
ତ େରଯୀଶୁଆସିେଲଓଡାକିେଲ

 ସାଧୁ େଯାହନ, 11ଶ ପବ, 18ଶ ପଦର ଆର କରି, ମଁୁ ପଢ଼ିବାକ ଚାେହଁ।

େବଥନିଆ ଯିରଶାଲମର ନିକଟେର ଥିଲା, ାୟଃ ଏକ େକାଶ ଦରେର:

ଆଉ ଯିହଦୀମାନ ର ମଧ ର ଅେନେକ ମାଥା ଓ ମରିୟମ ନିକଟକ ଆସି,
େସମାନ ଭାଇ ବିଷୟେର ସା ନା େଦଇଥିେଲ।

େସଥିେର ମାଥା, ଯୀଶୁ ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିବା ମାେ ଯାଇ ତାହା େଭଟିବାକ
ଗେଲ, କି ମରିୟ ଗୃହେର ବସି ରହିେଲ।

ଏହାପେର ମାଥା ଯୀଶୁ କହିେଲ, େଭା, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଥାଆେ ,
େମାହର ଭାଇ ମରି ନ ଥାଆ ା।

କି ମଁୁ ଜାେଣ, େଯ ଏେବସୁ ।, ଆପଣ ଯାହାକିଛି ମାଗି େବ…
ପରେମଶର , ପରେମଶର ତାହା ଆପଣ େଦେବ।

ଯୀଶୁ ତା କହିେଲ, ତ ର ଭାଇ ପୁଣି ଉଠିବ।

ମାଥା ତାହା କହିେଲ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ େଶଷଦିନେର ପୂନର  ଥାନେର
ଉଠିବ।

ଯୀଶୁ ତା କହିେଲ, ମଁୁ ପୂନର  ଥାନ, ଓ…ଜୀବନ: େଯ େମାଠାେର ବିଶାସ
କେର, େସ ଯ ପି ମେର, ତଥାପି େସ ବ ିବ:

ପୁଣି େଯେକହି ବେ ଓ େମାଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ କଦାପି େକେବେହଁ
ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଅଣ ବିଶାସ କରଅଛ?

େସ ତାହା କହିଲା, ହଁ, େଭା: ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ ପରେମଶର
ପୁ , େସହି ୀ , ଯାହା ର ଜଗତକ ଆସିବାର ଥିଲା। (ଆଉ ତାହା ନିରୀ ଣ
କର !)

ଏହା କହିଲା ଉ ାେର, େସ ଯାଇ ଆପଣା ଭଉଣୀ ମରିୟମ , େଗାପନେର
ଡାକି, କହିେଲ, ଗୁର ଆସିେଲଣି, ଆଉ େତାେତ ଡାକଛ ି।

2 ଆସ ାଥନା କରିବା। ସଗ ପିତା, ଆଜି ରାତିେର, େସହି ବାକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ
ହଦୟେର ନି ିତ କର, େଯେହତ ଆେମ ତମଠାେର ଅେପ ା କରଅଛ। ତମର ବାକ ,
ତମର େସବକ, ଏବଂ ଶା ାଂଶ, ସବକିଛି ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ତମ ନିକଟେର ସମପିତ
ଅେଟ। ଆେମ ।



2 କଥିତ ବାକ

ଆପଣମାେନ ବସି ପାର ି।

3 ଏଠାେର େମାର ରହିବାର ଉେ ଶ େହଉଛି ପରେମଶର େଲାକ ସାହାଯ
କରିବାକ େଚ ା କରିବା। ାଥନା କରିବା ଏବଂ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବା ପରି
େସତିକି ନେହଁ, ମା େଯପରିକି େସମାେନ ଆମ ମଧ େର ଯୀଶୁ ୀ , ଆମ ମଧ େର
ପରେମଶର ପୁ ଚି ିପାର ି। ଆଜି ରାତି ଆେମ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର କହଅଛ: ତ େର
ଯୀଶୁ ଆସିେଲ ଓ ଡାକିେଲ।

4 ବ ମାନ ଏହି ସମୟଟି ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ କହଛ, ଏହା ଅତ ଦଃଖଦ ସମୟ
ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ େକେବ ଆମ ଭ ଜୀବନେର ଥିବା କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛ ି, ଆେମ ପାଉ
େଯ େସ ଏହି ବାଳକ, ଲାଜାର ଜେଣ ମହାନ ବ ଥିେଲ। େସ ଥିେଲ…େଯାେଷଫ
ଯିବା ପେର, କି ା, େସ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ମାଥା, ମରିୟମ ଏବଂ ଲାଜାର ସହିତ
ରହିବାକ ଆସିଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ବହତ ଭଲ ବ ଥିେଲ। େସମାନ ର ଥିଲା…େସ
େସମାନ ପାଇଁ ଜେଣ ପାଳକ ପରି ଥିେଲ, ଜେଣ—ଜେଣ କତ ବ । ଏବଂ ତାହା
ପି ିବା ନିମେ େଛାଟ ଜିନିଷଟିଏ ତିଆରି କରିଥିେଲ, ପି ିବା ପାଇଁ ଏକ ଅ ରଖା, ମଁୁ
ବିଶାସ କେର, େସମାେନ ଦାବି କର ି, ପୁଣି ଏହା ସିଲାଇ ବିନା ସବ ବଣା ଯାଇଥିଲା।
ଆଉ େତେବ େସମାେନ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ତାହା ଠାେର
ବିଶାସ କରଥିେଲ। ଏହା େସମାେନ ଥିେଲ—େସମାେନ ବିଶାସ କରିଥିେଲ ଏବଂ ତାହା
େଦଖିଥିେଲ। େସମାେନ ତାହା ଅନସରଣ କରିବା ପାଇଁ ମ ଳୀ, ଆଉ ଭତି ପରିତ ାଗ
କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଦିନେର, ମ ଳୀର ଦେରଇ ଯିବା—ଯିବା ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା,
ଯାହାର ଦ ଏପରିକି ମୃତ ମଧ େହାଇପାରିଥା ା।

5 କି , ଯୀଶୁ, ଏହି ବ ିଜଣକ େଯପରିକି େସମାେନ ଦାବି କରିଥିେଲ, ଯିଏକି
ଚାରିଆେଡ ଯାଇ େସମାନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ତଳିତଳା କରି ପକାଉଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାନ ର ଯାଜକ ବିଷୟେର କଟୁକଥା କହଥିେଲ, ଏବଂ—ଏବଂ ଏହିପରି ଭତି,
େସମାେନ ଭାବଥିେଲ େଯ େସ କରିଥିେଲ—େସ େସମାନ ର ବହତ ବଡ ତି କରିଛ ି।
ଏବଂ—ଏବଂ ତା ସୀକାର କରିବା ଅଥ—ସମାଜଗୃହର ବାହାର କରାଯିବା ଥିଲା। ଆଉ
ତାହାପେର ଯଦି ଆପଣ ମ ଳୀର ବାହାରି ଯାଇଛ ି, େସମାେନ—େସମାେନ ଭାବିଥିେଲ
େଯ ଆପଣ ପାଖେର ମୁ ି ନିମେ ଆଉ େକୗଣସି ସୁେଯାଗ ନାହିଁ—ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ
େସମାନ ର େକୗଣସି ଏକ ସ ଦାୟର ଅ ଗତ ନହଁ ି, େଯପରିକି ଫାରଶୀ, ସା ୂକୀ କି ା
ଅନ କିଛି, େତେବ େକୗଣସି ମୁ ି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ତାହାର ବାହାେର ଅଛ ି। ଏବଂ ଯଦି
େସମାନ ର ଅଧିକାର ରହିଥାଆ ା, ଚାବିସବ ରହିଥାଆ ା, ଆଉ େସମାେନ ଚାହିଁଥିେଲ
ଆପଣ ଲାତ ମାରି ମା ବାହାର କରି ପାରିଥାଆେ । ତାହା େସମାନ ର ନିଜସ କଥନ
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ଥିଲା। ଏଥିେର ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ତେମ, ତମର ପର ରା
ଦାରା, ପରେମଶର ବାକ କ ଭାବହୀନ କରି ପକାଇଅଛ।” ବଝିେଲ?
6 ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା ପୁନବାର ପୁନରାବ ି େହାଇଅଛି, କାରଣ ଆେମ ସମେ
ଜାଣୁ େଯ ଇତିହାସ ନିଜକ ବାର ାର ପୁନରାବ ି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା—ଏହା କହିବା
ଦଃଖଦାୟକ, କି ଏହାର ପୁନରାବ ି େହବା ପାଇଁ ଭବିଷ ବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ
ଏହା ପୁନବାର େହାଇସାରିଛି।

ଆେମ ପାଉ େଯ ଯୀଶୁ ବିଷୟେର ଭଲ ଚି ା କରାଯାଇ ନ ଥିଲା।
7 ଅେନକଥର, େଲାକମାେନ େସହି ମନଷ ର ନି ୟ କରିବାକ ଚାହଁା ି ଯିଏ େସମାନ
ସହିତ ସହମତ ନେହଁ। ଆେମ ତାହା କରିବା ପାଇଁ େନାହଁୁ। ଆେମ ଜେଣ ଅନ ସହିତ
ଅସହମତ େହାଇପାର, ତଥାପି ବ ଭାବେର ରହିପାର। ଯଦି ମଁୁ ଜେଣ ମନଷ ସହିତ
ଅସହମତ େହାଇପାେର ନାହିଁ, ଏବଂ ତଥାପି ତା ଭଲ ପାଇପାେର ଏବଂ ତା ପାଇଁ

ାଥନା କରିପାେର, ଏବଂ ଶା ର ଆଧାରେର ତା ସହ-…ତା ସହିତ ଏବଂ ଉ ମ
ାନାେଲାକ ା ି ପାଇଁ, ଅସହମତ େହାଇପାେର, େତେବ ମଁୁ ତା କିଛି ହିଁ କହିବି ନାହିଁ। ମଁୁ

ସବେବେଳ ବ ଭାବେର, ତା ସହ ଅସହମତ େହବାକ ଚାେହଁ, କାରଣ ମଁୁ ତା ଭଲ ପାଏ,
ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ନି ିତ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ େସ ନ େହାଇଯାଆ । ଆଉ ତା ମଧ େମା ସହିତ
ସମାନ ହିଁ କରିବା ଉଚି ; ଆେମ ଦେହଁ ନ େହବାକ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆେମ ଆମର
ଚି ାଧାରାକ ବାକ ଯାହା କେହ ତାହା ଉପେର ଆଧାର କରିବା େୟାଜନ। ବାକ ହିଁ ସତ
େହଉ। ଆମର ଧମମତ କି ା ଆମର ଚି ାଧାରା ନେହଁ, ମା େସ ଯାହା କହ ି; େକୗଣସି
ବ ିଗତ ବ ାଖ ା ନେହଁ, େକବଳ ବାକ ଯାହା କହିଛି।
8 ଅନ ଏକ ରାତି, ମଁୁ କିଛି କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହା ାୟଃ ଧମବିେରାଧୀ ପରି ମେନ
େହଉଥିଲା, େମାର ବିଶାସ େଯ ଦିେନ ସକାେଳ ଏହା ଏକ େସବକ ରୀୟ ଜଳଖିଆ
ମଧ େର େହାଇଥିଲା। ମଁୁ ଯୀଶୁ ଏକ ପରୀ ଣେର ରଖିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “େସମାେନ
େସେତେବେଳ େଯପରି କରିଥିେଲ, ଠି େସହିପରି େସମାେନ ଆଜି ମଧ କର ି।” ହଏତ
ଏହା ଭଲ େହବ ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ କିଛି ଣ ପାଇଁ ପୁନରାବ ି କେର, ଯଦି ଆମ ପାଖେର ସମୟ
ଅଛି। େତେବ, ମଁୁ କହିଲି, ଆଜି ଆେମ ପାଇଥାଉ େଯ…
9 ଲଥର’ ସଂ ାର କାଳେର, େସ, େସହି ସମୟେର, େସ କହିଥିେଲ େଯ ଧାମିକ ବିଶାସ
ଦାରା ବ ିବ। “େଯଉଁ ବ ି ବିଶାସ କେର, େସ, ତାହା ପାଖେର ଏହା ଅଛି।” କି ଆେମ
ପାଇଲ େଯ େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ କହିେଲ େଯ େସମାେନ ବିଶାସ କରିଥିେଲ, ଆଉ
େସମାନ ପାଖେର ତାହା ନ ଥିଲା।
10 ଜ େୱସଲି — ଦିନେର, ଯଦି େସମାେନ ଦିତୀୟ ଆଶୀବାଦ ପାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ଏହାକ, ପବି ତା, ସ ୂ ପବି ତା େବାଲି ଆଖ ା େଦେଲ, େସମାେନ ଆନ ିତ
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େହେଲ ଓ ପାଟିକେଲ। “ େତ କ ବ ି ପାଟି କରିଥିେଲ, ଏହା ପାଇଥିେଲ।” ମା
େସମାେନ ଏହା ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯ େସମାନ ପାଖେର ତାହା ନ ଥିଲା। େସମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ ଚି ାର କରିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହା ପାଇ ନ ଥିେଲ।
11 େପ ିକ ର ଦିନଗୁଡିକେର, େସମାେନ କହିଥିେଲ, “ବ ମାନ ବରଦାନଗୁଡ଼ିକର
ପୁନର ାର ଆସିଯାଇଛି, ଆ ା ବା ି ଆସିଯାଇଛି। ଯିଏ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ,
େସ ଏହା ପାଇଯାଇଛି।” ଆେମ ପାଇଲ େଯ ଅେନେକ ପରଭାଷାେର କଥା କହିେଲ, ପୁଣି
େସମାନ ପାଖେର ତାହା ନ ଥିଲା।
12 େତଣୁ େସମାେନ କହ ି, “େତେବ, ଆ ା ର ଫଳ, ତାହା ହିଁ ତ ଏହା ଅେଟ।” ଓଃ, ନା,
ଆ ା ର ଫଳ ନେହଁ। ୀ ିଆନ ସାଇନ ପାଖେର ତାହା ଅଛି, େଯଉଁଠାେରକି କଚି …
େ ମ େହଉଛି ଆ ା ର େସହି ଫଳ। ତା’ପେର, ଏବଂ େସମାନ ର ପାଖେର ଅନ
କାହାରି ଅେପ ା ଅତ ଧିକ େ ମ ଅଛି, ପୁଣି ଯୀଶୁ ୀ ପରେମଶର ଗୁଣକ ଅସୀକାର
କର ି; ତା ମା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା, ମା ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ େବାଲି କହ ି।
ବଝିେଲ? େତଣୁ ତାହା ଏବିଷୟକ ସ ାଦିତ କେର ନାହିଁ।
13 େତେବ େମାେତ େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ତାହା ବାବଦେର ଶ କରିବାକ ଦିଅ ।
ଆସ ’ ଯୀଶୁ େମାକ ମାେର ପରୀ ା କରିବା। ଆଉ ସଭାମ ର, ଏହି ବିବ ି ପାଇଁ
ପରେମଶର େମାେତ ମା କର , କି ମଁୁ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ତାହା ବିେରାଧେର
ରହିବାକ ଯାଉଛି, େକବଳ ଆପଣ ଆେଲାକକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବଝିେଲ?
14 “ବ ମାନ ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର ଆପଣ େଲାକମାନ ଏଠାେର ପାଇଛି; ମଁୁ ଆପଣ
ସହିତ କଥାବା ା କରଛି। ମଁୁ…” (ଏହା ବିଗତ ଦିନେର େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳ
ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ।) “ମଁୁ ଏହି ବ ି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ବିର େର,
ଆପଣମାନ ନିକଟକ, ଏବଂ ଆପଣ ସହତି ଯୁ ି କରିବାକ ଆସିଛି। େତେବ ଆେମ
ସମେ ଜାଣୁ େଯ ପରେମଶର େ ମ ଅଟ ି। ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ ଏହା ଅଟ ି। ଠି
ଅଛି, ଏବଂ େ ମ, ଆ ା ଦୀଘ ସହି ୁତା, ଭ ତା, େଧୖଯ , ନ ତା, ଓ ଭତି, ଏବଂ େ ମ
ଅେଟ। େତେବ ମଁୁ କେହ, ମଁୁ ଆପଣମାନ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। ଆେମ ଯାହା—ଯାହା
ଜାଣୁ ତାହା ହଣ କରିବା, ଜେଣ ୀ ିଆନ ଭାବେର।
15 “ଆପଣମାନ ର ଏହି ବ ଯାଜକକ ଅନା । ତା ର ବ -ବ -ବ -ପିତାମହ
ଜେଣ ପୁେରାହିତ ଥିେଲ। ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ତା େଲବୀୟମାନ ବଂଶେର ଜନ େହବାକ
ପଡିଥିଲା। େତେବ, ଆେମ ପାଉ େଯ, ତାହା ର ଆପଣ ଅନ ମାନ ଭଳି େସପରି
େଯୗବନ କାଳ ନ ଥିଲା। େସ କଣ କର ି? େସ ନିଜକ ବଳିକତ କର ି, େସ ବାକ , େସହି
ପରେମଶର ବାକ ଅଧ ୟନ କରିବାକ େସଠାେର ଉପେର ଥାଆ ି। େସ ଏହା େଦଇ
ଗତି କର ି, ଦିନ ଓ ରାତି, ଦିନ ଓ ରାତି, ଏହାର େତ କ ଅ ର, ପୁ କେର ଥିବା େତ କ
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ଶ କ ଜାଣିବାକ ଥାଏ। ତାହା ଏହା ମୂଖ କରିବାକ ଥାଏ। େସ—େସ, ଏହା ବିଷୟେର
କିଛିଟା ଥାଏ ଯାହାକି ତା ନି ୟ ଜାଣିବାକ ଥାଏ।

16 “ଏବଂ ତାହାପେର, ଏହା ବ ତୀତ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ର ପିତା ଓ ମାତା
ବିବାହ କେଲ, କିଏ େସମାନ ସାମୀ ଏବଂ ୀ ଭାବେର ଏକ େଯାଡିେଲ? ଆପଣ ର
ଧାମିକ ବ ଯାଜକ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ର ପିତା ର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଚାଷ
ଜମିେର କିଛି ଟ ା ଋଣ େହାଇଥିଲା ଓ ବ କଦାତାମାେନ େଯେତେବେଳ ତାହାକ େନବାକ
ଯାଉଥିେଲ, େସେତେବେଳ ତା ନିକଟକ କିଏ ଆସିଥିଲା? ତା ନିକଟେର କିଏ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିଲା? ତମର େସହି ଦୟାଳ ପୂରାତନ ଯାଜକ। େଯେତେବେଳ ତମ ମା ତମକ
ଜନ େଦଉଥିେଲ େସହି େକାଠରୀେର ତା ପାଖେର କିଏ ଠିଆ େହାଇଥିଲା? ଦୟାଳ
ବ ଯାଜକ। େଯେତେବେଳ ତେମ ଅସୁ ଏବଂ ଅଭାବୀ େହାଇଥାଅ େସେତେବେଳ
ତମ ପାଖକ କିଏ ଆେସ? ତମର ଦୟାଳ ପୂରାତନ ଯାଜକ। କିଏ ତମକ ଆଶୀବାଦ କଲା
ଏବଂ ପରେମଶର ନିକଟେର ତମକ ସମପଣ କଲା, ଏବଂ ଅ ମ ଦିନେର ତମକ ସୁ ତ
କଲା? ତମର ଦୟାଳ ବ ଯାଜକ। େଯେତେବେଳ ତମର ବାପା ଏବଂ ମାଆ ର ଛାଡପ
େହବାକ ଯାଉଥିଲା, କିଏ େସମାନ େଫରାଇ ଆଣି, ଏକାଠି କରିଥିଲା? ତମର େସହି
ଦୟାଳ ପୂରାତନ ଯାଜକ। େଯେତେବେଳ ଆଖପାଖ ଅ ଳେର ସମସ ା ହଏ, କିଏ ଏହାର
ଯ ନିଏ? ତମର ଦୟାଳ ବ ଯାଜକ। ନି ିତ ଭାବେର।

17 “େତେବ ଏହି ଧରଣର ଦୟାଳ ପୁରାତନ ଯାଜକ ଜାଣ ି େଯ ବାଇବଲ ବ କେର େଯ
ବଳିଦାନ ପାଇଁ ପରେମଶର ଏକ େମଷଶାବକ ଆବଶ କ କର ି। ଆପଣମାନ ମଧ ର
ଅେନେକ ବ ବସାୟୀ, େତଣୁ ଆପଣମାେନ େମ ାପାଳନ କର ି ନାହିଁ, ତଥାପି ପରେମଶର
େଗାଟିଏ େମ ା େୟାଜନ କର ି। େସମାେନ େସଠାେର କିଛି େଦାକାନମାନ ନିମାଣ
କରି, େସମାନ ର େମ ାସବ ବି ୟ କେଲ େଯପରିକି—େଯପରିକି ବ ବସାୟୀମାେନ
ଯାଇ ଏହାକ କିଣିପାରିେବ, େସମାନ ାଣ ପାଇଁ ବଳି ଉ ଗ କରିପାରିେବ, ଯାହାକି
ପରେମଶର େୟାଜନ କର ି।

18 “ଯୀଶୁ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ କ’ଣ କେଲ? େସ େକଉଁଠାର ଆସିଥିେଲ?
କହାଯାଏ, େସ ଏକ କମାରୀର ଜନ େହାଇଥିେଲ। ଏପରି ଏକ ନିରଥକ କଥା କିଏ ଶୁଣିଛି?
ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତାର ମା ଓ େଜାେସଫ ଜନ େହବା ପୂବର ତାର ମା ତାକ ା କରିଥିେଲ,
ଅଥବା, ତା ମା ଏବଂ େଜାେସଫ ବିବାହ େହବା ପୂବର, େସ ଜନ େହାଇଥିେଲ। ବ ମାନ
ଆେମ ପାଉ େଯ େସ—େସ ଆର ର ହିଁ, ଏକ ଖରାପ ନାମର ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିେଲ।

19 “ତା ର େକଉଁ ସଦସ ତା କାଡ ଅଛି? ଯଦି େସ ଜେଣ ଧାମିକ ବ ି ଥିେଲ, େତେବ
େସ େକଉଁ ଦଳେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ? େଯେତେବେଳ ତମର ଯାଜକ େସହି ବାକ ଜାଣିବା
ପାଇଁ ଅଧ ୟନ, ଅଧ ୟନ, ଅଧ ୟନ, ଅଧ ୟନ, କରି ଚାଲିଥିେଲ; ଆଉ େସ ଏଠାେର
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ଆଖପାଖେର ଆସ ି, ଓ ଯାହା େସହି ବ ଯାଜକ ଗଢ଼ିଛ ି ତାହା ଛି ଭି କରିପକା ି।
ଆପଣ ଏହପରି ଜଣ ‘ପରେମଶର’ େବାଲି ଡାକିେବ କି? ନି ିତେର ନେହଁ।
20 “େତେବ, ଦିେନ, େଯେତେବେଳ ତମର ଯାଜକ େସହି ାନଟିକ େସଠାେର ତିଆରି
କରିଥିେଲ, େସହି…ଏବଂ େଯଉଁଠାେରକି ତେମ ବଳିର ବ ୁକ କିଣି ପାରିଥାଆ , ଏହି ଯୁବକ
ଜଣକ କ’ଣ କେଲ? ଦୟାଶୀଳତା? େସ ମାଡ଼ ମାରିେଲ, କିଛି ଦଉଡି, କିଛି େଝାଟ ଏବଂ
ଚମଡା ଲଗାଇେଲ, ଏବଂ େ ାଧେର େଲାକମାନ ଆଡକ ଚାହିଁେଲ; େସହି େମଜଗୁଡିକକ
େଗାଇଠା ମାଇେଲ, ଏବଂ େସମାନ ବାେଡଇ େସଠାର ବାହାର କରିେଦେଲ। ଆଉ ତେମ
ତାହାକ ଆ ାର ଫଳଗୁଡ଼ିକ େବାଲି କହଛ, େଯେତେବେଳକି େସ େସମାନ େ ାଧେର,
େଦଖୁଛ ି? ଆଉ, େଦଖ, ଯିେହାବାଃ ଉପାସନା କରିବାର ସୁେଯାଗର ମନଷ କ ବ ିତ
କରଅଛି! ବ ବସାୟୀ ଜଣକ ତାହା ଉପାସନା କରିବାକ ଚାହଁା ି; େସ େମଷଶାବକ ପାଳନ
କର ି ନାହିଁ, ଏବଂ େସ ଏହାକ କିଣିବାକ େସଠାକ ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଏହାକ ଓଲଟାଇ
ପକାଇେଲ, ଏବଂ େସମାନ େଗାଇଠା ମାଇଇେଲ, ଓ େସମାନ ତଡି େଦେଲ।”
21 େସଇଠି ଆ ା ର ଫଳ କାହା ପାଖେର ଅଛି? ହଁୁ-ହଁୁ।ବଝିେଲ? େସଠାେର ଆପଣ
ଅଛ ି। େଦଖ , ଆ ା ର ଫଳ ତାହା ନେହଁ, ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ନେହଁ, ଚି ାର
କରିବା ବି ନେହଁ।
22 ଆପଣ କହିେବ, “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , ଏହାର ମାଣ କ’ଣ? ଏହାର ମାଣ
କ’ଣ?” ଏହି ଘଟିକା ମଧ େର ବାକ ର ଯଥାଥ ମାଣ,
23 େସମାନ ପାଖେର ବାଇବଲ ଥିଲା। ଯିେହାବାଃ ଯାହା େହବ େବାଲି କହିଥିେଲ େସ
ଠି ତାହା ହିଁ ଥିେଲ। ଏହା େକୗଣସି ଅନବାଦର ଆବଶ କ କେର ନାହିଁ। ଏହା ତ େସଠାେର
ଅନବାଦିତ ଥିଲା। େସଠାେର ତମର ଯାଜକମାେନ ଥିେଲ, େସଠାେର େସମାନ ର
ସମ କିଛି ଥିଲା, ଏବଂ ଅନ ସମ କିଛି ବିଷୟ ଏେତ ନିୟମିତ ଓ ସବକିଛି ଥିଲା, କି
ତଥାପି େସମାେନ େସହି ବାକ କ େଦଖିବାେର ବିଫଳ େହେଲ। ଏବଂ େସ େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ
େସହି ବାକ କ ଜୀବ କରିେଦେଲ। ତାହା େସହି ଯୁଗର ମାଣ ଅେଟ।
24 ଲଥର ପାଖେର ତା ଯୁଗର ମାଣ ଥିଲା, େୱସଲି ପାଖେର ତା ଯୁଗର ଥିଲା,
େପ ିକ ପାଖେର ତା ଯୁଗର ଥିଲା, ମା ଆେମ ଅନ ଏକ ଯୁଗେର ଅଛ। େସହି ସମ
ବିଷୟ ଭଲ। କି େଯପରିକି େସହି ଶିଶୁ, ତାହାର ଏକ ଆ ୁଳି, ଏକ ଆଖି, ଏବଂ ଏକ
ନାକ ରହିଛି, କି କିଛି ସମୟ ପେର ତାକ ଏକ ମଣିଷ େହବାକ ଥାଏ। ତାକ ତ ଏକ—ଏକ
ପରିପକ ସ ାନ େହବାକ େହବ; ତା’ପେର ଜନ େହବାକ େହବ, ଏକ ାଣ, ଶରୀର, ଆ ା
ଧାରଣ କରିବାକ େହବ, ଚଲାବଲା କରି ପାରଥିବ।
25 େତେବ ଆେମ ପାଉ େଯ, ଏହିସବ, ଯୀଶୁ େଘାଷଣା କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଅ େକେତକ
ହିଁ, େକବଳ େସହିମାେନ େଯଉଁମାନ କି େସ ଜୀବନ ନିମେ ନିରପିତ କରିଅଛ ି, ତାହା
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େଦଖିେଲ। ବଡ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ନେହଁ; ତାହା ର ଭିଡ଼ େକେବ େହେଲ କାୟାଫା ଭିଡ଼ ପରି
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି, କାୟାଫା ତ ସମ େଦଶକ ଏକାଠି ଡାକି ପାରିଥା ି। ଯୀଶୁ
େକବଳ ଅ େକେତକ ହିଁ ଏକ ଡାକିଥିେଲ। ଅେନେକ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। ହଜାର
ଗୁଣନ ହଜାର େଲାେକ, େଯେତେବେଳ େସ ପୃଥିବୀକ ଆସିେଲ, େସ ପୃଥିବୀ େଦଇ
ଗମନଗମନ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏହା ଜାଣିେଲ ସୁ ା ନାହିଁ େଯ େସ ଏଠାେର ଅଛ ି।
26 ଏଣୁ ଏହା ପୁନବା େହବ! େଯଉଁମାେନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆହତ େସ େସମାନ ନିକଟକ
ଆସିେବ। େସ ଜାଣ ି କିଏ ଜୀବନ ନିମେ ଆହତ ଅେଟ। ଏବଂ େସ କରିେବ ନାହିଁ…ଏହାର
ଯ େନବା ତା ର େବପାର ଅେଟ।
27 ବ ମାନ ଆେମ ଲ କର େଯ େତେବ େସମାେନ ମ ଳୀର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ,
ଏବଂ େସମାେନ ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ। େସହି େତ କ ବିଷୟ ଯାହାକି ବାକ ତାହା
ବିଷୟେର କହି ଆସିଥିଲା, େସଠାେର େସ ତାହା ଥିେଲ।
28 ଆଉ ଦିେନ େସ େସମାନ ଘର ପରିତ ାଗ କେଲ। ମଁୁ ତିେନାଟି କଥା କହିବାକ ଚାେହଁ:
ଯୀଶୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ; ମୃତ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସମ ଆଶା ଦେରଇ ଯାଇଥିଲା। ମଁୁ
େସହି ତିେନାଟି ବିଷୟ ଉପେର କିଛି ମିନି କହିବାକ ଚାେହଁ।
29 ଯୀଶୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଚାଲିଗେଲ, ସ ଟ େବଶ
କଲା। େତେବ େଯେତେବେଳ େସ ତମକ, କିଅବା ତମର ଘରକ େଯଉଁଠାେର ତେମ ବାସ
କର ଛାଡିଦିଅ ି, ସମସ ା ମାଗେର ଆସୁଥାଏ। େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଆ ି
ଶୟତାନ ପାଇଁ ଏକ ଦାର ଉନୁ େହାଇଯାଏ।
30 େସ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ େଯମିତି—େଯମିତି ହିଁ େସ ଚାଲିଗେଲ, ତ େର ମୃତ
ଭିତରକ େବଶ କଲା। ଆଉ େଯମିତି ଯୀଶୁ ବାହାରି ଯାଆ ି, ମୃତ େବଶ କରିଥାଏ।
ତାହା ଠାର ଅଲଗା େହବା ହିଁ ମୃତ ଅେଟ, େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ବାହାରି ଯାଆ ି
ମୃତ େବଶ କେର।
31 ଏବଂ ମୃତ ଲାଜାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିଳ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତ େର େସହି
ଜଣକ ଯାହା ଠାେର େସମାେନ ବିଶାସ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଯାହା ଭଲ ପାଉଥିେଲ, ତାହା
େସମାେନ ଡାକି ପଠାଇେଲ େଯପରିକି େସ ଆସି ଲାଜାର ପାଇଁ ାଥନା କର ି। ’କାରଣ
େସମାେନ ତାହା େଦଖିଥିେଲ ଏବଂ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ପରେମଶର ଜାଣ ି, େଯ,
“ଯାହା ବି, ପରେମଶର…” ମାଥା ଏହାକ େସଠାେର ବ କରିଥିେଲ, “ତେମ ବ ମାନ
ପରେମଶର ଯାହାକିଛି କହିବ, ପରେମଶର ତାହା କରିେବ।” ମାଥା ଚି ିଥିେଲ େଯ
େସ ଏବଂ ପରେମଶର ଏକ ଅଟ ି। େସ େସହି ଘଡିର ବାକ ଥିେଲ, େତଣୁ ମାଥା ତାହା
ଚି ିଥିେଲ। ଏବଂ ମାଥା ଜାଣିଥିେଲ, ଯଦି େସ ତାହା ସହିତ େକେବ େଯାଗାେଯାଗ
କରିପାର ି, ମା େସ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ତାହା ପାଇ ପାରି ନ ଥିେଲ।
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ଏବଂ େସମାେନ ତାହା ଡାକି ପଠାଇେଲ, ଏବଂ, େସ ଆସିବା ପରିବେ , ଆହରି ଦରକ
ଚାଲିଗେଲ। ଏବଂ ତା’ପେର େସମାେନ ପୁନବାର ତାହା ଡାକି ପଠାଇେଲ, ଏବଂ, େସ
ଆସିବା ପରିବେ , ଆହରି ଆଗକ ଚାଲିଗେଲ।
32 େବେଳେବେଳ ଆେମ ବି ିତ େହାଇଥାଉ େଯ େସହିପରି ବିଷୟସବ କାହିଁକି ଘଟିଥାଏ,
ମା ଶା କଅଣ କେହ ନାହିଁ େଯ, “େଯଉଁମାେନ ପରେମଶର େ ମ କର ି, ସମ
ବିଷୟ େସମାନ ପାଇଁ ମ ଳ ହିଁ ଉ କରିଥାଏ।”? େସ କଅଣ କରଛ ି େସ ତାହା
ଜାଣ ି। ଯଦି େସ ବିଳ କର ି, ତାହା ଠି ଅେଟ। େସ ଜାଣ ି େଯ େସ କଅଣ କରଛ ି।
ଏଥିେର ଏକ ଉେ ଶ ଥିଲା।
33 ଆେମ ପାଉ େଯ, ସାଧୁ େଯାେହାନ 5:19 େର େସ କହିଥିେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ
ତ ମାନ କହଅଛି, ପୁ ପିତା ଯାହା କରଥିବା େଦଖ ି, ତାହାଛଡା େସ ଆପଣାର କିଛି
ହିଁ କରିପାର ି ନାହିଁ।”
34 ପିତା ତାହା ଦରକ ଯିବାକ, ଏବଂ ଅେନକ ଦିନ ଦରେର ରହିବାକ କହିଥିେଲ। େସହି
ଦିନଗୁଡିକ ସମା େହବା ପେର, ତ େର େସ କହିେଲ ଯାହା େସେତେବେଳ େସ କହିଥିେଲ,
େଯ, “ଆମର ବ ଲାଜାର ନି ା ଯାଇଛ ି।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ,“େବ , େସ ଭଲ କରିଛ ି।”
35 େସ କହିେଲ, “େସ ମରିଛ ି। ଏବଂ ତମମାନ ସକାେଶ ମଁୁ ଆନ ିତ େଯ ମଁୁ େସଠାେର
ନ ଥିଲି।” କାରଣ, େସମାେନ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରଥିେଲ େଯପରିକି େସ ତା
ନିକଟକ ଯାଆ ି, ଓ ତା ସୁ କର ି କି ା କଅଣ କରିବାକ େହବ ତାହା କହ ି। ମା
େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ କ’ଣ କରିବାକ େହବ, େତଣୁ େସ ଠି େସହିପରି କରିଥିେଲ ଯାହା
କରିବାକ ତା ନିେୟାଜିତ କରା ଯାଇଥିଲା: ଦରେର ରହିଥାଅ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଧ ାନ
େଦେବ େଯେତେବେଳ େସ େଫରିଆସି କବରେର ଥାଆ ି। େସ େସେତେବେଳ ତାହା ବ
କରିଥିେଲ େଯ େଯେତେବେଳ େସ େଫରି ଆସିେଲ ଓ ଏହି ଘରକ ପାଇେଲ।
36 ସମ ଆଶା ଦର େହାଇଯାଇଥିଲା। ଲାଜାର ମୃତ େହାଇସାରିଥିଲା। ତି ଘଡିେର,
େସମାେନ ଭାବି ଚାଲିଥିେଲ, “େସ ଦଶ ପ କ ଆସିପାର ି। େସ ଦଶ ପ କ ଆସିପାର ି।
େସ େଫରି ଆସିପାର ି।” େଶଷେର, େସ ମରିଗଲା, ନିଶାସ ତାହା ଛାଡିଗଲା।
37 େସମାେନ ବାହାରକ ଗେଲ, ତା ଶରୀରର ର େନଇ ତାହା ଶବ ସଂର ଣ କେଲ,
ତାହା ସୁ ବ େର ଗୁଡାଇ, ମସଲା ଭତି ଲଗାଇ, ଓ ଶବ ସଂର ଣ କେଲ ଓ କବର
ଭିତେର ଶୁଆଇେଦେଲ, କବର ଉପେର ଏକ ପଥରଖ ରଖିେଲ, ଯାହାକି େସମାନ
େସେତେବଳର କବର େଦବାର ଥା ଥିଲା। ଭମିେର ଏକ ଗ , େବାଧହଏ ଚଟାଣ
ମଧ େର, ଏବଂ ଏହାର ଉପର ଭାଗେର ଏକ ପଥରଖ ରଖି ଦିଅ ି, ତାହା େସମାନ ର

ଥା ଥିଲା।
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38 ଥମ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଦିତୀୟ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତତୀୟ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଚତଥ ଦିନ
ବିତିଗଲା, େସ େଲାକଟି କବରେର ପଚିସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାର ନାକ ହଏତ ଝଢ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ତାହା, ମଁୁ ଭାବଛି ଥମ ଅ ଯାହା ଝଡ଼ିପେଡ, ତାହା େହଉଛି ନାକ। ଏବଂ େସ ପଚିସଢ଼ି
ଯାଇଥିଲା। ତା ର—ତା ର ମାଂସ ପୃଥିବୀ , ଧୂଳିେର ମିଶି ଯାଇଥିଲା, କି ା ମିଶିବାକ
ଯାଉଥିଲା। ତା ାଣ ତା ଠାର ଚାରି-ଦିନର ଯା ାେର, େକଉଁଠାେର ଥିଲା।
39 ତା ଆଉଥେର ଏହି ଜୀବନେର, େଦଖିବାର ସମ ଆଶା, ଦର େହାଇଯାଇଥଲା।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ସମ ଆଶା ଦର େହାଇଯାଇଥଲା…େସମାେନ ଅେପ ା କରିଥିେଲ,
“େକଜାଣି ଯଦି େସ ଥମ ଦିନ, ଦିତୀୟ ଦିନ ଆସିେବ!” ନା। ତା’ପେର େସ ମରିଗେଲ, ଏବଂ
ଯୀଶୁ ଆସି ନ ଥିେଲ। ତା’ପେର ନିରାଶା େବଶ କଲା।
40 କିଛି ସମୟ ପେର େସଠାେର େକହି ଜେଣ ତା ନି ୟ କହିଥିେବ, “ଗୁର ବାହାେର
ଅଛ ି।” ଏଠାେର ମାଥା ରା ାକ ବାହାରି ଯାଆ ି!
41 ଯୀଶୁ େସହି ଅ କାର ଘଡ଼ିେର ଆସିେଲ େଯେତେବେଳକି େତ କ ଆଶା ଦେରଇ
ଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ େସ େସହିପରି ଘଡ଼ିେର ହିଁ ଆସିଥାଆ ି। ବଝିେଲ? େସ େସପରି
ସବଠ େଘାର ଅ କାର ସମୟେର ଆସ ି, ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଦଶ େର ଉପ ିତ ହଅ ି।
42 ଏେବ େଦଖ , େସ ଆସିେଲ ଓ ମାଥା ଡାକିେଲ। ତା ର ଉପ ିତି ନତନ ଆଶାକ
ଆଣିେଦଲା। ବାଳକଟି ଯଦିଓ ମରିଯାଇଥିଲା ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, ତଥାପି
ତା ର ଉପ ିତି ନତନ ଆଶା ଆଣିଥାଏ।
43 େମାର ବ , ତେମ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ହଏତ ବସିଥିବ, େଯଉଁଠାେର ଡା ରମାେନ
ତମକ ଛାଡି େଦଇଥା ି, କକଟେରାଗ ସହିତେର, ହଦଘାତେର। େହାଇପାେର ଏକ
େଚୗକିେର, ପ ୁେହାଇ, ସମ ବି ାନ କହି ଥାଇପାେର େଯ ତମ ପାଇଁ େକୗଣସି ଆଶା
ନାହିଁ; କ ାଲସିୟମ ଜମା—େହାଇ ତମର—ତମର—ଅ ିଗୁଡିକ ଗ ି କରି େଦଇଛି, େଯ
ତେମ ଆଉ େସଗୁଡ଼ିକ ବ ା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କି ା, ତମର—ତମର ହଦୟ ଏେତ ଖରାପ,
ଡା ର କହ ି େଯ ତେମ େକୗଣସି ମୁହ େର ମରି ଯାଇପାର। ଓଃ, ଏବଂ କକଟ ଓ ଯ ା
େରାଗେର ଆ ା େଲାକମାନ ର ବହତ ବଡ ଦଳ, େହାଇପାେର େଯ ତମ ପାଖେର େସହି
େଶଷ ଆଶା ଥିବ, ଏବଂ ଏପରି ଲାଗୁଛି େଯ ଡା ର ତମକ ତ ାଖ ାନ କରି େଦଇଛ ି।
ତଥାପି, ଯୀଶୁ ୀ ଉପ ିତିେର ରହିବା ଏବଂ ତାହା ର ଉପ ିତିକ ଚି ିବା, ପୁନବାର
ଆଶାକ ଆଣି େଦଇଥାଏ।
44 ଏପରିକି େକହି ତମକ ଏହାର ନାମକରଣ କରି େଦଇପାର ି। େହାଇପାେର େଯ ତେମ
ଏହା ପୂବର େକେବ ଶୁଣିନାହଁ, ମା କାହାରିକ କହିବାକ ଦିଅ , “ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସଠାେର
େକୗଣସିଠାେର ଏକ ମ ଳୀ ଅଛି, େସମାେନ ପରେମଶର ଠାେର ବିଶାସ କର ି ଏବଂ
େସମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କର ି,” ଶୀ ହିଁ (େତେବ, ତେମ ମରିବାକ ୁତ
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ଅଟ। ବଝିେଲ?), ନତନ ଆଶା ଉଦିତ ହଏ। ଏହା ସବଦା େହାଇଥାଏ। େସହି ଅ କାର
ଘଡ଼ିେର, ସାଧାରଣତଃ େଯେତେବେଳ େକହି ଏହା ବିଷୟେର କିଛି କହ ି, ତମକ ଯୀଶୁ
ବିଷୟେର କହ ି। ତାହା ର ଉପ ିତି ନତନ ଆଶା ଆଣି େଦଇଥାଏ।

45 ଏହା େହଉ େଯ ଗତ ରାତି ପରି, ଆଜି ରାତିେର ଏହା େସହି ସମାନ କାମକ କର।
େଯେତେବେଳ ଆେମ ସେ ହର େକୗଣସି ଛାୟା ବାହାେର େସହି ମାଣିତ ବାକ କ
େଦଖିଥାଉ, ଯାହାକି ସୁ କରାଯାଇଅଛି, ଏବଂ ମାଣିତ କରାଯାଇଅଛି େଯ େସହି
ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଉେଣଇଶ ଶହ ବଷ ପୂେବ ଜୀବିତ ରହିଥିେଲ, ଯିଏ କାଲବରୀେର ମୃତ ବରଣ
କରିଥିେଲ, ତତୀୟ ଦିନେର ଉଠିଥିେଲ, ଆଉ େସହି ଶିଷ ମାନ େଦଖା େଦଇଥିେଲ ଓ
େସମାନ ଆଖି େଖାଲି େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ େସହି ଦିନର ଏହି ତି ା କରିଥିେଲ, ଯାହାକି
ଆଜି ରାତିେର ଠି ଆମ ସା ାତେର ଏଠାେର ବିଦ ମାନ ଅେଟ, ଏହା େଲାକମାନ ପାଇଁ
ଆଶା ଆଣିବାକ ଆବ । ନତନ ଆଶାମାନ ଝଲକି ଉେଠ।

46 େହାଇପାେର େକହିଜେଣ କହିେଲ, “ମ ଳୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ କାର ଶୁଖିଲା
ରହିଆସିଛି। ଆମ ପାଖେର—େକେତକ ମାସ ପାଇଁ—ପାଇଁ େକୗଣସି ଭଲ ତଟକା
ପାଣି ରହି ନ ଥିଲା। ଆମର ଏକ ଉ ୀପନାଟିଏ ସୁ ା େହାଇ ନାହିଁ। ଏପରି େଦଖାଯାଉଛି
େଯପରିକି ତ େକ ଅତ ନି ଳ େହାଇଯାଇଛ ି, କି ା ଅନ କିଛି େହାଇଯାଇଛ ି।
ଆେମ େକବଳ ଗୀଜାକ ଯାଉ ଏବଂ ଭଜନଟିଏ ଗାଇଥାଉ, ଓ—ଓ େକେତକ ବା ା ଶୁଣିଥାଉ
ଓ େଫରି ଯାଇଥାଉ।” ମା ହଠା , ତାପେର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଶୁ େହବା ଆର
କରିଥାଉ, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଦଶ କ ଆସ ି, ଆମକ ସେତଜ କର ି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି
ନଆ ବିଷୟ ଆଣ ି। ଏହା କରିବା ପାଇଁ େସ ସବଦା େସଠାେର ଉପ ିତ ଥାଆ ି। ନତନ
ଆଶା େସେତେବେଳ ଆସିଥାଏ େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଭିତରକ ଆସ ି।
ତାହା ର ଉପ ିତି ନତନ ଆଶା ଆଣିଥାଏ।

47 ମାଥା ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ହିଁ େସହି କଟିତ େହାଇଥିବା ପରମଶର ବାକ ଅଟ ି।
େସ େସହି କାଳକ େଦଖିଥିେଲ। କି ା, ଯଦି େସ ତାହା ଜାଣି ନ ଥାଆେ , ତାହାେହେଲ
େସ େସପଯ େନୖ ିକ େହାଇ ରହିଥାଆେ । େସ ଏପଯ ଗୀଜାର ଅଧୀନେର
ରହିଥାଆେ । ମା େସ େସହି ତି ାତ ବାକ କ େଦଖିଥିେଲ। ମାଥା େସହି ତି ାତ
ବାକ କ ତାହା ଦାରା କଟିତ କରାଯାଇଥିବା େଦଖିଥିେଲ ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
େସ ହିଁ େସହି ଜୀବ ବାକ ଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଏହା ବିଷୟେର ଶୁଣିେଲ,
ତା ଏହା ଫର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ େଯ େକେତ େଲାକ ତା ସମାେଲାଚନା କେଲ, ଆଉ କ’ଣ
କେଲ, େସ ତ ଯୀଶୁ େଭଟିବା ପାଇଁ େଯେତ ଶୀ ପାରିେଲ ବାହାରି ଗେଲ। ବଝିେଲ? େସ
ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ହିଁ େହଉଛ ି େସହି କଟିତ ବାକ ।
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48 ନିଃସେ ହ େସ ଏଲିୟ ସମୟେର ତାହା ବିଷୟେର େସହି କାହାଣୀକ ପାଠ
କରିଥିେଲ। େତେବ, ଯୀଶୁ େସହି ଦିନେର ପରେମଶର କଟିତ ବାକ ଥିେଲ। େସ
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ଏବଂ ଭ ବାକ ଭବିଷ   ବ ା ନିକଟକ ଆସିଥାଏ।
ଏବଂ େସଠାେର ଜେଣ ୀେଲାକ ଥିେଲ ଯାହା ର ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ ଥିଲା ଯାହାକି ତା ଏକ
ଆଶୀବାଦ ଦାରା ା େହାଇଥିଲା ଯାହାକି ଭବିଷ   ବ ା ତା ଆଶୀବାଦ କରିଥିେଲ,
ଏବଂ େସ ସ ାନ ା େହାଇଥିେଲ।
49 ଦିେନ, ାୟଃ ଏଗାରଟା େବେଳ, ତାକ ନି ୟ ଏକ ଅଂଶୁଘାତ େହାଇଥିବ। େସ ତାର
ପିତା ସହ େ ତେର ଥିଲା, ବାଇବଲ ଏପରି କେହ ନାହିଁ, ଏହା କେହ ନାହିଁ େଯ ଏହା
ଅଂଶୁଘାତ ଥିଲା, କି େସ କା ିବାକ ଲାଗିଲା, “େମାର ମୁ ! େମାର ମୁ !” ଦିନ ାୟଃ
ଏଗାରଟା େବେଳ। ଏବଂ ତା ର ଜେଣ ଦାସ ଥିଲା, ପିତା ତାକ, ଶଶୁଟିକ ଘରକ େନବା
ପାଇଁ କହିଥିେଲ। େସ ମଧ ା ପଯ ତାର ମା’ର େକାଳେର େଶାଇଥିଲା, ଅସୁ ର ଆହରି
ଅସୁ େହାଇପଡିଲା, ଓ େଶଷେର ମୃତ ବରଣ କଲା।
50 ଏବଂ ଏପରି େଳ, ନିରାଶାେର ଯିବା ପରିବେ , େସହି…ସମ ପେଡ଼ାଶୀ ଆସି
ଚି ାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ ଏବଂ େସପରି କିଛି ଚାଲିଲା, କି େସହି ିର ମା ଜଣକ, ତା’ର
ଶିଶୁଟି ମରିଯାଇଥିଲା, େସ ତାକ ଉପରକ େସହି େଛାଟ େକାଠରୀ ମଧ କ େନଇଗଲା ଯାହା
େସ ଭବିଷ   ବ ା ପାଇଁ ୁତ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାକ େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ, ତାହା
ବିଛଣା ଉପେର ଶୁଆଇ େଦଲା। ଏବଂ େସ େସହି ଦାସକ କହିଲା, “େମା ପାଇଁ ଗଧଟିଏ
ସଜାଡ, ଏବଂ ତେମ ଗଧ ଚଢ଼ି ସିଧା ଚାଲ, ଆଉ ମଁୁ ତମକ ନ କହିବା ପଯ ତେମ ଅଟକିବ
ନାହିଁ।” ଓଃ େମାର ଭ! ଏହା ହିଁ ଅେଟ!
51 ତକ ବିତକ ଏବଂ ଅନାବଶ କ କଥାଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହିଁ। େସହି ଦିନ
ବିତି ଯାଇଅଛି। ଆସୁ ଆେଗଇ ଯାଉ। ଆମକ େସଠାେର ପହ ିବାକ ଅଛି। ଆମର େଗାଟିଏ
ବିଷୟ େୟାଜନ ଅଛି।
52 େତଣୁ େସ କହିଲା, “ତେମ ଆଗକ ବଢ଼ିଚାଲ, ଏବଂ ମଁୁ ତମକ ଆେଦଶ ନ େଦବା ଯାଏ
ତେମ ତମର ଗଧ ଚଢି଼ ଯିବାର ଗତିକ କ କରିବ ନାହିଁ।” ଏବଂ େସମାେନ ଏଲିୟ ପାଇବା
ପଯ ଗେଲ।
53 ଏଲିୟ, ପରେମଶର ଜେଣ ବ ି େହାଇଥିବା େହତ, ୀ ପରି ନେହଁ; ୀ
ସମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିେଲ, କାରଣ େସ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଏଲିୟ ପରେମଶର ର ଏକ
ଅଂଶ ମା ଥିେଲ। ତାହା ତ ୀ ଏଲିୟ ଠାେର ଥିେଲ। ଆଉ ତାହା ହିଁ େସହି ଘଡିର ବା ା
ଥିଲା, କାରଣ େସହି ଘଡି ପାଇଁ ଭ ର ବାକ େସହି ଭବିଷ   ବ ା ସହିତେର ଥିଲା।
54 ଯୀଶୁ େସହି ସମ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ର ପରିପୂ ତା ଥିେଲ, େସମାନ ମଧ ର

େତ େକ େକବଳ ତାହା ହିଁ କାଶ କରିଥିେଲ। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। େଯାେଷଫ
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ଠାର, ତିରିଶ ଖ ରପା ଠାର, ସବ , େସ—େସ ୀ ହିଁ ତିଚି ିତ କରିଥିେଲ। େମାଶା
ମଧ େସହିପରି କେଲ!
55 ଦାଉଦ, ପାହାଡ ଉପେର ଏକ ତିର ୃତ ରାଜା ଭାବେର ବସି କା ଥିେଲ, କାରଣ େସ

ତ ାଖ ାନ କରା ଯାଇଥିେଲ। ଏହାର ଆଠ ଶହ ବଷ ପେର, ଦାଉଦ ପୁ ଏକ ପାହାଡ
ଉପେର ବସିଥିେଲ। େସଠାେର ଦାଉଦ ଠାେର ୀ ର ଆ ା ଥିଲା। ଏବଂ େସ…େମା

ଭ! େସ ଦାଉଦ ର ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ ଉଭୟ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ପାହାଡ ଉପେର ବସି, ଏକ
ଅସୀକତ ରାଜା ଭାବେର, କା ଥିେଲ, “େଗା ଯିରଶାଲମ, େଗା ଯିରଶାଲମ, ମାଆ କକଡା
େଯପରି େଡଣା ତେଳ ଆପଣାର ଛଆକ ଆବରି ଥାଏ, ମଁୁ େକେତଥର େତାେତ ଆବରିବା
ପାଇଁ ଇ ା କଲି।” ଏହା କ’ଣ ଥିଲା? ଏହା େସଠାେର ୀ ଥିେଲ।
56 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ଭଜନ େଲଖିଥିେଲ ଏହା େସେତେବେଳ ୀ କା ଥିେଲ,
“େହ େମାର ପରେମଶର, ତେ େମାେତ କାହିଁକି ପରିତ ାଗ କଲ? େମାର ସମ ଅ ି,
େସମାେନ େମା ଆଡ଼କ ଚାହିଁ ରହିଛ ି। େସମାେନ େମାର ପାଦ ଓ େମା ହାତଗୁଡିକ ବି
କେଲ। େସମାେନ େମାର ବ କ େସମାନ ମଧ େର ଭାଗ କେଲ। େସମାେନ େମାର
େପାଷାକ ପାଇଁ ଗୁଲିବା କେଲ।” ତାହା ତ ୀ ଦାଉଦ ମଧ େର କଥା କହଥିେଲ। ତାହା
ଠି । େସ େସହି ବାକ ର କଟୀକରଣ ଥିେଲ। ୀ େସହି ସବ ବିଷୟ ପୂରଣ କରିବାକ
ଆସିଥିେଲ ଯାହା ଭବିଷ   ବ ାମାେନ କହିଥିେଲ, କାରଣ ବାକ ଭବିଷ   ବ ାମାନ
ସହିତେର ଥିଲା।
57 ଗତ ରାତିର ପାଠ ମେର େସ ତାହା କହିଥିେଲ, େଯ ଭବିଷ   ବ ାମାେନ ତାହା
ବିଷୟେର ଯାହା କହିଥିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିବାକ େସ ଆସିଅଛ ି, କାରଣ େସମାନ ର
ନିକଟେର ବାକ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଲିୟ ପରେମଶର ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, େସହି ଦିନର
ବାକ ଥିେଲ।
58 େତଣୁ ଶୁେନମିୟା ୀ େସହି ଭବିଷ   ବ ା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିେଲ େଯପଯ େସ
ଆସି ପରେମଶର ଶ ି କଟିତ କେଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜକ ଶିଶୁଟି ଉପେର ଶୁଆଇେଲ
ନାହିଁ, ଆଉ ଶିଶୁଟି ବ ି ଉଠିଲା ନାହିଁ।
59 େତେବ ମାଥା ନି ିତ ଭାବେର ଏହି ବିଷୟ ଚି ିଥିେବ, ଯଦିଓ େସ ଘରର ଯ
େନବା, ବାସନ-କସନ େଧାଇବା, ଇତ ାଦିେର ବ ଥିେଲ। କି େସଠାେର େସ ନିଜର
ଚରି େଦଖାଇେଲ। େସ କତେର େଦଖାଇେଲ େଯ ତା ଭିତେର କ’ଣ ଥିଲା। େସ
ଶୀ ତାହା ଆଣିବାକ ବାହାରି ଗେଲ। ଯଦି ପରେମଶର ଏଲିୟ ଠାେର ଥିେଲ,
େତେବ ପରେମଶର ନି ିତଭାେବ ୀ ଠାେର ରହିବାକ ଥିଲା, କାରଣ େସ ମାଣ
କରିେଦଇଥିେଲ େଯ େସ ହିଁ େସହି ବ ି ଥିେଲ। ଆେମ । ମଁୁ ପସ କେର େସହି,
େସହି ଦଢ଼ସ କ! େସ ତାହା ପାଖକ ଯାଆ ି। ତା ତାହା ନିକଟକ ଯିବାକ ହିଁ
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ଥିଲା। ଏବଂ େସ େସଠାେର ପାଇେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା —ତାହା ନିକଟକ
ପହ ିେଲ; େତେବ ମେନରଖ , େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େକେବ େହେଲ ପରିବ ିତ
େହାଇ ନାହା ି, ପୁଣି ପରେମଶର ତାହା ର କାଯ ମକ େକେବ ପରିବ ନ କର ି ନାହିଁ।
ଯଦି େସ ଏଲିୟ ଠାେର ଥିେଲ ଏବଂ ମୃତକ ପୁନର  ଥିତ କରିପାରଥିେଲ, େତେବ େସ

ୀ ଠାେର ଥାଇ ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ କରିପାର ି, ଯଦିଓ େସ ତାହା କରିନାହଁା ି,
କାରଣ ଏହା େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଅଟ ି।
60 େସ ଏପଯ ପରିବ ିତ େହାଇ ନାହଁା ି! େସ କଦାଚ େଯତିକି ପରେମଶର ଥିେଲ
ଆଜି ରାତିେର ମଧ େସତିକି ଅଟ ି। େସ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। େସ
ପରିବ ିତ ହଅ ି ନାହିଁ।
61 ଏବଂ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା ତାହା ଠାେର ଅଛି େବାଲି ମାଥା ଜାଣ ି। େଦଖ ,
କିଛି ମିନି ମଧ େର ହିଁ ଏହା ତାକ ମାଣିତ କଲା, େଯେତେବେଳ ମାଥା ତା ଭାଇ
ବିଷୟେର ତାହା କିଛି କହିେଲ, ଆଉ େସ କହିେଲ, “ ଭ, ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା
ତେମ ଅଟ।”
62 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ପୁନର ାନ ଏବଂ ଜୀବନ। ଯଦିଓ େସ ମରିଅଛି, ତଥାପି େସ
ବ ିବ। ପୁଣି େଯେକହି ଜୀବିତ ଓ େମାଠାେର ବିଶାସ କେର େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।
ମଁୁ ଅେଟ।” ତାହା ତ ଜଳ ବଦା ମଧ େର େମାଶା ସହିତ େସହି ମଁୁ ଅେଟ ଥିଲି। “ମଁୁ
ପୁନର ାନ। ମଁୁ ଜୀବନ। ମଁୁ େସହି ାଚୀର ଥିଲି। ମଁୁ ଏେବସୁ ା େସହି ଅେଟ। ମଁୁ ପୁନର ାନ
ଏବଂ ଜୀବନ ଅେଟ। ଯିଏ େମାଠାେର ବିଶାସ କେର, ଯଦିଓ େସ ମୃତ, ତଥାପି େସ ବ ିବ।
େଯେକହି ବେ ଓ େମାଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।” ଏହି ମହାନ ଦଢ଼
ଆଶାସନା ପେର ଯାହାକି ମାଥାଠାେର ଥିଲା, େଯ େସ ହିଁ େସହି ତି ାତ ବାକ ଥିେଲ; ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା େହାଇ େଯେତେବେଳ େସ କହିଥିେଲ, େସ ମିଛ କହି ପାର ି ନାହିଁ; େତଣୁକରି
େସ, େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ହିଁ େସହି ମଁୁ ଅେଟ। ମଁୁ ହିଁ େସହି ପୁନର ାନ ଏବଂ
ଜୀବନ ଅେଟ।”
63 େସ କହିଲା, “ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଆପଣ ହିଁ େସହି ଜଣ, େସହି ପରେମଶର ପୁ ଯିଏକି
ଜଗତକ ଆସିବାର ଥିଲା। ଯଦିଓ େମା ଭାଇ ମରିଅଛି, େସଠାେର କବରେର ପଡିରହିଛି,
ତାର…ତାର ଶରୀର ବ ମାନ ୟ ପାଉଛି। କି ବ ମାନ ସୁ ା, ଆପଣ ଯାହା କହିେବ,
ତାହା ଘଟିବ।” ଠି !
64 ମାଥା ତାହା ଠାର ଏହା ହିଁ େକବଳ କହଥିବାର ଶୁଣିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ! ଆେମ । େହ,
ମାଥା, ଆଜି ରାତି ଆେମ େକଉଁଠାେର ଅଛ? “େକବଳ ବାକ କହ ; େମାର ଦାସ ବ ି
ଉଠିବ!” େକବଳ ଏହା ହିଁ ତାହା କହଥିବାର ଶୁଣ ! େସମାେନ ହଏତ ଆସି ତା କହିଥେଲ
େଯ େସ ଏହା କହିଛ ି, କି ଏଠାେର ତ େସ ନିେଜ ଥିେଲ। େହ ପରେମଶର, ଅ ଥିବା ଆଖି
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େଖାଲିଦିଅ, େଯପରି େସମାେନ େଦଖି ପାରିେବ! େଯେତେବେଳ େସ, ତାହା ଉପ ିତିେର,
ବାକ କହ ି, ସବଦା କଟିତ େହାଇଥାଏ।
65 େସ କହିେଲ, “ତେମ ପରେମଶର ଯାହାକିଛି ମାଗିବ, ପରେମଶର ତାହା ତମକ
େଦେବ। େମାେତ େକବଳ ଶୁଣିବାକ ଦିଅ!” େସ ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ େସ ବାକ କହ । ତାହା
ହିଁ ତ ସବକିଛି ଥିଲା ଯାହା େସ ଶୁଣିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। େକବଳ ବାକ ା କରିବା, ତାହାହିଁ
ସବକିଛି େସ ଆବଶ କ କରଥିଲା, ତାହା ଠାର ଏହା ଶୁଣିବା େଯ େସ ଏହା କରିେବ।
66 ଏବଂ େସ ତାହା ଠି େସହି ସମୟେର ହିଁ କରି େଦଇଥାେ , ମା , ଆପଣ େଦଖ ,
ପିତା ତା େଦଖାଇଥିବା ଦଶନ ଦାରା, ତା କବର ପାଖେର ଠିଆ େହାଇରହିବାକ
ଥିଲା। ଓଃ େମାର ଭ! ଆପଣାର ବିଶାସକ ଧରିରଖ ! ପରେମଶର ସମ କିଛି ଠି ଠି
କରଅଛ ି। ଏହାସବ ଠି େହାଇଯିବ। ମାଥା କବରକ ଆସିବା ପଯ େକବଳ ଅେପ ା
କର ।
67 ଧ ାନଦିଅ , ମାଥା େକବଳ ଏତକ କହିବା ପାଇଁ ତାହା ପାଇପାରିଥାେ , ଏପରିକି
େଯେତେବେଳକି େସ ଅନତି ଦରେର ଥିେଲ…ସମ ଆଶା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ସବକିଛି। େସ
ମରିଯାଇଥିେଲ, କବରେର ସଢଥିେଲ, ମା େକବଳ ଏହା କହିବାର ତାହା ଠାର ଶୁଣ ି,
ଏତିକି ହିଁ ତ େସ ଚାହିଁଥିେଲ।
68 େତେବ େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ପୁନର ାନ ଏବଂ ଜୀବନ,” େସ ଏହାକ
ବିଶାସ କେଲ। େସ ଏହାକ ବିଶାସ କେଲ। ବ ମାନ ଧ ାନଦିଅ , େତେବ ତା ତ
ଅସ ବକ ବିଶାସ କରିବାକ ହିଁ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କହଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ମଁୁ
ପୁନର ାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଅେଟ। ଯଦିଓ େସ ମରିଅଛି, ତଥାପି େସ ବ ିବ, ଏବଂ େଯେକହି
େମାଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।” କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ଏହା ବିଶାସ
କର?”
69 ଆଉ ମାଥା କହିେଲ, “ହଁ, ଭ, ମଁୁ ଏହା ବିଶାସ କେର। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ ହିଁ
େସହି ପରେମଶର ପୁ ଯିଏ ଜଗତକ ଆସିବାକ ଥିେଲ।” ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ। େମାେତ
ତାହା ଭଲ ଲାେଗ।
70 ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା ପୂବର କହିଛି। ଏହା ପୁଣିଠାେର ବ ମାନ ଲାଗୁ େହାଇପାେର। ମଁୁ କିଛି
ସମୟ ପୂବର ଜେଣ ମହିଳା ସହ କଥାବା ା କରଥିଲି, ଏହା ଏକ ନି ି ମ ଳୀ ଥିଲା
ଯାହା ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂବର ଉେଲଖ କରିଥିଲି, େଯଉଁମାେନକି ଯୀଶୁ େଯ ପରେମଶର ଥିେଲ,
ତାହା ର ପରେମଶର କ; ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ, େସମାନ ମତେର େସ େକବଳ ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା, ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ ଥିେଲ।
71 େସ କତେର, ତାହା ଥିେଲ। େସ ତାହା ଥିେଲ, େଯାଗ ତା ସହିତ ପରେମଶର ଥିେଲ।
େଦଖ , େସ ହିଁ େସହି କଟୀକରଣ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ େହଉଛ ି ଶରୀର, ବାଳକ, େସହି
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ମଣିଷ; ପରେମଶର ତାହା ଥିେଲ ଯିଏକି ତାହା ଠାେର ବାସ କରଥିେଲ। ପରେମଶର
ତାହା ଠାେର ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ପରେମଶର-ମନଷ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ମଣିଷ ଥିେଲ,
ତଥାପି େସ ଶରୀରେର କାଶିତ େସହି ପରେମଶର ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ଆେମ ଯୀଶୁ
େଦଖଁୁ, ଆେମ ପରେମଶର େଦଖିଥାଉ। ତାହା ହିଁ ତ େସ କହିଥିେଲ, “େଯେତେବେଳ
ତେମ ପିତା େଦଖ…େମାେତ େଦଖିଥାଅ, ତେମ ପିତା େଦଖିଥାଅ।” କାରଣ, େସ
େସହି ତିବି ଥିେଲ, କାରଣ େସ େସହି ବାକ ଥିେଲ, ଆେମ , ଯାହାକି ଆର େର
ଥିଲା। ଆେମ ।
72 େସ ଭବିଷ   ବ ାମାନ “ଈଶର” େବାଲି ଡାକିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି?
େସ କହିେଲ, “ଆପଣ େସମାନ ‘ଈଶର’ େବାଲି ଡାକ ି, ଯାହା ନିକଟକ ପରେମଶର
ବାକ ଆସିଥାଏ। ତେମ େମାେତ କିପରି ନି ା କରିପାର େଯେତେବେଳ ମଁୁ କହିଥାଏ, ‘ମଁୁ’
େସହି ପରେମଶର ପୁ ’?”
73 କାରଣ, େସହି ସମାନ ବାକ କହିଥିଲା େଯ େସ େସଠାେର ଥିେବ, ଏବଂ େସଠାେର
େସହି ବାକ ପୁନବାର କଟିତ େହାଇଅଛି। ଏବଂ ତଥାପି େସମାେନ ଏହାକ ବିଶାସ
କରିେବ ନାହିଁ।
74 ଏହି ୀଜଣକ େମାେତ କହିଲା, “ମଁୁ ତମ ନିକଟେର ମାଣ କରିପାେର।” କହିଲା, “ମଁୁ
ତମର ଚାର ଶୁଣିବାକ ପସ କେର, କି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ତେମ ଅତ ଧିକ
କରିଥାଅ।”

“ଆ ା, ତାହା କ’ଣ?”

କହିଲା, “ତେମ ଯୀଶୁ ଉପେର ଅତ ଧିକ ଗବ କର।”
75 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ତାହାହିଁ ସବ କିଛି ଅେଟ ଯାହାକି େମା ବିର େର ତାହା
ପାଖେର ଥାଏ।” ଆଉ େସ କହିଲା…ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ତାହା ହିଁ ସବ ଯାହାକି
େସ କରିପାରିେବ, ତାହାହିଁ ସବ େଦାଷ ଯାହା େସ େମା ଭିତେର ପାଇପାରିେବ।” ମଁୁ କହିଲି,
“ଯଦି େମା ପାଖେର ଦଶ ହଜାର ଭାଷା ଥାଆ ା, ମଁୁ ଯେଥ କହିପାରି ନ ଥା ି, ଓଃ, େମାର

ଭ, େଯ େସ କ’ଣ ଅଟ ି!”

େସ କହିଲା, “କି , ତେମ, ତେମ ତାହା ପରେମଶର କରି ଗଢଥାଅ।”
76 କହିଲି, “େସ ତାହା ଥିେଲ। ଅଥବା, ଯଦି େସ ତାହା ନ ଥିେଲ, େତେବ େସ ଦନିଆେର
ରହିଥିବା ସବଠ େ ତାରଣାକାରୀ ଥିେଲ।”

େସ କହିଲା, “େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ।”
77 ମଁୁ କହିଲି, “େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ଏହା ସତ : ଜେଣ ପରେମଶର-
ଭବିଷ   ବ ା, ବାକ ର େସହି ପରିପୂ ତା ଥିେଲ। ଭବିଷ   ବ ା ନିକଟକ େକବଳ
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ବାକ ଆସିଥିଲା, ତାହା ହିଁ ତାହା —ତାହା ଏକ ଭବିଷ   ବ ା କରି ଗଢିଥିଲା। ମା
େସ େସହି ବାକ ର ପରିପୂ ତା ଥିେଲ।”
78 ଆଉ େସ କହିଲା, “ମଁୁ ତମକ ମାଣ କରିପାେର।” କହିଲା, “ତେମ ତାହା ଦିବ
କରିଥାଅ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େସ ଦିବ ଥିେଲ।”

ଆଉ େସ କହିଲା, “େସ ଦିବ େହାଇପାର ି ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େସ…କି େସ ଥିେଲ।”

େସ କହିଲା, “ତେମ କହିଲ େଯ ତେମ ବାଇବଲକ ବିଶାସ କର।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମୁ କେର।”
79 େସ କହିଲା, “ମଁୁ’ ତମକ, ତମର ନିଜ ବାଇବଲ ଦାରା ମାଣ କରିବି, େଯ େସ ଦିବ
ନହଁ ି।”
80 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ଏହା କର। ଯଦି ବାଇବଲ ଏପରି କହଛି, େତେବ ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ
କରିବି, କାରଣ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ବାକ ସଠିକ ଅେଟ।”
81 େସ କହିଲା, “ଲାଜାର କବରକ ଯିବା ରା ାେର, ଆପଣ ର ତାହା ମେନ ଥିବ େଯ
ସାଧୁ େଯାହନ 11 େର?”

ମଁୁ କହିଲି, “େମାର ନି ିତ ମେନଅଛି, ମହାଶୟା।”
82 କହିଲା, “ଆ ା, େତେବ, ରା ାେର ଗଲାେବେଳ, େସ କା ିେଲ। ବାଇବଲ କେହ, ‘େସ
କା ିେଲ।’”

ମଁୁ କହିଲି, “ନି ିତ ଭାବେର ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ କା ିେଲ।”

କହିଲା, “େସ କିପରି ଦିବ େହାଇ କା ି ପାର ି?”

ମଁୁ କହିଲି, “େସ ମଣିଷ ଥିେଲ।”

“ମନଷ ଓ ଦିବ ?”
83 ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମେହାଦୟା। ଆପଣ େଦଖିବାକ ବିଫଳ େହଉଛ ି। େସ ଜେଣ—
ଜେଣ ମନଷ ଭବେର େସଠାକ ଯାଉଥିେଲ, େସମାନ ସହିତ କା ିଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି
କା ଥିେଲ, ତାହା ଠି , େଯଉଁମାେନ ଦଃଖିତ ଥିେଲେସମାନ ସହିତ ଦଃଖିତ େହଉଥିେଲ।
େସ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ। କି େଯେତେବେଳ େସ ତା ର େଛାଟ, ଦବଳ ଶରୀରଟିକ
ସିଧା କରି ଉଠାଇେଲ, ଆଉ କହିେଲ, ‘ଲାଜାର, ବାହାରକ ଆସ,’ ଓ ଜେଣ ମନଷ ଯିଏକି
ଚାରି ଦିନ େହଲା ମରି ପଡିଥିଲା, ନିଜ େଗାଡ଼େର ଠିଆ େହଲା। ତାହା ତ ଜେଣ ମନଷ ଠାର
ଅଧିକ କିଛିକ ଆବଶ କ କରିଥିଲା, ତାହା ତ େସହି ମନଷ ଭିତେର ପରେମଶର ଥିେଲ।”
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ପରେମଶର ଛଡା ମୃତମାନ କିଏ ବ ାଇପାରିବ? େସ ହିଁ େସହି ପୁନର ାନ ଏବଂ ଜୀବନ!
ତାହା ଠି ।

84 େସହି ରାତି ସମୁ ମଧ େର, େଯେତେବେଳ େସ େସଠାେର ଥିେଲ, ଥକି ଯାଇଥିେଲ,
ଡ ାର ପଛ ଭାଗେର େଶାଇ ପଡିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର ଦଶ ହଜାର ଦ ା ାମାେନ ଶପଥ
କରିଥିେଲ େଯ େସମାେନ େସହି ରାତିେର ତାହା ଡବାଇ େଦେବ, ଆଉ େସହି େଛାଟ
ପୁରଣା ଡ ାଟି ଝଡ଼ େତାଫାନେର ସମୁ ଗଭେର ଏେଣ େତେଣ େବାତଲ ଠିପି ପରି
େଦାହଲି ଭାସୁଥିଲା। େସହି ଦ ା ାମାେନ ଭାବିଥିେଲ, “ଆେମ ବ ମାନ ତା ପାଇଲ।
େସ େଶାଇପଡିଛ ି; ଆେମ ସମ ଦଳକ ଡବାଇ େଦବ।” ଓଃ, େସ ଏକ ମନଷ ଥିେଲ, ଥକି
ଯାଇଥିେଲ, କି ଥେର ଜା ତ େହବା ପେର, େସ ଡ ାେର ଲାଗିଥିବା ରସି ଉପେର ତା
ପାଦ େଦଇ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଉପରକ ଚାହିଁ କହିେଲ, “ତନି ହ, ଶା ହଅ,” ଆଉ
ପବନ ଓ ତର ମାଳା ତା କଥା ମାନିେଲ। ତାହା ତ ଜେଣ ମନଷ ଠାର ଅଧିକ ଥିଲା।

85 େଯେତେବେଳ େସ େଭାକିଲା ଥିେଲ େସ ଜେଣ ମଣିଷ ଥିେଲ, ପବତର ଓ ାଇ,
ରଟିଖ କ କି ା କିଛି ଖାଇବାକ, କି ା ଗଛର ଡି ିରିଟିଏ େଖାଜିବାକ ଲାଗିେଲ। କି
େଯେତେବେଳ େସ ପା ଟି େରାଟୀ ଏବଂ ଦଇଟି ମାଛ େନେଲ, ଓ ପା ହଜାରକ ଖାଇବାକ
େଦେଲ, ତାହା ତ ପରେମଶର େସହି ମନଷ ଠାେର ଥିେଲ। ତାହା ଠି ।

86 ଓଃ, େତ କ ବ ି େଯଉଁମାେନକି ବିନର-ଏକ-ପାହାଡ ପରି ପରିଗଣିତ
େହାଇଥିେଲ ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ, ସମ କବି ତାହା ବିଶାସ କରଥିେଲ। େକୗଣସି
ଆ ଯ ନେହଁ େଯ ଜେଣ େଲଖିଥିେଲ:

ବ ିରହି େସ େମାେତ ଭଲ ପାଇେଲ; ଓ ମରିକରି େସ େମାେତ ର ା
କେଲ।

କବର ା େହାଇ, େସ େମା’ର ପାପକ ବହ ଦରକ େନଇଗେଲ;
ଉ ିତ େହାଇ, େସ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିନମୂଲ େର ଧାମିକ ଗଣନା

କେଲ;
େକୗଣସି ଦିେନ େସ ଆସୁଅଛ ି, ଓଃ େଗୗରବମୟ ଦିନ!

87 ଏଡି େପେରାେନ , ଯିଏକି ତା ଗୀତସବକ ବି ୟ କର ି ନାହିଁ। ଦିେନ, ପବି
ଆ ା ଭାବେର ଟଳମଳ େହାଇ, କଲମଟିଏ ଧରିେଲ, େସ ଉ ାଟନୀ ଗୀତଟିଏ
େଲଖିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ େଲଖିଥିେଲ:

ସମେ ଯୀଶୁ ନାମର ଶ ିକ ଅଭିବାଦନ କର !
ସଗଦତମାେନ ସା ା ଣାମ କର ;
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ରାଜକୀୟ େପାଷାକ ଆଣ ,
ତାହା ସମ ର ଭ ରେପ ମୁକଟାଭିେଷକ କର !

(ହାେଲଲୟା!)
88 ନି ିତ ଭାବେର, ତାହା ହିଁ େସ ଥିେଲ େବାଲି ଆେମ ବିଶାସ କର। ହଁ, ଆ ା।
89 ଏପରି େଳ େସହି ଦିନର ଆଧୁନିକ ଚି ାଧାରା ଭିତେର, ମାଥା ଅସ ବ ବିଷୟମାନ

ତି ବିଶାସ କରିବାକ ହିଁ ଥିଲା, ଠି େସହିପରି ଭାବେର ଆପଣ ମଧ ନତନ ଜୀବନକ
େଦଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଘଟିବାର େଦଖିବା ପାଇଁ, ଅସ ବ ବିଷୟମାନ ତି ବିଶାସ କରିବାକ
ହିଁ ଅଛି। କି ଯଦି େସ ଚି ିଥିେଲ…େସ ତାହା ବାକ େବାଲି ଚି ିଥିେଲ, ତା’ପେର ଯାଇ
ଅସ ବ ବିଷୟମାନ େହାଇପାେର, କାରଣ େସ ସୃ ିକ ା ଅଟ ି, ଏବଂ ଯାହା େସ କହିଛ ି
ତାହା ସପ େର େସ ଠିଆ େହେବ।
90 “ଏବଂ ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକ ପାଇଁ ସମ ବିଷୟ ସ ବ।” ତାହା େହଉଛି
ତାହା ର ବାକ । କି େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ତାହା ବାକ େର ହଣ କରାଯାଏ
େସେତେବେଳ ଅସ ବ ବିଷୟମାନ କାଶ ପାଇଥାଏ। ହଁ, ଆ ା। େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର ତାହା ବାକ େର ହଣ କରାଯାଏ, ଅସ ବସବ େସେତେବେଳ କଟିତ
ହଏ—ହଏ। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର କହ ି େଯ ଏହା େହବ, େସେତେବେଳ ଆପଣ
େସହି ବାକ କ ହଣ କର ଏବଂ େଦଖ େଯ, କ’ଣ ଅସ ବମାନ ଘଟୁଅଛି। ଏହା
ନି ିତେର େହବ।
91 କି ଧ ାନ ଦିଅ , ଏସବ ଭିତେର ମଧ , େସହି ୀ କହିଥିେଲ, “ଏପରିକି ବ ମାନ
ସୁ ା, ଭ, ଆପଣ ପରେମଶର ଯାହାକିଛି ମାଗିେବ, ପରେମଶର ତାହା କରିେବ।”
େସହି ୀେଲାକ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େକବଳ ତାହା ଠାର େସହି ବାକ ଆସୁ େବାଲି
ଯଦି ପାଇ ପାରେ । ତାହାହିଁ ସବ କିଛି ଥିଲା ଯାହାକି ତା କରିବାର େୟାଜନ ଥିଲା,
େଯ େସହି ବାକ କ ା କରିବା। ହଁ, ଏହା ତା ପାଇଁ େଘାର ଅ କାରର ଘଡି ଥିଲା,
ଏବଂ ଯୀଶୁ ଆସିେଲ ଓ ଡାକିେଲ। ଓଃ, କି କାର ଏକ ବିଷୟକ େସମାେନ େଦଖିେଲ, ଏକ
ପୁନର ାନକ!

ଆସ ଆଉ େକେତକ େଦଖିବା େଯଉଁଠାେର ଅ କାର ଘଡି ଆସିଥିଲା।
92 ଏକଦା ଆୟୁବ ନାମକ, ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ, ଯିଏକି ବାଇବଲର ସବ ପୁରାତନ
ଭବିଷ   ବ ାମାନ ମଧ ର ଜେଣ। େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଥିେଲ। େସ—େସ ଭ
ଭଲ ପାଉଥିେଲ, ଏବଂ େସ େସହି ସମ କିଛି କରିଥିେଲ ଯାହା କିପରି କରିବା କଥା େବାଲି
େସ ଜାଣିଥିେଲ। ଏବଂ ଶୟତାନ ତା ଚାଲଣିେର ଚଲାଇବା ପରି ଚାହିଁଲା, େତଣୁ େସ
ଦିେନ ପରେମଶର କହିଲା…ହଁ, ବରଂ ପରେମଶର ତାକ କହିେଲ, “ଶୟତାନ, ତେ
େକଉଁଠାେର ଥିଲ?”
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93 େସ କହିଲା, “ଓଃ, ପୃଥିବୀେର ଏେଣ-େତେଣ ଉପର-ତଳ ମଣ କରଥିଲି।”
94 େସ କହିେଲ, “ତେମ କଅଣ େମାର େସବକ ଆୟୁବ ତି ମନ େଦଇଛ? ପୃଥିବୀେର
ତା ପରି େକହି ନାହଁା ି। େସ ଜେଣ ସି ମଣିଷ।”
95 “ଓଃ,” େସ କହିଲା, “ନି ିତ, ତେମ ତାକ ସବକିଛି େଦଇଅଛ, ତାର ପାଇଁ ସବକିଛି
କରିଅଛ। ନି ିତେର, େସ ଜେଣ ଏକ ବଡ଼ େଲାକ ଅେଟ। କି େମାେତ ଥେର ତାକ ଅଧିକାର
କରିବାକ ଦିଅ, ମଁୁ ତାର ସର ହିଁ ବଦଳାଇ େଦବି। ମଁୁ ତାକ ତମ ମୁଖେର, ତମକ ଅଭିଶାପ ଦିଆ
କରାଇବି।”
96 େସ କହିେଲ, “ତେମ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ।” ଏହା ତାହା ର ଜେଣ ବିଶାସୀ ଉପେର
ଆ ବିଶାସ ଅେଟ। କାହିଁକି? େସ ଅସୀମ। େସ ଅନ । େସ ଆର ର େଶଷ ଜାଣ ି। େସ
ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଶୟତାନ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ, େସ େସହି ବାକ ଅଟ ି, ଆୟୁବ
କ’ଣ କରିେବ େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ।
97 ବ ମାନ, ଆୟୁବକ, ମେନ ପକା , େସ ତା ଘାଆେର ଆଘାତ କଲା, ତା
ପିଲାମାନ ମାରି ପକାଇଲା, ତା ପାଖେର ଥିବା େତ କ ବ ୁ େନଇଗଲା। ତା ର
ସା ହାନି େହଲା। ଏପରିକି ତା ର ସା ନାକାରୀମାେନ ମଧ ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାେନ କିଛି କରିପାରିେଲ ନାହିଁ ବରଂ େକବଳ ତା ଗୁ ପାପୀ େବାଲି େଦାଷ
ଲଗାଇେଲ। ଏବଂ ବ ଆୟୁବ ଏପରି ଏକ ଅବ ାେର ପହ ିେଲ େଯ େସ ଅତ ଧିକ ନିରାଶ
େହାଇ ପଡିଥିେଲ।
98 ଥେମ, ଆପଣ େନୖରାଶ ତାେର ଆସିବାକ ଅଛି। ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସମୟକ
ଆସିବାକ ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ମାଗର ଅ େର ଅଟ ି।
99 ଆୟୁବ ମାଗର େଶଷ ଭାଗେର ପହ ି ଯାଇଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ,
“େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ ଜନ େହଲି, ତାହା ଶାପ େହଉ। ଏପରିକି ସୂଯ ଆପଣା ଆଲଅ ଦାନ
ନ କର ଏବଂ ଚ ରାତିେର େଜ ାତି ନ େଦଉ, ନାମ ମଧ େକେବବି ଡକା ନ ଯାଉ।”
ଏବଂ େସହି େନୖରାଶ ତାେର, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିେଲ। େସ ତଳକ ଚାହିଁେଲ ଓ
କହିେଲ, “ମଁୁ ମଣିଷ ପରି, େଦେଖ, ଫୁଲଟିଏ ମରିଯାଏ, ଏବଂ ବସ ରତେର ଏହା ପୁଣି
ଠାେର ଫୁଟିଉେଠ। ଯଦି ଗଛଟିଏ ଉପୁଡି ଭମିସାତ େହାଇଯାଏ, େତେବ ଏହା ଜଳର
ସୁଗ ପାଇେଲ ପୁନବାର ବ ି ଉେଠ।” େସ ସମ ଉ ିଦ ଜୀବନକ ପୁନବାର ଜୀବିତ
େହଉଥିବାର େଦଖିଥିେଲ, କି କହିେଲ, “ଜେଣ େଲାକ ମରିଯାଏ, େସ ଆ ା ତ ାଗ କେର,
େସ େକଉଁଠାେର ଥାଏ?” େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଜେଣ ବ େଲାକ ଥିେଲ। େସ କହିେଲ,
“ତା ପୁ ମାେନ ତାହା ପାଇଁ େଶାକ କରିବାକ ଆସିେଲ, କି େସ ତାହା ଜାଣିେଲ ନାହିଁ।
ଓଃ, ତ ର େ ାଧ ା ନ େହବା ଯାଏ, ତେ େମାେତ କବରେର ଲଚାଇବ ଓ ଗୁ ାନେର
ରଖିବ କି। େମାର ନିମେ ଏକ ସମୟ ନିଯୁ କର ଏବଂ େମା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ିର କର।
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ଆେମ ଗଲ…” ଏବଂ େସହିପରି କଥାବା ା, କରି ଚାଲିଥିେଲ। େସ ତା ର େନୖରାଶ ତାର,
େଶଷେର ଥିେଲ, “କ’ଣ ଘଟିବ? ପ ସବ ବ ି, େସସବ ଗଛଗୁଡିକେର େଫରି ଆେସ,
ଫୁଲସବ ପୁନବାର େଫରି ଆସିଥାଏ, ଅନ ସବକିଛି େଫରିଆେସ, କି ଜେଣ େଲାକ
ମରିଯାଏ ଓ ଆ ା ତ ାଗ କେର!” େସ େନୖରାଶ ତାେର ଥିେଲ। େସ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ ତା
ସହିତେର, ପୁଣି ତା ସହିତେର େସହି ବୟସେର କ’ଣ େହାଇପାେର।

100 େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କେଲ, ତ େର ଯୀଶୁ ଆସି ପହ ିେଲ। ପରେମଶର ତା
ମୁ କ ଆକାଶ ଆଡ଼କ ଇ ିତ କେଲ, ଏବଂ େସ ଯୀଶୁ େଶଷ ଦିନେର ଆସୁଥିବାର
େଦଖିେଲ।

101 େସହି ଘନ ଅ କାରର ଘଡି େଯେତେବେଳ ତା ପ ୀ କହିଥିେଲ, “ପରେମଶର
ଅଭିଶାପ ଦିଅ ଏବଂ ମର,” ତଥାପି େସ କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ, ତେମ ଏକ ମୁଢା ୀ ପରି କଥା
କହଛ। ସଦା ଭ େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ ସଦା ଭ େନେଲ, ସଦା ଭ ନାମ ଧନ େହଉ।”
ଏପରିକି ତା ପ ୀ ତା ତ ାଖ ାନ କରିଥିେଲ। ତା ମ ଳୀ ତା ତ ାଖ ାନ
କରିଥିଲା। େତ େକ ତା ତ ାଖ ାନ କରିଥିେଲ।

102 େସହି ଅ କାରର ଘଡିେର, େଯଉଁ ସମୟେରକି େସ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ େସ େସଠାର
େକଉଁଠାକ ଯାଉଅଛ ି, େସତିକିେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସି ପହ ିେଲ। ତା’ପେର େସ ଚି ାର କରି
କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ଜାେଣ େମାର ମୁ ିଦାତା ଜୀବିତ, ଏବଂ େଶଷ ଦିନେର େସ ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଠିଆ େହେବ। ଆଉ ଯଦିଓ ଚମ େପାକ ଏହି ଶରୀରକ ନ କରିଦିଏ, ତଥାପି େମା ଶରୀରେର
ମଁୁ ପରେମଶର େଦଖିବି, ଯାହା ମଁୁ ନିେଜ େମା ସଚ େର େଦଖିବି।” ତା ର ଘନ
ଅ କାରର ଘଡିେର, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସି ପହ ିଥିେଲ। ହଁ, ଆ ା।

103 େମାଶା, େମାଶା ପାଇଁ, ତା ନିମେ ସବଠାର େଘାର ଅ କାରର ଘଡି
ଇ ାଏଲେର ଆସିଥିଲା। େସ ଠି ତା କ ବ େର ନ ଥିେଲ; ବଦା ଭିତେର
ପରେମଶର େଭଟିେଲ ଏବଂ ପରେମଶର କହିେଲ, “ମଁୁ ହିଁ େସହି ମଁୁ ଅେଟ।” େସ ତଳକ
ଗେଲ ଏବଂ ଯ ୀସ ଓ ଯ ୀସ ସମ କାର ନକଲର ବିର େର ଛିଡ଼ା େହେଲ, ଯାହାକି
େସମାେନ େମାଶା କାଯ କ ନକଲ କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। ଏସମ ଭିତେର,
େସ ପରେମଶର ତି ନି ାବାନ େହାଇ ଠିଆ ରହିେଲ। େଶଷେର େସ ଇ ାଏଲକ
ବିଶାସ କରାଇେଲ। ଏଠାେର େସ ମିଶରର ବାହାରି ଆସ ି, ଏବଂ ଉପରକ େସହି—େସହି

ତି ାତ େଦଶକ ଯା ା କର ି, େଯଉଁ େଦଶ ବାବଦେର ପରେମଶର କହିଥିେଲ, “ତେମ
ଏହି ପବତେର େମାର ଉପାସନା କରିବ।” ତାହା ପରେମଶର ବାକ ଥିଲା। େମାଶା
ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତା େସହି ପବତକ ଯିବାକ େହବ। ଆେମ । ପରେମଶର େସପରି
କହିଥିେଲ! େକୗଣସି ଫାେରା ତା ହତ ା କରିପାରିବ ନାହିଁ। େକୗଣସି ଶୟତାନ ତା
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ହତ ା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା କିଛି ହିଁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। େସ ତ େସହି ପବତକ ଆସୁଛ ି।
ଆେମ ! ହାେଲଲୟା! ମଁୁ ଧାମିକ ଅନଭବ କରଛି। େସ େସହି ପବତକ ଯାଉଛ ି।
104 େତଣୁ ଆେମ ମହିମାକ ଯିବା ବାଟେର ଅଛ! କିଛି ହିଁ ଆମକ ଅଟକାଇବାକ ଯାଉନାହିଁ।
ନା, ମହାଶୟ। ପରେମଶର ତାହା ବାକ କ ମାଣିତ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି। କଅଣ
ଘେଟ େସଥିେର ମଁୁ ଖାତି କେର ନାହିଁ, େସ ତ ଏହାକ େକୗଣସି ଉପାୟେର କରିବାକ
ଯାଉଅଛ ି। ହଁ।
105 ତାହା ମାଗେର, ଠି କ ବ ର ପଥେର। ଏହିଠାେର େସ ଅଛ ି, ପବତଗଣ
ମଝିେର ରହିଯାଇଛ ି। େସ ତା ପଛେର ଏକ ଗଜନକ ଶୁଣ ି। ଏହା କଣ ଅେଟ? ହଜାର
ହଜାର ସଂଖ ାେର, ଫାେରା ରଥ, ଆସୁଛି; ଅ ଶ େର ସ ିତ, ଏବଂ ବ ା ପୁଣି ବିଭି
ବିଷୟ, େଯପରିକି େସମାନ ଉପେର ଚଢିଯିବ ଓ ପାଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଇବ। େସଠାେର
ସୂଫ ସାଗର ଅଛି, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। େସ କ’ଣ କେଲ? େସ ସ ଟ-…ବିପଦେର
ପଡି ଯାଇଥିେଲ। େଲାକମାେନ ସମେ ଚି ାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ, “ଓଃ, ଆେମ ବ ମାନ
ଏଠାେର ମଲ। ଫାେରା ଆମକ ମାରିେଦବ, ତାର ଖଡଗସବ ଆମ ମଧ େଦଇ ଗତି କରିବ।
ଆମର ଶିଶୁମାେନ ଏଠାେର ା ରେର ମରିଯିେବ।”

େମାଶା ଚି ାର କରି କହିେଲ, “େହ ପରେମଶର!”
106 ଆଉ ତ େର ଯୀଶୁ ଦଶ କ ଆସିେଲ। େସ େସହି ଅ ି ଥିେଲ। ତାହା ଠି । େସ
ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଏବଂ ତା’ର ଓ େସହି ବିପଦର ମଝିେର େସ ଝଲି ରହିେଲ। ଆେମ ।
େସ ଆମର ଗତାୟତ-ମାଧ ମ ଅଟ ି। େସ େସହି ମଧ େର-ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର, ଆେମ ,
ଜେଣ ମଧ ି ଅଟ ି। େସ େସଠାେର ଠିଆ େହେଲ, େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ;
ମିଶରୀୟମାନ ପାଇଁ ଅ କାର ଥିଲା, େଯଉଁମାେନକି ଏହା ବିଷୟେର କିଛି କରିବାକ
େଚ ା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିେଲ। େସ େସମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବା ନିମେ , ଆେଲାକ
ଥିେଲ। ତା’ପେର ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ପବନ ବା ବେର ଅତି େଜା ବାହିତ େହବାକ
ଲାଗିଲା, େସହି ରାତିେର, ତ େର େସ କ’ଣ କେଲ? େସ ଅ ି ଆକାରେର ଆସିଥିେଲ।
107 ମେନରଖ , େସ ଏେବସୁ ା େସହି ଅ ି ଅଟ ି। ହଁ, ଆ ା। େଯେତେବେଳ େସ
ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ, େସ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ପରେମଶର ଠାର ଆସିଛି, ଏବଂ ମଁୁ ପରେମଶର
ନିକଟକ ଯାଉଛି।”
108 ଏବଂ ତାହା ର ମୃତ , ସମାଧି, ପୁନର ାନ ଏବଂ ଆେରାହଣ ପେର; ସାଧୁ ପାଉଲ,
ଦେ ସକକ ଯାଉଥିବା ତା ର ରା ାେର, େସହି ଅ ି ଦାରା େସ ଆଘାତ କରାଗେଲ।
ମେନରଖ , େଯ େସ ଜେଣ ଏ ୀ ଥିେଲ। େସ ଏହା କହି ନ ଥାେ …େସ କହିେଲ, “ ଭ,
ଆପଣ କିଏ?” ତାହା ବଡ ଅ ର L-o-r-d, ଏେଲାହି ଅେଟ। “ଆପଣ କିଏ ଯାହା ମଁୁ
ତାଡ଼ନା କରଅଛି?”



22 କଥିତ ବାକ

େସ କହିେଲ, “ଆେ ଯୀଶୁ।”
109 ଆେମ ! ହାେଲଲୟା! େସ ଥମ ଓ େଶଷ। େସ ଏେବସୁ ା େସହି ସମାନ ଅଟ ି।
“ଅ ମା ସମୟ ରହିଲା ଆଉ ଜଗତ େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତେମ େମାେତ
େଦଖିବ। ମଁୁ ତମ ସହିତେର, ଏପରିକି ତମ ଅ ରେର ରହିବି।” େସହି ସମାନ ଅ ି ,
େସହି ସମାନ ପରେମଶର, େସହି ସମାନ ତି ା ସହ, େସହି ସମାନ କାଯ କରଅଛ ି,
ଆେମ , ତାହା ନିଜ ବାକ କ କଟ କରଅଛ ି। “ମଁୁ ପୁନର ାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଅେଟ। ମଁୁ
େସହି, ଯିଏ ଥିେଲ, ଯିଏ ଅଛ ି, ଏବଂ ଯିଏ ଆସିେବ।” ହଁ, ମହାଶୟ। ହଁ।

“ଆମର ପିତପୁରଷମାେନ ା ରେର ମା ା ଖାଇଥିେଲ।”
110 େସ କହିେଲ, “େସମାେନ, ସମେ , ମୃତ। କି , ମଁୁ େଯ ଅଛି େସ ଅଛ”ି। େମାଶା…
ଜଳଥିବା ବଦା ଭିତେର, ତାହା ତ େସହିମଁୁଅେଟଥିଲି। େସ ଏେବସୁ ା େସହିମଁୁଅେଟଅଟ ି,
ମଁୁ ଥିଲି ନେହଁ;ମଁୁଅେଟ, ବ ମାନ କାଳ, ସବ ସମୟେର।
111 ଆେମ ଏଠାେର ପାଉ େଯ େମାଶା ଠି ଏହି େକାଣେର େଗାଟିଏ ପଟକ କରି ଦିଆ
ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ୀ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ। େତେବ, ଏବଂ ବାଇବଲ ଏହା କେହ,
େଯ, “େମାଶା ମିସରର ସମ ଧନ ଅେପ ା ୀ — ନି ାର ସହଭାଗୀ େହବା ଅଧିକ
ପସ କେଲ।” ୀ ସକାେଶ ନି ା! ୀ ଥିେଲ େସହି ଅଭିେଷକ, େସହି େଲାେଗାସ
ଯିଏକି ପରେମଶର ଠାର ବାହାରି ଥିେଲ। େସହି ଦତ, େଯେକୗଣସି ବାଇବଲ ପାଠକ
ଜାଣ ି େଯ େସହି ଦତ ୀ ଥିେଲ। ଆଉ େସଠାେର େସ ା ରେର ଥିେଲ, ଏବଂ େସ
ଦଶ କ ଆସିଥିେଲ, େସହି ରପେର େଯଉଁ ରପେରକି ତା ସ ବତଃ କାଶିତ େହବାକ
ଥିଲା। ପରେମଶର ମହିମା େହଉ!
112 େସ ଆଜି େସହି ସମାନ ୀ , କଟିତ େହାଇଥିବା ରପେର, ଆସିଥା ି।
113 େସ େସମାନ ବାହାର କରି ଆଣିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ। େସ ଏହା ସାଧନ କରଥିେଲ।
େସଠାେର େସ ତାହା ବାକ ର ସପ େର ଠିଆ େହବାକ, ଏହାକ ମାଣ କରିବାକ
ଆସିଥିେଲ। ତା’ପେର େସ ମାଥା ନିକଟକ ଆସିଥିବା ପରି, େସ ଆସିଥିେଲ, ତା’ପେର
େସ ଡାକିେଲ। େସ କହିେଲ, “େମାଶା, ତେମ ଆମକ କାହିଁକି ଡାକ ପକାଉଅଛ? ଏହି
େଲାକମାନ କହ, େଯ ତେମମାେନ ଆଗକ ଯାଅ।” େସହି ଅ କାରର ଘଡିେର, ସୁଫ
ସାଗର େଖାଲିଗଲା ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶର ବାକ ସଫଳ କରିବାକ େସମାନ
ମାଗେର ଯା ା କେଲ, ଓ େସମାେନ ପାର େହାଇଗେଲ। ହଁ, େମାଶା େଘାର ଅ କାର
ଘଡିେର, େତେବ ଯୀଶୁ ଆସି ପହ ିେଲ। ବ ମାନ ଆମ ପାଖେର ସମୟ ଅଛି…ଆଉ େସ
େମାଶା ଡାକିେଲ।
114 ଆେମ ଆପଣ ର ଧ ାନକ ଅନ ଏକ େଛାଟ େଲାକ ତି ଆକଷିତ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ।
ତା ର ନାମ ଥିଲା ଯାଇରସ। ଆଜି ଜଗତେର େସମାନ ପରି ଅେନେକ ଅଛ ି। େସ ଜେଣ
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ଗୁ ବିଶାସୀ ଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁ ଭଲ ପାଉଥିେଲ। େସ ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣିଥିେଲ। େସ
ତାହା ବିଶାସ କରଥିେଲ। କି , ଆପଣ େଦଖ , େସ ନିଜକ ଏକ ସଂଗଠନେର େଯାଗ
କରି ସାରିଥିେଲ। ହଁ। େସ—େସ—େସ—େସ ମା …େସ େସଥିର ବାହାରି ଆସି ଏହାକ
ସୀକାର କରିପାରି ନ ଥିେଲ। େସ ଏହାକ ବିଶାସ କରିଥିେଲ, କି େସ ଏହାକ ସୀକାର
କରିପାରି ନ ଥିେଲ, େତଣୁ େସ ଅବିଶାସୀମାନ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିେଲ। କି େସ କତେର
ଏହାକ ବିଶାସ କରଥିେଲ।

115 ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି େସ କାର ଅବ ାେର ଆସିଥାଏ, େବେଳ
େବେଳ ପରେମଶର ତାକ ଚରମ ପରୀ ାେର ଆଣିଥା’ ି। ଏହା ତ େନୖରାଶ ତାର ସମୟ
ଥାଏ େଯେତେବେଳ ଆେମ କତେର ଆମର ରପ େଦଖାଇଥାଉ, େଯ ଆେମ କତେର
କ’ଣ ଅଟଁୁ।

116 େତଣୁ େସ େସଠାେର ଥିେଲ, େସ ଅବିଶାସୀମାନ ସହିତ ସଂେଯାଗ
େହାଇସାରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ବାହାରି ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ ପୁ କେର ତା ନାମ େଲଖାଇ
ସାରିଥିେଲ, ଆଉ ଏହିପରି କିଛି। ଆହରି େସ ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ, ଆଉ େତଣୁ େସ—
େସ ଚିତ ହିଁ ଏକ ସୀକାେରା ି କରିପାରି ନ ଥିେଲ, ’କାରଣ ତାହା ଥିଲା ତା ର େଭାଜନର
ଟିେକ । େତଣୁ, େସ କି ତଥାପି ଯୀଶୁ ବିଶାସ କେଲ।

117 ଦିେନ, ତା େଛାଟ ଝିଅ ଅସୁ େହାଇଗଲା। ଓଃ, େମାର ଭ। େସ, ନିସେ ହତଃ
େସହି ବ ି, ଯଦି େସ…େସହିପରି ଭାବେର, ଚିକି କ ଡାକିଥିେବ। ଚିକି କ ଆସିେଲ,
ପିଲାଟିକ ନିରୀ ଣ କେଲ। ତା’ର ଜର ଅଧିକର ଅଧିକତର ମ େହଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ
ପେର ଝିଅଟିର େଦହ ଅତ ଉ େହଲା, ଏବଂ ସବକିଛି, େଶଷେର େସ ମୃତ ମୁଖକ
ଆସିଗଲା। େସ ଦଃଖ ନିରାଶାେର ଥିେଲ। ତା କିଛି କରିବାକ ଥିଲା। େସ—େସ ମା
କଣ କରିେବ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। େତେବ େସ ଭାବିେଲ, “େଯଉଁଠାେର ବି େସ ଅଛ ି,
ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ତାହା ପାଇପାରିବି।” େତେବ େସ ନୀକଦମ କରିଥିବା ପରି, ବ ିଗତ
ସା ାତକାର ପାଇଁ, ରାତି େହବା ପଯ କଦାପି ଅେପ ା କରି ନ ଥିେଲ। କାଯ କରିବା
ନିମେ ସମୟ ଥିଲା, କାଯ କରାଯିବା ପାଇଁ େସହି ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା
େସେତେବେଳ କାଯ କରିବାକ ହିଁ ଥିଲା।

118 ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ବ ମାନ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ। କାଯ
କରାଯିବା ନିମେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବିଶାସ କରିବାର ଅବା ବିଶାସ ନ କରିବାର
ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। େସହି ପୃଥକକାରୀ େରଖା େତ କ ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା ନିକଟକ
ଆସିଥାଏ। ଏହା େତ କ ପିଲା ନିକଟକ ଆସିଥାଏ। େବେଳେବେଳ େଯେତେବେଳ
ଆପଣ େସହି େରଖା ଅତି ମ କରିଯାଆ ି, େକବଳ େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ବାକି ଥାଏ, ତାହା
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େହଉଛି ବିଚାର, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଦୟା ଏବଂ ବିଚାର ମଧ େର ଅତି ମ କରିଥାଆ ି,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି େରଖା ଅତି ମ କରିଥାଆ ି।
119 ମେନରଖ , େସ ଦଃଖ ନିରାଶାେର ପଡ଼ିେଲ। େସ କଣ କରିେବ ଜାଣି ନ ଥିେଲ।
େସଠାେର ତା ର ଯାଜକମାେନ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, ସମ ଗୁର ତା ଚାରିପାଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। ସହଭାଗିତା ସମେ େସଠାେର ତେଳ, ତା ସହିତେର ରହିଥିେଲ,
ତା େଛାଟ ଝିଅକ ମରଥିବା େଦଖୁଥିେଲ। ଡା ର ହାତ ଦଇଟିକ େମାଡି, ବାହାେର ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ, ହାତ ଛିଚାଡି କହିେଲ, “ମଁୁ ଜାଣିଥିବା େତ କ େଓୗଷଧ େଦଇଅଛି, ଆଉ
ତଥାପି…”
120 େଦଖ , ଏହା ତ ଯୀଶୁ ସବେବେଳ କାମ କରଥିେଲ। ଯୀଶୁ େସହି େଛାଟ ବ ିଠାର,
ତାର ଚରି କ ଉଜାଗର କରିବା ଉେ ଶ େର ଏହା କରଥିେଲ। କିଛି ସମୟ ପେର, ମଁୁ
େଦଖିପାରଛି େଯ େସ ତା େଛାଟ କଳା େଟାପିଟି ଆଣିେଲ ଏବଂ ଏହାକ ଲଗାଇେଲ, ତା
େଛାଟ ପୁେରାହିତ େପାଷାକଟିକ ପି ିେଲ।

“ଆପଣ େକଉଁଠାକ ଯାଉଅଛ ି?”
121 “ମଁୁ’…ମଁୁ ଶୁଣିଲି େଯ େସ ନଦୀ କଳେର ଅଛ ି। ମଁୁ ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି!” ଓଃ
େମାର ଭ! ଆଉ େସ ଚାଲିଗେଲ!
122 େସହି ଦଃଖ ନିରାଶାର ସମୟେର, ତା ଏକ ନି ି େନବାକ ପଡିଥିଲା: େଯ ତା ର
ସ ାନକ ମରିବାକ େଦଉ , ଅବା େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା େସହି ବାକ ର କଟୀକରଣ
ଥିଲା। େସ ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ, ଏବଂ େସ ବାକ ପାଠ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
ତାହା ପରେମଶର କଟୀକରଣ ଥିଲା। ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଥିେଲ, ଜଗତକ ନିଜ
ସହିତ ପୁନମିଳନ କରଥିେଲ। େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ, ଏବଂ ତା ଏହି ସ ମଧ କ ବାଧ
କରାଯାଇଥିଲା। ତା ଏକ ଭ କରିବାକ ପଡିଥିଲା, ତାର ପିଲାକ ମରିବାକ େଦବା, କିଅବା
ନିଜର ସୀକତିକ କାଶ କରିବା। େଯେତେବେଳ େସ େସହି କ ପୀଡାେର ପଡ଼ିେଲ, ଏହା
େସହି ସମୟ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିେଲ। େସ ତାହା େଦଖା କରିବାକ ଗେଲ।
େସ କହିେଲ—େସ କହିେଲ, “ତେମ ଯାହା କହିବ, ମଁୁ ତମ ସହିତ ଯିବି।” ଏବଂ ମାଗେର,
ଏଠାେର ଜେଣ ଧାବକ ଆେସ, େସଠାେର େସହି ଅ କାର ବିଷୟ ରହିଛି। େସ େଯ ତା
ବିଶାସ କର ି, ତାହା େସ ସୀକାର କରି ସାରିଥିେଲ। େସ େସେତେବେଳ ନିଜକ ଅଲଗା
କରିସାରିଥିେଲ, ଏବଂ ନିଜକ ସବସାଧାରଣ ଦ ିେଗାଚରେର ରଖି ସାରିଥିେଲ, େଯ େସ
ଯୀଶୁ ଠାେର ଜେଣ ବିଶାସୀ ଥିେଲ।
123 ଏବଂ ଏଠାେର ଜେଣ ଧାବକ ଆସିେଲ, କହିେଲ, “କାହାରିକ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ତମର ଝିଅ ମରିସାରିଛି। େସ ଗତକାଲି ାଣତ ାଗ କରିଛି। େସ ମରିସାରିଛି। ଏଥି
େଯାଗଁୁ ଆଉ କାହାରିକ କ ଦିଅ ନାହିଁ, ନାହିଁ।”
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124 ଏବଂ, ଓଃ, ତାର େଛାଟ ହଦୟଟି ବିଫଳ େହବା ପରି ଲାଗିଲା। କି େସ ଅନାଇେଲ ଓ
ଯୀଶୁ େସହି ଆଖିଗୁଡିକ େଦଖିେଲ, କହିେଲ, “ମଁୁ କି ତମକ କହି ନାହିଁ? ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯଦି
ତେମ ପରେମଶର ମହିମା େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଛ। ତେମ େକଉଁ ବିଷୟେର ଭୟ କରଅଛ? ମଁୁ
ତମକ କହିସାରିଛି େଯ ମଁୁ ଯିବି।”

125 େସ ଆସିେବ େବାଲି ଆଗର କହି ସାରିଛ ି। େସ ଏହା କରିେବ େବାଲି ଆଗର କହି
ସାରିଛ ି ଏବଂ ଏଠାେର େସ ଏହା କରଛ ି। ଆେମ । େସ କହିଥିେଲ େଯ େଶଷ ଦିନେର
େସ ଦଶ େର ଉଠି ଆସିେବ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟସବ କରିେବ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ, େଯପରି
ଆେମ ଗତ ରାତିେର ପାଠ କରିଥିଲ ଓ କହିଥିଲ। ଏଠାେର େସ ତାହା କରଅଛ ି। କ’ଣ ପାଇଁ
ତେମ ଡରଛ?

126 ମେନରଖ , େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେଲ, ଏବଂ େସ ତାକ ମୃତ ମଧ ର ଡାକିେଲ।
େସ ଦଶ କ ଆସିେଲ ଓ ତାକ ମୃତ ଅବ ାର ଡାକିଥିେଲ।

େସହି ବ ଅ ବଟୀମୟ, ଥେର, ତା ର େଘାର ଅ କାର ସମୟର ସ ୁଖୀନ
େହାଇଥିେଲ।

127 ଯୀଶୁ େସଠାେର ତେଳ ଥିେଲ, େସଠାେର ତେଳ ଯିରୀେହାେର—େର ଏକ ପୂ
ସୁସମାଚାର ବ ବସାୟୀ ପୁରଷ ସଂଘ ଜଳଖିଆ ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସଠାେର
େସ ଜଖିୟ େଦଖା ପାଇଥିେଲ। ରା ାେର ଗଳା େବେଳ, େସ ତା ଏକ ଗଛେର
େଭଟିଥିେଲ। େତଣୁ େଯେତେବେଳ େସ ଥିେଲ…େତେବ, େସ ଅନ କିଛି ସଂଗଠିତ କରିେବ
ନାହିଁ, ମଁୁ ଏଥିେର ସୁନି ିତ ଅେଟ। ବଝିେଲ? େତଣୁ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାକ ଆସିେଲ,
ଏବଂ େସ—େସ ତା େଦଖା ପାଇଥିେଲ, ଜଖିୟ ତା ସହିତ ଯାଇଥିେଲ।

128 ବ ଅ ବଟୀମୟ େଛାଟଟିେବଳ ଅ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ଭାବିେଲ େଯ ଯୀଶୁ େସହି
ଫାଟକର ବାହାରକ ଆସିପାର ି, ଆଉ େସ ଅେପ ା କରିଥିେଲ। କିଛି ସମୟ ପେର େସ
ଅେନକ େକାଳାହଳ ଶୁଣିେଲ, ଏବଂ େ ତ େକ େସହି ବାଟ େଦଇ ଆସୁଥିେଲ।

129 େସ େସହି ଯାଜକକ ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ହଇ େହା! ହଇ େହା, ତେମ, ତେମ
େସଠାେର ପାହାଡ ଉପରକ ଯାଉଛ! କଅଣ—କଅଣ—କଅଣ…ଆେ ମାେନ ଶୁଣୁଛ େଯ
ତେମ ମୃତମାନ ଉଠାଇ ଥାଉ। ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର ଉପେର ମୃତ ବ ିମାନ େର
ପରିପୂ ଏକ ସମାଧି ଳ ଅଛି। ଯଦି ତେମ ମଶୀହ, ଯଦି ତେମ ମଶୀହ ଅଟ, େତେବ ଏଠାକ
ଆସ ଏବଂ ଏହି ମୃତମାନ ପୁନର ିତ କର।”

130 ଆପଣ ଜାଣିଛ ି, େସହି ସମାନ ଶୟତାନ ଏେବବି ଜୀବିତ ଅଛି, େଦଖ , ଧମ
ରପେର, େସହି ସମାନ ଭାବେର। ବଝିେଲ?
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131 “ଯଦି ତେମ ମଶୀହ, ଆେ ମାେନ…ତେମ ମୃତମାନ ଉଠାଅ; ଆମର ଏଠାେର
ମୃତ ବ ିମାନ େର ପରିପୂ ଏକ କବର ଅଛି। ଆସ।” ଏବଂ, ଓଃ, ସମେ ଚି ାର
କରଛ ି। ଜେଣ ଚି ାର କରଛି, “ଭବିଷ   ବ ା େହାସା ା!” ଅନ ଜେଣ ଏହା, ତାହା,
ଅବା ଅନ କିଛି ଚି ାର କରଛି। ଏପରି ଦ !

132 ଏହି ବ ଅ େଲାକଟି ଭାବିଲା, “ଓଃ, ମଁୁ ତାହା ହରାଇ େଦଲି। େସ େସଠାେର
ତଳକ ଆସିଥିେଲ, ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ େସ ଏଠାକ ଆସିେବ। େମାେତ ଭଲ ାନେର
ରଖାଯାଇଛି।” ଆଉ େସ ଚି ାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ। େସ ଭାବିଲା, “ଯଦି େସ ବାକ ,
େତେବ େସ ପରେମଶର ଅଟ ି; ତାହା ନି ିତେର େହବାକ ଅଛି।” େତଣୁ, “େହ ଦାଉଦ
ପୁ , ଯୀଶୁ, େମାେତ ଦୟା କର!” େସହି ନିରାଶାର ଘଡିେର, େସ ଡାକ ପକାଇେଲ।

133 େତେବ ଯୀଶୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ଚି ିତ କରିେବ, ଯିରୀେହାେର ଥିେଲ। େଯଉଁଠାେର
େସ ବସିଛ ି େବାଲି େସମାେନ କହିଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁ ଠାର ଶେହ ପଚାଶ ପାହା ଦରେର
ଥିେଲ। େଯେହତ ହଜାର ହଜାର େଲାକ ତା ଚାରିପାଖକ ମାଡି ଆସୁଥିେଲ, େସ େସହି
େଲାକର ନ ଶୁଣି ପାରି ନ ଥିେବ। ନା। ମା େସ ଏହା ଅନଭବ କେଲ। େସ ଅଟକି ଗେଲ।

134 ଏହି ରାତିଗୁଡିକ ମଧ ର େକୗଣସି ଏକ ରାତି, ମଁୁ ଚାର କରିବାକ ଚାେହଁ: “ତା’ପେର
ଯୀଶୁ ଅଟକି ଗେଲ।” ଓଃ! “ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଲହିଁ ପଡ଼ିେଲ।” ଓଃ!

135 ମା େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଅଟକି ଗେଲ, ଏହା କ’ଣ ଥିଲା? େସ ତା ଡାକିେଲ।
“ଗୁର ଆସିଅଛ ି। ା ହଅ ନାହିଁ,” ଶିଷ ମାେନ କହିେଲ, “େସ ତ କ ଡାକ ି। େସ ତମକ
ଡାକଅଛ ି।” ତା େସହି ଭିଡ଼ ମଧ ର ଡାକିେଲ।

େସ ବ ମାନ େସହି ସମାନ କାଯ କରଅଛ ି। କଣ ଏହା ନିମ ିତ େହଉଅଛି କି?
ବଝିେଲ?

136 “ଗୁର ଆସିଅଛ ି ଓ ତମକ ଡାକିଅଛ ି।” େସ ତା ଅ ତ ଅବ ାର ଆେଲାକକ,
ଅ କାରର ଆେଲାକ ଆଡକ ଡାକିେଲ। ଏବଂ େସ ତା , ମୃତ ର ପାରକରି ଜୀବନକ
ଡାକିଥିେଲ। “ଗୁର ଆସିଅଛ ି ଏବଂ େସ ଆପଣ ଡାକ ି।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ
ତା ଡାକିେଲ, େସ ତା ତା ର ଦ ିଶ ି ପୁନବାର େଫରାଇ େଦେଲ।

137 ର ାବ ସମସ ା ଥିବା େସହି େଛାଟ ମହିଳାଟି, ଥେର, େସହି ପାହାଡ ଉପେର,
େବୖଦ ମାନ ପଛେର, ତାର ସମ ଟ ା ବ ୟ କରିେଦଇଥିଲା। େସ, ଏଥିେର େକୗଣସି
ସେ ହ ନାହିଁ, େଯ େସମାେନ ସମ କିଛି—କିଛି ବି ୟ କରିେଦଇଥିେଲ। େସମାେନ
େସହି—େସହି େ ତ ଓ ପଶୁ ଭତି ବି ୟ କରିେଦଇଥିେଲ, େସସବକ ବ କ ରଖି
େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ ଡା ରମାନ ପଛେର ଯଥାସ ବ ସମ କିଛି ଖ କରିଥିେଲ,
େସମାନ ମଧ ର େକହି େହେଲ ତା କିଛି ଭଲ କରି ନ ଥିେଲ। େସ ନିର ର ଭାବେର



ତ େର ଯୀଶୁ ଆସିେଲ ଓ ଡାକିେଲ 27

ଖରାପ ଏବଂ ଖରାପ େହବାକ ଲାଗିଲା। ର ାବ ବ େହଲା ନାହିଁ। ନିର ର, ଆହରି
ଆହରି ଏହା ବହି ଚାଲିଲା, େସ ଗୁରତରର ଗୁରତର େହବାକ ଲାଗିଲା।
138 ଏବଂ ଦିେନ, େସ ରହଥିବା ପାହାଡ ଉପେର ବସିଥାଇ, େସଠାେର ବଣାବଣି କରଥିବା
ସମୟେର, େସ ତଳକ ଉପତ କା ଆଡ଼କ ଚାହିଁଲା, ଏବଂ େସ େଗାଟିଏ ଡ ାକ ଆସୁଥିବାର
େଦଖିଲା। ସମେ େଦୗଡ଼ିବାକ ଆର କରି କହିବାକ ଲାଗିେଲ, “ଭବିଷ   ବ ା
େହାସା ା!”
139 େସ ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣିଥିଲା। ବିଶାସ ଶୁଣିବା ଦାରା ଆସିଥାଏ। େତେବ େସ
କହିଲା, “ମଁୁ ତଳକ ଯିବି ଓ ତା ଟିକିଏ େଦଖିବି।”
140 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାେର ତଳକ ଗଲା, ଏବଂ େସ ଥମ ଥର କରି
ପରେମଶର ବାକ କ ଶରୀରେର କଟିତ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲା, ତା ର କଥାବା ା
ଏବଂ ଚାହାଣୀ ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ଥିଲା, ଯାହା େଦଖି େସ ଜାଣିଗଲା େଯ ତାହା
େହଉଛ ି େସ। ହଁ, ଆ ା। “ଓଃ, ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ତା ଧ ାନକ କିଛି ଉପାୟେର ଆକଷିତ
କରିପାରିଥା’ ି, ଯଦି ମଁୁ ତା େକବଳ େକୗଣସି କାେର ଶ କରିପାରିଥା ି!” ଏବଂ େସ
ଭିଡ଼ ଭିତର ଖସି ପଳାଇେଲ ଏବଂ େସ ତା ବ କ ଛଇଁେଲ।
141 େତେବ ମେନରଖ , ଏହା ତାର ଆ ୁଳି ନେହଁ ଯାହା ଯୀଶୁ ଅନଭବ କରିଥିେଲ।
ନା, ମହାଶୟ, କାରଣ ପାେଲ ାଇନ ଅ ଳର େପାଷାକ ତଳକ ଝଲଥାଏ। ଏବଂ େସ…
େସମାେନ ସ-…

ପିତର କହିେଲ, “ସମେ ଆପଣ ଛଇଁଛ ି।”
142 େସ କହିେଲ, “କି ଏହା ଏକ ଭି ଶ ଅେଟ। ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯ ମଁୁ ଦବଳ
େହାଇପଡ଼ିଲି।”
143 ଯୀଶୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ। ତା’ର ଟ ା େଶଷ େହାଇଯାଇଥିଲା, ସବକିଛି େଶଷ
େହାଇଯାଇଥିଲା; ମା େସହି ଅ କାରର ଘଡିେର େଯେତେବେଳ କି ର ବ େହଉ ନ
ଥିଲା, ଏବଂ ଡା ରମାେନ ଏହାକ ଅଟକାଇ ପାର ନ ଥିେଲ, ଯୀଶୁ ଆସିେଲ। ଆଉ େସ କଣ
କେଲ? େସ ତାକ ଡାକିେଲ। େସ ତାକ ପାଇଯିବା ପଯ ଚାରିଆେଡ଼ ଚାହିଁେଲ, ଆଉ େସ
କହିେଲ, “ତମର ର ର ସମସ ା ଥିଲା, କି ଏହା ବ େହାଇଗଲା।”
144 “େସ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।” “ଗୁର ଆସିଛ ି ଏବଂ େସ
ତମକ ଡାକଛ ି। େସ ଆସିଅଛ ି ଓ େସ ଡାକିଛ ି।” େସ ତାକ ତାର ଉ ମ ସା ମଧ କ
ଡାକିଥିେଲ।
145 କଅ ପାଖେର ଥିବା େସହି ସାନ ମହିଳାଟି, ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ଗତ ରାତି କହିଥିଲ,
ତାର ସମ ଆଶା ଦେରଇ ଯାଇଥିଲା। େବାଧହଏ, େହାଇପାେର ତା’ର ପ ମ ସାମୀ ତାକ
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ଛାଡ଼ିେଦଇଥିଲା ଏବଂ େସହି ରାତିେର େସ ଷ ଜଣକ ହଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ େସ—େସ
ତାହା ବିଷୟେର ଟିେକ ସେ ହେର ଥିଲା। େନୖତିକ ରପେର, େସ ନ େହାଇଯାଇଥିଲା।
େସ ଜେଣ କତ ମହିଳା େହବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ; େସ, ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ, େଯ େସ
ବାଇବଲ ପାଠକରି ଆସୁଥିଲା।

146 ଏବଂ େସ େସଠାକ ଯାଉଥିଲା, ାୟଃ ଏଗାରଟା େବେଳ ଉପରକ ଯାଉଥିଲା। େସ
ସକାେଳ ଆସି ପାରି ନ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ଧାମିକ ୀେଲାକମାେନ ଆସିଥାଆ ି। ଏବଂ
େସମାେନ େସମାନ ର ଜଳକ େସମାନ ର ମୁ ଉପେର, ଓ ପା ଗୁଡିକେର ରଖି, ତଳକ
ଯାଇଥାଆ ି। ଏବଂ େତଣୁ େସ େସମାନ ସହିତ ମିଶି, ଆସିପାରି ନ ଥିଲା। େସମାନ ର,
େସହି ଦିନେର େସ ବିଷୟେର େସମାନ ର ଏକ ପୃଥକୀକରଣ ନୀତି ଥିଲା, ଠି ଏବଂ ଭଲ
ଏକ ମିଶୁ ନ ଥିେଲ। ଅେନୖତିକ ବ ି େସମାନ ାନେର ଅଟକି ରହିଥାଆ ି, େତଣୁ େସ
ଅନ ମାନ ସହିତ ଆସିପାରି ନ ଥିଲା। େସମାେନ ତାକ ଆସିବାକ େଦେବ ନାହିଁ। େତଣୁ
ସମେ ଜଳ େନଇ େଫରିଗଲା ଉ ାେର…େସ ତାହାପେର ନିଜ ଭଲ ପାଇଁ ଆସିଲା।

147 ଏବଂ ତା’ପେର େସ େସହି ପା କ ନିଜ ମୁ େର େନଇ େସଠାକ ଆସିଲା, ଏଥିେର
େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ, େଯ େସ ଭାବି ଭାବି ଚାଲଥିଲା, “େତେବ, େଯଉଁ େଲାକକ ମଁୁ
ବିବାହ କରିଥିଲି, କି ା, ଗତକାଲି ରାତିେର ନିଜର କରିଥିଲି, ମଁୁ ତାକ ସେ ହ କରଛି।
େସ ଜେଣ ପୁରଷ, େସ ଅତି େକୗତକିଆ କାଯ କର ି। ମଁୁ—ମଁୁ ମା ତା ବିଷୟେର
କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ସୁେଯାଗଟିଏ ପାଇ ନାହିଁ। ମଁୁ ସମାଜର ବହି ୃତ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ
େସହି ମ ଳୀଗୁଡିକ ଯାଇପାେର ନାହିଁ, େସମାେନ ନହଁ ି…େକବଳ େସମାନ େଦେଖ!
ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ କଣ କରିବି। ମଁୁ ଦଃଖ ନିରାଶାେର ଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ଆସୁଛି;
ଅବଶ , େକୗଣସି ଦିେନ, େସହି ଭବିଷ   ବ ା ଦଶ କ ଆସିେବ। ବ ମାନ ମଁୁ ଜାେଣ
େଯ େସମାେନ ଏହା ଦାବି କରିଛ ି େଯ ଏପରି େକୗଣସି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା
ଏହିପରି ଅେଟ, ‘େବାଧହଏ ଶେହ ବଷ େହଲାଣି, ଏବଂ ଏକ ହଜାର ବଷ େହଲାଣି। ଆେମ
ହଜାେର ବଷ ଧରି ଏହାର ଅେପ ା କରି ଆସିଛ, ଏବଂ ଏହା ଏପଯ େହାଇନାହିଁ, େତଣୁ
ଆେମ ବ ମାନ ଆଉ ତାହାର ଅେପ ା କରନାହଁୁ।’ ସବକିଛି ଏପରି ଅେଟ, ‘ଓଃ, ନା, ଆମ
ପାଖେର ମ ଳୀଗୁଡିକ ଓ ଅେନକ ବିଷୟମାନ ରହିଛି। ଆମକ ବ ମାନ େସପରି କିଛି
ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ।’” େତଣୁ େସ ଭାବି ଭାବି, େସଠାକ ଯାଉଥିେଲ।

148 ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା ବିଷୟେର ଭାବ ି, େସେତେବେଳ
େସ ଆପଣ େଦଖା ଦିଅ ି। େଯପରିକି ଆମର ଗତକାଲି ରାତିେର ପାଠ େହାଇଥିଲା,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଇ ାୟୁ ାମର ରା ାେର ଯାଉଥିେଲ।

149 େଯେତେବେଳ େସ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚି ା କରଥିଲା, େସେତେବେଳ େସ
ଜେଣ ମନଷ କ ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିଲା, “େମାେତ ପାନ କରାଅ।”
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150 ଏହା ବିଷୟେର କ’ଣ ଅେଟ? ତା’ର େଘାର ଅ କାରର ଘଡିେର, େଯେତେବେଳ ତାର
ସମ େନୖତିକତା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ହଏତ ସୁ ର ସାନ ୀେଲାକଟିଏ, ତାକ େସହିପରି
ଭାବେର ବ ି ରହିବା ପାଇଁ ରା ାେର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। େବେଳେବେଳ ଏହା େସହି
ସାନ ଝିଅର େଦାଷ ନେହଁ, ତାକ େସହିପରି ଭାବେର ବାହାରକ ଛଡାଯିବାେର, ତାର
ପିତାମାତା ର େଦାଷ ଅେଟ। ଏବଂ େସଠାେର େସ ଥିଲା, େବାଧହଏ ତା’ର େଛାଟ
େକଶକ ସବ ଝଲଥିଲା; େସ ସବଶୁନ ଥିଲା, ା େହାଇ, ଆେଗଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ
େସହି ସାନ ଝିଅଟିର ସହିତ, କାହାରିକ କିଛି କରିବାର ନ ଥିଲା, ଏବଂ େହାଇପାେର ଏହା
ପଛେର ଏକ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଥିବ।

151 ଯାହାେହଉ, ମଁୁ େଗାଟିଏ କଥା ଜାେଣ, େସ ବାଇବଲ ପାଠ କରିଥିଲା, ଏବଂ େସ
ବାଇବଲକ ବିଶାସ କରଥିଲା। ଏବଂ ତାର ହଦୟେର େଛାଟିଆ ବୀଜଟିଏ ପଡ଼ିରହିଥିଲା,
କହଥିଲା, “ଯଦି ଏହା େକେବ ହଏ, ମଁୁ ଏହା ଜାଣିଯିବି।” େସ ଏଥିପାଇଁ ପୂବନି ାରିତ
େହାଇଥିଲା।

152 େସହି ବ ଯିହଦାକ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖ ଓ ତାକ େସହିଭଳି
ଆଚରଣ କରଥିବାର େଦଖ ଯାହା େସ କରିଥିଲା। ଏହା ତାର ହଦୟର ତଳ ଭାଗେର
କଳା ଥିଲା। ଏଠାେର ଉପେର ତା ର କାଯ ଗୁଡ଼ିକେର ଆେଲାକ ଆେଲାକିତ େହଉଥିଲା,
କି ହଦୟର ଗଭୀରେର େସ ଏହାକ ବିଶାସ କରି ନ ଥିଲା। ଏବଂ େସ ଏଠାେର ଥିଲା…
େଦଖ , ଆେଲାକ ତଳକ ତା ପାଖକ ପହ ି ପାରି ନ ଥିଲା। କି ଏଠାେର େସ ଥିଲା,
ବିଶାସ କରଥିଲା, େସ ଏହାକ ବିଶାସ କରିଥିଲା, କି ତାର ଜୀବନ ଅ କାରମୟ ଥିଲା;
େଯେତେବେଳ ଆେଲାକ ଆଘାତ କଲା, ଏହା ଅ କାରକ ବାହାର କରିପକାଇଲା। କି
େଯେତେବେଳ ଏଠାେର ଆେଲାକ ଆଘାତ କଲା, ଏହା ସବଆେଡ କଳା କରିେଦଲା। ତାହା
େହଉଛି ପାଥକ ।

153 େଦଖ , େସ େସହି ଉେ ଶ େର ଜନ େହାଇଥିଲା। େସ—େସ କହିଲା,
େଯେତେବେଳ େସ ତାକ କହିଥିେଲ େଯ ତାର େକେତ ସାମୀ ଥିେଲ, େସ…କଅଣ େହଲା?
େସ ହଠାତ ଉ ାହିତ େହଲା ପରି େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ େନୖରାଶ େର ଆସି ଯାଇଥିଲା।
େସ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ଜାଣି ପାରଛି େଯ ଆପଣ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ
େଯେତେବେଳ ମଶୀହ ଆସିେବ, େସ ଏହିସବ କମ କରିେବ।”

154 ତା’ପେର େସ ତାକ ଡାକିେଲ। ତା’ପେର େସ ତାକ ଡାକିେଲ। “ମଁୁ େସହି, ଯିଏ ତମ
ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛି”। େସ ଏହାକ ପରେମଶର ବାକ ଦାରା ଚି ିଥିଲା। େସ ତାକ
ତାହାର ପାପଗୁଡ଼ିକର, ଏକ ଜୀବନକ ଡାକିଥିେଲ। ଏବଂ ତାର ନାମ ବାଇବଲେର ଅଛି, ଏବଂ
େସ ଆଜି ଅମର ଜୀବନ ପାଇଅଛି।
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155 େସ ତମକ ସମାନ ଭାବେର ଡାକିପାର ି, କାରଣ େସ କାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ
ସମାନ ଅଟ ି। େସହି…
156 ହଁ, ତା’ର େନୖତିକତା ଚାଲିଯାଇଥିଲା, କି ତଥାପି େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ ତାହା ର ଠାେର
େସହି ହଦୟର ଗୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ସାମଥ ଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ େସ ନି ିତ େସହି
ମଶୀହ ହିଁ େହେବ। ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି, ମଁୁ େସହି ଅେଟ,”
େସ ଜାଣିଲା େଯ ତାହାହିଁ ଅେଟ।
157 ଥେର ଶିଷ ମାେନ ଡ ାେର ଯାଉଥିେଲ, ସମ ଆଶା ଦେରଇ ଯାଇଥିଲା। ଝଡ଼
େତାଫାନ, େସମାେନ ଯୀଶୁ ବିନା ଦରକ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଝଡ଼ େତାଫାନଟି
ଠି —ଠି େସହିପରି ଥିଲା େଯପରିକି ଏହା ଲାଜାର ଘେର ଥିଲା। ସମ ଆଶା ଦର
େହାଇଯାଇଥିଲା। େଛାଟ ପୁରଣା ଡ ାଟିେର ପାଣି ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ ଚି ାର
କରଥିେଲ ଓ କା ଥିେଲ, ଏବଂ େହାଇପାେର ାଥନା କରି ଚାଲିଥିେଲ, ଆଉ ବିଜୁଳି ଚଡକ
ମାରଥିଲା, ଏବଂ ଡ ା ପାଣିେର ପରିପୂଣ େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ମୁଖ େପାଲଗୁଡ଼ିକ ତଳକ ଖସି
ଯାଇଥିଲା, କାତଗୁଡିକ ଭା ିଗଲା, ଆଉ େସମାେନ ପର ରକ ଧରିରହି, କା ଥିେଲ।
158 ଏବଂ ବା ବିକ େଘାର ଅ କାରର େସହି ଘଡିେର, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଚାଲିକରି
ଆସିେଲ। କି େସ େସମାନ ଏକ ଛାଇପରି ଦିଶୁଥିେଲ। େସ ଏକ ଭତ ପରି, ଭୟଭୀତ
େଦଖାଯାଉଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ଭୟେର ଚି ାର କରିଥିେଲ।
159 ଆଜି ତାହା ହିଁ ତ ମାମଲା ଅେଟ। ଯୀଶୁ ଆପଣ ର ଅ କାର ଘଡିେର ଆସ ି, ଏବଂ
ଆପଣ ଏହାକ ଭୟ କର ି। ଏହା କ’ଣ ଅେଟ ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ।
160 େସ କ’ଣ ଥିେଲ ତାହା େସମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, “ଓଃ, ଏହା ତ
ଏକ ଭତ ଅେଟ!” େସମାେନ ଚି ାର କରିଥିେଲ।
161 ଏବଂ ତାହାପେର େସ େସମାନ ଡାକି, କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହା ତ ମଁୁ।”
େଘାର ଅ କାର ସମୟେର, ଯୀଶୁ େସମାନ ର ସାହାଯ ପାଇଁ, ଆସିଗେଲ। େସ ସବଦା
େସହିପରି ହିଁ କର ି, େଘାର ଅ କାରର ଘଡିେର ଆସ ି। ତା’ପେର ଯୀଶୁ ଆସିେଲ, ଆଉ
ନିଜକ କଟ କେଲ, ଏବଂ େସମାନ ନିକଟକ ଆସିେଲ।

ପିତର କହିେଲ, “ଏହା ଯଦି ତେମ, େମାେତ ପାଣି ଉପେର ଚାଲି ଆସିବାକ ଆେଦଶ
ଦିଅ।”

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆସ।”
162 ବ ଗଣ, କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି? ଖୁ ଶୀ େସ େସମାନ ପାଇଁ ଏହି େଶଷ
ଦିନମାନ େର ଆସିେବ। େତେବ, କଅଣ ଏହା ଆ ଯ ଜନକ ନେହଁ କି େଯ ମ ଳୀ
ପୁଣିଠାେର ଏହି ଅ କାର ଘଡିେର ଆସି ଯାଇଅଛି?
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163 ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି କହିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଏକ ମତ ସି ା ନେହଁ। ମଁୁ େକବଳ
ଭବିଷ ବାଣୀ କରଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ କ’ଣ ଘଟିଲା? ଏହା ଏକ ାନକ ଆସିବାକ
ଯାଉଅଛି, ଶୀ ହିଁ, େମା କଥାକ େଲଖି ରଖ , େଯ ସମ ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡିକ ସବ
ଧମ ପରିଷଦେର େଯାଗେଦବାକ ଯାଉଅଛ ି। ଯଦି େସମାେନ ତାହା ନ କର ି, େସମାେନ
ପରିଷଦର ସମଥନ ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ। େତଣୁ, େସଠାେର ଏକ ବହି ାର କାଯ େହବ,
ଏବଂ େକହିେହେଲ ଏହି ମ ଳୀସବକ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ, କି ା େକୗଣସି ମ ଳୀକ
ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ; େଯପଯ କି ଆପଣ ପାଖେର ନିଜ ମ ଳୀର ଏକ ଚି ଟିଏ
ନାହିଁ, ଆପଣ ୟ କି ା ବି ୟ କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକ େସହିପରି େଦଖୁଛ ି
େଯପରିକି ଏହା ଥିଲା, ଏଣୁ ଏହା ପୁନବାର ତାହା େହବାକ ଯାଉଅଛି, ପଶୁ ନିମେ ଏକ
ଚି କ। ଏବଂ େସହି ମ ଳୀ, ଆ ିକ େଲାକମାେନ, େସମାେନ ତାହା ହଦୟ ମ କରଛ ି।
164 ଏବଂ ଆପଣ େପ ିକ ା େଲାକମାେନ, େଯେକୗଣସି କାେର, ଏହାକ ଚି ଛ ି।
ଆପଣ ଏହାକ ଅନଭବ କରିବା ଆର କରିଛ ି। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ର ମ ଳୀଗଣ,
େପ ିକ ାଲର ଅେନକ ସଂଗଠନମାନ; ଆଉ େମାେତ ଆପଣ ର ନାମସବ କହିବାକ
ପଡିବ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ବ ମାନ ଠି ଜାଣିଛ ି େଯ େସମାେନ—େସମାେନ ତାହା
ମଧ କ ଆସୁଛ ି। େସମାେନ ତାହାର ସା ୀ େହାଇଛ ି େଯ େସମାେନ ଥିେଲ। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା କର ି, ଆପଣ କ’ଣ କରିବାକ େହବ େବାଲି ଆପଣ
ଯାଉଛ ି? ଆପଣ ପବି ଆ ା ବା ି ବିଷୟେର ଆପଣ ର ସୁସମାଚାର ସ ୀୟ
ଶି ାକ ହରାଇବାକ ପଡିବ। ଆପଣ ବାଇବଲର ଆପଣ ର ମତ-ସି ା କ ହରାଇବାକ
ପଡିବ।
165 ଏବଂ ସଦସ ମାେନ ଏହାର ସପ େର ଛିଡା େହବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି। କତ
ପୂନ-ଜନିତ ୀ ିଆନମାେନ, ଥେମ ମରିେବ। େସମାନ ବାକ ଦାରା େଚତାବନୀ
ଦିଆଯାଇଛି। େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଏହି ବିଷୟ ଆସୁଛି। ହଁ, ଆ ା।
166 ଏବଂ କଅଣ ଏହା ଅ ତ ନେହଁ କି? ଏବଂ ଏହି େଘାର ଅ କାରର ଘଡିେର, େତେବ
ଯୀଶୁ ଆସ ି ଓ ଆମକ ଡାକ ି, କହ ି, “ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହା ତ ମଁୁ। ମଁୁ ଏେବସୁ ା
ତମ ସହିତେର ଅଛି। ମଁୁ ଏଠାେର େମାର ବାକ କ କଟ କରିବାକ ଅଛି।” େଯପରି େସ
େସେତେବେଳ ଥିେଲ, େସ ବ ମାନ ମଧ ଠି େସପରି ଅଛ ି। େସ ଏହା କରିେବ େବାଲି
କହିଥିେଲ। ଓଃ େମାର ଭ! ଗୁର ଆସିଅଛ ି ଓ ଆମକ ଡାକିଅଛ ି।
167 ଏଠାେର ଅେନକ ଅସୁ େଲାକ ଅଛ ି, ଏଥିେର ସେ ହ ନାହିଁ େଯ, େସମାେନ
ଏଠାେର ବସିଛ ି, ଏବଂ ଡା ର ଆପଣ କହିଛ ି େଯ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଉ େକୗଣସି ଆଶା
ନାହିଁ—ନାହିଁ। େହାଇପାେର ଆପଣ ଆପଣ ର େଘାର ଅ କାରର ସମୟେର ଥିେବ, କି ,
ମେନରଖ , ଗୁର ଆସିଯାଇଛ ି ଓ ଆପଣ ଡାକିଛ ି।
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168 ଏବଂ େକୗଣସି ଦିେନ, େକୗଣସି ଦିେନ, ଗୁର ଆସିବାକ ଯାଉଛ ି ଏବଂ େମଷଶାବକ
ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖାଯାଇଥିବା େତ କ ନାମକ ଡାକିବାକ ଯାଉଛ ି। ଯଦି
ଆପଣ ର ନାମ େସଠାେର ନାହିଁ, େତେବ ଏହି ଣି େସଠାେର ତାହା ା କର , କାରଣ
େସ ଆସି ଡାକିବାକ ଯାଉଛ ି। ଏପରିକି େଯଉଁମାେନ କବରେର ଅଛ ି େସମାେନ ସୁ ା
ତା ର ରବ ଶୁଣିେବ ଏବଂ ଜୀବନକ େବଶ କରିେବ। ଗୁର ଆସିେବ ଏବଂ ଆପଣ
ଡାକିେବ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଆଜି ଡାକଅଛ ି, ଉ ର ଦିଅ ଏବଂ େସହି ଦିନ ପାଇଁ

ୁତି କର , ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ େମାର ପରାମଶ ଅେଟ।

169 ଏହି ଯୁଗର ତି ା, େସ ଏଠାେର ରହିେବ େବାଲି ତି ା କରିଥିେଲ। େସହି କାଯ
ଯାହାସବ େସ କରିଥିେଲ, େସ ପୁନବାର ତାହା କରିେବ, ଏବଂ ବ ମାନ ଗୁର ପୁଣିଥେର
ଆସିଅଛ ି ଓ ଆପଣ ଡାକଅଛ ି।

170 ଆସୁ ଆମର ମ କଗୁଡିକ ନତ କର। େମା ପାଖେର ଏଠାେର ାୟଃ ଆହରି ଛଅେଗାଟି
ପୃ ା ଅଛି, କି ମଁୁ—ମଁୁ ବ ମାନ େସସବକ ଯାଇପାର ନାହିଁ। ଆସୁ ମ କଗୁଡିକ ନତ କର।
ମଁୁ ଆପଣ ଶୀ ଛାଡି େଦବାକ ତିଶୃତି େଦଇଥିଲି, ଏବଂ ଏହା ତ ପ ର ମିନିଟର ଅଧିକ
ବିତିଗଲାଣି।

171 ସଗୀୟ ପିତା, େହ ଭ, ଏହା ପୁଣିଥେର େହଉ। ଏହି ସମ କଥା ଯାହା ମଁୁ କହିଛି,
“ଯୀଶୁ ଆସିେଲଣି ଏବଂ ଆପଣ ଡାକଅଛ ି।” େଯେତେବେଳ େସ ଆସ ି େସ କ’ଣ
କର ି? େସ ଡାକ ି। େହ ଭ, ଏହା ପୁଣିଥେର େହଉ। ଆଜି ରାତିେର ତମର ପବି
ଆ ା େଲାକମାନ ମଧ େର ଆସ , େସହି ଭ ଯୀଶୁ ଆ ା ର—ର ରପେର। ଆଜି
ରାତିେର େସ ଆସ ଓ ନିଜକ କାଶ କର , ଏବଂ ତା’ପେର ନିଜକ କଟ କର । େସହି
େଲାକମାନ ପରି, େସମାେନ େଯପରି ବିଶାସ କରିଥିେଲ, ଭ, ଆେମ ମଧ , ବିଶାସ
କରିବ। ଏଠାେର ଅେନେକ ଅଛ ି, େହାଇପାେର, େଯ ଏହି ସୁେଯାଗ େକେବେହେଲ ପାଇ
ନ ଥିେଲ। ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ଆପଣ ଆଜି ରାତିେର ପୁନବାର େସମାନ ତାହା

ଦାନ କରିେବ। କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ପରେମଶର େଗୗରବ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ନାମେର
ଏହା ମାଗୁଛ। ଆେମ ।

172 ଭଉଣୀ, ତାହା ଠି ଅେଟ, କି ତାହା ସହିତ ଆଗକ ବଢ଼ । ତାହା ଉ ମ ଅେଟ। ସିଧା
ଆଗକ ଯାଆ । ଓଃ, େତ କ ଜଣ, ବା ବେର ଶା ରହ ।

173 େସ ଆସିଅଛ ି େବାଲି କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି? େସ ଆସିଅଛ ି।
େଯେତେବେଳ େସ ଆସ ି କଅଣ େସ ଏେବ ସୁ ା ଡାକ ି କି? େତେବ ଯଦି ଆପଣ େକବଳ
ବିଶାସ କରିେବ। ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ପରେମଶର ବାକ କ ବିଶାସ କରିବ, ପରେମଶର
ଏହାକ ଦାନ କରିେବ।
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174 ବ ମାନ େଦଖ , ାଥନାର ଧାଡି ଡାକିବାକ େମା ପାଖେର ଏଠାେର ସମୟ ନାହିଁ।
ଯଦି ଭ ଚାହଁା ି, ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର, େସମାନ େସହିଠାେର ଡାକିବାକ ଯାଉଛି। ଗୁର
ଆସିଅଛ ି। େସ େଶଷ ଦିନେର ତାହା ର ବାକ ପୂରଣ କରିବାକ ଆସିଅଛ ି। ଏବଂ
େସ େସେତେବେଳ ଯାହା ଥିେଲ, େସ ଆଜି ମଧ ତାହା ଅଟ ି। େସେତେବେଳ ତା ର

କଟୀକରଣ ଅବା ପରିଚୟ ଯାହା ଥିଲା, ଏହା ଆଜି ମଧ ଅେଟ, କାରଣ େସ ଏେବସୁ ା
ପରେମଶର ବାକ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି କି? ଏବଂ ପରେମଶର
ବାକ ହଦୟର ଉେ ଶ ମାନ, ଚି ାଧାରା ଭତିର ପରୀ କ। ଏବଂ େଯ କାେର େସ
େସେତେବେଳ କରିଥିେଲ, େସ କାେର େସ ସବଦା ହିଁ କରିଆସିଛ ି। େସ ଏେବସୁ ା
ସମାନ ଅଟ ି। ଯଦି େସ ବ ମାନ ତାହା କରିେବ, େତେବ କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ
କରିେବ କି? କଅଣ ଏହା ଆପଣ ବିଶାସ କରିବାକ ବ ାଇବ କି?
175 ଆପଣ େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବ ମାନ େସଠାେର ବାହାେର ଅଛ ି, େମାେତ

ଥେମ େଦଖିବାକ ଏବଂ ଜାଣିବାକ ଦିଅ େଯ ଯଦି ମଁୁ ଜାଣିଥିବା େକହି ଅଛ ି କି, ଏଠାେର
େଯେକୗଣସି ାନେର ବସିଛ ି କି, ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ।
176 େସହି ସମେ େଯଉଁମାେନକି ଆଖପାଖେର ଅଛ ି, ଏଠାେର ଉପେର ଅଛ ି,
େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଜାଣ ି ନାହିଁ, ନିଜର ହାତ ଉଠା ; ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ
ଆପଣମାନ ବିଷୟେର କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣମାେନ ଅସୁ , ଆପଣାମାନ ର
ହାତ ଉଠା । ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି, ସମେ । ଠି ଅଛି, ବ ମାନ, ଆପଣମାେନ ବିଶାସ
କର । ଆପଣମାେନ େକବଳ ନିଜର ସ ୂ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କର । ସେ ହ କର
ନାହିଁ। ବିଶାସ ରଖ । ପରେମଶର ବିଶାସ କର ।
177 ମଁୁ ଆପଣମାନ କତେର ଶା ରହିବାକ କହିବାକ ଯାଉଛି, ବସିବାକ କହିବାକ
ଯାଉଅଛି। ବ ମାନ ଏପାଖ େସପାଖ ଘୁରି ବଲ ନାହିଁ, ଦୟାକରି କର ନାହିଁ। ବଝିେଲ?
ବଝିେଲ? ଆପଣ ଏକ—ଏକ ାଣ, ଶରୀର ଏବଂ ଆ ା ଅଟ ି। ଏବଂ ଆପଣ ର
ଆ ା…ଏବଂ େସହି ପବି ଆ ା ବା ବେର ଭୀର ଅଟ ି।
178 େକେତ ଜଣ ର ମେନ ଅଛି, ଅେନକ ବଷ ପୂେବ, େସହି ପବି ଆ ା, େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ଏଠାକ ଆସିଲି ତମକ କହିଥିଲି? େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଲାକମାନ ହାତେର ଧରିଥାଏ,
େସ େମାେତ କହିଥିେଲ େଯ ଏହି ଚି ିବାର ଦାନ ଆସିବ, ଏବଂ ତା’ପେର ତେମ ଯିବ?
ଆପଣ କି ଏହାକ ମେନ ରଖିଛ ି, ତାହା ମେନ ପକା ? କି େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ
େଲାକମାନ ତମଠାେର ବିଶାସ କରାଇ ପାରିବ।” ଅେନକ ବଷ ପୂବର, େସହି ଦିନମାନ
ମେନ ପକା ? ଆପଣ ବିଶାସ କରିବାକ ପଡିବ।
179 ମଁୁ ଜେଣ ବ ି େଦଖିଲି, େମାର ବିଶାସ େଯ ଏହା ତେଳ ଅନ ସଭାେର େହାଇଥିଲା,
ଠି େସଠାେର ବସି ରହିଥିେଲ। ଏବଂ ପବି ଆ ା…ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଚାର କରଥିଲି, ମଁୁ
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ତା ନିରୀ ଣ କରଥିଲି। େସ ଜେଣ ପ ୁ େଲାକ ଥିେଲ। ତା ର ବାହ ତେଳ ସାହାରା ବାଡି
ଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାଥନା ଡାକରା େଦବା ଆର କଲି, ଶୟତାନ େସହି ବ ି
ନିକଟକ ଆସିଲା, ଏକ କଳା ଛାଇ। ଏବଂ ଏହାକ ମଁୁ େମା ନିଜ ଆଖିେର େଦଖିଲି। େସ ଉଠି
ପଡିେଲ ଓ ବାହାରକ ଚାଲିଗେଲ। େସ ସବଦା ପ ୁ େହାଇ ରହିେବ, େଦଖ । ଏବଂ େତଣୁ,
େସ, ଠି େସଠାେର େଯଉଁଠାେରକି େସ ସୁ େହାଇ ଯାଇଥାେ ଯଦି େସ େକବଳ—
େକବଳ…େଦଖ ? ମା , େକବଳ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ କାହିଁକି। ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ େସ
େକବଳ ଶ ୁ ତି କ ପାତ କେଲ। କି ଯଦି ଆପଣ ଛିଡା େହେବ ଓ େସହି ଛାୟାଗୁଡ଼ିକ
ଲ କରିେବ, େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭି ରପେର େଦଖିେବ, େଯପରି ଭାବେର େସଗୁଡିକ
ରହିଛି, ଏବଂ େସମାେନ କିପରି କାଯ କର ି ତାହା େଦଖିେବ। େଦଖ , ଏହା ତ କରିବ…

180 େତେବ, ମଁୁ ସୁ କରିପାେର ନାହିଁ। େଯଉଁ ବ ି ଆପଣ କହ ି େଯ େସ ଆପଣ ସୁ
କରିପାରିେବ, େସ ଭ ଅଟ ି। ଆପଣ ପୂବର ସୁ େହାଇସାରିଛ ି। କି , ଏହା ତ ଯୀଶୁ

ୀ ଉପ ିତିକ ଚି ିବା ଅେଟ। ବ ମାନ ଯଦି ମାଥା ଜାଣିଥାେ େଯ ଯଦି େସ ତାହା
ପୁନବାର େଦଖିପାରିେବ, େଯ େସ ତା ର ନିଜ ଇ ାକ ା କରିପାରିେବ, କାରଣ େସ ତ
େସହି କଟିତ ବାକ ଥିେଲ, କଅଣ ଆେମ ଏହା ବିଶାସ କରିବାକ, ଆଜି ରାତିେର େସତିକି
ବିଶାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି? ନି ିତେର, ଆେମ କରିବା ଉଚି । େସ ଆସିଅଛ ି। େସ
ଆସିଅଛ ି, େସ ପବି ଆ ା ରପେର ଆସିଅଛ ି। ତାହା ହିଁ ତ େସ ଯାହାକି େସ ଅଟ ି।
େତେବ ଆପଣ େକବଳ ାଥନା କର ।

181 ଏଠାେର ଉପରକ, େଦଖ , ଯଦି ଏଠାେର େମାର େକହି ଠିଆ େହାଇ, ଠି େମା
ପାଖେର, େକବଳ—େକବଳ ାଥନା କରଥାଆେ ; ଆପଣ େଦଖ , ଏେତ ସଂଖ କ
େଲାକ ାଥନା କରଛ ି, ଏହା ତ ସମ ଭବନେର ଅେଟ। ଆପଣ େକବଳ ଏହାକ
େଦଖିବାକ ପଡିବ। ଆପଣ କହିପାରିେବ ନାହିଁ, “ଭାଇ ାନହା , କହ …” ନା, ଆ ା।
ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ, େଯପରିକି ଆପଣ େମାେତ ଏକ ସପ େଦଖାଇ ପାର ି
ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଆପଣ ସପ େଦଖିପାର ି। ଆପଣ, ପରେମଶର ଆପଣ େମା
ବିଷୟେର ଏକ ସପ େଦଖାଇପାର ି, ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି, ମା ଆପଣ ଏହା
ନିଜଠାର କରିପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିପାରିେବ ନାହିଁ, େଯ, “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ବ ମାନ
ଆପଣ ବିଷୟେର ଏକ ସପ େଦଖିବାକ ଯାଉଅଛି।” ନା, ଆପଣ ତାହା କରିପାରିେବ
ନାହିଁ। ନା ତ ମଁୁ ଏକ ଦଶନ େଦଖିପାରିବି। ଯିଏ ଆପଣକ ସପ ଦିଅ ି, େସହି ଜଣ ହିଁ ତାହା
କରିବାକ େହବ। ଠି େସହିଭଳି ଏକ ଦଶନ ଦାରା େହାଇଥାଏ।

182 ମଁୁ ଏଠାେର ଗ ିବାତ େରାଗୀ ଜେଣ ବ ି , ଧାଡି େଶଷେର ବସିଥିବାର େଦଖୁଛି।
ଯଦି େସ ନିଜ ସମ ହଦୟର ସହିତେର ବିଶାସ କରିେବ, ପରେମଶର ତା େସହି
ଗ ିବାତର ସୁ କରିେବ। ମହାଶୟ, କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ ଏହା କରିେବ?
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େସଠାେର ବସିଥିବା, େସହି େମ ିେକାର ବ ି ଜଣକ, ଧାଡି େଶଷେର ବସିଛ ି, କଅଣ
ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କରିେବ କି? ଠି ଅଛି, ୀମା ।

183 ଆପଣ ପାଖେର ବସିଥିବା େସହି ମହିଳା ଜଣକ, ତା ର ମଧ , ଗ ିବାତ େରାଗ
ଅଛି। େହ ଭ ମହିଳା, କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ
କରିେବ? କ’ଣ ଏହା ଏକ ପୁନଶ େହଉଅଛି କି? ମଁୁ ଭୟ କେର େଯ େଲାକମାେନ ଏହା
ଶୁଣ ି ନାହିଁ।) ଆପଣ କରିେବ କି? ଠି ଅଛି।

184 ତା ପାଖେର ବସିଥିବା ଅନ ଜେଣ ସାନ େମ ିକା ମହିଳା ବିଷୟେର କଅଣ
ଅେଟ? େସ େପଟର ଅସୁବିଧା ପୀଡିତ ଅଟ ି। େହ ଭ ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ ର
େପଟକ ସୁ କରିେବ େବାଲି କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି?

185 େସ ତାହା ପାଇେଲ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ଆେଲାକକ ତଳକ ଯିବାର େଦଖିଲି,
ଏହାର ଅଥ ଏହା ଘଟିଅଛି। ହଁ। ତାହାହି ଏହା ଅେଟ। ଏହା ତା ଆଘାତ କଲା। େସଠାେର
ଏହା ଥିଲା, ଚାରିଆେଡ଼ ଘୁରି ବଲଥିଲା…[େଟପେର ରି ାନ—ସଂପା।]…ତାହା ଏହା
କଲା। ବଝିେଲ? େଯେତେବେଳ େସ ବିଶାସ ପାଇପାର ି! େଦଖ , “େସମାନ ର
ଅବିଶାସ େହତ େସ ଅେନକ ବିଷୟ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।”

186 ଏଠାେର ଜେଣ ମହିଳା ବସି ାଥନା କରଛ ି, ଠି ଏଠାେର। େସ ଡରି ଯାଇଛ ି।
େସ ଡରିବା ଉଚି । େସ ଏକ କକଟ େରାଗର ଅବ ାେର, ବା ବେର ପୀଡିତ ଅଟ ି। ମଁୁ
ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ, କି ପରେମଶର ଆପଣ ଜାଣ ି। କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର େମାେତ ଏହି କକଟ ବିଷୟେର, କି ା ଅନ କିଛି ବିଷୟେର କହିପାର ି?
େମା ଆେଡ଼ ଅନା । େସଠାେର ଅେନେକ ାଥନା କରଛ ି, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ପାଇଁ
ହିଁ ମଁୁ ତାହା କହଅଛି। ଆମକ େଦଖ । େତେବ, ହଁ, ଆପଣ ଏଠାର ନହଁ ି, ଏହା ଆପଣ
ଘର ନେହଁ। ଆପଣ କାଲିଫଣିଆର େପାଟଭିେଲ ନାମକ ଏକ ାନର ଆସିଛ ି। ତାହା
ଠି । କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି ପରେମଶର େମାେତ କହିପାର ି େଯ ଆପଣ କିଏ
ଅଟ ି? େସ ଜାଣ ି। ଆପଣ ର ନାମ ୀମତୀ ୱି ଅେଟ। ତାହା ଠି । ବ ମାନ
ବିଶାସ କର , ଏବଂ କକଟ ଆପଣ ଛାଡିେଦବ। “ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ କରିପାରିେବ।”
ତାହାସବ ହିଁ େକବଳ ଯାହା ପରେମଶର ଆପଣ କରିବାକ କହ ି। “ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ
କରିପାରିେବ।”

187 କଅଣ ଆପଣ ତାହା ନିଜର ସମ ହଦୟେର ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ? ଏହି ବିଭାଗେର
ଏଠାେର େକହି ଜେଣ, କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କରିପାର ନାହଁା ି କି? ଗୁର ଆସିଛ ି
ଓ ଆପଣ ଡାକିେଲଣି। େସ ଆପଣ ମୃତ ର ଜୀବନକ, ଅସୁ ତାର ସା ଆଡକ
ଡାକଅଛ ି।
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188 ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଠି ଏଠାେର ବସିଛ ି, ମୁ ତଳକରି, ାଥନା କରଛ ି। େସ
କତେର ନିଜ ପାଇଁ ାଥନା କରନାହଁା ି, େସ ଅନ କାହାରି ପାଇଁ ାଥନା କରଛ ି। ଏହା

େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ ବାଳିକା ଅେଟ। ଏହା ତା ର ଝିଅ ଅେଟ। ମହାଶୟ, ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି କି? ଆପଣ େଗାଡେର ସମସ ା ଅଛି। ଆପଣ ଆ ୁେର ସମସ ା ଅଛି। ତାହା
ଠି । କା ିବାର େକୗଣସି ଆବଶ କତା ନାହିଁ, େସ ତ ଆପଣ ପାଖେର ହିଁ େସଠାେର
ଅଛ ି। ଆପଣ ଝିଅ ଏକ ଡା ରଖାନାେର ଅଛି, ନେହଁ କି? ଯ ାେରାଗ ମାମଲା। ଆପଣ
ବିଶାସ କର । ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି? ଗୁର ଆସିେଲଣି ଓ ତାକ ଡାକଛ ି। ଆପଣ ତାର
ପିତା ଭାବେର, ବିଶାସ କରିେବ କି? ଆପଣ କରିେବ? ଏହା େହଉ େଯ େସ ଆଜି ରାତିେର ତା
ପାଖକ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଖକ ଯାଆ । ଏହା ସମା େହାଇ ଯାଉ।

189 ଏଠାେର ଏକ େଛାଟ ବାଳକ ଅଛି, େଛାଟ ବାଦାମୀ-େଚେହରାର ସାନ ବାଳକଟିଏ। େସ
ଚମେରାଗେର ପୀଡିତ ଏବଂ ଆଜମା, େଗାଟିଏ ସାନ େମ ିକା ବାଳକଟିଏ, େମ ିକା
ବାଳକ େସଠାେର ବସିଛି। େସ ଏଠାର ନେହଁ। େସ ସ େଜାସର ଅେଟ। ପୁଅ, କଅଣ
ତେମ ବିଶାସ କର କି? ଆଉ ଏକ କଥା, ତମ ବାପା ଏଠାେର ତମ ସହିତ ଅଛ ି। େସ ଜେଣ
େସବକ। ତାହା ଠିକ ଅେଟ। ତେମ ବିଶାସ କର କି େଯ ପରେମଶର େମାେତ ତମର ନାମ
କହିପାରିେବ? କଅଣ ଏହା ତମକ କତ ଶ ିର ସହ ବିଶାସ କରାଇବ କି?। ତମର ନାମ
ରେବ । ବ ମାନ ବିଶାସ କର। ଓଁୁ-ହଁୁ। ପରେମଶର ତମକ ସ ୂ ସୁ କରିେବ।

190 ଗୁର ଆସିଛ ି ଏବଂ େସ ଆପଣ ଡାକ ି। େହ, ପାପୀଜନ, ଓଃ, ଅସୁ ବ ି, କଅଣ
ବିଶାସୀମାନ ଗହଣେର ଜେଣ ମନଷ ମଧ େର କଟିତ େସହି ଗୁର ଆପଣ େଦଖୁ
ନାହା ି କି? େସ ତାହା ର ବିଶାସୀ ପିଲାମାନ ସା ଲାଭ ପାଇଁ ଡାକିବାକ ଆସିଅଛ ି।
େସ ପାପୀଜଣକ ଅନତାପ କରିବା ନିମେ ଡାକିବାକ ଆସିଛ ି। େହ ପଛଘୁ ାକାରୀ,
ମ ଳୀର ସଦସ , ଗୁର ଆସିଛ ି ଓ ଆପଣକ ଡାକ ି।

191 ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି କି? ଆପଣ ର ଆବଶ କତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକ
ଏହି ଣି ବିଶାସ କର ି କି? ଯଦି ଆପଣ କର ି, େତେବ ଆପଣା ହାତକ ଉଠା , କହ ,
“େମାର ଆବଶ କତା ପାଇଁ ମଁୁ ବିଶାସ କେର।” ତା’ପେର ବ ମାନ ନିଜ ପାଦେର ଠିଆ
ହଅ ଓ ଏହାକ ହଣ କର । ଗୁର ଆସିଛ ି ଓ ଆପଣକ ଡାକଛ ି। ଏବଂ ଆପଣ
େଯେକହି ବି ହଅ , ଆପଣ ର ଯାହାକିଛି ଦରକାର, ଗୁର ଆସିଛ ି ଏବଂ େସ ଆପଣ
ଡାକଛ ି। େସ କାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।

192 େସହି େଛାଟ ମହିଳାଟି ନଗରକ ଯାଇ କହିଲା, “ଆସ, ଜେଣ ବ ି େଦଖ, ଯିଏକି
େମାର ଭଲ େମାେତ କହିେଦେଲ।” ଆପଣ ନଗରକ ଯାଇ ନାହଁା ି। ଆପଣ ନିେଜ, ଆସିେଲ
ଓ ଏହାକ େଦଖିେଲ, େତଣୁ ଗୁର ଆସିଛ ି ଓ ଆପଣ ଡାକ ି।
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193 ଆପଣ ନିଜ ହାତ ଉଠାଇ ତାହା ଶଂସା କର ଏବଂ କହ , “ ଭ ଯୀଶୁ, ମଁୁ ଜେଣ
ପାପୀ; େମାେତ ମା କର। ମଁୁ ଜେଣ ପଛଘୁ ାକାରୀ; େହ ଭ, େମାେତ େଫରାଇ ନିଅ।
େମାର ପବି ଆ ା ଦରକାର; େମାେତ ପରିପୁ କର। ମଁୁ ଅସୁ ; େମାେତ ସୁ କର। ମଁୁ
ପ ୁ ଅେଟ; େମାେତ ସୁ କର।” ଗୁର ଆସିଛ ି ଓ ଆପଣ ଡାକ ି। ବ ମାନ ନିଜର ହାତ
ଉଠା ଓ ତାହା ର ଶଂସା କର । ଆେମ ।
194 (ଆମକ ଏଠାେର େଛାଟ ସର ଦିଅ, “ମଁୁ ତା ଶଂସା କରିବି, ମଁୁ ତା ଶଂସା
କରିବି।” ଆପଣ ଜାଣିଛ ି? ମଁୁ ତା ଶଂସା କରିବି। ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି, ନେହଁ କି?)

ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି?

ମଁୁ ତା ଶଂସା କରିବି, ମଁୁ ତା ଶଂସା କରିବି,
ଓଃ, ପାପୀମାନ ପାଇଁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକକ ଶଂସା କର;
େହ ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ।
କାରଣ ତାହା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଅଛି।

195 ଆପଣ ତାହା ଭଲ ପାଆ ି? ବ ମାନ େସ ଏଠାେର ଥିବାେବେଳ ଆପଣ ତାହା
ଉେ ଶ େର ଗୀତ ଗାଇବାକ ଭଲ ପାଆ ି ନାହିଁ? େସ ଏକ ଆ ା ଭାବେର ଭବନର
ମଧ େଦଇ ଚାରିପାଖ ବଲଅଛ ି। େସ ଆପଣ ହଦୟକ ଜାଣ ି, ଆପଣ ବିଷୟେର
ସବକିଛି ଜାଣ ି। ଆସ ଏହାକ ଆମର ସମ ହଦୟ ସହିତ, ତାହା ଉେ ଶ େର
ଗାଇବା।

ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି…

େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା କର ି େସେତେବେଳ ନିଜର ହାତ ଉଠା ।

ମଁୁ…

ବ ମାନ େକବଳ ତାହା ଶଂସା କର ।

…ତାହା ଶଂସା କର,
ଓଃ, ପାପୀମାନ ସକାଶୁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକକ ଶଂସା କର;
ଓଃ, ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ,
କାରଣ ତାହା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଛି।

196 େହ, ନାରୀ, ଆପଣ ଯିଏ ଚକାଲଗା େଚୗକିେର ଅଛ ି, ଯଦି ଆପଣ େସଠାେର ମା
ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିଶାସ କରିେବ।

ମଁୁ…

ଆସ ଆଉ ଥେର େଚ ା କର। ମଁୁ କିଛି ବିଷୟର ଅେପ ା କରଛି।
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ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି, ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି,
ଓଃ, ପାପୀମାନ ପାଇଁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକକ ଶଂସା କର;
ଓଃ, ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ,
କାରଣ ତାହା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଛି।

197 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହାକ ପୁଣିଥେର ଗାଇଥାଉ, ବଲିପଡ , କାହାରି
ହାତ ଧରି ନିଅ , େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ଗାଇଥାଉ, ଗାଆ , “ମଁୁ ତାହା ଶଂସା
କରିବି।” ଆସ , େତେବ ସମେ ଏକାଠି ମିଶି ଗାଇବା।

ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି, ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି,
ପାପୀମାନ ପାଇଁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକ ର ଶଂସା କର;
ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ,
କାରଣ ତା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଛି।

198 େହ, ପାପୀ ବ , କଅଣ ଆପଣ ବ ମାନ ଏଠାେର ଚାଲିେବ ନାହିଁ କି? େହ ସମ
େଲାକ, ଉପରକ ଆସ ଓ ତାହା ଶଂସା କର । ଆପଣ ସମେ େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ତାହା ାଣକ ା ଭାବେର ସୀକାର କରିବାକ ଚାହଁା ି। ତାହା
ଉପ ିତିେର, େଯେତେବେଳ ସାଧୁମାେନ ଆ ାେର ଉପାସନା କରଛ ି, ଆପଣ ଏଠାକ
ଆସି ଠିଆ େହେବ ନାହିଁ କି? କହ , “ମଁୁ ଆଜି ରାତି ସା େଦବାକ ଚାହଁୁଛି। ମଁୁ ତାହା

ଶଂସା କରିବାକ ଚାହଁୁଛି। ମଁୁ ଆସିବାକ ଚାହଁୁଛି। ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ଲ ିତ ନେହଁ। ମଁୁ ଚାେହଁ
ସଂସାର ଜାଣୁ େଯ େସ ଏଠାେର ଉପ ିତ ଥିବାେବେଳ ମଁୁ ତାହା େମାର ାଣକ ା ଭାବେର

ହଣ କେର।” ଆସ େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ଗାଉ।

ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି…

ଆପଣ ଆସିେବ ନାହିଁ କି?

…ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି,
ଓଃ, ପାପୀମାନ ପାଇଁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକକ ଶଂସା କର;
େହ ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ,
କାରଣ ତାହା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଛି।

199 ଓଃ, ତାହାହିଁ ଏହା ଅେଟ, ନାରୀ, ଚାଲି ଆସ । ୀ ଉପ ିତିେର, ଆଉ କିଏ
ଆସିେବ? ଏଠାକ ଚାଲି ଆସ , ଭଉଣୀ, ଏଠାେର ଠିଆ ହଅ ।
200 ଅନ େକୗଣସି ବ ି ଯିଏ ଚାହା ି େଯ େସ ତାହା ର ାଣକ ା ହଅ , ଠି ଏହି ଣି
ହିଁ, ଯିଏକି ଲ ିତ ନହ ି। େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ ମଣିଷ ଆଗେର େମା ପାଇଁ ଲ ିତ
ହଅ, େତେବ ମଁୁ େମାର ପିତା ଏବଂ ପବି ଦତମାନ ଆଗେର ଲ ିତ େହବି।” ଯଦି ଆପଣ
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ବ ମାନ ତାହା ପାଇଁ ଲ ିତ ନହଁ ି, ଏବଂ େସ ଏଠାେର ଥିବାେବେଳ, ଆପଣ ତାହା
ନିଜର ାଣକ ା ସରେପ ଚାହଁୁଛ ି! ଆପଣ ତାହା େଦଖିଛ ି। ଏହା ଏେତ ସି , େସହି
ବାକ ନିେଜ ଏହାକ ଜଣାଇଲା। ସାଧୁମାେନ ବ ମାନ ଆରାଧନା କରଥିବାେବେଳ ଆସ ।
କଣ ଆପଣ ଆସିେବ ନାହିଁ କି?
201 ମହାଶୟ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଏଠାେର ଜେଣ ବ ମହିଳା,
ନିଜର କତ ବ ାବ ାେର ଆସୁଛ ି। ଆପଣ ବ ମାନ ଆସିେବ ନାହିଁ କି?

ମଁୁ କରିବି…

ଏହାକ ବ ମାନ ଗାନ କର ।

…ମଁୁ ଶଂସା କରିବି…
202 ଏହା ଠି , ଯୁବା ବଗ, ଠି ଏହି ପାଖକ ଆସ । େକବଳ ଶଂସା କର । ମହିଳା,
ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ଏହା ହିଁ କରିବାର ଉପାୟ। େହ ଯୁବକମାେନ,
ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର ।

…ପାପୀମାନ ନିମେ ବଳୀକତ େହେଲ;
େହ ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ।
କାରଣ ତାହା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଛି।

203 େଯେତେବେଳ େସବକମାେନ ଏହି େଲାକମାନ ନିକଟକ ଯାଉଥାଆ ି ବ ମାନ
କଅଣ ଅନ େକହି ଆସିେବ ନାହିଁ କି? ପଛଘୁ ାକାରୀ ବ ି, କଅଣ ତେମ ଆସି, କହିବ କି
“ମଁୁ େମା ଜୀବନ ପାଇଁ ଲ ିତ”? େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। ତେମ କି େମାେତ ପରେମଶର
େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର? ଆପଣା ହାତ ଉଠା । କାହିଁକି ନା, ଯୀଶୁ ୀ ଆମ ମଧ େର
ଅଛ ି। ଆପଣ ଆସିେବ ନାହିଁ କି?

ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ …

କଅଣ ତେମ ଆସି, ତାହା େଗୗରବ େଦବ ନାହିଁ କି?

…େଲାକମାେନ,
କାରଣ ତାହା ର ର େଧାଇ େଦଇଛି…

204 ମାଥା, କଅଣ ତେମ ଆସୁଛ କି, ନା ମରିୟମ ସହିତ ଘେର ବସି ରହିବାକ ଯାଉଛ?
କଅଣ ଆପଣ େଫରି େକୗଣସି ସଂ ାେର ରହିବାକ ଯାଉଛ ି, ଏବଂ ଏହା କହିବାକ ଯାଉଛ ି
କି, “ଓଃ, େମାର ମ ଳୀ ଏହାକ ଏହି କାେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ,” େଯେତେବେଳକି

ୀ କଟ କରା ଯାଇଅଛ ି? କଅଣ ଆପଣ ପଛେର ବସି ତାହା କହିବାକ ଯାଉଛ ି କି,
ଅବା ଆପଣ ବାହାର େହାଇ ଆସୁଛ ି? “େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ କହିବି, େଯେତେବେଳ
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ମଁୁ…” ନା। ଆଜି, ଏହା େହଉଛି େସହି ଘଡି। ଜାୟରସ ଝିଅ ପରି, ମୃତ ଆପଣ ର
ଚାରିପାଖେର ଝଲଛି।
205 ବ ମାନ ହିଁ ଆସ ! ପଛକ ପଳାୟନକାରୀ ବ ି, ବ ମାନ ଆସ । ପାପୀ ଜନ,
ବ ମାନ ଆସ । ଏହା େହଉଛି େସହି ସମୟ। ଗୁର ଆସିଅଛ ି ଏବଂ େସ ଆପଣ
ଡାକଛ ି। େସ ଆପଣ ଡାକଅଛ ି। ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ କିପରି ଜାଣିବି?” େସ େମାର
ସର ବ ବହାର କରଅଛ ି। ଯଦି େସ ଅସୁ ତା, ଦଃଖ ଏବଂ ଅନ ାନ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ
େମା ସରକ ବ ବହାର କର ି, େତେବ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ େସ ପାପ ପାଇଁ
ମଧ ଆହାନ କରଅଛ ି? ବାହାରି ଆସ ! ବ ମାନ ହିଁ ଆସ , ଏହା ଆପଣ ର କଦାଚି
ରହିଥିବା େଶଷ ସୁେଯାଗ େହାଇପାେର।
206 ଆଉ ଥେର, ବ ଗଣ, ଏଠାେର ଥିବା ଅେନକ େଲାକ ଆସିବା ଉଚି । ମଁୁ ଆପଣ
ଏହିପରି ଡାକି, ଲ ିତ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ତାହା ଠି ନେହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁେବ
େତେବ େକୗଣସି ସମୟେର ହଏତ…େସହି ଫାରଶୀମାେନ ଭାବିେଲ େଯ େସମାେନ ଉ ାର
ପାଇଛ ି, କି େସମାେନ ପାଇ ନ ଥିେଲ। ଆପଣ େସହି ସମାନ କଥା ଚି ା କରଛ ି।
ବ ମାନ ଆସ ।
207 ନି ିତ ହଅ ! ଏହା ଉପେର େକବଳ ଅଧା ସୁେଯାଗ ନିଅ ନାହିଁ, େସପରି କର
ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମନେର ଟିକିଏ େହେଲ ସେ ହ ଅଛି, େତେବ େକୗଣସି ସୁେଯାଗ
ନିଅ ନାହିଁ। ବ ମାନ ହିଁ ଆସି ଯାଆ । ବ ମାନ ହିଁ େସହି ସମୟ ଅେଟ, ବ ମାନ
େଯେତେବେଳ େସହି ନିଝର ଉନୁ ଅେଟ, ପବି ଆ ା େଯେତେବେଳ ଏଠାେର ଅଛ ି।
ଗୁର ଆସିଅଛ ି। େସହି ଟିକିଏ ସେ ହ, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସ ତମକ କହିବାକ େଚ ା
କରଅଛ ି, “ଆପଣ ସେ ହ କରଛ ି।” ଏହାକ ଛାଡିଦିଅ। ବ ମାନ, ଆସି ଯାଆ ।
ଗୁର ଆସି ଆପଣ ଡାକଛ ି। ତାହା ଠି , େକବଳ ଆସିବା ଜାରି ରଖ , ଆସିବାକ ଠି
ଜାରି ରଖ ।

ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି, ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି,

ତେମ ତାହା ଶଂସା କରିବାକ ଆସିବ ନାହିଁ କି?

ପାପୀମାନ ପାଇଁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକ ର ଶଂସା କର;
େହ ସମ େଲାକ, ତାହା େଗୗରବ ଦିଅ।
କାରଣ ତାହା ର ର େତ କ ଦାଗ େଧାଇ େଦଇଛି।

208 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ପାପୀମାେନ, ତାହା ଦାବି କରିବାକ ଆସୁଛ ି; ଆସୁ
େଲାକମାେନ ତାହା ଶଂସା କର , େଯେତେବେଳକି ଆେ ମାେନ ବ ମାନ ଗୀତ
ଗାଉ। ନିଜ ହାତ ଉଠାଇ, ବ ମାନ ସମେ ଏକାଠି, ତାହା ଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗାନ
କର ।
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ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି, ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କରିବି,
ପାପୀମାନ ପାଇଁ ବଳୀକତ େମଷଶାବକ ର ଶଂସା କର!

209 ତାହା େକବଳ ଶଂସା କର ! ଆପଣ ଆଖପାଖେର ଥିବା େଲାକମାେନ, ାଥନା
କର , ଆପଣ ମା କରିବାକ ତାହା କହ । ତାହା ହିଁ ତ େସ କରିେବ। ଗୁର ଆସିଅଛ ି
ଓ ଆପଣ ଡାକ ି। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । 
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(Then Jesus Came And Called)
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େଫବଆରୀ
13, 1964, ଗୁରବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, କାଲିଫଣିୟା େଦଶର, ଟୁଲାେର ିତ ଏଲିଅ
ଅଡିେଟାରିୟ  ଠାେର, ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ଏହାକ
େକୗଣସି କାଟ ଛା ନ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ େରକଡି
ଦାରା ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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