
ଜେଣବ ୀ

 …ଏଠାେର ପୁନବାର, ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଏବଂ େସହି ମହାନ ଏବଂ ଶ ିଶାଳୀ
କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଶୁଣିବା, ଯାହାକି ତେମ ପୂବର କରିଅଛ। ଏବଂ ବ ମାନ

ଆେମ ଆଶା ସହିତ ଛିଡା େହାଇଅଛ, ଆମର ବିଶାସକ ଉଠାଅ ଏବଂ ଆମକ ଅଭିେଷକ କର,
େଯପରିକି ଆେମ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ଆଜି ରାତିେର ଯାହା ମଗା ଯାଇଅଛି ତାହା ଦାନ
କରାଯିବ। ତେମ େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣକ ଓ ସମ ଜାଣ, େସହି ସମ କିଛି
ଯାହା େସମାେନ ଅନେରାଧ କରିଛ ି। ଏବଂ ଆେମ େସମାନ ପାଇଁ ାଥନା କର, ବିେଶଷ
କରି, ଭ, େଯଉଁମାେନକି ମୃତ ର ନିକଟତର ଅଟ ି। େସମାନ ାଣକ ଶା ି ଆଣି ଦିଅ
ଯଦି ଏହା େସମାନ ପାଖେର ପୂବର ନାହିଁ। େସମାନ ଶରୀରକ ଆେରାଗ ତା ଆଣି
ଦିଅ। ଭ, ଏହା ଦାନ କର।

2 ଆମର ଏକ େହବା ବିଷୟକ ଆଶୀବାଦ କର। ଭ, ଆେମ—ଆେମ ାଥନା କର,
ଏହି ବଧବାର ରାତିର ାଥନା ସଭାେର, େଯ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏକ େହାଇଅଛ,
ଏହା ଜାଣି େଯ େଯଉଁଠାେର ଦଇ କି ା ଅଧିକ ଏକାଠି ହଅ ି, ତେମ ଆମ ସହିତେର ରହିବ।
ଆଉ ଭ, ଆେମ ତମକ ମାଗୁଛ, ଆଜି ରାତିେର ଆମକ ତମର ବାକ ଦାନ କର। ଭ,
ଆମ ସହିତ କଥା କହ, ଏବଂ ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ, ଅ ତ ଭାେବ ଉ କର, େଯପରିକି
ଆେମ ଜାଣିବ େଯ େସହି ମହାନ ସମୟ ପାଇଁ ଆେମ ନିଜକ କିପରି ଭାବେର ଶୃ ଳିତ କରିବ
ଯାହା ଆଗକ ରହିଅଛି, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ଆେମ ଭ ଆଗମନର
ନିକଟବ ି େହଉଅଛ।

3 ବ ମାନ ଆେମ େଲାକମାନ ପାଇଁ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ େଯ େସମାେନ ନିଜ
ତି ିୟ େସହି ବିଶାସକ ପାଇବାକ ଆର କରିଛ ି, ଏବଂ ବିଶାସର ଅଥ କଅଣ ତାହା

ଜାଣୁଛ ି। ଏବଂ ଏହା ଜାଣି, ଏପରିକି ଆଗେର େହବାକ ଥିବା େସବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ତମକ
ଧନ ବାଦ େଦଉଛ, ଏହା ବିଶାସ କରି େଯ ତେମ କିଛି କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଭ, େସହି
ପୁରାତନ ଦିନଗୁଡିକ ପରି, ଆେମ ଆଶା ସହିତେର ଅେପ ା କରଅଛ, ଏହା ବିଶାସ କରି
େଯ େସହି ସମୟ ସ ିକଟ ଅେଟ େଯେତେବେଳ ତେମ ସଗର େସହି ଝରକାଗୁଡିକ େକବଳ
ଉଠାଇବାକ ଯାଉଛ ଏବଂ େସହି ତି ା ସବକ ଢ଼ାଳିବାକ ଯାଉଛ ଯାହାକି ପରେମଶର ଏହି
େଶଷ ଦିନେର ତି ା କରିଛ ି।

4 ଭ, ବ ମାନ ଆେମ ତମକ ମାଗୁଛ, େଯ—େଯ ତେମ ରା ଗୁଡିକର ଚାରିଆେଡ,
ସମ ସହିତେର ରହିବ, େଯପରିକି ଆଜି ଆେମ ଶୁଣୁଛ େଯ ଅେନେକ ଚାରିଆେଡ଼,
ସବଆେଡ, େଯଉଁମାେନକି ଆବଶ କତାେର ଅଛ ି। ଭ, େସମାନ ର ଅନେରାଧଗୁଡିକ



2 କଥିତ ବାକ

େସମାନ ଦାନ କର। ଏବଂ ଆେମ ପରେମଶର େସହି ମହାନ ହାତକ—କ ସମ
ଜଗତେର େସହି େଲାକମାନ ମଧ େର ବଳଥିବାର େଦଖିବା ପାଇଁ ାଥନା କର
େଯଉଁମାେନକି ଏହି ମହାନ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅନାଇ ରହିଛ ି।

5 ଆମମାନ ଆମର ପାପ ନିମେ ମା କର। େହ ଭ, ତ ର ଆ ା ଓ ତ ର ବାକ
ଦାରା, ଆ ମାନ ତାଡନା ଦିଅ, େଯପରିକି ଆେ ମାେନ, ଆ ାକାରୀ େସବକମାନ
ସଦଶ, ପରେମଶର ଇ ାେର ଆ ାକାରୀ େସବକ ନିମେ ଅନଶାସିତ େହାଇପାର।
ଆସ ଆେମମାେନ ମେନ ପକାଇବା, ଏବଂ ଆମର ହଦୟଗୁଡିକେର ଏହା ଭାବିବାକ
େଚ ା କରିବା, ଯାହା େସହି ାର ିକ ୀ ିଆନମାେନ କରିଥିେଲ। ଆେମ େକଉଁ ଧରଣର
େଲାକମାନ େଭଟିବା େଯେତେବେଳ ଆେମ େସମାନ ସା ାତ କରିବା େଯଉଁମାେନକି
ବ ିଗତ ଭାବେର ଆପଣ ସହିତ ସ କେର ରହିଥିେଲ। େସମାନ ର େଚେହରାଗୁଡିକ
କିପରି ନି ିତ ଭାବେର ବିଶାସ ଏବଂ ଆନ ର ସହିତ ଆେଲାକିତ େହାଇଥିବ। େସମାନ ର
ଜୀବନଗୁଡିକ କିପରି ନି ିତ ଭାବେର ପରେମଶର ଜୀବ ବାକ େହାଇଥିବ, େଯପରିକି
“ସମ େଲାକ ଦାରା ପଠିତ ଲିଖିତ ପ ସରପ” ଥିଲା େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଭିତରକ
ଏବଂ େଲାକମାନ ମଧ କ ଯାଇଥିେଲ। ପରେମଶର, ଏହାକ ଆଉ ଥେର ଦାନ କର।

6 ଆମର ଜୀବନଗୁଡିକ ତମ ତି ଏେତ ସମପିତ େହଉ, େଯ ପବି ଆ ା ଆମମାନ
ମାଧ ମେର ନିଜକ ସଜୀବ ରଖିେବ, ଏବଂ େହ ଭ, ଆମମାନ ମଧ େଦଇ କଥା
କହିେବ। ଏପରି େହଉ େଯ ଆେମମାେନ ନିଜ ମନେର, ଏହା ମେନରଖୁ, େଯେତେବେଳକି
ଆେମ ରା ାେର ଚାଲ ଏବଂ ଜଗତ ସହିତ ମିଳିତ େହଉ, େଯ ଆମମାନ େସମାନ ପରି
େହବାର ନାହିଁ। ଏବଂ େହ ଭ, ଆେ ମାେନ ପୃଥକ େହାଇ, ପୃଥିବୀ ଉପେର େସମାନ
େସମାନ ର ଉପଯୁ ାନ େଦଉ। ଆେମ ଅନ ଏକ ଜଗତର ତିନିଧି େବାଲି ଜାଣି,
ଆେମ ପଛ ାନ ହଣ କର। ଭ, ଆମର ଏକ ରାଜ ଅଛି ଯାହାକି ମତାକ ଆସୁଅଛି।
ଏବଂ ଆମର ମହାନ ରାଜା ଶୀ ଆଗମନ କରିେବ ଏବଂ ତା ଅଧୀନେର ଥିବା ସମ
ରାଜ ଗୁଡିକ ଅଧିକାର କରିେନେବ। ଆଉ େସ ଶାସନ କରିେବ ଓ ରାଜତ କରିେବ, ତାହା
ସହିତ ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର, ସହ ବଷ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଚିରଦିନ ରହିେବ।

7 ଏହାକ ଦ ିେର ରଖି, ଭ, ବ ମାନ ଆେମ ଆମର ାଥନାର ଉ ରକ ଅେପ ା
କରଛ। ଆେମ ଆମର ସୀକତି ତି ଅନାଇ ରହଛ। ଯଦି ଆେମ କିଛି କରିଛ, କିଛି କହିଛ, କି ା
କିଛି ଭାବିଛ, ଯାହାକି ତମର ମହାନ ଇ ାର ବିପରୀତେର ଅେଟ, େତେବ ଯୀଶୁ ୀ ର
ଆମକ ପରି ାର କରି େଦଉ।

8 ଆମକ କେଢଇ ନିଅ, ଭ, େଯପରିକି େସ ଭଉଣୀ େସହି ବିଷୟେର କହିେଲ େଯ ଆଜି
ରାତିେର, େସ ଏବଂ ତା ର ସାମୀ ଶିକାେଗାକ ଯିବା ରା ାେର ଅଛ ି। ଭ ପରେମଶର,
େସମାନ କେଢଇ େନଇ, େସହି ାନକ େନଇ ଯାଅ େଯଉଁଠାେରକି ତେମ େସମାନ
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ବ ବହାର କରି ପାରିବ, େଯପରିକି େସମାେନ ଅ କାରେର ଦରା ି େହଉଥିବା ଅନ ମାନ
ପାଇଁ ଆେଲାକର ମଶାଲ େହାଇପାର ି, େଯଉଁମାେନକି ଆମର ଭ ଯୀଶୁ ଜାଣ ି ନାହିଁ।
ବ ମାନ ଆେମ ଏହି େସବାକ ତମ ନିକଟେର ସମପଣ କରଛ, ଏବଂ ତମର ସଂେଶାଧନର
ବାକ ଶୁଣିବାର ଅେପ ାେର ରହଛ, େଯପରିକି ଆେମ ଏହା ଜାଣିପାର େଯ ଏହି ମହାନ
ଘଟିକା ପାଇଁ କିପରି ୁତ େହବାକ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନାମେର ଆେମ ଏହାକ ମାଗୁଛ।
ଆେମ ।

[େଟପେର ଖାଲି ାନ। ଭାଇ େନୱିଲ ମ ବ ଦିଅ ି—ସ ା।]

ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । ଭାଇ, ଧନ ବାଦ।
9 ମଁୁ ଏହି ବିଷୟେର ଟିକିଏ ଅ ତ ାଶିତ ଥିଲି। ମଁୁ, ଏଠାେର ଘେର ଥିବାର, ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ
ଯଦି େମାେତ କତେର, ଜରରୀକାଳୀନ ପରି ିତିେର, େକୗଣସି ାନକ ଯିବାକ ନ ପେଡ଼,
େତେବ େମାେତ ବହତ ଖରାପ ଲାଗିବ, େଯ ମଁୁ ଘେର ବସି ରହିଛି ଏବଂ ାଥନା ସଭାକ ଯାଉ
ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଏକ କାର, ଅ ତ ାଶିତ ଭାେବ, ନିଜକ, ଏପରିକି େମା ପରିବାର ନିକଟେର
ମଧ ନ ଜଣାଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମଁୁ ବ ମାନ ହିଁ ଆସିଅଛି, ଏବଂ ସେ ସେ ଘର ବାହାରି
ଗଲି। ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ାଥନା ସଭାକ ଯାଉଅଛି।” ଏବଂ ତା ପାଖେର

ୁତ େହାଇ ଆସିବାକ ସୁ ା ସମୟ ନ ଥିଲା, େତଣୁ େସ ଜାଣିେଲ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ଆସୁଅଛି।
10 ଏଣୁ ମଁୁ ଏଠାେର େସହି ଭଉଣୀର ସା ଶୁଣି ଖୁସି ଅେଟ, େସହି ଭାଇ, ଯାହାକି ଦ ିଣ
କାେରାଲାଇନା କି ା ଉ ର କାେରାଲାଇନାେର, ଅବା େକୗଣସି ାନେର େସହି ଆେଲାକ
ବିଷୟେର ସା ଶୁଣି ଖୁସି ଅେଟ। ୀନୱିେଲ, ଏହା ତାହା ଥିଲା କି? [ଜେଣ ଭଉଣୀ କହ ି,
“ନା। ଦ ିଣ ପାଇନ।”—ସ ା।] ଦ ିଣ ପାଇନ। ହଁ।
11 ଭାଇ ଲି େୱୟେଲ ଠି ଆଜି ଏଠାେର ଥିେଲ। ଆଜି ଏଠାେର ବା ି େସବାେର, ମଁୁ,
ତା ବା ି େଦଲି। ଭାଇ ଲି େୱୟେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି, େସଠାେର ଥିବା େସବକମାନ
ମଧ ର ଜେଣ, ଭାଇ ପାକର େଥାମା ।େସଠାେର ଏକ…
12 େମାର ମେନ ଅଛି—େସହି ସମୟର କଥା, ଏକ ଭଉଣୀ ଛାୟା ଦାରା ଆବତ
େହାଇଥିେଲ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ନି ିତକରଣ ଥିଲା, ଭଉଣୀ, ତି ଯାହାକି…ପବି ଆ ା
େବେଳେବେଳ ଆମକ ଆଗକ ଯାଇ ଆମର ବିଶାସକ ପରୀ ା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ି, ଏହା
େଦଖିବାକ େଯ କଅଣ…ଏବଂ ଅନ ମାନ ର ବିଶାସକ ପରୀ ା କରିବାକ। େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କିଛି ବିଷୟକ େଦଖୁଥା ି, ଏବଂ କିଛି େଦଖ ି, ଆଉ ଏହାକ କହ ି;
ଅନ ମାେନ ଅନା ି ଏବଂ ତାହା େଦଖ ି ନାହିଁ, େସମାେନ କହ ି େଯ ଏହା ତ େସଠାେର
ନାହିଁ। ବଝିେଲ? କି ଏହା େସଠାେର ଅଛି।
13 େତେବ, ପାଉଲ ଉପେର ଆେଲାକ ଝଲଥିବାର େକହି େଦଖି ପାରି ନ ଥିେଲ, କି
ଏହା େସଠାେର ଥିଲା। େକହିେହେଲ େସହି କେପାତକ, ସଗର େସହି ଆେଲାକେର, ଏକ



4 କଥିତ ବାକ

ରପେର, ଓ ାଇ ଆସିବା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଉପେର ଅବତରଣ କରଥିବାର େଦଖି ନ ଥିେଲ, ମା
େକବଳ େଯାହନ େଦଖିଥିେଲ। କି ଏହା େସଠାେର ଥିଲା। ବଝିେଲ?
14 ଆଉ େତଣୁକରି, େତେବ, ପେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଲାକମାନ ଏହି ଆେଲାକ ଏକ
ଅ ି ରପେର େହାଇଥିବା ବିଷୟେର କହଥିଲି, େକହିେହେଲ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବାକ
ଚାହିଁ ନ ଥିେଲ। କି ବ ମାନ କ ାେମରାର ଯା ିକ ଆଖି ତାହାକ ଚି ିତ କରିଛି।

େତେବ କହିପାରିବା େଯ େସହି ମ ଆ ାଟି ଅ କାର ଅେଟ।
15 ଏହା ଆମମାନ ର ଜୀବନ ପରି ଅେଟ, ଆେମମାେନ ଛାଇ ଅଟୁ। ଏବଂ ଆେମ, ଯଦି
ଆେମ ଏକ ଆେଲାକ, ଆେମ ଅଟୁ, ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଏହି ଦିନର ଆେଲାକ ସହିତ େମଳ
ଖାଏ, ତାହାେହେଲ ଆେମ ଆେଲାକେର ଗମନାଗମନ କରଅଛ।
16 ଏହା ଠି େସପରି ଅେଟ େଯପରିକି ଆପଣ ବାହାରକ େଦଖ ି ଏବଂ କହ ି, “ମଁୁ
ସୂଯ କ େଦଖୁଛି,” ଦିନ ସମୟେର। ଆପଣ—ଆପଣ ସୂଯ ର ଛାଇକ େଦଖ ି। ଏହା
ସୂଯ ର ଏକ ତିବି ଅେଟ। ଏହା ନିେଜ, େସହି ସୂଯ ନେହଁ, କି ଏହା ମାଣ କେର େଯ
ଏକ ସୂଯ ଅଛି। ଏକ ସୂଯ ଅଛି େବାଲି ଏହା ମାଣ କେର।
17 ଏବଂ ବ ମାନ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦେଖ, େଯପରିକି ଆପଣମାେନ େସଠାେର
ବସିଛ ି, ପ ାଗୁଡିକ ବ ବହାର କରଛ ି, କଥାବା ା କରଛ ି, ଏହାର ଅଥ ଆପଣ
ବ ିଛ ି, କି ଏହା ତ େକବଳ ଜୀବନର ଏକ ଛାଇ ଅେଟ।
18 କାରଣ, ଛାଇ କରିବା ପାଇଁ େହେଲ, େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ଅ କାର ରହିବାକ ଥାଏ।
ବଝିେଲ? କାରଣ, ଏକ ଛାଇ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଛାୟାକ େକେତକ ମା ାେର ଅ କାର
ଏବଂ େକେତକ ମା ାେର ଆେଲାକ ଧାରଣ କରିବାକ ପେଡ଼। ଏବଂ ଏହା ସଂପୂ ଅ କାର
େହାଇପାେର ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ସଂପୂ ଆଲଅ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଅ ାର ଅେଟ,
େତେବ ଏହା କତ ଅ କାର ଅେଟ। ଯଦି ଏହା ଆଲଅ ଅେଟ, େତେବ େକୗଣସି ଛାଇ ନ
ଥାଏ, ଛାଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଥାଏ। କି ଯଦି ଏହା ଅ ାର ଏବଂ ଆେଲାକ ମି ିତ
େହାଇଛି, େତେବ ଏହା ଏକ ଛାୟା ସୃ ି କେର।
19 େତଣୁ ଆେମ କତେର ଆେଲାକର ଛାୟା ଅଟଁୁ। ବ ମାନ ଆପଣ େକୗଣସି ଏକ

ାନର େଗାଟିଏ ଜୀବନକ ତିନି ିତ କରଛ ି। ଯଦି ଆପଣ ଅଟ ି, ଏବଂ ୀ ିଆନ ଅଟ ି,
ଏହା ଏକ ଛାୟା େହାଇଥିବାର, ଏହା େକବଳ ମାଣ କେର େଯ େସଠାେର ଏକ ଜୀବନ
ଅଛି େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ମର ି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜୀବନେର ମୃତ ଅଛି। ବଝିେଲ?
କି ଏହା ଏକ ଛାୟା ଅେଟ, କାରଣ ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଟ ି, େଦଖିବା, ଭାବିବା, ଚଲାବଲା
କରିବା, ଏବଂ କଥାବା ା କରିବାର, ଏବଂ ଶରୀରର ପା ଇ ିୟ ଥିବା େଯାଗ ତା ବିଶି
ଚଳ- ଚଳନ କରଥିବା ଜୀବ ଅଟ ି। କି ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣ ି, େସମାେନ, େସମାେନ
ମରଛ ି। ଏବଂ ବହତ ସମସ ାମାନ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏହା େକବଳ େହାଇପାେର…
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ଏହା ଏକ ତିବି ନ ଅେଟ, େଦଖ , େଯ େସଠାେର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ ଏକ ମି ିତ
ଅେଟ।
20 ଶାରୀରିକତାକ ମୃତ ବରଣ କରିବାକ ଅଛି। କି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମ ଜୀବନ
ଦାରା, ସଗର ଆେଲାକକ ତିବି ିତ କରଛ ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ େସହି ଅନ ଜୀବନ,
ଅଥା ପରେମଶର ତିବି ିତ କରଛ ି। ତାପେର େଯେତେବେଳ ଆପଣ ମର ି,
ଆପଣ େସହି ଆେଲାକକ ଯିବା ବ ତୀତ ଆଉ ଅନ କିଛି େହାଇପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ହିଁ ଅେଟ ଯାହା ଆପଣ ତିବି ିତ କରିଅଛ ି।
21 ଯଦି ଆପଣ ଅ କାର ଜଗତର ଅଟ ି, ଆପଣ ତାହାହିଁ ତିବି ିତ କର ି, ଏବଂ ଆପଣ
କରିପାର ି, ଅ କାର ବ ତୀତ ଅନ ମାଗକ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଏଣୁ ଆେମ ଏକ

ତିବି େର ଅଛ। େତଣୁ, ଆେମ େଦଖୁ େଯ େଯେତ ନି ିତ ଭାବେର ପବି ଆ ା ଆେଲାକ
ଏବଂ ଜୀବନକ ତିବି ିତ କର ି, େସହିପରି ମୃତ ଅ କାରକ ତିବି ିତ କେର।
22 ଏବଂ ଏଠାେର େସମାେନ ଉଭେୟ ଅଛ ି। ଆସ ାକା-…ଏହି ସ ାହ େଶଷ ସୁ ା,
େବାଧହଏ ରବିବାର ସୁ ା, ଆେମମାେନ େସହି େଛାଟ ଫେଟାଚି ଟିକ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରକ
କରଅଛ, େଯପରିକି ଏହାକ ସୂଚନାେବାଡେର ରଖାଯାଇପାେର।
23 େଯଉଁଠାେର, ଆପଣ ର ଫେଟାଚି ସୂଚନାେବାଡେର ଝଲି ରହିଥାଏ। ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ତାହା ତି ଧ ାନ େଦେଲ, କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପେର…

ଏବଂ ାୟଃ ଏକ ସ ାହ ପୂବେର, ଜାମାଇକାେର—େର, େଯଉଁଠାେର ମଁୁ ଚାର
କାଯ କରଥିଲି…ଆେମ ସମ ବିଶକ େଟ ପଠାଇଥାଉ। ଏବଂ େସହି ସ ମୁ ା
ଯାଇଅଛି…ଜାମାଇକାର ଆଭ ରୀଣ ଅ ଳଗୁଡିକ ଯାଇଅଛି, ଆଭ ରିଣ ାନଗୁଡିକ।
ଏବଂ ଏହା ବୁ ମାଉେ ପଛେର, ଅତ ାଚୀନ ଆଦିମ ଭାବେର ଜୀବନ ରହିଛି। ଏବଂ
ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ, େବେଳେବେଳ, େସମାନ ର ପାଖେର ଏକ—ଏକ େଟ େରକଡ
ଥାଏ ଯାହା ଆେମ େସମାନ ପାଇଁ ଆଣି େଦଇଥାଉ, ଯାହାକି ଆପଣ କରିବାକ ପେଡ଼—
ପେଡ଼, ପୁରଣାକାଳର ଭିେକାଲା ପରି, ଏହାକ ଘୁରାଇବାକ ପଡିଥାଏ, ଏବଂ ତା’ପେର
ଏହାକ େସପରି—େସପରି ବାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ। ତା’ପେର, ତି କିଛି ମିନିଟେର,
କାହାରିକ ଏହାକ ଘୁରାଇବାକ ପଡିଥାଏ।
24 ଏହି େଗା ୀ ପାଖେର ଏକ—ଏକ େଛାଟିଆ…ଏକ ବ ାେଟରୀ ଥିଲା, ଛଅ-
େଭାଲର ବ ାେଟରୀ, କି ା ଅନ କିଛି େଗାଟାଏ, େଟ େରକଡ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ
େସମାେନ—େସମାେନ ସମେ ଏକାଠି ମିଶି ବସିଥିେଲ, େଯପରିକି ତାହା ଆଜି ରାତି
ଏଠାେର ଅେଟ, ଓ ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େସହି ମୁ ାଗୁଡିକ ବିଷୟେର ଶୁଣୁଥିେଲ। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ କହଥିଲି, େସମାେନ ଲ କେଲ, େଯ େସହି େକାଠରୀ ଭିତରକ, େସହି
ସମାନ ଅ ି ଆସିଲା, ଓ ତାହା ଉପେର ଘୁରି ବଲିଲା େଯଉଁଠାେର େସହି େଟ େରକଡ
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ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଉପେର ିର େହାଇ ରହିଗଲା। ଏବଂ େସମାେନ ଯାଇ ଏକ କ ାେମରା
ଆଣିେଲ ଏବଂ ଏହାର ଫେଟାଚି ଉଠାଇେଲ। ଏବଂ ଠି େସହି ସମାନ ଜଣ, େସଠାେର
ତାହା ଅେଟ, ଠିକ ଏହା ଉପେର ଝଲି ରହିଛି। େତେବ ଆେମ ଏହାର େଫାେଟାଚି କ ବଡ
କରଅଛ, େଯପରିକି ଆେମ ଏହାକ େସଠାେର ଥିବା େସହି—େସହି ସୂଚନା େବାଡ ଉପେର
ଲଗାଇପାର, ଯାହାକ ଆପଣ େଦଖି ପାରିେବ।
25 ପରେମଶର ଅନ ହ ପାଇଁ ଆେମ ଅତ ଧିକ କତ ଅଟୁ ଯାହାକି ଆମ ମଧ କ ଅଣା
ଯାଇଅଛି…ଏହି ଦିନେର ଆମକ ତାହା ଉପ ିତିେର ଆଣି େଦଇଅଛି। େତେବ ଆେମ
ଅେନକ ବିଷୟ ପାଇଁ କତ ଅଟୁ।
26 େତେବ ମଁୁ ଭାବିଳି େଯ ମଁୁ ଏଠାେର ଅନାଇବି ଏବଂ େଦଖିବି ଯଦି ମଁୁ କିଛି, କିଛି
େଲଖାଗୁଡିକ କି ା େସହିପରି କିଛି ପାଇପାରିବି, ଏପରି ଅନ କିଛି ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ
କହିଥିଲି। କି ା, ଆମକ ଏକ—ଏକ କାରର େକୗଣସି କିଛି ମିଳିବ…ଯାହାବି େହଉ,
ମଁୁ ଏଠାେର ଏକ ପୁ କେର, କିଛି ପାଠ େଲଖି ରଖିଛି। ଯଦି ମଁୁ େଗାଟିଏ ପାଇ ପାରିବି,
େହାଇପାେର େଯ ଭ େମାେତ କିଛି ବିଷୟ ଉପେର କହିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟ ଦାନ
କରିେବ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ାଥନା କର।

େତେବ, ଆେମମାେନ ରବିବାର ପାଇଁ ଆଶା କରଛ।
27 ମଁୁ ବା ାଗୁଡିକେର କହି ଆସୁଛି। ଏବଂ, ରବିବାର, ଆପଣମାନ ଏହି ବା ାଗୁଡିକ,
“ତେ େମା ନିକଟେର କାହିଁକି ନ କରଅଛ? େଲାକମାନ କହ ଓ ଆେଗଇ ଯାଅ”
ଉପେର ଏକ ଦୀଘ ସମୟ ଧରି ଏଠାେର ରଖିଅଛି।
28 େତେବ, ରବିବାର େହଉଛି ଆେରାଗ େସବାର ଦିନ େଯଉଁଠାେର େରାଗୀମାନ ପାଇଁ

ାଥନା କରାଯିବ। ବ ମାନ, ଆପଣମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଖକ ଯାଆ , ଏବଂ କିଛି
େଗାଟାଏ କାରଣ ରହିଥାଏ େଯ େସହି େରାଗୀମାେନ, େଯେତେବେଳ ଆେମ େସମାନ
ପାଇଁ ାଥନା କର, ଯଦି େସମାେନ ସୁ ନ ହଅ ି। ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ, ଯଦି ଭ ଇ ା ହଏ,
ରବିବାର ସକାେଳ ମଧ , ଏକ ଉପେଦଶ େଦବା ପାଇଁ। େତଣୁ, ମଁୁ ଏକ ଆେରାଗ
େସବା କରିବାକ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ େଲାକ ପାଇଁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଉଛି। ଏବଂ

ାୟଃ ଆଠ ଘଟିକା େବେଳ, େଯେତେବେଳ ଗୀଜାଘର େଖାଲି ଥାଏ, ବିଲି ପ କି ା
େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ରବିବାର ସକାେଳ ଏଠାେର ଥିେବ, େଲାକମାନ କାଡ
େଦବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଦାରେର େବଶ କର ି, କି ା େଯେତେବେଳ ବି
େସମାେନ ଭିତରକ ଆସ ି।
29 ଏବଂ ବ ମାନ, େତେବ, ମଁୁ େଚ ା କରିବାକ ଚାେହଁ, େମାର ବିଶାସ େଯ ଭ େକୗଣସି

କାେର େମାେତ େସହି କାରଣ ଉପେର ଟିକିଏ ବଝିବାର ଶ ି େଦଇଛ ି େଯ କିଛି େଲାକ
କାହିଁକି ସୁ ହଅ ି ନାହିଁ। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ବଝିବାର ଅଭାବ େଯାଗଁୁ



ଜେଣ ବ ୀ 7

ଅେଟ। ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େବାଧହଏ, ରବିବାର ସକାେଳ, ଭ ଇ ା କେଲ,
ଆେମ ତାହା ଉପେର କହିବା।
30 େତେବ, ବଧବାର ରାତିର ାଥନା ସଭା େକବଳ ଏକ ସଂ ି ସଭା ଅେଟ େଯଉଁଠାେର
ଆେମ ଏକାଠି େହାଇ ାଥନା କର, େଯପରି ଆମର େହାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ସହଭାଗୀତା
କରିଥାଉ।
31 େବେଳେବେଳ, ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସହି ମହାନ ବିଷୟମାନ ମଧ ର
େଗାଟିଏକ ଯାହା ମଁୁ ଏହି ଦିନେର ପାଇଥାଏ, ତାହା େହଉଛି ଆେମ ଯାହା ବିଶାସ କର
େସଥିେର ନି ାପରତାର ଅଭାବ। ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? ଯଦି ପରେମଶର, ଜ େୱସଲି
ଦିନେର, ତାହା କରିଥାେ ଯାହା େସ ଆଜି କରିଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ଏହା କଅଣ ସାଧନ
କରିଥା ା; ମାଟି ଲଥର ଦିନେର, କି ା ଆଉ-ଅଧିକ କଅଣ? େଯପରିକି ଆେମ ତାହା
ଯାହା କରଥିବାର େଦଖୁ, ଉଭୟ ମ ଳୀ ଦାରା, ଆ ା ଦାରା, ଏବଂ ବି ାନ ଦାରା, ଏବଂ

େତ କ ପଦେ ପ ଦାରା ମାଣିତ ଅେଟ, ଏହାର—ଏହାର—ଏହାର ବା ବିକତାକ
ଚି ିବାକ ପଡିବ। ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ଏଠାେର ଏହା ଘଟିବା ପୂବର ଏହାକ
େଘାଷଣା କରଛି ଏବଂ ଏହାକ ବ କରଛି। ଏବଂ ତା’ପେର ଆଗକ ବଢ଼ିବାେର, ଏବଂ
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିବାେର, ଏବଂ ଠି େସହି ବିଷୟ େଦଖାଇବାେର ଯାହା େସ କହିଥିେଲ,
ଏହା ଠି ଠି ସି ରେପ ତାହା ଘଟିବ, ଯାହା େସ ଅବିକଳ ଭାବେର କହିଥିେଲ। ଏବଂ
ତଥାପି ଆେମ ବି ିତ େହାଇଥିବା ପରି, ଏକ କାର ଅଳସୁଆ େହାଇ ବସିଥାଉ। “େତେବ,
ମଁୁ ଆ ଯ କେର ଯଦି ଏହାର ଅଭି ାୟ ମଁୁ େହାଇପାେର କି? ମଁୁ ଆ ଯ କେର ଯଦି ଏହାର
ଅଭି ାୟ ସମ ଭାବେର, େକବଳ େସହି—େସହି ମ ଳୀ େହାଇପାର ି କି? କି ା—
କି ା, ମଁୁ ଆ ଯ କେର ଯଦି ମଁୁ କତେର ଏଥିେର ଅ ଭୁ କି?” ମଁୁ ଭାବଛି, ରବିବାର
ସକାେଳ, ମଁୁ େସହି ନୀତିଗୁଡିକ ମଧ ର େକେତକ ଉପେର କହିବାକ େଚ ା କରିବି ଯାହାକି
ହଏତ ଆମକ ଟିକିଏ ଆେଲାକିତ କରିପାେର।
32 େତେବ, ଆଜି ରାତି, ଏଠାକ ଆସିବା ପୂବର, ଠି ବାହାରିବା େବେଳ, ମଁୁ କିଛି ପାଇଲି।
ମଁୁ ଭାବିଲି, “କଅଣ େହବ, ଯଦି ମଁୁ େସଠାକ ଆେସ, ଯଦି ଭାଇ େନୱିଲ କହ ି, ‘ଉଠ ଏବଂ
କହ ,’ ଆଉ ତାହାପେର ମା ବସି ଯାଆ ି?” ବଝିେଲ? ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଭଲ େହବ େଯ
ମଁୁ େକେତ େଗାଟି ଶା ାଂଶ େଲଖି ରେଖ।” କାରଣ, ମଁୁ ଜାେଣ, େସ, େସ ଏେତ ିୟତମ
ଭାଇଟିଏ, ଏବଂ ଆେମ—ଆେମ ତା ଶଂସା କର।
33 ବାକ ନିମେ ଆେମ ାଥନା କରିବା ପୂବର, ମଁୁ ଜେଣ—ଜେଣ ଭାଇ ଚି ାଇବାକ
ଚାେହଁ। ମଁୁ ଏହି ସମୟେର ତା ନାମକ ମଧ କହି ପାର ନାହିଁ, େସମାେନ ଦଇ ଜଣ
ଅଛ ି। େସମାେନ ଏଠାେର ଅଛ ି, େମାର ବ ମାେନ। େସ…େସମାେନ େସବକ ଏବଂ

ଚାରକ ଅଟ ି, ବାହାରକ, େସବାେ କ ଯାଉଛ ି। େସମାେନ ଏହି ବା ାଗୁଡ଼ିକ େଟ
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ମାଧ ମେର ଶୁଣିଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ବିଭି ସା ଦାୟିକ ମ ଳୀର ବାହାରିଛ ି,
ଦଇଜଣ ଯୁବକ। ଏବଂ େସହି ବାଳକଟି ଏେତ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଏେତ ଆ ହୀ,
େଯ େସ, ଏକ ସଭାର େଶଷ େହଉଥିବା େବେଳ, ଉଡାଜାହାଜେର ଟୁ ସାନକ, ଆସି
ପହଁ ିେଲ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ମଁୁ ବ ବସାୟୀ ପୁରଷମାନ ଜଳଖିଆ ସଭାେର ଥିଲି।
ଏବଂ େସହି ଯୁବା ଜଣକ, ଉ ମ ଯୁବକ ଜଣ, େସଠାକ ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ…

34 େସମାେନ କା  ସା  ର ଅଟ ି। ଏବଂ େସମାେନ ଏେତ ଦରର େମା ପାଖକ ଆସିେଲ
େଯ ମଁୁ େସମାନ ବିବାହ ଦିଏଁ। ମଁୁ ତାହା ଶଂସା କେର। ଏହା ଭାବି େଯ େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ଆପଣ ାଥନାେର ବିଶାସ କର ି, ଯେଥ ମା ାେର, ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର ଶୁଣିେବ ଏବଂ ଉ ର େଦେବ; ଯୁବା ବଗ ଏହି କାେର, ଜୀବନକ ଆର
କରଅଛ ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଗତକାଲି, ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ େମା ପାଖକ
ଏଠାେର ଆସି ପହ ିେଲ, ଇ ିୟାନା ରାଜ ର ଆଇନ ବ ବ ାର େୟାଜନୀୟ ବିଷୟେର
ଏହା ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ, େଯ ଏପରିକି େସମାନ ର ର ପରୀ ାଗୁଡିକ ସହିତେର,
େସମାେନ ବିବାହ େହବା ପୂବର, ତିନି ଦିନ, ଏଠାେର ରାଜ େର ଅେପ ା କରିବାକ େହବ।
େତଣୁ, େସମାେନ ଶୁ ବାର ସକାଳ ପଯ ବିବାହ କରିପାରିେବ ନାହିଁ।

35 ଏବଂ ମଁୁ ଆମର ଭାଇ ପଚାରିବି ଯିଏକି ପଛେର ଅଛ ି, ଯଦି େସ େକବଳ ଛିଡ଼ା େହାଇ
ଆମକ କହିେବ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି, ଏବଂ େସଠାେର ତା ର ସହିତ ଥିବା ସୁ ର େଛାଟ
ମହିଳା ଜଣକ, ଏବଂ ପରବ ୀ ଭାଇ ଜଣକ କିଏ ଅଟ ି।

36 [େସହି ଭାଇ କହ ି, “ଧନ ବାଦ, ଭାଇ ାନହା । ଏଠାେର େହବା ଆମର
େସୗଭାଗ । ଏବଂ ମଁୁ ଭାଇ େରାଜ ଓ’ନିଲ, କା  ସା  େର ରେହ, ଜେଣ ଚାରକ ଭାବେର,

ଚାର େ େର ମଣ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା କହିଥାଏ, ‘ଯୀଶୁ ଠାେର ବିଶାସ ଦାରା,
ଯୀଶୁ ର ା କର ି, ସୁ କର ି…?…’ ମଁୁ ସବେବେଳ େନଇଥାଏ…?…ଏ େହଉଛ ି
େମାର ବାଗଦ ା େ ମିକା, େପ ିସିଆ ାଉ । ଆେମ ଶୁ ବାର ଦିନ, ବିବାହ କରିବାକ
ଯାଉଅଛ। ଏ େହଉଛ ି େମାର ସହ- ଚାରକ ଏବଂ ସହ-କମୀ, ଭାଇ େରାନି ହ , ଯିଏ
ଏଠାେର ପଛେର ଅଛ ି। ଏବଂ ଏ େହଉଛ ି ତା ର ବାଗଦ ା େ ମିକା କାେରାଲ…?…
ଏବଂ ଆଜି ରାତି ଆେମ ଏଠାେର ଥିବା େଯାଗଁୁ ଖୁସି ଅଟୁ”—ସଂପା।]

37 ଆପଣ , ଅେନକ ଧନ ବାଦ। ଆେମ ନି ିତ ଭାବେର ଏହି ଯୁବ ରା ଦତମାନ ,
ଭ ଯୀଶୁ କାଯ ପାଇଁ, ପରେମଶର ଆଶୀବାଦର କାମନା କର, େଯପରିକି େସମାେନ

ମାଗେର ତୀ ଅ ସର ହଅ ି। ଏବଂ ଭ ଆଗମନକ ଅେପ ା କରଥାଇ, ମଁୁ ଚି ା
କରଥିବା େବେଳ, ଆଉ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନ ନିଜ ହଦୟେର ଏକ ଉେ ଶ ରଖିଥିବା
େଦେଖ, େଯଉଁମାେନକି ୀ େସବା କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ଏହିପରି ଉଠିବା େଦେଖ,
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େଦଖ , ତାହା େମାେତ େରାମା ିତ କରି ପକାଏ। େମାର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଭ ତମମାନ ,
ବହଳ ଆଶୀବାଦ କର ।
38 େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ଏକ େଛାଟ ପୁ କକ େଫରିବା, ଯାହାକି ମଁୁ େମା
ଜୀବନେର ପୂବର େକେବ କହି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହତ…େକବଳ େଗାଟିଏ ଅଧ ାୟ
ଅଛି, ଫିଲୀେମାନ ପୁ କ। ଏବଂ ଏହା ଏକ…
39 ମଁୁ ତ ମା ଟିକିଏ ଆଇରି ବଂଶଜ ବ ି ଜଣକ, ଏବଂ େମାର—ଏବଂ େମାର ତଳ
ଦା ର ଚାରିପାଖ ଏକ ତାର ଲଗା େହାଇଛି, ପଛେର ଥିବା ଏକ େଯାଡା ଦା କ ଧରି ରଖିବା
ପାଇଁ। ମଁୁ, ମଁୁ, େବେଳେବେଳ ମଁୁ ଏହି ନାମଗୁଡିକ ସଠି ଭାବେର ଉ ାରଣ କେର ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସଗୁଡ଼ିକ କଅଣ ଅେଟ। ଏବଂ େବେଳେବେଳ ଶି ାର
ଅଭାବ େଯାଗଁୁ, ମଁୁ େସମାନ ସଠି ଉ ାରଣ କରିପାେର ନାହିଁ। େତଣୁ, “ଫିଲୀେମାନ,”
େକହି ଜେଣ େସଠାେର ପଛର କହିେଲ, ଯାହା ମଁୁ ଭାବଛି େଯ କତେର ଏହାର ସଠି
ଉ ାରଣ ତାହା ଅେଟ।
40 େତେବ, ଥମ ପଦ, ମଁୁ ଏଥିର େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦଇଟି ଶ େନବାକ ଚାେହଁ।

ପାଉଲ,ଯୀଶୁ ୀ ରଜେଣବ ୀ…
41 ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯାହାକି ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର, ଭ ଇ ା େହେଲ, ଏକ ପାଠ ଭାବେର,
େନବାକ ଚାହଁୁଛି:ଜେଣବ ୀ।
42 େତେବ, ଆପଣ ପାଉଲ ଜେଣ ବ ୀ ଭାବେର ବଡ କ େର କ ନା କରିପାରଥିେବ।
ଜେଣ ମୁ -ବ ି ଭାବେର ଜନ, ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ , ମା ତଥାପି େସ ନିଜକ “ଜେଣ
ବ ୀ” େବାଲି ଆଖ ା ଦିଅ ି।
43 ଏବଂ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ପାଉ, େଯେତେବେଳ େସ କରି ୀୟମାନ ସେ ାଧିତ
କରଛ ି, “ପାଉଲ, ଯୀଶୁ ୀ ଜେଣ େ ରିତ।” ଅନ ସମୟେର, େସ ତୀମଥି
କହଛ ି, ଅନ ମାନ କହଛ ି, “ପାଉଲ, ପରେମଶର ଇ ାେର ଯୀଶୁ ୀ ର ଜେଣ
େସବକ।” ବ ମାନ େଯେତେବେଳ େସ ଏଠାେର ଫିଲୀେମାନ େଲଖୁଛ ି, େସ କହଛ ି,
“ପାଉଲ, ଯୀଶୁ ୀ ଜେଣ ବ ୀ।” “ପାଉଲ, ଜେଣ େ ରିତ,” ମଁୁ େଗାଟିଏ ରାତି ତାହା
ଉପେର ଚାର କରିବାକ ଚାହିଁବି। “ପାଉଲ, ଜେଣ—ଜେଣ େସବକ,” ତାହା ଉପେର

ଚାର କରିବାକ ଚାହିଁବି। ଆଉ େତେବ, “ପାଉଲ, ଜେଣ ବ ୀ।”
44 କି , ଆଜି ରାତି, ଏହା େଗାଟିଏ ବିଷୟକ ଯଥାଥ ଭାବେର ବିଚାର କରିବାକ ଘ ା ଘ ା
ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଜି ରାତିେର, ମଁୁ େନବାକ ଚାେହଁ, “ପାଉଲ, େସହି ବ ୀ,” ଏବଂ େସହି
ବିଷୟକ େନବାକ ଚାେହଁ:ଜେଣବ ୀ।

େତେବ ଆସ ଆେମ େଗାଟିଏ ମୁହ ପାଇଁ ନିଜର ମୁ କ ନଆଁଇବା।
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45 ଭ ଯୀଶୁ, େଯେକୗଣସି ବ ି, ଯିଏକି ଶାରୀରିକ ଭାବେର ସ ମ, ଏହି ବାଇବଲର
ପୃ ାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇ ପାେର, ମା େକବଳ ପବି ଆ ା ହିଁ ଏହାକ େସହି କାଶେର
ବ ାଖ ା କରିପାର ି ଯାହାକି ଏହାର ଉେ ଶ ଅେଟ। ଆେମ ତାହା ଅନେରାଧ କରଛ
େଯ େସ ବ ମାନ ଆସ ଏବଂ ଏହା କି କାର ଏପରି ସେ ାଧିତ କରା ଯାଇଅଛି, ତାହା
ବଝାଇବାେର ସାହାଯ କର , େଯ ଏହି ମହାନ, ଶ ିଶାଳୀ ଭବିଷ   ବ ା, ପାଉଲ,
ଏବଂ ତଥାପି ନିଜକ “ଜେଣ ବ ୀ” ଭାେବ ଆଖ ା ଦିଅ ି। ଏପରି େହଉ େଯ ଆେମ
ତାହା ଉପେର ଅେପ ା କରିଥିବା େବେଳ, ପବି ଆ ା ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ଏହାକ
ଆମଠାେର କାଶ କର । ଆେମ ।

46 ବ ମାନ ମଁୁ କ ନା କରିପାେର, େଯ ପାଉଲ, େଯେତେବେଳ େସ ଫିଲୀେମାନ ଏହି
ଚିଠି େଲଖିଥିେଲ, େସ କିପରି ବ ୀଗୃହେର ବସିଥିେଲ, ଏହି ସହରର େସହି କାରାକପର
ଭିତେର, ଜେଣ—ଜେଣ—ଜେଣ ବ ୀ ରପେର। ଏବଂ େସହି ଶ ର ଅଥ କଅଣ, େସ
ତାହ ର ିତି ଦାରା ଭଲ ଭାବେର ଜାଣି ପାରିଥିେବ। େସ ଲହାଦ ମାନ ଦାରା—ଦାରା—
ଦାରା େଘରା େହାଇ ରହିଥିେଲ। େସ େକବଳ େସେତେବେଳ ହିଁ ମୁ େହାଇପାର ି
େଯେତେବେଳ େକହି ତା ମୁ କରିବ। ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ବ ୀ େହବା କଅଣ
ଅେଟ। ଏବଂ ତା’ପେର, ପୁନବାର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସହି—େସହି େ ରିତ ର
କହିବାର ଅଥ େକବଳ ମା ଏକ …ତାହାର ବ ମାନର ିତିକ ସେ ାଧନ କରଥିବା
ଭଳି ଯଥାଯଥ ଅଥ ନେହଁ, େଯପରିକି ଏକ ବ ୀ ଭାବେର ତା ର—ତା ର ଶରୀରଟି
ଏଠାେର ଏହି—ଏହି କାରାଗାରେର ବସି ରହିଛି। ମା ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ କହଥିଲା
େବେଳ ତା ର—ତା ର େସହି ଅବ ାକ, ତା ର—ତା ର—ତା ର ଆ ା, ତା
ଇ ା, ଯୀଶୁ ୀ ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ େହବା ସ େର କହଥିେଲ।

47 େତେବ, ଆେମ ସମେ ଜନ େହାଇଅଛ, ଜେଣ େନୖତିକ ମୂଲ େବାଧର କ ା ଭାବେର,
େଯ ଆେମ ଯାହା ଇଛା କର ତାହା ନି ି େନଉ। ପରେମଶର ସି ରପେର ତାହା କର ି।
କାରଣ, େସ ନି ିତେର େତ କ ମନଷ କ ସମାନ ଭି ିେର ରଖିଅଛ ି, ନତବା େସ ଭଲ
େଲାକକ େକୗଣସି ଭି ି ଉପେର ରଖି…େସ ଥମ ମଣିଷକ ଭଲ ଭି ି ଉପେର ରଖିଥିେଲ,
େଯ େସ େନୖତିକ ମୂଲ େବାଧର କ ା ଭାବେର ରଖିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଆେମମାେନ, ଆଜି
ରାତିେର, ଠି ଆଦମ ଓ ହବା ପରି ଅଟୁ। କିଛି ପାଥକ ନାହିଁ। ଠି ଏବଂ ଭ ଉଭୟ
ଆମ ସ ୁଖେର ରଖା େହାଇଛି। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ , ଆେମମାେନ ଆମର ମେନାନୟନ
କରିପାର; ଏହାକ କରିବା, ଏହା ଆପଣ ଉପେର ନିଭର କେର। ବଝିେଲ?

48 ଠି େସହି କାେର ଆଦମ ଏବଂ ହବା କରିଥିେଲ, ଏବଂ, େଦଖ , ଏବଂ—ଏବଂ
େସମାେନ ଭ ମେନାନୟନ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ବ ମାନ, ତାହା ଦାରା, ମାନବ ଜାତିର,
ସମ ଜାତିକ, ମୃତ , ମୃତ ର ଦ ତେଳ ରଖିେଦେଲ।
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49 ଏବଂ ତା’ପେର ପରେମଶର ମନଷ ରପେର ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଆଉ େସହି ମୃତ କ
ହଣ କେଲ, ଏବଂ ମୃତ ର ମୂଲ କ ଦାନ କେଲ, େଯପରିକି େସହି…ତାହା ର

ଅଧିନ ମାେନ େଯଉଁମାେନକି ମୁ େହବା ପାଇଁ—ପାଇଁ ଇ ା କର ି ମୁ େହାଇପାର ି।

50 େତେବ, ଯଦି େସ ଆମମାନ , ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସହିତ କରିଥିବା ଭଳି େସହି
ସମାନ ଉପାୟ ବିନା ହିଁ ହଣ କରି ନିଅ ି, ଆମମାନ େକବଳ େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟ େଦଇ
ଟାଣି ନିଅ ି, କହ ି, “ତେମ ର ା ପାଇବାକ ଚାହଁ ବା ନ ଚାହଁ, ଆେ ତମକ ର ା କରିବା,”
ତାହାେହେଲ େସ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ଭ ଭି ିେର—େର ରଖିଥିେଲ, ଆପଣ େଦଖ ।
କି ଆମ େତ କ , ଏହି ଦିନେର, ମୃତ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ େର ବାଛିବାକ ପଡିଥାଏ।
ଆେମ ଏହା କରିପାରିବା।

51 ମଁୁ େଯପରି ଏେବ ବ କରିଥିଲି, ଯଦି ତମର ଆେଲାକ ମାଣ କରିବ, େତେବ ତେମ
େକଉଁ ପାଶେର ଅଛ ତାହା ତମର ଜୀବନ ଠି ମାଣ କରିବ। େମାର ଏଥିେର ଫରକ
ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକଉଁ ପାଶେର ଅଛ ି େବାଲି ଆପଣ କହ ି। ତିଦିନ, ଆପଣ
ଯାହା କର ି, ତାହା ମାଣ କେର େଯ ଆପଣ କଅଣ ଅଟ ି। ଆପଣ ପୁରାତନ ବାଦ
ଶୁଣିଥିେବ, “ତମର ଜୀବନଟି ଏେତ ଉ ଚି ାର କେର, େଯ ମଁୁ ତମର ସା ଶୁଣିପାେର
ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? ଆପଣ ର—ଆପଣ ର ିୟାକଳାପ ଏେତ ଉ ଚି ାର କେର।

52 ମଁୁ ସବଦା ଚି ାର କରିବାେର ଏବଂ େଡଇଁବାେର ବିଶାସ କରିଛି। ମା ମଁୁ ସବେବେଳ
କହିଛି, “ତମ ଜୀବନଠାର ଅଧିକ ଉ କ ଡିଆଁ ମାର ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାର ତାହା େଦଖିବାକ
ଯାଉଅଛି।” ଆପଣ ବଝିେଲ? ଆପଣ େସତିକି ହିଁ ଉ କ େଡଇଁବା ଉଚି େଯତିକି ଆପଣ
ଜୀବନ ଯାପନ କର ି, େତଣୁ, କାରଣ େକହି ଜେଣ ଆପଣ େଦଖୁଅଛି। ଏବଂ େତେବ
େଯେତେବେଳ…

53 େଲାକମାେନ ମ ଳୀକ ଆସ ି ନାହିଁ। େସମାେନ—େସମାେନ, େସମାନ ମଧ ର
ଅେନେକ, ତାହା କର ି ନାହିଁ। ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର େକେତକ, େଯଉଁମାେନ ଆସ ି
ନାହିଁ, ମା ନି ାବାନ େଲାକମାେନ ଅଟ ି। େସମାେନ ମ ଳୀେର ଏେତ ଦନୀତି
େଦଖିଛ ି, େଯ ଏପରିକି େସମାେନ ଆଉ ତାହା ସହିତ କିଛି ସ କ ରଖିବାକ ଚାହଁୁନାହଁା ି।
ଏବଂ ଅେନକ ଥର, ଆେମ େସହି ବିଷୟେର ଏକ ଖା ି ଖା ି ଚି ାଧାରାେର କହଅଛ, ଆପଣ
େସମାନ ଆେଦୗ େଦାଷ େଦଇପାର ି ନାହିଁ, େଦଖ , କାରଣ େସହି େଲାକମାନ
େଯାଗଁୁ—େଯାଗଁୁ େଯପରି େସମାେନ ବ ବହାର କରିଥା ି। େସମାେନ ନିଜକ ୀ ିଆନ
େବାଲି କହ ି। େସମାେନ େହଉଛ ି େସହି ସବଠ ବଡ଼ ବି ର ର ଯାହାକି ଜଗତେର
ରହିଅଛି, େସହି ପୁରଷ ଏବଂ ୀ ଯିଏକି ନିଜକ ୀ ିଆନ େବାଲି କହାଉଥା ି, ଏବଂ
େସମାନ ର ସୀକତିଠାର ଭି ଜୀବନ ଯାପନ କରଥା ି। ଯଥାଥ ଭାେବ ଠି ।
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54 େତେବ, େଯେହତ ବିଚାରେବେଳ ନିରାଶା ଆସିବାକ ଅଛି। େତେବ, େସହି ପାପୀ,
େସହି ମଦଆ, େସହି ଜୁଆ େଖଳାଳୀ, େସହି ବ ଭିଚାରୀ, େସ—େସ ତାହା ପାଇଁ େଘାଷିତ
େସହି ଦ ଶୁଣି ନିରାଶ େହବ ନାହିଁ େଯ, “ଚିର ାୟୀ ଅ ି ମଧ କ ଯାଅ।” େସ ନିରାଶ େହବ
ନାହିଁ। କି େସହି ବ ି ଯିଏକି ଏକ କାର ମ ଳୀର ସୀକତି ପଛେର ନିଜକ ଲଚାଇବାକ
େଚ ା କରଅଛି, େସହି ବାଳକ ହିଁ ଅେଟ ଯିଏକି ବିଚାର ଦିନେର ନିରାଶ େହବାକ ଯାଉଅଛି।
ବଝିେଲ? ଯିଏକି ଏକ ୀ ିଆନ େବାଲି କହିଥାଏ, ଏବଂ ଅନ ଧରଣେର ଜୀବନଯାପନ
କେର। ତାହା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ େହବ େଯ ଏପରିକି େସ େକୗଣସି କାରର ସୀକତି ନ କର,
ଆର ର ହିଁ, ଏହା ଅେପ ା େଯ ଏକ କାର କିଛି ଆର କରି ଏବଂ ଅଲଗା ଧରଣର ଜୀବନ
ଯାପନ କରିବା। କାରଣ, େସ ହିଁ ସବଠାର ବଡ ବାଧାଜନକ ର ଅେଟ ଯାହାକି ଆମ
ପାଖେର ଅଛି, ତାହା େସହି ସୀକତି େଦବା ବ ି ପାଇଁ ଅେଟ ଯିଏକି କହିଥାଏ େଯ େସ—
େସ—େସ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅେଟ, ଏବଂ କିଛି ଅଲଗା ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ।

55 ସବଦା, ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ ା ନ ଏହା ଦାରା କର ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ର ଚମ ାର
କରିବାକ େକେତ ଶ ି ଅଛି। ଏବଂ ଆେମ ନିଜକ ତାହା ଦାରା ବିଚାର କରନାହଁୁ େଯ ବାକ
ବିଷୟେର ଆପଣ ର େକେତ ାନ ଅଛି। କି ସବଦା ନିଜକ ଏଥିେର ବିଚାର କର , ପଛକ
ଅନା ଏବଂ େଖାଜ େଯ େକଉଁ କାରର ଏକ ଫଳ ଆପଣ ବ ମାନ େଯଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ
କରଛ ି ତାହା ଫଳଅଛି। ବଝିେଲ?

56 େଯପରିକି ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂବର, ଏରିେଜାନା ିତ ଫିନି େର, ଏକ ବ ବସାୟୀମାନ
ସଭାେର ଚାର କରିଥିଲି, ଯୀଶୁ ତିବି ବିଷୟେର, ୀ ିଆନ ଜୀବନକ ତିଫଳିତ
କରଥିବା ବିଷୟେର। ମଁୁ କହିଲି ମଁୁ ଏଠାେର େକ କିେର ଜନ ହଣ କରିଥିଲି,
େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ଅତ ାଚୀନ ରହଣୀ ଥିଲା, ବିେଶଷତଃ ପୂବ ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ଶିଶୁ ଥିଲି। ଏବଂ ଏହି ନି ି େଛାଟ ପିଲାଟିର େକେବ
ବି ଏକ—ଏକ—ଏକ—ଏକ ଘର ନ ଥିଲା େଯପରିକି ଆମର ଏଠାେର ରହିଛି,
େଯଉଁଠାେରକି ଆମର ଏେତ ଅେନକ ସୁ ର ସୁ ର ମହିଳାମାେନ ରହିଥିେଲ, େଯଉଁମାନ
ସମ ଘର ସାରା ଦପଣ ମଧ େର େଦଖିବାକ ପଡଥିଲା, େଯପରିକି େସମାେନ ନିଜର
େକଶକ ଠି ଭାବେର ସଜାଇ ରଖ ି, ଏବଂ ଭତି। ମା ତାହା ପାଖେର େଗାଟିଏ େଛାଟ
ଦପଣ ଥିଲା, େକବଳ ଏକ େଛାଟ ଖ ଟିଏ ଯାହାକି ବାହାେର ଏକ ଗଛ ଉପେର ଲଗା
ଯାଇଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ଧୁଆେଧାଇ େହବାର ପି ିଟିଏ ଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ତାର ମାଆ
ଏବଂ ବାପା େଧାଇ େହଉଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ େସମାନ ର େକଶକ ପାନିଆ କରଥିେଲ,
ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି, ଏକ େଛାଟ ପୁରଣା ଦପଣର ଏହି େଛାଟ ଖ ର ଯାହାକି ଏକ ଗଛ
ଉପେର ଲଗା ଯାଇଥିଲା।

57 ସତ କହିବାକ ଗେଲ, େସହି କାରର ଘର ଥିଲା ଯାହା ଆମ ପାଖେର ରହିଛି।
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େଯେକହି ଏକ ଦପଣ େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ, ଆେମ ଛଆମାେନ, ଆମକ ଏକ ବା ଆଣି
ଏବଂ ଧୁଆଧୁଇ େହବାର େସହି େବ ଉପେର ଉଠିବାକ ପଡଥିଲା, ଏବଂ ଏକ—ଏକ
ଦପଣର ଏହି ଖ େର େଦଖୁଥିଲ ଯାହାକ ମଁୁ, ନିେଜ, ଏକ ମଇଳା ଗଦାର ଉଠାଇଥିଲି।
ତାହା ତେଳ େକ କିେର ନ ଥିଲା। ତାହା ଏଠାେର ଇ ିୟାନାେର ଥିଲା, ଏଠାେର ଉପେର
ୟୁଟିକା ପାଇକେର।
58 େତେବ, ଏହି େଛାଟ ପିଲାଟି ନିଜକ େସହିପରି େକେବ େଦଖି ନ ଥିଲା। େତଣୁ, େସ ତାର
େଜେଜମା େଦଖା କରିବାକ, ସହରକ ଆେସ। ଏବଂ େସଠାେର…ଏହି ବାଳକ େକାଠରୀ
ସବ ଘୁରି ବଲଥିଲା, ଆଉ ତାର େଜେଜମା ର ଏକ ଘର ଥିଲା ଯାହାର କବାଟେର ସ ୂ
ଦପଣଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ େତଣୁ, ଏହି େଛାଟ ପିଲାଟି, େସହି—େସହି େକାଠାରୀଗୁଡିକେର
େଦୗଡଥିଲା, ଏବଂ ନିଜ ସ ୁଖେର ଆଉ ଏକ େଛାଟ ପିଲାକ େଦଖିଲା। ଏବଂ େସହି ଅନ
େଛାଟ ପିଲାଟି ମଧ , େଦୗଡଥିଲା। େତଣୁ େସ ଭାବିଲା େଯ େସ କିଛି ମିନି ରହି େଦଖିବ େଯ
େସହି ଅନ େଛାଟ ପିଲାଟି କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଅଟକି ଗଲା,
େସହି େଛାଟ ପିଲାଟି ମଧ ଅଟକି ଗଲା। େଯେତେବେଳ େସ ମୁ ବଲାଇଲା, େସହି େଛାଟ
ପିଲାଟି ମଧ ମୁ ଟିକ ବଲାଇଲା। େସ ତାର ମୁ କ ରା ି େହଲା, େସହି େଛାଟ ପିଲାଟି
ମଧ ତାର ମୁ କ ରା ିଲା। େଶଷେର, ଅନସ ାନ କରିବାକ, ନିକଟତର େହଲା। ଏବଂ େସ
ବଲିପଡିଲା। ତାର ମାଆ ଏବଂ ତାର େଜେଜମା ଆ ଯ ସହକାେର, ତାକ େଦଖୁଥିେଲ। େସ
କହିଲା, “କାହିଁକି, ମାଆ, େସଇଟା ତ ମଁୁ ଅେଟ।”
59 େତଣୁ ମଁୁ କହିଲି, େଯ, “ଆେମ, ମଧ , କିଛି ତିବି ିତ କରଛ।” ବଝିେଲ? ଆମ ଜୀବନ

ତିବି ିତ ହଏ।
60 ଏବଂ ବ ମାନ, ଯଦି ଆେମ େନାହ ସମୟେର ବାସ କରଥା , େତେବ ଆେମ
କାହାର ପ େନଇଥା ? େନାହ ବାସ କରଥିବା େସହି ମହାନ ଦିନେର ଆେମ େକଉଁ ପ
େନଇଥା ? େମାଶା ସମୟେର ଆେମମାେନ େକଉଁ ପ କ େନଇଥା ? ଭବିଷ   ବ ା,
ଏଲିୟ ଦିନେର େକଉଁ ପ େନଇଥା , େଯେତେବେଳ ସମ ବିଶ ଆଧୁନିକତାର—ର
ଏକ—ଏକ ବଡ ମର ଭିତେର ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଯିେଜବଲ ପରି, ଏବଂ ଭ ର
ସମ େସବକମାନ ସାଂସାରିକ ଉପାୟେର ବାହାର କରି େଦଇଥିଲା? ଏବଂ ମ ଳୀ ଓ
ଯାଜକମାେନ ସମେ ତାହା ଣାମ କରଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ େଲାକ ିୟତାର ପ
େନଇଥାେ , ଅବା ଆପଣ ଏଲିୟ ସହିତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥାେ ?
61 େତେବ, ଭ ଯୀଶୁ ଦିନେର, େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏହି ଅ ସି , ଜଗତ ଦାରା
ଅଶି ିତ ବ ି ବିଷୟେର ଚି ା କର, େସମାେନ କଦାପି ଏପରି େକୗଣସି ବିଦ ାଳୟ
ପାଇପାରି ନ ଥିେଲ େଯଉଁଠାକ କି େସ େକେବ ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ େକୗଣସି େସମିନାରୀର
ଅଭି ତା ବି ନ—ନ ଥିଲା। ଏବଂ—ଏବଂ ତା’ପେର “ଅେବୖଧ ଜନ” ର ଏକ ଉପାଧି
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ସହ ବଡ େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ ତା’ପେର ବାହାରକ ଆସି, ଏପରି ଏକ ସୁସମାଚାର ଚାର
କରିଥିେଲ ଯାହାକି େସମାନ ଶି ାର ବିପରିତ ଥିଲା। ଅତ …ଏବଂ େସବକଗଣ ଏବଂ
େସମାନ ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ନି ିତ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଭତି।

62 ଏବଂ େସହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏକ—ଏକ—ଏକ ବିବ ି ୁତ କରିଥିେଲ, ଯଥା,
“ଯଦି େକହି ଏହି ତଥା-କଥିତ ଭବିଷ   ବ ାର କଥା ଶୁ ା ଶୁଣିବାକ ଯାଏ, ତାକ
ସମାଜଗୃହର ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ,” ଯାହାକି ଏକ—ଏକ ମରଣତଲ ପାପ ଥିଲା।
େସମାନ ହିସାବ େଦବାକ ପଡିଥିଲା। େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର େସମାେନ
ଉପାସନା କରି ପାରଥିେଲ ତାହା ଥିଲା େମଷଶାବକ ର ର ତେଳ। େସମାନ ଏହି
ବଳିଦାନ ନିକଟକ ଆସିବାକ ପଡିଥିଲା। ଏବଂ—ଏବଂ ତାହାପେର େସମାେନ ପରିତ
ଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା େକେତ ଏକ ବଡ ବିଷୟ ଥିଲା।

63 ଏବଂ ଏହି ବ ିଜଣକ େସହିପରି ବିଷୟକ ଉେପ ା କରିଥିେଲ। ଏବଂ ତଥାପି େସ
ଶା ସହିତ ସ ୂ ଭାବେର ଠି ଥିେଲ, ମା େସପରି ଭାବେର ନେହଁ େଯପରିକି େସମାେନ
ଏହାକ ଜାଣିଥିେଲ। ଆପଣ େକଉଁ ପ େନଇଥାେ ? ବଝିେଲ? େତେବ, କର ନାହିଁ…
ଆପଣ ର ଜୀବନ ଯାହା ବ ମାନ ଆପଣ ଯାପନ କରଛ ି, ତାହା ବ ମାନ ଏହାକ

ତିବି ିତ କେର ଯାହା ଆପଣ େସେତେବେଳ କରିଥାେ , କାରଣ ଆପଣ ଏେବସୁ ା
େସହି ସମାନ ଆ ାେର ଆବି ଅଟ ି। ବଝିେଲ? ଯଦି ଆପଣ ବ ମାନ େସମାନ ସହିତ,
େସହି ପ କ ନିଅ ି, େତେବ ଆପଣ େସେତେବେଳ ମଧ ତାହାହିଁ କରିଥାଆେ । କାରଣ,
େସହି ସମାନ ଆ ା ଯାହା ଆପଣ ଭିତେର ବ ମାନ ଅଛି େସହି ସମୟେର େଲାକମାନ
ମଧ େର ଥିଲା। ବଝିେଲ?

64 ଶୟତାନ େକେବବି ତା’ର ଆ ାକ ନିଏ ନାହିଁ; େସ େକବଳ ଜେଣ ବ ିଠାର
ଅନ ଜଣକ ପାଖକ ଚାଲିଯାଏ।

65 ପରେମଶର ମଧ , କଦାପି ତାହା ର ଆ ାକ ନିଅ ି ନାହିଁ; ଏହା ତ ଜଣକର
ଅନ ଜଣକ ପାଖକ ଯାଏ। ବଝିେଲ?

66 ଅତଏବ, େସହି ଆ ା ଯାହା ଏଲିୟ ଉପେର ଥିଲା, ତାହା ଇଲୀଶାୟ ଉପରକ
ଆସିଲା, େସହି ସମାନ ଆ ା ବା ିଜକ େଯାହନ ଉପେର ଥିଲା, ଏବଂ ଭତି।

67 େସହି ପବି ଆ ା, ଯାହାକି ୀ ଉପେର ଥିେଲ, ତେଳ ସମ , ଶିଷ ମାନ
ଉପରକ ଆସିେଲ, ଆଉ ଏେବ େଲାକମାନ ଉପେର ଅଛ ି। ଆପଣ ବଝଛ ି?
ପରେମଶର କଦାପି ଆପଣା ଆ ାକ ନିଅ ି ନାହିଁ।

େତଣୁ ଏକ ମେନାନୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଆେମ ଛଡା ଯାଇଅଛ।



ଜେଣ ବ ୀ 15

68 ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ଏଠାେର େଦଖିପାେର ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି ପାଉଲ େକୗଣସି ବିଷୟେର
ଅନତାପ କରିଥିେଲ ଏବଂ କହିଥିେଲ େଯ େସ ଜେଣ ବ ୀ େବାଲି ଦଃଖିତ ଅଟ ି। କି େସ
ନିଜକ ସେ ାଧିତ କରିଥିେଲ…ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପାଉଲ, େଯେତେବେଳକି େସ େସହି
କଲମ ଦାରା ଏହି ଚିଠିକ େଲଖିଥିେଲ, େଯ ଏହା ତ େସହି ପବି ଆ ା ଥିେଲ ଯିଏକି ତା
ତାହା େଲଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ କରିଥିେଲ। େଯ, ଏପରିକି ଏହି ରାତି ପଯ , େହାଇପାେର,
ଆେମ ତାହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପାଠ ର ସ କ ବାହାର କରିପାର, େଯ ପାଉଲ
ଏପରି କାହିଁକି କେଲ। କାରଣ, ଏହା ଶା ସ ତ ଅେଟ, ଏବଂ ଯାହା ଶା ସ ତ ଅେଟ ତାହା
ଅନ ଅେଟ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର, େଯ, ଏହି ଅପରି ାର ପୁରଣା କାରାଗୃହେର ବସି, ପାଉଲ
ତା ର ସହକମୀ ଏଠାେର େଲଖିଥିେଲ, ଯିଏକି, ତା ଭାଇ ଅଟ ି, େଯ େସ “ଯୀଶୁ

ୀ ର ଜେଣ ବ ୀ” ଥିେଲ। େଯପରିକି, େସ ତାହାସବ େଦଖି ଯାହା ତା ଚାରିପାଖେର
ଥିଲା ଏହାକ କାଶ କରିପାରିଥିେଲ। େତେବ, େସ କାରାଗୃହେର ଥିେଲ, ମା ତାହା
େସହି ବିଷୟ ନ ଥିଲା ଯାହାକି େସ ତାହା କହଥିେଲ, ୀ ଏହି—ଏହି େସବକ, ତା
ସହିତେର ଥିବା ଜେଣ େସବକ। େସ କହଥିେଲ େଯ େସ ଯୀଶୁ ୀ ବାକ ର ବ ୀ ଥିେଲ,
କାରଣ ୀ େହଉଛ ି େସହି ବାକ ।

69 ଏବଂ ପାଉଲ ତା ସମୟେର ଜେଣ ମହାନ ପ ିତ ଥିେଲ। ତା ର ବହତ
ବଡ ଉ ାଭିଳାଷ ଥିଲା। େସ ଜେଣ—େସ ଜେଣ—ଜେଣ—ଜେଣ ଏପରି ବ ି
ଥିେଲ ଯିଏକି ଏପରି ଜେଣ…େଲାକ ଦାରା, ଗମଲିେୟ ନାମକ ବ ି ଦାରା
ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ, ଯିଏକି ତା ସମୟର ଜେଣ ମହାନ ଶି କ ଥିେଲ, ପାଉଲ
େସସମୟର ସବେ ବିଦ ାଳୟମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ବିଦ ାଳୟେର େଯଉଁଠାକ
େସ ଯାଇପାରିଥିେଲ ତାଲିମ ପାଇଥିେଲ। ଉଦାହରଣ ସରପ, େଯପରିକି ଆେମ କହିଥାଉ,
ୱିଟ , କି ା ବ େଜାନ, କି ା େକୗଣସି ମହାନ େମୗଳିକ ବିଦ ାଳୟ। େସ ବାକ ର ଏକ
େସବକ ଭାବେର—ଭାବେର—ଭାବେର ଶି ା ା େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଅତି ଉ ମ
ଭାେବ ଶି ିତ, ଏବଂ କଶଳ ବ ି ଥିେଲ, ଏବଂ ହଏତ ଦିେନ ତା େଲାକମାନ ପାଇଁ ଏକ
ଯାଜକ କି ା ଏକ ମହାଯାଜକ େହବାର ସ ାବନା ରଖିଥିବା ଏକ ଉ ଆକାଂ ା ବିଶି
ଜେଣ ବ ିମାନ ବାଳକ ଥିେଲ।

70 ତା ର ଏକ ଉ ାଭିଳାଷ ଥିଲା। ଏବଂ ତା’ପେର ଏହା ପାଇବା, େଯ, ଏହି େଯଉଁ ମହାନ
ଆକାଂ ାଗୁଡିକ ପାଇଁ େସ ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ତା ର ସମ ଜୀବନକ
ଅତିବାହିତ କରିଥିେଲ, େବାଧହଏ ାୟଃ ଆଠ କି ା ଦଶ ବଷ ବୟସର, ାୟଃ ତିରିଶ
କି ା ପଇଁତି-ରିଶ ବଷ ପଯ , େଯେତେବେଳ େସ ମହାବିଦ ାଳୟ ପାଠ େଶଷ କରି

ାତକ କେଲ; ଏବଂ ତା ର ସମ ଡିେପାମା ଏବଂ ସବକିଛି ଶି ାଗତ େଯାଗ ତା ଥିଲା,
ଏବଂ ସମ େସହି—େସହି ଧମଯାଜକମାନ ସହିତ ଅତି ସ ାନର ତଲ ଥିେଲ,
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ଏପରିକି ଯିରଶାଲମର ମହାଯାଜକ ସହିତେର ମଧ । ତା ପାଖେର ମହାଯାଜକ
ଠାର ା ଆେଦଶନାମା, ବ ିଗତ ଆେଦଶନାମା, ଲିଖିତ ରପେର ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି
ମହାନ ଶାଉଲ ଉପେର ଭରସା ନ କରା ଯାଇଥିଲା େଯ, “ତେଳ ଦେ ସକକ ଯାଇ
େସଠାେର ତେଳ ଥିବା ସମ େଖାଜି ବାହାର କରିବାକ, େଯଉଁମାେନକି ତା କହିବା
ବିପରୀତେର ପରେମଶର ଉପାସନା କରଥିେଲ, ଓ େସମାନ ବା ି କାରାଗାରେର
ନିେ ପ କରିବାକ।” ଯଦି ଆବଶ କ ହଏ, ତାହାେହେଲ େସ େସମାନ ହତ ା ସୁ ା
କରିବାକ ନିେ ଶ ା େହାଇଥିେଲ, ଯଦି େସ ଚାହଁା ି। େସ ଥିେଲ…ତା ର ବଡ
ଉ ାଭିଳାଷ ଥିଲା।

71 ଆଉ ବ ମାନ, େଯସମ ବିଷୟ ପାଇଁ େସ ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ, ପରେମଶର
େସସମ ବିଷୟକ ତା ଠାର େନଇଗେଲ। ବଝିେଲ? ଏବଂ ତା ର ଯାହା ଉେ ଶ ଥିଲା,
ଏବଂ ତା ପିତା ତା ନିମେ େଯଉଁଥି ପାଇଁ ଟ ା ଖ କରିଥିେଲ, ଏବଂ ତା ପିତା ଏବଂ
ମାତା ର େଯଉଁ ଅଭିଳାଷମାନ ଥିଲା, ତାହା ସମ କିଛି ତା ଠାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା
କାରଣ େଯ—େଯ ପରେମଶର ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ରଖିଥିେଲ। େତଣୁ, େସ ନିଜର
ଉେ ଶ ତି ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ ଯାହା ତା ଜୀବନେର ଥିଲା, ଏବଂ େସ ଯୀଶୁ ୀ ପାଇଁ
ଜେଣ ବ ୀ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, ଯିଏକି ବାକ ଥିେଲ।

72 ଦେ ସକର େସହି ମାଗ ପାଉଲ ବଦଳାଇ େଦଲା। ତଳକ ଯିବା େବେଳ, ାୟଃ
ଏକାଦଶ ଘ ାେର, େବାଧହଏ, ଏକ ଦିନ, େସ ଆଘାତ ପାଇେଲ। ଏବଂ େସ ଏକ ସରକ,
ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ଶାଉଲ, ତେ େମାେତ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରଅଛ?” ଏବଂ େସ
ଉପରକ ଅନାଇେଲ। ଆଉ ଉପରକ ଅନାଇେଲ, ଜେଣ ଯିହଦୀ େହାଇ, ଏବଂ ଏହା ଜାଣି େଯ
ଅ ି ହିଁ େହଉଛ ି େସହି ଭ ଯିଏକି ଇ ାଏଲର ସ ାନମାନ କେଢ଼ଇ େନଇଥିେଲ,
କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ।

73 ମେନରଖ , ଏହି ଏ ୀ ଜଣକ କଦାପି କାହାରିକ “ ଭ,” ଅଥା ସ-ଦା- -ଭ,
ଏେଲାହି କହି ଡାକି ନ ଥାେ , େଯପଯ କି େସ ସ େହାଇ ନ ଥିେଲ େଯ ଏହାହିଁ
ତାହା ଥିଲା, କାରଣ େସ ତାଲିମ ା ପ ିତ ଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଉପରକ ଚାହିଁ
େଦଖିେଲ, ଆଉ େସ ଏହାକ େଦଖିେଲ, ଏକ ଆେଲାକକ, ଏକ ଅ ି କ ଯାହାକି ତାହା ର
େଲାକମାନ ା ର େଦଇ କଢାଇ େନଇଥିଲା, ଆଉ େସ କହିେଲ, “ ଭ,” ଏେଲାହି ,
ବଡ ଅ ରେର L-o-r-…“ସଦା ଭ, ତେମ କିଏ?”

74 ଏବଂ ଏହି ଧମଶା ପାଇଁ ଏହା ନି ିତ ଭାବେର େକେତ ବି ୟର ବିଷୟ େହାଇଥିବ,
ଏହା କହଥିବାର ଶୁଣିବା େଯ, “ଆେ ଯୀଶୁ,” େସହି ଜଣକ ଯାହାର େସ ଏେତ ବିର େର
ଥିେଲ। କି କାର ଏକ—କି କାର ଏକ ବଲିପଡିବା ଅେଟ! ଓଃ! ଓଃ! ଏହି ବ ି ପାଇଁ
ଏହା ନି ୟ କିଛି େଗାଟାଏ ଭୟ ର ବିଷୟ େହାଇଥିବ, େଯ ତା ର ସମ ଆକାଂ ାମାନ
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ଯାହାକି ତା ର ରହିଥିଲା, ହଠା , ଏହା ଜାଣିବାକ ପାଇବା, େଯ େସ ତାହା ନିଯ ାତିତ
କରଥିେଲ। ତା ର ଆକାଂ ାମାନ ତା େସହି ମୁଖ ବିଷୟଠାର—ଠାର ଅତି ଦରକ େଠଲି
େଦଇଥିଲା ଯାହା େସ କରିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। ଏବଂ ଏହି େ ରିତ ପାଇଁ, ଏହା େକେତ ବଡ
ଏକ—ଏକ ଧ ାର ବିଷୟ େହାଇଥିବ, େଯେତେବେଳ େସ କହିଥିେଲ, “ଆେ ଯୀଶୁ,”
େସହି ଜଣକ ଯାହାକ େସ ତାଡ଼ନା କରଥିେଲ। “ତେ େମାେତ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରଅଛ?”
75 ଅନ ଏକ େଛାଟ ଉ ୃତ ଆେମ ଏଠାେର ରଖିପାରିବା। ଆପଣ େଦଖ ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମ ଳୀକ ପରିହାସ କର ି, େସମାେନ କତେର ମ ଳୀକ
ପରିହାସ କର ନାହଁା ି, େସମାେନ ଯୀଶୁ ପରିହାସ କରଅଛ ି। “ତେ େମାେତ କାହିଁକି
ତାଡ଼ନା କରଛ?” େସେତେବେଳ ପାଉଲ କିପରି, ନିଜର ସମ ବ ି ାନ ସହିତ, ବିଶାସ
କରିପାରିେଲ େଯ ଏହା…େଯ ଏହି େଗା ୀ ଯାହାକ େସ ନିଯାତନା େଦଉଥିେଲ ଏହାହିଁ
େସହି ପରେମଶର ଅଟ ି ଯାହା ର େସବା େସ କରଛ ି େବାଲି ଦାବି କରଥିେଲ? ମଁୁ
ଭାବଛି ତାହା, ସବିେଶଷ ତଥ କ ନ ଯାଇ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ମଁୁ ଏଠାେର କ’ଣ କହିବାକ ଚାେହଁ
ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆେମ ସମେ ଭଲ ଭାବେର ତାଲିମ ା । ଆଜି େସହି ସମାନ ଘଟଣା
ଘଟୁଅଛି।
76 ଅ ାନତା େହତ, ପାଉଲ, ତଥାପି ବ ିମାନ ଏବଂ ଚତର ଥିେଲ, େସହି ଅଶି ିତ
ଗାଲିଲୀୟମାନ ଅେପ ା େସ ଅଧିକ ଚତର ଥିେଲ େଯଉଁମାନ େସ ତାଡ଼ନା କରଥିେଲ,
େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ନ ତାେର ଏହି ବ ି ଯୀଶୁ ଭ ଭାବେର ହଣ
କରିସାରିଥିେଲ। କି , ପାଉଲ, ତା ର ମହାନ ଶି ା ଏବଂ ତା ବ ିଶ ିେର, ତାହା

ହଣ କରିପାରି ନ ଥେଲ। ଏବଂ ଏହି ମାଗେର, ଏହା ତା ପାଇଁ କି କାର ଏକ ପରିବ ନ
େହାଇଥିବ। ଏବଂ େସ ଅ କରାଯାଇଥିେଲ, େଯପରିକି େସ ତା ତି ନ ତ ାେଦଶକ
କାଯ କାରୀ ନ କର ି, କି ସଳଖ ନାମକ ଏକ ମାଗେର, ଏକ ାନକ ଜଣକର ଗୃହକ
ନିଆଗେଲ…
77 ଏବଂ ତା’ପେର ହନନିୟ ନାମେର, ଭବିଷ   ବ ା େସଠାେର ତଳକ ଆସିେଲ, ଯିଏକି
ଏକ ଦଶନେର େଦଖିେଲ, େଯ େସ ତଳକ ଆସୁଅଛ ି, େଦଖିେଲ େଯ ପାଉଲ େକଉଁଠାେର
ଅଛ ି, େସ େଯଉଁଠାେର ଅଛ ି େସଠାକ ତଳକ ଗେଲ, ଏବଂ ଭିତରକ େବଶ କେଲ।
ଏବଂ କହିେଲ, “ଭାଇ ଶାଉଲ, ସଦା ଭ ଯିଏକି ତେଳ ମାଗେର ତମ ନିକଟେର ଉଭା
େହାଇଥିେଲ; େମାେତ ପଠାଇେଲ, େଯପରିକି ମଁୁ ତମ ଉପେର େମାର ହାତକ ରେଖ, ଏବଂ
ତେମ ତମର ଦ ି ା ହଅ ଏବଂ ପବି ଆ ାେର ପରିପୂ ହଅ।”
78 େଦଖ େସ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ। ପାଉଲ ପାଇଁ ଏହା ନି ିତେର କି କାର
ଏକ—କି କାର ଏକ ବିଷୟ େହାଇଥିବ! ବଝିେଲ? େଯସମ ବିଷୟ େସ କରିବା ପାଇଁ
ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ ଏହା ତାହାର ଓଲଟା ଥିଲା। େତଣୁ ବ ମାନ, ତା ର େସହି
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ସମ ଶି ା ସହିତ—ସହିତ ଯାହା ତା ପାଖେର ଥିଲା, ଏହା—ଏହା ତା ପାଇଁ ଶୁନ
େହାଇଗଲା।

79 ବ ମାନ, େସ ଜାଣିେଲ େଯ ତା ର ଏକ ଅଭି ତା ରହିଛି। େତଣୁ ଏଠାେର ଆମ ପାଇଁ
ଆଉ ଏକ ଭଲ ଶି ା ଅଛି, େଯ, େକବଳ ଅଭି ତା ହିଁ ପଯ ା ନେହଁ। େସହି ଅନଭତିଟି

ଭ ବାକ ଅନଯାୟୀ େହବା ଆବଶ କ। େତଣୁ, େସ ଏହା େଦଖି, ଏବଂ ଜାଣି େଯ ଏହା
କିଛି ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଥିଲା, ତାହାପେର, େଯ ଅନ େକହି ଜେଣ ଏହାକ ତା ଆଗର

ହଣ କରିଥିେଲ, େସ ଆରବର େସହି—େସହି ମରଭମିେର ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ କାଳ ବିତାଇ
ଥିେଲ; େସହି—େସହି ବାଇବଲକ, େସହି ପୁରାତନ ନିୟମକ ତାହା େସେତେବେଳ େଯପରି
ବି ଥିଲା, େନଇକି ଗେଲ, ଏବଂ ତା ପାଖେର ଥିବା ଏହି ଅଭି ତାକ ତଳନା କରିବାକ—କ,
ଏବଂ ଏହା ଶା ସ ତ କି ନାହିଁ େଦଖିବାକ, େସ େସଠାେର ତଳକ ଯାଇଥିେଲ।

80 େତେବ କଅଣ େହାଇଥା ା ଯଦି େସ କହିଥାେ , “େତେବ, ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ
ତାହା ଏକ େଛାଟ ଝଟକା ଥିଲା,” ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇଥାେ ? “ମଁୁ—ମଁୁ େମାର ବ ିମ ାକ
ଅନସରଣ କରିବାକ ଯାଉଛି”?

81 େତେବ, ତା ତ େକୗଣସି ବିଷୟେର ବ ୀ, ଜେଣ ବ ୀ େହବାକ ପଡିଥିଲା।
େତଣୁ ଏହାକ ତଳନା କରିବା ପେର, ଏବଂ ବଝିବା ପେର, ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ
ନେହଁ େଯ େସ, ଏକ ତିରପେର, ଏ ୀ ପୂ କକ େଲଖିପାରିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ତେଳ
େସଠାେର ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ, ବାକ େର ଲାଗିରହିେଲ, ଏବଂ ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯ ତା
ଡାକିଥିବା ଠିକ େସହି ପରେମଶର ତା େଫରାଇ େନଉଅଛ ି, ଏବଂ ତା ର ସମ
ବ ିମ ାକ ପରିବ ନ କରଅଛ ି, େସ ଯାହାକିଛି ଚି ା କରିଥିେଲ, ସମ କିଛି ଯାହା
େହବା ପାଇଁ େସ ତାଲିମ ପାଇଥିେଲ, େସସମ କିଛିକ ପରିବ ନ କରଅଛ ି। ତା ର
ସମ କିଛି ଅଭିଳାଷକ, ଏହା ତା ଠାର େକବଳ େପାଛି େନଇଗଲା, ଏବଂ େସ ଜେଣ
ବ ୀ େହାଇଗେଲ। ପରେମଶର େ ମ ଏେତ ଜବରଦ ଥିଲା, ଏବଂ ଏପରି ଏକ—ଏକ

କାଶନ ଥିଲା, େଯ େସ ଏଥିର ଦେରଇ ଯାଇପାରିେଲ ନାହିଁ।

82 ପରେମଶର େଭଟିଥିବା େତ କ ବା ବିକ ବିଶାସୀ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ କତ
ଅନଭତି ଅେଟ। ଆପଣ—ଆପଣ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ସହିତ ସ କେର ଆସ ି ଯାହାକି
ଏେତ ମହାନ ଅେଟ, େଯ ଆପଣ…େଯ—େଯ ଆପଣ ଅନ ସମ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଜେଣ—
ଜେଣ ବ ୀ େହାଇଯାଆ ି। ବଝିେଲ? ଆପଣ—ଆପଣ ଏହା ସହିତ ନିଜକ ବ ୀ କରିବା
ପାଇଁ, ସବକିଛି ବିଷୟଠାର ଦେରଇ ଯାଆ ି।

83 ଏହା ଥେର ବ କରା ଯାଇଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ସଗରାଜ ମୁ ା
କିଣୁଥିବା ଜେଣ ବ ି ପରି କିଛି ଅେଟ। ତା’ପେର େଯେତେବେଳ େସ େସହି ମହାନ
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ମୁ ାଟିକ ପାଆ ି, େସେତେବେଳ ତାକ ା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖେର ଥିବା ସମ
କିଛିକ ବି ି କରି ଦିଅ ି।”
84 ଏବଂ ଠିକ େସହି କାେର ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ। ଆପଣ —ଆପଣ ପାଖେର
ଏକ େବୗ ିକ ଧାରଣା ରହିଛି, ଆପଣ ପାଖେର ଏକ—ଏକ—ଏକ—ଏକ ଧମଶା
ସ ୀୟ ଅଭି ତା ରହିଛି; ମା େଯେତେବେଳ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆେସ େଯ
ଆପଣ—ଆପଣ—ଆପଣ କତେର େସହି ବା ବ ବିଷୟ େଖାଜି ପାଇଥାଆ ି,
େସେତେବେଳ ଆପଣ—ଆପଣ ମା ଅନ ସବ ବିଷୟକ ବି ୟ କରିଦିଅ ି, ଏବଂ ଆପଣ
ନିଜକ ଏହା ସହିତ େଯାଡ଼ି ନିଅ ି।
85 ପାଉଲ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା କଅଣ ଥିଲା। େସ—େସ ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯ ତା
କିଛି ବିଷୟ ସହିତ େଯାଚା ଯାଇଥିଲା। େଯପରିକି ଆେମ ଏକ—ଏକ—ଏକ େଘାଡାକ ଏକ
ବ ନେର େଯାଚି େଦଇଥାଉ, ଏହା—ଏହା େକୗଣସି ବିଷୟକ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ଏବଂ
ପାଉଲ ଜାଣିଥିେଲ, ଏହି ଅଭି ତା ପେର, ଏବଂ ବାଇବଲ ସହିତେର, ତା ର ପାଖେର ଥିବା
ସାେଢ଼ ତିନି ବଷର େସହି—େସହି ଅନଭତିକ ଲିପିବ କରିବା ପେର, େସ ହଦୟ ମ କେଲ
େଯ ପରେମଶର ତା ମେନାନୀତ କରିଅଛ ି ଏବଂ ତା ପବି ଆ ା ଦାରା େଯାଚା
ଯାଇଅଛ ି, େଯପରିକି ତା ପାଖେର ଥିବା ଅଭି ତା ଦାରା, େସ ଅଣଯିହଦୀମାନ
ନିକଟେର ସୁସମାଚାରକ ପହ ା ି। େସହି ଆ ା, ନିେଜ, ତା େଯାଚିଥିେଲ।
86 ଏବଂ, ଆଜି, ୀ େସବକ ଭାବେର, ଆେମ େଯାଚା ଯାଇଅଛ, ଖୁ ିେର ବ ା
ଯାଇଅଛ। ଆେମ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆେମ ଏହା ସହିତ ଭିତେର ଲାଗି ରହିଛ, ବାକ ତି
େଯାଚା ଯାଇଅଛ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏଆେସ ନାହିଁ େଯ ଅନ େକହି କଅଣ କହ ି, ଆପଣ ତ
ଏହା ସହିତ େଯାଚା ଯାଇଅଛ ି। ଏହା ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି, େଯ ଆପଣ ଏଥିର
ଦେରଇ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ। ପବି ଆ ା ଦାରା, ଆପଣ ଏହା ସହିତ ଯୁଆଳିେର େଯାଚା
େହାଇଛ ି, ଆପଣ ବାକ ର ଯୁଆଳିେର େଯାଚି େଦଇଅଛ ି। ଆଉ ଅନ େକହି କଅଣ
କହ ି ଏଥିେର କିଛି ଯାଏଆେସ ନାହିଁ, ଏହା ତ େସହି ବାକ ଅେଟ, ତାହା ସବଦାହିଁ ଅେଟ।
ଆ ା ଦାରା, ବାକ ତି, ଏହା ସହିତେର େଯାଚି ଦିଆଯାଇଥିେଲ, ଏହା ସହିତ ଯୁଆଳିେର
ରଖାଯାଇଥିେଲ, େସ େଯାଚି ଦିଆଯାଇଥିେଲ।
87 େସ େସଠାେର ଆରବୀୟ ମରଭମିର େସହି—େସହି ପଛପଟେର ଶି ାଲାଭ
କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ, ତା ର ସମ ପୂବ ବିଷୟଗୁଡିକ, ଏବଂ ଅଭି ତାଗୁଡିକ, ଏବଂ
ଉ ାଭିଳାଷ, େଯ, ତା େସହି ବିଷୟବ ୁଠାର ଶୁନ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
88 େତେବ, େସହିଠାେର ଆେମ, ଆଜି ପାଇଥାଉ, େଯ ଥେମ, ଆମକ ବିଷୟଶୁନ
େହବା ଆବଶ କ ଅେଟ। ଏବଂ େଲାକମାେନ ବିଷୟଶୁନ େହବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ।
େମେଥାଡି ଭାଇ ତା ର େମେଥାଡି ଶି ାଦାନର ଟିକିଏ କିଛିକ ଧରି ରଖିବାକ ଚାହଁା ି।
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ଉ-ହଁୁ। ବାପଟି ଭାଇ ତା ର ବାପି ଶି ାର ଟିକିଏ କିଛିକ ଧରି ରଖିବାକ ଚାହଁା ି।
ବଝିେଲ? କି ଆପଣ ତ ସବକିଛିର ସ ୂ ରେପ ବିଷୟଶୁନ େହବାକ ଅଛି, ଏବଂ ନତନ
ଭାବେର, େକବଳ ପୁନବାର ଜନ େହବାକ ଅଛି। ଏବଂ େସଠାର ଆଗକ େନଇଯିବା ପାଇଁ,
ପବି ଆ ା ଆେଗଇ ନିଅ । ଆପଣ କହିପାର ି ନାହିଁ, “ଆ ା, େତେବ, େମାର—େମା
ବାପା କହିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ଭିତରକ ଗେଲ, ମ ଳୀକ ଯାଇଥିେଲ, େସ ପାଳକ
ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିେଲ। େସ, େସ ଜେଣ ଭଲ ବିଶ ସଦସ ଅଟ ି।” ତାହା ତା ଜାତି
ପାଇଁ ଠି େହାଇଥାଇପାେର, ମା ଆେମ ତ ଏକ ଅନ ଜାତି ଅଟୁ। ବଝିେଲ? େତେବ
ଆମକ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ବାଇବଲ ସମୟକ େଫରି ଆସିବା ଆବଶ କ ଅେଟ।

89 ଯାଜକମାେନ ମଧ , େଯାଚା ଯାଇଥିେଲ। କି , ଆପଣ େଦଖ , େସମାେନ ଅନ ଏକ
ଧମବ ବ ାକ ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ—େସମାେନ େସମାନ ର ପୁରଣା େଯାଚା
ଯାଇଥିବା ସାଜସ ାରପ ବ ନଠାର ଛଡ଼ା େହାଇ ଏକ ନତନ ସାଜସ ା ରପ ବ ନ
ପି ିବାେର ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ।

90 ଏବଂ ଆଜି ମଧ ଆେମ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ପାଇଥାଉ। ଆେମ ଏକ ଧାମିକ
ସ ଦାୟ ଯୁଗ େଦଇ ଆସିଛ, େଯପରିକି ଆେମ ତାହାକ ମ ଳୀ ଯୁଗମାନ, ବାଇବଲ,
ଇତ ାଦି ମାଧ ମେର ମାଣ କରିଥିଲ, କି ଆେମ ବ ମାନ ଏକ ସାଧୀନ ଯୁଗକ ଆସିଅଛ,
େଯଉଁ ଯୁଗେରକି ପବି ଆ ା ନିେଜ ଓ ାଇ ଆସି ଆପଣାକ ମାଣ କର ି, ଏବଂ ନିଜକ
ପରିଚିତ କରା ି, ତି ା କରିଥିବା େତ କ ତି ାକ, ପୂରଣ କର ି। ଓଃ, େମାର ଭ!
େକେଡ ମହାନ ସମୟଟିଏ!

91 ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ, ଅନ ଏକ ବିଷୟ, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ବିଭି
ାନମାନକ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ, େଯ, େସ ଏଥିସହିତ େଯାଚା ଯାଇଥିବାର, ଏହା

କରିପାରିେବ ନାହିଁ…ଯାହା େସ କରିଥିେଲ, କି ତଥାପି େସ ଯିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। େସ
ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତା ର ଲ ତା ଭାଇମାନ ମଧ େର ଆକଷିତ କରିଥିଲା େଯଉଁଠାେର
େସ ଆସିବାକ ନିମ ଣ ପାଇଥିେଲ, ଏବଂ ତଥାପି େସ ଅନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆ ାେର
ଚାପ ପାଇଥିେଲ। େସ ତା ର ନିଜର ନ ଥିେଲ।

92 େବାଧହଏ େକହି କହିପାର ି, “ଭାଇ ଶାଉଲ, ଭାଇ ପାଉଲ, ଆେମ ଚାହଁୁ େଯ ଆପଣ
ଏଠାକ ଆସ , କାରଣ ଆମ ପାଖେର ସବଠ ବଡ ଗୀଜାଘର ଅଛି। ଆେମ ପାଖେର
ସବଠାର ବଡ ମ ଳୀ ରହିଛି। ଆପଣ ନିମି େର ଦାନ ବହତ ବଡ ଆକାରେର େହବ,
ଏବଂ ଇତ ାଦି।”

93 କି ଆ ାେର ଚାପି େହାଇ, େସ ଭାବିେଲ, “େମାର େସଠାେର ଜେଣ ଭାଇ ଅଛି।
ମଁୁ ଯାଇ ଏହି ଭାଇକ ବ ାଇବାକ ଚାହିଁବି, ତାକ ଭ ନିକଟକ ଆଣିବାକ ଚାହିଁବି।”



ଜେଣ ବ ୀ 21

କି , ତଥାପି, ଆ ା ତା ଅନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇେଲ। େସ ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ।
ସଠି ଭାବେର।
94 େହ ପରେମଶର, ଆମର ସାଥପର ଅଭିଳାଷର, ଆମକ େସହି ଭଳି ବ ୀ କର, ଏବଂ
ଆମର ନିଜ ବିଚାରର ଏବଂ ଆମର ଉ ମ ଚି ାଧାରାର, େଯପରିକି ଯୀଶୁ ୀ ର ଏକ
ବ ୀ େହଉ। ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ତାହା ଏକ ମହାନ ବ ବ ଥିଲା, େଯ, “ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ପାଇଁ
ଜେଣ ବ ୀ ଅେଟ।”
95 ଏବଂ ମେନରଖ , େସ େହଉଛ ି େସହି ବାକ । ବଝିେଲ? ଅନ େକହି ଯାହାକିଛି
ଭାବ ନା କାହିଁକି, ଏହା େସହି ବାକ ହିଁ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଯଦି ଆପଣ ବାକ ର ଜେଣ
କଏଦୀ ଅଟ ି, େତେବ େକୗଣସି ସ ଦାୟ ଆପଣ ଏଥିର ଦେରଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା—ଏହା େହଉଛି େସହି ବାକ । ଆପଣ େକବଳ…ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ
ଅଟ ି, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ଆପଣ ନି ିତେର େସହିପରି ଭାବେର କାଯ କରିବାକ
ଅଛି େଯପରିକି ଏହା କରିଥାଏ।
96 େତେବ, େସ ଇ ା କରଥିବା େକେତକ ନି ିତ ାନକ ଯାଇପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ
(କାହିଁକି?) ଆ ା ତା ବାରଣ କରିଥିେଲ। ଆପଣ ର ମେନ ଅଛି, ଅେନକ ଥର, େଯ
ପାଉଲ କିଛି ାନକ ଯିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ, ଏହା ଚି ାକରି, “େସଠାେର େମାର ଏକ
ମହାନ ସଭା େହାଇପାରିବ,” ମା ଆ ା ତା ବାରଣ କରିଥା ି। େତେବ, କଅଣ ଏହା

ଭାବେର ଦଶାଏ ଏବଂ ମାଣ କେର େଯ ପାଉଲ ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ? ଆ ା ଦାରା,
ତାହା ବାକ ତି ବ ିତ, ଯୀଶୁ ୀ ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ! ଓଃ! ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ। ଉ-ହଁୁ।
97 େସ ବ ିତ ଥିେଲ। େସ ଏକ ଶିକଳିେର ବ ା ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ େ ମର େବଡିେର ବ ା
େହାଇଥିେଲ, େଯପରିକି େସ ପରେମଶର ଇ ାକ କାଯ କାରୀ କର ି, ଏବଂ େକବଳ
ତାହା ହିଁ କର ି। େସ ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ। େସ େ ମର େବଡିେର ବା ି େହାଇଥିେଲ।
େସ ୀ ସହିତ ଯୁଆଳିେର ଥିେଲ। େସ ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ସହିତ େଯାଡି େହାଇ
ନ ପାର ି। େସ ତାହା ସହିତ ଯୁଆଳିେର ବ ା େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ େଯଉଁଆଡକ ମୂଖ
ଯାଆ ି, େସଇଠି ତା ଯିବାକ ପଡିଥାଏ। ଚାରଣଭମି େଯେତ ସବଜ େହଉନା କାହିଁକି,ଏହି
ପାଶେର କି ାେସହିପାଶେର, ତା େସହି େନତା ଏବଂ େସହି ଯୁଆଳି େଯଉଁଆଡକ ଯାଆ ି
େସହି ବାଟେର ଯିବାକ ପଡିଥାଏ।
98 ଓଃ, ଆଜି ରାତିେର, ଯଦି ଆେମ, ାନହା ଟାବନକ ଭାବେର, େକବଳ ବ ୀ
େହାଇପାରେ ; ଆମର ନିଜର ସାଥପର ବିଷୟ ତି, ଆମର ନିଜର ଅଭିଳାଷ ତି,
େଯପରିକି ଆେମ ନିଜକ ସ ୂ ରେପ ସମପଣ କରିପାର ଏବଂ ତା ସହିତ େଯାଡି
େହାଇପାର । ଅବଶି ଜଗତ କ’ଣ ଚି ା କେର, ବାକି ଦନିଆ କ’ଣ କେର େସଥିେର କିଛି
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, ଆେମ ତ େ ମର େବଡିେର ବା ି େହାଇଅଛ, ଆେମମାେନ ବ ୀ ଅଟୁ।
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“ ୀ ସହିତ େମାର ପାଦ ଏେତ େଯାଡ଼ି େହାଇଅଛି, ଏହା ନତ କରିବ ନାହିଁ। ୀ ତି
େମାର ଆଖି ଏମିତି ଅଧିକ େଯାଡି େହାଇଅଛି, ଏପରିକି ମଁୁ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ରା ାେର ଏହି
ଆଧୁନିକ ବ ହୀନମାନ େଦେଖ, ଏହା େମା ମୁ କ ବଲାଇ ଦିଏ। େମାର—େମାର ହଦୟ
ତା ତି େ ମେର ଏମ େଯାଡି େହାଇଅଛି, େଯ ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ, ଏହି ଜଗତକ ଆେଦୗ
ଭଲ ପାଇପାେର ନାହିଁ। େମାର ଇ ା ତା ତି ଏମିତି ଜଡିତ, େଯ ଏପରିକି ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େମାର ଅଭିଳାଷଗୁଡିକ କଅଣ ଅେଟ। େକବଳ, ‘ ଭ, ତେମ େଯଉଁଠାକ େନଇଯିବ,
ମଁୁ ଅନସରଣ କରିବି।’ ‘ମଁୁ ଜେଣ ବ ୀ େହବି।” ବଝିେଲ?
99 ପାଉଲ ସଠି ଭାବେର ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ। େସ େକୗଣସି ଭଲ ବିବ ି କର ନ ଥିେଲ।
ବାକ ଉପେର ପୁନବାର, ଅେପ ା କରିବାକ, େସ ପବି ଆ ା ଦାରା ତାଲିମ ା
େହାଇଥିେଲ। େତେବ, େସ େଗାଟିଏ ଉପାୟେର ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ, କି —କି
ପରେମଶର ବ ମାନ ତା ଅନ ଏକ ଉପାୟେର ତାଲିମ େଦଇଥିେଲ। େସ ପବି ଆ ା
ଦାରା ଭ ଠାେର ଅେପ ା କରିବାକ ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତା ର ଅଭିଳାଷ କଅଣ ଥିଲା।
100 େତେବ ମଁୁ, ପବି ଆ ା ସାହାଯ େର, ଆପଣ କିଛି େଦଖାଇବାକ ଯାଉଅଛି।
ବଝିେଲ? େତେବ ଆସ ଏକ ଉଦାହରଣକ େନବା।
101 ଦିେନ, ପାଉଲ ଏବଂ ଶୀଲା, ଏକ ନି ି ସହରର ରା ାେର ଚାଲିକରି ଆସୁଥିେଲ
େଯଉଁଠାେରକି େସମାେନ ଏକ ଉ ୀପନା ସଭା କରଥିେଲ। ଆଉ ଏକ େଛାଟ, ଭତ-
ଝିଅ ଚି ାର କରି କରି, ତା ପଛେର ନିର ର ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ
ନାହିଁ ମା ପାଉଲ ଏହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ, େସହି ୀେଲାକଠାର େସହି ମ ଆ ାକ ଭ ନା
କରିବାକ, ଜେଣ େ ରିତ ଭାବେର ତା ର ଅଧିକାର ଅଛି। କି କଅଣ ଆପଣ ଧ ାନ
େଦେଲ କି? େସ ଦିନ ପେର ଦିନ, ଅେପ ା କେଲ, େଯପଯ କି, ହଠା , ପବି ଆ ା ତା
ସହ କଥାେହାଇ, ଏହା ନ କହିେଲ, “ଏହା େହଉଛି େସହି ସମୟ।”
102 ତା’ପେର େସ କହିେଲ, “େହ ଆ ା, ତା’ ଭିତର ବାହାରି ଆ।” ବଝିେଲ? େସ

ଭ ଠାେର ଅେପ ା କରିବାକ ଜାଣିଥିେଲ।
103 ଏବଂ େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ଆଜି ଅେନକ େଲାକ ବାକ ଉପେର ଏକ
ନି ାର ଭାବ ଆଣ ି। େସମାେନ ଏକ ଉ ାଭିଳାଷ ସହିତ ବାହାରି ଯାଆ ି। େସହିପରି
ଏକ ବିଷୟ େହତ େକେତ ଗୁଡିଏ ଉ ୀପନା ନିେ ଜ େହାଇଯାଇଛି, କାରଣ ଭ କ’ଣ
କହିବାକ ଯାଉଅଛ ି େସ ବିଷୟେର ଜାଣିବାକ େସହି ସୁସମାଚାର ଚାରକ ଅେପ ା
କର ି ନାହିଁ! େସମାନ ମଧ ର େକେତକ କହ ି, “ଏଠାକ ଆସ,” ଏବଂ େସମାେନ—
େସମାେନ ଠିକ ବ ମାନ ହିଁ ଚାଲି ଯାଆ ି କାରଣ େସହି—େସହି ସଂଗଠନ କହିଲା,
“ଯାଅ।” ଏବଂ ପବି ଆ ା କିଛି ଅଲଗା କହ ି। ତଥାପି, ରାଜ ର େ ସବାଇଟ , କି ା—
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କି ା ଅନ େକହି ଜେଣ, େହବା ପାଇଁ େସହି ବ ିର ଅଭିଳାଷ, କିମା େକୗଣସି ାଚୀନ,
କି ା େକୗଣସି ବିଶପ, କି ା ଅନ କିଛି ତା ଟାଣିଥାଏ—ଟାଣିଥାଏ, “ତମକ ନି ିତ ଯିବା
ଉଚି ।” ଏବଂ, ତଥାପି, େସ ଉ ମ ଭାବେର ଜାଣ ି। ପବି ଆ ା କହଛ ି, “ଏଠାକ
ଯାଅ।” ବଝିେଲ? େସ ତା ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଆ ି। େସ େସହି ସଂଗଠନର ଜେଣ
ବ ୀ ଅଟ ି।

104 କି ଯଦି େସ ୀ ସହ େଯାଡି େହାଇଥା ି, େସ ପବି ଆ ା ଦାରା ପରିଚାଳିତ
ହଅ ି। େସ…?…ବଝିେଲ? େସ, େସ ଜେଣ ବ ୀ ରପେର, ଜଡିତ େହାଇଥା ି। ଅନ କିଛି
କଅଣ କହ ି େସଥିେର େକୗଣସି ଫରକ ପେଡ଼ ନାହିଁ; ଏହା ଅେଟ—ଏହା େଗାଟିଏ—ଏହା
ଏକ—ଏକ ଶ କାରକ ପି ଳର ଘ ା ଏବଂ ଝ ଝ କରଥିବା ଏକ କରତାଳ ସରପ।
େସ େକବଳ ପରେମଶର ସର ଶୁଣ ି, ଏବଂ େସ େକବଳ େସେତେବେଳ କଥା କହ ି
େଯେତେବେଳ ତାହା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। େସ କିଛି କହ ି ନାହିଁ।

105 େକହି େକହି କହ ି, “ଓଃ, ଓଃ, ଭାଇ େଜାନ!” କି ା, େସଠାେର, ଭାଇ େରାବଟ ,
କି ା େକହି, ଆଜି ଆମ େଦଶେର ରହିଥିବା ଏହି ମହାନ ବ ିମାେନ, େଯପରିକି ଟମି
ହି , କି ା—କି ା—କି ା ଓରା େରାବଟ , କି ା—କି ା ଭାଇ ଟମି ଓସେବା , େସହି
ମହାନ ଚାରକମାନ ମଧ ର େକେତକ। ଯଦି େକହି କହିେବ, “ଟମି, ଏଠାକ ଆସ ,
କହ । ଆପଣ ପରେମଶର ର ଜେଣ ମହାନ ବ ି।” (କି ା ଓରା ।) “ଆଉ େମାର—
େମାର—ଜେଣ ମାମଁୁ ଯିଏକି ଏଠାେର ପଡ଼ି ରହିଛ ି, ଯିଏ—ଯିଏ ସ ୂଣ ଆବ । ଏବଂ
େସ—େସ ଅସୁ ଅଛ ି। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଆସ । ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ
ପାଖେର ତାହ ସୁ କରିବାର ଶ ି ଅଛି।” ବଝିେଲ?

ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ ପବି ଆ ା ତା କହିେବ, “ଏେବ ନେହଁ।”

106 କି , ତଥାପି, େସହି ବ ି ବ ତା ସକାଶୁ, େସ ତା ସହିତ ଯିବାକ ବାଧ । ଯଦି େସ
ତାହା କର ି ନାହିଁ, େତେବ େସ େସହି େଲାକର ଶ ୁ େହାଇଯାଆ ି। େସହି ବ ି କହ ି,
“େତେବ, େସ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ପାଖକ ଯାଇଥିେଲ, େସ େସହି ପିଲାକ କି ା େସହି
ବାଳକକ ସୁ କେଲ। ମଁୁ ଜାେଣ େସ ତାହା କେଲ। ଏବଂ ମଁୁ ବଷ ବଷ ଧରି ତା ର ବ
େହାଇଅଛି, େଦଖ , ଆଉ େସ େମା ାନକ ଆସ ି ନାହିଁ।”

107 କି ଯଦି େସ ପବି ଆ ା ଦାରା ନ ଯିବାକ ବାଧ କରାଯାଆ ି, େତେବ ଉ ମ େହବ
େଯ େସ େସ ନ ଯାଆ , ଯଦି େସ ପରେମଶର ସହ େଯାଡି େହାଇଥା ି। ତା ର ବ ,
େସ ଭଲ ପାଆ ି। କି ଉ ମ ଏହା େଯ େସଠାକ ଯିବା ପାଇଁ େସ ପବି ଆ ା େନତତ
ପାଆ , କାରଣ ଏହା େକୗଣସି କାେର, ଉପକାର କରିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମଁୁ ତାହା ଅେନକ ସମୟ
ଅନଭବ କରିଛି।
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108 କି ପାଉଲ େକବଳ ଆ ା ଠାେର ଅେପ ା କେଲ େଯ ତା କହାଯିବ େଯ
କଅଣ କରିବାକ ଅଛି। “ଆ ା ଉପେର ଅେପ ା କର,” କହିେଲ। େସ ଦିେନ ରାତିେର
ଛିଡ଼ାେହାଇ, ଚାର କରଥିେଲ, ଏବଂ େସଠାର ଚାଲିକରି ଗେଲ, େସ ଜେଣ ଅପ ବ ି
େଦଖିେଲ। ଏବଂ ସେ ସେ , ଆ ା ତା ସହିତ କଥା େହେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ
ଉପଲ ି କେର…” କିପରି? ଠିକ େସହି ସମାନ ଭାବେର େଯେତେବେଳ େସ ଉପଲ ି
କରିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଏକ ଦୀପେର, ଭ ାରଜା ଅବ ାେର ରହିବାକ ଯାଉଛ ି।
ବଝିେଲ? “ମଁୁ ଅନଭବ କେର େଯ ତମଠାେର ସୁ େହବା ପାଇଁ ବିଶାସ ଅଛି। ନିଜ ପାଦେର
ଛିଡା ହଅ। ଯୀଶୁ ୀ ତମକ ସୁ କେଲ।” ବଝିେଲ? ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େସ—
େସ ଥିେଲ—େସ େଯାଡ଼ି େହାଇଥିେଲ। େସ ହଏତ େସଠାେର ଏକ ସ ାହର ଉ ୀପନା
ସଭା କରିଥିେଲ ଏବଂ କିଛି ଘଟିତ େହାଇ ନ ଥିଲା, ମା ତଥାପି େସ ପବି ଆ ା କଥା
କହିବାର ଅେପ ା କରିଥିେଲ। ବଝିେଲ? େସ େସହି ଆେବଦନ ତି େଯାଡି େହାଇଥିେଲ।
109 ବ ମାନ ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଯାହା କହିଥିେଲ
େସହି ବିଷୟ ତି ଆପଣ ନି ା କରଛ ି, େଯ ଆପଣ ଏହି ସମ ସମୟ ଅେପ ା କରି
ରହିଥିେଲ।”
110 ଏବଂ, କି , ଆପଣ ମେନରଖ , ଏହା ପବି ଆ ା ଥିେଲ ଯିଏକି େମାେତ େସଠାେର
ରା ା ଉପେର କଥା କହିଥିେଲ, ଏବଂ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ତମକ ଅସୁ ଏବଂ ଦଃଖୀ
େଲାକମାନ ମଧ କ ପଠାଉଅଛି।” ବଝିେଲ? ଏହା ପବି ଆ ା ଆ ାଧୀନ େହବା
ଅେଟ। ନି ିତେର। େସ େମାେତ ଏହା କରିବାକ ନ କହିବା ପଯ ମଁୁ ଯାଇ ନ ଥିଲି। ମଁୁ
ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ କ ନ ପାଇବା ପଯ , ମଁୁ ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି
ବାକ କ ଅେପ ା କରିଥିଲି। େତେବ, ତାହା ଭି ଅେଟ। ବଝିେଲ? େତେବ, ଏହା, ତାହା
ଏକ ପାଥକ ଆେଣ। ହଁ।
111 େସ ଭ ବାକ ପାଇଁ ଅେପ ା କେଲ। େସ େକବଳ ପରେମଶର ଆେଦଶକ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆ ାେର ଚାପ ପାଇେଲ, ତା’ପେର େସ ଯୀଶୁ ୀ ର ଏକ ବ ୀ
େହେଲ। ବ ଗଣ, ଯଦି ଆେମ େକବଳ ବ ୀ େହାଇପାରିବା!
112 ମଁୁ ଜାେଣ ଏହା ଗରମ ଅେଟ। କି ମଁୁ—ମଁୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦଇଟି ଚରି ର ନାମ େନବାକ
ଚାେହଁ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ଚାହିଁେବ। େମା ପାଖେର ଏଠାେର ାୟଃ ଛଅ କି ା ଆଠଟି େଲଖି
ରଖିଛି। ମା ମଁୁ—ମଁୁ େକବଳ ଅନ େଗାଟିଏ ଚରି କି ା ଦଇଟି ନାମ େନବାକ ଚାେହଁ।
113 ଆସ େମାଶା ଚରି କ େନବା। େସ ଏକ ଉ ାରକାରୀ ଭାବେର ଜନ େହାଇଥିେଲ।
ଏବଂ େସ—େସ—େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ, େସ ଏକ ଉ ାରକାରୀ ଭାବେର ଜନ େହାଇଛ ି।
114 କି ମଁୁ େମାଶା ବିଷୟେର କହିବା ପୂବର, ମଁୁ ଏହି ବିବ ି େଦବାକ ଚାେହଁ, େଯ,
ପରେମଶର ସବଦା ଏହିପରି େକୗଣସି ମନଷ କ େନବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯିଏକି କତେର
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ତାହା ର େସବା କରିବ, ତାହା ର ବ ୀ େହବ। ଜେଣ ବ ି ତା’ ପାଖେର ଥିବା
େତ କ ଅଭିଳାଷକ ସମପଣ କରିବାକ ପଡିବ, େତ କ କିଛି ଯାହା ତା’ ପାଖେର ଅଛି,
େତ କ— େତ କ କିଛି ବିଷୟ, ତାର ଜୀବନ, ାଣ, ଶରୀର, ଇ ା, ଅଭିଳାଷମାନ,

ଏବଂ ଅନ ସମ କିଛି, ଏବଂ ପରେମଶର େସବା କରିବା ପାଇଁ, ୀ ନିମେ , ଯିଏକି
ବାକ ଅଟ ି ଏକ ସ ୂ ବ ୀ େହବାକ ପଡ଼ିବ।

115 େହାଇପାେର ଆପଣ ଆପଣ ର ଉ ମ ବିଚାରର ବିପରୀତ ପଥେର ଚାଲିବାକ
ପଡିବ। େହାଇପାେର, ଏକ ନି ି ସଂ ାେର, ଆପଣ ହଏତ ଭାବି ପାର ି େଯ େସମାେନ
ଆପଣ ଉଠାଇ େନେବ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ମହାନ ବିଷୟ େଦଇ ପାରିେବ, ଯାହାକି
ଆପଣ ସବ ସାଧାରଣେର େଦଖାଇ ପାର ି। କି ଆପଣ ନିେଜ କ’ଣ ପାଇେଲ? ଆପଣ
ନିଜକ ପରା େହାଇଥିବାର ପାଇେଲ, କିଛି ସମୟ ପେର, େଯପଯ କି ପରେମଶର
ଏପରି ଜେଣ ବ ି ନ ପାଇେଲ ଯିଏକି ତାହା ପାଇଁ ବ ୀ େହବାକ ଇ କ ଅେଟ।

116 ପରେମଶର ବ ୀମାନ େଖାଜୁଅଛ ି। େସ ସବଦା ଏପରି କରିଅଛ ି। ଆପଣ
ଏହାକ ଶା ମଧ େର େଖାଜି ପାର ି। ଜେଣ ବ ିକ ୀ ପାଇଁ, େକୗଣସି େହେଲ
ବିଷୟ ବିର େର ବ ୀ େହବାକ ହିଁ ଅଛି। ଅତଏବ, ଆପଣ ୀ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି
ବିଷୟ ସହିତ ସଂଯୁ େହାଇପାର ି ନାହିଁ; ଏପରିକି ଆପଣ ର ବାପା, ଆପଣ ର ମା,
ଆପଣ ର ଭାଇ, ଆପଣ ର ଭଉଣୀ, ଆପଣ ର ସାମୀ, ଆପଣ ର ୀ, େଯେକୗଣସି
ବ ି। ଆପଣ େକବଳ ୀ ସହିତ ସଂଯୁ , ଏବଂ େକବଳ ତାହା ସହିତ ହିଁ ସଂଯୁ
ଅଟ ି, େତେବ ଯାଇ ପରେମଶର ଆପଣ ବ ବହାର କରିପାରିେବ। େତେବ େସପଯ ,
ଆପଣ କରିପାର ି ନାହିଁ।

117 ବାହାରକ ଗେଲ, େବେଳେବେଳ େଲାକ କେଠାର କଥା କହିଥାଏ। ବଝିେଲ?
ମଁୁ—ମଁୁ େଚ ା କରଛି େଯ ଆପଣ ହଗୁଳା େହାଇଯାଆ । ଆପଣ ଏକ ଆର ାନ
ପାଇବାକ ଅଛି, େଯପରିକି େବେଳ େବେଳ ମହିଳାମାନ ର େକଶ କାଟିବା ବିଷୟେର ଏବଂ
ଏହି େପାଷାକମାନ ପି ିବା ବାବଦେର କହିଥାଏ, ଏବଂ େସମାନ ର ୀ ିଆନ ସୀକତିକ
ଧରିରଖିବା ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା ବିଷୟେର। କହିେବ, “ତାହା ଏକ େଛାଟ ବିଷୟ।” େତେବ,
ଆପଣ େକୗଣସି ାନର ତ ଆର କରିବାକ ହିଁ ପଡିବ। େତଣୁ ଠିକ ଏଠାେର ନିଜର
କଖଗ ସହିତେର, ଆର କର । ବଝିେଲ? ଏବଂ ସାଂସାରିକ େଲାକ ପରି େଦଖାଯିବାକ,
େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ ଦେରଇ ଦିଅ , ଏବଂ ୀ ପାଇଁ ଏକ ବ ୀ ହଅ । ଏବଂ
ତା’ପେର େକବଳ ଜାରି ରଖ , ସବକିଛି ଦେରଇ ଦିଅ , େଯପଯ କି ଅ ିମେର େସହି
େଶଷ ଧାଡିଟି ବାହାରି ନ ଯାଇଛି। ତା’ପେର ଆପଣ—ଆପଣ—ଆପଣ େସେତେବେଳ
ଜେଣ ବ ୀ ଅଟ ି, ଆପଣ ତାହା ର ହାତମୁଠାେର ରହିଥାଆ ି, େସ—େସ ଆପଣ
ତା ହାତମୁଠାେର ଧରି ରଖିଥାଆ ି।
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118 ବ ମାନ, େମାଶା ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଉ ାରକାରୀ ଭାବେର ଜନ େହାଇଥିେଲ। େସ
ଏହା ଜାଣିଥିେଲ। ଆଉ କଅଣ ଆପଣ ଲ କେଲ କି, େଯ େମାଶା ପାଖେର ରହିଥିବା
େସହି ଉ ାଭିଳାଷ ସହିତେର; ଏହା ଜାଣି େଯ ତା ମାଆ ତା େସଠାେର କହିଥିେଲ,
େଯେହତ େସ ତା ର ନଦା ୀ ଥିେଲ।
119 ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ େଯ, େଯେତେବେଳ େମାଶା େଛାଟ ଛଆ ଜନ
େହାଇଥିେଲ, ତା ମା କହିଥିେଲ, “ତ ଜାଣି ଥା, େମାଶା, େଯେବ…େତା ବାପା, ଅ ାମ,
ଏବଂ ମଁୁ ନିର ର ାଥନା କରିଥିଲ। ଆେମ ଜାଣିଥିଲ, ଏବଂ ବାକ େର େଦଖିଥିଲ, ତାହା ଏକ
ଉ ାରକାରୀ ଆଗମନର ସମୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଆେମ ାଥନା କଲ, ‘ ଭ ପରେମଶର,
ଆେମ େସହି ଉ ାରକାରୀ େଦଖିବାକ ଚାହଁୁଛ।’ େଗାଟିଏ ରାତି, ଭ ଆମକ, ଏକ
ଦଶନେର, କହିେଲ େଯ ତ ଜନ େହବ ଏବଂ ତ େସହି ଉ ାରକାରୀ େହବ। ଆେମ ରାଜା
ଆେଦଶକ ଭୟ କଲ ନାହଁୁ। ରାଜା ଯାହା କହିଛ ି ଆେମ େସଥି ତି ଧ ାନ େଦଲ ନାହିଁ।
େତେବ, ଆେମ ଜାଣିଲ େଯ ତ ଏକ ଉ ାରକାରୀ ଭାବେର ଜନ େହାଇଛ। େତେବ, େମାଶା,
ଆେମ ଜାଣିଳ େଯ ଆେମ େତାେତ ଠି ଭାବେର ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।”
120 େତେବ ମେନରଖ , େସମାେନ େସଠାେର ତେଳ, ମିସରେର ଚାରି ଶହ ବଷ
ରହିଥିେଲ। ବଝିେଲ?
121 “ଏବଂ ଆେମ—ଆେମ ଚାହିଁଲ େଯ ତ େସହି—େସହି ସଠି ବିଷୟ, ସଠି ଶି ା,
ସଠି ତାଲିମ ପାଆ। େତଣୁ, ମଁୁ େତାେତ େନଲି ଏବଂ ଏକ େଛାଟ େଟାେକଇେର ରଖିେଦଲି,
ଆଉ େତାେତ ନୀଳ ନଦୀେର ଛାଡି େଦଲି। ଏବଂ େକେତ ଅ ତ, େଯ େ ାତସବ େସହି େଛାଟ
େଟାେକଇକ ନଳବନ ମଧ େଦଇ େନଇଗଲା, ଏବଂ ଏହାକ ଠି , ମାଇ ମାଇ ଦରକ
ଆଣି, ଠି ଫାେରା ାସାଦକ ପହ ାଇ େଦଲା, େଯଉଁଠାେର ତା ର…ଫାେରା ର ଝିଅ
ଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ତା ର ାନ କ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହା କିପରି—କିପରି ମଁୁ ଜାଣିଲି େଯ
େତାେତ ତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତା ଜେଣ ୀେଲାକର େୟାଜନ ଅଛି।”
122 ଏବଂ େସହି ଦିନମାନ େର, ଅବଶ , ଶିଶୁମାନ ତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନ ର ପାଖେର ଏହି େବାତଲେର ଦ ପାନ ଥା ନ ଥିଲା, େତଣୁ ତା ଏକ—
ଏକ ନଦା ୀ ଧାଈର ଆବଶ କ ପଡ଼ିଲାେତଣୁ…
123 “ଏବଂ, ମରିୟ , ମଁୁ ତାକ ତଳକ ପଠାଇଲି। ଏବଂ େସ େସଠାେର ଉପ ିତ େହଲା,
ଏବଂ େସ କହିଲା, ‘ମଁୁ ଜାେଣ ମଁୁ େକଉଁଠାେର ନଦା ୀ ଧାଈ ପାଇପାରିବି,’ ଏବଂ େସ
ଆସି େମାେତ େନଇଗଲା। ଏବଂ, େମାଶା, କବାଟ ସବ ବ ଅଛି। ିୟ, ତ ବ ମାନ
େଷାହଳ ବଷ ବୟସର, ପୁଣି ତ ଫାେରା ର ପୁ େହବାକ ଯାଉଅଛ। ଏବଂ େକୗଣସି
ଦିେନ ତ ଉ ାରକାରୀ େହବାକ ଯାଉଅଛ ଯିଏକି େଲାକମାନ ଏଠାର ବାହାର କରିବାକ
ଯାଉଅଛି।”
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124 େମାଶା ର ଆକାଂ ାମାନ ବଢ଼ିବାକ ଲାଗିଲା। “ମାଆ, ମଁୁ ଅଧ ୟନ କରିବି।
ମଁୁ େତ କ ବିଷୟ ଯାହା କରିପାରିବି ତାହା ଅଧ ୟନ କରିବି। ତେମ ଜାଣ ମଁୁ କଅଣ
କରିବି? ମଁୁ କିପରି ଏକ େସୖନିକ େହାଇପାରିବି ତାହା ଅଧ ୟନ କରିବି, ଏବଂ ମଁୁ ଜାଣିବି
େଯ ଏହି େଲାକମାନ କିପରି ଏଠାର ବାହାର କରି େନଇଯିବାକ ଅଛି। ମଁୁ ଜେଣ ମହାନ
େସୖନ ାଧ େହବି, ବିଶପ େହବି, େଯପରିକି ମଁୁ ଜାଣିବି େଯ ଏହା କିପରି କରା ହଏ। ଏବଂ
ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ ବାହାର କରିେନବି। ମଁୁ େମାର ପିଏଚ.ଡି କି ା ଏଲଏଲ ଉପାଧି ପାଇବି।
ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା କରିବି।”

125 େଯପରିକି “ଫାଦର ଚିନିକି,” ଯଦି ଆପଣ େକେବ ତା ର ପୁ କମାନ ପଢ଼ ି। ଠି
ଅଛି। େସ “ସମ େ ାେଟ ା ମାନ ଉ ାର କରିବାକ ଯାଉଛ ି,” ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଏବଂ େସ ନିେଜ ଜେଣ, େହାଇଗେଲ। େତଣୁ, ଏହି ମହାନ ପୁେରାହିତ ଜଣକ, ବଷ ବଷ
ପୂେବ, “ଫାଦର ଚିନିକି,” ଆପଣ ତା ର ପୁ କ େନଇ ତାହା ପଢ଼ିବା ଉଚି । େସମାେନ
ତା ଡାକ ି, “ଫାଦର।” େସ ତ େକବଳ ଭାଇ ଚିନିକି ଅଟ ି, ଯାହାକି ଏହା ଥିଲା। ଆେମ
େକୗଣସି ମନଷ କ େସହି ଭଳି “ଫାଦର,” େବାଲି ଡାକି ନ ଥାଉ। େତଣୁ ଆେମ ପାଉ େଯ—
େଯ ଆେମ…େସ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକ ଯାଉଥିେଲ, େଯପରିକି େସ େସଠାକ ବାହାରି ଯାଇ
େ ାେଟ ା ଧମକ ଅସତ ମାଣ କର ି ଓ ସମ କ ାେଥାଲି କରିପାର ି। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ େସ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକ ଗେଲ, ପବି ଆ ା ତା ଉପରକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ,
ଏବଂ େସ ପବି ଆ ା ପାଇେଲ, ଆଉ ତା’ପେର—ତା’ପେର େସ େସମାନ ମଧ ର
ଜେଣ େହାଇଗେଲ।

126 େତଣୁ ତା’ପେର ଏହାକ ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େମାଶା ସମ ତାଲିମ ପାଇେଲ। କାରଣ,
େସ—େସ ଜାଣିଥିେଲ। େସ ଏେତ ବୀଣ, ଏେତ ଶି ିତ, ଏେତ ବ ିଜୀବୀ ଥିେଲ!
େଯପଯ କି, େକହି ନେହଁ…ଏପରିକି େସ ମି ୀୟମାନ ମଧ ଶି ା େଦଇ ପାରିଥିେଲ।
ଏପଯ କି, େସ େସମାନ ର ମେନାବି ାନୀମାନ ଶି ା େଦଇପାରିଥିେଲ। େସ
େସମାନ ର—େସମାନ ର େସନାଧ ମାନ ଶି ା େଦଇପାରିଥିେଲ େଯ ସାମରିକ
ଶ ି କ’ଣ ଥିଲା। େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଥିେଲ। ତା ର ମହାନତା େଯାଗଁୁ, େଲାେକ
େମାଶା ଭୟ କରଥିେଲ। ଓଃ, ଏପରି ଏକ ପା ିତ ବ ି! େହ ଭ! େସ ଜେଣ ଆକିବିଶ
ଥିେଲ, କି ା େବାଧହଏ ଜେଣ େପା ପରି ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ମହାନ ବ ି ଥିେଲ। ଏବଂ
େସ ଜେଣ ଥିେଲ—ଜେଣ—ଜେଣ ଶ ିଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
େସ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଜନ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଏହାକ କରିବା ପାଇଁ, ବହତ ଉ ାଭିଳାଷ
ସହିତ, ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ।

127 ଠି ଆଜିର ପରି। ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନକି ଏହି
ବିଦ ାଳୟଗୁଡିକେର ତାଲିମ େନଉଛ ି, ମଁୁ କହ ନାହିଁ େଯ…େଯପରିକି େସମାେନ,
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ଏଠାେର ପା ାତ େର, ବ ମାନ, େସମାେନ ଏକ ଶହ-ପଚାଶ-ମିଲିୟ -ଡଲାର ଟ ାର
ଧମଶା ବିଦ ାଳୟ ନିମାଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି, େଦଖ , େପ ିକ ା , ଏକ ଶ-…
ଏକ ଶହ-ଏବଂ-ପଚାଶ-ମିଲିୟ -ଡଲାର ଟ ାର ବିଦ ାଳୟ। େମା ପାଇଁ ତ, ତାହା
େସବାେ େର ମିଶନାରୀ େହବା ଉଚି । ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? କି , ଯାହା
ବି େହଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ବାହାରକ ଆସ ି େସମାେନ କ’ଣ କର ି?
େସମାେନ କିଏ ଅଟ ି? ରି ୀମାନ ର ଦେଳ େଲାକ। ଯଥାଥ ଭାେବ ଠି । ଏବଂ ତା’ପେର
ତାହା େସ କାର ହିଁ ଅେଟ େଯ େସମାେନ ବାହାରକ ଆସିଥା ି। ଏହା ସବଦା େସହିପରି
ରହିଛି, ବାକି େସମାେନ ସମେ , ଏବଂ ତାହା େସହି ସମାନ େରଖା ହିଁ ଅେଟ। ବଝିେଲ?

128 େତେବ ଆେମମାେନ ପାଉ, େଯ, େଯେତେବେଳ, େମାଶା, ତା ର ସମ
ଶି ଣେର, ଏବଂ ଆଜି, ସମ ତାଲିମ ସହିତେର, ବଡ ବିଶ  ମାନ ଏବଂ ଏହିପରି
ଭତି ତିଆରି େହଉଛ ି, େସହି ମହାନ, ଉ ଅଭିଳାଷ, ଆେମ କ’ଣ କରିବା? ଆମର

ଅଭିଳାଷଗୁଡିକ ଠି େସହିପରି େହାଇଯାଏ େଯପରିକି େମାଶା େହାଇଥିଲା। ବଝିେଲ?

129 ପରେମଶର, ଏହା ପୂେବକି େସ େସହି ବ ି ନିଜ ହାତେର େନଇପାର ି, ତାହା
ତାକ ତାର ଅଭିଳାଷର ଶୁନ କରିବାକ ଥିଲା। ତାହା ତା ତା ର ସମ ତାଲିମର ଶୁନ
କରିବାକ ଥିଲା।

130 େସ ବାହାରକ ଗେଲ, ଏବଂ େସ ଉ ାର କେଲ; େସ େଗାଟିଏ ମିସରୀୟକ ଘାତ
କେଲ। ଏବଂ େସ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ କେଲ, େସ ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯ େସ
ଭଲେର ଅଛ ି। େସ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ। ତାହା େସପରି ଉପାୟେର ନ ଥିଲା। ଏବଂ
ପରେମଶର ତା ା ରକ, ମରଭମି ମଧ କ, ଏକ ଜନଶୂନ ାନକ େନଇଯିବାକ
ପଡିଲା।

131 ଆପଣ ଲ କର , ଏକ କାର ବିଚି , େଯ କିପରି ଏହି ବ ିମାେନ, େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର ପାଖେର େସମାନ ପାଇଁ ଏକ ବା ା ରହିଥିଲା, େସ େସମାନ ଏକ

ା ରକ େନଇଯାଆ ି।

132 େସ ପାଉଲ ତାଲିମ େଦବା ପାଇଁ, ମରଭମିକ େନଇଗେଲ, ଏହି ସମ ମହାନ ଦଶନ
କ’ଣ ତାହା ଜଣାଇବାକ, େସ ତା ା ରକ େନଇଗେଲ। “ଏକ ନି ି ା ରକ ବାହାରି
ଯାଅ।” ଏବଂ େସ େସଠାେର େସପଯ ରହିେଲ େଯପଯ କି କଅଣ କରିବାକ ଅଛି
ପରେମଶର ତାହା ସ ୂ ରେପ ଜଣାଇ ନ େଦେଲ।

133 ଏବଂ େମାଶା ସମୟ, େସ ତା ବାହାରକ ା ର ମଧ କ େନଇଗେଲ। ତା
ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ େସଠାେର ରଖିେଲ, ଏବଂ ତା ର ସମ ଧମଶା ବିଦ ା ଏବଂ ତା ର
ସମ ଅଭିଳାଷର ଶୂନ କରିେଦେଲ। ଓଃ, କି କାର ଏକ ସମୟ, େଯ େସ ପଛକ ଚାହିଁ
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ନିଜର ବିଫଳତାକ େଦଖି ପାରିଥିେଲ। ଏବଂ ଆେମମାେନ କିପରି, ଆଜି ରାତି, େସହି ସମାନ
ବିଷୟ କରିବା ଉଚି , େଯେତେବେଳ ଆେମ ଆମର—ଆମର ଆକାଂ ାକ େଦଖିଥାଉ।

134 ଆେରାଗ ଅଭିଯାନକ େଦଖ , ଏବଂ େଦଖ େଯ ଭ ଯଦି େକେତକ ବଷ ପୂେବ କିଛି
କରିଥିେଲ କି, େରାଗୀମାନ ସୁ ତା ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣିବା ବିଷୟକ ଆର କରିବା ଓ
ଏହିପରି ଭତି ବିଷୟ।

135 ସମେ , େତ କ ସଂଗଠନ ଅେଟ, କାରଣ ଏହା େସମାନ ସଂଗଠନେର ଆସି
ନ ଥିଲା, େସମାନ େସମାନ ର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଆେରାଗ କାରୀ ପାଇବାକ ଥିଲା।
ଏବଂ ଆେମ କ’ଣ କରିଅଛ? ଆସ ଏହାକ ଏକ ମୁହ ପାଇଁ େଦଖିବା। ଆେମମାେନ
ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିଅଛ ଯାହାକି େମାଶା କରିଥିେଲ। ଆେମମାେନ ବାହାରକ
ଯାଇଅଛ ଏବଂ େକୗଣସି ଏକ କାରର ଚମ ାରକ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ ଧିକ କଠିନ
େଚ ା କରିଅଛ। “ମଁୁ ଏକ େରାଗର ଅନଭବ କଲି। ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ େମା ହାତେର ର
ପାଇଲି,” ଏବଂ ଏକ ଚମ ାରକ ନିମାଣ କର। ବଝିେଲ? ଆଉ ଆେମ କ’ଣ ପାଇଲ?
ଏହିପରି କଠିନ ମାନସିକ ପରି ିତିେର ଗତି କରଥିବା େକେତକ ପୁରଷ, େଯଉଁମାେନକି
ଭା ିପଡିେଲ ଓ ନିୟମିତ ମଦ ପ େହାଇଗେଲ, ନିଶା ବ ପାନକାରୀ େହାଇଗେଲ ଏବଂ
େସମାନ ର ମ ି ଖରାପ େହାଇଗଲା, ଏବଂ େସମାେନ େପ ିକ ା ଉେ ଶ ର େସହି

ମର, ସିଧାସଳଖ ଅେନକ ପଛକ େଫରିଗେଲ, ପୁନବାର ସଂଗଠନ ନିମାଣ କରିବା ଏବଂ
ବିଷୟ ଭତି ତିଆରି କରିବା ନିକଟକ େଫରିଗିେଲ। ବଝିେଲ?

136 ଆେମ କ’ଣ କରିଅଛ? ାୟଃ େଗାଟିଏ ମି ୀୟକ ଘାତ କରିଅଛ। ତାହା ଠି ।
ଏବଂ ଆେମ େଚ ା କରିଅଛ। ଆେମ ବଳ ୟାସ କରିଅଛ। ଆେମ େଦୟ େଦଇଅଛ।
ଆେମ ପରି ମ କରିଅଛ, ରାତି ସାରା ାଥନା ସଭାଗୁଡ଼ିକେର ଯାଇଅଛ, ଏପରିକି ଆେମ
ନିଜର ସର ହେରଇ େଦଇଛ। ଏବଂ—ଏବଂ କିଛି ନିମାଣ କରିବାକ େଚ ା କରିଅଛ, ଏବଂ
କିଛି େଗାଟାଏ-ମି ିତ କରିବାକ, ଏବଂ ଏହି ସମ ବିଷୟ କରିବାକ େଚ ା କରିଅଛ,
ଏବଂ ଏହାକ ସ ୂ ବିଫଳତା େବାଲି ପାଇଅଛ। ଆମକ େସହି ା ରକ େଫରି-ଯିବା
ଆବଶ କ। ଠି । ହଁ, ଆ ା। କକଶ ଶ ଏବଂ ସଂଘଷ। ମା କାହିଁକି ଛାଡ଼ି େଦଉ ନାହଁ?
ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ କରିବା ଉଚି , େଦଖ , େଫରି ଯାଆ ଏବଂ ଛାଡି ଦିଅ ।
କାହିଁକି, ଆେମ ତ ଠିକ େସହି ସମାନ କାଯ କରିଅଛ ଯାହା େସମାେନ କେଲ, େସହି ସମାନ
କାଯ ଯାହା େମାଶା କରିଥିେଲ। ଏହା େକୗଣସି ଉପକାର କେର ନାହିଁ। ଚାଳିଶ ବଷ ପେର,
େସ ନିଜକ ପରେମଶର ବାକ ର ଜେଣ ବ ୀ ଭାବେର ପାଇେଲ। ଆେମ କଅଣ କରିବାକ
େଚ ା କର?

137 େଯେତେବେଳ, େସହି ମହାନ ଆଶୀବାଦ ବାହାରକ ଆେସ, ଏବଂ ଏହି ସମ
ମହାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କଟୀକରଣ ଆେସ ଯାହା ବିଷୟେରକି ପରେମଶର ଆମକ
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କହିଛ ି: କିପରି େଯ ଆମକ ପୁନବାର ଜନ େହବା ଆବଶ କ ଅେଟ; ଏବଂ କିପରି ଆେମ
ପବି ଆ ା ନି ିତେର ହଣ କରିବା ଆବଶ କ; ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ି େନବା
ଆବଶ କ; ଏବଂ ଏହିସବ ବିଷୟ ଏଠାେର କରିବା ଆବଶ କ।
138 ଆପଣ େଦଖ , େଲାକମାେନ, େସହି ବାକ ସହିତେର ରହିବା, ଏଥିସହିତ
େଯାଚିେହାଇ ରହିବା ପରିବେ , େସମାେନ କଅଣ କେଲ? େସମାେନ େସମାନ ର ନିଜସ
ସା ଦାୟିକ ସି ା ସହିତ ଆର କେଲ, ଯାହାକି ପୂବର ବିଫଳ େହାଇସାରିଥିଲା, ଏବଂ
ସତ ପରି େଦଖାଯାଉଥିବା କିଛି ବିଷୟକ ୁତ କରିବାକ େଚ ା କେଲ।
139 ଭଲ େହବ େଯ ମଁୁ ଏହାକ ଠି େସଠାେର ହିଁ କାଟି ଦିଏ। ବଝିେଲ? ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ
େଯ େମାର କହିବାର ଅଥ କ’ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଥ ାନୀ ଅଟ ି। ବଝିେଲ?
କି , କାହିଁକି, େଦଖ େଯ ଏହା କଅଣ କରିଅଛି। ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କର ।
140 ଆଜି ରାତି, ଆମ ପାଖେର କଅଣ ଅଛି? ମା ସଂଗଠିତ େଲାକମାନ େର ପରିପୂ
ଏକ—ଏକ—ଏକ ରା : େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ଶା କ ଅସୀକାର କର ି;
େଯଉଁମାେନକି ପବି ଆ ା ର େସହି—େସହି—େସହି ଜୀବନକ କହ ି, େଯ, “ଏହା
ଏକ—ଏକ ମାନସିକ େଟଲିପ ାଥୀ ଅେଟ”; େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ନିଜ ମ ଳୀକ
ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦିଅ ି; ଏବଂ େସମାେନ ଆପଣ ସପବଂଶ ବାବଦେର, ଅନ
ସୁର ା ବିଷୟେର, ଏବଂ ପବି ଆ ା ଯାହାସବ କାଶ କରିଛ ି ଏବଂ ତାହା ବାକ େବାଲି
ଠି ମାଣିତ କରିଛ ି, ତାହା ବିଷୟେର େଗାଟିଏ ଶ ସୁ ା ଉେଲଖ କରିବାକ ଅନମତି
ଦିଅ ି ନାହିଁ। ମଁୁ ଆହାନ ପେର ଆହାନ େଦଲି, େଯ ଆସି େମାେତ ଭ ମାଣ କର ।
141 େସମାେନ କ’ଣ ପାଇଛ ି? େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଯାହା ଲଥର ପାଖେର ଥିଲା,
ଅବଶି େସମାନ ପାଖେର ଥିଲା, େଦଖ , େଗାଟିଏ ମି ୀୟ ଘାତ କରିବା। କ’ଣ
ଉଚି …ଏହା କ’ଣ ଥିଲା? େହାଇପାେର େଯ େସ େକୗଣସି ମଣିଷକ ଆର କରାଇଲା…
େଚାରି କରିବା ବ କରାଇଲା, କି ା େହାଇପାେର ନିଜର ପ ୀ ତି ସେ ାଟ ରହିବା ଆର
କରାଇଲା। କି ଆପଣ ଏଥିର କ’ଣ ା କେଲ? ଏକ ମ ଳୀ ସଦସ । “ଆସ ଏବଂ ଆମ
ଦଳେର େଯାଗ ଦିଅ।” ବଝିେଲ?
142 େସହି ଦଗ ମୟ ମୃତ ବ ି ହିଁ େକବଳ ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯାହାକ େସ ତା ର
ସଫଳତା େବାଲି, ଚାଳିଶ ବଷର ଶି ଣକ ଆ ୁଳି ନିେ ଶେର େଦଖାଇ ପାରିଥିେଲ; ଏକ
ସଢ଼ିଥିବା ଏବଂ ମୃତ, ଦଗ ମୟ ମି ୀୟ େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିବାକ।
143 ତାହା ତ ଆଜି ରାତିେର ଏହିପରି ଅେଟ। ଏକମା ବିଷୟ ଯାହାକ ଆେମ ସୂଚାଇ
ପାରିବା, ଏହି ଉ ୀପନାକ ଯାହା ଅତି ମ େହାଇଅଛି (ତଥା-କଥିତ), ଏକ ଦଗ କାରୀ
ମ ଳୀର ସଦସ ମାନ ର ପଲ େଯଉଁମାେନକି ପରେମଶର ବିଷୟେର ତାହାଠାର
ଅଧିକ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯତିକି ଜେଣ େହାେଟ ଟ ଆଦିବାସୀ ମି ୀୟ ରାତି ବିଷୟେର
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ଜାଣିଥାଏ। ଠି । ଏହା େଯ, େସମାନ ପରେମଶର ବାକ ବିଷୟେର କହ , େସମାେନ
କହ ି, “ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର ନାହିଁ” କହ ି, “ତେମ ଯାହା କହଛ ମଁୁ େସଥି ତି ଧ ାନ ଦିଏ
ନାହିଁ, ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? ସମ ୟାସ ଏବଂ ସଂଘଷ
ଏବଂ ଆେମ ପାଇଥିବା ସମ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ, ତାହାକ ପୁନବାର ସୂଚାଇବା ଏକ ଭୟାବହ
ବିଷୟ ଅେଟ।
144 େହାଇପାେର େଯ ଆେମ ଏକ ବଡ ବିଦ ାଳୟକ ସୂଚାଇ ପାରିବା, କି ଏହା ମୃତ
ଅେଟ। ଆେମ ଏକ ସଂ ାକ ସୂଚାଇ ପାରିବା, କି ଏହା ମୃତ ଅେଟ। ଏହା ଦଗ େହଉଅଛି।
ଏହା ତ େସହି ଥମ ବିଷୟ ପରି ଅେଟ ଯାହାଠାର ଆେମ ଟାଣିେହାଇ ବାହାର େହାଇଥିଲ।
“େଯପରି ଏକ ଘୁଷୁରୀ କାଦଅେର େଲାଟିବାକ, ଏବଂ ଏକ କକର ତା’ର ବା ି ନିକଟକ
େଫରି ଯାଇଥାଏ,” େସହିପରି ଅେଟ େଯେତେବେଳ ଆେମ େଫରି ଯାଇଥାଉ। େଗାଟିଏ
ମୃତ ମି ୀୟ।
145 ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ କି େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “େମାଶା, େବ , କଅଣ
ତମ ପାଖେର ଆଉ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଭାବନା ନାହଁ କି? ତେମ ତ ଏହା କରିବା ପାଇଁ
ଆହାନ ା ଥିଲ।” େକହିଜେଣ ଯିଏକି େମାଶା ଜାଣିଥିେଲ, ଏବଂ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ
ଏଥିପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିେଲ। “ଆଉ କଅଣ ନେହଁ…ତେମ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଭାବନା
ହରାଇ େଦଇଛ କି?”

“ନା, ମହାଶୟ।”
146 “େତେବ, ତେମଏହାକରିବାକ, କାହିଁକି, ବାହାର ନାହଁ? ଏବଂଏହାକେଚ ା କରିବାକ,
ତେମ କାହିଁକି ଏଠାେର ନାହଁ? ଏବଂ ତେମ କାହିଁକି ବାକି ଅନ ମାନ ସହିତ ଯାଉ ନାହଁ?”
147 େମାଶା େସଠାେର ବାହାେର ଶୂନ କରା ଯାଉଥିେଲ, େଯପଯ କି ତା ର ଜଳଥିବା
ବଦାଠାେର ଏକ ଅଭି ତା ା େହଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ବାକ େଘାଷଣା କରିଥିଲା। “ଆେ
ଅ ହାମ, ଇସହାକ ଏବଂ ଯାକବ ର ପରେମଶର। ଏବଂ ଆ ର ତି ା ଆ ର ମେନ
ଅଛି। ଏବଂ ଆେ େସମାନ ଉ ାର କରିବାକ ଓ ାଇ ଆସିଅଛ। ଆେ ଏହା କରିବାକ
ତମକ ପଠାଉଅଛ।” ତାହା ହିଁ ତ ଏହା ଥିଲା।
148 େସ େସହି ବାକ କ େଦଖିଥିେଲ, େଲାକମାନ ର ଅଭିଳାଷ କି ା େଲାକମାନ ର
ଇ ାକ ନେହଁ। ତା’ପେର େସ କ’ଣ େହେଲ? େସ ଆଉ ମି ୀୟମାନ ସହିତ ମୁହଁାମୁହିଁ
େହବାକ ଚାହିଁେଲ ନାହିଁ। େସ ଆଉ ଏହି ବିଷୟର ସ ୁଖିନ େହବାକ ଚାହିଁେଲ ନାହିଁ। କି େସ
ଜେଣ ବ ୀ େହାଇଗେଲ। ଆେମ । ଚାଳିଶ ବଷ େଦୗଡ଼ିବା, ଆପଣାକ ଶୂନ କରିେଦବା,
କି ତା’ପେର େସ ଜଳଥିବା ବଦାଠାେର, ଏକ ବ ୀ େହାଇଗେଲ, େସହି ଶ ିଶାଳୀ େମାଶା
ତା ର ସମ ବ ିମ ା ସହିତ। ବାଇବଲ କେହ େଯ େମାଶା ମିସରେର, କଥାେର ବା
କାଯ େର ଜେଣ ଶ ିଶାଳୀ ବ ି ଥିେଲ।
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149 ମା େଦଖା େଯ େସହି ଜଳ ବଦାର ଉପ ିତିେର େସହି ଶ ିଶାଳୀ ଧମଶା ୀ
କଅଣ କେଲ। େସ େକବଳ ନିଜର ଅ ମତାକ ସୀକାର କେଲ। େଯେତେବେଳ େସ
ପରେମଶର କତ ଉେ ଶ କ େଦଖିେଲ, େସ ସୀକାର କେଲ େଯ େସ ତାହା
କରିବାକ ଅସମଥ ଅଟ ି। ତଥାପି, େସ ସମ ଧମଶା େର ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ
ଯାହା େସମାେନ େଦଇପାରିଥିେଲ, େସମାନ ର େ ବିଦ ାଳୟେର ତାଲିମ ା
େହାଇଥିେଲ। କି , ତଥାପି, େସ କଅଣ ବା କରିପାରିଥାେ େଯେତେବେଳ େସ…େସହି
ବଦା ଭିତେର େସହି ଅ ି ଝଲଥିଲା? କହିେଲ, “ମଁୁ କଥା ମଧ କହି ପାେର ନାହିଁ। ଉଁ-ହଁୁ।

ଭ, ମଁୁ କିଏ, େଯ ମଁୁ ଯିବି?” ବଝିେଲ?

150 “େମାଶା, ତମର େଜାତା ବାହାର କର। ମଁୁ ତମ ସହିତ କଥା େହବାକ ଚାେହଁ। ତେମ
ନିଜକ ଖାଲି କର, ଏପରିକି େଜାତାକ ମଧ ବାହାର କରିଦିଅ। ତେମ—ତେମ ପୁଣିଥେର
ଭମିେର ପଡି ରହିଛ। ମଁୁ ତମ ସହିତ କଥା େହବାକ ଚାେହଁ।”

151 କଥା ମଧ କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ। େଶଷେର, ଜେଣ ନିବାଚିତ ବ ୀ, ଜେଣ ନିବାଚିତ
ଭବିଷ   ବ ା, େଯପରିକି େସହି ପାଉଲ ନିବାଚିତ େହାଇଥିେଲ। େମାଶା ନିବାଚିତ,
ଉ ାରକ ଥିେଲ। ଏବଂ ତା’ପେର, େଶଷେର, ପରେମଶର ତା ର ମେନାନୀତ ବିଷୟକ
ତା ପାଇଁ ବ ୀ ସରେପ ପାଇେଲ। ଓଃ, ହାଲିଲୟା! େସ େକବଳ େସହିପରି ହିଁ ଘୁରି
ପାରିଥିେଲ େଯପରିକି ପରେମଶର ବାକ ତା ଘୁରାଇଲା। “େମାେତ କିଏ ପଠାଇ
ଅଛ ି େବାଲି କହିବି?”

“ମଁୁ େସଅେଟ।”

“ମଁୁ କିପରି କରିବି?”

“ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି।”

152 “ହଁ, ଭ, ଠିକ େଯପରି ତେମ କହଛ। ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି।” ଓଃ, େମାର ଭ! ତାହା, େସ
ଜେଣ ବ ୀ ଅେଟ।

153 େସ ନିଜର ଉ ମ ଚି ାଧାରା ବିର େର ଯାଆ ି। େତେବ, େସ ଏକ େସୖନ ବାହିନୀକ
ନିେ ଶ େଦବା ପାଇଁ ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ। “ଖ ାମାନ, ଉପର କର! ମୂଖଆେଡ-
କର!” ଯିବାକ ତାଲିମ ା ଥିେଲ, “ରଥସବ, ସମେ ମେର ରହ! ବ ାସବ, ଆଗକ
ରଖ! ଆ ମଣ କର!” େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ େସ ଏହାକ ଅଧିକାର କରିବାକ ଯାଉଛ ି।
ତାହା ତା ର ଶି ଣ ଥିଲା।

କି େସ କହିେଲ, “ମଁୁ କ’ଣ ବ ବହାର କରିବାକ ଯାଉଅଛି?”

ଭ କହିେଲ, “ତମ ହାତେର କଅଣ ଅଛି?”
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154 “େଗାଟିଏ ବାଡ଼ି।” ପରେମଶର େବେଳେବେଳ ମନଷ ର ମନ ତି, ଏେତ ହାସ ା ଦ
କାଯ କର ି। ବଝିେଲ? ତା ହାତେର ଏକ ବାଡି ଧରିେଲ। ଦାଢୀସବ ଝଲି ରହିଥିଲା।
ଅଶୀ ବଷ ବୟସ। ତା ପ ୀ ଏକ ଖଚର ଉପେର ଥିେଲ; ପିଲାଟି ତା ଜଂଘେର ବସିଥିଲା।
େଛାଟ, ବ ପୃଥଳ ବାହଗୁଡ଼ିକ ଝଲଥିଲା; େଗାଟିଏ ବାଡ଼ି। େକବଳ ତା ମୁ ଉପରକ
ରହିଥିଲା, କାରଣ ତା ପାଖେର ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ଥିଲା। କାହିଁକି?
ଅବେଶଷେର େସ ଲ ର ପାଇଥିେଲ।
155 େସ ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ। “ମଁୁ େକବଳ େସେତେବେଳ ଗତି କରିବି େଯେତେବେଳ ବାକ
େମାେତ ଗତି କରାଇବ। ମଁୁ େକବଳ େସହିଠାେର କହିବି େଯଉଁଠାେର ବାକ କହିବ।”

“ତେମ େକଉଁଠାକ ଯାଉଅଛ?”
156 “ମଁୁ େଗାଟିଏ ତ ାେଦଶ ପାଇଅଛି: ଫାେରା ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହବି ଏବଂ ତା ଏହି
ବାଡ଼ି ଦାରା େଦଖାଇବି, େଯ ପରେମଶର େମାେତ ପଠାଇଛ ି।” ଆେମ ।

“ଏହା ପେର ତେମ କ’ଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛ?”

“ମଁୁ ଏହା କରିବା ପେର, େସ ପରବ ୀ ବିଷୟ ଦାନ କରିେବ।”
157 େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି। ଆପଣ େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ କରିବାକ େହବ, ଥମ
ପଦେ ପଟି, ଆଜି ରାତି: ଆ ସମପଣ କର , ଜେଣ ବ ୀ େହାଇଯାଆ । ନିଜ ବିଷୟେର
କି ା ଅନ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। ଏକ ବ ୀ େହାଇଯାଆ ।
158 େମାଶା ଏକ ବ ୀ େହାଇଗେଲ, ସୀକାର କେଲ େଯ େସ କଥା ମଧ କହିପାର ି ନାହିଁ।
େଶଷେର, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ତା ଆପଣା ହ ାଧୀନ କେଲ, େସେତେବେଳ େସ
େକବଳ େସଆେଡ ହିଁ ଗତି କରି ପାରଥିେଲ େଯଉଁଆେଡ ପରେମଶର ତା ଚଳାଉ ଥିେଲ।
େଯଉଁଠାେର, ପରେମଶର ତା ବାକ କହିଥିେଲ। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା େହଉଛି
େସହି ବାକ , ତା’ପେର େସ ନିଜକ ବାକ ନିକଟେର ସମପଣ କେଲ। ଏବଂ େସଠାେର
ପବି ଆ ା, ପରେମଶର, େମାଶା ପରେମଶର ଇ ାେର େଯାଚି େଦେଲ।
159 ଠି େସହି ସମାନ କାଯ େସ ପାଉଲ ତି ମଧ କରିଅଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ?
େସ ପାଉଲ େଯାଚି େଦେଲ; େଛାଟ, ବ ା-ନାକ, ବ ା କ ଯିହଦୀ, ଓଃ, ପିଏ .ଡି. ଏବଂ
ଏଲଏଲ.ଡି ଉପାଧି ତା ଉପେର ସବଆେଡ େଲଖା େହାଇଥିବା ସହ େସ ଥିେଲ। କି
ପରେମଶର କହିେଲ, “ଆେ ତା େଦଖାଇବାକ ଯାଉଅଛ େଯ େସ ବାକ ପାଇଁ କ’ଣ
କ’ଣ କ େଭାଗିବାକ ଯାଉଅଛ ି।” ବଝିେଲ? ଏବଂ େସ…
160 ଏବଂ ତା’ପେର ପାଉଲ େସଠାେର ବସି ରହି େସହି ବାକ କ େଦଖୁଥିେଲ, ଏବଂ
େଦଖିେଲ େଯ ତାହା ଯୀଶୁ ଥିେଲ, ତା’ପେର େସ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ତା
ନିକଟେର େଯାଚି େହାଇଗେଲ। ପରେମଶର େ ମ ତା ବାକ େର େଯାଚି େଦଲା।
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“େସ ଅଣଯିହଦୀମାନ ଆଗେର ଆ ର ନାମକ ବହନ କରିବାକ ଯାଉଅଛି।” ତାହାପେର
େସ େସଠାକ ଗେଲ।

161 “େମାଶା, ଆେ ତମର ପୂବପୁରଷମାନ ର ପରେମଶର। ଆେ ଅ ହାମ,
ଇସହାକ ଏବଂ ଯାକବର ପରେମଶର। ଆ ର ମେନ ଅଛି େଯ ଆେ େସମାନ ତି ା
କରିଥିଲ, ଏବଂ ତି ାର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆେ ଆ ର େଲାକମାନ ର
ଦଃଖ େଦଖିଅଛ। ଆ ର ତି ା ଆ ର ମେନ ଅଛି। ଏବଂ ଆେ ତମକ େଯାଚିବା ପାଇଁ
ଓ ାଇ ଆସିଅଛ। ବାକ କ’ଣ କେହ ତେମ ତାହା ଜାଣିଛ। ଆେ ତମକ େସଠାକ ଯିବା
ପାଇଁ େଯାଚି େଦଇଅଛ, ତମକ ଶ ିଯୁ କରିଅଛ, େଯପରିକି େସଠାେର ତଳକ ଯାଇ
ଆ ର େଲାକମାନ ଉ ାର କର। ଏବଂ େସହି ବାଡିଟିକ, ସା ୀ ଭାବେର ନିଅ, କାରଣ
ତେମ ଏହା ଦାରା ଏକ ଚମ ାର େହାଇଥିବାର େଦଖିଅଛ।” ଠି ଦାଉଦ ପରି, ଯିଏକି
ଛାଟିଣୀ ଧରିଥିେଲ। ବଝିେଲ?

162 ନିେଜ, େଯାଚି େହେଲ, ଏବଂ େସ ତଳକ ଗେଲ। େଶଷେର, ପରେମଶର ନିକଟେର
ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ତା ଅଧୀନେର ଥିେଲ, ତା ନିକଟେର େଯାଚି
େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ତା ନ ଘୁ ାଇବା ପଯ ଗମନାଗମନ କରି
ପାର ନ ଥିେଲ। ଆଜି, ଯଦି େଲାକମାେନ େକବଳ ତାହା କରେ ! ତା’ପେର, େସ ତା ର
ବ ୀ, େ ମର ଜେଣ ବ ୀ, େ ମର ବ ନେର, ପରେମଶର ସହିତେର—ସହିତେର
ବା ି େହାଇଥିେଲ, େଯପରିକି ପାଉଲ ପରେମଶର େ ମ ବ ନେର ବ ା େହାଇଥିେଲ।

163 ଠି ପାଉଲ ପରି, ଉଭେୟ ସମାନ ଭାବେର ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ। ଆପଣ
ଜାଣ ି, େମାଶା ଇ ାଏଲର ସ ାନମାନ , ସାମରିକ ଶ ି ଦାରା ଉ ାର କରିବା
ପାଇଁ ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ। ପାଉଲ େସଦିନର ଜଗତେର ଥିବା ତା ର ମହାନ
ଧମସଂ ା ୀୟ ଶ ି ଦାରା, େସମାନ େରାମୀୟମାନ ହାତର ବାହାର କରି େସମାନ
ମୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ା େହାଇଥିେଲ। ଶି ଣର ମହାନ ବିଦ ାଳୟମାନ,
ଗମଲିେୟଲ ଅଧୀନେର ବ ି ସାଧନ କରିଥିେଲ।

164 ଏବଂ ଦେହଁ ମରଭମିକ ଯାଇଥିେଲ, ଓଁ—ହଁ; ଭି ମନଷ ଭାବେର େଫରି ଆସିଥିେଲ।
ଦେହଁ ଅ ି କ େଦଖିଥିେଲ। ଏବଂ ଦେହଁ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। କଅଣ ତାହା ଠି ?
େସମାେନ ଉଭେୟ, ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ଏବଂ ଦହିଁ ଅ ି କଥା କହିଥିେଲ, ତାହା
ଅବିକଳ ଠି , ଏକ ଉ ାରକାରୀ େହବା ପାଇଁ ଆସୁଥିେଲ। େସମାେନ େସଠାେର ଥିେଲ;
ଏକ ମରଭମିକ ଗେଲ। େସମାନ ଘର ଛାଡି, କିଛି ବିଷୟ ା କରିବାକ ମରଭମିକ
ଗେଲ। ପରେମଶର ଇ ା ା କରିବା ପାଇଁ, େସମାନ ର େଲାକମାନ ଏବଂ
ସବକିଛିକ ଛାଡି େଦଇଥିେଲ। ବଝିେଲ?
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165 େସମାନ େଗାଟିଏ ମାଗେର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା; ପରେମଶର େସମାନ ଏକ
ଅନ ବିଷୟକ ବଦଳାଇ େଦେଲ। ଏବଂ େସମାନ ସ ୂ ଏକ ବ ୀ େହବାକ ପଡିଥିଲା,
େସମାେନ େଯପରି କରିବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ େସହିଭଳି କାଯ କରିବା ପାଇଁ ନେହଁ, ବରଂ
ପରେମଶର େଯପରି ଚାହଁୁଥିେଲ େସହିଭଳି କାଯ କରିବା ପାଇଁ। େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ
ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।

166 ଏଗୁଡିକ ୁତ କରିବା ପାଇଁ କଅଣ ଆମ ପାଖେର, ଆଉ ଦଶ ମିନି ଅଛି କି?

167 ମଁୁ ଶୀ ହିଁ ଅନ ଏକ ଚରି କ ଯିବି। ମଁୁ ବ ମାନ େମା ସ ୁଖେର ଜଣକାକ େଦଖୁଛି।
ତା ର ନାମ େଯାେଷଫ। େସ ଜେଣ ନିବାଚିତ ପୁ ଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁ ୀ ର ଏକ
ସି ତିଚି ଣ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର ଜନ େହାଇଥିେଲ। େସ ମଧ ,
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଆଉ େତେବ େସ ଦଶନ େଦଖି ପାରଥିେଲ। ଏବଂ
େଯେତେବେଳ େସ ଏକ େଛାଟ ପିଲା ହିଁ ଥିେଲ, େସ ନିଜ ବିଷୟେର ଏକ ଦଶନେର େଗାଟିଏ
ସିଂହାସନେର ବସିଥିବାର, ଏବଂ ତା ଭାଇମାେନ ତା ଣାମ କରଥିବାର େଦଖିେଲ।
ବଝିେଲ? ମା େଦଖ । େସ େହାଇଗେଲ…େସ ଅନଭବ କେଲ େଯ େସ ଜେଣ ମହାନ
ବ ି ଅଟ ି। ବଝିେଲ? େସମାେନ ସମେ …

168 ମା ପରେମଶର କଅଣ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା? େସ େସହି ସମାନ କାଯ କେଲ
ଯାହାକି େସ ଅନ ବାକିମାନ ସହିତ କରିଥିେଲ। କାରଣ, େମାଶା ଜେଣ ଉ ାରକାରୀ
ଥିେଲ, ପାଉଲ ଜେଣ ଉ ାରକାରୀ ଥିେଲ, ଏବଂ ଏପରି େଳ େଯାେଷଫ ଜେଣ ଉ ାରକ ା
ଥିେଲ। େସ ତା ର େଲାକମାନ ଦଭି ର ର ା କରିଥିେଲ।

169 ପରେମଶର ତା ସହିତ କଅଣ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା? ତା କାରାଗାରେର
ରଖିେଲ, ତା ସିଧାସଳଖ ଠିକ କାରାଗାରକ େନଇ ଗେଲ। ହଁ, ଆ ା। ମେନରଖ ,
େସ ତା ର ଭାଇମାନ ଦାରା, ଜେଣ ମିସରୀୟକ ବି ୟ କରାଗେଲ। ଏବଂ େସମାେନ
ତା େପାଟୀଫରକ ବି ି କରି େଦେଲ। ଏବଂ େପାଟୀଫର ତା ଟିକିଏ ସାଧୀନତା ଦିଅେ ,
ଏବଂ, ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, ତାହା ତା ଠାର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େସଠାେର େସ
କାରାଗାରେର ବସି, କା ଥିେଲ, ନ କରଥିେଲ। ପରେମଶର ତା ଶୂନ କରିବାକ
ପଡିଥିଲା।

170 ବ ମାନ ଧ ାନଦିଅ । ମା , ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ, େସ, ସବେବେଳ, େସହି
କାରାଗାରେର, େସ ଏହା ମେନ ରଖିପାରିଥିେଲ େଯ େସହି ଦଶନଟି ଏହା କହଥିଲା େଯ
େସ ଏକ ସିଂହାସନେର ବସିବାକ ଯାଉଛ ି, ଏବଂ ତା ଭାଇମାେନ ତା ଣାମ କରିବାକ
ଯାଉଛ ି, କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତା ର ବରଦାନ ପରେମଶର ଠାର ଆସିଅଛି।
ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା ଘଟିବାକ ହିଁ ଥିଲା।
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171 ଯଦି ଆେମ େକବଳ ତାହା ଆମର ମନ ଭିତେର, ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ଅନଯାୟୀ
ରଖିପାରିବା, େଯ ଏହି େଶଷ ଦିନେର େସ ଏକ ମ ଳୀ ା କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି, େସ
ଏକ େଗା ୀକ ପାଇବାକ ଯାଉଅଛ ି। ଏବଂ ଏହିସବ ବିଷୟ ଯାହା େସ ତି ା କରିଥିେଲ,
େସ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି। େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ କରିେବ, ଏବଂ ଆେମ େସହି
ସମୟେର ବାସ କରଅଛ। ଆେମ େସଠାେର ଅଛ। େସ ମା ବ ମାନ ଆମକ ତା ସହିତ
େଯାଡିେହାଇ ରହି, କତ ବ ୀ କରି ରଖିବାକ େଚ ା କରଛ ି।

172 କଅଣ ଆପଣମାେନ ଗାଉଥିବା େସହି ପୁରଣା ଗୀତଟି ଆପଣ ଶୁଣିଛ ି, “ଏବଂ େତେବ
ମଁୁ ପରେମଶର ସହିତ ଏକ କାର-ବ ଅେଟ”? ମଁୁ ପରେମଶର ସହିତ ବ େହବାକ
ଚାେହଁ। େତେବ, ଏହିଠାେର ହିଁ ମଁୁ ଏ ବିଷୟେର ଚି ା କଲି। ପରେମଶର ସହିତ ବ
େହବା, ଅନ କିଛି ନେହଁ, ଏବଂ ଆପଣ େକବଳ େସେତେବେଳ ଗତି କର ି େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର ଆପଣ ଗତି କରିବା ପାଇଁ କହ ି। ଆପଣ େକବଳ ତାହା କର ଯାହା
ପରେମଶର କରିବା ପାଇଁ କହ ି, େଦଖ , େତେବ ଯାଇ ଆପଣ ପରେମଶର ସହିତ ବ
େହାଇଥାଆ ି।

173 େତେବ ମେନରଖ , େସ ଚି ା କରିଥିେଲ। େସ ମଧ ନିଜଠାେର, ଏକ ସ ୂ
ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ। େସ ଯାହା ସମ ଜାଣିଥିେଲ, େସ ଯାହାସବ ବଝିଥିେଲ, ଏବଂ
ସବକିଛି, େସ ଏକ ସ ୂ ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ। ଏହା କାମ କରି ନ ଥିଲା। ତା ଏପରି
ଏକ ପରି ିତିେର ରଖାଯାଇଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି େକହି ତା କଥା ଶୁଣି ନ ଥିେଲ। େସ
ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ। ବଝିେଲ? େସ ଏ କାର ଏକ ପରି ିତିେର ରଖାଯାଇଥିେଲ, େଯ
ଅବିଶାସୀମାେନ ବିଶାସ କରି ନ ଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ବଝଛ ି େଯ େମାର କହିବାର
ଅଭି ାୟ କଅଣ? ତା ର େସବାକାଯ ଭାବ ବିହୀନ ଥିଲା। େଲାକମାେନ େସମାନ ର
ମୁ କ ବଲାଇ େଦଇଥିେଲ। େସମାେନ କାରାଗାରେର ତା ତି ଧ ାନ େଦେଲ ନାହିଁ।
ତା ର େସବାକାଯ ର କ’ଣ ଲାଭ େହଲା? େସ ହଏତ କାରାଗାରର ଲହାଦ ପାଖେର
ଛିଡ଼ା େହାଇ େସମାନ ନିକଟେର ଚାର କରିପାର ି; େସମାେନ ରା ାେର େକବଳ ଚାଲି
ଯାଇଥିେଲ। ବଝିେଲ? କି େସ ଜେଣ ବ ୀ େହେଲ। ଏବଂ ପରେମଶର ତା , ଜେଣ ବ ୀ
କରି ରଖିେଲ, େଯପଯ କି ଚକ ଠି ଭାବେର ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କହିେଲ, “ଏଠାେର ଆ ର
େଲାକ ଅେଟ।” ମହିମା! ସ ୂଣ ବିଫଳତା!

174 େଶଷେର, ପରେମଶର ତା କାରାଗାରେର ତା ନିକଟକ ଆସିେଲ। ପାଉଲ
ପରି, ଅନ ସମ ପରି, େସ ତା ନିକଟକ ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ ତା େଦଇଥିବା
େସହି ବରଦାନକ ତା େସଠାର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ବ ବହାର କେଲ। ତାହା ଠି ।
େସ ତା ତା କାରାଗାରର ଆଣିେଲ। େସ କଅଣ କେଲ? େସ ତା କାରାଗାରର
ଆଣିବା ମାେ , ତା ରାଜା, ତା ରାଜା ଦାରା ମତା ଦିଆଗଲା, େଯ େସ ତା
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ପାଖେର ବସିେବ, ଯାହା ଅଧୀନେର େସ ଥିେଲ। ତା କାରାଗାରର ଅଣାଯାଇଥିଲା
ଏବଂ ମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ତି େଯ, େସ ଯାହା ଯାହା କହିେବ, ତାହା ଘଟିବାକ ହିଁ
ଥିଲା। ଆେମ ।
175 ତା କାରାଗାରେର, େସ ନିର ର ମେନ ରଖିଥିେଲ, େଯ େସ ଏକ ଉେ ଶ ପାଇଁ ଜନ
େହାଇଥିେଲ। େସ ଜେଣ ରାଜା ପାଖେର ବସିବାକ ଯାଉଥିେଲ। ବାକି ଅନ ାନ ସମେ
ତା ଆ ୁପାତ କରି ଣାମ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ। ତା ର ଦଶନ ତା େସପରି କହିଥିଲା।
ଆେମ । କି ତା ର ଦଶନ ସ ୂ ରେପ ସଫଳ େହବା ପୂବର, ତା ଏକ ବ ୀ େହବାକ
ପଡିଥିଲା। ଆେମ । ଏବଂ ତା’ପେର ହିଁ େସ ଜେଣ ଶାସକ େହେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସ ତା କାରାଗାରର ଆସିେଲ, ଓ ପରେମଶର ବାକ ର ଏକ ବ ୀ େହେଲ, େଯ େସ
େକବଳ ତାହାହିଁ କହିପାରିଥିେଲ ଯାହା ପରେମଶର ତା ମୁଖେର କହିବା ପାଇଁ ରଖୁଥିେଲ,
ତା’ପେର ଯାଇ ପରେମଶର ତା େଦଇ ଗମନାଗମନା କରିଥିେଲ।
176 ଧ ାନଦିଅ , େଯ େମାଶା ପାଖେର ନିଜ ଇ ାେର, ଫାେରା ର ଅଧିପତିମାନ
ବା ିବା ପାଇଁ ଶ ି ଥିଲା। “ଯଦି ତେମ ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା।’” ଉ-ହ, ଉ-ହ।
ଫାେରା ର ଅଧିପତିମାନ ବା ିବା ପାଇଁ ତା ପାଖେର ଶ ି ଥିଲା। େସମାେନ ଡିକ
େହଉ , କି ା ଯାଜକବ େହଉ , କି ା େସମାେନ େସହି—େସହି ରାଜ ତିନିଧୀ କିଅବା
େସମାେନ ଯାହାକିଛି ବି େହଉ । େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ ବା ଛି,” ଏବଂ େସମାେନ ବ ା
େହଉଥିେଲ। ତାହା େସପରି ଥିଲା। େସ ନିଜ ଇ ାେର, ନିଜ କଥାେର ଏହା କରିପାରଥିେଲ।
ଆେମ । ପରେମଶର େଗୗରବ େହଉ!

ଓଃ, େମା ପାଖେର ଆଉ ମା ତିନି ମିନି ଅଛି, େତଣୁ ମଁୁ େମାର କଥାକ ର ା କରିବି।
177 େତେବ ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଉ, େଯ େସ—େସ କଏଦୀଠାର ଆର କରି ଜଗତ
ପଯ , ପରେମଶର ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ େହାଇଥିେଲ। ଠାର…ପାଉଲ, େସହି ସମାନ
ଭାବେର। ଏବଂ େମାଶା, େସହିଭଳି, ଜେଣ ବ ୀଠାର ଆର କରି ନିଜ ଚି ାଧାରା ପଯ ,
ପରେମଶର ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ବାହାରି ଆସିେଲ,
େସେତେବେଳ ତା ପାଖେର ପରେମଶର ଶ ି ଥିଲା। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ପାଉଲ
େହେଲ…େଯେତେବେଳ େମାଶା ନିଜ ଚି ାଧାରା, େସ ଏହାକ ସମପଣ କେଲ, ଏବଂ
ଏଥିର ଶୂନ େହେଲ, େସ ୀ ବାକ ତି ଏକ ବ ୀ େହେଲ। େକବଳ େସ ାନକ
ଯାଇପାରଥିେଲ େଯଉଁଠାକକି…

ଆପଣ କହିେବ, “ ୀ ?”
178 “େସ ମିସରର ଧନ ଅେପ ା ୀ ନି ାର ସହଭାଗୀ େହବାକ େ ତର ଧନ
େବାଲି ମେନ କେଲ।” େତଣୁ େସ ୀ ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ ଥିେଲ, ଠି େଯପରିକି
ପାଉଲ ଥିେଲ।
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179 ମେନରଖ , େସମାେନ ତିନିଜଣ ଯାକ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ବଝିେଲ? ଏବଂ
ପରେମଶର ଇ ା ଏବଂ ମାଗେର ବ ୀ େହବା ପାଇଁ, େସମାନ ନିଜ ଚି ାଧାରାର ଶୁନ
େହବାକ ପଡିଥିଲା।

180 ତା’ପେର ଆେମ ମେନରଖୁ, େତେବ, ତା ପାଖେର େଯ ତା ନିଜ କଥା ଅନସାେର,
ବା ିବାର ଶ ି ରହିଥିଲା। ତା ନିଜ କଥାେର, ତା ପାଖେର ମୁ କରିବାର ଶ ି ଥିଲା।
େସ କହିପାରିଥିେଲ, “େମାର ରାଜା ନାମେର, ମଁୁ ତମକ ମୁ କେର।” ଆେମ । ଫାେରା
େଯାେଷଫ ତା ର ପୁ କରିଥିେଲ।

181 ୀ ତାହା ର ପୁ ଗଣ , ତାହା ର େ ମର ବ ୀ, କର ି। ଏବଂ େସ େସମାନ
େସହି ସମାନ ଶ ି, େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଯାହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା ଦାନ କର ି। ସାଧୁ
େଯାହନ 14:12, “ଯିଏ େମା ଠାେର ବିଶାସ କେର,” େଦଖ , “ମଁୁ େଯଉଁ କାଯ କେର, େସ
ମଧ କରିବ। ବରଂ ଏହାଠାର ଅଧିକ ମଧ େସ କରିବ।” େତେବ ୀ େ ମର ବ ୀ
ତା ରାଜା ଦାରା, ଯିଏକି ୀ ଶ ି ା ହଅ ି। ଆେମ । “ଆଉ ମଁୁ ତ କ ସତ
କହଅଛି, ଯଦି ତେମ ଏହି ପବତକ କହ, ‘ଘୁ ି ଯା,’ ଏବଂ ନିଜ ହଦୟେର ସେ ହ ନ କର,
ମା ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଯାହା କହିଛ ତାହା ସଫଳ େହବ, ତାହାେହେଲ ତେମ ଯାହା
କହିଛ ତାହା ା େହବ। ଯଦି ତେ େମା’ଠାେର ରହ, ଏବଂ େମାର ବାକ ତମଠାେର
ରେହ; ଯଦି ତେମ େମା ସହିତ ଯୁଆଳିେର େଯାତା ଯାଇଅଛ,” କାରଣ େସ ଏବଂ ତାହା ର
ବାକ ସମାନ ଅେଟ। “ଆର େର ବାକ ଥିଲା, ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ସହିତ ଥିଲା।
ବାକ େଦହବ େହଲା ଏବଂ ଆମ ମଧ େର ବାସ କଲା। କାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ
ସମାନ! ଯଦି ତେମ େମା’ଠାେର ରହ,”ଏଠାେରଏବଂେସଠାେରନେହଁ, “େମା’ଠାେର ରହ,
ଏବଂ େମା ବାକ ତମଠାେର ରେହ; ତମର ଯାହା ଇ ା ମାଗ, କି ା ତମର ଯାହା ଇ ା ତାହା
କହ, ଏହା ତମ ପାଇଁ େହାଇଯିବ।” ତା ପାଖେର ଶ ି ଥିଲା।

182 ଧ ାନଦିଅ , େସ ବାହାରକ ଆସିବା ପୂବର, ତା ବାହାରକ ନିଆଯିବାକ ଓ େଛଦନ
େହବାକ ପଡିଥିଲା। େସ ତା ର ରାଜା େଭଟି ପାରିବା ପୂବର େକେତାଟି ବିଷୟର ତା
ଅଲଗା େହବାକ ପଡିଥିଲା। ବଝିେଲ?

183 ଓଃ, ପରେମଶର େବେଳେବେଳ ନିଜ େଲାକମାନ େସହିପରି ବାହାରକ
େନଇଯାଆ ି, ଏବଂ େସମାନ ର ନିଜ ଇ ା ମଧ ର େକେତକକ େଛଦନ କରିଦିଅ ି,
େସମାନ େଦଖା ି େଯ େସମାେନ ଯାହା କରିବାକ ଇ ା କର ି େସମାେନ ମା ତାହା
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ। େସମାେନ ଯାହା
କରିବାକ ଚାହଁା ି ତାହା କରିବାକ େସମାନ ର—େସମାନ ର ସାଧୀନତା ନାହିଁ।
େସମାେନ ପୂ ମତାକ ଆସିପାରିବା ପୂବର ଏବଂ ୀ େ ମର-ଦାସ େହାଇପାରିବା
ପୂବର, େସମାନ େଛଦନ କରାଯିବାକ ଅଛି ଏବଂ ତାହାପେର ଉପ ାପିତ କରାଯିବାକ
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ଅଛି। େବେଳେବେଳ େସ େସମାନ ତାହା କରିବା ପାଇଁ, େସମାନ େଛଦନ କରିବାକ,
ମରଭମିକ େନଇଯାଆ ି। ଏବଂ ତାହାପେର େସମାନ , େସହି ଅଭିଷି ଜଣ , େସହି
ଉେ ଶ କ ପୂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକ ଆଣ ି େଯଉଁ ଉେ ଶ କି େସ େସମାନ ପାଇଁ
ନିଯୁ କରିଛ ି। କ’ଣ ଆପଣ ବଝିେଲ ଯାହା ମଁୁ କହଅଛି?

ଭାଇମାେନ, ଆେମ େଶଷ ସମୟେର ଅଛ।

184 ମେନରଖ , ଅନ ସମ ସମୟେର, େସ ଯାହା କରିଅଛ ି। ତାହା ସବଦା ଜେଣ
ବ ି େନଇ ନିଜ ନିମେ ଏକ ବ ୀ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, େସହି ବ ିକ ତାହାର ନିଜ
ବିଷୟକ ପରିତ ାଗ କରିବାକ ପଡିଥାଏ। େସ ଜାଣିଥିବା ସମ ବିଷୟକ ତ ାଗ କରିବାକ
ପଡିଥାଏ, ତା ର ସମ ଶି ଣ ବିଷୟକ, ସବକିଛିକ ଭଲିବାକ ପଡିଥାଏ, େଯପରିକି
ପରେମଶର ଇ ାକ ଜାଣ ି ଏବଂ ପରେମଶର ଅନସରଣ କର ି।

185 େସ ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟକ ଯାହାକି ସମାନ ସମୟେର, ମଣିଷର ଏବଂ
ପରେମଶର ର ଅେଟ, ତାହା ଅନସରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଜେଣ ଅନ ତି,
ଅତ ବିପରୀତ ଅେଟ। ଆପଣ େଗାଟିଏ ସମୟେର ପୂବ ଏବଂ ପ ିମକ ଯାଇପାର ି
ନାହିଁ। ଆପଣ େଗାଟିଏ ସମୟେର ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମକ ଯାଇପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ
େଗାଟିଏ ସମୟେର ଠି ଏବଂ ଭ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ େଗାଟିଏ ସମୟେର
ମଣିଷ ଏବଂ ପରେମଶର ଅନସରଣ କରିପାର ି ନାହିଁ। ନା, ମହାଶୟ। ଆପଣ ହଏତ
ପରେମଶର ଅନସରଣ କରଛ ି କି ା ମଣିଷକ ଅନସରଣ କରଛ ି।

186 ବ ମାନ, େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ଅନସରଣ କରଛ ି ଏବଂ ନିଜକ
ପରେମଶର ନିକଟେର ସମପଣ କରିଛ ି, େତେବ ଆପଣ େସହି ପରେମଶର
ନିକଟେର, େସହି ବାକ , େସହି ଇ ା ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ େହାଇଯାଆ ି। ଅନ େକହି ଯାହା
ବି କଥା କହ ି ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଏଥି ତି ଜେଣ—ଜେଣ ବ ୀ
େହାଇଯାଆ ି।

187 ଶୁଣ । ଆେମ େଶଷ ସମୟେର ଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଆଦର ଏବଂ ସ ାନ ସହିତେର
କହିବି, େଯେତେବେଳକି େଶଷ େକେତକ ମିନି ଅତି ମ କରଛି। େଦଖ । େମା ମତେର,
ପରେମଶର ଯାହା କରିେବ, ଏବଂ ନି ିତେର କରିବା ଉଚି , ଆଉ ଏହି େଶଷ ଦିନେର
କରିେବ, ତାହା େହଉଛି ଅମଳ ବା ଶସ ସଂ ହ ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ େଖାଜିବା। ଭମିକ
ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଏକ ଉପକରଣ େଖାଜିବାକ ଅଛି। େଯେକୗଣସି କଷକ,
େଯେତେବେଳ େସ ତା ର ଅମଳ କରିବାକ ଯାଆ ି, େସେତେବେଳ ତାହା କରିବା ପାଇଁ
ତା ଏକ ଉପକରଣ ରଖିବା ଆବଶ କ; ନି ିତେର, ଶସ କ ଝାଡିବା ପାଇଁ ତା ଏକ ତୀ
ଦାଆ, କି ା େସପରି କିଛି, କିଛି ଯ ରଖିବାକ ଅଛି। ଏବଂ ଫସଲ ତ ପାଚିଗଲାଣି।
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188 ପରେମଶର, ଆମକ ତମ ହାତେର ନିଅ। ଆମକ ତମ େ ମର ବ କ-ଦାସ କର।
ଆଜି ଆେମ ରହଥିବା ଏହି ପାପପୂ , ଅଭିଶ ପୃଥିବୀକ ହଦୟ ମ କରାଇବାକ, ଆମକ
ସାଧନ ରେପ ବ ବହାର କର, େଯ ଯୀଶୁ ୀ କାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।
189 େମା ନିଜ ପାଇଁ, ପରେମଶର, େମାେତ ଏକ ବ ୀ େହବାକ ଦିଅ। ଯଦି େମାର ସମ
ଭାଇ େମାେତ ତ ାଖ ାନ କରି ଦିଅ ି, ଯଦି େମାର ସମ ବ େମାେତ ତ ାଖ ାନ କରି
ଦିଅ ି, ତଥାପି ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ଏବଂ ତାହା ବାକ ର ଏକ ବ ୀ େହବାକ ଚାେହଁ, େଯପରିକି
ମଁୁ ପବି ଆ ା ଦାରା, ତାହା ବାକ େର େଯାଚା ଯାଇପାେର, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ
ପବି ଆ ା ପରେମଶର ବାକ କ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଦାରା ସୁନି ିତ କରଛ ି ଯାହା
େସ କରିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ। ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ନିମେ ଏକ ବ ୀ େହବାକ ଚାହଁୁଛି।

ଆସ ାଥନା କରିବା।
190 ଆଜି ରାତି, ମୁ ନଆଁଇ, ମଁୁ ଆ ଯ କେର, େଯ ଯଦି େସହି ଅଭିଳାଷ ଯାହାକି ଆମର
ଅଛି, ଅନ କିଛି େଗାଟାଏ େହବାର, କି ା େବାଧହଏ ଏପରି କିଛି ବିଷୟର ଯାହାକି ଆେମ
ଭାବିପାରିବା, ଏକ ସାଥପର ବିଷୟ େହାଇପାେର, ମଁୁ ଆ ଯ ମେଣ େଯ ଆେମ ତାହାକ
େକଜାଣି ଏକ କାର ପାଶେର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ କି।
191 ମଁୁ ଭାବଛି ଯଦି ଏଠାେର େକୗଣସି ଯୁବକ, ଆଜି ରାତିେର, ଚାରିପାଖକ େଦଖି,
କହ ି, “ମଁୁ େହବାକ ଯାଉଛି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବଡ଼ େହବି, ମଁୁ ଏକ ନି ି -ନି ି ବିଷୟ
େହବାକ ଯାଉଛି।” ମଁୁ ଭାେବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନେର ପରେମଶର େସହି ଇ ାକ
ଅନଭବ କରିପାରିେବ, ଏବଂ କହି ପାରିେବ, “ନା, ନା। ଉ-ହ, ହ-ଉ। ମଁୁ—ମଁୁ…େମାର
ଅଭିଳାଷମାନ ବ ମାନ ନ େହାଇଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ େହବ, ପବି ଆ ା େମା ସହିତ
କଥା େହଉଅଛ ି। ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ ନିଜକ ପରେମଶର ନିକଟେର ସମପଣ କରିବାକ
ଚାହଁୁଛି, େଯ ଏହି େଶଷ ଦିନର ଏକ ସେଫଇକାରୀ ଉପକରଣ େହବି।”
192 େକୗଣସି ଯୁବା ଝିଅ ଯାହା ପାଖେର ହଏତ ଏକ ସୁ ର ମହିଳାର ଚରି ର ଅଭିଳାଷ
ଥାଇପାେର, କି ା—କି ା େବାଧହଏ ଏକ ସୁ ର େଛାଟ ମି େହବାକ, କିଅବା ହଏତ
ଦିେନ ହଲିଉଡ ସିେନମା ଜଗତକ ନିଜର େପଶା କରିବାକ, ମଁୁ—ମଁୁ ଆ ଯ କରଛି େଯ
ଆପଣ ବ ମାନ ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଏବଂ ତାହା ର ବାକ େର ନିଜର ଅଭିଳାଷକ
ସମପିତ କରିବାକ ଇ ା କର ନାହଁା ି କି, ନିଜ ଜୀବନେର ପରେମଶର ଡାକ ଶୁଣିବାକ
ଇ ା କର ନାହଁା ି କି। ପରେମଶର ଜାଣ ି ଆପଣ କିଏ ଅଟ ି।
193 ମଁୁ ଆ ଯ ମେଣ େଯ ଯଦି ଜେଣ େସବକ ଘନି , କି ା ଜେଣ ଦାସ, ମ ଳୀର
େକୗଣସି ାନେର ଜେଣ କାଯ କାରୀ ଅଛ ି କି। ମଁୁ ତ ମା େବେଳ େବେଳ, ଏଠାକ ଆେସ।
ମଁୁ—ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର, ଏଠାେର ବସିଥିବା େଲାକମାନ ମଧ ର ଏକ-ତତୀୟାଂଶ
ଜାେଣ ନାହିଁ, କି ମଁୁ…ଏହି ଅ େକେତକ ହାତଗଣତି ଯାହାକି ଏଠାେର ଅଛ ି। ମଁୁ ଆ ଯ
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କେର େଯ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଥିେବ କି, ଯାହାକ ଆପଣ ଏହା କହିବାକ ଇ ା କରିେବ,
“େକହି ଯାହା ବି କହ ି ମଁୁ େସଥି ତି ଧ ାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ମଁୁ ବ ମାନ ପରେମଶର ର
େଗାଲାମ ଅେଟ। ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ େଯେକୗଣସି ଭାେବ, ତାହା ର ବାକ କ ଚାର କରିବାକ
ଯାଉଛି। ମଁୁ ପରବାହ କେର ନାହିଁ େଯ, େମାର—େମାର ସଂ ା େମାେତ ବାହାର କରି ଦିଏ, ମଁୁ
ତଥାପି େସହି ବାକ ସହିତେର ରହିବାକ ଯାଉଛି। ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା କରିବାକ ଯାଉଛି। େମାର
ଇ ା େହଉଛି ପରେମଶର ର ଇ ା। ପରେମଶର ର ଇ ା େମାର ଇ ା ଅେଟ। ମଁୁ ଯୀଶୁ

ୀ ପାଇଁ ଜେଣ ବ ୀ େହବାକ ଯାଉଛି। ତାହା ର ଅନ ହ ଏବଂ ସାହାଯ ଦାରା, ମଁୁ
ତାହା କରିବି।”

194 ଆେମ ମୁ ନଆଁଇଥିବା େବେଳ, ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କର । ଆଜି ରାତିେର, େକେତ
ଜଣ ପାଖେର େସହି ଉ ାଅଭିଳାଷ ଅଛି? ଆପଣ ହାତ ଉଠାଇେବ କି। େମାର ମଧ ,
ତାହା ଅେଟ। ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର। େତେବ ଆମମାନ ର ମୁ ନଆଁଇ ଥିବା
େବେଳ, ଧୀେର ଧୀେର ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହା ଉପେର ବ ମାନ ଚି ା
କର ି, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ାଥନା କର ି।

ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର,
ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର,
େମାର ଧନ ାଣକ ା, ସମ କିଛି ତମ ନିକଟେର,
ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର।

ମଁୁ ସମପଣ-…

195 କଅଣ ଆପଣ ର କତେର ତାହା ଅଭି ାୟ କି? “ମଁୁ ଜେଣ ବ ୀ େହବାକ ଚାହଁୁଛି।”

ମଁୁ…

“େହ ଭ, େମାେତ ନିଅ। ଆଜି ରାତିେର, େମାେତ କ ାର ଘରକ େନଇଯାଅ। େମାେତ
ସ ୂଣ ଭା ି ଦିଅ, ଏବଂ େମାେତ ପୁନବାର ଗଢି ପକାଅ…?…”

…େମାର ଧନ ାଣକ ା, ତମ ନିକଟେର,
ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର।

196 ସଗ ପିତା, େଯେତେବେଳକି ଗୀତଟି ଚାଲ ରହିଛି, ମଁୁ ଭାେବ େଯ ଏହି ସମୟେର ଏହା
ସବାଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଅେଟ, େଯ ମଁୁ—ମଁୁ ଗୀତଟିର ମଧ ଭାଗେର ଆେସ ଏବଂ ତମ ସହିତ
କିଛି ସମୟ କଥା ହଏ। େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଭାବଛ ି, “ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ
କେର,” ପିତା, ଆେମ ଏହା କର, ଏହା ଭାବି େଯପରିକି ଏହା କରିବା ଆମର େଶଷ ସୁେଯାଗ
ଅେଟ। ଆେମ ସମେ ନି ାପରତାର ସହିତ ଆସୁ, ଭ େମଜ ନିକଟକ ଆସୁ, େଯପରିକି
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ଏହା ଥିଲା, େଧୗତ େପାଷାକ, େଧୗତ ାଣ, େଧୗତ ଇ ା, େଧୗତ ଅଭିଳାଷ, ସହିତ ଆପଣା-
ଆପଣାକ ସମପଣ କର।
197 ଏବଂ ପରେମଶର ତା ବାକ କ ହଣ କର , ପରେମଶର ବାକ ସହିତ,
ଆମକ ଏକ ଜୁଆଳିେର େଯାଚ । ଏବଂ ପବି ଆ ା ଆମକ ବ ମାନ େନଇଯାଆ ,
େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ନିଜ ହଦୟେର ଯୁଆଳିର ଟି ଟି ଶ କ ଶୁଣୁ, “ଆଜି
ରାତିର, ମଁୁ ତମକ ତମ ବାକ େର ହଣ କେର। େତେବ ତମର ନିଜର ଚି ାଧାରା ଭାବ
ନାହିଁ। େମାହର ଚି ାଧାରା ଭାବ। େମାହର ଇ ାକ ଭାବ। ମଁୁ ତମକ କେଢ଼ଇ େନବି।”
ପରେମଶର, ଦାନ କର େଯ ଏହା ଆମ ସମ ପାଇଁ ଏକ ଅନଭତି େହବ।
198 ଏହି ଯୁବାବଗ ଏଠାେର ବସିଛ ି; ସାମୀ ଏବଂ ୀ; ଆଉ େକେତେକ ସାମୀ ଓ ୀ
େହବାକ ଯାଉଛ ି। ଏଠାେର ବୟ ପୁରଷମାେନ ବସିଛ ି, େଯଉଁମାେନକି େସବକ ଅଟ ି,
େଯଉଁମାେନ ମାଗେର ରହି ଆସିଛ ି। ଏବଂ, ଭ, ଏଠାେର ଭାଇ େନୱିଲ ଅଛ ି, ମଁୁ,
ସିଡ଼ି ଉପରକ ଯାଉଅଛି। ଆମର ଦିନଗୁଡିକ ବ ମାନ ଗଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆେମ
ଯାହା କରିଥିଲ ତା’ଠାର ଆମର ପଦେ ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଯ ବାନ କରା ଯାଇଅଛି। ଆେମ
େକଉଁଠି ପାଦ ରଖୁଛ ତାହା ଲ କର। ଆେମ ପୂବର େଯପରି ଥିଲ, ଶାରୀରିକ ଭାବେର
କହଛି, ଆେମ େସପରି ନି ିତ-ପାଦ େନାହଁୁ। କି , ଭ, େଯେତେବେଳ ଆେମ େଦଖୁ େଯ
ମ ଜୀବନ ୀଣ େହାଇଯାଉଅଛି, ଏବଂ ତେମ ଆମର ହାତକ ଧରିଥିବା ବିନା ଆମର
େକୗଣସି ପାଦଗତି ନି ିତ ନେହଁ।
199 ବ ମାନ, ପରେମଶର, ଆମକ ନିଅ, କଅଣ ତେମ େନବ? ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ ଏବଂ
ଆମର ଇ ାକ ନିଜ ହାତେର ନିଅ, ଏବଂ େହଉ େଯ ଆେମ, ଆଜି ରାତିେର, ବାକ ତି,

ୀ ପାଇଁ ବ ୀ େହାଇଯାଉ। ଆେମ ଏଠାେର ଈଶରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କର। ଭ, ଏହି
ୀମାେନ, ଏହି ଯୁବତୀମାେନ, ଏହି ଯୁବକମାେନ, ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାେନ, ନିଜ ଜୀବନକ

ସମପଣ କର । ଏବଂ େସମାନ ର ଅଭିଳାଷ ଯୀଶୁ ୀ େସବା କରିବାର ଅଭିଳାଷ
େହଉ। ଏବଂ ଆସୁ ଆେମ ତାହା ର ଐଶରୀୟ ଅନ ହ ଏବଂ ଇ ାର ବ ୀ େହଉ। ଭ,
ଏହା ଦାନ କର।
200 ଭ, ଏହା ହିଁ ସମ କିଛି ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ କରିବା ଜାେଣ। ଏହି େଛାଟ ଭଂଗା-ରଜା
ଶ ମାନ, ଏବଂ ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତେମ େସଗୁଡିକକ ଠି ଭାବେର, ଏକାଠି
ରଖିବ। କାରଣ, ଏଠାେର ଏହା ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଆଉ େଲାକମାେନ ଶୁଣିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, କି
ଏହା କତେର ଉଷ ଅେଟ। ଏବଂ ଅେନକ ଘରକ ଯାଇ ଅତି ଶୀ କାମକ ଯିବାକ ଅଛି।
କି େସହି ବୀଜଗୁଡ଼ିକ େକବଳ େସମାନ ହଦୟେର ପଡ଼ି ରହିଥାଉ, “ଜେଣ ବ ୀ।”
201 ଘରକ ଯାଆ ଏବଂ ପ ୀ କହ , େଯପରି େସମାେନ…’ଏହା ଆଗରକି େସମାେନ
ଓ ାଇ ାଥନା କରିବାକ ୁତ ହଅ ି, ଆଜି ଅପରା େର, କି ା ଆଜି ସ ାେର, ଶଯ ା
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ନିକଟେର, ପର ରକ େଦଖ , କହ , “ ିେୟ, ଆଜି ରାତି, ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ?
ଆେମ କତେର ୀ ଏବଂ ତାହା ଇ ାେର ବ ୀ େହାଇଅଛ କି, ଅବା—ଅ ା ଆେମ
ନିଜ ଇ ାେର କାମ କରଅଛ?”
202 ଅେନକ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ, ସବ , ବିେଶଷକରି େଯଉଁମାେନ ଆଜି ରାତିେର, ବା ା
ଶୁଣିଛ ି, େସମାେନ ନିଜକ େସହି ସମାନ ଶ ପଚାର , “କଅଣ ମଁୁ େମା ନିଜ ଜୀବନକ
ତ ାଗ କରି, ଜେଣ କଏଦୀ େହବାକ ୁତ କି?”
203 “ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ର ା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ, କି ଯିଏ େମା ପାଇଁ ଜୀବନ
ହରାଇବ େସ ତାହା ପାଇବ।” ପିତା, ଆେମ ଜାଣୁ, ତାହା େହଉଛି: ତମର ଏକ ବ ୀ େହବାକ
େହେଲ, ଆମର ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ଇ ାକ ହରାଇବାକ େହବ, େଯପରିକି
ତମର େଖାଜି ପାଉ, ତାହାେହେଲ ଆମର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି। ଭ, ଏହା ଦାନ କର।
204 େକବଳ ମା ବିଷୟ ମଁୁ ଜାେଣ, େଯ ବ ମାନ ଏହାକ ତମ ହାତେର େଦବା। ଏବଂ ଏହା
େହଉ େଯ ତାହା ଫଳ ଦ େହାଇ ମହାନ—ମହାନ ସାଧନ ସବ ଏହି-େଶଷ ଦିନର ଅମଳ
ପାଇଁ ଉ େହଉ, ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳାମାେନ, ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାେନ, ପରେମଶର
ସ ୂ ଇ ାେର ଆ ସମପଣ କର , ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ବ ୀ େହାଇ, ତାହା େ ମେର,

ୀ ତି ଈଶରୀୟ େ ମର ବ ନେର ଆବ ହଅ । ଆେମ ତାହା ନାମେର ଏହା
ମାଗୁଛ।

ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର,

ଆେମ ଛିଡା େହଉ।

ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର,
ସମ କିଛି ତମକ, େମାର…?…

205 ଆସ ଆମ ଆଖି ବ କରି ଏବଂ ହାତ ଉପରକ ଉଠାଇ, ପୁଣିଥେର େକବଳ ତାହା
କହିବା।

ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର,
ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର,
େମାର ଧନ ାଣକ ା, ସମ କିଛି ତମକ ଦିଏ,
ମଁୁ ସମ କିଛି ସମପଣ କେର।

206 େତେବ, ଯଦି ଆେମ ଆମର ମୁ ଗୁଡିକ ନଆଁଇବା, ଏବଂ େସହି ବିଦାୟର ଗୀତ ତମ
ସହିତ ଯୀଶୁ ନାମ ନିଅ ଗାଇବା ପୂବର, ମଁୁ ପଚାରିବାକ ଯାଉଛି େଯ—େଯ ଏହି ଭାଇ
ଏଠାେର…ମଁୁ ତା ନାମ ଭଲିଯାଉଛି। ଅ କାରର ଦଶନ ବିଷୟେର ସା େଦଇଥିବା
େସହି ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ସୁ େହାଇଥିେଲ। ଏବଂ ମେନରଖ , ପଛକ ଚାହିଁଲା େବେଳ,
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ପରଦାଟି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାର ବିଶାସ ତାହା କଲା। ଆପଣ ଆମକ ାଥନାେର ବିଦାୟ
କର , କଅଣ ଆପଣ କରିେବ କି, ଭାଇ? ଏବଂ ଆମମାନ ଉପେର ପରେମଶର
ଆଶୀବାଦକ ମାଗ । 
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