
ପରେମଶରଆପଣାକନିଜର
ଗୁଣଚରି ଦାରାଚି ିତକରା ି

 ମଁୁ େମା’ର ବ େଜାେସଫ େବାଜ , େସଠାେର, େଦଖି ଏକ କାର ଆ ଯ
େହାଇଗଲି, ଆଉ ମଁୁ ବଲି ପଡ଼ିଲି ଓ ତା ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବାକ ଟିକିଏ ସମୟ

େନଲି।
2 େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ପରେମଶର ବାକ େର, ଏ ୀ, ତା’ର 1ମ ପବକ ଯିବା।
ଆଜିରା ି ପାଇଁ ଏକ ମୂଳପାଠ େନବା ନିମେ , ଏକ ଅଂଶ େହତ, ମଁୁ 1ମ, 2ୟ, ଏବଂ 3ୟ
ପଦ, ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ।

ପରେମଶର, ପୁରାକାଳେର ବିଭି ଭାଗେର ଓ ବିଭି କାେର
ଭାବବାଦୀମାନ ଦାରାପିତପୁରଷମାନ କଥାକହି,

ଏହି େଶଷକାଳେରପୁ ଦାରାଆ ମାନ କଥାକହିଅଛ ି, ତାହା େସ
ସମ ବିଷୟରଅଧିକାରୀକରିନିଯୁ କେଲ,ତାହା ଦାରାମଧ ସମ ବିଶ
ସୃ ିକେଲ;

େସ ତାହା ମହିମାର ଭା, ଓ ତାହା ତ ର ତିମୂ ି, େସ ଆପଣା
ଶ ିଯୁ ବାକ ଦାରା ସମ ବିଷୟ ଧାରଣ କର ି, ପୁଣି…ଉ ାେର
ମହାମହିମ ଦ ିଣପାଶେରଉପେବଶନକରିଅଛ ି;

3 ଆସ ବ ମାନ ଆେମମାେନ ାଥନା ପାଇଁ ମ କ ନତ କରିବା। ଆଉ େତେବ
ତାହା ର ଦିବ ଉପ ିତିେର, ଯଦି ଆପଣ ର େକୗଣସି ଅନେରାଧ ଥାଏ ଯାହାକ କି
ଆପଣ ତାହା ଜଣାଇବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ତାହାେହେଲ କ’ଣ ଆପଣ େକବଳ ନିଜର ହାତକ
ଉଠାଇେବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଆପଣ ର ଅନେରାଧ େହବ, େଯ ପରେମଶର କରିେବ…
4 ଆମମାନ ର ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମମାେନ ବ ମାନ ତ ର ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ
ନାମେର ବିଶାସ କରି, ତ ସିଂହାସନ ସ ୁଖକ ଆସୁଅଛ। ଆଉ ଆମମାନ ଏହି ଆଶାସନ
ଦିଆଯାଇଅଛି, େଯ, “ଯଦି ଆେମ ତାହା ର ନାମେର କିଛି ମାଗୁ, ତାହା ଦାନ କରାଯିବ।”
ଏବଂ ତେମ ଆମର ଇ ାମାନ ଓ ଆମର େୟାଜନମାନ ଜାଣିଅଛ, ଏବଂ ତେମ ତି ା
କରିଛ େଯ ତେମ ଆମର ସମ େୟାଜନକ େଯାଗାଇ େଦବ। ଏଣୁ, ପିତା, ଆେମ
େସହିପରି ାଥନା କରିବ େଯପରିକି ତେମ ଆମକ ଶିଖାଇଅଛ, “ତମ ରାଜ ଆସୁ। େଯପରି
ସଗେର, େସପରି ପୃଥିବୀେର ତମର ଇ ା ସଫଳ େହଉ।” େଯପରିକି ଆଜିରା ି, ଆମର
ଅନେରାଧ, େଯ ତମର ସ  ଇ ା ଅନସାେର ଆମମାନ ତାହା ଦାନ କରାଯାଉ, ଓ



2 କଥିତ ବାକ

ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନ ଦିଆଯାଉ। ଭ, ବାକ କ ଅଭିେଷକ କର, ପୁଣି ସମ
ବ ାମାନ ଏବଂ େ ାତାମାନ ଅଭିେଷକ କର, ଏବଂ େହବାକ ଦିଅ େଯ ଆଜିରା ି,
ପବି ଆ ା ଆମମାନ ମଧ େର ଆସ , ଏବଂ ବାକ ର କମକ ା ହଅ । କାରଣ ଆେମ
ଏହାକ ତାହା ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

ଆପଣମାେନ ବସି ଯାଆ ।
5 ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ, ମଁୁ ଯାହା ବଝିଛି, ତାହା ଫୁ ଗେ ବ ବସାୟ
ପୁରଷମାନ ର ଜଳପାନ ବିଷୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ, େଯଉଁଠାେର େସମାନ ର ଏକ
ଅଧ ାୟ ଥାଏ, େସମାନ ର ଜଳପାନେର େମାେତ କହିବାର େସୗଭାଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି
ସମୟ ପଯ , ତାହା େହଉଛି ଏକମା ସଂଗଠନ, ଯାହାକି ଏକ ସଂ ା ନେହଁ, ବରଂ,
ଏକମା ଏପରି େଗା ୀ େଯଉଁଥିେର ମଁୁ—ମଁୁ ସ ିଳିତ େହାଇଥାଏ, ତାହା େହଲା ୀ ିଆନ
ବ ବସାୟ ପୁରଷ। ଆଉ େତେବ ମଁୁ େସମାନ ପାଇଁ େକବଳ, ଆ ଜାତୀକ ରେର
କହିଥାଏ।
6 େତେବ, ଆଜିରା ି, ଆେମମାେନ ଏହା ଭରସା କରଛ େଯ ଏହି ସମାେବଶ େହବା
ବିଷୟଟି ବଥାେର ଯିବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣମାନ ପାଖକ, ା େହାଇ, ଏକ ଖର-
ଖରାଉଥିବା ଗଳା ସହିତ, ଓ ଟିକିଏ ନିଶାସଜନିତ େ ା ିଆ ସମସ ା ସହିତ ଆସିଅଛି,
େସହିଠାର…
7 ମଁୁ ଟୁ ସାନର ଆସିଛି େଯଉଁଠାେରକି ଏହା କତେର ଭଲ ଏବଂ ଶୁ ପାଗ ଅେଟ,
ଏବଂ ମଁୁ ଏଠାକ ଆସିଲି ଆଉ ଏହା କତେର ଭଲ ଏବଂ ଓଦାଳିଆ ପାଗ ଅେଟ, ଏଣୁ ତାହା
ଏକ ଅତ ବିପରୀତ ପାଗ ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣମାେନ ଏଠାେର ଥିବା ସମ ଜଳକ ଏକ
କରିେନେବ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାକ େକବଳ ଆମ ପାଖକ ପଠାଇେଦେବ, େତେବ ଆେମ
ତାହା ପାଇଁ ଶଂସା କରିବ। ମା ଅବଶ , ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ।
8 ମା ମଁୁ ଆପଣ େଗାଟିଏ କଥା କହଛି, େସଠାେର ଏକ ଦ ା ଅଛି। ଆରିେଜାନାେର
ଆମର ସମ —ଆମର—ଆମର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ଆମର ଗଛଗୁଡ଼ିକ, କ ାେର ପରିପୂ
ଅେଟ। େତ କ ବିଷୟେର ଏକ କ ା ଥାଏ। ଏହା ଏଇଥି ପାଇଁ ଅେଟ କାରଣ ତାହା ଶୁ
ଅେଟ। େତେବ ଯଦି େସହି ସମାନ ବଦା ଏଠାେର ବଢ଼ିଥା’ ା, ତାହା ଏକ ଖୁ ସୁ ର ପ ଟିଏ
େହାଇଥା’ ା। େଦଖ , ଏହା ଜଳ ବିନ ଅେଟ, େସହି କାରଣର ତାହା ଏକ କ ା େହାଇଥାଏ।
9 ଆଉ େଯେତେବେଳ ମ ଳୀ େସହି ଜୀବନର ଜଳ ବିନ େହାଇଯାଏ, ତାହା ଶୁଖିଲା
ଏବଂ କ ାଳିଆ, ମଧ େହାଇଯାଏ, ସବକିଛିକ େଗ ିଥାଏ ଓ େଫାଡ଼ିଥାଏ। ମା
େଯଉଁଠାେର େସହି ଜୀବନର ଜଳ ବାହିତ ହଏ, ତାହା ପ ପଲବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକ
େକାମଳ, ନରମ ଏବଂ ମଧୁର କରିଥାଏ, ପରେମଶର ନିମେ ପବି ଓ ହଣେଯାଗ
କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା େହଉ େଯ ଭ ପରେମଶର ଆଜିରା ି, ଆମମାନ ଜଳେସଚନ
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କର , େଯପରିକି ଆେମ କ ାଳିଆ େହବ ନାହିଁ; ମା ଆେମ ଭଲ ପ ମାନ େହବ
େଯପରିକି ପଥ ା େଲାକମାେନ ଆମ ଛାୟାର ଗଛ ତେଳ ବସ ି ଓ େସମାନ ର ାଣେର
ବି ାମ ପାଆ ି।
10 େତେବ ଆଜିରା ି, ଭ ର ଯଦି ଇ ା ହଏ, ମଁୁ ଏହି ମୂଳପାଠକ େନବାକ ଚାହଁୁଛି,
ଆଉ ସର ୀଣ େହାଇଥିବା େହତର, ମଁୁ ଏହି େଛାଟ ମାଇେ ାେଫା  କ ଯଥାସ ବ େମା’
ପାଖକ ଟାଣି େନଉଛି। ମଁୁ ଚାହଁୁଛି, ଏଠାେର ଏ ୀ 1:1ର ପାଠ କରାଯିବା ବିଷୟ ଠାର, ମଁୁ
ଏକ ମୂଳପାଠ େନବାକ ଚାହଁୁଛି: ପରେମଶର ଆପଣାକ ନିଜର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ
କରା ି। ମଁୁ ଏହାକ ପୁଣି ଥେର ପୁନରାବ ି କେର, କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏଠାେର ଏହି
ଧନିଶା ର ଯ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଖରାପ ଅେଟ। ପରେମଶର ଆପଣାକ ନିଜର ଗୁଣଚରି ଦାରା
ଚି ିତ କରା ି।
11 େତେବ, ଅଧିକାଂଶ େକୗଣସି ବି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଗୁଣଚରି ଦାରା ହିଁ ଚି ିତ
େହାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠାେର େମା’ ପାଖେର ଶା ର କିଛି ଅଂଶମାନ ଅଛି ଯାହାକି ମଁୁ ଚାହିଁବି…
ଏବଂ ଧ ାନ ଦିଅ , ଯାହା ମଁୁ ଉ ୃତ କରିବାକ ଚାହିଁବି। େତେବ, େକୗଣସି ବି ବିଷୟର
ଗୁଣଚରି ଏହା ଚି ଟ କରିଥାଏ େଯ ତାହା କ’ଣ ଅେଟ।
12 େତେବ, ସମ କତିେର େଯପରି, ଅେନକ ସମୟେର, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ, େସମାନ ର
ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥା’ ି। ଯଦି େସମାେନ େଗାଟିଏ ଜାତିର ଅନ ସହିତେର,
ଅତି ନିକଟବ ି ରହିଥା’ ି, େତେବ େସହି ଫୁଲର ଗୁଣଚରି ହିଁ ଏହା ଚି ିତ କରିବ େଯ ତାହା
େକଉଁ ଫୁଲ ଅେଟ। ଏବଂ ବନ ଜ ଜଗତେର ମଧ , ଅେନକ ଥର ଏପରି େହାଇଥାଏ
େଯ…
13 ମଁୁ—ମଁୁ ଜେଣ ଶିକାରୀ ଅେଟ। ଆଉ ଆପଣ ତ େସହି ପଶୁର ଗୁଣଚରି ଜାଣିବାକ
ଥାଏ ଯାହାର ଆପଣ ଶିକାର କରଥା’ ି, ନତବା େବେଳେବେଳ ଆପଣ ନି ିତ ଭାବେର
ଠକା ଯାଇପାରିେବ। ଉଦାହରଣ ସରପ, ିଟିଶ କଲ ିଆ ା ର ଉପରି ଭାଗେର
ରହଥିବା ପଥର େମ ାମାନ। ଏହି ବିଗତ ପ ଝଡ଼ିବା ଋତେର ମଁୁ ୟୁେକା ସହରର ଠି
ତଳ ଭାଗେର ଥିଲି, ଏଠାେର ବ ମାନ ବସିଥିବା ଦଇଜଣ ଭାଇ େମା’ ସହିତେର ଥିେଲ,
ଆଉ ଆେମମାେନ ଶିକାର କରଥିଲ।
14 େତେବ ଯଦି ଆପଣ େସହି ପାଥକ ଜାଣି ନ ଥିେବ, େଯେତେବେଳକି ଆପଣ ଏକ
େମ ା କି ା ହରିଣର ଚଲାପଥକ ଅନସ ାନ କରଥା’ ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ େସହି
ପାଥକ କ େସପଯ କହିପାରିେବ ନାହିଁ ’େଯପଯ କି ଆପଣ ଜେଣ ଚତର ଶିକାରୀ
ନ େହାଇଥିେବ। କାରଣ, େସମାେନ ସମାନ କାରର ଚଲାପଥମାନ ନିମାଣ କରିଥା’ ି;
େସମାେନ େଯେତେବେଳ େଦୗଡ଼ିଥା’ ି ସୀମା ବା ିଲା ଭଳି କରିଥା’ ି। ଆଉ ତା’ ପେର ଯଦି
ଆପଣ େଗାଟିଏକ େସଠାେର ଦରେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର େଦଖିଥା’ ି, ଯିଏକି ତା’ର ମୁ କ
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ଲଚାଇ େଦଇଥାଏ, କାହିଁକି, ଆପଣ—ଆପଣ ତ କଚି ହିଁ େସହି ପାଥକ କ ଜାଣିପାଇେବ।
େସମାେନ ାୟଃ ସମାନ ଆକାରର ଥାଆ ି; ପୃ ଭାଗେର, ତାହା ଧଳା ଥାଏ, ଠି
େଯପରିକି ହରିଣର ଥାଏ। େସମାନ ଚି ିବା ବହତ କ କର େହାଇଥାଏ। ମା ତା’ର
ଶି ଗୁଡ଼ିକ ତା’ର ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥାଏ, େସମାନ ର ଶି ଗୁଡ଼ିକ ଦାରା। େମ ାର
ଏପରି ଏକ ଶି ଥାଏ ଯାହାକି େଗାଲ େହାଇ ଘୁରିଥାଏ, ଆଉ େଗାଟିଏ ହରିଣର ଶି ଗୁଡ଼ିକ
ସୀଧାସଳଖ େହାଇ ବାହାରିଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବିଷୟ େହଲା, େଗାଟିଏ ହରିଣ େଭାଜନ
ପାଇଁ, େସତିକି ଉ କ ଯାଏ ନାହିଁ।
15 ଆଉ ତା’ ପେର େସହି େଛଳି, ତା’ର ଚାଲିବାେର, ମଧ , େଗାଟିଏ େଛଳିେର, ଏବଂ
େଗାଟିଏ େମ ାେର ଏକ ଗୁଣଚରି ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ େସମାନ ମଧ େର ଥିବା
ପାଥକ କ ଜାଣିବାକ ଥାଏ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଅତି ଉ େର ଥାଆ ି, କାରଣ େସମାେନ
ଦେହଁ ପବତର ଉ େର ବାସ କର ି। ଆପଣ ତ େସହି ପାଥକ କ ଜାଣିବାକ ଅଛି।
ମା ଯଦି ଆପଣ ଧ ାନ େଦେବ, େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ େଛଳି ଚାଲିବାେବେଳ ନିେଜ ଝ ି
ପଡ଼ିଥାଏ; େଯଉଁଠାେରକି, େଗାଟିଏ େମ ା, େଯେତେବେଳ େସ ଚାେଲ ତା’ର ପାଦକ
ଏହିପରି ଭାବେର ତେଳ େଥାଇଥାଏ। ଏହା ତ େସହି ଚଲାପଥର ଗୁଣଚରି ଅେଟ େସ
େଯଉଁ କାେର ତା’ର ଚଲାପଥକ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର ଶିକାରକ ତା’ର
ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ କରିଥା’ ି େଯ େସ କ’ଣ କାଯ କରିଥାଏ, ଓ େସ କିପରି ଭାବେର
ବ ବହାର କରିଥାଏ, ଆଉ େସ କି େଭାଜନ କରିଥାଏ, ଓ ସବକିଛି ଭତି। ଏହା ଆପଣାକ
ତା’ର ନିଜର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ତା’ ପେର ଆପଣ େଗାଟିଏକ
େଡ଼ଇଁକରି ଯାଆ , ଏବଂ େଦଖ େଯ ତାହା କ’ଣ ଘେଟ, ଆପଣ ଏହା କହିପାରିେବ େଯ
େସମାେନ େକଉଁ ପଥେର ଯାଇଥା’ ି। ଆପଣ ଭି ଭି ାଣୀର େସହି ଗୁଣଚରି ଦାରା
ତାହା କହିପାର ି।
16 ତା’ ପେର କ’ଣ ଆପଣମାେନ େକେବ ଧ ାନ େଦେଲ କି, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ
ତାହା ଆପଣମାନ ଏଠାେର ଅଛି କି ନାହିଁ, ହଳଦିଆ ହାତଡ଼ି ନାମକ ଚେଢ଼ଇ; େତେବ,
େସମାନ ପାଇଁ ସଠି ନାମ ଫିକ ଅେଟ, ଆଉ େଗାଟିଏ େଜ ପ ୀ ନାମକ ଚେଢ଼ଇ।
େଗାଟିଏ େଜ ପ ୀଟି ାୟଃ ଏକ ହଳଦିଆ ହାତଡ଼ି ଚେଢ଼ଇ ସହିତ ସମାନ ଆକାରର ଅେଟ।
ଆଉ ଆପଣ େସହି ଦହିଁ ଉଡଥିବାର େଦଖ , େସମାେନ ଉଭୟ ାୟଃ ସମାନ କାରର
ପ ୀ ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ର େଦଖିପାର ି ନାହିଁ, େତେବ େକବଳ େସମାନ ଲ
କର , ଆପଣ କହିପାରିେବ େଯ େକଉଁଟି ହଳଦିଆ ହାତଡ଼ି ଚେଢ଼ଇ ଅେଟ। େସହି େଜ
ପ ୀଟି, ଊଣା ଅଧିକ, ଏକ ସୀଧା ସଳଖ େରଖାେର ଉଡ଼ିଥାଏ। ମା ହଳଦିଆ ହାତଡ଼ି
ଚେଢ଼ଇଟି, ନିଜର େଡଣାଗୁଡ଼ିକ ବାେଡ଼ଇଥାଏ; େଯେତେବେଳ େସ ନିଜର େଡଣାଗୁଡ଼ିକ
ଆଘାତ କେର, େସ ତଳକ ଯାଏ ଓ ତା’ ପେର ଉପରକ, ତଳକ ଏବଂ ତା’ ପେର
ଉପରକ ଯାଏ। େଦଖ , େସ ନିଜକ େସହିପରି ଭାବେର, ଏକ ସୀମାେର ବା ି ରେଖ,
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ଆଉ ଆପଣ କହିପାର ି େଯ ତାହା ହଳଦିଆ ହାତଡ଼ି ଚେଢ଼ଇ ଗୁଣଚରି ଅେଟ, େସ
େଯଉଁ କାେର ଉଡ଼ିଥାଏ।

17 ଯଦି ଆପଣ େସହି—େସହି ବାେଟାହୀ ପ ୀକ ଧ ାନ େଦେବ େଯେତେବେଳ େସ
ବାହାରକ ଆେସ, େସ େଯପରି ଭାବେର ଉପରକ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ତା’ ପେର େଦଖ
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ ସ ିଆ ାନେର ଅଛ ି, େଯଉଁଠାେରକି େହାଇପାେର ବାେଟାହୀ
ପ ୀ ଥିବ, ଓ ଏକ—ଓ ଏକ ାଇ ପ ୀ ଥିବ। ଆପଣ ଶିକାରୀମାେନ ତାହା ଜାଣ ି।
ୱିଲସ  ାଇ ଏବଂ ଜ ାକ ାଇ ପ ୀମାେନ, େସମାେନ ଆପଣାକ େଯଉଁ କାେର
େସମାେନ ବାହାରକ ଆସିଥା’ ି ଏବଂ େଯଉଁ କାେର େସମାେନ ଗମନାଗମନ କରିଥା’ ି
େସଥିେର ପରିଚିତ କରାଇଥା’ ି। େସମାେନ େସମାନ ର ଉଡ଼ିବାର ଗୁଣଚରି ଦାରା,
େଯ େସମାେନ େକଉଁ କାରର ଏକ ପ ୀ ଅଟ ି ତାହା ଚି ତ କରାଇଥା’ ି। େତଣୁକରି,
ଯଦି ଆପଣ େକବଳ େସଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିେବ, ଆପଣ କହିପାରିେବ େଯ ତାହା କ’ଣ ଥିଲା,
େସ େଯ କାର ଭାବେର ବାହାରକ ଯାଏ, ତା’ର ଉଡ଼ିବାର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଆପଣ
କହିପାରିେବ େଯ େସ କ’ଣ ଅେଟ।

18 େଯପରିକି ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଜେଣ ୀ। େସମାେନ ଦେହଁ ମଣିଷ ଅଟ ି, ମା ଜେଣ
ୀର ଜେଣ ପୁରଷଠାର ଭି ଗୁଣଚରି ମାନ ରହିଥାଏ। ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର,

ଶେଲାମନ ଏବଂ େସହି ରାଣୀ ବିଷୟେର, ପାଠ କରଥିଲି। ମଁୁ ଏଠାେର ଆପଣମାନ
ନିକଟେର, େମା’ର େଛାଟ ବା ାଟିକ ଚାର କରିବା ପାଇଁ େକେବବି ଆସିପାରି ନାହିଁ, େସହି
ଦ ିଣ େଦଶର ରାଣୀ ବିଷୟେର, ଯିଏକି ଶେଲାମନ େଦଖା କରିବାକ ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ
ହଦୟର ଗୁ ବିଚାରକ ଜାଣିବାର େସହି ବରଦାନକ େଦଖିଥିେଲ। ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି ସମୟ
ପୂବର, ତାହା ବିଷୟେର ପାଠ କରଥିଲି, ଏବଂ େସମାେନ କହଥିେଲ, େଯ, “ଶେଲାମନ
ସ ୁଖେର ରଖାଯାଇଥିବା େହଳିକାମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ, ଥିଲା, ଏହି ରାଣୀ ଜେଣ
ମହିଳାକ େନଇଥିେଲ, କି ା ମହିଳାମାନ େନଇଥିେଲ, ବରଂ, ଆଉ େସମାନ ପୁରଷ
ପରି ବ ପରିଧାନ କରାଇଥିେଲ।”

19 େତେବ, ତାହା େସହି ଦିନ ପାଇଁ ଅଜଣା ଥିଲା, ମା ତାହା ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ, ନି ିତ
ଭାବେର ନୀତି-ଚଳ- ଚଳନ ଅେଟ। ଆଉ—ଆଉ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ତାହା
ଭ ଅେଟ। ବାଇବଲ କେହ େଯ ଜେଣ ୀେଲାକକ ତାହା କରିବା ଉଚି ନେହଁ। “ଜେଣ

ୀେଲାକ ପାଇଁ ଜେଣ ପୁରଷର ଏକ େପାଷାକ ପି ିବା ତାହା ଏକ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅେଟ।”
ଆଉ େସହି ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର ତାହା କହିଥିେଲ, ଏଣୁ ତାହା ସତ ଅେଟ।

20 ଏଣୁ ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ ଶେଲାମନ, େସମାନ େଦଖିବା ଣି ହିଁ, େସ େସମାନ
ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ, ଏବଂ ତ  ଣା  କହି ଉଠିଥିେଲ,
“ଏମାେନ ତ ୀେଲାକମାେନ ଅଟ ି।” େଦଖ , େସ ତ େସହି ୀର ଗୁଣଚରି ର ତାହା
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କହିପାରିଥିେଲ, େଯପରି ଭାବେର େସ ନିଜକ ପରିଚାଳନା କରିଥିେଲ, େଯ େସ ୀେଲାକ
ଥିେଲ ଏବଂ ପୁରଷ ନ ଥିେଲ।

21 ଆଉ େତେବ ଅଧିକାଂଶ େଯେକୗଣସି ବିଷୟ େସହିପରି ଭାବେର, ତାହାର
ଗୁଣଚରି ମାନ ସହିତ ରହିଛି। େଯପରିକି ଅେନକ େଲାକ ବାମ-ହାତୀ ଅଟ ି, ଏବଂ
ଡାହାଣ-ହାତୀ ଅଟ ି। େସମାେନ ନିଜକ େଯଉଁପରି ଭାବେର ପରିଚାଳନା କର ି ଏହା
ତା’ର ଗୁଣଚରି ଅେଟ। ଆପଣ କହିପାର ି େଯ ଏହା ଜେଣ ଡାହାଣ- କି ା େସହି ବାମ-
ହାତୀ ବ ି ଅେଟ, େଯପରି ଭାବେର େସମାେନ ନିଜ ନିଜକ ବ ବହାରେର ଆଣ ି,
େଯଉଁ କାେର େସମାେନ ସବେବେଳ େସହି ବାମ ହାତ କି ା ଡାହାଣ ହାତେର କିଛି
କରିବାକ ଯାଇଥାଆ ି।

ଆଉ ମେନରଖ େଯ, ଯୀଶୁ ର େସହିପରି କିଛି େଗାଟାଏ ଥିଲା, େଯ…

22 ଦଇଟି ଯାକ ହାତ ାୟଃ ାୟଃ…େସମାେନ ସମାନ ଅଟ ି। େସମାନ ର ସମାନ
କାରର ବଢ଼ା ଆ ୁଠିଛାପ ଥାଏ, ଆ ୁଳିଛାପମାନ ରହିଥାଏ, ପାେ ାଟି ଆ ୁଠି ଥାଏ;

କାନି, ତଜନୀ, ଏବଂ ଇତ ାଦି। ଠି େଯପରି ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ବାମ ହାତେର ସମାନ
କାରର ଆ ୁଠିମାନ ଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ, ସମାନ ଆକାରର ହାତ ଥାଏ, ଅବିକଳ ଠି

ସମାନ ରହିଥାଏ। ଆଉ େସମାନ ମଧ େର େସଠାେର, େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ପାଥକ
ଥାଏ, ତାହା େହଲା େଗାଟିଏଟି ବାମ ଏବଂ ଅନ ଟି ଡାହାଣ ଅେଟ। ତାହା ହିଁ େକବଳ ଏକମା
ପାଥକ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ କହିପାର ି। େଗାଟିଏଟି ବାମ, ଅନ ଟି ଡାହାଣ ଅେଟ।

23 ଏଣୁ େତେବ େସଥିେର, ଯୀଶୁ କହିେଲ…ମଁୁ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଧ ାନେଯାଗ ବିଷୟ
କହିପାେର। ଯୀଶୁ, ମାଥିଉ 24େର କହିେଲ, େଯ, “େଶଷ ଦିନମାନ େର ଆ ା ର
ଗୁଣଚରି କିଛି ମା ାେର ଏକ ସମାନ େହବ, ଏେତ ନିକଟତର େହବ େଯ ଯଦି ସ ବ
ହଏ ତାହା ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ସୁ ା ା କରି ପକାଇବ।” େଦଖ , େସମାେନ ତ
େକବଳ…

24 ଆପଣ ନିଜର ହାତକ ନିଅ ଏବଂ ତା’କ ଠି ଉପରକ ଉଠା । େଦଖ , ଯଦି ଆପଣ
ଧ ାନ ନ େଦେବ, େତେବ େସମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏଟି ଠି ଅନ ପରି େଦଖାଯାଏ,
ସମ କାରେର, କି େସମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏଟି ବାମ ଅେଟ ଏବଂ ଅନ ଟି ଡାହାଣ
ଅେଟ।

25 ଠି େସହି କାେର ଆ ାମାେନ େଶଷ ଦିନେର ଅଟ ି। େସମାେନ କିଛି ମା ାେର
ଏକ ସମାନ ଅଟ ି, ମା େସମାନ ର ଏକ ଗୁଣଚରି ଅଛି ଯାହାକି େସମାନ ଚି ିତ
କରିଥାଏ। ଜେଣ ଠି ଅେଟ, ଏବଂ ଅନ ଟି ଭ ଅେଟ, ଆଉ ଏହା ତା ର ଗୁଣଚରି ଦାରା
ଚି ିତ କରାଯାଇପାେର।
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26 ପରେମଶର ଆ ାକ ତାହା ର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ କରାଯାଇପାେର।
େଦଖ ? ପରେମଶର ଆ ା, ଏବଂ ମ ଳୀର ଆ ା। େଗାଟିଏ ମ ଳୀର ଆ ା ଅଛି,
ଏବଂ େଗାଟିଏ ପରେମଶର ଆ ା ଅଛି ଯାହାକି ଆେଦୗ, େସହି ମ ଳୀର ଆ ା ପରିକା
ନେହଁ।

େସଠାେର ଏକ ନାମଧାରୀ ସ ଠନର ଆ ା ଅଛି।

27 ଏକ ରା ୀୟ ଆ ା ଅଛି। ରା ର ଏକ ଆ ା ଅଛି। େତ କ ରା , େଯେତେବେଳ ମଁୁ
େସଠାକ ମଁୁ ଯାଏ, ଆପଣ େସଠାକ େବଶ କର ି, ଆପଣ ଏକ ଭି ଆ ା ପାଆ ି। ମଁୁ
ଫିନଲ ା କ ଗଲି, ଉ ମ େଲାକମାେନ, କି େସଠାେର ଏକ ଫିନଲ ା ର ଆ ା ଥିଲା। ମଁୁ
ଜମାନୀକ ଯାଏ, େସଠାେର ଏକ ଜମାନ ଆ ା ଅଛି।

28 ଏଠାେର କିଛି ସମୟ ପୂବର, ମଁୁ ପ ୀ ସହ ଯାଉଥିଲି, ାୟଃ ଦଇ ବଷ ପୂେବ,
େଯେତେବେଳ ଆେମ ଇ ିୟାନାେର ରହଥିଲ, େଗାଟିଏ େଛାଟ ବହତବଜାରକ। ମଁୁ ଠି
ଘରକ େଫରିଥିଲି। ଆମକ କିଛି ଖାଦ ଆଣିବାକ ଯିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ େସଠାେର
େମା’ର ରା ାେର, ଆେମ…ଏହା ୀଷକାଳ ଥିଲା, ଆପଣ ହଏତ ଏହାକ ବିଶାସ ନ
କରିପାର ି, ମା ଆେମ ଜେଣ ମହିଳା ପାଇଲ ଯିଏକି େଗାଟିଏ େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ।
ଆଉ ତାହା ଅତି ବିଚି ଥିଲା, ମଁୁ…ଏହା େମାେତ ହଦାଘାତ େଦଲା ଭଳି କଲା। ମଁୁ—ମଁୁ
କହିଲି, “େସଠାକ େଦଖ, ତାହା ବିଚି ମେନ ହଏ, େସହି ୀେଲାକଟି େଗାଟିଏ େପାଷାକ
ପି ିଛି।” ଅବଶି େସମାେନ ଏପରି େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ ଯାହା ନ ଥିଲା… ୀ ପାଇଁ
ଉପଯୁ ନ ଥିଲା। ଆଉ—ଆଉ େସ କହିେଲ…ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତାହା ତ ଆେମରିକୀୟ
ଆ ା ହିଁ ଅେଟ, େଦଖ , ଆେମରିକାର ଆ ା।”

29 େତେବ, ଆେମରିକାର ଆ ା, ଏହାକ ତ ଏକ…ଏକ ୀ ିଆନ ରା େହବାକ ଥିଲା,
ମା ଏହି ରା ର ଆ ା ୀ ିଆନ ନେହଁ। ଏହା ଏକ ୀ ିଆନ ରା େବାଲି କହାଯାଉ
ଥାଇପାେର, ମା ଏହା ଚରି ଗତ େବୖଶି ତାେର, ତା’ ଠାର ଲ ଲ ମାଇ ବାଟ ଦରେର
ଅେଟ। ଏଣୁ, ଏହି ୀେଲାକଟି, ମଁୁ କହିଲି…

େସ କହିେଲ, “େତେବ, କ’ଣ ଆେମ ଆେମରିକୀୟ େନାହଁୁ କି?”

30 କହିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ନା। ଆେମ ଏଠାେର ବସବାସ କରଛ। ଏହା ଆମର େଦଶ
ଅେଟ। ଆେମ—ଆେମ—ଆେମ ଏଥିେର ରହିଥାଉ। ଆେମ ଏହାକ ଭଲ ପାଉ। ଏହା
ଦନିଆର ସେବା ମ ରା ଅେଟ। ମା , ତଥାପି, ଆେମମାେନ ଆେମରିକୀୟ େନାହଁୁ।”
ମଁୁ କହିଲି, “ଆମମାନ ର ଜନ ଉ ର ଅେଟ। ପବି ଆ ା ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଛ ି, ଓ
ଆେମମାେନ ଏକ ରାଜ ର େଲାକ ଅଟୁ। ତାହା ଏହି ଜଗତର ନେହଁ।” ମଁୁ କହିଲି, “ତାହାହିଁ
ତ େସହି କାରଣ େଯ ଆମର ଭଉଣୀମାେନ ଉପଯୁ େପାଷାକ ପି ି, ଲ ା େକଶ ରଖ ି,



8 କଥିତ ବାକ

େସୗ ଯ - ସାଧନ ଲଗା ି ନାହିଁ। େଦଖ , େସମାନ ର ଗୁଣଚରି ମାନ େସମାନ
ଉ ର ଆସିଥିବା, ‘ ଭ ତି ପବି ତା,’ େବାଲି ଚି ିତ କେର।”
31 ଏଣୁ, ଆେମମାେନ ଏକ ରାଜ ଅେନଷଣ କରଅଛ। ଆେମମାେନ ଏକ ରାଜାର
ଅେନଷଣ କରଅଛ େଯ େସ ଆସିେବ ଏବଂ ତାହା ର ଜାମାନ ନିଜର ରାଜ ମଧ କ

ହଣ କରିେନେବ। ଆଉ େସମାନ ର—େସମାନ ର ଗୁଣଚରି ଦାରା େସମାେନ
ଚି ିତ େହାଇଥା’ ି, େଯ େସମାନ ର ଧନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୃଥିବୀର କି ା ଏହି ରା ର ନେହଁ।
ଏହା ତ ଉ ର, ମହିମାେର ଅେଟ। ଏଣୁକରି, େସମାେନ, “େସମାେନ ଏପରି ଏକ ନଗର
ଅେନଷଣ କର ି ଯାହାର ନିମାଣକାରୀ ଏବଂ ନିମାତା ପରେମଶର ଅଟ ି।” େସମାେନ
ଯେଥାଚିତ ଭାବେର ଚି ିତ କରାଯାଇଥା’ ି।
32 େମା’ର ଇ ା େଯ କାେଳ େମା’ ପାଖେର ଆପଣମାନ ଚାର କରିବା ନିମେ
େକୗଣସି ରା ିେର ଯେଥ ସର ଥାଆ ା। ମା ମଁୁ—ମଁୁ େସଥିର ଓହରି ଯାଉଅଛି। େତେବ,
ଆପଣାର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ େହବା।
33 ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଇ ାଏଲର ସମୟେର ଏକ ଭଲ ଉଦାହରଣଟିଏ ପାଉ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତି ାତ େଦଶକ ଆସୁଥିେଲ। ଆଉ ପରେମଶର ନିଜର ତି ା
ଅନଯାୟୀ େସମାନ ଡାକିଥିେଲ। େସ ଅ ହାମ କହିଥିେଲ େଯ, େସ କରିେବ…ତା’ର
ବଂଶ ଏହି ବିେଦଶୀ ରା େର, ଚାରି ଶହ ବଷ ପଯ ରହିେବ, ଆଉ ତା’ପେର େସ ତା
ଏକ ଶ ିଶାଳୀ ହ େର ଉ ାର କରିେବ, ଏବଂ େସମାେନ ଏକ େଦଶକ ଯିେବ, ଯାହାକି
େସେତେବେଳ, ତି ା କରାଯାଇଥିଲା, େଯ ତାହା ଦ ମଧୁେର ବାହିତ େହଉଥିଲା।
ଆଉ ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ତି ାର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସିଲା, େସଠାେର ଏପରି
ଜେଣ—ଜେଣ ଫାେରା ଆସିେଲ ଯିଏକି େଯାେଷଫ ର ମହାନ େସବାକାଯ କ ଚି ିେଲ
ନାହିଁ ଯାହାକି େସମାନ ମଧ େର ତାହା ର ରହିଥିଲା।
34 ପୁଣି, ଏହା େହଲା, ପରେମଶର େମାଶା ନାମକ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେଲ।
ଆଉ ଏହି ବ ି ମିସରୀୟମାନ ସମ ାନେର ଶି ା ା େହାଇଥିେଲ। ଏଥିେର
େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ େଯ ମା େସ ଜେଣ ମହାନ, ବୀଣ ବ ିର, ବ ିଜୀବୀ ବ ି ଥିେଲ,
କାରଣ େସ ମିସରୀୟମାନ ାନ ଶି ା େଦଇ ପାରଥିେଲ। ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା େଯ ଉ ାର
ସାଧନ ନିମେ ଜେଣ ଉପଯୁ —ସଠି ବ ି ଥିେଲ।
35 ମା , ଆପଣ େଦଖ , ଯାହାକ ଆେମ ଉ ାର େବାଲି କହିଥାଉ, ଏବଂ ପରେମଶର
ଯାହାକ ଉ ାର େବାଲି କହିଥା’ ି, େସଥିେର କିଛି ପାଥକ ଅଛି।
36 ବ ମାନ ଏହି ବ ି ତା ର ସମ େନୖତିକତା ସହିତ େଦଖ । େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
େସ ଇ ାଏଲ ସ ାନମାନ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ େହାଇଛ ି। ତଥାପି, ତା ର ସମ
ଶି ା ସହିତ, ତାହାହିଁ ସମ କିଛି ଥିଲା ଯାହା େସ ଜାଣିଥିେଲ, ଆଉ ଏହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ
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େସ ଏହି କାଯ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶର ଠାର ଆହତ େହାଇଛ ି, ତା ପାଖେର ତା ର
ସବକିଛି ବିଷୟ ରହିଥିଲା…ତା ପାଖେର ତା ର କଳା ାତେକା ର ଶି ା, ଏବଂ ତା ର
ପିଏଚ.ଡି. ଶି ା, ପୁଣି ଏ ଏ . ଡି. ଶି ା, ଓ ଭତିସବ ରହିଥିଲା। ଆଉ େସ ଇ ାଏଲକ
ଉ ାର କରିବା ନିମେ ବାହାରି ଗେଲ, ଓ ଏକ ସ ୂ ବିଫଳ ସି େହେଲ।

37 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା, େଯ େସ ଫାେରା େହବା ନିମେ , ମିସରର
ସିଂହାସନ ଉପେର ତା ର େଗାଟିଏ ପାଦ ରହିଛି, ପୁଣି େସ ଫାେରା େହବା ପେର ଇ ାଏଲର
ସ ାନମାନ ଉ ାର କରି ପାରିଥା’େ , କାରଣ େସ େସହି ସିଂହାସନର ଉ ରାଧିକାରୀ
େହବା ନିମେ —େହବା ନିମେ ପରବ ୀ ବ ି ଥିେଲ। ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ
େଯ, େସହି ଉପାୟେର ତାହା କରିଥିେଲ, ତାହା ର େଲାକମାନ ଉ ାର କରିବାେର
ପରେମଶର ଗୁଣଚରି କ ତାହା ଚି ିତ କରି ନ ଥା’ ା।

38 େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ େସମାନ ଉ ାର କରିେବ।େସ “େସମାନ ଏକ ଶ ିଶାଳୀ
ହ େର ଉ ାର କରିେବ,” େମାଶା ଦାରା ଏକ ଶ ିଶାଳୀ େସୖନ ବାହିନୀ ସହିତେର ନେହଁ,
ବରଂ ପରେମଶର ଏକ ଶ ିଶାଳୀ ହ େର କରିେବ।

39 ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ ଏହି ଭବିଷ   ବ ା ପଳାୟନ କେଲ ଓ ଚାଳିଶ ବଷ ଯାଏ
ମରଭମିେର ରହିେଲ। ତା ଭିତେର ଏକ ଶି ାକ ପୂରାଇବା ନିମେ ଫାେରା ଚାଳିଶ
ବଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ପରେମଶର ତା ଠାର ତାହା େଖାଳି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ
ଚାଳିଶ ବଷ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ଆେମମାେନ ପାଇଲ, େଯ ଦିେନ, େସ, ମରଭମିର େସହି
ପଛପଟେର, ଭ ପରେମଶର ଏକ ଜଳ ା ବଦାେର, ବଦାେର ରହିଥିବା ଏକ ଅ ି
ରପେର ସା ାତ କେଲ। ଏବଂ ତା ତା ର ପାଦକାଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହାଗଲା,
େଯେହତ, େସ େଯଉଁ ଭମିେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ ତାହା ପବି ଥିଲା। େତେବ ଏହି ଉ ମ,
ସୁସଂ ୃତ, ଶି ିତ ବ ି େଦଖ , ଯାହାକି େସ ରହିଥିେଲ, ମା ତା ର ପରେମଶର
ସହିତ ସା ାତ େହବା ପେର ତା ର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକର ପରିବ ନକ େଦଖ । େସ
ସବାଧିକ କରିଥିେଲ…

40 େବେଳେବେଳ ପରେମଶର ଏପରି ସରଳ ଉପାୟେର କାଯ କରିଥା’ ି, ଆଉ
ଶାରୀରିକ ଚି ାଧାରାବିଶି ତି, ତାହା ଏପରି ମୂଖ ଉପାୟେର ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଧ ାନ
ଦିଅ େଯ ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଯିଏକି ସ ୂ ବିଫଳ େହାଇଥିେଲ; ଯାହା ପାଖେର
ସମ ମିସରର େସୖନ ନ ବାହିନୀ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖେର ସମ ବିଷୟ ରହିଥିଲା
େଯ ପରେମଶର ଇ ାକ ସାଧନ କରେ , ତା ର ସମ ଶି ା ସହିତ, ଚାଳିଶ ବଷ
ବୟସେର, ତା ର େଯୗବନାବ ାର ଚରମେର। ଏଠାେର େସ, ଅଶୀ ବଷ ବୟସେର,
ପରଦିନ ସକାଳେର, ତା ର ପ ୀ ଖଚର ଉପେର ବସାଇ, ପୁଣି ତା ଜଂଘ ଉପେର
ଜେଣ ବାଳକକ ବସାଇ, ଏବଂ ନିଜ ହାତେର େଗାଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି, ମିସରକ ଜୟ କରିବା
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ନିମେ , େସଠାକ ଯାଉଥିେଲ। ଆପଣ ଏକ ହାସ ା ଦ ଦଶ ବିଷୟେର କହ ି! ମା
ତାହା ତ ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ଦଶନ କରଥିଲା, କାରଣ ତାହା ପାଖେର
ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ତାହା ର ବାକ କ ବିଶାସ କରଥିେଲ। ତାହାହିଁ ସବକିଛି
ଅେଟ। ଏହାର ସାରାଂଶଟି େହଲା, କ’ଣ ଆପଣ େଗାଟିଏ-ବ ି ର ମିସର ଉପେର
ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ନିମେ ଯାଉଥିବାର ବିଷୟକ କ ନା କରିପାର ି କି, େଯଉଁଠାେରକି,
ଏକ େସୖନ ବାହିନୀ ବିଫଳ େହାଇଥିଲା? ମା ତାହା କ’ଣ ଥିଲା? ତା ର ଗୁଣଚରି ,
ତା ର େକୗଶଳମାନ ପରିବ ନ େହାଇଥିଲା। େସ ଭ ନାମେର ଯାଉଥିେଲ, “ମଁୁ େଯ
ଅେଟ ମଁୁ େସ ଅେଟ।” ଏହାର ସମୂଳ ବିଷୟ େହଲା, େସ ଜୟ ା କେଲ। େସ ତାହା କେଲ,
କାରଣ େସ ଭ ସାମଥ େର ଯାଉଥିେଲ।
41 ଇ ାଏଲକ େସହି ତି ାତ େଦଶକ େନଇଯିବାର, ତା ର ମାଗେର, େସ ନିଜ ଭାଇର
ସ କେର ଆସିେଲ, ତା ର ନାମଧାରୀ ଭାଇ, େମାୟାବ। େତେବ, େମାୟାବ, େକୗଣସି

କାେର, ତିମାପୂଜକ ନ ଥିେଲ। ତାହା ତ େଲାଟ କନ ାର ସ ାନମାେନ ଥିେଲ।
େସମାନ ସ ାନ ମଧ ର ଜେଣ େମାୟାବକ ଜନ େଦଇଥିଲା—େଦଇଥିଲା।
42 େତେବ, େସଠାେର ଉପେର, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହି ଦଇ ରା କ ଲ କର ,
କିପରି େସମାେନ ପର ର ବିେରାଧଭାସୀ ଅଟ ି। ଏଠାେର ମିସର ଥିଲା, େଗାଟିଏ
େଛାଟ, ଏେଣ େତେଣ ବିତରିତ େହାଇ ରହିଥିବା, ଯିବାକ େକୗଣସି େଦଶ ନାହିଁ, େକୗଣସି
କାଯ ନିବାହୀ କ ା ଅବା େକୗଣସି ରାଜା ନାହିଁ, ଅବା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, କି ା େସମାନ ମଧ େର
େକୗଣସି ମାନ ଗଣ ବ ିମାେନ ନାହଁା ି, େକବଳ ଦେଳ େଲାକ େଯଉଁମାେନକି ଏକ

ତି ାତ େଦଶର ମାଗେର ଚାଲଛ ି। ଆଉ ଏଠାେର େସମାନ େସହି େମାୟାବ େଦଶ
େଦଇ ଯିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଠି େସହି ତି ାର ମାଗେର ରହିଥିଲା।
43 ପୁଣି େମାୟାବ, ମଧ , ଯିେହାବା ଠାେର ବିଶାସ କରଥିବା େଲାକମାେନ ଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାନ ର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ଆଉ ଇ ାଏଲର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ।
ଉଭୟ ପାଖେର ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଥିେଲ।
44 ଆଉ ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ଏପରି ଏକ ାନକ ଆସି ଯାଇଥିେଲ
େଯଉଁଠାେରକି ସ ଠିତ ରା ର େସହି ଭବିଷ   ବ ା ଏହି ଅନ ରା କ ଅଭିଶାପ େଦବା
ପାଇଁ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ, କାରଣ ଏହା ତ େକବଳ ଏକ ଏ ାନ େସ ାନ ଚାଳିତ େହଉଥିବା
ପରି ଥିେଲ, ରହିବାର େକୗଣସି ନି ି ାନ ନ ଥିଲା। ଏଣୁ େସମାେନ ତଳକ ଆସୁଥିେଲ।

ଆଉ େସହି ଦଇଜଣ ଭବିଷ   ବ ା େଦଖ : େଯେତେବେଳ ଏହା େମୗଳିକ
ଭାବେର କଥା କହିବା ବିଷୟ ଆେସ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଉଭେୟ ଅବିକଳ ଭାେବ
ଠି ଥିେଲ। କାରଣ, ଧ ାନ ଦିଅ , େସହି ବିଶ , ବିଲିୟା , ତା କହିଥିେଲ, “େତେବ,
ତେମ େମା’ ନିମେ ସାେତାଟି ଯ େବଦୀ ନିମାଣ କର।”
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45 ସାତ ସଂଖ ା େହଉଛି ପରେମଶର ସଂପୂ ସଂଖ ା, ଯାହାକି ସ ମ ଳୀ
ଯୁଗମାନକ, ସୃ ିର ସାତ ଦିନକ, ଇତ ାଦିକ ନିଦଶିତ କେର। େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ସାତ,
ପରେମଶର ସାତେର ସ ୂ ହଅ ି।
46 “ସାେତାଟି ଯ େବଦୀ, ଏବଂ େତ କଟି ଯ େବଦୀ ଉପେର େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ
ବଳଦ ରଖ।” େତେବ ତାହା ଠି େସହି ସମାନ େବଦୀ ଥିଲା ଯାହାକି େସଠାେର ତେଳ
ଇ ାଏଲର ଛାଉଣିେର ଥିଲା। େସଠାେର ତେଳ ଇ ାଏଲେର େସମାେନ ଠି େସହି
ସମାନ ଯ େବଦୀ କରିଥିେଲ ଯାହାକି େସମାେନ ଏଠାେର ଉପେର କରିଥିେଲ; ଏବଂ େସହି
ସମାନ ବଳିଦାନ, େଗାଟିଏ ବଳଦ ଏବଂ େଗାଟିଏ ବଳଦ; ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଏବଂ ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା। ଦଇଟି ରା , ପର ର ଜେଣ ଅନ ର ବିେରାଧାଭାସୀ।
47 ଆେମ ରହଥିବା ଦିନର ଏକ ଅତ ସି ଉଦାହରଣ ଅେଟ, ଯଦି ଆମ ପାଖେର ତାହା
ଭିତରକ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିବ। ଧ ାନ ଦିଅ , ପରେମଶର ଏହାକ ଦ ା େର କରଛ ି,
େଯପରିକି ଆେମ, ସମାନା ର ଭାବେର ପାଇପାରିବା।
48 େତେବ, ପୁଣି, ବିଲିୟାମ େତ କ ଯ େବଦୀେର ଏକ ପୁରଷ େମଷ ଆବଶ କ
କେଲ। ତାହା ତ ଆସୁଥିବା ଜେଣ ମଶୀହ ଉପେର ତା ର ବିଶାସକ କହଥିଲା। ଏକ ପୁରଷ
େମଷ, େଗାଟିଏ ନର େମ ା, ତାହା ତ େସହି ସମାନ ବଳିଦାନ ଥିଲା ଯାହାକି େସମାେନ ତେଳ
ଇ ାଏଲେର କରିଥିେଲ; ତେଳ ଇ ାଏଲର େସହି ଛାଉଣିେର, ତାହା ଏଠାେର ଉପେର…
େମାୟାବେର ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା। େସହି…େମୗଳିକ ଭାବେର, େସମାେନ ଦେହଁ ଠି
ଥିେଲ, ମା , ଧ ାନ ଦିଅ , େମୗଳିକ ଭାବେର ଶି ାେର।
49 ମା ଇ ାଏଲର ଛାଉଣିେର ଥିବା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଠାେର ପରେମଶର
ଗୁଣଚରି ଥିଲା ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ଥିଲା। େସ େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ ପରେମଶର

ତି ା ସହିତେର ରହିଥିେଲ, କାରଣ େସ ତି ାତ େଦଶକ ଯାଉଥିବାର ଏକ ମାଗେର
ଥିେଲ। ବଝିେଲ?
50 େତେବ, େମୗଳିକ ଭାେବ କହିବାକ ଗେଲ, ବିଲିୟା , ବାଲା ମଧ େସହିପରି
ଭାବେର ଚି ିତ କରାଯାଇ ପାରିଥା’େ େଯପରିକି େମାଶା କରାଯାଇଥିେଲ।
51 ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ , େମାଶା, ପରେମଶର େସହି ସତ ଭବିଷ   ବ ା
େହାଇଥିବା େହତର, ତା ପାଖେର େକବଳ େମୗଳିକ ଅଂଶମାନ ନ ଥିଲା, ବରଂ
ପରେମଶର ପରିଚୟ ରହିଥିଲା। େଦଖ , େସ କ ବ ର ପଥେର ଥିେଲ, ଠି ଯାହାକି
େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ ତି ା କରାଯାଇଥିଲା; େନାହ ଯୁଗ ପାଇଁ ନେହଁ, ବରଂ େସେତେବେଳ
େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ। “ମଁୁ ତମକ ଏକ ଦ ମଧୁ ବାହୀ େଦଶକ େନଇଯିବି।” େସମାେନ
ତା ର ମାଗେର ଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ ଇ ାଏଲ େସମାନ ର ଭବିଷ   ବ ା, େମାଶା
ସହିତେର ଚି ିତ େହାଇଥିେଲ, ଯିଏକି େସହି ଯୁଗର ବା ା ସହିତେର ଥିେଲ। ପରେମଶର
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ଗୁଣଚରି େମାଶା ଠାେର ଚି ିତ େହାଇଥିଲା। ଏକ ଅ ି ତା ଅନସରଣ କରଥିେଲ।
ତା ପାଖେର ାୟ ିତ ମଧ କାଯ େର ରହିଥିଲା; େକବଳ ତାହା ବିଷୟେର କହାଯାଉ ନ
ଥିଲା, ବରଂ ତାହା କାଯ େର ରହିଥିଲା। କ’ଣ େହବ ତାହା ନେହଁ; ବରଂ ବ ମାନ ତାହା କ’ଣ
େହଉଅଛି!
52 ଧ ାନ ଦିଅ , ତା ପାଖେର ଏକ ପି ଳ ସପ ଥିଲା ଯାହାକ େଲାକମାନ ଅସୁ ତା
ଏବଂ େରାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଠା ଯାଇଥିଲା, ଏଣୁ େମାଶା ଦିବ ଆେରାଗ ତା ବିଷୟ
କାଯ େର ସାଧନ କରଥିେଲ। ତା ପାଖେର ାୟ ିତ ଥିଲା, େସହି ପି ଳ ସପ,
ଯାହାକି ଏହାର ତୀକା କ ରପ ଥିଲା େଯ ପରେମଶର େସହି ଛାଉଣିେର ଅଛ ି, ଆଉ
େଲାକମାେନ େସହି ପି ଳ ସପକ ଅନାଇେବ ଓ ସୁ ତା ଲାଭ କରିେବ।
53 ତା ପାଖେର ଏକ ହାରିତ େଶୖଳ ତା ର ଅନଗମନ କରଥିବାର ମଧ ରହିଥିଲା।
ଆଉ ତାହା ପରେମଶର ଚି ିତ କରଥିଲା, େଯପରିକି େସମାନ ମଧ େର ଜୀବନର ଜଳ
ରଖା ଯାଇପାେର, ଆନ ଏବଂ ପରି ାଣକ ରଖା ଯାଇପାେର, େଯପରିକି େସମାେନ ବିନ
ନ ହଅ ି ବରଂ ଅନ ଜୀବନ ପାଆ ି। ଏହା ତ ଏକ ତିରପ ଥିଲା… ା ରେର େସହି

ହାରିତ େଶୖଳଟି ୀ ହାରିତ େହାଇଥିବା ବିଷୟକ ତିଚି ିତ କରଥିଲା।
54 େତେବ ଯାଇ, େସମାେନ ତି ାର ମାଗେର ଯା ା କରଥିେଲ। ପରେମଶର
ଗୁଣଚରି କ େଦଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଅନ ଏକ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହି ଅନ ଟି ବାକ ସହିତ େକେତ େମୗଳିକ ଭାେବ ରହିଥିଲା; ତା
ପାଖେର ତ େମୗଳିକତା ଥିଲା, େଯାଗ େସହି ପରିଚୟ ଥିଲା, ଆଉ େସମାନ ମଧ େର
ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ରହିଥିଲା। ପରେମଶର ଆପଣାକ ଚି ିତ କରିଥିେଲ। ଦଇଟି
ଭବିଷ   ବ ା, େସମାେନ ଉଭେୟ ଭବିଷ   ବ ାମାନ, ଏବଂ େସମାେନ ଉଭୟ େମୗଳିକ;
ମା ପରେମଶର ନିଜର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ େମାଶା ଠାେର ଚି ିତ କରିଥିେଲ, କାରଣ ତା
ପାଖେର ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ମାନ ରହିଥିଲା।
55 େତେବ, ପୁନବାର, ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ସକଳ ସବଦା ଅେଲୗକିକ ଅେଟ,
କାରଣ େସ ଅେଲୗକିକ ଅଟ ି। ପରେମଶର ଅେଲୗକିକ ଅଟ ି। ତାହା ସଦାସବଦା, ଏହି
ଦିନର ଚି ାଧାରାର ଆଧୁନିକ ଧାରା ତି, ଅସାଭାବିକ ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି।
ପରେମଶର ସବଦା ହିଁ େସହି ଉ ମ ଭାେବ େଯାଜନାବ କାଯ ମଗୁଡ଼ିକ ବିନ
କରିଥା’ ି, ଯାହାକି ଅତୀତେର ବିଗତ େତ କ ଯୁଗେର ଥିବା ଧାମିକ େଗା ୀ ପାଇଁ—
ପାଇଁ ରହିଥିଲା।
56 ଏବଂ େଗାଟିଏ ଥର ବି ଏପରି ନେହଁ େଯ େକୗଣସି ବ ି କି ା େଲାକମାନ ର ଏକ
ସମୂହ ଆପଣାକ େକେବ ଏକ ବା ା ଉପେର ଏକାଠି ସ ଠିତ କେଲ ମା କିଛି ନହଁ ବରଂ
େସମାେନ ମରିଗେଲ ଏବଂ ଜୀବନାବଧୀ ମଧ କ ଚାଲିଗେଲ, ଆଉ ପୁନବାର େକେବ
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ଉଠିେଲ ନାହିଁ। େକୗଣସି ଇତିହାସ ହିଁ ନାହିଁ। ଲଥରା  ମାେନ, େ ସବିେଟରିଆ  ମାେନ,
େମେଥାଡି ମାେନ, ବା  ଟି ମାେନ, େପ ିକ ାଲମାେନ, ଏବଂ ଅନ ମାେନ ଭତି,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହାକ ସମୂହ କରିବାକ ଗେଲ, ଆଉ େକେବ ପୁନବାର ଉଠିେଲ
ନାହିଁ।

ପରେମଶର ବ ିବିେଶଷ ସହିତ ବ ବହାର କର ି।

57 ଧ ାନ ଦିଅ , େସ ଚି ାଧାରାର େଶୖଳୀେର ଏେତ ଅସାଧାରଣ ଅଟ ି। େଦଖ ,
ଆେମ ଏକ ଧାରାେର ଚାଲି ଯାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମକ ଏହିପରି ଭାବେର ବିଶାସ କରିବାକ
ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ତା’ପେର ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ ସହିତ ଆସ ି ଯାହା େସ

ତି ା କରିଛ ି, ଓ ଆପଣାକ େସହି ବାକ େର ଚି ିତ କରା ି। ଏହି ସମୂହ ତାହା ପାଖକ
ଯାଇପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା େସଥିେର ବିଶାସ କେର ନାହିଁ। େଦଖ , ଏହା ତ ନିଜକ
େସଥିର କାଟି ଅଲଗା କରି େଦଇସାରିଛି।

58 େଯାେଷଫ ପରି, େସ ଦାଉଦ ପୁ ଥିେଲ, ଏବଂ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ,
େଯାେଷଫ ଯିଏକି ମରିୟମ ସାମୀ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ, ଏବଂ
ନିଃସେ ହତଃ ବାଇବଲ ପାଠ କରିଥିେଲ, ନଳାକାର ପୁ କଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିଥିେଲ,
ନିର ର ଭାବେର, କାରଣ…ଏବଂ ଜେଣ ମଶୀହ ର ଆଗମନକ ଅେପ ା କରିଥିେଲ,
ଆଉ ତା ଏହା ଜାଣିବା ଉଚି ଥିଲା େଯ କ’ଣ ଘଟିବ େବାଲି ତାହା ଶା କହଅଛି। ଯିଶାଇୟ
କହିେଲ, “ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ େହବ।”

59 େତେବ, ବ ମାନ, େସ ଏହି ଯୁବତୀ, ମରିୟମ ସହିତ ଯାଉଥିେଲ, େବାଧହଏ
ମରିୟମ ଅଠର ବଷ ବୟସ େହାଇଥିବ, ଏବଂ େସ େବାଧହଏ ଟିକିଏ ବୟସେର ବଡ଼
ଥିେଲ। ଆଉ ତା’ପେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିବ ିତ େହେଲ,
େସ ମାଆ େହେବ େବାଲି ଜଣାଯା’ ି। େତେବ ତାହା େଯାେଷଫ ପାଇଁ େସହି କାର
ବିଷୟକ େନଇ ମୀମାଂସା କରିବା କ କର ଥିଲା। ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ େଯ
ମରିୟମ କି ତା ଗା ିଏଲ ର ସା ାତ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ। ମା ଆେମ ଲ
କର, େଯ ତା ଚରି ତା େଯପରି ଭାବେର କେଢ଼ଇ େନଉଥିଲା, େସ ଏଥିେର ସେ ହ
କରିଥିେଲ।

60 ବ ମାନ େସମାେନ ବିବାହ େହବା ପୂବର େସ ମାଆ େହେବ େବାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା।
ଆଉ, ବାଇବଲେର, ତାହାର ଦ ମୃତ ଅେଟ, ରାଘାତ କରାଯିବା ଦାରା। ଜେଣ
ଅବିବାହିତା ୀେଲାକ ମାଆ େହବାକ ଥିବା, ତା ରାଘାତ କରାଯିବାକ ଥିଲା।
ଇ ାଏଲେର େକୗଣସି େବଶ ାବ ି ନ ଥିଲା। ତାହା ତ ନିେଷଧ ଥିଲା। ଏଣୁ ଆେମମାେନ
ପାଉ େଯ, ଦିତୀୟ ବିବରଣେର, ତାହା ଆମକ େସହିପରି କେହ।
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61 େତେବ ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ, ମରିୟମ, ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା େଯ େସ େଯାେଷଫ
େକବଳ ଏକ ଢ଼ାଲ ପରି ବ ବହାର କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ ଏପରିକିଛି ଏକ କାଯ
ବିର େର ଯାହା େସ କରିଥିେଲ। କାରଣ, ଯଦି େସମାନ ର ବିବାହ ପୂବର େସ ମାଆ
େହେବ େବାଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ, େତେବ ତା ରାଘାତ କରାଯିବାକ େହବ, ଏଣୁ ବ ମାନ
ତା ପାଖେର ଏପରି େକହି ଜେଣ ରହିଥିବା ଉଚି ଯିଏକି ତା ପାଇଁ ଏକ ଢ଼ାଲ ସରେପ
ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିେବ। ଆଉ ତାହା ସମ ଭାେବ, ଏପରି ଦିଶୁଥିଲା, େଯପରିକି ଏହାହିଁ ଥିଲା
ଯାହା େସ କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ।

62 ମା େଯାେଷଫ ତା ର ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁ ର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଅନାଇେଲ, ଏବଂ ମରିୟମ
କହ ି, “େଯାେଷଫ, ଗା ିଏଲ େମାେତ କହିେଲ, ‘ପବି ଆ ା ତମ ଉପେର ଛାୟା
କରିେବ, ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ଯାହା ତମଠାେର—ତମଠାେର ଗଭଧାରଣ କରିେବ ତାହା
ପବି ଆ ା ର କ ୃକ ଅେଟ। ଏହା ପରେମଶର ଅଟ ି। ଏହା ତ ତାହା ଯାହାକି ଏହା
ଡକାଯିବାକ ଯାଉଅଛ ି, େସହି “ପରେମଶର ପୁ ।”’” ଆଉ, େଯାେଷଫ, େସ—
େସ—େସ ଏହାକ ବିଶାସ କରିବାକ ଚାହିଁଥିେଲ, ମା ତାହା ଅତି ଅସାଭାବିକ ଥିଲା। ତାହା
େକେବେହେଲ ପୂବର େହାଇ ନ ଥିଲା।

63 ଏବଂ ତାହା ଠି ଆଜି େସହିପରି ହିଁ େହଉଛି। ଯଦି ଆେମମାେନ େକବଳ ପାରିବା…
ଯଦି େମା’ ପାଖେର ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ଥାଆ ା େଯ ମଁୁ େଲାକମାନ େକୗଣସି ବି
ବିଷୟର ଅସାଭାବିକତାକ େଦଖାଇ ପାର ି, ଯଦି ଏହା ବାକ ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥାଏ,
େତେବ ଏହାର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ମାଣ କେର େଯ ତାହା କ’ଣ ଅେଟ। ଏହା ତ ପରେମଶର
କାଯ େର ଅଟ ି।

64 େଯାେଷଫକ ଏହା ଜାଣିବାର ଉଚି ଥିଲା। େସ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚି ଥିଲା, “ଜେଣ
କମାରୀ ଗଭବତୀ େହେବ।” ମା େସ ଏହା ବିଷୟେର ସେ ାଟ ଥିେଲ। େସ ତା
ପରିତ ାଗ କରିବାକ ଚାହଁୁ ନ ଥିେଲ, େଗାପନେର, ମା େସ—େସ ତାହା କରିବା ପାଇଁ
ଚି ା କରଥିେଲ।

65 ଆଉ ତା’ପେର ଭ ଦତ ସପେର ତା େଦଖା େଦେଲ। କ’ଣ ଆପଣ େକେବ ଚି ା
କରିଛ ି କି େଯ େସ ତା ଏକ ସପେର କାହିଁକି େଦଖା େଦେଲ? େସହି ଦିନମାନ େର
େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ। େସମାନ ର ସପ ଏେତ ସରଳ ଥିଲା, ତାହା େକୗଣସି
ବ ାଖ ା ଆବଶ କ କରି ନ ଥିଲା। କହିେଲ, “େହ ଦାଉଦ ସ ାନ, େଯାେଷଫ, ତ ର
ଭାଯ ା ମରିୟମକ ହଣ କରିବାକ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତା ର ଗଭ ପବି ଆ ା
କ ୃକ େହାଇଅଛି।” େଦଖ , େତେବ, ଏହା ତାହାକ ସମାଧାନ କଲା। େଦଖ , େସ
ମାଧ ମିକ ଭାବେର, ତା ନିକଟକ ଏକ ସପେର ଆସିେଲ। ମା , ଆପଣ େଦଖ , େସହି
ବାକ କ ଚି ିବା ପାଇଁ େସଠାେର େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ, ଯଥା, “ଏହାହିଁ େହଉଛି
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େସହି କମାରୀ ଯିଏକି ଗଭବତୀ େହେବ।” ବଝ ? ଏଣୁ, ଅତଏବ, େସ ତା ଏକ ସପେର
େଦଖା େଦେଲ, କାରଣ େସ ସେ ାଟ ଏବଂ ଧମୀ ଓ ଜେଣ ଭଲ େଲାକ ଥିେଲ।

66 ଆଉ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପରେମଶର େଯେକୗଣସି ଭଲ ବ ି ନିକଟକ, େକୗଣସି
ଏକ ଉପାୟେର ଆସିେବ, ଏବଂ େସହି ଭଲ ବ ି ଠାେର େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ, ନିଜର
କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ଚି ିତ କରିେବ, ଯଦି େସହି ବ ି େସହି ଯୁଗ ନିମେ ପରେମଶର ଆଡ
ଆହାନ ା ଅଟ ି।

67 େତେବ, ମା ତାହା ଏେତ ଅସାଭାବିକ ଥିଲା, େଯ େସମାେନ ତାହାକ ହଣ ହିଁ
ପାରିେଲ ନାହିଁ। ମା , ସଦାସବଦା, େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ ତି ାତ ବାକ ଅନଯାୟୀ େସହି

କଟୀରଣଟି, ଏହି ସମ ଅସାଭାବିକତା ସହିତ ଥାଏ।

େତେବ ଏପରି କିଛି େଲାକମାେନ ଥିେବ େଯଉଁମାେନକି ଏପାଖ େସପାଖ ଯାଇପାର ି,
ଓ କହିପାର ି, “େତେବ, ଏହା ଅସାଧାରଣ ଅେଟ, ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି। ଏହା
ଅସାଧାରଣ ଅେଟ।”

68 ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଏହାକ ତ ବାକ ଦାରା ଚି ିତ େହବାକ ଅଛି, ଆଉ ବାକ
େହଉଛି ପରେମଶର। ବଝିେଲ? ଆଉ ତା’ପେର ଏହି ପରିଚୟର ଗୁଣଚରି ଏହା ଚି ିତ
କରିଥାଏ େଯ ଏହା କିଏ ଅେଟ, ’କାରଣ ପରେମଶର କହିେଲ, “ଏହା ଘଟିବ,” ଆଉ ତାହା
ଘଟିତ େହାଇଥାଏ। ବଝିେଲ? ଏହାର ଗୁଣଚରି େହଉଛି ପରେମଶର ବାକ ଯାହାକି
ତାହାର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥାଏ େଯ କ’ଣ ଘଟୁଅଛି।

69 େସ କହିଥିେଲ େଯ େଶଷ ଦିନେର େସ ପବି ଆ ା ଢ଼ାଳିେବ। େସ ତାହା କେଲ।
ଏହାର ଗୁଣଚରି ମାନ ହିଁ ଏହାକ ଚି ିତ କଲା େଯ ତାହା ପରେମଶର ଥିେଲ, ତାହା ର

ତି ା କରାଯାଇଥିବା ବାକ ଥିଲା। େଦଖ , ଏହା ସଦାସବଦା ନିଜକ ଚି ିତ କରିଥାଏ।

70 େତେବ, ସଦାସବଦା, େତ କ ଥର, େଯେତେବେଳ ବାକ ଟି ଭ କହାଯାଇଥାଏ,
ବାକ କ ସଂେଶାଧନ କେର। କ’ଣ ଆପଣ େକେବ ଧ ାନ େଦଇଛ ି କି? ଏହା ତ
େନାହ ଦିନେର ଥିଲା, ଯାହାକି େସହି େବୖ ାନିକ ଯୁଗକ ସଂେଶାଧନ କରିଥିଲା, େଯ
ପରେମଶର ଆକାଶର ଜଳକ ନିଗତ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। େଦଖ , ଏହା ତ େମାଶା ଥିେଲ,
ଯିଏକି ସଂେଶାଧନ କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସମେ ମିସରେର ବସବାସ
କରିଯାଇଥିେଲ, ଓ ଭତି ସବ କରିଥିେଲ, ମା ପରେମଶର ବାକ ଚି ିତ େହବା ନିମେ
ଆସିବାକ ଥିଲା। ଏବଂ ବାକ ର ସତ ତା ୁଟିକ ସଂେଶାଧନ କରିଥାଏ।

71 େମାେତ ଆପଣମାନ କିଛି ପଚାରିବାକ ଦିଅ । ଆେମ ଏଠାେର ଟିକିଏ ଗଭୀରକ
ଯାଇପାରିବା। ମଁୁ ଶି ାଦାନ କି ା ଉପେଦଶ ଚାର କରାଯିବା ନିମେ ନେହଁ, ମା
େମାେତ େକବଳ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକ ଦିଅ ।
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72 ଯୀଶୁ ବାକ ଥିେଲ। ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। ବାଇବଲ କେହ େଯ ଏହା ତାହାହିଁ ଅେଟ। ସାଧୁ
େଯାହନ, ତା’ର ଥମ ପବ, “ଆଦ େର ବାକ ଥିେଲ, ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ସ େର
ଥିେଲ, ଆଉ େସହି ବାକ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ବାକ େଦହବ େହେଲ ଓ
ଆ ମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ।” େସ ତଥାପି ବାକ ଅଟ ି। ତା’ ପେର େଯେତେବେଳ
େସ େସମାନ ର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ପାରଥିେଲ, େସମାନ ଏହା ଜାଣିଯିବାର ଉଚି
ଥିଲା େଯ ତାହା ବାକ ଅଟ ି, କାରଣ ପରେମଶର ବାକ କେହ େଯ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା
େସ କରିେବ। େସ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ।

73 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ଆେମ ପାଉ େଯ େଯେତେବେଳ େସ ଜନ େନଇଥିେଲ,
ାୟଃ ବାର ବଷ ବୟସ େହାଇଥିବା େବେଳ, େସ କଟୀର ପବକ ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ

େସମାେନ େସଠାେର ଉପରକ ନି ାରପବ ନିମେ ଯାଇଥିେଲ। ଆଉ, େସମାନ ର
େଫରିବା ବାଟେର, େସମାେନ ତିନି ଦିନର ଯା ା କରି ସାରିଥିେଲ ଓ େସମାେନ ତା ହରାଇ
େଦଇଥିେଲ; ଏହା କ ନା କରି, ଭାବି, ବରଂ, ଏହା ଅନମାନ କରି େଯ େସ େସମାନ ର
େଲାକମାନ ମଧ େର ରହିଛ ି।

74 ଆେମ େସଥିର ଏକ ଶି ା ପାଇପାରିବା। ତାହା ବହତ କିଛି ଆଜିର ପରି ଅେଟ! େତେବ
ଆପଣ େମେଥାଡି , ବା  ଟି , େ ସବିେଟରିଆ , ଲଥରା , କ ାେଥାଲି , ଆପଣ ଯାହା
ବି ଅଟ ି, େଦଖ , ଆପଣ ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟ କରଛ ି। ଆପଣ ତାହା ଏଇଥି ପାଇଁ
ଅନମାନ କରଛ ି େଯେହତ େୱସଲି ର ଏକ ମହାନ ଉ ୀପନା ରହିଥିଲା, ଲଥର ର ଏକ
ମହାନ ଉ ୀପନା ରହିଥିଲା, କି ା େପ ିକ ର ଏକ ମହାନ ଉ ୀପନା ରହିଥିଲା, ଆପଣ
ଏହା ଅନମାନ କରଛ ି େଯ େସ େଲାକମାନ ମଧ େର ରହିଛ ି, େଯେତେବେଳକି,
େକେତଥର େସ େସଠାେର ନ ଥା’ ି।

75 େସମାେନ ତାହା େଖାଜିବାକ ଗେଲ। େସମାେନ ତାହା େକଉଁଠାେର ପାଇେଲ?
େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ତାହା ଛାଡ଼ିଥିେଲ, ଯିରଶାଲମଠାେର। ଆଉ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ତାହା ପାଇେଲ, େସ କ’ଣ କରଥିେଲ? ବାର ବଷ ବୟସର, େଗାଟିଏ
େଛାଟ ପିଲା, େବାଧହଏ େସ େକେବେହେଲ ବିଦ ାଳୟ ମଧ କ େବଶ କରି ନ ଥିେଲ
େକବଳ ତା ମାଆ ତା ଯାହା ଶିଖାଇଥିେଲ େସତିକି ମା ଜାଣିଥିେଲ ତାହାଠାର
ଅଧିକ କିଛି ନେହଁ; ଏବଂ ଏଠାେର େସ ମ ିରେର ଥିେଲ, େସହି ଯାଜକମାନ ସହିତ
ପରେମଶର ବାକ ବିଷୟେର, ବାଦାନବାଦ କରଥିେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଏହି ଶିଶୁର

ାନେର ଆ ଯ ଚକିତ େହାଇଥିେଲ। କାହିଁକି? େସ ବାକ ଥିେଲ। େତେବ େଦଖ ।

76 ଆଉ େତେବ ଆପଣ କ ାେଥାଲି େଲାକମାନ ଅନାଦର କରିବା ନିମେ ନେହଁ
େଯଉଁମାେନକି ମରିୟମ ପରେମଶର ମାତା େବାଲି କହ ି, ମା େମାେତ ଏଠାେର
ଆପଣମାନ େଗାଟିଏ େଛାଟ ୁଟି େଦଖାଇବାକ ଦିଅ । ଯଦି ମ ଳୀଟି ମରିୟମ
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ଉପେର ନିମିତ େହାଇଥାଏ, େତେବ େଦଖ କ’ଣ ଘଟିଲା। େତେବ େସ ଆସ ି ଓ େସ
କହ ି, “ଓଃ, େତା’ର ବାପା ଏବଂ ମଁୁ ଅତିଶୟ କାତର େହାଇ, େତାେତ େଖାଜୁଅଛ।” େସହି
ବିବ ିକ େଦଖ , ତା’ପେର େସ ତା ର ନିଜର ସା କ ନି ା କେଲ। େସ କହିେଲ, “େତା’ର
ବାପା ଏବଂ ମଁୁ ଅତିଶୟ କାତର େହାଇ, େତାେତ େଖାଜୁଅଛ।”

77 େସହି ବାକ କ େଦଖ । େସ ବାକ ଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “େମାହର ପିତା ଗୃହେର
ରହିବା େଯ େମାହର କ ବ ଏହା କଅଣ ଜାଣି ନ ଥିଲ?” େସହି ବାକ କ େସହି ୁଟି
ସଂେଶାଧନ କରଥିବାର େଦଖ । ଠି େସହି ଯାଜକମାନ ସ ୁଖେର, େସ ନିଜର
ସା କ ନ କରିେଦେଲ। େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ ପବି ଆ ା କ ୃକ ଗଭବତୀ
େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ଏଠାେର େସ କହଛ ି େଯ େଯାେଷଫ ତା ର “ବାପା” ଅଟ ି। କ’ଣ
େସହି ବାକ କ େସହି ଭଲଟିକ ଶୀ ଧରଥିବା େଦଖିେଲ କି? େସ ବାକ ଥିେଲ। େତେବ,
ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଜେଣ ବାର-ବଷର-ବାଳକ ତାହା କରିବ ନାହିଁ। େସ ବାକ ଥିେଲ।
େସ େସହି ଯୁଗର କଥିତ ବାକ ଥିେଲ, ଏଣୁକରି େତେବ ପରେମଶର ଚି ିତ ଗୁଣଚରି

ୀ ଠାେର ଥିଲା। େସ ୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସଂେଶାଧନ କରିଥିେଲ। େସ କହିେଲ…

େସମାେନ କହିେଲ, “କାହିଁକି, ଆେମ ତ େମାଶା ର ଶିଷ ଅଟୁ।” େଦଖ ?

78 େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ େମାଶା ର ଶିଷ ଥାଆ , ତେମ େମାେତ ଜାଣିଥା’ । େସ
େମା’ ବିଷୟେର େଲଖିେଲ। େମାଶା କହିେଲ, ‘ସଦା ଭ ତ ର ପରେମଶର େମା’ ପରି
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେବ।’ ଯଦି ତେମ େମାଶା ଜାଣିଥା’ େତେବ େମାେତ
ଜାଣିଥା’ ।”

79 ଆଉ, େଦଖ , ବାକ ସବଦା େସହି ଦିନର ୁଟିକ ସଂେଶାଧନ କରିଥାଏ। ମା
େଲାକମାେନ ତାହାକ ବିଶାସ କରିବାକ ପସ କର ି ନାହିଁ। େସମାେନ ତ ଠି େସହି ସମାନ

କାେର, େସହି ୁଟି ସହିତ େକବଳ ଲାଗି ରହିଥା’ ି।

80 ମା ଯୀଶୁ ତା ର ନିଜର ମାତା ସଂେଶାଧନ କେଲ। ଆଉ ତା ମାଆ ଭଲେର
ଥିେଲ, ’କାରଣ େସ ପୂବର କହି ସାରିଥେଲ େଯ ତା ଗଭେର ଥିବା ସ ାନଟି ପବି ଆ ା
କ ୃକ େହାଇଥିେଲ, ଏବଂ ଏଠାେର େସ ନିଜର ସା ଠାର ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଓ କହିେଲ
େଯ େଯାେଷଫ ତା ର “ବାପା,” ଯୀଶୁ ର— ର ପିତା ଥିେଲ। େତେବ ଯଦି—ଯଦି
େଯାେଷଫ…

81 ଯଦି େସ େଯାେଷଫ ପୁ ଥିେଲ, ଯଦି େସ ତାହା ପିତା ର ବ ବସାୟେର ନ
ରହିଥା’େ , େତେବ େସ େସଠାେର-ତେଳ ବେଢ଼ଇର େଦାକାନେର ରହିଥା’େ ।

82 ମା େସ ତ େସଠାେର ଉପେର ମ ିରେର, ତାହା ପିତା ର ବ ବସାୟେର
ରହିଥିେଲ, େସହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭ ନା କରଥିେଲ। େଦଖ ? େସ ତାହା ପିତା
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ବ ବସାୟେର ରହିଥିେଲ, େକବଳ ଜେଣ ବାର-ବଷର-ବୟସର ବାଳକଟିଏ। “େମାହର
ପିତା ଗୃହେର ରହିବା େଯ େମାହର କ ବ ଏହା କଅଣ ଜାଣି ନ ଥିଲ?”
83 କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ଧ ାନ େଦେଲ କି େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଦାରା ପରୀ ିତ
େହେଲ? ତାହା ଚରି େସଠାେର, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର େଲାଭନେର
ପରୀ ିତ େହାଇଥିେଲ, େସ ଆପଣାକ ପରେମଶର େବାଲି ଚି ିତ କରିଥିେଲ, କାରଣ େସ
ବାକ ସହିତେର ରହିଥିେଲ। ବଝିେଲ? “ଏହା େଲଖାଅଛି,” ଶୟତାନ କହିଲା।

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହା ମଧ େଲଖାଅଛି,” ଠି ବାକ ସହିତ ରହିେଲ।
84 “ପରେମଶର, ବିଭି ସମୟେର,” ଆେମ ଏଠାେର ପାଠ କର। “ପରେମଶର, ବିଭି
ସମୟେର,” ତାହା ପୁରଣା ସମୟ ଥିଲା, “ବିବିଧ କାେର,” ଅେନକ ଉପାୟମାନେର,
“ଦଶନଗୁଡ଼ିକ ଦାରା ଆପଣାକ ନିଜର ଭବିଷ   ବ ାମାନ ନିକଟେର ଚି ିତ
କରାଇେଲ।” ତାହା ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ର ଗୁଣଚରି ଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଥିେଲ ଆଉ ତାହା େସପରି ଘଟୁଥିଲା। େତେବ ତାହା
ତାହା ର ପରିଚୟର ତା ର ଗୁଣଚରି ଥିଲା, େଯ ପରେମଶର ତା ସହିତେର ଥିେଲ।
େତେବ ତାହା ତାହା େସହି ଦିନ ପାଇଁ ବାକ ର ବ ାଖ ା କରିବା ନିମେ ଅଧିକାରକ
େଦଇଥାଏ, କାରଣ, “ପରେମଶର ବାକ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ନିକଟକ ଆେସ,” େସହି
ଭବିଷ   ବ ା ଗୁଣଚରି ଅେଟ, େଯ େସ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ।
85 ବାଇବଲ କେହ, “ଯଦି ଏପରି େକହି ଜେଣ ବ ି ଅଛ ି, ଏବଂ େସ ଯାହା କହ ି ତାହା
ସଫଳ ହଏ, େତେବ ତେମ ତାହା ର ଶୁଣ; ମା , ଯଦି ତାହା ନ ହଏ, ତା ବିଶାସ କର
ନାହିଁ, ତା ଭୟ କର ନାହିଁ, ମା େମା’ର…ଯଦି—ଯଦି େମା’ର ବାକ ତା ଠାେର ନାହିଁ।
ମା ଯଦି ତାହା ଘେଟ, େତେବ େମା’ର ବାକ ତା ଠାେର ଅଛି।” ତାହାହିଁ ତା ର ପରିଚୟ
ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ର ଗୁଣଚରି ଅେଟ।
86 େତେବ, ପରେମଶର, ବିଭି ସମୟେର, େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ େସ ନିଜର
ପରିଚୟର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ମନଷ ଠାେର େଦଖାଇଥିେଲ, ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି
କହାଯାଉଥିବା ଜେଣ ବ ି ମାଧ ମେର କଥା କହିବା ଦାରା। େତେବ, ବାଇବଲ
କେହ େଯ, “ପରେମଶର, ବିଭି ସମୟେର, ବିବିଧ କାେର, ଭବିଷ   ବ ାମାନ
ମାଧ ମେର ପିତପୁରଷମାନ ସହିତ କଥା କହିଥିେଲ।”
87 ଆେମ ଦିତୀୟ ପିତରେର, ମଧ ପାଠ କର, େଯ ପରେମଶର ସ ୂ ବାକ
େସମାନ ଦାରା େଲଖା ଯାଇଅଛି। “ପୁରାକାଳେର ବ ି, ପବି ଆ ା ଦାରା ଚାଳିତ
େହାଇ, ବାଇବଲ େଲଖିଥିେଲ।” େସମାେନ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ବାକ େସମାନ
ନିକଟକ ଆସିଲା ଏବଂ େସମାେନ ତାହା େଲଖିେଲ, େ ରଣାର ଅଧୀନେର େହାଇ, ତାହା
େଲଖିଥିେଲ। ଥେମ େସମାେନ ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର ଚି ିତ େହେଲ, ତା’ ପେର
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େସମାେନ—େସମାେନ େ ରଣାର ବାକ େଲଖିଥିେଲ, ଏବଂ େସମାନ ପାଖେର ଦିବ
କାଶନର ବ ାଖ ା ରହିଥିଲା କାରଣ ଏହା ତ ମନଷ ଭିତେର ପରେମଶର ଥିେଲ।

88 େତେବ ଏହି କାେର ହିଁ େସ ଆପଣାକ ତାହା ର ପରିଚୟର ଗୁଣଚରି େର
େଦଖାଇଥିେଲ, େସମାନ ର ଦଶନମାନ ମାଣିତ େହାଇଥିଲା, ପରେମଶର
ଗୁଣଚରି େସମାନ ମଧ େର ଥାଇ, ପରେମଶର େଲାକମାନ ଗହଣେର
ଜଣାଉଥିଲା।
89 େତେବ, େକବଳ ଠି େସହି କାେର ହିଁ େସ ୀ ଠାେର ଥିେଲ। ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା ତ େକବଳ ଏକ େଛାଟିଆ ଧୂଳିକଣା ମା ଥିେଲ। ୀ ପରେମଶର
ପରିପୂ ତା ଥିେଲ। ଏବଂ ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଥାଇ, ଜଗତକ ନିଜ ସହିତ ପୁନବାର
ମିଶାଉ ଥିେଲ। ଆଉ ତାହା ର ଗୁଣଚରି ତାହା ଚି ିତ କରିଥିଲା, େଯ େସ କ’ଣ ଥିେଲ,
ଏେତ ଅଧିକ ଭାବେର େଯ େସ କହିଥିେଲ, “ଯଦି ମଁୁ େମା’ର ପିତା କାଯ କେର ନାହିଁ,
େତେବ ଏହାକ ବିଶାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି େମା’ ପାଖେର େମା’ର ପିତା ଗୁଣଚରି ନାହିଁ,
େତେବ େମାେତ ବିଶାସ କର ନାହିଁ, େମା’ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଶାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ େମା’
ଭିତେର ପିତା ର ଗୁଣଚରି ପାଇ ନାହିଁ, େତେବ ତାହାକ ଆେଦୗ, ବିଶାସ କର ନାହିଁ।”
90 େତେବ, ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ େକେବ ବି ପରିବ ନ ହଏ ନାହିଁ। ପରେମଶର
ନିଜର ଗୁଣଚରି କ ପରିବ ନ କରିପାର ି ନାହିଁ, ତାହାଠାର ଅଧିକ—ଅଧିକ ନେହଁ
େଯତିକି େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ ନିଜର ଚରି କ ପରିବ ନ କରିପାେର, କି ା
ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ନିଜର ଗୁଣଚରି କ ପରିବ ନ କରିପାେର। କାରଣ, େଯପଯ
ଏହା ତା’ର ମୂଳ ିତିେର ଅଛି, ଏହା ମୂଳ ହିଁ ଅେଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରିବ ନ
କରିପାର ି, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ତାହାକ ତା’ର ମୂଳର ହିଁ ପରିବ ନ କରିଛ ି।
91 ଏହା ଏପରି କିଛି ଅେଟ େଯ ଆପଣ ଏକ—ଏକ ଘୁଷୁରିକ େନଇପାର ି, ଓ ଆପଣ ଏକ
ଘୁଷୁରିକ େଧାଇ ସଫା କରିପାର ି ଏବଂ—ଏବଂ ତା’ର ପାଦର ନଖଗୁଡ଼ିକେର େପ ର କ
ଲଗାଇପାର ି, େଯପରିକି ମହିଳାମାେନ କରିଥା’ ି, ଏବଂ ତାହାକ ଲିପ ି ସହିତେର
ମିଶା ି, ଓ ଏକ ସୁ ର େପାଷାକ ପରିଧାନ କର ି। େସହି ପୁରଣା ଘୁଷୁରିଟିକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ,
େସ ତ ସିଧା ତା’ର ବା ିକ ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ ପୁନବାର ବା ିକ ଚାଲିଯାଏ। କାହିଁକି? େସ ତ
ଏକ ଘୁଷୁରି ଅେଟ, ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ମା , ଏବଂ, ମା , ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆପଣ
କରିେବ ନାହିଁ…
92 େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ ତାହା କରିବ ନାହିଁ। େସ ତ େସହି କାଦଅ ଭିତରକ ସୁ ା େବଶ
କରିବ ନାହିଁ। େସ ତାହା ସହିତ କିଛି କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ତା’ର ଗୁଣଚରି ମାନ
ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଆପଣ ତା’କ େସହି ସମାନ କାରର େପାଷାକ ପରିଧାନ କରାଇ ପାର ି,
ମା ନି ିତେର େସ କରିବ ନାହିଁ, େସ ନି ିତେର ଯିବ ନାହିଁ। ବାହ ବିଷୟ େକୗଣସି
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ଫର ଆେଣ ନାହିଁ; ଏହା ତ ଭିତର ଅେଟ। େତେବ, ପରେମଶର ସମ ଜୀବନର ଉ
େହାଇଥିବା େହତର…

93 ଏହାକ ବଝିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ। ମଁୁ େଚ ା କରଛି, ତାହା ସବକିଛି ସହିତ ଯାହା
େମା’ ଭିତେର ଅଛି, େଯପରିକି ଆପଣମାନ କିଛି େଦଖାଇପାେର। େଦଖ ? ବ ଗଣ,
ଏହା ତ ଆପଣ ର ଭଲ ପାଇଁ ଅେଟ। ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ—ତରଫର ଅେଟ। ବଝିେଲ?

94 ମଁୁ ଏଠାେର େକବଳ ନିଜକ େଦଖାଇ େହବା ପାଇଁ ଆେସ ନାହିଁ। ମଁୁ ଏଠାକ ଏଇଥି
ପାଇଁ ଆେସ ନାହିଁ, େଯ ଯିବାକ ଅନ େକୗଣସି ାନ ନ ଥିଲା। ମଁୁ ଏଠାକ ଏଇଥି ପାଇଁ
ଆସିଛି କାରଣ ମଁୁ ଏଠାକ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନଭବ କଲି। ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯ ଭ େମାେତ
େଦଇଥିବା େସହି େସବାକାଯ ଟି ଏଠାେର ଥିବା େଲାକମାନ ଗହଣେର କଟ କରାଯିବା
ଆବଶ କ, ଆଉ ମଁୁ େଚ ା କରଛି େଯ ଆପଣମାେନ ଏହା େଦଖ େଯ ପରେମଶର
ବ ମାନ କତେର କ’ଣ ଅଟ ି। େସ ତାହା ର ତି ାତ ବାକ ଅଟ ି। େସ ସବଦା ବାକ
ହିଁ ଅଟ ି, ଏବଂ େସ ଆପଣାକ େସହି ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ କରାଇଥା’ ି ଯାହା େସ ତି ା
କରିଥିେଲ। ଏକ ନି ି ଗୁଣଚରି ଏକ ନି ି ସମୟେର ବ ି ପାଇବ, ଯାହାକି ବାକ େର
ଥାଏ, ତା’ ପେର ଏହି ବ ିର େସହି ଗୁଣଚରି ଯାହାକି ବ ି ପାଇଥାଏ ତାହା ଏହା ଚି ିତ
କେର େଯ େସ ହିଁ େସହି ବ ି ଅଟ ି।

95 େସହି କାରଣ େଯାଗଁୁ ହିଁ ଯୀଶୁ ତାହା େହବାକ ଥିଲା ଯାହାକି େସ ଥିେଲ। େସମାନ ତ
ତାହା େଦଖିେନବା ଉଚି ଥିଲା। ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ େସମାେନ
ଅ ଥିେଲ। େସହି ବିଷୟ…କହିଲା, ଯଦିଓ େସ ଅେନକ ଚମ ାରମାନ କରିଥିେଲ, ତଥାପି
େସମାେନ ବିଶାସ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଶାଇୟ କହିଥିେଲ, “େସମାନ ର ଆଖି
ଅଛି ମା େଦଖିପାର ି ନାହିଁ, ଏବଂ କାନ ଅଛି ମା ଶୁଣିପାର ି ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? େତ କ
ଯୁଗ, େକବଳ ତା ଯୁଗ ନେହଁ; ମା େତ କ ଯୁଗ, କିପରି, “ପରେମଶର, ବିଭି
ସମୟେର, ବିବିଧ କାେର,” ତଥାପି େସମାେନ ତାହାକ ବଝିପାରିେଲ ନାହିଁ।

96 େତେବ, ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ େକେବ ବିଫଳ ହଏ ନାହିଁ। ଏହା ସଦାସବଦା
ସମାନ ହିଁ ରେହ। େତେବ, ମେନରଖ , ତାହା ର ଗୁଣଚରି , ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ,
ବିଫଳ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହଏ, େତେବ ପରେମଶର ବିଫଳ େହାଇଛ ି। ଏବଂ
ବାଇବଲ କେହ, ଏ ୀ 13:8 େର, େଯ, “ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ
ଅଟ ି।” ଅତଏବ, େସ େହଉଛ ି ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର। ଯାହାକିଛି ଗୁଣଚରି େସ
ଆଦ େର ଥିେଲ, େସ ଏେବ ମଧ େସହି ସମାନ ଗୁଣଚରି ଅଟ ି। େସ ସବ କାେର
ଯାହା କାଯ କରିଥିେଲ, େସ େଯେକୗଣସି ସମୟେର କିଛି କାଯ କରିଥିେଲ, େସ େତ କ
ଥର େସହି ସମାନ ଭାବେର ହିଁ କରିଥା’ ି। ଯଦି େସ କର ି ନାହିଁ, େତେବ ଏହା ତାହା ର
ଚରି ବଦଳି ଯାଇଅଛି, େଦଖ , ଏବଂ ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ ଏପରି କିଛି ଦଶନ
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କରିବ ଯାହାକି ପରେମଶର ର ନେହଁ। ବଝିେଲ? ଏଣୁ ଆେମ ତାହା ଜାଣିବା ନାହିଁ େଯ
େକଉଁଠାେର…
97 େଯପରି ପାଉଲ କହିେଲ, “ଯଦି େସହି ତରୀ ଏକ ଅ ଧନି ଦିଏ, େତେବ ଯୁ ନିମେ
କିଏ ୁତ େହବା ପାଇଁ ଜାଣିବ, ଯଦି େସହି ତରୀ ଏକ ଅ ଧନି ଦିଏ?” ବ ମାନ ଯଦି
େସହି ତରୀକ ଏହି ଧନି େଦବାକ ଅଛି େଯ “ପଛକ ଘୁ ,” େତେବ ତାହା ହିଁ ଆମକ କରିବାକ
ଅଛି, ପଛକ ଘୁ ିବା। ଯଦି େସହି ତରୀ ଏହା ଧନି ଦିଏ “ଆ ମଣ,” ତାହାେହେଲ ତାହା ହିଁ
ଆମକ କରିବାକ ଅଛି, େଯ ଆ ମଣ କର। ମା ତରୀ କ’ଣ ଅେଟ? ପରେମଶର ବାକ ।
ଏହା ପରେମଶର ଚି ିତ କରିଥାଏ, େଯ ତାହା ଏହା ଅେଟ କି—ତାହା ଏହା ଅେଟ କି ଯଥା
“ଉପରକ ଯାଅ, ବସି ଯାଅ, ପଛକ ଘୁ , ଶ େଥାଇଦିଅ,” ଏହା ଯାହାକିଛି ବି ଅେଟ। ଏହା
ତ ପରେମଶର ତରୀ ଧନି ଅେଟ।
98 ଆଉ ଏକ ଅ ଧନି, େଯେତେବେଳକି ବାଇବଲ କେହ େଯ ଏକ ନି ି ଘଟଣା
େହବାକ ଅଛି; େକହି ଜେଣ କେହ, “ଓଃ, ତାହା ତ ଅନ ଏକ ଦିନର ଥିଲା, ତାହା।”
ତାହାେହେଲ େସଠାେର ଏକ ଅ ଧନି ଅଛି। ତା’ ପେର ଆପଣ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ କ’ଣ
କରିବାକ ଅଛି।
99 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େମା’ ପାଖେର େମା’ର ଜୀବନକ େଦଇ େଦବାର ଏବଂ ପୁଣି ଥେର
ପୁନର  ଥିତ କରିବାର ଶ ି ଅଛି।” େସଠାେର େକୗଣସି ଅ ଧନି ନାହିଁ।
100 େସହି ୀେଲାକଟି କହିଲା, “ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ମଶୀହ ଆସିେବ; ଆଉ େଯେତେବେଳ
େସ ଆସିେବ, େସ ଆମମାନ ଠି େସହି କାେର ସବ ବିଷୟକ ଜଣାଇେବ େଯପରିକି
େସ କହିେଲ।”
101 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ହିଁ େସହି।” େସଠାେର େକୗଣସି ଅ ଧନି ନ ଥିଲା। “ମଁୁ େସ
ଅେଟ।” ଓଃ-େହା! ଆେମ ।

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆମମାନ ର ପିତପୁରଷମାେନ ା ରେର ମା ା
ଖାଇଥିେଲ।”
102 େସ କହିେଲ, “େସମାେନ, େତ କ ଜଣ, ମରି ଯାଇଥିେଲ।” େସ କହିେଲ, “ମା ମଁୁ
ଜୀବନର େରାଟି ଯାହାକି ସଗର ପରେମଶର ଠାର ଆଗତ େହାଇଅଛି।” େକୗଣସି ଅ
ଶ ନ ଥିଲା। “ମଁୁ ଏଦନ ବଗିଚାର, େସହି ଜୀବନର ବ ଅେଟ।” ନା, େସ ବିଷୟେର
େକୗଣସି ଅ ଶ ନ ଥିଲା। ନି ିତେର ନେହଁ। ତାହା ବିଷୟେର କିଛି ଅ ନ ଥିଲା। େସ
େସହି ସମ କାଯ େର ଯାହା େସ କରିଥିେଲ ଥିେଲ।
103 ବାଇବଲ ଏକ ଅ ଧନି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ତ ତାହାର ଧନି େଦବାେର ପରେମଶର
ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥାଏ।



22 କଥିତ ବାକ

104 ଯୀଶୁ କହିେଲ, ସାଧୁ େଯାହନ 10:37 େର, “ଯଦି ମଁୁ େମା’ର ପିତା କାଯ ଗୁଡ଼ିକ
କେର ନାହିଁ, କ’ଣ…ଏବଂ େମା’ ଠାେର େମା’ର ପିତା ର େସହି ଗୁଣଚରି ନାହିଁ, େତେବ
େମା’ ଠାେର ବିଶାସ କର ନାହିଁ। େସମାେନ ହିଁ ତାହା, େସମାେନ ହିଁ େମା’ ଭିତେର ତାହା ର
ଚରି କ, ତାହା ର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ଚି ିତ କରା ି।”

105 କାରଣ, ପିତା େହଉଛ ି େସହି ବାକ , “ଆଦ େର ବାକ ଥିଲା, ଏବଂ ବାକ
ପରେମଶର ସହିତେର ଥିଲା, ଆଉ ବାକ ପରେମଶର ଥିଲା,” ଏବଂ ପରେମଶର
ଗୁଣଚରି େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ ଥିବା ତାହା ର ତି ା ଦାରା ଦଶିତ େହାଇଥାଏ।

106 େତେବ ଯଦି େସ େମାଶା ସମୟେର ରହଥା’େ , ତାହା କାମ କରି ନ ଥା’ ା। ଏବଂ
ଯଦି େମାଶା ତାହା ସମୟେର ରହଥା’େ , େତେବ ମଧ ତାହା କାମ କରି ନ ଥା’ ା।
ଯଦି େସ େନାହ ସମୟେର ବାସ କରଥା’େ , େତେବ ତାହା କାମ କରି ନ ଥା’ ା, କି ା
ଯଦି େନାହ ତାହା ସମୟେର ରହଥା’େ । େନାହ ତ େସହି ଦିନର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ନିମେ
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଥିେଲ, ଆଉ ତା ର ଗୁଣଚରି ଏବଂ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ ତାହା
ତା ପରେମଶର ବାକ ସହିତ ଚି ିତ କରିଥିଲା। େମାଶା ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ
କରିଥିେଲ।

107 ଏବଂ ଏଠାେର ଯୀଶୁ ଆସ ି, ଏବଂ େସହି ଯୁଗ ନିମେ ତି ା କରାଯାଇଥିବା
ବାକ ଟି ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର େସହି ବାକ ର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥିଲା, ଯାହାକି
ପରେମଶର ଅଟ ି। ଆେମ ।

108 େଶଷ ଦିନେର, ସାଧାରଣ େଲାକମାନ ଉପେର, ପବି ଆ ା ର ଢ଼ଳାଯିବା,
େଲାକମାନ ସହିତେର ପରେମଶର ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଅଛି। େସ ଏହାର ତି ା
କରିଥିେଲ। ଏହା ବାକ ଅେଟ। େସ େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ ଏହା କରିେବ। େକହିେହେଲ
ଏହାକ େଫରାଇ େନଇପାରିେବ ନାହିଁ। େସ କହିଥିେଲ େଯ େସ ଏହା କରିେବ।

109 ଏଣୁ ଏହି ସମ ବିଷୟ ଯାହା େସ ତି ା କରିଛ ି, ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା େସ ସାଧନ
କର ି। ଏହା ତାହା ର ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କେର। ହଁ, ମହାଶୟ। “ଯଦି େମା’ର ଗୁଣଚରି
ପରେମଶର ର ନେହଁ, େତେବ ଏହାକ ବିଶାସ କର ନାହିଁ, େମା’ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଶାସ
କର ନାହିଁ।”

110 େତେବ େଯାହନ 14:12 େର ଧ ାନ ଦିଅ , “ଯିଏ େମା’ ଠାେର ବିଶାସ କେର,” େସ
କହିେଲ, “ତାହାଠାେର େମା’ର ପରିଚୟ ଅଛି, େମା’ର ଗୁଣଚରି ଅଛି। ଯିଏ େମା’ ଠାେର
ବିଶାସ କେର, େଯଉଁ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ କେର େସ ମଧ କରିବ।” ତାହା ୀ ର େସହି
ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ଦଶନ କରି, ନିଜଠାେର ତାହା ର ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥାଏ।
ଆେମ ।
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111 ମଁୁ ବ ମାନ ବହତ ଧାମିକ ଅନଭବ କରଛି, ଯଦି ମଁୁ କକଶ ଶୁଭାଯାଏ। ହଁ, ମହାଶୟ।
ଓଃ, େମା’ର ଭ! େଦଖ , ତାହା ବିଷୟେର େକୗଣସି ଭଲ ନାହିଁ! ତାହା ର ଜୀବନ! “ଯିଏ
େମା’ ଠାେର ବିଶାସ କେର, େଯଉଁ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ କେର େସ ମଧ କରିବ।” େଦଖ , ତାହା
ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥାଏ।
112 େସହି ସମାନ କଥା େସ କହିେଲ: “ଯଦି େମା’ର ଗୁଣଚରି େମାେତ ଚି ିତ କେର
ନାହିଁ,” ତାହା ଠାେର—େର ପରେମଶର, େତେବ େସ…ତାହା ବିଶାସ କର ନାହିଁ।
େତେବ, େସ ଏହା ମଧ କହିେଲ େଯ େସ େସଥିେର ଚି ିତ କରାଯିେବ। େତେବ, ତାହା, ଯଦି
ଏହା ତାହା ଚି ିତ କେର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସ ତାହା ନହଁ ି ଯାହା େସ କହଅଛ ି।
113 ଆଉ, ଆଜି, ଯଦି ୀ ଆପଣାକ ଚି ିତ କରା ି ନାହିଁ, ୀ ଗୁଣଚରି ଆମକ

ୀ ର ଅଟୁ େବାଲି ଚି ିତ କେର ନାହିଁ, ବାକ କ ବିଶାସ କରଥିବାର ଚି ିତ କେର
ନାହିଁ…େଯେହତ ଯୀଶୁ ବାକ ଥିେଲ, ଏଣୁ ତାହା ବାକ କ ବିଶାସ କରିବାକ ଥିଲା।
ଆଉ ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ କିପରି ଭାବେର କହିପାର େଯ ଆେମମାେନ ୀ ର
ଅଟୁ, ପୁଣି େସହି ବାଇବଲର େକୗଣସି ବାକ କ ଅସୀକାର କର? ୀ ର ପବି ଆ ା
ଆପଣମାନ ଭିତେର ପରେମଶର ଅଟ ି, ଏବଂ ଏହା େତ କ ତି ାକ ଏକ “ଆେମ ”
ସହ ବିରାମଚି ଲଗାଇବ। ବାଇବଲ କେହ, “ବିଶାସୀମାନ ର ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଅନବ ୀ
େହବ।” ପରେମଶର ଆ ା କହିେଲ, “ଆେମ ।” ବଝିେଲ?
114 େସମାନ ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ କହିେବ ନାହିଁ, “ନା, ତାହା ତ ଅନ ଏକ ଯୁଗ
ପାଇଁ ଥିଲା; ତାହା ତ େକବଳ ଶିଷ ମାନ ପାଇଁ ଥିଲା।”
115 “ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଏବଂ େତ କ ାଣୀ ସୁସମାଚାର ଚାର କର। େସ, ସମ
ଜଗତେର େଯେକୗଣସିଠାେର ବି ଥାଆ , ଯିଏକି ବିଶାସ କେର, ଏହି ଚି ଗୁଡ଼ିକ ତା’ର
ଅନବ ୀ େହବ, େସହି ସମାନ ବିଷୟ।” “ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟଇ,”
େସହି ଗୁଣଚରି ଚି ିତ େହଉଅଛି।
116 ତାହା ଏ ୀ 1:1କ ଉପ ାପିତ କେର, “ବିଭି ସମୟର ପରେମଶର,
ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା ପିତପୁରଷ ସହିତେର କଥାବା ା କରିଥିେଲ,” ଠି େସହି
ସମାନ ଗୁଣଚରି ଦାରା ଯାହାକି େସ ବିଭି ସମୟେର କରିଥିେଲ, ଆଜି ୀ ଚି ିତ
କରଛ ି, ଯିଏକି ପୁନର  ଥିତ ଅଟ ି। କ’ଣ ଆପଣ ଧ ାନ େଦେଲ? ପରେମଶର କଦାପି
ତାହା ର ମାଗ ପରିବ ନ କର ି ନାହିଁ।
117 ପୁରାତନ ବାଇବଲର ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଜେଣ ସପଦଶୀ ସପ େଦଖୁଥିେଲ,
ଏବଂ ଏହି ସପଟି ଠି କି ନେହଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଦଶେର େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା
ନ ଥିେଲ, େସମାନ ପାଖେର ତାହା ଜାଣିବାର ଏକ ଅନ ଉପାୟ ଥିଲା। େସମାେନ
େସହି ଚରି ବିଶି କ େନଉଥିେଲ, ଯିଏ େସହି ସପକ େଦଖିଥିେଲ, ତା ମ ିରକ େନଇ
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ଯାଉଥିେଲ। େସଠାେର ଖୁ େର ହାେରାଣ ର, ଯିଏକି ମହାଯାଜକ ଥିେଲ, ତା ର
ବକପଟା ଝଲି ରହଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସପଦଶୀ ଏହି ସପକ କହଥିେଲ। ତାହା େଯେତ
ଭଲ ଶୁଭାଯାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା େକେତ ବା ବିକ ପରି ଶୁଭାଯାଉ ନା କାହିଁକି; ଯଦି
େସହି ବକପଟାର ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଉପେର, ଯାହାକକି ଊରି ଥୁ ି େବାଲି କହାଯାଏ,
ଏକ ପରମଅେଲୗକିକ କାଶ ଜଳିତ ନ ହଏ (ବାଇବଲ ପାଠକ ତାହା ବଝ ି);
େତେବ, େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏଆେସ ନାହିଁ େଯ ଏହା େକେତ ବା ବିକ ପରି ଶୁଭା
ଯାଉଥିଲା, ଏହା ତାହା ନ ଥିଲା। ପରେମଶର ଅସାଭାବିକ ବିଷୟକ, ପରେମଶର
ଚରି କ, ପରମଅେଲୗକିକେର ତାହା ର ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ଦଶନ କରିବାକ ଥିଲା, ଏହା
େଦଖାଇବା େହତ େଯ େସ ନିଜକ ବା ାେର ଚି ିତ କରାଇଛ ି। ଆେମ ।
118 ଆଜିରା ି ମଁୁ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କହଛି। େସହି ପୁରଣା ଊରି ଥୁ ି ଚାଲିଯାଇଛି,
କି େସହି ବାକ ଏେବ ମଧ େସହି ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର ଗୁଣଚରି କ
ଚି ିତ କରିଥାଏ, ତାହା ଏହି ସମୟର ତି ା ଅେଟ େଯଉଁ ସମୟେରକି ଆେମମାେନ
ବସବାସ କରଅଛ। େସଠାେର ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ମାନ ଏହି ସମୟର ତି ା ଦାରା
ଚି ିତ େହଉଅଛି େଯଉଁସମୟେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ।
119 ତାହା ପରେମଶର େସହି ସମାନ କରି ଗଢ଼ି େତାଳିଥାଏ ଯାହାକି େସ ଅଟ ି।
“ବିଭି ସମୟେର,” େଦଖ , “ବିଭି କାେର, େସ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା
ପିତପୁରଷ ସହିତ କଥାବା ା କେଲ।” “ପୁଣି ବ ବ ା ଓ ଭବିଷ   ବ ାମାନ େଯାହନ
ସମୟ ପଯ ଥିେଲ; େସହି ସମୟଠାର, ସଗରାଜ ।” ଧ ାନ ଦିଅ , “ମା ଏହି େଶଷ
ଦିନେର,” ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କହଛ ି ଯାହାକି େସ େସହି ସମୟେର କହିଥିେଲ,
“ତାହା ର ପୁ ୀ ଯୀଶୁ ଦାରା।” “ପରେମଶର, ବିଭି ସମୟେର, ବିଭି କାେର,
ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା ପିତପୁରଷମାନ ସହିତ କଥାବା ା େହାଇଥିେଲ; ଏହି
େଶଷ ଦିନେର,” େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କରଛ ି, “ତାହା ର ପୁ ୀ ଯୀଶୁ
ଦାରା େଲାକମାନ (ପିତପୁରଷମାନ ) ସହିତ କଥା େହଉଛ ି।” ତାହା େସ ମୃତ ର
ପୁନର  ଥିତ କରିଛ ି, ଏବଂ େସ ଆମମାନ ଭିତେର ବାସ କର ି, ନିଜକ ଚି ିତ କରା ି
ଓ ଆମକ ଭବିଷ  ବାଣୀ ବିଷୟ କହ ି, େଯ େସ ହଦୟର ଚି ା ଏବଂ ଭାବର ଏକ ସୂ
ବିଚାରକ ଅଟ ି। ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି! “ପରେମଶର,
ବିଭି ସମୟେର, ବିଭି କାେର, ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା ପିତପୁରଷମାନ ସହିତ
କଥାବା ା େହାଇଥିେଲ, ମା ଏହି େଶଷ ଦିନେର ତାହା ର ପୁ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା
କଥା େହେଲ।” ଶା ସହିତ େକୗଣସି ଅନାଧିକତ ହ େ ପ କରାଯାଇପାେର ନାହିଁ। ଏହା
ଠି ଅେଟ।
120 ମଁୁ େଯପରି ପୂବର କହିଅଛି, ଏହି ବାକ କ ବ ାଖ ା କରିବା ନିମେ ପରେମଶର
କାହାରିକ ଆବଶ କ କର ି ନାହିଁ। େସ ତାହା ର ବାକ ର ବ ାଖ ା ନିେଜ କର ି।
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େଯେତେବେଳ େସ କିଛି କହ ି, ତାହା ଘଟିତ େହାଇଥାଏ, ତାହାହିଁ େହଉଛି େସହି ବ ାଖ ା।
ବଝିେଲ? େସ କାହାରିକ ଆବଶ କ କର ି ନାହିଁ େଯ େକହି କହିବ ଯଥା, “େତେବ, ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ତାହାର ଅଥ ଏହା ଅେଟ।” ପରେମଶର ଏହାକ ନିଜର ବ ାଖ ା ଦାରା ଚି ିତ
କର ି।

121 ତାହା େହଲା, ଯଦି ତି ାଟି େସହି ଦିନ ପାଇଁ ଅେଟ, େତେବ ଆେମ ଲଥର ର—
ର—ର କାଶେର ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆେମ େୱସଲି କାଶେର ରହିପାରିବା ନାହିଁ,
ଆେମ େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର କାହାରି କାଶେର ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକ ତ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ

ତି ା କରାଯାଇଥିବା କାଶେର ରହିବାକ ଅଛି।

122 େତେବ କ’ଣ େହାଇଥା’ ା ଯଦି େମାଶା ମିସରକ ଯାଇଥା’େ , ଓ କହିଥା’େ , “ଠି
ଅଛି, ଆେମ ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନିମାଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛ। ଆେମ ଏହି େଦଶର ଭାସି ଭାସି
ବାହାରି ଯିବାକ ଯାଉଅଛ। ନୀଳ ନଦୀ ଉପରକ ଆସିବାକ ଯାଉଛି”? େସମାେନ ପୁ କେର
ତାହାକ େଖାଜି େଦଖେ ; େସ କାର େକୗଣସି ତି ା ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ଠି । ମା , ଆପଣ
େଦଖ , େସ ନିଜକ ପରେମଶର ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି ଚି ିତ କରାଇେଲ, କାରଣ େସ
ଯାହା କହିେଲ ତାହା ଘଟିଥିଲା, ତା’ ପେର େସମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ ତାହା ପାଖେର

ଭ ର ବାକ ଅଛି। ଫାେରା ପାଖେର ବ ା ଥିଲା, ମା େମାଶା ପାଖେର ବାକ
ଥିଲା। ଏଣୁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ସମୁ ନିକଟେର ପହ ିେଲ, େସହି ବ ାସବ ସମୁ
ତେଳ ବଡ଼ିଗଲା; ଆଉ େମାଶା ଇ ାଏଲକ ସମୁ ପାର କରାଇ, ଶୁ ଭମିକ େନଇଗେଲ,
କାରଣ ତାହା ପାଖେର ବାକ ଥିଲା, ଏବଂ େସ େସହି ସମୟର ବାକ ଥିେଲ। େମାଶା
େସହି ସମୟ ପାଇଁ କଟିତ ବାକ ଥିେଲ।

ଏଲୀୟ େସହି ସମୟ ପାଇଁ କଟିତ ବାକ ଥିେଲ।

123 ୀ େହଉଛ ି କଟିତ ବାକ , ଏବଂ େସହି ତି ାମାନ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ। “ଆଉ
ଅ ସମୟ ପୁଣି ଜଗତ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ; କି ତଥାପି ତେମ େମାେତ େଦଖିବ,
କାରଣ ମଁୁ ତମ ସହିତେର ଥିବି, ଏପରିକି ତମ ଅ ରେର ଥିବି, ଜଗତର େଶଷ ପଯ ।
େଯଉଁ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ କେର ତେମ ମଧ ତାହା କରିବ।” େସ ଏହିସବ ବିଷୟର ତି ା
କରିଥିେଲ। ଏହା କ’ଣ ଅେଟ? ଏହା ତ ପରେମଶର େସହି ଗୁଣଚରି ଅେଟ ଯାହାକି
ତାହା ର ବାକ କ ଦଶନ କରଅଛି, େଯପରିକି େସ ସମ ଯୁଗମାନେର କରିଥିେଲ।

124 ମଲାଖି 4, େସ କହିେଲ, “ ଭ ର ମହ ଓ ଭୟ ର ଦିନର ଆଗମନ ପୂେବ,
େଦଖ, ଆେ ତ ମାନ ନିକଟକ ଏଲୀୟ ଭବିଷ   ବ ା େ ରଣ କରିବା; ଏବଂ େସ
ସ ାନଗଣର ବିଶାସକ ପୁନବାର ପିତଗଣ ତି େଫରାଇେବ ଏହାପୂେବ କି େସହି ଦିନ
ଆେସ।” େସ ଏହାର ତି ା କରିଥିେଲ।
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125 ସାଧୁ ଲକ ର 17ତମ ପବେର, ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ସେଦାମ ସମୟେର େଯପରି
ଘଟିଥିଲା, ମନଷ ପୁ ଆଗମନ ସମୟେର େସହି କାର ଘଟିବ, େଯେତେବେଳ
ମନଷ ପୁ କଟିତ େହେବ।” େଯେତେବେଳ କାଶନ ନିେଜ ଉେନାଚିତ େହଉଥାଏ,
ଠି େସହି ଦିନମାନ େର େଯେତେବେଳକି ଜଗତ ସେଦାମ ପରି େହାଇଯିବ, ତାହା
କ’ଣ େହବ? େସହି ଶା ର ଗୁଣଚରି ତାହା ସଫଳ େହଉଥାଏ। ପରେମଶର ଆପଣାକ
ନିଜର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ କରାଉଛ ି, େସହି ଗୁଣଚରି ମାନ ଯାହାକି େସ ସବଦା ରହି
ଆସିଛ ି। େସ ତାହା ଛାଡ଼ିପାର ି ନାହିଁ।
126 େଶଷ ଦିନମାନ େର, େସ ନିଜ ପୁ ଦାରା ଚି ିତ େହେଲ। ଧ ାନ ଦିଅ େଯ
ପରେମଶର କିପରି ଭାବେର ସବଦା ଏହା କରିଥା’ ି େସେତେବେଳ…େଯେତେବେଳ େସ
ସବ-…େସ କଦାପି ତାହା ର ମାଗ ବଦଳା ି ନାହିଁ।
127 ସେଦାମ ସମୟେର, ଅ ହାମ ସହିତ ଏହି ତିେନାଟି ପୁରଷ ଯିଏକି କଥା
େହାଇଥିେଲ, ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ଠି େସଠାେର କଥାବା ା କରିଥିଲ।
128 ଅ ହାମ ଜେଣ ଏପରି ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ପରେମଶର ବିଶାସ କରଥିେଲ। େସ
ପରେମଶର ତାହା ର ତି ା ଅନସାେର ହଣ କରିଥିେଲ। ସାରା, ତା ପ ୀ ,
ପଇଁ-ଷାଠିଏ ବଷ ବୟସ େହାଇଥିଲା, ଅ ହାମ ପ -ସତରି ବଷ ବୟସର ଥିେଲ,
େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ତା ଡାକିଥିେଲ। େସ କହିଥିେଲ େଯ େସମାନ ର ଏକ—
ଏକ ସ ାନ େହବାକ ଯାଉଅଛି; ସାରା ଦାରା ଅ ହାମ ର ଏକ ସ ାନ େହବ। ଏହା
ଟିକିଏ ହାସ ା ଦ ଲାଗିପାେର, ମା ମଁୁ କ ନା କରଛି େଯ ସାରା େସସବ ରଖିଥିେଲ—ସାନ
ଶିଶୁମାନ ର େଛାଟ େଛାଟ ବ ମାନ ଏବଂ ପିନଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସବକିଛି, ୁତ ରଖିଥିେଲ,
କାରଣ େସମାେନ ଏହି ଶିଶୁକ ା କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ।
129 ଥମ ଅେଠ-ଇଶ ଦିନ ପେର, କାହିଁକି, ଅ ହାମ େବାଧହଏ ସାରା କହିଥିେବ,
“ ିେୟ, ତମକ କିପରି ଅନଭବ େହଉଛି?”

“କିଛି ଭି ନେହଁ।”

“ପରେମଶର ମହିମା େହଉ, ଯାହା ବି େହଉ, ଆମର ତାହା େହବାକ ଯାଉଅଛି।”

“ତେମ କିପରି ଜାଣିଲ?”

“ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି।”

େଗାଟିଏ ବଷ ବିତି ଗଲା। “ ିେୟ, ତମକ କିପରି ଅନଭବ େହଉଛି?”

“କିଛି ଅଲଗା ନେହଁ।”

“ଯାହା ବି େହଉ, ଆମର ତାହା େହବାକ ଯାଉଅଛି। ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି।”

ପା ବଷ ବିତିଗଲା। “ ିେୟ, ତମକ ବ ମାନ କିପରି ଅନଭବ େହଉଛି?”
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“କିଛି ଭି ନେହଁ।”
“ଯାହା ବି େହଉ, ଆମର ତାହା େହବାକ ଯାଉଅଛି। ପରେମଶର ତାହା କହିଛ ି।”

130 ଏହା କ’ଣ ଥିଲା? ତାହା ଠାେର ପରେମଶର ତି ା ଥିଲା। େସ ପରେମଶର
ବିଶାସ କେଲ, ଏବଂ େସ ପରେମଶର ପରି କାଯ କେଲ: େସ ତି ା କରାଯାଇଥିବା
ବାକ କ ଧରି ରଖିେଲ। ତାହା…
131 ପଚି-ଶ ବଷ ବିତିଗଲା। ସାନ ଶିଶୁର େସହି େଛାଟ ବ ମାନ ହଳଦିଆ େହାଇଗଲା,
କି େସ ତଥାପି େସମାନ ଧରି ରଖିଥିେଲ। ବ ମାନ େସ ବ ଅଟ ି, ଓ ପିଠି ବ ା
େହାଇଯାଇଛି, ଆଉ େସ ଅତି ଭୟ ର ରପେର ଅଛ ି; ପୁଣି ସାରା ଗଭ ମୃତ ାୟଃ ଅେଟ,
ଏବଂ େସ ବ ା ଅଟ ି। ଆଉ େସମାନ ର କି ଏକ ଅବ ା ଅଛି!
132 “େହ ଜାତିର ପିତା, ଅ ହାମ, ତେମ କିପରି ଅନଭବ କରଛ?” ତା ର କ ିମ-ବିଶାସୀ
ବ ମାେନ ତା କହିଥା’ ି।
133 “େତେବ, ପରେମଶର ମହିମା େହଉ, ମଁୁ ଉ ମ ଅନଭବ କରଛି। ଯାହା ବି େହଉ,
ଆମର େସହି ସ ାନ େହବାକ ଯାଉଅଛି।” କାରଣ େସ ପରେମଶର ତି ା ତି
ଦ ିପାତ କରି ଅବିଶାସ େହତ ସେ ହ କେଲ ନାହିଁ; ବରଂ ପରେମଶର ଯାହା କହିଛ ି, ତାହା
ସାଧନ କରିବା ନିମେ ମଧ େସ େଯ ସ ମ, ଏହା ଦଢ଼ ରେପ ଜାଣି ତାହା େଗୗରବ
େଦଇ, ବିଶାସେର ବଳବା େହେଲ। ଆେମ । ତାହାହିଁ ଜେଣ ବିଶାସୀର ଗୁଣଚରି
ଅେଟ।
134 ଆପଣ ବିଷୟେର କ’ଣ? ବଝିେଲ? ଅ ହାମ ସ ାନ େଯ ଆେମମାେନ, ଆମ
ବିଷୟେର କ’ଣ? କ’ଣ ଆେମ ପରେମଶର ବାକ ସହିତ, ଏକ ତି ା ଭାବେର ଚି ିତ
ଅଟୁ କି, ଆଉ କ’ଣ ଆମର ଗୁଣଚରି ଆମକ ଚି ିତ କେର କି, େଯ ଆେମ କତେର
ବିଶାସ କର? କିଅବା, ଆେମ େକବଳ େହା-ହାଲା କରିଥାଉ,ଏଠାରଡିଆଁ ମାରିଥାଉ, ଏବଂ
ଏଠାକଡିଆଁ ମାରିଥାଉ, ପୁଣିଏଠାେର ତେଳ ଡିଆଁ ମାରିଥାଉ, ଓ ଅନମାନ କରିଥାଉ, ଏବଂ
ତାହା ବିଷୟେର, େହା-ହାଲା କରିଥାଉ? େତେବ, ଆେମମାେନ ୀ ିଆନ େନାହଁୁ, ଆେମ ତ
େକବଳ ବିଶାସ କରିବାର ଢ କରଥାଉ।
135 ମା , େଯେତେବେଳ ଆେମ କତେର େସହି ତି ା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା େହଉ, ଠି
େସହିଠାେର ପାଦକ ଦଢ଼ ଭାେବ ାପିତ କର ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଲାଗି ରହ! ଅ ହାମ ତାହାହିଁ
କରିଥିେଲ।
136 େତେବ ଆେମମାେନ ପାଉ, ଦିେନ େସ େଦଖିେଲ େଯ ତିନିଜଣ ବ ି, ଚାଲି ଚାଲି
ଆସୁଛ ି। ବାଇବଲ ଏଠାେର କେହ, “ଏହା ଦିନକର ଖରାେବେଳ,” ନି ିତ ମଧ ା ାୟଃ
ସମୟ େହାଇଥିବ। ଏହି ବ ିମାେନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିେଲ ଏବଂ ତା ସହିତ କଥାବା ା
କେଲ। ଆେମମାେନ ବଝିଛ େଯ େସମାନ ମଧ ର ଦଇଜଣ ସେଦାମକ ଗେଲ। ମଁୁ ବିଶାସ
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କେର େଯ ଅନ ରା ିେର ଆେମ ତାହା ଉପେର କଥା େହାଇଥିଲ। େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ
ତା ସହିତ ରହି ଯାଇଥିେଲ।
137 ଏହି ବ ି େଦଖ େଯ େସ ଡାକିେଲ…ଯିଏକି ତା ସହିତ ରହି ଯାଇଥିେଲ, େଯ
ଏହି ବ ି କ’ଣ କେଲ। େସହି ଜଣକା ତାହା ର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥିେଲ, େଯ
େସ ଏେଲାହି ଥିେଲ।
138 ଏେଲାହି , ବାଇବଲର ଠି େସହି ଥମ ଶ ଟି, “ଆଦ େର ପରେମଶର…”
େତେବ, ଆପଣ ଶା ମାନ ମଧ ର େକହି ବି ଏହା ଜାଣ ି େଯ େସଠାେର େସହି
ଶ ପରେମଶରର ଅଥ, ଏ ୀ ଭାଷାେର େହଉଛି, “ଏେଲାହି ,” ଯାହାର ଅଥ େହଉଛି,
“ସବଶ ିମାନ, ସବ-ସାମଥୀ, ସୟଂ-ଭ,” କାହାରିଠାର େକୗଣସି ସାହାଯ ଆବଶ କ
କର ି ନାହିଁ, କାହାରି ବ ାଖ ା ଆବଶ କ କର ି ନାହିଁ; ତାହା ର ନିଜର ବ ାଖ ା କର ି। େସ
ସବ-ସାମଥୀ ପରେମଶର ଅଟ ି, ସବବ ାପୀ, ସବ , ସବଶ ିମାନ। େସ ପରେମଶର
ଅଟ ି।
139 େସଠାେର େସ ରହିଥିେଲ। ଆଉ ବ ମାନ ଅ ହାମ, ଏହି ପିତପୁରଷ ଯିଏକି ବାକ କ
ଧରି ରହିଥିେଲ, ଏହି ବ ି େଦଖିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଏହି ବ ି ନିଜର ପିଠିକ
େସହି ତ ୁ ଆଡ଼କ କରିଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତ ର ଭାଯ ା ସାରା, େକଉଁଠାେର?”

ଉ ର େଦେଲ, “େସ ଆପଣ ପଛେର, ତ ୁେର ଅଛ ି।”
140 କହିେଲ, “ଜୀବନର ଋତ ଅନସାେର ମଁୁ ତମକ େଦଖା କରିବାକ ଯାଉଛି, ଏବଂ ତମର
ଏହି ଶିଶୁଟି ଜନ େହବ ଯାହା ମଁୁ ତମକ ତି ା କରିଅଛି।”
141 ଆଉ ସାରା ତାହା ବିଷୟେର ହସିେଲ। ଆଉ ଏହି ଜଣକା ଯିଏକି ତା ସହିତ କଥାବା ା
େହଉଥିେଲ, ତା େସସବ ବିଷୟ କହିେଲ ଯାହାକିଛି ସାରା ତାହା ପଛେର, ତ ୁେର ଥାଇ
କହିଥିେଲ।
142 େତେବ, ଆଦିପୁ କେର, ଆପଣ ତାହା ପାଠ କରିେବ। ତା’ ପେର ଆେମମାେନ ପାଉ
େଯ, ଏହି ବ ି ନିଜକ ଚି ିତ କରିସାରିବା ପେର, ଅ ହାମ…
143 ତାହା କ’ଣ ଥିଲା? ଏ ୀ, 4ଥ ପବ, ତା’ର 12ଶ ପଦ, କେହ, “ପରେମଶର ବାକ
ତୀ ତର, ଦି-ଧାର ଖ  ଗଠାର ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ, ହଦୟର ଚି ା ଓ ଭାବର ଏକ ସୁ
ବିଚାରକ ଅେଟ।”
144 େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହାହିଁ େସହି ବ ି ଅଟ ି। େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହି େଦଶେର
ତା ବ ତୀତ ଆଉ େକହି ଭବିଷ   ବ ା ନାହଁା ି, ଆଉ େତଣୁକରି ଭ ର ବାକ
ତା ନିକଟକ ଆସିଥିଲା। ଆଉ େସ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ଏବଂ ଏଠାେର େସହି ବାକ
ଭବିଷ   ବ ା ନିକଟକ ଆସୁଛି।
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145 ବା ିଜକ େଯାହନ ସହିତ ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଥିଲା। ଚାରି ଶହ ବଷ ଧରି
େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ। େମା’ର ମେନଅଛି…
146 େବାଧହଏ ପୁରଣା ଡା ର େଡଭି ଆଜିରା ି, ଏଠାେର ବସିଛ ି, େସହି ପୁରଣା
ମିଶନାରୀ ବା  ଟି ଚାରକ ଯିଏକି େମାେତ ବିଶାସେର ବା ି େଦଇଥିେଲ। େସ େମା’
ସହିତ ଯୁ ିତକ ଲାଗିଥା’ ି। େସ କହିଥିେଲ, “ବିଲି, େତେବ ତେମ ତ େକବଳ ଏକ ଶିଶୁ ଅଟ।
ତେମ େମା’ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚି ।

ମଁୁ କହିଲି, “ଠି ଅଛି, ଭାଇ େଡଭି , ମଁୁ ଶୁଣୁଛି।”
147 େସ କହିେଲ, “ତେମ େଦଖ, େଯାହନ ବା ିଜିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। ଏଣୁ େସ ବା ି
େଦଉଥିେଲ, ମା ବା ିଜିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ; ତା ବା ି େଦବାକ େକହିେହେଲ େଯାଗ ନ
ଥିେଲ।” ତାହା ଖୁ ଭଲ ବା  ଟି ଧମଶା ୀୟ ାନ ଥିଲା “ଆଉ ଏଠାେର ଯୀଶୁ ଆସିେଲ,
ଏବଂ ତା’ ପେର କହିେଲ…େଯାହନ କହିେଲ, ‘ଆପଣ ଦାରା ବା ିଜିତ େହବା େମାହର

େୟାଜନ; ଆଉ ଆପଣ େମା’ ନିକଟକ ଆସୁଛ ି?’ ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିେଲ, ‘ଏେବ ସ ତ
ହଅ।’” ଡା ର େଡଭି କହିେଲ, “ଆଉ ତା’ପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତା ‘ସ ତ’
କରାଇ ସାରିେଲ,” କହିେଲ, “ତେମ େଦଖ, ତା’ ପେର ଯୀଶୁ େଯାହନ ବା ି େଦେଲ।
ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଜଳର ଉଠି ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ ଆକାଶ ଉନୁ େହଲା ଓ େସ
ପରେମଶର ଏକ କେପାତ ରପେର େଦଖିେଲ, ତାହା ଅବତରଣ କେଲ, ଏବଂ ଯୀଶୁ
ଉପରକ ଆସିେଲ, କହିେଲ, ‘ଏ ଆ ର ିୟ ପୁ , ଏହା ଠାେର ବାସ କରିବା ଆ ର ପରମ
ସେ ାଷ।’” ମା , ନା, ଡା ର େଡଭି ସହିତ ଅସହମତ େହବା ପାଇଁ ନେହଁ, କି େସ
ଭ ଥିେଲ।
148 େଦଖ , େଯାହନ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ଏବଂ ବାକ ସଦାସବଦା ଭବିଷ   ବ ା
ପାଖକ ଆସିଥାଏ। ଅତଏବ ଯଦି ବାକ େଦହବ ହଏ, େତେବ ତାହାକ େଯେକୗଣସି

କାେର ବି, ଭବିଷ   ବ ା ନିକଟକ ହିଁ ଆସିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ; ’କାରଣ, େସ ବାକ
ବିଷୟେର ସା େଦଉଥିେଲ, ଆଉ ତା ର ଠି େସହି ଗୁଣଚରି ହିଁ ତା ଚି ିତ କରିଥିଲା।
େତେବ ଏଠାେର ବାକ ଆସିଲା, କ’ଣ ଘଟିତ େହଲା? ଠି େଯେତେବେଳ େସ ଯୀଶୁ
ସ ୁଖକ ଗେଲ, େଯାହନ କହିେଲ, “ଆପଣ ଦାରା ବା ିଜିତ େହବା େମାହର େୟାଜନ;
ଆଉ ଆପଣ େମା’ ନିକଟକ ଆସୁଛ ି?”
149 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏେବ ସ ତ ହଅ, କାରଣ ଏହି କାେର ସମ ଧମକମ ସାଧନ
କରିବା ଆ ମାନ ର ଉପଯୁ (ଆ ମାନ ର କ ବ )।” େଯାହନ ଭବିଷ   ବ ା
େହାଇଥିବା େହତର; େସ ବାକ େହାଇଥିବା େହତର। ଯୀଶୁ େସହି ବଳିଦାନ ଥିେଲ,
ଏବଂ େସ ତାହା ର ପାଥିବ େସବାକାଯ େର େବଶ କରିବାକ ଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ େସହି
ବଳିଦାନଟିକ ଉ ଗ କରାଯିବା ପୂବର ଧୁଆଯିବାକ ଥିଲା। ଆଉ େଯାହନ ତାହା ବା ି
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େଦେଲ, କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ। “ଏେବ ସ ତ ହଅ, କାରଣ ଏହି କାେର ସମ ଧମକମ
ସାଧନ କରିବା ଆ ମାନ ର ଉପଯୁ ।” ବଳିଦାନଟି ଉପ ାପନା କରାଯିବା ପୂବର
ଧୁଆଯିବାକ ଥିଲା, ଏଣୁ େଯାହନ ତା ବା ି େଦେଲ। ଏହା ଯୀଶୁ େଯାହନ ବା ି
େଦଉ ନ ଥିେଲ। େଯାହନ ଯୀଶୁ ବା ି େଦେଲ। “ଏେବ ସ ତ ହଅ।”

150 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏଠାେର ଅ ହାମ ଥିେଲ, ଏବଂ ତା ପାଖେର ଭ ର ବାକ ଥିଲା।
ଭ ବାକ ତା ନିକଟକ ଆସିଥିଲା। େସ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ଏବଂ ବ ମାନ

ଏଠାେର ବାକ ଆେସ। େସ ତା ଡାକିେଲ, “ଅ ହାମ,”ଅ ାମନେହଁ।

151 ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂବର, ତା ନାମ ଅ ାମ ଥିଲା—ଅ ାମ ଥିଲା, ବ ମାନ ଏହା
ଅ ହାମ ଅେଟ। ତା ପ ୀ ସାରୀ ଥିେଲ, ବ ମାନ ଏହା “ସାରା,” ଅେଟ ସା-ରୀ ନେହଁ;
ସା-ରା। (ଅ- -ହା-ମ) ଅ- ା-ମ ନେହଁ, ମା ଅ- -ହା-ମ, ଅ ହାମ ଅେଟ।

152 ଏବଂ ଏହି ବ ି ନିଜକ ଚି ିତତ କରାଇେଲ, େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ଅ ହାମ!”
ଓଃ, େମାର ଭ!

ଅ ହାମ କହିେଲ, “ଏେଲାହି !”

153 େସଠାେର ବାକ ଏବଂ ଭବିଷ   ବ ା ଅଛ ି, ଏକାଠି, ଉଭୟ ଚରି ଗୁଡ଼ିକ ଚି ିତ
କରାଯାଇଥିବା ଅବ ାେର।

154 ଏେଲାହି , େସ କହିେଲ, “ତ ର ଭାଯ ା ସାରା, େକଉଁଠାେର?”

155 ରଉ େଦେଲ, “େସ ଆପଣ ପଛେର, ତ ୁେର ଅଛ ି।” ଏବଂ େସହି…ତା’ପେର
େସହି ଆ ଯ କମ ସାଧନ େହଲା। ଏେଲାହି ! ଅ ହାମ ତାହା ଡାକିେଲ, “ସବ-
ସାମଥୀ, ପରା ମୀ, ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର।”

156 ଯୀଶୁ କହିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ, େସ ଠି େସହି କାଯ କରିଥିେଲ
ଯାହାକି ଏେଲାହି କରିଥିେଲ। ତାହା ତାହା ର ଗୁଣଚରି କ ପରେମଶର ଭାବେର ଚି ିତ
କଲା।

157 ଆଉ େସ ପୂବର, କହିଥିେଲ, “େଶଷ ଦିନେର, ଠି ମନଷ ପୁ ଆଗମନ
ସମୟେର, େଯେତେବେଳ େସ କଟିତ େହେବ, ଏହି ଅବ ା ପୁନବାର ଉପ ାପିତ େହବ,
େଯପରିକି ତାହା ସେଦାମେର ଥିଲା।” ଏେଲାହି , େସହି ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର
ଆପଣାର େଲାକମାନ ମଧ େର! ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଶା କେହ। େଲାକମାନ
ମଧ େର ଏେଲାହି !

158 ଚାଳିଶ ବଷ େହଲାଣି େସ ଆମକ ପବି ଆ ା ଦାରା ବା ିଜିତ କରି ଆସୁଛ ି,
ଏେଲାହିମ, ପରେମଶର! ଆଉ ମ ଳୀଟି…
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159 େଦଖ , ଅ ହାମ େଗାଟିଏ ଚି େଦଖିେଲ, ଆଉ ଏକ ଆହାନ; ଏକ ଚି , ଏକ ଆହାନ;
ଏକ ଆହାନ, ଏକ ଚି ; େସହି ତି ାତ ପୁ ର ଅେପ ା କରଥିେଲ। ମା େସହି େଶଷ ଚି
ଯାହା େସ େଦଖିେଲ, େସହି େଶଷ କଟିକରଣ, ପରେମଶର େସହି େଶଷ ପରିଦଶନ
ଏହା ପୂେବକି େସହି ତି ାତ ପୁ ଦଶ େର ଆଗମନ କରେ , ତାହା ଥିଲା ମାନବୀୟ
ଶରୀରେର ଏେଲାହି । ତା’ ପେର େସହି ତି ାତ ପୁ ଆସିେଲ।
160 ଆଉ ଅ ହାମ ବଂଶ େସହି ତି ାତ ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ର ଅେପ ା କରଅଛି।
ଏବଂ େସମାେନ ଚି ଗୁଡ଼ିକ େଦଖିଛ ି, ପବି ଆ ା ଢଳାଯିବା, ପରଭାଷାେର କଥା
କହିବା, ଦିବ ସୁ ୀକରଣ, ଓ ଇତ ାଦି େଦଖିଛ ି। ମା େଯେତେବେଳ ମନଷ ପୁ

କଟିତ େହେବ, ଏେଲାହି ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ବଂଶ ନିକଟକ େଫରି ଆସିେବ ଓ େସହି
ସମାନ ବିଷୟକ େଦଖାଇେବ ଯାହାକି େସ େସହି ଦିନ େଦଖାଇଥିେଲ, ଆେମ , ଏେଲାହି ,
େଯପରିକି ତାହା ଥିଲା! କାହିଁକି? ଏହା ତ ପରେମଶର େସହି ଗୁଣଚରି େହବ।
161 େତେବ, ଯଦି ୀ ପରେମଶର ଥିେଲ, “ଆଉ ଅ ସମୟ ଏବଂ ଜଗତ େମାେତ ଆଉ
େଦଖିବ ନାହିଁ; ତଥାପି ତେମ େମାେତ େଦଖିବ, କାରଣ ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି, ଏପରିକି
ତମ ଅ ରେର ରହିବି, ଯୁଗା ପଯ , େସହି େଶଷ ପଯ । େଯଉଁ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ କେର
ତେମମାେନ ମଧ ତାହା କରିବ।”
162 ଯୀଶୁ ତାହା ଲକେର—େର, ତା’ର 17ତମ ପବେର କହିଥିେଲ। ଠି ଅଛି,
େଯେତେବେଳ ଆେମ ବିଶାସ କର ଏବଂ ଏହି େଶଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ େଦଖୁ, ଏହି ିତିଗୁଡ଼ିକ
ପୁନବାର ସଂଘଟିତ େହବାକ େହବ।
163 ଅତଏବ, ଏ ୀ 1:1, “ପରେମଶର, ବିଭି ସମୟେର ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା
ନିଜକ ଚି ିତ କରାଇେଲ, ଏହି େଶଷ ଦିନେର ତାହା ର ପୁ ର ମୃତ ର ପୁନର  ଥାନ
େହାଇଥିବାକ ଚି ିତ କରିଅଛ ିି,” ମ ଳୀକ େସହି ସମାନ ଗୁଣଚରି ଦାନ କରିବା ଦାରା
ଯାହାକି ତାହା ର ରହିଥିଲା, ଯଦାରା ଏ ୀ 13:8କ ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି େବାଲି ଉପ ାପିତ
କରିଥା’ ି।
164 େସଥିର େକୗଣସି ପର ଟଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।ତାହା ତ ଉେ ାଶ ପ ୀର ପର
ଅେଟ। େସମାେନ ଟାଣ ଭାେବ ବ ା େହାଇଥା’ ି, କାରଣ େସମାେନ ସଗୀୟ ପ ୀ ଅଟ ି।
[େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ।]…େସମାେନ ତାହା ର ଉେ ାଶ ପ ୀର ଖାଦ େଭାଜନ
କର ି।
165 େତେବ ଆେମମାେନ ଲ କର େଯ, “ବିଭି ସମୟେର, ବିଭି କାେର, େସ
ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା ପିତପୁରଷମାନ ସହିତ କଥାବା ା େହାଇଥିେଲ, ଏହି େଶଷ
ଦିନେର ତାହା ପୁ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା କଥା େହେଲ, ଯାହା ମୃତ ର ପୁନର  ଥିତ
କରିଥିେଲ।” ଏବଂ ଏଠାେର ଦଇ ହଜାର ବଷ ପେର, େସହି ସମାନ ଯୀଶୁ, େସ ଆମମାନ
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ମଧ େର ଅଛ ି, ଭବିଷ   ବ ାମାନ ମଧ ର େକହି ଜେଣ ନେହଁ; ଯୀଶୁ, ହାେଲଲୁୟା,
େସହି ପୁନର  ଥିତ ପରେମଶର ପୁ !
166 ଯୀଶୁ କହିେଲ, େଗାଟିଏ ଦିନ, େସ କହିେଲ, “ଏକ ଦ ଏବଂ ବ ଭିଚାରୀ ବଂଶ ଏକ
ଚି େଖାଜିଥାଏ, ଆଉ େସମାେନ ଏକ ଚି ପାଇେବ।” ଏକ ଦ ଓ ବ ଭିଚାରୀ ବଂଶ।
େକେବ ଏହି ଜଗତ ଏେତ ଅଧିକ ଦ , କି ା ବ ଭିଚାର ଓ ବିକତ ଥିଲା କି, େଯତିକି େସ
ବ ମାନ ଅଛି?
167 “େଯପରି ଯୁନସ ସମୟେର େହାଇଥିଲା, େଯ ଯୁନସ ତିନି ଦିନ ଓ ରା ି ତିମି ମାଛର
େପଟ ଭିତେର ରହିଥିେଲ, ଠି େସହିପରି ଭାବେର ମନଷ ପୁ କ ତିନି ଦିନ ଓ ରା ି
ପୃଥିବୀର ଗଭ ଭିତେର ରହିବାକ ଅଛି।”
168 େତେବ, “ଏକ ଦ ଓ ବ ଭିଚାରୀ ବଂଶକ” ଏକ ଚି ପାଇବାକ ଥିଲା। କି କାରର ଏକ
ଚି ? ପୁନର  ଥାନର ଏକ ଚି । ଆଉ ତାହା ଆଜି ଆମ ପାଖେର ରହିଛି, ଦଇ ହଜାର ବଷ
ପେର, େସ ଏେବ ମଧ ଜୀବିତ ଅଛ ି। େସ ଆଜିରା ି, ଆମମାନ ମଧ େର ଅଛ ି, େସହି
ସମାନ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ, ଆପଣାକ ପରେମଶର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ
କରାଉ ଅଛ ି, ଏହି ଦିନେର ବାକ କ କଟ କରଅଛ ି ଯାହା େସ କରିବା ପାଇଁ ତି ା
କରିଥିେଲ। ଆେମ ।
169 ବାକ େସଠାେର ଅଛି। କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ େସହି ଚି କ ବିଶାସ କରିେବ କି?
ତାହାହିଁ ପରବ ୀ ବିଷୟ ଅେଟ, େଶଷ ଦିନେର, ତାହା ପୁ ଦାରା ତାହା ଚି ାଯିବା।
ଧ ାନ ଦିଅ ।
170 ପରେମଶର ବିଭି ସମୟେର େମାଶା ସହିତ କଥାବା ା କେଲ। ଦିତୀୟ
ବିବରଣ 18:15 େର, କହିେଲ, “ସଦା ଭ ତ ମାନ ର ପରେମଶର େମା’ ସହଶ ଏକ
ଭବିଷ   ବ ାକ ଉଠାଇେବ।” େତେବ େଦଖ । ତାହା େହଉଛି ବାକ । ତାହା ବାକ
ଅେଟ। ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି। ତାହା େମାଶା ନ ଥିେଲ। େମାଶା ତାହା କିପରି ଭାବେର
ଜାଣିେବ? େସ ତ ଜେଣ ମନଷ ଥିେଲ। ମା ପରେମଶର, େମାଶା ଦାରା କଥା କହଥାଇ,
ଏହା କହିଥେଲ। କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି କି? ଠି ଅଛି।
171 େତେବ ଯୀଶୁ ଲ କର , େଦଖ େଯ କିପରି ତାହା ର—ତାହା ର
ଗୁଣଚରି ମାନ ଏହି ତି ାତ ବାକ କ ସତ େବାଲି ଚି ିତ କରାଇଥିଲା। େସ ନି ିତେର
କରିଥିେଲ। େସ ଏହି ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ କରାଯାଇଥିେଲ ଯାହାକି େସ େହେବ େବାଲି
େମାଶା କହିଥିେଲ।
172 େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ, ଆଜିର ଦିନ ପରି, େସମାେନ େକୗଣସି ଏକ ମହାନ
େନତା େଦଖିବାକ ଇ ା କର ି। “ଓଃ, ଏହା େହଉଛ ି ଡା ର ପି.ଏ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ।
େସ ହାଟେଫାଡ ବିଶବିଦ ାଳୟର ଆସିଛ ି।” କି ା, “େସ େସହିପରି େକୗଣସି ଏକ ବହତ
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ବଡ଼ ାନର ଆସିଛ ି।” ତାହା ପରେମଶର ର େକୗଣସି ପରିଚୟ ନେହଁ। ନା, ନା। ଏହା
ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ନେହଁ। ବାକ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର ଚି ିତ କେର।
ବଝିେଲ?
173 ଯୀଶୁ ଜେଣ ପ ିତ ନ ଥିେଲ, କି ା େସ ଏକ ଯାଜକ ମଧ ନ ଥିେଲ, କିଅବା େସ ଜଗତ
ପାଇଁ, େକୗଣସି ରାବବୀ ନ ଥିେଲ। େସ ତ ଜଗତ ନିମେ , ଜେଣ ସଧମତ ାଗୀ ଥିେଲ।
174 ମା ପରେମଶର ନିଜର ବାକ କ ତାହା ଦାରା ନି ିତ କରଥିେଲ, ଯାହାକି ତା
ଇ ାନଏ କରିଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ତାହା ର ପରିଚୟ। େତେବ, ଏଠାେର, ଯୀଶୁ ଅବିକଳ
ଭାେବ ଠି ଏହି ବିଷୟକ ସଫଳ କରିଥିେଲ ଯାହାକି ପରେମଶର ବିଭି ସମୟେର,
େମାଶା ଦାରା େସ କରିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ, େଯ େସ କ’ଣ କରିେବ।
175 େତେବ େଦଖ େଯେତେବେଳ େସ ପିତର େଭଟିେଲ, େଯପରିକି ଆେମ ଏହାକ
ଅନ ରା ିେର ନାଟ ଆକାେର େଦଖିଥିଲ, େଯେତେବେଳ େସ ପିତର େଭଟିେଲ
ଏବଂ ପିତର କହିେଲ େଯ ତା ନାମ କ’ଣ। ପିତର ପାଇଁ, ଏହି ଚି ତାହା ର ୀ
େହାଇଥିବା ଦାବିକ ଚି ିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ବାକ କହିଥିଲା, “ସଦା ଭ ତ ମାନ ର
ପରେମଶର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେବ।”
176 ଆଉ ପିତର ଆସିେଲ, ଯିଏକି େସେତେବେଳ ଶିେମାନ ଥିେଲ, େସଠାକ ଆସିେଲ
େଯଉଁଠାେରକି ଭ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ ତାହା ଅନାଇ, କହିେଲ, “ତ ର ନାମ ଶିେମାନ, ଏବଂ
ତେମ ଯୁନସ ପୁ ।” ଏହା ୀ ର େସହି ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥିଲା େଯ େସ ବାକ
ଥିେଲ ଯାହା େମାଶା ତି ା କରିଥିେଲ। ପିତର ଏହା ହଦୟ ମ କେଲ େଯ େସହି ଚି
ଯୀଶୁ ମଶୀହ ରେପ ଚି ିତ କରିଥିଲା। “ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଥିେଲ,” ଏହାହିଁ େସହି
ଅଭିେଷକ ଯାହାକି େଶଷ ଦିନ ପାଇଁ ଅେଟ। ନିଥନିେୟଲ …ମେନରଖ , େସ ଶିେମାନ
ତା ନାମ କହିଥିେଲ।
177 େତେବ, େଦଖ , ନିଥନିେୟଲ େସ ତାହା ସବକିଛି କହିଥିେଲ ଯାହା େସ କରିଥିେଲ।
“େଯେତେବେଳ ତେମ ଗଛ ତେଳ ଥିଲ େସେତେବେଳ ମଁୁ ତମକ େଦଖିଥିଲି।” ଏହା ତାହା

ୀ େବାଲି ଚି ିତ କରିଥିଲା।
178 କହିେଲ, “ଆପଣ ପରେମଶର ପୁ । ଆପଣ ଇ ାଏଲର ରାଜା।” େସ େସହି

ତି ାତ ବାକ ର ଗୁଣଚରି ଦାରା ଚି ିତ େହାଇଥିେଲ େଯ ତାହା େସହି ୀ େହବାକ
ଥିଲା। “ସଦା ଭ ତ ମାନ ର ପରେମଶର ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେବ।”
179 କଅ ପାଖେର ଥିବା େସହି େଛାଟ ୀେଲାକଟି, ଭ ତାକ କହିେଲ େଯ େସ କ’ଣ ଥିଲା,
ଏବଂ ଏହା ତାହା ଏହି ତି ାତ ମଶୀହ ରେପ ଚି ିତ କରିଥିଲା। ବଝିେଲ?
180 ତାହା ର ଚରି , ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ, ହିଁ େସହି ବାକ ଥିଲା ଯାହାକି ଚି ିତ
କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ ଏହା ଦଶାଉଥିଲା େଯ ବାକ ପରେମଶର



34 କଥିତ ବାକ

ଥିେଲ, ଏଣୁ ତାହା ପରେମଶର ୀ ଠାେର ଚି ିତ େହଉଥିେଲ। େତେବ ଏହାକ େଦଖ ।
ଧ ାନ ଦିଅ ।
181 ପିତର ପାଇଁ, ତା ନାମ ଧରି ଡାକିବା ଦାରା େସ ପିତର ଠାେର ଚି ିତ
େହାଇଥିେଲ। ନିଥନିେୟଲ କ’ଣ କରିଛ ି ତାହା ଜଣାଇବା ଦାରା େସ ତା ଠାେର ଚି ିତ
େହାଇଥିେଲ। େସହି ୀ କ’ଣ କରିଥିଲା, ତାହା କହିବା ଦାରା େସ ତା ଦାରା ଚି ିତ
େହାଇଥିେଲ। େସ କ’ଣ…େସ କିଏ ଅଟ ି; େସ କ’ଣ କରିଛ ି; ଓ େସ କ’ଣ ଥିେଲ। େସ
ତାହା ର ୀ ୀୟ ଗୁଣଚରି କ ଚି ିଥିେଲ, ଯାହାକି ମଶୀହ ର ଗୁଣଚରି େହବାକ
ଥିଲା।
182 େସହି େଛାଟ ୀେଲାକକ େଦଖ ଯିଏକି େସହି ସମାନ କଥା କହିଥିେଲ। “ମହାଶୟ,
ଆପଣ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଏହା ମଁୁ ଜାଣିପାରଛି। ଶହ ଶହ ବଷ େହଲାଣି ଆମର େକୗଣସି
ଭବିଷ   ବ ା େହାଇନାହଁା ି। ଆମମାନ ପାଖେର ଚର ସଂଖ ାେର ମ ଳୀ ରହିଛି,

ଚର ମା ାେର ଝଗଡ଼ାମାନ ଏବଂ ସଂ ାଗତ ପାଥକ ରହିଛି, ମା ଶହ ଶହ ବଷ େହଲାଣି
ଆମର େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା େହାଇନାହଁା ି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯେତେବେଳ ମଶୀହ
ଆସିେବ, ଏହା ହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା ଚି ିତ କରିବ।”
183 େସ କହିେଲ, “ତ ସହିତ କଥା କହଅଛି େଯ ମଁୁ, ମଁୁ େସହି ଅେଟ।” ଏହା ବିଷୟେର
େକୗଣସି ଅନି ିତତା ନାହିଁ, “ମଁୁ େସହି ଅେଟ।” ତାହା ତାହା ଚି ିତ କଲା।
184 ରାଘାତ ସମସ ା ଥିବା େସହି ୀଜଣକ, ତାହା ବାକ େବାଲି ଚି ିତ କଲା।
କିପରି? ଭ ର ତାହା କରିବା ଦାରା େଯେତେବେଳ େସହି ୀର ବିଶାସ ତାହା ଶ
କରିଥିଲା। େସ ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଓ କହିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଶ କଲା?” େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ
କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିତ େହଲା। ତାହା ଯୀଶୁ ମଶୀହ ରେପ ଚି ିତ କରିଥିଲା।
185 େସ ତାହା ବିଶାସ କଲା, ଏବଂ େସ କହିଲା, “ଯଦି ମଁୁ ତାହା ର ବ କ ଶ କରିପାରିବି,
େତେବ ମଁୁ ଭଲ େହାଇଯିବି।”
186 ଏଣୁ େସ ଠି ଶ କରିବା ମାେ , ଭ ବଲି ପଡ଼ିେଲ, କହିେଲ, “େତେବ କିଏ
େମାେତ ଶ କଲା?” ଆଉ େସମାେନ ସମେ ତାହା ନା ି କେଲ। ମା ତାହା ର ୀ ିୟ
ଗୁଣଚରି …
187 ଆେମ ! ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମ ଳୀ, ଆପଣ ତାହା େଦଖିପାରଛ ି। ଶୁଣ ,
େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ସମା କରଅଛ।
188 େସଠାେର େସ ତାହା ଶ କେଲ। େହାଇପାେର େସଠାେର ଶହ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ,
େବାଧହଏ, ତାହା ଶ କରିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ। ଏପରିକି ପିତର ତାହା ଭ ନା କରି,
କହିଥିେଲ, “େତେବ, ସମେ ତ ଆପଣ ଶ କରଛ ି।”
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189 େସ କହିେଲ, “ହଁ, ମା େକହି ଜେଣ େମାେତ ଭି କାେର ଶ କଲା।” ତାହା େସତିକି
ଭି ଥିଲା, େସହି ବିଶାସର ଶ। ବଝିେଲ? କହିେଲ, “େକହି ଜେଣ େମାେତ ଶ କଲା। ଏହା
ଏକ ଭି ଶ ଥିଲା। ମଁୁ ଦବଳ େହାଇ ପଡ଼ିଲି। େମା’ ପାଖର ସାମଥ ବାହାରି ଗଲା। ସଦଗୁଣ
େମା’ ଠାର ଚାଲିଗଲା।” େତେବ, େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ।
190 େତେବ, ଏପରିକି ତାହା ର ନିଜର ଶିଷ ମଧ କହିେଲ, ଅନ ଶ େର, “ଆପଣ
ତ ଏପରି କହଛ ି—କହଛ ି େଯପରିକି ଆପଣ ଜେଣ ଅପରାଧୀ ବ ି ଅଟ ି। କାହିଁକି,
େଲାକମାେନ ତ, ସମେ ଆପଣ ଶ କରଛ ି।”
191 ତାହା ର େଦଖ , େତେବ ତାହା ର ଚି ାଯିବା ବିଷୟକ େଦଖ । େସ ବଲିପଡ଼ିେଲ,
ଭିଡ଼ ଭିତରକ ଚାହିଁେଲ। େସ େସହି ୀେଲାକକ ଅଲଗା କରି ଚି ଟ କେଲ। େସ ଆଉ ଅଧିକ
ନିଜକ ଲଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। େସ େସହି ୀକ ତା’ର ଅବ ା ବିଷୟ ଜଣାଇେଲ, ଏବଂ
କହିେଲ, “ତା’ର ବିଶାସ ତା’କ ସୁ କଲା।”
192 େସହି ୀ, ଏହା ଦାରା, େସହି ଏ ୀ 4:12କ, ଜାଣିଲା େଯ, “େସହି ବାକ ହଦୟର ଚି ା,
ଓ ଭାବର ସୂ ବିଚାରକ ଅେଟ।” ତାହା ର ଗୁଣଚରି ହିଁ ତାହା ଏହିରେପ ଚି ିତ କଲା
େଯ “ପରେମଶର ବାକ େଦହବ େହେଲ ଓ ଆମ ମଧ େର ବାସ କେଲ।” ଆେମ ।
193 ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆଜିରା ି େସହି ସମାନ ବିଷୟ ତାହା ଚି ିତ କରିଥାଏ, େସହି
ପୁନର  ଥିତ ଯୀଶୁ ୀ ଆଜିରା ି ଆମମାନ ମଧ େର, ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ
ଚିରକାଳ େସହି ସମାନ ଭାବେର ବାସ କରଥିବା ରେପ। େତେବ, େଯେହତ ଏ ୀ 13:8
ସତ ଅେଟ, ତାହା ର ଚରି ଆଜି ତାହା ଚି ିତ କରିବ, େଯପରିକି ଏହା େସଦିନ
କରିଥିଲା, ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର।
194 ପୁନର  ଥାନ ପେର, କିଓପା ଏବଂ େସମାନ େଦଖ । ଯୀଶୁ ଆପଣାକ ଠି େସହି
ବିଷୟେର ଚି ିତ କରାଇେଲ େଯଉଁ କାେର େସ େସହି ରଟିକ ଭା ିଥିେଲ, େସ ତା’କ ଠି
େସହି କାେର କେଲ େଯପରିକି େସ ୁଶାପଣ େହବା ପୂବର ତାହା କରଥିେଲ। ଆଉ
େସମାେନ…ତାହା ତାହା ର ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥିଲା, କାରଣ େସହି କାେର ହିଁ େସ
ତାହା କରଥିେଲ।
195 େତେବ ଯଦି େସ ଆଜିରା ି ଏଠାେର ଥାଆେ , େତେବ େସ ନିଜକ କିପରି ଭାବେର
ଚି ିତ କରାେ ? ଠି େଯପରି େସ ଗତକାଲି କରିଥିେଲ, କାରଣ େସ ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ
ସମାନ ହିଁ ରହିେବ। ଏହା େହଉଛି ଚି ାଯିବା ବିଷୟ। ଏ ୀ 4, େଚୗ-…14 ଏବଂ 15, “େସ
ବ ମାନ େହଉଛ ି…” କେହ, “େସ େହଉଛ ି ଆମର ମହାଯାଜକ ଯାହା ଆମମାନ ର
ଦବଳତାର ଅନଭବ ଦାରା ଶ କରା ଯାଇପାେର।” େସ ବ ମାନ ଆମର ମହାଯାଜକ
ଅଟ ି। ତାହା ର ପୁନର  ଥାନ ପେର, ତାହା ର ମୃତ ପେର, ତାହା ର ସମାଧି ପେର,
ତାହା ର ପୁନର  ଥାନ ପେର, ତାହା ର ଆେରାହଣ ପେର, ଆେମ , େସ ଏେବ ମଧ
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ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ, ସମାନ ରହିଛ ି, ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଭାବେର
ଯାହା ଆମମାନ ର ଦବଳତାର ଅନଭବ ଦାରା ଶ କରା ଯାଇପାେର। ଆେମ । େସ
ଠି ବ ମାନ, ତାହାହିଁ ଅଟ ି, ଏଠାେର ଥିବା େତ କ ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳା ପାଇଁ ଯିଏକି
ଏହାକ ବିଶାସ କରିେବ। େସ ଆମମାନ ର ମହାଯାଜକ, ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ
ସମାନ ଅଟ ି।
196 େସ ସଦାକାଳ ରହ ି। କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ଅନ।] ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ ନିର ର ତାହା େସହି ସମାନ ଭାବେର
ଚି ିତ କରିଥାଏ ଠି େଯପରିକି େସ େସେତେବେଳ ଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସ ପୃଥିବୀେର
ବାସ କରିଥିେଲ। େସ ଏେବ ମଧ , ଆଜି ରା ି, ଏଠାେର ପବି ଆ ା ରପେର ବାସ
କରଛ ି। େସ ସଦାକାଳ ରହ ି। ପୁଣି ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ ତାହା ଅନସରଣ
କରିଥାଏ, ଠି େଯପରିକି ତାହା ସବଦା କରିଥିଲା, ଯଦି େସ ଆଜି ମଧ ଜୀବିତ ଅଟ ି।
197 ମଁୁ ଆଜିରା ି, କତ ଅେଟ, େଯ, “ପରେମଶର, ବିଭି ସମୟେର ଏବଂ ବିବିଧ

କାେର ଭବିଷ   ବ ାମାନ ଦାରା ପିତପୁରଷମାନ ସହିତ କଥା କହିଥିେଲ, ଏହି େଶଷ
ଦିନେର ତାହା ର ପୁ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା କଥା କହିେଲ।”
198 େମା’ର ଭ, ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ ମଁୁ େସେତ ଅଧିକ କଥା କହିେଦଲି। ମଁୁ ତାହା
େସହିପରି ଅେଟ େବାଲି ଭଲି ଯାଇଥିଲି। ମଁୁ ଦଃଖିତ ଅେଟ। ମଁୁ େକବଳ…ମଁୁ ବ କରିେଦବି।

ଆସ ାଥନା କରିବା।
199 ସଗୀୟ ପିତା, ମହାନ ଦୟାଳ ପରେମଶର! ଭ, ମଁୁ—ମଁୁ…େବାଧହଏ ମଁୁ ବହତ
କଥାବା ା କେର। ମଁୁ ାଥନା କେର, ପରେମଶର, ଯଦି ମଁୁ ତାହା କରିଥାଏ, ତେମ େମାେତ

ମା କରିେଦବ। ମା , ଭ, ମଁୁ ଯାହା କହିଅଛି େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ମା ମାଗିପାେର ନାହିଁ। ମଁୁ ତ
ତାହା କହିଲି ଯାହା ତେମ ତମର ବାକ େର ଏଠାେର କହିଅଛ।
200 େତେବ ତମଠାର େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦଇଟି ଶ , ଭ, େବାଧହଏ ଏଠାେର
ଆଜିରା ି ସମେ ତାହା େଦଖିେବ। େସହି େଛାଟ, ଅସୁ େଲାକମାେନ ସୁ େହେବ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖିେବ େଯ ତେମ ଏେବ ମଧ ଆମର ମହାନ ମହାଯାଜକ
ଅଟ। ମଁୁ ାଥନା କରଛି, ଭ, ପରବ ୀ ଏହି େକେତାଟି ମିନିଟେର, େଯ ତେମ ଏହି
ସେ ଶକ ପୁନବାର ବା ବେର ଜୀବ କରିେଦବ। ବାକ ଦାରା ମଁୁ ଯାହା କହିଅଛି, ଏହା
େହଉ େଯ ତମର ଗୁଣଚରି ଆଜିରା ି, ଆମମାନ ମଧ େର ତମକ ଚି ିତ କର, େଯ
ତେମ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ, କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର
ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
201 େତେବ େକବଳ େଗାଟିଏ ମୁହ ରହିଯା’ । ଆେମ, ମଁୁ—ମଁୁ ଟିକିଏ ବିଳ
କରିେଦଇଛି, ମା କ’ଣ ଆପଣମାେନ ସମେ ପ ର, େକାଡ଼ିଏ ମିନି ପାଇଁ ଟିକିଏ କ
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କରିେବ କି େଯ ଆେମମାେନ ଏକ ାଥନା ଧାଡ଼ି ପାଇପାରିବା? ଯଦି ଆପଣମାେନ ଚାହଁା ି,
େତେବ ନିଜର ହାତକ ଉପରକ ଉଠା , କହ , “ଆେମ…” ଠି ଅଛି, ଧନ ବାଦ—
ଆପଣମାନ ର ଧନ ବାଦ େହଉ। ମଁୁ ଆପଣମାନ ସାେଢ଼-ନଅଟାେର ଛାଡ଼ିବାକ ତି ା
କରିଥିଲି। ଏହା ବ ମାନ େସହି ସମୟ େହଲାଣି; ଏେବ ମଧ ଏହା େକାଡ଼ିଏ ମିନି ଅଛି।
ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣମାେନ େମାେତ ାୟଃ ଦଶ ମିନି େଦେବ, େତେବ ମଁୁ ଶୀ କରିବି।
202 ଆସ େଦଖିବା, େସମାେନ ଆଜି େକଉଁ ାଥନା କାଡ େଦଇଛ ି? [ଜେଣ ଭାଇ
କହ ି, “ଓ।”—ଅନ।] ଓ? କ’ଣ, ଆେମମାେନ ଅନ ରା ିେର େକଉଁଠାର ଆର
କରିଥିଲ, ଏକ, ଏକ? [“ମଁୁ ଭାବଛି ତାହା ଏକ ଥିଲା।”] ହଁ, ଉ-ହ।
203 ଆଉ ତା’ପେର ଆେମ, ଗତରା ି, ଆେମ େକବଳ…େସହି ପବି ଆ ା…ମଁୁ ଆଜି
ଶୁଣୁଥିଲି, ଏବଂ ଯାହା କହାଯାଇଥିଲା ତାହାକ ପୁନରାବ ି କରଥିଲି। େସମାନ ମଧ ର
େକେତକ ଫରାସୀ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମଁୁ ଥିଲି…େସହି ପବି ଆ ା; େକବଳ େଗାଟିଏ
ଉପାୟେର ମଁୁ ତାହା କରିପାରିଥା’ ି, େକବଳ ଅେପ ା କର ି ଓ େଦଖ ି।
204 େଦଖ , େବେଳେବେଳ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ଦଶନ େଦଖ ି, ଏହାକ ଟିେକ
ଘୂରାଇବାକ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଅନବାଦ କରିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ବ ାଖ ା କରାଯାଇଥାଏ।
େଗାଟିଏ ଦଶନ, େଯପରିକି ଆପଣ—ଆପଣ େଦଖ ି େଯ େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ େମ ା,
ତାହାର ଅଥ ପଶମ େହାଇପାେର। େଦଖ , ଆପଣ ତ ତାହାର ଅନବାଦ ମଧ ଜାଣିବାକ
ଥାଏ, େଦଖ , ଏବଂ େସହି ଦଶନକ ଘୂରାଇ ତାହାର ଅନବାଦ କରିବାକ ଥାଏ।
205 ଆଉ ଗତରା ି ମଁୁ ଲ କଲି, ମଁୁ—ମଁୁ େସହି ଫରାସୀ ନାମଗୁଡିକ ଉ ାରଣ କରିପାର
ନ ଥିଲି, େମାେତ ତାହା ବନାନ କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା।
206 ଆ ିକାେର ଏବଂ େସହି ହେ ନଟ ଆଦିବାସୀ ଓ ତିମାପୂଜକମାନ େର, ପୁଣି
େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଆଖପାଖେର, ଏହା ତ େସମାନ ର ନାମକ ଠି ଭାବେର ଏକ
ବନାନ କରିବା ଆବଶ କ କେର, େସମାନ କହିବା ଆବଶ କ କେର େଯ େସମାେନ କିଏ
ଅଟ ି, ଏହାକ େସମାନ ର ଭାଷାେର ବନାନ କରିବାକ ଆବଶ କ କରିଥାଏ। ଆପଣ
ଏହାକ ବନାନ କରିବା ମାେ , େସମାେନ, େସମାେନ ଜାଣିଯାଆ ି େଯ ତାହା କ’ଣ ଥିଲା।
ମା , େଦଖ , କି େସ ତ ସମ ଭାଷା ଜାଣ ି। େସ ଅନ ପରେମଶର ଅଟ ି।
207 େତେବ ଆସ ଆଜିରା ି େସଠାର ଆର କରିବା, େଯପରିକି କହିବା, ଓ େର, ପ -

ୁରିର େନଇ, ଶେହ ପଯ । କ’ଣ ତାହା ଓ ଅେଟ, କ’ଣ ଏହାହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହା େସ
କହିେଲ? ମଁୁ…[ଜେଣ ଭାଇ କହ ି, “ହଁ। ଓ ଅେଟ।”—ଅନ।] ଓ, ଓ। ହଁ। ଠି ଅଛି। କିଏ
ପ ୁରି ସଂଖ ା ାଥନା କାଡ ପାଇଛ ି, ଆସ େଦଖିବା? ଓ େର, ାଥନା କାଡ ଓ େର,
ପ - ୁରି, ନିଜର ହାତ ଉଠା , ଯାହା ପାଖେର ବି ତାହା ଅଛି। ଓ’ ମାେନ େଯତିକି ଅଛ ି।
ଠି ଅଛି। ଠି ଏଠାକଆସିଯାଆ । ପ - ୁରି, ଅଶୀ, ପ ା-ଅଶୀ, ନେବ, ପ ା-ନେବ,
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ଏକ ଶହ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ଚାହଁା ି େତେବ ଏହି ପଟର ଆସ । ଠି ଅଛି, ଏହା ତ,
ଠି ଏହିଠାେର ଧାଡ଼ି ବା , ଅତି ଶୀ କର , କାରଣ ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହିଁ। ମଁୁ ତ
େକବଳ ବିଶାସ କରିବାକ ଯାଉଛି େଯ ଆପଣ ତାହା କରିେନେବ।
208 ନିଜର ାଥନା କାଡକ େଦଖ । ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀ ାଥନା କାଡକ େଦଖ । କ’ଣ
ଏକ…ଆଉ ଯଦି େକହି ଅପ ଥାଆ ି, ତା ାଥନା ଧାଡ଼ିେର ଉପରକ ପଠାଇ ଦିଅ ।
େତଣୁ ଯଦି େସମାନ ପାଖେର ଓ ଅଛି, େଯପରିକି େକବଳ ଓ, ସତରି-…
209 ପ - ୁରିର େନଇ ଶେହ ପଯ , ଯଦି ଆପଣମାେନ ଚାହଁା ି, େତେବ ଠି ଏହିଠାେର
ଧାଡ଼ି ବା । ଆପଣ େଯଉଁଠାେର ବି ଅଛ ି, ବାଲେକାନୀେର, ପୁଣି େଯଉଁଠାେର ବି,
ଠି ତଳକ ଆସିଯାଆ , ଏବଂ ଯଥା ସ ବ ଶୀ ଧାଡ଼ିେର ଛିଡ଼ା େହାଇଯା’ , ଯଦି
ଆପଣମାେନ ଚାହଁା ି, େଯଣୁ ସମୟ ର ା କରିବା େହତ।
210 ବ ମାନ ଅବଶି ଆପଣମାେନ ଏଠାେର, ଯାହା ପାଖେର ାଥନା କାଡ ନାହିଁ,
କ’ଣ ଆପଣମାେନ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ ଏହା କହିେବ କି, “ଭାଇ ା  ହା , େମା’ ପାଖେର

ାଥନା କାଡ ନାହିଁ, ମା ମଁୁ ବିଶାସ କେର”? ନିଜର ହାତ ଉଠା ।
211 େତେବ ମେନରଖ , ମଁୁ ଆପଣମାନ ମହାଯାଜକ ବିଷୟେର କଥା କହିବାକ
ଯାଉଅଛି। “େସ ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଟ ି ଯାହାକ ଆ ମାନ ର ଦବଳତାର
ଅନଭବ ଦାରା ଶ କରାଯାଇପାେର।” େସ େହଉଛ ି ଯିେହାବା-ଜିରି, “ ଭ ର
େଯାଗାଇଥିବା ବଳିଦାନ।” େସ େହଉଛ ି ଯିେହାବା-ରାଫା, “ସଦା ଭ ଯିଏକି ତ ର
ସମ େରାଗକ ସୁ କର ି।” କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ଅନ।] େସ େହଉଛ ିଯିେହାବା-ମନଃଶି। ଏକଫଳକ, ଏକଢ଼ାଲ, ଆମର
ଶା ,ି େସ ଏେବ ମଧ ଅଛ ି। େତେବ, େକେତ ଜଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଯିେହାବା ର
େସସମ ମୁ ିର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁ ଠାେର େୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା? [“ଆେମ ।”]
ନି ିତେର, ତାହା େହବାକ ଥିଲା। ଯଦି େସ—ଯଦି େସ…କାହିଁକି, େସମାେନ ଅବିେ ଦ ,
ଏଣୁ ତାହା େସସମ କିଛି େହବାକ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି େସ ଏେବ ମଧ ଯିେହାବା-ଜିରି
ଅଟ ି, େତେବ େସ ଯିେହାବା-ରାଫା ଅଟ ି। ଯଦି େସ ଯିେହାବା-ଜିରି ଅଟ ି…େସ
ଯିେହାବା-ଜିରି, “ପରି ାଣ ନିମେ ଭ ର େଯାଗାଇଥିବା ବଳିଦାନ,” େତେବ େସ
ଯିେହାବା-ରାଫା ଅଟ ି ଯିଏକି “ଆମର ସମ େରାଗଗୁଡ଼ିକ ସୁ କର ି।” ଆେମ ।
ସୁ ୀକରଣ େକବଳ ପରେମଶର ଦାରା ଆସିପାେର।
212 ଠି ଅଛି, େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଧାଡ଼ି ବା ି; େମା’ ପାଖେର ତାହା େଦଖିବା
ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ କିଏ ଅଟ ି ଓ େସମାେନ କ’ଣ ଅଟ ି। ମା ବ ମାନ,
େସଠାେର ଥିବା ସମେ େଯଉଁମାେନକି ଏହା ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ ଜାେଣ ନାହିଁ,
ନିଜର ହାତ ଉଠା , କହ , “େମାେତ ପରେମଶର ର େୟାଜନ ଅଛି। ମା ଭାଇ
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ା  ହା , ଆପଣ େମାେତ ଜାଣ ି ନାହଁ, ମା େମାେତ ପରେମଶର ର େୟାଜନ ଅଛି।
ମଁୁ େକବଳ େମା’ର ହାତକ ଉଠାଇବାକ ଯାଉଅଛି।”
213 ବ ମାନ ଯଦି ଆପଣ େକବଳ କିଛି ମିନି ପାଇଁ ଧୀର ିର ରହିେବ, େଦଖ , ସତକ
ରହିେବ, ଶା ରହିେବ। େତେବ େମା’ର କହିବାର ଅଥ ଏହା ନେହଁ େଯ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ
କେହ, “ଶା ରହିେବ,”…ଯଦି ଭ ଏପରି କିଛି କର ି, ଆପଣ ଭ ଶଂସା କରିବାକ
ଚାହିଁେବ; ତାହା ତ େହଉଛି ଉପାସନା। ମା େମା’ର ଯାହା କହିବାର ଅଥ, “େକବଳ ଏଆେଡ଼
େସଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ିବା, ଉଠିବା,” ଆପଣ ଜାଣ ି, ତାହା ଅସ ାନ ଅେଟ। େଦଖ ? ଆଉ
ପବି ଆ ା ଅତ ସେ ାଚଶୀଳ, ଅତି ସେ ାଚ କର ି। ବଝିେଲ? ଠି େସହିପରି କିଛି
ବିଷୟ ହଏ, ତାହା େମାେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତା’ ପେର େମାେତ ପୁଣିଥେର, େସହି
ସଂଘଷ କରିବାକ ପେଡ଼, େଦଖ । ମା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିେବ!
214 କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ର ଥମ ତି ା ମେନ ଅଛି କି? “େଲାକମାନ ତମଠାେର
ବିଶାସ କରିବା ପାଇଁ ବ ାଅ, ଏବଂ ତା’ ପେର ସତ ନି ରହ, ତାହାେହେଲ ାଥନା
ଆଗେର କିଛି େହେଲ ଛିଡ଼ା େହବ ନାହିଁ।” କ’ଣ ଆପଣମାନ ର ତାହା ମେନ ଅଛି? [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ତାହା ଠି ଅେଟ। ଆଉ ତାହା େହଉଛି…ମଁୁ ଏପଯ
ତାହାକ ବିଫଳ େହବାର େଦଖି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ବିଫଳ େହବ ବି ନାହିଁ। ଏହା ତ ପରେମଶର
ଅଟ ି।
215 େତେବ ଆେମ ାଥନା ପଂ ି ସହିତ ଶୀ କରିବା, େଯପରିକି ଆେମ ଯଥା ସ ବ
ଅଧିକ େଲାକମାନ େନଇପାରିବା, େଲାକମାନ ସଂଖ ାକ େଦଖି। ମା ଆପଣମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ାଥନା କାଡ ପାଇଛ ି ଓ ଯାହା ଆଜି ରା ି ଡକାଯାଏ ନାହିଁ, ନିଜର କାଡକ
ଧରି ରଖିଥା’ , ଆେମମାେନ ଆପଣମାନ େନବାକ ଯାଉଅଛ। ଠି ଅଛି।
216 େତେବ ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି େସଠାେର ବିନା ାଥନା କାଡେର ଅଛ ି, ମେନ
ରଖିଥା’ । କି ା, ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି େସଠାେର ଅଛ ି, ଆପଣମାନ ପାଖେର

ାଥନା କାଡ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, େକବଳ ବିଶାସ କର େଯ େସ ଏଠାେର ଏ ୀ ତା’ର 4ଥ ପବ
ପରି ଅଟ ି। “େସ ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଯାହା ଆମର ଦବଳତାର ଅନଭବ ଦାରା

ଶ କରାଯାଇପାେର।” େଦଖ େଯ େସ ରହ ି କି…େଦଖ େଯ ଯିେହାବା ଆପଣାକ
େଲାକମାନ ମଧ େର ତିନିଧି କରିଛ ି କି ନାହିଁ, ଠି େଯପରି େସ ସେଦାମର
ସମୟେର କରିଥିେଲ। ଠି ଅଛି।
217 ଠି ଅଛି, ମହାଶୟ। େତେବ ଆସ ାଥନା କରିବା, ବ ମାନ, କତ ଆଦର
ସହକାେର ଥାଆ । ବ ମାନ ମେନରଖ , ପରେମଶର ଠାର େଗାଟିଏ ବାକ େସସବ
ବିଷୟଠାର ଅଧିକ ଅେଟ ଯାହାକି ଅନ େକହି କହିପାେର। େତେବ, ଏହି ବ ି ଏଠାେର,
ମଁୁ—ମଁୁ ତା ଜାେଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ େସ…ଆପଣ େମା’ ପାଇଁ
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ଅପରିଚିତ ଅଟ ି, କ’ଣ ଆପଣ ଅଟ ି, ମହାଶୟ? [ଭାଇ କହ ି, “ହଁ।”—ଅନ।] ଆପଣ
ଜେଣ ଅପରିଚିତ ବ ି। ଆେମ େଗାଟିଏ କଥା ଜାଣୁ, େଯ ଆମ ଦହିଁ େଗାଟିଏ ଦିନ
ପରେମଶର ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା େହବାକ ପଡ଼ିବ; ମଣିଷ ଭାବେର, ଆମକ େସଠାେର
ସା ାତ କରିବାକ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆମର ଥମ ଥର ସା ାତ ଅେଟ।

218 େତେବ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାକ ଆସିେବ, ଯଦି ଆପଣ ଅସୁ ଅଛ ି, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ;
େହାଇପାେର ଏହା ଅନ କିଛି େହାଇଥିବ, େଦଖ । ମା ଯଦି ମଁୁ—ଯଦି ମଁୁ ଆପଣ
ଉପେର ହାତ ରେଖ, କେହ, “ ଭ ସଂଶା େହଉ! ଯାଅ, ଭଲ େହାଇଯାଅ।” ତାହା
ଠି ଅଛି। ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କରିପାରିେବ। ମା େସେତେବେଳ କ’ଣ େହବ ଯଦି
େସ ଆପଣ କହ ି େଯ ଆପଣ ର କ’ଣ ସମସ ା ରହିଛି? େତେବ, େଦଖ , ତାହା
ଭି ଅେଟ, େତେବ ଆପଣ ଜାଣିେବ େଯ ତାହା ତାହା ର ଗୁଣଚରି କ ଚି ିତ କରିଥାଏ।
େଦଖ , ତାହା େମା’ର ଗୁଣଚରି େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ ତ ଜେଣ ମଣିଷ; ମଁୁ ତା ବିଷୟେର କିଛି
େହେଲ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ତା େକବଳ କହିଲି, “ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ।” େସ େମାେତ
ଜାଣ ି ନାହିଁ। ମା ତାହା କ’ଣ କରିବ? ତାହା ତ ଯୀଶୁ ୀ ଗୁଣଚରି କ ଗତକାଲି,
ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ େବାଲି ଚି ିତ କରିବ। ଏହା ଜାଣି େଯ ତାହା ମଁୁ େହାଇପାେର
ନାହିଁ, ମଁୁ େହାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ େସହି ବ ି ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ େମା’ର ହାତକ
ଉଠାଇବି;ଏଠାେରବାକ ଅଛି। ବଝିେଲ? ମଁୁ ତା ଜାେଣ ନାହିଁ। େସ େମାେତ ଜାଣ ି ନାହିଁ।
ମା ଯୀଶୁ ୀ ର େସହି ଗୁଣଚରି …

219 ଯଦି ଯୀଶୁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥା’େ , ଏବଂ େସ, ଅସୁ ଥାଆେ , ଯଦି େସ କହେ ,
“ ଭ ଯୀଶୁ, େମାେତ ସୁ କର,” ଯୀଶୁ ତାହା କ’ଣ କହେ ? “ମଁୁ ତ ତାହା ପୂବର
କରିସାରିଛି।” କ’ଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]

220 “େସ ଆ ମାନ ଅଧମ ନିମେ ତ ବି ତ େହେଲ; ତାହା ହାରେର
ଆେ ମାେନ ସୁ େହଲ।” ସମ କିଛି ମୁ ିର ବିଷୟ ଯାହାକି ଆେମମାେନ େକେବ
ପାଇପାର ତାହା କାଲବରୀେର ସମାଧାନ କରି ଦିଆଗଲା। େସଠାର େନଇକି, େସହି ସମା
କାଯ କ ବିଶାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବିଶାସ ଅେଟ। କ’ଣ ତାହା ଠି ? [ମ ଳୀ କହ ି,
“ଆେମ ।”—ଅନ।] ଠି ଅଛି।

221 େତେବ, ବ ମାନ ଯଦି ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଛ ି, ଆଉ ମଁୁ ତାହା ବାକ ବିଷୟେର
କହିଅଛି…ତାହାେହେଲ ଆପଣ େସଠାେର ଅଛ ି, ତାହା ର ବାକ କ ବିଶାସ କରି,
େସହି ସରଳତା ଏବଂ ବିଶାସକ େଫରଛ ି। େଯେତେବେଳ େସ େମାେତ େସହି ରା ିେର
େଭଟିେଲ, େସ କହିେଲ, “ତମଠାେର ଏପରି େହବ େଯ ଏପରିକି ତେମ େସମାନ ର
ହଦୟର ଗୁ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସୁ ା ଜାଣି ପକାଇବ। େସମାେନ ଯଦି େସହି ହାତର ଥମ
ଚି କ ବିଶାସ କରିେବ ନାହିଁ, େସମାନ ଏହି େଗାଟିକକ ବିଶାସ କରିବାକ ପଡ଼ିବ।”
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ବଝିେଲ? “ଯଦି େସମାେନ ତାହା କରିେବ ନାହିଁ, େତେବ ର ପୃଥିବୀକ ଅଭିଶ
କରିେଦବ।”

222 ଠି େଯପରି ତାହା େମାଶା ସମୟେର େହାଇଥିଲା। କହିେଲ, “ଯଦି େସମାେନ
େସହି ଦଇଟି ଚି କ ବିଶାସ କରିେବ ନାହିଁ, େତେବ ପୃଥିବୀ ଉପେର ର କ ଢ଼ାଳି େଦବ,”
େଦଖ , “ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳକ ଢ଼ାଳିେଲ, ତାହା ର େହାଇଯିବ।”

223 େତେବ େକବଳ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମଁୁ ଏହା େଦଖିପାେର େଯ ଆପଣ ର
ସମସ ାଟି କ’ଣ ଅେଟ, ତାହା ଆପଣ ସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶାସ କରିବା େହତ

ବ ାଇବ, କ’ଣ ତାହା ନେହଁ କି? [େସହି ଭାଇ କହ ି, “ନି ିତେର।”—ଅନ।] ଆପଣ
ଜାଣ ି େଯ ଏହାକ ତ େସହି ବ ି, ଯୀଶୁ ୀ ର ଗୁଣଚରି ହିଁ େହବାକ ପଡ଼ିବ ଯାହା
ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି।

224 େସହି ବ ି, ଠି େଯପରି ମଁୁ ତା ଚାହିଁଲି, ପଛକ ଘୁ ିଗେଲ। ତା ଉପେର ଛାୟା
ଅଛି। ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ େଯ ଔଷଧ େସହି ବ ି େକେବ ସାହାଯ କରିେଦବ।
େସ ତ ମୃତ ବରଣ କରିବାର ଏକ ଅବ ାେର ଅଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ତା ର ଏକ
ଅେ ାପଚାର େହାଇଛି, ଏବଂ େସହି ଅେ ାପଚାରଟି ପୁରଃ ି ିର ଏକ ଅେ ାପଚାର
ଥିଲା। ଆଉ ଏହା କକଟ ଅେଟ, ଏବଂ େସହି କକଟ ଆପଣ ସମ ଶରୀରେର ବ ାପୀ
ଯାଇଛି। ଯଦି ତାହା ଠି ଅେଟ, େତେବ ନିଜର ହାତ ଉଠା । େକବଳ ପରେମଶର ହିଁ
ତା ସୁ କରିପାର ି। [େସହି ଭାଇ କହ ି, “ହାେଲଲୟା! ହାେଲଲୟା! ହାେଲଲୟା!”—
ଅନ।] ମା , େଦଖ , ମଁୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ, ମହାଶୟ। େସହି ଶୟତାନ ହଏତ
ଡା ର ଛରୀର ଲଚି ଯାଇ ଥାଇପାେର, ମା େସ ପରେମଶର ଠାର ଲଚିପାେର ନାହିଁ।
କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? କ’ଣ ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? [“ଓଃ! ଓଃ!”]
େତେବ ମଁୁ ାଥନା କେର, େଯ, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, େସହି ଜିନିଷଟି ତା ଛାଡ଼ି େଦଉ,
େସହି ବ ି ବ । କିଛି ନେହଁ; ଠି ଦବଳ େହାଇଗଲା। ଠି ଅଛି।

225 ଆପଣ ଓ ମଁୁ ପର ର ଅପରିଚିତ ଅଟୁ, ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଜେଣ ୀେଲାକ ସା ାତ
କର ି। େତେବ, ଜେଣ ପୁରଷ ଭାବେର, ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ। ଆଉ େବାଧହଏ,
ଜେଣ ୀେଲାକ ଭାବେର, ଆପଣ େମାେତ ଜାଣ ି ନାହିଁ; େକବଳ େମା’ର ନାମ ବ ମାନ
େଦଖିଛ ି, କି ା ଚି , କିଅବା େସପରି କିଛି େଦଖିଛ ି ତାହାଠ ଅଧିକ କିଛି ନେହଁ। ମା
ଆେମ ପର ରକ ଜାଣି ନାହଁୁ। ତାହା ଆମର ଚରି ମାନ ଅେଟ। ଆେମ ପର ରର
ଚରି ଜାଣି ନାହଁୁ। ମା ୀ ର ଗୁଣଚରି େହଲା, େସ େହଉଛ ି ବାକ , ଏବଂ ଏହି
ଦିନ ନିମେ ବାକ ତି ା କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣ େମାେତ ତାହା ବିଷୟେର କହିବାର
ଶୁଣିଛ ି। ତାହେହେଲ ତାହା ର ଗୁଣଚରି ମାନ ତାହା ଏଠାେର ଚି ିତ କରିବ। ମଁୁ
ତା ଚି ିତ କରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ତ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଝିେଲ। କ’ଣ ଆମ—
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ଆମ ମ ଳୀ ତାହା ବଝିେଲ କି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ବଝିେଲ? ମଁୁ—
ମଁୁ ଜେଣ ମଣିଷ ଅେଟ। ମଁୁ ତ େକବଳ ଆପଣ ର ଭାଇ ଅେଟ।

226 କଅ ପାଖେର ଥିବା େସହି ୀେଲାକ ପରି, ତାହା କହିେଦବା ଯାହାକିଛି ବିଷୟ ଭଲ
ଅଛି, ଆପଣ ସହିତ କିଛି ସମସ ା ଅଛି, କି ା ଆପଣ ଯାହାକିଛି ଚାହଁା ି, କିଅବା ଆପଣ
ଏଠାେର େଯଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଛ ି। ପରେମଶର ତାହାର ବିଚାରକ ା ହଅ । ଆପଣ
ର ହୀନତାେର ପୀଡ଼ିତ ଅଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ, କ’ଣ ନେହଁ କି? [େସହି ଭଉଣୀ କହ ି,
“ହଁ।”—ଅନ।]

227 ମଁୁ—ମଁୁ ନିର ର ତାହାକ ସଠି ହିଁ କହିଥାଏ, େକହି ଭାବଛ ି େଯ ମଁୁ ତାହା ଅନମାନ
କଲି। ମଁୁ ତାହା ଅନମାନ କେର ନାହିଁ। ନା। େତ କ ମୁହ େର ଥେର, ମଁୁ ତାହା ଅନଭବ
କେର େଯ, େକହି ଜେଣ। େତେବ ଆପଣ ନିଜର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଲଚାଇପାର ି ନାହିଁ।
ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ, ଏଠାେର ାୟଃ ଦଇଜଣ କତେର ଅତିଶୟ ସେ ହୀ ଅବିଶାସୀ
େଲାକ ବସିଛ ି। ବଝିେଲ? ଏଣୁ େତେବ ମେନ ରଖିଥା’ େଯ, ମଁୁ ଆପଣମାନ ର ନାମକ
ମଧ ଡାକିପାେର, ପରେମଶର ତାହା ଡାକିପାର ି, ଏଣୁ ଆପଣ ତାହା ଚି ା କରିବା ଛାଡ଼ି
ଦିଅ । େମାେତ ଆପଣମାନ େଦଖାଇବାକ ଦିଅ ।

228 ମହିଳା, ଏଠାକ ଅନା । େମାେତ େଦଖ । ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ େସ ଆପଣ କ’ଣ
କହିେଲ, ମା ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େସ କ’ଣ ଅଟ ି? ଆଉ ତାହାହିଁ େହଉଛି ତାହା ର ଗୁଣଚରି
ଚି ିତ କରାଯିବା। ହଁ, ଏହା ର ହୀନତା ଅବ ା ଅେଟ, େସହି ର , ଜଳ।

229 େତେବ, ଏଠାେର, ଏଠାେର କିଛି ଅଛି। େଦଖ ଯଦି େସମାେନ ଏହାକ ଅନମାନ
କରଥିବା େବାଲି ଭାବ ି। େଗାଟିଏ ଶିଶୁ ଅଛି ଯାହା ନିମେ ଆପଣ ଏଠାେର, ାଥନା
ପାଇଁ ଆସିଛ ି। [େସହି ଭଉଣୀ କହ ି, “ହଁ।”—ଅନ।] ତାହା ଠି । ତାହାର ଅଛି,
ତାହାର ଗଳାେର କିଛି ଅଛି, [“ହଁ।”], ଟନସି , ଆେଡନଏ । ଏହାକ ଏକ ଅେ ାପଚାର
କରାଯିବାକ ଅଛି। କ’ଣ ଏହା ଠି ନେହଁ କି? [“ହଁ।”] େସହି ରମାଲଟି ନିଅ ଏବଂ ତାହା
ଉପେର େଥାଇ ଦିଅ , ଆଉ ବିଶାସ କର । [“ହଁ।”] ସେ ହ କର ନାହିଁ। ତାହା ଏକ
ଅେ ାପଚାରକ ଆବଶ କ କରିବ ନାହିଁ। େତେବ ଆପଣା ସମ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ
କର ।

230 ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି? କଥାଟି େହଉଛି, ଏହି ୀେଲାକ ପାଇଁ ଏଠାେର, େଯ ଆପଣ
େକୗଣସି ବିଷୟେର ଭୟଭୀତ ଅଟ ି। ଆପଣ ଭୟ କରଛ ି େଯ ଏକ ଜନଚି କକଟ
େରାଗେର ପରିଣତ େହାଇଛି। ଉଃ-ହ, ଉଃ-ହ। େତେବ ଯାଆ , ବିଶାସ କର , ଏବଂ
ତାହା ଆଉ େସହିପରି ରହିବ ନାହିଁ। େକବଳ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କରି,
ଚାଲିଯାଆ । ଗୁଣଚରି ମାନ, େମା’ର ନେହଁ; ତାହା ର!
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231 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—
ଅନ।] ତାହା ସମ ବିଶାସ କରାଇ େଦବା ଉଚି ଅେଟ। [“ଆେମ !”]
232 େତେବ, ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଅେଟ। ପରେମଶର
ଆପଣ ଜାଣ ି। କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି…? ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଆପଣ
ଜାେଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ମଧ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ େମାେତ ଜାଣ ି ନାହଁ, ଅତଏବ
କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଏହି ଆ ା ଯିଏକି କଥା କହଅଛ ି ତାହା େମା’ର
ଆ ା େହାଇପାେର ନାହିଁ? କାରଣ, ମଁୁ, ଜେଣ ମଣିଷ ଭାବେର, ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ।
ମା ତି ା କରାଯାଇଥିବା ବାକ ର ଗୁଣଚରି େହଉଛି େସହି ବାକ ଯାହାକି ଦି-ଧାର
ଖ  ଗଠାର ତୀ ତର, ଏବଂ ହଦୟର ଚି ାଧାରା ଏବଂ ଭାବର ସୂ ବିଚାରକ ଅେଟ।
233 ଆପଣ ବହତ ଅସୁ ଅଟ ି। ଆପଣ ର ୀଜନିତ ସମସ ା ଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଗଭ
ଥିଲା, ଏବଂ େସହି ଗଭେର କକଟ େରାଗ େହାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଗେଲ ଏବଂ କିଛି
େଗାଟିଏ କାର ଚିକି ା େନେଲ, ତାହା ଏକ େରଡିୟ ଚିକି ା ଥିଲା, ଓ ତାହା େକବଳ
େଗାଟିଏ ବିଷୟ କଲା େଯ ଏହା ତାହାକ ସମ ଶରୀରେର ବ ାପୀ େଦଲା। ଆଉ ଆପଣ—
ଆପଣ ମରିଯିେବ ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିେବ ନାହିଁ। ତାହା ସତ ଅେଟ।
କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ ଆପଣ ସୁ କରିେବ? [େସହି ଭଉଣୀ
କହ ି, “ହଁ।”—ଅନ।] ଏହା େହଉ େଯ ସଗର ପରେମଶର େସହି ଶୟତାନକ ଭ ନା
କର ଯାହାକି ଡା ର ଠାର ଲଚି ରହିଥିଲା। [“ଓଃ!”] େସ ହଏତ େରଡିୟମଠାର ଲଚି ରହି
ଥାଇପାେର, କି ପବି ଆ ା ଠାର ନେହଁ। ଭଉଣୀ, େତେବ, ଯାଆ , ତାହା ବିଶାସ
କର । ଆେଦୗ ସେ ହ କର ନାହିଁ, ମା ବିଶାସ କର ।
234 କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର େସହି ଶାସେରାଗର ଅବ ାକ ସୁ
କରିପାର ି, ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ କରିପାର ି? [େସହି ଭାଇ କହ ି,“ହଁ।”—ଅନ।]
କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? େତେବ ଏହା କହି ନିଜ ରା ାେର, ଆନ କରି,
ଚାଲିଯାଆ , “ ଭ, ତମର ଧନ ବାଦ େହଉ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େମା’ର ଶାସେରାଗ
ଭଲ େହାଇଯାଇଛି।”
235 ଆପଣ େକମିତି ଅଛ ି? ଆପଣ ଅଧୀର ଅଟ ି। ଆପଣ ଦୀଘ ସମୟ ଧରି ଅଧୀର ରହି
ଆସିଛ ି। େସଠାେର, ଏହା ଆପଣ ପାକ ଳୀେର େଗାଟିଏ େପଟର ଘାଆ କରିେଦଇଛି,
ଯାହାକି ଆପଣ —ଆପଣ ର େପଟର ସମସ ାର କାରଣ ଅେଟ। ଆଉ ଆପଣ
ଚାହଁା ି…କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର େଭାଜନ ଖାଇବାକ ଚାହଁା ି? କ’ଣ ଆପଣ ତାହା କରିେବ
ଯାହା ମଁୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବି? ଯାଆ , ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର, େଭାଜନ ଖାଆ ।
236 କ’ଣ ଆପଣ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କର ି କି? [େସହି ଭଉଣୀ
କହ ି, “ମଁୁ କେର।”—ଅନ।] ଆପଣ ତ ଜେଣ ଖୁ ଉ ମ ଯୁବା ମହିଳା ଅଟ ି, ଅଥଚ
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େସହିପରି େଦଖାଯାଆ ି। କ’ଣ ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର େସବକ େବାଲି ବିଶାସ
କର ି? [“ଆେମ ।”] କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ତାହା ର ଗୁଣଚରି ଏଠାେର
ଥାଇପାେର, େଯପରିକି…େସହି ବାକ , ସୟଂ ନିେଜ, ଏବଂ ଏହି ଦିନର େସହି ତି ା, “ମଁୁ
େଯଉଁ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ କେର ତେମ ମଧ ତାହା କରିବ”? [“ଆେମ ।”] ମଁୁ ସୁ କରିପାେର
ନାହିଁ। େସ ତ ତାହା ପୂବର କରିସାରିଛ ି; ମା ତାହା ର ଗୁଣଚରି ତାହା ଦଶିତ
କରିଥାଏ, ଏହା କହିପାେର େଯ ଆପଣ ଠାେର କ’ଣ ସମସ ା ରହିଛି। ଆପଣ ର ଏକ

ୀଜନିତ ସମସ ା, ନାରୀ ସମସ ା ରହିଛି। [“ହଁ, ମହାଶୟ।”] କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର ଏହାକ ବ ମାନ ହିଁ ସୁ କରିପାର ି? [“ହଁ। ଆେମ ।”] ନିଜର ମାଗେର
ଯାଆ , ଏହା ଆପଣ ଆଉ କ େଦବ ନାହିଁ। ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ
କର ।
237 କ’ଣ ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି? [େସହି ଭଉଣୀ
କହ ି, “ହଁ ମହାଶୟ।”—ଅନ।] ଯଦି ପରେମଶର େମାେତ କହିେବ େଯ ଆପଣ ର
ସମସ ାଟି କ’ଣ, ତାହାେହେଲ କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କରିେବ କି େଯ ତାହା ଯୀଶୁ

ୀ ର ଗୁଣଚରି ଅେଟ? ଏହା ଆପଣ ପିଠିେର ଅଛି। ଏହା ଆଉ ଅଧିକ େସଠି ନାହିଁ।
ଯାଆ , ଆପଣା ସମ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କର । ବିଶାସ କର ।
238 େହ ମହିଳା, ଆସ । ଆପଣ ର ମଧ େପଟର ସମସ ା ରହିଛି। ନିଜର ସମ ହଦୟ
ସହିତେର ବିଶାସ କର , ଏବଂ ଯାଆ ନିଜର େଭାଜନ ଖାଆ । ତାହା ବିଷୟେର ଭଲି
ଯାଆ । ଯୀଶୁ ୀ ଆପଣ ସୁ କରିଛ ି।
239 ଆସ । ଆପଣ ର ସମସ ା େହଉଛି ଆପଣ ର ର । ଆପଣ ମଧୁେମହେର
ପୀଡ଼ିତ ଅଟ ି। କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ଭଲ
କରିେଦେବ ଏବଂ ଆପଣ େସଥିର ସୁ କରିେଦେବ? ନିଜ ମାଗେର ଯାଆ , ଏବଂ କହ ,
“ ଭ ଯୀଶୁ, ତମର ଧନ ବାଦ,” ତାହା ଆପଣ ଭଲ କରିେଦବ। ଯାଆ , ନିଜର ସମ
ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ କର ।
240 ଆସ । ଆପଣ ର ପିଠି, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ପିଠିକ ସୁ
କରିେବ ଓ ଆପଣ ଭଲ କରିେଦେବ? ନିଜ ମାଗେର ଯାଆ , ଆନ କର , ଏବଂ କହ ,
“ ଭ ଯୀଶୁ, ତମର ଧନ ବାଦ।”
241 ଆପଣ ର ମଧ ନିଜର ପିଠିେର କିଛି ସମସ ା ରହିଥିଲା। େକବଳ ଚାଲଥା’ , କହ ,
“େହ ଭ, ତମର ଧନ ବାଦ। ମଁୁ ସୁ େହାଇଯାଇଛି।” ଏହାକ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତ
ବିଶାସ କର ।
242 ଆପଣ ର ମଧ ପିଠିର ସମସ ା ରହିଥିଲା। ଆପଣ ତାହା ବିଷୟେର କ’ଣ ଜାଣ ି?
େତେବ ସମ ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ କର , ଏବଂ ନିଜର ମାଗେର ଚାଲିଯାଆ ଏବଂ
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ସୁ ହଅ । ବିଶାସ କର େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଆପଣ ସୁ କର ି। “ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ
କରିପାରିେବ, ସମ ବିଷୟ ସ ବ ଅେଟ।” ଠି ଅଛି।
243 କ’ଣ େହବ ଯଦି ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ନ କେହ, େକବଳ େସଠାର ଚାଲିଯାଏ ଓ ତା
ଉପେର ହାତ ରଖିଦିଏ, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ ଭଲ େହାଇଯିେବ? େସମାେନ
େଦଖ ି େଯ କ’ଣ ଭ ଅେଟ। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ େସ େହାଇଯିେବ? ଏଠାକ
ଆସ । ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର, ଏହି ଶୟତାନକ ଧମକ ଦିଏ। ପରେମଶର ସାମଥ
େସହି ପିଲାକ ସୁ କର। ଆେମ । ସେ ହ କର ନାହିଁ, ଆେଦୗ ସେ ହ କର ନାହିଁ, ଏବଂ
େସ ଭଲ େହାଇଯିବ। ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କର ।
244 ଯଦି ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ ନ କର ି, େତେବ ଆପଣ େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ
ବାତ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ, ଏକ ଆଶାବାଡ଼ିେର ରହିଥିେବ। ମା କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ର ବାତ େରାଗକ ସୁ କର ି? ତାହାେହେଲ ଯାଆ , କହ ,
“େହ ଭ, ତମର ଧନ ବାଦ। ମଁୁ ତମକ ବିଶାସ କରିବି, ଏବଂ ତେମ େମାେତ ସୁ କର।”
ଠି ଅଛି।
245 ବ ମାନ ଆସ । ଏହା କତେର ଆପଣ ର ବୟସ ଅେଟ। ଆପଣ କତେର
ଅଧୀର ଅଟ ି। କତେର ଅଧୀର େହାଇଯାଆ ି, ଅନତି ସ ାର ବିଳ େର।
େଯେତେବେଳ ଆପଣ କାମ କର ି ଏବଂ ସବକିଛି କର ି, ଆପଣ କତେର ଅଧୀର
େହାଇଯା’ ି। କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ବିଶାସ କର ି? େତେବ ଏହା ଆପଣ ଆଉ କ
େଦବ ନାହିଁ। ନିଜ ମାଗେର ଯାଆ , କହ , “ ଭ ଯୀଶୁ, ତମର ଧନ ବାଦ େହଉ।”
246 ମହାଶୟ, ଆସ । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ହଦାଘାତକ ସୁ
କର ି? [େସହି ଭାଇ କହ ି, “ହଁ।”—ଅନ।] ଆପଣ ର ହଦୟକ ସୁ କରିେବ କି?
େକବଳ ଆଗକ ବଢ଼ି ଚାଲ , କହ , “େହ ଭ, ତମର ଧନ ବାଦ େହଉ। ମଁୁ େମା’ର ସମ
ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ କେର।”
247 ପରେମଶର ଯ ାେରାଗକ ସୁ କର ି, ଏବଂ ଭଲ, ମଧ କର ି। ମହାଶୟ, କ’ଣ
ଆପଣ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତେର, ତାହା ବିଶାସ କର ି କି? [େସହି ଭାଇ କହ ି, “ମଁୁ
ଏହାକ ବିଶାସ କେର।”—ଅନ।] ଠି ଅଛି। ନିଜ ମାଗେର ଚାଲିଯାଆ ଏବଂ ଆନ
କର , “ ଭ ଯୀଶୁ, ତମର ଧନ ବାଦ େହଉ।”
248 ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନ େସଠାେର ଅଛ ି ଆପଣମାନ ର କ’ଣ, ଆପଣମାେନ
କ’ଣ ବିଶାସ କର ି? ଦଶକବ ବିଷୟେର କ’ଣ? ଦଶକବ ମଧ ର ଆପଣମାେନ
େକେତକ ବ ମାନ ବିଶାସ କର ି।
249 ଏଠାେର ବସିଥିବା ଠି ଏହି ବ ିଜଣକ, େ ା ାଇଟି େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ
ଅଟ ି, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର େସହି େ ା ିଆ ସମସ ାକ ସୁ
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କରିେଦେବ? ଠି ଅଛି, େତେବ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଛ ି ଆପଣ ତାହା ପାଇପାର ି।
ଆେମ ।
250 ଉ ର ଚାପ, ଠି େସଠାେର ତା ପଛେର ବସିଛ ି। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ର ଉ ର ଚାପକ ସୁ କରିେଦେବ? ମହାଶୟ, ତାହା ଆପଣ
ଛାଡ଼ି େଦଇଗଲା। ମଁୁ ତା ଜାେଣ ନାହିଁ, େମା’ ଜୀବନେର ତା େକେବ ବି େଦଖିନାହିଁ।
251 କହ , ମହାଶୟ, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ଆପଣ ମାଂସେପଶୀେର େସହି
େମାଡ଼ି େହବା ବିଷୟ, ମାଂସେପଶୀର ାୟୁତ େମାଡ଼ି େହବା, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର ଏହାକ ସୁ କରିେବ? କ’ଣ ଆପଣ କର ି? ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ କର ି
େତେବ ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଠି ଅଛି।
252 ଆପଣ ର ପ ୀ େସଠାେର ବସିଛ ି, େସ ଶିରାନାଳ ସମସ ାେର ପୀଡ଼ିତ ଅଟ ି।
ଭଉଣୀ, କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଏହା ଆପଣ , ମଧ , ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ?
253 େସଠାେର ଆମ ପଛେର ବସିଥିବା େସହି ମହିଳା ର ନ ରାଇଟି ାୟୁଜନିତ
ସମସ ା ଅଛି। ମହିଳା, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ର
ନ ରାଇଟିସକ ସୁ କରିେଦେବ?
254 ଏଠାେର ଏକ େଛାଟ େକା ପି ି, ଲା େକା ସହିତ ଏଠାେର ଜେଣ ମହିଳା ଅଛ ି।
େସ େସଠାେର ବସିଛ ି। ତା ର ମଧ , ଶିରାନାଳ ସମସ ା ଅଛି। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ର ଶିରାନାଳ ସମସ ାକ ସୁ କରିେବ? ଯଦି ଆପଣ
ଏହାକ ବିଶାସ କର ି, େତେବ ନିଜର ହାତ ଉଠା ।
255 ଏଠାେର ଏପରି େକହି ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଯୀଶୁ ୀ
ଗୁଣଚରି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିରା ି, ଆମମାନ ମଧ େର ଅଛି, ନିଜର ହାତ ଉଠା , କହ ,
“ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ କେର।” [ମ ଳୀ ଆନ ିତ ହଅ ି ଏବଂ କହ ି, “ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ
କେର!”—ଅନ।]
256 ଏଠାେର ଥିବା ସମେ , େଯଉଁମାେନକି ତାହା ନିଜର ଆେରାଗ ଦାତା ଭାବେର

ହଣ କରିେବ, ନିଜର େଗାଡ଼େର ଛିଡ଼ା େହାଇଯା’ ଏବଂ କହ , “ମଁୁ ଏହାକ ବିଶାସ
କେର।” ଛିଡ଼ା ହଅ । ନିଜର େଚୗକୀଗୁଡ଼ିକର, କି ା ଏହା ଯାହାକିଛି ବି ଅେଟ, ଛିଡ଼ା
େହାଇଯା’ । ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି। ମଁୁ ଏହାକ ଭ
ପରେମଶର ନାମେର, ଆପଣମାନ େଦଉଅଛି। 
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ଶୁ ବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଲଇସିୟାନା େଦଶର, େଡ  ହ ି  ସହରର େଡ  ହ

ି  ହାଇ ୁଲଠାେର, 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
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