
ପରେମଶର ମେନାନୀତ
ଉପାସନାର ାନ

 ଆସ ଆେମମାେନ ଅ କିଛି ଣ ପାଇଁ ଛିଡା େହାଇ ରହିଥିବା େଯେତେବେଳକି
ଆେମ ାଥନା ନିମେ ମ କଗୁଡିକ ନତ କର। ଏବଂ ବ ମାନ, ଆମର ମ କଗୁଡିକ

ନତ କରିଥିବା ସହ, ଆଉ ମଁୁ ଭରସା କେର େଯ ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ ମଧ ନତ େହାଇଅଛି,
ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େକେତଜଣ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି କିଛି ବିେଶଷ
କଥାକ େନଇ, ାଥନାେର ମେନ ପକାଯାଉ େବାଲି ଚାହିଁେବ? କଅଣ ଆପଣ େକବଳ ନିଜର
ହାତକ ଉଠାଇ, ଏହା କହିେବ କି, “ପରେମଶର, ଆଜି ରାତିେର େମାେତ ତାହା ଦାନ କର
ଯାହା ମଁୁ େଖାଜୁଅଛି।” ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।

2 ଆମମାନ ର ସଗୀୟ ପିତା, ବ ମାନ େଯେତେବେଳକି ଆେମ ବିନ ତାର ସହ
ଅନ ହର ଏହି ମହାନ ସିଂହାସନ ନିକଟକ ଆସୁଅଛ, ବିଶାସ ଦାରା, ଆେମ ଆରପାରିକ
ଯାଉ; େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର, ଏବଂ ସଗଦତଗଣ, ଓ କିରବଗଣ, ଆଉ ସମ ସଗୀୟ
େସୖନ ଏକ ିତ େହାଇଥା ି। କାରଣ େସ କହିଥିେଲ େଯ ଏପରିକି େଗାଟିଏ ଘର ଚଟିଆ
ସୁ ା ସଗୀୟ ପିତା ନ ଜଣା େହାଇ ଭମିେର ପଡ଼ିପାେର ନାହିଁ। ତାହାେହେଲ େସ ଏଠାେର
େକେତ ଅଧିକ ଜାଣିଛ ି େଯେତେବେଳକି ଶହ ଶହ େଲାକ ମୁ ନଆଁଇ ଅଛ ି, ଏବଂ
ବିେଶଷ ଅନେରାଧଗୁଡିକ ପାଇଁ ତମକ ଡାକଛ ି। ପିତା, ଆଜି ରାତି ଅଭାବୀ ଜଗତ ଉପରକ
େଦଖ, କାରଣ ଆେମ ଏକ ଅଭାବୀ େଲାକ ଅଟୁ।

3 ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କେର, ପରେମଶର, େଯେହତ ଆେମ ଏଠାେର ଏକ ିତ େହାଇଅଛ ଓ
ଜୀବ ପରେମଶର ଉପେର ଆମର ବିଶାସକ କାଶ କରଅଛ ଯିଏକି ାଥନାର ଉ ର
ଦିଅ ି; ଆେମ ହଦୟ ଓ କ ଗୁଡିକର, ଅସୁ ତ ଜଗତର ବାହାରି ଆସିଛ, ଏକ ପୃଥକ ଜୀବନ
ଯାପନ କରିବା ନିମେ , ଏବଂ ତମ ଉପେର ଆମର ବିଶାସକ ସୀକାର କରି ବ ିବା ନିମେ
ବାହାରି ଆସିଛ। ଆଜି ରାତି ଆେମ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇଅଛ, ଏବଂ କହଅଛ, “ଆେମ ଅଭାବୀ
ଅଟୁ।” ିୟ ପରେମଶର, େସମାନ ର େତ କ ଅନେରାଧଗୁଡିକର ଉ ର ଦିଅ।

4 ଏବଂ ତାହାପେର, ପିତା, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ଆଜି ରାତି ବାକ େର ଆମକ
ସା ାତ କରିବ। ଆେମ ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ଏଠାକ ଆସୁଛ, ବଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, େଯପରିକି
ଆେମ େକବଳ ଜାଣିପାର େଯ ଆେମ କିପରି ଏହି ଆଜିର ଦିନେର ରହିବା; ଆଗକ କଅଣ
ଅେପ ା କରିବା, କଅଣ କରିବା। କାରଣ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ର ପୂବର
କହିଥିବା ସମ ଚି ଗୁଡିକ ଅନଯାୟୀ, ଭ ଆଗମନ ସ ିକଟ ଅେଟ। ଭ, ଆେମ େସହି



2 କଥିତ ବାକ

ସମୟକ ପାେଖଇ ଆସୁଛ, େଯେତେବେଳ ତମର ସ ାନମାନ ସ ୂ ମୁ ି ଦିଆଯିବ। େହ
ପରମପିତା ପରେମଶର, ଏହା େହଉ େଯ, ଆେମ ସମେ , େସଠାେର ରହ। ଜେଣ େହେଲ
ବି ନିେଖାଜ ନ େହଉ। ଭ, ଏଠାେର ରହିବାର ଆମର ତାହାହିଁ ଉେ ଶ ଅେଟ। ଆେମ
ତମକ େ ମ କର, ଏବଂ ଆେମ େସହି ଘଟିକା ପାଇଁ ୁତ େହବାକ େଚ ା କରଛ।
5 ଆମ ସହିତ କଥା ହଅ େବାଲି, ଆଜି ରାତି, ଆେମ ପୁଣି ଥେର ବିନତୀ କରଛ। ଏବଂ
େରାଗୀମାନ ସୁ କର। ସମ େରାଗୀ ଏବଂ ଦଃଖୀମାନ େଯଉଁମାେନକି ଭବନେର
ଅଛ ି, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ େସମାନ ସୁ କରିବ, ଭ; ଏବଂ ବିେଶଷକରି
େସମାନ ଯାହା ରକି ଆ ିକ ଆବଶ କତା ରହିଛି। ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ଆପଣ

େତ କ ବିନ େହାଇଥିବା ାଣକ ର ା କରିବ। େତ କ ବିଶାସୀ ପବି ଆ ାେର
ପରିପୂ କର। ଏବଂ ତମର ବିଶାସୀ ପିଲାମାନ ମଧ େର ଶ ି ଏବଂ ସାମଥ କ
ନତନୀକତ କର। ପିତା, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କର। ଆେମ ବହତ ମାଗୁଅଛ, କାରଣ
ତେମ ଆମକ ମାଗିବାକ କହିଛ, “ ଚର ମାଗ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟଗୁଡିକ ମାଗ, େସମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ,” ଯାହାଫଳେରକି ଆମର ଆନ ପରିପୂ େହବ। ଏବଂ ଆେମ
େସଗୁଡିକ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ମାଗୁ। ଆେମ ।

ବସିଯାଇ ପାର ି।
6 ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଆଜି ରାତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ େସୗଭାଗ ର ବିଷୟ େବାଲି ମେନ
କେର, େଯ ପୁନବାର ଏଠାେର ଚାର ମ େର, ଏହି ଉ ବିଦ ାଳୟଠାେର, ସୁସମାଚାର
ଶୁଣିବାକ ଏକ ିତ େହାଇଥିବା ଏହି ଉ ମ େଲାକମାନ ର ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇପାରିଛି।
ମଁୁ ପରେମଶର ଦୟାକ ମାଗୁଛି େଯ େସ େମାେତ ଆପଣମାନ ସତ କହିବା େହତ
ସାହାଯ କରିେବ େଯତିକି ସତ ମଁୁ ଜାେଣ। େସ ଏେବ ସୁ ା ମନଷ ର ମୁଖ ବ କରିପାର ି,
ଠି େଯପରିକି େସ ସିଂହର ମୁଖ ବ କରିପାରିଥିେଲ। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ େକେବ ଏପରି େକୗଣସି
ବିଷୟ କହିବାକ େଚ ା କରିବୀ ଯାହାକି ଭ ଅେଟ ଓ ତାହା ଇ ାର ବିର େର ଅେଟ,
େମାର ସତ ନି ାଥନା େଯ େସ େମା ମୁଖକ ବ କରି ଦିଅ , େଯପରିକି ମଁୁ ତାହା ନ
କେହ। କାରଣ, କତେର, ମଁୁ ନିେଜ, ସଗେର ରହିବାକ ଚାେହଁ; ଆଉ ମଁୁ କଦାପି େସଠାେର
ରହିବି ନାହିଁ, ଏବଂ, ତାହା ସବ ବ ତୀତ, ମଁୁ ଜେଣ ମିଥ ା େନତା େହବି, ଏପରି େକହି ଯିଏକି
େକୗଣସି ବିଷୟ ମିଥ ା ଭାବେର କରିଅଛି। ଯଦି ମଁୁ ତାହା କେର, ତାହା ଏଇଥି ପାଇଁ ଅେଟ
କାରଣ ମଁୁ ଆଉ କିଛି ଅନ ଭି ବିଷୟ ଜାେଣ ନାହିଁ। ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
7 ବ ମାନ, ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ, ଯଦି ଏହା ପରେମଶର ଇ ା ହଏ, େତେବ ମଁୁ
େସହି ବିଷୟ,ବିବାହଏବଂଛାଡପ ଉପେର କହିବାକ ଲ ରଖିଛି। ଏବଂ ଆେମ ବିଶାସ
କର େଯ ଆପଣମାେନ ଆସିେବ, ଏବଂ ଆପଣ ର େପନିଲ ଏବଂ କାଗଜ ଆଣିେବ।
ଆେମ ଅଧିକ ସମୟ େନବା ନାହିଁ, କି ମଁୁ େକବଳ ଚାହିଁବି…େମାର ଇ ିୟାନାକ, େଫରିବା
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ପଛେର ତାହାହିଁ, ଥମ ଉେ ଶ ଥିଲା, େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ ତାହା ତି ା କରିଥିଲି।
ଏବଂ ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ, ମଁୁ େଚ ା କରିବି। ଯଦି ମଁୁ ତାହାକ ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ
ପାଏ ନାହିଁ, େତେବ ଆସ ାକାଲି ରାତିେର କରିବି। କି ମଁୁ ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ େଚ ା
କରିବାକ ଯାଉଅଛି, ଯଦି ଭ ଇ ା କର ି, ଏହି ଦଇଟି ଚି ାଧାରା ବିଦ ାଳୟର, ବିଷୟେର
କହିବାକ। ଏବଂ ପରେମଶର ଆମକ ଜାଣିବାେର ସାହାଯ କର େଯ ସତ କଅଣ ଅେଟ,
େକବଳ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଯ ସତ କଅଣ, େଯପରିକି ଆେମ ସତ ଓ ଆେଲାକେର
ଚାଲିପାର। ଆେମ…
8 ଆପଣ ଜାଣ ି, ଜେଣ ପୁରଣା ଅେଶତ ବ ଥିେଲ। େସ େମାେତ କହିେଲ, େସ
କହିେଲ, “ଭାଇ ବିଲି,” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ—ମଁୁ ନଦୀେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ଚାେହଁ ନାହିଁ।”
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ େମାର ଟିେକ େମା ନିଜ ହାତେର ରଖିବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ଶିଟି ବାଜିବ, ମଁୁ େସଠାେର େକୗଣସି ଅସୁବିଧା ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ବହତ ଦିନ ପୂବର, ଭ
ପଚାରିଥିଲି, ଯଦି କିଛି ଭ ଥାଏ, େତେବ େମାେତ ତାହା ବ ମାନ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକ
ଦିଅ,” କହିେଲ, “େଯେହତ େସହି ଦିନ ସକାେଳ ଜାହାଜଟି ଅନ ପାଶକ ଯାଉଥିବାେବେଳ
ଏହା ଅ କାର ଏବଂ ଝଡ଼ େତାଫାନ େହଉଥିବ।” କହିେଲ, “ମଁୁ େକୗଣସି ହ େ ପ ଚାେହଁ
ନାହିଁ। ମଁୁ ବ ମାନ ହିଁ ଏହାର ସମ ବିଷୟର ଯ େନବାକ ଚାେହଁ।” ତାହାରି ପାଇଁ ତ ଆେମ
ଏଠାେର ଅଛ, ସମ ହ େ ପର ଯ େନବାକ େଚ ା କରଛ, େଯପରିକି ଆେମ େସହି
ଘଟିକାେର ତାହା ଭିତରକ େବଶ କରିପାର।
9 େତେବ, ଆଜି ରାତି ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ ଅଧିକ କଥାବା ା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ
ଆସ ାକାଲି ଆମର ଦଇଟି େସବା ରହିଛି। ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ସୀଧାସଳଖ, ଅନ ,
େକୗଣସି ାନକ, ଅଧିକ େସବା େନବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି।
10 ମା , ବ ମାନ, ଦିତୀୟ ବିବରଣର ପୁ କେର। ମଁୁ ଦିତୀୟ ବିବରଣର, ପବ 16ଶ ର,

ଥମ ତିେନାଟି ପଦ, 16:1 ର 3 ପାଠ କରିବାକ ଇ ା କେର।

ଆବୀ ମାସକମାନ କରଓସଦା ଭତ ପରେମଶର ଉେ ଶ େର…
ନି ାରପବ ପାଳନ କର: …ଆବୀ (ଚତଥ) ମାସେର ସଦା ଭ ତ
ପରେମଶରତ କରା ୀକାଳେରମିସରରବାହାରକରିଆଣିେଲ—ବାହାର
କରିଆଣିେଲ।

ପୁଣି ସଦା ଭଆପଣାନାମ ବାସକରାଇବାପାଇଁ େଯଉଁ ାନମେନାନୀତ
କରିେବ, େସହି ାନେର ତେ ସଦା ଭ ତ ପରେମଶର , ଉେ ଶ େର
େଗାେମଷାଦି ପଲରନି ାରପବୀୟବଳିଦାନକରିବ।

11 େତେବ, ଆଜି ରା ି େମାର ବିଷୟ େହଉଛି: ପରେମଶର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର
ାନ।
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ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, େସଠାେର ଥିବା େସହି ମାସ ଅ-ବ-ଅ-ଦ…-ବ,
ତାର ଅଥ, “ଏ ି ।” ଏ ି ମାସ ହିଁ ଥିଲା େଯେତେବେଳ େସମାନ ବାହାରକ
ଅଣାଯାଇଥିଲା।

ଏବଂ ବ ମାନ ଆ ଯ ର ବିଷୟ େହଉଛି େଯ ଆଜି ରାତି ଆେମ, ପରେମଶର
ଉପାସକ ଭାବେର, ଏହି େଯଉଁ ଦିନେର ଆେମ ବାସ କରଛ, ଆଉ ଆେମ ଅେନକ ଭି
ଧାରଣାର େଲାକମାନ ପାଉ। ଏବଂ େଯପଯ େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ବିଷୟେର ଭି
ଧାରଣାମାନ ରହିଥାଏ, େସଠାେର ବିଭି ଶମାନ ରହିଥାଏ; େତେବ ପଚରାଯାଇଥିବା

େତ କ ଶର େଗାଟିଏ କତ ଉ ର ରହିବା ଆବଶ କ।

ଯଦି ମଁୁ େସହି ଶ ପଚାରିବି, “ଏହାକଅଣ ଅେଟ?”

“େତେବ,” େସମାେନ କହିେବ, “ଏକ େଡ ।”

“ଏହା କଅଣ ପାଇଁ ଅେଟ?” ବଝିେଲ?
12 େତେବ, େସଠାେର, େକହି ଜେଣ କହିପାରିେବ, “ଏହା ଏକ େଡ ନେହଁ। ଏହା ଏକ
େବାଡ ଅେଟ।” େତେବ, ଏହା ଏକ େବାଡ, କି ତଥାପି ଏହା ଏକ େଡ ଅେଟ। ଆପଣ
େଦଖ , ଏହାର ଏକ କତ ଉ ର େହବା ଆବଶ କ।

ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ େକୗଣସି ବିଷୟେର ଏକ ଶ ପଚାରିବି, ତାହାର ଏକ କତ ଉ ର
ରହିବା ଆବଶ କ। ତାହାର ନିକଟବ ୀ କିଛି େଗାଟାଏ େହାଇପାେର; କି େତ କ ଶର
ଏକ କତ, ତ ଉ ର େହବା ଆବଶ କ। େତଣୁକରି, ଅତଏବ, ଆମ ଜୀବନେର
ଆସୁଥିବା େତ କ ଶ, ତାହାର ଏକ କତ, ସଠି ଉ ର ରହିବା ଆବଶ କ।
13 ଏବଂ ବ ମାନ, ଆଜି, ଆେମ ଏହା କହାଯାଉଥିବାର ଶୁଣିଥାଉ—ଶୁଣିଥାଉ, ଆଜି
ଜଗତେର ଆମର ଅେନକ େଲାକମାେନ…

ମଁୁ ଜେଣ ମିଶନାରୀ ଭାବେର, ସମୁ ତଥା ସମ ବିଶେର ଅେନକ ଯା ା କରିଅଛି,
ଅନ ାନ ଭି ଧମଗୁଡିକ ସହିତ େଯାଗାେଯାଗେର ଆସିଛି, େଯପରିକି ବ , ଓ ମହ ଦ,
ଏବଂ ଶି , ଓ େଜୖନ, ଆଉ ଅନ -କିଛି, ବିଶର ଧମମାନ। ଏବଂ ତାହାପେର ଏଠାେର ଆମର
ନିଜ ଯୁ ରା େର; ଏବଂ ଅନ ବିେଦଶୀ େଦଶଗୁଡିକେର, ଆମର ସମ ଭି ମ ଳୀଗୁଡିକ
ସହିତ ସା ାତ କରିଛି, େଯପରିକି ଆମର ନାମଧାରୀ ମ ଳୀମାନ, ାର ିକ େରାମା
କ ାେଥାଲି ସହିତ ଆର କରି, ଏବଂ ତାହାପେର ୀ , ଓ ଅନ ାନ , ଆଉ େସହି—େସହି
ବିଭି ରୀତିନୀତି, ଏବଂ ତାହାପେର ତଳକ…ସମ ନାମଧାରୀ ଯୁଗମାନ େଦଇ ନଅ ଶହ
ଏବଂ େସହିପରି କିଛି ବିଭି େ ାେଟ ା ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ର।

େତେବ, େସମାନ ମଧ ର େତ କର, ଅବଶ , ଆପଣ େସମାନ ର ଧାରଣା
େଦଖିପାର ି, ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ଦାୟୀ କରିପାେର ନାହିଁ। େତ େକ ଦାବି କର ି େଯ
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େସମାେନ ସତ ଅଟ ି, େସମାନ ପାଖେର ସତ ଅଛି। ଏବଂ େସହି ମ ଳୀେର ସ ୃ
ଥିବା େଲାକମାେନ ତାହା ବିଶାସ କରିବା ଉଚି , େଯେହତ େସମାେନ େସମାନ ର—
େସମାନ ର ଗ ବ ଳକ ତାହା ଉପେର ନିଭର ରଖିଛ ି, େସମାନ ର ଅନ
ଗ ବ ଳକ, େସହି ମ ଳୀର ଶି ା ଉପେର ନିଭର ରଖିଛ ି। ଏବଂ େସମାେନ ଜେଣ
ଅନ ଠାର, ଏେତ ଭି ଅଟ ି, ଏପରିକି ଏହା ନଅ ଶହ ଏବଂ େସପରି କିଛି ଭି ଶ ସୃ ି
କରିଥାଏ।

ଅତଏବ, ନଅ ଶହ ଏବଂ େସପରି କିଛି ଭି ଶ େହାଇଥିବା େହତର, େସଠାେର
େଗାଟିଏ ସଠି ଉ ର େହବା ଆବଶ କ। ଏବଂ ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର ଆମ ପାଇଁ ଚାେହଁ,
େଯେହତ ଆେମ ସଗକ ଯିବାକ େଚ ା କରଛ, ଓ ଆମ ଭ ଯୀଶୁ େଭଟିବାକ େଚ ା
କରଛ ଯାହା ଆେମ ସମେ େ ମ କର, ମଁୁ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଶା େର େଖାଜିବାକ
ଚାହିଁବି।
14 ବ ମାନ, ଯଦି ଏହା ଏକ ବାଇବଲ ଶ ଅେଟ, େତେବ ଏହାର ଏକ ବାଇବଲ ଉ ର
ରହିବା ଉଚି । ଏହା ପୁରଷମାନ ର ଏକ େଗା ୀର, େକୗଣସି ନି ି ସହଭାଗୀତାଠାର
ଆସିବାକ େଯାଗ େହବା ଉଚି ନେହଁ, କି ା େକୗଣସି ଶି ାବିତଠାର, କି ା େକୗଣସି
ନାମଧାରୀ ସଂ ାଠାର। ଏହାକ ତ ସିଧାସଳଖ ଶା ର ଆସିବା ଉଚି , େଯଉଁଠାେର
ପରେମଶର ଉପାସନାର, ସା ାତର ାନ ଅେଟ। ଏବଂ ନି ିତ ଭାବେର, ପରେମଶର
େହାଇଥିବା େଯାଗଁୁ, େସଠାେର େକୗଣସି ାନେର ଏକ ସା ାତକାର ାନ ଅଛି, େଯଉଁଠାେର
େସ େଭଟ ି।
15 ବ ମାନ, ଆେମ ଏଠାେର ଦିତୀୟ ବିବରଣେର ଏଠାେର, ଜାଣିବାକ ପାଇଲ େଯ,
ଆର େର, େମାଶା ଶା କ ପୁନବାର ଉେଲଖ କରି, େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଯାହା େସ
େସମାନ କହିଥିେଲ, େଯ କିପରି େସ େସମାନ ଏକ ମହାନ, ଶ ିଶାଳୀ ବାହ ଦାରା,
ମିସରର ବାହାର କରି ଆଣିଥିେଲ, ଏବଂ ଥେମ େସମାନ ାପିତ କରିଥିେଲ।

େସମାେନ ମିସରର ବାହାରି ଆସିବା ପଯ େସମାନ “ପରେମଶର େଲାକ”
େବାଲି କହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାପେର େସମାନ “ପରେମଶର ମ ଳୀ” େବାଲି
କହାଗଲା। କାରଣ, େଗାଟିଏ ମ ଳୀ େହଉଛି ଏକ ସହଭାଗୀତା, କି ା, କତେର,
ମ ଳୀର ଅଥ “ଆହାନ- ା େଲାେକ,” େଯଉଁମାନ ଆହାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ
େସମାେନ ମ ଳୀ େହବା େହତ, ମିସରର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ।
16 େତେବ ପରେମଶର େସମାନ କହିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ…େସମାେନ
ମ ିର ତି ା କରିବା ପୂବର ଏବଂ ଯାହାସବ େସମାେନ କରିଥିେଲ ତାହା ପୂବର, “ମଁୁ େମାର
ଉପାସନାର ାନ ମେନାନୀତ କରିବି, ଏବଂ େସଥିେର ମଁୁ େମାର ନାମକ ରଖିବି।” ଏବଂ
ତାହାହିଁ େସହି ଏକମା ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର େକେବ କାହାରିକ େଭଟ ି,
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ତାହା ତା ର ନିଜ ପସ ଅନଯାୟୀ ଥିଲା। େସ ତା ର ାନ ବାଛିେଲ, ଏବଂ େଯଉଁଠାେର
େସ ତା ର ାନ ବାଛିେଲ, େସ ତା ର ନାମକ ରଖିେଲ, େସହି 2ୟ ପଦ ଏଠାେର ଆମକ
କେହ େଯ; େସ ତା ର ନାମକ େସହି ାନେର ରଖିେବ େଯଉଁ ାନେରକି େଲାକମାେନ
ତାହା ର ଉପାସନା କର େବାଲି େସ ବାଛିଥିେଲ। େତେବ, ଏହାର ବିଷୟ େହଉଛି, ଆେମ
େଖାଜିବାକ ଚାହଁୁ େଯ େସହି ାନଟି େକଉଁଠାେର ଅଛି।
17 ନଅ ଶହ ଏବଂ େସପରି କିଛି ଭି ଧାରଣାଗୁଡିକ ସହିତ, େଯପରିକି ଆେମ ସମ
ମୂ ିପୂଜକ ଧମକ ଅତି ମ କରି ଯାଉଅଛ, ଏବଂ େକବଳ ୀ ିଆନ ଧମ ବିଷୟେର
କହଅଛ। ଯାହାକି, େମାର ମୂ ିପୂଜକମାନ ପାଇଁ ଏକ ଭାବନା ଅଛି, ନେଚ ମଁୁ ନି ିତ
ଭାବେର େସଠାକ ଯାଇ େସମାନ ସହ କଥାବା ା କର ନ ଥା ି। କି , େସମାେନ ଭ
ଅଟ ି। ୀ ିଆନ ଧମ ହିଁ େକବଳ ଏକମା ଧମ ଯାହାକି ସତ ଅେଟ, ତାହା େହଲା

ୀ ିଆନ ଧମ। ଆଉ ମଁୁ ତାହା ଏଇଥି ପାଇଁ କହ ନାହିଁ କାରଣ ମଁୁ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅେଟ;
କାରଣ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ। ଏହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା ଧମ ଯାହାକି
ଠି ଅେଟ।
18 ମଁୁ େସହି କବରକ ଯାଇଛି େଯଉଁଠାେର ତି ଚାରି ଘ ାେର ଧଳା େଘାଡା ବଦଳାଯାଏ।
େଯଉଁଠାେରକି, ମହ ଦ, ଜେଣ ମହାନ ଯାଜକ ଏବଂ—ଏବଂ ୀ ଠି ପେର ଜେଣ
େନତା, ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େହବାର ଥିେଲ, ଏବଂ, େମାର ସେ ହ ନାହିଁ େଯ େସ ତାହା
ଥିେଲ, ମାକାବୀ ଭାଇମାନ ର ଠି ପେର। ମା େଯେତେବେଳ େସମାେନ…େସ
ମରିଗେଲ। େସ ଦାବି କରିଥିେଲ େଯ େସ ପୁନବାର ଉଠିେବ ଏବଂ ସମ ବିଶକ ଜୟ
କରିେବ। େତେବ, ାୟଃ େତ କ ଚାରି ଘ ାେର େସମାେନ ର ୀମାନ ବଦଳା ି, ଏବଂ
େସମାେନ ତା କବରେର ଏକ ଧଳା େଘାଡା ରଖ ି। ଦଇ ହଜାର ବଷ ଧରି, େସମାେନ,
ଆଶା କରଛ ି େଯ େସ ପୁନବାର ଉଠି ଆସିେବ ଏବଂ ଜଗତକ ଜୟ କରିେବ। କି ଆପଣ
େଦଖ …
19 ଏବଂ ଆପଣ ବ ପାଖକ ଯାଆ ; ବ ଅେନକ ଶହ ବଷ ପୂେବ, ାୟଃ େତଇ-ଶ ଶହ
ବଷ ପୂେବ ରହିଥିେଲ, ଜାପାନର—ଜାପାନର େଦବତା ଥିେଲ। ଏବଂ େତଣୁକରି େସ ଜେଣ
ଦାଶନିକ ଥିେଲ, କିଛି େଗାଟାଏ କ  ଫୁସିୟ ପରି, ଏବଂ ଭତି ପରି।

କି ଏହିସବ, ପାଇଁ,… ତି ାତା, ଏବଂ ଇତ ାଦିମାେନ, େସମାେନ ସମେ
େସମାନ ର ଦଶନ ସହିତ ମୃତ ବରଣ କେଲ, ଆଉ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ଓ କବରେର
ରହିଛ ି।

କି ୀ ିଆନ ଧମ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ତି ା କରାେହାଇଛି, େସଠାେର
ଏକ ଖାଲି କବର ରହିଛି। େସ ହିଁ ଏକମା ମଣିଷ ଥିେଲ ଯିଏକି ପୃଥିବୀେର େକେବ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ବ ିଥିେଲ ଓ କହିଥିେଲ, “େମା ପାଖେର ନିଜ ଜୀବନକ ତ ାଗ କରି
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ପୁନବାର ତାହାକ ଉଠାଇବାର ଶ ି ଅଛି।” ଏବଂ େସ ତାହା କେଲ। ଏବଂ େସ ଆଜି ଜୀବିତ
ଅଛ ି।

ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ ଜିବିତ ଅଛ ି, କାରଣ େସ ଆମ ସହିତେର ଅଛ ି ପୁଣି
ଶାରୀରିକ ଚି ଓ ଚମ ାର ଦାରା ନିଜକ ମାଣ କରଛ ି, ଯାହାକି େସ ତାହା େଦଖାଇେବ
େବାଲି ତି ା କରିଥିେଲ। ଏପରିକି, ଏକ ଅ ି ରପେର ଇ ାଏଲ ସ ାନମାନ

ା ର େଦଇ କଢାଇ େନଇଥିେଲ, ତାହା ଆଜି ଆମ ସହିତେର ଅଛ ି, ଏପରିକି ନିଜର
ଫେଟାଚି େତାଳିବାକ େଦଇଛ ି; େସହି ଚି ଏବଂ ଚମ ାର ଦଶନ କରଛ ି ଯାହାକି େସ
ଏହି ଦିନେର କରିେବ େବାଲି ତି ା କରିଥିେଲ, ଏହା େଦଖି େଯ ସମ ବାକ ଗୁଡିକ ଯାହା
େସ ତି ା କରିଥିେଲ ଏହି ଦିନେର କଟିତ େହାଇଅଛି। େତଣୁକରି, ଅନ ତିମାପୂଜକ
େଦଶମାେନ ବାହାେର ଅଛ ି। ଏହା ୀ ିଆନ ଧମ ଅେଟ!
20 େତେବ, ଏହା େଦଖି େଯ ପରେମଶର େକଉଁଠାେର ସା ାତ କର ି େସହି ବିଷୟେର
େସଠାେର ନଅ ଶହ ଏବଂ େସହିପରି େକେତକ ଶଗୁଡିକ ଅଛି, “େସ େମେଥାଡି ସହିତ
ସା ାତ କର ି, କି ା େସ ବା  ଟି େର ସା ାତ କର ି, ଏବଂ େସଏଥିେରସା ାତ କର ି,
ଆଉ େସଥିେର ଓଅନ େକଉଁଥିେର କର ି।” େତେବ, େସଠାେର ଏକ ଶ ଅଛି, େସଇଥି
ପାଇଁ ସମ ଭୟ ଏବଂ କ ମାନ େହାଇ ନିଜର ପରି ାଣକ ସାଧନ କରିବାକ ଅଛି।

କି ଆଜି ରାତି ମଁୁ ଶା େର େଖାଜିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମାଣ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା
କରିବାକ ଚାେହଁ, େଯ େସହି ସଠି ାନଟି େକଉଁଠାେର ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର
େଲାକମାନ ସହିତ ସା ାତ କର ି ଏବଂ ଉପାସନା କର ି। ଏବଂ, ଯଦି ତାହାହିଁ ଏହା
ଅେଟ, େତେବ ତାହାହିଁ େକବଳ େସହି ଏକମା ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର େସ େକେବ
ସା ାତ କରିେବ।
21 େତେବ, ଆେମ ଏହି ପାଠକ ଦିତୀୟ ବିବରଣର େନଇ ଅଛ। ଏହା ଏକ ୀ ଶ ଅେଟ
ଯାହାରକି ଯୁଗ ଅଥ ଅଛି, କି ା, ଏହାର ଅଥ, “ଦଇଟି ବ ବ ା।” େସହି ୀ ଶ ,ଦିତୀୟ
ବିବରଣ,ଅଥ “ଦଇଟି ଭି ବ ବ ା।”

ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର ର ରହିଛି, ଦଇଟି ଭି ବ ବ ା। ଏବଂ
େସଥିର େଗାଟିଏ େହଲା ମୃତ ର ବ ବ ା, ଏବଂ ଅନ ଟି େହଲା ଜୀବନର ବ ବ ା।
ପରେମଶର ର ଦଇଟି ବ ବ ା ଅଛି। ତାହା ଅନସରଣ କରିବା, ତାହା ର େସବା
କରିବା ଏବଂ ତାହ ଉପାସନା କରିବା, େହଉଛି ଜୀବନ; ତାହାକ ତ ାଖ ାନ କରିବା
େହଉଛି ମୃତ । ପରେମଶର ଠାେର ଦଇଟି ବ ବ ା ଅଛି।
22 ବ ମାନ, େସହି ବ ବ ାଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ େହଲା-…ସୀନୟ ପବତେର,
ଜଗତକ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ପରେମଶର େମାଶା ଏବଂ ଇ ାଏଲକ ବ ବ ା େଦେଲ। ଏହା
ନେହଁ େଯ ବ ବ ା େସମାନ ସାହାଯ କରିପାରିବ, କି ବ ବ ା େକବଳ େସମାନ
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ସୂଚାଇ େଦଇଥାଏ େଯ େସମାେନ ପାପୀ ଅଟ ି। େସହି ସମୟ ପଯ , େସମାେନ ଜାଣି
ନ ଥିେଲ େଯ ପାପ କଅଣ ଥିଲା, େଯପଯ କି େସମାନ ର ବ ବ ା ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିନା
ଦ େର ବ ବ ା େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଦ ବିନା, େଗାଟିଏ ବ ବ ା ଏକ ବ ବ ା ନେହଁ।
ଅତଏବ, େତଣୁକରି, “ବ ବ ାର ଉଲଂଘନ େହଉଛି ପାପ, ଏବଂ ପାପର େବତନ େହଉଛି
ମୃତ ।” ଅତଏବ େତଣୁକରି, େଯପଯ ପରେମଶର େସମାନ ଏକ ବ ବ ା ୁତ ନ
କରିେଦେଲ, େସମାନ ତି େକୗଣସି ଅପରାଧ ଗଣନା କରାଯାଇ ନ ଥିଲା।

ଯଦି ଏଠାେର େକୗଣସି ବ ବ ା ନ ଥାଏ ଯାହାକି କେହ େଯ ଆପଣ ଘ ାକ େକାଡ଼ିଏ
ମାଇଲର ଅଧିକ ଚଲାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, େତେବ ଆପଣ ଘ ାକ େକାଡ଼ିଏ ମାଇଲର ଅଧିକ
ଚଲାଇ ପାରିେବ। କି େଯେତେବେଳ େସଠାେର ଏକ ବ ବ ା ଥାଏ େଯ ଆପଣ ତାହା
କରିପାରିେବ ନାହିଁ, େତେବ ତାହା ପଛେର ଏକ ଆଇନ ଏବଂ ଏକ ଦ ରହିଥାଏ।
23 ବ ମାନ, ମୃତ , ମୃତ ର େସହି ବ ବ ା, ସୀନୟ ପବତେର ଦିଆଯାଇଥିବା
ଆେଦଶମାନ ଥିଲା, ଯାହାକି ମନଷ କ କହିଥିଲା େଯ େସ ଜେଣ ପାପୀ ଅେଟ। ଏବଂ,
ପରେମଶର ବ ବ ାକ ଉଲଂଘନ କରିବା, େସ ମରିଥିଲା। ମା ବ ବ ାେର େକୗଣସି
ପରି ାଣ ନାହିଁ। େସହି…ଏହା ତ େକବଳ ଜେଣ େପାଲିସ କମଚାରୀ ଥିଲା ଯିଏକି ଆପଣ
କାରାଗୃହେର ରଖିପାରିବ; ଆପଣ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାଠାେର କିଛି ନ ଥିଲା।

କି ତାହାପେର େସ ଆଉ ଏକ ବ ବ ା େଦେଲ, ଯାହାକି କାଲବରୀ ପବତଠାେର
ଥିଲା, େଯଉଁଠାେରକି ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ପାପ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ େସଠାେର
ଦ ର ମୂଲ ପରିେଶାଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସହିତ ନେହଁ…ବ ବ ା ବିନା, “କି
ଅନ ହ ଦାରା ଆପଣ ଉ ାର ପାଇଛ ି,” ପରେମଶର ଅନ ହ ଦାରା, ଆପଣ ର ସୃ ି
ବିଷୟେର ପରେମଶର ପୂବ ାନର ପୂବ ନିରପଣ ଦାରା।
24 ବ ମାନ ଆେମ ଏହି ଦଇଟି ବ ବ ାକ େଦଖୁଅଛ, ଦିତୀୟ ବିବରଣ, ଦଇଟି ବ ବ ା
ବିଷୟେର କହଅଛି। େସଠାେର ଦଇଟି ବ ବ ା ଥିଲା। େଗାଟିଏ େହଲା ମୃତ ର ବ ବ ା,
ଏବଂ ଅନ ଟି ଜୀବନର ବ ବ ା।
25 େଲାକମାନ ମଧ ଦଇଟି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆେମ ସକାଳେର େସଗୁଡିକ
ବିଷୟେର କହିବାକ ଯାଉଅଛ।

େସଥିର େଗାଟିଏ ଆଦମ ଏକ ସ େର ଦିଆଯାଇଥିଲା, “ଯଦି ତେମ ଏହା କରିବ
ଏବଂ ତାହା କରିବ ନାହିଁ,” କି େସହି ନିୟମଟି ଭା ି ଦିଆଗଲା। ଆଦମ, ହବା ତାହାକ,
ଏଦନ ବଗିଚାେର ଭା ିେଦେଲ।

ତାହାପେର ପରେମଶର ଦିତୀୟ ନିୟମକ ୁତ କେଲ, ଏବଂ ଅ ହାମ ତାହା
େଦେଲ, ଏବଂ େସହି ନିୟମ ସ ବିହୀନ ଥିଲା। “ଏହା ତାହା ନେହଁ ଯାହାକି ତେମ କରିଅଛ
କି ା ତେମ ଯାହା କରିବ;” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତ ପୂବର ଏହା କରିସାରିଛି।” ତାହା ଅନ ହ
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ଅେଟ। ତାହା ଜୀବନର ନିୟମ ଅେଟ। ପରେମଶର ତାହା ଅ ହାମ ଏବଂ ତା ପେର ତା
ବଂଶ ପାଇଁ କେଲ, ଅଥା , ଅ ହାମ ର ସମ ବଂଶ।

େଯପରିକି ବାଇବଲ କେହ, “ସମ ଇ ାଏଲ ଉ ାର ପାଇେବ,” କି ତାହାର
ଅଥ ଯିହଦୀ ନେହଁ। ପାଉଲ େଯପରି କହିଥିେଲ, “େସହି ଇ ାଏଲ ଯାହାକି ଅ ରେର,
କି ା ଇ ାଏଲ ବାହ େର।” “ବାହ େର,” େଯପରିକି ଆେମ ତାହା ବିଷୟେର ଅନ ରାତି
କହିଥିଲ, ତାହା େଯୗନ ସ କ ଦାରା, ଇ  ହାକ ସ ାନମାେନ ଥିେଲ। କି ପରେମଶର
ବ ବ ା ୀ ମାଧ ମେର ଥିଲା, ଯାହାକି ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ବୀଜ ଥିଲା, ଯାହା,
“ଅନ ହ ଦାରା ସମ ଇ ାଏଲ ଉ ାର ପାଇଛ ି।” ଅଥା , “ ୀ ଠାେର ଥିବା
ସମେ ଉ ାର ପାଇଛ ି,” ସମେ , ପରେମଶର ଦିତୀୟ ନିୟମ। କି ଏହି ସମ
ବିଷୟ ୀ ତିଚି ଣ କରିଥିଲା।
26 ବ ମାନ 2ୟ ପଦକ ଧ ାନ ଦିଅ । ଏଠାେର ଦିତୀୟ ବିବରଣ 16ର 2ୟ ପଦେର,
“ମଁୁ ମେନାନୀତ କରିଥିବା ାନେର ଉପାସନା କର।” େତେବ ଆପଣ ପରେମଶର
ଉପାସନା କରିବାକ ଅଛି, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ମେନାନୀତ କରିଥିବା ାନେର,” ଅନ େକହି
ମେନାନୀତ କରିଥିବା ାନେର ନେହଁ, କି , “ମଁୁ ଯାହା ମେନାନୀତ କରିଅଛି।”

େତେବ, ପରେମଶର ଯଦି ଏକ ାନ ମେନାନୀତ କରିଛ ି, ତାହାେହେଲ ଏହା ଆମକ
ତାହା େଖାଜିବା ପାଇଁ ବାଧ କେର େଯ େସ ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ କହିଛ ି। ଏବଂ ତାହା
େକଉଁଠାେର ଅଛି? ମଁୁ ତାହା େଖାଜିବାକ ଚାେହଁ, କାରଣ, କତେର, ମଁୁ ତାହା ଉପାସନା
କରିବାକ ଚାେହଁ।

ଆେମ ସମେ , ଆଜି ରାତିେର, ତାହା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଆେମ ଆଜି
ରାତିେର ଏଠାେର, େମେଥାଡି , ବା  ଟି , କ ାେଥାଲି , ଯିେହାବା ୱିଟେନ , ୀ ିଆନ
ସାଇ  ସ, ଏବଂ ସମ ଭାବେର ବସିଛ, କି ଆେମ ସମେ କିଛି େଗାଟାଏ େଖାଜୁଅଛ।

ଆେମ ସତ ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁଛ। ବାଇବଲ କେହ, “ତେମ ସତ ଜାଣିବ, ଏବଂ ସତ
ତମକ ମୁ କରିବ।”

େକହିଜେଣ, ଆପଣ ଜାଣିପାର ି ନାହଁ େଯ ଆପଣ କଅଣ କରଛ ି, ଆପଣ ଏହା
କିପରି କରିେବ େସପଯ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯପଯ କି ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିେବ ଜାଣ ି
ନାହିଁ; ବରଂ ଆପଣ କଅଣ କରିେବ େସପଯ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯପଯ କି ଆପଣ ଏହା
କିପରି କରିେବ ତାହା ନ ଜାଣ ି। ଆପଣ ନି ୟ ଜାଣିବାକ ଅଛି େଯ ଆପଣ କଅଣ
କରଛ ି ଏବଂ ତାହା କିପରି କରିବାକ ପେଡ଼।
27 ଏହା ଆମକ ଦଶାଏ େଯ ପରେମଶର ଠାେର ତାହା ର ଉପାସକମାନ ପାଇଁ
ଏକ ନି ି ାନେର, ଏକ ସା ାତର ାନ ଅଛି। େସହି ାନେର, େକବଳ, ପରେମଶର
ତାହା ର ଉପାସକମାନ େଭଟ ି।
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28 େତେବ, ଆହରି ମଧ , େସହି ାନ ଯାହା େସ ତାହା ର ଉପାସକମାନ ପାଇଁ
ମେନାନୀତ କରିଛ ି, େସ ଦାବି କର ି େଯ େସ ତାହା ର ନାମକ େସଠାେର ରଖିେବ।
େତେବ ଆସ େଖାଜିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା, ଶା ମାଧ ମେର, େଯ ଏହି ାନ
େକଉଁଠାେର ଅଛି। ନି ିତେର, ଯଦି ପରେମଶର କହିଛ ି େଯ େସ ନିଜ ନାମକ ଏହି ାନେର
ରଖିେବ େଯଉଁଠାେର େସ େଲାକମାନ େଭଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ େସମାନ ସହିତ ଉପାସନା
କରିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଛ ି…କି ା େସମାେନ ତାହା ଉପାସନା କରିବା ନିମେ
ମେନାନୀତ କରିଛ ି, ବରଂ, େଯ ଏହା ବାଇବଲର େକୗଣସି ାନେର ଅେଟ, େଯେହତ ଏହା
ସମ ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିଲା।
29 ଏବଂ େସହି ମହାନ ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର ବଦଳି ପାର ି ନାହିଁ। ମଣିଷ
ପରିବ ନ ହଏ। କି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକ ପରେମଶର କହିଥିବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟ
ଉପେର ରଖିପାର ି, କାରଣ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏହା ସତ ଅେଟ। କାରଣ, ଏକମା
ବିଷୟ ଯାହା ଉପେର େମାର ଭରସା ରହିପାେର, ତାହା େହଉଛି ବାଇବଲ। କାରଣ,
ମନଷ ର ବାକ ବିଫଳ େହାଇଯିବ, କି ପରେମଶର ସେବାପରି ଅଟ ି।

ଏହି ବଷ ମଁୁ ଗତ ବଷ ଜାଣିଥିବାଠାର ଅଧିକ ଜାଣିବା ଉଚି । ଆପଣ ମଧ , େତ କ
ଦିନ, କରିବା ଉଚି । ଆେମ ସୀମିତ ଅଟୁ, େତଣୁ ଆେମ ାନ ଆହରଣ କର।

ମା ପରେମଶର ଅସୀମ ଅଟ ି। େସ ଅସୀମ ଅଟ ି। ଏବଂ, ଅସୀମ େହାଇଥିବାର,
େସ ାନ ହାସଲ କରିପାର ି ନାହିଁ। େସ ତ ଆର ର ହିଁ, ସି ଅଟ ି। େତ କ ନି ି
ଅବିକଳ ଠି େହବା ଆବଶ କ ଅେଟ।
30 ଏବଂ େଯଉଁ ଉପାୟେର ପରେମଶର ଥେର କାଯ କରିଥିେଲ, ତାହା ସବଦା
େସହିଭଳି ହିଁ କାଯ କରିବା ଉଚି , ନେଚ େଯେତେବେଳ େସ ଥମ ଥର କାଯ
କରିଥିେଲ େସ ଭ କାଯ କରିଥିେଲ। ଯଦି େକୗଣସି ବ ି ପରି ାଣ ନିମେ
ପରେମଶର ନିକଟକ ଆସ ି, େସହି ଆଧାରେର େଯ େସ ତା ହଣ କରିଥିେଲ,
େତେବ େତ କ ଥର େସହି ସମାନ ଆଧାରେର ତାହାକ ହଣ କରିବାକ ପଡିବ। ତାହା
ଠି ଅେଟ। ଯଦି େକୗଣସି ବ ି ଇଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ପରେମଶର ନିକଟକ
ଆସ ି, ଏବଂ ପରେମଶର ତା ଏକ ନି ି ଆଧାରେର ହଣ କରିଥିେଲ, ପରବ ୀ
ବ ି ଯିଏ ବି ଆସ ି, ତାହା ତ େସହି ବ ି ସମାନ ଭାବେର ହଣ କରିବାକ ପଡିବ,
ନତବା େସ େସେତେବେଳ ଭ କରିଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଥମ ବ ି ହଣ
କରିଥିେଲ। ପରେମଶର ଏକ ଆଧାର କରିଛ ି େଯଉଁଠାେର େସ ଜେଣ ବ ି େଭଟିେବ।
େସ ଏକ ଆଧାର କରିଛ ି େଯ େସ କଅଣ କରିେବ, େସ ତାହା କିପରି କରିେବ, ଏବଂ ତାହା
େହଲା ଏଦନ ବଗିଚାେର ଏକ େମଷଶାବକ ବଳିଦାନର ର ଦାରା। ପରେମଶର କଦାପି,
େକେବ େହେଲ, େକୗଣସି ସମୟେର ତାହା ପରିବ ନ କରିନାହଁା ି।
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31 େସ ିର କେଲ େଯ େସ କିପରି ମନଷ କ ର ା କରିେବ। ଆେମ ଆଜି ମଣିଷକ
ଏଥିେର ଶି ା େଦବା ପାଇଁ େଚ ା କରିଛ; ଆେମ େସମାନ ଶି ା େଦବାକ େଚ ା କରିଛ,
େସମାନ ଶି ିତ କରିବାକ େଚ ା କରିଛ, ନାମଧାରୀ କରିବାକ େଚ ା କରିଛ, ଏହି
ସମ ଅନ କାରର ବିଷୟ କରିବାକ େଚ ା କରିଛ; େସମାନ ଭିତରକ ଆଣିବାକ,
େସମାନ ଝା ି େଦବାକ, େସମାନ ବା ିଜିତ କରିବାକ, େସଠାେର ଥିବା ଅନ ସମ
ଉପାୟେର, େସମାନ ଅ ର ଦାରା ଆଣିବାକ େଚ ା କରିଛ। କି ତଥାପି, େସହି ସମାନ
ରହିଛ, ପରେମଶର ତ େମଷଶାବକ ପାତିତ ର ତେଳ ଜେଣ ବ ି େଭଟ ି। ର
ହିଁ ଆର େର ପରେମଶର ଉପାୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ରାତି ର ହିଁ ପରେମଶର
ଉପାୟ ଅେଟ। ଅନତାପ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସବ କାଯ କରିବା ଭଲ ଅେଟ, କି ପରି ାଣ
େକବଳ ର ମାଧ ମର ହିଁ ଆସିଥାଏ। ର ହିଁ େହଉଛି େକବଳ ଏକମା ଉପାୟ େଯ
ପରେମଶର ମନଷ କ ର ା କରିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଏହାକ
ପରିବ ନ କରିପାର ି ନାହିଁ।

32 ଆୟୁବ ର ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଜେଣ ଧାମିକ
ଥିେଲ, କାରଣ େସ ପରେମଶର େସହି—େସହି ବଲିଦାନ ଉ ଗ କରିଥିେଲ ଯାହା
ପରେମଶର ତା ଠାର ଆବଶ କ କରିଥିେଲ।

33 େତେବ, ଆସ ଆେମ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଖାଜିବା େଯ ଏହି ାନଟି, ଏବଂ େସହି
ାନ େଯଉଁଠାେର େସ ତାହା ର ନାମକ ାପନ କରିଛ ି କଅଣ ଅେଟ। ଆେମ ଏହା

େଖାଜିବାକ ଯାଉଅଛ େଯ େସ ତାହା ର ନାମକ େକଉଁଠାେର ାପନ କରିଛ ି। େତେବ,
ଯଦି ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଇବା େଯ ପରେମଶର ନାମ କଅଣ ଅେଟ ଏବଂ େସ ଏହାକ
େକଉଁଠାେର ାପନ କରିଛ ି, ତାହାପେର ଆେମ ତାହା ପାଇବା ମାେ େସହି ଉପାସନାର

ାନକ ପାଇଯାଉ।

ଏହି ସମ ବିଷୟ, ଅବଶ , ଏହା ଆଗାମୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ତିଛାୟା ଥିଲା। ସମ
ବ ବ ା ଆଗାମୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ତିଛାୟା ଥିଲା।

34 ଠି େଯପରିକି, ଚ େହଉଛି ସୂଯ ର ତିଛାୟା। ଏହା ସୂଯ ର ଅନପ ିତିେର େସବା
କେର, ଠି େଯପରିକି ପରେମଶର ପୁ- - ଅନପ ିତିେର ମ ଳୀ େସବା କେର।
ପୁ ଅନପ ିତିେର, କ ଆେଲାକ ବିଶି , ମ ଳୀ, ବିଶାସୀଗଣ, ପରେମଶର େସବା
କର ି ଓ ପୁ ଅନପ ିତିେର ଆେଲାକ ଦାନ କର ି। ମା େଯେତେବେଳ ସୂଯ ଉଦୟ
ହଏ, ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଚ କ େଦଖ ି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅ େହାଇଯାଏ। ଏହାକ
ଆଉ ନିଜର ଆେଲାକର ଆବଶ କତା ନ ଥାଏ, କାରଣ ଏହା େକବଳ ମାଧ ମିକ ଭାବେର
ସୂଯ ଠାର, ଆେଲାକ ା େହାଇଥାଏ। େତେବ, େଯପରିକି ସାମୀ ଓ ୀ, େସହିପରି ସୂଯ
ଓ ଚ , ମ ଳୀ ଏବଂ ୀ ଅଟ ି।
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35 େତେବ ଆେମ ଜାଣୁ, େଯ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ୀ ତିଛାୟା ଅେଟ। େତ କ
ବଳିଦାନ, େଭାଜ, ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମେର ଥିବା ସମ ବିଷୟ, ୀ ର ତିଛାୟା
ଥିଲା; ଠି େଯପରି ଛାୟା ଭମି ଉପେର ଆଘାତ କେର। େତେବ ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି ଆେମ ଉପାସନାର ଉପଯୁ ାନକ େଖାଜିବାକ ଯାଉଅଛି, େଯ ଆେମ
ଏଠାେର ପୁରାତନ ନିୟମକ େଫରିଯିବା େଯଉଁଠାେର ଏହା ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ
େଦଖିବା େଯ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କଅଣ ଥିଲା।
36 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଏକ ଛାୟା ଭମି ଉପେର ପେଡ଼, ଆପଣ କହିପାର ି େଯ ଏହା
ପୁରଷ, ୀ, କି ା ପଶୁ ଅେଟ, କିଅବା ଏହା ଯାହାକିଛି ବି େହାଇପାେର, କାରଣ ଏହା ଭଇଁ
ଉପେର ଛାୟା ସୃ ି କରିଥାଏ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି ଛାୟା େଛାଟ େହାଇ ଚାଲିଥାଏ,
ଛାୟା ନକାରା କ େହାଇଥିବା େହତ; ଆଉ େସଠାେର ଏକ ସକାରା କ ବିନା ନକାରା କ
େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ, େଯେତେବେଳ ସକାରା କଟି ନକାରା କର ନିକଟବ ି
ହଏ, େସହି ନକାରା କଟି ସକାରା କ ସହିତେର ମିଶିଯାଏ। େସହି ଛାୟା ଏବଂ େସହି—
ଏବଂ େସହି ସକାରା କ ଏକ ଆସ ି, ଆଉ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସେତେବେଳ ଏହାକ
ସକାରା କ କରିଥାଏ।

ଏବଂ ଯଦି “ସମ ପୁରଣା ବିଷୟ,” ବାଇବଲ କେହ, “ପୁରାତନ ନିୟମେର, ଭବିଷ ତ
ବିଷୟର ଛାୟା ଥିଲା,” େତଣୁକରି େତେବ ୀ ଭବିଷ ତ ବିଷୟଗୁଡିକର ଛାୟା ଥିେଲ।
37 େତଣୁ ଆେମ େଦଖିପାର, ପୁରାତନ ନିୟମର ତିରପ ଦାରା, େଯଉଁଠାେର େସ
ବ ମାନ ପାଇଁ…ଏବଂ ତାହା ତି, ତାହା ର ନାମକ ରଖିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ।
େତେବ, େଯପରିକି େସହି ଛାୟା ଏକ…ଭଇଁକ ଅତି ମ କେର, ମଁୁ କେହ, ଏକ ନକାରା କ
ଅେଟ, େଗାଟିଏ ତିରପ େହାଇଥିବା େହତର, େତଣୁ ଆେମ, ଉପାସକମାେନ, ପୁରାତନ
ନିୟମର ଛାୟାଗୁଡିକ ମଧ ନତନର ସକାରା କେର ବିଲୀନ େହଉଥିବାର େଦଖିପାରିବା।
38 େତେବ, ସମ ପବ, ଛଟିଦିନ, ସମ ତ ୁ, ସମ କା , ତ ୁେର ଥିବା େତ କ
ବିଷୟ, ସବକିଛି ୀ ର ତିରପକ ଥିଲା। ସମ େନୖେବଦ , ସମ ବ ବ ା, ସବକିଛି

ୀ ର ତିରପକ ଥିଲା। ଆେମ ସମୟ ପେର ସମୟ, ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର,
ଏହା େଦଖି ଆସିଅଛ।

ତାହାପେର ଆେମ େଦଖୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାରା, େଯ େତ କ ମତ, ମ ଳୀ, ଏବଂ
ନାମଧାରୀ ସଂଗଠନ ବହ ପଛେର ରହିଯାଇଛ ି। ଏପରିିକି ଏହା ଆେଦୗ, େଦୗଡ଼େର ହିଁ
ନାହିଁ। େତ କ ମତ, େତ କ ମ ଳୀ, େତ କ ନାମଧାରୀ ସଂଗଠନ, ସ ୂ ରେପ
ପଛେର ରହି ଯାଇଛ ି। େସମାନ ପାଇଁ ଆେଦୗ େକୗଣସି ାନ ହିଁ ନାହିଁ।
39 ପୁରାତନ ନିୟମେର, କି ା ବାଇବଲର େଯେକୗଣସି ାନେର, ମ ଳୀର େକୗଣସି
ବିଷୟକ ତିରପକ ଭାେବ କରା େହାଇନାହିଁ, ମା େକବଳ ବାବିଲ ଦଗର ବାଧ ତାମୂଳକ
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ଏକୀକରଣ ବ ତୀତ। ତାହାହିଁ ଏକମା ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି ଏକତକ ଦଶିତ କରିଥିଲା।
କାରଣ, ଏହା ନିେ ାଦ ନାମକ, ଜେଣ ଦ େଲାକ ଦାରା େହାଇଥିଲା ଯିଏକି ବାହାରକ
ଯାଇ ସମ େଛାଟ େଦଶଗୁଡିକ େଗାଟିଏ ାନ ଏବଂ ଏହି ବିରାଟ ଗଡକ ଆସିବାକ ବାଧ
କରିଥିଲା। ଅବଶ , ତାହା ଏକ ଧାମିକ ଉପାସନା ଥିଲା, କି ପରେମଶର ବାକ େର
ବିେବଚନା କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। େତଣୁ େସଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ ପୁରାତନ
ନିୟମେର, ନାମଧାରୀ ଧମକ, ବାବିଲର ଗଡ ସହିତ ତିରପ ଭାବେର େଦଖ ି। ଯାହାକି,
ଏହି ଧମ ନି ିତ ଭାବେର ଏକ ଧମ ଥିଲା, କି ପରେମଶର ବାକ ର ଧମ ନେହଁ।

40 ପରେମଶର ନିଜର ନାମକ େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ରଖିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ
କରି ନାହଁା ି। ଯଦି ତାହା ଅେଟ, େତେବ ତାହା ପାଇଁ ମଁୁ ଶା ଚାେହଁ। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ
େସମାେନ ଦାବି କର ି େଯ ତାହା ପାଖେର ଅଛି, କି ତାହା ପାଖେର ନାହିଁ। େସ ନିଜର
ନାମକ ଅେନକ ଗୁଡିଏ ାନେର ରଖିପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ େସ କହିେଲ େଯ େସ ତାହା ର
ନାମକ େଗାଟିଏ ାନେର ରଖିଅଛ ି। ଏବଂ, େସହି େଗାଟିଏ ାନ, ଆମମାନ ମଧ ର

େତ କ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଏହା କହିବାକ ଚାହଁା ି େଯ େସମାେନ େସହି ାନ ଅଟ ି, କି
ଏହା ବିେରାଧା କ ଅେଟ।

ମା େସ ତାହା ର ନାମକ େକଉଁଠାେର ାପନ କେଲ?

41 ବ ମାନ, ଏବଂ, େସ, ଥେମ, ତାହା ର ନାମ କଅଣ? େସ େସହି ାନେର କଅଣ
ରଖୁଛ ି ତାହା ପାଇବା ପୂବର ଆମକ (ନାମ) େଖାଜିବାକ ପଡିବ େଯ ପରେମଶର ନାମ
କଅଣ ଅେଟ।

େତେବ, ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଉ େଯ ତାହା ର ଅେନକ ଉପାଧିମାନ ଥିଲା। ତାହା
କହାଯାଏ…ତାହା ଡକାଗଲା “ପିତା,” ଯାହାକି ଏକ ଉପାଧି ଅେଟ। ଏବଂ ତାହା
ଡକାଗଲା “ପୁ ,” ଯାହାକି ଏକ ଉପାଧି ଅେଟ। ତାହା ଡକାଗଲା “ପବି ଆ ା,” ଯାହାକି
ଏକ ଉପାଧି ଅେଟ। ତାହା ଡକାଗଲା “ଶାେରାଣର େଗାଲାପ,” ଯାହାକି ଏକ ଉପାଧି
ଅେଟ। “ଉପତ କାର େଶାଶନ,” ଏକ ଉପାଧି, “ ଭାତୀ ତାରା।” “ଯିେହାବା-ଯିରୀ,
ଯିେହାବା-ରାଫା,” ସାେତାଟି ଭି , ଯୁଗ, ମୁ ିର ନାମ, ଏବଂ େସଗୁଡ଼ିକ ସବ ଉପାଧିମାନ
ଥିଲା। େସମାନ ମଧ ର େକୗଣସିଟି ନାମ ନ ଥିଲା।

କି ତାହା ର ଏକ ନାମ ଅଛି।

42 େଯେତେବେଳ େସ େମାଶା େଭଟିେଲ, େସେତେବେଳ ଯାଏଁ ତାହା ର ଏକ ନାମ
ନ ଥିଲା, ଏବଂ େସ େମାଶା କହିଥିେଲ, “ମଁୁ େଯଅେଟେସଅେଟ।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ଆେମ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀେର େଦଖୁ, ଏ ୀ 6 ପବେର କଥା େହଉଥିବାର…େମାେତ ମା
କର , ସାଧୁ େଯାହନ 6 ପବ। େସ କହିେଲ, “ମଁୁେଯଅେଟେସଅେଟ।”
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େସମାେନ କହିେଲ, “କାହିଁକି, ତମକ ତ ପଚାଶ ବଷର ଅଧିକ ବୟସ େହାଇନାହିଁ, ଏବଂ
କହଛ େଯ ତେମ ‘ଅ ହାମ େଦଖିଅଛ’?”
43 େସ କହିେଲ, “ଅ ହାମ ପୂବର,ମଁୁଅେଟ।” ଏବଂ ଜଳ ବଦାେର, “ମଁୁଅେଟ” ହିଁ େସହି
ଜଣକ ଥିେଲ, ପ ାତ କାଳେର େମାଶା ସମୟେର ଜଳ ବଦାେର ଥିବା େସହି ଅ ି ,
େସହି “ମଁୁ େଯଅେଟେସଅେଟ।”
44 ଏବଂ ବ ମାନ ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଉ େଯ ଯୀଶୁ ମଧ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ େମା ପିତା
ନାମେର ଆସିଲି, କି ତେମ େମାେତ ହଣ କଲ ନାହିଁ।” ତାହେହେଲ, ପିତା ନାମ ଯୀଶୁ
େହବା ଉଚି । ତାହା ଠି । ପିତା ନାମ େହଉଛି ଯୀଶୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଥିେଲ।
“ମଁୁ େମାର ପିତା ର ନାମକ ବହନ କେର। ମଁୁ େମା ପିତା ନାମେର ଆସିଅଛି, ଏବଂ ତେମ
େମାେତ ହଣ କଲ ନାହିଁ।” ତାହାେହେଲ, ତାହା ର ନାମ ଯୀଶୁ ଥିଲା।

ଏବଂ ଗା ିେୟ ତାହା ଯୀଶୁ େବାଲି ଡାକିଥିେଲ, ଭବିଷ   ବ ାମାେନ ତାହା
ଯୀଶୁ େବାଲି ଡାକିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ସ ୂ ଭାବେର ଯୀଶୁ ଥିେଲ। ତାହା ଜନ ପୂବର,
ଏପରିକି ପବି ଭବିଷ   ବ ା ତାହା ର ନାମ ଇ ାନେୟ େବାଲି କହିଥିେଲ, ଯାହା
େହଉଛି, “ପରେମଶର ଆମ ସହିତେର।” ତାହାପେର, “ପରେମଶର ଜଗତର ପାପକ ଦର
କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରେର କଟିତ େହେଲ,” ଏବଂ, ତାହା କରିବା ଦାରା, ତାହା ଯୀଶୁ
ନାମ ଦିଆଗଲା। େତଣୁ, ଯୀଶୁ େହଉଛି େସହି ନାମ।

ଏବଂ େସହି ନାମକ ଜେଣ ମନଷ େର ାପନ କରାଗଲା; ଏକ ମ ଳୀେର ନେହଁ,
ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ନେହଁ, ଏକ ମତେର ନେହଁ, କି ଜେଣ ମଣିଷେର! େସ ନିଜର
ନାମକ ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ାପନ କରିବାକ ମେନାନୀତ କେଲ। େତେବ ଆେମ ଜାଣୁ
େଯ ତାହାପେର େସ ପରେମଶର ଉପାସନାର ାନ େହାଇଯାଆ ି, େଯଉଁଠାେର ଆପଣ
ତାହା ଉପାସନା କର ି।
45 ଏପରିକି େସ ଜନ େହବା ପୂବର, ତାହା ର ନାମ ଯୀଶୁ େବାଲି କହାଯାଇଥିଲା। ତାହା
ଏେତ ଗୁରତପୂ ଥିଲା, ଏହା ତାହା ର ମାତା ଦତ ଗା ିେୟ ଦାରା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, େଯ
ତାହା ର ନାମ “ଯୀଶୁ, ପରେମଶର ପୁ ” େବାଲି କହାଯିବ, ଯାହାକି େସ ଥିେଲ।
46 େତେବ, େସଠାେର ଆମ ପାଖେର ତାହା ଅଛି। ତାହାହିଁ ଏହା ଅେଟ, େକବଳ। ଏହାହିଁ
ଅେଟ, କାରଣ େକବଳ େସ ହିଁ, ପରେମଶର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର ାନ ଅଟ ି।
ପରେମଶର ାନ, ମେନାନୀତ। ପରେମଶର ମନଷ କ େଭଟିବାକ ମେନାନୀତ କେଲ;
େକୗଣସି ଏକ ମ ଳୀେର ନେହଁ, ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ନେହଁ, ଏକ ମତେର ନେହଁ, ମା

ୀ ଠାେର। ତାହାହିଁ େକବଳ େସହି ଏକମା ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର
ଜେଣ ବ ି େଭଟିେବ, ଏବଂ େସ ପରେମଶର ଉପାସନା କରିପାରିବ, ତାହା େହଲା

ୀ ଠାେର। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା ାନ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
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େମେଥାଡି , ବା  ଟି , କ ାେଥାଲିକ, େ ାେଟ ା , ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବି େହାଇପାର ି,
େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ାନ ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ସଠି ଭାବେର ପରେମଶର
ଉପାସନା କରିପାର ି, ତାହା େହଲା ୀ ଠାେର।

େରାମୀୟ 8:1, କେହ, “ଅତଏବ, ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା େଲାକମାନ ବ ମାନ
େକୗଣସି ନି ା ନାହିଁ, େଯଉଁମାେନକି ଶରୀର ଅନସାେର ଚାଲ ି ନାହିଁ, ମା ଆ ା
ଅନସାେର ଚାଲ ି।” ତାହାହିଁ ସୁସମାଚାର ଅେଟ।

47 ଆେମ ବିଶାସମତ ଉପେର ଭି େହାଇପାରିବା। ଆେମ ମନଷ -କତ ାନଶି ା
ଉପେର ଭି େହାଇପାରିବା। ଆପଣ ଏକ େମେଥାଡି ମ ଳୀକ ଯାଇପାର ି, ଆପଣ
ଜେଣ େମେଥାଡି େହବାକ ପଡିବ; ଏକ ବା  ଟି , ଜେଣ ବା  ଟି ; ଏକ କ ାେଥାଲି ,
ଜେଣ କ ାେଥାଲି । କି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଥେର ୀ ଠାେର ବା ିଜିତ େହାଇ,
ତାହା ଶରୀରର ଏକ ସଦସ େହାଇଯାଆ ି, େସଠାେର େକୗଣସି ପାଥକ ରେହ ନାହିଁ।
ବିଭାଜନର ମଝି କା ଗୁଡ଼ିକ ଭା ିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମୁ େହାଇଯାଆ ି, କାରଣ ଆପଣ

ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଅଛ ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥାଆ ି,
ଆପଣ ଆ ା ଏବଂ ସତ େର ପରେମଶର ଉପାସନା କର ି। ଏହା ଆପଣ ନିମେ
ପରେମଶର େଯାଜନା ଅେଟ େଯ ଆପଣ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ତାହା ଉପାସନା
କର ।

48 େତେବ, େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ମ ଳୀ ଏହା ଦାବି କରିପାେର ନାହିଁ, େକହି ବି ତାହା ଦାବି
କରିପାେର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦାବି କରିବାକ ତେମ କିପରି ସାହସ କରଅଛ? ଏହିପରି କାଯ
କରିବା ଏକ ୀ ବିେରାଧୀ ଆ ା େହବ, ୀ ଠାର ଅନ େନଇ ଯିବା; ତାହା ଠାର
ଅଲଗା କରିେନଇ ଯିବା। ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ। ୀ ହିଁ ଏକମା ାନ ଅଟ ି
େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ଉପାସକମାନ େଭଟ ି।

49 େସମାେନ ଆଜି, କହ ି। େମାେତ କହିବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର େଲାକ ରହିଥିେଲ।
େଟ ାସର, ବିୟୁମ େର, ଅ କିଛି ସମୟ ପୂବର ଜେଣ ବ ି େମାେତ େଫା େଯାେଗ
ଡାକିେଲ। େସ କହିେଲ, “ ୀମାନ ାନହା , ଯଦି ଆପଣ ର ନାମ ଆମ ମ ଳୀ
ପୁ କେର ନାହିଁ, ଆପଣ ସଗକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।” କଅଣ ଆପଣ େକେବ େସହିପରି
ବିଷୟ ଚି ା କରିେବ କି? ଆପଣ େସହିପରି େଗାଟିଏ ବିଷୟକ ବିଶାସ କର ନାହିଁ।
େସମାେନ ଭାବ ି େଯ ଆପଣ େସହି ନି ି ମ ଳୀ ସହିତ ସ ୃ େହବା ଆବଶ କ
େନାହିେଲ ଆପଣ ସଗକ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ତାହା ଭଲ ଅେଟ। ତାହା ବିଶାସ କରିବା,
େହଉଛି ୀ ବିେରାଧୀ। ମଁୁ ଏହା କେହ: ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଆ ାକ ବିଶାସ କରିେବ,
ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି। ଆପଣ ହଜିଯାଇଥିବାର ତାହା ଏକ ଭଲ ସେ ତ ଅେଟ, କାରଣ
ଏହା ପରେମଶର ଯାହା କରିଛ ି ତାହାଠାର ଦେରଇ ଅନ େନଇଯିବା ବିଷୟ ଅେଟ।
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ପରେମଶର େକେବବି ନିଜର ନାମକ େକୗଣସି ମ ଳୀେର ାପନ କେଲ ନାହିଁ। େସ ଏହାକ
ତାହା ର ପୁ , ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ାପନ କେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ଏବଂ ତାହା ର
ପୁ ଏକ େହେଲ। ତାହାହିଁ େହଉଛି କତ ଉପାସନାର ାନ। ଅନ େକୗଣସି ଭି ିମୂଳ

ାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଅନ େକୗଣସି େଶୖଳ ନାହିଁ।

ୀ ଉପେର, େସହି ମଜବତ େଶୖଳ ଉପେର, ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି;
ଅନ ସମ ଭମି ଧସିଯାଉଥିବା ବାଲକା ଅେଟ।

ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ଭା ି ତେଳ ପଡ଼ିଯିବ, ଜାତିଗୁଡ଼ିକ େଲାପ ପାଇଯିବ, କି
େସ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ାୟୀ ରହିେବ। ପରେମଶର ଉପାସନା କରିବା ନିମେ , ମନଷ
ଅନ େକୗଣସି ାନ େଖାଜି ପାଇପାେର ନାହିଁ, େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର ତାହା ସହିତ

ତ ରେର କଥାବା ା କରିେବ, ୀ ଯୀଶୁ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ାନ ହିଁ ନାହିଁ।
ତାହାହିଁ ଏକମା ାନ ଅେଟ, ଏକମା ାନ ଯାହାକି ପରେମଶର ତାହା ର ନାମକ
ରଖିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଏକମା ାନ େଯଉଁଠାେର େସ ଉପାସନା
ନିମେ , ମନଷ କ ସା ାତ କର ି। ଅନ କିଛି ବିଶାସ କରିବା େହତ, ଆପଣ ବିନ
ଅଟ ି।

50 ଧ ାନ ଦିଅ , ସମ ସାେତାଟିଯାକ ଯିହଦୀ ପବ ସମାନ ାନେର ପାଳନ
କରାଯାଉଥିଲା। େସମାେନ େକେବବି ଏଠାେର େମେଥାଡି ପାଇଁ େଗାଟିଏ ପବ, ଏବଂ
ଏଠାେର ବା  ଟି ପାଇଁ େଗାଟିଏ ପବ ରଖୁ ନ ଥିେଲ, େସଠାେର େ  ବିେଟରିଆ
ପାଇଁ େଗାଟିଏ, ଏଠାେର ପଛେର କ ାେଥାଲି ପାଇଁ େଗାଟିଏ, ଏବଂ େ ାେଟ ା ପାଇଁ
େଗାଟିଏ। ସମ ସାେତାଟିଯାକ ପବ ସମାନ ାନେର ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା।

51 ଏହା ଏଠାେର ଏକ ବହତ ସୁ ର ତିଚି ଣ ଅେଟ। ଆେମ ଏେବେହଁ ସ ମ ଳୀ
ଯୁଗ େଦଇ ଗତି କରିଛ, ଏହା େଦଖାଇବାକ ଯାଉଅଛି େଯ ପରେମଶର ସମ ସ ମ ଳୀ
ଯୁଗଗୁଡିକ ବାକ େର ରଖିଥିେଲ, େତ କ ମ ଳୀ ଯୁଗ ନିମେ ବାକ ର ଏକ ଅଂଶକ

କାଶ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହାକ କାଶ କେଲ େସେତେବେଳ
େସମାେନ େଜ ାତିକ େଦଖିେଲ।

ଠି େସହି େଲାକମାନ ଭଳି େଯଉଁମାେନ ଥେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ
କରିବା ବିଷୟକ ଆବି ାର କରିଥିେଲ। େସମାେନ କଅଣ କେଲ? େସମାେନ େସଥିର ଏକ
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ତିଆରି କେଲ, ଏବଂ ତାହା ଠି େସଠାେର ହିଁ ମରିଗଲା। ତାହାପେର
ପରେମଶର ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ମଧ କ ଗତି କରି ଚାଲିଗେଲ। େସ େସହି ଧମମତ
ଏବଂ ସି ା ଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିଏେର ବି ରହିେବ ନାହିଁ। ତାହା ର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି
େହେଲ ସ କ ନାହିଁ। ପରେମଶର ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ବିକତ ନାହିଁ। ପରେମଶର
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ବାକ ପବି , ଅମି ିତ ଅେଟ। ୀ େହଉଛ ି ପରେମଶର ଉପାସନାର େକ ବି । େସ
େହଉଛ ି ପରେମଶର।

52 ସମ ସାେତାଟିଯାକ ପବ େଗାଟିଏ ାନେର ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ କ। ଆପଣ
ଅନ େକୗଣସି ାନେର େସହି ପବକ ରଖିପାର ି ନାହିଁ। କି େସହି ସାତ, ାନ…ବଷର
େସହି ସାେତାଟି ପବ େଗାଟିଏ ାନେର ହିଁ ପାଳନ କରାଯିବା ଜରରୀ ଅେଟ। େତଣୁ, େସହି
ସ ମ ଳୀ ଯୁଗମାନକ େଗାଟିଏ ାନର ଆସିବାକ ଥିଲା, ଯାହାକି ସମ ସ ମ ଳୀ
ଯୁଗେର ୀ ହିଁ କହଥିେଲ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ସ ମ ଳୀ ଯୁଗର, ତିଚି ଣ, ମା
େସମାେନ ଏଥିର ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ନିମାଣ କରି ପକାଇେଲ।

53 ବ ମାନ ଆସ ଆେମମାେନ ଏଠାେର ରହିଥିବାେବେଳ ଅନ ଏକ ତିରପକ
େଦଖିବା, ତାହା େହଉଛି, ନି ାରପବର ତିରପ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ତିଚି ଣ କରିଥିଲା।
ଆେମ ଏଠାେର ମୃତ ଦାରା, ର ର ବଳିଦାନକ ଲ କର। ର ର ବଳିଦାନ ହିଁ ଥିଲା
ଯାହାକି ୀ ତିଚି ଣ କରିଥିଲା। କଅଣ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ର ପାତିତ
କରିପାେର କି; କଅଣ ଆପଣ ଏକ ମ ଳୀକ ର ପାତିତ କରଥିବା, ଏକ ନାମଧାରୀ
ସଂ ାକ ର ପାତିତ କରଥିବା ବିଷୟେର ଭାବି ପାର ି କି? ନି ିତେର ନେହଁ। ଜୀବନର
ର ପାତିତ େହବା ପାଇଁ, ଏହା ର ଆବଶ କ କେର। ଏବଂ, େସହି ଜୀବନ, ଯୀଶୁ ଏଠାେର
େମଷଶାବକ ଦାରା ଦଶ କ ଆସ ି। େମଷଶାବକ ୀ ର ଏକ ତିରପ ଥିଲା, ଏବଂ

ୀ ତିଚି ଣ କରିଥିଲା, କାରଣ େସ “ପରେମଶର େମଷଶାବକ” ଥିେଲ, ଯାହା
େଯାହନ ପରିଚିତ କରାଇଥିେଲ, “ଯିଏ ଜଗତର ପାପକ େବାହି େନଇଯାଆ ି।” ଆେମ
ଏଠାେର ଯା ାପୁ କ 12ଶ ପବେର, ଯୀଶୁ ଦଶ ମାନ େହଉଥିବାର େଦଖୁ।

54 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା ହିଁ ଏକମା ାନ ଥିଲା େଯଉଁଠାେର ମୃତ ଆଘାତ କରିପାରି ନ
ଥିଲା। େଯେତେବେଳ ମୃତ େଦଶକ ଆଘାତ କରିବାକ ଯାଉଥିଲା, େସଠାେର ଏକ ନି ି

ାନ ରହିବା ଆବଶ କ ଥିଲା; ତାହାର ବାହାେର ସମ ର ମୃତ େହାଇଥିଲା। େକବଳ
େଗାଟିଏ ମା ାନ! େତେବ, ତାହାର ଅଥ ଏହା ନ ଥିଲା େଯ ଏହା େଗାଟିଏ ଘର ଥିଲା; କି
େଗାଟିଏ ାନ ଥିଲା, େଯଉଁଠାେରକି େମଷଶାବକକ ହତ ା କରାଯାଇଥିଲା। େଯଉଁଠାେର
େମଷଶାବକ ର ଥିଲା, େସହି ସଂହାରକ ଦତ ଆଘାତ କରିପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ
ଏହା ଏକମା ାନ ଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର ତାହା ର ନାମକ ରଖିଥିେଲ। ଏବଂ
େସହି େମଷଶାବକକ େସଠାେର ପଛେର ଆର େର, ଏକ େମଷଶାବକ େବାଲି ନାମିତ
କରାଯାଇଥିଲା। ଧ ାନ ଦିଅ , ତାହା େସହି ଏକମା ାନ ଥିଲା ଯାହାକ େସ ଆଘାତ
କରିପାରି ନ ଥିଲା।

55 ଏବଂ ଆଜି ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ। େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ାନ ଅଛି ଯାହାକ
ଆ ିକ ମୃତ ଆଘାତ କରିପାେର ନାହିଁ, ତାହା େହଉଛି ବାକ । ମୃତ ବାକ କ ଆଘାତ
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କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରେମଶର ଜୀବ ବାକ ଅେଟ।

ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା ସହିତ ମତବାଦକ ମିଶା ି, ବାକ ନିେଜ ବାହାରକ
ଚାଲିଯାଏ। ଏହା େତଲର ପାଣି ପରି ଅଲଗା େହାଇଯିବ। ଆପଣ ଏହାକ ଏକାଠି ମିଶାଇ
ପାରିେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ, ଆପଣ େଦଖ , େଯେତେବେଳ ମତବାଦ ଏକ ନାମଧାରୀ
ସଂ ାକ ଆେସ, େସମାେନ ସମେ େସହି ମତବାଦକ ଅନସରଣ କର ି; ଆଉ ବାକ
ମରିଯାଏ, ଏବଂ ଅନ କାହାରି ସହିତ ଚାଲିଯାଏ ପୁଣି ଏହାକ ଅଧିକ ବ ି ସାଧନ କରାଏ।
ଗତୀୟମାନ େହାଇଥାଏ, େଯେତେବେଳକି ଏହା ଧାମିକ ଗଣିତ େହବା, ପବି ୀକତ େହବା,
ପବି ଆ ା ବା ି , ଏବଂ ତାହାପେର ଶସ କ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ! ପରେମଶର େଯଉଁ ପଥ
ଅବଲ ନ କରିଛ ି କଅଣ ଆପଣ ତାହା େଦଖ ି କି? ତାହା ର ନାମକ, ସବଦା, ଠି େସହି
ସମାନ ଉପାୟେର ହିଁ େନଇ କରି ଆସ ି, କାରଣ େସ େହଉଛ ି ବାକ ।

ଧ ାନ ଦିଅ , ତାହା ମରିପାେର ନାହିଁ। ଜୀବନର ବାକ ମରିପାେର ନାହିଁ।
56 ଧ ାନ ଦିଅ , ବ ମାନ େକେତ ସି । ମିସରର ମହାନ ବ ିଜୀବୀମାନ ମାରିବା
ନିମେ େସହି ସଂହାରକ ଦତ ବାରଣ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ତାହାର ପବି ଭମି, ତାହାର
ମହାନ ଅ ାଳିକାମାନ, ତାହାର ଫାେରାମାନ ମାରିବା ପାଇଁ ନିେଷଧ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା।
କି ା, େସହି େଦଶର ଯାଜକମାନ , ମାରିବାକ େସହି ସଂହାରକ ଦତ ବାରଣ କରାଯାଇ
ନ ଥିଲା। ଏହା େଯେକୗଣସି େକାଠା, େଯେକୗଣସି ାନ, େଯେକୗଣସି ବ ି ଆଘାତ
କରିପାେର, କି ତାହା େସହି ାନକ ଆଘାତ କରିପାେର ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି େମଷଶାବକ
ରହିଥିଲା।

ମୃତ େସହି ାନକ ଆଘାତ କରିପାେର ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର ଏହି
ଦ ାନ ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା େହଉଛି େମଷଶାବକ ଠାେର।

57 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏପରି ନ ଥିଲା େଯ…ତାହା ଇ ାଏଲକ କି ା ତାହାର ଏ ୀ
ଯାଜକମାନ ଆଘାତ କରିବାକ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ, କି ା େସମାନ ର
େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ । ସମ ପରେମଶର ମେନାନୀତ, ଦ ାନେର
ରହିବା ଜରରୀ ଥିଲା, ନତବା ମୃତ ଆଘାତ କରିଥିଲା।
58 ମ ଳୀ, ଆପଣ େଯଉଁଠାେର ବି ଥାଆ , ଆପଣ କାହା ସହିତେର ବି ସ ୃ ହଅ ,
େମାର େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। ମା , େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ନି ୟ ଜାଣିବା
ଉଚି , ଆପଣ ୀ ଠାେର ରହିବାକ ପଡ଼ିବ ନେଚତ ଆପଣ ମୃତ ଅଟ ି। ଆପଣ
ତାହା ବାହାେର ରହିପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ ର ମ ଳୀ, ଏକ ଭବନ ଭାବେର ଠି
େହାଇପାେର; ଆପଣ ର ସହଭାଗୀତା, ଜେଣ ମନଷ ଭାବେର ଠି େହାଇପାେର।
ମା େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ଶରୀର, େସହି ର , ଯୀଶୁ ୀ ର େସହି ବାକ କ
ଅସୀକାର କର ି, ଆପଣ ଠିକ େସହି ମୁହ େର ମରିଯାଆ ି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା
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କର ି। ଏହା ପରେମଶର ର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର ାନ ଅେଟ। େସହିଠାେର ହିଁ
ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ତାହା ର ନାମ, ଅବିକଳ ଭାବେର ରହିଛି। େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ
େଯଉଁଠାେରକି େସ ନିଜର ନାମକ ାପନ କରିବାକ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ; ମ ଳୀେର
ନେହଁ, ବରଂ ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର।
59 ଧ ାନ ଦିଅ , ସୁର ା େକବଳ ତାହା ର ମେନାନୀତ ାନେର, ତାହା ର
େମଷଶାବକ ଠାେର, ଏବଂ େମଷଶାବକ ନାମେର ରହିଥିଲା।
60 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା ଏକ “ଅ ିରା” େମଷଶାବକ ଥିଲା, ମାଈ ନେହଁ। ଏକ ମ ଳୀ,

ୀ ନେହଁ; ମା ପୁରଷର ନାମ, ୀେଲାକର ନାମ ନେହଁ। େଯଉଁଠାେର େସ େଲାକମାନ
େଭଟିବାକ ଯାଉଥିେଲ ତାହା ୀେଲାକର ନାମେର ନ ଥିଲା, ବରଂ ତାହା ର, ପୁରଷ, େସହି
େମଷଶାବକ ନାମେର ଥିଲା!
61 ବ ମାନ ଆେମ କହ, “େସହି ମ ଳୀ, େସହି ମହାନ, ଶ ିଶାଳୀ ମ ଳୀ, େସ
ଏହା କେଲ ଏବଂ େସ ତାହା କେଲ। େସ ଝଡ଼ େତାଫାନଗୁଡିକ ସହ କରିଅଛି। ଆେମ
ଜନସଂଖ ାେର ବ ି ସାଧନ କରିଅଛ। ଆେମ ସଂଖ ାେର ଅତ ଧିକ ଅଟୁ। ଆେମ ଏକ
ଶ ିଶାଳୀ ମ ଳୀ ଅଟୁ। େସ ଏକ ବହତ ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ।”

ମା ପରେମଶର େକେବ ବି େସ ଅଥା ୀ ବିଷୟେର କିଛି କହି ନାହଁା ି।
େସ କହିେଲ, “ତାହା ର ଅଥାତ ପୁରଷ।” “େସ,” େହଉଛ ି ସା ାତର ାନ, େସହି
େମଷଶାବକ, ମ ଳୀ ନେହଁ। ୀର ନାମ ନେହଁ, କି ପୁରଷର ନାମ। େସ ୀର ନାମକ
େକୗଣସି ାନେର ରଖିେଲ ନାହିଁ। େସ ପୁରଷର ନାମକ “ତାହା ଠାେର” ରଖିେଲ!

େସଇଥି ପାଇଁ, “ଆେମ ଯାହା ବି କରିବା, ଅଥବା ଶ େର ବା କାଯ େର, ଆେମ ତାହା
ସବ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର କରିବା ଉଚି ।” ଯଦି ଆେମ ାଥନା କର, େତେବ ଆେମ
ଯୀଶୁ ନାମେର ାଥନା କରିବା ଉଚି । ଯଦି ଆେମ ନିେବଦନ ମାଗୁ, ଆମକ ଯୀଶୁ
ନାମେର ମାଗିବାକ ଅଛି। ଯଦି ଆେମ ଚାଲ, ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ଚାଲ। ଯଦି ଆେମ
କଥା କହ, ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର କଥା କହ। ଯଦି ଆେମ ବା ିଜିତ କର, େତେବ ଆମକ
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ କରିବାକ ଅଛି। କାରଣ, “ଆେମ ଯାହା ଶ ବା କାଯ େର
କରିଥାଉ, ତାହା ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର କର।”
62 ଥେର ଜେଣ ବ ି, ତାହା ଆେଲାଚନା କରି େମାେତ କହିେଲ, େସ କହିେଲ, “ଭାଇ

ାନହା , େମା ପ ୀ, ମଁୁ ନେହଁ…” େସ କହିେଲ, “େସ, ତା ନାମ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ।”
େସ ଜେଣ େସବକ ଅଟ ି, ହଏତ ବ ମାନ ଏଠାେର ବସିଥିେବ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େମା

ୀ,” କହିେଲ, “େସ େମାର ନାମ ଧାରଣ କରିଛି।” ମଁୁ େକବଳ କହିବି େଜାନ, କାରଣ ଏହା
େଜାନ ନ ଥିଲା। େସ କହିେଲ, “ବ ମାନ, ତା ତିଦିନ ସକାେଳ ଉଠି, ଝାଡ ଧରି ଏବଂ ଏହା
କହିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ, ‘େତେବ ମଁୁ େଜାନ ନାମେର ଭଇଁ ସଫା କରଛି, ଏବଂ ମଁୁ େଜାନ
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ନାମେର ବାସନ େଧାଉଅଛି, ଆଉ ମଁୁ େଜାନ ନାମେର ଲଗା ତାଳି େଦଇ ସିେଲଇ କେର।’”
େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଆେଦୗ େକୗଣସି ନାମ ଡାକିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ କର ି।” ତାହା ଠି ।

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଆ ା, କାହିଁକି? ତା ଏହା କହିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। ସମ ବିଷୟ
ଯାହା େସ କର ି ତାହା ଆର ର ହିଁ, େଜାନ ନାମେର ଅେଟ।”

63 ମଁୁ କହିଲି, “କି ଆପଣ େକେବ ବି ରା ାେର ଯାଇ ତାକ ଧରି ଆଣି, ଏହା କହି ନାହଁା ି,
‘େଜାନ, ଆସ।’ ତା ତ, ଥେମ, ଏକ ସମାେରାହ, ଏକ ବିବାହ ସମାେରାହ ଦାରା, ‘େଜାନ’
େହବାକ ପଡିଥିଲା। ଯଦି େସ ତାହା କରି ନାହଁା ି, େତେବ ଆପଣ ବ ଭିଚାରେର ବାସ
କରଛ ି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ୀ ନାମ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର
ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି, ଏହା ଏକ ବ ଭିଚାର ବା ି ଅେଟ, ଯାହାକି ବାଇବଲେର ମିେଳ
ନାହିଁ।”

େତେବ, “ଆପଣ ଶ େର ଓ କାଯ େର ଯାହାକିଛି କର ି, ତାହା ସବ ଯୀଶୁ ନାମେର
କର ।” ଏହା ପେର, ଆପଣ ଯାହାକିଛି କର ି! କି ଥେମ, ଆପଣ ତାହା ନାମେର
େହାଇଅଛ ି।

64 ଆଜି ରାତି ଏହି ଭବନେର ଅେନକ ସୁ ର ମହିଳାମାେନ ଅଛ ି, ଭଲ, ବିଶ
ମହିଳାମାେନ; କି େସଠାେର ଜେଣ ୀମତୀ ୱିଲିୟ ାନହା ଅଛ ି। େସହି ଜଣକା
େମା ସହିତ ଘରକ ଯାଆ ି। େସହି ଜଣକା େମାର ପ ୀ ଅଟ ି।

65 ଜଗତେର ଭଲ େଲାକମାେନ ଅଛ ି, ଭଲ ମ ଳୀ ଅଛ ି; ମା େସଠାେର ଜେଣ
ୀମତୀ ଯୀଶୁ ୀ ଅଛ ି, ଏବଂ େସ ହିଁ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ େସ ଆସୁଅଛ ି। ତାହା ହିଁ ଅେଟ

େଯଉଁଠାେର ତାହା ର ନାମ ରଖାଯାଇଛି। େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର ତାହା ର
ଉପାସନା ଅଛି, ତାହାଠାେର ଏବଂ େକବଳ ତାହାଠାେର ଅେଟ। ତାହା ସତ ଅେଟ। ଓଃ, ହଁ,
ଆ ା। ଆେମ ତାହା ସତ େବାଲି ପାଉ।

66 େତେବ, େସଇଥିପାଇଁ େଯ, ଆେମ, “ଆେମ ଶ ବା କାଯ େର ଯାହାକିଛି କରିଥାଉ,
ଆେମ ତାହା ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର କରିଥାଉ।”

“ପରି ାଣ ପାଇଁ ସଗ ତେଳ ଯୀଶୁ ୀ ନାମ ବ ତୀତ, ଅନ େକୗଣସି ନାମ
ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।” େ ରିତ, 2ୟ ପବ, କେହ େଯ, “କାରଣ ଏହା ତେମ ଜାଣ…” “ସଗ ତେଳ
ଅନ େକୗଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଦାରା ଜେଣ ବ ି ଉ ାର େହବା ଆବଶ କ,
େକବଳ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର।” ଆେମ । ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ଏହା ବଝଛ ି।
ଯୀଶୁ ୀ ନାମ, େତ କ…
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ସେବାପରି ସଗ ତାହା ର ନାମେର ନାମିତ େହାଇଛି, “ସଗର ସମ ପରିବାର
ଯୀଶୁ ନାମେର ନାମିତ େହାଇଛି,” ବାଇବଲ କେହ, “ପୃଥିବୀେର ସମ ପରିବାର ଯୀଶୁ
ନାମେର ନାମିତ େହାଇଛି।” େତଣୁ ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର ମେନାନୀତ ନାମ ଏବଂ
େଯଉଁଠାେର େସ ତାକ ରଖିଛ ି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ତାହା ର ଉପାସନାର ାନ, ଯୀଶୁ

ୀ ଠାେର। େତେବ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତାହା େସହିପରି ଅେଟ, ତାହା ବ ତୀତ ଅନ
େକୗଣସି ଉପାସନାର ାନ ନାହିଁ।
67 “ସଗ ତେଳ ମନଷ ମାନ ମଧ େର ଆଉ େକୗଣସି ନାମ ନାହିଁ, ଯାହାଦାରା
େସମାେନ ଉ ାର କରାଯିବା ଆବଶ କ।” ତାହା ର େହଉଛି ପରେମଶର ମୁ ିର
ନାମ। ପରେମଶର ଏକ ନାମ ଅଛି ଯିେହାବା-ଯିରୀ, ଯିେହାବା-ରାଫା। ଯିେହାବା-
ଯିରୀ, “ସଦା ଭ ତ ର ସମ ପାପ ମା କର ି।”ଯିେହାବା-ରାଫା, “ସଦା ଭ ତ ର
ସମ େରାଗକ ସୁ କର ି।” ତାହା ର ଅେନକ ଉପାଧିମାନ ଥିଲା। କି ତାହା ର ମୁ ିର
େଗାଟିଏ ନାମ ଅଛି, ଯାହାକି ମାନବ ଜାତିର ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା େହଉଛି “ଯୀଶୁ” ନାମ। ତାହା
େହଉଛି ତାହା ର ନାମ, େଯଉଁଥିେର େସ ାପନ କରିବାକ ମେନାନୀତ କେଲ। େସ ଏହାକ
େକଉଁଠାେର ାପନ କେଲ? େସ ଏହାକ ୀ ଠାେର ାପନ କେଲ।
68 ଅନ ସମ ମ ଳୀ ନାମ, ମତବାଦ, ଉପାଧିମାନ, େସଗୁଡିକ ଭରସା କରିବା ମୃତ
ଅେଟ। ଆପଣ ସଗକ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ େମେଥାଡି ମ ଳୀ ଉପେର ଭରସା
କରଛ ି, ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ସଗକ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ େପ ିକ ା ,
େପ ିକ ା ମ ଳୀ ଉପେର ଭରସା କରଛ ି, ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି। ଏବଂ ବା  ଟି ,
ଲଥରା , େ  ବିେଟରିଆ , କ ାେଥାଲି , ଅନ େଯେକୗଣସି ମ ଳୀ; ଆପଣ
େସମାନ ର ନାମ, କି ା େସମାନ ର ଉପାଧି, କି ା େସମାନ ର ବିଶାସମତ ଉପେର
ଭରସା କରଛ ି, ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି।

କାରଣ, ଆପଣ ଥେମ ଉପାସନାର ାନକ ନ ଆସିବା ପଯ , ଆପଣ ଉପାସନା
ସୁ ା କରିପାର ି ନାହିଁ। ଆେମ । ତାହାହିଁ େକବଳ ଏକମା ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର
ପରେମଶର ଉପାସକ ସା ାତ କର ି, େସହି ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର େସ ନିଜର ନାମକ
ରଖିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। ଅନ ସମ , ଆପଣ େସଗୁଡିକ ଉପେର ଭରସା
କରିେବ, ଆପଣ ମରିଯିେବ। େସ ମଧ …
69 ଏଠାେର ଯୀଶୁ ର ଆଉ ଏକ ଛାୟା, ମଁୁ ଶା େର, ଚି ିତ କରି ରଖିଛି। ଆହରି ମଧ ,
େସ—େସ ଏଠାେର ତିଚି ଣ କରିଥିେଲ, “େସ ନି ୟ ନିଖୁଣ େହବା ଉଚିତ।” େଯଉଁ

ାନେର େସ ତାହା ର ନାମକ ାପନ କର ି, ଏହି େମଷଶାବକ ନିଖୁଣ େହବା ଆବଶ କ।

େତେବ, ଆପଣ େକଉଁ ନାମଧାରୀ ସଂ ା କି ା ସଂଗଠନ ସହିତ ଏହାକ ଗୁଣାେରାପ
କରିପାରିେବ; େକଉଁ ମ ଳୀ, କ ାେଥାଲି , େ ାେଟ ା , ଯିହଦୀ, ଏହା ଯାହାକିଛି ବି
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େହଉ? େକଉଁ ସଂଗଠନ, ନାମଧାରୀ ସଂ ା ତି, ଆପଣ ଏହାକ ଗୁଣାେରାପ କରିପାରିେବ,
“ତାହା େଦାଷରହିତ ନିଖୁଣ ଅେଟ”? ଏହା ସବ ତ ତ ାଖ ାନ, ଏବଂ ଅସୀକତ ଅେଟ!

କି େସଠାେର ଏକ ାନ ଅଛି! ହାେଲଲୟା! େସହି ାନ ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ଅଛି।
ତାହା ଉପେର େକୗଣସି ଦାଗ ନାହିଁ। ତାହା ଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ନାହିଁ।

ଆପଣ ଏହାକ ଗୁଣାେରାପ କରି େଘରିପାର ି ନାହିଁ। ଏହି ସମ େଲାକ,
େଯଉଁମାେନକି ଏପରି କରିବାକ େଚ ା କର ି, କହ ି େଯ େସମାନ ର ମ ଳୀ
େଦାଷରହିତ ଅେଟ ଏବଂଏସବଅେଟ। ଏହା ଅପରି ାର, ବାକ -ଉଲଂଘନକାରୀ, େ ମୀ,
ଅଧା ମୃତ, ଲାଅଦିକୀୟ, ମତବାଦ ଅେଟ, କି ଏହା ସତ ନେହଁ। କି ଏପରିକି ପୀଲାତ
ନିେଜ, ତାହା ର ଶ ୁ ମଧ , କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଏ ନାହିଁ।”
ତାହା ର ନିଜର ଶ ୁ େସଠାେର ସା େଦେଲ େଯ ତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ନାହିଁ।
ଆପଣ ତାହା ଉପେର େକୗଣସି ପାପର େଦାଷାେରାପ କରିପାର ି ନାହିଁ।

70 େସ ତାହା ସମୟର ଯାଜକମାନ କହିେଲ, “ତମମାନ ମଧ ର କିଏ େମା ଉପେର
ପାପର େଦାଷାେରାପ କରିପାରିବ? କିଏ େମାେତ େଦଖାଇ ପାରିବ େଯ ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀ
ଅେଟ?”

େମାେତ େଗାଟିଏ ମ ଳୀ କହ ଯିଏକି ଏହା କହିପାେର େଯ େସମାେନ େକେବ
େକୗଣସି ଭ କରିନାହଁା ି। ସତ କହିବାକ ଗେଲ, େସମାନ ମଧ ର େକହି େହେଲ
ନାହଁା ି, କଚି ହିଁ, ମା ଯିଏକି ହତ ା କରିଅଛି ଏବଂ େସଠାେର କ ାେଲ ରେର କରିବାକ
ଥିବା ସମ କିଛି ବିଷୟ କରିଅଛି, ବଡ଼ କ େର ପାଇେବ। ତାହାପେର ମଧ ନିଜକ
ଡାକିଥାଏ…େତଣୁ ଏହା େକୗଣସି ଧମମତ କି ା ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର, ପରେମଶର
ଉପାସନାର ସା ାତ ାନ ନେହଁ।

71 େମାର ବ ଗଣ, ମଁୁ ଭାବନାକ ଆଘାତ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, କି ମଁୁ ଏକ ବା ା ପାଇଁ
ଦାୟୀ ଅେଟ, ଏବଂ, େସହି ବା ା େହଉଛି, “ଏହି ବିଶୃ ଳାର ବାହାରି ଆସ!” ଏବଂ ଯଦି
ମଁୁ ଆପଣମାନ ବାହାରି ଆସିବାକ କେହ, େତେବ ମଁୁ ଆପଣମାନ େକଉଁଠାକ େନଇକି
ଯିବାକ ଯାଉଅଛି? କଅଣ ମଁୁ ଆପଣମାନ ାନହା େଟବେନକ  କ େନଇକରି ଯିବି କି?
ତାହା ତ ଅନ େକୗଣସି ପରି େସତିକି େଦାଷୀ ଅେଟ।

କି େଗାଟିଏ ାନ ଅଛି େଯଉଁଠାକ ମଁୁ ଆପଣ େନଇ ଯାଇପାେର, େଯଉଁଠାେର
ଆପଣ ନିରାପଦ ଏବଂ ମୃତ ର ସୁର ିତ ଅଟ ି, ତାହା େହଉଛି ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର, ଯାହାକି
ପରେମଶର ଉପାସନାର ାନ ଅେଟ। ତାହାହିଁ େସହି ାନ ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ ଆଜି ରାତି,
ଆପଣ ଠାେର ପରିଚୟ କରାଉଅଛି, େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ତାହା ର ନାମକ ାପନ
କର ି। େଯଉଁଠାେର େସ ତି ା କରିଥିେଲ େଯ େସଠାକ ଆସୁଥିବା େତ କ ବ ି େସ
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େଭଟିେବ, େସ ତା ସହିତ ଉପାସନା କରିେବ ଏବଂ ତା ସହିତ େଭାଜନ କରିେବ, ଯାହାକି
ୀ ଠାେର ଅେଟ; େକୗଣସି ମ ଳୀେର ନେହଁ କି ା େକୗଣସି ଆରାଧନାଳୟେର ନେହଁ।

କି , ୀ ଠାେର, େସ ପରେମଶର ଆରାଧନାଳୟ ଅେଟ। େସ େସହି ାନ
ଅଟ ି େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର, ନିେଜ ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହା ଠାେର ବାସ କରିଥିେଲ।
“ଏହା େମାର ିୟ ପୁ , ଯାହା ଠାେର ମଁୁ ବାସ କରିବାକ ଅତି ସ ।” ତାହା େସହି ାନ
ଅେଟ େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ତ ୁ କରି ବାସ କରିଥିେଲ, ତାହା ର ନାମକ େନଇକରି
ଆସିେଲ ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ , ଉପେର ାପନ କେଲ। ଅତଏବ, ତାହା ର ନାମ ଜେଣ
ମନଷ , ତାହା ର ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର, େଯଉଁଠାେର େସ ନିଜକ ବାସ କରାଇଥିେଲ,
ଏବଂ େସହି ତ ୁେର ରଖା ଯାଇଥିଲା।

େଯଉଁଠାେର, ଏକ ତିଚି ଣେର, େସହି ପୁରାତନ ଯିରଶାଲମ, େସହି ପୁରାତନ
ପବମାନ, ପୁରାତନ ମ ିର, ଏକ ତିରପ ଥିଲା; େଯେତେବେଳ େସହି ଦିନ ନିୟମର,
ସିଂଦକ ଭିତରକ ଅଣାଗଲା, ଧୂମ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଲା ଓ ଆ ାଦନ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏଥିର
ପରେମଶର ସର ଶୁଣାଗଲା।

ଠିକ େସହିପରି ଏହି ତ ୁ, ଯୀଶୁ ୀ ଭିତରକ ଆସିବାେବେଳ, ପରେମଶର ସର
ଶୁଣାଯାଏ; ଯାହାକି, େସହି ପୁରାତନ ( ାକତିକ) ଏକ ତିରପ ଥିଲା ଏବଂ ନତନର ଛାୟା
ଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ୀ ଭିତରକ ଆସିେଲ, େସ କହିେଲ, “ଏହା େମାର

ିୟ ପୁ , ଯାହା ଠାେର ବାସ କରିବାକ ମଁୁ ସ । ଏବଂ ମଁୁ େସହି ାନ ବାଛିବି େଯଉଁଠାେର
ମଁୁ େମାର ନାମକ ାପନ କରିବି, ଆଉ ମଁୁ େଯଉଁଠାେର ମନଷ କ ସା ାତ କରିବି, ପୁଣି ମଁୁ
େଯଉଁଠାେର ଉପାସନା କରିବି।” ପରେମଶର େସହି ାନକ ମେନାନୀତ କେଲ; େକୗଣସି
ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର ନେହଁ, ମା ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର। ହଁ, ଆ ା।
72 େସ ମଧ ନି ୟ “ବିନା େଦାଷର” େହବା ଉଚି , େଯପରି ମଁୁ କହିଲି। େକୗଣସି
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଏହା ଦାବି କରିପାେର ନାହିଁ। େସମାେନ କର ି; େସମାେନ ୀ ବିେରାଧୀ
ଅଟ ି।
73 େତେବ ଆେମ ଏଠାେର ପାଉ, ପୁଣିଥେର ତାହା ର ଛାୟାକ ଧ ାନ ଦିଅ । େସହି—
େସହି େମଷଶାବକକ ରଖାଯିବାକ ଅଛି। ବ ମାନ, ଏହା ଯା ାପୁ କ 12 େର ମିେଳ, ଯଦି
ଆପଣ ଏହାକ େଲଖୁଛ ି, ଯା ାପୁ କ 12:3 ର 6। େମଷଶାବକକ ଚାରି ଦିନ ରଖାଯିବା
ଆବଶ କ ଥିଲା, ପରୀ ା କରାଯିବା ନିମେ , ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ ତାହା ଏପଯ
ବଳିଦାନ କରାଯିବା େହତ େଯାଗ କି ନେହଁ। ନି ିତ ଭାବେର ନିଆ ଯାଇ, ଚାରି ଦିନ ପଯ ,
ଏହାକ ବାର ାର ନିରୀ ଣ କରାଯିବା ଆବଶ କ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସଥିେର କିଛି
େଦାଷ ନାହିଁ ତ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସଥିେର କିଛି େରାଗ ନାହିଁ ତ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ
େଯ େସଥିେର କିଛି ଭ ନାହିଁ ତ। ଏହାକ ଚାରି ଦିନ ରଖାଯିବା ଆବଶ କ ଅେଟ।
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74 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ହଏତ ଭାବିଥିେବ େଯ ଏହା
ଏକ େଛାଟ ବିଷୟ ଅେଟ, ଚତ ଶ ଦିନେର ବଧ କରାଯାଇଥିଲା। କି , ଆପଣ ରଣ
କର , େସମାେନ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର େମଷଶାବକକ େନଇଥିେଲ, ଏବଂ ମାସର
ଚତ ଶ ଦିନେର ବଧ କରିଥିେଲ, େଦଖ , ଯାହାକି ଚାରି ଦିନ ପଯ ରଖାଯାଇଥିଲା।

75 ବ ମାନ, ଯୀଶୁ, ପରେମଶର ନାମ, େମଷଶାବକ, ଯିରଶାଲମକ ଗେଲ ଏବଂ
େସପଯ ପୁନବାର ବାହାରି ଆସିେଲ ନାହିଁ େଯପଯ କି ତାହା ର ମୃତ , ସମାଧି
ଓ ପୁନର ାନ େହଲା ନାହିଁ। ତାହା ଚାରି ଦିନ ଏବଂ ଚାରି ରାତି ସମାେଲାଚକମାନ
ଅଧୀନେର ରଖାଗଲା। େକେତ ସି ଭାବେର େସହି େମଷଶାବକକ ତିଚି ଣ
କରାଯାଇଥିଲା, ଚାରି ଦିନ ପଯ ରଖାଯାଇଥିଲା। େସେତେବେଳ ପୀଲାତ କହିଥିେଲ,
“ମଁୁ ତା ଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଇପାେର ନାହିଁ।”

76 ତାହା ର ଅନ ଏକ ଛାୟା େହଲା, ତା ର େକୗଣସି ଅ ି ଭ ା ଯାଇପାରିଲା
ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ ୂ ରେପ ସି ଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପାରି ନ ଥିେଲ।
ବଳିଦାନ କରିବାେବେଳ, େସମାେନ େଗାଟିଏ େହେଲ ଅ ି ଭା ି ପାର ି ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା
େହାଇଥା ା, ତାହା ତ ାଖ ାନ କରାଯାଇଥା ା। ଏବଂ େସମାେନ ୀ େଗାଡେର ଥିବା
ଅ ିକ ଭା ିବା େହତ ହାତଡ଼ିକ ଉଠାଇ େନଇଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ କହିଥିେଲ,
“େସ ତ ମରି ଯାଇଛ ି।” େସମାେନ ତା ପାଶକ ବି କେଲ ଏବଂ ର ଓ ଜଳ ପାଇେଲ।

77 ଏଠାେର ପୁଣିଥେର ଆଉ ଏକ ମହ ବିଷୟ ଧ ାନ ଦିଅ । ମଁୁ ଏହାକ ଏଡ଼ାଇ େଦବି
ନାହିଁ, କାରଣ େସ େନୖେବଦ େର, ଭ େନୖେବଦ େର ତିଚି ିତ େହାଇଥିେଲ।

େମାର ମେନ ପେଡ଼, ବାଇବଲେର, ଥେର େସମାନ ର ଏକ ବିଦ ାଳୟ ଥିଲା,
ଭବିଷ   ବ ା ବିଦ ାଳୟ ନାମେର, ଏବଂ ତାହା ଏକ ଅତ ନାମବିଶି ବିଦ ାଳୟ
ଥିଲା। ଏବଂ ଆେମ ପାଉ େଯ ଏଲିୟ ଦିେନ େସହି ବିଦ ାଳୟକ ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ…” େସମାେନ ତା ଚାଲିଯିବାକ ନିେବଦନ କରି, କହିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏଠାେର ଆଖପାଖେର ଥାଆ ି, ଜିନିଷଗୁଡିକ ଅତି ସଳଖ ସିଧା
େହାଇଥାଏ।” େତଣୁ େସମାେନ ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ େସ ଚାଲିଯାଆ ।

ଆଉ େସମାେନ ତା ପାଇଁ ରା ି େଭାଜନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରକ ଗେଲ। ଏବଂ
ଯାଜକମାନ ର, କି ା ଭବିଷ   ବ ାମାନ ର ଏକ ଦଳ ବାହାରକ, କିଛି ମଟର ଆଣିବାକ
ଗେଲ, େଯପରିକି ତା ପାଇଁ ରା ି େଭାଜନ ୁତ କରାଯାଏ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ତାହା କେଲ, େସମାେନ ଅ ିେର ପରିପୂ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣେର ସଂ ହ କେଲ;
ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି ଆସିେଲ, ତାହା ବନ ା ଲତାର ଫଳ ଥିଲା, ଯାହା
ବିଷା ଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ ତାକ ହ ାେର ବସାଇ େଦେଲ। ଏବଂ ହ ା ଫୁଟିବା ଆର
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କଲା, ଏବଂ େସମାେନ, େକହି ଜେଣ କହିଲା, “ହାୟ, ହ ାେର ତ ମୃତ ଅଛି। ବ ମାନ
ଆେମ େଭାଜନ କରି ନ ପାର।”

େତେବ ଏଲିୟ କହିେଲ, “େମାେତ ମୁଠାଏ ମଇଦା ଆଣ।” ଏବଂ େସ ମଇଦା େନଇ
ତାହା ହ ାେର ପକାଇ େଦଇ, କହିେଲ, “େଭାଜନ କର। ହ ାେର କିଛି ମ ନାହିଁ।”

78 େସହି ଭ େନୖେବଦ ୀ ଥିେଲ। ଭ େନୖେବଦ ନିମେ , େତ କ ଦାନାକ
ସମାନ ଭାବେର ରଖାଯିବାକ ଥିଲା, ଏବଂ ଭ ର େତ କ ଅଂଶକ ସମାନ ଭାବେର
ଗୁ କରାଯିବାକ ଥିଲା। ଏହା ଦଶାଉଥିଲା େଯ େସ େହଉଛ ି ଆେରାଗ ଦାତା। େସ
ପରିବ ନ କର ି, ଏବଂ ମୃତ କ େନଇଯାଆ ି, ଓ ଜୀବନକ ଦିଅ ି; ଦଇଟି ନିୟମ ଦାରା।
ହାେଲଲୟା! େଗାଟିଏ ାନେର, େଯଉଁଠାେର ମୃତ ଅଛି; େଯେତେବେଳ ୀ ଆସ ି,
ଜୀବନ ଆସିଥାଏ। େସ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି। ଏବଂ େଯଉଁଠାେର
ମୃତ ଥିଲା, େସଠାେର ଜୀବନ େହାଇଗଲା, କାରଣ େସହି ଭ େନୖେବଦ େର, ୀ
ଅଣାଯାଇଥିଲା।

79 ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ େକେତ ଭଲ ଶି ା େହବ ଯଦି ଆେମ େସଗୁଡିକ ବଝିବା ପାଇଁ ସମୟ
େନବା! ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , ଛାୟାର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ ବିଫଳ ହଏ ନାହିଁ। ଛାୟାର
େଗାଟିଏ ଶ େକେବ ବିଫଳ େହାଇନାହିଁ। ସବକିଛି ସି ରେପ ତିଚି ିତ େହାଇଥିଲା।

େସ ପରେମଶର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର ାନ, ଏବଂ ପରେମଶର ନାମ ତାହା
ଦିଆଯାଇଛି। େସ ପରେମଶର ଉପାସନା ାନ ଅଟ ି, ଏବଂ ପରେମଶର ନାମ
ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। େସ ପରେମଶର ବାକ , ଏବଂ େସ ପରେମଶର ନାମ ଅଟ ି।
େସ ଉଭୟ ପରେମଶର ବାକ ଏବଂ ପରେମଶର ନାମ। “େସ ହିଁ ବାକ େଦହବ
େହାଇଥିେଲ।” େସ ପରେମଶର ବାକ , ପରେମଶର େମଷଶାବକ, ପରେମଶର
ନାମ, ଏବଂ ପରେମଶର ଥିେଲ। ତାହାହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି େସ ଥିେଲ, ପରେମଶର ଉପାସନା
ନିମେ ମେନାନୀତ ଏବଂ ଏକମା ାନ।

80 ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ାନକ ପରେମଶର ତ ାଖାନ କର ି;
ଆପଣ ତାହା େଯେକୗଣସି ାନେର ଉପାସନା କରିପାର ି ନାହିଁ। େସ କହିେଲ, “ବଥାେର
େସମାେନ େମାର ଉପାସନା କର ି, ମନଷ ର ଆେଦଶଗୁଡିକ ସି ା କରି ଶି ା ଦିଅ ି।”
ଆଜି ଆମର ବିଶାସମତ, ମତବାଦ, ଏବଂ ସବକିଛି ଅଛି, ଯାହାକି ଶି ା ଦିଏ େଯଏହା ପଥ
ଅେଟ ଏବଂତାହାପଥ ଅେଟ।

ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ପଥ, ସତ , ଓ ଜୀବନ, ଏବଂ େମା େଦଇ ନ ଆସିେଲ େକୗଣସି
ମନଷ ପରେମଶର ନିକଟକ ଆସିପାେର ନାହିଁ।” ଅନ ଶ େର କହିବାକ ଗେଲ, “ମଁୁ
େମଷପଲର ଦାର ଅେଟ। େମା ବ ତୀତ ଅନ ସମେ େଚାର ଅଟ ି।” େସ ହିଁ େହଉଛ ି
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ଏକମା ପ ା। େସ େହଉଛ ି ଦାର। େସ ହିଁ ପଥ, ସତ , ଜୀବନ, ସବକିଛି ଯାହା େସଠାେର
ଅଛି; ଏକମା େବଶ ଦାର, ଏକମା ାନ, ଏକମା ଉପାସନା, ଏକମା ନାମ।

ସବକିଛି ଯୀଶୁ ୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅେଟ। ସମ ପୁରାତନ ନିୟମ ତାହା ସହିତ
ଜଡ଼ିତ ଅେଟ। ନତନ ନିୟମ ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅେଟ। ଏବଂ ମ ଳୀ ଆଜି ତାହା
ଆେଦଶର ବାକ ଦାରା, ତାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅେଟ। ଅନ େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ, କି ା
ଅନ େକୗଣସି ନାମ ନାହିଁ, କି ା ଅନ େକୗଣସି ାନେର ନେହଁ, େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର
େକେବ ଜେଣ ବ ି େଭଟିବାକ ତି ା କରିଥିେଲ; େକବଳ ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର,
ତାହା ର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର ାନେର।
81 ଧ ାନ ଦିଅ , ପରେମଶର ତାହା ର ଉପାସକମାନ େକବଳ ଏହି େଗାଟିଏ

ାନେର େଭଟିବାକ ତି ା କରିଛ ି, ଏବଂ ତାହା ତାହା ର ନିଜ ପସ ର ଅେଟ; ଆମର
ପସ ର ନେହଁ, ଆମର ଚି ାଧାରାର ନେହଁ; କି ତାହା ର ଚି ାଧାରା, ତାହା ର
ମେନାନୟନର ଅେଟ। ଏବଂ ତାହା େସହି ାନ େହବ େଯଉଁଠାେର େସ ତାହା ର ନାମକ

ାପନ କରିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ। େତଣୁ ଆେମ ପାଉ େଯ ଆେମ
ତାହା େଖାଜୁ େଯ ତାହା ର ନାମ େକଉଁଠାେର ଥିଲା, ତା ର ନିଜ ପସ ଅନଯାୟୀ, େସ
କଅଣ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ।
82 ବ ମାନ େଯ ଆେମ େସହି ାନକ ପାଇଅଛ େଯଉଁଠାେରକି େସ ତାହା ର ନାମକ
ରଖିଥିେଲ, ଅଥା , ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର, ଏବଂ ଅନ େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ, କି ା ଅନ
େକୗଣସି ନାମ ନାହିଁ, କଅଣ ଆପଣ ଏଥିେର ସ ଅଟ ି କି? କହ , “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ ।”—ସ ା।] େତେବ, ଏହାର ମୂଳ ବିଷୟ େହଉଛି, ଯଦି ଆେମ ତାହା
ପାଇଛ େଯ େସହି ାନଟି େକଉଁଠାେର ଅଛି…ଉପାସନାର ାନ ଅନ େକୗଣସିଟି ହଣୀୟ
ନେହଁ, େକବଳ ୀ ଠାେର।

ଆପଣ ଅନତାପ କରିପାର ି, ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି, କି ଆପଣ ଏଯାଏଁ
ଉପାସନା କରନାହଁା ି। ଆପଣ ମା ଯାଚନା କରଛ ି। ପିତର କହିେଲ…

େପ ିକ ଦିନେର, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସମ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା
କରଥିବାର େଦଖିେଲ, ଏବଂ ବଡ଼ ଚି ଓ ଚମ ାରମନ ଘଟୁଥିବାର େଦଖିେଲ, େସମାେନ
ହସିବାକ ଲାଗିେଲ, ମ ଳୀ ତାହା କରିଥିଲା, ଏବଂ କହିଥିଲା, “ଏହି େଲାକମାେନ ନତନ

ା ାରସେର ମାତାଲ ଅଟ ି। େସମାେନ ମଦ ପ େଲାକମାନ ପରି ଆଚରଣ କରଛ ି।
େସହି…” କମାରୀ ମରିୟମ, େସମାେନ ସମେ , ଏକ ିତ ଥିେଲ, େସମାେନ ଶେହ
େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ମଦ ପ େଲାକମାନ ପରି ଟଳମଳ େହଉଥିେଲ,
ଏବଂ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କରଥିେଲ, ଓ ବିଭି ବିଷୟ କରଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ,
“ଏହି େଲାକମାେନ ନତନ ା ାରସେର ମାତାଲ ଅଟ ି।”
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83 ମା ପିତର, ଛିଡ଼ା େହାଇ, କହିେଲ, “ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ, ଏହି େଲାକମାେନ ନତନ
ା ାରସେର ମାତାଲ ନହଁ ି, େଯଣୁ ବ ମାନ ସମୟ ଦିନର ତତୀୟ ଘ ା ମା ଅେଟ। କି

େଯାେୟଲ ଭବିଷ   ବ ା ଦାରା ଯାହା ଉ ଅଛି, ଏ େସହି ଘଟଣା, ‘ପରେମଶର କହ ି
େଶଷ କାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଆେ ସମ ମ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବ ି କରିବା;
େସଥିେର ତ ମାନ ର ପୁ ଓ କନ ାମାେନ ଭବିଷ   ବାଣୀ କରିେବ; ଆେ ନିଜର
ଦାସଦାସୀମାନ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବ ି କରିବା। ଆେ ଉ ଆକାଶେର ଅ ତ
କମ, ପୁଣି ଅଧଃ ପୃଥିବୀେର ନାନା ଲ ଣ; ଅ ି, ଅ ି , ଓ ନିବିଡ଼ ଧୂମ େଦଖାଇବା।

ଭ ର ମହ ଓ ଭୟ ର ଦିନର ଆଗମନ ପୂବେର, ଏପରି ଘଟିବ େଯ, େଯେକହି ଭ
ନାମେର ାଥନା କରିବ େସ ପରି ାଣ ପାଇବ।’”

84 ଏହି କଥା ଶୁଣି, େସମାନ ହଦୟ ବିଦୀ େହାଇଗଲା, ଓ େସମାେନ କହିେଲ, “ପୁରଷ
ଓ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିପାରିବା?”

85 ପିତର କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ ମନପରିବ ନ କର , ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ
ମା ନିମେ , େତ କ ଜଣ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ , ତାହାେହେଲ

ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ। କାରଣ ଏହି ତି ା ସମ ଭବିଷ ତ
ପୀଢୀ ନିମେ ଅେଟ।” ବ ମାନ ଆେମ ତାହା ପାଉ।

86 ବ ମାନ ଆେମ େଖାଜିବାକ ଚାହଁୁଛ େଯ ଆେମ କିପରି ତାହା ଭିତରକଯିବା। ଆେମ
କିପରି ଏହି ଉପାସନାର ାନକ ଯିବା? ଥମ କରି ୀୟ 12 ଏହାକ ସମାଧାନ କେର,
କାରଣ, “େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା!” େଗାଟିଏ ମ ଳୀ ଦାରା ନେହଁ, େଗାଟିଏ ଧମମତ ଦାରା
ନେହଁ, ଜେଣ ପାଳକ ଦାରା ନେହଁ, ଜେଣ ବିଶପ ଦାରା ନେହଁ, ଜେଣ ପୁେରାହିତ ଦାରା
ନେହଁ। କି , “େଗାଟିଏ ପବି ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ
େହାଇଅଛ,” ଯାହାକି ଯୀଶୁ ୀ ଶରୀର ଅେଟ, ଏବଂ େସହି ଶରୀରେର ଥିବା େତ କ
ବରଦାନର ଅଧୀନ ଅେଟ। ହଁ, ଆ ା! େକୗଣସି େଯାଗ କରିବା ନେହଁ, େକୗଣସି ଧମମତର
ପଢିବା ନେହଁ, େକୗଣସି ଉ ାହିତ େହବା ନେହଁ, ଛାଡି େଦବା, ହାତ ମିଶାଇବା, କି ା ଅନ କିଛି
ନେହଁ। କି , ଜନ ଦାରା ଆେମ ଯୀଶୁ ୀ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ! ଆେମ ।
“େଗାଟିଏ ପବି ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ।”

87 ଏବଂ େସହି ଶରୀର କଅଣ ଅେଟ? “ଆର େର ବାକ ଥିଲା, ଏବଂ ବାକ
ପରେମଶର ସହିତେର ଥିଲା, ଆଉ ବାକ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଆଉ େସହି ବାକ
େଦହବ େହେଲ ଓ ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ।” ଆେମ କିପରି େସହି ଶରୀରେର
ରହି ତାହାର େଗାଟିଏ େହେଲ ବାକ କ ଅସୀକାର କରିପାରିବା, କି ା ଏହାକ ଅନ
େକୗଣସି ାନେର ରଖିପାରିବା ଏପରିକି ଯାହା ଶରୀରେର ସୁ ା ନାହିଁ? ଆେମ ଏହା କିପରି
କରିପାରିବା? ପରେମଶର ଉପାସନାର ାନ!
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88 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ କତେର ତାହା ଠାେର ବା ିଜିତ ହଅ ି,
କତ ମାଣ େହଉଛି େଯ ଆପଣ ତାହା , େସହି ବାକ କ ବିଶାସ କର ି।

ଆପଣ କିପରି ତାହା ର ଏକ ଅଂଶ େହାଇପାର ି ଓ ତାହାପେର ତାହା ଅସୀକାର
କରିପାର ି? ମଁୁ କିପରି େମା ହାତକ ନିଜର ହାତ େବାଲି ଅସୀକାର କରିପାେର? ଯଦି
େସଠାେର…ଯଦି ମଁୁ କେର, େମା ସହିତ ମାନସିକ ରେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ
ମଁୁ କିପରି କରିପାେର? ଯଦି େମା ସହିତ ମାନସିକ ରେର କିଛି ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ତାହା େମାର
ହାତ େବାଲି ଅସୀକାର କେର, ତାହା େମାର ପାଦ େବାଲି ଅସୀକାର କେର, ତାହାେହେଲ
େସହି ବିଶାସୀ ସହିତ ଆ ିକ ଭାବେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି ଯିଏକି େସହି ବାକ କ
ଅସୀକାର କର ି ଯାହାକି ପରେମଶର େକେବ କହିଥିେଲ ଏବଂ ତି ା କରିଥିେଲ। େସହି
ତଥା-କଥିତ ବିଶାସୀ ସହିତ ଆ ିକ ଭାବେର କିଛି ଭ ଅଛି।

89 ଆପଣ ତାହା ର େଗାଟିଏ େହେଲ ଅ ରକ ଅସୀକାର କରିପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ
ଆପଣ େସହି ସମାନ ବିଷୟର ଏକ ଅଂଶ େହାଇଯାଇଛ ି। ଆପଣ ତାହା ର ଏକ ଅଂଶ
ଅଟ ି କାରଣ ଆପଣ ତାହା ଠାେର ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି; ପବି ଆ ା ଦାରା, ଆପଣ
ଯୀଶୁ ୀ ଶରୀରକ ଅଣାଯାଇଅଛି। କି ଏକ ସୁ ର ବିଷୟ ଅେଟ!

90 ପରେମଶର ର ଏକ ନି ି ାନ ଥିଲା େଯଉଁଠାେର ଅ ହାମ େସ େଭଟିଥିେଲ—
େସ େଭଟିଥିେଲ, ଏବଂ େସଠାେର ଅ ହାମ ଉପାସନା କରିଥିେଲ। ସମ ନିୟମ େଦଇ
ତାହା ବଣିତ!

ଏବଂ ତାହା ର ତି ାତ ବାକ ଆପଣ ଭିତେର, ତାହା ଦାରା ବ ାଖ ା କରାଯିବ।
କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବଝିେଲ? େସହି ବାକ ଯାହା ଆପଣ ରହଥିବା ଦିନେର ପୂରଣ
କରିବାକ ତି ା କରିଥିେଲ: ଆପଣ ପରେମଶର ଏକ ଲିଖିତ ଚିଠି େହେବ, ସମ
େଲାକ ଦାରା ପାଠ କରାଯିେବ। ଆପଣ ଯାହା ଦାବି କର ି ତାହା ନେହଁ, କି ପରେମଶର
ଆପଣ େଦଇ ଯାହା କର ି, ଏହା ତାହାଠାର ଅଧିକ େଜାରେର କହିବ ଯାହା ଆପଣ ଦାବି
କରିପାର ି। ପରେମଶର କହିେଲ, “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସୀମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ।”
ତାହା ଆପଣ େଦଇ କଥା କହିଥାଏ।

91 େସ ଏହି ଯୁଗ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ, େଯ ତାହା ବ ମାନ କଅଣ େହବ। ଏହି ଯୁଗର
ବିଶାସୀମାନ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବାକ େହବ, ଯାହା େସ ଆଜି ତି ା କରିଛ ି। ଠିକ
େସହି ସମାନ କାେର େଯପରିକି େସମାନ ଉ ାର ପାଇବା େହତ, ଜାହାଜ ଭିତରକ
ଆସିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା; ପରି ାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମିସରର ବାହାରକ ଯିବାକ ପଡିଥିଲା;
ବ ମାନ େସମାନ ପରି ାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ୀ ଭିତରକ, ବାକ ବା ା ଭିତରକ
ଆସିବାକ େହବ, େଯ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି।
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92 ଆପଣ ଏହା ଭିତରକ କିପରି ଆସ ି? ବା ି ଦାରା! େକଉଁ ବିଷୟର ବା ି , ଜଳ?
ପବି ଆ ା ଦାରା! “େଗାଟିଏ ଆ ା, ଆେମ ସମେ ଏହି େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ
ଅଟୁ।”
93 ଏବଂ ତାହା ର ତି ାତ ବାକ , େସ କରିେବ ନାହିଁ…ଆପଣ ତାହାର ବ ାଖ ା
କରିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। େସ ଏହାକ ଆପଣ ମାଧ ମେର ବ ାଖ ା କରିେବ; ଆପଣ ଯାହା
କରଛ ି, ଯାହା େଯ କରିବାକ ତି ା କରିଥିେଲ। ତାହା ଅନସରଣ କରଥିବା ମ ଳୀ
ତାହା ପରି ଏେତ ସମାନତାେର େହବ ଏପରିକି େଲାକମାେନ ତାହା ଜାଣିେବ।

ପିତର ଏବଂ େଯାହନ େଦଖ େଯେତେବେଳ େସମାନ ସୁ ର ନାମକ ଫାଟକେର
ଜେଣ ବ ି ସୁ କରିବା ବିଷୟେର ଶ କରାଯାଇଥିଲା। େସମାେନ କହିେଲ,
“େସମାେନ ଅନଭବ କେଲ,” େସହି ଯାଜକମାେନ କେଲ, “େଯ େସମାେନ ଦେହଁ ଅ ଏବଂ
ଅଶି ିତ ବ ି ଥିେଲ,” ମା େସମାେନ ଲ କେଲ େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁ ସହିତେର
ରହିଥିେଲ। କାରଣ, (କଅଣ?) େସମାେନ େସହି ବିଷୟସବ କରଥିେଲ ଯାହା ଯୀଶୁ
କରିଥିେଲ।
94 ତାହା ପିତା ବ ବସାୟେର ରହିବା ଅବଶ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ତାହା ସମାନ େହବା
ଆବଶ କ ଅେଟ।
95 ବ ମାନ, ମେନରଖ , େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି; କାରଣ
ପରେମଶର ଆପଣ ତାହା ଠାେର ସା ାତ କର ି, େସହି ଏକମା ାନ ଯାହାକି
େସଠାେର ଅଛି; କାରଣ ତାହାହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର େସ ନିଜର ନାମକ, ଯୀଶୁ ଠାେର
ରଖିବାକ ମେନାନୀତ କରିଛ ି। “ଯୀଶୁ” ପରେମଶର ନାମ ଅେଟ। ମେନରଖ , ପିତା,
ପୁ , ପବି ଆ ା, “ଯୀଶୁ ୀ ” ନାମର ଉପାଧିମାନ ଅେଟ।
96 େଯେତେବେଳ ମାଥିଉ କହିଥିେଲ, “ଅତଏବ, ସମ ଜଗତକ ଯାଇ ଶି ା ଦିଅ,
େସମାନ ପିତା , ପୁ ନାମେର, ଓ ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ିଜିତ କର।”

ଆଜି ଏହାକ କିପରି ଭଲ ଭାବେର ବ ାଖ ା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କହାଯାଇଛି, “ପିତା
ନାମେର, ପୁ ର ନାମେର, ପବି ଆ ା ନାମେର।” ଏପରିକି ଏହା େଲଖା ସୁ ା
େହାଇନାହିଁ। ଏହା, “ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା,” ଏକବଚନ, “ନାମେର।”ପିତାଏକ ନାମ
ନହଁ ି,ପୁ ଏକ ନାମ ନେହଁ,ପବି ଆ ାଏକ ନାମ ନେହଁ; ଏହା ତ ଏକ ଉପାଧି ଅେଟ।

ଦଶ ଦିନ ପେର, ପିତର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ ସମେ ,
ମନଃପରିବ ନ କର , ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ ।” ତାହାେହେଲ
କଅଣ େସ ତାହା କେଲ ଯାହା ଯୀଶୁ ତା କରିବାକ କହି ନ ଥିେଲ? େସ ତ ତାହାହିଁ କେଲ
ଯାହା େସ ତା କରିବାକ କହିଥିେଲ। ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ର ନାମ େହଉଛି
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“ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ।” ନତନ ନିୟମର େତ କ ବ ି ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ
େହାଇଥିେଲ।

97 ବାଇବଲେର ଜେଣ େହେଲ ବ ି ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା ଉପାଧିେର ବା ିଜିତ
େହାଇ ନାହଁା ି। େରାମର ନାଇସିଆଠାେର, ନାଇସିଆ ମତ େବାଲି ନ ଆସିବା ପଯ
ତାହା େକେବେହେଲ େଲାକେଲାଚନକ ଆସି ନ ଥିଲା। ଏହା କ ାେଥାଲି ମ ଳୀର ଏକ
ନିୟମ ଥିଲା, ଯାହାକି କ ାେଟକିଜିମେର, େଦଖିବାକ ମିେଳ, େସହି ସମାନ ବିଷୟ ମାଣିତ
କରଯାଇଥିଲା। େମା ପାଖେର ତାହା ଅଛି, ତାହା ଠି ,ଆମବିଶାସରତଥ ,ଏବଂ ଅନ ାନ

ଭତିେର, େଯ ଏହା ସ ୂ ରେପ ଏକ େରାମା କ ାେଥାଲିକ ମତବାଦ ଅେଟ। େସମାେନ
ଆପଣ କହିେବ େଯ ଏହା ବାଇବଲେର ନାହିଁ; କି େସମାେନ କହିେବ େଯ େପା
େହତର, େସମାେନ ଯଦି ଚାହିଁେବ, େସମାନ ପାଖେର େସହି ବାକ ଗୁଡିକ ପରିବ ନ
କରିବାର ଶ ି ଅଛି। ମଁୁ ଅସହମତ ଅେଟ।

ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି। “ଏବଂ ଯିଏେକହି ଏହି
ବାଇବଲର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ ବାହାର କରିବ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କି ା ଏଥିେର େଗାଟିଏ
େହେଲ ଶ େଯାଗ କରିବ, ତାହାର ଅଂଶ ଜୀବନ ପୁ କର େଲାପ କରି ଦିଆଯିବ।” େଗାଟିଏ
ଶ ; ଏକ ବାକ ନେହଁ, କି ା ଏକ ଅନେ ଦ ନେହଁ, ମା େଗାଟିଏ ଶ ! “ଯିଏ େକହି
େଗାଟିଏ ଶ ବାହାର କରିବ…”

98 ଆର େର, ପରେମଶର ତାହା ର େଲାକମାନ ନିଜର ବାକ ଦାରା େଘରାବ ୀ
କରିଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଶ , ଭଲ ବ ାଖ ା କରାଯିବା ଦାରା, େତ କ ମୃତ କ, େତ କ
ହଦାଘାତକ, େତ କ ଦଃଖକ େନଇକି ଆସିଲା। ହବା, େସ େକେବ ବି େଗାଟିଏ ବାକ କ
ଭା ିେଲ ନାହିଁ; େସ େଗାଟିଏ ଶ କ ଭା ିେଲ। େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ପୁ କର ମଧ
ଭାଗେର ଆସିେଲ…ତାହା ପୁ କର ଥମ ଥିଲା।

େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ପୁ କର ମଧ ଭାଗେର ଆସିେଲ, େସ କଅଣ କହିେଲ? “ଏହା
େଲଖାଅଛି େଯ ମନଷ େକବଳ ରଟିେର ବ ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ପରେମଶର ମୁଖ ନିସୃତ

େତ କ ବାକ ଦାରା ବ ିବ।”

ପୁ କର େଶଷ ଭାଗେର, କାଶିତ ବାକ ର 22ତମ ପବେର, ତାର 18ତମ ପଦ,
ବାଇବଲର ଠି େଶଷ ଭାଗ, ଯୀଶୁ ନିେଜ କହ ି, କହିେଲ, “ମଁୁ ସା େଦଉଅଛି େଯ ଯଦି
େକୗଣସି ବ ି ଏହି ପୁ କର େଗାଟିଏ ଶ ବାହାର କରିବ, କି ା ଏଥିେର େଗାଟିଏ ଶ
େଯାଗ କରିବ, ତାର ଅଂଶ ଜୀବନ ପୁ କର େଲାପ କରି ଦିଆଯିବ,” କାରଣ େସ ଜେଣ ଭ
ଭବିଷ   ବ ା ଅେଟ ଏବଂ େଲାକମାନ ଭଲ ବ ାଖ ା କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା କରିବା ଦାରା
ସମାନ ର ର ର େଦାଷ ତାହା ଉପେର ବ ିବ।
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99 ଆେମ ନି ିତେର େସହି େଗାଟିଏ ଉପାସନାର ାନକ ରଖିବା ଉଚିତ, ଅଥା , ଯୀଶୁ
ୀ ଯିଏକି େସହି ବାକ ଅଟ ି, ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। ଆେମ ।

ଠି ଅଛି। ମେନରଖ , ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଅନ େକୗଣସି ସା ାତର ାନ ନାହିଁ,
େଗାଟିଏ ାନ ସୁ ା ନାହିଁ। ପରେମଶର ଏହାକ ମେନାନୀତ କରିଛ ି।

100 େଯାହନ, ନତନ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମର ଠି େସହି ସ ି ମଧ େର ପ ାତ କାଳେର।
ବ ମାନ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ଅତି ଧ ାନର ସହ ଲ କର । େଯାହନ, େସହି ମହାନ
ଉେ ାଶ ପ ୀ, ଦିେନ ତା ର ମହାନ ପ ବି ାର କରି, ା ରର ଉଡ଼ିକରି ଆସିେଲ। େସ
ଯ ନ କଳେର ଓ ାଇେଲ, ଏକ ମହାନ ଉେ ାଶ ଭବିଷ   ବ ା ଯିଏକି ପୁରାତନ ଏବଂ
ନତନ ନିୟମ ମଧ େର ଥିବା େଭଦକ ମାଗେର େଯାଡିେଲ, ଏବଂ େସ େସମାନ ଡାହାଣ
ଓ ବାମର ସବଆଡ କଡା କଥା କହିେଲ। େସ ମନ େଫରଣ ନିମେ ଏକ ଦିନକ ଡାକଥିେଲ।

େଯଉଁଠାେର ଫାରଶୀ ଓ ସା ୂକୀମାେନ ବାହାରି ଆସିଥିେଲ; େସ କହିେଲ, “ନିଜ
ଭିତେର ଏହା କହିବା ଆର କର ନାହିଁ େଯ, ‘ଆମ ପାଖେର ତ ଆମ ପିତା ଅ ହାମ ଅଛ ି,’
’କାରଣ ମଁୁ ତମକ କେହ ପରେମଶର ଅ ହାମ ନିମେ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକର ସ ାନ
ଉ କରିବାେର ସ ମ ଅଟ ି।” ଓଃ େମାର ଭ!

େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର ସୁସମାଚାରକ ଦାନ କରିବା ଆର କେଲ, ଏବଂ
କହିେଲ, “ତମମାନ ମଧ େର ଜେଣ ଠିଆ େହାଇଛ ି, ଯାହା ତେମ ଜାଣ ନାହିଁ। ମଁୁ
ଏପଯ ସୁ ା ତା ଚି ଟ କରି ନାହିଁ, କି ମଁୁ ତା ଜାଣିଯିବି େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେବ।
ମଁୁ ତା େଜାତାର ଫିତା େଖାଲିବାକ େଯାଗ ନେହଁ। କି େସ ତମକ ପବି ଆ ା ଏବଂ
ଅ ିେର ବା ିଜିତ କରିେବ। ଏବଂ ତା ହାତେର ତା କଲା ଅଛି; େସ ଭଲ ଭାବେର ତା
ଖଳାକ ସଫା କରିେବ, ଏବଂ େସ ଚିର ନ ଅ ିେର େଚାପାକ ଦ କରିେବ।”

101 େସହି ମହାନ ସୁସମାଚାର ଉେ ାଶ ପ ୀ େସଠାେର ବସି ରହିଥିଲା, େଯେତେବେଳ
େସ ତା ର ମହ େଚତାବନୀଗୁଡିକ ଚି ାର କରି ଦାନ କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ମ
ବିଷୟ ବାହାରି ଆସିଲା, କି ା େହେରାଦ, େସହି ସମୟେର ସ ାଟ, ଉଦେଘାଷକ, ନିଜର
ଭାଇର ପ ୀ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ କ ନା କରିପାର ି େଯ େସହି ବଡ
ସୁସମାଚାର ଉେ ାଶ ପ ୀ େସଠାେର ବସି ଥାଇ େସଠାେର େସହି ବିଷୟ ତି ନୀରବ
ରହିପାରିବ?

େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହିେଲ, “େଯାହନ, ତେମ ବ ମାନ ବିବାହ ଏବଂ
ଛାଡପ ବିଷୟେର ଚାର କର ନାହିଁ, କାରଣ େହେରାଦ େସଠାେର ବସିଛି।”

102 େସ ଠି ତା ର ମୁଖ ସ ୁଖେର ଚାଲିକରି ଗେଲ ଓ କହିେଲ, “ତମ ପାଇଁ ତା ହଣ
କରିବା ବିଧିସ ତ ନେହଁ।” ଠି !
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ତାହା, େସ, କଅଣ ଥିେଲ? େସ ା ରର େସହି ଉେ ାଶ ପ ୀ ଥିେଲ। େସ େକୗଣସି
ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ମନଷ ର ଭୟ ଏବଂ ଧମକ ଅଧୀନେର, ତାଲିମ ା େହାଇ ନ ଥିେଲ।
କି େସ ଏହା ଜାଣିବା େହତ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଶ ି ଅଧୀନେର ତାଲିମ ା
େହାଇଥିେଲ, େଯ େସଠାେର କଅଣ େହବ। େସ ମଶୀହ ପରିଚୟ ଜାଣିଥିେଲ।

ହାେଲଲୟା! େସହି ଶ ର ଅଥ େହଉଛି, “ଆ ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ।”
ଭୟ କର ନାହିଁ। ମଁୁ ଏପଯ ସୁ ା କାହାରିକ କଦାପି ଆଘାତ କରି ନାହିଁ। ମଁୁ ଉ ାହିତ
ନେହଁ। ମଁୁ ଠି ଜାେଣ େଯ ମଁୁ େକଉଁଠାେର ଅଛି।

ଓଃ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତା ବିଷୟେର ଭାେବ, େସହି ବଡ ଉେ ାଶ ପ ୀ େସଠାେର
ଉଡଥାଏ ଏବଂ ବସୁଥାଏ! େସ କହିେଲ, “େସ େଯେତେବେଲ ଆସିେବ ମଁୁ ତାହା
ଜାଣିଯିବି।”
103 ଦିେନ େସ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ, ଚାର କରଥିେଲ। ଯାଜକମାେନ ଅନ ପାଶେର
ଥିେଲ, କହିେଲ, “ତମର କହିବାର ଅଥ େଯ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ େଯ େଦୖନିକ ବଳିଦାନ
ଉଠାଇ ନିଆଯିବ; ଏହି ମହାନ ମ ିର ଯାହା ଆେମ ନିମାଣ କରିଅଛ, ଏବଂ ଆେମ କରିଥିବା
ସମ କାଯ , ଆେମ ଏେତ ବଡ଼ ନାମଧାରୀ ସଂ ା?”

େସ କହିେଲ, “ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ େଯେତେବେଳ େସହି ସମ କାଯ ସମା
େହାଇଯିବ।”

“ଏହା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେମ ଜେଣ ଭ ଭବିଷ   ବ ା ଅଟ!”
104 ଏବଂ େସ ଚାରିଆେଡ ଅନାଇେଲ। େସ କହିେଲ, “େଦଖ, େସ େସଠାେର ଅଛ ି!
େସଠାେର ପରେମଶର ର ମେନାନୀତ ଉପାସନା ାନ ଅଛି। େସଠାେର େସହି
େମଷଶାବକ ଅଛ ି, କତ େମଷଶାବକ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପ େବାହି େନଇଯାଆ ି।”
େସ କହିେଲ ନାହିଁ, “ଏଠାେର େମେଥାଡି ଆସୁଛ ି, ଏଠାେର ବା  ଟି ବା କ ାେଥାଲି
ଆସୁଛ ି।” େସ କହିେଲ, “େହଇ େଦଖ ପରେମଶର ର େମଷଶାବକ ଆସୁଛ ି ଯିଏକି
ଜଗତର ପାପ େବାହି େନଇଯାଆ ି।”

ଏକମା ସୁର ାର େ ଯାହା େସଠାେର ଅଛି ତାହା େହଲା ପରେମଶର ର
େମଷଶାବକ ଠାେର। େକବଳ ତାହା ଠାେର ପରି ାଣ ଅଛି; େକୗଣସି ମ ଳୀେର
ନେହଁ, େକୗଣସି ଧମମତେର, େକୗଣସି େଲାକଠାେର, େକୗଣସି ପିତା, େକୗଣସି ମାତା,
େକୗଣସି ପବି ବ ିଠାେର, କି ା େକୗଣସି ବିଷୟେର, ପବି ାନେର ନେହଁ। ଏହା ପବି
ପରେମଶର, ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ଅଛି, େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ମୁ ିର ନିମେ ,
ଜେଣ ମନଷ ଉପେର ତାହା ର ନାମକ ାପନ କେଲ, ଯିଏକି ଆମ ପାପୀମାନ ପାଇଁ
ମୂଲ ପରିେଶାଧ କେଲ। ତାହାହିଁ େସହି ଏକମା ାନ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ପରି ାଣ
ଅଛି। ତାହାହିଁ େସହି େଶୖଳ ଯାହା ଉପେର ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହାଇଛି।
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105 େଯାହନ ତାହା ଚି ଟ କରିଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲି
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାହା ଚାଲିକରି ଆସୁଥିବାର େଦଖିଲି, କି େସଠାେର େଯଉଁଠାେର
ମଁୁ େମାର ଶି ା ା େହାଇଥିଲି…” ତା ବାପା ପରି େସମିନାରୀେର ନେହଁ; ଜେଣ
ପୁେରାହିତ ଭାବେର, ତାଲିମ ା ନେହଁ। କି ା ରେର, େଯଉଁଠାେର େସ ସବଶ ିମାନ
ପରେମଶର ଈଶରତ ିକ େସମିନାରୀେର ଥିେଲ, ପରେମଶର ବାକ କ ଅେପ ା
କରିଥିେଲ; େକୗଣସି େଗା ୀର େଲାକମାେନ କଅଣ ବିଚାର ବିମଶ କରିଥିେଲ ତାହା ନେହଁ,
କି ପରେମଶର ତାହା ବିଷୟେର ଯାହା କହିଥିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େଯାହନ ଅନାଇ
ଆ ା ତଳକ ଅବତରଣ କରଥିବାର େଦଖିେଲ, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ସା େଦଉଅଛି, ଏହା
େହଉଛ ି େସ।” ଓଃ, େମାର ଭ!

େସଠାେର ଆପଣ ର ଉପାସନାର ାନ ଅେଟ। େସଠାେର ଆପଣ ର ଲଚିବାର
ାନ ଅେଟ। େସଠାେର ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଅଛ ି ଯାହାକି ଜଗତର ପାପ େବାହି

େନଇଯାଆ ି। େକୗଣସି ମ ଳୀ ନେହଁ, େକୗଣସି ଧମମତ, କି ା ଅନ କିଛି ନେହଁ, ମା
ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପକ େବାହି େନଇଯାଆ ି।
106 େଦଖ େଯାହନ ଏହାକ କିପରି ାପନ କେଲ? େସ କହିେଲ ନାହିଁ, “ତେମ
ଫାରଶୀମାେନ ଠି ଅଟ, ତେମ ସା ୂକୀ, େହେରାଦୀୟମାେନ।” େସ କହିେଲ, “େସଠାେର
େମଷଶାବକ ଅଛ ି।” ତାହା େସହି ାନ ଅେଟ। େସ ନାମ ପାଇଛ ି। େସ େହଉଛ ି େସହି
ଜଣକା। ସଗ ତେଳ ଅନ େକୗଣସି ନାମ ନେହଁ!
107 େଯାହନ ବିଷୟେର ଯୀଶୁ କଅଣ କହିେଲ ବ ମାନ ତାହା େଦଖ । ଦିେନ େଯାହନ
ତା ନିକଟକ ପଠାଇେଲ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସ କଅଣ କରଛ ି। ଯୀଶୁ ତା
ବିଷୟେର କହିେଲ, “େସ େସହି ମହାନ ଏବଂ ଉ ଳ ଆେଲାକ ଥିେଲ,” େଯ େସମାନ
ସଠି ପଥ େଦଖାଇ ଦିଆଯାଏ େଯପରିକି େସମାେନ ତାହା ଆଗମନ ପୂବର, ତାହା ର

ଥମ ଆଗମନ ପୂବର ଅନସରଣ କର ି। ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ । ଏହାକ ହାତଛଡା
କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯାହନ େସହି ଆେଲାକ ଥିେଲ।” ମଲାଖି 3, ଭଲ କର
ନାହିଁ! ମହାନ ଉ ଳ ଆେଲାକ ସହିତ େସହି ଭବିଷ   ବ ା ହିଁ ଯୀଶୁ େସହି ଏକମା ,
“େମଷଶାବକ” େବାଲି ଚି ଟ କରିଥିେଲ। େଯଉଁ ଅନ ସମ େମଷଶାବକ ଯାହା
ବିଷୟେର ଯାଜକମାେନ କହଥିେଲ, ଏବଂ ଅନ େସସମ ବିଷୟଗୁଡାକ, ମୂଖାମୀ ଥିଲା।
ଏଠାେର ଥିଲା “େସହି େମଷଶାବକ!” ମହାନ ଉ ଳ ଆେଲାକ ସହିତ େସହି ବ ି, ଯାହା
ବିଷୟେର ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ େସ ଥିେଲ।

ମଲାଖି 3 କେହ, “ମାଗ ୁତ କରିବା ନିମେ ମଁୁ େମାର ଦତ େମା ଆଗେର େ ରଣ
କରିବି।” ଏବଂ ମାଗ ୁତ କରିବା ନିମେ େଯଉଁ ଜଣକାକ ପଠାଗଲା, େସ ତାହା , େସହି

ାନକ ଚି ଟ କରିଥିେଲ। “ତାହା େହଉଛ ି େସ! େକୗଣସି ଭଲ ନାହିଁ। ତାହା େହଉଛ ି
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େସ! ମଁୁ େସହି ଚି କ ତା ଅନସରଣ କରଥିବାର େଦେଖ। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା େହଉଛ ି
େସ; ସଗର ଏକ ଆେଲାକ ଓ ାଉଅଛି ଏବଂ ତାହା ଉପେର ଯାଉଅଛି।” ଏହା ସକାରା କ
ଥିଲା, େସ ହିଁ ଥିେଲ।

108 ତାହାପେର, େମା ଭାଇ, ମଁୁ ସମା କରିବାେବେଳ, ଆପଣମାନ କିଛି ପଚାରିବାକ
ଚାେହଁ। ଆେମ ଏହା କହିପାରିବା। ମଲାଖି 4 େର, ଆମକ ଆଉ ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀର
ମଧ ତି ା କରାଯାଇ ନାହିଁ କି, ଯାହାର ଅନସରଣ ଆେଲାକର ଏକ କରଥିବ,
ଆଜିର ା ଥିବା ମ ଳୀକ ଏହା େଦଖାଇବାକ େଯ େସ ଏ ୀ 13:8 ଅଟ ି, “ଗତକାଲି,
ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି।”? କଅଣ ଆମକ ା ରର ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଆଉ
ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀର ତି ା କରାଯାଇ ନାହିଁ କି? ଆେମ ! ତାହା ସତ ଅେଟ। ଲକ
17:30 ସହିତ ଏହା େକେତ ଉ ମ େବାଧ େହଉଅଛି ଏବଂ େମଳ ଖାଉଅଛି, େଯଉଁଠାେର
େସହି ମନଷ ପୁ (ଉେ ାଶ ପ ୀ) ଆପଣାକ କାଶ କରଥିେବ େଯପରିକି ଅନ ସମ
ଉପାସନାର ାନଗୁଡ଼ିକ ନ କର ି, ଯଥା ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ଏବଂ ଅନ ାନ ଭତି!

ପରେମଶର ତାହା ର ାନକ ମେନାନୀତ କେଲ। େଯାହନ କହିେଲ, “ତାହା
େସଠାେର ଅଛି!”

109 ଏବଂ ତାହାପେର ଆମକ ଏହି ଦିନେର େସହି ସମାନ ବିଷୟର ତି ା କରାଯାଇଛି,
ମଲାଖି 4, “ସ ାନମାନ ର ହଦୟକ େଫରାଇବା ପାଇଁ,” ଏହା କହିବା ପାଇଁ େଯ େସ ମରି
ନାହଁା ି, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ ଯୁଗ ପାଇଁ ନେହଁ; ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ି େସଠାେର
ପ ାତ ଯୁଗ ପାଇଁ ନ ଥିଲା, ବରଂ େସ ବ ମାନ ସମାନ ଅଟ ି। ଆେମ । ଅନ ସମ
ଉପାସନାର ାନଗୁଡ଼ିକ ନ କରିବାକ, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େଶଷ-ଦିନର ଉେ ାଶ
ପ ୀକ କରିବାକ ଅଛି, ଏହା ଦଶାଇବାକ ଅଛି େଯ ବାକି ସବ ମୂଖାମୀ ଅେଟ, ନାମଧାରୀ
ସଂ ା ମୂଖତା ଅେଟ, ମା େସ କରିଥିବା େସହି ସମାନ ଚି ସହିତ େସମାନ ପୁନବାର
ସୂଚାଇ େଦବାକ ଅଛି େଯ, େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି। ହାେଲଲୟା!

110 ଆହରି ମଧ , କାଶିତ ବାକ 4:7 େର, ଆମର ଚାରି ାଣୀ ରହିଥିେଲ ଯାହାକ ଆେମ
ବ ମାନ ଅଧ ୟନ କରିଅଛ।

ଥମଟି େହଲା, ଆେମ ଜାଣିଲ…ପାଇଲ େଯ, ସିଂହ ଥିଲା। ତାହା େସହି ଥମ ାଣୀ
ଥିଲା ଯାହାକି େସହି ଦିନର ଆହାନକ େଭଟ କରିବାକ ବାହାରିଥିଲା, ଯିହଦାର ବଂଶଜାତ
ସିଂହ।

ତା ପେର ପରବ ୀ ାଣୀ ଆେସ। ଏବଂ ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଇଲ, େଯ ପରବ ୀ
ାଣୀଟି ଏକ ବଳଦ ଥିଲା, ଯାହାକି ଭାର େବାହିବାର ଏକ ପଶୁ, ବଳିଦାନର ଏକ ପଶୁ ଅେଟ।

େରାମା କ ାେଥ ା ସମୟେର, ମ ଳୀ ମରିଗଲା; ବଳିଦାନ େହାଇଗଲା।
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ପରବ ୀ ଆସିଲା, ଜେଣ ମନଷ , ଜେଣ ମନଷ ର ମୁଖ ଥିବା ଏକ ାଣୀ। ଏବଂ େସହି
ବ ି ସଂ ାରକ ଥିେଲ, ମନଷ ର ଶି ା, ଧମଶା ାନ, ଏବଂ ଇତ ାଦି ସହିତ।

କି େଶଷ ାଣୀ ଯାହା ଉଡ଼ିବାକ ଥିଲା, ଆସିବାକ ଥିବା େସହି େଶଷ ାଣୀ, ବାଇବଲ
କେହ େଯ ତାହା ଏକ ଉଡ଼ ା ଉେ ାଶ ପ ୀ ଥିଲା। ହାେଲଲୟା! ଏବଂ ଭବିଷ   ବ ା
କହିେଲ, ଏହି ଦିନେର, “ଏହା ଆେଲାକ େହବ।” ଓଃ, େମାର ଭ! “େସହି ଦିନ ଆେଲାକ
େହବ।”
111 ସଂ ାରକମାନ ର େଗାଟିଏ ଦିନ ରହିଥିଲା। ଏପରି ଏକ ଦିନ ରହିଥିଲା ଯାହାକି
େକବଳ ଏକ ଛାୟା, ଦିନ କି ା ରାତି େବାଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କି ସ ା ସମୟେର,
ଉେ ାଶ ପ ୀର ସମୟେର:

ଉେ ାଶ ପ ୀ ସମୟେର ଏହା ଦୀ ି େହବ,
ମହିମାର ପଥ ତେମ ନି ିତ ପାଇବ;
ଜଳ ପଥେର ଆଜି ଦୀ ି ଅଛି,
ଯୀଶୁ ବହମୂଲ ନାମେର ସମାଧି ା ଅେଟ।
ଯୁବା ଓ ବ , ନିଜର ସମ ପାପର ମନ େଫରଣ କର,
ପବି ଆ ା ନି ିତ ଭାବେର ତମକ ବା ିଜିତ କରିେବ;
କାରଣ ସ ାକାଳୀନ ଦୀ ି ଆସି ଯାଇଛି,
ଏହା ଏକ ସତ େଯ ପରେମଶର ଏବଂ ୀ ଏକ ଅଟ ି।

112 ଆେମ ! ସ ା ସମୟେର ଏହା ଦୀ ି େହବ, ପରେମଶର ମେନାନୀତ ଏକମା
ଉପାସନାର ାନ। ଓଃ, ଏହି ବା ା େକଉଁ ଅବ ାକ ଆସିଅଛି, େସ କଅଣ କରିବାକ
ଯାଉଛ ି? ଏବଂ ତାହା ଦିନେର ସ ା ସମୟେର ଏହା ଦୀ ି େହବ, ଏବଂ (କଅଣ?)
ତାହା ର ସ ାନମାନ କତ ତି ାତ େଦଶେର ଘରକ ସାଗତ କରିବା ନିମେ ,
େସହି ସମାନ ଅ ି ର ଚି ଦାରା ଯାହାକି ଇ ାଏଲ ସ ାନଗଣକ ା ର େଦଇ କଢାଇ
େନଇଯାଇଥିଲା।

ପରେମଶର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର ାନ, ଯୀଶୁ ୀ । ତାହାହିଁ େହଉଛି
େସଠାେର ଥିବା ଏକମା ାନ। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା ନାମ ଯାହାକି ପରେମଶର
ପାଖେର ପରି ାଣ ନିମେ ରହିଛି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି େସ ସଗେର ଥିବା ପରିବାରକ
ନାମିତ କରିଛ ି, େଯେତେବେଳକି ଏହା ପୃଥିବୀେର ଅଛି, ତାହା େହଉଛ ି ଯୀଶୁ ୀ ।
113 େହ ମ ଳୀ, େହ େଲାକମାେନ, ପାପୀ ବ , ଯୀଶୁ ୀ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି
ଜିନିଷ ଉପେର ଭରସା କର ନାହିଁ। େକୗଣସି ଚାରକ ଉପେର ଭରସା କର ନାହିଁ।
ଆପଣ ଉ ାର କରିବା ନିମେ ଅନ କାହାରି ଉପେର ଭରସା କର ନାହିଁ। େକୗଣସି
ମ ଳୀ, େକୗଣସି ଧମମତ, େକୗଣସି ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଉପେର ବିଶାସ କର ନାହିଁ।
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େକବଳ ଯୀଶୁ ୀ ଉପେର ଭରସା କର , କାରଣ େସ େସହି ସମୟର ଆେଲାକ
ଅଟ ି।

ଆସ ଆମର ମ କ ଗୁଡିକ ନତ କରିବା।

ସ ା ସମୟେର ଏହା ଦୀ ି େହବ,
ମହିମାର ପଥ ତେମ ନି ିତ ପାଇବ;
ଜଳ ପଥେର ଆଜି ଦୀ ି ଅଛି,
ଯୀଶୁ ବହମୂଲ ନାମେର ସମାଧି ା ଅେଟ।
ଯୁବା ଓ ବ , ନିଜର ସମ ପାପର ମନ େଫରଣ କର,
ପବି ଆ ା ନି ିତ ଭାବେର େବଶ କରିେବ;
ସ ାକାଳୀନ ଦୀ ି ଆସି ଯାଇଛି,
ଏହା ସତ େଯ ପରେମଶର ଏବଂ ୀ ଏକ ଅଟ ି।

114 େହ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏପଯ ମନଃପରିବ ନ କରି ନାହଁା ି, ଯଦି ଆପଣ
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇ ନାହଁା ି, କଅଣ ଆପଣ ଆଜି ରାତିେର ତାହା ଆର
କରିେବ? କଅଣ ଆପଣ ପରେମଶର େସହି ସୁେଯାଗ େଦେବ କି େଯ େସ ଆପଣ େସହି

ାନକ ସାଗତ କର ି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ତାହା ଉପାସନା କରିପାର ି? ମେନରଖ ,
େସହି ାନର ବାହାେର, େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ ଯାହାକି ପରେମଶର ଆପଣ େଭଟିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ଆପଣ ର ଉପାସନାକ ସାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତି ା େଦଇଛ ି।

115 ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ମଧ େସତିକି ନି ାପର ଭାବେର ଉପାସନା
କେର!” କୟିନ ମଧ କରିଥିେଲ। େସ େସହି େତ କ ବଳି ଉ ଗ କରିଥିେଲ ଯାହା େହବଲ
କରିଥିେଲ, ମା ଏହା ଭଲ େନୖେବଦ ଥିଲା। ଆପଣ ମ ଳୀକ ଯାଇପାର ି, ଏବଂ ନିଜର
ଦଶମାଂଶ େଦଇପାର ି, ଏବଂ ଜେଣ ୀ ିଆନ େଯପରି କରିବା ଉଚିତ ନିଜର କ ବ
ବହନ କରିପାର ି, ଠିକ େଯତିକି ନି ାପର େକୗଣସି ପୁରଷ କି ା ୀ େହାଇପାର ି।

ମଁୁ ଏଠାେର ତିରିଶ ବଷ ଧରି ଠିଆ େହାଇଅଛି, ସହରର ଚାରିପାଖେର, ଏବଂ ଏହି
ସମାନ ବା ା ଚି ାର କରି କହିଅଛି। ମଁୁ ବ େହଉଅଛି। ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତେର
ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାେର ନାହିଁ। କି ମେନରଖ , ବିଚାର ଦିନେର, େମାର ସର େରକଡ
େହାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନ ବିର େର କଥା କହିବ।

116 େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ାନ ଅଛି େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର ନିଜର ନାମକ
ରଖିଥା ି, ଏବଂ ତାହା ଏକ ମ ଳୀେର ନେହଁ, ମା ଯୀଶୁ ଠାେର। େକବଳ େଗାଟିଏ
ମା ଉପାସନାର ାନ ଅଛି, େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ାନ ଅଛି େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ

ହଣ କରାଯାଆ ି, ଆଉ ତାହା ିୟ, ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ଅେଟ। “ସଗ ତେଳ ଅନ
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େକୗଣସି ନାମ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମନଷ ମାନ ମଧ େର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦାରା ଉ ାର
ସାଧିତ ହଏ,” ନା ମ ଳୀ, ନା ଧମମତ, ନା କିଛି ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ୀ !

ଏବଂ ତାହା ଏହି ଘଟିକାର ବା ା େହବାକ ଅଛି, “ସ ାନମାନ ର ହଦୟକ
ପୁନଃ ାପିତ କରିବା, େସହି ବିଶାସ ନିକଟକ େଫରାଇ େନବା ଯାହାକି ଏକା ଥରେକ
ସାଧୁମାନ ନିକଟେର ସମପିତ କରାଯାଇଥିଲା।” ଆଜି ରାତି କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ହଣ
କରିେବ ନାହିଁ କି?

ଏବଂ େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆମର ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିଅଛ।
117 ଏବଂ େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ାଥନାେର ରଣ କରାଯାଉ େବାଲି ଚାହଁା ି, କଅଣ
ଆପଣ େକବଳ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇେବ କି? ଆେମ ଏକ େବଦୀର ଡାକରା େଦଇପାରିବା
ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବହତ ଅଧିକ େଲାକ ଅଛ ି। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
େମାର ଭ! େମା ବାମ ପାଶେର, ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି ତିନି ଶହ େଲାକ ଅଛ ି।
118 ବ ମାନ େମାର ଡାହାଣକ, କଅଣ ଆପଣମାେନ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇ, କହିେବ କି,
“େମାେତ ରଣ କରାଯାଉ େବାଲି ମଁୁ ଚାେହଁ।” ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େମାର ଡାହାଣ ପାଶେର,
ଏକ ଶହ ପଚାଶ, କି ା ଅଧିକ ଅଛ ି।

ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର ଏକ ଆରାଧନାଳୟ ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଏକ ବହ ପୁ ରିଣୀ
ଅଛି; ପାଳକ, ଜେଣ ଉ ମ ପାଳକ, ଭାଇ ଓମା େନୱି , ସହେଯାଗୀ, ଏହି ବ ିମାେନ
ଏଠାେର ଅଛ ି ଯାହା ଆପଣମାେନ େଦଖ ି ଏବଂ େଭଟ ି। େତ କ ଦିନ, େତ କ
ରାତି, ତି ଘ ା, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବା ିଜିତ େହବାକ ଚାହଁା ି, େଯଉଁମାେନ ଅନତାପ
କରିସାରିଛ ି, ଏହା ସବଦା ଅେପ ା କରି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ େସହି ଆେଦଶକ
ପାଳନ କର ି, େତେବ ଆପଣ ନି ିତେର, ପରେମଶର ଏକ ତି ା ଦାରା, ଯଦି ଆପଣ
ନିଜ ହଦୟେର ନି ାବାନ ଅଟ ି, ପବି ଆ ା ବା ି କ ହଣ କରିେବ।
119 େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାସନାର ାନ ଅଛି। ବ ମାନ, ତାହା ଆରାଧନାଳୟ
ନେହଁ। ତାହା ୀ ଠାେର ଅଛି। ଆେମ ତାହା ଭିତରକ କିପରି େବଶ କରିବା?
“େଗାଟିଏ ଆ ା ଦାରା ଆେମ ସମେ ଏହି େଗାଟିଏ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ।”

ଆସ ାଥନା କରିବା।
120 ିୟ ପରେମଶର, େଯେତେବେଳକି ଏହି ହାତଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଉଠିଅଛି, ତାହା ଏହି
ବିଷୟକ ସୂଚାଇଥିଲା େଯ େସହି ହାତ ତେଳ ହଦୟେର କଅଣ ଅଛି, ଏକ ଦଢ଼ ବିଶାସ
େଯ େସମାେନ ନି ିତ ଅଟ ି େଯ େସମାେନ ତମଠାର ସାହାଯ ଆବଶ କ କର ି।
ପିତା, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର େତ କ ପାଇଁ ାଥନା କେର। ଏବଂ ମଁୁ ତମର ବାକ କ
ଉ ୃତ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ତେମ କହିଲ, “ଯିଏ େମା ବାକ ଶୁେଣ, ଏବଂ େମାହର
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େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର, ତାହାଠାେର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ଏବଂ େସ ବିଚାରକ
ଆସିବ ନାହିଁ; ମା େସ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛ ି।”

ପିତା, କିଛି ସ ାହ େହବ ସହରର ଚାଲିଯାଇଥିଲି, େଫରି ଆସି, ପଚାରିଲି, “ଏହି
େଗାଟିକ ବିଷୟେର?”

“କାହିଁକି, େସମାେନ ଚାଲିଗେଲ।”

“େତେବ, …ବିଷୟେର କଅଣ”

“େସମାେନ ଚାଲିଗେଲ।”
121 ିୟ ପରେମଶର, ଜଣ ଜଣ କରି ଆମକ ଡକାଯାଏ, ଜଣ ଜଣ କରି ଆମକ ମୃତ
ଛାୟାରପ ଉପତ କା େଦଇ ଯିବାର ଡାକରାକ ସ ୁଖୀନ େହବାକ ଅଛି। ଏବଂ ମରଣଶୀଳ
ଭାେବ, ତାହା ଆମ ସମ ତି ଆସିବାକ ଅଛି। କି , ଆଜି ରାତି, ତେମ ଆମକ ତମର
ନିେବଦନକ େଦଇଅଛ, େଯ ଯଦି ଆେମ ତାହା ଉପେର ବିଶାସ କରିବା ଓ ତାହା
ନାମେର ବା ିଜିତ େହବା, ତେମ ଆମକ ହଣ କରିବ। ଏବଂ ତାହାପେର ଏହି ଶରୀର,

ୀ ଶରୀରେର, ମ ଳୀେର ନେହଁ, କି ୀ ଶରୀରେର, େସହି ଶରୀର ପୂବର
ବିଚାର େହାଇସାରିଛି। ଏହାକ ଆଉ ଅଧିକ ବିଚାରକ ଆସିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରେମଶର
ନିଜର େ ାଧକ େସହି ଶରୀର ଉପେର ଢାଳି େଦଇଛ ି, ଏବଂ େସହି ଶରୀର ପାପର ମୁ
ଅେଟ; ଆଉ, ତାହା ଠାେର ରହିଥିବା େଯାଗୁ, ତାହା ର ାୟ ିତ ଦାରା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ
ମରିଥିଲା, ଆମକ ପାପର ମୁ କେର। ଏବଂ େସହି ଥିେର ଆମର ଜେଣ ଅନ ସହିତେର
ପର ର ସହଭାଗିତା ରହିଅଛି, େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ର ,
ଆମକ ସମ ପାପ ଏବଂ ଅପବି ତାର ପରି ାର ରଖିଥାଏ।
122 ପିତା ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ େସମାନ ମଧ ର େତ କ ନିଜର
ରାଜ ମଧ କ େନଇଯିବ। େହ ପରେମଶର, ଏହା ଦାନ କର। େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ
େହେଲ େକହି ନ ନ େହାଇଯାଉ; ପୁଅ କି ା ଝିଅ, ପୁରଷ କି ା ୀ େକହି ନ ହଅ । ଭ,
େମାର କିଛି ନିଜର େଲାକମାେନ, ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ବସିଛ ି, େଯଉଁମାେନକି େସହି ର
ତେଳ ନାହଁା ି। ମଁୁ େମା ବାପା ର କଥାକ େକେତ ଭଲ ଭାବେର ମେନ ପକାଇ ପାେର!
ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କରଛି, େହ ିୟ ପରେମଶର, େସମାନ ମଧ ର େକହି େହେଲ ବିନ ନ
େହଉ । େହ ଭ, ଏହା ଦାନ କର। ମଁୁ ବ ମାନ େମା ପାଖେର ଯାହା ସବ ବିଶାସ କରିବା
ପାଇଁ ଅଛି, ତାହା ଦାରା ତମକ ବିଶାସ କରଛି।
123 େମା ଭାଇ, ଭଉଣୀ, େମାର ବ ମାନ ଉପେର, ଆଜି ରାତିେର ଏହି ାନେର
ଏବଂ େଫା େଯାେଗ ଥିବା େଲାକମାନ ଉପେର ବିଚରଣ କର। ପୂବ ତଟଠାର
େନଇ ସମ ପ ିମ ପଯ , ଅେନକ ବିଭି ରାଜ ଗଣର େଲାକମାେନ ଶୁଣୁଛ ି।
େହ ିୟ ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ, ଟୁ ସାନେର ଥିବା ମରଭମି େଦଇ,



ପରେମଶର ମେନାନୀତ ଉପାସନାର ାନ 39

ସୁଦର କାଲିଫନିଆେର, ଉପେର େନଭାଡା ଏବଂ ଆଇଡାେହାେର, େସଠାେର ପୂବେର
ଏବଂ ଆଖପାଖେର, ତେଳ େଟ ାସେର; େଯେତେବେଳକି ଏହି ନିମ ଣ ଦିଆଯାଏ,
େଲାକମାେନ ଫିଲିଂ େ ସ  େର, ଘେର, େଛାଟ ମ ଳୀେର—େର ବସିଥାଆ ି, ଓ
ଶୁଣୁଥାଆ ି। େହ ପରେମଶର, େହଉ େଯ ଏହି ହଜିଯାଇଥିବା ପୁରଷ କି ା ୀ, ପୁଅ କି ା
ଝିଅ, ଏହି ସମୟେର, ତମ ପାଖକ ଆସ । ଏହାକ ବ ମାନ ହିଁ ଦାନ କର। ଆେମ ଏହାକ
ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ, େଯ ସମୟ ଥିବା େବେଳ େସମାେନ ଏହି ସୁର ାର ାନକ
ପାଇଯିେବ।

େଯେତେବେଳ, ଆେମ କା େର ହ ଲିଖନ େଦଖୁ, ପୃଥିବୀକ ଅଧୀର େହାଇ
ଯାଉଥିବାର େଦଖୁ, େସେତେବେଳ ଉ ାରର ସମୟ ସ ିକଟ ଅେଟ। ଆମ ରା ର ଏକ
ଅଂଶ ବଡ଼ି ଯାଉଅଛି, ଅନ ଅଂଶ ଭକ େର ଖ ବିଖ ିତ େହାଇ ବିଭ େହାଇଯାଉଅଛି,
େଯପରିକି ତାହା େହବ େବାଲି ଯୀଶୁ ତି ା କରିଥିେଲ। େହ ଭ, େସମାନ ପାଇଁ ତାହା
ଅଧିକ ବିଳ ନ େହଉ। ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ବ ମାନ ହିଁ ଏହାକ ହଣ କରି ନିଅ ,
େଯେହତ ଆେମ େସମାନ ତମ ନିକଟେର ସୁସମାଚାରର, ସଭାର ପୁର ାର ଭାବେର
ଉପ ାପନ କର, ଯୀଶୁ ନାମେର। ଆେମ ।

124 କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି କି? ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
େମା ବାମ ପଟେର, େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ? ନିଜର ହାତ
ଉଠା । େମା ଡାହାଣ ପଟେର େକେତ? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ପରେମଶର ଆପଣ
ଆଶୀବାଦ କର । େଯେତ ଦର ମଁୁ େଦଖୁଛି, େତ କ ଜଣ। ତାହା ସତ ଅେଟ, ବ ଗଣ।
ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ।

125 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ତାହା ଠାେର ରହିଛ, ଏବଂ ତାହା ଭିତେର ଅଛ, େସ
େଯଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ ଆପଣ ତାହା ସବକିଛି ପାଇପାର ି। ଏବଂ
େସ କଅଣ ପାଇଁ ମରିଥିେଲ? “େସ ଆ ମାନ ଅଧମ ନିମେ ତବି ତ େହେଲ,
ଆ ମାନ ର ଅପରାଧ ନିମେ ଚ େହେଲ; ଆ ମାନ ର ଶା ିଜନକ ଶା ି ତା
ଉପେର ବ ିଲା, ଓ ତାହା ହାରେର ଆେ ମାେନ ସୁ େହଲ।” କଅଣ ଆପଣ ତାହା
ବିଶାସ କର ି? କଅଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ତାହା ର ାୟ ିତେର
ବିଶାସ କର ି କି?

126 କଅଣ ଆମମାନ ମଧ େର େକହି ଅସୁ ଅଛ ି କି? େସମାେନ ନିଜର ହାତ ଉଠା ,
ଡାହାଣ କି ା ବାମ। ଅସୁ ତାର ବହତ ସମୂହ। ମଁୁ ଧାଡିକ ଡାକିପାେର ନାହିଁ। ଆପଣ
େଦଖ , ମଁୁ କରି ନାହିଁ…ମ ଉପରକ ଆସିପାେର ନାହିଁ। ତାହା କରିବାର େକୗଣସି ଉପାୟ
ମଧ ନାହିଁ।
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େସମାେନ ଅନ ାନଗୁଡିକେର େରାଗୀମାନ ପାଇଁ, ାଥନା ସଭାଗୁଡିକ
ଆେୟାଜନ କରଛ ି, ଗୀଜାଗୁଡିକେର ଏବଂ ସବ ାନେର, େସଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର।

ମଁୁ ଆପଣମାନ କିଛି ପଚାରିବାକ ଯାଉଛି। ଏଠାେର େକେତ ବିଶାସୀ ଅଛ ି?
ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଠି ଅଛି। ମଁୁ ଆପଣମାନ ବାକ ଉ ୃତ କରିବାକ ଯାଉଅଛି,
ଯାହାକି ୀ ଅଟ ି। ଜଗତକ ଏବଂ ବରଂ, ମ ଳୀକ, ଯୀଶୁ େଶଷ ଆ ା ଥିଲା
େଯ, େସ ଏହା କହିଥିେଲ, “ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାସୀମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ; ଯଦି
େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ।”
େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ, ମାକ 16, କହ , “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ ।”—ସ ା।] ଠି ଅଛି। ମଁୁ ଆପଣ ଜେଣ ବିଶାସୀ ଭାବେର ଆପଣ
ସ ୁଖେର ଥିବା କାହାରି ଉପେର ବି ହାତ ରଖିବାକ କହଅଛି। ଆପଣ ସ ୁଖେର ଥିବା
କାହାରି ଉପେର େକବଳ ନିଜର ହାତକ ରଖ , ଏବଂ ଆସ ଆେମ େତ କ ଜଣ ବ ମାନ
ପର ର ପାଇଁ ାଥନା କରିବା। ଆପଣ ଚାରିପାଖେର ଥିବା କାହାରି ଉପେର ନିଜର
ହାତକ ରଖ ।

127 ଭ, ଏଠାେର େମା ସ ୁଖେର ରମାଲେର ପରିପୂଣ ଏକ ବା ଅଛି, େଛାଟ
ଉପହାରସରପ ଅଛି; େକୗଣସି ବ ମାଆ େକଉଁ ାନେର ପଡ଼ି ରହିଥିେବ, ମରଥିେବ, ମୃତ
ନିକଟ ଏକ ଶିଶୁ ଥିବ, ସବଆେଡ ଅସୁ େଲାକ ଥିେବ। ଆେମ ବାଇବଲେର ପଢ େଯ
େସମାେନ ପାଉଲ ଶରୀରର ରମାଲ ଏବଂ ଅ ରଖାଗୁଡିକ ଶ କରାଇ େନଇଥିେଲ,
ଏବଂ େସଗୁଡିକ େରାଗୀମାନ ଉପେର ରଖାଯାଇଥିଲା; ଆଉ ମ ଆ ାମାନ, ଅଶୁଚି
ଆ ାମାନ, ଓ ଅସୁ ତା ଏବଂ େରାଗଗୁଡିକ, େଲାକମାନ ଠାର ଦେରଇ ଯାଇଥିଲା।
ବ ମାନ, ଭ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଆେମ ସାଧୁ ପାଉଲ ନହଁ, କି ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତେମ
ଏେବ ସୁ ା ଯୀଶୁ ଅଟ, ପରେମଶର-ଦ ଏକମା ଉପାସନାର ାନ ଅଟ। ଏବଂ ବ ମାନ,
ଆଜି, ଏହି େଲାକମାେନ େସମାନ ର େସହି ସମାନ ବିଶାସକ ସୀକାର କରିଛ ି, ଠି
େସହିପରି ବିଶାସ କରଛ ି େଯପରିକି େସହି େଲାକମାେନ କରଥିେଲ। ନି ିତେର ତେମ
େସମାନ ପାଇଁ ଏକ ବାଟ ତିଆରି କରିଛ! ଏବଂ ମଁୁ ଏହି ରମାଲଗୁଡିକ ଉପେର େମାର
ହାତକ ରଖି ଏହା ମାଗୁଛି େଯ େସହି େରାଗ ଏବଂ ଦଃଖ େଲାକମାନ ର ଶରୀରକ ଛାଡି
େଦଉ େଯେତେବେଳକି ଏହାକ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ତା ଉପେର ରଖାଯିବ।

128 ବ ମାନ, ଆମକ ଶି ା ଦିଆଯାଇଛି, େଯ େଯେତେବେଳ ଇ ାଏଲ କ ବ ର
ପଥେର, ମିସରର ବାହାରି ଆସୁଥିେଲ, େସମାେନ େସମାନ ର ତି ାତ େଦଶକ ଯିବାର
ବାଟେର ଥିେଲ। ସୂଫ ସାଗର େସମାନ ପଥେର ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ପରେମଶର ଅ ି
େଦଇ ତଳକ ଅନାଇେଲ, ଓ ସମୁ ଭୟଭୀତ େହାଇ, ପଛକ ଘୁ ିଗଲା, ଏବଂ ଇ ାଏଲକ

ତି ାତ େଦଶକ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ େଦଇ େଦଲା। େହ ପରେମଶର, ଆଜି ରାତି, ଯୀଶୁ ର
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େଦଇ ତଳକ ଅନାଅ, ଏବଂ ଅସୁ ତା େଫରି ଘୁ ିଯାଉ, ଓ ଶୟତାନ ବାହାର େହାଇଯାଉ।
ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େଲାକମାେନ ଉ ମ ସା ଏବଂ ଶ ିର େସହି ତି ାକ ଅତି ମ
କର , ଯାହା ପରେମଶର କହିଥିେଲ, “ସମ କଥା ଉପେର, ମଁୁ କାମନା କେର େଯ ତେମ
ଉ ମ ସା େର ଉ ତି ଲାଭ କର।”

129 େତେବ େହ ଭ ଯୀଶୁ, େଯପରି ତେମ େସଠାେର େଦଖୁଛ, େଯ ଏହି େଲାକମାନ ର
ହାତ ପର ର ଉପେର ରଖା େହାଇଛି, େସମାେନ େସମାନ ର ବିଶାସକ ଦଶିତ କରଛ ି,
ଯାହା ତେମ କହିଥିଲ, “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସ କରଥିବାର େଲାକମାନ ର ଅନବ ୀ
େହବ।” େସମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନ ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜ ଉପାୟେର ାଥନା କରଛ ି।
ପରବ ୀ ବ ିଜଣକ େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରଛ ି।

130 ବ ମାନ, େହ ଭ, ଏହି ଡାକରାକ ସ ୁଖିନ କରାଯାଇଛି, େସହି ଶୟତାନ, େସହି
ବଡ ଠକ, ତାହା ପାଖେର ପରେମଶର ଜେଣ ସ ାନକ ଧରି ରଖିବାର େକୗଣସି ଅଧିକାର
ନାହିଁ। େସ ଜେଣ ପରାଜିତ ାଣୀ ଅେଟ। ଏକମା ଉପାସନାର ାନ, ଏକମା କତ
ନାମ, ଯୀଶୁ ୀ ତାକ କାଲବରୀେର ପରା କରିଥିେଲ। ଆଉ ବ ମାନ ଆେମ ତାହା ର
ର କ ଦାବି କରଛ, ଯାହାକି େସ େତ କ ଅସୁ ତା, େତ କ େରାଗକ ପରା କରିଛ ି।

ଏବଂ ମଁୁ ଶୟତାନକ ଏହି ଦଶକବ ଛାଡି ଯିବାକ ଧମକ ଦିଏ। ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର, ଏହି େଲାକମାନ ଠାର ବାହାରି ଆସ, ଏବଂ େସମାେନ ମୁ େହଉ ।

131 େତ କ ଜଣ େଯଉଁମାେନକି ଲିଖିତ ବାକ ର ଆଧାରେର େସମାନ ର
ଆେରାଗ ତାକ ହଣ କର ି, ନିଜ େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏବଂ ଏହା କହି ନିଜର ସା
ଦିଅ , “ମଁୁ ବ ମାନ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର େମାର ଆେରାଗ ତାକ ହଣ କେର।” ନିଜ
େଗାଡେର ଛିଡା ହଅ ।

ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ। ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ଅପ ଏବଂ ଅନ ାନ
ବିଷୟ ଉଠିବା ସ େର, ଏଠାେର େଦଖ । ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ। ଏହାହିଁ
ତାହା ଅେଟ। େକବଳ ବିଶାସ କର । େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। େକେତ ଅ ତ ଅେଟ!

132 ଦଶକବ ଭିତେର, ବାହାେର, େଫା ଦାରା, ଆପଣ େଦଖିବା ଉଚି ! ମଁୁ ଭାବଛି
ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ବ ି, େଯେତ ଦର ମଁୁ ଜାେଣ, କି ା େସମାନ ମଧ ର ଅଧିକାଂଶ,
ଏହି ସମୟେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। ଓଃ, କି ଏକ ଅ ତ ସମୟ! ଭ ର ଉପ ିତି, ତାହା
ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି! “େଯଉଁଠାେର ଭ ର ଉପ ିତି ଅଛି, େସଠାେର ସାଧୀନତା ଅଛି,
େସଠାେର ସତ ତା ଅଛି।” ପରେମଶର ଆ ା ଆମକ ମୁ କେର।

133 ବ ମାନ େସ େଯ ଆମକ ସୁ କରିଛ ି, ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କର। େସ ଆମକ ଉ ାର
କେଲ; ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କର। େଯଉଁମାେନ ବା ିଜିତ େହବାକ ଚାହଁା ି, ପୁ ରିଣୀ
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ୁତ ଅଛି। େଯେକୗଣସି ସମୟ, େଯେକୗଣସି ଘଟିକା ଯାହା ଆପଣ ଆସିବାକ ଚାହଁା ି,
େସଠାେର ଆପଣ ପରିଚଯ ା ନିମେ େକହି ନା େକହି ଉପ ିତ ରହିଥିେବ।

ଏବଂ ବ ମାନ ମଁୁ ଭାବଛି, ଆେମ ସମା କରିବା ପୂବର, ଆେମ ମ ଳୀର ଏକ ପୁରଣା
ଭଜନ ଗାଇବା ଉଚି । “ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର କାରଣ େସ

ଥେମ େମାେତ େ ମ କେଲ।” ପରେମଶର ନିକଟେର ନିଜର ହାତ ଉଠା ଓ ଏହାକ
ସମ ହଦୟେର ଗାନ କର !

ଆେମ ଆପଣମାନ ଏଠାେର ସକାେଳ, ନଅଟା-ତିରିଶେର, ଏହି ସମାନ ଭବନେର,
ବିବାହଏବଂଛାଡପ ବିଷୟ ପାଇଁ ସା ାତ କରିବାକ ଚାହଁୁ। ଠି ଅଛି।

ଆସ ବ ମାନ ଆେମ ଏହାକ ଏକାଠି ଗାଇବା।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର,

ବ ମାନ ଏହି ବହ ଦଶକବ ଗୀତ ଗାଆ ! ତାରେର େଟଲିେଫା େଯାେଗ
େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ଅଛ ି, େସମାେନ ମଧ , ଏହାକ ଗାନ କର ।

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

134 ତାହା େକଉଁଠାେର ସାଧନ କରାଯାଇଥିଲା? କାଲବରୀ ବ ଉପେର। େଯେତେବେଳ
ଆେମ ଏହାକ ପୁନବାର ଗାନ କର, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ନିଜର ଚାରିପାଖେର ଥିବା କାହାରି
ସହିତ ହାତ ମିଶା , କହ , “ତୀଥଯା ୀ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।”

ମଁୁ…(…?…)
କାରଣ େସ ଥେମ…
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
ଉପେର…

135 ଓଃ, କଅଣ ଆପଣ ତାହା େ ମ କର ି ନାହିଁ କି? କଅଣ େସ ଆ ଯ ଜନକ ନହଁ ି
କି? କଅଣ େସ ଆପଣ ର ଲଚି ରହିଥିବାର ାନ କି? େସ ା େଦଶେର ଏକ େଶୖଳ, ଝଡ଼
ସମୟେର ଏକ ଆ ୟ ଳ, ମଁୁ ଜାଣିଥିବାର ଏକମା ଶରଣ ାନ ଅଟ ି। ଅତଏବ:

େମାର ବିଶାସ ତମ ଆଡ଼କ େଦେଖ,
େହ କାଲବରୀର େମଷଶାବକ,
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ଦିବ ାଣକ ା;
େତେବ ମଁୁ ାଥନା କଲାେବେଳ ଶୁଣ,
େମାର ସମ େଦାଷକ ଦର କରି ଦିଅ,
ଏହି ଦିନଠାର େମାେତ
ସ ୁ ତମର େହବାକ ଦିଅ!

ଆସ ଆେମ ଏହାକ ଗାଇବାେବେଳ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇବା।

େମାର ବିଶାସ ତମ ଆଡ଼କ େଦେଖ,
େହ କାଲବରୀର େମଷଶାବକ,
େହ ଦିବ ାଣକ ା;
େତେବ ମଁୁ ାଥନା କଲାେବେଳ ଶୁଣ,
େମାର ସମ ପାପକ ଦର କରି ଦିଅ,
ଓଃ ଏହି ଦିନଠାର େମାେତ
ସ ୁ ତମର େହବାକ ଦିଅ!

େତେବ ଆସ ଆେମ ଏହାକ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରଥିବା େବେଳ ନିଜର ମ କଗୁଡିକ ନତ
କରିବା।

େଯେତେବେଳକି ଜୀବନର ଅ କାର ବାଟବଣା ମାଗେର ମଁୁ ପାଦ
ଦିଏ,

ଏବଂ େମାର ଚାରିଆେଡ ଦଃଖ ବ ାପିଯାଏ,
ତେମ େମାର ମାଗଦଶକ ହଅ;
ଅ କାରକ ଦେରଇ େଦଇ ଦିନେର ପରିଣତ କର,
ଦଃଖର ଲହ େପାଛି ଦିଅ,
କି ା େମାେତ କଦାପି ା େହବାକ ଦିଅ ନାହିଁ
ତମ ପାଖର।

େଯେତେବେଳକି ଆପଣ ନିଜର ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିଛ ି, ଆମର ିୟ ପାଳକ,
ଭାଇ ଓମାନ େନୱିଲ, ଦଶକବ ବିସଜିତ କରିେବ। 
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ORIYA

©2023 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE

19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM

CHENNAI 600 034, INDIA

044 28274560 . 044 28251791

india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS

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



Copyright notice

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

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

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

www.branham.org


