
ପବି ଆ ାକଅଣ
ପାଇଁଦିଆଯାଇଥିଲା?

 ଆପଣ େଦଖ , ଭାଇ େନୱିଲ ହାତ ରଖିବା ଉପେର ବିଶାସ କର ି।

ମଁୁ େଦଖୁଛି େଯ େମାେତ େକେତାଟି ଶ ମିଳିଛି। େତେବ, ମଁୁ ଏଗୁଡିକ ଆସ ାକାଲି
ରାତିେର େନବି, କାରଣ ଆଜି ରାତି ଆପଣମାନ ପାଇଁ େସଗୁଡିକ େଦଖିବା େହତ େମା
ପାଖେର ସମୟ ନାହିଁ, େବାଧହଏ ଗତ ରାତିର ବା ା ଉପେର ଅେଟ। େତେବ, ଯଦି କାହାରି
ପାଖେର େକୗଣସି ବି ବା ା ଉପେର ଏକ ଶ ଅଛି, ତାହାେହେଲ େସଗୁଡିକ େକବଳ
େଗାଟିଏ ରାତି ରଖି ଦିଅ , ଏବଂ ମଁୁ ପରବ ୀ ରାତିେର େସଗୁଡ଼ିକ େନଇ ପାରିବି।
2 େତେବ, ଆସ ାକାଲି ରାତି, ଯଦି ସ ବ ହଏ, ମଁୁ େକେତକ େସବକମାନ ,
େଖାଜିବାକ, ବା ପାଇବାକ ଚାେହଁ; ଯଦି ନେହଁ, େକେତକ ଉ ମ, ଦଢ଼ ପୁରଷ କି ା ୀେଲାକ
ଯାହା ଆେମ ଆବଶ କ ସମୟେର ଆହାନ କରିପାରିବା, େଯ େସହି ଘଟଣା େବେଳ…

ଆସ ାକାଲି ରାତି, ଆେମ ବା ା ପେର, ହାତ ରଖିବାକ, ଏବଂ, ପବି ଆ ା ପାଇବାକ
ଆର କରିବା। ଏବଂ ତାହାପେର, େସଠାେର ଏକ…ଯଦି ଆପଣ ଇ ା କର ି େତେବ
ସମ ଛଟି ଦିନେର, ଆପଣ ପାଖେର ଠି ଏଠାେର ରହିବାର େସୗଭାଗ ଅଛି, ଯଦି
ତାହା ମରିବା େହତ ଏେତ ବିଳ ଲାେଗ। ଆଉ ତାହାପେର—ତାହାପେର, ଯଦି ନେହଁ,
ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରକ ଯିବାକ ଇ ା କର ି, କାହିଁକି, ଆେମ ଖୁସି େହବ, ଯଦି ଆପଣ
ଏପରି ଏକ ାନେର ପହ ିେବ େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ…େକଉଁଠାକ ଯିେବ େକବଳ ଜାଣି
ନାହଁା ି…

ଆେମ େକେତକ େସବକମାନ ପାଇବାକ ଚାହଁୁ, େସମାନ ର େଯାଗାେଯାଗ
ମା ପାଇବାକ ଚାହଁୁ, ଯଦି େସମାେନ ଆଗ କ ଅଟ ି; େସମାନ ର େଯାଗାେଯାଗ
ମା , େସମାେନ େକଉଁଠାେର ରହ ି, େଯଉଁଠାେରକି ଆେମ େସମାନ ତର

େଯାଗାେଯାଗ କରି ପାରିବା; ଏବଂ ଜଣକାକ େଗାଟିଏ ଘେର, ଅନ ଜଣକାକ ଅନ େଗାଟିଏ
ଘେର, ଆଉ େଗାଟିଏକ ଅନ ଠାେର ରଖିପାରିବା, େଯପରିକି େସମାେନ ଆପଣ ନିେ ଶ
େଦଇପାରିେବ, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ଏହି ମହାନ ଆଶୀବାଦକ ପାଇବାକ ଯାଉଛ ି ଯାହା
ବିଷୟେର ଆେମମାେନ କହଅଛ, ପବି ଆ ା େସହି ବା ି ବିଷୟେର।
3 ଗତ ରାତିେର ଆେମ କଥା େହାଇଥିଲ, “ଏହା କଅଣ ଥିଲା।” ପବି ଆ ା କଅଣ
ଥିେଲ? ଏବଂ ଆେମ ପାଇଲ େଯ ଏହା ତାହା ସବକିଛି ଥିଲା, ଯାହା ପରେମଶର ଆମକ

ତି ା କରିଥିେଲ। ଉ-ହଁୁ। ଏଥିେର ଆେମ ଠି ତାହା ପାଇଲ ଯାହା ପରେମଶର ମ ଳୀ



2 କଥିତ ବାକ

ଆବଶ କ କରିଥାଏ। ଆେମମାେନ ଏହାକ ଏକ ମୁ ା, ଏକ ସାହାଯ କାରୀ, େସହି ବି ାମ,
ଏବଂ େସହି ଆନ , ଓ େସହି ଶା ି, ଆଉ େସହି ପୁନର  ଥାନ େବାଲି ପାଇଲ। ଏବଂ ତାହା
ସବକିଛି ଯାହା ପରେମଶର ଆପଣା ମ ଳୀକ ତି ା କରିଥିେଲ, ତାହା େସହି ପବି ଆ ା
ମଧ େର ରହିଥାଏ।
4 ଏବଂ ବ ମାନ, ଆଜି ରାତି, ଆେମ େସହି ବିଷୟ ଉପେର ଚାର କରିବାକ, କି ା
ଆେଲାଚନା କରିବାକ, ଶି ା େଦବାକ ଚାହଁୁଅଛ…େମା ପାଖେର ଏଠାେର ାୟଃ ତିନି
କି ା ଚାରିଟି ଫ ମୂଳପାଠ, କି ା ଶା ାଂଶର, ଏହା ଉପେର ଅଛି, େଯଉଁଥିେରକି…
ଗତକାଲି ରାତି ମଁୁ େମାର ୁେଡ  ସ କନକଡା  ସକ ଏଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅବ ାେର
ଛାଡ଼ି େଦଇଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ତାହା େନଇ ନ ଥିଲି। ଏବଂ େମାେତ ଆଜି ଶା ସହିତ
େକବଳ ଯଥାସ ବ ସେବା ମ ଭାବେର ଅଧ ୟନ କରିବାକ ପଡିଥିଲା। ବ ମାନ,
ଏବଂ ଆସ ାକାଲି…ଆଜି ରାତି ଆେମ ଶି ା େଦଉଅଛ: ପରେମଶର ପବି ଆ ା
ପଠାଇବା ପଛେର କଅଣ ଉେ ଶ ଥିଲା? ଏହା କଅଣ ପାଇଁ ଅେଟ? ଯଦି ଏହା େସତିକି
ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ, େତେବ ପରେମଶର ଏହାକ କାହିଁକି ପଠାଇେଲ?
5 ତାହାପେର, ଆସ ାକାଲି ରାତି ଆେମ ଆେଲାଚନା କରିବାକ ଚାହଁୁ: କଅଣ ଏହା
ଆପଣ ପାଇଁ ଅେଟ? ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକ କିପରି ପାଆ ି? ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ଏହାକ ପାଇଯାଆ ି ଆପଣ ତାହା କିପରି ଜାଣିେବ?

ଏବଂ ତାହାପେର, ଆେମ ଶା ସହିତ, ତାହା େଦଇ ଯିବା ପେର, ସମ ବିଷୟ ପାଇଁ
ଶା ବ ବହାର କରି, ଏହାକ ଶା ଦାରା ବ ାଖ ା କରିବା, ତାହାପେର େଯଉଁମାେନ
ପବି ଆ ା ଅେନଷଣ କରଛ ି େସମାେନ ଆଗକ ଆସିେବ। ଆଉ ତାହାପେର ମଁୁ ଆଶା
କେର େଯ େସହି ଉ ୀପନାଟି ଆର ହଏ, େସହି ଦିନଠାର ଆର େହାଇ, େତେବ
ପବି ଆ ା ସହିତ ଆଗକ ବଢିବା।
6 େତେବ, ଆସ ାକାଲି ରାତି େହାଇଥିବା େହତ େବାଧହଏ ଅେନକ େଲାକ ଗୀଜାଘେର
ଥିବା େକାଠରୀମାନ େର ଅ କିଛି ସମୟ ରହିପାରିେବ, ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ ଯଦି ଆେମ
ଅଧିକର ଅଧିକ େସବକମାନ ଏବଂ େସହି େଲାକମାନ ପାଇପାରିବା େଯଉଁମାେନକି
ପବି ଆ ା ହଣ କରିବା େହତ େଲାକମାନ ଆେଗଇ େନବାେର ଅଭି , େଯ
େସମାନ ଉ ାହିତ କରାଯାଏ, େଯ େସମାେନ ଜେଣ—ଜେଣ ମହିଳା ଏବଂ ତା ସାମୀ
ସହିତ ଘରକ ଯାଆ , କି ା—କି ା ଏପରି କାହା ସହିତ ଯାଆ ଯିଏକି ପବି ଆ ା
ଅେନଷଣ କରଛ ି, ଯିଏକି େସହି ବିଷୟେର େଯ କଅଣ କରାଯିବାକ ଅଛି ଭଲ ଭାବେର
ନିେ ଶିତ ଅଟ ି।

ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ନିଜର େଫା ନ ର କି ା ଠିକଣା, ଆଜି ରାତିେର କି ା
ଆସ ାକାଲି ରାତିେର ପାଳକ େଦଇେଦେବ। ତାହାକ େକବଳ ଭାଇ େନୱିଲକ େଦଇ
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ଦିଅ , େତେବ ତାହା ଆମକ ଏକ ସଭାେର ଏକାଠି େହବାର ବ ିତ କରିବ। େକବଳ
ନିଜର େଫା ନ ର େଦଇ ଦିଅ େଯଉଁଠାେର ଆେମ ଆପଣ େଯାଗାେଯାଗ କରି
ପାରିବା। ଏବଂ ତାହାପେର କହ , “ମଁୁ ଉପଲ ରହିବି, ଏବଂ ଯଦି ଆେମ…ଆପଣ
େମାେତ ଏକ ଘେର ରଖିବାକ ଚାହଁୁଛ ି।” ଯଦି ଏହା ଜେଣ—ଜେଣ ମହିଳା ଏକାକୀ ଅଟ ି,
େତେବ ଆେମ ଏହି ମହିଳା ନିକଟକ, େଦଖ , ଜେଣ ମହିଳା ପଠାଇ ପାରିବା। ଏବଂ
ତାହାପେର, ଯଦି ଏହା ଏକ ଘେର ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ତା ପ ୀ
ଅଛ ି, କାହିଁକି, ଆେମ ଜେଣ େସବକ ପଠାଇ ପାରିବା।

ଏବଂ ଆେମ ଆପଣ ଠାର ସହ-େଯାଗ ପାଇବା େହତ ଆନ ିତ େହବ, କାରଣ ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ଆପଣ, େତ କ ଜଣ ଏହି, ଏହି ଅତ ଜରରୀ ବିଷୟେର, ଆ ହୀ ଅଟ ି।
ଏବଂ ମେନରଖ , “ଯିଏ ଜେଣ ାଣକ ନିଜ ଭଲର ର ା କେର, େସ ଅେନକ ପାପକ
ଆ ାଦନ କରିଅଛି।” ବଝିେଲ? ଏବଂ ୀ କନ ା ଧିତ ଏବଂ ତଷିତ େହଉଅଛି। େସ
ପରେମଶର ସ ାନମାନ ଜନ େଦବା ପାଇଁ, ଯ ଣା େଭାଗୁଅଛି।

7 ଏବଂ ବ ମାନ, ଆଜି ରାତି, ଆେମ ଶା ପାଠ କରିବା ପୂବର, ଆସ ଅ ଣ ାଥନା
ପାଇଁ ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିବା। ଏବଂ ଆେମମାେନ ଠି ାଥନା କରିବା ପୂବର, ଆପଣ
ନିଜର ମ କ ନତ କରିଥିବାେବେଳ, କଅଣ ଆପଣ ର ଏକ ଅନେରାଧ ଅଛି କି? େକବଳ
ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ କହ , “େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ଭ ି ସହକାେର େମାର ହାତକ ଉଠାଏ।
େମାର ଆବଶ କତା ଅଛି। େହ ଭ, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ େମାେତ ସାହାଯ କର।”
ପରେମଶର ଆପଣ େତ କ ଆଶୀବାଦ କର । େସ ଆପଣ ର ହାତକ େଦଖ ି।
ସଗଦତମାେନ େସମାନ ର ଅନେରାଧଗୁଡିକ ଟିପି େନଇଛ ି।

8 ଏବଂ, ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମ ବ ମାନ ାଥନାେର, ପୁନବାର ଆପଣ
ନିକଟକ ଆସୁଅଛ। ଯାହାକି, ନିଃସେ ହତଃ ଏହି େଛାଟ ାନେର, ଆଜି ରାତି
ପରେମଶର ସ ାନମାନ ମଧ େର ାଥନା େହାଇସାରିଛି, ପୁଣି େଯ ଗୀତମାନ ଗାନ
କରାଯାଇସାରିଛି, ଏବଂ ଆେମମାେନ ପରେମଶର ଶଂସାେର ଅତ ଲାସ ଆନ େର
ହଦୟଗୁଡିକ ଉ ୀତ କରିଅଛ।

9 ଦାଉଦ କହିଥିେଲ େଯ େସ ସାଧୁମାନ ମ ଳୀକ ଆସିେବ ଏବଂ ତା ର
ଅନେରାଧଗୁଡିକ ଜଣାଇେବ। ଏବଂ ଆଜି ରାତି, ଅେନକ ହାତଗୁଡିକ ରହିଅଛି। େବାଧହଏ,
ସ ବତଃ, ମଁୁ କହିବି, ଆଜି ରାତି ଏହି ଭବନେର ବସିଥିବା େଲାକମାନ ମଧ ର ଅଶି

ତିଶତ ନିଜର ହାତଗୁଡିକ ଅନେରାଧ ପାଇଁ ଉଠାଇଛ ି। ତାହା ଏହା ଦଶାଏ େଯ, ଭ,
ଆେମ ତମ ବିନା ଯାଇପାରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଦିନକ ଦିନ, ଆମଠାେର ତମକ ରଖିବାକ ଅଛି।
ତେମ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଆନ , ଆମର ସା , ଆମର ଚିର ାୟୀ ଶ ି, ଆମର
ବାସ ାନ, ଆମର କଟିବ ନ, ଶ ୁଠାର ର ା ନିମେ ଆମର ଢାଲ ଅଟ।
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ଏବଂ ଆେମ ତମ ବିନା ଜୀବନର ଏହି ଯୁ କ ଲଢି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା
ଆମ ପାଇଁ ସଂପୂ ଅସ ବ େହବ, ଏବଂ ଆମକ ତମ ଉପେର ସ ୂ ନିଭର ରହିବାକ
ଅଛି। କାରଣ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଆେମ ଏକ ଅ କାର ଏବଂ ନିରାଶାଜନକ େଦଶ େଦଇ
ଗମନ କରଅଛ। େତ କ ପାଶେର ଶ ୁ ଆମକ, ଫା ଓ ଜାଲ ପକାଇ େଘରିଅଛି। ଆମର
ପଥଗୁଡିକ, େହ ଭ, ଆମକ ଅ ବ କରିବା ପାଇଁ ଶ ୁର ଫା େର ପରିପୂ ଅେଟ।

10 ଏବଂ ଆେମ, ମଧ , ଜାଣୁ, େଯ ମାଗର େଶଷେର ଆମ ପାଖେର ଗମନ କରିବା ପାଇଁ
ମୃତ ନାମେର େସହି ଲ ା, ଛାୟାପ ଉପତ କା ରହିଛି। େହ ଭ, େସେତେବେଳ କିଏ
ଆମର ହାତ ଧରିବ? ଭ, ଆେମ ବ ମାନ ତମକ ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁ। ଆେମ ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁ
େଯ ତେମ ଆମର ହାତ ଧରିଛ, ଏବଂ ଆେମ ତମର ହାତ ଧରିଛ, େଯ ଆମ ପାଖେର େସହି
ଲ ରବିଶି ଆଶାସନା ରହିପାେର େଯ େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମ ଜୀବନର େସହି େଶଷ
ମହାନ ମୁହ କ ଆସୁ, େଯ ମୃତ ନାମକ େସହି ଦାରେର େବଶ କର, େସେତେବେଳ
ଆେମ ପୁରାତନ ସାଧୁ ସହିତ ଏହା କହିପାର, “ମଁୁ ତାହା ତା ର ପୁନର  ଥାନର
ଶ ିେର ଜାେଣ, ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େଯେତେବେଳ େସ ଡାକିେବ, ମଁୁ ମୃତମାନ ମଧ ର
ବାହାରି ଆସିବି।”

11 େତେବ, େହ ପିତା ପରେମଶର, ଆେମ ାଥନା କରିବ େଯ ତେମ ଆମର
ଅନେରାଧଗୁଡିକ ଓ ଆମର ସମାେବଶକ ଆଶୀବାଦ କରିବ। ତମର ଶ ଗୁଡିକ ଆଶୀବାଦ
କର। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ଏପରି କିଛି କେହ ଯାହାକି ତମର ବାକ କି ା ତମର ଇ ା ବିର େର
ଅେଟ, ତମ ପାଖେର ଏେବ ସୁ ା ପାଟିକ ବ କରିବାର େସହି ଶ ି ଅଛି, େଯପରିକି ତେମ
ସିଂହମାନ ଗୁ ାେର କରିଥିଲ େଯେତେବେଳ ଦାନିେୟଲ ଉପ ିତ ଥିେଲ। ଏବଂ ଆେମ

ାଥନା କରଛ, େହ ଭ, େଯ ତେମ ଆଜି ରାତି କାନ ଓ ହଦୟଗୁଡିକ େଖାଲିେଦବ, ଆଉ
େସମାନ ଠାେର ଧା ଓ ତଷା ସୃ ି କରିବ। େସମାେନ ଏେତ ଅଧିକ ତଷା ହଅ େଯ
େସମାେନ େସହି ସାହାଯ କାରୀ ନ ଆସିବା ପଯ େଶାଇପାର ନାହିଁ କି ା ବି ାମ
କରିପାର ନାହିଁ।

12 ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ଆେମ ତାହା ର ଆଗମନର ଛାୟାେର, େଶଷ ଦିନମାନ େର
ବାସ କରଅଛ। ଏବଂ ଭ, ଏହି ବା ାଗୁଡିକ େସଥି ତି ହିଁ ନିେ ଶିତ ଅେଟ। ଏହା
େଲାକମାନ ପାଇଁ ଧ ାନ େଦବା େହତ, ସତକତା ଅବଲ ନ କରିବା େହତ ଅେଟ। ଏବଂ
ଏହା େହଉ େଯ, ଆଜି ରାତି, ଠି ବ ମାନ ହିଁ, ଆେମ େକବଳ ଉପର ଆବରଣକ ହଟାଇ
େଦଇ, ଏହାକ େବ ର ପାଶେର ରଖିେଦଉ, ଓ କହ, “ ଭ ପରେମଶର, ମଁୁ ତମ ତି ଏକ
ଭ ାରଗୃହ ଅେଟ। ତମର ଆ ା େମା େଦଇ ଗତି କର। ତମ ଇ ା ଅନସାେର େମାେତ ଗଢ଼
ଏବଂ େମାେତ ତିଆରି କର। ମଁୁ େମାର ହଦୟ, େମାର ଶ ି, େମାର ସମ କିଛିକ, ତମରି
ଉେ ଶ ପାଇଁ ସମପଣ କରିବି।”
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13 େହ ଭ, ଆମ କଥା ଶୁଣ। ଏହି ବଷା ରାତିେର, ଆେମ ଏଠାେର େଦଖାଇ େହବା ପାଇଁ
ଏକ େହାଇନାହଁୁ। ଆମ ପାଖେର ଅନ େକୗଣସି ାନକ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ େବାଲି ଏଠାକ
ଆସି ନାହଁୁ। ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଆମ ହଦୟେର ଏକ ମହା , ପବି , ଧାମିକ ଉେ ଶ
ପାଇଁ ଅଛ, ଯାହାକି, ତମର ନିକଟବ ୀ େହବ, ଏହା ଜାଣି େଯ ତେମ ତି ା କରିଅଛ େଯ
ଯଦି ଆେମ ତମର ନିକଟବ ୀ ଆସିବ, ତେମ ଆମର ନିକଟବ ୀ େହବ। ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ
ହିଁ ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ। ଯିଏ ଧିତ େହାଇ ଆେସ େସ ଧିତ େହାଇ େଫରିଯିବ
ନାହିଁ। “େଯଉଁମାେନ ଧାମିକତା ପାଇଁ ଧିତ ଓ ତଷିତ ଅଟ ି, େସମାେନ ଧନ ,” ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “କାରଣ େସମାେନ ପରିତ କରାଯିେବ।” ଏବଂ ଯଦି ଆେମମାେନ ରଟି ମାଗିବା,
ଆେମ ପଥର ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମର େସହି ଆଶାସନା ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆେମମାେନ
ମାଛ ମାଗିବା, ଆେମ ସପ ପାଇବା ନାହିଁ। ମା , ପରେମଶର ଆମର ପିତା ଆମକ ସଗର
ମା ା, ତାହା ର ବାକ ଏବଂ ତାହା ର ଆ ାେର ପରିେପାଷିତ କରିେବ ଯାହାକି ତାହା
ବିଷୟେର ଅଭିେଲଖ ରେଖ। ଭ, ଆମର ାଥନାଗୁଡିକର, ଓ ଆମର ଅନେରାଧଗୁଡିକର
ଉ ର ଦିଅ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ତମ ଉପେର ଆହରି ଅେପ ା କରଅଛ। ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ଆେମ ାଥନା କରଅଛ। ଆେମ ।

14 େତେବ, ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏହି ଶା ଗୁଡ଼ିକ େଲଖୁଛ ି, ଯଦି ଆପଣମାେନ
େମା ସହିତ ପୁନବାର ସାଧୁ େଯାହନ, ତାର 14ଶ ପବକ ଆସିେବ। ଆେମ ସାଧୁ େଯାହନର
14ଶ ପବେର ଆର କରିବାକ ଚାହଁୁଛ। େତେବ ଆସ ାୟଃ 14ଶ ପଦ, ସାଧୁ େଯାହନ
14:14 େର ଆର କରିବା, ଏବଂ ଏହି ଶା ର ଏକ ଅଂଶ େକବଳ ପାଠ କରିବା। େତେବ,
ଏଥିେର ଆପଣ ଅେନକ ସ ପାଇେବ ଯାହା ବିଷୟେରକି ମଁୁ ଆଜି ରାତି କହିବାକ ଚାେହଁ।

15 ଏବଂ ମେନରଖ , ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାନ ରକି ଲାଲ-ଅ ର ଲିଖିତ
ବାଇବଲମାନ ଅଛି, ଏହା ଲାଲ ର େର ଅଛି, ଏହା େହଉଛି ତାହା। ଏହା େସହି ଶ ଗୁଡିକ
ଅେଟ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ନିେଜ କହିଥିେଲ, େତଣୁ ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର ଆଶ େହାଇପାରିବା
େଯ ଏହା ଠି େସହିପରି େହବ େଯପରିକି େସ ଏହାକ କହିଛ ି। “ସଗ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ
ପାଇବ, କି ତାହା ର ବାକ କଦାପି ବିଫଳ େହବ ନାହିଁ।”

ବ ମାନ ଆେମ 14ଶ ପବର 14ଶ ପଦର ପାଠ କରିବା।

ଯଦି ତେ ମାେନ େମା ନାମେର େକୗଣସି ବିଷୟ େମାେତ ମାଗିବ, ମଁୁ ତାହା
କରିବି।

କି ଏକ ଆଶୀଷିତ ତି ା!

ଯଦି ତେ ମାେନ େମାେତ େ ମ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର ଆ ାସବ
ପାଳନ କରିବ।
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ଆଉ ମଁୁ ପିତା ଅନେରାଧ କରିବି, ପୁଣି ତ ମାନ ସା େର ଚିରକାଳ
ରହିବା ନିମେ , େସ ତ ମାନ ଆଉ ଜେଣ ସାହାଯ କାରୀ ି;

ଅଥାତ େସହି ସତ ମୟ ଆ ା େଦେବ; ଜଗତ ତାହା ହଣ କରିପାେର
ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହା େଦେଖ ନାହିଁ,…

େତେବ, ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏକ ୀ ବାଇବ  ର ପାଠ କରିେବ, ଏହାକ
ଏଠାେର େଦଖିେବ, ନେହଁ…େଦଖିବାର ଅଥ “ବଝିବା।” “କାରଣ ଜଗତ ତାହା ବେଝ
ନାହିଁ।” ତାହା ଏେତ ଅଧିକ ସତ ଅେଟ। େମାେତ ତାହା ବ ମାନ ପୁଣିଥେର ପଢ଼ିବାକ
ଦିଅ ।

ଅଥାତ େସହି ସତ ମୟ ଆ ା େଦେବ; ଯାହାକ େସହି…ସତ ; ଜଗତ
ତାହା ହଣ କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହା େଦେଖ ନାହିଁ, କି ା
ଜାେଣ ନାହିଁ: ତେ ମାେନ ତାହା ଜାଣ; (କିଏ? େସହି ସାହାଯ କାରୀ ି।)
କାରଣ େସ ତ ମାନ ସା େର ବ ମାନ ଥାଆ ି (ବ ମାନ କାଳ),…େସ
ତ ମାନ ସା େର ଥାଆ ି, ପୁଣି ତ ମାନ ଅ େର ରହିେବ।

ଏହା କଅଣ ଅେଟ? େସହି ସମାନ ସାହାଯ କାରୀ।

ମଁୁ ତ ମାନ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହିଁ: ମଁୁ…

େକହି ବି ଜାଣ ି େଯ “ମଁୁ” ଏକ ବ ିଗତ ସବନାମ ଅେଟ।

…ମଁୁ ତ ମାନ ନିକଟକ ଆସୁଅଛି।

ଅ ମା ସମୟ ରହିଲା, ଜଗତ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ; ମା
ତେ ମାେନ େଦଖିବ…ମା ତେ ମାେନ େମାେତ େଦଖିବ, କାରଣ ମଁୁ ଜୀବିତ,
ଆଉ ତେ ମାେନ ମଧ ଜୀବିତ ରହିବ।

ମଁୁ େଯ େମାହର ପିତା ଠାେର ଅଛି, ପୁଣି ତେ ମାେନ େଯ େମା ଠାେର ଓ ମଁୁ
ତ ମାନ ଠାେର ଅଛି, ଏହା େସଦିନ ତେ ମାେନ ଜାଣିବ।

ତାହାହିଁ େମାର ଚି ାଧାରାର େକ େହବାକ ଯାଉଅଛି, ମା ଆେମ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଠ
କରିବାକ ଯାଉଛ। େତେବ େମାେତ ବ ମାନ ତାହା, ପୁନବାର ପାଠ କରିବାକ ଦିଅ ।

େସଦିନ (େସହି ମହାନ ଦିନ, େସହି ବିଚାର ଦିନ), ମଁୁ େଯ େମାହର
ପିତା ଠାେର ଅଛି, ପୁଣି ତେ ମାେନ େଯ େମା ଠାେର ଓ ମଁୁ ତ ମାନ ଠାେର
ଅଛି, ଏହା େସଦିନ ତେ ମାେନ ଜାଣିବ।

େଯ େମାହର ଆ ାସବ ହଣ କରି, ପାଳନ କେର, େସହି ତ େମାେତ େ ମ
କେର: ଆଉ େଯ େମାେତ େ ମ କେର, େମାହର ପିତା ତାହାକ େ ମ କରିେବ,
ପୁଣି ମଁୁ ତାହାକ େ ମ କରିବି ଓ ତାହା ନିକଟେର ଆପଣାକ କାଶ କରିବି।
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ଯିହଦା ତାହା କହିେଲ, ଇ ାରିେୟାତୀୟ ନେହଁ, େହ ଭ, କଅଣ େହଲା
େଯ ଆପଣ ଜଗତ ନିକଟେର ଆପଣାକ କାଶ ନ କରି ଆ ମାନ ନିକଟେର

କାଶ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି?

ତାହା େହଉଛି, େକା  େମା  , େସହି “ବିଶ ମ।” ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର େସଠାେର
ସୀମା ର ପାଠ ଅଛି, ଆପଣ ଲ କରିେବ। େମା ଥିେର ଏକ ଇଂରାଜୀର “ଜି”
େଲଖାେହାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ଏଠାେର କେହ, “େକା  େମା  , କି ା ବିଶ-ବ ବ ା।” ତାହା
େହଉଛି ମ ଳୀମାନ, ଏବଂ ଭତି ସବ, େଦଖ ।

…କଅଣ େହଲା େଯ ଆପଣ େସମାନ ନିକଟେର ଆପଣାକ କାଶ ନ
କର,ି ଆ ମାନ ନିକଟେର କାଶ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି ? ଆପଣ ଏହା
କିପରି କରିପାରିେବ?

ଯୀଶୁ ତା ଉ ର େଦେଲ, ଯଦି େକହି େମାେତ େ ମ କେର, ତାହେହେଲ
େସ େମାହର ବାକ ପାଳନ କରିବ: (ଆେମନ) ପୁଣି େମାହର ପିତା ତାହାକ
େ ମ କରିେବ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ନିକଟକ ଆସି, ତାହା ସହିତ ବାସ
କରିବା।

େଯ େମାେତ େ ମ କେର ନାହିଁ େସ େମାହର ବାକ ପାଳନ କେର ନାହିଁ:…

ମ ଳୀର କଥାଗୁଡିକ ପାଳନ କରିପାେର; ମା ତାହା ର ବାକ ପାଳନ କରିବା,
ଆପଣ େଦଖ ।

…ଆଉ େଯଉଁ ବାକ ତେ ମାେନ ଶୁଣୁଅଛ ତାହା େମାହର ନେହଁ, ମା
େମାହର େ ରଣକ ା ପିତା ର।

ମଁୁ ତ ମାନ ସା େର ଥାଉ ଥାଉ, ତ ମାନ ଏହିସବ କଥା କହିଲି।

କି େସହି ସାହାଯ କାରୀ, ଅଥାତ େଯଉଁ ପବି ଆ ା , ପିତା େମା ନାମେର
େ ରଣ କରିେବ, େସ ତ ମାନ ସମ ବିଷୟ ଶି ା େଦେବ, ଆଉ ମଁୁ
ତ ମାନ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି, େସହିସବ (ଅଥାତ, ତାହା ର ଶ ଗୁଡିକ)
ତ ମାନ ରଣ କରାଇେବ।

ତାହାେହେଲ ପରେମଶର େତେବ ପବି ଆ ା େକଉଁ ଉେ ଶ େର ପଠାଇଥିେଲ?
େସ ତାହା ର ବାକ େର ଆଶୀବାଦ େଯାଗ କର ।
16 ଯୀଶୁ କହିେଲ, େଯ, “ମଁୁ େଯ େମାହର ପିତା ଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମା ଠାେର ଅଛ ି,
ଏହା େସଦିନ ତେ ମାେନ ଜାଣିବ; ପୁଣି ତେମ…ମଁୁ ତ ମାନ ଠାେର ଅଛି, ଓ ତେ ମାେନ
େମା ଠାେର ଅଛ।” େତେବ, ଯଦି ଆେମ ଏହା କହିବାକ ଯାଉଅଛ…
17 ବ ମାନ, ମେନରଖ , ଏହା େଟ  େର ରହିବାକ ଯାଉଛି।



8 କଥିତ ବାକ

ଲଇସୱିେଲର, ଜେଣ ୀ ିଆନ ବ ବସାୟୀ, େମାେତ କିଛି ସମୟ ପୂବର ଡାକିଥିେଲ।
ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଏହା ଏକ ଲ ାଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ, ବିଲି, େଯ ଏହି ବା ାଗୁଡିକ,
େଯପରିକି ଆପଣ ଗତ ରାତିେର କହଥିେଲ, ଏଠାେର ଚାଳିଶ ହଜାର ପଯ ପହ ନାହିଁ
ବରଂ ତାହା ବଦେଳ ଆପଣ ର େଛାଟ ଆରାଧନାଳୟେର ଶେହ ପଚାଶ, କି ା ଦଇ ଶହ,
ତିନି ଶହ େଲାକ ନିକଟକ ପହ ଅଛି।”

18 ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, ଏେବଠାର େନଇ ଛଅ ମାସ ମଧ େର, ଯଦି ଯୀଶୁ ର ବିଳ
ଥାଏ, େତେବ ସମ ବିଶ ଏହା ଶୁଣିବ।” ବଝିେଲ?

େସହି େଟ  ଗୁଡିକ ସମ ବିଶକ ଯାଏ, େଦଖ , ସବଆଡକ ଯାଏ। ଆଉ, େତଣୁକରି,
ଆେମ ବ ମାନ ଏଠାେର ତାହା ଶି ା େଦଉଅଛ ଯାହାକ ଆେମ ସତ େବାଲି ବିଶାସ କର,
ଏବଂ ଯାହାକ ଆେମ ପାଇଅଛ େଯ ପରେମଶର ଏହାକ ଆମମାନ ଠାେର ସତ େବାଲି
ଦଢିକତ କରିଛ ି।

19 େତେବ, େସହି ଉେ ଶ , ପବି ଆ ା ପଠାଇବାେର ପରେମଶର ର ଉେ ଶ
କଅଣ ଥିଲା—କଅଣ ଥିଲା? େତେବ, ମଁୁ ତାହାକ ଚି ଟ କରିବି, େଯାହନ 14, 14ତମ
ପଦର ଆର କରି, ଏକ ଆଧାର ନିମେ , ପବ ମଧ େଦଇ ପାଠ କରିବା। ପରେମଶର
ଉେ ଶ , ପବି ଆ ା ପଠାଇବାେର, ଆେମ ଏଠାେର ପାଉ, େଗାଟିଏ ଉେ ଶ ଥିଲା, େଯ
ପରେମଶର ନିେଜ ତାହା ର ମ ଳୀେର ରହିପାର ି ଓ ମ ଳୀ ମାଧ ମେର ତାହା ର
େଯାଜନାଗୁଡିକ ଜାରି ରଖିପାର ି।

େଯ, ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଥିେଲ, ୀ ମାଧ ମେର ତାହା ର
େଯାଜନାଗୁଡିକ ଜାରି ରଖିଥିେଲ; ୀ ଠାର, ମ ଳୀ ମଧ କ, ତାହା ର କାଯ କ
ମ ଳୀ ମାଧ ମେର ଜାରି ରଖିପାର ି।

20 େତେବ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ। ଗତ ରାତି, ଆେମ ଜାଣିଲ, େଯ
ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି।

େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ପିତା, ପରେମଶର ବିଷୟେର ଭାବ, େଯପରିକି
ଯୀଶୁ ଏଠାେର, ତାହା ପିତା ବିଷୟେର କହିଥିେଲ; ପରେମଶର, ପୁ , ଯୀଶୁ ଭାବେର;
ପରେମଶର, େସହି ପବି ଆ ା, େଯପରିକି ଆେମ ଆଜି ଏହାକ କହିଥାଉ, େତେବ,
ତାହାର ଅଥ ଏହା ନେହଁ େଯ େସଠାେର ତିେନାଟି ବ ିବିେଶଷ, ଭି ପରେମଶରମାନ
ଅଛ ି। ଏହାର ଅଥ େହଉଛି େସଠାେର ଜେଣ ମା ପରେମଶର ତିେନାଟି କାଯ ାଳୟେର
ଅଛ ି।

ଆେମ ଏହାକ ଏହିପରି କହିପାରିବା। ଯାହାକିଛି ପରେମଶର ଥିେଲ, େସ
ୀ ଠାେର ଢାଳିେଦେଲ, କାରଣ େସ ନିଜକ ଖାଲି କେଲ ଏବଂ ତାହାକ ୀ ଠାେର
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ଢାଳିେଦେଲ। “ଏବଂ ୀ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ପରେମଶର ର ପରିପୂ ତା ଥିେଲ।”
ଯାହାସବ ଯିେହାବା ଥିେଲ, େସ ୀ ଠାେର ଢାଳିେଦେଲ।

ଯାହାସବ ୀ ଥିେଲ, େସ ମ ଳୀେର ଢାଳିେଦେଲ; େଗାଟିଏ ବ ିବିେଶଷେର
ନେହଁ, ବରଂ ସମ ଶରୀରେର ଢାଳିେଦେଲ। େସଠାେର, େଯଉଁଠାେର ଆେମ ଏକତାେର
ଏକ ଆସିଥାଉ, ଆମର ଶ ି ରହିଥାଏ। ଯାହାକିଛି ପରେମଶର ଥିେଲ, ତାହା

ୀ ଠାେର ଥିେଲ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ୀ ଥିେଲ, ତାହା ଆପଣ ଠାେର ଅଛି।

“କାରଣ ପରେମଶର େଦହବ େହେଲ, ଓ ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ।”
ଥମ ତୀମଥି 3:16: ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଲଖୁଛ ି, “ପରେମଶରପରାୟଣତାର

ନିଗୂଢତ େଯ ମହ , ଏହା ସମେ ସୀକାର କର ି: କାରଣ େସ େଦହବ େହାଇ
କାଶିତ େହେଲ, ଏବଂ ଆେମ ତାହା ହ େର ଧରିଲ। ପରେମଶର, ଯିେହାବା, େଦହବ

େହେଲ, ଓ ପୃଥିବୀେର ଗମନାଗମନ କେଲ, ଏବଂ ଆେମମାେନ ତାହା ନିଜ ଚ େର
େଦଖିଅଛ।”
21 ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯାହନ 14 ର, େସହି ସମାନ ପବେର, ଫିଲି କହିଥିେଲ, “ ଭ,
ଆମକ ପିତା ଦଶନ କରା , ଓ ତାହା ଆମକ ସ କରିବ।”
22 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଫିଲି , ମଁୁ ତମ ସହିତ ଏେତ ଦିନ ରହିଆସିଛି, ଏବଂ ତେମ େମାେତ
ଜାଣିଲ ନାହଁ? େଯେତେବେଳ ତେମ େମାେତ େଦଖିଛ, ତେମ ପିତା େଦଖିଅଛ। ଏବଂ
ତେମ େମାେତ କାହିଁକି କହଅଛ, ‘ଆମକ ପିତା ଦଶନ କରା ’?” ପରେମଶର େଦହବ
େହାଇଥିେଲ।
23 େତେବ ତାହା ଏଠାେର ଅେଟ। ଆେମ କହଛ େଯ ପିତା ଆପଣ ଉପେର ପରେମଶର
ଅଛ ି। ଆେମ ଆଦମ ଠାର ରହି ଆସିଛ। ପିତା, ପରେମଶର, େମାଶା ଓ ଇ ାଏଲ
ସ ାନଗଣ ଉପେର, ଏକ ଅ ି େର ରହିଥିେଲ। ତାହାପେର, ପରେମଶର ଆମ
ସହିତେର, ୀ ଠାେର ଥିେଲ; ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିଥିେଲ, ଆମ ସହିତ
କଥାବା ା କରିଥିେଲ, ଆମ ସହିତ େଭାଜନ କରିଥିେଲ, ଆମ ସହିତ ଶୟନ କରିଥିେଲ।
ପରେମଶର ଆମ ଉପେର; ପରେମଶର ଆମ ସହିତେର; ଏବଂ ବ ମାନ ପରେମଶର
ଆମ ଭିତେର। ଯାହାକିଛି ପରେମଶର ଥିେଲ, ୀ ଭିତରକ ଆସିଥିେଲ; ଯାହାକିଛି

ୀ ଥିେଲ, ମ ଳୀକ ଆସିଥିେଲ।

ତାହା କଅଣ ଅେଟ? ପରେମଶର ଆପଣ ଭିତେର କାଯ କରଛ ି। ଜଗତର
େଯେକୗଣସି ାନେର େସ ଆପଣ ଡାକିବାକ ଚାହଁା ି, ଆପଣ ଠି େସହିଠାେର ହିଁ,
ତାହା ର ସ ଇ ାକ ସଫଳ କରିବା ନିମେ ଆପଣ ଭିତେର କାଯ କାରୀ କରଥାଆ ି।
େସଥିପାଇଁ ଆେମ ପରେମଶର କିପରି ଧନ ବାଦ େଦବା ଉଚି ! ପରେମଶର,
ପବି ଆ ା , ତାହା ର ମ ଳୀେର ପରେମଶର ର ନିବାସ କରିବା ଦାରା େତ କ
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ଯୁଗେର ଗତି କରି, ତାହା ର ଈଶରୀୟ ଇ ାକ, କାଯ କାରୀ କରିବା ଉେ ଶ େର
ପଠାଯାଇଅଛି।

24 େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଆପଣ ପରିହାସ କର ି, େସମାେନ ଆପଣ
ପରିହାସ କର ି ନାହିଁ, େସମାେନ ଆପଣ ର େ ରଣକ ା ପରିହାସ କର ି। େତଣୁ
ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତେମମାେନ ଧନ େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ େମା ନାମ ନିମେ ,
ମିଥ ାେର, ତମ ବିର େର ସବ କାରର ମ କଥା କହିେବ। ତେମମାେନ ଧନ ।” ଏବଂ,
ପୁନବାର, “େଯଉଁମାେନ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଧାମିକତାେର ବାସ କର ି େସମାେନ ତାଡ଼ନା
ସହ କରିେବ।”

କାରଣ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ୀ ଠାେର ନିଜକ ପରିଚିତ କରାଇେଲ,
େସମାେନ ତାହା ଘୃଣା କେଲ। କିଏ ତାହା ସବଠ ଅଧିକ, ଘୃଣା କଲା? ମ ଳୀ।
ମ ଳୀ ତାହା ସବଠ ଅଧିକ, ଘୃଣା କରିଥିଲା। େସମାେନ ତାହା େସହି—େସହି
ମଦ ପ ଅେପ ା ଅଧିକ ଘୃଣା କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଅନ ସମ ଅେପ ା ତାହା
ସବଠ ଅଧିକ ଘୃଣା କରିଥିେଲ। ଏହା ତ ମ ଳୀ ହିଁ ତାହା ଘୃଣା କରିଥିେଲ। େତଣୁକରି,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େକା  େମା  କ େଦଖ ି, “େସହି ବିଶ ମକ, ଜଗତ ତାହା ଜାଣି
ନ ଥିଲା,” ଅଥ, “େସହି ମ ଳୀ,” ତଥା-କଥିତ, “ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲା। େସ ତାହା ର
ନିଜ େଲାକମାନ ପାଖକ ଆସିେଲ, ଏବଂ ତାହା ର ନିଜ େଲାକମାେନ ତାହା ହଣ
କେଲ ନାହିଁ।”

“କି େଯେତଜଣ ତାହା ହଣ କେଲ, େସ େସମାନ ପରେମଶର ପୁ େହବାର
ଶ ି ଦାନ କେଲ, େଯଉଁମାେନକି ତାହା ର ନାମେର ବିଶାସ କରିଥିେଲ।” ଓଃ, ଆେମ
ତାହା କିପରି େ ମ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଉପାସନା କରିବା ଉଚି ! ପରେମଶର
ଉେ ଶ , ସହଭାଗୀ େହବାକ ଇ ା!

25 େଯପରିକି, ଆେମ େସହି ମୂଳପାଠ ଛାଡିବା ପୂବର, ଆସ ଏହାକ ବ ବହାର କରିବା;
ରତ ସମୟେର, ମୁ ିର ନିୟମେର, େଯେତେବେଳ ନୟମୀ େଦଶ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ,
ପରୀ ା େହତର, କଠିନ ସମୟ େହତର। େସ େମାୟାବୀୟ େଦଶକ ଚାଲିଗେଲ, ଯାହାକି
େକବଳ ଈଷଦ , ନାମମା ୀ ିଆନମାେନ ଥିେଲ। କାରଣ, େମାୟାବୀୟମାେନ
େଲାଟ ଝିଅର ଉ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ତଥା-କଥିତ ବିଶାସୀମାେନ ଥିେଲ, ଓ
ମି ିତ ଥିେଲ। ଆଉ ତାହାପେର ତା ସାମୀ ମରିଗେଲ, ଏବଂ ତା ର ଦଇ ପୁଅ ମରିଗେଲ।
ଏବଂ ଘରକ େଫରିବା ରା ାେର, ନୟମୀ…ରତ ଓ ନୟମୀ, ତା ର ଘରକ େଫରିବା
ବାଟେର, ତା ର…ତା ର ଜେଣ େବାହ, ଅପା, େସ କହିଲା େଯ େସ ନିଜର େଦଶକ, ନିଜର
େଦବତାମାନ ପାଖକ, ଏବଂ ନିଜର ମ ଳୀ, ଓ ନିଜର େଲାକମାନ ପାଖକ େଫରିଯିବ।
ଏବଂ ନୟମୀ ରତ ମଧ େଚ ା କରିଥିେଲ େଯ େସ େଫରିଯାଉ, କି େସ କହିଲା, “ତମର
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େଲାକମାେନ େମାର େଲାକ। ତମର ପରେମଶର େମାର ପରେମଶର। େଯଉଁଠାେର ତେମ
ମରିବ, ମଁୁ େସହିଠାେର ମରିବି। େଯଉଁଠାେର ତେମ କବର ପାଇବ, େସହିଠାେର ମଁୁ କବର
ପାଇବି। ଏବଂ ମଁୁ ପଛକ େଫରିବି ନାହିଁ।”

26 ତାହା େସେତେବେଳ େହାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ଏକ ଦଶନ ପାଇଥା ି।
ତା େଲାକମାେନ କଅଣ କହିେଲ େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, “ତେମ େସଠାକ ଏକ
ପବି -ପାଖ କି ା େସହିପରି କିଛି େଗାଟାଏ େହବାକ ଯାଉଛ।” ତାହା ରତ େକୗଣସି
ଫର ପକାଇଲା ନାହିଁ। ପରେମଶର ର ଏକ ଉେ ଶ ପୂରଣ େହବାକ ଥିଲା।

27 ଏବଂ େଯତିକି ନି ିତ ଭାେବ ଆପଣମାେନ ଆଜି ରାତିେର ପବି ଆ ା ପାଇଁ ଧିତ
ଅଟ ି, ଏହା ଆପଣ ଭିତେର ଏପରି କିଛି ଅେଟ, ଯାହାକି ଆପଣ ଟାଣି େନଉଛି,
େଯ ଆପଣ ଜୀବନେର ପରେମଶର ଏକ ଉେ ଶ ପୂରଣ େହବା ଆବଶ କ ଅେଟ,
େଯପରିକି ତାହା ରତ ସହିତେର ଥିଲା।

28 କାହାଣୀଟି ବହତ ସୁ ର! ମଁୁ ଏହାକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ , ଛାଡିପାେର ନାହିଁ। ଆପଣ
ମୁ ିର ନିୟମ ଜାଣିଛ ି, େଯ େଯେତେବେଳ େବାୟାଜ…ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ରତ କିପରି
େ ତେର ଶସ ସାଉଁଟୁ ଥିେଲ ଏବଂ େବାୟାଜ ଦ ିେର ଅନ ହ ପାଇଥିେଲ। ଏବଂ ଏହା
ପୂେବକି େସ ରତ ବିବାହ କରେ , ତା ନୟମୀ ହରାଇଥିବା ସମ କିଛି ବିଷୟକ ମୁ
କରିବାକ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁ ିର ନିୟମେର, ନୟମୀ ପତିତ ସ ିକ େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ମୁ
କରିପାରିଥାେ , ଜେଣ ନିକଟ ସ କୀୟ; ଏହା ପୂେବକି େସ ମୁ କରେ ତା ନିକଟ
ସ କୀୟ େହବାକ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ତା ର ନିକଟତମ ସ କୀୟ ଥିେଲ। ଏବଂ ତା
ଫାଟକ ବାହାେର, ଏକ ସାବଜନୀନ ସେ ତ କରିବାକ ପଡିଥିଲା, କି ା ଏକ ସବସାଧାରଣ
ସୀକାେରା ି େଯ େସ ନୟମୀ ହରାଇଥିବା ସମ ବିଶଜୟକ ମୁ କରିଛ ି। ଏବଂ େବାୟାଜ

ାଚୀନମାନ ଆଗେର ନିଜର ପାଦକା େଫାଫାଡି ତାହା କରିଥିେଲ, ଏବଂ କହିଥିେଲ, “ଯଦି
ଏଠାେର ଏପରି େକହି ଅଛ ି ଯାହା ପାଖେର ଏପରି କିଛି ସ ି ଅଛି ଯାହାକି ନୟମୀର
ଅେଟ, େତେବ ଆଜିର ଦିନେର ମଁୁ ତାହା ମୁ କରିଅଛି।”

29 ଏବଂ େସହିଭଳି ଭାବେର ତ ପରେମଶର କରିଥିେଲ, ତାହା ର ନିଜର ନିୟମକ
ଅନସରଣ କରିଥିେଲ। ପରେମଶର ଅନସରଣ କରିପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନସରଣ
କରିବାକ େଗାଟିଏ ନିୟମ େଦେବ ଏବଂ େସ ଅନ କିଛି ଅନସରଣ କରିେବ। େସ ତାହା ର
ନିଜର ନିୟମକ ଅନସରଣ କର ି। ତାହାପେର, ପରେମଶର, ହଜିଯାଇଥିବା ମ ଳୀ,
ହଜିଯାଇଥିବା ଜଗତ, ହଜିଯାଇଥିବା ସୃ ିକ ମୁ କରିବା ପାଇଁ; ପରେମଶର, ଯିଏକି
ଆ ାେର ଅସୀମ, ହଜିଯାଇଥିବା ମାନବ ଜାତିକ ମୁ କରିବା ପାଇଁ, ପରେମଶର ନିେଜ
ନିକଟ ସ କୀୟ, ଜେଣ ମଣିଷ, ଏକ ପୁ େହାଇଗେଲ ଯାହା େସ ମରିୟମ ଗଭେର
ସୃ ି କରିଥିେଲ। ଏବଂ ତାହାପେର ଯିରଶାଲମର ଫାଟକ ବାହାେର, େସ ଏକ ସେ ତ, ବା
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ଏକ ସା େଦେଲ; େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ େର ଉପରକ ଉଠାଯାଇ, ମୃତ ବରଣ
କେଲ, ଏବଂ ସବକିଛିକ ମୁ କେଲ। ଏବଂ ର ପାତିତ କରିବାେର, େସ ଏକ ମ ଳୀକ
ପବି ୀକତ କେଲ େଯପରିକି େସ ନିେଜ େସଥିେର ବାସ କରିପାର ି, ଏବଂ ସହଭାଗିତା
କରିପାର ି ଓ କଥାବା ା କରିପାର ି, ଏଦନ ବଗିଚାର ହରାଇଥିବା େସହି ସହଭାଗିତାର

ାନକ େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର ତିଦିନ ସ ାେର, ଗୀଜା ସମୟକ ଓ ାଉଥିେଲ।

କଅଣ ଆପଣମେନ ଧ ାନ େଦେଲ? ପରେମଶର ଦିନର ସ ା ସମୟେର, ସୂଯ ା
େବେଳ ଓ ାଇ ଆସୁଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ରାତି ପାହିବା ଆର ହଏ ତାହା ବିଷୟେର
କିଛି େଗାଟାଏ ଥାଏ, େଲାକମାେନ ମ ଳୀ ଏବଂ ପରେମଶର ବିଷୟେର ଚି ା କରିଥା ି;

ୀ ିଆନମାେନ। ଆପଣ ସୂଯ କ ଅ େହଉଥିବାର େଦଖ ି, ଆପଣ ଅନଭବ କର ି େଯ
ଆପଣ ର ସୂଯ ଅ େହଉଅଛି।
30 ଏବଂ ସ ାର ଶୀତେର େସ ଓ ାଇ ଆସି େସମାନ ସହିତ କେଥାପକଥନ
କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସଠାେର େସ େସହି ସହଭାଗିତାକ ହରାଇଥିେଲ, କାରଣ ପାପ ତାହା
ତାହା କରିବାକ େଦଇ ନ ଥିଲା।

ଆଉ ତାହାପେର େସ ମନଷ େହାଇ ଆମ ମଧ େର ବାସ କେଲ, େଯପରିକି େସ
ପୁନବାର ମନଷ ନିକଟକ େଫରି ଆସିପାର ି, ଓ ମନଷ େର ରହିପାର ି, ଏବଂ ଜେଣ
ମନଷ କ ପୁନବାର ତାହା ସହିତେର ଏକ ସ କର ିତିକ ପୁନଃ ାପିତ କରିପାର ି, ଓ
ତା ତା ର ପରେମଶର-ଦ ଅଧିକାର େଫରାଇ େଦଇପାର ି। ତାହାହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି
େସ କରିଥିେଲ।
31 ତାହାହିଁ େହଉଛି ପବି ଆ ା ର ଉେ ଶ । ଏହା ପୁଣିଥେର, େସହି ପିତା ଅଟ ି, ପିତା
ପରେମଶର ତାହା ର ମୁ ିର େଯାଜନାକ ସ ାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଠାେର ବାସ
କରଥାଇ, ନିଜର େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକ କାଯ କାରୀ କରଥା ି; ଆପଣ େଦଇ କାମ କରଥା ି,
ଆପଣ ତା ର ସହ ଜେଣ ସହ-କମୀ କରଥା ି; ଆପଣ ଏକ ାନ େଦଉଥା ି,
ଆପଣ ର ପତିତ, ହଜିଯାଇଥିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନିମେ ଏକ ଅଂଶ େଦଉଥା ି;
ଆପଣ ନିଜର ଆ ା ଏବଂ େ ମ ଦାନ କର ି, େଯ ହଜିଯାଇଥିବା େଲାକ ଯାଇଁ
େଖାଜି ଆଣିେବ, େଯପରିକି େସ ଏଦନ ବଗିଚାେର କରିଥିେଲ। “ଆଦମ, ଆଦମ, ତେମ
େକଉଁଠାେର?” ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଜେଣ ପୁରଷ କି ା ଜେଣ ୀ ତି
କରିଥା ି। େଯେତେବେଳ ଏହା େସମାନ ହଦୟେର ଆଘାତ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜର
ବାସ ାନ କରିଥାଏ, େସେତେବେଳ େସଠାେର ହଜିଯାଇଥିବା ାଣଗୁଡିକ ନିମେ ଏକ
ତଷା ଓ ଏକ ଧା ରହିଥାଏ।

ଆଜିର ସଭାଗୁଡ଼ିକ ସହିତେର ତାହା ହିଁ ତ ମାମଲା ଅେଟ। ଏଥିେର େସତିକି ଯେଥ
ଆ ା- ଶ ନାହିଁ, େଯ ହଜିଯାଉଥିବା ଏବଂ ମୃତ ବରଣ କରଥିବା ାଣଗୁଡିକ ପଛେର
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େଖାଜିବାକ ଯାଉ। ତାହା ତ ଏକ ାଣ-ଜିତିବା କାଯ ମ ପରିବେ , ଅଧିକ ଏକ ନାମ,
କି ା ଏକ ମ ଳୀ, କି ା ଏକ ଭବନ, କି ା ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା କରିବା ଅେଟ। େକେତ
ଦଃଖଦ! ଆେମ ଏହା ଉପେର ଅଧିକ ରହିପାରିବା।

ପରେମଶର ଆପଣାକ ୀ ଠାେର ଢାଳି େଦଇଥିେଲ। ସଠି ।
32 ୀ ଆପଣାକ ମ ଳୀ ମଧ େର ଢାଳି େଦଇଥିେଲ। େତଣୁକରି, ବ ମାନ େଦଖ ,
“େସହି ଦିନ ତେମ ଜାଣିବ େଯ ମଁୁ ପିତା ଠାେର ଅଛି, ଏବଂ ତେମ େମା ଠାେର ଅଛ, ଏବଂ ମଁୁ
ତମଠାେର ଅଛି। େସହି ଦିନ ତେମ ତାହା ଜାଣିବ।” କାରଣ, ଏହା େହଉଛି, ସମ ବିଷୟଟି
େହଲା େଯ ମୁ ିର ଏକ େଯାଜନା ତଳକ ଆସିଲା, େଯ ପରେମଶର ବାସ କରିବାକ, ନିଜର
େଲାକମାନ ସହିତେର ରହିବାକ, ଓ କେଥାପକଥନ କରିବାକ େଫରି ଆସୁଛ ି, େଯପରିକି
େସ ଆର େର କରିଥିେଲ।

େତେବ, ତାହାପେର, େଯେତ ଶୀ େସ ନିଜର ମ ଳୀକ କଥା କହିବା ଅବ ାକ ଆଣି
ପକା ି, ନିଜର ମ ଳୀକ ଏପରି ଏକ ାନକ ପହ ାଇ ଦିଅ ି େଯଉଁଠାେରକି ତାହା େଦଇ
େସ ନିଜକ ବାହିତ କରିପାର ି, ଏବଂ େ ମ କରିପାର ି, ଓ ବ ାଇ ପାର ି, ଏବଂ
ସହଭାଗୀତା କରିପାର ି, େତେବ ଯାଇ େସଠାେର ଏକ ଏଦନ ଆସିବ। େସ ତାହା ର
ମ ଳୀକ େସହି ାନକ େଫରାଇ େନେବ େଯଉଁଠାେର ଏହା—ଏହା ତାହା ଛାଡି
େଦଇଥିଲା, ପୁନବାର ଏକ ଏଦନ ମଧ କ େଫରାଇ େନେବ, େସହି ାନକ େଯଉଁଠାେରକି
ତାହା ପତିତ େହାଇଥିଲା। ଏହା, ବ ମାନ…େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ଏହା
ତାହାର ଥମ ଆର , କି ା ପତନ େହାଇଥିଲା। େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାକକି,
ମୁ ିର େତ କ ପରି ାର ଫଳକ ସହିତ ଏହାକ ଠି େଫରାଇ ନିଆଯିବ, ପୁନବାର
େସମାନ ଠି େସହି ାନ ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣିବ।
33 ମ ଳୀ କିଛି ସମୟ େହଲା ଜଗତେର ରହି ଆସିଛି। ଏବଂ ମ ଳୀ, କତେର, ସଂ ାର
କାଳ ପେର, ପ ର ଶହ ବଷର ଅ କାର ଯୁଗ ପେର…େ ରିତମାନ ସମୂହ ପେର ଲଥ
ହିଁ ଥମ ସଂ ାରକ ଆସିଥିେଲ। ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଲଥ ବାହାରି ଆସିେଲ,
ପରେମଶର ଆ ାର ଟିକିଏ ଅଂଶକ େନେଲ ଏବଂ ଧାମିକ ଗଣିତ େହବାେର, ଏହାକ ମ ଳୀ
ଉପେର ଢାଳି େଦେଲ। ଏବଂ ତାହାପେର େୱସଲି ସମୟେର, େସ ନିଜର ଆଉ ଟିକିଏ
ଅଂଶକ, ପବି ୀକରଣ େହବାେର ଢାଳି େଦେଲ। ଏବଂ ଯୁଗ େଯପରି ବଢି ଚାଲିଛି, େଶଷ
ସମୟ ଆଡକ, ପରେମଶର ତାହା ର ମ ଳୀକ ପୂରଣ କରଅଛ ି। େକବଳ ଚାରିଆେଡ
ଅନା ଓ େଦଖ େଯ ତାହା ସତ , କି ନେହଁ।
34 ଲଥରା ଯୁଗକ େଦଖ , ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ଇତିହାସ ପାଠ କରିଛ ି,
େସମାନ ର ଉ ୀପନାକ େଦଖ ଏବଂ େଦଖ େଯ େସମାେନ କଅଣ କରିଥିେଲ।
େଦଖ େଯ େୱସଲିୟ ଉ ୀପନା େକେତ ଅଧିକ ବଡ ଥିଲା, େସମାନ ର ପାଖେର
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େକେତ ଅଧିକ ଶ ି ଥିଲା, ମା ସଂଖ ାଲଘୁମାନ ମଧ େର। େପ ିକ ଦିନଗୁଡିକେର
େଦଖ , େସେତେବେଳ େସମାନ ପାଖେର କି ଏକ ଉ ୀପନା ଥିଲା, କି ଏକ ମହାନ,

ଶ ଲହର ଥିଲା।

35 ଅବଶ , କ ାେଥାଲି ଖବରକାଗଜ, ଆୱର ସେ ଭିଜିଟର, ଏହା ସୀକାେରା ି ଦିଏ
େଯ େପ ିକ ା  ମାେନ େଗାଟିଏ ବଷେର ପ ର ଲ ପରିବ ନ ଉ କରିଥିେଲ,
ଅବଶି ସମ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମିଶାଇେଲ ମଧ ପଛେର ପକାଇ େଦଇଥିେଲ।
କ ାେଥାଲି ଦାବି କେଲ, େଯ େସମାେନ େକବଳ ଦଶ ଲ , ପରିବ ନ କରିଥିେଲ।
େସମାନ ର ନିଜର ସେ ଭିଜିଟର, େସହି ସେ ଭିଜିଟର ନାମକ ଖବରକାଗଜେର,
ବିବ ି େଦେଲ େଯ େପ ିକ ାଲମାେନ େସମାନ ପଛେର ପକାଇ େଦଇଛନଟି।

ଏବଂ, ମେନରଖ , େପ ିକ ା ପରିବ ନଗୁଡ଼ିକ ପବି -ଆ ା-ପରିପୂ
ରପା ର ଅେଟ। ସଂଖ ାଲଘୁେର, ଆର କରିବାେର, େସଠାେର େସହି ବାର ାେର
ପାଶେର, ଏକ—ଏକ ପୁରଣା ଗିଟାର ବାଦ ସହ। ଏବଂ ଏପରିକି ମହିଳାମାେନ ଏକ େଯାଡି

କି ସୁ ା ପି ିବାର ସାହସ କରିପାର ନ ଥିେଲ। େରଲେୱ ାକେର ପଡ଼ି ରହଥିେଲ, ଏବଂ
ଶସ ଉଠାଉଥିେଲ ଓ ଏହାକ ଗୁ କରଥିେଲ, ଆଉ ନିଜର ପିଲାମାନ ପାଇଁ ରଟି ତିଆରି
କରଥିେଲ। ମା ଏହା େକଉଁ ଅବ ାକ ଆସିଅଛି? ଆଜି ଜଗତେର ରହିଥିବା ସବଠାର
ଶ ିଶାଳୀ-ମ ଳୀ, ଜଗତର ଦ ିେର ନେହଁ, ମା ପରେମଶର ଦ ିେର, େଯେହତ
େସ ଏହାକ ତାହା ଦାରା ମାଣ କର ି ଯାହା େସ େସମାନ ପାଇଁ କରଅଛ ି। େସ ନିଜକ
େସମାନ ମଧ େର ଢାଳଛ ି, ତାହା ଭିତେର ଢାଳଛ ି।

36 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ କଅଣ ଘଟିଥାଏ, ପରେମଶର ଆପଣାକ େସମାନ
ଭିତେର ଢାଳିଥା ି। େତେବ ମ ଳୀ ଲଥର, େୱସଲିଠାର, ଏପରି ଏକ ାନକ ଆସିଅଛି,
ଏବଂ ଉ ୀପନା େପ ିକ ପଯ ଗତି କରିଅଛି; ଓ ବ ମାନ ଏହି ଯୁଗକ େଯଉଁଠାକକି
ଆେମ ବ ମାନ ଆସୁଅଛ, େସହି ସମାନ ପବି ଆ ା ଦାରା, ଏହା େକବଳ ତାର ଆହରି
ଅଧିକ ଅଂଶେର। େତେବ, େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପଛ ସମୟେର ଲଥରା  ମାେନ
ଉ ାର ପାଇଥିେଲ, େସମାେନ ପବି ଆ ା ର ଏକ ଅଂଶ ପାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ
େମେଥାଡି ମାେନ ପବି ୀକତ େହାଇଥିେଲ, ତାହା ପବି ଆ ା ର କାଯ ଥିଲା।
େଦଖ , ଏହା ପବି ଆ ା ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। “େସମାେନ ଆମ ବିନା ସି
କରାଯାଇପାର ି ନାହିଁ,” ଶା କେହ। ବଝିେଲ?

37 େତେବ, ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ େଶଷ ଦିନେର ଆେଲାକ ଉ ଳ େହବାକ
ଲାଗୁଅଛି, େସ ଆମଠାର ଆଶା କରଛ ି, ଆମଠାର ଏକ ବଡ଼ କଥା ଆଶା କରଛ ି। କାରଣ,
“େଯଉଁଠାେର ବହତ କିଛି ଦିଆଯାଏ, େସଠାେର ବହତ କିଛି ଆବଶ କ କରାଯାଏ।” େତଣୁ
େସ ଲଥରା କି ା େମେଥାଡି ମାନ ଅେପ ା ଆମଠାର ଅଧିକ ଆବଶ କ କରିବାକ
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ଯାଉଛ ି, କାରଣ ଆେମମାେନ ଏକ ବହ ଆେଲାକେର, ଏକ ବହ ଶ ି ସହିତ, ଏକ
ବହ ସହିତ…ଏକ—ଏକ ବହତ ସା ୀ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର ଯାହାକି େସମାନ ର
ରହିଥିଲା। ବ ମାନ, ଆମ ପାଖେର ପୁନର  ଥାନର ଏକ ଅଧିକ ବଡ଼ ସା ୀ ରହିଛି। ଆମ
ପାଖେର ଅଧିକ ଦଢିକତ ବିଷୟସବ, େସମାନ ଅେପ ା ଅଧିକ ସୁନି ିତ ବିଷୟମାନ
ରହିଛି।
38 ମା ଏହା ଠି େସହିପରି ଅେଟ େଯପରିକି ଅ ଦିନ ପୂବର, ମଁୁ ଏକ ଲଥରା
ବିଦ ାଳୟକ କହିଥିଲି।

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ ପାଖେର କଅଣ ଅଛି?”

ମଁୁ କହିଲି, “ଜେଣ ବ ି ଏକ ଶସ େ େରାପଣ କେଲ। ଥେମ େସହି େଛାଟ ପ
ଆସିଲା, ଏବଂ େସ କହିେଲ, ‘ଏକ—ଏକ ଶସ ଫସଲ ପାଇଁ ଭ ର ଧନ ବାଦ େହଉ!’
ସ ବତଃ, ତାହା ତା ପାଖେର ରହିଥିଲା, ମା ତା ପାଖେର ତାହା େକବଳ ାର ିକ
ରପେର ଥିଲା। ଧୀେର ଧୀେର କରି, ତାହା ଏକ େଡ େର ପରିଣତ େହଲା।”

ଏବଂ ତାହାପେର େସଥିର ଏକ ଝ ା ବାହାରିଲା, ଯାହାକି େମେଥାଡି ଥିଲା।
39 ଯଦି ଆପଣମାେନ କତିକ ଲ କରିେବ, ଆପଣ ପରେମଶର କାମ କରଥିବାର
େଦଖିେବ। େସଠାେର ଏକ ଗୁ ମିଥ ାଟିଏ ମଧ ଅଛି ଯାହାକି େମାର େସବାକାଯ ସହିତ
ଯାଇଥାଏ। ବଝିେଲ? େସହି, କତିକ ଲ କରିବା, େଦଖ ଏହା କିପରି କରିଥାଏ, େକଉଁ
ଯୁଗ ଏବଂ େକଉଁ ସମୟ, ଆପଣ େକଉଁଠାେର ରହଛ ି ଆପଣ ତାହା େଦଖିପାରିେବ। େସହି
ଯୁଗକ ଲ କର ।
40 େତେବ, ତାହାପେର, େସହି େମେଥାଡି ମାେନ, େସମାେନ ଝ ା ଥିେଲ। େସମାେନ
ପଛକ ଲଥରାନମାନ ଚାହିଁେଲ, କହିେଲ, “ଆମ ପାଖେର ପବି ୀକରଣ ଅଛି; ତମ
ପାଖେର ଏଥିର କିଛି େହେଲ ନାହଁ।”

କାଳ େମ, େସହି ପରାଗ େରଣୁର, େମେଥାଡି ମାନ ଠାର, ଏକ ଶସ ଉ
ହଏ…ଶସ ର ଏକ ଗୁ । ତାହା ଥିଲା େପ ିେକା ।

େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି, ଧାମିକ ଗଣିତ େହବା, ତାହାର େଗାଟିଏ ପଯ ାୟ।
ପବି ୀକରଣ େହବା, ତାହାର ଅନ ଏକ ପଯ ାୟ। ପବି ଆ ା, ତାହାର ଅନ ଏକ
ପଯ ାୟ; େପ ିକ । ଲଥ , େୱସଲି, େପ ିକ ।
41 େତେବ େପ ିକ କଅଣ କେର? ମଁୁ ଏହାକ ପସ କେର, କାରଣ, େପ ିକ େର,
ଏହା େଫରାଇ ଆଣିଥିଲା, ଏକ ସବଜ ପ ନେହଁ, ଏକ ଝ ା ନେହଁ, ମା …

େସହି ଶସ ଦାନା ଝ ାକ କହିପାେର ନାହିଁ, “େମାେତ ତମର େକୗଣସି ଦରକାର
ନାହିଁ।” କି ା, େସହି ଝ ା ପ —ପ କ କହିପାେର ନାହିଁ, “େମାେତ ତମର େକୗଣସି
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ଦରକାର ନାହିଁ,” କାରଣ ପ େର ଥିବା େସହି ସମାନ ଜୀବନ ହିଁ ଝ ାକ ତିଆରି କରିଥିଲା।
ଝ ାେର ରହିଥିବା େସହି ସମାନ ଜୀବନ ହିଁ ଶସ ଗୁ କ ତିଆରି କରିଥିଲା।

ଏବଂ ଏହା ଏକ ଲଥରା ମ ଳୀ ଥିଲା ଯାହାକି େୱସଲି ମ ଳୀକ ନିମାଣ କରିଥିଲା।
ଏହା େୱସଲି ମ ଳୀ ଥିଲା ଯାହାକି େପ ିକ କ ନିମାଣ କରିଥିଲା।

ମା , େପ ିେକା , ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା େସହି ସମାନ କାରର ଶସ ର
ପୁନଃ ାପନ ଅେଟ ଯାହାକି ଆର େର ଭମି ଭିତରକ ଯାଇଥିଲା, ପବି ଆ ା ବା ି
ଦାରା, େଦଖ , ଏହି େଶଷ ଦିନେର, େପ ିକ ର ଶ ିର ସମ ପରିପୂ ତା େଫରାଇ
ଆଣିଥାଏ। ଓଃ, ଏହାକ େଦଖିବା, ବିଶାସ କରିବା, ଏବଂ ଲ କରିବା ଏକ ବହତ ବଡ଼
କଥା ଅେଟ।

42 େତେବ ଏହି ଯୁଗେର େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ ବାସ କରଅଛ, ଏହି ଯୁଗ,
ଏହା େପ ିକ ର ଉ େର ଅେଟ।

େପ ିକ ନିଜକ ସଂଗଠନେର ସଂ ାଗତ କରିସାରିଛି, ଏବଂ ସଂଗଠନ ବିଷୟେର
ସ ୂ ଜା କରିବା ଆର କରିେଦଇଛି, “ଆେମ ଏହା ଏବଂ ଆେମ ତାହା।” ତାହା େକବଳ

କତି ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା ସହିତ ଆଉ କିଛି କରିପାର ି ନାହିଁ। ଏହା କତି ଅେଟ।
େସମାେନ ତାହା କରିେବ। ତାହା କରିବା ପାଇଁ, ଏହା େହଉଛି େସମାନ ର େଯାଜନା।

କି ମ ଳୀ ଆଗକ ବଢିଯାଇଛି। ଏହା ଆହରି ଅଧିକ, ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ ବିଷୟକ ଗତି
କରିଛି। ଏହା ଦାନ ବରଦାନଗୁଡିକର ପୁନଃ ାପନ ଅେଟ।

ଏବଂ ଅେନକ େପ ିକ ା େଲାକମାେନ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା, ଦତମାନ ର
େସବାକାଯ , ଏବଂ ପରେମଶର ଶ ି ଉପେର ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ। ଅେନକ
େପ ିକ ାଲମାେନ ଏହି ଦଶନଗୁଡିକ ଯାହା ମଁୁ େଦେଖ ତାହାକ, “ଶୟତାନ” େବାଲି କହ ି।
େପ ିକ େର, ଅେନକ ସଂ ାମାେନ ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ସୁ ା ରଖ ି ନାହିଁ।
େଦଖ , ଆେମ ଏହା ସବଠାର ଆଗକ ବଢି ଯାଇଛ। ଠି େଯପରିକି େମେଥାଡି ମାେନ
େପ ିକ ାଲକ ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା େଯାଗଁୁ, “ପାଗଳ,” େବାଲି କହ ି। େଯପରିକି
ଲଥରା େମେଥାଡି ମାନ ଉ ପାଟିେର ଚି ାର କରିବା େଯାଗଁୁ, “ପାଗଳ,” େବାଲି
ଡାକ ି। ବଝିେଲ?

ମା ଏହା ସବ ପବି ଆ ା ଆଗ-ମନ ଅେଟ, େଯପଯ କି େସହି ମହାନ ମ ଳୀ
ପରିପୂ ନ େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ମହାନ ଶ ିର, ସ ୂ ରେପ
ପୂ ନ େହାଇଯାଏ, ହାେଲଲୟା। ଏପରିକି, ଏହା ଏପରି ଏକ ାନକ ନ ପହ ିଯାଏ
େଯପଯ କି େସହି କାମଗୁଡିକ ଯାହାକି ଯୀଶୁ କରିଥିେଲ ତାହା ଠି ବ ମାନ ମ ଳୀେର
ନିଜକ କାଶ ନ କରଥାଏ। ଆେମ ଅତି ନିକଟବ ୀ ଅଟୁ, ବ ଗଣ।
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43 େମାେତ ଏଠାେର ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ, ଅଟକିବାକ ଦିଅ , ଏହା ଜାଣିବା
େହତ େଯ ପରେମଶର ପବି ଆ ା ମ ଳୀେର କଅଣ ପାଇଁ ରଖିଛ ି, ଆପଣ ଅନ
ଏକ ତିରପ େଦବାକ େଯପରିକି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଯିେବ। ପ ାତ ସମୟେର ପୁରାତନ
ନିୟମେର, େଯେତେବେଳ ଏକ—ଏକ ଶିଶୁ…

ଜେଣ ବ ି ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଘର କଲା। େସ ନିଜର ଭାଯ ା ପାଇଲା, ତାହା େହଉଛି
ଥମ ବିଷୟ।

ତାହାପେର େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି େହାଇଗଲା, େଯପରିକି େଗାଟିଏ ସଂଗଠନ।
ତାହା ଉ ମ ଥିଲା।

ପରବ ୀ ବିଷୟ ଯାହା ଘଟିଲା, େସହି ଘେର ଏକ ଶିଶୁ ଜନ େହଲା। େସେତେବେଳ
ହିଁ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି େସହି ପବି ଆ ା, େଦଖ , ଅନ ଏକ ଆ ା ଆସିଲା, ଯାହାକି
ଏକ ପୁ ଥିଲା। େସହି ପୁ , େସ ସ ୂ ଦାୟିତେର ନ ଥିଲା, କି ା େସ ଏକ ଉ ରାଧିକାରୀ
ମଧ ନ ଥିଲା େଯପଯ କି େସ ଏକ ନି ି ବୟସକ ନ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଥେମ, ତା

ମାଣ କରାଯିବାକ ଥିଲା। ହଁ।

ଏବଂ ତାହାପେର େସମାନ ର ପୁ ର ନିୟମ ଥିଲା। ଆପଣ େସବକମାନ
ପାଇଁ, “ଜେଣ ପୁ ର ାପନ” କରିବା ବିଷୟ, ଯାହାକି ମଁୁ ବ ମାନ କହଅଛି, େଦଖ ,
ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସ ଏପରି ଏକ ାନକ ଆସିଲା େଯଉଁଠାେରକି ତା

ହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଏହାର ଏକ ସୁ ର ଦ ା , ରପା ରଣ ପବତ ଉପେର
େଦଇଥିେଲ।
44 େଯପରି ମଁୁ କହିଥିଲି, ପରେମଶର କଦାପି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତାହା ର ନିୟମର
ବାହାରକ ଯିେବ ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣ ର ଏହି ପାହାଡ ଉପେର ଏକ କଅ ଅଛି, ଯାହାକି ବାୟୁମ ଳେର
ସବଆେଡ ପାଣି ବାହିତ କେର, ଏବଂ ଏହି ଅନ ପାହାଡ ଉପେର ଏଠାେର, ଆପଣ ର
ଏକ ଫସଲ ଜଳଥାଏ, ଆପଣ ଏହି ପାହାଡ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଚି ାର କରିପାରି ି, “େହ,
ପାଣି, ଏଠାେର ବାହିତ ହଅ ଓ େମାର ଫସଲକ ପରିପୂ କର! େହ ପାଣି, େମା ଫସଲ
ନିକଟକ ଯାଅ!” ଏହା କଦାପି ତାହା କରିବ ନାହିଁ। କି ଯଦି ଆପଣ ମାଧ ାକଷଣ ନିୟମ
ଅନଯାୟୀ କାଯ କରିେବ, ଆପଣ େସହି ଫସଲକ ପାଣି େଦଇ ପାରିେବ।
45 ଆପଣ ପାଖେର ଏଠାେର ଜେଣ ଅସୁ େଲାକ ଅଛି, କି ା ଏଠାେର ଜେଣ
ପାପୀ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିଅବା ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଅଛି ଯିଏକି ଠି େହବାକ ଚାେହଁ, ମଦ
ପିଇବା ଛାଡିପାର ନାହିଁ, ଧୂମପାନ ଛାଡିପାର ନାହିଁ, କାମ ବାସନା ଓ ଅନ ାନ ବିଷୟସବ
ଛାଡିପାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ପରେମଶର ନିୟମ ଅନଯାୟୀ କାଯ କରିେବ,
ପବି ଆ ା େସଠାେର ଆସିବାକ େଦେବ, ତାହାେହେଲ େସ ଆଉ ନିଜର ନେହଁ। େସ,
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େସ େସହି ବିଷୟକ ବ କରିେଦେବ, କାରଣ ପବି ଆ ା ତା ଅଧିକାର କରି ନିଅ ି।
ମା ଆପଣ ତ ପରେମଶର ବ ବ ା, ପରେମଶର ନିୟମାବଳୀ ଅନଯାୟୀ କାଯ
କରିବାକ ପଡିବ।

46 େତେବ, ପୁରାତନ ନିୟମେର, େଯେତେବେଳ ଏହି ଶିଶୁଟି ଜନ େହଲା, େସମାେନ
ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ, ତାହାକ ଲ କରିଥିେଲ େଯ ଏହା କିପରି ବ ବହାର କରଛି, ଆଚରଣ
କରଛି।

େତେବ େସହି ବାପା, ଏହି ସମୟ ପଯ ଜେଣ ମହାନ ବ ବସାୟୀ େହାଇଥିବାର,
େବାଧହଏ ତା ର ଚାଳିଶ କି ା ପଚାଶ ବଷ ବୟସେର, ଏହି ଶିଶୁକ ନିେଜ, ଶିଖାଇବା
ପାଇଁ ତା ପାଖେର ସମୟ ନ ଥିଲା, େତଣୁ େସ…େସହି ଦିନମାନ େର େସମାନ ର
ସାବଜନୀନ ବିଦ ାଳୟମାନ ନ ଥିଲା େଯପରିକି େସମାନ ର ବ ମାନ ଅଛି, େତଣୁ
େସମାେନ ଯାଇ ଜଣକାକ ଡାକି ଆଣ ି ଯାହାକ େସମାେନ କହ ି ଜେଣ “ଶି କ,” କି ା
ଜେଣ “ପାଳନକ ା,” ବିଦ ାଳୟ ଶି କ। ଏବଂ ଏହି ବିଦ ାଳୟ ଶି କ ସବଠ ସବେ
ଥିେଲ ଯାହାକି େସ ପାଇ ପାରିଥିେଲ, େଯପରିକି େସ ସତ ବାଦୀ େହେବ ଓ ପିତା ଏହା
ବିଷୟେର ସତ କହିେବ।

47 ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଏହି ବାଳକ ଏକ ନି ି ବୟସେର ପହ ିଲା,
କହିବାକ ଗେଲ, େସ ପରିପକ େହଲା। ଯଦି େସହି ବାଳକ େକବଳ ଜେଣ ବିେ ାହୀ ଥିଲା,
ଭଲ ନ ଥିଲା, ପିତା ବ ବସାୟ ପାଇଁ ଚି ା ନ କରଥିଲା; ସମ କିଛି ଯାହା େସ ଭାବଥିଲା
ତାହା େକବଳ ମହିଳା ସହିତ େ ମଗ କରିବା ଏବଂ ବଲିବା, କି ା—କି ା ମଦ ପାନ
କରିବା, କି ା ଜୁଆ େଖଳିବା, କି ା େଘାଡା େଦୗଡ଼େର ପଇସା ଲଗାଇବା; େସହି ପୁଅଟି
ସବଦା ଏକ ପୁଅ ହିଁ େହାଇ ରହିବ, ମା ତାହାକ େକେବେହେଲ େସହି ସମ ଉପେର
ଉ ରାଧିକାରୀର ଅବ ାେର ରଖାଯିବ ନାହିଁ ଯାହାସବକି ତାର ପିତାର ଥିଲା।

କି ଯଦି େସ ଜେଣ ଭଲ ବାଳକ ଥିଲା, ଏବଂ େସ ପିତା ବ ବସାୟ ବିଷୟେର
ଚି ା କରିଥିଲା, ଆଉ େସ ସଠି ସ ାନ େବାଲି ମାଣ କରିଥିଲା, େତେବ େସମାନ ର
ଏକ ସମାେରାହ େହାଇଥିଲା। େସମାେନ େସହି ବାଳକଟିକ ରା ାକ େନଇଯାଆ ି ଓ ତାହା
ଉପେର ଏକ ଧଳା େପାଷାକ ପି ା ି, ଏବଂ େସମାେନ ତାହା ଏକ ଉ ଆସନେର
ବସା ି େଯପରିକି ସମ ସହର େଦଖିପାରିେବ। େସମାେନ ଏକ େଭାଜି ଏବଂ ଏକ ଜୟ ୀ
ଆେୟାଜନ କର ି, ଆଉ ତାହାପେର ପିତା ପୁ ର ହଣ କରାଯିବାର ସମାେରାହ କର ି।
େସ ନିଜର ପୁଅକ ନିଜ ବ ବସାୟେର ହଣ କର ି, ଏବଂ ତାହାପେର େସହି ପୁଅ ତା
ପିତା ସହ ସମ-କ େହାଇଯାଏ। ଅନ ଶ େର କହିବାକ େହେଲ, ଯଦି ତାହା ଆଜି
େହାଇଥା ା, େତେବ ପୁଅର ନାମ େଚ ବହିେର ପିତା ପରି ହିଁ େସତିକି ସଠି େହବ।
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48 େତେବ େଦଖ େଯ ପରେମଶର କଅଣ କରିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ତା ର ପୁ
ଜନ େହଲା, େସ ତା ତିରିଶ ବଷ ପଯ ଛାଡ଼ି େଦେଲ, ତା ପରୀ ା କେଲ, ତା ଯା
କେଲ। ତାହାପେର େସ ତା ତିନି ବଷର କଠିନ ପରୀ ା େଦେଲ। ଏବଂ ତାହାପେର କଠିନ
ପରୀ ାର େଶଷେର, େଯେତେବେଳ େସ େଦଖିେଲ େଯ ତାହା ର ପୁ ପିତା ବ ବସାୟ
ବିଷୟେର ଚି ା କେର; ରପା ରଣ ପବତ, ଲକ ପୁ କ; େସ ପିତର, ଯାକବ, ଏବଂ େଯାହନ,
ତିନିଜଣ ସା ୀ , େନଇ ପବତ ଉପରକ ଗେଲ, ଏବଂ େସଠାେର ପରେମଶର ପୁ

ହଣ କରିବାର ନିୟମକ ପାଳନ କେଲ। େସ…େସମାେନ ଉପରକ ଅନାଇ ଯୀଶୁ
େଦଖିେଲ, ଆଉ ତାହା ର ବ ବିଜୁଳି ସଦଶ ଧଳା ଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏକ େମଘ
ତାହା ଆ ାଦନ କଲା, ଆଉ େମଘର ଏକ ସର ଆସିଲା, ଓ କହିଲା, “ଏହା ଆ ର ିୟ
ପୁ ; ତେମ ତାହା ର ଶୁଣ। ମଁୁ ବ ମାନ ବସିଯିବି ଏବଂ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। େସ ଯାହା
କହିବ ତାହାହିଁ େହଉଛି ବ ବ ା ଓ ସତ ।”

49 େତେବ ମ ଳୀ େସହି ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଗତି କରି ଆସିଛି। େସ ବହ ସମୟ
ପୂବର, ପ ା କାଳେର ବିବାହ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା, ଏକ ସଂଗଠନ
େହାଇ ସାରିଥିଲା। କି , ଆପଣ ଧ ାନ ଦିଅ , ଜନ ଅନ କିଛି େଗାଟାଏ ଉ କରିଥିଲା।
ଏବଂ ବ ମାନ ତାହା ଏପରି ଏକ ାନେର ପହ ି ଅଛି େଯଉଁଠାେରକି ନତନ ଜନ ସହିତ,
େପ ିକ ା ମ ଳୀ, ପରୀ ା କରାଯାଇ ଯା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବ ମାନ ତାହା ଏପରି
ଏକ ାନକ ଆସୁଅଛି…ପରେମଶର ମ ଳୀ ସହିତ େକବଳ ଏକ ସଂଗଠନ ଭାବେର
ବ ବହାର କର ି ନାହିଁ। େସ ମ ଳୀ ସହିତ େଲାକମାନ ର ଏକ—ଏକ େଗା ୀ ଭାବେର
ବ ବହାର କର ି ନାହିଁ।

େସ ମ ଳୀ ସହିତ ବ ିଗତ ଜଣ ଜଣ ଭାବେର, ମ ଳୀେର ଥିବା େତ କ ବ ି
ସହିତେର ବ ବହାର କର ି। ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟକ ଆସିଅଛି…ଏବଂ
ଏହା େକୗଣସି ରହସ ନେହଁ; ଆେମ ସମେ ଏହାକ େଦଖୁଅଛ। େଯେତେବେଳ ଜେଣ
ବ ି ମାଣ କରାଯାଆ ି, ଏବଂ ପରେମଶର ତା େ ମ କର ି, େସ ତା ନିଜ ନିକଟକ
େକୗଣସି ାନକ େନଇଯାଆ ି। େସଠାେର େସହି ସଗଦତମାନ ସ ୁଖେର େସ ତା
ପାଇଁ କିଛି େଗାଟାଏ କର ି। େସ ତା େସଠାେର ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଉପରକ
ଉଠାଇ ନିଅ ି, ଏବଂ ତା ବରଦାନ ଦିଅ ି, ଓ ତା ପୂରଣ କର ି, ଆଉ ତା ପୃଥକ
ରଖ ି। ତାହାହିଁ େସହି ଯୁଗ ଅେଟ େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ବାସ କରଅଛ।

50 େସହି ସମାନ ପବି ଆ ା ଯାହାକି ଲଥରା  ମାନ ଉ ାର କରିଥିେଲ, ଯାହାକି
େମେଥାଡି ମାନ ପବି କରିଥିେଲ, ଯାହାକି େପ ିକ ାଲମାନ ବା ିଜିତ କରିଥିେଲ,
ବ ମାନ ଭ ଯୀଶୁ ଆଗମନକ ମେର ିର କରଅଛ ି। େଯେତେବେଳକି, ଏହା ଏେତ
ଶ ିଶାଳୀ େହବ, େଯ େସହି ଶରୀର, ଏହି ସମୂହ, ଏକ ମ ଳୀକ ଆସିବ, ଯାହାକି େସହି
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ଅବଶି ମାନ କବରର ଉଠାଇ ଆଣିବ। େସଠାେର ଏକ ପୁନର  ଥାନ େହବ। େସଇଥି
ପାଇଁ ତ େସହି ପବି ଆ ା ଅଟ ି। ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? “ଆମ ବିନା େସମାେନ ସି
କରାଯାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ।” ଦିେନ, େସମାେନ ତାହା ତେଳ ବାସ କରଥିେଲ। ଆେମ ଅନ
ଦିନେର ବାସ କରଅଛ।

“େଯେତେବେଳ ଶ ୁ ବନ ା ପରି ଆେସ, ମଁୁ କରିବି…ପରେମଶର ଆ ା ତାହା
ବିର େର ଏକ ମାନଦ ଛିଡ଼ା କରିେବ।” ବଝିେଲ? ଆେମ େତେବ ଏପରି ଏକ ଦିନେର
ଅଛ…
51 େସଠାେର ପ ାତ ଦିନଗୁଡିକେର, େସମାେନ ଆଜି େଯତିକି ଖର ଅଛ ି ତାର ଅଧା ବି
ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ପରମାଣୁ େବାମା କି ା ଏକ େମାଟର ଗାଡି ତିଆରି କରିପାରି ନ ଥିେଲ।
େସମାନ ପାଖେର ବି ାନ ଏବଂ ବିଭି ବିଷୟଗୁଡିକ ନ ଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ପାଖେର
ବ ମାନ ରହିଛି, ମା , ଏବଂ ରହସ ମୟୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟମାନ; ଏହା କହିବାକ
େଚ ା କରିବା େଯ ମନଷ , କିଛି ଧୂଳି ଓ ଇତ ାଦି ଦାରା ଉଡିଗଲା, ଓ େଲାକମାନ ମଧ ର
ଅବିଶାସୀ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବିେ ଷଣ େନଇ ତାହାକ ମାଣ କରିବାକ େଚ ା କରିଥିଲା।

ମା ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହା ଆବଶ କ କର, ପରେମଶର ଆ ା
ଏକ ମାନଦ ଛିଡ଼ା କର ି। ଏହା କଅଣ ଅେଟ? େସ ନିଜର ଆ ାକ ଢାଳଛ ି। ତାହାପେର,
େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି କବରେର, କି ା ପରେମଶର େବଦୀ ତେଳ ବି ାମ କରଛ ି,
େଯପରିକି ଶା ବ କେର, େସମାେନ କା ଛ ି, “ ଭ, ଆଉ େକେତ କାଳ? େକେତ
କାଳ? ଆଉ େକେତ କାଳ?” ପରେମଶର େମା ଉପେର ଏବଂ ଆପଣ ଉପେର ଅେପ ା
କରିଛ ି। ମ ଳୀ େମା ଉପେର ଏବଂ ଆପଣ ଉପେର ଅେପ ା କରିଛି। ପୁ ହଣ
କରିବାର ସମୟ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଆମ ଭିତେର ତାହା ର ପରିପୂ ତା,
ତାହା ର ଶ ି, ତାହା ର ପୁନର  ଥାନ ଢାଳି େଦଇପାର ି, ଏପରିକି େସହି ମ ଳୀ ଏବଂ

ୀ ଏେତ ଅଧିକ ଏକ େହାଇଯିେବ େଯ ୀ ଆମମାନ ମଧ େର ଦଶ ମାନ ହଅ ି,
ଏବଂ ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ କର ି, ଆଉ ଆେମମାେନ ସଗାେରାହଣେର ଚାଲିଯାଉ।
52 େତେବ ଆେମ କହିବାକ ଯାଉଛ, କିଛି ସମୟ ପେର େଦଖାଇବା, େଯ େକବଳ
େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ଅଟ ି ସଗାେରାହଣେର ଯାଆ ି।
“ଅବଶି ମୃତମାେନ ଏକ ହଜାର ବଷ ପଯ ବ ି ରହିେବ ନାହିଁ।” ତାହା ଠି ଅେଟ।
େକବଳ ପବି -ଆ ା-ପରିପୂ େଲାକମାେନ ହିଁ ସମେ ସଗାେରାହଣେର ଯାଆ ି।
େତେବ, ପରେମଶର ପବି ଆ ା େଦେଲ…
53 େମା ପାଖେର ଏଠାେର, େଯାହନ 14:12 େର ଆଉ ଏକ ଶା ାଂଶ ଅଛି। ତାହା ଏଠାେର
ଆରାଧନାଳୟେର ଥିବା ସମ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଚିର ପରିଚିତ ଶା ାଂଶ
ଅେଟ।
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ସତ , ସତ , ମଁୁ ତ କ କହଅଛି, ଯିଏ େମା ଠାେର ବିଶାସ କେର…

େତେବ, େସହି ଶ “ବିଶାସ” କ ଆପଣ ଏକ କାର ପଛକ ବି ାମ କରିବା ପାଇଁ
ଦିଅ ନାହିଁ। ଏକ ନାମମା ମ ଳୀେର, କହିେବ, “ହଁ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର। ନି ିତେର, ମଁୁ
ବିଶାସ କେର େଯ ଯୀଶୁ ୀ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି।” ଶୟତାନ ମଧ େସହି ସମାନ
କଥା ବିଶାସ କେର। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ ତାହା କେର।

ମା େଯାହନେର, ଶା କେହ, େଯ, “େକୗଣସି ବ ି ଯୀଶୁ ୀ େବାଲି
କହିପାରିେବ ନାହିଁ, େକବଳ ପବି ଆ ା ଦାରା।” ଆପଣ, କତେର, ଶା ଦାରା…
େମାେତ ଏଠାେର ମା େଗାଟିଏ ମିନି ବ କରିବାକ ଦିଅ , ଏହା ପୂେବକି ମଁୁ ପାଠ କରିବା
େଶଷ କେର। ଆପଣ ପବି ଆ ା ହଣ ନ କରିବା ପଯ ଆପଣ ପରିବ ିତ ନହଁ ି।
ତାହା ଠି ଅେଟ।
54 ଆପଣ ବିଶାସ “କରଅଛ ି।” ପବି ଆ ା ଆପଣ କଥା କହିଅଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ
ତାହା ସବସାଧାରଣେର ସୀକାର କରିଛ ି। ଶୟତାନ ପାଖେର େସହି ସମାନ ବିଷୟ
ଅଛି। “ମଁୁ ତାହା ପରେମଶର ପୁ େବାଲି ବିଶାସ କେର।” ଶୟତାନ ମଧ େସହିପରି
କେର। କି ଆପଣ ତାହା ଆଡକ ଚାଲି ଯାଉଛ ି।

େଯେତେବେଳକି, ପିତର ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଉପେର ବିଶାସ କରିବା େହତ,
ଡକାଗଲା ଓ ଧାମିକ ଗଣନା କରାଗଲା; ଏବଂ େଯାହନ 17:17 େର, ଯୀଶୁ େସମାନ
ବାକ ଦାରା ପବି ୀକତ କେଲ, କାରଣ ବାକ ସତ ଥିଲା। ଏବଂ େସ ବାକ ଥିେଲ।
1ମ, େଯାହନ କହ ି, “ଆଦ େର ବାକ ଥିଲା, ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ସହିତ ଥିଲା,
ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ଥିଲା। ଏବଂ ବାକ େଦହବ େହଲା, ଓ ଆମମାନ ମଧ େର
ବାସ କଲା।” େସ ବାକ ଥିେଲ, େତଣୁ େସ େସମାନ ପବି ୀକତ କେଲ। େସ କହିେଲ,
“ପିତା,” ତା ଠାେର ଥିବା ଆ ା ସହିତ କଥାବା ା କରିଥିେଲ, “ମଁୁ େସମାନ ବାକ
ଦାରା ପବି କେର,” ନିେଜ, େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବା ଦାରା। “ତମର ବାକ ସତ
ଅେଟ।” ଜେଣ ୀେଲାକର ଗଭେର, େକବଳ କଥା କହି ତା ଅ ିତେର ଆଣିଥେଲ; ଓଃ,
ପରେମଶର ଏହି ବାକ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର ତାହା କାଶ କରିବା
ତାହା ପାଇଁ ସ ୂ ଅସ ବ ଥିଲା। “ମଁୁ େସମାନ ପବି କେର।”
55 େସ େସମାନ ଅଶୁଚି ଆ ା ବିର େର ଶ ି େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ ବାହାରକ
ଗେଲ। େସ େସମାନ ର ନାମଗୁଡିକ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର ରଖିଥିେଲ।
ଏବଂ େସ େସମାନ ପଠାଇଥିେଲ, େଯାହନ…ମାଥିଉ 10, ଏବଂ େସମାନ ଅଶୁଚି
ଆ ାମାନ ଉପେର; ମ ଆ ାଗୁଡିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କାଯ ଗୁଡିକ ସଧାନ
କରିବା ପାଇଁ, ଓ ଭତି ସବ କରିବା ପାଇଁ ଶ ି େଦଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଆନ େର,
େଫରି ଆସି, କହିେଲ, “ଏପରିକି ଦ ା ାମାେନ ସୁ ା ଆମର ବଶୀଭତ ଅଟ ି।”
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େସ କହିେଲ, “େସଥିେର ଆନ କର ନାହିଁ େଯ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ତମର ବଶୀଭତ ଅଟ ି;
ମା ଏଥି ପାଇଁ ଆନ କର େଯ ତମର ନାମଗୁଡିକ ପୁ କେର େଲଖା ଅଛି।” ଆଉ ଯିହଦା
େସମାନ ସହିତେର ଥିେଲ। େଦଖ େଯ େସ େକେତ ନିକଟତର ଆସିପାରିବ; ଠି ଧାମିକ
ଗଣନା େଦଇ, ପବି ୀକରଣ ମଧ କ ଆସିଯାଏ। କି େସ ନିଜର ଆେଲାକ େକଉଁଠାେର
େଦଖାଇଲା? େସ ନିଜକ େକଉଁଠାେର େଦଖାଇଲା? େପ ିକ ପୂବର, େସ ନିଜର ର
େଦଖାଇଥିଲା।

56 େଦଖ , େସହି ଆ ା େଯତିକି ଧାମିକ ଏବଂ େଯତିକି ପବି େହାଇପାରିବ େସତିକି
େହବ, େଯପଯ କି ଏହା ପବି ଆ ା ନିକଟକ ନ ଆସିଯାଏ, ଏବଂ େସମାେନ
ଏହାକ ଠି େସହିଠାେର ହିଁ କାଟି େଦେବ। ତାହାହିଁ େସହି ଆ ା (କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ
େଦଖିପାର ନାହଁା ି କି?) ଉପରକ ଯାଉଅଛି, େସହି ୀ ବିେରାଧୀ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“େସମାେନ ଏହି େଶଷ ଦିନେର, ଏେତ ନିକଟବ ୀ େହେବ, େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ ତାହା
ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ସୁ ା ତାରିତ କରିବ।” ମା , ମେନରଖ , ଏହା େକବଳ
ମେନାନୀତମାେନ ହିଁ ଅଟ ି ଯିଏକି ଏହାକ େଦଖିେବ।

ପରେମଶର ନିବାଚନ ଦାରା ଡାକ ି। ଆପଣ, କଅଣ ଆପଣ ଖୁସି ନହଁ ି େଯ ଆପଣ
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅଟ ି? ଆଜି ରାତିେର ଏଠାେର ଥିବା େଲାକମାେନ, କଅଣ
ଆପଣ ନହଁ ି, ଏହା ଜାଣି େଯ ଆପଣ ର ହଦୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଟାଣୁଅଛି,
“ମଁୁ େସହି ପବି ଆ ା ଚାେହଁ। େହ ଭ, ମଁୁ େମାର ହଦୟେର, ତମକ ଚାେହଁ”? ଏହାର
କାରଣ େହଉଛି ପରେମଶର ଜଗତର ପ ନାବଧି େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର
ଆପଣମାନ ର ନାମକ ରଖିଛ ି। େସ ତାହା କହିଥିେଲ।

“େକୗଣସି େଲାକ େମା ପାଖକ ଆସିପାର ି ନାହିଁ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯପଯ କି
େମା ପିତା ତା ଥେମ ଆକଷିତ ନ କର ି। ଏବଂ େଯସମେ େମା ପାଖକ ଆସ ି, ମଁୁ
େସମାନ ଅନ ଜୀବନ େଦବି।” ଅନ ଜୀବନ କଅଣ ଅେଟ? ପବି ଆ ା। “ଅନ
ଜୀବନ,” େସହି ଶ କ ନିଅ ଏବଂ ୀ ଭାଷାେର ଚଲାଇ େଦଖ , େତେବ ଏହା କେହ,
େଜାଇ। େଜାଇ େହଉଛି ପବି ଆ ା। “େଯସମ ପିତା େମାେତ େଦଇଛ ି େସମାେନ
େମା ନିକଟକ ଆସିେବ। ଏବଂ େଯସମେ େମା ପାଖକ ଆସିେବ, ମଁୁ ତା ପବି ଆ ା
େଦବି, ଆଉ ମଁୁ ତା େଶଷ ଦିନେର ଉଠାଇବି। ମଁୁ ତାହା କରିବି,” େସ କହିେଲ। ଏହା
ବିଷୟେର ଯଦି-ଏହା-ଏବଂ-ତାହା ନେହଁ। “ମଁୁ କରିବି। େଯସମେ ଆସିେବ; ଆଉ ମଁୁ
ଅନ ଜୀବନ େଦବି।” ତା ଉଠାଇବାକ ପଡିବ, କାରଣ ତା ପାଖେର ଅନ ଜୀବନ
ଅଛି। ତା ଆସିବାକ େହବ। େସ େସପଯ ମରିପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି ପରେମଶର
ମରିପାର ି ନାହିଁ।
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57 ଏହି େଦଶ ତଥା ଏହି େଛାଟ ସହରର ଆଖପାଖେର ଥିବା, େହ େମାର ିୟ
ବ ମାେନ, ଯଦି ମଁୁ େକବଳ, େମାର ମାନବୀୟ ସର ସହିତେର, ଆପଣମାନ ର ହଦୟେର
ପବି ଆ ା ବା ି କ ହଣ କରିବାର ମହ କ ଉପ ାପିତ କରିପାର ି, ତାହାେହେଲ
ଏହା ଆପଣମାନ ଜୀବନେର ସବଠାର ଆ ଯ ଜନକ କାଶନ େହବ ଯାହାକି ଆପଣ
େକେବ ପାଇପାରିଥା ି। ଏହା େଦଖିବାକ େଯ କଅଣ…ଆପଣ ଏହା କରିବାକ ପଡ଼ିବ।

େମାେତ ତାହା ବିଷୟେର, କରିବାକ ଦିଅ , “ଆପଣ ପରିବ ିତ ନହଁ ି।”
58 ପିତର ଉ ାର ପାଇଥିେଲ। େସ ଭ ଠାେର ବିଶାସ କରିଥିେଲ, ଓ ତାହା
ଅନସରଣ କରିଥିେଲ। ଯୀଶୁ ତା କହିେଲ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି, ତା ନିଜ ପଛେର
ଅନସରଣ କରାଇଥିେଲ। େସ ତା ଅଶୁଚି ଆ ାମାନ ବିର େର ଶ ି େଦଇଥିେଲ ଏବଂ
ତା ପବି କରିଥିେଲ। କି ଏହିସବ ପେର, ଆଉ ଦଳର ମୁଖ ମୁଖପା େହାଇଥିେଲ;
େଯପରିକି କ ାେଥାଲିକମାେନ ଏହାକ କହିବାକ ଚାହଁା ି, “ମ ଳୀର ବିଶ  , କି ା େପା  ,”
କି ା ଏହା ଯାହାକିଛି ବି ଥିଲା, ମ ଳୀର ମୁଖ ବ ି; ତଥାପି ଯୀଶୁ କହିେଲ, ଶ ୁହ େର
ସମପଣ କରିବା ତା ର ରା ି, “ପିତର, କଅଣ ତେମ େମାେତ େ ମ କର?”

ଆଉ େସ ଉ ର େଦେଲ, “ ଭ, ତେମ ଜାଣ େଯ ମଁୁ ତମକ େ ମ କେର।”
କହିେଲ, “େମାର େମଷମାନ ପରିେପାଷଣ କରାଅ।” େସ ଏହା ତିନିଥର କହିେଲ।
ପୁଣି ପିତର କହିେଲ, “ତେମ ଜାଣ େଯ ମଁୁ ତମକ େ ମ କେର, ଏପରିକି ମଁୁ ତମ

ସହିତ େସହି—େସହି େଶଷ ପଯ ଯିବି, ଏବଂ ମଁୁ ତମ ସହିତ ମୃତ ପଯ ଯିବି,” ଏବଂ
ଭତି ସବ।

59 େସ କହିେଲ, “କକଡ଼ା ତିନିଥର ଡାକିବା ପୂବର, ତେମ…କକଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବର, ତେମ
େମାେତ ତିନିଥର ଅସୀକାର କରିବ।” େସ କହିେଲ, “କି , ପିତର, ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ାଥନା
କରିଅଛି।” ଶୁଣ । ତାହାହିଁ ଏହାର ସବକିଛି ନେହଁ। “ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ାଥନା କରିଛି। ଏବଂ
ତେମ େଫରିଲା ଉ ାେର, ଆପଣା ଭାଇମାନ ସୁ ିର କର।”

“ତେମ େଫରିଲା ଉ ାେର।” େସ ଉ ସରେର ପାଟି କରିଥିେଲ। େସ େବାଧହଏ
ଆ ାେର ନାଚିଥିେଲ। େସ, େସ ସବ କାର କାଯ କରିଥିେଲ, କି େସ ଏପଯ
ପବି ଆ ା ହଣ କରି ନ ଥିେଲ। “ତେମ େଫରିଲା ଉ ାେର, ଆପଣା ଭାଇମାନ ସୁ ିର
କର,” ତାହା ସତ, “ତାହା ର େଯାଜନା କାଯ କାରୀ କର।”
60 େତେବ ମଁୁ େଯାହନ 14:12 ପାଠ କରିବା ସମା କେର। େତେବ 14ତମ ପବ ଓ 12ଶ
ପଦେର, ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ସତ , ସତ , ମଁୁ ତମକ କହଅଛି, େଯ ବିଶାସ କେର…” ଏବଂ
ଆପଣ େସପଯ ବିଶାସ କରିପାରିେବ ନାହିଁ…“େମା ଉପେର ବିଶାସ କର।” ଆପଣ
ତାହା ଠାେର ବିଶାସ କରିପାର ି। େକେତ େଲାକ ଏହା ବଝ ି? କହ , “ଆେମ ।”
[ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ସ ା।]
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61 ଆପଣ ର ମେନ ଥିବ, େ ରିତ 19 େର। ମଁୁ ଏହାକ ଏଠାେର ବ କରିବାକ ଘୃଣା
କେର, କି େମା ପାଖକ ତାହା େଯପରି ଆେସ େମାେତ ଏହା କହିବାକ ପଡିବ। େ ରିତ
19ଶ ପବେର, େଯେତେବେଳ ଏହି ବା  ଟି ଚାରକ, ଯିଏକି ଜେଣ—ଜେଣ ଓକିଲ
ଥିେଲ ଏବଂ ପରିବ ିତ ଥିେଲ, ଆଉ େସ ଚାର କରଥିେଲ ଏବଂ େଲାକମାେନ ଉ ାର ା
େହଉଥିେଲ। ଏବଂ େସମାନ ର ବହତ ଆନ ଥିଲା, େକବଳ ଆନ ଉଲାସ କରଥିେଲ
ଓ ପାଟି ତ କରଥିେଲ, ଏକ ସଭା ଚାଲିଥିଲା। େ ରିତ 18, ଆକିଲା ଏବଂ ି ିଲା,
ଆେମ ଗତ ସ ାେର ଏହାକ ଉ ୃତ କରିଥିଲ, ଏବଂ େସମାେନ ତା େଦଖା କରିବାକ
ଯାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଥିେଲ, ଆଉ େସ
ଜେଣ ଅଧ ୟନକାରୀ ଥିେଲ। ଏବଂ େସ ବାଇବଲ ଦାରା ଏହା ମାଣ କରଥିେଲ େଯ
ଯୀଶୁ ହିଁ ପରେମଶର ପୁ ଥିେଲ, େକବଳ େଯାହନ ବା ି ବିଷୟ ଜାଣିଥିେଲ। େସ
ଏପଯ ପବି ଆ ା ବା ି ବିଷୟ ଜାଣି ନ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ କହିେଲ…

ଆକିଲା ଏବଂ ି ିଲା, େସହି ସାମୀ ଏବଂ ୀ, େଛାଟ ତ ୁ ନିମାଣକାରୀ; ଯାହାକି,
ପାଉଲ, ମଧ ଏକ ତ ୁ ନିମାଣକାରୀ ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ପାଉଲ ଶି ାର ଅଧୀନେର
ପବି ଆ ା ହଣ କରିଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, “ଆମର ଜେଣ ସାନ ଭାଇ ଅଛ ି ଯିଏକି
ଏଠାକ ଆସୁଛ ି। ଆମ ସହିତ ତାହା ବିଷୟେର େସ ଟିକିଏ କଥା ହଅ ।”

ଆଉ େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ଆସି ତା ଚାର କରଥିବାର ଶୁଣିେଲ, ଜାଣିେଲ େଯ
େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମମାେନ ବିଶାସ କରିବା ଦିନଠାର
ପବି ଆ ା ହଣ କରିଛ କି?”

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ େଯ େସଠାେର…େକୗଣସି ପବି ଆ ା ବି
ଅଛ ି।”

େସ କହିେଲ, “ତାହାେହେଲ କାହିଁେର,” କି ା େସଠାେର କତ ୀ ଶ େହଉଛି,
“ତେମମାେନ କିପରି ବା ିଜିତ େହଲ?”

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ ବା ିଜକ େଯାହନ ଦାରା ବା ିଜିତ େହାଇସାରିଛ।”

62 େତେବ େଦଖ େଯ ପାଉଲ କଅଣ କହିେଲ। ପାଉଲ କହିେଲ, “େଯାହନ କତେର
ମନେଫରଣ ପାଇଁ ବା ି େଦଇଥିେଲ; ପାପ େମାଚନ ପାଇଁ ନେହଁ, ବରଂ ମନେଫରଣ
ନିମେ , ଏହା କହିେଲ େଯ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣମାେନ ବିଶାସ କରିଛ ି।”

େଯେତେବେଳ ଆପଣ ୀ ନିଜର ବ ିଗତ ାଣକ ା ଭାବେର ହଣ କର ି,
େସେତେବେଳ ଆପଣ ପବି ଆ ା ବା ି ଉପେର ବିଶାସ କରଥା ି। େମାର ିୟ
ବା  ଟି ଭାଇମାେନ, ତାହା ପବି ଆ ା ବା ି ନେହଁ। ଏହା ଭଲ ଅେଟ।
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ଅନ ଏକ ଦିନ ଜେଣ ଭାଇ େମାେତ କହିେଲ, କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା ,” କି ା
କିଛି ସମୟ ପୂବର, ମାସ ପୂବର, େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଅ ହାମ ପରେମଶର
ବିଶାସ କେଲ, ଏବଂ ଏହା ତା ପାଇଁ ଧାମିକତା େବାଲି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ସତ ଅେଟ।”

କହିେଲ, “ଜେଣ ବ ି ବିଶାସ କରିବା ଅେପ ା ଆଉ କଅଣ ବା ଅଧିକ କରିପାେର?”
63 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ ତ ସବ ଯାହାକି ଜେଣ ବ ି କରିପାେର। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଯାହାକି
େସ ଆଜି କରିପାେର, ତାହା େହଲା ପରେମଶର ବିଶାସ କରିବା। ମା ପରେମଶର
ତା ସୁ ତର ଏକ ମୁ ା ନ େଦେଲ,” ଯାହାକ ଆେମ ଗତ ରାତିେର େଦଖିଥିଲ, “ଏକ
ଚି ଭାବେର େଯ େସ ତାହା ଉପେର ଥିବା ବିଶାସକ ହଣ କରିଥିେଲ।” ଏବଂ, ଆଜି,
ପରେମଶର େଯପଯ …

େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା ନିଜର ବ ିଗତ ାଣକ ା ଭାବେର ହଣ କର ି
ଆପଣ ତାହା ଉପେର ବିଶାସ କର ି। ମା େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଆପଣ
ପବି ଆ ା ମୁ ା ନ ଦିଅ ି, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣ ଆପଣ ର ଅନ
ଗ ବ ଳ ତି ମୁ ା ିତ କରିଥା ି। େତେବ ଆପଣ ବା  ଟି ମାେନ ତାହାକ ନିଅ ,
ଏବଂ ମଁୁ ଅନ ସୁର ା ଉପେର ଆପଣ ସହିତେର ଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆ ା। କାରଣ,
“ପରେମଶର େଯଉଁ ପବି ଆ ା ଦାରା ତମକ ମୁ ିର ଦିବସ ନିମେ ମୁ ା ିତ
କରାଯାଇଛି, ତାହାକ ଦଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।” ଆପଣ ତାହା ଉପେର ବିଶାସ କରିବା ଦାରା
ମୁ ା ିତ େହାଇ ନାହଁା ି, କି ପବି ଆ ା ଦାରା ମୁ ା ିତ େହାଇଛ ି। ଏଫିସୀୟ
4:30, “ପରେମଶର େଯଉଁ ପବି ଆ ା ଦାରା ତମକ ମୁ ିର ଦିବସ ନିମେ
ମୁ ା ିତ କରାଯାଇଛି, ତାହାକ ଦଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।” ତାହା ଆପଣ ମୁ ା ିତ କରିଥାଏ,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ଠାର ଅନ ହ ପାଇଥା ି, ଏବଂ େସ ଆପଣ
ପବି ଆ ା ଦାରା ମୁ ା ିତ କରିଥା ି।

ତାହାହିଁ େସହିପରି ଅେଟ, କାରଣ ବାଇବଲ କେହ, “େକୗଣସି ବ ି ଯୀଶୁ ୀ
େବାଲି କହିପାେର ନାହିଁ, େକବଳ ପବି ଆ ା ଦାରା କହିପାେର।”
64 ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ଏହାକ ଏଇଥି ପାଇଁ ବିଶାସ କେର କାରଣ ପାଳକ ଏହା କହିଛ ି।”
େସ ଠି କହିଛ ି, କି ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଗଣନା ହଏ ନାହିଁ। “ମଁୁ ଏହାକ ଏଇଥି ପାଇଁ
ବିଶାସ କେର କାରଣ ବାକ ଏହିପରି କେହ।” ତାହା ଠି , କି ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ନେହଁ,
ତାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ଏକମା ଉପାୟ େଯ ଆପଣ କହିପାର ି େଯ ଯୀଶୁ େହଉଛ ି ୀ , ତାହା
େସେତେବେଳ ଅେଟ େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆପଣ ଭିତରକ ଆସ ି ଓ ଅଭିେଲଖ
ରଖ ି, ଏବଂ ନିେଜ ସା ୀ ଦିଅ ି, “େସ ପରେମଶର ପୁ ।” ତାହାହିଁ ଏକମା ଉପାୟ
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େଯ ଆପଣ ପୁନର  ଥାନ ବିଷୟେର ଜାଣ ି, େସେତେବେଳ ଅେଟ େଯେତେବେଳ
ପବି ଆ ା ଅଭିେଲଖ ରଖ ି। “େଯେତେବେଳ େସ ଅଥାତ ପବି ଆ ା ଆସିେବ, େସ
େମା ବିଷୟେର ସା େଦେବ, ଭବିଷ ତେର େହବାକ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ ଆପଣ
େଦଖାଇେବ; ଏହିସବ ବିଷୟ, ଯାହା ମଁୁ କହିଲି, ଆପଣ ର ୃତିକ ଆଣିେବ।” ଆପଣ
ଏହାକ େକେବବି ବିଦ ାଳୟେର ପାଇେବ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େସ ଏହିସବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଆପଣ ର ୃତିକ ଆଣିେବ।
65 େତେବ ଆେମ ବ ମାନ ଏହି ଶା େର ଟିକିଏ ଆଗକ ପାଠ କରିବାକ ଚାହଁୁ, ସାଧୁ
େଯାହନ 14:12।

ସତ , ସତ , ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି, େମା ଠାେର େଯ ବିଶାସ କେର, ମଁୁ
େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରଅଛି େସ ମଧ େସହିସବ କରିବ; ଏବଂ େସସବ ଅେପ ା
ଅଧିକ ମହ …

ଯାହାକି, େସଠାେର ସଠି ଅନବାଦ େହଉଛି “ଅଧିକ,” ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିବାକ
ଚାହଁା ି।

…େସସବ ଅେପ ା ଅଧିକ ମହ କମ କରିବ; କାରଣ ମଁୁ ପିତା ନିକଟକ
ଯାଉଅଛି।

66 ଯଦି େସ ପିତା ନିକଟକ ଗେଲ, େତେବ ପବି ଆ ା ଆସିେବ। କଅଣ ଏହା ଠି
କି? ଅନ ଏକ ଶା କେହ, “ଯଦି ମଁୁ ନ ଯାଏ, େତେବ େସହି ସାହାଯ କାରୀ ଆସିେବ
ନାହିଁ। ମା ଯଦି ମଁୁ ଯାଏ, ମଁୁ ପୁନବାର ଆସିବି ଏବଂ ତମ ସହିତେର ରହିବି, ଏପରିକି
ତମ ଭିତେର ରହିବି।” େଦଖ , ଏହା ଆପଣ ସହିତେର ପରେମଶର ଅଟ ି। ଆପଣ
ଉପେର, ଥେମ; ଆପଣ ସହିତ, ୀ ଠାେର; ଆପଣ ଭିତେର, ପବି ଆ ାେର।
ଏହା ଆପଣ ଭିତେର ପରେମଶର ଅଟ ି।
67 େତେବ, “ମଁୁ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରଅଛି ତେମ ମଧ େସହିସବ କରିବ,” େକୗଣସି
ଅନ କମ ନେହଁ। ମା ପରେମଶର ଠି େସହି ସମାନ କାଯ କ ଯାହା େସ ୀ ଠାେର
କରଥିେଲ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭିତେର, ପବି ଆ ା ଆଣିବାକ ଚାହଁା ି।

ଲଥର ସମୟେର େସହି କାମ ଏେତ ଆବଶ କୀୟ ନ ଥିଲା। ତାହା ପରେମଶର
ମ ଳୀ ଥିଲା। ଏହା ନ ଥିଲା…େୱସଲି ସମୟେର ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆବଶ କୀୟ ଥିଲା।

କାରଣ, “େସହି ଜଗତ,” ବାଇବଲ କେହ, “ସବେବେଳ ଆହରି ଦବଳ, ଏବଂ ଆହରି
ବ ିମାନ, ଓ ଆହରି ଅଧିକ ଦ େହାଇଯାଏ।” ଆେମ…ଜଗତ ଆହରି ଅଧିକ ଦ
େହଉଅଛି…ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। କାହିଁକି, ମଣିଷ ଆଜି ଏହିପରି କାଯ ଗୁଡିକ କେର େଯ,
ଶେହ ବଷ ପୂେବ ଆପଣ ଏହା ଭାବି ନ ଥିେବ େଯ େସହିପରି ନି ୁର ଜେଣ ମଣିଷ ରହିବ।
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“ସବଦା ଅଧିକ ଦ , ଏବଂ ଦ ମାେନ ସବଦା, ଅଧିକ ଦ କାଯ କରିବ,” ଶା କେହ,
“ଅଧିକର ଅଧିକ।”
68 େତଣୁ, ପବି ଆ ା ଗତାୟତ କରଛ ି। ଲଥ ସହିତ ଏହାର ଅ ଟିକିଏ ନିଶାସ
ଥିଲା; େୱସଲି ସହିତ ଏହାର ଟିକିଏ ଫୁ ଥିଲା; ଏବଂ େପ ିକ ସହିତ ଏହାର ଟିେକ
ଅଧିକ ଏକ ଗଭୀର ଫୁ ଥିଲା; ବ ମାନ ନିଶାସ ଏବଂ ଆ ା ସମାନ େହାଇ ଯାଇଛ ି।
େସ ଏକ କରଅଛି, ପବି ଆ ା ର େସହି ସମାନ ଶ ିଶାଳୀ ଫୁ କ ଆଣୁଅଛି େଯପରିକି
େସ େସଠାେର ପ ା ସମୟେର କରିଥିେଲ, େସହି ସମାନ କାଯ ଗୁଡିକ କାଶ କରଅଛ ି
ଯାହାକି େସ େସଠାେର ପ ା ସମୟେର କରିଥିେଲ, ଆଜି ମଧ ଠି େସହି ସମାନ
ବିଷୟକ, କାଶ କରାଯାଉଛି।
69 େଦଖ େଯ ଯୀଶୁ କଅଣ କହିଥିେଲ: “ସତ , ସତ , ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି, ପୁ
ନିଜଠାର କିଛି କରିପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି େସ ଥେମ ପିତା ତାହା କରଥିବାର ନ
େଦଖ ି। ପିତା ଯାହା କର ି, େସ ପୁ େଦଖା ି। ପିତା େମା ଠାେର ବାସ କର ି; େସ
କାଯ କର ି।” ବଝିେଲ?
70 ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , ଏଠାେର ମଁୁ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବାକ ଚାେହଁ। “େଯପରି,”
ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯପରି ପିତା େମାେତ େ ରଣ କରିଛ ି। େଯପରି,” େତେବ େଦଖ ,
“େଯପରି ପିତା େମାେତ େ ରଣ କରିଛ ି, େସହିପରି ମଁୁ ତ ମାନ େ ରଣ କରଅଛି।”
“େଯପରି ପିତା…” ପିତା ତା କିପରି େ ରଣ କରିଥିେଲ? ତାହା େ ରଣ କରିଥିବା,
ପିତା, ସଗର ଓ ାଇ ଆସି ତାହା ଠାେର ବାସ କରିଥିେଲ।

େସ ବାହାରି ଗେଲ। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ସବଦା ତାହା କେର ଯାହା େମାର ପିତା ସ
କେର।” ବଝିେଲ? ପିତା ତାହା ଯାହା କରିବାକ େଦଖାଉଥିେଲ େସ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ
କରିବାକ ଲାଗିେଲ। “େମାର ପିତା ଥେମ େମାେତ ନ େଦଖାଇବା ଯାଏଁ ମଁୁ କିଛି କେର
ନାହିଁ।” ପରେମଶର ଯିଏ ତାହା େ ରଣ କରିଥିେଲ, ତାହା ଭିତେର ଥିେଲ। “ଏବଂ ପିତା
େଯପରି େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ, େଯଉଁ କାେର ପିତା େମାେତ େ ରଣ କରିଥିେଲ, ମଁୁ ମଧ
େସହିପରି ତମମାନ ପଠାଉଅଛି।” ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ପରେମଶର ଆପଣ ଭିତେର,
କାଯ କରଛ ି (କଅଣ?) େସହି ସମାନ କମସବ, େସହି ସମାନ।

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସହି…ଯିଏ ବିଶାସ କେର, ଯିଏ େମାେତ ତାହାର ନିଜ ଭିତେର
ରଖିଅଛି, େସହି ପବି ଆ ା ରପେର; ଯିଏ ବିଶାସ କେର, ଯିଏ େମାର ପୁନର  ଥାନର
ସା ୀ େହାଇସାରିଛ ି, ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ତାହା ଠାେର ଅଛି। େସ ଯିଏକି େମା ଠାେର ଅଛ ି;
ଯଦି ତେମ େମା ଠାେର ରହ, େମାର ବାକ ତମମାନ ଠାେର ରହିବ।”
71 େତେବ ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ରେହ; କି ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଈଶରୀୟ
ଆେରାଗ ତାେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ।” ତାହା ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସ େସଠାେର ନାହଁା ି।
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72 “ମଁୁ ଯୀଶୁ ଠାେର ବିଶାସ କେର; ଏହି ଦିନେର ପବି ଆ ା ବିଶାସ କେର ନାହିଁ,
େସପରି ନେହଁ େଯପରିକି ତାହା େସମାନ ପାଖେର େସଠାେର ରହିଥିଲା।” ତାହା ଦଶାଏ
େଯ େସ େସଠାେର ନାହଁା ି।

73 ପବି ଆ ା ନିେଜ କହିଥିବା େସହି େତ କ ବାକ ର ଅଭିେଲଖ ରଖ ି। େସ ଜେଣ
ମିଥ ାବାଦୀ ନହଁ ି। େସ କାହାରିକ କି ା େକୗଣସି ସଂଗଠନକ ଭୟ କର ି ନାହିଁ। ତା
କାହାରି ପାଇଁ ନୀ େହବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। େସ କହ ି, ଏବଂ ତାହାପେର େସ ତାହା ସହିତ
ଲାଗି ରହ ି।

ଯଦି େସହି ଉ , ଏବଂ ଦଷିତ, ଓ ଶି ିତ, କି ା ଆେମ ଏହାକ େଯପରି କହିଥାଉ,
ଉ ପଦାସୀନ େଲାକ, ଯଦି େସମାେନ ଏହାକ ହଣ କରିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ, “େତେବ
ପରେମଶର ଏହି ପଥରଗୁଡିକର ଅ ହାମ ନିମେ ସ ାନ ଉ କରିବାକ ସ ମ
ଅଟ ି।” େସ ଅପରାଧୀମାନ , ଏବଂ ମଦଆମାନ , ଏବଂ ଅନ ସମ କିଛିକ େନେବ,
ଏବଂ ଏହାକ ଉଠାଇେବ। ପରେମଶର ଏହା କରିପାର ି, ଏବଂ େସ ଏହା କରଛ ି।
“ପରେମଶର ଏହି ପଥରଗୁଡିକର ଅ ହାମ ନିମେ ସ ାନ ଉ କରିବାକ ସ ମ
ଅଟ ି।” େକହି ତ ଏହା କରିବାକ ଯାଉଛ ି, କାରଣ େସ ପରେମଶର ଅଟ ି।

74 “ଯଦି ତେମ େମା ଠାେର ରହ, ଏବଂ େମାର ବାକ ତମଠାେର ରେହ, ତାହାେହେଲ
ତମର ଯାହା ଇ ା ତାହା ମାଗ,” କାରଣ ତେମ ତାହା ର ବାକ କ ମାଗୁଅଛ, ଏବଂ ତାହା ର
ବାକ େହଉଛି ଜୀବନ। ଏହାକ କହ । ଯଦି ପରେମଶର ଏହା କହିଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ
ସୁନି ିତ େଯ େସ ତାହା କହିଛ ି, ପବି ଆ ା ଏହାର ଅଭିେଲଖ ରଖ ି େଯ ବାକ ସଠି
ଅେଟ, ତାହେହେଲ, ଭାଇ, ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ଏହାକ କହ ; ତାହା େସଠାେର
େହାଇଯିବ। “ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା,’ ନିଜ ହଦୟେର ସେ ହ ନ କର, କି ବିଶାସ
କର େଯ ଆପଣ ଯାହା କହିଛ ି ତାହା ସଫଳ େହବ।” ଏହା ଆପଣ ନହଁ ି ଯିଏକି କହଛ ି,
କି ପିତା ଯିଏକି ଆପଣ ଠାେର ବାସ କର ି; େସ କଥାବା ା କର ି। ଏହା ଆପଣ ନହଁ ି
ଯିଏକି େସହି ପବତ ସହିତ କଥାବା ା କରଛ ି, ଏହା ତ ପିତା ଅଟ ି ଯିଏକି ଆପଣ
ଭିତେର ଅଛ ି, େସହି ପବତ ସହିତ କଥା େହଉଛ ି। ଏହାକ ଘୁ ିବାକ େହବ। “ସମ
ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ,” େସ କହିେଲ, “କି େମାର ଆ ା େଲାପ ପାଇବ
ନାହିଁ, କି ା, େମାର ବାକ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।” ନି ିତ ଭାବେର, ଏହା େଲାପ ପାଇପାେର
ନାହିଁ। ପିତା!

75 ବ ମାନ, “େଯଉଁ କମ ମଁୁ କେର।” ପରେମଶର ତାହା ର କାଯ ଗୁଡିକ ଜାରି ରଖିବା
ପାଇଁ, ନିଜର ମ ଳୀେର ଅଛ ି। େସଇଥିପାଇଁ େସ ପବି ଆ ା େ ରଣ କେଲ।
େତେବ, େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ। େସ, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା େହବ ନାହିଁ, ଏହା େସହିପରି
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, େତଣୁ ଅନ ଉପାୟେର େହେଲ ମଧ , େତଣୁ ତାହା ପଠାଇବାକ
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ପଡ଼ିଥିଲା। ପିତା ପୁ େ ରଣ କେଲ, େସସବକିଛି ଯାହାକି ଫନେର-…ଆପଣ
ଭିତେର ଥିବା ପୁ ଦାନ କେଲ। ଏବଂ େସହି ସମାନ କାଯ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ,
ଠି େସହି ସମାନ କାଯ ଯାହାକି ବ ମାନ ଯୀଶୁ କରିଥିେଲ, େହ ମ ଳୀ, ତେମ ମଧ
ତାହା କରିବ।

କଅଣ ଆପଣ ପରେମଶର କାଯ କରିବାକ ଚାହିଁେବ ନାହିଁ କି? ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ଯଦି ତେମ ପରେମଶର କାଯ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ, େମା ଉପେର ବିଶାସ କର।” ଆପଣ
ତାହା ଉପେର କିପରି ବିଶାସ କରିେବ? ଆପଣ ପବି ଆ ା ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ଆପଣ
ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ।

76 କାରଣ, େକୗଣସି ମନଷ କହିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ େସ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି;
ଆପଣ ତ ତାହା କହଛ ି ଯାହାକି ଅନ େକହି କହିଛ ି। “ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ
ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି; ମଁୁ ବାଇବଲକ ବିଶାସ କେର।” ଠି ଅଛି। “ବାଇବଲ କେହ
େଯ େସ ପରେମଶର ପୁ ; ମଁୁ ବାଇବଲକ ବିଶାସ କେର। ପାଳକ କହ ି େଯ େସ
ପରେମଶର ପୁ ; ମଁୁ ପାଳକ ବିଶାସ କେର। ମାଆ କହ ି େଯ େସ ପରେମଶର
ପୁ ; ମଁୁ ମାଆ ବିଶାସ କେର। େମାର ବ କହ ି େଯ େସ ପରେମଶର ପୁ ; ମଁୁ େମାର
ବ ବିଶାସ କେର।”

କି ଏକମା ଉପାୟ େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ େସ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି,
େସେତେବେଳ ଅେଟ େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆସ ି ଓ ନିଜ ବିଷୟେର ଅଭିେଲଖ
ଦିଅ ି, ତାହାପେର ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି। “େକୗଣସି େଲାକ
ଯୀଶୁ , ‘ ୀ ’ େବାଲି ଡାକିପାର ି ନାହିଁ, େକବଳ ପବି ଆ ା ଦାରା।” େସଠାେର!

77 ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା କଥା କହଥିବା େକୗଣସି ବ ି ଯୀଶୁ ଅଭିଶ େବାଲି
ଡାକ ି ନାହିଁ, କି ା ଏହା କହ ି ନାହିଁ େଯ େସ େସଦିନ ଆଉ କିଛି ଥିେଲ ଏବଂ ଆଜି ଅନ କିଛି
ଅଟ ି। ତାହା ତା ଦବଳ ଏବଂ ଝ ି ପଡିବା ଭଳି କରିଥାଏ। ନା, ମହାଶୟ।

େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। େଯେକୗଣସି କତ ଆ ା ଏହାର
ଅଭିେଲଖ ବହନ କରିେବ। ଠି ଅଛି।

78 େତେବ, େସ କହିେଲ, “ଏହି କମ ଯାହା ମଁୁ କେର ତେମ ମଧ କରିବ,” େଯାହନ 14:12,
ବ ମାନ, େସହି ସମାନ କାମ।

“ଓଃ,” େସମାେନ କହ ି, “ମ ଳୀ ଆଜି ଅଧିକ ମହତ କାଯ କେର।” େକଉଁ
ଉପାୟେର?

େସ କହିେଲ, “େଯଉଁ କମ ମଁୁ କେର।”
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“ତାହା,” େସମାେନ କହ ି, “େତେବ, ଆେମ ସମ ବିଶେର ମିଶନାରୀମାନ
ପଠାଇଅଛ, ତାହା ଏକ ଅଧିକ ମହ କାମ ଅେଟ।”
79 କି େସ କହିେଲ, “େଯଉଁ କମ ମଁୁ କେର।” େତେବ େସଗୁଡିକ କର, ଥେମ େସଗୁଡିକ
କର, ତାହାପେର ମିଶନାରୀମାନ ବିଷୟେର କଥାବା ା କରିବ।
80 ଆଜି, ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର ଜେଣ ମୁସଲମାନ ବିଷୟେର କଥାବା ା କରଥିଲି,
େସ କହିଥିେଲ, “ମହ ଦ ମରି ଯାଇଛ ି।”

“ତାହା ଠି , େସ କବରେର ଅଛ ି, କି ଦିେନ େସ ଉଠିେବ।” େସ କହିେଲ, “ଯଦି େସ
କବରର ଉଠ ି, େତେବ ସମ ବିଶ ଚବି-ଶ ଘ ା ମଧ େର ତାହା ଜାଣିଯିବ।” େସ କହିେଲ,
“ଆପଣ େଲାକମାେନ କହ ି େଯ ଯୀଶୁ ଦଇ ହଜାର ବଷ େହଲାଣି ପୁନର  ଥିତ େହାଇଛ ି,
ଏବଂ ଏକ-ତତୀୟାଂଶ େଲାକ ସୁ ା ଏପଯ ତାହା ଜାଣି ନାହଁା ି।”

ତାହା ଏଇଥି ପାଇଁ ଅେଟ କାରଣ ଆପଣ ଏହାର ଏକ େବୗ ିକ ଦ ିେକାଣର କଥା
କହିଥିେଲ। ଆପଣ ବିଦ ାଳୟ କି ା ଶି ାର ଏକ ଦ ିେକାଣର କହିଥେଲ।

ଯଦି ଏହି ସମ , ପରେମଶର ମହାନ ମ ଳୀ, କ ାେଥାଲି , େ ାେଟ ା ,
ସମ ଏକ ଗଣନା କରିବା, ପବି ଆ ା ହଣ କରିଥାେ , େତେବ ଏହି ଜଗତ

ୀ ିଆନ ଧମେର ଦଢ଼ ଭାେବ ାପିତ େହାଇ ରହିଥା ା; ସାମ ବାଦ ଭଳି େକୗଣସି ବିଷୟ
େହାଇ ନ ଥା ା; ଝଗଡା, କି ା ଶ ୁତା, ଅବା ସାଥପରତା, କିଅବା ଘୃଣା ଭଳି େକୗଣସି ବିଷୟ
େହାଇ ନ ଥା ା। ଯୀଶୁ ତାହା ସିଂହାସନେର ବସିଥାେ , ଏବଂ ଆେମ ପରେମଶର
ପାରଦୀଶ େଦଇ ଗମନାଗମନ କରଥା , ଅନ ଜୀବନ ସହିତେର, ଚିରଦିନ ବ ି ରହିଥା ;
ଏକ ନତନ ଶରୀରେର ପୁନର  ଥିତ େହାଇ, େକେବ ବ ନ େହବାକ, େକେବ ଧୂସର ନ
େହବାକ, େକେବ ଅସୁ ନ େହବାକ, େକେବ େଭାକିଲା ନ େହବାକ, ଚାରିଆେଡ ଚଲା ବଲା
କରଥା ; ଭ ଆନ େର ଚାଲି ରହିଥା , ପଶୁମାନ ସହିତ କଥାବା ା କରଥା ।
ଏବଂ, ଓଃ, କି ଏକ ଦିନ େହାଇଥା ା! ମା ତାହା ବ ତୀତ ଆେମ ଅନ ସମ କିଛି କାଯ
କରିଅଛ ଯାହାକି େସ…
81 େସ କହିେଲ, “ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଚାର କର।” ସୁସମାଚାର
କଅଣ କେର? “େକବଳ ବାକ ନେହଁ, କି ପବି ଆ ା ଶ ି ଏବଂ ଦଶନ
ମାଧ ମେର।” ପରେମଶର ବାକ କ କଟିତ କରିବା, େହଉଛି ସୁସମାଚାର।
82 ଆପଣ ଏହା କରିପାର ି ନାହିଁ। େତେବ, ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ, େଯ ତାହା ନିଜର
ମ ଳୀେର ରହିବାକ ଥିଲା।

େତଣୁକରି, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଆମର େବୗ ିକ ବିଦ ାଳୟମାନ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ
ଏହାକ େକେବବି ଏକ େବୗ ିକ ବିଦ ାଳୟେର ପାଇେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାର ବିର େର
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ରହିେବ। କାରଣ, ଯାହା ସବ େସମାେନ ଜାଣ ି ତାହା େହଲା େକୗଣସି ଖର ବ ି ବିଶି
ମଣିଷର ଶି ା, େକୗଣସି ମତ ବା ନାମଧାରୀ ସଂଗଠନ ଯାହା ଦାରା େସମାେନ ବ ିବାକ
ଚାହଁା ି। େତଣୁ େସମାେନ—େସମାେନ ଆପଣ େସଥିେର ସୁବ ବ ିତ କରିେଦେବ
ଓ ଆପଣ େସହି ଶରୀରର ଏକ ସଦସ କରିେଦେବ, ଆଉ, ଭାଇ, ଆପଣ ଏକ
ବିଶାସମତର ଏପରି କିଛି ଉ ୃତ କରି କହିେବ ଯାହାକି ଏପରି ମେନ େହବ େଯ ତାହା
ସ ୂ ରେପ ଠି ଅେଟ। “ମହାନ ପବି ମ ଳୀ, େସହି ମାତା, ଏହା ଅେନକ ଝଡ଼ ଝ ା
ସହିଅଛି, ଏହା ଅେନକ ତାଡ଼ନା ସହିଅଛି।” ଶୟତାନ ମଧ ଠି େସହିପରି ଅେଟ; ତାକ

ାୟଃ, େସଠାେର ଥିବା ସମ ାନର ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତଥାପି େସ େସହି
ସମାନ ଭାବେର ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆ ା। ଓଃ, େସମାେନ ଏଗୁଡିକ ଉ ୃତ କରିବାକ େଚ ା
କରିେବ।

83 େତଣୁକରି ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏକ ବହତ ବଡ଼ େବୗ ିକ ଜାଗରଣ େହବ
ଠି େଯପରିକି ତାହା ସମୟେର େହାଇଥିଲା, ହା ି ଓ ପା େଧୗତ କରିବା, ଏବଂ
େପାଷାକମାନ ପି ିବା, ଓ କାମିଜ କଲର େମାଡି-େହାଇଥିବା, ଆଉ ସବକିଛି େଯପରିକି
େସମାେନ କରିଥିେଲ, ଏହି ସମ ବିଭି ବିଷୟମାନ ଯାହା େସମାେନ କରିେବ। େସ
ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ତାହା କରିେବ, େତଣୁ େସ କହିଥିେଲ, “େତେବ େକବଳ େଗାଟିଏ
ମିନି ଅେପ ା କର। ମଁୁ ତମକ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ିଯିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ, ମଁୁ ତମ ସହିତେର
ରହିବା ପାଇଁ ପୁନବାର ଆସୁଅଛି। େତଣୁ,” େସ କହିେଲ, “େଯଉଁ କମ ମଁୁ କେର, ତେମମାେନ
ମଧ କରିବ।”

84 ପରେମଶର ପାଇଁ ପବି ଆ ା ପଠାଇବାର ଉେ ଶ ଥିଲା େଯ ଏକ େଗା ୀ
ମାଧ ମେର ଜାରି ରଖିବା, ପରେମଶର ମାଗତ ଭାବେର ଜଗତ ନିକଟେର କାଶ
କରିବା। ତାହା ଅବିକଳ ଠି । ଏକ ଧମମତ ଦାରା ନେହଁ, ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଦାରା ନେହଁ,
କି ତାହା ର ପୁନର  ଥାନର ଶ ି ଦାରା, ତାହା ର ବାକ କ ବା ବ କରିବା ଦାରା;
ତାହା ର ତି ାକ ହଣ କରି, ସଂଖ ାଲଘୁ ପ େର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ପରେମଶର
ବିଶାସ କରିବା; ଏବଂ କଳା ଆକାଶ ପଛକ ଘୁ ିବାର େଦଖିବା, ଓ ପରେମଶର ର ଶ ିକ
ଭିତରକ ଆସି ତାକ ଅଧିକାର କରି େନବାର େଦଖିବା। ଆେମ । ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି
େସ ଚାହଁା ି। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ କି ପବି ଆ ା େ ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା। େସହି
ଉେ ଶ ପାଇଁ ହିଁ ତାହା େ ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା। ଆେମ ବ ମାନ ଜାଣୁ େଯ ତାହା କଅଣ
ଅେଟ, ଏବଂ େସଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାହା େ ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା।

85 େତଣୁକରି, ଅନ େକୗଣସି ର େଲାକମାନ ପବି କରିବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣ
ପବି କରିପାେର ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ େମାେତ ପବି କରିପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ
ଦେହଁ େଯୗନ ସ କର ଜନ େହାଇଛ। ମା ଯୀଶୁ େଯୗନ ସ କ ବିନା ଜନ େହାଇଥିେଲ,
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ତାହା ଠି , େତଣୁ ତାହା ର ର ପବି କାରୀ ଥିଲା। ଏବଂ ପରେମଶର ତଳକ ଓ ାଇ
ଆସିେଲ, ଏକ ଶରୀର ତିଆରି କେଲ, େସଥିେର ବାସ କେଲ, ଏହାକ ପବି କରିବା ପାଇଁ
େସହି ର ପାତିେଲ, ଯାହାକି ସ ୂ ରେପ ପାପ ଏବଂ ଲ ାର େଦାଷକ ବହି ାର କରି
େଦଇଥିଲା। ତାହାପେର, ବିଶାସ ଜରିଆେର, େସଥିେର ବିଶାସ କରି, ପରେମଶର େସହି
ର କ ପବି ୀକତ କରିବା ଦାରା, େସହି ମାନବ ଶରୀରକ ଓ ାଇ ଆସ ି, ବିଶାସ ଦାରା,
ତା ଠାେର ଅ ହାମ ବୀଜ ରଖି ଦିଅ ି।

86 ଏହା ବିଶାସ କରିବା େଯ େସହି ର ଆସିବ, େସହି ବିଶୁ ର ଯାହାକି ତାହା ର ର
ପରି ଚମ ାର େହବ, “େସ ମୃତ ାୟଃ ଥିବା” ପେର ସୁ ା େସଠାକ ଚାଲି କରି ଗେଲ। ପଚି-
ଶ ବଷ ପଯ ପରେମଶର ବିଶାସ କେଲ, େସ ପ -ସତରୀ ବଷ ବୟସେର, ଆଉ େସ
ଶେହ ବଷ େହବା ପଯ ବିଶାସ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ସାରା, ପଇଁ-ଷଠି ବୟସର, ଏବଂ େସ
ନେବ ବଷ ପଯ ବିଶାସ କରିଥିେଲ। “ଏବଂ େସ ମଧ ଜେଣ ମୃତ ାୟଃ ସଦଶ ଥିେଲ।”

ଆଉ ପରେମଶର କହିେଲ, “େଯପରିକି େଲାକମାେନ ଏହାକ ନି ିତେର େଦଖିବାର
ବ ିତ ନ ହଅ ି, ତାକ ପାହାଡ ଉପରକ ନିଅ ଓ ଏକ ବଳିଦାନ ନିମେ ଉ ଗ କର।”

87 େସ ଦାସମାନ କହିେଲ, “ତେମ ଖଚର ସହିତ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଅ ଏବଂ
ଅେପ ା କର। ପୁଅ ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ଉପରକ ଯିବ ଓ ଉପାସନା କରିବ, ଆଉ ପୁଅ ଓ ମଁୁ
େଫରିଆସିବ।” ଓଃ, େସ ଏହା କିପରି କରିବାକ ଯାଉଛ ି?

ଅ ହାମ କହିେଲ, “ମଁୁ ତାକ ମୃତମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଭାବେର ା କରିଅଛି। ଏବଂ
ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଯିଏ େମାେତ ତାକ, ମୃତମାନ ମଧ ର ଜଣକା ଭାବେର େଦଇଅଛ ି, ତାକ
ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ କରିବାକ ସମଥ ଅଟ ି ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ତାହା ର ବାକ ପାଳନ
କେର। ପାଳନ କରିବା, ମଁୁ ତାହା ବାକ ପାଳନ କେର; େସ ତାହାକ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ
କରିବାେର ସ ମ ଅଟ ି।”

88 ୀ ବିଷୟେର ସି ଭାବେର କହଛ ି! େସ େସଠାେର ଅଛ ି। ଏବଂ େସହି ର
େକାଷିକା େଦଇ ପବି ଆ ା ଆସିଥିେଲ, ଯିଏକି ନିେଜ ଯୀଶୁ ନାମକ ଏକ ଶରୀରେର
ବା ି େହାଇ ରହିଥିେଲ। େସହି ର ବିଶାସ ଦାରା, ମୁ ି ା େଲାକମାନ , କି ା
ପରେମଶର ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଏକ ମାଗ ପବି ୀକତ କଲା।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହାକ ହଣ କରିଥା ି, ଓ ପବି ଆ ା ଆପଣ ଠାର ସମ
ସାଥପରତାକ ବାହାର କରି େଦଇଥା ି, େସେତେବେଳ େସ, ପରେମଶର ସୟଂ, ତାହା ର
ଇ ାକ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଭିତରକ େବଶ କର ି।

89 ଏଠାେର ତେଳ, େସହି ସାଥୀ ମାଲିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ େହଉଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ଅନ ଜଣକ
ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଏଠାେର ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କରଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ବ େଲାକ ଜଣକ ଏହା
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ବିଷୟେର, ତାହା ବିର େର କହଥାଏ। ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ଜେଣ ବ ି ଠି ଏହାର
ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହେବ। ଆେମ ।
90 “ଏବଂ େସମାେନ ଧ ାନ େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ ଅ ଏବଂ ଅଶି ିତ ଥିେଲ, ମା
େସମାେନ ଏହା ଧ ାନ େଦେଲ େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁ ସହିତେର ଥିେଲ।” ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ତ
ପବି ଆ ା ଆସିଛ ି।
91 ଜେଣ ସାନ ପୁରଣା ମାଛଆ ତା ର ନାମର ଦ ଖତ କରିପାର ନ ଥିେଲ। କି
େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ କହିଥିେଲ, “ଆେମ କାହାକ ବିଶାସ କରିବା, ମନଷ ନା
ପରେମଶର?” ଆେମ । “ଏହା ଆପଣମାେନ ଜାଣ , ଆେମ ଏେବ ମଧ ଯୀଶୁ
ନାମେର ଚାର କରିବ।” େମାର ଭ, େକେତ ସାହସ! େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତା ର—
ତା ର େସଠାେର ଏକ ଘର ରହିଥିଲା। ତାହା ଠି । େସ ଏଠାେର ଜେଣ ତୀଥଯା ୀ ଏବଂ
ଜେଣ ବିେଦଶୀ ଥିେଲ। େସ ଆସିବାକ ଥିବା ନଗରର ଅେନଷଣ କରଥିେଲ।

େସହି କପଟୀ ପୁେରାହିତ ତା ପାଇଁ କଅଣ ଥିେଲ? େସ ତ ସଗର ପରେମଶର
ଅଧୀନେର ଥିେଲ, ଯିଏକି ତାହା ର ପୁ , ୀ ଯୀଶୁ ପୁନର  ଥିତ କରିଥିେଲ, ଏବଂ
ତାହା ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିମାଣକାରୀ ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ପରିପୂ କରିଥିେଲ।
େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି। େସ ତା ଭୟ କରି ନ ଥିେଲ। ନା, ଆ ା। ମୃତ …
92 କାହିଁକି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି େଛାଟ ପୁରଣା ିଫା  େସଠାକ
େନଇଗେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “ଏହାକ େଫରାଇ ନିଅ!”

େସ କହିେଲ, “େହ ଶ ୀବ, ପୁଣି ଅସୁ ତି ହଦୟ ଓ କ ବିଶି େଲାେକ,
ଆପଣମାେନ ସବଦା ପବି ଆ ା ର ତିେରାଧ କରଅଛ ି। ଆପଣମାନ ର
ପିତପୁରଷମାେନ େଯପରି, ଆପଣମାେନ ମଧ େସହିପରି।”

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ ତମକ ଜୀବନେର ମାରିେଦବ!”

େସ କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ…”

“ଆେମ ତମକ ଏହା େଦଖାଇବ େଯ ଆେମ ତାହା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ!” ଏବଂ
େସମାେନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉଠାଇେଲ ଓ ତା ମୁ େର େଫାପାଡିବାକ ଲାଗିେଲ।
93 େସ ଉପରକ ଚାହିଁେଲ, ଓ କହିେଲ, “ମଁୁ ସଗକ ଉନୁ େଦଖୁଅଛି। ମଁୁ ସୀଢୀକ
ତଳକ ଆସୁଥିବାର େଦଖୁଅଛି। ମଁୁ ଯୀଶୁ ତାହା ର ମହାମହିମ ଦ ିଣ ପାଶେର ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖୁଅଛି।” ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ ନାହିଁ େଯ େସ ମୃତ ବରଣ କେଲ; େସ
ମହାନି ା ା େହେଲ। ଓଃ, େମାର ଭ! ମଁୁ ଠି େଦଖିପାରଛି େଯ ଜେଣ ଦତ ତଳକ
ଓ ାଇ ଆସିେଲ, ତା ଏକ ଶିଶୁ ଭାବେର ଉଠାଇ େନେଲ, ଏକ ମାତା ସଦଶ, େଯପଯ କି
େସ େଶାଇ ନ ପଡିେଲ। ଓଃ, େମାର ଭ! ନି ିତେର।
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94 ତାହାହିଁ େହଉଛି ପବି ଆ ା ର ଉେ ଶ । ଏଇଥି େଯାଗଁୁ ହିଁ ପରେମଶର
ପବି ଆ ା ପଠାଇଥିେଲ। ପବି ଆ ା ଆପଣ ଶ ି େଦବା ପାଇଁ ଆସିଥା ି।
େମା ପାଖେର ଏଠାେର ଆଉ କିଛି ଶା ାଂଶ ଅଛି, ମା େଗାଟିଏ ମିନି । ପବି ଆ ା
ଆପଣ ଶ ି େଦବା ପାଇଁ ଆସିଥା ି। ମଁୁ—ମଁୁ ନେହଁ…ଆପଣ ଏହାକ ପାଇପାରିେବ;
ଆଜି ରାତିେର, ମଁୁ ବହତ ଦରେର ଅଛି।

ଆପଣ ଶ ି, ାଥନାେର ଶ ି େଦବା ପାଇଁ ଆସିଥା ି!

95 ଆପଣ ଜେଣ ବ ି ନିଅ ଯିଏକି ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛ ି, କି େସମାେନ
ସବଦା ପରାଜିତ େହାଇଥା ି। “ଓଃ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି…” ଭଲ ବ ି, “ଓଃ, ନି ିତ, ମଁୁ

ଭ େ ମ କେର, ଭାଇ ାନହା ।” ସବଦା ପରାଜିତ େହାଇଥାଏ, େସମାେନ ତା ର
େକୗଣସି ାଥନାର ଉ ର ପାଆ ି ନାହିଁ।

ଆପଣ େସହି ସାନ ୀେଲାକକ ଥେର ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ କରି ଦିଅ ,
ତାହାପେର େଦଖ େଯ କଅଣ ଘଟିବ। େଯେତେବେଳ େସ ପରେମଶର ସ ୁଖକ ଯାଏ,
େସ ପରାଜିତ ହଏ ନାହିଁ। େସ ସାହସର ସହିତ ପରେମଶର ସିଂହାସନ ନିକଟକ, ବିଶାସ
କରି ଆସିଥାଏ। ତାହାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି କାରଣ େସ ଏକ ଜନ ଦାରା, ପରେମଶର
ଏକ କନ ା ଅେଟ।

େସହି ସାନ େଲାକଟିକ ନିଅ , ଏେତ ଭୀର, ମାଲିକ ତାକ ସବଆେଡ଼ ଲାତ ମାେର।
ଧରି ନିଅ , “େତେବ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର ।” କିଛି େଗାଟାଏ
ବଦଳିଗଲା, େଦଖ , େସ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି। ଏହା ଆପଣ ଶ ି ଦାନ କେର।
ଆପଣ ର ଜୀବନ ଶ ିେର ପରିପୂ େହାଇଯାଏ।

ଏହା ଆପଣ ବ ାପଣେର ଶ ି ଦାନ କେର।

96 କାହିଁକି, େମାର ଭ, େସହି େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଭୟଭୀତ ଥିେଲ, େସଠାେର
ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; ପିତର, ଯାକବ, େଯାହନ, ଲକ, ଏବଂ ଅନ ାନ ସମେ । େସମାେନ
େସହି ଉପର େକାଠରୀେର ରହିଥିେଲ, କହିଥେଲ, “ଓଃ, ଆେମ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ।
େସମାେନ, େସଠାେର େଦଖ , େସଠାେର ଡା ର ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଏବଂ ଅନ ାନ େକହି
ଅଛ ି। େସଠାେର ରା ୀ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଏବଂ ଅନ ାନ େକହି ଅଛ ି। ଆପଣ ଜାଣ ି,
ତା ପାଖେର ବିଦ ାଳୟର ଚାେରାଟି ଉପାଧି ଅଛି; ଆେମ ତା ବିର େର କିପରି ଠିଆ
େହବା?” ପିତର କହିେଲ, “ଓଃ, େମାର ମେନ ଅଛି େସହି ବ ି ଦିେନ ମାଛ ବି ି କରଥିେଲ।
େସ, େସ କହିେଲ, ଆଉ ମଁୁ ଏହା ସୁ ା ଜାଣିଲି ନାହିଁ େଯ େସ କଅଣ କହଛ ି। ଓଃ, ମଁୁ ତା
ବିର େର କଦାପି ଠିଆ େହାଇପାରିବି ନାହିଁ।” କି କଅଣ କଲା…

“ଭାଇମାେନ, ଆେମ କଅଣ କରିପାରିବା?”
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“େସ କହିେଲ, ‘ଅେପ ା କର।’”

“େତେବ, ଆମର ଏଠାେର ରହିବାର ଚାରି ଦିନ େହାଇସାରିଲାଣି।”

“େକବଳ ଅେପ ା କରି ରହିଥାଅ।”

“େକେତ ଦିନ?”

“େଯପଯ କି।”

“େତେବ, କଅଣ େସ କହିଥିେଲ େଯ ତାହା ପ ମ ଦିନେର େହବ?”

“େକେତ ଦିନ ପଯ େସ େକେବ କହି ନାହଁା ି। େସ କହିେଲ, ‘େଯପଯ ।’”

େତେବ, େସମାେନ େକବଳ ଅେପ ା କରି ରହିେଲ। େକେତ ଦିନ? “େଯପଯ କି।”
ଆଠ ଦିନ ବିତିଗଲା। “େଯପଯ କି।” ନଅ ଦିନ ବିତିଗଲା। “େଯପଯ କି।”

େପ ିକ ଦିବସ ଉପ ିତ ହଅେ , ସମେ ଏକ ାନେର, ସମେବତ
ଥିେଲ।

97 ପରେମଶର ଏକ ଜଳ େମଘେର, େସମାନ ଉପେର ରହି ଆସିଥିେଲ; ପରେମଶର
େସମାନ ସହିତ, ପୃଥିବୀେର ଚଲାବଲା କରିଥିେଲ; େତେବ ଆଉ କିଛି ଘଟିବାକ
ଯାଉଥିଲା। କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି।

…ସମେ ଏକ ାନେର, ସମେବତ ଥିେଲ।

ଆଉ ବଳ େବଗେର ବହଥିବା ଚ ପବନର ଶ ତଲ େଗାଟିଏ ଶ …
ଅକ ା ଆକାଶର ଆସି, େଯଉଁ ଗୃହେର େସମାେନ ବସିଥିେଲ େସହି ଗୃହର
ସବ ବ ାପିଗଲା।

…ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡିକ…େସମାନ େତ କ ଜଣ ଉପେର…ଅଧି ିତ
େହଲା।

ବିଭାଜିତ କଅଣ ଅେଟ? “ବିଭ ।” ଖନାଉଥିବା ପରି, କଅଣ ଆପଣ େକେବ
କାହାରିକ ଖନାଉଥିବାର ଶୁଣିଛ ି କି? େସମାେନ ଯାଆ ି, “ଉ-ଉ-ଉ, ଓଃ, ଉ-ଉ,”
େଦଖ , େସମାେନ କିଛି କହିପାର ି ନାହିଁ। “ବିଭାଜିତ, ବିଭ ।” ଏକ ବିଭାଜିତ ଖୁରା
ପରି, ଏହାର ଅଥ େହଉଛି ଏପରି କିଛି ଯାହାକି “ବିଭ , ବିଭାଜିତ।” େସମାେନ କଥାବା ା
କର ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଗପଶପ କର ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଆଉ କିଛି ନହଁ ବରଂ େକବଳ
ପାଟିତ କରଥିେଲ।

…ଅ ିସରପ, ବିଭାଜିତ ଜିହାଗୁଡ଼ିକ େସମାନ େତ କ ଜଣ ଉପେର
ଅଧି ିତ େହଲା। (ଓଃ, େସମାେନ ନିଜକ ସ ାଳି ପାରି ନ ଥିେଲ!)

େସଥିେର ସମେ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ,…(ହ !)
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98 ତାହାପେର କଅଣ େହଲା? େସମାେନ ରା ାେର ବାହାରି ଗେଲ। “େସହି ରା ୀ
େଜା  ସ େକଉଁଠାେର? େସହି ବ ି େକଉଁଠାେର ଅଛ ି? ଏବଂ େସହି େବୗ ିକ ମହାମାନବ
େକଉଁଠାେର ଅଛ ି?”

“ପରେମଶର ଜଳ ବଦାେର, େମାଶା ସହିତେର ରହି, ଆମମାନ ଉପେର ଥିେଲ;
େସ ଆମକ ସେବା ର ମା ା, ଖାଇବାକ େଦଇଥିେଲ। େସ ଆମ ସହିତ ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ
ଗମନାଗମନ କେଲ…ତିନି ବଷ ଓ ଛଅ ମାସ, ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର। ମା ବ ମାନ େସ
େମା ଭିତେର ଅଛ ି। ଏହା ମଁୁ ନେହଁ ଯିଏକି ତାହା କହଅଛି; ଏହା ତ େସ ଅଟ ି। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ
େସ କିଏ ଅଟ ି, ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ କିଏ ଅେଟ। ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ ନେହଁ; େସ ଅଟ ି।”

ତା ଏଠାକ ଉପରକ ଆଣ! େହ ଇ ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏବଂ…
ତେମ ଯିହଦୀ େଲାେକ, ଆପଣମାେନ ଏହା ାତ େହଉ — ାତ େହଉ ,
ଓ େମାହର କଥାେର କ ପାତ କର , େହ ସମ ଚାରକ ଓ ରା ୀଗଣ।

ହ ! େମାର ଭ! ବ ାପଣର ଶ ି! ଓଃ! “ଏମାେନ ମଦ ପାନ କରି ନାହଁା ି!” ଦଶ
ହଜାର କି ା ତାହାଠାର ଅଧିକ ଅେପ ା, େସହି େଛାଟ ସଂଖ ାଲଘୁ, ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ

ହଣ କରଛ ି।

…ଆପଣମାେନ େଯପରି ମେନ କରଅଛ ି, ଏମାେନ େସପରି ମାତା
ନହଁ ି େଯଣୁ ବ ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘ ା ମା ।

ମଁୁ ଜେଣ ପୂ ସୁସମାଚାର ଚାରକ ଅେଟ। କି େଯାେୟ ଭାବବାଦୀ
ଦାରା ଯାହା ଉ ଅଛି ଏ େସହି ଘଟଣା;

…ପରେମଶର କହ ି, େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଆେ ସମ
ମ (ହ ) ଉପେର…ଆ ା ବ ି କରିବା: େସଥିେର ତ ମାନ ର…
ତେମ ମରିୟମ େସଠାେର ଆ ାେର ନାଚଥିବାର, ପରଭାଷାେର କଥା
କହଥିବାର ଏବଂ ବିଭି ବିଷୟ କାଯ କାରୀ କରଥିବାର େଦଖିଛ?…ସମ
ମ ଉପେର:…

…ଏବଂ ଆେ ନିଜ ଦାସଦାସୀମାନ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା…ବ ି
କରିବା;…

…ଆେ ଉ ଆକାଶେର ନାନା ଲ ଣ, ପୁଣି…ଅଧ ପୃଥିବୀେର;…
ଅ ି ମାନ, ଏବଂ ନିବିଡ ଧୂମ େଦଖାଇବା:

ପରେମଶର େତେବ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ େର ଥିେଲ। ଆେମ ।

“େତେବ, ବ ମାନ, ଆପଣ ର େକଉଁ ଶି ାଗତ େଯାଗ ତା ଅଛି? ଆପଣ
େକଉଁଠାର, େକଉଁ ବିଦ ାଳୟର ଆସିଛ ି?”
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99 “ତାହା ବ ମାନ େକୗଣସି ଫର ପକାଏ ନାହିଁ।” ଓଃ, େସ ଶା ାଂଶ ଅଜାଡିବା ଆର
କେଲ।

(ଦାଉଦ ତାହା ପୂବର ଦଶନ କରିଥିେଲ!)…ସବଦା େମାହର ସ ୁଖେର
ଭ …ବିଚଳିତ େହବି ନାହିଁ:

…ଅଧିକ େମାହର ହଦୟ ଫୁଲ ଉଲସିତ ଅେଟ, କାରଣ…ଓ େମାହର
ଜିହା ଉଲସିତ େହଲା;

…େସ େମାହର ାଣକ ପାତାଳେର ପରିତ ାଗ କରିେବ ନାହିଁ, କି ା େସ
ନିଜର ପବି ଜନକ ୟ ପାଇବାକ େଦେବ ନାହିଁ।

…ପିତକଳପତି ଦାଉଦ ବିଷୟେର ମଁୁ ଆପଣମାନ ମୁ କ େର
କହିପାେର,…େସ ମେଲ ପୁଣି ସମାଧି ା େହେଲ, ଆଉ ତା ର ସମାଧି
ଆଜି…ଆ ମାନ ମଧ େର ଅଛି।

କି ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଦାରା…େସ େସହି ଧାମିକ ଜନର ଆଗମନ ବିଷୟ ପୂବର
ଦଶନ କରି ସାରିଥିେଲ।

…ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ରଖ , େଯ େଯଉଁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାେନ କଶେର
ବଧ କେଲ, ତାହା ପରେମଶର ଏହି ସମାନ ଯୀଶୁ , ଭ ଓ ୀ ଉଭୟ
ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛ ି। (ଆେମ !)

100 “ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ, ତାହାେହେଲ ପରି ାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆେମ କଅଣ
କରିପାରିବା?”

…କହିେଲ, ଆପଣମାେନ େତ େକ, ମନପରିବ ନ କର , ଆଉ ନିଜ ନିଜ
ପାପ ମା ନିମେ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ , ତାହାେହେଲ
ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହବ।

କାରଣ ଏହି ତି ା ଆପଣ ନିମେ , ଆପଣମାନ ର
ସ ାନସ ତିମାନ ନିମେ , ପୁଣି ଦରବ ୀ େଯେତ େଲାକ , ଭ
ଆ ମାନ ର ପରେମଶର ଆପଣା ନିକଟକ ଡାକିେବ େସହିସମ
ନିମେ । (ଆେମ ।)

101 େଯପଯ ପରେମଶର ପାଖେର ଏକ େଲାକ ଅଛ ି, ପରେମଶର ର ଏକ
ମ ଳୀ ଅଛି, ତାହା ସହିତ ପବି ଆ ା ଗମନ କରଥିବାର ପରେମଶର ପାଖେର ଅଛ ି।
ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ତ ପରେମଶର ପବି ଆ ା େଦଇଛ ି। ବ ିଜୀବୀମାେନ ବ ି ପାଇେବ;
ସବଦା ପାଇଛ ି। କି ପରେମଶର ପାଖେର େକୗଣସି ାନେର ସଂଖ ାଲଘୁ ଅଛ ି।
ପରେମଶର ର ଏକ େଛାଟ ମ ଳୀଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ଆେଲାକକ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ, ଠି
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ପବି ଆ ା ବା ି ସହିତ ଆଗକ ବଢିବ। ଏବଂ େସମାେନ ହିଁ େହେବ େଯଉଁମାେନକି,
େସମାନ ର ସା ମାଧ ମେର, ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ।

କଅଣ ବାଇବଲ କେହ ନାହିଁ େଯ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ହଦୟେର ବିଶୁ େଲାକମାେନ
ଧନ ; େସମାେନ ପରେମଶର ଦଶନ କରିେବ”? ଏବଂ କଅଣ ଏହା କେହ ନାହିଁ, େଯ,
“ଧାମିକ, ସାଧୁମାେନ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିେବ”? ନି ିତେର।

ଆପଣମାନ ର ସା ଆଜି ଏହି ସହର ବିର େର ବିଚାରକ ଆଣିବ। ପବି ଆ ା
ବା ି ଏବଂ ପରେମଶର ଶ ି, ଏକ ପବି ଜୀବନ ବିଷୟକ ଆମର ସା , ଏହି ନଗର
ବିର େର ବିଚାରକ ଆଣିବ। େଯେତେବେଳ ଏହା…
102 “େଯଉଁମାେନ ଥେମ ଥିେଲ େଶଷ େହବ; େଯଉଁମାେନ େଶଷ ଥିେଲ େସମାେନ

ଥମ େହେବ।” ମଁୁ େସ ି ଏବଂ ମୁଡି ବିଷୟେର, େସମାନ ପୁନର  ଥାନେର କିଛି ଜାଣିବି
ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟେର, େସମାେନ େମା ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣିେବ ନାହିଁ। ମା ସା େଦବା
ପାଇଁ, ମଁୁ ଏଥିେର ଠିଆ େହବି; ଆପଣମାେନ ମଧ ଠି େସହିପରି କରିେବ।

ଏବଂ ତାହା ଦାରା, ଆପଣ ର ଆେଲାକର ବିକୀରଣ ଦାରା, ଏବଂ ପବି ଆ ା
ବା ି ଦାରା, ଏବଂ ଆପଣ ବ ି ରହିଥିବା ଜୀବନଗୁଡିକ ଦାରା, ଏବଂ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ
ଦାରା ଯାହାକି ପରେମଶର ଏହା ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କରଛ ି େଯ େସ ଏଠାେର
ଗମନାଗମନ କରଅଛ ି; ଆଉ େସମାନ ର େବୗ ିକ ାନ ସହିତ, ଏହାଠାର ଦେରଇ
ଗେଲ; େସମାେନ ସାଧୁମାନ ଦାରା ବିଚାର କରାଯିେବ। େସମାେନ ପୂବର ବିଚାର
କରାଯାଇ ସାରିଛ ି। େସମାେନ ଏହା ଅତି ମ କରିସାରିଛ ି। ଓଃ, େମାର ଭ!
103 ମଁୁ ାଥନାର ଶ ି, ବ ାପଣର ଶ ି, ଏକ ପବି ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ ି ଉପେର କଥାବା ା
କରଥିଲି। ଆେମ । ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପବି ଆ ା କରିବାକ ଅଛି।
104 ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ େଲାକ ବଲଛ ି, କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ମଦ ପାନ
ଛାଡି ହିଁ ପାେର ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହାକ ଛାଡି ହିଁ ପାରିବି ନାହିଁ।”

ପବି ଆ ା ଆପଣ ଭିତେର ରହିବା ପାଇଁ ଆସ ି, ଏହି ସବ େହାଇ ନ ପାରଥିବା
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଠାର ଦେରଇ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସ ି। ତାହା ଠି । ମହିଳାମାନ
େକଶ କାଟିବାକ ବ କରିବା ପାଇଁ, େସମାନ େଛାଟ େଛାଟ େପ ଏବଂ ଚିପା ସା
ପି ିବାର ବ କରିବା ପାଇଁ। େକୗଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। େସମାନ ପରଚ ା କରିବାକ ବ
କରିବା ପାଇଁ। ଓଃ, ହଁ, ତାହା ପାଇଁ ତ ଏହା ଅେଟ, ଆପଣ ଏକ ପବି ଜୀବନ ଯାପନ
କରିବା ପାଇଁ। ଏହା େତ କ ଥର ବାଇବଲର ନିେ ଶଗୁଡିକ ଅନସରଣ କରିବ।
105 ଜେଣ ମହିଳା କହ ି, “ଏହା ଅତ ଧିକ ଗରମ ଅେଟ; େମାେତ ତ ଏଗୁଡିକ େକବଳ
ପି ିବାକ ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ମଁୁ େମାର େକଶକ ବଢିବାକ େଦବି େତେବ େମାର ମୁ ବି ା ହଏ।”
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ମା ପବି ଆ ା ସହିତ େକୗଣସି ବାହାନା ଚେଳ ନାହିଁ। ଏହା ତ ତାହାକ େସହିପରି
କରିବା ପାଇଁ ହିଁ େସଠାେର ଅଛି। ଏହା ତ ବାକ କ ଅବିକଳ ଠି ଭାବେର ଅଣୁଗମନ କରିବ।
ତାହାହିଁ ତ କରିବା ପାଇଁ ପବି ଆ ା ଅଛ ି।

ଏହା ଆପଣ ପୁରଷମାନ ଅ -ନ ୀମାନ ଠାର ମୁ କ ଘୁରାଇ େଦବା ପାଇଁ,
ଏବଂ େସମାନ ତି କାମାସ ଭାବନା ଛାଡିବାକ ବାଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜେଣ ମ ଳୀ
ସଦସ େହବାର ଛାଡିବାପାଇଁ ଅଛି। ଏହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି।

106 ଏହା ଆପଣ ଧୂମପାନ କରିବା ଏବଂ ମଦ ପିଇବାକ ପରିତ ାଗ କରିବା ପାଇଁ,
ଏବଂ େହବାକ…ଏକ ବଡ େଲାକ େହବା ବିଷୟକ ପରିତ ାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା
ଆପଣ ଠାର ତାହା ବାହାର କରି େନବ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା କରିେବ ଏହା
ଆପଣ ନ କରିେଦବ। ତାହାରି ପାଇଁ ତ ପବି ଆ ା ଅଛି। ଏହା ଏକ ପବି ଜୀବନ
ପାଇଁ ଅେଟ। ତାହା ଠି । ଆପଣ ଗପସପ କରିବାର ପରିତ ାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ।
ଆପଣ ତାଶପତା େଖଳିବା, ପଶାକାଠି ଫି ିବା, ଏବଂ ଅନ ାନ ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡିକ
ପରିତ ାଗ କରାଇବା ପାଇଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ଏଠାେର େକାଣେର କରଥା ି।

ଏହା ଆପଣ ଆପଣ କରଥିବା େସହି କାର ବ ବହାରଠାର, ନିଜ ପ ୀ ତି
ଅସ ଆଚରଣ କରଥିବାଠାର ଅନ ପରିତ ାଗ କରାଇେଦବ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି
ଏହା କରିବ। ତାହା ଠି । ଏହା ଆପଣ ଅନ ର ପ ୀ ବିବାହ କରିବାର ଇ ାକ
ପରିତ ାଗ କରାଇେଦବ। ତାହା ଠି ଅେଟ।

ଏହାହିଁ େହଉଛି ତାହା ଯାହାକି ଏହା ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ଏକ ପବି ଜୀବନ ଯାପନ
କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ତାହାରି ପାଇଁ ତ ପବି ଆ ା ଶ ି ଦାନ କର ି, “ଉ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
ଉପେର ଆସ େହବାକ,” େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ଠିଆ େହାଇଥା ି…?…ଆପଣ
ଭିତେର ୀ ମନ ଥାଏ। ଆପଣ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ େଦଖିବାର ବ ିତ େହାଇପାର ି
ନାହିଁ; େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସଗୁଡିକ େଦଖ ି, ଆପଣ ନିଜର ମୁ କ ଘୁରାଇ ଦିଅ ି।
ତାହା ଠି । ଏହା ଆପଣ ଗଢିବା ପାଇଁ ଅେଟ।

107 ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ। ଓଃ, ମଁୁ ଏହା କରି ହିଁ ପାେର ନାହିଁ।”
ନି ିତେର, ଆପଣ କରିପାର ି ନାହିଁ।

ମା ପବି ଆ ା େସହି ଉେ ଶ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ ି। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ଏହା
କରିଥିଲା। ଏହା ଆପଣ ଠାର ତାହା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, େସହି ସମ ପୁରଣା
ଅଭ ାସଗୁଡିକ ଓ ବିଷୟଗୁଡିକ ଯାହା ଆପଣ କରଛ ି।

େସହି ପୁରଣା ପର-ଚ ା କରିବା, ନିଜକ ଅଲଗା କରି େନବା, ଓ କହିବା, “ପରେମଶର
ଧନ େହଉ , ମଁୁ ଜେଣ େମେଥାଡି ଅେଟ, େମାର େସହି ପୁରଣା ପବି -ପାଖ ମାନ
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ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ନାହିଁ।” ପବି ଆ ା ଆପଣ ଠାର ତାହା ବାହାର କରିେନବା ପାଇଁ
ଆସିଥା ି।
108 “ମଁୁ ଜେଣ ବା  ଟି ଅେଟ। ମଁୁ େ  ବିେଟରିଆ ଅେଟ। ମଁୁ େସହି େଛାଟ ପୁରଣା
ପବି -ପାଖା ସମୂହକ ଯିବି ନାହିଁ।” ପବି ଆ ା ଆପଣ ଠାର େସହି ସମ ମ କ
ବାହାର କରି େନବା ପାଇଁ ଆସିଛ ି। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା କରିଥିଲା। ଏହା ଆପଣ
ର େର େଧୗତ କେର; ଆପଣ ସଳଖ କେର। ତାହାହିଁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆସିଅଛି।

ଏହା ଆପଣ ସିଧା କରିବାକ ଆସିଅଛି। େସ କହିେଲ, “ବ ାନଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ
କର।” ତାହାହିଁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆସିଅଛି; ଏହାକ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ। “ଉ

ାନଗୁଡ଼ିକ ନୀ କରିବାକ; ସମ ପବତଗୁଡିକ ଏପରି େଦଖାଯିବା ନିମେ କରିବାକ
େଯପରିକି େସମାେନ ସମେ େଛାଟ େମଷ ପରି ନାଚଛ ି, ଏବଂ ସମ ପ ଆପଣ

ତି, କରତାଳି େଦଉଛ ି।” [ଭାଇ ାନହା କରତାଳି ଦିଅ ି—ସ ା।] ପ ୀମାେନ
ଅଲଗା ଗୀତଗାନ କର ି। ଆନ ଘ ି ବାଜୁଥାଏ। େକୗଣସି ବାହାନା ଚେଳ ନାହିଁ। ତାହାହିଁ
ତ କରିବାକ ଏହା ଆସିଅଛି। ପବି ଆ ା େ ରଣ କରିବା ପଛେର ପରେମଶର ତାହାହିଁ
ଉେ ଶ ଅେଟ, େଯପରିକି ଆପଣ ଏହିସବ ବିଷୟ କର ି, େଯ ଆପଣ ତାହା ପଛେର
ଗମନ କର ି।
109 େତେବ ମଁୁ ଆପଣ ଆଘାତ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, ମା ମଁୁ ଆପଣ କହଛି େଯ ମଁୁ
ଅତି ନି ାର ସହ ଏଠାେର ଅଛି। ଆପଣ ଆଘାତ କରିବାଠାର ବ ିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଥେର
େକେବ େକମିତି ମଁୁ େକୗଣସି ାନେର ମୂଖ ବିଷୟର ଓହରିଯିବାର ବ ିତ ରହିବା ପାଇଁ;
ଏବଂ ସତ ସହିତ ରହିବାକ, କି େସଠାେର ରହିବା ଓ ଏହାକ ଏପରି କରିବା େଯପରିକି
ତାହା ଆପଣ ଅଧିକ କ ନ ଦିଏ।
110 ମା ମଁୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ। ଯଦି ବାଇବଲ କେହ େଯ ଜେଣ ମହିଳା
ପାଇଁ େକଶ କାଟିବା ଭଲ ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ କହ ି େଯ ଆପଣ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି
ଆଉ ତାହାପେର ନିଜର େକଶ କାଟ ି, ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଆପଣ ତାହା ପାଇଛ ି କି
ନାହିଁ? ପାଗଳ ହଅ ନାହିଁ; ଯଦି ଏହା କେର, େତେବ ତାହା ଏେବ ସୁ ା ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ
ବିର େର ଆଉ ଏକ ଚି ଅଛି।
111 ଯଦି ବାଇବଲ କେହ େଯ ଜେଣ ମହିଳା ପାଇଁ ପୁରଷର ଏକ େପାଷାକ ପି ିବା ଭ
ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହି େଛାଟ ପୁରଣା ଓଭରଅ  ସ ଏବଂ ଚିପା ସା ପି ି ରା ାେର
ବାହାର ି, େହ ବୟ ମହିଳାମାେନ! ଅନମାନ କର େଯ ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ ସମ …ବିଷୟ
େହବ, େଯ େସମାେନ ସାନ ପୁଅପିଲାମାନ ସହିତ ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ ସହିତ େଖଳ ି।
ମା , େଦଖ , େଯେତେବେଳ ଆପଣ—େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବଡ଼ ମହିଳାମାେନ,
ପ ର, େଷାହଳ, ଅଠର ବଷ ବୟ , େଜେଜମା ପଯ , ରା ାେର ଏଠାେର ବାହାର ି!
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ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ, “ଏହା ପରେମଶର ଦ ିେର ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅେଟ,” ଜେଣ
ମହିଳା ପାଇଁ େସହିପରି ବିଷୟ ପି ିବା। ଏବଂ ଆପଣ େସଗୁଡ଼ିକ, େଯେକୗଣସି କାେର
େହେଲ ପି ି, ଏବଂ ଆପଣ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି େବାଲି କହ ି? ମଁୁ େବେଳ େବେଳ
ଆ ଯ କେର। ପବି ଆ ା ପରେମଶର ବାକ କ ଅ ରେର ଅ ରେର ଅନସରଣ
କରିବ।

ଏବଂ ଚାର ମ ପଛେର ଥିବା ଜେଣ ଚାରକ, ଯାହା ପାଖେର ଏହାକ ଚାର
କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ଅନ ହ ନାହିଁ, ମଁୁ ସେ ହ କେର େଯ େସ ଏହାକ ପାଇଛ ି କି ନାହିଁ।
ତାହା ଅବିକଳ ଠି ! େତେବ, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ ପବି ଆ ା ଅଛ ି।
112 ଏହା ଚାରକ ଅଭିେଷକ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା େଗା ୀକ ପବି ତା ଦାନ
କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା ମ ଳୀକ ମେର ସୁବ ବ ିତ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା ଆ ାର
ଏକତାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା ଆମକ ଶ ି ସହିତ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା
ଆମକ େ ମ, ାତେ ମ ସହିତ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ।

େମାର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େମେଥାଡି , ବା  ଟି ,
େ ସବିେଟରିଆ , ଲଥରା , ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି େହଉ , ଯଦି ଆେମମାେନ ସମେ
େଗାଟିଏ ପବି ଆ ା ଦାରା େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ, ଏବଂ ଯୀଶୁ

ୀ ଶରୀରର ସଦସ େହାଇଅଛ, େତେବ େସଠାେର ନାହିଁ…େସଠାେର କିଛି
ବ ମାନେର ନାହିଁ, କିଛି ଭବିଷ ତେର ନାହିଁ; େଭାକ, ଅନାହାର; େକୗଣସି େହେଲ
ବିଷୟ ଆମମାନ ପରେମଶର େ ମର, ୀ େ ମର, “ ୀ ଠାେର ଥିବା
ପରେମଶର େ ମ” ଠାର ଅଲଗା କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମମାେନ ତାହା
ଆ ାର ଜନ େହାଇଅଛ, ତାହା ର େର େଧୗତ େହାଇଅଛ। ଆେମ ଏକ ନତନ ାଣୀ
ଅଟୁ। ପରେମଶର ତାହାହିଁ କରିବାକ ଆସିଥିେଲ। ତାହାରି ପାଇଁ ତ ପବି ଆ ା ଅଛ ି। ହଁ,
ଆ ା। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏହା।
113 େତେବ, େଲାକମାେନ, େମା ଆଡକ, ମୂଖକ ଚାହଁା । ବହତ ହାତଗୁଡିକ ଉପରକ
ଉଠିଅଛି, ଆପଣମାନ ପାଖେର ପବି ଆ ା ରହିଛି; େଦଖ , ନି ିତେର, େସଠାେର
ଅଛି। ଓଃ, ବ ମାନ ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର ଟିକିଏ େଫରି ଆସିବାକ ଯାଉଛି। ଏହା େଟ
େହଉଅଛି। କି ଆସ ାକାଲି ରାତିେର ଆେମ ଏହାକ ଅଧିକ ପାଇବାକ ଯାଉଛ।

ଯଦି ଆପଣ କହଛ ି େଯ ଆପଣ ଏହାକ ପାଇଛ ି, ଏବଂ ଏହିସବ ପାଇଁ େଦାଷୀ
ଅଟ ି, ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଆପଣ କଅଣ କେଢଇ େନଉଛି। ପରେମଶର େକେବବି
ଆପଣ ବାକ ର ଅନ କେଢଇ େନେବ ନାହିଁ। େସ ଆପଣ ବାକ ସହିତ ରଖିେବ,
କାରଣ ତାହା ତାହା ର ମ ଳୀର, ପରେମଶର ନିଜର ନିୟମ ଅେଟ, ତାହା ର
େଲାକମାନ ପାଇଁ, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରଷମାନ ପାଇଁ ଅେଟ।
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114 “େତେବ,” କହ ି, “ଏହା େମାେତ ଏହା କି ା ତାହା କରିବା େକୗଣସି ତି କେର
ନାହିଁ।” ଏହା କେର ନାହିଁ କି? ବାକ କେହ େଯ ଏହା କେର।

ଏବଂ ଯଦି ପବି ଆ ା ଆପଣ ଭିତେର ଅଛ ି, ଏହା ଆପଣ ଠି ବାକ ମଧ କ
କଢାଇ େନବ। େକୗଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ପରେମଶର ପରିବ ନ କି ା ବାହାନା
କର ି ନାହିଁ। େସ ଚି ଦିଅ ି ଏବଂ ଆପଣ େସଥିେର ଦଢ଼ ଭାେବ ଛିଡ଼ା ରହ ି। ତାହାହିଁ
ସବକିଛି ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ସମ ସହିତେର ଅେଟ। ଆପଣ େସହି ସମାନ
ଉପାୟେର ଆସ ି।
115 ପିତର କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ େତ କ ଜଣ, ମନପରିବ ନ କର ; ନିଜ ନିଜର
ପାପ ମା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଆପଣମାେନ ସମେ , ବା ିଜିତ େହଉ ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ।” ବଝିେଲ? ତାହାହିଁ ଏହା
ଅେଟ। ଆମକ େସହି େରଖାକ ଆଘାତ କରିବାକ ଅଛି।
116 େତେବ େମାର ଅଭି ାୟ ଆପଣମାନ ଆଘାତ କରିବା ନେହଁ; ମଁୁ ଆପଣମାନ
ବହତ େ ମ କେର। କି , ଭାଇ, ଭଉଣୀ, କଅଣ ଆପଣମାେନ ଏହା ଅନଭବ କର ି,
ସହିତେର…େଯ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େମାେତ େସହି ପୁନର  ଥାନେର େଶଷ ଦିନମାନ େର,
ଏହି ପୀଢୀର େଲାକମାନ ସହିତ ଠିଆ େହବାକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ବାକ ପାଇଁ ଏକ ହିସାବ
େଦବାକ ଅଛି? ଏବଂ ପବି ଆ ା ଏହାକ େଦଖାଉଅଛ ି, ଆଉ ମଁୁ ଏହାକ ଚାର କରଅଛି,
ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଠିଆ େହବାକ ଯାଉଛ ି? ଆପଣ ଏହା ସହିତ କିପରି ର ା ପାଇବାକ
ଯାଉଛ ି? ବ , ଆପଣ ଏହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ। କର ନାହିଁ। େତେବ ତାହା ବ କରି
ଦିଅ । ଆପଣ ଯାହା ବି କରଛ ି, ତାହା ଭ ଅେଟ, ଏହାକ ବ କରି ଦିଅ ।

ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ କରିପାେର ନାହିଁ।”

ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଏେବ ସୁ ା ନିଜଠାେର ଅଶ-ଗତି ପାଇ ନାହଁା ି। େଯେତେବେଳ
ପବି ଆ ା ଆସିେବ, େସ ଆପଣ ଜଗତ ଉପେର ଶ ି ଦାନ କରିେବ। ଏବଂ ଯଦି
ଆପଣ…େସ ଯାହା କହଛ ି ତାହା ଶୁଣ । “ଯଦି ଆପଣ ଜଗତ କି ା ଜଗତର ବିଷୟବ ୁକ
େ ମ କର ି, ଏହାର କାରଣ େହଉଛି ପରେମଶର େ ମ ଆପଣ ଭିତେର ନାହିଁ।”
େତେବ େକୗଣସି ବାହାନା ନାହିଁ। େସ ଏହାକ ସରଳ କର ି, ଏବଂ ଆମକ େସହି ଚି କ
ଆସିବାକ ଅଛି।
117 ମଁୁ ଜାେଣ ଆପଣମାେନ ଭାବଛ ି େଯ ମଁୁ ଭୟ ର ଅେଟ। ମା ମଁୁ ବ ମାନ
ସ ୂ ଭାେବ ଠି ଭୟ ର ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଶୁଣ । ତାହା ସତ ଅେଟ। େତେବ, ଭାଇ,
ଭଉଣୀ ଏହା ପାଖକ ଆସ ।
118 ଆଖପାଖର ଥିବା ଏହି େବୗ ିକ ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େକେତକକ ଆପଣ ଏହା
କହିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ, “ଓଃ, ତାହା େସହି ପୁରଣା ଭ ଧାରଣା ଅେଟ।”
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ଯଦି ଏହା େସହି ପୁରଣା ଭ ଧାରଣା ଅେଟ, େତେବ ପରେମଶର ପୁରଣା ଭ ଧାରଣା
ଅଟ ି। ଏବଂ ଯଦି ପରେମଶର ପୁରଣା ଭ ଧାରଣା ଅଟ ି, େତେବ ମଁୁ, ମଧ ଅେଟ।
ଆେମ । ମଁୁ ତାହା ପରି େହବାକ ଚାେହଁ। କାହିଁକି? ତାହା ର ଆ ା େମା ଭିତେର ଅଛି,
ଯାହାକି ଧିତ ହଏ ଏବଂ ତଷିତ ହଏ, ବାକ ର ବିପରୀତ ସବକିଛିକ କହିଥାଏ…
119 ଯଦି େଲାକମାେନ କହ ି, “ଏହା ଠି ଅଛି କାରଣ, ଓଃ, ଯଦି ଜେଣ ବ ି ମଜା ପାଇବା
ପାଇଁ ଅ ଟିକିଏ ତାଶପତା େଖଳିଥାଏ, ଆଉ େକବଳ ଏକ ନିେକ ପଇସା କି ା ଦଇଟି
ଜୁଆେର େଖଳିଥାଏ। ଏହା ଠି ଅଛି।” ପରେମଶର କହ ି ଏହା ଠି ନେହଁ।
120 “ଓଃ, ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଏକ ଭଲ ସାମାଜିକ ପାନୀୟ ହଣ କର ି, ଏବଂ
େକେତେବେଳ େକମିତି, ଟିକିଏ ମାତାଲ େହାଇଯାଆ ି।”

ମା ପରେମଶର କହିେଲ, “ତାହାକ ହାୟଃ!”
121 “ଓଃ,” ଆପଣ କହ ି, “ଏହା ଠି ଅଛି, ଭାଇ ାନହା । ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଏକ କତ
ବିଷୟ େହତ େକଶ କାଟିଲି। ଜେଣ ମହିଳା, ଆପଣ ଜାଣ ି, ବାକି ମହିଳାମାେନ ଏହା
କରଛ ି।” େମାର ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଅବଶି ମହିଳାମାେନ କଅଣ କରଛ ି।
େସମାେନ ଆପଣ ର ଉଦାହରଣ ନହଁ ି କି ା େସମାେନ ଆପଣ ର ମାଲିକ ନହଁ ି।
ଯଦି ଆପଣ ନିଜଠାେର ପବି ଆ ା ଅଛ ି, େତେବ ଆପଣ ତାହା ର ନିେ ଶଗୁଡିକ
ପାଳନ କରିେବ ଏଥିେର କିଛି ଯାଏଆେସ ନାହିଁ େଯ େଲାକମାେନ ଆପଣ ବିଷୟେର
କଅଣ କହ ି।
122 “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , ଏହା ଏେତ ଗରମ ଅେଟ, ଆଉ େମାେତ ତ ଏହି େଛାଟ
େଛାଟ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ େପାଷାକଗୁଡିକ ପି ିବାକ ହିଁ ପଡିବ।” ିୟ ଭଉଣୀ, ନରକ
ଏହାଠାର ଅଧିକ ଗରମ ଅେଟ। େମାେତ ତାହା କହିବାକ ଦିଅ । ଏବଂ—ଏବଂ କର
ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହା ମେନ ରଖ ।
123 ଏବଂ ପବି ଆ ା ଆପଣ ସବଦା ସତ ଆଡ଼କ କଢାଇ େନେବ, ଏବଂ ତାହା ର
ସତ େହଉଛି ବାକ । “େମାହର ବାକ ସତ ଅେଟ। େତ କ ମନଷ ର କଥା ମିଥ ା େହଉ,
କି େମାହର ସତ େହଉ।”

ଏବଂ େକବଳ ଭାବ , “ଏକ ଘୃଣ ବିଷୟ।” କଅଣ ଆପଣ ଭାବି ପାରିେବ କି?
124 ଜେଣ େସବକ ପାଇଁ ଏହା କହିବା ଏକ ଭୟ ର ଶ ଅେଟ, ମା ମଁୁ େସହି ବି ାମର

ାନଗୁଡିକ ଯାଇଅଛି େଯଉଁଠାେରକି ଏହା େକବଳ…ଆପଣ ପଛ ପଟର େଫରି ଯିବାକ
ପଡିଥାଏ, ାୟଃ, ଏହା ଠି ଏେତ ଅଧିକ ଥାଏ…ଏବଂ ଅପରି ାର ବିଷୟମାନ କା େର
ଥିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଜଗତେର େଲାକମାେନ କିପରି ଏେତ ନିମ େହାଇପାର ି?” ଏବଂ
ଦଗ ! ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ାନଗୁଡିକ ଚାଲିକରି ଗଲି, ମଁୁ ଅେନକଥର ଭାବିଛି,



44 କଥିତ ବାକ

“କି ଏକ ଦଗ !” ମଁୁ ତ…େସଠାେର, ମଁୁ େମାର ହାତକ େଧାଇବା ପାଇଁ, େମାର ନାକକ
ଏହିପରି ଭାବେର ଧରିଥାଏ। ମଁୁ ଭୟ କରିଥାଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ କବାଟର ହାତମୁଠୀକ
ଧରିଥାଏ, ପୁଣି ଥେର, େସଠାେର େଯୗନ ିୟା ଏବଂ ବିଭି ବିଷୟର ଜୀବାଣୁମାେନ
ରହିଥା ି। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଥିଲି, “ଓଃ!”

125 ଦିେନ, ଏକ ବିମାନବ ରେର ଠିଆ େହାଇ, େସହି ାନମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏକ ମଁୁ
ଯାଇଥିଲି, କି ା ଏକ େରଳେରାଡ ାନ ଥିଲା, ମଁୁ େସଠାକ ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଓଃ,
ଦୟା େହଉ।”

126 ଆଉ କିଛି େଗାଟାଏ େମାେତ କହିଲା, “ଠି େସହିଭଳି ଜଗତ ପରେମଶର ଗ
େହାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଘୃଣ ବିଷୟ ଅେଟ।”

127 ମଁୁ ଭାବିଲି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜେଣ ମହିଳା ରା ାେର ଚାଲି ଯାଉଥିବାର େଦେଖ,
ଯିଏକି ନିଜକ େସହିଭଳି ଭାବେର ଆଚରଣେର େନଇ ଯାଉଥାଏ, ଏବଂ ପୁରଷର େପାଷାକ
ପି ିଥାଏ, େତେବ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା ପରେମଶର େଦଖା ଯାଇଥାଏ। ଏହା
ଏକ ଘୃଣ ବିଷୟ ଅେଟ, ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ପରେମଶର ସ ୁଖେର, ଅଶୁଚି ଏବଂ
ଦଗ କାରୀ ଅେଟ। ତଥାପି, େସ ରବିବାର ଦିନ ଗୀଜାକ ଯିବ, ଏବଂ ସାଜ ସ ା କରିବ।

େସଠାେର ଜେଣ ପୁରଷ ତଳକ ଯିବ, ଓ ମଦ ପିଇବ, ଆଉ ଠକିବ, ଏବଂ ଟ ାକ
େଲାଭ କରିବ, ଏବଂ ଟିେକ ଅତିରି ଟ ା ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀକ ଠକିବ ଓ ଅନ
ସମ କିଛି ବିଷୟ କରିବ; ଏବଂ ଏହିସବ ବିଷୟ କରିବ, ଓ ଜୁଆ େଖଳିବ, ଆଉ ଧୂମପାନ
କରିବ, ଏବଂ ମଦ ପିଇବ, ଓ ମିଛ କହିବ; ଏବଂ ତାହାପେର ଗୀଜାକ ଯିବ ଓ ସା େଦବ।
ଘୃଣ ! ଅଶୁଚି! ତାହା େହଉଛି େବୗ ିକ ମ ଳୀ।

128 କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ମ ଳୀେର ସ ୃ ଅେଟ।” ହଁ, ଆଉ ପ ର ମିନିଟେର, ଗୀଜାକ
ବାହାରକ ଯିବା େହତ ଛାଡ଼ି େଦବାକ ପେଡ଼, େଯଣୁ ସମ ଦୀକ ଏବଂ େସମାେନ ସମେ
ଧୂମପାନ କରିପାର ି, ଏବଂ ପାଳକ, ମଧ , ଏହା ପୂେବକି ଆପଣ ଗୀଜା କରିବା ପାଇଁ େଫରି
ପାର ି। େମାେତ କହ ! େତ କ ଅଶୁଚି ବିଷୟର ନିଜକ ପୃଥ କର !

129 “ଶରୀରକ ଅପବି କରିବ; ମଁୁ ଏହାକ ନ କରିେଦବି।” ପରେମଶର କହିେଲ େଯ
େସ ତାହା କରିେବ। ଏବଂ ଆଜି, କକଟ େରାଗ, ଗଳା ଏବଂ ଫୁସଫୁସର କକଟ େରାଗେର,
ଶତକଡ଼ା ନେବ-େସପରି କିଛି ମୃତ ଗୁଡିକର କାରଣ ଅେଟ, ତାହା ସିଗାେର ଟାଣିବା ଦାରା
େହାଇଥାଏ। “ଶରୀରକ ଅପବି କରିବ; ମଁୁ ଏହାକ ନ କରିେଦବି।” ମା େସମାେନ
ଏେତ ନରକ-ବ ିତ ଅଟ ି, େସହିପରି ଭାବେର ଗଡଥା ି, େସମାେନ ଜାଣ ି ନାହିଁ।

ଏବଂ ଚାର ମ େର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା େକୗଣସି ଚାରକ ଚାେରାଟି ଶି ାଗତ ଉପାଧି
ସହିତ, ବିଦ ାଳୟର ଆସିଥାଏ, ନିେଜ, ଧୂମପାନ କରଥାଏ। ଭାଇ, େମାେତ ଆପଣ କିଛି
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କହିବାକ ଦିଅ । େସହି ବିଷୟର ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନ ବାହାରକ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ
ପବି ଆ ା ପଠାଯାଇଥିଲା। ନିଜକ ପୃଥ କର !

ମ ଳୀ ଶ ର ଅଥ େହଉଛି “ପୃଥ ” େହବା। “େସମାନ ମଧ ର ବାହାରି ଆସ,”
ବାଇବଲ କେହ। “େସମାନ ର ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଶ କର ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ ତମକ ହଣ କରିବି;
ଏବଂ ତେମ େମାର ପୁ ଓ କନ ାଗଣ େହବ, ଏବଂ ମଁୁ ତମର ପରେମଶର େହବି।” ଓଃ,
େମାର ଭ! େମାର ଅଭି ାୟ ସାଥପର େହବା ନେହଁ, କି ମଁୁ ସେ ାଟ ଏବଂ ସତ ବାଦୀ
େହବାକ ଚାେହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆ ା। ଓଃ, କି ଏକ ଭୟ ର ବିଷୟ!
130 ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା, ଆଜି ଆେମ େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ? ଆେମ େକଉଁଠାେର
ଅଛ? ଆସ ଅଟକି ଯିବା।
131 ଅନ ଏକ ରାତିେର, େସଠାେର େକାଠରୀେର ଥିବା ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା ବସିବାର
ଆସନ ଉପେର, (ଏବଂ ମଁୁ ନି ୟ ବ କରିବି), ଏକ ପୁରଣା ଭ ା ଯାଇପାରଥିବା
ଦିଜଣିଆ ବସିବାର ଆସନ। ତିନି କି ା ଚାରି ଦିନ ାଥନା କରିବା ପେର, େତଣୁ ମଁୁ ଏପରି
ଏକ ାନେର ପହ ିଲି, ବଲି ବଲି, ଚି ା କରଥିଲି, “େହ ପରେମଶର,” ଏବଂ ମଁୁ ଏପରି
ଏକ ାନେର ପହ ିଥିଲି େଯଉଁଠାେରକି ମଁୁ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ ମଁୁ କଅଣ କରିବି। ମଁୁ
କହିଲି, “ପରେମଶର, ଆେମ ମାଗର େଶଷେର ଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ ମଁୁ
ଅବେହଳା କରିଅଛି। େମା ପାଖେର ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରାମାନ ଅଛି, ଏବଂ ଥକିଯାଇଛି,
ଆଉ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ।” ମଁୁ ଭାବିଲି େତେବ ମଁୁ େସହି ଅ କାରେର େମାର ଭ
ଟଳମଳ େହଉଥିବାର େଦଖିପାେର, େଯେତେବେଳ େସ ଏେତ ଥକି ଯାଇଥିେଲ େଯ େସ
ବଡ଼ କ େର େଗାଟିଏ ପାଦ ପେର ଅନ ପାଦ ଉଠାଇ ପାରିଥିେଲ, ମା େସ ଏେତ ମଧ ନ
ଥିେଲ…ନାଇନ ନଗରର େସହି ୀ ପାଇଁ ଅଟକି ଗେଲ, େତେବ େସହି ବାଳକଟିକ େସଠାେର
ଅଣାଯାଇଥିଲା ଯିଏକି ମୃତ ଥିଲା; େଯପଯ କି େସ ଯାଇ େସହି େକାେକଇକ ଶ ନ କରି
ନିଅ ି, ଏବଂ େସହି ବାଳକଟିକ ବ ାଇବା ପାଇଁ ତା ଠାେର ଯାହା ଅ ଶ ି ଥିଲା ତାକ
ବ ବହାର ନ କରି ନିଅ ି। “େତେବ, ମଁୁ କିପରି ା େହାଇପଡ଼ିଲି? ଭ, େମା ସହିତ
ମାମଲା କଅଣ? ଏଠାେର ମଁୁ ଭାବଛି, ‘ହଁ, ମଁୁ ବ େହଉଅଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା କରିପାେର
ନାହିଁ।’”
132 େସଠାେର େମାଶା ଥିେଲ, େସ େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଯାହା ମଁୁ େସବା କେର,
େସଠାେର ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବୟସେର, େସବା କରିବା ନିମେ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।

େସଠାେର କାେଲବ ଥିେଲ, ନେବ ବଷ ବୟସେର, ନିଜ ହାତେର ଖ ା ଧରି ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ କହିଥିେଲ, “ଚାଳିଶ ବଷ ପୂେବ, ଯିେହାଶୂୟ ଏହି ଖ ାଟିକ େମା ହାତେର
େଦଇଥିେଲ।” େସ େସେତେବେଳ ଅଶୀ ବଷର ଥିେଲ। କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ଆଜି େସତିକି ଉ ମ
ପୁରଷ ଅେଟ େଯତିକି େସଦିନ ଥିଲି।” ଆେମ ।
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ମଁୁ କହିଲି, “େହ ପରେମଶର, େମା ତି ଦୟା କର।”
133 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଏଠାେର େଦଖ , ମଁୁ ତ ସବଦା…” ଏବଂ ମଁୁ େମାର ପ ୀ
(େସଠାେର ପଛେର) ହାତେର ଧରି, ଏହି ବାଇବଲ ଏବଂ ତା େଛାଟ ବାଇବଲ ଉପେର
େନଲି, ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ମଁୁ ବହତ ନକାରା କ ରହିଆସିଛି। ପବି ଆ ା େମାେତ
େମା ଭିତେର ନି ା କରଛ ି।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େସଠାେର େସହି ଗୁ ୁଚି ମୂଷା ବିଷୟେର
ଚି ା କେର। ମଁୁ େସଠାେର େହ ୀ ରାଇ , ଏବଂ େସହି ସାନ ପିଲାମାନ ବିଷୟେର
ଚି ା କେର। ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର ଚି ା କେର ଯାହା ପରେମଶର କରିଥିେଲ, ଯାହାକି ଏହା
ଦଶାଉଥିଲା େଯ େସ ପରେମଶର ଅଟ ି, ଯିଏ ସୃ ି କରିପାର ି।” ହାେଲଲୟା!

ମଁୁ ଭାବିଲି, “େସ େମାେତ ଅେନକ ବଷ ପୂେବ, ତାହା କହିଥିେଲ େଯ, ‘ମଁୁ ତମକ ଛାଡିବି
ନାହିଁ। ମଁୁ ତମକ େକେବ ବି ପରିତ ାଗ କରିବି ନାହିଁ। ତମ ଜୀବନ ସାରା, େକୗଣସି ବ ି ତମ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି। ଏବଂ ଗୁ ବିଷୟର ପରିେଭଦର
ଏହି ହ ର, ଏହା ଏପରି ଭାବେର ଆସିବ େଯ ତେମ ହଦୟର ରହସ କ ଜାଣିପାରିବ।
ତାହାର ପେର, ଏହା ଉ କ ଏବଂ ଆହରି ଉ କ ବ ି ପାଇବ।’ ତାହାର ବଷକ ପେର, ସମ
ବିଶେର, ତାହା ସି ମାଣିତ େହାଇଥିଲା। ଏଠାେର ଏହା ଆେସ, ଏହାଠାର ବହତ ବଡ,
ଏହି ଅନ ମହାନ େସବାକାଯ ଟି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, ମଁୁ ତମର ହାତ ଧରଛି। ପରେମଶର ସାହାଯ ଏବଂ
ପରେମଶର କପା ଦାରା, େମାେତ ଆଉ କଦାପି ନକାରା କ େହବାକ େଦବ ନାହିଁ।
େମାେତ ଏଠାେର ଏହି ଉ ୀପନାକ ଏହିପରି ଭାବେର ଚାର କରିବା ନିମେ ଚାଲିକରି
ଯିବାକ ଦିଅ େଯପରିକି ଆଗର େକେବ କରିନାହିଁ। େମାେତ ଏଠାକ ଯିବାକ ଦିଅ, ଥେମ
ନିଜକ ପବି ୀକତ କରିବା ନିମେ , ଏବଂ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଏକ ମାଗ ୁତ କରିବା
ନିମେ ; େଯପରିକି େମାର ନିଜର ପାପଗୁଡିକ, େମାର ନିଜର ଅବେହଳା ର ତେଳ ରହ,
େମାର ଦବଳତାଗୁଡିକ ର ତେଳ ରହ, େଯପରିକି ମଁୁ ବାହାରକ ଯାଇ ଏହା କହିପାେର,
‘େଲାେକ, େମାେତ ଅନସରଣ କର।’” ତାହା ଠି ।

ମଁୁ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଏହା କହଥିବାର େଦଖିବାଟା ଘୃଣା କେର, “ତେମ ଯାଇ
ତାହା କର।” ମଁୁ ଏପରି କାହାରିକ େଦଖିବାକ ପସ କେର ଯିଏକି ତାହା କରିବାର ବାଟକ
ମାଗଦଶନ କେର। ଠିକ ଅଛି, ଆ ା।
134 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଆମର ଏଠାେର ସହରେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ପଫାଉ
େତଲ କ ାନୀେର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। େସଠାେର ତେଳ େସମାନ ର େଜଫସ  ୱିଲ
ଅ ିଶମ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା। ଏବଂ େମାର ଜେଣ ବ , ଭଲ େଲାକ, େସହିପରି ବିରାଟ ନିଆଁକ
େକେବ େଦଖି ନ ଥିେଲ, େସ େସଠାେର ବଲଥିେଲ, କହିେଲ, “ପିଲାମାେନ, ଏଠାେର ଅ
ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଅ। ଏଠାେର ଅ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଅ।”
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ଏଠାେର େସହି େଛାଟ କାକସୱିଲ ଉପରକ ଆସିେଲ, “ଡି , ଡି , ଡି , ଡି ,”
େସଠାକ ପହ ି ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, ଅ ିଶମ ମୁଖ େଡଇଁପଡିେଲ, କହିେଲ,
“ଏଠାେର ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଅ। ଏହି ଝରକାକ ଏଠାେର ଭା ି ଦିଅ। େସଠାେର ଟିକିଏ
ପାଣି ପକାଅ।”

135 କି ନଦୀ ଆର ପାରିର ଲଇସୱିଲର ତାଲିମ ା ଅ ିଶମ କମଚାରୀ ଆସିେଲ। େସହି
ବଡ ହ କ ା ଓ ସିଢି ଏେତ ଲ ା ଥିଲା ଏପରିକି େସହି ମୁଖ ବ ି ସିଢିର େଶଷେର
ରହିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସହି ସିଢି ଉପରକ ଗଲା, େସ ତାର ଅଗେର ଥିେଲ। େସ
େସଠାେର ପହ ିବା ପୂବର ନିଜର କରାଢିକ େଫାଫାଡି ଝରକାକ ଭା ି େଦେଲ, କହିେଲ,
“ପିଲାମାେନ, ଆସ!” ତାହାହିଁ ଅେଟ। କିଛି ମିନିଟେର ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା।

ଏପରି ନେହଁ େଯ, “ଏଠାେର ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଅ। େସଠାେର ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଅ।”
ଆପଣ ଏହି େବୗ ିକ ଚାରକମାନ ମଧ ର େକେତକ , ମେନ ପକାଇଦିଏ।

136 ସାଥିେର ଆସ ! ଚାଲ ଯିବା! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ମଁୁ ଚାଖିଛି ଏବଂ
େଦଖିଛି। ମହିମା େହଉ! ପବି ଆ ା ଠି ଅଟ ି। ପରେମଶର ଭଲ ଅଟ ି। ଏଠାେର
େଚ ା, େସଠାେର େଚ ା କର ନାହିଁ; ଆସ ତା ପାଖକ ଚାଲିକରି ଯିବା! େସ ଏଠାେର
ଅଛ ି। ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅେଟ। ପରେମଶର ତାହା ର ମ ଳୀକ ନିଜର ଶ ି ଦାନ
କେଲ। ଏହାକ ଏଠାେର ପକାଅ ନାହିଁ, ଓ େସଠାେର ପକାଅ ନାହିଁ; ଆପଣ େକେବବି କିଛି
େହାଇଥିବାର ପାଇେବ ନାହିଁ। ଅ ସର ହଅ ! ଆେମ ! ଉହ! ହ ! (ଏପରିକି େସମାନ
େଦଇ ଆଉ ଅଧିକ େଦଖି ସୁ ା ପାରିେବ ନାହିଁ।)

137 ଆେମ ! ଆେମ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ? ଏଠାେର ବସିଥିବା େତ କ ବ ି
େକୗଣସି ବିଷୟେର ପରିପୂ ଅଟ ି।

ତାହାପେର ମଁୁ ବ କରିବାକ ଯାଉଛି; େହାଇପାେର, ଏହାର ପେର କରିବାକ ପେଡ଼।

ଆପଣ େକୗଣସି ବିଷୟେର ପରିପୂ େହାଇଥା ି। ଆପଣ େସଠାେର େକୗଣସି
ବିଷୟେର ପରିପୂ ନ େହାଇ ବସିପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତେର ଏକ ଜୀବନ
ପାଇଛ ି। େସହି ଜୀବନ ଆପଣ ପରିଚାଳନ କେର, ଏବଂ େସହି ଜୀବନ ଏକ ଆ ା
ଦାରା ପରିଚାଳିତ ହଏ।

େତେବ, ଆପଣ ହଏତ ଜାଗତିକ ବିଷୟେର ପରିପୂ େହାଇପାର ି, ଜଗତକ କି ା
ଜଗତର ବିଷୟବ ୁକ ଭଲ ପାଉ ଥାଇପାର ି। ପରେମଶର ଆପଣ ତି ଦୟା କର ।

ଆପଣ ହଏତ େକୗଣସି ମ ଳୀର ମତବାଦେର ପରିପୂ େହାଇପାର ି, େକୗଣସି
େଛାଟ ାଥନା ଯାହା ଆପଣ କହ ି, ଆପଣ ଭାବ ି େଯ ଏହା େକୗଣସି ମୃତ ବ ି ାଥନା
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କରିବା, କି ା—କି ା ନିଜ ଉପେର େକୗଣସି ଏକ କାର ଚି କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅେଟ।
ପରେମଶର ଆପଣ ତି ଦୟା କର ।

138 ଏବଂ ଆପଣ ହଏତ ଧମେର ପରିପୂ େହାଇପାର ି, ଏବଂ ତାହା ତ ଆହରି ଖରାପ
ଅେଟ। ତାହା ଠି । ତାହା ଠି । ବାଇବଲ କେହ, “େଶଷ ଦିନେର େସମାେନ ଅତି ଧାମିକ
େହେବ, ଧାମିକତାର ଏକ େଭଖ ଧାରଣ କରିେବ; ଧାମିକତାର ଏକ େଭଖ ଧାରଣ କରିେବ,
ମା ଏହାର ଶ ିକ ଅସୀକାର କରିେବ: ଏହିପରିଠାର ଦର ହଅ।”

ଯଦି ଆପଣ ଧମେର ପରିପୂ ଅଟ ି, େତେବ ଆପଣ ଦୟନୀୟ ଅଟ ି; େକବଳ ଧମ,
ତାହା ହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ମତେର ପରିପୂ ଅଟ ି, େତେବ ଆପଣ ଜାଣ ି
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କଅଣ କହଛ ି। ଯଦି ଆପଣ ଜଗତେର ପରିପୂ ଅଟ ି, େତେବ ଆପଣ
ଅ ଅଟ ି।

139 ଏବଂ ତାହାପେର, ପୁଣି ଥେର, ଆପଣ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇପାର ି।
ଆେମ । ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ଅଟ ି। ଏବଂ, ଯଦି ଆପଣ ନହଁ ି, ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ
ଆପଣ ପୂ େହାଇଯାଆ ି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ଅଟ ି, ଆପଣ
କଅଣ ପାଇଛ ି? ଆପଣ ଶ ି ପାଇଛ ି। ଆପଣ େ ମ ପାଇଛ ି। ଆପଣ ପାଖେର
ଶା ି ଅଛି। “ମଁୁ େମାର ଶା ି ତମକ େଦବି; ଜଗତ େଯପରି ଦିଏ, େସପରି ମଁୁ ତମକ ଦିଏ
ନାହିଁ।” ଆପଣ ଶା ି ପାଇଛ ି। ଆପଣ ମୁ ା ିତ େହାଇଛ ି। ଆପଣ ପାଖେର ଏକ
ଚି ଅଛି। ଆେମ । ଆପଣ ବି ାମ ପାଇଛ ି। ଆପଣ ପାଖେର ଅକଥନୀୟ ଆନ
ଅଛି, ଏବଂ ମହିମାେର ପରିପୂ ଅଟ ି। ଆପଣ ଲ ର ା େହାଇଛ ି। ଓଃ, େମାର ଭ!
ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ଅଟ ି, ପବି ଆ ା ସହିତେର ଅଛ ି। ଆପଣ ର ଅଛି…
ଯଦି ଆପଣ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଥା ି, “ତେମ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ

େବଶ କରିଅଛ,” େଶଷ ଦିନେର େସହି ସାଧାରଣ ପୁନର  ଥାନକ ଅେପ ା କରଅଛ।

140 ଭବିଷ ତେର ଆସିବାକ ଥିବା ଜଗତେର, ଆମର ଭ ଯୀଶୁ ୀ ମାଧ ମେର,
ଏବଂ ଯିଏକି ତାହା େଗୗରବ ଓ ତାପେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିେବ, “ସମୁ ତାର ମୃତ
େଲାକ ଉ ାର କରିେଦବ।” “ତାହା ଠାେର ନି ା ା େଲାକମାନ ର ୟ ା
ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ…”

“ତାହା ଠାେର ନି ା ା ।” ଆପଣ ତାହା ଭିତରକ କିପରି େବଶ କରିେବ?
“େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ।”

“ତାହା ଠାେର ନି ା ା େଲାକମାନ ର ୟ ା ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ପରିବ ିତ
େହାଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ର ନିଜ ମହିମାମୟ ଶରୀର ପରି େହାଇଯିବ, ଯାହାଦାରାକି େସ
ସମ ବିଷୟକ ନିଜ ଅଧୀନେର କରିବାକ ସ ମ ଅଟ ି।”
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“ମଁୁ ସଗର ଏକ ସର ଶୁଣିଲି,” େଯାହନ କହିେଲ, “ଯାହା େମାେତ କହିଲା, ‘େଲଖ,
“ ଭ ଠାେର ମରିଥିବା େଲାକମାେନ ଧନ …”’” ଆପଣ କିପରି ଭିତରକ ଯିବାକ
ଯାଉଛ ି? “େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା ଆେମ େସହି ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ।”
“‘“…ତାହାପରଠାର େଯଉଁମାେନ ଭ ଠାେର ମରି ଅଛ ି; କାରଣ େସମାେନ
େସମାନ ର ପରି ମର ା େହାଇଥା ି; ଏବଂ େସମାନ ର କାଯ େସମାନ
ଅନସରଣ କେର।”’” ହଁୁ!

ତାହାରି ପାଇଁ ତ ପବି ଆ ା େ ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା। ଓଃ, ଆଶୀଷିତ ଆଶାସନା,
ଯୀଶୁ େମାହର ଅଟ ି! ମଁୁ ତାହା ଠାେର ଅଛି, ଏବଂ େସ େମା ଠାେର ଅଛ ି; ପିତା
ତାହା ଠାେର, ଏବଂ େସ ପିତା ଠାେର; ଏବଂ ପିତା େମା ଠାେର, ଓ ମଁୁ ତାହା ଠାେର ଅଛି।

…ଯୀଶୁ େମାହର!
ଓଃ, ଈଶରୀୟ ମହିମାର ଏକ ଆସାଦନ!
ମଁୁ ପରି ାଣର ଏକ ଉ ରାଧିକାରୀ, ପରେମଶର ର ୀତ,
ତାହା ଆ ାେର ଜନିତ, େଯେତେବେଳ ତାହା ର େର

େଧୗତ।

ଆେମ । ମଁୁ ଏହାକ ତିବଦଳ କରିବି ନାହିଁ। ଓଃ, େମାର ଭ!

ସମ ମାଣୀକ ଓ ହୀରା, ଏବଂ ରପା ଓ ସୁନା,
ତାହା ର ର େପଢିଗୁଡ଼ିକ ପୂ ଅେଟ, ତାହା ଠାେର ଅଗଣ

ଧନ ଅଛି।

କାରଣ ମଁୁ ରାଜା ର ଜେଣ ସ ାନ!
ମଁୁ ରାଜା ର ଜେଣ ସ ାନ!
େମାର ାଣକ ା ଯୀଶୁ ସହିତେର,
େମାେତ ରାଜା ର ଜେଣ ସ ାନ କେର!

141 ଆେମ ଏବଂ ଆେମ । ମଁୁ ଏହାକ ଅଦଳବଦଳ କରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହାକ ଅଦଳବଦଳ
କରିବି ନାହିଁ। େମା ପାଖେର ଆଉ ଦଇ କି ା ତିେନାଟି ଶା -…

େତେବ, ଏଠାେର ଆଉ ଏକ ଶା ଅଛି। େଯେତେେବେଳ—େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ହଅ ି, େସେତେବେଳ ହିଁ ଆପଣ ପାଖେର େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ
ରହିଥାଏ। େତେବ ଆପଣ ଜଗତ ତି, କଅଣ ଅଟ ି? ଜେଣ ବିେଦଶୀ। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା
ବିଳ େହଲାଣି, କି ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଏହା କଦାପି ବିଳ ନେହଁ। ଜେଣ ବିେଦଶୀ! ଓଃ!
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ଆେମ ଏଠାେର ତୀଥଯା ୀ ଏବଂ ଆେମ ବିେଦଶୀ,
ଆେମ ଆସିବାକ ଥିବା ଏକ ସହରର ଅେନଷଣ କରଅଛ,
ଜୀବନ େନୗକା ଶୀ ଆସୁଅଛି,
ତାହା ର ର ଗୁଡିକ ଗୃହକ ସଂ ହ କରିବା ପାଇଁ।

142 ମଁୁ ଓହାେୟା ନଦୀେର ଜଳ ବାେଡଇ େହଉଥିବାର ଶ ଶୁଣିପାେର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଏକ େଛାଟ ବୟସର ବାଳକ ଚାରକ ହିଁ ଥିଲି, ାୟଃ ବାଇ-ଶି ବଷ ବୟସର, େସଠାେର
ତାହା ଗାଉଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଶୁଣିଲି, େମା ଉପରକ ଚାହିଁ େଦଖିଲି, ଆଉ ଏକ ସରକ କହଥିବାର,
ଶୁଣିଲି, “ଉପରକ େଦଖ।” ଠି ଏଠାେର େସହି ବଡ ଆେଲାକ ଝଲଥିବାର ରହିଥିଲା, େମା
ଉପେରକ ଓ ାଇ ଆସିଲା, ଏବଂ କହିଲା, “େଯପରି ବା ିଜକ େଯାହନ ୀ ଥମ
ଆଗମନର ଅ ଧାବକ ଭାବେର ପଠାଯାଇଥିଲା, େସହିପରି ତମ ପାଖେର ଏକ ବା ା େହବ
ଯାହାକି ୀ ଦିତୀୟ ଆଗମନର ଅ ଧାବକ େହବ।”

ଓଃ, ମଁୁ ଏହାକ କିପରି ବିଶାସ କରିପାରିବି? କି ଏହା ସମାନ ଭାବେର ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ
ଆଜି ରାତିେର ଉ ୀପନାର ଅ ିମାନ ସାରା ବିଶେର ଓ ସବ ଜଳଅଛି। ପରେମଶର
ମହାନ ମୁ ି ା ମ ଳୀ ନିଜକ େସହି ାନର ଉଠାଇଲା, ଏବଂ ଆେରାଗ ତାର
ମହାନ ଅଭିଯାନମାନ, ପୁଣି ଚି , ଓ ଆ ଯ କମ, ଏବଂ ଚମ ାରମାନ, ଆଗମନକ
େଦଖାଇଥିଲା।
143 ଆପଣ ଜେଣ ବିେଦଶୀ, ଏବଂ ଆପଣ ଜେଣ ଅପରିଚିତ ବ ି ଅଟ ି। ଆପଣ
ବିଚି ବିଷୟମାନ କର ି, ତାହା ଠାର ଭି ଯାହା ଆପଣ କରଥିେଲ। ଆପଣ େସହିପରି
ଆଚରଣ କର ନାହଁା ି େଯପରି ଆପଣ କରଥିେଲ। େଲାକମାେନ…େସହି ପବି ଆ ା,
େଯେତେବେଳ ତାହା ଆପଣ ଉପରକ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ
େହାଇଥାଆ ି, ଆପଣ ଜଗତର ବିଷୟଗୁଡିକ ଅଣେଦଖା କରି ଦିଅ ି। ଆପଣ େସହି
ବିଷୟଗୁଡିକ ଅଣେଦଖା କରି ଦିଅ ି ଯାହାକି ଆପଣ ଅସୁବିଧାେର ପକାଇବ। ଆପଣ
ଏହାକ ଅଣେଦଖା କରି ଦିଅ ି। ତାହାପେର ଆପଣ ଏକ—ଏକ ବିଚି -ଆଚରଣ କରଥିବା

ାଣୀ, େସମାନ ପାଇଁ, ଅସୁ ର ବତକ ଛଆ େହାଇଯାଆ ି, େସହି େଛାଟ ଉେ ାଶ ପ ୀ
େହାଇଯାଆ ି ଯିଏକି କକଡ଼ା ବସା ତେଳ ଛଆ ଫୁେଟଇଥିଲା; ଯାହାକ ମଁୁ ଚାର କରିଥିଲି,
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଉେ ାଶ ପ ୀ ଆପଣା ବସାକ େଦାହଲାଇ ଥାଏ। ଆପଣ େସମାନ
ପାଇଁ, ଏକ େକୗତକୀଆ-ଦିଶୁଥିବା ଜୀବ େହାଇଯାଆ ି।

କି , ଓଃ, େମାର ଭ, ମହାରାଜାର ରାଜପଥେର ଚାଲିବା! ଆେମ । ଓଃ, ଏହା ସଗକ
ଯିବା ନିମେ ଏକ ରାଜପଥ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ ମହାରାଜାର ରାଜପଥ େଦଇ ଯାଉଅଛି।

କହ ି, “େସହି ପବି -ପାଖ କ େଦଖ, େସହି ଅସୁ ର ବତକ ଛଆକ। ତାହା େହଉଛି
େସହି ପବି -ପାଖ ଚାରକ।”
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144 ଜେଣ ସି େମେଥାଡି ଚାରକ ଆଜି ଲଇସୱିଲେର, ଜେଣ ବ ି କହିେଲ,
କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାଇ ବିଲି ସାହାଯ କରିବାକ ଚାହିଁବି, କି କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ
କଅଣ କରିବି? େମାେତ େମାର େବକକ ବାହାର କରିବାକ ପଡିବ।” ଆପଣ େମା ପାଇଁ
ନିଜର େବକକ ବାହାର କରିବାର ଆବଶ କତା ନାହିଁ।

େସ େମା ପାଇଁ ତାହା ର ଜୀବନକ ବାହାର କରିଅଛ ି। ଆେମ !…?…େକବଳ
ମହାରାଜାର ରାଜପଥେର ଚାଲଅଛି, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ଓଃ, େମାର ଭ! ତାହା
ଆ ାେର ପରିପୂ େହବା! ତାହା ଆ ାର ଜନ େହବା! ତାହା ର େର େଧୗତ େହବା!
ହାେଲଲୟା! ଖୁସି!
145 ଏବଂ ତାହାପେର ଆଉ ଏକ ବିଷୟ, କାହିଁକି, ଆପଣ ତାହା କିଏ କରାଏ? ଆପଣ
ତଥାପି ଜେଣ ମାନବ ଅଟ ି, ମା ଆପଣ ତାହା କିଏ କରାଏ? ତାହାର କାରଣ େହଉଛି
ଆପଣ ଆସିଛ ି, ଆପଣ, ଆପଣ ର ଆ ା ଉ ର ଆସିଅଛି। ଏହା ଆପଣ ଭିତେର
ପରେମଶର ଅଟ ି।
146 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େରା  କ ଗଲି, ମଁୁ ଲ କଲି େଯ େସମାେନ, େତ କ ପାଖେର,
ଏକ େରାମା ଆ ା ଥିଲା। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ୀ  କ ଗଲି, େସମେନ ସମ ପାଖେର
ଏକ ୀ ଆ ା ଥିଲା। ମଁୁ ଇଂଲ କ ଗଲି; େସମାନ ର ସମ ପାଖେର ଏକ ଇଂରାଜୀ
ଆ ା ଥିଲା। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବିଭି ାନଗୁଡିକ ଯାଆ ି, ଆପଣ ପାଆ ି…
ତାହାପେର ଆପଣ ଆେମରିକୀୟ ଆ ା ପାଆ ି; ଏହା ଭୟ ର ଅେଟ।
147 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େରା  େର ଥିବା ସା ଆେ େଲା ଭଗଭ ସମାଧିକ ଗଲି,
େସମାନ ର େସଠାେର ଏକ ସୂଚନା େବା ଲାଗିଥିଲା, “ଦୟାକରି, ଆେମରିକୀୟ
ମହିଳାମାେନ, ମୃତମାନ ସ ାନ େଦବା ପାଇଁ, େପାଷାକ ପି ।” ଆେମରିକୀୟ ଆ ା।

େସମାନ ବିମାନର ଓ ାଇବାର େଦଖ , ଏବଂ େସହି େଛାଟ େଛାଟ େପାଷାକ
ପି ିଥା ି, ଆଉ ସମେ େସମାନ େଦଖିବାକ ଲାଗ ି, ଏବଂ ଏଠାେର ମି ଆେମରିକା
ଆସ ି। ତାହା େହଉଛି ଆେମରିକୀୟ ଆ ା। ଆପଣ କହିପାରିେବ େଯ େସ େକଉଁଠାର
ଆସିଛ ି; େପାଷାକ ପି ିଥା ି, ପିଲାଏ, ନିଜ ପଛେର ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା ଛି ିତ-ନାକ
ବିଶି ପୁଡ କକରକ ଟାଣୁଥା ି। ତାହା ଠି । ଓଃ, ହଁ, େସ ଏକ…େସ, େସ ଆେମରିକା,
ମି ଆେମରିକା ଅେଟ; ଚାଲଥା ି, ଆପଣ ଜାଣ ି, େସପରି ଝ ି ପଡଥା ି। କାହିଁକି?
େସ ଆେମରିକୀୟ ଆ ା ପାଇଛ ି। ମା ଯୀଶୁ କହିେଲ, େସ ଏହା ବିର େର େସହି ଦିନ
ସା େଦଇଥିେଲ, େସ କହିଥିେଲ “ତେମମାେନ ନିମ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅଟ। ମଁୁ ଉ ର
ଆସିଅଛି।”

ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତେର ୀ ଆ ା ପାଇଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଉ ର
ଅଟ ି, େତେବ ଆପଣ ଏଠାେର ଜେଣ ବିେଦଶୀ ଅଟ ି।
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148 ମା ଆପଣ େଯଉଁ ାନର ଆସିଥା ି ତାହାର କତି ପାଇଥା ି। ତାହାହିଁ ମଁୁ କହିବାକ
େଚ ା କରଅଛି। ଜେଣ େରାମା ଏଠାକ ଆସ ି, େସ ନିଜର ମୁ କ ରା ିଥା ି; ଏବଂ ଜେଣ
ଜମାନ ଏଠାକ ଆେସ; ଆେମରିକୀୟ େସଠାକ ଯାଆ ି। କାହିଁକି? ଆପଣ େସହି େଦଶର
ଆ ାଗୁଡିକ ପାଇଥା ି େଯଉଁଠାର ଆପଣ ଆସିଥା ି।

ତାହା ହିଁ ଆମକ ଜଗତେର ଏେତ ଭି କରିଥାଏ। ଆପଣ ଉ ର ଆସିଛ ି। ଆପଣ
ଜନ େନଇଅଛ ି। ଆପଣ—ଆପଣ ଅନ ରାଜ ର ଏକ ନାଗରିକ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ
ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? ତାହାରି ପାଇଁ ତ ପବି ଆ ା ଅେଟ, େଯ ଆପଣ ପରେମଶର
ରାଜ ର ଏକ ନାଗରିକ କର ି।
149 ତାହାପେର, ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ରାଜ ର ଏକ ନାଗରିକ ଅଟ ି, େତେବ
ଏହା ଆପଣ କିପରି ଆଚରଣ କରାଇଥାଏ? େଯପରି ପରେମଶର ତାହା ରାଜ େର
କର ି। େତେବ, ପରେମଶର ତାହା ର ରାଜ େର କଅଣ କର ି? ଏହା େହଉଛି ପବି ତା,
ଧାମିକତା, ଚି ାଧାରାର ଶୁ ତା, ମନର ଶୁ ତା; ଶ ି ଏବଂ େ ମ, ହଜିଯାଇଥିବା
େଲାକମାନ ନିକଟକ ଯିବା, େରାଗୀମାନ ସୁ କରିବା, ଚମ ାରମାନ କରିବା, ମହାନ
କାଯ ଗୁଡିକ କରିବା। ତାହାପେର, ଜଗତକ ଆପଣ ପାଗଳ େଦଖା ଯାଇଥାଆ ି, ଏବଂ
େସମାେନ କହ ି, “େସହି େଲାକମାନ ର ମୁ ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛି।” ବଝିେଲ? ମା
ଆପଣ ରାଜ ର ଏକ ନାଗରିକ ଅଟ ି।
150 ଆଉ ଏକ ଶା ାଂଶ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଲଖିବାକ ଚାହିଁେବ, େଯାହନ 12:24।
େମାେତ ଏହାକ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୀ ଉ ୃତ କରିବାକ ଦିଅ । ଯୀଶୁ କହିେଲ:

…ଯଦି ଗହମର ଏକ ବୀଜ ଭମିେର ପେଡ…େଯପଯ ଏହା ମେର ନାହିଁ,
ଏହା ଅନ ଜୀବନ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ।

େତେବ, େଦଖ , ବ ମାନ େଗାଟିଏ େଶଷ ଟି ଣୀ। ଏବଂ ମେନରଖ , େତେବ, ଏହା
ସ ୂ ଭାେବ…େତେବ, ଆପଣ େଲାକମାନ , ଏହା ସ ୂ ଜରରୀ ଏବଂ ଆବଶ କ ଅେଟ,
ଏବଂ ବାଧ ତାମୂଳକ ଓ ଅନିବାଯ ଅେଟ, େଯ ଆପଣ ବ ମାନ ପବି ଆ ା ହଣ
କର । କାରଣ, ଯଦି ଆପଣ ତାହା ନ କର ି, ଆପଣ ପୁନର  ଥାନେର ଆସିପାରିେବ ନାହିଁ।
େତେବ େଦଖ । ପରେମଶର ତାହା ର ନିୟମଗୁଡିକ ଭ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଆେମ ତାହା
ଜାଣୁ। େସ ତାହା ର ନିୟମମାନ ପାଳନ କର ି।
151 େତେବ, ଗହମ, କି ା ଶସ ର ଏକ—ଏକ ବୀଜ, ଆେମ େନବା, େଯପରିକି ଯୀଶୁ
େସଠାେର କହିଥିେଲ। ଅବଶ , ବାଇବଲେର, ଏକ—ଏକ ଶସ , ମଁୁ ଆଜି ଏହାକ
ଏକ କାର ପାଠ କରଥିଲି, ତାହା ବୀଜ କି ା େକୗଣସି କାରର ବିହନକ ବଝାଏ, ମା ,
ଗହମ, ଯବ, ମକା, କି ା ଅନ କିଛି, ଏହା ଏକ ଶସ ଅେଟ। ମା େଯେତେବେଳ
ଗହମର ଏକ ଶସ ଭମିେର ପେଡ, ବ ମାନ, େସଠାେର…ଏଠାେର ଥିବା ଆେମ ସମେ
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େଦଖିଅଛ, ଜାଣିଛ େଯ ଏହା ଘଟିଥାଏ। ଗହମର ଏକ ଶସ , କି ା ଶସ ର ଏକ ବିହନ, ତାହା
େସତିକି ସି େଦଖାଯାଇପାେର େଯତିକି ଏହା େହାଇପାେର, ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକ ଭମିେର
ରଖ , ଏବଂ ଯଦି େସହି ଶସ …

ଏହାର ଚିର ାୟୀ ଜୀବନ ଥାଏ। ଆଜି ଏହା ତଳକ ଯିବ, ଏକ େଡ େର ନିଜକ
ପୁନଉ ାଦିତ କରିବ; ପୁଣି ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିବ, ଆଉ ପୁନବାର ଉପରକ ଚାଲିଯିବ; ଏବଂ
ପୁଣି ଥେର ତଳକ ଆସିଯିବ। ଏହା ଚିର ାୟୀ ଜୀବନ ଅେଟ।

ଯଦି େସହି ଶସ ଭିତେର ଜୀବନର ଜୀବାଣୁ ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା େଯେତ ସୁ ର
େଦଖାଯାଉନା କାହିଁକି, ଏହା କଦାପି ବଢିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭମିକ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ୟ
ପାଇଯିବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହା ଅେଟ। ଏହାର କିଛି ଅଂଶ, ସାମ ୀଗୁଡିକ, ସାର ଏବଂ
ଭମିେର ଥିବା ବିଭି ବିଷୟଗୁଡିକ ପାଇଁ ବ ବହାର କରାଯାଇପାେର। କି େଯେତ ଦର
ଏହାର େକେବ ପୁନବାର ବ ିବାର କଥା ରହିଛି, ଏହା େସପଯ ବ ିବ ନାହିଁ େଯପଯ କି
ଏଥିେର ଚିର ାୟୀ ଜୀବନ ନ ଥାଏ। େକହି େହେଲ ତାହା ଜାଣ ି। ଆପଣ େକବଳ କରି ହିଁ
ପାର ି ନାହିଁ।

152 େସଠାେର ଦଇଜଣ ବ ି େହାଇପାର ି, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଠି ଅବିକଳ,
ଉଭୟ େସମାେନ ସମାନ େଦଖାଯାଆ ି। େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଭଲ ବ ି
େହାଇପାେର, େସ ଭଲ କାମ କରିପାେର, େସ ଏହିପରି ଭାବେର କାଯ କରିପାେର; କି
େଯପଯ େସହି ବ ି ପାଖେର ଅନ ଜୀବନ ନାହିଁ, େସ େକେବବି ପୁନର  ଥାନେର
ଉଠିବ ନାହିଁ। େସ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ; େସଠାେର ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତା
ଉପରକ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, େସଠାେର ଜୀବନ ନାହିଁ। େତଣୁ, ଆପଣମାେନ େଦଖ ,
େମାର ିୟ ଭାଇ, େମାର ିୟ ଭଉଣୀ, େଯପଯ ଜେଣ ମନଷ ନତନ ଭାେବ ଜନ
ନ ହଏ, େସ େକୗଣସି କାେର ଏହି ରାଜ କ େଫରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। େସ କରିପାରିବ
ନାହିଁ। “େଯପଯ ଗହମର ଏହି ଶସ ଭମିେର ପଡ଼ି ମରି ନ ଯାଏ।” େସ ନିଜ ବିଷୟେର
କହଥିେଲ। କି ତାହା ପାଖେର, ଚିର ାୟୀ ଜୀବନ ନେହଁ, ତା ପାଖେର ଅନ ଜୀବନ
ଥିଲା; ଏବଂ େସହି ଜୀବନ େସ ଆପଣ ଦାନ କରିଥିେଲ, େଯପରିକି ଆପଣ ଠାେର
େସହି ସମାନ କାରର ଜୀବନ ରହିପାେର।

153 େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର େକବଳ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଅଛି, େଯ ଆପଣ
ଏଆେଡ େସଆେଡ ଘୁରାଏ ଓ ଏବଂ କାମ ବାସନାର େଲାଭ କରାଏ, “ଯିଏ ସୁଖ ବିଳାସେର
ଜୀବନ ଯାପନ କେର େସ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ମୃତ ଅେଟ,” ଆପଣ ଉଠିପାରିେବ ନାହିଁ।
ଆପଣ ହଏତ ବିଦ ାଳୟର ସବଠାର େଲାକ ିୟ ଝିଅ େହାଇପାର ି, ଆପଣ ହଏତ
ଆପଣ ସମାଜର ତାଶ େଖଳେର ସବଠାର େଲାକ ିୟ ଝିଅ େହାଇପାର ି, ଆପଣ ହଏତ
େଦଶର ସବଠ ଉ ମ-େପାଷାକଧାରୀ ମହିଳା େହାଇପାର ି, ଆପଣ ସବଠାର ସୁ ର
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େହାଇପାର ି, ଆପଣ ହଏତ ସବଠ ଉ ମ ଶରୀର ପାଇ ଥାଇପାର ି, ଆପଣ ହଏତ
ନିଜର ସାମୀ ପାଇଁ ଏକ ଆଦଶ େହାଇପାର ି, ଆପଣ ଏହି ସବ ବିଷୟ େହାଇ ଥାଇପାର ି,
ଯାହାକି, ତାହା ଅ ତ ଅେଟ, ମା , େହ ଭଉଣୀ, େଯପଯ ଆପଣ ଠାେର ପବି ଆ ା
ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ, ଏହି ମାଗର େଶଷେର ଆପଣ ସମା ଅଟ ି।

ଏବଂ ମଁୁ ଏଥିର ଖାତି କେର ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କିପରି େଦଖା ଯାଆ ି କି ା ଏହି
ବିଷୟଗୁଡିକ କିପରି ଅେଟ, ଅବା ଆପଣ େକେତ େଲାକ ିୟ ନହଁ ି କି ା େଲାକ ିୟ ଅଟ ି,
େକେତ ସୁ ର ବା େକେତ ଅସୁ ର ଅଟ ି, ଯଦି ଆପଣ ଠାେର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, େତେବ
ଆପଣ େସଠାେର ସବଦିନ ଓ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବ ି ରହିେବ।
154 େଯେତେବେଳ ଚ ଓ ନଷ ଗଣ ଚାଲିଯାଆ ି, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ନିଜକ ପବତ ଓ
ମରଭମିେର କା ିଥାଏ, ଏବଂ ସବକିଛିର ଥାଏ, ନ ଥାଏ, ଏହା ଆଉ ନେହଁ, ଆଉ ଏହି ଜଗତ
ଟଳମଳ େହଉଥାଏ େଯପରିକି ରାତିେର ମଦ ପାନ କରି ଜେଣ ବ ି ଘରକ େଫରଥାଏ,
ଏବଂ ନଷ ଗଣ ଆେଲାକିତ େହବାକ ମନା କରିଦିଅ ି, ଓ ଆକାଶର ଖସି ପଡ଼ ି, ଏବଂ
ଚ ର ବ େହାଇଯାଏ, ଏବଂ େସହି—େସହି ସୂଯ ଲାେଜଇ ଯାଇ ନିଜର ମୁହଁ ଲଚାଇ
ଦିଏ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମନଷ ପୁ କ ଆସୁଥିବାର େଦଖ ି, େସେତେବେଳ
ଆପଣ କବରର ଜେଣ ଯୁବା, ସୁ ର ୀ ଭାବେର ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ୀ
ଧାମିକତାେର ଉ ଳ େହେବ, େଯ ନିଜର ସାଥୀକ ହଣ କର ି, ଏବଂ ସବଦିନ, ଓ ସବଦିନ
ଏବଂ ସବଦିନ ପାଇଁ ବ ି ରହିେବ, ଏବଂ ସମ ଅନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆପଣ ତଥାପି ବ ି
ରହିେବ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ପବି ଆ ା ଅଟ ି।

ଯଦି ଆପଣ ସବଠ କ ଟଣାଯିବା ଅନଭବ କର ି, ତାହାକ ଦର କର ନାହିଁ।
155 ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଆପଣ ଭିତେର ପରେମଶର। ଏହା କଅଣ ପାଇଁ
ଅେଟ? ତାହା େଲାକମାନ ମଧ େର ତା ର କାଯ କ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ; ତାହା ର
ମ ଳୀକ ଏକ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏହି ଦିନେର ମ ଳୀକ ଏପରି ଏକ ାନକ ଆଣିବା ପାଇଁ,
ଯାହାକି ଲଥରା , େମେଥାଡି ଏବଂ େପ ିକ ା  ଠାର ବହ ଦରେର ଅେଟ, ଓ ପୁ ତର

ହଣ କରିବା ନିମେ ଏପରି ଏକ ାନକ ଏବଂ ସଗାେରାହଣ ନିମେ ଏକ ଅନ ହର
ାନକ ଆଣିବା ପାଇଁ। େଯ, େଯେତେବେଳ ମ ଳୀର ଏହି ଅଂଶ, େଯେତେବେଳକି ଆ ା

ଏଠାେର ଏହି ମ ଳୀକ ଯାଆ ି, େସେତେବେଳ ଏହା େକବଳ ଉଠି ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଏହା
େନଇକରି ଆସିବ, ମୁ ି ା ସମ େନଇକରି ଆସିବ େଯଉଁମାେନକି େସହି ଆ ାକ ଶ
କରିଥିେଲ।

େସହି ଲଥରା  ମାେନ େଯଉଁମାେନକି େସଠାେର େସମାନ ପାଖେର ଥିବା
ସମ ଆେଲାକ ସହିତ, ଧାମିକ ଗଣିତ କରାଯିବାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; େସହି
େମେଥାଡି ମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଚଟାଣ ଉପେର ପଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ
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େସମାନ ମୁହଁେର ପାଣି ଛି ି ଥିେଲ, ଆ ା େସମାନ ଆଘାତ କରିବା ଦାରା
ପବି ୀକରଣଠାର; େସହି େପ ିକ ାଲମାେନ, େଯ େସମାେନ ରା ାେର ଉପର-ଓ-
ତଳକ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ଡାକିଥିେଲ “ଜିଭ-ଠାର-ଫୁସଫୁସ,” ଏବଂ,
ଓଃ, “ବିଳିବିେଲାଉଥିବା,” ଏବଂ “ବତକ ଭାଷାେର,” ଏବଂ େସହି ସମ କିଛି ଡାକିଥିେଲ;
େସମାେନ େସହି ଦିନ ପରେମଶର ଦ ିେର, ଧାମିକତାେର ଠିଆ େହେବ, ଠି େଯତିକି
ସୁନି ିତ ଭାବେର ଏହି ବାଇବଲ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ େମାେତ ଜେଣ
େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି…ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି
ଡାକ ି; ମଁୁ ନିଜକ େସପରି କେହ ନାହିଁ। କି , ଆପଣ ଶୁଣ , ମଁୁ ଆପଣ ଭ ନାମେର
କହଅଛି। େଯଉଁମାେନ ୀ ଠାେର ଅଛ ି ପରେମଶର ତାହା ର ଆଗମନ ସମୟେର,
ପୁନର  ଥାନେର, ଏବଂ େକବଳ େସହିମାେନ େଯଉଁମାେନକି ୀ ଠାେର ଅଛ ି େସହି
େଲାକମାନ ହିଁ େସ ତାହା ସହିତେର ଆଣିେବ।

156 ବ ଗଣ, ଆେମମାେନ ୀ ଭିତରକ କିପରି ଆସୁ?

“କଅଣ େଗାଟିଏ ମତ ଦାରା ଆେମ ସମେ େଯାଗ େଦଇଥାଉ।”? ନା।

“କଅଣ ଏକ ହାତ ମିଶାଇବା ଦାରା ଆେମ ସମେ ଟାଣି େହାଇଥାଉ।”? ନା।

“କଅଣ ଏକ ଜଳ ଦାରା ଆେମ ସମେ ବା ିଜିତ େହାଇଥାଉ।”? ନା।

କି ା, “ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ ନାମିତ େହାଇଥାଉ”? ନା।

କି , “ଦାରା…” ଥମ କରି ୀୟ 12:13, “େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା,” ପବି ଆ ା,
ପରେମଶର ଆ ା, “ଆେମ ସମେ …” େମେଥାଡି , ବା  ଟି , ଲଥରା ,
େ ସବିେଟରିଆ , “ଆେଲାକେର ଚାଲ , େଯପରି େସ ଆେଲାକେର ଅଛ ି, ଆମର
ପର ର ସହିତ ସହଭାଗୀତା ରହିଅଛି, ଏବଂ ପରେମଶର ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ର ,
ଆମକ ସମ ଅଧମର ପରି ାର କେର।” “େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ େଗାଟିଏ
ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ, ଓ ତାହା ଅନ ହର ଅଂଶୀଦାର କରା ଯାଇଅଛ।”

157 ଆପଣ ବିଚାରକ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ। “ଯିଏ େମାହର ବାକ ଶୁେଣ ଏବଂ ବିଶାସ
କେର।” େକୗଣସି ବ ି ବିଶାସ କରିପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି େସ ପବି ଆ ା ନ
ପାଇଥାଆ ି। “ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର,” େଯେତେବେଳକି
ପବି ଆ ା ତାହା ର ପୁନର  ଥାନ ବିଷୟେର ସା େଦଇଅଛ ି। “ଅନ ଜୀବନ
ପାଇଅଛି, ଏବଂ େସ େକେବ ବି ବିଚାରକ ଆସିେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି
ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛ ି।” କଅଣ? ଆପଣ କଦାପି ବିଚାରକ ସା ାତ କରିେବ ନାହିଁ।
ଆପଣ େକେବବି ବିଚାର ପାଇଁ େଶତ ସିଂହାସନେର ଠିଆ େହେବ ନାହିଁ।
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ଆପଣ ନିଜର ବିଚାରକ ଠି ଏହିଠାେର ହିଁ ସା ାତ କରିେବ। ଆପଣ େସେତେବେଳ
ନିଜର ବିଚାରକ ଅତି ମ କରିଥାଆ ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା ସା ାତ କରି କହ ି,
“ମଁୁ େକୗଣସି ଭଲ ନେହଁ, ଏବଂ େମାର ଶି ା ଭଲ ନେହଁ। େହ ଭ, େମା ଭିତରକ ଆସ,
ଏବଂ େମାେତ େନଇ େମାର ମାଗଦଶନ କର, ଭ। ଏହି ପାଗଳ ଜଗତ କଅଣ କେହ େମାର
େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ। େହ ଭ, େମାେତ ତମର ଆ ା ଦାରା, କେଢ଼ଇ ନିଅ।”
ଆପଣ େସେତେବେଳ ବିଚାର କରି ସାରିଥାଆ ି। ୀ ପାଇଁ ନିଜକ ମୂଖ େବାଲି ବିଚାର
କର, ଏବଂ, ତାହା ଧାମିକତାେର, େସହି ଦିନ ଆେମ ତାହା ସାଦଶ ତାେର ଅମର େହାଇ
ଠିଆ େହବ।

158 େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟେର। କିପରି? “େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ
େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ଶରୀରେର
ଥାଆ ି, ବିଚାର େସହି ଶରୀରକ ବିଚାର କରିସାରିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ନିଜର
ପାପର ାୟ ିତ ଭାବେର ହଣ କରି ସାରିଥାଆ ି।

ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ତାହା କରିସାରିଛି, ଭାଇ ାନହା ।”

ତାହାପେର, ଯଦି ପବି ଆ ା େଫରି ଆସି ଆପଣ ଏକ ଚି ଭାବେର େଗାଟିଏ
ମୁ ା େଦଇଅଛ ି, ତାହାେହେଲ େସହି ଆ ା ଆପଣ ୀ ଶରୀର ଭିତରକ େନଇ
ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଅନ ପଥକ େଫରିଯାଆ ି, ଏବଂ ଆପଣ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଏକ
ନତନ ଜୀବ େହାଇଯାଆ ି। “ଆପଣ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛ ି।
ପୁରାତନ ବିଷୟସବ ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ୀ ଠାେର ନତନ େହାଇଅଛ ି!”
ଆେମ !

159 ଓଃ, ଦୟାକରି, େମାେତ େମାର ୀ ିଆନ ଭାଇ କି ା ଭଉଣୀ, େମାେତ ଆପଣ
ବ ାଇବାକ ଦିଅ । ଏହି ଉ ୀପନାକ ଆପଣ ଠାର ଦେରଇ ଯିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ।

ଆପଣ ନି ୟ ପବି ଆ ା ହଣ କର । ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ପରେମଶର େସହି
ଆ ା। ଏହା କଅଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଆପଣ କେଢଇ େନବା ପାଇଁ, ମାଗଦଶନ କରିବା ପାଇଁ,
ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପବି କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମ ଳୀ ଭିତରକ, ଆହାନ
କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।

ଏକ ମ ଳୀ କଅଣ, ମ ଳୀ ଶ ର ଅଥ କଅଣ ଅେଟ? “ଆହାନ ା , ପୃଥକୀକତ।”
ଓଃ, ମଁୁ ଠି େତେବ େସଥିର କିପରି ଏକ ଉପେଦଶ େନଇ ପାରିବି! “ଆହାନ ା ,
ପୃଥକୀକତ,” ବିେଦଶୀ, ଜଗତଠାର ଦରେର, ତୀଥଯା ୀ ଏବଂ ବିେଦଶୀ, ଏହା ଦାବି
କରିଥାଉ େଯ ଆମର ଏଠାେର େକୗଣସି ପାଥିବ ନଗର ନାହିଁ େଯଉଁଥିେର ଆେମ ବାସ
କରିବାକ ଇ ା କର। ଓଃ, େମାର ଭ!
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160 େଯପରିକି ଅ ହାମ, ଇ  ହାକ, ଏବଂ ଯାକବ, େସହି େଦଶର ତ ୁେର ବାସ କରି,
ମଣ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଏହା ସା େଦଉଥିେଲ େଯ େସମାେନ ତୀଥଯା ୀ ଏବଂ

ବିେଦଶୀ, େସଠାେର ଥିବା ଉ ରାଧିକାରୀ; େସହି ପିତା, ଉ ରାଧିକାରୀ, ଉ ରାଧିକାରୀର
ବଂଶ ଥିେଲ। ଆେମ େସମାନ ର ବଂଶ ଅଟୁ। “ଏବଂ େସମାେନ ଏପରି ଏକ ନଗରର
ଅେନଷଣ କରଥିେଲ ଯାହାର ନିମାଣକାରୀ ଏବଂ ରଚନାକାରୀ ପରେମଶର ଥିେଲ।”
ଆେମ । େସମାେନ ଅେନଷଣ କରଥିେଲ।

161 ଏବଂ, ଆଜି, େସମାନ ର ବଂଶ ଏେବ ମଧ ଏହା କହି, ଏକ ଆସୁଥିବା ନଗରର
ଅେନଷଣ କରଅଛି, “ମଁୁ ଏହି ଜଗତ ସହିତ ସାମ ସ ରଖିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହି
ଜଗତ ସହିତ କିଛି େହେଲ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ଚାେହଁ, ମଁୁ ଏପରି ଏକ ନଗରର
ଅେନଷଣ କରଅଛି ଯାହା ବଗାକାର ଭାବେର ନିମିତ ଅେଟ। ମଁୁ ଏପରି ଏକ ନଗରର
ଅେନଷଣ କରଅଛି େଯଉଁଥିେର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, େଯଉଁଠାେର ସୂଯ େକେବ ବି ଅ
େହବ ନାହିଁ, େଯଉଁଠାେର େକେବବି ବ ାବ ା େହବ ନାହିଁ, େଯଉଁଠାେର େକେବବି କବାଟର
ମୁଠୀ ଉପେର େକୗଣସି େଶାକବ ରହିବ ନାହିଁ କି ା ପାହାଡ ପାଶେର କବର ରହିବ
ନାହିଁ। ମଁୁ େସହି ନଗରର ଅେନଷଣ କରଅଛି, ଯାହାର ନିମାଣକାରୀ ଏବଂ ରଚନାକାରୀ,
ପରେମଶର ଅଟ ି।”

162 ଏହାକ େଖାଜିବାର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। “ପବତର ଏକ ପଥର କଟା
ଯାଇଥିଲା, ବିନା ହାତେର, ଯାହାକି ଗଡି ଗଡ଼ି ଜଗତ ଉପରକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକ ଚ
କରିେଦଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଗହମ ପରି…କି ା ଖଳାେର ତଷୁ ପରି େହାଇଗଲା।” ଏହା
େହଉ େଯ େସହି ପଥର, ୀ ଯୀଶୁ; ଜଗତ ପାଇଁ ଝ ିବା-ପଥର, ଏକ ବାଧାଜନକ ପଥର,
ଏକ ପରିହାସ-ପଥର, ମ ଳୀ ପାଇଁ ଏକ ବାଧାଜନକ- ର; ମା ବିଶାସୀ ପାଇଁ ଏକ
ମୂଲ ବାନ ଏବଂ ଚ କୀୟ ପଥର, ଆଶାସନାର ଏକ ପଥର, ବି ାମର ଏକ ପଥର େହଉ ।
ଓଃ, େମାର ଭ!

ବି ାମ କରଅଛି! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛି।
େମାର ାଣ ବି ାମେର ଅଛି। ଓଃ! “େହ ପରି ମୀ ଓ ଭାର ସମେ େମା ପାଖକ ଆସ,
ଏବଂ ମଁୁ ତମ ାଣ ମଧ େର ବି ାମ େଦବି।” “ଏକ—ଏକ ଚି ଯାହା ବିଷୟେର ମ
କହାଯିବ,” େସହି—େସହି ଭବିଷ   ବ ା ମରିୟମ କହିଥିେଲ। ଏହା ଏକ ଚି େହବ,
ନି ିତେର, ଏହା େହବ। ମା ଏହା ଏକ ଆଶାସନା େହବ। ଏହା ଏକ େ ମ େହବ। ଏହା
ଏକ ସ ି େହବ। ଏହା ଏପରି କିଛି େହବ ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିେବ େଯ ଆପଣ ମୃତ ର
ଜୀବନକ େବଶ କରି ଯାଇଛ ି।

163 େମା ଭାଇ, େମା ଭଉଣୀ; ଆପଣ ଭାଇ ଭାବେର, ୀ ଠାେର ଆପଣ େସବକ
ଭାବେର, େମାେତ ଆପଣମାନ େମାର ନିଜ ହଦୟ ପରି, ବ ାଇବାକ ଦିଅ । ଆପଣ
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ଏହାକ ଆପଣ ର ମୁ ଉପର ଯିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ, କି ା ଆପଣ ପାଶର, କି ା
ଆପଣ ର ତଳର ଯିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହାକ ନିଜ ହଦୟେର ହଣ କର , ଏବଂ ଆପଣ
ପୃଥିବୀେର ଜେଣ ଫୁଲିତ ବ ି େହେବ।

ମଁୁ ଆପଣ ଏହା ତିଶୃତି େଦଉ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଦଶ ଲ ଡଲାର ଟ ା ପାଇଯିେବ।
ନା, ଆ ା। ଭାଇ ଲିଓ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ବ ମାନ େସହିପରି ବହତ ଅଧିକ ତି ାମାନ
କରାଯାଇଅଛି, “ଲ ଲ ଡଲାର,” େସହି ବିଷୟ ଯାହାକି ବିଭି େଲାକମାେନ କହିଛ ି।
“ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ େହେବ, େତେବ ଆପଣ ଦଶ ଲ ଡଲାର ପାଇେବ ଏବଂ
ଆପଣ ଜେଣ ଧନୀ ବ ି େହାଇଯିେବ।” ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ତି ା କରନାହିଁ।

ମଁୁ ଆପଣ ଏହା ତି ା କରଅଛି, େକବଳ ମା ବିଷୟ ଯାହାକି ମଁୁ ଆପଣ ତି ା
କରିପାେର: ତାହା ର ପରି ାଣ। ତାହା ର ଅନ ହ େତ କ ପରୀ ା ପାଇଁ ଯେଥ
ଅେଟ। େପ ିକ େର ଥିବା େଲାକମାେନ, େସମାେନ ତ ତାହା ମଧ ଚାହିଁ ନ ଥିେଲ ଯାହା
ତାହା ପାଖେର ରହିଥିଲା। େତେବ େକାଟିପତି ବିଷୟେର କହଛ ି? େସମାେନ ତାହା
ଚାହିଁ ନ ଥିେଲ ଯାହା େସମାନ ପାଖେର ରହିଥିଲା, ଭଉଣୀ ଏ ି।
164 ମଁୁ ଆପଣ ଏବଂ ଗଟିକ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଶୁଣିବାକ ଚାେହଁ, ଏହି ଦିନଗୁଡିକ ମଧ ର
େଗାଟିଏେର (େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି?), େହାମକମି ୱିକ ଅଥା ଗୃହ ତ ାବ ନର
ସ ାହ, ଏହି ଦିନଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିଏେର। େସହି ସମୟଠାର େସମାନ ମଧ ର
ଅେନେକ ସୀମା ପାର କରି ଅନ ପଟକ ଚାଲି ଯାଇଛ ି। ଓଃ, େମାର ଭ!

େସମାେନ ମହାନ ବିଷୟଗୁଡିକ ମାଗିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଟ ା ମାଗିେଲ ନାହିଁ।
କାହିଁକି, ପିତର କହିେଲ, “ରପା ଏବଂ ସୁନା େମା ପାଖେର ନାହିଁ, କି ଯାହା େମା ପାଖେର
ଅଛି, ତାହା ମଁୁ ତମକ େଦବି।”

ଏବଂ ଆଜି ରାତିେର ମଁୁ ତାହା କହଅଛି, ବ ଗଣ। େସହି ଆନ , େସହି େ ମ, େସହି
ଆଶାସନା, ଯାହାକି େମାର ୀ ଏବଂ ତାହା ର ପୁନର  ଥାନ ବିଷୟେର ଅଛି, ଏହିସବ
େମା ପାଖେର ଅଛି, ତାହା ମଁୁ ଆପଣମାନ ଦାନ କେର; ପରେମଶର ସ ାନ ଭାବେର,
ମଁୁ ଆପଣମାନ ଦାନ କେର।

ଏବଂ ଆପଣ ଆସି ୁଶ ପାଖେର ରହ ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ଡାକିଛ ି, ଏବଂ
ଆପଣ ଉଠ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର ଆସ ି, ଆପଣ ଏଠାକ
ଯିବା ପାଇଁ ଓ ଏହା େଶଷ ନ େହବା ଯାଏଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସ , କିଅବା ଆସ ଆଉ
ଆେମମାେନ ାଥନା କରିବାକ ଓ ଆପଣ ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ଯାଉଅଛ। ଯାଆ …
ତାହାହିଁ େହଉଛି ବାଇବଲର ଆେଦଶ, ପବି ଆ ା ପାଇଁ େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖ ।
ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମମାେନ ଯାଉଅଛ, ଆପଣ ନିଜ ଘରକ ଯାଆ …ଯଦି ଆପଣ ଠି
େସଠାେର ରହିଥିେବ, ଯଦି ଆପଣ ରାତିସାରା ରହିେବ, ପରଦିନ ରହିେବ, ତାର ପରଦିନ
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ରହିେବ, ଛଟିଦିନ ସାରା ରହିେବ, ବଷର ଥମ ପଯ ରହିେବ, ଏବଂ ରହିେବ, େସପଯ
ରହି ଚାଲିଥିେବ।
165 େଯ, ଆସ ାକାଲି ରାତି ବିଷୟେର ଆେମ ଯାହା ଯାହା ନିେଦଶ େଦବ, ବାଇବଲେର
ଆପଣ େଦଖାଇବ େଯ ଯାହା ଆସିବାକ ଅଛି, ତାହା ଆସିବ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହା
ଆସିବ, େସେତେବେଳ ଯ ଣା େଦବାେର ଯେଥ ଭତ ନ ଥିେବ…ଆପଣ ଜାଣିେବ େଯ
ଆପଣ ମୃତ ର ଜୀବନକ େବଶ କରିଯାଇଛ ି। ଆପଣ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଏକ ନତନ
ଜୀବ ଅଟ ି। ସଗର ଆନ ଘ ିମାନ ବାଜିବ।
166 ଭାଇ ଓଥାଲ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଏହା ଆପଣ ଦ କରି ପକାଇବ। ଏଠାେର ଜେଣ
ବଡ଼ ପିଲାଟିଏ ବସିଛ ି, େମାର ଜେଣ ପୁରଣା ଭାଇ, ଯିଏକି ଜେଣ ଅପରାଧୀ ଥିେଲ ଓ
ନିଜ ପାଶେର ବ କ ଧରି ବଲଥିେଲ, େକାଣ ାନଗୁଡିକେର ଜେଣ ବ ି େଖାଜୁଥିେଲ,
େଯପରିକି କାହାରି ମ ି କ ଗୁଳିେର ଉଡ଼ାଇ େଦେବ। େତେବ କଅଣ ଘଟିଲା? ଦିେନ େସ
ଅନାଇେଲ ଏବଂ ଜୀବନ ତି ବିଶାସ କେଲ। ଏବଂ େସ ଆଗକ ବଢିେଲ। େସ େମାର
ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଅନସରଣ କେଲ। ଏବଂ େସହି ଗରିବ େଲାକ େବଚାରା, ଖାଇବାକ ମଧ
ଯେଥ ନ ଥିଲା, ଧିତ ଓ ତଷିତ ଭାବେର, ତ ୁର ପାଶେର ଥିବା ବଦା ମୂଳେର େଶାଇ
ପଡଥିେଲ। ଆଉ ଦିେନ ପବି ଆ ା ଆସିେଲ। େହ େମାର ଭାଇ, ଏହା ଆପଣ ବଦଳାଇ
େଦଲା, କଅଣ ନେହଁ କି? ଏହା ଜୀବନକ େନଇ ଆସିଲା, ଏବଂ ମୃତ କ ଦେରଇ େନଇଗଲା।
ଘୃଣା ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ େ ମ ଭିତରକ ଆସିଲା। ଓଃ, େମାର ଭ! ଶ ୁତା ଏବଂ ଝଗଡା ସବ
ଦର େହାଇଗଲା; ନତନ ଜୀବନ ଭିତରକ ଆସିଲା।

ଅନ ମାନ ଅନ ସମୟେର, ଅନ ମାନ ଅନ ସମୟେର, ଏବଂ େସଠାର
ବାହାରକ େଦଖ । ଓଃ, ସଗର ଆନ ଘ ିମାନ ବାଜୁଅଛି! ବ ଗଣ, ଏହାକ କାଶ କରିବା
ପାଇଁ େମା ପାଖେର େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ।
167 ଶୁଣ , େଯପରିକି ମଁୁ ଏହାକ ଛାଡି ପାେର, ଯଦି ଆପଣ େମାର ସା କ, ୀ
ଜେଣ େସବକ ଭାବେର ବିଶାସ କରିଛ ି, ଏବଂ ପରେମଶର ବାଇବଲର ଆପଣ ଏହା
ଠି େବାଲି େଦଖାଇବାକ େଚ ା କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି େମାର ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଲାେଗ
େଯପରିକି ତାହା ଏହି ବିଷୟେର ଟିେକ ବିଚି େହାଇପାେର, ତାହାେହେଲ େବୖ ାନିକ
ଜଗତେର େସହି ଚି ଟିକ େଦଖ । େସହି ଫଳକ େଦଖ , ଯାହାକି ଏହି ଅ ି ଯିଏକି
ଇ ାଏଲ ସ ାନଗଣ କଢାଇ େନଇଥିଲା, େସହି ଫଳକ େଦଖ ଯାହାକି ଏହା ଧାରଣ
କେର। େଦଖ େଯ ଏହା କଅଣ କେର, ଏହା କଅଣ କହିଥାଏ।

ଏହା ମଁୁ ନେହଁ ଯିଏକି କହଅଛି; ଏହା ତ େସ ଅଟ ି ଯିଏକି ଆପଣ େଦଇ କଥାବା ା
କର ି, ଆପଣ େଦଖ । ଏହା ମଁୁ ନେହଁ ଯିଏକି ଦଶନ େଦଖିଥାଏ; ଏହା ତ େସ ଅଟ ି ଯିଏକି
ଆପଣ େଦଇ କଥାବା ା କର ି। ଏହା ମଁୁ ନେହଁ ଯିଏକି େରାଗୀମାନ ସୁ କେର; ଏହା
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ତ େସ ଅଟ ି ଯିଏକି ଆପଣ ଭିତେର ଅଛ ି, େରାଗୀମାନ ସୁ କର ି। ଏହା ମଁୁ ନେହଁ
ଯିଏକି ଚାର କେର; ମଁୁ ତ ଜେଣ ପଛଘୁ ାକାରୀ ଭୀର ଅେଟ, ଏବଂ ଠି େସହି ଚି ାଧାରାର
ପଳାଇ ଯାଏ, ମା ଏହା ତ େସ ଅଟ ି ଯିଏକି କଥା କହଛ ି। ମଁୁ ତ ବାକ ଜାେଣ ନାହିଁ; ମା
େସ ଏହା ଜାଣ ି। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଏହାହିଁ େହଉଛି ତାହା ଯାହାକି
ଏହା ଅେଟ।

ଏବଂ େସଠାେର େସ ଅଛ ି। ଏବଂ ପରେମଶର େସହି ସମାନ ସଗଦତ ଆଜି
ରାତିେର ଏହି ଭବନେର ଅଛ ି। ଓଃ, ମଁୁ ତାହା କିପରି େ ମ କେର!
168 େତେବ େକେତଜଣ ପବି ଆ ା ହଣ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି? ଆମ ଜୀବନଗୁଡିକର
ପରୀ ା କର । େକେତ େଲାକ ଏହାକ ହଣ କରିନାହଁା ି, ଏବଂ ା କରିବାକ
ଚାହଁା ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା , କହ , “ଭାଇ ାନହା , େମା ହଦୟର ଗଭୀରତାେର,
ମଁୁ ପବି ଆ ା ହଣ କରିବାକ ଚାେହଁ।” ପରେମଶର ଆପଣ , ସବଆେଡ ଆଶୀବାଦ
କର ।
169 ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତଜଣ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ ହଣ କରିଛ ି, ଏବଂ
େ ରିତ 4 େର େସମାନ ପରି େହବାକ ଚାହଁା ି, ଏବଂ କହିବାକ ଚାହଁା ି, “େହ ଭ, େହ

ଭ, ସୁ କରିବା େହତ ଆପଣାର ହ ବି ାର କର, ଏବଂ ତମର ପବି ସ ାନ ଯୀଶୁ
ନାମେର ଚି ଓ ଚମ ାରମାନ େଦଖାଅ, ଏବଂ େମାେତ କଥା କହିବାକ, ଏବଂ ଏକ ନତନ
ଭାବେର ପରିପୂ କରିବାକ, ସମ ସାହସ ଏବଂ େ ମ ଦିଅ”? ହଁ, ଏଠାେର େମାର, ମଧ
ଅଛି। ପରେମଶର, େମାେତ ତାହା ଦିଅ।

ଆସ ଗଭୀର ନି ାପରତାର ସହ, ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିବା, େତ କ ବ ି ନିଜର
ଇ ାକ ନିଜ ହଦୟେର ଧରି ରହିଥା ।
170 ଭ ଯୀଶୁ, ବାକ ଏବଂ ପବି ଆ ା ସହଭାଗିତା ପେର, ଆଜି ରାତି ଆେମ ଏହି
େଛାଟ ସମାେବଶକ ବ କରଅଛ। େସ କିପରି ଆମକ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛ ି ଏବଂ ତାହା
ବାକ ର େତଲ ଆମ ହଦୟ ଭିତରକ ଢାଳିଅଛ ି! େସବକଗଣ ଅଛ ି, ଏଠାେର େସହି
ବ ିମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଜୀବନର ବିଭି ବଗର ଅଟ ି, େଯଉଁମାେନକି ଆସାଦନ
କରିଅଛ ି ଏବଂ ଭ ଭଲ ଅଟ ି େବାଲି େଦଖିଅଛ ି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ପବି ଆ ା
ବ ମାନ କଅଣ ଅଟ ି, ପରେମଶର ଏକ ତି ା। େଯେତ େଲାକ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି
େସମାନ ପାଇଁ ଏହା ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ।
171 ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ପବି ଆ ା ହିଁ େହଉଛ ି ଯୀଶୁ ୀ େସହି ଆ ା ଯାହା
ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ େସ ଆଜି ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି। େଯପରି ପରେମଶର େସହି ଅ ି

େର, ଆମ ଉପେର ଥିେଲ; ତାହାପେର େସ ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କେଲ, େସହି…
ଏକ ଶରୀର ଯାହାକ କହାଗଲା ଇ ାନେୟ , “ପରେମଶର ଆମ ସହିତେର”; ଏବଂ
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ବ ମାନ େସ ପବି ଆ ା ଦାରା, ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି, ପରେମଶର ଆମ ଭିତେର
ଅଛ ି। ଓଃ!

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସହି ଦିନ ତେମ ଜାଣିବ େଯ ମଁୁ ପିତା ଠାେର ଅଛି, ଏବଂ ତେମ
େମା ଠାେର ଅଛ, ଏବଂ ମଁୁ ତମମାନ ଠାେର ଅଛି। ତେମ ଏହାକ େସଦିନ ବଝିବ। କାରଣ,
ତେମମାେନ ଅ କାରର ଏକ ଜଗତେର ଅଛ, କହିବାକ ଗେଲ, ବ ମାନ, କି େସହି ଦିନ
ତେମମାେନ ବଝିବ।”

172 ପିତା, ଏହାକ ସରଳ ଏବଂ ସି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େତେବ ଆମର
ବିଶାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେର େକୗଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। କି ପରେମଶର
ସମ କାଯ ଗୁଡିକ ବିଶାସ ଦାରା ପରିଚାଳିତ ହଏ। ଏବଂ ତମର ବାକ ଉପେର ବିଶାସ
ଦାରା, ପବି ଆ ା ମାଣେର ଯାହାକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଜାଣୁ େଯ ତାହା ଅେଟ,
ମଁୁ ବିନତୀ କେର େଯ ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ଧିତ ାଣ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ
େହାଇଯିେବ। େଯଉଁମାନ ପାଖେର ଏହା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଧିତ ଅଟ ି, େକବଳ
ମେନରଖ …ଆେମ େସମାନ କହିବ, େହ ଭ, େସହିପରି ଭାବେର େଯପରିକି ତେମ
କହିଥିଲ, “େଯେତେବେଳ ତେମ ଧିତ ଏବଂ ତଷିତ ହଅ, ତେମ ଧନ ହଅ। ତେମ ପୂ
କରାଯିବ।” ତାହା ଏକ ତି ା ଅେଟ। ଏବଂ ଧିତ ରହିବା ମଧ ଆଶୀବାଦ ଅେଟ। ଆପଣ
ଏପରିକି ଏହା ଜାଣିବା େହତ ଆଶୀଷିତ ଅଟ ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ସହିତ କଥା
େହାଇଛ ି, କାରଣ ଏହା କହାଗଲା, “େକୗଣସି ବ ି େମା ପାଖକ େସପଯ ଆସିପାର ି
ନାହିଁ େଯପଯ କି େମା ପିତା ତା ଥେମ ଆକଷିତ କର ି ନାହିଁ।”

173 ଏବଂ, ଭ, େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏଠାେର ପୁରାତନ ଅଭି େଲାକମାେନ ଅଛ ି,
େସମାେନ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇଛ ି। ମଁୁ େମାର ଉଠାଇଥିଲି। େହ ଭ, ଆମକ ଶ ି ଦିଅ,
ତମର ପବି ସ ାନ ଯୀଶୁ ହ କ ବି ାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକ ଶ ି ଦିଅ, େଯପରିକି
ଚି ଏବଂ ଚମ ାରମାନ କରାଯାଇପାେର, େଯ ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର େସବାକାଯ
େହାଇପାେର, ଏପରି ଅଧିକ ମହାନ ଯାହା ଏପଯ େକେବ ଘଟିଥିଲା। େଲାକମାନ
କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଆମକ ସାହସ ଏବଂ େ ମ ଦିଅ। େହ ଭ, ଏହାକ ଦାନ କର। ସବ
ବିଷୟେର ଆମ ସହିତ ରହ, ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ।

174 ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର, ଭ, ଏପରି ଏକ ବଳ େବଗେର ପବନ ଆସି, ଏହି
ଭବନେର ପଡ, େଯପରିକି ଏହା ଠି ଅନ ଏକ େପ ିକ ର ଦିନ ପରି େହବ। ଭି ିମୂଳ

ାପନ କରାଯାଇଅଛି। ସବକିଛି ୁତ ଅେଟ। ବଳଦ ଇତ ାଦି ବଧ କରାଯାଇଅଛି,
ହ ପୃ ମାନ ବଧ କରାଯାଇଅଛି, େମଷମାନ ବଧ କରାଯାଇଅଛି; େମଜ ୁତ
େହାଇଅଛି, ଅତିଥିମାନ ନିମ ଣ କରାଯାଇଅଛି। େହ ଭ, ଆସ ାକାଲି ରାତି, ଏହି
ଭବନକ, େପ ିକ ର ଏକ ଜୟ ୀ ପଠାଅ, ଏବଂ େତ କ ାଣକ ପବି ଆ ା ର
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ବା ି େର ପରିପୂ କରି ଦିଅ। ପିତା, ଏହାକ ଦାନ କର। ଆେମ ଏହାକ, ଯୀଶୁ ନାମେର
ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

ଆେମ ଅେନକ ବିଷୟଗୁଡିକ ଶିଖିବା,
ଆମ ପାଖେର ଏକ ବୀଣା ରହିବ ଯାହାକି ସୁନାେର ନିମିତ,
େବାଧହଏ ଏକ ହଜାର ତାର ଥିବ;
ଆେମ େସ ବିଷୟେର ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ଚି ାର କରିବା ଓ

ନାଚିବା,
େମଷଶାବକ ଆମର ଲହକ ଶୁଖାଇେବ;
ଆମର ଏକ ମହାନ ଗୃହ ତ ାବ ନର ସ ାହ େହବ,

ଥମ ଦଶ ହଜାର ବଷ। (ଆେମ !)

ପରେମଶର ନିଜ ପୁ ର ମୂଲ ବାନ ର ପରି ାର ଏବଂ ପବି
କରିଅଛି

ତାହା ନାମ ସକାଶୁ ଏକ ଆ ଯ ଜନକ େଲାକମାନ ଏବଂ
େସମାନ କନ ା େବାଲି କହାଯାଏ।

ଯଦିଓ ଏଠାେର ଅବେହଳିତ ଏବଂ ଅସୀକତ, ଦିେନ କି ଭ
ଆଣିେବ

େସହି ମେନାନୀତ ବ ିମାନ ଫାଟକ ଭିତରକ, ଏବଂ ତାହା
ସବକିଛି ଯଥାଥ ମୂଲ ଅେଟ। 
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ପବି ଆ ାଶୃ ଳା
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଡିେସ ର
17, 1959, ଗୁରବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇ ିୟାନା େଦଶର, େଜଫସ  ୱି ସହରର

ା  ହା େଟବେନକ  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।

ORIYA

©2023 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

044 28274560 . 044 28251791

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



Copyright notice

All rights reserved. This book may be printed on a home 
printer for personal use or to be given out, free of charge, as a 
tool to spread the Gospel of Jesus Christ. This book cannot be 
sold, reproduced on a large scale, posted on a website, stored 
in a retrieval system, translated into other languages, or used 
for soliciting funds without the express written permission of 
Voice Of God Recordings®.

For more information or for other available material, please 
contact:

Voice of God RecoRdinGs
P.o. Box 950, JeffeRsonVille, indiana 47131 U.s.a.

www.branham.org


