
ପରେମଶରଆପଣା
ବ ାଖ ାତାସୟଂଅଟ ି

 ଆମମାନ ର ସଗ ପିତା, ତମଠାର ଏକ ବାକ ପାଇବାର ମହ େସସମ
ବିଷୟଠାର କହିଁ ଅଧିକ େହବ ଯାହାକି ମନଷ େକେବ େକୗଣସି ସମୟେର କିଛି

କରିପାେର କିଅବା କହିପାେର, କାରଣ େଲାକମାେନ ତମକ େଦଖିବା ପାଇଁ ଅେପ ା
କରଅଛ ି। ଆଉ ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ କାରଣ େସଠାେର ଏପରି
େଲାକମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ଆଶାେର ରହିଛ ି, େସମାେନ କିଛି ଘଟିତ େହବା
ନିମେ ଅେପ ା କରଛ ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େଲାକମାେନ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ
ତଷା େହଉଅଛ ି, ଏକ ଗଭୀର ଅନ ଗଭୀରକ ଡାକଅଛି, େତେବ େସହି ଡାକକ
ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ନି ିତ େସଠାେର ଏକ ଗଭୀରକ ରହିବାକ ଅଛି। େସଇଥିପାଇଁ
ଆଜିରା ି ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ, କାରଣ ଏହା ଏହି େସବକମାନ ହଦୟେର, ଏବଂ
େଲାକମାନ ହଦୟେର ଥିଲା, େଯ ଆମମାନ ସମ ଏକ ଏକାଠି କରି ତମଠାର
ଅନ ହ ଏବଂ ଆଶୀବାଦଗୁଡ଼ିକ ମାଗୁ, ପୁଣି ଏହା ବିଶାସ କରି େଯ ତେମ େରାଗୀମାନ
ସୁ କରିବ ଏବଂ ହଜି ଯାଇଥିବା େଲାକମାନ ଉ ାର କରିବ, ଏବଂ ତମର ବାକ କ କାଶ
କରିବ।
2 ଆଉ େହ ସଗୀୟ ପିତା, ଆେମମାେନ ାଥନା କରଛ, େଯ ତେମ ଆମମାନ ତାହା

ଦାନ କରିବ େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ରା ି ପେର ରା ି, ନ ଭାବେର ତମଠାେର
ଅେପ ା କରି ରହିଛ। େହବାକ ଦିଅ େଯ ପବି ଆ ା ଏପରି—ଏପରି ଏକ ବ ି େହଉ,
ଆଉ େତ କ ବ ି ତାହା ର ଚାରିପାେଖ ପରେମଶର ବ ତୀତ ଅନ େଯେକୗଣସି
ବିଷୟ ତି ଅ େହାଇଯାଉ । ଏପରି େହଉ େଯ େଲାକମାନ ମଧ େର ଏେତ ବଡ଼
ଏକ ନ େହଉ, ପରେମଶର ନିମେ ତଷା େହଉ, େଯପଯ କି ଏଠାେର ସମ
େଦଶ ସାରା ଏକ ଉ ୀପନା ଆସିଯିବ ଏବଂ େତ କ ମ ଳୀ େଲାକମାନ େର ପରିପୂ
େହାଇଯିବ, ପାପୀମାେନ ପରେମଶର ନିକଟେର ଦୟା ପାଇବା ନିମେ ନ କରିେବ,
ଆଉ—ଆଉ ପବି ଆ ା େରାଗୀମାନ ସୁ କରିେବ, େଛାଟାମାନ ଚାଲିବା ପାଇଁ
େଦେବ ଓ ମୃତମାନ ଉଠାଇେବ, ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିେବ ଯାହାକି ତମ
ବାକ େର ତି ା କରାଯାଇଅଛି।
3 େହ ଭ ଯୀଶୁ, ଆସ, ଏବଂ ତମର ତି ାକ ପୂରଣ କର। ଆଜିରା ି ଆମ ପାଖକ
ଆସ। ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ,
ପୁଣି ତମର ତି ାଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଉଭୟ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ବିଫଳ



2 କଥିତ ବାକ

େହାଇଯିବ ମା ତମର ବାକ ବିଫଳ େହବ ନାହିଁ। ଏପରି େହଉ େଯ ଆମର ବଝିବାର ଶ ି
ଫିଟା ଯାଉ। େହବାକ ଦିଅ େଯ ପବି ଆ ା ଆସ ଓ ହଳ େହାଇଥିବା ଅବ ବହତ ଭମିକ
ନିଅ । ଏପରି େହଉ େଯ ଆଜିରା ି ପରେମଶର ଆ ା ଏବଂ ଶ ି ତି ଆମର ବଝାମଣା
ଫିଟା େହଉ, େଯପରିକି େସ ଆମମାନ ଦାରା ତାହା ର ତି ାତ ବାକ ଗୁଡ଼ିକ କାଶ
କର ି। କାରଣ ଆେମ ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।
4 େତେବ, ଆଜିରା ି, ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି ମୂଳପାଠକ େଦଖ ି, ଆସ ଆେମମାେନ
ବାଇବଲକର ଦିତୀୟ ପିତର ପୁ କକ େଖାଲିବା, ଏବଂ 15ଶ ପଦର ଆର କରିବା, େକବଳ
ଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶା ଉପେର କହିବାର ଏକ ଭାବ ନିମେ ।

ଆଉ େମାହର ମହା ାନ ଉ ାେର ତେ ମାେନ ଏହିସମ ବିଷୟ େଯପରି
ସବଦା ରଣେର ଆଣି ପାରିବ ଏଥି ନିମେ ମଁୁ ଯ କରିବି।

କାରଣ ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଶ ି,
ଓ ଆଗମନ କଥା ତ ମାନ ଜଣାଇଲ, େସେତେବେଳ ଚତରତା ସହ କ ିତ
େକୗଣସି କାହାଣୀ ଅବଲ ନ କରି ନ ଥିଲ, ମା ତାହା ମହିମାର ଚା ଷ
ସା ୀ େହାଇଥିଲ।

5 ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ, “ଚା ଷ ସା ୀ।” େକୗଣସି କାହାଣୀ ନେହଁ। ଆେମ ଯାହା
ବିଷୟେର କହଅଛ ତାହାର ସା ୀ ଅଟୁ।

େଯଣୁ େଯେତେବେଳ ମହା େଗୗରବ ମଧ ର ତାହା ତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା,
ଏ ଆ ର ିୟ ପୁ ଏହା ଠାେର ଆ ର ପରମ ସେ ାଷ, େସେତେବେଳ େସ
ପିତା ପରେମଶର ଠାର ସ ମ, ଓ େଗୗରବ ା େହେଲ।

ଆେ ମାେନ ତାହା ସହିତ ପବି ପବତେର ଥିବାେବେଳ, ନିେଜ ଆକାଶର
ନିଗତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲ।

ଏଥିେର ଭାବବାଣୀ ଆ ମାନ ନିକଟେର ଅଧିକ ଦଢ଼ େହାଇଅଛି;
ତେ ମାେନ ତାହା ଅ କାରମୟ ାନେର ଜଳିତ େହଉଥିବା, ଦୀପ ସଦଶ
ମେନ କରି…ରାତି ପାହା ା ନ େହବା, ଓ ତ ମାନ ହଦୟେର ଭାତୀ ତାରା
ଉଦିତ ନ େହବା ପଯ , ତାହା ତି ମେନାେଯାଗ କେଲ ଭଲ େହବ:

ଥମେର ଏହା ାତ ହଅ େଯ, ଶା ର େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ ସତ ଭାବେର
ବ ାଖ ା କରିବାର ବିଷୟ ନେହଁ।

କାରଣ େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ େକେବ େହଁ ମନଷ ର ଇ ାର ଉ
େହାଇନାହିଁ: ମା ପରେମଶରେ ରିତ ମନଷ ମାେନ ପବି ଆ ା ଦାରା
ଚାଳିତ େହାଇ କଥା କହିଥିେଲ।
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6 ଭ ତାହା ବାକ ପଠନେର ତାହା ର ଆଶୀବାଦକ େଯାଗ କର । ବ ମାନ, ମଁୁ
ଏହାକ ଏକ ବିଷୟ ପାଇଁ େନବାକ ଯାଉଅଛି: ପରେମଶର ଆପଣା ବ ାଖ ାତା ସୟଂ ଅଟ ି।

7 ଆେମମାେନ ଦ ର ଏକ ଦିନେର ରହଅଛ। ଆେମମାେନ ଏପରି ଏକ ଦିନେର
ବସବାସ କରଅଛ େଯେତେବେଳକି ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳାମାେନ କ’ଣ କରିେବ ତାହା
କଦାଚି ହିଁ ଜାଣ ି। ସବକିଛି, ମେନ ହଏ ଏହା—ଏହା ଏକ ଅଶା ଅବ ାେର ରହିଛି।
ସମ କିଛି, ଏପରି ମେନ ହଏ େଯ େଦଖିବାର ଅେନକ ଭି ଭି ଉପାୟମାନ ଅଛି। ତାହା
କରିବାକ, ତାହା ଶୟତାନ ହିଁ ଅେଟ।

8 େତେବ, ପରେମଶର େସପଯ ଜେଣ େଲାକକ ଧାମିକ ଭାବେର ବିଚାର
କରିପାରିେବ ନାହିଁ, ସଠି ଭାବେର, େଯପଯ କି େସ େସମାନ ବିଚାର କରିବା ନିମେ
େସଠାେର କିଛି ମାନଦ ନ ଥାଏ। ଆଉ ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ସମ
ମନଷ ର ବିଚାର କରିେବ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ୀ େହଉଛ ି ବାକ । ସାଧୁ େଯାହନ, ତା’ର ଥମ
ଅଧ ାୟ, ଏହା କେହ:

ଆଦ େର ବାକ ଥିେଲ, ଏବଂ ବାକ ପରେମଶର ସ େର ଥିେଲ, ଏବଂ
େସହି ବାକ ପରେମଶର ଥିେଲ।

େସହି ବାକ େଦହବ େହେଲ, ଓ ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ,…

9 େତେବ, ଆଜି ଆେମ ଯାହା ଅଛ ଏହା ତାହା ର ଗୁଣସକଳର ହିଁ ଦଶନ ଅେଟ।
ପରେମଶର ଠାେର… ଥେମ ତ େସ ପରେମଶର ହିଁ ନ ଥିେଲ, ପରେମଶର,
ଆେମମାେନ େକବଳ ତାହା ଡାକିବା “େସହି ଅନ ଜେଣ।” େସ ପରେମଶର ନ ଥିେଲ,
କାରଣ େସହି ଶ (ଇଂରାଜୀ ଶ ) ପରେମଶରର ଅଥ େହଉଛି “ଉପାସ ବ ୁ” ଆଉ
ତାହା ର ଉପାସନା କରିବା ନିମେ କିଛି ହିଁ ନ ଥିଲା। ଏଣୁ େସ େସହି ଅନ ଜଣକ ଥିେଲ,
ସମ ବ ିମ ାର େସହି—େସହି ମୂଖ େ ାତ। ଏବଂ ସମ ବ ିମ ାର ଏହି େ ାତେର
େକୗଣସି େଗାଟିଏ ପରମାଣୁ, ଅଣୁ, କି ା କିଛି ନ ଥିଲା, େକଉଁଠାେର େହେଲ କାଶ ନ ଥିଲା,
ତାରା, ଚ , ଅନ କିଛି ହିଁ ନ ଥିଲା। ପରେମଶର, ଯାହା ଆେମ ପରେମଶର ଭାବେର
ଜାଣୁ, େସହି ମହା ଆ ା ଯିଏକି ଅନ ଥିେଲ (େକେବ ଆର େହାଇ ନ ଥିେଲ, େକେବ
େଶଷ େହାଇ ନ ଥିେଲ), େସ େସଠାେର ଥିେଲ। ଏବଂ ତାହା ଠାେର ଗୁଣସକଳ ରହିଥିଲା:
ତାହା ପରେମଶର େହବାର ଗୁଣସକଳ ଥିଲା, ତା’ପେର ଏକ ପିତା େହବାର ତାହା ର
ଗୁଣସକଳ, ଏକ ପୁ େହବାର ଗୁଣସକଳ, ଏକ ାଣକ ା େହବାର ଗୁଣସକଳ, ଏକ
ଆେରାଗ କାରୀ େହବାର ଗୁଣସକଳ ଥିଲା। ଏହି ସମ ଗୁଣସକଳ ତାହା ଠାେର ଥିଲା।
ଆଉ ବ ମାନ େସ…ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି େସହି ସମୟଠାର ଉେନାଚିତ େହାଇଅଛି
ତାହା େକବଳ ତାହା ର ଗୁଣସକଳ ଅେଟ ଯାହାକି କାଶିତ େହାଇଅଛି।
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10 େମା’ର କହିବାର ଅଥ, ଗୁଣସକଳ ତାହା ର “ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ” ଥିଲା। ଆଉ
େଗାଟିଏ—େଗାଟିଏ ବାକ େହଉଛି “ଏକ ବିଚାର କାଶ ପାଇବା।” ପୁଣି େତେବ ତାହା
ତା ର ବିଚାରେର ଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ତାହା େହାଇଯାଉ,” ଆଉ
ତାହା େସଠାେର େହାଇଗଲା। “ତାହା େହାଇଯାଉ,” ଆଉ ତାହା େସଠାେର େହାଇଗଲା।
11 ଆଉ ବ ମାନ, ମେନରଖ , ଆପଣ ୀ ିଆନମାେନ ଜଗତ ଆର େହବା ପୂବର
ତାହା ର ବିଚାରେର ଥିେଲ। ଆଉ ଆପଣମାେନ ତାହା ର ବିଚାରର କଟୀକରଣ
ଅଟ ି। ଏପରିକି ଏକ ଜଗତ ଆର େହବା ପୂବର, ଆପଣମାେନ ୀ ଠାେର ଥିେଲ,
(ଆେମ ) ପରେମଶର ଠାେର ଆର େର ଥିେଲ। େତେବ, ଆପଣମାେନ େଦଖ ,
ତାହା ଆପଣମାନ , ତାହା ର ବିଷୟବ ୁ କରିଦିଏ। ଏବଂ ସମ ବିଷୟଟି ଏହା େଯ
ପରେମଶର, ସୟଂ, ଆପଣାକ ଇ ିୟେଗାଚର ବ ୁ ଭାେବ କଟିତ କରଅଛ ି େଯପରିକି
ତାହା ହ ଦାରା ଶ କରାଯାଇପାେର, େଦଖାଯାଇପାେର, ଏବଂ—ଏବଂ ଭତି ସବ
କରାଯାଇପାେର। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପରେମଶର ଅଟ ି, ତାହା ହିଁ େସହି ସମ
ବିଷୟ ଅେଟ।
12 େତେବ େଲାକମାେନ କହ ି, “େସହି ବ ାଖ ା…” ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି ଦିନ ପୂବର
ଏକ ସଭାେର କହଥିଲି, ଜେଣ ବ ି େମାେତ କହିେଲ, େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ା  ହା ,
ଆପଣ ଠାେର ଭ ବ ାଖ ା ଅଛି। ଆପଣ ତାହାର ସଠି ବ ାଖ ା କର ି ନାହିଁ।”
13 େତେବ, ଆେମ ଶୁଣୁ…େସମାେନ େମେଥାଡି ପାଖକ ଯାଆ ି, ଏବଂ େସମାେନ
କହ ି “ବା  ଟି ସଠି ବ ାଖ ା କର ି ନାହିଁ।” ବା  ଟି କହ ି,“େପ ିକ ାଲମାେନ
କର ି ନାହିଁ।” େପ ିକ ା କେହ େଯ “େସହି —େସହି ୱ  େନ  ମାେନ କର ି ନାହିଁ।”
ୱ  େନ  କହ ି, “ଆେସ ଲିଜମାେନ କର ି ନାହିଁ।” ଏବଂ େତ କ ଜଣ ଏହା କହ ି େଯ
ଅନ ଜଣକ ତାହା କେର ନାହିଁ।
14 ପରେମଶର ଆପଣା ବ ାଖ ାତା ସୟଂ ଅଟ ି! ତାହା ନିମେ ବ ାଖ ା କରିବାକ େସ
କାହାରିକ ଆବଶ କ କର ି ନାହିଁ। େସ ତାହା ର ବ ାଖ ା ନିେଜ କର ି। ମନଷ କିଏ େଯ
େସ ପରେମଶର ବ ାଖ ା କରିପାେର? ପରେମଶର ଆପଣା ବ ାଖ ାତା ସୟଂ ଅଟ ି।
15 େତେବ, ପିତର ଏଠାେର କହଛ ି, ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ ଆର େର େଯେତେବେଳ
ପରେମଶର ଏହା କହିେଲ, “ଦୀ ି େହାଇଯାଉ,” ଏବଂ େସଠାେର ଦୀ ି େହଲା, ତାହାହିଁ
େହଉଛି ଏହାର ବ ାଖ ା। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର କିଛି କହିେଲ ଏବଂ ତାହା କଟିତ
େହଲା, େସେତେବେଳ ତାହାହିଁ ପରେମଶର ବ ାଖ ା ଅେଟ େଯ ତାହା ର ବାକ ଠି
ଅେଟ। ବଝିେଲ? େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ଦୀ ି େହଉ,” େସେତେବେଳ ତାହା

ଥେମ ତାହା ର ବିଚାରେର ଥିଲା ଏହା ପୂେବକି େସଠାେର ଦୀ ି େବାଲି କିଛି ଏକ ବିଷୟ
ରହିଥା’ ା। େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ଦୀ ି େହଉ,” ଆକାଶେର ଦୀ ି ଝଟକି ଗଲା,
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ତାହାହିଁ େସହି ବ ାଖ ା ଅେଟ। କାହାରିକ ତାହାର ବ ାଖ ା କରିବାକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ
ପରେମଶର ତାହା କହିଥିେଲ ଏବଂ ତାହା େସଠାେର େହଲା। େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
କହ ି ଆଉ ତାହା କଟିତ ହଏ, େତେବ ତାହାହିଁ ତାହା ର ବାକ ର ବ ାଖ ା ଅେଟ।
ମନଷ ମାେନ ତାହା କାହିଁକି େଦଖିପାର ି ନାହିଁ? େଲାକମାେନ ତାହା କାହିଁକି େଦଖ ି ନାହିଁ?

16 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଏକ ତି ା କର ି ଏବଂ ପରେମଶର କହ ି…
ଆଦ େର—େର, ଆଦିପୁ କେର, େତ କ ଯୁଗ ନିମେ େସ ଆପଣାର ବାକ କ
ନିରପଣ କେଲ େଯପରିକି ତାହା ଆର ର େଶଷ ପଯ ଆସିଲା। ଏବଂ, ଏହି ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ
େଦଇ, ମ ଳୀ ଜଗତ ଏହି ସମ ବିଷୟକ ପର ରାଗୁଡ଼ିକ ଦାରା, ଓ ଭତି ଦାରା,
ଏସବକ ମି ିତ କରି ପକାଇଥିଲା, ଆଉ ପରେମଶର ସଦାସବଦା, ପୁରାତନ ନିୟମ
ଏବଂ ନତନେର ଦଶ କ, ଭବିଷ   ବ ାମାନ େ ରଣ କରିଅଛ ି! ପୁଣି ସଦା ଭ
ବାକ ଭବିଷ   ବ ା ପାଖକ ଆେସ। ଏବଂ ଏହା ତାହାକ କିପରି ସାଧନ କେର? ଏହା
ପରେମଶର ବାକ କ କଟିତ କେର। ପରେମଶର କଟୀକରଣ, ଯାହାକି ଏହା
କେହ େଯ ତାହା ଠି କି ଭ ଅେଟ। କାହାରିକ ତାହାର ବ ାଖ ା କରିବାର ଆବଶ କତା
ନାହିଁ, େସହି ବାକ ସୟଂ ନିଜର ବ ାଖ ା କେର। ପରେମଶର ତାହାର ତି ା କରିଥିେଲ
ଏବଂ ତାହା େସଠାେର ଘଟିଥାଏ!

17 ତାହା ବିଷୟେର ଆଉ ଅନ କିଛି କହିବା କି ଲାଭ ହଏ? େସହି ପାପୀ ମନଷ କିଏ େଯ
ତାହା କହିବାକ େଚ ା କରିବ (େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର ଏକ ତି ା କରିଛ ି ଏବଂ
ପରେମଶର ତାହା କର ି) େଯ େସହି ବ ାଖ ା ଭ ଅେଟ? ତାହା ତ ପରେମଶର ନିେଜ
ସୟଂ ଅଟ ି ଯିଏକି ନିଜର ବ ାଖ ା କରଛ ି, ବ ାଖ ା କରଥା’ ି। ତାହା ବ ାଖ ା କରିବା
ପାଇଁ ତାହା ର କାହାରିକ ଆବଶ କତା ନାହିଁ, େସ ଯାହା କରିେବ େବାଲି ତି ା କରିଥିେଲ
ତାହା କଟ କରିବା ଦାରା େସ ଆପଣାକ ବ ାଖ ା କର ି।

18 ଓଃ, ମ ଳୀ ଯଦି ତାହା େକବଳ େଦଖିପାର ି ଓ େସହି ତି ାଗୁଡ଼ିକ େଦଖିପାର ି
ଯାହାକି େତ କ ଯୁଗ ନିମେ ନିରପଣ କରାଯାଇଛି! ଅନ ସମ ଯୁଗମାନ, ପରେମଶର
ଦଶ କ ପଠାଇଛ ି (ଏପରିକି ସ ମ ଳୀ ଯୁଗମାନ େଦଇ ସୁ ା) ଓ ସମ କିଛି କଟିତ
କରିଛ ି ଯାହା େସ କରିବା ପାଇଁ ତି ା କରିଥିେଲ। ସମ କିଛି, ଏପରି େଗାଟିଏ େହେଲ
ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ସଫଳ େହାଇନାହିଁ। ଅବିକଳ ଭାେବ! େସ ଯାହା କରିେବ େବାଲି
କହିଥିେଲ, ତାହା େସ କେଲ।

19 କାରଣ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର କହିେଲ, େସଠାେର ପଛେର ଯିଶାଇୟେର,
େସ କହିେଲ, “ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ େହବ,” ଆଉ େସ ତାହା େହେଲ। େତେବ,
କିଏ—କିଏ ତାହାକ ବ ାଖ ା କରିପାରିବ? ପରେମଶର ତାହାର ବ ାଖ ା କେଲ। େସ
କହିେଲ, “ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ େହବ,” ଆଉ େସ ଗଭବତୀ େହେଲ। େତେବ, ଆପଣ
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କ’ଣ…ଆପଣ କରିପାର ି ନାହିଁ…ତାହା ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ କହା ଯାଇପାେର
ନାହିଁ, କାରଣ ପରେମଶର କହିଥିେଲ େଯ େସ କରିେବ ଏବଂ େସ ତାହା କେଲ। ମା
େସେତେବେଳ ଏହାକ େଦଖିବା ପାଇଁ ମ ଳୀ ଅତ ଧିକ ଅ ଥିଲା। େଦଖ , ତାହା
ବିଷୟେର େସମାନ ର ନିଜ ନିଜର ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ଏହା ତ ତାହାଠାର ବହତ—ବହତ
ଅଧିକ ଭି ଥିଲା ଯାହା େସମାେନ ଆଶା କରଥିେଲ।
20 ପିତର ଏଠାେର େସହି ବିଷୟକ ଉ ୃତ କରଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର

ୀ ତାହା ର ବାକ ଦାରା କାଶ କେଲ, େସ କହିେଲ, ‘ଏ ଆ ର ିୟ ପୁ ।’” ଏହି
ବିଶାସୀମାେନ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। ଆଉ ୀ ପରେମଶର କଟୀକରଣ
ଥିେଲ। େସ ସବଦା ୀ ତାହା ର ବାକ ଦାରା କାଶ କରିଥିେଲ, କାରଣ ୀ
େହଉଛ ି ବାକ । େସ ସବଦା କାଶ କରିଥା’ ି।
21 େଯେତେବେଳ େସ କହିେଲ…େନାହ ସମୟେର, ୀ େନାହ ଠାେର ଥିେଲ।
କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି କି? େନାହ କହିେଲ, “ବଷା େହବାକ ଯାଉଛି। ବଷା
େହବ, ପୃଥିବୀ ଧଂସ େହାଇଯିବ।” ବଷା େହଲା। ତାହା େକୗଣସି ବ ାଖ ାର ଆବଶ କ କଲା
ନାହିଁ। ତାହା ବଷା େହଲା କାରଣ ପରେମଶର, େନାହ ଭିତେର ଥାଇ, କହିଥିେଲ, “ବଷା
େହବାକ ଯାଉଛି।” େସ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ, ଏବଂ ତାହାର ମାଣ େହଲା େଯ େସ
ଯାହା କହିଥିେଲ ତାହା ପୂରଣ େହଲା। ଏଣୁ େସମାନ ତାହାର ବ ାଖ ା କରିବାର େକୗଣସି
ଆବଶ କତା ନାହିଁ।
22 େସମାନ ମଧ ର େକେତକ, ହଏତ, ଆଖପାଖେର କହିେଲ, “ଏହି ବ ି କ’ଣ କହଛି
େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ।”
23 ମା ପରେମଶର ସବଦା ତି ା କରିଥିେଲ, “ଯଦି ତମ ମଧ େର େକହି ଜେଣ
ଆ ିକ, କି ା ଭାବବାଦୀ ଅଛ ି, ଆଉ ଯାହା େସ କହ ି ତାହା ସଫଳ ହଏ, େତେବ ତାହାର
ଶୁଣ।” ତାହା ଠି ଅେଟ, କାରଣ ଏହା ସତ । ଏହାକ ତ ନି ିତେର ବାକ ଅନଯାୟୀ େହବା
ଉଚି । ଆଉ େନାହ ବାକ ଅନଯାୟୀ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ଭବିଷ  ବାଣୀ କେଲ
େଯ ବଷା େହବାକ ଯାଉଛି, ଆଉ େସେତେବେଳ ତାହା ବଷା େହଲା। ତାହା ପାଇଁ େକୗଣସି
ବ ାଖ ାର ଆବଶ କତା େହଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତ ଠି େସହିପରି େହଲା।
24 ଯିଶାଇୟ କହିେଲ, “ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ େହବ,” ଆଉ େସ ତାହା େହେଲ।
େତେବ, ତାହା ଅତ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। କାରଣ, େଦଖ , ଏହା ତ ତାହାର ଶହ ଶହ ବଷ
ପୂବର ଥିଲା େଯ ଏହି କମାରୀ ଗଭବତୀ ହଅେ ।
25 ତାହା ତ ଏେତ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା େଯ ଏପରିକି େଯାେଷଫ ନାମକ ଜେଣ ଉ ମ ପୁରଷ,
ଯିଏକି ତା ର ସାମୀ ଥିେଲ, “ଜେଣ ଧାମିକ ବ ି େହାଇଥିବାର ଏବଂ ତା କାଶେର
ନି ାର ପା କରିବାକ ଇ ା ନ କରିବାର…” େସହି ଉ ମ ପୁରଷ େସହି ଦିନମାନ େର,
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ତାହା େଯାେଷଫ ସହିତେର କିପରି େହାଇଥିବ େଯେତେବେଳକି େସ ମରିୟମ ସହିତ
ବିବାହନିବ େର, ବ ନେର ଆବ େହାଇଥିେଲ।
26 ମରିୟମ ବିବାହନିବ େହାଇଥିଲା। େସହି ଦିନେର, ତାହାକ ଭା ିବା, ତାହା
ବ ଭିଚାର କରିବା ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଆଉ, ଅବଶ , େଯାେଷଫ ପାଇଁ, ଏପରି
ମେନ େହଉଥିଲା େଯ ମରିୟମ ତା ଅବେରାଧ ସରପେର ବ ବହାର କରିବାକ େଚ ା
କରଥିେଲ, କିଅବା ନିଜର ଭ ପାଇଁ ତା ଏକ ଢାଲ ସରପ କରଥିେଲ, ’କାରଣ ଏଠାେର
େସ ବିବାହିତ ନ େହାଇ, େକବଳ ବିବାହନିବ େହାଇ, ଜେଣ ମାତା େହେବ େବାଲି ଜଣା
ପଡ଼ିଥିଲା। େସହିପରି ଏକ େକୗଶଳକ, ପଥରେର ମାରି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା; ତାହା ତ ବ ବ ା
ଅନଯାୟୀ, େସହିପରି େହବାକ ଥିଲା।
27 ଆଉ େଯାେଷଫ, ତା ସାମୀ, ଜେଣ ଧାମିକ େଲାକ ଥିେଲ, ଜେଣ ଅତ ଧାମିକ
େଲାକ ଥିେଲ। େସ ପରେମଶର ବିଶାସ କରଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମରିୟ
େସହି ସୁ ର, ବଡ଼ ବଡ଼ େକାମଳ ଆଖିେର ତା େଦଖିେଲ, ଓ କହିେଲ, “େଯାେଷଫ, େସହି

ଧାନଦତ ଗା ିଏ େମାେତ ଦଶନ େଦେଲ ଓ େମାେତ କହିେଲ େଯ ମଁୁ ଗଭବତୀ େହବାକ
ଯାଉଛି, ବିନା େକୗଣସି ପୁରଷ ନ ଜାଣି।”
28 େତେବ, ଯଦି େଯାେଷଫ େକବଳ ପଛେର ଶା କ ଅନାଇଥା’େ , େଯ ଭବିଷ   ବ ା
କହିଥିେଲ େସ ତାହା କରିେବ! ଏହା ତ ପରେମଶର େକବଳ ତାହା ର ନିଜ ବାକ କ ବ ାଖ ା
କରଥିେଲ! ବଝିେଲ? ମା ତାହା ଅତ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା।
29 ତାହାହିଁ ତ ମାମଲା େଯେକୗଣସି ଯୁଗେର ଅେଟ। ପରେମଶର ବାକ େଲାକମାନ
ପାଇଁ ଅଜଣା ଅେଟ; ଏହା ଅତ ଅସାଧାରଣ ଅେଟ। ପରେମଶର ସବଦା ଅସାଧାରଣ
କାଯ ହିଁ କର ି। ଏହା ତ ପରେମଶର େଯଉଁଠାେର ବି ରହ ି ଅସାଧାରଣ ଅଟ ି। ଏହା ତ
ଜଗତର ବ ବ ାର ବିର େର ଅେଟ, କାରଣ େସମାେନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େସହିପରି ଭାବେର
ରଖିଛ ି େଯପରି େସମାେନ ଭାବ ି େଯ ତାହା ରହିବା ଉଚି । ମା ପରେମଶର ଆସ ି
ଏବଂ ଅସାଧାରଣକ କର ି।
30 “ଏହି କମାରୀ କିପରି ଭାବେର ଗଭଧାରଣ କରିପାେର?” େସ ନି ାବାନ ଥିେଲ, େସ
ଏହା ବିଷୟେର ପରେମଶର ଅେନଷଣ କେଲ।
31 ଆଉ ତା’ପେର ପରେମଶର ତା ଏକ ସପେର କଥାବା ା େହେଲ, ଏବଂ କହିେଲ,
“େହ ଦାଉଦ ସ ାନ, େଯାେଷଫ, ତ ର ଭାଯ ା ମରିୟମ ହଣ କରିବାକ ଭୟ
କର ନାହିଁ, କାରଣ ତା ର ଗଭ ପବି ଆ ା କ ୃକ େହାଇଅଛି। ପରେମଶର ତା
ଆେବାରିଛ ି। ଏହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା କରିଅଛି।”
32 କ’ଣ ଆପଣମାେନ େକେବ ଧ ାନ େଦେଲ କି େଯ ପରେମଶର େସଠାେର
େଯାେଷଫ ସହିତ କିପରି ବ ବହାର କରିଥିେଲ? ଏକ ମାଧ ମିକ ଧରଣେର, ସପ
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ଜରିଆେର। େତେବ, ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ ସପମାନ ଅଛି, ଆେମ ସପମାନେର
ବିଶାସ କର। ମଁୁ ସପମାନେର ବିଶାସ କେର। ହଏ…ପରେମଶର ସଦାେବେଳ ସପେର
େଲାକମାନ ସହିତ ବ ବହାର କରିଥା’ ି। ମା ସପମାନ ମାଧ ମିକ ଅେଟ, େଦଖ ,
େଯପଯ ଏହାର ବ ାଖ ା ନ ହଏ ତାହା ଠି କି ା ଭ େହାଇପାେର। ମା େସ େକୗଣସି
ବ ାଖ ା ଆବଶ କ କେଲ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପରେମଶର ନିେଜ େଯାେଷଫ ସହିତ କଥାବା ା
କରିଥିେଲ, କାରଣ େସହି ଦିନମାନ େର େସଠାେର େଦଶେର ବ ାଖ ା କରିବା ନିମେ
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ। େସଠାେର ଚାରି ଶହ ବଷ େହାଇଯାଇଥିଲା େକୗଣସି
ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ। ଏଣୁ ପରବ ୀ ସେବା ମ ବିଷୟ, େଯ ପରେମଶର ତାହା ର
ନିଜ ପୁ ର କଲ ାଣ ନିମେ , ଭଲ ନିମେ ଯ କେଲ, େଯ େଯାେଷଫ ସହିତ ଏକ
ସପେର ଏବଂ ବିନା େକୗଣସି ବ ାଖ ାେର କଥା େହେଲ। େସ କହିେଲ “େସହି ୀେଲାକଟି
ଠି ଅେଟ। ତା ଗଭେର ରହିଥିବା େସହି ପବି ବିଷୟ େହଉଛ ି ପରେମଶର ପୁ ।”
େକୗଣସି ବ ାଖ ା ଆବଶ କ କେଲ ନାହିଁ।
33 ସେ ାଟ, ନି ାପର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରେମଶର ନିଜର ବ ାଖ ାକ ସୟଂ କର ି।
ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳାମାେନ େଯଉଁମାେନକି େସହି—େସହି ବିଷୟକ ଅନା ି ଯାହାକି
ରହସ ମୟ ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣମାେନ ସେ ାଟ ଏବଂ ନି ାପର ରହିେବ ଓ ବିଶାସ କରିେବ,
ତାହାେହେଲ ପରେମଶର ଠାେର ଏହାକ ତମ ପାଇଁ ବ ାଖ ା କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଅଛି।

ଥେମ, ଏହା େଖାଜ େଯ ତାହା ଏକ ତି ା କି ନେହଁ। ଯଦି େଯାେଷଫ େକବଳ ପଛକ
ଯାଇଥା’େ ଏବଂ ପର ରାଗୁଡ଼ିକଠାର ଦେରଇ ଯାଇ ବାଇବଲକ େଫରିଥା’େ , ଆଉ
ଏହା ପାଇଥା’େ , େଯ ଯିଶାଇୟ କହିଥିେଲ େଯ େସହି ୀ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଛ ି।
34 ଏବଂ େସହି ବିଷୟମାନ ଯାହା ସ େର କହାଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତାହା ର ଜନ ବିଷୟ,
ଏବଂ ତାହା ବିଷୟେର ସବକିଛି ଶା ଦାରା କହାଯାଇଥିଲା, “ପବି ଭବିଷ   ବ ାମାନ
ଦାରା” େଯପରିକି ପିତର କହିେଲ। ଏବଂ େସଥିେର େକୗଣସି ବ ି ର େକୗଣସି ବ ିଗତ
ବ ାଖ ା କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅବିକଳ ଭାବେର ଠି ତାହା ଅେଟ
ଯାହାକି ପରେମଶର େହବ େବାଲି କହିଥିେଲ। େସହି ଦିନ ପାଇଁ େସ ତି ା କରାଯାଇଥିବା
ପରେମଶର ବାକ ର କଟୀକରଣ ଥିେଲ। ପରେମଶର ତାହା କହିଥିେଲ, ଏଣୁ ତାହା
େସଠାେର େସହିପରି ଥିଲା। ଏହା ତାହାକ ସମାଧାନ କଲା।
35 ଯୀଶୁ କହିେଲ…େଯେତେବେଳ େସ ଧରାପୃ େର ଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା ର େସବାକାଯ କ ବଝିପାରି ନ ଥିେଲ, ତାହା ଅତ ଧିକ ମହା , ଏକ ବହତ ବଡ଼
ଆ ଯ ଘଟଣା, (େସମାେନ ପାରି ନ ଥିେଲ), ବରଂ, ଅ ତ ଘଟଣା ଥିଲା। େସମାେନ
ତାହା ବଝିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ କହିେଲ, “ଶା ଅନସ ାନ କର!” (ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ମଁୁ
େସଥିେର ଉ ପାଟିେର କହିବା ଦାରା, ଆପଣମାନ େସଠାେର ବଧିର କର ନାହିଁ।) “ଶା
ଅନସ ାନ କର, କାରଣ େସଥିେର ତମମାନ ର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି େବାଲି ତେମ ଭାବଛ,
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ଏବଂ େସମାେନ ହିଁ ଅଟ ି ଯାହାକି େମା’ର ସା ଦିଅ ି।” େଦଖ ? “େସମାେନ ହିଁ ଅଟ ି
ଯିଏକି ତମମାନ ଏହା କହ ି େଯ ମଁୁ କିଏ।”

36 େଦଖ , ପରେମଶର ବାକ ନିରପଣ କେଲ। େସହି ଦିନ ପରେମଶର
କଟୀକରଣ େହବାକ ଥିଲା, ପରେମଶର (ଇ ାନେୟଲ) ଆମ ସହିତେର, “ତାହା ର

ନାମ ଆ ଯ , ମ ୀ, ଶା ି ରାଜା, ପରା ା ପରେମଶର, ଅନ କାଳୀନ ପିତା କହାଯିବ।
ଆଉ ତାହା ର ନାମ ଇ ାନେୟଲ ଡକା େହବ, ‘ଆମମାନ ସହିତ ପରେମଶର।’”
ପରେମଶର ଦାଉଦ ଠାେର ଥିେଲ। ପରେମଶର େମାଶା ଠାେର ଥିେଲ। ପରେମଶର!
ସମ ଯୁଗ େଦଇ ତାହା ପରେମଶର ହିଁ ଅଟ ି, ଆପଣାକ େସହି ଯୁଗ ପାଇଁ କାଶ
କରଥା’ ି। ମା ଏହି ଯୁଗ, “ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ େହବ ଏବଂ େସ ଏକ ପୁ ସବ
କରିବ, ଆଉ େସ ଆ ମାନ ସହିତ ପରେମଶର େହେବ।”

37 େସଇଥି ପାଇଁ ତ େସମାେନ ତାହା ୁଶେର ଚଢ଼ାଇଥିେଲ, େଯ ନିଜକ ପରେମଶର
େବାଲାଉଅଛି, ଏବଂ ପୁଣି ବି ାମବାର ଅମାନ କରଅଛି। େସ ଥିେଲ—େସ ତ
ବି ାମବାରର ପରେମଶର ଥିେଲ, ଆଉ େସ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଆଉ େସ େକବଳ
ଜେଣ ସାଧାରଣ ମନଷ କି ା ଜେଣ ସାଧାରଣ ଭବିଷ   ବ ା ନ ଥିେଲ (ତଥାପି େସ
ଜେଣ ସାଧାରଣ ମନଷ ଏବଂ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ), ମା େସ ପରେମଶର-
ଭବିଷ   ବ ା ଥିେଲ। ଏବଂ େସ ତ ବାକ ର ପରିପୂ ତା ଥିେଲ, ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତାହା
ଥିେଲ ଯାହାକି ପରେମଶର କରିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ। କହିେଲ, “ତମମାନ ମଧ ର
କିଏ େମାେତ ପାପ ପାଇଁ େଦାଷୀ କରିପାେର? ଶା ଅନସ ାନ କର! ତେମମାେନ ଭାବଛ
େଯ େସଥିେର ତମର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େମା’ ବିଷୟେର
ସା େଦଇଥାଏ।” ମା େସମାନ ର ପର ରାଗୁଡ଼ିକ, େସମାେନ ତ ଅନ ଏକ ଯୁଗର
ଚମକେର ବାସ କରଥିେଲ।

38 େଯପରିକି ମଁୁ କିଛି ସ ାହ ପୂବର ଚାର କରଥିଲି, “ଏକ ଚମକେର ବାସ କରିବା।”
େଗାଟିଏ ଚମକ େହଉଛି “ଏକ ମରୀଚିକା,” ସୂଯ ଆପଣାକ ତିଫଳିତ କରଥାଏ, ଏବଂ
ତାହା ମିଥ ା ଅେଟ। ଏବଂ ଅନ ଯୁଗର େଯେକୗଣସି ଚମକ ଏକ ମିଥ ା ତିଫଳନ
ଅେଟ। େଲାକମାେନ ସବେବେଳ ଏପରି କିଛି ବିଷୟେର ଗମନାଗମନ କର ି ଯାହାକି
ଅେନକ ବଷ ପୂେବ ଘଟିଥିଲା। ଲଥରା  ମାେନ ଏକ ଲଥରା  ଚମକେର ଚାଲଅଛ ି।
ଲଥର ସୂଯ ାେଲାକ ତା ସମୟେର ଭଲ ଥିଲା; େୱ  ଲି ତା ସମୟେର ଭଲ ଥିେଲ;
େପ ିକ ା ତା’ର ସମୟେର ଭଲ ଥିଲା। ଆେମ ତ ଶିଢ଼ି ଉପରକ ଯାଉଅଛ, ଆେମମାେନ
ଅନ ଏକ ଯୁଗେର ବାସ କରଅଛ! ଆେମମାେନ ଆଗକ, ଆଗକ ବଢଅଛ, ଆେମମାେନ
ପଛକ ଅନାଇ ରହିପାରଥିବା ନାହିଁ।
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39 େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ନିଜକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ସୁବ ବ ିତ କରି େନଇଥାଉ,
ଆେମମାେନ ଭାବିଥାଉ େଯ ଆେମମାେନ ଏହା ସବକିଛି ଠି କରି େନଇଛ, ଆେମମାେନ
ଆମର ପର ରାଗୁଡ଼ିକେର ଗୁଡ଼ାଇ େହାଇଥାଉ; ଆଉ ତାହା େସହି ଦିନ ନିମେ ଠି
ଥିଲା, ମା ଆେମମାେନ ତ ଆଗକ ବଢଅଛ! ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଅନସ ାନ କର ଏବଂ େଦଖ
େଯ ଆଜି ପାଇଁ କ’ଣ ତି ା କରାଯାଇଅଛି, ତା’ପେର ଆେମମାେନ ଜାଣିବା େଯ ଆେମ
େକଉଁଠାେର ଅଛ, ତା’ପେର ଆେମମାେନ କହିପାରିବା େଯ ଆେମ େକଉଁଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଅଛ।
40 ଲଥ ; ଆପଣ ଶା େର ଅନାଇପାର ି ଏବଂ େଦଖିପାର ି େଯ େସହି—େସହି ସା ୀ
ଯୁଗେର, ଆପଣ ତାହା ସଠି ଭାେବ େଦଖିପାର ି େଯ କ’ଣ ତି ା କରାଯାଇଥିଲା।
େଦଖ େଯ େକଉଁ କାରର ଏକ ଆେରାହୀ ବାହାରି ଥିଲା, େଦଖ େଯ ତାକ ସା ାତ
କରିବାକ କ’ଣ ଗଲା, ଅବିକଳ ଭାେବ, “ମନଷ ର ଚତରତା,” ସୁଧାର। େୱ  ଲିକ େଦଖ ,
ଏବଂ ଭତିକ। େଯେତେବେଳ ତାହା ତଳକ େପ ିକ ା ଯୁଗ ନିକଟକ ଆସିଲା, ଏବଂ
େସହି ଯୁଗ େଦଇ, େଦଖ େଯ ତାହା କିପରି ଭାବେର ଯା ା କରିଥିଲା। ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଅନା
ଏବଂ େଦଖ େଯ ଆେମମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ। େସହି କାରଣର ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ,
“ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଅନସ ାନ କର!”
41 େଦଖ େଯ ଆେମମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ! ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆେମମାେନ ଠି
ବ ମାନ ପରେମଶର ପୁ ଆଗମନେର ଅଛ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆେମମାେନ
ଠି େସହି—େସହି ସମୟର େସହି ଯୁଗେର ଅଛ େଯେତେବେଲକି େସ େକୗଣସି
ସମୟେର ବି େଦଖା େଦଇପାର ି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଶା ତାହା େଘାଷଣା କେର,
େଯ ଆେମମାେନ ଏହି ଜଗତର ଇତିହାସର େଶଷ ଘଟିକାେର ଅଛ। ମଁୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ
େଦଖିପାେର େଯେତେବେଳ େସଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ହଣ କରଥାଏ। ଏହି ବିଶ ଗୀଜା ସଂଘ
ପରିଷଦକ େଦଖ ଯିଏକି ସମ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ତାହା ମଧ କ, େସହି ପଶୁର ଚି ମଧ କ
କେଢ଼ଇ େନଇ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି େରାମା ସା ାଜ କ ଏବଂ ତାହା କ’ଣ କରଅଛି େଦଖ ,
ଆଉ ବାକି ସମ େଦଖ । େସମାନ ଏକାଠି େହଉଥିବାର େଦଖ , କାଶକ ବ
କରଥିବାର, ସୁସମାଚାରକ ବ କରଥିବାର େଦଖ । ସମ ତାହା ସହିତ ସ ୃ େହବାକ
ପଡ଼ିବ ଏବଂ େସମାନ ର କାଶେର ଚାଲିବାକ ପଡ଼ିବ ଅନ ଥା ଆପଣ ଆେଦୗ ଚାଲିେବ
ନାହିଁ। େଦଖ , ଆେମମାେନ େଶଷ ସମୟେର ଅଛ। ପରେମଶର ଧରି ରଖିବା ଏବଂ
ତାହା ବାକ କ ବିଶାସ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛିେହେଲ ବାକି ନାହିଁ। ବାକ ହିଁ
ସବଦା ଠି ଅେଟ।
42 ଲାଅଦିକୀଆ ମ ଳୀ ଯୁଗେର, ଯାହାକି େସହି ସମ ମଧ େର, ଏକମା ମ ଳୀ
ଯୁଗ ଥିଲା, େଯଉଁଥିେରକି ୀ ମ ଳୀର ବାହାେର ରଖାଯାଇଥିଲା। େସ ବାହାେର ଥାଇ,
ଦାର ଆଘାତ କରଥିେଲ। କ’ଣ େହଲା? ଏହି ବିଶ ଗୀଜା ସଂଘ ପରିଷଦ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି
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ତାହା ବାହାର କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ବାଇବଲ କେହ େଯ ତାହା ବାହାେର ରହିବାକ
ଥିଲା, ଆଉ େସ ଅଛ ି। ତାହା କ’ଣ ବ କରିଥାଏ? େସହି ବାକ କ। ଆଉ େସ େହଉଛ ି
ବାକ , େସ ସବଦା ବାକ ରହି ଆସିଛ ି, ଏବଂ ଆଜିରା ି ମଧ େସ ବାକ ହିଁ ଅଟ ି! େସ
ବାକ ଅଟ ି।
43 ବାଇବଲ କେହ, “ବାକ ତୀ  ଣତର, ଏକ ଦି-ଧାର ଖ  ଗଠାର ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ,”
ଏ ୀ, ତା’ର 4ଥ ପବ, “ହଦୟର ଚି ା ଓ ଭାବର ଏକ ସୂ ବିଚାରକ ଅେଟ।” େସହି ବାକ ଟି
ଥିଲା! େସମାନ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚି ଥିଲା େଯ େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତାହା କହିଥିେଲ
େସହି ଦିନେର େସ କିଏ ଥିେଲ।
44 େଦଖ େଯ େସ କଣ କେଲ। ଦିେନ େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, ତାହା ର
େସବାକାଯ ର ଥମ ଆର ିକ ଥିଲା। ତାହା ନିକଟକ ଶିେମାନ ନାମେର, ଶିେମାନ ପିତର
ନାମେର, ଜେଣ ବ ି ଆସିେଲ। ଆଉ େଯେତେବେଳ ପିତର ତାହା ଅନାଇେଲ ଏବଂ—
ଏବଂ ତାହା େଦଖିେଲ, ଯୀଶୁ ତା କହିେଲ, “ତମର ନାମ ଶିେମାନ ଅେଟ ଏବଂ ତେମ
ଜୁନସର ପୁ ।” (ପିତର ଏହା ଜାଣିବାର ଉଚି ଥିଲା େଯ େମାଶା କହିଥିେଲ, “ସଦା ଭ
ତ ର ପରେମଶର େମା’ ଭଳି ଏକ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେବ, ଓ ତେମ ତାହା ନି ିତ
ଶୁଣିବ।”) ଏବଂ ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ତା ତା ର ଜୀବନେର େକେବ େଦଖି
ନ ଥିେଲ, ମା କହିଥିେଲ, “ତମର ନାମ ଶିେମାନ ଅେଟ ଏବଂ ତେମ ଜୁନସର ପୁ ।”
କାହିଁକି, େସ ତ ଠି େସେତେବେଳ ହିଁ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ଆଉ ଅନ େକହି େହାଇପାର ି
ନାହିଁ…ଶହ ଶହ ବଷ ଧରି େସମାନ ର େକୗଣସି ଭବିଷ   ବ ା େହାଇ ନ ଥିେଲ, ଏବଂ
ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ତା କହଥିେଲ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି। ଏଥିେର େକୗଣସି
ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ େସ ଏହାକ ହଣ କରି ପାରିଥିେଲ!
45 ଫିଲି  ପ, େସହି ସମୟେର, ଗେଲ ଏବଂ—ଏବଂ ନିଥନିେୟଲ ଏକ ଗଛ ମୂଳେର
େଦଖା ପାଇେଲ, ଓ ତା ଯୀଶୁ ନିକଟକ େନଇକି ଆସିେଲ। ଯୀଶୁ କହିେଲ “ଏହି େଦଖ ଏ
ଜେଣ ଇ ାଏଲୀୟ େଲାକ ଏହା ଠାେର ଛଳନା ନାହିଁ।”

େସ ପଚାରିେଲ, “େହ ରା ୀ, ଆପଣ େମାେତ େକେବ ଚି ିେଲ?”
46 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଫିଲି  ପ ତ କ ଡାକିବା ପୂେବ, ତେ େଯେତେବେଳ ଗଛ ତେଳ
ଥିଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ତ କ େଦଖିଥିଲି।”
47 େସ କହିେଲ, “େହ ରା ୀ, ଆପଣ ପରେମଶର ପୁ ! ଆପଣ ଇ ାଏଲର ରାଜା।”
େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ଥିଲା! କ’ଣ? ତାହା େକାଣସି ବ ାଖ ାର ଆବଶ କତା କଲା ନାହିଁ,
ଯିେହାବା ତାହା କହିଥିେଲ!
48 େସଠାେର େସହି େଲାକମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ତାହା ବିଶାସ କରି
ନ ଥିେଲ। େସମାେନ କହିେଲ, “ଏହି ବ ି ବାଆଲଯିବ ଅେଟ। ତାହା ପାଖେର—ତାହା
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ପାଖେର ଏପରି କିଛି େକୗଶଳ ଅଛି ଯାହାକି େସ େଦଖାଉଅଛି। େସ—େସ ଜେଣ ଭାଗ -
କହିବା ବ ି, କି ା େସପରି କିଛି ଅେଟ।”

49 ଯୀଶୁ େସମାନ ଆେଡ଼ ଅନାଇେଲ, ଓ କହିେଲ, “କାହିଁକି, ତେମ ତାହା ମନଷ ପୁ
ବିର େର କହଅଛ, ତାହା ତମକ ମା େହାଇଯିବ। ମା େଯେତେବେଳ ପବି ଆ ା େସହି
ସମାନ କାଯ କ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ି, ଯଦି ତାହା ବିର େର କହ, େତେବ ତାହା ତମକ
କଦାପି ମା କରାଯିବ ନାହିଁ, ଇହ ଜଗତେର ନହଁ କି ା ଆସିବାକ ଥିବା ଜଗତେର ମଧ ।”
େସ ଆମମାନ ର ଦିନର ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଥିେଲ, େସହି ଦିନ ଯାହାକି ଆେମମାେନ
େଦଖିବା। କାରଣ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।

ମେନରଖ , ଏହା ଯୀଶୁ ୀ ହିଁ େମାଶା ଠାେର ଥିେଲ।

50 ଏହା ଯୀଶୁ ୀ ହିଁ ଦାଉଦ ଠାେର ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ… ର ପୁ ,
ଦାଉଦ ପବତ ଉପରକ ଯାଇଥିେଲ, ଜେଣ ଅସୀକତ ରାଜା ଭାବେର, ଆଉ ଯିରଶାଲମ
ନିମେ କା ିଥିେଲ, ତାହା ଆଉ କିଛି ନେହଁ ବରଂ ୀ ତାହା ଠାେର ଥିେଲ। କାରଣ

ାୟଃ ଆଠ ଶହ ବଷ ଉ ାେର, ଦାଉଦ ପୁ ଜୀତ ପବତ ଉପେର ବସିଥିେଲ ଏବଂ
ତଳକ ଯିରଶାଲମକ ଚାହିଁଥିେଲ ଓ କା ିଥିେଲ, ଆଉ କହିଥିେଲ, “େହ ଯିରଶାଲମ,
େହ ଯିରଶାଲମ, ମା କ ଟୀ େଯପରି ଆପଣା ଛଆମାନ ଆେବାରିଥାଏ େସହିପରି
େକେତଥର ମଁୁ େତାେତ ଆେବାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କି ତ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ!”

51 େଯେତେବେଳ େଯାେଷଫ କାରାଗାରେର ଥିେଲ, ତାହା ଯୀଶୁ ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ
ତାହା ମା ତିରିଶଟି େରୗପ ମୁ ାେର ବି ୟ କରାଗଲା, େସେତେବେଳ ତାହା ଯୀଶୁ
ଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ତାହା େପାଟିଫରର ବ ି କରାଗଲା, େସେତେବେଳ ତାହା
ଯୀଶୁ ଥିେଲ।େଯେତେବେଳ େସ ଫାେରା ଡାହାଣ ପେଟ ବସିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ
େସ ବାହାରଥିେଲ, ସମେ …ତରୀ ଶ େହଉଥିଲା, ଆଉ ସମ ଆ ୁପାତ କରିବାକ
ପଡଥିଲା, େସେତେବେଳ ତାହା ଯୀଶୁ ଥିେଲ। େକୗଣସି େଲାକ ଫାେରା ନିକଟକ ଯାଇ
ପାର ନ ଥିେଲ େକବଳ େଯାେଷଫ େଦଇ—େଦଇ; େକୗଣସି େଲାକ ପରେମଶର
ନିକଟକ ଆସିପାର ି ନାହିଁ, େକବଳ ଯୀଶୁ େଦଇ। ଏହା ତ ଯୀଶୁ ଥିେଲ, ଯିଏକି
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରାଯାଇଥିବା ବାକ ର ପରିପୂଣତା ଥିେଲ, ଯାହା ତିଛାୟା ଏବଂ

ତିଚି ଣେର କହାଯାଇଥିଲା।

52 େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ, େସ ଠି େସହି କାଯ ଗୁଡ଼ିକ
କରିଥିେଲ ଯାହାକି ଭବିଷ   ବ ାମାେନ କରିଥିେଲ, େସଇଥିପାଇଁ େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ େସ େହଉଛ ି ପରେମଶର ବାକ ର କଟୀକରଣ। ତାହାକ େକୗଣସି ବ ାଖ ା
କରିବାର ଆବଶ କତା ପଡ଼ି ନ ଥିଲା।
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53 େଯେତେବେଳ ନିଥନିେୟଲ ଏହା େଦଖିେଲ, େସ ତେଳ ପଡ଼ିଗେଲ, ଓ କହିେଲ,
“ଆପଣ ଇ ାଏଲର ରାଜା, ପରେମଶର ପୁ , ଇ ାଏଲର ରାଜା ଅଟ ି। ଆେମ
ଆପଣ ଜାଣୁ, େକୗଣସି ମନଷ ତାହା କରିପାେର ନାହିଁ।”

54 ନୀକଦୀମ ରା ି ସମୟେର ଆସିଥିେଲ, ଫାରଶୀମାନ ପାଇଁ େସହି ସମାନ
କଥା କହିଥିେଲ। ମା , ଆପଣ େଦଖ , େସମାେନ େସମାନ ର ବିଶ ଗୀଜା ସଂଘ
ପରିଷଦେର ଏେତ ଜଡ଼ିତ େହାଇଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଏହାକ ହଣ କରିପାରି ନ
ଥିେଲ। େସମାେନ ଯାହା କହଥିେଲ େସ ତାହାକ କାଶ କେଲ, ଓ କହିେଲ, “ରା ୀ,
ଆେମମାେନ…” କିଏ “ଆେମମାେନ”? େସମାନ ର ପରିଷଦ! “ଆେମମାେନ ଜାଣୁ
େଯ ଆପଣ ପରେମଶର ଠାର ଆଗତ ଜେଣ ଗୁର, କାରଣ ଆପଣ ଏହି େଯଉଁ ସମ
କାଯ କରଅଛ ି, ପରେମଶର ସା େର ନ ଥିେଲ େକୗଣସି ବ ି େସହିସବ କରିପାେର
ନାହିଁ।” େସମାେନ ଏହାକ ଚି ିଥିେଲ, େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହାହିଁ ଏହା ଥିଲା, ମା
େସମାେନ େସଥିେର ଅତ ଧିକ ଭାେବ ଜଡ଼ିତ େହାଇଥିେଲ।

55 ଆଉ ପରେମଶର, ବିଗତ ଚାଳିଶ ବଷ ମଧ େର, ଏହି ରା କ ପବି ଆ ା
ବା ି େର େଦାହଲାଇ େଦଇଅଛ ି, ପୁଣି ପୁରଷ ଏବଂ ମହିଳାମାେନ ଏେବ ସୁ ା ଏହାର
ବାହାେର ଅଛ ି କାରଣ େସମାେନ ମଧ େଗାଟିଏ ସମାନ ବିଷୟେର ଜଡ଼ିତ ଅଛ ି, ଅନ
ଏକ ଦିନର ଚମକେର ବାସ କରଅଛ ି। ମାମଲାଟି କ’ଣ? ସମେ ଏକ େମେଥାଡି ,
ବା  ଟି , େ ସବିେଟରିଆ , ଲଥରା କି ା େସପରି କିଛି େହବାକ ଚାହଁୁଛ ି। େଦଖ ,
ଏହା ଏକ ଚମକ ଅେଟ।

56 େସମାେନ େମାଶା ଦିନର ଚମକେର ବାସ କରଥିେଲ। େସ କ’ଣ କହିେଲ? େସ
କହିେଲ…େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମ େମାଶା ର ଶିଷ ଅଟୁ।”

57 େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ େମାଶା ଜାଣିଥା’ , େତେବ ତେମ େମାେତ ଜାଣିଥା’ ।
େମାଶା ତ େମା’ ବିଷୟେର େଲଖିଥିେଲ!”

58 ଯଦି ଆପଣ ଲଥର ଜାଣିଥା’େ , ଆପଣ ଏହି ଯୁଗକ ଜାଣିଥା’େ ! ଯଦି ଆପଣ
େମେଥାଡି ଜାଣିଥା’େ , ଆପଣ ଏହି ଯୁଗକ ଜାଣିଥା’େ ! କାରଣ ୀ ଏହି ଯୁଗ
ବିଷୟେର େଲଖିଥିେଲ! େସହି ବାକ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୂରଣ େହଉଅଛି ତାହାକ ଏହି ଯୁଗେର
ପୂରଣ େହବାକ ଅଛି। ଏହାକ ବ ାଖ ା କରିବା ନିମେ କାହାରି ଜଣକାକ ଆବଶ କ
କେର ନାହିଁ, ପରେମଶର ଆପଣା ବ ାଖ ା ନିେଜ କର ି। ପରେମଶର ନିେଜ ବ ାଖ ା
କର ି, କାରଣ େସ ହିଁ ଏକମା ଜେଣ ଯିଏକି ଏହାକ ବ ାଖ ା କରିପାର ି। ପରେମଶର

ତି ାସକଳ ସବଦା ତାହାହିଁ ମାଣିତ କେର ଯାହା େସ କହିଛ ି, ଆଉ ତାହାହିଁ େହଉଛି
ବ ାଖ ା।
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59 େତେବ, ଯୀଶୁ, (ସମୟ ବ ାଇବା ପାଇଁ), ଯୀଶୁ କହିେଲ, ସାଧୁ େଯାହନ, ତା’ର 14ଶ
ପବ, 12ଶ ପଦ, “ଯିଏ େମା’ ଠାେର ବିଶାସ କେର, ମଁୁ କରଥିବା ଏହି କାଯ ଗୁଡ଼ିକ େସ ମଧ
କରିବ।” କ’ଣ େସ ଏହା କହିଛ ି କି? ତାହା ଠି । ତାହା େକୗଣସି ବ ାଖ ା କରାଯିବାର
ଆବଶ କ କେର ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ େକହି ଜେଣ େସହି କାମ କର ି, ତାହା ପରେମଶର
ଅଟ ି। ନି ିତେର!
60 େସ େସଠାେର ଏହା ମଧ କହିଥିେଲ, “େଲାଟ ଦିନେର ଏହା େଯପରି ଥିଲା,
ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ େସହିପରି ଘଟିବ।” ଯୀଶୁ ତାହା କହିଥିେଲ। କ’ଣ େସ
ଏହା କହିଛ ି କି? ନି ିତ ଭାବେର, େସ ଏହା କହିଛ ି! ତାହା େକୗଣସି ବ ାଖ ାର ଆବଶ କ
କେର ନାହିଁ।

େସମାେନ କହ ି, “େତେବ, ଏହାର ଅଥ…”
61 ଏହାର ଅଥ ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା େସ କହିଥିେଲ! “େଲାଟ
ଦିନେର ଏହା େଯପରି ଥିଲା, ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ େସହିପରି ଘଟିବ।”
େଲାଟ ଦିନ ବିଷୟେର କ’ଣ ଅେଟ? ଆସ କିଛି ଣ ପାଇଁ େଫରିଯିବା, େଦଖିବା େଯ
େସମାେନ କ’ଣ କରଥିେଲ।
62 େଲାଟ ଦିନେର ତିେନାଟି େ ଣୀର େଲାକ ଥିେଲ: ବିଶାସୀ, କ ିମ-ବିଶାସୀ, ଏବଂ
ଅବିଶାସୀ। େତ କ ଭିଡ଼େର ତାହା େସହିପରି ହିଁ ଅେଟ, େସହି ସମାନ ବିଷୟ।

ଆେମ ପାଉ େଯ ସେଦାମୀମାେନ ଅବିଶାସୀ ଥିେଲ।
େଲାଟ କ ିମ-ବିଶାସୀ ଥିେଲ।

63 ଅ ହାମ ବିଶାସୀ ଥିେଲ। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯାହା ସହିତ ନିୟମ
କରାଯାଇଥିଲା। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି ଏକ ତି ାତ ପୁ ର ଅେପ ା
କରଥିେଲ। େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଥିେଲ ଯିଏକି ତାହାର ଆଶା କରଥିେଲ। ଆେମ । (ମଁୁ
େମା’ ନିଜକ “ଆେମ ” କର ନାହିଁ। ଆେମ  ର ଅଥ “େସହିପରି ହିଁ େହଉ!”) ଆଉ ତାହା ଠି
ଅେଟ। ଅ ହାମ ସେଦାମେର ନ ଥିେଲ। ଅ ହାମ ସେଦାମର ଉପେର ଓ ବାହାେର ଥିେଲ।
େସ ଆଜିର ଏକ କାର ଆ ିକ ମ ଳୀର ତିରପ ଅଟ ି।
64 େଲାଟ ଏେବ ସୁ ା ସେଦାମେର ରହିଥିବା ଏକ ନାମଧାରୀ ମ ଳୀର ତିଚି ଣ
ଅେଟ। େଦଖ େଯ, ବାଇବଲ ଏହା ବ କେର, “ସେଦାମର ପାପଗୁଡ଼ିକ ତା’ର
ଧମପରାୟଣ ାଣକ ତିଦିନ ଯ ଣା େଦଉଥିଲା।” ତାହା ବିର େର ଛିଡ଼ା େହବା ପାଇଁ
ତା’ର ଯେଥ ସାହସ କାହିଁକି ନ ଥିଲା? ଆଜି େଗାଟିଏ ମ ଳୀେର ଅେନେକ ଏହି କାର
ଭଲ େଲାକମାେନ ବସି ରହିଛ ି, େଯଉଁମାେନକି ବାହାରକ ଅନା ି ଓ ମହିଳାମାନ
ସାନ ସାନ େପ ପି ିଥିବା ଏବଂ ପୁରଷମାନ ଏହିସବ କାମ କରଥିବାର େଦଖ ି,ଏବଂ
େସମାନ ର ସଦସ ମାନ ରବିବାର ଦିନ ବାହାରକ ଯାଇ, ଗଲ େଖଳଥିବାର େଦଖ ି,
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ପୁଣି ମ ଳୀକ ଆସିବା ପରିବେ ପିକନି େମୗଜ କରଥିବାର, ଏବଂ ସ ରଣ ୀଡ଼ା ଓ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କରଥିବାର େଦଖ ି। ବଧବାର ରା ି ମ ଳୀକ ଆସିବା ପରିବେ , ଘେର
ବସି, େଟଲିଭିଜନ େଦଖ ି। େସମାେନ ଏହା ବିଷୟେର କିଛି କହିବା ଭଳି ଅନଭବ କର ି,
ମା େବାଡ଼ େସମାନ ବାହାର କରିେଦବ। ମାମଲା କ’ଣ ଅେଟ? ଏହା ପୁଣି ଥେର େଲାଟ
ଅେଟ, ଯିଏକି ତା’ର ଝରକାର ବାହାରକ ଅନାଉ ଅଛି ଓ ପାପକ େଦଖୁଅଛି, ଆଉ ପାପକ
“ପାପ” େବାଲି କହିବାେର ଭୟ କରଅଛି!
65 ଅ ହାମ େସମାନ ର ବିଶୃ ଳାେର ନ ଥିେଲ, େସ େସଥିର ବାହାେର ଥିେଲ। େସ
ତ ଆ ିକ ମ ଳୀର ଏକ ତିରପ ଥିେଲ। େତେବ େଦଖ େଯ ଠି େଶଷ ସମୟେର,
ନିଆଁ ପଡ଼ିବାର ଠି ପୂବର କ’ଣ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ େସମାେନ ବିଜାତୀୟମାେନ ଥିେଲ। ତାହା
ତ ଆଜିର ବିଜାତୀୟ ଜଗତ ଉପେର ନିଆଁ ପଡ଼ିବାର ପୂବ ତୀକ ଥିଲା, େଯେତେବେଳକି
ରାଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଖ ିତ େହବ ଏବଂ େସମାେନ ଦ କରାଯିେବ। “ସଗ ନିଆଁେର ଜଳି ଉଠିବ,”
ସଦା ଭ କହ ି, “ଏବଂ େସମାେନ ଚ ଉ ାପେର ଜଳି ଉଠିେବ।” ଏହା ତ ତାହାର

ତିଛାୟା ଥିଲା।
66 େତେବ ଆସ େସମାନ ଚି ା ିତ କରିବା। ଏଠାେର ଅ ହାମ ପୂବର ବାହାେର
ଅଛ ି, ସେଦାମେର ନାହଁା ି, େସ ସେଦାମର ବାହାେର ଥିେଲ। େଲାଟ ଏେବ ବି ସେଦାମେର
ଥିେଲ।
67 ବିଚି ବିଷୟ, ଦିେନ ଏକ ଗରମ ସକାଳେର, ାୟଃ ଏଗାରଟା େବେଳ ଏହା େସତିକି
ସମୟ େହାଇଥିବ, େସ ତିେନାଟି ପୁରଷ ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ, ସାଧାରଣ ପୁରଷ,
ରା ାେର ଚାଲି ଚାଲି, ମାଗେର ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ। ଅ ହାମ ଅେଲାନ ବ ମୂେଳ,
ବି ାମ େନବା ପାଇଁ ବସିଥିେଲ। େସ େବାଧହଏ େସଦିନ ସକାଳେର ପଶୁପଲ ସହିତେର,
ବାହାରକ ଯାଇଥିେଲ, ାୟଃ ଖରାେବେଳ, େଫରି ଆସିଥିେଲ। ଆଉ େସ ତିେନାଟି ପୁରଷ
ଆସୁଥିବାର େଦଖିେଲ। ଏବଂ େସହି ପୁରଷମାନ ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଥିଲା,
ଯାହାକି, ଏକ ଘ ିକ ବଜାଇଥିଲା। େହ େମାର ଭ!
68 ପରେମଶର ବିଷୟେର ସବଦା କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି, େଯେତେବେଳ ତାହା
େଲାକମାନ ମଧ କ ଆେସ, ଏହା ଏକ ଘ ିକ ବଜାଇଥାଏ। େସମାେନ ତାହା ଜାଣ ି।
େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି େସମାନ କହିଥାଏ, େସଠାେର ଏକ ମାଣ
ଥାଏ।
69 ଅ ହାମ ଶୀ େଦୗଡ଼ିଗେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “େହ େମା’ର ଭ, ଆସ ଆଉ ମଁୁ ଟିକିଏ
ଜଳ ଆଣି େଦଉଅଛି, ତାହାକ େନଇ ଆପଣ ର ପାଦ ାଳନ କରିବାକ ଦିଅ , ଏବଂ
ଆପଣ େଭାଜନ ନିମେ ଏକ େରାଟୀ େନଇ ଆସିବାକ ଦିଅ , ଆଉ ତା’ ପେର ଆପଣ
ନିଜ ମାଗେର, ଚାଲି ଯାଇପାର ି।” ଏଣୁ େସ ବଲି ପଡ଼ିେଲ। େସ େଗାଠକ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ
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ଓ ଏକ େଗାବ େନେଲ ଏବଂ ତାହାକ ବଧ କେଲ, ତାହାକ ୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ
େସବକକ େଦଇ େଦେଲ। ତାହା ତେଳ ଥିବା, ତ ୁକ ଗେଲ, ଏବଂ ସାରା କିଛି ମଇଦା
ଚକଟି, କିଛି ୁତ କରିବା ପାଇଁ, କି ା କିଛି ଖାଦ ବ ୁ ୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିେଲ, କିଛି
େରାଟୀ କରିବା ପାଇଁ, ତ ରେର ପିଠା ୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିେଲ। ତାହା େନଇକି ଆସିେଲ
ଏବଂ ପରିେବଷଣ କେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ବସି, େଭାଜନ କରଥିେଲ,
େସମାେନ ଲ କରିବାକ ଆର କେଲ, େଯ ଏହି ବ ି ସେଦାମ ଆଡ଼କ ଚାହିଁ ରହଁୁଥିେଲ।
ଆଉ େସ କହିେଲ…

70 େସମାନ ମଧ ର ଦଇ ଜଣ, ମେନରଖ , ସେଦାମକ ଗେଲ। ଦଇ ଜଣ ସେଦାମକ
ଗେଲ। ଦୟାକରି ଏହାକ ବଝିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଛ ି ମଁୁ ତାହାକ
ହିଁ ଉେଲଖ କରଛି। େସମାନ ମଧ ର ଦଇ ଜଣ େଲାଟକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ େସଠାେର
ତେଳ ଯିଏ ବାହାରକ ଅଣାଯିବା େହତ ୁତ ରହିଥା’ ି ତାହାକ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଦାମକ
ଗେଲ। ଆଉ େସହି ଦଇ ଜଣ େଯଉଁମାେନକି େସଠାକ ତଳକ ଗେଲ, େସଠାେର ତଳକ
ଗେଲ ଓ ଚାର କେଲ। (ଆଉ େସଠାେର ଜେଣ ଅ ହାମ ସହିତ ରହିଗେଲ। ଧ ାନ
ଦିଅ େସ େଯଉଁ ଚି ସାଧନ କେଲ।) େସମାନ ର େସଠାେର ତେଳ ଏକ ଚି ରହିଥିଲା,
େସଠାେର ଥିଲା…େସହି ସେଦାମୀମାେନ ଅ କରା ଯାଇଥିେଲ। ସୁସମାଚାରର ଚାର
ସବଦା ଅବିଶାସୀମାନ ଅ କରି େଦଇଥାଏ। ଆଉ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ତାହା କ’ଣ କଲା।

71 େତେବ, ଏଠାେର ଜେଣ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି ଓ ଅ ହାମ ସ ୁଖେର ଏକ ଚି ସାଧନ
କରିଛ ି।

72 ବ ମାନ, କ’ଣ ଆପଣମାେନ େକେବ ଧ ାନ େଦେଲ କି? େଯେକୗଣସି ଇତିହାସକାର,
ଶା ଅନସରଣ କର , ଇତିହାସ ଅନସରଣ କର , ମ ଳୀ ଯୁଗଗୁଡ଼ିକେର ଏପରି
େକୗଣସି େହେଲ ସମୟ ରହି ନ ଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି ଜେଣ ବ ି େକେବ ଜଗତେର ଥିବା
ନାମମା ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକ, େସଠାେର ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକ ଯାଇଥିେଲ,
େସଠାେର ଏପରି େକୗଣସି େହେଲ ବ ି େକେବ ରହି ନାହଁା ି ଯାହା ରକି ନାମ ଅ ହାମ
ପରି, ହା-ମ-େର ସମା େହାଇଥାଏ। ମା ଆଜି େସମାନ ର ଜେଣ ଅଛ ି, ା-ହା-ମ।
ତାହା ଠି । େସଠାେର ତଳକ ଯାଇ, େସମାନ ବାହାରକ ଡାକଛ ି। େସ ଏହା ଦାରା ଏକ
ଅ ତ କାଯ କରଅଛ ି। ାହାମ, ବିଲି ାହାମ,ପରେମଶର େସବକ େସହି ନାମଧାରୀ
ସଂ ାମାନ ମଧ େର, ରାଜେନତାମାନ ମଧ େର, ଏବଂ ଭତି ମଧ େର, ତାହାକ
ଆଘାତ କରଛ ି।

73 ଅନ ଦିନ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଚାହିଁେଲ େଯ େସ ରା ପତି ନିମେ ାଥୀ
ହଅ , େସ ଏହାକ ସୀଧାସଳଖ ଖ ନ କରି େଦଇଥିେଲ। ଏଥିପାଇଁ, ପରେମଶର ତା
ଆଶୀବାଦ କର । କାହିଁକି, େସହି ମଦ କ ାନୀଗୁଡ଼ିକ, ତାହା େଯପରି ଭାବେର କାଯ
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କର ି େସ ତ କଦାପି ତା’ର ଥମ ଆଧାରକ ପହ ିେବ ନାହିଁ। େସମାେନ େକାଟି େକାଟି
ଟ ା ଖ କରିଥିେବ, କାରଣ େସ ତ େସମାନ େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ ବାହାର
କରି େଦଇଥା’େ , େସହି ସିଗାେର କ ାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟସବ। େଦଖ ,
େସ ତ େସଠାେର ସେଦାମୀମାନ ପାଇଁ ପରେମଶର ଦତ ଭାବେର ରହିଛ ି। ତାହା
ଠି ଅେଟ।
74 ମା ମେନରଖ , େସଠାେର ଜେଣ ଥିେଲ ଯିଏକି େସଠାେର ଅ ହାମ ସହିତ
ରହିଥିେଲ, ଅନ ଜେଣ ପୁରଷ, େସହି ଦଇ ଜଣ ନହଁ ି େଯଉଁମାେନକି େସଠାେର ତଳକ

ଚାର କରିବାକ ଯାଇଥିବା େସହି ଆଧୁନିକ ସୁସମାଚାର ଚାରକମାନ ପରି େସଠାେର
ତଳକ ଯାଇଥିେଲ। ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େସଠାେର ଜେଣ ଉପେର ରହିଥିେଲ। ଦଇ ଜଣ
େସହି ରା ା େଦଇ ତଳକ ଚାଲିଗେଲ, ଏବଂ ଜେଣ ଏଠାେର ଅ ହାମ ସହିତ ରହିଥିେଲ।
ଏବଂ ଅ ହାମ ସହିତ ରହିଥିବା ଜେଣ ପୁରଷ ତା ଏକ ଚି େଦେଲ।
75 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ତା ର ନାମ “ଅ ାମ” ଥିଲା ଆଉ ତା ୀର “ସାରୀ,” ଥିଲା
ଠି ଏହାର େଗାଟିଏ କି ା ଦଇ ଦିନ ପୂବର। ପରେମଶର ତା େଦଖା େଦେଲ ଓ କହିେଲ,
“ମଁୁ ବ ମାନ ତମର ନାମ ଅ ାମର ଅ ହାମକ ପରିବ ନ କରଅଛି।” (େଦଖ , ାହମ
G-r-a-h-a-m େହଉଛି ଛଅ ଅ ର, ମଣିଷ।) ମା ଅ ାହମ A-b-r-a-h-a-m େହଉଛି
ସାତ, ସାେତାଟି ଅ ର; ହାମ h-a-m, ଏକ ହାମ h-a-m ସହିତ ସମା େହଉଅଛି।
76 େତେବ, ଏଠାେର ଉପେର ଆ ିକ ମ ଳୀେର, େସଠାେର ଅ ହାମ ପାଇଁ ଜେଣ
ଥିେଲ, ଏବଂ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ େସ କ’ଣ କହିଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ଅ ହାମ,” (“ଅ ାମ”
ନେହଁ) “ଅ ହାମ, ତମ ୀ େକଉଁଠାେର” (“ସା-ର-ରା” ନେହଁ) “ସା-ରା? ତମ ୀ ସାରା
େକଉଁଠାେର?”
77 େଦଖ େସ କ’ଣ ଉ ର େଦେଲ, “େସ ଆପଣ ପଛେର ଥିବା ତ ୁେର ଅଛି।”
78 େତେବ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ େଦଖା କରିବି। ମଁୁ ତମକ େଦଖା କରିବାକ ଯାଉଛି।”
େସହି ବ ିଗତ ସବନାମକ େଦଖ , େସହି ଜଣକାକ, େସହି ତି ା ଅନଯାୟୀ ଯାହା
େସ କରିଥିେଲ। ତାହା ପରେମଶର ଥିେଲ! େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମକ େଦଖା କରିବାକ
ଯାଉଅଛି।”
79 ଆଉ ସାରା, (ଏକ କାେର େଯପରିକି ଆେମ ସମେ ବଝିପାରିବା) ମେନ ମେନ,
ନିଜ ଭିତେର ହସିେଲ, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ, ଜେଣ ବ ୀେଲାକ, ଶେହ ବଷ ବୟସ, େମାହର

ଭ” (ଯାହାକି ଅ ହାମ) “ମଧ ବ , ଯୁବା ଯୁବତୀ ପରି ଜୀବନର ସମୟ ଅତିବାହିତ
େହାଇସାରିଛି।” କହିେଲ, “କାହିଁକି, ଆେମ ତ ଆଉ େସରପ ଆନ ପାଇ ନ ପାର, ମଁୁ
ବ ଅେଟ ଏବଂ େସ ବି ବ ।” ଆଉ କହିେଲ, “ଆମର ତାହା େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।” ଏବଂ
କହିେଲ, “କିପରି େହବ? ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ!”
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80 ଏବଂ େସହି—େସହି ପୁରଷ (ମାନବ ଶରୀରେର ପରେମଶର) କହିେଲ, “ସାରା
ଏସବ ବିଷୟ କହି, କାହିଁକି ହସିଲା ଏବଂ ସେ ହ କଲା?” ତ ୁେର, ତାହା ପଛେର।
81 େତେବ େଦଖ , ଯଦି େସହି ସମାନ େସବାକାଯ ଟି ଯୀଶୁ ୀ ର ନ ଥିଲା କି! େସ
େ ାତାବ ଆଡ଼କ ଚାହିଁଥିେଲ ଓ େସମାନ ର ଚି ା ଭାବନାକ ଜାଣିଥିେଲ। େସ ପିତର
କହିଥିେଲ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି ଏବଂ ତା ର ପିତା ନାମ କ’ଣ। ନିଥନିେୟଲ କହିଥିେଲ।
82 କଅ ପାଖେର ଥିବା ୀ କହିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସ କହିଲା…େସ କହିେଲ,
“ଯାଅ େମା’ ପାଇଁ ପିଇବାକ ଜଳ ଆଣ,” କି ା “େମାେତ ପିଇବାକ ଦିଅ।”
83 େସ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ ର େମା’ ସହିତ କଥା େହବା ଏହା ପର ରା ନାହିଁ…
ଆପଣ ଯିହଦୀମାନ ର ଶମିେରାଣୀୟମାନ ସହିତ କଥାବା ା େହବା ପର ରା ନେହଁ।
ଆମର ପର ର ସହିତ େକୗଣସି ବ ବହାର ନାହିଁ।”
84 େସ କହିେଲ, “ମା ଯଦି ତେମ ଜାଣିଥା’ େଯ ତେମ କାହା ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛ,
େତେବ ତେମ େମାେତ ପିଇବାକ ମାଗିଥା’ ।” ବା ାଳାପ ଚାଲି ରହିଲା। େସ କହିେଲ,
“ଯାଅ ତ ସାମୀକି ଡାକ ଏବଂ ଏଠାକ ଆସ।”

େସ ଉ ର େଦଲା, “େମା’ର ସାମୀ ନାହିଁ।”

େସ କହିେଲ, “ତେମ ଠି କହିଛ, କାରଣ ତ ର ପା ଟି ଥିେଲ।”

େସ ଉ ର େଦଲା, “ମହାଶୟ!”
85 େସହି ପାଥକ କ େଦଖ ତାହା ଏବଂ େସମାନ —ଏବଂ େସହି ଦିନର ଯାଜକମାନ
ମଧ େର, େସହି ପରିଷଦ ଯିଏକି ଅନ ଦିନର ଚମକେର ବାସ କରଥିେଲ। େସମାେନ
କହିେଲ, “ଏହା ଶୟତାନ ଅେଟ!” େସମାନ ତ େସମାନ ର ମ ଳୀକ କିଛି ଉ ର
େଦବାକ ପଡଥିଲା, ’କାରଣ ଏହା ତାହା ଆବଶ କ କରଥିଲା।
86 ମା ଏହି ଗରିବ େଛାଟ ୀେଲାକଟି କ’ଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ହଦୟ ଭିତେର େସହି
ପୂବନିରପିତ ବୀଜ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା…େସ େସହି ବିଷୟବ ୁେର ଅତ ବିର ଏବଂ
ଥକିତ େହାଇ ଯାଇଥିଲା, େସ ଏକ େବଶ ା ଭାବେର ରା ାେର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମା
େଯେତେବେଳ େସ ତାହା େଦଖିଲା, େସ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ
ଏହା ମଁୁ ଜାଣି ପାରଅଛି। ଆମ ପାଖେର ଚାରି ଶହ ବଷ େହଲାଣି େଗାଟିଏ ବି େହାଇନାହଁା ି,
ଏବଂ ଆମକ କହାଯାଇଛି େଯ େଯେତେବେଳ ମଶୀହ ଆସିେବ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅେଟ
ଯାହା େସ କରିେବ।” େହ େମାର ଭ! େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିବା େସହି ବୀଜଟି ଜୀବନକ
ଉ ଳି ଉଠିଲା! କାହିଁକି? ଏହା େକୗଣସି ବ ାଖ ା ଆବଶ କତା କଲା ନାହିଁ।
87 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତ ସହିତ କଥା କହଅଛି େଯ ମଁୁ ମଁୁ େସହି ଅେଟ।” ତାହା େକୗଣସି
ବ ାଖ ା କରିବା ଆବଶ କ କଲା ନାହିଁ। େସ େସହି ଆ ଯ କମ କରିଥିେଲ ଏବଂ ସା
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େଦଇଥିେଲ େଯ େସ ହିଁ େସହି ମଶୀହ ଥିେଲ, ଆେମ , ଏବଂ ତାହାର ଅବିକଳ ମାଣ
େଦଇଥିେଲ ଯାହା ପରେମଶର ତି ା କରିଥିେଲ (“ସଦା ଭ ତ ମାନ ର ପରେମଶର
େମା’ ପରି ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଛିଡ଼ା କରିେବ” େମାଶା କହିଥିେଲ)। ତାହା କ’ଣ ଥିଲା?
ଶା ର ଏକ ସୁ ମାଣ!

88 େସ ନଗରକ େଦୗଡ଼ିଯାଇ, କହିଲା, “ଆସ, ଜେଣ ବ ି େଦଖ ଯିଏ େମାେତ ମଁୁ ଯାହା
ଯାହା କରିଅଛି େସସବ କହିେଲ। କଣ ଏହା ଠି େସହି ୀ ନହଁ ି କି? କ’ଣ ଏହା େସ
ନହଁ ି କି? ମଁୁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି େସ େମାେତ ତାହା କହିେଲ।”

89 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ଯୀଶୁ, ତାହା ତ ଉପେର େସଠାେର େସହି ପୁରଷ ମଧ େର େସ
ଥିେଲ ଯିଏକି ତା ର ପିଠିକ ତ ୁ ଆଡ଼କ କରିଥିେଲ ଏବଂ ସାରା ତ ୁ ଭିତେର ରହି କ’ଣ ଚି ା
କରଛ ି ତାହା କହିଥିେଲ।

90 ପରେମଶର ବାକ କେହ, ଏ ୀେର, ତା’ର 4ଥ ପବ, େଯ…େସ ଏହା କହ ି,
“ପରେମଶର ବାକ ଦି-ଧାର ଖ  ଗଠାର ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ ଏବଂ ତୀ  ଣତର, ି ଓ
ମ ାର ବିେ ଦ ପଯ ପରିେଭଦକ, ଆଉ ହଦୟର ଚି ା ଓ ଭାବର ଏକ ସୂ ବିଚାରକ
ଅେଟ।” ଏହା େସହି ବାକ ଅେଟ! ଆଉ େତ କ ଥର େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା
ଆସିେଲ, େସ ବାକ ସହିତ ଆସିେଲ, ଏବଂ େସ େସହି ଯୁଗ ନିମେ ବାକ ଥିେଲ। ପୁଣି
ତାହା କ’ଣ କଲା? ଜେଣ ଭାବବାଦୀ କହଥିବା ବ ି ଯିଏକି ହଦୟେର ଥିବା ଚି ାଗୁଡ଼ିକ
ଜାଣିଥିେଲ।

91 ଏହା ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ତାହାକ ସାଧନ କରିଥିଲା କାରଣ େସ ବାକ ର ପରିପୂ ତା
ଥିେଲ।

92 ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ସେଦାମର ଦିନେର େଯପରି େହାଇଥିଲା, ମନଷ ପୁ
ଆଗମନେର ମଧ ତାହା େସହିପରି ଘଟିବ।” ପରେମଶର ଆ ା ପୃଥିବୀପୃ ଉପରକ
ମନଷ ମାନ ଏକ ରପେର ଆସିେବ, ପରେମଶର ମାନବ ଶରୀରେର କଟିତ େହେବ
(ଆେମ ! କ’ଣ ଆପଣ ଏହା େଦଖୁଛ ି କି?), ଏବଂ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କରିେବ
ଯାହାକି ସେଦାମେର ମାନବ ଶରୀରେର ପରେମଶର କରିଥିେଲ। ମେନରଖ , େଯ
େସମାେନ ଏକ ତି ାତ ପୁ କ ଅେପ ା କରଥିେଲ। ଏବଂ, ଠି ତା’ର ପେର, େସହି

ତି ାତ ପୁ ଆସିଥିଲା। ତି ାତ ପୁ ଆଗମନ େହବା ପୂବର ସେଦାମ ଏବଂ ଅ ହାମ
େଗା ୀ େସହି େଶଷ ଚି ଟି େଦଖିଥିେଲ। କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ଲ କେଲ କି? ଆଉ
ବ ମାନ ଆ ିକ ମ ଳୀ େସହି ଘଟିକାକ ଆସି ଯାଇଅଛି।

93 େକହି ଜେଣ କହିେଲ, “ଭାଇ ା  ହା , କ’ଣ ଆପଣ କହିେଲ କି ‘ତାହା ପରେମଶର
ଥିେଲ’?”
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94 ବାଇବଲ କେହ, େଯ ତାହା ପରେମଶର ଥିେଲ! ଏହାର େକୗଣସି ବ ାଖ ା କରିବାର
ଆବଶ କତା ନାହିଁ। େସ ଏେଲାହି ଅଟ ି। ତାହାହିଁ ଅ ହାମ ତାହା ଡାକିଥିେଲ।
େଯେକୗଣସି ବାଇବଲ ପାଠକ ତାହା ଜାଣ ି।ଏେଲାହି , “େସହି ସବ-ସାମଥୀ ଜେଣ।”
େସ ହିଁ ଥମ, େଶଷ ଥିେଲ; ଆର , ସମା । ଏେଲାହି ! ଅ ହାମ ତାହା “ଏେଲାହି ”
ଡାକିେଲ। ପରେମଶର (ଏ ୀ ଭାଷାେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅ ରେର), ଏେଲାହି ; ଠି େଯପରିକି,
“ଆଦ େର ପରେମଶର,” ଏେଲାହି ।

95 େସ ମାନବ ଶରୀରେର କଟିତ ଏେଲାହି ଥିେଲ, ମାନବୀୟ େପାଷାକ ପି ିଥିେଲ,
ମାନବୀୟ େଭାଜନ କରିଥିେଲ। ଆେମ ! ତାହା ଏକ ଚି େଯ େଶଷ ଦିନେର ପରେମଶର
ପୁନବାର ନିଜ େଲାକମାନ ମଧ େର ମାନବ ଶରୀରେର େଦଖା େଦେବ! ଆେମ ! ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “ଏହି େଯଉଁ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ମଁୁ କରଅଛି ତେମମାେନ ମଧ କରିବ। େଯପରି ତାହା
ସେଦାମର ଦିନେର ଥିଲା, ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ ତାହା େସହିପରି ଘଟିବ।”
ଆେମ ! ତାହାର େକୗଣସି ବ ାଖ ା କରିବାର ଆବଶ କତା ନାହିଁ; ଏହା ତ କଟୀକରଣ
ଆବଶ କ କେର, ଏହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା ଆବଶ କ କେର। ଆେମ । କ’ଣ ଆପଣ
ତାହା ବିଶାସ କର ି କି?

ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର ମ କ ନତ କରିବା।

96 ଆମମାନ ର ସଗୀୟ ପିତା, ଆଜିରା ି ଆେମମାେନ ତମକ ତମର ତି ାକ
େଦଉଅଛ େଯ ତେମ ଏହିସବ ବିଷୟ କହିଅଛ। ତେମ େସଗୁଡ଼ିକ ତି ା କରିଥିଲ। ତମ
ବ ତୀତ ଅନ େକହି ତମର ବାକ କ ଜୀବ କରିପାେର ନାହିଁ। ତେମ କହିଲ, “ଦୀ ି େହଉ,”
ତହିଁେର ଦୀ ି େହଲା। କାହାରିକ ଏହାର ବ ାଖ ା କରିବାକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଏହା ତ କଟିତ
େହଲା।

97 େଯପରିକି ଆେମ େସହି ଭବିଷ   ବ ା, ଯିଶାଇୟ ଉ ୃତ କଲ, “ଜେଣ କମାରୀ
ଗଭବତୀ େହବ,” େସ େହଲା; େକୗଣସି କଟୀକରଣକ ଆବଶ କ କେର ନାହିଁ, େସ ତ ତାହା
କଲା। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ଘଟିଥିଲା।

98 ତେମ କହିଥିଲ, େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେବ େସ େବଥଲିହିମେର ଜନ ହଣ
କରିେବ, “େବଥଲିହିମ, ଯିହଦାର। ଯିହଦା, ଇ ାଏଲର ସମ ଅଧିପତିଗଣ ମଧ େର,
ତେମ କ’ଣ ସବଠଁୁ ନହଁ କି? ମା ତ ମଧ ର େମାହର େଲାକମାନ ର ଶାସନକ ା
ଆସିେବ।”

99 େଯଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େସ ସଧାନ କରିେବ, ୁଶେର େସ କ’ଣ ଚି ାର କରିେବ, େସ
କିପରି ନି ିତ େହେବ, ତା ପାଦ ଓ ହାତକ କିପରି ବି କରାଯିବ; “େସ ଆ ମାନ
ଅଧମ ନିମେ ତବି ତ େହେଲ, ଏବଂ ଆ ମାନ ର ଅପରାଧ ନିମେ ଚ େହେଲ;
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ଆ ମାନ ର ଶା ିଜନକ ଶା ି ତାହା ଉପେର ବ ିଲା; ତାହା ହାରେର ଆେ ମାେନ
ସୁ େହଲ।”
100 ଦାଉଦ ତାହା କିପରି କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ତା’ର ାଣକ ପାତାଳେର ପରିତ ାଗ କରିବି
ନାହିଁ, କି ା େମା’ର ପବି ଜନକ ୟ ପାଇବାକ େଦବି ନାହିଁ।” ଏବଂ ତତୀୟ ଦିନେର,
ଏହା ପୂେବକି ତାହା ଶରୀରକ ୟ କରିବା ନିମେ ବା- ୁରି ଘ ା ସମୟ ସ ୂଣ ହଅ ା,
ପରେମଶର ବାକ କହିଥିଲା, “େସ ଉଠିେବ।” (େସମାେନ କହିେଲ େଯ େସମାେନ
ତାହା ଶରୀରକ େଚାରି କରି େନଇଗେଲ; େସମାେନ ଏେବ ସୁ ା ତାହା ବିଶାସ କର ି।)
ମା େହ ଭ, ଆେ ମାେନ ତ ର ବାକ କ, ବିଶାସ କର! ଏହା କଟିତ କରା ଯାଇଥିଲା।
ଯୀଶୁ ୀ ଉ  ଥିତ େହେଲ ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ରହିବି…େଦଖ, ମଁୁ ସଦାସବଦା ତମ
ସହିତେର ଅଛି, ଏପରିକି ଜଗତର େଶଷ ପଯ ଅଛି।”
101 ଆେମ ବିଶାସ କର େଯ ତେମ ଆଜିରା ିେର ଏଠାେର ଅଛ। ଆେମ ବିଶାସ କର
େଯ ତେମ ଆଜିରା ିେର ଏଠାେର, ଠି େସହି ଯୀଶୁ ୀ ଅଟ, େଯତିକି ତେମ େକେବ
ରହିଥିଲ। ଆଉ ତେମ େକବଳ ଆଖି, ହାତ, େଗାଡ଼, ପାଟି, ାଣ, ଶରୀରମାନ େଖାଜୁଅଛ,
ଯାହାକ ତେମ ଆପଣାକ କଟିତ କରିବା ନିମେ ବ ବହାର କରିପାରିବ। ପରେମଶର,
ଆଜିରା ି ଆମମାନ ପବି ିକତ କର, େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଜୀବ ଯୀଶୁ ୀ
ଆମମାନ ମଧ େର ବାସ କରଥିବାର େଦଖିପାର। େହବାକ ଦିଅ େଯ େସ ଆସ !
ତା’ପେର େସହି ବିଷୟ ସଂଘଟିତ େହବ, େଯପରିକି େସହି ଦିନ ଆସିଥିବା ୀ ନିବାସୀ
େଲାକମାନ ର ଧା ରହିଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ କହିଥେଲ, “ମହାଶୟ, ଆେମ ଯୀଶୁ
େଦଖିବା।” ଆଉ େସମାେନ ତାହା େଦଖିବାକ ପାଇେଲ। ଓଃ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ତାହା ଅନାଇେଲ ନି ୟ ତାହା େକେଡ଼ େରାମା କର େହାଇଥିବ!
102 ପରେମଶର, ତେମ ଆଜି େସହି ସମାନ ଅଟ। ଆଉ ତେମ ତି ା କରିଛ େଯ ଯଦି
ଆେମ ଧିତ େହବ େତେବ ଆେମ ତମକ େଦଖିପାରିବ। “ଆଉ ଅ ସମୟ, ଏବଂ ଜଗତ
େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ” (େସହି ଅବିଶାସୀ); “ମା ତଥାପି ତେମ େମାେତ େଦଖିବ, କାରଣ
ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି, ଏପରିକି ଜଗତର େଶଷ ଯାଏଁ, ତମ ଅ ରେର ରହିବି।” ଆେମ
ଜାଣୁ େଯ ତେମ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ।
103 ଭ, ବାକ ଗୁଡ଼ିକ କହା ଯାଇଅଛି, ଏହା ତ େଲଖା ଯାଇଅଛି, ବ ମାନ ପରେମଶର
େଗୗରବ ନିମେ , େହବାକ ଦିଅ େଯ ତାହା କରାଯାଉ, େଯପରିକି ଏହା ଦଶାଇବ
େଯ େସ ତାହା ର ବାକ କ ର ା କର ି। ଆେମ । ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ
କର ।
104 ମଁୁ ାଥନା ଧାଡ଼ିକ ଡାକିବାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ବିଲି କହିଲା େସ ାଥନା
କାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ସାରିଛ ି, ଏକର ଶେହ ପଯ , କିଅବା େସହିପରି କିଛି। େସ ଠି
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ବ ମାନ ଏଠାେର ନାହଁା ି। କ’ଣ… ାଥନା କାଡ଼ ସଂଖ ା େକେତ ଅେଟ…େକହି ଜେଣ
ତମର ପଛେର ତମର ତାହା େଦଖ …ଏହା େହାଇଥିବ—ଏହା ଏକ ସଂଖ ା େହାଇଥିବ
ଏବଂ ଏକ—ଏବଂ ଏକ ଅ ର େହାଇଥିବ (A, B, C, D, କି ା…)। ତାହା କ’ଣ ଅେଟ,
A? ଠି ଅଛି।

105 ଆସ A େନବା, ସଂଖ ା ଏକ, ଦଇ, ତିନି, ଚାରି, ପା । ଠି ଏହିପରି ଛିଡ଼ା େହବାର
ଆର କର । A, ସଂଖା ଏକ, ସଂଖା ଦଇ, ସଂଖା ତିନି, ସଂଖା ଚାରି। ଚାରି, ମଁୁ ତାହା ଛିଡ଼ା
େହବାର େଦଖିଲି ନାହିଁ। ାଥନା କାଡ଼ ସଂଖ ା ଚାରି। ଏକ, ଦଇ, ତିନି। ାଥନା…େବାଧହଏ
େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇପାର ି ନାହିଁ। ଯଦି େସମାେନ ପାରନାହଁା ି, େତେବ େକହି ଜେଣ
ନିଜର ପେଡ଼ାଶୀ କାଡ଼କ େଦଖ , େହାଇପାେର ତା ପାଖେର ଏକ କାଡ଼ ଥିବ ଆଉ େସ
ଛିଡ଼ା େହାଇ ପାରନାହଁା ି। େତେବ ଶୀ । ତାହା େସଠାେର ଅେଟ, ଚାରି। ପା , ାଥନା
କାଡ଼ ସଂଖ ା ପା । ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାର, ବାର। େତେବ ଆପଣ ର
ସଂଖ ାଗୁଡ଼ିକ ଡକାଯିବାେବେଳ ଠି ଏଠାେର ଉପରକ ଆସିବାକ ଆର କରି ଦିଅ ।
ସଂଖ ା ଏକ, ଦଇ, ତିନି, ଠି ଏହି ପଥ େଦଇ ଏଠାକ ଆସ । ାଥନା କାଡ଼ ସଂଖ ା ଏକ,
ଦଇ, ତିନି, ଚାରି, ପା , ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଏଗାର, ଠି ନିଜର ାନଗୁଡ଼ିକ ହଣ
କରି ନିଅ । ଏଗାର, ବାର, େତର, ଚଉଦ, ପ ର, େଷାହଳ, ସତର, ଅଠର, ଉେଣଇଶି,
େକାଡ଼ିଏ, ଏେକା-ଇଶି, ବା-ଇଶି, େତ-ଇଶି, ଚ-ବିଶି, ପ-ଚିଶି। େସଠାେର ଏପରି େକହି
ଅଛ ି ଯିଏକି ପାର ି ନାହିଁ…

106 ମଁୁ େସଠାେର ପଛେର ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ହିଲ େଚୟାରେର େଦଖୁଅଛି। ପୁଅ, ଯଦି
ତମର ସଂଖ ା ଡକାଯାଏ, ଏବଂ—ଏବଂ ଯଦି ତେମ ନ ଆସିପାର…େତେବ, େକବଳ ନିଜର
ହାତକ ଉଠାଇ େଦବ, ଆେମ ବ ବ ା କରିବା େଯ ତେମ େଯପରି ଏଠାକ ଆସିପାର।
ବଝିେଲ?

107 ଏଠାେର ଏପରି େକେତ ଜଣ ଅଛ ି େଯଉଁମାନ ରକି ାଥନା କାଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ତଥାପି
ଆପଣମାେନ ଅସୁ ଅଛ ି? ଆସ ଆପଣ ର ହାତଗୁଡ଼ିକ େଦଖିବା, େଯେକୗଣସିଠାେର
ବି। ଠି ଏଠାେର, ତାହା ଠି , ନିଜର ହାତ ଉପରକ ଉଠା । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି?
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନ ଏକାଠି କରଅଛ ି, କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି,
େଯ େସ ଗତକାଲି ଓ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି? େକେତ ଜଣ? ଏହି େସବକମାନ େଦଖ ;
ଭାଇମାେନ, ଶା କ’ଣ ଆଜି ଏହା କେହ ନାହିଁ, େଯ େସ ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଟ ି ଯାହା
ଆମର ଦବଳତାର ଅନଭବ ଦାରା ଶ କରା ଯାଇପାେର? କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? େକେତ
େଲାକ ତାହା ବିଶାସ କର ି, ନିଜର ହାତ ଉଠା ? େସ ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଟ ି ଯାହା
ଆମର ଦବଳତାର ଅନଭବ ଦାରା ଶ କରା ଯାଇପାେର।
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108 ତା’ପେର ଯଦି ବାଇବଲ କେହ, “େସ ଗତକାଲି ଓ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି,” େକେତ
େଲାକ ତାହା ବିଶାସ କର ି? ତାହାେହେଲ େସ ଆଜି କିପରି ଭାବେର ବ ବହାର କରିେବ?
ତାହା ତ େସହିପରି ଭାବେର ବ ବହାର କରିବାକ ପଡ଼ିବ େଯପରି େସ ଗତକାଲି
କରିଥିେଲ। କ’ଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? ଆଜିରା ି େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି? ମହାମହୀମ
ଡାହାଣ ପଟେର ବସିଛ ି, ତାହା ଶରୀର; ଆଉ ପବି ଆ ା ତାହା କାଶ କରିବା
ନିମେ , ଏଠାେର ଏହି ଭବନେର ଅଛ ି।

109 ଧ ାନ ଦିଅ , ବ ମାନ େଦଖ । କ’ଣ େହାଇଥିଲା େଯେତେବେଳ ବିଗତ ସମୟେର
େକହି ଜେଣ େସଠାେର ତାହା ର ବ କ ଛଇଁଥିଲା, ଦିେନ ଜେଣ ୀେଲାକଟିଏ? ତାହା
ପାଖେର େଗାଟିଏ ାଥନା କାଡ଼ ନ ଥିଲା, ଆେମମାେନ କହିବା, ମା େସ ତାହା ର ବ କ
ଛଇଁଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର ବ କ ଛଇଁଥିଲା, ଯୀଶୁ ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଓ
କହିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଛଇଁଲା?”

110 ପିତର ଯୀଶୁ ଭ ନା କରି, କହିେଲ, “କାହିଁକି, ଭ, ତାହା ତ ବ ିମାନ େଲାକର କଥା
ପରି ଶୁଭା ଯାଏନାହିଁ। କାହିଁକି, ସମେ ତ ଆପଣ ଛଇଁବାକ େଚ ା କରଛ ି। କାହିଁକି
କହଛ, ‘କିଏ େମାେତ ଛଇଁଲା?’”

111 େସ କହିେଲ, “ମା ମଁୁ ଅନଭବ କଲି େଯ ମଁୁ ଦବଳ େହାଇପଡ଼ିଲି।” େକେତ ଜଣ
ତାହା ଜାଣ ି? ସଦଗୁଣ, ଯାହାର ଅଥ “ଶ ି,” ତାହା ଠାର ବାହାରି ଗଲା। “ମଁୁ ଦବଳ
େହାଇପଡ଼ିଲି, େକହି ଜେଣ େମାେତ ଏକ ଭି କାରର ଶେର ଛଇଁଲା।” ଏବଂ େସ
ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଓ େଲାକସମୂହ ଆଡ଼କ ଚାହିଁେଲ େଯପଯ କି େସ ବିଶାସର େସହି ପଥକ
ପାଇ ନ ଗେଲ।

112 ସମେ େସମାନ ର ହାତକ ତାହା ର ଚାରିଆେଡ଼ ରଖୁଥିେଲ, “େହ ରା ୀ, ଆେମ
ତମକ ବିଶାସ କର,” ଏବଂ ଏସବ କିଛି।

113 ମା େସଠାେର େକହି ଜେଣ କତେର ଏହାକ ବିଶାସ କରିଥିେଲ। ଆଉ େସ
ତାହା ର ବ କ ଛଇଁଥିେଲ ଏବଂ ବିଶାସ କରିଥିେଲ େଯ େସ ସୁ େହେଲ, କାରଣ େସ ନିଜ
ହଦୟେର ଏହା କହିଥିେଲ ଯଦି େସ ଏହା କରିପାରିେବ ତାହାେହେଲ ଏହା ଘଟିତ େହବ।

114 େସ ବଲି ପଡ଼ିେଲ ଏବଂ େଲାକସମୂହ ଆଡ଼କ ଅନାଇେଲ େଯପଯ କି େସ ତା ପାଇ
ନ ଗେଲ, ଆଉ େସ କହିେଲ…ତା କହିେଲ େଯ ତା’ର ଦରେରାଗର ସମସ ା ବ େହାଇ
ଯାଇଅଛି ଏବଂ େସ ସୁ େହାଇ ଯାଇଛ ି। କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? େତେବ, େଲାକସମୂହ
ଗହଳୀ ମଧ େର, େସ େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ କରିଥିେଲ।

115 ବ ମାନ, ମଁୁ ଦାବି କରଛି େଯ େସ ମୃତ ନହଁ ି, େସ ଆଜି ମଧ ଠି େସତିକି
ଜୀବିତ ଅଟ ି େଯତିକି େସ େକେବ ଥିେଲ। ଏବଂ ବାଇବଲ କେହ, ଯୀଶୁ ନିେଜ, କହିଛ ି,



24 କଥିତ ବାକ

“ସେଦାମର ଦିନେର େଯପରି ଘଟିଥିଲା, ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ େସହି କାର
ଘଟିବ।”
116 େତେବ େଦଖ , ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ପରେମଶର ଏଠାେର ଉପେର
କି କାରର ଏକ ଦାନ ରଖିଛ ି, ତାହାକ ତ ର େଦବା ନିମେ , ମଧ , େସଠାେର ତେଳ
ଜଣକାକ ରହିବାକ ଅଛି। େସ ଏକ ନଗରକ ଗେଲ, ବାଇବଲ ବ କେର, “େସମାନ ର
ଅବିଶାସ େହତ େସ ଅେନକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ।” କ’ଣ ଏହା ଠି
ଅେଟ? ଆଜି େସହି ସମାନ କଥା ଅେଟ। ଆପଣ ତାହା ଉପେର ବିଶାସ କରିବାକ ଅଛି।
ଆପଣ ତ ତାହା ଉପେର େକବଳ ବିଶାସ କରିବାକ ଅଛି। ତାହାହିଁ େହଉଛି ଏକମା
ଉପାୟ େଯ ଆପଣ କରିପାର ି।
117 ାଥନା ଧାଡ଼ି ୁତ କି? ବ ମାନ, ସମେ ାୟଃ ଦଶ ମିନି ପାଇଁ ଭ ି ସହକାେର
ରହ । ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ େସଠାକ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ, େମା’ ପାଖେର େସଠାେର

ାୟଃ ପଚି-ଶ କି ା ତିରିଶ ଜଣ ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। ମା ବ ମାନ, ାଥନା ଧାଡ଼ିେର,
ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣ େସଠାେର ାଥନା ଧାଡ଼ିେର େଯଉଁମାେନକି ଏହା
ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଅେଟ, ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣ ବିଷୟେର କିଛି
େହେଲ ଜାେଣ ନାହିଁ, ନିଜର ହାତ ଉଠା । ାଥନା ଧାଡ଼ିେର ଥିବା େତ େକ।
118 ବ ମାନ େ ାତାବ ମଧ େର, ଯିଏ ଏହା ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଆପଣ ବିଷୟେର କିଛି
ଜାେଣ ନାହିଁ, ନିଜର ହାତ ଉଠା । େତେବ, ବ ମାନ, ଏଠାେର ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ମଁୁ
କହିବା ପାଇଁ େଚ ା କରଛି, ବ , େଦଖ । େତେବ, ତାହା ଏଠାେର ଅେଟ। ମ ଉପେର
ରହିଥିବା ଏହି ସମ େସବକଗଣ। ଆଉ ୀ ଏହି ତି ା କରିଥିେଲ। େଦଖ , ଏହା
େଲଖା େହାଇଛି। ଏହା େକେବ ଘଟିବାକ ଥିଲା? େଶଷ ଦିନମାନ େର, ଭ ଆଗମନର
ଠି ପୂବର। କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ଏହା େସେତେବେଳ ଘଟିବାକ ଥିଲା।
119 େତେବ, ତାହାହିଁ େସହି ବାକ ଅେଟ ଯାହାକି ଆଜି ପାଇଁ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରା
ଯାଇଅଛି। ଲଥର କାଶ ନେହଁ; େୱ  ଲି କାଶ ନେହଁ; ଆଉ ଏପରିକି େପ ିକ ା

କାଶ ସୁ ା ନେହଁ। ଏହା ତ ବ ମାନ ମାଗର ଉପରକ ଯାଉଅଛି। େତେବ, ଲଥ ଠି
ଅଟ ି; େମେଥାଡି ଠି ଅଟ ି; ବା  ଟି ଠି ଅଟ ି; େସମାେନ ସମେ , େପ ିକ ା ,
ଉ ମ ଅଟ ି। ଆଜିରା ି ଏଠାେର େସସମ କାରର ବସି ଅଛ ି। ଏହା ନେହଁ—ଏହା
ନେହଁ—ଏହା େସହି ବ ିବିେଶଷ ନେହଁ। କ’ଣ ହଏ ଯଦି…
120 ଆପଣ ଜେଣ େମେଥାଡି କ କଦାପି ଲଥ ବିଷୟେର କିଛି କହିପାରିେବ ନାହିଁ,
’କାରଣ େସ ପବି ୀକରଣ ଉପେର ବିଶାସ କେର ଏବଂ ଲଥ କର ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ?
121 ଆପଣ କଦାପି ଜେଣ େପ ିେକା କ ଏହା କହ ି ନାହିଁ େଯ “ପବି ୀକରଣ ହିଁ ଏହାର
ସବ କିଛି ଅେଟ,” େସ ତ ବରଦାନଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ାପନ େଦଖିଅଛି। େସ ତାହା ବିଶାସ
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କରିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ। ନା, େସ ତ ତାହାଠାର ଅଧିକ ପାଇଅଛି। ବଝିେଲ? ଏବଂ ଏହା ତ େଶଷ
ମ ଳୀ ଯୁଗ ଅେଟ ଯାହା ଆମ ପାଖେର ରହିଥିଲା, ଆଉ ବାଇବଲ କେହ େଯ ଆଉ ଅଧିକ
ମ ଳୀ ଯୁଗମାନ େହବ ନାହିଁ।
122 ମା େସଠାେର େଲାକମାନ ର ଏକ ସମାେବଶ େହବାକ ଅଛି, େଦଖ , ଆଉ
ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛ। େତେବ, ମେନରଖ , େସହି େଶଷ ଚି । କ’ଣ ଆେମମାେନ
ଏକ ତି ାତ ପୁ ର ଅେପ ାେର ଅଛ କି? ନିଜର ହାତ ଉଠା । କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଏହା
ବିଶାସ କର ି େଯ ୀ ଠାେର ଥିବା େହତ ଆପଣମାେନ ଅ ହାମ ବଂଶ ଅଟ ି?
ନିଜର ହାତ ଉଠା । ତାହାେହେଲ, ଅ ହାମ ବଂଶ, ନିଜର ଚି କ ହଣ କର ! ଏହା
ବାହାେର ବାବିେଲା  େର ନେହଁ, ଏହା ବାହାେର ନାମଧାରୀ ଜଗତେର ନେହଁ। ଏହା ତ
ଏଠାେର ଆପଣମାନ ମଧ େର ଅେଟ, େଯଉଁମାେନକି େସଠାେର ବାହାେର େସହି
ବିଶୃ ଳାେର ନାହଁା ି। ଏହାକ ବିଶାସ କର !
123 ଏଠାେର ଜେଣ ମହିଳା, େସ େମା’ ପାଇଁ ସ ୂ ଅପରିଚିତ, ାୟଃ ାୟଃ ସମାନ
ବୟସର େହାଇଥିେବ। ମଁୁ େସହି ମହିଳା େମା’ ଜୀବନେର େକେବ େଦଖି ନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ
େସହି ମହିଳା ସୁ କରିପାର ି େତେବ ମଁୁ ତାହା କରିବି, ଯଦି େସ ଅସୁ ଅଟ ି। ମଁୁ ତା
ବିଷୟେର କିଛି ଜାେଣ ନାହିଁ। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତା କିଛି ମିନି ପୂବର ତା ର ହାତ
ଉଠାଇ ଥିବାର େଦଖିଥିେଲ? ମଁୁ—ମଁୁ ତା େକେବ େଦଖି ନାହିଁ। େସ ତ େକବଳ େସଠାେର
ଜେଣ ମହିଳା ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି।
124 ଆଜି େସମାେନ ଏଠାେର ତଳକ ଆସିେଲ ଓ ବହ ଗୁଡ଼ିଏ ାଥନା କାଡ଼କ େନଇକି
ଆସିେଲ, େସସମ ଏକାଠି ମିଶାଇେଲ ଓ େଲାକମାନ େଦଇ େଦେଲ। ଜେଣ ଏଠାେର
ସଂଖ ା ଏକ ପାଇଲା, ଏବଂ େସଠାେର ପଛେର ସଂଖ ା ଦଶ, ସଂଖ ା ପ ର, ସଂଖ ା ସାତ,
ସଂଖ ା…ଠି େସହିପରି ଭାବେର। ତାହା ସବ ଠି ଆପଣମାନ ସ ୁଖେର, େତ କ
ଦିନ, ମି ିତ କରା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାନ ଡକାଯାଏ, େସମାନ
ଠି ସବ ସମ ାନମାନ ର ଡକା ଯାଇଥାଏ। ବଝିେଲ? ଆଉ, ବ ମାନ, ଏପରିକି
ଆପଣ ଏକ ାଥନା କାଡ଼ ସୁ ା େନବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ, େକବଳ େସଠାେର ବସିଥା’ ଓ
ବିଶାସ କର । କାହିଁକି େହାଇପାରିବ ନାହିଁ…
125 ଆଜିରା ି, ଆପଣ ନିଜକ ଚିମୁଟା ଦିଅ , ଆେମ ରହଥିବା ସମୟକ େଖାଜ ।
ବଝିେଲ? େତେବ, ବ , ଏହା ମଧ ାୟଃ ସମା େହବ ଉପେର ଅେଟ। ାୟଃ ସମା
େହବା ଉପେର!
126 େତେବ, ଯଦି ଅ ହାମ ର ପରେମଶର ଯୀଶୁ ୀ ମୃତମାନ ମଧ ର
ଉଠାଇେଲ, ଏବଂ େସହି ଯୀଶୁ ତି ା କେଲ େଯ େଶଷ ଦିନେର େସହି ସମାନ ଚି ଗୁଡ଼ିକ
ଯାହାକି ଅ ହାମ…ଯାହାକି େସହି ଦତ (ଯିଏକି ମାନବ ଶରୀରେର ପରେମଶର ଥିେଲ)
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ଅ ହାମ ସ ୁଖେର େସହି ତି ାତ ପୁ ର ଠି ଆଗମନ ପୂବର ସାଧନ କରିଥିେଲ,
ଯୀଶୁ କହିେଲ େଯ ଠି େସହି ସମାନ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିବ।
127 ବ ମାନ, ଆେମ ପରମାଣୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗୁଡ଼ିକ, ଓ େସହି
ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ େସହି ବିଶୃ ଳାକ େଦଖୁଅଛ େଯଉଁଥିେର େସମାେନ ରହିଛ ି।
ଆେମ ଏକ ବିଲି ାହାମକ ତେଳ ଥିବାର, ଏବଂ ଓରା େରାବଟ , ପୁଣି େସସମ
େଲାକମାନ େସଠାେର ଥିବାର େଦଖୁଅଛ; େସହି େପ ିକ ା ବା ାବହ ଏବଂ େସହି
ନାମଧାରୀ ସ ଠନ ନିମେ ବା ାବହକ ତେଳ ଥିବାର େଦଖୁଅଛ, ଆେମ େସସବ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େହଉଥିବାର, େସହି ଚି କ କାଯ କାରୀ େହଉଥିବାର େଦଖୁଅଛ। ବିଲି

ାହାମ, ଯିଏକି ବି ପଯ ଜେଣ ଧମଶା , େଯଉଁଥିେରକି ନାମଧାରୀ ସଂ ା ବିଶାସ
କର ି। ଓରା େରାବଟ , ବି ପଯ ଏକ ଆେରାଗ କାରୀ, ଠି ଯାହା େସହି
େପ ିକ …
128 ମା ଏଠାେର େଦଖ , ଅ ହାମ ବଂଶ ପାଇଁ ତ ଅନ କିଛି ତି ା କରାଯାଇଅଛି।
େସମାେନ େସଠାେର ତେଳ େସହି ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ମଧ େର ରହିଛ ି; ମା େସହି
ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ବାହାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିବାକ ଅଛି, ଯାହାକି େଲାକମାନ
ଏକ କରଅଛି। ଆେମ ତାହାକ ଆସ ାକାଲି ରା ି ପଯ ଛାଡ଼ିେଦଉ।
129 େଦଖ , ମଁୁ େସହି ମହିଳା ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ତା ଆଡ଼କ େମା’ର ପିଠି କରିେଦବି।
ଯଦି ଭ ପରେମଶର େସହି ମହିଳା ସ େର କିଛି କହିେବ, େବାଧହଏ ତାହା—ତାହା
ଘେରାଇ େହାଇପାେର, େବାଧହଏ ତାହା ଆଥିକ େହାଇପାେର, େବାଧହଏ ତାହା ଅସୁ ତା
େହାଇପାେର; ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। େସ ଜାଣିେବ େଯ ତାହା ସତ କି ନେହଁ।
130 ଯଦି େସ ଆଜିରା ି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିେବ ଯାହାକି େସ େସହି ଦିନ କରିଥିେଲ,
କ’ଣ ଆପଣମାେନ େସହି ପରେମଶର ବିଶାସ କରିେବ କି ଯାହା ସ େର ଯୀଶୁ

ୀ ତି ା କରିଥିେଲ େଯ େଶଷ ଦିନମାନ େର େସ ଏଠାେର ରହିେବ? େକେତ
ଜଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଆେମମାେନ ସେଦାମେର ରହିଥିବା ପରି ବାସ କରଅଛ,
େଯେତେବେଳକି ସମ ଜଗତ ଏକ ସେଦାମୀ ଅବ ାକ ଚାଲି ଯାଇଅଛି? ଆପଣମାନ
ମଧ ର େକେତ ଜଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଆଜିରା ି ମଁୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଛି ତାହା
ସତ ଅେଟ? େତେବ, ଅ ହାମ ସ ାନ ଏବଂ ବଂଶ, ପରେମଶର ବିଶାସ କର !
131 େତେବ, େତଣୁକରି ଏହା ଆପଣମାନ ମନ ମଧ ର େଯପରି ବାହାରି ଯାଏ େଯ
ମଁୁ ମହିଳା କିଛି କହିବାକ େଚ ା କରଛି, ତା ମୁହଁେର ଅନାଇବା ଦାରା, କିଅବା
ଦରସେ ଦନ ବିଷୟେର ସବକିଛି ଜାଣିବା ଅଥବା ଯାହାକିଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକ ଚାହଁା ି
ତାହା ଦାରା। େଯେକହି ବି ଯିଏକି ଦରସେ ଦନ ବିଷୟେର କିଛି ଜାଣ ି ତାହାଠାର
ଭଲ ାନ ରଖିଥିେବ। ବଝିେଲ? ବଝିେଲ? କ’ଣ ଆପଣ େକେବ ଜେଣ ଦରସେ ଦନ
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ବିେଶଷ କ ସୁସମାଚାର ଚାର କରଥିବାର େଦଖିଛ ି କି? କ’ଣ ଆପଣ େକେବ ଜେଣ
ଆଧ ା ିକବାଦୀକ ସୁସମାଚାର ଚାର କରଥିବାର, ଚି ଏବଂ ଚମ ାରମାନ କରଥିବାର,
ପୁଣି ଯୀଶୁ ୀ େଯ ସମାନ ଅଟ ି େବାଲି େଘାଷଣା କରଥିବାର େଦଖିଛ ି କି? ନା।
132 େଦଖ , ଏହା ତ େକବଳ…ଏହା ତ େଲାକମାନ ର ମନ ଅେଟ। େଦଖ ,
େସମାେନ ଅ ଅଟ ି। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ େସମାେନ ଅ େହାଇପାର ି?
ବାଇବଲ କେହ େଯ େସମାେନ େହେବ। କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? “ଦଃସାହସୀ, ଦା ିକ,
ପରେମଶର ିୟ ନ େହାଇ ବରଂ ବିଳାସ ିୟ େହେବ, ଅମିଳନ ିୟ, ଅପବାଦକ,
ଅଜିେତ ିୟ, ଉ ମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ, େସମାେନ ଭ ିର େଭଖ ଧର ି, କି େସଥିର
ଶ ିକ ଅସୀକାର କର ି।”
133 କ’ଣ ସାଧୁ ମାଥିଉ 24:24େର, ଯୀଶୁ ଏହା କହି ନାହଁା ି କି, େଯ େଶଷ ଦିନମାନ େର
େସହି ଦଇଟି ଆ ା, ଯଦି ସ ବ ହଏ, ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ାୟଃ ା କରିେଦେବ?
ମା ତାହା ସ ବ ନେହଁ। େସମାେନ ଆର ର ହିଁ ପରେମଶର ବିଚାରେର ଥିେଲ, ଏବଂ
େସମାେନ ପରେମଶର ର ଏକ ଅଂଶ ଅଟ ି।
134 େତେବ, ଅ ହାମ, ଇ  ହାକ ଏବଂ ଯାକବର ପରେମଶର, ଆଜିରା ି ଏହା ାତ େହଉ
େଯ ମଁୁ ତମ ବିଷୟେର ସତ କହଅଛି। ଏହା ତ ତେମ ଅଟ, ଭ। େହବାକ ଦିଅ େଯ
ଅତି ବିନ ସହକାେର ତମର େସବକମାେନ ନିଜର ଚି ାଧାରାକ ମାଗର ହଟାଇ େନବାକ
ସମଥ ହଅ ି, େଯପରିକି ତେମ ଆମର ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ତମର େଗୗରବ ନିମେ ବ ବହାର
କରିପାରିବ। ପରେମଶର ପୁ , ଯୀଶୁ ନାମେର। ଆେମ ।
135 ବରଦାନ କ’ଣ ଅେଟ? ତାହା ଏପରି କିଛି ନେହଁ ଯାହାକି ଆପଣ ନିଅ ି ଓ କାଟ ଛା
କର ି ଏବଂ େମାଡ଼ି ଦିଅ ି। ନା, ନା। ତାହା ତ ଏହା ଜାଣିବା ଅେଟ େଯ କିପରି ନିଜକ
ମାଗର ହଟାଇ େନବାକ ଅଛି େଯପରିକି ପରେମଶର ଆପଣ ବ ବହାର କରିପାରିେବ।
େଗାଟିଏ ବରଦାନ ତ େକବଳ ନିଜକ ହଟାଇ େନବା ଅେଟ, ତା’ପେର ପରେମଶର ଏହାକ
ବ ବହାର କର ି।
136 େମା ପଛେର ଥିବା ମହିଳାଜଣକ ଠି ଏହି ଣି ହିଁ ମରିଯିବାକ ଯାଉଛ ି ଯଦି େସ ସୁ
ନ କରାଯା’ ି। େମା ପଛେର ଥିବା ମହିଳାଜଣ ପାଇଁ, ଠି ଅ କିଛି ଦିନ େହଲା, ଅନ
ଜେଣ ବ ି ାଥନା କରିଥିେଲ। େସ କକଟ େରାଗେର ଆ ା । କକଟ ତା ନେର ଏବଂ
ଫୁ  ଫୁ  େର ମଧ ଅଛି। ଆଉ ଅ କିଛି ଦିନ େହଲା ତା ନିମେ ାଥନା କରା ଯାଇଥିଲା,
ଏବଂ େସ ଏହାକ ବିଶାସ ଦାରା ହଣ କରିବାକ େଚ ା କରଛ ି େଯ େସ ସୁ େହାଇଅଛ ି।
ତାହାସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିଅେଟ! ମହିଳା, କ’ଣ ଏହା ସତ ଅେଟ କି? [ମହିଳା ଉ ର
ଦିଅ ି, “ହଁ, ନି ିତେର ଏହା ସତ ଅେଟ।”—ଅନ] ଯଦି ଏହା ଅେଟ, େତେବ ଦଶକବ
ଆଡ଼କ ନିଜର ହାତ ହଲା —ହଲା । ଅ ହାମ ପରେମଶର ଆଜି ମଧ ଜୀବିତ ଅଛ ି!
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ଠି ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବିଶାସ କର ି େସହି ବିଶାସ କରିକି ଯାଆ ଆଉ ଆପଣ ଭଲ
େହାଇଯିେବ। ଆେମ ।

କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି? ଆପଣ କହ ି, “ଦଶକବ ବିଷୟେର କ’ଣ
ଥିଲା?”

137 ତା ସହିତ ଏଠାେର ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳାଜଣକ…େସହି ଧାଡ଼ିର େଶଷେର,
ଠି େସଠାେର ଥିବା ଦିତୀୟ ମହିଳା। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଠି େସଠାେର ବଲି ପଡ଼ିଲି ମଁୁ
େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟକ େଦଖିଲି, ତା ବାହର ଚାରିପେଟ ଏକ ଜିନିଷ, ର ଚାପ
ମାପିବା ଏକ ଯ କ େଦଖିଲି। ତା ର ଉ ର ଚାପ ଅଛି। ମହିଳା, କ’ଣ ତାହା ଠି ଅେଟ?
ନିଜର ହାତ ଉଠା । ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ କରିେବ, ଆପଣ ର ର ଚାପ ାସ ପାଇଯିବ।
ଅ ହାମ ପରେମଶର ଏେବ ମଧ ଦଶ େର ଅଛ ି। େସ ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତାହାହିଁ
ଅଛ ି ଯାହାକି େସ ଥିେଲ, ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ପରେମଶର ବାକ !

138 ଆପଣ େକମିତି ଲାଗୁଛି? କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ବିଶାସ କରଛ ି?
ପରେମଶର ଠାେର ବିଶାସ ରଖ ! ଠି େଗାଟିଏ ଶିଶୁ ପରି ମେନହଏ। ପରେମଶର
ଆପଣ ର ହଦୟ ଜାଣ ି, ଯୁବା ମହିଳା, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ
କର ି କି େଯ ପରେମଶର ତାହା େମା’ଠାେର କାଶ କରିବାକ ସ ମ ଅଟ ି େଯ କ’ଣ
ଭ ଅଛି? ଯଦି ମଁୁ ତାହା କହିଦିଏ କ’ଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କରିେବ? ଏହା ଆପଣ
ପାଇଁ ନେହଁ, ଏହା ଅନ କାହାରି ପାଇଁ ଅେଟ, ତାହା ଆପଣ ର ଭାଇ ଅଟ ି। ଆଉ େସ
ଅତି ଗ ୀରଭାେବ ପୀଡ଼ିତ ଅଛ ି, ଏବଂ େସ ଏଠାର ଉ ର ଦିଗେର ଥିବା ଏକ ସହର,
ଟୁଲାେରେର ଅଛ ି। ଏବଂ େସ ଏକ ହ ିଟାଲେର ଅଛ ି, ଆଉ ତା ର ଲ େକମିଆ ବା ର
କକଟ େରାଗ େହାଇଛି, ଏବଂ ଡା ରମାେନ ତା ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦଇଛ ି। ଆେଦୗ
େକୗଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ତାହା ଠି ଅେଟ। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି? [େସହି ମହିଳା,
କା ି କା ି କହ ି, “ହଁ”—ଅନ] ଠି ଅଛି। ଆପଣ ହାତେର କ’ଣ ଅଛି? ତାହାକ ନିଅ
ଏବଂ ତା ଉପେର େଥାଇଦିଅ । ଏବଂ ଏଥିେର ସେ ହ କର ନାହିଁ। ବିଶାସ କର !
ଆେମ ।

139 କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି? ମଁୁ େମା’ ଜୀବନେର େକେବବି େସହି ମହିଳା
େଦଖି ନାହିଁ। ମା ପରେମଶର ତ ପରେମଶର ରହିଥା’ ି! େତେବ, େମାେତ କହ େଯ
ଜେଣ ମଣିଷ ତାହା କରିପାରିବ କି? ଏହା କରିବାଟା ମନଷ ର ସୃ ି ପ େର ସ ବ ନେହଁ।
ଏହା ତ ପରେମଶର ଅଟ ି ଯାହା ବିଷୟେର ଯୀଶୁ ୀ ତି ା କରିଥିେଲ େଯ େଶଷ
ଦିନମାନ େର େସ ଏଠାେର ରହିେବ ଏବଂ ଆପଣାକ (ଅ ହାମ ବଂଶ ସ ୁଖେର)
ସୁ ମାଣିତ କରିେବ େଯପରିକି ତାହା ସେଦାମ ଦିନେର ଘଟିଥିଲା।
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140 ବ ମାନ ଏଠାେର, ମଁୁ େସହି ମହିଳା ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆେମ ପର ର ପାଇଁ ଅପରିଚିତ
ଅଟୁ, ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ ଏହା ଜୀବନେର ଆମର ଥମ ଥର ପାଇଁ ସା ାତ ଅେଟ।
କ’ଣ ଆପଣ େମାେତ ତାହା ର େସବକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି? [େସହି ମହିଳା କହ ି,
“ହଁ”—ଅନ] କ’ଣ ଆପଣ ଏହାକ ବାକ େବାଲି ବିଶାସ କର ି କି? [“ହଁ।”] ଏବଂ ଆପଣ
ଜାଣ ି େଯ ଯଦି…ଏହି ବାକ ଏେବ ମଧ ହଦୟର ଚି ା ଏବଂ ଭାବର ଏକ ସୁ ବିଚାରକ
ଅେଟ। କ’ଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? [“ତାହା ଠି ।”] େସହି ବାକ ଏକ ଆେରାଗ କାରୀ,
ମଧ ଅେଟ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାକ ବିଶାସ କରିପାରିେବ। ଆପଣ କର ି। ଆପଣ, ଏକ
ଅ କାର ଛାୟାେର, ମଧ ଛାୟିତ ଅଟ ି। ଏହା କକଟ େରାଗ ଅେଟ। ଆଉ କ’ଣ ଆପଣ
ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର େମାେତ ତାହା କହିପାରିେବ େଯ େସହି କକଟ େରାଗଟି
େକଉଁଠାେର େହାଇଛି? ଏହା ତ ତଳ ଅ ଃନଳୀେର େହାଇଛି, େଯପରିକି ଡା ର କହ ି।
କ’ଣ ଆପଣ ବ ମାନ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଆପଣ ସୁ େହାଇଯିେବ? [“ଆେମ ।”]
ଯାଆ , ଏବଂ ଆେଦୗ ସେ ହ କର ନାହିଁ, ଆଉ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିେବ।
ଆେମ ।

141 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ସମେ , ବିଶାସ କର ି? ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତାହାହିଁ ଅେଟ
ଯାହା େସ କରିବାକ ତି ା କରିଥିେଲ! ପରେମଶର ଠାେର ବିଶାସ ରଖ , ସେ ହ
କର ନାହିଁ।

142 ଆେମ ଜେଣ ପର ର ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଅଟୁ। ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ। ଯଦି
ଆେମମାେନ ଅପରିଚିତ, େତେବ ଦଶକବ ଏହା ଜାଣ , ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର
ହାତକ ଉଠାଉ। ମଁୁ େମା’ ଜୀବନେର େକେବବି େସହି ମହିଳା େଦଖି ନାହିଁ।

143 କ’ଣ େସଠାେର ରହିଥିବା ଆପଣମାେନ ବିଶାସ କର ି? ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ
ତାହା ଯୀଶୁ ୀ ଅଟ ି? ଏହା କ’ଣ ଅେଟ? ଏହା ତାହା ର ବାକ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ
ଏହି େଲାକମାେନ ତାହାକ ତ ାଖ ାନ କର ି, େସମାେନ ଜେଣ ବ ି ତ ାଖ ାନ
କର ି ନାହିଁ, େସମାେନ ବାକ କ ତ ାଖ ାନ କର ି। ଏହା ତ େସହି ବାକ ଅେଟ ଯାହାକି
ବାହାେର ରହିଥିଲା, ଭିତରକ ଆସିପାରି ନ ଥିଲା।

144 େତେବ, େସହି ମହିଳା େମା’ ପାଇଁ ଜେଣ ଅପରିଚିତ ବ ି ଅଟ ି। ମଁୁ େମା’
ଜୀବନେର ତା େକେବବି େଦଖି ନାହିଁ। ପରେମଶର ଜେଣ ଆେରାଗ ଦାତା ଅଟ ି। ଏହା
ଆେରାଗ ତା ପାଇଁ େହାଇ ନ ଥାଇପାେର, ଅନ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ େହାଇ ଥାଇପାେର,
ମା ଯଦି ପରେମଶର େମାେତ ତାହା ବଝାଇ େଦେବ େଯ ଆପଣ ର ସମସ ା କ’ଣ
ଅେଟ, େତେବ କ’ଣ ଆପଣ େମାେତ ବିଶାସ କରିେବ କି? ଥମ ବିଷୟ ଯାହା ପାଇଁ
ଆପଣ ାଥନା କରାଇବାକ ଚାହଁା ି, ତାହା େହଲା, ଆପଣ ର େଗାଟିଏ କାନ ଖରାପ
ଅଛି। ଆପଣ ର େଗାଟିଏ କାନ, ଆପଣ େସଥିେର ଶୁଣି ପାର ି ନାହିଁ। ତାହା ଠି । ତାହା
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ସତ ଅେଟ। ଆଉ ତା’ପେର ଆପଣ ର େଗାଟିଏ ଅଭ ାସ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ େସହି
ଅଭ ାସର ମୁ ି ପାଇବାକ ଚାହଁୁଛ ି, ତାହା େହଲା ଧୂ ପାନ କରିବା। ବ ମାନ ଆପଣ
ନିଜର ଭଲ କାନେର ନିଜର ଆ ୁଠିକ ପୂରା , ଠି ଅଛି, ଆପଣ ର ଭଲ କାନେର। ଠି
ଅଛି। ବ ମାନ ପରେମଶର ବିଶାସ କର ଏବଂ ନିଜର ମାଗେର ଚାଲି ଯାଆ , ଆଉ
କର ନାହିଁ…ଯଦି ଆପଣ ବିଶାସ କରିେବ େତେବ ଆପଣ ଆଉ େକେବବି ଅଧିକ ଧୂ ପାନ
କରିେବ ନାହିଁ। ଯାଆ , ଏବଂ ଭ ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।

କ’ଣ ଆପଣ େଦଖିେଲ େଯ କ’ଣ ଘଟିଲା। କ’ଣ େସ ବା ବ ନହଁ ି କି?

145 ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆେମ ପର ର ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଅଟୁ। ମଁୁ ଆପଣ େମା’
ଜୀବନେର େକେବବି େଦଖି ନାହିଁ, ମା ପରେମଶର ଆପଣ ଜାଣ ି। ଯଦି ପରେମଶର
େମାେତ ଆପଣ ବିଷୟେର କିଛି କହିପାରିେବ, ତାହାେହେଲ କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କରିେବ କି?

146 କ’ଣ ସମ ଦଶକବ ବିଶାସ କରିେବ କି? େସଠାେର େକହିେହେଲ େସହି ମହିଳା
ଜାଣ ି କି? ଦଶକବ ମଧ େର େକହି ବି େସହି ମହିଳା ଜାଣ ି କି? ଠି ଅଛି, େତେବ
ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ସତ େହବା ଉଚି କି ନେହଁ। ଏହା ତାହାକ ସମାଧାନ କରି େଦବା
ଉଚି । ଏହା ସତ କହି େଦବା ଉଚି ।

147 େତେବ ଆପଣମାେନ େଦଖିପାର ି େଯ ଗତ କିଛି ମିନି ମଧ େର କ’ଣ ଘଟିଅଛି।
ବଝିେଲ? ଏହା ତ େକବଳ…ମଁୁ ବିଚଳିତ େହଉଅଛି। ବଝିେଲ? ଏହା ସବକିଛି େମାେତ
ଅ କରିେଦବା ପରି େହଉଅଛି। େଦଖ , ଏହା ତ ଭାବ ବିଚାରରକ ଜାଣିବା ଅେଟ।
େଦଖ , ଏହା ପବି ଆ ା ଅେଟ। ଏହା ମଁୁ ନେହଁ। ଏହା ତ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ତି ାତ
ବାକ ଅେଟ। େ ରିତମାନ ସମୟଠାର େନଇ ଏହା େକେବେହେଲ େସପରି ନ ଥିଲା,
ଏହା େକେବେହେଲ େସପରି େହାଇନାହିଁ। ମା େଯଉଁଠାେର ଏହା କହାଯାଇଥିଲା,
“ଠି ମନଷ ପୁ ର ଆଗମନ ପୂବର। େଲାଟ ସମୟେର ତାହା େଯପରି ଥିଲା,
ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ େସହିପରି ଘଟିବ।” ଅବିଶାସୀମାେନ ଏହା ବିଶାସ
କର ି ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହା ବିଶାସ କରିେବ େବାଲି ଆଶା ବି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା
ବିଶାସୀମାେନ ଏହା ବିଶାସ କର ି!

148 େତେବ, ଯଦି ପବି ଆ ା ଏହାକ କାଶ କରିେବ, ତାହାେହେଲ େକେତ ଜଣ ନିଜର
ସମ ହଦୟେର ବିଶାସ କରିେବ, ଆପଣ ନିଜର ହାତ ଉଠାଇେବ?

149 ଆପଣ ର କିଛି ଆଘାତ େହାଇଅଛି। ଆପଣ ର ଏକ କାର ଦଘଟଣା େହାଇଥିଲା,
ଏହା ଆପଣ ର େବକ ପାଖେର େକେତାଟି େମରଦ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ ତ କରି େଦଇଛି।
ଆପଣ ର େଗାଟିଏ ବକ ମଧ ଆଘାତ ପାଇଛି। ତାହା ଠି , କ’ଣ ନେହଁ କି? [େସହି
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ମହିଳା କହ ି, “ହଁ, ମହାଶୟ।”—ଅନ] କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି? [“ହଁ, ମହାଶୟ।”]
ଆପଣ ଭଲ େହାଇଯିେବ। ଭ ର ଶଂସା େହଉ।
150 କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ବକ ସମସ ାକ ସୁ କର ି?
ତାହେହେଲ ଆଗକ ଯାଆ ଏବଂ ନିଜର ସୁ ତାକ ହଣ କର ।
151 ମହିଳା, ଆସ । ଏପଟକ ଅନା । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର
ହଦୟଜନିତ ସମସ ାକ ସୁ କରିପାର ି? ଠି ଅଛି, ନିଜ ମାଗେର ଚାଲି ଯାଆ ଏବଂ
ବିଶାସ କର , ଆଉ ଆପଣ ର ହଦୟ ଭଲ େହାଇଯିବ।
152 ଏଠାକ ଆସ । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ର ପିଠିକ
ସୁ କରିପାରିେବ, ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିେବ? ତାହାେହେଲ ଆଗକ ଯାଆ ଏବଂ
ବିଶାସ କର ।

େକବଳ ପରେମଶର ଠାେର ବିଶାସ କର , ତାହା ହିଁ ସବକିଛି ଯାହାକି ଆପଣ
କରିବାକ ଅଛି!
153 ମହିଳା, ଆସ । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର େପଟଜନିତ ସମସ ାକ
ସୁ କର ି? ଯାଆ , ନିଜର େଭାଜନ ଖାଆ , ଆପଣାର ସମ ହଦୟେର ବିଶାସ କର ।
154 ଆସ । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଗ ିବାତକ ସୁ କରିପାରିେବ?
ତାହେହେଲ ଯାଆ , ବିଶାସ କର , ଏବଂ କର …ଆଉ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ
କରିେବ।
155 ଠି ଅଛି, ଆସ । କ’ଣ ଆପଣ ସମ ହଦୟ ସହିତେର ବିଶାସ କରଛ ି? ଆପଣ
ବିଶାସ କର ି କି? ପୁନବାର, ଗ ିବାତ। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର
ଆପଣ ସୁ କରିପାରିେବ? ଯାଆ , ବିଶାସ କର , କହ , “ ଭ, ତମର ଧନ ବାଦ
େହଉ।”

େସଠାେର ଥିବା େକେତ େଲାକ ବିଶାସ କର ି? କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି କି?
156 ଲାଲ ର ର ଏକ େପାଷାକ ପି ି ଏଠାେର ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳାଜଣକ, ଯିଏକି ଠି
ଏଠାେର ନିଜର ହାତ ଉଠାଇଛ ି, ଉ ର ଚାପେର ପୀଡ଼ିତ ଅଟ ି। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି େଯ ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିପାରିେବ? କ’ଣ ଆପଣ କର ି? ଠି ଅଛି।
େସଠାେର ତେଳ ଆପଣ ପାଖେର ଥିବା େସହି ମହିଳାଜଣ ଉପେର ନିଜର ହାତକ
ରଖ , ଏବଂ ତା କହ େଯ ତା ର ଗଳାର ସର ସବ ଠି େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଆେମ ।

ତାହା େସଠାେର ଅେଟ। ଆେମ । କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି? ବିଶାସ କର !
157 ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଏଠାେର ବସିଛ ି, ଯାହା ର ଆ ଃେକାଶିକା ର ାବ
େହଉଅଛି। ମହାଶୟ, କ’ଣ ଆପଣ ଠି ଏଠାେର ବସି ରହି, ତାହା ବିଶାସ କର ି? ହଁ,
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ଆପଣ ର ଆ ଃେକାଶିକା ର ାବ େହଉଅଛି। କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ
ତାହା ସୁ େହବ?
158 ଆପଣ ପାଖେର ଥିବା େସହି ମହିଳା ର ମଧ ଆ ଃେକାଶିକା ର ାବ
େହଉଅଛି, ଏବଂ ତା ର ଏକ ପିଠିଜନିତ ସମସ ା ଅଛି। କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ
ପରେମଶର ଆପଣ ସୁ କରିବାକ ଯାଉଛ ି? କ’ଣ ଆପଣ କର ି? ହାତ ଉଠା ଏବଂ
ତାହାକ ହଣ କର । ବିଶାସ କର ।
159 ଆପଣ ପାଖେର ଥିବା ଏହି ମହିଳା ର େଗାଡ଼େର ଏବଂ ପଛ ଭାଗେର ସମସ ା
ଅଛି। ମହିଳା, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ତାହା ଠି ଅେଟ? କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି େଯ ଆପଣ ସୁ େହେବ? େତେବ ଠି ଅଛି, ନିଜର ହାତ ଉଠା , କହ , “ମଁୁ ଏହାକ

ହଣ କେର।”
160 ଠି ଅଛି, ତା ପାଖେର ଥିବା ମହିଳା ର ସଂ ମଣ ଅଛି। ଚଷମା ପି ିଥିବା
ଯୁବତୀଜଣ, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର େସହି ସଂ ମଣକ ସୁ
କରିେଦେବ? ନିଜର ହାତ ଉଠା , କହ , “ମଁୁ ଏହାକ ହଣ କେର।” ଠି ଅଛି, ଏହାକ
ବିଶାସ କର ।
161 ତା ପାଖେର ଥିବା ମହିଳା ର ବକ ସମସ ା ରହିଛି। ମହିଳା, କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ
କର ି େଯ ପରେମଶର େସହି ବକ ସମସ ାକ ସୁ କରିେଦେବ? ଠି ଅଛି, ନିଜର ହାତ
ଉଠା , ଏହାକ ହଣ କର ।
162 ତା ପାଖେର ଥିବା େସହି ସାନ ଝିଅଟିର ଗଳଗ େରାଗ ଅଛି। କ’ଣ ତେମ ବିଶାସ
କର େଯ ପରେମଶର େସଠାେର େସହି ଗଳଗ େରାଗଟିକ ସୁ କରିେଦେବ? ନିଜର
ହାତକ ଉଠାଅ, ଏହାକ ହଣ କର।
163 େକେତ ଜଣ ନିଜର ସମ ହଦୟେର ତାହା ବିଶାସ କର ି? େତେବ ନିଜ ପାଦେର ଛିଡ଼ା
ହଅ ଏବଂ ଏହାକ ହଣ କର । ଅ ହାମ, ଇ  ହାକ, ଏବଂ ଯାକବର ପରେମଶର
ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା ହଅ ।
164 ଭ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ଏହା େହଉ େଯ ବ ମାନ ପବି ଆ ା ଏହି ଭବନେର
ଓ ାଇ ଆସ ଏବଂ ଦିବ ଉପ ିତିେର େତ କ ବ ି ସୁ କର ! 
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