
େଟାକ ଅବାେସହିଚି

 …ବାକ ର ପାଠ କରାଯିବା। ସମା ି େସବା ପାଇଁ, େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁ
ମଁୁ ଆପଣମାନ ଛିଡା େହବା ପାଇଁ କହିଲି…େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି ଗୀତ

ା - ାେ ଲ ବ ାନର ବଜା ି, ଆପଣମାେନ ଛିଡା ହଅ । ଆପଣ େହେବ ନାହିଁ କି?
[ମ ଳୀ କହ ି, “ହଁ।”—ଅନ।] ତାହାେହେଲ ପରେମଶର ବାକ ପାଇଁ କାହିଁକି ନେହଁ?
ଏହା ଏକ ସ ାନ ଅେଟ। େତେବ ଯା ାପୁ କ, ତାହାର 12ଶ ପବେର, 12ଶ ପଦର ଆର
କରି, ମଁୁ ଶା ର ଏକ ଅଂଶ, 12ଶ ଏବଂ 13ଶ ପଦ ପାଠ କରିବାକ ଇ ା କେର।

େଯେହତ ଆେ ଆଜି ରା ି ମିସର େଦଶର ମଧ େଦଇ ଯାଇ, ମିସର
େଦଶ — ମନଷ ଓ ପଶୁର… ଥମଜାତକ ସଂହାର କରିବା, ପୁଣି…
ବିଚାର କରି; ଦ େଦବା: ଆେ ସଦା ଭ।

ଏଣୁକରି ତେ ମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥାଅ, େସହି େସହି ଗୃହେର
େସହି ର ଚି ସରେପ ରହିବ; ଆଉ ଆେ ମିସର େଦଶକ ଦ େଦବା
ସମୟେର, େସହି ର େଦଖିେଲ, ତ ମାନ ଛାଡ଼ି ଆଗକ ଯିବା, ସଂହାରକ
ଆଘାତ ତ ମାନ ତି ଘଟିବ ନାହିଁ।

2 େମାର ବିଷୟ େହଉଛି: େଟାକ ବା େସହି ଚି ।
3 ଆସ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ନିଜର ମୁ ଗୁଡିକ ନଆଁଇବା। ଏବଂ ଏହି ପବି
ମୁହ ର ିରତାେର, ାଥନାେର ତା ନିକଟକ ଯିବା ପୂବର, କଅଣ ଏପରି କିଛି ନିେବଦନ
ଅଛି ଯାହାକି ପରେମଶର ଆଜି ଅପରା େର ଉ ର ଦିଅ େବାଲି ଆପଣ ଚାହଁୁଛ ି? ଯଦି
ଆପଣ ଚାହଁୁଛ ି େତେବ େକବଳ ନିଜର ହାତଗୁଡିକ ଉପରକ ଉଠା , ଏବଂ ନିଜ ହଦୟେର
ତାହା ଚି ା କର ଯାହା େସ କର େବାଲି ଆପଣ ଚାହଁା ି। ଭବନେର େଯେକୗଣସି

ାନେର, େକବଳ ତାହା ଚି ା କର ଯାହା େସ କର େବାଲି ଆପଣ ଚାହଁା ି।
4 ଆମର ସଗୀୟ ପିତା, ତେମ ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର ଅଟ, ଏବଂ ଆେମ

ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ଆମର ାଥନାଗୁଡିକ ଆଜି ଅପରା େର, ଉ ର େଦବ,
େଯେତେବେଳକି—େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆମର ହାତଗୁଡିକ ଧରିଅଛ। ଏବଂ ତେମ
େଦଖୁଛ େଯ େମାର ହାତଗୁଡିକ ମଧ , ଉପରକ ଉଠିଅଛି। ଏବଂ େମାର ଅନେରାଧ, ମଁୁ
ଏହାକ ସବସାଧାରଣେର ଜଣାଇବି, ଅଥା , ଭ, େଯ ତେମ ଆଜି ଏଠାେର ଥିବା େତ କ
ବ ି ସୁ କରିବ, େତ କ ହଜିଯାଇଥିବା ବ ି ର ା କରିବ। ବ ମାନ, ତେମ କହିଲ,
“ଯଦି ତେମ ପିତା , େମା ନାମେର କିଛି ମାଗିବ, ମଁୁ ତାହା କରିବି।” େତେବ, ଭ, ବିଶାସୀ
ପିଲାମାନ ର, ଏକ ଏକକ ଭାବେର ବିଶାସ କରିବାକ ଆମକ ଏକାଠି ସାହାଯ କର। େହ



2 କଥିତ ବାକ

ଭ, ତମ ବାକ ମାଧ ମେର କଥା କହ। ତମର ବାକ ସତ ଅେଟ। ଆମ ହଦୟଗୁଡିକ
ଆଶୀବାଦ କର।
5 ଏହି ସଭା ପାଇଁ ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ଭାଇ ା , ଏବଂ ତା ର ସମ
କମକ ା, ଆଉ ସମ ମ ଳୀ ଓ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ।
ଏବଂ ଭ, େସସମ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାହା ତେମ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ, ଆେମ ତମଠାେର କତ
ଅଟୁ। ପିତା, େତେବ ଏଠାେର ଆମମାନ ମଧ ର ଅେନକ ଥାଇପାର ି େଯଉଁମାେନକି
ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ଆଉ କଦାପି େଦଖିେବ ନାହିଁ, େଯପଯ କି ଆେମ ଅନ ପାଶେର
ନ େଦଖୁ। ଏହା ହଏତ େଶଷ େସବା େହାଇପାେର ଯାହାକି ଆେମ ଏହି ପୃଥିବୀେର ଏକାଠି
ବସିବା। ପବି ଆ ା ଆସି ଆମକ ଏକାଠି ଆଶୀବାଦ କର , ଆମର ଆବଶ କତାଗୁଡିକ
େଯାଗା । ଯୀଶୁ ନାମେର ଆେମ ାଥନା କରଛ। ଆେମ ।

ବସି ଯାଇପାର ି।
6 େମାର ଏଠାେର କାଗଜର ଏକ େଛାଟ ଟ ାବେଲ ଅଛି, ମଁୁ କିଛି ଶା ାଂଶ ଏବଂ
େଛାଟ େଛାଟ ବିଷୟମାନ େଲଖିଥାଏ। ପୂବର ଏପରି ଥିଲା େଯ ମଁୁ ଏହାକ ନିଜ ମ ି େର
ମେନ ରଖିପାରଥିଲି, ମା ମଁୁ ଏେବ େହଁ ପଚି-ଶ ବଷ ଅତି ମ କରିଅଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଅଥା , ଦିତୀୟ ଥର। ଆଉ େତେବ େମାର େସହିପରି ମେନ ରହ ନାହିଁ େଯପରି େମାର
ପୂବେର ରହଥିଲା, ଏବଂ ଅେନକ ସଭାମାନ ଏବଂ ବିଷୟମାନ େହଉଅଛି, ଏବଂ ବହତ କିଛି
କରିବାକ ପଡଛି।
7 ଏହି ଅପରା େର ଆମର ବିଷୟ େହଉଛି: େଟାକ ଅବା େସହି ଚି । ଆମର ଦଶ
ମିସରେର ଉେନାଚିତ ହଏ। ଏହା ବ ମାନ ଏଠାେର ଏକ ବହତ ବଡ ଚି ଅେଟ, ମଁୁ
ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ସମେ ଏହାକ େଦଖ ଓ ଆପଣ େଯେତ ପାର ି େସେତ
ଭ ି ସହକାେର ରହ । ମିସର େହଉଛି ଦଶ ର ାନ, ଏବଂ ଦଶ ର ସମୟ େହଉଛି
ଯା ାପୁ କର ଠି ଆର ।
8 ଆଉ, େତେବ, ଏହା ଆଜିର ଏକ ତିଚି ଣ ଅେଟ, ଦଶିତ େହାଇଅଛି, େଯେହତ
ଆେମମାେନ ମଧ ଆଉ ଏକ ନିଗମନର ସ ୁଖୀନ େହଉଅଛ। ପରେମଶର ଇ ାଏଲକ
ମିସରର ବାହାର କରି, ତି ାତ େଦଶକ ଆଣିବା, ତାହା ୀ ର େସହି କନ ାକ ମ ଳୀର
ବାହାର କରି, ତି ାତ େଦଶକ ଆଣିବାର ଏକ ତିରପ ଥିଲା। ଆେମମାେନ ଅନ
ଏକ ନିଗମନେର ଅଛ। ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣମାେନ ଶା ଅଧ ୟନ କରିେବ, ଆମ
ପାଖେର େକବଳ େସହି ମୂଖ ବି ଗୁଡିକ ଶ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ତାହା ସତ ଅେଟ।
ଆେମମାେନ…େଯପରି ପରେମଶର ଏକ ରା ର ଆଉ ଏକ ରା କ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ,
େସହିପରି ପରେମଶର େସହି କନ ାକ ଏକ ମ ଳୀର ବାହାର କରି ଆଣିେବ। େସହି କନ ା
ସମ ମ ଳୀର ଡକାଯିବ। ଏହା ପରେମଶର ମେନାନୀତ େହବ, ଯାହାକି ବାହାର କରି
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ଅଣାଯିବ। ଏବଂ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଠି େସହି ନିଗମନର ସମୟେର ଅଛ, କାରଣ
ଆମ ପାଖେର େତ କ େସହି ଶା ର ମାଣ ଅଛି େଯ ଆେମ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ।
ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା ଅେନକ ଥର କହାଯାଇଅଛି, ମା , େମାର ବ , ଥେର ଏହାକ
େଶଷ ଥର ପାଇଁ କହାଯିବ। ସମୟ ଅନ ତାେର ବିଲୀନ େହାଇଯିବ। େସ ଏକ ମ ଳୀର
େଗାଟିଏ କନ ାକ େନବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ି।

9 େସହି ଚି ହିଁ େସହି ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି େସହି ଦଇ ରା , ମିସର ଏବଂ ଇ ାଏଲ
ମଧ େର ପାଥକ ସୃ ି କରିଥିଲା। େସମାେନ ସମେ ମଣିଷ ଥିେଲ, ମା ସମେ
ପରେମଶର-ସୃ , ସମେ ପରେମଶର ହ କତ କମ ଥିେଲ, କି , େସହି ପାଥକ
େଯେତେବେଳ ମୃତ ଦ େଘାଷଣା କରାଗଲା, ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ ମଧ େର ପାଥକ
େସହି ଚି ହିଁ ଥିଲା।

10 ଆଉ ପରେମଶର ପୁ ଆଗମନେର ଠି ତାହାହିଁ େହବ, େଯେତେବେଳ େସ
କନ ାକ ମ ଳୀର ବାହାର କରି ଆଣ ି, ପାଥକ େସହି ଚି ହିଁ େହବ। େତେବ, ଆପଣ ଆଜି
ଅପରା େର ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ , ଏବଂ େଦଖ େଯ ତାହା ସତ କି ନେହଁ। େସହି ଚି ହିଁ
ପାଥକ େହବ। େସଠାେର ଏକ ପାଥକ େହବାକ ହିଁ ଅଛି।

11 େକୗଣସି ଦିେନ, ପରେମଶର ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଯଦି ମଁୁ
କ ାେଥାଲି େଲାକ ପଚାେର, “େସ କାହାକ ବିଚାର କରିେବ, େସ ଜଗତକ େକଉଁ
ବିଷୟ ଦାରା ବିଚାର କରିେବ?” େସମାେନ କହିେବ, “ମ ଳୀ।” େକଉଁ ମ ଳୀ?
“କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ।” େକଉଁ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ? େସମାନ ମଧ ର ଅେନକ ଅଛ ି।
େମେଥାଡି ମାେନ କହିେବ, “େମେଥାଡି ଦାରା,” ତାହାେହେଲ ବା  ଟି ମାେନ ଏଥିର
ବାହାର ଅଟ ି। ତାହାପେର, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ବା  ଟି ମ ଳୀ ଦାରା ବିଚାର କର ି,
େତେବ ବାକି ସମେ ବାହାର ଅଟ ି। େପ ିକ ାଲମାେନ କହ ି, “େପ ିକ ଦାରା,”
ତାହାେହେଲ ବାକି ସମେ ବାହାର ଅଟ ି। େଦଖ , ଏପରି ଏକ କଥା ଭାବିବା, ଦ ଉ
କେର, ଅତ ଧିକ ଦ ା କ ହଏ, ମନକ ଅତ ଧିକ ଦ ପୂ କେର।

12 ମା ପରେମଶର ର ଏଠାେର ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା େଯ େସ ତାହା କହିଥିେଲ େଯ
େସ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକ ଯାଉଛ ି, କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଦାରା ନେହଁ, େ ାେଟ ା
ମ ଳୀ ଦାରା ନେହଁ। କି େସ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକ ଯାଉଛ ି,
ଏବଂ ଯୀଶୁ େହଉଛ ି େସହି ବାକ , େତଣୁ େସଠାେର ଏହା ପୁଣିଥେର ବାଇବଲ ନିକଟକ
େଫରି ଆେସ। େଦଖ ? େସ ବାଇବଲ ଦାରା ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ। ଏବଂ ବାଇବଲ
େହଉଛି ପରେମଶର ବିଚାର ପୁ କ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ୀ ର ସ ୂ କାଶନ ଅେଟ, େଯ
ଏଥିେର ଅନ କିଛି େଯାଗ କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ କି ା ଏଥିର କିଛି ନିଆଯାଇପାେର ନାହିଁ;
ଏହାକ କରିବାର ଦ େହଲା, ଜୀବନ ପୁ କର ଆପଣ ର ନାମକ କାଢିେନବା। ଠି େସହି
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ପୁ କେର େକବଳ ରହିଥାଆ , ଏବଂ ପରେମଶର ାଥନା କର େଯ ଆମକ ତାହାର
ଅଂଶ କର ।

13 ବ ମାନ ଆେମ ପାଉ, ଏକ େଟାକ ବା ଚି , େଗାଟିଏ ଚି କଅଣ ଅେଟ? େଗାଟିଏ
ଚି େହଉଛି ଏକ େଦୟ ମୂଲ ର ସେ ତ, େସହି ଚି ଅେଟ। ଠିକ େଯପରିକି ଆମର
େରଳପଥ ଏବଂ ବ ପଥମାନ ଥାଏ, ଆେମ ଆମର ଟ ା େନଉ ଏବଂ ଏକ େ ସନକ ଯାଉ।
ବ ମାନ, େଦଖ , ବ ଯା ାେର ଅନମତି ନାହିଁ, େସହି ାନମାନ େର େଯଉଁଠାେରକି
େଟାକ ଅଥାତ େସହି ଚି ବ ବହାର କରାଯାଏ, େସମାନ ଟ ା େନବାକ ଅନମତି ନ
ଥାଏ। େସମାେନ ଟ ା େନଇପାର ି ନାହିଁ, ଏହା ତ େସହି ଚି କ ନିଏ; ଯଥା, ବିମାନଗୁଡ଼ିକ,
ଆଉ ଯାହାକିଛି ବି ଥାଏ। ଆପଣ ଏକ ନି ି ାନକ ଯାଆ ି, କିଣିବା କାଉ ରକ, ଏବଂ
ନିଜ ଟ ାର, ଅେନକ େଟାକ ବା ଚି ମାନ ରହିଥାଏ, େସଥିର ଏହି ନି ି ଚି କ, କିଣ ି।
ଏବଂ ଏହି େଟାକ େହଉଛି ଏକ ସେ ତ େଯ ଆପଣ ର ଭଡା ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି।
ଆପଣ ର ଜାହାଜେର ବସିବାର, ବିମାନେର ବସିବାର, ବ  େର ବସିବାର ଏକ ଅଧିକାର
ଅଛି, କି ା ଯାହାକିଛି ବି ଏହା ଅେଟ, େଯପଯ କି ଆପଣ େସହି ଚି କ ଏହା େଦଖାଇବା
ପାଇଁ ଧରିଥା ି େଯ ଆପଣ ର—େଯ ଆପଣ ର ଯା ା ପାଇଁ େଦୟ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି।
େତେବ ତାହା ମେନରଖ । ଏହାକ ଭଲ ନାହିଁ।

14 ଇ ାଏଲର ହତ େମଷଶାବକ…ପରେମଶର ର େୟାଜନ ଥିଲା। ସଦା ଭ ଏକ
ହତ େମଷଶାବକ, ଏକ ନିରୀହ ତିକ କ ଆବଶ କ କରିଥିେଲ। େଯପରିକି ଆେମ
ବ ମାନ ଅତି ମ କରିଥିବା ଏହି ବିଗତ ସ ାହ ମଧ େର େଦଖିଛ, େଯ ପରେମଶର,
େଯେତେବେଳ େସ ଏକ ନି ି ନିଅ ି, େସ ଏହାକ କଦାପି ପରିବ ନ କର ି ନାହିଁ। ଏବଂ
େସ ଏକ ମାଗ ୁତ କେଲ, ତାହା ର ଥମ କାଯ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ େଯେତେବେଳ
ମନଷ ପତିତ େହାଇଥିଲା, ତାହା ତାହାର େଫରିଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଗ ୁତ
କରିବାକ ପଡିଥିଲା, ଯଦି େସ େକେବ ତା ମୁ କରିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଏକ
ନି ି େନେଲ େଯ େସ ଜେଣ ନିେ ାଷର ର ଦାରା ମନଷ କ ଉ ାର କରିେବ। ଏବଂ େସ
ଚିରଦିନ ପାଇଁ େସହି ସମାନ କାଯ କରିଛ ି। େସ ଏହାକ କଦାପି ପରିବ ନ କରିନାହଁା ି।
େସହିପରେମଶର କଦାପି େକୗଣସି ଉପାସକ ଅନ େକୗଣସି ାନେର େଭଟିେବ ନାହିଁ,
େକବଳ ର ତେଳ େଭଟିେବ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ତାହା ର ଏକମା ାନ।

15 ଆେମ ତାହା ଆମର ପରମାଥ ଶି ା ଅଧୀନେର, ଆମର ନାମଧାରୀ ସଂ ା
ଅଧିନେର, ଆମର ଶି ାଗତ କାଯ ମଗୁଡିକ ଅଧୀନେର େଭଟିବାକ େଚ ା କର।
େକେତେକ ଗଡ଼ ନିମାଣ କରିଛ ି ଏବଂ େକେତେକ ସହର ନିମାଣ କରିଛ ି, ବାବିଲ ଏବଂ—
ଏବଂ ବାବିଲର ଗଡ, ଏବଂ ବିଭି କାରର ବିଷୟ ସବ। ମା ତଥାପି ଏହା ରହିଥାଏ,
ପରେମଶର େସହି କତ ଉପାସକ େକବଳ ର ତେଳ େଭଟିଥା ି। େସ ଏହାକ
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େକେବ ପରିବ ନ କର ି ନାହିଁ। ଆେମ ସମେ େମେଥାଡି େହାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆେମ
ସମେ େପ ିକ ା େହାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆେମ ସମେ ଏହା, ତାହା, କି ା ଅନ କିଛି
େହାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆେମ ସହମତ େହବ ନାହିଁ। କି େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜେଣ ବ ି
ନିକଟକ ଆେସ, େସ କ ାେଥାଲି ପୁେରାହିତ େହାଇଥା କି ା େସ ଯାହାକିଛି େହାଇଥା ,
େଯେତେବେଳ େସ େସହି ର ତେଳ ଥାଆ ି ଆେମମାେନ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏଥିେର କିଛି ଫର
ପେଡ ନାହିଁ େଯ େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି, େଯପଯ େସ େସହି ର ତେଳ ଅଛ ି।

16 େତେବ, ଇ ାଏଲର ହତ େମଷଶାବକ ଯିେହାବା ର ଆବଶ କତା ଥିଲା, ଏବଂ େସହି
ର େସହି ଚି ଥିଲା େଯ କାମ େହାଇସାରିଛି। ମିସରର, ତି ାତ େଦଶକ ଯିବା ପାଇଁ,
ପରେମଶର ମୁ ି ନିମେ ଆବଶ କ କରିଥିେଲ, େସ ଏକ ହତ ପଶୁ ଆବଶ କ କରିଥିେଲ।
ଏବଂ େସହି ପଶୁଟି ନି ୟ େହବା ଉଚି …େସହି ମୃତ ପଶୁର ର କ ଦାରର ବାଜୂବ ଏବଂ
କପାଳୀ ଉପେର ଲଗାଯିବା ଉଚି , ଆଉ ତାହା ଏକ ଚି ପାଇଁ ରହିଥିଲା େଯ ଯିେହାବା ଯାହା
ଆବଶ କ କରିଥିେଲ ତାହା ପୂରଣ େହାଇଥିଲା। ବଝିେଲ? େତେବ, େସହି େମଷଶାବକଟି
ଚି ନ ଥିେଲ, େସହି ର ଟି ଚି ଥିଲା। େତେବ, ବଳିଦାନର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ
ବ ମାନ ର େସହି ଚି ଥିଲା। ତାହା ର ଆେଦଶ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। େସହି ର
ଚି ନିମେ ଥିଲା, େସହି ସେ ତ େଯ ଏହି ବିଶାସୀଜଣକ ଅବିକଳ ଠିକ ତାହାହିଁ କରିଥିଲା
ଯାହା ଆବଶ କ ଥିଲା। ତାହା େସହି ଚି ଥିଲା। ଠି ଅଛି, ଏହା େଦଖି େଯ େସହି ବିଶାସୀ,
ଉପାସନା, େତେବ ତା ର ବଳିଦାନ ସହିତ ଚି ଟ େହାଇଥିଲା। ବଝିେଲ?

17 ଏଠାେର େସହି ଘର, ଏବଂ େସହି ଉପାସକ ଅଛ ି, େୟାଜନ କ’ଣ ଥିଲା? “େଗାଟିଏ
େମଷଶାବକକ ବଧ କର। ଏହାକ ବ ରଖାଯିବା ପେର ଚତ ଶ ଦିନେର, ଏକ—ଏକ
ନିେଦାଷ ପୂଂଶାବକ, ସମ ଇ ାଏଲ ଏହାକ ବଧ କରିେବ, ଏବଂ େସହି ର ଏେସା େର
େଘନାଯିବ ଏବଂ ଦାରର ବାଜୁବ େର ଲଗାଯିବ।”

18 ଆଉ, ଅବଶ , େସହି ଏେସା େକବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ତଣ ଥିଲା। ଏେସା ଅଥ
“ଆପଣ ର ବିଶାସ।” େକହି େକହି ଅେଲୗକିକ ବିଶାସ ରଖିବାକ େଚ ା କର ି, େସହି
କାରଣର ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଆେରାଗ ତାକ ପାଇବାେର ହରାଇଥା ି। ବିଶାସ େକବଳ
ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅେଟ। ଆପଣ ପାଖେର ମ ଳୀକ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଶାସ ଅଛି।
ଆପଣ ପାଖେର େସଠାକ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶାସ ଅଛି। ଆପଣ ପାଖେର ନିଜର କାରକ
ଆର କରିବା ପାଇଁ ବିଶାସ ଅଛି। ଆପଣ ପାଖେର ନିଜ ରା ୀ େଭାଜନ କରିବାକ
ବିଶାସ ଅଛି। ତାହା ଠି େସହି କାେର ହିଁ ଅେଟ, େକବଳ ସାଧାରଣ ବିଶାସ। େତେବ
ର କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଏେସା ଦାରା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି େକବଳ ସାଧାରଣ ତଣ
ଅେଟ ଯାହା ପାେଲ ାଇନର େଯେକୗଣସି ାନେର ବଢିଥାଏ, ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସହି
ବିଶାସ ଯାହା ଦାରା ର କ ଲଗାଯିବାକ ଅଛି ତାହା େକୗଣସି ଏପରି ସେବା ବିଷୟ
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ନେହଁ େଯ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ କାରର ଡା ର ଡି ୀ ରଖିବାର ଆବଶ କ
ଅେଟ। ପରେମଶର ବିଶାସ କରିବା, ଏହା େକବଳ ସାଧାରଣ, େଦୖନ ିନ ବିଶାସ ଅେଟ।
ବଝିେଲ? “ର କ ଲଗା ,” ବିଶାସ ଦାରା, “ଏେସା ଜରିଆେର।”
19 ବ ମାନ, େସହି ଉପାସକ, େତେବ, ଏହି ର ତେଳ େଦଖାଯିବାର ଅଥ, ଏହା
ଦଶାଉଥିଲା େଯ େସ ଯିେହାବା ଅନେରାଧ ପାଳନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଚି ିତ କରା
ଯାଇଥିେଲ। େସହି ଚି ଏହା ଦଶାଉଥିଲା େଯ େସ େସହି ହତ େମଷଶାବକ ସହିତ ଚି ିତ
େହାଇଥିେଲ ଯାହାକି ଯିେହାବା େୟାଜନ କରିଥିେଲ। କାମ ସ େହାଇ ସାରିଥିଲା।
ତାହା ଆଜିର କି ଏକ, ୀ ଏବଂ େସହି ବିଶାସୀର ସି ତିଚି ଣ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ
େସହି ଚି ବିଶାସୀକ ଦଶିତ କରାଯାଏ, େସେତେବେଳ ତାହା ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଏହା

ହଣ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ କାଯ ଟି ସ େହାଇଅଛି।
20 ତାହାପେର, ର ପରିଚୟର ଏକ ଚି ଥିଲା, େସହି ର ନିେଜ। େସହି ପଶୁର ର
ଝରିଥିଲା, େସ ମରିଗଲା ଏବଂ ତା’ର ର କା େର ଥିଲା। େତେବ, ପଶୁ ଜୀବନ, ଯାହାକି
ର େର ଥିଲା। ଆଉ ର େର ଜୀବନ ଅଛି, ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ବାଇବଲ ଏହା ବ
କେର, ଏବଂ ବି ାନ ଏହାକ ମାଣ କେର, ର େର ଜୀବନ ଅଛି। େତଣୁକରି ଅତଏବ,
େଯେତେବେଳ େସହି ପଶୁକ ହତ ା କରାଗଲା, ଏବଂ ପଶୁଠାର େସହି ଜୀବନ ବିଛି େହଲା,
େସହି ଚି ନିମେ ରହିବା ପାଇଁ, େସହି ର କ ର ର ରସାୟନ େହବା ଆବଶ କ ଥିଲା।
କାରଣ, ର େର ଥିବା ଜୀବନଟି ବିଶାସୀ ଉପରକ ଆସିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ
ପଶୁର ଜୀବନ ଥିଲା।
21 ଏବଂ େଗାଟିଏ ପଶୁ ଜୀବନ ଏବଂ ଏକ ମାନବ ଜୀବନ ସ ୂ ଭି ଅେଟ। ନା, ଏଥିେର
ଆେଦୗ କିଛି େହେଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଅ , େଗାଟିଏ ପଶୁର ର େନଇ ନିଜ ଉପେର
ଲଗା , ଆପଣ ମରିଯିେବ। ଏଣୁ ଆପଣ େଦଖ , ଆେମ, ପଶୁର ର େର ଏହା ଏକ—
ଏହା ଏକ ତାହାଠାର ଭି କାରର ଜୀବନ ଥାଏ ଯାହାକି ମନଷ ର ର େର ଥାଏ, କାରଣ
ମନଷ ଠାେର ଏକ ାଣ ଥାଏ। ପଶୁଠାେର େକୗଣସି ାଣ ନାହିଁ।
22 ଆଉ େତେବ, େତଣୁକରି, େସହି ର ନିେଜ, ବ ମାନ ବଝ , େସହି ଲାଲ ରସାୟନ,
ର ର ରାସାୟନିକ ପଦାଥମାନକ, େମଷଶାବକ ମରିଯାଇଥିବାର ଏକ ଚି ଭାବେର,
ବ ମାନ, େସହି ଦାର ପାଖେର ରହିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ମନଷ
ଉପାସକ ନିକଟକ େଫରି ଆସିପାେର ନାହିଁ। ମା ଆଜି…ଏହା େକବଳ ଏକ ତିରପେର
ଥିଲା।
23 ଆଜି ଏହା ଆମର େମଷଶାବକ, ଭ ଯୀଶୁ ରାସାୟନିକ ର ନେହଁ, ମା ଏହା
ତ େସହି ଜୀବନ ଅେଟ ଯାହାକି ର େର ଥିଲା, ଯାହା େହଉଛ ି ପବି ଆ ା। ଏହା େଫରି
ଆେସ ଏବଂ େସହି ଚି ଅେଟ େଯ ଆେମ ତାହାକ ହଣ କରିଅଛ ଏବଂ ପରେମଶର
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ଆମକ ଯାହା କରିବାକ କହିଛ ି ଠି ତାହାହିଁ କରିଅଛ। ଏବଂ ତାହାପେର, େସହି ଚି
ରଖିଥିବା େଯାଗୁ, ଆେମ ଆମର ବଳିଦାନ ସହିତ ଚି ିତ କରାଯାଇଥାଉ। ସି ଭାବେର।
ମଁୁ େଦେଖ ନାହିଁ େଯ ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ତାହାଠ ଆହରି ଅଧିକ ସରଳ କିପରି ବା
େହାଇପାେର। ବଝିେଲ?
24 େକବଳ ମା ଉପାୟ େଯ େକହି କହିପାରିେବ େଯ େସହି ଘରଟି ମଧ , କାହାର ଅେଟ,
େସହି ର ତେଳ, କାରଣ େସହି ର ର ରସାୟନ ଦାରେର ରହିଥିଲା। େସମାେନ ତାହା
େଦଇ ଅତି ମ କେଲ, େସହି ସଂହାରକ ଦତ ତାହା ଅନାଇ େସହି ର କ େଦଖିବାକ
ପଡିଥିଲା। େତେବ, ପୁଣିଥେର, ଏହା ପବି ଆ ାର ଏକ ନି ଶନ ଥିଲା।
25 େତେବ, େଦଖ , ଯୀଶୁ ର େସହି ଆ ରିକ ର କଦାପି ଆମମାନ େତ କ
ଉପରକ ଆସିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଠାେର ତା ଶରୀରେର ଏତିକି ମା ହିଁ ର
ଥିଲା। ଏବଂ ଦଇ ହଜାର ବଷ ପୂେବ, ଏହା ତାହା ଶରୀରର, ଭମିେର ଝରି ଯାଇଥିଲା;
ମା ଏହା ଏକ େଟାକ ଅଥା ଚି ନିମେ ନ ଥିଲା। େସହି ଜୀବନ, େସହି ଜୀବନ ଯାହା
େସହି ର େର ଥିଲା, ବ ମାନ େସହି ଚି ଥିଲା। ମଁୁ ମା େଗାଟିଏ ମିନିଟେର, ବାଇବଲ
ଦାରା, ଆପଣମାନ ଏହା ମାଣ କରିବି। ଏହା ତ େସହି ଚି ଅେଟ ଯାହା ଆମ େତ କ
ଉପେର ଆସିବାକ ଅଛି, ଏହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ ଆେମ ଆମର ବଳିଦାନ ସହିତ ଚି ିତ
କରାଯାଇଅଛ, ଏବଂ ଯିେହାବା ଅନେରାଧକ ପାଳନ କରିଅଛ।
26 ପିତର କହିଥିେଲ, େପ ିକ ଦିନେର, “ତେମମାେନ େତ େକ, ଅନତାପ କର, ଏବଂ
ପାପ ମା ନିମେ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ ହଅ, ଆଉ ତେମମାେନ ପବି ଆ ା
ଦାନ ପାଇବ। କାରଣ ଏହି ତି ାଟି ତମମାନ ପାଇଁ, ଓ ତମ ସ ାନମାନ ପାଇଁ, ଏବଂ
ଦରବ ୀ େସମାନ ପାଇଁ, େଯେତ ଜଣ ଭ ଆମ ପରେମଶର ଆହାନ କରିେବ।”
େଦଖ , େକବଳ ଏହା େସମାନ େଦଖାଇେଲ ନାହିଁ। “େଯେତ ଜଣ ଭ ଆହାନ
କରିେବ।”
27 ଅେନେକ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଭାବ ି େଯ େସମାେନ ଆହାନ ପାଇଛ ି। ମା
େସସମେ ଯାହାକ “ ଭ” ଆହାନ କର ି! “ଯାହା େସ ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ, େସ ଆହାନ
କେଲ; େସସମ ଯାହା େସ ଆହାନ କେଲ, େସ ଧାମିକ ଗଣନା କେଲ; େସସମ
ଯାହା େସ ଧାମିକ ଗଣନା କେଲ, େସ େଗୗରବାନିତ କରିଛ ି,” େସହି ବିଷୟଟି ଆଗର
ସମାଧାନ େହାଇସାରିଛି।
28 ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ନିଅ ି ଯିଏକି ଏହା
ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ େଯ ପବି ଆ ା ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଅେଟ, େଦଖ େସମାେନ କଅଣ
କରଛ ି? େସମାେନ େସହି ଚି କ ଅସୀକାର କରଛ ି ଯାହାକି ଠିକ େସହି ବିଷୟର ତୀକ
ଅେଟ େଯ ଆପଣ ନିଜର ବଳିଦାନ ସହିତ ସଂଯୁ ଅଟ ି। େଦଖ େଯ େମାର କହିବାର
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ଅଥ କଅଣ? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େକବଳ େସହିପରି ଭାବେର—େର େଦଖ ି େଯମିତି
ଭାବେର ପରେମଶର ଏହାକ ବ ମାନ େଲଖି ରଖିଛ ି େତେବ ଏହା ବହତ ସରଳ ଅେଟ।
ର ଆମକ େଘନି େନଇଗଲା ଏବଂ ଆେମମାେନ ଥିଲ…ତାହା ପବି ଆ ା ର େସହି—
େସହି ତୀକକ େଦଖାଏ, ଯାହା େହଉଛି େସହି ଜୀବନ।

29 େତେବ, େସହି ପଶୁ ଜୀବନ ମଣିଷ ଉପରକ େଫରି ଆସିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ
େସମାେନ େମଳ ଖାଆ ି ନାହିଁ, ପଶୁ ଜୀବନେର େକୗଣସି ାଣ ନାହିଁ। ମାନବ ଜୀବନର
ଏକ ାଣ ଅଛି। େସହି ପଶୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ େସ ଉଲ ଅଛି। େସ ଭଲର ଠିକ ପାଥକ
ଜାେଣ ନାହିଁ। େସ, େସ େକବଳ…ତାହାଠାେର ଏକ—ଏକ ଆ ା ଅଛି, ମା ଏକ ାଣ
ନାହିଁ। ବ ମାନ ମେନରଖ , େତେବ, ଅବଶ , ାଣ େହଉଛି ଆ ାର କତି।

30 ବ ମାନ େଦଖ , ମା େଯେତେବେଳ ଆମର ବଳିଦାନ, ଯୀଶୁ ୀ ର ଜୀବନ,
େଯେତେବେଳ ତାହା ର ପାତିତ େହଲା…େସ ଜେଣ ମନଷ ଭିତେର ରହିଥିବା,
ପରେମଶର ଥିେଲ। ବ ମାନ, େସ ଯିେହାବା େହବାଠାର ଓ ାଇ ଆସିେଲ, େଯପରିକି େସ
ନିଜକ ଜେଣ ମଣିଷ ଭାବେର ପରିଚିତ କରା ି, ଓ ଜେଣ ମନଷ ର ରପକ ହଣ କର ି,
ପୁଣି ତାହା ସହିତ ଆମକ ଚି ିତ କରା ି। େସ ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଥିେଲ। ଏବଂ
ତାହା ଭିତେର, େଯଉଁଠାେରକି ର …

31 ବ ମାନ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େକହି ଜେଣ କହ ି, “େସ ଯିହଦୀ ର ଥିେଲ।” ଆପଣ
ଯିହଦୀମାନ େସପରି କହଥିବାର ଶୁଣ ି। େସ ଯିହଦୀ ର ନ ଥିେଲ, କି ା େସ ବିଜାତି ର
ମଧ ନ ଥିେଲ। େସ ତ ପରେମଶର ର ଥିେଲ। ତାହା ଠାେର ନା ଯିହଦୀ ଥିେଲ…େସ
ଯିହଦୀ କି ା ବିଜାତି ନ ଥିେଲ। େସ ପରେମଶର ଥିେଲ। “ଜେଣ—ଜେଣ—ଜେଣ କମାରୀ
ଗଭବତୀ େହବ।”

32 େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନକ େଲାକମାେନ ଏବଂ
େ ାେଟ ା ମାେନ ଭାବ ି େଯ େସହି ଅ ାଟି ମରିୟମ ର ଥିଲା। ଏବଂ େସହି—େସହି
େହେମାେଗାବି ର ଯାହା ଆେସ, ଜୀବନଟି ର େକାଷିକାେର ଆେସ। େଯେହତ,
େଗାଟିଏ ମାଈ କକଡ଼ା ଅ ିରା ଗ ା ପ ୀ ସହିତ ନ ରହି ମଧ , ଏକ ଅ ା େଦଇପାେର,
ଏହା ଛଆ ଫୁଟାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଉବର ନେହଁ। ଜୀବନଟି ର େ ାତର ଆସିଥାଏ,
ଯାହାକି ପୁରଷ ଲି ର ଆେସ। ମା ଏହି େ େର େକୗଣସି ପୁରଷ ଲି ନ ଥିଲା, େତଣୁ,
“ର େର ଥିବା ଜୀବନ,” ଏହାକ େକବଳ ପରେମଶର ଠାର ହିଁ ଆସିବାକ ଥିଲା, ଆଉ େସ
ମରିୟମ ଗଭେର ଏକ ର େକାଷିକା ସୃ ି କେଲ। ପରେମଶର ନିେଜ, ସୃ ିକ ା ସୟଂ,
ଏକ ର େକାଷିକା ସୃ ି କେଲ। ବ ମାନ େଦଖ । େସମାେନ କହ ି, “େତେବ, ଏହା ତ
ଶରୀର ଥିଲା। ମରିୟମ ଠାେର ଅ ା ଥିଲା।” ନା, ଆ ା। େସ ନ ଥିଲା; ଅ ା ନ ଥିଲା। ଯଦି
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ଏହା ଏକ ଅ ା ଥିଲା, ଆପଣ ବିନା ସେ ଦନାେର ଶୁ ାଣୁ ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି
େସ, ତା’ର ଏକ ସେ ଦନା ରହିଥିଲା, ତାହାେହେଲ ପରେମଶର କି କାମ?

33 େସ ଉଭୟ ଅ ା ଏବଂ ର ସୃ ି କରିଥିେଲ। ତାହାହିଁ ଅବିକଳ ଠି ଯାହାକି େସ
ଥିେଲ। “ଆେମ ପରେମଶର ହ େର ଧରିଲ,” ବାଇବଲ କେହ। ଥମ ତୀମଥି 3:16,
“ନିଃସେ ହ ପରେମଶର ନିଗୂଢ ତ ମହାନ ଅେଟ: ପରେମଶର ଶରୀରେର କଟିତ
େହେଲ। ଆେମମାେନ ତାହା ନିଜ ହ େର ଧରିଲ।” େସହି ଶରୀର ପରେମଶର ଥିେଲ।
ନି ିତ ଭାବେର, ତାହା ଥିଲା। େସ ଏକ ମଣିଷ ରପେର, ସମ ଅବ ାେର ପରେମଶର
ଥିେଲ।

34 େତେବ ଆେମ ଏଥିେର ଲ କର, େଯ େସହି ର େକାଷିକା ଭା ିବା େଯାଗଁୁ, ତାହା
ପରେମଶର ମୁ କରିଲା। “ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଥାଇ, ଜଗତକ ନିଜ ସହିତ
ପୁନମିଳନ କରଥିେଲ।” େଯଉଁଠାେରକି, ଅନ େକହି ତାହା କରିପାରି ନ ଥାଆେ , ଅନ
କିଛି କରାଯାଇପାରି ନ ଥାଆ ା; ଏହା ନିେଜ, େସହି ପବି ର କ, ଆବଶ କ କଲା।
ପରେମଶର ତାହା ର ନିଜ ନିୟମକ େଭାଗିବା ନିମେ , ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି ମଣିଷ
େହବାକ ପଡିଲା। ଯଦି ଯୀଶୁ େକବଳ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ପରେମଶର ଠାର ଭି
ଜେଣ ବ ି, େତେବ ପରେମଶର ଅନ ାୟ କରିଛ ି।

35 ଯଦି ମଁୁ କହିପାେର, “େତେବ ଭାଇ ା ଏପରି େକୗଣସି ପାପ ନିମେ ମର
ଯାହା ପାଇଁ ବିଲିର ମରିବା ଉଚି ଥିଲା,” କି ା ଅନ କିଛି, େକୗଣସି ଦ ପାଇଁ, େତେବ
ତାହା ଅନ ାୟ େହବ। ଯଦି ମଁୁ େମାର ନିଜ ପୁଅକ ଏପରି ଏକ ଦ ପାଇଁ ମରିବାକ ଦିଏ
ଯାହାକି ମଁୁ େଘାଷଣା କରିଥିଲି, ତଥାପି ଏହା ନ ାୟବାନ େହବ ନାହିଁ। େକବଳ େଗାଟିଏ
ମା ନ ାୟ ଯାହା ମଁୁ କରିପାେର, ତାହା େହଲା ତା’ର ାନ ହଣ କେର, ଯଦି ମଁୁ ତାକ
ବ ାଇବାକ ଚାେହଁ।

36 ଏବଂ ପାପୀର ାନ ହଣ କରିବା ନିମେ , ପରେମଶର ମାଂସମୟ ଶରୀର ଧାରଣ
କରିବାକ ପଡିଲା; ପରେମଶର ଶରୀରେର କଟିତ େହେଲ, ସୟଂ ପରେମଶର ଠାର
େକୗଣସି ମେତ କ ନେହଁ। େତେବ, ଏଠାେର େସ ଜଗତର ପାପ ଦର କରିବା ପାଇଁ,
ଶରୀରେର କଟିତ, େହେଲ। ଏବଂ େସ ଆପଣାକ ଆମ ଭିତେର ପରିଚିତ କରାଇେଲ,
େଯପରିକି ଆେମ ତାହା ଠାେର ପରିଚିତ େହାଇପାର। କଅଣ ଏହାର ଉେ ଶ େଦଖୁଛ ି
କି?

37 େତେବ ଆେମ ଆମର ବଳିଦାନ ସହିତେର ଆମର ପରିଚୟକ ପାଉ, ବଳିଦାନର
େସହି ଜୀବନ ଆମ ଭିତେର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ପବି ଆ ା ଅେଟ। େଯେତେବେଳ େସହି
େକାଷିକାଟି ଭ ା ଗଲା, ଏହା ପରେମଶର ମୁ କଲା, ପରେମଶର ମୁ କଲା, େଯ େସ
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ନିଜ ର େର ଏକ େଲାକ ପବି ିକତ କେଲ ଏବଂ ପୁନବାର ପରେମଶର େସହି ମନଷ
ଭିତେର ରଖିେଦେଲ। ପରେମଶର ଆପଣ ଭିତେର, ଅନ ଜୀବନ!

38 ଏବଂ େଯେକୗଣସି ୀ ପ ିତ ଜାଣ ି େଯ େସହି ଶ , ଅନ ଜୀବନ, େସହି ଶ
େଜା-ଇ Z-o-e, େଜାଇ ର ଆସିଛି, ଯାହାର ଅଥ “ପରେମଶର ନିଜର ଜୀବନ।” ତାହା
ଠି । ଏକମା ଉପାୟ େଯ ଆପଣ େକେବ ଜୀବନ ପାଇପାରିେବ, ଅନ ଜୀବନର େକବଳ
େଗାଟିଏ ମା ରପ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା େହଉଛି ଆପଣ ଭିତେର ପରେମଶର ନିଜର
ଜୀବନ। ବଝିେଲ? ତା’ପେର ଆପଣ ପାଖେର ଅନ ଜୀବନ ଥାଏ, କାରଣ େସ ହିଁ
େକବଳ େସଠାେର ଏକମା ଅନ ଅଟ ି। ଏବଂ ଆେମମାେନ ତାହା ଚି ାଧାରାର
ଗୁଣସକଳ ଅଟୁ, ଏହା ପୂେବକି ଜଗତର ଏକ ଭି ିମୂଳ କି ା ଅନ କିଛି ରହିଥିଲା। ଆଉ
ଏସବ ତ େକବଳ ତାହା ର ଚି ାଧାରା ଅେଟ, ଏବଂ ଆେମ ତ ତାହା ର ଚି ାସକଳର

ଦଶନ ଅଟୁ େଯ ତାହା କଅଣ ଥିଲା।

39 ଏବଂ ତାହା ପାପକ ଦର କରିବା ନିମେ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିବାକ ପଡିଲା। ଅନ
େକହି ତାହା କରିପାରି ନ ଥାଆେ । ତାହା କରିବାକ େକହି େଯାଗ ନ ଥିେଲ। ତାହା
ବ ତୀତ ଅନ େକହି ତାହା କରିପାରି ନ ଥାଆେ , ଏବଂ େସ ତାହା କେଲ।

40 ଏବଂ ତା’ପେର, େଯେତେବେଳ େସହି ଜୀବନ େସହି ଶରୀର, ମନଷ ଠାର ମୁ
େହଲା, ଯିଏକି ପରେମଶର ପୁ ଥିେଲ (ତାହା ର ସୃଜନଶୀଳ ଶ ି ଏକ ଭବନ ନିମାଣ
କଲା, େକୗଣସି ଠିକାଦାର ପରି, େସ େଯଉଁ ଭବନକ ନିମାଣ କେଲ େସ ନିେଜ, ତାହା
ଭିତରକ େବଶ କେଲ, ପରେମଶର ତାହା କେଲ।), ଏବଂ ତାହାପେର, େଯେତେବେଳ
େସହି ଜୀବନକ େନଇ ନିଆଗଲା, େସହି ର , ଏହାର ରସାୟନ, ଭମି ଉପେର ଢାଳି
ଦିଆଗଲା, ଠି େଯପରି ଠି େହବଲର ଭମି ଉପେର ଢାଳି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ମା େସହି
ର ର ପରେମଶର ପବି ଆ ା ଆସିେଲ, ଏବଂ ତାହାକ େପ ିକ ଦିନେର ମନଷ
ଉପରକ ପଠାଗଲା, େଯପରିକି େସହି ବଳିଦାନ ସହିତ ଚି ିତ େହବ ଯାହା େସମାନ
ପାଇଁ ମୃତ ବରଣ କରିଥିଲା। ଜଗତେର ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ େଯ ଆେମ ତାହା
ପାଇପାରିବା। ଏକ ସକାରା କ େଟାକ ବା ଚି !

41 େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ ମୃତ େର େଦାଷୀ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ
ଇେଲକି େଚୗକୀକ ଯାଉଛ ି, ଏବଂ ମେନରଖ , ତ ାଖ ାନ କରିବା…

42 ଡାଲା , ଶୁଣ ! ଯୀଶୁ ୀ ର କ, ତାହା ର ର ଚି କ ତ ାଖ ାନ କରିବା,
ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଦଖ ି ଏବଂ ଏହାକ ତ ାଖ ାନ କର ି, ଆପଣ ନିଜ ହାତେର
ତାହା ର କ ରଖି ବିଚାରର ସ ୁଖୀନ େହବାକ ଯାଉଛ ି। ପାପୀ, ମ ଳୀ ସଦସ , ତାହା
ମେନରଖ ।
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43 କଅଣ ହଅ ା ଯଦି ଲି ଓସୱାଲ ସ ମ େହାଇଥା ା, େସହି େକେତାଟି ଦିନମାନ,
ଏବଂ େସହି ସେବା ନ ାୟାଳୟ ସ ୁଖେର ଝାଳ ନାଳ େହବା ଯାହା ତା ସ ୁଖିନ
େହବାକ ପଡିଥିଲା; ଏବଂ ଜାଣିଥିଲା, େଯ ରା ପତି ହତ ା କରିବା ପରଠାର, ଦୟାର
ଏପରିକି େଗାଟିଏ େଛାଟ ଚି ବ ସୁ ା ରହିବ ନାହିଁ, େସହି ବ ି ନି ିତେର କିପରି
ଅନଭବ କରିଥିବ! ଏହା ନି ିତେର ଏକ ଭୟ ର ବିଷୟେର େହାଇଥିବ। ତାକ େକେବ
ବି ସ ୁଖିନ େହବାକ ପଡି ନ ଥିଲା, କାରଣ ଅନ ବ ିଜଣକ ତାକ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ମା
େସଠାେର ଏକ େ ାଧିତ ସେବା ନ ାୟାଳୟ ସ ୁଖେର ବସିବା ବିଷୟେର ଚି ା କର ,
ପୁଣି ଆପଣ ହାତେର ଆପଣ ସାଥୀ, ଆେମରିକାର ରା ପତି ର ସହିତେର! ତାହା
ଆପଣ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଏକ ମୃଦ ବିଷୟ େହବ, େଯଉଁମାେନକି ଯୀଶୁ ୀ ର କ
େହୟ ାନ କରି ଚାଲିଯାଆ ି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପରେମଶର ନ ାୟାଳୟେର ଛିଡ଼ା
େହେବ। ଏହାକ ରଖିବାେର ପରି ମ କର େଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛ ି।
ଓସୱାଲ ନିଜ ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନକ ଛାଡିବା ବ ତୀତ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କରିପାରି ନ ଥିେଲ,
ମା ପରେମଶର ଆପଣ ତାହା ଉପ ିତିର ଅନ କାଳ ପାଇଁ ନି ାସିତ କରି ଦିଅ ି।
ଏହା ଏକ ଭୟ ର ବିଷୟ େହବ। ଧ ାନ ଦିଅ ।

44 ଯଦି େଦାଷୀ ସାବ େହାଇ, ଆପଣ ନ ାୟାଳୟକ ଆସିବାକ ପଡିଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ ସେବା ମ ଓକିଲକ େଖାଜିେବ ଯାହା ଆପଣ ପାଇ ପାରିେବ।
େଯେକହି ବି ତାହା କରିେବ।

45 ଏବଂ ଜଗତେର ଜନ େହାଇଥିବା େତ କ ମନଷ , େମାର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ
ନାହିଁ େଯ େସ େକେତ ଭଲ ଘର ଆସିଥାଏ, େସ ଯୀଶୁ ୀ ର ର େଦାଷୀ ଅେଟ
େଯପଯ କି େସ ଏହାର ମାକ ହଣ ନ କରିଛି। ଏବଂ ଏକମା ଉପାୟ େଯ ଆପଣ
ଜାଣ ି େସହି ମାଟି ଠି ଅେଟ, େଯେତେବେଳ େସହି ଚି ନିଜକ ଆପଣ ଉପେର
ଲଗାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ପାଖେର େସହି ଚି ଥାଏ।

46 ଧ ାନ ଦିଅ , ଆପଣ େଦାଷୀ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆପଣ ସେବା ମ ଓକିଲ େଖାଜିେବ
ଯାହାକ କି ଆପଣ ନିଜର ମେକା ମା ପାଇଁ େଖାଜି ପାରିେବ। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ପରେମଶର
ବିଚାରକ ଯାଉଥାଏ, େତେବ ମଁୁ େକୗଣସି ପୁେରାହିତ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ମଁୁ େକୗଣସି ମଣିଷ
ଚାହିଁବି ନାହିଁ; ମଁୁ ତ ସେବା ମ ଓକିଲକ ଚାହିଁବି ଯାହାକ ମଁୁ େମାର ମେକା ମା ଲଢିବା ପାଇଁ
ପାଇପାେର।

47 େମାର ୀ ିଆନ ବ , େମାେତ ଆପଣ ଏହା କହିବାକ ଦିଅ । ଆମର ଓକିଲ
ମଧ ଆମର ବିଚାରପତି ଅଟ ି, ଏବଂ ଆମର—ଆମର ବିଚାରପତି ଆମର ଓକିଲ
େହାଇଗେଲ। େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହା ର ମାକ ପାଇଲ ମାମଲାଟି େସେତେବେଳ
ସମାଧାନ େହାଇଗଲା। ବିଚାରପତି ନିେଜ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି ଓକିଲ େହାଇଗେଲ, ଏବଂ
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ଓକିଲ ଓ ବିଚାରପତି େସହି ସମାନ ବ ି ଅଟ ି। ପରେମଶର ମନଷ େହାଇଗେଲ,
େଯପରିକି େସ ନିଜର ମୃତ ଦାରା ମନଷ କ ଧାମିକ କରିପାର ି େଯଉଁ ମୃତ କ େସ ନିଜ
ଉପେର ାପନ କେଲ। ହାେଲଲୟା! ତାହାର ଅଥ, “ଆ ମାନ ର ପରେମଶର ର

ଶଂସା େହଉ।” େସ ସମ ଶଂସା ପାଇବାକ େଯାଗ । ଆମର ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆମର
ଓକିଲ ସମାନ ବ ି ଅଟ ି।

48 ପବି ଆ ା େସହି େଟାକ ବା ଚି ଅଟ ି େଯ ଆମକ ମା କରାଯାଇଅଛି।
ମାମଲାଟି ବ ଅେଟ। େତ କ ପୁରଷ ଏବଂ ୀ ଯିଏକି କତେର ପବି ଆ ା ବା ି

ହଣ କରିଛ ି, େସ ବିଚାର କରାଯାଇଛ ି, େସ ତା ଓକିଲ ସହିତ, ତା ବିଚାରପତି
ସହିତ, ତା ର ବଳିଦାନ ସହିତ ଚି ିତ କରାଯାଇଛ ି, ଏବଂ େସ ନିଜ ପାଖେର ରଖିଥିବା
େସହି ଚି ଏହା ଦଶାଏ େଯ ତା ର ମହିମା ପଯ ଯା ାର ମୂଲ ଦାନ କରାଯାଇଅଛି।
ଆେମ । ଏହା ସମା େହାଇଯାଇଛି। େସ େସହି ଚି କ ଧରିଛ ି। ଏହା ତାହା ର,
େସହି ପବି ଆ ା ବା ି ଅେଟ, ଯାହା ଯୀଶୁ ପୁନର ାନର ସା ୀ। ଆେମ । କଅଣ
ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ତାହା ଆପଣ ର
ପରିଚୟ ଅେଟ, ଆପଣ ଚି କ ଧରିଛ ି।

49 େତେବ ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର େସହି ଚି ନାହଁ, େତେବ ଆପଣ ଭିତରକ ଆସିବାକ
ଯାଉ ନାହଁା ି। ଆପଣ ନି ିତେର େସହି ଚି ରଖିବାକ ଅଛି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଆବଶ କ
ମୂଲ , “େଯେତେବେଳ ମଁୁ ର କ େଦଖିବି, ର େହଉଛି େସହି ଚି । େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ର କ େଦଖିବି, ମଁୁ ତମକ ଛାଡ଼ି ଆଗକ ଚାଲିଯିବି।” ଆପଣ ନି ିତେର େସହି ଚି
ରଖିବାକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରଖିେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି, ଆପଣ ଯିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ େସହି
ଚି କ ରଖିବାକ ହିଁ ଅଛି।

50 ଯଦି େସହି ଚି ଦଶିତ ନ ହଏ, େସହି ଚି େସଠାେର େଦଖା ନ ଯାଏ, ଏପରିକି େସହି
ନିୟମ ମଧ କାଯ କାରୀ ହଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କହ ି, “ଆ ା, େତେବ, ଭାଇ ାନହା ,
ବ ମାନ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର ।” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।

51 ଚି ଟି ନିୟମ ଉପେର ଥିଲା। କାରଣ ଇ ାଏଲ ପାଖେର ସୁ ତ େହବାର ଏକ ନିୟମ
ଥିଲା, ଏବଂ େକୗଣସି ଯିହଦୀ ବାହାରକ ଯାଇ େକୗଣସି ବ ି ଏହା େଦଖାଇ ପାର ି, “ମଁୁ
ତମକ ମାଣ କରିପାେର େଯ ମଁୁ ସୁ ତ େହାଇଛି, ମଁୁ ଜେଣ ଯିହଦୀ ଅେଟ, ଯିେହାବା
ଆେଦଶ ଅନଯାୟୀ ମଁୁ ସୁ ତ େହାଇଅଛି,” ମା ତଥାପି ଏହା ତା ବହି ାର କେର ନାହିଁ
ଯଦି େସହି ଚି ମଧ େସଠାେର ନ ଥାଏ। ତା ନି ିତ ଭାବେର େସହି ଚି କ ଦଶନ
କରିବାକ ଅଛି। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]
େସ…େଯେକୗଣସି କାେର ମଧ , େସହି ଚି କ େସଠାେର ରହିବା ଆବଶ କ। ଏବଂ ଯଦି
ଆପଣ ନିୟମେର ଅଛ ି…ଯଦି େକୗଣସି ଯିହଦୀ କହିେବ, “ମଁୁ େମା’ ଦାରେର େକୗଣସି



େଟାକ ଅବା େସହି ଚି 13

ର ଲଗାଇବାକ ଯାଉ ନାହିଁ, ମଁୁ ମାଣ କରିପାେର େଯ ମଁୁ ଏକ ନିୟମବ ଯିହଦୀ ଅେଟ,”
େସହି ସଂହାରକ ଦତ ତା ଧରି ପକାଇବ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ େକେତ
ବିଶ ଥିେଲ, େସ େକେତ ମ ଳୀର ସଦସ ଥିେଲ, େସ େକେତ ଦଶମାଂଶ େଦଉଥିେଲ, େସ
କିପରି କହଥିେଲ େଯ େସ ଯିେହାବା ବିଶାସ କର ି; ଯିେହାବା ତ େସହି ଚି କ ଆବଶ କ
କରିଥିେଲ।

52 ଆଉ ଆଜି ମଧ , େସ ତାହା କର ି। ତାହା େହବାକ ହିଁ ଅଛି। ତାହା େହବା ଉଚି ,
“କାରଣ ସଗ ତେଳ ଅନ େକୗଣସି ମାଗ ନାହିଁ, ଅନ େକୗଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ,
େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ,” ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକେତ ଭଲ, େକେତ ବିଶ
ଅେଟ। େସହି ଚି କ େସଠାେର ରହିବାକ ଅଛି, ଏବଂ ଦଶିତ େହବାକ ଅଛି।

53 “େସହି ର ,” ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ େମଷଶାବକକ ମାରିଲି ଏବଂ ଏହାକ ମଁୁ
ଏକ ପା େର ରଖିଲି। ମଁୁ ଏହାକ ଏଠାେର ପଛେର ରଖିଛି।” ଏହା ତାହା ନ ଥିଲା ଯାହା େସ
କହିଥିେଲ। ଏହାକ ତ ଦାରର ବାଜୂବ େର ଏବଂ କପାଳୀେର ରହିବା ଉଚି । ଏହାକ ତ

ଦଶିତ େହବା ଉଚି ।

54 ଏବଂ ଆପଣ ର ଜୀବନକ ଏହା ଦଶିତ କରିବାକ ଅଛି େଯ େସହି ଚି
ଆପଣ ଠାେର ଅଛି। େହ, ତେମ େପ ିକ ାଲମାେନ, ତମ ସହିତ କଅଣ ସମସ ା ଅେଟ?
େଛାଟ କ ନ େକଶ, ଚି ିତ ମୂଖମ ଳ, ପୁରଷ, ମ ଥ ା ଏବଂ ବିଷୟମାନ, େମାହର ଭ
ଯୀଶୁ ୀ ର େହଉଛି ପବି ଆ ା ଚି େବାଲି େସହି ଦଶନ େକଉଁଠାେର ଅଛି?
ତେମ, ଭ ିର ଏକ େଭଖ ଧରିଥାଅ, ଏବଂ “ଯାଦକରୀ” ଏବଂ ଅନ ସମ ବିଷୟଗୁଡିକ,
ପରେମଶର କାଯ େବାଲି କହିଥାଅ, “ଯାଦକରୀ।” ଆପଣ କିପରି ଏକ ଚି ଦଶନ
କରିେବ?

55 େସମାେନ କହ ି, “ମଁୁ େପ ି-…” ତେମ କଅଣ ଅଟ େମାର େସଥିେର କିଛି ଫରକ
ପେଡ଼ ନାହିଁ। “ମଁୁ ବା  ଟି । ମଁୁ େ -…” ତେମ କଅଣ ଅଟ େମାର େସଥିେର କିଛି ଫରକ
ପେଡ଼ ନାହିଁ। େସହି ଚି କ େସଠାେର ରହିବା ଆବଶ କ। ପରେମଶର ତାହା ଆବଶ କ
କର ି, ଏବଂ ଏହା ବ ତୀତ ଅନ କିଛି ନେହଁ।

56 ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ଏକ ଡା ର ଉପାଧି ପାଇଛି।” େମାର ଏଥିେର କିଛି
ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ତେମ େକେତ ଉପାଧିମାନ ପାଇଛ। ପରେମଶର େସହି ଚି କ
ଆବଶ କ କର ି, ଏବଂ େକବଳ ତାହାହିଁ ଆବଶ କ କର ି। ଏହା ଏକ ସେ ତ ଅେଟ େଯ
ତମର ଯା ାର ମୂଲ ଦାନ କରାଯାଇଅଛି। େସ ଆପଣ ର ମାଣପ କି ା ଅନ କିଛି
େନବାକ ଯାଉନାହଁା ି। ତାହା ତ େସହି ଚି ପାଇବାକ ଅଛି।

57 ବ ାଇଭର କହ ି, “ଏଠାେର, େଗାଟିଏ ମିନି ରହ , ତାହା େମାର ଚି ନେହଁ।”
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58 ବିମାନ େଲାକ କହ ି, “େତେବ, ଆପଣ ବ ମାନ େସଠାକ ଯାଆ ।” ଏକ ଟିେକ
େହଉଛି ଏକ ଚି । ଆପଣ େସଠାକ ଯାଇ େସହି ବିମାନ ଚାଳକ କହ ି, “ଏଠାେର, ମଁୁ ତମ
ବିମାନ ଉପେର ଚଢିବାକ ଚାହଁୁଛି। ଏଇଟା େକେତ ମୂଲ ?”

“ଭିତରକ ଯାଆ ଏବଂ ନିଜର ଚି ନିଅ ।”

“ଓଃ, ମଁୁ ଆପଣ ମୂଲ େଦବି।”

59 “ମଁୁ ଏହାକ େନଇପାେର ନାହିଁ। ଆପଣ େମା ବିମାନେର େସପଯ ଚଢିେବ ନାହିଁ
େଯପଯ ଆପଣ ଯାଇ ମୂଲ ନ ଦିଅ ି ଓ ଚି ନ େନଇ ନିଅ ି। ମଁୁ େସହି ଚି କ େଖାଜୁଛି।”

ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ବିଦ ାଳୟକ ଗଲି। ମଁୁ ଏହା କଲି। ମଁୁ…”

60 େମାର ଏଥିେର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କଅଣ କରିଛ ି, ଆପଣ ତ
େସହି ଚି କ ରଖିବାକ ଅଛି ଅନ ଥା ଆପଣ ଚଢିେବ ନାହିଁ। ଆେମ ଏବଂ ଆେମ ।
କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିପାର ନାହଁା ି? ପରେମଶର େସହି ଚି କ ଆବଶ କ କର ି।
“େଯେତେବେଳ ମଁୁ ର କ େଦଖିବି, ଆଉ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ଚି କ େଦଖିବି େକବଳ
େସେତେବେଳ ମଁୁ ତମକ ଛାଡ଼ି ଆଗକ ଚାଲିଯିବି।”

61 ଏହା ଦଶିତ ନ ହଏ, େସହି ଚ ି ମଧ କାଯ କାରୀ ହଏ ନାହିଁ ବା ଭାବହୀନ ହଏ।
ଜେଣ ଯିହଦୀ ସଂପୂ ଭାବେର କହିପାେର ଏବଂ ନିଜକ ଏକ—ଏକ ସୁ ତ େହାଇଥିବା
ଯିହଦୀ େବାଲି ମାଣ କରିପାେର, େସ ଭାଇମାନ ବାହାରକ େନଇଯାଇ ଏହା କହିପାେର,
“ଏଠାେର େଦଖ, ମଁୁ ସୁ ତ େହାଇଛି।” ଏହାର କିଛି େହେଲ ଅଥ ନେହଁ।

62 ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ େମେଥାଡି । ମଁୁ ବା  ଟି । ମଁୁ େପ ିକ ା । ମଁୁ ଏହା। ମଁୁ ତାହା।”
ତାହାର କିଛି େହେଲ ଅଥ ନେହଁ।

63 ଆପଣ ତ େସହି ଚି ରଖିବାକ ଅଛି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି ଚି ଆେସ, ଏହା
ୀ ବିଷୟେର ସା ଦିଏ। ଏହା େହବ େବାଲି େସ କହିଥିେଲ। ଆଉ ୀ େହଉଛ ି

େସହି ବାକ । ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଭାବେର ଅସୀକାର କରିପାରିେବ େଯ ବାଇବଲଟି ସତ
ଅେଟ, ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ମା , ଆଉ ତଥାପି ଆପଣ କହିପାରିେବ େଯ ଆପଣ ପାଖେର
ଚି ଅଛି, େଯେତେବେଳକି େସହି ଚି ଯୀଶୁ ୀ ସା ଅେଟ? େଦଖ , ତାହାହିଁ ଅେଟ
ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ ଆ ଯ କେର।

64 “ଓଃ,” କହ ି, “ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଚମ ାରର ଦିନଗୁଡିକ…”
ଓଃ, େତେବ େଦଖ , େସଠାେର େକୗଣସି ଚି ନାହିଁ। େସହି ଚି େତ କ ବାକ କ ଏକ
“ଆେମ ” ସହିତେର ପୂ ବିରାମ ଲଗାଏ, ସବକିଛିେର, କାରଣ ଏହା ନିେଜ ପରେମଶର
ଅଟ ି। ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି।
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65 ମା ଯଦି େସହି ଚି େସଠାେର ନ ଥାଏ, େସହି ଚ ିଟି କାଯ କାରୀ େହାଇ ନ ଥାଏ।
ଏହାକ ଭାବହୀନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ ମାନ େସହି ସମାନ ବିଷୟ! ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ—େକେତ ଅଧିକ କହ ି, ଆପଣ େକେତ ଅଧିକ କହଛ ି,
“ମଁୁ ବାଇବଲେର େତ କ ବାକ କ ବିଶାସ କେର,” କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ—ମଁୁ
ଆପଣ େସହି ବାଇବଲର, ସମ ବାଇବଲର, ଅଧା ମୂଖ କରି ଉ ୃତ କରିପାେର। ମଁୁ
ଏହାର େତ କ ଅଂଶକ ବିଶାସ କେର।” ତାହା ଭଲ ଅେଟ। ଶୟତାନ ମଧ , ତାହା କେର।
ଉ-ହଁୁ। ଏହା ତ େସହି ଚି କ ଆବଶ କ କେର!

66 “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , େମାର କା ଉପାଧିଗୁଡିକେର ପରିପୂ ଅେଟ। ମଁୁ କଳାେର
ାତକ ଅେଟ, ଏବଂ େମା ପାଖେର ଡା ର ଉପାଧି ଅଛି, ଏବଂ ଲାଟି ଭାଷାେର ଏଲଏଲଡି.

ଉପାଧି ଅଛି। ଏବଂ, ଓଃ, ମଁୁ ପୁ କମାନ େଲଖିଅଛି। ମଁୁ ଏହା କରିଅଛି। ମଁୁ ସବକିଛି କରିଅଛି।
ମଁୁ—ମଁୁ ଏହି ସବ ବିଷୟ କରିଅଛି।” େମାର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। ତାହା ସବ ସବ ଠିକ
ଅଛି, ମା ତଥାପି ଆପଣ େସହି ଚି ରଖିବାକ େହବ। େସହି ଚି , ତଥାପି େସହି ଚି ର
ଆବଶ କ ହଏ!

67 ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ଜେଣ ବାଇବଲ ଛା ଅେଟ। ମଁୁ ଜେଣ—ମଁୁ ଜେଣ ଭଲ ବ ି
ଅେଟ। ମଁୁ ଏହା, ତାହା ଅେଟ।” ତାହା ଭଲ େହାଇପାେର, ତାହା ସବ ଉ ମ ଅେଟ, କି
ତଥାପି ଏହାକ େସହି ଚି ରଖିବାକ ଅଛି!

68 େତେବ, ମୃତ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ମିସରକ ଆଘାତ କରିବାକ ୁତ ଥିଲା, ଏବଂ
ତଦେପ ମୃତ ବ ମାନ େଯେକୗଣସି ସମୟେର େଦଶକ ଆଘାତ କରିବାକ ୁତ ଅଛି।

69 ଆ ା ଜିନ, ମଁୁ ଏପରି କିଛି ଅନଭବ କେର େଯପରିକି ତମ ବାପା, ଥେର ଏକ ମ ବ
ଉେଲଖ କରିଥିେଲ। ମଁୁ ସବେବେଳ ତାହା ପସ କରିଅଛି। େସ କହିଥିେଲ, “ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଏହି ରା , େସହି ସମାନ ପାପଗୁଡିକ ସହିତେର, ଯଦି ପରେମଶର ଆେମରିକାକ େସ ଯାହା
କରଅଛି ତାହା ସହିତ ର ା ପାଇଯିବାକ ଦିଅ ି, ତାହାେହେଲ େସ ସେଦାମ ଏବଂ ଗମରା
ଉ ିତ କରିବାକ ଏବଂ େସମାନ ଦ କରିଥିବାର, ମା ମାଗିବାକ େନୖତିକ ଭାବେର ବାଧ
େହେବ।” ଏବଂ ତାହା ଠି ଅେଟ।

70 ମେନରଖ , ଇ ାଏଲ କରିଥିବା େତ କ ପାପ ପାଇଁ ମୂଲ େଦଇଥିଲା, ଏବଂ
ଆେମମାେନ ମଧ ତାହା କରିବା। ଆେମ େକେତ ହଗୁଳା େହାଇ ଯାଇଅଛ? ଶିର ାଣକ
କଷିକୀ ଟାଣ ! ମ ଳୀ, ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରି ଆସ ! ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଭି େହବା
ପାଇଁ କହନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣ ଏକ େଚତାବନୀ ଭାବେର କହଅଛି। ଆପଣ ବିଶାସ କର !

71 ମୃତ ଆଘାତ କରିବାକ ୁତ ଥିଲା। ପରେମଶର ଶ ି ଏବଂ ଚି ମାନ ଓ
ଚମ ାରଗୁଡିକ ମାଧ ମେର, େସମାନ ନିଜର ଅନ ହ ଏବଂ ନିଜର ଦୟା େଦଖାଇଥିେଲ
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(ଠିକ େସହିପରି େସ ଆଜି ମ ଳୀକ ବାହାର କରି େନବା ପୂବର କରିଛ ି), ତଥାପି
େସମାେନ ଅନତାପ କରିବାକ ଏବଂ ବା ାକ ବିଶାସ କରିବାକ ଇ ା କେଲ ନାହିଁ।

72 େଦଖ , ମ ଳୀକ ବାହାର କରି େନବା ପୂବର ଏକ ବା ା ରହିଥିଲା। ସବେବେଳ
ରହିବା ଆବଶ କ ଅେଟ। ବ ମାନ େସହି ସମାନ ବିଷୟ। େତ କ ଆ ିକ ଘଟଣା
ପରେମଶର ଠାର ଏକ ଚି ଅେଟ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ଅନ।] େସହି ବା ା ପରି, େଗାଟିଏ ଚି ଅଛି ଆଉ ତା’ପେର ବା ା ଚି କ
ଅନସରଣ କେର। ପରେମଶର େମାଶା କହିଥିେଲ, କହିେଲ, “ଯଦି େସମାେନ ଥମ
ଚି ର ସରକ ବିଶାସ କରିେବ ନାହିଁ, େବାଧହଏ େସମାେନ ଦିତୀୟ ଚି ର ସରକ ବିଶାସ
କରିେବ।”

73 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଚି ଗୁଡିକ ଘଟୁଥିବାର େଦଖ ି, ଏବଂ ଏହା ପଛେର
େକୗଣସି ବା ା ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଠିକ େସହି ସମାନ ଈଶରତ ବାଦର ପୁରାତନ
ବିଦ ାଳୟ ଅେଟ ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟମାନ, ତାହା ପରେମଶର ଠାର ନ ଥିଲା। ମା
େଯଉଁଠାେର ଏକ ଚି େଦଖାଯାଏ, େଗାଟିଏ ବା ା ଏହାକ ଅନସରଣ କେର। େତେବ
େଦଖ । ଯୀଶୁ ଦଶ କ ଆସିେଲ…

74 କଅଣ ମଁୁ ଆପଣମାନ ବଧିର କରଅଛି କି? କିମା ଯିଏ େକହି ଏଠାେର ଏହି
ମାଇେ ାେଫାନେର ଅଛ ି, ଏପରି ଶୁଭଛି େଯପରିକି ଏହା େଫରି ଆସୁଅଛି। େବାଧହଏ
ଏହା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଉ ସର ଅେଟ। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହାକ ବଝ ।

75 େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଦଶ କ ଆସିେଲ, େସ େକେବେହେଲ େଲାକମାନ
ବହତ କିଛି କହିେଲ ନାହିଁ, ସମେ ତା ନିଜ ମ ଳୀେର ଚାହଁୁଥିେଲ। “ଓଃ, ଏହି ଯୁବା
ଭବିଷ   ବ ା, ଆେମ ତାହା ପାଇ ବହତ ଖୁସି ଅଟୁ।” େସ େରାଗୀମାନ ସୁ
କରଥିେଲ। “ଓଃ, ପରେମଶର େଗୗରବ େହଉ। ପରେମଶର ଆମ ମଧ େର ଜେଣ
ମହାନ ବ ି ଉଠାଇଛ ି।” ତାହା ଠି ଥିଲା। େତଣୁ ଦିେନ ଏହା ଏପରି ଏକ ାନକ
ଆସିଲା େଯଉଁଠାେରକି…ତାହା ତା ର ଚି ଥିଲା।

76 ଯିଶାଇୟ 35 କହିଥିଲା େଯ ଏହା ଏକ ଚି େହବ। “େଛାଟା େଲାକ ହରିଣ ପରି ଡିଆଁ
ମାରିବ,” ଏବଂ ଅନ ାନ ସବ, “ଅ େଦଖିବ।” ଏହା ଏକ ଚି ଥିଲା।

77 େସ ୀ ଭାବେର ତାହା ର ଚି କ େଦଖାଇେଲ, ଏବଂ ଭତି ସବ। ଆଉ େସମାେନ,
େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ, କହିେଲ, “ହଁ, ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇପାେର।” େତେବ, ବ ମାନ,
ଯଦି ତାହା ଏକ ଚି ଥିଲା, ତାହାେହେଲ େସହି ଚି ର ଏକ ସର େହବା ଆବଶ କ। ଏହା
ପଛେର ସର କଅଣ ଥିଲା? େଯେତେବେଳ େସ ନିଜର ମତ ସି ା ଶିଖାଇବା ଆର କର ି
ଏବଂ େସମାନ ଘାସେର ଥିବା ସାପର ଏକ ଦଳ େବାଲି ଡାକ ି। େତେବଠାର େସ ଆଉ
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େଲାକ ିୟ େହେଲ ନାହିଁ, େଦଖ , େଯେତେବେଳ େସହି ସର ଚି ସହିତ ଆସିଲା। ଚି
ଥେମ ଗଲା।

78 େମାଶା ଏକ ଚି ସହିତ ମିସରକ ଗେଲ। ଏବଂ େସ ନିଜର ବାଡ଼ିକ ଫି ିେଦେଲ,
ତାହା ଏକ ସପେର ପରିଣତ େହଲା। ତାହା ଚି ଥିଲା। କି କିଛି ସମୟ ପେର, ସର େସହି
ଚି ସହିତ ଆେସ। ତା’ପେର ଏହା ଭି େହାଇଗଲା। େଦଖ , େସମାେନ ତାହା ଚାହିଁ ନ
ଥିେଲ। େସହି—େସହି ସର, ନି ିତ ଭାବେର, ଏକ ଚି କ ଅନସରଣ କରିବା କଥା। ଆଉ
ଅନ େକୗଣସି ସମୟେର ଏହା େକେବ ଆସିପାରି ନ ଥାଆ ା ମା େସହି ସମୟେର,
କାରଣ ଏହା ଶା ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ େହବାର ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। େଦଖ େଯ ଜଳଥିବା
ବଦା ଭିତେର, େସ କଅଣ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ େମାର େଲାକମାନ ର ନ େଦଖିଅଛି ଏବଂ
ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛି, ଏବଂ ମିସରର ୀତଦାସ ସାମୀମାନ ଦାରା ଦିଆଯାଉଥିବା
େସମାନ ଉପେର ଦଃଖେଭାଗକ େଦଖିଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ େମାର ତି ାକ ରଣ କରିଅଛି
ଯାହା ମଁୁ ଅ ହାମ ସହିତ କରିଥିଲି।” ଚାରି ଶହ ବଷ ସମା େହାଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ େସ
ଅ ହାମ କହିଥିେଲ େଯ େସମାେନ େସଠାେର ତେଳ ରହିେବ। େଦଖ , ଅନ େକୗଣସି
ସମୟେର ଏହା େହାଇପାେର ନାହିଁ। େମାଶା ଠିକ େସହି ସମୟେର ଆସିବାକ ଥିଲା।

79 ପରେମଶର ବଡ ଘ ା ସି ଭାେବ ଚାେଲ। ଏହା େଗାଟିଏ ମିନି ୁତ କି ା େଗାଟିଏ
ମିନି ବିଳ େହବ ନାହିଁ। ଏହା ସ ୂ ଠି ସମୟେର ହିଁ େହବ। େତେବ, େତଣୁକରି,
ଆପଣ େଦଖ , ସବକିଛି ଠି ଭାବେର ଚାଲିଥିଲା, ଅନ େକୗଣସି ସମୟେର ଆସିପାରି
ନ ଥାଆ ା।

80 ନା ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଅନ େକୗଣସି ସମୟେର ଆସିପାରି ଥାଆ ା। ଏହା ଲଥର
ଦିନେର ଆସିପାରି ନ ଥାଆ ା। େୱସଲି ସମୟେର ଏହା ଆସିପାରି ନ ଥାଆ ା। ବା  ଟି
ବା େମେଥାଡି ମାନ ର ଦିନ, େସମାନ ଦିନେର, ଏହା ଆସିପାରି ନ ଥାଆ ା। ଏହାକ
ତ ବ ମାନ ଆସିବାକ ଅଛି। ଇ ାଏଲକ ଏକ ରା େହବାକ ଅଛି। ମ ଳୀଗୁଡିକ େସପରି
େହବାକ ଅଛି େଯପରିକି େସମାେନ ବ ମାନ ଅଛ ି। େସଠାେର ଏକ ତତୀୟ ବା ା, ଏକ
ତତୀୟ ମ ଳୀ ଯୁଗ ରହିବାକ ଥିଲା। େସଠାେର ଏକ ଲାଅଦିକୀଆ ରହିବାକ ଥିଲା। ଏହା
େସପଯ ଗଠନ େହାଇପାରିଲା ନାହିଁ େଯପଯ କି େପ ିକ ଆସି େସମାନ ର ସମ
ଧନକ ବ ୟ କଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ବାହାରକ ଯାଇ ସଂଗଠିତ େହଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାହା କଲା ନାହିଁ
ଯାହାକି େସମାେନ କରିଥିେଲ। େତେବ ଏହାକ ଆସିବାକ େହବ, ତାହାପେର ଭ ଆସିେବ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ମ ଳୀର ବାହାର କରି ଦିଅ ି। େସ େହଉଛ ି ବାକ ।

81 େସମାେନ େସହି ବାକ କ େଯେକୗଣସି ାନେର ଆହାନ କରିବାକ ଭୟ କର ି।
େସମାେନ ଏହା ବିଷୟେର ଅତିଶୟ ଭାେବ ଚ ରହ ି, କି ତଥାପି େସମାେନ ଏହା
ବିଷୟେର େକାଳାହଳ କର ି।
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82 ଶିକାେଗା, ଏଠାେର ଅଧିକ ସମୟ େହାଇନାହିଁ, େଯେତେବେଳ ଭ େମାେତ ଏକ
ଦଶନ େଦଇଥିେଲ। େମାର େସଠାେର ତିନି ଶହ େସବକ ଥିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ଆପଣ କଅଣ…” ସପବଂଶ, ଏବଂ ଅନ ାନ ଭତି ବିଷୟେର, ମଁୁ କହିଲି,
“ଆପଣମାନ ମଧ ର ଜେଣ େକହି ନିଜର ବାଇବଲ େନଇ ଆସ ଏବଂ େମା ପାଖେର
ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏହାକ ଭ ମାଣ କର ।” ଆପଣ ଶୁଣିଥିବା ସବଠ ଶା ସମୂହ ଥିଲା। ମଁୁ
କହିଲି, “େତେବ େମା’ ପିଠିର ଦେରଇ ରହ ।” େଦଖ , ଏହା େସମାନ ଚି ାଧାରାର
ବାହାେର ଅେଟ।

83 ତଥାପି, େସମାେନ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଅଟ ି
େଯେତେବେଳ େସ ଅଭିଷି େହାଇଥାଆ ି, ମା େଯେତେବେଳ ଅଭିେଷକ ତା ଠାର
ଦେରଇ ଯାଏ, ଓଃ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।” କି ଏକ…ଯଦି ତାହା ଜେଣ—ଜେଣ—ଜେଣ—
ଜେଣ ମି ି-ତ ଈଶରତ ବି ର ଚି ନେହଁ କି! ଠିକ େସହି…

84 ଭବିଷ   ବ ା ଶ ର ଅଥ େହଉଛି “ବାକ ର ଏକ ଦିବ କାଶକ।” ଭ ର ବାକ
ଭବିଷ   ବ ାମାନ ନିକଟକ ଆେସ। ଏହିପରି ଭାବେର ତ ଯୀଶୁ ଚି ଟ କରାଯାଇଥିେଲ।
ପୁଣି ପୁନର ାନ ପେର େସମାେନ କହିଥିେଲ, େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ ଜାଣୁ େଯ
େସ ପରେମଶର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ,” େଦଖ , “େକୗଣସି ମନଷ ଏହିସବ
କରିପାେର ନାହିଁ େଯପଯ କି ପରେମଶର ତାହା ସହିତେର ନ ଥାଆ ି,” ତା’ପେର
ତାହା ର ବା ାକ ହଣ କର ି ନାହିଁ। େସମାେନ େଯାହନ ହଣ କେଲ ନାହିଁ, ଏବଂ େସ
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ଏଲିୟ ହଣ କେଲ ନାହିଁ, େସମାନ ମଧ ର କାହାରିକ
କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େସମାନ ପାଖେର ଦିବ କାଶନ ରହିଥିଲା।

85 େସହି ଶ , ଇଂରାଜୀ ଶ , ଭବିଷ   ବ ା, ଇଂରାଜୀ ଶ ଗୁଡ଼ିକର େଯେକୗଣସି
ଅଥ େହାଇପାେର, ଏହାର ଅଥ େହଉଛି “ଜେଣ ଚାରକ।” ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ପୁରାତନ ବାଇବଲର, ଭବିଷ   ବ ା କହ ି, ଏହାର ଅଥ ହଏ “ଜେଣ ଦଶୀ।” ଏବଂ ତା ର

ମାଣପ େହଲା, େଯ, େସ ଯାହା କହଥିେଲ ତାହା ସଫଳ େହଉଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଏକ ଚି
ଥିଲା େଯ େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ; େସ ଆହରି ମଧ େସହି ଚି ଥିେଲ େଯ ତା
ପାଖେର ଲିଖିତ ବାକ ର ଦିବ କାଶନ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ତାହାପେର ପରେମଶର, ତାହାର
ପଛେର ଏହାକ ସୁନି ିତ କରଥିେଲ, ଏହାକ ମାଣ କରଥିେଲ।

86 କିପରି? େତେବ, ଏହାକ େକବଳ ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ େହବା ଆବଶ କ ଥିଲା, ତାହା ହିଁ
ସବକିଛି ଅେଟ। ଏହା ଛଡା ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପରେମଶର କହିଥିେଲ େଯ ଏହା
େସହିପରି େହବ, ଏବଂ ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। କି ଆଜି ତାହା େସଠାେର ଅଛି, େଦଖ ,
େସହି ଚି କ ତ େସଠାେର ରହିବାକ ଅଛି, ଯାହାକି େସହି ବାକ କ ଚି ଟ କେର ଏବଂ ଏହାକ
ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତିପାଦିତ କେର। ତା’ପେର େସ କିପରି ତି ା କରିଥିେଲ, କିପରି
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ଭାବେର େସ ତାହା ର ସମ ତି ାତ-େଦଶ େଲାକମାନ ୁତ କରିଥିେଲ, େତେବ,
େଯେତେବେଳ େସ ଏହି ାନ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, ଯାହାକି ଏକ ତିରପ ଥିଲା।
87 େତେବ ମଁୁ ବା ା ସହିତେର, ାୟଃ ଆଉ ପ ର, େକାଡ଼ିଏ ମିନିଟେର ବାହାରି ଯିବାକ
େଚ ା କରଛି। ବ ମାନ ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ , ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହାକ ବଝ , କାରଣ
ହଏତ ମଁୁ ଆଉ ଆପଣମାନ େଦଖି ନ ପାେର, ବଝିେଲ।

ଧ ାନ ଦିଅ , ବ ମାନ େଦଖ େଯ େସ କିପରି ନିଜର େଲାକମାନ ୁତ
କରିଥିେଲ।
88 େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ େସ ନିଜର ମାଗସକଳ କଦାପି ପରିବ ନ କର ି ନାହିଁ?
େସ କଦାପି କର ି ନାହିଁ। [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] େସ…େତେବ ବାଇବଲ
େଦଇ ଅନା ଏବଂ େଦଖ େଯ େସ େକେବ ଏହାକ ପରିବ ନ କରିଛ ି କି। ନା, ଆ ା।
89 େସ େଲାକମାନ କିପରି ୁତ କେଲ? ଥେମ, େସ ଏକ ଚି ସହିତ ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା ପଠାଇେଲ, ଯିଏକି େମାଶା ଥିେଲ। କଅଣ ଏହା ଠି କି? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ଅନ।] ଏବଂ େସହି ଚି ସହିତେର ଏକ ବା ା ଥିଲା, ବା ାଟି େହଲା “ ୁତ
ହଅ,” େସମାେନ େସହି େଦଶକ ଯାଉଥିେଲ ଯାହାକି ତି ା କରା ଯାଇଥିଲା। ତା’ପେର
ତା ର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଏହି ଭବିଷ   ବ ା ର, େଯ ତା ଉପେର ଏକ ଆେଲାକ ଥିଲା।
ଏକ ଅ ି ଏହି ଭବିଷ   ବ ା ଅନସରଣ କରିଥିଲା, ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ, େମାଶା
ସହିତେର ା ର େଦଇ ଗଲା। ଆେମ ତାହା ଅନଭବ କର। ଏବଂ ତା’ପେର େସ େସମାନ
ଆଶାସନ ନିମେ ଏକ ଚି େଦଇଥିେଲ େଯପରିକି େସମାନ ଭୟଭୀତ େହବାକ ନ
ପେଡ଼, ସବ ବି ତ ଏବଂ ଅଧୀର େହବାକ ନ ପେଡ଼; େଯଉଁଠାେର େସ କହିଥିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ଚି କ େଦଖିବି, ମଁୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକ ଚାଲିଯିବି।”
90 େଦଖ େଯ ବ ମାନ େସ କିପରି କେଲ। େସ ଥେମ ୁତ କେଲ ଏକ ଚି କ,
ତା’ପେର ଏକ ବା ାବହକ, ତ େର ଚି ିତ ବା ାକ, ପୁଣି ବା ାବହର ପରିଚୟକ, ଏବଂ
ଏକ ଚି କ େସହି ଆଶାସନ ନିମେ େଯ ମାଗର ମୂଲ ଦାନ କରା ଯାଇଅଛି। େସମାେନ

ତି ାତ େଦଶ ଅଭିମୁେଖ ଯାଉଥିେଲ।
91 େସହି ସମାନ ବିଷୟକ େସ ଆଜି କରିଛ ି! େସ କଅଣ କେଲ? େସ ଆମ
ପାଇଁ ପବି ଆ ାକ ପଠାଇେଲ। ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ବା ାବହ, ଏବଂ ତାହା ର
ଶା ସ ିୟ ପରିଚୟ ତାହା ଆମ ମଧ େର ପରିଚିତ କରାଏ, େଯ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି,
ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। ଏବଂ େସହି ଚି େହଉଛି ଆଶାସନ। ଆେମ େକଉଁ ବିଷୟ
େନଇ ଭୟଭୀତ ଅଟୁ? ଆମର ଭଡା ପୂବର ଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆେମ ଆମର
ବଳିଦାନ ସହିତ ଚି ିତ ଅଟୁ। େସ ଆପଣ ତ ାଖ ାନ କରିପାର ି ନାହିଁ। େସ ତାହା

ତି ା କରିଥିେଲ। ଆେମ ଚି ିତ ଅଟୁ।
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92 ଇ ାଏଲ ମିସରର ବାହାରିବା, େଯପରି ମଁୁ କହିଲି, ତାହା ଏପରି ଅେଟ େଯପରିକି
େସହି—େସହି କନ ା ମ ଳୀର ବାହାରି ଆସୁଛି। େଯେତେବେଳ େମାଶା ତା ର
େସବାକାଯ ଆର କେଲ, ଇ ାଏଲ ସମେ େଗାଶନେର ଏକ ିତ େହେଲ, ାଥନା
ଓ ଉପାସନା ନିମେ , ଅବିକଳ ଭାେବ, ମିସରର ସମ ାନର ଆସିଥିେଲ। ଠିକ େସହିଭଳି
କନ ା କରିବ, ଏହା ଏକତବାଦ, ଦଇ ଈଶରବାଦ, ିତବାଦ ଏବଂ ଅନ ସମ କାରର
ବାହାରି ଆସିବ। ଏହା ବାହାରି ଆସିବ। ଏହାକ ଆସିବାକ ହିଁ ଅଛି। େତେବ ଆେମ ଏଠାେର
ଏ ୀେର ପାଠ କର…ଆେମ ବ ମାନ, ଥମ କଥା ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ଚି ା କରିବା
ଉଚି , ସମ ାନର ଆସିବା, “ଅବିଶାସ ମଧ ର ବାହାରି ଆସ।” େତେବ ପବି ଆ ା
ଏହାକ େଶଷ ଦିନେର ଡାକିବାକ ତି ା କରିଥିେଲ, “ଅବିଶାସୀମାନ ମଧ ର ବାହାରି
ଆସ।” ଧ ାନ ଦିଅ ।

93 ଆେମ ଏ ୀ 10:26 େର ପାଉ, ମଁୁ ଏଠାେର େଲଖିଅଛି, ତାହା ଏହା କେହ, “ଆେମ
ସତ ର ାନ ଲାଭ କରିସାରିବା ପେର ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ପାପ କର, େତେବ ପାପ ପାଇଁ ଆଉ
େକୗଣସି ବଳିଦାନ ବାକି ନାହିଁ,” େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଅବିଶାସ କର ି।

94 େତେବ ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, ଯାହା ମଁୁ ଏଠାେର କହିପାେର, ଯଦି ଆପଣ
େମାେତ େଗାଟିଏ ଣ େଦେବ େଯପଯ କି ମଁୁ େସହି ଦ ା ୁତ କେର। ମଁୁ ଆ ାେର
ଅନଭବ କରିପାରିଲି, େଯ ଠି ଭାବେର େହଲା ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଧ ାନ ଦିଅ ।

95 ଏଠାେର ଏ ୀ ପୁ କେର ଅଛି, େସମାେନ ନିଜର ମାଗେର ଯାଉଛ ି। ପରେମଶର
ବାର ଜଣ ବାଛିେଲ, କି ା େମାଶା ବାଛିେଲ, ପରେମଶ ହ ଦାରା, େଯ େଦଶକ
ଯାଆ ି ଓ ଗୁ ଚର କାଯ କର ି; ଏବଂ େଫରି ଆସ ି, େସହି େଦଶର ଏକ ଚି ଆଣ ି।
ଆଉ େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପହ ିେଲ, େସମାନ ମଧ ର ଦଶ ଜଣ ମୃତ କ ଡରି
ଯାଇଥିେଲ। “କାହିଁକି,” େସମାେନ କହିେଲ, “େସଠାେର ଥିବା େସହି ଅମାେଲକୀୟମାେନ,
ଆେମ ତ େସମାନ ସ ୁଖେର ଫଡି ପରି େଦଖାଯାଉ।” ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ କାେଲବ

ମାଣ େନଇ କରି, େଫରି ଆସିେଲ, “ଆେମ ଏହା କରିପାର!”

96 ଆପଣ େଦଖ , େସମାେନ ସୀମାେରଖୀୟ ବିଶାସୀମାେନ ଅଟ ି। େସମାେନ ଏହି
ଭି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଆସ ି, ଏବଂ ମ ଳୀ େଦଇ ଆସ ି, ଓ ମ ଳୀେର େଯାଗ
ଦିଅ ି, ଆଉ ବା ି ମାନ ଓ ରପଗୁଡିକ କର ି। ମା େଯେତେବେଳ ଏହା ଠିକ ନଦୀ ପାର
କରି େସହି ଚି କ ପାଇବା ବିଷୟ ଆେସ, େସହି ମାଣ େଯ େସହି ଭମି େସଠାେର ଅଛି,
େସହି ଜୀବନ…ଯୀଶୁ ୀ ମରି ନାହଁା ି। ଏହା ଅନ ଏକ ପରିସର ଅେଟ। େସ େସଥିେର
ରହ ି। େସ ଆମ ସହିତେର ଅଛ ି, େସ ବ ମାନ ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି। େଯେତେବେଳ
ଏହା େସହି ବିଷୟକ ଆେସ, “ଅଃ,” େସମାେନ ତାହା ବିଶାସ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ। ତାହା
ବହତ ଅଧିକ ଥିଲା, ଆପଣ େଦଖ । ଏବଂ େସମାେନ େଫରି ଆସିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ,
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େତ କ ଜଣ, ା ରେର ମୃତ ବରଣ କେଲ, େସମାନ ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ
ମଧ ଆରପାରିକ ଗେଲ ନାହିଁ। ଏବଂ, େଦଖ , ଯଦି ଆେମମାେନ ଅବିଶାସ କରିବା, ଆେମ
େମେଥାଡି , ବା  ଟି , େ ସବିେଟରିଆ !
97 ମଁୁ ଆଶା କେର େମାର ପୁରଣା ଶି କ ଆଜି ଏଠାେର ବସିଛ ି। ଡା ର ରଏ ଇ.
େଡଭି , ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ତା ଜାଣ ି, ଠିକ ଏଠାେର େଫାଟ ୱଥେର,
େସ େବାଧହଏ ଏଠାେର ବସିଛ ି। େମାର ମେନ ଅଛି ଅେନକ, ଅେନକ ବଷ ପୂେବ,
ଆେମ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସ େର ଆେଲାଚନା କରିଥିଲ। େସ େମାେତ ବିଶାସେର ବା ି
େଦଇଥିେଲ, ଏକ ମିଶନାରୀ ବା  ଟି ଗୀଜାେର।
98 ଏବଂ େଦଖ , ଏଠାେର, ବ ମାନ, ଯଦି ଆେମ…ଯଦି—ଯଦି ଆେମ େସହି
ସୀମାେରଖାକ ଆସିବା, କହିବା, “ଠି ଅଛି େତେବ, ପରେମଶ ର େଗୗରବ େହଉ, ମଁୁ
ପରଭାଷାେର କହିଲି, ହାେଲଲୟା!” ଏହା ତାହା ନେହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କହିପାରିେବ,
େସହି ବାକ ର େକୗଣସିଟିକ ଅବିଶାସ କର , ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଅନଭତିେର କିଛି
େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି। ବଝିେଲ?
99 ଆପଣ ଠି େସହି େଦଶକ ଆସ ି ଏବଂ େଦଖ ି େଯ ତାହା େସଠାେର ଅଛି। ଆପଣ
େଦଖ ି େଯ ଯୀଶୁ ଉ ିତ େହାଇଛ ି। େସ ଆମ ମଧ େର ଅଛ ି। ଆପଣ େସହି ବାକ କ
ଶୁଣ ି ଯାହା େସହି ବା ାର ଅନବ ୀ ହଏ, ଏବଂ ତଥାପି ଏହାକ ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ,
କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ କଅଣ ଘଟିତ ହଏ? େତେବ େସମାେନ ଠିକ େସହି ା ରେର
ମରିଗେଲ। “ଆେମ ସତ ର ାନ ଲାଭ କରିସାରିବା ପେର ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି ପାପ କର,
େତେବ ପାପ ପାଇଁ ଆଉ େକୗଣସି ବଳିଦାନ ବାକି ନ ଥାଏ।” ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଏ ୀ
ପୁ କ ଆମକ ବ କେର।
100 ଏବଂ ବ ମାନ େଦଖ , େଯେତେବେଳ ଆେମ ପୃଥିବୀେର େସହି ମହାନ େଶଷ-
ସମୟର ଚି ଗୁଡିକ େଦଖୁ, ଯାହା େସ ତି ା କରିଥିେଲ, େତେବ ଏହା େକେତ ଅଧିକ
ଆମକ େଚତାବନୀ ଦିଏ େଯ ସମୟ ସ ିକଟ ଅେଟ। ଅବିଶାସ କରିବା ଛାଡିଦିଅ । ଏକ
ଆସିଯାଆ । ଆେମ ପର ରକ େ ମ କରିବା ଏବଂ ବିଶାସ କରିବା ଉଚି , ଆଉ ନିଜକ
ଜଗତର ପୃଥକ କରିବା ଉଚି ।
101 ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାନ େକବଳ ଏକାଠି ଆସି େସହି ବା ା ବିଷୟେର କଥାବା ା
କରିବାର ନ ଥିଲା। େସମାନ ତ ଏଥିେର େବଶ କରିବାର ଥିଲା, ର ତେଳ ଆସିଯିବାର
ଥିଲା। ଏପରି ନେହଁ େଯ ଆସି କହିେବ, “ଆପଣ ଜାଣ ି, େମାଶା ଆମକ କହିଥିେଲ,
େସହି ବା ାବହ, େସ କହିଥିେଲ, େସ ଆମକ କହିଥିେଲ େଯ ଆମର ର ରହିବା ଉଚି ।
ପିଲାମାେନ, ତେମ ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ ଭାବଛ?” ଏହା ତାହା ନ ଥିଲା। େମଷଶାବକକ
ହତ ା କର ଏବଂ େସଠାେର ଉପେର ର ଲଗାଅ!
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102 ଆେମମାେନ ଆସିପାର ଏବଂ ବସିପାର ଓ ବାକ ସହିତ ସହମତ େହାଇପାର, ଏବଂ
ସମ କିଛି କରିପାର, କି େସହି ଚି କ ନ ରଖୁ, େତେବ ଏହା ଆମର କଅଣ ଭଲ କେର?
କିଛି ଭଲ ନେହଁ। ଏହାର ତଳକ ଆସିଯାଆ । େସହି ର ତେଳ ନ ଥିବା କାହାରି ପାଇଁ େସ
ଦାୟୀ ନ ଥିେଲ। ଏବଂ ଆଜି, େସହି ଚି ତଳ ବାହାରି ଯାଇଥିବା, େକୗଣସି ବ ି ପାଇଁ ପାଇଁ
େସ ଦାୟୀ ନହଁ ି।

103 ସମ ପରିବାରଟି, େକବଳ େସେତେବେଳ ସୁର ିତ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େସହି ଚି ତେଳ ଥିେଲ, ଏବଂ େସହି ଚି ଟି ଦଶିତ େହାଇଥିଲା। ସମ ପରିବାରଟି! କଅଣ
ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ଆଜି ଆେମ ତାହା
ମେନ ରଖିବା ଉଚି , େଲାକମାେନ। ଆମର ପିଲାମାେନ!

104 ଆଉ ନିେବାଧ ଏବଂ ର -ଏ -େରା ର ଏହି କିେଶାର-ଅବ ା, ଓ େସହି ବିଷୟମାନ
ଯାହା େଦଇ ଆେମ ଗତି କରଅଛ, ଏବଂ ଏହିସବ ଏଠାେର ବିଟ  ସ ଓ େପାକମାେନ,
ଆଉ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି କି ସମ କିଛି ଏଠାେର ବାଇବଲର, ପୁ କେର ଉପ ାପିତ
େହାଇଛି? ଏହା କାଶିତ ବାକ େର ତାହା କେହ। ନି ିତ ଭାବେର, ଏହା କେର।
େଲାକମାେନ କିପରି, େସମାେନ, େସମାେନ—େସମାେନ ଅଛ ି…େସମାେନ, େସମାେନ,
େଦଖ , େସମାେନ ନହଁ ି…େସମାେନ ମୃତ ଅଟ ି। େସମାେନ ଉଠିପାର ି ନାହିଁ।
େସମାେନ କଦାପି ଅନ ନ ଥିେଲ। ଏପରିକି େସମାେନ ଚି ାଧାରାେର ମଧ ନ ଥିେଲ,
େତଣୁ େସମାେନ ବିନ େହେବ। େସମାେନ ସବଦିନ ପାଇଁ କରାଯିେବ, ସ ୂ ଭାେବ
ବିନ େହେବ। େସମାେନ ଯାହା କରିଛ ି, େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଅେନକ ଅେନକ ବଷ
ଧରି ଦ ିତ କରାଯିେବ, ମା େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଯାହାର ଏକ ଆର ରହିଥିଲା ତାହାର
ଏକ େଶଷ ରହିଛି।

105 ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ ଯାହାର େକୗଣସି ଆର ନାହିଁ, େକୗଣସି େଶଷ ନାହିଁ। ଅନ
ଜୀବନର େକବଳ େଗାଟିଏ ରପ ଅଛି। ଅନ ଜୀବନର େଗାଟିଏ ରପ ଅଛି, ଆେମ ତାହା
ପାଇଁ େଚ ା କର। ଧ ାନ ଦିଅ ।

106 ଯିେହାଶୂୟ, ଯିେହାଶୂୟ ର 2ୟ ପବ, େସହି ବିଶାସ କରଥିବା ବିଜାତି େବଶ ା
ଶୁଣିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ର ପରିବାର ଶୁଣିଥିେଲ, ଆଉ େସମାନ ର ବ େଡାରୀ ତେଳ
େନଇକରି ଆସିଥିେଲ, ଯାହାକି ଯିେହାଶୂୟ ବା ାବହମାନ ଠାର ଏକ ଚି ଥିଲା।
ପରେମଶର ସଂହାରକ ଦତ େସହି ଚି କ, ଏବଂ େକବଳ ତାହାକ, େସହି ନଗରେର
ସ ାନିତ କରିଥିେଲ। ତାହା ପରେମଶର ର, ନିଜର େସବକମାନ ଠଁୁ ଆବଶ କତା ଥିଲା,
େଯ ପରେମଶର ଏହି ଚି ଆବଶ କ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ େକବଳ ଥିଲା। େମାର
ଏଥିେର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଏହା ନଗରର େମୟର ଥିେଲ, ଯଦି ଏହା ନଗରର
ସବଠାର ପବି ବ ି ଥିେଲ, ଯଦି େସମାେନ ନଗରର ସବଠାର ବଡ ମ ଳୀକ ଯାଆ ି,
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େସହି ନଗରେର ସବକିଛି ଂଶ େହାଇଗଲା ମା େସହି ଘର ରହିଲା। ପରେମଶର,
ଏକାକୀ, େସହି ଚି କ ସ ାନିତ କେଲ।
107 ଧ ାନ ଦିଅ , ଯିରୀେହା ଶୁଣିଥିଲା େଯ ପରେମଶର ମହାନ କାଯ ଗୁଡିକ କରଥିେଲ,
ମା େସମାେନ େଚତାବନୀକ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ।
108 ଠିକ େସହିପରି ଆଜି େଲାକମାେନ ଶୁଣୁଛ ି ଯାହା ପରେମଶର ଗତ େକେତକ ବଷ
ଧରି କରି ଆସୁଛ ି, ମା େସମାେନ ଏଥି ତି ଧ ାନ ଦିଅ ି ନାହିଁ। ଅନ ହ ଏବଂ ଚି ମାନର
ଏହି ମହାନ ସାମଥ , େଯପରି େସ ତି ା କରିଥିେଲ, “ସେଦାମର ଦିନମାନ େର େଯପରି
ଥିଲା, ତାହା ଠିକ େସହିପରି େହବ।” କିପରି େସ ତି ା କରିଥିେଲ େଯ େସହି ବିଷୟଟି
େହବ! େଦଖ େଯ ସେଦାମେର କଅଣ ଘଟିଥିଲା। ମେନରଖ , େସଠାେର ସେଦାମର
େସହି ଚି ଥିଲା। କି ମଲାଖି 4 ର, େସହି ବା ାବହ, ର କାମ େହଉଛି “େଲାକମାନ
ହଦୟକ ପିତା ନିକଟକ େଫରାଇବା, େପ ିକ ା ପିତାମାନ ନିକଟକ, ବାଇବଲ
ନିକଟକ େଫରାଇବା।” ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବାଇବଲ, ଅନ କିଛି େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଏହାହିଁ
େହଉଛି ପରେମଶର ସ ୂ କାଶନ।
109 ଆଉ େକହିଜେଣ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ଏହି ଅଂଶକ ବିଶାସ କେର, ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର
ଜାେଣ ନାହିଁ।”
110 ପରେମଶର କତ ବା ାବହ ଆପଣ ସ ୂ ବିଷୟ ନିକଟକ େଫରାଇ ନିଅ ି।
ବଝିେଲ? ଧ ାନ ଦିଅ , ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପବି ଆ ା କରିଥା ି, ଆପଣ
ପରେମଶର େତ କ ବାକ ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣ ି।
111 ତାହା ର ଅନ ହ ଦଶିତ େହାଇ ସାରିଥିଲା, ପରବ ୀ ବିଶଯ ତାହା ର ବିଚାର
ଥିଲା। େସମାେନ ନି ିତ ଭାବେର ବିଶାସ କରିଥିେବ େଯ େସମାେନ େସମାନ ର େସହି
ମହାନ ବଡ ବଡ଼ ନାମଧାରୀ ଭବନଗୁଡିକେର ସୁର ିତ ଥିେଲ ଯାହାକି େସମାନ ର
ଯିରୀେହାେର ରହିଥିଲା, ମା େସମାେନ ଏହା ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯ ଏହା କାମ କଲା
ନାହିଁ।
112 େସଠାେର େକେତକ ନି ୟ ରହିଥିେବ…େବାଧହଏ େସଠାେର େକୗଣସି ଉପାୟେର
ପହ ିଥିେବ, େସଠାେର େକେତଜଣ ବାଳକ େସଠାେର ପହ ି ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ ସମ
ପୂବ ନିରପିତ ବୀଜମାନ ଏକାଠି କରିବାକ କହିଥିେଲ। ଏବଂ ରାହାବ ଆଣିଥିଲା…ଆଉ
େସ ନିଜ ଘରକ ଏକ ମ ଳୀ ପାଇଁ ବ ବହାର କରିଥିଲା, ଏବଂ ବା ାବହମାନ ହଣ
କରିଥିଲା; ଆଉ ତା’ପେର ତାର ସହରେର ସମ , େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରିଥିେଲ,
େସହି ଚି ତେଳ େନଇକରି ଆସିଲା।
113 େସହି ମହାନ ଅଥନୀତିର ଜେଣ ୀେଲାକ! ଜେଣ େଛାଟ ୀେଲାକ, ଏବଂ ତାହା ପୁଣି
କଖ ାତି ସହ, େବାଧହଏ ସହରର େତ କ ମ ଳୀର ବହି ୃତ େହାଇଥିଲା, କି େସ
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େସହି ବା ାବହକ ବିଶାସ କରିଥିଲା। ଏବଂ େସହି ବା ାବହ େସହି େଟାକ , େସହି ଚି କ
ଛାଡି ଯାଇଥିେଲ, ଆଉ ପରେମଶର େସହି ଚି କ ସ ାନିତ କେଲ। ଆଜି ମଧ େସହିପରି
ଅେଟ। େକବଳ ମେନରଖ , େଯେତେବେଳ ପରେମଶର େ ାଧ ବିନାଶକାରୀ ଯାହାକି
ଆସିଥିଲା, େସହି ବଡ ବ ବ ା ପତିତ େହାଇଥିଲା, େସେତେବେଳ େସହି ଚି ତା’ର ଘରକ
ସୁର ିତ ରଖିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନେହଁ କାରଣ େସ ଜେଣ ଭଲ ୀେଲାକ ଥିେଲ; କାରଣ େହଲା
ତାହାର ବିଶାସ ଥିଲା ଏବଂ େସହି ଚି କ ଲଗାଇଥିଲା।
114 େତେବ କଅଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି େସ କହ ା, “ହଁ, େସମାେନ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ,
େସମାେନ େଦଇଥିବା ବା ାକ ମଁୁ ନି ିତେର ଉପେଭାଗ କଲି, ମା , ସତ କହିବାକ ଗେଲ,
େମା ଝରକା ବାହାେର େସହି େଡାରୀଟି ଝଲଥିବା ଏକ କାର ମୂଖାମୀ ପରି ଶୁଭାଯାଏ,
ମଁୁ ଏହାକ େକବଳ ଭିତରକ ଟାଣି େଦବି”? ଏହା ଧ ି ଯାଇଥା ା। ଏହା ପଡ଼ି ଯାଇଥା ା।
ପରେମଶର େକବଳ େସହି ଚି କ ସ ାନିତ କେଲ, ଠିକ େଯପରିକି ସମାନ ଭାବେର
ମିସରେର ଜୀବନ ଚି କ କରିଥିେଲ।
115 ଯିେହାଶୂୟ ଯୀଶୁ ର ଏକ ତିରପ ଥିେଲ, କାରଣ ଯିେହାଶୂୟ ର ଅଥ େହଲା
“ଯିେହାବା- ାଣକ ା।” େସ ଯୀଶୁ ର ଏକ ତିରପ ଥିେଲ, ତା ର ବା ାବହ ଚାର
କରିଥିବା େସହି େଟାକ ଚି ତି ସେ ାଟ ଥିେଲ। ଯିେହାଶୂୟ େସହି େଟାକ ଚି ତି
ସେ ାଟ ରହିେଲ।ମିସରେର, ଏହାର ତେଳ ଥିବା ସମେ ର ା ା େହାଇଥିେଲ।
ଯିରୀେହାେର, ଏହାର ତେଳ ସମେ ର ା ା େହାଇଥିେଲ।
116 େମଷଶାବକ ର ଆଜି େସହି ଚି ର ଏକ ତିରପ ଅେଟ, େଯ ପବି ଆ ା ଆଜିର
େସହି ଚି ଅଟ ି। ଏହା ତେଳ ସମେ ସୁର ିତ ଅଟ ି। ଏହା ବାହାେର ସମେ ସୁର ିତ
ନହଁ ି। ଏ ୀ 13:10 ଏବଂ 20 େର, ତାହା ଡକାଯାଏ “ଅନ କାଳୀନ ନିୟମ।” େସହି
ପୁରଣା ନିୟମ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା, ଏହା ତ ନତନ ଅେଟ, ଏହା େହଉଛି “ଅନ କାଳୀନ
ନିୟମ।”
117 ପରେମଶର, ପରେମଶର ର -ବ ିତ ତି ାମାନ, ଆମକ ପାପ ଏବଂ ଲ ାର
ମୁ କେର, ଏବଂ ଜଗତର ଅନ ମାନ ଠାର ଭି କେର। ଆପଣ ଭି େପାଷାକ
ପି ିବାର ଆବଶ କ ନାହିଁ; େଯେକହି ଭି େପାଷାକ ପି ି ପାର ି। ଆପଣ ତ, ଭିତେର,
ଭି େହବା ଆବଶ କ। ଜୀବନଟା ଭିତରର ଥାଏ; େପାଷାକ ନେହଁ, ପି ିବା ନେହଁ।
“ପରେମଶର ରାଜ େଭାଜନ ଓ ପାନୀୟ ନେହଁ, କି ା େପାଷାକ ପି ିବା ନେହଁ; କି ଏହା
ପବି ଆ ା ଠାେର ଦୀଘସହି ୁତା, ଉ ମତା, ଭ ତା, େଧୖଯ ଅେଟ।”
118 େତେବ, େସହି ତି ାମାନ ପାପର ମୁ କେର, ଏହା ଦଶାଏ େଯ ପରେମଶର
ଆପଣ ର ପାପକ ଚି ିତ କରି ନାହଁା ି—ନାହଁା ି। ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଯଉଁ େଲାକର
ପାପ ପରେମଶର ଗଣନା କର ି ନାହିଁ, େସ ଧନ !” ଏବଂ ପରେମଶର କଦାପି େସହି ଚି
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ଉପେର ପାପକ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ େସହି ଚି େହଉଛି େଦୟ ମୂଲ ର ସେ ତ
େଯ ପରେମଶର ଏହାକ ହଣ କରିସାରିଛ ି। ଏବଂ ଆପଣ ଠାେର ଏହା ପାଇଁ ଚି ଅଛି,
େସହି ମୂ-…ଆପଣ ର ବିଶାସ ଏହାକ ୟ କରିଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରେର
ଆପଣ ର ମୁ ିର ୟ ମୂଲ ପାଇଛ ି, େଯପରିକି ତାହା ଉପାସନା କର ି ଏବଂ
ତାହା ର ତି ାମାନ ଏବଂ ଶ ିକ ଦଶନ କର ି।
119 େସହି ନତନ ନିୟମ ର ଅଥ େହଉଛି “ନତନ ଚ ି।” େସହି ର ଅଥ େହଉଛି “ଜୀବନ।”
େସହି ନତନ ନିୟମ େହଉଛି ପବି ଆ ା ନିୟମ, ପବି ଆ ା ଏହାର ସା ଦାନ କର ି
େଯ ଯୀଶୁ ୀ େକଉଁ ବିଷୟକ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ କରିଛ ି, ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଯୀଶୁ ଆମ
ପାଇଁ ସମ ଆବଶ କତାକ ପୂରଣ କରିଛ ି, ଏବଂ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଟ ି। େସହି ଚି ଏହା

ମାଣ କେର େଯ ତାହା ର ତି ା ଅନଯାୟୀ, ଆମ ସହିତ ନିଜକ ଚି ିତ କରିବା ପାଇଁ େସ
ଜୀବିତ ଅଟ ି। େତେବ କିପରି ଜେଣ ବ ି ବାଇବଲ ପାଠ କରିପାେର ଏବଂ େଦଖିପାେର
େଯ େସ ଏହା ତି ା କରିଛ ି, ଏବଂ ୀ ଏହି େଶଷ ଦିନେର ପବି ଆ ା ରପେର
େଫରି ଆସୁଥିବାର େଦଖ ି ଓ ନିଜକ ଜୀବ ରେପ ପରିଚିତ କରା ି? ତାହା େହଉଛି େସହି
େଟାକ । ତାହା େହଉଛି େସହି ଚି । ତାହା େହଉଛି େଦୟ ମୂଲ ।
120 କଦାପି େକୗଣସି ସେ ଦନା ଉପେର ନିଭର କର ନାହିଁ। “େମା ପିଠି ଉପେର ଥ ା
ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ମଁୁ ଅନଭବ କଲି। ଏବଂ—ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ କିଛି ଗ ପାଇଲି; େମା ହାତେର
କିଛି ର େଦଖିଲି,” କି ା କିଛି େତଲ। କି ା—କି ା, “ମଁୁ େମାର ାତକ ଉପାଧି ହାସଲ
କଲି।” କିଅବା, “ମଁୁ ଆ ାେର ନାଚିଲି। ମଁୁ ଚି ାର କଲି। ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଲି।”
େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସବ ଠିକ େହାଇ ଥାଇପାେର। େସମାନ ବିର େର େମାର କିଛିେହେଲ
ନାହିଁ, ମା ଏହା ତାହା ନେହଁ ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି।
121 ମଁୁ େସହି ଚି , ଯୀଶୁ ୀ , ପରିଚୟ ବିଷୟେର କହଅଛି, ଯିଏକି ଉ ିତ େହେଲ ଏବଂ
ବ ମାନ ଆମ ଭିତେର ରହି, ଏହି ଦିନର ତାହା ର ତି ାତ ବାକ କ ପୁନଃ-ସୁ ମାଣିତ
କରିବାକ, ନିଜକ ଚି ିତ କରଅଛ ି। ଆେମ । େତେବ ଆପଣ ଓ ୀ ଏକ ଅଟ ି।
ପରେମଶର ଏବଂ ୀ ଏକ ଅଟ ି। “େସଦିନ, ତେମ ଜାଣିବ େଯ ମଁୁ ପିତା ଠାେର,
ପିତା େମା ଠାେର; ମଁୁ ତମଠାେର, ଏବଂ ତେମ େମା ଠାେର ଅଛ।” େସଠାେର ପରେମଶର
ଦଇହଜାର ବଷ ପେର, ମନଷ ଶରୀରେର କଟିତ େହାଇ, ନିଜକ ଜୀବ େଦଖାଉଛ ି।
ତାହା େହଉଛି େସହି ଚି ।
122 ଯଦି ଆପଣ ଭିତେର ନାହଁା ି, ବ ଗଣ, କତେର ଶୀ େବଶ କର । ଏହା
ଅନ କାଳ ବିଳ େହାଇପାେର। ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ।
123 ତାହା ର ଉପ ିତି, ନତନ ନିୟମ, େସହି ର କ େଦଖା । ଏବଂ ଏହା ବ ମାନ
ଜୀବ େହାଇ, ସୁ ମାଣମାନ ୁତ କରଅଛି। ଏବଂ େଯେହତ େସ ଅଛ ି, େସ ଆମ
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ପାଇଁ ୟ କରିଥିବା ସମ ବିଷୟ ଉପେର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଜେଣ ପୁରଷ ଯିଏକି
ପବି ଆ ା ବା ି ପାଇଛ ି, କି ା ଜେଣ ୀେଲାକ ଯିଏ ପବି ଆ ା ବା ି
ପାଇଛ ି, େସସମ ବିଷୟ ଉପେର ଅଧିକାର ରଖ ି ଯାହା ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ୟ କରିଛ ି,
କାରଣ ତାହା େହଉଛି େସହି ଚି ଯାହା ଆମ ପାଖେର ଅଛି। ତାହାହିଁ େହଉଛି େସହି ୟ
କରିବାର ଶ ି।

124 ଉଦାହରଣ ସରେପ ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ ର କହିବାର
ଅଥ କ’ଣ?”

125 ଏଠାେର, ଏହାକ ବ ମାନ ସରଳ କରଛି, ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଅସୁ
େଲାକମାେନ ଏହାକ ଧର । େଦଖ , ଯଦି ମଁୁ େଭାକେର ମରଥାଏ, ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ
େଗାଟିଏ ରଟି ଖ କ, କହ , ଚାରିଅଣା ତା’ର ମୂଲ , ଏବଂ େସଠାେର ଜେଣ ଭାଇ ଆସି
କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ଏଠାେର ଏକ ଚାରିଅଣା ଅେଟ। ଆପଣ େଭାକିଲା ଅଛ ି; ଏହି
ଚାରିଅଣା ନିଅ ।” େତେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ େମା ହାତେର େସହି ଚାରିଅଣାକ ଧରି
େସତିକି ଖୁସି େହାଇପାେର, େଯତିକି ଖୁସି ମଁୁ େମା ହାତେର ରଟି ଧରି େହାଇପାେର, କାରଣ
େମା ପାଖେର ୟ କରିବାର ମୂଲ ଅଛି। େମା ପାଖେର େସହି ଚି ଅଛି ଯାହା େସହି ରଟିକ
କିଣିପାେର। ଆଉ ଠି େସହିଠାେର ରଟି ଅଛି; ଏବଂ ଏକମା ବିଷୟ େହଲା, ମଁୁ େସହି ଚି କ
ଧରିଅଛି, େସହି ଚାରିଅଣା ଯାହା େସହି ରଟିକ କିଣିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ େସହି ଚି ସହିତ
େସତିକି ଖୁସି େହାଇପାେର େଯତିକି ଖୁସି ମଁୁ େସହି ରଟି ସହିତ େହାଇପାେର।

126 େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ପବି ଆ ା ବା ି ପାଇଛ ି, ତାହା େସହି ଚି ଅେଟ ଯାହାକି
ଆପଣ ପାଖେର େସହି େତ କ ମୁ ି ା ବିଷୟ ନିମେ ରହିଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଯୀଶୁ
ମରିଥିେଲ, ତାହା ଆପଣ ର ଅେଟ, ଏହା ଆପଣ ର ହାତେର ଅଛି। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ
ଦାବି କରିବାକ ଭୟ କରଛ ି କି?

127 ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ େମା ପେକଟେର ରେଖ, ଓ କେହ, “େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ
ମଁୁ େସହି ରଟି କିଣି ପାରିବି କି ନାହିଁ,” ମଁୁ େଭାକେର ମରିଯିବି। କି ମେନରଖ , େସହି
ବଣିକ କେହ, “େମାର େଗାଟିଏ ଆବଶ କତା ଅଛି, ୀମାନ ାନହା । େଗାଟିଏ ପଚି-ଶ
ପଇସା, ତେମ ରଟି େନଇ ଯାଇପାର।” େମା ପାଖେର ତ ତାହା ଅଛି! ଆେମ । ତାହା ଏହାକ
ସମାଧାନ କରିଦିଏ।

128 େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁ ଆେମ ଆଜି ଅେନକ ଗୁଡିଏ କାଯ ମାନ କରା
ଯାଉଥିବାର େଦଖୁନାହଁୁ, ତାହା େହଲା େସହି ଚି ଦଶିତ େହଉ ନାହିଁ, େସହି କତ ଚି ।
ଓଃ, ଆମ ପାଖେର ସବ କାରର ଭ ବିଷୟମାନ ଅଛି, କି େମାର କହିବାର ଅଥ େହଉଛି

କତ ଚି ।
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129 େଦଖ , ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆେମ େସହି ଚି କ ଅନଭବ କର ଏବଂ
ଉପ ାପନ କର, େସହି ଚି ନିମେ େନଇଥିବା ଜୀବନଟି, େସହି ର ଆମ ପାଇଁ କଥା
କହିଥାଏ। ମେନରଖ , େସହି ନିୟମ ର େସହି ଚି ସହିତ ଚି ିତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ େସହି
ବାକ ଆମକ ତି ା ବିଷୟେର ଆଶାସନା େଦଇଥାଏ। େସହି େଟାକ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଚି
ଅେଟ େଯ େସହି ୟ ଆମ ପାଇଁ କରା ଯାଇଅଛି।
130 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ େସଥିେର ଅ ଭୂ ନାହଁା ି, େତେବ, ଅବଶ , ଆପଣ କଦାପି
କିଛି ପାଇେବ ନାହିଁ; ଆପଣ େକବଳ ଏକ ାଥନା ପଂ ି େଦଇ ଯାଉଛ ି, ବାହାରକ ପଛକ
ଯାଉଛ ି; ଯ େବଦି ନିକଟକ ଯାଉଛ ି, ଏବଂ ଉପରକ ଚାହଁୁଛ ି, ବାହାରକ ପଛକ
ଯାଉଛ ି।
131 ମା , ଓଃ, ଭାଇ, େଯେତେବେଳ େସହି ଚି ଥେର ଆପଣ —ଆପଣ —
ଆପଣ ହଦୟେର ାପିତ େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଏହା ଆପଣ ଭିତେର
ଯୀଶୁ ୀ ର ପୁନର ାନ ଅେଟ, େସେତେବେଳ କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟୁଥାଏ। ଏପରି
କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ଘୂରାଇ େଦବାକ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ
େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। ପରେମଶର ସମ ବାକ ତି ସ ୂ ଆ ାବହତା ଆପଣ
େସହି ଚି ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଏ, ଏବଂ ଅନ କିଛି ନେହଁ। “େସ ଧନ , ଯିଏ ତାହା ର ସମ
ଆ ାଗୁଡିକ ପାଳନ କେର, େସ ଜୀବନ ବ ର ଅଧିକାରୀ େହାଇପାେର।”
132 ତା’ପେର, େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ାଥନା କର, େତେବ ଆମ ପାଖେର ାଥନା
ସହିତ ଉପ ାପନ କରିବାକ େସହି ଚି ରହିବା ଆବଶ କ। େତେବ ତାହା ବଝିବାେର ବିଫଳ
ହଅ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ାଥନା କର ି, ଆପଣ ପାଖେର ଆପଣ ର

ାଥନାକ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ େସହି ଚି ରହିବା ଜରରୀ ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ର େସପରି
ନହଁ, େତେବ େସହି ଚି ଆସିବା ପଯ ାଥନା ଜାରି ରଖ , କାରଣ ଆପଣ ତାହା
ପାଇେବ େବାଲି ଆପଣ ତି ା କରାଯାଇ ନାହଁ। େଦଖ , ଆପଣ ଥେମ ଏହି ଚି କ
ପାଇବାକ ଅଛି; ତାହା େହଉଛି େଦୟ ମୂଲ , ଏହାକ ତ ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ର
ବିଶାସ।
133 ବ ମାନ, ସ ୂ ଆ ାବହତାର ଚି । ଭୟ ଦର େହାଇଛି। ପାଉଲ ଆମକ ଏହା
କହିଛ ି, “ର ଉ ମ ଉ ମ କଥା କହିଥାଏ।”

ଆପଣ କହ ି, “ର କଥା କେହ?” ହଁ, ର କଥା କେହ।
134 ଆଦିପୁ କ 4:10 େର, ଆେମ ପାଉ େଯ ପରେମଶର କହିଥିେଲ େଯ—େଯ
କୟିନର…କି ା, “େହବଲ ର ପୃଥିବୀର ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା।” ଆେମ ଏ ୀ 12 େର ପାଉ,
େଯ, “ ୀ ନିୟମର ର େହବଲର ର ଅେପ ା ଉ ର କଥା କହିଥାଏ।”
େଦଖ ? ଆେମ ପାଉ େଯ, ର କଥା କେହ, ଏହା ଆପଣ ତରଫର କଥା କେହ।
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ଆପଣ ଭିତେର ଥିବା େସହି ଜୀବନ ପାତିତ ର ର କଥା କହିଥାଏ। ଆେମ । ଓଃ, ଭାଇ!
େମାର ଇ ା ସମେ ତାହା େଦଖିପାର । ବଝିେଲ? ଯଦି ଆପଣ ଏହା େଦଖିପାରିେବ େଯ
ତାହା କଅଣ ଅେଟ, ଏହା ତ ଆପଣ ଭିତେର ଥିବା େସହି ଜୀବନ ଅେଟ। େଦଖ , େସହି
ର ଆପଣ ଏହା ସହିତ ଚି ିତ କରଅଛି। ଏହା େସହି ଚି ଅେଟ। େସହି…ଏହା କଅଣ
ଅେଟ, େସହି ର ଆପଣ ପାଇଁ ପାତିତ େହାଇଥିଲା; ଆପଣ ହଣ କରିଛ ି, ଏବଂ େସହି
ଜୀବନ ଆପଣ ଭିତରକ ଆସିଅଛି। ଆପଣ ପାଖେର େସହି ଚି ଅଛି, ତାହା େହଉଛି
ପବି ଆ ା।
135 ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ାଥନା କର, ଆମ ପାଖେର ଆମର

ାଥନାଗୁଡିକ ସହିତ ଉପ ାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚି ରହିବା ଆବଶ କ, େଯପରି ମଁୁ କହିଥିଲି,
ଏବଂ ବ ମାନ ନିଜ ପାଇଁ ବିଶାସ କର ଏବଂ େସହି ଚି କ ସମ ପରିବାରେର େୟାଗ
କର , େଯପରିକି ମିସରେର, ଯିରୀେହାେର, କି ା େ ରିତ 16:31 େର େହାଇଥିଲା। ଆେମ
ପାଉ େଯ ପାଉଲ େରାମୀୟ ଶତେସନାପତି କହିଥିେଲ, କହିେଲ, “ତେମ ବିଶାସ କର,
ଏବଂ ତମର ସମ ଗୃହ ଉ ାର ପାଇବ।” ଏହାକ ନିଜ ପରିବାରେର େୟାଗ କର । ଯଦି
ଆପଣ ର ଏକ ଉ ାର ପାଇ ନ ଥିବା ସ ାନଟିଏ ଅଛି, େସହି ଚି କ ଠିକ ତାହାର ଉପେର
ରଖ , କହ , “ ଭ ପରେମଶର, ମଁୁ ତାକ ଦାବି କେର।” ଠିକ େସହିଠାେର ରହ । ଯଦି
ଆପଣ ର ଏକ ମାଆ ଅଛ ି କି ା ଜେଣ ିୟଜନ ଅଛ ି ଯିଏକି ଉ ାର ପାଇନାହଁା ି,
େସହି ଚି କ େସମାନ ଉପେର ରଖ , କହ , “ ଭ ପରେମଶର, ମଁୁ ଏହା ଦାବି କେର।”
136 ନିଜ ଘରର, ସମ ସାଂସାରିକ ଆବଜନା ମଧ ର, ବାହାରି ଯାଆ , ଏହା ପାଇଁ ୁତ
ହଅ । ନିଜର େଛାଟ େପ ଗୁଡିକ େପାଡି ଦିଅ । ନିଜର ତାଶପ ା େଖଳ େମଜଗୁଡିକ
େଫାପାଡି ଦିଅ । ନିଜର ସିଗାେରଟର ମୁ ି ପାଆ । ନିଜର ଅବିଶାସ ଏବଂ ନିଜର ମ ଳୀ
କାଗଜପ କ ଆବଜନା ପା େର ପକାଇ ଦିଅ , େଯଉଁଠାେର େସମାନ ର ାନ ଅେଟ।
ଆେମ । ତାହାପେର ଆପଣ ୁତ େହଉଥାଆ ି। େତେବ କଅଣ କରିେବ? ତାହାପେର

କତ ମାଣ, କତ ବିଶାସ ସହିତେର, ାଥନାେର େସହି ଚି କ େୟାଗ କର । ଏହାକ
େୟାଗ କର , ଆ ବିଶାସେର ଏହାକ େୟାଗ କର । େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି

ଚି କ େୟାଗ କରିେବ, ଏହା ଜାଣି ରଖ େଯ ଆପଣ ସଫା େହାଇଛ ି। “ଯଦି ଆମର
ହଦୟ ଆମକ େଦାଷ ନ ଦିଏ, େତେବ ଆମର ଅନେରାଧ ଶୁଣାଯାଏ।”
137 େଯପଯ ଆପଣ େଲାକମାେନ େସହି କାଯ ଗୁଡିକ କରଛ ି ଯାହାକି ଭ ଅେଟ,
େତେବ ଆପଣ କିପରି ଭାବେର ପରେମଶର ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକ କହିପାର ି
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ ଭ ଅଟ ି? େସହି କାରଣର ହିଁ ଆେମ େକବଳ
ଆଗକ ଝ ି ପଡ଼ିଥାଉ ଓ ପଛକ ଝ ି ପଡ଼ିଥାଉ। ମଁୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କହନାହିଁ।
ମଁୁ ଏହା ବିଷୟଗୁଡିକ ସଠି କରିବାକ, ସଳଖ କରିବାକ କହଅଛି। ଆପଣ ଏହାକ କିପରି
ସେଦାମ ଏବଂ ଗମରାର ପାଉଁଶ ଉପେର ନିମାଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି? େଫରି ଆସ !
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138 ସଂଗଠନ ଏବଂ େସବକମାେନ େଲାକମାନ କିଛି ବି କରିବାକ ଅନମତି େଦଇଅଛ ି,
ଏବଂ ର ା ପାଇଯିବାକ େଦଇଛ ି, ଏବଂ େକବଳ େସମାନ ର ନାମକ ଏକ ପୁ କେର
ରଖିବାକ େଦଇଥା’ ି ଏବଂ େସଗୁଡିକ ଏହା, ତାହା, ଏବଂ ଅନ କିଛି ଡାକିବାକ
େଦଇଥାଆ ି, େଯେତେବେଳକି ଏହା ଏକ ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ। ଏବଂ ଏହା
ଏମ େହାଇ ଯାଇଅଛି େଯ ବିଶାସ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି ଏପରି ସୁ ା ନେହଁ…
ଏପରିକି ବହତ ଅ ହିଁ ସୁ ା କଦାଚି ତାହା ଜାଣ ି େଯ ଏହା କ’ଣ ଅେଟ। େସମାେନ,
େସମାନ ର ଏକ ଭରସା ଅଛି, କି ବିଶାସ ନାହିଁ।

139 ଆପଣ େଫରିବାକ ଅଛି, େସହି ବିଷୟକ, େଯଉଁଠାେର ସବକିଛି ପରି ାର କରାଯାଇ
ସଫା ଅେଟ। ତାହାପେର ନିଜର ଚି କ ନିଅ , େଯପରିକି ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଏହା
ଆପଣ ଭିତେର ଯୀଶୁ ୀ ଅଛ ି, ତା’ପେର ଏହାକ େୟାଗ କର । ଯଦି କିଛି
େଗାଟାଏ ଘଟିତ ହଏ ନାହିଁ, େତେବ େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ ଅଛି; ପୁନବାର
େଫରିଯାଆ , ଆପଣ ନିଜ ହାତେର ଭଲ ବିଷୟ ରଖିଛ ି। େସ ଏହାର ତି ା କରିଥିେଲ।
େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି ତି ା କରିଥିେଲ। ଏହାକ େୟାଗ କର । ଏଫିସୀୟ
2:12 ପାଠ କର , େବେଳ େବେଳ, ଯଦି ଆପଣ—ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ଏବଂ ଆପଣ
େସଠାେର ତାହା ପାଇେବ।

140 ଏ ୀ 9:11 େର ମଧ , ଧ ାନ ଦିଅ । ପାଉଲ କହିେଲ, “ଜୀବ ବାକ ସହିତ, ଜୀବ
ପରେମଶର ର େସବା କରିବା।” େକବଳ ଏହା କହ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ଜେଣ ଏ ୀ କରଥିବା ପରି
ପରି ଉପରକ ଯିବି, େଯମିତି େସ ତା’ର ବଳିଦାନକ େନଇଥାଏ ଏବଂ ମାଗେର ଯାଉଥାଏ,
ଏକ ବଡ ହ ପୃ ବଳଦ ସହିତ, ଏବଂ ତାହା ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖି ଆପଣାକ
ଚି ିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ର ପାତିଥାଏ, ଧାମିକ ଅନଭବ କରି େଫରିଯାଇଥାଏ। ଯିେହାବା
ତାହା ଆବଶ କ କରିଥିେଲ। େସ ତାହା କେଲ। ତାହାପେର ପରବ ୀ ପୀଢୀ, େବାଧହଏ
େସମାେନ ଟିେକ ଥ ା େହାଇଗେଲ; ଅନ େକହିଜେଣ, ଟିେକ ଅଧିକ ଥ ା େହାଇଗେଲ।

ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ପର ରାେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା।

141 ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା େପ ିେକା ଆମ ପାଇଁ େହାଇଯାଇଛି, ଏକ ପାରିବାରିକ
ପର ରା। ଆେମ ତଳକ ଆସୁ, କହ, “ଆଜି ରାତିେର େସହି େଟଲିଭିଜନ କାଯ ମ କଅଣ
ବହତ ଭଲ ନ ଥିଲା କି? ଆ ଯ କେର େଯ େସମାେନ ଗୀଜାେର କଅଣ କେଲ? ଭ ଯୀଶୁ,
ସୁ କର…” ଓଃ, ଦୟା େହଉ! ବଝିେଲ? ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ପର-…“ଆପଣ ଜାଣ ି,
ମଁୁ ଅନ ଦିନ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଥିଲି। ମଁୁ ଏହା, କି ା ତାହା, ସହିତେର ଅେଟ, ଆପଣ
ଜାଣ ି। ଉ-ହଁୁ।” ଓଃ, ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ପର ରା ଅେଟ!

142 କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ପରେମଶର କଅଣ କହିେଲ? ପରେମଶର କହିେଲ,
“ତମର ଚବି ଏବଂ େମଷ େମା ନାକେର ଦଗ ସଦଶ। ତାହା ଠି , ତମର ବଳିଦାନ ଦଗ
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ସଦଶ େହାଇ ଯାଇଛି।”
143 ଏବଂ େସହିପରି େପ ିକ ା ବଳିଦାନମାନ, ଏବଂ ଆମର ସମ ନାମଧାରୀ
ଗବମାନ ଏବଂ ବାଦାନବାଦମାନ, ଏବଂ ଆମର ୀେଲାକମାେନ ଏବଂ ପୁରଷମାେନ
େଯପରି ଭାବେର କର ି, ଭ ିର ଏକ ରପ ଧାରଣ କର ି; ସଂଗୀତର ଲୟେର କାମ କର ି,
ଏବଂ େକହି େକହି କିଛି ସମୟ ଉପର-ଓ-ତଳକ ଡିଆଁ ମାର ି; ଏବଂ ଏହା େଶଷ େହାଇଯାଏ,
େଯପରିକି େଗାଟିଏ ବାଲଟି ପାଣି ଏହା ଉପେର ଢାଳି ଦିଆ ଯାଇଅଛି, ଯଦି ପରେମଶର
ବାକ ଆେସ ଓ କିଛି କେହ। ମାମଲାଟି କଅଣ? ଆପଣ ର ବଳିଦାନଗୁଡିକ ଯିେହାବା
ଆଗେର ଦଗ େହବାକ ଲାଗିଲା।
144 ଏବଂ ଏହା େସହି ସମୟେର େହାଇଥିଲା େଯ ଯିଶାଇୟ ଦଶ କ ଆସିଥିେଲ, ଓ
େସମାନ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ତମକ ଏକ ଅନ କାଳୀନ ଚି େଦବି, ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ
େହବ।” େଦଖ , ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ମୃତ ରପମାନ ଏବଂ ମତମାନ ନେହଁ, ନା; ମା
ଏକ ଜୀବ ବାକ , ଜେଣ ଜୀବ ପରେମଶର ଯିଏକି ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ େହାଇଛ ି
ଏବଂ ଆମ ମଧ େର ଜୀବିତ ଅଛ ି।
145 େସମାନ ମଧ ର େକେତକ, ଏହି ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ େସହି ପରି, େଯଉଁମାେନକି
ଏହିସବକ ବିଶାସ କର ି, େସମାେନ ଅସୀକାର କର ି େଯ େସହି େଟାକ ବା ଚି ଭଳି
େକୗଣସି ବିଷୟ ଅଛି। େତେବ, ଜେଣ ବ ି େମାେତ କହିବାକ େଚ ା କେଲ, “େକବଳ
ବାରଜଣ େ ରିତ ହିଁ ପବି ଆ ାକ ହଣ କରିଥିେଲ। େସଇଠାେର ତାହା ହିଁ ସବକିଛି
ଥିଲା। ହଁ।” ଓଃ!
146 କି ଆେମ େଯଉଁମାେନକି ବାକ କ ବିଶାସ କର, ଭି ଜାଣୁ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହା
ଜୀବ ଉପ ିତି ଅେଟ। କାରଣ ଆେମ କିପରି ଜାଣିବା େଯ ଏହା ୀ ଜୀବ ଉପ ିତି
ଅେଟ, େସହି ଆ ା ଯାହା ଆମମାନ ମଧ େର ଅଛ ି? ଏହା ଠିକ େସହି ସମାନ କାଯ କ
କେର ଯାହା େସ କର ି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏହାର ମାଣ। େଗାଟିଏ ା ାଲତା ଏହା
ଧାରଣ କରିଥିବା ଫଳ ଦାରା ଜଣା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା’ପେର ଯଦି େସହି ଥମ ା ାଲତା
ଆସିଲା ଏବଂ େସମାେନ ଏହା ପଛେର େ ରିତମାନ ର ଏକ ପୁ କ େଲଖିେଲ, ଆଉ େସହି
ସମାନ ବିଷୟ ଯାହା ଯୀଶୁ କରିଥିେଲ, େସହି େ ରିତମାେନ ତାହା କେଲ; ତାହାେହେଲ
େଯେତେବେଳ େସହି ା ାଲତା ପୁନବାର ଆସିବ, ଏହା ଠିକ େସହି ସମାନ କାଯ କ ସାଧନ
କରିବ। େଦଖ , ଏ ୀ 13: 8 କେହ େଯ େସ ସମାନ ଅଟ ି, ଓଃ, େମାର ଭ, ମାଣ କେର
େଯ ପରେମଶର ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉଠାଇଛ ି, ତାହା ର ତି ାତ ବାକ ଅନସାେର।
[େଟପେର ରି ାନ—ଅନ।]
147 ତି ାର ଏକ ମୁ ା! ଏଫିସୀୟ 4:30 କେହ, “ପରେମଶର ପବି ଆ ା େଶାକିତ
କର ନାହିଁ, େଯଉଁଥିେର ତେମ ମୁ ିର ଦିବସ ନିମେ ମୁ ା ିତ େହାଇଅଛ।” ପରବ ୀ
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ଉ ୀପନା ପଯ ନେହଁ। “ତମର ମୁ ି ଦିବସ ପଯ !” ଥମ କରି ୀୟ 12 ଅନଯାୟୀ,
ଏଥିେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ। ଏବଂ ତାହା ଠାେର ସ ୂ ତା ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ଠାେର
େକୗଣସି ପାପ ଚି ାଯାଏ ନାହିଁ। “ଯିଏ ପରେମଶର ଠାର ଜନ େହାଇଅଛି େସ ପାପ କେର
ନାହିଁ। ପରେମଶର ବୀଜ ତାହାଠାେର ରହିଥାଏ, ଏବଂ େସ ପାପ କରିପାେର ନାହିଁ।” େସହି
ଚି େସଠାେର ରହିଥିବାେବେଳ, େସ କିପରି କରିପାେର? େଟାକ ହିଁ େହଉଛି େସହି ଚି
େଯ େସ ହଣ କରା ଯାଇଅଛି।

148 ଏବଂ, େତେବ, ଆପଣ କହ ି, “ମଁୁ ପାପ କେର।” େତେବ ତ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ
େସହି ଚି େକେବ େହଁ ପାଇ ନ ଥିେଲ। ବଝିେଲ?

149 େଟାକ ହିଁ େହଉଛି େସହି ତିବ କ, ଯାହା ଦଶାଏ େଯ ମୂଲ ଦାନ କରା ଯାଇଅଛି।
ଯଦି ଶୟତାନ ଏହାକ ଆପଣ େଦବାକ େଚ ା କେର…େକବଳ ଏ ବିଷୟେର ଚି ା
କର । ଯଦି ଶୟତାନ ଆପଣ କିଛି ଅସୁ ତା େଦବାକ େଚ ା କେର, କି ା ଆପଣ କିଛି
େଦବାକ େଚ ା କେର, େତେବ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ କ’ଣ କରିବାକ ଅଛି? ତାକ ନିଜର
ଚି େଦଖା । ନି ିତେର, ଅସୁ ତା ୀ ିଆନ ଆଘାତ କେର। ତାକ ଆପଣ ର ଚି
େଦଖା , ଏବଂ ତାକ ମାଣ କର େଯ ଆପଣ ପରେମଶର ର ଏକ ୟ ଉ ାଦ ଅଟ ି।
“ଶୟତାନକ ତିେରାଧ କର, ଏବଂ େସ ତମଠାର ପଳାୟନ କରିବ।” ତାହା ର ତି ାତ
ବାକ େର ଆପଣ ର ଅଚଳ ବିଶାସ ଉପେର େସହି ଚି କ ଧରି ରଖ ।

150 ପରେମଶର ଥେର ଏକ େଟାକ ପାଇଁ ଏକ େମଘଧନ ଚି େଦଇଥିେଲ। ମଁୁ େଶଷ
କରଛି। ଏକ େଟାକ ପାଇଁ େମଘଧନ ଚି େଦଇଥିେଲ। େମା’ ପାଖେର ାୟଃ ଦଶ ମିନି
ଅଛି, ଏବଂ ତାହାପେର ଏକ ାଥନା ପଂ ି େନବା। େସ ସଦାକାଳ େସହି ଚି ତି ସତ
ରହିେଲ। କଅଣ େସ ରହିଥିେଲ? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] େସ ଏେବ ମଧ
କର ି। ଏହି ସମ ହଜାେର ବଷ ମଧ େର, େସ େକେବବି ଥେର, େଗାଟିଏ ଥର, ଏହାକ

ଦଶନ କରିବାେର ବିଫଳ େହାଇନାହଁା ି। େସ େସହି ଚି ତି ସତ ରହିଥିେଲ, ଆମକ
ଏହା ଦଶାଏ େଯ େସ ସବଦା…ଏବଂ େକେବବି ତାହା ର ଚି ଗୁଡିକ ସ ାନ କରିବାେର
ବିଫଳ େହେବ ନାହିଁ। େମାର ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଏହା ଯଦି…

151 ଯଦି ଯୀଶୁ ଦଶ ହଜାର ବଷ ପାଇଁ ଆସ ି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚି ରଖିଥାଆ , ତଥାପି
ତାହା ଏହାକ ସ ାନ କରିବାକ ପଡିବ। ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େକେତ ଜିନିଷ
ବଦେଳ, ଆଉ ଯାହାକିଛି ବି େହଉ, ତାହା ତ େସହି ଚି କ ସ ାନ କରିବାକ ଅଛି।
େସ କହିଛ ି େସ କରିେବ। ଠି ଅଛି। େସ ଆଶା କର ି େଯ ଆେମ ବ ମାନ ଆମର
ପରେମଶର-ଦ ବିଶାସ ଉପେର, ତାହା ର ଚି କ ଦଶନ କର, ରା ର ଏବଂ ଜଗତେର
ଥିବା େତ କ ଅବିଶାସୀ ପ ତି, େଯଉଁମାେନକି ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଚି ଏବଂ
ଚମ ାରମାନ ବିଶାସୀ ଅନସରଣ କେର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଚି ତି ସେ ାଟ ରହ , ଏବଂ
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ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଯା ାର ମୂଲ ଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତେର ଚି ର ଜୀବନ
ରଖି ପୁନର ାନ ପାଇଁ, ଆେମ ହଣ କରାଯାଇଅଛ।

152 ତାହା ଏକ କ କର ବା ା, କି ଏହା ସତ ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ଆମର
ଆବଶ କତା, େହଉଛି ସତ । ପରେମଶର ଆମକ ସତ ଜାଣିବାେର ସାହାଯ କର ।
“ତେମ ସତ ଜାଣିବ, ଏବଂ ସତ ତମକ ମୁ କରିବ।” ମଁୁ ଦାବି କେର େଯ ଯୀଶୁ ୀ
ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପରେମଶର, ଠିକ
ବ ମାନ, ପବି ଆ ା ଚି ସରେପ ଦିଅ ି, ାନ କରିବା ଠି ପୂବର, କନ ା—
କନ ାର ଠିକ ମ ଳୀର ବାହାରି ଯିବା ପୂବର।

153 ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସଠାେର ଏେତ ଅଧିକ ନିରଥକ କଥା ଅଛି, ଏବଂ େଲାକମାେନ
କହଛ ି େଯ େସମାେନ ପାଟି କରିଥିେଲ, େସମାେନ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଥିେଲ। ମଁୁ
େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ବିଶାସ କେର; ମା ଆପଣ ତାହା ଉପେର ନିଭର କରିପାର ି ନାହିଁ।
ଆପଣ ଏହା ଉପେର କିପରି ନିଭର କରିପାର ି, ଏବଂ ତାହାପେର ବାକ କ ଅସୀକାର
କରିପାର ି? ବଝିେଲ?

154 େସହି ଚି େହଉଛି ଆପଣ ଭିତେର ବାକ ଚି ିତ େହାଇ, ନିେଜ ବ ି ରହଥିବା। ତାହା
େହଉଛି ପରେମଶର ତାହା ର ନିଜର ଅନବାଦକ େହବା। ଆପଣ କହିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ,
“ଆ ା, ତେମ େମା କଥାକ ବ ାଖ ା କର।” ତାହା ଏହା ନେହଁ। େସ ଆପଣ ର ଜୀବନକ
ବାକ ଦାରା ବ ାଖ ା କର ି। େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣ ର ଶ କ ନିଅ ି, ଯାହା ଆପଣ
ଅଟ ି, ଏବଂ େସଥି ଦାରା ତାହା ର ବାକ କ ଚି ଟ କର ି, େସଠାେର େକୗଣସି ବ ାଖ ାର
ଆବଶ କତା ନାହିଁ, ଏହା ତ େସଠାେର ପୂବର ଥାଏ। ପରେମଶର ତାହା ର ନିଜର ବ ାଖ ା
କର ି, ଏବଂ ଆମ ପାଖେର ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ତି ାମାନ ରହିଛି।

155 େହ, ଡାଲା , ଆପଣମାେନ ୀ ିଆନମାନ ର ସୁ ର ସମୂହ, ଆଜିର ଏହି
ବିଷୟଗୁଡିକ ସହିତେର େବାହି ଚାଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଚାରିଆେଡ େହଉଥିବାର
େଦଖ ି, କାରଣ ଏହା ନ େହବାକ ଯାଉଅଛି। େସହି ଚି କ ସବେବେଳ େଦଖା , େସହି
ଚି କ ଦଶିତ କର । ବାଇବଲ ପାଠ କର । ସବକିଛି ବିଷୟ ନିକଟକ ଆସ । ଏବଂ
ଯଦି ଆପଣ ଭିତେର ଥିବା ଆପଣ ର ଆ ା ତାହାକ “ଆେମ ” କହ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ
ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ େଫରି ଯାଆ , ଚି ପାଇଁ, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଛ ି ତାହାକ
ବଦଳାଇ ଦିଅ ; ଆପଣ ତାହା ପାଇ ନାହଁା ି।

156 ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା େଗାଟିଏ ଅପରା େର କହିବା େହତ ବହତ ଅଧିକ ଅେଟ। ଏବଂ
ଏହା ବ ମାନ ଚାରିଟା-ତିରି େହଉଛି। ଏହା ବ ମାନ ସମୟ େହଲାଣି, ଏବଂ ଯଦି ଆେମ

ାଥନା ପଂ ି ସହିତ ପା ଟା ସୁ ା ବାହାରକ ଯାଇପାରିବା।
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157 କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଆଜି ଜୀବିତ ଅଛ ି ଏବଂ ରାଜତ
କରଛ ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ମଁୁ
ଆପଣ ଯାହା କହିଛି ତାହା ସତ ଅେଟ? [“ଆେମ ।”] ଏହା ତ େସହି ଚି ଅେଟ,
େସହି ଆବଶ କତା ଅେଟ। ମଁୁ େକବଳ ତାହା କହିପାେର ଯାହା ସତ ଅେଟ। ମଁୁ େକବଳ
ତାହା କେହ ଯାହା ମଁୁ େଦେଖ, ଯାହା ମଁୁ ଶୁେଣ, ଯାହା େମା ଠାେର କଟିତ ହଏ। ଏବଂ ମଁୁ
ଏହା କାହିଁକି କହଛି, ହଜାର ହଜାର ଗୁଣନ ହଜାର ହଜାର ଥରେର, ଥରଟିଏ େହେଲ ଏପରି
େହାଇ ନାହିଁ େଯ ଏହା ସତ େହବାେର ବିଫଳ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହାକ ପରେମଶର ହିଁ
େହବାକ ଅଛି। ତାହା ପରେମଶର େହବା ଆବଶ କ। େତେବ, କଅଣ ପରେମଶର ଏପରି
ଏକ େସବାକାଯ କାହାରିକ େଦେବ କି ଯିଏକି ଏହା ଜାଣି ନ ଥାଏ େଯ େସମାେନ େକଉଁ
ବିଷୟେର କଥା େହଉଛ ି? [“ନା।”] କଅଣ େସ ନିଜକ େସହି ଦଶୀ ଭାବେର େସଠାେର
ପରିଚିତ କରାଇେବ କି, ଏବଂ ତାହାପେର ବଲି ପଡ଼ି ତା ଏକ ମି ିତ-ବାକ ଦାନ କରିେବ
କି? [“ନା।”] େସହି ବ ି ଯିଏକି ଏହାକ ଅସୀକାର କେର, େସ ହିଁ ମି ିତ ଜଣକ ଅେଟ।
ଏବଂ ପରେମଶର ମି ିତ ନହଁ ି। ପରେମଶର ତାହା ର ନିଜର ଅନବାଦକ ଅଟ ି।

158 େସହି ଚି କ ହଣ କର ! େକୗଣସି ମ ଳୀ କି ା େକୗଣସି ରପକ, କି ା େକୗଣସି
ବିଷୟେର େଯାଗେଦବା ଉପେର ବି ାମ କର ନାହିଁ। ଚି କ େନଇ ନିଅ ! ଏହାକ
ଧରିଥାଆ । ଏହାହିଁ େକବଳ ଏକମା ବିଷୟ ଯାହା ପରେମଶର ଚି ିେବ। େଯେତେବେଳ
ଆପଣ େସହି ଘଟିକାକ ଆସିେବ, େଯେତେବେଳ ଏହା ଆପଣ ର ମୃତ ର ସମୟ
ଆେସ, ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ େସହି ଚି କ ନିଜ ଉପେର ଧରି ରଖିଥାଆ ; ଏହା ଜାଣି
େଯ ତାହା ର ଆସିବାର ଦିନେର, େସହି ପୁନର ାନେର, ମଁୁ େସହି ଚି କ ଉପ ାପନ
କରିପାରିବି। ଏହା ଏହି ଶରୀରେର େହବ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଶଢ଼ି ଯାଇଛି; କି ଏହି ଆ ାେର,
ଯାହାକି ମରିପାେର ନାହିଁ, ଏହା ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ, େସହି ଚି େସଠାେର ବି ାମ କେର।
ଆଉ େସ ତି ା କରିଥିେଲ, “ମଁୁ ତାକ େଶଷ ଦିନେର ପୁନବାର ଉଠାଇବି।”

159 େସହି ସମାନ ଯୀଶୁ ୀ ଏଠାେର ଅଛ ି। େସ େହଉଛ ି ବା ାବହ। େସ ଅଟ ି…
ଏଠାେର ବା ା ଅଛି, ଏବଂ େସ ତାହା ର ବା ାକ ଚି ିବା ପାଇଁ ଏଠାେର ବା ାବହ ଅଟ ି।
ମଁୁ ବା ାବହ ନେହଁ। େସ େହଉଛ ି ବା ାବହ, ଏବଂ ଏହା େହଉଛି େସହି ବା ା। ଏବଂ ଯଦି
ଆପଣ ପାଖେର ଏପରି ଏକ ଆ ା ଅଛି ଯାହାକି ତାହା ସହିତ ସହମତ ନେହଁ, େତେବ ଏହା
କିପରି ଭାବେର େସହି ବା ାର ବା ାବହ େହାଇପାେର? େକବଳ େସହି ଚି ହିଁ ଏହାକ ଚି ଟ
କରିବ। ଆେମ ।

160 ମଁୁ ଧାମିକ ଅନଭବ କରଛି। ମଁୁ କତେର କରଛି। େମାେତ ଲାଗୁଛି େଯ ମଁୁ ବ ମାନ
ଉଡ଼ିପାେର, କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ କାହାକ ବିଶାସ କରିଛି, ଏବଂ ମଁୁ େମାର ଜୀବନକ
ତାହା ସହିତ ତାହା ର ପୁନର ାନେର ଚି ିତ େହାଇଥିବାର େଦଖିଛି। ତାହା ର ଉପ ିତି
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ଏଠାେର ଅଛି। ବ ଗଣ, ଏହାକ ହଣ କର , ଦୟାକରି, ନିଜର ହଦୟର ଗଭୀରତାେର
କର ।
161 ମଁୁ ଜାେଣ ଆେମ ସମେ େବଦୀ ଚାରିପାଖେର ଆସି ାଥନା କରିଥାଉ। ତାହା ଏକ
ପୁରଣା େମେଥାଡି ଧାରଣା ଅେଟ। େସମାେନ ତାହା େକେବ େହେଲ ବାଇବଲେର
କରିନାହଁା ି। ବାଇବଲ କେହ, “େଯେତ େଲାକ ବିଶାସ କେଲ ବା ିଜିତ େହେଲ।” ତାହା
ଠି । ବାଇବଲେର େବଦୀ ଡାକରା ଭଳି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତାହା ଏପରିକିଛି ଅେଟ
ଯାହା ଆେମ େଯାଗ କରିଛ, ଯାହା ଠି ଅେଟ। ଯାହାକିଛି ପରେମଶର ଆଶୀବାଦ କର ି,
ତାହା ଠି ଅଛି।
162 େଯପରି େସମାେନ କପଡା ଅଭିେଷକ କର ି।ବାଇବଲେର େସପରି ଏକ ବିଷୟ
େକେବ େହାଇ ନ ଥିଲା। “େସମାେନ ପାଉଲ ଶରୀରର ରମାଲ ଏବଂ ଅ ରଖାମାନ
େନଇଥିେଲ।”
163 କି େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର ଆପଣ ଏହା କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଆପଣ ଆସନେର,
େବଦୀେର, େଯଉଁଠାେର ବି ତାହା ଅେଟ, ଏହା ଠି ଅଛି। େଗାଟିଏ ମା ବିଷୟ େହଲା,
ଆପଣ ତି ଏକ ଚି ଭାବେର, ତାହାକ େୟାଗ କର । ତା’ପେର ନିଜକ େଦଖ , ଏବଂ
େଦଖ େଯ େକଉଁ କାର ଜୀବନ ଯାପନ କରଛ ି, େଦଖ େଯ ଏହା େୟାଗ େହାଇଅଛି
କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା େହାଇ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ପାଖେର ଯାହା ଅଛି, ତାହାକ
େଗାଟିଏ ପଟେର ରଖି, େଫରି ଆସ , େଯପଯ କି େସହି ଚି େୟାଗ ନ େହାଇଯାଏ।
164 ଆସ ାଥନା କରିବା। ସଗୀୟ ପିତା, େବାଧହଏ ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଅତି େବପରଆ
ଭାବେର କହିଲି, ମା , ଭ, େଯପଯ ଆପଣ େଗାଟିଏ କ ାକ େଜା େର ବାେଡଇେବ
ନାହିଁ ତାହା କିପରି ଧରିବାକ ଯିବ? ପିତା, ମଁୁ ାଥନା କରଛି, େଯ ଏହା େଲାକ ହଦୟେର
ଧରିବାକ ଯିବ, େଯ େସମାେନ େଦଖିେବ େଯ ଏହା େକୗଣସି ସାମାନ ବିଷୟ ନେହଁ। ଏହା
ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ମଁୁ କିଛି ସଂଗଠନ, କିଛି େଗା ୀ, କିଛି ପ , କିଛି ବ ି, କି ା
ନିଜକ, କିଅବା ଅନ କାହାରିକ ଚି ଟ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛି। ଏହା ତ ଯୀଶୁ ୀ
ଅଟ ି। “ମଁୁ େସହି ସମ ସଂଗଠନକ ଏକାଠି ଫି ି ପକାଇବି,” େସମାେନ ତ ତମର ବାକ
ଅନଯାୟୀ, େଗାଟିକର ଛଅ ଏବଂ ଅନ ଟିର ଅଧା ଡଜନ ଅଟ ି। “ପୁରଣା ମାତା େବଶ ା,”

କାଶିତ ବାକ 17 େର ବାଇବଲ, “ େତ କ େବଶ ାର ମାତା ଥିଲା।” ଏବଂ େସମାେନ
ପୁରଷ େହାଇପାର ି ନାହିଁ। େସମାେନ େବଶ ା ଥିେଲ, ଏବଂ ସମେ ସାଂସାରିକ ଶଯ ାକ
ଚାଲିଗେଲ। ଏବଂ ଆେମ େଦଖୁ େଯ ଏହା ତାହା କରିଅଛି, େପ ିକ ା ଏବଂ ସମ ।
165 ମା , ଯୀଶୁ, ତେମ ଏେବ ବି ଯୀଶୁ ରହିଛ। େସମାେନ ଏକ ମ ଳୀର ବା ା ନ ଶୁଣ ;
କି ୀ ବା ା, େସହି ବାକ କ ଶୁଣ । ଭ, ଆଜି, ତେମ ବିଶାସୀମାନ ସହିତ ନିଜକ
ପରିଚିତ କରାଅ। ସମ େରାଗୀ ସୁ କର। େହ ଭ, ଆମର ପାପଗୁଡିକ ମା କର।
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ମଁୁ—ମଁୁ ାଥନା କରଛି, ତମର ଜେଣ େସବକ ଭାବେର, ଦୟାକରି େମାର ପାପଗୁଡିକ
ମା କର, ଏବଂ ଏହି େଲାକମାନ ର ପାପଗୁଡିକ ମା କର। ଭ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର।

େସମାନ ମଧ ର େତ େକ ନି ିତ ଭାବେର େନୖେବଦ େର ସାହାଯ କରିଛ ି, ଯାହାକି
େସହି—େସହି ଭବନ ପାଇଁ େଦୟ େଦବା ନିମେ ଅେଟ, ଏବଂ େସମାେନ େସମାନ ର
ଟ ା ଖ କରିଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ—େସମାେନ—େସମାେନ ସବକିଛି କରିଛ ି, ଭ।
େହ ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ େସମାନ ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ ଏଥିର
ବ ିତ ହଅ ନାହିଁ, ଭ। ଏହା େହଉ େଯ ସମେ ଆସ !

166 ମଁୁ—ମଁୁ ନି ାପର ଭାବେର ତାହା କେର, ଆଉ ତଥାପି, ଭ, ତମକ ନି ିତ
କେଠାର େହବାକ ଅଛି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ, ସଂେଶାଧନ କରିବା େହଉଛି େ ମ। େ ମ
ସଂେଶାଧନା କ ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କେର। େଯେହତ େସହି କାରଣର ତେମ ତମର
େଲାକମାନ ସଂେଶାଧନ କରିଥାଅ, କାରଣ ତେମ େସମାନ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ େତ କ
ପାପ ନିମେ ଉ ର େଦବାକ ଅଛି।

167 ଏବଂ, ପିତା, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ ବ ମାନ ଆମର ପାପଗୁଡିକ ମା କରିବ,
େଯେତେବେଳ ଆେମ େସଗୁଡିକ ସୀକାର କର। େହ ଭ, ଆେମ ଆ ଯ କରି ବହତ
ଦରକ ଚାଲି ଯାଇଛ। ଭ, ମଁୁ ଏହି େପ ିକ ା େଲାକମାନ ସହିତ ପରିଚିତ ଅେଟ।
ମଁୁ—ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ାଥନା କରଛି, େହ ପରେମଶର, େଯ
ତେମ ଆମ ସମ ମା କରିବ। ଏବଂ ଏହି େନତାମାନ ମଧ ର େକେତକ ନିଅ ଓ
େସମାନ ଘୂରାଇ ଦିଅ, ଏବଂ—ଏବଂ େସମାନ ଥେର କାଲବରୀ ଆଡକ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଦିଅ, ଆଉ ତା’ପେର େସମାେନ ଭଲିଯିେବ େଯ େସମାନ କଅଣ େହବାକ ଥିଲା, ଜେଣ
େ ସବାଇଟ କି ା ଜେଣ ବିଶପ, କିଅବା ଏହା ଯାହାକିଛି ବି େହାଇପାେର, ଏବଂ ଏହା
ଜାଣିେବ େଯ ଏହି ରାଜ େର ଆେମ ବଡ଼ େନାହଁୁ। ଆେମ ସମେ ପରେମଶର ସ ାନ
ଅଟୁ। ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ ବ ମାନ ଆମକ ସାହାଯ କରିବ। ଆଜି, ଆମ ମଧ େର
ନିଜକ ପରିଚିତ କରାଅ। ଆେମ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ମାଗୁଛ। ଆେମ ।

168 ବ ମାନ ଆେମ ାଥନା ଧାଡି ଆର କରିବା ପୂବର, ହଏତ ଏଠାେର ଏପରି େକହି
ଥିେବ ଯିଏକି ଏଠାେର ଆଗର େକେବ ଆସି ନ ଥିେବ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କିଏ
ଅଟ ି, କି ପରେମଶର ଆପଣ ଜାଣ ି। ଯଦି ମଁୁ ସତ କହିଛି, େତେବ ପରେମଶର
ଏହାକ ଚି ଟ କର , େଯ ଏହା ସତ କି ନେହଁ, ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏହାର ମାଣ। ଯଦି
େସ ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ େହାଇଛ ି, େତେବ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ
ଅଟ ି। େସ େଯାହନ 14:12 େର କହିେଲ, “ଯିଏ ବିଶାସ କେର,” ଏହା ନେହଁ ଯିଏ ବିଶାସ
କରିବାର ଛଳନା କେର। “ଯିଏ େମା’ଠାେର ବିଶାସ କେର, ମଁୁ େଯଉଁ କାଯ କେର, େସ ମଧ
ତାହା କରିବ।” ଏହା ଠି କି?
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169 େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “‘ତାହାଠାର ବଡ଼ ତେମ କରିବ।’” ତାହା ଠି । କହିେଲ,
“େତେବ, ଆେମ ତ େସହି ସୁସମାଚାରକ ଚାର କର, ଯାହାକି ଅଧିକ ବଡ଼ ଅେଟ।”
170 େସ କରିଥିବା କାଯ ଗୁଡିକ େକବଳ କର , ଯାହାକି େମାେତ ଏହା ମାଣ କରି
େଦବ, େଦଖ , ତା’ପେର ଆେମ ଅଧିକ ବଡ଼ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା। ମଁୁ
ଆପଣମାନ େସ ପୃଥିବୀେର ରହିଥିବାେବେଳ କରିଥିବା କାଯ ଗୁଡିକ ଅେପ ା ଅଧିକ
ମହ କାଯ ମାନ େଦଖାଇପାେର ଯାହାକି େସ ବ ମାନ କରଅଛ ି, ଆଉ ତାହା େକବଳ
ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବା ନେହଁ, କିଅବା; ତାହା ଚି ଏବଂ ଚମ ାରେର ନେହଁ। ଏହା
ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। େକବଳ ବିଶାସ କର । ଏବଂ ସଗର ପରେମଶର, ଯିଏକି ଯୀଶୁ ୀ
ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ କେଲ ଏବଂ ତାହା ଏଠାେର ଜୀବ ଭାବେର ଉପ ାପନ କେଲ,
ଆମମାନ ପାଖେର, ଦଇ ହଜାର ବଷ ପେର, ଏହି ବା ାକ ଚି ଟ କର , େଯ ଏହା ଠି
ଅେଟ। େସହି ଚି କ ତ େୟାଗ କରିବାକ ଅଛି।
171 ବ ମାନ, ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାନ ରକି େରାଗ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମାନ ଅଛି, ାଥନା
କର , ନି ାପର ଭାବେର େକବଳ କହ , “ ଭ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଆପଣ ଜେଣ ଏପରି
ମହାଯାଜକ ଅଟ ି ଯାହା ଆମର ଦବଳତାର ଅନଭବ ଦାରା ଶ କରା ଯାଇପାେର।’
ଏବଂ ଏଠାେର ଏହି େସବକ ଦାରା ଆମକ କହା ଯାଇଅଛି େଯ ତେମ ଆମ ସହିତେର ଅଛ,
ଉପ ିତ ଅଟ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଚାେହଁ ତେମ ଆମ ସହିତେର ଉପ ିତ ରହି ନିଜକ ପରିଚିତ
କରାଅ।” ବ ମାନ ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ େକ, ାଥନା କର ।
172 େତେବ ଏହା ପରେମଶର ଉପେର ନିଭର କେର େଯ କିଛି କହ । ଏହା କି ଏକ
ସମୟ ଅେଟ! ଓଃ, େମାର ଭ! ମଁୁ ଇ ା କେର େଯ ଆପଣ ଯଦି େକବଳ କିଛି ଜାଣିପାରେ ,
େଯ େଯେତେବେଳ ତାହା ଆେସ େସେତେବେଳ ଆପଣ କିପରି ଅନଭବ କର ି, ସମ ବିଶ
ଆପଣ ର େହାଇଯାଏ। ଆେମ । େକୗଣସି ଶୟତାନ କିଛି କରିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ, େସ ତ
ଜେଣ ପରାଜିତ ାଣୀ ଅେଟ। େମାର ଭ ଉପ ିତ ଅଛ ି। ଏହା ସବକିଛି ଆମ ହାତେର
ଅେଟ। ଆେମ ।

ଦୟାକରି କତେର ଚ ରହ । ଚଲା ବଲା କର ନାହିଁ। ଚ କରି ବସି ଥାଆ ।
173 ଆପଣ େଯଉଁମାେନ ଚକ େଚୟାରେର, ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡିକେର ଅଛ ି, ଆପଣ ନିଜକ
ଅସହାୟ େବାଲି ଭାବ ନାହିଁ। ବିଶାସ କର । ଆପଣ—ଆପଣ, ଆପଣ ାଥନା ପଂ ି
େଦଇ ଗେଲ, ଏବଂ ବିଫଳ ଓ ବିଫଳ େହେଲ। ଏହା ତ େସହି େସବକ ନେହଁ ଯିଏକି ଆପଣ
ପାଇଁ ାଥନା କରିଥିେଲ, ବିଫଳ େହେଲ। ଏହା ତ ଆପଣ ର ବିଶାସ ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ
ଭାବିବାକ ଆର କେଲଣି େଯ ଆପଣ କିଛି କରିବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି। ଆପଣ ବିଶାସ କର ।
174 ଏଠାେର, ଏଠାେର ଏହି ଆେଲାକ ଅଛି, ଜେଣ ଅେଶତ ମହିଳା ଉପେର ଯିଏକି
ଏଠାେର ପଛେର ବସିଛ ି, ଏହିପରି ତା ର ହାତକ ଉଠାଇ ଠିଆ େହାଇଛ ି। ହଁ ଆପଣ
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ାଥନା କରଥିେଲ। ହଁ। କଅଣ ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର ଭବିଷ   ବ ା, କି ା ତାହା ର
େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି କି? େମାେତ ତାହା କହିବା ଉଚି ନେହଁ, କାରଣ ଏହା
େଲାକମାନ ବହତ ଅଧିକ ଝେ ଇ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ର ଏକ ବହ ଉ ମ…
175 ଏଠାେର ଜେଣ େଶତ ପୁରଷ, ଅେଶତ ମହିଳା ଅଛ ି, ଠିକ େଯପରି ଏହା ଆମର ଭ
ଏବଂ କପେର ଥିବା ୀେଲାକ ପରି, ଦଇଟି ଭି ଜାତି। େସ େସମାନ ଏହା ଜଣାଇେଲ େଯ
ଜାତିେର େକୗଣସି ପାଥକ ତା ନାହିଁ। ଆମ ବ ର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ନାହିଁ। ଆେମ
ସମେ …ଆେମ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ର ଦାନ କରିପାରିବା। ପରେମଶର, େଗାଟିଏ
ର ର, ସମ ଜାତିକ ସୃ ି କେଲ।
176 ଆପଣ ର ମୁ ବି ା, ଜବରଦ ମୁ ବି ା େହଉଅଛି। ତା’ପେର ଆପଣ ନିଜ
ହଦୟେର ଏକ େବାଝ ରଖିଛ ି, ତାହା େସହି ପିଲା ପାଇଁ ଅେଟ। ଆଉ ଆପଣ…ଏହା ଦଳିତ
ଅେଟ। [ଭଉଣୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। କଅଣ ଏହା
ସତ କି? [“ଆେମ ।”] ତାହା ଠି ।
177 େସଠାର ଆପଣ ଠାେର ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳା, େସ ଆପଣ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବା
ପରି ମେନହଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ର ମାତା ଅଟ ି। [ଭଉଣୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—
ଅନ।] ତାହା ଠି । [“ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ!”] ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି େଗାଟିଏ
ସମସ ା ଅଛି।
178 େହ ନାରୀ, କଅଣ ଆପଣ େମାେତ ବିଶାସ କର ି? [ମାଆ କହ ି, “ଆେମ ।”—
ଅନ।] କଅଣ ଆପଣ କର ି କି? ଆପଣ ର ସମସ ାଟି ଆପଣ ର ପାଶେର
ଯ ଣାଦାୟକ ଅେଟ। ତାହା ଠି । ଏହା ଆପଣ ର ଡାହାଣ ପାଶ ଅେଟ ଯାହା ଯ ଣା
େଦଉଅଛି। କଅଣ ଏହା ଠି ? ଯଦି ତାହା ଠି , େତେବ ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଏହା ଆପଣ
ଆଉ କ େଦବାକ ଯାଉ ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର େମାେତ
କହିପାରିେବ େଯ ଆପଣ କିଏ ଅଟ ି? ୀମତୀ େଲାେୱ । [“ଆେମ ।”] ସଠି ।
[“ଆେମ ।”] ଠିକ ଅଛି, ନିଜର ମାଗେର ଯାଆ , ଭ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଆପଣ ର
ଅନେରାଧ ଦିଅ ି।
179 ଠିକ େସଠାେର ତାହାର େଶଷେର ଆଉ ଜେଣ ସାନ ଅେଶତ ମହିଳା ବସିଛ ି,
େଦଖୁଛ ି, ତାହା ଠି —ଠି ତାହା ଖ ଖ କରିବା ଭଳି େହଉଅଛି। େସ େମା ଆଡକ
ଚାହିଁ ବସିଛ ି। େସ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି। ତାହା, କଅଣ ଆପଣ େସହି ବିଷୟକ ଠିକ ତା
ପାଖେର ଥିବା େଦଖୁ ନାହଁା ି? େସ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ ାେର ପୀଡିତ ଅଟ ି। ତାହା ଠି ।
ଏହା ବ ମାନ ସମା େହାଇଅଛି; େସ ଆପଣ ସୁ କରିଛ ି। ଆେମ ।
180 ଆପଣ କାହିଁକି ବିଶାସ କର ନାହଁା ି? “ଯଦି ତେମ ବିଶାସ କରିପାରିବ, ସମ ବିଷୟ
ସ ବ।” କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]
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ଏଠାେର ଅଛି…ଅେଶତ େଲାକମାନ େଦଖ ! େଶତ ବ ଗଣ, ଆପଣ ର ବିଶାସ
କାହିଁେର ଅଛି?

181 ଠିକ ଏଠାେର ଜେଣ ଅେଶତ ମହିଳା ବସିଛ ି, େମାେତ ଠି େଦଖୁଛ ି, ଜେଣ
ବିଶାଳକାୟ ମହିଳା। େସ ଆ ୁେର ଅସୁବିଧା େଭାଗୁଛ ି। େସ ଆହରି ଏକ ଅସୁବିଧାର
ସ ୁଖୀନ େହଉଛ ି, ତା ର ହଦୟ ଜନିତ ସମସ ା ଅଛି। ହଁ। ଏବଂ ତା ର ଦବଳତା,
ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବା ଏବଂ େସପରି ବିଷୟମାନ ରହିଛି, ବିେଶଷତଃ େଯେତେବେଳ ଆପଣ
େଶାଇବାକ େଚ ା କରଛ ି, ଘାବରା େହଲା ଭଳିଆ ଲାେଗ। େଦଖ ? ଗତକାଲି ରାତିେର
ଏହା ଘଟିଛି। ମେନରଖ , ମଁୁ ଆପଣ ର ମ ି ପଢ ନାହିଁ, କି ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ
େକଉଁ ବିଷୟେର ାଥନା କେଲ। ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ତାହା ଚାଲି ଯାଉ େବାଲି ଚାହଁା ି, ଏବଂ
େସ ଆପଣ ପାଇଁ ଉ ର େଦଇଛ ି। ବ ମାନ ଆପଣ ବଡ଼ କ େର ଉଠି ସୁ ା ପାର
ନାହଁା ି, କାରଣ ଆପଣ ର ଆ ାଇଟି ଅଛି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଏବଂ ତାହାପେର, ଅନ
ଏକ ବିଷୟ, ଆପଣ ର ଏକ େପଟ ସମସ ା ଅଛି, ଯାହାକି େପଟ ଭିତେର ଏକ ବ ି ଅେଟ।
ତାହା ସତ ଅେଟ। ବ ମାନ କଅଣ ଆପଣ େମାେତ ତାହ ର ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି
ବିଶାସ କର ି କି? ଯାହା ବି େହଉ, ମଁୁ ଏହାକ କହିବି। ବିଶାସ କର , ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ
େହାଇଯିେବ।

182 ଆପଣ ର େପଟ ସମସ ା ବିଷୟେର କଅଣ? କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି
ପରେମଶର ଆପଣ ର େପଟ ସମସ ାକ, େସଠାେର ବସିଥିବା ଅବ ାେର, ମଧ , ସୁ
କରିେବ? ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି କି? ଠି ଅଛି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ନିଜର େପଟର
ଆେରାଗ ତାକ ପାଇପାର ି। ଆେମ ।

183 େହ ନାରୀ, କଅଣ ଆପଣ ଧୂମପାନ ଛାଡିବାକ ଚାହଁୁଛ ି? କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ଧୂମପାନ ତ ାଗ କରାଇେବ? ଦୀଘ ସମୟ ଧରି େଚ ା
କରଛ ି। ଆପଣ ର େପଟ ସମସ ା, ମଧ ଅଛି; ସିଗାେର ଛାଡିବାକ େଚ ା କରଛ ି।
ତାହା ହିଁ ଆପଣ େପଟ ସମସ ାେର ପକାଉଅଛି। କଅଣ ଆପଣ େସଗୁଡିକ ଛାଡିେବ
କି? ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ମଁୁ ଆପଣ େସଗୁଡିକଠାର ବିର କେର, କାରଣ ତାହା
ଛଇଁବାର ଆପଣ ର ବିଶାସ େହତର।

ମଁୁ ଆପଣ ପରେମଶର ବିଶାସ କରିବାକ ଆହାନ କରଛି!

184 ଏଠାେର ଜେଣ ସାନ ମହିଳା େସଠାେର ବସି ତା ପାଇଁ ାଥନା କରଛ ି…କକଟ
େରାଗେର ପୀଡିତ ଡା ରଖାନାେର ଜେଣ ିୟଜନ ନିମେ । ଠି । ଏହା ଜେଣ ମାମଁୁ
ଅଟ ି। ତାହା ଠି । ଆପଣ ମଧ …ଆପଣ ଜେଣ େସବକର ପ ୀ ଅଟ ି। ଆପଣ ନିଜର
ସମ ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ କର , େସହି ବ ି ଭଲ େହାଇଯିେବ।
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185 ମଁୁ ଆପଣ ପରେମଶର ଠାେର ବିଶାସ କରିବାକ ଆହାନ କରଛି! ତାହା କଅଣ
ଅେଟ? ଯୀଶୁ ୀ ପରିଚୟ। ଆପଣ କହ ି, “ ୀ କ’ଣ ଅଟ ି?”

186 େସ େହଉଛ ି ବାକ । “ଆଦ େର ବାକ ଥିଲା, ବାକ ପରେମଶର ସହିତେର
ଥିଲା। ଏବଂ ବାକ ଶରୀରରପ ଧାରଣ କେଲ ଏବଂ ଆମ ମଧ େର ବାସ କେଲ।” “ବାକ
ଦି-ଧାର ଖ ଠାର ତୀ ତର, ହଦୟର ଚି ା ଏବଂ ଉେ ଶ ର ସୂ ବିଚାରକ ଅେଟ।”
କଅଣ ଆପଣ େଦଖିପାର ନାହଁା ି େଯ େଶଷ ଦିନେର ବାକ ଆମମାନ ମଧ େର
ଆସିଅଛି? ଏହା ତ ପବି ଆ ା ଅଟ ି ଯିଏକି ପରେମଶର ବାକ କ ନିଅ ି ଏବଂ ଯୀଶୁ

ୀ ଚି ିତ କରା ି, ଯାହାକି େସହି ଚି ଅେଟ। ଆେମ । କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି?
[ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]

187 େକେତ ଜଣ ାଥନା କାଡ ପାଇଛ ି? ଏହି ପାଶେର ଥିବା ସମେ େଯଉଁମାେନକି
ାଥନା କାଡ ପାଇଛ ି, ଏଠାେର ଏହି ଧାଡିେର ଛିଡ଼ା ହଅ । େସହି ପାଶେର ଥିବା ସମେ ,

େକବଳ ଛିଡା ହଅ , େକବଳ େସହି ପାଶ ଏଠାେର ଏହି ଗଳିେର ଛିଡା ହଅ । ନା, େକବଳ
ଡାହାଣ-ହାତର ଗଳିେର, ଦୟାକରି, ଠିକ େସଠାେର। ସାହାଯ କାରୀମାେନ, ଆପଣ ର

ାନକ ଯାଆ । େତେବ େଯେତେବେଳ େସମାନ ର େହାଇଯିବ, ଅନ ମାେନ ଠିଆ
େହାଇଯିେବ, େସମାେନ ଆସିବା ପେର, ତା’ପେର ଅନ ପାଶ ସହିତ ଅଦଳ ବଦଳ କରିେବ।
ବ ମାନ ସମେ ଭ ି ସହକାେର ରହ ।

188 ପବି ଆ ା ଏହି ସଭାକ ଅଧିକାର କରି େନେଲ, େତଣୁ ମାଣ କରିବା େହତ ଯେଥ
କହାଗଲା ଏବଂ କରାଗଲା। େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ ଏଠାେର ଅଛ ି?
େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି େଯ ତାହା େସହି ଚି ଅେଟ? େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି
େଯ ଏହା ବାକ ଅେଟ? [ମ ଳୀ ଆନ କରିବା ଆର କର ି—ଅନ।] େଦଖ ,
େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ ଏ ୀ ପୁ କ କେହ, େଯ, “ପରେମଶର ବାକ ହଦୟେର
ଥିବା ଚି ାଧାରାଗୁଡିକ ବିଚାର କେର”? େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି
େଯ େସହି କାରଣର ହିଁ ଯୀଶୁ େସମାନ ହଦୟେର ଥିବା ଚି ାଧାରାକ ଜାଣିପାରିଥିେଲ,
େଯେହତ େସ ବାକ ଥିେଲ? େକେତ େଲାକ ଏହା ବିଶାସ କର ି? େକେତ େଲାକ ବିଶାସ
କର ି େଯ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ସହିତ ତାହା ହିଁ ଥିଲା? େସମାେନ ହିଁ େସହି େଲାକ
ଥିେଲ ଯାହା ପାଖକ ବାକ ଆସିଥିଲା। େତେବ ଯଦି ବାକ ଆମ ପାଖକ େଫରି ଆେସ,
କଅଣ ତାହା େସହି ସମାନ କାଯ କରିବ ନାହିଁ କି? େତେବ କିପରି ଭାବେର େସହି ବାକ
ଯାହାକି ବାକ କ ଚି ଟ କେର, େସହି ବାକ ଦାରା ଭଲ େହାଇପାେର? ଓଃ, ଦୟା କର! ଭ ି
ସହକାେର ରହ !

189 ଆେର, ଏଠାେର ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ, ତା ହଦୟେର ମଧ , କିଛି େଗାଟାଏ
ଅଛି। ମଁୁ ବଲ ବଲ ଏହାକ ଧରି ପକାଇଲି। କଅଣ ଆପଣ ୀମତୀ ା ନହଁ ି କି? ମଁୁ ଏହା
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େକେବ ଜାଣି ନ ଥିଲି। କି ଆପଣ ୀମତୀ ା ଅଟ ି, କାରଣ ମଁୁ ଆପଣ ଏହା ସହିତ
େଦଖୁଛି। ଆପଣ ଅଧୀର େହାଇଯାଆ ି ଯାହା ଆପଣ ବ ଥିତ କରଛି। ଆପଣ ର ଅଛି,
ଆପଣ ର ପୁଅର ଆଉ କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି…ତା’ର ର , ଏପରିକି, ଝରଛି। ମଁୁ ଏହାକ
ବିଶାସ କରିବା ନିମେ ଆପଣ ଆହାନ କରଛି! ଆେମ । େସ ପରି ିତିର ସାମୀ ଅଟ ି।
େସ ମୃତ ର ସାମୀ ଅଟ ି।

ଆସ ାଥନା କରିବା।

190 ଭ ଯୀଶୁ, େଯେତେବେଳକି ତମର ଉପ ିତି ଆମକ ଅଭିେଷକ କରଛି, ଏଠାେର ଏହି
ଭବନେର, ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହା ପବି ଆ ା ଅଟ ି, େହ ଭ, ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ
ତେମ େତ କ େସହି ବ ି ସୁ କରିବ ଯିଏକି ଏହି ରମାଲଗୁଡିକ ପିେ ।

191 ଥେର, ଆେମ ବାଇବଲେର ଶି ା ପାଇଛ, େଯ ତମର େଲାକମାେନ, ଠି କ ବ
ନିବାହର ପଥେର, ସୂଫ ସାଗରକ ପାର କରଥିେଲ, ଏବଂ େସହି ସମୁ ତି ାତ େଦଶକ
ଯିବା େସମାନ ବାଟେର, ଛିଡ଼ା େହାଇଗଲା। ପରେମଶର େ ାଧିତ ଆଖିେର, େସହି ଅ ି

େଦଇ ତଳକ ଚାହିଁେଲ, ଏବଂ େସହି ସମୁ ଭୟଭୀତ େହାଇଗଲା, ଓ ପଛକ େଫରିଗଲା,
ଏବଂ ଇ ାଏଲ ଠି କ ବ ପଥେର, ତି ାତ େଦଶକ ଚାଲିଗେଲ।

192 େହ ଭ ପରେମଶର, େହବାକ ଦିଅ େଯ ତମର ଆଖି ଯୀଶୁ ୀ ର େଦଇ,
ଏଠାେର ଥିବା ଏହି ଚି କ େଦଖୁ ଯାହାକି ଆେମ ଆଜି ଏହି ରମାଲଗୁଡିକ ଉପେର ଧରିଅଛ।
ଏବଂ େହବାକ ଦିଅ େଯସମେ ଏହାକ ପି ିେବ, ଅସୁ ତା ଭୟଭୀତ େହାଇଯାଉ, ତାହା
ପଛକ େଫରିଯାଉ ଏବଂ ତମର େଲାକମାେନ ଅତି ମ କରି ଉ ମ ସା ର ତି ାକ
ଚାଲିଯାଆ । “ବିଶାସର ାଥନା େରାଗୀ ଉ ାର କରିବ।” ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର,
ତାହା େସପରି େହଉ। ଆେମ ।

193 ଏଠାେର େକେତଜଣ ବିଶାସ କରଥିବା େମେଥାଡି ଚାରକ, ବା  ଟି ଚାରକ,
େ ସବିେଟରିଆ ଚାରକଗଣ, ବା  ଟି ଚାରକଗଣ, ଲଥରା , କି ା େପ ିକ ା
ଅଛ ି? ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତଜଣ ଏହା ସତ େବାଲି ବିଶାସ କର ି? େତେବ
ଆେମ ଅସୁ ମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରଥିବାେବେଳ ଏଠାକ ଆସ ଏବଂ େମା ପାଖେର
ଛିଡା ହଅ । େହ ସମ ଚାରକଗଣ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କର ି, ଏଠାକ ଆସ ।

194 ଏହା ଠିକ ଅେଟ, ନେହଁ କି? ଭାଇ ା , କଅଣ ଠି ଅେଟ? [ଭାଇ ା କହ ି,
“ନି ିତ।”—ଅନ।] ଉ-ହ।

195 ଭାଇ, ଏଠାକ ତଳକ ଆସ । ଭାଇ ା ର େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାର
ଏକ େସବାକାଯ ଅଛି। ଜେଣ ସାହସୀକ ବ ି, ଜେଣ ଭଲ ମଣିଷ, ଏପରି ଜେଣ ବ ି
ଯାହା ର ପରେମଶର ଶୁଣ ି ଏବଂ ାଥନାର ଉ ର ଦିଅ ି, ଭାଇ ା । ମଁୁ ଆଜି ତା
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ଚାରିପାଖେର େମା ବାହକ େଦବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଅେଟ, ଏବଂ େମାର
ଭାଇ। ବ ମାନ େସ େମା ସହିତ ାଥନା କରିବାକ ଏଠାେର ତଳକ ଓ ାଇବାକ ଯାଉଛ ି।
196 େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହି ଧାଡି େଦଇ ଆସିେବ, ଠି େଯପରିକି ଆପଣ ୁଶ ତେଳ
ଆସିଥାଆ ି। ଭାଇମାେନ, ଠିକ ଏଠାେର ଦଇଟି ଧାଡି କର , ଠିକ ଏଠାେର। ଦଇଟି ଧାଡି
ତିଆରି କର ; କିଛି ଏଠାେର ଉପେର, କିଛି େସଠାେର ତେଳ।
197 ଭାଇ ରୟ େବାଡସ, ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି? ଭାଇ ରୟ େବାଡସ, ମଁୁ ଭାବିଲି େସ
ଏଠାେର ଅଛ ି। [େକହି ଜେଣ କହ ି, “େସ ଠି ଆସିଯିେବ।”—ଅନ।]
198 ଏଠାେର ଏହି, େସବକମାନ େଦଖ , କଅଣ େଦଖିେବ କି! େସଠାେର େଦଖ ।
ଭାଇମାେନ, େମାେତ ତାହା ଭଲ ଅନଭବ କରାଏ। ୁଶର େସବକଗଣ, େସହି ବ ି
େଯଉଁମାେନ କି ଏଠାେର ନିଜକ ବା ା ସହିତ ଚି ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ େହାଇଛ ି। କ’ଣ
ଘଟିତ େହାଇପାେର?
199 େତେବ, େଦଖ , ଏହାକ ବ ମାନ େସବକମାନ ଉପେର ଲଦି ଦିଅ ନାହିଁ।
େସମାେନ ନିଜକ ଚି ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ି। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏଠାର େଦଇ
ଅତି ମ କର ି, ପରିଚ-…ନିଜ ଆଗେର େସହି ଚି କ ଧରି ରଖ , “ ଭ ଯୀଶୁ, ମଁୁ େମାର
ପାପଗୁଡିକ ସୀକାର କରିଅଛି। ଏହାର ତିବଦଳେର, ତେମ େମାେତ ପବି ଆ ା
ବା ି େଦଇଛ। ମଁୁ ଏକ ୟ ବ ୁ ଅେଟ। ପାପ, ଅସୁ ତା କି ା ଅନ କିଛି େମାେତ ଏଠାର
ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଠି ଗତି କରଛି।” ଏହାକ, ଓଃ, ନିଜ ଆଗେର ଧରି ରଖ , ଏବଂ
ଏଠାର ଅତି ମ କର , ଏବଂ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାର
ଆନ େର ବାହାରକ ଯିେବ, ଖୁସି େହାଇ ଏବଂ ସୁ େହାଇ। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ
କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]
200 ବ ମାନ ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ବ ି, ଆସ , ମୁ ନଆଁଇବା, େଯେତେବେଳ
ଏକ ସ େର ଅଛ। କଅଣ ଘଟିବ ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ। ଆେମ େକବଳ ଜାଣି ହିଁ ନାହଁୁ। ଆଜି
ଅପରା େର େକୗଣସି ଅସୁ ବ ି ଏହି ଭବନ ଛାଡିକି ଯିବାର େକୗଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
େସହି ଚି କ ନିଜ ହଦୟେର ଧରି ରଖି, ଠିକ ଏହି ାଥନା ଧାଡି େଦଇ ଚାଲି ଯାଆ ,
େଯଉଁଠାେରକି େସବକମାେନ, େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ଜୀବନକ େସବା—େସବା

ତି ଉ ଗ କରିଛ ି, ଏଠାେର ଛିଡା େହବାକ ଯାଉଛ ି, ଏବଂ ଆପଣମାେନ ଯାଉଥିବା
େବେଳ ଆପଣମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ଯାଉଛ ି।

ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ କଅଣ ପାଇଁ ତାହା କେଲ?”
201 ମଁୁ ଚାେହଁ ଆପଣମାେନ, ସମେ , ଏହା ଠି ଜାଣ …େଯ ମଁୁ ଆେରାଗ ଦାତା
ନେହଁ। ଏହି ବ ିମାନ ପାଖେର େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାର ଠିକ େସତିକି
ଅଧିକାର ଅଛି େଯତିକି ଅନ କାହାରି ପାଖେର ଅଛି। ସତ କହିବାକ ଗେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର
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େଯ ପରେମଶର େମାର ାଥନାର ଉ ର େଦବା ପୂବର େସମାନ ର ାଥନାକ ଉ ର
େଦେବ। ମଁୁ ା େହାଇଯାଇଛି ଓ ଥକି ଯାଇଛି, ଏବଂ ସବକିଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ
େସ େସମାନ ର ାଥନାଗୁଡିକ ଉ ର େଦେବ। ଏବଂ ଏଠାେର େସମାେନ ନିଜକ ଚି ଟ
କରାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ ଏହାର ମଧ େର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ଏବଂ େସମାନ ର ାନ େନବାକ
ଲ ିତ ନହଁ ି। ମଁୁ େସପରି ବ ି ଶଂସା କେର।

202 ବ ମାନ, ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆପଣ ର ଅନଭବକ ଜାେଣ। ମଁୁ, ମଁୁ ଆପଣ ସହିତେର
ଜେଣ ଅେଟ। ମଁୁ ହିଁ େସହି ଜଣକ ଅେଟ ଯିଏକି ଆପଣମାନ ସହିତେର େମାର ଜାଲକ
ବଣିଛି, ଏଠାେର େଟ ାସଠାେର, େଯପରିକି େସହି ମାଛମାନ ମଧ ର େତ କକ
ଧରିବାକ େଚ ା କେର ଯାହାକ େସଠାେର ବାହାେର, ପରେମଶର ଜୀବନ ପାଇଁ ନିରପଣ
କରିଛ ି। ମଁୁ େମାର ସବଠ ଭଲ କାମ କରଛି। ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତେର, ଶତ ତିଶତ
ଅଛି। େବେଳେବେଳ ମଁୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଷୟ ଭତିେର ଗାଳିଗୁଳଜ ଓ ତିର ୃତ କେର।
ଏହାର ଅଥ ନେହଁ େଯ େମାର ଭାଇ, ମଁୁ ତମ ବିର େର ଅଛି। େମାର ଅଭି ାୟ େହଉଛି ମଁୁ
େସହି ବ ବ ା ବିର େର ଅେଟ ଯାହାକି େକୗଣସି ଧାମିକ ଶି ା େହତର, ଆମକ ଭାଇ େହବା
ଠାର ପୃଥକ କେର। ଆେମ ପବି ଆ ା ବା ି ଦାରା ଭାଇ ଅଟୁ। ଆେମ େସହି ସମାନ
ଚି ଧରିଅଛ। ଆେମ େସହି ସମାନ ର ପାଇଅଛ, େତଣୁ ଆସ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବା।
ଭାଇମାେନ, ଆେମ ସମେ େସହି ର ତେଳ, ଆେମ େସଠାେର ସା ାତ କରିପାର (କଅଣ
ଆେମ କରିପାରିବା ନାହିଁ?)।

203 େତେବ, ମଁୁ ଜେଣ ବା  ଟି ଭାବେର ନିଯୁ େହାଇଥିଲି। େବାଧହଏ ଆପଣ ଜେଣ
େମେଥାଡି , କି ା ଲଥରା , କି ା ିସବିେଟରିଆ , େପ ିକ ା , ଏକତବାଦ, ଦିତବାଦ,

ିତବାଦ, କି ା ଆପଣ ର ଯାହା ଅଛି, ଚ ଅ ଗଡ, ଏହା ଯାହା କିଛି ବି େହଉ। ତାହା
େକୗଣସି ପାଥକ ତା ଆେଣ ନାହିଁ। ଆେମ େସମାନ ସହିତ େଛାଟ େଛାଟ ବିଷୟ ଉପେର
ସହମତ େହାଇପାର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆସ େସଗୁଡିକ ଭଲିଯିବା।

204 ଏପରି କିଛି ଯାହା ଉପେର ଆେମ ସହମତ େହାଇପାରିବା, େଯ ଆମର ାଣକ ା
ଯୀଶୁ ୀ ଆମର ପାପଗୁଡିକ ପାଇଁ ମରିଥିେଲ, ପୁନରତଥିତ େହାଇଥିେଲ ଓ ଆମକ ଚି
େଦେଲ। ଏହି ଧାଡି େଦଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ଅସୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ,
ଆେମ ଆମର ାଥନାଗୁଡିକ ସହିତ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ। ମଁୁ େମାର ସମ ହଦୟ
ସହିତ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବାକ ଯାଉଛି।

205 ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ କିଛି େଗାଟାଏ ଠି େସହି ସମୟେର ଘଟିତ େହଲା। ଆେମ । ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ ଆପଣମାେନ ଭାବଛ ି େଯ ମଁୁ ପାଗଳ ଅେଟ, କି ମଁୁ ଭଲ ପାଗଳ ଅନଭବ
କରଅଛି। ମଁୁ େକବଳ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ ଠିକ ଏହିପରି ଭାବେର ରହିପାେର। ହଁ ଆ ା। ମଁୁ
େକବଳ ଏହିପରି ଭାବେର ଚମ ାର ଅନଭବ କେର।
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ଆସ ାଥନା କରିବା।
206 ଭ ଯୀଶୁ, ମଁୁ ଏହି ଭାଇମାନ ସହିତ ନିଜକ ଚି ିତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ମ ର,
ତଳକ, ଓ ାଇ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ େସମାନ ସହିତ ନିଜକ ଚି ଟ କରଛି, ତାହା ସହିତ ଆେମ
ସମେ ଆମର ଚି କ ନିଜ ହାତେର ଏବଂ ହଦୟେର ଧରିଅଛ। େଯେତେବେଳ ଆେମ
ତମର ଆେଦଶ ପାଳନ କର, “େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖ, ଆଉ େସମାେନ ସୁ
େହେବ।” ଏଠାେର ଯାଉଥିବା େତ କ ବ ି, େସମାନ ର ଚି କ ଉପ ାପନ କର ,
େଯ େସମାେନ ପବି ଆ ାକ ପାଇଛ ି, େଯ େସମାେନ ପରେମଶର ଜେଣ ନଆ-ଜନ
ପାଇଥିବା ସ ାନ ଅଟ ି, େଯ େସମାେନ ଏହାକ ନିଜର ସ ୂ ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ
କର ି। ଏବଂ େସମାେନ ତାହା େଦଇ ଗଲା େବଳକ, ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ େସହି
େରାଗକ ଏବଂ େସମାନ ର ଶରୀରର ଦଃଖକ ଅଭିଶାପ ଦିଅ । ଏବଂ େସମାେନ ଏହା
ଜାଣି ଆନ େର ଏଠାର ବାହାରକ ଯାଆ , େଯ େସମାନ ର ବିଶାସ େସମାନ ସ ୂ
ଭାବେର ସୁ କରିଅଛି।
207 ଏବଂ, ଭ ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ ଆେମ, ପୁରାତନ ନିୟମକ ରଖିଲ, ବଳିଦାନ
ଉପେର ଆମର ହାତକ ରଖିଲ, େଯପରିକି ବଳିଦାନ ସହିତ ନିଜକ ଚି ିତ କର, ଆେମ
ଯୀଶୁ ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖୁଛ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ନିଜକ ଚି ିତ କରଅଛ। େସ
ବ ମାନ େସବାକାଯ େର ଆମ ଉପେର ହାତ ରଖି, ଚି ଓ ଚମ ାରମାନ ଦାରା, ନିଜକ
ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଛ ି। ଏବଂ ଆେମ େରାଗୀମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତକ
ରଖୁଅଛ, େଯପରିକି ଆମର ବିଶାସକ େସମାନ ସହିତ ଜଡିତ କରି, େସମାନ ସହିତ
ନିଜକ ଚି ିତ କର। ଅସୁ ତାକ ଯିବାକ ହିଁ ପଡିବ, ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ ତାହା ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର େହଉ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏହାକ ହଣ କରିବା ନିମେ ଏଠାକ ଯାଉଅଛ।

ସମ ମ ଳୀ ାଥନା କର ।
208 ରୟ କି ା େକହି ଜେଣ ଏଠାକ ଆସ ଏବଂ ଏହି ମାଇେ ାେଫା ପାଖେର ଠିଆ
ହଅ ି, ଏବଂ ଧାଡିଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କର ।
209 େଦଖ , ଆପଣ ବ ମାନ ଏଠାର ଯିବାେବେଳ, ବିଶାସ କରି ଆସ , ାଥନା କରି
ଆସ । ଆେମ େକବଳ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବାକ ଯାଉଅଛ। ଠି ତାହା
େଦଇ ଆସ । ାଥନା କର । େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହି େସବକମାନ ଧାଡି େଦଇ
ଯାଆ ି, ଯଦି ଆପଣ ସାହାରା ବାଡି ଉପେର ଚାଲଛ ି, େସଗୁଡିକ ତେଳ ରଖି ଦିଅ
ଏବଂ ଚାଲିଯାଆ । ଯଦି ଆପଣ କକଟ, ଅସୁ ତା ଅଛି, କହ , “ଡା ର ଯାହା କରି
ପାରିଥାଆ ା ତାହା ସବକିଛି କରିଛି, େସ ଯାହା କରି ପାରିଥାଆ ା ତାହା କରିଛି, ଏବଂ େସ
କହଛ ି େଯ େମାେତ ମରିବାକ ପଡିବ। ମଁୁ ମରିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠାେର େମାର ଚି ଅଛି,

ଭ। ତେମ େମାେତ ସତରୀ ବଷ ତି ା କରିଛ। ମଁୁ ଏହା କରି, ଠିକ ଏହା େଦଇ ଯାଉଅଛି।”
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େଦଖ , ତାହା କର । ଆପଣ ଏହା କରିେବ କି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]
ଯୀଶୁ ନାମେର, ଏହା େସହିପରି େହଉ। ଆେମ ।
210 ଠିକ ଅଛି, ଧାଡିକ ବଢ଼ିବାକ ଦିଅ । [ଭାଇ ାନହା ଏବଂ େସବକମାେନ
େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କର ି, େଯେତେବେଳକି ଜେଣ ଭାଇ େକବଳ ବିଶାସ କର
ଏବଂ ଅନ ାନ ଗୀତ ଗାଇବାେର ମ ଳୀକ ଆେଗଇ ନିଅ ି। େଟପେର ରି ାନ—
ଅନ।]

ମଁୁ ବିଶାସ କେର!
େମାର ସମ ସେ ହ େସହି ନିଝରେର କବର ଦିଆଗଲା।

211 କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]
ଆେମ । ଓଃ, େସ ଚମ ାର ନହଁ ି କି? [“ଆେମ ।”] େସମାନ ମଧ ର େକେତକ
େସହି ଖଟ ଏବଂ େ ଚରେର ଥିେଲ, ଠିକ ଉଠି ପଡ଼ିେଲ ଓ ଚାଲିଗେଲ; େସଗୁଡିକ ଠିକ
େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡି େଦେଲ, ଓ ଚାଲିଗେଲ। ଓଃ, ବ ମାନ ଏହା ସମେ
ସୁ େହାଇପାରିେବ, େଯଉଁମାେନ ଏହାକ ବିଶାସ କରିେବ। ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି?
[“ଆେମ ।”]
212 ଆସ ଆମକ ଗୀତର କଡ ଦିଅ , ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, କଅଣ େଦେବ
କି, ଭଉଣୀ; େସହି ପୁରଣା ଗୀତ, “ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର
କାରଣ…”? ଆସ ଆେମ ସମେ େକବଳ ନିଜର ସର, ଏବଂ ଆମର ହାତ, ହଦୟ,
ପରେମଶର ନିକଟେର ଉେ ାଳନ କରିବା, ଏବଂ ଗୀତ ଗାଈବା, “ମଁୁ ତାହା େ ମ
କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ।” ସମେ
ବ ମାନ।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର
କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲ-…ଉପେର

213 ଜେଣ ମହିଳା, ଚକ େଚୟାରର ଉଠି, ଦଇ ଜଣ ସହେଯାଗେର ଏଠାେର ଚଲା ବଲା
କରଛ ି। “ମଁୁ…” ଆସ ପରେମଶର ନିକଟେର ଆମର ହାତଗୁଡିକ ହଲାଇବା, “ମଁୁ
ତାହା େ ମ କେର!”

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର
କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀର ଉପେର…
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ଆସ ବ ମାନ, ସମେ ତାହା େକବଳ ଶଂସା କରିବା!
214 ପରେମଶର ର େଗୗରବ େହଉ! ଭ ଯୀଶୁ, ତମର ଉ ମତା, ତମର ଉପ ିତି
ପାଇଁ, ଆେମ ତମକ କିପରି ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ଓଃ, ଭ, େସହି ଚି ପାଇଁ ଆେମ
ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ଆେମମାେନ ପରି ାଣ ପାଇଅଛ ଏବଂ ଆ ା ଦାରା ପରିପୂ
େହାଇଅଛ, ପବି ଆ ା ବ ମାନ ଆମ ଶରୀରଗୁଡିକ ବ ି ୁ କରଛ ି। ପିତା, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ ତମକ କିପରି ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ! ଓଃ, ଯୀଶୁ ନାମେର ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ
େଦଉଅଛ। ଆେମ । ଆେମ ।
215 ସମେ ହାତ ମିଶା , କହ , “ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ!” ପର ର ସହିତ ହାତ
ମିଶା , କହ , “ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ! ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ!” (…?…)
ଠି ଅଛି, ବ ମାନ, ସମେ ଏକାଠି:

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର,
ହାତ ଉଠା , ହଦୟ ଉେ ାଳନ କର ।

ମଁୁ…

ଏହାକ ନିଜର ହଦୟର େକବଳ କାଶ କର ।
କାରଣ େସ ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ (ଆପଣ ବରଖା

କରିବାକ ଯାଉଛ ି କି?)
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀ ବ ଉପେର।

216 େତେବ ଆସ କତ ଭ ି ସହକାେର ମୁ ଗୁଡିକ ନଆଁଇବା, େଯେତେବେଳକି ମଁୁ
ବ ମାନ ସଭାକ ବରଖା କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ା କ େଦଉଅଛି; ଆପଣମାନ ମଧ ର

େତ କ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି। ଥେମ, ଭ ତାହା ର ଉ ମତା, ତାହା ର ଦୟା,
ଏବଂ ଆଶାସନା ପାଇଁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି େଯ ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଯାହା ଆେମ ଆପଣ
ହଦୟେର ଛାଡିଅଛ, େଯ ଆେମ ଏଠାେର ଏକଟିଆ ନାହଁୁ। ଆମର ମହାନ ମୁଖ କ ାନ ଆମ
ମଧ େର ଅଛ ି। ମହାରାଜା ର ଚି ାର ଶିବିରେର ଅଛି। ଏବଂ ତାହା ର ମହାନ ଶ ି ଏବଂ
ତାହା ର ମହାନ ଦୟା େଦଖିବା ପାଇଁ, ଆେମ ଭ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ଏବଂ ବ ମାନ
ଆସ ଭ ି ସହକାେର ଆମର ମୁ ଗୁଡିକ ନଆଁଇବା। ଭାଇ ା । 
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