
ଶଏବଂଉ ରଏ ୀଭାଗI

 େସ ଏହାକ ପରେମଶର ବିନା କିପରି କରିପାରିେବ? ତାହା ଏକ ବା ବିକ ବିଷୟ
େହବ, ନେହଁ କି? ଭ ବିନା କରାଯାଇ ନ ପାେର।

ମଁୁ େସଗୁଡିକ ମଧ ର ସବକିଛିକ ଚାର କରିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ
ମଁୁ ହଏତ ଏକ କାର ଗରି ବିଷୟକ ପାଇପାେର, ଆପଣ ଜାଣ ି, େତଣୁ ଉ ମ େହବ
େଯ ମଁୁ ୁତ ରହିଥାଏ। ମା , ଓଃ, ଏହା ତ ବହତ, ବହତ ହାଲକା ଥିଲା। େତଣୁ େବାଧହଏ
େସଇଥିପାଇଁ େଲାକମାନ ମଧ େର ବହତ କିଛି ଶ ନାହିଁ, ଏହା େକବଳ ସରଳ ଏବଂ
ହାଲକା ଶମାନ ଅେଟ। େତେବ, ଭ ସାହାଯ େର, ମଁୁ େସଗୁଡିକ େଯତିକି ସେବା ମ
ଭାବେର ପାେର େସତିକି ଉ ର େଦବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବା େହତ ଆନ ିତ ଅେଟ।

2 ଏବଂ ଯଦି ଭଉଣୀ ଆଗାନ ାଇ ଆଜି ରାତିେର ଅଛ ି…ଭଉଣୀ ରଥ। ଭଉଣୀ ରଥ,
କଅଣ ଆପଣ ଏଠାେର ଅଛ ି କି? ଠିକ ଏଠାେର। େମା ପାଖେର ଅଛି…ଓଃ, ହଁ, େମା
ପାଖେର ଏଠାେର ଠିକଣା ଅଛି, ଏବଂ…ନା, େମା ପାଖେର ନାହିଁ। େତେବ, ମଁୁ ଏହାକ ଠି
ଏଠାେର ବାହାର କରିପାରିବି। ମଁୁ ଏହାକ େମାର ଚଟିଖାତାେର ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ମଁୁ େମାର
ଚଟିଖାତାକ ଘେର ଛାଡିେଦଲି। େତେବ, ଯଦି େପାଲିସ େମାେତ ଘରକ େଫରିଯିବା େବେଳ
ଧରିନିଏ, ଭାଇ ଫିମାନ, ଆପଣ େମାର ସାହାଯ କ ଆସିେବ। ବିଲିକ କହ େଯ ମଁୁ…େମାର
ଚଟିଖାତାକ ଘେର ଛାଡିେଦଇଛି, ମଁୁ ଆଜି ରାତି ବିନା ଲାଇେସନେର ଗାଡି ଚଲାଉଅଛି। ଆଉ
ମଁୁ ଭାବିଲି େଯ ମଁୁ ଏହାକ େମା ପେକଟେର ରଖିଅଛି; ମଁୁ ତ େକବଳ େପାଷାକ ପାଲଟି ଥିଲି।
ଆଜି ଅପରା େର, ମଁୁ େଦୗଡି ଆସିଥିଲି, କିଛି ଘାସଗୁଡିକ ଶୀ କାଟୁଥିଲି ଏବଂ ତାହା ଛାଡ଼ି
ଶୀ ଭିତରକ ଯିବାକ ପଡିଥିଲା, େପାଷାକ ପାଲଟି ଏଠାେର େଦୗଡି ଆସିବାକ ପଡିଥିଲା।
ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ େଲ ିକ ଆଣିଥିଲି, ମା ଆପଣ ତାହାକ ଠିକ ଏହାର ପେର ପେର ହିଁ
ଏଠାେର ପାଇପାର ି।

3 େସହି ଚିଠି ବିଷୟେର ଖରାପ ଅନଭବ କର ନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ ତାହାଠାର ଆଉ ଅଧିକ
ଖରାପ କିଛିକ ନ ପାଏ, େତେବ ତାହା ଏକ ଭଲ ଚିଠି େହବ। ତାହା ଭଲ ଥିଲା। ତାହା ବହତ,
ବହତ ସୁ ର ଥିଲା। ମଁୁ ଆପଣ କହିଥିଲି େଯ ମଁୁ ଏହାକ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ମା ଆପଣ ଜାଣ ି,
ମଁୁ ଏହା ଟିେକ ଡ ି େଦଲି, ଏବଂ ତାହାକ ଆଉ ଅଧିକ ସଂଯମ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମଁୁ େକବଳ
ଆ ଯ କଲି େଯ ଆପଣ କଅଣ କହିଥିେଲ। ଏବଂ ଏହା ବହତ, ବହତ ସୁ ର ଥିଲା,
ଏପରି େଲଖାଯାଇଥିଲା େଯପରିକି ଜେଣ କତ ବିଦ ାଳୟର ଶି କ େଲଖିବା ଉଚି
ଅେଟ। ତାହା ଭଲ ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଶଂସା କେର। ଆଉ ଏହା—ଏହା ଆପଣ

ଦାନ କେର…
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4 ଆପଣ େଦଖ , ମଁୁ ଏପରି କାହାରିର ଚିଠିଗୁଡିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଯିଏକି ଆପଣ
ସହିତ ଟିକିଏ ଭି ମତ ରଖୁଥିେବ—ରଖୁଥିେବ। େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ ସବେବେଳ
ଏକମତ େହାଇ ଚାଲିଥାଆ ି, େକହିେହେଲ ଆପଣ ସହିତ ମତ ପାଥକ ରଖ ି ନାହିଁ,
ଆପଣ ଅକାମୀ େହାଇଯାଆ ି। ଆପଣ ତ ଟିକିଏ ଭି ମତ ରଖିବାକ ପଡିଥାଏ
େଯପରିକି ଆପଣ ବଝିପାର ି ଏବଂ ଆହରି ଗଭୀରକ ଅେନଷଣ କର ି। ଆଉ—ଆଉ
ଯଦି ଆପଣ ଲ ନ କରିେବ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ େକବଳ େସହି େଗାଟିଏ ଢା ାେର
ଚାଲିଯିେବ; ତାହାପେର ଆପଣ—ତାହାପେର ଆପଣ ଅସୁବିଧାେର ସ ୁଖିନ େହେବ
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା କରିେବ। ଆପଣ ତ େକବଳ ଏକ କାେର ଆଗକ ବଢିବାକ
ଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କାହାରିକ ପାଇବାକ ଥାଏ ଯିଏକି ଆପଣ ସହିତ ଭି ମତ ରଖ ି ଏବଂ
ଥେର ଥେର ମଝିେର ଆପଣ ର େଡଣାଗୁଡିକ ଝାଡି ଦିଅ ି।

5 େସଠାେର ଆ ିକାେର ମଁୁ ଦଇଟି େଛାଟ ସିଂହମାନ ପାଇଲି, ଏବଂ େସମାେନ
ାୟଃ ତାହା ପରି, େଛାଟ େଛାଟ ଥିେଲ। ଦାଗ ଦାଗ ରହିଥିଲା, େଛାଟ, ଆକତିର ସିଂହ;

ଏକ େଛାଟ ନର ସିଂହ, ଏକ େଛାଟ ମାଈ ସିଂହ। ଆଉ େତେବ, େସମାେନ ବିେଲଇ
ଛଆ ପରି େଦଖାଯାଉଥିେଲ, େସମାେନ ଏେତ େଛାଟ ଥିେଲ, ସାନ…ସୁ ର େଛାଟ

ାଣୀମାନ, େସମାେନ େକବଳ େଖଳଥିେଲ। ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ଆେମରିକାକ େନଇ
ଆସିବାକ ଯାଉଥିଲି, ମଁୁ େସମାନ ଏକ ପ ୀ ପି ରାେର ରଖିଥିଲି। ମଁୁ େସମାନ
େନଇ ଆସିବାକ ଯାଉଥିଲି, କି ମଁୁ େସମାନ ଜୀବାଣୁ ତିେରାଧ ନିମେ , େକୗଣସି—
େକୗଣସି ବିଷେରାଧକ ଔଷଧ େଦବାକ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ

ଥେମ େସମାନ ଜୀବାଣୁ ତିେରାଧ ନିମେ ବିଷେରାଧକ ଔଷଧ ନ େଦଇ, ଯୁ ରା
ଆେମରିକାକ ଆଣିବାକ ଅନମତି େଦେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ ତାହାକ ସମ ଆ ିକାେର
ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମା ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ େସ ସିଂହ ଥିଲା କି ନ ଥିଲା,
ତାକ େକବଳ ହାଲକାେର ଟିକିଏ ଥାପୁେଡଇ ଦିଅ । େସ ଠିକ ଘୁରି ଆସିବ ଓ ଆପଣ
ଜଣାଇେଦବ େଯ େସ ଏକ ସିଂହ ଅେଟ, େତଣୁ—େତଣୁ ତାହା େସହି କାେର ଆପଣ
ଜଣାଇଥାଆ ି େଯ େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା।

6 ଠି େସହି କାେର ଆପଣ ଥେର ଥେର କରିବାକ ହଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏକ
କାେର େଡଣାଗୁଡିକ ଝାଡିବାକ ହଏ, େଯପରିକି ଆେମ ଜାଣୁ। କି , ବ ମାନ, ଆେମ

ସିଂହ ପରି େ ାଧିତ େହଉ ନାହଁୁ; ଆେମ େକବଳ—ଆେମ େକବଳ ତାହା ଭଲପାଉ, େଯ…
େଲାକମାେନ େଯ ଶ ପଚାର । ଏବଂ େସହିପରି ଶଗୁଡିକ, ଭଉଣୀ ରଥ, େମା ପାଇଁ
ବହତ, ବହ ଭଲ ଅେଟ। ଏହା ଏକ…ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ, େଦଖ । ଏହା ତ େସହି

କତେର ଖରାପ କାର ଅେଟ ଯାହା ପାଇବାକ ମଁୁ ଘୃଣା କେର। ମା େସଗୁଡ଼ିକ ଏକ…
ତାହା ଭଲ ଥିଲା।
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7 େତେବ ଆେମ େକେତାଟି ଉ ମ, ଉେ ଜନାପୂ , ଘେରାଇ ଶ େକବଳ ପାଇଛ।
େସଠାେର ପଛ େକାଠରୀେର ବ ମାନ ଜେଣ ଚାରକ ଅଛ ି, ଯିଏକି େମାେତ ପଚାରିେଲ,
କହିେଲ, “ କାଶିତ ବାକ 11 ର େସହି ଦଇଟି ଭବିଷ   ବ ା, କଅଣ େସମାେନ
ସଗାେରାହଣ ପୁବର ଆସିେବ କି? କିଅବା ଠି ଇ ାଏଲକ େନଇଯିବା ପୂବର? ଆଉ
କଅଣ…” େତେବ, େସହି କାରର ଶମାନ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି—ଯାହାକି—ଯାହାକି
ଆପଣ ବା ି ପକାଇଥାଏ। ମା ଏହି ଭଳି ଏହି ସରଳ ଶଗୁଡିକ ସବ ଠିକ ଅଛି।

ମା ବ ମାନ, ଏହା ପୂେବକି ଆେମ ଆର କର, ଆସ ଆେମମାେନ ାଥନା ପାଇଁ
ଆମର ମ କଗୁଡିକ ନତ କରିବା।

8 ପିତା, ଏହା ଲିପିବ ଅେଟ େଯ େଯେତେବେଳ ତେମ ବାର ବଷ ବୟସର ଥିଲ,
ତମକ ମ ିରେର ଶା ୀ ଓ ସାଧୁମାନ ସହିତ, ଶା ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିବା
େଦଖାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େସମାେନ େହାଇଥିେଲ—େସମାେନ ଏଥିେର ଆ ଯ ଚକିତ
େହାଇଥିେଲ େଯ ଜେଣ…ପୁରଣା ବୟସର ପୁରଖା ପୁରଷମାେନ, ଏବଂ ଶା େର ଉ ମ
ତାଲିମ ା େଲାକମାେନ, ଆଉ ତଥାପି ଏହା େଦଖିବାକ େଯ ାୟଃ ବାର ବଷର ଏକ
େଛାଟ ବାଳକ, ଶା ବ ାଖ ା କରିବାେର ଏେତ—ଏେତ ପାର ମ ଅେଟ। ତେମ ତମର
ପିତା କାଯ େର ନିବି ରହିଥିଲ। ତେମ ତମର ମାତା କହିଥିଲ, “େମାେତ େମାର
ପିତା କାଯ େର େଯ ରହିବା ଉଚି ଏହା କଅଣ ତେମ ଜାଣ ନାହିଁ?” େଯ ଶା ଗୁଡ଼ିକ
େସମାନ ର ଆ ିକ ଅଥ ସହିତ ବ ାଖ ା କରିବି।

9 ଆଉ ବ ମାନ ଆେମ ାଥନା କରଛ, ଭ, େଯ—େଯ ତେମ ଜାଣିଛ େଯ ଆେମ
େକେତ ଦବଳ ଓ ଦୀନହୀନ ଅଟୁ, ଏବଂ ଆେମ ଭ କରିବା ତି େକେତ ବ ଅଟୁ, େଯ
ତେମ ଠି ଆଜି ରାତି ପବି ଆ ା ରପେର ଆମ ସହିତ ଆସିବ, ଏବଂ ଆମକ ଶା ବଝାଇ
େଦବ। ମଁୁ ତମଠାେର ଅେପ ା କରଛି ଏବଂ ନିଭର କରଛି। ଏବଂ ଯଦି ମଁୁ େକେବ, େକୗଣସି
ସମୟେର, େମାର ନିଜର ଚି ାଧାରା କି ା ବ ାଖ ା କିଅବା ସାଥପର ବିଷୟ ପୂରାଇବାକ
େଚ ା କେର, ଏହାକ ଏପରି ଶୁଭିବା ଭଳି େଚ ା କେର େଯ ମଁୁ ଏହାକ େଯପରି ଭାବେର
ବ ାଖ ା କରଛି ତାହା ଠି େହବ, େତେବ େହ ଭ, େମାର ମୁଖକ ବ କରିେଦବ, େଯପରିକି
ତେମ କରିଥିଲ…ତେମ ସିଂହମାନ ର କରିଥିଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଦାନିେୟଲ
ପଛେର ଆସିଥିେଲ। ତେମ ଆଜି ମଧ େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଅଟ।

10 ଏବଂ ଏହା େହଉ େଯ ତାହା ସ ୂ ଭାବେର…େଯେତେବେଳ ଆେମ ପବି ଆ ା
ଉପେର ନିଭର କର, େସ ଆମମାନ ଏହି ବିଷୟସବ କାଶ କର । ଏବଂ ତାହାପେର
େଯେତେବେଳ େସ େସଗୁଡିକ କହ ି, େସଗୁଡିକ ଏେତ କରିଦିଅ େଯ େସହି ବ ିଜଣକ
ଯିଏକି ଏହି ଶ ପଚାରିଥିେଲ େସ ତାହାକ ହଣ କରିବା ନିମେ ସମଥ େହେବ। ଏବଂ ଯଦି
ତାହା ଏହାର ବିପରୀତ ଉ ର ଦିଏ ଯାହା ମଁୁ ସବଦା ବିଶାସ କରିଅଛି, େତେବ େମାର ହଦୟ
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େସଥିେର ମଧ ଆନ ିତ େହଉ, ଭ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଯ ମଁୁ କିଛି ନତନ ବିଷୟ, ଏବଂ
ଭ ର କିଛି ଉ ମ ମାଗ ପାଇଅଛି। କାରଣ ତେମ କହିଲ, “ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଅନସ ାନ କର,

କାରଣ ତେମ ଭାବଛ େଯ େସଥିେର ତମର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି
େମା ବିଷୟେର ସା ଦିଏ।”

11 େତେବ, ଏହି ଶା ଶି ା ପେର, ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ଅେନକ ଚି ାଧାରାକ ଓ ଭତି
ବିଷୟସବକ ଜା ତ କରିବ। ଆଉ ମଁୁ ାଥନା କେର, େଯ େହ ପରେମଶର, ବ ମାନ ଏହି
ସମ ଶଗୁଡିକ ଏେତ ମଧୁର ଏବଂ ନ ଭାବେର ପଚରାଯାଇଥିବା ପରି ମେନହଏ,
ପବି ଆ ା େସମାନ ନ ଏବଂ ମଧୁର ଭାବେର ଉ ର ଦିଅ । କାରଣ ଆେମ ଏହାକ
ଯୀଶୁ ନାମେର, ଏବଂ ପରେମଶର େଗୗରବ, ଓ ତାହା ର ମ ଳୀର ନିମାଣ ନିମେ
ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

12 ଅେନକ ଥର ଏପରି ହଏ େଯ େକୗଣସି ବିଷୟ ତଳନାେର ସାଥପର ଉେ ଶ ସବ,
ଏହାର ସ ୂ ସାଦକ େକବଳ ନ କରିଦିଏ। ଆଉ ବ ମାନ, ଏହି ଶା ପେର ଶଗୁଡିକ
ପଚରାଯାଇଛି।

13 େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଆଜି ରାତିେର ଅ ଟିକିଏ ସାପ ଭଳି ଫୁ ମାେର, େମାର ଏକ
ଦା ବାହାର କରାେହାଇଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଲଗାଏ, ଆଉ ମଁୁ ଚାର କରିପାେର ନାହିଁ,
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଚାର କେର ମଁୁ ମ ର େହାଇଯାଏ; ମଁୁ ଏହାକ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ମଁୁ

ାୟଃ ଶିଟି ମାରିବା ଭଳି ଶ କେର।

14 ୀମତୀ ବିଲି ାହା ତା ସାମୀ ଉପେର ଏକ କାହାଣୀ କହିଥିେଲ, େଯ େସ ତା
ସବଠାର ଖରାପ ଅବ ାେର େକେବ ଉ ାହିତ େହାଇଥିବାର େଦଖିବାଟା, େସେତେବେଳ
ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ତା ର ଆଗର ଏକ ଦା ବାହାର କରା େହାଇଥିଲା। ଆଉ େସ ଏହାକ
ହରାଇଥିେଲ, ଏବଂ ସେ ସେ ତା ର ଏକ େଟଲିଭିଜନ କାଯ ମ ଥିଲା, ଏବଂ—ଏବଂ
େସ ପାରି ନ ଥିେଲ…ଏହା ଏକ ପାତିଆେର ଥିଲା େଯଉଁଥିେରକି ପଛପଟେର ଆଉ କିଛି
ଦା ମାନ ରହିଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ କଥାବା ା କରିବାକ ଗେଲ, େସ ତା ର
ଦା ଗୁଡିକ ମଝିର “ହ , ହ ” ଶିଟି ମାରିବା ଭଳି ଶ କେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ େଯ

ୀମାନ ବିଲି ାହା େଟଲିଭିଜ ସାରଣର ଦଶ ମିନି ପୂବର ଆ ୁମାଡି, ାଥନା
କରିବାକ ଲାଗିେଲ ଓ ଝାଳ ନାଳ େହାଇଗେଲ, ଏବଂ େଶଷେର େସମାେନ ଏହାକ େସଠାେର
ପାଇେଲ େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ତା ପାଇଜାମାର ଖସି େଜାତାର ବଳାଗ ିେର ରହିଥିଲା।
ଜେଣ କାଯ କ ା, େସହି ନକଲି ଦା ଟିକ ପାଇଥିେଲ। ଏବଂ ୀମତୀ ାହା ଏହାକ ତା
ବିଷୟେର, ଏବଂ ଏଠାେର କହିଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ ଏହାକ ଏକ େଛାଟ କାଗଜେର
େଲଖି ରଖିଥିଲି, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ମଁୁ ଏହାକ ଠି େମା ବାଇବଲେର ରଖିଥିଲି।
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15 ଆଉ େତେବ ଏହା ଏକ କାର…େଯେତେବେଳ ଆେମ ଟିକିଏ ବ ଓ ବୟସ ା
େହାଇଯାଉ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଏବଂ ଏହିସବ ହରାଇବାକ ପେଡ଼, ଏହା ତାହାକ ଖରାପ
କରିଥାଏ। ଆଉ େତଣୁକରି ମଁୁ…େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭାଇ େରାବସ  ସହିତ, ଏବଂ
େସମାନ ସହିତେର େସଠାେର ପଛେର ଥିଲି, ମଁୁ ଦିେନ ସକାେଳ ଏହାକ ଘଷୁଥିଲି ଏବଂ
େସଥିର େଗାଟିଏ ଖ ଭା ି େଦଇଥିଲି, ଏବଂ େମାେତ ଏହାକ ଠି କରାଇବା ପାଇଁ,
ଡା ର ପାଖକ େନବାକ ପଡିଥିଲା। େତଣୁ ଭ ତାହା ର ଆଶୀବାଦକ େଯାଗ କର ।
16 ବ ମାନ ଆେମମାେନ ଯାଉଅଛ, େତେବ, ମଁୁ ଯଦି ପାରିବି, େସମାନ ମଧ ର

େତ କ ର େନବାକ େଚ ା କରିବି। ଏବଂ, ଭାଇ େଟାନି, ପରେମଶର ଅନ ହର,
ମଁୁ ଆପଣ ର ସପର ବ ାଖ ା ପାଇଲି, ଏବଂ ଏହା ଚମ ାର ଥିଲା। ମଁୁ ତାହା େଦଖିବା େହତ
ବହତ ଆନ ିତ ଅେଟ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭଲ ବ ାଖ ା ଅେଟ, ଯାହା ମଁୁ ଅନମାନ କେର
େଯ େମାେତ ଏହାକ ସବସାଧାରଣେର କହିବା ଉଚି ନେହଁ, େତଣୁ ମଁୁ ଆପଣ ଏହାକ
ବ ିଗତ ଭାବେର େଦବି ଯଦି ଆପଣ—ଯଦି ଆପଣ ନହଁ ି…ଯଦି ଆପଣ ତାହାକ େସହି
ଭାବେର ଚାହଁା ି। େସ େମାେତ ଅନ ରାତିେର ପଚାରିଥିେଲ, ତା ର ଏକ ସପ ଥିଲା, ଏବଂ
ମଁୁ ତା ତାହା କହିପାରି ନ ଥିଲି େଯ ତାହା କଅଣ ଥିଲା େଯପଯ କି ମଁୁ ଭ ନିକଟକ
ଯାଇ ଏହା ଉପେର ାଥନା ନ କଲି। ତାହାପେର ଭ ଏହାକ େମା ନିକଟେର ପୁନବାର

କାଶ କେଲ ଏବଂ େମାେତ ଜଣାଇେଲ େଯ େସହି ବ ାଖ ା କଅଣ ଥିଲା। ଭାଇ େଟାନି,
ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଆ ଯ ଜନକ, ଏବଂ ଖୁସିର ଖବର ଅେଟ।
17 େତେବ, ଥମ ଶେର। ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଥେମ େକଉଁଠାର ଆର
କରିବି, କାରଣ ତାହା ସବ ଉ ମ ଅେଟ। ମା , ବ ମାନ, ଆେମ ଅଧିକ ସମୟ େନବାକ
େଚ ା କରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ େହାଇପାେର େଯ ଆେମ େସଗୁଡିକ ରବିବାର ସୁ ା େଶଷ କରି
େଦଇପାରିବା, ଯଦି ଆେମ େସଗୁଡିକ େନଇ ନ ପାରିଲ।

51. ମାଥିଉ25:46େର“ଅନ ଶା ି,”ରଅଥକଅଣଅେଟତାହାବଝାଇଦିଅ ।“କି
େସହି…”ତାହା େହଉଛି ଶ।

52. ତାହାପେର, ଦିତୀୟ ଶ: “କି ରାଜ ରସ ାନମାେନବାହ ଅ କାରେରନିେ ପ
କରାଯିେବ,” ଏହା କଅଣ ପରେମଶର େସମାନ ମନର ବାହାର କରିବା ସହିତ
ାୟଃସମାନଅେଟକି?

18 େତେବ, ବ ମାନ, ଆପଣ ର ଥମ ଶ ନିଅ , ଯାହା ସାଧୁ ମାଥିଉେର ମିେଳ,
େକାଡ଼ିଏ-…ତାହାର 25ତମ ପବ। ବ ମାନ ଆେମ କରିବା…େତେବ, ମଁୁ ଏଗୁଡିକ
େକେବବି ଅଧ ୟନ କରି ନାହିଁ, େକବଳ େସଗୁଡିକ େସଠାେର ପଛେର େଦଖିଥିଲି, ଏବଂ
େସଗୁଡିକ ଠି ସେବା ମ ଭାବେର େଦଖିବା ନିମେ େମାର ଯଥାସ ବ େଚ ା କରିଥିଲି
ଯାହା ମଁୁ—ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା କିପରି କରିବାକ ଅଛି। ଏବଂ େମାର…ଆପଣ ନିଜର
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ବାଇବଲକ େମା ସହିତ ଓଲଟା , େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ଅଧ ୟନ କର। ବ ମାନ,
ମଁୁ ଏହାକ ୀ େଲ ିକ  ର ମଧ ବାହାର କରିବାକ ଚାେହଁ, େଯପରିକି ଆପଣ ଏହାର
େସହି—େସହି ମୂଳ ବିଷୟକ ପାଆ ି। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା ପସ କେର। େତଣୁକରି
ତାହାପେର ଆେମ ଏହାକ େସହି ଉଭୟେର—େସହି ଉଭୟେର—େସହି ୀ ଭାଷାେର
ଏବଂ ଅନ ଟିେର ପାଇବା। ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା ଏକ—ଏକ କାର ଧୀର ଏବଂ ଅଧ ୟନ
ରପେର େହବ, େଯେହତ େମାେତ ଯାଇ ଶା ଗୁଡ଼ିକ େନବାକ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଁୁ େଯଉଁଠାେର
ବି ପାଇବି, ଏବଂ େସଗୁଡିକ େସମାନ ର ଯଥା ାନେର ରଖିବାକ ପଡ଼ିବ। ଠି ଅଛି।

19 େତେବ, େକହି ଅଧ ୟନ କରିବା ନିମେ ବାଇବଲ ଚାହଁୁଛ ି କି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି,
ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଏବଂ ଆେମ…ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର ପଛେର
ତିେନାଟି କି ା ଚାେରାଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶା ଦାରା ଅଧ ୟନ କରିବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ଠି
ଅଛି। ଭାଇ କ , କଅଣ ଆପଣ ଏଠାକ ଆସି େମାେତ ଏହି ବାଇବଲଗୁଡ଼ିକ ଆଣିେଦେବ କି?
ଆଉ ଏହା—ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣ ପାର ି, ଏହା…(ଜେଣ ଅଛ ି,
ଏବଂ ଆପଣ େକବଳ—ଆପଣ େକବଳ େସଗୁଡିକ ତଳକ େନଇକି ଯାଆ ଯଦି ଆପଣ
ଚାହଁା ି, େସେତ ଅେନକଗୁଡିଏ)। ଏବଂ େଯେକହି େଗାଟିଏ ଚାହଁା ି, େକବଳ ନିଜର ହାତକ
ଉଠାଇ ରଖ , େସହି ବାଳକ େସଗୁଡିକ ଠି ଆପଣ ପାଖକ ଆଣିେଦବ, ବଝିେଲ। ଏବଂ
ଆେମ ଏହାସବ ଏକ ଅଧ ୟନ କରିବାକ ଚାହଁୁ, ଏବଂ େକବଳ…

20 ବ ମାନ, ଏହି ପାଠ କରିବାେର ଏବଂ େଶଷ ପବଗୁଡ଼ିକ ଉପେର…ଏ ୀ ପୁ କର
ଥମ ସାତ ପଗୁବଡିକ ଉପେର। ଶି ାଦାନ ପେର, ଅବଶ , େସହି ବାଳକ ଯିଏକି ଏହାକ

ତଳକ େନଇକି ଗଲା, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ଭାଇ ମସିଅ ଏବଂ ଭାଇ େଗାଆ , େସଗୁଡିକ
ରଖିଛ ି ଏବଂ ବ ମାନ େସଗୁଡିକ ପୁ କ ଆକାରେର କାଶିତ କରିବାକ ିର କରଛ ି।
ଏବଂ େସମାନ ପାଖେର ତାହା ଅଛି। େତେବ…ପୁଣି ଆମର ଅଧା ରା ା ରା ିବା ଭଳି
କିଛି ନାହିଁ, ଆେମ େକବଳ ପୃ ଭମିକ ରା ିଅଛ। ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି େସମାେନ େସଗୁଡିକ
ନାମିତ କରିଛ ି…ଏବଂ େସଥିର େସହି—େସହି େଛାଟ େଛାଟ ଖ ଗୁଡିକ େନଇଛ ି…
ଏବଂ େକବଳ େସହି ଖ ଗୁଡିକ ପାଲି କରିଛ ି, ଏ ୀର ଶି ାର େକବଳ େକେତକ
େଛାଟ ଖ ଗୁଡିକ। ଭାଇ ମସିଅ େସଗୁଡିକ ଖୁ ଶୀ , ଛପା ଆକାରେର ପାଇଯିେବ,
େଯେକହି ବି େସଗୁଡିକ ଚାହଁା ି।

21 େତେବ ଏହା ଏଠାେର, ଏହା େନଇକି ଆସିଥାଏ…ଆପଣ େକବଳ ତାହା େଦଇ
ଯାଇପାର ି ନାହିଁ…ସୁସମାଚାର ମ ଳୀେର, ଯାହାକି ଏହା ଏକ ସୁସମାଚାର ଚାରକାରୀ
ମ ଳୀ ଅେଟ। ଆପଣ ଅେନକ େଲାକ ସେ ହ ଏବଂ ଚି ାଧାରାକ ଜା ତ ନ କରି ଏକ—
ଏକ ଶି ା େଦଇ ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ତାହା େଦଇ ଯିବାକ ଅଛି। ବ ମାନ, ମଁୁ
ଜେଣ ଶି କ େହବାଠାର ବହତ ଦରେର ଅେଟ, ଆେଦୗ ଜେଣ ବାଇବଲ ବ ାଖ ାକାରୀ
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ନେହଁ। ମା ମଁୁ େକେବବି କିଛି କହିବାକ—କ, କି ା ଏପରିକି କିଛି କରିବାକ ସୁ ା େଚ ା
କେର ନାହିଁ, ମା ଥେମ— ଥେମ ତାହା ବିଷୟେର ପଚାରିବା କି ା େଖାଜିବା େଯ ଏହା
େମା ପାଇଁ ସେବା ମ ବିଷୟ କଅଣ େହବ।
22 ଗତ ରାତିେର, େମାର ଜେଣ ିୟ ଭାଇ େମାେତ ପଚାରିେଲ, େସ କହିେଲ, “ଭାଇ

ାନହା , ଭାଇ େସୱାଡ ଥେର କହିଥିେଲ େଯ ଆପଣ —ଆପଣ ଠି େକୗଣସି
ାନେର ଆପଣ େଘରା ଯାଇପାେର ନାହିଁ। େଦଖ , ଆପଣ ସବଦା ଏଥିର ବାହାରିଯିବା

ପାଇଁ କି ା ଏଥିର ଦେରଇ ଯିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ବାଟ ପାଇଯାଆ ି।”
23 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତାହାର କାରଣ େହଲା, ମଁୁ କିଛି କରିବା ପୂବର ସବେବେଳ ଚି ା
କରିବାକ େଚ ା କେର। ବଝିେଲ? ଏବଂ ତାହାପେର ଯଦି େଲାକମାେନ େମାେତ ପଚାର ି,
େତେବ ମଁୁ େସମାନ କହିପାେର େଯ େମାର ଚି ାଧାରାଗୁଡିକ କଅଣ ଥିଲା। ବଝିେଲ?”
ମା ଏହା େସେତେବେଳ ଅେଟ ଯଦି ଆପଣ ସଠି ଚି ା କର ି। ଏବଂ ଏହା ପୂେବକି
ଆପଣ କିଛି କର ି, େସହି ପ େନବାକ େଚ ା କର ଯାହାକି ପରେମଶର ଚାହଁା ି େଯ
ଆପଣ ନିଅ , େତେବ ତାହା େଘରାଯିବାଟା ବା ବେର କ କର େହବ।
24 ଆପଣ େସହି ସମୟ କ ନା କରିପାରିେବ ନାହିଁ େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ
ଆହା ଏଲିୟ େଘରିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ େସହି ସମୟକ କ ନା
କରିପାରିେବ କି େଯେତେବେଳ ଫାରଶୀମାେନ ଯୀଶୁ େଘରିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ?
େଦଖ , ତାହା ପାଖେର—ତାହା ପାଖେର ଶୀ ଉ ର ଥିଲା, କାରଣ ଯାହାସବ
େସ କରିଥିେଲ, େସ ତାହା ପରେମଶର ଇ ାେର କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସ…ତାହା େସହି

କାେର ହିଁ ଅେଟ େଯ େସ—େସ ଏହାକ ପାଇ ପାରିଥିେଲ। େତେବ, ତାହାହିଁ େସହି ଉପାୟ
ଅେଟ େଯ ଆେମ ତାହାକ ଏହା ଦାରା ଚାହଁୁ।

େତେବ ଶ ପଚରା ଯାଇଅଛି, ଆେମ ଶ ସହିତ ରହିବା:

ମାଥିଉ25:46େର“ଅନ ଶା ି,”ରଅଥକଅଣଅେଟତାହାବଝାଇଦିଅ ।
25 େତେବ କତ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ବ ମାନ ସମେ , ମାଥିଉ 25:46:

ଆଉ ଏମାେନ ଅନ ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ:…
26 ବ ମାନ, ଶଟି େହଉଛି, “କଅଣ…ବଝାଇ ଦିଅ …” େତେବ ଅନ ଶ ଟି େସହି
ଶ “ସବଦିନ ଓ ଚିରଦିନ,” ର ଆସିଛି ଆଉ େହଉଛି ଚିରଦିନ “ସମୟର ଏକ କାଳ।” ଏହାର
ଅଥ େକବଳ “ଏେତ ଅଧିକ ସମୟ,” େଯପରିକି ଚିରଦିନ ଅେଟ। େତେବ ଯଦି ଆପଣ
େକବଳ ପଢ଼ିେବ…ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ କିଏ ଶଗୁଡିକ େଲଖିେଲ, କାରଣ େକହିେହେଲ
େସଗୁଡିକ ଉପେର ନିଜର ନାମ େଲଖି ନାହଁା ି; ଏହା ଆବଶ କ ନେହଁ, ମଁୁ େସଗୁଡିକ ଚାେହଁ
ନାହିଁ, ବଝିେଲ।
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କି ଏମାେନ ଅନ ଶା ିକ ଯିେବ:…(ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , ତାହା
େହଉଛି ଦ ।)

27 େତେବ, ିୟ— ିୟ ବ ି ଯିଏକି ଏହି ଶକ ପଚାରିଥିେଲ, େକବଳ ତାହାର ଅବଶି
ଭାଗକ ପଢ :

…କି ଧାମିକମାେନ ଅନ ଜୀବନ େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ।
28 ଦ ମାେନ ଅନ ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ (ଏକ ନି ି ସମୟାବଧି), କି
ଧାମିକମାନ ପାଖେର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି। ଆପଣ କଦାପି ଅନ ଶା ି େଭାଗ କରିେବ
ନାହିଁ, େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। େଦଖ , ଯଦି େସମାେନ ଅନ ଶା ି ପାଇଥାଆ ି, େତେବ
େସମାନ ଅନ ଜୀବନ ପାଇବାକ େହବ; ଯଦି େସମାେନ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଥାଆ ି,
ତାହାେହେଲ େସମାେନ ଉ ାର ା ଅଟ ି। େଦଖ , ଏହା େହାଇପାେର ନାହିଁ। ବ ମାନ
ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, େସହି—େସହି ଶ ନିଜକ ପଚାେର…ନିେଜ ଉ ର ଦିଏ।
ବଝିେଲ?

ଆଉ ଏମାେନ…

େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ମଁୁ ଏହାର ପୂବକ ଯିବି:

…ଆଉ େସମାେନ…
29 20ଶ େର…44ତମ ପଦ:

…େସଥିେର େସମାେନ ମଧ ଉ ର େଦଇ, ତାହା କହିେବ, େହ ଭ,
େକେବ ଆେ ମାେନ ଆପଣ ଧିତ, କି ତଷିତ, ଏବଂ ବାସୀ, କି ଉଲ ,…
କି କାରାଗାର େଦଖି, ଆପଣ ର େସବା କଳ ନାହିଁ?

େସଥିେର େସ—େସଥିେର େସ େସମାନ ଉ ର େଦେବ, କହିେବ, ମଁୁ
ତ ମାନ ସତ କହଅଛି, ଏହି ତମମାନ ମଧ ର ଜଣକ ତି ଏହା
କରି…ଥିବାର, େମା ତି ତାହା କରି…।

ଏବଂ ଏମାେନ ଅନ (ଅନ ) ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ: (ତାହା େହଉଛି
ଦ )…କି ଧାମିକମାେନ ଅନ ଜୀବନ େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ।

30 କଅଣ େସହି ପାଥକ କ େଦଖୁଛ ି? ଦ ମାନ ର ଅନ ଶା ି ଅଛି, କି ଅନ କାଳ
“ସମୟର ଏକ ଅବଧି” ଅେଟ। େତେବ, ଯଦି ଏହା ସମାନ େହାଇଥା ା, େତେବ ଏହା
ଏହିପରି େଲଖା େହାଇଥା ା, “ଏବଂ ଏମାେନ ଅନ ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ,
ଅନ ମାେନ ଅନ ଜୀବନ େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ।” ବଝିେଲ? କିଅବା, “େସମାେନ ଅନ
ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଓ ଅନ ଜଣକ ଅନ ଜୀବନ େଭାଗ କରିବାକୁ ଯିେବ।” େଦଖ ,
ଯଦି ଏକ ଅନ ଶା ି ଅଛି, େଯପରିକି ସବଦିନ ଓ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦ ିତ କରାହଏ, େତେବ
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େସଠାେର ଏକ ଅନ ଅଛି…େସ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଛ ି; ଏବଂ େକବଳ େଗାଟିଏ ମା
ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ପରେମଶର ଠାର ଆସିଥାଏ। େତ କ ବିଷୟ ଯାହାର
ଆର ନାହିଁ ତାହାର େଶଷ ନାହିଁ, େତ କ ବିଷୟ ଯାହାର ଆର ଅଛି ତାହାର େଶଷ ଅଛି।
କଅଣ ଆପଣ େମାର କହିବାର ଅଥ ବଝଛ ି?

31 ବ ମାନ, ଶା ନିେଜ ଯାହାକି େସହି—େସହି ିୟ ବ ି ଉ ର େଦେଲ…େତେବ
ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଲ ିକ  େର େନେବ, “ଏବଂ ଏମାେନ ଆନିଅ ଭିତରକ ଯିେବ,
କାଟିେବ, ଏବଂ ଚିରକା-…ଏବଂ ଅ ି, ଅ ିମୟ ଦକ ଯିେବ।” ବ ମାନ, ଆ-ନି-ଅ-

 ଶ ର ଅଥ େହଉଛି “ଶା ିର ଏକ ସମୟାବଧି।” ଠି ଏଠାେର, ୀ େଲ ିକ  େର,
“ଶା ିର ସମୟାବଧି,” କି ା, “ଶା ିର କାଳ।” େଦଖ , “େସମାେନ ଶା ିର ଏକ କାଳକ
ଯିେବ।” ଶ ଟି ବ ବହତ େହାଇଛି, ଆ-ନି-ଅ-  । ଆନିଅ , ଯାହାର ଅଥ “ସମୟକାଳ,
ଏକ ସମୟ, ଏକ ସୀମିତ ସମୟ।” ତାହାପେର ଏହାକ ଏଠାେର େସହି—ଏଠାେର େସହି
ଅନବାଦେର େନଇ ଆସ , ଇଂରାଜୀେର, ଅନ େହଉଛି “ଏକ ସୀମିତ ସମୟ।” େଦଖ ,
ଏହା ୀ ଭାଷାର ଆସିଛି, “ସମୟର ଏକ ସୀମା।” େସହି ଶ ଆନିଅ  , କି ା ଆ-ନି-ଅ-

 , ଆନିଅ  ର ଅଥ େହଲା “ଶା ିର ଏକ ସୀମିତ ସମୟ।”

32 କି ତାହାପେର ଅନ ଗୁଡିକ ପାଠ କର , “ମା ଏମାେନ ଅନ କ ଯିେବ।” ତାହା
ଏକ ଭି ଅେଟ। େଦଖ , ଅନ ଜୀବନ। ଅନ େସହି “ଅନ ତା” ଶ ର ଆସିଥାଏ, ଏବଂ
ଅନ ତାର େକୗଣସି ଆର କି ା େଶଷ ନ ଥିଲା। ଏହା ସବଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ସବଦିନ ପାଇଁ
ଅେଟ। ବ ମାନ ତାହା ଏହାକ ଉ ର େଦବା ଉଚି , େଦଖ , କାରଣ ଯଦି ଆପଣ େକବଳ
ଶା କ କତ ଧ ାନ ସହକାେର ପାଠ କରିେବ, ଆପଣ େଦଖିେବ।

33 “ଏମାେନ ଅନ ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ, କି ଧାମିକମାେନ…” ଦ ମାେନ
ଅନ ଶା ି େଭାଗ କରିବାକ ଯିେବ, କିଛି ଏକ ସମୟାବଧି ପାଇଁ ଶା ି ପାଇେବ;
େହାଇପାେର ଏକ େକାଟି େକାଟି ବଷ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ମା ଆପଣ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ
ନି ିତ ଭାବେର ଶା ି ପାଇେବ। କି େଯତିକି ସୁନି ିତ ପାପର ଆର ରହିଥିଲା, ପାପର
ସମା ି ମଧ େସତିକି ନି ିତ ଅେଟ। ଶା ିର ଏକ ଆର େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ଶା ିର ଏକ
ଅ ଅଛି। ପୁଣି ଶୟତାନ ଏବଂ ତାହାର ଦତମାନ ପାଇଁ ନରକ ସୃ ି କରାଯାଇଥିଲା।
ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି। େତେବ, େମା ପାଖେର ଏଠାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅଛି, ଯାହାର ଉ ର
ମଁୁ କିଛି ମିନି ମଧ େର େଦବାକ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ସୁ ର ଅେଟ, ଏହା ସହିତ େଯାଡ଼ି
େହାଇଅଛି।

େତେବ, ମା ଏସବ ଏଠାେର: “କି ରାଜ ର ସ ାନମାେନ ଅ କାରେର ନିେ ପ
କରାଯିେବ,” କଅଣ ଏହା ପରେମଶର ମନର େସମାନ ବାହାର କରିବା ସହିତ
ାୟଃସମାନଅେଟକି?
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34 ନା, ଏହା ସମାନ େହବ ନାହିଁ। େତେବ, ଆପଣ ଏଠାେର ବିବାହ େଭାଜ
ବିଷୟେର ଉ ୃତ କରଛ ି। େତେବ, “ଏବଂ ରାଜ ର ସ ାନମାେନ,” େଯପରି ଏଠାେର
ପଚରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ ର ସ ାନମାେନ େହଉଛ ି ଯିହଦୀ, ଏବଂ େସମାନ ବାହ
ଅ କାରେର ନିେ ପ କରାଗଲା। ଏବଂ େସମାନ —େସମାନ ବାହ ଅ କାରେର
ନିେ ପ କରାଯାଇଛି, ଆଉ େସମାେନ କା ିବା ଓ ଅତିଶୟ ନ କରିବା ଏବଂ ଦ କଡ଼ ମଡ଼
କରିବା ସମୟ େଦଇ ଯାଇଅଛ ି। େସମାେନ ବାହ ଅ କାରେର ନିେ ପ କରା ଯାଇଥିେଲ
କାରଣ ଏହା ଆପଣ ଏବଂ େମାେତ ଅନତାପ କରିବା ନିମେ ଏକ ାନ େଦବ, କି
େସମାେନ କଦାପି ପରେମଶର ମନର ବାହାର କରାେହାଇ ନ ଥିେଲ। େସ େକେବବି
ଇ ାଏଲକ ଭଲିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇ ାଏଲ, େଯପରିକି ବାଇବଲର େକୗଣସି ପାଠକ
ଜାଣ ି, ଏହାକ “ରାଜ ର ସ ାନଗଣ” ରେପ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। େଦଖ , ଏହା େସହି
ରାଜ , େସହି ତି ା ଅେଟ। ଅନ ଅଥେର, ପରେମଶର ଜାତି ସହିତ ବ ବହାର କରିଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ େସ ଇ ାଏଲ ସହିତ ବ ବହାର କେଲ, ଯାହାକି ରାଜ ର ସ ାନମାେନ
ଅଟ ି।

35 ବ ମାନ, ଆପଣ ମେନ ରଖ , େସ େସଠାେର କହିେଲ, “ଅ ହାମ, ଇ  ହାକ ଏବଂ
ଯାକବ,” େଗାଟିଏ ାନେର, “ଆସି େଶଷ ସମୟେର ରାଜ େର ଉପେବଶନ କରିେବ।”
େଦଖ , ପୁଣି େଯ ଅ ହାମ, ଇ  ହାକ ଏବଂ ଯାକବ ରାଜ େର ରହିେବ; େସମାେନ ଥିେଲ,
େସମାେନ ରାଜ ର ଆଶୀଷିତ େଲାକମାେନ ଥିେଲ। କି ରାଜ ର ସ ାନମାେନ ବାହ
ଅ କାରେର ନିେ ପ କରାଯିେବ।

36 େତେବ, ଏଠାେର େଯଉଁଠାରକି ତାହା ଉ ୃତ କରାଯାଇଛି ତାହା ବର ଅଟ ି—ଅଟ ି।
େଯେତେବେଳ ବର ଆସ ି, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଥିେଲ…ପା ଜଣ କମାରୀ ଭ
ସା ାତ କରିବାକ ବାହାରିଥିେଲ, ଏବଂ—ଏବଂ େସମାେନ ନିଜ ଦୀପେର େକୗଣସି େତଲ
େନଇ ନ ଥିେଲ। ଏବଂ େସହି—େସହି ଅନ ପା ଜଣ ନିଜ ଦୀପେର େତଲ େନଇଥିେଲ।
େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, ଏହା ଏକ ସୁ ର ଚି ଣ ଅେଟ, ଉଭୟ ଯିହଦୀ ଏବଂ
ବିଜାତି ସହିତେର, ଅସୀକତ ରେପ। ତାହାକ ମେନରଖ େଯ, ସବ ସମୟେର ତିେନାଟି
େ ଣୀର େଲାକ ଅଛ ି: ଯିହଦୀ, ବିଜାତି (ଆନ ାନିକ),…; ଯିହଦୀ, ବିଜାତି ଏବଂ େସହି
ମ ଳୀ। ଯଦି ଆପଣ େସଗୁଡ଼ିକ ମି ିତ କରିେଦେବ, ଆପଣ ନି ିତ ଭାବେର ଅସୁବିଧାେର
ପଡ଼ିେବ େଯେତେବେଳ ଆପଣ କାଶନକ ା କରିେବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ନହଁ ି…

37 େଯପରିକି ୀ େବାହାନ େମାେତ ଥେର କହିଥିେଲ, କହିେଲ, “ବିଲି, େଯେକହି
କାଶିତ ବାକ ପାଠ କରିବାକ େଚ ା କର ି େସ ଦଃସପ େଦଖିେବ। କାହିଁକି,” େସ

କହିେଲ, “ଏଠାେର ତେଳ ପୃଥିବୀେର ଏକ କନ ା ଏଠାେର ଅଛି, ଏବଂ େସହି—ଏବଂ
େସହି ସପ ତାହା ସହିତ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ପାଟିର ପାଣି ନିଗତ କରଅଛି।” ଏବଂ କହିେଲ,
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“ତାହାପେର ଠିକ େସହି ସମୟେର କନ ା ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ ରେପ ଛିଡା
େହାଇଛି” (ଯିେହାବା ୱିଟେନ ଶି ା) “ସୀନୟ ପବତ ଉପେର। ଏବଂ େସହି ସମାନ
ସମୟେର କନ ା ସଗେର ଅଛି।” ନା, ନା, ଆପଣ ଭ କରଛ ି।

38 େସଠାେର ତିେନାଟି େ ଣୀର େଲାକ ଅଛ ି। େଦଖ , ଅଥା , ଅସୀକତ ଯିହଦୀ,
ଆଉ େସଠାେର ଶୁ କମାରୀ ଅଛ ି ଯାହାକ େସହି ଜଳ…ଏହା ନାରୀର ବୀଜ ନେହଁ,
ଏହା ତ ନାରୀର ବୀଜର ଅବଶି ାଂଶ ଅେଟ ଯାହାକ େସହି ସପ ତାହାର ପାଟିର ପାଣି
ନିଗତ କରିଥିଲା… କାଶିତ ବାକ 11। ଏବଂ ତାହାପେର, ବା ବେର, େସହି ଏକ ଲ
ଚଉରା-ଳିଶ ସହ ଯିହଦୀମାେନ େକୗଣସି ରେପ କନ ା ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଯିହଦୀ
ମ ଳୀର ଅବଶି ାଂଶ ଅଟ ି। ଏବଂ େସହି ଯିେହାବା ୱିଟେନ ଶି ା ଯାହା େସମାନ
କନ ା ଭାବେର ଉପ ାପିତ କେର, ମଁୁ େଦେଖ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ଏହାକ କିପରି ଭାବେର
କରିପାର ି, କାରଣ, ଏହା କନ ା ନେହଁ।

39 ଯଦି ଆପଣ େସଠାେର କାଶିତ ବାକ େର ଧ ାନ େଦେବ, ଏହା କେହ, “ଏବଂ
େସମାେନ କମାରୀ ଅଟ ି।” ଏବଂ େସମାେନ ନପୁଂସକ ଅଟ ି। ଆଉ ଜେଣ ନପୁଂସକ
କଅଣ ଥିଲା? େସମାେନ ଥିେଲ…ନପୁଂସକମାେନ ରାଣୀ ଜଗି ରହିଥିବା ମ ିର ର କ
ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଥିେଲ…କା-…େସମାେନ ପୁରଷମାେନ ଥିେଲ େଯଉଁମାନ
ବ ା କରାଯାଇଥିଲା। େସମାେନ ଥିେଲ…କଅଣ ଆପଣ ଧ ାନ େଦେଲ କି, କେହ,
“େସମାେନ ନିଜକ ୀମାନ ସହିତ ଅଶୁଚି କରି ନ ଥିେଲ”? େସମାେନ ମ ିରର ନପୁଂସକ
ଥିେଲ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଛାଯାଇଥିବା ସଂଖ ା ଥିଲା ଯାହାକି ପରେମଶର ମେନାନୀତ
ଯିହଦୀମାନ ମଧ ର େନଇଥିେଲ। ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେବ…
ଯଦି ଆେମ େକବଳ ତାହା େଗାଟିଏ ଣ ପାଇଁ ତାହା ପାଇପାରିବା, େଯପରିକି ଏହା
ଆପଣ ମନେର ଏକ କାେର ସମାଧାନ କରିେଦବ, େଯଉଁଠାେର ଆପଣ କତେର
କରିପାରିେବ…

40 ଆସ କାଶିତ ବାକ , ତାହାର 7ମ ପବ େନବା, ଏବଂ ଆେମମାେନ ବ ମାନ
ଏଠାେର ପାଇବା, େଯଉଁଠାେରକି…ଏହା କଅଣ କହିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସୁ ର ବିଷୟ ଅେଟ:

ତ େର ମଁୁ େଦଖିଲି…ପୃଥିବୀର ଚାରି େକାଣେର ଚାରିଜଣ ଦତ ଠିଆ
େହାଇ,… (େତେବ, ଏହା ଯିହିଜିକଲ 9 ସହିତ ସମାନା ର ଅେଟ, େଯଉଁଠାେର
େସ ଯିହଦୀମାନ ର ବିନାଶ େଦଖିଥିେଲ। ଏବଂ ଏଠାେର େସ ବିଜାତିମାନ ର
ବିନାଶ େଦଖ ି, କାଶିତ ବାକ , ତାହାର 7ମ ପବ) ତ େର ମଁୁ େଦଖିଲି…
ପୃଥିବୀର ଚାରି େକାଣେର ଚାରିଜଣ ଦତ ଠିଆ େହାଇ, ଚାରି ବାୟୁକ ଅଟକାଇ
ଧରିଅଛ ି (ବାୟୁର ଅଥ “ଯୁ ଏବଂ ସଂଘଷ”) …ପୃଥିବୀ କି ସମୁ କି େକୗଣସି
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ବ ଉପେର େଯପରି… ବାୟୁ ନ ବେହ। (ଏବଂ ତାହା େସହି ଯୁ କ, “ଅଟକାଇ
ଧରିଅଛ ି”)

41 ଓଃ, ଯଦି ଆମ ପାଖେର ଏହି ଶ ଉପେର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଭିତରକ ଯିବା ପାଇଁ
ସମୟ ଥାଆ ା। ତାହା ଘଟିଥିଲା…େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ରେସଲ ମି ିତ
େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। ରେସଲ ଏହାକ ଆସୁଥିବାର େଦଖି, ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ। େସ
ଭବିଷ  ବାଣୀ କେଲ “ଏହା ଭ ଯୀଶୁ ଆଗମନ େହବ,” ଏହା ନ ଜାଣି େଯ ତାହା
େସହି—େସହି ମ ଳୀର ମୁ ା ନ େହବା ବିଷୟ ଥିଲା। ବଝିେଲ?
42 ଏବଂ େସମାେନ ଆ ଯ କରିଥିେଲ େଯ କିପରି େସହି ବିଶଯୁ … ଥମ ବିଶଯୁ ।
େଦଖ , ଏହା ନେଭ ର ମାସର ଏଗାର ଦିନା େର, େସହି ଦିନର ଏଗାର ଘଟିକାେର ବ
େହଲା; ଏଗାର ମାସ, ଏଗାର ଦିନ ଏବଂ ଏଗାର ଘଟିକା। ଏବଂ ତତ ଣା ତାହାର ପେର,
ଯୀଶୁ ନାମେର ଜଳ ବା ି କାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ମ ଳୀ ତି ପବି ଆ ା ବା ି

କାଶ ପାଇଲା। ଅବିକଳ, ଠିକ ଏହାର ତତ ଣା ପେର।
43 ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ କାଶିତ ବାକ େର େଦଖିବା ପାଇଁ ଯିେବ, େଯ ଆେମ ଏହାକ
କିପରି ଭାବେର ଏକ ମିଶାଇଅଛ, ଏବଂ ଫିଲାେଦଲଫିଆ ଯୁଗ ଓ ଲାଅଦିକୀଆ ମଧ େର
ରଖିଅଛ। ଏବଂ େମେଥାଡି ମାନ ର ଫିଲାେଦଲଫିଆ ଯୁଗ, ାତେ ମର ଯୁଗ ଥିଲା।
ଏବଂ େସହି େଶଷ ଯୁଗ, ମ ଳୀ ଯୁଗ, ଲାଅଦିକୀଆ ଯୁଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ଈଷଦ ଯୁଗ ଥିଲା।
ଏବଂ େସ େସଠାେର କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ତମ ସ ୁଖେର ଏକ ଦାର (ଉନୁ ଦାର) ରଖିଅଛି।”
ଏକ ଉନୁ ଦାର! ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ େସହି ଶା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଉ ୃତ କରିେବ, େତେବ
ଆପଣ ଅବିକଳ ଠି ଠି େଦଖାଇବା ନିମେ , ଏହା ସମ ବା ାକ େସଠାେର େଗାଟିଏ

ାନେର ବା ି ପକାଇବ।
44 ଧ ାନ ଦିଅ ! ଏଠାେର େଯ ବା ି େର ସବକିଛି ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା ରହିଥିଲା,
(ଯାହାକି ଆେମ ତାହା ଭିତରକ ସିଧାସଳଖ େବଶ କରିବାକ ଯାଉଅଛ) ଯାହା ସଂପୂ
ଭାବେର ଏକ କ ାେଥାଲି ଧମମତ ଥିଲା ଏବଂ କଦାପି ୀ ିଆନ ଶି ା ନେହଁ। ନା, ଆ ା।
ମଁୁ େକବଳ…ଆମ ପାଖେର ତାହା ଭିତରକ ଆସିବା ନିମେ , ଆଜି ରାତିେର, ଏଠାେର ତାହା
ଠିକ ରହିଛି; େଲ ିକ ସହିତ, ମଧ । ବଝିେଲ? ହଁ, ଆ ା, ଏବଂ ଇତିହାସ ସହିତେର ମଧ ।
ବାଇବଲେର େକେବେହେଲ େକହି େସହିପରି ଭାବେର ବା ିଜିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, କି ା
ବାଇବଲ ପେର ଥମ ଛଅ ଶହ ବଷ ପଯ ନେହଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଠିକ ଏହିଠାେର
କ ାେଥାଲିକର ନିଜସ ଶି ା ଦାରା ମାଣ କରି େଦଇପାରିବି, େଯ େସମାେନ ହିଁ ଅଟ ି
ଯିଏକି ଏହାକ ଆର କରିଥିେଲ, ଆଉ ଛି ଣ କରିବା ଏବଂ ଢାଳିବା।
45 େସମାେନ େସଠାର ବାହାରି େୱସଲୀୟ ମ ଳୀକ, ଏବଂ େମେଥାଡି ମ ଳୀକ
ଆସିେଲ, େମେଥାଡି ଏହାକ େନଇ ବା  ଟି ନିକଟକ ଆଣିେଲ, ବା  ଟି ଏହାକ
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ଆଗକ େନଇ ଆସିେଲ, ଆଉ ଏହା ଏେବ ମଧ ଏକ ଭ ଶି ା ଅେଟ! ଆଉ ବାଇବଲକ
େଫରି ଆସି ଆପଣ ଏହା ମାଣ କରିପାରିବା େଯ ବାଇବଲ ତାହା କହିଅଛି “ତମର ଏକ
ନାମ ଅଛି ଯାହା ଦାରା ତେମ ବ ିଥାଅ, କି ତେମ ମୃତ ଅଟ।” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
ଏବଂ େସମାନ ର ଥିଲା…
46 ମଁୁ ମାଣ କରିପାେର େଯ ବାଇବଲ ଏହି ବିଷୟ ଶି ା ଦିଏ େଯ େସମାେନ ଅ କାର
ଯୁଗ ପଯ ତାହା ର ନାମକ ବା ି େର ବ ବହାର କରିେବ, ମ ଳୀ ଯୁଗର—ର…
େସହି—େସହି ଚତଥ ଯୁଗ, ପଗମ ମ ଳୀ ଯୁଗ ଅନଯାୟୀ। ଆହରି େସ କହିଥିେଲ, େସହି
ପ ର ଶହ ବଷର ଅ କାର ଯୁଗ ମଧ େର, େର, େତ କ ଜଣ, କହିଥିେଲ, “ତମ ପାଖେର
ଅ ଟିକିଏ କାଶ ଅବଶି ଅଛି, କାରଣ ତେମ େମା ନାମକ ଅସୀକାର କରି ନାହଁ।”
47 େଯେତେବେଳ ଏହା େସଠାେର େସହି ଅନ ଯୁଗ, କ ାେଥାଲି ଯୁଗ ବିଷୟେର କଥା
ଆେସ, େସ କହିଥିେଲ, “ତମର ଏକ ନାମ ଅଛି ଯାହା ଦାରା ତେମ ‘ବ ିଥାଅ,’ କି ତେମ
ମୃତ ଅଟ! ଏବଂ ତେମ େମାର ନାମକ ଅସୀକାର କରିଅଛ।” ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।
ବଝିେଲ? ଏହା େକବଳ ସବକିଛିକ, େସହି ସମ ବାଇବଲକ େଗାଟିଏ ବଡ ସୁ ର ଚି
ଭାବେର ଏକ ବା ିଥାଏ।
48 େତେବ ଏହାକ ଧ ାନ ଦିଅ :

…ଚାରି ବାୟୁକ ଅଟକାଇ ଧରିଅଛ ି…

ପୁଣି ମଁୁ ଆଉ ଜେଣ ଦତ ସଗର ଉଠି ଆସିବାର େଦଖିଲି, ତାହା ହ େର
ଜୀବିତ ପରେମଶର ମୁ ା ଥିଲା:…(େସହି ମୁ ା)

49 ବ ମାନ, ଜୀବିତ ପରେମଶର ମୁ ା କଅଣ ଅେଟ? େତେବ, ଆପଣ ଆଡେଭ
ଭାଇମାେନ କହିବାକ ଯାଉଛ ି, “ବି ାମବାର ପାଳନ କର।” ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େମାେତ
ତାହା ଶା େର େଦଖା । ଏହା େସଠାେର ନାହିଁ। େଗାଟିଏ ାନେର ବି ତାହା ନାହିଁ…େଯ
ତାହା େହଉଛି—େହଉଛି େସହି ମୁ ା…
50 ଯଦି ଆପଣ ଏଫିସୀୟ 4:30 ପାଠ କରିେବ, ଠି ଶୀ , ଆପଣ ପାଇଯିେବ େଯ
ଜୀବିତ ପରେମଶର ମୁ ା କଅଣ ଅେଟ। ଏଫିସୀୟ 4:30 କେହ, “ପରେମଶର େଯଉଁ
ପବି ଆ ା ଦାରା ତେ ମାେନ ମୁ ି ଦିବସ ନିମେ ମୁ ା ିତ େହାଇଅଛ ତାହା ଦଃଖ
ଦିଅ ନାହିଁ।” ପରବ ୀ ଉ ୀପନା ପଯ ନେହଁ, କି ଅନ ସୁର ା ପାଇଅଛ (ଉ-ହ)।
“ପରେମଶର େଯଉଁ ପବି ଆ ା ଦାରା ତେ ମାେନ ମୁ ି ଦିବସ ନିମେ ମୁ ା ିତ
େହାଇଅଛ ତାହା ଦଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ।” େଦଖ େଯ ଏଫିସୀୟ 4:30 ତାହା କେହ କି ନାହିଁ,
ତାହାପେର ନିଜର ପୃ ାର ସୀମା ପାଠ ଗୁଡିକ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକ େସଠାେର ବାକି ଶା
ସହିତ ମିଶାଇ େଦଖ , ଏବଂ େଖାଜି ବାହାର କର । େତେବ, “ତେ ମାେନ ମୁ ି ଦିବସ
ନିମେ ମୁ ା ିତ େହାଇଅଛ। ଜୀବିତ ପରେମଶର ମୁ ା ଧାରଣ କରିଅଛ।”
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51 େତେବ, ମେନରଖ , ପବି ଆ ା ଥମ ବିଶଯୁ ପଯ ପବି ଆ ା ବା ି
ଭାବେର ଶି ା ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା। ଆେମ ଏେବ େହଁ ଆମର—ଆମର ସୁବ ଜୟ ୀ
ପାଳନ କଲ, ଚାଳିଶ ବଷ, କି ା ଜୟ ୀର ଚାଳିଶତମ ବଷ।

…ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁ ର ତି କରିବା ନିମେ ମତା ା , େସହି ଚାରି ଦତ
େସ ଉ ସରେର ଡାକି କହିେଲ,

ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପରେମଶର ଦାସମାନ କପାଳେର
ମୁ ା ନ େଦବା ପଯ , ତେ ମାେନ ପୃଥିବୀ କିଅବା ସମୁ କିଅବା
ବ ସମୂହର ତି କର ନାହିଁ… (ବ ମାନ ଆପଣ ନିଜର ଶ ପାଖକ
ଆସୁଅଛ ି, “ପିଲାମାେନ,” େଦଖ )…ଆପଣାମାନ ପରେମଶର
ଦାସମାନ କପାଳେର ମୁ ା ନ େଦବା ପଯ । (ଆଘାତ କର ନାହିଁ,
ପୃଥିବୀକ ନ କର ନାହିଁ, ପରମାଣୁ େବାମା ବିେ ାଟ କରିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ,
ଏକ ସ ୂ ବିଷୟ େହାଇ ନାହିଁ େଯପଯ କି ଆ ମାନ ର ପରେମଶର
ଦାସମାନ ର ମୁ ା ନ ନ େହାଇଯାଇଅଛି)

52 ବ ମାନ, ଯଦି ଆେମ ତାହାକ ପଛକ େନଇପାରିବା ଓ େସଠାେର େଦଖିପାରିବା, େଯ
କିପରି ତାହା—ତାହା ଏପରିକି ଦି ଡିକାଇ  ଅ ୱାଲ ୱାର ଅଥାତ ଦିତୀୟ ବିଶଯୁ ର

ାସ, ଦିତୀୟ ପଯ ାୟେର ମଧ ଉପଲ ଅଛି, େଯେତେବେଳ େଜେନରା ଆେଲ  ବାୟ
ଯୁ କର କର ଯିରଶାଲମର ସୀମା ପଯ ଆସି ଯାଇଥିେଲ, ଏବଂ େସ ତର ଇଂଲ ର
ରାଜା ନିକଟକ ଖବର ପଠାଇେଲ, ଓ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି ସହରର ପବି ତା େଯାଗଁୁ, ତାହା
ଉପେର ଗୁଳି ଚଲାଇବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ।” େସ ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ କଅଣ କରିବି?”
53 େସ କହିେଲ, “ ାଥନା କର।”
54 ଏବଂ େସ ପୁନବାର ତାହା ଉପେର ଉଡ଼ିକରି ଗେଲ, ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା କେଲ, େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେଲ  ବାୟ ଆସୁଅଛ ି।” ଏବଂ େସଠାେର
ମୁସଲମାନମାେନ ଥିେଲ, ଭାବିେଲ େଯ େସ କହିଥିେଲ, “ଆଲା ଆସୁଛ ି।” ଏବଂ େସମାେନ
ଧଳା ପତାକା ଉେ ାଳନ କରି ଆ ସମପଣ କେଲ ଆଉ ଆେଲ  ବାୟ ଯିରଶାଲମ ମଧ କ

େବଶ କେଲ ଏବଂ ବିନା େଗାଟିଏ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଏହାକ ଅଧିକାର କରିେନେଲ, ଯାହାକି
ଭବିଷ  ବାଣୀ ଅନଯାୟୀ ଥିଲା, ତାହା ଠି ଅେଟ, ଏବଂ ଏହାକ ଯିହଦୀମାନ େଫରାଇ
େଦେଲ।
55 ତାହାପେର େସମାେନ ଏକ ହିଟଲରକ ଉଠାଇେଲ େଯପରିକି ଯିହଦୀମାନ , ଏବଂ
ସମ ବିଶେର ନିଯ ାତନା ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ େସମାନ େସହି ାନକ େଫରାଇ ଅଣାଯାଏ।
56 ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ “େସମାନ ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀର େଡଣା ଉପେର
େଫରାଇ ଆଣିେବ।” ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି ଆସିବାକ ଆର କେଲ…
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େସହି ଲାଇ ପ ିକା ଓ େସମାେନ ଏହାକ କିଛି ସ ାହ ପୂବର କାଶିତ କରିଥିେଲ,
େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ ାେର, େଲାକମାନ ଯିରଶାଲମକ େଫରାଇ
ଆଣିଥିେଲ, ପୁଣି େସମାେନ େସହି ବ ବ ାମାନ ନିଜ ପିଠିେର ଲଦି େନଇ ଆସିଥିେଲ।
େସମାନ ର ସା ାତକାର ନିଆଯାଇଥିଲା। େମା ପାଖେର ଏହା ରି ଫେଟା ଏବଂ ଚି େର
ରଖା େହାଇଛି। ଏବଂ େସ କହିେଲ…େସଠାେର ଦାଉଦ ର େସହି ଚାରି-ତାରକା ବିଶି
ପତାକା ଝଲି ରହିଅଛି; ବିଶର ସବଠଁୁ ପୁରାତନ ପତାକା, ଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଦଇ ହଜାର
ବଷେର ଉଡ଼ିଲା।

57 ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ଡି ିରି ଗଛ େଯେତେବେଳ ଏହାର ନତନ ପଲବ ଦିଏ, ଏହି ପୀଢୀ
ଅତି ମ କରିବ ନାହିଁ।”

58 ଆଉ ଏଠାେର େସମାେନ ପୁରାତନ େଲାକମାନ େନଇ ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ କହିଥିେଲ,
“କଅଣ? ଆପଣମାେନ ମରିବା ପାଇଁ ମାତଭମିକ େଫରି ଆସୁଛ ି କି?”

59 କହିେଲ, “ନା, ଆେମ ମଶୀହ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ।”

60 ଏବଂ, ଭାଇ, ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ଆେମ ଦାରେର ଅଛ! େସଠାେର ଦାସମାେନ ଅଛ ି,
େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ତେଳ ଅେପ ା କରି ରହିଛ ି। ଯିହଦୀମାନ ର ଏହି ସମୂହ ନେହଁ
ଯିଏକି ଯଦି ପାରିେବ ଆପଣ ଠାର ଆପଣ ର ନକଲି ଦା କ ମଧ ଠକି କରି େନଇଯିେବ,
ତାହା େସହି ଯିହଦୀ ନେହଁ ଯାହା ବିଷୟେର େସ କହଛ ି। କି ଏହା ତ େସହି ତେଳ ଥିବା
ସମୂହ ଅେଟ େଯଉଁମାେନକି େସହି—େସହି ବ ବ ାଗୁଡିକ ଓ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ
କରିଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା କଦାପି ସୁ ା ଜାଣି ନ ଥିେଲ େଯ େସଠାେର ଜେଣ ୀ ଅଛ ି।

61 ଏବଂ ଭାଇ… କେହାମେର, ଭାଇ େପ , େସମାନ ଦଶ ଲ ନତନ ନିୟମଗୁଡିକ
ପଠାଇଥିେଲ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା ପାଇେଲ େସମାେନ ତାହା ପାଠ
କରିଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, “େତେବ, ଯଦି ଏହା ମଶୀହ ଅଟ ି, ତାହାେହେଲ ଆସ
ଆେମ ତାହା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଚି କରଥିବାର େଦଖିବା, ଆଉ ଆେମ ତାହା
ବିଶାସ କରିବା।”

62 ତାହା େମା େସବାକାଯ ପାଇଁ କି ଏକ ସୁବ ବ ା ଅେଟ! ମଁୁ ଯିରଶାଲମ ଭିତରକ ଯିବା
ପାଇଁ, ତାହାର ଫାଟକର ଦଇ ଘ ା ମଧ େର ରହିଥିଲି, ଆଉ ମଁୁ ମିସରର, କାହିରାଠାେର
ଥିଲି। ଏବଂ ମଁୁ େସଠାେର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ପବି ଆ ା କହିେଲ, “ବ ମାନ
ଯାଅ ନାହିଁ।”

63 ମଁୁ ଭାବିଲି, “ତାହା େମାର କ ନା ମା ଅେଟ। େମାର ଟିେକ ୟ େହାଇସାରିଛି, ମଁୁ
େମା ମାଗେର ଅଛି। େସହି ବ ି ଜଣକ େମାେତ ସା ାତ କରିବା ପାଇଁ, ସମ େଗା ୀ,
ବିଦ ାଳୟମାନ ଏବଂ ଭତି େସଠାେର ଅଛ ି।”
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64 ମଁୁ ଟିକିଏ ଆଗକ ଚାଲିକରି ଗଲି, ଏବଂ ଆ ା କହିେଲ, “ଯାଅ ନାହିଁ! ତେମ ଯାଅ ନାହିଁ।”
65 ମଁୁ ଟିେକ ବିେ ତା ନିକଟକ େଫରିଗଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଏହି ଟିେକ ବାତି କେର। ମଁୁ

ୀ  ର, ଏେଥ  ସ ସହର, ମା ହିଲକ ଯିବାକ ଚାେହଁ।
66 ଆଉ େସ କହିେଲ, “େତେବ, ମହାଶୟ, ଯିରଶାଲମ ନିମେ ଆପଣ ର ଟିେକ
ଗୁଡିକ।”
67 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଯିରଶାଲମ ଯିବା ପରିବେ ଏେଥ  ସକ ଯିବାକ ଚାହଁୁଛି।” ପବି ଆ ା
ଅେପ ା କରଥିେଲ, େସହି ଘଟିକା େସପଯ ଆସି ନ ଥିଲା। ଏହା ଠି େକବଳ ଠି
ହିଁ ନ ଥିଲା।
68 ଧ ାନ ଦିଅ :

…ଆ ମାନ ପରେମଶର ଦାସମାନ କପାଳେର ମୁ ା ନ େଦବା
ପଯ ,

ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପରେମଶର ଦାସମାନ କପାଳେର
ମୁ ା …ନ େଦବା ପଯ ,…ତେ ମାେନ ପୃଥିବୀ, କିଅବା ସମୁ କିଅବା
ବ ସମୂହର ତି କର ନାହିଁ। (େକହିେହେଲ ଏହା ଜାଣ ି େଯ ତାହା େହଉଛି
ପବି ଆ ା ର ମୁ ା ; ଧ ାନ ଦିଅ )

ତ େର ମୁ ା ିତ େଲାକମାନ ର ସଂଖ ା ମଁୁ ଶୁଣିଲି:…(ବ ମାନ, ଯଦି
େସମାେନ ଯିହଦୀ ନହଁ ି, ଏହାକ େଦଖ ) …ଇ ାଏଲ ସ ାନମାନ
ସମ ବଂଶ ମଧ ର ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ େଲାକ ମୁ ା ିତ େହେଲ।
(େସମାନ ମଧ େର େକହି ଜେଣ ବିଜାତି ନହଁ ି। ତାହା େଶଷ ସମୟେର
ଅେଟ)

69 ଧ ାନ ଦିଅ ! ଯିହଦା ବଂଶ, ଦାଦଶ ସହ ; ରେବ ବଂଶ, ଦାଦଶ ସହ ; ଏବଂ
ତଳକ, ଗା , ଦାଦଶ ସହ ; ନ  ତାଲି, ଏବଂ—ଏବଂ—ଏବଂ ତଳକ ସମ ଆେଶର
ପଯ , ଏବଂ—ଏବଂ ସବଲ , ଏବଂ ଇ ାଏଲର ସମ ଏହି ବାରଟି ବଂଶ। ଏବଂ ବାର
ଗୁଣନ ବାର କଅଣ ଅେଟ? ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ । େସଠାେର େସହି ଏକ ଲ
ଚଉରା-ଳିଶ ସହ , ଯିହଦୀମାେନ ଅଛ ି! ବିଜାତିମାେନ ନହଁ ି, ଯିହଦୀମାେନ! କନ ା
ସହିତ ତାହାର େକୗଣସି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। େତଣୁ ଯିେହାବା ୱିଟେନ  େସମାନ ର
ଶି ା ଉପେର ଭ ଅଟ ି। ବାଇବଲ ଭାବେର କେହ େଯ େସମାେନ “ଯିହଦୀମାେନ”
ଅଟ ି, ବିଜାତିମାେନ ନହଁ ି। େସମାେନ ପରେମଶର ଦାସମାେନ ଅଟ ି, ଆଉ ବିଜାତିକ
େକେବବି ଏକ ଦାସ ଭାବେର ବିେବଚିତ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ଆେମମାେନ ପୁ ଓ ପୁ ୀଗଣ
ଅଟୁ, ଦାସ େନାହଁୁ।
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70 େତେବ ଏହାର ବାକି ଅଂଶ ପାଠ କର । େଯପରିକି ତରଭଜ ଖାଉଥିବା ବ ିଜଣକ,
କହିଥିେଲ, “ତାହା ଭଲ ଅେଟ, ମା ଆସ ଆେମ ଏହାର ଆହରି କିଛି ଖାଇବା।” ଠିକ
ଅଛି, ପରେମଶର ପାଖେର ତାହା ଏଠାେର ଚର ପରିମାଣେର ଅଛି। ବ ମାନ, ଧ ାନ
ଦିଅ । େତେବ, ବ ମାନ ଆେମ 8ମ ପଦେର ଅଛ:

ଏବଂ ସବଲ ବଂଶର…ଦାଦଶ ସହ ମୁ ା ିତ େହେଲ। ଏବଂ େଯାେସଫ
ବଂଶର ଦାଦଶ ସହ ମୁ ା ିତ େହେଲ। ବିନ ାମୀନ ବଂଶର ଦାଦଶ ସହ
ମୁ ା ିତ େହେଲ।

71 େଦଖ , େଯାହନ, ଜେଣ ଯିହଦୀ େହାଇଥିବା େହତ, େସମାନ ମଧ ର େତ କ
ଜଣ ଚି ିେଲ, ଇ ାଏଲର ବାର ବଂଶକ େଦଖିେଲ; େତ କ ବଂଶର ବାର ହଜାର, ବାର
ଗୁଣନ ବାର ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ େହାଇଥିଲା। େସଠାେର େସମାେନ ଅଛ ି,
ମ ଳୀ ନେହଁ, ଯିହଦୀମାେନ। ବାଇବଲ ଏଠାେର କେହ, େସମାେନ ସମେ “ଇ ାଏଲ
ସ ାନଗଣ” ଥିେଲ, େତ କ ବଂଶ ନାମିତ େହାଇଥିଲା।
72 ବ ମାନ 9ମ ପଦ, ଧ ାନ ଦିଅ :

ଏହା ପେର (ବ ମାନ ଏଠାେର କନ ା ଆେସ)…

ଏହା ପେର ମଁୁ ଦ ିପାତ କଲି,…େଦଖ, ଅଗଣ , ଏକ ମହା ଜନତା,…
73 େସଠାେର ଆପଣ ର ମ ିର ନପୁଂସକମାେନ ଅଛ ି, େସମାେନ ମା ଏକ ଲ
ଚଉରା-ଳିଶ ସହ , େକବଳ ଏକ େଛାଟ ାନ ମା , େକବଳ ଅ ମ ିର ର କଗଣ
ଯାହାକି କନ ା ସହିତ ରହିବାକ ଯାଉଛ ି; େକବଳ ତା ର—େକବଳ ତା ର ସୁର ା
ନିମେ । ତାହା େହଉଛି ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ , କନ ାର ସୁର ା ନିମେ ; ମ ିର
ନପୁଂସକଗଣ।
74 ଧ ାନ ଦିଅ ! ଅବଶ , ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ ଏଠାେର 14ତମକ େଫରି ଯାଆ ି,
ଏବଂ କହ ି, “କାହିଁକି, େସମାେନ ତ କନ ା ସହିତେର ଅଛ ି େଯଉଁଠାକ ବି େସମାେନ…”
ଅବିକଳ ଭାବେର! ନପୁଂସକମାେନ ରାଣୀ ସହିତ ଯା ା କର ି େସ େଯଉଁଆଡ଼କ ବି
ଯାଆ ି। କତେର! ମା େସମାେନ କଅଣ ଥିେଲ? େସମାେନ ଆଉ କିଛି ନହଁ ବରଂ ସୁର ା
ନିମେ ଥିେଲ, ଏବଂ ଠି ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଅେଟ େବାଲି ଶା ତାହାକ ଏଠାେର
େଘାଷଣା କେର।
75 ଧ ାନ ଦିଅ :

ଏହା ପେର…ଆଉ, େଦଖ, ଅଗଣ , ଏକ ମହା ଜନତା, ସବଜାତୀୟ,…
େଗା ୀୟ,…ବଂଶୀୟ, ଓ ସବଭାଷାବାଦୀ,…(େସଠାେର ଆପଣ ର ବିଜାତି
କନ ା ଆସୁଅଛି, ଠି ଅଛି) …ଏମାେନ ସବ…େମଷଶାବକ ସ ୁଖେର
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ଦ ାୟମାନ େହାଇଅଛ ି, (େସଠାେର େସମାନ ର ାଣକ ା, େମଷଶାବକ,
ବ ବ ା ନେହଁ; େମଷଶାବକ, ଅନ ହ) …ଶୁକ ବ ପରିହିତ େହାଇ,…(କିଛି
ମିନି ମଧ େର, ଧ ାନ ଦିଅ , େଦଖ େଯ େସହି ଶୁକ ବ ସାଧୁ ଧାମିକତା
ନେହଁ କି)…ଓ ଖଜୁରିବାହ ା ହ େର ଧରି;

ଏବଂ େସମାେନ ଉ ସରେର କହଅଛ ି,…(ଯଦି ଏହା ଏକ େପ ିକ ା
ଉ ୀପନା ନେହଁ କି, େତେବ ମଁୁ େକେବବି େଗାଟିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ)…କହଅଛ ି,
ପରି ାଣ ସିଂହାସେନାପବି ଆ ମାନ ପରେମଶର ଓ େମଷଶାବକ ର
କାଯ ।

ପୁଣି ସମ ଦତ ସିଂହାସନ, ାଚୀନବଗ ଏବଂ ଚାରି ାଣୀ ଚତ ିଗେର
ଉଭା େହାଇଅଛ ି,…ଉବଡ େହାଇପଡ଼ି… ସିଂହାସନ ସ ୁଖେର ଉବଡ
େହାଇପଡ଼ି, ପରେମଶର ନା କରି କହଅଛ ି,

କହଅଛ ି, ଆେମ : ଶଂସା,…େଗୗରବ,… ାନ,…ଧନ ବାଦ,…
ସ ମ,…ପରା ମ, ଶ ି, ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆ ମାନ ପରେମଶର ର:
ଆେମ ।

76 ଏହା ଏକ କ ା ସଭାର ସମୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କଅଣ ନେହଁ କି? େହବାକ ଯାଉଥିେଲ!
ତାହା କିଏ ଥିେଲ? ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ ? ଆେଦୗ ନହଁ! ଏହି ଅଗଣ ମହା ଜନତା…
ସବେଗା ୀୟ, ସବଭାଷାବାଦୀ, ଏବଂ ସବଜାତୀୟ। େମାର ିୟ ବ , କଅଣ ଆପଣ
େଦଖିପାର ନାହଁା ି କି?

77 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହାକ େକବଳ ପାଠ କର । ବ ମାନ:

ପୁଣି ାଚୀନମାନ ମଧ ର ଜେଣ େମାେତ ପଚାରିେଲ, କହିେଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ
କଅଣ ଏବଂ…ଶୁକ ବ ପରିହିତ ଏହି େଲାକମାେନ କିଏ? ଓ େସମାେନ
େକଉଁଠାର ଆସିଅଛ ି?

78 ାଚୀନ େଯାହନ କହିେଲ, ଯିଏକି ଜେଣ ଯିହଦୀ ଥିେଲ ଯିଏକି ଏକ ଲ ଚଉରା-
ଳିଶ ସହ େଲାକ ଚି ିଥିେଲ, କହିେଲ, “ବ ମାନ, ତେମ େସମାନ ଜାଣିଥିଲ,
େସମାେନ ସମେ ଯିହଦୀ ଅଟ ି। କି ଏମାେନ କିଏ? େସମାେନ େକଉଁଠାର ଆସିଛ ି?”
େଦଖ େସହି ାଚୀନ କଅଣ କହିେଲ? “ଜେଣ ାଚୀନ ଉ ର େଦେଲ,” (ତାହା େହଉଛ ି
ସିଂହାସନ ସ ୁଖ ାଚୀନମାେନ) “େମାେତ ଉ ର େଦଇ, କହିେଲ, ‘ଶୁକ ବ ପରିହିତ
ଏମାେନ କଅଣ ଅଟ ି? ଏବଂ େସମାେନ େକଉଁଠାର ଆସିଛ ି? ବ ମାନ, ଆେମ ସମେ
ଯିହଦୀମାନ ଏବଂ େସମାନ ର ନିୟମ ଓ ଇତ ାଦି ସବ ଜାଣୁ, କି ଏମାେନ େକେବ
ଆସିେଲ?’” େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ :
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ମଁୁ ତାହା କହିଲି, େହ େମାହର ଭ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣ ି। (“ମଁୁ—
ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ,” େଯାହନ କହିେଲ, “ଏହା େମାର ାନ ବାହାେର ଅେଟ।
ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।”) େସଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏମାେନ ମହାେକଶର
ବାହାରି ଆସିଅଛ ି, (“ପରୀ ାମାନ ଏବଂ ଏହି ଅେନକ ବିପଦ ଆପଦ
େଦଇ, କ ଏବଂ ଫା ମନ ମଧ େଦଇ, ମଁୁ ଆସିଅଛି।” ବଝିେଲ?) …
ଏମାେନ ମହାେକଶର ବାହାରି ଆସିଅଛ ି, ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବ େଧାଇ…
(ମ ଳୀେର? କଅଣ ଏହା ଠି ଲାଗୁଛି କି?) …ଓ େମଷଶାବକ ର େର
ଆପଣା ଆପଣା ବ େଧାଇ, ଶୁକବ କରିଅଛ ି।

…େସମାେନ ପରେମଶର ସିଂହାସନ ସ ୁଖେର ଥାଇ, ଦିବାରା
ତାହା ର ଉପାସନା କର ି… (େମା ଘେର େମାର େସବା କିଏ କେର? େମା
ପ ୀ। କଅଣ ଏହା ଠି ?)…ଏବଂ ତାହା ମ ିରେର:… (େସ ହିଁ ଅେଟ ଯିଏକି
େମା ସହିତ େମାର ଘେର ଏବଂ େମାର ଅଥନୀତିେର ରହ ି, େସ େହଉଛ ି
େମାର ପ ୀ। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଯିଏକି େମା ସହିତ ବସ ି, ଏବଂ େମାର
ଲଗାଗୁଡିକ େଧାଇ ଦିଅ ି, ଏବଂ େମା ପାଇଁ ସବ ଜିନିଷ ୁତ କର ି) …ପୁଣି
ସିଂହାସେନାପବି ବ ି େସମାନ ର ଆ ୟସରପ େହେବ। (ଓଃ, େମାର

ଭ, ଶୁଣ !)

ଏବଂ େସମାନ ର ଆଉ େକେବେହଁ ଧା…େହବ ନାହିଁ,(ଏପରି ମେନ
ହଏ େଯପରି େସମାେନ ଆସୁଥିବାେବେଳ େକେତକ େଭାଜନର ବ ିତ
େହାଇଥିେଲ) …କି େସମାନ ର ଆଉ ତଷା େହବ ନାହିଁ; ପୁଣି ସୂଯ , କିଅବା
େକୗଣସି ଉ ାପ େସମାନ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ।

କାରଣ ସିଂହାସନମଧ ିତ େମଷଶାବକ େସମାନ ର ପାଳକ େହେବ, ଓ
ଜୀବନଦାୟକ ନିଝର ନିକଟକ େସମାନ କଢାଇ େନେବ: ପୁଣି ପରେମଶର
େସମାନ ଚ ର ସମ େଲାତକ…େପାଛି େଦେବ। (େସଠାେର େସ ଅଛି,
େସଠାେର ଆପଣ ର କନ ା ଅଛି)

79 େସଠାେର ଆପଣ ର ଏକ ଲ ଚଉରା-ଳିଶ ସହ ଅଛ ି, ଆପଣ ର ଦାସଗଣ
ଅଛ ି। େତଣୁ “ରାଜ ର ସ ାନମାେନ” ଏଠାେର, ିୟ ବ ି ଯିଏକି ଏହି ଶକ
ପଚାରିଥିେଲ, ଏହା ଏକ…ଯିଏ ଏହି ଉେଲଖନୀୟ ଶକ ପଚାରିଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବଛି ମଁୁ
ହଏତ ଏହାକ ଏଠାେର ପଛେର ଛାଡି େଦଇଥିବି…େକୗଣସି ାନେର, କି “େଯେତେବେଳ
େସମାନ ବାହାେର ନିେ ପ କରି ଦିଆଯିବ,” ଏହାର ଅଥ ତାହା ନେହଁ େଯ େସମାନ
ପରେମଶର ମନର ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। େସମାେନ େକବଳ େଗାଟିଏ ରତ ପାଇଁ
ଆ ିକ ଲାଭର ବାଦ ପଡିଥା ି। େଦଖ , େକବଳ ଅ ଏକ ରତ ପାଇଁ।
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80 କାରଣ, େଯେତେବେଳ ଭବିଷ   ବ ା ଇ ାଏଲକ ଏହି ଦିନେର ଆସୁଥିବାର
େଦଖିେଲ, େସ କହିଥିେଲ, “େତେବ, ଇ ାଏଲ କି ରହିବ େଯେତେବେଳ ବି ାମବାରକ
େନଇ ନିଆଯିବ, ଏବଂ—ଏବଂ କଅଣ େସମାେନ ବି ାମବାରେର େସହିପରି ଭାବେର
ବି ୟ କରଥିେବ େଯପରି େସମାେନ ଅନ ଦିନେର କର ି, ଏବଂ ଏହି ସବ ବିଷୟମାନ
ରହିଥିବ?” େସ କହିେଲ, “େତେବ, କଅଣ ତେମ—କଅଣ ତେମ େକେବ…କଅଣ
ଇ ାଏଲକ ସ ୂ ଭାେବ ପାେଶାରି ଦିଆଯିବ କି?”
81 େସ କହିେଲ, “ସଗକ ଏହା େକେତ ଉ ଅେଟ? ପୃଥିବୀ େକେତ ଗଭୀର ଅେଟ? ତମ
ସ ୁଖେର ଥିବା େସହି ବାଡ଼ି ସାହାଯ େର ଏହାକ ମାପ।”

େସ କହିେଲ, “ମଁୁ କରିପାେର ନାହିଁ!”
82 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ମଧ ଇ ାଏଲକ େକେବ ଭଲି ପାରିବି ନାହିଁ।” ନି ିତେର ନେହଁ!
ଇ ାଏଲକ େକେବବି ଭଲି ପାରିବି ନାହିଁ।
83 େତଣୁ, ଆପଣ େଦଖ , ଚିରକାଳ ଏବଂ ଅନ ଦଇଟି ଭି ବିଷୟ ଅେଟ। ଇ ାଏଲକ
ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, କି ପରେମଶର ମନର ନେହଁ। ଏବଂ ପାଉଲ ତାହାକ
ଏଠାେର କହ ି, ଯଦି େମାର ଏକ ଥାଆ ା…ଅଧ ୟନ କରିବାକ ସମୟ ଥାଆ ା, େଯ
ମଁୁ ଶୀ ଶା କ ଯାଇପାରିଥା ି େଯପରିକି…ମଁୁ େସଗୁଡିକ ଆପଣମାନ ଠାେର ଉ ୃତ
କରିପାର ି, େଦଖ , ଯାହା େମା ମନକ ଆସିଥାଏ।
84 ପାଉଲ େସଠାେର କହଥିବାେବେଳ, କହିେଲ େଯ ଆେମ ବିଜାତିମାେନ ତାହା ତି
ଧ ାନ େଦବା ଉଚି , େଯଉଁ କାେର ଆେମ ଆଚରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯାହା କାଯ ଆେମ
କରିଥାଉ। ବଝିେଲ? କାରଣ ଯଦି ପରେମଶର ଥମ ଶାଖାକ ଛାଡିେଲ ନାହିଁ, େଦଖ ,
ଏବଂ ଆେମ ତ େକବଳ କଲମ କରାଯାଇଛ, େଦଖ ,…ଏବଂ ଇ ାଏଲ, ଯାହାକ େଗାଟିଏ
ରତ ପାଇଁ ଅ କରାଯାଇଥିଲା, େବାଲି େସ କହିଥିେଲ। େକବଳ େଗାଟିଏ ରତ ପାଇଁ,
ଇ ାଏଲ ଅ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଠି ଅେଟ, ମା େସମାନ ଆଖିର ପରଦା ଉଠାଇ
ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତାହା େସେତେବେଳ ଅେଟ େଯେତେବେଳ େସହି ଅ ିମ ବିଜାତିଜଣକ
ପରେମଶର ରାଜ େର ଜନ ହଅ ି, ତାହାପେର ଇ ାଏଲର ଆଖିର େସମାନ ର ପରଦା
ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ େସମାେନ କହିେବ, “ଏହା େହଉଛ ି େସହି ମଶୀହ ଯାହା ଆେମ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଥିଲ।” ତାହା ଠି , କି ବିଜାତି ଦାର ବ େହାଇଯାଇଛି (ଜାହାଜଟି—
ଟି ବ େହାଇଯାଇଛି), େସହି ସମୟେର ବିଜାତିମାନ ପାଇଁ ଅନ ହ ଆଉ ଅଧିକ—ଆଉ
ଅଧିକ ବାକି ରହି ନ ଥାଏ।
85 ବ ମାନ, ମଁୁ େଗାଟିଏ ଶ ଉପେର ବହତ ସମୟ େନଇ େନଉଛି। ଆଉ େକହିଜେଣ
କହିେବ, “େତେବ ଆପଣ େମାର ଶ ପାଖକ ଆସ ି ନାହିଁ।” େତେବ, ଆେମ ଶୀ କରିବା
ଏବଂ େଦଖିବା ଯଦି ଆେମ ଏହାକ ପହ ି ପାରିବା କି ନାହିଁ।
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86 ଠିକ ଅଛି, ଏଠାେର ଏକ—ଏକ ଲ ା ଶଟିଏ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର େତ କଟି ବିଷୟ
ଯାହା େସହି ମହିଳା ପଚାରିଛ ି କି ା େସହି ପୁରଷ ପଚାରିଛ ି, କି ା ଏହା େଯେକହି ବି
ଅଟ ି, ଠି ଅେଟ।

53. କଅଣ ଏହା ସତ ନେହଁ େଯ ଭ ଯୀଶୁ ସମ ଜଗତ ପାଇଁ ମରି ନାହଁା ି, ଅଥା
ଜଗତରସମ ପାଇଁ,ମା ବରଂ…(ବ ମାନ, ମଁୁ ତାହା ବ ାଖ ା କରିବି, କି େସ

ୀ…େସ ପୁରଷ କି ା ୀ, ଏହା େଯେକହି ବି ଅଟ ି…ଜେଣ ୀେଲାକର େଲଖା
ପରି ଲାଗୁଛି)…ମା ବରଂ ଏମାନ ପାଇଁ—ବରଂ ଏମାନ ପାଇଁ େଯଉଁମାେନକି
ଜଗତର େତ କ ା େର ଅଛ ି, େଯଉଁମାନ ପିତା ତାହା େଦଇଅଛ ି?
ଏମାେନ େଯଉଁମାନ କି ଜଗତ ପ ନାବଧି ପୂବର, ପରେମଶର ତାହା ର ନିଜ
ଉ ମ ଇ ାେର େସମାନ ମେନାନୀତ କରି, ଅନ ଜୀବନ ନିମେ ନିରପିତ
କରିଥିେଲ?

87 ଅବିକଳ ଭାବେର, ତାହା ଠି ଅେଟ! ତାହା ସ ୂ ଠି ଅେଟ। ଯୀଶୁ ମୃତ ବରଣ
କେଲ…େକବଳ ଏଥିପାଇଁ ନେହଁ…ତାହା ର ଉେ ଶ ରହିଥିଲା।

88 ଆସ େଦଖିବା, ମଁୁ ବିଶାସ କେର…ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସମାେନ ପାଠ
କରିଥିେଲ…ଏହା ଉପେର ଏକ ଶ ଆେସ:

54. ଶା ନିଃସେ ହଭାବେରଆମକକହିଥାଏେଯଏହି େଲାକମାେନେସମାେନଅଟ ି
େଯଉଁମାେନକି େହେବନାହିଁ—େସମାେନଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି ପରି ାଣପାଇେବ
ନାହିଁ।ଅତଏବ…

89 ତାହା ସ ୂ ଠି ଅେଟ। ଶା ଆମକ କେହ େଯ ଏପରି କିଛି େଲାକ ଅଛ ି
େଯଉଁମାେନକି ନି ିତ େହବା ନିମେ ପରେମଶର ଦାରା ପୂବନିରପିତ େହାଇଥିେଲ।

90 କଅଣ ଆପଣ ତାହା ପାଠ କରିବାକ ଚାହିଁେବ କି, େଯପରିକି ଏହା ସବଦା ଆପଣ
ମନର ଦେରଇ େହାଇଯିବ? ଠି ଅଛି, େତେବ ଆସ ବ ମାନ ଯିହଦାର—ର ପୁ କ
ନିକଟକ ଯିବା, ଯିହଦା ଏଠାେର କହଛ ି।

ଯିହଦା, ଯୀଶୁ ୀ ଜେଣ ଦାସ, ଓ ଯାକବ ାତା, େଯଉଁମାେନ ଆହତ,
ଓ ପିତା ପରେମଶର ିୟପା , ପୁଣି ଯୀଶୁ ୀ ନିମେ ସୁର ିତ:

91 େଦଖ େସ ଏହି ବିଷୟକ କାହାକ ସେ ାଧିତ କରଛ ି? ପାପୀ ନେହଁ, େକବଳ
ସୁସମାଚାର େସବାକ ନେହଁ, ବରଂ ିୟପା ପବି ୀକତ ଏବଂ ଆହତମାନ । େଦଖ ,
େସମାନ େଯଉଁମାେନକି ପୂବର ରାଜ େର ଅଛ ି।

ତ ମାନ ତି ଦୟା, ଶା ି, ଏବଂ େ ମ, ଚରଭାେବ େହଉ।
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େହ ିୟମାେନ,…ମଁୁ ଆ ମାନ ର ସାଧାରଣ ପରି ାଣ ସ େର
ତ ମାନ ନିକଟକ କିଛି େଲଖିବାକ ବିେଶଷ ଯ ଶୀଳ େହାଇ, ସାଧୁମାନ
ନିକଟେର ଏକାଥରେକ ସମପିତ ବିଶାସ ସପ େର, ାଣପଣେର ଯୁ କରିବା
ପାଇଁ ତ ମାନ ଉ ାହିତ କରିବା ନିମେ …େଲଖିବା ଆବଶ କ ମେନ
କଲି।

କାରଣ…ଦ ର ପା େବାଲି ବଣିତ େହାଇଥିବା େକେତକ େଲାକ
ତ ମାନ ମଧ େର ଗୁ େର େବଶ କରିଅଛ ି,(କିପରି?) …ଆ ମାନ
ପରେମଶର ଅନ ହକ ବିପରୀତ ଭାବେର କାମୁକତାେର ବ ବହାର କରି
ପରିଣତ କର ି,…

92 ପୁରାତନ ସମୟର ନିରପିତ! ଏହା ନେହଁ େଯ ପରେମଶର ସିଂହାସନ ଉପେର ବସିେଲ,
ଓ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି ବ ି ଉ ାର କରିବି, ମଁୁ େସହି ବ ି ହରାଇବି।” ଏହା ତାହା ନ
ଥିଲା! ପରେମଶର ମୃତ ବରଣ କେଲ, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ମେଲ, େସହି ାୟ ିତ

େତ କ ବ ି ପାଇଁ ସମ ପୃଥିବୀକ ଆ ାଦନ କରିଥିଲା। ମା ପରେମଶର, ପୂବ ାନ
ଦାରା…ଏହା ନେହଁ େଯ େସ କରିେବ…େସ ଇ ା କର ି ନାହିଁ େଯ େକହି ବିନ ହଅ । େସ
ଚାହଁା ି େଯ ସମେ ଉ ାର ପାଆ । ଏହା ତାହା ର—ଏହା ତାହା ର ଅନ ଉେ ଶ
ଥିଲା। ମା ଯଦି େସ ପରେମଶର ଥିେଲ, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ କିଏ ଉ ାର ପାଇେବ ଏବଂ
କିଏ ଉ ାର ପାଇେବ ନାହିଁ। ଯଦି େସ ଜାଣ ି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସ ଅସୀମ ପରେମଶର
ନହଁ ି। େତଣୁ ବାଇବଲ ତାହା ଶି ା ଦିଏ। େଯପରିକି ଆେମ କରିପାରିବା…
93 ଯଦି ଆମ ପାଖେର ଏଠାେର େରାମୀୟ, ତାହାର 8ମ ପବ ନିକଟକ ଯିବା ପାଇଁ
ସମୟ ଥାଆ ା, ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ପାଠ କରିପାରେ । େରାମୀୟ, ତାହାର 9ମ ପବ,
ବାଇବଲର ଅନ ାନ ାନେର। ଏଫିସୀୟ, ତାହାର 1ମ ପବ। ଏବଂ ଆପଣ େଦଖିପାରିେବ
େଯ ପରେମଶର େସହି ମେନାନୟନ, େଯପରି ତାହା ଅଟଳ ରହିପାେର, ପରେମଶର
େସହି ନିୟମକ ବିନା ସ େର େଦଇଥିେଲ। େସ ଯୀଶୁ େସମାନ ନିମେ ମରିବା ପାଇଁ
ପଠାଇେଲ େଯଉଁମାନ େସ ପୂବର ଜାଣିଥିେଲ। ବଝିେଲ?
94 େକବଳ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ନେହଁ େଯ, “େତେବ, ଆପଣ କହଛ ି ପରେମଶର
ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ େସହି ୀ ଉ ାର ପାଇେବ କି ନାହିଁ?” ଜଗତ ଆର େହବା ପୂବର ହିଁ
ପରେମଶର ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଆପଣ ଉ ାର ପାଇେବ, କି ା ଆପଣ ପାଇେବ କି ନାହିଁ,
ଅନ ଥା େସ ପରେମଶର ନ ଥିେଲ।
95 ଅସୀମ ଶ ର ଅଥ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି କି? େଦଖ …ଶ େକାଷେର େଦଖ ଓ
େଖାଜ େଯ େସହି ଶ ଅସୀମର ଅଥ କଅଣ ଅେଟ। କାହିଁକି, େସ େତ କ େପାକକ
ଜାଣିଥିେଲ ଯାହାକି େକେବ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରହିବ, େତ କ ମାଛି, େତ କ କୀଟ,
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େତ କ ଜୀବାଣୁକ ଜାଣିଥିେଲ। ଏମାେନ ସୃ ି େହବା ପୂବର ହିଁ େସ ଏମାନ ଜାଣିଥିେଲ,
ଅନ ଥା େସ ପରେମଶର ନ ଥିେଲ। ନି ିତ ଭାବେର, େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ। ଠି ଅଛି।
96 ତାହାପେର, େସଠାେର, ପରେମଶର କହିପାର ି ନାହିଁ—ନାହିଁ, “ମଁୁ ତମକ େନବି, ଓ
ତମକ ନରକକ ପଠାଇବି; ଏବଂ ମଁୁ ତମକ େନବି, ଓ ତମକ ସଗକ ପଠାଇବି।” ପରେମଶର
ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ ଆପଣ ଉଭେୟ ସଗକ ଯାଆ । କି ପୂବ ାନ ଦାରା େସ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ ଜେଣ ଲାଜକଳି େହବ, ଓ ଅନ ଜେଣ ଭ େଲାକ ଏବଂ ୀ ିଆନ େହବ। ବଝିେଲ?
ଅତଏବ ତାହା ଯୀଶୁ ମୃତ ବରଣ କରିବା ନିମେ ପଠାଇବାକ ପଡ଼ିଲା, େଯପରିକି
େସହି ବ ିକ ଉ ାର କର ି ଯାହାକ େସ ପୂବ ାନର ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଉ ାର ପାଇବା
ନିମେ ଇ କ େହବ। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ?

େତେବ ଏଠାେର େଦଖ :

ଶା ସେ ହେର ଆମକ କହିଥାଏ େଯ ଏମାେନ ହିଁ େସହି େଲାକମାେନ ଅଟ ି
େଯଉଁମାେନକିଉ ାରପାଇେବନାହିଁ।

55. ଅତଏବ ଯଦି ାୟ ିତ ସମ …ଆଦମ ର ସମ ବଂଶକ ଆ ାଦନ କରିଥିଲା,
ଏବଂ େକେତକ ଏଥିପାଇଁ ବିନ େହାଇଥିେଲ କାରଣ େସମାେନ େସହି ତି ା,
କି ା େସହି ବ ବ ାେର ଲାଭ େନଇପାରି ନ ଥିେଲ, କଅଣ ଏହା େହବ ନାହିଁ…
ମହ -…ସାଧୀନ…କଅଣ େସ…କଅଣ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଅନ
େଯାଜନାମାନଏବଂଉେ ଶ ଗୁଡିକଅେପ ା ଏକଅଧିକମହ ରଶ ି େହବନାହିଁ
କି?ଏହାେହବକି…(ବ ମାନ େସହି ବ ି, ଏହି ଦିତୀୟ ଶ ଉପେର, ପଚାରଛ ି।)
କଅଣମନଷ ରସାଧୀନଇ ାପରେମଶର ଅନ େଯାଜନାମାନଏବଂଉେ ଶ
ଅେପ ାଏକଅଧିକମହ ରଶ ିେହବନାହିଁକି?

97 ନା, େମାର ଭାଇ କି ା ଭଉଣୀ। ନି ିତେର ନେହଁ! ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ କିଛି େହେଲ
ନାହିଁ…ମନଷ ର ଇ ା େକେବବି ପରେମଶର ବିଚାରର େସହି—େସହି ଅନ ଉେ ଶ
ସହିତ ତଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, େଦଖ ।
98 ବ ମାନ, ଆପଣ ର ଥମ ଶଟି ଠି ଥିଲା। ବ , ଆପଣ ର ଦିତୀୟ ଶଟି
ଠି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ େଦଖ , େଦଖ େଯ ଏହା ଏଠାେର କିପରି େଲଖା
େହାଇଛି, େଦଖ : “ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଅନ େଯାଜନା ଏବଂ ଉେ ଶ
ଅେପ ା ମନଷ ର ସାଧୀନ ଇ ା କଅଣ ଏକ ଅଧିକ ମହ ର ଶ ି େହବ ନାହିଁ କି?” କାହିଁକି,
ନି ିତେର ନେହଁ। ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଅନ େଯାଜନା ଏବଂ ଉେ ଶ ଅେପ ା
ମନଷ ର ସାଧୀନ ଇ ା କିପରି ଏକ ଅଧିକ ମହ ର ଶ ି େହାଇପାରିବ? ଏବଂ ମନଷ
ତାହାର ଶାରୀରିକ ଅବ ାେର େସହି ଇ ା ତି ଯାହା େସ ଚାହିଁଥାଏ, କିପରି ତାହା ଅେପ ା
ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ େହବ ଯାହାକି ଏକ ଅନ , ସି ପରେମଶର େହେବ? ନି ିତେର ନେହଁ!
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ଏହା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, େଦଖ । େସହି ଅନ ପରେମଶର, ଯାହା ର ଉେ ଶ ସି
ଅେଟ, ଆପଣ ଏହା କିପରି କହିପାରିେବ େଯ ଜେଣ—ଜେଣ ଶାରୀରିକ ମନଷ ତେଳ
ଏଠାେର, େଯେତ ଧାମିକ େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି (ଏବଂ େସ େହାଇ ଥାଇପାେର), ତାହାର
ଉେ ଶ ସକଳ ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ମେତ ତଳନାେଯାଗ େହବ ନାହିଁ: େସହି ଅନ ଏବଂ
ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର େସହି—େସହି ଉେ ଶ ସହିତେର।
99 [ଜେଣ ଭଉଣୀ ଭାଇ ାନହା  ସହିତ କଥା ହଅ ି—ସ ା।] ହଁ। [“ମଁୁ ଦଃଖିତ। ମଁୁ
େକବଳ େଗାଟିଏ ଶ ପଚାରିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି, ଏବଂ—ଏବଂ ଆପଣ ଭ ବଝିଥିେଲ ଯାହା
ମଁୁ େସଠାେର କହିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି।”] ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଭଉଣୀ। [“ମଁୁ ତାହା ଆେଦୗ ବିଶାସ
କେର ନାହିଁ, େମାର କହିବାର ଅଥ ‘ପରେମଶର ଅନ ଉେ ଶ ମନଷ ର ସାଧୀନ ଇ ା
ଉପେର ବଳ ଏବଂ ବଳବ ର ଅେଟ।’”]
100 ତାହା ଠି ଅେଟ। ଓଃ, େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାକ େସେତେବେଳ ଭ ପାଠ କରିଅଛି,
େଦଖ । ଠି ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ ସ ୂ ଠି ଅଟ ି, ଭଉଣୀ। ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ ଏହା
ଆପଣ ର—ଆପଣ ର ଶ ଥିଲା। ଠି ଅଛି। ମା , େଦଖ , ମଁୁ ଏହାକ ଏଠାେର
େକଉଁଠାେର ପାଇଲି, େଦଖ ,…େତେବ ମଁୁ େଦେଖ, “ଆଦମ ସମ ବଂଶକ ଆ ାଦନ
କରିଥିଲା, ଏବଂ େକେତକ ଏଥିପାଇଁ ବିନ େହାଇଥିେଲ କାରଣ େସମାେନ ନିଜ—ନିଜ
ପାଇଁ ଏହି ବ ବ ାର ଲାଭ େନଇପାରି ନ ଥିେଲ, ତାହାେହେଲ ମନଷ ର ସାଧୀନ ଇ ା
କଅଣ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଅନ େଯାଜନା ଏବଂ ଉେ ଶ ଅେପ ା ଏକ ଅଧିକ
ମହ ର ଶ ି େହବ ନାହିଁ କି?” େଦଖ , ମଁୁ—ମଁୁ େସଠାେର ଆପଣ ର ଭାବନାକ ଭ
ବ ାଖ ା କରିଥିଲି। ହଁ, ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଅନ ଉେ ଶ । େତେବ, ତାହା
ଏହାକ ସମାଧାନ କେର।
101 ମଁୁ ଅନମାନ କେର ସମେ ଏହାକ ବଝିଛ ି। ଆପଣ କେଲ, ନିଜର ହାତ ଉଠା ।
ଏହା—ଏହା ତ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର ଅନ ଉେ ଶ ଅେଟ, ଯାହାକି ନି ିତ
ଭାବେର ତାହାର ବହତ ଉପେର ରହିବ—ବହତ ଉପେର ରହିବ ଯାହା ମନଷ
କରିପାେର।

ବ ମାନ:

56. ମଁୁମାଥିଉ,28ଶପବର…19ତମପଦେର,ଜଳବା ି ଉପେର କାଶବିଷୟବେଝ
ନାହିଁ।ଏହାରଅଥକଅଣଅେଟ?

102 େତେବ, ବ ମାନ, େବାଧହଏ ଏହା େମାେତ ଅଧିକ ସମଯ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମା େକବଳ
େଗାଟିଏ ମିନି । ଏବଂ ଯଦି େକହି ଚାହଁା ି େତେବ ଆପଣ େମା ସହିତ, ମାଥିଉ, ତାହାର
28ଶ ପବ, ଓ 19ତମ ପଦକ ଆସ । ଏବଂ ଆେମ େଦଖିବା, େଯ େସହି ବ ିଜଣକ
କଅଣ…ପଚି-ଶ…େତେବ, ଏହା ଆପଣ ଶ ିଶାଳୀ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ସହିତ
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ରହିେବ। ଏହା—ଏହା ଭଲ ଅେଟ, ଆପଣ େଦଖ । ଏହା ସୁସମାଚାର ଚାର ଭାବେର
ନେହଁ, କି ଏହା…

103 ବ ମାନ ଆେମ…ବ ମାନ ଏଠାେର େଯଉଁଠାେରକି େଲାକମାେନ କହିବାକ େଚ ା
କର ି, “ବାଇବଲେର ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି।” ବ ମାନ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ େକହି ଜେଣ…
ସହିତ ମାଥିଉ 28:19 କ ଆସ । କି ା, ନା, ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ େକହି…ମାଥିଉ 28:19। ମଁୁ
ଚାେହଁ େଯ େକହି ଜେଣ େ ରିତ ିୟା 2:38 କ ଆସ । ଭାଇ େନୱିଲ, ଆପଣ ପାଖେର
େସଠାେର ନିଜର ବାଇବଲ ଅଛି କି?

104 ଆଉ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ବ ମାନ ନିେଜ ପାଠ କର । “ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣ
ବାଇବଲେର ଏକ କେଠାର ବିେରାଧାଭାସ େଦଖାଇବି। ଏବଂ ଯାହା େସହି—େସହି
ବାଇବଲ…େଲାକମାେନ କହ ି ‘ବାଇବଲ ଆପଣାକ ବିେରାଧ କେର ନାହିଁ, ’ ମଁୁ ଚାେହଁ
େଯ ଆପଣ ଏହାକ ବିେବଚନାେର ରଖ ।”

105 ଏବଂ ଏହା େସହି ପ ିତ ଶି କମାନ ଉଦବି କରିଥାଏ। କି ଏହା—ଏହା ସରଳ
ଅେଟ। ବ ମାନ ମଁୁ ମାଥିଉ 28:19 ପାଠ କରିବି, ଆପଣ େମା ପଛେର ପଛେର ଆସ ।
ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତେକ େ ରିତ ିୟା 2:38 ସହିତେର, ଏହାକ ୁତ
ରଖିଥାଆ । ମଁୁ 18ତମ ପଦର ଆର କରିବି, ଏହା ମାଥିଉର େଶଷ ପବ ଅେଟ:

ପୁଣି ଯୀଶୁ ତାହା ର ଶିଷ -…େସମାନ ନିକଟକ ଆସି, ଆଳାପ କରି
କହିେଲ, ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଅଧିକାର େମାେତ ଦ େହାଇଅଛି।
(ପିତା ଶ ି େକଉଁଠାେର ଅଛି?)

106 ଯଦି ସଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମ ଅଧିକାର ଯୀଶୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, େତେବ
ପରେମଶର ଶ ିହୀନ େହାଇଗେଲ, କଅଣ େସ ନହଁ ି କି? କିଅବା କଅଣ େସ େକବଳ
ଏକ କାହାଣୀ କହିଥିେଲ? କଅଣ େସ ଥ ା କରଥିେଲ କି? ତାହା ର ଏହା ଅଭି ାୟ ଥିଲା!
କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ େଯ ତାହା ର ଏହା ଅଭି ାୟ ଥିଲା? େତେବ, ଯଦି
ସମ ଅଧିକାର ତାହା ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହାେହେଲ ପରେମଶର ଶ ି େକଉଁଠାେର
ଅଛି? େସ ପରେମଶର ଥିେଲ! ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଏକମା ବିଷୟ
ଯାହାକି ଏହା ସହିତର ଅେଟ। ତାହାହିଁ େକବଳ ସମ କିଛି େସଠାେର ଥିଲା। େଦଖ , େସ
ପରେମଶର ଥିେଲ; କିଅବା େସଠାେର ଏପରି େକହିଜେଣ ବସିଥିେଲ, ଯାହା ପାଖେର
େକୗଣସି ଶ ି ରହିଥିଲା, ବ ମାନ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େତଣୁ ଆପଣ ଏହାକ—
ଆପଣ ଏହାକ ଦ େର ପକାଇପାର ି ନାହିଁ। ଆେମ ଏଠାେର ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟ
ଉପେର ତାହାକ ପାଇବା। ଠି ଅଛି:

…ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଅଧିକାର…ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର।
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ଅତଏବ, ତେ ମାେନ ଯାଇ…ସମ ଜାତିର, େଲାକ ପିତା, ପୁ , ଓ
ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ି େଦଇ:

ମଁୁ ତ ମାନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା େଦଇଅଛି େସହିସବ ପାଳନ କରିବାକ
ଶି ା େଦଇ:… ଆଉ େଦଖ, ଯୁଗା ପଯ , ସଦାସବଦା ମଁୁ ତ ମାନ ସେ
ସେ ଅଛି।

107 େ ରିତ 2:38, ବ ମାନ େକହି ଜେଣ ପାଠ କର । ମା େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା
କର । େ ରିତ, 2ୟ ପବ, ତାହାର 38ତମ ପଦ। େତେବ, ବ ମାନ କତ ଧ ାନ
ସହକାେର ଶୁଣ , ଏବଂ େଧୖଯ ର ସହିତ ରହ , ଏବଂ ଆେମମାେନ ବ ମାନ େଦଖିବା।
େତେବ, ବ ମାନ ଏହା ଦଶ ଦିନ ପେର େଯେତେବେଳକି ଯୀଶୁ େସମାନ , ମାଥିଉ 28:19
େର କହିଥିେଲ, ଅତଏବ, ତେ ମାେନ ଯାଇ, ସମ ଜାତିର େଲାକ ପିତା, ପୁ , ଓ
ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ି େଦଇ ଶି ା ଦିଅ।

108 ବ ମାନ, ପିତର, ଦଶ ଦିନ ପେର…େସମାେନ କଦାପି ଅନ େକୗଣସି ଉପେଦଶ
ଚାର କେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଯିରଶାଲମର ଉପରି େକାଠରୀକ ଯାଇ, େସଠାେର (ଦଶ

ଦିନ ପଯ ) ପବି ଆ ା ଆସିବା ନିମେ ଅେପ ା କେଲ। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି?
ଏହି ାନେର। ଏଠାେର ପିତର, ପିତର ପାଖେର ରାଜ ର କ ି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆେମ
େଦଖିବା େଯ େସ କଅଣ କର ି। ମାଥିଉ, କି ା େମାର କହିବାର ଅଥ େ ରିତ 2, ଆସ
ତାହାର 36ତମ ପଦ େନବା:

ଅତଏବ ସମ ଇ ାଏଲକଳ ନି ୟ ଜାଣ େଯ, େଯଉଁ ଯୀଶୁ
ଆପଣମାେନ ୁଶେର…ବଧ କେଲ, ତାହା ପରେମଶର, ଭ ଏବଂ ୀ
ଉଭୟ ପଦେର ନିଯୁ କରିଛ ି।

“ ଭ ଏବଂ ୀ ଉଭୟ।” ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ, ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ଅଧିକାର
ତାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି କଥା ଶୁଣି, େସମାନ ହଦୟ ବିଦୀ େହାଇଗଲା, ପୁଣି େସମାେନ
ପିତର ଓ…ଅବଶି େ ରିତମାନ କହିେଲ, େହ ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ,
ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା?

ପିତର ଉ ର େଦେଲ…ପିତର େସମାନ କେହିଲ, ଆପଣମାେନ,
ମନପରିବ ନ କର , ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ ମା ନିମେ େତ କ ଜଣ
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ , ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ
ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ।
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109 ବ ମାନ, ଏକ ବିେରାଧାଭାସ ଅଛି, ମାଥିଉ କହିଥିେଲ, “ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା :
ନାମେର ବା ି େଦବ,” ଏବଂ ଦଶ ଦିନ ପେର, ପିତର େ ରିତ 2:38 େର କହିେଲ,
“ମନପରିବ ନ କର ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ ହଅ।”

110 ତାହାପେର ପରବ ୀ ସମୟେର େଯେତେବେଳ କି ମନପରିବ ନର କଥା
କହାଯାଇଥିଲା—କହାଯାଇଥିଲା, କି ା, ବା ି ବିଷୟେର, ବାଇବଲେର, ଏହା େ ରିତ
ତାହାର—ତାହାର 8ମ ପବ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ ଫିଲି ତଳକ ଯାଇ େସହି…େସହି
ଶମିେରାଣୀୟମାନ — ଚାର କରିଥିେଲ। ଏବଂ େସମାେନ ପବି ଆ ା ହଣ
କରିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ।

111 ପରବ ୀ ସମୟ େଯେତେବେଳ ଏହା ବିଷୟେର କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା
େଯେତେବେଳ ବିଜାତିମାେନ ଏହାକ ହଣ କରିଥିେଲ, େ ରିତ 10:49:

ଏବଂ ପିତର ଏହିସବ କଥା…କହଥିବା ସମୟେର, େଯେତ େଲାକ ବାକ
ଶୁଣୁଥିେଲ, େସହି …ସମ …ଉପେର ପବି ଆ ା ଅବତରଣ କେଲ।

କାରଣ େସମାେନ େସମାନ ବିଭି ଭାଷାେର କଥା କହଥିବା, ଓ
ପରେମଶର ଶଂସା କରଥିବା ଶୁଣୁଥିେଲ। େସେତେବେଳ ପିତର ଉ ର
େଦେଲ,

ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ପରି…ପବି ଆ ା ା
େହାଇଅଛ ି, ଏମାେନ େଯପରି ବା ିଜିତ ନ ହଅ ି, େସଥି ନିମେ କି େକହି
ଜଳ ନିେଷଧ କରି ପାେର?

ପୁଣି େସ େସମାନ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ି େହବା ନିମେ
ଆେଦଶ େଦେଲ।

112 ବ ମାନ େମାେତ ଏଠାେର କିଛି କହିବାକ ଦିଅ , େକବଳ ଆପଣମାନ ଟିକିଏ
କିଛି େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯପରିକି ଆପଣ ଏହାକ ଭଲିେବ ନାହିଁ; ଏକ େଛାଟ ଉଦାହରଣ
କରିବାକ ଯାଉଛି। ମଁୁ ରଖିବାକ ଯାଉଛି…େକେତ ବଂଶ-…ଜାତିର େଲାକମାେନ ଜଗତେର
ଅଛ ି? ତିେନାଟି ଅଛ ି: ହାମ, େଶମ, ଏବଂ ଜାେଫତର େଲାକମାେନ। େକେତ ଜଣ
ତାହା ଜାଣ ି? ଆେମ େନାହ ର େସହି ତିନିପୁ ଠାର ଆସିଅଛ। ହାମର େଲାକମାେନ,
େଶମର େଲାକମାେନ…ଜାେଫତ େଲାକମାେନ େହଉଛ ି ଆେ ା-ସା , େଶମର
େଲାକମାେନ େହଉଛ ି…େସହି ତିେନାଟି ବଂଶ, ତାହା େହଉଛି: ଯିହଦୀ, ବିଜାତି, ଏବଂ ଅଧା
ଯିହଦୀ ଓ ବିଜାତି। ବ ମାନ, ଧ ାନ ଦିଅ , େଯେତେବେଳ େସଠାେର…ଆଉ ଏହା େହଉଛି
ହାମ…େଶମ, ହାମ ଏବଂ ଜାେଫ ।
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113 ବ ମାନ, ଥମ ଥର ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ବା ି ବିଷୟ କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା
ବା ିଜକ େଯାହନ ଦାରା କହାଯାଇଥିଲା। େକେତ ଜଣ ତାହା ସତ େବାଲି ଜାଣ ି?
ଠିକ ଅଛି, ମଁୁ ଏହାକ ଏଠାେର ରଖିବାକ ଯାଉଛି, ଏଠାେର ରଖିବାକ ଯାଉଛି, ବା ିଜକ
େଯାହନ। ଆଉ େଯାହନ ଯ ନ ନଦୀେର େଲାକମାନ ବା ି େଦଇ, େସମାନ ଆେଦଶ
େଦଇଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଅନତାପ କର ଏବଂ ପରେମଶର ସହିତେର ସ କକ ଭଲ
କର , ଏବଂ େସମାନ ର ବ ବି ୟ କରି, ଦରି େଲାକମାନ େଭାଜନ କରା ,
ଏବଂ େସୖନିକମାେନ େସମାନ ଅଥେର ସ ହଅ ି ଏବଂ ପରେମଶର ସହିତେର
ସ କ ଭଲ କର । େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? ଆଉ େସ େସମାନ ଯ ନ ନଦୀେର
ବା ି େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ଛି ିେଲ ନାହିଁ, େସମାନ ଉପେର ଢାଳିେଲ ନାହିଁ, ବରଂ
େସମାନ ଡବିତ କେଲ! ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କରନାହଁା ି, େତେବ ଏଠାେର
େଲ ିକ ଅଛି, େଖାଜି େଦଖ େଯ ଏହା ବାପିେଜା ନେହଁ କି, ଯାହାକି େହଉଛି “ବା ିଜିତ
କରିବା, ଡବିତ କରିବା, ବଡାଇବା, ସମାଧି େଦବା।” େତେବ, ଥମ ଥର ପାଇଁ ବା ି
ବିଷୟେର େକେବ କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା େସଠାେର ଥିଲା।

114 ଦିତୀୟ ଥର ବା ି ବିଷୟେର େକେବ କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ
ଏହାକ ନିେ ଶ େଦଇଥିେଲ, ମାଥିଉ 28:19।

115 ପରବ ୀ ସମୟ ବା ି ବିଷୟେର କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା େ ରିତ 2:38 ଥିଲା।

116 ପରବ ୀ ସମୟ ବା ି ବିଷୟେର କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା େ ରିତ 8ମ ପବେର
ଥିଲା।

117 ତାହାର ପେର ବା ି ବିଷୟେର କହାଯାଇଥିଲା, ତାହା େସହି—େସହି େ ରିତ 10ମ
ପବେର ଥିଲା।

118 ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ େସହି ସମୟର ଆସୁ େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ଏଠାେର,
“ଅତଏବ, ତେ ମାେନ ଯାଇ, ସମ ଜାତିର େଲାକ ପିତା, ପୁ , ଓ ପବି ଆ ା
ନାମେର ବା ି ଦିଅ।”

119 େତେବ ଥେମ ଆସ , ଏହି ଶା କ ସଳଖ କର। ମଁୁ ଆପଣମାନ କହିଅଛି େଯ
“ବାଇବଲେର ଏପରି େଗାଟିଏ େହେଲ ଶା ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ ଅଂଶର ବିେରାଧ କରିବ।”
ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ତାହା େମା ପାଖକ େନଇକି ଆସ । ମଁୁ ଛ-ଚିଶ ବଷ େହଲାଣି ତାହା
ପଚାରଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ତାହା ଏେବ ସୁ ା ପାଇ ନାହିଁ। ଏପରି େକୗଣସି ଶା ନାହିଁ ଯାହାକି
ବିେରା-…ଯଦି ଏହା ତାହାର ବିେରାଧ କେର, େତେବ ଏହା ଏକ ମାନବ-ଲିଖିତ କାଯ
ଅେଟ। ନା, ଆ ା, ବାଇବଲେର େକୗଣସି ବିେରାଧାଭାସ ନାହିଁ!

120 ବ ମାନ ଏହା ଆପଣ କହିେଲ, “ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ?”
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121 ଏଠାେର ଯୀଶୁ ଛିଡ଼ା େହାଇ କହଛ ି, “ଅତଏବ, ତେ ମାେନ ଯାଇ, ସମ ଜାତିର
େଲାକ ପିତା, ପୁ , ଓ ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ି ଦିଅ।”

122 ଏବଂ ପିତର ଠି ପଛକ ବଲିପଡ଼ି, କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ, ମନପରିବ ନ କର ,
ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ ।”

123 “େସଠାେର ଆପଣ ର ବିେରାଧାଭାସ ଅେଟ।” ଏହା େସହିପରି ମେନହଏ।
ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଶାରୀରିକ ମେନାଭାବେର ପାଠ କରଛ ି, ଏବଂ େଖାଲା
ହଦୟେର ନେହଁ, େତେବ ଏହା ଏକ ବିେରାଧାଭାସ େହବ।

124 କି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଖାଲା-ମେନାଭାବେର ପାଠ କରିେବ, “ପବି ଆ ା ଏହାକ
ାନୀ ଓ ବ ିମାନ େଲାକମାନ ଆଖିର ଲଚାଇ ରଖିଛ ି,” ଯୀଶୁ ତାହା କହିଥିେଲ, ଏବଂ

େସଥିପାଇଁ ପରେମଶର ଧନ ବାଦ ଜଣାଇେଲ, “ଏବଂ ଶି ା କରିବାକ ଇ କ ଥିବା
ଶିଶୁମାନ ଠାେର ଏହାକ କାଶ କରିଛ ି।” ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମନ ପାଇଛ ି, ଏବଂ
ଏକ ସାଥପର ମନ ନେହଁ, ବରଂ ଶି ା କରିବାକ ଇ କ ଥିବା ଏକ ହଦୟ, ତାହାେହେଲ
ପବି ଆ ା ଆପଣ ଏହିସବ ଶି ା େଦେବ।

125 େତେବ ଯଦି ଏହା ସାମ ସ ରେଖ ନାହିଁ…ଆପଣ କହ ି, “ଆପଣ କିପରି ଜାଣ ି
େଯ ଆପଣ ସଠି ଅଟ ି?” େତେବ, ଏହା ଶା ର ଅବଶି ାଂଶ ସହିତ ସାମ ସ ରେଖ।
ଯଦି ଆପଣ ରଖ ି ନାହଁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ର ଏଠାେର ଏକ ଅଥହୀନ ବିେରାଧାଭାସ
ଅଛି।

126 ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣ ଏକ ଶ ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। ଏହା ମାଥିଉର େଶଷ ପବ
ଅେଟ। ମଁୁ ଏହାକ ଏକ େଛାଟ ରପେର େନବି, େଯପରିକି ଆପଣମାେନ େତ େକ…
ପିଲାମାେନ ଏହାକ ବଝିଯିେବ।

127 ଉଦାହରଣ ସରପ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ େ ମ କାହାଣୀ ପଢ ି, ଏବଂ ତାହାର ପଛ
ଭାଗେର ଏହା କେହ, “ଏବଂ ଏହାପେର ମରିୟମ ଏବଂ େଯାହନ ସବଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିେର
ରହିେଲ।” େତେବ, ଆପଣ ଆ ଯ ହଅ ି େଯ େଯାହନ ଏବଂ ମରିୟମ କିଏ ଥିେଲ
ଯିଏକି ଏହାପେର ସବଦା ଖୁସିେର ରହିେଲ। ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି େଯ
େଯାହନ ଏବଂ ମରିୟମ କିଏ ଅଟ ି, ଉ ମ େହବ େଯ ଆପଣ େସହି ପୁ କର ଥମକ
େଫରିଯାଆ ଏବଂ େଯାହନ ଓ ମରିୟମ କିଏ ଅଟ ି ତାହା େଖାଜି ବାହାର କର ।
ତାହାପେର ଏଠାକ େଫରିଆସ ଏବଂ ମରିୟମ କିଏ ଥିେଲ, ଓ େସ େକଉଁ ପରିବାରର
ଆସିଥିେଲ ତାହା େଖାଜି ଜାଣ ; ଆଉ େଯାହନ କିଏ ଥିେଲ, ଏବଂ େସ େକଉଁ ପରିବାରର
ଆସିଥିେଲ, ଓ ତା ନାମ କଅଣ ଥିଲା, ପୁଣି େସମାେନ କିପରି ବିବାହିତ େହେଲ, ଏବଂ ଏହା
ବିଷୟେର ସବକିଛି। କଅଣ ଏହା ଠି କି?
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128 େତେବ, ଏଠାେର ବାଇବଲ ପାଠ କରିବାେର ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଅେଟ।
େକେବ…େଦଖ , ଯୀଶୁ କଦାପି କହିେଲ ନାହିଁ, “ଯାଇ ପିତା ନାମେର, ପୁ ନାମେର,
ପବି ଆ ା ନାମେର େଲାକମାନ ବା ି ଦିଅ,” ି ବାଦୀ େଲାକମାେନ େଯପରି
ବା ି େଦଇଥା ି। ବାଇବଲେର ଏଥିପାଇଁ େକୗଣସି ଶା ନାହିଁ। େସ କଦାପି କହି ନାହଁା ି,
“ନାମଗୁଡିକେର (ନା-ମ-ଗୁ-ଡି-କ), ନାମଗୁଡିକ” ପିତା, ପୁ ଏବଂ ପବି ଆ ା ର।
129 େସ କହିେଲ, “(ନା-ମ) ନାମେର,” ଏକବଚନ। େସଠାେର ନିଜର ବାଇବଲେର
େଦଖ ଓ େଖାଜି ବାହାର କର େଯ ତାହା ଠିକ ଅେଟ କି ନାହିଁ, ମାଥିଉ 28, “ନାମେର।”
130 ଏହା ନେହଁ େଯ “ପିତା ନାମେର, ପୁ ନାମେର,…” େସହିଭଳି ତ ଜେଣ ି ବାଦୀ

ଚାରକ ବା ି ଦିଅ ି। “ପିତା ନାମେର, ପୁ ନାମେର, ଏବଂ ପବି ଆ ା
ନାମେର।” ତାହା ତ ଏପରିକି ବାଇବଲେର ସୁ ା ନାହିଁ।
131 “ତାହାେହେଲ ନାମେର…” ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ତାହାେହେଲ ‘ପିତା, ପୁ , ଏବଂ
ପବି ଆ ା’” ନାମେର। ତାହାେହେଲ େସଠାେର ଏକ ନି ି ନାମ ଅଛି।
132 େତେବ, ପିତା ଏକ ନାମ କି? େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି େଯ ପିତା ଏକ ନାମ ନେହଁ?
ପିତା ଏକ ଉପାଧି ଅେଟ। ପୁ ଏକ ନାମ ନେହଁ। େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି େଯ ପୁ ଏକ
ନାମ ନେହଁ? ଏଠାେର େକେତଜଣ ପିତାମାେନ ଅଛ ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଏଠାେର
େକେତଜଣ ପୁ ମାେନ ଅଛ ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଆ ା, ଆପଣମାନ ମଧ ର କାହାର
ନାମ “ପୁ ” ରଖାଯାଇଛି? ଆପଣମାନ ମଧ ର କାହାର ନାମ “ପିତା” ରଖାଯାଇଛି? ଠିକ
ଅଛି, ପବି ଆ ା ଏକ ନାମ ନେହଁ, ପବି ଆ ା ତ େହଉଛ ି ତାହା ଯାହାକି େସ ଅଟ ି।
ଏଠାେର େକେତଜଣ ମଣିଷ ଅଛ ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । ବଝିେଲ? େସଠାେର ଆପଣ
ଅଛ ି, ପବି ଆ ା ତ େହଉଛ ି ତାହା ଯାହାକି େସ ଅଟ ି। ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା,
େସମାନ ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ ନାମ ନେହଁ; ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ନାମ ନାହିଁ।
133 େତେବ, ତାହାେହେଲ, ଯଦି େସ କହିଥିେଲ, “ପିତା, ପୁ ଏବଂ ପବି ଆ ା ନାମେର
ବା ି ଦିଅ,” ଉ ମ େହବ େଯ ଆେମମାେନ େଫରିଯାଉ ଓ ଏହା େଖାଜି ବାହାର କର େଯ
ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା କିଏ ଅଟ ି। ଆସ ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ମାଥିଉର 1ମ
ପବକ େଫରି ଯାଉ, ଓ େଦଖୁ େଯ ଏହି ବ ି ଜଣକ କିଏ ଥିେଲ ଯାହା ର େକଉଁ ନାମେର
ଆେମ ବା ିଜିତ େହବା କଥା। ଆଉ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ମାଥିଉ, ତାହାର 1ମ ପବ, ଏବଂ
18ତମ ପଦ ସହିତ ଆର କର। ଆପଣମାେନ ସମେ , ଧ ାନ ସହକାେର ପାଠ କର ।
134 େତେବ, ଆପଣ ଯିଏକି ଏହି ଶକ ପଚାରିଛ ି, ମଁୁ ଏଠାେର ଏକ େଛାଟ ଉଦାହରଣ
େଦବାକ ଚାେହଁ। ବ ମାନ ମଁୁ ଏଠାେର ତିେନାଟି ଜିନିଷ ରଖିବାକ ଯାଉଛି େଯପରିକି ଆପଣ

ଭାବେର ବଝିଯିେବ, (ଦ ା ୁତ କେର) ଏହି ବାଇବଲ ଏବଂ ପୁ କଗୁଡ଼ିକ, ଚି ଣ
କରିବା ନିମେ ।
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135 ଠି ଅଛି, େତେବ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େମାେତ ଅତି ଧ ାନ ସହକାେର ଲ
କର , ଏବଂ େତ କ ଜଣ େମାେତ ଅନସରଣ କର । ବ ମାନ, ଏଠାେର ଏହା
େହଉଛ ି ପିତା ପରେମଶର। ଏଠାେର ଏହା େହଉଛ ି ପୁ ପରେମଶର। ଏହା ଏଠାେର
େହଉଛ ି ପବି ଆ ା ପରେମଶର। ବ ମାନ, େକେତ ଜଣ ବଝିେଲ? ଆପଣ ଏହାକ
େମା ପଛେର କହ । ଏଠାେର ତେଳ କିଏ ଅଛ ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ପବି ଆ ା”—
ସ ା।] ପବି ଆ ା। ଏଠାେର ଉପେର କିଏ ଅଛ ି? [“ପିତା।”] ଏଠାେର ଏହା କିଏ
ଅଟ ି? [“ପୁ ।”] େତେବ, େସହିଭଳି ଭାବେର ି ବାଦୀ ତାହା ବିଶାସ କର ି, େଦଖ ,
ତାହା ଆମକ ତିମାପୂଜକ କରିଥାଏ, ତାହା େଯତିକି ସରଳ ଓ େହାଇପାେର।
136 େସହି ଯିହଦୀ; େସହି କାରଣର ହିଁ ଆପଣ ଜେଣ ଯିହଦୀ ସହିତ କିଛି କରିପାର ି ନାହିଁ।
େସ କହିେଲ, “ତେମ ପରେମଶର ତିନି ଖ େର କାଟି ଜେଣ ଯିହଦୀକ େଦଇପାରିବ
ନାହିଁ।” ମା , ନି ିତ ଭାବେର ନେହଁ, ଆପଣ େମାେତ ମଧ ତାହା େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ।
ବଝିେଲ? ନା, ଆ ା। େସ େହଉଛ ି ଏକ ପରେମଶର। ତାହା ଅବିକଳ ଠି । ତିେନାଟି
ପରେମଶର ନହଁ ି। େତେବ େଦଖ ତାହା କିପରି—କିପରି—କିପରି ସରଳ ଅେଟ।
137 ବ ମାନ ଆେମ େଖାଜିବାକ ଯାଉଛ। େତେବ, କିଏ…ଏହା କିଏ ଅଟ ି? ବ ମାନ
େକହି ଜେଣ କହ । ପରେମଶର ପୁ । ଏହା ଠି କି? ଏହା େହଉଛ ି ପୁ । େତେବ,
ତାହାେହେଲ ତା ର ପିତା ପରେମଶର ଅଟ ି। କଅଣ ଏହା ଠି ? େକେତ େଲାକ ବିଶାସ
କର ି େଯ ତା ପିତା ପରେମଶର ଅଟ ି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । େକେତ େଲାକ ବିଶାସ
କର ି େଯ ପରେମଶର ଯୀଶୁ ୀ ର ପିତା ଅଟ ି? ଠି ଅଛି।

େତେବ ଯୀଶୁ ୀ ଜନ ଏହି କାେର େହଲା:…
138 ବ ମାନ ଆେମ ଏହା େଖାଜି ବାହାର କରିବାକ ଯାଉଛ େଯ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ
ପବି ଆ ା କିଏ ଅଟ ି, ଯାହା ବିଷୟେର ମାଥିଉ କହିଥିେଲ “ନାମେର ବା ି
େଦବ।” େଦଖ , େସହି ନାମ; େତେବ ନାମଗୁଡିକ ନେହଁ, କାରଣ େସମାେନ ନାମଗୁଡିକ
େହାଇପାର ି ନାହିଁ, କାରଣ େସଠାେର େକୗଣସି ନାମ ହିଁ ନାହିଁ।

େତେବ ଯୀଶୁ ୀ ଜନ ଏହି କାେର େହଲା: ତାହା …ମାତା
ମରିୟମ ର େଯାେଷଫ ସହିତ ବିବାହନିବ େହଲା ପେର, େସମାନ
ସହବାସ ପୂେବ, େସ ପିତା ପରେମଶର କ ୁକ ଗଭବତୀ େହାଇଅଛ ି
େବାଲି ଜଣାପଡିଲା। (କଅଣ ବାଇବଲ ତାହା କେହ? ବାଇବଲ କଅଣ
କେହ?)…େସ ପବି ଆ ା କ ୁକ ଗଭବତୀ େହାଇଅଛ ି େବାଲି
ଜଣାପଡିଲା।

139 େତେବ ଏମାନ ମଧ ର େକଉଁଟି ତା ର ପିତା? ବ ମାନ, ବାଇବଲ କେହ େଯ ଏହା
ତା ର ପିତା, ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ ଏହା ତା ର ପିତା। େତେବ, ତା ର ପିତା କିଏ
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ଅଟ ି? ବ ମାନ, ଯଦି ତା ର ଦଇଟି ପିତା ଥିେଲ, େତେବ ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ? ଯଦି
ତା ର ଦଇଟି ପିତା ଥିେଲ, େସ ଜେଣ ଅେବୖଧ ସ ାନ ଅଟ ି।
140 ବ ମାନ ଆସ ଟିକିଏ ଆଗକ ପଢ଼ିବା:

ଏଥିେର ତା ସାମୀ, େଯାେଷଫ ଧାମିକ ଥିବାର, ଏବଂ ତା କାଶେର
ନି ାର ପା କରିବାକ ଇ ା ନ କରିବାର, େଗାପନେର ତା ପରିତ ାଗ
କରିବାକ ିର କେଲ।

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

141 ତାହା କଅଣ? ପବି ଆ ା? େତେବ, େଗାଟିଏ ସମୟେର ପିତା କିପରି ଭାବେର
ତା ର ପିତା େହାଇପାରିେବ, ଏବଂ ପବି ଆ ା ତା ର ପିତା େହାଇପାରିେବ? େତେବ,
ତାହାେହେଲ ତା ର ଦଇଟି ପିତା ଥିେଲ, ଯଦି ତାହା ଠି ହଏ। ନା, ଆ ା! ପବି ଆ ା
ପରେମଶର ଅଟ ।ି ପବି ଆ ା େହଉଛ ି ପରେମଶର। େତଣୁ ପରେମଶର ଏବଂ
ପବି ଆ ା େହଉଛ ି େସହି ଜେଣ ସମାନ ବ ି, ନତବା ତା ର ଦଇଟି ପିତା ଥିେଲ।
142 େଦଖ , କିଛି ସମୟ ପେର, ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଇବା େଯ େଯାହନ ଏବଂ ମରିୟମ
କିଏ ଅଟ ି। ଠିକ ଅଛି, ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଉ େଯ ପିତର ଏବଂ ମାଥିଉ ପର ରକ ବିେରାଧ
କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ କି ନାହିଁ, େଦଖ େଯ ଶା ନିଜକ ବିେରାଧ କରଅଛି କି। ଏହା ତ
ଆ ିକ ବଝାମଣାର ଏକ ଅଭାବ ଅେଟ। ତାହା ଠି ।

କି େସ ଏହା ମନ କଲା ପେର…
143 ମଁୁ ତାହା, େସହି 20ତମ ପଦ ପାଇଲି। ବ ମାନ 21ତମ:

େସ ଏକ ପୁ ସବ କରିେବ,…(ଏହି ବ ି, ଏମାନ ମଧ ର କିଏ?
ଏକ ବ ି, ପରେମଶର।) …ଆଉ ତେ ତାହା ନାମ…େଦବ (କଅଣ?)
[ମ ଳୀ ଉ ର ଦିଅ ି, “ଯୀଶୁ”—ସ ା।] …କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକ
େସମାନ ର ସମ ପାପର ପରି ାଣ କରିେବ।

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

େଦଖ, ଜେଣ କନ ା ଗଭବତୀ େହାଇ, ପୁ ସବ କରିେବ, ଆଉ େଲାେକ
ତାହା ନାମ ଇ ାନେୟଲ େଦେବ,…ଏହି ନାମର ଅଥ, ଆ ମାନ ସହିତ
ପରେମଶର।
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144 େତେବ େଯାହନ ଏବଂ ମରିୟମ କିଏ ଥିେଲ ଯିଏକି ଏହାପେର ସବଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିେର
ରହିେଲ? େସହି ଜଣକ କିଏ ଥିେଲ ଯିଏକି କହିଥିେଲ, “ଅତଏବ, ତେ ମାେନ ଯାଇ,
ସମ ଜାତିର େଲାକ ପିତା, ପୁ , ଓ ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ି ଦିଅ”? ପିତା କିଏ
ଥିେଲ? ପିତା, ପୁ , ପବି ଆ ା ନାମ କଅଣ ଥିଲା? [େକହିଜେଣ କହ ି, “ଯୀଶୁ।”—
ସ ା।] ନି ିତେର, ଏହା ଥିଲା। ନି ିତ, ଏଥିେର େକୗଣସି ବିେରାଧାଭାସ ନାହିଁ। ତିେଳ
ମା ନେହଁ। ଏହା େକବଳ ଶା କ ସଳଖ କରିଦିଏ। େସ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା
ଥିେଲ। ପରେମଶର (ଇ ାନେୟଲ) ଆମ ସହିତ ବାସ କରିଥିେଲ, ଏକ ଶରୀରେର ନିବାସ
କରିଥିେଲ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା “ଯୀଶୁ।”
145 ବ ମାନ, େସହି ଏକ ବାଦୀ ମ ଳୀର ଏକ ବାଦ ଶି ା, ମଁୁ ନି ିତ ଭାବେର ଏଥି
ସହିତ ଅସହମତ ଅେଟ, ଏହା ଚି ା କରିବାକ େଯ ଯୀଶୁ ଜେଣ ଅଟ ି େଯପରିକି ଆପଣ ର
ଆ ୁଠି େଗାଟିଏ ଅେଟ। ତାହା ର ତ ଏକ ପିତା ରହିବାକ ଥିଲା। ଯଦି ତାହା ର ନ ଥିଲା,
େତେବ େସ କିପରି ଆପଣା ନିଜର ପିତା େହାଇପାରିେବ? ଏବଂ ଯଦି ତାହା ର ପିତା ଜେଣ
ବ ି ଥିେଲ େଯପରିକି ି ବାଦୀ କହ ି, ତାହାେହେଲ େସ ଦଇ ପିତା ସହିତ ଏକ ଅେବୖଧ
ଭାବେର ଜନ େହାଇଥିେଲ। େତଣୁ, ଆପଣ େଦଖ , ଆପଣ ଉଭେୟ ଯୁ ି କରିବା ଦାରା
ଭ ଅଟ ି। ବଝିେଲ?
146 କି ଏହାର ସତ େହଉଛି, େଯ ଉଭୟ ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା, ଏକ ବ ିତ
ଅଟ ି। [େଟ  େର ରି ାନ—ସ ା।] …ଜଗତର ପାପକ େନଇଯିବା ପାଇଁ, ଏକ
ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ବାସ କରିଥିେଲ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି , “ଆ ମାନ ସହିତ
ପରେମଶର।” ବ ମାନ, େତଣୁ, େଯେତେବେଳ ମାଥିଉ 28:19…
147 ବ ମାନ, ଆପଣ ଶା ଗୁଡ଼ିକ େଖାଜ , ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ପାଇପାରିେବ
େଯ ବାଇବଲେର େକଉଁଠାେର ଜେଣ ବ ି…(ବ ମାନ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କର ,
େତେବ ଏହାକ ନିଜ ଉପର ଖସି ଯିବାକ ଦିଅ ନାହିଁ।) …େକଉଁଠାେର ବାଇବଲେର ଜେଣ
ବ ି େକେବ “ପିତା,” ଏବଂ “ପୁ ,” ଓ “ପବି ଆ ା” ନାମେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ,
େମା ପାଖକ େଫରି ଆସ ଏବଂ େମାେତ କହ େଯ ମଁୁ ଜେଣ କପଟୀ, ଆଉ ମଁୁ େମା ପିଠି
ପଛେର ଏକ ଚି ପଟା ଲଗାଇ ସହରେର ଗମନ କରିବି। ଆଦି ପୁ କର କାଶିତ ବାକ
ପଯ , ଏହା ଶା େର ନାହିଁ। ମା ବାଇବଲେର େତ କ ବ ି ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର
ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ!
148 ଆପଣ କହ ି, “ ଚାରକ, େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । େଯାହନ ବିଷୟେର
କଅଣ? େସ ଆେଦୗ େକୗଣସି ନାମେର ବା ି େଦଇ ନ ଥିେଲ!”
149 ଠିକ ଅଛି, ଆେମ େଖାଜି ପାଇବା େଯ କଅଣ ଘଟିଥିଲା; ଆସ — େସହି—େସହି
େ ରିତ, ତାହାର 19ଶ ପବକ ଯିବା। େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠି ଆେମ େଯାହନ
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ଶିଷ ମାନ ପାଉ। େତ କ ବ ି ଏଠାେର ଏପଯ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ
େହାଇଥିେଲ, େଯପଯ କି ବ ମାନ ଆେମ ଏଠାେର ଏହି େଗା ୀକ ପାଉ। େ ରିତ,
ତାହାର 19ଶ ପବ। ଏବଂ ଆସ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ପାଠ କରିବାକ ଆର କରିବା,
ଆଉ ଆେମ େଯାହନ ଶିଷ ମାନ ପାଉ:

ଆପଲ (ଯିଏକି ଜେଣ ପରିବ ିତ, ଓକିଲ ଥିେଲ)…କରି େର ଥିବା,
ସମୟେର, ପାଉଲ ପୂବ ଅ ଳ େଦଇ ଯା ା କରି…ଏଫିସ ନଗରକ ଆସି:
େକେତକ ଶିଷ େଦଖା ପାଇେଲ, (େସମାେନ ଯୀଶୁ ଅନଗାମୀ ଥିେଲ)

150 ଯଦି ଆପଣ ତାହାର ପୂବର େସଠାେର େସହି ପବକ ଲ କରିଥିେବ, େସମାନ ର
ଏକ ଅତି ସୁ ର ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଏପରିକି େସମାେନ ଉ ସରେର ପାଟି ତ କରଥିେଲ ଓ
ଆନ କରଥିେଲ। େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ? ଆଉ ଆକିଲା ଓ ୀ ିଲା
ଏହି ସଭାେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ। ପୁଣି ପାଉଲ ଓ ସିଲା ମାଡ଼ ମାରି ଉଲ କରାଯାଇ,
କାରାଗାରେର ନିେ ପ କରା ଯାଇଥିଲା। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ଏବଂ େସମାେନ ଏଠାକ
ଆସି, ଆକିଲା ଏବଂ ୀ ିଲା େଦଖା ପାଇେଲ। ଏବଂ େସମାନ ର େସଠାେର ଉପେର
ଆପଲ ନାମକ, ଜେଣ ବା  ଟି ଚାରକ ଦାରା, ଉ ୀପନା ସଭା ଚାଲିଥିଲା, ଯିଏକି ଶା
ଦାରା ଏହା ମାଣ କରଥିେଲ େଯ “ଯୀଶୁ ହିଁ ୀ ଥିେଲ।” େତେବ ପାଉଲ ତା ର
େଦଖା ପାଇେଲ:

…ପାଉଲ ପୂବ ଅ ଳ େଦଇ ଯା ା କର…ିଏଫିସ ନଗରକ ଆସି:…
େକେତକ ଶିଷ େଦଖା ପାଇେଲ,

େସ େସମାନ ପଚାରିେଲ, ବିଶାସ କରିବା ସମୟେର କଅଣ ତେ ମାେନ
ପବି ଆ ା ପାଇଥିଲ କି?…

151 ବ ମାନ, େହ ିୟ ବା  ଟି ବ ଆପଣ, ଯଦି ତାହା ଆପଣ ର ଧମଶା ାନ
ତଳ େସହି—େସହି ଆଧାରଗତ ସାହାରାକ ବାହାର ନ କରି ନିଏ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ
କହିଥିେଲ େଯ ଆପଣ “େସେତେବେଳ ପବି ଆ ା ପାଇଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଆପଣ
ବିଶାସ କେଲ।”

152 ମା ପାଉଲ ଏହି ବା  ଟି ମାନ ପଚାରିବାକ ଚାହିଁେଲ, “ବିଶାସ କରିବା ସମୟେର
କଅଣ ତେ ମାେନ ପବି ଆ ା ପାଇଥିଲ?” େତେବ େଦଖ େସମାେନ କଅଣ
କହିେଲ:

…େସମାେନ ତା ଉ ର େଦେଲ, ନା ପବି ଆ ା େଯ ଦ େହାଇଅଛ ି,…
ତାହା ସୁ ା ଆେ ମାେନ ଶୁଣି ନାହଁୁ।
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େତଣୁ େସ ପଚାରିେଲ, େତେବ ତେ ମାେନ କାହିଁେର…(ବ ମାନ, ଯଦି
ଆପଣ ଏଠାେର ୀ େଲ ିକ େଦଖିବାକ ଚାହିଁେବ, ଏହା ଆପଣ
େଦଖାଇବ, “େତେବ ତେ ମାେନ କିପରି ବା ିଜିତ େହାଇଥିଲ?”)…େତେବ
ତେ ମାେନ କାହିଁେର…ବା ିଜିତ େହାଇଥିଲ? ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ,
ଏଠାେର େଯାହନ ଅଧୀନେର। େଯାହନ ଆମକ ବା ି େଦଇଥିେଲ।

153 ବ ମାନ ମଁୁ ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ: ଯଦି ଆପଣ ର େସହି ବା ି େହାଇଥାଆ ା,
କଅଣ ଆପଣ ଏଥିେର ସ େହାଇଥାଆେ କି? େସହି ସମାନ ବ ି ଯିଏକି ଯୀଶୁ
ନଦୀ ଭିତରକ େନଇ, ଯୀଶୁ ୀ ବା ି େଦଇଥିେଲ, ଠି େସହି ସମାନ ବ ି ହିଁ ଏହି
େଲାକମାନ ବା ି େଦଇଥିେଲ। ତାହା ଏକ ଖୁ ସୁ ର ଭଲ ବା ି ଅେଟ: ଛି ଣ ନେହଁ,
ଢାଳିବା ନେହଁ, ମା େସହି ପୁରଣା କାଦଅ ଥିବା ଯଦନର େସହି ାନେର ଡବିତ େହାଇଥିେଲ
େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁ ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ। େସ ବିଷୟେର ଚି ା କର ।
154 ପାଉଲ କହିେଲ, “ବିଶାସ କରିବା ସମୟେର କଅଣ ତେ ମାେନ ପବି ଆ ା
ପାଇଥିଲ?” େସମାେନ…େସ…

େସମାେନ କହିେଲ, “ନା ପବି ଆ ା େଯ ଦ େହାଇଅଛ ି…ତାହା ସୁ ା
ଆେ ମାେନ ଶୁଣି ନାହଁୁ।”

େସ କହିେଲ, “ତେ ମାେନ କାହିଁେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିଲ?”

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ।”

“ତେ ମାେନ କାହିଁେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିଲ?”

“େଯାହନ େଦଇ!”
155 ବ ମାନ ଲ କର େଯ ପାଉଲ କଅଣ କହିେଲ। ଏଠାେର େଦଖ :

େସଥିେର ପାଉଲ େସମାନ କହିେଲ,…କଅଣ ତେମ ବା -…େଯାହନ
େଦଇ…ଏବଂ େସମାେନ…

େସଥିେର ପାଉଲ କହିେଲ, େଯାହନ ମନପରିବ ନର…ବା ି େର
ବା ି-…େଦଇ,…େଲାକମାନ କହଥିେଲ, …ତା ପେର େଯ ଆସିେବ,
ତାହା ଠାେର, ଅଥା ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ବିଶାସ କରିବାକ େହବ ।

156 େଦଖ , େଯାହନ େକବଳ ମନପରିବ ନ ନିମେ ବା ି େଦଇଥିେଲ, କି ଯୀଶୁ
ନାମେର ଜଳ ବା ି ପାପ ମା ନିମେ ଅେଟ। ାୟ ିତ େସେତେବେଳ ପଯ
କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, େତଣୁ ପାପଗୁଡିକ ମା କରାଯାଇପାରି ନ ଥିଲା। େତେବ…ଏହା
େକବଳ ବିେବକର ଏକ ଉ ର ଦିଆଯିବା ନିମେ ଥିଲା, େଯପରିକି ବ ବ ା ଅଧିନେର
େହାଇଥାଏ। ଲକ 16:16, ବ କେର, “ବ ବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ଧମଶା
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େଯାହନ ପଯ ଚଳିତ ଥିଲା, େସହି ସମୟଠାର ପରେମଶର ରାଜ ର ସୁସମାଚାର
ଚାରିତ େହଉଅଛି।” େତେବ ଲ କର । ଏବଂ…େଦଖ

ଏବଂ ପାଉଲ େସମା- କହିେଲ…(ବ ମାନ େଦଖ )…କଅଣ ତେ ମାେନ
ପାଇଥିଲ…

157 େସହି 5ମ—5ମ ପଦ:

େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି…ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର (ପୁନବାର) ବା ିଜିତ େହେଲ।
158 କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? ତାହାପେର ଏହି େଲାକମାେନ, େ ରିତ 2 େର ଥିବା େସହି
େଲାକମାେନ, ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ େହେଲ। ଯିହଦୀମାେନ ଯୀଶୁ ନାମେର
ବା ିଜିତ େହେଲ। ବିଜାତିମାେନ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ େହେଲ। ଏବଂ ସମ
ବାଇବଲେର େତ କ ବ ି ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ିଜିତ େହେଲ।
159 େତେବ େଗାଟିଏ ାନ େଖାଜି ବାହାର କର େଯଉଁଠାେରକି ଅନ େକହି େକେବ
ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ମଁୁ ଠି ଏଠାକ େଫରିଯିବି ଏବଂ
ଆପଣ େଦଖାଇବି େଯଉଁଠାେର କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଏହାକ ସୀକାର କେର, ଓ କେହ
େଯ ଆପଣ ଏହାକ ଣାମ କର ି। ଆଉ କେହ, “େସଠାେର କିଛି େ ାେଟ ା ଉ ାର ପାଇ
ଥାଇପାର ି କାରଣ େସମାନ ପାଖେର କିଛି କ ାେଥାଲି ଶି ାଗୁଡିକ ରହିଛି, େଯପରିକି
‘ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା’ ନାମେର ବା ି ; ଯାହାକି ପବି କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ
ପାଖେର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି େଯ େସ େସହି ପବି କାଯ କ ଯୀଶୁ ନାମର ପରିବ ନ
କରି, ‘ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା,’ କରି େଦଇପାେର ଏବଂ େ ାେଟ ା ମ ଳୀ
ଏହାକ ସୀକାର କର ି।” ଏହି େଗାଟିକ ତ ନେହଁ, ମଁୁ ବାଇବଲ ସହିତ ରେହ। ମଁୁ ବାଇବଲକ
ବିଶାସ କେର।
160 ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ େଲାକମାନ ପୁନଃ ବା ିଜିତ େହବାକ
ଆେଦଶ ଦିଅ ି କି?” ଅବଶ ! ପାଉଲ ଏଠାେର, କରିଥିେଲ।
161 େତେବ ଲ କର , ଆସ ଗାଲାତୀୟ 1:8 କ େନବା, ଏବଂ େଦଖିବା େଯ ପାଉଲ
କଅଣ କହିେଲ:

…ଆେ ମାେନ କି ା, ସଗଦତ େହେଲ, ଯଦି େକହି ତଦଭି ଅନ
ସୁସମାଚାର ଚାର କେର…େସ ଶାପ େହଉ।

162 ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି, “ଯଦି ଆେ ମାେନ କି ା ସଗଦତ।” ଏବଂ ପାଉଲ, େସହି
ସମାନ ବ ି, େଲାକମାନ େସହି ବା ି େର ପୁନବାର ବା ିଜିତ େହବା ନିମେ ଆେଦଶ
େଦଇଥିେଲ ଯାହାକି ତାହାଠାର ଅଧିକ ଉ ମ ବା ି ଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ର ରହିଥିଲା,
େମା ଭାଇ; କାରଣ ବା ିଜକ େଯାହନ ଯୀଶୁ ର ନିଜର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ସ କୀୟ
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ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଥିେଲ; େସ ନିଜ ସ କୀୟ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଯ ନ ନଦୀେର
ବା ି େଦଇଥିେଲ, ଏବଂ ଠି ବଲି ପଡ଼ି େଯାହନ ଶିଷ ମାନ ବା ି େଦଇଥିେଲ।
ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ତାହା କାମ କରିବ ନାହିଁ!” ଅଥବା ପାଉଲ ତାହା କହିଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାନ ପୁନବାର ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହବାକ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ ଏହା
ପୂେବକି େସମାେନ ପବି ଆ ା ହଣ କରିପାର ି; ତାହା ପୁଣି େସମାେନ ଉ ପାଟି କରି
ପରେମଶର ଶଂସା କରିବା ପେର ଏବଂ ବହତ ଉ ମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପେର
ଥିଲା, େସମାନ ର ଏକ ବହତ ବଡ଼—ବଡ଼ ଉ ୀପନା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ବାଇବଲ ଦାରା

ମାଣିତ କରଥିେଲ (େସମାନ ର ଧମଶା ାନ ସହିତ) େଯ ଯୀଶୁ ହିଁ ୀ ଥିେଲ।
େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ଶା ଅେଟ? େସହି 18ତମ ପବ। ନି ିତ ଭାବେର ଏହା
ଅେଟ। ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େତଣୁ ଏଥିେର େକୗଣସି ଶ ନାହିଁ।
163 ବ ମାନ େମାେତ ଆପଣ ଏକ େଛାଟ ମୁଖ ଟି ଣୀ େଦବାକ ଦିଅ । େତେବ, େସ
କଦାପି ମର ବାହାରି ଗେଲ ନାହିଁ, ମା ଲକେର…ମାଥିଉ, ତାହାର 16ଶ ପବେର। ଯୀଶୁ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପବତର ଓ ାଇ ଆସିେଲ, େସ ପଚାରିେଲ, “ମନଷ ପୁ େଯ ମଁୁ
କିଏ େବାଲି େଲାକମାେନ କଅଣ କହ ି?”
164 “େକହି େକହି କହ ି ଆପଣ ‘ଏଲିୟ,’ ଏବଂ େକେତକ କହ ି ଆପଣ ‘ଭବିଷ   ବ ା,’
ଏବଂ େକେତକ କହ ି ଆପଣ ‘ଏହା, ତାହା।’”
165 େସ କହିେଲ, “କି ତେମମାେନ କଅଣ କହଅଛ?”
166 ପିତର କହିେଲ, “ତେ ୀ , ଜୀବ ପରେମଶର ପୁ ।”
167 ଧ ାନ ଦିଅ ! “େହ ଶିେମାନ ବାର-େଜାନା (ଯୁନସର ପୁ ), ତେ ଧନ , କାରଣ
ମାଂସ ଏବଂ ର ତ ନିକଟେର ଏହା କାଶ କରି ନାହିଁ।” ଆେମ !
168 େଦଖ , ଏହାକ ତ ଆ ିକ କାଶନ ଦାରା ଆସିବାକ ଅଛି। ମାଂସ ଏବଂ ର
େକେବେହେଲ େହବଲକ କହି ନ ଥିଲା େଯ େସ ଭ (କୟିନ, େଯ େସ ଭ ଥିଲା),
େକେବେହେଲ େହବଲ କହିଲା ନାହିଁ “କଯିନ ଭ ଥିଲା।” କି ଏହା ତ ଏକ କାଶନ
ଥିଲା ଯାହାକି େହବଲ ପାଖେର ଥିଲା, “ଏହା ର ଥିଲା!” ଆେମ ଅ କିଛି ମିନିଟେର
େସହି ଶକ ଆସୁଅଛ। ଏହା ର ଥିଲା, ଫଳ ନେହଁ, ଯାହାକି ଆମକ ଏଦନ ଉଦ ାନର
ବାହାର କରି େଦଇଥିଲା। “ଏହା ର ଥିଲା,” ଏବଂ େହବଲ ଠାେର, ଆ ିକ କାଶନ
ଦାରା, ପରେମଶର ଦାରା କଟିତ କରା ଯାଇଥିଲା େଯ ଏହା ର ଥିଲା, ଏବଂ
େସ, “ବିଶାସ ଦାରା,” ଏ ୀ 11:1 କେହ, “େସ କୟିନ ଅେପ ା ପରେମଶର ଏକ
ଅଧିକ ଉ ବଳି ଉ ଗ କରିଥିେଲ। ଯାହାକି, ପରେମଶର ତା ର ବଳିଦାନକ ହଣ
କରିଥିେଲ।” ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। େଦଖ , େସ ଏହାକ ବିଶାସ ଦାରା, କାଶନ
ଦାରା ଉ ଗ କେଲ।
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169 େତେବ ଲ କର , “ମାଂସ ଏବଂ ର ତ ନିକଟେର ଏହାକ କାଶ କରି ନାହିଁ,”
(ଠିକ ଭ ଯୀଶୁ ନିକଟକ) “ବରଂ େମାହର ସଗ ପିତା ଏହାକ ତ ଠାେର କାଶ
କରିଅଛ ି। ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପେର (ଯୀଶୁ ୀ କାଶନ)…ଏହି ପଥର ଉପେର ମଁୁ
ଆପଣା ମ ଳୀ େତାଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।” ତାହାହିଁ
ଅେଟ ଯାହା େସ କହିଥିେଲ। ଆ ିକ କା-…“ଏବଂ ମଁୁ କହଅଛି େଯ ତେ ପିତର, ଏବଂ
ମଁୁ ତ କ ସଗରାଜ ର କ ି େଦବି। ଏବଂ ଯାହା ବି େହଉ…କାରଣ ତମ ପାଖେର ଏଠାେର
ଏବଂ ସଗ ମଧ େର ଏକ ଆ ିକ େଖାଲା ମାଗ ରହିଛି। ମାଂସ ଏବଂ ର : ତେ ତାହା େକେବ
ଏକ େସମିନାରୀେର ହଣ କରିନାହଁ, ତେ େକେବ ଏକ ବିଦ ାଳୟ ଶି ା ହଣ କରିନାହଁ,
ତେ େକେବ ବି ଏକ—ଏକ—ଏକ ଧମଶା ାନର ଏକ ପାଠ ମ ଶି ାଲାଭ କରି
ନାହଁ। ମା ତେ ପରେମଶର ଉପେର ନିଭର କଲ, ଏବଂ ପରେମଶର ତ ନିକଟେର
ଏହାକ କାଶ କେଲ, ଏବଂ ଏହା ସଂପୂ ଭାେବ ଶା ଅେଟ ଯାହାକି ଏହାକ ଏକାଠି
ବା ିକି ରେଖ। ମଁୁ କହଛି ତେ ପିତର, ତାହା ଠି , ଏବଂ ମଁୁ ତ କ କ ି େଦବି; ଆଉ ତେ
ପୃଥିବୀେର ଯାହାକିଛି ବ କରିବ, ମଁୁ ଏହାକ ସଗେର ବ କରିବି; ପୁଣି ତେ ପୃଥିବୀେର
ଯାହାକିଛି ମୁ କରିବ, ମଁୁ ଏହାକ ସଗେର ମୁ କରିବି।”

170 ଏବଂ େପ ିକ ଦିନେର ପିତର ମୁଖପା ଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ସମେ କହିବାକ ଡରିଥିେଲ, େସ କହି ଉଠିଥିେଲ, “େହ ଯିହଦୀ େଲାେକ ଓ ଯିରଶାଲମ
ନିବାସୀସମେ , ଆପଣମାେନ ଏହା ାତ େହଉ ଏବଂ େମାହର କଥାେର କ ପାତ
କର । କାରଣ ଆପଣମାେନ େଯପରି ମେନ କରଅଛ ି, ଏମାେନ େସପରି ମାତା ନହଁ ି,
େଯଣୁ ବ ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘ ା ମା , କି େଯାେୟଲ ଭାବବାଦୀ ଦାରା ଯାହା
ଉ ଅଛି ଏ େସହି ଘଟଣା। ‘େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ,’ ପରେମଶର କହ ି, ‘ଆେ
ସମ ମ ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ବ ି କରିବା। େସଥିେର ତମର ପୁ କନ ାମାେନ
ଭାବବାଣୀ କହିେବ। ଏବଂ ଆେ ନିଜ ଦାସ ଉପେର, ଦାସୀ ଉପେର, ଆପଣା ଆ ା ବ ି
କରିବା। ଆେ ଉ ଆକାଶେର ନାନା ଅ ତ କମ ପୁଣି ଅଧଃ ପୃଥିବୀେର ନାନା ଲ ଣ,
ଅ ି ଓ ନିବିଡ ଧୂମ େଦଖାଇବା। ଭ ର ମହତ ଓ ଭୟ ର ଦିନ ଆସିବା ପୂବର ଏହା
ଘଟିବ, େଯ େଯେକହି ଭ ନାମେର ାଥନା କରିବ େସ ପରି ାଣ ପାଇବ।’” ଆପଣ
େସଠାେର ଅଛ ି। ଓଃ, େମାର ଭ।

171 “ପିତକଳପତି ଦାଉଦ ବିଷୟେର ମଁୁ ଆପଣମାନ ମୁ କ େର କହି ପାେର େଯ,”
େସ କହିେଲ, “େସ ମେଲ ପୁଣି ସମାଧି ା େହେଲ, ଆଉ ତା ର ସମାଧି ଆଜି ପଯ
ଆ ମାନ ମଧ େର ଅଛି। ତଥାପି, େସ ଭାବବାଦୀ େହବାର, େଦଖିେଲ…ତାହା ଦ ିଣ
ପାଶେର ଦଶନ କରିଥିେଲ, ‘ପୁଣି େଯପରି ମଁୁ ବିଚଳିତ ନ ହଏ। ଆହରି େମାହର ଶରୀର
ମଧ ଭରସାେର ବାସ କରିବ କାରଣ େସ େମାହର ାଣକ ପାତାଳେର ପରିତ ାଗ କରିେବ
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ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଭ କ ୟ ପାଇବାକ େଦେବ ନାହିଁ।’”
172 “ଆଉ ଦାଉଦ ଉଭୟ ମେଲ।” େସ କହିେଲ, “ପୁଣି ସମାଧି ା େହେଲ, ଆଉ ତା ର
ସମାଧି ଆଜି ପଯ ଆ ମାନ ମଧ େର ଅଛି। ତଥାପି, େସ ଭାବବାଦୀ େହବାର, େସ
େସହି ଧାମିକ ବ ି ଆଗମନ ବିଷୟ େଦଖିଥିେଲ, ଯାହା ପରେମଶର ଉଭୟ ଭ ଏବଂ

ୀ ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛ ି।” ଓଃ, େମାର ଭ। େସଠାେର ଆପଣ ର ଶା ଅଛି।
େସଠାେର େସହି ବିଷୟ ଅଛି। ତାହାହିଁ ଏହା ଅେଟ।
173 େତେବ, ବ ମାନ ଆେମ ଏଠାେର ଏହା ପାଉ, େଯ େସହି ସଠି ଉପାୟ, ଏବଂ

କତ ଉପାୟ, ଏବଂ ଏକମା ଉପାୟ ଯାହାକି େକେବ ନିରପଣ କରାଯାଇଥିଲା…
ଏବଂ ପିତର ର ପାଖେର କ ି ଥିଲା, ଏବଂ େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ େସ ଚାର
କେଲ, େସମାେନ କହିେଲ…ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , ଏଠାେର େସହି ଥମ ମ ଳୀ
ଅେଟ। ଆପଣ କ ାେଥାଲିକମାେନ ଏହାକ ଶୁଣ । ଆପଣ କ ା େବଲାଇ ମାେନ
ଏହାକ ଶୁଣ । ଆପଣ ବା  ଟି ଏବଂ େମେଥାଡି ମାେନ ଏହାକ ଶୁଣ । ଏବଂ
ଆପଣ େପ ିକ ାଲମାେନ ଏହାକ ଶୁଣ । ଚ ଅ ଗଡ, ନାଜରି  ମାେନ, ପିଲ ି
େହାଲିେନ , ଏହାକ ଶୁଣ ।
174 ପିତର ର ପାଖେର କ ି ଥିଲା, ଏବଂ ତା ଠାେର ଅଧିକାର ଥିଲା, ନତବା ଯୀଶୁ ମିଛ
କହିଥିେଲ। ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ମିଛ କହିବା ଅସ ବ, “ଦଇଟି ଅଟଳ ବିଷୟ, ମିଛ କହିବା
ପରେମଶର ପେ ଏହା ଅସ ବ ଅେଟ।” ତା ପାଖେର କ ି ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତା କ ି
େଦଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ େସହିଭଳି ଭାବେର ତତୀୟ ଦିନେର—େର ଉଠିେଲ,
ତାହା ପାଖେର ମୃତ ଏବଂ, ନରକର କ ି ଥିଲା, ମା ରାଜ ର କ ି ନ ଥିଲା। େସଗୁଡିକ
ପିତର ପାଖେର ଥିଲା! ଏହା ସ ୂ ଠି ଅେଟ।
175 ଏବଂ ବ ମାନ େଦଖ, ପିତର, ତମ ପାଶେର ତମର କ ିଗୁଡ଼ିକ ଝଲଅଛି, ଏବଂ ତେମ

ଚାର କରଅଛ। ଶ ଆେସ, ନତନ ମ ଳୀର ଥମ ଧମ ପରିବ ନକାରୀ। େସହି
ଆର ିକ ୀ ିଆନ ମ ଳୀ। ବ ମାନ କ ାେଥାଲି , ବ ମାନ ବା  ଟି , େମେଥାଡି ,
େ  ବିେଟରିଆ , କଅଣ ଆପଣ ନତନ ମ ଳୀର ଶି ାେର ଅଛ ି କି? ଆପଣ େଦଖ
େଯ ଆପଣ ଅଛ ି କି ନାହିଁ।

…ପୁରଷ ଓ ଭାଇମାେନ, ଆେ ମାେନ କଅଣ କରପିାରିବା?

…ପିତର ଛିଡ଼ା େହାଇ କହିେଲ…ଆପଣମାେନ େତ କ ଜଣ…
ମନପରିବ ନ କର ,… (ପିଲା, ଧ ାନ ଦିଅ; ତେମ େଯପରି ଭାବେର େସହି
କ ିଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର ଲଗାଉଅଛ, ୀ ତାହାକ ସଗେର େସହିପରି ଭାବେର
ଲଗାଇେବ) …ଆପଣମାେନ େତ କ ଜଣ, ମନପରିବ ନ କର , ଏବଂ…
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ (େସହିପରି ଭାବେର ହଁ ଆପଣ
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ଏଥିେର େବଶ କର ି) …ନିଜ ନିଜର ପାପ ମା ନିମେ , ତାହାେହେଲ
ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ।

176 କ ିଗୁଡ଼ିକ ଏଠାେର “କି ” କରି ଲଗାଗଲା, ଏବଂ ତାହା େସଠାେର “କି ”
େହାଇଗଲା। େସହି କାରଣର ହିଁ େଯାହନ ଶିଷ ମାନ ଆସିବାକ ପଡିଥିଲା ଏବଂ
ପୁନବାର, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ପୁନଃବା ିଜିତ େହବାକ ପଡିଥିଲା (ଏହାପୂେବକି
େସମାେନ ସଗକ ଯାଇପାର ି), ପବି ଆ ା ା କରିବାକ ପଡିଥିଲା। େସ ତାହା ର
ବାକ ପାଳନ କେଲ। େତେବ ଏହା ବ ମାନ ଆପଣ ଦ େର ନ ପକାଉ, କଅଣ ପକାଏ
କି? ବଝିେଲ? ନି ିତ ଭାବେର, ମାଥିଉ 28:19 ଉପାଧିଗୁଡିକ ଥିଲା, ନାମ ନେହଁ।

177 ଠି ଅଛି, ଆେମ ପାଖେର ଆଉ େକେତ ସମୟ ଅଛି? କଅଣ ଆେମମାେନ କତେର
ଶୀ କରି ଆଉ ଦଇଟି ଶର ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ପ ର ମିନି ସମୟ େନଇପାରିବା କି?
ଆେମ କରିପାରିବା କି? ଠିକ ଅଛି, ଆେମ ଅତି ଶୀ କରିବା। େମା ପାଖେର ଏଠାେର ତେଳ
ଦଇଟି ରହିଛି, ମଁୁ ଶୀ େନବାକ ଚାେହଁ, ଯଦି ଏହା ସ ବ ହଏ, େତେବ ଏଥି ସହିତ େଯାଗ
କରିେଦବି। ତାହାପେର ବାକି ସମ ମଁୁ ରବିବାର ସକାେଳ େନଇପାେର।

57. କଅଣକୟିନସପରଏକସ ାନଥିେଲ? (ଏହା ଏକ ଭଲ ଅେଟ।)ଯଦିତାହାଅେଟ,
ତାହାେହେଲଆଦମହବା ନଜାଣିବାପଯ େସକାହିଁକିଗଭଧାରଣକେଲନାହିଁ?

େସହି ସମାନ…ପରବ ୀ ଶ ମଧ େସହି ସମାନ କାର ଅେଟ:

58. କଅଣଏହାଏକ—ଏକଆ ରିକବ ଥିଲା େଯଉଁଥିରହବାଫଳଖାଇଥିେଲ?େସ
େଦଖିେଲେଯଏହାଖାଦ ନିମେ ସୁସାଦଥିଲା।

178 ଠି ଅଛି, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, େଯେକହି ବି ତାହା ଥିେଲ, ଆସ ଆେମ ପୁନବାର
ଆଦିପୁ କକ ଯିବା ଓ ଏଠାେର କିଛି େଖାଜି େଦଖିବା। ଆସ ଆଦିପୁ କ 3:8 କ ଯିବା, ଯଦି
ଆପଣ ଚାହଁା ି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ବ ମାନ ଅତି ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ ।

179 ବ ମାନ ମଁୁ କାହାଣୀକ େନଇ ଆସିବି। ଏହା ସମ କିଛି ବିଶୁ ଏବଂ ପବି ଥିଲା,
େସଠାେର େକୗଣସି ପାପ କି ା ଅପବି ତା ନ ଥିଲା। େତେବ ମଁୁ…ଆପଣ ର… ଥେମ
ଏହି ଥମ ଶଟିକ େନବି। ଜୀବନେର ବ …ଉଦ ାନ ମଝିେର, ବ ମାନ ମଧ େର।
େସହି ବ ଟି “େସହି ନାରୀ” ଥିଲା। ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣମାନ ଶା ଦାରା ମାଣ କରିବି
ଯଦି ଆପଣ ଅ କିଛି ମିନି େଧୖଯ ଧରି ରହିେବ।

180 ଆେମ ଥେମ େଦଖିବା େଯ େସ ଥିେଲ କି…େଯ େସ ଆଦମ ଜାଣିବା ପୂବର
ଗଭଧାରଣ କରିଥିେଲ କି ନାହିଁ, କି ା ଆଗର…ଶୁଣ :
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ତହଁୁ ଦିନାବସାନ ସମୟେର, ଉଦ ାନ ମଧ େର ଗମନାଗମନକାରୀ
ସଦା ଭ ପରେମଶର ରବ ଶୁଣି: ଆଦମ ଓ ତା ର ଭାଯ ା ସଦା ଭ
ପରେମଶର ଛାମୁର ଉଦ ାନର ବ ଗଣ ମଧ େର ଲଚିେଲ।

ତହିଁେର ସଦା ଭ ପରେମଶର…ଆଦମ ଡାକି, କହିେଲ…ତେ
େକଉଁଠାେର?

େସ ଉ ର କେଲ, ମଁୁ ଉଦ ାନ ମଧ େର ତ ରବ ଶୁଣି, ଆପଣା ଉଲ ତା
ସକାେଶ, ଭୀତ େହାଇ ଲଚିଲି;… (େତେବ, େସ ଏହା ଦିେନ ପୂବର ଜାଣି ନ
ଥିେଲ; କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିଥିଲା, େସ ଉଲ ଅଟ ି େବାଲି କିଛି େଗାଟାଏ
ତାହା କାଶ କରିଥିଲା) ଏବଂ ମଁୁ ଲଚିଲି।

େସ କହିେଲ, ତେମ ଉଲ ଅଛ ଏହା କିଏ ତ କ ଜଣାଇଲା? ଆେ େଯଉଁ
ବ , …ତାହା କି ତେ ଖାଇଅଛ?

181 କଅଣ େସହି ବ ର ଖାଇବା ତା ଅନଭବ କରାଇଲା େଯ େସ ଉଲ ଅଛ ି?
େଯପରିକି ମଁୁ ାୟତଃ କହିଅଛି, (ଏହା େକୗଣସି ଥ ା ନେହଁ, େମାର ଅଭି ାୟ ଏକ ପରିହାସ
କରିବା ପାଇଁ ନେହଁ) “ମା ଯଦି େସଉ ଖାଇବା ଦାରା ୀେଲାକମାେନ ଅନଭବ କରିଥିେଲ
େଯ େସମାେନ ଉଲ ଅଟ ି, ତାହାେହେଲ ଉ ମ େହବ େଯ ଆେମ ପୁନବାର େସଉଗୁଡିକ
ବିତରିତ କର।” ବଝିେଲ? ଏହା ଏକ ଉଲ ନ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ବ ନ ଥିଲା, ଏକ େସଉ ନ
ଥିଲା ଯାହା େସମାେନ ଖାଇଥିେଲ, ଏହା ତ େଯୗନ ସ ୀୟ ଥିଲା। େଦଖ :

…ଆେ େଯଉଁ ବ ର ଫଳ ଖାଇବାକ ନିେଷଧ କରିଥିଲ, ତାହା କି ତେ
ଖାଇଅଛ?

ଆଦମ କହିେଲ, ତେ େଯଉଁ ୀ ି େମାହର ସ ିନୀ େହବାକ େଦଇଅଛ,
େସ େମାେତ େସହି ବ ର…େଦେଲ, ତହିଁେର ମଁୁ ଖାଇଲି।

େସେତେବେଳ ସଦା ଭ…ନାରୀ ି କହିେଲ, ଏ କି କଲ? ନାରୀ କହିେଲ,
ସପ େମାେତ ଭଲାଇଲା,…(ହ?)…ସପ େମାେତ ଭଲାଇଲା, ତହିଁେର ମଁୁ
ଖାଇଲି। (େଦଖ , ଆଦମ ଦାରା, ଗଭଧାରଣ କରିବାର ବହ ସମୟ ପୂବର)

182 ଆଦମ ତା ଜାଣିେଲ, ଏବଂ େସ ଗଭବତୀ େହାଇ େହବଲକ ସବ କେଲ— ସବ
କେଲ।

183 ମା ମଁୁ ଆପଣ , େକବଳ ଏକ ଆ ରିକ ଦ ିେକାଣର ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ। େତେବ
ଆପଣମାନ ଏହା ମାଣ କରିବା ପାଇଁ େଯ େସ େସହି ବ ଥିେଲ, େତ କ ୀେଲାକ
ଏକ ଫଳ ବ ଅଟ ି। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ମାତାର ଫଳ
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ନହଁ ି କି? ନି ିତେର, ଆପଣ ଅଟ ି। “ଏବଂ ଫଳ ମଝିେର, କି ା ବ ମଝିେର, େସହି ଫଳ
ଯାହାକି ତାହା ଶ କରିବାର ନ ଥିଲା।”

184 ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, କଅଣ ଯୀଶୁ ଜୀବନର ବ ନ ଥିେଲ କି? କଅଣ େସ ସାଧୁ
ମାଥିଉ, କି ା ସାଧୁ େଯାହନ, ତାହାର 6 ପବେର ତି ା କରି ନାହଁା ି କି, “ମଁୁ ସଗର
ପରେମଶର ଠାର ଆଗତ େସହି ଜୀବନର େରାଟୀ”?

185 ଯଦି ଜେଣ ପୁରଷ ୀଜାତ େକୗଣସି ବିଷୟ ଖାଏ…ଏବଂ େଦଖ , ଜନ ମାଧ ମେର…
ୀ ଦାରା, ଆେମ ସମେ ମରିବା; କାରଣ ଆେମ ୀ ଠାର ଏକ ଜନ ମାଧ ମେର ମୃତ ର

ଅଧୀନେର (ଏହା ଠି କି?) ଅଟୁ। ପୁରଷଠାର ଜନ ମାଧ ମେର, ଆେମ ସମେ ଚିରଦିନ
ପାଇଁ ବ ି ରହିଥାଉ। ୀ େହଉଛି ମୃତ ର ଏକ ବ , ପୁରଷ େହଉଛି ଜୀବନର ଏକ ବ ;
କାରଣ ୀ ତା ନିଜ ମଧ େର ଜୀବନ ସୁ ା ଧାରଣ କେର ନାହିଁ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି
ଅେଟ। ଜୀବନର େସହି—େସହି ଜୀବାଣୁ ସଠି ଭାବେର, ପୁରଷଠାର ବାହାରିଥାଏ। ୀ
ଭିତରକ ଯାଏ, ଏବଂ ୀେଲାକଟି ଅ ା ଉଷୁେମଇବା ଇନକ େବଟର ଯ ଛଡା ଆଉ କିଛି
ନେହଁ; ପୁଣି େସହି ଶିଶୁଟି ସଂଯୁ ନ ଥାଏ, େକବଳ ନାଭି ର ସଂଯୁ ଥାଏ। ମାତାର ର ର
େଗାଟିଏ େଟାପା ସୁ ା ଶିଶୁେର ନାହିଁ; ଯଦ ପି ତାହାର ର େର ଜନ େହାଇଥାଏ, କି ଶିଶୁ
ଭିତେର େଗାଟିଏ େଟାପା ସୁ ା ନ ଥାଏ। ଯାଇ େଖାଜ …କି ା ଡା ର ପୁ କ ପଢ ,
କିଅବା ନିଜର ଡା ର ପଚାର , ଆପଣ େଦଖିେବ। ଏହା େସଠାେର ନାହିଁ, ନା, ମହାଶୟ,
ଏହାର େଗାଟିଏ େଟାପା ସୁ ା ଆେଦୗ ନାହିଁ। େସ ତ େକବଳ ଅ ା ଅେଟ, ତାହାହିଁ ସବକିଛି
ଅେଟ। ଆଉ ଜୀବନ େସହି ପୁରଷଠାର ଆସିଥାଏ।

186 ଏହା ତାହା ଦଶାଇବା େହତ ଏକ ସୁ ର ତିଚି ଣ ଅେଟ େଯ େସହି ୀ ମାଧ ମେର,
ାକତିକ ଜନ ମାଧ ମେର ଆମ ସମ ମରିବାକ ପଡିବ, କାରଣ ଆେମ ଆର ର ହିଁ

ମୃତ ଅଟୁ; ଏବଂ େକବଳ େସହି ପୁରଷ ୀ ଯୀଶୁ ମାଧ ମେର ହିଁ ଆେମ ବ ିପାରିବା।
ଏବଂ େସଠାେର ଏଦନ ଉଦ ାନେର େସହି ଦଇଟି ବ ଅଛ ି। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ
େଦଖିପାର ନାହଁା ି?

187 ଏବଂ ଲ କର ! ଆଉ େସହି ଦିନ ଜେଣ କିରବ ଏହି ବ କ ସୁର ା ପହରା
େଦଉଥିେଲ। େଯ ଯଦି େସମାେନ େକେବ େସହି ଜୀବନ ବ କ ଆସାଦନ କରି ନିଅ ି,
େସମାେନ ସମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବ ିଯିେବ। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? େସମାେନ
ସମେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିେବ। ଏବଂ ଥମ ଥର େସମାେନ ଏହାକ ଆସାଦନ
କରିପାର ି…େସହି ଦତ କହିେଲ, “ଆେମ ଏହାକ ଜଗିବ।” ଏବଂ େସମାେନ ତାହାକ ଜଗି
ରହିବା ନିମେ କିରବମାନ େସହି ଜଳ ଖଡଗ ସହିତ ପୂବ ଦିଗେର ାପନ କେଲ।
େସମାେନ ଏହାକ େସହି ପୂବ ଦିଗକ େନଇଗେଲ, ଏବଂ େସହି ବ କ ଜଳ ଖଡଗ ଦାରା
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ଜଗି ରହିେଲ େଯପରିକି େସମାେନ ଏହାକ (ଏହି ବ ) ପାଇବା ନିମେ ଭିତରକ େବଶ
କରିପାର ି ନାହିଁ।
188 ଆଉ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆସିେଲ, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଜୀବନର େରାଟି, େଯ ଜେଣ
େଲାକ ଯିଏ ଏହି େରାଟିକ ଖାଏ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ।” େସଠାେର ଆପଣ ର ବ ଅଛି।
189 େସଠାେର ଆପଣ ର ୀ ଅଛି, େସଠାେର ଆପଣ ର େଯୗନବିଷୟ ଅଛି ଯାହା
ମୃତ କ େନଇ ଆସିଥାଏ। େଯତିକି ସୁନି ିତ ଭାବେର ଏକ େଯୗନ ଇ ା ରହିଅଛି, େସତିକି
ସୁନି ିତ ଏହା ଦାରା ମୃତ ରହିଅଛି। ଏବଂ େଯତିକି ସୁନି ିତ ଭାବେର ଏକ ଆ ିକ ଜନ
ରହିଅଛି, େସତିକି ସୁନି ିତ େସଠାେର ଏହା ଦାରା ଅନ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ମୃତ ଏକ
ନାରୀର ଜନ ଦାରା ଆସିଲା, ଏବଂ ଜୀବନ ଏକ ପୁରଷର ଜନ ଦାରା ଆସିଲା। ଆେମ !
ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।
190 େତେବ ଆସ ଆେମ କୟିନକ େନବା। କଅଣ ଆପଣ େମାେତ କହିପାରିେବ େଯ
େସହି ଆ ା ଏବଂ େସହି ନୀଚତା େକଉଁଠାର ଆସିଥିଲା? ଯଦି କୟିନ…େଦଖ , ଯଦି କୟିନ
ଆଦମ ପୁ ଥିେଲ ଯିଏକି ପରେମଶର ପୁ ଥିେଲ, େତେବ େସହି ମ ତା େକଉଁଠାର
ଆସିଲା? ଥମ ବିଷୟ େଯେତେବେଳ େସ ଜନ େହାଇଥିଲା, େସ ଘୃଣା କରିଥିଲା, େସ
ଜେଣ ନର ହତ ାକାରୀ ଥିଲା, େସ ଈଷାଳ ଥିଲା। ଏବଂ ବ ମାନ ତାହାର ପିତାର କତିକ
ନିଅ , ଆର େର ଠିକ ମୂଳର, ଲସିଫ , ଆଉ େସ ଆର େର ଥିଲା…େସ ମୀଖାେୟ

ତି ଈଷା କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସମ ସମସ ାକ ଆର କଲା। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି?
ଏବଂ କୟିନ ତାହାର ପିତାର କତି ଅନସାେର ଥିଲା, ଯାହାକି େସ ତାହାର ଭାଇ ତି ଈଷା
କରି ତାହାକ ହତ ା କରିଥିଲା। େସହି ବିଶୁ …େସହି କତି େସହି ବିଶୁ େ ାତର ବାହାରି
ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆେସ…ତାହାକ ତ ଏହି ବିକତ େ ାତର ବାହାରି ଆସିବାକ ଥିଲା।
ଏବଂ ଧ ାନ ଦିଅ କୟିନ , ଜନ େହବା ମା େକ।
191 ଏବଂ େତେବ େହବଲ ତାହା ପେର ଜନ େହାଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ ହବା ଆଦମ
ଦାରା ଗଭବତୀ େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ଆଦମ ହବା ଜାଣିେଲ—ଜାଣିେଲ ଏବଂ େସ
ପୁ େହବଲକ ଜନ େଦେଲ। ଆଉ େହବଲ ୀ ର ଏକ ତିରପ ଥିେଲ; ଏବଂ
େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ େହବଲ ହତ ା କରାଗଲା, େଶ ତା ାନେର
ଆସିେଲ; ୀ ମୃତ , ସମାଧି, ଏବଂ ପୁନର  ଥାନ, ତିରପେର।
192 କି , ବ ମାନ, କୟିନ ଉପାସନା କେଲ; ତା ର ସମ ଶାରୀରିକ କାଯ ମାନ,
ଠି େଯପରିକି ଆଜି ଶାରୀରିକ ମ ଳୀ କର ି: େସମାେନ ମ ଳୀକ ଯାଆ ି, େସମାେନ
ଉପାସନା କର ି। କୟିନ ଉପାସନା କଲା; େସ ଜେଣ ଅବିଶାସୀ ନ ଥିଲା, େସ ଜେଣ
ସାମ ବାଦୀ ନ ଥିଲା। କୟିନ ଜେଣ ବିଶାସୀ ଥିଲା; େସ ପରେମଶର ନିକଟକ ଗଲା, େସ
ଏକ ଯ େବଦୀ ନିମାଣ କଲା। େସ େହବଲ କରିଥିବା େତ କ ଧାମିକ କାଯ କରିଥିଲା,
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ମା ତାହା ପାଖେର ପରେମଶର ଇ ାର ଆ ିକ କାଶନ ନ ଥିଲା। ଭ ର ନାମକ
ଧନ େହଉ! ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି। କଅଣ ଆପଣ ଏହା େଦଖୁଛ ି? ତାହା ପାଖେର
ଆ ିକ କାଶନ ନ ଥିଲା, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଆଜି ମ ଳୀ ସହିତେର ସମସ ା ରହିଛି। ଏବଂ ଯୀଶୁ
କହିଥିେଲ େଯ େସ ଆପଣା ମ ଳୀକ େସହି ଆ ିକ କାଶନ ଉପେର େତାଳିେବ। କଅଣ
ଆପଣ ଏହାକ ବଝିେଲ? ଓଃ, େମାର ଭ, ଆପଣ ର ଆଖି ବ ମାନ େଖାଲା େହାଇଯିବା
ଉଚିତ। େଦଖ , ଆ ିକ କାଶନ।

193 କୟିନ ଆସିଲା: େସ ଏକ ଯ େବଦୀ ନିମାଣ କଲା, େସ ଉପାସନା କଲା, େସ ବଳିଦାନ
ଆଣିଲା, େସ ଆ ୁମାଡି, ପରେମଶର ଶଂସା କଲା, େସ ପରେମଶର ଉପାସନା
କଲା, େହବଲ ଯାହା ଧାମିକ କାଯ କରିଥିେଲ େସ ତାହା ସମ କାଯ କଲା। ଏବଂ
ପରେମଶର ତାକ ସୀଧାସଳଖ ଅ ାହ କରିେଦେଲ କାରଣ ତାହା ପାଖେର ଆ ିକ

କାଶନ ନ ଥିଲା!

194 କଯିନର େସହି ବଂଶାବଳୀକ ଅନସରଣ କର : ଠିକ ଜାହାଜ ମଧ େର େଦଇ,
ଜାହାଜର ସୀଧା ଇ ାଏଲ ପଯ , ଇ ାଏଲର େନଇ ଯୀଶୁ ପଯ , ଏବଂ ଯୀଶୁ ଠାର
େନଇ ଠି ଆଜି ପଯ ; ଆଉ େଦଖ େଯ େସହି ଶାରୀରିକ, େମୗଳିକବାଦୀ ମ ଳୀ,
କଠିନ ଏବଂ ଟାଣୁଆ, ବିଦାନ, େମାର କହିବାର ଅଥ େଯଉଁମାନ ପାଖେର ଶା ଅଛି,
େଯଉଁମାେନକି ସମ ଶି ା ସି ା ଏବଂ ଧାମିକଶା ାନ ଜାଣ ି, ପିଲାଏ, େସମାେନ
ଏହାକ ଠି େସହିପରି ଭାବେର, ବଝାଇ େଦଇପାର ି, ମା ଆ ିକ କାଶନ ବିନା!
[ଭାଇ ାନହା ତା ର ଆ ୁଳିକ ଟିପି ଶ କର ି—ସ ା।] ତାହା ଠି । ତାହା େହଉଛି
କୟିନ ଶି ା।

195 ବାଇବଲ କେହ, “େସମାନ ଉପେର ହାୟଃ! କାରଣ େସମାେନ କୟିନ ଶି ା
ପଛେର ଗେଲ, ବିଲିୟାମର ୁଟିେର ଚାଲିେଲ ଏବଂ େକାରହର ସାଥପର କଥାଗୁଡିକେର
ବିନ େହେଲ।” େସହି ସମାନ ପୁ କ, ଯିହଦା, େସ କହିେଲ, “ଏହି ନି ା ପାଇଁ େସମାେନ
ପୂବର ନି ାରିତ େହାଇଥିେଲ।” ନି ିତ ଭାବେର, େସମାେନ େହାଇଥିେଲ। ବଝିେଲ?
ବିଲିୟା କଅଣ ଥିେଲ? େସ ଜେଣ ବିଶ  ଥିେଲ। େସ ସମ ମ ଳୀ ଉପେର ମୂଖ
ଥିେଲ। େସ େଯତିକି ସ ବ େସତିକି େମୗଳିକ ଭାବେର େସଠାକ ଆସିଥିେଲ। େସ ବଳି
ଉ ଗ କେଲ…ତାହା େସହି ଗଣ ମାନ େଲାକମାନ ମଧ େର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର,
େସମାନ ର େସହି ମହାନ ଗଣ ମାନ େଲାକମାନ ମଧ େର େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିବାର େଦଖ । ଏବଂ େସମାେନ ଅବିଶାସୀ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ବିଶାସୀ ଥିେଲ।

196 େସହି—େସହି େମାୟାବର େଗା ୀ େଲାଟ କନ ାଠାର ବାହାରି ଆସିଥିଲା। େଲାଟ
ଯିଏକି ସହବାସ କରିଥିେଲ…େଲାଟ କନ ା ଯିଏକି ନିଜର ପିତା ସହିତ ସହବାସ
କରିଥିଲା, ଏବଂ ଗଭବତୀ େହାଇ ଏକ ସ ାନ ସବ କରିଥିଲା, ଏବଂ େସହି ସ ାନଟି
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ଥିଲା…େମାୟାବର େଗା ୀ ଉ େହାଇଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ ଏକ ମହାନ ନାମଧାରୀ
ସଂ ା ଥିେଲ। ମହାନ, ଉ ମ ବିଷୟ ବ ୁେର ସୁସ ିତ େଲାକ, ଏବଂ େସମାନ ର
ରାଜକମାର, ରାଜା ଓ ଗଣ ମାନ େଲାକମାେନ ରହିଥିେଲ। େସମାନ ର ବିଶ ଏବଂ
କାଡିନା ଓ ସବକିଛି ରହିଥିଲା।
197 ଏବଂ ଏଠାେର ଅନ ଏକ ଦଳ, ଏକ ପବି ଧେମାନ େଗା ୀ, ଇ ାଏ ଆସିଥିେଲ;
ଏକ ପୁରଣା େଛାଟ େଗା ୀ ଯାହାକି ନାମଧାରୀ ନ ଥିେଲ, ଆ ଃନାମଧାରୀ ଥିେଲ। ଏବଂ
େସଠାେର ମାନଚି େର କରିବାକ ଥିବା ସମ ବିଷୟ େସମାେନ କରିଥିେଲ, ଖରାପ ମଧ ।
ମା ଯାହା ଏହା ଥିଲା, େସମାନ ପାଖେର ଆ ିକ କାଶନ ଥିଲା, ଏବଂ ପରେମଶର
େସମାନ ସହିତ ଏକ ଅ ି େର ଥିେଲ।
198 ଓଃ, ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସମାନ ର ଶାରୀରିକ ବିଷୟସବ ରହିଥିଲା, ଏବଂ
େଲାକମାେନ କହିଥିେଲ, “େସପରି ପ ାତଗାମୀ େଲାକମାନ ର ଏକ ଦଳ, େସମାନ
ତଡିେଦବା ଛଡା ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ।” ମା େସମାନ ପାଖେର ଆ ିକ କାଶନ
ଥିଲା, ଏବଂ େସମାନ ପାଖେର ଏକ ହାରିତ େଶୖଳ ଥିଲା, େସମାନ ପାଖେର ଏକ
ପି ଳ ସପ ଥିଲା, େସମାନ ସହିତେର ଏକ ଅ ି ସ େର ସ େର ଚାଲଥିଲା।
ହାେଲଲୟା! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ—ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ ମଁୁ ଉ ାହିତ ଅେଟ, କି ମଁୁ
ନେହଁ। ମଁୁ େକବଳ ଭଲ ଅନଭବ କରଛି।
199 ଧ ାନ ଦିଅ ! େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଭାେବ, “େସହି ସମାନ ପରେମଶର, ଆଜି, ଆମ
ସହିତ ରହଛ ି।” ଏହା ଆଜି ମଧ ବାକ ର ଆ ିକ କାଶନ ଅେଟ। ନି ିତ ଭାବେର, ଏହା
ଅେଟ। ଏହା ଅନ କାଳୀନ ଠି ଅେଟ। ଭ ର ନାମ ଧନ େହଉ। ହଁ, ଆ ା।
200 ଏଠାେର େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, େସହି େମୗଳିକବାଦୀ; ବା  ଟି ଏବଂ
େ  ବିେଟରିଆ  ମାନ ର େସହି ସମୂହ ପାହାଡ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି, ଏବଂ
େସମାନ ର ବିଶ  େସଠାେର ବାହାେର ଅଛ ି। ଏବଂ େସମାେନ ମଧ େସତିକି ଧାମିକ
ଥିେଲ, ଏବଂ ସମାନ କାରର ଧମ ଥିଲା, େସମାେନ ସମାନ ପରେମଶର ଉପାସନା
କରିଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, “େହଇ ତେଳ େସଠାେର େସହି ଆବଜନାର ସମୂହକ
େଦଖ। କାହିଁକି, େସମାନ ର ତ ଏପରିକି ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ମଧ ନାହିଁ। େସମାେନ
ଆଉ କିଛି ନହଁ ବରଂ ପାଟିତ କରଥିବା, ଚି ାର କରଥିବା, ପବି ଧେମାନ େଗା ୀ
ଅଟ ି।”
201 କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? କତେର, େସମାେନ ଥିେଲ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ
କରନାହଁା ି େଯ େସମାେନ ପବି ଧେମାନ େଲାକ ଥିେଲ, େତେବ ଆଦିପୁ କକ
େଫରିଯାଆ ଓ େଦଖ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଅତି ମ କରିଥିେଲ। ଏବଂ ଏକ
ଆ ଯ କମ ସାଧନ େହାଇଥିଲା, ଆଉ ମରିୟମ ଏକ ଦାରାବାଦ ଧରି ସମୁ କଳେର,
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ତାହାକ ବଜାଇ ଚାଲିେଲ; ଆ ାେର ନାଚିେଲ, ଓ େମାଶା ଆ ାେର ଗୀତ ଗାନ କେଲ। ଯଦି
ତାହା େସହି େଗା ୀ ନ ଥିଲା ଯାହାକ ଆେମ କହିଥାଉ ସ …ପବି ଧେମାନ , ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ; ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ େଡଇଁବା ଓ ଶଂସା ୁତି କରିବା। ଏବଂ
ସବ ସମୟେର ଜାତିମାେନ େସମାନ ଘୃଣା କରିଥିେଲ, କି ପରେମଶର େସମାନ
ସହିତେର ଥିେଲ। େସମାନ ପାଖେର େସହି ଆ ିକ କାଶନ ଥିଲା, େସହି ଅ ି କ
ଅନସରଣ କରଥିେଲ।

202 େମାୟାବ କହିଲା, “ବ ମାନ, ଏଠାେର େଦଖ । ଆେମ ସମ କାଡିନା ଏବଂ
ସମ ବିଶ  ମାନ ଡାକିବା, ଆଉ ସମ େ ସବାଇଟରମାନ , ଏବଂ େସମାନ
ଏଠାକ ଆଣିବା। ଆେମ ଏହା ବିଷୟେର କିଛି କରିବା, କାରଣ ଆେମ ଏକ ଧାମିକ ଜାତି
ଅଟୁ। ଆେମ େସହି ଦ ଚାରକ ଆମର ଉ ମ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ସହିତେର ମି ିତ େହବାକ
େଦବା ନାହିଁ।”

203 ଆଉ େତଣୁକରି େସମାେନ େସମାନ େସଠାକ େନଇକି ଆସିେଲ। ପୁଣି େସମାେନ
ବାରଟି ଯ େବଦୀ ନିମାଣ କେଲ: ତାହା ଠି େସହିପରି ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ଇ ାଏଲର
ରହିଥିଲା, ବାରଟି ଯ େବଦୀ। େସମାେନ ତାହା ଉପେର ବାରଟି ବଳିଦାନ ରଖିେଲ,
ବଳଦଗୁଡିକ; ଠି େଯପରି ଭାବେର ଇ ାଏଲର ରହିଥିଲା, ଯାହା ପରେମଶର ଆବଶ କ
କରିଥିେଲ। େସମାେନ ଏହା ଉପେର ବାରଟି େମ ା ରଖିେଲ, ଯାହାକି ଭ ଯୀଶୁ ୀ ର
ଆଗମନକ ତିପାଦନ କରଥିଲା; ଉଭୟ ାନେର ବାରଟି େମ ା।

204 ସମ ଗଣ ମାନ ବ ିମାେନ, ବିଶ ଏବଂ ସମେ , ଚାରିଆେଡ ଛିଡା
େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ବଳିଦାନେର େହାମ େଦେଲ। େସମାେନ ାଥନା କେଲ,
େସମାେନ ଯିେହାବା ନିକଟେର ହାତ ଉଠାଇ କହିେଲ, “ଯିେହାବା, ଆମର ଶୁଣ।”
େସମାେନ କଅଣ କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ? ଏବଂ େସମାନ ର ପୁରଣା ବିଲିୟା
େସହିପରି ବାହାରକ ଗେଲ, ଏବଂ ଆ ା ତାହା ଉପରକ ଅବତରଣ କେଲ। ନି ିତେର
(କି େସ ଜେଣ ଶାରୀରିକ ଥିେଲ)।

205 ବାଇବଲ କେହ, େଯ ଆ ା ଜେଣ କପଟୀ ଉପେର ଅବତରଣ କରିପାେର। େତେବ,
ଆପଣ େମାେତ ତାହା ଚାର କରିବା ଶୁଣିଛ ି। “ବଷା ଧାମିକ ଏବଂ ଅଧାମିକ ଉଭୟ
ଉପେର ପେଡ।” ମା ଏହାକ ତ ବାକ ସହିତ ତଳନା କରିବାକ ଅଛି, େସଠାେର ହିଁ ଆପଣ
ଏହାକ ପାଆ ି।

206 ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସ କେଲ, ଏବଂ େସହି…େଯେତେବେଳ େସହି ଆ ା,
ଯଦ ପି, ତା ଉପେର ରହି ସତ କହିଥିେଲ, େସ ଇ ାଏଲକ ଅଭିଶାପ େଦବାକ େଚ ା
କରିଥିେଲ, ମା େସ ଇ ାଏଲକ ଆଶୀବାଦ କେଲ।
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207 େତେବ, ଯଦି ପରେମଶର େକବଳ ଏକ ଉ ମ ମ ଳୀ, ଏବଂ ଜେଣ ଉ ମ ବିଶ  ,
ଓ ଜେଣ ଚମ ାର ପାଳକ , ଏକ ପ ିତ େଲାକମାନ ର ସମୂହକ ସ ାନ କର ି,
ତାହାେହେଲ େସ େସହି ବଳିଦାନକ ହଣ କରିବା ନିମେ କ ବ ବ େହାଇଥାଆେ ,
କାରଣ େସ େମୗଳିକ ଭାବେର େସତିକି ସଠି ଥିେଲ େଯତିକି ସଠି ଇ ାଏ ଥିେଲ; କି
ତା ପାଖେର ବାକ ର ଏବଂ ପରେମଶର ଇ ାର ଆ ିକ କାଶନ ନ ଥିଲା। ଆପଣ
େସଠାେର ଅଛ ି, ଆଜି ତାହାହିଁ େହଉଛି ପାଥକ ।
208 ଯୀଶୁ େଦଖ । େସମାେନ କହିେଲ, “େସହି େଲାକଠାର ଦର ହଅ। ଆେମ
ଜାଣୁ େସ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ ଅେଟ। େସ ପାଗଳ ଅେଟ। କଅଣ ତେମ ଆମକ ଶି ା
େଦବ? େତେବ, ତେମ ତ ବ ଭିଚାରେର ଜନ େହାଇଛ। ତେମ ତ କିଛି ନହଁ ବରଂ େକବଳ
ଆର ର ହିଁ ଏକ ଅେବୖଧ ସ ାନ ଅଟ। ତମର ବାପା କିଏ? କହଛ ପରେମଶର ତମର
ପିତା େବାଲି, ତେମ ଈଶରନି କ! କାହିଁକି, ତମର ଅଭି ାୟ ଆମକ କହିବାକ ଚାହଁୁଛ?
ଆେମ ଚାରକ ରହିଆସିଛ, ଆେମ ବିଶ  ରହିଆସିଛ; ଆମର ସାଆ -ସାଆ -
ସାଆ -ସାଆ -ସାଆ -ସାଆ -ସାଆ -େଜେଜବାପା ମାଧ ମେର ଚାରକ
ଏବଂ ବିଶ  ଥିେଲ। ଆେମ ଏହି ମ ଳୀେର ଜନ େହାଇଛ ଓ ପାଳିତ େହାଇଛ। ଆେମ
ସେବା େସମିନାରୀଗୁଡିକ େଦଇ ଆସିଅଛ। ଆେମ େତ କ ବାକ ଅ ର ଅ ରେର
ଜାଣିଛ। ଏବଂ ତେମ ଆମକ ଶିଖାଇବାକ େଚ ା କରଛ? ତେମ େକେବ େକଉଁ ବିଦ ାଳୟକ
ଯାଇଥିଲ? ତେମ େକଉଁଠାର ଏହି ଶି ାଲାଭ କଲ?”
209 େସ କହିେଲ, “ତେମ…ତମର ପିତା ଶୟତାନଠାର ଅଟ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ।
210 େସମାନ ମଧ େର େକୗଣସି ଚି ଓ ଆ ଯ କମମାନ ନ ଥିଲା। େସମାନ
ମଧ େର େକୗଣସି ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ଏବଂ ବିଷୟସବ ନ ଥିଲା। େସମାନ ମଧ େର
େକୗଣସି ଆଶୀବାଦମାନ ନ ଥିଲା। କି ଯୀଶୁ ସ ୂ ଭାେବ ଶା ର ଏକ ଆ ିକ କାଶନ
ଥିେଲ।
211 େସମାେନ କହିେଲ, “କାହିଁକି, ଏହା ତ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ େଲଖା େହାଇଛି।”
212 ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ହଁ, ଏବଂ ଏହା ମଧ େଲଖା େହାଇଛି।” କି ପରେମଶର
ତାହା ର େଲାକକ ତାର ଚି ମାନ ଦାରା ମାଣିତ କେଲ।
213 େ ରିତ 2 େର, ପିତର େସହି ସମାନ କଥା କହିଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “େହ ଇ ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ; ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ନାନା ଶ ିର କାଯ , ଅ ତ କମ ଓ ଲ ଣ ଦାରା
ଆପଣମାନ ନିକଟେର ପରେମଶର େ ରିତ ବ ି େବାଲି ମାଣିତ େହାଇଅଛ ି,
ତାହା ଦାରା ପରେମଶର େଯ ଆପଣମାନ ମଧ େର ଏହିସମ କମ କରିଅଛ ି,
ଏହା ଆପଣମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଜାଣ ି।” (ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି) “େସଠାେର
ଥିବା େସହି ବଡ଼ ସାନେହ ି ପରିଷଦ ଦାରା…ଦାରା ପୂବ-…େସ ଶ ୁ ହ େର ସମପିତ
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ହଅେ । ମା ପରେମଶର ନିରପିତ ସଂକ ଦାରା, େସ େସହିପରି ମୃତ ବରଣ କରିେବ
େବାଲି ପରେମଶର ପୂବା ାନସାେର ତାହା ିର କରିଥିେଲ। ଆପଣମାେନ ତାହା
ଅଧାମିକମାନ ଏବଂ ଦ ହ ଦାରା ସମପଣ କରିଥିେଲ। ଆପଣମାେନ ଜୀବନର
ରାଜକମାର ୁଶାେରାପଣ କରି ବଧ କରିଥିେଲ, ଯାହାକ ପରେମଶର ଉଠାଇଅଛ ି।
ଏବଂ ଆେମ ତାହାର ସା ୀ ଅଟୁ।”

214 ହ , କି ଜେଣ ଚାରକ! ନ ଥିେଲ…େସ ନିଜ ନାମ ସୁ ା ଦ ଖତ କରିପାରି ନ
ଥିେଲ, ମା େସ ପରେମଶର ଜାଣିଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ େଯ େସମାେନ “ତାହା
ଜାଣିପାରିଥିେଲ େଯ େସ ଯୀଶୁ ସହିତେର ରହିଥିେଲ।” ନି ିତ ଭାବେର, ଏହା ଏକ ଆ ିକ

କାଶନ ଅେଟ। ଓଃ, େମାର ଭ। ବ ମାନ, ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି।

215 କୟିନ ଠି େସହି ବଂଶାବଳୀେର ଥିଲା, େସହି ସାଂସାରିକ ମ ଳୀ ଆଜି ଠି େସହି
ସମାନ ଧାରାେର ଅଛି। ଆ ିକ ମ ଳୀ ପାଖେର ଏେବ ମଧ ଅ ି ରହିଛି, ଏେବ
ମଧ ଚି ମାନ, ଚମ ାର ଅଛି, ଏେବ ମଧ େସହି ସମାନ ୀ ଅଛ ି; ଯାହାକି େସହି
ହତ େହାଇଥିବା େମଷଶାବକ ଠାର ଆର କରି, ପୁଣି ଏଦନ ଉଦ ାନେର େନଇ,
େମଷଶାବକ ଦିତୀୟ ଆଗମନ ପଯ ସମ ବିଷୟକ ସୁ ମାଣିତ କେର। ଅବିକଳ
ଭାେବ, ଗତକାଲି, ଆଜି ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।

216 ଏବଂ କୟିନର େସହି ବଂଶାବଳୀ, ଧାମିକ ଏବଂ ସୁସଂ ୃତ ଏବଂ ବିଦାନ, ଠି
ତଳକ ସମାନ ଅଟ ି; ଠି େସହିପରି ସମାନ, େତ କ ଦିନ ଠି େସହି ସମାନ ଅଟ ି।
ସମାେଲାଚକ ଏବଂ ନିଯାତକମାେନ, େଯପରି କୟିନ େହବଲର ଥିଲା, ଠି େସହିପରି
େସମାେନ ଆଜି ଅଟ ି, ଓ ରହି ଆସିଛ ି ଆଉ ସବଦା ରହିଥିେବ; ଶାରୀରିକ, ଅବିଶାସୀ।
ତାହା ଠି ।

217 ବ ମାନ ଆଦିପୁ କ 3:8, ଏବଂ ମଁୁ ଏଠାେର 20 କ ମଧ ରେଖ, ମଁୁ କିଛି ସମୟ
ପୂବର େଦଖୁଥିଲି:

ଅନ ର ଆଦମ ନାମ େଦେଲ…ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯ ାର ନାମ…ହବା
େଦେଲ; େଯେହତ େସ ଜୀବିତ ସକଳର ମାତା େହେଲ। (େଦଖ , ତାହା ଏହି

ତାରଣା ଆଗର େହାଇସାରିବା ପେର ଥିଲା)

218 କୟିନ ଥିଲା…“େତେବ ଅେପ ା କର !” ଆପଣ କହ ି, “କିପରି ଏକ ସାପ, ଏକ ସବ
େହାଇପାେର?”

219 କି , ଭାଇ, ଏଠାେର େଦଖ , ବାଇବଲ କେହ ନାହିଁ େଯ େସ ଏକ ସପ ଥିଲା; ବାଇବଲ
କେହ, “େସ େ ର ସମ ପଶୁମାନ ମଧ ର ସବଠାର ଧୂ ଥିଲା।” େସ ସରୀସୃପ ନ
ଥିଲା, େସ ଏକ ପଶୁ ଥିଲା। େସ ଜେଣ…ଏବଂ େସଠାେର…
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220 ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, େମାେତ େକବଳ ଆପଣମାନ ଏହାକ ଆମମାନ
ମଧ େର ଏକ େଛାଟ ଚି ଭାବେର ଉପ ାପଣ କରିବାକ ଦିଅ । େସହିଠାେର ହିଁ
େଯଉଁଠାେରକି ବି ାନ ସବ କାେର ମି ିତ ଅେଟ। ଜେଣ ମନଷ ର ସବଠାର ନିକଟତମ
ଭାବେର େସମାେନ ଯାହା ପାଇପାର ି, ତାହା ଏକ ଶି ାଜି ଅେଟ। େକେତ ଜଣ ତାହା
ଜାଣ ି? କି େସଠାେର ତାହାର ମଝିେର କିଛି େଗାଟାଏ ଅଛି। େସମାେନ ଶି ା ିର
ହାଡ଼କ େସହି ମନଷ ର ହାଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ପାର ି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ସବଠାର ନିକଟତମ
ଜିନିଷ ଅେଟ। େସମାେନ ତାହାକ ଏକ େବ ଛଆର ଆଣିପାର ି। େସମାେନ ତାହାକ ଏକ
େବ ପୁଟୁକୀର ଆଣିପାର ି। େସମାେନ ତାହାକ ପଶୁ ଏବଂ େତ କ ପଶୁ ନିକଟକ
ଆଣିପାର ି। େସମାେନ ତାହାକ ଏକ ଭାଲକ ଆଣିପାର ି। ଆପଣ ଏକ ଭାଲ େନଇ
ତାହାର ଚମକ କାଢି ଦିଅ , ଏହା ଏକ େଛାଟ ୀ ପରି ଅେଟ। ଠିକ େସହି ସମାନ ଅେଟ।
ତାକ ନିଅ ଏବଂ ସବକିଛି, େସମାନ େସଠାେର ଛିଡ଼ା କର , ଏବଂ େସହି ୀର ଚମକ
େସହିପରି କାଢ଼ …େସହି ୀକ େସପରି ଛିଡ଼ା କର । ଏହା ଠି େସହି ସମାନ ଅେଟ
େଯପରିକି ଏକ—େଯପରିକି ଏକ—େଯପରିକି ଏକ ଭାଲ ଅେଟ। ପାଦଗୁଡିକ େସହି
ସମାନ ଭାବେର ରହିଥାଏ, ଏବଂ ହାତଗୁଡିକ ଠିକ ଏହିପରି ଭାବେର ଥାଏ, ଠିକ ଜେଣ
ମନଷ ପରି। ମା େଗାଟିଏ ଶି ା ି ତାହାଠାର ଅଧିକ ନିକଟବ ୀ ଅେଟ। ଏହା ାୟତଃ
ଅେଟ, କି େସମାେନ ଏହାକ ପାଇପାର ି ନାହିଁ।

221 ଏଠାେର ଏକ େଛାଟ ରହସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି। କଅଣ
ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ଏହା େକଉଁଠାେର ଅଛି? ଏହା େସମାନ ଠାର ଲଚି ରହିଛି।
େସମାେନ େଯେତ ଚାହଁା ି ସମ ଅ ିଗୁଡିକ େଖାଳିପାର ି। େସମାେନ େଖାଳି ପାର ି…
ପୁରାତ ବିଦମାେନ େଖାଳିପାର ି, ଏବଂ ବି ାନ, ଏବଂ େସହି—ଏବଂ େସହି ଆୟୁ
ନି ାରକମାେନ ପରମାଣୁ ମାପ ସହିତ ସମୟର ମାପଦ କ ମାପିପାର ି, କି େସମାେନ
ଏହାକ େକେବବି ପାଇେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ତ ସପ ଥିଲା ଯାହାକି ପୃଥିବୀେର ଥିବା
ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ଅେପ ା ଜେଣ ମନଷ ପରି ଅଧିକ ଦିଶୁ ଥିଲା, ଏବଂ ପରେମଶର
ତାକ ଅଭିଶାପ େଦେଲ ଓ ତାକ େପଟେର ଗୁର ିବା ପାଇଁ ରଖିେଦେଲ, ଏବଂ ମନଷ
ସହିତ େକୗଣସି ସାଦଶ ତା ନ ରହି େସ ସାପେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା। େତେବ େସହି
େବୖ ାନିକମାେନ, ନିଜର ମୁ ଆଉଁସି େହଉଥା , ଏବଂ େସମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାହା
େନବାକ ଦିଅ ।

222 କି ବାଇବଲ ଏହା େଘାଷଣା କେର, “େସ େ ର ସମ ପଶୁମାନ ମଧ ର
ସବଠାର ଧୂ ଥିଲା।” ତାହା ଠି । େସ ତ େସହି ସଂେଯାଗ ଥିଲା ଯାହାକି ମଣିଷ ଏବଂ
ମା ଡ ମଝିେର ଥିଲା, ଏବଂ ପରେମଶର ତାକ େସହି ବିଷୟ—େସହି ବିଷୟ ନିମେ
ଯାହା େସ କରିଥିଲା ଅଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ ଓ ତାକ ଠିକ ତାହାର େପଟେର ଗୁର ିବା ପାଇଁ
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ରଖିେଦେଲ। େସ ଏହି ୀେଲାକକ ତାରଣା କରିଥିଲା, ଆଉ େସ ତାହାର ଥମ ପୁ
କୟିନକ ସବ କଲା, ଯାହାକି ସପର ନିଜସ େ ରଣାର କତି ଅନସାେର ଥିଲା, େସହି
ଶୟତାନ, ଯାହାକି ସପ ଭିତରକ ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି େସହି କାଯ କ କରିଥିଲା।
223 ଏବଂ ତାହାପେର େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ସବ କଲା, େସ ତାରିତ େହବା ପେର
ପୁନବାର ଗଭଧାରଣ କଲା। େତେବ େଦଖ , େସ ତାରିତ କରାଯାଇଥିଲା, େସ ାୟଃ
ଥିଲା…େତେବ, େସ ଭ କରିଥିଲା। କି େସ, ଆ ରିକ ଭାବେର, େବୖଧାନିକ ଥିଲା
େଯେତେବେଳ େସ ତାହାର ସାମୀ ଦାରା ଗଭବତୀ େହାଇଥିଲା, କାରଣ ତାହା ହଏତ ପେର
ଅେନକ, ଅେନକ ଥର, ଅେନକ ମାସ ଏବଂ ଅେନକ ଦିନ ପେର େହାଇଥାଇପାେର; ଆପଣ
ତାହା କହିପାର ି ନାହିଁ, ଆେମ ଜାଣିନାହଁୁ, କି େସ ଆଦମ ଠାର ସ ାନ ଜନ କରିଥିେଲ।
224 ଏବଂ େକହି ଜେଣ ଏହି ଶ ମଧ ରଖିଛ ି, କହ , “େତେବ, େସହି ପୁ …େସ କହିଲା
ହବା ଯାଉଛ ି…େଯେତେବେଳ କୟିନ ଜନ େହଲା, ହବା କହିେଲ ‘ସଦା ଭ ଠାର ଏକ
ପୁ ଲାଭ କଲି।’” ଅବିକଳ, ନି ିତ ଭାବେର, ଏହା ତ େହବାକ ଥିଲା। ଏହା ତ କତିର
ନିୟମ ଥିଲା। ତାହା ଠି େସହିପରି ହିଁ ଅେଟ େଯପରିକି ଆପଣ ଆଜି ଅଟ ି। େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ଜନ ହଅ ି, ତାହା ପରେମଶର େକବଳ ତଳକ ଆସି ଆପଣ ନିମାଣ କର ି ନାହିଁ।
ଆପଣ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ମାତା ର ଏକ ସ ାନ ଅଟ ି। ଏବଂ ଆପଣ େଗାଟିଏ େହେବ…
େସଠାେର େଗାଟିଏ େହବ…ଆପଣ ର ଛଆମାେନ ଆପଣ ର ସ ାନ େହେବ। ଏହା
ସବ ସମୟେର ଏକ ଜନନ ଅେଟ, ଠି ତଳ ପଯ , େଯପରିକି ବିହନ ଗଛ ଏବଂ େସହି
ପରି ଜିନିଷଗୁଡିକ; କି ମୂଳକ େଫର । ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଏହା ତାହାକ ବ ାଖ ା କେର।
225 ଆମ ପାଖେର େକେତ ସମୟ ଅଛି? ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ। ପରବ ୀ ପାଇଁ ଏହି
ଭଲଟିକ ଶୁଣ …େଯ ଆେମ ରବିବାର ପାଇବାକ ଯାଉଛ: “ଏକ ଆ ା ଦାରା ଆେମ
ସମେ ଏକ ଶରୀରେର ବା ିଜିତ େହାଇଅଛ…” (ଆେମ ତାହା ଜାଣିବାକ ଚାହିଁବା।)
“… ୀ ।” େସହି ସମୟେର…େତେବ, ମଁୁ ଭାବଛି ମଁୁ ତାହା ଉପେର ଭଲ ଶା , ତାହା
ଉପେର କିଛି ଶା ପାଇଅଛି [ଭାଇ ାନହା ଏହାକ ଭାଗ II େର ଉ ର ଦିଅ ି, ଶ
60—ସ ା।]
226 ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଭଲ ଅଛି, ଠି େଯପରି…ଏହାର ଉ ର େଦବା ପାଇଁ, କଅଣ
ଆପଣମାେନ େମା ସହିତ ଆଉ େଗାଟିଏ ମିନି କି ା ଦଇ ମିନି କ ସହିେବ କି? ଏହା
ନିଜର ଉ ର େଦଇପାେର।

59. େଯେତେବେଳ—େଯେତେବେଳ ଆପଣ କହ ି “ଦ ମାେନ ଅନ କାଳ
ଦ େହେବ ନାହିଁ,”… (େତେବ, ବ ମାନ ମଁୁ ଯିେହାବା ୱିଟେନ  ପଛେର
େଗାଡାଉଅଛି, ମଁୁ ନେହଁ କି?) …େଯେତେବେଳ ଆପଣ କହ ି େଯ ଦ ମାେନ
ଅନ କାଳଦ େହେବନାହିଁ, େତେବଆପଣ ରଅଭି ାୟ ନରକେରକି ଅ ିମୟ
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ଦେର? ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା କାଶିତ ବାକ େର କେହ (ତାହା 20ଶ ପବ ଅେଟ)
େଯନରକକଅ ିମୟ ଦେରନିେ ପକରାଯିବ। ଯଦି େସମାେନଅନ କାଳ ଦ
ହଅ ିନାହିଁ, େତେବେସମାନ ରକଅଣେହବ?

227 ଠି େଯପରିକି ମଁୁ ବ ମାନ କହି ସାରିଛି, ଭାଇ କି ା ଭଉଣୀ, ଏହା ଯିଏ ବି ଥିେଲ;
େସମାେନ ବିଲ େହାଇଗେଲ, େସମାନ ର ଆଉ େକୗଣସି ିତି ନାହିଁ। େସମାନ ର ଏକ
ଆର ଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ େସଠାେର େଶଷ ହଅ ି; େସମାେନ ଆଉ େକବଳ କିଛି ବି
ନହଁ ି। କିପରି େହବ…େକେତ କାଳ େସମାେନ ଦ େହେବ, ତାହା କହିବା କ କର ଅେଟ।
ମା , େଦଖ , େସଠାେର…
228 ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େକବଳ ଆପଣ ମନ ଭିତେର ରଖିପାରିେବ, େଦଖ , ଏହା
ବହତ ସରଳ ଅେଟ। େକବଳ େଗାଟିଏ କାରର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ନିେଜ
ପରେମଶର ଜରିଆେର ଆସିଥାଏ। ଆଉ େକବଳ ପରେମଶର ଏକାକୀ ହିଁ ଅନ ଜୀବନ
ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ େକବଳ ଏଠାେର େଲ ିକ  େର େଦଖିେବ, େସହି ୀ ଶ େଜାଇକ
େଦଖ । େଜାଇ େହଉଛି “ଅନ ଜୀବନ।” ଅନ ଜୀବନ େହଉଛି “ପରେମଶର।”
ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସମାନ ଅନ ଜୀବନ ଦିଏ।” ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର
େଲ ିକ  େର େଦଖିେବ, ଏହା କେହ, “େଜାଇ।” ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା ଅନ ଜୀବନ
ଯାହା େସଠାେର ଅଛି। ବାଇବଲେର ଏପରି େକୗଣସି ାନ ନାହିଁ େଯଉଁଠାେରକି ଏହା
େକେବ କହିଥାଏ େଯ େସଠାେର ଏକ ଅନ ନରକ େହବ, ଏହା କେହ େଯ େସମାେନ
“ସଦାକାଳ ଓ ସବଦା” ଦ େହେବ।
229 ବ ମାନ, େସହି ଶ ସଦାକାଳ େଦଖିବା ପାଇଁ, େସହି ଶ , ଏଅ  କ େଦଖ । କଅଣ
ଆପଣ ଏଠାେର, ବାଇବଲେର ଧ ାନ େଦେଲ କି? େକେତଜଣ ଏହାକ କହାଯାଇଥିବାର
ଶୁଣିଛ ି, “ଏବଂ ଏଅ  ଓ ଏଅ-…”? େକେତ ଜଣ ଜାଣ ି େଯ ଏଅ  େହଉଛି “ସମୟର
ଏକ ଅ ରାଳ”? କାହିଁକି, ନି ିତେର, େକହି ବି ଜାଣ ି େଯ ଏଅ  େହଉଛି “ସମୟର ଏକ
ଅ ରାଳ।”
230 “ଏବଂ େସମାେନ ଏଅ  ଏଅ  ଧରି ଦ େହେବ,” ଯାହା େହଉଛି ସମୟର ଅ ରାଳ।
“ଅ ିମୟ ଦକ ନିେ ପ କରାଯିେବ ଓ ଏଅ  ଧରି ଦ େହେବ।” ଏଅ  ର ଅଥ େହଉଛି
“ସମୟର ଅ ରାଳ।” େସମାେନ ଏକ ଶହ େକାଟି ବଷ ନିମେ ଶା ିେର ଦ େହାଇପାର ି
ମା , ଅବେଶଷେର, େସମାନ ଏକ ଅ କ ଆସିବାକ ପଡିବ; ବିଲ େହବା ନିମେ ,
ସଂପୂ ଭାବେର। େଦଖ , କାରଣ ଯାହା ସମ କିଛି ସି ନେହଁ ତାହା ସି ତାର ବିକତ
ଅେଟ; ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଆର ଥିଲା, େତଣୁ ଏହାର ଏକ ଅ େହବାକ ହିଁ ଅଛି।
231 କି ଆେ ମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଉପେର ବିଶାସ କର ଆମ
ଭିତେର େଜାଇ, “ପରେମଶର ର ନିଜ ଜୀବନ” ଅଛି, ଏବଂ ଅନ ଜୀବନ ଅଛି। ସଦାକାଳ
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ଓ ସବଦା ପାଇଁ ଜୀବନ ନେହଁ, ପାପୀ ସଦାକାଳ ଓ ସବଦା ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ, କି
ଆମଠାେର “ଅନ ଜୀବନ” ରହିଛି।
232 ଭାଇ କ , ଅ କିଛି ଦିନ ପୂବର, େମା ଘର ଅଗଣାେର ବସିଥିେଲ ଏହା ପୂେବକି ଆେମ
ରଖିଥିଲ…ଆମର େସଠାେର ପଥରଗୁଡିକ ପାଇବା ପେର, ଏବଂ େସ ଏକ େଛାଟ, ପୁରଣା
ଜୀବାଶ ଉଠାଇେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଏହାର େକେତ ବୟସ େହବ?”
233 “ଓଃ,” ମଁୁ କହିଲି, “ ମାନସାେର, ଆପଣ ହଏତ ଏହା ଦଶ ହଜାର ବଷ ପୁରଣା େବାଲି
କହିପାର ି। କିଛି େଗାଟିଏ କାର ଏକ, ପୁରଣା ସମୁ ଜୀବ ଯାହାକି ଏକ ସମୟେର
ବାସ କରଥିଲା, ଏକ େଛାଟ ସମୁ ାଣୀ, ହଏତ ଅତୀତେର ପୁରତାନ କାଳେର ରହି
ଥାଇପାେର।”
234 େସ କହିେଲ, “େତେବ ଭାବ େସହି ଜୀବନ ତଳନାେର ମାନବ ଜୀବନ େକେତ

ଅେଟ।”
235 ମଁୁ କହିଲି, “ଓଃ, କି , ଭାଇ, େସହି ଜିନିଷର ଏକ ଅ ଅଛି, କି ୀ ଠାେର
ଥିବା େସହି ଜୀବନର େକୗଣସି ଅ ନାହିଁ। ତାହା ହଏତ ଦଇ ବା ତିେନାଟି ସଦାକାଳ
ବ ିପାେର, କି ଏଥିେର କଦାପି ଅନ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ ଜୀବନ େକବଳ
ପରେମଶର ଠାର ଆସିଥାଏ।”
236 ଅନ , “ଯିଏ େମାହର ବାକ ଶୁେଣ ଏବଂ େମାର େ ରଣକ ା ଠାେର ବିଶାସ
କେର, ଅନ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ଏବଂ େସ େକେବବି ବିଚାରକ ଆସିବ ନାହିଁ ବରଂ ମୃତ କ
ଅତି ମ କରି ଜୀବନକ େବଶ କରିଅଛି।” ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି, ଆପଣ ଜେଣ
ବିଶାସୀ େହାଇଥିବା େହତର ଅନ ଜୀବନ ପାଇଥାଆ ି। ଜେଣ ଅବିଶାସୀ ସଦାକାଳ ପାଇଁ
ଜୀବନ ପାଇଥାଏ। ଏକ ଅନ …ଜେଣ ବିଶାସୀ ଅନ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ବିନ
େହାଇପାେର ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଅନ ଅେଟ।
237 କି ଜେଣ ବିଶାସୀ, େସ ଯିେବ…ଜେଣ ଅବିଶାସୀ ଜଗତ େଦଇ ଯିବ, ତାହାର ଦଃଖ,
ସମସ ା ରହିବ; ଯାହାକ େସ ଏକ ବଡ ସମୟ ଚାଲିଛି େବାଲି କହିଥାଏ, “ହପି, ଏକ ବଡ
ସମୟ ଚାଲିଛି।” ମହିଳା, ମଦ, ଏବଂ ବଡ ସମୟ, େସ ଭାେବ େଯ େସ ଚାଲିଛ ି। େସ
ମରିଯିବ, େସ ଅ ି ଏବଂ ଗ କର ଦକ ଯିବ ଯାହାକି ଦ େହଉଥାଏ, େଯଉଁଠାେର ଦ
େହବା ସଦାକାଳ ଓ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ, ଏବଂ େବାଧହଏ ଏକ ଶହ େକାଟି ବଷ
ପଯ ତାହାର ାଣ ଅ ି ଓ ଗ କର ଦେର ଯ ଣା ପାଇପାେର।
238 ମଁୁ…ଆପଣ କହ ି, “କଅଣ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ଗ କ ପରି େହବ କି?” ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ଏହା ତାହାଠାର ଦଶ ଲ ଗୁଣ ଅଧିକ ଖରାପ େହବ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ
ଏହାକ ଅ ି ଦାରା, ଏକ ଆ ରିକ ଅ ି ଦାରା ବ ନା କରିପାରିେବ ନାହିଁ। େସହି ଏକମା
କାରଣ େଯ ଏହାକ “ଅ ି ଦାରା” ଦ କରାଯାଏ, ତାହା େହଲା େସହି ଅ ି େହଉଛି ସବଠାର
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ାସକାରୀ ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ପାଖେର ଅଛି। ଏହା ସଂପୂ ଭାବେର ସବକିଛିକ ଜାଳି େପାଡି
ନ କରିଦିଏ, ଅ ି କେର। େତେବ, ତାହାେହେଲ, ଏହା େସଠାେର ରହିବ, କି ଆପଣ ର
ଏକ ାଣ ରହିବ ଯାହାକ କି େକୗଣସି କାେର ଶା ି େଦବାକ ପଡିବ…
239 ବ ମାନ, ଆପଣ େସହି ଅ ି ଶ େଦଖିବାକ ଅଛି, କାରଣ ପବି ଆ ା ବ ବହତ
େହାଇଥା ି “ପବି ଆ ା ଓ ଅ ି”; ’କାରଣ ପବି ଆ ାର ଅ ି ପାପକ ଜାଳି େପାଡିଦିଏ,
େଦଖ , ଏବଂ ପରି ାର କେର।
240 କି ଏହି ଅ ି, ଏହା ନରକର ଆସିଥାଏ, ଏହା କେହ ଏକ “ଅ ିମୟ ଦ।” ଏବଂ ଏହା
ଯାହାକିଛି ବି ଅେଟ, ଏହା ଯ ଣା ସହିତ ଏକ ଶା ି ଅେଟ। ଧନୀ େଲାକ ନରକେର ଥାଇ,
ନିଜର ଆଖି ଉପରକ ଉଠାଇ, ଚାହିଁ କହିଲା, “େମାେତ ଦୟା କରି ଲାଜାରକ ପଠାଇଦିଅ ,
େଯପରି େସ ପାଣିେର ଆପଣା ଅ ୁଳିର ଟିପ ବଡାଇ, େମାର ଜିଭକ ଥ ା କେର, କାରଣ
ମଁୁ ଏହି ନିଆଁେର କଲବଲ େହଉଅଛି।” ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଏକ ଜଳଥିବା ନରକ, ଏବଂ ଏକ
ଆ ରିକ ନରକ ନାହିଁ, ଏହା ଅଛି। ଯଦି ଏକ ଆ ରିକ ଶୟତାନ ଅଛି, େତେବ େସଠାେର ଏକ
ଆ ରିକ ନରକ ଅଛି।
241 କି , ଆପଣ େଦଖ , ସମ କିଛି ବିଷୟ ଯାହା ବିକତ ଅେଟ ତାହାର ଏକ ଅ ଅଛି,
କାରଣ ଏହାକ େଶଷେର ପରେମଶର େସହି ବିଶୁ ତା ଏବଂ ପବି ତାକ େଫରି ଆସିବାକ
ଅଛି। ଏବଂ ପରେମଶର ଅନ ଅଟ ି; ଆଉ ଯଦି ଆମର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ପରେମଶର
ଆମ ଭିତେର ଅଛ ି, ତାହାେହେଲ ପରେମଶର ନ ମରିବା ପଯ ଆେମମାେନ ଆଉ
ଅଧିକ ମରି ପାରିବା ନାହିଁ। େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି।
242 ବ ମାନ, େସହି ପାଠ କତେର ନିଜକ ବ ାଖ ା କେର, େଦଖ , ଏବଂ ଏହାକ ଠି
କେର। େତେବ, ଆସ େଦଖିବା, େମାର ଏକ ଥିଲା…ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଅଛି କି ନାହିଁ…ହଁ:

“କଅଣେହବ—େସମାନ ରକଅଣେହବ?”
243 େସମାେନ ବିଲ େହାଇଗେଲ, େସମାନ ର ଆଉ କିଛି େହେଲ ନାହିଁ: ାଣ ଯାଏ,
ଆ ା ଯାଏ, ଜୀବନ ଯାଏ, ଶରୀର ଯାଏ, ଚି ା ଯାଏ, ୃତି ବି ଯାଏ।
244 ଏବଂ ମହିମାେର, ମ ବିଷୟେର ଆଉ ଅଧିକ, କି ା ଏହା େକେବ, େକେବ ଘଟିଥିଲା
ଏପରିକି ତାହାର ଚି ା ସୁ ା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ଠି ଅେଟ, ଏହା ସବ େହବ…କଅଣ
ଆପଣ କ ନା କରିପାରିେବ କି, େଯ ଏଠାେର ଏହି ଭାଗେର େଲାକମାେନ ରହିେବ…?
245 ବାଇବଲ କଅଣ କେହ ନାହିଁ, “ଏପରିକି ଦ େଲାକମାନ ର ଚି ାଧାରା ସୁ ା ବିନ
େହବ”? ଏହାର ସକଳ ଚି ାଧାରା ବିନ େହବ।
246 ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଏହିଠାେର ରହିେବ, ଏଠାେର ପରେମଶର େସହି ମହାନ ପବି
ଜଣକ ଏହିଠାେର ଅଛ ି, ଏବଂ ଏହା ଜାଣି େଯ ଠିକ ଏଠାେର ଏକ ଗ ଅଛି େଯଉଁଠାେରକି
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ାଣଗୁଡିକ ଦ େହଉଅଛ ି? କାହିଁକି, ତାହା ସଗ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠି େସହି
ଚି ାଧାରା, ଠି େସହି ୃତି, ସବକିଛି ଯାହା ବିକତ ଅେଟ, େତ କ ମ ଚି ା, ସବକିଛି
ବିନ େହାଇଯିବ, ଏବଂ ସମ କିଛି ଯାହା େସଥିେର ମ ଅେଟ। ଏବଂ ଆେମ ବିଶୁ ତା
ବ ତୀତ ଆଉ କିଛି େହବା ନାହିଁ, େଜାଇ ସହିତ, ପରେମଶର ଜୀବନ ସହିତ; ଅନ ତା
ପଯ , ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ଓ ଯୁଗ ଯୁଗ, ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗ, ପୁଣି ଯୁଗ ଯୁଗ ପଯ ; ଏହା
କଦାପି େଶଷ େହବ ନାହିଁ, ଅନ େହବ!
247 “େସମାେନ ଅନ ଶା ିକ ଚାଲି ଗେଲ, ମା ଧାମିକମାେନ ଅନ ଜୀବନକ ଗେଲ।”
କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ କି? ଅନ ଶା ି, ଅନ ଜୀବନ, କି ଏକ ପାଥକ !
248 େତେବ, େଦଖ , ତାହା ନେହଁ…ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ, େମାର ିୟ ସାନ ସାନ ଯୁବା
ପିଲାମାେନ, ତମମାନ ପାଇଁ, େମାର—େମାର ଏହା ଅଭି ାୟ ନେହଁ େଯ ମଁୁ ନିଜକ ଏକ
ସବ-କଥା-ଜାେଣ ଭାବେର ଉପ ାପିତ କରିବାକ େଚ ା କେର। ଯଦି ମଁୁ ତାହା କେର,…
249 ବ ମାନ, େମା ପାଖେର ଆଉ ତିନି କି ା ଚାେରାଟି ଭଲ ଶ ରହିଛି। ଭ ଇ ା
େହେଲ, ମଁୁ େସଗୁଡିକ ରବିବାର ସକାେଳ େନବି।
250 େତେବ, େଦଖ । େଦଖ , ଏହା ଶଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଏ। ମଁୁ ଜେଣ ବ ଚାରକ ଅେଟ।
ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ—ମଁୁ େସବାକାଯ େର ଛବି-ଶ ବଷ ରହି ଆସିଛି। ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଏଥିପାଇଁ
ବହତ କତ ଅେଟ, େଯ ମଁୁ ଏହା କହିପାେର, େମାର…ମଁୁ େମା ଜୀବନେର କଦାପି ଏପରି
େକୗଣସି ବିଷୟ ଉପ ାପନ କରିବାକ େଚ ା କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରି ନାହିଁ େଯପଯ କି
ଏହା ଥେମ କଟିତ ନ େହାଇଅଛି। ଏବଂ ମଁୁ ଏେତ କତ ଅେଟ େଯ ଭ ଦତ…
ଯାହାକି େମାର େକୗଣସି ଶି ା ନ ଥିଲା, େଯାଗ ତା ନ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଦତ ତଳକ ଓ ାଇ
ଆସିେଲ, ଆଉ େମା ପାଇଁ ପରେମଶର େ ରିତ ସାହାଯ ସରପ ରହି ଆସିଛ ି। ଏବଂ
େସ େମାେତ କଦାପି ଏପରି େଗାଟିଏ େହେଲ କଥା କହି ନାହଁା ି ଯାହାକି ଆଦିପୁ କର େନଇ

କାଶିତ ବାକ ପଯ ସ ୂ ରେପ ଏକ ଆେରକ ସେ ମିଶି ନାହିଁ, ଏେତ ଅଧିକ ଭାବେର
େଯ…ମଁୁ ଶୀ େଲଖିଥିଲି େଯେତେବେଳ େସ କହିଥିେଲ “ଏବଂ ତେମ—ଏବଂ ତେମ
ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତାର ଏକ ଦାନ େନଇ କରି ଯିବ।” ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ ଠି େସହିପରି
ଭାବେର େଲଖିଲି େଯପରି ଭାବେର େସ େମାେତ ଏହାକ କହିଥିେଲ।
251 ଏବଂ ାୟଃ ତିନି ବଷ ପେର, ବ କ େମାର—େମାର ଧ ାନକ େସଥି ତି ଆକଷଣ
କେଲ, କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ ତାହା ଲ କେଲ କି? ତାହା ଏେତ ସି ଅେଟ
େଯ େସ ଆପଣ କହିେଲ ‘ଏକ ଦାନ।’”
252 େଦଖ , େକେବ କହିେଲ ନାହିଁ “େସହି ଦାନ।” ଏବଂ ବାଇବଲେର େତ କ—

େତ କ ଜଣ… େତ କ ଦାନ େହଉଛି “େସହି ଦାନ” ମା ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା
ବ ତୀତ, ଆଉ ଏହା “ଏକ ଦାନ” ଅେଟ। ଏହା “ଆେରାଗ ତାର ଦାନଗୁଡିକ” ଅେଟ।
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ଆପଣ ବିଭି ଉପାୟେର, ସମ କାର ଆେରାଗ ତାର ଦାନଗୁଡିକ ପାଇପାର ି। ମା ,
ଅନ ସବ େହଉଛି “େସହି ଦାନ”: ଭବିଷ  ବାଣୀର “େସହି” ଦାନ, ଏହାର “େସହି” ଦାନ।
କି ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା ବହବଚନେର ଅେଟ: “ଦାନଗୁଡିକ।” ଏବଂ ମଁୁ ଏହା େକେବବି
ଲ କରି ନ ଥିଲି, େଯ ପବି ଆ ା ଏେତ ସି ଅଟ ି। ଓଃ, ସଦା ଭ ଧନ େହଉ !

253 କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝଛ ି େଯ େସହି ସମାନ ପବି ଆ ା ଯିଏକି େସହି ବାଇବଲକ
େଲଖିଥିେଲ, ଶହ ଶହ ପୁରଷ ଦାରା, ଶହ ଶହ ବଷ ବ ବଧାନେର…ଏବଂ େସମାନ
ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ ଅନ ଠାର ପୃଥକ କେଲ ନାହିଁ, େସମାନ ମଧ ର େତ େକ
ସ ୂ ଥିେଲ; ଏବଂ ଜେଣ ଅନ ଜଣ ବିଷୟେର େକେବ ଶୁଣି ବି ନ ଥିେଲ।

254 ଏବଂ ପାଉଲ ତେଳ, ଆରବ େଦଶକ ଗେଲ, ଆଉ ଚଉଦ ବଷ ପଯ ଯିରଶାଲମ
ପରିଦଶନ ସୁ ା ଗେଲ ନାହିଁ, ମା ତେଳ ଯିରଶାଲମକ ଗେଲ ଓ ତେଳ…େସଠାର
ଗେଲ…କଦାପି ଯିରଶାଲମକ ଯାଇ ନ ଥିେଲ। କି ତେଳ ଆରବେର ରହିେଲ, ଏବଂ

ଚାର କରିବା ଆର କେଲ, ଚଉଦ ବଷ ପଯ ପିତର ପୁଣି ଅନ ସମ େଦଖି ନ
ଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏକ ଆସିେଲ, େସମାେନ େସହି ସମାନ କଥା

ଚାର କରଥିେଲ: ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ଜଳ ବା ି , ଏବଂ ଈଶରୀୟ ଆେରାଗ ତା, ଓ
ପରେମଶର ଶ ି।

ଓଃ!

ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ଏେତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ାୟଃ ସବ ାନେର େଲାକ ଅଛ ି,
େଯଉଁମାନ ର ହଦୟ ସମ ଜଳ େହଉଅଛି,
େପ ିକ େର ପଡିଥିବା ଏହି ଅ ି ସହିତ,
ଯାହାକି େସମାନ ପରି ାର କରିଥିଲା ଓ ସଫା କରିଥିଲା;
ଓଃ, ଏହା ବ ମାନ େମା ହଦୟ ଭିତେର ଜଳଛି,
ଓଃ, ତାହା ନାମର େଗୗରବ େହଉ!
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।
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େସମାେନ ଉପରି େକାଠରୀେର ଏକ ିତ େହାଇଥିେଲ,
ସମେ ତାହା ନାମେର ାଥନା କରଥିେଲ,
େସମାେନ ପବି ଆ ା ଦାରା ବା ିଜିତ େହେଲ,
ଏବଂ େସବା ପାଇଁ ଶ ି ଆସିଲା;
େତେବ ତାହା ନେହଁ ଯାହା େସ େସମାନ ପାଇଁ େସଦିନ କରିଥିେଲ
େସ ତମ ପାଇଁ େସହି ସମାନ କରିେବ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ;

(ହାେଲଲୟା!)
େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

255 ଶୁଣ , େମା ପାଖେର ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ େଛାଟ ବା ା ଅଛି:

ଆସ , େମା ଭାଇ, ଏହି ଆଶୀବାଦ ଅେନଷଣ କର
ଯାହାକି ଆପଣ ର ହଦୟକ ପାପର ପରି ାର କରିବ,
ଯାହା ଆନ -ଘ ିଗୁଡିକ ବଜାଇବା ଆର କରିବ
ଏବଂ ଆପଣ ର ାଣକ ଜଳ ରଖିବ;
ଓଃ, ଏହା ବ ମାନ େମା ହଦୟ ଭିତେର ଜଳଛି,
େହ, ତାହା ର ନାମକ େଗୗରବ େହଉ,
ମଁୁ ବହତ ଖୁସି େଯ ମଁୁ କହିପାେର େଯ ମଁୁ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ।

256 କଅଣ ଆପଣ ଖୁସି ନହଁ ି େଯ ଆପଣ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଅଟ ି? ଏହା କଅଣ
ଅେଟ? ଏହା ତ େସହି ଆ ା ଅେଟ ଯାହାକି କାଶ କେର। ଏହା ପରେମଶର ଏକ

କାଶନ ଅେଟ, “ଏହି ପଥର ଉପେର।” େମାର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଜେଣ ଆକବିଶ …
257 ଅଧିକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ, େସହି କ ାେଥାଲି ପୁେରାହିତ, େମା ଘେର ବସିଥିେଲ। ଏବଂ
େସ କହିେଲ, “ ୀମାନ ାନହା , ମଁୁ ଆପଣ ଏକ ଶ ପଚାରିବାକ ଆସିଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ଆ ା।”
258 କହିେଲ, “େମା ପାଖେର ଏଠାେର, ଆପଣ ନିମେ ବିଶ  ଠାର ଏକ ଚିଠି ଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ଆ ା।”
259 େସ କହିେଲ, “ଆପଣ େଯଉଁ ବିବ ିଗୁଡିକ ଦିଅ ି, କଅଣ ଆପଣ ନିଜର ହାତକ ଧରି
ଶପଥ କରିେବ େଯ ଆପଣ ସତ କହିେବ?”



ଶ ଏବଂ ଉ ର ଏ ୀ ଭାଗ I 57

260 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ କରିବି ନାହିଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ବାଇବଲ କହିଛି, ‘ସଗ କି ା ପୃଥିବୀ (କାରଣ
ଏହା ତା ର ପାଦପୀଠ ଅେଟ) ଦାରା, ଆେଦୗ ଶପଥ କର ନାହିଁ। ତମର ହଁ ହଁ େହଉ ଓ ନା
ନା େହଉ।’ ଯଦି ବିଶ  ତାହା ଶୁଣିବାକ ଚାହଁା ି ଯାହା େମାର କହିବାକ ଅଛି, େତେବ ଏଥି
ପାଇଁ ତାହା େମାର ଶ ହଣ କରିବାକ େହବ। ଯଦି େସ ତାହା କର ି ନାହିଁ, ମଁୁ ଶପଥ
କରିବି ନାହିଁ।”
261 ସାେ ଡ ହାଟ ଗୀଜାର ଏଠାେର ଏହି ସାନ ପୁେରାହିତ ଜଣକ, େସ କହିେଲ, “କଅଣ
ଆପଣ ଏକ ନି ି -ନି ି ତାରିଖେର ପାଉଲି େ ଜିଅର ବା ି େଦଇଥିେଲ କି?”
262 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ େଦଇଥିଲି, ଆ ା, ତେଳ ଓହାେୟା ନଦୀେର।”
263 କହିେଲ, “ଆପଣ ତା କିପରି ବା ିଜିତ କେଲ?”
264 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତା ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ଜଳ ତେଳ ବଡ଼ାଇ ବା ିଜିତ
କରିଥିଲି।”
265 େସ ଏହାକ ତେଳ ରଖିେଦେଲ। କହିେଲ, “ଆପଣ ଜାଣ ି, କ ାେଥାଲିକ ମ ଳୀ
ଏହିପରି ଭାବେର ବା ିଜିତ କରଥିଲା”

ମଁୁ କହିଲି, “େକେବ?”

େସ କହିେଲ, “ଆର ିକ କାଳେର।”

ମଁୁ କହିଲି, “େକଉଁ ଆର ିକ କାଳେର?”

େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଆର େର।”

ମଁୁ କହିଲି, “େକଉଁ ଆର ?”

େସ କହିେଲ, “ବାଇବଲେର।”

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ ର ଅଥ ଆର-…ଶିଷ ମାନ ଭିତେର—ଭିତେର?”

େସ କହିେଲ, “ନି ିତେର।”

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ କ ାେଥାଲିକମାନ ଡାକ ି, କି ା, େସହି—େସହି…?
କଅଣ ଆପଣ କହଛ ି େଯ ଶିଷ କ ାେଥାଲି ଥିେଲ?”

େସ କହିେଲ, “ନି ିତେର, େସମାେନ ଥିେଲ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଭାେବ କ ାେଥାଲିକ ମ ଳୀ ପରିବ ନ େହାଇନାହିଁ କି?”

େସ କହିେଲ, “ଏହା େହାଇନାହିଁ।”
266 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ପିତର କାହିଁକି କହିେଲ, ‘ମନପରିବ ନ କର, ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ବା ିଜିତ ହଅ’? ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ କହଛ ି ତାହା ଥିଲା…େଯ େସ ଜେଣ
େପା ଥିେଲ?”
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267 “ହଁ।”
268 “େତେବ ଆପଣ କାହିଁକି ‘ପିତା, ପୁ ଏବଂ ପବି ଆ ା’ ନାମେର ବା ିଜିତ କର ି?
ଏବଂ େସ ଡବାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଆପଣ ଛି ଣ କର ି। େତେବ କଅଣ େହଲା?”
269 େସ କହିେଲ, “କି , ଆପଣ େଦଖ ,” କହିେଲ, “କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ପାଖେର
େସମାେନ ଯାହା କରିବାକ ଚାହଁା ି ତାହା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।” ହଁୁ।
270 ମଁୁ କହିଲି, “ଏବଂ ଆପଣ ଶିଷ ମାନ କ ାେଥାଲି େବାଲି ଡାକ ି?”
271 େସ କହିେଲ, “ହଁ।”
272 ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, େମା ପାଖେର େଜାେସଫ  ର ପୁ କ ଅଛି, େମା ପାଖେର
ଫ ବ ଅ ମାଟିୟା ଅଛି, େମା ପାଖେର େପ ରମ ା  ଆଲି ଏେଜ ଅଛି,
େମା ପାଖେର ହିସଲ  ର ଟୁ େବବିେଲା  ସ ଅଛି, ସବଠାର ାଚୀନ ଇତିହାସ ଯାହାକି
ପୃଥିବୀେର ଅଛି, େମାେତ େସଥିେର େଦଖା େଯ େକଉଁଠାେର କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ
େକେବ ନିଯୁ େହାଇଥିଲା କି ା େକେବ ଏକ ସଂ ାେର ପରିବ ିତ େହାଇଥିଲା…େଶଷ
େ ରିତ ମୃତ ର ଛଅ ଶହ ବଷ ପେର।”

“ଓଃ,” େସ କହିେଲ, “ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କର ଯାହା ମ ଳୀ କେହ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର ଯାହା ବାଇବଲ କେହ।” ବଝିେଲ?

“କାହିଁକି,” େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର ତାହା ମ ଳୀେର ଅଛ ି।”
273 ମଁୁ କହିଲି, “ପରେମଶର ତାହା ବାକ େର ଅଛ ି।” ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “ଯଦି…” େସ
କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “ବାଇବଲ କେହ ନାହିଁ େଯ ପରେମଶର ତାହା ମ ଳୀେର ଅଛ ି,
ବରଂ ବାଇବଲ କେହ େଯ ପରେମଶର ତାହା ବାକ େର ଅଛ ି। ‘ଆଦ େର ବାକ
ଥିେଲ, ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିେଲ, ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ଥିେଲ;
ଏବଂ ଆ ମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ।’” ତାହା ଠି । ମଁୁ କହିଲି, “ପରେମଶର ତାହା
ବାକ େର ଅଛ ି।”
274 େସ ବାହାରକ ଯାଇ ତାହା ଜଣାଇେଲ। େସ କହିେଲ, “େତେବ, ଆେମ ଯୁ ି
କରିପାରିବା ନାହିଁ,” କହିେଲ, “କାରଣ ଆପଣ ବାଇବଲେର ବିଶାସ କର ି, ମଁୁ ମ ଳୀେର
ବିଶାସ କେର।”
275 ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ବାଇବଲ େହଉଛି ପରେମଶର ଅନ ାଣିତ ବାକ
ଏବଂ ଏଥିେର େଗାଟିଏ ବି ବିେରାଧାଭାସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ପରେମଶର ବାକ , ଆସିବାକ
ଥିବା ସମ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାହା ର ଅନ େଯାଜନା ଅେଟ। େସ କହିେଲ, ‘ସଗ ଓ ପୃଥିବୀ
େଲାପ ପାଇଯିବ କି େମାହର ବାକ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।’ ତାହା ଠି । ମଁୁ ବାକ କ
ବିଶାସ କେର।”
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276 େସ ୀମତୀ େ ଜିୟର ନିକଟକ ଗେଲ। େସ କହିେଲ, “ ୀମତୀ େ ଜିୟ , କଅଣ
ଆପଣ ଏଠାେର ଏକ କାଗଜେର ଦ ଖତ କରିେବ େଯ ଆପଣ ର ଝିଅ କ ାେଥାଲି
ମ ଳୀର ଜେଣ ସଦସ େହାଇପାରିବ?”
277 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତ ବରଂ ତାହା ସହିତ କବରକ ଯିବାକ ପସ କରିବି।”
278 େସହି ପୁେରାହିତ କହିେଲ, “ତମକ ଲାଜ ନାହିଁ।” କହିେଲ, “ତେମ କତ େହବା ଉଚି
େଯ େସହି ଝିଅ େସହି ନିେବାଧତାର ବାହାରି, କ ାେଥାଲି ମ ଳୀକ ଆସୁଛି।”
279 େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “େତେବ କଅଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ େମା
ମ ଳୀକ ଆସୁଥାଆ ା, ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ କହିଥାଆେ ?”
280 “ଓଃ,” େସହି ପୁେରାହିତ କହିେଲ, “ତାହା ଅଲଗା ଅେଟ।”
281 କହିେଲ, “ନା, ଏହା ନେହଁ।” େସହି ପୁେରାହିତ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େକୗଣସି ାନେର
ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ େସହି ସାନ ମହିଳା େସଠାର ଛାଡି ଆସିଥିେଲ। େସ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ େସ େକୗଣସି ାନେର ଥିେଲ। େସହି ମହିଳା କହିେଲ, “େତେବ, େସହି ଦାର େଖାଲା ଅଛି
େଯଉଁଠାର ଆପଣ ଆସିଥିେଲ।”
282 େଦଖ , ତାହାହିଁ ମାଗ ଅେଟ। ହାରିତ ହଅ ନାହିଁ, ଆପଣ ହାରିତ େହବାର

େୟାଜନ ନାହିଁ। ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ସପ େର ଅଛ ି, କିଏ ଆପଣ ବିର େର
େହାଇପାେର? ଠି ! ଆଜି ଏହାର ସମସ ା େହଉଛି, ଆପଣ ଏକ େମରଦ ରଖିବା
ବଦଳେର ଏକ ଇ ାହାଡ଼ ରଖ ି। ପରେମଶର ନିମେ ଛିଡା ହଅ ଏବଂ ସଠି ରହ !
283 େସହି ପବି ଆ ା ଯାହାକି େ ରିତମାନ ଉପେର ଓ ାଇଥିେଲ ଏବଂ ପୁରାତନ
ଯୁଗେର ଆସିଥିେଲ, ଆଜି ମଧ ତାହା ମ ଳୀେର ଅଛ ି, େଯଉଁମାନ ନିକଟେର
ପରେମଶର ଆପଣାକ କାଶ କରିଛ ି। “ଯିଏ ଇ ା କେର, କି ା ଯିଏ େଦୗଡିଥାଏ
େସହି ବ ି ନେହଁ, ମା ପେରମଶର ଯିଏ ଦୟା ଦଶନ କର ି।” ଏହା ତ ପରେମଶର
ଅଟ ି, ଯିଏକି ତାହା ର ମେନାନୟନ ଦାରା, େଲାକମାନ ଆଣ ି ଓ େସମାନ ର
ଆଖିଗୁଡିକ େଖାଲ ି। ଆପଣ ଏହା େକେବ େଦଖିପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅ ଅଟ ି,
ଏବଂ େକେବ େଦଖିପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି ପରେମଶର ଆପଣ ର ବଝାମଣାକ
େଖାଲି ନ ଦିଅ ି। ବାଇବଲ କେହ େଯ ଆପଣ ଅ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆପଣ େଦଖିପାର ି
ନାହିଁ। େସଠାେର ଆପଣ ର େଚ ା କରିବାର େକୗଣସି ଆବଶ କତା ନାହିଁ। ସମ ଶି ା,
ଛା ବ ି ସହିତ ଯାହାକି ଆପଣ ପାଇପାର ି, ଆପଣ େକବଳ ନିର ର ଭାବେର ଆହରି
ଅ େହାଇଥାଆ ି।
284 େତେବ, ଆପଣ ଏଠାେର ୀ ମ ଳୀ, ଆପଣ “େସହିଠାେର କହ େଯଉଁଠାେର
ବାଇବଲ କେହ, ଏବଂ େସହିଠାେର ନୀରବ ରହ େଯଉଁଠାେର ତାହା ନୀରବ ରେହ,”
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ଏହାର େକେତକ ବିଷୟେର କଅଣ? ଆପଣ ତାହା ଉପେର ଅତ ଧିକ ଭାବେର ନୀରବ
ରହିଛ ି। ଠି ।

285 େଦଖ , ଏହା ଆ ିକ କାଶିତ ସତ କ େୟାଜନ କରିଥାଏ। ତାହାପେର
ପରେମଶର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସି ନିଜକ କାଶ କର ି ଏବଂ ଏହାକ ସତ େବାଲି ମାଣ
କର ି। ଆେମ ! କଅଣ ଆପଣ ତାହା େ ମ କର ି? ମଁୁ ମଧ କେର। ଆେମ ।

286 ଠି ଅଛି, କଅଣ ଆପଣ ସମ େମେଥାଡି ମାେନ ବ ମାନ ବା  ଟି ମାନ ସହିତ
ହାତ ମିଶାଇବାକ ଚାହଁୁଛ ି କି? ଆପଣ େ ସବିେଟରିଆ  ମାେନ?

287 “ବ ମାନ,” ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା , କଅଣ ଆପଣ େସହି ବା  ଟି ଏବଂ
େ ସବିେଟରିଆ  ମାନ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖ ି ନାହିଁ େଯଉଁମାେନକି ବା -…କର ି
ନାହିଁ?”

288 ନା, ଆ ା, ମଁୁ ନେହଁ। ମଁୁ େସମାନ େମାର ଭାଇ େବାଲି ମେନ କେର। ସ ୂ ଭାବେର!
େମାର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଆେଦୗ ବା ିଜିତ େହାଇ ନ ଥାଆ ି, ଯଦି
ଆପଣ “ଶାେରାଣର େଗାଲାପ, ଉପତ କାର େଶାଶନ ଫୁଲ, ଏବଂ ଭାତୀ ତାରା” ନାମେର
ବା ିଜିତ େହାଇଥାଆ ି, ତାହା େହବ ନାହିଁ…ତାହା ତ େସତିକି ଉ ମ େହବ େଯତିକି “ପିତା,
ପୁ , ପବି ଆ ା” ଅେଟ। େକବଳ ତିେନାଟି ଉପାଧିମାନ। େସ ଶାେରାଣର େଗାଲାପ
ଥିେଲ। କଅଣ େସ ଥିେଲ କି? ଉପତ କାର େଶାଶନ ଫୁଲ, ଭାତୀ ତାରା, େସଗୁଡ଼ିକ
ସବ। ନି ିତେର, େସ ଥିେଲ। େକବଳ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ବା ଅନ । କି ଏଠାେର ତାହା
ଅଛି ଯାହାକି ଏହା ଅେଟ: ଶା ର ସଠିକ ଉପାୟ େହଉଛି ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ଯଦି
ଆପଣ ଶା ସ ତ ଉପାୟ ଚାହଁୁଛ ି, େତେବ ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ। ତାହା େହଉଛି
ସଠି ଉପାୟ।

289 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ “ପିତା, ପୁ , ଏବଂ ପବି ଆ ା,” ନାମେର ବା ିଜିତ
େହାଇଛ ି, ଅନଭବ କର ି େଯ ତାହା ଠି ଅେଟ, େତେବ ଆେମ । ଯଦି ତାହା
ପରେମଶର ନିକଟେର ଏକ ଶୁ ବିେବକର ତିଚି ଣେର ପରେମଶର ପାଇଁ ଏକ
ଉ ମ ଉ ର ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ଆେମ । ଠି ଆଗକ ବଢି ଚାଲ , େଦଖ ।

290 କି େଯତିକି ଦର େମାର ସ ଅେଟ, େଯେତ ଦର େମା ଅଂଶ ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣ
େମାେତ ପଚାରିେବ, କହ , “ଭାଇ ାନହା , କଅଣ େମାେତ ପୁନଃ ବା ିଜିତ େହବା
ଉଚି ?” ମଁୁ କହିବି, “ହଁ,” େମା ପ େର।

291 େସହି ସାନ ମହିଳା ଅନ ଦିନ ଏଠାକ ଆସିେଲ, କହିେଲ, “ ଭ େମାେତ ଜେଣ
ଚାରକ େହବାକ ଡାକିଥିେଲ।” ମଁୁ ତାହା ବିଶାସ କେର ନାହିଁ, ଏହାଠାର ଅଧିକ ନେହଁ

େଯତିକି ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ—େଯ େସ ଚ ଉପର େଡଇଁ ପାର ି। ଏବଂ େସ…
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292 ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଭଉଣୀ, ତାହା ବହତ ଉ ମ।” ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ ଆପଣ
ବିବାହିତ କି?”

“ହଁ।”

“ଦଇଟି ସ ାନ ଅଛ ି କି?”

“ହଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “କଅଣ…? କଅଣ ଆପଣ ର ସାମୀ ଉ ାର ପାଇଛ ି କି?”

“ନା।”

ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ ତା ସହିତ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଛ ି?”

“ତା ଘେର ଛାଡିବାକ ଯାଉଛି।”
293 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ େହଉଛି ସବେ ଚାରା ଯାହାକି ଶୟତାନ ପାଖେର େକେବ
ରହିଥିଲା। ଆପଣ ମୂଳର ଜେଣ ସୁ ର ନାରୀ ଅଟ ି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାେର େ େର
ଖସି ଯାଉଛ ି, ଆପଣ ନିୟମିତ ରେପ ଶୟତାନ ପାଇଁ ଏକ ଚାରା ଏବଂ ଏକ ଲ
େହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ର ସାମୀ, ଘର, ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ, ଓ ଆପଣ ତା ଏହି ଦଇ
ପିଲା ସହିତ ଛାଡିଦିଅ ି; େସ ଅନ ଜେଣ ମହିଳା ସହିତ ଯିବାକ ଆର କରି େଦେବ,
ଏବଂ ଏହି ପିଲାମାେନ ଏହି ଦିନମାନ େର ଆଉ ଜେଣ ବାପାକ ପାଇେବ।” ମଁୁ କହିଲି,
“ ଥମ ାନେର ତ, ଯଦି ପରେମଶର ଜେଣ ମହିଳା ଡାକିେଲ, େସ ତାହା ବାକ ର
ବିେରାଧ କରିଥିେଲ।” ମଁୁ କହିଲି, “ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ତାହା ଠି ଅଛି।” ମଁୁ
କହିଲି, “େତେବ, ହଦୟର କଥା ଜାଣିବା, ଆପଣ କହଛ ି େଯ ଭ ଆପଣ ହଦୟର
କଥା ଜାଣିବାକ େଦଇଛ ି। କଅଣ ଆପଣ ମ , ଉପରକ ଯାଇ, ଏହାକ େଚ ା କରିବାକ
ଚାହିଁେବ କି?”
294 େସ କହିେଲ, “ହଁ।” ଏବଂ ଆପଣ େଦଖ କଅଣ ଘଟିତ େହଲା।
295 ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ଉ ାହିତ ଅେଟ। ଏହାକ ତ ବାକ ସହିତ ଆସିବାକ ଅଛି। ଯଦି
ଏହା ବାକ େର ନାହିଁ, େତେବ ଏହା ଠି ନେହଁ। େମାର ଏଥିେର କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ
େଯ ଆପଣ ର ଭାବନା କଅଣ ଅେଟ, ଏହା ଠି ନେହଁ। ଆେମ ! ତାହା ଭଲ ମେନ
ହଏ। ଆେମ !
296 ଠି ଅଛି:

ଆେମ େଜ ାତିେର ଚାଲିବ, ଏପରି ଏକ ସୁ ର େଜ ାତି,
େଯଉଁଠାେର ଦୟାର କାକର ବ ା ଉ ଳ ଅେଟ;
ଦିନରାତି ଆମ ଚତ ିଗେର ଚମକ ଥାଏ,
ଯୀଶୁ, ଜଗତର େଜ ାତି।
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େଜ ାତିର ସମ ସାଧୁମାେନ ଏହା ଦାବି କର ି,
ଯୀଶୁ, ଜଗତର େଜ ାତି;
ତାହାପେର ସଗର ଘ ି ବାଜିବ,
ଯୀଶୁ, ଜଗତର େଜ ାତି।
ଆେମ େଜ ାତିେର ଚାଲିବ, ଏପରି ଏକ ସୁ ର େଜ ାତି,
େଯଉଁଠାେର ଦୟାର କାକର ବ ା…
ଦିନରାତି ଆମ ଚତ ିଗେର ଚମକ ଥାଏ,
ଯୀଶୁ,…ର େଜ ାତି

297 ବ ମାନ ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ସମେ ଠି ନିଜ ଅଖପାଖେର ବଲି ପଡ଼ି ହାତ ମିଶା ,
ଚତଦିଗେର, େତେବ ସମ ସହିତେର, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ପୁଣିଥେର ଗାଉ:

ଆେମ େଜ ାତିେର, ସୁ ର େଜ ାତିେର ଚାଲିବା, (ଆେମ !)
େଯଉଁଠାେର ଦୟାର କାକର ବ ା ଉ ଳ ଅେଟ;
ଦିନରାତି ଆମ ଚତ ିଗେର ଚମକ ଥାଏ,
ଯୀଶୁ,…ର େଜ ାତି

298 କଅଣ ଆପଣ େମେଥାଡି ମାନ ଭଲ ପାଆ ି? କହ , “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ ।”—ସ ା।] ବା  ଟି ? େ  ବିେଟରିଆ ? କ ାେଥାଲି ? େସହି…
ଓଃ, କଅଣ ଆପଣ େସସମ ଭଲ ପାଆ ି? କହ , “ଆେମ ।” [“ଆେମ ।”]

ଆେମ େଜ ାତିେର ଚାଲିବା, ସୁ ର…
ଆେମ ଯିବାେବେଳ, ହାତ ମିଶାଇବା।

ଓଃ, େଯଉଁଠାେର ଦୟାର କାକର ବ ା ଉ ଳ ଅେଟ;
ଦିନରାତି ଆମ ଚତ ିଗେର ଚମକ ଥାଏ,
ଯୀଶୁ,…ର େଜ ାତି

299 ଏହା ପୂେବକି ଆେମ ଆମର ବରଖା ଗୀତ ଗାଉ…ବ ମାନ, ଏହା ସ ବ େଯ ମଁୁ
ପୁନବାର ରବିବାର ଦିନ ଏଠାେର ରହିବି। େତେବ, ତାହାର ପେର ମଁୁ ଆଉ ୀ ମାସ ପଯ
େଫରିବି ନାହିଁ। େଦଖ , କାରଣ ମଁୁ ମିଶିଗା  କ ଯାଉଅଛି, ମିଶିଗା  ଠାର କେଲାରାେଡା,
କେଲାରାେଡାଠାର ଆଇଡାେହା ପଯ ଯାଉଛି, ଆଇଡାେହାର କାଲିଫଣିଆକ, ଆଉ
ତାହାପେର ଆେମ େଫରିବ। ଏବଂ ଏହା ସ ବ (ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େମା ପାଇଁ ାଥନା
କର ) ମଁୁ ୱାଟରଲ, ଆଇୱାେର ରହିବି, ଜାନୟାରୀର ଚବି-ଶର େନଇ େଫବଆରୀ ଦିତୀୟ
ପଯ । େଦଖ , େସଠାେର ଥିବା େସହି ବଡ ମ , ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂବରହିଁ ଡାକରା ପାଇଲି,
ଏବଂ େମା ପାଖେର ବ ମାନଠାର େନଇ ରବିବାର ପଯ ସମୟ ାଥନା କରିବାକ ଅଛି।
େଦଖ , ୱାଟରଲ, ଆଇୱା, ଯାହାକି ବ ମାନ ବ ଅେଟ।
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300 ମା ବ ମାନ, ମେନରଖ , ଶନିବାର ସକାଳ, ନଅଟା ସମୟେର ଭାଇର ସାରଣ
ଶୁଣ । ଆେମ ତା େଫା କରିବ ଏବଂ ତା ଜଣାଇବ। ଆଉ ତାହା WLRP ଉପେର
େହବ, ଶନିବାର ସକାଳ, ନଅଟା ସମୟେର େନଭି କାେଟଟେର। ଆେମ କରିବ…ଯଦି
ମଁୁ—ମଁୁ େସମାନ େନବାକ ସମୟ ନ ପାଏ, ଭାଇ େନୱି ଶଗୁଡିକ େଶଷ କରିେବ।
କଅଣ ଆପଣ, ଭାଇ େନୱି , ରବିବାର ସକାେଳ? [ଭାଇ େନୱି ହସ ି ଏବଂ କହ ି, “ବଡ
ଆେଦଶ!”—ସ ା।] େତେବ, େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ ି, ମଁୁ ଆପଣ
ସହିତେର ଯିବି। େସ େଦଖିେବ। ଠି ଅଛି।
301 ଠି ଅଛି:

ଯୀଶୁ ର ନାମକ ଆପଣା ସ େର େଘନି ଚାଲ ,
େହ ଦଃଖ ଓ ସ ାପର ସ ାନ;
ଏହା ଆପଣ ଆନ ଓ ସା ନା ଦାନ କରିବ,
ଓଃ, ଆପଣ େଯଉଁଆେଡ ଯାଆ ି ଏହାକ ନିଅ ।

ବହମୂଲ ନାମ, ଓଃ େକେତ ମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସଗର ଆନ ;
ବହମୂଲ ନାମ, (ବହମୂଲ ନାମ!) ଓଃ େକେତ ମଧୁର! (େକେତ

ମଧୁର!)
ପୃଥିବୀର ଆଶା, ଓ ସଗର ଆନ ।

302 ବ ମାନ, ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ବା  ଟି ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି ଯିଏ ପାଟି କରିବାେର
ବିଶାସ କେର, େସହି କାର ପାଟି କରିବାେର ମଁୁ ବିଶାସ କେର। େସହି ବ ମାତା େସଠାେର
ବସିଛ ି, ଏବଂ ଆ ା ତା ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିେଲ। େସ ଚି ାର କରିବାକ ଲାଗିେଲ,
େସ ଏହାକ ନିୟ ଣ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ, େସ ପଛକ ଚାଲିକରି ଗେଲ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକ
ଆଲି ନ କେଲ। ମଁୁ ଏହାକ େସହି କାେର ହିଁ େଦଖିବାକ ପସ କେର। ଆେମ । ତାହା

କତେର ଭଲ, ପୁରଣା-କାଳିଆ, ହଦୟ-ଅନଭତି ଭାବନାମାନ ଅେଟ। ଓଃ, େମାର ଭ,
ଜେଣ ପୁରଣା—ଜେଣ ପୁରଣା, ଅନଭବୀ, ପରିପକ ସାଧୁ, ମହିମାେର ଘରକ ଯିବା ପାଇଁ

ୁତ ଅେଟ। େକବଳ ଡାକରାକ ଅେପ ା କରଛି, ଆପଣ େଦଖ , େକବଳ ଏକ ସୁ ର
ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲ।

ଠି ଅଛି, ଭାଇ େନୱି ବ ମାନ, େସ ଯାହା ବି କରିବାକ ଚାହଁା ି। 
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ମ ଳୀରଆଚରଣ, ମଏବଂସି ା ୁ ଳା
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େସେପ ର
25, 1957, ବଧବାର 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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