
ପରୀ ାପେରଶ ୁର
ଫାଟକକଅଧିକାରକରିବା

 ଆ ଯ କେର େଯ…ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, େମାର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଧାରଣା
ଅଛି, େଯପରିକି, େଲାକମାନ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର େଦଖିବା େଯେତେବେଳକି

ଆେମମାେନ ବାକ ପାଠ କର। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ପସ କର ି ନାହିଁ? ଆେମମାେନ
ତିବ ତାର ଶପଥ େହତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଉ, ଆେମମାେନ ଆମର ରା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା

େହାଇଥାଉ, ତାହାେହେଲ ବ ମାନ ବାକ ପାଇଁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା େହବା ନାହିଁ?

2 େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ମା ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ। ଅଧିକ
ସମୟ େହବ ନାହିଁ, ମଁୁ ଏକ େଲଖ ପଢଥିଲି, ଏବଂ ଗତ ରା ି ମଁୁ େସହି େଲାକମାନ
ବିଷୟେର ଚି ା କରଥିଲି େଯଉଁମାେନକି ୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। ଯଦି ଆପଣ
ତାହା କରି ନାହଁା ି, େତେବ କଅଣ ଆପଣ ତାହା ଆଜି କରିେବ ନାହିଁ କି?

3 ାୟଃ ପ - ରି ବଷ ପୂେବ, େସଠାେର ଜେଣ ମହା ସୁସମାଚାର ଚାରକ ଥିେଲ,
ମଁୁ ବ ମାନ ତା ନାମ ଚି ା କରିପାର ନାହିଁ। ମଁୁ ଭାବଛି ତାହା ଆଥ ମ ାକକଏ ଥିେଲ,
ଏବଂ େସ ଇହ ଜଗତ ପାର କରି ଆରପାରିକ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ େଗାଟିଏ ରା ି େସ ଏକ
ସପ େଦଖିେଲ େଯ େସ ମହିମାକ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। ପୁଣି କହିେଲ େଯ େସ ଫାଟକ ନିକଟକ
ଗେଲ, ଆଉ େସ କହିେଲ େଯ େସମାେନ ତା ଭିତରକ ଯିବାକ େଦେଲ ନାହିଁ। ଆଉ କହିେଲ
େଯ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯୁ ରା ଆେମରିକାର ଆଥ ମ ାକକଏ। ମଁୁ ଜେଣ ସୁସମାଚାର

ଚାରକ ଅେଟ।”

4 ଏଣୁ େସହି ଦାରପାଳ ଭିତରକ ଗେଲ, (ବ ମାନ ଏହା ଏକ ସପ ଥିଲା), ଏବଂ େସ
ଭିତରକ ଗେଲ, କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ ନାମ ଆେଦୗ ପାଇପାର ନାହିଁ।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ ଜେଣ ଚାରକ ଥିଲି।”

େସହି ଦାରପାଳ କହିେଲ, “ମହାଶୟ, ମଁୁ…”

5 େସ କହିେଲ, “େତେବ, କଅଣ ଏହା ସ ବ ଅେଟ େଯ…କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଥିବ।”

6 େସହି ଦାରପାଳ କହିେଲ, “ନା, ମହାଶୟ। େମା ପାଖେର ଏଠାେର ପୁ କ ଅଛି। ମଁୁ
ଆପଣ ନାମ ଆେଦୗ ପାଇପାର ନାହିଁ।”

ଏଣୁ େସ ପଚାରିେଲ, “େତେବ, କଅଣ ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର କିଛି କରିପାରିବି କି?”
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7 େସହି ଦାରପାଳ କହିେଲ, “ଆପଣ ନିଜର ମାମଲାକ େଶତ ସିଂହାସନ ବିଚାରେର
ଶୁଣାଣୀ ନିମେ ଆେବଦନ କରିପାର ି।” ପରେମଶର, ସାହାଯ କର । ମଁୁ େସଠାେର
ରହିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ।
8 େସ କହିେଲ, “ଠି ଅଛି, ଯଦି ତାହାହିଁ େମାର ଏକମା ଭରସା, ତାହାେହେଲ ମଁୁ
ଭାବଛି େଯ ମଁୁ େମାର ମାମଲାକ ଆେବଦନ କରିବି।”
9 ଆଉ କହିେଲ େଯ ତା’ପେର େସ ଭାବିେଲ େସ ବହତ ଦରକ ଚାଲିଗେଲ, ଏବଂ
େକବଳ…ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଆର କେଲ, କହିେଲ େଯ ତାହା ଅ କାର ଥିଲା, ଏବଂ
ହାଲକା ଆଲଅ ଦିଶିଲା ଓ ଟିେକ ଅଧିକ ଆଲଅ ଦିଶିବାକ ଲାଗିଲା, ଏବଂ କହିେଲ େଯ ଏପରି
ଲାଗୁଥିଲା େଯ ଏହି ଆେଲାକଟି େକୗଣସି ନି ି ାନେର ଅଟକିଲା ନାହିଁ, ମା େସ ତାହାର
ଠି େକ ଭାଗେର ଥିେଲ। ଏବଂ କହିେଲ େଯ େସ ପଚାରିେଲ, “କିଏ େମାହର ବିଚାର
ସିଂହାସନ ନିକଟକ ଆସିଛି?”
10 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ଆଥ ମ ାକକଏ। ମଁୁ ଜେଣ ସୁସମାଚାର ଚାରକ, ଅେନକ

ାଣଗୁଡ଼ିକ ରାଜ କ େ ରଣ କରିଅଛି।”

େସ ପଚାରିେଲ, “କଅଣ ତମର ନାମ ପୁ କେର ମିଳିଲା ନାହିଁ କି?”

“ନା।”

କହିେଲ, “େତେବ ତେମ େମା ନ ାୟାଳୟେର ଆେବଦନ କରିଅଛ?”

“ହଁ, ଆ ା।”
11 “ତେମ ନ ାୟ ପାଇବ। ମଁୁ େମାର ନିୟମ ଦାରା ତମର ବିଚାର କରିବି। ଆଥ
ମ ାକକଏ, ତେମ େକେବ ଏକ ମିଛ କହିଛ କି?”
12 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ ଜେଣ ବହତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲି େଯପଯ କି ମଁୁ
େସହି ଆେଲାକେର ଛିଡ଼ା ନ େହଲି।” େସ କହିେଲ, “ମା େସହି ଆେଲାକର ଉପ ିତିେର,
ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀ ଥିଲି।” ଆେମମାେନ ସମେ ତାହା େହବା। ଆପଣ ବ ମାନ ସୁର ିତ
ଅନଭବ କର ଥାଇପାର ି, ମା ଆପଣ େସଠାକ ଆସିବା ପଯ ଅେପ ା କର ।
ଏଠାେର ତାହା କିପରି ଅନଭବ ହଏ େବାଲି ଆପଣ କଅଣ ଭାବ ି େଯେତେବେଳ େସ
ଅଭିେଷକ କରଥାଆ ି? ଆପଣ େକେତ େଛାଟ େବାଲି ଅନଭବ କରିପାର ି! େତେବ େସହି
େଶତ ସିଂହାସନ ବିଚାରେର ତାହା କଅଣ େହବ?

େସ ପଚାରିେଲ, “କଅଣ ତେମ େକେବ ଏକ ମିଛ କହିଛ କି?”
13 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ ସତ ବାଦୀ ରହିଆସିଛି, ମା େକେତକ େଛାଟ
େଛାଟ ବିଷୟମାନ ଥିଲା ଯାହାକି ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ତାହା ତିଶୂନ ତ ମିଛଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା,
େସଗୁଡ଼ିକ େସଠାେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବଂ ଅ କାରମୟ େହାଇଗଲା।”
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େସ ଉ ର େଦେଲ, “ହଁ, ଆ ା, ମଁୁ ଏକ ମିଛ କହିଛି।”

େସ ପଚାରିେଲ, “କ’ଣ ତେମ େକେବ େଚାରି କରିଛ କି?”
14 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ମଁୁ ଏହା ବିଷୟେର ସେ ାଟ ଥିଲି, ଏବଂ େକେବ
େଚାରି କରି ନ ଥିଲି,” ମା କହିେଲ, “େସହି ଆେଲାକର ଉପ ିତିେର, ମଁୁ—ମଁୁ ଅନଭବ
କଲି େଯ ଏପରି କିଛି େବପାରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହାକି ମଁୁ କରିବାେର ସ ମ େହାଇଥିଲି, ଯାହା
ଠି ନ ଥିଲା।”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ହଁ, ଆ ା, ମଁୁ େଚାରି କରିଛି।”

େସ କହିେଲ, “େମାର ବିଚାର…”
15 ଏବଂ େସ ତା ର େଫୖସଲା ାୟଃ ଶୁଣିବା ଉପେର ହିଁ ଥିେଲ, “ସଦାକାଳ ନିମେ
ଅ ିକ ନିେ ପ କରାଯାଉ ଯାହାକି ଶୟତାନ ଏବଂ ତାର ଦତମାନ ପାଇଁ ୁତ
େହାଇଥିଲା,” କହିେଲ େଯ େତ କଟି ହାଡ଼ େଯପରି ଭା ି ଚ େହାଇ ଯାଉଥିଲା।
16 କହିେଲ, “ମଁୁ େମା’ ଜୀବନେର େକେବ ଶୁଣିଥିବା ସବଠଁୁ ମଧୁର ସର ଶୁଣିଲି।” େସ
କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ବଲି ପଡ଼ିଲି, େସେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖିଥିବା
ସବଠଁୁ ମଧୁର ମୂଖମ ଳ େଦଖିଲି; େଗାଟିଏ ମାଆର ମୂଖଠାର ମଧ ଅଧିକ ମଧୁର,
େମା ମାଆ େମାେତ େକେବ ଡାକିଥିବା ଅେପ ା ଅଧିକ ମଧୁର ସର ଶୁଣିଲି।” କହିେଲ,
“ମଁୁ ଚାରିଆେଡ଼ ଅନାଇଲି। ମଁୁ ଏକ ସର ଶୁଣିଲି, କହିଲା, ‘ପିତା, ଏହା ସତ ଅେଟ, େସ
ମିଥ ା କହିଛି ଏବଂ େସ ସେ ାଟ ରହିନାହିଁ। ମା , ତେଳ ପୃଥିବୀେର େସ େମା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିଲା,’ କହିଲା, ‘ବ ମାନ ମଁୁ ତାହା ାନେର ଛିଡ଼ା େହବି।’”
17 େସଇଟା ହିଁ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତାହା େସଠାେର ଘଟୁ େବାଲି। ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ବ ମାନ
ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାେହଁ, େଯେତେବେଳ େସହି ସମୟ ଆେସ, େସ େମା ାନେର ଛିଡ଼ା
େହଉ ।
18 ଆସ ଆଦିପୁ କ 22: 15ଶ, 16ଶ, 17ଶ, ଏବଂ 18ଶ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାଠ କରିବା।

ଆଉସଦା ଭ ଦତଦିତୀୟଥରଆକାଶରଅ ହାମ ଡାକିକହିେଲ।

ସଦା ଭକହଅଛ ି,ତେ ଆ ଆପଣାରପୁ ,ଆପଣାରଏକମା ପୁ
େଦବାକଅସ ତେନାହିଲ,ତ ରଏହିକମସକାଶୁ,ଆେ ଆପଣାନାମେର,
ଶପଥକରିକହଅଛ:

ଆେ ତ କଅବଶ ଆଶୀବାଦ କରି,…ଆକାଶରତାରାଗଣ, ଓ ସମୁ ର
ବାଲି ପରି ତ ର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବ ି କରିବା; ତ ର ବଂଶ ଶ ୁଗଣର
ନଗରଦାରଅଧିକାରକରିେବ;
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ପୁଣି ପୃଥିବୀ ସମ ଜାତି ତ ର ବଂଶ ଦାରା ଆଶୀବାଦ ା େହେବ;
େଯେହତତେ ଆ ରବାକ ପାଳନକରିଅଛ।

ଆସ ାଥନା କରିବା।

19 ସଗୀୟ ପିତା, ବ ମାନ ଏହି ପାଠକ ନିଅ, ଭ, ଏବଂ ଆମକ େସବା ଦାନ କର।
ଭ, ଏହିପରି େହଉ େଯ ପବି ଆ ା ଠି େତ କ ହଦୟକ, ଏହି ବାକ ଗୁଡ଼ିକ ବହନ

କର । ଯାହାକି ଆଜି ଅପରା େର ଆମର ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ, କାରଣ େସମାେନ
ମହାନ ଅଟ ି, ଭ। ଏବଂ ତେମ ଆମମାନ ଚର ମାଗ େବାଲି କହିଅଛ, େଯପରିକି
ଆମର ଆନ ପରିପୂ ହଏ। ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

ଆପଣମାେନ ବସି ପାର ି।

20 ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ ଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଏକ ମୂଳପାଠ େବାଲି କହିପାେର। େମାର
ସର ଦବଳ ଅେଟ, ଏଣୁ େସହି କାରଣର େମାେତ ମାଇେ ାେଫା ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହବାକ
ପଡ଼ିଥାଏ। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଧନି େଫରି ଆସୁଛି, ମା ଆେମ ତାହାକ ଟିକିଏ ସହିଯିବା। ମଁୁ
ଏହାକ ଡାକିବାକ ଚାେହଁ:ପରୀ ାପେରଶ ୁରଫାଟକକଅଧିକାରକରିବା।

21 ଆମର ଦଶ ପ ଅ ହାମ ଠାେର ଏକ ସବଠଁୁ ଚମ ାର ଦଶ େର ଆର
ହଏ। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଅ ହାମ ବିଶ ମାନ ର ପିତା ଅଟ ି। ଆଉ ଅ ହାମ

ତି େସହି ତି ାଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ୀ େଦଇ, ତାହା ସହିତ େକବଳ
ଉ ରାଧିକାରୀ େହବା, ହିଁ ଏକମା ଉପାୟ ଅେଟ େଯ ଆେମ ଅ ହାମ ଜରିଆେର,
େସହି ତି ାକ ହଣ କରିଥାଉ। େତେବ, ଅ ହାମ ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ ଥିେଲ,
ମା େସ ପରେମଶର ଦାରା ଆହାନ ା ଥିେଲ ଏବଂ େସ େସହି ଆହାନ ତି ବିଶ
ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ତା ସହିତ କଥାବା ା କେଲ, ଅ ହାମ ଥେର େହେଲ
େକେବବି େସହି ରବ ଉପେର ସେ ହ କେଲ ନାହିଁ। େସ ତ ଠି ତାହା ସହିତ ରହିେଲ।
ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକେତ କ େହଉଥିଲା, େସ ତ ଠି ତାହା ସହିତ ହିଁ
ରହିେଲ।

22 ଆଉ େତେବ ତା ଏକ ପୁ ତି ା କରା ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େସ େସହି ପୁ କ ପାଇବା
ପାଇଁ ପଚି-ଶ ବଷ ଅେପ ା କେଲ, ଓ ତାହାର ବିପରୀତ େଯେକୗଣସି ବିଷୟକ ଏପରି
ଡାକିଥିେଲ େଯପରିକି ତାହା ଅବ ିତ ହିଁ ନ ଥିଲା। ପୁଣି ତା’ପେର, ଆଉ ଏହି ପୁ ଠାେର,
ପୃଥିବୀର ସମ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆଶୀବାଦ ା େହବାର ଥିଲା। ଆଉ େସହି ପିତପୁରଷ
ତା ର ଆହାନ ତି ଏବଂ ତି ାତ ବାକ ତି ବିଶ ଥିେଲ।

23 େସ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଥିେଲ େଯ ଆେମମାେନ କ’ଣ େହବା ଉଚି । େତେବ
ଆେମମାେନ, ୀ ଠାେର ମୃତ ଥାଇ, ଆେମମାେନ ଅ ହାମ ର ବଂଶ ଅଟୁ।
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24 ବ ମାନ, ଅ ହାମ ର ଦଇଟି ବଂଶ ଥିେଲ। ତାହା ମଧ ର େଗାଟିଏ ାକତିକ ବଂଶ
ଥିଲା; ଅନ ଟି ଏକ ଆ ିକ ବଂଶ ଥିଲା। େସମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ସାଭାବିକ ଥିଲା,
ତା ର ଶରୀର ଦାରା; ଅନ ଟି ତା ର ବିଶାସର ବଂଶ ଥିଲା, େସହି ବିଶାସ, େଯପରିକି
ଆେମମାେନ ମଧ ତି ାତ ବାକ ଦାରା ଅ ହାମ ବଂଶ େହାଇପାରିବା।
25 େତେବ ବ ମାନ େସ ଦୀଘ ପଚି-ଶ ବଷ ଧରି ପରୀ ା କରାଯିବା ପେର, ପୁଣି, ଦବଳ
େହବା ପରିବେ , େସ ଆହରି ଶ ିଶାଳୀ େହେଲ। େଦଖ , ଯଦି ତାହା ଥମ ବଷ ନ
େହଲା, ପରବ ୀ ବଷ ତାହା ଏକ ଆହରି ବଡ଼ ଆ ଯ କମ େହବ, କାରଣ ତାହା ଦଇ ବଷ
ପୁରଣା େହବ। ଆଉ େସ େସହି ବଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗଦା କେଲ, େଯପରିକି େସ ବୟସେର
ବ ି ପାଇବାକ ଲାଗିେଲ, ଓ ତା ର ଶରୀର ୟ ପାଇବାକ ଲାଗିଲା। ସାରା ଗଭଗୁଡ଼ିକ,
େସହି ଗଭ, କିଅବା ତାହା ବ ା (େହାଇ ଯାଇ) ଥିଲା। ଆଉ େତଣୁକରି ତା ର ଶ ି େଲାପ
ପାଇଥିଲା, ଏବଂ େସଠାେର ଥିଲା…ତାହା ସ ୂ ଅସ ବ ଥିଲା।
26 କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଚି ା କେଲ କି େଯ ପରେମଶର େସଠାେର କଅଣ କରିଥିେଲ?
େଦଖ , େସ େକେବେହେଲବି େକବଳ ଏତିକି କେଲ ନାହିଁ େଯ ମା ତାହାର ଗଭକ
ଉବର କରିେଦେଲ। କାରଣ, ମେନରଖ , ଯଦି େସ ତାହା କରିଥାଆେ , ତାହାେହେଲ
ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ ଯଦି େସ ତାହା କରିଥାଆେ …େସହି ଦିନମାନ େର, େସମାନ
ପାଖେର ଏହି ସବ ସା କାରୀ ଏବଂ ସ େବାତଲମାନ ନ ଥିଲା, େଯ ଗାଈର ୀର
କାଢ଼ି, ଶିଶୁକ ଦିଅେ । େଦଖ ? ତାହା ଏହା ମଧ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା…ତାହାର ଦ
ଶିରାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ େସ—େସ କରିପାରି ନ ଥାଆେ …େସଠାେର କିଛି
େଗାଟାଏ ଘଟିବାକ ହିଁ ଥିଲା।
27 େତେବ, ଶେହ ବଷ ବୟ ା, ଏକ ମହିଳା େଦଖ , ଯିଏକି ସବ କରିବାକ ଯାଆ ି।
ତା ର ହଦୟ ଏହାକ ସହି ପାର ା ନାହିଁ। ବ ମାନ ତ ଏହା ଜେଣ ଚାଳିଶ ବଷ ବୟ ା,
ମହିଳା ପାଇଁ, ତାହା କରିବା କ କର ଅେଟ। ତା ର ହଦୟ ଏହାକ ସହି ପାରି ନ ଥାଆ ା।
ଏଣୁ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି େଯ େସ କଅଣ କେଲ? ଯଦି ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେବ…
28 ବ ମାନ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଅେନେକ ଏଥିେର ଅସହମତ େହାଇପାର ି। ଯଦି ତାହା
ଏହି ବିବ ି େଦବା ନିମେ ଠି ଅେଟ? େଦଖ , ମଁୁ…ଏହା ତ େକବଳ େମାର ନିଜର
ଚି ାଧାରା େହବ।
29 େଦଖ , ବାଇବଲ ଏକ ପରମ ଅେଲୗକିକ ପୁ କ ଅେଟ। ଏହା ଏପରି େଲଖା
େହାଇଅଛି େଯ ତାହା ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକଠାର, ଧମଶା ୀ ଠାର ଲ ାୟିତ ଅେଟ। େକେତ
ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? ଯୀଶୁ ପରେମଶର ଧନ ବାଦ େଦେଲ। େସ କହିେଲ, “ପିତା, ମଁୁ
ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି, ତେମ ଏହାକ ାନୀ ଏବଂ ବ ିମାନ ବ ିମାନ ଠାର ଲଚାଇ
ରଖିଅଛ, ଏବଂ ଶିଖିବାକ ଇ କ ଥିବା ଶିଶୁମାନ ନିକଟେର ଏହାକ କାଶ କରିଛ।” ଏହା
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ତ େ ମର ଏକ ପୁ କ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର େ ମ ହଦୟ ଭିତରକ ଆେସ,
େସେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ସହିତ େ ମେର ପଡ଼ିଯାଆ ି, ତାହାପେର େସ
ଆପଣାକ, ବାଇବଲର ଅଥେର କାଶ କର ି। ବାଇବଲର ବ ାଖ ା େହଉଛି ପରେମଶର
ନିେଜ ନିଜର ତି ାଗୁଡ଼ିକ ବ ାଖ ା କରଛ ି। ମା , ବାଇବଲ, ଏହା ତ େରଖା ମଧ େର
େଲଖା େହାଇଛି।
30 ବ ମାନ, େଯପରିକି େମା ପ ୀ, ଓଃ, େସ େହଉଛ ି ସମ ଜଗତେର ସବଠାର
ଚମ ାର ମହିଳା, ଏବଂ ମଁୁ ତା ବା ବେର େ ମ କେର। େସ େମାେତ େ ମ କର ି।
େତଣୁକରି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଘରଠାର ଦରେର ଥାଏ, େସ େମାେତ ଏକ ଚିଠି େଲଖିେବ,
କହିେବ, “ ିୟ ବି , ଆଜି ରାତି ମଁୁ ଏେବ ପିଲାମାନ ଶୁଆଇ େଦଇଛି। ମଁୁ ଆଜି େଧାଇ
େଦଇଛି,” ଏବଂ ଯାହାସବ େସ କରିଛ ି, ଏବଂ ଭତି ବିଷୟ। େତେବ େସ ଚିଠିେର ତାହା
କହ ଅଛ ି। ମା , ଆପଣ େଦଖ , ମଁୁ ତା ଏେତ େ ମ କେର, ଏବଂ ଆେମ ଦେହଁ
ଏେତ ଅଧିକ ଏକମନା ଅଟୁ, େଯ ଏପରିକି ମଁୁ—ମଁୁ େସହି େରଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ େର ତାହା
ପଢ଼ିପାେର। ମଁୁ ଜାେଣ େସ କଅଣ କହିବାକ ଚାହଁା ି, େଦଖ , େସ େମାେତ ତାହା କହ
ଅବା ନ କହ , େଦଖ । ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ, କାରଣ ଏହା
ତା ତି େମାର େ ମ ଅେଟ, ଏବଂ େମାର ବଝାମଣା ଅେଟ।
31 େତେବ, ଠି େସହି କାେର ହିଁ ବାଇବଲ େଲଖା େହାଇଛି। େଦଖ ? େତେବ—
େତେବ ପ ିତମାେନ ଠି ତାହାର ଉପର େଦଇ ଚାଲିଯିେବ; େସମାେନ ତାହା କଦାପି
ପାଇେବ ନାହିଁ। େଦଖ , ଆପଣ ତ, “ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ” ବାକ ସହିତ, ତାହା
ସହିତ, େ ମେର ରହିବାକ ଅଛି। େଦଖ ?
32 େତେବ, ବ ମାନ ଏଠାେର, େଦଖ େଯ େସ କଅଣ କେଲ। େତେବ ଅ ହାମ
ଏବଂ ସାରା ଦେହଁ ବ ଥିେଲ, “ଉ ମରେପ-ବେୟାଃ ା ,” ଥିେଲ େବାଲି ବାଇବଲ
କେହ। େତେବ ଏହା େକବଳ ଏତିକି ନ ଥିଲା େଯ େଯେହତ େସଠାେର େସହି େଲାକମାେନ
େକବଳ ଅଧିକ ବୟସ ବ ି ରହଥିେଲ। ବାଇବଲ ବ କେର େଯ, “େସମାେନ ଆୟୁେର
ଉ ମରେପ-ବେୟାଃ ା ଥିେଲ।”
33 ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , ତତ ଣା ଏହି ଦତ େଦଖାେଦବା ପେର, ଯାହା
ବିଷୟେରକି ଆେମ କଥା େହାଇଥାଉ; ଯିଏକି ଏେଲାହି , ପରେମଶର ଥିେଲ। ଆଉ େସ
କହିେଲ, ଅ ହାମ କହିେଲ, “ଜୀବନର ୠତ ଅନସାେର ମଁୁ ତମକ ସା ାତ କରିବାକ
ଯାଉଛି।” େତେବ ସମ ସମୟେର େଦଖ , େସମାେନ ସବ ସମୟେର, େଗାଟିଏ
ମ ଳୀର ନିଦଶନ ଥିେଲ।
34 େତେବ େଦଖ । ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଘଟିଥିଲା। ବ ମାନ, େସ ସାରା
େକବଳ ଅ ଣ ନିମେ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଠି କେଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅ ହାମ ଅ
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ଣ କାମ ପାଇଁ ଚଳାଇବା ନିମେ ଠି କେଲ ନାହିଁ। େସ ତ େସମାନ ଜେଣ ଯୁବକ
ଓ ଯୁବତୀେର ପରିଣତ କେଲ। େତେବ ତାହା ବିଚି ଲାଗୁ ଥାଇପାେର, ମା ବ ମାନ
ଅବଶି ବାକ କ େଦଖ , ଓ ତାହାକ ଏକାଠି ମିଶା । େସହି ବାକ େ ରଣାଯୁ ଅେଟ,
ଏବଂ ଆପଣ େସହି ବାକ ସହିତ େ ରଣାଯୁ େହବାକ ପଡ଼ିବ। େତେବ, ମେନରଖ ,
ତତ ଣା ହିଁ ତାହା ପେର, ଏହି ଦତ େଦଖାେଦବା ପେର ତର …
35 ମଁୁ ମା ତାହା େଦଖିପାରଛି, େଯ ସାରା େସହି ଧୂସର େକଶ, ପୁଣି େଛାଟ େଜେଜମା
କା େର ଶାଲ ଚାଦରଟିଏ ରହିଛି, ଓ ଏକ େଛାଟ ଧୂଳି େଟାପିଟିଏ ପି ିଛ ି, େଗାଟିଏ
ବାଡ଼ି ଧରି, ଚାରିଆେଡ଼ ବଲଛ ି। “ମଁୁ, କଅଣ େମାର ଭ ସହିତ ସୁଖ ା େହବି,
ପୁଣି େସ ମଧ , ବ ଅଟ ି?” େଦଖ ? ଆଉ ଏଠାେର ଅ ହାମ ଥିେଲ, ଏପରି ଲ ା
ଦାଢ଼ି ସହ, େଗାଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରିଥିେଲ, େଯପରିକି େସ ଥାଆ ି, ଆୟୁେର ଉ ମରେପ-
ବେୟାଃ ା ଥିେଲ।
36 ଆଉ ମଁୁ େଦେଖ, ପରଦିନ ସକାଳେର, ତା ର କା ସିଧା େହବାକ ଲାଗିଲା, ତା
ପିଠିର େସହି କବଜ ବାହାରି ଗଲା। ସାରାର େକଶ ପରିବ ନ େହବାକ ଲାଗିଲା। େସମାେନ
ଏକ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀେର ପରିଣତ େହାଇଗେଲ। େକବଳ ଏହା ଦଶାଉଥିଲା େଯ େସ
ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ବଂଶ ସହିତ କ’ଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି, େଦଖ , େଯେତେବେଳକି
ଆେମ “ ଣେକ ମା , ଆଖି ପିଛଳାେକ ବଦଳିଯିବା, ଏବଂ ଏକାଠି ଉପରକ ନିଆଯିବା।”
37 େଦଖ କଅଣ ଘଟିଲା। େତେବ େମାେତ ଆପଣ ଏହା ମାଣ କରିବାକ ଦିଅ ।
େତେବ େସମାେନ େସହି ାନର େଯଉଁଠାେର କି େସମାେନ ଥିେଲ, େସହି େଗାେମାରାର
ଏକ ଯା ା କେଲ; ଏବଂ ସୀଧାସଳଖ ତେଳ ପେଲ ୀୟ େଦଶ ମଧ କ, ଗରାରକ
ଚାଲିଗେଲ। କଅଣ ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେଲ କି? ଏହାକ ମାନଚି େର ଚି ିତ କର ,
ଏହା େକେତ ଦର ଅେଟ। େସହି ବୟସର ଏକ ବ ଦ ତି ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଯେଥ ଲ ା
ଯା ା ଥିଲା।
38 ପୁଣି ତାହାପେର, ଏହା ବ ତୀତ, େସଠାେର େସହି ପେଲ ୀୟ େଦଶେର—େର,
ଅବୀେମଲକ ନାମେର ଜେଣ ଯୁବା ରାଜା ଥିେଲ। ଆଉ େସ ଏକ ୀ େଖାଜୁଥିେଲ।
ଆଉ ତା ର େସଠାେର େସହି ସମ ସୁ ର ପେଲ ୀୟ ଝିଅମାେନ ରହିଥିେଲ, ମା
େଯେତେବେଳ େସ େଜେଜମା େଦଖିେଲ, େସ କହି ଉଠିେଲ, “େସ େଦଖିବାକ େକେତ
ସୁ ର ଅେଟ,” ଆଉ େସ ତା େ ମେର ପଡ଼ିଗେଲ ଓ ତା ବିବାହ କରିବାକ ଇ ା କେଲ।
ତାହା ଠି ଅେଟ। ଉ-ହଁୁ। େଦଖ , େସ ସୁ ର ଥିେଲ। ବଝିେଲ?
39 ସାରା ଜେଣ ଯୁବା ୀେଲାକେର ପରିଣତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ଧ ାନ ଦିଅ , ତା
ତ େହବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, େସହି ସ ାନଟିକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପରେମଶର ତା ଏକ ନତନ
ସୃ ି କରିଥିେଲ। ଏବଂ ତା ତାହା େହବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହି ପିଲାଟିକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି
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ମେନରଖ , ଅ ହାମ, “ତା ର ଶରୀର ମଧ ମୃତ ାୟଃ ଥିଲା,” ଆଉ େଯେତେବେଳ
ସାରା ମେଲ େସେତେବେଳ ଅ ହାମ ଥିଲା…ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େଯେତେବେଳ ସାରା
ମେଲ, ଇସହାକ ପଇଁ-ଚାଳିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥିଲା। ଆଉ ଅ ହାମ ଅନ ଜେଣ

ୀେଲାକକ ବିବାହ କେଲ ଏବଂ ଝିଅମାନ ବ ତୀତ ତା ର ଆହରି ସାେତାଟି ପୁ
େହେଲ। ଆେମ ।
40 େଦଖ , େରଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ େର ପାଠ କର । ଏହା ଏକ ତିରପ ଅେଟ। ତାହା
େସଠାେର ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସ ଅ ହାମ ସମ ସ ାନମାନ ତି କ’ଣ କରିବାକ
ଯାଉଛ ି। ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଠି ତାହାର ନିକଟବ ୀ େହଉଅଛ, ବ ଗଣ, ଏଣୁ
ଆମର ଝଲଥିବା କା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସବକିଛି େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର
ଧୂସର େକଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାହା ଯାହାକିଛି ବି ଅେଟ, ତାହା ବ ମାନ ଗୁରତପୂ ନେହଁ।
ଆେମମାେନ ପଛକ ନ ଅନାଉ। ଆସ ଆେମମାେନ ଆଗକ ଅନାଇବା େଯଉଁ ବିଷୟକ
ଆେମମାେନ ଆସୁଅଛ।
41 ଆଉ ମେନରଖ , ଏହି ଚି ଯାହା ଆେମମାେନ େଦଖୁଅଛ, ତାହା େସହି େଶଷ ଚି
ଥିଲା ଯାହାକି ଅ ହାମ ଏବଂ ତା ସାରା େଦଖିଥିେଲ, ଏହା ପୂେବକି େସହି ତି ାତ ପୁ
ଆବିଭାବ ହଅ ି। ଆେମମାେନ ବିଶାସ କର େଯ ଆେମ େସହି ଘଟିକାେର ଅଛ।
42 େସହି ପିତପୁରଷ, ଏହି ବାଳକର ଜନ େହବା ପେର…କଅଣ ଆପଣମାେନ କ ନା
କରିପାର ି େଯ ଇ  ହାକ, ାୟଃ ବାର ବଷ ବୟସର; ସୁ ର େଛାଟ, କ -କ ିଆ େକଶର,
େଛାଟ ବାଦାମୀ ବ ର ଆଖିଥିବା ବାଳକଟିଏ? ମଁୁ କ ନା କେର େଯ େସହି ମାଆ କିପରି
ଅନଭବ କରିଥିବ; ସୁ ର ଯୁବା ୀେଲାକଟିଏ, ଏବଂ େସହିପରି, ଆଉ ତା ର ପିତା। ଆଉ
ଦିେନ, ପରେମଶର କହିେଲ, େତେବ, ଏକ ଉଦାହରଣ ନିମେ ; ଆେମମାେନ ଅତି ଦେରଇ
ଯାଇଛ, େସହି ଘଟିକା ଯାହାକି ଆସିବାର ଅଛି। “ମଁୁ ଏହି ବାଳକ ଜରିଆେର, ତମକ ଜାତି
ଜାତିର ପିତା କରିଅଛି, ମା ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ ଏହି ବାଳକକ ପବତ ଉପରକ େନଇଯାଅ
ଯାହା ମଁୁ ତମକ େଦଖାଇବି, ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ତେମ ତାହାକ େସଠାେର, ଏକ ବଳିଦାନ
ନିମେ ବଧ କର।” କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା କ ନା କରିପାରଛ ି କି?
43 େତେବ ଆପଣ କଦାପି େସହିପରି ଭାବେର ଏକ ପରୀ ାକ ଯିବା ନିମେ କହାଯାଇ
ନାହିଁ। େସ ବ ମାନ େସହିପରି କର ି ନାହିଁ। ତାହା ତ ଉଦାହରଣମାନ, ଛାୟାମାନ ଥିଲା।
44 କଅଣ ଅ ହାମ ଭୟ କରିଥିେଲ କି? ନା, ଆ ା। ଅ ହାମ ଏହା କହିେଲ, “ମଁୁ ସ ୂ
ଭାେବ ସୁନି ିତ େଯ େସ ତାହାକ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ କରିବାେର ସ ମ ଅଟ ି, କାରଣ
ମଁୁ ତାହାକ ମୃତ ାୟଃ ଅବ ାର ପାଇଥିବା ସଦଶ ଜେଣ ଅେଟ। ଆଉ ଯଦି ପରେମଶର
େସହି ଆ ା େମାେତ ତାହା କରିବାକ କହିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ତି ସେ ାଟ ରହିଅଛି, ଆଉ
ତାହା ଫଳ ଦ େହଲା, େଯ େସ େମାେତ ପୁ ଦାନ କରିଛ ି; ତାହାେହେଲ ପରେମଶର
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ତାହାକ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ କରିବାକ ସ ମ ଅଟ ି; େଯଉଁଥିରକି ମଁୁ ତାହାକ, ଏକ
ତିରପ ଭାବେର ପାଇଅଛି।”

45 ଓଃ, େମାର, ବ ! ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ େପ ିକ ାଲମାନ ପବି ଆ ା
େଦଇଛ ି, ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାକ େଦଇଛ ି, େତେବ ତାହା ର ଆେରାଗ ଶ ି,
ଏବଂ ତାହା ର ଉ ମତା ଓ ଦୟା ଉପେର ଆପଣ େକେତ ଅଧିକ ବିଶାସ କରିବା ଉଚି !
ଯଦି େସ ତାହା, େଦଶର ସମ ଧମଶା ୀ ପ ିତମାନ ବିର େର କରିଥିେଲ! େସମାେନ
କହିଥିେଲ େଯ ତାହା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମା ପରେମଶର ତାହା କେଲ କାରଣ େସ ତାହାର

ତି ା କରିଥିେଲ। ତାହାେହେଲ ନିଜର ବ କ, ନିଜର ବାକ , ନିଜର ଖ  ଗ ପାଖେର ଛିଡ଼ା
ହଅ , ପରେମଶର ବାକ କ ବିଶାସ କର । ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି, ଏବଂ ଏହା
ତାହାକ ସମାଧାନ କେର!
46 ଧ ାନ ଦିଅ , େତେବ, ତାହା େସହି ଖଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତେର, େସ େସଠାର ତିନି-
ଦିନିର ଯା ା କେଲ। େତେବ ମଁୁ ଚାଲିପାେର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପହରା େଦବା କାଯ େର
ଥିଲି, ମଁୁ ତିଦିନ ଜ ଲ ମଧ େଦଇ, ତିରିଶ ମାଇ ବାଟ ଚାଲଥିଲି; ଆଉ କହିବାକ ଗେଲ,
ଆମ ପାଖେର େପେ ାଲ ପାଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ମା େସହି ପୁରଷମାେନ, େସମାନ ର
ପରିବହନର େକବଳ ମା ସାଧନ, ତାହା ଏକ ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ି କି ା—କି ା ଚାଲିକରି
ଥିଲା। ଏବଂ େସ େସହି ାନର େଯଉଁଠାେର େସ ଥିେଲ ତିନି-ଦିନର ଯା ା କେଲ, ଏବଂ
େସଠାେର ମରଭମିେର, ନିଜର ଆଖିକ ଉଠାଇେଲ, ଓ ଦରେର ଥିବା ପବତକ େଦଖିେଲ।
47 େସ ଇ  ହାକକ େନେଲ ଓ ତାହାର ହାତ ବା ିେଲ। ଯାହାକି, ଆେମମାେନ ସମେ
ଜାଣୁ େଯ, ଆଦିପୁ କ 22େର ଏଠାେର, ତାହା ୀ ର ଏକ ତିରପ ଅେଟ। ତାହାକ
ବା ି େଦଇ, ପବତ ଉପରକ କଢ଼ାଇ େନେଲ, େଯପରିକି ଯୀଶୁ କାଲବରୀ ପବତ ଉପରକ,
କଢ଼ାଇ ନିଆ ଯାଇଥିଲା; ତାହା ପରେମଶର ନିଜର ପୁ ର ବଳିଦାନ େଦଉଥିବା ବିଷୟର,
ଅବଶ ଏକ ତିରପ ଥିଲା।
48 ମା େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ଉପେର ପହ ିେଲ, ଆଉ େସ ଆ ାକାରୀ
ଥିେଲ, ଇ  ହାକ ଏକ କାର ସେ ହା ଦ େହବାକ ଲାଗିେଲ। େସ କହିେଲ, “ପିତା,
ଏଠାେର କାଠ ଅଛି, ଏଠାେର ଯ େବଦୀ ଅଛି, ଏଠାେର ଅ ି ଅଛି, ମା ବଳିଦାନ
େକଉଁଠାେର?”
49 ଏବଂ ଅ ହାମ, ନିଜ ମନେର ତାହା ଜାଣିଥିେଲ, ତଥାପି ପରେମଶର ବାକ
େସଠାେର ଛିଡ଼ା ରହିଥାଇ, େସ କହିେଲ, “େମା ପୁଅେର, ପରେମଶର ଆପଣା ନିମେ ଏକ
ବଳିଦାନ େଯାଗାଇବାେର ସ ମ ଅଟ ି।” େସ େସହି ାନକ ଡାକିେଲ, “ଯିେହାବା-ଯିରି।”
50 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ନିଜ ପୁଅକ ବା ିେଲ, େସ ମୃତ ପଯ ଆ ାବହ
େହାଇଥିେଲ; ତାହାକ ଯ େବଦୀ ଉପେର ଶୁଆଇ େଦେଲ, ଛରୀକ ତାହାର େକାଷର
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ବାହାର କେଲ ଓ ନିଜ ପୁ ର ଜୀବନ େନବାକ ଲାଗିଲା। ଏବଂ, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା
କେଲ, କିଛି େଗାଟାଏ ତା ର ହାତକ ଧରି ପକାଇଲା, ଓ କହିଲା, “ଅ ହାମ, ତମ ହ
ବି ାର କର ନାହିଁ।”
51 ଏବଂ େସହି ସମୟେର, ତା ପଛେର, ଜ ଲୀ ବଦାର ଲତାେର ବ ଶୃ , େଗାଟିଏ
େମଷ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା।
52 କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଚି ା କେଲ କି, େସହି େମଷଟି େକଉଁଠାର ଆସିଲା?
ମେନରଖ େଯ, େସହି େଦଶଟି ସିଂହ, ଓ ବିଲଆ ଏବଂ ଶୃଗାଳମାନ େର, ପୁଣି େସହି
େମଷ- ାସକାରୀ ପଶୁମାନ େର ପରିପୂ ଅେଟ। ପୁଣି େସ ସଭ ତାଠାର େକେତ ଦରେର
ଥିେଲ? ଆଉ, ତାହାପେର, େସହି ପବତର ଉପେର, େଯଉଁଠାେରକି େକୗଣସି ଜଳ ହିଁ ନାହିଁ।
ଆଉ େସ େସହି ଯ େବଦୀ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଖପାଖର ସବଆଡ଼, ପଥରଗୁଡ଼ିକ
େଗାଟାଇଥିେଲ। େସହି େମଷଟି େକଉଁଠାର ଆସିଥିଲା? ବଝିେଲ?
53 ମା ତାହା ଏକ ଦଶନ ନ ଥିଲା। େସ େମଷକ ବଧ କରିଥିେଲ; ତାହାର ର ଥିଲା।
େସ କଅଣ କହିେଲ? “ପରେମଶର ଆପଣା ନିମେ ଏକ ବଳିଦାନ େଯାଗାଇବାେର ସ ମ
ଅଟ ି।”
54 ଆପଣ କିପରି ଭାବେର େସହି େଚୗକୀର ଉଠି ଆସିବାକ ଯାଉଛ ି? େସହି ମାନସିକ
େରାଗୀ ଶିଶୁଟି କିପରି ସୁ େହବାକ ଯାଉଛି, କିଅବା ଆପଣ େସହି େଚୗକୀର, ଆପଣ
େସଠାର, ଆପଣ ଯିଏକି ଏକ ହଦୟ ସମସ ାେର ପୀଡ଼ିତ ଅଟ ି କିପରି ସୁ େହବାକ
ଯାଉଛ ି? ମାମଲା ଯାହା ବି େହଉ, “ପରେମଶର ଆପଣା ନିମେ େଯାଗାଇବାେର ସ ମ
ଅଟ ି।”
55 ଅ ହାମ ଏହାକ ବିଶାସ କେଲ। ପିତପୁରଷ ଜଣକ େସହି ଟି ା ତି ବିଶ ରହିେଲ।
ଏବଂ େସ ତି ା େଦେଲ, େଯ, “ତମର ବଂଶ! େଯେହତ ତେମ େମାର ବାକ କ ବିଶାସ
କରିଅଛ, ଏବଂ ପରି ିତି ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହାକ ଖାତିର କରିନାହଁ, ତମର ବଂଶ ତାହାର
ଶ ୁମାନ ର ଫାଟକକ ଅଧିକାର କରିବ।”
56 କାହିଁକି? େତ କ ଶ ୁ, ଯାହାକି ଏକ ତିରପ ଭାବେର, ଅ ହାମ ବିର େର
ଆସିଥିଲା, ଅ -…େସହି ଶ ୁ ଏହି ରପେର, “େସ ବହତ ବଢ଼ୀ ଅେଟ। ମଁୁ ବହତ ବଢ଼ା
ଅେଟ।ଏହି ସମ କିଛି, ଏବଂ ଅନ ସବକିଛି।” େସ ତଥାପି େସହି ତି ା ତି ଠି ବିଶ
େହାଇ ରହିେଲ।
57 ବ ମାନ, ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି େସହିପରି ବିଶାସ ଧାରଣ କର ି, େସ ଏେବ ମଧ
ପରି ିତିଗୁଡ଼ିକ ଖାତିର ନ କରି ପରେମଶର ବାକ କ ହଣ କରିେବ। େତେବ, ଯଦି
ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଅ ହାମ ବଂଶ ନହଁ ି। ଏହାହିଁ
େସହି ବିଶାସ ଅେଟ ଯାହାକି ଅ ହାମ ର, ତା ର ବଂଶର ରହିଥିଲା।
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58 ଅ ହାମ ର ତି ଏହା ତି ା ଥିଲା େଯ ତାହା ର “ବଂଶ,” ବ ମାନ ତାହା ର
ରାଜକୀୟ ବଂଶ, ମଧ , େଯପରିକି ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂବର କହିଥିଲି। ଆଉ ଏହି
ମୁ ା ଯାହାକି େସ ଅ ହାମ େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଏକ ତି ାର ମୁ ା ଥିଲା। ଆଉ ଏଫିସୀୟ
4:30 ଅନଯାୟୀ, େସହି ରାଜକୀୟ ବଂଶ, େସମାେନ ପରୀ ାେର ଉ ୀ େହାଇସାରିବା
ପେର, “ପବି ଆ ା ଦାରା ମୁ ା ିତ କରାଯା’ ି।” ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କରିବାକ େଚ ା
କର ।
59 ଅେନେକ ଭାବ ି େଯ େସମାେନ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି। ଅେନେକ ପବି ଆ ା
ପାଇଥିବାର ଦାବୀ କର ି। ଅେନେକ ଏହାର ଅେନକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଣ ଏବଂ ଚି ମାନ
େଦଖାଇପାର ି। ମା , ତଥାପି, ଯଦି ତାହା ଏହି ବାକ ସହିତ ରହିପାର ନାହିଁ, େତେବ
ତାହା ପବି ଆ ା ନେହଁ। ବଝିେଲ?
60 ଆପଣ େତ କ ବାକ କ ବିଶାସ କର , ତାହାପେର ଯାଇ ଆପଣ ପରୀ ା ପେର
ମୁ ା ିତ କରାଯାଏ। େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ବାକ େର ଥିବା େତ କ ତି ାକ
ବିଶାସ କରିଥାଉ, େସେତେବେଳ ତି ାକ ସୁନି ିତ କରିବା ନିମେ , ଆେମମାେନ
ଆ ା ଦାରା ମୁ ା ିତ େହାଇଥାଉ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି, ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି
ଅ ହାମ, େଯପରି ଭାବେର େସ କରିଥିେଲ। ତାହାପେର, ଏବଂ େକବଳ ତାହାପେର ଯାଇ,
ଆମର ଆମମାନ ର ଶ ୁର ଫାଟକ ଉପେର ଅଧିକାର କରିବାକ ଏକ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ।
ଆପଣ ତାହା େସପଯ କରିପାରିେବ ନାହିଁ େଯପଯ କି ଥେମ ଆପଣ େସହି ବଂଶ ନ
େହାଇଯା’ ି। ମେନରଖ , ବାଇବଲେର…
61 ମଁୁ ଏହା ଉପେର, ହ  ଠାେର କି ା େକଉଁଠାେର, ଅନ େକୗଣସି ାନେର କହିଥିଲି…
କିଅବା, େମାର ଅଭି ାୟ ଡାଲା ଥିଲା।େଟାକ କି ାଚି ।
62 େଦଖ , ଜେଣ—ଜେଣ ଯିହଦୀ ଇ ାଏଲେର େସଠାେର, ଏହା େଦଖାଇପାେର, େଯ
େସ ସୁ ତ ିୟା େଯାଗଁୁ ଜେଣ ଯିହଦୀ ଥିେଲ। ମା ପରେମଶର କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ର କ େଦଖିବି! ଏବଂ ର ତମମାନ ନିମେ ଏକ ଚି େହବ।”
63 େତେବ ର େର ଥିବା େସହି ଜୀବନଟି ଉପାସକ ଉପେର ଆସିପାର ନ ଥିଲା, କାରଣ,
େଯେହତ, ତାହା ପଶୁର ଜୀବନ ଥିଲା, ଏହା ତ େକବଳ ଏକ ତିଛାୟା ଥିଲା ଯାହାକି କତ
ଜୀବନକ ଆସୁଥିଲା। ତାହାପେର, େସହି ରସାୟନ, େସହି ର କ ସୟଂ, େସହି ଗୃହଦାର
ଏବଂ େସହି ଦାରର ବାଜୁବ ଉପେର ଲାଲ ର ର େହବାକ ଥିଲା।
64 ଏେସା ଦାରା ଲଗାଯିବାକ ଥିଲା, ଯାହାକି େକବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଘାସ ଅେଟ, ତାହା
ଏହା ଦଶାଉଥିଲା େଯ ଆପଣ େକୗଣସି ସେବା ମ ରର ବିଶାସ ରଖିବା ଆବଶ କ
ନେହଁ। ଆପଣ ତ େକବଳ େସହି ସମାନ ହିଁ, େସହି ବିଶାସକ ରଖିବାକ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ
ପାଇଛ ି, େଯପରିକି ଆପଣ ନିଜର କାର ଆର କରିବାକ ଅଛି, ଗୀଜାକ ଆସିବାକ
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ଅଛି। େଦଖ ? ଅେନକ େଲାେକ ଏହା ଭାବ ି େଯ େସମାନ କିଛି େହବା ଆବଶ କ…
ମା , ନା, ନା, ତାହା ଭ ଅେଟ। େକବଳ ସାଧାରଣ ବିଶାସ ହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହା ଦାରା
ଆପଣ େସହି ର କ ଲଗାଇବାକ ଅଛି। ବାକ କ ଶୁଣ , ଏବଂ ବାକ କ ବିଶାସ କର ,
ଏହାକ ଲଗା , ତାହା ହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ପାେଲ ାଇ  େର େସଠାେର େଯେକୗଣସିଠାେର
ମଧ ଘାସଗୁଡ଼ିକ େକବଳ େଗାଟା , ତାହା ଏେସା ଥିଲା, ତାହା େକବଳ ଏକ େଛାଟ
ଘାସଟିଏ, ଯାହାକି େସହି କା ଗୁଡ଼ିକର ଫାଟର ଓ ଚାରିପାଖେର ବଢ଼ଥିଲା, େସମାନ
ର େର ବଡ଼ାଇେଲ ଓ ଗୃହଦାରର ବାଜୁବ ଏବଂ କପାଳୀେର ଲଗାଇ େଦେଲ।
65 ଆଉ, ମେନ ରଖିଥାଆ , େମାର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ
େକେତ ନିୟମେର ଆବ ଥିେଲ, େସହି ଯିହଦୀ ଏହା େକେତ େଦଖାଇ ପାରଥିେଲ େଯ େସ
ସୁ ତ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ େକେତ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ, ସମ ନିୟମ ତ େସଠାେର ମୂଲ ହୀନ
େହାଇ ଯାଉଥିଲା େଯପଯ କି େସହି—େସହି ଚି େସଠାେର ନ ଥିଲା। “େଯେତେବେଳ
ମଁୁ େସହି ର କ େଦଖିବି,” ଏକାକୀ।
66 େତେବ, େସହି ର ବ ମାନ, େସହି ଚି ଟି, େସହି ରସାୟନ, ୀ େସହି ର ର
ରସାୟନ ନେହଁ, କାରଣ ତାହା ତ ହଜାର ବଷ ପୂେବ ପାତିତ େହାଇଥିଲା।
67 ମା , ଆପଣ େଦଖ , େଯଉଁଠାେର େସହି…େସହି ରସାୟନ େସଠାେର େହବା
ଆବଶ କ ଥିଲା, ପଶୁଠାେର ଥିବା େସହି ଜୀବନଟି ମଣିଷ ଉପରକ ଆସିପାରି ନ ଥିଲା,
କାରଣ ପଶୁମାନ ର ଜୀବନେର ାଣଟି ନ ଥାଏ। ପଶୁ ଭ କି ା ଠି ଜାେଣ ନାହିଁ। ଏହା
ତ ମଣିଷ ଅେଟ ଯାହା ଠାେର ାଣ ରହିଥାଏ।
68 େତେବ, ମା େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ, ପରେମଶର େସହି ପୁ , କମାରୀ-ଜନିତ,
ତାହା ର ର ପାତିେଲ, େସହି ର େର ଥିବା ଜୀବନଟି ସୟଂ ପରେମଶର ଥିେଲ।
ବାଇବଲ କେହ, “ଆେମମାେନ ପରେମଶର ର ଦାରା, େସହି ଜୀବନ ଦାରା
ଉ ାର ପାଇଅଛ।” ଜେଣ ଯିହଦୀର ର ନେହଁ, ଜେଣ ବିଜାତୀୟର ର ନେହଁ; ମା
ପରେମଶର େସହି ଜୀବନ। ପରେମଶର ଏହି ର େକାଷକ ସୃ ି କରିଥିେଲ, କମାରୀ
ଜନେର। େସ କଦାପି େକୗଣସି ପୁରଷକ ଜାଣି ନ ଥିେଲ, କି ା େକୗଣସି କିଛି ନ ଥିେଲ…
କିଅବା େସହି ଅ ା ମଧ ତାହା ଠାର ଆସି ନ ଥିଲା।
69 ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଏହା ବିଶାସ କରିବାକ ଚାହଁା ି େଯ
ଅ ା ତାହା ଠାର ଆସିଥିଲା। େସହି ଅ ା ଏକ ସେ ଦନା ବିନା େସଠାେର ରହିପାେର
ନାହିଁ, େତେବ ପରେମଶର କ’ଣ କରିଥା’େ ? ବଝିେଲ?
70 େସ ଉଭେୟ ଅ ା ଏବଂ ର େକାଷ ସୃ ି କରିଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ପବି ,
ପରେମଶର ମ ିର ଥିଲା। “ଆେ ଆପଣା ପବି ଜନକ ୟ ପାଇବାକ େଦବା ନାହିଁ।”
କଅଣ େଦଖୁଛ ି େଯ ଅ ା େକଉଁଠାର ଆେସ? “କିଅବା ଆେ ତାହାର ାଣକ ପାତାଳେର
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ପରିତ ାଗ କରିବା ନାହିଁ।” ତାହା ର ଶରୀର ପବି ଥିଲା! େହ, େମାର ଭ! ଆପଣ କର ି
ନାହିଁ, ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କରିପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜକ କିପରି ଏକ ୀ ିଆନ େବାଲି
କହାଇ ପାର ି?
71 “ଆେମମାେନ ପରେମଶର ର ଦାରା ଉ ାର ପାଇଅଛ।” ତାହାହିଁ ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି େମାର ବିଶାସ ଅଛି। ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ର େର େସଠାକ ଚାଲିକରି
ଯାଉ ନାହଁୁ, ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ, କି ା ଜେଣ ଶି କ, କି ା ଜେଣ ଧମଶା ୀ ର େର
େସଠାକ ଚାଲିକରି ଯାଉ ନାହଁୁ। ଆେମମାେନ ତ େସଠାେର ପରେମଶର ର େର
ଚାଲିକରି ଯାଉ। ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି। େସ ମନଷ େହାଇଗେଲ। େସ ତାହା ର
ଗୁଣ ଚରି ବଦଳାଇ େଦେଲ। େସ ଏଠାେର ଆମମାନ ସହିତେର, ତାହା ର ତ ୁ ବି ାର
କେଲ, ଓ ଆମମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହାଇଗେଲ। େସ ଆମର ନିକଟ ସ ୀୟ ମୁ ିଦାତା
ଅଟ ି। ତାହା ଆମର ନିକଟ ସ ୀୟ େହବାକ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାହାହିଁ ବ ବ ା ଥିଲା।
ପରେମଶର ମନଷ େହାଇଗେଲ ଏବଂ ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ।
72 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ କିପରି, ତାହା କରିବାେବେଳ, େସ ତାହା ଠାର ଆସିବା ସମୟେର,
ପରେମଶର ଥିେଲ, େସହି ଆ ା ଥିେଲ, ଆଉ େସହି ଆ ା ବିଶାସୀ ଉପେର ଆସି ପତିତ
େହାଇଥାଏ। େତଣୁକରି, େସହି ଜୀବନ ଯାହାକି ଆମର ବଳିଦାନେର ଥିଲା, ଆେମମାେନ
େସହି ସମାନ ଜୀବନ ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥାଉ।
73 ତାହେହେଲ େସମାେନ କିପରି ଭାବେର ପରେମଶର େସହି ଜୀବନକ େଲାକମାନ
ମଧ େର ଗମନାଗମନ କରଥିବାର େଦଖିପାର ି, ଏବଂ ତାହା ଏକ ଅଶୁଚି ବିଷୟ େବାଲି
କହିପାର ି, େଯେତେବେଳକି ତାହା ଆମର ବଳିଦାନର ଆମର ପରିଚୟ ଅେଟ? “ଯିଏ
େମା ଠାେର ବିଶାସ କେର, ମଁୁ କରଥିବା କାଯ ଗୁଡ଼ିକ େସ ମଧ କରିବ।” ତାହା ର ଜୀବନ
େସହି ବଳିଦାନର ଏହି ବଳି-…ଉପରକ େଫରଥାଏ, େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ନିଜର
ହାତକ ତାହା ଉପେର ରଖିଥାଉ ଏବଂ ନିଜର ଚି ା ବିଚାର ତି ନିଜକ ମୃତ େବାଲି ଚି ିତ
କରିଥାଉ। ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ କିପରି ଭାବେର େସହି ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼ିକ
ଆମମାନ େସହି ମତଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିଷୟମାନ ଭିତରକ େଠଲି େଦବାକ େଦଉଅଛ,
ଓ ଏହା କହଅଛ େଯ ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କର? ଆେମମାେନ ତ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ

ତି ମୃତ ଅଟୁ।
74 ପାଉଲ କହିେଲ, “ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େକୗଣସିଟି େମାେତ ବ ଥିତ କେର
ନାହିଁ,” କାରଣ େସ ଏକ ପରମସତ ବିଷୟ, ୀ ସହିତ ବ ା େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ

େତ କ ବା ବିକ ସଫଳତା ଏକ ପରମସତ ବିଷୟ ସହିତ ବ ା େହାଇଥାଏ, ଆଉ େମାର
ପରମସତ ବିଷୟ େହଉଛି ବାକ । ଏବଂ ଅନ ମାେନ ସମେ , ଯିଏକି—ଯିଏକି କତେର
େସହି ଆ ାର ଜନ େନଇଛ ି, େସମାନ ର ପରମସତ ବିଷୟ େହଉଛି ପରେମଶର
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ବାକ । ମଁୁ େସଥିେର ବ ା େହାଇଅଛି। ମଁୁ େମାର ହାତ ତାହା ଉପେର େଥାଇଅଛି। ଆଉ
ତାହା େମାର ାନ େନଇଛି, ଏବଂ ମଁୁ ନିଜକ ତାହା ସହିତ ଚି ିତ କରାଇଅଛି। ଆେମ
ଜାଣିଥିଲ େଯ େସ ଆମ ସହିତ ନିଜକ ଚି ିତ କରିେବ େବାଲି ତି ା କରିଥିେଲ। ତାହା କତ
ବିଶାସକ େନଇ ଆସିଥାଏ; ଆପଣ ର ନିଜର ବିଶାସ ନେହଁ, ବରଂ ତାହା ର ବିଶାସକ;
ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣ ନିୟ ଣ କର ି ନାହିଁ। େସ ତାହା କର ି। େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ ।
ତାହାପେର, ଏବଂ ତାହାପେର େକବଳ, େଯେତେବେଳ େସହି…େସହି ତି ାଟି ତମ ତି
କରା ଯାଇଥାଏ।
75 ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ ମ ଳୀେର େଯାଗ
େଦେଲ, ଆପଣ େକେତ ଥର ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି; ମୁହଁ ଆଗକ କରି, ପଛକ କରି, ଆପଣ
େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର ଚାହିଁଥାଆ ି। େଯପଯ େସହି ମୁ ା ଆପଣ ଉପେର ରଖା
ନ ଯାଏ, େସପଯ ଆପଣ ନିଜକ ଆପଣ ର ବଳିଦାନ ସହିତ ସଂଯୁ ଅଟ ି େବାଲି
କହିବାର େକୗଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।
76 ଆଉ ପରେମଶର ମୁ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏଫିସୀୟ 4:30, କେହ, “ପରେମଶର
ପବି ଆ ା ଦଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ, େଯଉଁଥିେରକି ତେମ ମୁ ିର ଦିବସ ନିମେ ମୁ ା ିତ
େହାଇଅଛ।” େଗାଟିଏ ଉ ୀପନାର ଅନ କ ନେହଁ, ମା େସହି ଦିନ ନିମେ ଅନ କାଳୀନ
ରେପ ମୁ ା ିତ େହାଇଅଛ ି େଯଉଁଦିନକି ଆପଣ ମୁ କରାଯିେବ।
77 ଆଉ, ମେନରଖ , ଯଦି ଆପଣ େକେବ ପରେମଶର ବିଚାରେର ନ ଥିେଲ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ େକେବ ବି ପରେମଶର ସହିତ ରହିେବ ନାହିଁ। େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି
େଯ େସ ଜେଣ ମୁ ିଦାତା ଥିେଲ? େତେବ, ତାହାେହେଲ, ମୁ େହାଇଥିବା େଯେକୗଣସିଟି
ବିଷୟକ େସହି ାନ ମଧ କ େଫରିବାକ ଅଛି େଯଉଁଠାରକି ତାହା ପତିତ େହାଇଥିଲା। େତଣୁ
ଯଦି େସ ଆମକ ମୁ କରିବାକ ଆସ ି, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ କିପରି େହାଇପାରିବା,
ଆେମମାେନ ତ ଏକଦା ମୁ ିର େୟାଜନ ହିଁ କର ନ ଥିଲ, ଆଉ ଆେମମାେନ ସମେ
“ପାପେର ଜନ େହାଇ, ଅଧମେର ଗଢ଼ା େହାଇ, ମିଥ ା କହି ଜଗତକ ଆସିଥିଲ”? ତାହା
ଏହା ଦଶାଏ େଯ କତ ୀ ିଆନ ଜେଣ ପରେମଶର ବିଚାରର ଏକ ଗୁଣଚରି ଅେଟ,
ଏହା ପୂେବକି ଏକ ଜଗତ, ଏକ ତାରା, କିଅବା ଏକ ବାୟୁ, କି ା ଅନ କିଛି ଥିଲା। ଏହା ତ
ଅନ ଅେଟ, ଏବଂ େସ ଆମମାନ ମୁ କରିବାକ ଆସିଛ ି। ଏହା ତ ପରେମଶର
ବିଚାର, ଏକ ଶ େର କହାଗଲା, କଟିତ କରାେହଲା ଏବଂ ପୁନଃ-…ତାହା ର ବିଚାର
ମଧ କ େଫରାଇ ଅଣାଗଲା।
78 ନିକଟ ସ ୀୟ ମୁ ିଦାତା! େସହି କାରଣର ହିଁ ପରେମଶର ସୟଂ ଆମମାନ
ମଧ ର ଜେଣ େହବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, େଯପରିକି େସ ଆମମାନ ମୁ କର ି। ଅନ କିଛି ଏହା
କରିପାରି ନ ଥାଆ ା। ଜେଣ ଦତ ଏହା କରିପାରି ନ ଥାଆେ , ଅନ କିଛି ନହଁ। ଆମମାନ
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ମୁ କରିବା ନିମେ , ତାହା ଓ ାଇ ଆସିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମମାନ ପରି େଲାଭିତ
େହବାକ ପଡ଼ିଥିଲା।

79 େତେବ ଅ ହାମ ର ାକତିକ ବଂଶକ ଧ ାନ ଦିଅ । ଆସ େସହି ାକତିକ ବଂଶ
ମଧ ର େକେତକ ଯା କରିବା, ଓ େଦଖିବା େଯ ପରେମଶର େସହି ାକତିକ ବଂଶ
ସହିତ ତାହା ର ବାକ କ ର ା କେଲ କି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଇ  ହାକ ଥିେଲ। ଆସ େସହି

ାକତିକ ବଂଶ ମଧ ର େକେତକ ଯା କରିବା େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ସ ୂ
ତି ାକ ବିଶାସ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ଏଥିେର େକୗଣସି ଶ ନ ଥିଲା। େତେବ

ମେନରଖ , େସଠାେର ଦଶ ହଜାର ଗୁଣ ହଜାର ଗୁଣନ ହଜାର ହଜାର େଲାକମାେନ
ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ସୁ ତ ଥିେଲ ଏବଂ ସମ କିଛି ଥିେଲ, ଆଉ ତଥାପି ଅ ହାମ ବଂଶ
ନ ଥିେଲ। ନି ିତେର, “ବାହ ରେପ ଥିବା ଯିହଦୀ ଯିହଦୀ ନେହଁ; ମା ଯିଏକି ଅ ରର
ଯିହଦୀ ଅେଟ।” େସମାେନ, େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ, ବିଫଳ େହେଲ, ଅତ ବିଫଳ
େହେଲ।

80 େଦଖ , ା ରେର, େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ…” ନି ାରପବର ଦିନ,
କିଅବା ସାଧୁ େଯାହନ 6 ପବେର ଜଳେ ାତଠାେର ପିଇବା ସମୟେର। େସମାେନ ସମେ
ଆନ ଉଲାସ କରିଥିେଲ।

81 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ା ରେର ଥିବା େସହି େଶୖଳ ଅେଟ। ମଁୁ ପରେମଶର ଠାର
ଆଗତ, ସଗର ଆଗତ େସହି େରାଟି ଅେଟ, ଯଦି ଜେଣ େଲାକ ଏହାକ ଖାଏ େତେବ େସ
ମରିବ ନାହିଁ।”

82 େସମାେନ କହିେଲ, “ଆମର ପିତପୁରଷମାେନ ଚାଳିଶ ବଷ ଯାଏଁ, ା ରେର ମା ା
ଖାଇଥିେଲ।”

େସ କହିେଲ, “ଆଉ େସମାେନ, େତ କ ଜଣ, ମରିଗେଲ।”

83 ମରିବା, େସହି ଶ କ ନିଅ ଓ ତାହାକ େଖାଜ , େଦଖ େଯ ତାହାର ଅଥ କଅଣ,
“ଅନ କାଳ ନିମେ ପୃଥକୀକତ।” ତଥାପି, େସମାେନ ଅ ହାମ ବଂଶ ଥିେଲ।ମୃତ ର
ଅଥ “ପୃଥକୀକରଣ, ବିନ େହବା, ସ ୂ ଧଂସ େହବା, ବିନାଶ େହାଇଯିବା।” ଯୀଶୁ
କହିେଲ େଯ େସମାେନ ସମେ ମରି ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ,
ତଥାପି େସମାେନ ସୁ ତ େହାଇଥିବା ଯିହଦୀମାେନ ଥିେଲ।

84 େଦଖ , ଦୟନୀୟ େଲାକମାନ , େକବଳ େଯେହତ ଆେମମାେନ େମେଥାଡି ,
ବାପଟି , େ  ବିେଟରିଆ ଅଟୁ, ଏକ େଛାଟ ସୀକାେରା ି ରଖିଅଛ, ଏବଂ େସହିପରି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରଖିଅଛ; ତାହାେହେଲ ଶୟତାନ ମଧ ଠି େସତିକି ବିଶାସ କେର େଯତିକି
ଆେମ କରିଥାଉ।
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85 ମା ଆପଣ ତ ତାହା ସହିତ ଚି ିତ େହବାକ ପେଡ଼। ପବି ଆ ା ର ଏକ ମୁ ା ନ
ଦାରା, ପରେମଶର ତାହାର ସା ୀ େଦବାକ ରହିଥାଏ। ବାକ ର େକୗଣସି ଶ ନେହଁ!

86 ଯଦି ଆପଣ କହ ି, “ଆ ା, ବ ମାନ, ତାହା ତ ଅନ ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା,” ତାହାେହେଲ
କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି।

87 କଅଣ େହବ ଯଦି ଜେଣ ବ ି େଦୗଡ଼ି ଆେସ, ଏବଂ ଆପଣ ତା କହ ି େଯ ଆେଲାକ
ଉ ଳ େହଉଅଛି, ଆଉ େସ ତଳ ଭ-ଗୃହକ େଦୗଡ଼ିଯାଏ, ଓ କେହ, “ମଁୁ ଏହାକ ନା ି କେର।
ମଁୁ ଏହାକ ଅସୀକାର କେର। ଆେଲାକ ଭଳି େକୗଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ
କେର ନାହିଁ”? େତେବ େସହି ବ ି ସହିତ କିଛି େଗାଟାଏ ସମସ ା ରହିଥିବ। େସ ମାନସିକ
ଭାେବ ବି ତ େହାଇଥିବ। ଯଦି େସ ଏହାର ଉଷ କିରଣ ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ-ଦାୟକ ଉ କ
ମନା କରିଦିଏ, େତେବ ମାନସିକ ଭାବେର, ତା’ ସହିତ କିଛି େଗାଟାଏ ସମସ ା ଅଛି।

88 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ପରେମଶର ବାକ କ, ନିଜ ଆଗେର
େହବାର, ଓ ଚି ିତ େହବାର େଦଖିଥାଏ, ଏବଂ ତାହାପେର ଯାଇ ତାହାର ନାମଧାରୀ
ପରଦାଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ବ କରିଦିଏ, େତେବ ଆ ିକ ଭାବେର, େସହି ବ ି ସହିତ କିଛି
େଗାଟାଏ ସମସ ା ଅଛି। ତାହା ସହିତ କିଛି େଗାଟାଏ ସମସ ା ଅଛି। ଆ ିକ ଭାବେର କିଛି
େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି। େସ ଏହାକ ହଣ ହିଁ କରିପାେର ନାହିଁ। “ଅ , ପୁଣି ତାହା ଜାଣ ି
ନାହିଁ,” ବିଚାର ଆଡ଼କ ଚାଲି ଯାଉଥାଆ ି, ଆଉ ପରେମଶର ବିଚାରକ ା େହେବ।

89 ଧ ାନ ଦିଅ େଯେତେବେଳ େସମାେନ—େସମାେନ ଏହା କେଲ, ଆଉ େତେବ ଏହି
ବଂଶଗୁଡ଼ିକ େଯଉଁମାେନକି ତାହା ବିଶାସ କେଲ, େଦଖ େଯ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା। ଆସ
ବ ମାନ େସମାନ ମଧ ର, ଅ ହାମ ବଂଶ ମଧ ର େକେତକ ଯା କରିବା।

90 ଆସ ଏ ୀୟ ବାଳକମାନ େନବା, କାରଣ େସମାେନ ସତ ନି ଭାେବ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ତିମା-ପୂଜାକ ସହ କରି ନ ଥିେଲ। େସହି େଦଶର ରାଜା େଯଉଁ

ତିମାକ ନିମାଣ କରିଥିେଲ େସମାେନ ତାହାକ ଣାମ କରିବାକ ନା ି କେଲ। ଏହା ତ
ଜେଣ ପବି ବ ି ପତିମୂ ିେର, ଏପରିକି, ଦାନିେୟଲ ତିମୂ ିେର ନିମାଣ କରା
ଯାଇଥିଲା।

91 ତାହା ଏହା ଦଶାଇଲା େଯ େସହି ବିଜାତୀୟ େଗା ୀକ ଜେଣ ପବି ବ ି ର
ତିମୂ ିର ଉପାସନାର ଦାରା, ମିଥ ା ପାଶ ତେଳ ଭିତରକ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାହା େସହି

ସମାନ ଭାବେର ବାହାରକ ଯାଏ, େଯେତେବେଳକି େଲାକମାନ େଲାକମାନ ର
ତିମାଗୁଡ଼ିକ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ କରାଯିବ। ତାହା କାଶନ ଦାରା ଆସିଥାଏ,

େଯେତେବେଳ କା େର ହ ଲିଖନ ଦାରା େଲଖା ଯାଇଥିବା ବାକ କ, ଦାନିେୟଲ ବ ାଖ ା
କରିବାେର ସ ମ େହେବ। େସହି କାେର ତ ତାହା ଭିତରକ ଆେସ, ଏବଂ େସହି
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କାେର ତାହା ବାହାରକ ଯାଏ, ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର, ବିଜାତୀୟମାନ ର େସହି
ତିମୂ ିେର।

92 ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ନା ି କେଲ। ଆଉ େସମାେନ କଅଣ କେଲ?
େସମାେନ ଅ ହାମ ବଂଶ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ବାକ ସହିତେର ସତ ନି ଭାେବ
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଅ ିର ଦାରକ, ଶ ୁର ଦାରକ ଅଧିକାର କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ତାହା କରିଥିେଲ। େତେବ, ପରେମଶର ବାକ ସତ ଅେଟ।

93 ଦାନିେୟଲ , େସହି ଏକମା କତ ପରେମଶର ଉପାସନା ବିଷୟ େନଇ
ପରୀ ିତ କରା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଇଁ ତା ପରୀ ା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରୀ ାର
େସହି ସମୟେର, େସ ପରୀ ାେର ଛିଡ଼ା େହାଇରହିିେଲ। ଆଉ େତେବ ପରେମଶର କଅଣ
କେଲ, େଯେତେବେଳକି ଏହା ତାହା ପାଇଁ ସମୟ ତିକଳ ଥିବା ପରି େଦଖାଗଲା,
େଯପରିକି ଆେମ ତାକ କହିଥାଉ? ଆଉ େସମାେନ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ କଅଣ କରିବାକ
ଥିଲା। େସମାେନ ତ ତାହା ସିଂହକ ଖାଇବା ପାଇଁ େଦବାକ ଯାଉଥିେଲ। ମା ଦାନିେୟଲ
ପରୀ ାେର ସତ ନି ଭାେବ ଛିଡ଼ା ରହିେଲ, େଯ ଜେଣ ମା କତ ପରେମଶର ଅଛ ି,
ଏବଂ େସ ତା ର ଶ ୁର ଦାରକ ଅଧିକାର କରିଛ ି। ପରେମଶର ସିଂହର ମୂଖକ ବ କରି
େଦଇଥିେଲ।

94 େମାଶା ପରୀ ାର ସମୟେର, େସହି ଭ ଛଳନାକାରୀ, ଯ ୀ ଓ ଯ ୀସ
ସ ୁଖେର, ତି ା କରାଯାଇଥିବା ବାକ ତି ସତ ନି ରହିଥିେଲ। େଦଖ , ପରେମଶର
ତା ପରମ ଅେଲୗକିକେର, ସା ା କରିଥିେଲ, ତା ଏହିସବ ବିଷୟ ଯାଇ କରିବାକ, ଏହି
ଚି ଗୁଡ଼ିକ େଦଖାଇବାକ କହିଥିେଲ, ଆଉ େତ କ ଚି ର ଏକ ରବ ରହିବ। େମାଶା ଠି
େସତିକି ଯଥାଥ ଭାେବ େସଠାେର ତଳକ ଗେଲ, େଯତିକି ସଠି ଭାେବ େସ ଜାଣିଥିେଲ।
େସ ବାଡ଼ିଟିକ ଫି ିେଦେଲ, ଆଉ ତାହା ଏକ ସପେର ପରିଣତ େହଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ
କଅଣ ଘଟିଲା? େସହି ଛଳନାକାରୀମାେନ ଏଠାକ ଆସିେଲ ଓ େସହି ସମାନ କାଯ କେଲ।

95 ବ ମାନ, େମାଶା ତା ର ହାତ ଉଠାଇ, ଏହା କହିେଲ ନାହିଁ େଯ, “େତେବ, ମଁୁ ଅନମାନ
କେର େଯ ଏହା ସବ ଭ ଅେଟ।” େସ େସଠାେର ରହିେଲ ଓ ପରେମଶର ଠାେର
ଅେପ ା କେଲ। େସ ସତ ନି ରହିେଲ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସଠାେର
େକେତ ଛନାକାରୀମାେନ ଥିେଲ, େସ ସତ ନି ରହିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ
େସହି େଲାକମାନ େସହି ାନର ବାହାର କରି ଆଣିବାର, ତାହା ର ତ ାେଦଶ

ତି ସତ ନି ରହିେଲ, େଯେତେବେଳକି େସହି ଜଳ ଫାଟକ ତା ର ମାଗେର ଆସି
ଛିଡ଼ାେହଲା, ପରେମଶର ତା ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକ େଦେଲ, ଏବଂ େସ େସହି ଅ ି

ଦାରା ଯାହାକି ତା ମାଗଦଶନ କରଥିଲା େସହି ଫାଟକକ େଖାଲିେଦେଲ। େସ େସହି
େଲାକମାନ ତି ାତ େଦଶ ମଧ କ କେଢ଼ଇ େନେଲ।
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96 ଯିେହାଶୂୟ, ଆଉ ଜେଣ ମହାନ େନତା। େକବଳ ଦଇ ଜଣ…ମଧ ର, ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ
କାେଲବ ତି ାତ େଦଶ ମଧ କ ଗେଲ। େସମାେନ କାେଦଶ ନାମକ ଏକ ାନକ ଆସିେଲ,
ଯାହାକି େସହି ସମୟେର ଜଗତର େକ ବି ଥିଲା, ଏହିପରି ଭାବେର େଯ ତାହା ବିଚାରର
ସିଂହାସନ ଥିଲା। ଏବଂ, ଓଃ, େସମାେନ େସହି େଦଶକ େଦଖିବା ପାଇଁ ବାରଜଣ ଗୁ ଚରକ
ପଠାଇେଲ, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ବାରଜଣ େଫରି ଆସିେଲ।

97 େସମାନ ମଧ ର ଦଶଜଣ କହିେଲ, “ଓଃ, ଏହା ତ ଏକ ବହତ କ କର କାମ
ଅେଟ। ଆେମ ତ ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। େତେବ, େସହି େଲାକମାେନ, ଆେମମାେନ ତ
େସମାନ ପାଶେର ଫଡ଼ି ପରି େଦଖାଯାଉ।”

98 ମା ଯିେହାଶୂୟ କଅଣ କେଲ? େସ େଲାକମାନ ସୁ ିର କେଲ। େସ କହିେଲ,
“େଗାଟିଏ ମିନି ରହ। ଆେମମାେନ ତାହାକ ଅଧିକାର କରିବାକ ଯେଥ ସ ମ ଅଟୁ,
ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆେମ େକେତ େଛାଟ ଅଟୁ, କିଅବା ଆେମ େକେତ
ସଂଖ ାଲଘୁ ଅଟୁ।” େସ କଅଣ କରଥିେଲ? େସ େସହି ତି ା ତି ସତ ନି ଭାେବ ଛିଡ଼ା
େହଉଥିେଲ, “ମଁୁ ତମକ ଏହି େଦଶ େଦଉଅଛି,” ମା ତେମ ଏହାର େତ କ ଇ ନିମେ
ଲେଢ଼ଇ କର।

99 ମାଆ, କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? ପରେମଶର ଆପଣ ଆପଣ ର
ଆେରାଗ ତା େଦଇଅଛ ି, ମା ଆପଣ ତାହାର େତ କ ଇ ନିମେ ଲେଢ଼ଇ କରିେବ।
“େଯଉଁଠାେର ତମର ପାଦ ପେଡ଼, ତାହା ମଁୁ ତମକ ଅଧିକାର ନିମେ ଦିଏ।”ପଦଚି ର ଅଥ
“ଅଧିକାର।” ଏହା ସବ ଆପଣ ର ଅେଟ, େତ କ ତି ା ଆପଣ ନିମେ ଅେଟ, ମା
ବ ମାନ ଆପଣ େତ କ ଇ ନିମେ ଲେଢ଼ଇ କରିେବ।

100 େତେବ, ଯିେହାଶୂୟ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ପରେମଶର କଅଣ କହିଛ ି। େସ ଅ ହାମ ର
ଏକ ବଂଶ ଥିେଲ। େଦଖ ? େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର, େଯ ପରେମଶର
ଆମକ େସହି େଦଶ େଦଇଛ ି, ଏବଂ ଆେମ ତାହାକ ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ ଯେଥ
ସ ମ ଅଟୁ।” ଆଉ େଯେହତ େସ ସମ ଇ ାଏଲୀୟ େଗା ୀ ବିର େର, େସହି ପରୀ ାକ
ସ ୁଖୀନ କେଲ, ସମ ଜାତି ଏବଂ ସମ େଲାକ େଶାକିତ େହାଇ ନ କେଲ। ଯିେହାଶୂୟ
କହିେଲ, “ସୁ ିର ରହ! ପରେମଶର ତି ା କରିଛ ି।”

101 ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ବଡ଼ ଅଟ ି, ଆଉ ବିେରାଧୀ କଅଣ
ଅେଟ, ଏବଂ ଡା ର କଅଣ କହିଛ ି, ପରେମଶର ତ ତି ା େଦଇଅଛ ି। ଏହା କରିବା ତ
ପରେମଶର ଉପେର ନିଭର କେର।

102 େସ କଅଣ କେଲ? େଯେତେବେଳ େସ ଯ ନ ନଦୀ ପାଖକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ, େସ
ଫାଟକକ ଅଧିକାର କେଲ। ଏହାହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି େସ—େସ କରିଥିେଲ।
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103 ଯିରୀେହା, ତାହା ତ ଏପରି େବ ିତ ଥିଲା େଯପରିକି ଏକ କଇଁଛ ତା’ର େଖାଳେର ବ
ଥାଏ। େସ କ’ଣ କେଲ? େସ ଫାଟକକ ଅଧିକାର କେଲ।

104 ଏପରିକି ଦିେନ େଯେତେବେଳ ତା ର ଶ ୁ ତା ବିର େର ଲଢ଼ିବାକ େଚ ା
କରଥିଲା, େସ ତା ର ଶ ୁର ଫାଟକକ ଏେତ ଅଧିକାର କେଲ େଯ େସ ସୂଯ ିର
ରହିବାକ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। ଆଉ ସୂଯ ତା ର କଥା ଆ ାପାଳନ କଲା, ଏବଂ ଚବିଶ-
ଘ ା ପଯ କଦାପି ଘୂରିଲା ନାହିଁ।

105 ପରେମଶର ଆପଣା ତି ା ତି ସତ ନି ଅଟ ି, ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା
କଅଣ କରିବାକ ପେଡ଼; େସ ତାହା ର ବାକ କ ପରା େହବାକ େଦବା ପୂବର ସଗକ
େଦବାଳିଆ କରିେଦେବ। େସ କଦାପି ଏପରି ଏକ ତି ା କରିନାହଁା ି ଯାହା େସ ର ା
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। “ମଁୁ ସଦା ଭ ଯିଏକି ତ ର ସମ େରାଗ ସୁ କର ି। ଯଦି େସମାେନ
େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ।” ଆେମ । “ଯଦି
ତେମ ବିଶାସ କରିପାର, ସବ ବିଷୟ ସ ବ।”

106 ଯିେହାଶୂୟ ତାହା ବିଶାସ କେଲ, ଯଦିଓ ପରେମଶର ପୃଥିବୀର ଘୂରିବା ବିଷୟକ
ଅଟକାଇବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ର ନିଜର ଶ ି ଦାରା, ଅନ େକୗଣସି ଶ ି ଦାରା ତାହାକ
େସଠାେର ଧରି ରଖିେଲ; େଯପରିକି ପୃଥିବୀ ଚବିଶ-ଘ ା ପାଇଁ କଦାପି ଘୂରିଲା ନାହିଁ,
େଯପଯ କି ଯିେହାଶୂୟ ନିଜ ଶ ୁଠାର ତିେଶାଧ ନ େନଇ େନେଲ। େସ ଫାଟକକ
ଅଧିକାର କେଲ। ନି ିତେର, େସ ତାହା କେଲ। ପରେମଶର ସଦାକାଳ ସତ ଅଟ ି।

107 େତେବ େମାର ଇ ା େଯ ଆମ ପାଖେର ଆହରି ବୀରମାନ େଦଖିବାର ସମୟ
ଥାଆ ା, ମା େମା ପାଖେର ବ ମାନ ାୟଃ ଦଶ ମିନି ହିଁ ଅଛି। େଦଖ , ଏହି
ସମ ମୂଲ ବାନ ବୀରମାନ , େଯପରିକି େସମାେନ ଥିେଲ, ଏବଂ ବିଶାସର ମହାନ
େଯା ାମାେନ, େସମାେନ ସମେ ମୃତ ର ଦାର ନିକଟେର ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ସମେ ଠି ମୃତ ର ଦାର ନିକଟେର, ବିନ େହାଇଥିେଲ।

108 ତାହାପେର ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଆସିଲା। େସମାେନ ସମେ ାକତିକ ବଂଶ
ଥିେଲ, ଇ  ହାକ ଠାର। ମା ଏଠାେର ଅ ହାମ ର ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଆସିଲା, ଯାହାକି

ୀ ଥିେଲ, ଅ ହାମ ର ବିଶାସର ବଂଶ; ଯାହାକି ଆେମମାନ ର େହବାର ଅଛି, େତେବ
େକବଳ େଦଖିବା େଯ ଆେମମାେନ େସହିପରି ଅଛ କି ନାହିଁ। ାକତିକ ବଂଶ ତ େକବଳ
ଏକ ତିରପ ଥିଲା। ଅନ ସମେ ତ ାକତିକ ଜନର ଜନ େହାଇଥିେଲ, ମା େସ ଏକ
କମାରୀ ଜନର ଆସିେଲ। େଦଖ , େସେତେବେଳ, ଜେଣ ଯିହଦୀ, ତାହା ଅ ହାମ
ବଂଶର ନ ଥିଲା। େସ ତ ତି ାର େସହି ବିଶାସର ବଂଶ ଦାରା ଆସିେଲ। ଆଉ, ତାହାପେର,
ଆେମମାନ ତ ଏହି ବ ି ମାଧ ମେର, ତାହା ର ସ ାନ େହବାର ଅଛି।
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109 େଦଖ େଯ େସ କଅଣ କରିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ଧରାପୃ େର ଥିେଲ, େସ
ଶ ୁମାନ ପାଖେର ଥିବା େତ କଟି ଫାଟକକ ଜୟ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଅଧିକାର କରିଥିେଲ;
େସହି ରାଜକୀୟ ବଂଶ। େସ ଏହାକ ବାକ ଦାରା ତି ା କରିଥିେଲ। େସ ଏହାକ ଜୟ
କରିଥିେଲ। େସ ଆମମାନ ପାଇଁ, େରାଗଗୁଡ଼ିକର ଫାଟକକ ଜୟ କରିଥିେଲ। ତାହାହିଁ
ଥିଲା ଯାହାକି େସ କରିବାକ ଆସିଥିେଲ। େସ, ମେନରଖ , ଅସୁ େଲାକମାେନ, େସ େସହି
ଫାଟକକ ଜୟ କରିଥିେଲ। ଆପଣ ତାହା ଜୟ କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ; େସ ଏହାକ ଜୟ
କରିଅଛ ି। ଅନ ପୁରଷମାନ େସମାନ ର ନିଜ ଦାରକ ଜୟ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ମା
ଆପଣ ଜୟ କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ; ଏହା ତ ଜୟ କରାଯାଇ ସାରିଅଛି। େସ େରାଗର
ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରିଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ େରାଗର ଫାଟକଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କେଲ
େସ କ’ଣ କରିଥିେଲ? ଏହା କହିଥିେଲ େଯ େସ କରିେବ…ପୃଥିବୀେର ତେମ ଯାହାକିଛି
ମାଗ, ଏବଂ ପୃଥିବୀେର ତେମ ଯାହାକିଛି ବା , େସ ସଗେର ତାହାକ ବା ିେବ, ଆମକ
ଫାଟକର ଚାବିଗୁଡ଼ିକ େଦେବ।

110 େସ ବାକ ଦାରା, େଲାଭନର ଫାଟକକ ଜୟ କେଲ। ଏବଂ ଚାବିଗୁଡ଼ିକ େହଲା,
“ଶ ୁକ ତିେରାଧ କର, ଆଉ େସ ତମଠାର ପଳାଇବ।” େସ ଏହା ସବକ ଜୟ କେଲ;

େତ କ େରାଗଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କେଲ।

111 େସ ମୃତ କ ଜୟ କେଲ, ଏବଂ େସ ନରକକ ଜୟ କେଲ। େସ ମୃତ ଓ ନରକକ ଜୟ
କେଲ। େସ ତାହା ଜୟ କେଲ ଯାହା ଅନ ମାେନ ଜୟ କରିପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ

ାକତିକ ବଂଶର ଥିେଲ। ଏହା ତ ଆ ିକ ବଂଶ ଅେଟ। େସ କବରର ଫାଟକକ ଜୟ କେଲ,
ଏବଂ ଆମର ଧାମିକତା ନିମେ , ତତୀୟ ଦିନେର ଉଠିଥିେଲ।

112 “ଆଉ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଜୟକାରୀମାନ ଅେପ ା ଅଧିକ ଅଟୁ।” ଆେମମାେନ
ତ େକବଳ ଏକ ଅଧିକାର, “ବିେଜତାମାନ ଅେପ ା ଅଧିକ” ସରେପ, ଏହା ଭିତରକ ଠି

େବଶ କର। ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଏକ ପରାଜିତ ଶ ୁ ସହିତ ବ ବହାର କରଅଛ।
ଅସୁ ତା ପରାଜିତ େହାଇଅଛି। ମୃତ ପରାଜିତ େହାଇଅଛି। ନରକ ପରାଜିତ େହାଇଅଛି।
ସବକିଛି ପରାଜିତ େହାଇଅଛି। େହ, େମାର ଭ! ଇ ା କେର େଯ ମଁୁ କାେଳ େମା ଆକାରର
ଦଇଗୁଣ େହାଇଥାଆ ି, େତେବ େବାଧହଏ ମଁୁ ଦଇଗୁଣ ଭଲ ଅନଭବ କରଥାଆ ି।
ଆେମମାେନ ଏକ ପରାଜିତ ଶ ୁ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରଅଛ।

113 ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ପାଉଲ କହି ପାରିଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ ତା ର ମୁ କାଟ କରିବା ପାଇଁ, େସମାେନ ଏକ କାଠର ମ ା ନିମାଣ
କରଥିେଲ, େସ କହିଥିେଲ, “େହ ମୃତ , କାହିଁ େତାର ନାହଡ଼? େମାେତ େଦଖା େଯ ତ େମାେତ
େକଉଁଠାେର ଛଟପଟ କରାଇପାରିବ ଓ ଚି ାର କରାଇପାରିବ। କବର, କାହିଁ େତାର ଜୟ,
ଆଉ ତ ଭାବଛ େଯ ତ କଅଣ େମାେତ େସଠାେର ତରଳାଇ େଦବ? ମଁୁ େତାେତ େସଠାେର
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େଗାଟିଏ ଖାଲି ାନ ଆଡ଼କ ଇ ିତ କରିବି; ଆଉ ମଁୁ ତାହା ଠାେର ଅଛି, େଶଷ ଦିନେର େସ
େମାେତ ଉଠାଇେବ।” ଏକ ପରାଜିତ ଶ ୁ!
114 ଅ ହାମ ର େସହି ରାଜକୀୟ ବଂଶ! େତେବ, ାକତିକ ବଂଶ ତାହା ଆଡ଼କ ଇ ିତ
କରିପାେର ନାହିଁ। ମା େସହି ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଜୟ କରିପାେର, ଜୟ କରି ସାରିଅଛି, କାରଣ
େସ ଆମ ଆଗେର ଯାଇଅଛ ି ଓ ଆମ ପାଇଁ େତ କ ଫାଟକକ ଜୟ କରିଅଛ ି। େସ
ବ ମାନ, ଦଇ ହଜାର ବଷ ପେର, େସହି ଶ ିଶାଳୀ ବିେଜତା, େସ ଆମମାନ ମଧ େର
ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। େକବଳ େଯ େସ ଅସୁ ତାକ ଜୟ କରିଛ ି ତାହା ନେହଁ…େସ ଅସୁ ତାକ
ଜୟ କେଲ। େସ େଲାଭନକ ଜୟ କେଲ। େସ େତ କ ଶ ୁକ ଜୟ କେଲ। େସ ମୃତ କ
ଜୟ କେଲ। େସ ନରକକ ଜୟ କେଲ। େସ କବରକ ଜୟ କରି, ପୁନବାର ଉଠି ଆସିେଲ।
ଆଉ ଦଇ ହଜାର ବଷ ଉ ାେର, ଏଠାେର ଏହି ଅପରା େର, େସ ଆମମାନ ମଧ େର
ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, େସହି ଶ ିଶାଳୀ ବିେଜତା, ଆପଣାକ ପରିଚିତ କରାଉଅଛ ି! ଆେମ ।
େସ ଏେବ ମଧ ଏଠାେର ଅଛ ି, ଜୀବ ଭାେବ, ନିଜର ତି ାକ ମାଣିତ କରଅଛ ି,
ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ବଂଶ! େହ, େମା’ର ଭ! ଆଉ ଶ ୁମାେନ କରିେବ…
115 “େସ ନିଜ ଶ ୁର ଫାଟକକ ଜୟ କରିେବ।” େସମାନ , େସହି ବଂଶକ, େସ କାହା ତି
ନିଜକ ମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଜୀବ ଭାେବ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି? େସହି ପୂବ ନିରରିତ
ବଂଶମାେନ ଯିଏକି ଏହା େଦଖିପାରିେବ। େସ ତାହା ଜୟ କରିଥିେଲ। େଯଉଁମାେନକି,
ବାକ ର ତି ା ବିଷୟକ, ତାହା ର ପରୀ ା ପେର, େସମାେନ ପବି ଆ ା ଦାରା

ୀ ଶରୀରେର, ମୁ ା ିତ କରାଗେଲ, େସମାନ ତି ଏହା ଦଢ କରାଗଲା (କ’ଣ?)
ଏ ୀ 13:8କ େଯ ତାହା େସହିପରି ହିଁ ଅେଟ। େସମାେନ େସଠାେର ପବି ଆ ା
ଦାରା ମୁ ା ିତ କରାଗେଲ, େସହି ପବି ଆ ା ଯାହା ଦାରା କି…ଅ ହାମ ତାହା ପୂବର
େଦଖିଥିେଲ; ବିଶାସ ଦାରା େସ ତାହା ତ ୟ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ବ ମାନ ଯାହା େସ କହିଛ ି
ତାହାର ତି ା ଆଡ଼କ ପଛକ ଚାହିଁ, ଆେମ ତାହାକ ହଣ କର। ଏବଂ େଯାହନ 14:12 ଏହି
େଶଷ ଦିନମାନ େର, ନିେଜ, େସହି ପୁନର  ଥିତ ବିେଜତା ଦାରା, ଦଢ଼ କରା ଯାଉଅଛି।
116 େକୗଣସି ପ ତି ନେହଁ; ମା ଜେଣ ବ ି, ୀ , େସହି ବିେଜତା। େମା’ର ମ ଳୀ
ନେହଁ, େମାର ବାପି ମ ଳୀ ନେହଁ, କି ା ଆପଣ ର େ  ବିେଟରିଆ , େମେଥାଡି
କିଅବା େପ ିକ ା , ତାହା ଦାରା ନେହଁ; ମା ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା। େସ ଆଜି ଜୀବିତ
ଅଛ ି। ଆମମାନ ର ଧାମିକତା ନିମେ , େସ ତାହାର ଉପରକ ଉଠିେଲ।
117 ଆଉ େଯେହତ େସ ଜୀବିତ ଅଛ ି, େସ କହିେଲ ଆେମମାେନ ମଧ ଜୀବିତ ଅଟୁ।
“ମନଷ େକବଳ େରାଟି ଦାରା ବେ ନାହିଁ, ମା େତ କ ବାକ ଦାରା,” ବାକ ର ଅଂଶ
ଦାରା ନେହଁ, “ପରେମଶର ମୂଖ ନିଗତ େତ କ ବାକ ଦାରା” ବେ । “ମଁୁ ପୁନର  ଥାନ
ଏବଂ ଜୀବନ। ଯିଏ େମା ଠାେର ବିଶାସ କେର, ଯଦିଓ େସ ମରି ଯାଇଥାଏ, ତଥାପି େସ ବ ି
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ଉଠିବ। ଯିଏ େମା ଠାେର ବାସ କେର ଓ ବିଶାସ କେର େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ। କଅଣ
ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି?” େତ କଟି ଶ ୁର ଦାରକ ଅଧିକାର କରି ନିଅ!
118 େସ କିପରି ଭାବେର େବା  ୱଥ ଜୟ କରିପାେର, େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର…
େବା  ୱଥ ତ େସହି ବିେଜତା ଠାେର ଥିେଲ। ଏବଂ େସହି କାରଣ େଯାଗଁୁ ହିଁ େସ କହିଥିେଲ,
“େମା ଜୀବନର ସବଠାର ଆନ ର ସମୟ ଠି ବ ମାନ ଅେଟ।” ଉ-ହଁୁ। େସ େସହି
ପରା ମୀ ବିେଜତା ଜାଣିଥିେଲ। ତାହା ର ସୁନି ିତତା ତା ସହିତେର ଅବ ାନ
କରଥିଲା। େହ, େମାର ଭ! ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଗାଇ ପାରିବା:

ଜୀବିତ ରହି, େସ େମାେତ େ ମ କେଲ; ମୃତ େହାଇ, େସ େମାେତ
ଉ ାର କେଲ;

କବର ା େହାଇ, େସ େମାର ପାପକ ବହ ଦରକ େନଇଗେଲ;
ଉ  ଥିତ େହାଇ, େସ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଉନୁ ଭାବେର ଧାମିକ

କେଲ:
େକୗଣସି ଦିନ େସ ଆସୁଛ ି, େହ େଗୗରବମୟ ଦିନ!

119 େସମାନ େଯଉଁମାେନକି ପରା େହାଇଥିବା ପରି ମେନହଏ। ଏ ି େପେରାେନ ,
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା େସ ଥିେଲ, େସ ତା ର ୀ ିଆନ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବି ୟ କରିପାରି
ନ ଥିେଲ। େକହିେହେଲ େସଗୁଡ଼ିକ ଚାହଁୁ ନ ଥିେଲ। େସମାନ ର ତାହା ସହିତ େକୗଣସି
ସ ନ ଥିଲା। ଓଃ, ପରାଜିତ, ଏବଂ ଜେଣ ବିଶାସୀ! ଦିେନ, ପବି ଆ ା ତା ଉପରକ
ଅବତରଣ କେଲ। ତା ଶ ୁର ଫାଟକ, ଯାହାକି ତା ର ସାହିତ କ ହଣ କରି ନ ଥିଲା!
ଆ ା ତା ଆଘାତ କେଲ, ଆଉ େସ େଗାଟିଏ କଲମ ଧରି ପକାଇେଲ, ପରେମଶର ତା
େସହି ଉଦଘାଟନୀ ଗୀତ େଲଖିବାକ େଦେଲ।

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

120 ଅ େଫନି ସବାଏ, ଥେର। କହିେଲ, “ଆପଣ ପାଇଁ ଏହାର ଅଥ କଅଣ
ଅେଟ?” େକେତକ…େସ ତା ର ଜନସି ଅଧିକାର ବି ୟ କେଲ ନାହିଁ େଯପରିକି େସହି
େପ ିକ ା ଏଲଭି େ  ଲି କରିଥିଲା, କିଅବା ଚ -ଅ - ାଇ ର ବ େଯପରି
କରିଥିଲା, କି ା େର େଫାଲି େଯପରି କରିଥିଲା, େସମାନ ର ତିଭାଗୁଡ଼ିକ ଜଗତକ
ବି ୟ କରି େଦଇଥିେଲ; େସମାନ ପାଖେର କ ାଡିଲା ଗାଡ଼ିର ଏକ ସମୂହମାନ, ଏବଂ
ଲ ଲ -ଡଲା ଟ ାର, ସୁନା ଭ ାରମାନ ରହିଛି। ମା େଫନି ସବାଏ ତା ାନ ତି
ସତ ନି ରହିେଲ। େସ ଚି ାର କରି କହି ଉଠିେଲ:
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େହ ବିନ ାଣକ ା, େମାେତ ଅତି ମ କରି ଯାଅ ନାହିଁ,
େମାର ନ ନ ଶୁଣ;
େତେବ ତେମ ଅନ ମାନ ଡାକ େଦଉଥାଅ,
େମାେତ ଅତି ମ କରି ଯାଅ ନାହିଁ।

ତେମ ହିଁ େମାର ସମ ସା ନାର େ ାତ,
େମା ପାଇଁ ଜୀବନଠାର ଅଧିକ,
ତମ ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀେର େମାର ଆଉ କିଏ ଅଛି?
କି ା ସଗେର ତମ ବ ତୀତ ଆଉ କିଏ ଅଛି?

121 େସମାେନ କହିେଲ, “କଅଣ େହବ ଯଦି ତେମ ସଗକ ଯିବାେବେଳ ଅ ଥାଅ?”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “େଯେକୗଣସି କାେର, ମଁୁ ତାହା ଜାଣିବି।”

ପଚାରିେଲ, “ତେମ ତାହା କିପରି ଜାଣିବ?”

ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ତା ଜାଣିଯିବି।”

କହିେଲ, “ ୀମତୀ ସବାଏ, ଆପଣ ଦଶ ଲ ଡଲା ଟ ା ଅଜନ କରିପାରିେବ।”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ େସହି ଲ ଲ ଡଲା ଟ ା ଚାେହଁ ନାହିଁ।”
122 “ତେମ ତାହା କିପରି ଜାଣିବ?” େସ କହିେଲ:

ମଁୁ ତାହା ଜାଣିବି, ମଁୁ ତାହା ଜାଣିବି,
ଏବଂ ମୁ େହାଇ ତାହା ପାଶେର ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହବି;
ମଁୁ ତାହା ଜାଣିବି, ମଁୁ ତାହା ଜାଣିବି।

123 “ଯଦି ମଁୁ ତାହା େଦଖି ନ ପାେର, େତେବ ମଁୁ ତାହା ହାତେର ଥିବା େସହି କ ା
ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଅନଭବ କରିବି।” େସ ତା ର ଶ ୁର ଫାଟକକ ଜୟ କରିଥିେଲ। ହଁ।
124 ଯଦି ଆପଣ ୀ ଠାେର ଅଛ ି! େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ େମା ଠାେର ରହ, ଏବଂ
େମାର ବାକ ତମଠାେର ରେହ; ତେମ େକଉଁ ଚାବି ଚାହଁ ତାହା ମାଗ, ତେମ େକଉଁ ଫାଟକ
ଅଧିକାର କରିବାକ ଚାହଁ ତାହା ମାଗ; ତେମ ଯାହା ଇ ା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତାହା ତମକ
ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତେମ େମା ଠାେର ରହ, ଏବଂ େମାର ବାକ ତମଠାେର ରେହ, େତେବ ତେମ
େଯେକୗଣସି ଶ ୁର ଫାଟକ ଯାହା ତମ ସ ୁଖକ ଆେସ ତାହା ଅଧିକାର କରିପାର।” ଆପଣ
ଅ ହାମ ର ରାଜକୀୟ ବଂଶ ଅଟ ି।
125 ଆପଣ ସ ୁଖେର େକଉଁ କାର ଏକ ଫାଟକ ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି? ଯଦି ଏହା ଅସୁ ତା,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ ଜେଣ ବିେଜତାଠାର ଅଧିକ ଅଟ ି। େତେବ ଆେମମାେନ
କହିପାର, ଏହି ଅନ ହଶୀଳ ପୁରଣା ଗୀତ ଗାଇପାର:
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ପୁ କର େତ କ ତି ା େମାହର,
େତ କ ଅଧ ାୟ, େତ କ ପଦର…ଏବଂ େକେତ ଈଶରୀୟ,

ମଁୁ ତାହା ର ଈଶରୀୟ େ ମ ଉପେର ଭରସା କରଅଛି,
କାରଣ ପୁ କର େତ କ ତି ା େମାହର।

126 ଆେମମାେନ ଜେଣ ବିେଜତାଠାର ଅଧିକ ଅଟୁ, ଏବଂ ଅ ହାମ ବଂଶ ଶ ୁର
ଫାଟକକ ଅଧିକାର କରିବ! େଯେତେବେଳ େସମାେନ କହ ି େଯ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହାକ ଏକ ଶୟତାନ, କି ା ବାଆଲଜିବ ,
କି ା ଅନ କିଛି େବାଲି କହିବାକ ଚାହଁା ି, େସେତେବେଳ ପରେମଶର େତ କ ଫାଟକକ
ଜୟ କରିବା ଓ ଶ ୁକ ଅଧିକାର କରି େନବା ସୁନି ିତ ଅେଟ।

ଆସ ାଥନା କରିବା।
127 େହ ଭ, ଏହା େହଉ େଯ ଅ ହାମ ବଂଶ…ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସମାେନ ଏହା
େଦଖିେବ, ଭ। କିପରି ଭାବେର େସହି ବାକ େସହି ବା ବ ଭମିକ ଆଘାତ ନ କରି ତେଳ
ପଡ଼ିପାେର? ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ବଝିଯିେବ। େହବାକ ଦିଅ େଯ

ାଥନା ଧାଡ଼ିେର ଆସୁଥିବା େତ କ ବ ି ସୁ ହଅ ।
128 ଭ, ଯଦି ଏଠାେର ଏପରି େକେତକ େଲାକ ଅଛ ି ଏଯାଏଁ, େଯଉଁମାେନକି ଏପଯ
େସମାନ ର ଅ ୀକାର କରି ନାହଁା ି, ସବସାଧାରଣେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ୀ ସପ େର
ଛିଡ଼ା େହାଇନାହଁା ି, ସମ ମତଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଶୀତଳ, ଆନ ାନିକ, ମୃତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଅସୀକାର କରିବାକ ୁତ ଅଟ ି, େଯଉଁସବ ବିଷୟକି େସମାନ ତମଠାର ଦେରଇ େନଇ
ଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ଛିଡ଼ା ହଅ , ଓ କହ , “ମଁୁ ତାହା
େମାର ାଣକ ା ଭାବେର ହଣ କରିବି।” େତେବ ଯାଇ ତେମ େସହି ଦିନ େସମାନ ପାଇଁ
ଛିଡ଼ା େହବ।
129 େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ଆମର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରିଅଛ, ଯଦି େସଠାେର
ଏପରି େକହି ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ାଥନା ନିମେ , ଅ ଣ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାହିଁେବ,
କହିେବ, “ମଁୁ ବ ମାନ ତାହା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାହଁୁଛି, େଯପରିକି େସ େସହି ଦିନ,
ତାହା ର ଦିବ ଉପ ିତିେର େମା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହେବ।” ମଁୁ ଆପଣମାନ ପଚାେର,
ଏବଂ ଆପଣମାନ ସୁେଯାଗ ଦିଏ େଯପରିକି ଆପଣମାନ ର ନାମ ଜୀବନ ପୁ କେର
ରଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ଛିଡ଼ା େହେବ। ମଁୁ ଆପଣମାନ େକୗଣସି ମ ଳୀେର
େଯାଗ େଦବାକ କହନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣମାନ ୀ ପାଖକ ଆସିବାକ କହଅଛି, ଯଦି
ଆପଣମାେନ ଏଠାେର ଅଛ ି ଓ ତାହା ଜାଣି ନାହଁା ି।
130 େହ ପୁ , ପରେମଶର ତମକ ଆଶୀବାଦ କର । ଆଉ େକହି ଅଛ ି କି, ଯିଏକି
କହିେବ, “ମଁୁ—ମଁୁ ବ ମାନ ଛିଡ଼ା େହବାକ ଚାହଁୁଛି।” ମହିଳା, ପରେମଶର ଆପଣ
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ଆଶୀବାଦ କର । େମାର ଭଉଣୀ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । “ମଁୁ
ଚାେହଁ…” ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
କର । “ଆଜି ଅପରା େର, ମଁୁ େମାର ପ େନଉଅଛି।” ଏହି ଉ ମ େଲାକମାେନ, ପୁରଷ
ଏବଂ ୀମାେନ, ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ ି, “ଆଜି ଅପରା େର, ମଁୁ େମାର ପ େନବି।”
131 ଆଉ େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ ଡା ର କହ ି, “େତେବ, େସହି ଆଘାତଟି; ତାହାର
ର େବାହଅଛି, ମୃତ େସହି ପୁରଷ ଉପେର, କି ା େସହି ୀ ଉପେର ରହିଛି।” କିଅବା,
େକୗଣସି ସକାେଳ, ଆପଣ ନିଜର ପ କ ମେନ ପକାଇେବ। ଆପଣ ବ ମାନ ହିଁ ତାହା
ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହଅ ।
132 “ଯଦି ତେମ ମନଷ ଆଗେର େମା ନିମେ ଲ ିତ ହଅ, େତେବ ମଁୁ େମାର ପିତା ଏବଂ
ପବି ସଗଦତମାନ ଆଗେର ତମ ପାଇଁ ଲ ିତ େହବି। ମା ଯଦି ତେମ ମନଷ ଆଗେର
େମାେତ ସୀକାର କରିବ, େତେବ ମଁୁ େମାର ପିତା ଏବଂ ପବି ସଗଦତମାନ ଆଗେର
ତମକ ସୀକାର କରିବି।”
133 ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , େମା ଭଉଣୀ। କଅଣ ବାଲେକାନୀେର
େକଉଁଠାେର େକହି ଅଛ ି କି? ଠି ବ ମାନ, େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ଅେପ ା
କରଅଛ। େସମାନ ମଧ ର େକେତକ, ମୂଖ ସଭା ଳେର ଆହରି େକହି ଅଛ ି କି? ଠି
ଅଛି। ବ , ମଁୁ ଆପଣ ଆପଣ ର କଥାେର େନଉଅଛି।
134 ଯଦି େସହି ବାକ ଉବର ଭମି ଉପେର ପେଡ଼, େଯପରିକି କଅେର ଥିବା େସହି େଛାଟ

ୀେଲାକଟି, େସ—େସ ବଝି ଯାଇଥିଲା। ତାହା ସଗେର ତିନିଧି କରାଯାଇଥିଲା,
ପ ନା-…ଜଗତର ପ ନାବଧି ପୂବର। େଯେତେବେଳ େସହି କାଶ ତାହା ଆଘାତ
କଲା, େସ ତାହାକ ଚି ି ପକାଇେଲ।
135 େମା ଭାଇ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ତାହା ଏକ ସାହସୀକ…େମା
ଭାଇ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଆପଣ ହଏତ ଆପଣ ଜୀବନେର ବହତ
ବଡ଼ ବଡ଼ କାଯ କରିଥିେବ; ମା ଆପଣ କରିଥିବା ସବେ କାଯ ଆପଣ, ବ ମାନ
କରଅଛ ି, ୀ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହଉଛ ି।
136 ଆମମାନ ର ସଗୀୟ ପିତା, ଏହି ଅପରା େର, ବୀଜ କିଛି ଭମିେର ପଡ଼ିଅଛି। ଆେମ
ଜୀବନକ ଫୁଟି ଆସୁଥିବାର େଦଖୁଅଛ। ପୁରଷ ଓ ୀମାେନ େସମାନ ର ପାଦେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଛ ି, ଏବଂ ପରେମଶର େସହି ସବ-ଦଶୀ ଚ , ଯିଏକି ସବବ ାପୀ, ସବ ,
ସବଶ ିମାନ ଅଟ ି, େସମାନ େଦଖୁଅଛ ି। େସମାେନ ତମର ଅଟ ି, ପିତା। ମଁୁ
ବ ମାନ େସମାନ , ପୁର ାର ସରେପ ଉପ ାପନ କରଅଛି।
137 େହବାକ ଦିଅ େଯ ବ ମାନ େସମାନ ର େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହବାର ଏହି ଅଭି ତା,
ଏହା ଜାଣି େଯ େସମାେନ କଅଣ କରିଛ ି, ଏହା ଜାଣି େଯ ଏହାର ଅଥ କଅଣ, େଯ
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େସମାେନ ଭ ତ ିକତ ଅ େଲାକମାନ ସହିତ େସମାନ ର ପ େନବା ପାଇଁ
ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। େହବାକ ଦିଅ େଯ େସମାେନ େସହି ଦିନ ପଯ ସବଦା ସତ ନି
ରହ େଯଉଁଦିନକି େସମାେନ ତମର ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା ହଅ ି, େତେବ େସହି ିୟ ରବଟି
କହିବ, “ହଁ, ଦିେନ ବ ାଟ ର , କି ା େଡନହ ି ନାମକ ଏକ େଛାଟ ାନେର, େସ
େମା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା, ପିତା, ବ ମାନ ମଁୁ େସହି ଭାଇ ପାଇଁ, କି ା େସହି ଭଉଣୀ
ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହବି।” େହ ଭ, ତାହା ଦାନ କର। େସମାେନ ତମର ଅଟ ି, ଯୀଶୁ
ନାମେର। ଆେମ ।

ପରେମଶର ଆପଣମାନ , ଆପଣମାନ ର ଏହି ପ ନିମେ ଆଶୀବାଦ କର ।
ପରେମଶର ସବଦା…
138 େତେବ େମା ପାଇଁ ଏହି େଗାଟିଏ କାମ କର । େଖାଜ , ଯଦି ଆପଣମାେନ
ତାହାର ଆଖପାଖେର ଥାଆ ି େଯଉଁଠାେରକି ଏହି ପାଳକମାେନ ରହ ି, େତେବ ଅ
େକେତକ େଦଖା କର , େସମାନ ସହିତ କଥାବା ା କର । ଯଦି ଆପଣ ର
ଏଯାଏଁ ୀ ିୟ ବା ି େର, ବା ି େହାଇନାହିଁ, ତାହା କରି ନିଅ । େତେବ ନିଜକ
ବିଶାସୀମାନ ଗହଣେର ରଖ , କତ ବିଶାସୀମାନ , କ ିମ-ବିଶାସୀମାନ ନେହଁ;

କତ ବିଶାସୀମାନ ।

େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ାଥନା କର, ଆସ ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ାଥନା
କରିବା।
139 ସଗୀୟ ପିତା, ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ବ ମାନ ବାହାରକ ଯାଏ; େକଉଁଠାକ, ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ। େହାଇପାେର େଯ େକୗଣସି ବ ଅ ବାପା ଏଠାେର େକୗଣସିଠାେର ଏକ େଛାଟ
ଜଳାଶୟେର ବସି, ଏହି ରମାଲର ଆସିବା ପାଇଁ ଅେପ ା କରଥିେବ; ଡା ରଖାନାର ଶଯ ା
ଉପେର େସଠାେର ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ େଶାଇଥିବ; ଜେଣ ମା ଛିଡ଼ା େହାଇ, ଅତିଶୟ ବ ାକଳିତ
ଭାବେର, ଏହି ରମାଲର େଫରିବା ପାଇଁ ଅେପ ା କରଥିେବ। ସଗୀୟ ପିତା, ମଁୁ ାଥନା
କେର େଯ ତେମ େସମାନ ସହିତେର ଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ତମର ଉପ ିତିର ଏକ ଚି
େହତ, ଏବଂ ତମ ଉପେର ଆମର ବିଶାସର ଏକ ଚି େହତ େଯପରିକି ଆେମ ତମର
ବାକ କ ଚାର କରିଅଛ, େହବାକ ଦିଅ େଯ େସହି ବିଶାସ ଯାହାକି ଅ ହାମ ଠାେର
ଥିଲା, ଏବଂ େସହି ବିଶାସ ଯାହାକି ଉ େହାଇଥିଲା ଓ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ଆମମାନ
ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏପରି େହଉ େଯ ତାହା ଏହି ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାଉ ଓ େତ କ
ଜଣକ ଯାହା ଉପେର ଏହାକ ରଖାଯାଏ ସୁ କର। ଆେମ େସମାନ , ଯୀଶୁ ନାମେର
ପଠାଉଅଛ। ଆେମ ।
140 ବ ମାନ ଅ କିଛି ଣ, ଏହା ପୂେବକି ଆେମ ାଥନା ପଂ ିକ ଡାକ। ସବଶ ିମାନ
ଏବଂ ପରା ମୀ ପରେମଶର, େସହି ମହାନ ଜଣ, େସହି ଏକମା ସବ-ସ ମ…ଦୟାକରି,
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ବ ଗଣ, ମଁୁ—ମଁୁ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା ଆର କରିବାକ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ମଁୁ…
ସ ବତଃ, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ତଳକ ଆସୁ, େବାଧହଏ େମା—େମା ପାଖେର
ଆପଣମାନ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଥାଇପାେର; ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତେକ େସହି
ସମୟ ପୂବର ଚାଲି ଯାଇଥିେବ। ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି େହାଇଥାଆ , ଯଦି ଆପଣ କିଛି
ସମୟ ପୂବର, ଛିଡ଼ା ସୁ ା େହାଇନାହଁା ି, ଆଉ ଆପଣ ସୁନି ିତ ନହଁ ି…
141 ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ ମ ଳୀର ଜେଣ ସଦସ ଅଟ ି, ତାହା ଏକ ଉ ମ ବିଷୟ ଅେଟ,
ମା ତାହା ଯେଥ ଉ ମ ନେହଁ। େଦଖ , େସହି ଧନୀ ଯୁବା ଶାସକ ମ ଳୀର ଜେଣ
ସଦସ ଥିେଲ। େଦଖ ? େସ ଯୀଶୁ ପଚାରିଥିେଲ େଯ ଅନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ େସ
କ’ଣ କରିପାରିେବ। େସ ତାହାକ କଦାପି ହଣ କେଲ ନାହିଁ। େସ ଅନ ଚାଲିଗେଲ। େସହି
ଯୁବକ ପାଇଁ ତାହା କରିବା େକେତ ଏକ ମୂଖାମୀ ବିଷୟ ଥିଲା। ତାହାର ାନ ନିଅ ନାହିଁ।
କଅଣ ଆପଣମାନ ର ମେନ ଅଛି େଯ େଶଷ ଥର ପାଇଁ େସ େକଉଁଠି ଚି ିତ କରାଗେଲ?
ଟିକିଏ ପେର, େସ ସମୃ ି ଲାଭ କେଲ। େସ ଆହରି ଧନୀ େହେଲ। େସ ଏପରି ଏକ ଅବ ାକ
ଆସିଗେଲ େଯ ଏପରିକି ତା ର ଭ ାର ଗୃହସବ ଭ ି େହାଇଗଲା। ମା ତାହାପେର
ଆେମ ତା ର େଶଷ ପରିଚୟ ପାଉ, ନରକେର, ଅ ି ଯ ଣାେର। ତାହା କର ନାହିଁ, ତାହା
ତମ ସହିତ େହବାକ ଦିଅ ନାହିଁ। ୀ ହଣ କରିନିଅ ।
142 ଆପଣ ଯୁବା େଲାକମାେନ, ଆପଣ ଯୁବା ଝିଅମାେନ, ଯୁବା ପୁଅମାେନ,
େଯଉଁମାେନକି ଠି ଜୀବନର ପରିବ ନରତ ଋତେର ଅଛ ି, ଦୟାକରି ତାହା କରିନିଅ ।
େମାେତ ନିଜର ଭାଇ ଭାବେର—ଭାବେର, ଶୁଣ , ଜେଣ ଯିଏକି ଆପଣ େ ମ କେର।
ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି କାରଣ ମଁୁ ଆପଣମାନ େ ମ କେର। ମଁୁ ପରେମଶର େ ମ କେର,
ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣମାନ େ ମ କେର, ଆଉ ମଁୁ ପରେମଶର େ ମ କରିପାେର ନାହିଁ ଯଦି
ମଁୁ ଆପଣମାନ େ ମ କେର ନାହିଁ।
143 ମଁୁ ବରଂ ବହତ ପସ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଠାେର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଏକ ମ ବ
ଥାଏ, େତେବ ଆପଣ ତାହାକ େସଠାେର େମା ପୁଅକ, କି ା େମାର ପିଲାମାନ ମଧ ର
ଜଣକାକ େଦଇ ଦିଅ । େମାେତ େକବଳ ଦିଅ …ମଁୁ, ମଁୁ ତାହା ବିନା ବି ଯିବି। େଯେକୗଣସି
ପିତାମାତା ତାହା କରିେବ; େତେବ ପରେମଶର ମଧ କରିେବ। େଦଖ ? ତାହା ର
େଲାକମାନ େ ମ କର । ଜେଣ ଅନ କ ପର ର େ ମ କର ।
144 ଆପଣ କହିେବ, “ଆପଣ େସମାନ କଅଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଦିଅ ି?” କତ େ ମ
ସଂେଶାଧନା କ ଅେଟ।
145 ଯଦି ଆପଣ ର ପିଲା ରା ାେର ବସିଥାଏ; ଆପଣ କହିେବ, “େତେବ, ଜୁନିଅ
େସଠାେର ବସିଛି। େସ ତାହା କରିବା ଉଚି ନେହଁ, ମା ମଁୁ ତାହାର େସହି େଛାଟ ଭାବନାକ
ଆଘାତ େଦବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ।” େତେବ ଆପଣ ତାହାକ େ ମ କର ି ନାହିଁ। େସ ତ
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େସଠାେର ମରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାହାକ େ ମ କର ି, ଆପଣ ତାହାକ ଭିତରକ େନଇ
ଆସିେବ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ପାହାର େଦେବ। ଆପଣ ତାହାକ ଆ ାପାଳନ କରାଇେବ।
146 ଠି େସହିପରି ଭାବେର ପରେମଶର କର ି। େ ମ ସଂେଶାଧନା କ ଅେଟ, ଏବଂ
ତାହା େହଉଛି କତ େ ମ।
147 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଚାରକ ଛିଡ଼ା ହଅ ି ଏବଂ ଆପଣ ମହିଳାମାନ ଆପଣ ର
େକଶକ େଛାଟ କରି କାଟିବାକ ଦିଅ ି, ଏବଂ ର ସାଧନ ଓ ସାମ ୀମାନ ଲଗାଇବାକ
ଦିଅ ି, ଆଉ ଆପଣ ସଂେଶାଧନ କର ି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସଠାେର କତ େ ମ
ନାହିଁ; ଏବଂ ତାହାକ ଆେ ପ କରି କହ ି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରଷମାନ ତିନିଥର କି ା
ଚାରିଥର ବିବାହ କରିବାକ ଦିଅ ି, ଓ ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାକ ଦିଅ ି, ପୁଣି ତାହା
ସହିତ ଖସି ପଳାଇବାକ ଦିଅ ି, େସଠାେର କତ େ ମ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀେର
େଯାଗ କରିବାକ ଦିଅ ି, ଏବଂ ଆପଣ ପିଠିେର ଥାପୁେଡ଼ଇ ଦିଅ ି, ଓ ଆପଣ କିଛି ମତ
ସି ା େର ଲିପି ଦିଅ ି, ତାହାପେର, “ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ କରିବାକ
ପେଡ଼, ପବି ମ ଳୀେର େଯାଗେଦବା,” େସଠାେର େକୗଣସି େ ମ ନାହିଁ। କି ା, ହଏତ,
େସହି ବ ି ନିେଜ, ଏେତ ସଂପୂ ଭାେବ ହଜିଯାଇଛ ି, େଯ େସ େଦଖ ି ନାହିଁ।
148 କତ େ ମ ସଂେଶାଧନା କ ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା ଆପଣ ପରେମଶର ବାକ
ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣିଥାଏ।
149 ଯୀଶୁ େଦଖ , କିପରି େଯ, ଯାହା େସ କହିଥିେଲ, କାରଣ େସ େସମାନ େ ମ
କରଥିେଲ, ଏେତ େଯ େସ େସମାନ ବଦଳେର ମୃତ ବରଣ କେଲ, େଯେତେବେଳକି
େସମାେନ ତାହା ର ର ପାଇଁ ସୁ ା ଡାକ େଦଉଥିେଲ।
150 ବ ମାନ େହବାକ ଦିଅ େଯ େସହି ମହାନ ପବି ଆ ା…ମଁୁ ମା େଗାଟିଏ ମିନି
ପାଇଁ ଅେପ ା କରିବାକ ଚାେହଁ। ଏହା ପୂେବକି ଆେମମାେନ ଆର କର, ମଁୁ ପବି ଆ ା
ଅଭିେଷକ େମା’ ଉପରକ ଆସିବା ନିମେ ଅେପ ା କରଅଛି। ମଁୁ ଚାର କରି ଆସୁଅଛି।
ଆପଣମାନ ର ସହେଯାଗ ପାଇଁ, ଆପଣମାନ ଧନ ବାଦ।
151 ବ ମାନ, ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ଜଣ, ଆପଣମାେନ େଯଉଁଠାେର ବି ଅଛ ି,
ଭବନର େଯେକୗଣସି ାନେର, େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ାଥନା କର , କହ , “ ଭ
ଯୀଶୁ, େମାେତ ସାହାଯ କର! େମାେତ ସାହାଯ କର! େମାେତ ତମର ବ ଛଇଁବାକ ଦିଅ।”
ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, େଯେତେବେଳ େସହି ୀେଲାକଟି ତାହା ର ବ
ଛଇଁଲା, ଯୀଶୁ ତାହା ଶାରୀରିକ ଭାବେର, ଅନଭବ କରି ନ ଥିେଲ, ମା େସ ବଲିପଡ଼ି ଏହା
ଜାଣିଥିେଲ େସ ୀେଲାକଟି କିଏ ଥିଲା ଏବଂ େସ କଣ କରିଥିଲା। େସ ଆଜି ଅପରା େର
େସହି ସମାନ ଯୀଶୁ ଅଟ ି, ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଯାହା କି ଆମର ଦବଳତାର
ଅନଭତି ଦାରା ଶ କରା ଯାଇପାେର।
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152 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଏହା ବିଶାସ କର ି, େତେବ ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ େକ,
େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ, େଯ େସହି ପରେମଶର ଯିଏକି ଏହି ତି ା କରିଛ ି, ପୁଣି ଥେର
(ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସ ତାହା େଦଖା ) େଯ ଆେମମାେନ ସେଦାମର ଦିନଗୁଡ଼ିକେର
ବାସ କରଅଛ? େକେତ େଲାକ ଏହି ଭବନେର, ତାହା ବିଶାସ କର ି, େକବଳ ନିଜର
ହାତ ଉଠା ।

153 ଆେମମାେନ ବାସ କରଅଛ, େଯପରିକି ତାହା, ସେଦାମେର ରହିଥିଲା। ସମ
ବ ବ ାଟି ଦଷିତ େହାଇ ଯାଇଅଛି, େସହି ବିଶ ବ ବ ା, ସମ କିଛି, ମା ଳିକ ବ ବ ା,
ରାଜେନୖତିକ ବ ବ ା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଏେତ ଦନୀତି ଅେଟ। େସହି
ବ ବ ାଗୁଡ଼ିକ, ସବଆେଡ଼, ଆମର ଏକଛ ବାଦୀ ଶାସକମାେନ, ଏହା ସବକିଛି ଦନୀତି
ଅେଟ। ମ ଳୀ ମଧ େସହି ସମାନ କାେର େହାଇଯାଇଛି। ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ େସହି
ସମାନ କାେର େହାଇ ଯାଇଛ ି। ଏହା େକବଳ ଦନୀତି ଅେଟ, ସେଦାମ ଅେଟ!

154 େତେବ, ମେନରଖ , ପରେମଶର ତାହା ଆପଣମାନ ସ ୁଖେର ରଖିଛ ି,
ତା’ପେର ମେନରଖ େଯ େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ ଆପଣାକ ମାନବ ଶରୀରେର ଦଶିତ
କରିେବ, ଏବଂ ଠି େସହିପରି ଭାବେର କରିେବ େଯପରିକି େସ ସେଦାମ ସ ୁଖେର
କରିଥିେଲ, ଏହା ପୂେବକି େସହି ତି ାତ ପୁ ଦଶ କ ଆସ ି। େସ ଜଣକାକ ପଠାଇବାର

ତି ା କରିଥିେଲ ଯିଏକି େସହି ତି ାତ ପୁ ଅ ଧାବକ େହେବ, େଯପରିକି େସ ଥମ
ାନେର କରିଥିେଲ, ଯାହାକି ପରିଚୟ କରାଇେବ; ଆଉ େସ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ

ମନଷ ପୁ କାଶିତ େହେବ।”

155 ମଁୁ ଆପଣମାନ ଜାେଣ ନାହିଁ। େତେବ, ମି ଥ ସ , େସହି ୀ ସମସ ା ଏବଂ
ଜଟିଳତା, କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିେବ? କଅଣ
ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କରିପାରିେବ? ଆପଣ କରିେବ କି? ମି , ମି େଥାମା , କଅଣ
ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ ଆପଣ ସୁ କରିେବ? ତାହେହେଲ, ନିଜର ହାତଦୟ
ଉଠା ।

156 ଆପଣ ଠି ପଛେର ଜେଣ ମହିଳା ବସିଛ ି। େସ ାଥନା କରଛ ି। ତା ର
ଆ ାଇଟି େରାଗ ଅଛି।

157 ତା ର ଠି ପାଖେର ଲାଗି ବସିଥିବା େସହି ଜଣ, ତା ର େପଟ ସମସ ା ଅଛି, େସ
ମଧ ାଥନା କରଛ ି। ଆପଣ ତାହା ହରାଇବାକ ଯାଉଛ ି, ଆପଣ ଧ ାନ େଦଉ ନାହଁା ି।
ଆପଣ ଏଠାର ନହଁ ି। ଆପଣ ମିସିସିପିର ଆସିଛ ି। ଆପଣ ୀମା ଏବଂ ୀମତୀ ି
ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ ୂ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କରିେବ, ଯୀଶୁ ୀ ଆପଣ ସୁ
କରିେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କରିପାରିେବ। କ’ଣ ଆପଣ କର ି? େତେବ ଆପଣ
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ଏହାକ ହଣ କରିପାରିେବ। ଠି ଅଛି। ନିଜର ହାତଦୟ ଉଠା େଯପରିକି େଲାକମାେନ
ଏହା େଦଖିେବ େଯ ତାହା ଆପଣ ଅଟ ି।

158 ମଁୁ େସହି େଲାକମାନ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ େମା’ର ଜୀବନେର, େସମାନ େକେବ େଦଖି
ନାହିଁ। ବ , ଆପଣ ତ ବିଶାସ କରିବାକ େହବ। େସ ଆପଣାକ ପରିଚିତ କରାଉ ଅଛ ି।
କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା, ନିଜର ସ ୂ ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ କର ି କି?

159 ମହାଶୟ, ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜର ମୁ କ େସହିପରି ଭାବେର ହଲାଇେଲ, ଏବଂ େମାେତ
େସହିପରି ଅନାଇେଲ? ହଁ, ଆ ା। େଯେହତ ଆପଣ ତାହା କରିଛ ି, ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ
େଗାଟିଏ ମିନି କଥା େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଜେଣ ଏହି କାର ବ ଭ େଲାକ ଅଟ ି
ଯିଏକି ଏଠାେର ବସି, େମାେତ ଅନାଉ ଅଛ ି। େସ ଅତିଶୟ ନି ାପର ଭାବେର, େମା
ଆଡ଼କ ଅନାଇଥିେଲ। େସ ଏହାକ ବିଶାସ କେଲ। ଆପଣ ଜେଣ କାହାରି ପାଇଁ ାଥନା
କରଛ ି ଯାହା ରକି ଏକ ହଦାଘାତ େହାଇଅଛି। ମା —ମା ଆପଣ ର ମୂଖ ବିଷୟ
ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ାଥନା କରଛ ି, ଯାହା ଆପଣ ର େୟାଜନ ଅଛି, ତାହା େହଲା
ଆପଣ ପବି ଆ ା ବା ି ଚାହଁୁଛ ି। ତାହା ଠି । ଉ-ହଁୁ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ
ଏହାକ ବିଶାସ କରିେବ! େହ ନାରୀ, ଆପଣ ଚାକିରି େଖାଜୁଛ ି। ତାହା ବ ତୀତ, େଯପରିକି
ଆପଣ ଏହା ଜାଣିପାରିେବ େଯ ମଁୁ ପରେମଶର ଭବିଷ   ବ ା ଅେଟ, ଅବା େସବକ
ଅେଟ, ଆପଣ ର ଦଇଟି ଅେ ାପଚାର ଚିକି ା େହାଇସାରିଛି। ଏହା ଆପଣ ଏକ କାର
ଦବଳ କରିେଦଇଛି। ସମ କାର ପରି ିତିମାନ, ଆ ିକ ସମସ ାମାନ। ମଁୁ ଆପଣ
କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ ତାହା ସବ ସମାଧାନ େହାଇ ଯାଇଅଛି। ଆପଣ ର ବିଶାସ ଆପଣ
ସୁ କେର।

160 [େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ]…େସଠାେର ଠି ଆପଣ ପାଖେର ବସିଥିବା। େସ
ାଥନା କରଛ ି। ଏଠାେର େଦଖ । େସ ଆପଣ କଥା ଶୁଣିେଲ, ଏବଂ ଆପଣ ତାହା
ଶ କରିଛ ି। ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ, ମା େସ ଜାଣ ି। ମଁୁ ଆପଣ କହିବି େଯ

ଆପଣ େକଉଁ ବିଷୟେର ାଥନା କରଥିେଲ। କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତ ତାହା
ବିଶାସ କର ି? ଆପଣ ର ଏକ ପି ାଶୟର ସମସ ା ରହିଛି, ଆପଣ ାଥନା କରଛ ି।
କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ
କରିେବ? ଆପଣ ୀମତୀ ି ଅଟ ି। ତାହା ଠି । ନିଜର ହାତ ଉଠା ।

161 େଦଖ , େସ ଆପଣାକ ପରିଚିତ କରାଉ ଅଛ ି। ଏହା କ’ଣ ଅେଟ? ଏହା ତ େହଉଛି
ଅ ହାମ ବଂଶ, େସହି ବିଶାସ ଯାହାକି ଅ ହାମ ଠାେର ଥିଲା, ଆମମାନ ମଧ େର

ଭ ଯୀଶୁ ୀ , ଆପଣାର ବାକ କ ଦଢ଼ କରାଉ ଅଛ ି, ପୁଣି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଅନବ ୀ
େହଉଅଛି।
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162 କିଏ, େକେତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଡ଼ ପାଇଁ ାଥନା କରାଯିବାକ ଅଛି, ନିଜର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଉଠା ,
କଅଣ ନିଜର କାଡ଼ ପାଇେଲ? ଓଃ, ଭଲ େହବ େଯ ଆେମମାେନ ାଥନା ପଂ ି ଆର
କରିେଦବା।
163 ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଆପଣମାେନ ବଝିେଲ କଅଣ ଆପଣ ନେହଁ କି? େତେବ
େସହି ଆ ା େକବଳ ନେହଁ…ତାହା ସୁ କେର ନାହିଁ। ତାହା ତ େକବଳ ତାହା ଏଠାେର
ଅଛ ି େବାଲି ଚି ିତ କେର। ଆପଣମାନ ର ପାଳକ ପାଖେର େରାଗୀମାନ ନିମେ

ାଥନା କରିବା େହତ ଠି େସହି ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। େସମାେନ ତାହା କର ି ନାହିଁ;
ନା, ନି ିତେର ନେହଁ। ମା େସମାେନ—ମା େସମାନ ର ପାଖେର ଠି େସହି ସମାନ
ଅଧିକାର ରହିଛି, “ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାସୀମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ।”
164 ବ ମାନ ମଁୁ େମାର ପାଳକ ବ ମାନ ଏଠାେର ଚାହଁୁଅଛି। (କଅଣ ତାହା ସବ ଠି
ଅେଟ, ଦଶକବ ମଧ ର ଡାକିବା…?…)
165 ଏଠାେର େକେତ ଜଣ ପାଳକବ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଆପଣାର ସମ
ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ କର ି, ଏଠାେର ଥିବା େସବକମାେନ, ବିଶାସ କର ି? ଓଃ,
ଆପଣମାନ ଧନ ବାଦ। ମଁୁ ଆ ଯ କେର ଯଦି ଆପଣମାେନ ଛିଡ଼ା େହେବ କି? ଏଠାକ
ଆସ , େମା ସହିତ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହଅ , ଠି ଏଠାେର, େରାଗୀମାନ
ପାଇଁ ାଥନା କର । ଠି ଏଠାକ ଆସ । େତେବ ଆପଣମାେନ ଆେରାଗ ସାଧନ
େହଉଥିବା ବିଷୟକ େଦଖ , େଦଖ େଯ କ’ଣ ଘଟୁଅଛି।
166 ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଆସ , ଏଠାେର ଏକ—ଏକ ଦିତୀୟ ପଂ ି ଗଠନ କର ।
ମଁୁ େରାଗୀମାନ ନିମେ ାଥନା କରିବାକ, ଅ କିଛି ଣ ମଧ େର େସଠାେର ତଳକ
ଆସୁଅଛି। ମଁୁ େସହି ବିଶାସୀ ପାଳକମାନ ଚାେହଁ େଯଉଁମାେନକି ନିଜକ ବିଶାସୀ ଭାେବ
ପରିଚିତ କରାଇବାକ ଚାହଁା ି, େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କର ି, େଯ ଆପଣମାନ ର ଏଠାକ
ଆସିବା, ଆପଣମାେନ ଏକ ପବି , ନିମଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରଛ ି। ମେନରଖ , ଏଠାେର
େଦଖ େଯ ୀ ସୁସମାଚାରକ ତିନିଧି କରଥିବା, େକଉଁ ବିଷୟ ଏଠାେର ବାହାରି
ଆସୁଅଛି!
167 ଭାଇ େବୟା , ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି, ଆପଣ କି ା ଭାଇ
ପ ା । କଅଣ ଆପଣ େସହି ଦିତୀୟ ପଂ ି ଗଠନ କରିେବ କି ଯାହା ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ
କରିଥାଆ ି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁେବ, ଆପଣ ଏବଂ ଭାଇ ପ ା ।
168 ବିଶାସୀ ପାଳକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରିବାକ ଯାଉଛ ି! େତେବ େଦଖ ,
ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣାକ ନିଜ ବାକ ଦାରା, ନିଜ ବାକ ସହିତେର, ଆପଣାକ ଏେତ
ଅଧିକ ଭାବେର ଚି ିତ କରାଇପାର ି, ତାହାେହେଲ େକେତ ଜଣ ଏହା ଜାଣ ି େଯ
ବାଇବଲ, ଯୀଶୁ ଏହା କହିଛ ି, “ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର
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ଅନବ ୀ େହବ। ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତ ରଖିେବ, େତେବ
େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ”? ପାଳକବ , ଆପଣମାେନ ନିଜକ ବିଶାସୀ ଭାବେର
ପରିଚିତ କରାଇବାକ ଏଠାକ ଆସିଛ ି। କଅଣ ଆପଣ ଅଟ ି? ଆପଣମାେନ ବିଶାସୀ
ଅଟ ି (କଅଣ ଆପଣ ନହଁ ି କି?), ଆପଣ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ନ ଥାଆେ । େତେବ
ଯୀଶୁ କଅଣ କହିଥିେଲ? “ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଅନବ ୀ
େହବ।” ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତେର ଜେଣ ବିଶାସୀ ଅେଟ।

169 ମଁୁ ତଳକ ଆସୁଛି। ଏମାେନ ଆମର େଲାକମାେନ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆେମମାେନ ଏହି
େମଷପଲ ଉପେର େମଷପାଳକ ଅଟୁ। ମଁୁ ବ ମାନ ଆପଣମାନ ସହିତେର େମାର ଜାଲ
ବି ାର କରିବାକ ଆସୁଅଛି, ଆପଣମାନ ସହିତେର େମାର ହାତ ରଖିବାକ ଆସୁଅଛି।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହି େଲାକମାେନ ଆସ ି, ଯଦି ଆପଣମାନ ମନେର ଏପରି କିଛି
ଅ ଏକ ସେ ହଜନକ ବିଷୟ ରହିଥାଏ, େତେବ ତାହାକ ବ ମାନ ହିଁ ବାହାର କରି ଦିଅ ;
େଯପରିକି େଯେତେବେଳ ଏହି େଲାକମାେନ ଆସ ି, େସେତେବେଳ େସମାନ ମଧ ର

େତ କ ଆସିବା ଦାରା, ଏବଂ ଆେମମାେନ େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବା ଦାରା,
େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ। େତେବ କଅଣ ଆପଣମାେନ ସମେ , ନିଜର ସ ୂ ହଦୟ
ସହିତ ବିଶାସ କରିେବ କି?

170 େତେବ େକେତ ଜଣ ଏଠାେର ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଅନ ମାନ ପାଇଁ ାଥନା
କରିବାକ ଯାଉଛ ି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହି ପଂ ି େଦଇ ଗମନ କର ି, ନିଜର ହାତ
ଉଠା , “ମଁୁ ାଥନା କରଥିବି।”

171 ମେନରଖ , େହାଇପାେର େଯ ଆପଣ ର ପିତା, ଆପଣ ର ମାତା, ଆପଣ ର
ଝିଅ କି ା ପୁଅ, ଭଉଣୀ କି ା ଭାଇ େହାଇଥାଆ ି। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆପଣ ର ନେହଁ,
ଏହା ଅନ କାହାରିର ଅେଟ, ଯିଏକି ଏହି ପଂ ି େଦଇ ଆସିବାକ ଯାଉଛ ି। େତେବ କଅଣ
ହଏ ଯଦି ଏହା େସମାେନ େହାଇଥାଆ ି, ଏବଂ େସମାେନ କକଟ, କି ା େକୗଣସି ଘୃଣ
େରାଗେର ମରଥାଆ ି, କଅଣ ଆପଣ େସହି ପୁରଷମାେନ ଅତ ଧିକ ନି ାପର ହଅ
େବାଲି ଚାହିଁେବ ନାହିଁ କି? ନି ିତ ଭାବେର, ଆେମ ତାହା ଚାହିଁବ।

172 େତେବ, ମଁୁ ଭାବଛି, ଆପଣମାେନ କିପରି ଭାବେର କରିବାକ ଯାଉଛ ି…ବ ମାନ
ଏଠାେର ଏହି ଧାଡ଼ିେର ଥିବା, ଏହି ଗଳିପଥେର ଥିବା ଏମାେନ, ାଥନା କାଡ଼ ସହିତେର,
େସହି ପାଶେର ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ । ଡାହାଣ ବିଭାଗେର ଥିବା ସମେ , େସହି ପାଶେର
ଯାଇ ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ । ବ ମାନ, େସହି ପଥ, ବାମ ବିଭାଗ ଟିେକ ରହ ; ଆମର ସବ
ମାଗ ଅବେରାଧ େହାଇଯାଇଛି, ଆପଣ େଦଖ , ଏବଂ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି ନାହଁ େଯ
କିପରି, ଆେମମାେନ କ’ଣ କରଅଛ। ଠି ଅଛି, ଏହି ବିଭାଗେର ଥିବା ସମେ , ଏଠାେର
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ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ । ବ ମାନ, ଡାହାଣ-ହାତର ପାଶେର ଥିବା ସମେ , ଠି ଏହି ପଥ
େଦଇ ଆସ , କାରଣ ଆପଣମାେନ ତଳକ, ବଲିକରି ଆସିବାକ ଯାଉଛ ି।
173 ଏବଂ ଭାଇ େବାଡ , ଆପଣ କିପରି ଯାଉଛ ି, େସମାେନ କିପରି ବାହାରିବାକ
ଯାଉଛ ି? ଠି ପାଶ ଦାରର ବାହାରି ଯାଇ, ଚାରିପାଖ ବଲି ଆଉ ପୁଣିଥେର ଭବନେର

େବଶ କରିବାକ ଯାଉଛ ି।
174 ଏଣୁ, େଯେତେବେଳ ଏହି ପାଶକ ଡକାଯିବ, ଅ କିଛି ମିନି ମଧ େର, ଏବଂ
େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଯିେବ। ଆଉ ବ ମାନ ଆସ େଦଖିବା େଯ କଅଣ…ଠି ଅଛି,
ଏହି ବିଭାଗେର ଥିବା େସହି େଲାକମାେନ, ଏଠାେର ଏହି ପଟକ ବଲି ଯାଆ । ନିଜର

ାଥନା କାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ରଖିଥାଆ , ଏହି ପାଶକ ଆସି ଯାଆ । ଏବଂ ବାଲେକାନୀେର
ଥିବା ଆପଣମାେନ, ଠି ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି େସଠାେର େସହି ଧାଡ଼ିର େଶଷେର
େସମାନ ସହିତ େଯାଗ େହାଇଯାଆ । େତେବ ଏହି ବାମ-ହାତ ବିଭାଗେର ଥିବା େସହି
େଲାକମାେନ, ବାମ-ହାତ ପାଶକ ଚାଲି ଯାଆ । ଏବଂ ତାହାପେର, ଆପଣ େଦଖ ,
ଆପଣମାେନ ନିଜର ପଂ ି ଗଠନ କର ଓ େସହି ପଥର ପଛକ େଫରିଯାଆ ; ପଛକ
ବଲି ଯାଆ ,େସହି ଆଡ଼କ ବଲି ପଡ଼ । ବଝିେଲ? ଆଉ ଆପଣମାେନ ଠି େସହି ପଂ ିକ
ଅନସରଣ କରିେବ, େତେବ ଆମର ଆଉ ଆେଦୗ େକୗଣସି ମିଶା େଗାଳା େହବ ନାହିଁ।
175 ଏବଂ ତା’ପେର ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବାଲେକାନୀେର ଅଛ ି, ଆପଣମାେନ
ଠି ଗଳିପଥେର ନିଜର ାନଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଯିେବ, ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆସ ି
ଆପଣ ଠି େସଥିେର େଯାଗ େହାଇଯିେବ।
176 େତେବ, ବ ମାନ େକବଳ ପଛକ ଚାଲିବା ଆର କର , େତ କ ଜଣ, ଠି ପଛକ
ଚାଲ ଥାଆ େଯପଯ କି ଆପଣ ଏହି ପଂ ିକ ଏଠାେର ସା ାତ ନ କରି ନିଅ ି। ଠି
ଏପାଖର, ଏଠାେର ଉପରକ ବଲିକରି ଆସ , ଠି ଏପାଖର ଚାଲିକରି ବଲିବା ଆର
କର ଆଉ ଠି ଏଠାେରଏହି ପଂ ି ପାଖକ ଆସ ।
177 ଓଃ, େତେବ କଅଣ ଘଟିପାେର! କଅଣ େହାଇପାେର! ଏହା ତ ଏକ ଏପରି ସମୟ
େହବାକ ଯାଉଅଛି େଯଉଁଠାେରକି କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିବା ଉଚି । ଠି ଅଛି।
178 ବ ମାନ, ତାହା ଠି ଅେଟ, େସହି ପଥର ଠି ବଲିକରି େଫରିଯାଆ , ଏବଂ େସହି
ପଂ ିେର ମିଶି ଯାଆ , ଠି େସହିପରି ଭାବେର। ଏହି ଗଳିପଥର ଠି ଚାରିପାଖ େଦଇ
ଯାଆ । େତେବ ତାହାହିଁ ପଥ ଅେଟ।
179 ଆଉ ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଆପଣମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ସମେ ନିଜ ନିଜର
ପାଦ ଉପେର, ଆେମମାେନ ାଥନା ଅପଣ କରିବାକ ଯାଉଛ। ଆଉ ଏହି ମ ଳୀ େମା
ସହିତ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଛ ି, େଯ ଆପଣମାେନ ଭଲ େହବାକ ଯାଉଛ ି। ବ ମାନ
େକବଳ ବିଶାସ ରଖିଥାଆ । ଏବଂ କର ନାହିଁ…
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180 ଠି ବଲିକରି ଆସ , ଠି ପଛର େନଇ, ଠି ବଲିକରି ଆସ ଏବଂ ଏଠାେର ଏହି
ପଂ ି ସହିତ ପଛେର େଯାଗ ଦିଅ । ଠି ବଲିକରି ଆସ , େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପଂ ି ତିଆରି
କର । ଠି େସହି ପଥର ବଲିକରି ଆସ , ଏବଂ େଗାଟିଏ ପଂ ି ତିଆରି କର । ତାହାହିଁ
ଏହା ଅେଟ।

181 ସମେ ାଥନାେର ରହ । ବ ମାନ କତେର ବିଶାସେର ରହିଥା’ । େତେବ
ଭୀଡ଼କ ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ମେନରଖ , ଆେମମାେନ—ଆେମମାେନ ଯୀଶୁ

ୀ ର ଉପ ିତି ଦାରା ଆବ ଅଟୁ, ଏବଂ ତାହା ବାକ େର ବିଶାସ କରିବା ଦାରା,
ଆମମାନ ମଧ େର ଯାହା େସ କରିଛ ି ତାହାକ ସ ାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଉପେର
ନିଭର କର ି।

182 ତାହା ଉ ମ ଅେଟ। େତେବ ତାହା ଠି ଉ ମ ହିଁ େହବ। ମଁୁ ଭାେବ େସହି ଧାଡ଼ିଟି ବଡ଼
ଆ ଯ ଜନକ ଭାେବ ୁତ େହଉଅଛି।

183 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସମେ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ
ଭବନେର ଥିବା, େତ କ ବ ି, ନିଜର ମ କ ନତ କର ।

184 ଭ ଯୀଶୁ, ଏହା ଶୀ ଘଟିବାକ ଅଛି। େସହି ନି ିକ ଠି ବ ମାନ ହିଁ େନବାକ
ଅଛି। କଅଣ ଆେମମାେନ ବିଶାସ କରିବା େଯ ତେମ ଏଠାେର ଅଛ? କଅଣ ଆେମମାେନ
ତମକ େ ମ କର? ଭ, କଅଣ ଆେମମାେନ ଯାହା ମାଗିବାକ ଯାଉଛ, େସଥିପାଇଁ
ଆମର ଯେଥ ବିଶାସ ଅଛି କି? ଏହି େଲାକମାେନ ଧାଡ଼ିେର ଛିଡ଼ା େହବା ଦାରା
ନିଜକ ଚି ିତ କରାଉ ଅଛ ି। େହ ଭ, ଏହା େଯପରି ବଥା ନ େହଉ। େହ ଭ, ଏହା
େସପରି େହଉ, େଯ େସମାେନ େଯେବ ଏହା େଦଇ ଗମନ କର ି, େତ େକ େସହିପରି
ଭାବେର ଗମନ କରିେବ େଯପରିକି େସମାେନ ୀ ତେଳ େଦଇ ଗମନ କରିଥିେଲ,
କାରଣ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଆଉ ଆେମମାେନ ାଥନା କର
େଯ େସମାେନ େସମାନ ର ସୁ ତା ହଣ କରିେବ। ମଁୁ ନି ିତ ଅେଟ େଯ ଆଗାମୀ
ସ ାହମାନ େର ଏବଂ ଆସିବାକ ଥିବା ସ ାହମାନ େର ସୁ ା, ଏହି େଲାକମାେନ
େସମାନ ର ପାଳକମାନ ନିକଟକ ଯିେବ, େସହି ମହିଳାମାେନ େଯଉଁମାନ ରକି

ୀ ସମସ ା ଥିଲା, େପଟ ଜନିତ ସମସ ା ଥିଲା, ପୁରଷମାେନ େଯଉଁମାନ ରକି ପୁରଃ
ିର ସମସ ା ଥିଲା, ସମ କାରର ସମସ ାମାନ ଥିଲା, ଭଲ େହାଇଯିେବ, ଓ କହିେବ,

“ଆପଣ ଜାଣ ି, େସହି ବିଷୟଟି େମାେତ ଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା,” କାରଣ େସମାେନ ତମର
ଉପ ିତିେର ଅଛ ି। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ତାହା େଦଇ ଆସ ଏବଂ—ଏବଂ
ଏହାକ ଟାଣି ନିଅ ଯାହା ପାଇଁ ତେମ ମୃତ ବରଣ କରିଅଛ। େସମାେନ ଅ ହାମ ବଂଶ
ଅଟ ି, ଏବଂ ତେମ େସମାନ ପାଇଁ ଜୟ କରିଅଛ। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଆସ ଓ
ତାହା ହଣ କର ଯାହା ତେମ େସମାନ େଦଇଅଛ।
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185 ଆଉ, ଶୟତାନ, ତ ଏହି ସ ାହେର ଏେତ ଉେନାଚିତ େହାଇଅଛ, ଏପରିକି ସୁ ା ତ
ଜାଣୁ େଯ ତ ଏକ ପରାଜିତ ାଣୀ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ୀ କାଲବରୀଠାେର େତାେତ ପରା
କରିଥିେଲ। ଆମର ଧାମିକତା ନିମେ , େସ ତତୀୟ ଦିନେର ଉ  ଥିତ େହେଲ, ଏବଂ େସ
ବ ମାନ ଆମମାନ ମଧ େର ଛିଡ଼ା ଅଟ ି। ଆଉ ଆମର ବିଶାସ ତାହା ଆଡ଼କ ଚାେହଁ,
ଏବଂ େତା ଠାର କି ା ତ କରିଥିବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟଠାର ଦରକ ଚାେହଁ। ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର, ଏହି େଲାକମାନ ଛାଡ଼ି େଦ।
186 [େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ]…?…ଆେମ ଠି ତାହାହିଁ କରିଅଛ େଯପରିକି ଗୁର
ଆମମାନ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତ ଜଣ
େଯଉଁମାେନକି େସହି ପଂ ି େଦଇ ଗେଲ, ଏହା ବିଶାସ କେଲ େଯ ଆପଣ ଭଲ େହବାକ
ଯାଉଛ ି, ନିଜର ହାତ ଉଠା । ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ େମା ନିଜକ ମିଶାଉଅଛି।
187 ଆେମମାେନ ଯାହା େସଠାେର କରଥିଲ, ଅବେଶଷେର, େସଠାେର େସବକମାନ ର
ଏକ ସମୂହ ଭାବେର; େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଅସୁ ଥିେଲ, ମଁୁ ତାହା ଜାଣିଥିଲି, ମା
େସମାେନ େସମାନ ର ମ ଳୀକ ଭିତରକ ଆଣିବା ପାଇଁ େସମାନ ର ଉଦ ମ କରିବା
େହତ େଚ ା କରଥିେଲ, େସମାେନ ଭିତରକ ଆସ କିଅବା ନ ଆସ । ତାହା େହଉଛି

କତ େମଷପାଳକମାନ। ଆଉ ପବି ଆ ା େମାେତ କହିେଲ, “େସମାନ ପର ର
ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବାକ ବାଧ କର।” ଆେମମାେନ ଆମର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଜାଲଗୁଡ଼ିକ
ଏକାଠି, ଏବଂ ଆମର ାଥନାଗୁଡ଼ିକ, ଏକ ବା ିଲ।
188 ଯୀଶୁ, େସମାନ ମଧ , ସୁ କର । ଏବଂ େସମାନ ଭ ବାକ େର ଶ ିଯୁ ,
ଶ ିଶାଳୀ େମଷପାଳକମାନ କର ।
189 େମାର ଭାଇମାେନ, ଏହା େହଉ େଯ ପରେମଶର, େସ ଆପଣମାନ ଆପଣ ର
ହଦୟର ସମ ଇ ା ଦାନ କର । ଏହା େହଉ େଯ ଆପଣ ତାହା ସମ ଦିନ େସବା
କର , ଏବଂ ଏହି ଉ ମ େଲାକମାନ ର ସମୂହକ େସବା କରିବା ନିମେ , ଆପଣ
ଜୀବନଗୁଡ଼ିକେର ପରେମଶର ଶ ି ରଖିଥା’ । େହବାକ ଦିଅ େଯ ଯୀଶୁ ୀ , ଯିଏକି
ଆମ ସହିତେର ରହି ଆସିଛ ି ଏବଂ ସବଦା ଆପଣ ସହିତେର ରହିଥାଆ ି, ଏହା େହଉ
େଯ େସ ନିଜକ ଆପଣ ଠାେର ଆହରି ଅଧିକ ଭାେବ ତି ିତ କର େଯତିକି େସ
ଆଗର େକେବ କରିଥିେଲ।
190 ଆପଣ େଲାକମାେନ, ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ େଯଉଁମାେନକି ଅପ
ଅଟ ି, ଆପଣ ହଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ େକୗଣସି ପାଥକ େଦଖି ନ ପାର ି, ଆପଣ େକୗଣସି
ପାଥକ େଦଖି ନ ପାର ି। େଦଖ େଯ ଅ ହାମ କଅଣ କରିଥିେଲ। ଏଥିେର େକୗଣସି
ଫରକ ପେଡ଼ ନାହିଁ େସ ଯାହାକିଛି େହଉ; ଏହା ତ ତାହା ନେହଁ ଯାହାକି ଆପଣ େଦଖୁଅଛ ି।
ଆପଣ ନିଜର ଲ ଣଗୁଡ଼ିକ େଦଖ ି ନାହିଁ। ତାହାକ େଦଖ ଯାହା େସ କହିଛ ି। ଯଦି
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ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ତଥାପି ଯ ଣା ଅନଭବ କରଛି,” ଏହାର ତାହା ସହିତ େକୗଣସି ସ
ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ତାହା କରିଛ ି ଯାହା ପରେମଶର କରିବା ପାଇଁ କହିେଲ। େଦଖ , ତାହା
ଆେଡ଼ ଅନା ନାହିଁ। େସ ଯାହା କହିଛ ି ତାହା ଆେଡ଼ େଦଖ । ପରେମଶର କହିଛ ି ଏହା
େସହିପରି ଅେଟ! ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର। କଅଣ ଆପଣ କର ି ନାହିଁ କି? େମାର ସ ୂ
ହଦୟ ସହିତ, ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର।
191 ଭ ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର େଯପଯ କି ମଁୁ ଆପଣମାନ
ଆଉ ଥେର ପୁନବାର େଦେଖ ନାହିଁ। େମାର ାଥନା ଆପଣମାନ ପାଇଁ ଅେଟ; ରାତି
ଅତ ଧିକ ଅ କାର େହବ ନାହିଁ, ବଷା ଅଧିକ କଠିନ େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣମାନ ପାଇଁ

ାଥନା କରଥିବି। ଆପଣମାେନ େମା ପାଇଁ ାଥନା କରିେବ। େଯପଯ କି ଆେମମାେନ
ପୁନବାର ସା ାତ ନ େହଉ, ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର । ବ ମାନ
ପାଳକ କରଥିବା ଭାଇ, େଦଖ । 
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