
ପବି ଆ ାକଅଣଅେଟ?

 …ଏକ ସଭା ପାଇଁ ବଡ଼ କ େର। ଏହି ସଭା ଟିକିଏ ତାହାଠାର ଭି ସଭା
େହବ ଯାହାକି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଏଠାେର େହାଇଥାଏ। ାୟତଃ, େତ କ

ଥର େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏଠାେର ଏକାଠି ଆସୁ, ଏହା ଏକ ସଭା େହାଇଥାଏ…
େରାଗୀମାନ ର ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆବଶ କତା ପାଇଁ। ଏହା େସଗୁଡିକ
ଉପେର ଗୁରତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କି ଆଜି ରାତି ଆେମ ାଣର ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ଏହି
ଉ ୀପନାକ ଆର କରିଅଛ, ମନଷ ର େସହି—େସହି ଆ ା ପାଇଁ।

ତଥାପି, ଯଦି ଭ ଇ ା କର ି, ରବିବାର ସକାେଳ, ରବିବାର େ ଣୀେର, ରବିବାର
ସକାଳେର, ଭ ର ଇ ା େହେଲ, ଆେମମାେନ ରବିବାର ସକାଳ ପାଇଁ, େରାଗୀମାନ
ନିମେ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛ ଓ ଏକ ନିୟମିତ ଆେରାଗ ତାର ଧାଡି କରିବାକ
ଯାଉଅଛ। ଏବଂ ଏହି ସ ାହା ରାତିଗୁଡିକେର, ଆେମମାେନ େସହି—େସହି ାଣ ପାଇଁ
ଅନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିବା େହତ ଅତ ଧିକ ଚାପ ଅଟୁ।

2 େତେବ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯେତେବେଳ ଏକ—ଏକ ଶରୀର ସୁ େହାଇଥାଏ, ତାହା
ଆମ ସମ ଖୁସି କରିଥାଏ, କାରଣ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତାହା ନି ିତ ଭାବେର ଏହା ଦଶାଏ
େଯ ଆମ ପରେମଶର େରାଗୀମାନ ସୁ କର ି। କି େସହି ଅସୁ ବ ି, ଯଦି େସ
ଅଧିକ ସମୟ ବ ି, େହାଇପାେର େଯ େସ ପୁନବାର ଅସୁ େହେବ, େବାଧହଏ େସହି
ସମାନ େରାଗେର େଯଉଁଥିରକି େସ ସୁ ତା ଲାଭ କରିଥିେଲ ପୀଡିତ େହେବ, ଅବଶ ତାହା
ଆେରାଗ ତାକ ଅନ ଥା କେର ନାହିଁ। େସହି ଚିକି କ ନିେମାନିଆ ପାଇଁ ଔଷଧ େଦେବ,
ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ ଦଇ ଦିନ ଉ ାେର ଡା ର େସମାନ ସୁ େଘାଷଣା କରିସାରିବା
ପେର େସ ନିେମାନିଆେର ମରିଯିେବ। ଏହା ପୁନବାର ଘଟିଥାଏ। କି େଯେତେବେଳ
େସହି ାଣ ସୁ େହାଇଥାଏ, େସେତେବେଳ ଆପଣ ପାଖେର, ଆପଣ ଠାେର, ଅନ
ଜୀବନ ରହିଥାଏ।

3 ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆେମ ଭ ଯୀଶୁ ଆଗମନର ଏେତ ନିକଟବ ି ଅଟୁ,
େଯ ଏହା ଆମକ ଯଥାସ ବ େତ କ ାଣକ େଯତିକି ଆେମମାେନ ପାର ରାଜ କ ଆଣିବା
ନିମେ , ଏବଂ େଲାକମାନ ନିକଟକ ରାଜ କ େନଇ ଆସିବା ନିମେ ବାଧ କରାଏ,
େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଆମର ଆ ାେର ସୁ େହାଇପାର। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଯୀଶୁ
ଶରୀରଟି େହଉଛି ସବଠାର ଅସୁ ଶରୀର ଯାହାକି ମଁୁ ଜାେଣ; ତାହା େହଉଛି, େସହି—େସହି
ଶରୀର, ପୃଥିବୀେର ଥିବା ୀ ଆ ିକ ଶରୀର, ତାହା ବହତ ଅସୁ ଅେଟ।



2 କଥିତ ବାକ

4 ଏବଂ ବ ମାନ, ଆେମମାେନ ଆପଣ େଗାଟିଏ ରାତିର ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବାକ
େଯାଜନା କରନାହଁୁ, କାରଣ ଥମ ରାତିେର ଆମର ିୟ ବ ମାନ ବସାଇବା ପାଇଁ
ଯେଥ ାନ ନାହିଁ। ଆେମମାେନ ଏକ ନତନ ଗୀଜାଘରର ନିମାଣର କ େର ଅଛ, ଠି
ଏଠାେର ଏହି ାନେର ଏକ ବଡ଼ ଆରାଧନାଳୟଟିଏ, କି ା ଭ େଯଉଁଆଡ଼କ ବି କଢାଇ
େନେବ; କି େଯେତଦର ଆେମ ଜାଣୁ, ଏଠାେର।

5 ଏବଂ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ବଧବାରଠାର େନଇ ରବିବାର ପଯ , ସଭାଗୁଡିକର
ବିବରଣୀ େଦଇଅଛ। କି େତେବ ରବିବାର ଦିନେର, ତାହା ୀ ମାସ ଛଟିେର ମିଶୁଅଛି,
କି ତାହା…େଯେତେବେଳ ବି ଭ ଆମକ ବ କରିବାକ କହିେବ, ତାହା େସହି ସମୟ
େହବ। ଆେମ ଜାଣିନାହଁୁ େଯ ପରିଣାମଗୁଡିକ କଅଣ େହବ। କି ଏହା ବିଶାସ କରି
େଯ ଏଠାେର ଏହି ଆରାଧନାଳୟ ଏବଂ ଆମର ସ ୀ ମ ଳୀଗୁଡିକେର େଲାକମାେନ
(ଯାହାକି େହଉଛି, େସମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ େହଉଛି—େହଉଛି ଉଟିକାେର ଥିବା
େହାଲିେନ େଟବେନକ  , ଯାହାର ପାଳକ ଭାଇ ାହା େ ଲି ଅଟ ି, ଓ ନ
ଆ  ବାନିେର େଯଉଁଠାେର ଭାଇ—ଭାଇ ଜୁନି ଜ ାକସନ ପାଳକ ଅଟ ି, ପୁଣି ରାଜପଥେର
ମଧ େଯଉଁଠାେର ଭାଇ ରେଡ  ପାଳକ ଅଟ ି), ଆେମ ଏବଂ େସମାେନ, ଏହି
ଆରାଧନାଳୟର ସ ୀ ମ ଳୀମାନ, ଆେମ ଆମର େଲାକମାନ ୀ ସହିତ ଏକ
ଉ ମ ସହଭାଗୀତାେର…ଆଣିବାକ େଚ ା କରଛ। ତାହାହିଁ ଆମର ଉେ ଶ ଅେଟ।
େତଣୁ ମଁୁ ପରବ ୀ କିଛି ରାତି ପାଇଁ, ପାଠ କରିବାକ ଏବଂ ଶି ା େଦବାକ ବାଛିଅଛି…

6 ଆଜି ରାତିେର ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର କହିବାକ ଚାେହଁ: ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ?
ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର, ମଁୁ ଚାର କରିବାକ ଚାେହଁ: ଏହା କଅଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା?
ଏବଂ ଶୁ ବାର ରାତିେର…ଏବଂ, େରକଡ କରଥିବା କମୀମାନ , ମଁୁ ଶୁ ବାର ରାତିେର
ଏହାକ େରକଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାେହଁ ନାହିଁ: ମଁୁ କିପରି ପବି ଆ ା ପାଇବି? ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହା ପାଇବି ମଁୁ କିପରି ଜାଣିବି? ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ େକବଳ
ଅେପ ା କରିବା, ତାହାପେର େଦଖିବା େଯ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ପାଇଁ, ଭ ଆମକ
େକଉଁଥିେର କେଢଇ େନେବ। ଏବଂ ରବିବାର ସକାେଳ, ଏକ ଆେରାଗ ତା େସବା, ଓ
ରବିବାର ରାତି ପାଇଁ ଅନ ଏକ ସୁସମାଚାର ଚାର େସବା।

7 ଏବଂ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଚାହଁୁ େଯ ସମେ ଏହା ଜାଣ …ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ
େଯ େରକଡରଗୁଡିକ ପଛ େକାଠରୀେର ଚାଲଅଛି, ଏବଂ ଆେମ ଏହା କହିବାକ ଚାହଁୁ।
କାରଣ, ଏହି ପରି ସଭାଗୁଡ଼ିକେର, ସୁସମାଚାର ଚାର େହଉଥିବା ଉପେର, ଆମ ପାଖେର
ବିଭି ନାମଧାରୀ ମ ଳୀର େଲାକମାେନ ରହିଥାଆ ି େଯଉଁମାନ କି, େତ କ ଜଣ
େସମାନ ର ନିଜ ନିଜର ବିଶାସ େ େର ଶି ା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାହା ଠି ଅେଟ।
ମଁୁ େକେବବି ଭାଇମାନ ମଧ େର ମତେଭଦ ବଣିବାର େଦାଷୀ େହବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ।
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ଏବଂ ସଭାଗୁଡ଼ିକେର, ମଁୁ େକବଳ ଶା ର ମହାନ ସୁସମାଚାର ସତ ତାଗୁଡିକ ବିଷୟେର
ଚାର କେର, ଯାହାକି େମାର ସଭାକ ାେୟାଜିତ କରଥିବା େମାର ଭାଇମାେନ ବିଶାସ

କର ି। ମା , ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର, ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର କହିବାକ ଚାେହଁ
ଯାହା ଆେମ ବିଶାସ କର। ଅତଏବ, ଯଦି ଆପଣ—ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବଝ ି ନାହଁ,
ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆପଣମାନ ଠାର ଏକ େଛାଟ ଚିଠି କି ା ଟି ଣୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ
ବହତ ଖୁସି େହବି, େଯଉଁଥିେର େମାେତ ତାହା ବିଷୟେର—େର ଏକ ଶ ପଚାର େଯ
ଆେମ ତାହା େସହିପରି କାହିଁକି ବିଶାସ କର। ଏବଂ ମଁୁ ତାହାକ େମାର ଯଥାସ ବ ସେବା ମ
ଭାବେର ବ ାଖ ା କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବାକ ଖୁସି େହବି।

8 ଆପଣ ଜାଣ ି, େତ କ ମ ଳୀ, ଯଦି ଆପଣ ର େକୗଣସି ଏକ ଶି ା ନାହିଁ, େତେବ
ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀ ନହଁ ି। ଆପଣ ପାଖେର ତ ଏପରି କିଛି ରହିବାକ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ
ଆପଣ ଛିଡା ହଅ ି, ଏପରି କିଛି ନୀତିମାନ ଯାହା ଆପଣ ଧରି ରଖିଥା ି। ଏବଂ ଏହି
ବିଷୟର ନିବିେଶଷେର େଯ ଜେଣ ବ ିର ସ କ କି ା େକଉଁ ନାମଧାରୀ ମ ଳୀ ସହିତ
େହାଇ ଥାଇପାେର, ଯଦି େସହି ବ ି ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ଜନ ହଣ କରିଛ ି,
ଯାହା େହଉନା କାହିଁକି, ତାହା େମାର ଭାଇ କି ା େମାର ଭଉଣୀ ଅେଟ…ଆେମ ଅନ ାନ
ବିଷୟଗୁଡିକେର ପୃଥ େହାଇପାର, େଯପରିକି ପ ିମଠାର ପୂବ ପୃଥ ଅେଟ, କି ତଥାପି
ଆେମମାେନ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏବଂ ମଁୁ େସହି ଭାଇ ୀ ସହିତେର ଏକ ନିକଟବ ୀ, ଅଧିକ
ଉ ମ ଭାବେର ଚାଲିବାକ ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବା ଅେପ ା ଆଉ କିଛି କରିବି
ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େକୗଣସି ବା ବିକ, କତ ୀ ିଆନ େମା ପାଇଁ ମଧ ଠି
େସହି ସମାନ ବିଷୟ ହିଁ କରିେବ।

9 େତେବ, ମଁୁ ଏହି ଆରାଧନାଳୟକ ପଚାରିଅଛି…ବ ମାନ, ଆେମ େକବଳ ଏକ
ତୀକା କ ସଭା ପାଇଁ ଏଥିେର େବଶ କରନାହଁୁ। ମଁୁ ଏଥିେର େବଶ କରିବାକ ଚାହଁୁଛି,

ଏବଂ ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣ ପଚାରିଅଛି େଯ, ଆପଣ ନିଜ ପଛେର ଥିବା
େତ କ େସତକ ଜାଳି ଭ କରି ଦିଅ , ଓ େତ କ ପାପକ ଠି କରି ଦିଅ , େଯ ଆେମ

ଏହା ଭିତରକ ଆମର ହଦୟ ଏବଂ ଜୀବନେର ଥିବା ସମ ବିଷୟ ସହିତ େବଶ କରଅଛ।
ଆମକ ଏଠାେର େକବଳ ଏକମା ଉେ ଶ େନଇ ଆସିବା ଉଚି େଯ ଭ ଆଗମନ
ପାଇଁ ଆମର ାଣଗୁଡିକୁ ୁତ କର ଏବଂ ଅନ େକୗଣସି ଉେ ଶ ନିମେ ନେହଁ। ଏବଂ ମଁୁ
େଯପରି କହିଅଛି ଏବଂ ବ କରିଅଛି, େଯ ହଏତ େକୗଣସି ସମୟେର େବାଧହଏ ମଁୁ ଏପରି
କିଛି ଶି ା େଦଇପାେର କି ା କହିପାେର ଯାହାକି ତାର ବିର େର ଥିବା ପରି ଲାଗିପାେର
ଯାହାକି ଅନ େକହି, େଯଉଁ କାେର େସମାେନ ଏହାକ ବିଶାସ କରିଥା ି। ମଁୁ—ମଁୁ ନାହିଁ—
ବିବାଦ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଆପଣ େଦଖ , ମଁୁ—ମଁୁ ଆସିଛି…ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଭ
ଆଗମନ ନିମେ ୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହି େଛାଟ େଗା ୀ…
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10 େମା ପାଖେର ଏଠାେର େମା ସହିତ କିଛି ମଣକାରୀ ଭାଇମାେନ ଅଛ ି ଯାହା
ମଁୁ ଜାେଣ, ବିଭି ାନର ଅଟ ି, ଏବଂ ଆେମ େସମାନ ପାଇ ଖୁସି ଅଟୁ। ଏବଂ ଏଥିେର
େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ ମା େସଠାେର ଦଶକ ମଧ େର ଯାହା ଅଛି, ଏପରି ଅେନେକ
ସହର ବାହାର ଅଛ ି, ଆମ ସୀମା େର ଥିବା ଆଖପାଖର େଛାଟ େଛାଟ ସହରଗୁଡିକର
ଅଛ ି। ଏବଂ ଆେମ ଆପଣମାନ ପାଇ ଖୁସି ଅଟୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନ ଅତ ଧିକ ଶଂସା
କର, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମେ ଆସିବା େହତ ଆମକ ଯେଥ
େ ମ କର ି। ପରେମଶର…େମାର ାଥନା େଯ, େହ େମାର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଆପଣ ନିଜ
ସା େର େସହି ସବଠାର ମୂଲ ବାନ ଧନ ସ ିକ ଘରକ େନଇଯାଆ , ଯାହା ପରେମଶର
ଆପଣମାନ ହଦୟେର ଢାଳିପାର ି।

11 ଏବଂ ଏହି େଛାଟ ଆରାଧନାଳୟକ, ଏହା େଦଖି େଯ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା େସହି
ସବେ େଲାକମାନ ମଧ ର ଅନ ତମ ଅଟ ି ଯାହା ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯଉଁମାେନକି
ପୃଥିବୀେର ଅଛ ି, ଏହି ଆରାଧନାଳୟକ ଯାଆ ି। େତେବ, ମଁୁ କଦାପି କହି ନାହିଁ “ସମ ”
ସେବା ମ େଲାକ। ମଁୁ କହିଲି ପୃଥିବୀର କିଛି ସେବା ମ େଲାକ ଏହି ଆରାଧନାଳୟକ
ଯାଆ ି। କି ଦିନକ ଦିନ, ସଭାର ସଭାକ, େବଶ କରିବାେର, ମଁୁ ଏହି ଆରାଧନାଳୟର
ଅତ ଧିକ ଆବଶ କତାକ େଦଖୁଅଛି, ଏଥିେର ଏକ ଅତ ଧିକ ଆବଶ କତା ଅଛି, ଏବଂ
ତାହା ଏକ ପରିପୂ ତା ନିମେ , କି ା ଏକ ଉ ଗୀକରଣ, ପରେମଶର ସହିତ ଏକ
ଗଭୀର ଜୀବନ, ଏକ ଅଧିକ ନିକଟତର ଚାଲିବା ନିମେ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ ଏହା କରିବି
େବାଲି େସମାନ ତି ା କରିଛି, େଯ େସମାନ ପାଇଁ ଏହି ବା ାଗୁଡିକ ୁତ କରିବି।
ଏବଂ ଆେମ ଆପଣ ପରେମଶର ବାକ ର ଚାରିପାଖେର ଆମ ସହିତ ସହଭାଗୀତାେର
ଆଣିବା େହତ ଆନ ିତ ଅଟୁ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଶି ା େଦବାକ ଓ ବାହାରକ ଆଣିବାକ
େଚ ା କରଅଛ।

12 େତେବ, ଥମ ତିନି ରାତି ଆେମ ଚାର କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ବିଷୟ ହଣ କରିବ
ନାହିଁ, ମା ପରେମଶର ବାକ ର ଶି ା େଦବା ପାଇଁ ଏକ ବା ାକ େନବ।

ଏବଂ ବ ମାନ, େଯେହତ, ମଁୁ କାହାରିକ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ କରିବାକ କହିବି ନାହିଁ
ଯାହା ମଁୁ ନିେଜ କେର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ସ ାହଟି େମା ପାଇଁ ଏକ ସ ୂ କାଲବରୀ େହାଇ
ରହିଛି। ମଁୁ େଚତାଶୁନ େହାଇଯିବାର—ର ଏେତ ନିକଟବ ୀ େହାଇଥିଲି, େଯପରିକି ମଁୁ
ଏହାକ ଉପ ାପନ କରିବି, ଏପରିକି ମଁୁ େମାର ନିଜ େଚତନାେର ନ ଥିଲି। ମା ମଁୁ ଭ
ନିକଟେର େତ କ ଇ ାକ, ଏବଂ ସମ କିଛିକ ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ, ତାହା ସ ୂ ରେପ
ସମପଣ କରିଅଛି।

13 ଅନ ଏକ ରାତିେର, ମଧ ରା ିର ଟିକିଏ ପେର, ପ ୀ ଏବଂ ମଁୁ, ବସି ରହିଥିଲ,
ଓ ଆମର ସ ୁଖ େକାଠରୀେର…େସହି େଛାଟ ପାଦ ରଖିବା ୁ ପାଖେର, ଭ
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ସହିତେର ାଥନା ଏବଂ କଥାବା ା କରଥିଲ, ଦଇଟି େଖାଲା ବାଇବଲ ସହିତ, ଆେମ
ନିଜକ ପରେମଶର ନିକଟେର ଏକ ସଂପୂ େସବା ପାଇଁ, ନତନ ଭାେବ ଉ ଗୀକତ
କରଥିଲ, େଯ ଆେମ ଆମର ନିଜସ ଇ ାଗୁଡିକ, ଏବଂ ସବକିଛିକ, ଓ େତ କ ନକାରା କ
ଚି ାଧାରାକ ସମପଣ କରିବ, ଆଉ ଭ ଯୀଶୁ ର େସବା କରିବ।

ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା ଆପଣମାନ ର ମଧ , ମେନାଭାବ ଅେଟ, େଯ
ଆପଣ େସହି ସମାନ କାଯ କରିଅଛ ି। ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ଆଜି
ରାତିେର ଆସୁଅଛ, ଆେମମାେନ ଏପରି େଲାକମାନ ଗହଣେର ପବି ଭମିକ ଆସୁଅଛ,
େଯଉଁମାେନକି ାଥନା କରଅଛ ି, ଓ ଉପବାସ କରଅଛ ି, ଆଉ ପୁନଃ ୁତିକରଣ
କରଅଛ ି, ଏବଂ ପରେମଶର ଠାର କିଛି ହଣ କରିବାକ ୁତ େହଉଅଛ ି। ଏବଂ ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ଯିଏ ଧିତ େହାଇ ଆସିବ େସ ଧିତ େହାଇ େଫରିଯିବ ନାହିଁ, ମା ପରେମଶର
ଜୀବନର ରଟିେର ପରିେପାଷିତ କରିେବ।
14 ବ ମାନ, ଏହା ପୂେବକି ଆେମ ତାହା ର ପବି ପୁ କର ପାଠ କର, ଆସ
ଆେମମାେନ ାଥନା ପାଇଁ କିଛି ଣ ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିବା।
15 ଭ, ଆଜି ରାତି ଏହି ାନେର ାଥନା ଅପଣ କରା େହାଇସାରିଛି। େସଠାେର
ରହିଅଛି…ସିେୟାନର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ତମର ସ ାନମାେନ ଗାଇଛ ି। େସମାନ ର
ହଦୟଗୁଡିକ ଉପରକ ଉ ୀତ େହାଇଅଛି। ଏବଂ ଆେମ ଏଠାେର ନିଜକ ସମପିତ କରିବା
ପାଇଁ ଓ ଆମର ାଣର ଗଭୀରତାର ତମକ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ। ଏବଂ େହ

ଭ, ଆେମମାେନ ଏହାକ ତମର ରଣକ ଆଣୁଅଛ, େଯ ତେମ େଯେତେବେଳ ପବତ
ଉପେର ବସି ନିଜର ଶିଷ ମାନ ଶି ା େଦଉଥିଲ େସେତେବେଳ କହିଥିଲ, “େଯଉଁମାେନ
ଧାମିକତା ପାଇଁ ଧିତ ଓ ତଷିତ ଅଟ ି, େସମାେନ ଧନ କାରଣ େସମାେନ ପରିପୂ
କରାଯିେବ।” େହ ଭ, ତେମ ହିଁ ତାହା ତି ା େଦଇଥିଲ। ଆେମମାେନ ଆଜି ରାତି େଖାଲା
ହଦୟ ସହିତ ଆସୁଅଛ। ଆେମମାେନ ଧିତ ଓ ତଷିତ େହାଇ, ଆସୁଅଛ, ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ
େଯ ତେମ ତମର ତି ାକ ର ା କରିବ।
16 େଯେତେବେଳ ଆେମ ବାଇବଲର ଏହି ପବି ପୃ ାଗୁଡ଼ିକ େଖାଲିବାକ ସାହସ କରଛ,
େଯପରିକି ଏଥିର ବିଷୟବ ୁ ପାଠ କରିବ, ଏହା େହଉ େଯ ପବି ଆ ା ଏହାକ େତ କ
ହଦୟକ େନଇଯାଆ । ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସହି ବୀଜଟି ଗଭୀର, ସମୃ ବିଶାସେର
ପଡ ଯାହାକି ବାକ କରିଥିବା େତ କ ତି ାକ ବାହାର କରି ଆଣିବ। େହ ଭ, ଆମ
କଥା ଶୁଣ, ଏବଂ ଆମକ ପରି ାର କର, ଓ ଆମକ ପରୀ ା କର। ଏବଂ ଯଦି ଆମଠାେର
େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଥାଏ, େହ ଭ, େକୗଣସି ଅସୀକତ ପାପ, ଏପରି କିଛି ଯାହାକି
ଠି ନେହଁ, ତାହାେହେଲ ଏହାକ ବ ମାନ ହିଁ କାଶ କର, ଭ, ଆେମ ସିଧା ସଳଖ
ଚାଲିକରି ଯିବ ଓ ତାହାକ କରିବ, କାରଣ ଆେମ ଅନଭବ କରଛ େଯ ଆେମ ଭ ଯୀଶୁ
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ଆଗମନର ଛାୟାେର ବାସ କରଅଛ। ଏବଂ େହ ପବି ପରେମଶର, ଆେମମାେନ ଆଜି
ରାତି, ତମର—ତମର ନ ାୟର ଛାୟାେର ଆସିଅଛ, ପୁଣି ଆେମ ଏକ ନତନ ଉ ଗୀକରଣ,
ଓ ପବି ୀକରଣ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନେର ପବି ଆ ାର ପରିପୂ ତା ପାଇଁ ନିେବଦନ
କରଅଛ।

17 ଉ ୀପନାର ଅ ିଗୁଡିକ ଧୀେମଇ ଯାଉଥିବାର େଦଖି, ଆସ ବାକ ର କାଠ
ପକାଇବା, େଯପରିକି ଏହା ଏକ ନତନ ଅ ି ଜଳିତ କରିପାେର, େଯ ଆମର ହଦଗୁଡିକୟ
ଉ ାହେର ପରିପୂ େହବ। େହ ଭ, ତମର ବହମୂଲ ବାକ ଏବଂ ତମର ର , ଓ ତମର
ଅନ ହ, ଦାରା ଆମକ, ପବି ୀକତ କର। ଏବଂ ସମ ଧନ ବାଦ ଓ ଶଂସା ତମର େହବ।
ଆମ ହଦୟର ସମ ପ ପାତକ କାଢି ନିଅ। େହ ଭ, ଆମକ ପରି ାର କର। ଆମକ
ପବି ହଦୟମାନ, ଓ ଶୁଚି ହ ମାନ, ଏବଂ ପରି ାର ମନଗୁଡିକ ଦିଅ, େଯପରିକି ଆେମ
ତମର ପବି ାନକ ଆସିପାର, ରାତି ପେର ରାତି, ଆନ େର ଏବଂ ତମର ଆ ାେର
ପରିପୂ େହାଇପାର। ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ମାଗୁଅଛ।
ଆେମ ।

18 ମଁୁ ବ ମାନ ବାକ ଠି ପାଠ କରିବାକ ଇ ା କେର। ଏବଂ େଯେତେବେଳ…ମଁୁ
ଆପଣମାନ ଶା ାଂଶ ପାଇଁ, ନିଜର ବାଇବଲ, ନିଜର େପ  ସିଲ, ନିଜର କାଗଜପ
ଆଣିବାକ କହଅଛି। ଯଦି ଆପଣ େସପରି ଏେତ ଇ ା କର ି, ଏହା ବହତ ଉ ମ େହବ।
ଏବଂ ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଆର କରିବା ପାଇଁ, େ ରିତ ିୟାର 7ମ ପବକ
ଯାଉଛ ି; େସହି ଶର ଉ ର େଦବାକ, କି ା େସହି ଶର ଉ ର େଦବାକ ଆର କରିବା
ପାଇଁ: ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ?

19 ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଶୟତାନକ ପରା କରିବ, ପୃଥିବୀେର ଏପଯ ଏପରି
କିଛି େକୗଣସି େହେଲ ବିଷୟ ନାହିଁ ପରେମଶର ବାକ ପରି, ଯାହାକି ଶୟତାନକ େକେବ
ପରା କରିବ। ଯୀଶୁ ଏହାକ ତାହା ର ମହାନ ଯୁ େର ବ ବହାର କରିଥିେଲ; େସ
କହିଥିେଲ, “ଏହା େଲଖା ଅଛି…”

20 ଏବଂ ଆଜି ସକାେଳ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଶୁଣୁଥିଲି, କିଛି ଦିନ ପୂବର, ଏକ ସାରଣକ
ଯାହାକି ଏହା କହିବାକ ଚାହଁୁଥିଲା େଯ ସୃ ିଟି େକବଳ କିଛି ପାଉଁଶର ଏକ ଉଡିବାର
ଆସିଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ଫସେଫ , ଓ ପୃଥିବୀର କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାଥମାନ, ଆଉ ଉଷ
ସୂଯ କିରଣ ଜୀବନର ଜୀବାଣୁକ ସୃ ି କରି ଜୀବନକ େନଇ ଆସିଥିଲା। େକେତ ହାସ ା ଦ!
େଯେତେବେଳକି, ସୂଯ କିରଣ ଜୀବନର େଯେକୗଣସି ଜୀବାଣୁକ ମାରି ପକାଇବ। େଗାଟିଏ
ଜୀବାଣୁକ ପଦାେର ସୂଯ କିରଣେର ରଖ , ଏହା ତର ଏହାକ ମାରିେଦବ। ଏବଂ
େସହିପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ; ମା ଶୟତାନ େମାେତ ମୁ ୀ ମାରିବାକ େଚ ା
କରଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସକାେଳ ମଁୁ େମାର େଛାଟ ରିବିକାକ ୁଲକ େନଇଯିବା ପେର, ଓ
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େଫରିବା ବାଟେର, ମଁୁ ପୁନବାର େରଡିଓ ଚାଲ କରିବାକ ଆର କଲି; ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ
ପୁନବାର େସହି ବିଷୟ ଭିତରକ ପଶି ଯିବି, େତଣୁ ମଁୁ ଏହାକ ବ କରିେଦଲି।

ଏବଂ ମଁୁ ରା ାେର ଉପରକ ଯାଉଥିବାେବେଳ, ଶୟତାନ େମାେତ କହିଲା, େସ କହିଲା,
“କଅଣ ତେମ ଜାଣିଛ କି ଏହି ବ ି ଯାହାକ ତେମମାେନ ଯୀଶୁ େବାଲି ଡାକ, େସ ନିଜର ଏକ
ଦିନେର େକବଳ ଜେଣ ବ ି ପରି ହିଁ ଥିେଲ, େଯପରିକି ବିଲି ାହା କି ା ଓରା େରାବଟ
ଅଟ ି? େସ ତ େକବଳ ଜେଣ ବ ି ମା ହିଁ ଥିେଲ ଯାହାର ଆଖପାଖେର େସମାେନ
େଲାକମାନ ଏକାଠି କରିବାକ ଆର କରିଥିେଲ ଓ େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି େବାଲି
କହାଇଥିେଲ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପେର େସ ଆହରି ବଡ଼ େହାଇଗେଲ, ଆଉ ତାହାପେର େସ
େସମାନ ପାଇଁ ଏକ—ଏକ ଈଶର େହାଇଗେଲ। ଏବଂ ବ ମାନ ତାହା ର ମୃତ ପେର,
ଏହା ସମ ବିଶେର ବ ା େହାଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।”
21 ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତେମ େକେଡ଼ ଏକ ମିଥ ାବାଦୀ ଅଟ!” ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ
େଯେତେବେଳ ାହା ି ଅତି ମ କରଥିଲି ମଁୁ ବଲି ପଡିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ଶୟତାନ, ତ
ଯିଏକି େମାର ବିେବକ ସହିତ କଥାବା ା େହଉଛ, ମଁୁ େତାେତ କିଛି କଥା ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ:
ଏ ୀ ଭବିଷ   ବ ାମାେନ ଯାହା ବିଷୟେର ଆସିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ ତାହା କିଏ ଥିେଲ?
ଅଭିଷି ମଶୀହ କିଏ ଥିେଲ? େସହି ବ ିମାନ ଉପେର କଅଣ ଥିଲା ଯିଏକି ତାହା
ତାହା ର ଏଠାେର ଆସିବାର ହଜାେର ବଷ ପୂବର, ଆଗର ପୂବ ଦଶନେର େଦଖିଥିେଲ
ଏବଂ ତାହା ଜୀବନ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ? େସ କିଏ ଥିେଲ ଯିଏକି ଏହାକ ଠି ଅ ର
ଅ ରେର ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ? ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେଲ, େସମାେନ
କହିଥିେଲ, ‘େସ ଅଧମୀମାନ ସହିତ ଗଣନା କରାଗେଲ,’ ଏବଂ େସ ଥିେଲ। ‘େସ
ଆମମାନ ର ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଘାତ େହାଇଥିେଲ, ’ ଏବଂ େସ ଥିେଲ। ‘େସ ଧନୀମାନ
ସହିତ ତାହା ର କବର ା େହେଲ, ମା େସ ତତୀୟ ଦିନ, ପୁନର  ଥିତ େହେଲ,’ ଏବଂ
େସ ତାହା କେଲ। ଏବଂ ତାହାପେର େସ ପବି ଆ ାର ତି ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ ତାହା
ପାଇଅଛି। େତଣୁ ତ ମଧ ଏଥିର ଦେରଇ ପଳାଇ ଯାଇପାର, କାରଣ ଏହା ବାକ େର େଲଖା
େହାଇଛି, ଏବଂ େତ କ ବାକ ସତ ଅେଟ।” ତାହାପେର େସ ଚାଲିଗଲା। ତାକ େକବଳ
ବାକ ଦିଅ , ତାହା କାମ କେର। େସ େସହି ବାକ କ ସହ କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା
ଅନ ାଣିତ ଅେଟ।

ଆସ ଆଜି ରାତିେର େ ରିତ ିୟା ପୁ କର 7ମ ପବେର ପାଠ କରିବାକ ଆର
କରିବା।

େସଥିେର ମହାଯାଜକ ପଛାରିେଲ, ଏହିସମ କଥା କି ସତ ?

େସ କହିେଲ, େହ ପୁରଷ, ଓ ାତଗଣ, ଏବଂ ପିତଗଣ, ବଣ କର ;
ଆ ମାନ ର ପିତା ଅ ହାମ ହାରଣେର ବାସ କରିବା ପୂେବ, େଯେତେବେଳ
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େସ େମସପତାମିଆେର ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େଗୗରବନମୟ ପରେମଶର
ତା ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ,

ତେ ସେଦଶର, ଓ ଆପଣା ଆ ିୟମାନ ମଧର ବାହାରି ଆସ, ପୁଣି ଆେ
ତ କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖାଇବା, େସହି େଦଶକ ଯାଅ।

େସଥିେର କ  ଦୀୟମାନ େଦଶର ବାହାରି, େସ ହାରଣେର ବାସ କେଲ:
ପୁଣି, ତା ପିତା ମୃତ ଉ ାେର, େସଠାର ଆପଣମାେନ ଏେବ େଯଉଁ
େଦଶେର ବାସ କରଅଛ ି, ଏହି େଦଶକ ପରେମଶର ତା େଘନିଆସିେଲ।

ଆଉ େସ ତା େସଥିେର େକୗଣସି ଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ, ନା, ଏକ ପାଦ
ପରିମିତ ଭମି ହିଁ େଦେଲ ନାହିଁ: ପୁଣି େସେତେବେଳ ତା ର ସ ାନ ନ ଥିେଲ
ସୁ ା, େସ ତା ଓ ତା ଭବିଷ ତ ବଂଶଧରକ, ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ
େଦେବ େବାଲି ତି ା କେଲ।

…ପରେମଶର ଏହିପରି କହିେଲ, ତା ବଂଶ ବିେଦଶେର ବାସ କରିେବ;
ଏବଂ େସ ାନର େଲାେକ େସମାନ ଚାରିଶ ବଷ ପଯ ଦାସତେର ରଖି,
େସମାନ ତି େଦାରା କରିେବ।

ପୁଣି ପରେମଶର କହିେଲ, େସମାେନ େଯଉଁ ଜାତିର ଦାସ େହେବ, ଆେ
ତାର ବିଚାର କରିବା: ତ େର େସମାେନ ବାହାରିଆସି, ଏହି ାନେର ଆ ର
ଉପାସନା କରିେବ।

ଆଉ େସ ତା ସୁ ତବିଧି ଦାନ କେଲ: ପୁଣି ତଦନସାେର ଅ ହାମ
ଯି  ହାକ ଜନ େଦଇ, ଅ ମ ଦିନେର ସୁ ତ କେଲ; ଯି  ହାକ ଯାକବ
ଜନ େଦଇ; ପୁଣି ଯାକବ ଦାଦଶ ପିତକଳପତି ଜନ େଦଇ େସପରି କେଲ।

22 ଏହି ାନ ଉପେର, ଆେମ େସହି ବିଷୟ ନିକଟକ ଯିବାକ ଇ ା କର, ଯାହା ମଁୁ ଭାବଛି
େଯ ଆଜିର ଉେଲଖନୀୟ ବିଷୟ ଅେଟ, େସହି ବିଷୟେର…ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ?
ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଏବଂ, ବ ମାନ, ମଁୁ ଏହି ବିଷୟକ ଏହିପରି ଧାଡିେର େନବାର କାରଣ
େହଲା େଯ, ଆପଣ ଆସି େସପଯ ପବି ଆ ା ହଣ କରିପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି
ଆପଣ ଏହା ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣ ି େଯ ତାହା
କଅଣ ଅେଟ, ତଥାପି ଆପଣ ଏହାକ େସପଯ ହଣ କରିପାରିେବ ନାହିଁ, େଯପଯ କି
ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କରିେବ ନାହିଁ େଯ ଏହା ଆପଣ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଆପଣ
ପାଇଁ ଅେଟ। ଏବଂ, ତାହାପେର, ଆପଣ ଜାଣିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଏହା ପାଇଛ ି,
କି ନାହିଁ, େଯପଯ କି ଆପଣ ଏହା ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ଏହା େକଉଁ ପରିଣାମଗୁଡିକ େନଇ
ଆସିଥାଏ। େତଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛ ି େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ, ଏବଂ ଏହା କାହା ତି
ଅେଟ, ଆଉ େଯେତେବେଳ ଏହା ଆେସ ତାହା କଅଣ କାଯ ସାଧନ କେର, େତେବ ଆପଣ
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ଜାଣିଯିେବ େଯ ଆପଣ େସେତେବେଳ କଅଣ ପାଇଅଛ ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହାକ
ପାଇଯାଆ ି। ବଝିେଲ? ତାହା େକବଳ ଏହାକ ସମାଧାନ କରିେଦବ।
23 ଠି େଯପରିକି ମଁୁ ଆଜି ଆମ ଭାଇ େଜ ିଜ ସହ କଥାବା ା କରଥିଲି, ଏବଂ େସ
କହିେଲ, “ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର ସଭାେର ରହିବାକ ଚାେହଁ, କି ମଁୁ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର
େସଠାେର ରହିବି।” େସ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ ସଭାଟି ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ଆେମ ଏହାକ
େଘାଷଣା କରି ନ ଥିଲ; ଠି ଏଠାେର। େକେତକ…ଭାଇ ଲିଓ ଏବଂ େସମାେନ ଆମର କିଛି
ସହର ବାହାର ବ ମାନ େଲଖି େସମାନ ଜଣାଇଥିେଲ। େତେବ, କାରଣ ଆମ ପାଖେର

ାନ ନ ଥିଲା।
24 େତେବ ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜ ି , ଯଦି ଆପଣ େମାେତ ଆପଣ ର େତଲ କଅ
ମଧ ର େଗାଟିଏକ ଆର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇେବ, ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ
ଜାେଣ ନାହିଁ, େହାଇପାେର ମଁୁ ଏହାକ ବିେ ାଟେର ଉଡ଼ାଇ େଦବି। ମଁୁ େବାଧହଏ ଭଲ ଚାବି
ଲଗାଇପାେର କି ା ଭଲ େମାଟର ଆର କରିପାେର। େତେବ େମାେତ ତାହା କରିବା ପୂବର
ଏହାକ କିପରି କରିବାକ ହଏ ତାହା ଜାଣିବାକ ପଡିବ।”

ଏବଂ ପବି ଆ ା ହଣ କରିବା ସହିତ ଠି େସହି କାର ହିଁ ଅେଟ। ଆପଣ ଏହା
ଜାଣିବାକ ପଡ଼ିବ େଯ ଆପଣ କଅଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ ି, ଏବଂ ଏହାକ କିପରି ହଣ କରିବାକ
ଅଛି, ଓ ଏହା କଅଣ ଅେଟ।

େତେବ, ଥମ ାନେର, ପବି ଆ ା ତି ା କରାଯାଇଛ ି।
25 ଆେମ ଦଶ ସ ାହ େନଇପାରିବା ଏବଂ େକେବବି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ…ଏହି ବିଷୟ
େଯ ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ, ତାର େକବଳ େଶଷ ଅଗକ ହିଁ ଛଇଁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା।
ମା , ଥମ କଥା, ମଁୁ ଏହାକ ଏହିପରି ଭାବେର େନବାକ ଚାେହଁ େଯ ମଁୁ େଯପରି େତ କ
ରାତିେର ଏକ ରପେରଖା ଦିଏ, ତାହାପେର ପରବ ୀ ରାତିେର େଦେଖ ଯଦି େସଠାେର କିଛି

ଶ ଥାଏ।
26 ଏଠାେର େକେତଜଣ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ା ହଣ କରି ନାହଁା ି,
ପବି ଆ ା ଦାରା ବା ିଜିତ େହାଇନାହଁା ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା , ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ
ଆପଣ ତାହା ପାଇ ନାହଁା ି। ହାତଗୁଡିକ େକବଳ େଦଖ ।

େତେବ ମଁୁ ଏହା ଉପେର, ପବି ଆ ା ଏକ ଚି େହାଇଥିବା ଉପେର କହିବାକ ଚାେହଁ,
କାରଣ ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ। ଆେମ ଏହା ଅନଭବ କର େଯ—େଯ ସମ ତି ା
ଆମକ ଦାନ କରାଯାଇଛି…ଅ ହାମ େସହି ତି ାର ପିତା ଥିେଲ, କାରଣ ପରେମଶର
ଅ ହାମ ଏବଂ ତା ପେର ତା ବଂଶକ ତି ା େଦଇଥିେଲ। ତି ାଟି “ଅ ହାମ
ଏବଂ ତା ର ବଂଶକ” କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଚି ଟି ଏକ ନିୟମବ େଲାକମାନ
ପାଇଁ ଅେଟ।
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27 େତେବ, େକବଳ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଏବଂ ଏକ ପବି -ଆ ା-ପରିପୂ ୀ ିଆନ
ମଧ େର ଏକ ବହତ ବଡ଼ ପାଥକ ଅଛି। ଆଉ ବ ମାନ ଆେମ ଏହାକ ଶା ର େଦଖିବାକ
ଯାଉଅଛ, ଏବଂ ଏହାକ ଠି ଶା େର ଉପ ାପିତ କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଥମ ାନ,
େସଠାେର ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅଛି ଯିଏକି ନିଜକ ୀ ିଆନ େବାଲି କହାଉଅଛି। ମା ଯଦି
ଏହି ୀ ିଆନ ଏପଯ ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିପୂ େହାଇ ନାହଁା ି, େତେବ େସ େକବଳ
ଏକ ୀ ିଆନ େହବା ିୟାେର ଅଛ ି। ବଝିେଲ? େସ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି େବାଲି
ଅ ୀକାର କର ି; େସ ଏହା ପାଇଁ କାଯ କରଅଛ ି, ମା ପରେମଶର ତା ଏଯାଏଁ
ପବି ଆ ା ର, ଏହି ଆ ା େଦଇ ନାହଁା ି। େସ ଏପଯ ପରେମଶର ସହିତ େସହି
ଲ େର ପହ ି ନାହଁା ି, େଯ ପରେମଶର ତାହାକ ଚି ଟ କରିଅଛ ି।

28 କାରଣ, ତାହା, ପରେମଶର ଅ ହାମ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କେଲ, େସ ଅ ହାମ
ଆହାନ କରିବା ପେର, ଯାହାକି ଆଜି ବିଶାସୀ ଆହାନ କରିବାର ଏକ ତିରପ ଅେଟ।

େସ ଅ ହାମ ଡାକିେଲ, ଏବଂ ଅ ହାମ ନିଜ େଦଶ ଛାଡି ଏକ ବିେଦଶୀ େଦଶକ
ଗେଲ, ବିେଦଶୀ େଲାକମାନ ମଧ େର ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାହା େସହି ବିଷୟର ଏକ

ତିରପ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଜେଣ ମନଷ କ ଆହାନ କର ି େଯ େସ ନିଜର
ସାଥପରତା ବ କରିେଦଉ, ନିଜ ପାପର ଅନତାପ କର। େସ ତାହାପେର ରହିଥିବା େସହି
ଭିଡ଼ର ବାହାରି ଯାଇ, ଏକ ନତନ କାରର େଲାକମାନ ସହିତେର, ଏକ ନତନ ଭିଡ଼
ମଧ େର ରହିବାକ ଯାଏ।

ଏବଂ ତାହାପେର ପରେମଶର ଅ ହାମ େସହି ତି ା ତି ବିଶ ଥିବାର ଜାଣିବା
ପେର ଯାହାକି ପରେମଶର ତା େଦଇଥିେଲ, େଯ େସ ସ ାନ ା େହେବ, ଏବଂ ଏହି
ଶିଶୁ ମାଧ ମେର ସମ ପୃଥିବୀଟି ଆଶୀବାଦ ା େହବ, ତାହାପେର ପରେମଶର ତା
ଏକ ଚି େଦଇ ତା ର ବିଶାସକ ଦଢୀକତ କେଲ, ଆଉ େସହି ଚି ଟି ଥିଲା ସୁ ତବିଧି। ଆଉ
ସୁ ତବିଧି େହଉଛି ପବି ଆ ା ର ଏକ ତିରପ।

29 ଆେମ ପାଠ କରିଥିବା ଏହି ପବର ଠି ପରବ ୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ
େଲଖିବାକ ଚାହଁା ି। ଏବଂ େସହି… ିଫା  କହିେଲ, 51ତମ ପଦେର:

େହ ଶ ୀବ…ଅସୁ ତୀ ହଦୟ ଓ କ ବିଶି େଲାେକ, ଆପଣମାେନ
ସବଦା ପବି ଆ ା ର ତିେରାଧ କରଅଛ ି: ଆପଣମାନ ର
ପିତପୁରଷମାେନ େଯପରି, ଆପଣମାେନ ମଧ େସହିପରି।

30 ସୁ ତବିଧି େହଉଛି ପବି ଆ ା ର ଏକ ତିରପ। ଏବଂ ଅ ହାମ ପରେମଶର
ତାହା ର ତି ାେର ହଣ କରିବା ପେର େସ ଅ ହାମ େସହି—େସହି ସୁ ତର ଚି

ଦାନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏକ ବିେଦଶୀ େଦଶକ ଚାଲିଗେଲ। ବଝିେଲ? ଏହା ଏକ ଚି ଥିଲା।
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ଏବଂ ତା ର ସମ ସ ାନଗଣ, ଏବଂ ତା ପେର ତା ର ବଂଶ, େସମାନ
ଶରୀରେର ଏହି ଚି ଧାରଣ କରିବା ଉଚି , କାରଣ ଏହା ଏକ ଭି ତା ଥିଲା। ଏହି ସୁ ତର
ଚି , ଏହା େସମାନ ଅନ ସମ େଲାକମାନ ଠାର ପୃଥ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।

31 ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର ଆଜି ବ ବହାର କର ି। ଏହା ତ େସହି
ହଦୟର ସୁ ତର ଚି , େସହି ପବି ଆ ା ଅେଟ, ଯାହାକି ପରେମଶର ମ ଳୀକ ଅନ
ସମ ଧମମତ, ବିଶାସ ଏବଂ ନାମଧାରୀ ସଂ ାଠାର ପୃଥକ ମ ଳୀେର ପରିଣତ କେର।
େସମାେନ ସମ କାରର ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ଅଛ ି, ତଥାପି େସମାେନ ଏକ ପୃଥକ
େଲାକ ଅଟ ି। ଆପଣ େମାେତ ଜେଣ ବ ି ସହିତ ଦଇ ମିନି କଥା େହବାକ ଦିଅ ,
ମଁୁ ଆପଣ କହି େଦଇପାେର େଯ େସ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି କି ନାହିଁ; ଆପଣ ମଧ
କହିପାରିେବ। ଏହା େସମାନ ପୃଥକ କେର। ଏହା ଏକ ସଂେକତ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଚି
ଅେଟ। ଏବଂ ପବି ଆ ା ଏକ ଚି ଅଟ ି। ଏବଂ ଏହା ଅେଟ…

ପୁରାତନ ନିୟମେର େକୗଣସି ଶିଶୁ ଯିଏକି ସୁ ତବିଧିକ ମନା କରଥିଲା, ଯାହାକି
ପବି ଆ ା ର ଏକ ତିଛାୟା ଥିଲା, େଲାକମାନ ମଧ ର ବି ି କରା େହଉଥିଲା। ଯଦି
େସ ସୁ ତ େହବାକ ମନା କରଥିଲା, େତେବ େସ ମ ଳୀର ଅବଶି େଲାକମାନ ସହିତ
ସହଭାଗୀତା କରିପାର ନ ଥିଲା।

େତେବ ତାକ ଆଜି ସହିତ ମିଶା । ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ପବି ଆ ା ର ବା ି କ
ହଣ କରିବାକ ମନା କରିେବ, େସ େସମାନ ର ସହିତେର େଯଉଁମାନ ପାଖେରକି

ପବି ଆ ା ଅଛି େକୗଣସି ସହଭାଗିତା ରଖିପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହା କରି ହିଁ ପାର ି
ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏକ କତି େହବା ଆବଶ କ। େଯପରିକି, ଏହା…

32 େମାର ମାଆ େସଠାେର କହଥିେଲ, “େଗାଟିଏ କାରର େଡଣା ଥିବା ପ ୀମାେନ
ଏକାଠି ଏକ ହଅ ି।” େତେବ, ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ବାଦ ଅେଟ, କି ଏହା ଏକ
ସତ ଅେଟ। ଆପଣ କେପାତ ଏବଂ କାଉଗୁଡିକ ସହଭାଗୀତା କରଥିବା େଦଖ ି
ନାହିଁ। େସମାନ ର ଖାଦ ଭି ଅେଟ। େସମାନ ର ଅଭ ାସଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅେଟ।
େସମାନ ର ଇ ାଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅେଟ।

ଏବଂ ଠି େସହି କାେର ହିଁ ତାହା ଜଗତ ଓ ଜେଣ ୀ ିଆନ ସହିତେର ଅେଟ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପବି ଆ ା ଦାରା ସୁ ତ େହାଇଥା ି, ଯାହାର ଅଥ, “ଏକ ଚମକ
କାଟିବା।”

33 ସୁ ତବିଧି େକବଳ ପୁରଷେର େହାଇପାେର। କି ଯଦି େସହି ୀେଲାକଟି ଜେଣ
ପୁରଷ ସହିତ ବିବାହ େହାଇଥାଏ, େତେବ େସ େସହି ପୁରଷର ଅଂଶ ଅେଟ, େସ ତାହା
ସହିତ ସୁ ତ େହାଇଥାଏ। ଆପଣମାନ ର ମେନ ଥିବ, ତୀମଥିେର, େଯଉଁଠାେରକି ଏହା
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େସଠାେର କହିଥିଲା, “ଏହା ସେ େସ ସ ାନ ସବ କରିବା ଦାରା ଉ ାର ପାଇବ, ଯଦି େସ
ସମ ସଂଯମ ସହିତ, ବିଶାସ ଏବଂ ପବି ତାେର ଅବ ାହତ ରେହ।”
34 େତେବ, ସୁ ତବିଧି। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯେତେବେଳ େସହି…ସାରା େସହି ସଗଦତ
ବା ାେର, ତା ପଛେର ରହିଥିବା ତ ୁେର ହସିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ କହିଥିେଲ,
“ଅ ହାମ,” ଏହା ନ ଜାଣି େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ, ଜେଣ ଅପରିଚିତ ବ ି, “ତମ ୀ, ସାରା
େକଉଁଠାେର?” େସ କିପରି ଜାଣିେଲ େଯ ତା ର ଏକ ପ ୀ ଅଛ ି?
35 େଯପରିକି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “େଲାଟ ସମୟେର େଯପରି େହାଇଥିଲା,
ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ ଠି େସହିପରି ଘଟିବ।” ମେନରଖ , େସହି ଚି ଗୁଡିକ
େସଠାେର େସହି ସେଦାମ ଓ ଗମରାେର, େସହି ଜଗତେର, ଧମବାଦୀମାନ ତି ସମପିତ
େହାଇ ନ ଥିଲା। ମା ଏହା େସହି ମେନାନୀତ, ଆହାନ- ା େଲାକମାନ ପାଇଁ ଥିଲା।
ଅ ହାମ ଆହାନ ା ଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ଶ ମ ଳୀ ର ଅଥ େହଉଛି “ଆହାନ ା ;
ପୃଥକୀକତ,” େଯପରିକି ଅ ହାମ ନିଜକ ପୃଥକୀକତ କରିଥିେଲ ଓ ସୁ ତ େହାଇଥିେଲ।

ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ସାରା ଠି େସହି ସଗଦତ ବା ାେର ହସିଥିେଲ,
ପରେମଶର ତା େସହି ାନେର ହିଁ ହତ ା କରି େଦଇଥାେ ; କି େସ ଅ ହାମ କ ନ
େଦଇ ସାରା କ େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଏକ ଥିେଲ। େସ ତା ର ଅଂଶ
ଥିେଲ। “ତେମ ଆଉ ଦଇ ନହଁ, କି ଏକ ଅଟ।”
36 େତଣୁ, ସୁ ତବିଧି, ପବି ଆ ା ଆଜି ହଦୟକ ସୁ ତ କର ି। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚି ,

ଦ ଚି ଅେଟ।

ଅନ ଏକ ଦିନ େକହି ଜେଣ କହିେଲ…ମଁୁ େକବଳ ଏହାକ ପୁନରାବ ି କରଛି, ଏକ ଥ ା
ପରିହାସ ପାଇଁ ନେହଁ। କାରଣ, ଏହା ସତ ଅେଟ, କି ଏହା ଏକ ଥ ା କଥା ପରି ଶୁଭାଯାଏ।
େଯପରି ମଁୁ ାୟତଃ କହିଅଛି, ଏହା େକୗଣସି ଥ ା ପାଇଁ ାନ ନେହଁ। କି େସଠାେର ପ ିମ
ତଟେର ଜେଣ େଛାଟ ଜମାନ ରହଥିେଲ, େଯଉଁଠାେରକି ଆେମ େକବଳ ଯାଇଥିଲ। େସ
ପବି ଆ ା ହଣ କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସ ରା ାେର ଗେଲ, ଓ େସ ଅ ଟିକିଏ ଖ ଚାଲ ି,
ଆଉ େସ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ ପରଭାଷାେର କଥା କହ ି। ଏବଂ େସ େଦୗଡ଼ିଯାଆ ି, ଓ େସ
େଡଇଁପଡ ି, ଆଉ େସ ଚି ାର କର ି। ଏବଂ େସ କାଯ େର ଥିେଲ, େସହିପରି ଭାବେର
କରଥିେଲ, ଆଉ ତା ର ମାଲିକ ତା କହିେଲ, “ତେମ େକଉଁଠାକ ଯାଇଥିଲ?” ଉ-ହଁୁ। ମଁୁ
େସହି ାନଗୁଡିକ ପସ କେର େଯଉଁଠାକ ତେମ ଯାଇଅଛ। େସ କହିେଲ, “ତେମ ନି ିତ
ଭାବେର େସହି ନ ଅଥା ପାଗଳ େଲାକମାନ ମଧ େର ରହିଥିବ।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ କଅଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ େସମାେନ ପାଗଳ େଲାକମାେନ
ଅଟ ି?”

ତା ର ମାଲିକ କହିେଲ, “ନି ିତେର, େସମାେନ ଅଟ ି।”
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37 େସ କହିେଲ, “େତେବ, େସହି ପାଗଳ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଭ ର ଶଂସା େହଉ!”
ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି କଅଣ? େସହି ନ ଅଥା ପାଗଳମାେନ ଏକ ବଡ଼
ଭମିକା ହଣ କର ି।” େସ କହିେଲ, “ଉଦାହରଣ ସରପ, େସହି ଗାଡି, ଆପଣ େସଥିର
ସମ ନ ଗୁଡିକ ବାହାର କରି ଦିଅ , ଆପଣ ପାଖେର ଆଉ କିଛି ନହଁ ବରଂ ଏକ
‘ପରିତ ଲହା’ ରହିବ।” େତଣୁ ତାହା ାୟଃ ଠି ଅେଟ।

38 େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆପଣ ଉପେର ଆସ ି ଆପଣ ଏେତ ଭି
େହାଇଯାଆ ି, ଏପରିକି ଏହି ଜଗତର ମନ ଆପଣ ପସ କେର ନାହିଁ, ଏବଂ େସମାେନ
ଆପଣ ବିର େର େହାଇଯା ି, ଏବଂ େସମାେନ ଆପଣ ସହିତ, କିଛି େହେଲ କରିବାକ
ଚାହଁା ି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏକ ଅନ ଜଗତର ଜନ େହାଇଥା ି। ଆପଣ ତ ଠି େସତିକି
ବିେଦଶୀ ଅଟ ି, ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ େଯତିକି ଆପଣ େହାଇପାର ି େସତିକି ବିେଦଶୀ
ଅଟ ି, ଯଦି ଆପଣ ଆ ିକୀୟ ଜ ଲର ଦରତମ ଅଗମ ଅ ଳକ ଚାଲିଯାଆ ି।
େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଆସ ି ଆପଣ ଭି େହାଇଯା ି, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ।
ଏହା େଲାକମନ ମଧ େର ଏକ ଚି ଅେଟ।

39 େତେବ, ଆପଣ କହ ି, “ତାହାେହେଲ, ଭାଇ ାନହା , େସହି ସୁ ତର ଚି ତ
ଅ ହାମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା?” ତାହା ସତ ଅେଟ। “ଏବଂ ତା ର ବଂଶକ?” ହଁ।

40 ଠି ଅଛି, ବ ମାନ ଆେମ ଗାଲାତୀୟ, 3ୟ ପବ, 29ତମ ପଦକ ଯିବାକ ଯାଉଅଛ,
ଏବଂ େଦଖିବାକ ଯାଉଅଛ େଯ ତାହା କିପରି ଆମ ପାଇଁ ଯୁଜ େହାଇପାେର। ଗାଲାତୀୟ
3:29, ଏବଂ େକବଳ େଦଖ େଯ ଏହି ସୁ ତବିଧି କିପରି ଭାବେର ଜେଣ ବିଜାତି ପାଇଁ

େୟାଗ େହାଇପାେର, ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଜାତି ଅଟୁ; ଯାହାକି, ାକତିକ ଜନ ଦାରା
ଆେମ ଅଟୁ।

େତେବ, ଥମେର, ମଁୁ 16ତମ ପଦ ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ।

ଅ ହାମ ଓ ତାହା ସ ାନ ତି ତି ାସମୂହ ଉ େହାଇଥିଲା। (ଅ ହାମ
ଏବଂ ତା ର ସ ାନ!) ଅେନକ ଲ କରି, ସ ାନମାନ େବାଲି କହାଯାଏ
ନାହିଁ,…

େକବଳ େକୗଣସି କାରର ଏକ…କହ , “ଓଃ, ମଁୁ ମଧ , ଅ ହାମ ସ ାନଗଣ
ଅେଟ।” ନା। େଗାଟିଏ “ସ ାନ” କ, ଅ ହାମ ସ ାନ!

…ଅେନକ ଲ କରି, ସ ାନମାନ େବାଲି କହାଯାଏ ନାହିଁ; କି ଜଣ ,
ଏବଂ—ଏବଂ େସମାନ …ଅଥା ୀ , ଲ କରି ତ ର ବୀଜ େବାଲି
କହାଯାଏ।
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41 ୀ ଅ ହାମ ର ସ ାନ ଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି କି? ଠି ଅଛି,
େତେବ ଆସ ଆେମ 28ତମ ଏବଂ 29ତମ ପଦକ େନବା।

ଯିହଦୀ କି ୀ , ଦାସ କି ସାଧୀନ, ପୁରଷ କି ୀ, ତ ମାନ ମଧ େର କିଛିର
ହିଁ େଭଦ ନାହିଁ: କାରଣ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତେ ମାେନ ଏକ।

ଆଉ ଯଦି ତେ ମାେନ ୀ ର, େତେବ ତେ ମାେନ ତ ଅ ହାମ ବଂଶ,
ତି ା ଅନସାେର ଉ ରାଧିକାରୀ।

ଆେମ କିପରି “ଅ ହାମ ବଂଶ” ହଣ କରିଥାଉ? ୀ ଠାେର ରହିବା ଦାରା,
େତେବ ଆେମ ଅ ହାମ ବଂଶ ଅଟୁ। ଏବଂ ଅ ହାମ ବଂଶ କଅଣ ଥିଲା? େଯପରିକି,
ଆେମ େରାମୀୟ 4 ଏବଂ ବିଭି ାନକ ଯାଇପାରିବା।

ଅ ହାମ ସୁ ତ େହାଇଥିବା ସମୟେର େକେବବି ତି ାକ ା େହାଇ ନ ଥିେଲ।
ଏହା ଦଶାଇବାକ େଯ ସୁ ତ େକବଳ ଏକ ତିରପ ଥିଲା, େସ ତ ସୁ ତ େହବା ପୂବର ହିଁ
େସହି ତି ାକ ା େହାଇଥିେଲ। ଏହା ତ େକବଳ ତାର ଏକ ତିରପ ଥିଲା, େଯ ତାର
ବିଶାସକ ହଣ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାକି ତାର ସୁ ତ େହବା ପୂବାର ରହିଥିଲା।

42 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ୀ ଠାେର ଥାଉ, ଆେମ ଅ ହାମ ବଂଶ
େହାଇଯାଉ ଏବଂ ୀ ସହିତ ଉ ରାଧିକାରୀ ଅଟୁ, ଅତଏବ, ଆେମମାେନ ଯିହଦୀ େହଉ
କି ା ବିଜାତି େହଉ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ।

ଏବଂ, “ଅ ହାମ େସହି ବଂଶ,” ଅ ହାମ େସହି ବଂଶ ପାଖେର ଅ ହାମ ର
ବିଶାସ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ େର ହଣ କରିଥାଏ। ଏହା
େକେତ ହାସ ା ଦ ମେନହଏ, ଆପଣ େକେତ ଅସାଧାରଣ ଆଚରଣ କରିଥା ି, ତାହାର
ନିବିେଶଷେର, ଏହା ଆପଣ େକେତ ବିଚି ଭାେବ ଦଶିତ କେର, ଆପଣ ତ ଅନ କିଛି
ବିଷୟର ନିବିେଶଷେର ପରେମଶର ତାହା ବାକ େର ହଣ କର ି।

43 ଅ ହାମ ପ -ସତରି ବଷ ବୟସେର, ଏବଂ ସାରା ପଇଁ-ଷଠି ବଷ ବୟସେର,
ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ େର ହଣ କେଲ, ଏବଂ ତାହାର ବିପରୀତେର ଥିବା
େକୗଣସି ବିଷୟକ ଏପରି ଡାକିେଲ େଯପରିକି ତାହା ତି ି ନାହିଁ। ଆପଣ କଅଣ ଭାବଛ ି
େସହି ଦିନର, ଡା ରମାେନ କଅଣ ଭାବିଥିେବ? ଆପଣ କଅଣ ଭାବଛ ି େଯ େଲାକମାେନ
କଅଣ ଭାବିଥିେବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପ -ସତରି ବଷର, ଜେଣ ବ ବ ି ବଲି
ବଲି, ପରେମଶର ର ଶଂସା କରଥିବାର େଦଖିଥିେବ, େଯ େସ ତା ପ ୀ ଦାରା
“ଏକ ସ ାନ ଲାଭ କରିବାକ ଯାଉଛ ି,” ଆଉ େସ ପଇଁ-ଷଠି ବଷ ବୟସର, ତାର ୀଧମ

ା େହବାର ାୟଃ ପଚି-ଶ ବଷ େହାଇଗଲାଣି? ମା , ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ଆପଣ
େକୗତକୀଆ ଆଚରଣ କରାଇଥାଏ, ଅ ହାମ ର େସହି ବିଶାସ।
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44 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପବି ଆ ା ର ସୁ ତ ହଅ ି, ଏହା ଆପଣ ସହିତ
େସହି ସମାନ କାଯ କେର। ଏହା ଆପଣ ଏପରି କାଯ ସବ କରାଏ ଯାହାକି ଆପଣ
କରିେବ େବାଲି ଭାବି ନ ଥିେବ। ଏହା ଆପଣ ପରେମଶର ର ତି ାକ ହଣ
କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପରେମଶର ବିଶାସ କରାଇଥାଏ।
45 େତେବ, ଏହା ବ ତୀତ, ଏହା ମଧ ଏକ—ଏକ ତି ା ଏବଂ ଏକ ଚି ଅେଟ, ଏହା
ମଧ ଏକ ମୁ ା ଅେଟ। ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ େମା ସହିତ େରାମୀୟ ନିକଟକ ଯିେବ।

ଥେମ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େମା ସହିତ ଏଫିସୀୟ 4:30 କ ଯାଆ , ଏବଂ ଏଠାେର ମା
େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ପଢ । ଏଫିସୀୟ 4:30 ଏହା କେହ।

େତେବ, ଆପଣମାେନ ଅେନକ େଲାକମାନ ଶୁଣିଥିେବ େଯଉଁମାେନକି ବିଭି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମୁ ାମାନ େବାଲି କହିଥା ି। “ଯଦି ଆପଣ ମ ଳୀକ ଯିେବ, େତେବ ଆପଣ
ପାଖେର ମ ଳୀର ମୁ ା ଅଛି।” ଆଉ କିଛି େଲାକ କହ ି, “ଏହା ଏକ ନି ି ଦିନ,
ଏକ ବି ାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଅେଟ, ତାହା—ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର ମୁ ା।”
େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହ ି, “ଯଦି ଆେମ ଆମର ସଦସ ତାକ ଏକ ନି ି
ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ରଖିବା, ତାହାେହେଲ ଆେମ ପରେମଶର ରାଜ େର ମୁ ା ିତ
େହାଇଯିବା।”
46 େତେବ, ବାଇବଲ କେହ, “ େତ କ ମନଷ ର କଥା ମିଥ ା େହଉ, ଏବଂ
ପରେମଶର ସତ େହଉ।” େତେବ, ଏଫିସୀୟ 4:30 ଏହିପରି ପାଠ କେର:

ଆଉ ପରେମଶର େଯଉଁ ପବି ଆ ା ଦାରା ତେ ମାେନ ମୁ ିର ଦିବସ
ନିମେ ମୁ ା ିତ େହାଇଅଛ, ତାହାକ ଦଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।

47 େତେବ େମାେତ ବ ମାନ ଏହାକ ଉପ ାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଉପେର ଟିେକ
କେଠାର ଭାେବ କହିବାକ ପଡିବ। େତେବ, ଆପଣ ଆଇନସ ତ ଭାଇମାେନ ଅ ଟିକିଏ
ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହ । ବଝିେଲ? କଅଣ ଆପଣମାେନ ଲ କେଲ େଯ େସହି
ମୁ ା େକେତ ସମୟ ପଯ ବ ା ରହିଥାଏ? ପରବ ୀ ଉ ୀପନା ପଯ ନେହଁ,
ପରବ ୀ ସମୟ ପଯ ନେହଁ େଯେତେବେଳ କିଛି ଭ େହାଇଯାଏ। “ତମର ମୁ ିର
ଦିବସ ପଯ ,” ଆପଣ େସେତ ସମୟ ପଯ ମୁ ା ିତ ଅଟ ି। “ତମର ମୁ ିର
ଦିବସ ପଯ ,” େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ସହିତ ରହିବା ନିମେ ମୁ ି ା
େହାଇଥା ି, େସତିକି ସମୟ ପଯ ପବି ଆ ା ଆପଣ ମୁ ା ିତ କର ି। ଉ ୀପନାର
ଉ ୀପନା ପଯ ନେହଁ; କି ଅନ କାଳର ଅନ କାଳ ପଯ , ଆପଣ ପବି ଆ ା
ଦାରା ମୁ ା ିତ େହାଇଥା ି।

ତାହାହିଁ େହଉଛି ପବି ଆ ା ଯାହାକି ତାହା ଅେଟ, ତାହା ପରେମଶର ମୁ ା ଅେଟ,
ଯାହା େସ ପାଇଛ ି…ଆପଣ ତାହା ଦ ିେର ଅନ ହ ପାଇଛ ି, ଏବଂ େସ ଆପଣ
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େ ମ କର ି, ଏବଂ େସ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି, ଏବଂ େସ ଆପଣ ଉପେର ନିଜର
ମୁ ା ନ କର ି। ଏକ ମୁ ା କଅଣ ଅେଟ? େଯେକହି…କାହିଁକି, ଏକ ମୁ ା ନିଦଶିତ କେର
କି ା ଏହାର ଅଥ େହଉଛି ଏକ “ସମା କାଯ ।” ଆେମ । ପରେମଶର ଆପଣ ଉ ାର
କରିଛ ି, ଆପଣ ପବି ୀକତ କରିଛ ି, ଆପଣ ପରି ାର କରିଛ ି, ଆପଣ ଉପେର
ଅନ ହ କରିଛ ି, ଏବଂ ମୁ ା ିତ କରିଛ ି। େସ କାଯ ସମା କରିଛ ି। ଆପଣ ନିଜର
ମୁ ିର ଦିବସ ପଯ ତାହା ର ଉ ାଦ ଅଟ ି। ଏକ ମୁ ା ିତ େହଉଛି “ସମା ବିଷୟ।”

ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଏକ ଚି । ଆେମ ଟିକିଏ ପେର ତାହାକ, ଅନ
ଏକ ବା ାେର ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ, େଯ େସହି ଚି ଯାହା ବିଷୟେର ପାଉଲ କହିଥିେଲ।
ପରଭାଷା ବିଶାସୀ, ଅବା, ଅବିଶାସୀ ପାଇଁ ଏକ ଚି ଥିଲା।

48 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ମା , ଏଥିେର, ପବି ଆ ା ଏକ ଚି ଅେଟ। େମାର
ଅଥ…ଏବଂ ପବି ଆ ା ଏକ ମୁ ା ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର
ତାହା ର ମେନାନୀତ ସ ାନମାନ େଦଇଥିେଲ। ଏହାକ ତ ାଖ ାନ କରିବାର ଅଥ,
େଲାକମାନ ଠାର ବି ି େହବା; ଏବଂ ଏହାକ ହଣ କରିବାର ଅଥ, ଜଗତ ଏବଂ ଜଗତର
ସମ ବିଷୟ ସହିତ ସମା େହବା, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଉ ାଦ େହବା ଯାହା ଉପେର
ପରେମଶର ଅନେମାଦନର ଏକ ମୁ ା ନ କରିଛ ି।

49 ମଁୁ ହ ାରି ୱାଟରେବରୀ ସହିତ ଏଠାେର େରଲେରାଡେର କାମ କରଥିଲି, ଏବଂ ଆେମ
ଏକ େରଳଡବାେର ସମାନ ଲଦିବାକ ଯାଇଥାଉ। େମା ଭାଇ, ଡ , େସଠାେର ପଛେର
ଛିଡ଼ା େହାଇ, େରଳଡବାକ ଲଦିବାେର ସାହାଯ କର ି। େଯେତେବେଳ ଏକ େରଳଡବା
ଲଦା ହଏ, େସମାେନ େସହି େରଳଡବା ପରିଦଶନ କର ି, େସହି ଅଧି କ, ଏବଂ ଯଦି େସ
େକୗଣସି ହଗୁଳା ବିଷୟ ପାଆ ି, େଯଉଁଠାେରକି ତାହା ପଡ଼ିଯିବ ଓ ଭା ିଯିବ, କି ା ଏପରି
କିଛି ଯାହାକି ନ େହାଇଯିବ; େସ େସହି େରଳଡବାକ େସପଯ ମୁ ା ନ କରିେବ ନାହିଁ
େଯପଯ କି େସହି େରଳଡବାଟି ସ ୂ ଭାେବ ଲଦା େହାଇନାହିଁ, ଏପରିକି ଏହା ଏେତ
ଲଦା େହାଇଥାଏ ଓ ମେର ଥାଏ, େଯ ଯା ାର କ ନ ଭିତେର ରହିଥିବା ଉ ାଦଗୁଡିକ
େକୗଣସି କାେର ନ କରିବ ନାହିଁ।

50 ତାହାହିଁ େହଉଛି େସହି ବିଷୟ େଯ ଆେମ ଏେତ ଅଧିକ ଭାେବ ମୁ ା ିତ େହାଇ
ନ ଥାଉ; ଆେମ ଅେନକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକେର ଅତ ଧିକ ହଗୁଳା ଅଟୁ। େଯେତେବେଳ େସହି
ଅଧି କ, ଆପଣ ର ଜୀବନକ ଯା କରିବାକ ଯାଆ ି, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ ଆପଣ
େସହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର େକବଳ ଟିେକ ହଗୁଳା ନହଁ ି ତ, ନିଜର ାଥନା ଜୀବନ
ବିଷୟେର ଟିେକ ହଗୁଳା ନହଁ ି ତ, େସହି େ ାଧ ବିଷୟେର ଟିେକ ହଗୁଳା ନହଁ ି ତ, େସହି
ଜିହା ବିଷୟେର, ଅନ ମାନ ବିଷୟେର କହିବାକ ହଗୁଳା ନହଁ ି ତ, େସ େକେବବି େସହି
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େରଳଡବାକ ମୁ ା ନ କରିେବ ନାହିଁ। କିଛି ମ ଅଭ ାସ, କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ, କିଛି ଅ ୀଳ
ମନ, େସ େସହି େରଳଡବାକ ମୁ ା ନ କରିପାରିେବ ନାହିଁ।

ମା େଯେତେବେଳ େସ ସବକିଛିକ ତାର ନିଜ ାନେର ପାଆ ି, େସହି ଅଧି କ,
େସେତେବେଳ େସ ଏହାକ ମୁ ା ନ କର ି। େକହିେହେଲ େସହି ମୁ ା କ େଖାଲିବାକ
ସାହସ କର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି େସହି େରଳଡବାଟି ତାର ଗ ବ ଳେର ନ ପହ ିଯାଏ
େଯଉଁ ାନ ନିମେ ତାକ ମୁ ା ନ କରାଯାଇଅଛି! ତାହା େସଠାେର ଅେଟ। “େମାର
ଅଭିଷି କ ଶ କର ନାହିଁ; େମାର ଭବିଷ   ବ ାମାନ ର େକୗଣସି ଅନି କର ନାହିଁ।
କାରଣ ମଁୁ ତମକ କହଛି, ତମ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ହଅ ା େଯ ତମ େବକେର ଏକ ଚକି ପଥର
ବା ି ସମୁ େର ପକା ଯାଇଥା , ଓ ତେମ ସମୁ ର ଗଭୀରେର ବଡ଼ିଯାଆ , ଏହା ଅେପ ା
େଯ ମୁ ା େହାଇଯାଇଥିବା ଏହି େଛାଟର େଛାଟମାନ ମଧ ର କାହାରିକ ଅପମାନିତ
କରିବା କି ା ଟିେକ େଦାହଲାଇବାକ େଚ ା କର ।” କଅଣ ଆପଣ େଦଖିେଲ େଯ ତାହାର
ଅଥ କଅଣ?
51 ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ଆଶାସନା ଅେଟ।
ଏହା ଆପଣ ର ସୁର ା ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ସା ୀ ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ମୁ ା
ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ଚି ଅେଟ, େଯ, “ମଁୁ ସଗ ବ ିତ ଅେଟ। ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ
େଯ ଶୟତାନ କଅଣ କେହ! ମଁୁ ସଗ ବ ିତ ଅେଟ। କାହିଁକି? େସ େମାେତ ମୁ ା ିତ କରିଛ ି।
େସ ତାହା େମାେତ ଦାନ କରିଛ ି। େସ େମାେତ ତାହା ର ରାଜ େର ମୁ ା ିତ କରିଛ ି,
ଏବଂ ମଁୁ ମହିମା-ବ ିତ ଅେଟ! ପବନ ବାହିତ େହଉ, ଶୟତାନ ଯାହା ଚାହଁୁଛି ତାହା କର।
ପରେମଶର େମାେତ େମାର ମୁ ିର ଦିନ ପଯ ମୁ ା ିତ କରିଛ ି।” ଆେମ ! ତାହାହିଁ
େହଉଛି ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅଟ ି। ଓଃ, ଆପଣ ଏହା ବାଂଛା କରିବା ଉଚି । ମଁୁ ଏହା ବିନା
ଆଗକ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ବହତ କିଛି େସଠାେର କହାଯାଇପାେର, କି ମଁୁ ଏଥିେର
ସୁନି ିତ େଯ ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି।
52 େତେବ, ଆସ , ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ, େଯାହନ 14କ ମଧ ଯିବା। ମଁୁ
େକବଳ ବାକ କ ଭଲ ପାଏ! ଏହା ସତ ଅେଟ।
53 େତେବ, ପରେମଶର ଆ ା, େସହି ପବି ଆ ା, ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା
ଆପଣ ଠାେର ୀ ଆ ା ଅେଟ। ବ ମାନ, ଆେମ ପାଠ କରିବା ପୂବର, ମଁୁ ଏଠାେର
କିଛି ମ ବ କାରୀ ଶ କହିବାକ ପସ କରିବି। ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଏକ
ମୁ ା ଅେଟ। ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଏକ ନିୟମ ଅେଟ। ପବି ଆ ା କଅଣ
ଅେଟ? ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ। ତାହାେହେଲ ପବି ଆ ା କଅଣ? ଏହା ଏକ…ଆପଣ
ଭିତେର ଯୀଶୁ ୀ ଆ ା ଅେଟ। ବଝିେଲ? “ଆଉ ଅ ସମୟ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏବଂ
ଜଗତ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ତେମ େମାେତ େଦଖିବ, କାରଣ ମଁୁ ତମ
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ସହିତେର ରହିବି, ଏପରିକି ଜଗତର େଶଷ ଯାଏଁ, ତମ ଅ ରେର ରହିବି।” ପରେମଶର
ଆ ା ତାହା ର ମ ଳୀେର!

54 କଅଣ ପାଇଁ? େସ ଏହା ପାଇଁ କଅଣ କେଲ? ଏହା ଅ ଟିକିଏ ଆସ ାକାଲି ରାତିର
ବିଷୟ ଉପେର ଅେଟ। ମା େସ ଏହାକ କଅଣ ପାଇଁ କେଲ? େସ କାହିଁକି, ପବି ଆ ା
କାହିଁକି…େସ କଅଣ, କଅଣ ପାଇଁ ଆସିଥିେଲ? େସ ଆପଣ ଭିତରକ କଅଣ ପାଇଁ
ଆସିଥିେଲ, େସ େମା ଭିତରକ କଅଣ ପାଇଁ ଆସିଥିେଲ? ପରେମଶର କାଯ ଗୁଡିକ ଜାରି
ରଖିବା ପାଇଁ।

55 “ମଁୁ ସବେବେଳ ତାହାହିଁ କେର ଯାହା େମା ପିତା ସ କେର। ମଁୁ େମାର ଇ ା
ସାଧନ କରିବାକ ଆସି ନାହିଁ, ବରଂ େମାହର େ ରଣକ ା ପିତା ର ଇ ାକ। ଏବଂ େମାହର
େ ରଣକ ା ପିତା େମା ସହିତେର ଅଛ ି; ଆଉ େଯପରି େମା ପିତା େମାେତ ପଠାଇଅଛ ି,
େସହିପରି ମଁୁ ମଧ ତମକ ପଠାଏ।” ଓଃ, େମାର ଭ! ପିତା ତାହା ପଠାଇେଲ, ତାହା
ଅ ରେର ଗେଲ। ଯୀଶୁ ର େ ରଣକ ା ପିତା ତାହା ଅ ରେର ଆସିେଲ, ତାହା
ମାଧ ମେର କାଯ କେଲ।

େସହି ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଆପଣ େ ରଣ କର ି, ଆପଣ ସହିତେର ଗମନାଗମନା
କର ି ଓ ଆପଣ ଭିତେର ରହିଥା ି। ଏବଂ ଯଦି େସହି ଆ ା, ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ବାସ
କରି, ତାହା େସହିପରି ଆଚରଣ କରିବାକ ଓ କାଯ କରିବାକ ବାଧ କେଲ େଯପରିକି େସ
କରିଥିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ କିଛି ସାଧାରଣ ଧାରଣା େହାଇଯିବ େଯ ତାହା କିପରି
କାଯ କରିବ େଯେତେବେଳ ତାହା ଆପଣ ଭିତେର ରହିଥାଏ, କାରଣ େସହି ଜୀବନ
ପରିବ ନ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରର ଶରୀର ମଧ କ ଯିବ, କି ଏହା ନିଜର

କତି ପରିବ ନ କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରେମଶର ଅଟ ି।

56 େତେବ େଯାହନ 14 େର, େକବଳ ଆସ 10ମ ପଦର ଆର କରି, ଠି ଅ ଟିକିଏ
ପାଠ କରିବା।

ମଁୁ େଯ ପିତା ଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମା ଠାେର ଅଛ ି…ବିଶାସ କର ନାହଁ?
େସହି କମ…ମଁୁ ତ ମାନ େଯସମ ବାକ କେହ େସହିସବ େମା ନିକଟର
କେହ ନାହିଁ: କି ପିତା େମା ଠାେର ଥାଇ, ଆପଣା କମ କରଅଛ ି।

େସ ବିଷୟେର ଚି ା କର । ବ ମାନ:

ମଁୁ େଯ ପିତା ଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମା ଠାେର ଅଛ ି, େମାହର ଏହି କଥା
ବିଶାସ କର: ନତବା କମ େଯାଗୁ େହେଲ ବିଶାସ କର।
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ସତ , ସତ ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି, େମା ଠାେର େଯ ବିଶାସ କେର, ମଁୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ କମ କରଅଛି, େସ ମଧ େସହିସବ…କରିବ; ଆଉ େସସବ ଅେପ ା
ଅଧିକ ମହ କମ କରିବ; କାରଣ ମଁୁ େମାର ପିତା ନିକଟକ ଯାଉଅଛି।

କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁ ନାହଁା ି କି? େଦଖ େଯ େସ େସଠାେର କିପରି କହିଥିେଲ?
େତେବ ଏହାକ େଦଖ , ଏହା କିପରି ବାହାରି ଆେସ। ମଁୁ ଅ ଟିକିଏ ଆଗକ ପାଠ କରିବି।
ଆେମ ାୟଃ 20ତମ ପଦ ପଯ ପାଠ କରିବାକ ଯାଉଅଛ। “ଏବଂ ତେମ ଯାହାକିଛି
ମାଗିବ…” ଆସ େଦଖିବା, େମାର ରହିଥିଲା…ହଁ। ଉ-ହଁୁ। ଠି ।

ପୁଣି ପିତା େଯପରି ପୁ ଠାେର ମହିମାନିତ ହଅ ି, ଏଥିନିମେ
ତେ ମାେନ େମା ନାମେର ଯାହାକିଛି ମାଗିବ, ତାହା ମଁୁ କରିବି।

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

ଯଦି ତେ ମାେନ େମାେତ େ ମ କର, ତାହାେହେଲ େମାର ଆ ାସବ
ପାଳନ କରିବ।

ଆଉ ମଁୁ ପିତା ଅନେରାଧ କରିବି, (େତେବ େଦଖ ) ପୁଣି ତେ ମାନ
ସା େର ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମେ , େସ ତମମାନ ଆଉ ଜେଣ
ସାହାଯ କାରୀ ି;

ଅଥା େସହି ସତ ମୟ ଆ ା େଦେବ; ଜଗତ ତାହା ହଣ କରି ପାେର
ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହା େଦେଖ ନାହିଁ କି ା ଜାେଣ ନାହିଁ: ତେ ମାେନ
ତାହା ଜାଣ; କାରଣ େସ ତ ମାନ ସା େର ଥାଆ ି, ପୁଣି େସ ତ ମାନ
ଅ େର ରହିେବ।

57 େତେବ େସହି ଆ ା କିଏ? ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଆପଣ ଭିତେର
ୀ ଅଟ ି। େସହି ସାହାଯ କାରୀ, ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅଟ ି। “ଏବଂ େଯେତେବେଳ

େସହି ସାହାଯ କାରୀ ଆସିେବ, େସ େସହି ସମାନ କାଯ ଗୁଡିକ କରିେବ ଯାହା ମଁୁ କରିଥିଲି
େଯେତେବେଳ େସହି ସାହାଯ କାରୀ େମା ଭିତେର ରହିଥିେଲ। ମଁୁ ପିତା ାଥନା କରିବି,
ଏବଂ େସ ତମକ େସହି ସାହାଯ କାରୀ ି ଦାନ କରିେବ। ତେମ ସାହାଯ କାରୀ ି ଜାଣିଛ।
ଜଗତ ତା ଜାେଣ ନାହିଁ, େକେବ ଜାଣିବ ସୁ ା ନାହିଁ। କି ତେମ ତା ଜାଣିଛ କାରଣ
େସ ବ ମାନ ତମ ସହିତେର ରହ ି,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କି େସ ତମମାନ ଅ େର
ରହିେବ।” େସଠାେର ଆପଣମାେନ ଅଛ ି, ତାହା େସହି ସାହାଯ କାରୀ ଅେଟ, “ତମ
ଅ େର ରହିେବ।”

ମଁୁ ତ ମାନ ଅନାଥ କରି ଛାଡିଯିବି ନାହିଁ: ମଁୁ ତ ମାନ ନିକଟକ ଆସୁଅଛି।
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“ମଁୁ କରିବି ନାହିଁ…” େତେବ, ତାହା େହଉଛ ି ସାହାଯ କାରୀ, ୀ । ତାହାହିଁ ଅେଟ
ଯାହାକି ପବି ଆ ା, ୀ ଅଟ ି।

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

58 ଓଃ, ଆେମ ଏହିପରି ଭାବେର ଆଗକ ଓ ଆଗକ ଯାଇପାରିବା; କି , ଆପଣ ଜାଣ ।
େସ କଅଣ ଅଟ ି? େସ ଏକ ମୁ ା। େସ ଏକ ଚି । େସ ଜେଣ ସାହାଯ କାରୀ। େଦଖ େଯ
େସ ସମ କଅଣ ଅଟ ି? ଅ ହାମ ବଂଶ ଏହାକ ଅଧିକାର କେର।

59 େତେବ ଆସ ଆେମ ଏହା ମଧ େଖାଜିବା େଯ…େସହି ସାହାଯ କାରୀ ଆଉ କଅଣ
ଅଟ ି। ଆସ ଥମ େଯାହନ 16:7 କ ଯିବା, େଦଖିବା େଯ େସ ଜେଣ ଓକିଲ ମଧ ,
ନହଁ ି କି। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଜେଣ ଓକିଲ କଅଣ ଅେଟ, ଜେଣ ଓକିଲ କିପରି ୁତ ହଏ।
ଆମର ଜେଣ ଓକିଲ ଅଛ ି। ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ଥମ େଯାହନ ତାର 16ତମ ପବ…ଓଃ,
େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର , ମଁୁ ଦଃଖିତ ଅେଟ। ସାଧୁ େଯାହନ, ଏହା ଅେଟ, 16:7। ମଁୁ
ଦଃଖିତ। ମଁୁ ନି ିତେର ଦଃଖିତ େଯ ମଁୁ ଏହା କହିଲି। ମଁୁ େମା ପଟର ତାହା ଭ ପାଠ କରିଛି…
16:7 ପାଇଲି।

କି ମଁୁ ତ ମାନ ସତ କହଅଛି; େମାହର ାନ କରିବାେର ତ ମାନ ର
ମ ଳ: କାରଣ ମଁୁ ାନ ନ କେଲ, େସହି ସାହାଯ କାରୀ ତ ମାନ ନିକଟକ
ଆସିେବ ନାହିଁ; ମା ମଁୁ ଗେଲ, ତାହା ତ ମାନ ନିକଟକ ପଠାଇେଦବି।

େସ ଆସି ପାପ, ଧାମିକତା, ଓ ବିଚାର, ବିଷୟେର ଜଗତକ ମାଣ େଦେବ:

ପାପ ବିଷୟେର, କାରଣ େସମାେନ େମା ଠାେର ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ;

ଧାମିକତା ବିଷୟେର, କାରଣ ମଁୁ ପିତା ନିକଟକ ଯାଉଅଛି, ଓ ତେ ମାେନ
େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ;

ବିଚାର ବିଷୟେର, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ େହାଇଅଛି।

60 େମାର ଭ! େତେବ, େସହି ଓକିଲ, ଥମ େଯାହନ 2:12 େର—େର ମିେଳ। େତେବ
ଆସ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ, ତାହାକ ପାଠ କରିବା, ଥମ େଯାହନ 2:12। େମାେତ

ମା କର , ଥମ େଯାହନ…1 ଏବଂ 2, ଏହା ଅେଟ। ମଁୁ ଏଗୁଡିକ େଲଖି ରଖିଛି, ଥମ
େଯାହନ 2:1 ର 2।

େହ େମାହର ବ ଗଣ, ତେ ମାେନ େଯପରି ପାପ ନ କର, ଏଥିନିମେ
ମଁୁ ଏହିସବ ତ ମାନ ନିକଟକ େଲଖୁଅଛି। କି େକହି ଯଦି ପାପ କେର,
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ତାହାେହେଲ ପିତା ଛାମୁେର ଆ ମାନ ର ଜେଣ ସପ ବାଦୀ ଅଛ ି, େସହି
ଧାମିକ ଯୀଶୁ ୀ :

ସପ ବାଦୀ କିଏ? େସହି ଧାମିକ ଯୀଶୁ ୀ ।

ଆଉ େସ—େସ ଆ ମାନ ପାପ ନିମେ : େକବଳ ଆ ମାନ ପାପ
ନିମେ ନେହଁ, ମା ସମ ଜଗତର ପାପ ନିମେ ମଧ ାୟ ିତସରପ
ଅଟ ି।

61 ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଜେଣ ସପ ବାଦୀ ଅଟ ି। କଅଣ କେର…
ଜେଣ ସପ ବାଦୀ କଅଣ ଅେଟ? ଏହା କଅଣ କେର? ଏକ ସପ େର କଥା କେହ।
ତାହା ଠାେର ଦୟା ଥାଏ। ଏହା, ଏହା ଆପଣ ାନେର ଛିଡ଼ା ହଏ। ଏହା, ଏହା ଏପରି
ବିଷୟଗୁଡିକ କେର ଯାହା ଆପଣ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଏହା, ଏହା—ଏହା ଆପଣ ର ପାପ
ପାଇଁ ଏକ ାୟ ିତସରପ ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ଧାମିକତା ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର
ଆେରାଗ ତା ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ଜୀବନ ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ପୁନର  ଥାନ
ଅେଟ। ଏହା ତାହା ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହା ପରେମଶର ଆପଣ ପାଇଁ ରଖିଛ ି। େସ ଜେଣ
ସପ ବାଦୀ ଅଟ ି।

62 ଆେମ କିପରି ତାହା ସହିତେର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଅମଦଷକ ଯାଇପାରିବା ଓ
ତାହାକ ଭା ିପାରିବା, କିପରି େଯ ତାହା ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ଏହା—ଏହା ଆମର
ଅ ତା ନିମେ ମଧ ି କରିଥାଏ। େକେତକ ସମୟେର େଯେତେବେଳକି େସହି…
ଆେମ ପବି ଆ ା ପାଇଥାଉ, ଆେମ ଅଜଣାତେର େକୗଣସି ବିଷୟେର ଝ ି ପଡିଥାଉ।
ପବି ଆ ା େସଠାେର ଆମ ପାଇଁ ସପ େର କଥା କହିବା ନିମେ ଅଛ ି। େସ ଆମର
ସପ ବାଦୀ। େସ ଆମର…େସ ଆମର ଓକିଲ ଅଟ ି। େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଆମ
ପାଇଁ ନିେବଦନ କର ି। ଆେମ ନିଜ ପାଇଁ ନିେବଦନ କରି ନ ଥାଉ, କାରଣ ଆମ ଭିତେର
ଥିବା ପବି ଆ ା ଆମ ପାଇଁ ନିେବଦନ କର ି। ପବି ଆ ା ଶ ର ଉ ାରଣ ଦାନ
କର ି, େବେଳେବେଳ ତ ଏପରି ଶ ସହିତ ଯାହାକି ଆପଣ ବଝିପାର ି ନାହିଁ, ଏବଂ େସ
ଆମ ପାଇଁ ମଧ ି କର ି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅଟ ି।

63 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େକୗଣସି ବିଷୟ ଭିତରକ ଯାଏ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ପିଲା ପରି
ଗମନାଗମନ କେର; ଆପଣ ଏକ େଛାଟ ପିଲା ପରି ଗମନାଗମନ କର ି। ଆେମ,
ଆେମମାେନ ଏପରି ଏକ ଅ କାର ଜଗତେର ଗମନାଗମନ କରଛ ଯାହାକି ଶ ୁମାନ େର
ପରିପୂ , ପାପେର ପରିପୂ , ଫା େର ପରିପୂ , ସବକିଛିେର ପରିପୂ ଅେଟ।

ଆପଣ କହ ି, “ଓଃ, ମଁୁ ଭୟ କେର। ମଁୁ ୀ ିଆନ ଜୀବନ ହଣ କରିବାକ ଭୟ କେର।
ମଁୁ, ମଁୁ ଏହା କରିବାକ ଭୟ କେର। ମଁୁ ଭୟ କେର େଯ ମଁୁ ଏହା କରିେଦବି।”
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ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମର ଜେଣ ସପ ବାଦୀ ଅଛ ି। ଆେମ । ଓଃ, େସ ଆମ
ପାଖେର ଛିଡା େହାଇଥା ି। େସ ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି, ଏବଂ େସ ଆମ ପାଇଁ ମଧ ି
କର ି। େସହି ପବି ଆ ା, ନିର ର, ନିର ର ଭାବେର, ସବ ସମୟେର ଆମ ପାଇଁ ଏକ
ସପ େର କଥା କହଛ ି। େସ ଆମର ସପ ବାଦୀ ଅଟ ି। ଓଃ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ କିପରି
ପରେମଶର ଧନ ବାଦ େଦଉ!
64 ଏକ ମୁ ା, ଏକ ଚି , ଜୀବନର େସହି ଆ ା, ସଗର େସହି ପରେମଶର, େସହି
ସାହାଯ କାରୀ, େସହି ଜୀବନ, େସହି ସପ ବାଦୀ। େସ କଅଣ ଅଟ ି? ଓଃ, େମାର ଭ!
ଆେମ ଏହା ସହିତ ଘ ା ଘ ା ଧରି ଯାଇପାରିବା।
65 େତେବ ଆେମ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ପରିବ ନ କରିବାକ ଯାଉଛ। େତେବ
ଆେମ ବ ମାନ ପଚାରିବାକ ଯାଉଛ…

େଶଷ ଦିନେର ଆମକ ତି ା କରାଯାଇଛି! ଏହି ସପ ବାଦୀ, ମୁ ା, ତି ା, ସବକିଛି
ଯାହା ଆେମ ଆଜି ରାତି ତାହା ବିଷୟେର କଥାବା ା କରିଛ, ପୁଣି ଦଶ ହଜାର ଗୁଣ ଅଧିକ
ସହିତ, େଶଷ ଦିନେର ଏହା ଆମକ ଏକ ତି ା କରାଯାଇଥିଲା।

େସଦିନ ତାହା େସମାନ ପାଖେର ନ ଥିଲା। େସମାନ ପାଖେର ଏକ େଟାକ ଚି
ଏବଂ ଚି ଭାବେର, େକବଳ ଶରୀରେର ଏକ ମୁ ା ରହିଥିଲା, ଏହା ଆସୁଛି େବାଲି ବିଶାସ
କରିଥିେଲ, ଓ େସମାେନ େସହି ବ ବ ାର ଛାୟାେର ଚାଲିଥିେଲ। ଯାହାକି, େସମାେନ
ଶରୀର ଦାରା ସୁ ତ େହାଇଥିେଲ।
66 ଆଜି ଆେମ ବ ବ ାର ଛାୟା ଦାରା ଚାଲ ନାହଁୁ। ଆେମ ପୁନର  ଥାନର ଶ ି ଦାରା
ଚାଲଅଛ। ଆେମ ଆ ା ଶ ି ଦାରା ଚାଲଅଛ, ଯିଏକି ଆମର କତ ମୁ ା, ଆମର

କତ ସପ ବାଦୀ, ଆମର କତ ସାହାଯ କାରୀ, ଆମର କତ ଚି ଅଟ ି େଯ
ଆେମ ଉପରି ର ଜନ େହାଇଛ; ବିଚି , ଅ ତ େଲାକ, େକୗତକୀଆ ଆଚରଣ କରଛ,
ପରେମଶର ତାହା ବାକ େର ହଣ କରଛ, ଅନ ସବକିଛିକ ଭ େବାଲି କହଛ।
ପରେମଶର ବାକ ଠି ଅେଟ। ତାହା େହଉଛି…ଓଃ, େମାର ଭ! ତାହାହିଁ େହଉଛି
ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅେଟ।
67 କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ଚାହଁା ି? କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ପାଇବାକ ପସ କରିେବ ନାହିଁ
କି? ଆସ େଦଖିବା େଯ ଏହା ତି ା କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ।

େତେବ ଆସ ଯିଶାଇୟ ନିକଟକ, ଯିଶାଇୟ ପୁ କକ େଫରିଯିବା। ଆସ
ଯିଶାଇୟର 28ତମ ପବକ ଯିବା। େତେବ ଆେମ ଯିଶାଇୟ 28 କ ଯାଉଅଛ, ଏବଂ ଆେମ
ଏହା ବିଷୟେର ଆର କରିବାକ ଯାଉଛ…ଆସ େସହି 8ମ ପଦକ େନବା, େଦଖିବା େଯ
ଯିଶାଇୟ କଅଣ କହିଥିେଲ, ଏହା ଆସିବାର ସାତ ଶହ ବାର ବଷ ପୂବର।
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68 ଆେମ ଏହା ବିଷୟେର ବହତ କିଛି କହିପାରିବା, େଫରିଯାଇ, ପ ାତ
ବିଷୟଗୁଡିକେର, ମା ଆେମ େକବଳ ଠି ଏଠାେର ଆର କରିବା ଓ େଦଖିବା େଯ
ଏହା ମ ଳୀକ ତି ା କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ତାହା େକଉଁ ଦିନେର ଆସିବାର ଥିଲା?
େଶଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକେର, େଯେତେବେଳକି େସଠାେର ଏକ—ଏକ ଦନୀତି ରହିଥିବ। େତେବ
ମେନରଖ , େସହି ଶ ଟି ବହବଚନେର ଅଛି, “ଦିନଗୁଡିକ,” ବିଗତ ଦଇ ଦିନଗୁଡିକ, ବିଗତ
ଦଇ ହଜାର ବଷ।

େତେବ, ବ ମାନ େସହି 8ମ ପଦ।

ସମ , କାରଣ େମଜସବ ବା ି ଓ ମଳେର…ପରିପୂ , େକୗଣସି ପରି ୃତ
ାନ ନାହିଁ।

69 ଏହାକ େଖାଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାରିଆେଡ଼ ଅନା । ଚାରିଆେଡ େଦଖ ଓ େଦଖ େଯ
ଆେମ େସହି ଦିନେର ଅଛ କି? “ସମ େମଜଗୁଡିକ!” କାହିଁକି, େସମାେନ ଭେଭାଜକ
ଯାଆ ି, ଏବଂ ଥମ ବିଷୟ, ବ ୁ ଶା େର, ହାଲକା ରଟି କି ା ଏକ େସାଡା ବି ୁଟର
ପୁରଣା ଖ ଟିଏ ନିଅ ି, ଏବଂ ଏହାକ ଭା ି ଭେଭାଜ କର ି। େଯେତେବେଳକି, ତାହା
ପବି ଆ ାର ହ େର, ଏବଂ ଖମୀରଶୂନ ରଟି ସହିତ ତିଆରି େହବା ଉଚି । ୀ
ଅପରି ାର ଏବଂ ଅଶୂଚୀ ନହଁ ି, ଆଉ ତାହା ତାହା ତିନିଧିତ କେର।

70 ଅନ ଏକ ବିଷୟ, େସମାେନ ଏହାକ େସହି େଲାକମାନ େଦଇ ଦିଅ ି େଯଉଁମାେନକି
ମଦ ପାନ କର ି, ମିଛ କହ ି, େଚାରି କର ି, ଧୂମପାନ କର ି, ତ ାଖୁ େଚାବା ି, (ହ !)
େଯେକୗଣସି ବିଷୟ କର ି, େଯପଯ କି େସମାେନ ମ ଳୀର ସ ୃ ଅଟ ି। ଏହାଠାର
ଦର େହଉ! ଯଦି େକୗଣସି ବ ି ଏହାକ ହଣ କରିଥାଏ େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏଠାେର
ଏହା େଭାଜନ କର, େସ ଭ ଶରୀରକ ବଝି ନ ପାରି, ନିଜ ତି ନି ାକ ନିଃଶାସେର
େନଉଅଛି ଓ ପାନ କରଅଛି। ଯଦି େସ ସଠି ଜୀବନ ଯାପନ କର ନାହିଁ, େତେବ ଏଥିର
ଦେରଇ ରହ ।

ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ହଣ କର ନାହଁା ି, ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଆପଣ ର ନିଜର
ବିେବକ େଦାଷୀ ଅେଟ। “େଯଉଁ େଲାକ ଏହାକ େଭାଜନ ନ କେର, ତାହାର େମା ସହିତ
େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ।

71 କି ଭ ର େମଜସବ ଅପରି ାର େହାଇଯାଇଛି। େସଠାେର େକୗଣସି େଗାଟିଏ
େହେଲ ପରି ାର ାନ ନାହିଁ। ଶୁଣ , ଯଦି ତାହା ଆଜିର ଚି ଣ କେର ନାହିଁ କି!

େସ କାହାକ…େସ କାହାକ ାନ ଶି ା େଦବ? େସ କାହାକ କରିେବ…
ସମାଚାର ବଝାଇ େଦବ?…
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…କିଏ ାନ ଶି ା ବଝିବ?…େସ କାହାକ ସମାଚାର ବଝାଇ େଦଇ
ପାରିବ?…

“େତେବ, ପରେମଶର ନାମ ଧନ େହଉ, ମଁୁ େ  ବିେଟରିଆ  ଅେଟ। ମଁୁ
େମେଥାଡି ଅେଟ। ମଁୁ େପ ିକ ାଲ ଅେଟ। ମଁୁ ନାଜରି  ଅେଟ। ମଁୁ ପି  ି  େହାଲିେନ  
ଅେଟ।” ଏହାର ପରେମଶର ସହିତ କିଛି େହେଲ ଅଥ ନେହଁ; େକବଳ ଅନ ଏକ େମଜ।

…ମଁୁ କାହାକ ସମାଚାର ବଝାଇ େଦବି?…

72 କି କାର ସମାଚାର; େମେଥାଡି , ବା  ଟି , େ  ବିେଟରିଆ  , େପ ିକ ାଲ?
ବାଇବଲର ସମାଚାର!

…ମଁୁ କାହାକ ସମାଚାର ବଝାଇ େଦବି?…

73 େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହାକ ପାଆ ି ଆପଣ କିପରି ଜାଣିେବ? ଆେମ ଶୁ ବାର
ରାତି ତାହା ଭିତରକ ଯିବା। ବଝିେଲ?

…ମଁୁ କାହାକ ସମାଚାର ବଝାଇ େଦବି? (େତେବ େଦଖ ) କି ଦ ତ ାଗୀ ଓ
ନ ପାନର ନିବ ଶିଶୁମାନ ।

74 େଛାଟ ଶିଶୁମାେନ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ମ ଳୀକ ଯାଏ, େମା ମାଆ ଏହି ମ ଳୀେର
ସ ୃ ଥିେଲ।” ିୟ ଭାଇ, େମାର ଏହା ବିର େର କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଅନଭବ କରଛି େଯ
ଏହା େଟ କରାଯାଉଛି। ତାହା ଠି ଅଛି, ମାଆର ମ ଳୀେର ସ ୃ େହବା। କି , ଶୁଣ ,
ମାଆ େଗାଟିଏ ଆେଲାକେର ଚାଲିଥିେଲ, ଆପଣ ଅନ ଆେଲାକେର ଚାଲଛ ି।

75 ଲଥ େଗାଟିଏ ଆେଲାକେର ଚାଲିଥିେଲ; େୱ  ଲି ଅନ ଟିେର ଚାଲିଥିେଲ। େୱ  ଲି
େଗାଟିଏ ଆେଲାକେର ଚାଲିଥିେଲ; େପ ିକ ଅନ ଏକେର ଚାଲିଥିଲା। କି ଆେମ
ଆଜିର ଅେପ ା ଅଧିକ ଉ େର ଚାଲଅଛ। ଆଉ ଯଦି ଅନ େକୗଣସି ପୀଢୀ ଥାଏ, ତାହା
ଆମଠାର ମଧ ଅଧିକ ଅତି ମ କରି ଚାଲିଯିବ।

76 ପ ା କାଳେର ଆର ିକ ଦିନମାନ େର, େଯେତେବେଳକି ବିଷୟଟି ଶ ,
ଅେନକ ଶ ଥିଲା, ଲଥ ବିଶାସ ଦାରା ଧାମିକତାର ଶି ା େଦଇଥିେଲ। ତାହା ତ
େକବଳ େଲାକମାନ କ ାେଥାଲିକବାଦର େ ାେଟ ା ବାଦକ, ବାକ ର ଚାରିପାଖେର
ସହଭାଗୀତା ନିକଟକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ବିଶାସ ଦାରା ଧାମିକତା, ତାହା ତ ଏକ ବଡ଼
ବି ୃତ େଗାଲାକାର ଥିଲା। େସମାେନ ତାହାଠାର େକେବ ବି ଆଗକ ଗେଲ ନାହିଁ।

77 ତାହାପେର ଆଉ ଏକ ଉ ୀପନା ଜ େୱସଲି ନାମେର ଆସିଲା। ଏହା େସମାନ
େସଥିର େଦାହଲାଇ େଦଲା, ଏବଂ େସମାନ ପବି ୀକରଣକ େନଇ ଆସିଲା,
ପରେମଶର ବାକ ଦାରା ପବି ୀକତ େହାଇ ଏକ ଉ ମ, ନିମଳ, ପବି ଜୀବନ ଯାପନ
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କରିବା, ଆପଣ ହଦୟେର ଆନ ଦାନ କରିବା। ତାହା ଲଥରା ଶି ାର ଅେନକ କିଛି
ବିଷୟକ ଝାଡି ପକାଇ େଦଲା।

78 ତାହାପେର ପବି ଆ ା ବା ି ସହିତ େପ ିକ ଆସିଲା, ଏବଂ ପବି ଆ ା
ହଣ କରିବା ଦାରା, ଏହାକ ପୁନବାର ସଂକୀ କରିେଦଲା। ତାହା ଠି ଅେଟ।

ଆଉ ବ ମାନ ତାହା େଦାହଲି ପଡ଼ିଯିବାକ ଆର କଲାଣି। ଏବଂ ଦାନ
ବରଦାନଗୁଡିକ, ଓ ପୁନଃ ାପନ, ଆଉ ପରେମଶର ଆ ା, ଚି ଓ ଆ ଯ କମର
ପରିପୂ ତାେର, ମ ଳୀ ମଧ କ ଆସିଛି, ଏବଂ େପ ିକ କ ହଲାଇ େଦଇଛି। ଏହା
କଅଣ ଅେଟ? ଆେମ ଭ ଯୀଶୁ ର ଆଗମନର ଏେତ ନିକଟବ ୀ ଅଟୁ, େଯ ଏପରିକି
ତାହା ଠାେର ଥିବା ଠି େସହି ଆ ା ମ ଳୀେର କାଯ କରଅଛି, ଠି େସହି ସମାନ
କାଯ ଗୁଡିକ କରଅଛି ଯାହାକି େସ େସେତେବେଳ କରିଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଏଠାେର
ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ। ପଛେର େ ରିତମାନ ସମୟଠାର େନଇ ଏହି ସମୟ ପଯ , ଏହା
େକେବେହେଲ େକୗଣସି ାନେର େସପରି େହାଇ ନ ଥିଲା।

କାହିଁକି? େଦଖ , ଏହା ଶ ; ସଂକୀ , ସଂକୀ , ସଂକୀ େହଉଅଛି। ଏହା
କଅଣ ଅେଟ? ଠି େଯପରି ଆପଣ ର ହାତ ଛାୟାକ ଆସୁଛି; ନକାରା କ, ନକାରା କ,
ନକାରା କ ଅେଟ। ମା ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଏକ ତିଫଳନ। ଲଥ କଅଣ ଥିେଲ?

ୀ ତିଫଳନ। େୱସଲି କଅଣ ଥିେଲ? ୀ ତିଫଳନ।

79 େଦଖ , ବିଲି ସେ ର କାଳ ବ ମାନ ହିଁ େଶଷ େହାଇଛି। ଅନ ଏକ ଦିନ, ବ
ଡାଃ ହିଟନି, ଠି ଏଠାେର ଏହି ଚାର ମ ଉପେର ଶି ା େଦଇଛ ି, େସହି ପୁରାତନ
ବିଦ ାଳୟର ଅ ିମ ଜଣ, ମୃତ ବରଣ କେଲ, ାୟଃ ନେବ ବଷେର, ମଁୁ ଅନମାନ କେର।
ବିଲି ସେ ତା ସମୟେର ନାମଧାରୀ ମ ଳୀଗୁଡକ ତି ଜେଣ ଉ ୀପକ ଥିେଲ। େସ
େକୗଣସି କେଠାର ବିଷୟ ଲଚାଇ ରଖିେଲ ନାହିଁ; େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଚି ାର କରିଥିେଲ,
“ତେମ ସମ େମେଥାଡି ମାେନ ଧୂଳିସାତ େହାଇଛ, ଚାରକଗଣ ଏବଂ ସମେ ! ତେମ
ସମ ବା  ଟି ମାେନ ଧୂଳି ଫା ିଛା! ତେମ େ  ବିେଟରିଆ  ମାେନ!” େସ େକୗଣସି
କେଠାର ବିଷୟ କହିବାର ା େହେଲ ନାହିଁ। େସ ଏହି ଦିନର ବିଲି ାହା ଥିେଲ।

80 ଧ ାନ ଦିଅ । ଏବଂ ତାହାପେର, େସହି ସମାନ ସମୟେର େଯେତେବେଳକି
ନାମଧାରୀ ମ ଳୀର େସମାନ ର ଉ ୀପନା ଚାଲିଥିଲା, କଅଣ େହାଇଥିଲା? ପୂ
ସୁସମାଚାରେର ଏକ ଉ ୀପନା ଚାଲିଥିଲା। ତାହାପେର େବାସୱଥ ଭାଇମାେନ, ି
ୱିଗ  ସୱଥ, ଏବଂ ଡାଃ. ାଇ , ଏମି ମ ାକଫସ  , େସମାେନ ସମେ ଆସିେଲ।

େଦଖ , ି ୱିଗ  ସୱଥ େଗାଟିଏ ରାତିେର ମୃତ ବରଣ କେଲ। ପରଦିନ ସକାେଳ
ଡାକର ାଇ  ମୃତ େହାଇଥିଲା। ଚବି-ଶ ଘ ା ମଧ େର ମଁୁ ଚାର େ େର ରହିଥିଲି।
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81 େତେବ େମାର େଶଷକାଳ ଆସୁଛି। େଦଖ …ଆପଣ ବିଲି ାହା ବିଷୟେର ଅଧିକ
ଶୁଣ ି ନାହିଁ। ଆପଣ ଓରା େରାବଟ  ବିଷୟେର ଅଧିକ ଶୁଣ ି ନାହିଁ। ମଁୁ େମାର
ସଭାଗୁଡ଼ିକର ସମା ି େହଉଥିବାର ଛାୟାକ େଦଖୁଛି। ଘଟଣାଟି କଅଣ? ଆେମ େଶଷେର
ଅଛ, ଅନ ଏକ ଯୁଗେର ଅଛ।
82 ବିଲି ସେ , ଏବଂ େସମାେନ କିପରି ଆସିେଲ? େସମାେନ ମହାନ ମୁଡି ଉ ୀପନାର
ଠି ପେର ପେର ଆସିେଲ। ମୁଡି େକେବ ଆସିେଲ? ଠି ନ ଉ ୀପନା ପେର।
ନ େକେବ ଆସିେଲ? ଠି ଫି ି ଉ ୀପନା ପେର। କା  ଭି  ପେର ଫି ି, ପେର
କା  ଭି  …େତଣୁକରି, େୱ  ଲି, ଏବଂ ଲଥର ପେର େୱ  ଲି। ଯୁଗ ଯୁଗମାନ େଦଇ
ତାହା ଆେସ। ଠି େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଉ ୀପନା ସମା ହଏ, ପରେମଶର ଅନ
େଗାଟିଏକ ଉଠା ି ଓ ଅଧିକ କାଶ ପକା ି; ଠି େସହିପରି ଭାବେର ଆଗକ ଚାଲିଥାଏ।
83 ବ ମାନ ଆେମ ଏହି ସମୟର େଶଷେର ଅଛ। େତ କ ବ ି ତା ମାଗ ସଂେଯାଗର
େଶଷ ସମୟ ଆଡକ ୀ ଆଗମନକ ଚାହିଁ ରହିଥିେଲ, ମା େସମାନ ବହତ କିଛି
ବିଷୟକ ଅେପ ା କରିବାକ ପଡିଥିଲା; ଯିହଦୀମାନ ର ତ ାବ ନ, ଆକାଶେର ଉଡ଼ ା
େଗାଲାକାର ବ ୁମାନ, େସସମ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆଜି ଆେମମାେନ େଦଖୁଅଛ। ମା
ଆେମ େଶଷ ସମୟେର ଅଛ। ଆେମ ବ ମାନ ଏଠାେର ଅଛ। େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
ମ ଳୀକ େସହି ଶ ି ହଣ କରିବାକ ଥିଲା ଯାହାକି ୀ କରିଥିବା େସହି ସମାନ କାଯ କ
ମ ଳୀେର ସାଧନ କରିବ, କାରଣ ଛାୟା େଯପରି ଗଭୀର ଓ ଗଭୀର େହାଇ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ
ଆହରି ଅଧିକ ତିଫଳିତ କରିଥାଏ।
84 ଆପଣ ଏକ ଛାୟାକ ନିଅ । ଛାୟାଠାର େଯତିକି ଦରକ ଯିେବ, େସତିକି କ

ତିଫଳନ ଆପଣ ଛାୟାର ପାଇେବ। କିଛି ସମୟ ପେର, ଛାୟାଟି ନିକଟତର ଓ ନିକଟବ ୀ
ହଏ, େଯପଯ କି େସହି ଗଛ ଏବଂ ଛାୟା େସହି ସମାନ ବିଷୟ େହାଇଯାଏ।
85 େତେବ, ପରେମଶର ଆ ା ଲଥର ଅଧୀନେର, ଧାମିକ ଗଣନା େହବା; େୱ  ଲି
ଅଧୀନେର, ପବି ୀକରଣ; େପ ିକ ଅଧୀନେର, ପବି ଆ ା ର ବା ି କ କାଯ କାରୀ
କରିଅଛି; ଏବଂ ଏଠାେର ଏହା େଶଷ ଦିନେର, ଠି େସହି ସମାନ କାଯ ଗୁଡିକ ସାଧନ
ଓ କାଯ କାରୀ କରଅଛି ଯାହାକି େସେତେବେଳ େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ତାହା

ୀ ଠାେର ରହିଥିଲା। ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ମ ଳୀ ଏବଂ ୀ ଏକ େହାଇ ଯାଇଛ ି।

ଏବଂ େଯେତ ଶୀ େସମାେନ ଏକ ସଂେଯାଗ େହେବ, େସହି େଶଷ
ସଂେଯାଗକରଣ, େସ ଚି ାର କରି, ଆକାଶ ମାଗେର ଚାଲିଯିବ। େସଠାେର ଉପରକ
େୱ  ଲି, ଲଥ , ଏବଂ ଅବଶି ସମେ ଆସିେବ େଯଉଁମାେନକି େସହି ବିଗତ
ଦିନଗୁଡିକେର େସଠାେର ରହିଥିେଲ, “ଯିଏ ଥମ ଅଛି େସ େଶଷ େହବ, ଯିଏ େଶଷ ଅଛି
େସ ଥମ େହବ,” ଏବଂ େସଠାେର ପୁନର  ଥାନ ଆସିବ।
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86 ଆେମ େଶଷ ସମୟେର ଅଛ। ଶୁଣ , ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପବି ଆ ା କର ି।
ପବି ଆ ା, ଧାମିକ ଗଣନା େହବା ଦାରା, େଦଖ , ଏହାର ଏକ ହାଲକା ଛାୟା ଅେଟ;
ପବି ଆ ା, ପବି ୀକରଣ ଦାରା, ଏହାର ଟିକିଏ ଗଭୀର ଛାୟା; ପବି ଆ ା, ତାହାର
ବା ି ଦାରା, ଏକ ଗଭୀର ଛାୟା; ବ ମାନ ପବି ଆ ା, ଏଠାେର ଥିବା େସହି ବ ି ର
ଠି ପୁନ ାପନ କରିବା ଦାରା, େସହି ଚି ଓ ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କରଛ ି େଯପରିକି
େସ ଏହାକ ଆର େର କରିଥିେଲ। ହ ! ମହିମା େହଉ! ଯାହା ବି େହଉ, େମାେତ “ପବି -
ପାଖ ,” େବାଲି ଡାକିବାକ ଯାଉଅଛ, ଆପଣ ଠି ଏେବଠାର ଆର କରିପାର ି।
87 ଭାଇମାେନ, ଶୁଣ , ଏହାକ ଶୁଣ ।

…େମଜସବ ବା ିେର ପରିପୂ …େକୗଣସି ପରି ୃତ ାନ ନାହିଁ।

େସ କାହାକ ାନ ଶି ା େଦବ? …େସ କାହାକ କରିେବ, ସମାଚାର ବଝାଇ
େଦବ? କି ଦ ତ ାଗୀ ଓ ନ ପାନର, ନିବ ଶିଶୁମାନ ।

େଛାଟ ଶିଶୁମାନ ନେହଁ; େ  ବିେଟରିଆ  ଶିଶୁମାନ, େମେଥାଡି ଶିଶୁମାନ,
େପ ିକ ା ଶିଶୁମାନ, ଲଥରା  ଶିଶୁମାନ, ନାଜରି  ଶିଶୁମାନ ନେହଁ। େସ ତ ଏପରି
କାହାରିକ ଚାହଁା ି ଯିଏକି ନ ପାନର ଦେରଇ ଯାଇ କିଛି କଠିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକ ଇ ା
କେର। ଏଠାେର ଏହା ଆେସ:

କାରଣ ଏ ତ ବିଧି ଉପେର ବିଧି,…ଉପେର ବିଧି; ଧାଡି ଉପେର ଧାଡି,…
ଉପେର ଧାଡି; ଏଠି ଅ , େସଠି ଅ :

ନା ମା ବିେଦଶୀୟ ଓ ାଧର ଓ ପରଭାଷା ଦାରା ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନ
କହିବି।

େସ େସମାନ କହିେଲ, ଏହି ବି ାମ ତେ ମାେନ ା େଲାକମାନ
ବି ାମ ଦିଅ; ପୁଣି ଏହି ତ ଆରାମ: ମା େସମାେନ ଶୁଣିବାକ ସ ତ େହେଲ
ନାହିଁ:

88 େସହି ପବି ଆ ା, ଯଦି ତାହା େକବଳ େସହି ଉପାୟ ନେହଁ ଯାହାକି େପ ିକ ଦିନେର
ଆସିଥିଲା, ତାହାର ଆସିବାର ସାତ ଶହ ବାର ବଷ ପୂବର ଭବିଷ  ବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା!
ଏଠାେର ତାହା େପ ିେକା ଦିନେର, ଠି େସହିପରି ଭାବେର ଆସିଥିଲା।
89 େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “ଏକ ସ ତ ଦିନ ପାଳନ କରିବା।” ମଁୁ କାହାରି ମ ଳୀ କି ା
ଧମକ ତ ାଖ ାନ କର ନାହିଁ କି ା ହାଲକା କରନାହିଁ। କି କହିେଲ, “େସହି ସ ତ ଦିନ,
ପରେମଶର ସ ତ େହଲା େସହି ବି ାମ ଦିନ।”

ଏଠାେର େସହି ବି ାମ ଦିନ ଅେଟ। “ଏହା େସହି ବି ାମ ଅେଟ,” େସ କହିେଲ, “େଯ
ତେମ ା େଲାକମାନ ବି ାମ ଦିଅ।” ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ। ଆେମ ! “ଏହା ବିଧି
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ଉପେର ବିଧି, ଧାଡି ଉପେର ଧାଡି େହବ।” ଏଠାେର େସହି ବି ାମ ଅେଟ। ପବି ଆ ା
କଅଣ ଅେଟ? େସହି ବି ାମ। ଓଃ!

େହ ପରି ା ଓ ଭାର େଲାକ ସମେ , େମା ନିକଟକ ଆସ, ମଁୁ
ତ ମାନ ବି ାମ େଦବି।

90 େସ କଅଣ ଅଟ ି? ଯିଏ ଆପଣ ଭିତରକ ଆସ ି, ଆପଣ ଶା ି ଦାନ କର ି;
ଆପଣ ର ଚି , ଆପଣ ର ସାହାଯ କାରୀ; ସା ନା େଦଇଥା ି, ବି ାମେର ରଖିଥା ି,
ମୁ ା ିତ କରିଥା ି।
91 ଆପଣ କିପରି…? ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ; ଜଗତ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ସହିତ
କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିଅଛି। ତାହା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଏକ ସାହାଯ କାରୀ ଅେଟ। ଏହା
କଅଣ ଅେଟ? େଗାଟିଏ ମୁ ା। ଆପଣ ବି ାମେର ଅଛ ି। ଆପଣ ର ଅଛି…ଏହା
ଆପଣ ର ସପ ବାଦୀ ଅଟ ି। ଯଦି, ଆପଣ, ଆପଣ ସହିତ କିଛି ଘେଟ, ତାହାେହେଲ
ଆପଣ ପାଇଁ ଶୀ ହିଁ େସଠାେର ସପ େର କହିବା ନିମେ େକହି ଅଛ ି, େଦଖ ,
ମଧ ି କରଛ ି। ଏହା ତ ପରେମଶର ଆ ା ମ ଳୀେର ବାସ କରଛ ି, ଅବିକଳ ଠି
ଭାବେର େଯପରି ଭବିଷ  ବାଣୀ େହାଇଥିଲା େଯ ତାହା କଅଣ େହବ େଯେତେବେଳ ଏହା
ଆସିେବ। ଏହା ଏକ ଚିରକାଳ, ଅନ କାଳ ବି ାମ େହବ।
92 ପରେମଶର ଜଗତ ସୃ ି କେଲ। ଏ ୀ, ତାର 4ଥ ପବ। “ପରେମଶର ଜଗତ ସୃ ି
କେଲ, ଏବଂ ସ ମ ଦିନେର ବି ାମ କେଲ।” ତାହା ଠି ।

ଅ ମ ଦିନ ପୁନବାର େଫରି ଆେସ, ଅଧୀନେର…େସ ଯିହଦୀମାନ ତାହା ଏକ
ନିୟମ େହତ, ଏକ ନି ି ସମୟ ପାଇଁ େଦଇଥିେଲ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ମା େସମାେନ
ଯାଇ େଗାଟିଏ ଦିନ ବି ାମ କର ି; େଫରି ଯାଆ ି, ସ ାହର ଥମ ଦିନ, ପୁନବାର ଆର
କର ି, ନତନ ଭାେବ, ଆର କର ି। ପରେମଶର େଯଉଁ ବି ାମ କହିଥିେଲ ଏହା ତାହା
ନ ଥିଲା।

େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଛଅ ଦିନେର ଜଗତ ସୃ ି କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ
ବି ାମ େନବାକ ଗେଲ, େସ େସହି ସମୟଠାର ବି ାମ କେଲ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହା
ଏହାକ ସମାଧାନ କଲା। େସ ଅ ମ ଦିନେର େଫରି ଆସି ପୁନବାର ଆର କେଲ ନାହିଁ।
93 ଏହା ତ େକବଳ ଏକ ଛାୟା ମା ଥିଲା। େତେବ, ଏହା ଏକ ତିରପେର ଥିଲା,
େଯପରିକି ସୂଯ ନିମେ ଚ ଅେଟ; କି େଯେତେବେଳ ସୂଯ ଉଦୟ ହଏ, େସେତେବେଳ
ଆମକ ଆଉ ଚ ର ଆବଶ କତା ନ ଥାଏ। େତେବ, ଏହାକ ଧ ାନ ଦିଅ , ଓଃ, କାଶିତ
ବାକ 11 େର, “େସହି ୀେଲାକ ଯାହାର ପାଦ ତେଳ ଚ ଅଛି, ଏବଂ ତା ମୁ େର ସୂଯ ।”
ଓଃ, ଆେମ ବାଇବଲ ମଧ େର, ତ ତ କରି ଯାଇପାର, ଏବଂ ଆପଣ େଦଖାଇପାର।
ବଝିେଲ?
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94 ମା ଏହା କଅଣ ଅେଟ? େଯେତେବେଳକି, ଏ ୀ 4ଥ ପବେର ବାଇବଲ କେହ,
“ଯଦି ଯୀଶୁ େସମାନ ଏକ ବି ାମ ଦିନ େଦଇଥାେ , େତେବ େସ ଏହା ବିଷୟେର ପେର
କହିଥାେ ; େସ ଏକ ବି ାମ ଦିନ ବିଷୟେର କହିଥାେ ।” େତେବ ଏକ ବି ାମ ବିଷୟେର
କହିଲାେବେଳ, େସ େକଉଁ ଦିନ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ?

େହ ପରି ା ଓ ଭାର େଲାକ ସମେ , େମା ନିକଟକ ଆସ, ମଁୁ
ତ ମାନ ବି ାମ େଦବି।

95 ମାଥିଉ 11ଶ ପବ, 22ତମ ପଦ…େଦଖ , େତେବ, ଆେମ ପାଉ େଯ େଯେତେବେଳ
ଆେମ ତାହା ନିକଟକ ଆସୁ। “କାରଣ େସ,” ଏ ୀ 4 କେହ, “ଯିଏକି ଯୀଶୁ ବି ାମେର

େବଶ କରିଅଛି, େସ ନିଜର ସାଂସାରିକ କାଯ ର ନିବ େହାଇଅଛି, େଯପରି ପରେମଶର
ତାହା କାଯ ର େହାଇଥିେଲ,” େଯେତେବେଳ େସ ଜଗତକ ସୃ ି କରିଥିେଲ, େସ ଆଉ
ପୁନବାର ତାହା ନିକଟକ େଫରିଗେଲ ନାହିଁ। େକେତ କାଳ? ଆପଣ େକେତ କାଳ ନିମେ
ପବି ଆ ା ଦାରା ମୁ ା ିତ େହାଇଛ ି? “ନିଜର ମୁ ିର ଦିବସ ପଯ ।” େସଠାେର
େସହି ବି ାମ, ଆରାମ, ସପ ବାଦୀ, ମୁ ା, ାଣକ ା ଅଛ ି। ଓଃ! ମଁୁ ଏକ କାେର
ଉ ାହିତ ହଏ, କି ା ମଁୁ ଏକ କାର ଆଶୀବାଦ ା ହଏ। ଓଃ!

96 “ଭାଇ ାନହା , କଅଣ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ତି ା କରାଯାଇଛି? କଅଣ ଏହା ବାଇବଲ
ଦାରା ମାଣିତ େହାଇଛି?”

ଠି ଅଛି, ଆସ େଯାେୟଲ ନିକଟକ ଯିବା, େଦଖିବା େଯ େଯାେୟଲ ଏହା
ବିଷୟେର କଅଣ କହିଛ ି।

ପରେମଶର ଆଶୀଷିତ ବାକ ପାଇଁ ମଁୁ େକେତ ଧନ ବାଦୀ ଅେଟ! କଅଣ ଆପଣ
ଏହାକ େ ମ କର ି? ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଯଦି ତାହା ବାକ ପାଇଁ େହାଇ ନ ଥା ା, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ
େଯ ଆେମ େକଉଁଠାେର ଛିଡା େହାଇଥା । ଠି ଅଛି।

ଆେମ ବ ମାନ େଯାେୟଲଠାେର ଅଛ। ଆେମ େଯାେୟଲ ନିକଟକ ଯାଉଅଛ,
େଯାେୟଲର 2ୟ ପବକ, ଏବଂ ଆେମ 28ତମ ପଦେର ଆର କରିବାକ ଯାଉଛ।
େଯାେୟଲ 2:28, ୀ ଆଗମନର ଆଠ ଶହ ବଷ ପୂବର, ଆ ାେର ଭବିଷ   ବ ା
ଅଛ ି। ଏେବ ଶୁଣ ।

ପୁଣି ତହିଁ ଉ ାେର, ଆେ ସମୁଦାୟ ାଣୀ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା
ଢାଳିବା; …ତ ମାନ ର ପୁ ଗଣ ଓ କନ ାଗଣ ଭବିଷ   ବାକ ଚାର
କରିେବ, ତ ମାନ ର ବ େଲାକମାେନ ସପ େଦଖିେବ, ଓ ତ ମାନ ର
ଯୁବା େଲାକମାେନ ଦଶନ ପାଇେବ।
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ଆଉ େସସମୟେର ମଧ ଆେ ଦାସଦାସୀଗଣର ଉପେର ଆପଣା ଆ ା
ଢାଳିବା…ଆପଣା ଆ ାକ, େସହି ଦିନ, ଢାଳିବା।

ପୁଣି ଆେ ଆକାଶେର ଓ ପୃଥିବୀେର ର ,…ଅ ି, ଓ ଧୂମ ର ଅ ତ
ଲ ଣ େଦଖାଇବା।

ସଦା ଭ ର ମହ , ଓ ଭୟ ର ଦିନର ଆଗମନର ପୂେବ, ସୂଯ
ଅ କାର…ଚ ର ପରିଣତ େହାଇଯିବ।

ପୁଣି, େଯେକହି ସଦା ଭ ନାମେର ାଥନା କରିବ, େସ ଉ ାର ପାଇବ:
97 ତାହା ତ…ଓଃ! କଅଣ? େଯାେୟଲ! କଅଣ ଆପଣ ଧ ାନ େଦେଲ କି? େ ରିତ ିୟା 2
େର, ପିତର ଠି େସହି ସମାନ ପଦଟିକ େନେଲ। କହିେଲ, “େହ ଇ ାଏଲର େଲାକମାେନ,
େମାର ବାକ ଶୁଣ। ଏମାେନ ମଦ ପାନ କରି ନାହଁା ି,” ଏହି ମୁ ା ିତ, ସା ନା ା ,
ବିଚି , ଚି ିତ େଲାକମାନ। “େସମାେନ ମଦ ପାନ କରି ନାହଁା ି, େଯପରି ଆପଣମାେନ
ମେନ କରଛ ି,” େ ରିତ ିୟା 2, “ଏହା େଦଖି େଯ ତାହା େହଉଛି ଦିନର ତତୀୟ ଘଟିକା।
କି ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି େଯାେୟଲ ଭାବବାଦୀ ଦାରା କହାଯାଇଥିଲା, କହିଥିେଲ,
‘େଶଷ ଦିନେର ଏହା େହବ େଯ ମଁୁ ସମ ମ ଉପେର େମାର ଆ ାକ ଢାଳିବି।’”
98 ଏହା କଅଣ ଅେଟ, ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଠିକ ଅଛି, େତେବ ଆସ ପୁନବାର
ଲ କରିବା, ବିଶାସୀମାନ ତି ା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାହିଁ ଏହା ଯାହାକି ଏହା ଅେଟ।
େତେବ, ଏହି ପବି ଆ ା, ମା େଗାଟିଏ ମିନି େହାଇଛି, ଆେମ ପାଇଲ େଯ ତାହା କଅଣ
ଥିଲା। ଏହା କାହାକ ତି ା କରାଯାଇଛି? ବିଶାସୀମାନ ତି।

େତେବ ଆସ ଲକକ ଯିବା, ଲକର 24ତମ ପବ, ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡିଯିବା ପୂବର
ତା ର େଶଷ ଶ େର ଯାହା କହିଥିେଲ ତାହା ଶୁଣ । ଲକ 24ତମ ପବ। ଏବଂ
ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ ବ ମାନ େଲଖୁଛ ି, ଆପଣ ଏହାକ ଚି ିତ କରିପାର ି,
ତାହାପେର ଆସ ାକାଲି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ର ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ଏହାକ
ଅଧ ୟନ କରିପାର ି। େତେବ, ଲକ 24:49, ଯୀଶୁ କହଥିବା କଥାକ ଶୁଣ । େଶଷେର,
େଯେତେବେଳ େସ ମହିମାକ ଆେରାହଣ କରଥିେଲ, େସହି ଆେରାହଣ, ଏଠାେର େସହି
ଶ ଗୁଡିକ ଯାହାକି େସ ନିଜର ଶିଷ ମାନ କହିଥିେଲ।

…େଦଖ, େମାହର ପିତା ଯାହା ତି ା କରିଅଛ ି…

କି ତି ା? େସହି ମୁ ା, େସହି ଚି , େସହି ସାହାଯ କାରୀ, ଏବଂ ଏହି ସମ ବିଷୟ
ଯାହା ମଁୁ କହିଅଛି, ହଜାେର ଗୁଣ ଅଧିକ।

…େମାହର ପିତା ଯାହା ତି ା କରିଅଛ ି ତାହା ମଁୁ ତ ମାନ ନିକଟକ
ପଠାଉଅଛି:…
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କି ତି ା? “େସହି େଗାଟିକ ଯାହାକି ଯିଶାଇୟ ଆସିବ େବାଲି କହିଥିେଲ, ‘ମା
ବିେଦଶୀୟ ଓ ାଧର ଓ ପରଭାଷା ଦାରା ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନ କହିବି।’ ମଁୁ େସହି ବି ାମକ
ତମମାନ ଉପେର ପଠାଇବି। େଯାେୟଲ ଯାହା ବିଷୟେର କହିଥିେଲ ମଁୁ ତାହା ପଠାଇବି,
େଯ, ‘ପୁଣି ତହିଁ ଉ ାେର େଶଷ ଦିନେର ଏହା େହବ, ସଦା ଭ କହ ି, ଆେ ତମମାନ
ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ଢାଳିବା।’ ଓଃ, ଆେ ତମମାନ ନିକଟକ ପଠାଇବା, ଏବଂ
ଯିରଶାଲମଠାର ଆର କରି, ସମ େଦଶ, ସମ େଲାକମାନ କରିବା…ଆେ ଏହି
ନିୟମ ଅଧୀନେର ଅ ହାମ ବଂଶକ ଆଣିବା। ଆେ େସମାନ ମଧ ର େତ କ
ମୁ ା ିତ କରିବା। େଦଖ , ଆେ ଆପଣା ଆ ା ଢାଳିବା”

…େମାହର ପିତା ଯାହା ତି ା କରିଅଛ ି ତାହା ମଁୁ ତ ମାନ ନିକଟକ
ପଠାଉଅଛି: କି ଉ ର ଶ ି ା ନ େହବା ପଯ , ତେ ମାେନ ଏହି
ନଗରେର ରହିଥାଅ, ଅଥା , ଅେପ ା କରି ରହିଥାଅ।

99 େତେବ ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? “ଉ ର ଶ ି ା େହବା!” ବିଶ  ଠାର ଶ ି
ା େହବା ନେହଁ, େକୗଣସି ମ ଳୀଠାର ଶ ି ା େହବା ନେହଁ। ମା , “ଉ ର ଶ ି ା

େହବା!”
100 େସହି ଶ ି କିପରି ଆସିଲା? “ମ ଳୀେର େଯାଗ କରିବା” ଦାରା? ମଁୁ ଆପଣ ଆହାନ
କେର େଯ ଆପଣ ତାହା କର , କହ େଯ ତାହା ଠି ଅେଟ। “ମ ଳୀେର େଯାଗ କରିବା,

ଚାରକ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବା” ଦାରା? ନା, ଆ ା। େତେବ, ଆପଣ କ ାେଥାଲିକମାନ
ପାଇଁ, “ନିଜର ଜିହାକ ବାହାର କରି ଥମ ଭେଭାଜକ ହଣ କରିବା”? ନା, ମହାଶୟ।
101 ଏହା କିପରି ଆସିଲା, ଉ ର ଶ ି ା େହବା? ଆସ ଟିକିଏ ଆଗକ ପାଠ କରିବା।
ଆସ େ ରିତ 1:8 କ ଯିବା। େସମାେନ ବ ମାନ ଏକାଠି ଏକ େହଉଛ ି। େତେବ
େସମାେନ ଏଠାେର ଯୀଶୁ ବିଷୟେର କହଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏକ ିତ
େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଯିହଦାର ାନକ େନବା ପାଇଁ ଅନ ଜଣକ ନିଯୁ କରିଥିେଲ। େ ରିତ
1:8।

କି ପବି ଆ ା ତ ମାନ ଉପେର ଅବତୀ ହଅେ , ତେ ମାେନ
ଶ ି ା େହବ:…

କଅଣ? “ଆପଣ ାନହା େଟବେନକ  ର ସଦସ େହେବ”? ନା। “ଆପଣ
େମେଥାଡି ମ ଳୀ, କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ, େ  ବିେଟରିଆ  ର ସଦସ େହେବ”?
ବାଇବଲେର, ତାହା େସପରି ନାହିଁ। ତାହା ମନଷ -କତ ଶି ା ଅେଟ।

“କି ତେମ ଜେଣ ଚାରକ େହବା ପେର ଶ ି ା େହବ”? ନା, ଆ ା। “ତେମ
ନିଜର ାତେକା ର ଶି ାଗତ େଯାଗ ତା ପାଇବା ପେର ତେମ ଶ ି ା େହବ”? ନା,
ମହାଶୟ। “ତେମ କରିବ ପୁନଃ-…ତେମ ତମର ଡିଡି ଉପାଧି ପାଇବା ପେର ଶ ି ା
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େହବ”? ନା, ଆ ା। “ତେମ ପାଣିେର ବା ିଜିତ େହବା ପେର ତେମ ଶ ି ା େହବ”? ନା,
ମହାଶୟ। “ତେମ ଥମ ଭେଭାଜ ହଣ କରିବା ପେର ତେମ ଶ ି ା େହବ”? ନା,
ଆ ା। େଦଖ , ତାହାସବ େହଉଛି ମନଷ -କତ ବିଷୟ।
102 ବାଇବଲ କଅଣ କେହ, ଯୀଶୁ କଅଣ କହିେଲ ତାହା ଶୁଣ ।

…ପବି ଆ ା ତ ମାନ ଉପେର ଅବତୀ ହଅେ , ତେ ମାେନ
ଶ ି ା େହବ: (ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? େସହି ଶ ି) େତେବ, ଏହା ପେର,
ତେମମାେନ ସା ୀ େହେବ…(“େକବଳ ତେମ ବାରଜଣ, ଯିରଶାଲମେର
ତେମ ସା ୀ େହବ”?) …ଆଉ ଯିରଶାଲମର,…ଯିହଦା,…ଶମୀେରାଣ, ପୁଣି
ପୃଥିବିର ା ପଯ , ସୁ ା େମାହର ସା ୀ େହବ। (ଯାହାକି ଏପଯ ପହ ି
ନାହିଁ।)

େସ ଏହିସମ କଥା କହିବା ଉ ାେର,…େସ ଏହିସମ କଥା କହିବା
ଉ ାେର, େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େସ, ଉ କ ନୀତ େହେଲ ଆଉ ଖେ େମଘ
ତାହା …େସମାନ ଦ ିେଗାଚରର େଘନିଗଲା।

103 େତେବ ଅନ ପୃ ାକ ଓଲଟା , ଏହି ଭବିଷ  ବାଣୀଗୁଡିକ ସଫଳ େହଉଥିବାର
େଦଖ ।

େପ ିକ ଦିବସ ଉପ ିତ ହଅେ , ସମେ ଏକ ାନେର ସମେବତ
ଥିେଲ…େସମାେନ ସମେ ଏକ ଚି େହାଇ ଏକ ାନେର ସମେବତ
େହାଇଥିେଲ।

“ଏବଂ ଅକ ା  ପାଳକ ଭିତରକ ଆସିେଲ ଏବଂ…”? ମଁୁ େସଠାେର ବିଷୟର ଓହରି
ଗଲି, କଅଣ ନେହଁ କି? “ଅକ ା  ଯାଜକ େବଦୀ ଉପେର ଆସିେଲ”? ନା।

ଆଉ ଅକ ା  ଚ ଶ ର ତଲ େଗାଟିଏ ଶ ଆସି…

େକବଳ ଏକ କ ିମ-ବିଶାସ ନେହଁ; ତାହା େସଠାେର ଥିଲା, ଏକ ଶ ।

“ଜେଣ େସବକ ଦାର ନିକଟକ ଆସିଥିେଲ”? “ଯାଜକ ପବି ାନର ବାହାରି ଆସିବା
େବେଳ, ଭେଭାଜ େଦଇଥିେଲ”? ନା, େସପରି କିଛି ନେହଁ।

…ଆଉ ଅକ ା  ଚ ଶ ର ତଲ େଗାଟିଏ ଶ ଆକାଶର ଆସି…(ପାଦ
ଚାଲିବାର ଶ ନେହଁ)… ବଳ େବଗେର ବହଥିବା…ଅକ ା  ଚ ଶ ର
ତଲ େଗାଟିଏ ଶ ଆକାଶର ଆସି (ଓଃ, େମାର ଭ! ହ !…?…)…େଯଉଁ
ଗୃହେର େସମାେନ ବସିଥିେଲ େସହି ଗୃହର ସବ ବ ାପିଗଲା।

104 ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? ଏଠାେର ତାହା େଯଉଁଠାେରକି େସମାେନ ଶ ି ା
େହେଲ। ଏଠାେର ହିଁ ଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି େସମାନ ଅେପ ା କରିବାର ଉଚି ଥିଲା;
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ଏଠାେର ତାହା ଘଟିଥିଲା େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା କରିଥିେଲ। ସମ କିଛି ଯାହା
ଭବିଷ   ବାଣୀ େହାଇଥିଲା, ଠି ଆଦିପୁ କଠାର ଆର କରି, ଅ ହାମ ଠାର ଆର
କରି; େଯ ତାହା ଆସିବ, ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆସିବ, ଓ ତାହାର ପରିଣାମ କଅଣ ଆସିବ। ଏହା
କଅଣ ଅେଟ? ମ ଳୀକ, ବିଶାସୀମାନ ତି ା କରାଯାଇଥିଲା।

…ଏବଂ େଯଉଁ ଗୃହେର େସମାେନ ବସିଥିେଲ େସହି ଗୃହର ସବ
ବ ାପିଗଲା।

ଆଉ ଅ ିସଦଶ…ଜିହାଗୁଡିକ େସମାନ ର ଦ ିେଗାଚର େହାଇ େଗାଟି
େଗାଟି କରି, େସମାନ େତ କ ଜଣ ଉପେର ଅଧି ିତ େହଲା।

େସଥିେର ସମେ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ, ପୁଣି ଆ ା େସମାନ
େଯପରି କହିବାକ ଶ ି େଦେଲ, ତଦନସାେର େସମାେନ ଅନ ାନ ଭାଷାେର
କଥା କହିବାକ ଲାଗିେଲ।

ବ ମାନ ଆେମ ଶୁ ବାର ରାତିେର, ତାହା େନବାକ ଯାଉଛ। ଆେମ ତାକ ଠି
େସହିଠାେର ଛାଡିେଦବା, େଦଖ ।
105 ଏହା କିପରି ଅେଟ? ଏହା ମ ଳୀ ତି ଏକ ତି ା ଅେଟ, ସଂପୂ ଏକ ତିଶୃତି
ଅେଟ। ଠି ଅଛି।
106 ବ ମାନ, େତେବ ଆେମମାେନ େଖାଜିବାକ ଯାଉଛ େଯ, େସମାେନ ପରିପୂ େହଲା
ଉ ାେର, େକେତ ଦିନ ପଯ େସମାେନ ମୁ ା ିତ କରାଯାଇଥିେଲ? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ମୁ ିର ଦିବସ ପଯ ।”—ସ ା।]

ଏଠାେର େକେତଜଣ ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି? ଆସ ଆପଣ ର ହାତଗୁଡିକ
େଦଖିବା। ପବି ଆ ା ସହିତେର ତାହା ଅେପ ା ଅଧିକ ଅଛି େଯେତ କି ପବି ଆ ା
ବିନା ଅେଟ। ଆେମ ଚାହଁୁ େଯ ଆପଣ ଆମମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ
େହାଇଯାଆ । େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବଝିଯିେବ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ, ଏହା େହଉଛି…
ଏହା ପରେମଶର କାଯ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଠାେର ପରେମଶର ଆ ା ଅେଟ।

େଯେତେବେଳ ପରେମଶର େକେବବି ତାହା ର ଆ ାକ ତାହା ର େକୗଣସି
େସବକ , ତା ର େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା , ତା ର େକୗଣସି ଶି କ , ତାହା ର
େକୗଣସି େ ରିତ ଭିତରକ େ ରଣ କରିଥିେଲ, େସମାେନ ସବଦା ଜଗତ ଦାରା

ତ ାଖ ାନ କରା ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ େସଠାେର ଥିବା େତ କ ଯୁଗେର, ପାଗଳ
େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯାଇଥିେଲ। ଏପରିିକି େଯେତେବେଳ ପାଉଲ ଆ ି ା ସ ୁଖେର
ଛିଡ଼ା େହେଲ, େସ କହିଥିେଲ, “େଯଉଁ ଉପାୟେର ଏହାକ ବିଧମ େବାଲି କହାଯାଏ…”
ବିଧମ କଅଣ ଅେଟ? “ପାଗଳାମୀ।” “େଯଉଁ ଉପାୟେର େସମାେନ ପାଗଳ, ମୂଖମାନ ର
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ଏକ ସମୂହ େବାଲି ଡାକ ି, େସହି ଉପାୟେର ମଁୁ ଆମର ପିତପୁରଷ ର ପରେମଶର
ଉପାସନା କେର।” ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ
ଅେଟ। ହଁ, ଆ ା। ତାହା ଠି । ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର
ଜେଣ ଅେଟ।

107 େତେବ, ଏହି ପବି ଆ ା େସମାନ ଉପେର ଆସିବା ପେର, ତାହା େସମାନ ଏେତ
ସୁମଧୁର କରି େଦଇଥିଲା େଯ ଏପରିକି ସବକିଛି ସାଧାରଣେର ଥିଲା। କଅଣ ତାହା ଠି
ଅେଟ? େମାର ଭ, େମାର ଭ, କି ଏକ ସହଭାଗୀତା ଥିଲା! ଆେମ େକୗଣସି ସମୟେର
େସହି ଗୀତକ ଗାଇଥାଉ, “ଓଃ, କି ସହଭାଗୀତା! ଓଃ, କି ଈଶରୀୟ ଆନ !” ଏହାହିଁ ତାହା
ଅେଟ। େସମାେନ କିଛି ଖାତିର କେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ କିଛି ଖାତିର କେଲ ନାହିଁ େଯ
େସହି—େସହି ସୂଯ ଉ ଳ େହଲା କି ନାହିଁ। େସମାେନ ଏକ ଫୁଲର ଆରାମଦାୟକ ଶଯ ା
ମାଗିେଲ ନାହିଁ।

“େତେବ, ମଁୁ ପବି ଆ ା ହଣ କରିବି,” କିଛି େଲାକ େମାେତ କହ ି, “ ୀମାନ
ାନହା , ଯଦି ଆପଣ େମାେତ ଆଶାସନା େଦେବ େଯ ମଁୁ େକାଟିପତି େହବି, ଯଦି ଆପଣ

େମାେତ ଆଶାସନା େଦେବ େଯ ମଁୁ େତଲ କଅ ପାଇବି, ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ସୁନା ଖଣି ପାଇବି, ଏବଂ
ମଁୁ—ମଁୁ…” େଦଖ , େଲାକମାେନ ତାହା ଶିଖା ି, ଏବଂ େସମାେନ ମିଥ ା ଶି ା ଦିଅ ି।
ପରେମଶର େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତି ା କରି ନାହଁା ି।

108 ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି େକେବ ପବି ଆ ା ହଣ କରିଥାଏ େସ େକେବବି େସଥି ତି
ଧ ାନ ଦିଏ ନାହିଁ େଯ େସ ରଟି ନିମେ ଭି ା କରଛ ି କି ନାହିଁ। ତା େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼
ନାହିଁ। େସ ଏକ ସଗ-ବ ିତ ାଣୀ ଅେଟ। େସ କର ି ନାହିଁ…ତା ର ଏଠାେର େକୗଣସି
େହେଲ, ବ ନ ନ ଥାଏ। ତାହା ଠି । ତା ର ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। ଯାହା ଆସୁ, ଯାହା ଯାଉ,
ଯାହା େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। େସମାେନ ସମାେଲାଚନା କର , ଥ ା କର । ନିଜର ସ ାନ
ହରାଉଛ ି, ଆପଣ ର କଅଣ ଫର ପେଡ଼? ଆପଣ ତ ନିଜର ମହିମାର ପଥେର ଅଛ ି!
ହାେଲଲୟା! ଆପଣ ର ଆଖି ତ ୀ ଉପେର ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ମାଗେର
ଅଛ ି। ଜଗତ କଅଣ କହଛି ଆପଣ ର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ।

ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅଟ ି। ଏହା ଏକ ଶ ି, ଏହା ଏକ ମୁ ା, ଏହା
ଏକ ସାହାଯ କାରୀ, ଏହା ଏକ ସପ ବାଦୀ, ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ। ଓଃ, େମାର ଭ! ଏହା
ତ ଆଶାସନା ଅେଟ େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ହଣ କରିଛ ି।

ମଁୁ େକେତ ଅଧିକ ସମୟ େନଇ ଯାଇଛି? େମା ପାଖେର ଆହରି ଅଧିକ ଆଠ ମିନି
ଅଛି। ଠି ଅଛି। ମଁୁ କେର…େମା ପାଖେର ଏଠାେର ଅେନକ ଶା ାଂଶ ଅଛି। ମଁୁ ଅନମାନ
କେର ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େସଗୁଡିକ େନଇ ପାରିବି, ମା ଆେମ—ଆେମ ଆମର େଚ ା କରିବା।
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109 େତେବ, ଜେଣ ବ ି ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହବା ପେର, କଅଣ ଏହା ସ ବ େଯ
େସହି ନିଯ ାତନା ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ ତାକ ପୁନବାର େଫରିବାକ ବାଧ କରିଥାଏ ଓ…
େତେବ, େସ ହାରିବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି, େସ ତଥାପି ଜେଣ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି, େସ
ସବଦା ରହିେବ, କାରଣ ଆପଣ େକେତ ଦିନ ପାଇଁ ମୁ ା ିତ େହାଇଛ ି? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ମୁ ିର ଦିବସ ପଯ ।”—ସ ା।] ତାହା ଠି । ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ କେହ।
110 େତେବ, ଶିଷ ମାନ ତାଡନା ଦିଆଯିବା ପେର, େସମାନ ଥ ା କରାଯିବା ପେର,
ପରିହାସର ପା କରାଯିବା ପେର, ଏବଂ ସବକିଛି ପେର, େସମାେନ ଭାବିେଲ େଯ ଏହା
ଅ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଥେର ଏକାଠି େଫରିଯିବାର ସମୟ ଅେଟ। ଆସ େ ରିତ

ିୟା ତାର 4ଥ ପବକ—କ ଯିବା, ଏବଂ େଦଖିବା େଯ େସମାେନ େଯେତେବେଳ…କଅଣ
ଘଟିଥିଲା। େତେବ ଏହା ଆପଣ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଅେଟ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ ପାଇ
ସାରିଛ ି। େ ରିତ ିୟା ତାର 4ଥ ପବ।

େତେବ, ପିତର ଏବଂ େଯାହନ ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ, ମ ଳୀର ଫାଟକ ନିକଟେର
ଏକ ଆେରାଗ ତା େସବା କରିବା ପାଇଁ, ମାଡ଼ ମରାଯାଇ, କାରାଗାରେର ନିେ ପ କରି ଦିଆ
ଯାଇଥିଲା। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାର
ପାଦେର ଏକ କାର ଅପ ଥିଲା। େସ ଚାଲିପାର ନ ଥିଲା; େସହି କାର ଚାଳିଶ ବଷ
ରହିଥିଲା। ଏବଂ ପିତର େସହି ପଥ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। ଆଉ େସ କହିଲା…ଖାଦ ନିମେ ,
ତାଟିଆେର କିଛି େଗାଟାଏ ପାଇବା ଆଶାେର, ନିଜର ତାଟିଆକ ଆଗକ କରିଥିଲା।

ଏବଂ ପିତର ଦଶାଇେଲ େଯ େସ ଜେଣ ପବି -ଆ ା-ପୂ ଚାରକ ଥିେଲ, ତା
ପାଖେର କିଛି ଟ ା ନ ଥିଲା। େସ କହିେଲ—େସ କହିେଲ, “ରପା ଓ ସୁନା େମା ପାଖେର
ନାହିଁ।” େଦଖ , େସ େସହି ବିଷୟେର ଚି ା କର ନ ଥିେଲ। ମା େସ ଜେଣ—ଜେଣ ସଗ-
ବ ିତ ାଣୀ ଥିେଲ। ଓଃ, ମଁୁ କିପରି ଇ ା କେର େଯ େମା ପାଖେର େସଠାେର େସହି ବିଷୟ
ଉପେର ରହିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ରହିଥା ା, େଦଖ । େସ ସଗ-ବ ିତ ଥିେଲ। େସ
ସା ନା ପାଇଥିେଲ। ତା ପାଖେର ଆ ା ଥିଲା। ତା ପାଖେର ଶ ି ଥିଲା। େସ ଆଗକ
ଯାଇ କହିେଲ, “ରପା ଏବଂ ସୁନା େମା ପାଖେର ନାହିଁ, କି େମା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି ତାହା
ମଁୁ ତମକ େଦବି।”

ନିଃସେ ହ େସହି ବ ି ଜଣକ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ ପାଖେର କଅଣ ଅଛି?”

“େମା ପାଖେର ବିଶାସ ଅଛି। େମା ହଦୟେର ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ାୟଃ ଦଶ ଦିନ
ପୂବର ଆର େହାଇଥିଲା। ମଁୁ ଉପର େକାଠରୀେର ଥିଲି, ଏବଂ ହଠା , ପରେମଶର
େଦଇଥିବା ସମ ତି ାମାନ…ମଁୁ ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ ପଯ ଯୀଶୁ ୀ ସହିତ
ଚାଲିଥିଲି। ମଁୁ ତାହା ସହିତ ମାଛ ଧରିଥିଲି, ମାଛ ଜାଲ ବାହାରକ ଟାଣିଥିଲି। ମଁୁ ଏହି ଭି
କାଯ ସବ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ତାହା େରାଗୀମାନ ସୁ କରଥିବାର େଦଖିଥିଲି। ମଁୁ…



36 କଥିତ ବାକ

େସ େମାେତ ନିର ର କହିଥେଲ, ‘ପିତା େମା ଠାେର ଅଛ ି। ମା େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଛାଡ଼ି
ଚାଲିଯିବି, େସ ତମ ଭିତରକ ଆସିେବ।’ େତଣୁ, ମଁୁ ତାହା ବଝିପାରି ନ ଥିଲି। କି େସ କହିେଲ,
‘ବ ମାନ, ତେମ ତାହା ବଝ େବାଲି ମଁୁ ଆଶା କେର ନାହିଁ।’”

ଆପଣ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ବଝ ି ନାହିଁ; ଆପଣ େକବଳ େସଗୁଡ଼ିକ ପାଆ ି। ମଁୁ ଏଯାଏଁ
ବେଝନାହିଁ। ଏବଂ େମାେତ କହ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ବଝଛ ି; କାରଣ, ଆପଣ ନହଁ ି।
ବଝିେଲ? େତଣୁ, ମଁୁ ଏହାକ ବଝିପାେର ନାହିଁ, ମଁୁ ଏହାକ ବ ାଖ ା କରିପାେର ନାହିଁ; କି ,
େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମଁୁ ଜାେଣ, ମଁୁ ତାହା ପାଇଅଛି।

“େତେବ, େତେବ,” ଆପଣ କହ ି, “ତାହା େବୖ ାନିକ ବିଧି ଅନସାେର ନେହଁ।” ଓଃ,
ଏହା ନି ିତେର ଅେଟ।
111 େସହି ଆେଲାକଗୁଡିକ େଦଖ । େଯେତେବେଳ େବ ାମି ା ଲି ଏହାକ
ପାଇଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ମଁୂ ପାଇଗଲି।” େସ ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ ତା ପାଖେର କଅଣ
ଥିଲା, କି ତା ପାଖେର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ ଆଜି ରାତି େକହି େମାେତ କହ
େଯ ବିଦ କଅଣ ଅେଟ। େସମାେନ ଏେବ ସୁ ା ଏହା ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ,
ମା ଆେମ ତାହା ପାଇଅଛ। ଆେମ । ତାହା ଠି ଅେଟ। ବିଦ କଅଣ ତାହା େକୗଣସି
ବ ି ଜାଣ ି ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାକ ବ ବହାର କରିପାର ି, ଏହାକ ଆଲଅ େଦବା ପାଇଁ
କରିପାର ି, ଏହାକ ଜଳାଇ ପାର ି, ଏହାକ କାଯ କାରୀ କରିପାର ି। ମା ଏହା—ଏହା
େଜେନେରଟର ଦାରା ଉ ାଦନ କରାହଏ, ଦଇଟି ଖ େସହିପରି ଭାବେର ଏକ ଆସ ି।
ଏହା ତାହା ଉ ାଦନ କେର, ଏବଂ ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ ଯାହା େସମାେନ ଜାଣ ି। ଏହା
ଆେଲାକ ଦାନ କରିବ, ଏବଂ ଏଥିେର ତାହା ଶ ି ସ ିତ ରଖିଥାଏ।
112 ଏବଂ ତାହା ପରେମଶର ଆ ା ପରି ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ େଗାଟିଏ ଖ
ପାଆ ି, ତାହା ଆପଣ ଅଟ ି, ଏବଂ ଅନ ଖ ଟି ପରେମଶର ଅଟ ି; ଏବଂ େସମାନ
େସହିପରି ଏକାଠି ରଖ , ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି େଗାଟାଏ କରିବ। ତାହା ଠି । ଏହା
ଆେଲାକ ଦାନ କରିବ। ଏହା ଶ ି ଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ତାହା କଅଣ
ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା େକେବବି ଜାଣିେବ ନାହିଁ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ, ମା େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ଏହା ପାଇେବ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଯିେବ। େଗାଟିଏ କଥା ତ ତାହା ସୁନି ିତ ଅେଟ।
ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ର ଅେଟ। ଏହା େସହି ଆଶାସନା ଅେଟ।
ତାହା ଠି ।

େସହି ଆେଲାକ କଅଣ ଦଶାଏ? ଏକ ଆଶାସନା ଅଛି। ଏହା େସହି ଆେଲାକ ଅେଟ।

େତେବ ଏହାକ ଧ ାନ ଦିଅ । େତେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ଏହା କଅଣ ଅେଟ।
113 କି ଏହି ବ ିମାେନ କହିଥିେଲ, “େତେବ,” େସମାେନ…େସମାେନ ଜାଣିଥିବା
େସହି େଗାଟିଏ କଥା କହିେଲ, “ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସମାେନ ଅ ଅଟ ି।” ଆଉ କିଛି
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ଅଧିକ “ମୂଖମାେନ,” ଆପଣ େଦଖ , େଯପରିକି େସହି େଛାଟ ଜମାନ କହିଥିେଲ େଯ
େସ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? କହିେଲ, “େସମାେନ ଅ ଏବଂ ଅଶି ିତ ଅଟ ି। କି େସମାେନ
େସହି ମ ଜୀବୀ ସହ, ଯୀଶୁ ନାମକ, େସହି ବେଢଇ ସହ ରହିଛ ି, ମଁୁ ଆପଣ କେହ,
କାରଣ େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ କାଯ ଗୁଡିକ କରଛ ି ଯାହା େସ କରିଥିେଲ।”
114 ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସହି ପବି ଆ ା ଅଟ ି, େଯ ଯୀଶୁ ଜେଣ ଅ
ମ ଜୀବୀେର, ଜେଣ ବେଢଇ ଭିତେର, କି ା ଯାହାକିଛି ବି େହଉ, ଅ ଚାରକେର,
ତାହା ଯାହା ବି ଅେଟ େସଥିେର ବାସ କର ି। ଏହା ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ଜଗତର
ବିଷୟ ତି ଅ େହବାକ ଚାହଁା ି, ଏବଂ ଯୀଶୁ , ପରେମଶର େସହି ଆ ା , େସହି
ମୁ ାକ, େସହି ସାହାଯ କାରୀ ି ତା ନିକଟକ ଆସିବାକ ଦିଅ ି। େସ ସ ାନ ବିଷୟେର
ଚି ା କର ି ନାହିଁ; େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ େସ ଚାହଁା ି ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର।
115 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ମେର ବ ବ ିତ କରଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତେମ
ସମେ େଲବୀୟମାେନ, ମଁୁ ତମକ ଆହାନ କରିଅଛି ଏବଂ ତମକ ଯାଜକ କରିଅଛି। ଆଉ
ତମର ସମ ଭାଇମାେନ, ଅନ , ବାର େଗା ୀ ଏବଂ…ଅନ ଏକାଦଶ େଗା ୀ ତମକ
ଦଶମାଂଶ େଦେବ।”

“େଯେତେବେଳ, ତେମ ନଅ ମାଣ େସଉ ପାଇବ, େଲବୀୟମାନ ଏକ ମାଣ ଢାଳି
େଦବ। େଯେତେବେଳ ତେମ ତମର େମଷମାନ ଏଠାେର ଏହି—ଏହି େକାଠରୀ େଦଇ
େନବ, ଦଶମ େମଷକ ଉଠାଇ େନବ। େମାର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା
େଗାଟିଏ େଛାଟ ହଏ, କି ା େଗାଟିଏ ବଡ଼ ହଏ, ହ ପୃ ହଏ, କି ା ଅପରିେପାଷିତ ହଏ,
ତାହା େଲବୀୟର ଥାଏ।

“େତେବ, େଲବୀୟମାେନ, େଯେତେବେଳ ତେମ ଏସବ ପାଇବ, େସେତେବେଳ
ତେମ ମଧ , ଭ ନିକଟେର, ଦଶମାଂଶ େଦବ। ତେମ େଦାଳନୀୟ-େନୖେବଦ ,
ଉେ ାଳନୀୟ-େନୖେବଦ , ଭି େନୖେବଦ ମାନ ଅପଣ କରିବ। ତେମ ଭ ଦଶମାଂଶ
େଦବ।”
116 କହିେଲ, “େମାଶା, କି ତମର ଅଂଶ ନିମେ , ମଁୁ ତମର ଅେଟ।” ଓଃ, େମାର ଭ! େସ
କହିେଲ, “ମଁୁ ତମର ସେ ାଷଜନକ ଅଂଶ ଅେଟ।”

ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆଜି ପବି ଆ ା ମ ଳୀ ପାଇଁ ଅଟ ି। ରପା ଏବଂ ସୁନା
େମା ପାଖେର ନାହିଁ, କି େମାର ଏକ ସେ ାଷଜନକ ଅଂଶ ଅଛି। ହାେଲଲୟା! ଶି ା, ମଁୁ ବଡ଼
କ େର ଏହି ପୁ କ ପାଠ କରିପାେର, କି ମଁୁ ଏକ ସେ ାଷଜନକ ଅଂଶ ପାଇଅଛି। ତାହା
ଉ ମ ଅେଟ। ଡା ର ଉପାଧି, େମା ପାଖେର କିଛି ନାହିଁ; ପିଏ .ଡି କି ା ଏ  ଡି, କି ା
ଅନ କିଛି େହେଲ ନାହିଁ। କି େଗାଟିଏ ବିଷୟ େମା ପାଖେର ଅଛି, େସହି ସେ ାଷଜନକ
ଅଂଶ। େସହି ଅଂଶ ହିଁ ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ଚାେହଁ। େସହି ଅଂଶ ହିଁ ଅେଟ ଯାହା ଆପଣ ପାଆ



38 କଥିତ ବାକ

େବାଲି ପରେମଶର ଚାହଁା ି। ଏହି ଅବଶି ପୁରଣା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ସମ ସ ାନ ଏବଂ ଅନ
ସମ କିଛି ବିଷୟକ ଫି ି ଦିଅ , ଏବଂ ବାହାରକ ଯାଇ ପରେମଶର ସେ ାଷଜନକ ଅଂଶ

ା କର ।

117 କାରଣ, ଆପଣ ଏହି ପୃଥିବୀର ଯାହା ପାଇଛ ି, ଆପଣ ତାହା ଏଠାେର ଛାଡିଯିେବ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏଠାର ଚାଲିଯିେବ। କି ଯଦି ଆପଣ େସହି ସେ ାଷଜନକ ଅଂଶ
ପାଇଛ ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ସୁନି ିତ ଭାବେର ଆପଣ ଉପରକ େନଇକରି ଯିବ। ଆେମ
ଆଜିକାଲି, ସବେବେଳ ବୀମା ବାହାର କରିଥାଉ, େସହି ସମାଧି କମକ ାକ େଦବା ପାଇଁ।
ଆସ େସହି ପରେମଶର ସେ ାଷଜନକ ଅଂଶକ ା କରିବା, ଏବଂ େସହି ସମାଧି
କମକ ା ବଦଳେର ଉପରି -କମକ ାକ ା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣ ି, େସ ଦେହଁ କାମ
କର ି।

118 େତେବ ଆସ େଦଖିବା।

…େସମାେନ ମୁ େହାଇ, ଆପଣା ସ ୀମାନ ନିକଟକ ଗେଲ,…

ଯାଜକମାନ େଫରି ଗେଲ ନାହିଁ। େଦଖ , ତାହା ଦଶାଇଲା େଯ େସମାନ
ପାଖେର ତାହା ରହିଥିଲା। େସମାେନ ପୁନବାର େସହି ପୁରଣା, ଶୀତଳ, ଆନ ାନିକ ବିଷୟ
ନିକଟକ େଫରିବାକ ଯାଉ ନ ଥିେଲ, ନା; େଫରି ଯାଇ ଏହା କହିବାକ ଯାଉ ନ ଥିେଲ, “େତେବ
ଏଠାେର େଦଖ େସମାେନ ଆମ ସହିତ କଅଣ କେଲ!” ନା, ନା। େସମାନ ର ନିଜର
ସ ୀମାେନ ଥିେଲ। େସଠାେର େସମାନ ମଧ ର େକବଳ ାୟଃ ଛଅ ଜଣ ଥିେଲ, କି
ତାହା ଏକ ସ ୀମାନ େଗା ୀ ଥିଲା, ଅ ଟିକିଏ ହାତଗଣତି େଲାକ।

…େସମାେନ ମୁ େହାଇ,…

େସମାେନ େସମାନ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଧମକ େଦବା ପେର କହିଥିେଲ, “ଯଦି ତେମ
ପୁନବାର େକେବ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ କର!” କି ା, ଓଃ, େମାର ଅଭି ାୟ େସହି…
େତେବ, ତାହା ଠି ଅେଟ। ବଝିେଲ? “ଯଦି ତେମ ପୁନବାର େକେବ ଯୀଶୁ ନାମେର

ଚାର କର, ତେମ ଯାହାକିଛି ବି କର, ଆେମ ତମକ ଧରି ପକାଇବ!”

119 କହିେଲ, “ହ , ତାହା ଏକ ଧମକ ଅେଟ। ଆସ ଆେମ ଅବଶି ଭାଇମାନ ପାଖକ
ଯିବା।” ଓଃ, ତାହା ହିଁ େହଉଛି ଉପାୟ। ଏକତାେର ହିଁ ଶ ି ଅଛି। ଏକତାେର ହିଁ ଶ ି ଅଛି।
କହିେଲ, “ଆସ ଆେମ େକବଳ ଅନ ବାକି ଭାଇମାନ ନିକଟକ ଯିବା ଓ େଦଖିବା େଯ
ଆେମ କଅଣ କରିପାରିବା।”

120 ବ ମାନ େସମାେନ ସମେ ଏକାଠି େହେଲ ଓ ବିଭି ଅନଭତିମାନ କହଥିେଲ।
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…େସମାେନ ମୁ େହାଇ, ଆପଣା ସ ୀମାନ ନିକଟକ ଗେଲ, ଏବଂ
ଧାନ ଯାଜକ ଓ ାଚୀନମାେନ େସମାନ ଯାହା ଯାହା କହିଥିେଲ, େସହିସବ

ଜଣାଇେଲ।

େସମାେନ ତାହା ଶୁଣି, ଏକଚି େର ପରେମଶର ନିକଟେର ଉ ସରେର
ାଥନା କରି କହିେଲ,…

େତେବ ଶୁଣ େସମାେନ କଅଣ କହିେଲ। ତା େଦଖ , େସମାନ େଦଖ , େଫରି
ଯାଇ ତାହା କହିେଲ ନାହିଁ, “ଓଃ…” ଅନ କିଛି ବିଷୟେର, “େହ ଭ, ମଁୁ ବହତ ଦଃଖିତ…”
ନା। େସମାେନ ତ ଆଗର ପରି ାଣ ପାଇ ସାରିଥିେଲ। େସମାେନ ଆ ାେର ପରିପୂ
େହାଇଥିେଲ। େସମାନ ପାଖେର ଅନ ଜୀବନ ରହିଥିଲା।

…ଏକଚି େର,…ପରେମଶର ନିକଟେର ଉ ସରେର ାଥନା କରି
କହିେଲ, େହ ଭ, ତେ ପରେମଶର,…

ଆେମ ! ଭାଇ ପାମ , େମାେତ ତାହା ଠି ପସ ଲାେଗ। େମାେତ ତାହା ଭଲ
ଲାେଗ।

…ତେ ପରେମଶର ଅଟ (ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ) ତେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ,
ସମୁ ଏବଂ େସସବ ମଧ େର ଥିବା ସମ ବିଷୟ ସୃ ି କରିଅଛ:

ତେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ମୁଖ େଦଇ…କହିଅଛ,…

121 େତେବ େଦଖ , ଆପଣ େଫରି ଆସି, କହିବାକ ଯାଉଛ ି, “ବ ମାନ, ଆେମ
େନାହଁୁ…” େତେବ ଆପଣ େସଠାକ ଯାଆ ଓ କହ , “େତେବ, ବ ମାନ, ଭ, ବ ମାନ
ଏଠାେର େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । େସମାେନ େକବଳ େମାର ଏେତ ଅଧିକ
ପରିହାସ କରଛ ି!” କଅଣ େସ ଏହା କହି ନ ଥିେଲ କି େଯ େସମାେନ ତାହା କରିେବ?

“ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଧାମିକ ଭାବେର ଜୀବନ ଯାପନ କରଥିବା ସମ େଲାକମାେନ
ନିଯ ାତନା େଭାଗିେବ।”

“ହଁ, ଆପଣ ଜାଣ ି, େମା ମୁନୀବ େମାେତ କହିେଲ ଯଦି େସ ଧରି ପକା ି…” କଅଣ
େସମାେନ ଏହା କହି ନ ଥିେଲ େଯ େସମାେନ ତାହା କରିେବ? “େତେବ, ଆପଣମାେନ
ଜାଣ ି, େସମାେନ େମାେତ ତାହା କହିବା ପାଇଁ, ଅନ ଏକ ଦିନ ନ ାୟାଳୟକ ଟାଣି
େନଇଥିେଲ।”

122 କଅଣ େସ କହି ନାହଁା ି, “େମାର ନାମ ସକାଶୁ, ତମକ ରାଜା ଓ ଶାସକମାନ ସ ୁଖକ
ଅଣାଯିବ। ତେମ କଅଣ କହିବ ତାହା ଚି ା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତେମ ନହଁ ଯିଏକି
କହଥାଏ”? ଗତକାଲି ହିଁ ମଁୁ ଏହା େହଉଥିବାର େଦଖିଲି। “ଏହା ତ ପବି ଆ ା ଅଟ ି ଯିଏକି
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ତମ ଭିତେର ବାସ କର ି; େସ କଥାବା ା କରିେବ।” େଦଖ , “େସ।” ତାହା ଠି ଅେଟ।
ଠି ଅଛି। “ଆପଣ କଅଣ କହିେବ ତାହା ଚି ା କର ନାହିଁ।”

ଭ, ଦାରା…ତେ ଆପଣା ଦାସ…ଦାଉଦ ମୁଖ େଦଇ କଥା କହିଅଛ,
ବିଜାତିମାେନ କାହିଁକି କଳହ କେଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଏକ ଅନଥକ
ବିଷୟ କ ନା କେଲ?

ଭ ବିର େର ଓ ତାହା ଅଭିଷି ବିର େର, ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ
ଠିଆ େହେଲ ଓ ଶାସନକ ାମାେନ…ଏକ େହେଲ।

…କାରଣ, ତ ର, େଯଉଁ ପବି ଦାସ, ଯୀଶୁ ୁ ତେ ଅଭିଷି କଲ,
କତେର ତାହା ବିର େର େହେରାଦ, ଓ ପ ିୟ ପୀଲାତ, ଉଭୟ ବିଜାତି,

ଓ ଇ ାଏଲର େଲାକମାନ ସହିତ,…ଏହି ନଗରେର,

ତ ର ହ ଓ ତ ର ସଂକ ାରା େଯସମ ବିଷୟ ଘଟିବ େବାଲି ପୂବର
ନିରପିତ େହାଇଥିଲା, ତାହା କରିବାକ ଏକ େହେଲ।

ଓଃ, େମାର ଭ! ମଁୁ ତାହା ପସ କେର। “ ଭ, େସମାେନ େକବଳ ଠି େସହି
ବିଷୟ ସାଧନ କରଛ ି ଯାହା େସମାେନ କରିେବ େବାଲି ତେମ କହିଥିଲ।” ବାଇବଲ
କଅଣ କହିଥାଏ? “େଶଷ କାଳେର, ନି କମାେନ ଆସିେବ; ଦଃସାହସୀ, ଦା ିକ େହେବ
ଓ ପରେମଶର ିୟ ନ େହାଇ ବରଂ ବିଳାସ ିୟ େହେବ; ଅମିଳନ ିୟ, ଅପବାଦକ,
ଅଜିେତ ିୟ, ଉ ମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ; େସମାେନ ଭ ିର େଭଖ ଧର ି, କି େସଥିର
ଶ ିକ ଅସୀକାର କର ି…” େସମାେନ କଦାପି େସଠାେର ଉପରକ ଯାଇ ଶ ି ହଣ କେଲ
ନାହିଁ: “…ପବି ଆ ା ଆପଣ ଉପରକ ଆସିଲା ଉ ାେର।” “େସମାେନ ଭ ିର େଭଖ
ଧର ି, କି େସଥିର ଶ ିକ ଅସୀକାର କର ି: ଏପରି େଲାକମାନ ଠାର ଅ ର ହଅ।”
ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅେଟ। ବଝିେଲ?

…େଯସମ ବିଷୟ ଘଟିବ େବାଲି…ପୂବର ନିରପିତ େହାଇଥିଲା।

…ଏେବ, େହ ଭ, େସମାନ ର ତଜନଗଜନ ତି ଦ ିପାତ କର: ପୁଣି—
ପୁଣି ତ ର ଦାସମାନ , ପୂ ସାହସର ସହ ତ ର ବାକ କହିବାକ ଶ ି ଦିଅ,

ଓଃ, ମଁୁ ତାହା ପସ କେର! େସହି ପୁରଣା ଇ ାହାଡ଼କ ବାହାର କରି ଦିଅ , ଏବଂ
େସଠାେର ଏକ କତ େମରଦ ହାଡ଼କ ପାଆ । େତେବ ଏଠାେର େଦଖ ।

…ତ ର ବାକ କହିବାକ ଶ ି ଦିଅ,

ଆେରାଗ କରିବା ନିମେ ତ ର ହ ବି ାର କର;…

େହ ଭାଇ! ଭତମାେନ ମର ି ନାହିଁ, କି ପବି ଆ ା ମଧ ମର ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ?
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…ସେ ତ ର ପବି ଦାସ ଯୀଶୁ ନାମେର;…ଆେରାଗ କରିବା ନିମେ
ଏବଂ ଲ ଣ ଓ ଅ ତ କମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତ ର ହ ବି ାର କର।

କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁଛ ି େଯ େସମାେନ େକଉଁ ବିଷୟେର କଥାବା ା କରଥିେଲ,
କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁ ନାହଁା ି କି? େସମାେନ ଆଜି ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ କରଛ ି, କି
ଏହା ଟିକିଏ ବି ଲାଭଜନକ ନେହଁ।

େସମାେନ ାଥନା କଲା ଉ ାେର, େଯଉଁ ାନେର ଏକ େହାଇଥିେଲ ତାହା
କ ି ଉଠିଲା; ପୁଣି ସମେ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇ,…ସାହସେର
ସହିତ ପରେମଶର ବାକ କହିବାକ ଲାଗିେଲ।

123 ହ ! େମାର ଭ! େସମାେନ କିଛି ପାଇଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର
ଉପରକ ଯାଇଥିେଲ, କଅଣ ନେହଁ କି? େସହି ତି ା କହିଥିଲା େଯ ତାହା ନିମେ ଯାହା
ପାଇଁକି ପବି ଆ ା ଦାନ କରା େହାଇଥିଲା, ଆପଣ ସାହସ େଦବା ପାଇଁ, ଆପଣ
ସା ନା େଦବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମୁ ା ିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏକ ଚି ଦାନ କରିବା
ପାଇଁ। ଓଃ, େମାର ଭ!

124 ଶୁଣ । ଓଃ, େମାର ଇ ା େଯ ଆମ ପାଖେର େକବଳ ସମୟ ଥାଆ ା, ଆେମ ଫିଲି  ପ
ସହିତ ଶମିେରାଣୀୟମାନ ନିକଟକ ଯାଇପାରିଥା । େ ରିତ ପ ିୟା 8:14 େର; ଆପଣ
ସମ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ େଲଖୁଛ ି। େସମାେନ ଅତିଶୟ ଆନ ା
େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ର ବହତ ମହାନ ଆେରାଗ ତାମାନ େହାଇଥିଲା, କି େସମାେନ
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ। କି େସମାେନ ପିତର ଆଣିବା ପାଇଁ,
ଯିରଶାଲମକ େଲାକ ପଠାଇଥିେଲ; େଯ େସ ଆସି େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, ଏବଂ
େସମାେନ ପବି ଆ ା ହଣ କରିେବ। େ ରିତ ିୟା 8:14।

125 େସହି ବିଜାତିମାେନ, କ ୀଲିୟ ନାମକ ଜେଣ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ଅତି ଉ ମ ବ ି
ଥିେଲ, ଦଶମାଂଶ େଦଉଥିେଲ, େଲାକମାନ ପାଇଁ ସମାଜଗୃହ ନିମାଣ କରିଥିେଲ,
ପରେମଶର ସ ାନ କରଥିେଲ, ପରେମଶର ଭୟ କରଥିେଲ; ଜେଣ ଭଲ ମଣିଷ,
ଭଲ େ  ବିେଟରିଆ , େମେଥାଡି , ବା  ଟି , କି ା ଅନ କିଛି, େଦଖ , ଜେଣ ବହତ
ଭଲ ବ ି ଥିେଲ। କି ଦିେନ ପରେମଶର କହିେଲ, “େସ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ; େତଣୁ ମଁୁ ତାକ
ଏକ ସଭାକ ପଠାଇବାକ ଯାଉଅଛି। େମାେତ େମାର ଚାରକକ ଏଠାେର ଆଣିବାକ ପଡିବ
ଓ ତାକ ଏହା ବିଷୟେର ଜଣାଇବାକ ପଡିବ।” ଠି ଅଛି।

େତଣୁ େସ ଏକ ଦଶନ େଦଖିେଲ, “ଯାେଫାକ ଯାଅ, ଏବଂ ତେମ େସଠାେର ଶିେମାନ
ନାମକ ଜେଣ, ଚମକାରକ ପାଇବ। ଏବଂ େସଠାେର ଜେଣ, ଶିେମାନ ପିତର, େସଠାେର
ଅଛ ି। େସ ଏଠାକ ଆସ ; େସ ତମକ ବାଟ କହିେବ, କାରଣ େସ କିଛି ପାଇଛ ି।”
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126 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପିତର େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ…ଏବଂ କ ୀଲିୟ େସହି
ଚାରକ ଉପାସନା କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ। େସ ଥିେଲ…କି ପିତର କହିେଲ, “ଛିଡ଼ା

ହଅ। ମଁୁ ତମ ପରି ଜେଣ ବ ି ଅେଟ।”

“ଏବଂ ପିତର ଏହିସବ କଥା କହଥିବା ସମୟେର,” େଯ େସମାେନ କିପରି ଗେଲ,
ଆର େର…େସହି ସମାନ କଥା ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି, େଯ ପରେମଶର କିପରି
ପବି ଆ ା େଦବା ପାଇଁ ତି ା କରିଥିେଲ। “ପିତର ଏହିସବ କଥା କହଥିବା ସମୟେର,
ପବି ଆ ା େସମାନ ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ।” ହ ! ହଁ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି
ପବି ଆ ା ଅଟ ି, ଯାହା ପାଇଁ ତାହା ଅଟ ି। ନି ିତେର। “ଏବଂ େସମାେନ ସମେ
ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ େହେଲ।”

127 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ ଏଫିସେର, େସଠାେର ଜେଣ ବା  ଟି ଭାଇ ଥିେଲ। େସ
ଥେମ ଜେଣ ଓକିଲ, ଖର, ବ ିମାନ ବ ି ଥିେଲ, ଆଇନ ଜାଣିଥିେଲ; ମହାନ ବ ି,

ଜେଣ ପ ିତ ଥିେଲ। ଦିେନ େସ ବାଇବଲ ପାଠ କରିବାକ ଗେଲ, ଏବଂ େସ େସଠାେର
େଦଖିେଲ େଯ ମଶୀହ ନାମେର ଜେଣ ଆସିବାକ ଅଛି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ତାହା
କେଲ, କାହିଁକି, େସ ଏହି ଯୀଶୁ ବିଷୟେର ଶୁଣିବାକ ପାଇେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ
ସୁନି ିତ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି ଭାେବ େମାର ବିଶାସକ କହଛି େଯ ଯୀଶୁ ହିଁ

ୀ , ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି।” େସ ଜେଣ କତ ବା  ଟି ଥିେଲ। ଏଠାେର େସ
ଆସ ି, “ମଁୁ େଖାଲାେଖାଲି ଭାେବ କହଛି େଯ ଯୀଶୁ ହିଁ େହଉଛ ି ୀ ।” େସ ତାହା ଏେତ
ଅତ ଧିକ କରିବାକ ଲାଗିେଲ େଯ ପରେମଶର ତା େସବାକାଯ ମଧ କ ଡାକି େନେଲ।
ପରେମଶର ସବଦା ଜେଣ କତ ହଦୟ ସହିତ କଥା େହେବ।

128 ଏବଂ େସଠାେର ତେଳ ଜେଣ ସାମୀ ଓ ୀ, ଆକିଲା ଏବଂ ି ିଲା ନାମେର ପୁରଣା ତ ୁ
ନିମାଣକାରୀ ଥିେଲ। େସମାେନ ତ ୁ ନିମାଣକାରୀ ଥିେଲ। େ ରିତ 18ତମ ପବ, ଆପଣ
ଏହା ବିଷୟେର କହିଥାଏ। ପାଉଲ, େସମାେନ ତା ର ବ ମାେନ ଥିେଲ। େସମାେନ
ପାଉଲ ଏବଂ ତା ଶି ା ଅଧୀନେର ପବି ଆ ା ହଣ କରିଥିେଲ।

େସମାେନ ଶୁଣିେଲ େଯ େସଠାେର ଏକ ଉ ୀପନା ସଭା େହଉଅଛି, େତଣୁ େସମାେନ
େସଠାକ ଗେଲ। େସଠାେର େକବଳ ାୟଃ ଦଶ କି ା ବାରଜଣ ଉପ ିତ ଥିେଲ। େତଣୁ
େସ ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ େସଠାକ ଗେଲ, ଏବଂ େସ ଏହି ଚାରକ ତା ହଦୟର
ନି ାପରତାେର ଚାର, କରଥିବାର ଶୁଣିେଲ। େସ କହିେଲ, “ତେମ ଜାଣ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ େସ ସତ ଶୁଣିେବ।”

େତଣୁ େସବା ସମା େହବା ପେର, େସ ତା ତ ୁ ପଛ ପଟେର ଡାକିେଲ, ଓ କହିେଲ,
“େଦଖ , ଆେମ ଏେତ ଉ ତା ବିଶି ଜେଣ ଭାଇ ପାଇଅଛ, ଟିକିଏ ବ ା-ନାକ ଥିବା
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ଜେଣ ଯିହଦୀ, ଏବଂ, ମା େଯେତେବେଳ େସ ଆସ ି, େସ ଆପଣ ପରେମଶର
ବାକ , ଅତି ଭାେବ ଶିଖାଇେବ।” େତେବ, କିଛି ସମୟ ପେର…
129 ପାଉଲ େସହି ସମୟେର କାରାଗାରେର ଥିେଲ। ଜେଣ ଆଧୁନିକବାଦୀ ଚାରକ ପାଇଁ
ଭୟ ର ାନ ଅେଟ, ନେହଁ କି? କି େସ କାରାଗାରେର ଥିେଲ, ଏବଂ ଭ ତା େସଠାେର
ରଖିଥିେଲ। େତଣୁ ଭମିକ ଆସିବା ପେର, ତାହା କାରାଗାରକ ହଲାଇ େଦଇଥିଲା, େସ
କାରାଗାର ର କ ଏବଂ ତା ର ସପରିବାରକ େନଇ ସମ , ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର
ବା ି େଦେଲ, ଏବଂ େସଠାର ବାହାରି, ଏଠାକ ଆସିେଲ।

ଏବଂ େସ ଠି େସେତେବେଳ ଭାଗ ଗଣନା କହଥିବା ଜେଣ ସାନ, ଝିଅଠାର ଏକ
ଶୟତାନକ ବାହାର କରିଥିେଲ। ଆଉ, େତେବ, େସମାେନ େସହି ଝିଅ ଦାରା ବହତ
ଟ ା ଲାଭ କରଥିେଲ, େତଣୁ େସ ଠି େସମାନ ର େଯାଜନାକ ଉେନାଚିତ କରିଥିେଲ,
େତଣୁକରି େସମାେନ ତା ତାହା ପାଇଁ କାରାଗାରେର ନିେ ପ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ଭ
କାରାଗାରକ େଦାହଲାଇ ଥିେଲ, କାରଣ େସଠାେର ତେଳ ସତ କ ଶୁଣିବା ନିମେ େସ
ଅେନକ େଲାକମାନ ରଖିଥିେଲ। ଆପଣ ପରେମଶର ବାକ କ ବା ି ରଖିପାରିେବ
ନାହିଁ। େସଠାେର…ଯାହା େହଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହା କରି ହିଁ
ପାର ି ନାହିଁ।
130 େତଣୁ େସ େସଠାକ ଆସିେଲ େଯଉଁଠାେର ଏହି େଲାକଟି ଥିଲା। ଏବଂ ଆକିଲା ଏବଂ

ି ିଲା, େବାଧହଏ େସମାେନ କିଛି ସା ୱି ଖାଉଥିେଲ। ଏବଂ ସା ୱି ଖାଇସାରିବା
ପେର ତର , କହିେଲ, “ଆେମ ଉ ୀପନା ସଭାକ ଯିବା।”

ପାଉଲ େସଠାେର ପଛେର ବସି ନିଜର େଛାଟ େପାଷାକଟିକ ଧରି ରହିଥିେଲ, ଓ ଏହି
ବା  ଟି ଚାରକ ର କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ।

େସ କହିଲା, “ତାହା ଉ ମ ଅେଟ, ଯାହା ଆପଣ ଚାର କରଛ ି, କି ଏହାର ଆହରି
କିଛି ଅଧିକ ଅଛି।” କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ ଏକ ଶ ପଚାରିବାକ ଚାହଁୁଛି, ଡାକର ଆପଲ।
ବିଶାସ କରିବା ସମୟେର କଅଣ ଆପଣ ପବି ଆ ା ପାଇଥିେଲ?”

“ଓଃ,” େସ କହିେଲ, “ଆେମ ଜାଣି ନ ଥିଲ େଯ େସପରି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ।
‘ପବି ଆ ା’ କହିବା ଦାରା ଆପଣ ର ଅଭି ାୟ କଅଣ? ଆେମ ତ ବା  ଟି ଅଟୁ।”

କହିେଲ, “ଆପଣ କିପରି ଜାଣିେଲ େଯ ଆପଣ ବା  ଟି ଅଟ ି?” ବଝିେଲ?

“େତେବ, ଆେମ ବା ିଜିତ େହାଇଛ। ଆେମ ହିଁ େକବଳ େଯାହନ ର ବା ି ଜାଣୁ।”

େସ କହିେଲ, “େସ ତ େକବଳ ମନପରିବ ନ ନିମେ ବା ି େଦଇଥିେଲ, ଏହା
କହି େଯ ‘ତା ଉ ାେର ଯିଏ ଆସୁଛ ି ତାହା ଠାେର ବିଶାସ କର,’ ଅଥା ଯୀଶୁ ୀ
ଠାେର।”
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ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଏହା ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ପୁନବାର ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ବା ିଜିତ େହେଲ। ଏବଂ ପାଉଲ େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖେ , ପବି ଆ ା
େସମାନ ଉପରକ ଅବତରଣ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କେଲ
ଏବଂ ଭବିଷ   ବାଣୀ କହିେଲ। କହିେଲ, “େଯେକହି।”

131 େତେବ, ବ ମାନ, ଆେମ ଏହା କିପରି କର? ମଁୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ,
ତାହାପେର ମଁୁ…ଆେମ େଶଷ କରିବା, କାରଣ, ଏହା, ମଁୁ ଆପଣ କହିଥିଲି େଯ ମଁୁ
ଆପଣମାନ ଶୀ ଛାଡିେଦବି। ଆପଣ ଜାଣିେଲ େଯ ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ। ଆଜି
ରାତି ପାଇଁ େଶଷ ଶା ାଂଶ…େମା ପାଖେର ଏଠାେର ଆଉ ଏକ ହେଳ ଅଛି, ମା ଆମକ
ତାହା ଛାଡିବାକ େହବ। ଆସ ଥମ କରି ୀୟ 12 କ ଯିବା। ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ
ଏହାକ ପାଠ କରିବା, ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ—ଆେମ େଶଷ କରିବା। ଠି ଅଛି। ଥମ
କରି ୀୟ, ତାର 12ଶ ପବ।

େକେତ େଲାକ ସାଧୁ ପାଉଲ ଶି ାକ ବିଶାସ କର ି? ନି ିତେର! େସ ଗାଲାତୀୟ
1:8 େର, କହିେଲ, “ଯଦି ଜେଣ ସଗଦତ ସୁ ା ତ  ଭି ଅନ କିଛି ଶିଖାଏ, େସ ଶାପ
େହଉ,” ଜେଣ ଚାରକକ ଛାଡି ଦିଅ । “ଯଦି ଜେଣ ସଗର ଦତ ସୁ ା ଓ ାଇ ଆସି
କିଛି ଅନ ଶି ା ଦିଅ ି, େତେବ େସ ଶାପ େହଉ।” େଦଖ , ଏହାର ସହିତ େକୗଣସି
ସ କ ନାହିଁ।

132 େତେବ ଏହାକ, ଥମ କରି ୀୟ 12 କ େଦଖ । େକେତ ଜଣ—େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି
େଯ ପୁନର  ଥାନେର ଯିବାକ େହେଲ ଆମକ ୀ ଠାେର ରହିବା ଆବଶ କ ଅେଟ,
କାରଣ ଏହା ତାହା ର ଶରୀର ଅେଟ ଯାହାକ ପରେମଶର ଉଠାଇବାକ ତି ା କରିଛ ି?
ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ୀ ବାହାେର ଅଛ ି, େତେବ ଅନ ଉପାୟ
ନାହିଁ।

ଆପଣ ହଏତ ଏଠାେର ପଛକ ଚାହିଁ ତା ଉପେର ବିଶାସ କରିପାର ି, କହିପାର ି,
“ନି ିତ, ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର। େସ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି।” ଭାଇ, ତାହା ଉ ମ
ଅେଟ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା କହ ି ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବାକ ୁତ
ଅେଟ। “ମଁୁ ତାହା ଉପେର ବିଶାସ କେର। ମଁୁ ତାହା େମାର ାଣକ ା ଭାବେର
ସୀକାର କରିବି।” ତାହା ଭଲ ଅେଟ, କି ଆପଣ ତଥାପି ତାହା ଠାେର ନାହଁା ି। “ମଁୁ

ଚାରକ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବି। ମଁୁ େମାର ପାପଗୁଡିକ ସୀକାର କରିବି।” ତାହା ଏେବ
ସୁ ା ତାହା ଠାେର ରହିବା ନେହଁ।

133 େତେବ ଲ କର , େଦଖ େଯ ପାଉଲ କଅଣ କହିଛ ି, ଆପଣ ୀ ଠାେର
କିପରି େବଶ କର ି। ଆପଣ କିପରି ସୁ ତ ଭାବେର ପରିଚିତ େହବାକ ଯାଉଛ ି?



ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? 45

ଅ ହାମ, େସମାନ ଏକ ଚି ଦିଆଯାଇଥିଲା। େତେବ ଏହାକ ଶୁଣ , ଥମ କରି ୀୟ,
12ଶ ପବ, ଏବଂ ଆସ 12ଶ ପଦର ଆର କରିବା।

କାରଣ େଯପରି ଶରୀର ଏକ, ଆଉ େସଥିର ଅ ତ ଅେନକ, ଏବଂ
ଶରୀରର…ସମ ଅ ତ ଅେନକ, େହେଲେହଁ, ଏକ ଶରୀର ଅେଟ:
େସହିପରି ମଧ ୀ । (ବିଭାଜିତ ନେହଁ। “ଏକ!”)

ଶୁଣ । “ଏକ ମ ଳୀ ଦାରା”? େମା ପେଛ ପେଛ େକେତ ଜଣ ପଢଛ ି? “ଏକ ହାତ
ମିଶାଇବା ଦାରା”? “ଏକ ଜଳ ଦାରା”? ନା। ତାହାେହେଲ େକହିଜେଣ ଭ ଅଟ ି।

“ଏକ ଆ ା ଦାରା!” କଅଣ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅ ରେର ଅଛି କି? ତାହା େହଉଛି,
“ପବି ଆ ା,” େତେବ। ବଝିେଲ?

…େଯଣୁ ଆେ ମାେନ ଯିହଦୀ େହଉ ବା ବିଜାତି େହଉ, ଦାସ େହଉ ବା
ସାଧୀନ େହଉ, ସମେ ତ ଏକ ଆ ା ଦାରା ଏକ ଶରୀର େହବା ଉେ ଶ େର
ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ; ଆଉ ସମେ ଏକ ଆ ାର ପାନ କରିଅଛ।

134 ୀ ଶରୀର ଏକ ଆ ା ଅେଟ, େଯଉଁଠାେରକି େତ କ ସଦସ , େପ ିକ ଠାର
େନଇ ଏହି ସମୟ ପଯ , େସହି ସମାନ ନତନ ା ାରସର, େସହି ସମାନ ପବି ଆ ାର
ପାନ କରିଥା ି, ଓ ସମାନ ପରିଣାମଗୁଡିକ ଆଣିଥା ି। ଆେମ ତାହା କିପରି କର? “ଏକ
ଆ ା ଦାରା।”

ଏହା ପରେମଶର ଉନୁ ଦାର, ପବି ଆ ା ଅଟ ି। ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା
ପରେମଶର ଉନୁ ଦାର ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଚି ଅେଟ। ଏହା ଏକ ମୁ ା ଅେଟ। ଏହା
ଏକ ସାହାଯ କାରୀ ଅେଟ। ଏହା ଜେଣ ଓକିଲ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଆଶାସନା ଅେଟ। ଏହା
ବି ାମ ଅେଟ। ଏହା ଶା ି ଅେଟ। ଏହା ଉ ମତା ଅେଟ। ଏହା ସୁ ତା ଅେଟ। ଏହା ଜୀବନ
ଅେଟ। ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡିକ ପାଇଁ ତାହା—ତାହା ପରେମଶର ଉନୁ ଦାର ଅେଟ।
ଏହା ୀ ପାଇଁ ପରେମଶର ଉନୁ ଦାର ଅେଟ, ଯାହାର ଅଛି…

ପରେମଶର ମାଣିତ କେଲ େଯ େସ ଯୀଶୁ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ କେଲ, ଏବଂ
େଯଉଁମାେନ ୀ ଠାେର ମୃତ ଅଛ ି ପରେମଶର େସମାନ ପୁନର  ଥାନେର ନିଜ
ସହିତେର ଆଣିେବ। “ଆଉ େଯଉଁ ପବି ଆ ା ଦାରା ତେ ମାେନ ମୁ ିର ଦିବସ ନିମେ
ମୁ ା ିତ େହାଇଅଛ ତାହା ଦଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।” ହ ! େକେତ େଲାକ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି?

135 ୀ କଅଣ ଅଟ ି? ପବି ଆ ା କଅଣ ଅଟ ି? ଏହା ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନେହଁ
େଯ େଲାକମାେନ ପରିହାସ କରିେବ। ଏହା ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକ େଲାକମାେନ
ପରିହାସ କର ି; କି ଏହା ବିଶାସୀ, ପାଇଁ ନେହଁ।
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ଅବିଶାସୀ ପାଇଁ! େମାର ଇ ା େଯ କାେଳ େମା ପାଖେର ଦୀଘ ଦଇ ତିନି ସ ାହ
ଥାଆ ା, ମଁୁ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର େନବାକ ଚାହିଁବି ଏବଂ କହିବାକ ଚାହିଁବି େଯ ତାହା
ଅବିଶାସୀ ପାଇଁ କଅଣ ଅେଟ। େମାେତ େକବଳ ଏକ ମୁହ କ ପାଇଁ, େନବାକ ଦିଅ ।
ଏହା ଏକ ହାସ ା ଦ ବିଷୟ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ଫା ଅେଟ। ଏହା ଏକ ବାଧାଜନକ

ର ଅେଟ। ଏହା ମୃତ ଅେଟ। ଏହା ପରେମଶର ଠାର ଅନ କାଳୀନ ପୃଥ ୀକରଣ
ଅେଟ। ମଁୁ େସହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଚି ା କରିପାେର ନାହିଁ ଯାହାକି ତାହା ଅବିଶାସୀ
ପାଇଁ ଅେଟ!
136 ମେନରଖ , େସହି ବଷା ଯାହାକି ଅବିଶାସୀ ପରିହାସ କରିଥିଲା, େସହି ସମାନ ବଷା
ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି େନାହ ଏବଂ ତା ପରିବାରକ ବ ାଇଥିଲା। ବଝିେଲ? େସହି ସମାନ
ଆ ା, ପବି ଆ ା ଯାହାକ େଲାକମାେନ ପରିହାସ କରଛ ି ଏବଂ କହଛ ି “ପାଗଳ,
ଏବଂ ମୂଖମାନ ର ଏକ ଦଳ, ଏହା ପାଗଳାମି ଅେଟ,” ଏହା େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ
ଯାହାକି ମ ଳୀକ ଉ ା ିକରଣକ େନଇଯିବ ଏବଂ େଶଷ ଦିନେର ଏହାକ ଉ କ ହଣ
କରିବ; ତାହା ଅବିଶାସୀ ଉପରକ ବିଚାର ଆଣିବ। ତାହା ଠି । ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି
ପବି ଆ ା ଅେଟ।
137 େସମାେନ ଧନ …ମଁୁ ଏହା େମାର ହଦୟର ନି ାପରତାର, ଏହାକ କହିପାେର।
େଯଉଁମାେନ ଏଥି ନିମେ ଧିତ ଓ ତଷିତ େସମାେନ ଧନ , କାରଣ େସମାେନ ପରିତ
କରାଯିେବ।
138 ଆସ ାକାଲି ରାତିେର ଆେମ ଏହା ବିଷୟେର କହିବାକ ଯାଉଅଛ େଯ ଏହା
େସେତେବେଳ କିପରି େହାଇଥାଏ, ଏହା କଅଣ କରିଥାଏ େଯେତେବେଳ ଏହା ଆେସ।
139 େତେବ, ଏଠାେର େକେତଜଣ ପବି ଆ ା ହଣ କରିବାକ ଚାହିଁେବ, ଏବଂ ଚାହିଁେବ
େଯ େକହିଜେଣ ଆପଣ ପାଇଁ ାଥନା କର, େଯପରିକି ଆପଣ ଆେଲାକକ େଦଖିେବ?

ଆପଣ ଜାଣିେଲ “େଯ ଏହା କଅଣ ଅେଟ।”

େତେବ, ଆସ ାକାଲି ରାତି, ଆେମ େନବାକ ଯାଉଛ, “ଏହା କଅଣ କେର।”
140 ଏବଂ ତାହାପେର ପରବ ୀ ରାତି, େହଉଛି, “ଏହାକ କିପରି ହଣ କରିବା।”
ତାହାପେର ଆେମ ଡାକିବାକ ଯାଉଛ, ଏଠାେର େଲାକମାନ ନିେ ଶ େଦବାକ ଯାଉଛ,
ଏବଂ ସୀଧା େକାଠରୀଗୁଡିକ ଯାଇ େସଠାେର ରହିବାକ ଯାଉଅଛ, ଯଦି ଏହା ସମ

ୀ ମାସ ସାରା ଲାେଗ, ତାହା ଠି ଅଛି, େଯପଯ କି ପବି ଆ ା ନ ଆସି ଯାଆ ି।
ଆେମ ଏହାକ ଏକ ବ ିମ ାର ସହ, ବାଇବଲ ମୂଳଦଆର େନବାକ ଯାଉଅଛ। ଆେମ
ଏହା େନବାକ ଯାଉଛ ଏବଂ ଏହାକ ଠି େସହିପରି ଭାବେର ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ େଯପରି
ପରେମଶର ଏହାକ ତି ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ େଯପରି ଏହା ଆର େର ଆସିଥିଲା। ଠି



ପବି ଆ ା କଅଣ ଅେଟ? 47

େସହିପରି ଭାବେର କରିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ। ମଁୁ…ଏଥିେର କିଛି ଫର
ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ କିଏ କଅଣ କହଛି, ଆେମ ତ…

ପରେମଶର ବାକ …େମା ହଦୟେର ାଧାନ ତା ରହିଅଛି। ତାହା ଠି । ଏବଂ ମଁୁ
ତାହା ଚାେହଁ ଯାହା ପରେମଶର େମା ପାଇଁ ରଖିଛ ି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଥାଏ, େହ

ଭ, ସଗକ େଖାଲି ଦିଅ, କାରଣ େମାର—େମାର ହଦୟ ତାହା ପାଇଁ େଖାଲା ଅଛି। ତାହା
ଠି ଅେଟ।
141 େକେତ ଜଣ ତାହା ଚାହଁା ି? େତେବ ନିଜର ହାତ ଉଠା , କହ , “େମା ପାଇଁ ାଥନା
କର ।” େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ହାତକ ଉପରକ, କରି ରହିଥା ି।

ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମ ଏକ ଦୀଘ ସମୟ ଧରି ଶି ା େଦଇଅଛ। ମା ତମର ଆ ା
ଏଠାେର ଅଛି। େତେବ ଏପରି ହାତଗୁଡିକ ଅଛି ଯାହାକି ବ ମାନ ଉପରକ ଉଠିଅଛି। ଏବଂ
େସମାେନ ଜାଣିଛ ି େଯ ଏହା କଅଣ ଅେଟ, େସମାେନ ଜାଣିଛ ି େଯ ପବି ଆ ା କଅଣ
ଅେଟ। େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ଏହି ସଭା ସମା େହବା ପୂବର, େଯ
ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ହାତ ଉପରକ ଉଠିବ େଯ େସମାେନ ଏହାକ ା କରିଛ ି। େହ

ଭ, ଏହା ଦାନ କର।
142 ଆେମ େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରଛ। ଆେମ ଅନେରାଧ କରଛ େଯ ତେମ
େସମାନ ଆଶୀବାଦ କର ଏବଂ େସମାନ ର ହଦୟର ଇ ାଗୁଡିକ େସମାନ ଦାନ
କର। େହ ଭ, େସମାନ ହାତଗୁଡିକ େଦଖ। େସମାେନ ତମକ େ ମ କର ି। େସମାେନ
ଏହାକ ଚାହଁା ି। େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ େସମାେନ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ…ଆସ ାକାଲି
ରାତିେର, ଯଦି ତେମ େମାେତ ସାହାଯ କରିବ, େହ ଭ, ଆେମ ଏହାକ ଶା େର ମାଣ
କରିପାରିବ େଯ େସମାେନ ଏହା ବିନା କଦାପି ଉ ା ିକରଣେର ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ।
େତଣୁ େହ ପିତା, ମଁୁ ାଥନା କରଛି, େଯ ତେମ େସମାନ ଧା ଓ ତଷା େଦବ, େଯପରିକି
େସମାେନ ପରିତ େହାଇପାରିେବ। ପିତା, ମଁୁ େସମାନ ବ ମାନ ତମ ନିକଟେର
ଉପ ାପନ କରଅଛି। ଏବଂ, ଏହି ଆଶୀବାଦଗୁଡିକ ଦାନ କର, େଯେତେବେଳକି ଆେମ
ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର
କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀ ବ ଉପେର।

143 ଆେମ ପୁଣିଥେର ଗୀତ ଗାଇବା ପୂବର ମଁୁ ଏହାକ କହିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ଏଠାେର ଥିବା
େକାଠରୀେର େସବକମାନ ର ଏକ ସମୂହ ସହିତ ସା ାତ କରିବାକ ଚାେହଁ, ଶୁ ବାର
ରାତି, େସବା ଆର େହବା ପୂବର, େଦଖ , ଶୁ ବାର ରାତି। ମଁୁ…
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ଆପଣ େଦଖ େଯ ମଁୁ କଅଣ କରିବାକ େଚ ା କରଛି? ଏହା େଦଖାଉଅଛି େଯ
ତାହା କଅଣ ଅେଟ, ତାହା ପାଖକ କିପରି ଯିବାକ ଅଛି ଏବଂ କଅଣ ସ ାନ କରିବାକ
ଅଛି; େତେବ ଯାଇ ଆପଣ ଅ ଭାବେର ଆସୁ ନାହଁା ି, ଓ ଅ ରିଆ ଭାେବ ବାଡି ବଲାଉ
ନାହଁା ି। େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ତାହାକ ଆଜି ରାତିେର କଦାପି କହିଲି ନାହିଁ। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ
ଜାଣ ଏହା କଅଣ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ତି ା ଅେଟ। ଏହା ଏକ ମୁ ା ଅେଟ। ଏହା େସହି
ସାହାଯ କାରୀ ଅେଟ। ଏହା େସହିପରି ଭତି ଅେଟ।

ତାହାପେର, ଆସ ାକାଲି ରାତି ଏବଂ ପରବ ୀ ରାତିେର, େତେବ ଆେମ ଠି
େସଠାର ଆର କରିବା, େସହିଠାର େନଇ, ଏହା ଆସିବା ପଯ । େସଥିେର କିଛି ଫର
ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ େକେତ ସମୟ ଲାେଗ; ଆେମ େସପଯ ରହିବା େଯପଯ କି େସ
ଆସିେବ ନାହିଁ। ନିଜ ହଦୟକ ପରି ାର କରି ନିଅ । େସ କଦାପି ଅପରି ାର ହଦୟ
ମଧ େର ତାହାକ ଢାଳିେବ ନାହିଁ। ଠି କରି ନିଅ , ୁତ ରହ , ଏବଂ େସ ତାହା ଦାନ
କରିେବ।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର

ଆସ ନିଜର ହାତଗୁଡିକ ଉଠାଇବା।

କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀ ବ ଉପେର।

ପାଳକ ବ ମାନ ହିଁ କହିଛ ି, ଏବଂ ଆେମ ସହମତ ଅଟୁ, େଯ ଆସ ାକାଲି ରାତି ଆେମ
ସାତଟା-ତିରିଶ ବଦଳେର ସାତଟାେର ଆର କରିବା। ଏବଂ ତାହା େମାେତ ଆପଣମାନ
ନଅଟା-ତିରିଶ ବଦଳେର ଆଠଟା-ତିରିଶେର ଛାଡିେଦବାକ ସମୟ େଦବ। ସାତଟା ତିରି-…
ଆସ ାକାଲି ରାତି, ସାତଟା େବେଳ, ଗୀତ େସବା ଆର େହବ। ମଁୁ ସାତଟା-ତିରିଶେର
େମାର ବା ାେର ରହିବି।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର,

ଆସ ଆମର ରମାଲଗୁଡିକ ବାହାର କରି ତା ନିମେ ହଲାଇବା।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର

େତେବ ଚଳିତ ଆନ ାନିକ ଧାରାକ େକବଳ ଭା ି ଦିଅ !

କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀ ବ ଉପେର।

ଠି ଅଛି, ବ ମାନ ଆପଣ ର ପାଳକ, ଭାଇ େନୱି । 
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ପବି ଆ ାଶୃ ଳା
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଡିେସ ର
16, 1959, ବଧବାର 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।
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