
ଶଏବଂଉ ରଏ ୀଭାଗIII

 …ଆଜି ରାତି ପୁନବାର ଏଠାେର ଆରାଧନାଳୟେର ରହିବା େହତ, ଏହି ଚମ ାର
ସହଭାଗୀତାେର ଆଶା କରିବା େହତ ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ର ଚାରିପେଟ

ଉପାସନା କରିବା େହତ ଯାହାକି ଆମକ ମୁ ଭାବେର ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଆେମ…ଏହି
ଆଶୀବାଦର ଅଂଶୀଦାର େହବାକ ଭଲ ପାଉ।
554 ଏବଂ ମଁୁ େକବଳ ଭରସା କେର େଯ ପରେମଶର ଆଜି ରାତିେର ଆମକ େସହିପରି
ଭାବେର ଆଶୀବାଦ କରିେବ, େଯପରିକି େସ ଆଜି ସକାଳ ସମୟେର, ସକାଳର ବା ା
ସହିତ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂବର, େମାର ପେଡ଼ାଶୀ, ୀମତୀ ଉଡ଼, ସହିତ
କଥାବା ା କରଥିଲି, ଏବଂ ଆେମ ତାହା ଆେଲାଚନା କରଥିଲ, ୀମାନ ଉଡ଼ ଆଉ
େସମାନ ସହିତେର। ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଭାଇ େନୱିଲ ଚାର କରିଥିବା ସମ
ଉ ମ ଉପେଦଶଗୁଡିକ ମଧ ର ତାହା ସବଠ ଉ ଥିଲା, େସ ଏପଯ ଚାର କରିଥିବା
ସମ ଉପେଦଶ ଅେପ ା ତାହାହିଁ େମାେତ ସବଠ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମଁୁ ନି ିତ
ଭାବେର େସହି ଅ ତ ଉପେଦଶକ ଶଂସା ଏବଂ ପସ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏହା େମାେତ
ସାହସ େଦଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା େମାେତ କ ନ କରି ସଜାଡିଥିଲା। େତଣୁ ମଁୁ—ମଁୁ ସତ କ
ସୀକାର କରିବାକ ପସ କେର, ଆପଣ ଜାଣ ି। େତଣୁ, ସାହସୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର,
ଆପଣ ଜାଣ ି, ସାହସୀ େହବାକ, ଏବଂ କିପରି…ଦାଉଦ େସଠାେର ଥିେଲ, ଏବଂ କିପରି
େସ…େଯେତେବେଳ େସହି ମହାନ ପରୀ ାେର, ଏହା କହିବା ପରିବେ “େତେବ, ମଁୁ ଏହା
କରିବାକ ଯିବି, ଭ, ତେମ େମାେତ େକବଳ ସାହାଯ କର,” େସ ଅେପ ା କେଲ, ଏବଂ
ଯାଇ ଭ କଅଣ କରିେବ େବାଲି ପଚାରିେଲ। େସ ଏେଫାଦ ବ କ େନଇ ଆସିେଲ,
ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ କହିେଲ, “େତେବ ଆସୁ ଆେମ ଛିଡ଼ା େହଉ ଏବଂ ପରେମଶର
ପଚାର, ‘ଏହି ସ ଟେର ଆେମ କଅଣ କରିବା ଉଚି ?’” ଓଃ, ତାହା କତେର ନିଗୁଢ
ଥିଲା। େଦଶେର ମିଳିଥିବା ସମ ଔଷଧ େଦାକାନଗୁଡିକେର େଯତିକି ଭିଟାମି ଥିଲା ତାହା
ଅେପ ା ଏଥିେର ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ହଁ, ଆ ା, ଏହା କତେର ଆପଣ ର ମ ଳ କେର।
555 ବ ମାନ, ଆଜି ରାତି, ଆେମ—ଆେମ ଏହି ଶଗୁଡିକ ଉପେର, ଯଦି ଆମର ସ ବ
ହଏ, ମଧ ରା ିର ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଲ ରଖୁ ନାହଁୁ। େତଣୁ ଆେମ—ଆେମ
ସେ ସେ , ଠି େସଗୁଡିକ ଭିତରକ ଯିବାକ ଯାଉଅଛ। ଏହା ତ େସହି ଶଗୁଡିକ ସମା
କରିବା ଅେଟ, ଏବଂ େତ କ ଥର ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ େଶଷ କରିବାକ ଆର କେର…ବ ମାନ,
ଭଉଣୀ େହ ୀ, େମାର ଅଥ ତାହା ନେହଁ, ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛ ି। ମଁୁ—ମଁୁ ତ େକବଳ ତାହା
କହଥିଲି, େଦଖ ; ଏବଂ, ଠି ଅଛି। କି ମଁୁ ଏଠାେର ଜେଣ େସବକ ଠାର କିଛି କତେର
କଠିନ ଶମାନ ପାଇଥିଲି, ଏବଂ ତାହାର ଉ ର େଦବା କତେର କ କର ଥିଲା। ଆପଣ



2 କଥିତ ବାକ

ଜାଣ ି, େସହି ଚାରକମାେନ, େସମାେନ ଏହାକ ବାଇବଲ ମଧ େର େମାଡି ଦିଅ ି ଏବଂ
େସମାେନ ଆପଣ ପଚାରିବା ପୂବର େସହି ଉ ରକ ନିେଜ େଖାଜିବାକ େଚ ା କର ି,
ଆପଣ େଦଖ । ଆଉ ତାହାପେର…ଏବଂ ଏହା େଟ େରକଡ େହଉଅଛି, ଜଜିଆେର
ଥିବା େମାର ଜେଣ େସବକ ବ ନିକଟକ ଯାଉଅଛି ଯାହା ପାଖେର ଏଠାେର ଆଠଟି
ଉେଲଖନୀୟ ବାଇବଲ ଶମାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଅତ , ଅତ କ କର ଅେଟ।

556 ଏବଂ ବ ମାନ, ଆସ ା ସ ାହେର, ଭଲିେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ାଥନା
କରଥିେବ।

557 ଏବଂ େମା ପ ୀ ବହତ ଅଧିକ ଭଲ ଅଟ ି; େସ ବ ମାନ ଉଠି ଯାଇଛ ି, ଏବଂ େସ
ଆଜି, ରା ିବାେର ସାହାଯ କରିଛ ି। କାନାଡାର ଆମର ିୟ ବ ମାେନ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ
େସାଥମ ା , ଆମକ ସା ାତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଅଛ ି, ଏବଂ ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର
େସମାନ ର ପରିଦଶନକ ଶଂସା କର। ଏବଂ େମା ପ ୀ ଏହା ଜାଣି, େଯ େସମାେନ
ଆସୁଛ ି, କାହିଁକି, େସ ତ ଶୀ ଉଠିବାକ ଯାଉଥିେଲ େଯପରିକି େସ ଏହି ିୟ ୀ ିଆନ
େଲାକମାନ ସହ କିଛି ମେନାର ନ ଓ ସହଭାଗିତା ପାଇପାର ି। ଆଜି ରାତି ଆେମ ଭାଇ
େ ଡିକ ଆମ ସହିତ ପାଇଥିବାର ଖୁସି ଅଟୁ, ଏବଂ ଭଉଣୀ େସଠାେର ରହିଥିେଲ…ଭଉଣୀ
ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାେର ଥିେଲ, କି ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ରହିଥିେଲ…ନା, ତାହା ଠି ,
େସ େମଡା ସହିତ ଅଛ ି, ଏକ କାର ତା ସହିତ ରହିଛ ି େଯେତେବେଳ ଆେମ ତଳକ
ଆସୁ; କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା ଆଜି ରାତି ଅ ଟିେକ ବିଳ େହବ, ଏହା ଭେଭାଜ
ଏବଂ ପାଦ ାଳନ ଅଛି। େତଣୁ ଆେମ େସମାନ ଏବଂ ପରିଦଶକମାନ ଆମ ସହିତ
ପାଇ ଖୁସି ଅଟୁ।

558 ବ ମାନ, ଏହା ପୂେବକି ଆେମ ଶର ଉ ର େଦବାକ େଚ ା କରିବା ଆର
କର…ଏବଂ େକବଳ ମେନରଖ େଯ ମଁୁ—ମଁୁ ଭ  େହାଇପାେର, ଆପଣ େଦଖ ,
ମଁୁ—ମଁୁ କରଥିବା ସମ କାଯ େର ମଁୁ ଠି େବାଲି ଦାବି କେର ନାହିଁ। ମଁୁ—ମଁୁ ଠି
େହବାକ େଚ ା କେର, କି େହାଇପାେର େଯ ମଁୁ—ମୁ ଭଲ େହାଇଯାଏ। ଏବଂ—ଏବଂ
ଯଦି ମଁୁ ଭ େହାଇଯାଏ, େତେବ ଆପଣ େମାେତ ମା କରିେଦେବ; ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା
କେର େଯ ପରେମଶର ମଧ , କରିେବ, କାରଣ େମାର ଅଭି ାୟ ଭ କରିବା ନେହଁ।
ମଁୁ େକବଳ େସଗୁଡିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଉ ର େଦବାକ େଚ ା କେର ନାହିଁ େଯେହ-…କିମା
େସହି ଉପାୟେର େଯପରିକି ମଁୁ େକବଳ…ପ ପାତ ପାଇଁ, ମଁୁ େସଗୁଡିକ େମାର ସେବା ମ

ାନେର ଉ ର ଦିଏ, େଦଖ । ଏବଂ ଯଦି େମାେତ ଏକ ବାଇବଲ ଶ ଉପେର େମାର
ଧାରଣାଗୁଡିକ ବଦଳାଇବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ତାହା କରିବା ଉ ମ ବିଷୟ େହବ।
ଆେମ େଯେକୗଣସି ସମୟେର, ପରିବ ନ କରିବା ଉଚିତ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
ବାକ କଥା କହିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ପରେମଶର ବାକ ଅେଟ।
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559 ଏବଂ ବ ମାନ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆେମ ପୂବପରି, ଆଜି ରାତି ପୁନବାର େରାଗୀମାନ
ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଆଉ େବେଳେବେଳ ଆପଣ େକବଳ ଆ ଯ କର ି;
ଆପଣ ଏହି ଭଳି ଏକ େଛାଟ େଗା ୀକ ନିଅ ି, ତାହାଠାର ଅ , ଓଃ, ଏଠାେର ଥିବା ଏହି
େଛାଟ ଆରାଧନାଳୟ, ଏବଂ େବେଳେବେଳ ଆପଣ େସହି ପରିଣାମଗୁଡିକ େଦଖ ି ନାହିଁ
ଯାହା ଆପଣ େଦଖିବାକ ଚାହଁା ି। ମା େସହି ବିଷୟ, ଯାହା ଆପଣ କରଛ ି, ଆପଣ
େକବଳ ାୟଃ ଦଇଶହ େଲାକ ଠାର ପରିଣାମ ପାଉଛ ି। ଏବଂ େସହି ବଡ ସଭାଗୁଡ଼ିକ
ମଧ ର େଗାଟିଏେର, େବାଧହଏ ଆପଣ ତିନିର ଦଶ ହଜାର ଭିତେର େଯେକୗଣସି ସଂଖ ାର
ପରିଣାମ ଆଶା କର ି, ଆପଣ େଦଖ , ଏବଂ—ଏବଂ ହଏତ ଅଧିକ େହାଇପାେର। େତଣୁ
ତାହା େସହି କାର ହିଁ ଅେଟ, ଆପଣ ଏକ ଅଧିକ ବଡ଼ ଜନସମାଗମ େଦଖିବାକ ପାଇେବ।
କି ଆଜି ରାତିେର, ମଁୁ େକବଳ ଉ ର େଦଉଅଛି…ଅବଶ ଆମର େଫା ତ ତି ମିନିଟେର
ଦିନ ଏବଂ ରାତି ବାଜୁଅଛି।

560 କଅଣ ଏହା ୀମତୀ ରାଇସଟ ଏଠାେର ବସିଛ ି କି, ଯାହା ମଁୁ େଦଖୁଅଛି?
ଆପଣ ର ବାଇବଲ, ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ଉଡ଼ ପାଖେର େସଠାେର ଅଛି। ମଁୁ ଏହାକ
ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ ଆପଣ େଦଇ ପାରି ନ
ଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣ େଦଖିଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ୀମତୀ ଉଡ଼ ପାଖେର
ତାହା ଅଛି।

561 େତଣୁ େଫାନର ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ଏବଂ େସହି—େସହି ମହାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
େଖାଜିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ସାଧନ କରାଯାଇଛି। ଜେଣ ମହିଳା େମାେତ ଡାକିେଲ, େସ କହିେଲ,
“ଭାଇ ାନହା , ମଁୁ ଏକ ନି ି -ନି ି ସଭାେର ଥିଲି ଏବଂ ମଁୁ ଏେତ ଦିନ େହଲା କିଛି
ନି ି - ନି ି ଅସୁବିଧାେର ପୀଡିତ ଥିଲି। ଏବଂ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆପଣ ଠି େସଠାେର
ପଛେର କହିଥେଲ, ଆଉ େକବଳ…” କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ଏହା ଠି େସହି ବିଗତ
ଦିନର ପଛ ଜୀବନକ େନଇକରି ଆସିଲା େସେତେବେଳ ମଁୁ ାୟଃ ମୂ ିତ େହାଇଗଲି।”
ଏବଂ କହିେଲ, “ଆଉ େସହି ଦିନଠାର ମଁୁ େକେବବି କ ପାଇ ନାହିଁ।”

562 ପୁଣି ଜେଣ ମହିଳା ଭିତରକ ଆସି କହିେଲ…ମଁୁ ବିଶାସ କେର େସ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର
ଅଛ ି, କି ା େସ େବଡେଫାଡଠାର ଗାଡି ଚଲାଇ ଆସିବାକ ଯାଉଥିେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର,
କି ା େସଠାେର େକୗଣସି ାନର। େସମାନ ର ପୁଅ ଏଠାେର ଥିଲା, ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ତାର
ହଦୟ ସମସ ା ଥିଲା, ଅତ ଧିକ ଖରାପ ଅବ ାେର ଥିଲା। ଆଉ େସ ଏଠାେର ସଭାେର
ବସିଥିଲା, ଏବଂ—ଏବଂ ଭ ଚାରିଆେଡ଼ ବିଚରଣ କେଲ ଓ ଶ କେଲ…ପିଲାଟିକ ତାର
ଅସୁବିଧା ବିଷୟେର କହିେଲ, ପୁଣି େସ ବଡ଼ କ େର ନିଜର ହାତ ସୁ ା ଉଠାଇପାର ନ ଥିଲା,
ଏବଂ ଏକ ହଦଘାତ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ବାହ ସବ କ ିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାର
ହଦୟ ଏହିପରି ଭାବେର ଥିଲା। ଏବଂ ତ  ଣାତ ହିଁ େସ ଠି କାରେର ବସି ତାକ ଚଲାଇ
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ଘରକ ଚାଲିଗେଲ, େସହି ସମୟଠାର ଏହା ଆଉ େକେବ ବି ବ ତିବ କରି ନାହିଁ। କଅଣ
େସହି ମହିଳା େବଡେଫାଡଠାର ଏଠାକ ଆସିଛ ି କି? ମହିଳା, କଅଣ ଆପଣ ଏଠାେର
ଅଛ ି? େସଠାେର େସ ଅଛ ି, ପଛେର ରହିଛ ି। ହଁ, କିଛି ସମୟ ପୂେବ, େସ େମାେତ
େଫା କରିଥିେଲ।

563 ତାହାପେର ଆଉ ଜେଣ ମହିଳା େମାେତ ଇଭାନୱିେଲର େଫା କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସ
ଏଠାକ ପହ ି ପାରି ନ ଥିେଲ କାରଣ େସ ବହତ ଦରେର ରହ ି, ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ ଆେମ
ଆଜି ରାତି ଆେରାଗ ତା େସବା କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା ,
ମଁୁ ଇଭାନୱିେଲ ସଭାେର ବସି ଥିଲି,” ଏବଂ କହିେଲ, “ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତେର ପଛକ ଚାହିଁ
କହିେଲ…କହିେଲ େଯ ମଁୁ କିଏ ଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ କଅଣ କରିଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ େଯଉଁଥିେର ପୀଡିତ
ଥିଲି, ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟ ଭତି।” ଆଉ େସ କହିେଲ, “େମାର େସହି ଶାସର ଅବ ା
ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ଜେଣ ସାନ ଝିଅ ଥିବା ସମୟଠାର ହିଁ େକବଳ ଆ ମାେଡାର ଓ ସବ କିଛିକ
େସହି ବଖରାେର ଜାଳିବାକ ପଡିଥିଲା।” କହିେଲ, “ତାହା ଦଇ ବଷ ପୂେବ େହଉଥିଲା, ଏବଂ
େସହି ସମୟଠାର େମାର ଆଉ େକେବବି େଗାଟିଏ ଚି ବ ସୁ ା ନାହିଁ।” ବଝିେଲ?

564 ଏବଂ େକବଳ େସମାନ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନକି ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ଅଛ ି, ଆଜି
ସକାେଳ ଏଠାେର ସା ଉପେଭାଗ କରିବା େହତ ନ ଥିେଲ; ଗତକାଲି, ମଁୁ ଏକ କେ ଇ
କିଣିବା ପାଇଁ, େଟ -େସ େ ା  କ ଯାଇଥିଲି। େତେବ, େଦଖ , ତାହା େମା ପାଇଁ ନ
ଥିଲା। ତାହା େମାର, ସାନ ଝିଅ, େରେବକା ପାଇଁ େସଠାେର ଥିଲା। ଏବଂ—ଏବଂ ସାରା
ଆଜି, ଅନ ଏକ, ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାଉଥିେଲ। ତା ର କିଛି ସାନ ସାନ ବିଦ ାଳୟ ସା ମାେନ
େଗାଟିଏ ଜନଦିନ କି ା େସପରି କିଛି କାରର, ଏକ େଛାଟ ବ -ମିଳନ କରଥିେଲ, ଏବଂ
େସ ତାହା ନିମେ ଏକ େଛାଟ ଉପହାର େନଇଥିଲା; ଆଉ ମଁୁ ାୟଃ େସତିକି ଲ ା, ଏକ
େଛାଟ ଶିଶୁ କେ ଇ କିଣୁଥିଲି। ଏବଂ େସଠାେର ଜେଣ ମହିଳା ଚାଲି କରି ଆସିେଲ, କହିେଲ,
“କଅଣ ଆପଣ େମାେତ ମେନ ରଖିଛ ି?”

565 େତେବ ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଭାେବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ କେର।”

566 ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବାକ ପାଇଲି, େଯ ଏହା ଏଠାେର ଭାଇ େନୱିଲ ଜେଣ ସ କୀୟ
ଥିେଲ, ଯାହାକି ାୟଃ…େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସିେଡନକ େମାର ଯିବା ବାଟେର ଥିଲି,
େସମାେନ…େସ ଏଠାକ ଆସିଥିେଲ, େଗାଟିଏ ଚକଲଗା େଚୗକୀେର ଏକ େଛାଟ ବାଳକ
ଥିଲା, ଠି େସଠାେର ଥିବା ସାନ ଏଡି ପରି, ଏବଂ େସହି ସାନ ବାଳକର କକଟ େରାଗ
ଥିଲା, ମ ି େର ଉ ଟ ବ ି େହାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାର େଛାଟ ମୁ ଟି ତଳକ ଝଲି ଯାଇଥିଲା,
ଆଉ େସ…ପୁଣି ଡା ରମାେନ ତାକ ବ ିବା ଲାଗି ମା ତିନି ସ ାହ ସମୟ େଦଇଥିେଲ।
େସମାେନ ଏହାକ ବାହାର କରି ଏହାର ପରୀ ା କରିଥିେଲ, ଏବଂ େଦଖିେଲ େଯ…
ଏହା କଅଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାକ ବ ିବା ଲାଗି େକବଳ ତିନି ସ ାହ େଦଇଥିେଲ। ଆଉ
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େସମାନ ତାକ ଏକ େଚୗକୀେର ବସାଇ ଘୂରାଇବାକ ପଡଥିଲା, ଏବଂ ତାହାପେର ତାକ
ଏକ େ ଚରେର ରଖୁଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ େକାଠରୀକ ଯାଉଥିଲା ଓ ତାକ ପରୀ ା
କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାପେର ତାକ ତଳକ ଅଣା ଯାଉଥିଲା। ଗଲି ଏବଂ େସହି ସାନ
ବାଳକ ପାଇଁ ାଥନା କଲି, ଓ ତାକ ସୁ କରିବା ପାଇଁ ଭ ନିେବଦନ କଲ। ଆଉ ଠି
ତାହାର ପରଦିନ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାକ େସଠାକ େନଇକରି ଗେଲ, କହିଲା, “ମଁୁ
େସହି ଚକଲଗା େଚୗକୀ ଚାେହଁ ନାହିଁ।”
567 କାରେର ଚଢିଲା ଓ େସଠାକ ଚଲାଇକରି ଗଲା, ଏବଂ ଡା ର େ ଚରକ ବାହାର କେଲ,
େସ କହିଲା, “େମାେତ େସହି େ ଚର ଦରକାର ନାହିଁ।”
568 େସଠାକ େଦୗଡ଼ିକରି ଗଲା ଓ ବସି ପଡିଲା, ଡା ର ତାକ ପରୀ ା କରି, କହିେଲ,
“େତେବ,” କହିେଲ, “ତିନି ସ ାହ ବଦଳେର, ମଁୁ ତମକ ଶେହ ଆଠ ବଷ େଦବାକ ଯାଉଛି
ଯାହାକି ତେମ ବ ିବାକ ଯାଉଅଛ।”
569 ଏବଂ, ଗତକାଲି, େସହି ମାଆ େମାେତ େଭଟିେଲ। ଆଉ ଆଜି ରାତି, େଯେତ ଦର
ମଁୁ ଜାେଣ, େବାଧହଏ େସ ଏଠାେର ଥାଇପାର ି। ଆଉ େସହି େଛାଟ ବାଳକଟି ବାହାେର
ଫୁଟବ େଖଳଥିଲା, ବ ମାନ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ଅେଟ। ଉ ଟ, ମ ି େର କକଟ, ଏବଂ
ଏହା େକବଳ େଦଖାଇବାକ ଯାଏ…
570 ଓଃ, ହଜାର ହଜାର ବିଷୟ, େଦଖ । ପରେମଶର ବିଫଳ େହାଇପାର ି ନାହିଁ। େସ—
େସ ବିଫଳ ହିଁ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ।
571 ଭାଇ ଜ , କଅଣ ଆପଣ ର ଆଖି ଭଲ ଅଛି, ଭାଇ? ତା ର ଏକ ଦଘଟଣା ଘଟିଥିଲା,
ଆଉ େଗାଟିଏ କ ା ବାେଡାଉଥିେଲ ଓ ଏହା ତା ଆଖିେର ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆେମ
ସମେ ଭାଇ ଜ ଓ’ବାନ  ପାଇଁ ାଥନା କରଥିଲ, ଲଇସୱିେଲର ଆମର ଭାଇ ଯିଏକି
େସହି କ ାେର ଦଘଟଣା େହାଇଥିେଲ ଯାହାକି ତା ଆଖିେର ଆଘାତ କରିଥିଲା।
572 ବ ମାନ, ଏହି ଶଗୁଡ଼ିକ କାହାରି ହଦୟର େସହି—େସହି ଗଭୀରତା ଅେଟ; ଯାହାକି
େସମାେନ ଶା ମାଧ ମେର ପାଠ କର ି ଓ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ପାଆ ି, ଆଉ େସମାେନ
ତାହା କର ି ନାହିଁ…େବାଧହଏ ନିଜକ ସ କରିପାର ି ନାହିଁ, େତଣୁ େସମାେନ େସଗୁଡିକ
ଏଠାେର ଆମମାନ େଦଇ ଦିଅ ି େଯପରିକି ଉ ର େଦବାକ େଚ ା କର। ଏବଂ ଆପଣ
େଦଖ େଯ ଏହା ଆମକ କଅଣ ଅସୁବିଧାେର ପକାଇଥାଏ; େଯେହତ, ଆପଣ ଯାହାକିଛି
କହିେବ, େସମାେନ ତାହା ଉପେର ନିଭର କରିେବ। େତଣୁ ଆପଣ ସୁନି ିତ େହବାକ
ପଡ଼ିବ େଯ ଆପଣ ଠି ଅଟ ି, ଏବଂ ମଁୁ…ଆପଣ େଯତିକି ସୁନି ିତ େହାଇପାରିେବ।
େତଣୁ େତେବ, େସହି ନି ିତ େହବା ବିଷୟ େହଲା େଯ ଆେମ ଠି ଅଟୁ, ଆସ ବ ମାନ
ପବି ଆ ା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏହାର ବ ାଖ ା କରିବାକ କହିବା, େଯେତେବେଳ ଆେମ ନିଜର
ମୁ ନଆଁଇଥାଉ।
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573 େତେବ, ସଗୀୟ ପିତା, ଓଃ, ଏହା ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ମହାନ ସୃ ିକ ା “ପିତା” କହିବା
େକେଡ ଏକ େସୗଭାଗ ର ବିଷୟ ଅେଟ। ଏବଂ ଆେମ େକବଳ ବିନତୀ କରଛ େଯ ତେମ ଏହି

ଶଗୁଡିକ ବ ମାନ ତମର ନିଜ ତ ାବଧାନେର େନବ। େସଗୁଡିକ ଅତି ଗଭୀର ନି ାର
ସହ ଏଠାେର ହ ା ର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେମଶର, ଏହା େହଉ େଯ ତାହା ଗଭୀର ନି ାର
ସହିତ, ଆମ ହଦୟର ଆସୁ, େଯପରିକି ଆେମ େସଗୁଡିକ ସେବା ମ ଭାବେର ଉ ର େଦଉ
େଯତିକି ଉ ର େଦବାକ ଜାଣୁ; ଏହାକ ଦାନ କର।

574 ଏବଂ ତମ ଦୟା େତ କ ଉପେର ବ ୁ। ଏବଂ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ଏପରି କିଛି
କହାଯାଉ ଯାହାକି ଏଠାେର ଥିବା ସମ ସାହାଯ କରିବ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆେମ,
େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା ପେର ଆଉ ଭେଭାଜ ଓ ଇତ ାଦି ହଣ କରିବା ପେର
ଏଠାକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ, ଏହା େହଉ େଯ ଇ ାୟୁର ଆସିଥିବା େସହି େଲାକମାନ ପରି
ଆେମ କହିପାର, “େସ ଆମ ସହିତ ମାଗେର କଥାବା ା କଲାେବେଳ କଅଣ ଆମ ହଦୟ
ଉ େହଲା ନାହିଁ କି?” କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

575 େତେବ, େଯପରିକି ମଁୁ ଅେନକ ଥର କହିଛି, େଯ ଏଗୁଡ଼ିକ—ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର
େହଉଛି—େହଉଛି େସଗୁଡିକ ବିଷୟେର େମାର ସେବା ମ ମତ, ଏବଂ ତାହାପେର
େବେଳେବେଳ ଏହା ଅ ଏକ େଛାଟ ଆେଲାଚନାକ ଜନ େଦଇଥାଏ। ଏଠାେର ଥମଟି,
ମଁୁ େଦେଖ େଯ ଏହା ଏପରି କିଛି ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ପୂବର କହିଅଛି, ଏହା ପୁନବାର ହ ା ର
କରାଯାଇଛି। ମଁୁ କରିବି ନାହିଁ…ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ବ ମାନ ଏହାକ ପାଠ କରିବାକ
ଚାହିଁବି।

65. େଯେତେବେଳ ଆଦମ ଓ ହବା ଏଦନେର େସମାନ ର ସ ାନ କରିଥିେଲ, େସହି
ସମୟେର ପୃଥିବୀେର କଅଣ ଅନ େଲାକମାେନ ଥିେଲ କି? ଆଦିପୁ କ 5ମ ପବ
ଏବଂ 16ତମ ପଦେର, କୟିନ େନାଦ ନାମକ େଦଶେର ବାସ କେଲ ଆଉ ତାର
ପ ୀ ରସହବାସକେଲ।

576 ବ ମାନ, ତାହା ଏକ—ଏକ ଅ ତ ଶ ଅେଟ। େତେବ, ଆମକ ବାଇବଲେର
ଶି ା ଦିଆଯାଇଛି…ଏବଂ ଅେନକ ଥର ଏଗୁଡିକ…େବେଳେବେଳ ଆେମ େବପରଆ
ଭାବେର…ମଁୁ ଏପରି ଏକ େଛାଟ କାଗଜ ଖ କ ଲଗାଇ, କହଥିଲି, “ପଚାର। େଯେକୗଣସି
ବାଇବଲ ଶର ଉ ର େଦବି।”

577 ଆଉ େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “େତେବ, କୟିନ ପ ୀ କିଏ ଥିେଲ?”

578 ଓଃ, ମଁୁ ଏହା ସହିତ କି ା ଅନ କିଛି ସହିତ ଟିେକ ଥ ା କରିଥିଲି, ମଁୁ କହିଥିଲି, “ଓଃ, େସ
ତା ଶା-ଶୁ- ଝିଅ ଥିେଲ,” କିଅବା େସହିପରି କିଛି, ଆପଣ ଜାଣ ି, କି ା—କି ା “େସ

ୀମତୀ କୟିନ ଥିେଲ।” ମା ତାହା ଶର ଉ ର ଦିଏ ନାହିଁ। େସଠାେର…
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579 େସଠାେର କୟିନ ର ଏକ ପ ୀ ଥିେଲ, କାରଣ ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ କରିଥିେଲ।
ଏବଂ ଯଦି କୟିନ ର ଏକ ପ ୀ ଥିଲା, େତେବ ତା େସ େକୗଣସି ାନର ପାଇଥିେବ। ଆଉ
ଏହା ଠି ଏଠାେର ତାହା ସହିତ ସଂେଯାଗେର ରହିବ:

େଯେତେବେଳଆଦମଓହବା ଏଦନଉଦ ାନେର େସମାନ ରସ ାନ କରିଥିେଲ,
େସେତେବେଳପୃଥିବୀେରକଅଣଅନ େଲାକମାେନଥିେଲକି?

580 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଲ କରିେବ, ବାଇବଲେର ଏହା କଚି ହିଁ ଜେଣ ୀ ଜନ
ବିଷୟେର ଅଭିେଲଖ କରାଯାଏ। ଏହା ସବଦା ପୁରଷ ସ ାନ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକ େସମାେନ
ବାଇବଲେର ଅଭିେଲଖ କରିଛ ି, ୀ ନେହଁ। ବାଇବଲେର ଏକ କନ ା ଶିଶୁର ଜନ
ବିଷୟେର କଚି ହିଁ ଉେଲଖ କରାଯାଇଅଛି। କି ା, େଖାଲାେଖାଲି ଭାେବ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ
େଯ ମଁୁ ବ ମାନ େଗାଟିଏ ସୀଧାସଳଖ ମନେର, ଠି ରଣ କରିପାେର, େଯ େକଉଁଠାେର
ଏହା ଏକ ଶିଶୁର ଜନକ ଅଭିେଲଖ କରିଥିଲା; କହିଥିଲା, “େସମାେନ ପୁ ଓ ପୁ ୀମାନ
ଜନ କେଲ।”
581 େତେବ, ବାଇବଲ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଠାର େକବଳ ତିେନାଟି ସ ାନ ଜନ
େହାଇଥିବାର ଅଭିେଲଖ କେର, ଆଉ ତାହା କୟିନ, େହବଲ ଓ େଶ ଥିେଲ। ବ ମାନ,
ଯଦି େସହି ତିନିଜଣଯାକ ପୁରଷ ଅଟ ି, ଯଦି େକୗଣସି କନ ା ଜନ େହାଇ ନ ଥିଲା, ଏବଂ
ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଏକମା ୀେଲାକ (ହବା) ମରିଗେଲ, େତେବ ମାନବ ଜାତି
େସେତେବେଳ ବିଦ ମାନ ରହିବା ା େହାଇ ଯାଇଥା ା, କାରଣ େସମାନ ପାଇଁ
ଆଉ େକୗଣସି ଉପାୟ ନ ଥିଲା େଯ—େଯ କିଛି କରିଥାଆେ …େଯ ମାନବ ଜାତି ଆଗକ
ଅ ସର ହଅ ା, େଯେହତ େସଠାେର େକୗଣସି ୀେଲାକ ବାକି ରହି ନ ଥିେଲ। ହବା ହିଁ
େକବଳ ଏକମା େହାଇଥାେ । ମା , ଆପଣ େଦଖ , େସମାେନ େସହି—େସହି କନ ା
ଶିଶୁମାନ ର ଜନ ଅଭିେଲଖ କର ି ନାହିଁ, ବାଇବଲେର, େତଣୁକରି ଅତଏବ େସମାନ ର
ପୁଅମାନ ପରି ଝିଅମାେନ ମଧ ରହିବା ଆବଶ କ।
582 େତେବ, ପୁରାତନ େଲଖକ, ଆମ ପାଖେର ଥିବା ଅନ ତମ ାଚୀନ େଲଖକ,
େଜାେସଫ , ଦାବି କର ି େଯ େସମାନ ର ସତରି ସ ାନ ଥିେଲ, ଏବଂ ଆଦମ ଓ ହବା;
ପୁରାତନ େଲଖକମାନ ମଧ ର ଜେଣ, “ସତରି ପିଲା, ଏବଂ େସମାେନ ଉଭୟ ପୁ ଓ
କନ ା ଥିେଲ।”
583 େତେବ, ଯଦି…ଏବଂ ତାହାପେର ଯଦି କୟିନ େନାଦ େଦଶକ ଗେଲ…େତେବ, ଯଦି
ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, େଲଖକ ଏଠାେର ଅତି, ଅତି ଉ ମ ଭାବେର େଲଖିଛ ି। େସ ଏହାକ
କିପରି ଭାବାେର ଉ ୃତ କେଲ ଆପଣ ତାହା ଲ କେଲ କି?

ଏଦନେର, େଯେତେବେଳ ଏଦନେର େସମାନ ର ସ ାନ େହେଲ…ବ ମାନ,
ଏଦନ ଉଦ ାନେର ନେହଁ, େଲଖକ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ। ଯିଏେକହି ବି ଏଠାେର ଏହାକ
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େଲଖିଛ ି, େସ କହିଛ ି:େଯେତେବେଳଆଦମଓହବା ରଏଦନେରେସମାନ ର
ସ ାନେହେଲ…

584 ଏଦନ ଉଦ ାନେର ନେହଁ, କାରଣ େସମାନ ଏଦନ ଉଦ ାନର ବାହାର
କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କି େସମାେନ ଏେବ ମଧ ଏଦନେର ଥିେଲ, ଏବଂ ଏଦନ ଉଦ ାନ
ଏଦନର ପୂବ ଦିଗେର ରହିଥିଲା। ମା ଏଦନ ଏକ ା ପରି ଥିଲା କି ା—କି ା ଯାହାକି…
କି ା ଏକ ରାଜ , ଏବଂ ତାହାପେର େନାଦ ଏହା ପାଖେର ଲାଗିକରି ଅନ ଏକ ରାଜ କି ା

ା ଥିଲା।

585 େତେବ, େକବଳ ଜେଣ ମା ବ ି ଯାହାକ କୟିନ ହଣ କରିପାରିଥାେ , କି ା
ବିବାହ କରିପାରିଥାେ , ତାହା େହଲା ତା ର ନିଜ ଭଉଣୀ। ତା କରିବାକ ଥିଲା। କାରଣ
େସଠାେର େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ପୁରଷ ଏବଂ ୀ ଥିେଲ, ଯାହାଠାର େସମାେନ ଆସି ପାରିଥିେଲ,
େଦଖ , ଆଉ ତା ତା ର ନିଜ ଭଉଣୀ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକ ଥିଲା। େତେବ, ତାହା େସହି
ଦିନମାନ େର ଆଇନଗତ ଥିଲା।

586 ଏବଂ ଇ  ହାକ ପରେମଶର ଦାରା ନିରପିତ, ତା ର ଥମ ର ସ କୀୟ ଭଉଣୀ,
ରିବିକା ବିବାହ କେଲ। ସାରା ଅ ହାମ ର ଭଉଣୀ ଥିେଲ, ତା ର ର ସ କୀୟ ଭଉଣୀ
ଥିେଲ; ତା ମାଆ ଦାରା ନେହଁ, ବରଂ ପିତା ଦାରା। େଦଖ , ଜେଣ ର ସ କୀୟ ଭଉଣୀ
ଯାହାକ—ଯାହାକ ଅ ହାମ ବିବାହ କରିଥିେଲ; ଏକ ଭି ମାତା, କି ସମାନ ପିତା ଥିେଲ।

587 େତଣୁ, ଆପଣ େଦଖ , େସେତେବେଳ ସଂପକେର ବିବାହ କରିବା, ଏହା ପୂେବକି
ର ର େସହି—େସହି େ ାତ ମାନବ ଜାତିେର ଦବଳ େହାଇଗଲା, ଏହା ଆଇନଗତ ଏବଂ
ଠି ଥିଲା। ବ ମାନ ତାହା ନେହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଭଉଣୀକ ବିବାହ କରିେବ, ଓ
ସ ାନ କରିେବ, େସମାେନ େବାଧହଏ େହାଇଯିେବ…େତେବ, େସମାେନ େକବଳ ବିକତ
ଏବଂ ସବକିଛି େହାଇଯିେବ। ଏପରିକି ଥମ ଏବଂ ଦିତୀୟ ସ କୀୟ ପଯ ମଧ
େକେବ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚି ନେହଁ, େଦଖ , କାରଣ ର େ ାତ ଦବଳର ଦବଳ େହାଇ

ବାହିତ େହଉଅଛି।

588 କି େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ମା ବିଷୟ ଯାହା କୟିନ କରି ପାରିଥାଆେ , ତାହା
େହଲା, ତା ନିଜର ଭଉଣୀକ ବିବାହ କରିଥାେ । ଏବଂ େସହିଠାେର ହିଁ େଯଉଁଠାେରକି
ସ ାନମାେନ େହେଲ…େସ ତା ର ପ ୀ ହଣ କରି, େନାଦ ନାମକ େଦଶକ ଗେଲ
ଓ ତା ସହବାସ କେଲ, ଏବଂ େସଥିର େସହି—େସହି ପିଲାମାେନ ଆସିେଲ। େଦଖ ,
େସହି…

589 ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, କୟିନ ର ବଂଶାବଳୀର ଖର ବ ିର ପୁରଷମାେନ
ଆସିେଲ। େଶଥ ବଂଶାବଳୀର ଧାମିକ ବ ିମାେନ ଆସିେଲ, େମାର କହିବାର ଅଥ,
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ଧମର େସହି—େସହି ା ାଲତା। ଠି େସହିଠାେର, େସହି ଦଇଜଣ, େସହି ବଂଶାବଳୀକ
ଠିକ େନଇକି ଆସିେଲ େଯଉଁଥିେର ଆଜି ଆେମମାେନ ରହଅଛ।
590 ଯଦି ବ ମାନ ଆପଣମାେନ ଆଜି ଧ ାନ େଦେବ (ଏହି ଶକ ଠି ସମା
କରିବାେର): କୟିନର େସହି ବଂଶ ଆଜି ମଧ ବିଦ ମାନ ଅଛି, ଏବଂ େଶଥ ବଂଶ
ମଧ ଆଜି ବିଦ ମାନ ଅଛି। େସମାେନ ଦେହଁ ସମାନ ଭାବେର ଆସିଥା ି। କୟିନ ର
ସ ାନମାେନ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େଜଫସ  ୱିେଲେର ଅଛ ି, ଏବଂ େଶଥ ର
ସ ାନମାେନ ମଧ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େଜଫସ  ୱିେଲେର ଅଛ ି। େଯପରିକି ର େ ାତ
ଦବଳ େହାଇ ବାହାରକ ଚାଲିଯାଏ, କି େସହି ବଂଶ ଏପଯ ଲାଗି ରହିଛି।
591 ବ ମାନ, େଦଖ । କୟିନ ର ସ ାନମାେନ ସବଦା ଥିେଲ…ଏବଂ େନାହ
ଜଳପାବନ ପୂବର, େସମାେନ ଖର ବ ିର େଲାକ ଥିେଲ: େବୖ ାନିକ, ଶି ାବି ; ଏବଂ
ଅତ ଧାମିକ, ମା ନି ିତ ସମୂହ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ବ ମାନ େଦଖ , େସମାେନ
େସମାନ ର ପିତା କୟିନ ପରି ଥିେଲ। କୟିନ, େସ ଜେଣ ଧାମିକ ବ ି ଥିେଲ। େସ ଏକ
ସୁ ର େବଦୀ ନିମାଣ କରି, ଏକ ସୁ ର ଗୀଜା ନିମାଣ କେଲ, ଏବଂ େଶଥ େସଠାେର ଥିବା
େସହି େଛାଟ ମିଶନ ଅେପ ା ଏହାକ ଅଧିକ ସୁ ର େଦଖାଇବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ। କଅଣ
ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛ ି? େସ ନି ିତ ଭାବେର…େସ ଯ େବଦିକ ଫୁଲେର ସଜାଇେଲ,
ଏବଂ ଏହାକ ସୁ ର ଭାବେର ରଖିେଲ, ଆଉ ଏହାକ ମେନାହର କେଲ; ଏବଂ ଏକ ମହାନ,
ବଡ, ବହତ ମ ଳୀ ତିଆରି କେଲ, କାରଣ େସ ଭାବିେଲ େଯ େସ ଏହା କରି ପରେମଶର
କପା ଲାଭ କରିପାରିେବ।
592 ଏବଂ େହବଲ ଯାଇ େଗାଟିଏ େଛାଟ େମଷଶାବକ େନେଲ, ଆଉ ତାହାକ େବଦୀ ଆଡକ
ଟାଣିବା ଆର କେଲ, ଓ ଏକ ପଥର ଉପେର ରଖି ତାକ ହତ ା କେଲ।
593 ଏବଂ ବ ମାନ, ଯଦି ପରେମଶର ନ ାୟବାନ ହଅ ି, ଯଦି ଉପାସନା ହିଁ ସବକିଛି
ଯାହାକି େସ ଚାହଁା ି, ତାହାେହେଲ କୟିନ େସତିକି ନି ାର ସହ ପରେମଶର ଉପାସନା
କରିଥିେଲ େଯତିକି େହବଲ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଦେହଁ ନି ାବାନ ଥିେଲ। େସମାେନ
ଦେହଁ ପରେମଶର ଠାର କପା ଲାଭ କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର
ଉଭୟ େକହିେହେଲ ଅବିଶାସୀ ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଉଭେୟ, ଯିେହାବା , ଉପେର
ବିଶାସୀ ଥିେଲ। ବ ମାନ, େସଠାେର, ତାହା ଆମକ କିଛି ଚି ା କରିବାକ ବିଷୟ େଦଇଥାଏ।
594 ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େକେତକ େଲାକମାେନ ଅଛ ି, ଯାହା ମଁୁ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ;
ମଁୁ ଆପଣ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ। ମା ଆପଣ ଏହା ନି ୟ ଅନଭବ କରିବା ଉଚି , ଏବଂ
ଏହାକ ନିଜ ମନେର ରଖିବା ଉଚି । ବଝିେଲ? ଆପଣ େଯେତ ଧାମିକ ହଅ ନା କାହିଁକି,
ତାହାର ଏହା ସହିତ କିଛି ସ କ ନାହିଁ। ଆପଣ ହଏତ ଗୀଜାେର ରହ ଥାଇପାର ି, ଆପଣ
ହଏତ ଅତ ନି ାପର େହାଇ ଥାଇପାର ି, ଏବଂ ଆପଣ ତଥାପି ବିନ ଅଟ ି! ବଝିେଲ?
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595 ଏବଂ ଆପଣ କହ ି, “େତେବ,” ଆପଣ କହ ି, “ଆମର ପାଳକମାେନ ସବଠାର
ଖର ବ ିସ , େସମାେନ ସେବା ମ ଶି ା ପାଇବା େହତ େସମିନାରୀ ମାଧ ମେର

ଆସିଥା ି। େସମାେନ ଧମଶା ୀ, େସମାେନ ସମେ —ସମ ଧମଶା ଓ ଇତ ାଦି
ଜାଣ ି। ଏବଂ େସମାେନ ଖର ବ ି, ତାଲିମ ା , ସବଠଁୁ…ସେବା ମ ମେନାନୀତ
େଲାକ ଯାହାକି ଆେମ ଜାଣିଛ।” ଏବଂ େସମାେନ ତଥାପି ବିନ େହାଇ ଯାଇପାର ି!
ବଝିେଲ?

596 ବ ମାନ କୟିନ, ତା ବଂଶାବଳୀେର: େସମାେନ, େତ କ ଜଣ, ଅତି ଧାମିକ; ବହତ
ସି େଲାକମାେନ ଥିେଲ; ଏବଂ େସମାେନ େବୖ ାନିକ, ଓ ଡା ର, ଆଉ ନିମାଣକାରୀ, ଓ
ମିକ, ଏବଂ ଖର ବ ିର ପୁରଷମାେନ ଥିେଲ। କି କୟିନଠାର ଆର କରି, େସହି ସମ

ବଂଶ ତ ାଖ ାନ କରାଯାଇଥିଲା।

597 ଏବଂ େହବଲ ପ େର: େସମାେନ ନିମାଣକାରୀ କି ା ଶି ାବି କିଅବା ଖର
ବ ି ନ ଥିେଲ; େସମାେନ ଏକ, ଉଣା ଅଧିକ, ନ , ଏକ କାର େମ ା ପାଳକ, ଏବଂ କଷକ
ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନକି େକବଳ ଆ ା ଦାରା ଚାଲଥିେଲ।

598 େତେବ, ବାଇବଲ କେହ, “ ୀ ଯୀଶୁ ଠାେର ଥିବା େଲାକମାନ େକୗଣସି ନି ା
ନାହିଁ, େଯଉଁମାେନକି ଶରୀରର ଅନସାେର ନେହଁ ବରଂ ଆ ା ଅନସାେର ଗମନାଗମନ
କର ି।” ଆ ିକ ମନଷ ଠାେର ଏକ ଆ ିକ ାଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକି େକେବ ବି ମରିପାେର
ନାହିଁ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମଣିଷର ଚାରିପାଖେର ଏକ ଧାମିକ ବାତାବରଣ ଥାଏ (ଉପାସନା
ଏବଂ ଭତି କରିବାକ ଚାେହଁ) କି ଶାରୀରିକ ଅେଟ; ଜେଣ ଅବିଶାସୀ ନେହଁ, କି ଜେଣ
ଶାରୀରିକ ବିଶାସୀ; ଏବଂ େସହି କାରକ ହିଁ ତ ାଖ ାନ କରାଯାଇଥିଲା।

599 ବ ମାନ, େସଠାର, କୟିନ ଯାଇ େନାଦ ନାମକ େଦଶେର ତା ପ ୀ ବିବାହ
କରିଥିେଲ। େତେବ, େଶ କାହାକ ବିବାହ କେଲ, କି ା ଅନ ମାେନ କାହାକ ବିବାହ କେଲ,
ଏହା ତାହା ବିଷୟେର କହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ସବଠ ସୁ ର ବିଷୟ େହଉଛି ତାହା
ଜାଣିବା େଯ—େଯ, କୟିନର ବିବାହ କରିବାେର, ଆମ ପାଖେର ଏହାର ଉ ର ଅଛି।
କାରଣ ତା ନିଜର ଭଉଣୀକ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକ ପଡିଲା, ନତବା େସ…କି ା େସଠାେର
ଅଛି…

600 ପୃଥିବୀେର ଆଉ େକୗଣସି ୀେଲାକ ନ ଥିେଲ, ବରଂ େକବଳ ହବା ଠାର ହିଁ ଆସିବାକ
ଥିଲା। େସ ସମ ଜୀବିତର ମାତା ଥିେଲ। ତାହା େହଉଛି, ଜୀବିତ ଥିବା ସମ େଲାକ,
େସ ଏହାର ମାତା ଥିେଲ। ତାହା ହିଁ େସହି କାରଣ ଥିଲା େଯ େସ…ହବା ଶ ର ଅଥ
“ଜୀବିତମାନ ର ମାତା।” େତଣୁ େସ ଆସି ଏହି ପିଲାଟିକ ଜନ େଦେଲ। ଏବଂ କୟିନ
ତା ର ନିଜ ଭଉଣୀକ ବିବାହ କରିଥିେଲ, ତାହାହିଁ ଏକମା ଉପାୟ େହାଇଥିବ ଯାହାକି
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ମଁୁ ଏଥିର େଦଖିପାରଛି। େତଣୁ କତେର, େସହି ଦିନ େଲାକମାେନ ବାସ କରଥିେଲ।
ବଝିେଲ? ଠି , ଏବଂ…

େଯେତେବେଳ ଆଦମ ଓ ହବା ଏଦନେର େସମାନ ର ସ ାନ କେଲ…ବ ମାନ
େଦଖ , ତାହା େହଉଛି େସହି ଶ: େଯେତେବେଳଏଦନେର େସମାନ ରସ ାନ
େହେଲ, କଅଣ ଏହି ସମୟେର ପୃଥିବୀେର ଅନ େଲାକମାେନ ଥିେଲ କି? ନା!
ତାହାପେରଆଦିପୁ କ5:16 େର,ଆପଣେଦଖ ,କୟିନ େନାଦନାମକେଦଶେର
ବାସକେଲଏବଂତା ପ ୀ ସହବାସକେଲ।ନି ିତେର। ବଝିେଲ?

601 ତାହା ଆଦିପୁ କ 1 ଅେଟ, େଯଉଁଠାେର େସ ମନଷ କ ନିଜର ତିମୂତିେର ସୃ ି
କରିଥିେଲ, ଯାହାକି ଥିଓଫାନିେର ଥିଲା। ଏବଂ ଆଦିପୁ କ 2 େର, େସ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିର
ମନଷ କ ନିମାଣ କେଲ, ଯାହାକି ମାନବ ମନଷ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମର ବ ମାନ ଅଛି।
ଏବଂ ତାହାପେର, 3 େର ପତନ େହଲା, ଏବଂ ଏଦନ ଉଦ ାନର ବାହାର କରି ଦିଆଗେଲ;
ଏବଂ ତ େର େସହି ସ ାନମାେନ ଅନ ସ ାନମାନ ଜନ କେଲ। ଆଉ କୟିନ ନିଜ ୀକ
େନଇ ତାହା ସହିତ େନାଦ େଦଶେର ବାସ କେଲ, ବାହାେର ଥିଲା, କାରଣ ପରେମଶର ତା
ଆପଣା ନିଜ ଭାଇର ସହିତ ସହଭାଗୀତାଠାର ଅଲଗା କରିେଦଇଥିେଲ (େହବଲର—ର
ମୃତ େହତର)। ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯାହାକି ତା ପାଖେର ଥିଲା, ତା ର ନିଜ ଭଉଣୀ, ଓ ତାକ
ବିବାହ କରିଥିେଲ; ଏହାହିଁ େହଉଛି େସହି ଏକମା ଉପାୟ ଯାହାକି ମଁୁ କରିପାେର, ନିେଜ,
େଦଖିପାେର େଯ—େଯ େସ କିପରି ବିବାହିତ େହାଇଥିେଲ।

602 ବ ମାନ, ଏହା କହାଯାଇଛି…ଏବଂ ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଏଠାେର ଥିବା େମାର ଅେଶତ
ବ ମାେନ ଏହି ମ ବ କ ମା କରିେବ, କାରଣ ଏହା ସଂପୂ ଭାେବ ଠି ନେହଁ। ଥମ
ଥର ମଁୁ େମା ଜୀବନେର କାହାରିକ େଭଟିଥିଲି, େମାର ପରିବ ନ େହବା ପେର…ମଁୁ ଥିଲି…
ଭାଇ ଜଜ ଡିଆକ ଏବଂ େସମାନ େସଠାେର ତେଳ େଭଟିଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ ଚାଲିଥିଲି, ଆଉ

ଭ େମାେତ ଏକ େଛାଟ ାନକ କେଢଇ େନଇଗେଲ। ଏବଂ େସମାେନ େସହି ବିଷୟେର
ଆେଲାଚନା କରଥିେଲ େଯ ଅେଶତ ବ ି େକଉଁଠାର ଆସିଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ କହିବାକ
େଚ ା କରଥିେଲ େଯ େସହି ଅେଶତ ବ ି, େଯ କୟିନ ଏକ ଆଦିମାନବ ପରି ଏକ ପଶୁକ
ବିବାହ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସଠାର ଅେଶତ ଜାତି ବାହାରିଥିଲା। ବ ମାନ, ତାହା ଭ ଅେଟ!
ଅବିକଳ ଭାବେର, ତାହା ଭ ଅେଟ! ଆଉ େସହିପରି ବିଷୟକ କଦାପି ହଣ କର ନାହିଁ।
କାରଣ େସଠାେର େକୗଣସି ଅେଶତ କି ା େଶତ, କି ା ଅନ େକୗଣସି କିଛି ଭି ନ ଥିଲା,
ଏହା ଜଳପାବନ ପଯ େଲାକମାନ ର େକବଳ େଗାଟିଏ ହିଁ ଜାତି ଥିଲା। ତାହାପେର
ଜଳପାବନ ପେର ଏବଂ ବାବିଲର ଗଡ଼ ପେର, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଛି ଛ େହବାକ
ଲାଗିେଲ, େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ େଯ େସମାେନ େସମାନ ର ବ ଓ ଇତ ାଦି ହଣ
କରିଥିେଲ। େସମାେନ ସମେ େସହି ସମାନ ଗଛର ଆସିଛ ି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
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ଆଦମ ଓ ହବା ପିତା ଏବଂ ମାତା ଥିେଲ, ପାଥିବ ଭାବେର, ମନଷ ର େତ କ ଜୀବିତ
ାଣୀମାନ ର ଯାହାକି ପୃଥିବୀେର େକେବ ରହିଥିେଲ। ତାହା ଠି । ଅେଶତ, େଶତ,

ଧୂସର, ବାଦାମୀ, ହଳଦିଆ, ଆପଣ େଯେକୗଣସି ବ ର େହାଇ ଥାଇପାର ି, ତାହା ସ ୁ
ଭାବେର ଆପଣ ରହଥିବା େସହି ାନ ଅେଟ, ଏବଂ େଯଉଁ ଉପାୟେର ତାହା—ତାହା
େସହି…ଠି େଯପରିକି…

603 ମଁୁ ଭାେବ େଯ ମଁୁ ଏହା ଉପେର କହଥିବାେବେଳ ଏହାକ କାଶ କରିପାେର। େସହି
େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ବ ମାନ ଏହି ପୃଥକତାେର ଏବଂ ନିୟମାବଳୀେର ଓ େସହି
ପାରିତ ବିଷୟଗୁଡିକେର ଅଛ ି, ମଁୁ ଭାେବ ଏହା ହାସ ା ଦ ଅେଟ। ମଁୁ କତେର ତାହା
ଅନଭବ କେର। ଶୁଣ , େକବଳ େସହି େଲାକ ଏକାକୀ ଛାଡିଦିଅ , େସମାେନ ଜାଣ ି
େଯ େସମାନ କଅଣ ଦରକାର। ପରେମଶର ଜେଣ ବ ି ଏକ ଅେଶତ ମଣିଷ କେଲ,
ଏବଂ େସ ଏଥିେର ଖୁସି ଅେଟ। ଅବଶ ! ଯଦି ପରେମଶର େମାେତ ଏକ ଅେଶତ ବ ି
କେଲ, ମଁୁ ଏଥିେର ଖୁସି େହବି; ଯଦି େସ େମାେତ ଏକ ବାଦାମୀ ବ ି କେଲ, ମଁୁ ଖୁସି େହବି;
ଯଦି େସ େମାେତ ଏକ େଶତ ବ ି କେଲ, ମଁୁ ଖୁସି ଅେଟ; ଯଦି େସ େମାେତ ଏକ ହଳଦିଆ
ବ ି କେଲ, ମଁୁ ଖୁସି େହବି। ପରେମଶର ଆମକ ଆମର ବ େର ସୃ ି କେଲ, ଏବଂ େସ
ଆମକ େଯପରି ଚାହିଁେଲ େସପରି ଭାବେର ରଚନା କେଲ, ଆଉ ଆେମ ସମେ ତାହା ର
ସ ାନ ଅଟୁ। ନି ିତ ଭାବେର! ଏବଂ େସମାନ େସହି ଭଳି କଳି କଜିଆ ଓ େସହିପରି କାଯ
କରିବା ଉଚି ନେହଁ। ତାହା କରିବା ଭ ଅେଟ। େସମାେନ ଏହା କରିବା ଉଚି ନେହଁ।
ପରେମଶର ଆମକ ସୃ ି କରିଛ ି…େଯପରି ଭାବେର ଆେମ ତାହା ଚାହିଁଥିଲ।

604 ଏବଂ େସହି ଅେଶତ ବ ି, େସ େସଠାେର ବାହାରକ ଯାଇ ନିଜର—ନିଜର ବଂଶ କି ା
ବ ଭ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, ଓ ତାହାକ େଶତ ସହିତ ଆଉ େସହିପରି ସବ କିଛି ସହିତ
ମି ଣ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ତା ଦାୟୀ କର ନାହିଁ। ମଁୁ କର ନାହିଁ। ଅେଶତ ବ ି
ପାଖେର ଏପରି ବିଷୟମାନ ଅଛି ଯାହାକି େଶତ ପାଖେର ମଧ ନାହିଁ। ନି ିତ ଭାବେର!
ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ଏବଂ ପରେମଶର େସମାନ େସହିପରି ହଅ େବାଲି େକେବ
ବି ଇ ା କେଲ ନାହିଁ।

605 େତେବ, େଦଖ । ଅେଶତ ବ ି େହଉଛି…େସ—େସ ଜେଣ…ନିଜ ବିଷୟେର େସ
ଏପରି ଏକ—େସ ଏପରି ଏକ ସଭାବ ପାଇଅଛି ଯାହାକି େଶତ ବ ି ପାଖେର େକେବବି
ନାହିଁ। େସ ଏକ ଖୁସି-େସୗ-ଭାଗ ପାଇଅଛି, ଏକ “ପରେମଶର ଭରସା କର , ଏବଂ
ବାକି ସବକ ଛାଡିଦିଅ ”; େସ ପାଇଛି କିମା େସ ପାଇନାହିଁ, େଯେକୗଣସି କାେର ବି େସ
ଖୁସି ଅେଟ। ମଁୁ େସହି କାରର ବିଷୟ ବହତ ପାଇବାକ ଚାେହଁ, ଆଜି ରାତି, ମଁୁ ନି ିତେର
ଚାହିଁବି। େତେବ, େସ ଏହା ପାଇଅଛି, ଏବଂ ତାହା େହଉଛି ତା ର ଅଧିକାର; େସମାେନ
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ଏହାକ ଅନ େକୗଣସି ଜାତି ସହିତ ମି ଣ କରି ତାହାକ ଭ କରିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। ତାହା
ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।

606 ମଁୁ ଭାବଛି େ େୱେପାଟେର ଥିବା େସହି ମହିଳାଜଣକ େସଠାେର ଏକ ସେବା ମ—
ସେବା ମ ମ ବ େଦଇଥିେଲ ଯାହା ମଁୁ େମା ଜୀବନେର େକେବ ଶୁଣିଥିଲି। େସ ଏକ
ମ ବ େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ ଖବରକାଗଜେର ଛାପିଥିେଲ। େସ ଗେଲ,
େସ କହିେଲ, “େଯଉଁ ଭାବେର ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଏଠାେର େହଉଅଛି, ଏହି ପୃଥକତାେର,
ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ େମା ପିଲାମାେନ େସହି େଶତ େଲାକମାନ ର ବିଦ ାଳୟକ
ଯାଆ ।” କହିେଲ, “େସମାେନ େସତିକି ଧ ାନାକଷଣ ପାଇେବ ନାହିଁ େଯତିକି େସମାେନ
େସେତେବେଳ ପାଇଥାଆେ ଯଦି େସମାନ ର ଜେଣ ଅେଶତ ଶି କ ଥାଆ ା।” େସହି
ମହିଳାଜଣକ ଖର ବ ିର ମହିଳା ଅଟ ି। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ କଅଣ କହଛ ି,
େସମାେନ ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ଶି ା ପାଇଛ ି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। େତଣୁ ମଁୁ ଭାବଛି
େଯ େଲାକମାେନ ତାହା କରିବା ଦାରା ଭ କର ି।

607 ଆଉ ତାହାପେର େସମାେନ କହ ି, “କୟିନ ଏବଂ େହବଲ…” ଓ େସହିପରି ଭତି।
ନା, ଆ ା! ବ ର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ନ ଥିଲା। ଏହା ତ ତାହା ଭିତେର ଥିବା ଆ ା
ଅେଟ ଯାହାର ଏହା ସହିତ କିଛି ସ କ ଅଛି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।

608 େତଣୁ କୟିନ ତା ପ ୀ ସହବାସ କେଲ, ଏବଂ େସ ତା ର ଭଉଣୀ ଥିେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ…େସ ତା େନାଦ େଦଶକ େନଇକରି ଗେଲ, ଏବଂ େସଠାେର ପୃଥିବୀର ମହାନ
ଜନଜାତିଗୁଡିକ ବାହାରିେଲ: ଧମବାଦୀ ଏବଂ ଉପାସକମାନ।

609 ଏବଂ ଆଜି େକବଳ ଭାବ , ବ , େକବଳ ଅଟକି ଯାଆ ଓ କିଛି ଣ ଚି ା କର । େଯ
େସଠାେର ଦଶହଜାର ଗୁଣନ ଦଶହଜାର ଏବଂ ହଜାର ହଜାର, ସଂପୂ ଗୀଜା-ଗମନକାରୀ
େଲାକମାେନ ଅଛ ି, େସହି ମ ଳୀ ତି େସତିକି ସେ ାଟ ଏବଂ ପବି ୀକତ ଅଟ ି
େଯତିକି େହାଇପାର ି, ମା େସମାେନ େସତିକି ବିନ ଅଟ ି େଯତିକି କୟିନ ଥିେଲ।
ବଝିେଲ? ଏହା ତ ପରେମଶର ଅଟ ି ଯିଏକି ଚୟନ କର ି! ଏହା ତ ପରେମଶର ଅଟ ି
ଯିଏ ମେନାନୟନ କର ି! ବଝିେଲ? ପରେମଶର ଯିଏ ଦୟା କର ି! ମାଟି େସହି କ ାରକ
କହିପାେର ନାହିଁ, ଏହା ତ ମାଟି ଉପେର କ ାର ଥାଏ। ତାହା ଠି ଅେଟ।

610 ବ ମାନ ଏଠାେର ଏକ ସୁ ର ବିଷୟଟିଏ ଅଛି, ପରବ ୀ ଏଠାେର:

ଦିତୀୟପିତର2:4—2:4େର…

611 କାହାରି ପାଖେର ବାଇବଲ ଅଛି, ଯିଏକି ଶୀ ଏହି ଶା ଗୁଡ଼ିକ େଦଖିବାକ ଚାହଁା ି
େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଗୁଡିକ ପଢଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ଏବଂ ଏକ କାର େମାେତ
ଏଠାେର ସାହାଯ କର ି, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହି ଶକ େନଉଥାଉ।
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612 େତେବ, ଏହି କୟିନ ଏବଂ—ଏବଂ ଇତ ାଦି ଉପେର, ଯଦି ତାହା ବ ମାନ ଏହାକ
ସ କେର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଆମକ େକବଳ ତାହା େନବାକ ଦିଅ । ଆେମ
ଖୁସି େହବ…

613 ବ ମାନ ଦିତୀୟ ପିତର 2:4। ଠିକ ଅଛି, ଆ ା, ଆେମ ଏଠାେର ଅଛ:

66. ଦିତୀୟ ପିତର 2:4, “କାରଣ ପରେମଶର ଅଛ ି…କାରଣ ପରେମଶର ପାପେର
ପତିତଦତମାନ ନଛାଡ଼ି, ନରକେରନିେ ପକେଲ,” େତେବ ଥମପିତର3:19
େର, ୀ ବ ୀଆ ାମାନ କାହିଁକି ଚାରକେଲ?

614 େତେବ, ଥେମ, ଆମ ପାଖେର ପିତର 2:4 ଅଛି। ଠି ଅଛି:

କାରଣ ପରେମଶର ପାପେର ପତିତ ଦତମାନ ନ ଛାଡ଼ି, ନରକେର—
େର ନିେ ପ କେଲ, ଏବଂ—ଏବଂ ବିଚାର ନିମେ , ଅ କାରମୟ ଗହରେର
ରଖିଅଛ ି;

615 େତେବ, ବ ମାନ ଆସ ଆେମ ଥମ ପିତରେର େଦଖିବା (ତାହା ଦିତୀୟ ପିତର
ଅେଟ), ଥମ ପିତର 3:19, ଏହାକ ଶୁଣ । ଆେମ ଏଠାେର, ଠି ଏଠାେର ଅଛ। ଏଗୁଡିକ
ଠିକ ଏେବ ଆସିଲା, େଯଉଁ କାରଣର ମଁୁ େସଗୁଡିକ େଲଖିନାହିଁ।

…େସଥିେରମଧ …ବ ୀଆ ାମାନ ନିକଟକଯାଇ ଚାରକେଲ;

616 ଓଃ, ହଁ, ଆେମ ଏଠାେର ଅଛ। ଆସ ଆେମ ତାହାର ଟିକିଏ ପୂବର ଆର କରିବା,
େସହି 18ତମ ପଦ:

େଯଣୁ ଆ ମାନ ପରେମଶର ନିକଟକ ଆଣିବା ପାଇଁ, ୀ ମଧ …
ଧାମିକେହାଇଅଧାମିକମାନ ନିମେ ,ପାପେହତଥେରମୃତ େଭାଗକେଲ,
େସଶରୀରେରମୃତ େଭାଗକେଲସତ,କି ଆ ାେରଜୀବିତେହେଲ:

େସଥିେରମଧ େସବ ୀଆ ାମାନ ନିକଟକଯାଇ ଚାରକେଲ;

ପୂବକାଳେରେସମାେନଅବାଧ େହାଇଥିେଲ,…

617 େମାର ିୟ ବ , ଯଦି ଆପଣ ପରବ ୀ ପଦଟି ପାଠ କରିେବ, ଏବଂ ଏହା େସଠାେର
ତାହାକ ବ ାଖ ା କରିଛି। ବଝିେଲ?

ପୂବକାଳେର େନାହ ସମୟେର ଜାହାଜ ନିମିତ େହଉଥିବା େବେଳ,
େଯେତେବେଳପରେମଶରଦୀଘସହି ୁ େହାଇଅେପ ାକରିଥିେଲେସମାେନ
ଅବାଧ େହାଇଥିେଲ, େସହି ଜାହାଜେର େବଶ କରି,ଆଠେଲାକ, ଅଥା ,
ଆଠ ାଣୀଜଳମଧ େଦଇର ାପାଇେଲ। (ବଝିେଲ?)
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618 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଧ ାନ େଦେବ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହି ଚାରକଜଣ
ପାଖେର ଆଉ ଏକ ରହିଛି…େସହି ସମାନ ବିଷୟବ ୁ ଉପେର କିଛି େଗାଟାଏ, ଟିକିଏ ସମୟ
ପେର ଉ ର େଦବି।

619 ଥମ ପିତର 4…କି ା 2:4, ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, “ଯଦି ପରେମଶର
ଦତମାନ ନ ଛାଡି,” େସହି ଦତ କିପରି ବନାନ କରାଯାଏ? ଇଂରାଜୀ ଅ ରର େଛାଟ
“a” ଅେଟ। ବଝିେଲ? ବ ମାନ, େତେବ ଏଠାେର, “ବ ୀ ଆ ାମାେନ େନାହ ସମୟର
ଦୀଘ ସହି ୁତାେର ଅନତାପ କରି ନ ଥିେଲ,” ସମାନ ଦତମାେନ। ଏହା ପୁରଷମାେନ ଥିେଲ:
ଦତଗଣ, ଚାରକଗଣ; “ଦତମାନ ନ ଛାଡ଼ି।” କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କି ଦ…େସହି
ଦତ ଶ ଟି “ଏକ ବା ାବହ” ଶ ର ଆସିଛି? େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି େଯ ଦତ େହଉଛ ି
“ବା ାବହ”? ସ ୂ ଭାେବ, ଦତ ଜେଣ ବା ାବହ ଅଟ ି, ଆଉ “େସ ଦତମାନ ନ ଛାଡ଼ି।”
ବଝିେଲ?

620 ଏବଂ ଏଠାେର ଏ ୀେର, କଅଣ ଆପଣମାନ ର ମେନ ଅଛି େଯ ଆେମ କିଛି ସ ାହ
ପୂବର ଏହା ଅଧ ୟନ କରିଥିଲ, “େସହି ଦତଗଣ”?

621 ଏବଂ ଏଠାେର ଏ-… କାଶିତ ବାକ େର, “ସା ୀ ମ ଳୀର ଦତ ନିକଟକ ଏହିସବ
େଲଖ। ଏଫିସ ମ ଳୀର ଦତ ନିକଟକ ଏହିସବ େଲଖ। ମ ଳୀର ଦତ ନିକଟକ…”
କଅଣ ତାହା ମେନ ଅଛି? ପୁଣି ଆେମ େସହି ଦତ ଶ କ ପଛକ ଯାଇ, ଏବଂ ଶ େକାଷର
େଦଖିଥିଲ, ଆଉ ଏହା ପାଇଥିଲ େଯ ତାହାର ଅଥ “ଏକ ବା ାବହ।” ଏହା “ପୃଥିବୀେର ଥିବା
ଜେଣ ବା ାବହ, ଜେଣ ଅେଲୗକିକ ବା ାବହ” େହାଇପାେର, େସହିଦତଶ ।

622 େତଣୁ ଏହି ଅବ ାେର, ଯଦି ଆେମ େଲ ିକ େନବା ଓ ଏହାକ ପଛକ େଦଖିବା,
ଆପଣ ପାଇେବ େଯ ତାହା “ବା ାବହଗଣ, େସହି ଥମ ବା ାବହଗଣ” ଠାର ଆର
ହଏ। େଦଖ , “ଯଦି…ଯଦି େସ ଛାଡିେଲ ନାହିଁ…କାରଣ ଯଦି ପରେମଶର ପାପେର ପତିତ
ଦତମାନ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ,” (ବଝିେଲ?) “ଏବଂ ଅେଲୗକିକ ାଣୀମାନ,” (ବଝିେଲ?)
“ଅେପ ା ପେର…”

େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , େସ କହିେଲ:

…ଯଦି…ପାପେର ପତିତ ଦତମାନ ନ ଛାଡ଼ି, ବରଂ ନରକକ ନିେ ପ
କେଲ,ଏବଂ ବିଚାରନିମେ ,ଅ କାରମୟଗହରେରରଖିଅଛ ି;

623 ତାହାପେର ଏଠାେର ଥମ ପିତରେର ପୁନବାର େଦଖ , 3:19, େଦଖ େଯ ଏହା
କିପରି ପାଠ କେର:

େସଥିେରମଧ େସବ ୀଆ ାମାନ ନିକଟକଯାଇ ଚାରକେଲ;
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ପୂବକାଳେର େନାହ ସମୟେର ଜାହାଜ ନିମିତ େହଉଥିବା େବେଳ,
େଯେତେବେଳପରେମଶରଦୀଘସହି ୁ େହାଇଅେପ ାକରିଥିେଲେସମାେନ
ଅବାଧ େହାଇଥିେଲ,… (େଦଖ , ଏହା େସହି ଦିନର ବା ାବହମାେନ ଥିଲା,
ବା ାବହଗଣ)…େସହି ଜାହାଜେର େବଶ…ଆଠ େଲାକ, ଅଥା , ଆଠ
ାଣୀଜଳମଧ େଦଇର ାପାଇେଲ।

624 ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ ଲ କରିେବ େଯେତେବେଳକି େସହି ାଣୀମାେନ ସଗେର
ଥିେଲ। େତେବ, କାଶିତ ବାକ 11 େର…କି ା 7ମ ପବେର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର…କି ା ନା,
ନା, ଏହା 12ଶ ପବ ଅେଟ। େସ ଜେଣ ୀେଲାକର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର ଚି ଦିଅ ି; ତା
ମ କ ଉପେର ଚ ଏବଂ ସୂଯ …କିଅବା, ତା ମ କ ଉପେର ସୂଯ ଏବଂ ପାଦ ତେଳ ଚ
ରହିଥାଏ। ଏବଂ େସହି ଲା ଅଜଗର ସ ାନଟି ଜନ େହବା ମା େକ ତାକ ାସ କରିବାକ
ଛିଡା ହଏ, ଆଉ େସ ନିଜର ଲା ସାହାଯ େର ସଗର ଏକ ତତୀୟାଂଶ ନ ମାନ ଟାଣି
ପୃଥିବୀେର ନିେ ପ କଲା। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ଲ କରିଛ ି? େତେବ, ଏହାର ଅଥ ନେହଁ
େଯ ଶୟତାନର ଏକ—ଏକ ଲ ା ଲା ଅଛି ଯାହାକ େସ େଲାକମାନ ଚାରିପାଖେର
େଘରି ରହିଥାଏ, ମା “େସହି କାହାଣୀ ଯାହା େସକହିେଲ,” ଏବଂ େସହି ନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ
ତତୀୟାଂଶକ ଟାଣି େନେଲ। େସହି ନ ମାେନ େହେଲ ଅ ହାମ ବଂଶ।
625 ଅ ହାମ କହିେଲ, “ଓଃ…”
626 ପରେମଶର ଅ ହାମ କହିଥିେଲ, “ଆକାଶକ େଦଖ, ଏବଂ ଯଦି ତେମ ପାର
ନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ ା ଗଣନା କର।”
627 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ।”
628 େସ କହିେଲ, “ନା େକେବ ତେମ ତମର ବଂଶର ସଂଖ ା ଗଣନା କରିବାକ ସମଥ
େହବ,” େସହି ନ ଗଣ।
629 ଉ ଳ ଏବଂ ଭାତୀ ତାରା କିଏ? ନାଜରିତର ଯୀଶୁ, ସବଠ ଉ ଳ ଯାହାକି େକେବ
ମନଷ ଶରୀରେର ବାସ କରିଥିେଲ। େସ େହଉଛ ି ଉ ଳ ଏବଂ ଭାତୀ ତାରା। ଏବଂ
େସ ଇ  ହାକ ମାଧ ମେର ଆସିଥିବା, ଅ ହାମ ର ବଂଶ ଅଟ ି। ଏବଂ ଆେ ମାେନ,

ୀ ଠାେର ମୃତ େହାଇ, ଅ ହାମ ବଂଶକ ହଣ କର ପୁଣି ତି ା ଅନଯାୟୀ
ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ।
630 େତଣୁ ଆକାଶର ନ ଗଣ ଏଠାେର ମନଷ ର ଆ ାଗୁଡିକ ନିଦଶିତ କେର। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ େସହି ଲା ଅଜଗର (େରା , ତାହାର ନିଯ ାତନାେର) ଦଇ-ତତୀୟାଂଶକ
ଆଲି ନ କଲା…କି ା ଏକ ତତୀୟାଂଶ ନ ଗଣକ, ଓ େସମାନ ତଳକ ନିେ ପ କଲା,
ତାହା େସେତେବେଳ ଭ ଯୀଶୁ ୁଶବି ସମୟେର ଥିଲା େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା ତ ାଖ ାନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ…ଏବଂ ତାହା ବାହାର କରିେଦଇଥିେଲ ଏବଂ
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ତାହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ରଖି ନ ଥିେଲ; େସଠାେର େସହି ସଗୀୟ ନ ଗଣର, େସହି
ସଗୀୟ ାଣୀ ତତୀୟାଂଶ ଥିଲା।

631 େଦଖ , ଆପଣ ଶରୀରେର, ଆପଣ ଭିତେର…(ଏହାକ ଉ ମ ଭାବେର ଉ ର
େଦବା ପାଇଁ, ସିଧାସଳଖ, ଆମ ପାଖେର ତାହା ଉପେର ଆଉ ଏକ ଶ ଅଛି)। େତଣୁ
େଯେତେବେଳ…ଆପଣ ଭିତେର ଏକ ଆ ା ଅଛି, ଅନ ଜେଣ ମନଷ । ଆପଣ
ବାହ େର ଜେଣ ମନଷ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତର ଆଉ ଜେଣ ମନଷ ଅଛି। େତଣୁ ଆପଣ
ଭିତର ଅେଲୗକିକ ଅେଟ, ଆପଣ ବାହ ଶାରୀରିକ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ଏହି ାଣୀ,
ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ଦାରା, ଆ ା-ଚାଳିତ ଅଟ ି, ଆପଣ ପରେମଶର ଜେଣ
ବା ାବହ, କି ା ଜେଣ ଦତ େହାଇଯାଆ ି। ପରେମଶର ବା ାବହ, ପରେମଶର ଦତ,
ଠିକ େସହି ସମାନ ଶ ଅେଟ; ଏହାକ ପୃଥକ କରିପାରିବା ନାହିଁ: ପରେମଶର ବା ାବହ,
କି ା, ପରେମଶର ଦତ।

632 ପୁଣି ସବଠାର ବଡ଼ ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି? ସଗର ଜେଣ ସଗଦତ ନା ଚାର ମ େର
ଥିବା ଜେଣ ଦତର? କାହାର ତାହା ଅଛି? ଚାର ମ େର ଥିବା େସହି ଦତର! ପାଉଲ
କହିେଲ, “ଯଦି ସଗର ଜେଣ ଦତ ଆସି ତମକ ଅନ େକୗଣସି ସୁସମାଚାର ଚାର କେର
ଯାହା ମଁୁ ଚାର କରିଅଛି, େସ ଅଭିଶ େହଉ।” େତଣୁ େସହି ଦତ ଯିଏକି ପବି ଆ ା ଏବଂ
ବାକ ଦାରା ଅଭିଷି େହାଇଥାଆ ି ପରେମଶର ପାଶେର ଛିଡ଼ା ହଅ ି। ତାହା ଠି ।
ସଗେର, ତା ର ଅଧିକାର…

633 “ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଶ ି େମା ହାତକ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଅ, ଏବଂ ମଁୁ ତମ ସହିତ
ଯିବି। ତେମ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ବି ବା ିବ, ମଁୁ ସଗେର ବା ିବି। ତେମ ପୃଥିବୀେର ଯାହା ମୁ
କରିବ, ମଁୁ ସଗେର ମୁ କରିବି।”

634 ଓଃ, ଯଦି େସହି ମହାନ ପବି ମ ଳୀ େକବଳ ଏହି କାଯ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର
ଶ ିକ ଅନଭବ କର ା! ମା େସଠାେର ଅତ ଧିକ ସେ ହ ଏବଂ ଭୟ ଓ କ ନ ଅଛି,
ଆ ଯ କେର େଯ ଏହା େହବ କି, “କଅଣ ଏହା ଘଟିପାେର?” େଯପଯ ତାହା ବିଦ ମାନ
ଅଛି, େସପଯ ମ ଳୀ କଦାପି ସିଧା ଛିଡା େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ଭୟର େତ କ ଉ ି େଲାପ ପାଇଯାଏ ଓ ପବି ଆ ା ସ ୂ ଭାବେର ମ ଳୀ ଉପେର
ନିୟ ଣ କରି ନିଅ ି, େସେତେବେଳ ସମ ଭୟ ଦର େହାଇଯାଏ, ଏବଂ େସହି ମ ଳୀ
ପାଖେର ଶ ି ରହିଥାଏ। ବଝିେଲ? କାହିଁକି, େସମାନ ପାଖେର େସସମ ବିଷୟ
ରହିଥାଏ ଯାହାକି େସମାନ ପଛେର ସଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ। େସମାେନ ସିଂହାସନର
ରା ଦତମାେନ ଅଟ ି। ସ ୂ ଭାବେର! ୀ ର ଜେଣ ରା ଦତ ପାଖେର ଅଧିକାର
ଥାଏ, ଏବଂ ଯାହା ସବକିଛି ୀ ର ଥାଏ ତାହା େସହି ରା ଦତ ର ଅେଟ। େସ କହିେଲ,
“ସମ ଜଗତକ ଯାଅ, ପବି ଆ ା ତମ ଉପରକ ଆସିବା ପେର ତେମମାେନ େମାର ସା ୀ
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ଅଟ।” େତେବ ଜେଣ ସା ୀ କଅଣ ଅେଟ? ଜେଣ ରା ଦତ; ଯାହାକ ଆସିବାକ ଥାଏ ଏବଂ
କିଛି ସା ୀ େଦବାକ ଥାଏ। ସଗର ସମ ଶ ି ଠି ତମ ହାତେର ଦିଆଯାଇଛି! ଓଃ, ଆେମ
କାହିଁକି ବସି ଅଛ? ଏବଂ ମ ଳୀ ବ ା ଅେଟ, ଏବଂ ଆେମ ଶୁ େହାଇ ରହିଛ। ଏହାର
କାରଣ େହଉଛି େଯ ଆେମ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଚି ିପାର ନାହଁୁ।
635 ବ ମାନ, ବ ୀ ଆ ାମାେନ (େଯଉଁମାେନ ଅନତାପ କରି ନ ଥିେଲ), ଦତସରପ ାଣୀ
ନ ଥିେଲ େଯଉଁମାନ କି ଦତମାନ ରପେର ତଳକ ଅଣା ଯାଇଥିଲା—ଯାଇଥିଲା, ମା
ଏହା ତ େସହି ଦତସରପ ାଣୀମାନ ଆ ା ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ଜଗତର ପ ନାବଧି ପୂବର
ପତିତ େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସଠାେର ପଛେର ସଗେର େସହି ଯୁ ଚାଲିଥିଲା।
ଏବଂ ଶୟତାନ ଆଉ—ଆଉ ଅଜଗର ଯୁ କରିଥିେଲ, ଓ ତାହାପେର…କି ା ମୀଖାେୟଲ
ଏବଂ—ଏବଂ େସହି—େସହି ଅଜଗର ଯୁ କରିଥିେଲ (ଏବଂ ଲସିଫ )। ଆଉ ଲସିଫ
କ ତାର ସମ ସ ାନମାନ (ସମ ଦତମାନ ଯାହାକ େସ ତାରଣା କରିଥିଲା)
ସହିତ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା, ଏବଂ େସହି ଦତମାେନ ପୃଥିବୀକ ଆସିେଲ ଓ ତାହାପେର
ମନଷ ର କ ାପଣ ଅଧିନେର ରହିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା କେଲ,
େସେତେବେଳହିଁ ଥିଲା େଯେବ “ପରେମଶର ର ପୁ ଗଣ ମନଷ ର କନ ାମାନ ସୁ ର
େଦଖିେଲ ଓ େସମାନ ୀ ରପେର ହଣ କରି େନେଲ।”
636 େସମାେନ ପରେମଶର ପୁ ଗଣ ଅଟ ି। ଏହି ପୃଥିବୀେର ଜନ େହାଇଥିବା

େତ କ ବ ି ଜେଣ ପରେମଶର ପୁ ଅେଟ। େସ ପାପୀ କିମା େସ ଯାହା େହଉନା
କାହିଁକି, େସ ଜେଣ ପରେମଶର ପୁ ଅେଟ। ପରେମଶର ଶଂସା ନିମେ
ପରେମଶର ତିମୂ ିେର ସୃ , େସ େସହିପରି ହିଁ ସୃ େହାଇଅଛି। ମା ଆର େର
ପରେମଶର ଜାଣିଥିେଲ େଯ କିଏ ତାହା ହଣ କରିେବ ଏବଂ କିଏ ତାହା ହଣ କରିେବ
ନାହିଁ। େତଣୁ େସ ପୂବନିରପଣ କରିପାରିଥିେଲ, କି ା, ପୂବନିରପଣ କରିପାରି ନ ଥିେଲ,
ମା ପୂବ ାନ ଦାରା େସ କହିପାରିଥିେଲ େଯ କିଏ ଉ ାର ପାଇବ ଏବଂ କିଏ ଉ ାର ପାଇବ
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େକଉଁ ବ ି େକଉଁ ଆ ା ହଣ କରିେବ।
637 ଏବଂ େସହି ଆ ାମାେନ େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ସିଂହାସନର ଆସିଥିେଲ,
ଏବଂ ପରେମଶର ସିଂହାସନ ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ରହିଥିେଲ…ଜଗତ
ଆର େହବା ପୂବର େକାଟି େକାଟି ଏବଂ ଅୟୁତ ବଷ, ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଥିେଲ,
କଅଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ େସମାେନ ଉପାସନା ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣ ି ନାହିଁ? ଏବଂ
େସମାେନ ତଳକ ଆସି ମନଷ ଭିତେର େବଶ କେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶର
ଉପାସନା କେଲ! ନି ିତ ଭାବେର, େସମାେନ ପରେମଶର ଉପାସନା କର ି; ଏବଂ
େସମାନ ର ପରେମଶର ବିଷୟେର ଏକ ାନ ଅଛି, ଏବଂ େସମାେନ ସବଦା, ଖର
ବ ି, ଚତର, ଏବଂ ଶି ିତ ଅଟ ି। କି ଆର ର ହିଁ ପରେମଶର େସମାନ ତ ାଖ ାନ
କରିଥିେଲ!
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638 େତଣୁ ଅତଏବ, ବ , ଏକ ମ ଳୀର ସଦସ ତା, କି ା—କି ା େକୗଣସି ଧମଶା
କି ା େକୗଣସି କିଛି ବିଷୟର ାନ, ତାହା ସହିତ ଏହାର କିଛି େହେଲ ସ କ ନାହିଁ। ଏହାକ ତ
ଯୀଶୁ ୀ ର େହବା ଏବଂ ଏକ ନତନ ଜନ େହବା ଆବଶ କ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ
ତାହା ସହିତେର େଯାଗ କରି ଏକ ବ ି କରିଥାଏ। ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।

639 ପରେମଶର, ଆର େର େଯେତେବେଳ େସ ଏହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ…ପୁରଷ
ଏବଂ ୀ ଏକ କରି ନିମାଣ କରାଯାଇଥିେଲ, ଦଇ ନେହଁ, େସମାନ ଏକ କରି ନିମାଣ
କରାଯାଇଥିଲା। େସମାନ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା, େଗାଟିଏକ ଶରୀରେର ଓ ଅନ ଟିକ
ଥିଓଫାନିେର ରଖାଯାଇଥିଲା। େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ। େତଣୁ ଆପଣ ନିକଟେର ଏହା

ମାଣ କରିବା ପାଇଁ: େଯେତେବେଳ ପରେମଶର େସହି ୀକ ନିମାଣ କେଲ, େସ େକେବବି
ଅ ଟିେକ ଧୂଳି େନଇ ତାକ ପୁରଷ ପରି ନିମାଣ କେଲ ନାହିଁ; େସ ଆଦମ ପାଶର ଏକ
ପ ରା ବାହାର କେଲ, ଏବଂ େସ ଜେଣ ପୁରଷର ଉପ-ଉ ାଦ େହାଇଗେଲ (କାରଣ
େସ ତା ର ଅଂଶ ଅେଟ)। କଅଣ ଆପଣ ବ ମାନ ଏହା ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? େସଠାେର
ଆପଣ ଅଛ ି।

640 େସଠାେର ଦତମାେନ ଅଛ ି। ପୁଣି ପରେମଶର ଏବଂ ପରେମଶର ସହିତ ଜଡ଼ିତ
େସହି ଆ ା ଏକ ହିଁ ଆ ା ଅଟ ି। ତାହା ଠି । ବ ମାନ, ପରେମଶର ଆ ା ଯାହା
ମ ଳୀେର ବାସ କେର, େସହି ଆ ା ଅେଟ ଯାହାକି ସଗର ଆସିଅଛି, ଯାହାକ ଜଗତ
ପ ନାବଧି ପୂବର ପରେମଶର ଜାଣିଥିେଲ, ଯିଏକି ଶୟତାନର ମିଥ ାକ ତ ାଖ ାନ
କରିଥିଲା। ଏବଂ େସହି ଆ ାକ ତାର ପରୀ ାଗୁଡିକ େନବା ପାଇଁ…ଏକ ମାଂସମୟ
ଶରୀର ହଣ କରିବାକ ପଡିଲା। ତା ଏହି ଅନ ମାନ ପରି ମାଂସମୟ ଶରୀରେର
ଆସିବାକ ପଡିଲା, ଏବଂ େସସମ ସମାନ ଯୁଆଳିେର ରଖାଗଲା। ଏବଂ ପରେମଶର,
ଆର ର ହିଁ, େସହି ଆ ାମାନ ଜାଣିଥିେଲ ଯିଏକି କରିେବ, ଏବଂ ଯିଏକି କରିେବ ନାହିଁ।
େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି। େସହି ଶୟତାନ ଏେତ ାନୀ ଅେଟ େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ, େକବଳ
ମେନାନୀତ େଲାକ ତାରଣା କରିେଦବ।

641 େତଣୁ ଏହି ଆ ାମାେନ, ଏହି ଦତମାେନ ଯାହା ଚାର କରାଗଲା, ବ ୀତେର
ଥିେଲ; ଦତମାେନ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ଏଠାେର ଧ ାନ େଦେବ, ଏହା ଇଂରାଜୀ ଅ ର
େଛାଟ “a” ଅେଟ ଯାହାର ଅଥ “ମଣିଷ”; ପୃଥିବୀର ଏଠାେର ଦତଗଣ, ବା ାବହଗଣ
ଅଟ ି। େସମାେନ ପାପ କେଲ, ଏବଂ େକବଳ େଗାଟିଏ ଉପାୟ େଯ େସମାେନ ପାପ
କରିପାରେ ତାହା େହଲା ଅବିଶାସ କରିବା! ଏବଂ େସହି ଉପାୟ…େସମାନ ପାଖେର
ତା ର ନିଜର ଧମ ଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ େନାହ ବା ାକ ବିଶାସ କେଲ ନାହିଁ।
େସମାେନ ହେନାକ ବା ାକ ବିଶାସ କେଲ ନାହିଁ। ଏବଂ େସମାେନ େସମାନ ର ବା ାକ
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ତ ାଖ ାନ କରିଥିେଲ, “ଏବଂ ନି ିତ େହାଇଥିେଲ,” ବାଇବଲ କେହ େଯ େସମାେନ
େହାଇଥିେଲ।
642 ହେନାକ େସମାନ ଭବିଷ   ବାଣୀ କରିଥିେଲ, କହିଥିେଲ, “ ଭ ତାହା ର ଦଶ
ହଜାର ସାଧୁ ସହିତ ଆସୁଛ ି।”
643 େସମାେନ ଭବିଷ   ବାଣୀ କରିଥିେଲ। େନାହ ଏକ ଜାହାଜ ନିମାଣ କରିଥିେଲ, ଆଉ
େସମାେନ କହିେଲ, “େସ ଜେଣ ପବି -ଧେମାନ ବ ି ଅେଟ! େସ ଜେଣ ପାଗଳ ଅେଟ!
ବଷା ଆସିବା ଭଳି େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟ ନାହିଁ।” ଆଉ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବିତିଗଲା,
ଏବଂ ତାହା ପାଖେର ଏପରି ଏକ ଧମ ଥିଲା େଯଉଁଥିେର ପରି ାଣ ଥିଲା, େସଠାେର ର ା
ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ କରା ଯାଇଥିଲା, କି େସମାେନ ନିଜର ଅବ ାେର ସ ଥିେଲ।
644 ଆଜି ଠି େସହି କାର ହିଁ ଅେଟ, େଯ ମଣିଷ ନିଜର ଅବ ାେର ସ ଅେଟ।
କି ର ା ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଏବଂ େସହି ଉପାୟଟି େହଉଛି ଯୀଶୁ ୀ
ମାଧ ମେର। ଆେମ । ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି: ସମାନ ଜନଜାତି, ସମାନ ଆ ା।
645 ଏବଂ େସମାେନ ସଂପୂ ଧାମିକ ବ ି ଥିେଲ, ବହତ ଧାମିକ ଥିେଲ, ମା େସମାେନ
ନିୟମର ଶପଥର ବ ିତ େହାଇଥିେଲ।
646 ଆଜି ମଧ ତାହାହିଁ ଅେଟ। ମଣିଷ ମ ଳୀକ ଯାଏ, ଏବଂ ବଡ ବଡ଼ ଗୀଜାଗୁଡିକେର
େଯାଗ ଦିଏ, ଏବଂ ସହରର ସବଠାର େଲାକ ିୟ ବ ି େହବାକ େଚ ା କେର। ଯଦି
େସମାେନ ଏକ ମ ଳୀେର େଯାଗେଦବାକ ଚାହଁା ି, େସମାନ ପାଖେର ସହରର
ସବଠାର ବଡ, ସହରର ସବଠାର ଉ ମ ଓ ସୁ-ଚି ି-ତ ଗୀଜା ପାଇଥାଆ ି। େସମାେନ
େସହି ଆହାନଠାର େକେତ ଦରର ବ ିତ ହଅ ି! େସମାେନ ଏହାକ େକେତ ଦରର ହରା ି!
647 ଏକ ମା ଉପାୟ େଯ ଆପଣ େକେବ ଯୀଶୁ ୀ ଜାଣିେବ ତାହା େହଲା ଆ ିକ

କାଶନ ଦାରା, ଧମଶା ାନ ଦାରା ନେହଁ ଏବଂ ଆପଣ େକେତ ଅଧିକ ବାଇବଲ
ଅଧ ୟନ କର ି ତାହା ଦାରା ନେହଁ। ଆପଣ ୀ ିଆନ ବି ାନ ହଅ , େମେଥାଡି ,
ଯିେହାବା ୱିଟେନ , ହଅ କି ା ଆପଣ ଯାହା ବି େହଉ ; ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ
ଆପଣ ଯାହା େହଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଏହାକ ବାକ ଦାରା େକେବବି ଜାଣିେବ ନାହିଁ,
ଏହା ତ ପରେମଶର ଆ ା ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ଠାେର ତାହା କାଶ କେର। ଏହା
ଏକ ଆ ିକ କାଶନ ଅେଟ!
648 େଯେତେବେଳ ଏଦନ ଉଦ ାନେର, ଆଦମ, ଓ ହବା, େଯେତେବେଳ େସହି
ପିଲାମାନ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ଏଠାେର କୟିନ ଉ ମ ଧମଶା ୀୟ ାନ ସହିତ
ଆେସ। େସ କହିଲା, “ପରେମଶର ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ େଯ ଆେମ ଏହା େମାର
ସେବା ମ—ସେବା ମ ହଦୟର କରଅଛ। ମଁୁ ଏକ ସୁ ର େବଦୀ ନିମାଣ କରିବି, ମଁୁ
ଏଥିେର ଫୁଲ ସଜାଡିବି, ମଁୁ େସଥିେର ଫଳ ରଖିବି, ମଁୁ ଏହାକ ଖୁ ସୁ ର କରିବି। ନି ୟ ମଁୁ
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ଏହା ଦାରା ପରେମଶର ଖୁସି କରିପାରିବି ଏବଂ ତା ଜଣାଇବି େଯ ମଁୁ େମା ହଦୟେର
ନି ାବାନ ଅେଟ।” େଯେତ ଦର ବାକ ର ସ ଅେଟ େସ ଠି ଥିେଲ; ପରେମଶର
ଉପାସନା ଚାହଁୁଥିେଲ, େସ ଉପାସନା କରିବାକ ଗେଲ। େସ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ
ସୁ ର ାନ ତିଆରି କେଲ, ଏକ ବିରାଟ, ଅତ ମ ଗୀଜାଘର (େଯପରିକି େସମାେନ ଆଜି
ଏହାକ କହ ି)। ଏବଂ େସ ଏହାକ ସଠି ଭାବେର କେଲ, େସ ଏହାକ ଠି ନିମାଣ କେଲ
ଏବଂ େସଥିେର ଏକ ଯ େବଦୀ ାପନ କେଲ; େସ ଜେଣ ଅବିଶାସୀ ନ ଥିେଲ।

649 ମା େହବଲ, ପରେମଶର ବାକ ଉପେର…େସେତେବେଳ େକୗଣସି ବାଇବଲ
େଲଖାଯାଇ ନ ଥିଲା, କି ପରେମଶର ତା ଠାେର ଏହା କାଶ କରିଥିେଲ େଯ ଏହା ଫଳ
ନ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମକ ଏଦନ ଉଦ ାନର ବାହାର କରିଥିଲା, ଏହା େସଉ ନ ଥିଲା ଯାହାକି
ଆଦମ ଓ ହବା ଖାଇଥିେଲ, ଏହା ତ ସ ୂ ଭାେବ େଯୗନ ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି େସମାନ
ଅଲଗା କରି ବିଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ଜାଣି େଯ େସମାେନ ମ େହାଇଯାଇଛ ି, ଏବଂ
ଆଦମ ର ମାଧ ମେର, ଏବଂ େସହି ସପର ର ମାଧ ମେର ଯିଏକି ଏହାକ ଆର
କରିଥିଲା, େହବଲ, ଦିବ କାଶନ ଦାରା, ଗେଲ ଏବଂ ଏକ େମଷଶାବକ େନଇ ତାହାକ
ଅପଣ କେଲ। ଏବଂ ପରେମଶର କହିେଲ, “ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ!” ନି ିତ।

650 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ରପା ରଣ ପବତର ଓ ାଇ ଆସ ି, ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ମନଷ ପୁ େଯ ମଁୁ େଲାକମାେନ େମା ବିଷୟେର କଅଣ କହ ି?”

651 “େକହି େକହି କହ ି ତେମ ‘େମାଶା,’ ଏବଂ େକେତକ କହ ି ତେମ ‘ଏଲିୟ,’
ଏବଂ େକହି େକହି କହ ି ତେମ ‘ଯିରିମିୟ,’ ଆଉ େକେତକ କହ ି ତେମ ‘େସହି
ଭବିଷ   ବ ା।’”

652 େସ କହିେଲ, “କି ମଁୁ କିଏ େବାଲି ତେମମାେନ କଅଣ କହଅଛ?”

653 ପିତର କହିେଲ, “ତେମ ୀ , ଜୀବ ପରେମଶର ପୁ ।”

654 େସ କହିେଲ, “ଶିେମାନ, ଯୁନସ-ର ପୁ , ତେମ ଧନ , କାରଣ ମାଂସ ଓ ର ଏହାକ
ତମଠାେର କାଶ କରି ନାହିଁ।” (ଧ ାନ ଦିଅ !) “ଆଉ ଅଧିକ ଚିଠି ମାଧ ମେର ନେହଁ,
ବିଦ ାଳୟ ମାଧ ମେର ଆଉ ନେହଁ; ତେମ ଏହାକ େକେବବି ଏକ େସମିନାରୀେର ଶିଖି ନାହଁ,
କିଅବା େକହି ତମକ କହି ନାହଁା ି। ମାଂସ ଓ ର ଏହାକ ତମଠାେର କାଶ କରି ନାହିଁ,
କି େମାର ସଗ ପିତା ଏହାକ ତମଠାେର କାଶ କରିଛ ି। ଏବଂ ଏହି ପଥର ଉପେର ମଁୁ
େମାର ମ ଳୀ ନିମାଣ କରିବି, ଏବଂ ନରକର ଫାଟକ ଏହା ବିର େର ବିଜୟୀ େହାଇପାରିବ
ନାହିଁ।” େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି। େସଠାେର ଜୀବିତ ପରେମଶର ମ ଳୀ ଅଛି। ଏହାହିଁ
ତାହା ଅେଟ। େସହି ମ ଳୀ ଉପେର…େସହି କାଶନ ଉପେର, ଏହି ମ ଳୀଟି ନିମାଣ
େହାଇଅଛି। ଏହା ଏକ ଇଶରୀୟ କାଶନ ଅେଟ ଯାହା ପରେମଶର କାଶ କରିଛ ି, େଯ
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ଯୀଶୁ ୀ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ନିଜର ବ ିଗତ ାଣକ ା
ଭାବେର ହଣ କରିଛ ି, ଆପଣ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛ ି।
655 ଆଉ ପବି ଆ ା ଗମନାଗମନ କରଛ ି ଏବଂ ଏହି ଶରୀରର ସଦସ ମାନ
ମଧ େର କାଯ କରଛ ି। େସଠାେର ମ ଳୀ ଅଛି! ଏଥିେର ଯାଏଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା
ଗରିବ ଅେଟ, ଏବଂ ଏକ ମିଶନେର ଅେଟ, ଏବଂ ଆପଣ େକୗଣସି ାନେର େଗାଟିଏ
େଦବଦାର ଗଛ ତେଳ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଆ ି, କି ା ଏହା େଯଉଁଠାେର ବି ଅେଟ, ଯଦି ଏହା
କାହାରି ଘେର ଏକ ବ ିଗତ ସଭାେର ଅେଟ, ଏହା େଯଉଁଠାେର ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି।
େସୗ ଯ ଏବଂ ବିଷୟବ ୁ ପରେମଶର ଆକଷିତ କେର ନାହିଁ। ଏହା ତ ଏକ କାଶନ
ଦାରା ହଦୟର ନି ାପରତା ଅେଟ େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଆମର ବ ିଗତ ାଣକ ା ରେପ,
ପରେମଶର ପୁ ଭାବେର ଉପ ାପିତ କରାଯାଇଛି। ଆେମ !
656 େମାର ଭ, ଆେମ…ଆପଣ କଦାପି ଏଗୁଡିକ, େସହିପରି ଭାବେର ଯାଉଥିବାର
ପାଇେବ ନାହିଁ, କଅଣ ଆେମ ପାଇବା କି?
657 େସଠାେର େସମାେନ ରହିଥା ି…େସଠାେର େଯଉଁଠାକ େସ ଗେଲ; େସହି ଦତଗଣ:
େସହି ବା ାବହଗଣ, େସହି ଚାରକଗଣ, େସମାେନ େସହି ବ ିଜୀବୀଗଣ, େସହି
ବା ାବହଗଣ େଯଉଁମାେନକି ବିଶାସ କରି ନ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େନାହ େସମାନ
ନିକଟେର ଚାର କରିବାକ ଯାଇଥିେଲ ଓ େସମାନ କହିଥିେଲ, “କାହିଁକି, ଏହି ଜାହାଜ
ଭିତରକ ପଳାଇ ଆସ।”
658 େସମାେନ କହିେଲ, “ଏହି ପବି ଧେମା-ନ ବ ିକ ଶୁଣ। େସହି ପାଗଳର କଥା
ଶୁଣ। କାହିଁକି, େକୗଣସି ବଷା ନାହିଁ। କିଏ େକେବ ଏପରି ଏକ କଥା ଶୁଣିଛ ି କି? କାହିଁକି,
େମାର ଭ, କଅଣ ଆମର ମ ଳୀ ନାହିଁ କି? କଅଣ ଆେମ ଧାମିକ େନାହଁୁ କି?” କାହିଁକି,
େସମାେନ ଧାମିକ ଥିେଲ!
659 ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ ଏହା ଏପରି ଏକ ପୀଢୀ େହବ ଯାହାକି ଠି େସହି ସମୟେର
ଅତି ମ କରିଥିଲା, ତାହା ଠିକ େସହି ପୀଢୀ େହବ ଯାହାକି ତାହା ର ଠି ଆଗମନ
ପୂବର ପୁଣି ଥେର େଫରି ଆସିବ, “େଯପରି ତାହା େନାହ ସମୟେର େହାଇଥିଲା, ଠିକ
େସହିପରି ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ ଘଟିବ। କାରଣ େସମାେନ େଭାଜନ ପାନ
କରଥିେଲ, ବିବାହ କରଥିେଲ, ବିବାହେର ଦିଆ ନିଆ, କରଥିେଲ।” େସମାନ ର େସଠାେର
େସେତେବେଳ େକୗଣସି ାନେର, େରେନା, େନଭାଡା ଥିଲା। େସମାନ ର େସଠାେର
ସମ କାରର ନିେବାଧତା ଥିଲା ଯାହାକି ଆଜି େସମାନ ପାଖେର ରହିଛି; ସମାେବଶ
େହବା, ଏବଂ େମୗଜ ମଜଲିଶ କରିବା, ଆଉ ଥ ା କରିବା, ପରିହାସକାରୀ ଓ ଇତ ାଦି;
ଈଶରପରାୟଣତାର ଏକ ରପ ଧାରଣ କରିବା, ମା କତ ସତ କ ଅସୀକାର କରିବା:
େସହି ନିୟମ, ଅନ ହର ବା ାକ ଅସୀକାର କରିବା। ପରେମଶର ତାହା ର ମାଗକ ୁତ



ଶ ଏବଂ ଉ ର ଏ ୀ ଭାଗ III 23

କରଛ ି, ଏବଂ େଲାକମାନ ତାହା ର—ତାହା ର ନିୟମକ େଦଉଛ ି, େଯ େସମାେନ
କିପରି ର ା ପାଇପାରିେବ; ଏଥିେର ତାହାର ପରି ାଣ ଥିଲା, ପରି ାଣଟି ର ା ପାଇବାର
ଏକ ାନ ଥିଲା।

660 “ପରି ାଣ ସହିତ ଆମକ କଅଣ ଦରକାର ଅଛି?” ଆଜି େଲାକମାେନ କହ ି, “କଅଣ
ଆେମ ଏକ ଭଲ ଗଣତା ିକ ଶାସନ ଅଧୀନେର ବାସ କର ନାହଁୁ କି? ଆମକ କଅଣ
ଦରକାର?”

661 େମାର େସଥିେର କିଛି ଯାଏଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆେମ େକେତ ଗଣତା ିକ ସରକାର
ଅଧିନେର ରହଅଛ, ଆମକ ଯୀଶୁ ୀ ର ଦରକାର। ଠି ! ଆମକ ୀ ଦରକାର। ମଁୁ
ଏକ ଗଣତା ିକ ସରକାରର ଶଂସା କେର; ତାର େସହି ାଣର ପରି ାଣ ସହିତ େକୗଣସି
ସ କ ନାହିଁ। ସ ୂ ଭାବେର! େସହି ଶାସନଗୁଡ଼ିକ େଲାପ ପାଇଯିବ ଏବଂ େତ କ ରା
ସମା େହାଇଯିବ। ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ପାଖେର ଛିଡା େହାଇଅଛି…େଯଉଁଠାେର ଫାେରାମାେନ
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ବସୁଥିବା େସମାନ ର ସିଂହାସନଗୁଡିକ େଖାଜିବା
ପାଇଁ ଆପଣ ଭମି ତେଳ େକାଡ଼ିଏ ଫୁଟ ଗଭୀର େଖାଳିବାକ ପଡିବ। ଏହି ପୃଥିବୀର ସମ
ଫାେରା ଏବଂ ତା ର ରାଜ ଗୁଡିକ, ଓ ଏହାର ସମ ଖରାପ ବିଷୟଗୁଡିକ ବିଫଳ େହବ
ଏବଂ େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା ଯିେହାବା ଚିରକାଳ ରାଜତ କରିେବ, କାରଣ େସ ଅମର
ପରେମଶର ଅଟ ି। ୀ ଯୀଶୁରପ େଶୖଳ ଉପେର ଦଢ଼ ଭାବେର ଆେମ ଛିଡା େହାଇଅଛ,
କାରଣ ଅନ ସମ ଭମି ଧସି ଯାଉଥିବା ବାଲକା ଅେଟ।

662 ଫରକ ପେଡ ନାହିଁ େଯ ଏହା ଅେଟ କି ନେହଁ…ରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିେବ ଓ େଲାପ
ପାଇଯିେବ, କି , ଓଃ, ଏପରି କିଛି ନାହିଁ, ମଁୁ ଚି ା କେର ନାହିଁ େଯ ଏହା କିଛି ଅେଟ, ଏପରି
େକୗଣସି ବ ମାନ ବିଷୟ ନାହିଁ, େକୗଣସି ଭବିଷ ତ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ (ଅନାହାର
କି ା ବିପଦ କି ା ଅନ କିଛି) ଯାହାକି ୀ ଠାେର ଥିବା ପରେମଶର େ ମଠାର
ଆମକ େକେବ ଅଲଗା କରିପାେର। େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ପରେମଶର ଆ ାର
ଜନ େହାଇଥାଏ, େସ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟର ଜୀବ ରେହ ନାହିଁ, କି େସ ଅନ ତାର ଏକ

ାଣୀ ଅେଟ। ଆେମ । େସ ମୃତ କ ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରି ସାରିଛି। େସ
ଅତି ମ କରିଅଛି…େସ ସମୟର ଉପାଦାନକ ଅତି ମ କରି, ଅନ କାଳ ମଧ କ େବଶ
କରି ସାରିଛି। େସ କଦାପି ବିନ େହାଇପାେର ନାହିଁ! ଏବଂ ପରେମଶର ଶପଥ କେଲ େଯ
େସ ତାକ େଶଷ ଦିନେର ଉଠାଇେବ।

663 େତଣୁ େସମାେନ ଆପଣ ର ସମ ବଡ ଗୀଜାମାନ, ଏବଂ ଆପଣ ର ସମ ବଡ
ସମୟ େନଇପାର ି, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଚାହଁା ି, ଓ ଆପଣ ର ମ ଥ ାଳିଆ କଥାସବ
କହିପାର ି ପୁଣି ଆପଣ ର ବେ ା େଖଳଗୁଡିକ େନଇପାର ି, ଏବଂ ସୁ ରା ିେଭାଜ
ଓ ଆପଣ ଚାହଁୁଥିବା ଅନ ସମ କିଛି େନଇପାର ି; ଆଉ େସଠାେର େକୗଣସି ଶି ିତ
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ଚାରକକ ଛିଡା କରିପାର ି। େହାଇପାେର େସ ଏଥିେର ଏକ ଉ ମ କାଯ କରିପାର ି
େଯତିକି ଏହି ସାନ ପୁରଣା ବ ିମାନ ମଧ ର େକେତଜଣ େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର
କଖଗ କ ବି ଜାଣ ି ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଆପଣ ସତ କହଛି, ମଁୁ ତ ବରଂ ଏପରି ଏକ ବ ି
ଚାହିଁବି ଯିଏକି ତାହାର କଖଗ ନ ଜାଣିଥାଉ େସ େମାେତ ଚାର କର (ଯିଏକି ୀ
ଜାଣିଥାଉ) ଏହା ଅେପ ା େଯ େସହି ମହାନ ଧମଶା ପ ିତମାେନ ଯିଏକି େସଠାେର
ଆପଣ ର େସସମ ଶି ା ସହିତେର ଥାଆ ି ଯାହା ବିଷୟେର ଚି ା କରାଯାଇପାେର।
ନି ିତ ଭାବେର!
664 ଏଠାେର ତେଳ େକ କିେର, କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଜେଣ ସାନ ବ ବ ି ଯିଏକି ନିଜର
ନାମ ସୁ ା ପଢ଼ିପାରି ନ ଥିେଲ, କହିେଲ େଯ ଭ ତା ଚାର କରିବାକ ଡାକିଛ ି ଏବଂ େସ
ଏକ ୁଲ ଘର ଚାହଁା ି। କାହିଁକି, କ ୃପ ତା ତାହା େନବାକ େଦଉ ନ ଥିେଲ। େକୗଣସି
ଜେଣ ମହାନ ବଡ଼ ଚାରକେସହିପରିତା ନାମ ଥିବା ଏକ ହ ା ଧରି େସଠାକ ଆସ ି,
ଈଶରୀୟ ାନର େକୗଣସି ମହାନ ଡା ର, କାହିଁକି, େସମାେନ ତା ବିଦ ାଳୟ େନବାକ
ଅନମତି େଦେଲ। ନି ିତ। ଦଇ ସ ାହର ଏକ ଉ ୀପନା ସଭା କେଲ, େଗାଟିଏ ାଣ ସୁ ା
ନେହଁ। ଏବଂ ତା ପିତା େଫରି ଯାଇ, କହିେଲ, “ବ ମାନ ତେମ ତା ତାହା େନବାକ ଦିଅ,
ମଁୁ ଜେଣ କରଦାତା, େମା ପୁଅ ପାଇଁ ଏହା ପାଇବାକ େମାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବଂ େମା
ପୁଅ ମଧ ତାହା ପାଇବା ଉଚି ।”
665 େତଣୁ େସ େଖାଜିବା ପାଇଁ ପଛକ ଗେଲ, ଏବଂ େସମାନ ପଚାରିେଲ, େସମାେନ
କହିେଲ, “େତେବ, ଆେମ ତା ଅତି କମେର ଦଇ ରାତି େନବାକ େଦବ।” ଏବଂ େସମାେନ
ସ ତ େହେଲ ଏବଂ ତା ତାହା ଦଇ ରାତି େନବାକ େଦେଲ।
666 ଏବଂ େସହି ରାତିେର େସହି ସାନ ବ ବ ିଜଣକ େସଠାେର ଉଠିେଲ ଆଉ ଏପରିକି
ବାଇବଲ ସୁ ା ପଢ଼ି ପାରି ନ ଥିେଲ, ଅନ େକହିଜେଣ ତା ପାଇଁ ମୂଳପାଠ ପଢିଥିେଲ।
କି େଯେତେବେଳ େସ ମ ଉପରକ ଗେଲ, େସ ପବି ଆ ାେର ଅଭିଷି ଥିେଲ। ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସ ଚାର କେଲ, ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଯ େବଦି ନିକଟକ ଆସିେଲ; ଏବଂ
େସହି ଆ -େଘାଷିତ ଚାରକ ଯ େବଦୀେର, ତା ମାଗେର କାଲବରୀକ ଆଡକ କା ି
କା ି ଚାଲିଗେଲ।
667 ନି ିତ, ଭାଇ, ଏହା ତାହା ନେହଁ—ନେହଁ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛ ି, ଏହା ତ ତାହା ଅେଟ
ଯାହାକ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି। ତାହାହିଁ େସହି ଧାରଣା, ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହା ଆବଶ କ, ଏହା

ୀ ଜାଣିବା ଆବଶ କ କେର। ତାହା ଜାଣିବା, େହଉଛି ଜୀବନ; ତାହା ତ ାଖ ାନ
କରିବା, େହଉଛି ମୃତ ।
668 ଶୀ ଆମର ଅନ ଶଗୁଡିକ ଯିବା, ବ ମାନ େସହି ଶଗୁଡିକ ଯାହାକି ତେଳ
ଜଜିଆକ ଯାଏ:
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67. କାଶିତବାକ 21:19ଏବଂ20େର…ପଥରଗୁଡ଼ିକକଅଣନିଦଶିତକେର?
669 ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବାଇବଲଗୁଡିକ େଖାଲିବା ପାଇଁ ସମୟ େନବାକ ଇ ା କରିେବ,
ଯାହାକି ଆମ ପାଖେର ବ ମାନ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, କି ମଁୁ େସଗୁଡିକ ଶୀ ଉ ର
େଦବାକ େଚ ା କରିବି। କାଶିତ ବାକ େକାଡ଼ିଏ-…ମଁୁ ବିଶାସ କେର ଏହା 21:19 ଏବଂ
20 ଅେଟ। ହଁ।
670 ଠିକ ଅଛି, େସଠାେର ଆପଣ ପାଇେବ େଯ େସ ଭବନେର ଥିବା ପଥରଗୁଡିକ
ବିଷୟେର କହଥିେଲ। ଏବଂ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ମୂଳଦଆ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ…ମଁୁ
ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ ର େସଠାେର ତାହା ଅଛି, ଭାଇ େନୱି । ଏବଂ େତ କ ପଥର
ଏକ ମୂଳଦଆ ଥିଲା। େଗାଟିଏ ପଥର ମୂଳଦଆ ଥିଲା େସପରି ନେହଁ, ଏବଂ ଅନ ମାେନ…
କି େତ କ ପଥର ଏକ ମୂଳଦଆ ଥିଲା। େତ କ ପଥର ଏକ ନିର ର ମୂଳଦଆ ଥିଲା।
ଆଉ େସଠାେର ବାରଟି ପଥର ଥିେଲ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ େସହି ବାରଟି ପଥରକ ଲ
କରିେବ, େତ କକ େଦେବ… ଥେମ ହୀରକ ସହିତ ଆର କରି, ଏବଂ ମାଣିକ ମଣି,
ଆଉ େସହିପରି ଭାବେର, େତ କ ପଥରକ ନିଦଶିତ କରି।
671 ବାଇବଲେର େସଠାେର ଆପଣ ପାଇେବ େଯ ଏହାକ ନି ି ପଥର କହାଯାଉଥିଲା।
େସମାନ ମଧ ର େକେତକେର ଅ ଟିକିଏ ପାଥକ ରହଥିଲା, ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର
େକେବ ଶୁଣି ନ ଥିେବ। ଯଦି ଆପଣ ପଛେର ଶ େକାଷେର େଦଖିେବ େତେବ ଆପଣ
ପାଇେବ େଯ ଏହା େସହି ସମାନ ପଥର ଅେଟ, େକବଳ ଏକ ଭି ନାମେର; ପରିବ ିତ
କରାଯାଇଛି।
672 କି ଏହା ସୁଯ କା ସହିତ—ସହିତ ଆର ହଏ। ସୁଯ କା ବିନ ାମୀନର—ର
ପଥର ଥିଲା, କି ା, ଓଃ, ଥମ ପୁ , ରେବ  ର…ପଥର ଥିଲା। ଥମ ପଥର ଥିଲା ରେବ ,
ଯାହାକି ସୁଯ କା ଥିଲା। େଶଷ ପଥରଟି ଥିଲା ବିନ ାମୀନ, େଶଷ ପଥରଟି ଉପେର ଥିଲା।
673 େତେବ, ଏହି ବାରଟି ପଥର ଯାହା ଉପେର ମୂଳଦଆ ାପନ କରାଯାଇଥିଲା, େସହି—
େସହି ବାରଟି ପଥର ହାେରାଣ ବକପଟା ଉପେର ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ—
େସମାେନ ନିଦଶିତ କରିଥିେଲ, େସ େସହି—େସହି ଜାତିମାନ ର ମହାଯାଜକ ଥିେଲ।
େସମାନ ର େତ କର ଜନ ପଥର ଏଠାେର, ଏହି—ଏହି ବକପଟାେର ଥିଲା।
େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଏହି ବକପଟା େଦଖୁଥିେଲ, େସମାେନ ଜାଣୁଥିେଲ େଯ
ହାେରାଣ େସହି ସମ ଜାତିର ମହାଯାଜକ ଅଟ ି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହି
ବକପଟାେର େସହି ଜନପଥରକ େଦଖୁଥିେଲ।
674 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆଜି ସକାେଳ ଭାଇ େନୱିଲ ବା ାେର େଦଖୁଥିଲ।
ଏବଂ େଯେତଥର େସମାେନ ଉରି ଥୁ ି େନଇ ଆସିଥିେଲ। ଆପଣ ଏହାକ ବାଇବଲେର
େସହିପରି ଭାବେର ଉେଲଖ କରାଯାଇଥିବାର େଦଖ ି େଯପରି ଭାବେର େସମାେନ
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ତାହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସମାନ ର ବା ା ସତ ଥିଲା କି ନାହିଁ। େସହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ,
େଯେତେବେଳ େସଗୁଡିକ ତାହା କହିବାକ ଯାଆ ି ଯାହାକି େସହି େଲାକ କହିଥାଏ,
ଭବିଷ   ବ ା ଭାବବାଣୀ କରିଥା ି, ଏବଂ େସହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ତିଫଳିତ କର ି।
ଏହା ଆେଲାକର ଏକ ମି ଣକ ତିଆରି କେର ଯାହାକି ନୀଳମଣିକ, ଏବଂ ସୁଯ କା ,
ଓ ମରକତମଣିକ ନିଏ, ପୁଣି େସହି ଅନ ସବ ପଥରଗୁଡିକ େସମାନ ର ଆେଲାକକ

ତିଫଳିତ କେର, ଏହା ଏକ ବହତ ବଡ ସୁ ର େମଘଧନ ର କ ତିଆରି କେର ଯାହାକି
ସମ ବିଷୟକ ଏକାଠି ମିଶାଇଥାଏ।
675 ବ ମାନ, େତେବ, ଆଜି, େଯେତେବେଳ େସହି ଉରି  ଥୁ ି  କ େସହି ଯାଜକତ ସହିତ
େନଇ ନିଆଗଲା, ବ ମାନ ଏହି ବାଇବଲ େହଉଛି ପରେମଶର ଉରି  ଥୁ ି  । ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଚାରକ ଚାର କର ି, ଏହା େକବଳ ଏଠାେର େସହି େଗାଟିଏ
େଛାଟ ାନ େହବା ଉଚି ନେହଁ, ଓ ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଯାହା ଉପେର େସ ନିଜର ଆଶାଗୁଡିକ
ରଖ ି େହବା ଉଚି ନେହଁ; ଏହା ତ ସମ ବାଇବଲ େସହି ବା ାକ ତିଫଳିତ କରଥିବା
ଉଚି ଅେଟ ଯାହାକି େସହି ବ ି ଚାର କରଥା ି। ତାହାହିଁ େସହି ବିଷୟ ଅେଟ। େକବଳ
େଗାଟିଏ ାନ ନେହଁ, ଏବଂ କହ ି, “େତେବ, ବାଇବଲ ଏହା କେହ।” ଓଃ, ନି ିତେର,
ଏହା ଅେନକ ଗୁଡିଏ କଥା କେହ। ମା ଆପଣ ତ ସମ ବିଷୟକ ଏକାଠି କରଥିବା
ପରି ରଖିବା ଉଚି । ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଆ ା ଆସ ି ଓ ବାକ —ବାକ
ଭିତେର େବଶ କର ି, ଏହା େସହି ସମ ଏକାଠି ଉପ ାପିତ କେର ଓ େଗାଟିଏ ମହାନ
ଆେଲାକକ ତିଫଳିତ କେର, ଆଉ େସହି ଆେଲାକ େହଉଛ ି ଯୀଶୁ ୀ । ଆେମ ।
676 େତେବ, ଏହି ବାରଟି ପଥର ବାରଟି ମୂଳଦଆ ଥିଲା ଯାହାକି ରେବ  ଠାର ଆର
େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଗା , ଆଉ ତଳକ ବିନ ାମୀନ ପଯ ; ବାର େଗା ୀ, ବାରଟି ପଥର
ଥିଲା। ଏବଂ ନତନ ସଗୀୟ ଯିରଶାଲମେର, ମ ିରେର େସହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ, େତ କ
ପିତପୁରଷ ଉପେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମୂଳଦଆ ାପନ କରାଯିବ।
677 ବ ମାନ େଦଖ , ଆପଣ ପଥରଗୁଡିକ ଲ କର , େତେବ ଆପଣ ଅନ ଏକ

ଶେର, େସହି ପିତପୁରଷମାନ ଠି କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟକ ତିଫଳିତ କରଥିବାର
େଦଖିବାକ ଯାଉଛ ି।

68. କାଶିତ ବାକ 5 ର େସହି ଚତଥ…େସହି ଚାେରାଟି ପଶୁକ ବଝାଇ—ବଝାଇ
ଦିଅ ।

678 ଭାଇ େନୱି , ଯଦି ଆପଣ େସଠାେର ଠି ତାହାକ ପାଖେର ପାଇଛ ି, କି ା
ଆପଣ ମଧ ର େକହି, କାଶିତ ବାକ 5 ର, ଆେମ ଏହାକ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ପାଠ
କରିବା। ଏହା ଏକ—ଏହା ଏକ ଏଠାେର ସୁ ର ଚି ଅେଟ…ଏଠାେର, ତାହା େମା ନିଜ
ପାଖେର ଅଛି, କାଶିତ ବାକ 5ମ ପବ:
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ତ େର ମଁୁ ସିଂହାସନ ଉପବି —ଉପବି େସହି ବ ି ଦ ିଣ ହ େର
େଗାଟିଏପୁ କ େଦଖିଲି ତାହାଉଭୟ—ଉଭୟ—ଉଭୟପାଶେରଲିଖିତ ଓ
ସ ମୁ ାେରମୁ ା ିତ।

ଆଉମଁୁ…
679 େତେବ, ତାହା େସହି ାନ ନେହଁ। ମଁୁ ଟିକିଏ ଆଗକ ଯିବାକ ଚାହଁୁଛି, େସହି ଚାେରାଟି

ାଣୀମାନ ପାଖକ। ଆସ େଦଖିବା, େସହି 14ତମ ପଦ। ଠି ଅଛି, ଆ ା। ବ ମାନ
ଏଠାେର ଆେମ ଯିବା, ତାହା ଠି । େତେବ ଆସ ଆେମ ଏଠାେର େସହି—େସହି 12ଶ
ପଦେର ଆର କରିବା, ନା, ମଁୁ ଅନମାନ କେର…“ଆଉ ଚାରି ାଣୀ କହିେଲ, ‘ଆେମ ।’”
ନା, ଭାଇ େନୱି , ତାହା ପଛେର ଏକ େଛାଟ ାନ ଅଛି। “େଦଖ, ମଁୁ େସହି ସର ଶୁଣିଲି…”
680 ଆସ େଦଖିବା, ମା େଗାଟିଏ ମିନି , ମଁୁ ଏହାକ କିଛି ସମୟ ପୂବର ପଢଥିଲି। ଓଃ,
ଆେମ ଏଠାେର ଅଛ, ଆସ 6 ପଦର ଆର କରିବା। େସହି 5ମ ପଦ:

େସଥିେର ାଚୀନମାନ ମଧ ର ଜେଣ େମାେତ କହିେଲ, େରାଦନ କର
ନାହିଁ: େଦଖ, େଯ ଯିହଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ, ଦାଉଦ ମୂଳ, େସ ପୁ କର ସ
ମୁ ାଭା ି,ତାହାଫିଟାଇବାନିମେ …ବିଜୟୀେହାଇଅଛ ି।

େସେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖିଲି, ଏବଂ,…ସିଂହାସନ…ଚାରି ାଣୀ, ଓ,
ାଚୀନମାନ ମଧ ଳେର,ଏକେମଷଶାବକଠିଆେହାଇଅଛ ି, େସହତ

େହଲାପରି େଦଖାଯାଉଥିେଲ,ତାହା ରସ ୁ ଓସ ଚ , େସହି ସମ
ଚ ସମୁଦାୟପୃଥବୀେର…େ ରିତ…ସ ଆ ା।

681 ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େସହି ଶକ ଧରି ରଖିଥାଆ , ଆଉ ଯଦି ମଁୁ ତାହାକ ଏଠାେର
େଗାଟିଏ ମିନିଟେର ନ ନିଏ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ତାହାକ ପୁନବାର େନଇକି ଆସ , ମଁୁ
ତାହା ଉପେର କହିବାକ ଚାେହଁ, “େମଷଶାବକ ଠାେର ଥିବା ସ ଚ ର ସ ଆ ା।” ଓଃ,
ତାହା ଏକ କତ ସୁ ର ବିଷୟ ଅେଟ। (େତେବ, ଆେମ ବ ମାନ ଏହି ଭାଇର ଶ େନବାକ
ଚାହଁୁ।) ଠିକ ଅଛି, ବ ମାନ ତାହାକ ଭଲ ନାହିଁ।

େସଆସିସିଂହାସେନାପବି ବ ି ରଦ ିଣହ ରେସହିପୁ କେନେଲ।

େସ ପୁ କ ନିଅେ , େସହି ଚାରି ାଣୀ ଓ ଚବିଶ ାଚୀନ େମଷଶାବକ
ସ ୁଖେରଉବଡ଼େହାଇପଡିେଲ,…େସମାନ େତ କରହ େରବୀଣା,…

682 ବ ମାନ, ତାହା ଏଠାେର େହଉଛି େସହି—େସହି ଚାରି—େସହି ଚାରି ାଣୀ, ଯଦି
ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ। ବ ମାନ ଆସ ଆଗକ ଯିବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକ ପଢିବା:

…ସୁବ ବୀଣା,…ଓ ସାଧୁମାନ ାଥନାରପ ପା …ଏବଂ ଧୂପେର,…
ପରିପୂ ସୁବ ପା ଥିଲା।
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େସମାେନେଗାଟିଏନତନଗୀତଗାନକରିକହିେଲ,…ତେ େଯାଗ ଅଟ…
(ଏବଂ ଗେଲ ଓ େସମାନ ର କେଲ… ଭ ଠାେର େସମାନ ର ସମ
ଉପାସନାକ ଅପଣ କେଲ)

683 େତେବ, କାଶିତ ବାକ ର ଏହି ଚାରି ପଶୁ, ଯଦି ଆପଣ େସମାନ ଧ ାନ େଦେବ,
େତ କ ାନ…(ଆପଣ ବାଇବଲ ପାଠକମାେନ, ଏବଂ େସହି ବ ି ଯିଏକି ଏହି େଟ

େରକଡି କ ଶୁଣିବାକ ଯାଉଛ ି)। େସହି ଚାରି ାଣୀ, େସମାନ ର ଚାରି ମୁଖ ଥିଲା:
ଜଣକର ମନଷ ପରି ମୁଖ, ଅନ ଟିର ବଳଦ ପରି ମୁଖ, ଆଉ ଅନ ର ମୁଖ ଉେ ାଶ ପ ୀ
ପରି, ଓ ଅନ ଜଣକର ମୁଖ ସିଂହ ପରି ଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ କଦାପି ପଛକ ଯାଆ ି ନାହିଁ,
େସମାେନ ପଛକ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ।
684 କାଶିତ ବାକ ର େସହି ପୁରାତନ ପୁ କକ େକେତ ଜଣ ମେନ ରଖିଛ ି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହାକ ଅେନକ ବଷ ପୂେବ ଶି ା େଦଇଥିେଲ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ
ଏଠାେର କାଶିତ ବାକ ର ପୁ କ ଉପେର ାୟଃ ଦଇ ବଷ େନଇଥିଲି? ଅେନକ ପୁରଣା-
କାଳିଆ େଲାକମାେନ ଜାଣ ି।
685 େଦଖ , େସମାେନ ପଛକ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ େତ କ ପଥ ଯାହା େସମାେନ
ଗେଲ େସମାେନ ଆଗକ ହିଁ ଯାଉଥିେଲ। ଯଦି େସମାେନ ଏହି ପଥେର ଗେଲ, େସମାେନ
ମନଷ ପରି ଯାଉଥିେଲ; ଯଦି େସମାେନ ଏହି ପଥେର ଗେଲ, େସମାେନ ସିଂହ ପରି
ଯାଉଥିେଲ; ଏହି ପଥେର ଗେଲ, େସମାେନ ଉେ ାଶ ପ ୀ ପରି ଯାଉଥିେଲ; ଯଦି
େସମାେନ ଏହି ପଥେର ଗେଲ, େସମାେନ ଏକ ବଳଦ ପରି ଯାଉଥିେଲ। େଦଖ ,
େସମାେନ ପଛକ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ, େସମାେନ ସବେବେଳ ଆଗକ ହିଁ ଯାଉଥିେଲ।
686 ବ ମାନ େସହି ଚାରି ାଣୀ। େତେବ ଏହାକ ଶୀ େନବା ପାଇଁ, କାରଣ ମଁୁ ଏହା
ଉପେର ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। କି େସହି ଚାରି ାଣୀ…ବାଇବଲେର,
େସହି ପଶ,ୁ “ଶ ି” କ ଦଶିତ କେର। ଏବଂ ଆପଣ ଲ କର େଯ ଏହି ାଣୀମାେନ
େକୗଣସି ଦ କି ା ସମୁ େର ନାହଁା ି େଯ େସହିଠାର ବାହାରି ଆସୁଛ ି, ମା େସମାେନ
ପରେମଶର ସିଂହାସନେର ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶର ଉପାସନା
କରଥିେଲ। େସହି ଚାରି ାଣୀର ଅଥ େହଉଛି ଚାରି ଶ ି ଯାହା ପୃଥିବୀର ବାହାରି ଆେସ,
ଏବଂ େସହି ଚାରି ଶ ି େହଲା ଚାରି ସୁସମାଚାର: ମାଥିଉ, ମାକ, ଲକ, ଏବଂ େଯାହନ; ଜେଣ
ଅନ ର ବିେରାଧ କର ି ନାହିଁ।
687 ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ, େସହି…େଯେତେବେଳ ସୁସମାଚାର ସିଂହ ପରି
ବାହାରିଥାଏ, ଏହା କେଠାର, ଏହା ନିଭୀକ ଅେଟ; ସୁସମାଚାର ସିଂହ ପରି ସାହସୀ ଅେଟ,
ଓ ଏହା ସିଂହ ପରି ଏକ ରାଜା ଅେଟ। ଯଦି ଏହା ମନଷ ର ମୁହଁ ଆଡ଼କ ଯାଏ, େତେବ ଏହା
ମନଷ ଭଳି ଚତର ଏବଂ ଚାଲାକ ଅେଟ। ଯଦି ଏହା ଉେ ାଶ ପ ୀ ପରି ଯାଏ, ଏହାର ୁତ
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େଡଣା ଥାଏ ଏବଂ ଅତି ଉ ତାେର ରହିଥାଏ। ଏହା…େଦଖ େମାର ତା ଯ କଅଣ? ଯଦି
ଏହା ବଳଦ ପରି ଯାଏ, ଏହା କାଯ ମ ପଶୁ ଅେଟ ଯାହାକି ଟାଣିପାେର, େସହି କାଯ ମ
ବଳଦ ଯାହାକି େସହି—େସହି—େସହି ସୁସମାଚାରର ଭାରକ େବାହିପାେର। େସହି ଚାରି

ାଣୀ େହେଲ ଚାରି ଶ ି, େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା: ମାଥିଉ, ମାକ, ଲକ, ଏବଂ େଯାହନ; େସହି ଚାରି
ସୁସମାଚାର ଯାହାକି ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ତାହା ଚତଦିଗେର େଘରି ରହିଥିେଲ।
ତାହା ଥିଲା…

688 ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦଇଥିେବ, େସମାନ ର ଆଗେର ଓ ପଛେର ଆଖିଗୁଡିକ
ରହିଥିଲା। େସମାେନ—େସମାେନ…େଯଉଁଆେଡ ବି ତାହା ଗଲା, ଏହା ତିଫଳିତ
େହଉଥିଲା। େସମାେନ େଯଉଁଆେଡ଼ ବି ଯାଉଥିେଲ େସମାେନ େଦଖୁଥିେଲ। ଏବଂ ତାହାହିଁ
େହଉଛି ସୁସମାଚାରର ଶ ି େଯେତେବେଳ ତାହା ବାହାରକ ଯାଇଥାଏ, ତାହା କରିପାେର…
ତାହାଠାେର ଜେଣ ମନଷ ର ଚତରତା ଅଛି; ତାହାଠାେର ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀର ଗତି ଅଛି;
ତାହାଠାେର େସହି—େସହି—େସହି—େସହି ଶ ି ଅଛି, େସହି ଟାଣିବା ଶ ି, ଏକ ବଳଦ
ପରି ଭାର-ବହନକାରୀ ଶ ି; ତାହାଠାେର ଏକ ସିଂହର େସହି—େସହି କେଠାରତା ଏବଂ
ନିଭୀକତା ଅଛି। େଦଖ , ଏହା େସହି ଚାରି ସୁସମାଚାର ଅେଟ, ଯାହାକି କାଶିତ ବାକ ,
4ଥ ପବର ଚାେରାଟି ଶ ି ଅେଟ।

ଠିକ ଅଛି, େତେବ ପରବ ୀ:

69. ଚବିଶ ାଚୀନ କିଏ ଅଟ ି? ଠିକ ଅଛି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା େସହି—େସହି
ଉପେର ରହିବ…ଚବି-ଶ ାଚୀନକିଏଅଟ ି?

689 ବ ମାନ ତାହା େସତିକି ସରଳ ଅେଟ, ଆେମ ଏହାକ େନଇପାରିବା। ଚବି-ଶ ାଚୀନ
ସିଂହାସନ ସ ୁଖେର ବସି ରହିଥା ି। ତାହା େହଉଛି…ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା 4 ପଦେର
ଅେଟ, େଯଉଁଠାେରକି ତାହା ମିେଳ। “ଆଉ େସଠାେର ଆଉ ଜେଣ ବାହାରିେଲ…” େମା
ପାଖେର ଅଛି…ଆସ େଦଖିବା, େମା ପାଖେର…4:10।

690 ଠିକ ଅଛି, କାଶିତ ବାକ , 4ଥ ପବ, ଏବଂ ତାର 10ମ ପଦ। ତାହା ଠି । ଆେମ ଏହା
ନିକଟକ ଯିବା।

େସେତେବେଳଚବିଶ ାଚୀନ ସିଂହାସେନାପବି ବ ି ଛାମୁେର ଉବଡ଼
େହାଇ, ନିତ ଜୀବିତ ବ ି ଣାମକର ି ଓ ସିଂହାସନ ସ ୁଖେରଆପଣା
ଆପଣାମୁକଟେଥାଇେଦଇକହ ି,

େହଆ ମାନ ର ଭଓପରେମଶର,ତେ େଗୗରବ,ସ ମଓପରା ମ
ପାଇବାକ ସୁଭାଜନ ଅଟ: ତେ ସମ ସୃ ି କରିଅଛ, ଆଉ ତ ଇ ାେର
େସହିସବସ ା େହାଇସୃ େହାଇଅଛ।
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691 େତେବ େସହି ଚବିଶ ାଚୀନ। ଜେଣ ାଚୀନ େହଉଛ ି ଜେଣ ପଯ େବ କ। େତେବ
ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ବାର ପିତପୁରଷ ଏବଂ ବାର େ ରିତ ଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ
ବସିଥିେଲ, େଗାଟିଏ ପାଶେର ବାରଟି ଆଉ ଅନ ପେଟ ବାରଟି। େସଠାେର ଚବିଶ ାଚୀନ
ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନକି େଗାଟିଏ ପାଶେର ବାର ପିତପୁରଷ ଥିେଲ, େସହି ପୁରାତନ ନିୟମ,
ଅନ ପେଟ ବାର େ ରିତ, ନତନ ନିୟମର। କଅଣ ଯୀଶୁ କହି ନ ଥିେଲ, “ତେମ ବାରଟି
ସିଂହାସନେର ବସି, ଇ ାଏଲର ବାର େଗା ୀର ବିଚାର କରିବ”?
692 େତେବ, େସହି ଭି ିମୂଳ। େଦଖ , େସଠାେର ଏପରିକି େଗାଟିଏ ଗଛ ମଧ ଅଛି।
ଏବଂ ଉଭୟ ପାଶେର ଥିବା ବ ବାରଟି ଫଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ େସମାେନ ମାସେର
ଥେର ନିଜର ଫଳ ଦିଅ ି, ଯାହାକି ବଷେର ବାର ମାସ ଅେଟ। େସମାେନ ଅତି ମ କରଥିବା

େତ କ ବଷେର ବାର କାର ଫଳ ଧାରଣ କର ି। ବାର, “ଉପାସନା” ସଂଖ ାେର,
ଆପଣ େଦଖ । ଏବଂ େସଠାେର ଚବିଶ ଅଛ ି, ଚବି-ଶ ରହିେବ, ବାର େ ରିତ ଏବଂ ବାର
ପିତପୁରଷ େହେବ। େସମାେନ ସିଂହାସନେର ବସିଛ ି।
693 ଠିକ ଅଛି, ବ ମାନ 4ଥ ପଦ, କି ା, ଚତଥ ଶ:

70. ଆଦିପୁ କ38େରଥିବାଲାଲର ରେଡାରୀକଅଣନିଦଶିତକେର?
694 ଲାଲ ର ର େଡାରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଲ କରିେବ, ଏହା ଯିହଦା ଥିେଲ। ଆଉ ତା ର
ପୁ ମାେନ ଥିେଲ, ଏବଂ ତା ର ଜେଣ ପୁ ଏକ କିଣାନୀୟ ୀକ ବିବାହ କରିଥିେଲ।
ଏବଂ ଏହି କିଣାନୀୟ ୀ ର େକୗଣସି ସ ାନ ନ ଥିେଲ, ଆଉ ତା ପୁଅର ମୃତ
େହାଇଯାଇଥିଲା। େତେବ, େସହି ବ ବ ା ଅନସାେର ହଣ କରିବାର ଥିଲା…ପରବ ୀ
ପୁଅକ େସହି ଭାଇର ୀକ ହଣ କରି, ମୃତ ବ ି ନିମେ ବଂଶ ଉ କରିବାକ ଥିଲା।
ଏବଂ େସହି ଅନ ବ ିଜଣକ ସହେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ ଆଉ େଯପରି କରିବା ଉଚି
େସହିପରି କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଭ ତା ଘାତ କେଲ। େତେବ ତା ର େଗାଟିଏ ଯୁବା
ପୁଅ ଥିଲା; େତଣୁ ଯିହଦା କହିେଲ, “ଏହି ପୁଅ ଗାଡି ଚଲାଇବା ପଯ …ବଡ଼ େହାଇଯିବା
ପଯ ଅେପ ା କର େଯଉଁଠାେରକି ତେମ ତା ବିବାହ େହାଇପାରିବ।”
695 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ବଡ଼ େହାଇ ଏପରି ଏକ ଅବ ାକ ଆସିଲା େଯ ତା
ତା ର ଦଇ ଭାଇ ପୂବ ପ ୀ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା, େତେବ, ତା େସେତେବେଳ
ତାହା ହଣ କରିବା ଉଚି ଥିଲା, େଯ ତା ଭାଇମାନ ନିମେ ବଂଶ ଉ କର ି
େଯଉଁମାେନକି…େଯଉଁମାେନକି ତା ପୂବର ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ। ଯିହଦା େସହି ୀ
(େସହି କିଣାନୀୟ ୀ) କ େସହି ପୁ , େସହି ବାଳକ େଦେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକ େସହିପରି
ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ। େତଣୁ େସହି ୀ େଦଖିେଲ େଯ େସ ଭ କରଛ ି, େତଣୁ େସ
ବାହାରି ଗେଲ ଏବଂ ନିଜ ମୁହଁେର ଏକ ଆବରଣ ଢା ି େନେଲ, ଏବଂ େବଶ ା ପରି ଏକ
ସବସାଧାରଣ ାନେର ବସି ପଡିେଲ।
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696 ଯିହଦା ଆସି େସହି ୀେଲାକଟିକ ନିଜ ୀ ଭାବେର ହଣ କରି େନେଲ, ଏବଂ େସ
ଜେଣ େବଶ ା ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସହବାସ କେଲ। ଏବଂ କହିେଲ, େସହି ୀ କହିଲା,
“େତେବ, ତେମ େମାେତ ତିବଦଳେର କଅଣ େଦବ?” ଏବଂ େସ…େସହି ୀ କହିଲା…
697 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତା ଏକ—ଏକ େଛଳି ଛଆ େଦବି।” େସ କହିେଲ, “େତେବ,
େମାେତ ଏକ ଚି ଦିଅ େଯ ତେମ ତାହା କରିବ।” େତଣୁ େସହି ୀ ତା ଯ ି ଏବଂ ତା ର
ମୁ ିକା ଇତ ାଦି େନଲା, ଏବଂ ତାହା ରଖିଲା।
698 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଛଳି ଛଆକ େନଇକରି ଆସିେଲ, େସମାେନ େସହି
େବଶ ାକ େଖାଜି ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଜେଣ େବଶ ା ନ ଥିଲା।
699 କିଛି ଦିନ ପେର, େସ ନିଜକ େଦଖାଇଲା େଯ େସ ଜେଣ ମାଆ େହବାକ ଯାଉଅଛି।
ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ େଦଖାଇଲା େଯ େସ ଜେଣ ମାଆ େହବାକ ଯାଉଅଛି, େସମାେନ
ଆସି ଯିହଦାକ କହିେଲ, “ତମର େବା-ହ ଏକ େବଶ ାର ଭମିକା ହଣ କରିଛି।” କହିେଲ,
“କାରଣ େସ—େସ ମାଆ େହବାକ ଯାଉଛି, ଏବଂ ତମର ଦଇ ପୁଅ ମରି ଯାଇଛ ି।”
700 େସ କହିେଲ, “େତେବ, ତାକ ଡକାଯାଉ, ଏବଂ ତାକ ଅ ିେର ଦ କରାଯାଉ।”
701 ଆଉ େତଣୁକରି େସହି ୀ ଯିହଦାକ ବା ା ପଠାଇେଲ, ଏବଂ େସହି ୀ କହିଲା, “େସହି
ବ ି ଯିଏ ଏହା କରିଛ ି, େସ ଏହି ଯ ି ଓ ଏହି ମୁ ିକାର ମାଲିକ ଅଟ ି।” ଠି ଅଛି, ତାହା
ତା ର ଶ-ଶୁ-ର ଥିେଲ।
702 ଆଉ ଯିହଦା କହିେଲ, “େସହି ୀ େମା ଅେପ ା ଅଧିକ ଧାମିକ ଅେଟ।”
703 େତେବ, େଯେତେବେଳ େସ ଜାଣିେଲ େଯ ତା ର ସ ାନମାନ ସବ କରାଯିବାର
ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ, େସମାେନ ଯାଆଁଳା ଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି ଯାଆଁଳା…

ଥମ ଶିଶୁ ଯାହା ଜନ େହବାକ ଥିଲା, ପୁରାତନ ଯିହଦୀ ରୀତି ଥିଲା, ଥମ ସ ାନର
ଜନସି ଅଧିକାର ଥାଏ, ଥମ ସ ାନ ଯିଏ ସବ କରିବ। ଏବଂ ତାହା, ମେନରଖ ,
ତା ର ଥମ ସ ାନ ଥିଲା। ବାକି ପୁଅମାନ ମଧ ର କାହାରିର େସହି ୀ ଦାରା ସ ାନ
େହାଇ ନ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ପଯ ତାହାର େକୗଣସି ସ ାନ ନ ଥିଲା।
704 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାହାର ଥମ ସ ାନ ଜନ େହଲା, ଏହା େକବଳ ଏକ ହାତ
ଥିଲା। ଏବଂ ଧା ୀ ଜଣକ ତାହାର ଚାରିପାଖେର ଏକ ଲାଲ ର ର େଡାରୀ ବା ି େଦେଲ,
କାରଣ ଏକ ଲାଲ େଡାରୀ ମୁ ି ବିଷୟେର କହିଥାଏ େଯ କମାରୀ ମରିୟମ ର ଥମ
ପୁ ଠାେର…ମୁ ିର ଲାଲ େଡାରୀ ରହିବ।
705 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ତାର ହାତକ ଭିତରକ ଟାଣି େନଲା, ଅନ ଜଣକଟି ଥେମ
ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ କଲା, କହି ଉଠିଲା, “ତ ଏହା କାହିଁକି କଲ?
ଅନ ଟି ପାଖେର ଜନସି ଅଧିକାର ଅଛି।”
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706 େତଣୁ ତାହାହିଁ େହଉଛି ଯାହାକି ଆଦିପୁ କ 38 ର ଅଥ ଅେଟ, ଆପଣ େଦଖ , େଯ
ଥମ ସ ାନଟି ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଆଗମନ ପଯ ସୁ ା ରହିଥିଲା, େଯ ଥମଟି ମୁ ିର

ନିୟମ ଅଧୀନେର ଥିଲା।

707 ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ମଁୁ କହିଛି…େସହି ସାନ ଖଚର, ଆପଣ ଜାଣ ି, ମଁୁ ଯାହା
ବିଷୟେର କହିଛି, େଯ ତାର ଆଖିଗୁଡିକ ଥିଲା…ଯାହାକିଛି ଅଧିକ, ତାର କାନ ଭା ି
ଯାଇଥିବ, ମା , ଯଦି େସ ଜନସି ଅଧିକାର ସହିତ ଜନ େହାଇଥାଏ, େତେବ େଗାଟିଏ
ନିରୀହ, ସି େମଷଶାବକ ତାହା ାନେର ମରିଥିଲା। େସଠାେର ତାହା ଅେଟ।

708 େତଣୁ ତାହା ଜନସି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଥିଲା। େସହି ଥମ ଶିଶୁ ଯାହା ମାଆଠାର
ସବ କରିଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ େସହି ହାତକ େଦଖିଥିେଲ (ଏବଂ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା

ପୁନବାର େଫରି ଯାଇପାେର)। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଏହା େଦଖାଇବାକ େଯ ତାହା
ପାଖେର ଏହା ଅଛି ନିଜର ହାତକ ବାହାର କଲା, େସ ଥମ ଥିଲା, େସହି ଧା ୀଜଣକ ତାର
ଚାରିଆେଡ ଲାଲ ର ର େଡାରୀକ ବା ି େଦେଲ ଆଉ େସ ତାର ହାତକ ପଛକ ଟାଣି େନଲା।
ବଝିେଲ? ମା , ସଂପୂ ଭାେବ, େସ ଥମ ଥିଲା। ତାହା େସହି ଲାଲ ର ର େଡାରୀ ଥିଲା,
େସହି ଲାଲ ର ର େଡାରୀ…ବାଇବଲେର ସବ , ତାହାର ଅଥ ଥିଲା ମୁ ି; ଯାହାକି ଥମ
ସ ାନର ଆଗମନକ ସୂଚାଉଥିଲା।

709 ଥମ ଜନ େହାଇଥିବା େଘାଡା, ଥମ ଜନ େହାଇଥିବା ଗାଈ, ଏହା ଯାହାକିଛି ବି ଥିଲା,
ଥେମ ଜନ େହାଇଥିବା େତ କ ସବ (ଯାହା ସବ କରିଥିଲା) ମୁ ି ଅଧୀନେର ଥିଲା,

ମୁ କରାଯିବାକ ପଡଥିଲା; ସବକିଛିକ ମୁ କରିବାକ ପଡଥିଲା! ହାେଲଲୟା! ଓଃ, ତାହା
େମାେତ େରାମା ିତ କରି ପକାଇଥାଏ। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ କି? ଥମଟିକମୁ
କରିବାକ ପଡଥିଲା। ଏହା ଏକ ବ ବ ା ଥିଲା। ଭ ର ନାମ ଧନ େହଉ!

710 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ୀ ଜନ େହେଲ, େସ ସମ ଜଗତକ ମୁ କେଲ। ନି ିତ
ଭାବେର, େସ କେଲ। େସ ପୃଥିବୀେର ସୃ ି େହାଇଥିବା େତ କ ାଣୀ ର ମୁ ିକ ା
ଥିେଲ। େସ ମୁ ିକ ା ଥିେଲ। ଏବଂ େସଥିେର…ସମ ମୁ ି ତାହା ଠାେର ରହିଛି, ଏବଂ
ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର ଆପଣ େକେବ ବି ଭଲ କାଯ ଦାରା ଆସିପାର ି ନାହିଁ, ମ ଳୀକ
େଯାଗ କରିବା ଦାରା ନେହଁ, କି ା ଏହା ଯାହାକିଛି ବି େହଉ; ଆପଣ ତ ନି ୟ େସହି ଲାଲ
ର ର େଡାରୀ େଦଇ, େସହି ମୁ ିକ ା, େସହି ମୁ ିକ ା ାତି େଦଇ ହିଁ ଆସିବାକ ଅଛି।

ଠିକ ଅଛି, ବ ମାନ ପରବ ୀଟି େହଉଛି:

71. ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ େକଉଁଠାେର ଅଛି… କାଶିତ ବାକ 11 ର ଦଇ ସା ୀ ମୃତ େର
ପଠାଯିବାକଥିବାଉପହାରଗୁଡିକକଅଣଅେଟ?

ଓଃ, ଭାଇ ପାମର, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶ ପଚାରି ପାର ି ନାହିଁ!
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711 େତେବ, ମୁ ି, ଏଠାେର ଏହି େଡାରୀଗୁଡିକ, ଏହି ଲାଲ ର ର େଡାରୀ, ଆେମ େଦଖୁ
େଯ ଏହାର ଅଥ ମୁ ି ଅେଟ।
712 ବ ମାନ ପରବ ୀ ଶଟି େହଉଛି:

କାଶିତବାକ 11େରଉପହାରଗୁଡ଼ିକକଅଣଅେଟ?
713 ଏକ ସମୟ ଆସୁଛି…େତେବ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଶର ଉ ର େଦବାକ ଯାଉଛି
ଯାହାକି ଅନ ରାତିେର ଉ ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, େମାର ଜେଣ ଚାରକ ବ ଯିହଦୀମାନ
ବିଷୟେର େଲଖିଥିେଲ, େଯ ଏହା କିପରି େହବ।
714 ବ ମାନ ଏହି ଯିହଦୀମାନ ସା-େଢ଼-ତିନି-ବଷ ତି ା କରାଯାଇଛି। େକେତ ଜଣ
ତାହା ଜାଣ ି? ସତରି ସ ାହ ତି ା କରାଯାଇଥିଲା। କହିେଲ, “ମଶୀହ ଆସିେବ ଏବଂ
ମଧ ଭାଗେର କଟାଯିେବ।” ସା-େଢ଼-ତିନି-ବଷ ୀ ଚାର କରିଥିେଲ, ସା-େଢ଼-ତିନି-
ବଷେର ଠିକ ହତ ା କରାଯାଇଥିଲା, େସ ତିନି ବଷ ଏବଂ ଛଅ ମାସ ଚାର କେଲ।
715 ଏବଂ ତାହାପେର ଘୃଣ ବିଷୟ ଧଂସ କରିଥାଏ, ଓମାରର େସହି—େସହି ମ ିରକ
ପବି ଭମିେର ରଖାଗଲା; େଯପରିକି ପରେମଶର କହିଥିେଲ, ଏହା ଘଟିବାର ପଚି-ଶ ଶହ
ବଷ ପୂବର, େଯ ଏହା େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବ। ଭବିଷ   ବ ା ଏହା େଦଖିେଲ, ଓ
ଏହାକ େଦଖିେଲ, ଏବଂ କହିେଲ େସମାେନ, ବିଜାତିମାେନ ରହିେବ, େସଠାେର ତାହାକ
ଅଧିକାର କରିଥିେବ େଯପଯ କି ବିଜାତିମାନ ର ସମୟ ସମା ନ େହାଇଯାଏ।
716 ବ ମାନ େସଠାେର ସା-େଢ଼-ତିନି-ବଷର ତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ
ଧ ାନ େଦେବ, କାଶିତ ବାକ 11 ର ଏହି ସା ୀମାେନ ଏକ ହଜାର, ଦଇ ଶହ ଷାଠିଏ
ଦିନ ଭବିଷ  ବାଣୀ କର ି; ଠି ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ। େତେବ…ଏବଂ େସମାେନ ଚଟବ
ପରିଧାନ କରିଥିେଲ। ବ ମାନ, େସମାନ ର େସବାକାଯ କ େଦଖ , େଯ େସମାେନ
କଅଣ ଅଟ ି। ବ ମାନ ଏହି ଦଇ ସା ୀ ହତ ା କରାଯାଏ।
717 ବ ମାନ, େସହି…ବିଜାତି ମ ଳୀର ସଗାେରାହଣ ପେର େସମାେନ ଯିହଦୀମାନ
ନିକଟକ େଫରିଥିେଲ। ବିଜାତି ମ ଳୀ ବିବାହ େଭାଜି ପାଇଁ ଘରକ ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ
େଯପରିକି ରିବିକା ଇ  ହାକ ସହିତ ଅ ହାମ ାନକ ନିଆଗଲା ଓ େସଠାେର ବିବାହ
ଅନ ିତ େହଲା। ଆଉ ରିବିକା ଏବଂ ଇ  ହାକ ଅ ହାମ ର ଥିବା ସମ ଜିନିଷର ସ ୁ
ଅଧିକାର ସହିତ ବାହାରକ ଆସିେଲ, ତାହା ସବକିଛି ଇ  ହାକ ପାଖକ ଗଲା। ସ ୂ
ଭାବେର! ଏବଂ ଏହା ଇ  ହାକ ନିକଟକ େସପଯ ଆସିପାରି ନ ଥିଲା େଯପଯ କି

ଥେମ ଇ  ହାକ ବିବାହ େହେଲ ନାହିଁ। ଓଃ ହାେଲଲୟା! େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି।
718 ଏବଂ ୀ ହଅ ି…ପରେମଶର େସହି ସି , ତପୂ ଶରୀରେର ସଂପୂ ଭାବେର
ସଦାକାଳ ନିମେ ଓ ଅନ କାଳ େଦଇ ବାସ କର ି। େଯେତେବେଳ େମଷଶାବକ ଏବଂ
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କନ ାର ସଗେର ବିବାହ ହଏ, େସ ସ ୂ ସ ିର ଅଧିକାରୀ େହାଇ ବାହାରକ ଆେସ।
ଅବଶ ! ଇ  ହାକ ଓ ରିବିକା ସ ୂ ଅଧିକାରୀ େହାଇ ବାହାରି ଆସିେଲ।
719 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ସଗେର ଏହି ସମାେରାହ ଚାଲିଥାଏ, କନ ାର, େସହି ବିଜାତି
କନ ାର ମହିମାେର, ରାଜକମାର (ପରେମଶର ପୁ ) ସହିତ ବିବାହ େହଉଥାଏ;
େଯେତେବେଳକି େସମାେନ ବିବାହ କରଥାଆ ି, େସଠାେର ସା-େଢ଼-ତିନି-ବଷ ଥାଏ
ଯାହାକି େସେତେବେଳ ଘଟିଥାଏ େଯେତେବେଳ…େମାଶା ଏବଂ ଏଲିୟ…
720 ଯାହାକି, େମାଶା େକେବ ଅନପ ିତ ନ ଥିେଲ…ନା, ତା ଶରୀରକ େନଇ
ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଗଦତମାେନ ତା େନଇ ଯାଇଥିେଲ, େସ ୟ ପାଇ ନ ଥିେଲ, େସ
ଦଷିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। େସ ୀ ର ଏକ ସି ତିଚି ଣ ଥିେଲ। େସ ମରିଥିେଲ ଏବଂ
ଦତମାେନ ତା େନଇ ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଏପରିକି ଶୟତାନ ମଧ ଜାଣିଲା ନାହିଁ େଯ ତା
େକଉଁଠାେର ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତା ସମାଧି ବିଷୟେର େସହି ପରା ମୀ ସଗଦତ
ମୀଖାେୟଲ ସହ ବିବାଦ କରିବାକ େଚ ା କରିଥିଲା। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ
କେହ। ପରେମଶର ତା ସଗାେରାହଣେର ହଣ କରି େନେଲ।
721 ଏବଂ ଏଲିୟ, େଯେତେବେଳ େସ େସଠାକ ଯାଉଥିେଲ, ପରେମଶର ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା, ଯ ନ ନଦୀକ ଚାଲିକରି ଗେଲ, ନିଜର ଚାଦରକ େନେଲ ଓ ଜଳକ ଆଘାତ
କେଲ, ଆଉ େସ ଡାହାଣ ଓ ବାମ ଦଇ ଭାଗେର ବିଭ େହାଇଗଲା। େସ ପବତ ଉପରକ
ଚାଲିଗେଲ। ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ…କହିେଲ, “ତେମ େମାେତ କଅଣ ପାଇଁ ଅନସରଣ
କରଛ?”
722 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ତମ ଆ ାର ଦଇଗୁଣ ଅଂଶ ଚାହଁୁଛି।”
723 କହିେଲ, “ତେମ ଏକ କଠିନ ବିଷୟ ମାଗିଛ, କି ମଁୁ ଯିବାେବେଳ ଯଦି ତେମ େମାେତ
େଦଖିବ।” େସ ତା ଉପେର ନଜର ରଖିଥିେଲ।
724 ଆଉ କିଛି ସମୟ ପେର, ସଗର ଏକ ଅ ିମୟ ରଥ ଏବଂ ଅ ିମୟ ସଗଦତମାେନ,
ଅ ିମୟ େଘାଡାମାେନ ଆସିେଲ, ଆଉ ଏଲିୟ ତାହା ଉପେର ଚଢି ମହିମାକ ଚାଲିଗେଲ।
େସ କଦାପି ମୃତ କ ଆସାଦନ କେଲ ନାହିଁ, େସ ରପା ରିତ େହାଇଥିେଲ, ତା ତ ମରିବାକ
ଅଛି!
725 ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାଶିତ ବାକ 11 ର ଏହି ଦଇ ଭବିଷ   ବ ା େଦଖିେବ,
େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ କାଯ କର ି ଯାହାକି େମାଶା ଓ ଏଲିୟ କରିଥିେଲ। ଆପଣ
କହ ି, “ଭାଇ ା  ହା , କଅଣ ଆପଣ ର କହିବାର ଅଭି ାୟ ଏହା େଯ ଏଲିୟ ଏବଂ
େମାଶା ଏେବ ସୁ ା ଜୀବିତ ଅଛ ି?” ନି ିତ ଭାବେର!
726 କାହିଁକି, ରପା ରଣ ପବତ ପୂବର…ରପା ରଣ ପବତେର, ଯୀଶୁ କାଲବରୀକ ଯିବା
ପୂବର, େସଠାେର ଉଭୟ େମାଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ଛିଡ଼ା େହାଇ ତାହା ସହିତ କଥାବା ା
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େହାଇଥିେଲ। ନି ିତ ଭାବେର, େସମାେନ କରିଥିେଲ, େସମାେନ ମରି ନାହଁା ି। ଏବଂ
େସମାେନ କଦାପି ମରି ନ ଥିେଲ; େସମାେନ ମରଣଶୀଳ ଅଟ ି, େସମାନ ମରିବାକ
ଅଛି। େତଣୁ େସମାେନ େକବଳ େସହି ସମୟକ ଅେପ ା କରି ଏକ େଗୗରବମୟ ଅବ ାେର
ରହିଛ ି।

727 ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି ଆସ ି ଓ ପବି ଆ ା
ବା ି ର ଅଭିେଷକେର ଠି ସା-େଢ଼-ତିନି-ବଷ ଚାର କର ି, େଯେତେବେଳକି
ଆଶୀବାଦକ ବିଜାତିମାନ ଠାର େନଇ ନିଆଯାଏ (ଏବଂ ମ ଳୀକ ଉପରକ େନଇ
ନିଆଯାଏ); ପୁଣି େସହି ଶୀତଳ, ଆନ ାନିକ ମ ଳୀକ ସାମ ବାଦୀ ଏବଂ େରାମା  େଗା ୀ
ଦାରା, କକର ଭଳି ଶିକାର କରାହଏ, ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଶିକାର କରାଯାଇ
ହତ ା କରାଯାଆ ି। େସେତେବେଳ େସମାେନ—େସମାେନ ହତ ା କରାଯାଆ ି; ଏହି
ଭବିଷ   ବ ାମାେନ ସା-େଢ଼-ତିନି-ବଷ ଚାର କର ି, ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ େଯ
େସମାନ େସହି ମହାନ…ରାସ଼ାେର ହତ ା କରାଯାଏ, ଆ ିକ ଭାବେର, ଯାହାକ ସେଦାମ
ଏବଂ ମିଶର କହାଯାଏ, େଯଉଁଠାେର ଆମର ଭ ୁଶାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା
ତ ପଛେର ଯିରଶାଲମେର ଅେଟ; େଦଖ , ପଛେର ଯିରଶାଲମେର, ଆ ିକ ଭାବେର
ଯାହାକ ଡକାଯାଏ।

728 ଏବଂ େସମାେନ ତିନି ଦିନ ଓ ରାତି ରା ାେର ପଡ଼ି ରହିେଲ। ଆଉ ତାହାପେର ସା-େଢ଼-
ତିନି-ଦିନର େଶଷେର, ଜୀବନର ଆ ା େସମାନ ଭିତରକ ଆେସ ଏବଂ େସମାେନ ଜୀବିତ
େହାଇ ଉଠ ି। େସମାନ ଅନ ମ ମଣିଷ ପରି ମରିବାକ ପଡିଥିଲା, େସମାନ ତାହା
କରିବାକ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହି ଦଇ ଚାରକ ହତ ା କେଲ…

729 େସମାେନ ଭ ବିର େର ଚାର କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ସଗର ଅ ି ଡାକି
ଆଣିଥିେଲ। କିଏ ତାହା କରିଥିଲା? ବଝିେଲ? େସମାେନ ସଗର ମହାମାରୀଗୁଡିକ ଡାକି
ଆଣିଥିେଲ, ଓ ପୃଥିବୀକ ଅତି ଶୀ ଆଘାତ କରିଥିେଲ…ଏବଂ େଯେକୗଣସି ସମୟେର
ଯାହା େସମାେନ ଚାହିଁଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ସଗର ଅ ି ଡାକି ଆଣିଥିେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ େଯେତ ଦିନ ଚାହିଁେଲ, ଆକାଶର ବଷା ପଡିବା ବ କରିେଦଇଥିେଲ। େସ କିଏ
ଥିେଲ? ଅବିକଳ ଭାବେର େମାଶା ଏବଂ ଏଲିୟ। ଏବଂ େସଠାେର େସହି ଦଇଜଣ ସା ୀ
ଅଛ ି।

730 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନ ର ଚାର ଦାରା, ମ ଳୀ, କି ା ଜଗତକ
ଯାତନା େଦଇଥିେଲ, ଓ ଯିହଦୀମାନ ପୁନବାର ହଣ କରି, େସମାନ ାୟ ିତ
ନିମେ େଫରାଇ ଆଣିଥିେଲ, େସମାନ ବିଶାସ କରିବା ନିମେ େଫରାଇ ଆଣିଥିେଲ…
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯୀଶୁ କନ ା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାର େଦଖ ି, େସମାେନ କହିେବ,
“େହଇ େଦଖ, ଏହା େହଉଛ ି ଆମର ପରେମଶର ଯାହା ଆେମ ଅେପ ା କରିଥିଲ।
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ତାହା େହଉଛ ି େସ!” କି େସ େସମାନ ପାଇଁ ଆସୁ ନାହଁା ି; େସ ତାହା ର କନ ା ପାଇଁ
ଆସୁଛ ି। ଏବଂ ତାହା ର କନ ା…
731 େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫ ମିସରକ ଗେଲ, େସ ନିଜ ଭାଇମାନ ସା େର େନଇ
ନ ଥିେଲ, ମା େସଠାେର େସ ନିଜର କନ ାକ ପାଇଥିେଲ। ସ ୂ ଭାବେର! କି
େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣାକ ନିଜ ଭାଇମାନ ନିକଟେର କଟ କେଲ, େସଠାେର େକହି
ବି ଉପ ିତ ନ ଥିେଲ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ନିଜକ ଏହି
ଯିହଦୀମାନ ନିକଟେର କଟ କର ି, େସଠାେର ଯିହଦୀମାନ ବ ତୀତ ଆଉ େକହି
ରହିେବ ନାହିଁ। େସଠାେର େସମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି େଯାେଷଫ ହତ ା କରିଥିେଲ,
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ; ଆଉ େସ କହିେଲ, “େତେବ, ମଁୁ ତମର ଭାଇ, େଯାେଷଫ
ଅେଟ।” ଆଉ େସ କା ିେଲ।
732 ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “ବ ମାନ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଆେମ ଏହା ତିବଦଳେର
ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ, କାରଣ ଆେମ ତା ହତ ା କରିଥିଲ।”
733 େସହି ସମାନ ବିଷୟ, େସହି ଯିହଦୀମାେନ ବ ମାନ ସମୟକ ଆସିବା ପୂବର େସହି
ବଡ଼ ସ ଟର ସ ୁଖୀନ େହେବ, େସହି ନିଯ ାତନା ଯାହା େସମାନ ମାତଭମିକ େଫରାଇ
ଆଣିବ। ଏହା ତ େସମାନ ଏକ ଦେଳ େମ ା ପରି କାେମଲ ପବତକ ଘଉଡାଇ ଆଣିବା
ସଦଶ ଅେଟ।
734 େଯେତେବେଳ ଭ ଯୀଶୁ ତାହା ର କନ ା ପାଇଁ ଆସିେବ, ଏବଂ େସମାେନ ତାହା
େଦଖିେବ, େସମାେନ କହିେବ, “ଏହା ତ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଅଟ ି ଯାହା ର ପାଇଁ ଆେମ
ଅେପ ା କରିଥିଲ, େସ େସଠାେର ଅଛ ି!” େସ ନିଜ ପ େର ଆେରାଗ ତା ସହିତ ଉଠି
ଆସିେବ। ତାହା ଠି ।
735 ଆଉ େସହି ମ ଳୀ, ଯିହଦୀମାନ ର ଅବଶି ସମୂହ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଅବେଶଷେର ଏହି ଦଇ ଭବିଷ   ବ ା ହତ ା କର ି, ଏବଂ େସମାେନ ଆ ିକ ଭାବେର
କହାଯାଉଥିବା ସେଦାମ ଏବଂ ମିସର ନାମକ ରା ାେର ପଡ଼ି ରହିଥିେବ, େଯଉଁଠାେର
ଆମର ଭ ୁଶାପିତ କରା ଯାଇଥିଲା, େସମାେନ ପର ରକ ଉପହାର ପଠା ି (ଜଗତ
କରିଥାଏ)।
736 ବ ମାନ, ଭାଇ ପାମ , ଆପଣ ଏଠାେର ଅଛ ି। ପଛକ େଫରି େରାମା ଇତିହାସକ
େଦଖ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇେବ େଯ ସମ ବିଶେର େକବଳ େଗାଟିଏ ହିଁ ରା ଅଛି ଯାହାକି
େକେବ େଗାଟିଏ ଯୁ ପେର ଉପହାର ପଠାଇଥିଲା, ତାହା େହଉଛି େରାମା ସା ାଜ ।
737 େସଇଥିପାଇଁ ମଁୁ କହିଥାଏ େଯ ୀ ାରୀ େରା  ର ବାହାେର। େସହି ପଶୁ େରା  ର
ବାହାରିଥାଏ, ଏହା ମେ ାର ବାହାରିପାେର ନାହିଁ। ଏହା େରା  ର ଆସିଥାଏ, େସହି
ଲାଲ ଅଜଗର ଯାହାକି େସହି ୀେଲାକ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଏ େଯ େସହି ଶିଶୁକ
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ଜନ େହବା ମା େକ ାସ କରିବ। େସହି ଶୟତାନ, େସହି ଶୟତାନ େକଉଁଠାେର ଥିଲା?
ଏହା କିଏ ଥିଲା? କାଇସର ଅଗ ଯିଏକି େଲାକ ପଠାଇ ଦଇ ବଷର ତେଳ ଥିବା ସମ
ବାଳକମାନ ହତ ା କରିଥିଲା। େସହି ଲାଲ ଅଜଗର, େସହି ଅଜଗର,ପଶୁ ଅଥ “ଶ ି।”
େରାମା ଶ ି ନିଯ ାତନା େଦଇଥିଲା ଏବଂ ୀ ଶିଶୁକ େଖାଜିବାକ େଚ ା କରିଥିଲା।
738 ଏବଂ େସହି ସମାନ ବିଷୟ! େତ କ ଥର େଯେତେବେଳ େସହି େରାମୀୟମାେନ,
େସହି ପୁରାତନ ତିମାପୂଜକ ପାଗା େରାମୀୟମାେନ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଲାଭ କରଥିେଲ,
େସମାେନ ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ଧଳା ପଥର ଓ ସବକିଛି ପଠାଉଥିେଲ, େସହିପରି
ଉପହାର ସରପ, ାରକ ଭାବେର। େତଣୁ େସହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଥିଲା…ଏହା ଯାହା
ଥିଲା, ତାହା େରାମୀୟ ମ ଳୀ ମଧ େର ପଠାଯାଇଥିବା େଛାଟ ଉପହାରମାନ ଥିଲା। ନି ିତ
ଭାବେର! ଠି । ଏହା େହବା ଆବଶ କ।
739 ମଁୁ ଠି େସଠାେର ଭାଟିକା ସିଟିେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ତାହାକ ବାଇବଲ ସହିତ ଯା
କରିଥିଲି। େସହି େପା ଏକ ି ରୀୟ ମୁକଟ ପି ିଥିେଲ, ଭିକାରିୱ ଫିଲି େଦଇ, େସହି
ସମ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ ଶୁଣିଅଛି ଏବଂ ଭତି ବିଷୟମାନ, ଏହା ସ ୂ ଭାେବ ସତ ଅେଟ;
ଏକ ଧାମିକ େଗା ୀ ଯାହାକି ସଗ ତେଳ େତ କ ରା କ ଶାସନ କେର, ଏବଂ ତାହା
କରିଥାଏ। େସଠାେର ତାହା ଅେଟ, ତାହା େସହିପରି ଅେଟ।
740 କ ାେଥାଲି େଲାକ ବିର େର କିଛି ନେହଁ (ନା, ଆ ା), େସମାେନ ଅନ
େଯେକୗଣସି େଲାକମାନ ପରି ଭଲ ଅଟ ି, କି େସମାନ ର ଧମ ଏହି ବାଇବଲ
ଅନସାେର ଭଲ ଅେଟ। ଯଦି ଏହି ବାଇବଲ ଠି ଅେଟ, େତେବ େସମାେନ ଭ ଅଟ ି।
େସମାେନ କହ ି େଯ େସମାେନ ନହଁ ି …“ବାଇବଲ କଅଣ କହଛି େସଥିେର କିଛି ଫରକ
ପେଡ଼ ନାହିଁ, ଏହା ତ ମ ଳୀ ଯାହା କେହ।” ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ବାଇବଲ ସେବା
ଅଧିକାର ସହିତ କଥା କେହ! ନି ିତେର, ଏହା ପରେମଶର ବାକ ଅେଟ।
741 େତଣୁ ଆପଣ େଦଖ େସଠାେର, ଏଠାେର ଏହି କାଶିତ ବାକ େର, ଏହି
ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି େସେତେବେଳ ପଠା ଯାଇଥିଲା, େସହି—େସହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ
ଅେଟ ଯାହାକି ପର ରକ ପଠାଯାଇଥିବା ଉପହାରମାନ ଥିଲା। ଯାହାକି େକବଳ ଏହା
େଦଖାଇବାକ ଯାଏ…ବାଇବଲ କେହ, କାଶିତ ବାକ ଏଠାେର, କେହ, “ଯାହାର ାନ
ଅଛି େସ ପଶୁର ସଂଖ ା ଗଣନା କର । ଯାହାର ାନ ଅଛି େସ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କର।
ଯାହାର କିଛି ବିେଶଷ ବରଦାନର ଆ ା ଅଛି େସଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କର।” କଅଣ ଆପଣ
େଦଖୁଛ ି େଯ ମ ଳୀ େକେତ େଛାଟ ଅେଟ?
742 ଆଜି ସକାେଳ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ େମାେତ ଆ ିକ ବରଦାନ, ପରଭାଷାେର କଥା
େହବା ବିଷୟେର ପଚାରିଥିେଲ। ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ, ବହତ ନି ାବାନ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ େସ ଏହି େକୗଣସି ଦିନମାନ ମଧ ର ଦିେନ ଜେଣ େସବକ େହେବ। ଏବଂ ମ ଳୀ
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ବିଷୟେର, ମଁୁ କହିଲି, “ଏହାର ଏପରି ବହତ କିଛି ବଶୟ ଅଛି ଯାହାକି ଶାରୀରିକ ଅେଟ।
ଆେମ ତାହା ଚାହଁୁନାହଁୁ, କି ଆେମ ତ କତ ବିଷୟ ଚାହଁୁ। ଆେମ ତାହା ପାଇବାକ
ଇ ା କର।”
743 ଆପଣ ଏହାକ ମ ଳୀେର ଶି ା େଦବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ; ଥମ ବିଷୟ
ଆପଣ ଜାଣ ି, ଯାହା ଆପଣ ପାଇେବ, ଜଣ ପାଖେର ପରଭାଷା ଅଛି, ଜଣ ପାଖେର
ଏକ ଗୀତ ଅଛି, ତାହାପେର ଆପଣ େସହି ବିଷୟ େନଇ ଲଢିବାକ ପଡିଥାଏ। ମା
େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ସାବେଭୗମ ଭାବେର ଏକ ବରଦାନ ଦିଅ ି, ଏହା ଆପଣାକ

କାଶ କରିବ। ତାହା ଠି । େଦଖ , ତାହା େହଉଛି ପରେମଶର ଦାନ, ତାହାହିଁ ଅେଟ
ଯାହାକି େସ ଜୟଲାଭ କରିବା ନିମେ ମ ଳୀ ନିକଟକ େ ରଣ କର ି।
744 ବ ମାନ, େସହି ୀ ବିେରାଧୀ ପାଖେର ଏପରି କିଛି ସପ ଏବଂ ବିପ ଭଳି ବିଷୟ
ରହିଛି, ତାହାଠାେର ଏହାକ କରିବାର େସହି—େସହି—େସହି ବିକତ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏବଂ
ତାହାହିଁ େହଉଛି େରାମା ସା ାଜ ଯାହାକି ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ଉପହାର, ାକତିକ
ଉପହାର ପଠାଇଥିଲା। ପରେମଶର ଜୟଲାଭ କରିଥିବା େଲାକମାନ ପାଖକ ଆ ିକ
ଉପହାରମାନ ପଠା ି; େରାମା ପର ର ଜେଣ ଅନ କ ାକତିକ ଉପହାର ପଠା ି।
745 ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ପବି ଆ ା ଏକ ଆ ା ଅଟ ି, ଆେମ ଏହାକ ଉ ର ଆସିଥିବା
ଏକ ବା ି ଦାରା ହଣ କରିଥାଉ।
746 କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଶି ା ଦିଏ, “ଏକ ପବି ଇଉକାରି େରାଟି ଯାହାକି ୀ
ଶରୀର ଅେଟ; େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହି େରାଟି ଏବଂ େକାଶରକ ହଣ କର ି, ଏହା
େହଉଛି େସହି ପବି ଆ ା, େସହି ପବି ଆ ା, େସହି ପବି ଇଉକାରି େରାଟି।”
ବଝିେଲ?
747 ଆେମ ବିଶାସ କର ଏହା ଏକ େରାଟି ଖ କ ଅେଟ, ଆେମ ବିଶାସ କରନାହଁୁ େଯ ଏହା

ୀ ଶରୀର ଅେଟ, (ଆେମ ଏହାକ କିଛି ମିନିଟେର େନବାକ ିର କରଛ)। ଆେମ ବିଶାସ
କର େଯ ଏହା ୀ ଶରୀରକ ନିଦଶିତ କେର। କି ଏହା ନେହଁ…
748 ତାହାହିଁ େସହି ପାଥକ କ ାେଥାଲି ଏବଂ େ ାେଟ ା ଶି ା ମଧ େର ଅେଟ।
ବଝିେଲ? କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ କେହ, “େସହି ଶରୀର େହଉଛି…େସହି େରାଟି େହଉଛି
ଆ ରିକ ଶରୀର। ଏହାକ ପରିବ ନ କରିବାର ମ ଳୀ ପାଖେର ଶ ି ଅଛି।” କଅଣ ଆପଣ
େକେବ ଜେଣ କ ାେଥାଲି ବ ି ଏକ ଗୀଜା େଦଇ ଯାଉଥିବାେବେଳ, ତାହାର ମୁ
ନଆଁଇ, କରଥିବାର େଦଖିଛ ି କି? ଏବଂ େଯେହତ େସହି େଛାଟ ଆରାଧନାଳୟ
ତେଳ ଥିବା େସହି ଗୀଜାଘେର େସହି େଛାଟ େଜ ାତି ଜଳଅଛି। େସଠାେର ଏକ େଛାଟ
େଜ ାତି ରହିଥାଏ, ଏବଂ େସହି େକାଶର େରାଟି େସଠାେର ରଖାଯାଇଥାଏ। “ଏବଂ ତାହା

ୀ ଶରୀର ଅେଟ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା ହଣ କର ି, ଆପଣ ସ ୂ
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ଭାବେର ନିଜର ଥମ ଭେଭାଜେର ଆଉ ନିଜର ସୀକାେରା ି ଓ ଇତ ାଦି ଉପେର ୀ
ଆ ରିକ ଶରୀରକ ହଣ କରଥା ି। ଆପଣ, ଆ ରିକ ଭାବେର, ୀ ଶରୀରକ ହଣ
କରଅଛ ି।”

749 ଆେମ କହ େଯ ଏହା ୀ ଶରୀରକନିଦଶିତ କେର, େଦଖ , ଏହା ଜଗତେର କିଛି
ନେହଁ େକବଳ ଖେ ରଟି ମା । ଏବଂ ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା ରଟି ସୁ ା
ନେହଁ, ଯଦି ଏହା ଅନ କିଛି ବି ଥିଲା, ଏହାକ ତ ସମାନ ଭାବେର ହିଁ ନିଦଶିତ କରିବାକ ଥିଲା।
ଠି —ଠି ଅବିକଳ ଭାବେର। େସମାେନ େହଉ କି…

750 ଏହି େଲାକମାନ ପରି େଯଉଁମାେନକି କହ ି, “ମଁୁ ଏକ ଜଳକ େର ବା ିଜିତ େହବି
ନାହିଁ, ମଁୁ ନଦୀେର ବା ିଜିତ େହବାକ ଚାେହଁ।”

751 େଯପଯ ଆପଣ ବା ିଜିତ େହଉଅଛ ି, ଏଥିେର କି ଫର ପେଡ଼? ଯଦି
ଏହା ଏକ ଜଳକ େର ଅେଟ, ଏବଂ…କାହିଁକି, ଫିଲି ତ ଏକ ଜଳକ େର ବା ିଜିତ
େହାଇଥିେଲ…େଯେତେବେଳ େସହି ନପୁଂସକ ବା ିଜିତ େହେଲ। େଯେତେବେଳ ଫିଲି
େସହି ନପୁଂସକ ଜଳକ େର ବା ିଜିତ କେଲ, ପବି ଆ ା ତା ଏେତ ମା ାେର
ଆେବାରି େନେଲ େଯ େସ ଫିଲି ଧରି େନଇଗେଲ, େସ ଆଉ ଦଇ ଶହ ମାଇଲ ପଯ
େଦଖାଗେଲ ନାହିଁ। ତା ଆ ାେର ଧରିେନେଲ, ତା ଦଇ ଶହ ମାଇଲ ଯିବା ନିମେ
ସଗର ଏକ—ଏକ ରଥ େଦେଲ। ଆେମ । ଚମ ାର!

ବ ମାନ:

ଏକ ହଜାର-ବଷର ଶାସନ ପେର ସାଧୁମାେନ େକଉଁଠାେର ରହିେବ? ଏବଂ
େସମାନ ରକି କାରରଏକଶରୀରରହିବ?ମଁୁ େଗାଟିଏ ମୁହ େର େସହି ବିଷୟ
ନିକଟକ େଫରିବି। [ଭାଇ ା  ହା ଏହି ଶକ ଅନେ ଦ 820 େର, ଶ 74
ଭାବେର ଉ ର ଦିଅ ି—ସ ା।] େସମାେନ ଯୀଶୁ ସହିତ ରହିେବ।

752 ଠିକ ଅଛି, େସହି—େସହି ସ ମ ଶ:

72. ଆେମମାେନକିପରିସଗଦତମାନ ରବିଚାରକରିବା?

753 ତାହା ମିେଳ…ଆେମମାେନ କିପରି ଦତମାନ ର ବିଚାର କରିବା? ପରେମଶର
ପୁ ଓ କନ ାଗଣ େହବା ଦାରା। ଦତମାେନ େସବକ ଅଟ ି; ଆେମମାେନ ପରେମଶର
ପୁ ଓ କନ ାଗଣ ଅଟୁ। ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ େଯ ଆେମମାେନ ଦତମାନ ର ବିଚାର
କରିବା। ତାହା ଠି । େତେବ, ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ…

େସହି 8ମ ଶ:

73. ଥମକରି ୀୟରଦତମାନ ସକାଶୁେକଶକାହିଁକି?
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754 ବ ମାନ େକହି ଜେଣ େମାେତ ଥମ କରି ୀୟ, ତାର—ତାର 11ଶ ପବ ବାହାର
କର , ଏବଂ ଆେମମାେନ େସଠାେର େଦଖିବା, େଯ ଆପଣ ପାଇେବ େଯ େସହି—
େସହି… ଥମ କରି ୀୟ, େସହି—େସହି 11ଶ େର, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ପାଉଲ କହଛ ି।
େମାେତ େଗାଟିଏ ମିନିଟ ଏହା ପାଖକ ଯିବାକ ଦିଅ , ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ ଏହାକ ଶୀ
ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାହାପେର ଆେମ—ଆେମ ଏହାକ ବି ାରେର େନବା।

755 େମାେତ ଏଠାେର ଏହି ଅନ ପଦେର କିଛି କହିବାକ ଅଛି, ଯାହା ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ
ଭ ଏହାକ ଆମକ େସହିଭଳି ଦାନ କର ି େଯପରିକି ଆେମ ତାହାକ ପାଇବା ଉଚି ।

ଯଦି େକହି ଏହାକ ପାଆ ି…ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ତାହା େହଉଛି 11ଶ ପବ, ହଁ, ଠିକ ଅଛି। େତେବ
ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ , କତେର ଧ ାନ େଦଇ ବ ମାନ, େଯପରିକି ଆପଣ ତାହା
ବଝିେବ। େତେବ ନିଜର ସମ ବିେବକକ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକ ନିଜର େପାଷାକ ପେକଟେର
ରଖିଦିଅ େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ଏହାକ ପାଠ କେର, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ଉପେର ମ ବ
େଦେବ। କତ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ , ଏହାସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିବାକ ଅେଟ:

ମଁୁ େଯପରି ୀ ଅନକାରୀ,…ତେ ମାେନ ମଧ େସହିପରି େମାହର
ଅନକାରୀ ହଅ। (ପାଉଲ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯପରି ୀ ର ଅନଗାମୀ, ତେମ
େମାର ଅନଗାମୀ ହଅ।”)

ତେ ମାେନ େଯ ସମ ବିଷୟେର େମାେତ ରଣ କରିଥାଅ, ଏବଂ ମଁୁ
ତ ମାନ େଯସମ ବିଧି େଦଇଅଛି, େସହିସବ ପାଳନ କରଅଛ, ଏଥିପାଇଁ
ମଁୁ…ତ ମାନ ର ଶଂସାକରଅଛି।

କି ୀ େଯ େତ କ ପୁରଷର ମ କସରପ, ଏବଂ ପୁରଷ େଯ ୀର
ମ କସରପ; ଓ ପରେମଶର େଯ ୀ ର ମ କସରପ;ଏହା ତେ ମାେନ
ଜାଣେବାଲିେମାହରଇ ା,

756 େଦଖ ଏହା କିପରି ଅେଟ? ପରେମଶର, ୀ , ପୁରଷ, ୀ। ବ ମାନ:

େଯେକୗଣସି ପୁରଷ ଆପଣା ମ କ ଆ ାଦନ କରି ାଥନା କେର କି ା
ଭାବବାଣୀକେହ,େସ ୀ ଅପମାନ କେର।

କି େଯେକୗଣସି ୀଆପଣା ମ କଆ ାଦନନକରି ାଥନା କେରକି ା
ଭାବବାଣୀକେହେସଆପଣାମ କରଅପମାନକେର:…

757 ବ ମାନ ଆେମ ମା େଗାଟିଏ ମିନି େନବା, ଏବଂ ଆପଣ େଦଖାଇବା େଯ ଜେଣ
ୀେଲାକ ପାଇଁ େକଶ େହଉଛି ତାହାର ଆବରଣ:
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…େଯଣୁ…ତାହାତାହାରମ କମୁ ନ େହବାସେ ସମାନ। (ଏହାର ଅଥ
େହଉଛି ଯଦି—ଯଦି େସ ନିଜର େକଶ କାଟିବାକ ଯାଉଛ ି, େତେବ ଏହାକ
ମୁ ନ କରି ଦିଅ ।)

କାରଣ ଯଦି ୀ ମ କ ଆ ାଦନ ନ କେର, େତେବ େସ େକଶ ମଧ
କାଟିପକାଉ: (େକଶ କାଟିବା ଅଥ ମୁ ନ କରିବା, ବଝିେଲ)…କି ଯଦି ୀ
ପ େରେକଶକାଟିବାବାମ କମୁ ନକରିବାଲ ାଜନକ,ତାହାେହେଲେସ
ମ କଆ ାଦନକର।

758 ବ ମାନ ଆେମ ଏଠାେର ଠି ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ଶକ ଆସୁଅଛ। ବଝିେଲ? ଠିକ
ଅଛି, େତେବ ବାଇବଲ ଅନଯାୟୀ, ଜେଣ—ଜେଣ ୀେଲାକ ପାଇଁ େକଶ କାଟିବା ଏହା ଭ
ଅେଟ। ବ ମାନ ଆପଣ ଏଠାେର ଶୁଣ ଏବଂ େଦଖ େଯ କଅଣ ବାଇବଲ ଜେଣ ବ ି
ତା ର ପ ୀକ ପରିତ ାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦିଏ ନାହିଁ କି ଯଦି େସହି ୀ
ନିଜର େକଶ କାଟ ି, େଦଖ େଯ ଏହା ଠି କି ନେହଁ।

ଯଦିଜେଣପୁରଷ…ଜେଣପୁରଷ କତେରତାରମ କଆ ାଦନକରିବା
ଉଚି ନେହଁ (ଅତାା , ଲ ା େକଶ ରଖିବା ଉଚି ନେହଁ), କାରଣ େସ
ପରେମଶର ତିମୂ ି େର ଏବଂ େସହି େଗୗରବସରପ: କି ୀ ପୁରଷର
େଗୗରବସରପଅେଟ। (କଅଣ ଆପଣ େକେବ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କରିଛ ି
କି?)

759 େତେବ ମଁୁ ଏଠାେର ଅଟକି ଯିବାକ ଚାେହଁ, କାରଣ ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ ଏହା କତେର
ଭଲ ଭାବେର ନିମ ିତ େହାଇଯାଉ, େଦଖ । ଆଉ ବ ମାନ ମେନରଖ , ମଁୁ ହଜାର
ହଜାର ସୁ ରୀ ମହିଳା େଦଖିଅଛି (େସମାନ ଠି ବ ମାନ ଜାେଣ, ଏବଂ େସମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ ଏହି ଗୀଜାେର ବସିଛ ି) ଯାହା ରକି େଛାଟ େକଶ ଅଛି, େଯଉଁମାେନକି

ୀ ିଆନ ଅଟ ି। ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଯାହା ଉପେର ରଖିଛି ତାହା ଆପଣ ନହଁ ି, ଏହା ତ
େଯଉଁ ଉପାୟେର ଆପଣ ଶି ା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଏହା ତାହା ଅେଟ।
ଆପଣ ର ଚାରକ କଦାପି ଆପଣ ଏହା କହି ନାହଁା ି। କି ଯଦି ଆରାଧନାଳୟର
ଆଖପାଖେର େସହିଭଳି ୀେଲାକ ଥାଆ ି, େତେବ େସମାେନ େଦାଷୀ ଅଟ ି। େଦଖ ,
କାରଣ ଆେମ ନି ିତେର ଏହା ବିଷୟେର େସମାନ କହିବ।

760 େତେବ, ବ ମାନ ଏହାକ େଦଖ :

…ଜେଣପୁରଷ…କାରଣ…(ସ ମ ପଦ)…କାରଣଜେଣପୁରଷ…

761 ବ ମାନ, ଏଠାେର କିଏ କହଛ ି? େତେବ, କିଛି ସମୟ େହବ ଜେଣ ମହିଳା କହିେଲ,
“ଓଃ, ପାଉଲ ଜେଣ ପୁରଣା ୀ-ଘୃଣାକାରୀ ଥିେଲ।”



42 କଥିତ ବାକ

762 େତେବ, ବ ମାନ େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ େସଠାେର ରହିଛ, ଆସ ଏଠାେର
ଗାଲାତୀୟ 1:8 କ ଯିବା, ଏବଂ େଦଖିବା େଯ ପାଉଲ ଏ ବିଷୟେର କଅଣ କହ ି, େଦଖ ,
ଗାଲାତୀୟ 1:8। ଆପଣ ପାଇେବ େଯ ପାଉଲ ଏଠାେର ଗାଲାତୀୟ 1:8 େର କହିେଲ:

…କି େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଆେ ମାେନ ତ ମାନ ନିକଟେର ଚାର
କରିଅଛ, ଆେ ମାେନ କି ା ସଗଦତ େହେଲ ଯଦି େକହି ତ  ଭି ଅନ
ସୁସମାଚାର ଚାର କେର,େସଶାପ େହଉ।

763 େତେବ େମାେତ େଦାଷ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆପଣ ତା େଦାଷ ଦିଅ , େଦଖ ।

ଜେଣପୁରଷ କତେରତାରମ କଆ ାଦନକରିବାଉଚି ନେହଁ,କାରଣ
େସପରେମଶର ତିମୂ ିେରଏବଂେସହି େଗୗରବସରପ:କି ୀପୁରଷର
େଗୗରବସରପଏବଂେସହି ତିମୂ ିେରଅେଟ।

764 ବ ମାନ ପରବ ୀ ପଦକ େଦଖ :

କାରଣ ପୁରଷ ୀଠାର ଉ େହାଇ ନାହିଁ; ମା ୀ ପୁରଷଠାର ଉ
େହାଇଅଛି।

ଆଉ ୀନିମେ ତପୁରଷରସୃ ି େହଲାନାହିଁ; କି ପୁରଷନିମେ ତ ୀର
ସୃ ିେହଲା।

765 େତେବ, ମଁୁ ବ ମାନ ଏହାକ କତ େ ମ ଏବଂ ମଧୁରତା ସହିତ ଅଭି ାୟ କେର,
ଏବଂ ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ଏହାକ ଠି େସହିପରି ଭାବେର ବଝ ି େଯପରି ମଁୁ
ଏହାକ କେହ। କି ଆେମରିକା…ଜେଣ ଆ ଜାତୀୟ ମଣକାରୀ ଭାବେର, ବିଶର
େଯେକୗଣସି ରା ଅେପ ା ଆେମରିକାେର ତାର ମହିଳାମାନ ପାଇଁ ସବଠ ନିମ-
ଧରଣର, େକେତକ ନିକ ନିୟମମାନ ରହିଛି। ଆେମରିକା ତାର ମହିଳାମାନ େଯପରି
ଆଚରଣ କରିବାକ େଦଇଥାଏ ପ ାରି , ା  ସ ତାହା ପାଖେର ଏକ ଗଗନ-ଚ ିୟ ଉ
ଅ ାଳିକା େହାଇପାର ି। ଏହା ଏକ ଅପମାନଜନକ ଅେଟ!
766 କଅଣ ଆପଣ ଅନଭବ କର ି େଯ ଆେମରିକାର ଈଶର ନାରୀ ଅେଟ? ମଁୁ ଆପଣ
ତାହା ଏହି ବାଇବଲ ଦାରା ମାଣ କରିପାେର। ତାହା ଠି । କଅଣ ଆପଣ ଅନଭବ
କର ି େଯ ଏହାକ େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଆସିବାକ ଅଛି େଯପରିକି କ ାେଥାଲିକ ମ ଳୀ
େସମାନ ର କମାରୀ ମରିୟମ ବିଷୟକ ଶି ା ଆଣିପାର ି?
767 ବ ମାନ, ଯଦି ଜେଣ ୀ ପୁରଷ ନିମେ ସୃ ି େହାଇ ନାହିଁ, ନେହଁ…ଯଦି ଜେଣ
ପୁରଷ ୀ ନିମେ ସୃ ି େହାଇ ନାହିଁ, କି ୀ ଜେଣ ପୁରଷ ନିମେ ସୃ ି େହାଇଛି,
େତେବ ଆପଣ କିପରି ଜେଣ ନାରୀକ ଉପାସନା କରିବାକ ଯାଉଛ ି? ବଝିେଲ? େତେବ,
ଏହାକ ଯାହା ଆର କଲା, ଏହା ପ ାରି  େର ଆର େହାଇ ହଲିଉଡେର େବଶ କଲା।
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ବ ମାନ ପ ାରି ହଲିଉଡକ ଆସିଅଛି େସମାନ ର ସୁ ରୀ ପରିେବଷଣକାରୀ ମେଡ
ପାଇବାକ ଏବଂ େସମାନ ର େପାଷାକ ଫ ାଶ ଏବଂ ବିଷୟସବ ପାଇବାକ, ଏହା ଆମର
ଆେମରିକୀୟ ମହିଳାମାନ ର ଅଧଃପତନ ଅେଟ।

768 ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଆମ ରା ଏେତ ନିକ େହାଇଯାଇଛି େଯ ଏପରିକି େସମାେନ
ପୁରଷମାନ ଠାର ଚାକିରୀଗୁଡିକ େନଇ, ଏହି ାନଗୁଡିକେର ମହିଳାମାନ ରଖିଛ ି,
ଏପରିକି େସମାନ ମଧ ର ନେବ ତିଶତ ସୁ ା, ାୟଃ, େବଶ ା ଅଟ ି। ଏବଂ
ପୁରଷମାନ ପତନ େହାଇଯିବା ବିଷୟେର କହ , ନି ିତେର, ଏହାର କାରଣ େହଉଛି
େସମାେନ େସଠାେର ମହିଳାମାନ େସହି ଚାକିରିେର ରଖିଛ ି। ଏବଂ େସମାେନ ଏେତ
ନିମ-ମାନର େହାଇଯାଇଛ ି େଯ ଏପରିକି େସମାେନ ମହିଳାମାନ ରା ାେର ଶା ିର
ଅଧିକାରୀ ଭାବେର ରଖିଛ ି। ଏହା େକୗଣସି ରା ପାଇଁ ଅପମାନ ଅେଟ! ହଁ ଆ ା। ଆପଣ
ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି?

769 “ଭାଇ ା  ହା , ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ କର ି?” େମାେତ ଏହାକ ସ ାନ
କରିବାକ ଅଛି, ମଁୁ ଜେଣ ଆେମରିକୀୟ ନାଗରିକ, ମଁୁ ତାହା କେର ଯାହା େମାର ବଡ ମାଲିକ
କରିବା ପାଇଁ କହ ି। ଯଦି ମଁୁ େକେବ…ଯଦି େଗାଟିଏ—ଯଦି େଗାଟିଏ ପରିବାର ତାର
ପରିବାର ତି ସ ାନକ ହରାଇଦିଏ (ପିଲାମାେନ ପିତାମାତା ତି ସ ାନକ ହରାଇ
ଦିଅ ି), େସହି ପରିବାରରଟି ଖ ଖ େହାଇ ଭା ିଯାଏ। ଯଦି େଗାଟିଏ—ଯଦି େଗାଟିଏ
ମ ଳୀ ତାର ପାଳକ ତି ସ ାନକ ହରାଇ ଦିଏ, େତେବ କାହିଁକି, େସହି ମ ଳୀ ବିଖ ିତ
େହାଇଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି େଗାଟିଏ ରା ତାର ସେବା ନ ାୟାଳୟ ଏବଂ ତାହାର ନି ି ତି
ନିଜର ସ ାନକ ହରାଇ ଦିଏ, ତାହାେହେଲ େସହି ରା ଖ ଖ େହାଇ ଭା ିଯାଏ। ତାହା
ସ ୂ ଠି ଅେଟ। ଆମକ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ସ ାନ କରିବାକ ଅଛି କାରଣ େସମାେନ ବଡ
ମାଲିକ ଅଟ ି, େଦଖ । କି ଏହା ଆର େର ଠି ନେହଁ। ଅବଶ !

770 କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ବାଇବଲେର ଜେଣ ପୁରଷ…ଆଦିପୁ କ, ଥମ ପବର,
େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ୀ ଓ—ଓ ପୁରଷକ ସୃ ି କେଲ, ଏବଂ ପୁରଷ ଓ ୀମାନ
ନିମାଣ କେଲ, ଆଉ ପରେମଶର ହବା କହିେଲ େଯ “ତମ ସାମୀ ତମ ଉପେର ଶାସନ
କରିେବ, ତମର କ ୃତକାରୀ େହେବ”? ଆେମରିକାେର ତାହା କହ ଏବଂ େଦଖ େଯ
ଆପଣ େକଉଁଠାେର ରହିେବ! ପିଲା, ଏହା ତାହା ନେହଁ, େସହି ୀ ପୁରଷ ଉପେର ଶାସନ
କେର; େସମାନ ତାହା କରିବାକ ପେଡ଼, ସାବଜନୀନ ାନଗୁଡିକ େସହିପରି ବ ବ ିତ
କରାେହାଇଛି…

771 ମଁୁ ୀେଲାକମାନ ଆଣିପାେର, ଯଦି େମାେତ ଆଣିବାକ ପେଡ଼, େସଠାେର େମା
େକାଠରୀର, ଡଜନ ଡଜନ କରି, ଭଲ ୀେଲାକମାନ …ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ ସମ

ୀେଲାକମାନ େକୗଣସି ସମୟେର କାମ କରିବା ଉଚିତ ନେହଁ; େବାଧହଏ େସମାନ ର
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ଏକ ଅସୁ ସାମୀ କି ା େସପରି କିଛି ଥାଇପାେର, ଏବଂ େସମାନ କାମ କରିବାକ
ପଡିଥାଏ। ମା ଯଦି େସମାନ ତାହା କରିବାକ ନ ପେଡ଼, େତେବ େସମାେନ ତାହା କରିବା
ଉଚି ନେହଁ। େସମାନ ର ାନ ଘେର ଅେଟ, େସମାନ ର େଛାଟ ଗଡ଼, ଠି େସହିଠାେର
ହିଁ େସମାେନ ରହିବା ଉଚି ।
772 ଏବଂ ଆମର ଆେମରିକୀୟ ମହିଳାମାେନ େସୗଭାଗ ବାନ ଅଟ ି େଯ େସମାେନ ଯାଇ
ଘୁଷୁରୀ ଖାଆ କି ା ମରିଯାଆ । ଏପରିକି ସମ ାଣୀ ଏବଂ ଭତିେର, େଯେତେବେଳ
େସହି ବିଷୟ ବିଦ ମାନ ରେହ, ଏହା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ତାର ସମ ଜାତିକ ପତିତ କରି
େଦଇଥାଏ।
773 ଆ ିକାେର ଏକ େଛାଟ ପ ୀ ଅଛି, ଏବଂ େସ ଏକ େଛାଟ ବଦା ପ ୀଟିଏ।
774 େତେବ, ସାଧାରଣତଃ, ଉଭୟ ଭିତେର ମାଈଟି ହିଁ ସବଦା ଅସୁ ର ଅେଟ। ଅ ିରାଟି
ସବଦା ସବଠାର ସୁ ର ଅେଟ, ଅ ିରା ହରିଣ, ଅ ିରା ଏଲ ହରିଣ, ଅ ିରା ତୀତର
ପ ୀ, େସହି—େସହି ଅ ିରା କକଡା, ଏବଂ ସବଦା ସବଠାର ଅଧିକ…କାରଣ, ମାଈଟି
େହଉଛି ଗୃହ ପ ୀ। େସ ବସାେର ବସିଥାଏ, େସ ନିଜର ସାନ ସାନ ଛଆମାନ ପାଳନ
େପାଷଣ କରିଥାଏ। େସ ନିଜର ସାନ ସାନ ଛଆମାନ ବାଜ ପ ୀ, ସାପ, ବିଲଆ, ଆଉ
ଯାହାକିଛିଠାର, େଦଖ , ର ା କରିବା ପାଇଁ ଛଦେବଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ।
775 କି େସହି େଦୗଡ଼େର େଯଉଁଠାେରକି େସହି…କି ା େଯୗନ ିୟାେର େସହି—
େସହି—େସହି ୀ, କି ା େସହି ମାଈ, େସୗ ଯ େର ଅଧିକ ସୁ ର ଥାଏ, ଏହା ସବଦା
ଏକ ଅଧଃପତିତ େହଉଥାଏ। ଆ ିକାେର, ଆପଣ ଏକ ପ ୀକ ନିଅ …େସଠାେର ଏକ
େଛାଟ ପ ୀ ଅଛି, ଏବଂ େସହି ମହାେଦଶେର ଥିବା େଗାଟିଏ ମା େକବଳ ଯାହା ବିଷୟେର
ମଁୁ ଜାେଣ, େଯ ମାଈଟି ଅ ିରା ଅେପ ା ଅଧିକ ସୁ ର ଅେଟ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ଏହା…େସହି—େସହି ପ ୀଟି ଏକ ନିର ର େବଶ ା ଅେଟ। େସ ସବଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ିବ
ଏବଂ ଏକ ସାଥୀ େଖାଜିବ, ଆଉ େସ ଜଣକ ସହିତ ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହାପେର ଯାଇ
ଅ ାଗୁଡ଼ିକ େଦବ, ଏବଂ ତାର ଅ ିରା ସାଥୀକ େସହି ଅ ାଗୁଡିକ ଉପେର ବସିବାକ
ରଖିଦିଏ େଯେତେବେଳକି େସ ଯାଇ ଅନ ସାଥୀକ େଖାଜିଥାଏ। ତାହା ସ ୂ ଠି ଅେଟ।
ବଝିେଲ? େଦଖ େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ?
776 େତେବ, େଦଖ , ଆଜି ଆେମରିକାେର, ଆମ ୀେଲାକମାନ ବିଷୟେର। କିଛି ଦିନ
ପୂବର, େକ କିର ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ େମାେତ କହିେଲ, େଯ େକ କିେର ଏଠାେର ଏକ
ନି ି କାରଖାନାେର ଆଠଶହ ୀେଲାକ କାଯ କରଥିେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସ ବତଃ
ମଁୁ ଶପଥ େନବାେର ନିରାପଦ ଅନଭବ କରିପାେର େଯ େସମାନ ମଧ ର ଚାରିଶହ ଜଣ
ସଂପୂ ଭାେବ ରା ାର େବଶ ାମାନ ଅଟ ି, ଏବଂ ସ ାନ ସ ତି ଥିବା ବିବାହିତ ୀେଲାକ
ଅଟ ି।” ଜେଣ ବ ି ତା ର ପ ୀ େସଠାକ େନଇକରି ଗେଲ ଓ ତା େଗାଟିଏ େବାଡ
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ସହିତ ପିଟା ମରା କେଲ, ଆଉ ତାହାପେର େସ ତା ମାରିେଦବାକ ଚାହିଁେଲ। ଏବଂ ଆଉ
ଜେଣ ଅନ ଏକ ବ ି ଗୁଳି କରିବାକ ଗେଲ। ଏବଂ ଆଉ ଜେଣ କାଟିବାକ ଏବଂ ଝଗଡା
କରିବାକ ଗେଲ। ତାହା େହବା ଉଚିତ ନେହଁ। ତାହା ଠି ନେହଁ।
777 ୀେଲାକ ପୁନବାର େସହି େରାେଷଇ ଘେର ରଖ , େଯଉଁଠାର େସ ଅଟ ି,
ତାହାପେର ସବକିଛି ଠି େହାଇଯିବ। କି ଆପଣ ତା ସବସାଧାରଣ କାଯ େର ବାହାେର
ରଖ ି, େସ େହାଇଯିେବ। ସ ୁ-…ମଁୁ ତାହା କେହ ନାହିଁ…
778 େସହି ଆେମରିକୀୟ ମହିଳାମାେନ େସମାନ ର ନାକ େଟକି େଦଇ କହ ି, “େସଥିେର
କିଛି େହେଲ ନାହିଁ।” ଏବଂ, “ଆପଣ େମାେତ େଦଖା ।” ନି ିତ ଭାବେର, ଆପଣ
ତାହା କରିବାକ ଅଛି, କାରଣ ବାଇବଲ ପୂବାନମାନ କରିଥିଲା େଯ ଆପଣ ତାହା କରିେବ।
ଆପଣ ତାହା କରିବାକ ପଡିବ।
779 ଏବଂ ଏଠାେର େଯେତେବେଳ…ବହ ପୂବର, ଏହା େହଉଥିଲା, ଏକ େମେଥାଡି
ମ ଳୀେର, ଯଦି ଜେଣ ୀେଲାକ ନିଜର େକଶ କାଟ ି, େତେବ ତା ମ ଳୀର ବାହାର
କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନି ିତ ଭାବେର, େସମାେନ ତାହା କରଥିେଲ। ହଁ, ନି ିତ ଭାବେର।
ନାଜରିନ, ପିଲ ି େହାଲିେନ , େପ ିକ ା , େସମାେନ ସମେ ଏହା କରଥିେଲ।
କଅଣ ଘଟିଲା?
780 କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ଚାର ମ ପଛେର େକେତକ
ମାଇଚିଆ ଅଛ ି। ତାହା ସ ୂ ଠି ଅେଟ। େକହି ଜେଣ େସମାନ ର େଭାଜନ ଟିେକଟ
ହରାଇେବ େବାଲି ଭୟ କର ି…ଭୟ କର ି େଯ ଆପଣ େସମାନ ବି ି କରି େଦେବ,
େସମାନ ମ ଳୀର ବାହାର କରି େଦେବ। େସମାନ ଠାେର ପରେମଶର ବାକ
ଉପେର ଛିଡ଼ା େହବା ପାଇଁ େସେତ ଅଧିକ ସାହସ ନ ଥିଲା ତାହା କ େଦଉଥିଲା କି ା ତାହା
ନ େଦଉଥିଲା। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
781 ଏଠାେର ଶୁଣ , ପୁରଷ େହଉଛ ି କ ୃତକାରୀ। ଆପଣ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ
ଗୃହକ ଶାସନ କରିେବ। ଆପଣ ଘରର ଶାସକ ନହଁ ି। ଆପଣ ସଂପୂ …ଆପଣ େତେବ
ଦାସ ନହଁ ି, ମା ଆପଣ ଜେଣ ସାହାଯ କାରୀ ଅଟ ି। ଏବଂ ଆଦମ…େସହି ପୁରଷର
ତା ର ପ ୀ ଉପେର କ ୃତ ରହିଥାଏ, ଏବଂ େସ ତାର ପ ୀ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ ଅଟ ି।
ପରେମଶର ପୁରଷକ ତା ର ପ ୀ ପାଇଁ ଉ ର ଦିଆ କର ି। ବ ମାନ, ପାଠ କର ଓ
େଦଖ ଯଦି ପରେମଶର େତେବ ତାହା କହ ି କି।

ଜେଣପୁରଷ କତେରତାରମ କଆ ାଦନକରିବାଉଚି ନେହଁ,କାରଣ
େସପରେମଶର ତିମୂ ି େରଏବଂ େସହିେଗୗରବସରପ:…

782 ପରେମଶର ଜେଣ ୀ ନହଁ ି, ପରେମଶର ଜେଣ ପୁରଷ। ଆପଣ ଜାଣ ି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ କମାରୀ ମରିୟମ ଏବଂ େସହିସବ କର ି, ଓ ମଧ -…କି ା
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ମଧ ି ଆଉ େସହିପରି ସବକିଛି, ଏବଂ କମାରୀ ମରିୟମ ାଥନା କର ି, ଆପଣ
ଜାଣିଛ ି ଏହା େମାେତ କଅଣ ମେନ ପକାଇଦିଏ? େସହି ମହାନ େଦବୀ ଡାଏନା, ଯାହାକ
ପାଉଲ ଭ ନା କରିଥିେଲ ଏବଂ ତା ଲ କରିଥିେଲ। ତାହା ଠି । େସ କହିଥିେଲ, “କାହିଁକି,
ପରେମଶର େକୗଣସି ୀ ନହଁ ି!”
783 େ ତେର େଗାଟିଏ ପଥର ପଡିଲା, ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ େଯ େଦବୀ େସମାନ ର

ତିମୂ ିକ ଫି ି େଦେଲ, େସହି କାରଣର କରି େର ଥିବା ମହିଳା, ଏବଂ େସଠାେର
ଉପେର, େସହି…େଯଉଁମାେନକି ଡାଏନା ପୂଜା କରଥିେଲ, େସମାେନ ଚାରକ େହବାକ
ଚାହିଁେଲ।
784 େସମାେନ କହିଥିେଲ, “କାହିଁକି, ଆ ା ଆମକ କହିଛ ି େଯ ଆେମ ଚାର କରିପାର।”
785 େସ କହିେଲ, “କଅଣ? ପରେମଶର ବାକ ତମଠାର ଆସିଛି, ଏବଂ ଏହା େକବଳ
ତମଠାର ଆସିଛି କି? ଯଦି େକୗଣସି ବ ି ନିଜକ ଆ ିକ କି ା ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି
ଭାବ ି, େସ ଏହା ସୀକାର କର େଯ ମଁୁ ଯାହା କହଛି ତାହା ଭ ର ଆେଦଶ ଅେଟ: େତେବ
ଜେଣ ୀ ନୀରବ ରହ ଏବଂ ମ ଳୀେର ଅଧୀନତାେର ରହ , ଶି ା ଦିଅ ନାହିଁ କି ା
େକୗଣସି କ ୃତ କର ନାହିଁ।” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ! ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଶା କେହ।
ବଝିେଲ? ଏବଂ ପରେମଶର େସହି ବିଚାର ଦିନେର ଏଥିପାଇଁ ଦେଳ ଚାରକମାନ ଉ ର
େଦବାକ ବାଧ କରିେବ।
786 େତେବ, ଶୁଣ ! ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, େମାେତ ତାହା
ଶିଖାଯାଇଛି।” ଆପଣ େତେବ ଅଧିକ ଉ ମ ଭାେବ ଜାଣ ି! ତାହା ଠି । ଯଦି ଆପଣ କି ା
େକହି ଏକ ଔଷଧର ମା ା ହଣ କରିବା ଆର କର ି, ଏବଂ େକହି ଆପଣ କହ ି େଯ
ତାହା ଆେସନି ଅେଟ, ଆଉ ଆପଣ—ଆଉ ଆପଣ ଯାଆ ି ଏବଂ େଯେକୗଣସି କାେର
ତାହାକ ହଣ କର ି, ଏହାପେର ତାହା ଆପଣ ର େଦାଷ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
787 ବ ମାନ ଏହାକ ଶୁଣ :

କାରଣ ପୁରଷ ୀଠାର ଉ େହାଇ ନାହିଁ; ମା ୀ ପୁରଷଠାର ଉ
େହାଇଅଛି।

ଏଥିପାଇଁ ଦତମାନ ସକାେଶ ଜେଣ ୀରଆପଣାମ କେରଅଧୀନତାର
ଚି େଘନିବାଉଚି ।

788 ଆପଣମାନ ମଧ ର େକହି ଏହାକ ପାଠ କରଛ ି କି? ଥମ କରି ୀୟ, 11ଶ
ପବ, ଏବଂ 10ମ ପଦ। ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, “ଅଧୀନତାର ଚି ,” (କାହିଁକି?)
“ଦତମାନ ,” ଥମ କରି ୀୟ, କାରଣ ଦତମାେନ ପୁରଷ ଅଟ ି, େସହି ବା ାବହ ଅଟ ି।
େଦଖ , ଏହା ପୁନବାର ଇଂରାଜି ଅ ରର ଏକ ସାନ “a” ଅେଟ। େଯଉଁଠାେର ଦତମାନ
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ବିଷୟେର କହାଯାଏ, ସଗୀୟ ଦତମାନ ବିଷୟେର, ଏହା ଇଂରାଜି ଅ ରର ଏକ ବଡ “A,”
ବଡ଼ “A” ଅେଟ। େଯଉଁଠାେର ଏହା ଏକ ସାନ “a” ଅେଟ, ଏହା ପୁରଷ ଦତଗଣ ଅଟ ି।

ତଥାପି ଭ ଠାେର,ପୁରଷଠାର ୀସତ ନେହଁ…କି ା ୀଠାର,…କି ା
ୀଠାରେସହିପୁରଷ—େସହିପୁରଷସତ ନେହଁ।

କାରଣ ୀ େଯପରି ପୁରଷଠାର ଉ , ପୁରଷ ମଧ େସହିପରି ୀ ଦାରା
ଉ ;…ସମ ବିଷୟପରେମଶର ଠାରଉ ।

ତେ ମାେନ…ବିଚାର କର:ମ କଆ ାଦନନକରି (େଛାଟ େକଶ ସହିତ)
ପରେମଶର ନିକଟେର ାଥନାକରିବାଜେଣ ୀପ େରକଅଣଉପଯୁ ?
(ବ ମାନ ଚି ା କର )

789 େତେବ େଦଖ :

କତି ନିେଜ କି ତ ମାନ ଶି ା ଦିଏ ନାହିଁ, େଯ, ପୁରଷ ଦୀଘ େକଶ
ରଖିେଲ,…

790 କହିେବ, “ଏହା େକଉଁ ବିଷୟେର ସ ିତ ଥିଲା?” େକଶ। କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁ
ନାହଁା ି େଯ ପାଉଲ େକଉଁ ବିଷୟେର କହଛ ି? େକଶ, ଲ ା େକଶ! ଯଦି… ୀର ଲ ା
େକଶ ରହିବା ଉଚି । 14ତମ ପଦ ବ ମାନ:

କତି ନିେଜ କି ତ ମାନ ଶି ା ଦିଏ ନାହିଁ, େଯ, ପୁରଷ ଦୀଘ େକଶ
ରଖିେଲ,ତାହା ପଷେରତାହାଅପମାନଜନକ?

791 ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ କି? ପୁରଷ ପାଇଁ ଲ ା େକଶ ରଖିବା ଲ ାଜନକ ଅେଟ, କି
ଜେଣ ୀ-…ତାହା େହଉଛି ଜେଣ ୀେଲାକର ାନ। ପରେମଶର ଜେଣ ପୁରଷକ ଜେଣ

ୀଠାର, େଯୗନ ଏବଂ ରପେର, ଏବଂ ଅନ ାନ ସବ ବିଷୟେର ଭି ଭାବେର ନିମାଣ
କରିଥିେଲ। ତାକ ଏପରି ଏକ େପାଷାକ ପି ିବା ଉଚି ନେହଁ…ବାଇବଲ ଏହା କେହ େଯ
“ଯଦି ଜେଣ ୀେଲାକ େଗାଟିଏ ଚିପା ପଜାମା ସାକ କି ା ପୁରଷ ସ ୀୟ େକୗଣସି
େପାଷାକ ପି ିବ, ଏହା ପରେମଶର ସ ୁଖେର ଏକ ଘୃଣ ଓ ମ ଏବଂ ଅପରି ାର ଦଶ
ଅେଟ।” ଆଉ ପରେମଶର ଏଥିପାଇଁ ତାକ ମୂଲ ପରିେଶାଧ କରାଇେବ। ଆପଣ କାହା
କଥା ଶୁଣିବାକ ଯାଉଛ ି? ମା ଏହା ବାଇବଲ ଅେଟ!

792 ଆଉ ଆପଣ ଚାରିଆେଡ଼ ଯାଆ ି ଓ କହ ି, “କାହିଁକି, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା
ୀେଲାକମାନ ସା …ପି ିଥିବାର େଦଖିବାଟା ଭଲ ଅେଟ।” ମା ପରେମଶର

େସମାନ ଭି ନିମାଣ କରିଛ ି, େସ ଚାହଁା ି େଯ େସମାେନ ଭି େପାଷାକ ପରିଧାନ
କର ।
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793 ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ, “ଯଦି ଜେଣ ୀେଲାକ ଏପରିକି ଏକ ପୁରଷ ସ ୀୟ େପାଷାକ
ପି ିେବ, ଏହା ଏକ ଘୃଣ ବିଷୟ ଅେଟ।” କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯଘୃଣ ବିଷୟ େକଉଁଟା
ଅେଟ? ଏହା “ଏପରି କିଛି ଯାହା ପରେମଶର ଦ ିେର ଅପରି ାର ଅେଟ।” ଏବଂ େସହି
ମହାନ ଯିେହାବା ଯିଏକି ଆପଣ ଏକ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଭାବେର େଦଖ ି…ଆଉ ବାଇବଲ
କେହ…

794 ଏବଂ ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି କହ ି…ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ମହିଳାମାେନ
ବ ମାନ, କିେଶାର ଅବ ାେର ଥିବା ଆପଣ ର ଯୁବା ଝିଅମାନ , ଅଠର, େକାଡ଼ିଏ ବଷ
ବୟସର, େସମାନ େସହିପରି ବ ପରିଧାନ କରି ଏଠାେର େଦୗଡ଼ିବାକ ଦିଅ ି!

795 ଏବଂ ତେମ, ମଧ , ମାଆ! ବଝିେଲ? େଯେତେବେଳ ଆପଣ ବାହାରକ ଯାଆ ି ଏବଂ
େସହି ଚିପା ପାଜାମା ସା ଓ େସହି ବିଷୟସବ ପି ି ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ କର ି…ଏବଂ
ରା ାେର ବାହାରି ଯାଆ ି, ଆଉ—ଆଉ େସହି ପୁରଣା େପାଷାକଗୁଡିକ ରଖ ି ଯାହା
େସମାେନ ଆଜିକାଲି ତିଆରି କରଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭାବେର େଦଖାଉଥା ି
ଯାହାକି ଆପଣ ନହଁ ି। ବଝିେଲ? ଏବଂ ଆପଣ େସଠାେର ସ ୂ କାମାସ ଭାବେର
େଦଖାଯାଇ ରା ାେର ଯାଆ ି, ଆପଣ ନିଜ ସାମୀ ଏବଂ ସବକିଛି ଆଗେର ନିରୀହ ଏବଂ
ନିମଳ େହାଇପାର ି, କି ଯଦି ଆପଣ ରା ାେର ବାହାରକ ଯାଆ ି ଏବଂ ଜେଣ ବ ି
ଆପଣ େଦେଖ କାରଣ ଆପଣ ନିଜକ େସହିପରି ଭାବେର ଉପ ାପନ କେଲ, େତେବ
ଆପଣ େଦାଷୀ ଅଟ ି, ଆଉ େସହି ବିଚାର ଦିନେର ଆପଣ େସହିପରି େଦଖିଥିବା

େତ କ ବ ି ସହିତ ବ ଭିଚାର କରିଥିବା େଯାଗଁୁ ଆପଣ ଉ ର େଦବାକ ଯାଉଛ ି।
ବାଇବଲ ତାହାହିଁ କେହ।

796 ବାଇବଲ କେହ, “େଯେକହି ଜେଣ ୀେଲାକକ କାମ ବାସନାର େଲାଭେର େଦେଖ,
େସ ନିଜ ହଦୟେର ତା ସହିତ ବ ଭିଚାର କରିସାରିଛି,” ଏବଂ ଆପଣ େଦାଷୀ ଅଟ ି
ଓ କରିେବ…

797 ଆପଣ ବିଚାରକ ଆସି କହ ି, “େହ ଭ, ତେମ ତ େମାର ହଦୟକ ଜାଣିଛ। ମଁୁ େକେବ
ବି ବ ଭିଚାର କରି ନାହିଁ, ମଁୁ େମା ସାମୀ ତି ସତ ରହିଅଛି।”

798 କି ଏଠାେର ଜେଣ ପୁରଷ ରହିଥିେବ, ଏଠାେର ଅନ ଜେଣ ଥିେବ, ଏଠାେର ଅନ
ଜେଣ, ଅନ ଜେଣ, ଅନ ଜେଣ, ପ ର, େକାଡ଼ିଏ, ତିରିଶ, ଚାଳିଶ ଜଣ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇ ଏହା କହଥିେବ, “ବ ଭିଚାରର େଦାଷୀ ଅଟ!” କାହିଁକି? େକୗଣସି ପୁରଷ ଆପଣ
ଚାହିଁଥିେଲ।

799 “େତେବ, େମାର ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ ନ ଥିଲା।” ଆ ା, ତାହାେହେଲ ଆପଣ
କାହିଁକି ନିଜକ େସହିପରି ଭାବେର ଉପ ାପନ କେଲ? େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
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ଆପଣ େସଗୁଡିକ ନ ପି ିବାକ କହିଥିେଲ, ଏହା କରିବା ଏକ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଥିଲା, ଏବଂ
ଆପଣ ଯାଇହଲୱ ସୁଜିକ ଶୁଣିଥିେଲ? କି ା ତାହା କଅଣ ଥିଲା…
800 କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯହଲୱ ସୁଜି?ର ସାମୀ ସହିତ କଅଣ ଘଟିଲା?
ଆପଣ ସମେ ଏହି ନିକଟ ସମୟେର ଖବରକାଗଜେର େଦଖିଥିେବ। େଯେତେବେଳ
ଆେମମାେନ ବାହାେର ୱାେୟାମି , କା  ପ େର ଥିଲ, ଏହା କାଶିତ େହାଇଥିଲା। ଆଉ
ତା ର ନାମ କଅଣ ଅେଟ? େସହି ବ ି ଯିଏକି…େସହି ୱି ଲୱ ସୁଜି େର ଆସ ି, କି ା
େସହି ଜଗତେର—େସହି ଜଗତେର ତାହା କଅଣ ଥିଲା? େସହି…ଓଃ, କଅଣ ହଏ େଯ
ଆପଣ ସମେ ବଧବାର ରାତିେର ଘେର ରହିଯା ି ଏବଂ ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ ାଥନା
ସଭାକ ବାତିଲ କରି ଦିଅ ି। େତେବ ତାହା କଅଣ ଅେଟ? ୱି ଲୱ…ତାହାର ନାମ କଅଣ
ଅେଟ? [ଜେଣ ଭଉଣୀ କହ ି, “ଆଇଲୱଲସି।”—ସ ା।]ଆଇଲୱଲସ,ି ତା ସାମୀକ
କରିବାକ ଥିଲା…ଏଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ବଲଥାଏ, େନଭାଦାର, େରେନାଠାେର ଜେଣ ଅେଶତ
ଝିଅ ସହିତ, ଧରା ପଡିଥିଲା, ତାହା ସହିତ ବଷ ବଷ ଧରି ରହି ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ
େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପରିବେ ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ ଘେର ରହି
ଯାଆ ି। େସହି ମହିଳା ଏହାକ ସୀକାର କେଲ। େହ ଭ, ଦୟା କର! ଯୀଶୁ ୀ ବାହାେର
କିଛି େହେଲ ବିଷୟ ପରି ାର ନାହିଁ!
801 ଭାଇ, ଆପଣ ର ହଦୟକ ଆଶୀବାଦ କର , ମଁୁ—ମଁୁ ଆପଣ—ଆପଣ
େଲାକମାନ କହିବି, େକେତକ…ଆପଣ କହ ି, “ଓଃ, େମାର ଭ, େସହି େ ଣୀକ
େଦଖ।” ଆମ ପାଖେର ଥିବା େକେତକ େସହି—େସହି ସବଠ ନିକ ଶାଗୁଣାମାନ, େସହି
ମୃତଜୀବୀ, େକେତ ସୁ ର ପ ୀ ଅଟ ି। ଆପଣ େଗାଟିଏ ପ ୀକ ତାହାର ପରଗୁଡିକ ଦାରା
ବିଚାର କରିପାର ି ନାହିଁ, େଦଖ । େତଣୁ େକବଳ ତାହା ମେନ ରଖ । ଓଃ, େମାର ଭ!
802 ବ ମାନ େଦଖ :

କତିନିେଜକିତ ମାନ …(ତାହା େସହି 14ତମ ପଦ ଅେଟ)…ଶି ାଦିଏ
ନାହିଁ, େଯ,ପୁରଷ ଦୀଘ େକଶ ରଖିେଲ, ତାହା ପଷେର ଏହା ଅପମାନଜନକ?
(ତାହା ଜେଣ ୀେଲାକର ଅଧିକାରଭ ଅେଟ।)

କି ୀରଦୀଘେକଶରଖିେଲ,ତାହାପ େରତାହାେଗୗରବଜନକ:…
803 େତେବ େସ େକଉଁ ବିଷୟେର କହଛ ି? କଅଣ େଗାଟିଏ େଟାପି ଯାହାକି ଆପଣ
କ ାେଥାଲି େଲାକମାେନ ଗୀଜାେର ପି ି? ନା, ନି ିତେର ନେହଁ! କଅଣ ଏକ ରମାଲ
ସହିତ, ନିଜ ମୁ ଉପେର ଏକ ଆ ାଦନକ? େସ ଆପଣ େକଶ ବିଷୟେର କହଛ ି!
804 ବ ମାନ! ଏବଂ ଯଦି ଜେଣ ୀ ନିଜର େକଶ କାେଟ, େସ ନିଜର େଗୗରବକ କାଟି
ପକାଏ, ଏବଂ ଯ େବଦିେର ାଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। େଦଖ ,
ଠି ଏଠାେର ଯାହା କହାଯାଇଛି, “ଜେଣ ୀେଲାକ ପାଇଁ ମୁ କ ଅନା ାଦିତ କରି ାଥନା
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କରିବାକ ଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା କି?” ଏଠାେର କେହ, କେହ, “େତେବ, ତାହାକ େକଶ
କାଟିବାକ ପଡ଼ିବ।” େତେବ ତାହାେହେଲ େସ ସ ୂ ଭାବେର େକଶ କାଟି ପକାଉ। “ଏବଂ
ଯଦି େସ ସ ୂ ଭାବେର େକଶ କାଟିବାକ ଯାଉଛ ି,” କହିେଲ, “ତାହା ଅପମାନଜନକ,
ଏହା କରିବା ଜେଣ ମହିଳା ପାଇଁ ଲ ାଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ।” ତାହାପେର କହିେଲ, “େସ
ଆ ାଦିତ େହବା ଉଚି ।” େତେବ, ମଁୁ େକବଳ—ମଁୁ େକବଳ ପାଉଲ ଚିଠି ପଢଅଛି।
ଆପଣ ସମେ , ଏହା ଆପଣ ଉପେର ନିଭର କେର, େଦଖ ।

କି ୀରଦୀଘ େକଶରଖିେଲ,ତାହାପ େରତାହାେଗୗରବଜନକ:କାରଣ
ଆବରଣସରେପତାରେକଶତାହାକଦିଆଯାଇଅଛି।

805 କଅଣ ଏହା କେହ େଯ ତା ଏକ େଟାପି ଦିଆଯିବ? ଆପଣ କ ାେଥାଲି
େଲାକମାେନ କି ା ଆପଣ େ ାେଟ ା ମାେନ, ଉଭୟ ମଧ ର େକହି ବି, ଯିଏ ମ ଳୀକ
ଯାଆ ି ଏବଂ ଏକ େଟାପି ପି ିବାକ ଚାହଁା ି, କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ ଗୀଜାକ ଯାଉଛି, ଏକ
େଟାପି ପି ିବା ଉଚି ।” ନା, ଆପଣ ତ ନିଜର େକଶକ ବଢିବାକ େଦବା ଉଚିତ। ତାହା ହିଁ
େହଉଛି ପାଥକ । ବଝିେଲ?

…କାରଣ ଆବରଣସରେପ ତାର େକଶ ତାହାକ ଦିଆଯାଇଅଛି। (ଏବଂ
ତା ପାଇଁ ଆ ାଦନ ନ େହାଇ ଗୀଜାକ ଆସିବା, ଯ େବଦିକ ାଥନା କରିବାକ
ଯିବା ଏକ ଅପମାନଜନକ ବିଷୟ ଅେଟ।)

କି େକହି…ବିବାଦ କରିବାକ ଇ ା କେର—ଇ ା କେର (ମଁୁ ଭାେବ ନାହିଁ
େଯ ମଁୁ େସହି ଶ ଉ ାରଣ କରିପାେର, ବି-ବା-ଦ-…)…ବିବାଦ—ବିବାଦ
(ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ବିବାଦ କଅଣ ଅେଟ), ଆ ମାନ ର ଏ କାର ରୀତି
ନାହିଁ,କି ାପରେମଶର ମ ଳୀସମୂହରନାହିଁ।

806 ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର ଯୁ ି କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ଆପଣ ତାହା
ସହିତେର ଯୁ ି କର । ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର ବିବାଦା ଦ େହବାକ
ଚାହଁୁଛ ି, “ଓଃ, ଏହା େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ। େତେବ ଆସୁ େସମାନ ଆଗକ ଯିବାକ
େଦଉ। କାହିଁକି, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା କିଛି ନେହଁ। ମଁୁ…ଏହା ତାହା ନେହଁ େଯ େକଶ କଅଣ
ଅେଟ, ଯାହାବି େହଉ, ଏହା ତ ତାହା ଯାହାକି ହଦୟ ଅେଟ।” ତାହା ସତ; ଯଦି ହଦୟ ସଠି
ଅଛି, େତେବ େକଶ ବି ଠି େହବ (ଉ-ହ)।

807 ବଢି ଯାଆ , ଯଦି ଆପଣ ବିବାଦା ଦ େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ପାଉଲ କହିେଲ,
“ଆ ମାନ ର ଏ କାର ରୀତି ନାହିଁ, କି ା ପରେମଶର ମ ଳୀସମୂହର ନାହିଁ।”
କହିେଲ, “ଯଦି ଆପଣ କୟିନ ପ େର ରହିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ଠି ଅଛି, ଆଗକ ବଢି
ଯାଆ ।” ମା ଏହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପାଉଲ କହଥିେଲ।
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808 ଓଃ, ଏବଂ େମାର ଅଭି ାୟ ହସିବା ନେହଁ, କାରଣ ଏହା େକୗଣସି ହସିବାର ବିଷୟ
ନେହଁ। କି ବ ଗଣ ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକ େଯପରି ଭାବେର କରିବାକ
ଅନମତି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା େଦଖିବା ଲ ାଜନକ ଅେଟ। ମଁୁ…
809 ଶୁଣ ! େମାର ିୟ ଭଉଣୀମାେନ, ଆପଣ , ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ନିଜର ସବେ
େଦଖାଯାଆ ଏବଂ ନିଜର ସେ ବ ରହିଥା , ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ େହବା
ଉଚି । ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ େହବା ଉଚି । ଏବଂ ଆପଣ ଯଥାସ ବ େସତିକି
ମଧୁର ଏବଂ ସେତଜ େହବା ଉଚି େଯେତେବେଳକି ଆପଣ ର ସାମୀ ଆସ ି, ଠି େସହି
ସମାନ ଭାବେର େଯେତେବେଳକି େସ ଆପଣ ର ିୟତମ ଥିେଲ। ଏବଂ ଆପଣ ତାହା
ଠି ଦାରେର େକବଳ—େକବଳ ଏକ ଚ ନ ସହିତ େଭଟିବା ଉଚି ତାହା ତି ଠିକ
େସତିକି ମଧୁର ଭାବେର ରହିବା ଉଚିତ େଯପରିକି େସହି ଦିନ ଥିଲା େଯେତେବେଳକି ଆପଣ
ତାହା ନିଜର ସାମୀ େହବା ପାଇଁ େବଦୀେର ଚ ନ େଦଇଥିେଲ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ମଁୁ
ଆପଣ ନିଜର ସେବା ମ େଦଖାଯିବା ଏବଂ ନିଜର ସେ ବ େହବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେର
ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େସହିପରି ରହ , ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଚାେହଁ।
810 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ମଁୁ ଜ ା ଶୁଲର ସହିତ କଥା େହଉଥିଲି। ଜ ା
ଶୁଲର ବିଷୟେର କିଏ ଶୁଣିଛ ି? ସବଠାର ସି ଚାରକ ଯାହା େମେଥାଡି
ପାଇଛ ି। େସ କହଥିେଲ, “ଜେଣ ମହିଳା ଆସି କହିେଲ…େକଶ ସବ ଅପରି ାର ଥିଲା,
ଏବଂ ଚଇ- ଚବାଉଥିେଲ, ଏବଂ ତା ଶରୀର ଅଧା େପାଷାକ ଥିଲା, କହିେଲ, ‘ଆପଣ
ଜାଣ ି, େମା ସାମୀ ଆଉ ଅଧିକ େମା ସହିତ ରହିପାର ନାହଁା ି।’”
811 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତା େଦାଷ ଦିଏ ନାହିଁ।”
812 ତାହା ଠି । େତେବ, କି ଆପଣ ଯାହା କରିବାକ ଅଛି, ତାହା େହଲା ଆପଣ
ସଠି ମାଗେର ରହିବାକ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ସେତଜତାକ ଏବଂ େସୗ ଯ କ ହଲିଉଡର

ହଣ କର ନାହିଁ, ପରେମଶର ସ ୁଖେର, ଏହାକ ବାଇବଲର ହଣ କର । ଜେଣ
ଭ ମହିଳା ହଅ , ଭ ମହିଳା ପରି ଆଚରଣ କର , ଭ ମହିଳା ପରି େପାଷାକ ପି ,
ପରି ାର ରହ । ଜେଣ ଭ ମହିଳା ପରି ଆଚରଣ କର , େସଗୁଡିକ ପି ନାହିଁ…
813 େକୗଣସି ପୁରଷ ଯିଏକି ନିଜର ପ ୀ ବାହାରକ ଯିବାକ ଦିଅ ି ଓ େସହି େଛାଟ
ବିଷୟଗୁଡିକ ପୁରଷମାନ ସ ୁଖେର ପି ିବାକ ଦିଅ ି, ଏବଂ େସହି ପୁରଣା େଛାଟ
ବିଷୟଗୁଡିକ…ଅଗଣାେର ବାହାରିବାକ ଦିଅ ି ଏବଂ ଘାସ କାଟିବାକ ଦିଅ ି, ଆଉ େସପରି
ବିଷୟ କରିବାକ ଦିଅ ି, ମହାଶୟ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଭାଇ! ମଁୁ ନି ୁର େହବା ଅଭି ାୟେର
ନେହଁ—ନେହଁ, ମଁୁ…ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ ଏହା େମାର ହଦୟ ଅେଟ। କି େମାେତ
କରିବାକ ପଡିବ…େମାେତ ସ ୂ ପରିବ ନ କରିବାକ ଅଛି ଏହାପୂେବକି ମଁୁ ଏହା କରିବା
ପାଇଁ ନିଜକ ଅନମତି ଦିଏ। ମଁୁ ଯଥାସ ବ େଯେତ ପାରିବି େସେତ ଦିନ ପଯ େସହି
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ପାହାଡ ଉପେର କ ା େହବାକ ଯାଉଅଛି, ଆପଣ େଦଖ ; ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପାରିବି
ନାହିଁ, ମଁୁ େସଠାର ଦେରଇ ଯିବାକ ଯାଉଛି। ତାହା ଠି ।

814 ଓଃ, ଭାଇ, ଏହା କରିବା ମହିଳାମାନ ପାଇଁ ଲ ାଜନକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ
ଅେଟ। ଏବଂ େମାର—େମାର ଅଥ ନେହଁ, ଭଉଣୀ…ମଁୁ—ମଁୁ ଆପଣ ନୀଚ କରନାହିଁ, ମଁୁ
େକବଳ କହିବାକ େଚ ା କରଛି…ଏଠାେର ଆମର ମ ଳୀେର େକୗଣସି ସଦସ ନାହଁା ି,
େଲାକମାେନ େକବଳ ଏଠାକ ଆସ ି। କି ଏହା ପରେମଶର ଏକ ଗୃହ, ଏବଂ ଆେମ
ସଂପୂ ଭାବେର େଲାକମାନ େସହି ଜିନିଷ ନ ପି ିବାକ କହିଥାଉ। ତାହା େହଉଛି ଏହା…
ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ବିଚାର ଦିନେର ଉ ର େଦବାକ ଯାଉଛ ି। େତେବ ଏଠାେର େଦଖ ।
ଏବଂ ନିଜର େକଶକ ବଢିବାକ ଦିଅ , େଦଖ , ଏବଂ ଜେଣ ଭ ମହିଳା େହାଇ ରହ ।

815 ବ ମାନ:

କି ତ ମାନ ର ସମାଗମ େଯ…ହିତକର ନ େହାଇ ବରଂ ଅହିତକର
େହଉଅଛି, ଏଥିେର ମଁୁ ତ ମାନ ର ଶଂସା କରି ନ ପାରି…, ଏହି ଆେଦଶ
େଦଉଅଛି।

କାରଣ ଥମେର,ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି େଯମ ଳୀସରେପ ତ ମାନ ରସମାଗମ
ସମୟେର, ତ ମାନ ମଧ େରଦଳେଭଦଘଟିଥାଏ;ଏବଂ ଭତି,…(ଏହା
ବ ମାନ ଭେଭାଜର େମଜ ଆଡକ ଯାଉଅଛି)

816 େତେବ ତାହା ଶୁଣ । େସଇଥିପାଇଁ େସହି ଦତମାେନ…

817 ବ ମାନ, ଭାଇ ପାମର, ମଁୁ ଆପଣ ଏହି େଟପେର କହ ନାହିଁ ଆପଣ େସଠାେର
େସହି ସମାନ କଥା ଚାର କର ି ଯାହା ମଁୁ ଏଠାେର କରଅଛି। ମା ଆପଣ ଉ ମ ଓ ଭଲ
ଭାବେର ଜାଣ ି, ଏବଂ ଆପଣ ଜେଣ ଚାରକ େହାଇଥିବା େହତ, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା
ସତ ଅେଟ, ଭାଇ। ଠି ଅଛି।

818 େତଣୁ ଏଠାେର େସହିଦତମାେନ େହଉଛ ି “ପୁରଷମାେନ।” ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଲ
କରିେବ, ଭାଇ ପାମର, ଏହା େଛାଟ ଅ ରେର ଅଛି, େସହି “ଦତଗଣ।” ଏବଂ ବାଇବଲ
ଆଗକ କେହ…େସ ପୁରଷ ଏବଂ ତା ପ ୀ ବିଷୟେର କହଛ ି, େଦଖ , ତାହାହିଁ େସହି
ବିଷୟ ଅେଟ।

819 େସହି କାେର ହିଁ େଲାକମାେନ ବାଇବଲେର ଏେତ ଦ େର ପଡ଼ିଯା ି, େସମାେନ
କହ ି, “େତେବ, ପରେମଶର ଏଠାେର େଗାଟିଏ କଥା କହ ି, ଏବଂ ଜେଣ…” ନା,
ଆପଣ—ଆପଣ ବିଷୟର ଓହରି ଯାଉଛ ି। େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଉପେର ଠି ରହିଥା ,
ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। େସ ପୁରଷ ଏବଂ ତା ପ ୀ ବିଷୟେର କହଛ ି।
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820 ବ ମାନ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ ବ କରିବା ପୂବର କହିବାକ ଚାେହଁ, ଏହା େମାେତ
ାୟ ଦଇ ମିନି ଲାଗିବ:

74. ଏକ ହଜାର-ବଷର ଶାସନ ପେର ସାଧୁମାେନ େକଉଁଠାେର ରହିେବ? ଏବଂ
େସମାନ ରକି କାରଶରୀରରହିବ?

821 ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା ସବଠାର ମଧୁର ଶ ଅେଟ, ମଁୁ ତାହା େକବଳ ଭଲ ପାଏ। େତେବ
ଆସ ଏହାକ ସିଧାସଳଖ େଦଖିବା।

822 ଆର େର, ପରେମଶର…ଆେମ ଅ କିଛି ମିନି ପାଇଁ େକବଳ ଆମର ଏ ୀ ଶ ା
ନିକଟକ େଫରିଯିବା। ପରେମଶର ଏହି ସାେତାଟି ର ର ମହାନ ନିଝର ଥିେଲ। େକେତ ଜଣ
ତାହା ଜାଣ ି? ବଝିେଲ? ଏବଂ େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ ପରେମଶର ର ସାେତାଟି ଆ ା
ଅଛି? ନି ିତେର, ସାେତାଟି ଆ ା। ଏବଂ େମଷଶାବକ ର ସାେତାଟି ଆଖି ଅଛି, ଓ ଭତି
ଅଛି, େସସବ କିଛି ବ ମାନ ଏକ ିତ ଆସୁଅଛି। ବଝିେଲ? େତେବ, ତାହା ପରେମଶର
ଥିେଲ।

823 ବ ମାନ େଯେତେବେଳ େସ (େଲାେଗା ) ପରେମଶର ଠାର ବାହାରିେଲ, ଯାହାକି
ପରେମଶର ଏହି େଗାଟିଏ ବଡ ନିଝରର ଜେଣ—ଜେଣ ମନଷ ର ରପେର ଏକ ଶରୀରକ
ଆସୁଥିେଲ; ଏବଂ ଏହା େଲାେଗା  କ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯାହାକ ଆେମ ଥିଓଫାନି େବାଲି
କହିଥାଉ।

824 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଥିଓଫାନିକ େନେବ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହାକ େଦଖ ି,
ତାହା ଜେଣ ମନଷ ଅେଟ। େତେବ େଯେତେବେଳକି ଆେମ…େତେବ, େସହିଠାେର
ହିଁ ତ ଆେମ ଆର େର ଥିଲ। େତେବ, ବ ମାନ ଆପଣ ଏହାକ ବଝ ି ନାହିଁ, କି
ଆପଣ ଆର େର େସହି କାେର ହିଁ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ମନଷ ନିମାଣ େହଲା…
େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ମନଷ କ ନିଜର ତିମୂ ିେର ନିମାଣ କେଲ, େସ ତାକ ଏକ
ଥିଓଫାନି କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସ ତାକ େକବଳ ଶରୀରେର ରଖିଥିେଲ…େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର ମନଷ କ ନିଜର ତିମୂ ିେର, ନିଜର ତିରପେର ନିମାଣ କରିଥିେଲ,
େସମାେନ ଥିେଲ…ଆଦିପୁ କ 2 େର, େସଠାେର ଥିେଲ…କି ା ଆଦିପୁ କ 1:28 େର,
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା, “କଷିକମ କରିବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ େକୗଣସି ମନଷ ନ ଥିଲା,”
ଆଉ ପରେମଶର ପୁରଷ ଓ ୀ ନିମାଣ କରିଥିେଲ। ତାହା ଠି , “କଷିକମ କରିବା ପାଇଁ
େକୗଣସି ମନଷ ନ ଥିଲା।”

825 ତାହାପେର ପରେମଶର ମନଷ କ ଟିକିଏ ତଳକ ଆଣି ତାକ ପଶୁ ଜୀବନେର ରଖିେଲ,
ତାହା େହଉଛି ଏହି ଶରୀର, ଠି ପଶୁମାନ ପରି େଯପରିକି େସ କଷିକମ କରିପାରିବ,

ଶ କରିପାରିବ। ଥିଓଫାନି ଶ କେର ନାହିଁ, ଏହା େଦେଖ ନାହିଁ, ସାଦ, ଗ , ଶୁେଣ ନାହିଁ;
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ଏହି ଇ ିୟଗୁଡିକ ଯାହାକି ଆମର ରହିଛି। େତଣୁ ପରେମଶର ମନଷ କ େସଠାେର ରଖିେଲ
େଯପରିକି—େଯପରିକି ଶ କରାଯାଇପାେର ଏବଂ ଅନଭବ କରାଯାଇପାେର।
826 ଏବଂ—ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଏଦନ ଉଦ ାନ େଦଇ ଗମନାଗମନ କଲା, ଥେମ
ଏକ ଥିଓଫାନି ଭାବେର (େଯପରିକି ପବି ଆ ା ଏଠାେର ବ ମାନ ଚଲାବଲା କରଛ ି),
ଏହା ପଶୁ ଜୀବନକ କେଢଇ େନଇଥିଲା। ଏହା ସବକିଛିକ ନିୟ ଣ କରିଥିଲା, କି ଏହା
କଷିକମ କରିପାରି ନ ଥିଲା, ବଝିେଲ। େତଣୁ ପରେମଶର ତାକ ଶରୀରେର ରଖିେଲ
େଯପରିକି େସ କଷିକମ କରିପାରିବ। ତାକ ତାର ପା ଟି ଇ ିୟ େଦେଲ, କଷିକମ କରିବା
ପାଇଁ ଏବଂ— ା ାେ ଓ—ଓ ଭତି ସବ େଦଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାହାପେର
ମଧ େସହି ମନଷ ଏକଟିଆ େଦଖାଯାଇଥିଲା। ଓଃ, ଏହା ଏକ ସୁ ର ଚି ଅେଟ।
827 େଦଖ , କାରଣ େଯେତେବେଳ େସ ଥେମ ନିମାଣ କରାଗଲା, େସେତେବେଳ େସ
େଗାଟିଏ ମନଷ େର ଦଇଜଣ ଭାବେର ନିମାଣ େହାଇଥିଲା। େସ ଉଭୟ ପୁରଷ ଏବଂ
ନାରୀ ନିମାଣ େହାଇଥିଲା, ମନଷ େହାଇଥିଲା। ବାଇବଲ କେହ େଯ େଯ େସ େହାଇଥିଲା।
ପରେମଶର ମନଷ କ ଉଭୟ ପୁରଷ ଓ ୀ କରି ନିମାଣ କରିଥିେଲ, “େସ ତାହା ସୃ ି
କରିଥିେଲ।” ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , େଯେତେବେଳ ମନଷ ଥିଓଫାନିର ପୃଥ କରା
େହାଇ ଶରୀରେର ରଖାଗଲା, େସ ଠିକ—େସ ଠିକ େସଠାେର ସ ୂ ଭାବେର ନ ଥିଲା;
ତା ର ଏକ ଅଂଶ ଏେବ ବି ସୁ ା ଥିଓଫାନି ଥିଲା, େତଣୁ ଏହା ଠି େଦଖାଯାଇ ନ ଥିଲା।
828 େସଠାେର ଅ ିରା ଓ ମାଈ ଭାବେର ଗାଈ ଥିଲା, େଘାଡା ଥିଲା, ଏବଂ େସଠାେର ବଳଦ
ଥିଲା, ଏବଂ ଅନ ସମ କିଛି େଯାଡାେର, ଥିଲା। କି ଆଦମ, େସ…ଏହା ଥିଲା…େଦଖ ,
େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅଭାବ ଥିଲା। େସହି ତୀ ଇ ା ଦଶାଇଲା େଯ ତା ପାଇଁ ଜେଣ
ସାଥୀ ଅେପ ା କରଅଛି। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବଝିେଲ? ଏବଂ ଠିକ େସହି ଚି ାଧାରାଗୁଡିକ
ଯାହା ତି ଆମକ ଏଠାେର ମରିବାକ ଅଛି, େଯଉଁଥି େଯାଗୁ ଆେମ ସ ଟେର ଅଛ ଓ
ଅସୁବିଧାେର ପଡଛ, ଏବଂ ଆେମ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇ ା କର ଯାହାରକି ମୃତ ନାହିଁ,
ଏହା ଦଶାଏ େଯ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଅେପ ା କରଅଛି। ବଝିେଲ?
829 ଏବଂ ଆଦମ ଏକାକୀ ଥିେଲ। ଏବଂ ପରେମଶର, ଏହା େଦଖାଇବାକ େଯ େସମାେନ
ପୃଥ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ…େତେବ ମଁୁ ମା େଗାଟିଏ େସେକ ପାଇଁ, ଏହି ସମାନ ବିଷୟ
ନିକଟକ େଫରିବାକ ଯାଉଛି।
830 େଦଖ , େସ େକେବବି ଯାଇ ମାଟି େନଇ ହବାକ ନିମାଣ କେଲ ନାହିଁ, ମା େସ
ମୂଳ ମାଟି, ଆଦମଠାର ନିମାଣ କେଲ। େସ ତା ପାଶର ଏକ ପ ରା େନଇ ତା
ପାଇଁ ଏକ ସାହାଯ କାରିଣୀ ନିମାଣ କେଲ, ଏବଂ ତାହା ହବା ଥିେଲ। େସ ପୁରଷ ପାଇଁ
ନିମିତ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ପୁରଷର ଏକ ଅଂଶ ଥିେଲ। େସ ଆର େର ହିଁ, ସୃ ିେର, ଏକ
ଥିଓଫାନିେର ତା ର ଅଂଶ ଥିେଲ। େସ ଏଠାେର ଏହି ସୃ ିେର ତା ର ଏକ ଅଂଶ ଥିେଲ।
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େସ ଅନ ସୃ ିେର ବିଭ କରା ଯାଇପାର ି ନାହିଁ, ତା ତ େସହି ସମାନ ସୃ ିେର ହିଁ ନିମାଣ
କରାଯିବାକ ଥିଲା।
831 ଠିକ େସଇଥିପାଇଁ ତ ୀ ଏବଂ ପରେମଶର ଅବିକଳ େସହି ସମାନ ବ ି ହିଁ
େହବାକ ଥିଲା, ଏହା ଅନ େକୗଣସି ଭି େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ଯଦି େସ ଜେଣ ଭଲ ମନଷ
କି ା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େହାଇଥାେ , େତେବ େସ ଜେଣ ମୁ ିକ ା େହାଇ ନ ଥାେ ;
ତାହା ତ ନିେଜ ସୃ ିକ ା େହବାର ଆବଶ କ ଥିଲା। କି େସ ଏେବ ମଧ ଏକ ଥିଓଫାନି
ଅଟ ି, ଆପଣ େଦଖ , ଏବଂ େସହି ଉପାୟ ଅଟ ି େଯପରିକି େସ େସେତେବେଳ ଥିେଲ।
832 େତେବ ଜେଣ ମନଷ ଏଠାେର ତଳକ ଆସିେଲ ଏବଂ େସ—େସ ଅ ତ ଥିେଲ; ଆଉ
ପରେମଶର ତାହା ଭଲ ପାଇଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତାହା ସୁ ର, େସମାେନ ପୃଥିବୀେର
ରହ ଏବଂ େସଠାେର ସବଦିନ ପାଇଁ ରହ । ତାହାହିଁ ସବକିଛି; କାରଣ—କାରଣ
ଅନ ତା, ନିର ର ଏବଂ ନିର ର ଓ ନିର ର ଅଛି। ଏହା େକବଳ ବଢ, ଏବଂ େତ କ
ଉ ିଦ ଉ କର, ଏବଂ େସହିପରି ସବକିଛି େହଉ। ଏବଂ ମନଷ ବ , ପଶୁମାେନ ବ ,
ଏବଂ ଅନ ସମ କିଛି, ସଦାକାଳ ଓ ସବଦିନ ପାଇଁ ବ । ତାହା ଠି ଅେଟ।” ବଝିେଲ?
833 ଏବଂ ତାହାପେର ପାପ େବଶ କଲା। ଆଉ ମଁୁ ଏହି ବିବ ି େଦବାକ ଚାେହଁ।
େସଥିେର…ଅେନକ େଲାକ ଏହି େଗାଟିଏ ଶା ର ଅଂଶେର ଏପରି ଭୟ ର ଭଲ କର ି,
ଏବଂ ତାହା େହଉଛି 23ତମ ଗୀତେର। େସମାେନ ଏହାକ ଏହିପରି ଭାବେର ପାଠ କର ି,
“ହଁ, ଯଦିଓ ମଁୁ ମୃତ ଛାୟାରପ େଘାରଅ କାର ଉପତ କା େଦଇ ଗମନ କେର।” େତେବ,
େସପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେହ ନାହିଁ, େଯ, “ଉପତ କାର ଅ କାର
ଛାୟା…ମୃତ ଛାୟାରପ ଅ କାର ଉପତ କା।”
834 କେହ, “ଯଦିଓ ମଁୁ ମୃତ ଛାୟାରପ ଉପତ କା େଦଇ ଗମନ କେର।” ବ ମାନ,
ଏହା ଏକ ଛାୟା େହବା ପୂବର, ଛାୟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପାଖେର ଆେଲାକ
ରହିବା ଆବଶ କ। େଦଖ , ଦାଉଦ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େହାଇଥିବାର ଏବଂ ଅଭିେଷକ
ଅଧୀନେର ରହିଥିବା େହତର, େସ େକୗଣସି ଭଲ କରି ନାହଁା ି, େସ େକବଳ ସତ କହିଛ ି:
“ହଁ, ଯଦିଓ ମଁୁ…” ଏହା ନେହଁ େଯ,ଅ କାର ଉପତ କା େଦଇ ଗମନ କେର, ମା , “ମୃତ
ଛାୟାରପଉପତ କା େଦଇ।”
835 ତାହାପେର ଏକ ଛାଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଠାେର ଏକ ନି ି ତିଶତ
ଆେଲାକ ରହିବା ଆବଶ କ। ଆଉ ତାହା ଠି େସହି କାେର ହିଁ ଏଠାେର ଅେଟ। ଆେମ
ଉଭେୟ ାକତିକ ଏବଂ ଅେଲୗକିକ ଅଟୁ। ଏହି ଶରୀର ମୃତ ର ଅଧୀନେର ଅେଟ, ଏବଂ
ଜେଣ ୀ ଦାରା ଅଣା ଯାଇଥିଲା; େକୗଣସି ଦାରା ନେହଁ ବରଂ େକବଳ…ପରେମଶର
ଦାରା ନେହଁ, ଆପଣ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଠାର ଏକ ପୁନର ାଦନ ଅଟ ି। ଅେଶତ େହଉ ,
େଶତ େହଉ , କି ା ଆପଣ ଯାହା ବି େହଉ , ଆପଣ ଏକ ଉ ାଦନ ଅଟ ି, ଆଦମ
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ଏବଂ ହବା ର ଏକ ସ ାନ ଅଟ ି। ତାହା ଆପଣ ର ଶରୀରକ “ପାପେର ଜନ େହାଇ,
ଅଧମେର ଗଢା େହାଇଥିବା, ମିଥ ା କହି ଜଗତକ ଆସିବା” ରେପ କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ
ଜୀବନର ଆର େର େଦାଷୀ ଏବଂ ନି ିତ ଅଟ ି, ଏପରିକି, ବିନା ସୁେଯାଗେର ଅଟ ି।
836 ବ ମାନ, କାରଣ େସହି ଆ ା ଯାହାକି କତି ଦାରା ଆପଣ ପାଖକ ଆସିଛି, ଏବଂ
େସହି କତି ଦାରା ଯାହାକି େଯୗନ ସ କର ଆସିଛି, ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା ଅଭିଳାଷ ଦାରା
ଏକ ପାଥିବ ସ ାନକ ଉ କରିଥାଏ। ଏବଂ େସହି ପିଲାକ ଏକଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅ , ଏବଂ
ତାକ କିଛି ଠି ଶିଖା ନାହିଁ, େସ ଭ ବାଟକ ଚାଲିଯିବ। ତାକ କିଛି ଠି କି ା ଭ ଶିଖା
ନାହିଁ, େସ ଭ ବାଟ ହଣ କରିେନବ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ତାର କତି ଅେଟ।
837 େଗାଟିଏ ସାନ ଶିଶୁକ େଦଖ , ତାହାଠାର ଅଧିକ ଉ ନେହଁ, ଏେତ ପାଗଳ
େହାଇଯାଏ; େଯ େସ େକବଳ…େସ—େସ ନିଜର ହାତକ କଷି କରି ଧରି ପକାଇବ, ଏବଂ
ମୁହଁ ଲାଲ କରି ପକାଇବ, ଓ ନିଶାସ ବ କରି ପକାଇବ। ନି ିତେର। ଏହା କଅଣ ଅେଟ?
ଏହା ତାର କତି ଅେଟ। େସ ଏହା ତାର ବାପା କି ା ତାର ମାଆଠାର ପାଇଥାଏ, େଗାଟିଏ;
ତାହା ପାଖେର ନିଜର ବାପା, କି ା ଅନ କାହାରି ସହିତ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ େ ାଧ
ରହିଥିଲା। ଯଦି େସମାେନ କରି ନ ଥିେବ, େତେବ ତା େଜେଜବାପା କି ା େଜେଜମା।
େଦଖ , ଏହା ସ ାନ ଅେଟ।
838 େତଣୁ ତାହା କେର…ଆପଣ ଜଗତେର ଜନ େହାଇଛ ି। ଆପଣ କତି ଦାରା
ଆସିଛ ି, ଏବଂ ଆପଣ ର ସମ ସୃ ି କଳା ଓ ଧୂଳିଯୁ ଅେଟ, ଓ ନି ିତ ଅେଟ, ଏବଂ
ଅଭିଶ ଅେଟ ପୁଣି ନରକକ ଯାଉଥା ି। ତାହା ଠି !
839 କି େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନତନ ଭାେବ ଜନ ହଅ ି, େସେତେବେଳ ପରେମଶର
ଆେଲାକ େସହି ାଣ ଭିତେର ଝଲସି ଉେଠ (ହାେଲଲୟା) ତାହାପେର ଏହା ଆଉ ଅ କାର
ଉପତ କା ରେହ ନାହିଁ, ମା ଏହା ଏକ ଛାୟା ସହିତ ଉପତ କା ଅେଟ। ଆପଣ ଏଠାେର
ଶରୀର ଦାରା ଆ ାଦିତ େହାଇ ଥାଇପାର ି, ଏବଂ ଆମ ମୁହଁ ଉପେର ଥିବା ବିଷୟଗୁଡିକ
ଦାରା ଆବତ େହାଇ ଥାଇପାର ି, କି େସଠାେର ଯେଥ ଆେଲାକ ରହିଛି। ଏବଂ େକୗଣସି
ଦିନ େସହି ଆେଲାକ ଏବଂ ଅ କାରକ ପୃଥ େହବାକ ପଡିବ! ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି
ଆେଲାକ ଉ ଳ ହଏ, ଅ କାର ପଳାୟନ କରିଯାଏ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆେମ େସହି
ଶରୀରେର ୀ ସହିତ ରହିବାକ ଯାଉ, ଅ କାର ଏବଂ ମୃତ େଲାପ ପାଇଯାଏ, ଆଉ
ଆେମ ସି ଆେଲାକେର ପରିଣତ େହାଇଯାଉ। ପରେମଶର େଗୗରବ େହଉ! ଆେମ
େସଠାେର ଅଛ; ଆଉ ଅଧିକ ଅସୁ ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକ ଏଥିେର ଅ କାର ମି ିତ ନାହିଁ।
840 ଠିକ ବ ମାନ ଆମର ଉଭୟ ଅସୁ ତା ଏବଂ ଆନ ରହିଛି, ପୁଣି ସା ଓ ଶ ି ରହିଛି,
ଏବଂ ଆମର ଅନକଳ ଓ ତିକଳ ଅବ ା ରହିଛି, ଏବଂ ଉ  ଥାନ ଓ ପତନ ରହିଛି, ଏବଂ
ଆନ ଓ ଦଃଖ ରହିଛି, ଇତ ାଦି ରହିଛି। େତେବ, ଏହା େକବଳ ଏକ ଛାୟା ଅେଟ। ଆମ
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ପାଖେର ଏହା ଜାଣିବା େହତ ଯେଥ ଆେଲାକ ଅଛି େଯ େସଠାେର ଆେଲାକ ଅଛି;
ଏବଂ ଆେମ ଏେବ ସୁ ା ଶରୀରେର, ମାଂସମୟ େଦହେର ଅଛ। କି େକୗଣସି ଦିେନ
େସହି ଦିନଟି ଅ େହବାକ ଯାଉଛି। େସହି ସମୟ ହିଁ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ମୃତ ର ଦତ
ଶଯ ାର ପାଦେଦଶେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବ, େସେତେବେଳ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ଡା ର
କହିେବ େଯ ଏହାସବ େଶଷ େହଲା; ଏବଂ ଏହି ାକତିକ ଅେଲୗକିକର ବାହାରି ଦେରଇ
ଯିବ, ପୁଣି ଆେଲାକ େଫରି ଆେଲାକ ନିକଟକ ଆସିବ, ଏବଂ ଅ କାର େଫରି ଅ କାର
ନିକଟକ ଚାଲିଯିବ। ତାହାପେର ଏହି ମ ଅମରତାକ ଧାରଣ କରିବ। େସେତେବେଳ
ହିଁ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ଏହି ୟପୂ ବିଷୟ ଅ ୟତାକ ହଣ କରିେନବ। ତାହାହିଁ
େହଉଛି େଯେତେବେଳକି ଏହି ମ ଅମରତାକ ଧାରଣ କେର, ଏବଂ ଆେମ ସମୟର
ଏକ ାଣୀଠାର ଅନ ତାର େଗାଟିଏ ାଣୀ େହାଇଯାଉ। ଆପଣ ସ ୂ ଅ କାର ସହିତ
େସଠାକ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଅ କାରେର ଆେଲାକ ରଖିବାକ ପଡିବ।
ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। ତାହାହିଁ େସହି ଶରୀର ଯାହା ଆପଣ ହଣ କର ି।
841 ଆେମ କଅଣ କରିବା? େତେବ, େମାର ିୟ ସାଧୁ ଭାଇ, େମାର ିୟ ସାଧୁ ଭଉଣୀ,
ଜଗତ ପ ନାବଧି ପୂବର, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଆପଣ ତାହା ର ତିମୂ ିେର
ସୃ ି କରିଥିେଲ, କି ା େସହି ମନଷ —େସହି ମନଷ କ ତାହା ର ତିମୂ ିେର ସୃ ି
କରିଥିେଲ, ଏବଂ ପୁରଷର େଗୗରବ ନିମେ ୀକ ପୁରଷର ତିମୂ ିେର ସୃ ି କରିଥିେଲ,
େସ ଆପଣ ଏକ ଥିଓଫାନି କରିଥିେଲ। ଠି ନିଜର ପରି, େଯେତେବେଳ େସ େସହି

ାଣୀମାନ କହିଥିେଲ “ଆସୁ” ଯାହାକ େସ ସୃ ି କରିଥିେଲ, “ଆସୁ ମନଷ କ ଆମର
ନିଜ ତିମୂ ିେର, ଆମ ସାଦଶ େର, ଏକ ଥିଓଫାନିେର ଗଢିବା।” ପରେମଶର ଏଯାଏଁ
ସୁ ା କଦାପି ଶରୀର ରପ ଧାରଣ କରି ନ ଥିେଲ, େସ ଏକ ଥିଓଫାନିେର ଥିେଲ।
842 ଆଉ େମାଶା ତାହା େଦଖିଥିେଲ। େମାଶା ଚି ାର କେଲ, “ ଭ, େମାେତ ତମକ
େଦଖିବାକ ଦିଅ।”
843 େସ କହିେଲ, “େସଠାକ ଯାଅ ଏବଂ ଚ ାଣେର, ଗହରେର ଲଚି ଯାଅ।” ଆଉ େମାଶା
ଯାଇ େସହି ଗହରେର ଲଚିଗେଲ; ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଅତି ମ କେଲ, ବିଜୁଳି
ଏବଂ େମଘ ଗଜନ ସହ…ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଅତି ମ କେଲ, େସ ନିଜର
ପିଠିକଏହିପରିଭାବେର ପଛକ କରିଥିେଲ।

ଆଉ େମାଶା କହିଥିେଲ, “ଏହା ଜେଣ ମଣିଷର ପିଠି ଥିଲା।” ହାେଲଲୟା!
844 ଏହା କିଏ ଥିେଲ? ମ  କୀେଷଦକ ଯିଏକି ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ, ଶାେଲମର ରାଜା,
ଯାହା ର େକୗଣସି ପିତା କି ା ମାତା ନ ଥିେଲ, ଦିନର ଆର କି ା ଜୀବନର ସମା ି ନ
ଥିଲା। ତାହା େହଉଛ ି େସ! ଆଉ େସ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି
ଅ ହାମ ସହ କଥା େହାଇଥିେଲ; ଯିଏକି ନିଜ ପାଇଁ େସହିପରି ଏକ େଛାଟ ମାଂସମୟ
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ଶରୀରକ ସଂ ହ କରିଥିେଲ, ଏବଂ “ହ !” କରି େସଥିେର ଶାସବାୟୁ ଫୁ ିଥିେଲ, ତାହା
ଭିତେର ପାଦ େଦଇଥିେଲ ଆଉ ତଳକ ଯାଇ େଗାବ ମାଂସ େଭାଜନ କରିଥିେଲ, ଗାଈ

ୀର ପିଇଥିେଲ, ଏବଂ କିଛି ଲହଣୀ ଆଉ କିଛି ମକା ରଟି ଖାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ଦଇଜଣ
ସଗଦତ।

845 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ବାହାରକ ଚାଲିକରି ଗେଲ, ଏବଂ େସହି
ସମ ବିଷୟବ ୁ େକବଳ, “ହ !” ଅଦଶ େହାଇ ଚାଲିଗେଲ।

846 ମଁୁ େସହି ବିଷୟେର େକେବ ବି ଭାବି ନ ଥିଲି। ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଏକ
ରାଇଫ ବ କେର ଗୁଳି ଭରିଲା େବେଳ, େମାର ଏକ .22 ରାଇଫ ଥିଲା, ଏହା େଗାଟିଏ
.220 ସିଫ ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାେର ରାଇଫ ବ ବହାର କରଥିବା ଭାଇମାେନ
ଜାଣ ି। େସହି େଛାଟ ଗୁଳି, ଏହା ଏକ ଅଡ-ଚାଳିଶ େ ନ ଗୁଳି ଅେଟ, ାୟଃ ଠି
େସତିକି ଲ ା, ନିୟମିତ .22 ଗୁଳି। ଏହା ାୟଃ .30-06 ର ଏକ ବଖରା ଶ ିେର େଲା
େହାଇଥାଏ। େତେବ ମଁୁ…େସହି କାରଖାନା ତାକ େକବଳ ତି େସେକ େର ାୟଃ ଚଉ-
ରାଳିଶ ଶହ ଫୁଟ ପଯ େଲା କେର। ଠିକ ଅଛି, କି ଆପଣ ଯେଥ ରଖିପାର ି…
ଏହାକ ନିେଜ ଭରି କରିପାର ି, ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକ ତି େସେକ େର ପା ହଜାର ଫୁଟ
ପଯ ରଖିପାର ି। ଏବଂ—ଏବଂ ଅନ ଥା, ଯଦି ଆପଣ ବ କ ଚଲା ି…ଆେମ ବ କ
ଚଲାଉଥିଲ, ଅନ ଏକ ଦିନ, ଦଇ ଶହ ପାହାର, ଆଉ ଗୁଳିଟି ଧୂଳିେର ଆଘାତ କରଥିଲା,
ବ କ ଠି କଦାପି େଫରିବା ଆସିବା ପୂବର ଏହା ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ତାହା େସତିକି ୁତ
ଅେଟ।

847 ତାହାପେର ଆପଣ ଏକ ଦ େଖ ା ନିଅ ି (ଆପଣ ଜାଣ ି, େଗାଟିଏ ଦ େଖ ାର
େଚପଟା ଅଂଶ) ଏବଂ ନିଜର ପାଉଡରକ ଯାଇ େସହି ଜିନିଷକ ପାଉଡରେର ପରିପୂ
କର ି, ାୟଃ ଚାରି କି ା ପା ଟି େଛାଟ େ ନ, ଏବଂ ଏହାକ ତାହା ଉପେର ରଖ ି, ଆଉ
ତାହାପେର ନିଜର ଗୁଳିକ େସଠାେର ରଖ ି। ଏଠାେର ଛିଡା ହଅ ି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ
ହାତେର େଗାଟିଏ େସେକ େର ଏକ ଗୁଳି ପାଇଯିେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଠାର ଦଇଶହ ଫୁଟ
ଦରେର ଥିବା େସହି ଘୁଷୁରୀକ େସଠାେର ଗୁଳି କର ି, ଏବଂ େସହି ଘୁଷୁରୀ େସଠାର େକେବ
ଘୁେ ସୁ ା ନାହିଁ। େସହି ଗୁଳି ତାହାର ମୂଳ ଅବ ାକ, ବା କ େଫରିଯାଏ। ଏଠାେର ଏକ ଗୁଳି
ଅଛି େଯଉଁଥିେରକି ତ ା ଓ ସୀସା ଏକ ମି ିତ େହାଇଥାଏ, ଏବଂ େଗାଟିଏ ଅ େସେକ ,
ଏହା ଏପରି ଅବ ାକ ଚାଲିଯାଏ େଯ ଏପରିକି ଆପଣ ଏହାକ ଆଉ ପାଆ ି ନାହିଁ। ଏହା
ଏପରି ଅବ ାକ ଚାଲିଗଲା େଯପରିକି ତାହା ଶେହ ବିଲିୟନ ବଷ ପୂେବ ଥିଲା, ବା କ
େଫରିଗଲା। େସହି ବା ଗୁଡିକ ଗଠନ େହାଇ ପୁନବାର ତ ା ଏବଂ ସୀସା ରପକ ଆସିବାକ
ଅଛି, ଏବଂ େସହିପରି ଭାବେର, ଇତ ାଦି େହବାକ ଅଛି। େସହି ବା ଗୁଡିକ ଥମିଯିବାକ ଅଛି।
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848 େତେବ, ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େସହି ଉପାୟେର ଆେମ ଏଠାେର ଅଛ, ଆେମ
ଏକ ଉ ସୃ ିର ଆସିଅଛ। ଆର େର ଆେମ ପରେମଶର ତିମୂ ିେର ଥିଲ। େସହି
ଆବରଣ ଏବଂ ଅ କାର ଆମକ ବ ମାନ ତାହା ଜାଣିବାର ବ ିତ କରିଥାଏ। କି ଯୀଶୁ
ତାହା ର ଶିଷ ମାନ କହିେଲ େଯ େସ “ଜଗତ ପ ନାବଧି ପୂବର େସମାନ ସହିତେର
ଥିେଲ।” ବଝିେଲ? ଆେମମାେନ ଥିଲ! ଆପଣ ବ ମାନ ତାହା ଜାଣିପାରିେବ ନାହିଁ, କି
ଆପଣ ଆର େର ଥିେଲ। “ଏବଂ ଯଦି ଏହି ତ ୁରପ ପାଥିବ ଗୃହ ଭା ି ଯାଏ, େତେବ
ଆମର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅେପ ା କରଅଛି!” ହାେଲଲୟା! ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ ଏହି
ଥିଓଫାନିକ େବଶ କରିଯାଉ, େଯଉଁଥିେର ଆେମ ଥେର ରହିଥିଲ, େଯପରିକି ଆେମ
େଭାଜନ କରିପାର ଓ ହାତ ମିଶାଇପାର। ଏବଂ େବଦୀ ତେଳ ଥିବା ାଣମାେନ ଚି ାର କରି
କହ ି, “ ଭ, େକେତ କାଳ?”

849 ସାେତାଟି ପାହାଚ ଅଛି ଯାହାକି ପରେମଶର ନିକଟକ ଯାଇଥଏ, କାରଣ ସାେତାଟି
ଆ ା ଅଛି ଯାହାକି—ଯାହାକି ଏହା ତଳକ ଆସିଥାଏ। ଠି ଅଛି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ପରେମଶର େବଦୀ ତଳକ ଯାଆ ି, େସମାେନ ନ କରଥା ି, “ ଭ, େକେତ କାଳ?
କଅଣ ଆେମ ଏହା େଦଇ, ତଳକ ଯାଇପାରିବା କି?”

850 ପରେମଶର କହିେଲ, “ଆଉ ଅ କାଳ ଟିକିଏ ଅେପ ା କର, େଯପଯ କି ତମର
ଅନ ସାଥୀ ଭାଇମାେନ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଦଃଖେଭାଗ ନ କର ି ଯାହା ତେମ େଭାଗ
କରିଅଛ।” ବଝିେଲ?

851 ଆଉ ତାହାପେର ାଣମାେନ େଫରି ଆସ ି, ଏବଂ େସମାେନ ପୁନବାର ପୁରଷ ଏବଂ
ୀ େହାଇଯାଆ ି, ଏବଂ ସବଦିନ ପାଇଁ ବ ି ରହ ି େଯେତେବେଳକି ସମ ଅ କାର ଏବଂ

ମୃତ ଓ େରାଗ ଆଉ ଅ କାରର ଦଃଖ ଦର ନ େହାଇଯାଏ; ଆଉ ଅଧିକ ଛାୟା ରେହ ନାହିଁ,
ଏହା ସ ୂ ସୂଯ ାେଲାକ େହାଇଯାଏ!

852 ଶୁଣ । ଏଠାେର କଅଣ ଅଛି। ଏହା େଯେତ ଅ କାର େହବାକ ଚାେହଁ ତାହା େହଉ;
ଏହା େସତିକି ଅ କାର େହାଇପାେର ନାହିଁ େଯତିକି କି ସୂଯ ଅ କାରର ସମ ଅଂଶକ
ଧଂସ ନ କରିପକାଏ। ଅ କାର ଏବଂ ଆେଲାକ ଏକାଠି ରହିପାରିେବ ନାହିଁ। କାରଣ େସହି…
େକଉଁଟି ସବଠାର ଶ ିଶାଳୀ ଅେଟ? ତାହା େହଉଛି ଆେଲାକ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
ଆେଲାକ ଉ ଳ ହଏ, ଅ କାର ପଳାୟନ କେର। ଆେମ । କଅଣ ଆପଣ ଖୁସି ନହଁ ି
କି? ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େବାଲି ଖୁସି ନହଁ ି କି? ନିଃସେ ହ, େସଠାେର େକୗଣସି ାନେର
ବି େଗାଟିଏ େହେଲ ଛାୟା ନାହିଁ। କି ଏହି ଆଶୀଷିତ ଆେଲାକ ଯାହାକି ବ ମାନ ଠିକ
ଆମ ହଦୟେର ଅଛି, କିଛି େଗାଟାଏ ପୁନବାର ସା େଦଉଥାଏ: ପରେମଶର ପୁ ,
ପରେମଶର ଶ ି।
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853 ଏବଂ ଆେମ ଏଠାେର ଚଲା ବଲା କର, ପବି ଆ ା ଶ ି ତଳକ ଓ ାଇ ଏକ
ସଭାକ ଯିବାର, ଏବଂ କହିବାର େଦଖୁ, “ଆପଣ ୀମତୀ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ, େଯ ଆପଣ
ଏକ ନି ି ାନେର, ଏକ ନି ି କାଯ କରଥିେଲ। ଆପଣ ଏେତ ଦିନ େହଲାଣି ଏହି
ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ିଛ ି, କି ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି, ‘ନିଜ ପାଦେର ଛିଡ଼ା ହଅ, ତେମ
ସୁ େହାଇଅଛ।’” ଆଉ ଏକ ପ ୁ ଓ ଅ େସମାନ ପାଦେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଉଠ ି। ଏବଂ
ଜେଣ ମନଷ ର ଛାୟା, କକଟ େରାଗେର , ପୁନବାର ଜୀବନ ଏବଂ ନତନ ସା କ
େଫରି ଆେସ।

854 ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ଏହିସବ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ କେର,
ତେମ ମଧ କରିବ।” ଆହରି େସ କହିେଲ, “ପିତା େମାେତ ନ େଦଖାଇବା ପଯ ମଁୁ କିଛି
କେର ନାହିଁ।”

855 ତାହା କଅଣ ଅେଟ? ତାହା େହଉଛି େସହି ଆେଲାକ ଯାହାକି ଏହି ଅ କାରେର ମି ିତ
େହବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛି, ଆପଣ େଦଖ , ଆମକ ମୁ କରିବା ନିମେ । ମଁୁ ଯାହା କହଛି
ଆପଣ ତାହା ବଝଛ ି କି?

856 େତେବ, େକୗଣସି ଦିେନ ଠି େସଠାକ େଫରିଯାଏ, ଏବଂ ତାହାପେର
େଯେତେବେଳକି ଥିଓଫାନି ପୁନବାର ଅମର ଶରୀରକ ପରିଣତ େହାଇଯାଏ େଯପରିକି
ତାହା ଆର େର ଥିଲା, ତାହାପେର ଯୀଶୁ ଆସ ି, ଏବଂ ପରେମଶର…େଯେତେବେଳ

ୀ ଏକ େହେବ। ୀ ସିଂହାସନେର ବସିେବ, ଏବଂ ସମ େଲାକ ମଣିଷ େହେବ। ୀ
ଦାଉଦ ସିଂହାସନେର ବସିେବ, ଜେଣ ବ ି, ଭ ଯୀଶୁ; କଦାପି ମରିେବ ନାହିଁ। ଆେମ
କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ, ଆେମ େକେବ ବି ଅସୁ େହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ
ଆେମ ସହ ବଷ ଧରି ଜୀବିତ ରହିବ।

857 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହି ପୃଥିବୀେର ସହ ବଷ ସମା ହଏ, ତାହାପେର ଶୟତାନ
ଉଠି ଆେସ; ଏବଂ ଦିତୀୟ ପୁନର  ଥାନ ଉପ ିତ ହଏ, ଅଧାମିକମାନ ର ପୁନର  ଥାନ।
େସମାେନ ସମୁ ର ବାଲି ପରି ଏକ ବିରାଟ େସୖନ ବାହିନୀ ସଂ ହ କର ି, ଏବଂ େସମାେନ
ସାଧୁମାନ ଶିବିରକ େଘରିବା ପାଇଁ ଆସ ି, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାହା ହଏ, ପରେମଶର
ସଗର ଅ ି ଓ ଗ କ ବଷା କରି େସମାନ ବିନାଶ କରି ଦିଅ ି।

858 ଏବଂ େଯାହନ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏକ ନତନ ସଗ ଓ ଏକ ନତନ ପୃଥିବୀ େଦଖିଲି, କାରଣ
ଥମ ସଗ ଓ ଥମ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଗଲା, ଆଉ େସଠାେର େକୗଣସି ସମୁ ନ ଥିଲା।

ଏବଂ ମଁୁ, େଯାହନ, େସହି ପବି ନଗର, ନତନ ଯିରଶାଲମକ େଦଖିଲି, ପରେମଶର ଠାର
ସଗର ଅବତରଣ େହଉଥିଲା, େଯପରିକି ନିଜ ସାମୀ ପାଇଁ କନ ାରେପ ସୁସ ିତ େହାଇ

ୁତ ଅେଟ।” େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି।
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859 େସଠାେର େସ କହିେଲ, “ପ ୀ…େମଷଶାବକ ଏବଂ କନ ା େସଠାେର ସବଦିନ ପାଇଁ
ରହିେବ।” େସଠାେର ଏକ ନତନ ପୃଥିବୀ େହବ, ଲ ଲ ଏବଂ ଲ ଲ ବଗ ମାଇ ।
ଓଃ, େମାର ଭ। େସହି ନଗର, ବାଇବଲ େସହି ନଗରକ ପ ର ହଜାର ବଗ ମାଇଲ ମାପ
କରିଥାଏ। ଏହାର ପ ର ହଜାର ମାଇଲ ଲ , ପ ର ହଜାର ମାଇଲ ଦୀଘ, ଏବଂ ପ ର
ହଜାର ମାଇଲ ଉ । ବାଇବଲ େସହି ନଗର ବିଷୟେର ଅବିକଳ େସହିପରି ବ ନା ଦିଏ।
ଏଥିେର ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ଆଉ ସମୁ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇଁ େକୗଣସି ାନ ନ ଥିଲା।

860 ଓଃ, େସଠାେର ଏପରି େସୗ ଯ ରହିବ! ଏବଂ େସଠାେର, ପରେମଶର ଠିକ
ସିଂହାସନଠାେର ଏକ ନିଝର ରହିବ, ଯାହା ସିଂହାସନ ସ ୁଖେର ବାହିତ ହଏ। େସଠାେର
ଗଛର…ଜୀବନର ନଦୀର ଉଭୟ ପାଶେର େଗାଟିଏ ଗଛ ଅେଟ। ଏବଂ ଏହି ଗଛେର ବାର

କାରର ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ଏବଂ ତି ମାସେର ଏହା ଫଳ ଧାରଣ କେର।

861 େସଠାେର ଚବିଶ ାଚୀନ ରହ ି। େସଠାେର କନ ା ରହିଛି। େସଠାେର ଚଉରାଳିଶ
ହଜାର, େସହି ମ ିରର ନପୁଂସକମାେନ ରହିଛ ି। େହ ଭାଇ, ଆେମ େକୗଣସି ାନକ
ଯାଉଅଛ! ଆମ ସ ୁଖେର ବିଷୟଗୁଡିକ ରହିଛି। ଚାରି…ଚବିଶ ାଚୀନ। ଏକ ଲ ଚଉ-
ରାଳିଶ ହଜାର ନପୁଂସକ। କନ ା ୀ ସହିତ ବସି ରହିଛି। େମାର, ଆପଣ କଥାବା ା
କର ି…େମା ଘର, ମଧୁର ଘର! ଆେମ ।

862 ଏହା ଭାବିବାକ େଯ େମାର େସଠାକ ଯିବାର େସୗଭାଗ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ର
େସଠାକ ଯିବାର େସୗଭାଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ଅ କାରେର ଚାଲିବାକ
ଓ ଆେଲାକ ନ େଦଖିବାକ ବାଛିେବ, ଆଉ ମରିବାକ ପୁଣି ବିଶୃ ଳା ମଧ କ ଯାଇ ଶୁନ
େହବାକ ବାଛିେବ? କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେଲାକ ତାହାର ସେବା ଅଧିକାରକ
ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଅ କାର ପାଇଁ େକୗଣସି ାନ ରେହ ନାହିଁ। ଆେଲାକ ଆସିବା ପେର
ଅ କାର କଆେଡ ଚାଲିଯାଏ ତାହା େଖାଜି ବାହାର କର । ତାହା େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ,
େଯେତେବେଳକି ସମ ବିଷୟ ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରିଯାଏ। ତାହାର ଥିଲା,
ଅ କାରର ଏକ ଆର ଥିଲା, ଅ କାରର ଏକ େଶଷ ଅଛି। ଆେଲାକର େକୗଣସି ାର
ନ ଥିଲା କିଅବା ତାହାର େକୗଣସି ସମା ି ନାହିଁ। ପରେମଶର ର େକୗଣସି ଆର ନ ଥିଲା
କି ା କଦାପି େକୗଣସି ସମା ି ନାହିଁ। େତଣୁକରି, େକୗଣସି ଦିେନ, େସହି ସମ ଅବସାଦ
ଜଗତ ତାହାର ସମ ପାପ ଏବଂ ତାହାର େସୗ ଯ ସହିତ, ତଥା-କଥିତ, ଏବଂ ତାହାର
ସମ ଅ ତ ଚମ ାରିତାମାନ ଏବଂ ସେ ଦନା କ, ଏବଂ ତାହାର ସମ ଚାକ ଚକ ତା
ସହିତ ଆଉ ସବକିଛି େଲାପ ପାଇ ନ େହାଇଯିବ, ଏବଂ ଏହା ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବିଷୟେର ଆଉ ଅଧିକ, ଆଉ ଅଧିକ ଚି ା କରାଯିବ ନାହିଁ! ଏହା କେହ, ଏପରିକି, “ଏହା
ଏପରିକି ଆଉ ରଣେର ସୁ ା ଆସିବ ନାହିଁ।”
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863 କି ଭ ର ଆଶୀଷିତମାେନ ସବଦା ତାହା ସହିତେର ରହିେବ। ଆମର ତାହା ର
ନିଜସ ଭଳି ଏକ େଗୗରବମୟ ଶରୀର େହବ; ତାହା ସହିତ ରହିବା, ତାହା ସହିତେର
େଭାଜନ କରିବା, ଏବଂ ତା ସହିତେର ବସିବା, ଓ ତାହା ସହିତ ସଦାକାଳ ଏବଂ ଚିରକାଳ
ପୁଣି ଅୟୁତ ଅୟୁତ କାଳ ପାଇଁ ରହିବା; ଏବଂ ଅନ ଯୁଗମାନ େସହି େଶଷ ନ େହଉଥିବା
ଜଗତ ସହିତ ମିଶିଯିବ।
864 ଏବଂ ଆଜି ରାତି ଆପଣ ଠାେର ଏକ ଚୟନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ େସହି ାନକ
େଭଟିବାକ ୁତ ନହଁ ି, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ମ ଳୀକ
ଯାଆ ି, ଆପଣ ଜେଣ େକେତ ଭଲ ସଦସ ଅଟ ି, ଆପଣ େସପଯ ନ କ
ଅଟ ି େଯପଯ କି ୀ ଆପଣ େସହି ଅ କାରେର ନତନ ଜୀବନ ନ େଦଇଦିଅ ି
େଯଉଁଥିେରକି ଆପଣ ଚାଲଥା ି। ଆପଣ ଧାମିକ େହାଇପାର ି। ଧାମିକ, ଶୁଣ ,
ବ ଗଣ, ଧମ େବୗ ିକ ଅେଟ। ବଝିେଲ? କୟିନ ର ସମ ସ ାନମାନ ପାଖେର ଧମ
ସବଦା ରହିଆସିଥିଲା। ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟେର େସହି ଯିହଦୀମାନ ପାଖେର ଏକ ଧମ
ରହିଥିଲା, କି େସମାେନ ପରି ାଣକ ତ ାଖ ାନ କରି େଦଇଥିେଲ।
865 ଆଜି ରାତି ଆପଣ ବହତ ଧାମିକ େହାଇପାର ି। ଆପଣ େ  ବିେଟରିଆ ,
େମେଥାଡି , େପ ିକ ା , ନାଜରି , ପି  ି େହାଲିେନ  େହାଇପାର ି। ଆପଣ
ମା ଧମ ପରି େହାଇଥାଇପାର ି; ନିଜର ମ ଳୀକ ଯାଇ ସା େଦଇପାର ି, ଆପଣ
ଗୀତ ଗାଇ ଚି ାର କରି ଭ ଶଂସା କରିପାର ି, ଆପଣ ନିଜର ଦଶମାଂଶ ମ ଳୀକ
ଆଣିପାର ି, ଆପଣ ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀ ସହିତ ଠି ବ ବହାର କରିପାର ି, ଯାହାକି
ଆପଣ ର ଅନ ଗ ବ ଳ ସହିତ ଏହାର େଗାଟିଏ େହେଲ ସ କ ନାହିଁ। କୟିନ ଏହାର

େତ କ ବିଷୟକ କରିଥିେଲ। ଅବଶ ।
866 ବାଇବଲ ଏହା କେହ େଯ “ଗହମ ଏବଂ ବାଳ ା ଏକାଠି ଆସିଥା ି।” େସହି େଛାଟ
ପୁରଣା ଗହମ େସଠାେର ବସି ରହି, ବଷାର ଅେପ ା କରଥିଲା, ଏବଂ—ଏବଂ କ କଲତା
ମଧ । େଯେତେବେଳ ବଷା ଆେସ, କ କଲତା ମଧ ଗହମ ପରି ବଷା ପାଇଥିବା େହତ
ଖୁସି ହଏ। “କି , ଏହା େସମାନ ର ଫଳ ଦାରା, ଆପଣ େସମାନ ଜାଣିେବ।”

େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ାଥନା କରିବା େଯେତେବେଳକି ଆପଣ ନିଜର
ଫଳଗୁଡିକ ପରୀ ା କର ି।
867 େତେବ, ପିତା ପରେମଶର, ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େକେତକ କଠିନ ଶ ଆସିଅଛି।
ମଁୁ ହଏତ ସଠି ଭାବେର କାଯ କରି ନ ଥାଇପାେର, କି େମାର ସେବା ମ ାନେର;
ତେମ େମାର ହଦୟକ ଜାଣିଛ। ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ, େହ ପରେମଶର, ତେମ ଏହାକ

ହଣ କରିବ। ଏବଂ ବ ମାନ, େବାଧହଏ, ଏହି ଶଗୁଡିକ ମଧ ର େକେତକେର, ଯଦି ମଁୁ
େସଗୁଡିକ ଠି କରି ନାହିଁ, େତେବ ତେମ େଲାକମାନ ହଦୟ ସହିତ କଥା ହଅ, ଏବଂ ତେମ
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େସଗୁଡିକ ଠି େସହିପରି କର େଯପରି ଭାବେର େସଗୁଡିକ ରହିବା ଉଚିତ। ମଁୁ ଅନଭବ
କେର େଯ ତେମ େମାେତ କହିଥିଲ। କି ଯଦି ମଁୁ ଭଲ େହାଇପାେର, େତେବ ତେମ େମାେତ

ମା କରିବ।
868 ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କେର, େହ ପରେମଶର, େଯ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େତ କ ଜଣ ନିଜ
ହଦୟେର ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ହଣ କରିେବ, ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ େସଗୁଡିକ
ବିଷୟେର ଚି ା କରିେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବିେବ, “ହଁ, େସଠାେର େସହି ମ ଳୀ ଅଛି,
େସଠାେର ଏହିସବ ବିଷୟଗୁଡିକ ଅଛି। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ କେହ।”
869 େହ ଭ, ଏହା େହଉ େଯ ମହିଳାମାେନ, ତେମ ଜାଣ େଯ ମଁୁ େସମାନ କହିବା ଦାରା
କିଛି ବ ିଗତ କଟା କର ନାହିଁ। କି , ପରେମଶର, ମଁୁ—ମଁୁ େମାର ଭଉଣୀମାନ ଭଲ
ପାଏ, ଏବଂ ତେମ ତାହା ଜାଣ, ପିତା। ତେମ ଜାଣ େଯ ମଁୁ େସମାନ ବିଷୟେର କିପରି ଚି ା
କେର। କି ଛିଡ଼ା େହାଇ େସମାନ କିଛି ଭ କହିବା, ମଁୁ େସମାନ ପାଇଁ ଜେଣ—ଜେଣ

ତାରଣାକାରୀ େହାଇଯିବି। ମଁୁ େମାର ଭଉଣୀମାନ ତି ଜେଣ ତାରଣାକାରୀ େହବାକ
ଇ ା କେର ନାହିଁ, ମଁୁ େସମାନ ସତ କହିବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ, ପିତା, ମଁୁ ଏହାକ ଠି ତମ
ବାକ ର ନିଏ।
870 ଏବଂ ବ ମାନ ମଁୁ େମାର ଭାଇମାନ ନି ା କେର ନାହିଁ, କି , ଭ, ମଁୁ କହଛି େଯ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହିସବ ଅନମତି େଦଇଥା ି େସେତେବେଳ େସମାେନ ଭ
ଅଟ ି। ଏବଂ ଯଦି େସହି ମହିଳା ଏତ ଭି ଅନ କିଛି ଜାଣ ି ଏବଂ ଯାଇ ତାହା କର ି,
େତେବ ଏହା ତା ଉପେର ନିଭର କେର, େସହି ପାଳକ େଦାଷୀ ନହଁ ି।
871 େହ ଆ ା ପିତା, େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତମର ବାକ , ଏବଂ େସଗୁଡ଼ିକ ତମ ତି ଅେଟ।
ବ ମାନ ତେମ େଲାକମାନ ହଦୟଗୁଡିକ ସହିତ କଥା ହଅ। ମଁୁ େସସବକ ତମ ନିକଟେର
ସମପଣ କେର। ପିତା, ମଁୁ େଦଖିବି େଯ ତେମ କଅଣ କରିଛ; ତେମ ଜାଣିଛ। େତ କ ହଦୟ
ସହିତ କଥା କହ। ଆେମ ୀ ନାମେର ମାଗୁଅଛ।

ଏବଂ ନିଜର ମ କଗୁଡିକ ନତ କରି:
872 ମଁୁ ଭାେବ େଯ େକହି ଯଦି ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ, କହିେବ କି, “ଭାଇ ାନହା , େମାେତ
େକବଳ ମେନରଖ େଯପରିକି ମଁୁ ଜେଣ ସ ୂ ବିଜୟୀ େହାଇପାେର, ଏବଂ େଶଷ ଦିନେର
ବିବାହ େପାଷାକ ପି ି ୀ ସହିତ ରହିପାେର।” କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ,
କହିେବ କି, “େମା ପାଇଁ ାଥନା କର ”?
873 ବ ମାନ ସମେ ନିଜର ମୁ କ ତଳକ ରଖ , ଏବଂ େକବଳ ନଆଇଁ ରଖିଥାଆ ।
ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର , ଏହା ଭଲ ଅେଟ। େସଠାେର, େମାର
ଭଉଣୀମାେନ, ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ; ଏବଂ େମାର ଭାଇମାନ , ମଧ ,
ନିଜର ହାତ ଉଠାଇଛ ି। ତାହା ଅ ତ ଅେଟ।
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874 ବ ମାନ, ପିତା, ତେମ େସମାନ ହାତଗୁଡିକ େଦଖୁଛ। (ମଁୁ ଜାେଣ, େବେଳେବେଳ
ଆପଣ ଭାବ ି, “େତେବ, େସହିପରି ଏକ େଛାଟ ାଥନା?”) ପରେମଶର, ମଁୁ େସହି
ମାଆ ବିଷୟେର ଚି ା କରଛି, ଯିଏକି ଗତକାଲି କହିଥିେଲ, “େସଦିନ ତା ଘେର ଏକ
େଛାଟ ାଥନା େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳକି େସହି ବାଳକଟି ମରଥିଲା, ତିନି ସ ାହ
େକବଳ ବ ିବାକ ଥିଲା, ମ ି େର େସହି ଉ ଟ ବ ି ଥିଲା, ଏବଂ ବ ମାନ ବିଷୟଗୁଡିକ
ବଦଳାଇବା େହତ।”
875 ମଁୁ ହିଜିକିୟ ବିଷୟେର ଭାେବ, ନିଜର ମୁହଁକ କା ଆଡ଼କ କରିଥିେଲ, ଓ କା ିଥିେଲ,
“େହ ଭ, ମଁୁ ବିନୟ କରଅଛି, େମା ତି ଦୟା କର। େମା ତି ଧ ାନ ଦିଅ, କାରଣ ମଁୁ ତମ
ଆଗେର ଏକ ସି ଅନଃକରଣ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିଛି।” ଏହା ମୃତ କ ଜୀବନେର
ବଦଳାଇ େଦଲା।
876 ପରେମଶର ପୁ ଠାର େଗାଟିଏ ଚି ାର, “ଲାଜାର, ବାହାରି ଆସ!” ଆଉ ଜେଣ
ମୃତ େଲାକ ବାହାରି ଆସିଥିଲା।
877 େହ ପରେମଶର, ତେମ କହିଲ, “କହ, ମାଗ, ଏବଂ ତାହା ଦିଆଯିବ। େଯେତେବେଳ
ତେମ କିଛି ବି କହ, ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଯାହା କହଛ ତାହା ସଫଳ େହବ, ତେମ ଯାହା
କହିଛ ତାହା ପାଇବ।”
878 ବ ମାନ, ପିତା, ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ େତ କ ଜଣ େଯଉଁମାେନକି ନିଜର ହାତ
ଉଠାଇଛ ି େସମାେନ ତାହା ପାଆ ଯାହା ପାଇଁ େସମାେନ ହାତ ଉଠାଇଥିେଲ। ଏବଂ
େସମାେନ ଆଶୀଷିତ ହଅ । ଏବଂ ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତେମ ଆମର
ଭଉଣୀମାନ ସାହାଯ କରିବ, େଯ େସମାେନ େହେବ…େସମାେନ ନିଜସ ଆଚରଣ
କର , େଯ ଶୟତାନ େଟଲିଭିଜ ଏବଂ ୁ େ ାରୀପ ିକା ଓ ଇତ ାଦି ମାଧ ମେର, ଯାହାକି
ଏେତ ହଗୁଳା ମା ାେର ନିୟ ିତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅଣସଂର ିତ କାଯ ମଗୁଡିକ, କିପରି
େଟଲିଭିଜନେର ଆବଜନା ଆଉ ଅ ୀଳ ଓ ଇତ ାଦି, ଯାହାକି କରିଥାଏ…ଆପଣ ନିମେ
ଲ ଲ ାଣ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ େହାଇପାେର, କି େସଗୁଡିକ କିପରି ସଂର ିତ
େହାଇନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ସମ ମ ବିଷୟଗୁଡିକ ସାରଣ କେର ଯାହାକି େସମାେନ…
ଓଃ, େକେତ ଦୟନୀୟ ିତି! ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା େଯ ଶୟତାନର ଆ ା ଆମ ଭଉଣୀମାନ
ମଧ େର ଓ ଚାରିପାଖେର େବଶ କରିଛି, ଏବଂ େସମାନ େସହିପରି ଫ ାଶ ଏବଂ
େପାଷାକ ପରିଧାନ କରାଇବାକ େଚ ା କରଅଛି।
879 ଏବଂ ଆେମ ପାଉ େଯ ଏଥିେର…ଆମ ଭାଇମାନ ଠାେର, ମଧ , ଭ, େଯ
େସମାେନ କିପରି ଏହା ଆକଳନ କର ି େଯ େସମାେନ ଧୂମପାନ କରିପାର ି ଓ ମଦ
ପିଇପାର ି, ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟ କରିପାର ି, ଆଉ ତଥାପି ୀ ିଆନ େହାଇପାର ି
କାରଣ େସମାେନ କହ ି େଯ େସମାେନ “ବିଶାସ କର ି।” େସମାେନ ତାହା ଜାଣ େଯ
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“ଶୟତାନ ମଧ , ବିଶାସ କେର।” ଆଉ େସ ପରି ାଣ ପାଇ ନାହିଁ, “େସ ବିଶାସ କେର ଓ
କ ିତ ହଏ।”
880 ଏବଂ ବ ମାନ, ପିତା, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ଆମ ସମ ତି ଦୟା
କରିବ, ଏବଂ ଆମର ପାପଗୁଡିକ ମା କରିବ, ଆଉ େହାଇପାେର େଯ େକେତେକ
େସମାନ ର ହାତଗୁଡିକ ଉଠାଇ ନାହଁା ି, େହ ପରେମଶର, ଦୟା କରିବ। େହାଇପାେର
େଯ ପରବ ୀ ସୁେଯାଗ ଯାହା େସମାନ ର ଅଛି, େସମାେନ ନିଜର ହାତକ ଉଠା ।
881 ଭ, ଆେମ ଭେଭାଜ େନବା ପାଇଁ ିର କରଅଛ। ଆମର ଅପରାଧଗୁଡିକ ଏବଂ
ଜୀବନର ଆମର ବିଗତ ବିଷୟଗୁଡିକ ମା କର। ଏବଂ ଆେମ ତମର ଆଶୀବାଦକ ହଣ
କରିପାର, କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ୀ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
882 ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଆପଣ ଏହିପରି ଅେପ ା କରି ରଖିଥିବା ପାଇଁ ମଁୁ
ଦଃଖିତ। ମଁୁ େକବଳ ଆ ଯ କରଛି, ଠି ଭେଭାଜ ପୂବର, ଯଦି େକହି ାଥନା କରାଇବା
ପାଇଁ ଆସ ି, ାଥନା କରାଇବାକ ଚାହଁା ି, େତେବ, ଠିକ ଏହି ସମୟେର ଆେମ ତାହା
କରିବା ପାଇଁ ଆନ ିତ େହବ, ଯଦି େସଠାେର େକହି ଜେଣ ାଥନା କରାଇବା ପାଇଁ ଅଛ ି।
883 ଠି ଅଛି, ଭାଇ, ଆପଣ ତା ଠି ଉପରକ େନଇ ଆସ , ତାହା ଭଲ େହବ।
ଏବଂ େକବଳ େଗାଟିଏ ଣ, ଆଉ ତାହାପେର ଆେମ ବରଖା କରିବାକ ଯାଉଅଛ—
ଆେମ କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଏବଂ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ ଆେମ ବରଖା କର,
େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଭେଭାଜ େନବା ପାଇଁ ରହିବାକ ଚାହଁା ି, େସମାେନ
ରହିପାର ି। କି ଠି ବ ମାନ ଆେମ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଅଛ।
ବାଇବଲ କଅଣ କେହ?
884 ଯଦି ଭାଇ ଉଠି ପାରନାହଁା ି…ତାହା ଠିକ ଅଛି, ତା େସଠାେର ବସିବାକ ଦିଅ, ଆେମ
ତା ପାଖକ ଆସିବା। ତାହା ଠିକ ଅଛି, ତା େସଠାେର ବସିବାକ ଦିଅ । ଆଉ ଆେମ
ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି ତା ପାଇଁ ାଥନା କରିବ। ତାହା ଠିକ ଅଛି। ଠି ଅଛି, ମହାଶୟ,
ତା େକବଳ ଠି େସଠାେର ବସିବାକ ଦିଅ —ଦିଅ । ତା ପାଇଁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହବା
କ କର ଅେଟ, କାହିଁକି, ଆେମ ତା ପାଖକ ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁସି େହବ।
885 େମାର ିୟ ବ , ବ ମାନ ମଁୁ ଏହି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଉେଲଖ କରିବାକ ଚାେହଁ।
େଦଖ , ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଭ ଏହାକ ଅେନକ ଏବଂ ଅେନକ ଥର ମାଣ କରିଛ ି।
ବଝିେଲ? ମଁୁ ଜେଣ ଚାରକ ନେହଁ, େମା ପାଖେର ଶି ା ଏବଂ ଇତ ାଦି କିଛି ନାହିଁ।
ମଁୁ ଭ ଯୀଶୁ େ ମ କେର, ପରେମଶର ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର। କି
େଗାଟିଏ ବିଷୟ େମାେତ କରିବାକ ଡକା ଯାଇଥିଲା, େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା।
କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? ଏହା ପୂେବକି ମଁୁ ଦାନ ବିଷୟେର କଦାପି ଜାଣ ି,
ମଁୁ ଏଠାେର ଡା ରଖାନାକ ଯାଉଥିଲି; ଏବଂ େମାର ମେନ ଅଛି େଯ େସହି ନସମାେନ
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କହଥିେଲ, “ବ ମାନ ଆପଣ ଭଲ େହବାକ ଯାଉଛ ି।” ବଝିେଲ? ଏବଂ େକବଳ ଏପରି
କିଛି, େଯ ପରେମଶର େଲାକମାନ ନିମେ େମାର ାଥନାକ ସ ାନ େଦବା େହତ ଏେତ
ଅନ ହକାରୀ ରହିଛ ି।

886 ମଁୁ କ ନା କେର, ଆଜି ରାତିେର, ଯଦି ଏହାକ କହାଯାଏ, ଜଗତର ସବଆେଡ େକବଳ
ଏକ ସବ ବିଶ-ବ ାପୀ ବିେ ାରଣ ଅେଟ। ଏବଂ ଧର , େତ କ ଜଣ ଯାହା ପାଇଁ
ଭାଇ ାନହା ାଥନା କରିଛ ି, ଏଠାକ ଆସ ି, ମଁୁ ଚାହିଁବି େଯ ଆପଣ ଏକ ଚିଠି ସହିତ,
ଆେମରିକା ସରକାର ଏକ ଉ ର ଦିଅ ି। ଏବଂ ତାହା ଏକ ବିଶ-ବ ାପୀ ସାରଣ େହବ।
ମଁୁ ଅନମାନ କେର, େବାଧହଏ ଚାରି କି ା ପା ମିଲିୟ େଲାକ େସହି ଡାକରାର ଉ ର
େଦେବ ଯଦି ଏହା ଜଣା ପଡିବ। ବଝିେଲ?

887 ଏବଂ େସହି େଲାକମାେନ, କି ା େସମାନ ମଧ ର େକେତକ େଯଉଁମାେନକି
ଆଗର ମରିଯାଇଥିେଲ, ଡା ର ଦାରା, ଏବଂ—ଏବଂ େସହି ସମାଧି କାଯ କ ା ଦାରା
ତ ାଗ କରାଯାଇଥିେଲ। େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଦଘଟଣାେର ାଣ ହରାଇଛ ି;
େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ଏକ ାକତିକ ମୃତ ମରିଛ ି। େସମାନ ମଧ ର
େକେତକ ଅ , ଖ , େଛାଟା, ଅ ା ବ ା ଥିବା, ପୀଡିତ ଅଟ ି, ମାନସିକ ଭାବେର…
ଡା ରଖାନାଗୁଡ଼ିକେର, ଏହା ସୁ ା ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ ଆେମ େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା
କରିବାକ ଡା ରଖାନାେର ଥିଲ। େସମାନ ଭିତରକ ଆଣ , େସମାନ େନବାକ
ଅଛି। େସମାେନ ଲେଢଇ କରି ନିଜ ରା ା ବାହାର କରି ନିଅ ି ଏବଂ ନିଜକ ଖ ଖ
କରିଦିଅ ି, ଏପରିକି ଏହା ସୁ ା ନ ଜାଣି େଯ େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। ପା ମିନିଟେର,
ଭଲ େହାଇଯାଆ ି, ମଧୁର, େ ମୀ େଲାକ େହାଇଯାଆ ି, ଏବଂ େସମାନ ର ଅବଶି
ଦିନଗୁଡିକ ଉ ମ ଅବ ାେର ରହିଥାଆ ି। ବଝିେଲ?

888 ଏହା ଅେଟ…ଏହା କଅଣ ଅେଟ? ଏହା ଭାଇ ାନହା ନହଁ ି। ଏହା ଯୀଶୁ ୀ
ଅଟ ି, େସ େମାେତ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ପଠାଇଛ ି। ବ ମାନ
ଏଠାେର ତାହା ଯାହାକି ଏହା ଅେଟ। ତାହା େଜଫସ  ୱିେଲେର ଏେତ ସଫଳ େହାଇନାହିଁ,
କାରଣ, ଏଠାେର କାହିଁକି। ବ ମାନ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଜାଣ େଯ େମାର େକେତକ
ଅତି ନିକଟତମ ଏବଂ ସେବା ମ ବ ମାେନ ଏହି ସହରେର ଅଛ ି। ଯଦିଓ େସହି ସହର
ସୟଂ, େସହି ସହରର ଅବ ା, ମଁୁ ଏହାକ ପସ କେର ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହି ପରି ିତିକ ପସ କେର
ନାହିଁ, ଏବଂ େକେବ ବି କରି ନାହିଁ; ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଏକ େଛାଟ ବାଳକ ହିଁ ଥିଲି, ବସି, େମାର
ଇତିହାସ ପୁ କଗୁଡିକ ପାଠ କରଥିଲି, ମଁୁ କହିଥିଲି, “େକୗଣସି ଦିନ ମଁୁ ଏଠାର ଚାଲିଯିବି।”
ବଝିେଲ?

889 ମଁୁ େଜଫସ  ୱିେଲ ପସ କେର ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସ ସ ିଆ ାନ ଅେଟ, ଏଠାେର
ଏହା ତେଳ ଅେଟ। ଏହା େକବଳ କତେର ସ ସ ିଆ ଅେଟ, ଏବଂ—ଏବଂ ଏହା
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ବହତ ଖରାପ ଅେଟ। ଏଠାେର ଉପେର ିକଟ େନାବ କି ା ଅନ େକୗଣସି ାନକ
ଯାଆ , ଏବଂ ନ ଆଲବାନି ଓ େଜଫସ  ୱିେଲ ଆଡକ ତଳକ େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ
େଦଖିବାକ ଚାହଁା ି। ଏଠାେର େଦଖ , ଏପରିକି ଡା ରମାେନ ସୁ ା ବ ମାନ କହଛ ି,
େଯ, “ଏହି ଜଳବାୟୁ ଅବ ା େହତ ଏହି ଉପତ କାର େଲାକମାେନ ର ହୀନତାେର ପୀଡିତ
େହଉଛ ି।”

890 ଏଠାେର ଉପେର ଥିବା ଜେଣ ସାନ ମହିଳା, ୀମତୀ େମାଗା , କକଟ େରାଗର ସୁ
େହାଇଥିେଲ, ତା କକରକ ଏଠାେର କିନିକକ େନଇକରି ଗେଲ, ଭାବିେଲ େଯ ତାକ ଚମ
େରାଗ େହାଇଛି। କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ତାହା କଅଣ ଥିଲା? େସହି ତଣ ଉପେର
େକାଲେଗଟ ଏବଂ େସହିପରି ଜମି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡିକ ଯାହା େଦଇ ତାହା ଅତି ମ
କରିଥିଲା। ଏହା ସବଠାର ଅସା କର ାନ ଅେଟ।

891 ଜେଣ ବ ି େସନାେର ଥିେଲ, ଏଠାକ ଯାଇଥିେଲ ଓ ସଂ ମିତ େହାଇଗେଲ…
ତା ର ଆ  ମା ଥିଲା। ଏଠାେର େଫାରିଡାକ ଗେଲ ଏବଂ ତା ଆଖିଗୁଡିକ କତେର କଳା
େହାଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ େସ ଡା ର ପାଖକ ଗେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଡା ର…”

892 ଡା ର କହିେଲ, “େତେବ, ଆପଣ ଝଗଡା କରିଛ ି, ନେହଁ କି?”

893 େସ କହିେଲ, “ନା, ଆ ା, ମଁୁ େକୗଣସି ଝଗଡା କରି ନାହିଁ।”

894 ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ, ତା ନାମ ଥିଲା ହବି। ବ ମାନ,
ଯଦି ମଁୁ େକବଳ ଭାବିପାେର…ଏହା—ଏହା ୟୁନିଅନ ନ ାସନାଲ ବ ା , ନ ଆଲବାନିେର
ଅେଟ, େସ ଜେଣ କିରାଣୀ ଅଟ ି। େକବଳ େସଠାକ ଯାଆ ଏବଂ େସହି ଜଣକାକ େଦଖା
କର ଯାହାର ନାମ “ହବି,” ତା ପଚାର ।

895 ଏବଂ େସ କହିେଲ…େସ ଗେଲ, େସ କହିେଲ, “ଡା ର,” େସ କହିେଲ, “େମାର
ସାଇନ ଅଛି।”

896 ଏବଂ େସ ତା ପରୀ ା କରି, କହିେଲ, “ତାହା ଠି ।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବିଲି ତେମ
ଝଗଡା କରିଛ।” କହିେଲ, “ପୁଅ, ତେମ େକଉଁଠାେର ରହ?”

897 େସ ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣ ହଏତ େସହି ାନ ଜାଣି ନ ଥିେବ,” କହିେଲ, “ମଁୁ
ଇ ିୟାନାର, ନ ଆଲବାନି ନାମକ, େକ କିର, ଲଇସୱିେଲର ଆର ପଟେର ଏକ େଛାଟ
ସହରେର ରେହ।”

898 କହିେଲ, “ତେମ େମାେତ କହିବାକ ଚାହଁୁଛ େଯ ତେମ ଆସୁଥିବାେବେଳ, ଏଠାେର
ମିଆମିେର ଥିବା ଏହି ଲଣିଆ ପାଣିର ସାଇନ ସଂ ମଣକ େଘନି ଆସିଛ?” କହିେଲ, “ଯଦି
ତେମ େଜଫସ  ୱିେଲ, ଇ ିୟାନା, କି ା ନ ଆଲବାନି, ଇ ିଆନାେର ରହିପାର, େତେବ
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ତେମ ଦନିଆର େଯେକୗଣସି ାନେର ରହିପାରିବ େଯଉଁଠାକ ଯୁ ରା ର େସନା ତମକ
ପଠାଏ।” ବା େସତିକି ଅେଟ। ବଝିେଲ?
899 ଏହା ଦନିଆେର ଥିବା ସବଠାର ଅସା କର ାନ ଅେଟ, ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ ଜାେଣ,
ଅନ ଥା ଯଦି ତାହା େକୗଣସି ମ ାେଲରିଆ ସ ସ ିଆ ାନ ନ େହାଇଥିବ। ବଝିେଲ? ଆଉ
େମାର—େମାର—େମାର—େମାର ଏଠାେର ବ ମାେନ ଅଛ ି।
900 ଏଠାେର େଦଖ , ମଁୁ େକବଳ େସମାନ ଏହିପରି ଭାବେର ଡାକିବାକ ଯାଇପାେର।
େମାର ବ , ଡାଃ ସାମ ଅଡାୟର େଦଖ । ଠି ଅଛି, େସଠାେର ମାଇ ଏଗା ,
ବସିଛ ି। ଓଃ, େମାର ଭ, ମଁୁ େକେତ ଜଣ ର ନାମ େନଇପାେର! ଠି ଶହ ଶହ ବା ବିକ
ଭଲ ବ ମାେନ, େମାର ପୁରଣା ସା ମାେନ, ଯାହା ସହିତ ମଁୁ ସା େହାଇଛି…ମଁୁ େଯେତ
ନଆ ବ ପାଇଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଜେଣ ପୁରଣା
ବ ଠାର େସହି ାନକ େକହି େନଇପାରିବ। ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛ ି।
901 େମାର ବ ମାଆ େସଠାେର ପଛେର ବସିଛ ି, ପୃଥିବୀେର ତା ର ଅେନକ ଦିନ
ନାହିଁ, େସ ବ ମାନ ତା ର ଷାଠିଏ ବଷେର ଗତି କରଛ ି। େସଠାେର େମା ପ ୀ ମାଆ
ଅଛ ି, ସତରି, ଏକ ୁରି ବଷ େହଉଅଛି; ମଁୁ ଭାବଛି, ଆଜି ରାତି େସଠାେର େକୗଣସି ାନେର
ବସିଛ ି। ଏବଂ େସଠାେର, ତା ଛାଡିଦିଅ । େମା ବାପା ଏଠାେର ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି;
ପ ୀ ଏଠାେର ୱା  ନ ରିଜେର ସମାଧି ପାଇଛ ି; େମାର ଛଆ େସଠାେର େଶାଇଛି।
େଦଖ େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ ଅେଟ?
902 ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ପସ କେର ନାହିଁ…ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର ରହିବାକ ଚାେହଁ
ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଶୀ , ସୀଧାସଳଖ, େମାେତ ଯିବାକ ପଡ଼ିବ। େଦଖ ,
କାରଣ ଏହା େମା ଉପରକ ବାଧ େହାଇ ଆସୁଅଛି, ମଁୁ ଏହାକ ଚାର ମ ଏବଂ େମା
ବାଇବଲ ଉପେର, ନିର ର ଭାବେର କହଅଛି।
903 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମା ପ ୀ କହିଲି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆମକ େସହି
ପାଳକ-ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ ା େଦଇଥିେଲ ଯାହାକି ମଁୁ ଏହି ଗୀଜା ଘରକ େଦଇ
େଦଲି…େସହି ପାଳକ-ଗୃହ ଏହି ମ ଳୀର ମାଲିକାନା ଅେଟ; ଏଠାକ ଯାଆ , େଖାଜି
େଦଖ େଯ ତାହା ଅେଟ କି ନେହଁ। େଦଖ , ମଁୁ ଏହାକ ନିେଜ ନିଏ ନାହିଁ।
904 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ନିମାଣ କରିବାକ ଯାଉଥିଲି, େମଡା କହିେଲ,
“ମଁୁ େମା ମାଆ କାରଣର ଏଠାେର ରହିବାକ ଚାେହଁ।”
905 ମଁୁ କହିଲି, “ ିେୟ, େଯତିକି ଆେମ ସୁନି ିତ ଅଟୁ, ଆେମ ଏଥିପାଇଁ ଦଃଖିତ େହବ।
େଦଖ , ଏହା କାମ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ପରେମଶର କହିଛ ି, ‘ପୃଥକ ହଅ,’ େମାେତ ଏହା
କରିବାକ ଅଛି।”
906 ଏବଂ କହିେଲ, “େତେବ, େମା ମାଆ!”
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907 ମଁୁ କହିଲି, “େମା ମାଆ, ମଧ । ‘କି େସ ଯିଏକି ଆପଣା ବିଷୟକ ତ ାଗ କରି, େମାର
ଅନସରଣ କରିବ ନାହିଁ, େମାର େବାଲି କହିବାର େଯାଗ ନେହଁ।’ ଆଉ ତାହା ସତ ଅେଟ।”

908 େକୗଣସି ଦିନ, ଖୁ ଶୀ , ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ େମାେତ ଯିବାକ ପଡିବ, ତାହା
େହଉଛି, ଦରକ ଚାଲିଯିବାକ ପଡ଼ିବ। କି ଏଠାେର େସହି ଉପାୟ ଅଛି, ସଭାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର
ସଫଳ େହବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ େକୗଣସି ାନେର ସଫଳ େହଲା ଭଳି େସପରି ସଫଳ େହବ
ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ େକହି ବି େସହି ସଭାେର ଥିେଲ େସ ଜାଣିଥିେବ େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ, କାରଣ
ଏହା ଠି େମାର ନିଜ ସହରେର ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଏହା ଅେଟ।

909 ଯୀଶୁ େସହି ସମାନ କଥା କହିଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ଆସିଥିେଲ।

910 େସମାେନ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକଟି କିଏ? ଏହା କଅଣ େସଠାେର ଥିବା େସହି
ବେଢଇର ପୁଅ ନେହଁ କି? େସ େକଉଁ ବିଦ ାଳୟକ େକେବ ଯାଇଥିଲା? େସ ଏହି ଶି ା
େକଉଁଠ ପାଇଲା? େତେବ େମାେତ ତମକ ତାହା କରଥିବାର େଦଖିବାକ ଦିଅ…ତେମ
କହିଲ େଯ ତେମ ଏଠାେର ଚମ ାର କରିଛ, େମାେତ ତମକ େସହି ସମାନ କାଯ ଏଠାେର
କରଥିବାର େଦଖିବାକ ଦିଅ। ତେମ ଯାହା କଫନାହ େର କରିଅଛ, େମାେତ ତମକ ତାହା
ଏଠାେର କରଥିବାର େଦଖିବାକ ଦିଅ।”

911 ଯୀଶୁ କହିେଲ…“େସ େସମାନ ଅବିଶାସେର ଆ ଯ ଚକିତ େହେଲ।” େସ ବଲି
ପଡି କହିେଲ, “ସତ , ସତ , ମଁୁ ତ କ କହଅଛି, େଯ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ନିଜ େଦଶେର
ନିଜ େଲାକମାନ ଗହଣେର ପୁର ାର ପାଏ ନାହିଁ।” କଅଣ ଏହା ଠି କି?

912 ଏବଂ ଆେମ ଜାଣୁ…େଦଖ …ଫି ିକ ନିଅ , ସା ି, ମୁଡିକ ନିଅ ; ଜ େୱସଲି
ନିଅ , େସ େକେବ ବି ଅ ସର େହାଇପାରିେଲ ନାହିଁ, େଦଖ , େଯପଯ େସ ନିଜ େଦଶ
ଛାଡିେଲ ନାହିଁ। ମୁଡିକ—କ—କ େଦଖ —କ େଦଖ । େଯେତେବେଳ ମୁଡି, େବା  
ସହରେର ଜେଣ େଜାତା େମାଚୀ, ଆେଦୗ ଆଗକ ବଢି ପାରିେଲ ନାହିଁ, େସ ସି େହବା
ପୂବର େସ ଚିକାେଗାକ ଆସିେଲ। ବଝିେଲ? ତା ତା ର ନିଜ େଲାକମାନ ଠାର ଦରକ
ଯିବାକ ପଡିଥିଲା। ଆପଣ ସବେବେଳ ତାହା କରିବାକ ପଡିବ।

913 କି ବ ମାନ, ଏଠାେର, ପରେମଶର ାଥନାର ଉ ର େଦେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହା
ଭଲିଯିେବ େଯ ଏହା ୱିଲିୟ ାନହା ଅଟ ି (ବଝିେଲ?), ଯଦି ଆପଣ ଭଲିଯିେବ େଯ
ଏହା ୱିଲିୟ ାନହା  ର ଏଥିେର କିଛି କରିବାର ଅଛି, େକବଳ ଆପଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା
େହାଇ ାଥନା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ତ ଯୀଶୁ ୀ ଅଟ ି ଯିଏକି ଆଗର ତାହା କରି
ସାରିଛ ି ଯାହା କରିବାକ ଆପଣ କହଛ ି, ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଏହାକ ବିଶାସ କରିେବ।
ବଝିେଲ? ଏହା ଏପରି କିଛି କରିବା ନେହଁ…େମାର ଏହା ସହିତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, େକବଳ
ସା ୀ େହାଇ ରହିବାର ଅେଟ। କି ଏପରି ଲାଗୁଛି େଯ ଆପଣମାନ ସହିତେର ଏଠାେର
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ବଢିବା ପେର, ଏବଂ ଆପଣ େମାର ସମ ଦବଳତା ଜାଣିଛ ି, ଏବଂ େମାର ସମ େଦାଷ
ଜାଣିଛ ି…ଏବଂ ଆପଣ ଜାନିଛ ି େଯ ପରେମଶର, ଠିକ ଏହି ସହରେର କଅଣ କରିଛ ି।
914 ବିଚାର ଦିନେର, ଏହି ସହର, େକୗଣସି ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ ପରିେଶାଧ କରିବ, କାରଣ
ଠି ଏଠାେର ଶହ ଶହ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଉେଲଖନୀୟ ଆେରାଗ ତା ସାଧନ େହାଇଅଛି (ତାହା
ଠି ଅେଟ।), ଠି ଏହିଠାେର। ଚି ଏବଂ ଚମ ାରମାନ, ଏବଂ େସଠାେର ସଗଦତ
ଦଶ ମାନ େହବା, ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ତାହାକ ବିେ ାରକ ଭାେବ ଓ ସବ କାେର କାଶିତ
କରିଥିେଲ, ଆଉ ତଥାପି େଲାକମାେନ କର ି ନାହିଁ…ଏହା କାହିଁକି ଅେଟ?
915 େତେବ େକୗଣସି ଦିେନ, ମଁୁ ଏଠାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ ଆ ଯ କରଛି:
“େମାର େଶଷ ଦଶା କଅଣ େହବ? କଅଣ ଏହା ସମା େହାଇ ସାରିଲାଣି କି? କଅଣ ଏହା

ାୟଃ େହଲାଣି କି? େମାର ଅଡ-ଚାଳିଶ ବଷ ବୟସ ଅେଟ। କଅଣ ଏହା ାୟଃ ସମା
େହଲାଣି କି?” ମଁୁ ଏହା ଆ ଯ କେର। ଯଦି ଏହା ଅେଟ…
916 େଦଖ , ଜଗତ କାହିଁକି େସଠାେର ଥିବା େସହି ଚି କ ଧ ାନ େଦଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି
େସମାେନ ଠି ତାହା ଶୀ ଧରିେଲ ନାହିଁ? େସମାେନ କାହିଁକି ଏହି ଅନ ବିଷୟଗୁଡିକ
ଧର ି ନାହିଁ? େସମାେନ କାହିଁକି ଏହି ଭବିଷ  ବାଣୀଗୁଡିକ ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡିକ ଧର ି
ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣ ି, େସମାେନ ବ ମାନ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ, କି ଦିେନ ମଁୁ ଜଗତ
ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଚାଲିଯିବି, େସେତେବେଳ େସମାେନ
ଏହାକ ଚି ିେବ। ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ଯୁବା େଲାକ ମଁୁ ଚାଲିଗଲା ପେର ତାହା
ଅନଭବ କରିେବ। ବଝିେଲ? କି ପରେମଶର ବ ମାନ ତାହା କରିବାକ ଅନମତି େଦେବ
ନାହିଁ। େଦଖ କଅଣ…ଆପଣ ବଝିପାରଛ ି େଯ ମଁୁ କଅଣ କହଅଛି। [େଟ  େର ରି

ାନ—ସ ା।]
917 …େକବଳ ଜାେଣ ସାନ ଝିଅର େ ସେଲ । େଯେକହି ଏହାକ ପାଇପାର ି। ଏବଂ
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଭାଇ େସାଥମ ାନ କହିଥିେଲ େଯ େସ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ଏଠାେର
ଥିବାେବେଳ ଏଠାେର ଏକ ବାଇବଲ ଛାଡି େଦଇ ଯାଇଥିେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ କେର। େଯେକହି
ଏକ ବାଇବଲ ପାଆ ି, ଏଠାେର ଏକ—ଏକ ମଣକାରୀ ବାଇବଲ? ଯଦି ଆପଣ
ପାଆ ି, ଏହା କାନାଡାର ଭାଇ େ େସାଥମ ା  ର ଅେଟ। େତେବ ଆସ ାଥନା
କରିବା।
918 େହ ଭ, ଦୟା କର, େଯେତେବେଳ ସ ୀତ ମଧୁର ଭାେବ ବଜାଯାଏ ଏବଂ ଭାଇ
େନୱି େତଲେର ଅଭିେଷକ କର ି, ମଁୁ ଯୀଶୁ ନାମେର େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ
ରଖିବାକ ଯାଉଛି। େହ ଭ, େସମାନ ର ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ଏହାକ ଦାନ କର।
ଆେମ ।
919 ସମେ ାଥନା କର , ବ ମାନ, େତ କ ଜଣ। ଠି ଅଛି।
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ଭ, େସହି ସାନ ଶିଶୁ, େଯେତେବେଳକି ତାର େଜେଜବାପା ତାହା ପାଇଁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଛ ି। ତାର ୀର, ସବ କାର ୀର ତି ଆଲଜି ଅଛି। କି ତମ ପାଖେର ସମ
ଶ ି ଅଛି ଏବଂ େସହି ସାନ ଶିଶୁ ତାର ନିଜ ପାଇଁ ବିଶାସ କରିପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହାପେର,

ଭ, ମଁୁ ତାର ପିତାମାତା ଓ େଜେଜବାପା େଜେଜମାଆ ସହିତ, ଏହା ପାଇଁ ବିଶାସକ
ରଖୁଅଛି ଏବଂ ଆେମ କହଅଛ, ଯୀଶୁ ନାମେର, େଯ େସହି ଶିଶୁଟି ୀର ପିଇପାର ଏବଂ
ପରେମଶର େଗୗରବ ନିମେ ବ ିବାକ ସମଥ େହଉ। ଆେମ । ଏହା େସହିପରି େହବ।

ଓଃ, ପରେମଶର, େସହି ମହିଳା ତା ପିତା ପାଇଁ ାଥନା କର ି। ମଁୁ ତା ସହିତ
ାଥନା କେର େଯ ତେମ ତା ପିତା ସୁ କରିବ ଏବଂ ତା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦାନ

କରିବ, ୀ ନାମେର। ଆେମ ।
920 େତେବ, ଏହା ସରଳ ନେହଁ କି? େଲାକମାେନ ାଥନା କରଛ ି, କି ତାହା ହିଁ ଅେଟ
ଯାହାକି େଲାକମାେନ…େସମାେନ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟକ େଦଖ ି ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ
ଜଟିଳ କରିଦିଅ ି। ପରେମଶର ଏହାକ ସରଳ କର ି। ଆପଣ ଏହାକ ଜଟିଳ କର ି
ଏବଂ ଏହାକ ହରାଇ ଦିଅ ି। ବଝିେଲ? େକବଳ କର …ତାହା େଯପରି ପରେମଶର
କହିଛ ି େସହିପରି ସରଳ େହଉ: “େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ କର ି ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ େସମାନ ର
ଅନବ ୀ େହବ; ଯଦି େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ନିଜର ହାତ ରଖ ି, େତେବ
େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ,” େଯପରି ପରେମଶର କହିଥିେଲ।
921 ଆେମ ଏହି ୀ ଉପେର ହାତ ରଖୁଅଛ, ଭ, ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା ଆମର ଭଉଣୀ
ଉପେର, ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ େସ ସୁ ହଅ େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ମାଗୁଅଛ,
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ଆେମ ।
922 ପିତା, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମ ଭଉଣୀ ଉପେର ହାତ ରଖୁଅଛ, ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର, ବାଇବଲ ଏବଂ ଭ ଶି ାକ ରଣ କରି, ଏହା େହଉ େଯ େସ ସୁ ହଅ ।

ପିତା, ୀ ନାମେର, ଆେମ ଆମର ଭଉଣୀର ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ାଥନା
କରଅଛ, ଏବଂ ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ ତେମ ତା ସୁ କରିବ େଯେତେବେଳକି ଆେମ
ତମ ବାକ କ ପାଳନ କର, େମା ମନେର ଟିେକ ବି ସେ ହ ନାହିଁ ମା ଯାହା େସହି ମହିଳା
େହାଇପାର ି…?…ଆେମ ।
923 ପିତା, ଆେମ ଆମ ଭଉଣୀ ଉପେର ହାତ ରଖୁଅଛ, ଏବଂ ମାଗୁଅଛ େଯ, ଭ ଯୀଶୁ
ନାମେର, ତେମ ତା ସୁ କରିବ ଏବଂ ସ ୂ ଆେରାଗ ତା ଦାନ କରିବ। ଆେମ ।

ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଆେମ ଆମର ଭାଇ ଉପେର ହାତ ରଖି ଏହା ମାଗୁଅଛ େଯ
ପରେମଶର େଗୗରବ ନିମେ ତେମ ତା ସୁ କର।

ପିତା, ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଆେମ ଭଉଣୀ ଅଭିେଷକ କରଅଛ, ଏବଂ ତା
ଉପେର ହାତ ରଖି ଯୀଶୁ ନାମେର ତା ଆେରାଗ ତାକ ମାଗୁଅଛ।
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ପିତା ପରେମଶର, ଆେମ ଆମର ଭାଇ ଉପେର ହାତ ରଖୁଅଛ, ଆେମ ଏହା ମାଗୁଅଛ,
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ତା ଅଭିଷି କର ତେମ ତା ସୁ କର।

ପିତା, ଏଠାେର, ତା ର ିୟ ପ ୀ…?…ତା ଅଭିେଷକ କର ଓ ତା ଉପେର ହାତ
ରଖୁ, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଏହାକ ମାଗୁଅଛ।
924 ଭ ପରେମଶର, ଆେମ ସାନ ଏଡିଥ ଅଭିେଷକ କରଅଛ, ତା ଉପେର ହାତ
ରଖୁଅଛ, ଏବଂ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବିନତୀ କରଅଛ େଯ ତେମ ତାର ଅନେରାଧକ

ଦାନ କରିବ।

ପିତା, ତାର ମାଆ , ଆେମ ତା ମଧ ଅଭିେଷକ କରି ତା ଉପେର ହାତ ରଖୁଅଛ ଓ
ତା ଆେରାଗ ତାକ ମାଗୁଅଛ, ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, େସ ସୁ ହଅ ।
925 ପିତା, ଆେମ ଏହି ପରିବାରର ଏହି ମୂଲ ବାନ େଛାଟ ଅଳ ାର, େଛାଟ ହଦ ନକ,

ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ଅଭିେଷକ କରଅଛ, ଦିେନ ତାକ ତମ ପାଇଁ ସମପଣ କରିଥିଲି, ଏବଂ
ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତେମ ଏହାକ ସୁ କରିବ…?…
926 େହ ପରେମଶର, ତେମ ଆମର ଭଉଣୀର ବିନତୀକ ଜାଣିଛ ଏବଂ ଆେମ ତା ର
ମହା ବିଶାସ ପାଇଁ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ବ ମାନ, ଏହା େହଉ େଯ େସହି
ବିଷୟଗୁଡିକ ଯାହା େସ ମାଗିଛ ି, ତାହା…?…େସ େଛାଟ ଥିବାେବେଳ ତାହା ବଜାଉଥିେଲ,
ଏବଂ େହ ପରେମଶର, ଏହା େହଉ େଯ େସହି ଶ ୁ େସହି ୀ ମୁ କରିେଦଉ ଆଉ

ଭ, େସ ଭଲ େହାଇ ଘରକ େଫରି ଆସ । ଆେମ େସହି ବ ି ପାଇଁ, ମଧ ାଥନା
କରଅଛ, ଯାହା ନିମେ େସ ଅନେରାଧ କରିଛ ି, ତେମ ତି ା କରିଛ, “ଯଦି ତେମ େମା
ନାମେର କିଛି ମାଗିବ, ମଁୁ ତାହା କରିବି।” ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତେମ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଏହି
ଅନେରାଧକ ଦାନ କରିବ। ଆେମ । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
927 ଭ, େଯେତେବେଳ ଏହି ାୟୁ େମା ଭାଇର କପାଳେର ନିେ ଜ େହଉଅଛି, ଆେମ
ଜୀବନର ସଂଚାର ନିମେ ାଥନା ମାଗୁଅଛ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ତା ଉପେର ହାତ
ରଖି ଏହା ମାଗୁଛ, ଯୀଶୁ ନାମେର, େଯ େସହି ାୟୁ ଭଲ େହାଇ ଯିବ।

ପିତା ପରେମଶର, ଆେମ ଆମ ଭଉଣୀକ େତଲେର ଅଭିେଷକ କରିବା ପେର ତା
ଉପେର ହାତ ରଖୁଛ, ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଆେମ ତା ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ବିନତୀ
କରଛ। ଆେମ ।
928 ସଗୀୟ ପିତା, େଯେତେବେଳକି ଆମ ଭଉଣୀ ଅେନକ ମହା ସଫଳତାମାନ
ଉପେଭାଗ କରିଛ ି ଯାହାକି ତେମ ଆଣିଅଛ, େସ ତମର ଜେଣ ଦାସ, ଜେଣ େସବକ
ପାଇଁ ଛିଡା େହାଇଛ ି, ବହତ ଅଧୀର ଅଟ ି; ଆମ ସହାନଭତିର ହଦୟ ତା ପାଇଁ ଯାଏ
େଯେହତ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ କଅଣ େଦଇ ଗତି କରଛ ି। ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ, େହ
ପରେମଶର, ତେମ ଆମ ଭଉଣୀକ ତା ପାଇଁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା େହତ ଅଭିେଷକ
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କରିବ ଏବଂ ତା ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ ତା ଅଭିେଷକ କରିବ। ମଁୁ ୀ ନାମେର, ାଥନା
କେର। ଆେମ …?… ଭ ଜାଣ ି…?…
929 ଭଲ। ମଁୁ ବହ ଖୁସି ଅେଟ। ତାହା କତେର ଭ ଅଭିଷି ଅଟ ି। ଭ
ପରେମଶର, ଏହି ୀଜଣକ ଏକ ଭତର ଉ ାର କରାଯିବା ପେର ଯାହା ସହିତ େସ ଦୀଘ
ବଷ ଧରି ଲଢି ଆସିଥିେଲ, ଦିେନ ତେମ ତା ଘର ପାଖକ ଆସିବାକ େଦଇଥିଲ ଆଉ
ତାହାପେର ଆ ା ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ, “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି,” େସ ଚି ାର
କରିବା ପେର, େସ ଯ େବଦି ଉପେର େଶାଇ ରହିଥିେଲ, େସ ତାହା ସବକିଛି କରିଥିେଲ
ଯାହା େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା କିପରି କରିବାକ ଥିଲା, କି ଏହାସଦା ଭଏହିକଥାକହ ି
କ ଆବଶ କ କରିଥିଲା। ବ ମାନ, େସ ତା ଭଉଣୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆସୁଛ ି ଯିଏକି ବା ି
କରଅଛି; ଚାଲିବାେର ସ ମ ନେହଁ, ଏକ ବଷର ଅଧିକ ପୁରଣା େହଲାଣି। େହ ଭ, ମଁୁ

ାଥନା କେର, େଯ ତେମ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ପରେମଶର ଆଶୀବାଦଗୁଡିକ ତା
ଦାନ କରିବ। େସଥିପାଇଁ ବହତ ଖୁସି, ଭଉଣୀ, ଅଲଗା ମଧ , େଦଖାଯାଉଛ ି। ଏବଂ

ଆପଣ ବ ମାନ ମରିବାଠାର ବହତ ଦରେର ଅଛ ି, କଅଣ ଆପଣ ନହଁ ି କି?

ପିତା ପରେମଶର, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ଆମ ଭଉଣୀକ ଆଶୀବାଦ କରିବ
େଯେତେବେଳକି ଆେମ ତା ଅଭିେଷକ କର ଏବଂ ତା ଉପେର ହାତ ରଖୁ ଓ ଏହା ମାଗୁ
େଯ ଏହି ବିଷୟ ଯାହା ତେମ କହିଛ: “ଏହି ଚି ଗୁଡିକ ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ର
ଅନବ ୀ େହବ। େସମାେନ େରାଗୀମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିେବ, େସମାେନ ସୁ
େହେବ।” ଭ, ଆେମ ବିଶାସୀ େବାଲି ସୀକାର କରଛ, େତଣୁ ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ
ତେମ ଯୀଶୁ ନାମେର, କିଛି କରିବ…?…
930 ପିତା ପରେମଶର, ଏହି ସାନ ୀେଲାକର ହଦୟକ ଜାଣି, େଯେତେବେଳକି େସ ଏହାକ
ଢାଳି େଦଇଛ ି, ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ ତେମ ତା ତି ଦୟା କରିବ ଏବଂ େସ
ଅନେରାଧ କରିଥିବା ବିନତୀକ ଦାନ କରିବ। େହ ପିତା ପରେମଶର, ତା ପରିବାର ପାଇଁ,
ତା ସ ାନମାନ ପାଇଁ, ବିେଶଷ ଭାବେର, ତା ପୁଅ ପାଇଁ, ପରେମଶର, ମଁୁ ବ ମାନ

ାଥନା କରଛି, େଯ ତେମ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଦାନ କରିବ…?…େମାର ସମ ହଦୟ
ସହିତ, ମଁୁ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଏହାକ ମାଗୁଛି। ଆେମ ।

ପିତା ପରେମଶର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହି ମହିଳା େତଲେର ଅଭିେଷକ କରଛ,
ଏବଂ ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର ତା ଉପେର ାଥନା କରଛ, େଯ ତେମ ତା ସୁ କରିବ ଓ
ପରେମଶର େଗୗରବ ନିମେ ତା ଭଲ କରିବ।
931 ତମର ନାମ େୱ େହବ ନାହିଁ, କଅଣ େହବ କି?

ପିତା, ଆେମ େସହି ସାନ ମହିଳା ପାଇଁ ାଥନା କରଛ। େସ ତା ବାପା ପାଇଁ
ାଥନା କରଛ ି। ବ ମାନ, ମଁୁ ାଥନା କେର େଯ ତେମ ତା ବାପା ର ବିନତୀକ ଦାନ
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କରିବ, ଭ, େଯଉଁ ଡାକରା ତା ହଦୟେର ଅଛି। େସ ଚାହଁା ି େଯ େସ ଉ ାର ପାଆ ।
େସ ଚାହଁା ି ନାହିଁ େଯ େସ ଜଗତେର ରହ େଯପରିକି େସ ରହିଛ ି, ଏହା, ତା ର ନିଜ
ଛଆ, ତା ର ସ ାନ ଅଟ ି। ପିତା, ମଁୁ ାଥନା କେର, େଯ ୀ ନାମେର, ତେମ ତା

ତି ଦୟା କରିବ।
932 େହ େମାର ଝିଅ, ତମକ ଆଶୀବାଦ କର , ପରେମଶର ତମକ େସହି ବିଷୟ ଦାନ
କର ଯାହା ତେମ ମାଗିଛ।

ିୟ ପରେମଶର, ଆେମ ତା ନିମେ ଦୟାର ାଥନା କରଛ, ଏବଂ ଆେମ ାଥନା
କରଛ େଯ ତେମ ଦୟା କରିବ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ତା ଅଭିେଷକ କର…?… 
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ମ ଳୀରଆଚରଣ, ମଏବଂସି ା ୁ ଳା
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଅେକାବର
6, 1957, ରବିବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇ ିୟାନା େଦଶର, େଜଫସ  ୱିେଲ ସହରର

ା  ହା େଟବେନକ  ଠାେର, ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ
ଏହାକ େକୗଣସି କାଟ ଛା ନ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ
େରକଡି ଦାରା ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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