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 ଧନ ବାଦ, ଭାଇ କାଲସ । ଭ ର େସବା କରଥିବା ସମ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ
ଅଭିବାଦନ। ଏହା େଗାଟିଏ…ମଁୁ େବେଳେବେଳ ଉଠିବାକ ଟିକିଏ ଅନି ା ଅନଭବ

କେର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏପରି ଚମ ାର ସା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଥାଏ, ଏବଂ ଭତି ସବ,
େଯପରିକି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଏହା କରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାହାପେର, ଯ ଣା ଓ ଦଃଖ ପୀଡାେର
ରହିଥିବା ଜେଣ ସହ ନାଗରିକ, େଯପରିକି ଆମର ବା  ଟି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ତାହା
େଦଇ ଗତି କରିଥା ି; ପୂବେର ନିେଜ, ଜେଣ—ଜେଣ ବା  ଟି , ଜେଣ ମିଶନାରୀ ବା  ଟି
େହାଇଥିବା େହତ, ଆଉ—ଆଉ ଏହା ଜାଣିଥିବା େହତ େଯ ତାହା କଅଣ େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ର େଲାକମାେନ…

2 େମାର ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା। େମାର ନିଜର େଲାକମାେନ େମାେତ ପିଠି
କରିେଦେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଭାବିେଲ େଯ େସମାେନ େମାେତ ଅନ ବାହାର କରି େଦେବ
କାରଣ ମଁୁ ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଜାଣିବାକ ପାଇଲି, ଆଉ ମଁୁ ଏହାକ ସାଧାରଣତଃ
ଟିକିଏ ଏକ କାରେର ବେଲଇକରି କହିବା ଭଳି କହିଥାଏ, “ଯଦି ମଁୁ ପାଗଳ ଅେଟ,
ତାହାେହେଲ େମାେତ େକବଳ ଏକାକୀ ଛାଡିଦିଅ, କାରଣ ମଁୁ େମାର ସଠି ମନ ଅେପ ା
ଏହି ଉପାୟେର ଅଧିକ ଖୁସି ଅେଟ।” େତଣୁ େସହି କାରର ଏକ େଛାଟ ଦଶନଶା କ, ମଁୁ
େମା ନିଜ ପାଇଁ, ଧରି ରଖିଥିଲି। ଆଉ—ଆଉ ମଁୁ ନି ିତେର ଏହିପରି ଭାବେର ରହିବାର ଏହି
ସମୟକ—ଏହି ସମୟକ ଉପେଭାଗ କରଛି।

3 ଏବଂ ଚ ଅ ାଇ ର େସହି ସାନ ଭାଇ, େଯପରି ଆେମ ତାହାକ ସାଧାରଣତଃ
କହିଥାଉ, କି ା କ ା େବଲାଇ କହିଥାଉ। ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି େଯେତେବେଳ
ଆେମ ଥେମ େସବା ଆର କରିଥିଲ େସମାେନ ନି ିତେର େସହି ସଭାଗୁଡ଼ିକ ବିର େର
କେଠାର କଥା କହଥିେଲ। ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆମ ପାଖେର ପାଉଲ ନାମକ ଜେଣ
ବ ି ଥେର ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର ରହିଥିେଲ, ଆଉ େସ ଆମମାନ ମଧ ର
ଜେଣ େହାଇଗେଲ। େତଣୁ, ତାହା ସତ ଅେଟ। ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ସାଧାରଣତଃ େସମାେନ
ଯାହା େଖାଜ ି ତାହା େହଉଛି ଆପଣ ଯାପନ କରଥିବା େସହି ଜୀବନ। ଆପଣ ଜାଣ ି,
େଯେକୗଣସି ସମୟେର ବି, ଏକ ଉପେଦଶକ େମା ଠାେର ଚାର କରିବା ଅେପ ା େମା

ତି ତାହାକ ବ ିବା ଅଧିକ ଭଲ। ମଁୁ…

4 କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଜେଣ ମହାନ େସବକ, ଉ ମ ସ ୂ -ସୁସମାଚାର ବ ି, ମଁୁ
ଭାବଛି, ଆପଣ ସମେ —ସମେ ତାହା ଜାଣିଛ ି, େରଭ. ବଥ-କିବନ, ସାେତାଟି ଭି
ଭାଷାେର ସୁସମାଚାର ଚାର କର ି। େସ ଖର ବ ି ବିଶି । ଏବଂ ମଁୁ…େସ ମାନସିକ



2 କଥିତ ବାକ

ରେପ ଜେଣ ବୀଣ ବ ି ଅଟ ି। ଏବଂ ଆେମ ଥେର ଏକାଠି ଯାଉଥିଲ, ଆଉ େସ ଓ ଭାଇ
ମୂ ଓ ମଁୁ, ଏବଂ ଆେମ କିଛି ଆେଲାଚନା କରଥିଲ। ଏବଂ େମାର ମ ବ ତା ର ବିପରୀତ
ଥିଲା, ଏବଂ େସ େମା ଆଡକ ଚାହିଁେଲ। େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ନିଜର ବାଇବଲ ହିଁ ଜାଣି
ନାହଁା ି।” ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଭାଇ ବଥ ତାହା କିପରି କହିପାର ି।

5 ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ ବଥ, ତାହା ସତ ଅେଟ, କି ମଁୁ େସହି େଲଖକ ଭଲ ଭାବେର
ଜାଣିଛି।” େତଣୁ, େତଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ…ଆପଣ ଜାଣ ି, ତାହା ର ବାକ କ ଜାଣିବା
ଜୀବନ ନେହଁ, କି , “ତାହା ଜାଣିବା େହଉଛି ଜୀବନ।” ତାହା ଠି । ବଝିେଲ? ମଁୁ
ତାହା ର ବାକ ଜାେଣ କି ନାହିଁ; ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ତାହା ଜାଣିଥାଏ! ଏବଂ ତାହା ନି ିତ
ଭାବେର ସତ ଅେଟ।

6 ମଁୁ, ଆଜି ସକାେଳ, େସବକମାନ ର, ଏହି ଉ ମ ସହଭାଗିତା ସହିତ ଏଠାେର
ହାତ ମିଶାଉଥିଲି। ଏବଂ େସଠାେର ଯାହା ବସି ରହିଥିଲା ତାହା…େମାର ଅଥ କାହାରିକ
ବିଶି ାନ େଦବା ନେହଁ। କି ଏହି ଅେଶତ ବ ିଜଣକ, ଭାଇ ଭିତରକ ଆସିେଲ,
େସଠାେର ବସିେଲ। ମଁୁ ଏଠାେର େମାର ସଚିବ କହିଲି, “େସଠାେର ଜେଣ କତ

ୀ ିଆନ ଅଛ ି।”

7 ଆପଣ େମାେତ ାଚୀନ ିଥ ବିଷୟେର ବହତ ଅଧିକ ରଣ କରା ି ଯିଏକି
ୀ ଠାେର ଚ ଅ ାଇ ର ଜେଣ ସଦସ ଥିେଲ େବାଲି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର। ମଁୁ

େସଠାେର ତେଳ େସମାନ ପାଇଁ ବହତ ଚାର କରଥିଲି, ଏବଂ—ଏବଂ ତଥାପି ମଁୁ
ଏଯାଏଁ ତା େଦଖିପାରଛି। େସ ଏଠାେର ଏହି ଭାଇ ପରିକା କିଛି େଦଖାଯାଉଥିେଲ,
େକବଳ ତା ର ଏକ କାର ଧୂସର ନିଶ ଥିଲା। ମଁୁ ପଛ ଦାରର ଆସିଥିଲି, ଏବଂ େସହି
ବ କହିଥିବା ଅଭିବ ିକ ମଁୁ େକେବବି ଭଲିବି ନାହିଁ; ଉପରକ ଅନାଅ, ଆଉ ସମ
ସାଧୁମାେନ ଗୀତ ଗାଉଥିେବ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆଉ େସଠାେର ଏକ ସାନ ଝିଅଟିଏ, ଥିଲା,
େକାଣେର ବସି ରହଥିଲା। େମାର ିୟ ଗୀତ ଥିଲା ତାହା ଉପରକ ଉଠା ଲିଫ ହି ଅ ।
େସମାେନ ସମେ କରତାଳି େଦଇଥା ି, େପ ିକ ା କଲା ଭଳି, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଲିଫ
ହି ଅ । େସମାେନ େମାେତ େ ମ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ େ ମ କରଥିଲି।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆେମ ଭିତରକ ଆସୁଥିଲ (େସ େସଠାେର ତା ର ମୁ କ ଏହିପରି
ଭାବେର, େଡ ଉପେର ରଖି, ବସି ରହଥେଲ, ଆଉ େକବଳ େସମାନ େଦଖି ରହଥିେଲ,
ଆପଣ ଜାଣ ି।), େସ କହଥିେଲ, “ ାଚୀନ, ଭିତରକ ଆସ । ନିଜର େଟାପିକ ବି ାମ
ଦିଅ ।” ଏହା ନେହଁ େଯ, “ନିଜକ ବି ାମ ଦିଅ ।” “ନିଜର େଟାପିକ ବି ାମ ଦିଅ ।”

8 ଭାଇ ଏଠାେର; ଏବଂ ମଁୁ ଶିଖିଲି, େଯ େତେବ, େମାର ିୟ ସୁସମାଚାର ଗାୟକମାନ
ମଧ ର ଜେଣ େହଉଛ ି ତା ର ପ ୀ। ଏବଂ େସ ଗୀତ ଗାଆ େବାଲି, ବାଧ କରିବା ପାଇଁ
ମଁୁ ଯଥା ସ ବ ତା ସମ ସେ ତ କରିଥିଲି। ଏବଂ, େତେବ, େସ କହିେଲ େଯ ତା ଡକା
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ନ ଯାଉ, ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହାର ଅଥ କଅଣ। ମା ମଁୁ ବ ିଗତ ଭାେବ ତା ନିମ ଣ
କରିବାକ ଯାଉଅଛି, େଯ ଯଦି ସ ବ, େସ ଆସି ଗୀତ ଗାଆ ।

9 ଆ ା, କଅଣ ଆପଣ େସହି ଭଉଣୀ ନହଁ ି କି ଯିଏକି େସହି ଗୀତ ଗାଇଥିେଲ—
ଗାଇଥିେଲ, ଜାହାଜ ଆସୁ, ୀ ିଆନ ବ ବସାୟ ପୁରଷମାନ ର ସଭାେର ଦିେନ ସକାେଳ,
େତେବ? [ଭଉଣୀ କହ ି, “ହିଁ, ଆ ା। ହଁ।”—ସ ା।] ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ େମା ପ ୀ
ଏହି ସ ାହେର ଉଠ ି, ଏବଂ େସ ଆପଣ ଶୁଣ େବାଲି ମଁୁ ଚାେହଁ, କାରଣ ମଁୁ ଆପଣ
ବିଷୟେର ବହତ ଗବ କରି କହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଟ  େର ଶୁଣିବାର ବ ିତ
େହାଇଯାଆ ି, ତାହାେହେଲ ଆେମ ଏହାକ ସମାଧାନ କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ମଁୁ େସହି ଭଲ
ଗୀତ ଗାନକ ଭଲ ପାଏ।

10 ଏବଂ, ମଁୁ େଲାକମାନ କହିଥାଏ, ମଁୁ—ମଁୁ କଦାପି ଗୀତ ଗାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଓଃ,
େମାର ଭ, ମଁୁ େସହି ବିଷୟଠାର ଅେନକ ମାଇ ଦରେର ଥିଲି। କି ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି
ଆପଣ େକେବ ସଗକ ଯାଇ ନିଜ ବଡ ାସାଦେର ରହ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି, େସଠାେର
ଉପେର,” ମଁୁ କହିଲି, “ପାହାଡର ତଳଭାଗେର େସହି ପାଦ େଦଶେର, େସଠାେର ପଛେର
ଏକ ଜ ଲେର, େସଠାେର ଏକ େଛାଟ କ ାବିନ ରହିଥିବ। ତାହା େମାର େହବ। ଏବଂ
ଏହି ସକାଳ ମଧ ର େଗାଟିକେର େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବାର ାେର ବାହାରକ ଯାଆ ି
ଓ େସଠାେର କାହାରିକ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର, ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଶୁଣ ି, ‘ଆ ଯ ଜନକ
ଅନ ହ! େସହି ଶ େକେଡ ମଧୁର, ଯାହା େମା ପରି ଏକ ଦ କ ର ା କଲା!’ ଆପଣ
କହ ି, ‘ପରେମଶର ର ଶଂସା େହଉ! ବ ଭାଇ ାନହା େଶଷେର ପହ ି ଗେଲ।’”
େସଠାେର ତାହା ମଁୁ େହବି ଯିଏକି ଶୁଣୁଥିେବ, ଗାଈବାକ େଚ ା କରଥିେବ।

11 େମାର ୀ ିଆନ ଭାଇମାନ , ଏବଂ…ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆଜି ସକାଳେର, ଜେଣ
ଭାଇ ତା ଆମ ସହିତ, ଏଠାେର ଜେଣ େବୗ େସବକ ଭାବେର, ପରିଚିତ କରାଇେଲ।
େମାର ମୂଲ ବାନ ବ , ଆପଣ ଅଭିବାଦନ। ଏବଂ ମଁୁ ଅଧିକ ବ ବାହାର ରଖୁଥିଲି, ଏେତ
ଅଧିକ ନେହଁ, ମା େବୗ େଲାକମାନ ସହିତେର; ଆଉ ବିେଶଷକରି କାନାଡାେର,
ଚାଇନାର େଲାକମାନ ମଧ େର, ଏବଂ େସମାନ ବହତ େ ହୀ ଏବଂ ମଧୁର େବାଲି
ପାଇଥିଲି।

12 େମାର ମେନ ଅଛି ଜେଣ େବୗ ବ ି େସହି େବୗ ମ ିରର, ୱି ିେପଗ ସଭାକ
ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ େସ ଅ ଥିେଲ। ବହତ େଛାଟ, ମଧୁର େଛାଟ େଲାକ, ଏବଂ େସମାେନ
ନି ିତେର ବିଶାସ କରଥିେଲ େଯ ପରେମଶର ଆେରାଗ ଦାତା ଅଟ ି। ଏବଂ ତା
ପାଇଁ ାଥନା କରଥିବା ସମୟେର, ଆଉ େସ ପୁନରାବ ି କରଥିେଲ, େଯ େସ କିପରି
ପରେମଶର େ ମ କରଥିେଲ, ଏବଂ ସେ ସେ ତା ର ଆଖି େଖାଲିଗଲା,



4 କଥିତ ବାକ

େସଥିେର…ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଏକ—ଏକ ଅ ତ ବିଷୟ ଥିଲା। େତଣୁକରି, ଆେମ—
ଆେମ େତ କ ପୁରଷ ଏବଂ େତ କ ବ ି ଶଂସା କର।

13 େତେବ, ଏହା ପୂବର େକେବ େହେଲ ଚିକାେଗାେର, େମାର କହିବାକ େଚ ା କରିବା
ପାଇଁ, ଏହି ସୁେଯାଗ ନ ଥିଲା…ଯାହାକି, ମଁୁ େକୗଣସି ନି ି ବା ା ଆଣିବାକ େଚ ା କରିବି
ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାେର େସବକମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଏକ ବା ା େନଇ ଆସିବା
ପାଇଁ, େମା ଅେପ ା ଅଧିକ ଦ ଅଟ ି। କି , ସବେଶଷେର, ଆପଣ ଏଠାେର ଏକ ବା ା
ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହଁା ି। ମା ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ଏହା ଏକ େଗୗରବମୟ ସମୟ େହାଇପାେର
େଯ ମଁୁ ଏଠାେର ଏହି ଜିଲାେର ଥିବା, ଚିକାେଗାର େସବକମାନ େଭଟିପାରିବି, ଏବଂ
େସମାନ ସହିତ ଅଧିକ ପରିଚିତ େହାଇପାରିବି, ଏବଂ ଆେମ ପର ର ସହିତ ଅଧିକ
ପରିଚିତ େହାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏହି ସୁେଯାଗ ପାଇଁ ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଭ ଧନ ବାଦ
ଦିଏ। କାରଣ, ମଁୁ ଏଠାେର ଏହି ସହରକ ଅେନକ ଥର ଆସିଛି, ଏକ ମ ଳୀର ାେୟାଜନ
ଅଧୀନେର, ଏବଂ ୀ ିଆନ ବ ବସାୟ ପୁରଷମାନ ାେୟାଜନ ଅଧୀନେର; େତଣୁକରି,
ଭାଇମାନ ସ ଠନେର ନିଜକ କାଶ କରିବାର ଏକ ସୁେଯାଗ ସହିତେର ନେହଁ।

14 ଏବଂ—ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ଚି ା କଲି, ଆଉ େସହିପରି ବହତ କିଛି ଅଛି ଯାହାକି
ସବଦା ଏହିପରି ଏକ େସବାକାଯ କ ଅନସରଣ କରିଥାଏ, ଭଲ ଓ ମ , ପୁଣି ଉ  ଥାନ-
ପତନ, ଏପରି େହାଇଥାଏ େଯ ଅେନକ ଥର ଏହା କାହାରି ପାଇଁ େସହି ବିଷୟେର ଏକ ଭଲ
ଧାରଣା କରିବା ସହଜ େହାଇଯାଏ। ଏବଂ ମଁୁ ପରବ ୀ କିଛି ମିନି ଏହା ବ ାଖ ା କରିବାକ
େଚ ା କରିବା େହତ େନବା ପାଇଁ ଚାେହଁ ଏବଂ—ଏବଂ େମାର ଭାଇମାନ ଏହା
କରିବାକ ଚାେହଁ, େଯତିକି ଭାବେର ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହାକ କିପରି କରିବାକ ଅଛି।

15 ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ େସହିପରି ଏକ—ଏକ କଥା ୁତ କରିବାେର ଅେଯାଗ ଓ ଅସମଥ
ଅେଟ ଯାହାକି େବାଧହଏ ଶି ିତ ପୁରଷମାନ େବାଧଗମ ପରି ମେନହଏ। େମାର ଏକ
ଶି ାଗତ େଯାଗ ତା ନାହିଁ, ଏବଂ େମାର ତାହା ଅଭାବ ଅଛି। କି ମଁୁ ଥିଲି… ଭ େ ମ
କେର। ଏବଂ ଭ େମାେତ, େବାଧହଏ, ାଣଗୁଡିକ ଜିଣିବାର ଅନ ଏକ ଉପାୟ େଦଇଛ ି,
ଏକ ଈଶରୀୟ ବରଦାନ ଦାରା, ଯାହାକି ହଏତ େସହି ଶୂନ ାନକ ପୂରଣ କରିପାେର ଯାହା
େମାର ପିତାମାତା, େମାେତ ଶି ା େଦବାେର ଅସମଥ େହାଇଥିେଲ। ଏକ ଗରିବ ପରିବାରର
େଗାଟିଏ ଘର, ଏବଂ ଦଶଜଣ ସ ାନ, ଓ ଏକ ଅସୁ ପିତା, ଆଉ ମଁୁ ଶି ା ଲାଭ କରିବାର
ସୁେଯାଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। େତଣୁ ତାହାପେର, ମା , ଜନ ସମୟେର, ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା
ଯାହାକି…ପରେମଶର ସହିତ ଏକ ଅନଭତି, େମା ମାତା ଏବଂ ପିତା ଜଣାଇଲି। ଏବଂ
ଆପଣ େମାର କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛ ି। ଏବଂ, ତାହା ଦାରା, ମଁୁ ଆପଣ ଭାଇମାନ ସହିତେର,
େମାର ଅଂଶକ କାଯ କରିବାେର େଚ ା କେର, େଯପରିକି ପାପୀମାନ ୀ ନିକଟକ
ଆେଣ। ଆଉ ବ ମାନ ମଁୁ…
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16 ମଁୁ ଅ ବିଶାସୀ ନେହଁ। କି ମଁୁ ସଦାସବଦା, ବାକ ଉେନାଚନ ପୂବର, ମଁୁ େଲଖକ
ସହିତ ଟିକିଏ କଥା େହବାକ ପସ କେର। ଆଉ କଅଣ ଆେମ ପୁନବାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ
ମୁ ନଆଁଇ ପାରିବା କି।
17 ଆମର ବହମୂଲ ପିତା, ତେମ ଆମର ପରେମଶର ଅଟ, ଏବଂ ଆେମ ସୁସମାଚାରର
ତରଫର ତମ ନିକଟକ ଆସୁଅଛ। ମଁୁ ତମର ସ ାନ, ତମର ପାଳକ, ଏବଂ ସମାନ ବହମୂଲ
ବିଶାସ ଥିବା ଭାଇମାନ ସ ୁଖେର ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ପୁରଷମାନ ଶୁଣିବା େମା ହଦୟକ
କିପରି େରାମା ିତ କରିଥାଏ େଯଉଁମାନ କି ପରେମଶର ରାଜ ନିମେ , ଭଲ
ବଝାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ ାନଗୁଡିକ ପଠାଯାଇଥିଲା; ଏହା େଦଖିବାକ େଯ ତେମ କିପରି
େଶଷ ଦିନେର ତମର ସ ାନମାନ ଡାକଅଛ।
18 ଏବଂ ପିତା, ଆେମ କତେର ବିଶାସ କରଅଛ, େଯ ଆେମ େଦୗଡ଼ର େଶଷେର ବାସ
କରଛ। େଯପରିକି ଭବିଷ   ବ ା କହିଥିେଲ, “ସ ା କାଳେର ଏହା ଦୀ ି େହବ।” ଏବଂ
ଆଜି ଏହା ବିଶାସ କରଥିବା େହତ େଯ ଆେମ ତମ ଅନ ହ ଦାରା, ଏହି ମହାନ ସୁସମାଚାର
ଆେଲାକର ବାହକ ଅଟୁ, ତେମ ଆମକ ପୃଥିବୀର ା ର େଶଷ ପଯ େଘନିଯିବାକ
ଅନମତି େଦଇଅଛ, େଯଉଁଠାେର ବି ଏହି ଉ ୀପନା ଯାଇଅଛି।
19 ଏବଂ ପିତା, ମଁୁ େମାର ହଦୟର, ାଥନା କରଛି, େଯ, େଯ ତେମ େମାେତ ଆଜି
ସକାେଳ, େମା ଭାଇମାନ ଏହା ଜଣାଇବାକ େଦବ, େଯ ତମ ପାଇଁ େମା ଜୀବନର
ଉେ ଶ ଏବଂ େଧ ୟ କଅଣ ଅେଟ, େଯପରିକି େସମାେନ ବଝିପାର ି। ଏହାକ ଦାନ
କର, େଯପରିକି ସୁସମାଚାରର ସମ କାଯ େର, ଆମ ପାଖେର ସି େ ମ, ଏବଂ
ସହଭାଗୀତା, ଏବଂ ସହ-େଯାଗ ରହିପାେର। କାରଣ ଆେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ଏହାକ
ମାଗୁଅଛ, ଯିଏକି ାଥନା କରିଥିେଲ େଯପରିକି ଆେମ ଏକ େହାଇପାରିବା, େଯପରି େସ
ଓ ତାହା ର ପିତା ଏକ ଥିେଲ। ଏହାକ ବିଶାସ କରି, େଯ, “ଏହା ସମ େଲାକ ଜାଣିେବ
େଯ ତେମ େମାର ଶିଷ ଅଟ, େଯେତେବେଳ ତମଠାେର, ଜେଣ ଅନ ତି ପର ର େ ମ
ରହିଥିବ।” ଆେମ ।
20 ବ ମାନ େକବଳ…ଆଉ ମଁୁ ଆଶା କେର ଓ ଭରସା କେର େଯ ମଁୁ ଆପଣ ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାନ , ଏହା ଉପେର ବିର ି କେର ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ମଁୁ ନିଜକ
କରିବାକ ଚାହିଁବି, େଯପରିକି ଆପଣ ତାହା ଶୁଣିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ େକହି
କହିଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଅେନକ ଥର, ଅନ େସବକ ରୀୟ ସଭାଗୁଡିକେର, ବ ାଖ ା କରିଅଛି,
କି ଚିକାେଗା େଗା ୀକ ଏହା େମାର ଥମ ଥର ଅେଟ, ଏବଂ ମଁୁ ନିଜକ କତେର ଭଲ
ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା କରାଇବାକ ଚାେହଁ, େଯଉଁ ବିଷୟକି ମଁୁ କରିବାକ େଚ ା କରଛି।
21 େସହି ଆଶୀଷିତ ପୁରାତନ ସୁସମାଚାରେର, େ ରିତ ପୁ କର 26ତମ ପବେର,
ଆେମ ପାଠ କର:
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ଅତଏବ, େହ ରାଜ  ଆ ି  ପା, ମଁୁ େସହି ସଗୀୟ ଦଶନର ଅବାଧ େହଲି
ନାହିଁ:

22 ଏହା, ଅବଶ , ପାଉଲ କହଛ ି। ଯାହାକି, ଆେମ ସମେ , େସବକ ଭାବେର, ତା
ଉ ୃତ କରିବାକ ପସ କର, କାରଣ େସ…ଆେମ, ଏକମତ ଭାବେର, ବିଶାସ କର େଯ
େସ ବିଜାତି ମ ଳୀ ନିମେ େ ରିତ ଥିେଲ, ଯାହାକ ପରେମଶର ବିଜାତିମାନ ନିମେ
ଏକ—ଏକ ସା ୀ େହବା ପାଇଁ ଡାକିଥିେଲ। ଆଉ ତା ର େସବାକାଯ କ ଏଠାେର ଶ
କରାଯାଇଥିଲା।
23 ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଯାହାକି ଅସାଧାରଣ ଯଦି ତାହା ଉଠି ଆେସ,
ତାହାକ ଶ କରାଯାଇଥଏ। ଏହା େହାଇଥାଏ, ଆଉ ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା ଅଧିକ ଠି
ନେହଁ; ଏହାକ ଶ କରାଯିବା ଉଚି । ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ପାଳକମାେନ େବେଳ େବେଳ
େସହି ବିଷୟେର—େର ସେ ହ କର ି ଯାହା େସମାେନ ଶୁଣିଥା ି, ଆଉ ମଁୁ ଭାବଛି
େଯ େସମାନ ର ତାହା କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ, ଯଦି ମଁୁ ପାଳକ ଶ ର
ଅନବାଦ ବେଝ, ତାହାର ଅଥ େହଉଛି ଏକ “େମଷପାଳକ।” ଏବଂ, େତଣୁକରି, େସ ଏକ—
ଏକ—ଏକ ପରିେପାଷଣକାରୀ, କି ା ଏକ ଚରଆ, ଯାହା ର ଉପେର ପବି ଆ ା ତା
ତ ାବଧାରକ କରି ରଖିଛ ି। ଏବଂ ତା ର ଏହା ଜାଣିବାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି େଯ ତା ର
େମ ାମାେନ େକଉଁ କାରର ଏକ ଖାଦ ହଣ କରଛ ି ଏବଂ ତାହା େକଉଁଠାର ଆସୁଛି।
ମଁୁ ଭାବଛି ତା ର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି।
24 ଏବଂ ଯଦି ଜେଣ ପାଳକ, କି ା େବେଳେବେଳ େଲାକମାେନ, ଟିେକ ସେ ହଜନକ
େହବା ପରି ମେନ ହଅ ି, ତାହା ନେହଁ, କଦାପି, କାହାକ ବ ଥିତ କରିବା ଉଚି ନେହଁ।
ଏହା େକବଳ ଜେଣ ମନଷ ର ହଦୟେର ଏକ ସ ାନକ ଆଣିବା ଉଚି , େସମାନ
ମଧ ର ଜେଣ ପୁରଷ ନିମେ , ଯିଏକି ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ଯିଏ ଏହାକ ଶ କର ି। ଏବଂ,
ସବେଶଷେର, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିେର ସୁନି ିତ ନହଁ ି େଯ ଆପଣ ଠି ଭାବେର ରହିଛ ି କି
ନାହିଁ, େତେବ ଆପଣ କିପରି ଭାବେର ବିଶାସ ଦାରା ଗମନାଗମନ କରିେବ?
25 ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନେର ଏହା ରଖିେବ…େତେବ, ଏହା ମେନାବି ାନ ପରି ମେନ
ହଏ; ଯାହାକି େବାଧହଏ ଏହା ଅେଟ, ଏବଂ ଏହା ଅେଟ, କି ଏହା ଠି ଅେଟ। କି
ଆପଣ କତେର, ନିଜ ହଦୟର, ଯଦି ଭାବିେବ େଯ ଆପଣ େକେବବି େମଜର ଉଠିେବ
ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ସ ବତଃ ଆପଣ ଉଠିେବ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଆପଣ ପାଇଛ ି…ଏହା ତ
େସତିକି ସରଳ ଅେଟ।
26 ଆପଣ ତ ବିଶାସ କରିବାକ ଅଛି। ଆପଣ ବିଶାସ ରଖିବା ଆବଶ କ। ଆପଣ
ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ କ। ଏବଂ ଆପଣ େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର କିପରି ଭରସା
ରଖିପାରିେବ ଯାହାକି ଆପଣ—ଯାହାକି ଆପଣ ଏହା ସୁ ା ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
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େକଉଁଠାକ ଯାଉଛ ି? କିପରି ଭାବେର ମଁୁ ଏକ ରା ାେର ଯା ା କରିପାରିବି ଯାହାକି ମଁୁ
ପୂବର େକେବ ଯାଇ ନାହିଁ, ପୁଣି ଏକ ଅତ ଧିକ ଦତ େବଗେର, ଆଉ ଚାରିଆେଡ଼ ବ
ରହିଥାଏ, ଏହା ନ ଜାଣି େଯ ପରବ ୀ ବ କଅଣ ଧାରଣ କେର? ଆପଣ ତ ଏହା
େଦଖିବାକ ଅଛି େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାକ ଯାଉଛ ି, ନତବା ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ
କିପରି ଚାଲିବାକ ଅଛି। ଆଉ େସହି କାେର ସମେ େହବା ଉଚି । ଏବଂ ତାହାପେର
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େହାଇପାର ି, ଆପଣ ଏହାକ େଦଖ ି, ଏହା ଆପଣ ଠାେର

କାଶିତ େହାଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାକ ଯାଉଛ ି, େତେବ
େକୗଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ଅଟକାଇବାକ ଯାଉ ନାହିଁ।
27 ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ, ଯାହା ମଁୁ ଭାବଛି େଯ, ପାଉଲ, େସ ଏଠାେର ଆ ି  ପାକ ତାହା
ବଝାଇବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। ଯାହାକି, େସ—େସ େସମାନ କହିଥିେଲ େଯ, “ଥେର ମଁୁ
ତମମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଥିଲି।”
28 ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି, େବାଧହଏ, ଯଦି—ଯଦି ଏହି ବା  ଟି ଭାଇ, ପୁଣି ଆଜି ସକାେଳ
ବା  ଟି ମ ଳୀକ ଯାଇପାର ି, େସ ଓ ତା ର ପ ୀ, ତାହା େବାଧହଏ େସମାନ ର
ସା େହବ “ମଁୁ—ମଁୁ ଥେର ତମମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଥିଲି।”
29 କି ା, ଚ ଅ ାଇ , ଅବା ଏଠାେର ଥିବା େସହି—େସହି କ ା େବଲାଇ ଭାଇ,
ତା ର େଲାକମାନ ନିକଟକ—କ ଯାଆ ି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହାକ ଏକ ଉ ମ
ନାମେର ଡକାଯାଏ; ୀ ଶିଷ ମାେନ, େସମାେନ ଏହାକ ଡାକ ି, କି ଏହା କତେର
ଆେଲକଜା ା କ ା େବ ସି ା ସପ େର ଅେଟ। ଏବଂ ତାହାପେର ଚ ଅ ାଇ
ସଂଗୀତକ େନଇ, ତମଠାର ପୃଥକ େହାଇଗଲା। ତାହା ଠି , ନେହଁ କି? ଏବଂ ଯଦି େସ
େସମାନ ନିକଟକ େଫରି ଯାଇପାର ି, େସ କହିେବ, “ମଁୁ ତମମାନ ମଧ ର ଥେର
ଥିଲି।”
30 ଏବଂ ପାଉଲ ଏଠାେର ରାଜା ଆ ି  ପା, ଏବଂ େଫ ନିକଟକ, େଫରିଯାଇ କହିେଲ,
“ମଁୁ ତମମାନ ମଧ ର ଥେର ଥିଲି। ମଁୁ ଫାରଶୀମାନ ର ଫାରଶୀ ଥିଲି।” େସ ମହାନ
ଶି କ, ଗମଲିେୟଲ ଅଧୀନେର ଶି ାଲାଭ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ େସମାନ ର ସମ
ବିଧି ଏବଂ ଅଧିନିୟମଗୁଡିକ ଜାଣିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ େଯ େକବଳ କଅଣ ବିଶାସ
କରଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ କଅଣ ବିଶାସ କର ନ ଥିେଲ। ଆଉ କହିେଲ, “ଏପରିକି ମଁୁ
ପରେମଶର ମ ଳୀକ ାଣଦ ପଯ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲି।” ବଝିେଲ? େସ କହିେଲ,
“ଠିକ େଯଉଁ ବିଷୟେର ମଁୁ ଶ କରାଯାଉଅଛି, ମଁୁ ତାର ଜେଣ ନିଯାତକ ଥିଲି।”
31 ଏବଂ ମଁୁ ସବେବେଳ ଏହା ଚି ା କରିଛି େଯ ିଫା  ମୃତ ନି ିତ ଭାବେର ପାଉଲ
ମ ି ଭିତେର ଭାବ ପକାଇଥିବ, କାରଣ େଯେତେବେଳ େସ ିଫା  ମୁଖମ ଳେର
େସହି େଗୗରବମୟ ତାପକ େଦଖିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ଉପରକ ଚାହିଁେଲ,
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ଏବଂ ପଥର େଢଲାଗୁଡିକ ତା ହାର କରି ହତ ା କରଥିଲା, ଆଉ େସ କହିଥିେଲ,
“ମଁୁ ଯୀଶୁ ପରେମଶର ଡାହାଣ ପେଟ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର େଦଖୁଛି।” ଏବଂ ଆପଣ
ଜାଣ ି, ଆପଣ ଜେଣ ବା ାବହକ ହତ ା କରିପାର ି, କି ଆପଣ ତା ର ବା ାକ କଦାପି
ହତ ା କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ େସହି ବା ା, ଯଦିଓ ିଫା  ଯୀଶୁ ସହିତ ଛିଡ଼ା େହବାକ
ଚାଲିଗେଲ, ତଥାପି, ତା ର ବା ା ଅତ ଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥିଲା, କାରଣ ପାଉଲ ଏହା
ବିଷୟେର କଥା କହିବା ଜାରି ରଖିଥିେଲ, ଏବଂ, କଅଣ, େସ େସମାନ ମଧ ର “ସବନିମ”
ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାନ ମଧ େର ଜେଣ କହାଇବାକ େଯାଗ ମଣୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ
ସା ୀ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ—ଏବଂ ଏହି ଧାମିକ ବ ି ହତ ା କରିବାେର ତା ର ଅଭିମତ
େଦଇଥିେଲ।

32 ଆଉ େତଣୁକରି, ପାଉଲ, ପୂବବ ୀ ସମ ପୁରଷମାନ ପରି ଯାହା ପୁରଷମାେନ
କରିବା ଉଚିତ, ପାଉଲ ନିଜର—ନିଜର ଅଭି ତାକ େନେଲ, ପଛର, ଆର େର, ଯାହା
େସ ଥିେଲ; ଏବଂ ତାହାପେର ଏହାକ ରଖିେଲ ଓ ଶା ଉପେର ଆଧାରିତ କେଲ, ଏହା
େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ େସ ଯାହା କରଥିେଲ ତାହା ଶା ସ ତ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା େସମାନ
ବିଶାସର ବିପରୀତ ଥିଲା, ତଥାପି େସ େସମାନ ଦଶାଇଥିେଲ େଯ ତାହା ଶା ସ ତ
ଥିଲା।

33 େତଣୁ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆେମ…େଯେକୗଣସି ବିଷୟ, େଯପରି ମଁୁ ାୟତଃ କହିଅଛି,
ଭାଇମାେନ, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ସଭାେର ରହି ଆସିଛ ି, େଯ, ଯଦି ମଁୁ େକେବ ଏପରି
କଥା କହଥିବାର ଧରା ପେଡ଼ ଯାହାକି ଶା ସ ତ ନେହଁ, େତେବ ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ସତ ଅେଟ
େଯ…କି ା ଅନ େକୗଣସି ଭାଇ, ଆେମ ପର ର ନିକଟକ ଆସି ଏହା କହିବା ଉଚି , “ତାହା
ବାଇବଲେର ମିେଳ ନାହିଁ,” ଆପଣ େଦଖ । ଯଦି ଏହା ବାଇବଲେର ଅଛି, ଆପଣ ର ଏକ
ଭି ବ ାଖ ା ଥାଇପାେର; କି , ଏହା, ଯଦି ଏହା ଶା େର ଅଛି, ତାହାେହେଲ ଠି ଅେଟ।

34 େତେବ, ପାଉଲ ନିଜର ବ ାଖ ା େଦଉଥିେଲ ଯାହାକି ଭବିଷ   ବ ା କହିଥିେଲ, ଏବଂ
ଯାହା େମାଶା କହିଥିେଲ, ତାହା ସଫଳ େହବାକ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ େଗାଟିଏ ଦଶନେର, େସ
ମାଗେର ଯୀଶୁ େଭଟିଥିେଲ। ଆଉ ଏହି ଯୀଶୁ ତା ଡାକିଥିେଲ।

35 ଯାହାକି, ଏହା େସହି ଯିହଦୀମାନ ପାଇଁ କ ସାଧ ବିଷୟ େହବା କଥା ନେହଁ,
େଯପରିକି େସ କହିଥିେଲ, “ଅତ ମହାମହିମ େଫ ,” ଏବଂ—ଏବଂ ଇତ ାଦି, େଯ
ତାହା…“କଅଣ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ଅ ତ ବିଷୟ େହବ କି, େଯ ପରେମଶର
ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ କର ି?” ବଝିେଲ? “କାରଣ ଯଦି ଆପଣ େସହି—େସହି
ଶା ଗୁଡିକ ଦାରା ଜାଣିଥିେବ, େଯ ପରେମଶର େସଠାେର ପ ାତ ସମୟେର କଅଣ
ଥିେଲ, ନି ିତେର ଆପଣ ଜାଣିେବ େଯ େସ ମୃତମାନ ପୁନର  ଥିତ କରିବାେର ସ ମ
ଅଟ ି।”
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36 ଏବଂ ତାହାପେର େସ କହିେଲ, େସ େସମାନ ତାହା ବିଷୟେର ଯାହାକି ଦେ ଶକକ
ଯିବା ବାଟେର ଘଟିଥିଲା, ତା ର ଅନଭତିର ବିବରଣୀ େଦେଲ, େଯପରିକି, େସମାେନ
ଏହା ଜାଣି ଯାଆ େଯ ଏହି ଯୀଶୁ ଯାହା —ଯାହା ତା ର ଚାର କରିବା ବିଷୟ
େନଇ େସମାେନ ଏେତ ଗ େଗାଳ କରଛ ି, ଠି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ହିଁ ଅଟ ି
ଯାହାକ େସମାେନ ସବ ସମୟେର େସବା କରି ଆସିଥିେଲ। କାରଣ, େସ େସମାନ ସହିତ

ା ରେର ଥିେଲ, ଯିଏକି େସହି ଆେଲାକ ଭାବେର, େସମାନ କେଢଇ େନଇଥିେଲ;
େସହି ଅ ି, ଅ ି ରେପ ଯାହା େସମାନ ମାଗଦଶନ କରିଥିଲା। ଏବଂ େସ ପାଉଲ
େସହି ସମାନ ବିଷୟେର େଦଖା େଦେଲ, ପୁନବାର େସହି ଆେଲାକେର, ଯାହାକି ତା ଅ
କରିେଦଇଥିଲା। ଏବଂ େସ ପଚାରିେଲ, “େହ ଭ, ତେମ କିଏ?”

37 ଆଉ େସ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯୀଶୁ, ଯାହାକ ତେମ ତାଡ଼ନା କରଅଛ। ଏବଂ
ତମର ପା ଣ କ ା-ମୁନେର େଗାଇଠା ମାରିବା କ କର।”

38 ଆଉ େସ େସମାନ ତାହା କଅଣ ଥିଲା ବଝାଇବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ—
ଏବଂ େସ େସମାନ ଶିଖାଇବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ େଯ, ତାହା କଅଣ ଥିଲା ଯାହା
େସ େଲାକମାନ ନିକଟେର ଉପ ାପନ କରଥିେଲ, ତାହା ଥିଲା, େଯ, “ଯୀଶୁ ୀ ହିଁ
ମଶୀହ ଥିେଲ,” ପୁଣି େଯ, “େସ ମରି ଯାଇଥିେଲ, ଓ ପରେମଶର ତାହା ପୁନର  ଥିତ
କରିଥିେଲ।” ଏବଂ ତାହା ଶା ଅନସାେର ଥିଲା। ଆଉ େଯ, “େସ ବ ମାନ ମହାମହିମ,
ପରମପିତା ପରେମଶର ନିକଟକ ଆେରାହଣ କରିଥିେଲ,” ଏବଂ େଯ—େଯ େସ ତା ର
ପୁନର  ଥାନର ସା ୀ ଥିେଲ। ପୁଣି, େଯ, ଏହି ଚମ ାର, ଓ ଚି ମାନ, ଏବଂ ଆ ଯ କମ,
ଯାହାକି େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ଅ ତ ଥିଲା, ତାହା ଜେଣ କତ, ଶା ସ ତ ବିଶାସୀ
ପାଇଁ କିଛି ନଆ ନେହଁ, କାରଣ ବାଇବଲ ତାହା ବିଷୟେର କହି ସାରିଥିଲା।

39 ପ ାତ ସମୟେର ଭବିଷ   ବ ାମାନ େଦଖ , େଯ ଏହା କିପରି ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରା ଯାଇଥିଲା, େଯ, ମଶୀହ ଆଗମନେର କଅଣ େହବ, ଏବଂ େସ କଅଣ କରିେବ,
“େଛାଟା େଲାକ ହରିଣଶାବକ ପରି ଡିଆଁ ମାରିବ,” ଯିଶାଇୟ 35 େର ଏବଂ ବିଭି
ଶା ାଂଶେର ଯାହା େସ ଉେଲଖ କରି ପାରିଥାେ । ଏଠାେର ଆମ ପାଖେର ତାହା
ଲିଖିତ ଭାବେର ରଖା େହାଇନାହିଁ, କି େବାଧହଏ ରାଜାମାନ ସ ୁଖେର ତା ର
ଭାଷଣେର ପଛକ ଯାଇ ଏହାକ ଉେଲଖ କରିବା; କାରଣ, ସ ବତଃ େସମାେନ ତା ସହିତ
େସତିକି େଧୖଯ ବାନ େହେବ ନାହିଁ େଯତିକି ଆପଣ େମା ସହିତ ଅଟ ି। େତଣୁକରି, ଏବଂ
ତାହାପେର େସ—େସ ତାହାକ ବଝାଇଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ଏହା ଜଣାଇବାକ େଚ ା
କରିଥିେଲ େଯ ଠି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଯାହା େସମାେନ େସବା କରିଥିେଲ…

40 ଏବଂ ତାହାପେର, ପୁଣିଥେର, େସ କହିେଲ, “େଯଉଁ ଉପାୟେର ଏହାକ ବିଧମ େବାଲି
କହାଯାଏ,” ଅଥାତ, “ପାଷା ,” େଦଖ । “େଯଉଁ ଉପାୟେର ଏହାକ ବିଧମ େବାଲି
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କହାଯାଏ, େସହି ଉପାୟେର ମଁୁ ପରେମଶର ଉପାସନା କେର ଯାହା ତେମ ଉପାସନା
କରିଥାଅ।” େଦଖ , “େଯଉଁ ଉପାୟେର ଏହାକ ବିଧମ େବାଲି କହାଯାଏ।”

41 ମଁୁ ସୁନି ିତ େଯ, ଆଜି, ଯଦି ଆେମ େସହି ପୂବ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଛିଡା େହବା
ଯାହା ସହିତ ଆେମ ସ ୃ ଥିଲ, ଯଥା େ  ବିେଟରିଆ , କ ାେଥାଲି , ବା  ଟି , ଏବଂ
ଭି ଭି ଜଣ, ଆେମ େସହି ସମାନ ସା େସହି େଲାକମାନ କହିପାରିବା େଯଉଁମାେନ
କହ ି େଯ େସମାେନ ଚାହଁା ି, େଯପରିକି, ଭାଇକ ଏକ ମାନସିକ ସମସ ା ଥିବା ୱାଡେର
ରଖିେଦବା, କି ା େସହିପରି କିଛିେର ରଖିବା। “େଯଉଁ ଉପାୟେର ଏହାକ ବିଧମ େବାଲି
କହାଯାଏ, େସହି ଉପାୟେର ମଁୁ ଆମର ପିତପୁରଷ ପରେମଶର ଉପାସନା କେର।”

42 ଆଉ ତାହା ଆ ି  ପା ଆଗେର କି ଏକ ମହା ସା ଥିଲା, ଏପରିକି ତା ର
କଥାବା ା ମଝିେର, ଆ ି  ପା ଚି ାର କରି ଉଠିେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “ପାଉଲ, ଶାଉଲ,
ତେ ଆ କ ଜେଣ ୀ ିଆନ କରି ପାର େବାଲି ମେନ କରଅଛ।” େଦଖ , କିପରି,
େସ ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଏେତ ଭାବେର ଉପ ାପନ କେଲ, ଯଦ ପି ତାହା ତା ର ନିଜ
ସମାଜଗୃହର ବିର େର ଥିଲା। କି ଶା ଏେତ ସି ରେପ ଥିଲା େଯ, ଏପରିକି େସ
କହିେଲ, “ତେ ଆ କ ତମ ପରି କରି ପାର େବାଲି ାୟଃ ମେନ କରଅଛ।”

43 ପାଉଲ କହିେଲ, “ମଁୁ ଇ ା କେର େଯ ତେମ, ସଂପୂ ଭାବେର େହାଇଯାଅ, େକବଳ
ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ତେମ ଏହି ବ ନେର ରହ େଯଉଁଥିେର ମଁୁ ଅଛି,” ଆପଣ େଦଖ ,
କି ତା ପରି ଜେଣ ବିଶାସୀ େହବା। ଅନ ଶ େର କହିବାକ ଗେଲ, ଯଦି ମଁୁ…“ମଁୁ
ପରେମଶର ଠାେର ଇ ା କେର େଯ ତେମ କାଶନକ େସହିପରି େଦଖ େଯପରିକି—
େଯପରିକି ମଁୁ ଏହାକ େଦେଖ।” ଭି ଅଥେର, “ମଁୁ—ମଁୁ ଇ ା କେର େଯ କାେଳ ତେମ ତାହା
କରିପାର ।” ବଝିେଲ? “ମଁୁ େକବଳ ଇ ା କେର େଯ ତେମ କର ।”

44 େଯେତେବେଳ, େଫ , ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ତା କହିେଲ େଯ େସ “ବହ ବିଦ ା
ଅଧ ୟନ” କରିଛ ି, ତା ର “ମୁ ପାଗଳ େହାଇଯାଇଛି।” ମା େସ ତା ଜଣାଇେଲ େଯ
େସ—େଯ େସ ନ ଥିେଲ; େଯ େସ—େସ ଜାଣିଥିେଲ େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି।

45 ଆଉ ଭାଇମାେନ, ଆଜି ସକାେଳ, ମଁୁ ଏହା କହିବି। ମଁୁ ସଂପୂ ଭାେବ ଇ ା କେର
େଯ ମଁୁ କରିପାର ି…ପାଉଲ ଜୀବନକ ସୂଚାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ େଛାଟ େମୗଳିକ କଥା
କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ, ଏଠାେର ଆହରି ଅେନେକ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି େବାଧହଏ ଆଜି
ସକାେଳ କହିେବ, କି ମଁୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁେଯାଗ ଚାହଁୁଥିଲି। େତେବ ମଁୁ ଚାେହଁ
େଯ େତ କ ଭି ମ ଳୀ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଶୁେଣ େଯ ଆପଣମାେନ ନିଜ ନିଜର ାନକ
ଯାଆ ି, େବେଥ େଟ ଲ, ସାଧୀନ, ଆେସ ଲି ଅ ଗଡ଼, ଏବଂ ଭି ଜଣ…ମଁୁ ଇ ା
କେର େଯ ଆପଣ ସ ୂ ରେପ ତାହା େଦଖିପାର ି ଯାହା ମଁୁ େଦଖୁଅଛି; ତାହା ଆପଣ
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େଦଖିପାର ି। ମଁୁ ଇ ା କେର େଯ ଆପଣ େସହି ଦଶନ େଦଖିପାର ି ଯାହା ମଁୁ େଦଖୁଛି,
ତାହାେହେଲ ଆପଣ ର େସବାକାଯ ବିଷୟେର, ଏକ ବଝାମଣା ରହିବ।
46 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବା  ଟି ମ ଳୀ ଛାଡିଥିଲି, ଏପଟେର େପ ିକ କ ଆସିବା
ନିମେ ; ଏବଂ ଡାଃ. ରୟ ଇ. େଡୱି , ଯିଏକି ମିଶନାରୀ ବା  ଟି ମ ଳୀେର େମାେତ
ନିଯୁ କରିଥିେଲ, େମାେତ କହିଥିେଲ େଯ େମାର ଏକ ଦଃସପ େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳ

ଭ ର ଦଶନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ—ଏବଂ େମା ସହିତେର କଥା େହାଇଥିଲା। ଆଉ—ଆଉ
ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ େସେତେବେଳ ଆେରାଗ ତା କଅଣ ଥିଲା, ଏହା ସବଠ ନିକ
ଅବ ାେର ରହିଥିଲା।
47 ଏବଂ—ଏବଂ ମଁୁ େପ ିକ ା  ମାନ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲି। ମଁୁ ଶୁଣିଥିଲି
େଯ େସମାେନ ପବି -ପାଖ ମାନ ର ଏକ ଦଳ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ଭଇଁ ଉପେର
ପଡ଼ି ରହିଥା ି ଓ ପାଗଳ କକର ପରି ପାଟିର େଫଣ ବାହାରିଥାଏ, ଏବଂ େସମାନ ପବନ
କରିବାକ ପେଡ଼ ଓ ପୁନବାର େଚତାକ େଫରାଇ ଆଣିବାକ ପେଡ଼, ଏବଂ େସହିପରି ସବ
କରିବାକ ପେଡ଼। ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଯାହାକି ମଁୁ େପ ିକ ା େଲାକମାନ ବିଷୟେର
ଜାଣିଥିଲି।

େସ କହିେଲ, “ତେମ କଅଣ ଭାବଛ ତମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ?”
48 ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ପରେମଶର େମାେତ ପଠାଉଛ ି, େତେବ େସଠାେର େକୗଣସି

ାନେର ଏବଂ େକହି ଜେଣ ଥିେବ ଯାହା ପାଖକ େସ େମାେତ ପଠାଉଛ ି।” ତାହା ଠି ।
ବଝିେଲ? “କାରଣ,” ମଁୁ କହିଲି, “ଡାଃ. େଡୱି ,” ମଁୁ କହିଲି, “େସ ଠି େସତିକି ବା ବ
ଥିେଲ; େଯତିକି ମଁୁ ଛିଡ଼ା େହାଇ ତା ଅନାଇଥିଲି,” ମଁୁ କହିଲି। େସମାେନ େମାେତ କହିେଲ
େଯ େସହି ଦଶନଗୁଡ଼ିକ…
49 ଭାଇମାେନ, ମଁୁ େସହି ବିଷୟେର ଜେଣ ବଡ଼ ବିଶାସୀ ଅେଟ, େଯ—େଯ ଦାନ ବରଦାନ
ଏବଂ ଆହାନ ବିନା ମନେଫରଣେର ଆସିଥାଏ। ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର। ଆପଣ
ଜନ େହାଇଅଛି, ଆପଣ ଏପରି କିଛି େହାଇପାର ି ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ନହଁ ି। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜକ ଏପରି କିଛି କରିବାକ େଚ ା କର ି ଯାହାକି ଆପଣ ନହଁ ି,
େତେବ ଆପଣ େକବଳ ଜେଣ କପଟୀର ଭମିକା ହଣ କରଛ ି। ଏବଂ ପରେମଶର
େମାେତ ଜେଣ କପଟୀ େହବା ପୂବର ମାରି ଦିଅ , େଦଖ । ମଁୁ ଯାହା ଅେଟ େମାେତ େକବଳ
ତାହାହିଁ େହାଇ ରହିବାକ ଦିଅ , ଆଉ ତାହାପେର ଏହାକ ସରଳ ଏବଂ କରିବାକ ଦିଅ ।
ଏବଂ—ଏବଂ, େତେବ, େମାେତ େସହିପରି େହବାକ ଦିଅ —ଦିଅ , ଆଉ ତାହାପେର
ସମେ ଜାଣ । େତେବ ଆପଣ ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ଜାଣ ି।
50 ଏବଂ େତଣୁକରି ବ ମାନ, େଯପରି ଆପଣ ଜାଣିଛ ି, ମଁୁ େଯପରି କହିଅଛି, ମଁୁ ଅଧିକ
ବିଦ ାଳୟ ଯାଇ ନାହିଁ। େତଣୁ େମା ଠାେର…ଧମଶା ାନେର, ମଁୁ େସଠାେର ସବଠାର
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ଦରି ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି, େଦଖ । ଏବଂ ଜେଣ ଚାରକ
ଭାବେର, ମଁୁ ନିଜକ ବଡ଼ କ େର ଜେଣ ଅେଟ େବାଲି କହିପାେର, କାରଣ ବିଦ ାଳୟ ନ
ଯାଇପାରି ଥିବାର ଏବଂ ଶ ଜାଣିବାର ଅଭାବର, ଓ ଇତ ାଦିର। କି ଯାହା ଅ କିଛି ମଁୁ
ପାଇଅଛି, ତାହା…େମାର ଜାଣିବାର ାନ ପରିମାେଣ, ଭ ଯୀଶୁ, ତାହା ଅନ ହ ଦାରା,
ମଁୁ ଏହାକ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ, ସବ ଆେଡ ଥିବା େମାର ସମ ଭାଇମାନ ସହିତ
ଏହାକ ଅଂଶୀ କରିବାକ େଚ ା କରିଥାଏ।

51 ଏବଂ, କି , େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବା  ଟି ମ ଳୀ ଛାଡିଥିଲି…ଯାହାକି େକବଳ ମା
ମ ଳୀ ଥିଲା େଯଉଁଠାକ ମଁୁ େକେବ ଯାଇଥିଲି, କି ା ନିଯୁ େହାଇଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ 1933
ମସିହାେର, ଇ ିୟାନା, େଜଫସ  ୱିେଲର, ମିଶନାରୀ ବା  ଟି ମ ଳୀେର ନିଯୁ
େହାଇଥିଲି। ଏହା ଏକ—ଏକ…ଏହା ଦ ିଣ ବା  ଟି ସ ିଳନୀର ଏକ ସଦସ ଅେଟ।
ତାହାପେର ଆେମ, ଏହି ସମୟେର, ମଁୁ…େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପୃଥ େହଲି ଓ େକବଳ…

52 େତେବ, ବା  ଟି ମ ଳୀ ଏକ ସାବେଭୗମ ମ ଳୀ ଅେଟ। ଆେମ—ଆେମ ସମେ
ତାହା ଜାଣୁ, େଯ ଏହା ଏକ—ଏହା ଏକ…ଆପଣ େଯଉଁ ବିଷୟେର ଚାହଁୁଛ ି ଆପଣ େସ
ବିଷୟେର ଚାର କରିପାର ି, ଯଦି ଆପଣ ର ମ ଳୀ ଏହାକ ହଣ କରିବ। େସମାେନ
େକବଳ…ଆପଣ ର ଯାହା ଇ ା ଆପଣ ତାହା ଚାର କରିବାକ ଚାହଁା ି।

53 ଆଉ ମଁୁ ତାହା ପସ କେର, େଦଖ , କାରଣ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା େ ରିତିକ
ଅେଟ। କାରଣ, େସହି ମ କ, ମ ଳୀର ସେବା ମ, େହଉଛ ି େମଷପାଳକ, ଆେମ
ତାହା ବଝିପାର, େସହି ପାଳକ ଅଟ ି। ଏବଂ—ଏବଂ ଯଦି େସହି—େସହି…ଯଦି େକୗଣସି
ବିଶ କି ା ଅନ େକହି େସହି ପାଳକ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସିଠାର େସହି କାଶନକ
ବାହାର କରିବାକ ଯାଉଛ ି, ତାହାେହେଲ ପରେମଶର କିପରି ତାହା ର ମ ଳୀେର
େକେବ କାଯ କରିବାକ ଯାଉଛ ି? ଆପଣ େଦଖ , ଆପଣ ତ ଏହାକ ପାଇପାର ି ନାହିଁ।
େତଣୁ, ଏବଂ େମାର ଅଛି…

54 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାର ବାହାରି ଆସିଲି, ମଁୁ ଥମ େଗା ୀ ସହିତ ସା ାତ କଲି,
ଯାହାକି ମିେସୗରୀର, େସ ଲଇସଠାେର, ସାନ େବଟି ଡହଟି , ଆେରାଗ ତା ଥିଲା। ଏବଂ
ଏହା ଏକ େପ ିକ ା ୟୁନାଇେଟ , କି ା ଏକ େପ ିକ ା ଯୀଶ ନାମ ମ ଳୀ ଥିଲା,
ଆଉ ଏହି ପାଳକ େସଥି ସହିତ ସ ୃ ଥିେଲ, ଆଉ ତା ର ସାନ ଝିଅଟି ସୁ େହାଇଥିଲା।
ସତ କହିବାକ ଗେଲ, ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ତା େପ ିକ ା କରିଥିଲା,
କାରଣ େସମାେନ ନିଜକ ଡାକଥିେଲ, “ଯୀଶ ଓ  ଲି।” ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଥିଲି େଯ ତାହା ହିଁ
ଥିଲା ଯାହାକି େସମାନ େପ ିକ ା କରିଥିଲା, କାରଣ ତାହା ଥିଲା ଯାହାକି େସମାେନ
ନିଜକ ଡାକିଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ପାଥକ ଥିଲା। ଅତଏବ, େତେବ, ତାହାପେର େସଠାର
ମଁୁ ଗଲି…
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55 ଏବଂ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ; େସ ଲଇସଠାେର ଏକ ବଡ଼ ସଭା େହାଇଥିଲା, ଯାହାର
ଫେଟାଚି େସଠାେର ଲାଗି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ପାଖେର କିଏ ସଭାଗାର ଥିଲା; ଆଉ

ଥମ ରା ି, କି ା ଦିତୀୟ, ଏଥିେର ଚଉଦ ହଜାର େଲାକ ଭ ି ଥିେଲ, ଏବଂ ଏପରିକି ଆେମ
କରିପାରିଲ ନାହିଁ…େସମାନ ଦରକ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, କବାଟ ପାଖେର େପାଲିସ ମୁତୟନ
କରିବାକ ପଡିଥିଲା।

56 ଏବଂ ତାହାପେର େସଠାର, େଜାେନ  େବାେରାଠାେର, େସହି ଆଶୀଷିତ ପୁରଣା
ବାଇବଲ ଘଟିକା େଟବେନକ  ର, ରିଚାଡ ଟି. ରି ପାଖକ ଗଲି, ଯିଏ ମଧ େସହି ସମାନ
ସଂଗଠନର ଥିେଲ। ଏବଂ େସଠାର, ଆକାନସା  , ଲିଟି ର ର 505 ଭିକର ି ଠାେର,
େସହି ସମାନ ସଂଗଠନର, ଡାଃ. ଜି. ଏ . ାଉ  ପାଖକ ଗଲି। ଏବଂ, େସଠାର, ପ ିମ
ତଟକ ଗଲି।

57 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପ ିମ ତଟେର ପହ ିଲି, େସେତେବେଳ ମଁୁ କତେର
ଜଳିତ େହଲି। େତେବ ମଁୁ ଜାଣିବାକ ପାଇଲି େଯ େପ ିକ ା େଲାକମାନ ମଧ େର,

େସମାନ ସଂ ାେର େସତିକି ବିଭାଜନମାନ ଅଛି, େଯତିକି ଆମ ବା  ଟି ମାନ ମଧ େର
ରହିଛି। େଦଖ , େସମାନ ର—େସମାନ ର ଏେତ ଅଧିକ ପାଥକ ଥିଲା, େସଠାେର
ରହିଥିଲା, େସମାନ ର ଭି ଥିଲା। େସଠାେର ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ଼, ଏବଂ ଚ ଅ
ଗଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ କିଛି, ଓ ଅନ କିଛି, ପୁଣି ଅନ କିଛି, ଏବଂ—ଏବଂ େସହି ପାଥକ
ଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ ନିଜକ ଅଲଗା କରି େନଇଥିେଲ, ଏବଂ ଅ ସୀମା େରଖାମାନ
ଟାଣି େନଇଥିେଲ। ଏବଂ ଅନ ସମ ଭାଇମାେନ େମା ପାଖକ ଆସି, େମାେତ କହିବାକ
ଲାଗିେଲ, “କାହିଁକି, ଆପଣ ତ ଏହି େଗା ୀ ସହିତ ଏଠାେର, ଯୀଶ ଓ  ଲି ଅଟ ି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ମଁୁ ନେହଁ—ମଁୁ ନିଜକ େସପରି େବାଲାଏ ନାହିଁ।” ବଝିେଲ?

େସ କହିେଲ, “କାହିଁକି, ଆପଣ େସମାନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛ ି।”

58 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତାହା—ତାହା େମାେତ େସହିପରି କେର ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? ଏବଂ
ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ…େସମାେନ ଭାଇମାେନ ଥିେଲ।”

59 ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କାହିଁକି, େସମାେନ ତ ଏକ ଦଳ ଅଟ ି…କାହିଁକି, େସମାନ
ପାଖେର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବରଂ େକବଳ ଦେଳ ଶାଗୁଣା ପ ୀର େବାବାଇବା ଏବଂ
ବିଷୟମାନ, ଚାରିପାଖେର, େସହିପରି ବିଷୟମାନ ଅଛି। େଯଉଁଠାେର…”

60 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ମଁୁ ଆପଣମାନ ମା ମାେଗ। ମଁୁ େସଠାେର କତ ଧାମିକ
ପୁରଷମାନ େଭଟିଲି। ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶର ର େଲାକ ଅଟ ି।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି,
“ମଁୁ—ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର େସମାନ ମ େବାଲି ଡାକିଥିବା େହତ ଦଃଖିତ ଅେଟ; କାରଣ,
େସମାେନ ନହଁ ି।”
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61 େତେବ, ତାହାପେର ମଁୁ ଏହାକ ଉଭୟ ଉପାୟେର କାଶ ନ କରି, େଯେତ ଦିନ ପାରିଲି
େସେତ ଦିନ ଧରି ରହିବାକ େଚ ା କଲି। େତେବ, ମଁୁ ଅଧ ୟନ କରିବାକ ଲାଗିଲି େଯ
େସମାନ ର ଧାରଣାଗୁଡିକ କଅଣ ଥିଲା, ଏବଂ େସମାନ ର ପୃଥକତା କଅଣ ଥିଲା, ଆଉ
େକଉଁ ବିଷୟ େସମାନ ପୃଥକ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ପାଇଲି େଯ େସହି ମହାନ େଗା ୀ
ମଧ ର ଦଇଟି, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ଯୀଶ ଓ  ଲି େବାଲି କହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ
ଅନ ଟି ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ େବାଲି କହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ ଡକା େହାଇଥିେଲ,
କି ା ପୃଥକ େହାଇଥିେଲ, ଜଳ ବା ି ର ସ କ େନଇ; ଜେଣ ବ ବହାର କରଥିେଲ
“ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା,” ଏବଂ ଅନ ଟି ବ ବହାର କରଥିେଲ “ଯୀଶୁ” ନାମ।

62 େତେବ, ମଁୁ େଦଖିଲି, ଏବଂ ଉଭୟ ପାଶେର େସଠାେର ମହାନ ବ ିମାେନ,
ପରେମଶର େସବକମାେନ ଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ ଭାବିଲି, “େହ ପରେମଶର, ଯଦି ମଁୁ
େସସମ େଗାଟିଏ ବିଷୟେର ଆବିଭାବ େହଉଥିବାର େଦଖିପାେର…େକବଳ ଆଗକ
ଯିେବ ଏବଂ ହଣ କରିେବ…ମା େକବଳ େସମାନ ର େରଖାଗୁଡିକ ନ ଟାଣିେବ, ଏବଂ
ନ କହିେବ, ‘ଆେମ ପର ର ଜେଣ ଅନ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିବ ନାହିଁ।’” କି ମଁୁ ଏହି
ସବେର, ପାଇଲି, େସହି ମ ଆ ା େସମାନ ମଧ େର େବଶ କରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ
ଘୃଣା ଓ ମ ତା ସୃ ି କରିଥିଲା, ଏପରି ସ ଗୁଡ଼ିକ େନଇ ଯାହାକି େସମାନ ମଧ େର
ଆସିଥିଲା। ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଶୟତାନ ତ ଅବିକଳ ଠି ତାହାହିଁ ଚାେହଁ। ତାହା ତ ଠି ଯାହାକି
େସ ଯାହା ଚାେହଁ।” େଯପଯ ଆପଣ ର ବ କଗୁଡିକ ପର ର ଉପେର ଲ କରା
େହାଇଛି, େସପଯ ତାକ ଅ ଟିେକ ବି ଲଢିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମଁୁ…

63 ଏବଂ ତାହାପେର େତେବ, େଶଷେର, ଏହା ଏକ ଚରମ ପରାକା ାକ ଆେସ।
ଏବଂ େସହି ଚରମ ପରାକା ା ାୟଃ 1946 ମସିହାେର, ୱାଶିଂଟ  ର, ସିଆେଟ  େର
େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େଗାଟିଏ ଦିନ ସକାେଳ େମାେତ େହାେଟଲର େବୖଠକକ ଅଣା ଯାଇଥିଲା,
ଏହିପରି କିଛି, େକେତକ େସବକ ର ସହିତ ଏକ—ଏକ ଜଳପାନ ନିମେ । ଏବଂ େମାେତ
ଦଇଜଣ ମୁଖ ବ ି ସହ କଥା େହବାକ ଥିଲା।

64 ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଡାଃ. େନ ଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବଛି ଆପଣ ଆେସ ଲିଜ
ଅ ଗଡ ଭାଇମାେନ ତା ମେନ ରଖିଥିେବ। େସ ଉ ରପ ିମ ଅ ଳେର ଥିେଲ; ଜେଣ
ମହାନ ବ ି, ଖର ବ ି ସ , ପ ିତ। ଏବଂ େସ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡର ତିନିଧିତ
କରିଥିେଲ।

65 ଏବଂ ତାହାପେର, ୟୁନାଇେଟ େପ ିକ ା ମ ଳୀର, ଡାଃ. ିଜ । ମଁୁ ଅନମାନ
କରଛି େଯ ଆପଣ ୟୁନାଇେଟ େପ ିକ ା ଭାଇମାେନ ତା ମେନ ରଖିଥିେବ। େସ
ମଧ େସଠାେର ଉପେର ଉ ରପ ିମ ଅ ଳର ଥିେଲ, େଯ େସ େସମାନ ଉପେର ଏବଂ
େସଠାେର ଥିବା ଜିଲାମାନ ଉପେର ଭାରୀ ଥିେଲ।
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66 େତେବ, ଏହି ଦଇ ଜଣ ବ ି େଭଟିେଲ। ଏବଂ େମାେତ େସମାନ ସ ୁଖେର
ଅଣାଯିବାର ଥିଲା, କାରଣ େସହି—େସହି ଧାରଗୁଡ଼ିକ ତୀ େହବାକ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ
ଏହା େମାେତ ସବ ଦିଗର ଆଘାତ କରଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ମଁୁ କଅଣ କରିବି? ମଁୁ କଅଣ
କରିପାେର?”
67 ବ ମାନ, େତେବ, େସମାେନ କହିେଲ, “େତେବ, ଆପଣ ନି ିତ ଭାବେର େଗାଟିଏ
ବା ଅନ ପ େନବାକ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ନାମ ସହିତ ଯିବାକ ଯାଉଛ ି, େତେବ
ଆପଣ ଯୀଶୁ ନାମ େହବାକ ପଡିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ ସହିତ
ଯାଆ ି, ଆପଣ ଯୀଶୁ ନାମଠାର ଦେରଇ ଯିବାକ ପଡିବ, ଏବଂ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ,
ଇତ ାଦି େହବାକ ପଡିବ।” ଏହା ଏପରି ଏକ ାନକ ଆସିଗଲା େଯଉଁଠାେର େମାେତ ଏକ

କାରର ଦଶନ କରିବାକ ପଡିଥିଲା।
68 ମଁୁ େସଦିନ ତଳକ ଯିବା ପୂେବ ସକାେଳ ବହତ ାଥନା କରିଥିଲି। ମଁୁ କହିଲି, “େହ
ପରେମଶର, େମାେତ ସାହାଯ କର। କାରଣ, େସଠାେର ଦଇଜଣ ମହାନ ବ ି ଅଛ ି;
େସଠାେର ହଜାର ହଜାର େସବକଗଣ ଅଛ ି। ଏବଂ ତେମ େମାେତ ଏକ େସବାକାଯ
ସହିତ ଏଠାକ ପଠାଇଛ। ଏବଂ େସମାେନ ଉଭୟ ତମର େସବକ ଅଟ ି। ଏବଂ କଅଣ
େମାେତ େସହି ଅ ଭାବକ ଯାହା େମାର େଗାଟିଏ ସଂଗଠନ ଉପେର ରହିଛି ପକାଇବା
ଉଚି ଅେଟ କି େଯେତେବେଳକି ଏହା ଅନ ସଂଗଠନ ସହିତ ଲଢି ରହଥାଏ?” ବଝିେଲ?
“ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା କରିବାେର ଠି ଅନଭବ କରିପାର ନ ଥିଲି। ମଁୁ ଭାବ ନ ଥିଲି େଯ ତାହା କରିବା
େମା ପାଇଁ ୀ ଇ ା େହବ।” ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ପରେମଶର, େମାେତ ସାହାଯ କର
ଏବଂ େମାେତ କିଛି କରିବାକ ଦିଅ, କି ା େମାେତ କିଛି କହିବାକ ଦିଅ।”
69 ଆଉ େତେବ େମା ପାଖେର େକହି େହେଲ ନ ଥିେଲ। େମାେତ େକବଳ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହବାକ ଥିଲା, େକବଳ ଭ ଯୀଶୁ ଓ ମଁୁ, େସଦିନ ସକାେଳ।
70 େତେବ, େସହି ବଡ ତକ ଉପ ିତ େହଲା। “ଆପଣ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି? ଆପଣ
କଅଣ—କଅଣ—କଅଣ ନି ି େନବାକ ଯାଉଛ ି?”
71 ମଁୁ କହିଲି, “େମାର ନି ି ତ ପୂବର କରା େହାଇସାରିଛି। େଯ, େମାର ନି ି,
େହଉଛି ଆପଣ ଦହିଁ ମଧ େର ଛିଡ଼ା େହବା, ଏବଂ େକୗଣସି ସଂଗଠନେର େଯାଗ ନ
େଦବା; ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ବାହେର ବାହ େଦଇ, କହିବା, ‘ଆେ ମାେନ ଭାଇ ଅଟୁ।’”
ବଝିେଲ? େଦଖ , ଆେମମାେନ ଭାଇ ଅଟୁ। ବଝିେଲ? ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େଯତିକି ପାରିଲି
େସତିକି ସମ ପୁ କମାନ ପଢ଼ିବାକ େଚ ା କରିଛି, େଯ ଏହା କିପରି ସୃ ି େହଲା, ଯାହାକ
କହାଯାଇଥିଲା ଏହି ‘ନତନ ସ ,’ ଏବଂ େସମାେନ କିପରି ନିଜକ ପୃଥକ କରିଥିେଲ, ଆଉ
ଏହା କିପରି େହଲା େଯ ଜେଣ ଏହି ପରି ଓ େସହି ପରି ଆର କଲା।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି,
“ଆପଣମାନ ର ଯୁ ିତକ ଭିତେର,” ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା
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ଯାହାକି େପ ିକ ା ଆେ ାଳନକ ଭା ି େଦଇଥିଲା, େପ ିକ ପେର…େସହି ଦିନେର।
େସମାେନ ପର ର ମଧ େର ଯୁ ିତକ କରିବା ଆର କରିଥିେଲ।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େସହି
ବିଷୟ ପୁଣିଥେର ଅଲଗା କେର।”

72 ମଁୁ କହିଲି, “େହ ଭାଇମାେନ ଆପଣ, କଅଣ ଏପରି ଏକ ସ ାବନା ଅଛି େଯ
ଆପଣମାନ ମଧ େର ଏକ ଆେପାଷ ନି ି େହାଇପାେର? କଅଣ ଏପରି କିଛି ଅଛି
ଯାହାକି—ଯାହାକି ିର େହାଇପାେର?”

73 େତେବ, େସମାେନ ଏହା ଉପେର ନିଜର ମୁଖ ଫିଟାଇେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବହତ
ତୀ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣ ି, େଯ ାୟଃ ପ ର, େକାଡିଏ ବଷ ପୂେବ, ଏହା କିପରି ଥିଲା,
କାରଣ େଗାଟିଏ େଗା ୀ ଅନ ଦଳର ପୃଥକ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ େସଠାେର ବହତ ବିବାଦ
ଥିଲା।

74 େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଭାଇମାେନ, ଏଠାେର ତାହା ଅଛି ଯାହା ମଁୁ କରିବାକ
ଯାଉଅଛି। ମଁୁ ଯାଉଅଛି…ପରେମଶର େମାେତ େକୗଣସି କାେର ବି, ବା ି େଦବା ପାଇଁ
ପଠାଇ ନ ଥିେଲ। େସ େମାେତ ତାହା ର ଅସୁ ସ ାନମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ
ପଠାଇଥିେଲ।” ମଁୁ କହିଲି, “େତଣୁ, ମଁୁ ଅସୁ ସ ାନମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ—କ
ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ େସବକଗଣ ନିଜ ନିଜର ବା ି କର ,” ମଁୁ କହିଲି।

75 ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ, େଯପରିକି ଆପଣମାେନ
ବଝିଯିେବ।” ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େନ , େସହି…ଏହି ଯୀଶୁ ନାମ େଲାକମାେନ, କଅଣ ଆପଣ
ବିଶାସ କର ି େଯ େସମାେନ ପବି ଆ ା ହଣ କରିଛ ି େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କରିଥା ି ଓ େସହି ସମାନ ବିଷୟ କର ି ଯାହା ଆେସ ଲିଜ ଅ
ଗଡ଼େର ଆପଣ କରଥିେଲ?”

କହିେଲ, “ନି ିତ ଭାବେର।”

76 ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ ିଜ , କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ଼
ପବି ଆ ା ହଣ କରିଛ ି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କରିଥା ି
ଏବଂ େସହି ସମାନ କାଯ କର ି ଯାହା ଆପଣମାେନ ବା ି ସମୟେର କରିଥିେଲ?”

େସ କହିେଲ, “ନି ିତେର, ମଁୁ କେର।”

77 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ବାଇବଲ କେହ, ‘ପରେମଶର େସମାନ ପବି ଆ ା ଦିଅ ି
େଯଉଁମାେନ ତାହା ର ଆ ାବହ ହଅ ି।’ ବ ମାନ, କିଏ ତାହା ର ଆ ାବହ େହଲା?
କିଏ ତାହା ର ଆ ାବହ େହଲା? ଆପଣମାନ ମଧ ର କିଏ ତାହା ର ଆ ାବହ
େହଲା? ଏବଂ ପରେମଶର ଆପଣ ଉଭୟ ପବି ଆ ା େଦଇଛ ି।” ବଝିେଲ?



ପରେମଶର କ ବ ାଖ ା କରିବା 17

78 ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ କହିେବ, ଭାଇ ିଜ , େଯ ଭାଇ େନ ପବି ଆ ା
ପାଇ ନାହଁା ି?”

କହିେଲ, “ନା।”
79 ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ କହିେବ କି ଭାଇ ିଜ ପବି ଆ ା ପାଇ ନାହଁା ି?”
80 “ନା।” ବଝିେଲ? ଏହା େଯ, ଉଭେୟ ଏହା ବିଶାସ କରଥିେଲ େଯ ଦେହଁ ପବି ଆ ା
ପାଇଛ ି।
81 କି , ଆପଣ େଦଖ , ଭାଇମାେନ, ଏହାର କିଛି ଅଥ ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ଅଥ ନାହିଁ।
ଏବଂ ମଁୁ ଶୁଣିଲି, େସଠାର ଅ ଟିକିଏ ପେର…

ମଁୁ େଗାଟିଏ ମିନିଟେର େମା ବିଷୟ ନିକଟକ େଫରିବି।
82 ମଁୁ ଫି  ଲ ା ଛାଡିବା ପେର, ଏଠାକାର ଫି  ଲ ା ର ଭାଇମାେନ; େଯଉଁଠାେର,
ଯାହା ମଁୁ ଭାେବ, ପରେମଶର ଆମକ ଆମର ସବେ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େଗାଟିଏ
େଦଇଥିେଲ। େସଠାେର େଯଉଁଠାେର େସହି ସାନ, ମୃତ ବାଳକ ବ ିଥିଲା, ଏବଂ ଅେନକ
ବିଷୟମାନ େହାଇଥିଲା। ମଁୁ ସିେଡନ, କେହା  େର, େସଠାେର ଥିବା ଫିଲାେଦ  ଫିଆ
ମ ଳୀର େଲୱି େପ ସ ସହ ସା ାତ କରିଥିଲି ଯିଏକି ପରେମଶର , ଏବଂ
ଫିଲାେଦ  ଫିଆ ମ ଳୀର ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଅଟ ି। ଭାଇ ଗଡ ଲି େସ, ଯିଏକି
ବ ମାନ ଥିେଲ…ମଁୁ ଭାେବ। ମଁୁ ଭାବନାହିଁ େଯ େସ ବ ମାନ ଏଥି ସହିତ ସ ୃ ଅଟ ି,
ମା େସ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ଼ ସହିତ ସ ୃ ଥିେଲ।
83 ଏବଂ ଆ ଜାତୀୟ ରେର, ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ଼ େମାର ମହାନ ାେୟାଜକମାନ
ମଧ ର ଅନ ତମ ଅେଟ। ଏବଂ େଫାର ାୟର, ଯାହାକି ଆେସ ଲି ଅ ଗଡ଼ଠାର ଭି -
େହାଇ ପୃଥକ େହାଇଥିଲା, େମାର ମହାନ ାେୟାଜକମାନ ମଧ ର ଅନ ତମ ଅେଟ।
ଆ ଜାତୀୟ ରେର, ଏକ ବାଦୀମାେନ, େମାର ମହାନ େଯାଜକମାନ ମଧ ର
ଅନ ତମ ଅଟ ି। ବଝିେଲ? ଏବଂ ମଁୁ େକବଳ ତୀ ଅଗସବ ଛାଡି େଦଇ, େକବଳ େସହି
ପ େନଲି, ଏବଂ ତାହାପେର େଗାଟିଏ ପ େନଲି, େଯ ମଁୁ େସହି କଳହର ଉଭୟ ପାଶେର
କାହାରିର ପ ଧର େହବି ନାହିଁ। େଯପଯ କି ଆେମ ତାହା େଦଖି ନ ପାର େଯ ଆେମ ଭାଇ
ଅଟୁ, ଏବଂ ଏକାଠି ଆସିପାର, ଆଉ ତାହାପେର ଆେମ—ଆେମ ସମେ େସହି ସମାନ

ତ ବି କ େଦଖିବା, େଯଉଁଠାକକି ଆେମ ତାହା କରିବାର େସହି ଉେ ଶ ଓ େଧ ୟକ,
ଆସୁଅଛ।
84 ଆଉ ଆପଣ —ଆପଣ , ଥେମ ନିଜର ଉେ ଶ ଏବଂ େଧ ୟକ ପରୀ ା
କରିବା ଜରରୀ ଅେଟ। ଥେମ, ପରେମଶର ଇ ାକ େଖାଜ ; ଏବଂ ତାହାପେର
ଆପଣ ର ଉେ ଶ କ େଖାଜ ; ଆଉ ତାହାପେର ନିଜର େଧ ୟକ ପରୀ ା କର
ଓ େଦଖ େଯ ଆପଣ ର ଉେ ଶ ଠିକ ଅେଟ କି ନାହିଁ। ତାହାପେର, େଯପରି ଯୀଶୁ
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ମାକ 11:24 େର କହିଥିେଲ, “ଯଦି ତେମ ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା,’ ଏବଂ ନିଜ
ହଦୟେର ସେ ହ ନ କର।” କି େଯପଯ ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର ସେ ହ କର ି, ଏହା
ପରେମଶର ଇ ା ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, କି ା ଆପଣ ର ଉେ ଶ ବା େଧ ୟ ଭଲ େହଉ କି
ନ େହଉ, ଏହା କିପରି ଗତି କରିବାକ ଯାଉଅଛି? କି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ
ଆପଣ ର େଧ ୟ ଠି ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ପରେମଶର ଇ ା ଅେଟ, ଆଉ ଆପଣ ର
ଉେ ଶ ଠି ଅଛି, େତେବ ଏହାକ ଆଗକ ବଢିବାକ ପଡିବ। ତାହାହିଁ ସବ କିଛି, ନତବା
ପରେମଶର କିଛି ଭ କହିଥିେଲ।
85 ତାହାହିଁ ଠିକ େସହି କାରଣ ଅେଟ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର, ଚାର ମ କ
ଯାଏ, େକହିେହେଲ େମାେତ ଚାର ମ ଉପେର େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, େସହି ସ ଗୁଡ଼ିକ
ବିଷୟେର କହଥିବାର ଶୁଣି ନାହଁା ି। ମଁୁ େସମାନ େକବଳ ଛାଡି ଦିଏ। େଦଖ , ତାହା
ଆପଣ ପୁରଷମାନ , ଉପେର ନିଭର କେର। ବଝିେଲ? ଆପଣ େଦଖ , ମଁୁ ଏଠାେର
ଆପଣ ଏକ ଇଶରୀୟ ବରଦାନ ଦାରା, ୀ ନିକଟେର ାଣଗୁଡିକ ଜିତିବାେର
ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଏଥିେର େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ…ଆପଣ
ନିଜର ବା ି କର । ମା ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଏହା ଆେସ…
86 ଅବଶ , େମାେତ ସବକିଛି ନାମେର ଡକା ଯାଇଅଛି। େମାେତ ଡକାଯାଇଛି, ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େକେତ, େକୗଣସି ଜେଣ—ଜେଣ “ପରେମଶର ଅବତରିତ ପୁ ” ଠାର େନଇ
ଏକ—ଏକ “ଶୟତାନ।” ତାହା ଠି ଅେଟ, ସବକିଛି। କି , ଏହା ସମ ପଛେର, ମଁୁ
ଆପଣ ର ଭାଇ ଅେଟ, ପରେମଶର ରାଜ ର ସହ ନାଗରିକ ଅେଟ; ରାଜ ପାଇଁ, ଆପଣ
ସମ ସହିତେର କାମ କରଥାଏ। ଏବଂ ତାହା ସତ ଅେଟ।
87 େତେବ ମଁୁ କରିବି, ଯଦି ଏହା ଠି ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ ଆମର ଯେଥ
ସମୟ ଅଛି, ମଁୁ ଆପଣମାନ କହିବାକ ଚାହିଁବି େଯ ଆେମ ତାହା କିପରି ଆେଲାଚନା କଲ।
ଭାଇମାେନ, କଅଣ ଏହା ଠି େହବ କି, େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ, ଭାଇ, ଭାଇ େନ ଏବଂ
େସମାେନ? ଠି ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଅ କିଛି େଗାଟିଏ େହାଇପାେର ଯାହାକି ଆପଣ
ସାହାଯ କରିବ। ଏହା େଗାଟିଏ କାର, ଆପଣ ବଝିବାେର ସାହାଯ କରିବ।
88 ମଁୁ ଏଠାେର, େଲଖିଛି, େକେତାଟି ବିଷୟ ଯାହାକି େମାର ମେନ ଅଛି େସମାେନ
େସଠାର େନଇଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁକରି େସମାେନ େମାେତ ପଚାରିେଲ, ମଁୁ ଏହି “ ି ”
ବିଷୟେର କଅଣ ବିଶାସ କେର, କଅଣ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସଠାେର ପରେମଶର
ଏକ “ ି ତା” ଅଛି?
89 େତେବ, ଭାଇମାେନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହା ନିକଟକ ଯିବା, ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ,
େଯେତେବେଳ ଏହା େଶଷ େହାଇଯାଏ, େଯ ଆେମ େସହି ସମାନ ରପେର ଭାଇ େହବା
ଯାହା ଆେମ ରହି ଆସିଛ। ବଝିେଲ? କି ମଁୁ ଅନଭବ କରଛି େଯ ମଁୁ ଆପଣ ଠାେର ରଣୀ
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ଅେଟ, କାରଣ ଆପଣ ର େଲାକମାେନ େମା ସଭାକ ଆସ ି, ଏବଂ ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର
େସମାନ ମଧ ର ଜଣକାକ ବି ତାରିତ କରି, ପଠାଇବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ।
90 ଏବଂ ମଁୁ ସବଦା େଲାକମାନ କହିଅଛି େଯଉଁମାେନକି େମାେତ ଶ େଲଖ ି, ଚାର
ମ ଉପେର ମଁୁ ଯାହା ଚାର କେର ତାହାର ବାହାେର…ଏବଂ ଏଠାେର େମାର ସଚିବ
ଅଛ ି, ଓ ଇତ ାଦି ଅଛ ି। ଯଦି େସମାେନ େମାେତ ଏକ ଶ ପଚାର ି, “ଏହା ବିଷୟେର
କଅଣ, କି ା ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ?”
91 ମଁୁ କେହ, “ନିଜର ପାଳକ ପଚାର , େଦଖ । କାରଣ, ଯଦି େସ ଆପଣ
ଏପଯ କେଢଇ ଆଣିଛ ି, େଯ ଆପଣ ପବି ଆ ା ହଣ କରି ଅଛ ି, େତେବ
େସ ଆପଣ ଆଗକ େନଇଯିେବ, ଆପଣ େଦଖ । ଆପଣ େଦଖ , ଆପଣ ନିଜର
ପାଳକ ପଚାର ।” କାରଣ, େସହିପରି େଛାଟ େଛାଟ ବିଷୟଗୁଡିକ ଦ ସୃ ି କେର, ଏବଂ
େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ ଏଥିର ଦେରଇ ଯାଇଥାଏ, ଆପଣ େଦଖ ।
92 ବ ମାନ, ଆଉ େମାେତ କହାଯାଇଅଛି େଯ ମଁୁ ଜେଣ—ଜେଣ ସଂଗଠନ ବିର େର
ଲଢିବା େଲାକ ଅେଟ। େତେବ, ମଁୁ ନେହଁ। ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅ ତ ଅେଟ,
କି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସଂଗଠନର ଆପଣ ର ବ ବ ା ଦନୀତି େହାଇଯାଏ,
ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ବିର େର ମଁୁ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା
ଏକ ଅେଟ, କି—କି ଏହା ି ଅେଟ, କି ା ଏହା ଯାହା ବି ଅେଟ, େସହି ବ ବ ା; େଯ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ାନେର ପହ ି, ଆପଣ େତେବ…ଏବଂ କହ ି,
“ଆେମ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ ଅଟୁ।”

“େତେବ, ରା ାର ଆର ପଟେର ତାହା କିଏ ଅଛି?”
93 “ଓଃ, ତାହା ତ ଆମର ଭାଇମାେନ ଅଟ ି। େସମାନ —େସମାନ ୟୁନାଇେଟ
େପ ିକ ା କହାଯାଏ।”

“େତେବ, େସଠାେର େସମାେନ କିଏ ଅଟ ି?”
94 “ଓଃ, ତାହା ତ େଫାର ାୟର ଭାଇମାେନ ଅଟ ି। ଓଃ, ଆେମ ଅ ତ ଭାଇମାେନ ଅଟୁ।
ଆମର ଜେଣ ଅନ ସହିତେର, ଏକ ମହାନ ସହଭାଗୀତା ଅଛି।”

“ଓଃ, କଅଣ ଆପଣ ସମେ େସହି ସମାନ କଥା ବିଶାସ କର ି?”

“ଓଃ, ହଁ, ଆେମ ବିଶାସ କର।”

“େତେବ, ତାହାେହେଲ, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବେର କିଏ କେର?”
95 “େତେବ, ଏହି ଭାଇମାେନ ଏହିପରି ଭାବେର ବା ିଜିତ କର ି। ଏବଂ ଏମାେନ ଏହି
ଉପାୟେର ବା ିଜିତ କର ି, ଆମଠାର ମୂଖ ଦର କରି। ଏବଂ ଏମାେନ ବା ିଜିତ କର ି…”
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96 େଯପରିକି େସଠାେର ଦ ିଣ ଆ ିକାେର ହଏ, ଭାଇ, ଆେମ ତାହା ଉପେର
ଆେଲାଚନା କରିଅଛ। େସମାେନ େମାେତ ପଚାରିଥିେଲ। େଗାଟିଏ େଗା ୀ ତିନିଥର
ବା ିଜିତ କର ି, ଆଗକ ମୁହଁ କରି। ଆଉ ଅନ ଜେଣ ତିନିଥର ବା ିଜିତ କର ି, ପଛକ ମୁହଁ
କରି। ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ତାହା େକଉଁଠାର ପାଇେଲ?”
97 ଜେଣ କହିଲା, “େଯେତେବେଳ େସ ମୃତ ବରଣ କେଲ, ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ
ଆଗକ ଝ ି ପଡ଼ିଥିେଲ,” ଏବଂ କହିେଲ, “େତଣୁ ଆେମ େସମାନ ଆଗକ ଝ ାଇ କରିବା
ଉଚି ।”
98 େତେବ ମଁୁ କହିଲି, “ଠିକ ଅଛି,” ଅନ େଗା ୀକ, “କଅଣ ଥିଲା…ଆପଣ ବିଷୟେର
କଅଣ?”

କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଜେଣ ବ ି ମୁହଁକ ତଳ କରି ସମାଧି ଦିଅ ି କି?”
99 େତେବ, ଆଉ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି? େସମାେନ ନିଜ ନିଜକ ଅଲଗା କରି ଦଇଟି
େଗା ୀ, ଦଇଟି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରି େନେଲ। ଓଃ, ଭାଇମାେନ, ଦୟା େହଉ! ତାହାହିଁ ତ
ଅେଟ ଯାହାକି ଶୟତାନ ଚାେହଁ। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଚାହିଁଥାଏ। ହଁ। ନିଜ ନିଜର
କରି ନିଅ…
100 ବ ମାନ, େଦଖ , ଏହା ଆେପାେ ାଲି ବିଶାସ ମିଶ ନେହଁ, କି ା—କି ା ଏହା
ଅନ , ତାହା ଅନ ପ େର େପ ିକ ା ଆେସ ଲିଜ ନେହଁ। ଏହା ତାହା ନେହଁ।
ଉଭୟ େଗା ୀେର ଉ ମ ପୁରଷମାେନ ଅଛ ି, େଯପରିକି ଏଠାେର ଅଛ ି। ମା , ଆପଣ
େଦଖ , ଏହା ତ େସହି ବିଷୟର ବ ବ ା ଅେଟ।
101 ଏହା ଠି େସହି କ ାେଥାଲି ପରି ଅେଟ, େଯପରି ମଁୁ ାୟତଃ କହିଥାଏ। ଯଦି େସ
ଜେଣ କ ାେଥାଲି ଅେଟ, ଏବଂ ପରି ାଣ ନିମେ ୀ ଉପେର ନିଭର କରଥା ି,
େତେବ େସ ଉ ାର ା ଅଟ ି। ନି ିତ ଭାବେର, ତାହା ଠି । ଯଦି େସ ମ ଳୀ ଉପେର
ନିଭର କରଥା ି, େତେବ େସ ବିନ ଅଟ ି। ଏବଂ ଆପଣ େପ ିକ ାଲ ଭାଇମାନ
ମଧ ର େକହି ବି ଜାଣ ି, ଯଦି ଆେମ ନିଜର ଉ ାର କରିବା ନିମେ େପ ିକ ାଲ ମ ଳୀକ
ନିଭର କରିଥାଉ, ତାହାେହେଲ “ଆେମ, ପୁରଷମାନ ମଧ େର, ଅତ ଦଭାଗା ଅଟୁ,”
ତାହା ଠି , କାରଣ ଆେମ ବିନ ଅଟୁ। ତାହା ଠି ।
102 କି ଯଦି ଆେମ ଯୀଶୁ ୀ ଆଡକ ଅନାଉଅଛ, ତାହାେହେଲ ଆେମ ଉ ାର ା
ଅଟୁ, “ତ ର ବିଶାସ ଦାରା” (ତାହା, କଅଣ?) ଏକ ସମା କାଯ ଅେଟ। ଏବଂ କାମ
କରଥିବା ଏହି ସାନ ସାନ ବିଷୟଗୁଡିକ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମଗୁଡିକ, ଏହା ଅଧିକ ଫର
ପକାଏ ନାହିଁ।
103 େତେବ, ମଁୁ ଭାଇ ିଜ  କ କହିଲି, କ…ଏବଂ ଭାଇ େନ  କ, “ଆପଣ ଶର ଉ ର
େଦବାକ ଯାଇ,” ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଭାଇମାେନ ମଁୁ ଆପଣ ର ଉଭୟ ପ େନଉ ନାହିଁ।
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ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ, େଯପଯ ଆପଣମାେନ ଝଗଡା କରଥିେବ, ଆପଣ ଦେହଁ ଭ ଅଟ ି।
ବଝିେଲ? କାରଣ, ମଁୁ ତ ବରଂ େମାର ବିଶାସ ମତେର ଭ େହବି ଏବଂ େମା ହଦୟେର ଠି
େହବି, ଏହା ଅେପ ା େଯ ମଁୁ େମା ବିଶାସ ମତେର ଠି ହଏ ଓ େମା ହଦୟେର ଭ ହଏ।”
ବଝିେଲ? ମଁୁ କହିଲି, “ସବେଶଷେର, ଏହା ଆପଣ ର ହଦୟର ଅବ ା ଅେଟ।”

104 ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମଁୁ ତାହା ଆଚରଣ କଲି: େଯ, ଯଦି ଜେଣ ବ ି, େସ ଯାହା
କରଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏବଂ େସ େକେତ ଭି ହଏ, ଏବଂ େସ େମା ବିଷୟେର ଯାହା କହ
ନା କାହିଁକି; ଯଦି େମା ହଦୟେର, େକବଳ ଏକ କ ବ ଦ ିର ନେହଁ, କି େମା ହଦୟର ମଁୁ
େସହି ବ ି େସପରି େ ମ କରିପାର ନାହିଁ େଯପରିକି ମଁୁ ଅନ କାହାରିକ େ ମ କରିଥାଏ,
େତେବ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଭ ଅଛି, େଦଖ । ତାହା ଠି , କାରଣ,
ଏହା—ଏହା…ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ…

105 ଅ ଦିନ ପୂବର, ଜେଣ ସାନ ଭାଇ, ଚ ଅ ାଇ ର ଜେଣ ସାନ ଭାଇ
ଆସିଥିେଲ। ଏବଂ, ଓଃ, େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହେଲ, ଓ େସ କହିେଲ, “ଏହି ବ ି ଜେଣ
ଶୟତାନ ଅେଟ।” ବଝିେଲ? େସ କହିେଲ, “େସ ପବି ଆ ା ବିଷୟେର କହ ି।”
େସ କହିେଲ, “େସହିପରି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। େସମାେନ, େତେବ, େକବଳ ବାରଜଣ
େ ରିତ ହିଁ ପବି ଆ ା ା କରିଥିେଲ। ଏବଂ—ଏବଂ ବାରଜଣ େ ରିତ ହିଁ ଈଶରୀୟ
ଆେରାଗ ତା ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।” ଏବଂ ାୟଃ ଅଧ ଘ ା, କହି ଚାଲିେଲ।

106 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ଟିେକ ରହ , ଭାଇ। ମଁୁ ଭାବଛି ଆପଣ େମାେତ ତାହାର ସପ େର
କହିବା ନିମେ ଏକ ସୁେଯାଗ େଦବା ଉଚି , େଦଖ ।” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ କହିେଲ େଯ
ବାଇବଲ େଯଉଁଠାେର କେହ ଆପଣ େସଠାେର କହ ି, ଏବଂ େସଠାେର ନୀରବ ରହ ି
େଯଉଁଠାେର ତାହା ନୀରବ ରେହ।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଆେମ ତାହା କର।”

107 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଆପଣ କହିେଲ େଯ େକବଳ ବାରଜଣ େ ରିତ ହିଁ ପବି ଆ ା
ହଣ କରିଛ ି। ବାଇବଲ କେହ, ‘େସଠାେର ଉପର େକାଠରୀେର ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ

ଥିେଲ େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ, ୀେଲାକ ଏବଂ ସମେ ।’ ଏବଂ
କଅଣ ଆପଣ େମାେତ ଏହା କହିବାକ କ କରିେବ କି, େଯ କଅଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ
ପାଉଲ ପବି ଆ ା ପାଇ ନ ଥିେଲ? ଏବଂ େସ ଏହାକ ତାହାର ବହ ସମୟ ପେର ପାଇେଲ,
େଦଖ । ଏବଂ ଆପଣ କହିେଲ, ‘ଆେରାଗ ତାର ବରଦାନ େକବଳ ବାରଜଣ େ ରିତ
ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା।’ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପେର, ିଫା  ତଳକ ଗେଲ, ଏବଂ େସ ବାରଜଣ
ମଧ ର ଜେଣ ନ ଥିେଲ। ଏପରିକି େସ ଜେଣ ଚାରକ ସୁ ା ନ ଥିେଲ। େସ ତ ଜେଣ
ଦୀକ ଥିେଲ, ଏବଂ ଶମିେରାଣକ ଯାଇ ଭତମାନ ବାହାର କରଥିେଲ।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି,
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“େହ ଭାଇ!” ଠି ଏଠାେର ତାହା ବହତ ନୀରବ ଥିଲା, ହଁ, େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ତାହାକ
ରଖିବାକ ଥିଲା।

108 ଏବଂ ଏହା ସମା େହବା ପେର, “ମା ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆପଣ େମାେତ ଏକ
ଶୟତାନ େବାଲି କହିଥିବା ପାଇଁ ମା କେର, କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ର ତାହା
ଅଭି ାୟ ନେହଁ।”

109 ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ତା ର େଶଷ େହାଇଗଲା, େସ ଉପରକ ଆସିେଲ।
େସ କହିେଲ, “େଗାଟିଏ କଥା ମଁୁ କହିପାେର। ଆପଣ ଠାେର ୀ ର ଆ ା ଅଛି।”

110 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଭାଇ, ମଁୁ େକଉଁଟା ଅେଟ, ଜେଣ ଶୟତାନ ନା ୀ ର?”
ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?

111 ମା ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, େଦଖ , କାରଣ ଜେଣ ବ ି, େସ ଏହା କହିପାେର େଯ
ମଁୁ ତା େ ମ କେର; କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ, େସ ଏଥିେର ସହମତ ନ ଥିେଲ, ଏବଂ
ଭୟ ର ଭାବେର ଅସହମତ ଥିେଲ ଏବଂ ଯାଥା ା କହଥିେଲ। େସ…

112 ମଁୁ ଜେଣ ଶିକାରୀ, ଏବଂ େମାର ଜୀବନସାରା, ବନ ପଶୁମାନ ସହିତେର ରହିଛି।
ଏବଂ େଲାକମାେନ କହିଛ ି, “କିପରି…” େସହି ସମୟେର େଯେତେବେଳ େମାେତ େସହି
ଭାଲକ େଗାଟିଏ ଛରୀ ସାହାଯ େର ମାରିବାକ ପଡିଥିଲା, େଦଖ । କହିେଲ, “କଅଣ
ଆପଣ ତାକ ଭୟ କର ନ ଥିେଲ?”

113 ମଁୁ କହିଲି, “ନା। ଯଦି ମଁୁ ତାକ ଭୟ କରିଥା ି, େତେବ େସ େମାେତ ମାରି େଦଇଥା ା,
େଦଖ ।”

114 ମା , େଦଖ , ଆପଣ େସମାନ —ଆପଣ େସମାନ ଠକି ପାର ି ନାହିଁ।
େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ େସମାନ ଭୟ କରଛ ି, କି ନାହିଁ। ଆପଣ େଗାଟିଏ
େଘାଡାକ ଭୟ କର , ଏବଂ େଦଖ େଯ େଘାଡା କଅଣ କରିବ, େସ ଆପଣ ଦଳି
ପକାଇବ। ବଝିେଲ? େତଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୟ କର ି…ଆପଣ ଏହାକ ଠକି ପାର ି ନାହିଁ।
ଆପଣ ତ କତେର ଏହାକ ରଖିବାକ ଅଛି।

ଶୟତାନ ସହିତ ଠି େସହି କାର ହିଁ ଅେଟ।

115 ଏହା େଲାକମାନ ମଧ େର ଠି େସହି କାର ହିଁ ଅେଟ। ଆପଣ ତ େଲାକମାନ
େ ମ କରିବାକ ଅଛି। ଆପଣ ଏହାକ ଠକି ପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଏହାକ ରଖିବାକ ଅଛି,
ନତବା ଆପଣ ର ର େକୗଣସିଠାେର କାଶ ପାଇଯିବ, େଦଖ । ତାହା ଠି । ଆପଣ
ତ କତେର େଲାକମାନ େ ମ କରିବାକ ଅଛି, ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣିେବ େଯ ଆପଣ
େସମାନ େ ମ କରଛ ି। େଦଖ , ଏହା ବିଷୟେର େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି।
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116 ଆଉ େସହି ବ ି େତେବ, କିଛି ଦିନ ପୂବର, େମା ପ ୀ ଡାକି, କହିେଲ, “ଭାଇ
ାନହା େସଠାେର ଅଛ ି କି?”

ଉ ର େଦେଲ, “ନା।”

117 କହିେଲ, “େତେବ, େଗାଟିଏ କଥା େମାେତ କହିବାକ ପଡିବ। ମଁୁ ତା ସହିତ, ଧମଶା
ାନେର ଅସହମତ ଥିଲି, ମା ମଁୁ କହଛି େଯ େସ ୀ ର ଜେଣ େସବକ ଅଟ ି।”

118 େତେବ, ତାହାେହେଲ, ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ଯିବା ପୂବର, େସ େମାେତ ଏକ ଚିଠି
ପଠାଇେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଆପଣ େଫରି ଆସିବା ମାେ , ମଁୁ ଆସୁଅଛି। ମଁୁ
ପବି ଆ ା େସହି ବା ି ଚାେହଁ ଯାହା ବିଷୟେର ଆପଣ କହଛ ି।”

119 ଏଣୁ, ଆପଣ େଦଖ , ଠି େଯଉଁଠାେର ଯଦି ଆପଣ ର ରହିବ…ଯଦି େମାର ତାହା
କହିବାର, େସହି ଅନଭବ ରହିବ, “କାହିଁକି, ତମ ପାଖେର ତ କିଛି ନାହିଁ। ତମର ପୁରଣା
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଭଲ ନେହଁ, ଏବଂ—ଏବଂ ତେମ ସମ ଚ ଅ ାଇ ର େଲାକମାେନ
ଭଲ ନହଁ। ତେମ ଭଲ ନହଁ। ତେମମାେନ—ତେମମାେନ ତ ଶୟତାନ ଅଟ।” ମଁୁ େସହି
ବ ି େକେବବି ଜିତି ନ ଥାଆ ି। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ ତା କହିଥା ି େଯ ମଁୁ ତା ଭଲ ପାଏ, ଓ
ନିଜ ହଦୟେର ତାହାର ଅଭି ାୟ ନ ରେଖ, େସ ଉ ମ ଭାବେର ଜାଣି ଯାଇଥାେ । ତାହା
ସହିତ ଏହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ଆପଣ ତ ନିଜ ହଦୟେର ବା ବେର େସହି ଅଭି ାୟ
ରଖିବାକ େହବ।

120 ଏବଂ ତାହା େସହି ରାତିେର େହାଇଥାଏ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି ଚାର ମ ଉପେର,
େସହି ହଦୟର ଗୁ ବିଷୟର ପରିେଭଦକ ଅଭିେଷକ ତେଳ ଯାଇଥାଏ, େଦଖ । ମଁୁ ଏହା
ବିଷୟେର ଚି ା କେର ନାହିଁ। ମଁୁ ରା ି େଭାଜନ ସମୟର ହିଁ, କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ; ଏବଂ ଉପବାସ
କରିଥାଏ ଓ ାଥନା କରିଥାଏ, ଆଉ େସହି କ େର ରହିଥାଏ। କାରଣ, େସ ଏହା କରିେବ
େବାଲି େମାେତ ତି ା କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ସେ ହର େକୗଣସି ଛାୟା ବିନା
ଯାଇଥଏ, କାରଣ େସ ତାହା କରିେବ େବାଲି ତି ା କରିଥିେଲ। େତଣୁକରି, େଦଖ ,
େମାର…ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ପରେମଶର ରାଜ ର ଉ ତି ପାଇଁ, େମାର େଧ ୟ (କଅଣ?),
େମାର ଉେ ଶ (କଅଣ?) ଅେଟ।

121 ଯଦି େକୗଣସି ବ ି ଏହି ପଥେର ଯାଏ, େସହି ପଥେର ଯାଏ, େସ େଯଉଁ ମ ଳୀକ
ବି ଯାଏ; େଯପଯ େସ ୀ ନିକଟକ ଆେସ, ତାହା େମାେତ େକୗଣସି ଫର ପକାଏ
ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା େମା ହଦୟେର ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, ଯଦି ଆେମ
ଯାଇ ଚ ଅ ାଇ େର େଯାଗେଦଉ, ତାହା ସବ ଠି ଅେଟ। ଠି ଅଛି। ଯଦି େସ…େସ
େକଉଁ ମ ଳୀେର େଯାଗ ଦିଅ ି, ଏହା େମାେତ କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। କି େଯପଯ ମଁୁ
ତା ର ାଣକ ୀ ସହିତ ଜିେତ, ତାହାହିଁ େହଉଛି ମୁଖ ବିଷୟ।
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122 େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େନ , ଅଲଗା େହବା ପାଇଁ ନେହଁ…” େତେବ ମଁୁ ଯାଉଅଛି…
ଭାଇ, କଅଣ ଏହାକ ବ ବହାର କରିବା ଠି ଅେଟ? [ଭାଇ କହ ି, “ନି ିତେର।”—
ସ ା।] ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ କହିବାକ ଏବଂ ବ ାଖ ା କରିବାକ ଚାେହଁ।” ଏବଂ, ଏଥିେର, ମଁୁ
ଏଠାେର ଆପଣ ଭାଇମାନ କହିପାେର। େତେବ, ଏହାକ ଆପଣମାନ ର ମ ଳୀ
ମଧ େର ଉେଲଖ କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ଏବଂ େମା ଉପେର ଏକ ଅନ ହ
କରି ି, େତେବ େମାେତ େକବଳ—େକବଳ—େକବଳ ଆପଣ ର ଭାଇ େହାଇ ରହିବାକ
ଦିଅ । କଅଣ ଆପଣ ବଝଛ ି? ଏବଂ ମଁୁ, ଆଉ ଯଦି—ଯଦି ମଁୁ ଭ ଅେଟ, େତେବ ଆପଣ
େମାେତ ମା କରି ଦିଅ । ମା ମଁୁ ଆପଣ ବଝାଇବାକ ଚାେହଁ, େଯେହତ ଆଜି ସକାେଳ
ଏଠାେର ଉଭୟ େଗା ୀ ବସିଛ ି, ଉଭୟ ଏକ ବାଦୀ ଏବଂ େସହି—େସହି ଆେସ ଲିଜ,
ଏବଂ ି ବାଦୀ ବିଶାସ, ମଧ ।

123 େତେବ ମଁୁ ଏହି ବିବ ି େଦବାକ ଚାହଁୁଛି। ମଁୁ ଏହା କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ଉଭୟ ପ ଭ ଅଟ ି, େଯପଯ େସମାେନ ପର ର ସହ ଯୁ ିତକ
କରଥା ି, କାରଣ େସମାନ ର େଧ ୟଗୁଡିକ ଭଲ ଅେଟ। ଏବଂ େଯପଯ ଆପଣ ର
େଧ ୟଗୁଡିକ ଭ ଅେଟ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ର ଉେ ଶ କଅଣ
ଅେଟ, କି େସହି ଉେ ଶ ତି ଆପଣ ର େଧ ୟଗୁଡିକ ଭଲ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ଏହା
କଦାପି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଠି ।

124 େତେବ, େକେତକ େଲାକ କହିଛ ି, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ ତ ଯୀଶସ ଓ  ଲି
ଅଟ ି।” ମଁୁ କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ ତାହା ଏକ ୁଟି ଅେଟ। ମଁୁ ଯୀଶସ ଓ  ଲି ନେହଁ।

125 େକହି ଜେଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , କଅଣ ଆପଣ ଜେଣ ି ବାଦୀ ଅଟ ି?” ନା,
ମହାଶୟ। ମଁୁ ଜେଣ ି ବାଦୀ ନେହଁ। ମଁୁ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ମଁୁ—ମଁୁ—
ମଁୁ ନେହଁ…ଏପରିକି ି ବାଦୀ ଶ ବାଇବଲେର ସୁ ା ଉେଲଖ ନାହିଁ, େସହି ଶ “ ି ।”
ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େଯ ତିେନାଟି ବ ିଗତ ପରେମଶର ଅଛ ି।

126 ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସଠାେର ଏକ ପରେମଶର ତିେନାଟି କାଯ ାଳୟେର ଅଛ ି:
ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା। େସହି କାରଣର ହିଁ ଆମକ ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା ନାମେର
ବା ି େଦବା ପାଇଁ ଆ ା ଦିଆଯାଇଛି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ପରେମଶର ସ ଚିତ
େହାଇ, ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ।

127 େତେବ, ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ େସ ଥେମ ମନଷ କ େଦଖା େଦେଲ, େସ
ଏକ ଅ ି ରପେର ଥିେଲ। ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି, କଅଣ ନେହଁ କି? େସହି…
େଯେକୗଣସି ବାଇବଲ ପାଠକ ଯିଏ ଜାଣ ି େଯ ା ରେର ଥିବା େସହି ଅ ି ଥିେଲ
େଲାେଗାସ, େଯ ତାହା େସହି ନିୟମର ଦତ ଥିେଲ, ଯିଏକି ୀ ଥିେଲ।
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128 କାରଣ, େସ କହିେଲ…େସ ଥିେଲ…ତାହା ନ ଥିଲା…ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା
େସଠାେର ସାଧୁ େଯାହନ 6 ଅେଟ, େସ କହିଥିେଲ, “ଅ ହାମ ପୂବର,” ବିଷୟେର “ମଁୁ
ଅେଟ।” େସ ଥିେଲ “ମଁୁଅେଟ।”
129 ଅତଏବ, ତାହା ପରେମଶର, ପବି ଥିେଲ; ଏପରିକି ଯଦି ଜେଣ ବ ି ପବତକ ଛଇଁ
େଦଉଥିଲା, େସ ନି ୟ ମରିବାକ ଯାଉଥିଲା, େଦଖ । ଠି ଅଛି। ବ ମାନ, େସହି ସମାନ
ପରେମଶର ନିଜର ସୃ ି କରିଥିବା େସହି ସୃ ାଣୀ ଭିତେର ଆପଣାକ କାଯ କାରୀ କରିବା
ପାଇଁ େଚ ା କରଥିେଲ। େତେବ, େସ େସମାନ ନିକଟକ ଆସିପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ପାପୀ ଥିେଲ, ଏବଂ େଛଳି ଓ େମ ାର ର େକେବ ବି ପାପକ ଦର କରି ନ ଥିଲା।
ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ଏହା େକବଳ ପାପକ ଆ ାଦନ କରିଥିଲା।
130 ବ ମାନ, କି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଯିଏକି େସହି ଅ ି ଥିେଲ, େସ
ନିଜ ପୁ ମାଧ ମେର, େଦହବ େହେଲ, ଏବଂ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମକ ଏକ
ଶରୀରେର ବାସ କେଲ। ବାଇବଲ କେହ, “ତାହା ଠାେର ପରେମଶର ସ ୂ ଭାବେର
ସଶରୀରେର ବାସ କରିଥିଲା।” ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିେଲ…େତେବ, ଥମ ତୀମଥି 3:16 େର,
“ପରେମଶରପରାୟଣତାର ନିଗୁଢତ େଯ ମହତ, ଏହା ସମେ ସୀକାର କର ି।”
ଏବଂ ଯଦି େସମାେନ ଏହାକ ମହତ େବାଲି କହିପାର ି, କାହିଁକି, େତେବ ଆେମ କଅଣ
କରିବା, େଦଖ ? “ପରେମଶର ନିଗୁଢତ େଯ ମହତ, କାରଣ ପରେମଶର େଦହବ
େହାଇ କାଶିତ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଦତମାନ ଦାରା େଦଖାଗେଲ, େଗୗରବେର ଗୃହିତ
େହେଲ,” ଏବଂ ଭତି। ବ ମାନ, ଏବଂ େସ ସାଧୁ େଯାହନ 14 େର, େଥାମା କହିଥିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ତେମ େମାେତ େଦଖ, ତେମ ପିତା େଦଖିଥାଅ। ତାହାେହେଲ ତେ
କାହିଁକି କହଅଛ, ‘ଆମକ ପିତା ଦଶନ କରା ’?” ବାଇବଲ କେହ, େଯ, “ପରେମଶର

ୀ ଠାେର ରହି, ଜଗତକ ନିଜ ସହିତ ପୁନମିଳନ କରାଉଥିେଲ।”
131 େତେବ, ପରେମଶର ତିେନାଟି ବ ି, ତିନି ପରେମଶର େହାଇପାର ି ନାହିଁ। କିଅବା
ଯୀଶୁ ମଧ ଆପଣାର ନିଜ ପିତା େହାଇପାର ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େତଣୁ, ଆପଣ େଦଖ ,
ଏହା ଉଭୟକ ମୂଳତଃ ଭ ମାଣ କରିଥାଏ।
132 ବ ମାନ, ଏବଂ ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଧ ାନ େଦେବ, େସଠାେର େକୗଣସି

ାନ ନାହିଁ…ଯଦି ଆମର ତିେନାଟି ପରେମଶର ଥାଆ ି, ତାହାେହେଲ ଆେମ ତିମାପୂଜକ
ଅଟୁ। େତେବ, ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ।
133 େଯପରିକି େସହି ଯିହଦୀ ଥେର େମାେତ କହିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତା ସହିତ
କଥାବା ା କରଥିଲି, କହିେଲ, “େସମାନ ମଧ ର େକଉଁଟି ତମର ପରେମଶର ଅେଟ?
େକଉଁଟି ତମର ପରେମଶର ଅେଟ, େସହି ପିତା, େସହି ପୁ , ନା େସହି ପବି ଆ ା? େକଉଁଟି
ତମର ଅେଟ?”
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ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “କାହିଁକି, େସଠାେର ତ ତିେନାଟି ପରେମଶର ନାହଁା ି।”
134 େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ପରେମଶର ତିନି ଖ େର କାଟି—କାଟି ତାହାକ ଜେଣ
ଯିହଦୀକ େଦଇପାର ି ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଆ ା।” ମଁୁ କହିଲି…
135 େଯେତେବେଳ େସଠାେର େଫାଟ ୱାୟ  େର, ଜ ରାୟ ଅ ତର ସୁ କରା
ଯାଇଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି; ଏବଂ ଏହି ରା ୀ ଏଠାେର ଉପେର ମିଶାୱା-ଠାେର…କି ା
ଫ …େବ ହାବରେର। େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ପରେମଶର ତିନି ଖ େର କାଟି
ତାହାକ ଜେଣ ଯିହଦୀକ ତାହା େଦଇପାର ି ନାହିଁ।”
136 ମଁୁ କହିଲି, “ନି ିତେର ନେହଁ। ମଁୁ ନେହଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ରା ୀ, କଅଣ
ଭବିଷ   ବ ାମାନ ବିଶାସ କରିବା ଆପଣ ପାଇଁ କ କର େହବ କି?”

େସ କହିେଲ, “ନା।”
137 ମଁୁ କହିଲି, “ଯିଶାଇୟ 9:6 େର, େସ କାହା ବିଷୟେର କହଥିେଲ, ‘କାରଣ ଆ ମାନ
ନିମେ ଏକ ବାଳକ ଜନିଅଛ ି, ଏକ ପୁ ଦ େହାଇଅଛ ି, ପୁଣି ତାହା ର ନାମ ମ ୀ,
ପରା ା ପରେମଶର, ଶା ିର ରାଜା େହବ’?”

େସ କହିେଲ, “ତାହା ମଶୀହ ଅଟ ି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାେହେଲ, ରା ୀ, ମଶୀହ ପରେମଶର ସହିତ କଅଣ ସ କ
େହବ?”

େସ କହିେଲ, “େସ ପରେମଶର େହେବ।”
138 “ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ଭାବିଥିଲି।” ବଝିେଲ? େତେବ, ଆପଣ େଦଖ , ତାହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ତାହାହିଁ େହଉଛ ି େସ। ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ
େମାେତ କହ େଯ ଯୀଶୁ େକଉଁଠାେର ତାହା ସଫଳ କରିବାେର ବିଫଳ େହେଲ ଯାହାକି
ଭବିଷ   ବ ା କହିଥିେଲ।” ଏବଂ େସ କା ିବାକ ଲାଗିେଲ ଓ ଚାରିଆେଡ ଚଲାବଲା
କରିବାକ ଲାଗିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଦାରା, ଜ ରାୟ ତା ର ଦ ି ପାଇଛ ି।”
ବଝିେଲ?

ଆଉ େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର ର େଯ ଏକ ପୁ ଅଛ ି ତାହା ଦର େହଉ!”
139 ମଁୁ କହିଲି, “ମହାନ ଯିେହାବା ଜେଣ ୀେଲାକ ଛାୟା କେଲ, େଯପରିକି
ଭବିଷ   ବ ା କହିଥିେଲ େଯ େସ କରିେବ, ଏବଂ ଏକ ର େକାଷିକା ସୃ ି କେଲ। ଏବଂ
େସହି ର େକାଷିକା ହିଁ ଥିଲା େଯଉଁଥିରକି ୀ ଶରୀର ଆସିଥିଲା।
140 “ରା ୀ, ପୁରାତନ ନିୟମେର, େଦଖ ,” ମଁୁ କହିଲି, “େଯେତେବେଳ ଜେଣ େଲାକ
ଏକ ବଲିଦାନ କରିବାକ ଯାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ େସ େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ େନଉଥିଲା।
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େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ େସ ପରେମଶର ଆ ାଗୁଡିକ ଭ କରିଅଛି, େତଣୁ େସ େଗାଟିଏ
େମଷଶାବକ େନଉଥିଲା। େସ ନିଜର ପାପ ସୀକାର କରଥିଲା, ଏବଂ ଏହି େମଷଶାବକକ
ବଧ କରାଯାଉଥିଲା। େଯେତେବେଳକି େସହି…ତା ର ହାତ େମଷଶାବକ ଉପେର
ରହଥିଲା; ତା ର ସୀକାେରା ି ଥିଲା େଯ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତା ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ସୟଂ
ମରିବା ଉଚି ଥିଲା, କି େମଷଶାବକ ତା ର ାନ ହଣ କରଥିଲା। ଏବଂ ର େକାଷିକା
ଭ ାଗଲା; ଆଉ େସ େଛାଟ େମଷଶାବକକ ତା ର ହାତେର ଧରି ରଖିଥିେଲ େଯପଯ କି
େସ ତାହାର େଛାଟ ଜୀବନକ େସଥିର ବାହାରି ଯିବାର, ଏବଂ କଠିନ େହାଇଯିବାର ଅନଭବ
ନ କେଲ। ତାହାପେର ଯାଜକ, ଅବଶ , ର କ େସହି ନିଆଁ—େସହି ନିଆଁ ଉପେର ଛି ିେଲ,
ବିଚାରର େସହି ପି ଳ ଯ େବଦୀ।”

141 ତାହାପେର ମଁୁ କହିଲି, “େସହି େଲାକଟି, େତେବ, େସଠାର ବାହାରି ଯାଏ, ଏହା ଜାଣି
େଯ େମଷଶାବକ ତା ର ାନକ େନଇଅଛି, ମା େସ େସହି ଇ ା ସହିତ ବାହାରି ଗଲା
େଯଉଁ ଇ ାେର େସ ଭିତରକ ଆସିଥିଲା, େଦଖ , କାରଣ ଏହା ପାପକ ଦର କରିପାରିବ
ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ମା , େତେବ, ଏହି ମାମଲାେର, ‘ଉପାସକ ଥେର ଶୁ େହାଇଗେଲ,
ପାପର ଆଉ େକୗଣସି ବିେବକ ରେହ ନାହିଁ।’ େସଠାେର, େସଠାେର ବାଷିକ ଭାବେର ଏକ
ବଲିଦାନ ଅପଣ କରାଯାଉଥିଲା। କି ,” ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ େସଠାେର ଏହି ସମୟ
ଅଛି, ‘େଯ ଉପାସକ ଥେର ଶୁ େହାଇଗେଲ, ପାପର ଆଉ େକୗଣସି ବିେବକ ରେହ
ନାହିଁ।’ କାରଣ…

142 “େଦଖ , ରା ୀ। େହେମାେଗାବିନେର, େସହି େଛାଟ ଜୀବନ ଯାହାକି େସହି
େକାଷେର ଆର ହଏ, ଯାହା ପୁରଷ ଲି ର, ନାରୀ ମଧ କ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ନାରୀ ଅ ା
େକାଷକ ଉ ାଦନ କେର; ମା , େଗାଟିଏ କକଡ଼ା ଅ ା େଦଇପାେର, କି ଯଦି ତାହା ଅ ିରା
ପ ୀ ସହିତ ରହି ନାହିଁ, େତେବ ଏହା େକେବ ବି ଫୁଟିବ ନାହିଁ।”

143 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାପେର ପରେମଶର, େସହି ସବେ ଯିଏକି ସବ ସମୟ
ଏବଂ ାକନ ପୂ କରିଥିେଲ, ଜେଣ ୀର ଗଭେର େଗାଟିଏ େଛାଟ ଜୀବାଣୁ େହବା ପାଇଁ
ନ ନ େହାଇଗେଲ।” ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ କହିଲି, “େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆଜି ଉ ାର
କରାଯାଉ…ଯୀଶୁ ଯିହଦୀ କି ା ଅଣଯିହଦୀ କିଛି େହେଲ ନ ଥିେଲ, କାରଣ ଅ ା େକବଳ
ଶରୀର ଉ କରିଥିଲା। ଜୀବନଟା ର େର ରହିଥିଲା। େତଣୁ ଆେମ—ଆେମ ମାେନ…
ବାଇବଲ କେହ, ‘ଆେମମାେନ ପରେମଶର ର ଦାରା ପରି ାଣ ପାଇଅଛ।’ େଦଖ ,
େସ ଯିହଦୀ କି ା ଅଣଯିହଦୀ ନ ଥିେଲ; େସ ତ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଅତଏବ, େଯେତେବେଳ
ଆେମମାେନ ଯ େବଦି ନିକଟକ ଆସି, ବିଶାସ ଦାରା, ତାହା ମ କେର ନିଜର ହାତକ
ରଖୁ, ଏବଂ କାଲବରୀେର ଥିବା େସହି ଦଃଖକ ଓ ଯ ଣାକ ଅନଭବ କର, ଆଉ ଆମର
ପାପଗୁଡିକ ସୀକାର କର, େଯ ଆେମ ଭ ଅଟୁ, ଏବଂ େସ ଆମର ାନେର ମରିଛ ି!
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144 “ତାହାପେର, ଆପଣ େଦଖ ,” ମଁୁ କହିଲି, “େସହି େମଷଶାବକ ର ଏହା ଉପରକ
େଫରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, େସହି ର ଯାହାକି…େସହି େକାଷିକାଟି ଭ ା ଯାଇଥିଲା,
ଏବଂ େସହି େମଷଶାବକ ଏହି ର େକାଷିକାର ଭ ା ଯିବାେର, େଯଉଁ ଜୀବନଟି ମୁ
େହାଇଥିଲା, ତାହା ଉପାସକ ନିକଟକ େଫରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ପଶୁର
ଜୀବନ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ େମଳ ଖାଏ ନାହିଁ।

145 “କି ଏଥରକ, େଯେତେବେଳ େସହି ର େକାଷିକାତି ଭ ାଗଲା, ଏହା େକବଳ
ସାଧାରଣ ଭାେବ ଜେଣ ପୁରଷ ନ ଥିେଲ। ତାହା ତ ପରେମଶର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯାହାକି
ମୁ େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି ଉପାସକ, ପରେମଶର ପୁ ଉପେର,
ବିଶାସ ଦାରା, ନିଜର ହାତକ ରଖି, ନିଜର ପାପ ସୀକାର କେର, େତେବ ଅନ େକୗଣସି
ବ ି ର ଜୀବନ ନେହଁ, ମା ପରେମଶର ଜୀବନ ଏହି ମନଷ ନିକଟକ େଫରି
ଆେସ, ଯାହାକି ଅନ ଜୀବନ ଅେଟ। େସହି ଶ େଜାଇ, ଯାହାର ଅନବାଦ େହଉଛି,
‘ପରେମଶର ର ନିଜସ ଜୀବନ।’ ଆଉ େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ ଆମକ େଜାଇ େଦେବ,
ଅନ ଜୀବନ େଦେବ, ଆଉ ବ ମାନ ଆେମ ପରେମଶର ପୁ ଏବଂ ପୁ ୀଗଣ ଅଟୁ।
ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।”

146 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ତ ପରେମଶର, ସ ଚିତ େହାଇଥିେଲ।
େସ ଥେମ, ଆସିେଲ; ‘େକୗଣସି ମନଷ ତାହା ଛଇଁ ପାରି ନ ଥିେଲ,’ କାରଣ ମନଷ
ପାପ କରିଥିଲା। ତାହାପେର େସ ଏକ ଶରୀରେର ଓ ାଇ ଆସିେଲ, ‘ପାପର ସାଦକ
ଚାଖିବା ପାଇଁ…ପାପକ େନବା ପାଇଁ।’ େଦଖ , େସ, େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ବିଷୟ ଯାହା
ନ ାୟବାନ େହବା ପାଇଁ, ପରେମଶର କରିପାରିଥାେ , ତାହା େହଲା େସହି କାେର ହିଁ
କରିବା।”

147 ଉଦାହରଣ ସରେପ, କଅଣ ହଅ ା ଯଦି ଆଜି ସକାେଳ େମା ପାଖେର ଏହି
ଦଶକବ ଉପେର ଅଧିକାର ରହିଥା ା, େଯପରିକି ପରେମଶର ର ମାନବ ଜାତି
ଉପେର ରହିଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ କହ ି, “ ଥମ ବ ି ଯିଏ େସହି ଖୁ କ େଦେଖ, ମରିଯିବ,”
ଏବଂ ଟମି ହି ଏହାକ େଦଖ ି? ବ ମାନ, ଉଦାହରଣ ସରେପ, ମଁୁ କାଲ-…“ଭାଇ
କାଲସ , ଆପଣ ତା ପାଇଁ ମର ।” ତାହା ନ ାୟ େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ କହିବି, “ଲିଓ, ତେମ
େମାର ସଚିବ ଅଟ; ତେମ ତା ପାଇଁ ମର।” ତାହା ଠି େହବ ନାହିଁ। “େମା ପୁଅ, ବିଲି ପ ,
ତେମ ତା ପାଇଁ ମର।” ତାହା ଠିକ ନେହଁ। େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟ େଯଉଁଥିେରକି ମଁୁ
ନ ାୟବାନ େହାଇପାେର, ତାହା େହଲା ମଁୁ ନିେଜ ତା ର ାନକ ନିଏ।

148 ଏବଂ ତାହାହିଁ ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ପରେମଶର କରିଥିେଲ। େସ, ପରେମଶର, ଏକ ଆ ା
ଅଟ ି। ଏବଂ େସ ସୃ ି କେଲ…େସ, େସ ତା ର ରପକ ବଦଳାଇେଲ। ଏହା େଲାକମାନ ,
େସହି ସାନ ଯିେହାବା ବିଷୟେର ଭାବିବା ନିମେ , ବାଧ କରିେଦବା ଉଚି । େସ ଜେଣ
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ପୂ ବୟ ବ ି ଭାବେର, ଆସି ପାରିଥାେ , କି େସ ଏକ ଗୁହାଳ କ େର, ଖତ
ଗଦା ଉପେର ଆସିେଲ। ସାନ ଯିେହାବା, ଶିଶୁ ପରି କା ଥିେଲ। ସାନ ଯିେହାବା, ବାଳକ
ପରି େଖଳଥିେଲ। ସାନ ଯିେହାବା, ଜେଣ କମୀ ପରି, ବେଢଇ କାମ କରଥିେଲ। କିେଶାର
ଅବ ାେର, ସାନ ଯିେହାବା। ଯିେହାବା, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ େର ଝଲି ରହିଥିେଲ, ଆଉ
ତା ମୁହଁ ଉପେର ମଦ ପ େଛପ, ଖ ାର ଓ ଥୂକ ପକା ଯାଇଥିଲା। ଯିେହାବା ଆପଣାର
ସ ାନମାନ ପାଇଁ ମରଥିେଲ। ଯିେହାବା, ମୁ ିସାଧନ କରିବାକ, ମୃତ ବରଣ କରଥିେଲ;
ଅନ ଜେଣ ବ ି ନେହଁ, ମା ପରେମଶର ନିେଜ! େଦଖ , ପରେମଶର, ତାହା ତା ର
କାଯ ାଳୟ ଥିଲା। କାହିଁକି? େସ ମନଷ ମାନ ହଦୟକ େଫରିବାକ େଚ ା କରଛ ି।

149 େତେବ, ଆେମ ତାହା େସଠାେର, ଶ କରିପାରି ନ ଥିଲ। ଏଠାେର, ଆେମ ତାହା
ନିଜ ହାତେର ଅନଭବ କଲ। େତେବ େସହି ଶରୀରର ବଲିଦାନ ଦାରା, େସ କଅଣ ସାଧନ
କେଲ? େସ ଆମ ଭିତେର ଯିେହାବା େହାଇଗେଲ। ଆେମମାେନ ତାହା ର ଅଂଶ ଅଟୁ।
େପ ିକ ର ଦିନେର, ଅ ି ନିଜକ ବିଭ କଲା, ଆଉ ଅ ିର ଜିହାଗୁଡ଼ିକ େତ କ
ଉପେର ଅବ ାନ କଲା, ଯାହାକି ଏହା ଦଶାଉଥିଲା େଯ ପରେମଶର ଆପଣାକ ନିଜର
ମ ଳୀ ମଧ େର ବିଭ କରଛ ି।

150 େତେବ, ଭାଇମାେନ, ଯଦି ଆେମ େକବଳ ଏକାଠି େହାଇପାରିବା, ଓ ତାହାକ ଏକ
ଆଣିପାରିବା! ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏକାଠି େହଉ, େସେତେବେଳ ଆେମ
ଯିେହାବା ସ ୂ ତାେର ପାଇଥାଉ। କି ଆେମମାେନ କିପରି ଭାବେର, େଯେତେବେଳ
ଏହି ବ ି ପରଭାଷାେର କଥାବା ା କରଛ ି ଓ ବା ି ପାଇଛ ି, ଏହି ଜଣକ; ଏବଂ
ତାହାପେର ଅ ିର ଏହି ଖ କ ଏଠାେର ରଖୁଛ ି, ଏବଂ ଏହି ଜଣକ? ଆସ ଏହାକ
ଏକାଠି ରଖିବା।

151 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର, େପ ିକ ଦିନେର, ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ, ଆଉ
ବାଇବଲ କେହ, “ଅ ିର ଜିହାଗୁଡ଼ିକ େସମାନ େତ କ ଉପେର ଅବ ାନ କଲା।”
ଏବଂ େସମାେନ…“ଅ ି ପରି, ଜିହାଗୁଡ଼ିକ,” ଜିହାଖ । ଏହା େସହି ଅ ି ଥିଲା ଯିଏକି
େଲାକମାନ ମଧ େର, ଆପଣାକ ପୃଥକ କରି ବିଭ କରଥିଲା, େଯପରିକି ଆେମମାେନ
ଭାଇ େହବା। “େସଦିନ ତେମ ଜାଣିବ େଯ ମଁୁ ପିତା ଠାେର ଅଛି, ପିତା େମା ଠାେର ଅଛ ି;
ମଁୁ େମା ଠାେର, ଏବଂ ତେମ େମା ଠାେର ଅଛ।” ଏବଂ, ଆେମ, ଆେମ ଏକ ଅଟୁ। ଆେମ ଏକ
ଅଟୁ, ବିଭାଜିତ େନାହଁୁ।

152 େତେବ, ଯିେହାବା ପରେମଶର, ଏଠାେର ଉପେର, ମାନବ ଜାତିକ ଶ କରିପାରି
ନ ଥିେଲ, କାରଣ ତାହା ର ନିଜର ପବି ତାର ନିୟମ େଯାଗଁୁ; ଯିେହାବା ପରେମଶର
ଆମମାନ ପାଇଁ ପାପ େହେଲ, ଓ ମୂଲ ପରିେଶାଧ କେଲ; େଯପରିକି େସହି ସମାନ
ଯିେହାବା ପରେମଶର ଆସି ଆମ ଭିତେର ବାସ କରିପାରିେବ। ପରେମଶର ଆମ ଉପେର;
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ପରେମଶର ଆମ ସହିତେର; ପରେମଶର ଆମ ଭିତେର। ତିେନାଟି ପରେମଶର ନହଁ ି;
ଏକ ପରେମଶର! ପ ିତମାେନ ଏହାକ ଜାଣିବାକ େଚ ା କରି, ପାଗଳ େହାଇଯାଆ ି।
ଏହା—ଏହା ଏକ କାଶନ ଅେଟ। ଏହାକ ତ ଆପଣ ଠାେର କାଶ େହବାକ ଅଛି।
153 େତେବ, ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଏହା ବା ି ବିଷୟେର କଥା ଆେସ, େତେବ,
ଅେନକ େଲାକମାେନ…େତେବ, ଭାଇମାେନ, ଆପଣ ତାହା କରିବାକ ପଡିବ। କିଅବା,
ଏହା େସହିପରି ଅେଟ େଯପରିକି ମଁୁ ଭାଇ ିଜ ଏବଂ ଭାଇ େନ  କହିଥିଲି, େଯ
ଯଦି ଆପଣ…େସହି—େସହି ଯୁ ି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ େଯେକୗଣସି, ଏଠାେର ଥିବା ଆପଣ
ପ ିତମାନ ମଧ ର ଅେନେକ େମା ଅେପ ା ଯେଥ ାନୀ ଅଟ ି; କି ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ
ଉପେର ବହତ ଅଧ ୟନ କରିଛି। ଏବଂ ମଁୁ ି-ନାଇସି ଫାଦସ, େସହି ନାଇସି ପରିଷଦ,
ଏବଂ ସମ ଇତିହାସକାରମାନ , ଇତ ାଦି ସବ ପାଠ କରିଛି।
154 େସହି ସ ନାଇସି ପରିଷଦେର ଉଠି ଆସିଥିଲା। ଉଭୟ ପ ବୀଜ ବ ାକ
ଗେଲ; େଯେତେବେଳ େସହି କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଅତ ଧିକ ି ବାଦୀ ପ ହଣ କଲା,
ଏବଂ ଅନ ଟି ଏକ ବାଦୀକ ଚାଲି ଗଲା, ଏବଂ ଉଭୟ ପ ବାହାରି ଗେଲ। ଅବିକଳ ଠି ,
କାରଣ ଏଥି ଭିତେର ମନଷ ମାନ ର କିଛି କରିବାର ଥିଲା।
155 ଆପଣ ତ ପରେମଶର ତାହା କରିବାକ େଦବାକ ପଡିବ, ଏହାକ ଜାଣିବାକ
େଚ ା କରିବା ପାଇଁ ଆମର େକୗଣସି େୟାଜନ ନାହିଁ। ଆସ ଆେମମାେନ ଭାଇ େହାଇ
ରହିବା। ଆସ େକବଳ ଆଗକ ଯିବା ଏବଂ ପରେମଶର ତାହା କରିବାକ େଦବା ଯାହା
େସ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ଯଦି େସ ଅସୀମ ଏବଂ ସମ ବିଷୟ ଜାଣ ି, ଆଉ ଆର ର
େଶଷ ପଯ ପୂବାନମାନ କର ି, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ କିପରି ତାହା ବିଷୟେର
କିଛି କରିପାରିବା? େକବଳ ଆଗକ ବଢି ଚାଲ । ତାହାହିଁ ମାଗ ଅେଟ। ଆମର ମହାନ
ଯିେହାଶୂୟ ସହିତେର, ପାଦେର ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲ , େଯପରିକି ମଁୁ ଗତ ରାତିେର
କହିଥିଲି।
156 େତେବ େଦଖ , ଯଦି େସଠାେର ତିେନାଟି ପରେମଶର ଅଛ ି…ମଁୁ ଆପଣ େକବଳ
ଏହା େଦଖାଇବାକ ଚାେହଁ େଯ ଏହା େକେତ ହାସ ା ଦ ଅେଟ। ଯଦି େସଠାେର ତିେନାଟି
ପରେମଶର ଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ଯୀଶୁ ତାହା ର ନିଜର ପି-…ଜେଣ େହାଇଥିବାର, ଯୀଶୁ
ତାହା ର ନିଜର ପିତା େହାଇପାରି ନ ଥିେଲ। ଏବଂ, ଯଦି େସଠାେର ତିେନାଟି ଅଛ ି,
ତାହାେହେଲ େସ କମାରୀ ଜନ େହାଇ ନ ଥିେଲ। େତେବ େକେତ ଜଣ…? ମଁୁ କହିବାକ
ଯାଉଛି େଯ ଏହା େହଉଛ ି ପିତା ପରେମଶର; ଏବଂ ଏହା େହଉଛ ି ପୁ ପରେମଶର; ଓ
ଏହା େହଉଛ ି ପବି ଆ ା ପରେମଶର।
157 େତେବ, ଏଠାେର ଥିବା ଆପଣ ଭି ଭାଇମାନ , ଆପଣ ଏହାକ େକବଳ େଗାଟିଏ
ମିନି ପାଇଁ େଦଖ ଓ ଆପଣ େଦଖ େଯ ମଁୁ କଅଣ ଇ ିତ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛି। ମଁୁ
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ାଥନା କରଛି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ତାହା େଦଖିବାକ େଦେବ। ବ ମାନ, େଦଖ ,
ଆପଣ ଦେହଁ େସହି ସମାନ କଥାକ ବିଶାସ କର ି, ମା ଶୟତାନ ଠି ଆପଣମାନ
ମଧ େର ଆସିଯାଇଛି ଓ ଆପଣମାନ ତାହା ବିଷୟେର ଭା ି େଦଇଛି। ଏହା ଅବିକଳ ଠି
େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ, ଆଉ ମଁୁ ଏହାକ ଆପଣ ଠାେର, ପରେମଶର ସାହାଯ େର,
ଏବଂ ପରେମଶର ବାଇବଲ ଦାରା ମାଣ କରିବି। ଯଦି ଏହା ବାଇବଲ ନେହଁ, େତେବ
ଏହାକ ହଣ କର ନାହିଁ। ତାହା ଠି ।
158 କି ବ ମାନ େଦଖ । ଏହା େହଉଛି (କଅଣ?) ପିତା ପରେମଶର; ଏହା ପୁ
ପରେମଶର; ଏହା େହଉଛ ି ପବି ଆ ା ପରେମଶର। ତାହାେହେଲ, ବ ମାନ, ଆସ
େତେବ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ଅଟକି ଯିବା, ଓ େସହି ତିନିଜଣ େସଠାେର ରଖିେଦବା; ପିତା,
ପୁ , ଓ ପବି ଆ ା ପରେମଶର।
159 ଓଃ, େମା—େମା ପାଖେର ଏହା କରିବାକ ସମୟ େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ…[ଭାଇମାେନ
କହ ି, “ଆଗକ ବଢ! ଆଗକ ବଢ!”—ସ ା।] ମା , େଦଖ , େତେବ, ମଁୁ େଯେତ ଶୀ
ପାରିବି େସେତ ଶୀ କରିବି। େମାର ଭାଇମାେନ, େମାେତ ମା କର , କି ମଁୁ—ମଁୁ—
ମଁୁ ଆପଣମାନ ସହିତ କଦାପି କଥାବା ା କରିବାକ ପାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା କରିବା
ପାଇଁ ଚାେହଁ।
160 ଏବଂ ତାହାପେର, େଦଖ ; ପରେମଶର ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା। େତେବ, ଯୀଶୁ

ୀ ପିତା କିଏ ଥିେଲ? ପରେମଶର ଯୀଶୁ ୀ ର ପିତା ଥିେଲ। ଆେମ ସମେ ତାହା
ବିଶାସ କର। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ସ ା।] ଠି ଅଛି।
161 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ମାଥିଉ 28:19 େନଉ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ
କହିଥିେଲ, “ଅତଏବ ଯାଇ, ସମ ଜାତିକ ଶି ା ଦିଅ, ଓ େସମାନ ପିତା, ପୁ ,
ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ିଜିତ କର,” ଦଶ ଦିନ ପେର, ପିତର କହିେଲ, “ପ ାତାପ
କର, ଏବଂ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ ହଅ।” େସଠାେର େକୗଣସି ାନେର ଏକ
ସିଧା ସଳଖ ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି। େତେବ, ଆସ କରିବା ନାହିଁ…େସଠାେର ଏକ…
162 ସମେ ସା େଦଇଛ ି, ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ। ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ। ଏଠାେର
େମାର ବିଶାସ ଅେଟ, ଆଉ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ େକବଳ ଆପଣ ସ ୁଖେର ରଖୁଛି। ମଁୁ ଏହାକ

ଚାର ମ େର କେହ ନାହିଁ; ଏହା ଆପଣ ଉପେର ନିଭର କେର। ମା ମଁୁ ଆପଣମାନ
େଦଖାଇବାକ ଚାେହଁ ଯାହା ମଁୁ ଉଭୟ ପାଶେର େଦଖୁଅଛି, େତଣୁ ପବି ଆ ା ଏହାକ
ଆପଣ ଉପେର କାଶ କର , େଦଖ ।
163 େତେବ, ମାଥିଉ 28:19, ଏବଂ ଯଦି—ଯଦି ମାଥିଉ 28:19 େ ରିତ 2:38 କ ବିେରାଧ
କେର, ତାହାେହେଲ ବାଇବଲେର ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା େଯଉଁ କାଗଜ
ଉପେର େଲଖାଯାଇଛି ଏହା ତାର େଯାଗ ନେହଁ।
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164 ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ ମାଥିଉ ତାର 16ତମ ପବକ ଲ କରିେବ, ଯୀଶୁ ପିତର
କାଶନ େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ ତା ଚାବିଗୁଡିକ ଦାନ କେଲ।

165 େତେବ, ମେନରଖ , େକୗଣସି ମନଷ -କତ େଯାଜନାର ଈଶରତ ାନ ଦାରା
ବାଇବଲ କାଶିତ ହଏ ନାହିଁ। ଏହା ନେହଁ। ଏହା ଏକ କାଶନ ଅେଟ।
166 ଆର କରିବାକ, ଏହା ଏକ କାଶନ ଥିଲା। େହବଲ କାହିଁକି କୟିନ ଅେପ ା
ପରେମଶର ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ବଳିଦାନ ଉ ଗ କେଲ? “ଏହା ତା ଠାେର କାଶିତ
େହାଇଥିଲା,” େଯ ଏହା ପି ଫଳ, ଏବଂ େସଉ, ଓ କମଳା, ଆଉ େସଉ ନ ଥିଲା। ଯଦି
େସଉ ହିଁ ୀମାନ ଏହା ଅନଭବ କରାଇବ େଯ େସମାେନ ଉଲ ଅଟ ି, େତେବ ଭାଇ,
ଉ ମ େହବ େଯ ଆେମ ପୁନବାର େସଉଗୁଡିକ ବିତରଣ କରି େଦବା। କଅଣ ଆପଣ
େସହିପରି ଭାବନାହଁା ି କି? େତେବ, ତାହା, ତାହା ଅପବି ୀକରଣ ଭଳି ଶୁଭାଯାଏ, ମା
େମାର କହିବାର ଅଭି ାୟ ତାହା ନେହଁ। କି , ଏହା େସଉ ନ ଥିଲା। ନା, ମହାଶୟ। େତେବ,
ଏବଂ ଯଦି ତାହା େସପରି ଥାଏ, େତେବ, “ଏହା େହବଲ ଠାେର କାଶ କରାଯାଇଥିଲା,”
େଯ େସ ତା ର ପିତା ର ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ର ଉ ଗ କରିଥିେଲ, କାରଣ ଏହା ଏକ

କାଶନ ଥିଲା। ସମ ବିଷୟଟି ତାହା ଉପେର ନିମିତ ଅେଟ।
167 େତେବ େଦଖ , ଏଠାେର ଜେଣ ବ ଅ ମ ଜୀବୀ ଅଛି, ଏପରିକି ପଯ ା ଶି ା
ସୁ ା ନାହିଁ…ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ ଅ ଏବଂ ଅଶି ିତ ଥିେଲ। ମା େସ େସଠାେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଶ ପଚାରିେଲ, “ମନଷ ପୁ େଯ ମଁୁ କିଏ େବାଲି ତେମ
କଅଣ କହଛ?”
168 ଜେଣ କହିଲା, “କାହିଁକି, ତେମ—ତେମ ତ େମାଶ-…” କି ା, “େସମାେନ—
େସମାେନ କହ ି, ‘ତେମ େମାଶା ଅଟ।’”

“େସମାେନ କଅଣ, େସମାେନ ମଁୁ କିଏ େବାଲି କଅଣ କହ ି?”

ଜେଣ କହିଲା, “କାହିଁକି, ତେମ ତ ଯିରିମିୟ ବା ଭବିଷ   ବ ା ଅଟ, ଏବଂ ଏହା, ତାହା
ବା ଅନ ଅଟ।”
169 େସ କହିେଲ, “ତାହା େସହି ଶ ନେହଁ। ମଁୁ ତମକ ପଚାେର। ମଁୁ କିଏ େବାଲି ତେମ
କଅଣ କହ?”
170 ଆଉ ପିତର ଠି ପୃଥକ ଛିଡ଼ା େହେଲ, ଓ କହିେଲ, “ତେମ ପରେମଶର ପୁ ।”
171 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଯୂନସର ପୁ , ଶିେମାନ, ତେମ ଧନ ।” େତେବ େଦଖ । “ମାଂସ
ଓ ର ଏହାକ ତମଠାେର କାଶ କରି ନାହିଁ, କି େମାର ସଗ ପିତା କରିଛ ି।” ବଝିେଲ?
172 େତେବ େଦଖ , ବ ମାନ, କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ କେହ େଯ େସ ପିତର ଉପେର
ମ ଳୀକ ନିମାଣ କରିଥିେଲ। ତାହା ଭଲ ଅେଟ।
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173 େ ାେଟ ା ମ ଳୀ କେହ, “େସ ଏହାକ ନିଜ ଉପେର ନିମାଣ କରିଥିେଲ।” ମା
େତେବ େଦଖ ଓ େଖାଜ , େଯ ଏହା ତାହା ଅେଟ କି ନେହଁ।

174 େସ ଏହାକ େସହି ଆ ିକ କାଶନ ଉପେର େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି, ନିମାଣ କରିଥିେଲ,
େଦଖ , କାରଣ େସ କହିଥିେଲ, “ଯୂନସର ପୁ ଶିେମାନ, ତେମ ଧନ । ମାଂସ ଏବଂ ର
ଏହାକ ତମ ଉପେର କାଶ କରି ନାହିଁ। ମଁୁ କହଛି େଯ ତେମ ଶିେମାନ ଅଟ; ଏହି େଶୖଳ
ଉପେର” (େକଉଁ େଶୖଳ? େସହି କାଶନ) “ମଁୁ େମାର ମ ଳୀକ ନିମାଣ କରିବି, ଏବଂ
ନରକର ଫାଟକ ଏହା ବିର େର ବଳ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।”

175 ତାହାପେର, େଯେତେବେଳ ପିତର େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଉପ ିତ ଥିେଲ
େଯେତେବେଳ ମାଥିଉ 28 କ ଉ ୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘୁରି ପଡ଼ିେଲ ଏବଂ, ଦଶ
ଦିନ ଉ ାେର, େସହି କାଶନ ସହିତେର, ଆଉ “ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ” ନାମେର ବା ି
େଦଇଥିେଲ। େସ ତାହା କାହିଁକି କେଲ? ପରେମଶର କାଶନ ସହିତେର; ଏବଂ ଭାଇ,
ରାଜ ର ଚାବିଗୁଡିକ ରକହିଥିେଲ।

176 େତେବ ମଁୁ ହଏତ ଆପଣ , ଆପଣ ର େଗାଟିଏ ପାଶକ, େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ
ଆଘାତ େଦଇପାେର, କି ମା େଗାଟିଏ ମିନି ରହ । ବାଇବଲେର େଗାଟିଏ େହେଲ

ାନ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି େକେବ େକୗଣସି ବ ି “ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା” ନାମେର
ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ। ଶା େର େଗାଟିଏ େହେଲ ାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଅଛି, ତାହାେହେଲ
ଏହାକ େଦଖା । ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କ ାେଥାଲି ମ ଳୀର ଗଠନ େହବା ପଯ , ପବି
ଇତିହାସର େକୗଣସି ାନେର ତାହା ପାଇପାର ି, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହାକ େଦଖା ।
େତେବ, େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ସତ ଅେଟ।

ମା ବ ମାନ େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର , ଆପଣ ଏକ ବାଦୀମାେନ, ମା
େଗାଟିଏ େସେକ ।

177 େତେବ, େସଠାେର ଏପରି େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି…ଯଦି େକୗଣସି
ବ ି େମାେତ ଶା ର େଗାଟିଏ ପାଠ େଦଖାଇ ପାରିେବ େଯଉଁଠାେରକି “ପିତା, ପୁ ,
ପବି ଆ ା” ର େସହି ସମାେରାହ ବାଇବଲେର ବ ବହତ େହାଇଥିଲା, ଆପଣ ଆସି
େମାେତ ଜଣାଇବାକ ବାଧ େଯ େକହି େକେବ େସହିପରି ଭାବେର େକଉଁଠାେର ବା ିଜିତ
େହାଇଥିଲା।

178 ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ତାହା ହଣ କରିବି ଯାହା
ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ପିତର ଯାହା କହିଥିେଲ ତାହା ନେହଁ।” ଯଦି େସମାେନ ପର ରର,
ବିେରାଧାଭାସୀ ଅଟ ି, େତେବ ଆେମ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛ? ଯଦି ଏହା ସମ
ପରେମଶର ନହଁ ି, େତେବ ବାଇବଲର େକଉଁ ଅଂଶଟି ଠି ଅେଟ?
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179 ଏହାକ ତ ସବ ଏକ େମଳ ଖାଇବାକ ଅଛି ଏବଂ ଏକାଠି ଆସିବାକ ଅଛି, ଏବଂ େକବଳ
ପରେମଶର କାଶନ େହବାକ ଅଛି। ଆମ ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାକ େକେବବି ଶି ା
େଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କାଶନ ଅେଟ, ଯାହାକ ଆପଣ ନି ିତେର େଦଖିବା ଉଚିତ।
180 ତାହାପେର, ଯଦି େସହି ଦଇଜଣ ବ ି, ଜେଣ ଅନ ର ବିେରାଧାଭାସୀ ଥିେଲ,
ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ େକଉଁ କାରର ଏକ ବାଇବଲ ପାଠ କରଅଛ? ମଁୁ କିପରି ଜାଣିବି
େଯ େଯାହନ 14 ଠିକ ଅେଟ, କି ନାହିଁ? ମଁୁ କିପରି ଜାଣିବି େଯ େଯାହନ 3 ଠିକ ଅେଟ, କି ନାହିଁ?
ମଁୁ କିପରି, କିପରି, କିପରି ଜାଣିବି? ବଝିେଲ?
181 କି ଏକମା ଉପାୟ େଯ ମଁୁ ପରେମଶର ଉପେର ବିଶାସ କରିପାେର, ତାହା
େହଉଛି ଏହା ଜାଣିବା େଯ େସହି ବାଇବଲଟି ଠି ଅେଟ, ଏବଂ ଏହା ବିଶାସ କରିବା େଯ
ତାହା ଠି ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଠି ଲାଗି ରହିବା। ଯଦିଓ ମଁୁ ତାହାକ ବଝି ନ ପାେର,
େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ, ମଁୁ ଏହାକ ଗତି କରାଏ।
182 କି େଯେତେବେଳ ଏହି ବିେରାଧାଭାସଗୁଡିକ ଆେସ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜାଣିବା
ପାଇଁ, ପରେମଶର ନିକଟକ ଯାଏ। ଏବଂ େସହି ସମାନ ସଗଦତ ଯିଏକି େମାେତ
ସଭାେର, ଏବଂ ରାତିେର ସା ାତ କର ି, େସହି ସମାନ ଜଣ ଅଟ ି ଯିଏକି େମାେତ ଏହା
ଶିଖାଇଥିେଲ। ବଝିେଲ? େତେବ େଦଖ େଯ ଏହା ତାହା ଅେଟ, େଯ ବ ମାନ ତାହା
କିପରି ଅେଟ।
183 େତେବ, ମାଥିଉ 28:19, ଆସ ବ ମାନ େକବଳ େଗାଟିଏ ଣ େଦଖିବା। ଆଉ
ବ ମାନ ମଁୁ ଠି ଏଠାେର େ ରିତ 2:38 କ େନବାକ ଯାଉଛି, େଯଉଁଠାେର ପିତର
କହିଥିେଲ, “ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ।” ଏବଂ ମାଥିଉ କହିଥିେଲ, “ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା।”
184 େତେବ ଶୁଣ । େସ କହିେଲ, “େସମାନ ବା ିଜିତ କର…” ଏପରି ନେହଁ “ପିତା
ନାମେର, ପୁ ନାମେର, ପବି ଆ ା ନାମେର।” େସ ଏହା େକେବ ବି କହିେଲ ନାହିଁ।
େସଠାେର େକୗଣସି “ନାମ…ନାମେର…ନାମେର” ନାହିଁ।
185 େସ କଦାପି କହିେଲ ନାହିଁ, “େସମାନ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା
ନାମଗୁଡିକେର ବା ିଜିତ କର,” କାରଣ ଏହା ଏପରିକି ସେ ଦନଶୀଳ ସୁ ା ନେହଁ।
186 େସ କହିେଲ, “େସମାନ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମେର (ନ-।-ମ)
ବା ିଜିତ କର।” କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? “…ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ର,”
ସଂେଯାଗ, “ଏବଂ, ଏବଂ, ଏବଂ।”
187 ନାମଗୁଡିକ, ନେହଁ। ଏପରି ନେହଁ, “ପିତା ନାମେର, ପୁ ନାମେର, ପବି ଆ ା
ନାମେର।” ଏପରି ନେହଁ, “ପିତା, ପୁ ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମଗୁଡିକ େର।” ମା ,
“ନାମେର,” ନ-।-ମ, ଏକକ, “ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ର।” େତେବ, େସମାନ
ମଧ ର ବା ିଜିତ କରିବାର େକଉଁଟି ସଠି ନାମ ଅେଟ? ଏହା େଗାଟିଏ ନାମ ଅେଟ।
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େକଉଁଟି ଅେଟ? କଅଣ “ପିତା” ସଠି ନାମ ଅେଟ, କି ା “ପୁ ” ସଠି ନାମ ଅେଟ, କି ା
“ପବି ଆ ା” ସଠି ନାମ ଅେଟ?
188 ଏହା େକୗଣସିଠାେର ଏକ “ନାମ,” ଅେଟ। କଅଣ ତାହା ଠି ? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ସ ା।] େତେବ, ତାହାେହେଲ, ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକ
ଚାେହଁ। ଯଦି େସହି “ନାମ,” େତେବ, ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “େସମାନ ପିତା, ପୁ ,
ଏବଂ ଆ ା ନାମେର ବା ିଜିତ କର…” େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି େଯ ଯୀଶୁ ତାହା
କହିଥିେଲ? [“ଆେମ ।”] ତାହା ଶା ଅେଟ। ଏହା ମାଥିଉ 28:19 ଅେଟ, “ପିତା, ପୁ
ନାମେର…”
189 [ଭାଇ ାନହା ଏକ ବିକଷଣ େଦଖ ି—ସ ା।] କଅଣ ଏପରି କିଛି ଯାହାକି
ଆେମ…ନା, ଏହା, ମଁୁ ଭାବିଲି…ଠି ଅଛି, ମହାଶୟ। [ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “ ମା କରିେବ,
ଭାଇ ାନହା ?”] ହଁ। [“ମଁୁ ଏହି େଟ  କ ପରିବ ନ କରିବାକ ଚାେହଁ, ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ
ହାତଛଡ଼ା କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ।”] ଠି ଅଛି। [େଟ  େର ଖାଲି ାନ।]…?…
190 େତେବ, “ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମେର।” େତେବ ଭାଇମାେନ, ଶୁଣ ।
“ପିତା” ନାମ ଭଳି େସପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, କାରଣ ପିତା ଏକ ନାମ ନହଁ ି। ଏହା
ଏକ ଉପାଧି ଅେଟ। “ପୁ ” ନାମ ଭଳି େସପରି େକୗଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁ ଏକ
ଉପାଧି ଅେଟ। “ପବି ଆ ା” ନାମ ଭଳି େସପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଏହା
ଯାହାକି େସ ଅଟ ି।
191 ମଁୁ ଦିେନ ସକାେଳ ଏକ େସବକ ରୀୟ ଜଳପାନେର ତାହା କହଥିଲି, ଏବଂ ଜେଣ
ମହିଳା…ଅବଶ , ମର ବାହାେର, େଯେକୗଣସି ବ ି ବ ାଘାତ କରିେବ, େସହିପରି କିଛି।
େସ କହିେଲ, “େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର ! େମାେତ ମା କର !” କହିେଲ,
“ପବି ଆ ା ଏକ ନାମ ଅେଟ।”
192 ମଁୁ କହିଲି, “ଏହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା ଅେଟ। ମଁୁ ଜେଣ ମଣିଷ, କି େମାର ନାମ
‘ମଣିଷ’ ନେହଁ।”
193 ଏହା ପବି ଆ ା ଅେଟ। ତାହା ଏକ ନାମ ନେହଁ। ତାହା ତ ଏହା ଯାହାକି ତାହା ଅେଟ।
ଅବଶ , ଏହା ଏକ ସଂ ା ଅେଟ, କି ଏହା ଏକ ନେହଁ…ଏହା ଏକ—ଏହା ଏକ…ଏହା ଏକ
ନାମ ନେହଁ।
194 େତେବ, ଯଦି େସ କହିଛ ି, “େସମାନ ପିତା ର, ଏବଂ ପୁ ର, ଓ
ପବି ଆ ା ର ନାମେର ବା ିଜିତ କର,” ଆଉ ନା ପିତା, ପୁ , କି ା ପବି ଆ ା ଏକ ନାମ
ଅେଟ, େତେବ ନାମ େକଉଁଟା ଅେଟ? ଆେମ ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁଛ।
195 େତେବ, ଆେମ ଏହାକ ସବ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ାନେର ପାଇପାର, ଯଦି ଆପଣ
େକବଳ େଦଖିେବ ଓ—ଓ—ଓ ବ ମାନ ଅ ସମୟ େସବା କରିେବ, କି ା େମାର କହିବାର
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ଅଭି ାୟ, ଅ ସମୟକ ସଂର ିତ କରିେବ। େତେବ ମାଥିଉ 28:19 କ ଧ ାନ ଦିଅ ।
ବ ମାନ, ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ…
196 ଆପଣ ହଏତ, ଆପଣ ଏହା କରିଥିେବ, ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ଭଉଣୀ
କି ା ଭାଇ। ଆପଣ ହଏତ େକୗଣସି ଦିେନ, ଏକ ବହି ଉଠାଇଥିେବ, ଏବଂ ତାହାର ପଛ
ପଟକ ଚାହିଁ େଦଖିଥିେବ, ଓ କହିଥିେବ “ଜ ଏବଂ େମରୀ ଏହା ପରଠାର ସବଦା ଖୁସିେର
ଜୀବନ ବିତାଇେଲ।” େତେବ, ଜ ଏବଂ େମରୀ କିଏ ଅଟ ି? କଅଣ…ଜ ଏବଂ େମରୀ
କିଏ ଅଟ ି ଯିଏକି ଏହା ପରଠାର ସବଦା ଖୁସିେର ଜୀବନ ବିତାଇେଲ? େସଠାେର େକବଳ
େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟ ଅଛି େଯ ଆପଣ େକେବ ଜାଣିବାକ ଯାଉଛ ି େଯ ଜ ଏବଂ େମରୀ
କିଏ ଅଟ ି; ତାହା, ଯଦି ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ କହକ ଅେଟ, େତେବ ପଛକ ଯାଇ ବହି
ପଢ । କଅଣ ଏହା ଠି କି? ମୂଳକ େଫରି ଯାଆ ଓ ଏହାକ ତ ତ କରି ପାଠ କର ,
ଆଉ ଏହା ଆପଣ କହିଥାଏ େଯ ଜ ଏବଂ େମରୀ କିଏ ଅଟ ି।
197 େତେବ, ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ପରେମଶର ପୁ ଯୀଶୁ ୀ , ଯିଏକି କହିଥିେଲ,
“ଅତଏବ ଯାଇ, ସମ ଜାତିକ ଶି ା ଦିଅ, ଓ େସମାନ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା
ନାମେର ବା ିଜିତ କର,” ଏବଂ ପିତା, ପୁ , କି ା ପବି ଆ ା େକହି ବି ଏକ ନାମ ନହଁ ି,
ତାହାେହେଲ, ଯଦି ଏହା ଏକ କହକ ଅେଟ, େତେବ ଉ ମ େହବ େଯ ଆେମ ପୁ କର

ଥମକ େଫରିଯାଉ।
198 େତେବ ଆସ ଆେମ ମାଥିଉର 1ମ ପବକ େଫରିଯିବା, ଏବଂ ଆେମ େସଠାର ଆର
କରିବା, ତାହା ବଂଶାବଳୀର ବିବରଣୀ େଦଇଥାଏ, େଯପଯ କି ଏହା 18ତମ ପଦକ ନ
ଆସିଯାଏ।
199 େତେବ େଦଖ , ବ ମାନ ମା େଗାଟିଏ ମିନି େଦଖ । େମାର ଡାହାଣ ପଟେର,
ଏହା ପିତା ଅଟ ି; ଏହା ମଝିେର ପୁ ଅଟ ି; ଏବଂ ଏହା େହଉଛ ି ପବି ଆ ା। ବ ମାନ,
ଏହା େହଉଛ ି ଯୀଶୁ ୀ ର ପିତା। କଅଣ ଏହା ଠି କି? ପରେମଶର େହଉଛ ି
ଯୀଶୁ ୀ ର ପିତା। କଅଣ ଆେମ ସମେ ତାହା ବିଶାସ କର? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ସ ା।] ଠି ଅଛି।
200 ବ ମାନ ମାଥିଉ 1:18 କେହ:

ଯୀଶୁ ୀ ଜନ ଏହି କାେର େହଲା: ତାହା …ମାତା ମରିୟମ ର
େଯାେଷଫ ସହିତ ବିବାହନିବ େହଲା ପେର, େସମାନ …ସହବାସ ପୂେବ
େସ, େସ…କ ୁକ ଗଭବତୀ େହାଇଛ ି େବାଲି ଜଣାପଡିଲା। [ମ ଳୀ କହ ି,
“ପବି ଆ ା ।”—ସ ା।]

201 ମଁୁ ଭାବିଲି ପରେମଶର ତାହା ର ପିତା ଥିେଲ।

େସ ଏକ ପୁ ସବ କରିେବ,…େସମାେନ ତାହା ନାମଯୀଶୁ େଦେବ:…
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ଏଥିେର ତା ସାମୀ େଯାେଷଫ, ଧାମିକ ଥିବାର,…ତା କାଶେର ନି ାର
ପା କରିବାକ ଇ ା ନ କରିବାର, ମା େଗାପନେର ତା ପରିତ ାଗ କରିବାକ

ିର କେଲ।

ଏହିପରି ଭାବେର, କି େସ ଏହା ମନ କଲା ପେର, େଦଖ, ଭ ର ଜେଣ
ଦତ ସପେର ତା ଦଶନ େଦଇ, କହିେଲ, େହ ଦାଉଦ ସ ାନ, େଯାେଷଫ,
ତ ର ଭାଯ ା ମରିୟମ ହଣ କରିବାକ ଭୟ କର ନାହିଁ: କାରଣ ତା ର
ଗଭ…କ ୁକ େହାଇଅଛି [ମ ଳୀ କହ ି, “ପବି ଆ ା।”—ସ ା।]

202 ମଁୁ ଭାବିଥିଲି େଯ ପରେମଶର ତାହା ର ପିତା ଥିେଲ। େତେବ, ଭାଇମାେନ, କଅଣ
ତାହା ର ଦଇଟି ପିତା ଅଛ ି କି? [“ନା।”] ତାହା ର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ର
ଥିଲା, େତେବ େସ ଜେଣ ଅେବୖଧ ସ ାନ ଥିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆେମ େସଠାେର େକଉଁ

କାରର ଏକ ଧମ ପାଇଅଛ? ଆପଣ ତ ଏହା ସୀକାର କରିବାକ େହବ େଯ ପରେମଶର
ପିତା ଏବଂ ପବି ଆ ା େସହି ଏକ ଓ ସମାନ-ଆ ା ଅଟ ି। ନି ିତେର, ଏହା ଅେଟ।
ନି ିତ, ଏହା େସହି ଏକ ଓ ସମାନ-ଆ ା ଅଟ ି। େତେବ, ଆେମ କରିସାରିଛ, ଏବଂ ତାହା
େଦଖିସାରିଛ।

େସ ଏକ ପୁ ସବ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ନାମ ଯୀଶୁ େଦେବ:
କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକ େସମାନ ସମ ପାପର ପରି ାଣ କରିେବ।

…େଯପରି ସଫଳ ହଏ, ଏଥିନିମେ ସମ ଘଟିଲା…
203 ମଁୁ ଶା ର ଉ ୃତ କରଛି। ଆପଣ େସବକମାେନ ଜାଣ ି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆଗକ
ଯାଏ।

…ଭାବବାଦୀ ଦାରା, ଭ ଉ ଏହି ବାକ େଯପରି ସଫଳ ହଏ…
ଏଥିନିମେ ଏସମ ଘଟିଲା,

…ଜେଣ କନ ା ଗଭବତୀ, େହାଇ…ପୁ ସବ କରିେବ, ଆଉ େଲାେକ
ତାହା ନାମ ଇ ାନେୟଲ େଦେବ, ଏହି ନାମର ଅଥ,…[ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆ ମାନ ସହିତ ପରେମଶର।”—ସ ା।]

204 “ଆ ମାନ ସହିତ ପରେମଶର!” କଅଣ ତାହା ଠି କି?
205 େତେବ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମ କଅଣ? [ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “ଯୀଶୁ

ୀ ।”—ସ ା।] ନି ିତେର, ଠି । େସହି କାରଣର ତ ପିତର େସମାନ “ଯୀଶୁ ୀ ”
ନାମେର ବା ିଜିତ କେଲ।
206 କି , େମାର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଶାେରାଣର େଗାଲାପ, ଉପତ କାର
େସାଶନ, ଭାତୀ ତାରାର ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି, ଏସବଗୁଡିକ ମଧ , ଉପାଧିମାନ
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ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ର ହଦୟ ପରେମଶର ତି ଠି ଅଛି, େସ ଆପଣ ର ହଦୟକ
ଜାଣିଛ ି।
207 କି ବ ମାନ, ବ ମାନ, ମଁୁ ତାହା କାଶ କରି ସାରିଛି। ବ ମାନ, େତେବ ମଁୁ କହିଲି…
େତେବ ଭାଇ ିଜ କହିେଲ, “ବ ମାନ!” ଅବଶ , ନି ିତେର, ତାହା ଏକ ବାଦୀ ପରି
ଦିଶୁଥିଲା, େତଣୁ େସ ଏଥିପାଇଁ ଏକମତ ଥିେଲ।
208 େତେବ ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ ଏଠାେର ମଁୁ େତେବ ଆପଣମାନ କିଛି କହିବାକ
ଚାେହଁ।” ବଝିେଲ? ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣମାନ ମାଣ କରିବାକ ଚାେହଁ େଯ
ଏହି, ଉଭୟ ବ ିମାେନ, େସହି ସମାନ କଥା କହିଛ ି।”
209 େତେବ, ମାଥିଉ କହିେଲ, “ପିତା ନାମେର।” କଅଣ ତାହା ଠି କି? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ସ ା।] ଠି ଅଛି। ଏବଂ ପିତର କହିେଲ, “ ଭ ନାମେର।” ମାଥିଉ
28:19 କହିଲା, “ପିତା ନାମେର,” ଏବଂ େ ରିତ 2:38 କହିଲା, “ ଭ ନାମେର।”
ଦାଉଦ କହିେଲ, “ସଦା ଭ େମାର ଭ କହିେଲ।” ଏହା କିଏ ଥିେଲ? ପିତା ଏବଂ ଭ
େହଉଛ ି େସହି ସମାନ ନାମ। ଦାଉଦ କହିେଲ, “ସଦା ଭେମାର ଭ କହିେଲ, ‘ତେମ
େମାର ଦ ିଣ ପାଶେର ବସ।’” େଦଖ , “ପିତା ନାମେର; ଭ ନାମେର।”
210 ଏବଂ ମାଥିଉ କହିେଲ, “ପୁ ନାମେର,” ଆଉ ପିତର କହିେଲ, “ଯୀଶୁ ନାମେର।”
ପୁ କିଏ ଅଟ ି? ଯୀଶୁ।
211 “ପବି ଆ ା ନାମେର,” ମାଥିଉ କହିଥିେଲ; ଏବଂ ପିତର କହିେଲ, “ ୀ
ନାମେର,” େସହି େଲାେଗାସ।
212 ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା, “ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ।” କାହିଁକି, ଏହା େଯତିକି ସ ବ େସତିକି
ସି ଅେଟ। ବଝିେଲ?
213 ଭାଇ ିଜ େମାେତ କହିେଲ, କି ା, ଭାଇ ିଜ , େସହି ଏକ ବାଦୀ ଭାଇ, େସ
କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଏହା ଠି , କି ,” େସ କହିେଲ, “ତାହା େହଉଛି ଏହା।”
214 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାେହେଲ, ଏହା ତାହା ଅେଟ।” ତାହା ଠି । ବଝିେଲ? ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି
ତାହା ଏହା ଅେଟ, ଏହା ତାହା ଅେଟ। ତାହାେହେଲ ଆପଣ େକଉଁ ବିଷୟେର ଝାେମଲା
କରଛ ି?”
215 ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆପଣ ପରାମଶ େଦବି। ଯଦି ମଁୁ େକେବ ଜେଣ ବ ି
ବା ିଜିତ କେର, େତେବ ଏଠାେର ତାହା…”
216 ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ, ଏଠାେର ଡାଃ. େନ  ଅଛ ି।” ଆଉ ଆପଣ…େକହିଜେଣ
କହିେଲ, କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଆପଣ ଭାଇମାେନ, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ଡାଃ. େନ  
ଜାଣିଛ ି।
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217 େତେବ, ମଁୁ କହିବି, ଏଠାେର, ଭାଇ ହି ଏଠାେର, ତା ର ଏକ ଅଛି…ମଁୁ ଭାବଛି
ଆପଣ ର ଏକ ଡକର ଉପାଧି ଅଛି। କଅଣ ତାହା ଠି କି? ଠି ଅଛି।

218 େତେବ ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ଡାଃ. େନ , ଏଠାେର ବସିଛ ି…” େତେବ ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି
ମଁୁ ଚାେହଁ…” େତେବ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜେଣ ବ ି ପାଣି ଭିତରକ, େସମାନ ବା ି
େଦବା ପାଇଁ େନଇଯାଏ, ମଁୁ ଏହାକ େସହିପରି ଭାବେର ଚି ଟ କରିଥାଏ େଯପରିକି େସ
ଏହାକ କରିଥିେଲ, ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ତ ଉପାଧିମାନ ଥିଲା ଯାହାକି ତାହା ର ନାମ ସହିତ
ସଂଯୁ ଥିଲା।”

219 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଆେସ ଲି ଭାଇମାେନ ଉପାଧିମାନ ବ ବହାର କରଛ ି, ଏବଂ
ଏକ ବାଦୀ ଭାଇ ନାମ ବ ବହାର କରଛ ି।” ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣମାନ

ମାଣ କରିବାକ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେହଁ ଭ ଅଟ ି, ଏବଂ ମଁୁ ଠି ଅେଟ।” ଆପଣ
ଜାଣ ି େଯ ଆପଣମାନ କରିବାକ ପଡିବ…ଆପଣମାନ ପାଖେର େସହି ଗୁଣବିଶି
ପୁରଷମାେନ ଅଛ ି, ଆପଣମାନ ଥେର ଥେର ମଝିେର ଟିେକ ହାସ ରସ ଆଣିବାକ
ପେଡ଼, ଟିକିଏ େଗାଟିଏ କାର ଉନୁ କରିବା ପାଇଁ। େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆପଣମାନ

ମାଣ କରିବାକ ଯାଉଛି େଯ ଆପଣ ଦେହଁ ଭ ଅଟ ି, ଏବଂ ମଁୁ ଠି ଅେଟ।”

220 ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ କଅଣ େହବ ଯଦି ମଁୁ ଭାଇ େନ  ସ ାନ କରିବାକ ଚାେହଁ,
େତେବ ମଁୁ କହିବି…”

221 କି ା, କି ା ଭାଇ ହି ଏଠାେର, େଦଖ ମଁୁ କହିବି, “ହି !” େତେବ, କଅଣ ତାହା
ଭଲ ଶୁଭାଯିବ କି? ନା। େତେବ, କଅଣ େହବ ଯଦି ମଁୁ କହିବି, “ଡକର! େହ, ଡକ! ଏହା
ବିଷୟେର କଅଣ?” େତେବ, ତାହା ଅସ ାନିତ କଲା ଭଳି ଶୁଭିଥାଏ, କଅଣ ନେହଁ କି?

222 “େଯେତେବେଳ,” ମଁୁ କହିଲି, “େସହି କାେର ହିଁ ଆପଣ ଆେସ ଲିଜମାେନ କର ି,
େଦଖ । େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଆେସ ଲିଜ ଭାଇମାେନ କହ ି, ‘ପିତା , ଏବଂ ପୁ ,
ପବି ଆ ା ନାମେର,’ ଆପଣ େକବଳ କହ ି, ‘ସ ାନୀୟ, ଡକର ନାମେର।’”

223 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାପେର, ଆପଣ ଏକ ବାଦୀ ଭାଇମାେନ, େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ବା ିଜିତ କର ି, ଆପଣ କହ ି, ‘ଯୀଶୁ!’” େସମାେନ ବ ବହାର କର ି ନାହିଁ…

224 େସମାେନ, ଯୀଶସ ଓ  ଲି, େକବଳ “ଯୀଶୁ” ନାମ ବ ବହାର କର ି। େସଠାେର ତ
ଅେନକ ଯୀଶୁମାେନ ଅଛ ି। କି , ଏହା ତ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଅଟ ି, ଆପଣ େଦଖ ।
େସଠାେର ଅେନକ…“ଯୀଶୁ” ନାମେର ବା ିଜିତ କର ି, ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର େସଥି ସହିତ
ସହମତ ନେହଁ; େସପରି େକୗଣସି ଶା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୂଳ ବିଷୟକ ା କର , େଦଖ
େଯ ଏହା “ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ” ଅେଟ କି ନେହଁ। ନି ିତେର, େସ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଅଟ ି।
ନି ିତ ଭାବେର ଅେନକ ଯୀଶୁମାେନ ଅଛ ି। ଏବଂ ୀ େହଉଛ ି “ଅଭିଷି ।”
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225 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଭାଇ େନ  କହିବାକ ଯିବି।
ମଁୁ କହିବି, କଅଣ େମା ପାଇଁ ତାହା କହିବା ଠି େହବ କି, ‘େହ, େନ !’?” ମଁୁ କହିଲି, “ଠି
େସହିଭଳି ଆପଣ ଏକ ବାଦୀମାେନ ତାହା କହିଥା ି। ବଝିେଲ? କଅଣ ଏହା େସହି ବ ି
ପାଇଁ ଏକ ଅସ ାନଜନକ ଅବମାନନା େହବ ନାହିଁ କି ଯିଏକି ଅଧ ୟନ କରିଛ ି, ଏବଂ େସ
ଏକ ଡା ର ଉପାଧି ପାଇଛ ି? ଯଦି େସ ଏଥିପାଇଁ କଠିନ ଅଧ ୟନ କରିଛ ି, େତେବ ତା
େସହି ଉପାଧିେର ନାମକରଣ କରାଯିବା ଉଚି ଅେଟ।”
226 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାପେର ଯଦି ମଁୁ କେହ, ‘େହ, ଡ !’” ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ତାହା
ଜେଣ େସବକ ପାଇଁ ଅନ ଜଣ ସେ ାଧନ କରିବା, ଅସ ାନ ଭାବ ଦଶିତ କେର ନାହିଁ
କି?” କିଅବା, ମଁୁ କହିଲି, “ଠି େସହି କାେର ହିଁ ଆପଣ ତାହା କରିଥା ି, େକବଳ ଉପାଧି
ଦାରା ସେ ାଧିତ କର ି।”
227 ମା ମଁୁ କହିଲି, “େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଜେଣ ବ ି ଜଳ ନିକଟକ େନଇଯାଏ, ମଁୁ
େସଠାକ ଯାଇ ତା ପଚାରିଥାଏ, ଓ କଥାବା ା କେର, ଏବଂ ତା ନାମ ଓ େସ କିଏ ଅଟ ି,
ଆଉ ତା ର ବିଶାସ କଅଣ ତାହା ଜାଣିଥାଏ।
228 “ତାହାପେର ମଁୁ ାଥନା କେର, ଓ କେହ, ‘େତେବ, ପିତା, େଯପରି ତେମ ଆମମାନ
ଆ ା େଦଇଅଛ େଯ “ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଏବଂ ସମ ଜାତିର ଶିଷ କର,…”’” ଆପଣ
ଭାଇମାେନ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ମୂଳ ଅେଟ, େଦଖ । “‘“…ସମ ଜାତିର ଶିଷ କର,
େସମାନ ପିତା ର, ପୁ ର, ଓ ପବି ଆ ା ର ନାମେର ବା ିଜିତ କର; େସହି ସବ
ବିଷୟ ପାଳନ କରିବାକ େସମାନ ଶି ା ଦିଅ ଯାହା ତେମ…େସସମ ବିଷୟ ଯାହା ତେମ
ଆମକ ଶି ା େଦଇଛ।”’”
229 “େତଣୁକରି େତେବ ମଁୁ କହିଥାଏ, ‘ଆପଣ ର ବିଶାସର ସୀକତି ଉପେର; ଆପଣ ର
ପାପର ସୀକତି ଉପେର, ଏବଂ ପରେମଶର ପୁ ଉପେର ଆପଣ ର ବିଶାସର
ଆଧାରେର, େମାର ିୟ ଭାଇ, ମଁୁ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଆପଣ ବା ିଜିତ
କେର।’”
230 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େସହିପରି ଭାବେର ବା ିଜିତ କେର। ମଁୁ ଉଭୟ ତାହା ର
ଉପାଧିଗୁଡିକ, ଯାହାକି େସ ଥିେଲ, ଉଭୟ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ଚି ଟ କେର।
ଏବଂ େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁ ଯୀଶୁ ତାହା କହିଥିେଲ, ତାହା ଥିଲା…”
231 େତେବ େଦଖ । ଯଦି—ଯଦି ତାହା େସହିପରି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ର
ଶା େର ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି; ଆପଣ ର ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି। େତେବ ଆପଣ
କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି େଯେତେବେଳ…କଅଣ େହବ ଯଦି ଏହି େବୗ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହଅ ି
ଓ ଏହା କହ ି, “ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ?” େସମାେନ କଅଣ କହିେବ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ େମାେତ କହିଥିେଲ…
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232 େସଠାେର େସଦିନ, େଯେତେବେଳ ଏହି ଭାରତୀୟ ଭାଇ େମାରି ରିଡେହଡ
ଆହାନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ତା କହିଥିେଲ, କହିେଲ, “ମାକ 16 ବିଷୟେର କଅଣ?” ତା
ଏହା ଉପେର ନିଜର ିତିର ତ ାବ ନ କରିବାକ ପଡିଥିଲା।
233 ଆପଣ େକୗଣସି ବିଷୟ ଉପେର ତ ାବ ନ କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। ତାହା
ପରେମଶର ବାକ ଅେଟ। ତାହା ସହିତ ଲାଗି ରହ । େକବଳ ାଥନା କର । କାଶନ

ା କର । ଏହା ସବେବେଳ ସମାନ ଭାବେର ହିଁ ଥାଏ।
234 େଦଖ , େସମାେନ ଉଭୟ େସହି କଥା କହଛ ି, ବ ମାନ; ଉପାଧିଗୁଡିକ ନେହଁ;
ଅସ ାନ ଭାବେର ନେହଁ। ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ…”
235 ମଁୁ ତାହା ଚି ଟ କଲି। େସ ପିତା ଥିେଲ; ଅନ ଜେଣ ପରେମଶର ନେହଁ। େସ
ପୁ ଥିେଲ; ଅନ ଜେଣ ପରେମଶର ନେହଁ। େସହି ସମାନ ପରେମଶର! ଆପଣ…ଏହା
ତିେନାଟି କାଯ ାଳୟ ଅେଟ। ପରେମଶର ପିତତର ସମୟକାଳେର, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ
ପିତତର, ପୁ ତର; େବାଲି କହିବାକ ଚାହିଁେବ; ଏବଂ ଏହା ବ ମାନ ଆମ ଭିତେର େସହି
ସମାନ ପରେମଶର ଅଟ ି, “ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି।” େସହି “ମଁୁ,” େସହି ବ ିଗତ
ସବନାମ, “ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି।” ଏଣୁ, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ତିେନାଟି କାଯ ାଳୟ
ଅେଟ, ତିେନାଟି ପରେମଶର ନେହଁ।

େତେବ, ଭାଇ, ଯଦି ଶିଷ ମାେନ ଏହାକ େକେବବି ବ ବହାର କରି ନାହଁା ି, ଏବଂ
ତାହାପର ସମୟେର…
236 ମଁୁ ଏହା ବିର େର କିଛି କହ ନାହିଁ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଯଦି ଜେଣ
ବ ି ଏଠାକ ଆସ ି, “ଶାେରାଣର େଗାଲାପ, ଉପତ କାର େଶାସନ, ଏବଂ ଭାତୀ ତାରା”
ର ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଥା ି, ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ନିଜର ାଣକ ା ଭାବେର ବିଶାସ
କରିଥା ି, ମଁୁ କହିବି, “ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ଭାଇ! ଆସ , ଚାଲ ଯିବା!”
ବଝିେଲ? ତାହା ଠି ଅେଟ। କାରଣ, ଯଦି ଆପଣ ର ହଦୟ ଠି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ
ଆପଣ େକୗଣସି ଭାବେର, ଠି ନହଁ ି। ଅବିକଳ ଠି । ଏବଂ ଆପଣ ର—ଆପଣ ର
ହଦୟକ ଠି ରହିବାକ ଅଛି।
237 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ େଦଖ । େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଭାଇ େନ  ଏଠାେର ଅଭିବାଦନ
କରିବାକ ଯାଉଥାଏ, ମଁୁ କହିବି ‘େସହି େରଭ. ଡାଃ. େନ  ।’ ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। େସ
ଜେଣ େସବକ ଅଟ ି। ତା ଏକ ସ ାନଜନକ ଭାବେର ବିେବଚନା କରାଯିବା ଉଚି । େସ
ଶି ାଲାଭ କରିଛ ି, ଏବଂ ବହତ ଅଧିକ ଅଧ ୟନ କରିଛ ି। ତା ର ଏକ ଡକର ଉପାଧି
ଅଛି, େତଣୁ ତା ‘ଡକର’ ଡକାଯିବା ଉଚି । ତାହା ତା ର ଉପାଧି ଅେଟ, େଦଖ । ଏବଂ
ଅବଶ , ତା ର ନାମ ‘େନ ’ ଅେଟ। େତେବ, ମଁୁ କହିବି ନାହିଁ, ‘େହ, େନ ! େହ, ଡ !’ ନା,
ତାହା ଠି େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ କହିବି, ‘େସହି େରଭ. ଡାଃ. େନ ।’
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238 “େଦଖ , ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ଡାକଅଛି, େଦଖ , ଯାହା େସ ଅଟ ି; ଉଭୟ ପିତା,
ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା, ‘ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ।’” ବଝିେଲ?
239 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ମଁୁ େକେବ ଆପଣ ସମ ର ମ ଳୀର କାହାରି ଜଣକାକ
ବା ିଜିତ କେର, େସହି ଉପାୟେର ହିଁ ମଁୁ େସମାନ ବା ିଜିତ କରିବି।” ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ
େନ , କଅଣ ଆପଣ ତା ହଣ କରିେବ କି?”
240 େସ କହିେଲ, “ନି ିତ ଭାବେର। େସ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମେର
ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ ିଜ , କଅଣ ଆପଣ ତା ହଣ କରିେବ କି?”

େସ କହିେଲ, “ନି ିତ ଭାବେର, େସ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି।”
241 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ଭାଇମାେନ, ଆପଣ ସହିତ ମାମଲା କଅଣ ଅେଟ? ଆପଣ
କାହିଁକି ତାହା ହଣ କରନାହଁା ି, ଓ ଏହି ାଚୀରଗୁଡିକ ଭା ି େଦଉ ନାହଁା ି େଯଉଁଠାେର
ଏହି େବଚାରା ମଣିଷମାେନ…? ଏକ ବାଦୀମାେନ, କତେର, ମ ଳୀଗୁଡିକ
ଚାହଁା ି, େସମାେନ ଆେସ ଲିଜମାନ ସହିତ ଉପାସନା କରିବାକ ଚାହଁା ି। ଏବଂ
ଆେସ ଲିଜମାେନ, ମ ଳୀ, ଏକ ବାଦୀମାନ ସହିତ ଉପାସନା କରିବାକ ଚାହଁା ି।
ଏବଂ ଭାଇମାେନ େସହିପରି ଅଟ ି। େସମାେନ େସହିପରି ଅଟ ି। ମା େଯପଯ
ଶୟତାନ େସମାନ ମଧ େର ଲେଢଇ କରାଇପାେର…”
242 େତେବ ଭାଇମାେନ, କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁଛ ି େଯ େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ? ମଁୁ
େସହି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଆଡକ କଢାଇ େନଉଛି, ଯୀଶୁ ୀ , ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ଶରୀରର
ଏକୀକରଣ ଆଡକ େନଇ ଯାଉଅଛି। ତାହାହିଁ େହଉଛି େମାର ଉେ ଶ ।
243 େତେବ, ମଁୁ ଏହା ବିଷୟେର କିଛି କହ ନାହିଁ, “େହ, ତେମ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ
େହାଇ ନାହଁ; ତେମ ନରକକ ଯାଉଛ।” େତେବ, ତାହା ନିରଥକ ଅେଟ।
244 ଅନ ଏକ ଦିନ କଅଣ େହଲା ମଁୁ ଆପଣ କହଛି। ମଁୁ ତେଳ େଟ ାସେର ଥିଲି। ତାହା
ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପୂବର…ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା େସହି—େସହି ଭାଇମାେନ ଏହାର ସା ୀ
ଅଟ ି। େସହି ଏକ ବାଦୀ ମ ଳୀ, ବା ୁ-ରୀଟି ମ ଳୀମାନ, େମାର ସଭାକ ାେୟାଜିତ
କରିଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ େସହି ରାତିେର, ଛାର ମ ଉପେର, ଆେସ ଲି ଅ ଗଡର ଭାଇ,
ଭାଇ େପ ି ରଖିଥିଲି। େତେବ, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। େସ ଜେଣ
ବହମୂଲ ଭାଇ ଅଟ ି, ଭାଇ େପ ି, ଯଦି ଆପଣ ମଧ ର େକହି ତା ଜାଣ ି, େଟ ାସର,
ବିୟୁମ ର ଅଟ ି। ମଁୁ େଭଟିଥିବା ସେବା ମ ବ ି ମଧ ର େସ ଜେଣ ଅଟ ି। ତା
ପ ୀ ଜେଣ ପରିବ ିତ କ ାେଥାଲି , ଜେଣ କତ ସାଧୁ ମହିଳା। େସ ପରେମଶର ଜେଣ

କତ େଲାକ ଅଟ ି।
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245 େମାେତ କହ େଯ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡର, ରୟ େୱଡ ଅେପ ା ଜେଣ ଅଧିକ
ଉ ମ ବ ି କିଏ ଅଛ ି। ଏଠାେର େଦଖ , ଏହି ପୁରଷମାନ ମଧ ର କାହାରି ବିଷୟେର
ଉେଲଖ କର , ଏଠାେର ଆଖପାଖେର ଥିବା ଏହି ସମ ଭାଇମାନ ଯାହା ମଁୁ
ଜାେଣ। ଏଠାେର ଥିବା ଫିଲାେଡ  ଫିଆ ମ ଳୀର ଭାଇ, ଏବଂ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡର
ପୁରଷମାେନ, ପୁଣି ଏହାଠାର ଅଧିକ ଉ ମ ଆଉ େକଉଁ େଲାକମାେନ ଅଛ ି? େମାେତ
କହ େକଉଁଠାେର। େମାେତ କହ େଯ ଜ ା ମୂ ଅେପ ା ଜେଣ ଅଧିକ ଉ ମ ବ ି
କିଏ ଅଛ ି? େମାେତ ତାହା କହ । େସ ତ ଜେଣ ତାହା ଅଟ ି ଯାହାକ େସମାେନ କହ ି…
େସମାେନ ତାହା ସହିତ ସ ୃ ଅଟ ି। େସ ଜେଣ େମୗଳିକବାଦୀ ନହଁ ି। ଆପଣ ଉଭୟ
ପାଶେର େମୗଳିକବାଦୀମାନ ପାଇେବ; ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ
ଇ ିତ କରିଥା ି, ଏବଂ େସହିଠାେର ହିଁ ଶୟତାନ ଇ ିତ କରିଥାଏ।

246 କି େସମାେନ ସମେ ପରେମଶର େଲାକ ଅଟ ି। ପରେମଶର େସମାନ
ପବି ଆ ା େଦଇଛ ି। ଯଦି ଏହା ପରେମଶର ଅନ ହ େହାଇ ନ ଥା ା, େତେବ ଆେମ
ସମେ , ଆମର କଳି ଝଗଡା ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ ସହିତ ବିନ େହାଇ ଯାଇଥା । ତାହା ଠି
ଅେଟ। କି ପରେମଶର କପା ଆମକ ଏକ ବା ି ରେଖ। ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ
ନେହଁ େଯ ଆେମ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, “ଧନ େସହି ବ ନ ଯାହାକି ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ

ୀ ିଆନ େ ମେର ବା ି ରେଖ।” େତେବ, ତାହା ହିଁ ଆେମ େୟାଜନ କର।

247 ଆଉ େତଣୁକରି କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି କି? େସହି—େସହି ମ ଳୀ ଉପେର ସାଧାରଣ
ଅଧୀ କ, େମାେତ ଡାକିେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ଗତ
ରାତିେର ଆପଣ କଅଣ କେଲ?” େସଠାେର େମାର ଦିତୀୟ ରାତି ଥିଲା।

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ?” ମଁୁ କହିଲି, “ଏକ ସୁ ର ସଭା ଅନ ିତ େହାଇଥିଲା।”

କହିେଲ, “ଆପଣ େଯଉଁ େଲାକକ ମ ଉପେର ରଖିଥିେଲ ତାହା ଜେଣ ପାପୀ ଥିଲା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲି।” େକଉଁଠାେର ଥିଲା…

କହିେଲ, “େସହି ୀମାନ େପ ି।”

248 “ଓଃ,” ମଁୁ କହିଲି, “ଜେଣ ପାପୀ? କଅଣ?” ମଁୁ କହିଲି, “େସ ତ ଆେସ ଲିଜ ଅ
ଗଡର ଜେଣ ଚାରକ, ଭାଇ ଅଟ ି।”

249 େସ କହିେଲ, “ହଁ, କି େସ ତଥାପି ଜେଣ ପାପୀ ଅେଟ, କାରଣ େସ ସଠି ଭାବେର
ବା ିଜିତ େହାଇ ନାହଁା ି।”

250 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ, ାଥନା କରଛି େମାେତ କହ କାହିଁକି।” ମଁୁ କହିଲି, “େସ
ପବି ଆ ା ପାଇଛ ି।”
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251 େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ପିତର କଅଣ କହିଥିେଲ? ‘ମନେଫରଣ କର ଏବଂ
ନିଜର ପାପ ମା ନିମେ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ ହଅ।’ େତଣୁକରି େଯପଯ
ଆପଣ ର ବା ି ଯୀଶୁ ନାମେର ନ େହାଇଛି େସପଯ ଆପଣ ର ପାପ ମା
କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େମାର ଭାଇ, କଅଣ ତାହା ସୂ ଅେଟ କି?”

େସ କହିେଲ, “ତାହାହିଁ ସୂ ଅେଟ।”
252 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, େ ରିତ 10:49 େର, ପରେମଶର ନିଜର େଯାଜନାକ ହିଁ ଭ
କରିେଦେଲ, କାରଣ, ‘ପିତର ଏହି କଥା କହ ହିଁ ଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ପବି ଆ ା
େସମାନ ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିେଲ େଯଉଁମାେନ ବାକ ଶୁଣୁଥିେଲ,’ େଦଖ , ଏବଂ
େସମାେନ ଆେଦୗ, େକେବ ବି ବା ିଜିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। େତେବ, କଅଣ ପରେମଶର େସହି
େଲାକମାନ ପବି ଆ ା ଦାନ କେଲ କି େଯଉଁମାେନ ଏପରିକି ପରିବ ିତ ସୁ ା େହାଇ
ନ ଥିେଲ?” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ବ ମାନ ଦନିଆେର େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି?”
253 େସ କହିେଲ, “କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆେମ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛ?”
କହିେଲ, “ଆେମ ଏକ େଛାଟ ବ ାକାର ଅ ନ କରଛ, ଏବଂ ଆପଣ େସହି ବ ାକାରର
ଠି ବାହାର କରଅଛ।”
254 “େତେବ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଅନ ଏକ ଆ ିବାକ ଯାଉଛି, ଓ ଆପଣ ପୁନବାର
ଟାଣି ଆଣିବାକ ଯାଉଛି।” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ େମାେତ ଟାଣି ବାହାର କରିପାରିେବ ନାହିଁ,
କାରଣ ମଁୁ ଆପଣ େ ମ କେର। େଦଖ , ଆପଣ ତାହା କରି ହିଁ ପାର ି ନାହିଁ।” ମଁୁ
କହିଲି, “େସଠାେର ଆପଣ ର—ଆପଣ ର ଅତ ଧିକ ସଂଖ ାେର ଭାଇମାେନ ଅଛ ି
େଯଉଁମାେନକି େମାେତ େ ମ କର ି ଓ େମା ଠାେର ବିଶାସ କର ି।” ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ,
ମଁୁ କରିବି—ମଁୁ କରିବି…େସମାେନ େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ ଆସିେବ।” ମଁୁ କହିଲି,
“େସମାେନ ଆସିେବ। ଏବଂ ଆପଣ େମାେତ ଟାଣି ବାହାର କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ
େମାେତ ଟାଣି ବାହାର କର ି, ମଁୁ ଆପଣ ପୁନବାର ଭିତରକ ଟାଣି ଆଣିବି।” ମଁୁ କହିଲି,
“େଯେତେବେଳ ଆପଣ େଗାଟିଏ ବ ତିଆରି କରିେବ, ପରେମଶର, ତାହା ଅନ ହେର,
େମାେତ ଅନ ଏକ ଆ ିବାକ େଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁନବାର ଟାଣି ଆଣିବାକ େଦେବ।”
ତାହା ଠି , େସମାନ ପୁନବାର ଭିତରକ ଟାଣି ଆଣିବି।
255 ଏବଂ, ଭାଇ, ଓଃ, ୀ ନାମେର ମଁୁ ଏହା କହିପାେର। ମଁୁ—ମଁୁ ପାଇଲି…ମଁୁ ଜାେଣ
େଯ ମଁୁ ଏଠାେର ସମୟ ବିଳ କରଅଛି; ଏବଂ ଏହା ାୟଃ ବ କରିବାର ସମୟ େହାଇ
ଆସିଲାଣି, ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି, ମା େମାେତ େକବଳ ଏହା କହିବାକ ଦିଅ , େଦଖ ।
256 ଏବଂ ମଁୁ େସହି ବ ି କହିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆପଣ ସହିତ େସେତ ଦିନ ଯିବି,
େଯେତ ଦିନ ପଯ ଆପଣ ଶା ଚାର କରିେବ, ଏବଂ େ ମ ରଖିେବ, ଏବଂ ବିଶାସ
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କରିେବ େଯ ତାହା—ତାହା…ଏବଂ ଚାର କରିେବ ଓ କହିେବ େଯ ଆପଣ େଲାକମାନ
ବା ିଜିତ କରଥିେଲ…‘ଯୀଶୁ’ , େକବଳ ଯୀଶୁ ନାମେର ନେହଁ। ନା, ମହାଶୟ। ମଁୁ—ମଁୁ
ନି ିତେର ତାର ସପ େର ଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ ଅେନକ ଯୀଶୁମନ ସହିତ ପରିଚିତ ଅେଟ;
େସମାନ ଆ ିକା ଏବଂ ବିଭି ାନେର ଜାେଣ, େଲାେକ ଯୀଶୁ ନାମ ଦିଅ ି। କି ଯଦି
ଆପଣ ଆମର ‘ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ’ ଶ କ ବ ବହାର କରିେବ, ମଁୁ େସହି ବିଷୟ ଉପେର
ଆପଣ ସହିତ ଯିବି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ ପାଖେର ଲାଗି ରହିବି। ମଁୁ ଭାବଛି
େଯ ଆପଣ ଏହାକ ଠି କରିବା ପାଇଁ, ଥେମ ‘ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା’ ରଖିବା
ଉଚି , େଦଖ ।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଭାବଛି ଆପଣ କରିବା ଉଚି ।”

କି େସ କହିେଲ, “ଓଃ, ନା, ନା! ତାହା, ତାହା ତ ପ ା ସମୟେର ି ବାଦୀ
ସହିତେର ରହିଥିଲା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ଏକ ି ବାଦୀ ନେହଁ। ଏହା ତ ଏକ ହିଁ ପରେମଶର ତିେନାଟି
କାଯ ାଳୟେର ଅଟ ି।”
257 ଏହା ଏକ ି ବାଦୀ, ତିେନାଟି ପରେମଶର ନେହଁ। ଆମର େକୗଣସି ତିେନାଟି
ପରେମଶର ନାହଁା ି। ନି ିତେର ନେହଁ। େସହିପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାଇବଲେର
ଶି ା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ପରେମଶର ଅଛ ି। “େହ ଇ ାଏଲ, ଶୁଣ,
ମଁୁ ସଦା ଭ ତ ର ପରେମଶର ଅେଟ।” ଏକ ପରେମଶର! ଥମ ଆ ା, “େମା ସ ୁଖେର
ତ ର ଅନ େକୗଣସି ଈଶର େହେବ ନାହିଁ।” ନି ିତ ଭାବେର, େସ ଏକ ପରେମଶର ଅଟ ି,
ତିନି ନହଁ ି।
258 ତାହା େହଉଛି ଏହାର ଏକ କ ାେଥାଲି ସଂ ରଣ; ଏବଂ ତାହା ଥିଲା, କ ାେଥାଲି
ଠାର ଆର େହାଇ ଲଥରା ପଯ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତଳକ, ଏବଂ ଭତି, ଏବଂ
ସାଧାରଣତଃ ଆଜି େଲାକମାନ ମଧ େର ବିଶାସ କରାଯାଏ େଯ ଆମର ତିେନାଟି
ପରେମଶର ଅଛ ି।
259 ଏବଂ େସହିଠାେର ହିଁ ଆପଣ େକେବ େହେବ ନାହିଁ…ଏହି ସୁସମାଚାର କଦାପି
ଯିହଦୀମାନ ନିକଟକ ଯିବ ନାହିଁ…ଯାହାକି, ମଁୁ ଅନ ଦିନ ସକାେଳ େସଠାେର ଥିବା
ଏକ ଯିହଦୀ ମିଶନାରୀ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିଲି। ଆପଣ କଦାପି ଏକ ି ବାଦୀ
ପରେମଶର ଜେଣ ଯିହଦୀ ନିକଟକ େନଇକି ଯିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହା େକେବ ବି
କରିେବ ନାହିଁ। ଯାହାକି, େସ ନହଁ ି; େସ ତାହାଠାର ଅଧିକ ଉ ମ ାନ ପାଇଛ ି। େଦଖ ,
େସ ବାଇବଲ ବିଷୟେର ତାହା ଅେପ ା ଅଧିକ ଜାଣ ି। ମା େସ ଜେଣ—ଜେଣ ଯିହଦୀ
ପାଇଁ, କଦାପି ଏକ ି ବାଦୀ ପରେମଶର ନହଁ ି। ଯଦି ଆପଣ ତା ଜଣାଇେବ େଯ ଏହା
େହଉଛ ି େସହି ସମାନ ଯିେହାବା, ତାହାେହେଲ େସ ଠି ବ ମାନ ହିଁ ଏହାକ ହଣ କରି
େନେବ। ନି ିତେର! ତାହାହିଁ ଏହା ଅେଟ, େଦଖ ।
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260 ଆଉ ମଁୁ ଏସବକ ବିଶାସ କେର। େଯପରିକି େଯାେଷଫ କହିଥିେଲ, “ଭାଇମାେନ,
ନିଜ ଉପେର େ ାଧ କର ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶର ହିଁ ଏହା କରିଛ ି,” ଆପଣ େଦଖ ।
କାରଣ—କାରଣ େସହି ବିଷୟ ଯାହାକି…େଯପରିକି ତାହା ଏହି ସମୟ ପଯ ଅେପ ା
କରିପାରିବ, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ, କାରଣ ଆମର ବିଜାତି ସମୟ ାୟଃ େଶଷ େହବା
ଉପେର ଅେଟ। େତେବ, ମଁୁ େମାର ସମ ହଦୟ ସହିତ ତାହା ବିଶାସ କେର। େତଣୁକରି େହ
ଭାଇମାେନ, କଅଣ ଆପଣ ତାହା େଦଖୁଛ ି? ମଁୁ େକୗଣସି ବିଷୟ ନିକଟକ କଢାଇ େନବାକ
େଚ ା କରଛି, ଯଥା, େଲାକମାନ ର ଏହି େଗା ୀ, େସହି ବ ିମାେନ େଯଉଁମାନ
ପାଖେରକି ପବି ଆ ା ର ବା ି ଅଛି।
261 ଏମି ମ ାକଫସ  େଗା ୀ, େସ କଅଣ କରିଥିେଲ? େସ ଥେମ ଏକ ବାଦୀ
ଥିେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର; ତାହାପେର ବାହାରି ଆସିେଲ ଓ ଆେସ ଲିର ସଭ େହାଇଗେଲ;
ତାହାପେର େସଠାର ପୃଥକ େହାଇ ନିଜକ ଅଲଗା ଭାବେର ସଂଗଠିତ କରି େନେଲ;
ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଏକ େଛାଟ େଗା ୀ, ଏକ େଛାଟ ସମୂହ ୁତ କରିଥିେଲ।
262 ମଁୁ ଓ. ଏଲ. େଜଗସ ସଭାେର ବସିଥିଲି। ବ ମାନ, ଆେମ ସମେ ଓ. ଏଲ.
େଜଗସ ଜାଣୁ। ତା —ତା ପିତା ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡର ସାଧାରଣ ପରିଷଦକ

ାପନା କରିବାେର ସାହାଯ କରିଥିେଲ। େତେବ, ଓ. ଏଲ. ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଅଟ ି। େସ
ଜେଣ ମହାନ ଚାରକ ଅଟ ି। ମଁୁ ତା କହିଲି, ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର, ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ
େଜଗସ, ଯଦି ମଁୁ ଆପଣ ପରି ଚାର କରିପାର ି େଯପରି ଆପଣ କରିଥା ି, େତେବ ମଁୁ
େକେବେହେଲ କଦାପି ଏକ ଆେରାଗ ତା େସବା କରିପାରି ନ ଥା ି।” କି େଯେତେବେଳ
େସ ଥେମ େସଠାେର ଆର କେଲ, େସେତେବେଳ ତା ପାଖେର େସସବ ର ଓ

ା ାରସ, ଏବଂ ଭତି ବିଷୟ ରହିଥିଲା।
263 ମା କରିେବ, ଯଦି ମଁୁ େସଗୁଡିକ ଉପେର ଆପଣ ର ଭାବନାକ ଆଘାତ କରଛି,
ଭାଇମାେନ! ମଁୁ—ମଁୁ…ତାହା ଠି ଅେଟ। ପରେମଶର ର ଆଣିପାର ି, ା ାରସ
ଆଣିପାର ି, କି ା େତଲ ଆଣିପାର ି, ଯାହାକିଛି େସ ଚାହଁା ି, କି ତାହା ପାପଗୁଡ଼ିକ ମା
କେର ନାହିଁ। ନା, ଆ ା। ନା, ଆ ା। ନା, ନି ିତେର ନେହଁ। “ଯୀଶୁ ୀ ର କଦାପି
ନିଜର ଶ ି ହରାଇବ ନାହିଁ, େଯପଯ କି ପରେମଶର ୀତ ସମ ମ ଳୀ ଉ ାର ନ
ପାଇଯାଆ ି, ଓ ପାପ ନ କର ି।”
264 ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜଗସ?” ମଁୁ ତା େନଇଗଲି; ମଁୁ ତା ଡାକିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ୀ ିଆନ
ବ ବସାୟ ପୁରଷମାନ ସହିତେର ଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ ଓ. ଏଲ.?”
265 େସ କହିେଲ, “ଦନିଆେର ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ?” ମଁୁ େସଠାେର େଗାଟିଏ େଛାଟ
ପୁରଣା ଶ ା େମାେଟଲେର ରହଥିଲି। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ର କହିବାର ଅଭି ାୟ
େଯ େସମାେନ ଆପଣ େସଠାେର ରଖିଛ ି?”
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266 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା େମାର ଇ ା ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆପଣ ପାଖକ ଆେସ,”
ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ କଅଣ କେଲ? ଆପଣ େମାେତ େସଠାେର ାଟଲର େହାେଟଲେର
ରଖିେଲ, ଏବଂ େମାେତ େକବଳ େକାଣେର ଛିଡା େହବାକ ପଡିଥିଲା। େସମାେନ େମାେତ
େମଜେର ବସାଇେଲ; ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ େକଉଁ ଛରୀ, କି ା ଅନ କିଛି ବ ବହାର କରିବାକ
ଥିଲା। ଏବଂ ମଁୁ କଲି ନାହିଁ…େସଠାେର ତଳକ, ବିନା େକାଟ ପି ି ଚାଲି ଗଲି, େସମାେନ
େମାେତ ବାହାର କରି େଦବାକ ଚାହିଁେଲ।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ନିଜକ
କିପରି ବ ବହାର କରିବାକ ଅଛି।”

କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣ େସଠାକ େନଇଯିବି, ଯଦି େସମାେନ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଏେତ
ଦରି ଅଟ ି।”
267 ମଁୁ କହିଲି, “ନା, ଆ ା।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଯାହା କରିବାକ ଇ ା କେର ତାହା େହଲା
ଆପଣ ସହିତ ଏକ ମାଂସ େପାଡା ସି ଖାଇବାକ ଚାେହଁ, ଯଦି ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ
ମୂଲ େଦେବ।”

ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଠି ଅଛି।”
268 େତଣୁକରି ତାହାପେର ଆେମ ବାହାରି େଗାଟିଏ ାନକ ଗଲ, ଏବଂ ଆେମ ବସି ପଡ଼ିଲ।
ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜଗସ, ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଆପଣ ଶଂସା କେର…”
269 ଏବଂ େସ େମାର ଜେଣ ଅତି ିୟ ବ ଅଟ ି, ଜେଣ ମୂଲ ବାନ ଭାଇ। ଏବଂ େମା—
େମା ପାଖେର ତା ର େଛାଟ ପା େଲ ଥିଲା, ଆଉ େସ…େଯଉଁଠାେର ତା ସହିତ
େସହି ମହିଳା ଜଣକ ଥିେଲ ଯିଏକି ଅ େକେତ ଦିନ େହବ ବିେଦଶର ଏଠାକ ଆସିଥିେଲ,
ଯାହା ହାତେର େସହି ର , ଏବଂ ଭତି ବିଷୟ ସବ ରହିଥିଲା। େତଣୁ ତାହା େମା ପାଖେର
ଏଠାେର ଥିଲା। ମଁୁ େକବଳ ଚାହଁୁଥିଲି େଯ େସ ଏହାକ ଥେର ମା ଅସୀକାର କର ,
ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ତା ଠି ତା ର—ଠି ତା ର କାଗଜ ଉପେର ଧରି େନଇଥା ି,
ଆପଣ ଜାଣ ି।
270 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଲ କରିଛି େଯ ଆପଣ େକଉଁ ଆଡକ ଅ ସର େହଉଛ ି, ଏହାକ
େନଇ, ଏକ ବଡ଼ ଉ ୀପନା ସଭା ଆର କରିବାକ ଯାଉଛ ି।” ଅବଶ ହିଁ, େଯେହତ,
ବ ବସାୟ ପୁରଷମାେନ େମାେତ େସଠାକ ପଠାଇଥିେଲ।
271 ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା େଯ େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ। ଯଦି ପବି ଆ ା ଚାର ମ ଉପେର

କଟ କରିପାର ି, େତେବ ଭାଇମାେନ, କଅଣ େସ େମାେତ କହିପାରିେବ ନାହିଁ େଯ ବିଭି
ାନଗୁଡିକେର କଅଣ ଚାଲିଛି?

272 ମଁୁ ଆପଣ ୁ କହିପାେର, ଶ ପେର ଶ , ଓ ଏହାକ ଭାଇ କାଲସ , ଏବଂ ଏଠାେର
ଥିବା ଭାଇମାନ ଦାରା ମାଣ କରିପାେର। ମଁୁ ଗତକାଲି, େସହି ସଭାେର ବସି, ଏହି
ଭାଇମାନ କହିଥିଲି େଯ ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର କଅଣ େହବ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଅବିକଳ
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ଠି । ବଝିେଲ? କାରଣ, ପବି ଆ ା େମାେତ ଜା ତ କରି, କହିଥିେଲ, “ଝରକା ପାଖେର
ଛିଡା ହଅ।” ମଁୁ ଝରକା େଦଇ, ଅନାଇଲି, ଆଉ େସ େମାେତ ଠି ଏହା େଦଖାଇେଲ।
ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଭାଇମାେନ…” [ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “ତାହା ଠି ।”—ସ ା।] ମଁୁ
ଆପଣ ୁ ତାହା, ଅବିକଳ ଠି େଦଖାଇଅଛି। େସଠାେର! ବଝିେଲ?

କାହିଁକି, େସମାେନ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚି ।
273 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଜେଣ ବ ି, ଏଠାେର ଚାଟୁକାଠାେର ଉଠିେଲ, ଓ
କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଅଟ ି।” ମଁୁ େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା
େବାଲି ଦାବି କେର ନାହିଁ। ବଝିେଲ? କି େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା ଅଟ ି େଯେତେବେଳ େସ ହଦୟର ଗୁ ବିଚାରଗୁଡିକର ପରିେଭଦ
କରିବାର ଆ ା ଅଧୀନେର ଥାଆ ି, କି ,” କହିେଲ, “ଓଃ, ତା ର ଶି ା ବିଷ ଅେଟ।
ଏହା ସହିତ ସାବଧାନ ରହିେବ।” ମଁୁ ଭାବିଲି, େସହିପରି ଜେଣ ଶି ିତ ବ ି, କଅଣ େସପରି
େକୗଣସି ବିଷୟ କହିେବ କି?
274 ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ର ଅଥ କଅଣ? “ବାକ ର ଏକ ଈଶରୀୟ ଅନବାଦକ।”
“ ଭ ର ବାକ ଭବିଷ   ବ ା ନିକଟକ ଆେସ,” ଆପଣ େଦଖ । ମା , େକବଳ
େସତିକି, ତାହା େକୗଣସି ଶୁଣିବା ନେହଁ କି କହିବା ନେହଁ।
275 କି , ଯାହା ବି େହଉ, ଭାଇ େଜଗସ। ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, େସ କହିେଲ, ଓଃ…ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ
େସହି ମହିଳା େଦଖିଲି ଯାହା ହାତେର େସହି ର ରହିଥିଲା।”
276 “ଓଃ,” େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ତାହା ତ ସବଠ ଅଭତପୂବ ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି
ଆପଣ େକେବ େଦଖିଥିେବ!”
277 ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜଗସ, ମଁୁ ଆପଣ େ ମ କେର। ଥେମ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ
େମା ହାତକ ନିଜ ହାତେର ରଖ । ଧରି ନିଅ ଆେମ ଭାଇ ଅଟୁ।”

େସ କହିେଲ, “ନି ିତେର। ମାମଲା ଟି କଅଣ ଅେଟ?”
278 ମଁୁ କହିଲି, “େମା ଜାଣିବାେର ଆପଣ ସବଠାର ଶ ିଶାଳୀ ଚାରକମାନ ମଧ ର
ଅନ ତମ ଅଟ ି। ପରେମଶର ନିମେ ଆପଣ କି ଏକ—କି ଏକ ସାଧନ ଅଟ ି!”
279 େସ କହିେଲ, “ଧନ ବାଦ, ଭାଇ ାନହା । ଆପଣ କତେର ବିନ ଅଟ ି।”
280 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ବିନ େହବା ପାଇଁ ତାହା କହ ନାହିଁ। ମଁୁ ତାହା େସଇଥି ପାଇଁ କହଛି
କାରଣ ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର। ଆପଣ ପରେମଶର ର େସବକ ଅଟ ି।” କି ମଁୁ କହିଲି,
“ଭାଇ େଜଗସ, େଯପଯ ଆପଣ…ଆପଣ—ଆପଣ ବହତ ଅଧିକ ଏଆେଡ଼ େସଆେଡ
େହଉଛ ି; ଆପଣ େଯଉଁ ବିଷୟେର କହଛ ି ତାହାର ସାମ ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ
ପାଖେର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଧାରିତ କରଛ ି…”
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281 ଏବଂ ଏହି ଆେରାଗ ତା େସବାର ବିଷୟ ଉପେର, ଆପଣ ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡ଼,
ଏବଂ ଅନ ପୁରଷମାନ ମଧ ର ଅେନକ ସହିତ ଏଠାେର ତାହାହିଁ ମାମଲା ଅେଟ।
ମଁୁ ଆପଣମାନ େଦାଷ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏପରି ବହତ କିଛି ଅଛି ଯାହାକ ଡକାଯାଏ…ଏବଂ
ଟମି, ଏଠାେର, ଜେଣ ଭଲ ଭାଇ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ େସ େକେତ ଦଢ଼ ଭାେବ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥା ି। ମା ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ନାମେର ଆଜି େଦଶେର ବହତ କିଛି ଚାଲିଛି,
ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ଆପଣ ସହରେର ଏକ ସଭା ାେୟାଜିତ
କରିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। େସମାେନ ଆସ ି ଓ େଲାକମାନ ର ା କରି ଦିଅ ି, ଆଉ
ଚାଲି ଯାଆ ି। େତେବ େସମାେନ କଅଣ ପାଇଥା ି? ଆପଣ ଚାର ମ ର, ନିଜର ଚାର
ମ ର େଲାକମାନ େଯତିକି େଦଇଥା ି, ତାହାଠାର ଅଧିକ କିଛି େସମାନ ଦିଅ ି ନାହିଁ।
ଭାଇମାେନ, ଆପଣ ଠି ଅଟ ି। ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଆପଣ ଠି ଅଟ ି। ମା ଏହା ଠି
େସହିପରି ଅେଟ…
282 ମଁୁ ମାଟି  ଲଥର ଇତିହାସ ପଢଥିଲି। ଏଥିେର କହାଯାଇଥିଲା, “ମାଟି ଲଥ େଯ
କ ାେଥାଲି ମ ଳୀକ ବିେରାଧ କରିପାରିଥିେଲ ଏବଂ େସଥି ସହ ର ା ପାଇ ଯାଇଥିେଲ,
ଏହା ଏକ ରହସ ନ ଥିଲା।” ଆପଣ ତା ର ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛ ି। “କି ମାଟି ଲଥର େଯ
ସମ ଧମ ପାଖ ତ ଉପେର ନିଜର ମ କକ ସଳଖ ରଖିପାରିଥିେଲ, େସଠାେର ତାହା
େସହି ରହସ ଥିଲା।”
283 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଅଭତପୂବ ଘଟଣା େହାଇସାେର, ଅସୁ ତ ବିଷୟ ତାର ପେଛ
ପେଛ ଆେସ, ଠି େଯପରି ତାହା ମିସରେର େହାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ସଦାସବଦା େଦଶେର
ସମସ ା ସୃ ି କରିଥାଏ। ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ, େଯେତେବେଳ ଆେମ େସଠାେର ବାହାରକ
ଯାଉ। ଯାହାକି, େକାରହକ ଉଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରେମଶର ତାହାକ ନ କରିବାକ
ପଡିଥିଲା। କି , ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆପଣ େଦାଷ ଦିଏ ନାହିଁ।
284 ଭାଇ େଜଗସ େସଠାେର ବସି େମାେତ ତାହା କହିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ େଯ ତାହା ତ
ପବି ଆ ା କାଯ ଥିଲା। ଏବଂ କହିଥିେଲ…ଆଉ ତାହାପେର, ତା ର ନିଜ କାଗଜେର
ମଁୁ େଦଖାଇଲି…ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜଗସ, ବ ମାନ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଜେଣ ସ ମ-
େ ଣୀର ଛା ଅେଟ। ଏବଂ ଆପଣ ଈଶର ତ ବିଦେର ଡ଼ା ର ଉପାଧି ା , ଏବଂ
ଜେଣ ଓକିଲ େହବା ପାଇଁ ଅଧ ୟନ କରିଛ ି। ଆପଣ ର ଏକ ପରି ାର, ସୁ ର ମ ଳୀ,
ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡେର ଲାଳନ ପାଳନ େହାଇଅଛି। ଆପଣ ର ପିତା େସହି ବିଶାସକ

ାପନ କରିବାେର ସାହାଯ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ଆପଣ ଅନ ଦେରଇ ଯାଉଛ ି, ତାହା
ଆପଣ ଉପେର ନିଭର କେର।” ମା ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା େଯେକୗଣସି ବ ି ଉପେର
ନିଭର କେର, ଯିଏକି ତାହା କରିବାକ ଚାହଁା ି। ମଁୁ େସଠାେର େକୗଣସି େରଖା ଅ ନ କେର
ନାହିଁ। ମା େଯେତେବେଳ ଏହା ଏପରି ଏକ ାନକ ଆେସ େଯ ଆପଣ ପରି ଏକ ସାଧନ,
ଯିଏକି ୀ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ାଣ ଜିଣିପାର ି, େସହିପରି ଏକ ସେ ଦନା ଉପେର
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ନିଜର େସବାକାଯ କ ନିମାଣ କରିବ।” ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜଗସ, ଆପଣ େସପରି ଏକ
ନିମାଣ କର ି, ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର ତାହାର ସାମ ସ େର ସ ଳନ କରଥିବା ଏକ

ବିଷୟ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଏହା କିଛି ସମୟ ପେର ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ପାଖେର ତାହା
ପାଇଁ ଶା ାଂଶ ରହିବାକ ଅଛି େଯଉଁ ବିଷୟେର ଆପଣ କହଛ ି।”

େସ କହିେଲ, “ଶା ାଂଶ ଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ପରିେବଷଣ କର ।”
285 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଭାଇ ାନହା ,” କହିେଲ, “ତାହା ତ ପବି ଆ ା କାଯ
କରଛ ି।”
286 ମଁୁ କହିଲି, “େମାେତ ଶା ାଂଶ େଦଖା େଯଉଁଠାେର ଏହା କହାଯାଇଛି, ପବି ଆ ା
େକେବ କାହା ଉପେର େସହିପରି, ର ବାହାର କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଭତି। େକବଳ ତାହାକ
େଦଖା ; େସମାନ ଠାର େକେବ େତଲ ବାହାରିଥିଲା। ଆପଣ କହିେଲ, ‘େସହି େତଲ
ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ଥିଲା।’ ଏବଂ ଆପଣ କହିେଲ, ‘େସହି ୀେଲାକର ର
ଜାତିର ପରି ାଣ ନିମେ େହବ।’” ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି ତାହା େସପରି ଅେଟ, େତେବ ଯୀଶୁ

ୀ ର କ କଅଣ େହଲା? ଏହା ଅନ ଦର କରିଦିଏ। ଏବଂ ତାହା ବିର େର ଯାହା
କିଛି ଅଛି, ତାହା ବିେରାଧୀ ଅେଟ। ଏହା ତାହାର ବିର େର ଅେଟ।” ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ଏକ

ୀ ବିେରାଧୀ ଶି ା ଅେଟ।”

“ଓଃ,” େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ ଶି ା ଲାଭ
କରିେବ।”
287 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ େସହିପରି ଶି ା େକେବବି ଲାଭ ନ କେର। ବ ମାନ,
ଭାଇ,” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଆପଣ େ ମ କେର, ଏବଂ ଆପଣ େମାର ଭାଇ ଅଟ ି।” ଆଉ
ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ େଜଗସ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପେର, େଗାଟିଏ ଡାଳ ଉପେର ଚଢିବାକ
ଯାଉଛ ି, େଯଉଁଥିର ଆପଣ ଓ ାଇ େଫରି ପାରିେବ ନାହିଁ। ନିଜ ମ ଳୀ ନିକଟକ େଫରି
ଆସ , ଏବଂ େଫରି ଆସି ସୁସମାଚାର ସହିତ ରହ ।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ଏହାକ ସେ ଦନା
ଉପେର ନିମାଣ କର ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “େସହି…”
288 େତେବ ତାହା ପାଖେର, େସ ଅନ ଜୀବନ ତି ବା ିଜିତ କରଛ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି,
“ େତ କ ଥର ଆପଣ ବା ିଜିତ କର ି, ଆପଣ ଜେଣ ଯୁବା ୀ କି ା ପୁରଷ ନିକଟକ
େଫରିଯାଆ ି। େତେବ ତାହା ଯାଉଛ ି…ଆପଣ (େକେବବି) ମରିବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି।”
େତଣୁକରି, ତାହା, ଏହା, େସ ବ ମାନ ଠି େସହି ଡାଳର େଶଷେର ଅଛ ି; ଏବଂ େସହି
“ମୃତ ସାଗରର ଭିଟାମି ବଟିକାମାନ।” କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁଛ ି କି? ମା ତାହାହିଁ
େହଉଛି ଏହା ଯାହାକି ତାହା ଅେଟ, ଭାଇ, ଆପଣ େସହି େଛାଟ ସେ ଦନା ଉପେର ଆର
କରିଯା ି।
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289 ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା ଆପଣ ବ ିମାେନ େଯଉଁମାନ ପାଖେରକି ଏହି ମ ଳୀଗୁଡିକ
ଅଛି, ଆପଣ େସହିପରି େକୗଣସି ବିଷୟକ ସହର ଭିତରକ ଆସିବାକ ଦିଅ ି, ଏବଂ, ଆପଣ
ଜାଣ ି, ଶୟତାନ ଚତର ଅେଟ, ଏବଂ େସ—େସ େସହିପରି ବିଷୟଗୁଡିକ ଉପେର ଝା
ଦିଏ। େସ ଏଥିେର ଝଗଡା କରିଥାଏ। ଏବଂ େସ—େସ େଲାକମାନ ଆଘାତ କରିଥାଏ,
ଆଉ େସ ମ ଳୀେର ଦ , ଓ ବିଷୟ ଭତି ସୃ ି କରିଥାଏ। କି ତାହା େସହିପରି ନେହଁ।

290 ବ ମାନ, ଏଠାେର। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ଠି ଅଟ ି,
ଏଠାେର େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି େଯଉଁଥିେରକି ଆେମ ବିଫଳ େହାଇଥାଉ ଏବଂ େଦଖିବାେର
ବ ିତ େହାଇଥାଉ, େମାର ଭାଇମାେନ। େତେବ ମଁୁ ଏହା କହି, ସମା କରଛି। ଏଥିେର
କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େକେତ ସଠି , ଏବଂ ମଁୁ େକେତ ଶା ସ ତ ଅେଟ, ଓ ମଁୁ
ପରେମଶର ବାଇବଲ ବିଷୟେର େକେତ ଜାେଣ; ଯଦି େମା ପାଖେର, େମା ହଦୟେର
ସମ ମାନବ ଜାତି ଏବଂ ସମ ପାଇଁ, ପରେମଶର ଆ ା, େ ମର ଆ ା ନାହିଁ,
ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆର ର ହିଁ ଭ ଅେଟ।

291 େତେବ, ଥମ କରି ୀୟ 13 େର, ପାଉଲ କହିେଲ, “ଯଦିଓ େମାର ାନ ଅଛି, େଦଖ ,
ଏବଂ ପରେମଶର ସମ ସଂକ ବଝିଥାଏ, େଦଖ ; ସମ ବଝି, ଥାଏ; ମା େ ମ ନ
ଥାଏ, ମଁୁ କିଛି ନେହଁ। ଏବଂ ଯଦିଓ ମଁୁ ମନଷ ଓ ଦତମାନ ଭାଷାେର କଥା କେହ,” ଅଥାତ
େସମାେନ ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ସହିତ କଥାବା ା କର ି, ଏବଂ ସବଦା
େସହିଗୁଡିକ ଯାହାକି ବ ାଖ ା କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ। “ଯଦିଓ ମଁୁ ପରଭାଷାେର, ପୁରଷ
ଏବଂ ଦତମାନ ବା ବ ଭାଷାେର କଥାବା ା କେର, ମା େ ମ, େ ମ ରେଖ ନାହିଁ,
େତେବ ଏହା େମାର େକୗଣସି ଲାଭର ବିଷୟ ନେହଁ।” େତଣୁକରି ଯଦି ମଁୁ ପରେମଶର
ସମ ନିଗୂଢ ସଂକ ଜାେଣ, ଏବଂ େସଗୁଡ଼ିକ ଉେନାଚିତ କରିପାେର ଓ—ଓ େସଗୁଡିକ
ସମ ଏକ ଆଣିପାେର, ମା େମାର େ ମ ନ ଥାଏ, େତେବ ଏହାର କଅଣ ଲାଭ
େହବ? ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ…

292 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େତେବ ସମ େଲାକ ଜାଣିେବ େଯ ତେମ େମାର ଶିଷ ଅଟ,
େଯେତେବେଳ ତମମାନ ଠାେର…” େଯେତେବେଳ ଆେସ ଲିଜମାନ ପାଖେର
ଏକ ବାଦୀମାନ ପାଇଁ େ ମ ଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ାବାଦୀମାନ ପାଖେର ଆେସ ଲିଜ
ପାଇଁ େ ମ ଥାଏ, “େଯେତେବେଳ ତମଠାେର ପର ର ପାଇଁ, େ ମ ରହିଥାଏ,” ତାହା
ଠି ଥାଆ କି ା ଭ ଥାଆ । ଏବଂ େଯପଯ େସହି ଉେ ଶ ଭଲ ଅେଟ, େସହି
େଧ ୟ ଭଲ ଅେଟ, ବରଂ, ଆପଣ ହିଁ ଆର କରିବାେର ହିଁ ଭ ଅଟ ି। କଅଣ ତାହା ଠି
ନେହଁ କି? େଦଖ , “ଯଦିଓ ମଁୁ ମନଷ ଓ ଦତମାନ ଭାଷାେର କଥା କେହ, ମା େମା
ଠାେର େ ମ ରେଖ ନାହିଁ, େସପଯ ମଁୁ କିଛି ନେହଁ।” କାରଣ, ପରେମଶର େ ମ ଅଟ ି।
ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ।
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293 ଆଉ ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାେର ବିଶାସ କେର। େତେବ, େକହି ଜେଣ କହ ି,
“ଭାଇ ାନହା ାର ିକ ମାଣେର ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ।” ମଁୁ ବ ମାନ ଆପଣମାନ
ସହିତେର ତାହା କରିେଦବାକ ଚାେହଁ। ବଝିେଲ? ମଁୁ ଆପଣମାନ କହିବାକ ଚାେହଁ।
294 ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ୀ ହଣ କର ି,
େସେତେବେଳ େସ ପବି ଆ ା ର ଏକ ଅଂଶକ ହଣ କର ି। କାରଣ, ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ,
ମାଥିଉେର ତାର—ତାର 12ଶ ପବେର, ତାର 5ମ ପବର ଓ େକାଡ଼ିଏ-…େସହି 24ତମ
ପଦ, େସ କହିେଲ। ନା, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା ସାଧୁ େଯାହନ 5:24 ଅେଟ। େସ
କହିେଲ, “ଯିଏ େମାହର ବାକ ଶୁେଣ, ଏବଂ େମାହର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ କେର,
େସ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି।” େତେବ, ଅନ ଜୀବନର େକବଳ େଗାଟିଏ ରପ ଅଛି। “ଏବଂ
ନି ା ମଧ କ ଆେସ ନାହିଁ; ମା ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଥାଏ।”
295 ବ ମାନ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େକୗଣସି ମନଷ ନିଜକ ଡାକିପାେର ନାହିଁ;
ପରେମଶର ହିଁ ତା ଡାକିବାକ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ପରେମଶର ତା କତେର
ଡାକିଥିେଲ…ଆଉ େସଠାେର ବହତ େଲାକମାେନ ଅଛ ି, ଆେମ ଜାଣୁ, ଭାଇମାେନ,
େଯଉଁମାେନକି କ ିମ ଭାବେର କାଯ କରାଯାଇଥା ି ଏବଂ ଭାବିଥା ି େଯ ପରେମଶର
ତା ଡାକିଛ ି, କି େସମାନ ର ଜୀବନ ଶୀ ହିଁ…େଖାଜି େନବ, ଆପଣ ତାହା େଖାଜି
ବାହାର କରିେନେବ। କି ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ଡାକିଥା ି, କାହିଁକି, ଆପଣ, ଆପଣ
େସଠାେର ରହିେବ, ଆଉ ଆପଣ େସଠାେର ରହିଥିେବ, େଦଖ , ଜାଣି ରଖ । ଏବଂ
ତାହାପେର ଯଦି…ବ ମାନ, ତାହା ବା  ଟି ଶି ା ନେହଁ। ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି, େଦଖ ।
296 କି , ମଁୁ ହାତ ମିଶାଇ ଅନ ସୁର ା ଲାଭ କରିବାେର, ଏବଂ େସସମ ବିଷୟ

ଭତିେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। ମଁୁ—ମଁୁ େସଥିେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ, ଆେଦୗ ନେହଁ।
ଯଦି େସମାେନ ତାହା ବିଶାସ କରିବାକ ଚାହଁା ି, େତେବ, ତାହା ଠି ଅଛି। ମଁୁ ତଥାପି କହିବି
େଯ େସମାେନ େମାର ଭାଇମାେନ ଅଟ ି।
297 ଆଜି ସକାେଳ, ଯଦି ମଁୁ ଖେ ପିଠା ମାଗିବାକ ଯାଉଥିଲି, (ଯାହାକି ାୟଃ ରା ୀ
େଭାଜନର ସମୟ ଅେଟ), ହଏତ ମଁୁ େଚରି ପସ କର ଥାଇପାେର, ଏବଂ ଆପଣ େସଉ
େନଉ ଥାଇପାର ି, ମା ଆେମ ଦେହଁ ତ ପିଠା ଖାଉଅଛ। ବଝିେଲ? େତଣୁ ଏହା େକୗଣସି
ଫର ପକାଏ ନାହିଁ…େଯପଯ କି ଆେମ ପିଠା ଖାଉଅଛ।
298 େସହି କାେର ହିଁ ଆେମ ବିଶାସ କର। ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ଏକ ବାଦୀ େହବାକ
ଚାହଁୁଛ ି, ଏକ ବାଦୀ ହଅ ; ଯଦି ଆପଣ ଆେସ ଲି ଅ ଗଡ େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି, େତେବ
ଆେସ ଲି ଅ ଗଡ ହଅ । ଯଦି ଆପଣ ତାହା େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି ଯାହାକି ଆପଣ ଅଟ ି,
ବା  ଟି , େ  ବିେଟରିଆ ଯାହା ବି, େସଥିେର ଜେଣ ୀ ିଆନ େହାଇ ରହିଥା ।
ବଝିେଲ?
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299 ଏବଂ—ଏବଂ ଏହାକ ନିଜ ପାଇଁ େଖାଜ , କି ଜେଣ ଅନ ସହିତ ପର ର ଝଗଡା
କର ନାହିଁ। କାରଣ, ଏହି େଛାଟ େଛାଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ତାହା ସବ ପର ର ଏକାଠି ଖାପ
ଖାଇ ମିଶିଥାଏ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହା ସବ ଏକାଠି ଖାପ ଖାଇ ମିଶିଥାଏ ଓ େସହି େଗାଟିଏ

ାନକ ଆସିଥାଏ।

300 ଏବଂ—ଏବଂ ଆେମ ଯାହା ବି କର ନା କାହିଁକି, ଆେମ େଯେତ ଚମ ାର କରିପାର
ନା କାହିଁକି, ଆେମ େଯେତ ପବତ ଘୁ ାଇପାର ନା କାହିଁକି, କି ା ଏହା ଯାହାକିଛି ବି ଅେଟ,
େଯପଯ କି ଆେମ େସହି େଗାଟିଏ ାନକ ନ ଆସି ଯାଉ େଯଉଁଠାେର ଆେମ େ ମ କର,
କ ିମ-ବିଶାସ ନେହଁ, ମା ଆେମ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ େ ମ କର। େଯେତେବେଳ
ଆେମ େତ କ ଭାଇ େ ମ କର, ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ େକଉଁ ମ ଳୀେର ସ ୃ
ଅେଟ, ଆେମ ତା େ ମ କର; େକବଳ ଆେମ େ ମର ଛଳନା ନ କର, କାରଣ ଆେମ ଜାଣୁ
େଯ ଏହା ଏକ ଧାମିକ ଧାରଣା ଅେଟ, ଯଥା, “ଆମକ ଏହା କରିବା ଉଚି ।” ମା , େଯେହତ
ଆେମ ତାହା କର, ଆେମ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ େ ମ କର; ତାହାପେର, ଦୀଘସହି ୁତା,
ପର ର ଜେଣ ଅନ ର ସହି େନଉ।

301 ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର, କଲସୀୟ 3, ାୟଃ 9 ପଦେର, େସଠାେର େକୗଣସି
ାନେର…ମଁୁ ହଏତ, ମଁୁ—ମଁୁ ନେହଁ…ମଁୁ ଶା େର ଭଲ େହାଇପାେର, କି ତାହା ଏହା

କେହ। ଆେମ ଜେଣ ୀ ିଆନ େହବା ପେର, ଆେମ ଈଷା କରିବା ଉଚି ନେହଁ।
ବଝିେଲ? େଯେତେବେଳ ଆେମ ପର ରକ ଆଦର ଏବଂ ସ ାନ େଦବାକ େଚ ା କରଥାଉ
େସେତେବେଳ ଆମର ବିଶାସ େହାଇପାେର ନାହିଁ। େଦଖ , ଆେମ ତାହା କରିପାରିବା
ନାହିଁ; ଆମର ବିଶାସ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଆମକ ତ ପରେମଶର ସ ାନ େଦବାକ ଅଛି,
େଦଖ , ତାହା ସ ାନ କରିବାକ ଅଛି। େମା ଭାଇମାନ ଉପେର ବିଶାସ କେର, େଯ
ନି ିତେର, େ ମ ଅଛି; ମା ସ ାନ ଏବଂ ସ ମ ପରେମଶର ଯାଏ! ମା ତାହା ପାଇଁ…
କି ପର ର ଉପେର ବିଶାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖ । “ଏବଂ ପର ରକ ମିଛ କହ ନାହିଁ।”
େଦଖ ? “ପର ରକ ମିଛ କହ ନାହିଁ।” ଯଦି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣ କେହ, “ମଁୁ
ଆପଣ େ ମ କେର,” େତେବ େମାେତ ତାହା କତେର ଅଥ କରିବାକ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାହା
ନେହଁ, େତେବ ମଁୁ ଜେଣ କପଟୀ ଅେଟ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ।

302 େତେବ, ଭାଇମାେନ, ଏହି ଧାଡିେର…ବ ମାନ, ଭାଇ ଟମି, ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ
ଏଠାେର ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖି ନାହିଁ। ମଁୁ…ଭାଇ ଟମି ଅ କିଛି େସେକ େର କିଛି
କହିବାକ ଯାଉଛ ି। କି ମଁୁ ଏହା କହିପାେର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆପଣମାନ ମଧ କ
ଆେସ…

303 ମଁୁ ଏହା ବିଶାସ କେର। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପରେମଶର ଆମର ପିତା ମରିୟମ
ନାମୀ ଏକ କମାରୀକ ଛାୟା କେଲ, ଏବଂ ତା ଠାେର ଏକ ର େକାଷିକା ସୃ ି କେଲ
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ଯାହା ଯୀଶୁ ୀ ଜନ େଦଲା, ଯିଏକି ପରେମଶର ପୁ ଥିେଲ, େସହି ତ ୁ ଥିେଲ
େଯଉଁଥିେରକି ପରେମଶର ଆପଣାକ, ଶରୀରେର, ଆ ାଦିତ କରି ଆମମାନ ମଧ େର
ନିଜକ କଟିତ କରିଥିେଲ। “ପରେମଶର ୀ ଠାେର ରହି, ଜଗତକ ଆପଣା ସହିତ
ପୁନମିଳନ କରାଉଥିେଲ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସହି ର େକାଷିକାଟି ଆମମାନ ର
ପାପ ମା ପାଇଁ, କାଲବରୀେର ଭ ା ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େସହି ଆ ା ତାହା ଠାର ବାହାରି
ଗଲା ଓ ମ ଳୀ ଉପରକ େଫରି ଆସିଲା, କାରଣ, େସହି ୀ , େସହି ପବି ଆ ା; େସହି

ୀ , େସହି େଲାେଗାସ, େସହି ପବି ଆ ା, ବ ମାନ ବା ି ଦାରା, ଆମମାନ ଭିତେର
ରହିଛ ି। ଆମକ ୁତ କରଛ ି… ୀ ଆପଣାକ ଅଲଗା କରି, ଆମ େତ କ ନିଜର
ଜୀବନ ଦାନ କରଛ ି, େଯପରିକି ଆେମ, େଲାକମାନ ର ଏକ େଗା ୀ ଭାବେର,
ପରେମଶର ମ ଳୀ େହାଇପାର। ଏବଂ ବହ ପୂବର ନେହଁ…
304 ମଁୁ ଅଶାେରାହଣ କରିଥାଏ। ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛ ି। େମା ବାପା ଜେଣ ଅଶାେରାହୀ
ଥିେଲ, ଅତ ମ ଆେରାହୀ ଥିେଲ। ମଁୁ ଅଶାେରାହଣ କରିଥାଏ। ଆେମମାେନ େସହି—
େସହି…ଆରାପାେହା ଉପତ କାେର ପଶୁପାଳନ କରଥିଲ, କି ା େମାର କହିବାର ଅଥ
େହଉଛି ଆରାପାେହା ପବତମାଳା ଉପେର, ବ  ସ ନଦୀେର। େହରେଫାଡ ସଂଘ େସହି
ଉପତ କାେର ପଶୁପଲ ଚରାଇଥା ି। ଏବଂ େସହି ଉପତ କା ଉପେର, ପଶୁପାଳକମାେନ,
େସମାନ ର—େସମାନ ର ଏେତ ଘାସ ରହିଥାଏ େଯ େସମାେନ ଲାଳନ ପାଳନ
କରିପାର ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଚରା ଭଇଁ ପାଖାପାଖି ଏକ ଟ ସମତଲ
ନଡ଼ା ଉ ାଦନ କରିବ, େସେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ଗାଈକ େସହି ଚାରଣଭମିେର—େର
ଚରାଇ ପାରିେବ, େସଠାେର ଏେ ପାକ ତେଳ, ଏବଂ ଆପଣ େଗାଟିଏ ଗାଈକ ଚରାଇ
ପାରିେବ େସହି ଚାରଣ-…ତାହା େସଠାେର ଉପେର, େମାର ବହତ ଶିକାର େ ମାନ
ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର େଗାଟିଏ ବଷ ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ କରିଛି। ମଁୁ ଏେବ ମଧ , ବସ ଓ
ଶରତ ରତେର ଯାଏ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବି ାମେର ଥାଏ ଏବଂ ଯାଇପାେର, ଓ େଦଖାଶୁଣା
କରିବା ନିମେ ଅଶାେରାହଣ କେର, େକବଳ େସଠାେର ଉପେର ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମଁୁ
ଅଶାେରାହଣ କରିବାକ ଭଲ ପାଏ। ଏବଂ ଉପର-ଓ-ତଳ ହଏ େସହି ସମ େ -…େସହି
ଉପତ କାେର, େସଠାେର ପଶୁପାଳକମାନ ର ଏକ େଗା ୀ ଅଛି ଯାହା ରକି ଏଠାେର
ଆସିବାର, ଏବଂ େସମାନ ର ପଶୁପଲ ଚରାଇବାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବଂ ବସ
ସମୟେର, ଅେନକ ଥର, ମଁୁ େସମାନ େସହି ପଶୁପଲମାନ ଏକାଠି କରି େସଠାେର
ଉପରକ ଚରାଇବାେର ସାହାଯ କରିଛି।
305 ଏବଂ େସଠାେର ଏକ ସୁର ା ବାଡ଼ ଅଛି, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ େସହି ପବତମାଳା
େଦଇ ଓ ାଇବା େବେଳ, ବ ିଗତ ସ ି ଉପେର େଯପରି ମାଡି ନ ଯାଆ ି।
େଯପଯ କି…ଏବଂ େସହି ପଶୁପାଳକ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥା ି ଓ େସହି ପଶୁମାନ
ଗଣନା କର ି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଭିତରକ େବଶ କର ି। ଆଉ ମଁୁ, ଦିନକ
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ଅେନକ ଥର, ଘ ା ପେର ଘ ା ବସି ରହି, ୀମାନ ି  ସ ସମୂହକ ଯାଉଥିବାର
େଦଖିଛି, ତା ର ହୀରା ଦ ଚି ଥିଲା; ଆମର ଚି ଥିଲା ତକୀ ାକ; ଏବଂ ଠି ଆମର
ତେଳ େସମାନ ର ଥିଲା େସହି—େସହି ାଇେପାଡ଼; ଏବଂ େଜ ି ର, ଏବଂ ଭତି।
ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମାର େଗାଡ଼କ, େସହି ଆସନର ଶୃଂଗ ଉପେର ରଖିଥାଏ,
ଆପଣମାନ ମଧ ର େଯେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି, ଏବଂ େସଠାେର ବସି ରହି େସହି
ପଶୁପାଳକକ େଦଖିଥାଏ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ଏହି ପଶୁମାନ
ଗଣନା କରଥିେଲ।

306 ମଁୁ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଲ କଲି। େସ େସହି ପଶୁମାନ ଉପେର ଲାଗିଥିବା ଚି ତି
ଅଧିକ ଧ ାନ େଦଇ ନ ଥିେଲ। ମା େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା େସ କତେର େଦଖୁଥିେଲ,
ତାହା େହଉଛି େସହି ର ସୂଚନା ପଟି। ଏହାକ ତ ଏକ ବିଶୁ େହରେଫାଡ େହବା ଆବଶ କ
ଥିଲା ନେଚତ ଏହା େସହି ବାଡ ପଛକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି େସହି ଚି ର ଅଧିକ ଫର
ପଡ଼ି ନ ଥିଲା।

307 ଆଉ ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଠି େସହି କାେର ତାହା ବିଚାରେର େହବ। େସ ଆମର ଚି କ
େଦଖିବାକ ଯାଉନାହଁା ି, କି େସ େସହି ର ସୂଚନା ପଟିକ େଦଖିେବ।

308 ଭାଇମାେନ, ମଁୁ େମାର ଭଲଗୁଡିକ କରିଛି, ଏବଂ ମଁୁ ବହତଗୁଡ଼ିଏ ଏପରି କାଯ କରିଛି
ଯାହାକି ଭ ଅେଟ। ଏବଂ ମାଗେର ଗଲାେବେଳ େକେବ େକୗଣସି ସମୟେର ଯଦି ମଁୁ
ଆଣିଥାଏ, କି ା ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଶୁଣିଥିେବ ଯାହାକି ମଁୁ ହଏତ ଉେଲଖ କରିଥାଏ କି ା
କହିଥାଏ, ଯାହା େକୗଣସି କାରର ଏକ ଆଘାତ େଦଇଥାଏ, କି ା ଯଦି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ
ଏପରି କିଛି କହିଛି ଯାହା ଏକ ଆଘାତ େଦଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆପଣ , ଜେଣ

ୀ ିଆନ ଭାଇ କି ା ଭଉଣୀ ଭାବେର କେହ, େଯ େମାେତ ମା କରିେଦେବ। େମାର
ତାହା କରିବାର ଅଭି ାୟ ନ ଥିଲା। ମଁୁ େକବଳ େମାର ହଦୟକ ଆପଣ ପାଖେର ଢାଳି
େଦଇଅଛି, େଯପରିକି ଆେମ ଜାଣିବା।

309 ଯଦି େକୗଣସି ବା ି କରିବାକ ଅଛି, ଆପଣ ଭାଇମାେନ ତାହା ନିେଜ ନିେଜ, କରି
ନିଅ , େଦଖ । ତାହା େହଉଛି, ମଁୁ—ମଁୁ କେର ନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ କରିଥାଏ, େତେବ େସହି

କାେର ହିଁ ମଁୁ ବା ିଜିତ କରିବି, ଠି ତାହା ପରି େଗାଟିଏ। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ ର
େକହି ଜେଣ ଏହାକ େନଇପାର ି, େଦଖ । େତଣୁ ଆପଣ େସହି ବ ି େନଇପାର ି,
େସମାେନ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି, ଏବଂ େସମାେନ

ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ମଧ , ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ। େତଣୁ ଯଦି ମଁୁ େକେବ କାହାରିକ
ବା ିଜିତ କେର…ମା ମଁୁ ଏହାକ ଏପଯ କରି ନାହିଁ। ମଁୁ େକବଳ େମାର ନିଜ ମ ଳୀେର
ବା ିଜିତ କେର, ଏବଂ ତାହା େକବଳ େସଠାେର ଥିବା େଲାକମାେନ ଅଟ ି। ଏବଂ େସହି

କାେର ହିଁ େମା ମ ଳୀେର ଥିବା େଲାକମାେନ ବା ିଜିତ ହଅ ି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପଛକ
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ଚାହିଁେବ, ତାହା େହଉଛି ପୁରାତନ ମିଶନାରୀ ରୀତିନୀତି, ପୁରାତନ ମିଶନାରୀ ବା  ଟି
ରୀତିନୀତି। ଏବଂ ବ ମାନ ଯଦି…ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏହା।
310 ମଁୁ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାେର ବିଶାସ କେର। ମଁୁ ପବି ଆ ା ବା ି େର
ବିଶାସ କେର। ମଁୁ ପବି ଆ ାର ପରଭାଷାେର—େର କଥା କହିବାେର ବିଶାସ କେର।
ପରେମଶର ତାହା ର ମ ଳୀକ େଦଇଥିବା େତ କ ବରଦାନେର ମଁୁ ବିଶାସ କେର। ମଁୁ
େସମାନ ପାଇଁ, ଶତ ତିଶତ ସପ େର ଅେଟ। ମା ମଁୁ ବିଶାସ କେର…
311 ମଁୁ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ଏହି ଉ ମ-ସେବା ମ ଆେରାଗ ତା ଯାହାକି ଆମର ଆଖ
ପାଖେର ଘଟୁଅଛି ତାହା ସପ େର ନେହଁ। ମଁୁ ଏଠାେର ଠି ଏକ ଟି ଣୀ କରିବାକ ଚାେହଁ।
କିଛି ସମୟ ପୂବର େସଠାେର ଜେଣ ଭାଇ ଥିେଲ…ଏବଂ ଏହା େମାର ମୂଲ ବାନ ଭାଇ ଟମି
ହି ନହଁ ି, ଯାହା ମଁୁ ୀ ର ଜେଣ କତ େସବକ ଭାେବ ମେନ କେର। େସଠାେର
ଅନ େଦଶେର ଆଉ ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ, ଏବଂ ଏହି େଦଶେର ଜେଣ ଥିେଲ…େସ ତ ସବଦା,
େସହିପରି ଥିେଲ, “ପରେମଶର ଉ ମ-ସେବା ମ ଆେରାଗ କାରୀ ଅଟ ି! ଉ ମ-
ସେବା ମ ଆେରାଗ କାରୀ,” ଆପଣ ଜାଣ ି, େସହି ପରି ଭାବେର।
312 ଏବଂ େସହି ବ ି କଲା ଉ ାେର…ଲଥରା ମ ଳୀର ମଁୁ ଏକ ଚିଠି ପାଇଲି। ଏବଂ
ଏଠାେର େମାର ସଚିବ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ଆମର ଫାଇ  େର ରହିଛି। ମଁୁ େସହି ବ ି
ନାମ େନବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ୀ ିଆନ-ଚରି ନେହଁ। ଯଦିଓ, ମଁୁ େସହି ବ ି ଧାରଣା
ସହିତ ସହମତ ନେହଁ, ମା ତାହା ସ ୂଣ ଠି ଅେଟ। ମଁୁ ତା େ ମ କେର। େସ େମାର
ଭାଇ ଅଟ ି।
313 ମା ଏହା ଏପରି ଏକ ାନେର ପହ ିଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି େସମାନ ପାଖେର
େକୗଣସି କାରର ଏକ ସେ ଦନା ରହିବାକ ଥିଲା, କି ା ନିଜକ ଚାବକ ମାରିବା ଭଳି
ଥିଲା, ଅବା େସହିପରି ଅନ କିଛି େହବାକ ଥିଲା, େଦଖ । ଏବଂ, ତାହା, ତାହା ଭଲ ନେହଁ,
େଦଖ । ଭାଇ…“ଶାରୀରିକ ବ ାୟାମ ବହତ ଅ ଲାଭଜନକ।”
314 ଏବଂ େତଣୁକରି ଏହି ଲଥରା େସବକଜଣ ଏହି େସବକ ଏକ—ଏକ—ଏକ
ଚିଠି େଲଖିେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଆପଣ ଆେମରିକୀୟ ଚାରକଗଣ େଯଉଁମାେନକି
ଏଠାକ ଆସ ି,” କହିେଲ, “ସମ ନିମେ ଥିବା ଆପଣ ର ସବ ଉ ମ-ସେବା ମ
ଆେରାଗ ତା ସହିତେର!”
315 ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା େମା ତି ଏକ ପୁ େତାଡ଼ା ଭଳି ଲାଗୁଅଛି, ମା ପରେମଶର
ଜାଣ ି େଯ େମାର େସହିପରି ଅଭି ାୟ ନେହଁ। “କି ,” େସ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ—
େଯେତେବେଳ ସାନ େଦେବାରା ାଡ  େକଭ ର ମୃତ େହଲା, େସହି ଶିଶୁ, ଆଉ େସହି
ମାଆ େସଦିନ ଇ ିୟା-…କାଲିଫଣିଆେର ଛିଡା େହାଇଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସହି ଶିଶୁର
ମୃତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଶିଥିଳ େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େଦଖିଥିେଲ…େସହି ଶିଶୁକ ଭାଇ
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ାନହା  ବାହେର ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ତାହା ପାଇଁ ାଥନା
କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ଶିଶୁଟି ଚି ାର କରିବାକ ଓ େଗାଇଠା ମାରିବାକ ଆର କରିଥିଲା;
ଆଉ ତାକ ତାର ମାଆକ େଫରାଇ ଦିଆଗଲା।”
316 େସ େମ ିେକାର େସହି ମାମଲା ବିଷୟେର ମଧ ଜାଣିଥିେଲ। ଯାହାକି, ଆେମ
ଏହି ସ ୂ ସୁସମାଚାର ବ ବସାୟୀ ପୁରଷମାନ ମଧ େର ଏକ ବିବ ିକ ଆଧାର
କରିପାରିବା। ଆପଣ ତ ଡା ର ଠାର କିଛି ଲିଖିତ ବ ବ ପାଇବାକ ଅଛି।
େଯେତେବେଳ େସହି େଛାଟ େମ ିକା ଶିଶୁଟି େସଦିନ ସକାେଳ, ନଅଟା େବେଳ
ମରିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା େସଦିନ ରାତି ଏଗାର ବାଜି ଥିଲା। ଡା ର ତା ର ବିବ ି
େଲଖିକରି େଦେଲ। ଭାଇ ଏ  ପିେନାଜା, ଯାହା ଆପଣ ଆେସ ଲି ଅ ଗଡର ଅେନକ
ଭାଇମାେନ ଜାଣ ି, େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି ଡା ର ଠାର େସହି ବ ବ
େଲଖାଇ ଆଣିଥିେଲ, େଯ ତାର ମୃତ େହାଇଯାଇଛି।
317 ଏବଂ ମଁୁ େଗାଟିଏ ଦଶନ େଦଖିଲି େଯ େସଠାେର ଉପେର ଭୀଡ଼େର, େଯେତେବେଳ
େମ ିେକା ସିଟିେର, େକାଡ଼ିଏ ହଜାର କ ାେଥାଲି େଲାକମାେନ ୀ ନିକଟକ
ଆସିଥିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ େକବଳ ତାହାହିଁ ହଣ କର ନାହିଁ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, େସହି
ଶିଶୁ…ମଁୁ ଏଠାେର ଠିକ େଗାଟିଏ ଦଶନ େଦଖିଲି।”
318 ଏବଂ ବିଲି େସଠାେର, ତିରିଶ କି ା ଚାଳିଶ ପରିଚାରକମାନ ସହିତେର, େଚ ା
କରଥିେଲ, େସହି ସାନ ୀକ େସହି ଶିଶୁ ସହିତେର, ାଥନା ପଂ ିର ଦେରଇ ରଖିପାରି ନ
ଥିେଲ। େସ େସମାନ େଗାଡ, ଏବଂ ସବକିଛି ଭିତର େଦୗଡି ଯାଉଥିଲା। େତଣୁ, େଶଷେର,
ମଁୁ ଜ ା ମୂର ତଳକ ପଠାଇଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ଯାଆ , ତାହା ପାଇଁ ାଥନା କରି ଦିଅ ।”
319 ମଁୁ ଏଠାେର େଦଖିଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଏକ ସାନ େମ ିେକା ଶିଶୁକ ହସୁଥିବାର େଦଖିଲି।
ମଁୁ କହିଲି, “େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । ତାହାକ ଏଠାକ ଆଣ ।” ବଝିେଲ? ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସହି କ ଳ ଉପେର େମାର ହାତକ ରଖିଲି…ତାହା େସଦିନ, ଠି
ଦିନସାରା ବଷା େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ େସଦିନ ଅତି ସକାଳ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା େସଦିନ ରାତି ାୟଃ ଏଗାରଟା ବାଜୁ ଥିଲା। ଏବଂ େମାର ହାତକ
େସହି ସାନ ଶିଶୁ ଉପେର ରଖିଲି। ତାହା ଛାଟି ପିଟି େହବାକ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରଡିବାକ
ଲାଗିଲା। ଆଉ େସମାେନ ଚି ାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ।
320 େତଣୁକରି, େସମାେନ ତାହାକ ତଳକ େନଇ େସହି ବିବ ି େଲଖାଇ ଆଣିେଲ।
ଡା ର ନିକଟକ ଗେଲ, ଏବଂ ଡା ର କହିେଲ, “ମଁୁ ଆଜି ସକାଳ ନଅଟା େବେଳ,
େସହି ଶିଶୁକ ମୃତ େଘାଷଣା କରିଥିଲି। ତାହା ନିେମାନିଆେର ମରିଥିଲା।” ବଝିେଲ?
ଆଉ ତାହାେହେଲ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି—େହଉଛି—େହଉଛି ସତ। େସଗୁଡ଼ିକ
ବ ବ ମାନ ଅେଟ। ଏହା େହବା ଆବଶ କ।
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321 ଆେମ େକୗଣସି ବି ବିଷୟେର ସବେବେଳ ସେ ାଟ ଏବଂ ସତ ବାଦୀ ରହିବା ଉଚି ।
ଏହାକ କିଛି କର ନାହିଁ…ଏହା ଯାହା ଅେଟ ତାହାକ େସହିପରି ହିଁ ରହିବାକ ଦିଅ । ଏହା
ଥାଉ…ପରେମଶର େକୗଣସି ବିଷୟେର କିଛି ବି ସାହାଯ ଆବଶ କ କର ି ନାହିଁ। ଆପଣ
େଦଖ , େସ—େସ—େସ ପରେମଶର ଅଟ ି।
322 େତଣୁ ବ ମାନ େସ ଏହା କହିେଲ, “ମା େଯେତେବେଳ ଏହି ମାଆ ଆେମରିକାେର
ଭାଇ ାନହା  ଡାକିେଲ, େଫାନେର କା ି ତା କହିଥିେଲ, ‘ଆସ ଏବଂ େମାର ସାନ
ଛଆଟିକ ବ ାଇ ଦିଅ !’ ଏବଂ ସଂଯୁ ରା ଆେମରିକା ସରକାର…”
323 ତା ସାମୀ େସନାର ଜେଣ ପୁେରାହିତ ଅଟ ି। ଏବଂ ଆପଣ ସମେ ଜୁଲିୟସ
ଜାଣ ି, ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଜାଣ ି; େମାର ପୁ କ େଲଖିଛ ି, ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା ଆ ିକା ପରିଦଶନ କର ି।
324 ଏବଂ େସହି ଗରିବ େଛାଟ ନରେୱ ଭାଷାବାଦୀ ମାଆ, ତାର ସରର ଶୀଷେର, ଚି ାର
କରଥିେଲ, କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , େଯେତେବେଳ େସହି ଶିଶୁଟି ଜୀବ େହଲା ମଁୁ
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି!” କହିେଲ, “ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ଆପଣ ୀ ର…ଜେଣ
େସବକ ଅଟ ି” କହିେଲ, “ଆସ , େମା ଛଆ ଉପେର ହାତ ରଖ , ଏବଂ ତାହା ବ ିଯିବ।”
ନିେମାନିଆେର, ମା କିଛି ଣ ଘେ କି ା ଦଇ ଘ ା ଭିତେର ମରିଥିଲା; ାୟଃ ଚାରି, ପା
ଘ ା ପଯ ଅସୁ ଥିଲା।
325 ଏବଂ ଏହି େଲାକମାେନ େସଠାେର ଚାରିପାଖେର ରହିଥିେଲ, ଚି ାର ଏବଂ
ପାଟିତ କରିଥିେଲ, ଓ ଉପର-ତଳକ ଡିଆଁ ମାରିଥିେଲ, କହଥିେଲ, “ପରେମଶର ଏହାକ
ଉଠାଇବାକ ଯାଉଛ ି! ପରେମଶର ଏହାକ ଉଠାଇବାକ ଯାଉଛ ି!” ଏବଂ କହିେଲ…
326 ତାହା ଦାରା, ଆେମରିକୀୟ ବାୟୁ-…କି ା, ଆେମରିକୀୟ ବିମାନ ନେହଁ। ଯୁ ରା
ଆେମରିକା େସନା େମାେତ ଏକ େଜଟ ବିମାନେର ଉଡ଼ାଇ େନବାକ ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ
େଗାଟିଏ ଦିନେର, େଫରାଇ ଆଣିବାକ ଯାଉଥିଲା। ବଝିେଲ?
327 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ପୂେବକି ମଁୁ ଆେସ, େମାେତ ଭ ଇ ା ଜାଣିବାକ ଦିଅ ।”
େତଣୁ ମଁୁ ଦଇ ଦିନ ଧରି, ାଥନା କଲି। ଏବଂ େସହି ଡା ର େସହି ଶିଶୁଟିକ େସଠାେର େଶାଇ
ରହିବାକ େଦଇଥିବା ପାଇଁ ଅତ ଭଲ ଥିେଲ।
328 ତାହାପେର, ଦିେନ ସକାେଳ, ମଁୁ ଉଠି େରାେଷଇ ଘର ଭିତରକ ଯିବାକ ଲାଗିଲି। ମଁୁ
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, େଦଖିଲି, େଯ ଉପେର, େସହି ଆେଲାକ ଆକାରର େକବଳ ଏକ

କାଶଟିଏ ଥିଲା, ଚାରିପାଖେର ଘୂରି ବଲଥିଲା, କହିଲା, “ତାହା ଶ କର ନାହିଁ। ତାହାକ
ଭ ନା କର ନାହିଁ। ତାହା ଭ ର ହାତ ଅେଟ।”
329 ମଁୁ େଫରି ପଛକ େଦୗଡ଼ିଲି ଏବଂ ରା କ ଡାକିଲି, ଏବଂ ଡାକି କହିଲି, “ମଁୁ—ମଁୁ
ଆସିପାରିବି ନାହିଁ।”
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330 ଏବଂ ଏହି ଲଥରା େସବକ କହିେଲ, “ପରେମଶର ଠାର ଏକ ସୀଧା-ସଳଖ
ନି ି ନି ି ନ ପାଇବା ପଯ ଆପଣ କାହିଁକି ଅେପ ା କର ନାହଁା ି, େଯପରିକି ଭାଇ

ାନହା କରିଥିେଲ? ଏବଂ ତାହାପେର ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ େକଉଁ ବିଷୟେର କଥା
େହଉଛ ି।”

331 ବ ମାନ, ଭାଇମାେନ, ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ, ଯଦି ଆେମ େକବଳ ନି ଷକ ନ େଡଇଁବା;
ଓ ଅେପ ା କରି ରହିବା, ଏବଂ ପରେମଶର ଠାର ଏକ , ସୀଧା-ସଳଖ ନି ି ନ
ପାଇଯିବା।

332 ଏବଂ ଏହିସବ ଏଠାେର, େସହି ପାପୀମାନ ଆେରାଗ କରଛ ି େଯଉଁମାେନକି
ପରେମଶର ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ଜାଣ ି ନାହିଁ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଈଶରୀୟ
ଆେରାଗ ତା ଏକ ନୀତି ଉପେର ଆଧାରିତ ଅେଟ, େଯ ଆପଣ ଥେମ, ପରେମଶର
ନିକଟକ ଆସିବା ଉଚି , ଏବଂ ତାହା ନିଜର ହଦୟ େଦବା ଉଚିତ, ଓ ନିଜର ଜୀବନଗୁଡିକ
ଯୀଶୁ ୀ ର େର େଧାଇ େଦବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାହାପେର ପରେମଶର ଆପଣ ସହିତ
କାମ କରିବାକ ଯିେବ ଓ ଆପଣ ସୁ କରିେବ। ଠି େଯପରିକି ଏହି ଭାଇ, େସହି ସାନ

ୀ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ ଯାହା ପାଇଁ େସ େସଠାେର ତେଳ ାଥନା କରିଥିେଲ, ଆପଣ
େଦଖ , ପରେମଶର ର ଜେଣ ସାଧୁ ଥିେଲ।

333 େମା ଜୀବନେର, ମଁୁ ଅେନକ ଭଲ କରିଅଛି। ମଁୁ ଏପରି ଅେନକ ବିଷୟ କରିଛି ଯାହାକି
ଭ ଅେଟ। ମଁୁ େବାଧହଏ, ଯଦି ମଁୁ ଅଧିକ ଦିନ ବେ , ମଁୁ ଆହରି ଅେନକ କରିବି। େବାଧହଏ
େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଆପଣ ପଥେର ବାଧାର ପଥର େହେବ। ମଁୁ ଆଶା କେର
େଯ ଆପଣ େମାେତ ମା କରିେଦେବ।

334 ମଁୁ ଅ ହାମ ବିଷୟେର ପଢଥିଲି, େଯ କିପରି େସହି ା ିଗୁଡିକ ଯାହାକି ତା ର
ରହିଥିଲା। କିପରି େଯ େସ, େମାର ଭ, େସହି ବିଷୟ ଯାହାସବ େସ କରିଥିେଲ; େସ
ପରେମଶର ସେ ହ କରିଥିେଲ; ଏବଂ େସ ନିଜ ୀ ବିଷୟେର ମିଛ କହିଥିେଲ; ଏବଂ
ସବକିଛି କରିଥିେଲ। କି େଯେତେବେଳ ତା ର ଈଶରୀୟ ବିବରଣୀ େରାମୀୟ 4 େର
େଲଖାଗଲା, ତାହା େକେବେହେଲ ତା ର ଭଲଗୁଡିକ ଉେଲଖ କଲା ନାହିଁ, ମା କହିଥିଲା,
“ଅ ହାମ କଦାପି ବିଚଳିତ େହେଲ ନାହିଁ” ଅବିଶାସ େଯାଗଁୁ…ପରେମଶର ମାଧ ମେର,
“କି ବଳବାନ େହାଇଥିେଲ।” େଯେତେବେଳ ତା ର ଜୀବନର ଈଶରୀୟ ବିବରଣୀ
େଲଖାଗଲା, େସେତେବେଳ ତା ର ସମ ଭଲ ପାେଶାରି ଦିଆଗଲା। ଏପରିକି ତା ର

ା ିଗୁଡିକ ଉେଲଖ ସୁ ା କରାଗଲା ନାହିଁ। ତା ର ଭଲଗୁଡିକ ଉେଲଖ କରାଗଲା ନାହିଁ।

335 ଏବଂ, ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆଶା କେର, େଯ େଯେତେବେଳ େମାର ବିବରଣୀ େସହି
ଦିନ ପାଠ କରାଯାଏ, େସ େମାର ଗୁଡିକ ମଧ , ଲିଭାଇେଦେବ, ଓ ତାହାପେର େସଗୁଡ଼ିକ
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ବିଷୟେର ଆଉ ଚି ା କରିେବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ମଧ , ତାହା କରିେବ।
ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।

336 [ଡା ର ଟମି ହି ନିମଲିଖିତ ମ ବ ଦିଅ ି—ସ ା।]

[ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆଜି ସକାେଳ ଆେମ େସସବ ବିଷୟକ ସାରାଂଶେର କହିପାରିବା
ଯାହା ଏହି ଶ ଗୁଡ଼ିକେର କହାଯାଇଛି: ମହିମାର ଭରସା ୀ େମା ଭିତେର ଅଛ ି।
ଦୟାକରି, ତାହା କହ । ମହିମାର ଭରସା ୀ େମା ଭିତେର ଅଛ ି।]

[ େତ କ ମନଷ ର ଜୀବନେର ଉ  ଥାନ-ପ ନ ଏବଂ ପାରି େହାଇଯିବା ଅଛି। (ମଁୁ
କହିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ।) େମା ପାଖେର ଏକ ବା ା ଅଛି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େତ କ

ୀ ିଆନ େହାଇଥା ି…?…ଯୀଶୁ…?…ଆଜି ସକାେଳ େମାର ହଦୟ ଉେ ଜିତ
େହାଇଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆମମାନ ମଧ ର ଅେନକ ପାଇଁ େକେତକ
ବିଷୟ ଯାହା ଆମକ ବିଚଳିତ କେର…?…ଆମମାନ ପରେମଶର ର ଅଧିକ ଉ ମ
ପୁରଷ ଓ ୀ କରିଥାଏ।]

[େବବୀ ରତକ େହାମର ରାଜା ଭାବେର ଜଣାଯାଏ। କି କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି କି
େବବୀ ରତ ାଇକଆଉ ରାଜା ମଧ ଥିେଲ? େସ ଘେରାଇ ର କରିବା ଅେପ ା ଅଧିକ
ଥର ାଇକ ଆଉ େହାଇଥିେଲ। େସ େତର ଶହ ତିରିଶ ଥର ାଇକ ଆଉ େହାଇଥିେଲ;
େସ େକବଳ ଆଠ ଶହ ଷାଠିଏ େହାମର କରିଥିେଲ। କି େତ କ ଥର େବବୀ ରତ

ାଇକ ଆଉ େହାଇଥିେଲ, େସ େସହି ବି ାମ ାନକ ଚାଲି ଯାଉଥେଲ େଯେତେବେଳ
େସହି ପୁରଣା ଅ ାୟାର ଉ ପାଟିେର କହିଥିେଲ, “ତେମ ଆଉଟ ଅଟ,” େସ େସହି ବି ାମ

ାନକ ଚାଲି ଯାଇ ତା ର ହାତକ ଘଷିଥିେଲ ଏବଂ ବ ା ଉଠାଇ ବାଡ ଉପରକ ଇ ିତ
କରଥିେଲ, ଏବଂ େସ ସବଦା କହଥେଲ, “ମଁୁ େସହି ବ େଫାପାଡ ଥିବା ବ ି ପାଇଁ
ଦଃଖିତ ଅେଟ।”]

[ ାଇ ଆଉଟ େହବାେର କିଛି ଭ ନାହିଁ, କି ମେନରଖ : ବ ା ଉଠାଇ…?…
କାରଣ ମହିମାର ଭରସା ୀ େମା ଭିତେର ଅଛ ି। ଦୟାକରି ଏହାକ ପୁନବାର କହ :
ମହିମାର ଭରସା ୀ େମା ଭିତେର ଅଛ ି। ଏହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।]

ହଁ।

[ଏହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।]

ତାହା ଠି ।

[ଏହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ।]

ସବକିଛି। ଆେମ ।
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[ହାେଲଲୟା। ଯୁ ିତକ ଏବଂ କଳି ଝଗଡା କରିବା କଦାପି କାଯ ସାଧନ କରିବ ନାହିଁ।
ଆେମ ସ ିକଟବ ୀ ଅଟୁ…]

ଆେମ ।

[…ଅନ ପାଶକ। ଆେମ େକୗଣସି ତ ାବ ନ ନ ଥିବା ିତିକ ପହ ି ଅଛ।
େକେତଥର ମଁୁ େଯ େସହି ବିମାନେର କ ାପେଟ  କ ଏହା ଡାକଥିବାର ଶୁଣିଅଛି: “ଆେମ
ବ ମାନ େକୗଣସି ତ ାବ ନ ନ ଥିବା ିତିକ ପହ ି ଅଛ।”]

[କିଛି ସମୟ ପୂବର ମଁୁ ଅନ ଏକ ଜଗତର ଏକ ସରକ ଶୁଣିଲି ଯାହାକି େମା ସହିତ
କଥା େହଲା ଓ କହିଲା, “ପୁଅ, ତେମ େକୗଣସି ତ ାବ ନ ନ ଥିବା ିତିକ ପହ ି ଅଛ।”
ତାହାର ଅଥ ମଁୁ େଯଉଁଠାର ଆର କରିଥିଲି େସହି ବି ଅେପ ା ମଁୁ ଅନ ପାଶର ଅଧିକ
ନିକଟବ ୀ ଅେଟ।]

[ଦୟାକରି ଆପଣ ର ଆଖି ବ କର ; ନିଜର ମୁ କ ନଆଁ ।]

[ଆମର ସଗୀୟ ପିତା, ଆଜି ସକାେଳ, ଆେମ େକେତ ଧନ ବାଦୀ ଏବଂ େକେତ କତ
ଅଟୁ େଯ ଆେମ ଆମର ହଦୟର ଅତ ଗଭୀରତାର ଏବଂ ଆମର ଆ ାର ଗଭୀରତାର
କହିପାର, “ ୀ େମା ଭିତେର— ୀ େମା ଭିତେର, ମହିମାର ଭରସା ଅଛ ି।” େହ
ଯୀଶୁ, ତମର େ ହପୂ ବାହକ େତ କ ପୁରଷ ଏବଂ େତ କ ୀ ଚାରିପାଖେର ଦିଅ,
ଏବଂ େହଉ େଯ ଆମର ଦ ିଶ ିକ ଏବଂ ଦ ି ମତାକ ଉ —ଉ , ଉ ତର, ଏହି ଜଗତର
ବିଷୟଠାର ଉ ତର କରାଯାଉ, େଯପରିକି ଆେମମାେନ ୀ େଦଖିପାର, ଏବଂ
ଅନ ମାେନ ଆମ ଭିତେର ୀ େଦଖିପାର ି। ଏହି ଦାସମାନ ମଧ ର େତ କ
ଉପେର ନିଜର ହାତକ ରଖ…]

େହ ଭ, ଏହାକ ଦାନ କର।

[…େଯ ଏହା େହଉ, େଯ ଆଜି ସକାେଳ େଯେତେବେଳ ଏହି ାନର ବାହାରକ ଯାଉ
େସେତେବେଳ ଆେମ ଆଉ କିଛି ନହଁ ବରଂ େକବଳ ୀ େଦଖିବା ପାଇଁ ିର କରିବ…]

ଆେମ ।

[…ପର ର ମଧ େର ସାଗତେଯାଗ େହଉ। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ କାମ େହଉଛି—
ଏପରି ଏକ ବହତ ବଡ କାମ କରିବାକ ଅଛି, ଯୀଶୁ; େସଠାେର ଏକ ବହତ ବଡ ଫସଲ ଅମଳ
କରିବାକ ଅଛି।]

ହଁ ଭ।

[େହ ଭ, ଆମକ, ସାହାଯ କର…]

ହଁ ଭ।

[…େଯ ଆେମ ଏକ ହାତ ମିଳାଇବା…]



62 କଥିତ ବାକ

େହ ଭ, ଏହାକ ଦାନ କର।

[…ଏବଂ ଅମଳ ଉପେର େବାହି ଯାଅ…]

ହଁ ଭ।

[…ବିଳ େହବା ପୂବର େସହି ହଜିଯାଇଥିବା ଏବଂ ମରଥିବାକ େଯପରି ଜୟଲାଭ
କରାଯାଏ।]

ହଁ ଭ।

[ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠା ଓ େକବଳ ଆମର ଭ ଯୀଶୁ ୀ
ନାମକ ଶଂସା କର ।]…?…

[ଦୟାକରି ଆେମ ଛିଡା େହାଇଯିବା। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ େମା
ସହିତ ଗୀତ ଗାନ କର ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର। କଅଣ ଆପଣ ତାହା େ ମ କର ି?]

ଆେମ ।

[…ଆଜି ସକାେଳ? କଅଣ ଆପଣ ତାହା ନିଜର ସମ ହଦୟର ସହିତ େ ମ କର ି
କି? ହାତ ଉଠା ଏବଂ ଏହାକ ଗାନ କର , ସମେ ଏକାଠି, ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର।]

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

[କଅଣ ଆପଣ ଦୟାକରି ଏହାକ ଗୁଣୁ ଗୁେଣଇେବ କି?]

[ଆପଣ ଜାଣ ି ସାଥୀ େସବକଗଣ, ଆେଜ ିନାେର ଆମର େଗାଟିଏ େସବାେର
ଚାରି ଲ ର ଅଧିକ େଲାକ ଥିେଲ; ସମୟ ପେର ସମୟ ଆେମ େଲାକମାନ େଦଖିଅଛ।
ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି େଯ ଥମ ଅପରା େର, ଆମର ଚାରି ଲ ର ଅଧିକ େଲାକ
ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ାନିଶ ଭାଷାେର େସହି ଗୀତ ଗାଇଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ େସମାନ ଗୁଣୁ
ଗୁେଣଇବାକ ବ ାଇ ଥିଲି, ଏବଂ ବାହାେର ତିନି ଲ ର ଅଧିକ େଲାକ ଥିେଲ। ଆେମ
ଭିତରର ଥିବା େଲାକମାନ େକବଳ ଚ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲ େଯେତେବେଳକି ବାହାେର
ଥିବା େଲାକମାେନ େସହି ଗୀତର ଶ କ ଗୁଣୁ ଗୁେଣଇ ଥିେଲ। ଏବଂ ହଠା , େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଏହାକ ଗାଉଥିେଲ, କିଛି େଗାଟାଏ େସଠାେର େମାର ାଣକ ଭରି େଦଇଥିଲା।
ମଁୁ େମା ଜୀବନେର ଆଗର େକେବେହେଲ ୀ କାଶନକ େସପଯ ଜାଣି ନ ଥିଲି
େଯପଯ କି ମଁୁ ବାହାେର ତିନି ଲ େଲାକ ର େସହି ଇେକା ଶ କ ଏହା ଗୁଣୁ ଗୁେଣଉ
ଥିବାର ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ବାହାେର ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର…?…ଆଜି ସକାେଳ ମହିମାର
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ରାଜା ର ଏକ ମହା େସୖନ ବାହିନୀ ଅଛି, ଏବଂ େସମାେନ ଗୀତ ଗାଉଛ ି। େସମାେନ
କାହାକ େ ମ କର ି? ଆପଣ କାହାକ େ ମ କର ି?]

ହଁ।

[ ୀ , େମା ଭିତେର ୀ ଅଛ ି।]
ହଁ।

[ମହିମାର ଭରସା। ଆଖି ବ କର , ନିଜର ହାତକ ଉଠା , ଓ ଏହାକ ପୁଣିଥେର
ଗାଆ , ସମେ ।]

ହଁ ଭ।

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

[ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସକାେଳ ତାହା େ ମ କର ି, େତେବ ତିନି କି ା ଚାରି ଜଣ ଭି
ଭି ବ ି ଚାରିପାଖେର ନିଜର ବାହକ ରଖ ; ଏବଂ ମହିଳାମାେନ ମଧ େସହିପରି
କର ; ଏବଂ କହ , “ମଁୁ ଭ ଯୀଶୁ ୀ େ ମ କେର।” ତାହା ଠି ; ନିଜର ବାହକ
ରଖ …]
337 ଯଦି ମଁୁ ଏହାକ ସମ ବିଶେର ଘଟୁଥିବାର େଦଖିପାେର, ମଁୁ କହିବି, “େହ ଭ, ତ ର
ଦାସକ ଶା ିେର ାନ କରିବାକ ଦିଅ।” 
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(The Godhead Explained)
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଏ ି 25,
1961, ମ ଳବାର ସକାଳେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇଲିନେୟସ େଦଶର, ଚିକାେଗା ସହରର େହାଲିେଡ
ଇ  ଠାେର, ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ଏହାକ େକୗଣସି କାଟ
ଛା ନ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ େରକଡି ଦାରା
ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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