
ଦଶଲ େରଏକ

 ଧନ ବାଦ, ଭାଇ। ଧନ ବାଦ, ଭାଇ ଶାକାରିଆ ।

ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ, ବ ଗଣ। ଆଜି ସକାେଳ ପୁଣି ଥେର ଲ  ଆେ ଲ  େର, ଏହି
ମହାନ ସ ିଳନୀ ପୂବର ଏବଂ ଏେ ସୀ େହାେଟଲେର େହବାକ ଥିବା ଆସ ା ସ ାହର
େସହି ସଭା ପୂବର, ଏଠାେର ରହିବା ନି ିତେର ଭଲ ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ ସମ େସଠାେର
େଦଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରଛି। ଏବଂ ଆେମ ସମେ ଆମର ଭ ଯୀଶୁ ସା ାତ କରିବା
ପାଇଁ, ତାହା େସଠାେର େଦଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶାର ତେଳ ଅଛ। େସ ତି ା
କରିଥିେଲ େଯ େସ, “େଯଉଁଠାେର ଦଇ କି ା ତିନି ଜଣ ଏକ େହେବ,” େସ େସଠାେର
ରହିେବ।
2 ଏବଂ ମଁୁ ସୁନି ିତ େଯ ଆଜି ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହି େ ାଳୟେର
ପାହାଚ ଚଢି ଉପରକ ଆସୁଥିଲି ମଁୁ ତାହା ସା ାତ କରିଥିଲି, େଯେତେବେଳକି ସମ
େଲାକମାେନ ବହତ ଆଶା ସହିତ, ଜଳପାନ ଏବଂ କଥା କହିବାକ ଅେପ ା କରିଥିେଲ।
ଏବଂ ଆପଣମାନ ସହିତ, ଓ େରଡିଓ େ ାତାବଗ ସହିତ ଏଠାେର ଏକ ିତ େହବା
ଭଲ ଅେଟ। ଏଠାେର ବହତ ଜଣ ଅଛ ି, େସମାେନ…େମାେତ ପରବ ୀ ମହଲାକ
ଓ ାଇବାକ ପଡିଥିଲା, ଓ କିଛି େଲାକମାନ ସହ କଥା େହବାକ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ ଅେନକ
ଅନେରାଧମାନ, ହଦଘାତ ଓ େସମାନ ଶରୀରର ବିଭି ଅସୁ ତାଗୁଡିକ େଦଖିଲି, ଆଉ
ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଏଠାେର େରାଗୀ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତମାନ ନିମେ ାଥନା କରିବା
ପାଇଁ ଅଛ।
3 ଠି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପାହାଚର ଶୀଷେର ପହ ିଲି…ମଁୁ ବ ମାନ ବ ଭ େଲାକ
େଦଖୁଛି। େସ େମା ପାଖକ ଆସିେଲ, ଓ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଅେନକ ବଷ ପୂେବ…”
େସ କହିେଲ େଯ ତା ର ଅତ ଧିକ ଖରାପ ହଦଘାତ େହାଇଥିଲା ଏପରିକି େସ…
େସମାେନ ଭାବିେଲ େଯ େସ ମରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ାଥନା କରିଥିଲି,
ଆଉ ପରେମଶର କପା ତା ସୁ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାେର େସ ଆଜି ସକାେଳ ଅଛ ି,

ାୟଃ ଅଶି ବଷ ବୟସେର, େକବଳ ଆନଦ କରଛ ି। େତଣୁ ତାହା ଆମକ ନତନ ଭରସାକ
ହଣ କରିବା ନିମେ ବ ାଇ ଥାଏ।

4 ଏବଂ ବ ମାନ ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର େରଡିଓ ସାରଣେର ଥିବା, ପୁଣି ତାହା ସହିତ
ଏଠାେର ଥିବା େଲାକମାନ ର ାଥନାଗୁଡିକ ଅନେରାଧ କେର। ମଁୁ ଏହି ସଭା ଛାଡିଯିବା
ପେର, ମଁୁ ୟୁେରାପ, ଆ ିକା ଏବଂ ଆଖପାଖେର, ସଭାଗୁଡ଼ିକେର ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଏହା
ଏକ ଦଶନ ଦାରା ଯିବାର େହଉଅଛି, େତଣୁ ମଁୁ ନି ିତ ଅେଟ େଯ, ଏହା େସଠାେର ଏକ
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ମହାନ ସଭା େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଅେନକ ବଷ େହଲା ଅନଭବ କରିଛି େଯ
ଭ ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ ମଁୁ େଫରି ଆେସ। େସ େମାେତ େଦଇଥିବା ଏହି ଅ ବିନ , ନ

େସବାକାଯ ଟି, ମଁୁ ଭାବନାହିଁ େଯ େସ ଏଯାଏଁ େସଠାେର ତାହା ସହିତ, ସମା େହାଇଛ ି।
ମେନେହଉଛି େଯ େକୗଣସି ାନେର ଏପରି ଏକ ାଣ ରହି ଥାଇପାେର ଯାହାକ ମଁୁ
ସୁସମାଚାର ଜାଲେର ଧରିପାରିବି, ଏପରି ଏକ ଜାଲ ଯାହାକ େସ େମାେତ େଲାକମାନ
ଧରିବା ପାଇଁ େଦଇଛ ି, ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାର ମାଧ ମେର, େରାଗୀମାନ
ପାଇଁ ାଥନା କରିବା ମାଧ ମେର। ଏବଂ ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଆପଣମାନ ର

ାଥନାଗୁଡିକ ଅନେରାଧ କେର, ଉଭୟ ଏଠାେର ଥିବା ଆପଣ େଲାକମାେନ ଓ େସମାେନ,
େଯଉଁମାେନକି େରଡିଓ େ ାତାବଗେର ଅଛ ି।

5 େମା ପାଖେର ଠି ଏକ ମୂଳପାଠକ େନଇ ଚାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି
ମଁୁ କିଛି ମିନି ପେର ଆଶା କରଛି ଏଠାେର େସହି—ଏଠାେର େସହି…ଏହି େ ାଳୟେର,
ମା ଆପଣମାନ ସହିତ—ସହିତ େକବଳ ପରିଚିତ େହବା ନିମେ , କିଛି ଣ କଥା
କହିବି। ଏବଂ ଭି ା େର ଥିବା େଲାକମାନ ପାଇଁ, େସଠାେର ଥିବା େଲାକମାନ
ପାଇଁ ମଁୁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଛି, ତର , ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ ଏଠାେର କରିବାକ
ଯାଉଛି। ଏବଂ ମଁୁ ନି ିତେର ଏହି ସମ ଉ ମ ନତନ ବ ମାନ ସା ାତ କରି ଆନ ିତ
ଯାହା ମଁୁ ପୂବର େକେବ ସା ାତ କରି ନ ଥିଲି, ଆଜି ସକାେଳ ହିଁ େସମାନ ସହିତ
େଯାଗାେଯାଗ କରିଅଛି।

6 ଆମର ଅନ ାନେର େସବାଗୁଡିକେର ବହତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ େହାଇଛି।
ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ ବାହାରକ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଏେତ ବ ଅେଟ। ଆେମ େକବଳ
େଜଫସ  ୱିେଲ, ଇ ିୟାନା ଏବଂ ଟୁ ସା , ଆରିେଜାନା ମଧ େର ରା ାକ ଗରମ ରଖିବାକ
େଚ ା କରଛ, େଯଉଁଠାକକି ଆେମ କିଛି ବଷ ପୂେବ, ଭ ର ଏକ ଦଶନ ଦାରା ାନା ରିତ
େହାଇଥିଲ, ଯାହାକି ଆମକ େସଠାକ ପଠାଇଥିେଲ…ଏହା ନ ଜାଣି େଯ ମଁୁ େକଉଁଆଡ଼କ
ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଏଠାେର, କିଫଟ  ଠାେର, ଏବଂ ଫିନି
ସଭାଠାେର, ମଁୁ ଯିବା ପୂବର ଆପଣମାନ ସହିତ ଆସିଥିବା େସହି ଦଶନ ବିଷୟେର, ଅ
ଟିକିଏ କଥା େହାଇଥିଲି। ମଁୁ ଏକ ପୁ େର ସାେତାଟି ସଗ ଦତ େଦଖିଥିଲି।

7 ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ, େରଡିଓ େ ାତାବଗ ପାଇଁ, େବାଧହଏ ଆପଣ ମଧ ର ଅେନେକ
ପୂ ସୁସମାଚାର ବିଶାସୀ ନହଁ ି, ଆଉ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକିଏ ରହସ ମୟ ପରି
ମେନହଏ। ଯାହାକି, ତାହା େମା ପାଇଁ ମଧ େହବ, କି େସଠାେର…େଯେକୗଣସି େଲାକ
ଯିଏକି କିଛି ବଝାଇପାେର, ଆପଣ ତାହାକ ଆଉ ଅଧିକ ବିଶାସ ଦାରା ହଣ କରିବାକ
ପେଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ତ େସହି ବିଷୟମାନ ଅେଟ ଯାହାକ ଆେମ ବ ାଖ ା କରିପାରିବା ନାହିଁ,
ଯାହାକ ଆମକ ବିଶାସ ଦାରା ହଣ କରିବାକ ପଡିବ। ଆେମ ପରେମଶର ବଝାଇ
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ପାରିବା ନାହିଁ। େକୗଣସି େଲାକ ପରେମଶର ବଝାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ। େସ ସାବେଭୗମ
ଅଟ ି, ଏବଂ େସ ମହାନ ଓ ପରା ମୀ ଅଟ ି। ଆେମ େକବଳ—ଆେମ େକବଳ ଏହାକ

ହଣ କରିଥାଉ କାରଣ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ େସଠାେର ଅଛ ି। ଏବଂ ତାହାପେର
ଆମର ବିଶାସ ଦାରା, ଏହାକ ହଣ କରିବାେର, େସ ଆମ ନିକଟକ େସହି ତ ରକ,
ପବି ଆ ା ବା ି କ େଫରାଇ ଆଣ ି।
8 ଯାହାକି, ମଁୁ େକବଳ ଅ କିଛି ମୁହ େର, ଏଠାେର ଆପଣ ନିକଟେର, ତାହା
ବିଷୟେର କହିବାକ ଯାଉଛି, “ପରେମଶର ” ଉପାୟ, କି ା, “ଉପାସନାର ାନ।”
ଏବଂ େସହି ଏକମା ାନ େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ତାହା ଉପାସନା କରିପାର ି, େସହି
ଏକମା ାନ େଯଉଁଠାେର େସ ଆପଣ େକେବ ସା ାତ କରିେବ, ଯାହା େସଠାେର
ଅଛି…େସସମ ବିଷୟେର େସଠାେର େଗାଟିଏ ମ ଳୀ, େଗାଟିଏ ାନ, େଗାଟିଏ ସମୟ,
େଗାଟିଏ େଲାକ ଅଛ ି, େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ସା ାତ କର ି। ଏବଂ ମଁୁ ଆଶା କେର
େଯ ଭ ଏଠାେର ଏହି ବା ାକ ଆପଣମାନ ହଦୟେର ଆଶୀବାଦ କରିେବ।
9 େତେବ, ଟୁ ସା  କ ଆସିବା, ଏହା ଆ ଯ ଜନକ ଥିଲା, ଭ ନାମେର େସହି
ଦଶନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନ ସହିତେର କଥାବା ା େହବା ବିଚି ଥିଲା। େସମାନ ମଧ ର
େକେବବି େଗାଟିଏ େହେଲ େହାଇନାହିଁ େଯେତଦର ମଁୁ ରଣ କରିପାେର, ଅନ କାହାରିକ
ପଚାରିବି ଯଦି େସମାେନ େକୗଣସି ସମୟେର ରଣ କରିପାର ି, େଯ େସ େକେବ ଏପରି
କିଛି କହିଥେଲ କି ଯାହାକି ସତ ନ ଥିଲା। ଏହା ସବଦା ଠି େସହିପରି ହିଁ ଘଟିଥାଏ େଯପରିକି
ତାହା େହବ େବାଲି େସ କହିଥା ି।
10 ଏବଂ ଶା ଅନଯାୟୀ, ଏହି େଶଷ ଦିନେର, େସ ଏହିପରି େସବାକାଯ େର, ଆମ
ପାଖକ େଫରିବାକ ଅଛି। ତାହା ଆ ା ବା ି ପେର, ଏବଂ ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା
ପେର, ଓ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ପେର, ଆଉ ଏହିପରି ଭତି, ବିଷୟଗୁଡିକ ପେର େହବ।
ଏହା ତ େପ ିକ ା ବା ାର ମ କ ଆ ାଦାନ ଅେଟ ଯାହା ବିଷୟେର ଆଜି ଆେମ
କହଅଛ। ୀ ଏହି େସବାକାଯ ଟି ନିେଜ ତାହା ର େଲାକମାନ ମଧ େର ନକଲ
କରାଯାଉଛି, ଠି େସହି ସମାନ କାଯ ଗୁଡିକ ସହ ଯାହା େସ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସମୟେର
କରିଥିେଲ; ତାହା ଶରୀରେର, େସହି କନ ାେର, ଯାହାକି ତାହା ର ଅଂଶ ଅେଟ, େସହି
ସମାନ କାଯ କରଅଛି, େଯପରିକି ବିବାହ ସମାେରାହ ପୂବର ସାମୀ ଏବଂ ୀ, କି ା ରାଜା
ଏବଂ ରାଣୀ ରହିଥାଆ ି।
11 ଏହି ସ ାହେର, ଯଦି ଭ ର ଇ ା ହଏ, ମଁୁ ଏଠାେର ଆମର ଅଭିଯାନେର, ତାହା
ବିଷୟେର କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ, ଏେ ସୀ େହାେଟଲ ଠାେର—ଠାେର, ଏବଂ ତାହା କରିବା
ଦାରା େମାର ବିନ ଉପାୟେର ଏକ କାର ପରିଚିତ େହବାକ ଚାେହଁ। େସହି—େସହି
ସମୟ ଏବଂ କାଳ େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ, ଯଦି ଜେଣ ବ ି ତାହା ଜାେଣ
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ନାହିଁ େଯ େକଉଁ ମାଗେର ଯିବାକ ଅଛି, କଅଣ କରିବାକ ଅଛି କି ା କିପରି ଘୂରିବାକ ଅଛି,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ—ଆପଣ ଆଉ ବିଶାସ ଦାରା ଗମନାଗମନା କର ନାହଁା ି; ଆପଣ
େକବଳ ଅନମାନ କରଛ ି, ଆପଣ େକୗଣସି ା ଧାରଣା କରଛ ି। ଏବଂ ା ଧାରଣା
କରିବା େହଉଛି—େହଉଛି “େକୗଣସି ାଧିକାର ବିନା ଅ ସର େହବା।” େତଣୁ ଯଦି ଆମ
ପାଖେର ତାହା ଜାଣିବା େହତ ବା ବ ାଧିକାର ନାହିଁ େଯ ପରେମଶର କଅଣ କହିଛ ି
େଯ ଏହି ଘଟିକାେର କଅଣ ଘଟିତ େହବ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ କିପରି ଭାବେର
ଏହି ଘଟିକାକ େକେବ ସ ୁଖିନ େହବାକ ଯାଉଅଛ? ଏବଂ ଆମକ ଏହା ଜାଣି, ତାହାର
ସ ୁଖିନ େହବାକ ପଡିବ, େଯ ତାହା ର ବାକ େର ବିଶାସ ଦାରା, େସହି ବିଷୟ ସବ ଯାହାକି
ବ ମାନ ଘଟିବାକ ଅଛି, ଏବଂ ରା ଗୁଡିକର ଅବ ା, େଲାକମାନ ର ଅବ ା, ମ ଳୀର
ଅବ ା, ଓ ଇତ ାଦି।

12 ଆମକ ତାହା ଜାଣିବାକ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାହାପେର ଏହାକ ସ ୁଖିନ େହବା ନିମେ
କିପରି ଚାଲିବାକ େହବ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା କିପରି କରିବାକ ଅଛି ଜାଣି ନାହଁା ି,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ େକବଳ—େକବଳ ଯାହାକ ଆେମ କହିଥାଉ ଏକ, କାରର, ଅ
ଭାବେର; େକବଳ େଡଇଁଥା ି, ଏହା ଆଶା କରି େଯ ଏହା ଏଠାେର େହବ,ଏହା ଆଶା କରି
ଏବଂ ତାହା ଆଶା କରି, ପୁଣି “କଅଣ ଏହା େହବ କି?” ମା ପରେମଶର ଆେମ ତାହା
କର େବାଲି ଚାହଁା ି ନାହିଁ। େସ ଚାହଁା ି େଯ ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ େଯ େସ ଏହି ଦିନ ବିଷୟେର
କଅଣ କହିଛ ି, ଏବଂ ତାହାପେର ବିଶାସ ଦାରା ଏହାକ ସା ାତ କର, କାରଣ େସ କହିଥିେଲ
େଯ ତାହା େସହିପରି େହବ। ତାହାପେର ଆେମ—ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସେତେବେଳ ଆପଣ
ସତ ଅଟ ି, କାରଣ ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଅନ େକୗଣସି ବ ି ର ବାକ ପାଇ ନାହଁା ି;
ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର ତାହା ର ବାକ ପାଇଅଛ ି େଯ ଆେମ କଅଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଏବଂ ଆେମ ଆଶା କରଛ େଯ ଆମର ସଗୀୟ ପିତା ଆମକ ଏହି ସ ାହେର ଏହା ଦାନ
କରିେବ—କରିେବ।

13 ବ ମାନ, ମଁୁ ଦଃଖିତ େଯ ମଁୁ େସହି ବିଷୟକ କାଟି େଦଇଥିଲି, ଯାହା ମଁୁ ଅ ସମୟ
ପୂବର କହଥିଲି, ଟୁ ସା  କ ଆସିବା ବିଷୟେର। ଏବଂ ମଁୁ ନିେଜ, ଭାବଥିଲି, େଯ ଏହା
େମା ଜୀବନର େଶଷ ଅେଟ। ମଁୁ ଭାବିଥିଲି େଯ େକହିେହେଲ େସଦିନ ଘେର ାୟଃ ଦଶ
ଘ ା ସମୟେର େସହି ଦଶନେର ଘଟିଥିବା େସହି ଅବ ାର ଝଟକାକ, େକେବ ବି ସହ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ, େଯ ତାହାପେର େକହି େକେବ ବ ିବାକ ସ ମ େହେବ। କାହିଁକି,
ମଁୁ ଟୁ ସା  କ ଆସିଲି, େମା ପୁଅ ସା େର, େମା ପ ୀ ଏବଂ—ଏବଂ ପିଲାମାନ ପାଇଁ
ବ ବ ା କରଥିଲି େଯପରିକି ମଁୁ ଯିବା ପେର େସମାେନ ତାହା ସହିତ ରହିେବ, କାରଣ ମଁୁ
ଭାବଥିଲି େଯ ଏହା େମାର େଶଷ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ, ଫିନି େର ଏବଂ ଅେନକ ସଭାଗୁଡିକେର
ତାହା ଘଟିବା ପୂବର, ମଁୁ ଆପଣ କହିଥିଲି େଯ ଏହା କିପରି ଘଟିବ।
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14 େତେବ, ଏହାର କିଛି ମାସ ପେର, ମଁୁ େଗାଟିଏ ସକାଳେର ସାବିେନା େକନିୟ  େର
ଥିଲି, ଯାହାକି ଠି ଟୁ ସା  ର ଉ ରେର ଅେଟ। ମଁୁ େସଠାେର ଉପେର ାଥନା କରିବା ପାଇଁ
ଥିଲି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାଥନା କରଥିଲି, ମଁୁ େମାର ହାତକ ଏପରି ପବନେର ଉଠାଇ
ରଖିଥିଲି, କହଥିଲି, “ପିତା, ମଁୁ ତମକ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ େମାେତ େସହି ଘଟିକା ପାଇଁ
ଯାହା ମଁୁ ବ ମାନ ସ ୁଖିନ େହଉଅଛି, େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ ସାହାଯ କରିବ,
େମାେତ ଶ ି େଦବ। ଏବଂ ଯଦି େମାର କାଯ ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ସମା େହାଇ ଯାଇଅଛି,
େତେବ ମଁୁ ତମ ପାଖକ ଆସିଯିବି। ଏବଂ ଏହା ନେହଁ େଯ ମଁୁ ଆସିବା ନିମେ ଦଃଖିତ, ମା ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ତେମ େମା ପରିବାରର ଯ େନବ। ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ ଏହି ଘଟିକା ପାଇଁ ଶ ି
ମାଗୁଛି।” ଆଉ କିଛି େଗାଟାଏ େମା ହାତକ ଆଘାତ କଲା!
15 ବ ମାନ, େରଡିଓ େ ାତାବ , ଏହା ଅ ତ ମେନ େହଉ ଥାଇପାେର ଯାହା ମଁୁ
କହିଅଛି, କି ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏବଂ ପରେମଶର େମାର ବିଚାରକ ା ଅଟ ି।
16 ମଁୁ େମା ହାତେର େଦଖିଲି, ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ଖ ଥିଲା, ତାର ଧରିବା ମୁଠୀ
ଉପେର ଏକ ସୁର ା ଆବରଣ ଥିଲା। ଏବଂ େସହି ମୁଠୀଟି ନିେଜ େମାତିେର ନିମିତ
େହାଇଥିଲା, ଆଉ ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା େଯପରିକି ତାର ମୁଠୀ ଅଂଶ ଉପେର ଏକ କାର
ସୁନା-ସଦଶ ସୁର ା ଆବରଣ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ େସହି—େସହି ଖ ଧାର ନିେଜ ଏପରି
େଦଖାଯାଉଥିଲା େଯପରିକି ଏହା ଏକ ଚମକିଲା ଭଳି ଥିଲା, ଓଃ, େସପରି କିଛି େ ା ଧାତ
କି ା ସୂଯ କିରଣେର କିଛି ଝଲସୁଥିବା ଭଳିଆ ଥିଲା।
17 େତେବ, ଏହା ଏକ ପାହାଡ ଉପେର, ସକାଳ ାୟଃ ଦଶ କି ା ଏଗାରଟା ସମୟ
ଥିଲା। ଆପଣ କ ନା କରିପାର ଥିେବ େଯ ଜେଣ ବ ି କିପରି (ଯାହା ମଁୁ ଅନଭବ କେର
େଯ ମଁୁ େମାର ସଠି ମ ି େର ଅଛି) ଅନଭବ କରଥିବ େସଠାେର ଏକ ଖ ଧରି ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିବାର ଯାହାକି େକୗଣସି ାନର ଆସିଥିଲା, ମାଇ ମାଇ ବାଟ େକହି େଲାକ
ନାହଁା ି, ଆପଣ ନିଜ ହାତେର ତାହା ଧରି ରହିଛ ି। ମଁୁ ତାହାକ ଅନଭବ କଲି, ଆଉ େସହି
ଧାର େବଡକ େନଇ ଆଗକ ପଛକ ହେଲଇଲି, ଏବଂ, କାହିଁକି, ଏହା ତ ଏକ ଖ ଥିଲା।
18 ଏବଂ ମଁୁ ଚାରିଆଡ଼କ ଚାହିଁଲି। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ବ ମାନ, ତାହା କିପରି
େହାଇପାେର? ଏଠାେର ମଁୁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛି, ଠି , ଏଠାେର, ଏବଂ ମାଇ ମାଇ
ବାଟ ପଯ େକହି େହେଲ ନାହଁା ି, ଆଉ ତାହା େକଉଁଠାର ଆସିଲା?” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି,
“େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େବାଧହଏ ଏହା ଭ ଅଟ ି—ଅଟ ି ଯିଏକି େମାେତ
କହଛ ି େଯ ଏହା େମାର େଶଷ ସମୟ ଅେଟ।”

ଏବଂ ଏକ ସର କଥାବା ା କଲା ଏବଂ କହିଲା, “ଏହା େହଉଛି ସଦା ଭ ର ଖ ।”
19 ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଆ ା, ଏକ ଖ , େତେବ ତାହା ତ…େଯପରିକି ଏକ ରାଜା ପାଇଁ,
ନାଇ େଯା ା ପାଇଁ ଅେଟ,” ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯ େସମାେନ ଇଂଲା ଏବଂ ବିଭି
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ାନେର କିପରି କରଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହାହିଁ ତ ଯାହାକି ଏହାର େୟାଜନ ଅେଟ,
ନାଇ େଯା ା ପାଇଁ।” ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େତେବ, େବାଧହଏ େମାେତ େଲାକମାନ
ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ଅଛି, କି ା…” େମାେତ ସବ କାର ବିଚାର ଆସୁଥିଲା…ମଣିଷର
ମ ି ସବ କାେର ଘ ା ଚକଟା େହାଇପାେର, ଆପଣ ଜାଣ ି। ଆପଣ ଜାଣି ନ ଥିେବ।
ଆମର ମ ି ସୀମିତ ଅେଟ; ତାହା ର ଅସୀମ ଅେଟ। େତଣୁ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ
କଲି, ଏହା…ତାହାପେର ଏହା େମା ହାତର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ
ତାହା େକଉଁଠାକ ଗଲା, େକବଳ ଅଦଶ େହାଇଗଲା। କାହିଁକି, ଯଦି ଜେଣ ବ ି ଆ ିକ
ବିଷୟଗୁଡିକ ସ େର ଟିକିଏ ବି ବେଝ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ—ଆପଣ େସହିପରି
ପାଗଳ େହାଇଯିେବ। ଆପଣ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, କଅଣ େହଲା େବାଲି ଆ ଯ
କରଥିେବ।

20 ଆଉ େସ କହିେଲ, “େସହି ଦଶନଟି ତମର େଶଷ ସମୟ ନେହଁ। ଏହା ତମର
େସବାକାଯ ପାଇଁ ଅେଟ। େସହି ଖ େହଉଛି ବାକ । ସ ମୁ ା ଫିଟାଯିବ, ତାହାର ନିଗୁଢ଼
ରହସ ମାନ…”

21 ଏବଂ ତାହାପେର ଏହାର ଦଇ ସ ାହ ଉ ାେର, କି ା ଦଇ ମାସ, ବରଂ, ତାହାର ପେର,
ମଁୁ ପବତ ଉପେର ଦେଳ ସା ମାନ ର ସହିତେର ଥିଲି େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟିଥିଲା।
ସାେତାଟି ସଗ ଦତମାେନ, େସତିକି ଭାବେର େଯତିକି ଆପଣ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଛ ି, ସଗର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ। ପବତେର ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ ଉପର
ଖସି ତଳକ ଗଡି ଆସିଥିଲା, ଏବଂ—ଏବଂ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ
ଚି ାର କରିଥିେଲ ଓ ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡିଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ ସବଆେଡ ଧୂଳି
ଉଡି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାହା େହଲା, େସ କହିେଲ, “ତେମ ନିଜ ଘରକ
େଫରିଯାଅ। ବ ମାନ ଏହା େହବ େଯ, େତ କଟି ସଗଦତ ସ ମୁ ାର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ
ମୁ ା େହେବ।”

22 ଯାହାକି, ଏହା େଟ  େର ଅଛି। ଏବଂ ପୁ କଟି ଖୁ ଶୀ ଛପାେହାଇ ବାହାରି ଆସିବ,
ବ ମାନ ଏହା ଏକ କାେର ବ ାକରଣଗତ ଶୁ କରାଯାଇଛି। େଯପରିକି ଆପଣମାେନ
ଜାଣ ି, େମାର ବ ାକରଣ ବହତ ଭଲ ନେହଁ, ଏବଂ େଲାକମାେନ ବଝିପାରିେବ ନାହିଁ…
ଆପଣ େକବଳ ଏପରି େଲାକ େହବାକ ଅଛି େଯଉଁମାେନକି େମାେତ େ ମ କର ି
ଏବଂ ତାହା ଜାଣ ି େଯ େମା ବ ାକରଣେର େମାେତ କିପରି ବଝିବାକ ଅଛି। କି େକୗଣସି
ଧମଶା ୀ ଏହାକ େମା ପାଇଁ ବ ାକରଣ ଶୁ କରଛ ି, ଏବଂ େସସବ—େସସବ ବିଷୟ
କାଢି େନଉଛ ି…େତେବ, େବାଧହଏ ମଁୁ େସଠାେର ଭଲ ଶ କହିଲି। ଏପରିକି ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ। େତଣୁ, ମଁୁ କାହାରିକ ହସୁଥିବାର ଶୁଣିଲି, େତଣୁ ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ େସହି
“ବ ାକରଣଗତ ଶୁ ” ଠି ନ ଥିଲା। କି େସହି ଡ ବ ି ପରି, ଆପଣ େମାେତ
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େସଥିେର ହଣ କର ଯାହା େମାର କହିବାର ଅଥ ଅେଟ ଓ େସଥିେର ନେହଁ ଯାହା ମଁୁ
କହିଥାଏ, େବାଧହଏ।
23 ଆଉ େମାେତ କହାଯାଇଛି େଯ, କାଯ ମ ବ େହବା ପାଇଁ, ଏହା ବ ମାନ ଆଉ ତିନି
ମିନି ଅଛି।
24 ବ ମାନ, ଆପଣ େରଡିଓ ସାରଣେର ଥିବା ିୟ େଲାକମାେନ, ଏବଂ ଆପଣ
ଏଠାେର ଦଶକବ ମଧ େର ଥିବା ଅସୁ ଏବଂ ଅଭାବୀ େଲାକମାେନ, କଅଣ
ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ପର ର ଜେଣ ଅନ ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖିେବ କି
େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ଏହି ାଥନାର ଶ କରଅଛ? େତେବ,
ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ମ ଳୀ ତି ଯାହା ତାହା ର େଶଷ କାଯ ଭାର ଥିଲା, “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ
ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର ଅନଗାମୀ େହବ।” “େସମାନ ର,” େସମାନ ର
େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କର ି! “ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତକ
ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ।”
25 ିୟ ସଗ ପିତା, ଆେମ ଆଜି ପିଲାମାନ ପରି ଅଟୁ, ତେମ ଯାହା କରିବାକ କହିଅଛ
ଆେମ ତାହା ପାଳନ କରଛ। ଆେମ ଏହି ସମ େଟଲିେଫା ଅନେରାଧଗୁଡିକ ଉପେର
ହାତ ରଖିଛ। ତେମ େସମାନ େସଠାେର େସହି ାନଗୁଡିକେର େଦଖୁଛ, େଯ େସମାେନ
କିପରି ଅଭାବୀ, ପୀଡିତ ଅଟ ି। ତେମ ଏଠାେର େସମାନ େଦଖୁଛ େଯଉଁମାେନକି
ଅଭାବୀ, ପୀଡିତ ଅଟ ି। ଏବଂ େହ ିୟ ପରେମଶର, ଆେମ େସମାନ ତମ ନିକଟେର,
ତେମ କହିଥିବା ବାକ ଉପେର ଥିବା ଏହି ବିଶାସ ସହିତ ସମପଣ କରଛ, “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ
ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର ଅନଗାମୀ େହବ। ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ
ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ େହେବ।” େହ ଭ, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଏହାକ

ଦାନ କର। ଆେମ । [େଟ  େର ରି ାନ—ସ ା।]

[ଭାଇ ାନହା ଥମ େରଡିଓ ସାରଣ େଶଷ କର ି—ସ ା।]

* * * * * * *
26 ଧନ ବାଦ, ଭାଇ ଶାକାରିଆ । ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ସାରଣେର ପୁନବାର େଫରି
ଆସିବା, ପୁଣି େରଡିଓ ସାରଣେର ଥିବା ଆମର କିଛି ବ ମାନ ସହ, ତାହା ସହିତ
ଏଠାେର ଉପ ିତ ଥିବା େଲାକମାନ ସହ କଥା େହବା ଏକ ବଡ଼ େସୗଭାଗ ର ବିଷୟ
ଅେଟ।
27 ଏବଂ ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର ଆପଣ ଏହି ନିମ ଣକ ବି ାର କରଛ, େଯ
ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର ଏେ ସୀ େହାେଟଲକ, ାଥନା କରାଇବା ନିମେ ଆସ ।
ଆଉ େକବଳ େସତିକି ନେହଁ, ମା େସମାନ େନଇ ଆସ େଯଉଁମାେନକି ପାପୀ ଏବଂ
େଯଉଁମାେନ ପ ାତଗମନକାରୀ ଅଟ ି। ଯଦି ଆମର େକବଳ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ
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ାଥନା ହଏ, ଏବଂ ଆେମ ପରେମଶର ନିର ର ମହାନ ଚମ ାରଗୁଡିକ କରଥିବାର
େଦଖୁ, ମା ତାହା ଦିତୀୟତଃ ଅେଟ। ମୁଖ ବିଷୟଟି େହଉଛି ଉ ାର େହବା, ପରେମଶର
ଆ ାେର ପରିପୂ େହବା, ଯାହାକି ମଁୁ ଏଠାେର ଆପଣମାନ ସହିତେର ଅ କିଛି ଣେର
କହିବାକ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ତାହାର େୟାଜନ ବିଷୟେର େଯ କିପରି ଆେମ ପରେମଶର
ଆ ାେର ପରିପୂ େହବା ଆବଶ କ ଅେଟ।

28 ଏବଂ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ସାଧାରଣତଃ େଲାକମାନ ର ଧ ାନକ ଆକଷଣ
କରିଥାଏ, ଏବଂ େସମାନ ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଆଣିଥାଏ। େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର କିଛି କର ି ଯାହାକି—ଯାହାକି େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ ବଝି-…େତେବ,
ଏହା ବଝାଯାଇ ନ ଥାଏ। ଆେମ ଏହାକ ଯା ିକ ଭାବେର େଦଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ େଯ
ଏହା କିପରି େହାଇଥାଏ। ପରେମଶର ଏହାକ ତାହା ର ନିଜର ମହାନ ଉପାୟେର
କରିଥା ି। ତାହାପେର ତାହା େଲାକମାନ ର ଦ ିକ ଆକଷଣ କରିଥାଏ, ଏହା ଜାଣିବା
େହତ େଯ େକୗଣସିଠାେର ଶ ିର ଏକ ଉପ ିତି ଅଛି, ଯାହାକି ଏପରି କିଛି କରିପାେର
ଯାହାକି ମଣିଷର ବଝାମଣାର ବାହାେର ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା େସମାନ ପରେମଶର
େମଷଶାବକ ଆଡକ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବ ାଇ ଥାଏ। ଏବଂ ସବଦା, ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା,
େମାେତ କହାଯାଇଛି, ଆଉ ମଁୁ ନିେଜ, ବିଶାସ କେର, େଯ ଆମ ଭ ର େସବାକାଯ ର

ାୟଃ ଷାଠିଏ, େବାଧହଏ, ଓ ସତରି ତିଶତ ଭାଗ, ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ଉପେର
ରହିଥିଲା। ଏବଂ େସ ତାହା େଲାକମାନ ଆକଷିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିେଲ। ଏହାପେର
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ଥିେଲ, େସ କହିଥିେଲ, “ଯଦି ତେମ ତାହା ବିଶାସ ନ
କର େଯ ମଁୁ ହିଁ େସ ଅେଟ, ତେମ ତମର ପାପେର ବିନ େହବ।”

29 େତେବ, ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ଭ ଯୀଶୁ ଆଡକ େଲାକମାନ େଦଖିବା
େହତ ବ ାଇ ପାଇଁ, ଏକ ମହାନ ଆକଷଣର ସାଧନ ଅେଟ। ଏବଂ ଡା ର ଏ . ଏ .
େବାସୱଥ, ଯାହାକି ଆପଣ ମଧ ର ଅେନେକ ତା ର, ଜେଣ ବ ଥିେଲ, ଓ ତା
ଜାଣିଥିେଲ, ଆଉ ତା ର େସବାକାଯ ଟି େମା ପାଇଁ ଜେଣ ଯୁବା େସବକ ଭାବେର ବହତ
ମହ ରଖିଥିଲା। ମଁୁ େମାର ସଭାଗୁଡ଼ିକେର ଆର କରିଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଭାଇ େବାସୱଥେ
େଭଟିଥିଲି। େସ କହଥିେଲ, “ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା,” ଏହା କହିବା ବ ମାନ ଏକ େଛାଟ
ର ବିବ ି େହବ, େସ କହଥିେଲ, “ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା େହଉଛି େସହି ଚାରା ଯାହାକି
ଏକ ମାଛଧରା କ ା ଉପେର ଲାଗିଥାଏ।” କହିେଲ, “ଆପଣ କଦାପି େସହି କ ାକ ମାଛକ
େଦଖା ି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକ ଚାରା େଦଖା ି, ଏବଂ ତାହାପେର େସ େସହି ଚାରା ପଛେର
ପଡିଯାଏ ଓ ପେର କ ାେର ଲାଗିଯାଏ।” େତଣୁ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମ କରିବାକ
େଚ ା କରଛ ତାହା ଆମର…ଆେମ…ଆମର ଉେ ଶ େହଉଛି େଲାକମାନ ଭ ଯୀଶୁ

ୀ ନିକଟେର ଆଣି ପହ ାଇବା। ଏବଂ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ
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ଅଟ ି। େତଣୁ ଯଦି େସ ଅତୀତ ଦିନଗୁଡିକେର ଆେରାଗ କାରୀ ଥିେଲ, େସ ଆଜି ମଧ
ଆେରାଗ କାରୀ ଅଟ ି।

30 େରଡିଓ ସାରଣେର ଥିବା େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା ପୂବର େକବଳ ଏକ
ବ ିଗତ ସା େଦଉଛି। ଏହା କିଛି ଦିନ ପୂବର େହାଇଥିଲା, େଯ ମଁୁ ଏକ ପବତେର
ପ ର କି ା େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଭାଇମାନ ସ ୁଖେର େସଠାେର ବସିଥିଲି େଯଉଁଠାେର ଏକ
ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, େଯଉଁଠାେରକି ସଦା ଭ ର ଦତ ଏେତ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ,
ଏବଂ ବହ କାଶ େଗାଟିଏ ଧୂମେକତ ପରି ଉଡ଼ିଯାଇ, ପବତର ଚାରିପାଖେର ବିେ ାଟ
େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ପଥରଗୁଡିକ ଦଇ ଶହ ଫୁଟ, କି ା ଅଧିକ, େସଠାେର ଉଡି ଯାଇଥିଲା,
ଓ ଗଛଗୁଡିକର ଉପରି ଭାଗକ କାଟି େଦଇଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଠି ତାହାର ତେଳ ଛିଡ଼ା
େହଇଥିଲି। ଏବଂ ଏହା ଘଟିବାର କିଛି ମାସ ପୂବର ତାହା େସମାନ କହି େଦଇଥିଲି, େଯ
ଏହା େସଠାେର ରହିବ ଏବଂ କଅଣ ଘଟିତ େହବ; େଖାଲାେଖାଲି ଭାବେର, ଏହା େହବାର
େଗାଟିଏ ଦିନ ପୂବର କହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମ ବ ିମାେନ ଦେରଇ ଯିବାକ େଚ ା
କରି, ଓ ସବକିଛି ତେଳ େଦୗଡି ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ କଅଣ ଘଟିତ
େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସ କଥା େହାଇଥିେଲ ଓ କହିେଲ େଯ ତାହାର ଠି ପେର ପେର ତର
କଅଣ ଘଟିତ େହବ।

31 େସଠାେର ଏହି ନି ି ପଥର ଉପେର ବସି, ଠି େଯଉଁଠାେରକି େସ େଦଖା
େଦଇଥିେଲ, େମାର ଜେଣ—ଜେଣ ବ ଥିେଲ ଯିଏକି ଆମ ସହିତେର ଥିେଲ, ଯିଏକି ଉପର
ମିେନେସାଟାର ତଳକ ଆସିଥିେଲ। ତା ର େଲାକମାେନ ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର ଅଛ ି
ଏବଂ ମଁୁ ସୁନି ିତ ନେହଁ ମା େସ ଏଠାେର ଅନ େକୗଣସି ମହଲାେର ଥାଇପାର ି। ଏହା
ଥିେଲ େଡାନାଭ ୱିଟ , ଏବଂ ଜେଣ ଉ ମ ଯୁବା ବ ି, ଜେଣ ଲଥରା ଯିଏକି ଅ ଦିନ
େହବ ୀ ନିଜ ଜୀବନ େଦଇଥିେଲ ଓ ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଥିେଲ। ଅତି ବିନ
ଜମାନ ବାଳକଟିଏ, ାୟଃ ତିରିଶ ବଷ ବୟସର, ପରିବାର ଅଛି, ଦଇଟି କି ା ତିେନାଟି ସାନ
ପିଲା ଅଛ ି। େସ ଟୁ ସା  କ ାନା ରିତ େହାଇ ଚାଲି ଆସିେଲ େଯପରିକି େସ େମା ସହିତ
ପେଡ଼ାଶୀ େହାଇ ରହିପାର ି, େଯଉଁଠାେରକି ତିନି କି ା ଚାରି ଶହ େଲାକ ପେଡାଶୀ େହାଇ
ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିେଲ। େତଣୁ େସ…

32 ଏବଂ ମଁୁ େସହିପରି ପେଡ଼ାଶୀମାନ ପାଇଥିବାର ଆନ ିତ ଅେଟ। େସମାେନ େମାେତ
ସମ ଦ ିଣ ଆ ିକାର, ଏବଂ ସବଆଡ ଅନସରଣ କରିଛ ି, େକବଳ ନିକଟତର େହବା
ପାଇଁ ଏବଂ େମା ସହିତ…େଦଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ େମା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭ ର
ଆନ କ ଉପେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛ ି।

ଏପରି ବିନ ବ ି ଜେଣ, ମଁୁ ତା େକେବବି ଧ ାନ େଦଇ ନ ଥିଲି।
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33 ଅବଶ , େଯଉଁ େଲାକମାନ ମଁୁ ଜାେଣ ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଜଡିତ ଅେଟ, େସମାେନ
େମାର ନିଜ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ପରି ଅଟ ି। ମଁୁ େସମାନ େଦେଖ, ଏବଂ େଦେଖ େଯ କିଏ,
ଯଦି ମଁୁ ଭାବଛି େଯ େସମାେନ େରଖାର ବାହାରି ଯାଉଛ ି, ଓ େସମାନ େଗାଟିଏ ପାଶକ
େନଇ େସମାନ ସହିତ କଥାବା ା କେର, କାରଣ ମଁୁ େସମାନ େ ମ କେର। ଆେମ
ମହିମାେର ଏକାଠି ରହିବାକ ଚାହଁୁ। ଏବଂ େବେଳେବେଳ େବାଧହଏ, ସଭାଗୁଡ଼ିକେର,
ଆପଣ ଭାବଥିେବ େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ କେଠାର କଥା କହଛି। ତାହା େସଠାର
ନେହଁ…ତାହା ଏଇଥି ପାଇଁ ନେହଁ େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ େ ମ କେର ନାହିଁ, କି ଏହା
େମା ହଦୟର ଆସିଥାଏ, କାରଣ ମଁୁ—ମଁୁ…ଏହା ନି ିତେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟ ହିଁ
େହବା ଉଚି । ପରେମଶର େସବା କରିବାର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା
େହଉଛି…ଆଉ ଆମକ ତାହା ମାଗେର ରହିବା ଆବଶ କ ଅେଟ, ଆମର ଚି ାଧାରା ଯାହା
େହଉନା କାହିଁକି। ତା ର ପଥ!

34 ଏବଂ ମଁୁ ଲ କଲି େଯ େଡାନାଭ  , ତା କାନର ଡାହାଣ ପାଶେର, ତାହାର ଆକାର
େବାଧହଏ ତିନି ଗୁଣ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବହତ ଲାଲ େଦଖାଯାଉଥିଲା। େତେବ,
ବ ମାନ ଭାବିଲି େଯ େବାଧହଏ ତାହା, େସଠାେର କିଛି ଦିନ ମରଭମିେର, େଯଉଁଠାେର
ଆେମ ରହିଥିଲ, େବାଧହଏ ତା କାନେର କିଛି ସ େଫଣୀ କ ା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା।
କି , ତା ହାତ ଧରିଲା ପେର, ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ ଏହା ଏକ କକଟ େରାଗ ଥିଲା। େତଣୁ ମଁୁ
େଡାନାଭ  କ କହିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “େଡାନାଭ  , କଅଣ ତମର…ତାହା ତମ କାନେର େକେତ
ଦିନ େହଲା ରହିଆସିଛି?” ତା ର ଏକ କାର ଅନ ଆଡକ ଧ ାନ େନଇଯିବା ପାଇଁ,
େଯପରିକି ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ କହିଲି, “େଡାନାଭ  , ତାହା ତମ କାନେର େସଠାେର
େକେତ ଦିନ େହଲା ରହିଆସିଛି?”

େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ାୟଃ ଛଅ ମାସ େହବ,” େସ କହିେଲ।

ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ କାହିଁକି ଏହାକ େମାେତ ଜଣାଇଲ ନାହଁ?”

35 େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ଆପଣ ଏେତ ବ ଥିବାର େଦଖି,” କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହା
କରିବାକ—କ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ।” କହିେଲ, “ମଁୁ େକବଳ ଭାବିଲି େବାଧହଏ େକୗଣସି ସମୟେର

ଭ ଆପଣ ଜଣାଇପାର ି।”

େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ତେମ ବଝିପାରଛ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ?”

େସ କହିେଲ, “େମାର ଏକ ଭଲ ଧାରଣା ଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଠି ଅେଟ।”
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36 ଏବଂ ଦିତୀୟ ସକାଳେର, ତାହାଠାର ଅଧିକ କିଛି ନେହଁ, େସହି ବାଳକଟିକ ହାତେର
ଧରିଥିଲି, ଦିତୀୟ ଦିନ ସକାେଳ, ତା କାନେର ଏପରିକି େକୗଣସି ଦାଗଟିଏ ସୁ ା ନ ଥିଲା।
ତାହା ସଂପୂ ଭାେବ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା।
37 ଅେନକ ଥର ଆେମ ଚାପ ପକାଇଥାଉ, ଏବଂଏହା,ତାହାପାଇବାକ େଚ ା କରିଥାଉ।
କି ା…େଦଖ , ଏହା, “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସୀର ଅନଗାମୀ େହବ।” ଏହା କହିନାହିଁ େଯ
“ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିେବ।” “ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ
ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ!” ଆେମ ଯାହା କରଅଛ, େସଥିେର
ଆମର ସୟଂର, ବିଶାସ ରହିବା ଆବଶ କ। ଠିକ ଅଛି।
38 େତଣୁକରି ବ ମାନ େଡାନାଭ  େବାଧହଏ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଆପଣ ତା େଭଟିେବ।
େସ ଏଠାେର ରହିେବ, ଯଦି େସ ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର ନାହଁା ି, ଅନ େକୗଣସି ମହଲାେର
ଥିେବ। ଆପଣ ତା େଭଟିେବ, ଏବଂ େସ େସହି ସା କ ଜଣାଇେବ।
39 ପୁଣି ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ କଅଣ ବା କହିପାେର? ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଲକ, କି ା େଯାହନ,
େକହି ଜେଣ, କହିଛ ି େଯ ଜଗତ ଧାର-…ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, େସହି ପୁ କଗୁଡିକ
ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି େସହି କାଯ ଗୁଡିକ ବିଷୟେର େଲଖାଯାଇପାେର ଯାହା
ଏହି େଶଷ ଦିନେର େଲାକମାନ ମଧ େର େସ କରିଅଛ ି; େଯ େରାଗୀମାେନ କିପରି ସୁ
କରାଗେଲ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ ାେର, ମଦ ପମାେନ କିପରି ର ା ା େହେଲ, ଏବଂ
ସମ କାର େରାଗ ଏବଂ ଦଃଖର ମୁ ି ପାଇେଲ।
40 େତେବ, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି େରଡିଓ ସାରଣେର, ଏବଂ ଏଠାେର ଅଛ ି, ମଁୁ
ଏଠାେର ଏକ ବହତ ଆ ଳାପୂ ଅନେରାଧଗୁଡିକ ଧରିଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ସକାେଳ
େଫା େଯାେଗ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଘ ି ନିର ର ବାଜିଥିଲା େଯଉଁ ସମୟର ଆେମ
ଏଠାେର ରହିଅଛ। ଏବଂ େତଣୁକରି ଆେମ…ଆେମ ଏଠାେର ରହିଥିବା ସମୟଠାର, ଆଜି
ସକାଳର ଏକ ଶହ ଛୟା-ନେବ ଅନେରାଧମାନ େଫା େଯାେଗ ଆସିଅଛି। େତଣୁ ଆସ
ଆେମମାେନ ବ ମାନ ାଥନାେର େଯାଗେଦବା େଯେତେବେଳକି େତ କଜଣ…
ଆପଣ େଦଶେର, େଯଉଁଠାେରବି ଅଛ ି, ପର ର ଉପେର ନିଜ ନିଜର ହାତ ରଖ , ଯଦି
ଆପଣ ବିଶାସୀ ଅଟ ି। ଯଦି ନହଁ ି, େତେବ ବାଇବଲ ଉପେର କି ା େସଠାେର ଥିବା
େକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖ , େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏଠାେର ଏବଂ
େସଠାେର ାଥନା କରଅଛ।
41 ିୟ ସଗୀୟ ପିତା, େଡାନାଭ  ୱିଟ  େସହି େଛାଟ ସା , ଭ, ହଜାର ହଜାର
ମଧ ର େକବଳ େଗାଟିଏ, ଯାହାକି ତେମ ଏେତ ଅନ ହ କରି…ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ
ତେମ ଏଠାେର ଏବଂ େରଡିଓ ସାରଣେର ଥିବା େଲାକମାନ ହଦୟଗୁଡିକ ଦ ି କରିବ।
ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ, େତ କ ଜଣ, ସୁ ହଅ । ଏହା େହଉ େଯ େସହି
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ମ ବିଷୟ େସମାନ ଛାଡି େଦଉ, ଏବଂ େସମାେନ େସମାନ ର ସମ ଦଃଖର ଉ ାର
ପାଆ । ପିତା, ଏହାକ ଦାନ କର। ତମର ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଆେମ ଏହାକ
ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

େହ ଭ, ଧନ ବାଦ…[େଟ  େର ରି ାନ—ସ ା।]

[ଭାଇ ାନହା ଦିତୀୟ େରଡିଓ ସାରଣକ େଶଷ କର ି—ସ ା।]

* * * * * * *
42 େତେବ, ଏହା ଆଜି ସକାେଳ େମା ପାଇଁ ତତୀୟ ଥର ଅେଟ। େମାର ଭ! ଏବଂ,
ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ଏହା େକବଳ କହାଯାଇଥିଲା େଯ ଆମକ ାୟଃ ବାର, ଚଉଦ ମିନି
କି ା େସପରି କିଛି ଭିତେର ଏହି ଭବନକ ଖାଲି କରିବାକ ଅଛି। ଏବଂ ବ ନ କହିେଲ େଯ,
ଯିଏକି େସଠାେର ଅନ ମହଲାେର ଅଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ େକୗଣସି େଭାଜନ ପରିେବଷଣ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଆମର େଭାଜନ ଲମା େହାଇଗଲା। ଆମର ଅେନକ ପଯ ାୟମାନ
ରହିଅଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି। େତଣୁ ଆେମ ଅତ , ଅତ ଆନ ିତ ଅଟୁ େଯ ଆମର ଏହି
ମହାନ ଆ ିକ, େପଟ ଭରା ଜୟ ୀ ରହିଥିଲା, େଯପରିକି ମଁୁ ଏହାକ କହିବି, ଆଜି ସକାେଳ
ଏଠାେର ଏହି ଉ ମ ପୁରଷମାନ ର ସମୂହ ସହିତ।
43 ମଁୁ ଏଠାେର ଏହା ଉେଲଖ କରିବାକ—କ ଚାହିଁବି େଯ ଆମର…େସବାଗୁଡିକ
ପୁନବାର, ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର, ଏେ ସୀେର ଅଛି। େତେବ, ଆେମ େସଠାେର
େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା, ଏବଂ ପରେମଶର ଆମ ସହିତେର ସା ାତ କରିବା
ନିମେ ଆଶା କରିବା। ଏବଂ ମଁୁ େମାର ଭାଗକ, େମାର େସବାକାଯ କ, ଏହି ସଭାକ
ସଫଳ କରିବା ନିମେ (ଯାହା ସବ ଆେମ କରିପାର) େଯାଗଦାନ କରିବାକ ଆସିଛି।
ଏଥି ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ନେହଁ େଯେହତ ଏହା ଆମର ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଅେଟ େବାଲି, ମା
େଲାକମାନ ର ଏକ ସଫଳତା େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁ ୀ େଖାଜି ପାଆ ି। ତାହା େହଉଛି
ସଫଳତା। େଯେକୗଣସି ସଭା, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆେମ ପରେମଶର
େକେତ ଶଂସା କର, ଆେମ ତାହା େକେତ ମହାନ ବିଷୟସବ କରଥିବାର େଦଖୁ,
େସ ଆମମାନ ସହିତ େକେତ ଥର ଆ ାେର କଥାବା ା କର ି, ଏବଂ ଭତି ସବ;
େଯପଯ କି େସଠାେର େକୗଣସି ବିଷୟ ସ ନ ହଏ, େକେତକ ାଣଗୁଡିକ ରାଜ କ
ନ ଅଣାଯାଏ!
44 ଏବଂ ଭାଇ ଶାକାରିଆ ବ ମାନ ହିଁ େକବଳ ଏକ—ଏକ ବା ବିକ ବିବ ି
େଦଇଥିେଲ େଯ େସ ଆଜିର ଦିନଗୁଡିକ ବିଷୟେର କଅଣ ଭାବ ି େଯଉଁଥିେରକି
ଆେମମାେନ—ଆେମମାେନ ବସବାସ କରଛ। ମଁୁ ତାହା କତେର େମାର ସମ ହଦୟ
ସହିତେର ବିଶାସ କେର, େଯ ଆେମ େଶଷ ସମୟେର ରହଅଛ, ଠି େସହି—ଠି େସହି
ସ ାକାଳୀନ ଛାୟାେର। ସୂଯ ବହତ ଆଗକ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ



ଦଶ ଲ େର ଏକ 13

ଆେମ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େହଉଥିବାର େଦଖୁ େଯପରିକି ତାହା ଆଜି ଅେଟ, କାହିଁକି, ଏହା
କହିବା କ କର େଯ ଅନ ପୀଢୀ କଅଣ େନଇକି ଆସିବ। ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର…

45 େମାେତ ଆପଣ କିଛି େଗାଟାଏ ଭିତର କଥା ଟିକିଏ କହିବାକ ଦିଅ । େସମାେନ
ସମ ଆରିେଜାନା ସାରା, େଯଉଁଠାେର ମଁୁ ରେହ, ସମ ବିଦ ାଳୟର ଏକ ବିେ ଷଣ
କରିଥିେଲ। େସମାେନ ପିଲାମାନ , େସମାନ ର ଅଜଣାତେର, ଏକ ମାନସିକ ପରୀ ା
େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ ଅନମାନ କର େଯ କଅଣ? ଉ ବିଦ ାଳୟଗୁଡିକ ଅ ଭୁ ଏବଂ—
ଏବଂ ବ ାକରଣ ବିଦ ାଳୟଗୁଡିକ େନଇ, େସଠାେର ଅଶୀ ତିଶତ ପିଲାମାେନ ଥିେଲ
େଯଉଁମାେନକି ମାନସିକ ଅଭାବର ପୀଡିତ ଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର ସତରି ତିଶତ
େଟଲିଭିଜନ େଦଖୁଥିେଲ। େଦଖ , ମ ତା, େସମାେନ େକବଳ ଚ  ଚା  ଆମ ଉପରକ
ଆସିଯାଇଛ ି ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ ନାହଁୁ…ଆପଣ ଆ ଯ କର ି େଯ ତାହା କାହିଁକି ଆେସ।
ଆପଣ ପରେମଶର ସରକ ତାହାର ବିର େର ଚି ାର କରଥିବାର ଶୁଣିପାର ି, ଏବଂ
ତଥାପି ଏଠାେର ଆେମ—ଆେମ ନିଜକ ଏଥି ସହିତ ଜାଲେର ଫସି ଯାଇଥିବାର ପାଉ।

46 େମାେତ ଆପଣମାନ ଏକ ଆ ଯ ଜନକ ବିଷୟ କହିବାକ ଦିଅ । େଦଖ ,
“େସସମେ େଯଉଁମାେନକି େମାେତ, ‘ ଭ, ଭ,’ େବାଲି କହ ି େବଶ କରିେବ ନାହିଁ;
ମା ଯିଏ େମାହର ପିତା ର ଇ ାକ ପୂରଣ କେର।” ତାହା ର ଇ ା େହଉଛି ତାହା ର
ବାକ । ଆେମ ଏହି ସଭାଗୁଡ଼ିକେର, ସବଦା ଏେତ ଧାମିକ େହାଇପାର, ବହତ ଭଲ ସମୟ
ଅତିବାହିତ କରିପାର, ଚି ାର କରିପାର, େଡଇଁ ପାର, ଯାହାକି ଆେମ…ମଁୁ ନାହିଁ—ମଁୁ
ସମାେଲାଚକ େହବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। କି େମାର ପରେମଶର ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ—
ଏକ କ ବ ଅଛି, ଏବଂ େସହି କ ବ େହଉଛି ନି ାବାନ ରହିବା ଏବଂ ତାହା କହିବା ଯାହା
େସ ଚାହଁା ି େଯ ମଁୁ କେହ। ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ନି ିତେର କାଲିଫଣିଆ ଅଧ ାୟ ପାଇଁ କତ
ଅେଟ େଯଉଁମାେନକି େମା ସହିତ େମାର ବିଶାସମତେର—େର ସହମତ େହାଇଛ ି।
ଯଦି ମଁୁ େମାର ବିଶାସମତ କଥା କେହ ନାହିଁ, େତେବ ମଁୁ ଜେଣ କପଟୀ ଅେଟ ଏବଂ ନେହଁ,
ଏପରିକି ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ ସୁ ା ସେ ାଟ ନେହଁ। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ
ସେ ାଟ େହାଇପାେର ନାହିଁ, େତେବ ମଁୁ କିପରି ଭାବେର ପରେମଶର ସହିତ ସେ ାଟ
ରହିବି? କାରଣ ମଁୁ ଆପଣମାନ େଦେଖ ଓ ଆପଣମାନ ସହିତ କଥାବା ା କେର।
ଅବଶ , ଆେମ ପରେମଶର ତି, ମଧ , କରିଥାଉ, କି ଆମକ କତେର ପର ର ତି
ନି ାବାନ ଏବଂ ସେ ାଟ ରହିବାକ ଅଛି। ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର ଏକ—ଏକ ଭୟ ର,
ଭୟ ର ଯୁଗେର ଅଛ। ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ େକେବ ବ କରିଛ ି…

47 େମାେତ େକବଳ ଆପଣମାନ ମା ଏକ େଛାଟ ବିେ ଷଣଟିଏ େଦବାକ ଦିଅ ।
“େସସମେ େଯଉଁମାେନ େମାେତ, ‘ ଭ, ଭ,’ େବାଲି କହ ି ଏଥିେର େବଶ କରିେବ
ନାହିଁ; ମା ଯିଏ େମାହର ପିତା ର ଇ ାକ ପୂରଣ କେର।” ଯୀଶୁ ଧରାପୃ େର, କହିେଲ,
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“ମଣିଷ େକବଳ ରଟି ଦାରା ବ ିବ ନାହିଁ, ବରଂ େତ କ ବାକ ଦାରା ବ ିବ।” େତ କ
ବାକ ! େତେବ ଠିକ େସଦିନ ଏବଂ ତାହାପେର େକବଳ, ଏକ ବାକ ନେହଁ, କି େତ କ
ବାକ ଦାରା।
48 ଏହା ପରେମଶର ଦାରା…ପରେମଶର ଆ ାଗୁଡ଼ିକର, େଗାଟିଏ ବାକ କ
ଅବିଶାସ କରାଯାଇଥିବା ଦାରା, ପରେମଶର ବାକ , େଗାଟିଏ ବାକ କ ହରାଇବା, ତାହା
ମୃତ , ଦଃଖ, ଏବଂ େତ କ ଅସୁ ତା ଏବଂ ହଦଘାତକ େନଇ ଆସିଥିଲା! ଯଦି େସ ମାନବ
ଜାତିକ ମୃତ କ େନଇଗେଲ, େଗାଟିଏ ବାକ କ ଅବିଶାସ କରିବା ଦାରା, ହରାଇବା ଦାରା,
“ନି ିତ,” ନି ିତେର। କି େସ କହିଥିେଲ େଯ ଏହା ଘଟିବ। ଶୟତାନ କହିଲା, “ଅବଶ
ଏହା େହବ ନାହିଁ।” କି ତାହା େହଲା।
49 େତଣୁ, ଆମକ ପରେମଶର େତ କ ବାକ କ ପାଳନ କରିବାକ ପଡିବ। ଏବଂ ଯଦି
ଭଲ ବଝାମଣା ଦାରା, ମଣିଷ ଓ ଏହି ସମ ଦଃଖ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟମାନ ଯାହା ମାନବ ଜାତି
ଉପେର ଆସିଥିଲା, କି ା—କି ା େଗାଟିଏ ବାକ କ ଅବିଶାସ କରିବା ଦାରା, ତାହାେହେଲ
ଆେମ େଗାଟିଏକ ହରାଇ େଦଇ କିପରି ଭାବେର େଫରିଯିବାକ ଯାଉଅଛ, ଯଦି ଏହା ଏହି
ସମ ମୂଲ ଆବଶ କ କରିଥିଲା, ଏପରିକି ତାହା ପୁ ର ଜୀବନ ମଧ ?

…ଅେନେକଆହତ,…ଅ ମେନାନୀତ।

…ଅେନେକଆହତ,…ଅ ମେନାନୀତ।
50 ମଁୁ ଏଥିର ଏକ ମୂଳପାଠ େନଇପାେର ନାହିଁ, ମା , େଯେହତ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, କି
େକବଳ ଆପଣ ଠାେର କିଛି ଛାଡିଯିବା େହତ।
51 ଆସ ତାହା ବିଷୟେର ଚି ା କରିବା…ମଁୁ ଦିେନ ଭାଇ ଶାକାରିଆ  ସହିତ
ଯାଇଥିଲି, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ପଶୁପଲକ ଶ ର କରାଉଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ େଦଖିଲି
େସହି—େସହି…େସହି ଗେବଷଣାଗାରେର େଯଉଁଠାକ େମାେତ ଭାଇ ଶାକାରିଆ  େନଇ
ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଅ ିରା ଗାଈ ଅଥା େଗାରର ଶୁ ାଣୁେର, ଏକ େଛାଟ କିଛି
ବଡାଇେଲ…ଏକ େଛାଟ ଯ ପରି, ଏକ େମଳକ େ , ଏବଂ େସହି ଶୁ ାଣୁର ଏକ େମେ
େନଇ, ଏହି କା ତେଳ ରଖିେଲ ଯାହାକି ଏହାକ ଶେହ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ େଦଇଥିଲା।
ଏବଂ େସହି ଶୁ ାଣୁେର, େଛାଟ େଛାଟ ଜୀବାଣୁଗୁଡିକ େଡଇଁ ପଡଥିେଲ। ଯାହାକି, ଆେମ
ଜାଣୁ େଯ େସହି ଜୀବାଣୁ ଅ ିରାର ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଅ ା ମାଈଠାର ଆସିଥାଏ। ଏବଂ
ମଁୁ େସଠାେର ରସାୟନ ବି ାନୀ ପଚାରିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “େକଉଁ ବିଷୟ େସହି େଛାଟ
ଜୀବଗୁଡିକ େସହିପରି େଡଇଁବାକ ବ ାଉ ଅଛି?”

େସ କହିେଲ, “ତାହା େହଉଛି—ତାହା େହଉଛି େଛାଟ େଛାଟ ଷ ଏବଂ
ବାଛରୀମାନ।” ବଝିେଲ?
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ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େସହି େଛାଟ େଟାପାେର?”

େସ କହିେଲ, “ହଁ।”
52 ମଁୁ କହିଲି, “େବାଧହଏ ତାହାେହେଲ ସମ ଶୁ ାଣୁେର େସମାନ ମଧ ର ଦଶ ଲ
ରହିଥିେବ?”

େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ହଁ।” ବଝିେଲ? େତେବ, ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ ।
53 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଏହି ମହ ଘଟଣା ଘେଟ, େସଠାେର େଗାଟିଏ ଅ ା େସହି
ଦଶ ଲ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଜୀବାଣୁ ନିମେ ଅେପ ା କରିଥାଏ। ଏବଂ ତାହା େକଉଁ
ଜୀବାଣୁ େହବ କି ା ତାହା େକଉଁ ଅ ା େହବ, ତାହା େକହି େହେଲ କହିପାରିେବ ନାହିଁ।
ଯଦି ଆପଣ ାକତିକ ଜନକ େଦଖିେବ, ଏହା ତ କମାରୀ ଜନ ଅେପ ା—ଅେପ ା ଅଧିକ
ରହସ ମୟୀ ଅେଟ। କାରଣ, ଏହି ଶୁ ାଣୁେର, େସଠାେର ଜେଣ ଅଛି ଯାହାକି ବ ି ରହିବା
ନିମେ ପୂବ ନିରପିତ ଅେଟ, ଏବଂ ବାକି ସମେ ମରିଯିେବ। ଏବଂ ଏହା େସ ନେହଁ ଯିଏକି

ଥେମ ସା ାତ କେର; ଏହା ତ େସ ଅେଟ ଯିଏକି ଥେମ ଅ ା ସହିତେର ଏକ ମିଶିକରି
ଆେସ। େବାଧହଏ େସହି ଅ ାଟି ଶୁ ାଣୁର ପଛପଟର, କି ା ଶୁ ାଣୁର ମଧ ଭାଗର ଉଠି
ଆସିପାେର; େସହି ଜୀବାଣୁ, େସହି ଅ ା ମଧ େସହି ସମାନ ଭାବେର କରିପାେର। େସହି
ଜୀବାଣୁଟି ଗୁର ି ଗୁର ି ଅ ା ଭିତେର ପଶିଯାଏ, ଏବଂ େସଥିର ତାର େଛାଟ ଲା ଟି
ଖସିଯାଏ, ଏବଂ େସଠାର େମରଦ ଆର ହଏ। େସଠାେର େସହି ଦଶ ଲ ର, ସମ
ସମୂହେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକି ଏହାକ କରିବାକ ଯାଉଅଛି, େକବଳ େଗାଟିଏ;
ଏବଂ ତାହା ମନଷ ତି, େକୗଣସି ଅ ାତ ଶ ି ଦାରା ିରୀକତ କରାଯାଏ। ତଥାପି ଆପଣ,

େତ କ ଜଣ, ସମାନ ଅଟ ି, େସହି େତ କ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ସ ୂ ରେପ ସମାନ ଅେଟ।
ପଶୁମାନ େର େସହି ସମାନ ବିଷୟ ହଏ। ମଣିଷେର େସହି ସମାନ ବିଷୟ ହଏ। ଏହା

ିରୀକତ େହାଇଥାଏ େଯ ଏହା ପୁଅ, ଝିଅ, ଲାଲ େକଶ-ବିଶି , କଳା େକଶ-ବିଶି ,
କି ା କଅଣ େହବ। ଏହା ପରେମଶର ଦାରା ିରୀକତ େହାଇଥାଏ। ସମେ ାକତିକ
ଭାବେର, େସହି ସମାନ େଦଖାଯାଆ ି, କି େସଠାେର େଗାଟିଏ ହିଁ ଥାଏ ଯାହାକି ଜୀବନ
ନିମେ ନିଯୁ କରାେହାଇଥାଏ; ଦଶ ଲ େର େଗାଟିଏ, ତଥାପି ସମେ ସମାନ ପରିକା
ହିଁ ଥାଆ ି।
54 େଯେତେବେଳ ଇ ାଏଲ ମିସର ଛାଡିଥିଲା, େସେତେବେଳ ାୟଃ େକାଡିଏ
ଲ େଲାକ ଏକା ସମୟେର ଛାଡିଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ େଗାଟିଏ
ଭବିଷ   ବ ା ର ବା ା ଶୁଣିଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ଅ ି
େଦଖିଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ସୂଫ ସାଗରେର, େମାଶା ଠାେର
ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ଆ ାେର—େର ପାଟି
କରିଥିେଲ, ମିରିୟାମ ସହ, ଦାରା ବଜାଇଥିେଲ ଏବଂ ସାଗର ତଟେର ଉପର ତଳ େଦୗଡି
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ଯାଇଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େମାଶା ଆ ାେର ଗୀତ ଗାଇଥିେଲ। େସମାେନ, େତ କ
ଜଣ, େସହି ସମାନ ଆ ିକ େଶୖଳର ଜଳ ପାନ କରିଥିେଲ। େସମାେନ, େତ କ ଜଣ,

େତ କ ରାତିେର ତାଜା ମା ା ଖାଇଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ! ମା
େସଠାେର ଦଇ ଜଣ ହିଁ େଦଶକ େବଶ କରିଥିେଲ, ଦଶ ଲ ର ଏକ।
55 ପରୀ ାଟି କଅଣ ଥିଲା? େସମାେନ ସମେ େସହି ସମାନ େଶୖଳେର ପାନ କରିଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେ େସହି ସମାନ ଆ ିକ ମା ା ଖାଇଥିେଲ େଯପରିକି ଆେମ ଆଜି
ସକାେଳ ଖାଉଅଛ, ମା ବାକ ପରୀ ା େସମାନ ମାଣ କରିଥିଲା। େଯେତେବେଳ
ଏହା କାେଦଶ-ବଣିଆର ସମୟକ ଆସିଲା, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତି ାତ େଦଶକ
ଯିବା ପାଇଁ ଆର କେଲ, ଏବଂ େସମାେନ େସପଯ ଯାଇପାରିେଲ ନାହିଁ େଯପଯ କି
େସମାେନ ବାକ ଦାରା ପରୀ ିତ କରା ନ ଗେଲ। ଏବଂ ଅନ ସମ େସହି—େସହି ଦଶ
ଜଣ େଫରି ଆସିେଲ, ଓ କହିେଲ, “ଆେମ ଏହାକ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ! େସଠାକାର
େଲାକମାେନ େଯପରି…ଆେମ େସମାନ ସ ୁଖେର ଫଡି ପରି ଅଟୁ, େସମାନ ର
ନଗରସବ ାଚୀର େବ ିତ ଅେଟ। ବିେରାଧୀ ଅତିଶୟ ବଡ଼ ଅେଟ।”
56 ମା ଯିେହାଶୂୟ ଓ କାେଲବ େଲାକମାନ ସୁ ିର କେଲ। େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆେମ ଏହା କରିବାକ ଅଧିକ ସ ମ ଅଟୁ!” କାହିଁକି? େସମାେନ ବାହାରିବା ପୂବର,
ପରେମଶର ତି ାତ େଦଶ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ତମକ େସହି େଦଶ େଦଇଅଛି।
ଏହାକ ମଁୁ ତମକ େଦଇଅଛି। ଏହା ତମର ଅେଟ।” ମା େସଠାେର େତ କ ଦଶ ଲ
ମଧ ର େଗାଟିଏ ହିଁ ଥିଲା।
57 ଆଜି ବିଶେର ାୟଃ ପା ହଜାର ଲ ତଥା-କଥିତ ୀ ିଆନ ଅଛ ି, ଏବଂ େତ କ
ଦିନ େଗାଟିଏ ପୀଢୀ ସମା େହଉଅଛି। ଏବଂ ବ ମାନ, କଅଣ େହବ ଯଦି ଆଜି େର  ଚର
ବା ଉ ା ିକରଣ େହାଇଯାଏ ଏବଂ ପା ଶହ େଲାକ, ସବବିଶ ରେର, ଉ ା ିକରଣେର
େନଇ ନିଆଯାଆ ି? ଆପଣ େସମାନ ର ଯିବା ବିଷୟେର, କଦାପି ଜାଣିେବ ନାହିଁ କି ା
ଖବରକାଗଜେର ସୁ ା େଦଖିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭ ର େସହି ଆଗମନ ଏକ ଗୁ ଆଗମନ
ଅେଟ। େସ ଆସିେବ ଓ େଚାରି କରି େନଇଯିେବ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସଂଖ ାଲଘୁ େହବ,
େଯପରିକି…
58 ଠି େଯପରିକି େସହି ଦିନ େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ଶିଷ ମାେନ ଯୀଶୁ
ପଚାରିଥିେଲ, “ଶା ୀମାେନ ଏହା କାହିଁକି କହ ି େଯ—େଯ ଏଲିୟ ଥେମ ଆସିେବ?”

େସ କହିେଲ, “େସ ତ ଆସି ସାରିେଲଣି, ଆଉ ତେମମାେନ ତାହା େକେବ ଜାଣିଲ
ନାହିଁ।”
59 କଅଣ ଆପଣମାେନ େକେବ ଭାବିେଲ କି େଯ େଲାକମାେନ କଅଣ କରିଥିେଲ?
େସମାେନ ତାହା ଠି ବିଶାସ କରି ଚାଲିଥିେଲ େଯ ମଲା-…େସହି ମଲା-…ଏଲିୟ
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ଆସୁଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଠି େସମାନ ମଧ େର ରହିଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା
ଜାଣିେଲ ନାହିଁ।

60 ଠି େସହିପରି ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ ତାହା େହବ! େସମାେନ ତା ସହିତ
ଠି େସହି ସମାନ କାଯ କରିେବ। ପରେମଶର ଆ ା ଏଠାେର ଅଛ ି। େତେବ, ଆେମ
ତାହା ସହିତେର କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ? କଅଣ ଆେମ ମା ା, ଓ ଭତି ସବ ଖାଇବାକ
ଯାଉଛ, ଏବଂ ବ ି ପାଉଥିବା ସମୟେର ଆେମ ନିର ର ଆଗକ ନ ବଢିବା?

61 କଅଣ ଆପଣ େକେବ ବି େଗାଟିଏ ବୀଜକ ଲ କରିଛ ି କି, େଯପରିକି େରଭେର
ପିଟ  ଅ କିଛି ଣ ପୂବର କହଥିେଲ, ଏବଂ କିପରି େଗାଟିଏ ବୀଜ ଭମି ଭିତରକ ଯାଏ?
ଅେନକ ବୀଜଗୁଡିକ େସଠାେର ଭମିେର ଅଛ ି। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଜଳ
ଉପେର ବିଚରଣ କେଲ, ଆେଲାକ ସହିତେର, ଏବଂ ଆେଲାକ ପରେମଶର ଥମ
ଉପ ିତିକ, େନଇକି ଆସିଲା, କଥିତ ଆେଲାକ ପରେମଶର ବାକ ଦାରା ଆସିଥିଲା।
ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ େହଉଛି େସହି ଏକମା ବିଷୟ ଯାହାକି ଆଜି ମଧ ଆେଲାକକ
ଆଣିଥାଏ। ପୁଣି େଯେତେବେଳ ଜଳ ପୃଥକ କରାଗଲା, େସହି ବୀଜ ଆଗର ପୃଥିବୀେର
ରହିଥିଲା, ଏବଂ େସହି ଆେଲାକ େକବଳ େସହି ବୀଜଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକ େନଇକି ଆସିଲା
େଯଉଁଥିେରକି ବୀଜାଣୁ ରହିଥିଲା, େସମାେନ ଜୀବନକ ଫୁଟି ଆସିଥିେଲ। ପରେମଶର
ତାହା ର ସୃ ି କରଥିେଲ।

62 ଏବଂ ବ ମାନ, ଇ ର ସକାଳେର ଆଉ ଏକ ଆେଲାକ ପୃଥିବୀ ଉପରକ ଆସିଲା,
େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଡା କରାଗେଲ। ଆଉ ଏହାକ େସହି ବୀଜଗୁଡିକେର ଆେଲାକ
ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯାହାକ ପରେମଶର, ତାହା ର ପୂବ ାନ ଦାରା, ଜାଣିଥିେଲ
େଯ ତାହା ଏଠାେର ପୃଥିବୀ ଉପେର ରହିେବ। େଯପରି େସ ଥମ ାକତିକ ବୀଜକ
ଜାଣିଥିେଲ, ଠି େସହିପରି େସ ଜାଣ ି େଯ ଆ ିକ ବୀଜ େକଉଁଠାେର ଅଛି। େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର ଥେମ ପୃଥିବୀକ ସୃ ି କେଲ, ଆପଣ ଶରୀର ଠି େସେତେବେଳ ଏଠାେର
ପୃଥିବୀ ଉପେର େସହି ସମୟେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆେମ ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ ଅଟୁ। ଆେମ
େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲ। ଏବଂ ତାହା ର ପୂବ ାନ ଦାରା େସ ଠି ଠି ଜାଣିଥିେଲ େଯ
କିଏ ତାହା େ ମ କରିେବ ଏବଂ କିଏ ତାହା ର େସବା କରିେବ, ଏବଂ କିଏ କରିେବ ନାହିଁ।
ତାହା ର ପୂବ ାନ ତାହା କହିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ନେହଁ, େତେବ େସ ପରେମଶର ନହଁ ି।
େସ ଅସୀମ ନ େହାଇ ପରେମଶର େହାଇପାର ି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି େସ ଅସୀମ, େସ ସବ
ବିଷୟ ଜାଣ ି।

63 େତଣୁ, ଆପଣ େଲାକମାନ େଦଖ ି େଯ େସମାେନ େସମାନ ର ଭ କରଥା ି।
େସମାେନ ଏଥିେର ଝ ି ପଡ଼ ି। େସମାେନ ଏହା ଉପେର େଦୗଡି ଯାଆ ି, ଏବଂ େସମାେନ
ଏହାଓତାହାଭାବ ି, କି ଏହା ଠି କାମ କେର ନାହିଁ, ଆେମ ତାହା େଦଖୁ। କି େସଠାେର
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ଏକ କାଯ ସଠି ଭାବେର କରିବା ନିମେ ଅଛି, ଯାହା େହଉଛି ପରେମଶର ସି
ଇ ାକ େଖାଜିବା ଏବଂ େସଥିେର ଛିଡ଼ା ରହିବା, େଯଉଁଥି ପାଇଁକି ପରେମଶର ଆପଣ
ଆହାନ କରିଛ ି।

64 େଯପରିକି ଭାଇ ଜ ା ଅ କିଛି ଣ ପୂବର ଏଠାେର ତେଳ େସହି—େସହି ପସିଂ
ାୟାରଠାେର, େସହି ଦ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ। ଜେଣଏହିଉପାୟେର, ଏବଂ ଅନ ଜେଣ

େସହି ଉପାୟେର; ଏବଂ ଧମଶା ୀମାନ ବିଷୟେର, ଏବଂ ଭତି ବିଷୟେର, େଯ ଯଦି
ଆପଣ କିଛି ଧମଶା ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, େତେବ େସଠାେର ତଳକ ଯାଆ ।

65 ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ ତାହା ଠି େସହିପରି ଅେଟ େଯପରିକି ତାହା ଲ ନର ହାଇଡ
ପାକେର ଅେଟ। ମଁୁ େସଠାେର ତେଳ ଥିଲି, ସମ ର ନିଜସ ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ଏହା
ଏକ—ଏହା ଏକ ବାବିଲେର ଆଧୁନିକ-ଯୁଗର ଏକ ସଂସାରର ସମ ି ଅେଟ।

66 ମା କଅଣ ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେଲ େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ ଭାଇ
ପିଟ  ଆଜି ସକାେଳ ତା ର ସୁ ର ବା ାକ ଆମଠାେର ଉପ ାପନ କରଥିେଲ?
େଯେତେବେଳ େସ ଉଦ ାନର ବାହାରକ ଯିବା ପାଇଁ ଆର କେଲ, େସଠାେର େସ ଏକ
େଛାଟ ଇ ର ଲିଲି ଫୁଲ ପାଇଥିେଲ। “ସମ ଦ ମଧ େର,” େଯପରି େସ ଏହାକ ଆମ
ପାଖେର ଉପ ାପନ କେଲ, “ଏହାକ ‘ହଁ’ କି ା ‘ନା’ କହିବାର େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ଥିଲା।
ସମ ଦ ମଧ େର, ଏହା ତ ପରେମଶର ଜୀବନ ତାହା ଭିତେର ଚମକି ଉଠିଥିଲା।”
ଏହା ତ େସଠାେର ତାହାର ଆଭାେର ରହିଥିଲା, କାରଣ ପରେମଶର ଏହାକ େସଠାେର
ରହିବା ପାଇଁ ନିଯୁ କରିଥିେଲ। ସମ ବିବାଦ ମଧ େର, େକହି ଏହା ତି ଧ ାନ େଦଇ ନ
ଥିେଲ। େସମାେନ ଏହାର ଆ ିକ େୟାଗ େଦଖି ନ ଥିେଲ।

67 ଏବଂ ଠି ତାହାହିଁ ଆଜି ଆମମାନ ର ସମ ମହାନ ସମାେବଶ ଓ େଗା ୀେର, ଆଉ
ମ ଳୀଗୁଡିକେର ଓ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ େର, ଏବଂ ଭତି ସବେର ଅେଟ। ଜେଣଏହି
ମାଗକ ଟାଣି େନଉଛି, “ଆେମ ବା  ଟି େହବା ଉଚି , କି ା େ  ବିେଟରିଆ େହବା
ଉଚି ,ଏହା, ତାହା,କି ାଅନ କିଛି େହବା ଉଚି ।” ଏହି ସବ ମଧ େର, େସଠାେର ଏକ
ବଢଥିବା ଫୁଲ ଅଛି। େସଠାେର ଆମ ମଧ େର ଠି ପରେମଶର ଏକ ଶ ି ଅଛି, ଯାହାକି
ଆମ ସମ ମଧ େର ଠି ବ ିସାଧନ କରଅଛି। ଆସ ଆେମମାେନ ଅ କିଛି ମିନି ,
ଅଟକି ଯିବା ଏବଂ ଏହାକ େଦଖିବା, ଆଉ ଏହାକ ଏହି ସ ାହ େଦଖିବା, ଓ ଏହାକ ଆମ
ସ ୁଖେର ଉେନାଚିତ େହଉଥିବାର େଦଖିବା। ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ପରେମଶର ଏହା
କରିେବ। କଅଣ ନେହଁ କି? [ମ ଳୀ କହ ି,“ଆେମ ।”—ସ ା।]

68 ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ ଆମକ ବ ମାନ ସୁ ା ତେଳ ମହଲାେର ରହିଯିବା ଉଚିତ। େତଣୁକରି
ଆସ , ଆେମମାେନ େତ େକ ାଥନା କରିବା।
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69 ିୟ ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ତମ ଉପ ିତିେର ନିଜର ମୁ କ ନଆଁଇଥାଉ,
ଆେମ ଏହା ଅନଭବ କର େଯ ଆେମ ମାଗିବା ପାଇଁ ଅତ ଅେଯାଗ ଅଟୁ। କି ତେମ
ଆମକ ତାହା ତି ା କରିଅଛ େଯ, ଯଦି ଆେମ ଆସିବ, େତେବ ତେମ ଆମକ ତ ାଖ ାନ
କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ର ବ ବ ମାନ ଯାହାକି ଏେବ କହାଯାଇଅଛି, େକୗଣସି ମେତ
ଏକ ସି ା ଗଢିବା ପାଇଁ ନେହଁ, “ଦଶ ଲ ର ଏକ,” କି ଏକ କାର େକବଳ ମେନ ରଖିବା
ପାଇଁ ଅେଟ। କାରଣ ତେମ କହିଥିଲ:

…ଜୀବନକେଘନିଯିବା, ଦାରସଂକୀ ,ଓପଥଦଗମ,ପୁଣି ତାହାରସ ାନ
ପାଇବାେଲାେକଅ ।

କାରଣଅେନେକଆହତ,କି ଅ ମେନାନୀତ।
70 େହ ଅନ ଜୀବୀ ପିତା, ଆସ ା ସ ାହେର େହବାକ ଥିବା ଏହି ସ ିଳନୀ ମାଧ ମେର,
ଏହି ସହରେର ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ େ ରଣ କର। ଏବଂ ଯଦି େକୗଣସି ବୀଜ ଥାଏ,
େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ ତମର ନିଜର ମହାନ, ାନଦାୟକ ବ ବ ା ଦାରା,
େଯପରିକି ତାହାକ ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା ଶୁ ାଣୁର ଉଦାହରଣେର ବ ନା କରିବାର
େଚ ା କରାଗଲା, ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଏହି ସ ିଳନୀେର େବଶ କର । େହଉ
େଯ ପବି ଆ ା େସମାନ ଆେଲାକ ଦାନ କର । ଆେମ ହଦୟ ମ କର େଯ ଏହି
ସମୟ େବାଧହଏ ଆେମ ଭାବିବାଠାର ଅଧିକ ବିଳ ଅେଟ। େହ ପରେମଶର, ଆେମ

ାଥନା କରଛ େଯ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏଠାକ ଆସୁ, ଏହା ବିଶାସ କରି େଯ େବାଧହଏ
ଏଠାେର ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା କରାଯାଇପାେର ଯାହାକି େଲାକମାନ ସାହାଯ କରିବ,
କି ା—କି ା େସହି େଶଷ େମ ାକ ଧରିବ। ଆେମ ଜାଣୁ, େଯେତେବେଳ େସହି େମ ାପଲ
ସ ୂ ହଏ, େସେତେବେଳ େମଷପାଳକ ଦାରକ ବ କରିେଦେବ।
71 େଯପରିକି ତାହା େନାହ ସମୟେର େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳ ପରିବାରର େସହି
େଶଷ ସଦସ ଭିତରକ ଅଣା ଯାଇଥିଲା, ପରେମଶର ଦାରକ ବ କରିେଦେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ ଆଘାତ କେଲ ଏବଂ ବାେଡଇେଲ, ମା ଏହା ବହତ ବିଳ େହାଇଯାଇଥିଲା।

ିୟ ପରେମଶର, େସମାନ ପାଖେର େସହି ସୁେଯାଗ ଥିଲା।

ତେମ କହିଲ, “ମଁୁ େସହି େମ ାପଲ ତି ଦାର ଅେଟ।”
72 ଏବଂ କବି ର େସହି ଗୀତଟି େକେତ ଉପଯୁ , “କଅଣ ତମ ପାଇଁ ଅଣାନେବ ଯେଥ
ନେହଁ? ମା , ନା, େସଠାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଥିଲା।” େସ ହଏତ ଏକ େଛାଟ କଳା େମ ା
େହାଇପାେର, କି ା େସ ଏକ େଛାଟ କିଛି ବି ନ େହାଇପାେର, ହଏତ େସ େଛାଟ ମାଈ କି ା
େସ ଅ ିରା େହାଇପାେର। ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ େଯ େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି, କି
େସହି େଶଷଟି ନି ୟ ଭିତରକ ଆସିବାକ ଅଛି ଏବଂ ତାହାପେର ଦାର ବ େହାଇଯିବ। େହ
ପରେମଶର, ଯିଏକି ସମ ବିଷୟ ଜାଣ ି, ଆମମାନ ର ଜୀବନଗୁଡିକ ଆଜି ସକାଳେର
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େଖାଜ। ଏବଂ ଆମମାନ େଯେକୗଣସି ାନକ ବି େ ରଣ କର େଯଉଁଠାକକି ଆେମ
ଯାଇପାରିବା, େଯପରିକି ଆେମ େସହି େଶଷ ଜଣକ ପାଇପାର, େତେବ େସହି ଦାର ବ
େହାଇଯିବ ଏବଂ େମଷପାଳକ େମ ାମାନ ସହିତେର ଭିତେର ରହିେବ। େହ ଭ, ଏହାକ

ଦାନ କର। ଯଦି ଆଜି ଏଠାେର େସହି ଜଣକା ଥିେବ, ଯଦି େସହି ଜଣ ଯାହାକ ଭିତରକ
ଆସିବା କଥା…
73 “େଯସମ ପିତା େମାେତ ଦାନ କରିଛ ି େସମାେନ େମା ନିକଟକ ଆସିେବ। ଏବଂ
େଯପଯ େମାର ପିତା କାହାରିକ ଆକଷିତ ନ କର ି, େସ ଆସିପାେର ନାହିଁ।”
74 ଏବଂ ଯଦି େସଠାେର ଏକ ଆକଷଣ, କି ା ଏକ େଛାଟ ଅନଭତି ହଏ, େଯ ହଏତ
ଏଠାେର ଏହି ଦଶକବ ମଧ େର କାହାରି ପାଇଁ ଏହା େସହି ଘଟିକା େହାଇପାେର,
ଏଠାେର କି ା ତଳ ମହଲାେର, କି ା େସମାେନ େଯଉଁଠାେର ବି ଥାଆ ି, ଏହା େହଉ େଯ
େସମାେନ ଉ ର ଦିଅ , “ହଁ, ଭ, ମଁୁ େସହି େଛାଟ ମାଗ ହଜିଯାଇଥିବା ଜଣକା ଅେଟ
ଯିଏକି ମାଗର ବାଟବଣା େହାଇଯାଇଛି; ଏବଂ ଏହା େମାର ଜୀବନସାରା, ଲେଢଇ ରହିଛି।
ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯ େମାେତ ଆସିବା ଉଚି , କି ଆଜି ମଁୁ ପରାଜୟର ପାଶେର
ଝଲି ରହିଛି। ମଁୁ ଉପରକ କି ା ତଳକ ଯାଇପାେର ନାହିଁ। ମଁୁ େକୗଣସି ମାଗକ ଯାଇପାେର
ନାହିଁ।” ଓଃ, ଏହା େହଉ େଯ େସହି ମହାନ େମଷପାଳକ ଆସ , େକାମଳ ହାତକ ବଢ଼ାଇ
େସହି ଜଣକାକ ସୁର ିତ ଭାବେର ଭିତରକ େନଇ ଆସ , ଏହାକ ନିଜେର କା େର ରଖ
ଏବଂ ନିରାପଦେର େଫରାଇ ଆଣ ।
75 େବାଧହଏ ଏଠାେର ଜେଣ ଥିେବ, େହ ଭ, ଯିଏକି େସହି ସମାନ ଅବ ାେର ଥିବା
ଭଳି, ଅସୁ ଅଟ ି, େଯ ଡା ର କହିଛ ି, “ଆଉ କିଛି କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ।” େସ ଏହାକ
ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ବହତ େଚ ା କେଲ, ମା େସ ତାହା ଉ ାର କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।
ଏହା ତା ମତା ବାହାେର ଅେଟ। େସଠାେର—େସଠାେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି େସ
କରିପାରିେବ। ତା ର ଔଷଧ କି ା ତା ର ଛରୀ ତାହା ପାଖକ ପହ ିପାେର ନାହିଁ। କି , େହ

ଭ, ତମର ମହାନ ବାହ ପାଇଁ କିଛି େହେଲ ଅଧିକ ଦର ନାହିଁ, ଏବଂ ତମର ବାକ େହଉଛି
ତମର ବାହ। େତଣୁ ଆେମ ାଥନା କରଛ, େହ ିୟ ପରେମଶର, େଯ, ଆଜି ସକାେଳ,
େଯେତେବେଳ ଆେମ ତମ ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛ, ଏହା େହଉ େଯ ତେମ ତଳକ ଆସି
େସହି ଜଣକାକ ଧରିେନବ ଯିଏକି ଅସୁ ଅେଟ ଓ ନିଜର େକୗଣସି ସାହାଯ କରିପାେର ନାହିଁ,
ଯାହାକି ଡା ର ଠାର ଦରେର, ସମ େବୖ ାନିକ ବିଷୟବ ୁଠାର ଦରେର ଅେଟ, ଏହା
େହଉ େଯ େସମାେନ ସୁ ହଅ । େହ ଭ, ଏହା ଦାନ କର।
76 େଯପରିକି ଆେମ ଦାଉଦ ବିଷୟେର ଭାବ, େଯେତେବେଳ ତା ଅ କିଛି
େମ ାମାନ ଉପେର ଦାୟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମା ଦିେନ ଏକ ଭାଲ ଭିତରକ ଆସିଲା
ଓ େସହି େଗାଟିଏ େଛାଟ େମ ାକ ଧରି େନଇ ପଳାଇଗଲା, ଏବଂ ତାହାକ ଖାଇ େଦଇଥା ା
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(େଯପରିକି କକଟ ଶରୀରକ ଖାଇ େଦଇଥାଏ) କି ା ଏକ ବିରାଟ ସିଂହ ଥିଲା। କି
ଦାଉଦ, େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ ରାଇଫଲ ବ କ ସହିତ ଅତ ସୁସ ିତ ନ ଥିେଲ, କି ା,
ଜେଣ ଖ ଧାରୀ ନ ଥିେଲ, ମା େକବଳ ଏକ ବାଟୁଳି ସହିତ, େସ େସହି େମ ା ପଛେର
ଗେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େସହି—େସହି ପଶୁଟିକ ପାଇେଲ ଯାହାକି େସହି
େଛାଟ େମ ାଟିକ ମାରିବାକ ଯାଉଥିଲା, େସ ଏହାକ େସହି ବାଟୁଳି ଦାରା ବଧ କରିଥିେଲ।
େକବଳ ଏକ ସାଧାରଣ େଛାଟ ଅ ଟିଏ େଯଉଁଥିେର ଖେ ଚମଡା ଓ ଏକ ନମନୀୟ େଦୗଡି
ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ, ମା ତା ର େସଥିେର ଭରସା ଥିଲା।
77 ଭ, ଆମ ମଧ େର େକୗଣସି ମହାନ ତିଭା ନାହଁା ି। ଆେମମାେନ ସରଳ େଛାଟ

ାଥନା ସହିତ ସରଳ େଲାକମାେନ ଅଟୁ, ମା ଆେମ ଆଜି ସକାେଳ ପିତା େମ ା ପଛେର
ଆସୁଅଛ। େସହି ୀେଲାକ ଯିଏକି ରା ାେର ଚାଲି ଯାଇଛି, ଦଃଖଦାୟକ ିତିେର, ଧୂ ପାନ
କରଛି, ସିଗାେର ମାଧ ମେର ଶା ି ପାଇବାକ େଚ ା କରଛି; େସହି ବ ି ଯିଏକି ଗାସର
ଗ ପାଇଛି ଓ ତାହାକ ପଛେର ରଖିେଦବାକ େଚ ା କରିଛି, କି ଶ ୁ ତା ଦଢ଼ ଭାବେର
ଧରି ରଖିଛି; େସହି ପୁଅ କି ା ଝିଅ ଯିଏକି ଠି କରିବାକ େଚ ା କରଛି, ଯାହାକି ଭ
ବିଷୟଠାର ଦେରଇ ଯିବା ପାଇଁ େସହି ଶ ି ସଂଯତ କରିପାର ନାହିଁ; ଆଜି ସକାେଳ ଆେମ
େସହି େମ ାକ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ଆସୁଅଛ। ଆେମ ଶ ୁକ ଧମକ
େଦଉ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସରଳ ଜିନିଷ ଅେଟ, ାଥନାର ଏକ ବାଟୁଳି, ମା ଆେମ େସହି
ଜଣକାକ ପିତା େକାଳ ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, େଯପରିକି ଆେମ େସହି
ଜିନିଷଗୁଡିକର ଏକ ହିସାବ େଦଇପାର ଯାହା ଆମ ହାତେର ସମପିତ କରା େହାଇଛି। ଏହା
େହଉ େଯ ପରେମଶର ଶ ି ବ ମାନ େଲାକମାନ ହଦୟେର, ବିଶାସକ ଆଘାତ କର,
ଏବଂ େସହି ହଜିଯାଇଥିବା ାଣଟି ଆଜି ସକାେଳ େଫରି ଆସୁ। ଏପରି େହଉ େଯ ଏହି
ଜୀବନର େଲାଭନଗୁଡିକ ତା ଛାଡ଼ି େଦଉ, ତା ଯିବାକ େଦଉ। ପୁଣି େସ ନିରାପଦେର
ଗୁର କା େର ରହିପାର, ପୁନବାର ନିରାପ ାକ େଫରାଇ ନିଆଯାଉ। ଆେମ ଏହାକ
ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
78 ପରେମଶର ଆପଣ ସମ ଆଶୀବାଦ କର । ଆସ ାକାଲି ମଁୁ ଆପଣମାନ
େଦଖିବା ପଯ , ମଁୁ େସବାକ ଭାଇ ଶାକାରିଆ  ହାତକ େଦଇ ଦିଏ। [େଟ  େର ରି

ାନ—ସ ା।]

[ଭାଇ ାନହା ତତୀୟ ଭାଗକ େଶଷ କର ି—ସ ା।]

* * * * * * *
79 ଏହା, ମଁୁ—ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ…େଯ ମଁୁ ପରେମଶର ଦ ିେର ଏବଂ
ଆପଣମାନ ସ ୁଖେର ଏହା ବିଶାସ କରିବା େହତ, ଅତ ଧିକ ଅନ ହ ପାଇଅଛି େଯ ମଁୁ
ଏଠାେର ଆପଣମାନ ଏପରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି ଯାହାକି ଭ ଅେଟ। ଅନ
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ଦିନ ମଁୁ େମାର ଛପନ-ତମ ଜନଦିନ ଅତି ମ କରିଅଛି। ଏହା େକବଳ େଗାଟିଏ ବ ବ ିର
ବା ା ନେହଁ। ମଁୁ େଛାଟଟି ଥିବା େବଳ ଏହାକ ବିଶାସ କରି ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହା ସତ
ନେହଁ, େତେବ ମଁୁ ପୃଥିବୀେର ରହିଥିବା ପରେମଶର ର ସବଠାର ମୂଖ ବ ି ଅେଟ। ମଁୁ ଏହି
କାରଣ ପାଇଁ େମାର ସ ୂ ଜୀବନକ ଦାନ କରି େଦଇଛି। ଏବଂ ମଁୁ ନି ାପର ଭାବେର ଏହା
କହିପାେର: ଯଦି େମାର ଦଶ ହଜାର ଜୀବନ ସୁ ା ଥାଆ ା, ତଥାପି ମଁୁ େମାର ମତକ େକେବ
ବି ପରିବ ନ କର ି ନାହିଁ।
80 ବ ମାନ, ଆେରାଗ ତା େତ କ ବ ି ଅଧିକାଭୁ ଅେଟ। ମେନରଖ ,
ଆେରାଗ ତା ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି। ପରେମଶର େଯେତେବେଳ ପି ଫଳ ଗଛକ
ଉଦ ାନେର େରାପଣ କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େସହି ପି ଗଛେର େତ କ େସହି
ପି ଫଳକ ାପନ କରିଥିେଲ ଯାହାକି ତାହା େକେବ ଧାରଣ କରିବ। େଦଖ , ଆପଣ
େକବଳ…େସହି ପି ଗଛକ କି ା େସଉ ଗଛକ, କି ା ଫଳ ଗଛକ, ପୃଥିବୀର େକବଳ ଜଳ
ପାନ କରି, ବ ି ସାଧନ କରିବାକ ଅଛି। ବ ମାନ ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ କ ଠାେର
ନିଜକ ଉ ାର କରିବା ନିମେ , ନିଜ ପାଖେର େସହି ସ ାବ ସାମଥ ଅଛି, କାରଣ ଏହା
ପରେମଶର ଅଟ ି, େଯେହତ ଆପଣ ବା ି (ଜଳ ବା ି ନେହଁ), ଆ ିକ ବା ି ଦାରା

ୀ ଠାେର େରାପିତ େହାଇଛ ି। ଆପଣ ୀ ନିକଟକ ଜଳ ବା ି ଦାରା ଆସ ି
ନାହିଁ। ଆ ିକ ବା ି ଦାରା!
81 ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର, ଭ ଇ ା େହେଲ, ମଁୁ ଏହା ଉପେର କହଅଛି, େଯ
ଏହାର କତ େୟାଗ କିପରି ଏବଂ କଅଣ ଅେଟ। ଏହା ଆମର ଅପରା େର ଅଛି
େତଣୁକରି ଏହା ଆପଣ ର େକୗଣସି େସବାେର ହ େ ପ କରିବ ନାହିଁ।
82 ବ ମାନ େଦଖ , ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ଏଠାେର ବିଶାସୀ ଭାବେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, େଦଖ , େତେବ େସହି ଜୀବନ ଯାହା ୀ ଠାେର ଥିଲା ତାହା
ଆପଣ ଠାେର ଅଛି। ଏହା େହାଇପାେର, ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଏହାକ େଦଖିପାରିେବ!
83 ଏହା େହଉଛି ଶୟତାନର କାମ େଯ େସ ଆପଣ ଏଥିର ଅବେରାଧ କରି ରଖିଥାଏ,
ଅ କରି ରଖିଥାଏ। େସ ଆପଣ େକବଳ ଅ େହାଇ ରହିବାକ େଦଇପାେର, ଅଥା ,
େଦଖ , ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େତେବ ଆପଣ େକଉଁଠାକ ଯାଉଅଛ ି। ଜେଣ ବ ି
ଯିଏକି ଅ ଅେଟ ଏହା କହିପାେର ନାହିଁ େଯ େସ େକଉଁଠାକ ଯାଉଅଛି, ତାକ ତ ଏପରି
େକୗଣସି େଦଖିପାରଥିବା ବ ି ଠାର ବଝାମଣା େନବାକ ପଡିବ। େଯପଯ କି ଆେମ
ବଝି ନ ପାର, େସପଯ କାହାରିକ ଆମକ କହିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ େଯ ସତ କଅଣ ଅେଟ।
84 ଆଉ ୀ ଆପଣ ପାଇଁ ମରିଥିେଲ, ଏବଂ ଆପଣ ଜଗତର ନିଆଯାଇ

ୀ ଠାେର େରାପିତ େହାଇଛ ି। ଏବଂ ଯାହା ସବକିଛି ଆପଣ ର ଆବଶ କ, ତାହା
ପବି ଆ ା ବା ି ଦାରା ଠି ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି। କଅଣ ତାହା ଠି ନେହଁ କି?
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ବ ମାନ େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ କରିବାକ ଅଛି ତାହା େହଲା େକବଳ େସଥିର
ପିଇବା ଆର କରିବା।
85 ଏବଂ େଯପରି ଗଛଟି ପାନ କରି ଚାଲିଥାଏ, ଏହା ତିବଷ ନିଜର ପ , ନିଜର କଢ,
ନିଜର ଫଳ ବାହାର କରିବାକ ଲାେଗ। ଫଳଟି ଭମିେର ଲାେଗ ନାହିଁ; ଫଳଟି େସହି ଗଛେର
ଥାଏ। େକେତଜଣ ତାହା ବଝିେଲ, କହ “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—
ସ ା।] େତଣୁ, େଦଖ , ଫଳଟି ଗଛେର ଥାଏ, ଏବଂ େତ କ ଗଛକ ତାହା ର ନିଝରଠାର
ପାନ କରିବାକ ହଏ। େଯେତେବେଳ ବଷା ତଳକ ଆେସ, େସହି ଗଛ, ଜୀବନକ, ପିଇବାକ
େଦଇଥାଏ। ଏବଂ, େଯେତେବେଳ ଏହା ପାନ କେର, ଏହା ବ ିସାଧନ କରିଥାଏ।
86 ଏବଂ ଏହା ବଢି ଚାଲିଥାଏ େଯପଯ କି ଏହା ପୂ କଢକ ନ ଆସିଯାଏ, ଠି
େଯପରିକି ମ ଳୀକ, ଏହି ଯୁଗେର ୁଟିତ େହବାକ ଅଛି।
87 ଏବଂ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ପିଇଥାଉ, ଆେମ ବ ି ପାଇଥାଉ। କି ଯଦି େସହି ଗଛ
ପିଇବାକ ମନା କରିଦିଏ, େତେବ େସହି ଗଛ ବଢିପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ
ବ ମାନ, ବ ିଗତ ଭାବେର ବିଶାସ କରିେବ!
88 ଅବଶ , ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଭ କିପରି କର ି, ବିଭି ବିଷୟଗୁଡିକ େଦଖା ି,
ଯାହାକି ଆପଣ ସଭାେର, କରିଥା ି ଏବଂ କଅଣ କରିବାର ଉଚି ନ ଥିଲା, ଓ ଇତ ାଦି ସବ।
ଆେମ ଆଶା କରଥିଲ େଯ ପବି ଆ ା ଆଜି ସକାେଳ ଆମ ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିେବ ଏବଂ
ତାହା ସବ କରିେବ, େଯପରି ଆେମ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲ। କି ମଁୁ ଅେପ ା କରି ରହିଲି।
89 ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା ଅଧୀର କରିବା ବିଷୟ ଅେଟ, ଏହା ଭାବି େଯ ତଳ ମହଲାେର
େସମାେନ ଚାହଁା ି େଯ ଆେମ ଏଠାର ବାହାରି ଯାଉ, େଦଖ । କି େସମାେନ ଆମକ
ଚାହଁୁଛ ି; ଆେମ ବ ମାନ ବିଳ କରି େଦଇଛ।
90 କି ଏହାକ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତେର, ବିଶାସ କର । ଦୟାକରି କର । ଯଦି
ମଁୁ—ଯଦି ମଁୁ ଆପଣମାନ ଦ ିେର, ଜେଣ ସତ ବାଦୀ ବ ି ଭାବେର ଅନ ହ ପାଇଅଛି,
େତେବ ଏହାକ ବିଶାସ କର । େତେବ ଆପଣମାେନ ନିଜର ହାତକ ପର ର ଉପେର—
େର ରଖ ।
91 େତେବ େଦଖ , ବ ମାନ, ବାଇବଲ କେହ ନାହିଁ, “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ୱିଲିୟ  

ାନହା  ର ଅନଗାମୀ େହବ।” ଏହା କେହ ନାହିଁ, “ଏହା େକବଳ ଓରା େରାବଟ  ର
ଅନଗାମୀ େହବ।” ଏହା କେହ ନାହିଁ େଯ ଏହା “ଭାଇ କ  ” କି ା “କାହାରି ଜଣକା” ର
ଅନଗାମୀ େହବ।
92 “ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ର ଅନଗାମୀ େହବ,” ବହବଚନ, “େଯଉଁମାେନକି
ବିଶାସ କର ି। ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, େତେବ େସମାେନ
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ସୁ େହାଇଯିେବ।” ଏହା ତ େସହି ପରେମଶର ଶ ି ଯାହା ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି,
ଯାହାକି େସହି ବ ି ଠାେର ଜୀବନକ ଆଣିଥାଏ ଯାହା ଉପେର ଆପଣ ହାତ ରଖ ି,
ପବି ଆ ା ର େସହି ଜୀବନ- ଦାନକାରୀ ଉ ଅେଟ।
93 ିୟ ପରେମଶର, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଏହି ଗୁରତପୂ ମୁହ େର
େଯେତେବେଳକି ମ ଳୀ…ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଏହି ଣେର ଛିଡ଼ା ହଅ , ବିନା
ଅଧୀର େହାଇ, ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସହି ଶ ି ଯାହାକି ୀ କବରର ପୁନର  ଥିତ
କରିଥିଲା, ବ ମାନ େସମାନ ଠାେର ସୁସମାଚାରର ସତ କ ସ ିବିତ କର, ଯାହାକି
ଯୀଶୁ କାଯ ଭାର ଥିଲା େଯ, ଯଦି େସମାେନ “େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ,
େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ।” େତ କ ଭତ ଶ ି, େତ କ ଅସୁ ତା, େତ କ େରାଗ,

େତ କ ଦଃଖ ପୀଡା, େତ କ ଯ ଣାଦାୟକ ବିଷୟ ଯାହାକି େଲାକମାନ ସହିତ
ଘଟିଥିଲା, ଠି ବ ମାନ ହିଁ ତାହା ବିଶାସ ଦାରା ଛାଡି ଚାଲିଯାଉ। ବିଶାସୀ େଲାକ ଭାବେର,
ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
94 େତେବ ନିଜର ହାତକ ଉଠା ଏବଂ ତାହା ଶଂସା କର , ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ
କରଛ ି େଯ େସ ଏହା କର ି।
95 େହ ପରେମଶର, ଏହି ଶିଶୁଟି ମରିଯିବ, ଭ, ଯଦି ଏହା କରା ନ ଯାଏ। ମଁୁ ଏହି ଗ ିକ
ଧମକ େଦଉଛି, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ତାହା ଏହି ନିରୀହ ଶିଶୁଟିକ ଛାଡି ଚାଲିଯାଉ।
ଆେମ ।

େତେବ, ଡା ରମାେନ େଚ ା କରି ସାରିଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ ବିଫଳ େହାଇଛ ି।
େକବଳ ବିଶାସ କର । 
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