୀେର ହତ େହାଇଥିବା

ସମ ର ର ତାହା ମଧ୍ୟେର େଦଖାଯାଇଥିଲା।”

19
ଗର୍ େର ଆନ

1 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଗର୍ େର ମହାଜନତାର ଶ ପରି େଗାଟିଏ ମହା ଶ ଏହା
କହିବାର ଶୁଣିଲି,
“ହାି ଲୂୟା;
ପରିତ୍ର ାଣ, େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମ ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ର,

2କାରଣ ତାହା ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ;
େଯଉଁ ମହା େବଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ାରା,

ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ର କରିଥିଲା,
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େସ ତାହାକୁ ଦ େଦଇ ଆପଣା ଦାସମାନ ର ପାତର ପରିେଶାଧ ତାହାଠାରୁ
େନଇଅଛି ।”

3 ପୁଣି, େସ ି ତୀୟ ଥର କହିେଲ,
“ହାି ଲୂୟା;
ତାହାର ଅି ର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉଠୁ ଥିବ।”

4େସଥିେର େସହିଚବିଶପ୍ର ାଚୀନଓଚାରି ପ୍ର ାଣୀଉବୁଡ଼ େହାଇସି ଂହାସନଉପବି
ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି କହିେଲ,
“ଆେମନ୍ ହାି ଲୂୟା।”

େମଷଶାବକ ବିବାହ େଭାଜ
5 େସେତେବେଳ ସି ଂହାସନଠାରୁ େଗାଟିଏ ଶ ନିଗର୍ ତ େହାଇ କହିଲା,

“େହ ଈଶ୍ବ ର ଦାସମାେନ,
େହ ତାହା ର ଭୟକାରୀ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ େଲାକମାେନ,

ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କର।”
6ଆଉ ମୁଁମହାଜନତାରଶ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଳକେ ାଳଓ େଘାର େମଘଗ ର୍ ନ

ଶ ପରି େଗାଟିଏ ଶ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି,
“ହାି ଲୂୟା,

କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର ରାଜ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି ।
7ଆସ, ଆେ ମାେନ ଆନ ଓ ଉ ାସ କରୁ ,

ଏବଂ ତାହା ୁ େଗୗରବ ପ୍ର ଦାନ କରୁ ,
କାରଣ େମଷଶାବକ ବିବାହର ସମୟ ଉପି ତ,

ଆଉ ତାହା କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସି ତ କରିଅଛି।
8ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରି ୃତ ସୂ ବ ପରିଧାନ କରିବା ନିମେ ଦିଆଗଲା;

େସହି ସୂ ବ ସାଧୁମାନ ର ଧାମ କ କମର୍ ।”
9 େସେତେବେଳ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େଲଖ, େଯଉଁମାେନ େମଷଶାବକ

ବିବାହେଭାଜକୁ ନିମି ତ, େସମାେନ ଧନ୍ୟ। ଆଉ େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏହିସବୁ
ଈଶ୍ବ ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ।”

10 ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବା ନିମେ ତାହା ପାଦ ତେଳ ଉବୁଡ଼
େହଲି। େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁ ର
ଓ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷୀ େଯ ତୁ ର ଭାଇମାେନ, େସମାନ ର ସହଦାସ; ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ
କର। ଯୀଶୁ ବିଷୟକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ସାର।”

େ ତ ଅ ଆେରାହୀ
11 ତ େର ମୁଁ ଗର୍ କୁ ଉନ୍ମୁ େଦଖିଲି, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ େ ତବ ର୍ ଅ ;

ତାହାର ଆେରାହୀ ନାମ ବି ଓ ସତ୍ୟ; ନ୍ୟାୟ ରୂ େପ ବିଚାର ଓ ଯୁ କରି ।
12ତାହା ଚକୁ୍ଷ ଅି ଶିଖା ସଦୃଶ,ତାହା ମ କେରଅେନକ ମୁକୁଟ,ଆଉତାହା ର
େଗାଟିଏ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, େସହି ନାମ ତାହା ବିନା ଅନ୍ୟ େକହି ଜାେଣ ନାହିଁ।
13େସର -ନିମି ତବ ପରିହିତ, ପୁଣି,ତାହା ରନାମଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ। 14 ଗର୍
େସୖନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରି ୃତ ସୂ ବ ପରିହିତ େହାଇ ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ ଅ ମାନ
ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ତାହା ପ ାତ୍ ଗମନ କେଲ। 15 ତାହା ମୁଖରୁ ତୀ
ଖ ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ,ତ ାରା େସ ଜାତିସମୂହକୁଆଘାତ କରିେବ; େସ େସମାନ ୁ େଲୗହ
ଦ େରଶାସନ କରିେବ,ଆଉ େସ ନିେଜ ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୂ ପ
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ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ ଚୂ ର୍ କରିେବ। 16 ତାହା ବ େର, ତାହା ଜଂଘଭାଗେର ଏହି ନାମ
ଲିଖିତ ଅଛି “ରାଜାମାନ ରାଜା ଓ ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ।”

17 ତ େର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଦ ାୟମାନ େହାଇଥିବାର
େଦଖିଲି; େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ିବା ସମ ପକ୍ଷୀ ୁ ଉ ରେର ଡାକି କହିେଲ, ଆସ,
ଈଶ୍ବ ର ମହାେଭାଜେର ଏକତ୍ର ହୁ ଅ, 18 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ରାଜାମାନ ର,
େସନାପତିମାନ ର, ପରାକ୍ର ମୀମାନ ର, ଅ ଓ ଅ ାେରାହୀମାନ ର, ାଧୀନ ଓ
ପରାଧୀନ, କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମ େଲାକ ର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 19 ପେର
ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନ ୁ ଓ େସମାନ ର େସୖନ୍ୟବାହିନୀକୁ େସହି
ଅ ାେରାହୀ ଓ ତାହା େସୖନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଯୁ କରିବା ନିମେ ଏକତ୍ର
େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି। 20 େସଥିେର େସହି ପଶୁ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଆଉ େଯଉଁ ଭ
ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରି ତ ାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ର ା
ପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାପୂଜକମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରିଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ
ତାହାର ସ େର ଧରାପଡ଼ିଲା; େସମାେନ ଉଭେୟ ଜୀବିତ ଅବ ାେର ଗ କ
ପ୍ର ଳିତ ହ୍ର ଦେର ନିକି୍ଷ େହେଲ। 21 ଅବଶି େଲାେକ େସହି ଅ ାେରାହୀ ମୁଖ
ନିଗର୍ ତ ଖ ାରା ହତ େହେଲ; େସଥିେର ସମ ପକ୍ଷୀ େସମାନ ରମାଂସ େଭାଜନ
କରି ପରିତୃ େହେଲ।

20
ସହସ୍ର ବଷର୍ ର ରାଜ

1 ପେର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତ ୁ ଗର୍ ରୁ ଓ ାଇ ଆସି ବାର େଦଖିଲି। ତାହା ହ େର
ପାତାଳକୁ ର ଚାବି ଓ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଜି ର ଥିଲା। 2 େସ େସହି ସପର୍ , େସହି
ପୁରାତନ ନାଗ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନକୁ ଧରି ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ବା ି ପକାଇେଲ, 3 ପୁଣି, ତାହାକୁ ପାତାଳକୁ େର ନିେକ୍ଷପ କରି େସଥିର ମୁଖ ବ
କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ମୁଦ୍ର ା େଦେଲ, େଯପରି େସହି ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ େଶଷ
ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ଜାତିସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ର ା କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଏହାପେର
ଅ କାଳ ନିମେ ତାହାକୁ ମୁ େହବାକୁ େହବ। 4 ପେର ମୁଁ ସି ଂହାସନସମୂହ
େଦଖିଲି; େସହିସବୁ ଉପେର େକେତକ ବ୍ୟି ଉପେବଶନ କେଲ, େସମାନ ୁ
ବିଚାରକରିବାରକ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା।ଆଉଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟଓଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ ନିମେ
େଯଉଁମାନ ର ମ କ େଛଦନ େହାଇଥିଲା, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସହି ପଶୁକୁ ବା
ତାହାର ପ୍ର ତିମାକୁ ପ୍ର ଣାମ କରି ନ ଥିେଲ ଓ ତାହାର ଚି ଆପଣା ଆପଣା କପାଳେର
ଓ ହ େର ଧାରଣ କରି ନ ଥିେଲ, େସମାନ ଆ ାମାନ ୁ େଦଖିଲି; େସମାେନ
ଜୀବିତ େହାଇ ଖ୍ର ୀ ସହିତ ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ରାଜ କେଲ। 5ଅବଶି
ମୃତ େଲାକମାେନ େସହି ସହସ୍ର ବଷର୍ େଶଷ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ େହେଲ
ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ର ଥମ ପୁନରୁ ାନ। 6 େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ଥମ ପୁନରୁ ାନର ଅଂଶୀ
ହୁ ଅି , େସମାେନ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ; େସମାନ ଉପେର ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟର େକୗଣସି
ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଂ େସମାେନ ଈଶ୍ବ ର ଓ ଖ୍ର ୀ ଯାଜକ େହାଇ ଏକ ହଜାର
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ସହିତ ରାଜ କରିେବ।

ଶୟତାନର ଅି ମ ପରାଜୟ
7 େସହି ଏକ ହଜାର ବଷର୍ େଶଷ ହୁ ଅେ ଶୟତାନ କାରାଗାରରୁ ମୁ େହବ;

8 େସଥିେର େସ ପୃଥିବୀର ଚାରି େକାଣେର ଥିବା ଜାତିସମୂହକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ସମୁଦ୍ର ର
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ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ େଯ େଗାଗ୍ ଓ ମାଗଗ୍, େସମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରି ଯୁ ନିମେ
ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ। 9 େସମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଶ ାନେର ବି ାରିତ
େହାଇ ସାଧୁମାନ ଶିବିର ଓ ପି୍ର ୟତମା ନଗରୀକୁ େବ ନ କେଲ। େସେତେବେଳ
ଗର୍ ରୁ ଅି ପଡ଼ି େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା। 10 େଯଉଁ ଶୟତାନ େସମାନ ୁ ଭ୍ର ା
କରିଥିଲା,ତାହାକୁ ଅି ଓ ଗ କମୟହ୍ର ଦେର ନିେକ୍ଷପକରାଗଲା, େସଠାେର େସହି
ପଶୁ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ; ପୁଣି, େସମାେନ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଯ ଣା େଭାଗ କରିେବ।

େଶଷ ବିଚାର
11ତ େର ମୁଁ େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୁଭ୍ର ବ ର୍ ସି ଂହାସନ ଓ େସଠାେର ବସି ଥିବା ଜେଣ

ବ୍ୟି ୁ ଦଶର୍ ନ କଲି; ତାହା ସ ୁଖରୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମ ଳ ପଳାୟନ କଲା,
େସମାନ ନିମେ ଆଉ ାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 12 ପୁଣି, ମୁଁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମ
ମୃତ େଲାକ ୁ ସି ଂହାସନର ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି,ଆଉ ପୁ କସବୁ
ଫିଟାଗଲା; ପେର ଜୀବନ ପୁ କ ନାମକ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁ କ ଫିଟାଗଲା; େସହି
ପୁ କମାନ େର ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ର ମାେଣ ମୃତମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର
ବିଚାରିତ େହେଲ। 13ସମୁଦ୍ର ଆପଣାରମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ମୃତମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କଲା,ଆଉ
ମୃତୁ ୍ୟ ଓପାତାଳ େସମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ମୃତମାନ ୁ ସମପର୍ ଣକେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେଲ। 14 ତ େର ମୃତୁ ୍ୟ ଓ
ପାତାଳକୁ ଅି ମୟ ହ୍ର ଦେର ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତୁ ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଅି ମୟ ହ୍ର ଦ, ି ତୀୟ
ମୃତୁ ୍ୟ। 15 ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖା େହାଇଥିବାର େଦଖା ନ ଗଲା,
ତାହାକୁ ଅି ମୟ ହ୍ର ଦେର ପକାଗଲା।

21
ନୂତନ ଗର୍ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ

1ପେର “ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ” େଦଖିଲି, କାରଣ ପ୍ର ଥମ
ଆକାଶମ ଳ ଓ ପ୍ର ଥମ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନ ଥିଲା।
2 ପୁଣି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ ନୂତନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସହରକୁ ବର ନିମେ
ସି ତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶପ୍ର ୁତ େହାଇ ଗର୍ ରୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ ଅବତରଣକରିବାର
େଦଖିଲି। 3ଆଉ ମୁଁ ସି ଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ମହା ଶ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି,
େଦଖ,ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେରଈଶ୍ବ ର ବାସ ାନଅଛି, େସେସମାନ ସହିତବାସ
କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା େଲାକ େହେବ, 4 ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ନିେଜ େସମାନ
ସ େର ରହିେବ ଓ େସମାନ ଚକୁ୍ଷରୁ େଲାତକ େପାଛିେଦେବ; ମୃତୁ ୍ୟ ଆଉ ଘଟିବ
ନାହିଁ; େଶାକ କି କ୍ର ନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ ପୂବର୍ ବିଷୟସବୁ
େଲାପ ପାଇଅଛି। 5ପେରସି ଂହାସନଉପବି ବ୍ୟି କହିେଲ, େଦଖ,ଆେ ସମ
ବିଷୟ ନୂତନ କରୁ ଅଛୁ। ଆଉ େସ କହିେଲ, େଲଖ, କାରଣ ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ
ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ। 6େସ େମାେତଆହୁ ରି କହିେଲ, ସମ ସମା େହାଇଅଛି।
ଆେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ଆର ଓ େଶଷ। େଯ ତୃ ଷା ର୍ , ତାହାକୁ ଆେ
ଜୀବନରୂ ପ ନିଝର୍ ରରୁ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ପାନ କରିବାକୁ େଦବୁ। 7 େଯ ଜୟ କେର, େସ
ଏହି ସମ ର ଅଧିକାରୀ େହବ; ଆେ ତାହାର ଈଶ୍ବ ର େହବୁ, ପୁଣି, େସ ଆ ର
ପୁତ୍ର େହବ। 8 କି ୁ େଯଉଁମାେନ ଭୀରୁ , ଅବି ାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ-କଳି ତ, ନରଘାତକ,
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ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ର ତିମାପୂଜକ, େସମାେନ ଓ ସମ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅି ଓ
ଗ କ ପ୍ର ଳିତ ହ୍ର ଦେର ଅଂଶ ପାଇେବ; ଏହା ହିଁ ି ତୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ।

ନୂତନ ଯିରୂ ଶାଲମ
9ତ େର େଯଉଁ ସ ଦୂତ େଶଷ ସ େକ୍ଲ ଶେର ପରିପୂ ର୍ ସ ପାତ୍ର ଧରିଥିେଲ,

େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସି େମାେତ କହିେଲ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁ କୁ େସହି
କନ୍ୟା, ଅଥର୍ ାତ୍ େମଷଶାବକ ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େଦଖାଇବି। 10 େସଥିେର େସ େମାେତ
ଆ ାେର େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଓ ଉ ପବର୍ ତକୁ େଘନିଯାଇ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସହରକୁ େଦଖାଇେଲ, ତାହା ଗର୍ ରୁ ଈଶ୍ବ ର ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁ ଥିଲା ଏବଂ
ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ବିଶି ଥିଲା; 11 ତାହାର େଜ୍ୟାତିଃ ଅତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣି ସଦୃଶ,

ସୂଯର୍ ୍ୟକା ପରି। 12 ତାହାର େଗାଟିଏ ବୃହତ୍ ଓ ଉ ପ୍ର ାଚୀର ଅଛି, େସଥିର
ାଦଶ ାର, େସହି ାରେର ାଦଶ ଦୂତ ଓ ାରସମୂହର ଉପେର ଇସ୍ର ାଏଲ

ସ ାନମାନ ର ାଦଶବଂଶରନାମ ଲିଖିତଅଛି। 13 ପୂବର୍ େର ତିନି ାର,ଉ ରେର
ତିନି ାର, ଦକି୍ଷଣେର ତିନି ାର ଓ ପି ମେର ତିନି ାର। 14 େସହି ନଗରୀର
ପ୍ର ାଚୀରର ାଦଶ ଭି ି ମୂଳ ଥିଲା, େସହିସବୁ ଉପେର େମଷଶାବକ ାଦଶ
େପ୍ର ରିତ ାଦଶ ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି। 15 େଯ େମା ସହିତ କଥା କହୁ ଥିେଲ, ତାହା
ହ େର ନଗରୀ, ତାହାର ାରସମୂହ ଓ ପ୍ର ାଚୀର ମାପ କରିବା ନିମେ େଗାଟିଏ
ସୁବ ର୍ ପରିମାପକ ନଳ ଥିଲା। 16 ନଗରୀଟି ଚାରିେକାଣିଆ, ତାହାର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଓ
ପ୍ର ସମାନ; େସ େସହି ନଳେର ନଗରୀକୁ ମାପେ ବାର ହଜାର ତୀର େହଲା;
େସଥିର େଦୖଘର୍ ୍ୟ, ପ୍ର ଓ ଉ ତା। 17 ପେର େସ େସଥିର ପ୍ର ାଚୀର ମାପେ ତାହା
ମନୁଷ୍ୟର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ େଚୗରାଳିଶ ହାତ େହଲା, ଦୂତ ହିଁ
ଏହି ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ମାପୁଥିେଲ। 18 େସହି ପ୍ର ାଚୀର ସୂଯର୍ ୍ୟକା ମଣି ନିମ ତ,
ପୁଣି, ନଗରୀଟି ନିମର୍ ଳ କାଚ ପରି ଶୁ ସୁବ ର୍ ନିମ ତ। 19 ନଗରୀର ପ୍ର ାଚୀରର
ଭି ି ମୂଳ ସମ ପ୍ର କାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମଣିେର ଭୂ ଷିତ। ପ୍ର ଥମ ଭି ି ମୂଳ ହୀରକର,
ି ତୀୟ ନୀଳକା ମଣିର, ତୃ ତୀୟ େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟ ମଣିର, ଚତୁ ଥର୍ ମରକତ ମଣିର,
20 ପ ମ ପୁଲକ ମଣିର, ଷ ମାଣିକ୍ୟ ମଣିର, ସ ମ ପୁ ରାଗ ମଣିର, ଅ ମ
ଫିେରାଜ୍ ମଣିର, ନବମ େଗାେମଦକ ମଣିର, ଦଶମ ଲଶୁନୀୟ ମଣିର, ଏକାଦଶ
ଇ ନୀଳ ମଣିର ଓ ାଦଶ ସୁଗ ମଣିର। 21 ାଦଶ ାର ାଦଶ ମୁ ା,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ାର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମୁ ାେର ନିମ ତ;ଆଉନଗରୀର ପଥ କାଚ
ସଦୃଶ ଶୁ ସୁବ ର୍ ନିମ ତ। 22 ମୁଁ େସହି ନଗରୀେର େକୗଣସି ମ ି ର େଦଖିଲି
ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସବର୍ ଶି ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓ େମଷଶାବକ େସଥିର ମ ି ର ରୂ ପ
ଅଟି । 23ଆେଲାକ ନିମେ େସହି ନଗରୀର ସୂଯର୍ ୍ୟ କି ଚ ର ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ,
କାରଣ ଈଶ୍ବ ର େଗୗରବ ତାହାକୁ ଆେଲାକିତ କେର ଓ େମଷଶାବକ େସଥିର
ପ୍ର ଦୀପ ରୂ ପ। 24 େସଥିର ଆେଲାକେର ଜାତିସମୂହ ଗମନାଗମନ କରିେବ,
ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଐ ଯର୍ ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିେବ।
25 େସଥିର ାରସମୂହ ଦିନେବେଳ କଦାପି ରୁ େହବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ାନେର ରାତି୍ର େହବ ନାହିଁ। 26 େଲାେକ ଜାତିସମୂହର ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଓ ମହିମା ତାହା
ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିେବ। 27େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ କିଅବା ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ
େକହି େସଥିେର କଦାପି ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ; େକବଳ େଯଉଁମାନ ନାମ
େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି, େସମାେନ ପ୍ର େବଶ କରିେବ।
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22
ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନଦୀ

1ପେର ଦୂତ େମାେତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର େଗାଟିଏ ନଦୀ େଦଖାଇେଲ, ତାହା
ଟିକ ସଦୃଶ ଉ ଳ, ପୁଣି, ଈଶ୍ବ ର ଓ େମଷଶାବକ ସି ଂହାସନରୁ ନିଗର୍ ତ େହାଇ

ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ େଦଇ ପ୍ର ବାହିତ େହଉଅଛି। 2 େସହି ନଦୀର ଉଭୟ ପା ର୍ େର
ାଦଶ ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ଅଛି, େସଥିେର ପ୍ର ତିମାସେର ଫଳ ଫେଳ,

ପୁଣି, େସହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତିସମୂହର ଆେରାଗ୍ୟକାରକ। 3 େକୗଣସି ଅଭିଶ
ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ବ ର ଓ େମଷଶାବକ ସି ଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟେର
ରହିବ,ଆଉତାହା ଦାସମାେନତାହା ରଉପାସନା କରିେବ। 4େସମାେନତାହା
ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କରିେବ ଓ ତାହା ନାମ େସମାନ କପାଳେର ଲିଖିତ ରହିବ। 5ରାତି୍ର
ଆଉ େହବ ନାହିଁ, େସମାନ ର ପ୍ର ଦୀପ କି ସୂଯର୍ ୍ୟର ଆେଲାକର ପ୍ର େୟାଜନ େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ଈଶ୍ବ ର େସମାନ ଉପେର ଆେଲାକ ରୂ ପ େହେବ, ପୁଣି,
େସମାେନ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜ କରିେବ।

ଯୀଶୁ ର ପୁନରାଗମନ
6 ପେର େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ ବି ାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ;

ଯାହା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ େଦଖାଇବା ନିମେ ପ୍ର ଭୁ ,
ଭାବବାଦୀମାନ ଆ ାସମୂହର ଈଶ୍ବ ର, ଆପଣା ଦୂତ ୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ।

7 “େଦଖ, ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; େଯ ଏହି ପୁ କର ଭାବବାଣୀସବୁ
ପାଳନ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।” 8 ମୁଁ େଯାହନ ୟଂ ଏହି ସମ ଶ୍ର ବଣ ଓ
ଦଶର୍ ନ କରିବା ପେର, େଯଉଁ ଦୂତ େମାେତ ଏହି ସମ ଦଶର୍ ନ କରାଇେଲ,
ମୁଁ ତାହା ପାଦ ତେଳ ପ୍ର ଣାମ କରିବା ନିମେ ଉବୁଡ଼ େହଲି। 9 କି ୁ େସ
େମାେତ କହିେଲ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ର, ତୁ ର
ଭ୍ର ାତୃ ବୃ ଭାବବାଦୀମାନ ର ଓ ଏହି ପୁ କର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀମାନ ର
ସହଦାସ; ଈଶ୍ବ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କର। 10 ଆଉ େସ େମାେତ କହିେଲ, ତୁ େ ଏହି
ପୁ କର ଭାବବାଣୀସବୁ ମୁଦ୍ର ା ି ତ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସି କଟ। 11 େଯ
ଅଧମର୍ ାଚାରୀ, େସ ଆହୁ ରି ଅଧମର୍ ାଚରଣ କରୁ ; େଯ ଅଶୁଚି, େସ ଆହୁ ରି ଅଶୁଚି େହଉ;
ପୁଣି, େଯ ଧାମ କ, େସ ଆହୁ ରି ଧମର୍ ାଚରଣ କରୁ ; େଯ ପବିତ୍ର େସ ଆହୁ ରି ପବିତ୍ର
େହଉ।

12 “େଦଖ, ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
କମର୍ ାନୁସାେର ଫଳ େଦବାକୁ ଆ ର ପୁର ାର ଆ ସ େର ଅଛି।
13ଆେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା,ପ୍ର ଥମଓ େଶଷ,ଆଦିଓଅ । 14ଜୀବନ
ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ େହବା ନିମେ ଓ ାର େଦଇ ନଗରୀେର ପ୍ର େବଶ
କରିବା ନିମେ େଯଉଁମାେନଆପଣାଆପଣା ବ େଧୗତକରି , େସମାେନ
ଧନ୍ୟ। 15 କୁକୁରମାେନ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପ୍ର ତିମାପୂଜକ
ପୁଣି, ମିଥ୍ୟାପି୍ର ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାେନ ବାହାେର ରହିେବ। 16ଆେ ଯୀଶୁ,
ମ ଳୀମାନ ନିମେ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଏହି ସମ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା
ପାଇଁ ଆ ର ଦୂତକୁ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛୁ। ଆେ ଦାଉଦ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ,
େସହି ଉ ଳ ପ୍ର ଭାତୀ ତାରା।” 17 ଆ ା ଓ କନ୍ୟା କହି , ଆସ। ପୁଣି, େଯ
ଶୁେଣ, େସ କହୁ ,ଆସ। େଯ ତୃ ଷା ର୍ , େସଆସୁ; େଯଇ ା କେର, େସ ବିନାମୂଲ୍ୟେର
ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ ।
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ଉପସଂହାର
18 େଯଉଁମାେନ ଏହି ପୁ କର ଭାବବାଣୀସବୁ ଶ୍ର ବଣ କରି , େସମାନ ର

ପ୍ର େତ୍ୟକଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇକହୁ ଅଛି, େକହିଯଦି ଏହିସବୁ ସ େର କିଛି େଯାଗ
କେର, େତେବ ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ େକ୍ଲ ଶଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ବ ର ତାହା ପ୍ର ତି ଘଟାଇେବ;
19 ପୁଣି, େକହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁ କର େକୗଣସି ବାକ୍ୟ େଲାପକେର, େତେବ
ଈଶ୍ବ ର ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀେର ତାହାର ଅଂଶ
େଲାପ କରିେବ। 20 େଯ ଏହି ସମ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି , େସ କହି ,
“ସତ୍ୟ, ଆେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ।” ଆେମନ୍ , େହ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସ ୁ। 21 ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ସମ ସହବ ର୍ ୀ େହଉ। ଆେମନ୍ ।
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