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 େ ାତାବ , ସୁ ଭାତ। ଆସ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଆମମାନ ର ଭ ସହିତ
କଥାବା ା େହବା। ମହାନ ପରେମଶର, ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃ ିକ ା, ଯିଏକି ଏହି

ସକାଳେର ଆମମାନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟକ ଅେଲୗକିକ ଭାେବ ନି ାରିତ କରିଅଛ, େଯ
ଆେମ ତମରି ଉପାସନା କରିପାର। ଆଉ ଭ, ଏପରି େହବାକ ଦିଅ େଯ ଆେମମାେନ,
ଆମମାନ ର ହଦୟେର ତମର ଦିବ ଇ ା ତି ଓ ଆମମାନ ମଧ େର ପବି ଆ ା
କାଯ କରିବା ତି ସ ୂ ଭାେବ ସମପିତ େହଉ, େଯପରିକି ଏହା େସହି ବିଷୟକ େନଇକି
ଆେସ ଯାହାକି ଆେମ ଜାଣୁ େବାଲି ତେମ ଇ ା କରିଥାଅ। ଆମର ଇ ା େଯ ଆେମମାେନ
ଅଧିକ ଉ ମ ୀ ିୟାନ େହଉ ଓ ତମର ଅଧିକ ଉ ମ ତିନିଧିମାନ େହଉ। କଅଣ ଏହି
ସକାଳେର ତେମ ଆମମାନ ତାହା ଦାନ କରିବ କି, େଯେତେବେଳକି ଆମ ତମଠାେର
ଅେପ ା କରି ରହିଅଛ, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର। ଆେ  ନ।

ବସି ଯାଆ । [େକହି ଜେଣ କେହ, “ ାଥନା କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିେଦବା
କି?”—ଅନ] ହଁ।

2 ଆେମମାେନ ପୁଣି ଥେର ଆଜି ସକାଳେର, େସହି ମହାନ ରାଜା ର େସବାେର—
େର ଆସି ପାରିଥିବା େହତ ଅତି ଆନ ିତ ଅଟୁ। ଆଉ ଆେମମାେନ ମା ାଥୀ ଅଟୁ,
ଆେମମାେନ, ପୁନବାର, େଯ ଆମମାନ ପାଖେର େଲାକମାନ ର ନିମେ ାନ ନାହିଁ,
ମା ଆମମାନ ପାଖେର େକବଳ…ଆେମମାେନ ଏହି କାର ପରି ିତିେର, ଯାହା ସବଠଁୁ
ଉ ମ କରିପାର ତାହା ଆେମ କରିବାକ େଚ ା କରିବା।

3 େତେବ, ଅେନକ େଲାକମାନ ର ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ଓ ନିେବଦନମାନ ଏଠାେର ାଥନା
କରାଯିବା େହତ ରଖା େହାଇଅଛି। ଆଉ ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ େକବଳ େଗାଟିଏ ପଟକ ରଖି
େଦଉଅଛି; ଏପରି ନେହଁ େଯ ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ ଉେପ ା କରଅଛି, ମା ମଁୁ ପେର େସଗୁଡ଼ିକ
ପାଇଁ ାଥନା କରିବି…ମଁୁ ମୂଖ ତଃ ଚାହିଁଥାଏ…ଆଉ ଆଜିରା ି, ମଁୁ ଏହି ସକାଳେର କରିବି,
ଓ ତା’ପେର ପୁଣି ଥେର ଆଜି ରା ିେର କରିବି, େଯେତେବେଳକି, େତେବ ମଁୁ ାଥନା କରିବି ଓ
ସୁ ତା ନିମେ ପରେମଶର ଆ ା ଉପେର ଅେପ ା କରିବି। ଆଉ ଏହା େସେତେବେଳ
ହିଁ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ରମାଲଗୁଡ଼ିକ ଓ ଭତି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର— ାଥନା
କରିବାକ ଚାହିଁଥାଏ।

4 ଆଉ ବିେଶଷ ନିେବଦନଗୁଡ଼ିକ ସ େର, ବିଲୀ େମାେତ, େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର,
େତ କଟି େଦଇଅଛି। େସଠାେର ାୟଃ ତିନି ଶହଟା ଅଛି, ଆଉ ମଁୁ, ଠି େସେତେବେଳ

ହିଁ େସହି କ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆପଣ େଦଖ େଯ, ମଁୁ େଯତିକି ଶୀ କରିପାେର, େସତିକି



2 କଥିତ ବାକ

ଶୀ ତାର ସହ େସଗୁଡ଼ିକ ପାଖକ ଯାଉଅଛି, ଓ େତ କଟି ପାଖକ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ମଁୁ
େସଗୁଡ଼ିକ ପାଖକ ସ ବତଃ େଯେତ ଶୀ କରିପାେର େସତିକି ଶୀ ତାର ସହ ମଁୁ ଯିବି।
ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର ସମ େନଇପାେର ନାହିଁ। େକବଳ ପହ ିଥାଏ, େଗାଟିଏକ
େନଇଥାଏ, ଓ କେହ, “ ଭ, କ’ଣ ଏହା େସହି ଜଣକା େହବ, ଓ ଏହି ଜଣକା େହବ?”
େସହିପରି ଭାବେର କରିଥାଏ, କାରଣ େସଗୁଡ଼ିକ, େତ କ ଗୁଡ଼ିକ, େୟାଜନ କରଥା’ ି,
ତାହା ବା ବିକ ନିେବଦନମାନ ଥାଏ; ଏପରି କିଛି ଥାଏ, ନିସେ ହତଃ, ଯାହା ବିଷୟେରକି
ଆେମମାେନ ଏକାଠି କଥା େହବା ଉଚି ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ…େଯପଯ କି, ଆପଣମାେନ
ଜାଣ ି େଯ, େବେଳ େବେଳ ପବି ଆ ା ଏକ ବିେଶଷ କଥା କହି ଥାଇପାର ି ଯାହାକି ମଁୁ
ପାଠ କରିଥାଏ, ଯାହାକି େମା’ର ହଦୟେର ରହିଥାଏ; ମଁୁ ପୁଣି ଥେର େଫରି େସହି ବିଷୟ
ପାଖକ ଯାଏ, ଓ ତାହାକ େସଠାେର ତ ତ କରି େଖାଜିଥାଏ େଯପଯ କି ମଁୁ ତାହା ପାଇ
ନ ଯାଏ। ନେଚ  , ମଁୁ େସଗୁଡ଼ିକ େନୖମି ିକ ଭାବେର େନଇଥାଏ।

5 େତେବ, ଆଜି ସକାଳେର, ଆେମମାେନ ଏହା ମଧ କହିବାକ ଚାହଁୁ, ଓ େସମାନ
ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବାକ ଚାହଁୁ େଯଉଁମାେନକି େଦଶର ଅନ ାନ ଭାଗେର ଅଛ ି।
ଆେମମାେନ ଏହି ସକାଳେର େସହି ିୟ େଲାକମାନ ଏହି ଦରଭାଷୀ ଯ ର ସଂେଯାଗ
ଦାରା ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବାକ ଚାହଁୁଅଛ, େଯଉଁ ମାେନକି ନ ୟକ ସହରର େନଇ;
ବିୟୁେମା , େଟ ାସ; େ , ଏରିେଜାନା; ଟୁ ସାନ, ଏରିେଜାନା; ସା େଜାେସ,
କାଲିଫ ିଆ; କେନକିକ  ; େଗନିସଭିେଲ, ଜଜିଆ; ଓ ନ ଏ  ବନୀ, ଇ ିୟାନା; ପଯ
େଦଶର ସବ ଆେଡ଼ ଅଛ ି। ଆେମମାେନ ଆପଣମାନ ଭ ଯୀଶୁ ନାମେର
ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଅଛ।

6 ଇ ିୟାନାେର, ଏହି ସକାଳଟି, ଏହା ଏକ ସୁ ର ସକାଳ ଅେଟ। ଗତରା ି ଆମର
ଏଠାେର ବଷା େହାଇଥିଲା ଯାହାକି ପାଗକ ଥ ା କରି େଦଇଥିଲା। ଆଉ ଆେମମାେନ…
ଆରାଧନାଳୟଟି ସ ୁ ଭାବେର ଜନସମୂହେର ଭ ି ଅେଟ, ଆଉ ସମେ ଅତି ଉ
ଆକାଂ ାର ସହ, ରବିବାର େ ଣୀର ଶି ା ପାଇଁ, ଅେପ ା କରଅଛ ି। ଆଉ ମଁୁ ଭରସା
କେର େଯ େସଠାେର ପରେମଶର ଆଶୀବାଦର ାଚଯ ତା ଆପଣମାନ ଉପେର
ବ ିବ।

7 ଆଉ ଆେମମାେନ ଏହା ଆଶା କରଅଛ େଯ, େଯେତ ଶୀ େହବ େସତିକି
ଶୀ , ଆେମମାେନ ଏପରି ଏକ—ଏକ ାନକ ୁତ କରିବା ଯାହାକି ଆମମାନ ର
େହାଇପାରିବ, େଯଉଁଠାେରକି ଆେମମାେନ ସମ ଏକାଠି ଏକ ଆଣିପାରିବା,
େହାଇପାେର େଯ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ତ ୁ ତେଳ ହଏ, େଯଉଁଠାେରକି ମଁୁ ବାଇବଲେର ରହିଥିବା
ଏହି ସାେତାଟି େକାପର ପା ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚାର କରିବାକ ସୁନି ିତ ଭାବେର
ବା ବିକ ଚାଳନା ଅନଭବ କେର।
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8 ଏଣୁକରି ବ ମାନ, େତେବ ଆମମାନ ର େଯପରି ଆଜି ସକାଳେର ଏକ ମହାନ ଶି ା
ଉପେର ଅଧିକ ସମୟ ନ ଲାଗିଯାଏ…ମଁୁ ଏହି ବିଷୟକ ଚି ା କରି, ଭ ଠାେର ଏହା

ାଥନା କରିଅଛି େଯ, “ମଁୁ କ’ଣ କହିପାରିବି?” ଏହା ଜାଣି େଯ େହାଇପାେର ଏହା ଆମର
େଶଷ େସବା େହାଇଥିବ ଯାହାକି ଆେମମାେନ କଦାପି ପାଇପାରିବା। ଭ ର ଆଗମନ
ଏେତ ସ ିକଟ ଅେଟ!

9 ମଁୁ େଦଖିପାରଛି େଯ, କାଲିଫ ିଆେର େସହି ଭବିଷ  ବାଣୀ କରାଯିବା ପେର,
େସଠାେର ଥିବା େସହି ଘରଗୁଡ଼ିକ, ଓ େସହି ାନଗୁଡ଼ିକ, ଘ ାକ ତିରିଶ ଇ ି େବଗେର ବଡ଼ି
ଯାଉଅଛି, କାଠଗୁଡ଼ିକ ଖ ବିଖ େହାଇ ଯାଉଅଛି ଓ ଭା ି ଯାଉଅଛି। ଆଉ େସମାେନ
ଜାଣିପାର ନାହଁା ି େଯ ତାହା ସବ କ’ଣ ପାଇଁ େହଉଅଛି। ଆେମମାେନ େଶଷ ସମୟେର
ଅଛ। ସହ -ସହ -ଡଲାର ଖ େର ନିମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ, ଭା ି ଧ ି ଯାଉଅଛି। େମା’
ପାଖେର ଖବରକାଗଜେର, ସମାଚାର ପ ିକାମାନେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୀଷକେର ତାହା େଲଖା
େହାଇଥିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆଜିରା ି ତାହା େନଇକି ଆସିବି, େଯେହତ
ଆଜିରା ି ମଁୁ େସହି ବିଷୟ ଉପେର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାେହଁ।

10 ଆଉ, ତା’ପେର, ଆଜିରା ି ଆେମମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ ାଥନା କରିବା।
ଆଜି ଦିପହରେର ଆସି ଯାଆ , ପା ଟା, ଛଅଟା େବେଳ, କିଅବା େଯେତେବେଳ ବି
ଏହା ଅେଟ। ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ, ଆେମମାେନ ଶୀ ଆର କରିବାକ ଯାଉଅଛ,
େଯପରିକି େଲାକମାେନ ଶୀ ବାହାରି ଯାଇପାରିେବ, ଓ ନିଜ ନିଜର ାଥନା କାଡମାନ
ପାଇପାରିେବ। ଆଉ ଭ ର ଇ ା େହେଲ, ଆଜିରା ି ଆେମମାେନ େରାଗୀମାନ ପାଇଁ

ାଥନା କରିବା।

11 େତେବ, ଏହା ାଥନା ସହକାେର ଚି ା କରିବା ପେର େଯ, “େମାେତ କ’ଣ କରିବା
ଉଚି ଅେଟ?” ଏହା ଜାଣି େଯ ମଁୁ ଏଠାେର ଯାହା କେହ ତାହା ପାଇଁ ଦିେନ େମାେତ
ନି ିତ ଉ ର େଦବାକ ଅଛି…ଆଉ ମଁୁ ନି ୟ େନଇଅଛି, ଅବା ପବି ଆ ା ଦାରା
ଚାଳନା ଅନଭବ କରିଅଛି େଯ ଏହି ସକାଳେର ଭବିଷ  ବାଣୀ ଉପେର କିଛି କହିବି,
ଯାହାକି ଏକ କାର ଆମମାନ ସୂଚିତ କରଥିବା ପରି େହବ। ବଝିେଲ? ଏହା ତ କିଛି
ଏ କାର ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମମାେନ…ଯଦି ଆମମାନ ସୂଚିତ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ,
ଆଉ କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ େକବଳ ଅ ତ ାଶିତ ଭାବେର ଘଟିଯାଏ, ଆମମାନ ତ
ତାହା ବିଷୟେର ଜାଣିଥିବା ଉଚି ଅେଟ। ପବି ଆ ା ତ ତାହା ଆମମାନ ଦାନ
କରିଅଛ ି େଯ, େଲାକମାନ େସହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ସତକ କରାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଆପଣମାେନ ଜାଣିଛ ି, ବାଇବଲ କେହ, େଯ, “ପରେମଶର ଥେମ ଆପଣା ଦାସ,
ଭାବବାଦୀମାନ ଠାେର େକୗଣସି ବିଷୟ କାଶ ନ କରି କିଛି େହେଲ କରିେବ ନାହିଁ।”
ଆଉ—ଆଉ ଯୀଶୁ କିପରି େଲାକମାନ ସତକବାଣୀ େଦଇଥିେଲ େଯ, କ’ଣ ଘଟିବାକ
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ଯାଉଅଛି; କିପରି ଭାବବାଦୀମାେନ େଲାକମାନ ସାବଧାନ କରାଇଥିେଲ େଯ, କ’ଣ
ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ବ ମାନ ଏହା ଆମମାନ ବାଧ କରଅଛି େଯ, ଏହି ମହାନ
ଘଟିକାେର େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ବସବାସ କରଅଛ, ଆେମମାେନ ଏହା େଦଖୁ
େଯ ଆେମମାେନ େକଉଁ ଯୁଗେର ରହଅଛ, ଆଉ କ’ଣ ଘଟୁ-…ଓ ଏହି ଯୁଗେର କ’ଣ
ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ଏହା େକେତକ େସହି ବିଚି ବିଷୟମାନ ମଧ ର ଅନ ତମ
ଅେଟ ଯାହାକି େହାଇଥାଇପାେର ଆେମମାେନ ଅେନକ ଥର ପାଠ କରିଅଛ, ମା ଏହା
ଆଜି େମା ହଦୟ ଭିତରକ ଆସିଲା େଯ—େଯ ମଁୁ ଆଜି ସକାଳେର େଲାକମାନ ଏହା
ବିଷୟେର କେହ।

12 େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ନିଜର ବାଇବଲକ େଖାଲି ମାଥିଉ ତା’ର 24ଶ ପବକ
ଯିବା, ଓ ବାକ ର ଏକ ଅଂଶକ ପାଠ କରିବା [ଭାଇ ା  ହା ନିଜର ଗଳା ସଫା କର ି—
ଅନ] (େମାେତ ମା କର ।) େଯପରିକି ଆମର ବିଷୟବ ୁ ଓ ଶୀଷକ ପାଇଁ ଏକ

କାର—ର ସଂଦଭ ମୂଳପାଠକ ପାଇପାର।

13 େତେବ, ମେନ ରଖ ଆେମମାେନ ଏହାକ ବାଇବଲ ଅଧ ୟନ ସରେପ ଶି ା
େଦବାକ ଯାଉଅଛ, ଧିେର ଧିେର। ନିଜ ନିଜର େପ  ସିଲ ଓ କାଗଜଗୁଡ଼ିକ େନଇ ନିଅ ।
େମା’ ପାଖେର ଏଠାେର ଅେନକ ଶା ାଂଶ େଲଖା େହାଇ ରଖାଅଛି, ଯାହାକି—ଯାହାକି
େହାଇପାେର େଯ ଆପଣମାେନ ତାହାକ େଲଖି େନଇପାରିେବ। େତେବ ଘରକ ଯିେବ
ଓ ତାହାକ ଅଧ ୟନ କରିେବ, କାରଣ ଏହା ତ ଠି ଏକ ରବିବାର ଶି ା ପରି ହିଁ ଅେଟ,
େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଜାଣିପାର, ଓ ସତକିତ କରାଯାଇପାର ଓ େଯଉଁ ସମୟେର
ଆେମମାେନ ରହଅଛ ତାହା ପାଇଁ ୁତ େହାଇପାର।

14 ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପୁ କେର, [ଭାଇ ା  ହା ନିଜର ଗଳା ସଫା କର ି—
ଅନ] (େମାେତ ମା କର ।) 24ଶ ପଦ, କିଅବା, 24ଶ ପବ, ବରଂ, 15ଶ ପଦର ଆର
କରି, ମଁୁ ତାହା ର ବାକ ର ଏକ ଅଂଶ ପାଠ କରିବାକ ଇ ା କେର।

ଏଣୁ ତେ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଦାନିେୟଲର ଭାବବାଦୀ ଦାରା ଉ ,
ଉ କାରୀ ଘୃଣ ବ ୁକ, ପବି ାନେର ଅବ ିତ େଦଖିବ, (ପାଠକ, ବଝ :)

େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହଦା େଦଶେର ଥାଆ ି େସମାେନ
ପବତମାଳାକ ପଳାଇଯାଆ :

େଯ ଛାତ—ଛାତ ଉପେର ଥାଏ େସ ଆପଣା ଘର ଭିତର ଜିନିଷପ
େଘନିଯିବା ପାଇଁ ଓ ାଇ ନ ଆସୁ:

ପୁଣି େଯ େ େର ଥାଏ େସ ଆପଣା ଚାଦର େଘନିଯିବା ପାଇଁ େଲଉଟି ନ
ଯାଉ।
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େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭବତୀ ଓ ନ ଦା ୀ, ହାୟ େସମାେନ
େକଶର ପା !

କି ତ ମାନ ର ପଳାୟନ େଯପରି ଶୀତକାଳେର କି ା ବି ାମବାରେର ନ
ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ାଥନା କର:

କାରଣ େସେତେବେଳ ଏପରି ମହାେକଶ ଘଟିବ େଯ, ଜଗତର ଆର ର
ଆଜି ପଯ ଘଟି ନାହିଁ, ପୁଣି, େକେବ େହଁ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ଆଉ, େସହି ସମୟ େଯେବ ଊଣା କରାଯାଇ ନ ଥାଆ ା, େତେବ େକୗଣସି
ମ ପରି ାଣ ପାଆ ା ନାହିଁ: ମା ମେନାନୀତ େଲାକ ସକାେଶ େସହି
ସମୟ ଊଣା କରାଯିବ।

େସେତେବେଳ, େଦଖ, ୀ ଏଠାେର କିଅବା େସଠାେର, େକହି େଯେବ
ତ ମାନ ଏପରି କହିବ; େତେବ ତାହା ବିଶାସ କର ନାହିଁ।

କାରଣ ଭ ୀ ମାେନ, ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ, ଉଠି ଏପରି ମହା ମହା
ଚି ଓ ଅ ତ କମମାନ େଦଖାଇେବ େଯ; ଯଦି ସ ବ ହଏ, େତେବ, ମେନାନୀତ
େଲାକ ସୁ ା ା କରିେବ।

େଦଖ, ମଁୁ ପୂବର ତ ମାନ ଜଣାଇଲି।

ଅତଏବ, େଦଖ, େସ ା ରେର ଅଛ ି, େଲାେକ ଯଦି ତ ମାନ ଏହି କଥା
କହିେବ; େତେବ ବାହାରି ଯାଅ ନାହିଁ: େଦଖ, େସ ଗୁ େକାଠରୀେର ଅଛ ି ଯଦି
ଏହା କହିେବ; େତେବ ତାହା ବିଶାସ କର ନାହିଁ।

କାରଣ ବିଜୁଳି େଯପରି ପୂବଦିଗର ମାରି, ପ ିମ ଦିଗ ପଯ େଦଖାଯାଏ;
େସପରି ମନଷ ପୁ ର ଆଗମନ େହବ।

େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ, େସହିଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକାଠି
େହେବ…

15 େତେବ, ଏକ ମୂଳ ବିଷୟ ନିମେ , ମଁୁ 24ଶ ପଦକ େନବା ପାଇଁ ଇ ା କରିବି, ଓ
ଏହି ପଦକ ଏହି ସକାଳେର ଆମର ରବିବାର ଦିନର ମୂଳପାଠ ଶି ା ନିମେ ଗୁରତ େଦବା
ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ େଯତେବେଳ ମଁୁ ଏହାକ ପୁନବାର ପାଠ କେର, ଆପଣମାେନ ଧ ାନ
ସହକାେର ଶୁଣ ।

କାରଣ ଭ ୀ ମାେନ, ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ, ଉଠି ଏପରି ମହା ମହା
ଚି ଓ ଅ ତ କମମାନ େଦଖାଇେବ େଯ; ଯଦି ସ ବ ହଏ, େତେବ, ମେନାନୀତ
େଲାକ ସୁ ା ା କରିେବ।
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16 େତେବ ଏହି ସକାଳେର ଏକ ବିଷୟ େନବା ନିମେ , କିଅବା, ବରଂ ଏକ ମୂଳପାଠ
ନିମେ , ମଁୁ େନବାକ ଚାେହଁ: େଶଷ ସମୟର ଅଭିଷି ଗଣ। େତେବ ଏହାହିଁ େସହି ବିଷୟ
ଅେଟ, କିଅବା ମୂଳପାଠ ଅେଟ ଯାହା ଉପେର ମଁୁ କିଛି କହିବାକ ଇ ା କେର: େଶଷ ସମୟର
ଅଭିଷି ଗଣ।
17 ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆେମମାେନ େଶଷ ସମୟେର ରହଅଛ। ମଁୁ ଭାେବ େଯ
ଅଧିକାଂଶ େଯେକହି ବି େହଉ…ଶା ର ଅଧ ୟନକ ା, କିଅବା ଏପରିକି ଜେଣ—
ଜେଣ ବିଶାସୀ ସୁ ା େହାଇଥାଉ, େସ ଏହା ଜାେଣ େଯ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଜଗତର
ଇତିହାସର େଶଷେର ଅଛ। ଏହାକ େଲଖାଯିବାର େକୗଣସି େୟାଜନ ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହା ପଢ଼ିବାକ େକହିେହେଲ ରହିେବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସମୟର େଶଷେର ଅେଟ। ତାହା
େକେବ ଅେଟ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। ତାହା େହବା ପାଇଁ ଆଉ େକେତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ,
ଏପରିକି ସଗର ଦତମାେନ ସୁ ା େସହି ସମୟ କିଅବା େସହି ଘଟିକାକ ଜାଣ ି ନାହିଁ।
ମା ଭ ଯୀଶୁ ଦାରା ଆମମାନ ଏହା କହାଯାଇଅଛି, େଯ, େଯେତେବେଳ ଏହି
ସମ ବିଷୟମାନ ଯାହାକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ େଦଖୁଅଛ ଘଟିବାକ ଆର ହଏ,
େସେତେବେଳ ଆପଣା ମ କଗୁଡ଼ିକ ଉେ ାଳନ କର େଯେହତ ଆମର ମୁ ି ସ ିକଟ
ଅେଟ। େତେବ, ତାହା “ସ ିକଟ େହବା” ଅଥ କ’ଣ ଅେଟ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ। େହାଇପାେର
େଯ ତାହାର ଅଥ…
18 େଯପରିକି ଅନ ଏକ ଦିନ, ଦରଦଶନେର, େବୖ ାନିକମାେନ କହଥିେଲ, ପୃଥିବୀ ପୃ
ଉପେର େହାଇଥିବା େସହି ଏକ-ହଜାର-ମାଇଲ ବିଶି ବହତ ଗ ବିଷୟେର କହଥିେଲ
ଯାହାକି ଧସିଯିବାକ ଯାଉଅଛି। ତାହା ଏହି ଶ ପଚରାଗଲା, “କ’ଣ ତାହା େସଠାେର
ଧସିଯାଇ ବଡ଼ି ଯାଇପାେର?” ତାହା ପ ିମ ଉପକଳେର ଥିବା, ଲ ଏ ଲି ସହର ଅେଟ।
ଆଉ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଏହା େଦଖିଥିେବ େଯ େସମାେନ କିପରି ଭାବେର
ରାଡା ଯ ଦାରା ତାହାର ପରୀ ା ନିରୀ ା କେଲ, ଓ ଅନସ ାନ କରିବାକ ଗେଲ…
ସା େଜାେସ ସହରର ତଳଭାଗର େନଇ, େସହି ଗ ଟି ଅଲା ା ପଯ ବ ା ଥିଲା,
ପୁଣି ଏଲ ଟିୟନ ଦୀପସମୂହ େଦଇ, ଏହା ାୟଃ ଦଇ ଶହ ମାଇଲ ସମୁ ଭିତେର ବ ା
େହାଇଥିଲା, ଓ ପୁଣି ତାହା ସା ଡିଏେଗା ସହରର ତଳ ଭାଗର େନଇ, ଲ ଏ ଲି
ସହରର ଚାରି ପଟେର ବ ା ରହିଥିଲା, ଆଉ େସଠାେର ଏକ ବହତ ବଡ଼ େକ ଳୀ
ଭାେବ, ରହିଥିଲା।

ଆଉ ଏହି ସମ ଭମିକ ମାନ ଯାହାକି ଆମମାନ ର େହଉଅଛି ତାହା ଏହି ବହତ
ଗଭୀର ଗ କ ଆେ ୟଗିରୀର ଉ  ଗୀରଣ ହାର େଯାଗଁୁ ଅେଟ, େଯପରିକି, ତାହା
େସଠାେର େହାଇଥିଲା। େମାେତ ତାହାର ନାମ ରଣ େହଉନାହିଁ ଯାହାକି େସମାେନ—
େସମାେନ ଏହାକ ଡାକ ି। େସ ଯାହାେହଉ, େଯେତେବେଳ ତାହା େଦାହଲିଥାଏ,
େସେତେବେଳ ତାହା ଏହି ସମ ଭମିକ ମାନ ସୃ ି କରିଥାଏ ଯାହାସବକି ଏେତ ବଷ



େଶଷ ସମୟର ଅଭିଷି ଗଣ 7

ଯାଏଁ ଆମମାନ ର ପ ିମ ଉପକଳେର େହାଇ ଆସିଅଛି। େତେବ ଏହାର ଚାରିପେଟ
ଫାଟ େହାଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ େବୖ ାନିକମାେନ କହିେଲ େଯ, େଗାଟିଏ…
19 େସହି ବ ିଜଣକ ଅନ କ କହିଲା, “କ’ଣ ତାହା ତେଳ ପଡ଼ି ଯାଇପାେର?”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ପାେର ‘ନେହଁ,’ ବରଂ ତାହା ପଡ଼ିଯିବ।”
େସହି ବ ିଜଣକ ପଚାରିଲା, “ମା ସ ବତଃ, ଆମ ପୀଢ଼ୀେର ନେହଁ?”
େସ ଉ ର େଦେଲ, “ତାହା ପରବ ୀ ପା ମିନି , କିଅବା ପା ବଷେର

େହାଇପାେର। ଆେମ ତ ଜାଣି ନାହଁୁ େଯ ତାହା େକେବ େହବ।”
20 ଏହି ସ ାହେର, େମାେତ ଖବରକାଗଜଟିଏ ପଠାଯାଇଥିଲା େଯଉଁଥିରକି ମୂଖ ଶିଷକ
ଥିଲା, ସହ -ସହ -ଡଲାର ଖ େର ନିମିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରମାନ ଭା ି ଯାଉଅଛି ଓ ଫାଟି
ଯାଉଅଛି, େସଥିର େଲାକମାେନ ପଳାୟନ କରଛ ି। ଆଉ େସମାେନ ଜାଣି ନାହଁା ି େଯ
ତାହାସବ କିପରି େରାକିବାକ ଅଛି। ତାହାକ େରାକିବାର କିଛି ଉପାୟ ସୁ ା ନାହିଁ। େଦଖ ,
ପରେମଶର ଯାହା ଇ ା େସ ତାହା କରିପାର ି, ଆଉ ଏପରି େକହିେହେଲ ନାହଁା ି ଯିଏକି
ତାହା ଏହା କହିପାରିବ େଯ ତାହା କିପରି କରିବାକ ଅଛି।
21 ଆପଣ ଘର ନିମାଣ କର ି, ଆପଣ େବୖ ାନିକ ବ ୁମାନ ତିଆରି କରିପାର ି,
ପୁଣି ପରେମଶର ହିଁ ବି ାନର ସୃ ିକ ା ଅଟ ି। ଆପଣ ତାହା କିପରି େରାକିବାକ
ଯାଉଅଛ ି? େସ ଯଦି ଚାହିଁେବ ଏହି ସକାଳେର ଉକଣିଆ େପାକ ଦାରା ପୃଥିବୀକ ବିନ
କରିେଦଇ ପାରିେବ। କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ଅନଭବ କର ି େଯ, େସ ଉକଣିଆ େପାକକ ସୃ ି
େହବାକ କହିପାର ି, ଆଉ େସଠାେର ଅଧ ଘ ା ଭିତେର ଚାଳିଶ ମାଇଲ ଗଭୀର ଉକଣିଆ
େପାକମାେନ ଭରିଯିେବ, େଦଖ , େସଠାେର କିଛି େହେଲ ନ ଥିବ…ଆଉ ଧରାପୃ ର
େଲାକମାନ ଖାଇ ସାରିେଦେବ। େସ ପରେମଶର ଅଟ ି। ଯାହା ତାହା ର ଇ ା ହଏ େସ
ତାହା କର ି। େସ ନିଜଠାେର ସୟଂ, ସାବେଭୗମ ଅଟ ି।
22 େତେବ, ଆେମ ବ ମାନ େଯଉଁ ସମୟେର ରହଅଛ, େସହି ସମୟର ସମ

ମାଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ େହଉଥିବାର େଦଖୁଥିବା େବେଳ, ପୁଣି େଯେତେବେଳକି ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ
ଫିଟାଯାଇ ସାରିଅଛି, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବା େହତ ଓ
େସଗୁଡ଼ିକ ବ ନ କରିବା େହତ, ଆଉ ଏହି ସମ ବିଷୟର ସତ ତାକ େଖାଜିବା େହତ
ଏହା ଏକ ଉ ମ ସମୟ ଅେଟ, େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର ତାହା ର ଅନ ହ ଦାରା,
ଆମମାନ ଏହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େଦଖାଇେଦବା େହତ, େକେତ ଅଧିକ ବିଶ
ରହିଆସିଛ ି।
23 ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଏଠାେର ମାଥିଉ 24େର ଏହା ଲ କର େଯ, ଯୀଶୁ
ଏହି ଶ କ ବ ବହାର କରିଥିେଲ “ ୀ ମାେନ,” ୀ- -ମା-େନ, “ ୀ ମାେନ।” ୀ
ନେହଁ, ବରଂ “ ୀ ମାେନ,” ବହବଚନ, ଏକବଚନ ନେହଁ। “ ୀ ମାେନ।” ଏଣୁକରି, ଏହି
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ଶ ୀ ର ଅଥ େହଉଛି “ଅଭିଷି ଜଣ।” ଆଉ େତେବ ଯଦି ଏହା “ଅଭିଷି ,” ଅେଟ,
ତାହାେହେଲ େସଠାେର େକବଳ ଜେଣ ମା େହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅେନେକ ଅଭିଷି
େହେବ, “ଅଭିଷି ଗଣ।” ବଝିେଲ?
24 ନତବା, ଯଦି େସ ଏହାକ ଆହରି ସରଳ କରି ଭା ିବାକ ଚାହିଁଥିେଲ େଯପରିକି
ଆେମମାେନ ଏହାକ ଉଣା ଅଧିକ ଉ ମଭାେବ ବଝିଯାଉ, େସ ଏହା କହିଥାଆେ , “େଶଷ
ଦିନମାନ େର ଭ , ଅଭିଷି ଗଣ ଉଠିେବ।” େତେବ, ତାହା ାୟଃ ଅସ ବ ପରି ଦିେଶ,
େଦଖ , “ଅଭିଷି ” ର ଶ ାବଳୀେର। ମା ତା’ର ପରବ ୀ ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲ କର ,
“ଆଉ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ,” ଭା-ବ-ବା-ଦୀ-ମା-େନ, ବହବଚନ।
25 େତେବ, ଅଭିଷି ଜଣ, େସ ଅେଟ, “ଯାହା ର ପାଖେର ଏକ ବା ା ଥାଏ।” ଆଉ
େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର ଯାହାଦାରା ବା ା ଅଣା ଯାଇପାେର ତାହା େସହି ଜଣକା
ଅେଟ ଯିଏକି ଅଭିଷି ଅଟ ି, ଆଉ ତାହା ଜେଣ ଭାବବାଦୀ, ଅଭିଷି େହାଇଥିେବ,
“େସଠାେର ଭ , ଅଭିଷି ଶି କମାେନ ଉଠିେବ।” ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ତାହା ଶି ା ଦିଅ ି
ଯାହାକି ତାହା ର ବା ା ଅେଟ। ଅଭିଷି ଶି କଗଣ, ମା ଭ ଶି ା ସହିତେର ଅଭିଷି
େଲାକମାେନ। ଅଭିଷି ଗଣ, “ ୀ ମାେନ,” ବହବଚନ; “ଭାବବାଦୀମାେନ,” ବହବଚନ।
ଆଉ ଯଦି ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯଥା ଜେଣ—ଜେଣ ୀ , ଏକବଚନ, ତାହାେହେଲ
ଏମାନ “ଅଭିଷି ଗଣ” େହବାକ ହିଁ ଅଛି, େଯପରିକି ଯାହା େସମାେନ ଶି ା େଦଇଥାଆ ି
ତାହାର ଭବିଷ  ବାଣୀ ହିଁ େସହି ପାଥକ ବିଷୟ େହବ, କାରଣ େସମାେନ ଅଭିେଷକ ା ,
ଅଭିଷି ଗଣ ଅଟ ି।
26 େତେବ, ଏହା ଏକ ରବିବାରୀୟ ମୂଳଶି ା ଅେଟ, ଆେମ ଏହାକ ପବି ଶା ଦାରା,
ଏକ ବା ବିକ ଚରମ ଅବ ାକ େନଇ କରି ଆସିବା େହତ େଚ ା କରିବାକ—କ ଚାହଁୁ, ତାହା
ଦାରା ନେହଁ େଯ ଏହା ବିଷୟେର କିଏ କ’ଣ କହିଅଛି, ବରଂ େକବଳ ପବି ଶା ର ପଠନ
କରିବା ଦାରା େଚ ା କରିବାକ ଚାହଁୁ।

ଆପଣ କହିପାର ି, “ଏହା କିପରି େହାଇପାରିବ? କଅଣ େସହି ଅଭିଷି ଗଣ…?
େସମାେନ କ’ଣ ଅଟ ି?”
27 “ ୀ ମାେନ,” ୀ- -ମା-େନ। “ଅଭିଷି ୀ ମାେନ, ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ।”
ଅଭିଷି ଗଣ, ମା ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ!

ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, େଯ, “ବ ି ଧାମିକ ଓ ଅଧାମିକ ଉଭୟ ଉପେର ପତିତ ହଏ।”
28 େତେବ, େକହି ଜେଣ େମାେତ ଏହା କହିପାର ି, “କ’ଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ
େସହି େଲାକମାନ ଉପେର ଥିବା େସହି ଅଭିେଷକର ଅଥ କ’ଣ ତାହା ପବି ଆ ାର
ଅଭିେଷକ ଅେଟ?” ହଁ, ଆ ା, ଜେଣ ମନଷ ଉପେର ପରେମଶର ର ବା ବିକ
ପବି ଆ ାର ଅବତରଣ ଅେଟ, ଆଉ ତଥାପି େସମାେନ ଭ ଅଟ ି।
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େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ ଓ େଦଖ େଯ େସ କ’ଣ କହିେଲ। “ଆଉ େସମାେନ
ଚି ଓ ଅ ତ କମମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ
ସୁ ା ା କରିେବ।” ଆଉ େସମାେନ ବା ବିକ ପବି ଆ ାେର ଅଭିଷି ଅଟ ି। ମଁୁ ଜାେଣ
େଯ ଏହା ଅତି ମୂଖତାପୂ ପରି ଶୁଣାଯାଉଥାଏ, ମା ଆେମ ସମୟ େନଇ ଏହାକ ବାକ
ଦାରା ବଝାଇବାକ ଯାଉଅଛ, େଯ ତାହା ଅବିକଳ ଭାବେରସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିଅେଟ,
େସହି ସତ ଅେଟ।
29 େତେବ ଆସ ଅ େକେତକ ମିନିଟ ପାଇଁ, ଆେମମାେନ ଆମର ବାଇବଲକ
େଖାଲିବା, ଓ ତହିଁେର ମାଥିଉ ତା’ର 5ମ ପବ, ଓ 45ଶ ପଦର—ର ଆର କରିବା, ଆଉ
ତାହାକ ବ ମାନ େଦଖିବା େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ଅ େକେତକ ସମୟ ନିମେ
ଏହି ଶା ାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପାଠ କର। ଆଉ ତା’ପେର, ଆେମମାେନ ଏଠାେର ପହ ିବା
ପେର, କାହିଁକି, ଆେମମାେନ ଆପଣ େଦବା…ଏଣୁ ଆପଣମାେନ, ଯଦି ଆେମମାେନ
ତାହାସବ ପାଠ କରିବାେର ବିଫଳ େହାଇଯାଉ, ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ନିଜର
ବାଇବଲ େନେବ; ଓ—ଓ ଆହରି ମଧ ଆେମମାେନ ଏହି ାନକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପେର
ଓ ଆପଣମାେନ ନିଜ ନିଜର ଘରକ ଗଲା ପେର ଆପଣମାେନ ତାହା ପାଠ କରିପାରିେବ,
ଆଉ—ଆଉ ଆପଣମାେନ ପାଠ କରିେବ େଯ ବାଇବଲ ତାହା ସ େର କ’ଣ କେହ।
30 େତେବ ଏକ—ଏକ େମୗଳିକ ବିଷୟକ ବଝିବା ନିମେ , ଆମମାନ ର ସମୟକ
େନବା, େଯେହତ ମଁୁ ଏଠାେର ଏପରି ଏକ ବିବ ି େଦଉଅଛି ଯାହାକି ଅତି ବିଚି ଅେଟ।
ପବି ଆ ା କିପରି ଭାବେର ଜେଣ ଭ ଭାବବାଦୀ ଅଭିେଷକ କରିପାର ି? ମା ଏହା ତ
ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ ଘଟିବ।

େତେବ, ମାଥିଉ, ତା’ର 5ମ ପବ, 45ଶ ପବ, ଆସ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ତାହା
ପାଠ କର। ଆସ େନବା, ତା’ର ଟିେକ—ଟିେକ ପଛର, 44ଶ ପଦର ଆର କରିବା।

କି ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି, ତ ମାନ ଶ ୁମାନ େ ମ କର, ପୁଣି
େଯଉଁମାେନ ତ ମାନ ତାଡ଼ନା କର ି, େସମାନ ନିମେ ାଥନା କର, …
େଯଉଁମାେନ ତ ମାନ ତାଡ଼ନା କର ି, େସମାନ ନିମେ ାଥନା କର;

େଯପରି ତେ ମାେନ ତ ମାନ ସଗ ପିତା ର ସ ାନ େହବ: େସ ତ ଦ
ଓ…ସ ଉଭୟ ଉପେର ଆପଣା ସୂଯ ଉଦୟ କର ି, ପୁଣି ଧାମିକ ଓ…
ଅଧାମିକମାନ ଉପେର ବ ି ବଷା ି। (େସହି ବ ି ସମାନ ଭାବେର ଉଭୟ
ଦ ଓ ସ ଉପରକ ଆସିଥାଏ।)

31 େତେବ ଏହାକ ସମଥନ କରଥିବା, ଏହା ସ େର ଆଉ ଏକ ଭବିଷ  ବାଣୀ
ନିମେ , ଆସ ଆେମମାେନ ଏ ୀ ତା’ର 6 ପବକ ଯିବା, ଏହାର ପରବ ୀ
ଅନରପ-ପଦ, େଯଉଁଠାେରକି ପାଉଲ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ରଣେର ଆଣୁଛ ି
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େଯଉଁ ବିଷୟକି ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ। ବ ମାନ ପାଉଲ, କହଛ ି। େଯେତେବେଳକି
ଆପଣମାେନ ଏହାକ େଖାଜୁଅଛ ି…ଆଉ ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ
େରଡ଼ିଓ ସାରଣେର ଶୁଣୁଅଛ ି, ନିଜର ବାଇବଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଖେର େନଇ ନିଅ
ଓ ଖେ କାଗଜ େନଇ ନିଅ , ଆଉ ବ ମାନ ଏହାକ େଦଖ । ଏ ୀ, ତା’ର 6 ପବ,
ପାଉଲ ଏ ୀୟ େଲାକମାନ େଲଖୁଅଛ ି, େସମାନ ଛାୟାମାନ ଓ ତିଚି ଣମାନ
ବିଷୟେର ବଝାଉଅଛ ି, ଓ େସମାନ େଦଖାଉଅଛ ି େଯ ପୂରାତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି
ଭବିଷ  େର େହବାକ ଥିବା ବିଷୟର ଛାୟା ଅେଟ, ଆଉ େସମାନ ଯିହଦୀ ମତାବଲ ୀର

ୀ ିୟ ମତାବଲ ୀ ଆଡ଼କ ଆଣୁଅଛ ି। େତେବ ପାଉଲ କହଅଛ ି, ଏ ୀ 6।

ଅତଏବ ଆସ, ଆେ ମାେନ ୀ ( ୀ- , ଏକବଚନ) ବିଷୟକ
ାଥମିକ ଶି ା ପରିତ ାଗ କରି, ସି ି ଲାଭ କରିବା ନିମେ ଅ ସର େହଉ;

ମୃତକମ…ମନଃପରିବ ନ, ପରେମଶର ଠାେର ବିଶାସ।

ନାନା ବା ି ସ …ଶି ା, ଓ ହ ାପଣ, ଓ ମୃତମାନ ପୁନର  ଥାନ, ଓ
େଶଷ ବିଚାର ସରପ ଭି ିମୂଳ ପୁନବାର ନ ବସାଇ।

ହଁ ପରେମଶର ଅନମତି େହେଲ, ଆେ ମାେନ ଏହା କରିବା।

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ା େହାଇଅଛ ି, ସଗୀୟ ଦାନର
ଆସାଦ ପାଇଅଛ ି, ପବି ଆ ା ର ସହଭାଗ େହାଇଅଛ ି, ତାହାେହେଲ
ମନଃପରିବ ନ ନିମେ େସମାନ ପୁନବାର ନତନ କରାଇବା ଅସାଧ ,

ମଁୁ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ଆପଣମାନ ର ଧ ାନ ଆକଷିତ କରିବାକ ଚାେହଁ। କ’ଣ
ଆପଣମାେନ ଲ କେଲ? ତାହା “ଦାନ” ଅଛି; “ଦାନଗୁଡ଼ିକ, ସଗୀୟ ଦାନଗୁଡ଼ିକର
ସହଭାଗ େହାଇଅଛ ି” ନେହଁ; ମା , “ସଗୀୟ ଦାନ,” ଏକବଚନ; “ ୀ ,” ଏକବଚନ;
“ଦାନ,” ଏକବଚନ।

…ସଗୀୟ ଦାନ, ଓ…ପବି ଆ ା ର ସହଭାଗ େହାଇଅଛ ି,

ପରେମଶର ଉ ମ ବାକ ର,…ଆସାଦନ କରିଅଛ ି…(କ’ଣ ଆସାଦନ
କରିଅଛ ି?)…ପରେମଶର ବାକ , ଓ ଭାବୀ ଯୁଗର ଶ ,ି

େସମାେନ ଯଦି ଧମ ହଅ ି, ତାହାେହେଲ ମନଃପରିବ ନ ନିମେ
େସମାନ ପୁନବାର ନତନ କରାଇବା ଅସାଧ ; େଯଣୁ ଆପଣା ଆପଣାର
ବିନାଶ ନିମେ ପରେମଶର ପୁ , ପୁଣି ୃଶାେରାପଣ କରି କାଶେର
ତାହା ନି ାର ପା କର ି।

କାରଣ, (ଶୁଣ ) େଯଉଁ ଭମି…ଆପଣା ଉପେର ବାର ାର ପତିତ ବ ିଜଳ
ପାନ କେର, ଆଉ େଯଉଁମାନ ନିମେ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ, େସମାନ ର
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ଉପେଯାଗୀ ଶାକାଦି ଉ କେର ତାହା ପରେମଶର ଠାର ଆଶୀବାଦ ା
ହଏ:

କି ତାହା ଯଦି କ ା…ଅଗରାଗଛ ଉ କେର, େତେବ ତାହା ଅ ାହ
େହାଇ ଅବିଳେ ଶାପ ହଏ; ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ଅ ିଦାହ।

32 େତେବ ଏହାକ ପୁନବାର ମାଥିଉ 5:24 ସହିତେର ତଳନା କର । ଧ ାନ ଦିଅ , ଯୀଶୁ
କହିଥିେଲ େଯ ବଷା ଓ ସୂଯ ପୃଥିବୀ ଉପରକ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥାଏ, େଯ ପରେମଶର
ତାହାକ ପୃଥିବୀେର ଥିବା େଲାକମାନ ନିମେ ଖାଦ ଓ ଅନ ାନ ବିଷୟସବ ଉ
କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥାଆ ି। ଆଉ ବଷାକ ଖାଦ , ଶାକାଦି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ମା
କ ାଗୁଡ଼ିକ, ବାଳ ାଗୁଡ଼ିକ, େସହି େ େର ରହିଥିବା େହତ, େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଲାଭ
କରିଥାଆ ି। େସହି ସମାନ ବଷା ଯାହାକି ଗହମକ ବ ିସାଧନ କରାଇଥାଏ ତାହା େସହି
ସମାନ ବଷା ଅେଟ ଯାହାକି ବାଳ ାଗୁଡ଼ିକ ବ ି ସାଧନ କରାଏ।

33 କିପରି ଭାବେର ଥେର ମଁୁ େସହି ବିଷୟ ଉପେର ଏକ ଶି ା ଲାଭ କଲି, େଯେତେବେଳ
ମଁୁ ଥମଥରକ ପାଇଁ େପ ିକ ାଲ େଲାକମାନ ସ କେର ଆସିଥିଲି! ଆଉ ତାହା େମା’
ପାଇଁ େଗାଟିଏ ମହାନ ଶି ା ଥିଲା। ମଁୁ ଦଇଜଣ ବ ି େଦଖିଲି, ଜେଣ…ତାହା ପୂବର
ମଁୁ େକେବେହେଲ ପରଭାଷାେର କଥା କହଥିବାର ଶୁଣି ନ ଥିଲି। ଜେଣ ପରଭାଷାେର
କହଥିଲା, ଅନ ଜଣକ ତା’ର ଅନବାଦ କରଥିଲା, ପୁଣି ବିପରୀତ- ମେର େହଉଥିଲା।
ଆଉ େସମାେନ ସତ କହଥିେଲ, ଯଥା ଏହିପରି, “ଏଠାେର ଆଜିରା ି ଏପରି ଅେନେକ
େଲାକ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ମନଃପରିବ ନ କରିବା ଉଚି । ଏଠାେର ଉଭୟ, ପୁରଷ ଓ

ୀମାେନ ଅଛ ି।” ଆଉ େଲାକମାେନ ନିଜ ାନର ଉଠି େବଦୀ ନିକଟକ ଯାଉଥିେଲ।

ମଁୁ ଭାବିଲି, “େକେତ ମହିମାମୟ ବିଷୟ ଅେଟ!”

34 ଆଉ େତେବ ପବି ଆ ା ର େସହି େଛାଟ ଦାନ ଦାରା, ଯାହାକି ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି
େଯ, କିପରି ଭାବେର ହହୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ମଁୁ େସହି ଦଇଜଣ ବ ି
ସହିତେର କଥାବା ା େହଲି, େଯପରିକି, େଯପରିକି ଅସଲ ବିଷୟ କ’ଣ ଅେଟ ତାହା ଅ
କିଛି ଜାଣିପାେର। ଆଉ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଏକ ବା ବିକ ୀ ିୟାନ ଥିଲା, ଆଉ
େସ ୀ ଜେଣ ବା ବିକ େସବକ ଥିଲା, ମା ଅନ ଜଣକ େଗାଟିଏ କପଟୀ ଥିଲା।
ଆଉ େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ଯିଏକି ଏକ କପଟୀ ଥିଲା, େସ କଳା-େକଶ ବିଶି ଜେଣ

ୀେଲାକ ସହିତ ରହଥିଲା, ମା ସୁବ େକଶ ବିଶି ଜେଣ ୀେଲାକ ସହିତ ସ କ
ରଖିଥିଲା ଓ େସହି ୀଠାର ତା’ର ସ ାନ ମଧ ଥିଲା। େତେବ, ତାହା ତ ଠି େସଠାେର
ଦଶନେର ରହିଥିଲା; ତାହା ଅସୀକାର କରାଯାଇ ନ ପାେର। ଆଉ ମଁୁ ତାହା ସହିତ ଏହି
ବିଷୟେର କଥା େହଲି। େସ େମାେତ ଅନାଇଲା ଓ େସହି ଭବନର ବାହାରକ ଚାଲିଗଲା।
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35 େତେବ ମଁୁ ବହତ ଅଧିକ ମିତ େହାଇଯାଇଥିଲି, ସୁନି ିତ ଭାବେର। ମଁୁ ଭାବଥିଲି
େଯ ମଁୁ ଦତମାନ ର ଗହଣକ ଆସିଅଛି, ମା ପ ମଁୁ ବି ିତ େହଲି େଯ ମଁୁ ଶୟତାନମାନ
ଗହଣକ ଆସିଯାଇ ନାହିଁ ତ। ଏହା କିପରି େହାଇପାେର? ମଁୁ ତାହା ବଝି ପାରି ନ ଥିଲି। ଆଉ
ଅେନକ ବଷ େହଲା ମଁୁ େସହି ବିଷୟର ା ରହିଥିଲି, େଯପଯ କି ଦିେନ େକଉଁଠାର…

େମା’ର େହବାକ ଥିବା ଜାଇଁ, ଜଜ ି ସହିତ, ଆେମ େସହି ପୁରଣା ମି ାନକ
ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲ, େଯଉଁ ାନକି ମଁୁ ାଥନା କରିବାକ ଯାଇଥାଏ।

ଆଉ େସହି ାନେର ଅ େକେତକ ଦିନ ରହିବା ପେର, ପବି ଆ ା େମା’ ପାଖକ
ପୁଣିଥେର ପବି ଶା ର େସହି ଅଂଶଟି େନଇକି ଆସିେଲ: “କାରଣ ଭମିେର ଶାକାଦି
ଉ କରିବା ନିମେ ତାହା ଉପରକ ବ ିଜଳ ଆସିଥାଏ, ମା କ ା ଓ ଅଗରାଗଛ ମଧ
ଠି େସହି ସମାନ ବ ିଜଳ ଦାରା ଜୀବିତ ରହିଥା ି, ଆଉ ତାହାର ଚରମଦଶା ଅ ିଦାହ
ଅେଟ।” ଠି େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଜୀବନ- ଦାନକାରୀ ସ ଦ ଦାରା ଜୀବିତ
ରହିଥା ି। ତା’ପେର ଯାଇ ମଁୁ ବଝିଲି, େଯ, “ଦାରା,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସମାନ ର ଫଳ
ଦାରା େସମାେନ ଚି ା ଯିେବ।”
36 େତେବ, ତାହାେହେଲ, ପୃଥିବୀର ାକତିକ ଗଛଲତା ଉପେର ପତିତ େହଉଥିବାର
ବ ିଜଳ, େସହି ଅନ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ଆ ିକ ବ ିର ଏକ ନିଦଶନ ଅେଟ, ଯାହାକି
ମ ଳୀ ଉପରକ ପତିତ େହଉଅଛି, େଯପରିକି ଆେମ ଏହାକ ଆଦ ବ ି ଓ େଶଷ ବ ି
େବାଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏହା ଏକ ବ ି ଅେଟ, ପରେମଶର ର ମ ଳୀ ଉପେର, ତାହା ର
ଆ ା ର ବ ି ଅେଟ।
37 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଏଠାେର ଏହା ଏକ ଅତି ବିଚି ବିଷୟ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
େଯେତେବେଳ େସହି ବୀଜଗୁଡ଼ିକ ଭମି ଭିତରକ ଗେଲ, େସ େଯଉଁ କାେର ମଧ େସଠାକ
ଗେଲ, େସମାେନ ତ ଆର ର ହିଁ କ ା ଥିେଲ। ମା େସଠାେର େସହି ଗହମ ଯାହାକି
ଭମି ଭିତରକ ଗେଲ, ଓ େସହି ଶାକାଦି, ତାହା ଆର ର ହିଁ ଶାକାଦି ଥିେଲ। ଆଉ େତ କ
ଶାକ ଯାହାକି ଆପଣାକ ଉ କରଥିଲା, ପୁନଃଉ ାଦିତ କରଥିଲା, ତାହା େସହି ବିଷୟକ

ଦଶିତ କରଥିଲା ଯାହା େସ ମୂଳ ଆର ର ଥିଲା।
38 “ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ େସମାେନ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିେବ,”
କାରଣ େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ ବ ିକ, ସମାନ ଆଶୀବାଦକ ଲାଭ କରଅଛ ି,
ଠି େସହି ସମାନ ଚି ଗୁଡ଼ିକ, ସମାନ ଆ ଯ କମଗୁଡ଼ିକ େଦଖାଉଅଛ ି। ବଝିେଲ?
“ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ େସମାେନ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିେବ,

ା କରିେଦେବ।” େତେବ, େଗାଟିଏ କ ା ଏକ କ ା େହବା ବିଷୟଠାର ପରିବ ନ
େହାଇପାେର ନାହିଁ ଆଉ ନତବା େଗାଟିଏ ଗହମ ଏକ ଗହମ େହବା ବିଷୟଠାର ଅନ
େକୗଣସି ପରିବ ନ େହାଇପାେର; ଏହା ତ େସହି େତ କ ଜଣର ସୃ ିକ ା ହିଁ ଅଟ ି
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ଯିଏକି ଆର ର ଯାହାକ େଯମିତି ନି ାରିତ କରିଅଛ ି। ତାହାହିଁ ମେନାନୀତ ଅେଟ। େସହି
ସମାନ ବ ି ଅେଟ!

39 ସୂଯ ଏକ ଭାତେର ଉଦୟ େହାଇଥାଏ ଓ ସମ ପୃଥିବୀେର ବ ା େହାଇଥାଏ,
େଯପରିକି ଏହା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃ େର ଓ ଆେମ ରହଥିବା ଦିନେର େହାଇଥାଏ। ଆଉ େସହି
ସୂଯ , େସହି ସମାନ ସୂଯ ଯାହାକି ପୂବ ଦିଗେର ଉଦିତ ହଏ ତାହା େସହି ସମାନ ସୂଯ ଅେଟ
ଯାହାକି ପ ିମ ଦିଗେର ଅ େହାଇଥାଏ। ଆଉ େସହି ସୂଯ କ ପୃଥିବୀ ପୃ ଉପେର ଶସ କ
ପରିପକ କରିବା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥାଏ, େଯଉଁଠାରକି ଆମମାନ ର ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ନିମିତ
େହାଇଅଛି।

40 ଆେମମାେନ ମୃତ ବ ୁମାନ ଦାରା ଜୀବିତ ରହଅଛ। ତାହାହିଁ େକବଳ ଏକମା
ଉପାୟ ଯାହାଦାରା ଆପଣମାେନ ଜୀବିତ ରହିପାର ି। ଆଉ ଯଦି କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟକ
ମରିବାକ ଥାଏ େଯପରିକି ଆପଣମାେନ, ସାଭାବିକ ଭାେବ ଜୀବିତ ରହ ି, େତେବ କ’ଣ
ଏହା ସତ ନେହଁ କି ଯଦି ଆପଣ ର—ଆପଣ ର େଦହକ ାକତିକ ଜୀବନ ନିମେ ,
ମୃତ ବ ୁ ଦାରା ଜୀବିତ ରହିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଆ ିକ ଭାେବ, ଆପଣ ପାଖେର
ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ରହିବାକ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ର ଆ ିକ ଜୀବନକ ର ା କରିବା
ନିମେ ମରିଥାଏ। ଆଉ ପରେମଶର, େଦହବ େହେଲ, ମନଷ ରପ ଧାରଣ କେଲ,
ଓ ମୃତ ବରଣ କେଲ େଯପରିକି ଆେମମାେନ ବ ି ରହିପାର। େକୗଣସି ମ ଳୀ ନାହିଁ,
କି ା ଜଗତେର ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣ ର ା କରିପାରିବ େକବଳ
ପରେମଶର ତାହା କରିପାର ି। େକବଳ ତାହାହିଁ ଏକମା ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାଦାରା
େସମାେନ ଜୀବିତ ରହିଥା ି।

41 େତେବ ପବି ଶା କ େଦଖ । ଯୀଶୁ ହିଁ ବାକ ଅଟ ି। “ଆଦ େର ବାକ ଥିେଲ। ଆଉ
େସହି ବାକ େଦହବ େହେଲ ଓ ଆ ମାନ ମଧ େର ବାସ କେଲ। ଆଦ େର ବାକ
ଥିେଲ, ଆଉ େସହି ବାକ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିେଲ। ଆଉ େସହି ବାକ େଦହବ
େହେଲ, ଆଉ ଯିଏକି ଆ ମାନ ମଧ େର ରହିେଲ, ବାସ କେଲ।” “ଆଉ ମନଷ େକବଳ
େରାଟୀେର ବ ିବ ନାହିଁ,” ତାହା ସାଭାବିକ ନିମେ ଅେଟ, “ମା ପରେମଶର ମୂଖ
ନିଗତ େତ କ ବାକ ଦାରା ବ ିବ।” େତେବ, ଆପଣ େଦଖ , ଆେମମାେନ ବାକ ଦାରା
ବ ିଅଛ, ଆଉ ତାହା ପରେମଶର ଅଟ ି।

42 େତେବ ସୂଯ ଉଦୟ େହାଇ ଆେସ ଓ ଶସ କ ପରିପକ କେର। େତେବ, ତାହା
ଏହାକ ଏକାେବେଳେକ ପରିପକ କରିପାେର ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ତାହା ପରିପକ େହବା,

କିୟାେର ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ନିର ର ଭାେବ ପରିପକ େହାଇ ଚାେଲ େଯପଯ କି ତାହା
ଏକ ସ ୂ ଶୀଶାେର ପରିଣତ ନ େହାଇଯାଏ।
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ଠି େସହିପରି ଭାବେର ତାହା, ଆଜି, ମ ଳୀ ସହିତେର ଅେଟ। ବିଗତ ସମୟେର
ଅ କାର ଯୁଗେର, ଏହା ତା’ର ଶିଶୁ ଅବ ାେର ଆର େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳକି
ତାହା ଭମି ଭିତେର ରହିଥିଲା। ବ ମାନ ଏହା ପରିପକ ଅବ ାକ ବ ି ପାଇଅଛି। ଆଉ
ଆେମମାେନ ତାହା, ସି ରପେର େଦଖିପାର େଯ, କିପରି ପରେମଶର ସବଦା କତି
ଜରିଆେର…
43 ଆପଣ କତିକ ଅବେରାଧ କରିପାର ି ନାହିଁ। ତାହାହିଁ ତ ଆଜି ମାମଲା ଅେଟ।
ଆେମମାେନ େବାମାମାନ ବଷଣ କରଅଛ, ଆଉ େସଠାେର େସହି ସମୁ େର, ଚାରିଆେଡ଼
ଆଣବିକ େବାମାଗୁଡ଼ିକ ବିେ ାରଣ କରଅଛ ଓ ତାହାକ ଭ କରଅଛ। ଆପଣ ତ ସବ
ସମୟେର େସଥିର ଆହରି ଅଧିକ ଆବଜନାକ ଭ କରଅଛ ି ଓ, ସମୁ ଭିତେର ତାହାକ
ପକାଉଅଛ ି। ଆପଣ ବ ଗୁଡ଼ିକ କାଟ ; ଝଡ଼ େତାଫାନ ଆପଣ ଆଘାତ କରିବ।
ଆପଣ ବ ନିମାଣ କର ; ତାହା ଉ ଳି ଉଠିବ।

ଆପଣ ତ ପରେମଶର କାଯ କରିବାର ଉପାୟ େଖାଜି ବାହାର କରିବାକ ଅଛି
ଓ େସଥି ସହିତେର ଲାଗି ରହିବାକ ଅଛି। ଆେମମାେନ େଲାକମାନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକେର ଓ
ସଂ ାମାନ େର ନାମଧାରୀ କରି ବା ି େଦଇଅଛ; େଦଖ ଆମକ କ’ଣ ମିଳିଛି! ଏହାର
ପରେମଶର ଦ ଉପାୟେର ରହିଥାଆ ।
44 ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ , “େସ ବ ି େ ରଣ କର ି,” ଆମର ବିଷୟ ନିକଟକ
େଫରିଆସିବା, “ଉଭୟ ଧାମିକ ଓ ଅଧାମିକମାନ ଉପେର।” େତେବ ବ ମାନ ଏଠାେର,
ମାଥିଉ 24େର, ଯୀଶୁ ଆପଣମାନ ଏହା କହଅଛ ି େଯ ଏହା େଶଷ ସମୟେର େଗାଟିଏ
ଚି େହବ।

େତେବ, ଯଦି ଏହି ଚି ଟି େକବଳ େଶଷ ସମୟେର ଜଣାଯିବାକ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ
ଏହାକ ତ େସହି ମୁ ାଗୁଡ଼ିକର ଫିଟାଯିବା ପେର ହିଁ େହବାକ ପଡ଼ିବ। ବଝିେଲ? ଏହା ତ େଶଷ
ସମୟର ଏକ ଚି ଅେଟ। ତାହା େସେତେବେଳ େହବ, େଯେତେବେଳ ଏହି ସବ ବିଷୟ
ଘଟିତ େହବ, ଏହା େଶଷ ସମୟେର େହବ। ଆଉ େତେବ, ଏହା ଏକ ଚି େହବ, େଯପରିକି
ମେନାନୀତମାେନ ଏହି ସବ ବିଷୟେର ମିତ େହେବ ନାହିଁ। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବଝିେଲ?
େତେବ, ଏହାକ ତ କାଶିତ, ଉେନାଚିତ େହବାକ ଅଛି।
45 ଧ ାନ ଦିଅ , ଉଭୟ ଗହମ ଓ ବାଳ ାମାନ ସଗର ଆଗତ େସହି ସମାନ ଅଭିେଷକ
ଦାରା ହିଁ ଜୀବିତ ରହିଥାଆ ି। େସମାେନ ଉଭେୟ େସଥିେର ଆନ ିତ େହାଇଥାଆ ି।

େମା’ର ଏହା ମେନ ପଡ଼ି ଯାଉଅଛି, ଏହି ଘଟଣାକ େସଦିନ େସଠାେର ୀ  ସ
ମି  ର େସହି ଦ ା ସହିତ ମିଶାଉଅଛି। ମଁୁ—ମଁୁ େସହି ଦଶନକ ଆସୁଥିବାର େଦଖିଲି।
ଆଉ େସଠାେର ଏକ ବହତ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ସ ୂ ଭାେବ ଖ ଖ
ଭାଗ େହାଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବ ଥେମ, େସଠାେର ଏକ ବୀଜ ବଣାଲୀ ଗଲା। ମଁୁ
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ଆପଣମାନ ସ ୁଖେର ତାହା ରଖିବାକ ଚାେହଁ। ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ଥେମ କ’ଣ ଗଲା,
ତା’ପେର କିଏ ଅନବ ୀ େହଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ ଶୁକ ବ ଧାରୀ ଏହି ବ ି ପୃଥିବୀର
ଚାରିପେଟ, ବୀଜ ବଣି ବଣି ଆସିେଲ, ତା’ପେର ତା’ର ପେଛ ପେଛ, କଳା ର ର ବ
ପି ିଥିବା ଜେଣ ବ ି ଆସିଲା, ଯିଏକି େଦଖିବାକ ଭୀର ପରି ଦିଶୁଥିଲା, ଯିଏକି ଏହି ଥମ
ବ ିର ପ ାତେର ଲଚି ଛପିକରି େଗାପନେର, ବୀଜ ବଣିଥିଲା। ଆଉ େଯେତେବେଳ
ଏହି ବିଷୟ ଘଟିଗଲା, ତା’ପେର ମଁୁ ଉଭୟ ଫସଲକ ବ ି ପାଇବାର େଦଖିଲି। ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବ ି ପାଇ ଉପରକ ଆସିେଲ, େଗାଟିଏ ଗହମ ଥିଲା ଓ ଅନ ଟି
ବାଳ ାମାନ ଥିଲା।

ଆଉ ତା’ପେର େସଠାେର ଏକ ମରଡ଼ି ଆସିଲା, େଯ େସେତେବେଳ, ଏପରି
ଦିଶୁଥିଲା, େଯପରିକି େସମାେନ ଦେହଁ ନିଜ ନିଜର ମ କଗୁଡ଼ିକ ନତ କରି ବଷା ପାଇଁ
ଡାକ ପକାଉଅଛ ି। ଏହାପେର ଏକ ବହତ ବଡ଼ େମଘ ପୃଥିବୀ ଉପରକ ଆସିଲା, ଆଉ
ତାହା ବଷା େହଲା। ଆଉ ଗହମଟି ମ କ ଉଠାଇଲା ଓ କହିଲା, “ ଭ ର ଶଂସା େହଉ!

ଭ ର ଶଂସା େହଉ!” ଆଉ ବାଳ ାମାେନ ମଧ ମ କ ଉଠାଇେଲ ଓ ଉ ସରେର
କହିେଲ, “ ଭ ର ଶଂସା େହଉ! ଭ ର ଶଂସା େହଉ!” ସମାନ ପରିଣାମ। ଦହିଁଜଣ
ଯାକ ବିନ େହଉଥିେଲ, ଦହିଁଜଣ ଯାକ ମରଥିେଲ। ଆଉ େସେତେବେଳ ଗହମ ଗଛଟି
ଉଠି ଆସିଲା ଓ ତଷିତ ଅନଭବ କଲା। ଆଉ େଯେହତ ଏହା େସହି ସମାନ େ େର ଥିଲା,
ସମାନ ଉଦ ାନେର ଥିଲା, ସମାନ ାନେର ଥିଲା, ଦେହଁ ସମାନ ଅଭିେଷକର ଅ ଗତେର
ଥିେଲ, ଏଣୁକରି େସଠାେର ଗହମ ଓ ବାଳ ା ଉଭେୟ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଦାରା ବ ି
ସାଧନ ପାଇଥିେଲ। ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସହି ସମାନ ଅଭିେଷକାଥକ ଜଳ ଯାହାକି ଗହମକ
ବ ି କରାଇଲା, ତାହା ବାଳ ାକ ମଧ ବ ି କରାଇଲା।

46 େସହି ସମାନ ପବି ଆ ା ଯିଏକି ମ ଳୀକି ଅଭିେଷକ କର ି, ଯିଏକି ମ ଳୀକି
ାଣଗୁଡ଼ିକ ର ା କରିବାର ଇ ା ଦାନ କର ି, ଯିଏକି େସମାନ ଆ ଯ କମ ସାଧନ

କରିବାର ସାମଥ ଦାନ କର ି, ତାହା ସମାନ ଭାବେର ଉଭୟ ଅଧାମିକ ଓ ଧାମିମାନ
ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିଥା’ ି। ଠି େସହି ସମାନ ଆ ା! େତେବ, ଆପଣ ଏହାକ ଅନ
େକୗଣସି ଭି ଉପାୟେର ବିଚାର କରି ମାଥିଉ 24:24କ ବଝିପାର ି ନାହିଁ। େସ କହିେଲ,
“ଭ ୀ ମାେନ ଉଠିେବ,” ଭ , ଅଭିଷି ଗଣ। େସମାେନ େସହି ବା ବ ବିଷୟେର
ଅଭିେଷକ ପାଇଥିେବ, ମା ଏହାର ଭ ଭାବବାଦୀମାନ େହାଇଥିେବ, ଏହାର ଭ
ଶି କମାନ େହାଇଥିେବ।

େତେବ ଜେଣ ବ ି ଏପରି ବିଷୟ, ଯାହାକି ସତ ଅେଟ ତାହାର ଭ ଶି କ
େହବା ପାଇଁ େକଉଁ ବିଷୟ ବ ାଇବ? େତେବ ଅ େକେତକ ମିନି  େର ଆେମମାେନ
ପଶୁର ଚି ବିଷୟକ ଆସିବା, ଆଉ ଆପଣମାେନ େଦଖିେବ େଯ ତାହା ନାମଧାରୀ ସଂ ା
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ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଭ ଶି କମାନ; ଜେଣ ଭ ଅଭିଷି । ଅଭିଷି ୀ ଗଣ, ମା ଭ
ଶି କମାନ ଅଟ ି। ଆପଣ ଏହାକ େକବଳ ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ବଝିପାର ି।
47 ଠି େଯପରିକି ଏଠାେର ଅ େକେତ ଦିନ ପୂେବ, ମଁୁ ଏହାକ ଉ ୃତ କରିଥିଲି। ମଁୁ
ଏହାକ ପୁଣିଥେର ଉ ୃତ କେର େଯେହତ ଆମ ସହିତେର ସମ ରା ର େଲାକମାେନ
ସଂେଯାଗେର ଅଛ ି । ଦିେନ ମଁୁ େମା’ର ଜେଣ ବ ସହିତ କଥା େହଉଥିଲି, ଯିଏକି
ଏରିେଜାନା ରାଜ ର ଥିେଲ, େଯଉଁଠାରକି ଏହି ବିଷୟଟି ଆଜି ସକାଳେର ଆସୁଅଛି। ଆଉ
ତାହା ର ଏକ—ଏକ େଲ ୁଜାତୀୟ ଫଳର ଉଦ ାନ ଥିଲା। ଆଉ ତାହା ର େସଠାେର
େଗାଟିଏ ଗଛ ଥିଲା ଯାହାକି ଏକ କମଳା ଗଛ ଥିଲା ମା େସଥିେର ତାହା ବାତାପୀ େଲ ୁ, ଓ
କାଗଜା େଲ ୁ, ସୁମି କମଳା େଲ ୁ, ଅନ ାନ େଲ ୁଜାତୀୟ ଫଳମାନ ଧାରଣ କରଥିଲା।
ଆଉ ମଁୁ ଭଲି ଯାଉଅଛି େଯ େସହି େଗାଟିଏ ଗଛେର େକେତାଟି ଭି ଭି କାରର ଫଳମାନ
ଫଳଥିଲା। ଆଉ ମଁୁ େସହି—େସହି—େସହି ବ ି ପଚାରିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା କିପରି
େହଉଅଛି? ତାହା େକଉଁ କାରର ଏକ ଗଛ ଅେଟ?”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “େସହି ଗଛଟି, ମୂଳତଃ, େଗାଟିଏ କମଳା ଗଛ ଅେଟ।”

ମଁୁ ପଚାରିଲି, “େତେବ େସଥିେର ବାତାପୀ େଲ ୁ କାହିଁକି ଅଛି? ତହିଁେର କାଗଜା େଲ ୁ
କାହିଁକି ଲାଗିଅଛି?”

େସ କହିେଲ, “ତାହାସବ ଏଥିେର କଲମ କରାଯାଇଅଛି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ତାହା ବଝିଲି। େତେବ, ବ ମାନ,” ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ଆସ ା ବଷ
େଯେତେବେଳ େସହି ଗଛ ଆଉ ଥେର ଫଳ ଧାରଣ କରିବ,” ଯାହାକି େସମାେନ ସମେ

ାୟଃ ଏକାେବେଳେକ ପରିପକ େହାଇଥାଆ ି, ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ତାହା ସ ୂ ଭାବେର
କମଳା ଫଳ ଫଳିବ। ଯଦି ତାହା େଗାଟିଏ ବଡ଼ କାର କମଳା ଫଳର ଗଛ ଅେଟ, େତେବ
ତାହା େସହି ବଡ଼ କାରର କମଳା ଫଳ ଧାରଣ କରିବ, କ’ଣ ମହାଶୟ, ତାହା ନେହଁ କି?”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ନା, ଆ ା। େତ କ କଲମ କରାଯାଇଥିବା ଶାଖା ତା’ର ନିଜ
କାରର ଫଳ ଉ କରିବ।”

ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ ଆପଣ ର କହିବାର ଅଥ କ’ଣ ଏହା େଯ େସହି କମଳା ଗଛେର
କଲମ କରାଯାଇଥିବା କାଗଜା େଲ ୁ ଶାଖାଟି କାଗଜା େଲ ୁ ଧାରଣ କରିବ?”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ହଁ ମହାଶୟ।”

“କ’ଣ େସହି କମଳା ଗଛେର କଲମ କରାଯାଇଥିବା ବାତାପୀ େଲ ୁ ଗଛ ବାତାପୀ
େଲ ୁ ଉ କରିବ?”

େସ ଉ ର େଦେଲ, “ହଁ, ଆ ା। ଏହା ତ େସହି ଶାଖାର ସଭାବ ଅେଟ ଯାହାକି େସଥିେର
କଲମ କରାଯାଇଅଛି।”
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ମଁୁ କହିଲି, “ପରେମଶର ଶଂସା େହଉ!”

େସ ପଚାରିେଲ, “ଆପଣ ର କହିବାର ତା ଯ କ’ଣ?”

ମଁୁ କହିଲି, “େମା’ର ଆଉ େଗାଟିଏ ଶ ଅଛି। େତେବ, କ’ଣ େସହି କମଳା ଗଛ ଆଉ
େକେବ ପୁନବାର କମଳା ଫଳିବ କି?”

େସ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ତାହା େକେବ ଆଉ ଏକ ଶାଖା ଉ କରିବ।”
େଯେତେବେଳ ଏଥିେର ଆଉ ଏକ ଶାଖା ବାହାରିବ, ଏହା ନେହଁ େଯ େଯେତେବେଳ
ତାହାଠାେର େଗାଟିଏ କଲମ କରାଯିବ। ମା , େସମାେନ ସମେ େଲ ୁ ଜାତୀୟ ଫଳ
ଅଟ ି, ଆଉ େସମାେନ େସହି େଲ ୁ ଗଛେର ଥିବା େସହି େଲ ୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନଠାର
ପରିେପାଷିତ େହାଇଥାଆ ି।
48 ମଁୁ କହିଲି, “ଆପଣ େସଠାେର ଅଟ ି! େମେଥାଡ଼ି େତ କ ଥର,
େମେଥାଡ଼ି ମାନ ହିଁ ଉ କରିବ। ବା  ଟି େତ କ ଥର, ବା  ଟି ମାନ ଉ
କରିବ। କ ାେଥାଲି େତ କ ଥର, କ ାେଥାଲିକମାନ ଉ କରିବ। ମା ଜୀବିତ
ପରେମଶର ମ ଳୀ େତ କ ସମୟେର ୀ ହିଁ ମୂଳର, େସହି ବାକ କ ଉ
କରିବ, ଯଦି ତାହା େକେବ େକୗଣସି ନିଜର ଏକ ଶାଖା ଉ କେର।”
49 େତେବ, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଆପଣ ଏହାକ େସଥିେର କଲମ କରିପାର ି।

େତ କ ବାତାପୀ େଲ ୁ, କାଗଜା େଲ ୁ, ଅନ ାନ େଲ ୁ ଜାତୀୟ ଫଳ, ସୁମି କମଳା
େଲ ୁ, େସ ଯାହାକିଛି େଲ ୁ ଜାତୀୟ ଫଳ େହାଇଥାଉ, େତ କ ଜଣ େସହି ଗଛେର
ବ ି ରହିପାର ି; ମା େସହି ଗଛ ଦାରା ଜୀବିତ ରହିବା ସେ , େସହି ଗଛର ମିଥ ା ସା ୀ
େଦଇଥା’ ି। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା େଦଖୁଛ ି? େସମାେନ େସହି ଗଛେର ଥିବା କତ
ଜୀବନ ଉପେର ହିଁ ବ ି ରହଛ ି ଓ ପରିେପାଷିତ େହଉଅଛ ି।

େତେବ, େସଠାେର ମାଥିଉ 24:24 ଅଛି, େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ ଜୀବନ ଦାରା
ପରିେପାଷିତ େହଉଅଛ ି, ମା େସମାେନ ଆର ର ହିଁ, ସଠି ନହଁ ି। େସମାେନ େସହି
ଗଛର ମିଥ ା ସା ୀ ଧାରଣ କରିଅଛ ି! ତାହା େଗାଟିଏ କମଳା ଗଛ ଅେଟ, ତଥାପି ତାହା
େଲ ୁ ଜାତୀୟ େଗାଟିଏ ଫଳ ଗଛ ଅେଟ। ଆଉ େସମାେନ କହ ି, “ଏହି ମ ଳୀ, ଏହି
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ୀ ର ସା ଧାରଣ କରିଅଛି।” ଆଉ େସମାନ ଠାେର ଏକ ମିଥ ା
ବା ି , ବାକ ର ଏକ ମିଥ ା ସା ରହିଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ଏହା କହିବାକ େଚ ା କର ି
େଯ ପରେମଶର ସାମଥ େକବଳ ଶିଷ ମାନ ନିମେ ରହିଥିଲା?

ଯୀଶୁ, ନିେଜ, କହିଥିେଲ, “ସମ ଜଗତକ ଯାଅ ଓ େତ କଟି ଶାଖାକ ସୁମସମାଚାର
ଚାର କର ଯାହାକି େକେବ…େସହି ଗଛ ଯାହାକି େକେବ ଉ କରିବ, ଏପରି େତ କଟି

ଶାଖା ଯାହାକି େସହି ଗଛେର େକେବ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି ଚି ମାନ େସହି ବା ବିକ
ଶାଖାମାନ ର ଅନବ ୀ େହବ।” େକଉଁଠାେର? େଯେତେବେଳ ପଯ ତାହା େଗାଟିଏ
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ଗଛ ଅେଟ, େଯପଯ କି ତାହା ଜଗତର େଶଷ ଯାଏଁ, ଶାଖାମାନ ଉ କରଥିବ। “େମା’
ନାମେର େସମାେନ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିେବ; ଅନ ାନ ଭାଷାେର କଥା କହିେବ;
ବିଷଧର ସପଗୁଡ଼ିକ ଧରିେବ; ାଣନାଶକ ବ ୁଗୁଡ଼ିକ ପାନ କରିେବ; ଅସୁ େଲାକମାନ
ଉପେର ହ ରଖିେବ ଆଉ େସମାେନ ସୁ େହାଇଯିେବ।” କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଆେମ
ରହଥିବାର ସମୟକ େଦଖୁଛ ି? ଯୀଶୁ କହିଥିବା କଥାକ କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବଝଛ ି?

50 ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ, ଏହା େଶଷ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା, େୱସଲୀ ଓ େସଠାେର ଥିବା
ଅନ ାନ ଯୁଗମାନ ନିମେ ନେହଁ। େତେବ, େଶଷ ସମୟେର, ଏହାକ ଘଟିବାକ ଥିଲା।

େତେବ ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଧ ାନ କର ; େସମାେନ ହିଁ ଏହାର ସା ୀ େଦେବ। ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“ପବି ଶା କ ଅନସ ାନ କର, କାରଣ ତେମମାେନ ଏହା ଭାବିଥାଅ, କି ା ବିଶାସ
କରିଥାଅ, େଯ ଏହି ଶା େର ତମମାନ ର ଅନ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଏମାେନ ହିଁ ଅଟ ି
େଯଉଁମାେନକି େମା’ର ସା େଦଇଥା’ ି।” ଅନ ଶ େର କହିବାକ ଗେଲ, ଯଦି ଏହି
ଗଛ େକେବ ଆଉ ଏକ ଶାଖା ଉ କେର…“ମଁୁ େସହି ା ାଲତା, େସହି ବ ଅେଟ;
ତେମମାେନ ଶାଖା ଅଟ। ଯିଏ େମା’ଠାେର ବିଶାସ କେର, େଯଉଁ କାମ ମଁୁ କେର େସ ମଧ
ଠି େସହିସବ କାମ କରିବ,” ସାଧୁ େଯାହନ 14:12।

51 େତେବ, “ଯିଏ େମା’ଠାେର ଲାଗି ରେହ, େସ ଯିଏକି…େସ ଯିଏ ଆର ର ହିଁ େମା’
ମୂଳେର ଥିଲା।”

ଏହି କାରଣ େଯାଗଁୁ ହିଁ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ର ଉଭୟ ମୂଳ ଓ ବଂଶ ଥିେଲ। େସ ଦାଉଦ
ପୂେବ, ଦାଉଦ ଠାେର, ଓ ଦାଉଦ ପେର, ଉଭୟ ଦାଉଦ ର ମୂଳ ଓ ବଂଶ ଥିେଲ;
େସହି ଭାତୀ ତାରା, ଶାେରାଣର େଗାଲାପ, ଉପତ କାର େଶାଷନ ଫୁଲ, ଆ  ଫା ଓ
ଓେମଗା; ପିତା, ପୁ , ଓ ପବି ଆ ା ଥିେଲ। “ତାହା ଠାେର ପରେମଶର ର ପରିପୂ ତା
ସଶରୀରେର ବାସ କରଥିଲା।” ଉଭୟ ଦାଉଦ ର ମୂଳ ଓ ବଂଶ!

“େସ ଯିଏକି ମେନାନୀତ ଜୀବନ ଅେଟ, ପୂବନିରପିତ ଜୀବନ ଅେଟ, ଯାହାକି
େମା’ଠାେର ଅଛି,” ଆଉ େସ ବାକ , “ଆଦ ର ହିଁ ଅେଟ; େଯେତେବେଳ େସ ଆସିବ, େସ
େମାହର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରିବ।” ସାଧୁ େଯାହନ 14:12।

ମା ଅନ ମାେନ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଦାରା ବ ି ରହିଥିେବ, ଓ ନିଜକ ୀ ିୟାନ
ଓ ବିଶାସୀ େବାଲାଉଥିେବ। “େସସମେ େଯଉଁମାେନକି, ‘ ଭ, ଭ,’ େବାଲି କହ ି
ଭିତରକ େବଶ କରିେବ ନାହିଁ।”

େତେବ, ଏହିସବ ବିଷୟ େଶଷ ଦିନମାନ େର ଘଟିବାକ ଅଛି ଓ କଟିତ େହବାକ
ଅଛି, “େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ସଫଳ େହାଇଯିବା ଉଚି  ,”
େଯପରିକି ଆେମ ତାହା ପାଖକ ଅ ସମୟ ମଧ େର ଯିବା।
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52 ଏହି ଗଛମାନ, ସତ ା ାଲତା ଓ ମିଥ ା ା ାଲତା! ଆପଣମାେନ େମାେତ ତାହା
ଉପେର, ଅେନକ ବଷ େହବ ଚାର କରି ଆସୁଥିବାର ଶୁଣିଛ ି େଯ, େସମାେନ କିପରି
ଭାବେର ଏକ ସ େର ବ ି ସାଧନ କରି ଆସିଛ ି। େସମାନ ବ ିଗତ ଭାବେର
େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ କରି େନଇଥିଲ ଆଉ କୟିନ ଓ େହବଲଠାର, ଏହାକ େଦଖାଇଥିଲ େଯ,
େସହି ଦଇଟି ା ାଲତା କିପରି ଭାବେର େବଦୀ ଉପେର ସା ାତ କରିଥିେଲ; େସମାେନ
ଦେହଁ ଧାମିକ ଥିେଲ, େସମାେନ ଦେହଁ ଅଭିଷି ଥିେଲ, େସମାେନ ଦେହଁ ଜୀବନକ ଆଶା
କରଥିେଲ, ଓ େସହି ସମାନ ପରେମଶର ଉପାସନା କରିଥିେଲ। ଆଉ ଜଣକାକ ଅ ାହ
କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଅନ ଜଣକାକ ହଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଆଉ େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର େଯ େଯଉଁ ଜଣକା ହଣ କରାଗେଲ େସ
ନିଜର ଭାଇଠାର ପୃଥ କିଛି େଗାଟାଏ ଅନ ବିଷୟ କରି ପାରିଥିେବ; ଏହା ତାହା ଠାେର

କଟିତ କରାଯାଇଥିଲା। େଯେହତ ବାଇବଲ କେହ େଯ, “ବିଶାସ ଦାରା…” ଏ ୀ ପୁ କ,
11ଶ ପବ, “ବିଶାସ ଦାରା େହବଲ ପରେମଶର ଛାମୁେର କୟିନ ଅେପ ା ଉ ବଳି
ଉ ଗ କେଲ, ଓ ତ ାରା େସ ଧାମିକ େବାଲି ପରେମଶର ସା ପାଇେଲ।”

ଯୀଶୁ, ଆପଣା ସ େର, େସ କିଏ ଅଟ ି େବାଲି ଆ ିକ କାଶନ ବିଷୟ କହିଥିେଲ!
“ମନଷ ପୁ େଯ ମଁୁ, େମା ସ େର େଲାେକ କ’ଣ କହ ି?”

େସ କହିେଲ, ଅଥା ପିତର ଉ ର େଦେଲ, “ଆପଣ ତ ଜୀବିତ ପରେମଶର ପୁ ,
ୀ ଅଟ ି।”

“େହ ଯୂନସର ପୁ , ଶିେମାନ—ଶିେମାନ, ତେ ଧନ ; ର ଓ ମାଂସ ତ ନିକଟେର
ଏହା କାଶ କରି ନାହିଁ। େମାହର ସଗ ପିତା ତାହା କାଶ କରିଅଛ ି। ଏହି ପଥର ଉପେର
ମଁୁ ଆପଣା ମ ଳୀ େତାଳିବି,” (କ’ଣ?) ବାକ ର ସତ କାଶନ ଉପେର। ପୁନବାର
େସଠାେର େସହି ସତ ା ାଲତା ଉପ ିତ ଅେଟ। “ବିଶାସ ଦାରା, େହବଲ!”

ଆପଣ କହ ି, “ତାହା ତ ଏକ କାଶନ ନ ଥିଲା।”
53 ବିଶାସ କ’ଣ ଅେଟ? ବିଶାସ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ଠାେର କାଶ
କରାଯାଇଥାଏ; ଯାହାକି ଏପଯ ସୁ ା ଘଟି ନ ଥାଏ, ମା ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ
ତାହା ଘଟିବ। ବିଶାସ ପରେମଶର ଇ ାର କାଶନ ଅେଟ। ଏଣୁକରି, ବିଶାସ ଦାରା!
54 ଆଉ ମ ଳୀମାେନ ଆଜି ତ ଏପରିକି ଆ ିକ କାଶନେର ବିଶାସ ସୁ ା କର ି ନାହିଁ।
େସମାେନ ତ େକୗଣସି ଏକ ବ ବ ାର େସୖ ା ିକ ଶି ାେର ବିଶାସ କର ି। “ବିଶାସ ଦାରା
େହବଲ ପରେମଶର ଛାମୁେର କୟିନ ଅେପ ା ଉ ବଳି ଉ ଗ କେଲ, ଓ ତ ାରା
େସ ଧାମିକ େବାଲି ପରେମଶର ସା ପାଇେଲ।” ଆେମ । ମଁୁ ଆଶା କରଛି େଯ
ଆପଣ ତାହା େଦଖି ପାରଥିେବ। କ’ଣ ଆପଣମାେନ େଦଖି ପାରଛ ି େଯ ଆେମମାେନ
େକଉଁଠାେର ରହଅଛ? କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଏହି ସମୟକ େଦଖୁଛ ି?
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ଅେନକ ଦିନ େହାଇନାହିଁ ମଁୁ ଜେଣ—ଜେଣ ଭ ବ ି ସହିତ କଥାବା ା େହଉଥିଲି,
େସ ଜେଣ ୀ ୟାନ ବିଦାନ ଓ ଭ ବ ି ଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ ୀମା ା  ହା  , ଆେମ
ସମ କାଶନଗୁଡ଼ିକ ତ ାଖ ାନ କର।”
55 ମଁୁ ତା କହିଲି, “ତାହାେହେଲ ତ ଆପଣ ଯୀଶୁ ୀ ଅସୀକାର କରିବାକ
େହବ, କାରଣ େସ ପରେମଶର ର କାଶନ ଅଟ ି, େସ ମାନବୀୟ େଦହେର କଟିତ
ପରେମଶର ଅଟ ି।” େଯପଯ ଆପଣ ତାହା େଦଖିପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି।

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯପଯ ତେମମାେନ ଏହା ବିଶାସ କରିବ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ହିଁ େସ
ଅେଟ, ତେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ।” େସ ପରେମଶର କାଶନ
ଅଟ ି, ମାନବୀୟ େଦହେର କଟିତ ପରେମଶର ଆ ା ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ତାହା
ବିଶାସ କରିପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ପରେମଶର
ଛଡ଼ା େକୗଣସି ଏକ ତତୀୟ ବ ିେର, ଦିତୀୟ ବ ିେର, କିଅବା ଅନ େକୗଣସି ବ ିେର
ରଖ ି, ତାହାହେଲ ଆପଣ ବିନ ଅଟ ି। “େଯପଯ ତେମମାେନ ଏହା ବିଶାସ କରିବ
ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ହିଁ େସହି ଅେଟ, ତେମମାେନ ନିଜ ନିଜର ପାପଗୁଡ଼ିକେର ମରିବ।” ଏହା ଏକ

କାଶନ ଅେଟ!
56 ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ ନେହଁ େଯ େସମାେନ ତାହା ବଝିପାରିେଲ ନାହିଁ। “େକହି
େମା’ ନିକଟକ ଆସିପାେର ନାହିଁ େଯପଯ କି େମା’ର ପିତା ତାହାକ ଆକଷିତ କର ି
ନାହିଁ। ଆଉ େଯସମ ପିତା େମାେତ ଦାନ କରିଅଛ ି,” ମୂଳେର ହିଁ, “େସମାେନ
େମା’ ନିକଟକ ଆସିେବ।” ବଝିେଲ? କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ବଝିପାରିେଲ? ଓଃ, ଆେମ
ତାହା କିପରି ଭାବେର େ ମ କରିବା ଉଚି , ତାହା ଭ ି କରିବା ଉଚି  , ତାହା ଶଂସା
କରିବା ଉଚି ; େଯ ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର ଆ ାର ଫଳକ େଦଖିପାରଛ, ଓ ଯେଥାଚିତ
ସମୟେର କନ ା ରପୀ ବ କ ପରିପକ େହବାର େଦଖିପାରଛ!
57 ସତ ା ାଲତା ଓ ମିଥ ା ା ାଲତା, ଉଭୟ ଠାେର େସହି ସମାନ ଅଭିେଷକ ଥିଲା।
ବ ି ଜଳ ଉଭୟ ଉପେର ପତିତ େହାଇଥିଲା। ଏଥିେର କିଛି ଆ ଯ ନେହଁ େଯ େସ
ଆମମାନ ସତକ କରାଇଅଛ ି, “ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା

ମିତ କରି ପକାଇବ।”
58 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ଏକାପରି ହିଁ ଦିଶୁଥିେଲ। େସମାେନ ଏକା ସମାନ ହିଁ
ଅଭିେଷକ ପାଇଥିେଲ। ମା ଧ ାନ ଦିଅ , “େସମାନ ର ଫଳ ଦାରା…” ଆପଣ ତାହା
କିପରି ଜାଣିେଲ?

ଆପଣ ତାହା କିପରି ଜାଣ ି େଯ ତାହା େଗାଟିଏ କମଳା ନେହଁ? କାରଣ ତାହା େଗାଟିଏ
ବାତାପୀ େଲ ୁ ଫଳଅଛି। େସହି ା ାଲତାଟି ଠି ଅେଟ, ତାହା େସହି ଗଛେର ବ ି ରହିଛି,
ମା ତାହା ବାତାପୀ େଲ ୁ ଫଳଅଛି। ତାହା େସହି ଥମ ଫଳ ପରି ନେହଁ।
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ଆଉ ଯଦି େଗାଟିଏ ମ ଳୀ କେହ େଯ େସମାେନ “ଏହା ବିଶାସ କର ି େଯ ଯୀଶୁ ୀ
କାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି,” ଆଉ ତାହା ର ସାମଥ କ ଅସୀକାର କର ି,
ତାହା ର କାଯ ସକଳକ ଅସୀକାର କର ି, ତାହା ର ବାକ କ ଅସୀକାର କର ି; ଯଦି—
ଯଦି…ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ବିଶାସ କରଥିବା େସହି ମ ଳୀଟି, ଯୀଶୁ ୀ ର କାଯ ଗୁଡ଼ିକ
ସାଧନ କରିବ, ତାହାଠାେର ତ ଯୀଶୁ ୀ ର ଜୀବନ ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତାହା େସପରି
ନାହିଁ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା ମଧ େର େକେତ ଜୀବନ ଢ଼ାଳି ଦିଆଯାଏ;
ଯଦି ତାହା ମୂଳର ହିଁ, ପୂବନରିପିତ ନେହଁ, ତାହାେହେଲ ଏହା ତ ସଦାସବଦା େତ କ
ଥର ବାତାପୀ େଲ ୁ, କିଅବା ଅନ କିଛି େଗାଟାଏ ଭି ଫଳ ହିଁ ଧାରଣ କରିବ। ମା ଯଦି
ତାହା ମୂଳର ହିଁ, ପୂବନିରପିତ ଜୀବନ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ତାହା ଯୀଶୁ ୀ କାଲି, ଆଜି,
ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି ବିଷୟକ ହିଁ ଧାରଣ କରିବ, ଯଦି ତାହା ମୂଳର ଉପରକ ବାକ ହିଁ
ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଅେଟ। ଯାହାକି, େସ ହିଁ ମୂଳ, ସମୟର ାର ଅଟ ି।

59 ଧ ାନ ଦିଅ , ମା ଏହା ତ ଯାହା େସମାେନ ଉ କର ି ତାହା ଆପଣ େସହି
ପାଥକ କ କହିଦିଏ। “େସମାନ ର ଫଳ ଦାରା,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତେମ େସମାନ
ଜାଣିବ।” “ମନଷ େଗାଟିଏ କ କଲତା ଗଛର ା ାଫଳ ସଂ ହ କେର ନାହିଁ,” ଯଦିଓ
େସହି କ କଲତା ଗଛଟି ଠି େସହି ା ାଲତା ସହିତ ମିଶିକରି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାହା
ସ ବ େହାଇପାେର, ମା େସହି ଫଳ ତାହାକ କାଶ କରିେଦବ।

ଫଳ କ’ଣ ଅେଟ? ତାହା ତ ବାକ ଅେଟ େସହି ଋ-…ନିମେ , େସହି ଋତ ନିମେ ଫଳ
ଅେଟ। ଏହାହିଁ ତ ତାହା ଅେଟ, ଏହା େସମାନ ର ଶି ା ଅେଟ। େକଉଁ ବିଷୟର ଶି ା ଅେଟ?
ଏହା େସହି ଋତର ଶି ା ଅେଟ, େଯ ଏହା େଯଉଁ ସମୟ ଅେଟ। ମନଷ ର ଶି ା ସି ା ,
ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଶି ା ସି ା , ମା , କିଅବା େସହି ଋତ ନିମେ ପରେମଶର ବାକ ?

େତେବ, ସମୟ ଏେତ ଶୀ ଗଡ଼ି ଯାଉଅଛି, େଯ ଆେମମାେନ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର
ଅେନକ ସମୟ ଧରି ଆେଲାଚନା କରିପାରିବା। ମା ମଁୁ ଏଥିେର ସୁନି ିତ ଅେଟ େଯ ଆପଣ
େଯଉଁମାେନକି ଏଠାେର ଉପ ିତ ଅଛ ି, ପୁଣି ମଁୁ ସୁନି ିତ ଅେଟ େଯ ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି
ସମ ରା ର ଏହାକ ବଣ କରଅଛ ି, ଆପଣମାେନ ଏହା େଦଖି ପାରଥିେବ େଯ ମଁୁ
ଆପଣମାନ କ’ଣ କହିବାକ େଚ ା କରଅଛି, େଯେହତ େସହି ବିଷୟ ଉପେର ଆେଲାଚନା
କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନ ପାଖେର ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ।

60 ମା ଆପଣମାେନ ଏହା େଦଖିପାର ି େଯ େସହି ଅଭିେଷକଟି େସହି ଅଧାମିକ,
ଭ ଶି କମାନ ଉପରକ ଆସିଥାଏ, ଓ େସମାନ ଠି େସହି କାଯ କରିବା ପାଇଁ

ବ ାଇଥାଏ ଯାହାକି ପରେମଶର େସମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ; ମା
େସମାେନ ତାହା, େଯପରି େହେଲ ମଧ କରିେବ। କାହିଁକି? େସମାେନ ଅନ କିଛି େହେଲ
କରିପାର ି ନାହିଁ। େଗାଟିଏ କ କଲତା ଗଛ ଏକ କ କଲତା ବ ତୀତ ଆଉ କ’ଣ ବା
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େହାଇପାେର? ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା ଉପେର େକେତ ଭଲ ବ ି ଜଳ
ଛି ା େହାଇଥାଏ, ତାହାକ ତ େଗାଟିଏ କ କଲତା ହିଁ େହବାକ ଅଛି। େସହି କାରଣ େଯାଗୁ
ହିଁ ତ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସମାେନ ଏେତ ଅଧିକ ସମାନ ରହିେବ େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ
ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ତାହା ମିତ କରିେଦବ,” େଯଉଁମାେନକି ମୂଳେର ରହିଅଛ ି,
“ଯଦି ସ ବ ହଏ,” ମା ତାହା ସ ବ ନେହଁ। େଗାଟିଏ ଗହମ ଗଛ ଗହମ ଛଡ଼ା ଅନ କିଛି
ଉ କରିପାେର ନାହିଁ; ଏହାହିଁ ସବ କିଛି ଅେଟ ଯାହାକି େସ ଉ କରିପାେର।

61 ଧ ାନ ଦିଅ । ମେନ ରଖ େଯ, ପରେମଶର ସଂଗଠନର ା ନହଁ ି। ସଂଗଠନର
ା ତ ଶୟତାନ ଅେଟ। ମଁୁ ତାହାକ ବାକ ଦାରା ମାଣ କରିଅଛି, ତାହାକ ସମ

କାରେର, ଓ ବାର ାର ସି କରିଅଛି; ଆଉ ଏହି ସକାଳେର େସହି ବିଷୟ ମଧ କ ଯିବାେର
େକୗଣସି େୟାଜନ ନାହିଁ। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ପରେମଶର କଦାପି େସପରି ଭାବେର
େଲାକମାନ ଏକାଠି ଏକ କରି, େକୗଣସି ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ନାହଁା ି। ଅ ିମ ଶିଷ ର
ମୃତ ର ସହ ସହ ବଷ ପେର ଯାଇ, ଥମ ସଂ ା େକେବ ସଂଗଠିତ େହାଇଥିଲା।
ତାହା ତ ସଦାସବଦା ଏକ ବିଫଳତା ସି େହାଇ ଆସିଅଛି। ଯଦି ତାହା େସପରି ନେହଁ,
ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ଆଜି, କାହିଁକି େମେଥାଡି , ବା  ଟି , ିେସବିେଟରିୟା  ,
କ ାେଥାଲିକ ଓ ସମେ ଏକାଠି େ ମେର ବାସ କରନାହଁୁ? କାହିଁକି ପରେମଶର
କାଯ ସକଳ ଆମମାନ ର ଅନବ ୀ େହଉନାହିଁ, େତେବ, େତ କଟି ମ ଳୀ େସହି
ସମାନ ବିଷୟ ଉପେର, େସହି ବାକ ଉପେର ଛିଡ଼ା ନହଁ ି? େସହି ବିଷୟସବ ଯାହାକି
ମନଷ କ, ାତେ ମକ ପୃଥ କରଥାଏ…ଆେମମାେନ ପରେମଶର ଠାର ଆହରି
ଅଧିକ ଦରକ େହାଇଯାଇଅଛ େଯତିକି ଦର କି ଆେମ କଦାପି ଥିଲ, ଆଉ ତାହା ସଂଗଠିତ
ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ, ସ େର କହଅଛି।

62 େତେବ, ଆମମାନ କହାଯାଇଅଛି େଯ, “ପୁରାତନ ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ
ନିମେ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଆମମାନ ର ଶି ା, ଅନେଯାଗ, ସତକ କରାଇବା ନିମେ
ଥିଲା।” ପୁଣି ଏହା େଯ ପୁରାତାନ ନିୟମର ସମ ପୁରଣା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଛାୟା ସରେପ,
ଘଟିଥିଲା, ଏହା ଦଶିତ କରିବା େହତ େଯ ନତନ ନିୟମେର, ଆମମାନ ର ଦିନେର ତାହା
କ’ଣ େହବ।

ଠି େଯପରିକି ଯଦି ଆପଣ େକେବ ନିଜର ହାତକ େଦଖିନାହଁା ି, ଆଉ ଆପଣ
ଉପରକ ଅନା ି ଓ କା େର ଏକ ଛାୟାକ େଦଖ ି, େଯପରିକି କାଶେର େମା’ର
ହାତର ଛାୟା େଦଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏଠି ଏକ ଛାୟାେର ପାେ ାଟି ଆ ୁଳି େଦଖାଯାଏ
(େଯେତେବେଳକି ତାହା ଛାୟାଚି େର ଅେଟ), ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ହାତକ କାଶ ଆଡ଼କ
(ସ ଭାବକ), େସହି ଛାୟାଚି ର—େସହି ଛାୟାଚି ର କାଢ଼ିେନଇ ଆସ ି, େତେବ ତାହା
େସଠାେର ପାେ ାଟି ଆ ୁଳି ରହିବାକ ଅଛି।
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େଯପରିକି ବାଇବଲ ଆମକ ଏହା ବ କେର, େଯ, “ପୁରାତନ ନିୟମ ନତନ ବିଷୟର
ଏକ ଛାୟା, ଏକ ତିଚି ଣ, ଅବା େହବାକ ଥିବା ବିଷୟର ତିଚି ଣ ଅେଟ; ତାହା ବା ବିକ
ନେହଁ, ବରଂ ଏକ ଛାୟା, େହବାକ ଥିବା ବିଷୟର ଏକ ତିଚି ଣ ଅେଟ।”
63 େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ପଛକ ଯିବା ଓ ଏହା େଦଖିବା େଯ ଯଦି ଅନ େକୗଣସି
ଯୁଗେର ଏହି ବିଷୟ େକେବ ଥିଲା କି। କଅଣ ଆପଣମାେନ ଇ କ ଅଟ ି? [ମ ଳୀ ଉ ର
ଦିଅ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ] ଏଣୁକରି ଆେମ ତାହାକ, ସ ୂ ଭାେବ, ମାଣ କରିବା
େହତ, ବାକ ଦାରା ଜାଣିବା; େକୗଣସି ମନଷ ର ବିଚାର ଦାରା ନେହଁ, େକୗଣସି ସି ା
ଦାରା ନେହଁ।

େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ କିଏ ଅେଟ; ଅନ େକୗଣସି ବ ି, ମଁୁ
କିଅବା ଅନ େକହି େହଉ, “ଯଦି େସ ବ ବ ା ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ଅନସାେର କଥା କେହ
ନାହିଁ, ତା’ ଠାେର େକୗଣସି କାଶ ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? ଏହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ କେହ।
“ େତ କ ମନଷ ର କଥା ମିଥ ା େହଉ, ମା େମାହର ସତ େହଉ,” େସ େଯେକହି ବି
େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି।
64 େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ଅତୀତକ ଯିବା ଓ ଏହା େଦଖିବା େଯ, ଆମମାନ
ଉଦାହରଣ ସରେପ େଦଖାଇବା ନିମେ , ଏପରି ଘଟଣା େକେବ ଘଟିଅଛି କି।

େତେବ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ପଛକ ଯା ାପୁ କକ ଯାଇପାର, ଓ େମାଶା ନାମେର
େଗାଟିଏ ଚରି ବିଷୟେର କହିପାର, ଯିଏକି ପରେମଶର େ ରତି ଜେଣ ଅଭିଷି
ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, ଯିଏକି େସହି ପୀଢ଼ୀ ନିମେ ପରେମଶର ବାକ ସହିତେର
ଓ ପରେମଶର ଇ ାନସାେର େ ରିତ ଥିେଲ। େଯପରିକି ପରେମଶର ବାକ
ସଦାସବଦା ଧାରା ବାହେର ନିର ର ଗତି କରିଥାଏ, େସ କହିଥିେଲ, “େସ ଆପଣା
ଭାବବାଦୀମାନ ଠାେର େକୗଣସି ବିଷୟ ଥେମ କାଶିତ ନ କରି କିଛି କର ି ନାହିଁ।”
ତା’ପେର େସ ତାହାକ କାଯ େର କର ି। ଓଃ-େହା।

େତେବ, େସ ମିଛ କହିପାର ି ନାହିଁ। େସ ମିଛ କହି ପରେମଶର େହାଇ ରହିପାର ି
ନାହିଁ। ନା, ମହାଶୟ। ତାହା ତ ସେ ାଟ ରହିବାକ ହିଁ ଅଛି। ତାହା ଠାେର େକୗଣସି ମିଥ ା
ନାହିଁ। େସ ତ…

ଆଉ େସ ତାହା ପରିବ ନ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଯଦି େସ କର ି, େତେବ େସ
ପରେମଶର ନହଁ ି; େସ େଗାଟାଏ ଭ କେଲ। ତାହା ତ ଅନ େହବାକ ଅଛି। ଆଉ
ଅନ େକେବ ଏକ ଭଲ କରିପାେର ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ଏଣୁ ପରେମଶର େଯେବ ଯାହାକିଛି
କହ ି, ତାହା ଅନ କାଳ ନିମେ ସଠି ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଆଉ େସ ତାହା ତି ା କରିଛ ି।
ଏଣୁ, ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ବାଇବଲେର ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ େଯପଯ କି ଏହା
ତାହା ସହିତେର ନିର ର ଧାରା ବାହେର ଅନବ ୀ ନ େହଉଥାଏ।
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65 େତେବ, ପରେମଶର ଅ ହାମକ ଏହା ତି ା କରିଥିେଲ େଯ ତାହାର ବଂଶ ଚାରିଶହ
ବଷ ଯାଏଁ ଏକ—ଏକ ବିେଦଶୀ ଭମିେର ପରେଦଶୀ େହାଇ ରହିେବ, ଆଉ ତା’ପେର
େସ େସମାନ ଶ ି ଓ ସାମଥ ର ଏକ ମହାନ ହ ଦାରା କାଢ଼ି ଆଣିେବ, ଓ େସମାେନ
ବାସ କରଥିବା େଲାକମାନ ଗହଣେର େସ ନିଜର ଚି ସକଳ ଓ ଆ ଯ କମମାନ
େଦଖାଇେବ। ତି ାର ସମୟ ନିକଟବ ୀ େହଲା। େଲାକମାେନ ତାହା ବିଷୟେର
ଭଲି ଯାଇଥିେଲ। େସମାନ ପାଖେର ଫାରଶୀ ଓ ସା ୂକୀ, ଓ ଏହିପରି ଭାବେର

ଭତି, ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ ରହିଥିଲା। ମା , ହଠା ହିଁ, ପରେମଶର େସଠାେର
ଏକାକୀ ଉଭା େହେଲ ଓ େସମାନ ମଧ ର, କାଢ଼ି ଆଣିେଲ, େସଠାେର ଥିବା େତ କ
େଲାକମାନ ଠାର ବାହାର କେଲ।

ପରେମଶର କଦାପି, େକେବ େକୗଣସି ଦିନେର କିଅବା େକୗଣସି ସମୟେର, େଗାଟିଏ
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ମଧ ର ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଆହାନ କରିନାହଁା ି। ନା, ମହାଶୟ। େସ
ତ େସହି ସଂଗଠନର ରୀତି ନୀତିେର ଏେତ ଆବ େହାଇଥାଏ େଯ, େସ ତାହା କରିପାେର
ନାହିଁ; ତାହାକ ତ େସହି ନାମଧାରୀ ସଂ ା ସହିତ ରହିବାକ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ।

66 େମାଶା, ପରେମଶର ବାକ ସହିତ େ ରିତ, ପରେମଶର ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ,
ଆଉ ପରେମଶର ଯଥାଯଥ ଆ ା ଅନସାେର, ଇ ାଏଲକ ତି ାତ େଦଶ ମଧ କ
କଢ଼ାଇ େନଉଥିବାର ତାହା ର ଯା ାପଥେର, େସ ଆଉ ଏକ ଭବିଷ  ବ ା ର େଦଖା
ପାଇେଲ, ଆଉ ଏକ ଅନ ଅଭିଷି ଜଣ ଯାହା ଉପେର େସହି ସମାନ ପବି ଆ ାର
ଏକ ବା ବିକ ଅଭିେଷକ ଥିଲା ଯାହାକି େମାଶା ଉପେର ଥିଲା। ତାହା ଠି ଅେଟ। େସ
ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। ପବି ଆ ା ଏହି ବ ି ଉପେର ଥିେଲ। ତାହା ର ନାମ
ବିଲିୟାମ ଥିଲା। ଆେମ ସମେ ତାହା ସହିତ ପରିଚିତ ଅଟୁ। େତେବ, ଠି େସହି ବିଷୟ,
େସହି ସମାନ ବିଷୟ, େଯଉଁସବ ବିଷୟ—େଯଉଁସବ ବିଷୟ ଏହି ମନଷ କହିଥିଲା, ତାହା
ଠି ଏେବ ମଧ େସହି ବିଷୟସବ ଘଟୁଅଛି, ଯାହାକି ଆଜିଠାର ାୟଃ ଅେଠଇଶ-ଶହ
ବଷ ପୂେବ ଏହି ମନଷ କହିଥିେଲ। “େହ ଇ ାଏଲ, ତେ ଅରଣା ତଲ ଅଟ। ଯିଏ ତ କ
ଆଶୀବାଦ କେର େସ ଆଶୀବାଦ ା େହବ। ଯିଏ ତ କ ଅଭିଶାପ ଦିଏ େସ ଅଭିଶ
େହବ। େହ ଯାକବ, ତ ର ଶ ି, ଓ ପରା ମ, ତ ର ତ ୁସବ େକେଡ଼ ଧମମୟ!” େଦଖ ,
େସ ଅନ ଥା କିଛି କହିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସ ତ ଆପଣା ହଦୟ ଭିତେର େଲାକମାନ
ଅଭିଶାପ େଦବାର ସଂକ େନଇ ଆସିଥିେଲ।

67 ଓଃ, େହ ଭ ଶି କମାେନ ତେମମାେନ ଏେତ ବଷ େହଲାଣି ଏହି େଟ ଗୁଡ଼ିକ
ଶୁଣିଅଛ, ଆଉ ଏହା େଦଖିଅଛ େଯ ପରେମଶର ଯାହା କହିଥିେଲ ତାହା େସ ଠି ଠି
ସି ମାଣ କରିଅଛ ି, ଆଉ ତେମମାେନ ନିଜ ନିଜର ଅଧ ୟନ କ େର ବସିଅଛ ଓ
ଏହାକ ସତ େବାଲି ଜାଣିଅଛ; ମା ତମମାନ ର ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଭି ତାଗୁଡ଼ିକ େହତ,



େଶଷ ସମୟର ଅଭିଷି ଗଣ 25

ତେମମାେନ ଏହା ସହିତ ତକ ବିତକ କରଅଛ ଓ ନିଜର େଲାକମାନ ଏହା େସହିପରି ନେହଁ
େବାଲି କହଅଛ। ତମମାନ ଉପେର ହାୟଃ! ତମମାନ ର ସମୟ ସ ିକଟ ଅେଟ।

68 ବିଲିୟାମ, େସହି ସମାନ ଆ ାେର ଅଭିଷି ଥିେଲ ଯାହାକି େମାଶା ଉପେର
ଥିଲା। ପାଥକ କ’ଣ ଥିଲା? େମାଶା ର ଶି ା ସି ଥିଲା। ବାଇବଲ ଏଠାେର ଦିତୀୟ
ପିତର ପ େର ଏହା ବ କେର, େଯ ଏହା ତ “ବିଲିୟାମର େସହି ଶି ା” ହିଁ ଥିଲା
ଯାହା ଇ ାଏଲ ହଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ପରେମଶର କଦାପି ମା କରି ନ ଥିେଲ।
ଅ ମଣୀୟ ପାପ! େସମାନ ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ ର ା ା େହାଇ ନ ଥିେଲ,
ଯଦିଓ େସମାେନ ପରେମଶର ଆଶୀବାଦର ତେଳ ବାହାରି ଆସିଥିେଲ, ଓ ପରେମଶର
ହ କ ଏହି ଶ ିଶାଳୀ ଭବିଷ  ବ ା ଦାରା କାଯ କାରୀ େହଉଥିବାର େଦଖିଥିେଲ, ଆଉ
ତାହାକ ପରେମଶର ଦାରା ସି ଭାେବ ସୁ ମାଣିତ େହାଇଥିବାର େଦଖିଥିେଲ। ପୁଣି,
େଯେହତ, ଆଉ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଏପରି ଏକ ଶି ା ସହିତେର ଆସିଥିେଲ, ଯାହାକି
େମାଶା ଶି ାର ବିର େର ଥିଲା, ଓ େସ େମାଶା ସହିତ ବାଦାନବାଦ କରିଥିେଲ, ଆଉ
େଲାକମାନ ଏହା ମାଣ କରିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ େଯ େମାଶା ଭ  ଥିେଲ। ଆଉ
ଦାତନ, େକାରହ, ଓ େସମାନ ମଧ ର ଅେନେକ, ତାହା ସହିତ ସହମତ େହାଇଥିେଲ
ଓ ଇ ାଏଲ ସ ାନଗଣ ବ ଭିଚାର କରାଇବା ପାଇଁ, ତାହାର ସଂ ା ପଛେର ଯିବା ପାଇଁ
ଶି ା େଦଇଥିେଲ, ପୁଣି ଏହା କହିଥିେଲ େଯ, “ଆେମ ସମେ ତ ସମାନ ଅଟୁ।”

“ଆେମମାେନ େମେଥାଡ଼ି େହଉ, ବା  ଟି େହଉ, ିସବିେଟରିୟ େହଉ, କିଅବା
େପ ିକ ାଲ େହଉ, ଓ ଯାହା-କିଛି ବି େହଉ, ଆେମମାେନ ତ ସମେ ସମାନ ଅଟୁ।”

69 ଆେମମାେନ ତ ସମାନ େନାହଁୁ! ଆପଣମାେନ ତ ଏକ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିବା େଗା ୀ
ଅଟ ି, ପରେମଶର ନିମେ ପବି ୀକତ, ଓ ଏହି ଦିନର ତି ାର ଫଳକ ଧାରଣ
କରିବା ନିମେ , ପରେମଶର ବାକ ଓ ଆ ା ତି ସମପିତ ଅଟ ି। ଆଉ ଆପଣମାେନ
େସମାନ ମଧ ର ନହଁ ି! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା ଅତ ଧିକ କେଠାର ବ ବ ଅେଟ, ମା
ତାହା ତ ଠି େସହି ସମାନ ସତ ହିଁ ଅେଟ। ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ ର ଏକ େସବା ନିମେ
ସମପିତ ଅଟ ି! “ତାହା ମଧ ର ବାହାରି ଆସ ।”

70 େତେବ େଦଖ , “ବିଲିୟାମର େସହି ଶି ା,” ବିଲିୟାମର ଭବିଷ  ବାଣୀ ନେହଁ।
ତାହା ତ ଠି ଥିଲା। ତାହା ତ ପରେମଶର ଥିେଲ। େକେତ ଜଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି?
[ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ] ବିଲିୟାମର ଭବିଷ  ବାଣୀ ସ ୂ ଭାେବ ଠି
ଥିଲା, କାରଣ େସ ତ ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ କିଛି କହି ପାରି ନ ଥିେଲ। ପରେମଶର ଅଭିେଷକ
ଅନ ଆଉ କିଛି େହେଲ କହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପରେମଶର ତାହାକ ସୁ ମାଣିତ କରିବା
ଦାରା ଏହା ସି କରିଥିେଲ େଯ ତାହା ସତ ଥିଲା। ମା ତାହା ତ “ବିଲିୟାମର େସହି
ଶି ା” ହିଁ ଥିଲା।
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71 େତେବ ତାହାକ ମାଥିଉ 24:24 ସହିତ ତଳନା କର । ଅଭିଷି ଗଣ, ମା
େସମାନ ର ଶି ା ଭ । ି ବାଦ, ଓ େସହିପରି ଅନ ାନ ବିଷୟସବ; ତାହା ଭ ଅେଟ,

ୀ ାରୀ ଅେଟ!

ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣମାନ ର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଆହତ େହଉ ନାହିଁ। ଆଉ
ସଂେଯାଗେର ରହିଥିବା େସହି େଫା ଗୁଡ଼ିକ, େସଗୁଡ଼ିକ ବ କର ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ାନର
ଉଠି ବାହାରକ ଚାଲିଯାଆ ନାହିଁ। େକବଳ ଶା ିର ସହିତ ବସିଥାଆ , ଆଉ େଦଖିବା
ଆସ ଯଦି େସହି ପବି ଆ ା ଆମମାନ ଉପେର ତାହା କଟିତ କରିେବ ନାହିଁ କି, ଓ
ଆମମାନ ତାହା ମାଣିତ କରିେବ ନାହିଁ କି। ଆପଣ କହିେବ, “ମା ତାହା ତ…” ଆପଣ
ଯାହାକିଛି ବି ବିଶାସ କର ି, ଆପଣ େକବଳ ଶା ିର ସହକାେର ବସିଥାଆ ଓ ଶୁଣ । ଆଉ
ପରେମଶର ନିେବଦନ କର େଯ େସ ଆପଣ ର ହଦୟକ େଖାଲି େଦେବ, ତା’ପେର
ଆପଣ ଏହା େଦଖିବାକ ପାଇେବ େଯ ଆପଣ ଏକ ଅଗରାଗଛ ଅଟ ି, କି ଏକ କ କଲତା
ଅଟ ି, ଅଥବା ଆପଣ େକଉଁ ାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି। ବଝିେଲ?

72 େତେବ, ଏପରିକି ଯିହଦା, “ଯିଏକି ଦ ନିମେ ପୂବନିରପିତ ଥିଲା,” େସଠାେର
ଯୀଶୁ ସ ୁଖେର ବସିଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକ କହିେଲ, “ତେମ ହିଁ େସହି ଜଣକା
ଅଟ। ଯାହାକିଛି ତେମ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ଓ ତମକ ଯାହାକିଛି କରିବାକ ଅଛି, ତେମ
ଯାଅ ଓ ତାହା ଶୀ କର।” େସ ଏହା ଜାଣିଥିଲା େଯ େସ କ’ଣ କରଅଛି, ମା , େସହି
ତିରିଶଟି େରୗପ ମୁ ା, ଓ ଖ ାତି ନିମେ , ଭ ଯୀଶୁ ୀ ବି ୟ କରିେଦଇଥିଲା।
ତାହା ର ଶିଷ ମାନ ମଧ ର ଜେଣ, ଯିଏକି ମ ଳୀର େକାଷାଧ ଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ
ତାହାକ ନିଜର “ବ ” େବାଲି ସେ ାଧନ କରିଥିେଲ। ବଝିେଲ? ବାଇବଲ କେହ, “େସ
ବିନାଶର ପୁ ଭାବେର ଜନ ହଣ କରିଥିଲା,” ଠି େଯପରିକି ଯୀଶୁ ପରେମଶର ପୁ
ଭାବେର ଜନ ହଣ କରିଥିେଲ। “ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା

ା କରିବ।”

73 େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ଏହାକ ଅଧ ୟନ
କର। ଆେମମାେନ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣକ େନବା, ଯାହାକି ରାଜାବଳୀ ପୁ କେର
ପାଇବା। େସଠାେର ଜେଣ—ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, ଆଉ ତାହା ର ନାମ ମୀଖାୟ
ଥିଲା। େସ ଇମର ପୁ ଥିେଲ, ଆଉ େସ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। େସ ଥିେଲ।

ପୁଣି େସଠାେର ଆଉ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, େସ ଅଭିଷି େଲାକମାନ ର,
ଭବିଷ  ବ ାମାନ ର ଏକ ସଂଗଠନର ମୂଖ ଥିେଲ। ବାଇବଲ ଏହା ବ କେର
େଯ େସମାେନ “ଭବିଷ  ବ ାମାେନ,” ଥିେଲ ଠି େଯପରିକି େସ ଏହା କହିଥିେଲ େଯ
ବିଲିୟାମ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, ଅଭିଷି ଗଣ।
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ଆଉ େସଠାେର େସମାନ ମଧ େର ଜେଣ ମୀଖାୟ ନାମେର ଥିେଲ,
ଯିଏକି ପରେମଶର ଦାରା ଅଭିଷି ଥିେଲ, ଓ ପରେମଶର ର ବାକ ସହିତ,
ପରେମଶର ଠାର େ ରିତ ଥିେଲ।

େସଠାେର ଜେଣ ଥିେଲ, ସିଦିକିୟ, ଯିଏକି ଏହା ଭାବଥିେଲ େଯ େସ
ପରେମଶର ଠାର େ ରଣ କରାଯାଇଥିେଲ। େସ ପରେମଶର ଅଭିେଷକ ା
ଥିେଲ, ମା ତାହା ର ଶି ା ପରେମଶର ବାକ ର ବିର େର ଥିଲା। “ଭ ୀ ମାେନ,
ଉଠିେବ, ମହା ମହା ଆ ଯ ର ଚି ମାନ େଦଖାଇେବ, ଆଉ ଯଦି ସ ବ ହଏ ମେନାନୀତ
େଲାକ ା କରିେବ।”

74 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ଦେହଁ, େସମାେନ ଉଭେୟ ଅଭିଷି ଥିେଲ। େତେବ,
ଆପଣ କିପରି କହିପାରିେବ େଯ କିଏ ଠି , ଓ କିଏ ଭ ଅେଟ? େତେବ ଲ କର
େଯ ବାକ ଆହାବର ତି କ’ଣ ତି ା କରିଥିଲା। ତାହା ପୂେବ େଯଉଁ ଭବିଷ  ବ ା
ଥିେଲ, ଯିଏକି ଏଲିୟ ଥିେଲ, ଯୁଗର ମହାନତମ ଭବିଷ  ବ ାମାନ ମଧ ର ଅନ ତମ
ଥିେଲ, ଯିଏକି ଜେଣ ସୁ ମାଣିତ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। େସହି ସୁ ମାଣିତ ଭବିଷ  ବ ା
କହିଥିେଲ, େଯ, “େଯେହତ ଆହାବ ନାେବାତର ାଣ େନବା ଦାରା, ଏହି ମ କାଯ
କରିଅଛି; େସଇଥି ପାଇଁ କକରମାେନ ତା’ର ର ଚାଟିେବ। ପୁଣି ଏହା େଯ କକରମାେନ
ଇେଷବଲକ ଖାଇେବ, ଓ…ତାହାର ଶରୀର େ େର ଖତ େହବ।” େତେବ, ପରେମଶର
ଯାହାକ ଅଭିଶାପ େଦଇଅଛ ି ଆପଣ କିପରି ଭାବେର ତାହାକ ଆଶୀବାଦ କରିପାର ି?
କିଅବା େଯପରିକି ବିଲିୟାମ କହିଥିେଲ େଯ, ପରେମଶର ଯାହାକ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛ ି,
ଆପଣ ତାହାକ କିପରି ଅଭିଶାପ େଦଇପାର ି? ବଝିେଲ?

ମା ଏହି ଭବିଷ  ବ ାମାେନ ନି ାବାନ ଥିେଲ। ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନ
ଥିଲା େଯ େସମାେନ ଉ ମ େଲାକମାେନ, ସ ାନୀୟ େଲାକମାେନ ଥିେଲ। କାରଣ,
ଇ ାଏଲେର ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା େହବା ନିମେ , ଅଥବା ଜେଣ େକବଳ ଇ ାଏଲୀୟ
େହବା ପାଇଁ େହେଲ ସୁ ା, ଆପଣ ନି ିତେର ସ ାନୀୟ େହବାକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ
େସହିପରି ନ େହେବ, ଆପଣ ରାଘାତ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। େସମାେନ ସ ାନୀୟ
େଲାକମାେନ ଥିେଲ। େସମାେନ ତୀ  ଣ ବ ିର େଲାକମାେନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଶି ିତ
ବ ିମାେନ ଥିେଲ। େସମାେନ ସମ ରା େର, ଆହାବ ଦାରା ବଛା ଯାଇଥିେଲ।
(ଭଉଣୀ ରାଇ  , କ’ଣ ଆପଣ ତାହା େଦଖ ି?) ସମ େଦଶର ବଛା ଯାଇଥିବା, ସମ
ବିଷୟେର ସୁେଯାଗ -…

75 ଆଉ େତେବ, େଯେତେବେଳ ମୀଖାୟ ତାହା ର ଦଶନକ େଦଖିେଲ, େସ ନିଜର
ହଦୟେର ଏହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ ବାକ କ’ଣ କହିଥିଲା, ମା େସ ଏହା େଦଖିବାକ ଚାହିଁେଲ
େଯ ତାହା ଠାେର ଥିବା ଆ ା କ’ଣ କହିବ।
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ଏଣୁ େସମାେନ ତାହା କହିେଲ, େସମାେନ କହିେଲ, “ତେମ ଠି େସହି ସମାନ
ବିଷୟ ହିଁ କହିବ ଯାହାକି ଏହି ଅନ ଭବିଷ  ବ ାମାେନ କହିଅଛ ି। ଆଉ େଯେତେବେଳ
ତେମ ତାହା କରିବ, କାହିଁକି, ତମକ ତ, ନିଃସେ ହତଃ, ଆେମମାେନ ତମକ ପୁଣିଥେର,
ଆମମାନ ର ସହଭାଗୀତାକ େନଇ ଆସିବ। ବଝିେଲ? ଆେମ ତମକ ଆମମାନ ମଧ ର
ଜଣକା ପରି କରିେଦବ। ଆେମମାେନ ତମକ ଆମମାନ ର ନାମଧାରୀ ସଂଗଠନ ମଧ କ
ପୁଣିଥେର ହଣ କରିେନବ। ତେମ…ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତେମ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଅଟ,
ମା ତେମ ସଦାେବେଳ ଅଭିଶାପର ବିଷୟମାନ କହଥାଅ। ତେମ ସଦାେବେଳ ଆହାବକ
ଅଭିଶାପ େଦଉଥାଅ। େତେବ, ସିଦିକିୟ, େସହି ମୂଖ ବ ିଜଣକ, େସହି େପା , ଅବା…”
ଯାହାକିଛି ବି େସ ଥିଲା। “େତେବ େସ ଆହାବକ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛ ି, ଓ ଏହା କହିଅଛ ି,
‘ଯାଉ ଓ ତାହାକ କର ।’ େତେବ ଇମ, ତେମ ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ କହ। କାହିଁକି,
ତେମ ତ ଅତି ଦରି ଅଟ। ତମର ତ ଆେଦୗ େକୗଣସି ମ ଳୀ, କିଛି େହେଲ, ସୁ ା ନାହିଁ। ଆଉ
ଏହି େଲାକମାନ ପାଖେର ତ ଲ ଲ େଲାକ ଅଛ ି। ସମ ରା େସମାନ ନିମେ
ଛିଡ଼ା ଅଛି। େତେବ ତେମ ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟ ହିଁ କହ ଯାହା େସମାେନ କହିଛ ି, େଦଖ
ତେମ କ’ଣ କରିବ, ତେମ—ତେମ ଏହି େଦଶର ଉ ମ ପଦାଥ େଭାଜନ କରିବ।” େସ ତ
େସଠାେର ଭଲ େଲାକ ସହିତ କଥାବା ା କରଅଛ ି!
76 କ’ଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି ତାହା ଏପରି ଭାବେର କହାଯାଇଥା’ ା, “ମୀଖାୟ, କ’ଣ
ତେମ ସିଦିକିୟଠାେର େକୗଣସି ଭ ବାହାର କରିପାର କି?”

“ନା।”

“କ’ଣ ତେମ ତାହାକ େକେବ ପାପେର ଧରିଅଛ?”

“ନା।”

“କ’ଣ ତେମ ତାହାକ େକେବ କାହାରିକ ଅଭିଶାପ େଦଉଥିବାର ଶୁଣିଅଛ?”

“ନା।”

“କ’ଣ ତେମ ତାହାକ େକେବ ମଦ ପାନ କରଥିବା ଅବ ାେର ଧରିଅଛ?”

“ନା।”

“କ’ଣ ତେମ ତାହାର ଶି ା ବିର େର କିଛି ତକ କରିପାର?”

“ନା।”

“କ’ଣ ତେମ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ତାହାର ଉ ଶି ାର ଡାକେରଟ ଉପାଧି ଭ
ଅେଟ?”

“ନା।”
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“କ’ଣ ତେମ ଏହା ବିଶାସ କର େଯ ତାହାର—ତାହାର ପିଏ  .ଡ଼ି ଉପାଧି ଯଥାଯଥ
ଅେଟ?”

“ନି ିତେର। ଯିହଦୀମାନ ର ମହାସଭା ଦାରା ତାହା ଦ େହାଇଥାଏ, ମଁଁ ଅନମାନ
କେର େଯ ତାହା ସବ…ପରିଷଦ ଦାରା ଦ କରାଯାଇଥାଏ, ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ତାହା ସବ
ଠି  ଅେଟ।”

“େତେବ, ତାହାେହେଲ, ତେମ ତାହା ସହିତ କାହିଁକି ମିଶିଯାଉ ନାହଁ?”

“କାରଣ େସ ବାକ ର ବାହାର ଅେଟ!”
77 େତେବ, ତାହାେହେଲ, ଆେମମାେନ ତାହାର ଏକ େଶଷ କଟୀକାରଣ ଓ ସୁ ମାଣ
େଦଖିବା, ଠି େଯପରିକି ଏହାର ପୂେବ ଏଲିୟ ଭବିଷ  ବ ା ସମୟେର େହାଇଥିଲା।
ଆଉ ଯଦି ତେମମାେନ ପରେମଶର ର ଏକ ସ ାନ ଅଟ, େତେବ ତେମମାେନ ଏହି
ବାଇବଲର ଭବିଷ  ବ ା ସହିତେର ରହିବ। ଏହା ତ ବାକ ଅେଟ। େସହି ସମୟ, େସହି
ଘଟିକାକ ଧ ାନ ଦିଅ ।
78 େତେବ, କ’ଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି ସିଦିକିୟ ଏହା କହିଥା’େ , “ଓଃ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ
ଭବିଷ  ବ ା ତାହା କହିଅଛ ି, ମା ତାହା ତ ଏକ ଭବିଷ  ର ପୀଢ଼ୀ ପାଇଁ ଅେଟ। ତାହା
ତ ଆସିବାକ ବ ମାନ ବହତ ସମୟ ବାକି ଅଛି”?

େସ ଉ ର େଦେଲ, “େତେବ ପରେମଶର ଠାର ମଁୁ ଏକ ଦଶନ େଦଖିବା ପଯ
ଟିେକ ଅେପ ା କର, ଆଉ ତା’ପେର ମଁୁ ତମକ କହିବି।”

େସ କହିେଲ, “େତେବ ତେମ େସହି ସମାନ କଥା ହିଁ କହ?”

େସ ତ ରେର କହିେଲ, “ମଁୁ େକବଳ ତାହାହିଁ କହିବି ଯାହା ପରେମଶର କହିେବ;
ଆଉ କିଛି ନେହଁ, ଅଧିକ କିଛି ନେହଁ। ମଁୁ େସଥିେର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ େଯାଗ କରିପାେର
ନାହିଁ, କିଅବା େସଥିର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ େଲାପ କରିପାେର ନାହିଁ।”

ଏଣୁ େସହି ରା ିେର, ାଥନା କରଥିବାେବେଳ, ସଦା ଭ ତାହା ଦଶନେର େଦଖା
େଦେଲ। ପରଦିନ ସକାେଳ େସ େସଠାକ ଗେଲ, େସ କହିେଲ…

େସଠାେର ଦଇଜଣ ଭବିଷ  ବ ା ଅଛ ି!
79 େଦଶର ସବଠ ମହାନ ବ ି, ସାମରିକ ଦ ିର ଓ ରା ୀୟ ଦ ିେକାଣର, ତାହା
ସିଦିକିୟ ଥିେଲ। େସ ରାଜା ଦାରା ନିଯୁ , ମୁଖ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। େସ େସଠାକାର
ସଂଗଠନ ଦାରା ନିଯୁ , ଅନ ସମ ଭବିଷ  ବ ାମାନ ର ମୂଖ ଥିେଲ। େସ ତାହା ର
ସଂଗଠନ ଦାରା, େସମାନ ସମ ଉପେର, ମୂଖ କରାଯାଇଥିେଲ; ସ ବତଃ ସବଠ
ଉ ମ ଅଧ ୟନକାରୀ, ସେବା ଉ ଶି ା ା , େସହି କାଯ ପାଇଁ ସବଠ ଅଧିକ
େଯାଗ ବ ି ଥିେଲ। ଆଉ େସ ପବି ଆ ା ର ଅଭିେଷକ ା ଥିେଲ, େଯେହେତ
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ତାହା ଜେଣ “ଭବିଷ  ବ ା” େବାଲି କହାଯାଉଥିଲା। ନି ିତେର, େସ େକୗଣସି ଜେଣ
ସାଧାରଣ ଭବିଷ  ବ ା ନ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ ଏ ୀ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। େତେବ ତାହା
ଲ କର ।

80 ସିଦିକିୟ କହିେଲ, “ସଦା ଭ େମାେତ କହିେଲ, ‘େମା’ ନିମେ ଲହାର ଦଇଟି ଶୃ
ନିମାଣ କର,’ ଏକ ଚି ସରେପ।” ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ାୟତଃ ଚି ମାନ େଦଇଥା’ ି।
“େସ କହିେଲ, ‘ଲହାର ଏହି ଶୃ ମାନ ନିମାଣ କର।’ ପବି ଆ ା େମାେତ କହିେଲ, ‘ଏହାକ
ନିଅ,’ ଏହା େସହି ଅଭିେଷକ ଅେଟ ଯାହାକି େମାେତ ଆଶିବାଦ କରିଥିଲା।” ଏହାକ ଏକ
ବଳିଦାନ ସରେପ ଚି ା କର ନାହିଁ, ମା ତାହା ଏକ ଲ ବି କ ଆସିବା ନିମେ ଅେଟ।
“େସହି ପବି ଆ ା ଯିଏକି େମା’ େଦଇ ଅନ ାନ ଭାଷାେର କଥା କହ ି, େସହି ଜଣ
ଯିଏକି େମାେତ ସି ମାଣିତ କର ି, େସ କହିେଲ, ‘ଏହି ଶୃ ଗୁଡ଼ିକ ନିଅ, ଓ, ଏହା ଦାରା,
ରାଜା କହ େଯ େସ ଅରାମୀୟମାନ େସହି େଦଶର ସିଧା ତଡ଼ି ବାହାର କରିେଦେବ।
ଆଉ ମଁୁ ତାହା େସହି ଭମିଟି େଫରାଇ େଦବି ଯାହାକି ଯଥାଥ ଭାେବ ଇ ାଏଲର ଅେଟ,
ମ ଳୀର ଅେଟ।’”

ଭାଇ, ତାହା ତ େମୗଳିକ ଭାେବ ଠି ଥିଲା, େଯପରି ଭାବେରକି ବିଲିୟାମ ଏଠାେର
ଉପେର ଥିେଲ। ବିଲିୟାମ ମଧ ଠି େସହିପରି େମୗଳିକ ଭାବେର କହିଥିେଲ େଯପରିକି
େମାଶା କଥା କହିଥିେଲ। େମାଶା…ପରେମଶର ସି ସଂଖ ା ସାତ ଅେଟ। ଆଉ
ବିଲିୟାମ କହିଥିେଲ, “େମା’ ନିମେ ସାେତାଟି େବଦୀ ନିମାଣ କର; ବଳିଦାନ ନିମେ
ସାେତାଟି ଶୁ ପଶୁ, ବଳଦମାନ, ଓ ସାେତାଟି େମଷ।” ତାହା ତ ପରେମଶର ପୁ ର
ଆଗମନ ବିଷୟେର କହଥିଲା। େମୗଳିକ ଭାବେର, େସ ତ େସତିକି ଠି ଥିେଲ େଯତିକି କି
ଅନ େକହି େସମାନ ମଧ ର େହେବ।

81 ଆଉ ଏଠାେର ସିଦିକିୟ ଥିେଲ, ଯିଏକି େମୗଳିକ ଭାବେର େସତିକି ହିଁ ଠି ଥିେଲ,
“କାରଣ ଏହି ଭମି ଆମର ଅଧିକାର ଅେଟ। କାହିଁକି, େସହି ଅରାମୀୟମାେନ ଓ
ପଲି ିୟମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଆମର ଶ ୁ ଅଟ ି, େସମାେନ ଓ େସମାନ ର ସ ାନଗଣ
ଓ ଭତି, େସହି ଖାଦ ଦାରା ନିଜର େପଟ ଭରଅଛ ି, ଯାହାକି ଆମର ପିଲାଛଆମାେନ
ପାଉ ନାହଁା ି! େଯେତେବେଳକି, ପରେମଶର ଏହି ଭମିକ ଆମମାନ େଦଇଅଛ ି!”

ଭାଇ, ତାହା ତ ଏକ ଉ ମ ତକ ଅେଟ। ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ େସ ତାହାକ ଇ ାଏଲ
ସ ୁଖେର ଅତି ଉ ପାଟିେର କହି ପାରିଥିେବ, ଆଉ େସମାେନ େଯେତ ଉ ପାଟିେର
ପାର ି େସତିକି ଉ ସରେର ଚି ାର କରି ପାରିଥିେବ। େତେବ, ମଁୁ ବ ମାନ ଆଜିର
ବିଷୟେର କହଅଛି। ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣମାେନ େମା’ କଥା ବଝଅଛ ି। ସମ

କାର ଉ ପାଟି କରିବା, ଚି ାର କରିବା!
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82 କ’ଣ ଆପଣମାନ ର ଗତ ରବିବାର ଦିନ କହାଯାଇଥିବା ଦାଉଦ ବିଷୟେର ବା ା
ମେନ ଅଛି? ବଝିେଲ? ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ େରଡିଓେର ଶୁଣୁଅଛ ି,
କିଅବା େଟଲିେଫା  -ସଂେଯାଗ ଦାରା ଶୁଣୁଅଛ ି; ଆପଣମାେନ ଗତ ରବିବାର ଦିନର
ବା ା ଶୁଣି ନାହଁା ି, ଆପଣମାେନ ତାହାକ ନି ିତେର ଶୁଣି ନିଅ । ପରେମଶର ର େସବା
କରିବାର ଅଭିେଷକ ବିନା ତାହା ର ଏକ େସବା କରିବାକ େଚ ା କରିବା, ଏଥିେର କିଛି
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକେତ ନି ାପର, େକେତ ଭଲ, ତାହା ତ ପରେମଶର
ଦାରା ଆେଦୗ ହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବଝିେଲ?

େତେବ, ଏଠାେର ସିଦିକିୟ ଏହା ଭାବଥିେଲ, େଯ େସ ଠି ଅଛ ି।
83 ମୀଖାୟ କହିେଲ, “େମାେତ ପରେମଶର ପଚାରିବାକ ଦିଅ।” ଏଣୁ େସ ପରଦିନ
ସକାଳେର ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ସହିତେର ଆସିେଲ। େସ ନିଜର ଦଶନକ
ବାକ ସହିତ ଯା କରି େଦଖିେଲ।
84 େତେବ ଯଦି େସ ସିଦିକିୟକ ଏହା କହିଥାଆେ , “କ’ଣ ତେମ ଜାଣିଛ େଯ ବାଇବଲର
ଭାବବାଦୀ ଏଠାେର ଏହି ବ ି ବିଷୟେର କ’ଣ କହିଅଛ ି େଯ ତାହା ସହିତ କ’ଣ ଘଟିବ?”
85 “ମା ତାହା ଏହି ସମୟେର ନେହଁ, କାରଣ ଏହି ବ ି ଜେଣ ସ ାନୀୟ ବ ି ଅଟ ି।
େସ ତ େଚ ା କରଅଛ ି।” ଏହାକ ବଝିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ। “େସ ତ ମ ଳୀକ
େସହି ସମ ବିଷୟ େଫରାଇ ଆଣିେଦବାକ େଚ ା କରଅଛ ି ଯାହାସବକି ମ ଳୀର
ଅେଟ। େସ ମ ଳୀର ସ ିକ େଫରାଇ ଆଣିେଦବା ପାଇଁ େଚ ା କରଅଛ ି,” ତାହା
ଆ ିକ ବିଷୟମାନ ନେହଁ; ଯଦି ତାହା େସପରି େହାଇଥାଆ ା, େତେବ େସ ଏଲିୟ ପରି
ସମ ରା କ ହଲାଇ େଦଇଥାଆେ । ମା , େସ ତ େସମାନ ପାଥିବ ବିଷୟବ ୁ ସବ
େଦବା ପାଇଁ େଚ ା କରଥିେଲ, “ଆେମମାେନ ସ ିର ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଆେମମାେନ ଏକ
ବହତ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଅଟୁ। ଆେମମାେନ ତାହାର ସଦସ ଅଟୁ। ଆେମମାେନ ସମେ ,
ଆପଣ େଲାକମାେନ ସମେ , ଆପଣ େ ାେଟ ା ମାେନ, ଆମ ସହିତ େଯାଗ େହାଇଯିବା
ଉଚି ।” ଓଃ-େହା।

ଆେମମାେନ ଅ ସମୟ ମଧ େର େସହି ବିଷୟକ ଆସୁଅଛ। “େସ ଯାହାକିଛି େହଉ,
ଏହା ତ ସମେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ଅଟୁ।” ଏହା େସହିପରି ନେହଁ! ତାହା େକେବେହେଲ
େସପରି ନ ଥିଲା ଓ େକେବେହେଲ େସପରି, ପରେମଶର ବା ବିକ ମ ଳୀ ସହିତ େହବ
ନାହିଁ। େକେବ େହାଇପାେର ନାହିଁ!
86 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ସିଦିକିୟ ଦଶନ େଦଖିଥିେଲ। ଆଉ େତଣୁକରି େସ କହିେଲ,
“ପରେମଶର େମାେତ କଥା କହିେଲ।” େତେବ, େଦଖ େଯ, େସହି ବ ି ସତ ନି
ଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “େସ କହିେଲ, ‘ଏହି ଶୃ ଗୁଡ଼ିକ ନିମାଣ କର, ଓ େସଠାେର
ଉପରକ ରାଜା ସ ୁଖକ ଯାଅ ଓ ତାହାକ ପ ିମ ଦିଗଆଡ଼କ ଉେ ାଲନ କର,’” କିଅବା
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େଯେକୗଣସି ଦିଗକ େଯଉଁଠାେରକି େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ େସଠାର େସହି ଭମିଟି
ରହିଥିଲା। ‘“ତାହାକ ଉେ ାଳନ କର, ଓ ତାହା ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ େହବ,
େଯ େସ ବିଜୟଲାଭ କରି େଫରି ଆସିବାକ ଯାଉଅଛ ି, ତାହା ମ ଳୀ ନିମେ ଏକ ବିଜୟ
େହବ।’ େସମାନ ତଡ଼ି େଦବାକ ଯାଉଅଛ ି!” “ତାହା ସତ ସହିତ େକେତ ସ ିକଟ ଅେଟ,
କ’ଣ ନେହଁ କି? ମାମଲା କ’ଣ ଥିଲା?

ଏଠାେର ମୀଖାୟ ଆସୁଅଛ ି। େସମାେନ କହିେଲ, “ବ ମାନ ତେମ ତମର
ଭବିଷ  ବାଣୀ କହ।”

87 “ଯାଇ ଆ ମଣ କର! ମା ମଁୁ ଇ ାଏଲକ େମଷପାଳକ ବିହୀନ, ଅର କ, େମଷ
ତଲ େଦଖୁଅଛି।” ହ ! ସ ୂ ଭାେବ ବିେରାଧା କ।

88 େତେବ, ଆପଣମାେନ ତ ମ ଳୀ ଅଟ ି। ତାହାେହେଲ େକଉଁ ଜଣକ ଠି ଅେଟ?
ଉଭେୟ େସମାେନ, ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। େସମାନ ଭିତେର ଥିବା ପାଥକ କ ଆପଣ
େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟେର ହିଁ କହିପାରିେବ, ତାହା େହଲା, ବାକ ଦାରା ତାହାକ
ଯା କର ।

େସ ପଚାରିେଲ, “ତେମ ତାହା େକମିତି ପାଇଲ?”

ମୀଖାୟ ଉ ର େଦେଲ, “ମଁୁ ପରେମଶର ଏକ ସିଂହାସନେର ଉପବି
େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି।” ପୁଣି କହିେଲ, “ମଁୁ ତାହା ର ଚାରିଆେଡ଼ ସମ ମହାସଭା
ବସିଥିବାର େଦଖିଲି।”

89 େତେବ ମେନ ପକା , ସିଦିକିୟ ଏେବ କହିଥିେଲ େଯ, େସ ମଧ େସହି ସମାନ
ଆ ାେର ଥାଇ, ପରେମଶର େଦଖିଥିେଲ। “ମଁୁ ପରେମଶର େଦଖିଲି। େସ େମାେତ
କହିେଲ େଯ ଲହାର—ର ଏହି ଶୃ ମାନ ନିମାଣ କର। େସଠାକ ଯାଅ ଓ ଆ ମଣ
କରି େସହି ରା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାର ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଏହା ଆମମାନ ର
ଅେଟ। ଅନ ମାନ ର ଏଥିେର େକୗଣସି େହେଲ ଅଧିକାର ନାହିଁ।” େସମାେନ ତାହା କରି
ପାରିଥାଆେ ଯଦି େସମାେନ ପରେମଶର ସହିତ ଠି ଭାବେର ଲାଗି ରହିଥାଆେ ।
େସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରି େନଇଥାଆେ , ମା େସମାେନ ତ ପରେମଶର ଠାର
ଦରକ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ।

ଏହି କାର ହିଁ ତ େସହି ସଂ ାମାେନ, େସହି ମ ଳୀମାେନ ଅଟ ି। ଏହି ବିଷୟସବ
ତି େସମାନ ର ଏକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ମା ଆପଣମାନ ତ େସହିସବ ବିଷୟେର
ତାରିତ କରାଯାଇଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାେନ ପରେମଶର ବାକ ଓ ପରେମଶର

ଆ ାଠାର, େସହି ସମୟର ବାକ କ ସି ସୁ ମାଣ କରଥିବା ଅଭିେଷକଠାର, ଦରକ
ଚାଲିଗେଲ। ଏହି ବା ାର ମୂଳ ଭାବକ ା କରିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ।
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90 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ େତେବ କ’ଣ ଘଟିଲା। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ପରେମଶର େଦଖିଲି,”
ମୀଖାୟ ତାହା େଦଖିଥିେଲ, “ସଗେର ସିଂହାସନ ଉପବି େହାଇଥିବାର େଦଖିଲି।
ତାହା ର ମହାସଭା ତାହା ର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ିତ େହାଇଥିେଲ। େସ ପଚାରିେଲ,
‘ଆହାବକ ତାରିତ କରିବା ନିମେ ଆେମ କାହାକ େ ରଣ େହତ ପାଇପାରିବା,
େଯପରିକି େମା’ର ସି ସୁ ମାଣିତ ଭବିଷ  ବ ା, ଏଲିୟ ଦାରା କହାଯାଇଥିବା
ବାକ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ େହବ। ମଁୁ କହିଥିଲି େଯ ତାହା େସହିପରି ଘଟିବ। ଆଉ ଏଲିୟ ଠାେର
େମାହର ବାକ ରହିଥିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମ ଳ େଲାପ େହାଇଯିବ, ମା େମା’ର
ବାକ ବିଫଳ େହବ ନାହିଁ। େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ େକେତ
ଆଧୁନିକ େହାଇଯାଆ ି, କିଅବା େସମାେନ େକେତ ଉ ମ େହାଇଯାଆ ି, ଅବା େସମାେନ
େକେତ ଶି ିତ େହାଇଯାଆ ି, କିଅବା େସମାେନ େକେତ ବଡ଼ ଅଟ ି, େମା’ର ବାକ କଦାପି
ବିଫଳ େହବ ନାହିଁ।’

“ଆଉ ଏଥି ଉ ାେର ଏକ ମିଥ ାବାଦୀ ଆ ା ନରକର ଉପରକ ଉଠି ଆସିଲା,
ଆ ୁପାତ କଲା, ଓ କହିଲା, ‘ଯଦି ଆପଣ େମାେତ େକବଳ ଅନମତି େଦେବ, ତାହାେହେଲ
ମଁୁ େମା’ର ଅଭିେଷକକ େସମାନ ଉପେର େଦଇପାରିବି, ଓ େସମାନ େକୗଣସି େହେଲ
ଚି ଅବା ଆ ଯ କମ ସାଧନ କରିବା ନିମେ ବ ାଇ ରଖିପାରିବି, େଯପଯ କି ମଁୁ
େସମାନ ବାକ ର ଓହରାଇ ରଖିଥିବି। ଏପରିକି େସ ଏହା ସୁ ା ଜାଣିେବ ନାହିଁ େଯ ତାହା
ଆପଣ ର ବାକ ଅେଟ। େସ ଏହାକ େଲାକ ିୟତା ନିମେ , ଅବେହଳା କରିେଦେବ।”
ଭାଇ, ସମୟ ଅଧିକ ବଦଳି ଯାଇନାହିଁ। ଭାଇ େନୱିଲ, ଏହା ସତ ଅେଟ। ଆପଣମାେନ
ମେନ ରଖ , ତାହା ସତ ଅେଟ। “‘ମଁୁ ତାହା ଉପେର ଅଧି ାନ କରିବି, ଓ ତାହାକ ଠି
େସହି ସମାନ ବିଷୟସବ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ ାଇବି ଯାହାସବକି ଅନ ମାେନ ସାଧନ
କରିଥା ି। ମଁୁ ତାହା ଦାରା ଭବିଷ  ବାଣୀ କରାଇବି, ଓ ଏକ ମିଥ ା କହାଇବି।’” ତାହା
କିପରି ଏକ ମିଥ ା େହାଇପାେର? େଯେହତ ତାହା ବାକ ର ବିର େର ଅେଟ।

91 ଆପଣ ଏହି ଭ ବା ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ ର େକୗଣସିକି ନିଅ , ଭ ଅମୁକ-ଓ-ସମୁକ-
ଓ-ଅମୁକ କିଛି, େମା’ର ଏଥିେର େକୗଣସି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ େଯ ତାହା େକେତ ବା ବିକ
ପରି ଶୁଭାଯାଉଥାଏ, େସମାେନ େକେତ ଅଧିକ ନକଲ କରିବାକ େଚ ା କରଥା’ ି, ଯଦି
ତାହା ଏହି ସମୟର ପରେମଶର ବାକ ର ବିେରାଧା କ ଅେଟ ତାହାେହେଲ ତାହା ଏକ
ମିଥ ା ଅେଟ। ତାହା ଅବିକଳ ଭାେବ ଯଥାଯଥ ଅେଟ।

ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଆମର ତ, େତେବ, ଆେମ ଏହା କଲ, ଓ ଆେମ ଏହା କର, ଓ
ଆମମାନ ର ମ ଳୀ ତ ଏହିପରି ଓ େସହିପରି ଅେଟ।”

େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତାହା କ’ଣ ଅେଟ। ଯଦି ତାହା ଏହି ସମୟର
ଲିଖିତ ବାକ ର ବିେରାଧା କ ଅେଟ, ତାହା ଏକ ମିଥ ା ଅେଟ। ପରେମଶର ତାହା ସହିତ
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କିଛି େହେଲ ସ କ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ ଯଦିଓ ତାହା େକେତ
ନି ାବାନ, େକେତ ଶି ିତ, େକେତ ତୀ  ଣ ବ ି, େକେତ ବା ବିକ ପରି ଦିଶୁଥାଏ, ତାହା
େକେତ ତାକିକ ଭାେବ ଯଥାଯଥ ଦିଶୁଥାଏ, ଯଦି ତାହା ଏହି ସମୟର ବାକ ର ବିେରାଧା କ
ଅେଟ। ଯଦି ସମୟ ଆମର ସାେପ େହବ, ତାହାେହେଲ ଆେମ ଅ େକେତ ମିନି  େର
ତା’କ ଗଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବା। ଯଦି ଆେମ ନ କର, େତେବ ଆେମ ତାହାକ ପୁଣି
ଥେର ଆଜି ରା ିେର େନବା।
92 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ସିଦିକିୟ ଜେଣ ନି ାପର, ଉ ମ ବ ି ଥିେଲ, ଏଥିେର େକୗଣସି
ସେ ହ ନାହିଁ। ଆଉ େସ କହିେଲ…େତେବ, ଅନ ଭାେବ, ମୀଖାୟ, ତାହା ସିଧାସଳଖ
ତା ମୁଖେର ନେହଁ, ମା ଅନ ଶ େର କହିେଲ, “ତେମ ଏକ ମିଥ ାବାଦୀ ଆ ାେର
ଅଭିଷି ଅଟ।” କ’ଣ ତାହା ଜେଣ ବିଶ  କ କହିବା ନିମେ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ନେହଁ କି? ମା
ମୀଖାୟ ତାହା କରିଥିେଲ।
93 ଆଉ ଏେହତର େସହି ବିଶ ତା ପାଖକ ଗେଲ ଓ କହିେଲ, “ତେମ ଆଉ କଦାପି ଆମ
ସହିତ େକୗଣସି ସହଭାଗୀତା କରିବ ନାହିଁ,” ଆଉ ମୀଖାୟ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିେଲ।
େସ କହିେଲ, “କ’ଣ ତେମ ଜାଣିଛ େଯ ମଁୁ ଜେଣ ସୁ ମାଣିତ ବ ି ଅେଟ। େମା’ର ମ ଳୀ
େମାେତ ଏହାର, ଏହି ବିଷୟର ମୂଖ କରିଅଛି। ପରେମଶର େଲାକମାନ ର େଲାକ ିୟ
ଜନମତ େମାେତ ଏହି ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛି। େମା’ର ସଂଗଠନ େମାେତ ଏହା କରିଅଛି।
ଆଉ ପରେମଶର ଆମମାନ ଏହି ଭମି େଦଇଥିେଲ, ଆଉ େସ ଏହା ଇ ା କର ି େଯ ତାହା
ଆମମାନ ଅଧିକାରେର ରହ। ଆଉ େମା’ଠାେରସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିବାକ ଅଛି।”
େସ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିେଲ, ଓ କହିେଲ, “ସଦା ଭ ଆ ା େମା’ଠାର ବାହାରି ତାହା େକଉଁ ବାଟ
େଦଇ ଗେଲ?”
94 ମୀଖାୟ ଉ ର େଦେଲ, “ଏହି ଦିନମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଦିନ, ତେମ ତାହା
ଜାଣିବାକ ପାଇବ,” େଯେତେବେଳ କାଲିଫ ିଆ ସହର ସମୁ ଭିତେର ବଡ଼ି ଯାଇଥିବ,
ଓ ଏହି ସବ ବିଷୟ ଘଟିଯାଇଥିବ। ବଝିେଲ? “ତେମ େସହିଦିନ ଏହାକ େଦଖିବ େଯ ତାହା
େକଉଁ ବାଟ େଦଇ ଗଲା, େଯଉଁଦିନ ତେମ େସହି ଭିତରି େକାଠରିେର ବସିଥିବ।”
95 େତେବ, ଆହାବ, ତେମ କ’ଣ କହିବାକ ଯାଉଅଛ? େସ କହିଲା, “ମଁୁ େମା’ର
ଭବିଷ  ବ ାକ ବିଶାସ କେର।” କଅଣ େହାଇଥାଆ ା ଯଦି େସ େକବଳ ବାକ କ
ଅନସ ାନ କରିଥାଆ ା? େଦଖ , େସ ନିଜକ ଅଭିଶ େହଉଥିବାର େଦଖିବାକ ଚାହିଁ
ନ ଥିଲା। େମାେତ ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ ! େସ ଆପଣାକ ାପିତ େହଉଥିବାର େଦଖିବାକ ଚାହିଁ
ନ ଥିଲା। େକୗଣସି ବି ବ ି ତାହା ଚାହିଁେବ ନାହିଁ।

ଆଉ େମା’ର ସା -…ସା ଠନିକ ମ ଳୀର ଭାଇ, ଏହାହିଁ ତ ଆପଣ ସହିତେର
ମାମଲା ଅେଟ। ଆପଣ ଏହା ଭାବିବାକ ଚାହଁା ି େଯ ଆପଣ ଠି ଅଟ ି, େଯେତେବେଳକି,



େଶଷ ସମୟର ଅଭିଷି ଗଣ 35

ଆପଣ ନିଜ ହଦୟେର ଏହା ଜାଣ ି େଯ, େଯେତେବେଳ ଆପଣ “ପିତା, ପୁ ,
ପବି ଆ ା,” ନାମେର ବା ି ଦିଅ ି, ଆପଣ ମିଛ କହଅଛ ି। ଆପଣ ଜାଣ ି
େଯ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଭବିଷ  ବା-…େସହି ବିଷୟକ କହଥା ି ଯାହାକି ଆପଣ
କରଅଛ ି, ଓ ଆର ିକ ମାଣସବକ େନଇଥାଆ ି, ଓ େସହିପରି ସମ ବିଷୟସବକ
େନଇଥାଆ ି, ଆପଣ ଭ  ଅଟ ି। କିପରି ଭାବେର ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ବିଷୟଟି
ଆର ିକ ମାଣ େହାଇପାେର, ପୁଣି ତା’ପେର ଏହି ସମୟେର ପରେମଶର ଏକ ତି ା
ବିୁର େର କଥା କହିପାେର? ଏହା କିପରି େହାଇପାେର? ଆପଣ ଅଭିଶାପକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ,
କ’ଣ ଆପଣ ଚାହଁା ି? ମା ଏଠାେର ଏହା େଲଖା ଅଛି, ତାହା ଏହିପରି ହିଁ ଘଟିବ। ତାହାହିଁ
ପଶୁର ଚି ଅେଟ, ତାହା ଏେତ ସମାନ େହାଇରହିବ େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ, ତାହା ମେନାନୀତ
େଲାକ ସୁ ା ା କରି ପକାଇବ।

96 ସମ କାର ଚି , ସବ କାର ଆ ଯ କମ, ଅଭିଷି େଲାକ, ଭବିଷ  ବାଣୀ,
ସବ କାର ବିଷୟମାନ ଭତି େହଉଅଛି; ସବ କାର ଚି ମାନ, ସମ କାର ଆ ଯ
କମମାନ, ଆପଣ କିପରି ଭାବେର ପାଥକ କ କହିବାକ ଯାଉଅଛ ି? ଏହି ସମୟର ବାକ କ
ଲ କର । ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତ ଆପଣ ହଣ…

97 େମାଶା ଲ କର , େସ କିପରି ଭାବେର ବିଲିୟାମକ ତାହା କହି ପାରିଥିେଲ।
ଏଠାେର ମୀଖାୟକ ଧ ାନ କର , ଆେମମାେନ କିପରି ଜାଣୁ େଯ େସ ଠି ଥିେଲ?
େସହି ବାକ ଦାରା, ଯାହାକି ତାହା ପୂବର ଥିଲା, ଯାହା ଆହାବ ନିମେ ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରିଥିଲା।

ଆଉ ଆଜି ଆମମାନ ପୂବର ଥିବା, େସହି ବାକ , ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଏହି
ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଅଛି, ଓ େସମାନ ଉପେର ଏହି ଅଭିଶାପର ବିଷୟକ
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଅଛି। ଆଉ େସହି ବିଷୟମାନ ସ େର ମଧ ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରିଅଛି ଯାହାକି ତାହା ର ବା ବିକ ଅଭିଷି ମ ଳୀ ଦାରା ସାଧନ କରାଯିବ, େଯ େସ
ବାକ ଧାରଣ କରିବ, ଓ ଏକ ବାକ କନ ା େହବ। ଆଉ ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଟୁ।
େଯପରି ତାହା େସଦିନ ଥିଲା, ଠି େସହିପରି ଆଜି, ତାହା ଏଠାେର ଅେଟ।

98 ବାଇବଲ କେହ, “ଦଇ କି ା ତିନିଜଣ ସା ମୂଖେର େତ କ ବାକ ିରୀକତ
େହଉ।” ମଁୁ ବିଲିୟାମ ବିଷୟେର କହିଲି, ମଁୁ ବିଲିୟାମ ଓ େମାଶା ବିଷୟେର କହିଲି। ଆଉ
ବ ମାନ ମଁୁ ମୀଖାୟ ଓ ସିଦିକିୟ ବିଷୟେର କହିଲି। େତେବ ମଁୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ
ବିଷୟେର କହିବାକ ଯାଉଅଛି। େଯେତେବେଳକି, େସଠାେର ସହ ସହ ଉଦାହରଣମାନ
ରହିଅଛି, ମା ମଁୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ମା କହିବି, େଯପରିକି ତାହା ତିେନାଟି ସା େହାଇଯାଏ।
େମା’ ପାଖେର ତ ତାହାସବ ଏଠାେର ଧାଡ଼ିେର େଲଖା େହାଇଅଛି; ମା ସମୟକ ର ା
କରିବା ନିମେ ।
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99 ଯିରିମିୟ ଯିଏକି ଜେଣ ସୁ ମାଣିତ, ମା ପରିତ , ପରେମଶର ର ଜେଣ ସି
ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। େସମାେନ ଏହି ବ ିକ ଘୃଣା କରିଥିେଲ। େସମାେନ ତାହା
ଉପେର କ ା-…ଶଢ଼ିଯାଇଥିବା ଫଳ େଫାପାଡ଼ି ଥିେଲ, ଓ ଭତି ବିଷୟସବ କରିଥିେଲ।
ଆଉ େସ େସମାନ ଉପେର ଅଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ। ଆଉ େଯଉଁସବ କାଯ େସ
କରିଥିେଲ, ଓ େସ ନିଜ କରେର େଶାଇଥିେଲ, ଓ ଭତି ବିଷୟସବ, ଆଉ ଏହି ଚି ମାନ
େଦଇଥିେଲ େଯ ଇ ାଏଲ ଭଲେର ଥିଲା।

େତ କ ଭବିଷ  ବ ା, ସତ ଭବିଷ  ବ ା ଯିଏକି େକେବ ଏହି ଜଗତକ
ଆସିଥିେଲ, ମ ଳୀର େସହି ନାମଧାରୀ ସଂଗଠନମାନ ଅଭିଶାପ େଦଇଥିେଲ।
ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର ଦାରା, ତାହା କିପରି ଭାବେର ବଦଳି କରା ଯାଇପାେର?
100 ପବି ଆ ା ଏହି ସମୟର ଭବିଷ  ବ ା ଅଟ ି; େସ ନିଜର ବାକ କ ସୁ ମାଣ
କରିବା ଦାରା, ଏହାକ ସି କରଅଛ ି। େମାଶା ସମୟେର ମଧ ପବି ଆ ା
ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। ମୀଖାୟ ସମୟେର ମଧ ପବି ଆ ା ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ।
ପବି ଆ ା, ଯିଏକି ବାକ କ େଲଖିଅଛ ି, େସ ଆସ ି ଓ ବାକ କ ସି ମାଣିତ କର ି।
101 େତେବ ମୀଖାୟ ସମୟେର କ’ଣ ଘଟିଥିଲା? ଆହାବ ଘାତ କରା ଯାଇଥିେଲ, ଆଉ
ପରେମଶର ବାକ ଅନସାେର, କକରମାେନ ତାହାର ର ଚାଟିଥିେଲ।

ଏଣୁ େହ ଭ ଶି କମାେନ ତେମ ସମେ , ପରେମଶର ଏହା କହ ି, େଯ ତେମମାେନ
ଯାହା ବଣୁଅଛ, ଦିେନ ନା ଦିେନ ତେମ ତାହା ଅମଳ କରିବ, ତେମ ଅ େଲାକମାନ ର
ଅ େନତାଗଣ! ମଁୁ େ ାଧ କରନାହିଁ। ମଁୁ ତ େକବଳ ତମମାନ ଏକ ସତ କହଅଛି। ଆଉ
ମଁୁ ଏହାକ କହି ନ ଥାଆ ି ଯଦି ଏଠାେର ଉପେର, େସହି େକାଠରୀେର, ପବି ଆ ା ଯଦି
େମାେତ ତାହା କହି ନ ଥାଆେ , “ଏହାକ େସହିପରି ଭାବେର କହ।” କ’ଣ ମଁୁ େକେବ
ଆପଣମାନ ଏପରି କିଛି ଭଲ କଥା କହିଅଛି ମା ଯାହାକି ପରେମଶର ସତ ସି କରି
ନାହଁା ି? େମା’ର ଭାଇମାେନ, ଏହା ପୂବରକି ତାହା ଅତି ବିଳ େହାଇଯାଏ, ନି ାର ଜା ତ
େହାଇଯାଆ !
102 ମା େମାେତ ଏହା କହିବାକ ଦିଅ । େଗାଟିଏ କ କଲତା କିପରି ଭାବେର ଜା ତ
େହାଇପାେର ଓ ଏକ ଅଗରା ଗଛ େହାଇପାେର, େଯେତେବେଳକି େସ ତ ତାହା େହବା
ନିମେ ପୂବର ହିଁ ନିରପିତ େହାଇଥିଲା? ମେନାନୀତ େଲାକ କିପରି ଭାବେର ତାହା
େଦଖିବାର ବ ିତ େହାଇପାେର? େଯେହତ, ଆପଣମାେନ ତ ତାହା େଦଖିବା ନିମେ
ମେନାନୀତ ଅଟ ି। “େସସମେ ଯାହା େମା’ର ପିତା େମାେତ ଦାନ କରିଅଛ ି
େସମାେନ ଆସିେବ,” ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମା ଏପରି େକହି େସମାନ ମଧ ର ଆସିପାରିେବ
ନାହିଁ େଯପଯ କି ଜଗତ ପ ନାବଧି ପୂବର େସ େମାେତ ଦାନ କରି ନାହଁା ି,
େଯେତେବେଳକି େସମାନ ର ନାମଗୁଡ଼ିକ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର ରଖା
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ଯାଇଥିଲା,” େକୗଣସି ଗୀଜାଘରର ସଦସ ମାନ ର ଏକ ପୁ କେର ନେହଁ, ମା େସହି
ପୁ କେର, େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କେର ରଖା ଯାଇଥିଲା।
103 ଧ ାନ ଦିଅ , ଯିରିମିୟ ସି ସୁ ମାଣିତ ଭାବେର, େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ, ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ଘୃଣା କେଲ।
104 ଆଉ େତଣୁକରି େସମାେନ ଗେଲ ଓ ଏକ ଜୁଆଳି ନିମାଣ କେଲ, େସ କେଲ, ଆଉ
ତାହାକ ନିଜ େବକ ଉପେର େଥାଇେଲ, ଓ େଲାକମାନ ସ ୁଖକ ଗେଲ। େସମାେନ
କହିେଲ, “ଓଃ, ଆେମମାେନ ପରେମଶର ମହାନ େଲାକ ଅଟୁ। କାହିଁକି, ଆେମ ତ
ଇ ାଏଲ ଅଟୁ। ଆେମମାେନ ଆମମାନ ର ଆରାଧନାଳୟ ତି ସତ ନି ଅଟୁ!
ଆେମମାେନ େତ କ ରବିବାର େସବାକ ଯାଉ, ଆେମ, ଆେମମାେନ ବଳିଦାନଗୁଡ଼ିକ
ଅପଣ କର, ଆଉ ଆେମ ଆମର େଦୟଗୁଡ଼ିକ େଦଇଥାଉ। େତେବ ନବଖ  ନି ର କିପରି
ଭାବେର ପରେମଶର ର ପବି ବ ୁଗୁଡ଼ିକ େନଇ ଯାଇପାେର?” ହଃ! ତମମାନ ର
ପାପସବ ତାହା କରିଥିଲା।

ପରେମଶର କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ େମା’ର ଆ ାସକଳ ମାନିବ, େତେବ ମଁୁ ଏହା କରିବି
ନାହିଁ। ମା , ଯଦି ତେମ ତାହା କରିବ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ଏହାସବ ତମ ତି ଘଟିବାକ
ଯାଉଅଛି।” ଏହା ଯଥାଥ ଅେଟ। ଏେବ ମଧ ତାହା ଠି େସହିପରି ଅେଟ। ତାହା ର
ଆ ାସକଳ, ଏହି ସମୟ ନିମେ ତାହା ର ତି ାତ ବାକ , ପାଳନ କର ।
105 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । େତେବ, ଯିରିମିୟ, ପରେମଶର ଇ ା ଅନସାେର, ମାଣିତ
ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, ଯ ପି େସ ଘୃଣା କରା ଯାଇଥିେଲ…େସମାନ ମଧ ର େତ େକ
ନିଜ ନିଜର ଦିନେର ଘୃଣା କରା ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ େସହି ଦିନର ନାମଧାରୀ ସଂ ାର
ବିେରାଧା କ ଏପରି ଏପରି ବିଚି କାଯ ମାନ କରିଥିେଲ, େଯ େତ େକ ତାହା ,
ଏପରିକି ରାଜା ଓ ସମେ ତାହା ଘୃଣା କରିଥିେଲ। ଏଣୁ େସ ନିଜର େବକେର ଏକ—ଏକ
ଜୁଆଳି େଥାଇେଲ ଓ କହିେଲ, “ସଦା ଭଏହି କଥା କହ ି। େସମାେନ େସଠାେର ସତରୀ
ବଷ ଯାଏଁ ବ ୀତେର ରହିବାକ ଯାଉଅଛ ି,” େଯେହତ ତାହା ପାଖେର ପରେମଶର
ବାକ ର ା ଏକ ାନ ଥିଲା। “ସତରୀ ବଷ!”
106 ଏଥି ଉ ାେର ହନନୀୟ, ହନନୀୟ, ମଁୁ ଅନମାନ କେର େଯ ଆପଣ ତାହାକ ଏହିପରି
ଭାବେର ଉ ାରଣ କର ି, ହ-ନ-ନୀ-ୟ। ହନନୀୟ, ଯିଏକି େଲାକମାନ ମଧ େର ଜେଣ
ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, େସ ଆସିେଲ, ଯିରିମିୟ େବକର େସହି ଜୁଆଳିକ କାଢ଼ି ପକାଇେଲ,
ଓ ତା’କ ଭା ି େଦେଲ। ଆଉ କହିବାକ ଗେଲ, େସ େଲାକମାନ ମଧ େର ଜେଣ ବଡ଼
େଲାକ ପରି େହଉଥିେଲ, େଦଖ , େଯେତେବେଳକି େସ ପରେମଶର ବାକ ର ବିର େର
କଥା କହଥିେଲ। ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଦଇ ବଷ ମଧ େର େସମାେନ େଫରି ଆସିେବ।
ସଦା ଭଏହିକଥାକହ ି।”
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ଦଇଟି ଅଭିଷି ଭବିଷ  ବ ା। େସମାନ ଭିତେର ଏେତ ାଥକ େକମିତି ଥିଲା?
ଜଣ ପାଖେର ବାକ ର ଅନସାେର କହିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଅନ ଜଣ ପାଖେର ତାହା ନ
ଥିଲା। ଯିରିମିୟ କହିେଲ, “ଆେମ ।”
107 ସମ ାଚୀନ ବଗ ଓ ମ ଳୀ, ସମ ଇ ାଏଲର ସ ୁଖେର, େଦଖ , େସ ଏହା
େଦଖାଇବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ େସ ମଧ ଯିରିମିୟ ସମାନ ବଡ଼ େହାଇପାର ି। “େସ
ଯାହାକିଛି େହଉ, ତେମ ଜାଣିଛ େଯ େସମାେନ ତମକ ପସ କର ି ନାହିଁ। େତେବ, ମଁୁ
ମଧ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଅେଟ। ମଁୁ ତମଠାର ଅଧିକ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଅେଟ େଯତିକି
ତେମ ଅଟ, କାରଣ ତେମ ଏକ ମିଥ ା ବିଷୟକ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଅଛ। ତେମ େମାେତ
ଏହା କହଅଛ େଯ ପରେମଶର େଲାକମାେନ ଏପରି-ଓ-ଏପରି ଅବ ାେର ରହିବାକ
ଯାଉଅଛ ି?”

ଠି ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସମାେନ ଆଜି କହିଥା’ ି, ମା ତେମମାେନ େସଠାେର
ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର, େଗାଟିଏ ମ ଳୀ େହାଇ ରହିଥିବ। ତେମମାେନ ତ
ଏକ ଅଭିଶାପେର ଅଭିଶ ଅଟ। ତେମ ସମ ମ ଳୀଗଣ, ନାମଧାରୀ ସଂ ାଗଣ,
ପରେମଶର ବାକ ପରିବେ ମନଷ କତ େସମାନ ର ପର ରାକ ଧରି ରହିଅଛ,
ତେମମାେନ ପରେମଶର ଦାରା ଅଭିଶ ଅଟ।
108 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , େସ ଏଠାେର ଆସ ି। ହନନୀୟ ପରେମଶର ଚି ସରପ,
ଏହି ଜୁଆଳିକ ଯିରିମିୟ େବକର କାଢ଼ି ନିଅ ି, ଓ ତା’କ ଭା ି ପକା ି, ଓ କହ ି, “ସଦା ଭ
ଏହି କଥା କହ ି। ଦଇ ବଷ ମଧ େର େସମାେନ େଫରି ଆସିେବ।” େକବଳ େଲାକ
େଦଖାଇ େହବା ପାଇଁ େଯ, “ମଁୁ ଅମୁକ-ଓ-ସମୁକ କିଛି ଅେଟ।” େଯେହତ େସ େସଠାେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ, େସ ଜେଣ ସଂ ାଗତ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ।
109 ଯିରିମିୟ ତ ଜେଣ ଜ ଲ େ ମୀ ବ ି ଥିେଲ ଯିଏକି ସତ ଭାେବ ରହଥିେଲ। େସ
ସବ ସମୟେର େସମାନ ବିର େର ମ ହିଁ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ
ମ ଥିେଲ।

ଆଉ ଏହି ବ ି ଜଣକ େସମାନ କହଥିେଲ, “ଓଃ, ତେମମାେନ ସବ ଠି ଅଛ
େଯପଯ କି ତେମମାେନ ଏଥିେର ସଂଯୁ ଅଟ। େଯପଯ ତେମମାେନ ଇ ାଏଲ ଅଟ,
ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଆବଶ କ ଅେଟ। େଦଖ , ତେମମାେନ, ଆେମ…ପରେମଶର ତାହା
କରିବାକ ଯାଉନାହଁା ି। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ େଛାଟ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଅଛି,
ମା େସଥିେର ଭୟଭୀତ ହଅ ନାହିଁ, ଡରି ଯାଆ ନାହିଁ।”

ଓଃ, ଭାଇ, େସମାେନ ଆଜି ମଧ ରହିଛ ି। “ବ ାକଳ ହଅ ନାହିଁ, ସବକିଛି ଠି ଅଛି।
ସବକିଛି ଆମମାନ ନିୟ ଣେର ଅଛି। ଆେମମାେନ ମ ଳୀ ଅଟୁ।” ଆପଣମାେନ ତାହା
େସପରି ଭାବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆ ା।
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110 ଏଣୁ େସ କହିେଲ, “ସବକିଛି ଠି ଅଛି। େସମାେନ ଦଇ ବଷ ମଧ େର େଫରି
ଆସିେବ। େଗାଟିଏ େଛାଟ ବିଷୟଟିଏ ଘଟିଅଛି। ଏହା େକୗଣସି ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ନେହଁ।
ଆମମାନ ପାଖେର ତାହା ରହିଆସିଛି। େତେବ ନବଖ  ନି ର ଠି ଏଠାକ ଆସୁ, ମା
ଆମ ପରେମଶର ଏହି ସମ ବିଷୟେର ତ େନେବ।”

ମା ବାକ କହିଥିଲା େଯ େସମାେନ େସଠାେର ସତରୀ ବଷ ଯାଏଁ ରହିେବ;
େଯପଯ କି େସହି ପୀଢ଼ୀ େଶଷ ନ େହାଇଯାଏ, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପୀଢ଼ୀ। ଚାଳିଶ ବଷ
େଗାଟିଏ ପୀଢ଼ୀ ହଏ। “ଏହା ାୟଃ ଦଇ ପୀଢ଼ୀ ଅେଟ, େଯଉଁ ସମୟକି ତେମମାେନ
େସଠାେର ରହିବାକ ଯାଉଅଛ।” ଆଉ ଯିରିମିୟ ଏହାକ ପରେମଶର ବାକ ଅନସାେର
କହିଥିେଲ।
111 ହନନୀୟ ତାହା ଭା ି ପକ।ଇେଲ! ଯିରିମିୟ କହିେଲ, “ଠି ଅଛି। ଆେମ । ମା ,
ହନନୀୟ, ଏହା ଆମମାନ ର ମେନ ଥାଉ, େଯ ଆେମ ଦେହଁ ଭବିଷ  ବ ା ଅଟୁ।
ଆେମମାେନ େସବକ ଅଟୁ।”

ଆଉ େମା’ର ଭାଇ, ମଁୁ ତମକ ଏହା କହଅଛି। ଆମମାନ ର ମେନ ଥାଉ େଯ
ଆମମାନ ପୂେବ ଭବିଷ  ବ ାମାେନ ରହି ଆସିଛ ି, ଆଉ େସମାେନ ରାଜ ବିର େର
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ େକେତକ ନି ି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିର େର
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ। ମା , ଏହା ମେନ ରହ େଯ, େଯେତେବେଳ ବି ଭବିଷ  ବ ା
କିଛି ବିଷୟ କହିେଲ, ତାହା ପରେମଶର ବାକ ଅନସାେର ହିଁ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିବାକ
ଥିଲା। େଯପରିକି ମୀଖାୟ, ଓ େମାଶା ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ଅବଶି ାଂଶ
ସମେ ଥିେଲ। ଏହାକ ତ ପରେମଶର ବାକ ର ଅନସାେର ହିଁ େହବାକ ଥିଲା। ଯଦି ତାହା
ନ ହଏ, େତେବ ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ କଅଣ ଘଟିଥିଲା।
112 ଏହାପେର, ହନନୀୟ, ତାହାର ଧାମିକ େ ାଧ ଜଳିତ େହାଇ ଉଠିଲା। “ମଁୁ ହନନୀୟ”
(ନିଃସେ ହ), “ସଦା ଭ ର ଭବିଷ  ବ ା ଅେଟ, ଆଉ ମଁୁ କେହ, ‘ଦଇ ବଷ।’” ଅନ
ଶ େର କହିବାକ ଗେଲ, “ବାକ କ’ଣ କେହ େମା’ର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ।”
ତାହାର ଅଭିେଷକେର, “ମଁୁ କେହ, ‘ଦଇ ବଷେର, େସମାେନ େଫରିଆସିେବ।’”
113 ଯିରିମିୟ ତାହା ସ ୁଖର ବାହାରି ଗେଲ, ଓ ବାହାରକ ଯାଇ, କହିେଲ, “େହ
ସଦା ଭ, େମା’ର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ କ’ଣ କହିେଲ, ମଁୁ ତ ଏେବ
ସୁ ା ଏହା ବିଶାସ କେର ଓ ଜାେଣ େଯ େସହି ବାକ ହିଁ ଏହା କହିଅଛି। ମଁୁ ତମ ତି ସତ ନି
ରହିବି। ମଁୁ ତାହା ଦାରା ତାରିତ େହବି ନାହିଁ।”
114 ପରେମଶର କହିେଲ, “ଯାଇ ହନନୀୟକ କହ, ‘ପରବ ୀ ଜୁଆଳି, ମଁୁ ଲହାର ୁତ
କରିବି।’” େଯେହତ େସ ତାହା େସହିପରି କଲା, ହନନୀୟକ, ତାହାକ େସହି ବଷ ହିଁ, ପୃଥିବୀ
ପୃ ର େନଇ ନିଆଗଲା।
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ଆମମାନ ସ ୁଖେର େସ ଦେହଁ ଭବିଷ   ବ ା, ଆମର ଉଦାହରଣ ଅଟ ି। ଏହି
ସମୟେର ତାହା ସ େର ଏପରି ଅେନକ କିଛି ବିଷୟ କହା ଯାଇପାେର ଓ ଚ ା କରା
ଯାଇପାେର।
115 ମା ଧ ାନ ଦିଅ । ଯୀଶୁ କହିେଲ, େଯ, ଏହି େଶଷ ସମୟେର, ପୁଣିଥେର, େସହି
ଦଇଟି ଆ ା ପୁନବାର ବା ବେର ଅତ ଧିକ ସମାନତାେର େହାଇଯିେବ। କଅଣ ଏହା ଠି
ଅେଟ? [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] େତେବ ଲ କର । ପୂବର ଅେପ ା
ଏଥର ତାହା ଅତ ଧିକ ସମାନତାେର େହେବ। ଏହା େଶଷ ସମୟ ଅେଟ। ଓଃ, ପିଲାମାେନ!
ପରେମଶର ଆମମାନ ଉପେର ଦୟା କର ! ଏପରିକି, “ତାହା ଏେତ ବା ବିକ ପରି େହବ
େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ ତାହା ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିେଦବ।” େତେବ ଆପଣ
କିପରି ଚି ଟ କରିେବ…ଆେମମାେନ ତାହାକ େସହି ଦିନମାନ େର କି କାେର କହିଥିଲ?
ଆପଣ ତାହାକ ଆଜି କିପରି କହିବାକ ଯାଉଅଛ ି? େସହି ସମାନ କାେର, ବାକ ସହିତ
ଲାଗି ରହିଥିବାେର, “ଯୀଶୁ ୀ କାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି।”

େତେବ ଏହି ସମ ବା ାଗୁଡ଼ିକ ମେନାନିେବଶ କର । ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆପଣ
େଟ  କ ଶୁଣ ି, ଏପରି େହାଇପାେର େଯ ଦିେନ ମଁୁ ବି ଏହି ପୃଥିବୀର ଚାଲି ଯାଇଥିବି
େଯେତେବେଳକି ଏଠ।େର ପୃଥିବୀ ପୃ ଉପେର ଭ ର େମା’ ସହିତ କ।ମ େଶଷ େହାଇ
ଯାଇଥିବ, ଆପଣମାେନ ଏହି େଟ  େର ଥିବା ବା ାକ ଉେଲଖ କରିେବ। େମା’ର ରବକ
ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ , ଯାହା ମଁୁ ଆପଣମାନ କହଅଛି। ଯଦି େସ େମାେତ ତାହା ର
ଆଗମନ ପୂବର େନଇଯାଆ ି, େତେବ େକବଳ ମେନ ରଖିଥାଆ , େଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ

ଭ ର ବାକ ଦାରା, ଭ ର ନାମେର କହିଅଛି। ହଁ।
116 ଧ ାନ ଦିଅ , “େସମାେନ ଏେତ ସ ିକଟବ ୀ େହେବ େଯ ଯଦି ସ ବ ହଏ ତାହା
ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିବ,” େସମାେନ େସହି ସମାନ ଆ ା ଦାରା, ସମାନ
ଚି ମାନ, ସମାନ ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କରିେବ। କ’ଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? [ମ ଳୀ
କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] ଠି େଯପରିକି େସହି ଭାବବାଦୀମାେନ ଥିେଲ ଯାହା
ବିଷୟେର ଆେମ ଏେବ େହଁ କଥା େହଉଥିଲ, େସହି ଭବିଷ  ବ ାମାେନ। େତେବ, ଏହା
ମଧ େଲଖା ଅଛି େଯ…
117 େତେବ ଆସ , ଯଦି ଆପଣମାେନ ଚାହଁା ି, େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମେ ,
ଆେମମାେନ ଦିତୀୟ ତୀମଥି 3କ ଯିବା। ଆସ ଆେମମାେନ ଏହାକ ନ ଛାଡ। ଆଉ ମଁୁ
ଚାେହଁ ନାହିଁ…
118 ମଁୁ େସଠାେର ଉପରକ େସହି ଘଡ଼ି ତି ଦ ିପାତ କଲି, ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ
ବିଷୟସବ ଛାଡ଼ିେଦବା ପାଇଁ ଚାେହଁ, ଆଉ ମଁୁ ଭାବ ନାହିଁ େଯ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ତାହା
ସବ େନବା। ବଝିେଲ? ଧ ାନ ଦିଅ । େକବଳ…ଯଦି ମଁୁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି, ଆଉ
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ଏପରି ଭାବେର ଝାଳନାଳ େହଉଅଛି େଯପରିକି ମଁୁ ଅେଟ, େଦଖ , ମା ମଁୁ ଆନ ିତ
ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଦିତୀୟ ତୀମଥି 3:8।

119 ପାଉଲ େସହି ବ ି ଅଟ ି, ଯିଏକି ଏହା କହିଥିେଲ, “େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ମଁୁ ତ ମାନ
ନିକଟେର ଚାର କରିଅଛି, ଯଦି େକୗଣସି ଏକ ସଗଦତ ଆସି ତ  ଭି ଅନ ସୁସମାଚାର

ଚାର କେର, େତେବ େସ ଶାପ େହଉ,” େତେବ, ଜେଣ ସଗଦତ ତଳକ ଓ ାଇ
ଆସିବା। ତାହା ଦିତୀୟ େଥସଲନୀକୀୟ…ଓଃ, େମାେତ ମା କର ।

120 େତେବ ଦିତୀୟ ତୀମଥି 3:8 େର ଧ ାନ ଦିଅ । େତେବ ପାଉଲ ଏଠାେର କହଥିବାର
ଲ କର । େତେବ ଆସ ଆେମମାେନ ଆର କରିବା…ଆସ ଥମ ପଦର ଆର
କରିବା, ଆଉ ବ ମାନ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ଆପଣମାନ ପାଖେର ଯାହାର
ବାଇବଲ ଅଛି, େମା’ ସହିତ ପାଠ କର । ଆପଣମାେନ େଯଉଁମାନ ପାଖେର ନିଜର
ବାଇବଲ ନାହିଁ, ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ । େସହି…

କି ଏହା ଜାଣିଥାଅ େଯ, େଶଷକାଳେର…

େସହି “େଶଷକାଳ,” କ େରଖା ିତ କର । ଏହାହିଁ େସହି ସମୟ ଅେଟ
େଯେତେବେଳକି ତାହା ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି।

…ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପ ିତ େହବ। (ଆେମମାେନ େସହି ସମୟେର ଅଛ।)

କାରଣ େଲାକମାେନ ଆ ିୟ, ଧନେଲାଭୀ, ଆ ଗବୀ, ଅହଂକାରୀ,
ନି କ, ପିତାମାତା ର ଅବାଧ , ଅକତ , ଅପବି େହେବ।

121 େତେବ ଏହି ସମୂହକ େଦଖ ଯାହାକି ଆଜି ଆମମାନ ପାଖେର ରହିଅଛି, ତାହା ପଚି
ସଢ଼ି ଯାଇଅଛି। ଏପରିକି ରା ାେର ଯାଉଥିବା ପୁରଷ, ଯୁବା ପୁରଷ, ଜେଣ ୀେଲାକ ସଦଶ
େବଣି କରିଥିବା ସହ, ତା’ ମ କର ଲ ା େକଶ ଛାଡ଼ି ରଖିଥା’ ି। ବିକତ! ସେଦାମୀ!

122 କଅଣ ଆପଣମାେନ ଏହି ବଷର, ଏହି ମାସର ରିଡସ ଡାଇେଜ ପ ିକାେର
ପଢ଼ିେଲ? ଯାହା କେହ, “ଆେମରିକୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନ ର ଆୟୁର,” ମଁୁ ଭାବଛି
ତାହା ଥିଲା, “େକାଡ଼ିଏ ବଷର ପଚିଶ-ବଷ ମଧ େର, େସମାନ ର ମଧ -ବୟ
ଅବ ାକ ଆସିଯା’ ି।” େସମାନ ର ପ ନ େହାଇ ଯାଇଥାଏ! େସମାେନ େହାଇ
ଯାଇଥା’ ି! ବି ାନ କେହ େଯ, ଜେଣ ପୁରଷ, ଓ ଜେଣ ୀେଲାକ, େସମାନ ର ାର ିକ
େକାଡ଼ିଏ ବଷର ଆୟୁେର ରହିଥିବା େବେଳ ମଧ -ବୟ େଲାକମାନ ର ଅବ ାକ ଆସି
ଯାଇଥା’ ି। େସମାନ ର ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ଏେତ ଅେଟ ଓ ମ ତି ଏେତ ଆସ
ଅେଟ।



42 କଥିତ ବାକ

123 ଓଃ, ଆେମରିକା, ପରେମଶର େତା’ ଉପେର ଛାୟା କରିବା ପାଇଁ େକେତ ଥର ଇ ା
କେଲ, ମା ବ ମାନ େତା’ର ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ! ତ ମ ବିଷୟେର ଜଗତର େନତତ
କରଅଛ।

…ନି କ, ପିତା ମାତା ର ଅବାଧ , ଅକତ , ଅପବି ,

େ ହଶୂନ ,…

ଏପରିକି ଜେଣର ଅନ ତି ଆଉ ବା ବିକ େ ମ ନାହିଁ, ପୁରଷର ୀ ତି, ୀର ପୁରଷ
ତି। “ଏପରିକି ାକତିକ େ ହ ସୁ ା ନାହିଁ।” ମ , କାମୁକତା!

…ଅମିଳନ ିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିେତ ିୟ, ଚ , ଓ ଉ ମ ବିଷୟର
ଘୃଣାକାରୀ,

ଅନ ଶ େର, କହିବାକ ଗେଲ, “ତେମ ପବି ଧେମାନ ର ସମୂହ।” େକହି ଜେଣ
େମାେତ ଅନ ଏକ ଦିନ ଏଠାେର ଗୀଜାକ ଆସିବା ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ। େସ କହିେଲ,
“େସଠାେର ଉପରକ ଯାଅ ନାହିଁ। େସଠାେର ଯାହା ସବ ହଏ ତାହା େକବଳ ପାଟିତ କରିବା
ଓ େହା ହାଲା କରିବା ହଏ।”

େଦଖ େଯ, “େସହି ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ।”

ବିଶାସଘାତକ, ଦଃସାହସୀ, ଦା ିକ େହେବ, ଓ ପରେମଶର ିୟ ନ େହାଇ
ବରଂ ବିଳାସ ିୟ େହେବ;

ଆପଣ କହ ି, “ଭାଇ ାନହା  , େସମାେନ ସାମ ବାଦୀ ଅଟ ି।” ପରବ ୀ ପଦ
କ’ଣ କେହ?

େସମାେନ ଭ ିର େଭଖ ଧର ି, କି (କ’ଣ?) େସଥିର ଶ ିକ ଅସୀକାର
କର ି: (େସହି ବାକ କ, ଯୀଶୁ ୀ ଅସୀକାର କର ି ଯିଏକି କାଲି, ଆଜି,
ଓ ଚିରକାଳ, ସମାନ ଅଟ ି, ଯିଏକି କଟିତ େହାଇଅଛ ି, ଯିଏକି ଏହି ଦିନର

ତି ା ଅଟ ି)…

ଠି େଯପରିକି ହନନୀୟ କରିଥିେଲ, ଠି େଯପରିକି ସିଦିକିୟ କରିଥିେଲ,
ଠି େଯପରିକି ବିଲିୟ।ମ କରିଥିେଲ, ପୁରାତନ ସମୟେର, େସହି ଅନ ାନ ଭ
ଭାବବାଦୀମାେନ କରିଥିେଲ।

େସମାେନ ଭ ିର େଭଖ ଧର ି, (ଅଭିଷି …ବଝିେଲ?)

େଭଖ ଧର ି, (ଅଭିଷି , ବିଧିବ ନିରପିତ େସବକଗଣ…)

େସମାେନ ଭ ିର େଭଖ ଧର ି, କି ଅସିକାର କର ି (େଯ େସ ସମାନ
ଅଟ ି କାଲି, ଆଜି, ଓ…ତାହା ର ବାକ କ ଅସୀକାର କର ି!)
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େସମାେନ େସଦିନ ଯୀଶୁ କିପରି ଭାବେର ଅସୀକାର କରିଥିେଲ? େସମାେନ
େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଅସୀକାର କରିଥିେଲ େସମାେନ କାହାକ ଅସୀକାର କରିଥିେଲ?
ବାକ କ। େସମାେନ ଧାମିକ ଥିେଲ। େସମାେନ େସମାନ ର ବାଇବଲର ଶି ା
େଦଉଥିେଲ, ମା େସହି ଦିନର-ଉପ ିତ ବାକ କ ଅସୀକାର କରିଥିେଲ।

େସମାେନ ଆଜି କ’ଣ ଅଟ ି? େସହି ସମାନ ବିଷୟ, ଅଭିଷି ଅଟ ି, େପ ିକ ଦିନର
ସୁସମାଚାରକ ଚାର କର ି, ମା ଆଜିର ଦିନର-ଉପ ିତ ବାକ ର ତି ାକ ସୁ ମାଣିତ
େହଉଥିବାର ଅସୀକାର କର ି େଯ, “ଯୀଶୁ ୀ କାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି।”
କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା େଦଖ ି? [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ]

କାରଣ ଏମାେନ ଏପରି େଲାକ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନ ଘେର ଘେର ପଶି
ପାପେର ଭାରା ା ଓ ବିଭି କଅଭିଳାଷେର ଚାଳିତ ନିେବାଧ ୀମାନ …
ବଶବ ୀ କର ି;

“ଆମର ସିଲାଇର ଆେମାଦ େମାଦଜନକ ମିଳନ ଓ ଆମର ଅମୁକ-ଓ-ସମୁକ ।”
େକହି ଜେଣ ଆସି ବାକ ର ଭ ଅନବାଦ କରିବାକ େଚ ା କର ି, ଓ ଏହା କହ ି, “ଭଉଣୀ,
ଆପଣ ନିମେ , େଛାଟ େକଶ ରଖିବା ଠି ଅେଟ। େସହି ନିେବାଧ ବ ିର କଥା ତି
ଧ ାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? କିଅବା, ଯଦି ଆପଣ—ଆପଣ ଏହା ପରିଧାନ କର ି;
ଏହା ତାହା ନେହଁ, ‘ଏହା ତ ମନଷ ର ହଦୟ ଭିତର ଯାହା ନିଗତ ହଏ ତାହାକ ଅପରି ାର
କରିଥ।ଏ।’” ବଝିେଲ? ଆଉ କ’ଣ ଆପଣ ଏହା ଅନଭବ କର ି େଯ ଆପଣ େଗାଟିଏ ମ ,
କଅଭିଳାଷୀ, ଓ ଅଶୂଚି ଆ ାେର ଅଭିଷି ଅଟ ି? ସାବଧାନ ହଅ , ଆପଣ େଛାଟ େକଶ
ରଖି, ଗାୟନ ମ ଳୀର ଗୀତ ଗାଉ ଥାଇପାର ି, ମା ଆପଣ ଠାେର ତ ଏକ ମ ଆ ା
ଅଛି। ତାହା ବାକ ର ବିର େର ଅେଟ। ତାହା ଠି ଅେଟ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ବାଇବଲ
ବ କେର। ଆଉ ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ମଁୁ େଛାଟ େଛାଟ ପାଇଜାମା ପିେ । ଏହା
େମାେତ େଦାଷି କେର ନାହିଁ।”

“େଯେକହି, ଯଦି ଜେଣ ୀେଲାକ ଏପରି ଏକ ବ ପରିଧାନ କେର ଯାହାକି ଜେଣ
ପୁରଷ ନିମେ ଉ ି ଅେଟ, େତେବ ପରେମଶର ଦ ିେର ତାହା ଏକ ଘୃଣାର ବିଷୟ
ଅେଟ।” େସହି ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର ତାହା କହିଥିେଲ।

124 ଓଃ, ଅେନକ ବିଷୟମାନ ଅଛି, ଆେମମାେନ ତାହାସବ କିପରି େଦଖିପାରିବା?
ଆମମାନ ର ସମୟ େଶଷ େହାଇଯିବ। ମା ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବା େହତ ଯେଥ

ାନଯୁ ଅଟ ି େଯ କ’ଣ ଠି ଓ କ’ଣ ଭ ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ତାହାକ ଆପଣମାନ
ସ ୁଖେର କିପରି ଭାବେର ଉପ ାପିତ କରିପାେର? ମଁୁ ତାହା କିପରି କରିପାେର? ଆପଣ
କହିେବ, “େତେବ, ଆପଣ େକଉଁ ବିଷୟ େନଇ ଏେତ ପାଟିତ କରଅଛ ି?” ମଁୁ ଆପଣ
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ବିର େର ଜେଣ ସା ୀ ଅେଟ। େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ, ବିଚାରର ଦିନେର, ଆପଣ ଲଚିବା
ପାଇଁ େକାଣଟିଏ ସୁ । ପାଇେବ ନାହିଁ।
125 ମୀଖାୟ ତାହାକ କିପରି ଭାବେର ଅଟକାଇ ପାରିଥା’େ ? କିପରି ଭାବେର େମାଶା,
ଉ ସରେର ଚି ାର କରି, େସମାନ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ େଚ ା କରି ପାରିଥା’େ ?
ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଅନ ାନ ସମେ କିପରି ଭାବେର େଲାକମାନ ଗହଣକ େଦୗଡ଼ି
ଯାଇଥିେଲ? ଆଉ ଏପରିକି, େଲବୀୟ କିପରି ତାହାର ଖଡ଼ଗ ବାହାର କରି, େସମାନ ବଧ
କରିଥିେଲ? ତଥାପି େସମାେନ େସହି ସମାନ ଭାବେର ଅ ସର େହାଇ ଚାଲିଥିେଲ।

ଏହା ତ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରାଯାଇଅଛି େଯ େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି।
ଆଉ େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି, କାରଣ ଏହାସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିବାକ
ଅେଟ େଯ େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଭାବଛ ି େଯ େସହି
ନାମଧାରୀ ସଂ ଠନଗୁଡ଼ିକ େକେବ ଭା ିଯିବ, େସମାନ ର ନାମଧାରୀ ସଂ ା କଦାଚି
ବାକ ନିକଟକ େଫରିଆସିବ? ଏହା ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ଅେଟ, େସମାେନ
େଫରିଆସିେବ ନାହିଁ! କ’ଣ େସମାେନ ୀ ।ରୀ ମଧ କ ଚାଲିଯିେବ? ଅବିକଳ ଭାବେର।
ଏହା ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ଅେଟ, େସମାେନ ଚାଲିଯିେବ! “ତାହାେହେଲ
ଆପଣ ର କହିବାର କ’ଣ େୟାଜନ ଅେଟ?” େମାେତ ଏକ ସା ୀ େହବାକ ଅଛି, ଓ
ଆପଣମାନ ମଧ େହବାକ ଅଛି, ସମ ବିଶାସୀମାନ େହବାକ ଅଛି। ଧ ାନ ଦିଅ ।

…ବିଭି କଅଭିଳାଷେର…ଚାଳିତ ନିେବାଧ ୀମାେନ,
126 “େତେବ, ଅନ ାନ ସମ ୀମାେନ େସହି ବିଷୟ କର ି।” ଭ ଭାବବାଦୀମାନ!
େତେବ ଶୁଣ । ମଁୁ େସମାନ ବିଷୟେର କହଅଛି। େତେବ ଏହି େଶଷ ଦିନେର େସମାେନ
କ’ଣ କରିେବ?

…ବିଭି କଅଭିଳାଷେର…ଚାଳିତ ନିେବାଧ ୀମାନ ଆପଣାର ବଶବ ୀ
କର ି,

“େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଅନ ାନ େସହି ସମ ୀେଲାକମାେନ…” ଠି ଅଛି,
ଆପଣ କର ।
127 କାଲିଫ ିଆ ସହରେର ଏଠାେର ଏହି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂବର ମଁୁ ଆପଣମାନ
କ’ଣ କହିଥିଲି? “ଲ ଏ ଲି ସହରେର ଥିବା ଆପଣ େଲାକମାେନ, େତ କ ବଷ
େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏଠାକ େଫରି ଆସିଥାଏ ପୂବ ବଷ ଅେପ ା ଅଧିକ ସଂଖ କ େଛାଟ
େକଶ-ବିନ ାସ କରଥିବା ୀେଲାକମାେନ ରହିଥା’ ି ଓ ଅଧିକ ସଂଖ ାେର ମାଇଚିଆ
େଲାକମାେନ ରହିଥା’ ି, ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ ାେର ଚାରକମାେନ ନାମଧାରୀ ସଂ ାକ
ଯାଇଥା’ ି। ଆପଣମାେନ ମାରହିତ ନହଁ ି! ଯଦି ଏହି ମହ କମମାନ ସେଦାମ ଓ
ଅେମାରାେର କରାଯାଇଥା’ ା ଯାହାକି ତମମାନ ମଧ େର କରାଯାଉଅଛି, ତାହାେହେଲ
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େସ ଆଜି ମଧ ତି ି ରହିଥା’ ା। େହ, କାଫରନାହ  , ତ େଯା’ ନିଜକ ଦତମାନ ନଗରୀ,
ଲ ଏ ଲି େବାଲି କହାଉଅଛ!” େଦଖ କ’ଣ ଘଟୁଅଛି? େସ ତ ସମୁ ପାଦେଦଶକ
ଠି ବଡ଼ିବାକ ଯାଉଅଛି। େକେବ? ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ତାହା େକେବ ବଡ଼ିବାକ ଯାଉଅଛି,
ମା ତାହା ଯାଉଅଛି। େହ ଯୁବା େଲାକମାେନ ତେମ, ଯଦି ମଁୁ େମା’ କାଳେର ତାହା େଦେଖ
ନାହିଁ, େତେବ ତେମମାେନ ଲ କରିବ। ତାହାର େଶଷ ଦଶା ସୁନି ିତ ଅେଟ!

ସବଦା ଶି ା କରଥିେଲ,…ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମଥ ହଅ ି ନାହିଁ।

େତେବ ଏଠାେର େସହି ଆଘାତ ବିଷୟ ଅେଟ, ଏଠାେର େସହି ଆଘାତ ଜନିତ ବିଷୟ
ଅେଟ। ଏହାକ ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ ।

ଆଉ େଯପରି ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ େମାଶା ର ତିେରାଧ କରିଥିେଲ,
େସହିପରି ଏହି ପୁରଷମାେନ ମଧ ସତ ର ତିେରାଧ କର ି: ଏମାେନ

ମନା େହାଇ ବିଶାସ ସ େର ମାଣ ସି ନହଁ ି, ଯାହାକି ଏକାଥରେକ
ସାଧୁମାନ ଦ େହାଇଥିଲା, ନି ିତେର।

“ବିଶାସ ସ େର।” “ଆଉ େସ ପିତପୁରଷ ର ବିଶାସକ, ନତବା ସ ାନମାନ ର
ବିଶାସକ, ପିତପୁରଷ ଆଡ଼କ େଫରାଇେବ।”
128 “ବିଶାସ ସ େର ମାଣ ସି ନହଁ ି।” ଓଃ! କ’ଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମାଣ ସି
ନ େହବା ର ଅଥ କ’ଣ ଅେଟ? ଯଦି ଆପଣ ପାଖେର େ ାଫି  ଡ ବାଇବଲ ଅଛି, େତେବ
େସଥିେର େସଠାେର ଏକ ଅ ର ଏ  ଉଲିଖିତ ଅଛି। ନିେ ଶ େମ େସଠାେର, ତା’ର
ଅଥ େଲଖା ଅଛି, “ଧମ ପରିତ ାଗ କରିବା।” ଜେଣ ଧମ ପରିତ ାଗକାରୀ, ଏହାହିଁ ତା’ର
ଅଥ ଅେଟ।
129 େତେବ, େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ରହ । ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି ବିଷୟ େଦଖିବାକ ଚାେହଁ।
ମଁୁ ଭାବଛି ମଁୁ ତାହାକ ଠି ଏଠାେର େଲଖିଥିଲି। ମଁୁ ଏଥିେର ସୁନି ିତ ନେହଁ, ମା ମଁୁ ତାହାକ
କହିବା ପାଇଁ ଚାେହଁ, େତଣୁ ତାହାକ କହିବା ପୂବର ମଁୁ—ମଁୁ େଦଖିବାକ ଚାେହଁ। େତେବ,
େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ରହ । [େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ] “ସତ ସ େର, େସହି
ବିଶାସ ସ େର ମାଣ ସି ନହଁ ି।” “େସହି ବିଶାସ,” େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ହିଁ ବିଶାସ
ଅଛି। ଏହା ଠି ଅେଟ। “ବିଶାସ ସ େର, ମାଣ ସି ନହଁ ି!”

େତେବ ମଁୁ ଲକ 18 ପାଠ କରିବାକ ଚାେହଁ। େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ରହ । ଆପଣ
କରିବାର ନାହିଁ…ଆପଣ ତାହା େଲଖି େନଇପାର ି; ଆପଣ ତାହା ପାଠ କରିବାର
ଦରକ।ର ନାହିଁ।

କା ନ େହାଇ…ସବଦା ାଥନା କରିବା େଯ କ ବ , ଏ ବିଷୟେର, େସ
େସମାନ ଦ ା େଦଇ କହିେଲ;
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କହିେଲ—କହିେଲ, େଗାଟିଏ ନଗରେର ଜେଣ ବିଚାରକ ା ଥିେଲ, େସ
ପରେମଶର ଭୟ କର ନ ଥିେଲ, କି ମନଷ କ ମାନ ନ ଥିେଲ:

େସହି ନଗରେର ଜେଣ ବିଧବା ଥିଲା; େସ ଥରକ ଥର ତା ନିକଟକ ଯାଇ,
କହଥିଲା, େମାହର ବିବାଦୀ ଅନ ାୟର ତିକାର କର ।

ଆଉ େସ—ଆଉ େସ େକେତ ସମୟ ପଯ ସ ତ େହଉ ନ ଥିେଲ: କି
ପେର ମେନ ମେନ କହିେଲ, ଯ ପି ମଁୁ ପରେମଶର ଭୟ କେର ନାହିଁ, କି ା
ମନଷ କ ମାେନ ନାହିଁ;

ତଥାପି ବିଧବାଟା େମାେତ କ େଦଉଥିବାର, ମଁୁ ତାହା ତି କତ ଅନ ାୟର
ତିକାର କରିବି, େନାହିେଲ…େସ ସବେବେଳ ଆସି େମାେତ ବ ତିବ

କରଥିବ।
େସଥିେର ଭ କହିେଲ, ଏହି ଅଧାମିକ ବିଚାରକ ା କଅଣ କହଅଛ ି ତାହା

ଶୁଣ।
େତେବ ପରେମଶର େଯଉଁ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦିବାରା ତାହା

ଡାକଥାଆ ି, େସ କି େସମାନ … ତି କତ ଅନ ାୟର ତିକାର କରିେବ
ନାହଁ, ଯ ପି େସ େସମାନ ଶ ୁମାନ ତି ଦୀଘ ସହି ୁ ଅଟ ି?

ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି େସ ଶୀ େସମାନ ତି କତ ଅନ ାୟର ତିକାର
କରିେବ। ତଥାପି ମନଷ ପୁ ଆସି, ପୃଥିବୀେର କଅଣ ବିଶାସ େଦଖିେବ?

130 େତେବ ଏହାହିଁ ଶ ଅେଟ। ଏହାହିଁ ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାକ ମଁୁ ଯିବାକ ଚାହଁୁଥିଲି: କାଶିତ
ବାକ 10 େର। (ଆେମମାେନ ଅ େକେତକ ମିନି  େର ତାହା ନିକଟକ ଯିବା, ଅନ ଏକ
ଶା ାଂଶର ପଦକ ଯିବା, େଦଖ ।), େସ କହିେଲ, “ସ ମ ଦତର ବାକ େଘାଷଣା କରିବା
ଦିନମାନ େର, ପରେମଶର ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ସଫଳ େହବା ଉଚି ଅେଟ।” ଏଠାେର
େସହି ଶଟି, ଏହା େଯ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟେର େସହି ବାକ କ ବିଚାର କରି ତା’ର
ଅନବ ୀ ହଅ ି, ତାହାେହେଲ କଅଣ ତାହା ସଫଳ େହାଇଯିବ? “କଅଣ ମଁୁ େସହି ବିଶାସକ
ପାଇବି?” କଅଣ ଏହି ସମୟେର ମଲାଖି 4 ସଫଳ େହବ, “ସ ାନଗଣର ବିଶାସକ, େସହି
ମୂଳ, ପିତପୁରଷ ର ବିଶାସ ତି, େସହି ବାକ ଆଡ଼କ ପୁନଃ ାପିତ କରିବ”? ବଝିେଲ?
131 “ ମାଣ ସି ନହଁ ି, େଯପରିକି ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ , େଯଉଁମାେନକି ତିେରାଧ
କରିଥିେଲ।” େତେବ, ଦିତୀୟ ତୀମଥି 3:8, ମଧ , ଶୁଣ । “େଯପରିକି ଯ ୀ-…
େମାଶା ର ତିେରାଧ କରିଥିେଲ, ଠି େସହି କାେର ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର
ବିଶାସେର ମାଣ ସି ନ ଥିବା ଏହି ସମାନ ବ ିମାେନ ଆସିେବ,” େତେବ ଏଠାେର
େଦଖ େଯଉଁଠାେରକି ଏହା କେହ, “ଭ ିର େଭଖ ଧରିଥିବା,” ଅଭିଷି ଗଣ। େତେବ
ଆସ ଆେମ େକବଳ…ଆପଣମାେନ ଘରକ ଯାଆ ଓ—ଓ େଯେତେବେଳ ଘରକ
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ଯିେବ ଏହା ପାଠ କର , େଯପରିକି ମଁୁ ଏହାକ, ଯଦି ପାେର, େତେବ ଏହି ସକାଳେର େଶଷ
କରିପାେର। “…ସ େର ମାଣ ସି ନହଁ ି।” ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାେର—େର—
େର ମାଣ ସି ନ ଥିବା ବ ି ନହଁ ି; େସମାେନ ତ ଖୁ ଉ ମ, ସଭ ଶି େଲାକମାେନ
ଅଟ ି।

132 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , େଯେତେବେଳ େମାଶା ମିସରକ ଗେଲ, ସଦା ଭ ଏହି କଥା
କହ ିଏକ ବାକ ସହିତେର, ଓ ସୁ ମାଣିତ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ ଇ ାଏଲକ ଆହାନ କେଲ,
େଯଉଁ ଇ ାଏଲକି ଏକ ଜାତି ସରେପ ଥିଲା, ଏକ ମ ଳୀ ସରେପ ନେହଁ। ଇ ାଏଲ ତ ଏକ
ଜାତି ଥିଲା; େସମାେନ କଦାପି ଏକ ମ ଳୀ ନ ଥିେଲ। କାରଣ, େସହି ମ ଳୀ ଶ ର ଅଥ
େହଲା “ଆହତ-େଲାକମାେନ।” େସମାେନ ପରେମଶର େଲାକ ଥିେଲ। ତା’ପେର
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବାକ ର ଅଧିନେର ଅଭିଷି େହେଲ, ଓ ଆହତ େହେଲ,
େସେତେବେଳ େସମାେନ ପରେମଶର ମ ଳୀ େହେଲ। ଆଉ ତା’ପେର ପ ାତଗାମୀ
େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶର ବାକ କ ବିଶାସ କେଲ ନାହିଁ, ଓ ଜେଣ ଭ
ଭାବବାଦୀର କଥା ଶୁଣିଥିେଲ। ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ତାହା ଆପଣ ଭିତେର ମ ିଯାଏ।

ଇ ାଏଲ, ପରେମଶର ଜା େହାଇଥିବା େହତର, ପରେମଶର ହ ତେଳ,
ବାକ େର ଅଭିଷି େହାଇ…ପରେମଶର ସ।ମଥ ସହିତ ବାହାରି ଆସିଥିେଲ, େସମାେନ
ପରେମଶର ଚି ସକଳ ଓ ଆ ଯ କମସକଳ େଦଖିଥିେଲ। ଆଉ େସେତେବେଳ
େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର େସମାନ ସହିତେର ଗମନାଗମନ କରଥିେଲ, ଜେଣ
ଭ ଭାବବାଦୀ ଆସିେଲ, ଯିଏକି ଅଭିଷି ଥିେଲ, ଓ େସମାନ ପରେମଶର ର ମୂଳ
ବାକ ଯାହା େସମାେନ ଶୁଣିଥିେଲ ତାହାର ବିର େର ଏପରି କିଛି ଶି ା େଦେଲ; ଆଉ
ତା’ପେର େକବଳ ତିନି େଲାକ ବ ତୀତ, େସମ।ନ ମଧ ର େତ େକ ା ରେର
ବିନ େହାଇଯାଇଥିେଲ। େତେବ ଏହାକ ଧର ।

133 “େଯପରିକି ଏହା େନାହ ଦିନେର େହାଇଥିଲା, େଯେତେବେଳକି େକବଳ ଆଠଟି
ାଣ ମା ଜଳ ଦାରା ର ା ା େହାଇଥିେଲ, ଠି େସହିପରି ମନଷ ପୁ ର ଆଗମନ

ସମୟେର ତାହା େହବ।” “େଯପରିକି େଲାଟ ଦିନେର େହାଇଥିଲା, େଯଉଁଠାେରକି ତିନି
ଜଣ େକବଳ ସେଦାମର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ, ଠି େସହି କାେର ଏହା େସେତେବେଳ
ମନଷ ପୁ ର କଟିତ େହବା ସମୟେର େହବ।” ମଁୁ ତ େକବଳ ଭ ର ବାକ , ଶା
ଉଲିଖିତ କରଅଛି, ଯାହାକି, “ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ…” ଏହା ତ ଅତି ଏକ ଅ
ସଂଖ ାେର େହବ!

134 ଏଠାେର ଧ ାନ ଦିଅ । େମାଶା ହାେରାଣ ପାଖକ ଯାଆ ି। େମାଶା ଇଶର େହବାକ
ଥିଲା। ପରେମଶର ତାହା ଇଶର େହବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ, ଯଥା, “ତେମ ଇଶର େହବ,
ଆଉ ତମର ଭାଇ ହାେରାଣ ତମର ଭବିଷ  ବ ା େହବ। ଯଦି ତେମ ଭଲ ଭାବେର
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କଥା କହି ନ ପାର, େତେବ ତେମ ତା’ର ମୂଖେର ଶ ଗୁଡ଼ିକ େଦଇ େଦବ।” ପରେମଶର
ପଚାରିେଲ, “େତେବ ମନଷ କ ଜଡ଼ କିଏ କଲା? ମନଷ କ ବା  ଶ ି କିଏ େଦଲା?”
ସଦା ଭ ହିଁ ତାହା କେଲ।

ଆଉ େସ େସଠାକ ଗେଲ। େସ କ’ଣ କେଲ? େସ େସଠାେର ଏକ ବା ବିକ ଓ
ଯେଥାଚିତ ଆ ଯ କମ ସାଧନ କେଲ ଯାହାକି ପରେମଶର ତାହା କରିବା ପାଇଁ
କହିଥିେଲ। ପରେମଶର ତାହା କହିଥିେଲ, “ଯାଅ ତମ ଯ ିକ ଭମିେର ପକାଅ।” ତାହାକ
ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ତାହା ଏକ ସପ ଥିଲା। େସ ତାହାକ ଉଠାଇ େନଲାର, ତାହା ପୁନବାର
ଯ ିେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା। େସ କହିେଲ, “ଯାଅ ଓ ତାହାକ ଫାେରା ସ ୁଖେର କର,
ଏବଂ କହ, ‘ସଦା ଭଏହିକଥାକହ ି।’”
135 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଫାେରା ଏହା େଦଖିେଲ, ଆେମ େଯମିତି କହ, “କାହିଁକି, ଏହା ତ
ଅତି ଏକ ସାଧାରଣ ଯାଦକାରୀ ବିଦ ା ଅେଟ।” େସ କହିେଲ, “େସଥିେର କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ
ନାହିଁ। ତେମ ଜାଣ, ତାହା ତ ଏକ ମ।ନସିକ ଚି େବାଧ ପରି ଅବା େସପରି କିଛି ବିଷୟ
ଅେଟ। ଆମ ପାଖେର ମଧ ଆମ ସ ଠନେର ଏମିତି େଲାକମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି
େସହି ସମାନ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାର ି। ‘ବିଶ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ, ଏଠାକ ଆସ । ଆଉ,
ତେମ, ତେମ ଏଠାକ ଆସ।’ ଆମ ପାଖେର ମଧ େସମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନ କି େସହି
ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କରିପାର ି।” ତାହା ତ ଶୟତାନ ଫାେରା େଦଇ କଥା କହଥିଲା।

ଆଉ ତାହା ତ ପରେମଶର େମାଶା େଦଇ କଥା କହଥିେଲ।
136 ମା ଏହି ବ ି ଆସିବାର େଦଖ । ଯ ୀସ ଓ ଯ ୀସ ବାହାରି େମାଶା, ଓ
େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ସାବଜନୀନ ଭାେବ ଆସିେଲ, ଓ େତ କ େସହି ଆ ଯ କମ
ସାଧନ କେଲ ଯାହା େମାଶା କରି ପାରିଥିେଲ। “ଯଦି ସ ବ ହଏ େସମାେନ ମେନାନୀତ
େଲାକ ସୁ ା ା କରିେବ।” କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? େସମାେନ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ
ସାଧନ କେଲ ଯାହାକି େମାଶା କରିଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବଝିେଲ? େତେବ ମେନ
ରଖ , ଏହା ପବି ଶା ଏହି କଥା କେହ ଅେଟ, େଯ େଶଷ ଦିନେର ଏହା ପୁଣିଥେର
େସହିପରି େହବ।

େମାଶା ଓ ଯ ୀ ମଧ େର କ’ଣ ପାଥକ ଥିଲା?

େମାଶା କହିେଲ, “ଜଳେର ର େହାଇଯାଉ।”

ଆଉ ଏହି ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ କହିେଲ, “ନି ିତେର, ଆେମମାେନ ମଧ ଜଳେର
ର ଆଣିପାର।” ଆଉ ତାହା େସହିପରି େହଲା।
137 ଏଣୁ େମାଶା କହିେଲ, “ଉକଣିଆ େପାକ ଆସିଯାଉ।” େସ ତାହା େକଉଁଠାର
ପାଉଥିେଲ? ସିଧାସଳଖ ପରେମଶର ଠାର। ବଝିେଲ?
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ଆଉ େସ କ’ଣ କଲା? େସ କହିଲା, “େତେବ, ନି ିତେର, ଆେମମାେନ ମଧ ଉକଣିଆ
େପାକ ଆଣିପାର।” ଆଉ େସମାେନ ତାହା କେଲ। ଆଉ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ଯ କମ େମାଶା
କରି ପାରିଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ , ତାହା କରି ପାରଥିେଲ!

ମେନ ରଖିଥାଆ , ଏହି ବିଷୟକ ମ ି େର ରଖ , ଅ ସମୟ ମଧ େର, ଆେମ
ତାହା ପାଖକ ଆସୁଅଛ। େସମାେନ ତାହା ସମ କିଛି ସାଧନ କରିପାର ି ଯାହାକି ଅନ ାନ
ସମେ କରିପାର ି, ମା େସମାେନ ବାକ ସହିତ ରହିପାର ି ନାହିଁ। େସମାେନ ବାକ
ସହିତ ରହିପାର ି ନାହିଁ।

138 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ତାହା ସାଧନ କେଲ। ମା େମାଶା, ଯିଏକି
ପରେମଶର ଦାରା ଅଧିକାର ା , ପରେମଶର ଠାର େ ରିତ-ଜେଣ ବା ବିକ
ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ, େସ େକେବେହେଲ େସମାନ ସହିତ ବାଦାନବାଦ କେଲ ନାହିଁ, ଏହା
କହିେଲ ନାହିଁ େଯ, “େଦଖ, ତେମ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ! ତେମ କରିପାରିବ ନାହିଁ!” େସ
େସମାନ ତା ଦଶାେର ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି େଦେଲ, େସମାନ ତା ଇ ାେର କରିବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ି େଦେଲ। େସମାେନ ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଭାବବାଦୀମାେନ ଅଟ ି, ମା େସମାନ
ଛାଡ଼ି ଅ ସର ହଅ ।

େମାଶା ତ େକବଳ ଅ ସର େହାଇ ଚାଲିେଲ, େସ ପରେମଶର କଥା ଶୁଣିେଲ।
ଯାହାକିଛି ପରେମଶର କହିେଲ, “େତେବ ତେମ ଏହା କର,” େମାଶା ଗେଲ ଓ େସହି ବିଷୟ
କରିଥିେଲ। େସ ଏକ ନଆ ବିଷୟ କରିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା କରଥିେଲ,
େସମାନ ମଧ ର େତ କ ଜଣର ଏକ ସେ ଦନା ବା େସପରି କିଛି ବିଷୟ େହାଇଥିଲା,
ଏଠାେର େସମାେନ ତାହା େସହିପରି କରିଥିେଲ। େସମାେନ ମଧ , େସହି ବିଷୟକ ଠି
େସହିପରି ସାଧନ କରିଥିେଲ, େଯପରିକି େମାଶା କରିଥିେଲ।

139 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ । ଏହି ବ ିମାେନ କଟ େହେଲ…ଓଃ, ଆପଣ େଲାକମାେନ,
ଏହାକ େଦଖିବାେର ଆପଣ ବ ିତ ହଅ ନାହିଁ! ଏହି ବ କମାେନ, ଛଳନାକାରୀମାେନ,

ଥେମ ବା ବିକ ସତ ବିଷୟଟି ଘଟିସାରିବା ପେର କଟ େହେଲ। ବଝିେଲ? େସମାେନ
ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆସ ି। େଦଖ , େସମାନ ତାହା କରିବାକ ପେଡ଼। ଶୟତାନ କିଛି
ସୃ ି କରିପାେର ନାହିଁ; େସ ତ େକବଳ ମୂଳ ବିଷୟର ବିକତିକାରୀ ମା ଅେଟ।

ଆଉ ପାପ କ’ଣ ଅେଟ? ଧାମିକତାକ ବିକତ କରିବା। ବ ଭିଚାର କ’ଣ ଅେଟ? ଉଚିତ
କାଯ କ ବିକତ କରିବା। ମିଥ ା କ’ଣ ଅେଟ? ସତ ବିଷୟକ ଅନଚିତ ଭାେବ ଦଶିତ
କରିବା। ଏକ ବିକତି!

ହନନୀୟକ େଦଖ , ମୂଳ ବାକ ର ଏକ ବିକତ ରପ। ବିଲିୟ।ମକ େଦଖ , ମୂଳ
ବାକ ର ଏକ ରପ। ସିଦିକିୟକ େଦଖ , ମୂଳ ବାକ ର ବିକତ ରପ।
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ଆଉ ବାଇବଲ ଏହା କେହ େଯ ଏହି ବ ିମାେନ ବାହାରି ଆସିେବ, ବିକତ କରିବା
ପେର…ଅବା ମୂଳ ବାକ ସୁ ମାଣିତ ଓ ସତ େବାଲି ମାଣିତ େହାଇସାରିବା ପେର ତା’କ
ବିକତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିେବ।
140 “ସୁସମାଚାର ଚାରକର କାଯ ସାଧନ କର,” େସହି େକାଣେର େଲଖାେହାଇ
ରଖାଯାଇଛି, “ତ େସବାକାଯ ସ କର। କାରଣ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ହିତଜନକ ଶି ା ସହ କରିେବ ନାହିଁ, ମା ଶୃତି ମଧୁର କଥାେର ସ େହାଇ,
ଅଭିଳାଷାନସାେର ଆପଣାମାନ ନିମେ ବହସଂଖକ ଶି କ ସଂ ହ କରିେବ;
ତା’ପେର ଅ ସର େହାଇ ଯାହା େସମାନ ର ଇ ା ତାହା ସାଧନ କରିେବ, ଓ କହିେବ,
‘ଏହା ଠି ଅଛି, ଆମମାନ ପାଖେର େସହି ସମାନ ଆ ଯ କମ ଓ ଚି ସକଳ ଅଛି।’ ପୁଣି
ସତ ବାକ ର ଓହରି ଯିେବ, ଓ କ ିତ କାହାଣୀ, ଶି ା ସି ା ତି ମନ େଦେବ।”
141 ଓଃ, ପବି ଆ ା ର େସହି ସେଚତନତା, େସହି ଭୟ ଯାହାକି ଜେଣ ମନଷ ର ାଣକ
େସେତେବେଳ ଆଘାତ କେର େଯେତେବେଳ େସ ଏହା ଚି ା କରିବାକ ବ କରିଦିଏ
େଯ ତାହା ଠି ଆମ ସ ୁଖେର େକେତ ସରଳ ଓ ଅେଟ! ଏଠାେର ଏହି ଭବନର
େସହି େକାଣର ରକ େଖାଳି େଦଖ ଆଉ େସଠାେର େତ-ତିରିଶ ବଷ ପୂେବ ରଖା
ଯାଇଥିବା, େସହି କାଗଜ ଖ ଟିକ ପଢ଼ । େଦଖ େଯ େସଥିେର େସଦିନ ସ ମ ପଥେର-
େର େସ କ’ଣ କହିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସହି ସକାଳେର ଏହି େକାଣର ରକ ାପନ
କରାଯାଇଥିଲା। େତେବ ଏହାକ ଧ ାନ ଦିଅ । ଏଠାେର ନଦୀ କଳେର େସଦିନ ଯାହା
େହାଇଥିଲା େସଥି ତି ଧ ାନ ଦିଅ , େଯେତେବେଳକି ସଦା ଭ ଦତ ଅ ି ରପେର,
ଏହି ନଦୀକଳେର ସହ ମ ଳୀ ସ ୁଖେର, ଅଥବା ମ ଳୀର ସହ ସହ େଲାକମାନ
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା ସମୟେର, ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ; େଯ ଯାହା େସ କହିେଲ, େଦଖ
ତାହା ଠି େସହିପରି ଘଟିଅଛି କି ନାହିଁ। େଦଖ େଯ କ’ଣ ଘଟିଅଛି।

ଏହା ଏେତ କଠିଣ ଅେଟ। ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା େସଠାେର, ଅତ ଧିକ
କଠିଣ ପରି ଦିେଶ। ମା ଏହା…ବାଇବଲ କେହ, ଯୀଶୁ ନିେଜ ଏହା କହିେଲ, “ଯଦି ସ ବ
ହଏ େତେବ ଏହା ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିେଦବ।” ଏଥିର ଅନ ଥା ଆଉ
କିଛି ନାହିଁ। େସମାେନ ଏହାକ େକେବେହେଲ େଦଖିପାରିେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସ ବ ହଏ,
େତେବ ତାହା ଦାରା ମେନାନୀତମାେନ ସୁ ା ା େହାଇଯିେବ।
142 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଏହି ବ ିମାେନ ପରେମଶର ସତ ଅଭିଷି େ ରଣ
କରାଯିବା ପେର ହିଁ ଉଭା ହଅ ି; ଯାହାକି ତାହା ର ସତ ଭବିଷ  ବ ା, େମାଶା ଦାରା
ଅେଟ। ଆଉ େଯେତେବେଳ େମାଶା କିଛି କର ି, େସମାେନ ତାହାର ନକ କରିଥା’ ି।
143 େତେବ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମଁୁ…ଏହା େମା’ର ନିଜର ମ ଳୀ ଅେଟ। େମା’ର ଏହା
ଅଧିକାର ଅଛି େଯ ମଁୁ ଯାହା ଚାେହଁ ତାହା ଚାର କେର, େଯେତେବେଳ ପଯ କି ତାହା
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ପରେମଶର ବାକ ର ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ ଆପଣ େଲାକମାନ େଦାଷୀ କର ନାହିଁ, ମା
ଆେମମାେନ ବ ମାନ େଯଉଁ ସମୟ ଓ କାଳେର ରହଅଛ, ତାହା ସହିତ ଏହାର କି ସ ଅଛି
ଆସ ତାହା ପରୀ ା କର।

ଭାଇ ରେଡଲକ, ଓ ଭାଇ ଜୁନିୟର ଜ ା  ସ  କ େମା’ର ଅଭିବାଦନ, ଆଉ େତ କ
େସଠାେର, ବାହାେର ଥିବା ଆମର ାତ ମ ଳୀମାନ େମା’ର ଅଭିବାଦନ। ଅ ସମୟ
ପୂେବ, ମଁୁ େସମାନ ପାେଶାରି େଦଇଥିଲି। ଆମର ଏଠି ଆରାଧନାଳୟର ଯେଥ ାନ
ନ—ନ ଥିବାର, ମଁୁ ଭାେବ, େସମାେନ ମଧ େଟଲିେଫାନ ସଂେଯାଗ ଦାରା ଆମ ସହିତ ଏହି
ସକାଳେର ଜଡ଼ିତ ଅଛ ି।
144 େତେବ ବ ମାନ ଏହା ବିଷୟେର, େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ଚି ା କର ।
େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ ଆ ଯ କମମାନ କେଲ ଯାହାକି େମାଶା କରିଥିେଲ। େମାଶା
ଉକଣିଆ େପାକ ଆଣିଥିେଲ; େସମାେନ ତାହାର ନକ କେଲ ଓ ଉକଣିଆ େପାକ ଆଣିେଲ।
ବଝିେଲ?

ପରେମଶର କହିେଲ, “େଯଉଁ ଦିନ ତେମ େସହି ଫଳ ଖାଇବ, େସହିଦିନ ତେମ
ମରିଯିବ।”
145 ଶୟତାନ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, “ନି ୟ, ତେମ ମରିବ ନାହିଁ। ତେମ ତ େକବଳ ଆହରି
ଅଧିକ ାନୀ େହାଇଯିବ। ତମର ତ ଏକ ଅଧିକ ଉ ମ ସଂଗଠନ େହାଇଯିବ, ଏକ ଅଧିକ
ଉ ମ…” ତେମ ଜାଣ। “କ’ଣ ତେମ ଜାଣ େଯ, ତମ ପାଇଁ ସବ କିଛି ଆହରି ଅଧିକ ଉ ମ
େହାଇଯିବ, ତମ ପାଖେର ଅଧିକ କାଶ େହାଇଯିବ।” େଦଖ , େକବଳ ଏକ ବିକତି ମା
ଅେଟ। ଉଚି ଏହା େଯ…

ଆଉ ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ, ଦିତୀୟ ତୀମଥି 3:18 ଅନସାେର, ସଦା ଭଏହି କଥା
କହ ,ି େଯ, “େଶଷ ଦିନେର, ପୃଥିବୀ ଉପେର ଏହି ଯ ୀସ ଓ ଯ ୀସ ପୁଣି ଥେର ଛିଡ଼ା
େହେବ।” େତେବ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଏହା ଲ କର େଯ େସଠାେର େସମାେନ
ଦଇ ଜଣ, ଛଳନାକାରୀମାେନ ଥିେଲ, େଦଖ ।
146 େତେବ ଅ ସମୟ ଉ ାେର, ଆେମ ସେଦାମକ େଫରିଯିବାକ ଯାଉଅଛ, େସହି
ତିନି ଜଣ, େସହି ତିେନାଟି ସଗଦତ େଦଖିବାକ ଯାଉଅଛ େଯଉଁମାେନକି ତଳକ ଓ ାଇ
ଆସିଥିେଲ, ଏବଂ େସହି ଛଳନାକ, ଓ ଭତିକ େଦଖିବାକ ଯାଉଅଛ, େଦଖ , େଦଖ େଯ
େକଉଁଟା ଠି ଓ େକଉଁଟା ଭ ଅେଟ। ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?
147 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ େସହି ସମାନ ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କେଲ। ମା ,
ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ପରେମଶର ଦାରା େ ରିତ ଏବଂ ସତ ବାକ େର ଅଭିଷି , େସହି
ବା ବିକ ଜଣ ଦାରା ଆ ଯ କମ କରିସାରିବା ପେର ଯାଇ େସମାେନ ତାହାର ନକଲ
କେଲ; େସମାେନ ତାହାର ପେର, ଅନକରଣ କେଲ।
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ମଁୁ ଆ ଯ କେର େଯ ଯଦି ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ ଚି ା କରିପାରିବା।
ଅଧିକ ସମୟ େହାଇ ନାହିଁ, ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ପୂେବ, ମଁୁ େଲାକମାନ ର ହାତକ ଧରଥିଲି,
ଆଉ େଗାଟିଏ ଚି େଦଖା େଦଉଥିଲା। ପିଲାମାେନ, େତେବ ତାହା ତ ସମ କିଛି ବିଷୟେର
ଅତ ଧିକ ଚି ମାନ େଦଖା େଦବାକ ଲାଗିଲା, ଓ େତ େକ…ଜଣକର ଦ ିଣ ହ େର
ତାହା ରହିଛି; ତ ଅନ କାହାରିର ବାମ ହ େର ତାହା ରହିଛି; ଅନ େକହି ତ ତାହାକ
ଶୁଂଘିଅଛି। େଦଖ , ସମ କାରର…ଆଉ ମଁୁ ଆ ଯ କେର…ପରେମଶର େମାେତ
ଏହି ସମୟେର ଆପଣ ତାହା କହିବାକ ଅନମତି େଦେବ ନାହିଁ େଯ ବା ବେର ସତ
କ’ଣ ଥିଲା, ମା ଦିେନ ନା ଦିେନ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିବାକ ଯାଉଅଛ ି। ତାହା େକବଳ
େସମାନ ର ମୂଖତାକ କଟ କରିବା ନିମେ ଥିଲା। ତାହା ତ ଆର ର ହିଁ, ଠି ନ ଥିଲା।
ଯଦି ଭ େମାେତ ଅନମତି ଦିଅ ି, େଗାଟିଏ ଦିନ, ମଁୁ ଆପଣମାନ ତାହା କହିବି।

148 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ ଆ ଯ କମମାନ କରିଥିେଲ, ମା
େସମାେନ େସପଯ କେଲ ନାହିଁ…ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ତାହା େସପଯ କେଲ
ନାହିଁ େଯପଯ କି ଥେମ, ମୂଳ ବାକ ତାହା କରି ନ ଥିଲା। ଠି େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ
ତ ଶୟତାନ ଏଦନ ବଗିଚାେର ତାହା କରିଥିଲା। ଠି େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତ େସ ସବ
ସମୟେର କରି ଆସିଛି। ଥେମ କିଏ ଭବିଷ  ବାଣୀ କଲା? େମାଶା। ଦଶ ପ କ ଥେମ
କିଏ ଆସିଲା, େମାଶା କି ବିଲିୟ।ମ? େମାଶା। ଦଶ ପ େର ଥେମ କିଏ େଦଖା େଦେଲ,
ଯିରିମିୟ କିଅବା ହନନୀୟ? କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବଝଛ ି େଯ େମା’ର କହିବାର ଅଥ କ’ଣ?
[ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ]

149 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ନକଲ କରିଥିେଲ। ଶାରୀରିକ ଛଳନାକାରୀମାେନ,
େସମାେନ ନି ାପର ଥିେଲ, ଓ ଏହା ଭାବଥିେଲ େଯ େସମାେନ “ପରେମଶର ର େସବା
କରଅଛ ି,” ଠି େଯପରିକି ଆେମମାେନ, ଗତ ସ ାହେର, ଦାଉଦ କରିଥିବାର
େଦଖିଥିଲ, ମା ତାହା ଶାରୀରିକ ଛଳନା କରିବା ଥିଲା। ମଁୁ େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ
ଅେପ ା କରଛି। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଏହି ାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ େର ଚି ା କର ।
ଯଦି ମଁୁ ଏହା ନ କେହ, ନି ିତେର ପବି ଆ ା କି ଏହାକ କାଶ କରିେବ, ବିେଶଷତଃ
ମେନାନୀତମାନ ପାଖେର। ବଝିେଲ?

150 ଫାେରା ନାମଧାରୀ ସ ଠନ କେହ, “ଆମ ପାଖେର ମଧ େଲାକ ଅଛି ଯିଏକି
େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିପାେର,” ଆଉ େସମାେନ ତାହା କେଲ। ବଝିେଲ? ଫାେରା ତାହା
କାହିଁକି କଲା? ପରେମଶର ତାହା କାହିଁକି େହବା ପାଇଁ େଦେଲ? ପରେମଶର କାହିଁକି ଜେଣ
ସତ , ଅଭିଷି ଭବିଷ  ବ ା େସଠାେର ଫାେରା ସ ୁଖେର େଗାଟିଏ ଚି କ ସାଧନ
କରିବା ପାଇଁ େ ରଣ କରିେବ, ଆଉ ତା’ପେର ନାମଧାରୀ ସ ଠନର ଜେଣ ନକଲକାରୀ
ବ ି ଆସି େଲାକମାନ ସ ୁଖେର େସହି ଚି କ ନକଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନମତି େଦେବ?
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େସ କାହିଁକି ଜେଣ ଛଳନାକାରୀକ ତାହା କରିବା ନିମେ ଛିଡ଼ା େହବା ପାଇଁ େଦେବ, ଓ
ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ େଦେବ େଯଉଁ ବିଷୟକି ପରେମଶର
ବା ବିକ ଆ ା କରି ସାରିଛ ି? େଦଖ , ପବି ଶା ସଫଳ େହବା ଉଚି ଅେଟ।

151 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସ ଏହା ସବ ଏଇଥି ପାଇଁ କେଲ େଯପରିକି େସ ଫାେରା ର ଓ
ମିସରୀୟମାନ ର ହଦୟକ ଏହା ମାଣ କରିବା ନିମେ କଠିଣ କରିେବ, େଯ େମାଶା ହିଁ
େକବଳ ଜେଣ ମା ନାହଁା ି ଯାହା ପାଖେରକି ବାକ ରହିଥିଲା। େସମାେନ ତାହା ସବକିଛି
ଠି େସହିପରି ଭାବେର କରିପାର ି େଯପରିକି େମାଶା ତାହା କରି ପାରଥିେଲ।

େତେବ ପରେମଶର କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟକ ଏହି େଶଷ ଦିନେର ଘଟିତ େହବା ପାଇଁ
େଦେଲ? େଯପରିକି ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟ ହଏ ଯାହାକି େସହି ମିଥ ାବାଦୀ ଆ ା
ସିଦିକିୟକ କହିଥିଲା, ଯଥା, “ଆେମମାେନ କିପରି ଭାବେର ଆହାବକ େସହି ାନକ
େନବାକ ଯାଉଅଛ, େଯପରିକି େସହି ବିଷୟସବ ସଫଳ ହଏ?” କିପରି ଭାବେର େସ
ଏହି େଲାକମାନ , େଯଉଁମାେନକି େସମାନ ର ମ ଳୀ ଉପେର ଭରସା କରଅଛ ି,
େସମାନ େସଠାେର ଏକ କରାଇେବ େଯପରିକି େସହି ବିଷୟକ ସଫଳ କରାଯାଏ,
ଯାହା େସ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଅଛ ି? େସମାେନ, ଏହି ଲାଅଦିକୀୟ ମ ଳୀ ଯୁଗେର
କହ ି, “େଯେହତ ତେମ କହଅଛ େଯ ତେମ ‘ଧନୀ, ଓ ତମର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମଁୁ ତ ଏକ
ରାଣୀ ଭାବେର ବସିଅଛି।’ ତମ ପାଖେର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ! କ’ଣ ତେମ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ ତେମ
ଦୀନ ହୀନ, ତ , ଅ ଅଟ? ଆଉ ମଁୁ ତମକ ପରାମଶ ଦିଏ େଯ ତେମ ଆସି େମା’ଠାର ୟ
କର,” େସ କହିେଲ, “େତୖଳ ଓ ସୂବ ।” େସ ତାହା କାହିଁକି କେଲ?

152 କାହିଁକି େସ ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର ଏହି ନକଲସବକ େହବା ପାଇଁ େଦେଲ,
େଯେତେବେଳକି ପରେମଶର ସତ ବାକ ଦାରା ଏହି ସମ ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି; ଆଉ
କାହିଁକି େସ ଏହି ଛଳନାକାରୀମାନ ଉଠିବାକ େଦଇ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କରିବା
ପାଇଁ େଦେଲ, ଆଉ ପରେମଶର ସତ ବାକ କ ଅସୀକାର କରିବା ପାଇଁ େଦେଲ? େସ
ତ ତାହା େମାଶା ପାଇଁ କରିଥିେଲ। ଆଉ ଫାେରା ତାହା େମାଶା ବିର େର କରିଥିେଲ; ଆଉ
େସମାେନ, ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ , ତାହା େମାଶା ବିର େର କରିଥିେଲ। ଆଉ ବାଇବଲ କେହ
େଯ େଶଷ ଦିନମାନ େର ଏହା ପୁଣିଥେର ପୁନବାର ଘଟିବ। ଆେମମାେନ େସହିଠାେର
ଅଛ। େତେବ, ଯଦି ତାହା ପବି ଶା ର ସଫଳ େହବା ବିଷୟ ନେହଁ, ତାହାେହେଲ ତାହା
େକଉଁଠାେର ଅେଟ?

153 େତେବ କଅଣ େମାଶା େସମାନ ଉପେର େହା ହାଲା କେଲ ଓ ଏହା କହିେଲ, “େହଇ
େଦଖ! େହଇ େଦଖ! ତେମ ତାହା କରିପାର ନାହିଁ। ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତ େକବଳ େମାେତ
ମା ହିଁ ନିରପିତ କରାଯାଇଅଛି। େଦଖ! ତେମ ତାହା ଠି ବ ମାନ ହିଁ, ବ କର”? େସ
େସମାନ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ।
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େସମାନ ତାହା କରିବାକ ଦିଅ । ମେନ ରଖ େଯ, ବାଇବଲ କେହ, “େଯପରି
େସମାନ ର ମୂଢ଼ପଣ କାଶ ପାଇଥିଲା, େସହିପରି ଏହି େଶଷ ଦିନେର ଏମାନ ର ମଧ

କାଶ ପାଇବ,” େଯେତେବେଳ କନ ାର ସଗାେରାହଣ େହାଇଯିବ ଓ େସ ଆକାଶମ ଳକ
ଉ ୀତ େହବ। ଧ ାନ ଦିଅ ।
154 େମାଶା, ଯିଏକି ବା ବିକ କଟିତ ବାକ ଥିେଲ, କଦାପି କିଛି କହିେଲ ନାହିଁ, େସମାନ
ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି େଦେଲ। ମା ପରେମଶର ଏହା ଏଇଥି ପାଇଁ କେଲ େଯପରିକି େସ
ଫାେରା ହଦୟକ କଠିଣ କରି େଦଇପାର ି, ଓ ଫାେରା ତାରିତ କରା ଯାଇପାର ି।

େସ ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିଥିେଲ େଯପରିକି େସ ଆହାବକ ତାରିତ
କରିପାର ି। ଆଉ େସଠାେର େସହି େଛାଟ କାଟିଆ ସାଧାରଣ ଦିଶୁଥିବା ଜେଣ ବ ି, େସହି
ସାନ ମୀଖାୟ, େସଠାେର ଏକାକୀ ଛିଡ଼ା େହାଇ େସମାନ , “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି”
କହିଥିେଲ। ଏଠାେର ଆଉ ଜେଣ ମଧ , ଅଭିଷି ବ ି ଛିଡ଼ା େହାଇ “ସଦା ଭଏହି କଥା
କହ ”ି କହିଥିେଲ। ଆଉ ଦେହଁ ପର ର, ଜେଣ ଅନ ର ବିେରାଧାଭାସୀ ଥିେଲ।
155 ଆଜି ଆେମମାେନ ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ସହିତ ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ, େଯ
େଶଷ ଦିନମାନ େର ଜଳର ବା ି ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର େହବାକ ଅଛି। ଆଉ େସଠାେର
ଅନ ଜେଣ ବ ି ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ ି ଓ ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କରଅଛ ି, ଆଉ, େସ
ଜେଣ ି ବାଦୀ ଅଟ ି।

େମାେତ ବାଇବଲେର ି ଶ େଦଖାଇ ଦିଅ । େମାେତ େଦଖାଇ ଦିଅ େଯ
େକଉଁଠାେର ତିେନାଟି ପରେମଶର ଅଛ ି। େମାେତ େଦଖାଇ ଦିଅ େଯ େକଉଁଠାେର
େସହିପରି ବିଷୟମାନ ଉେଲଖ ଅଛି। ତାହା ତ ପରେମଶର ବାକ େର ନାହିଁ। ଏପରି
େକୗଣସି େହେଲ ବିଷୟ େସଥିେର ଉେଲଖ ନାହିଁ େଯ କିଏ େକେବ େକଉଁଠାେର “ପିତା, ପୁ ,
ପବି ଆ ା ,” ନାମେର େସହି ଉପାଧିଗୁଡ଼ିକ ବ ବହାର କରି ବା ି େନଇଥିେଲ। ଏହି
ସମ ବିଷୟ ଯଥା, “ଓଃ, ଭଉଣୀମାେନ, ଏହା ସବ ଠି ଅେଟ। ତାହା ସବ ଠି ଅେଟ,
େକବଳ ଲ ା…ଆପଣ େଛାଟ େକଶ ରଖ । ତାହା ସବ ଠି ଅେଟ, ଆପଣ ଅମୁକ,
ସମୁକ, କିଅବା ଅନ କିଛି କରିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଃ, ତାହା ତ ମୂଖାମୀ ଅେଟ, କିଛି େଗାଟାଏ
ପୁରଣାକାଳିଆ ନିେବାଧ ବିଷୟ ଅେଟ।”

ମା ବାଇବଲ ତ କେହ! ଆଉ େସ ଏହା ତି ା କରିଅଛ ି, “ଏହି େଶଷ
ଦିନମାନ େର, େସ ଏଲିୟ ର ଆ ା େ ରଣ କରିେବ, ଓ େଲାକମାନ , ଅଥା
ପରେମଶର ସ ାନମାନ ଆହାନ କରି, େସହି ମୂଳ ବିଶାସ ଆଡ଼କ େଫରାଇ େନେବ
େଯପରିକି ତାହା ଆର େର, ବାକ ର ରହିଥିଲା।” େସହି ବାକ ଦଢ଼ ଭାେବ ାପିତ େହଲା
େଯ, ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର ମନଷ ପୁ ର ଆଗମନ େହବ, ଠି େଯପରିକି ତାହା
ସେଦାମେର େହାଇଥିଲା; ଯଥା କାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟଇ। େସ ତାହା କରିବା
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ପାଇଁ ତି ା କରିଛ ି। ଏହା ତ ପରେମଶର ର ତି ା ଅେଟ। ଏହାସଦା ଭଏହି କଥା
କହ ିଅେଟ।
156 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ସାଧନ କରିଥିେଲ, ଠି େଯପରି
ଭାବେରକି େମାଶା ତାହା କରିଥିେଲ, ପୁଣି େଯପଯ କି ପରେମଶର େସହି ସବ ବିଷୟ

ତି ବିତ । ଭାବ ନ େହାଇଗଲା।

େତେବ ମେନ ରଖ େଯ, ଏହା ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ଅେଟ, ଏହା ଏହି
ଦିନମାନ େର ସଫଳ େହବ। େତେବ, ସମ ବିଶେର େଖାଜି େଦଖ ; େତ କ ପ କ
ନିଅ , େତ କ େଗା କ ନିଅ , େତ କ ମନଷ କ ନିଅ , େତ କ ମ ଳୀକ ନିଅ !
ମଁୁ ୀ ନାମେର, ଆପଣ ଚାରକମାନ , ଏହା କରି େଦଖିବା ପାଇଁ, ଆେଦଶ ଦିଏ। ମଁୁ
ଆପଣମାନ ଆେଦଶ ଦିଏ େଯ ଆପଣମାେନ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ କିଅବା େଯଉଁ ାନକ
ବି ଆପଣମାେନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହଁ। ି େସହି ାନକ ବିଚାେରେର ଆଣ , ଆଉ ଏହା େଦଖ
େଯ କ’ଣ ଏହା ବ ମାନ ପୃଥିବୀେର ଠି େସହିପରି େହଉଅଛି କି ନେହଁ। ବଝିେଲ?

େତେବ, ମାଥିଉ 24:24 ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ଅେଟ। “େଶଷ ଦିନମାନ େର
ଭ , ଅଭିଷି ବ ିମାେନ ଛିଡ଼ା େହେବ, ଓ ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ େହେବ, ଆଉ
ଅେନକ ା କରିେବ।” େତେବ ଏହାକ ନିଦଶନମାନେର େଦଖ , େଯେତେବେଳକି
ଏହା ବ ମାନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଉପ ିତ ଅେଟ, େଦଖ , “ଅେନକ ା କରିେବ।”
“ଭବିଷ  ବ ାମାେନ,” ବହବଚନ; “ ୀ ମାେନ,” ଅଭିଷି ମାେନ, ବହବଚନ; ଭି
ଭି ଅେନେକ, ଯଥା େମେଥାଡି , ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ଓ ବା  ଟି , ଏବଂ େପ ିକ ାଲ,
ଓ ଏପରି ଭତି ଅେନେକ। ବଝିେଲ?

ମା େଗାଟିଏ ଖା ି ୀ ଆ ା ଅଛ ି, ଆଉ ତାହା ମନଷ ଶରୀରେର େଦହବ
େହାଇଥିବା ପରେମଶର ବାକ ଅେଟ େଯପରିକି େସ ଏହାକ କରିେବ େବ।ଲି ତି ା
କରିଥିେଲ।

େତେବ ଆେମମାେନ ଆଉ ଟିେକ ଆଗକ ଅ ସର େହବା, ଆଉ େକେତାଟି
ପବି ଶା ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ େଦଖିବା।
157 େଯପଯ କି, ପରେମଶର ର ତାହା ବିଷୟେର ବିତ । ଭାବ ନ େହାଇଗଲା,
ତା’ପେର େସହି କାଯ େଶଷ େହାଇଗଲା। େସମାନ ର ମୂଢ଼ପଣ କାଶ ପାଇଲା।
158 ଧ ାନ ଦିଅ । ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ, େସହି ଚଷୁଟି ଅବିକଳ ଭାବେର ଗହମ ଦାନା
ପରି ହିଁ ଦିେଶ। ବଝିେଲ? େତେବ, ଆପଣ େସହି ବିଗତ, ଲଥରା କାଳେର ଏହା କହି
ପାରି ନ ଥାଆେ େଯ, “େଡ ଟା ଗହମ ଥିଲା,” ଯ ପି ତାହା ମଧ େର ଜୀବନ ରହିଥିଲା।
େଡ ଟି ଠି ଥିଲା, େଡ େର ଥିବା ଜୀବନ ବି ଠି ଥିଲା, ମା , ମେନ ରଖିଥାଆ
େଯ, ଜୀବନଟି ଅ ସର େହାଇ ଚାଲିଥିଲା; ତାହା ଇଲିଶାୟର ଏଲିୟ ମଧ କ ଅ ସର
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େହଲା। ଜୀବନଟି ଅ ସର େହାଇ ଚାଲିଥାଏ। ମା , ମେନ ରଖ େଯ, ଏହା ତ ଏକ ଅନ
ବ ାେର ଅେଟ। ଏହା େସହି େଗାଟିଏ ବ ାେର ରହିପାେର ନାହିଁ। ଆେମମାେନ ଅନ

େକୗଣସି ଯୁଗର ମଡ଼ା ଖାଇ ନ ପାର। ଆେମମାେନ େପ ିକ ାଲ ମଡ଼ା, େମେଥାଡି ,
କିଅବା ବା  ଟି ର ମଡ଼ା ଖାଇ ନ ପାର। େଦଖ , ତାହା ତ ପଚା ଶଢ଼ା ମଡ଼ା େହାଇଯାଇଛି।
ଆମ ପାଖେର ତ ତାଜା ଖାଦ ଅଛି, ଏହି ସମୟର ବାକ , ଭତି ଅଛି।

159 ମେନ ରଖ େଯ, େସହି ଚଷୁଟି େଦଖିବାକ ସ ୂ ଏକ ଗହମର ଦାନା ପରି ହିଁ ଅେଟ।
ଆପଣ କରିପାର ି ନାହିଁ…ଏହା ପ ବ ାେର େସହିପରି େଦଖାଯାଇ ନ ଥିଲା, ଏହା
ଝ ା ବ ାେର େସହିପରି େଦଖାଯାଇ ନ ଥିଲା, ମା ଏହା ଚଷୁ ବ ାେର ନି ିତ ରେପ
େସହିପରି େଦଖା ଯାଇଥିଲା। ଏହା େସହିପରି େଦଖାଯାଇ ନ ଥିଲା େଯ…ଯୀଶୁ ୀ
ଗତକାଲି, ଲଥର ଯୁଗେର ସମାନ ଥିେଲ; ତାହା େୱ  ଲି ଯୁଗେର େସହିପରି େଦଖାଯାଇ
ନ ଥିଲା; ମା େପ ିକ ଯୁଗେର ତାହା ସୁନି ିତ ଭାବେର େସହିପରି ହିଁ ଥିଲା, େଯପରିକି
“ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରି େଦବ।” ବଝିେଲ?
େସଠାେର ଆପଣମାନ ର ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ଅେଟ।

160 ମା ମେନ ରଖ େଯ, େସହି େପ ିକ ାଲ ମ ଳୀ, ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର,
ଲାଅଦୀକିୟ ଥିଲା; ଏବଂ ୀ , ଯିଏକି ସୟଂ ଜୀବନ ଅଟ ି, େସହି ଗହମ ଶସ ଅଟ ି,
ତାହା ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। େଯେତେବେଳ େସ େଚ ା କେଲ…ମେନ ରଖ
େଯ, େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣାକ ମ ଳୀେର କାଶ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କେଲ, ତାହା
ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ତାହା ଏେବ ମଧ େଗାଟିଏ ମ ଳୀ ଥିଲା, ତାହା େହବାର େସ ଦାବୀ
କରଥିଲା; େସ ଅଭିଷି ଥିଲା।

ମା ଏଠାେର ବାକ ଅଛ ି, ସୟଂ ୀ , ଯାହାକି େସହି ଅଭିଷି ବାକ ଅଟ ି ଯାହା
ନିଜର େସହି ଅବଶି େଦହ, ତାହା ର କନ ା ପାଇଁ ଆସିବ। େଯପରିକି ଆେମମାେନ
କହିଅଛ, େସହି ସମାନ ଜଳର ଅଭିଷି , େଯଉଁ ଜଳ କି େସହି ଗହମ ଗଛକ ସି ନ କରିଥିଲା,
ତାହା େସହି ଅଭିଷି , ବାଳ ା ଗଛମାନ ମଧ ସି ନ କରିଥିଲା। େତେବ େକବଳ
ମେନାନୀତ, ଅବା ପୂବନିରପତମାେନ ହିଁ, େସମାନ ମଧ େର େଭଦକ ଚି ି ପାରିବା
ପାଇଁ େଯାଗ େହେବ। େତେବ, ଏଫିସୀୟ 5:1 ଆପଣ େସହି ବିଷୟ କେହ, ଓ ଏହା ବ
କେର େଯ ତାହା କିପରି ଅେଟ।

161 େସମାେନ ଅଭିଷି େଲାକମାେନ ଅଟ ି। େତ େକ କହ ି, “ପରେମଶର
ମହିମା େହଉ! ଏଠାେର ଆମର ସାଧୀନତା ଅଛି। ହାେଲଲୟା! ଆେମ…ଓଃ,
ହାେଲଲୟା! ଆେମମାେନ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଥାଉ, ଓ େଡଇଁଥାଉ। ଆମ ପାଖେର

ୀେଲାକମାନ ର ସାଧୀନତା ଅଛି; ତେମ େଲାକମାେନ େସମାନ ଏହି ସମ କାର
ବିଷୟର ଅଧୀନେର କରିେଦବାକ େଚ ା କରଥାଅ।” ବଝିେଲ? ଅ ସର େହଉ । ଆପଣ
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େସ ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ କରିପାର ି ନାହିଁ। େସମାେନ କହିେବ, “େତେବ, ଆେମମାେନ
ପରଭାଷାେର କଥା କହିଥାଉ। ଆେମମାେନ ଚି ାର କରିଥାଉ। ଆେମମାେନ ଆ ାେର
ନାଚିଥାଉ। ଆେମମାେନ ବାକ ଚାର କରିଥାଉ।” ଏକଦ ଠି । ତାହା ବିର େର ଆମର
େଗାଟିଏ େହେଲ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ବାଇବଲେର ମଧ େସହି ଦିନେର ଏହି େଲାକମାେନ
ଠି େସହିପରି ଭାବେର କରିଥିେଲ।

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ ତାହା ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ।
କରିେଦବ, ଠି େସହି ମେନାନୀତ େଲାକ ।”
162 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , େସହି ଚଷୁ…େସହି ମୂଳ ଦାନାର, େସହି ଦାନା ଯାହାକି ଭମି
ଭିତରକ ଯାଇଥିଲା, ତାହା େକୗଣସି ସ ଠନ ନ ଥିଲା। ଏହା ତ ସ ୂ ରେପ, େଗାଟିଏ ହିଁ
ଦାନା ଥିଲା। ମା େଯେତେବେଳ ତାହା ଗଛ େହାଇ ବାହାରିଲା, ତାହା ଆଉ େଗାଟିଏ ଦାନା
ନ ଥିଲା; ତାହା ତ ଏକ ସ ଠନ ଥିଲା, େଦଖ , େସଥିେର ପ , ଶସ ଇତ ାଦି ରହିଥିଲା।

ତା’ପେର ଏହା ଏକ ଅନ ବ ାକ ଗଲା, ଯାହାକି ଏକ ଝ ା ଥିଲା। ତଥାପି ତାହା
ଆର ର ବ ା ପରି ନ ଥିଲା। ତାହା ଏକ ସ ଠନ ଥିଲା।

ତା’ପେର ଏହା ଚଷୁ ବ ାକ ଗଲା, ଅେନକ ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ଯାହାକି ାୟଃ,
େପ ିକ ରପ ପରି ହିଁ ଥିଲା। ତାହା ତି ଦ ିପାତ କର । ତାହା ତ େତ କ ସମୟେର ରପ
ଧାରଣ କରି ଚାଲିଥାଏ, େଦଖିବାକ ାୟତଃ ଠି େସହି ସମାନ ପରି ହିଁ ଦିଶୁଥାଏ, ତାହା ଠି
ଏକ ଗହମର ଦାନା ପରି ହିଁ ଅବିକଳ ଦିଶୁଥାଏ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ତାହା ଭିତେର େସହି
ସାନ େକାଷାକ େଦଖ ି।

ମା ଅବେଶଷେର ତାହା କଟିତ େହାଇଥାଏ, ଆଉ ତାହା େକୗଣସି ସ ଠନ ନ
ଥାଏ। େସଥିେର ଆଉ େକୗଣସି ବାହକମାେନ ନାହଁା ି। ସ ଠନ ତ େକବଳ େଗାଟିଏ
ବାହକ ଅେଟ। ଆଉ େକୗଣସି ବାହକମାନ ର େୟାଜନ ନ ଥାଏ; େଡ କ ମରିଯବାକ
ଥାଏ, ଚଷୁକ ମରିଯିବାକ ଥାଏ, େତ କ େସହି ଅନ ାନ ବ ୁକ ମରିଯିବାକ ଥାଏ, ମା
େସହି ଗହମ ଜୀବିତ ରେହ। ତାହା ତ େସହି ପୁନର  ଥାନର ଶରୀର ଅେଟ, ଯାହାକି ଠି
ତଳକ ଆେସ ଓ େସମାନ ଉପରକ ଉଠାଇ ନିଏ। “େଯଉଁମାେନ ଅ ିମ ଥିେଲ େସମାେନ

ଥମ େହେବ, ଓ େଯଉଁମାେନ ଥମ ଅଟ ି େସମାେନ ଅ ିମ େହେବ।” େଦଖ ,
େସମାନ ଠି ପୁନର  ଥାନେର ଉପରକ ଉଠାଇ େନଇଯାଏ। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଏହାକ
ବଝଅଛ ି? [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ  ।”—ଅନ] ଠି ଅଛି। ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସହି
ଦାନାଟି…
163 େସହି ଚଷୁଟି ଅବିକଳ ଗହମ ଦାନା ପରି ହିଁ ଦିଶୁଥାଏ। ଆଉ ଗହମ ଚାଷ, କିଅବା
େସହିପରି ଅନ କିଛି ଚାଷ, କରଥିବା ଜେଣ ବ ି ତାହା େଦେଖ ଓ କେହ, “ପରେମଶର

ଶଂସା େହଉ, େମା’ର ଏକ ଗହମ ଫସଲ େହାଇଅଛି,” େଯେତେବେଳକି ତାହା ପାଖେର
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ତ ଗହମର ଦାନାଟିଏ ସୁ ା ନ ଥାଏ। ହଁୁ? ଏହା ଅବିକଳ ଭାବେର ଗହମ ପରି ହିଁ ଦିଶୁଥାଏ,
ମା ତାହା ତ ଚଷୁ ଅେଟ।
164 େତେବ, ବ ଗଣ, େମା’ ସହିତ ବିଗତ ସମୟକ ଚାଲ । ଥମ ଉ ୀପନାଟି, େସହି
ଦିନଗୁଡ଼ିକ (ମୃତ ) ପେର େଯେତେବେଳକି ଗହମର ଦାନାଟିକ, େସହି ଶରୀରକ, ୀ ର
କନ ାକ ଭମିେର ପତିତ େହାଇଯିବାର ଥିଲା େକଉଁଠାେର ଆସିଥିଲା? କଅଣ ୀ
ଆପଣାର କନ ାକ, କ’ଣ ତାହା ଠି , ଆପଣାର ମ ଳୀକ େକେବ ସ ଠିତ କେଲ? େସ
ତାହାକ କଦାପି ସ ଠିତ କେଲ ନାହିଁ; େସ ତ େକବଳ େ ରିତମାନ , ଓ ଭାବବାଦୀମାନ ,
ଓ ଭତିମାନ , ମ ଳୀକ ପରି ୃତ ରଖିବା ପାଇଁ, େସଠାେର ାପନ କରିଥିେଲ। ମା
ନାଇସିଆ, େରା  େର, ଏହାର ତିନି ଶହ ଛଅ ବଷ ଉ ାେର, େସମାେନ ତାହାକ ସ ଠିତ
କେଲ ଓ େସଥିର ଏକ ସ ଠନ ୁତ କେଲ। କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ଆଉ ତାହା
ମରିଗଲା। େତ କ େସହି ବିଷୟ ଯାହାକି େସହି ମ ଳୀ ସହିତ ସହମତ ନ ଥିଲା ତାହାକ
ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାହା େସହିପରି ଭାବେର, ଶହ ଶହ ବଷ େହବ, େସହି ଧୂଳୀେର ପଡ଼ି
ରହିଲା।

ମା , େକେତକ ବଷ ପେର, େସ ଲଥର ଠାେର ଜାଗରିତ େହାଇ ଉଠି ଆସିଲା।
ଶସ ର ଥମ ସାନ ସାନ େକାଷାମାନ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦିତୀୟେର, ତାହା େସଥିର କଢ଼
ଧରିଲା। େସମାେନ େସହିପରି ବଢ଼ି ଚାଲିେଲ, ଜି ଲିର ଉ ୀପନା ଆସିଲା ଓ ଭତି ସବ
େହଲା, ଆଉ ଅନ ାନ ସ ଠନମାନ ଆସିଲା ଓ େସହିପରି ଅ ସର େହାଇ ଚ।ଲିଲା।
ତା’ପେର, କିଛି ସମୟ ପେର, ଏ ଲିକା ମ ଳୀ ଆସିଲା।

ଆଉ ତା’ପେର କ’ଣ ଘଟିଲା? ଏଠାେର େୱସଲୀ ଏକ ନତନ ଉ ୀପନା ସହିତ
ଆସିେଲ, ତାହା େସହି ଝ ା ଥିଲା, ଯାହାକି ଟିେକ ଅଧିକ େସହି ଗହମ ପରି ଦିଶୁଥାଏ।
ଏହାପେର ତାହା ସହିତ କ’ଣ େହଲା? ତାହା ସ ଠିତ େହାଇଗଲା, ଓ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ
ମରିଗଲା।

େସହି ଜୀବନଟା ଠି ଚଷୁ ମଧ କ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ େସହି ଚଷୁଟି ାୟଃ ାୟଃ ସ ୂ
ଗହମ ପରିକା ଦିଶୁଥିଲା। ମା , ଅବେଶଷେର, ତାହାର ମୂଢ଼ପଣ ଏହି ବିଗତ ଆଠ କି ା ଦଶ
ବଷ ମଧ େର, ବିେଶଷତଃ ଏହି ବିଗତ ତିନି ବଷ ମଧ େର କାଶ ପାଇଲା। େତେବ ଏହା
କ’ଣ କେର? ଏହା ଗହମଠାର ଦରକ ଟାଣି ନିଏ।
165 େତେବ ଏହି ମହାନ ଉ ୀପନାର ବିଗତ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ମଧ େର ଏହାର କାହିଁକି
େକୗଣସି ସ ଠନ ଆର େହାଇନାହିଁ; ଏହାର ଅଭିଷି ଭାବବାଦୀମାେନ ଅଛ ି, ଅଭିଷି
ଶି କମାେନ ଅଛ ି, ଭତି ସବକିଛି ଅଛି, ମା ଏହାର େକୗଣସି ସ ଠନ କାହିଁକି ନାହିଁ?
ଗହମ ପେର ଆଉ େକୗଣସି ବ ା ହିଁ ନାହିଁ। େଦଖ , ଏହା ସ ଠନ ବିହୀନ ଭାବେର,
େସହି ପୂବାବ ାକ େଫରି ଯାଇଅଛି। େହ, େମା’ର ଭ, ଜେଣ ଅ େଲାକ ସୁ ା ତାହା
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େଦଖିପାରିବ। ଏହା ସଂ ଠିତ େହାଇପାେର ନାହିଁ; ଏହା ତା’ର ଅତ ବିେରାଧେର
ଅେଟ। ଏହା ତ ସୟଂ, େସହି ଗହମର ଦାନା ଅେଟ। ମନଷ ପୁ କଟିତ କରାଯିେବ।
େଶଷ ଦିନମାନ େର ଗହମର ଦାନା ପୁଣିଥେର ତା’ର ନିଜ ଅବ ାକ, େସହି ମନଷ ପୁ ର

ବ ାକ େଫରିଆସିବ।

“ଆଉ େଶଷ ଦିନମାନ େର, ତାହାର ଭ ଛଳନାମାନ ଆସିବ, ଯଦି ସ ବ ହଏ
େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରି େଦବ।” େତେବ େସମାନ ର ସା ଠଣିକ
ଚଷୁଗୁଡ଼ିକ ବ ମାନ ପୃଥକ େହଉଥିବାର େଦଖ ।
166 ଏହା ତ େକବଳ େସହି ଗହମକ ମେନାନୀତ େଲାକ ଠାେର, େଯଉଁମାେନକି ତାହାର
ଅଂଶ ଅଟ ି, ଆପଣାକ କଟିତ କରିବାକ େଦଇଥାଏ। େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ବ ମାନ
ତାହାକ େକେତ ସୁ ର ଭାବେର ଏଠାେର ଅଣା ଯାଇଅଛି। େକବଳ…ଧ ାନ ଦିଅ େଯ,
ଅଭିଷି ମାେନ ହିଁ େଯାଗ େହେବ; େସହି ବା ବିକ ମେନାନୀତ, ପୂବ ନିରପିତ, ଏଫିସୀୟ
5:1, ଅବା, ବରଂ, 1:5 ଅନସାେର, ନିରପିତ େହାଇଥିେବ, ମେନାନୀତ େହାଇଥିେବ।
େସମାେନ ହିଁ େକବଳ ଏପରି ଅଟ ି େଯଉଁମାନ କି େସ ା କରିବ ନାହିଁ।

ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଅଭିଷି ଭାବବାଦୀମାନ ଭ େହେବ, ପୁଣି େସମାନ ମଧ େର
ହିଁ ବା ବିକ ଅଭିଷି େଲାକମାେନ ରହିଥିେବ। ଆପଣ ତାହା କିପରି ଭାବେର କହିବାକ
ଯାଉଅଛ ି? ବାକ ଦାରା। େଯପରିକି, ଆମ ପାଖେର ତାହା ଛାୟାେର ଅଛି। କ’ଣ ଆପଣ
ତାହା େଦଖ ି? କହ , “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] ବଝିେଲ?
167 ଧ ାନ ଦିଅ , େସହି ଅଭିଷି ଗଣ , େକବଳ ବାକ ହିଁ େସମାନ ପୃଥକ କରିବ,
ଚି ସକଳ ନେହଁ। ଓଃ, ନେହଁ। େସମାେନ େସହି ସମାନ ଚି ସକଳ ସାଧନ କରିେବ,
ମା ବାକ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସମାନ ପୃଥକ କରିବ। ନି ିତେର। େସମାେନ ସମେ
ଭାବବାଣୀ କରିଥିେଲ। େସମାେନ ସମେ ଏହା, ତାହା, ଓ ଅନ ାନ କାଯ ସବ କରିଥିେଲ,
ନି ିତେର, ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର। ଯୀଶୁ କହିେଲ େଯ େସମାେନ ଠି େସହି ସମାନ
କାଯ କରିେବ। ମା ବାକ ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସମାନ ପୃଥକ କରିଥିଲା, ଧ ାନ ଦିଅ ,
େକୗଣସି ଚି ସକଳ ନେହଁ।
168 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେଲ? ଯୀଶୁ ଏଠାେର, ମାଥିଉ 24 େର କହିେଲ।
େସ ଏହା କହିେଲ ନାହିଁ େଯ, “େଶଷ ଦିନମାନ େର ଭ ଯୀଶୁମାେନ ଉଠିେବ।” ଓଃ,
ନେହଁ, େସମାେନ େସହପରି ବିଷୟକ କଦାପି ସହ କରିେବ ନାହିଁ। ନା। କ’ଣ ଆପଣ ଜେଣ
େପ ିକ ାଲ ବ ି ଯିଏକି ଏକ ବା ବିକ େପ ିକ ାଲ ଅେଟ, ନିଜକ, ଏହା କହଥିବାର
ପାଇେବ କି େଯ, େସ “ଯୀଶୁ” ଅେଟ? ବଝିେଲ? କ’ଣ ଆପଣ ଜେଣ ଭ େମେଥାଡି ,
କିଅବା ଜେଣ ବାପଟି , କିଅବା େସପରି କାହାରିକ ପାଇେବ, ଅବା େକୗଣସି ଏକ
ସ ଠନକ ଏହା କହଥିବାର ପାଇେବ କି, େଯ, “ଆେମ ଯୀଶୁ ଅଟୁ”? େସମାେନ ତାହାଠାର
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ଅଧିକ ଉ ମ ଜାଣ ି। େସମାେନ ତାହା କରିବାକ ଯାଉ ନାହଁା ି। ମା ବାଇବଲ କେହ େଯ
େସମାେନ “ଭ ୀ ମାନ,” େହେବ, ଯୀଶୁମାନ ନେହଁ, ମା , “ଭ ୀ ମାନ।” େକହି
ଯଦି କେହ, ଯଥା, “ମଁୁ ଯୀଶୁ ଅେଟ” େସମାେନ ତାହାକ ସୀକାର କରିେବ ନାହିଁ। ଓଃ, ନେହଁ।
169 ମା େସମାେନ “ଭ ୀ ମାନ,” ଅଟ ି ଆଉ ତାହା ଜାଣ ି ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ
ବାକ ର ବିେରାଧା କ ଅଟ ି। ଆଉ ପରେମଶର ମଧ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ମାଣିତ
କର ି। େତେବ, ବ ମାନ ମଁୁ ଏହାକ ଠି ତା’ର ଚରମବି ର ଅବ ାକ େନଇ ଆସୁଅଛି,
କାରଣ ଆପଣ ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟସବକ ଏହି େଲାକମାନ ଦାରା କରା ଯାଉଥିବାର
େଦଖିଛ ି ଯାହାକି ବା ବିକ େଲାକମାନ ଦାରା କରା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏହା
କହିେଲ।
170 େତେବ, େଯପରିକି ମଁୁ କହିଅଛି, ବ ମାନ ଆପଣ େଲାକମାନ , େଯଉଁମାେନକି
େଟଲିେଫା  ର ସଂେଯାଗ ଦାରା ଜଡ଼ିତ ଅଛ ି, ମଁୁ—ମଁୁ ଆପଣମାନ େଦାଷୀ କରନାହିଁ,
ମା ଏହା େମା’ର ମ ଳୀ ଅେଟ ଓ—ଓ େମା’ର ପଲ ଅେଟ ଯାହା ଉପେର ପବି ଆ ା
େମାେତ ନିଯୁ କରିଅଛ ି, ଆଉ େମାେତ ତାହା ସତ କହିବାକ ହିଁ ଅଛି। ସମୟ ଅତି
ବିଳ େହଉଅଛି।
171 େତେବ, େସମାେନ େସହି ବିଷୟକ ସହ କରିେବ ନାହିଁ, ମା , “ଭ ୀ ମାେନ,”
ଭ , ଅଭିଷି ଗଣ କରିେବ, େଯଉଁମାେନକି ାୟତଃ ବାକ ର ସମ ଚି ମାନ ଓ ସମ
ବିଷୟମାନ ସହିତେର ରହିଥା’ ି। “କ’ଣ େସମାେନ ପବି ଆ ାର ବା ି କ ବିଶାସ
କର ି?” ସ ୂ ଭାବେର। “ଏହି ସମ ବିଷୟେର ବିଶାସ କର ି?” ହଁ। “ପରଭାଷାେର
କଥା କହିବାେର ବିଶାସ କର ି?” ହଁ। “ଚି ସକଳ ଓ ଆ ଯ କମସବ ଅନବ ୀ େହଉଥିବା
ବିଷୟେର, ଚି ସକଳ େସମାନ ର ଅନବ ୀ େହବା ବିଷୟେର ବିଶାସ କର ି?”
ହଁ। େସମାେନ େମଥାଡ଼ି ନହଁ ି, େସମାେନ ବା  ଟି ନହଁ ି। ନା, ନା। େସମାେନ ତ
େପ ିକ ାଲ ଅଟ ି। େଦଖ , ଏହା ତ େଶଷ ଦିନ ଅେଟ।

େତେବ, ଥମ ମ ଳୀ ଯୁଗ ତାହା କଦାପି ଧ ାନ େଦବ ନାହିଁ। େମେଥାଡି ମ ଳୀ
ଯୁଗ ତାହା କଦାପି ଧ ାନ େଦଲା ନାହିଁ; ବା  ଟି ମ ଳୀ ଯୁଗ, େସମାେନ କଦାପି ତାହା
ଧ ାନ େଦେଲ ନାହିଁ; ି  ବିେଟରିୟନ ମ ଳୀ ଯୁଗ, େସମାେନ କଦାପି ତାହା ଧ ାନ େଦେଲ
ନାହିଁ। ମା , େପ ିକ ାଲ, ଯିଏକି େସହି ବା ବିକ ବିଷୟର ଏେତ ଅଧିକ ସମତଲ ଅେଟ!
ଏହିଠାେର ହିଁ ତ, େସହି ଗହମ…େସହି ଚଷୁ ାୟଃ େସହି ଗହମ ପରି ହିଁ ଥାଏ। େସମାେନ
ତାହା କଦାପି ଧ ାନ େଦେବ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େସମାେନ େଦେବ ନାହିଁ। ମା ଏହା ତ ଏହି
େଶଷ ଦିନମାନ େର, ଏହି ଦିନେର ଅେଟ। ହଁ, ଆ ା।
172 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େଯପରିକି ଏହା ଆର େର େହାଇଥିଲା, ଠି େସହିପରି ଏହା
େଶଷେର େହବ। େଯପରିକି ହବା େକବଳ େଗାଟିଏ ବାକ ର ଭ ଅଥ କରିଥିଲା, ଶୟତାନ
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ହବାକ ତାହା କରାଇଥିଲା, ଆଉ େସ ତାହା ବିଶାସ କରି େନଇଥିଲା। େସହି ନାରୀ କଲା, ନର
ନେହଁ; େସହି ମ ଳୀ କଲା, େସ ନହଁ ି। ବଝିେଲ? ମ ଳୀ ହିଁ େସହି ଜଣକ ଥିଲା ଯିଏକି େସହି
ଭ ବାକ ପାଇଥିଲା। ବଝିେଲ? ଆଦମ ନେହଁ; ହବା ତାହା ପାଇଥିଲା। ୀ ତାହା ପାଇ
ନ ଥିେଲ; େସହି ମ ଳୀ, େସହି କନ ା, େସହି ଅଭିଷି , ଯିଏକି ଆପଣାକ, କନ ା େବାଲି
େବାଲାଇଥାଏ, େଦଖ , େସ ଭ ବାକ ପାଇଥିଲା।

କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା େଦଖିପାର ନାହିଁା ି? କାହିଁକି, ଏହା ତ େଜାତାର ଫା େର
ରହିଥିବା େସହି େଡାରି ପରି ଏକାଠି ବଣା େହାଇଅଛି, େଯପରିକି ଆପଣ ଆଖିେର ଥିବା
ପଲକଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ବଣା େହାଇଥାଏ। କାହିଁକି, ଆପଣ ଯାହାକିଛି ସମ ବିଷୟ ପାଇଁ,
ବାଇବଲକ େଫର ି, ଏହା ତ ଠି େଗାଟିଏ ବିଷୟକ ଅନ ସହିତ ଏକାଠି ବଣି େଦଇଥାଏ।
ହବା ତାହା କରିଥିେଲ, ଆଦମ ନେହଁ; ହବା ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ, ଆଦମ ନେହଁ। ଆଜିର
କନ ା, ତଥା-କଥିତ, ତାହା ବିଶାସ କରିଥିଲା; ୀ ନେହଁ। କନ ାଠାେର ସମ କାର
ବିଷୟମାନ ଅଛି, ତଥା-କଥିତ କନ ା ପାଖେର; େସହି ସମାନ ଚି ସକଳ, େସହି ସମାନ
ଆ ଯ କମମାନ, ସବକିଛି ସମାନ; ମା େସହି ବା ବିକ ବିଷୟ ନାହିଁ। “ଯଦି ସ ବ ହଏ
େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ା କରି େଦବ।”

େତେବ ଆେମମାେନ ଶୀ କରିବା, ଯଦି ଆେମମାେନ ଏହାକ ପ ର ମିନି  େର
ସାରି ପାରିବା, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ନି ାରିତ ସମୟ ମଧ େର ରହିବା। େତେବ
ଅତି ଧ ାନ ସହକାେର ଲ କର , େଯପରିକି ଆପଣ—ଆପଣ ଏହାକ, ଆପଣ ତି
ଭ ନ ବଝ ି।

173 େତେବ, ନା, େସମାେନ ନିଜକ “ଭ ଯୀଶୁ” େବାଲି କହାଇବା ସହ କରିେବ
ନାହିଁ। େସମାନ , “ଯୀଶୁ” େବାଲାଯିବା ବିଷୟକ, େସମାେନ ସହ କରିେବ ନାହିଁ।
ନି ିତେର ନେହଁ। ତାହା ତ ଅତି ଅେଟ। େକହିେହେଲ ତାହା ଜାଣିଯିେବ। େକହିେହେଲ
ଏହା ଜାଣିଯିେବ େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁ ନହଁ ି। େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ
େଯ େସମାନ ର ପିଠିେର େକେତ େତଲ ବାହାରଛି, ଆଉ େସମାନ ର ହାତେର ଓ
େସମାନ ର ଆଖିର ଉପେର-ଓ-ତେଳ େକେତ ର ବାହାରଛି, ତଥାପି େସମାେନ
ଏହା ଜାଣ ି େଯ ତାହା…େକୗଣସି ବି ବ ି ଯାହାରକି ଉ ମ କା ାନ ଅଛି, ଏହା
ଜାଣିେବ େଯ ତାହା ଯୀଶୁ ନହଁ ି। ବଝିେଲ? େସମାେନ ତାହା ହଣ କରିେବ ନାହିଁ। ମା
େସମାେନ ଆପଣାକ “ଅଭିଷି ଜନ” େବାଲି ଡାକିଥା ି। ଆଉ େସମାେନ ଚି ସକଳ ଓ
ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କରିଥା ି, “େଯପରିକି ମେନାନୀତ େଲାକ ାୟଃ ା କରି
ପକାଇେବ।” “ମା ଭ ୀ ମାେନ, ଅଭିଷି ଗଣ, ଛିଡ଼ା େହେବ, ଓ ଯଦି ସ ବ ହଏ
େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିେଦେବ।”
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174 େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ଏହି ବ ବ କ ଶୁଣିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ଏହା ଶୁଣିବା େହତ ଅତ ଧିକ ମହ ପୂ ଅେଟ।

େସ ଏଠାେର ଏହି ମାଇେ ାେଫା ଯ େର ଆହରି ଅଧିକ େଟ େଯାଗ କରଅଛ ି,
େଯପରିକି ଏହା େଶଷ ନ େହାଇଯାଏ। ମଁୁ ଝାଳ ନାଳ େହଉଅଛି; ଆପଣ େଦଖ େଯ, ତାହା
େଟ  େର ମଧ ଝାଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
175 ଆଉ େତଣୁକରି ଏହା ଠି େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ େହବ, େଯପରିକି ବାଇବଲ କେହ
େଯ, ଏହା େହବ। ବଝିେଲ?
176 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଭ ଯୀଶୁମାନ ନହଁ ି। “ଭ ୀ ମାନ!” େସମାେନ ବିଶାସ
କର ି େଯ େସମାେନ ଅଭିଷି ଅଟ ି, ମା େସମାେନ ଜାଣ ି େଯ େସମାେନ ଯୀଶୁ
ନହଁ ି। େଦଖ , ତାହା ତ ଅତ ଅେଟ। ଯଦି, ଆଜି ଜେଣ ବ ି ଯାଏ ଓ କେହ,
“େମା’ର ହାତେର ତ ଦାଗଗୁଡ଼ିକ େଦଖ । େମା’ର କପାଳକ େଦଖ । ମଁୁ ଯୀଶୁ ଅେଟ।”
େତେବ, ବ ମାନ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ତାହା ଭ ଅେଟ। ଆଉ, ମେନ ରଖ େଯ, ଯୀଶୁ
କଦାପି ଏହା କହି ନ ଥିେଲ େଯ େସହି ବ ିମାେନ କଟିତ େହେବ। େସ ତ କହିଥିେଲ େଯ
“ଭ ୀ ମାେନ” କଟିତ େହେବ। “ ୀ ମାେନ,” ବହବଚନ, ସ ଠନମାନ, ଓ ଭତି
ସବ, ଅଭିଷି ଗଣ; େସମାେନ ବାକ େର ଅଭିଷି େହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନାମଧାରୀ
ସଂ ାର ଆ ାେର ଅଭିଷି େହେବ। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ଏହା ବଝିେଲ? ଭ ଯୀଶୁ ନେହଁ।
“ଭ ୀ ମାେନ,” ଭ , ଅଭିଷି ଗଣ। ବଝିେଲ? ଓଃ, ତାହା େକେତ ଅେଟ! କିପରି
ଆେମ…ନି ିତେର ଆପଣ ତାହା େଦଖିବାେର ବିଫଳ େହେବ ନାହିଁ!
177 େତେବ, ମେନ ରଖିଥା’ , ମଁୁ ଆପଣମାନ ସଦାେବେଳ କହିଅଛି େଯ ତିେନାଟି
େ ଣୀର େଲାକମାେନ ଅଛ ି। ତିେନାଟି ଜାତିର େଲାକମାେନ ଅଛ ି: ହା  , େଶ  ,
ଓ ଜାେଫ  , ତିେନାଟି ଜାତି। ତିେନାଟି େ ଣୀ, ଆଉ ମଁୁ କହିଥିଲି, େଯ ତାହା ବିଶାସୀ,
କ ିମ-ବିଶାସୀ, ଓ ଅବିଶାସୀ ଅଟ ି। ତାହା ସଦାେବେଳ ରହିଆସିଛି, ସଦାେବେଳ
ରହିଆସିବ। ବଝିେଲ? େସଠାେର େମାଶା ଥିେଲ, ବିଶାସୀ; େସଠାେର ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ
ଥିେଲ; ଅବିଶାସୀ। ବଝିେଲ? େସଠାେର ବିଲିୟାମ ଥିେଲ; େମାଶା ଥିେଲ…ସବଦା େସହି
ତିେନାଟି େ ଣୀର େଲାକମାେନ ରହିଥିେବ, ତିେନାଟି େ ଣୀ; ବିଶାସୀ, କ ିମ-ବିଶାସୀ, ଓ
ଅବିଶାସୀ।
178 େତେବ ମେନ ରଖ େଯ, େସହି ଅବିଶାସୀ, େସହି ନାମଧାରୀ ମ ଳୀ, େକୗଣସି
ବି ଚି ମାନେର ତିେଳ େହେଲ ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ; େସମାେନ ଶୀତଳ, ରୀତି ନୀତି
ଅବଲ ନକାରୀ, ଅତି ଟାଣୁଆ, ସାଂସାରିକ, ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ମ ଳୀ ଅଟ ି। ମା
କ ିମ-ବିଶାସୀ େସହି ଚଷୁ ଅେଟ। ଏହା େସହି ବ ି ଅେଟ ଯିଏକି କ ିମ-ଭାେବ ବିଶାସ
କେର। ଆଉ ତା’ପେର େସଠାେର ଜେଣ ବା ବିକ ବିଶାସୀ ଥାଏ ଯିଏକି କତେର ସେ ାଟ
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ଅେଟ। େତେବ, େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ େସମାନ ଧ ାନ ଦିଅ , େଯେତେବେଳକି
େସମାେନ ଉଭୟ ମିଶିକରି ସା େର ଯାଆ ି।
179 ଆଉ ଲ କର େଯ ଏହି ଅବିଶାସୀମାେନ େକେତ ଦା ିକ ଅଟ ି, ଅଥବା ଏହି
କ ିମ-ବିଶାସୀମାେନ ଓ ଅବିଶାସୀମାେନ। େମା’ର ଭ! େଦଖ େଯ, େସମାେନ
େକେତ ଦା ିକ ଅଟ ି, ଠି େଯପରିକି ଶୟତାନ େସହି ସତ ବାକ ର ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲା େଯ, “ଏହା େଲଖା ଅଛି!” କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ?

ଶୟତାନ େସପରି କାହିଁକି କରିଥିଲା? କାରଣ େସ ତାହା ନିମେ େସହି ବାକ କ
ଜାଣି ନ ଥିଲା େଯ…େସ ଜାଣିଥିଲା େଯ ବାକ ଟି େସହି ସମୟ ନିମେ ଥିଲା, ମା େସ
ଏଥିେର ସେ ହ କରିଥିଲା େଯ େସହି ବିନ ସାନ ବ ିଟି ହିଁ େସହି ବାକ ଥିଲା। “ଯଦି ତ
ପରେମଶର ର ପୁ ଅଟୁ। ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ପରେମଶର ପୁ ଆସୁଅଛ ି, େଯେହତ ଏହା
କେହ େଯ େସ ତାହା କରିେବ। ଆଉ ଏହା େଲଖାଅଛି େଯ, ‘େସ ଆପଣା ବିଷୟେର ନିଜର
ସଗଦତମାନ ଆ ା କରିେବ।’ ବଝିେଲ? ତାହା େମାେତ ମାଣ କର! େଗାଟିଏ ଆ ଯ
କମ କର! େମାେତ ତାହା ତେମ କରଥିବାର େଦଖିବାକ ଦିଅ।” ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?

େଦଖ , େସହି ଅବିଶାସୀ, କ ିମ-ବିଶାସୀ, ଛଳଣାକାରୀକ। ଠି େସହି ସମାନ
ସମୟେର, େସମାନ ମଧ େର ଯିହଦାକ େଦଖ , େସହି କ ିମ-ବିଶାସୀକ! ବଝିେଲ?
ଧ ାନ ଦିଅ , ଆଉ େସଠାେର େସହି ସତ ବାକ ରହିଥିଲା।
180 େସମାେନ େକେତ ଦା ିକ ଅଟ ି! “େତେବ, େସହି ମୂଖତା ବିଷୟ ତି େକୗଣସି
ଧ ାନ ଦିଅ ନାହିଁ। େସଥିେର କିଛି େହେଲ ନାହିଁ। େସଠାକ ଯାଆ ନାହିଁ। ତାହା େକବଳ
ପାଟିତ , େକାଳାହଳ ଅେଟ। େସଠାେର େକୗଣସି ଉ ମ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତାହା ସବ େକବଳ
କା ନିକ ବିଷୟମାନ ଅେଟ। ତାହା େକବଳ ଆପଣ ର ମନର ା ି ଅେଟ।” େଦଖ ,
େଦଖ େମା’ର କହିବାର ଅଥ କ’ଣ ଅେଟ? ଠି ବାକ ର ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା ଓ
ତାହା କହିବା।
181 ଶୟତାନ ଠି େସଠାେର ଚାଲି କରି ଆସିଲା। େଯପରିକି ବାଇବଲ ଏଠାେର ଯିହଦା
ପ ିକାେର ଏହା କେହ, “ଏପରିକି େସହି ଧାନ ଦତ, ଶୟତାନ ସହିତ ବାଦାନବାଦ କରିବା
ସମୟେର, ଏହା କହିଥିେଲ, ‘ ଭ ତ କ ଧମକ ଦିଅ ।’” ଶୟତାନ ଠି ବାକ ବିର େର
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା!

ଆଉ ଏଠାେର େସହି ୀ ାରୀ, େସହି ଅଭିଷି ଜଣ, ଠି ଆଜିର ଦିନର ବା ବିକ
ବାକ , ଯୀଶୁ ୀ ବିର େର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି, ଓ କହଅଛି, “ଏହା େଲଖାଅଛି।”
182 ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େଦଖ । “ଏହା ଏେତ ନିକଟବ ୀ େହବ େଯ ଯଦି ଏହା ସ ବ
ହଏ େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରିେଦବ।” େହ, େମା’ର ଭ! େସହି କାରଣ
େଯଉଁଥିପାଇଁକି ମେନାନୀତମାେନ ା କରା ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ, କ’ଣ ଆପଣମାେନ
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ଜାଣିଛ ି କାହିଁକି? କାରଣ େସମାେନ ବାକ ଅଟ ି। ବଝିେଲ? େଯପରିକି ଅ ସମୟ ପୂେବ
ମଁୁ କହିଥିଲି େଯ, ଠି େସହି ଜୀବନଟା ଯାହାକି ମୂଳେର ଥାଏ, ତାହା ନିଜକ ଅସୀକାର
କରିପାେର ନାହିଁ। େଦଖ , ଏହା ତ ବାକ ଅେଟ ଓ ବାକ ର ଅନକଳ ସମୟେର ଅେଟ।
ତାହା ଠି ଅେଟ।
183 ଠି େଯପରିକି ଯିରିମିୟ ଥିେଲ, େସ ଜାଣିଥିେଲ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ
ହନନୀୟ କ’ଣ କହିଥିେଲ, େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। ଠି େସହିପରି
ଭାବେର େମାଶା କରିଥିେଲ, ଓ—ଓ ଅନ ାନ ସମେ କରିଥିେଲ। ତାହା ଏହା େଯ, େସ
ଜାଣିଥିେଲ, ଭ ଭାବବାଦୀ କ’ଣ କହ ି ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ, େସଠାେର ତ
ପରେମଶର ବାକ ଏହିପରି ଭାବେର ଅଛି। ଏହା େଲଖିତ େହାଇ ରହିଥିଲା ।

େସହି କାରଣର ହିଁ ତ ମୀଖାୟ ଏହା କହି ପାରିଥିେଲ, “ଠି ଅଛି, ତେମ େକବଳ
ଅେପ ା କର ଓ େଦଖ।”

ଆହାବ କହିଲା, “ମଁୁ େମା’ର ଭାବବାଦୀମାନ ବିଶାସ କେର। େମା’ର ସ ଠନ ଠି
ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ କଶଳେର େଫରି ଆେସ…େସହି ବ ିକ କାରାଗାରେର ପକାଇ
େଦଇଥାଅ। ମଁୁ ତାହା କଥା ବଝିବି! ତାହାକ ଦଃଖ ରପ େରାଟୀ ଖାଇବାକ ଦିଅ। ତାହାକ
ତଡ଼ି ଦିଅ, ଓ ତାହା ସହିତ େକୗଣସି କାରର ସହଭାଗୀତା ରଖ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ
କଶଳେର େଫରିଆସିବି, ଆେ ମାେନ େସହି ବ ିର କଥା ବଝିବା।”
184 ମୀଖାୟ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମ େଫରି ଆସ, ତାହାେହେଲ ଜାଣି େନବ େଯ ସଦା ଭ
େମା’ ସହିତ କଥା କହି ନାହଁା ି।” େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ଠାେର ସଦା ଭ ଏହି କଥା
କହ ି ବାକ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ର ଦଶନ ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ସହିତ ଅବିକଳ
ଭାବେର ମିଶୁଥିଲା; ତାହା ଅନ େକୗଣସି ସମୟ ପାଇଁ ନେହଁ, ବରଂ େସହି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ
ଥିଲ।। ଆେମ ! ହାେଲଲୟା! େସହି ସମୟ ନିମେ !
185 ଦା ିକ ଅଟ ି, ସ ୁଖାସମୂଖୀ ହଅ ି ଓ ଜେଣ ଧାନଦତ ସହିତ ବାଦାନବାଦ କର ି!
ଏହା କହାଯାଇଅଛି, େଯ, “େଯଉଁ ାନେର ସଗଦତମାେନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁ ା ଭୟ କର ି
େସଠାେର ମୂଖମାେନ କ କ େଜାତା ପି ି ଅତି ଦ ର ସହ ଗମନାଗମନ କରିେବ।” ତାହା
ସତ ଅେଟ।
186 େସହି କାରଣ େଯଉଁଥି େଯାଗଁୁକି ମେନାନୀତମାେନ, ଯୀଶୁ କହିେଲ େଯ, ା େହେବ
ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ େସହି ବାକ ଅଟ ି। େସମାେନ ଆଉ ଅନ କିଛି େହାଇପାର ି
ନାହିଁ। େସମାେନ ଆଉ ଅନ କିଛି ଶୁଣିପାର ି ନାହିଁ। େସମାେନ ଆଉ ଅନ କିଛି ଜାଣ ି
ନାହିଁ। ଏହା ସତ ଅେଟ।

ମେନ ରଖ େଯ, େମାଶା େସମାନ ର େକୗଣସି ଛଳନାର କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ଦାରା ା
େହେଲ ନାହିଁ। କଅଣ େସ େହେଲ? କଅଣ େମାଶା କହିେଲ, “େତେବ, ଫାେରା, େଗାଟିଏ
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ମିନି ରହ । କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି? ସଦା ଭ େମାେତ ଏହାସବ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିେଲ,
ମା , ପରେମଶର ର ମହିମା େହଉ, ମଁୁ େଦଖୁଅଛି େଯ ତମର ପିଲାମାେନ ମଧ େସହି
ସମାନ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରଛ ି। ଏଣୁ, ମଁୁ କହଛି େଯ ମଁୁ କ’ଣ କରିବି, ମଁୁ ତମ ସହିତେର
ମିଶିଯିବି”? ହଃ! ତାହା ତ ପରେମଶର ର ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ପରି ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ।
ନା, ନି ିତେର ନେହଁ! େସ ତ ଠି େଯତିକି ଦଢ଼ ଭାବେର ପାରିଥିେଲ େସତିକି ଦଢ଼ ଭାେବ
ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିେଲ। େସ ତ ଏହା, ଠି  ଭାବେର ଜାଣିଥିେଲ େଯ, ପରେମଶର ଯାହାକିଛି
େହେଲ ବି େସହି ବିଷୟର ତ େନେବ, ‘କାରଣ େସ ଏହାର ତି ା କରିଅଛ ି। “ମଁୁ ତମ
ସହିତେର ରହିବି। ମଁୁ ତମକ ପରିତ ାଗ କରିବି ନାହିଁ।”

187 େସ ତାହା ଜାଣିଥିେଲ, ଏଣୁ େସ େସମାନ ସହିତେର ମିଶିେଲ ନାହିଁ। ଓଃ, ନେହଁ।
େସ ତ ଠି େସମାନ ସହିତେର ରହିେଲ। େସ େସମାନ ର ନାମଧାରୀ ସ ଠନଗୁଡ଼ିକ
ମଧ ର କିଛି େହେଲ ଚାହିଁେଲ ନାହିଁ। େସ ତ ଠି ପରେମଶର ସହିତେର ରହିଥିେଲ।
େସ େସହି ସମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଦାରା ଯାହା େସମାେନ କରି ପାରିଥିେଲ ା େହେଲ
ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଗାଟିଏ ବିଷୟ କେଲ…େସ ଉକଣିଆ େପାକ ଆଣିେଲ;
େସମାେନ ଉକଣିଆ େପାକ ଆଣିେଲ। େସ ର ଆଣିେଲ; େସମାେନ ର ଆଣିେଲ।
େସ ସମସ କିଛି ବିଷୟ ଆଣିେଲ; େସମାେନ ତାହା ସମ ବିଷୟେର ଠି େସହିପରି
ଭାବେର, ନକଲ କରିଥିେଲ। େସ େକବଳ ିର ଭାବେର ଛିଡ଼ା ରହିେଲ। େସ ତ ଅବିକଳ ଏହା
ଜାଣିଥିେଲ, କ’ଣ, େଯ ପରେମଶର ତାହା ର କାଯ େର ରତ ଅଛ ି।

େତେବ ଆପଣମାେନ ବଝଛ ି? [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] ଆପଣ
ଦଇ ଓ ଦଇକ େଯାଗକରି, ଚାରି ହିଁ କର ି? [“ଆେମ ।”] ଆପଣ ଆଉ ଅତ ଧିକ ବ ି
ଖଟାଇବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। ଏଣୁ, ଏଣୁ େଦଖ , ଆପଣ—ଆପଣ ତାହା ବଝଛ ି।

188 କାହିଁକି? େସମାେନ ତାହା ଦାରା ା େହେବ ନାହିଁ, ବା ବିକ ବିଶାସୀ, େସମାେନ
ତ ପୂବନିରପିତ ବୀଜ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି େସହି ଦିନର ବାକ ସହିତ ଅଟଳ ଭାବେର
ଛିଡ଼ା ରହିଥା’ ି।

189 ଠି େଯପରିକି, ମଧ , ଯୀଶୁ ଏହା କହିେଲ, “େସଦିନ, ଅେନେକ େମା’ ନାମେର
ଆସିେବ, ଓ କହିେବ, ‘ ଭ, କଅଣ ମଁୁ ତମ ନାମେର ଭତ ଛଡ଼ାଇ ନାହିଁ?’” ଯୀଶୁ କହିେଲ,
“େଶଷ ଦିନମାନ େର, େଯେତେବେଳକି ସମୟ ସମା େହାଇଯିବ ଓ େସହି ମହାନ
ପୁନର  ଥାନ ଉପ ିତ େହବ, େସେତେବେଳ ଅେନେକ ଆସିେବ ଓ ରାଜ େର ଉପେବଶନ
କରିେବ।” ପରେମଶର ରାଜ ତ ଆପଣ ଭିତେର ହିଁ ଅଛି।

ଅେନେକ, ବାଳ ାମାେନ ଆସିେବ ଓ ଠି ଗହମ ସହିତେର ବସିେବ, ଓ କହିେବ,
“େତେବ, ଭ, େଗାଟିଏ ମିନି ରହ ! ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଛି। ମଁୁ ଉ ପାଟିେର
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ଚି ାର କରିଛି। ମଁୁ ଆ ାେର ନତ କରିଛି। ମଁୁ ମ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଛି। ମଁୁ ଅନ ାନ
ଭାଷାେର କଥା କହିଛି। ମଁୁ ଏହି ସବ କାଯ କରିଅଛି।”

େସ କଅଣ କହିେବ? ଧ ାନ ଦିଅ । “େହ ଅଧମାଚାରୀମାେନ, ମଁୁ ତ ତ ମାନ
ଜାେଣ ସୁ ା ନାହିଁ।”

190 ଅଧମାଚରଣ କଅଣ ଅେଟ? କାହାରିକି େହେଲ ପଚାର । ଏହା େହଉଛି “ଏପରି
କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି କରିବା ଉଚି  େବାଲି ଆପଣ ଜାଣ ି, ମା ଆପଣ ତାହା କର ି
ନାହିଁ।” େସମାେନ େସହି ବାକ ଜାଣ ି। େସମାେନ ତାହା ଶୁଣ ି। ଆପଣମାେନ ଏହି
େଟ  କ ଶୁଣୁଅଛ ି। ଆପଣମାେନ ଏହି ସେ ଶକ ଶୁଣୁଅଛ ି। ଆପଣମାେନ ଏହା େଦଖ ି
େଯ ସଦା ଭ ପରେମଶର ହିଁ ତାହା କହିଛ ି; ଆପଣମାେନ େଦଖ ି େଯ େସ ହିଁ ତାହାକ
ସି କରିଛ ି, ଓ ତାହାକ ସତ ମାଣିତ କରିଛ ି। ଆଉ ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ ଏହା
େସତିକି ଅେଟ େଯତିକି ସୂଯ ବାହାେର ଆେଲାକ େଦଉଅଛି, ମା ଆପଣମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ନିଜ ନିଜର ସ ଠନକ ଧରି ରହିଥିେବ, େସହି ମିଥ ା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଧରି
ରହିଥିେବ; ଆପଣମାେନ େହଉଛ ି େସହି ଅଧମାଚାରୀମାେନ!

“ଓଃ, ହଁ, େମା’ର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାମାନ େହାଇଅଛି। ମଁୁ ଏହା କରିଅଛି। ମଁୁ ତାହା
କରିଅଛି।”

େସ କହିେବ, “େହ ଅଧମାଚାରୀ େଲାେକ, ତେମ େମା’ଠାର ଦର ହଅ, ମଁୁ ତମକ କଦାପି
ଜାେଣ ନାହିଁ।”

191 ଆପଣ କହିେବ, “େତେବ, େମା’ ଉପରକ ପବି ଆ ା ଓ ାଇଥିେଲ।” େମା’ର
େସଥିେର ତିେଳ ମା ସେ ହ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିେବ, “ମଁୁ ପରଭାଷାେର କଥା କହିଛି।
ମଁୁ ଆ ାେର ଗ।ନ କରିଅଛି। ମଁୁ କରିଛି…” ମଁୁ େସଥିେର କିଛି େହେଲ ସେ ହ କେର ନାହିଁ।
େମା’ର େସଥିେର େକୗଣସି ଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଓଃ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ତାହା କି କାର ଏକ

ିତି ଅେଟ!

ଏହା ଥରହର େହବାର ସମୟ ଅେଟ। ଆେମମାେନ େକଉଁ ସମୟେର ଅଛ? ଏହି ବାକ
ବ ମାନ ଜୀବ େହଉଅଛି। ଧ ାନ ଦିଅ ।

192 ହଁ, େସ କହିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ତାହା କରିେବ। ଧ ାନ ଦିଅ , “େହ
ଅଧମାଚାରୀମାେନ ତେମ।” ମଁୁ ଏଠାେର େଗାଟିଏ ଶା ାଂଶ େଲଖି ରଖିଥିଲି। ମଁୁ ଜାଣି ନ
ଥିଲି େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର ଥିଲା। ମଁୁ ଏେତ ଅଧିକ ସମୟ େନଇ େନଲି। େତେବ େଗାଟିଏ
ମିନିଟ ପାଇଁ, ମଁୁ ତାହା େଖାଜିବାକ ଯାଉଅଛି, ଓ େଦଖିବାକ ଯାଉଅଛି େଯ ତାହା କ’ଣ ଥିଲା।
ମଁୁ—ମଁୁ ମାଥିଉ 7:21 ପାଇଲି। ମଁୁ—ମଁୁ ଜାଣି ନାହିଁ େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର ଅେଟ। ମଁୁ,
େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ଶା ାଂଶଗୁଡ଼ିକ ମେର େଲଖି ନ ଥାଏ, େତେବ, ମଁୁ—ମଁୁ ଏହିପରି
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ଭାବେର ଚାର କର କର, ମଁୁ—ମଁୁ ଭଲି ଯାଇଥାଏ େଯ ମଁୁ ଶା ାଂଶର େକଉଁ ଅଂଶ ଉ ୃତ
କରଥିଲି। ମାଥିଉ 7:21।

େମାେତ ଭ, ଭ, େବାଲି ଡାକ ି, ଏପରି େତ େକ ସଗ ରାଜ େର
େବଶ କରିେବ ନାହିଁ; ମା େଯ େମାହର ସଗ ପିତା ଇ ା ସାଧନ କେର

େସ େବଶ କରିବ।

େସଦିନ ଅେନେକ େମାେତ କହିେବ, େହ ଭ, େହ ଭ, ଆେ ମାେନ କି
ଭାବବାଣୀ କହିଲ ନାହିଁ…

ଭାବବାଦୀ, ଅଭିଷି ଗଣ! କ’ଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? “ଆେ ମାେନ କି ଭାବବାଦୀ
େନାହଁୁ? ଆେ ମାେନ କି ଅଭିଷି , ଅଭିେଷକ ା େଲାକ େନାହଁୁ? କଅଣ ମଁୁ ତ ନାମେର
ଭାବବାଣୀ କରି ନାହିଁ? ଆଉ ତ ନାମେର କି ଭତମାନ ଛଡ଼ାଇ ନାହିଁ?” କିପରି ଭାବେର
ଆପଣମାେନ ତାହାସବ କର ଥାଇପାର ି, ଓ ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ି େନବାକ ଅସୀକାର
କରିପାର ି? ବଝିେଲ? େହ, େମା’ର ଭ! େଦଖ ତାହା କିପରି ତାରିତ କରିବା ବିଷୟ
ଅେଟ? ଠି େସହି ଚରମବି ପଯ ଆସିଥାଆ ି, ତା’ପେର ପଛଘୂ ା େଦଇଥାଆ ି।
େସମାେନ ଠି ବାକ ନିକଟକ ଯାଇଥାଆ ି, ମା ତା’ପେର େଫରିଯାଆ ି। େତେବ
ଏହାକ ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ । ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ମିନି  େର, ଏହାକ ସାରି େଦବା।

ଅେନେକ େମାେତ କହିେବ …େହ ଭ, େହ ଭ, ଆେ ମାେନ କି
ଭାବବାଣୀ କହିଲ ନାହିଁ, ଆେ ମାେନ କି ଭାବବାଦୀ ଅଟୁ?…

ହଁ, ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର ମାଥିଉ 24:24 େର କହିଅଛି।

…ଆଉ ତ ନାମେର…ଭତମାନ ଛଡ଼ାଇଲ ନାହିଁ? ଏବଂ ତ ନାମେର କି
ଅେନେକ ଆ ଯ -…ଅେନେକ କମ କଲ ନାହିଁ?

େସେତେବେଳ ମଁୁ େସମାନ ରେପ କହିବି, ମଁୁ ତ ମାନ େକେବ େହଁ
ଜାଣି ନାହିଁ; େହ ଅଧମାଚାରୀମାେନ, େମା’ ପାଖର ଦର ହଅ।

“େଯେତେବେଳ ଏହା ତମ ସ ୁଖେର ଉପ ାପିତ କରାଗଲା ଆଉ ତେମ ଏହାକ
େଦଖିଲ, ଓ ଏହାକ କାଯ କରଥିବାର େଦଖିଲ, ଏହା େଦଖିଲ େଯ ତାହା ତ ବାକ ଅେଟ;
ମା ତମର ସା ଠନିକ ବ ବ ା େଯାଗଁୁ, ତେମ ତାହାକ ହିଁ େକବଳ ଧରି ରହିଲ। ମଁୁ
ତମକ ଜାେଣ ସୁ ା ନାହିଁ। େମା’ର ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ତେମ େକେତ
ସଂଖ ାେର ଭତମାନ ଛଡ଼ାଇଲ, ତେମ େକେତ ଅଧିକ ଏହା, ତାହା କାଯ ଗୁଡ଼ିକ କଲ; ମଁୁ
ତମ ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ଜାେଣ ନାହିଁ।”

ବିଲିୟ।ମ କହିଲା, “ମଁୁ ଠି ତ ନାମେର, ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲି। ତାହା େସହିପରି
ଘଟିଥିଲା।”
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193 “ତାହା ଅବିକଳ ସତ ଅେଟ, ମା , େଯେତେବେଳ ତାହା ବାକ ବିଷୟେର ଆସିଲା,
ତେମ ତାହା ଆସୀକାର କରିଥିଲ।”

େହ, ଭାଇ, କଅଣ େସହି ତାରିତ େହବାର ବିଷୟକ େଦଖିେଲ? ତାହା “ଭାବବାଦୀ,”
େହବା ବିଷୟ ଅବିକଳ ନେହଁ; ମା ତାହା ତ େସହି ବାକ ସହିତେର, ସତ ବାକ ସହିତେର
ରହିବା, ସି ମାଣିତ କଟିତ ବାକ ସହିତେର ଛିଡ଼ା େହବା ବିଷୟ ଅେଟ। “େହ
ଅଧମାଚାରୀମାେନ ତେମ!”
194 େଚ ା କରିଅଛି, ଶୟତାନ ସମ ଯୁଗେର େସହି ସତ ବାକ କ ନକଲ କରିବାକ
େଚ ା କରିଅଛି। ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ, କଅଣ ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ କି?
195 ଧ ାନ ଦିଅ , ସୀମା େରଖା ପଯ ଆସିଯିବା ଓ ତା’ପେର ଅଟକିଯିବା। ଏଠାେର
େଦଖ , ଏ ୀ 6 ପବେର, େସ ଏହା କହିେଲ (େତେବ, ଅ ସମୟ ପୂବର ଆେମ ତାହା
ପାଠ କରଥିଲ, ମଁୁ ଆପଣମାନ କହିଥିଲି େଯ, “ଆେମ ତାହାକ ପୁଣିଥେର େଦଖିବା,” ଆଉ
ଆସ େତେବ ପରବ ୀ େକେତକ ମିନି ପାଇଁ ଆେମ ତାହାକ େଦଖିବା।) େସ କହିେଲ:

…କି କ ା ଓ ଅଗରାଗଛ…େତେବ ତାହା ଅ ାହ େହାଇ ଅବିଳେ
ଶାପ ହଏ; ପୁଣି ତାହାର ଚରମଦଶା ଅ ିଦାହ। (ସୀମା େରଖିୟ!)

…େଯଉଁମାେନ ସଗୀୟ ଦାନ ର…ଆସାଦ ପାଇଅଛ ି,…

“ଆସାଦ ପାଇବା,” ଅନ ଶ େର, ଆପଣ ତାହା େଦଖିଛ ି! ଆପଣ ତାହା େକବଳ
[ଭାଇ ା  ହା ନିଜର ଓ ାଧର ଦାରା ତାହା ଦଶା ି—ଅନ] ନିଜର ମୂଖ ଦାରା ଆସାଦନ
କରିପାର ି ନାହିଁ। ମା ଆପଣ ତାହା େଦଖ ି, ଓ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ।
ଆପଣ ଜାଣିେଲ େଯ ତାହା ସତ ଅେଟ। “ସଗୀୟ ଦାନର ଆସାଦ ପାଇଅଛ ି।”

…ଓ ପବି ଆ ା ର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ ି, େଯେତେବେଳକି ତାହା
ଆପଣ ଉପରକ ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ,

…ପରେମଶର ଉ ମ ବାକ ଆସାଦନ କରିଅଛ ି,…

“ଆସାଦନ କରିଅଛ ି,” ଆପଣ େଦଖିେଲ େଯ ତାହା ଠି ଥିଲା। “ଆଉ ଆପଣ
ଉପେର ପବି ଆ ା ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ,” େ େର ଥିବା ବାଳ ା ଉପରକ।

…େସମାେନ ଯଦି ଧମ ହଅ ି,…

“ଠି େସହି ୀ ଅ ାହ କର ି ଯିଏକି ତମକ ପବି ୀକତ କେଲ, ଓ ତମକ ଆହାନ
କେଲ, ଆଉ ତମ ଉପେର େସହି ଅଭିେଷକକ ଦାନ କେଲ।”

…େତେବ ତାହା ନିମେ , ପାପ ନିମେ ପାପାଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶି ନ
ଥାଏ।
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ଏହା ଅ ମଣୀୟ ଅେଟ! “େସମାନ ନିମେ ସତ ାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ
ଆସିପାରିବା ଅସ ବ ଅେଟ।”

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର…ପବି ଆ ା ର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ ି
େସମାନ କରାଇବା ଅସାଧ ,

ତାହା ବାଳ ାମାନ ଉପେର ପଡ଼ିଲା, େଦଖ , “େସମାେନ ଯୀଶୁ ସହିତ
ଜୀବନ ଆର କେଲ, ଆଉ ‘ ଭ, ମଁୁ ତ ସହିତେର ଯାଉଅଛି,’” ମା େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ବାକ ର ସଂ ଶେର ଆସିେଲ, ଆପଣ େଫରିଗେଲ। “ପବି ଆ ାର ସହଭାଗୀ
େହେଲ, ଆଉ ଏପରିକି ତାହା ଆସାଦନ କେଲ, ଅବା ବାକ କ ସୟଂ କଟିତ େହଉଥିବାର
େଦଖିେଲ।” ଆଉ ତା’ପେର େସଥିର େଫରିଗେଲ, “େସମାନ ପାଇଁ ତାହାକ ପୁନବାର
ଆଉ େକେବ େଦଖିବା କିଅବା ତାହାର ନିକଟକ େଫରି ଆସିବା ସ ୂ ଅସ ବ ଅେଟ।”

ତାହା ପବି ଶା ଏହି କଥା କହ ି ଅେଟ। େତେବ, ଆପଣ…“ଆକାଶମ ଳ ଓ
ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା ଏହା ପାଇବ ନାହିଁ।” କ’ଣ ଆପଣ ତାହା େଦଖ ି? “ସ ୂ
ଭାେବ ଅସ ବ ଅେଟ।” ବାଇବଲ ତାହା ବ କେର, ଆଉ ଆ ା ତାହାର ସା ଦିଏ।
196 ଧ ାନ ଦିଅ , ମଁୁ ଆପଣମାନ େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। େସହି େଲାକମାନ
େଦଖ େଯଉଁମାେନକି େମାଶା ର ଭବିଷ  ବାଣୀର ଅ ଗତେର ବାହାରି ଆସିଥିେଲ,
େସହି ଭବିଷ  ବାଣୀର ତେଳ, େସହି ସ ଠନମାନ ର, ଓ ସମ କିଛିର ବାହାରି
ଆସିଥିେଲ, େସମାେନ ମହାନ ଆ ଯ କମମାନ ଓ ଶ ିର କାଯ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖିଥିେଲ, ଓ
େସହିପରି ବିଷୟସବ େଦଖିଥିେଲ, ଆଉ ବାହାରି ଆସି ତି ାତ େଦଶ ମଧ କ େବଶ
କରିବାର ସୀମା େରଖା ପଯ ଆସିଥିେଲ।

େତେବ, ଲି, େସଠାେର ଆପଣ ର “ପୁ କେର ନାମ ଥିବା ବିଷୟଟି” ଉପ ିତ
ହଏ। ବଝିେଲ? ଆପଣ ର ତାହା ଏଠାେର ସଂେଶାଧିତ ଅେଟ। ଆଉ ଆପଣମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ଏଠାେର ଉପ ିତ ନାହଁା ି, ଆଉ େଯଉଁମାେନକି—େଟଲିେଫା -
ସଂେଯାଗ ଦାରା ଅଛ ି, ତାହା ଏଠାେର ଡାକର ଲି େଭୟେଲ ବସିଅଛ ି। ସ ମ ଳୀ
ଯୁଗମାନ ନାମକ ଏହି ପୁ କଟିର େସ ବ ାକରଣ ସ ୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସଂେଶାଧନ
କରଅଛ ି। ଆଉ େସଠାେର ଆପଣ ର “ନାମ େମଷଶାବକ ଜୀବନ ପୁ କର
କଟାଯିବା” ସ େର େକୗଣସି ସମସ ା, ବା ଶ, ଉଠି ଆସିଥାଏ। େଦଖ , ଏହା
ବହସଂଖକ େସବକମାନ ା କରି େଦଇଅଛି। ମା ଆପଣ େସହି ପୁ କଟିକ ପାଇବା
ପଯ ଅେପ ା କର , ଆଉ ତା’ପେର ଆପଣ ତାହାକ ବଝିଯିେବ ଯଦି ଆପଣ ଠାେର
ଟିେକ େହେଲ ବି େଜ ାତି ରହିଥାଏ। ବଝିେଲ?
197 େତେବ, ଧ ାନ ଦିଅ , ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ନ ଚାହିଁେବ େତେବ
ଆପଣ ନିଜର ମୁ କ ଘୂରାଇ େନେବ ଓ ଏହାକ ଅନାଇେବ ସୁ ା ନାହିଁ। େଯପରିକି େମା’ର
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ମାଆ କହିଥା’ ି, “ଆପଣ େଗାଟିଏ ଶାଲଗମର ର ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ େସଥିେର
େକୗଣସି ର ହିଁ ନ ଥାଏ।”
198 ଧ ାନ ଦିଅ , େଜ ାତିକ କାଶିତ େହବାକ ହିଁ ଥାଏ; ତାହା ଅ କାରେର ରେହ ନାହିଁ।
େଜ ାତି ଅ କାର ପାଖକ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଅ କାର ତାହାକ ହଣ କେର ନାହିଁ। େତେବ
ଏହି ଦିନର ଅଭିଷି ଗଣ ଧ ାନ ଦିଅ ।

େଯପରିକି େମାଶା ଇ ାଏଲ ସ ାନଗଣ ବାହାର କରି ଆଣିଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ
େସଠାେର ଥିବା େସହି ମହାନ ରା ର କଥା ଶୁଣିେଲ ଓ ା େହାଇଯାଇଥିେଲ। େତେବ,
ଇ ାଏଲ ଆ ଃସା ଠନିକ ଥିଲା। ତାହାର େକୗଣସି ଭମି, େକୗଣସି ଘର ନ ଥିଲା। େସ ତ
େଗାଟିଏ ଘରକ ଯାଉଥିଲା।

ଆମର େକୗଣସି ମ ଳୀ ନାହିଁ। ଆମର ନାହିଁ…ଆେମ—ଆେମ ତ େଗାଟିଏ ମ ଳୀକ
ଯାଉଅଛ, େସହି ଥମଜାତର ମ ଳୀକ, ମହିମାେର ରହିଥିବା େସହି ମ ଳୀକ; ପୃଥିବୀେର
ଥିବା, େକୗଣସି ଏକ ମନଷ କତ ମ ଳୀକ ନେହଁ। ମହିମାେର ଥିବା େସହି ମ ଳୀ, ଆହତ-
େଲାକମାନ ର ମ ଳୀ, େଯଉଁମାେନକି ଅନ ଜୀବନ ନିମେ ପୂବନିରପିତ ଅଟ ି,
େଦଖ , େସମାେନ ନିଜର ଘରକ ଯାଉଅଛ ି।

ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପାରି େହାଇ ଆର ପଟକ ଯିବା ନିମେ େସହି
ାନକ ଆସି ପହ ିେଲ, େସମାେନ ବାକ କ ସେ ହ କେଲ, ଓ େଫରି ଆସିେଲ। ଆଉ

େଯେତେବେଳକି ଯିେହାଶୂୟ ଓ କାେଲବ ଓ ଅନ ମାେନ ପାରି େହାଇ େସହି େଦଶକ
ଯାଇଥିେଲ ଓ େସଠାର ଅ ୁର େପ ାଟିଏ େନଇକି େଫରି ଆସିଥିେଲ, େସମାନ ଏହା

ମାଣ େଦବା ନିମେ େଯ େସହି େଦଶ େସଠାେର ରହିଅଛି, ଯାହାକି ପରେମଶର
ତି ାର ବାକ ଥିଲା େଯ, “ତାହା ଦ ମଧୂ ବାହୀ, ଏକ ଉ ମ େଦଶ ଅେଟ।” ଆଉ ତାହା

ସବ, େସମାନ ନିକଟେର ଏହା ମାଣ େଦବା େହତ, ଏଇ ପାରିକ େନଇକି ଆସିଥିେଲ।
ଆଉ େସମାେନ ତାହାକ ଆସାଦନ କେଲ, ଓ କହିେଲ, “ଓଃ, ଓଃ, ତଥାପି, ଆେମ ତାହା
କରିପାରିବ ନାହିଁ।”

କଅଣ ଘଟିଥିଲା? େସମାେନ ା ରେର ବିନ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ। େସମାେନ ଠି
େସହିଠାେର ରହିଗେଲ ଓ ନିଜକ ସ ଠିତ କରି ପକାଇେଲ, ଓ େସମାନ ମଧ ର େତ କ
ଜଣ, ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ, ମା େସମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଆରପାରିକ ଯାଇଥିେଲ
ଓ ମାଣ େନଇ େଫରି ଆସିଥିେଲ, ଯିେହାଶୂୟ ଓ କାେଲବ ଥିେଲ; େମାଶା ରପା ରିତ
େହାଇଥିେଲ। ଏହା ମ ଳୀର ଅେପ ା କରଥିବାର ଏକ ନିଦଶନ ଅେଟ; ଆଉ ପୂରାତନ
ନିୟମ, ନତନ ନିୟମର ପୁନର  ଥାନ; ଏବଂ ସଗାେରାହଣ କରଥିବା େସହି େଦହର ଏକ

ତିରପ ଅେଟ। କ’ଣ େସଠାେର ତିନିକ େଦଖ ି? େଦଖ , େସମାନ ତ େସଠାେର
େରଖାେର ତିନି ରହିବାକ ହିଁ ଅଛି, ଏଣୁ, ବିଶାସୀ ଓ ଅବିଶାସୀ ଭାବେର। ବଝିେଲ?
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199 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ତାହା କିପରି “ସ ୂ ” ଭାବେର ଥିଲା। ମେନ ରଖିଥା େଯ,
ପରେମଶର େସହି ପାପକ କଦାପି ମା କରି ନ ଥିେଲ। େତେବ େସମାେନ କିପରି ଭାବେର
ଭିତରକ େବଶ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି? ଯଦି ତାହା ଆର ର ହିଁ, କ କ ଅେଟ, େତେବ
େଶଷେର ମଧ ତାହା କ କ େହବ। େକବଳ ପୂବନିରପିତମାେନ ହିଁ ତାହା େଦଖିେବ।

200 େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । େଯପରିକି ତାହା ଠି ଅ କାର ଯୁଗ ପୁବର,
ସାଧୁ ମାଟି  ର ଦିନେର େହାଇଥିଲା; ଯିଏକି ଜେଣ ଭ ଭୟାଳ ସରଳ େଲାକଟିଏ
ଥିେଲ। େକେତ ଜଣ ସାଧୁ ମାଟି  ର େଲଖନିଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିଅଛ ି? ଆପଣମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ ତାହା କରିଅଛ ି। ଆେମ ସାଧୁ ମାଟି  ର େଲଖନିଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା
ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ; େସହି ଯାଜକ କହିେଲ, “ମା ତାହା ତ ସ େବାଲି େଘାଷଣା କରା
ଯାଇନାହିଁ।” ନି ିତେର, ତାହା କରା ଯାଇନାହିଁ; େସମାନ ଦାରା ନେହଁ, ମା େସ ତ
ପରେମଶର ଦାରା ସ େବାଲି େଘାଷଣା କରା ଯାଇଅଛ ି। ପବି ଆ ା ହିଁ ତାହା
େସଠାେର ତତୀୟ ମ ଳୀ ଯୁଗେର ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ କହିେଲ। ବଝିେଲ?

201 େଦଖ େଯ େସ କିପରି ଏକ ଭ ିୟ ସରଳ େଲାକଟିଏ ଥିେଲ; ଆହତ, ଓ
ପୂବନିରପିତ ଥିେଲ। ତାହା ର ମାତା ପିତା, ତିମା ପୂଜକ ଥିେଲ। ତାହା ର ପିତା,
ଜେଣ େସୖନିକ ଥିେଲ। ତାହା ମଧ େସହି ପର ରା ର ା କରିବାକ ଯାଇ, ଜେଣ େସୖନିକ
େହବାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସ େହେଲ, ଆଉ େସ ଏହା ସବଦା ବିଶାସ
କରଥିେଲ େଯ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ାନେର ପରେମଶର ଅଛ ି; େସ କତି େ ମୀ ବଣ
ଜ ଲ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ, ଆଉ ପରେମଶର େଦଖି ପାରଥିେଲ। ଦିେନ
େସ ଏକ ନଗର େଦଇ ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ େସଠାେର ଜେଣ ବ ଦରି ଭିଖାରୀ, ମୃତ ାୟଃ
ଅବ ାେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଓ ଭି ା ମାଗୁଥିଲା ଯଦି େକହି…େସହି ରା ି େସ ବହତ ଥ ା
ଥିଲା। “ଓଃ,” େସହି ଭିଖାରୀ କହିଲା, “େମାେତ େଘାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିଅ ; ମଁୁ ଆଜି ରା ି
ମରିଯିବି।”

202 େକହି ତାହାକ େଦଉ ନ ଥିେଲ। ଆଉ ମାଟି େଗାଟିଏ ପଟକ େହାଇ ଗେଲ ଓ ତାହାକ
ଅ ସମୟ େଦଖିେଲ। େକହି ତାହାକ କିଛି ସାହାଯ କର ନ ଥିେଲ। ତାହା ପାଖେର
େକବଳ େଗାଟିଏ ଅ ରଖା େକା ଥିଲା। ଯଦି େସ—େସ ତାହାକ େସହି ଅ ରଖାଟି େଦଇ
େଦେବ, ତାହାେହେଲ େସ ନିେଜ, େସହି ଥ ାେର ଆ ା େହାଇଯିେବ, େଯେହତ େସ
ତାହା ର କାଯ ଦାୟିତେର ଥିେଲ। ଏଣୁ େସ ଚି ା କେଲ, “ଯଦି ମଁୁ ତାହାକ ଦଇ ଭାଗେର
ବିଭ କରି ତାହା ସହିତେର ବ ବହାର କରିବି, ତାହାେହେଲ ଆମ ଦଇଜଣ ର ବ ିବାର
ସୁେଯାଗ ରହିବ।” ଏଣୁ େସ ନିଜର ଅ ରଖାଟିକ େନେଲ, ଓ ତାହାକ ନିଜର ଛରୀେର ଦଇ
ଭାଗେର ବିଭ କେଲ, ଓ େଗାଟିକେର େସହି ବ ଭିଖାରୀଟିକ େଘାଡ଼ାଇ େଦେଲ। ଅନ
ଭାଗଟି େସ ନିେଜ େଘାଡ଼ାଇ େହେଲ।
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ସମେ କହିେଲ, “େଦଖ କି ଏକ ବିଚି -ଦିଶୁଥିବା ହରୀଜେଣ। େଦଖ ଜେଣ
େକୗତକିଆ-ଦିଶୁଥିବା େସୖନିକଟିଏ, ଯିଏକି ଅଧା ଅ ରଖାଟି େଘାଡ଼ାଇ େହାଇଛି!”
203 ତା’ର ପରବ ୀ ରା ି, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର କାଯ ର ବିରତିେର ଥିେଲ ଓ
ନିଜର େସଜେର େଶାଇଥିେଲ, େସ ଉଠି ପଡ଼ିଥିେଲ। େଦଖିେଲ େଯ, ତାହା ର କ େର
ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ ି, ଓ େସଠାେର ଯୀଶୁ େସହି ପୁରଣା ଅ ରଖାଟି ପି ି ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ
େଯଉଁଥିେରକି େସ େସହି ଭିଖାରୀଟିକ େଘାଡ଼ାଇ େଦଇଥିେଲ। େସ ଠି େସହିଠାେର ହିଁ
ଏହା ଜାଣିେଲ େଯ, “େମା’ର ର ମାନ ସହିତେର ତେମ ଯାହା କର, େମା’ର
ଅଭିଷି ମାନ ସହିତେର ଯାହା କର, ତାହା ତେମ େମା’ ସହିତେର କରିଥାଅ,” େସହି ପଡ଼ି
ରହିଥିବା ଅବ ାେର େସଠାେର।

େସ ପରେମଶର ଜେଣ ମହାନ ଦାସ ଥିେଲ। ମ ଳୀ ତାହା ପରିହାସ କରିଥିଲା,
ତାହା ନିଯ ାତନା େଦଇଥିଲା, ତାହା ତଡ଼ି େଦଇଥିଲା, ଓ ସବକିଛି କରିଥିଲା, ମା
େସ ପରେମଶର ର ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ। ଯାହା େସ କହିଥିେଲ ତାହା ସଫଳ
େହାଇଥିଲା। େସହି ଯୁଗେର ମଧ , ଅେନେକ ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ।
204 ମଁୁ ଆପଣମାନ େଦଖାଇବାକ ଚାେହଁ େଯ ଶୟତାନ େକେତ ବ କ ଅେଟ। ଦିେନ
େସ ତାହା ର ଅଧ ୟନେର ବସିଥିେଲ। େସେତେବେଳ େସଠାେର ଏକ ପରା ମୀ ଦତ
ଆସିେଲ, ତାହା ମ କେର ମୁକଟ ଥିଲା, ତା ର ସୁବ ପାଦକା ଥିଲା, ତାହା ବ ର
ଚାରିଆେଡ଼ ସୁବ ଫିତା ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ େସ କହିେଲ, “ମାଟି , କ’ଣ ତେମ େମା’େତ
ଜାଣ?” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତ ର ଭ ଓ ଉ ାରକ ା ଅେଟ। ମଁୁ ହିଁ େସହି ଯିଏକି ତ କ
ଉ ାର କରିଅଛି। ମାଟି , େମା’ର ଉପାସନା କର।” ମା େସହି ଭବିଷ  ବ ା, ଏହା ଜାଣି
େଯ େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ ବିଚି ଅଛି, େସ ତାହା େକବଳ ଚାହିଁ ରହିେଲ। େସହି
ଦତ କହିେଲ, “ମାଟି  , ମଁୁ ତ ର ଉ ାରକ ା, ଯୀଶୁ ୀ ଅେଟ। େମା’ର ଉପାସନା କର!
ମାଟି , କ’ଣ ତେମ େମା’େତ ଜାଣ ନାହିଁ?”
205 ମାଟି ତାହା ଚାହିଁ ରହିେଲ, ତାହା ର ମନ ଭିତେର ପବି ଶା ର ବିଷୟ ଆସିବାକ
ଲାଗିଲା। େସ କହିେଲ, “ଶୟତାନ, େମା’ଠାର ଦର ହଅ।” େସ କହିେଲ, “ତମ ମ କେର
ଏକ ମୁକଟ ଅଛି। ଆଉ ପରେମଶର ବାକ କେହ େଯ ତାହା ର ‘ସାଧୁମାେନ ତାହା
ମୁକଟ’ ଯୁଗର େଶଷେର ପି ାଇେବ।”

କଅଣ ତାହା େପ ିକ ାଲ େଲାଭନ ଚାରା େହାଇ ନ ଥିବ? ଭାଇ, େସହି ବାକ କ
ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ । ତାହାହିଁ ତ ମୂଖ ବିଷୟ ଅେଟ।
206 ପୁଣିଥେର, ଦିେନ, େସଠାେର ଆ ମେର, ଯୁବା ବୟ ସାଧୁମାନ ଗହଣେର,
ଜେଣ ବ ସାଧୁଟିଏ ଥିେଲ। େସ ଏକ କାର ଉେ ଜକ ସଭାବ ବିଶି ଥିେଲ। େତେବ
ଏହାକ େଦଖ , ଏଠାେର ତାହା ଆଜି ଏକ ଉ ମ—ଏକ ଉ ମ ଦ ା ିଟିଏ ଅଛି। େସହି
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ବ ସାଧୁଜଣକ ଅନ ମାନ ଅେପ ା କିଛି େ େହବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। େସ ନିଜକ,
ନିଜର ଅଧିକାରକ, କିଛି େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଭାବେର, କିଛି େଗାଟାଏ ଅଧିକ ଉ ତ ଭାବେର,
େଗାଟିଏ ଅନ େ ଣୀର, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ଓ କିଛି େଗାଟାଏ ବଡ଼ େବାଲି େଦଖାଇବାକ
ଚାହଁୁଥିେଲ। େସ ତି ିତ ସ ାନିତ େହବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। ସଦାେବେଳ ଏହା ଚାହଁୁଥିେଲ େଯ
ଅନ ଭାଇମାେନ ନ କର …ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ, େସ ଭି େହବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ।
ବଝିେଲ? େସ, ମାମଲା ଯାହା ବି େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, େସ ବହତ ଅହ ାରୀ ସଭାବର
ଥିେଲ। େସ ସମୁ ବାଲକା ଉପେର ଥିବା େଗାଟିଏ ମା ପଥର ସଦଶ ଥିେଲ। ଏପରି େକହି
େହେଲ ନ ଥିେଲ ଯିଏକି ତାହା ଶ କରିପାରେ । େତେବ େଦଖ କଅଣ ଘଟିଲା।
ତାହା ପାଖେର ତ କିଛି େଗାଟାଏ ବଡ଼ ବିଷୟ ରହିବାକ ଥିଲା। ତାହା ତ ବଡ଼ ବଡ଼
ସମାଜଗୁଡ଼ିକ ସହିତେର—ତଳନାେର ରହିବାକ ଥିଲା। କଅଣ ଆପଣମାେନ େମାେତ
ବଝି ପାରଛ ି? ବଝିେଲ? ଏଣୁ, େସ କହିେଲ, େସ ଭବିଷ  ବାଣୀ କେଲ। େସ କହିେଲ,
“ସଦା ଭ େମାେତ ମଧ , ଜେଣ ଭାବବାଦୀ କରିଅଛ ି। ମଁୁ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଅେଟ।”

େତେବ, ମା େସହି େଦଶେର ଜେଣ ସୁ ମାଣିତ ଭବିଷ  ବ ା ରହଥିେଲ, ଆଉ
ତାହା ସାଧୁ ମାଟି ଥିେଲ; େସ ତ ଜନର ହିଁ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା ଥିେଲ।
207 ମା ଏହି ପିଲା କହିଲା, ଯୁବା ବ ି ଜଣକ କହିେଲ, ଏହି ଯୁବା ସାଧୁ ଯିଏକି ।ୟଃ
ପଚିଶ-ବଷ ବୟସର ଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ସଦା ଭ େମାେତ ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା
କରିଅଛ ି, ଆଉ ମଁୁ ତମମାନ ତାହା ମାଣ କରିବାକ ଯାଉଅଛି।” େସ କହିେଲ, “ଆଜି
ରା ି ସଦା ଭ େମାେତ େଗାଟିଏ ବଡ଼, ଖୁ ସୁ ର ବ ଟିଏ େଦବାକ ଯାଉଅଛ ି, େଗାଟିଏ
ଶୁ ବ , େମା’ ଉପେର େଦବାକ ଯାଉଅଛ ି, ଓ ତମମାନ ମଧ େର ନିଯୁ କରିବାକ
ଯାଉଅଛ ି। ତା’ପେର ତେମମାେନ ସମେ େମା’ ନିକଟକ ଆସିବ, େଦଖ , ଆଉ
ତେମମାେନ େମା’ଠାର ଆେଦଶ ହଣ କରିବ।”
208 େତେବ ତାହାକ ଆଜିର ଦିନ ସହ ତଳନା କର , େଦଖ , “ମଁୁ େସହି ସ ଠନର ମୂଖ
େହାଇଯିବି। ମଁୁ ତମମାନ ର, ତମ ସମ ସାଧୁମାନ ର କଥା ବଝିବି।”

ଆଉ ସତ ସତ ସୁନି ିତ ଭାବେର, “େସହି ରା ି, ଭବନେର େଜ ାତିପୁ
ଆସିଗଲା,” ସାଧୁ ମାଟି  ର େଲଖନି ତାହାହିଁ ବ କେର। ତାହା ପାଠ କର । ଆଉ
ଏହା ଏକ ବା ବିକ ଘଟଣା ଅେଟ। ଏହା ଇତିହାସେର ଅଛି। ଆଉ େଜ ାତିପୁ ଆସିଥିଲା,
ଆଉ ସମେ ତାହା େଦଖିେଲ, ଆଉ େଦଖ େସଠାେର ବାହାରି ଆସିେଲ…େସ ଏକ ଶୁ
ବ ପି ି, େସମାନ ଗହଣେର ଛିଡ଼ା େହେଲ। େସ କହିେଲ, “େଦଖ କଅଣ ମଁୁ ତମମାନ
କହି ନ ଥିଲି?” ମା ତାହା ବାକ ର ବିେରାଧା କ ଥିଲା।
209 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଗେଲ ଓ େସହି ବିଦ ାଳୟର ବ ଅଧ େନଇକି
ଆସିେଲ, େସହି ଅଧ ଅ ସମୟ ଆଗ-ପଛ-େହାଇ ଚାଲିେଲ, ପୁଣି କହିେଲ, “ପୁ ,
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ତାହା ଯୁ ି ଯୁ ଦିଶୁ ନାହିଁ।” େସ କହିେଲ, “େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟ ଅଛି।” ତାହା
ଏହା ଅେଟ! “ଆମମାନ ନିମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ େକବଳ େଗାଟିଏ ମା ଉପାୟ ଅଛି।
ଏହା ଅେଲୗଲିକ ପରି ଦିଶୁଥିଲା।” ପିଲାଏ, େପ ିକ ତ େସହି େଲାଭିତ ଚାରାକ
ଗିଳି ପକାଇଥା’ ା, ତା’ର ମୂଳ, ବ  ଶୀ ପା , ତା’ର ସୁତା, କ ା, ଓ ସବକିଛିକ ଧରି
ପକାଇଥା’ ା! େସହି ବ ଅଧ କହିେଲ, “େସହି ଆ ଯ କମଟି ଠି ଦିଶୁ ଥାଇପାେର,
ମା ତାହା ବାକ ସ ତ ଦିଶୁନାହିଁ। େତେବ, ଆମ ପାଖେର ଏପରି ଜେଣ ବ ି ଅଛ ି,
ଜେଣ ଅଭିଷି ଭାବବାଦୀ, ଯାହା ର ନାମ ମାଟି ଅେଟ। େତେବ ଆସ, ଓ ତାହା
ସ ୁଖକ ଯାଅ।”

େସହି ସାଧୁ କହିେଲ, “ନା, ନା! ମାଟି  ର ଏଥି ସହିତ କିଛି ସ ନାହିଁ।”

210 ଆଉ େସହି ଅଧ କହିେଲ, “ଯାହାେହେଲ ବି, ତେମ ଯାଉଅଛ।” ଆଉ େସମାେନ
ତାହା ମାଟି  ପାଖକ େନଇଯିବା ପାଇଁ, ତା ର ହାତକ କଶିକି ଧରିେଲ, ଆଉ
େସେତେବେଳ େସହି ବ ତାହା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା।

211 େଦଖ , “ଯଦି ସ ବ ହଏ େତେବ ତାହା ମେନାନୀତ େଲାକ ସୁ ା ା କରି
େଦବ।” େଦଖ , େସମାେନ େସହିପରି େଲାକମାନ ଜାଣ ି। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େମା’ର
େମଷ େମା’ର ବାକ ଜାଣ ି।”

“ଓଃ,” ଆପଣ କହିେବ, “‘େମା’ର ରବ ଶୁଣ ି।’”

ତାହାହିଁ ତ ତାହା ର ବାକ ଅେଟ। “ମନଷ େକବଳ େରାଟୀେର ବ ିବ ନାହିଁ, ବରଂ
େତ କ ବାକ େର ବ ିବ।” ବଝିେଲ? ପୂବନିରପିତମାେନ ଏହା ଜାଣ ି। “ଏକ ବିଚି

ଶ , କିଅବା ଏକ ବିଚି ରବ, େସମାେନ ତାହାର ଅନବ ୀ େହେବ ନାହିଁ।”

ଏହା ହିଁ ତ ମାମଲା େସଠାେର େସହି ଯୁବା ସାଧୁମାନ ସହିତେର ଥିଲା; େସମାେନ
େସହି ବ ସାଧୁର ଅନବ ୀ େହେବ ନାହିଁ। େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସଠାେର ମାଟି  
ଅଛ ି, େସହି ଯୁଗର ଜେଣ ଭବିଷ  ବ ା, ଯିଏକି ପରେମଶର ଦାରା ବାକ ଜରିଆେର
ସୁ ମାଣିତ ଅଟ ି, େସ ବାକ ଜାଣିଛ ି। ଆଉ େସହି ବ ି ତାହା ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା
େହବ ନାହିଁ।

212 େସ ଏହା ମଧ କହିେଲ, “େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ,” ଅଥବା ବାକ ଥାଏ, “େସଠାେର,
ଋତର ସମୟାନସାେର, ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।” େତେବ ତାହା ମାଥି-…
ଆପଣମାେନ ତାହା େଲଖିବାକ ଚାହଁା ି, ତାହା ମାଥିଉ 24:28 ଅେଟ। ତା’ଠ ଅ ଟିେକ
ଆଗର, ମାଥିଉ 24:24; ତା’ଠ ଚାରି ପଦ ପୂବର, େଦଖ , ଯଦି ଆପଣମାେନ ତାହାକ
େଦଖିବାକ ଚାହଁା ି। “େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ,” େସହି ମା ା ଥାଏ, େସହି ବାକ ଥାଏ,
“େସଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।”
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213 େତେବ େମାେତ ଶୀ କରିବା ଉଚି । ମଁୁ େସଠାେର ଉପରକ ଅନାଇଲି ଓ େଦଖିଲି
େଯ ତାହା େକେତ ସମୟ େହଲାଣି…ତାହା—ତାହା ବାରଟା ବାଜି ସାତ କି ା ଆଠ ମିନି
େହାଇଅଛି। ମଁୁ ଅତି ଶୀ କରିବି, ନତବା ଆେମ ଏହାକ ଆଜି ରା ିେର ସମା କରିପାରିବା,
ଉଭୟ ମଧ ର ଆପଣ ଯାହା କରିବାକ ଚାହିଁେବ। ଏହି ସକାଳେର କିଅବା ଆଜି ରା ିେର?
ହ? େସବା ପେର ଆଜି େକେତ ଜଣ ଘରକ େଫରିବାକ ଅଛି, ଆସ ଆପଣମାନ ର
ହାତକ େଦଖିବା, େଦଖ । େହ, େମା’ର ଭ, ଉ ମ େହବ େଯ ମଁୁ ତାହା କହିବା ଅବିରତ
ରେଖ!

ମଁୁ ଦଃଖିତ େଯ ମଁୁ େଫା ମାଧ ମେର ସଂେଯାଗ ଥିବା େସହି େଲାକମାନ
େସହିପରି ଭାବେର ଅେନକ ସମୟ ଧରି ଅଟକାଇ ରଖିଛି, ମା ମଁୁ ଶୀ କରିବି। ଏହା
ତ ଆପଣମାନ ର ଧନଠାର ମଧ ଅଧିକ ମୂଲ ବାନ ଅେଟ। େଦଖ , ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ, ଏହା େମା’ ପାଇଁ ତ ତାହା ଅେଟ। ଆପଣମାନ ର ଧନ ବିନ େହାଇଯିବ। ଏହା େହବ
ନାହିଁ; ଏହା ତ ବାକ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
214 “େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ, େସଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।”
େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ, େଯଉଁଠାେର େସହି—େସହି—େସହି ହତ କରିବାର ବିଷୟ ଥାଏ,
େସହିଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ। େଯଉଁଠାେର ତାଜା ମାଂସ ଥାଏ, େସହି
ଋତର ବାକ ଥାଏ, େସହିଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।

ମା ତାହା ଶିଢ଼ିଯିବା ପେର, ଶାଗୁଣାମାେନ ତାହାର ଚାରିପାେଖ ଘୂରି ବଲିେବ। ହଁ।
େଦଖ େଯ ଆପଣ େମା’ର କହିବାର ଅଥ କ’ଣ? େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ପଶୁକ ହତ
କରାଯାଏ, େସେତେବେଳ ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ ହଅ ି; ମା ତାହା େସଠାେର
ପଡ଼ି ରହି, ପଚି ଶଢ଼ିଯିବା ପେର, େସେତେବେଳ ଶାଗୁଣାମାେନ ଆସ ି। ଉେ ାଶ ପ ୀର
ତାହା ସହିତେର ଆଉ େକୗଣସି କାମ ନ ଥାଏ। ବଝିେଲ?

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ,” େଯଉଁଠାେର ମା ା ବ ି ହଏ, ରା ିେର
ମା ା ତାଜା ଭାବେର ବ ି ହଏ, “େସଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ିତ
େହେବ।” ତାହାହିଁ େସହି ଦିନ ନିମେ ମା ା ଅେଟ। ବଝିେଲ? ଧ ାନ ଦିଅ ।
215 ମା ତାହା ଶଢ଼ିଯିବା ପେର, େସଥିେର େପାକ ଲାଗିଯାଆ ି, ଆଉ ତା’ପେର
େସଠାେର ଶାଗୁଣାମାେନ ଆସ ି। େଯପଯ ତାହା ପଚି ଶଢ଼ି ନ ଯାଏ, େସମାେନ ତା’ର
ଗ ପାଇପାର ି ନାହିଁ। ଏଥିେର େକୗଣସି ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ଯୀଶୁ େସଠାେର
ଛିଡ଼ା େହେଲ ଓ କହିେଲ, “େହ ଯିରଶାଲମ, ତେମ ଯିଏକି େତ େକ ଭାବବାଦୀମାନ

ରାଘାତ କରିଥାଅ!” େସଠାେର େସହି ବ ିଗତ ସବନାମକ ଲ କର , େଦଖ ,
“େହ ଯିରଶାଲମ, େହ ଯିରଶାଲମ, େକେତ ଥର ମଁୁ ଚାହିଁଲି େଯ…” େସ କିଏ ଥିେଲ?
“େକେତ ଥର ମଁୁ େସହି ମାଆ କ ଟି ପରି ତମମାନ ଆେବାରି େନବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି
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େଯପରିକି େସ ତା’ର ଛଆମାନ ତା’ର ପ ତେଳ ଆେବାରି େନଇଥାଏ, ମା ତେମ
େତ କ େସହି ଭାବବାଦୀମାନ ରାଘାତ କଲ ଯାହା ମଁୁ ତମମାନ ପାଖକ

େ ରଣ କଲି,” େସହି ମହାନ ମ ଳୀ, ଯିରଶାଲମ।

216 େସହି ଯିରଶାଲମ ଯାହାକି ଏଠାେର ପୃଥିବୀର ନହଁ, “ବରଂ ଆେମ ତ ଉପରି
ଯିରଶାଲମର ଅଟୁ,” େଯଉଁଠାରକି ବାକ ଆସିଥାଏ, ପୂବନିରପଣର, େଦଖ । େସହି
ପୁରଣା ଯିରଶାଲମ ନେହଁ ଯାହାକି ବିନ େହାଇଯାଏ; ମା ଏହା ତ ନତନ ଯିରଶାଲମ
ଅେଟ ଯାହାକି ବିନ େହାଇପାେର ନାହିଁ। େସହି ପୁରଣା ଯିରଶାଲମ ନେହଁ, ଯାହାକି
ମାନବ ନିମିତ ଥିଲା; ବରଂ ଏହା ତ ପରେମଶର ନିମିତ ନତନ ଯିରଶାଲମ ଅେଟ, େଦଖ ,
େସଠାେର ଉପେର ରହିଥିବା ବାକ ବ ମାନ କଟିତ କରାଯାଉଅଛି। “େମା’ର ପିତା
ଗୃହେର ଅେନେକ ବାସ ାନ ଅଛି। ମଁୁ ଯିବି ଓ ତମମାନ ନିମେ ତାହା ୁତ କରିବି,”
େସହି ସୃ ିକ ା ସୁବ ମାଗମାନ, ଓ ଇତ ାଦି ସବ ୁତ କରଅଛ ି। ଏହା ହିଁ ତାହା ଅେଟ
ଯାହାକି ବିନ େହବ ନାହିଁ।

217 “େହ ଯିରଶାଲମ, ଯିରଶାଲମ, େକେତ ଥର ମଁୁ ଚାହିଁଲି,” ସମୟର ଆର ର; େକୗଣସି
ଜେଣ ତତୀୟ ବ ି ନେହଁ, କିଅବା ଅନ େକହି ନେହଁ, ମା , “ମଁୁ ଚାହିଁଲି େଯ େଯପରି ମାଆ
କ ଟି ଆପଣାର ଛଆମାନ ଆେବାରି ରଖିଥାଏ େସପରି ମଁୁ ତମମାନ ଆେବାରିବି, ମା
ତେମମାେନ ଚାହିଁଲ ନାହିଁ। ମା ବ ମାନ ତମର ସମୟ ଉପ ିତ ଅେଟ।” ବଝିେଲ?

“େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ, େସଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।” ମା
େସହି ମଡ଼ାଟି ଶଢ଼ିଯିବା ପେର, େସଥିେର ବାଜ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ ହଅ ି। ବଝିେଲ?

218 ଧ ାନ ଦିଅ । େମାଶା, େସ େକେବେହେଲ ପରେମଶର ସ ାନମାନ େଦେଲ
ନାହିଁ…େମାଶା ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀ ଥିେଲ, ଆଉ େସ େକେବେହେଲ ପରେମଶର ର
ସ ାନମାନ େନାହ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖାଦ ପଦାଥକ େଦେଲ ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ତାହା
ପାଖେର ତ ପରେମଶର ର ତାଜା ବାକ ଥିଲା। “ସଦା ଭ ପରେମଶର ା ରେର େମା’
ସହିତ ସା ାତ କେଲ, ଓ ତାହା ର ବାକ କ ମାଣସି କେଲ, ଓ ତମମାନ ଡାକି ବାହାର
କରି ଆଣିବା ପାଇଁ େମାେତ ଏଠାକ େ ରଣ କେଲ।” ଏହାପେର ଛଳନାକାରୀମାେନ
େସଠାକ ଆସିେଲ, ଓ ତାହାର ନକଲ କେଲ। ବଝିେଲ? ମା ତାହା ପାଖେର ତ େସହି
ସମୟର ବାକ ଥିଲା।

କାରଣ, ପରେମଶର ଅ ହାମ କହିଥିେଲ, େସହି ଜଣକ ଯାହା ପାଖେରକି ତି ା
ଥିଲା, “ତମର ବଂଶ ଚାରି ଶହ ବଷ କାଳ, ଅନ େଦଶେର ବାସୀ େହାଇ ରହିେବ, ମା ମଁୁ
େସମାନ ର ତ ାନସ ାନ କରିବି ଓ େସମାନ ଏକ ବଳବ ବାହ ଦାରା ଉ ାର କରିବି।”
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219 େମାଶା କହିେଲ, “େତେବ, ସଦା ଭ ପରେମଶର େମା’ ସହିତ କଥା କହିେବ ଓ
େମାେତ େଦଖାଇେବ, ଆଉ େମାେତ ଏହା କହିଛ ି େଯ କ’ଣ କରିବାକ ଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ତାହା
ତମମାନ କହିବି।” େସ କହିେଲ, “‘ମଁୁଯିଏଅେଟ’ େମାେତ େ ରଣ କରିଛ ି।”

“ମଁୁ ଯିଏ ଅେଟ!” ଏହା ନେହଁ େଯ “ମଁୁ ଯିଏ ଥିଲି, କିଅବା ମଁୁ ଯିଏ େହବି।” “ମଁୁ
ଯିଏ ଅେଟ,” ବ ମାନ କାଳ, ବ ମାନର ବାକ । େସହି ବାକ ନେହଁ ଯାହାକି ଥିଲା,
େସହି ବାକ ନେହଁ ଯାହାକି େହବ; ମା େସହି ବାକ ଯାହାକି ବ ମାନ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ବଝିେଲ? “ମଁୁ ଯିଏ ଅେଟ!” “ମଁୁ ଯିଏ ଅେଟ” ହିଁ ବାକ ଅେଟ।
“ଆଦ େର ବାକ ଥିେଲ, ଆଉ ବାକ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିେଲ।” କ’ଣ ତାହା ଠି
ଅେଟ? “ମଁୁ ଯିଏ ଅେଟ।” “ପରେମଶର ଏହାକ ସତ େବାଲି ମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ,
େମାେତ ତାହା ର ଏକ ଭବିଷ  ବ ା ରେପ େ ରଣ କରିଅଛ ି। ମଁୁ ହିଁ ଏହି ବାକ ର ତି
ଉ ର ଅେଟ, େସ ହିଁ େମାେତ ଏଠାକ ଆସି ଏହା କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛ ି।”

220 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ତାହା କେଲ, ଫାେରା କହିେଲ, “େତେବ, ଆମ ପାଖେର
ମଧ େସହିପରି ଅେନକ ପିଲାମାେନ ଅଛ ି, େଯଉଁମାେନକି ତାହା କରିପାର ି,”
ଛଳନାକାରୀମାେନ।

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େତେବ, େଶଷ ଦିନେର ତାହା ପୁଣିଥେର େସହିପରି ଭାବେର ପୁନବାର
େହବାକ ଯାଉଅଛି,” େଦଖ , େସହି ସମାନ ବିଷୟକ ଦାବୀ କରଅଛ ି। ଲ କର େଯ

ଥେମ କିଏ ଆସିଲା। ଧ ାନ ଦିଅ େଯ ବାକ ସହିତ କିଏ ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲା। ତାହାହିଁ ତ
ଅେଟ। ଏହିପରି ଭାବେର ହିଁ ତ ତାହା ଜଣାଯାଏ।

221 ଏଣୁ, ଆପଣମାେନ େଦଖ , ଆେମମାେନ ଲ କର େଯ, େମାଶା େସମାନ
େକେବେହେଲ େନାହ ସମୟର ବାକ େଦେଲ ନାହିଁ େଯ, “ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଏକ
ଜାହାଜ ନିମାଣ କରିବା,’ କାରଣ ତାହାହିଁ ବାକ ଥିଲା, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି। େନାହ ଦିେନ
େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନିମାଣ କରିଥିେଲ।” ନା, ଶାଗୁଣାମାେନ ତାହାକ େଭାଜନ କରଥିେଲ।
ନା। ନା।

222 ଏହା ତ ଏକ ତି ାତ ବାକ ଅେଟ। ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େଯେହତ େସ େସହି ବା ା
ପରେମଶର ଠାର ପାଇଥିେଲ, ତାହା ପାଖେର େସହି ସମୟ ନିମେ ପୂବନିରପିତ
ପରେମଶର ର ଖା ି ବାକ ଥିଲା।

ନା ଯୀଶୁ େସମାନ େକେବ େମାଶା ଛାଡ଼ି େଦଇଥିବା ବାକ ପରିେବଷଣ କରିଥିେଲ।
େମାଶା ପାଖେର ତ େସହି ସମୟର ବାକ ଥିଲା, ମା େମାଶା ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଥିେଲ।
ଏଠାେର ତ ପରେମଶର ସୟଂ ନିେଜ ଅଛ ି, େଦଖ , େସ କଦାପି େସମାନ େମାଶା
ସମୟର—େମାଶା ଅବଶି େଭାଜନ ଖାଇବାକ େଦେଲ ନାହିଁ।
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ମା େସଠାେର ସଂ ାେର ରହିଥିବା େସହି ଶାଗୁଣାମାନ େଦଖ , େସମାେନ କିପରି
ତାହା େପଟ ଭରା ଖାଇଥିେଲ। “ଆେମ ଜାଣିଛ! ଆମମାନ ପାଖେର େମାଶା ଅଛ ି!
ଆମକ ତମର େକୗଣସି ଆବଶ କତା ନାହିଁ।”
223 େସ କହିେଲ, “ଯଦି ତେମମାେନ େମାଶା ଜାଣିଥାଆ , େତେବ େମାେତ ମଧ
ଜାଣିଥାଆ , କାରଣ େମାଶା େମା’ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ।” ବଝିେଲ?

“େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ, େସଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।”
ଉେ ାଶ ପ ୀମାନ! ବାକ ର ତାଜା ତାଜା ମାଂସକ ହତ କରାଯିବା, େସହି ବାକ କ ହତ
କରାଯିବା ଯାହାକକି ତିପାଳିତ କରି ହ ପୃ କରାଯାଇଅଛି, ଆଉ ତାହାକ କଟିତ
କରାଯାଇ ସ ାନମାନ େଭାଜନ ସରେପ ଦାନ କରାଯାଇଅଛି।

େତେବ, େସହି ପୁରଣା ମଡ଼ା ଯାହାକି େସଠାେର ଶହ ଶହ ବଷ େହଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା
େସଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥିବ।

ବ ମାନ ମଧ ଠି େସ କାର ଅେଟ! ଲଥର ପାଖେର ମନେଫରଣର ଏକ
ସେ ଶ ଥିଲା; ମା , ଲଥରାନ ବାଜ ପ ୀର ସମୂହ େଯ ତେମମାେନ! ବା  ଟି ମାନ
ପାଖେର ଏକ ସେ ଶ ଥିଲା; ମା , ବା  ଟି ବାଜପ ୀ େଯ ତେମମାେନ! ବଝିେଲ?
େପ ିକ ପାଖେର ଏକ ସେ ଶ ଥିଲା; ଯାହାକି ବ ମାନ ଘରକ େଫରିବାର ସେ ଶ,
ମା େପ ିକ ାଲ ବାଜପ ୀ େଯ ତେମମାେନ!

“ମା େଯଉଁଠାେର ମଡ଼ା ଥାଏ, ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ େସଠାେର ଏକ ିତ େହେବ।”
224 ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ, ଆପଣ େସହି ବିଗତ ଦିନମାନ େର ଜେଣ ଲଥରା  କ,
େଗାଟିଏ କ ାେଥାଲିକର ପଚି ଶଢ଼ି ଯାଇଥିବା ମଡ଼ା େଭାଜନ କରାଇପାର ି ନାହିଁ (ଆପଣ
ତାହା ବ ମାନ କରାଇପାର ି)। ନା, ମହାଶୟ। ତାହା ପାଖେର ତ ତାଜା ମାଂସ ରହିଥିଲା।
ତାହା ତ େସହି ମ ଳୀ ଯୁଗ ଥିଲା।

ଆପଣ େମେଥାଡି କ, ଲଥରା ବା ା େଭାଜନ କରାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ଓଃ, ନା, େସ
ତ େସହି ପଚା ଶଢ଼ା ମଡ଼ା ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଶଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। େଦଖ , େସହି ଜୀବନ ତ
ତାହାକ ଛାଡ଼ି ଅନ କିଛି ବିଷୟ ମଧ କ େବଶ କରି ଯାଇଥିଲା। ତାହା ତ େସହି ପୁରଣା ମୃତ
େଡ ଥିଲା, ଯାହାକି େସଠାେର ରହିଥିଲା। ଜୀବନ ତ ଆଗକ ଅ ସର େହାଇ ଯାଉଥିଲା।

ନା ତ ଆପଣ ଯୀଶୁ ୀ ର କନ ାକ େପ ିକ ାଲବାଦ େଭାଜନ କରାଇପାର ି।
ନା, େକେବ ନେହଁ! େପାକ ଲାଗିଥିବା-ସ ଠନମାନ; େସମାେନ କିଛି କରିପାର ି ନାହିଁ!
ନା, ନା!

େଯେହତ ତି ା ଅଛି େଯ, “େସହି ମହାନ ଓ ଭୟ ର ଦିନ ଆସିବା ପୂବର,
ମଁୁ ତମମାନ ନିକଟକ ଏଲିୟ ଭାବବାଦୀ ି େ ରଣ କରିବି। େସ ସ ାନମାନ ର
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ହଦୟଗୁଡ଼ିକ େଫରାଇ ପିତାମାନ ର ବିଶାସ ନିକଟେର ପୁନଃ ାପିତ କରିେବ।” “ଏହି
ସମ ତି ାମାନ ଯାହାକି ବାଇବଲେର କରା ଯାଇଅଛି, ମଁୁ ତାହା ସଫଳ କରିବି, ଆଉ
େସଠାେର ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏକ ିତ େହେବ।” “େସସମେ ଯାହା ପିତା େମାେତ

ଦାନ କରିଅଛ ି େମା’ ନିକଟକ ଆସିେବ।” ବଝିେଲ?

225 ଯୀଶୁ େକେବେହେଲ ତାହା େଚ ା କେଲ ନାହିଁ। ମା େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସିେଲ,
େସ େସମାନ ଶାଗୁଣାମାନ ର ସମୂହ ରେପ ପାଇେଲ, “ଆମ ପାଖେର ତ େମାଶା ଓ
ତାହା ର ବ ବ ା ଅଛି।” ବଝିେଲ? େତେବ, ତାହା େସହିଦିନ ନିମେ ଏକ ଖୁ ଉ ମ
େଭାଜନ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ତାହା ହତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ େସମାନ େଭାଜନ ପାଇଁ
ଦିଆଯାଇଥିଲା। େଦଖ , ତାହା େସହିଦିନ ପାଇଁ ଠି ଥିଲା।

ମା ଏହା ତ ତାହା ଥିଲା ଯାହା ବିଷୟେରକି େମାଶା ସୟଂ ନିେଜ, ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରିଥିେଲ, ଯିଏକି େସହି ବଳିଦାନକ ଉ ଗ କରିଥିେଲ, ଓ କହିଥିେଲ, “ସଦା ଭ ତ ର
ପରେମଶର ତ ମାନ ମଧ ର, ତମର ନିଜ ଭାଇମାନ ମଧ ର, ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ି
ଛିଡ଼ା କରିେବ। ଏହା ଏହିପରି େହବ େଯ, େଯେକହି େସହି ଭବିଷ  ବ ା ସହିତ ଓ ଯାହା
େସ କହିେବ ତାହା ସହିତ ଲାଗି ନ ରହିବ, େସ େଲାକମାନ ମଧ ର ଉ ି କରାଯିବ।”
ଆଉ ତାହା େସହିପରି ହିଁ େହାଇଥିଲା।

226 େଦଖ େଯ ଠି େସହିଠାେର କିପରି ଭାବେର ଯୀଶୁ ୀ ସ େର, ପୁରାତନ
ନିୟମର, ାୟଃ ଛଅ ଶହ ଭବିଷ  ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ େହାଇଥିଲା। “େସମାେନ େମା’ର
ହାତ ଓ ପାଦକ ବି ିେଲ।” ାୟଃ, ମଁୁ ଭଲି ଯାଉଛି େଯ ତାହା ର ଜୀବନର େସହି େଶଷ ସାତ
କି ା ଆଠ ଘ ା ସମୟ ମଧ େର, େକେତ େଗାଟି ଭବିଷ  ବାଣୀମାନ ସି ଭାବେର ସଫଳ
େହାଇଥିଲା, ଯାହାସବକି େସହି ଭାବବାଦୀମାେନ ତାହା ବିଷୟେର କହିଥିେଲ।

227 ଯଦି ମଁୁ ଆଜି ଏହା ଭବିଷ  ବାଣୀ କେର େଯ ଆଜିଠାର େନଇ େଗାଟିଏ ବଷ ଭିତେର
ଅମୁକ ଅମୁକ ଘଟଣା ଘଟିବ, େତେବ େହାଇପାେର େଯ େସହି ଘଟଣା େସହିପରି ଭାବେର
ଘଟିବାର େମା’ର—େମା’ର ସ ାବନା େକାଡ଼ିଏ ତିଶତ େହବ, ତାହା ଠି େହଉ କିଅବା
ଭ େହଉ। ଆଉ ଯଦି ମଁୁ ଏହା ଭବିଷ  ବାଣୀ କେର େଯ ତାହା ଘଟିବ, ମା ଏହା କେହ
ନାହିଁ େଯ ତାହା େକେବ ଘଟିବ, ତାହାେହେଲ େମା’ ପାଖେର ତାହା େହବାର ସ ାବନା
ଆହରି କ ତିଶତ େହବ। ଯଦି ମଁୁ ଏହା ଭବିଷ  ବାଣୀ କେର େଯ ତାହା େକେବ ଘଟିବ,
ତାହାେହେଲ ତାହାର ସ ାବନା ଆହରି କ େହାଇଯାଏ। ଯଦି ମଁୁ ଏହା ଭବିଷ  ବାଣୀ
କେର େଯ ତାହା େକଉଁ ାନେର ଘଟିବ, େତେବ ମଧ ତାହା ଘଟିବାର ସ ାବନା ଅତି କ ହିଁ
େହବ। ଯଦି ମଁୁ ଏହା ଭବିଷ  ବାଣୀ କେର େଯ…ତାହା େକଉଁ ବ ି ସହିତ ଘଟିବ, େତେବ
ମଧ େସହି ଘଟଣା ଘଟିବାର େମା’ର ସ ାବନା େଗାଟିଏ ଲ ର ଏକ ଅଂଶ ମା ହିଁ ଅେଟ,
ଯଦି ତାହା ସତ ନେହଁ।
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ଆଉ େତ କ ବାକ , ହାେଲଲୟା, ଯାହାକି େସହି ମଶୀହ ବିଷୟେର
େଲଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଅ ର ଅ ରେର ସଫଳ େହାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଦିେନ, ପବି
ଶା ପାଠ କର କର, େସ େସହି ବାକ ର ମଝିେର ଅଟକି ଗେଲ, ଓ କହିେଲ, “ପରେମଶର
ଆ ା େମା’ ଉପେର ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବା ନିମେ ଓ ଉ ାର କରିବା ନିମେ …
ଅଧି ାନ କରିଅଛ ି।” ଆଉ ଠି େସଠାେର ବାକ ର ମଝିେର େସ ଅଟକି ଗେଲ, କାରଣ
ଅବଶି ାଂଶ ବାକ ତାହା ର ଦିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟର ଥିଲା। ଆେମ ! “ଆକାଶ ଓ
ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇଯିବ; ମା େମା’ର ବାକ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ।” ବଝିେଲ?

228 େସହିଦିନ େସ େସହି ବାକ ଥିେଲ, ଯିଏକି େସେତେବେଳ େସମାନ େଭାଜନ
କରାଇଥିେଲ। େମାଶା େସମାନ ସତ କହିଥିେଲ; ମା , ଆପଣମାେନ େଦଖ ,
େସମାେନ ସବଦା େସଥିର ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ନିମାଣ କରିଥା ି, େଯପରିକି େସହି
ଶାଗୁଣାମାେନ…

ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ େଭାଜନ କରି ଘରକ େଫରିଯିବା ପେର େସହି ଖାଦ ର ଅ କିଛି
ବଳକା ରହିଯାଇଥାଏ। ତା’ପେର େସମାେନ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ େଦଖିବା ପାଇଁ ଅେପ ା
କରି ରହିଥା ି। “େସହି ବାକ ,” େସମାେନ କହ ି, “ତାହା ଏଠାେର ଆସିବାକ ଅଛି। ଆମ
ପାଖେର ଗତକାଲି େକରିେବା ହରୀଣ ଥିଲା; ଆଉ ଆସ ା କାଲି ଆମ ପାଖେର େମ ା
ରହିବ।” େଦଖ େମା’ର କହିବାର ଅଥ କ’ଣ? “େସଠାେର େସହି େକରିେବା ହରୀଣର
ମଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଛି, େସଥିର ପରିତ େଭାଜନ କରାେହାଇଛି, ମା ଆଜି ଆମ ପାଖକ େମ ା
ମାଂସ ଆସୁଅଛି। ତାହା େକଉଁଠାେର ଅେଟ?” କ’ଣ ଆପଣମାେନ େମା’ର କହିବାର ଅଥ
ବଝଛ ି? ସଗଦତ ମାନ ର େଭାଜନ! େସହି େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି ଦିେନ ମା ା
ଖାଉଥିେଲ, ଯଦି େସମାେନ ତାହାକ ପରବ ୀ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବାକ େଚ ା କରଥିେଲ, ତାହା
େପାକ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। କ’ଣ ଆପଣମାେନ େସହି ନିଦଶନ ସବକ େଦଖୁ ନାହଁା ି କି, ତାହା
େକେତ ସି ଅେଟ? ବ ମାନ ଠି େସହି ସମାନ କାରର ଅେଟ!

229 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଯୀଶୁ ର ଦିନେର ମଧ ଶାଗୁଣାମାେନ ମ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର
କରଥିେଲ; େସହି ପୁରଣା ପଚା ଶଢ଼ା ମଡ଼ା େଭାଜନ କରଥିବା ଅଭିଷି େଲାକମାେନ। କ’ଣ
ଏହା ଠି ଅେଟ? େସମାେନ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରଥିେଲ। ଯୀଶୁ ତାହା କହିଥିେଲ।

ଆଉ ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ, େସମାନ ପାଖେର େସଦିନ ଭାବବାଦୀମାେନ
ରହିଥିେଲ। କାଇଫା, ମହାଯାଜକ, ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି?
କାଇଫା ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ। େ େର େସହି ବାଳ ାର ଅବ ାକ ଧ ାନ କର ;
ତାହା ମଧ େସହି ସମାନ ଅଭିେଷକ ଦାରା ଜଳ ସି ନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଇବଲ କାହିଁକି
ଏହା କେହ େଯ େସ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ? “କାରଣ େସହି ବଷ େସ ମହାଯାଜକ
ଥିେଲ।” ଗହମମାନ ମଧ େର, ତାହା ଏକ ପଚା ଶଢ଼ା ମାଂସ ଖାଉଥିବା ପଶୁ, େଗାଟିଏ
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ବାଳ ା ଓ େଗାଟିଏ କ କ ଲତା ସରେପ ରହିଥିଲା; ମା ତାହା ଉପେର େସହି ଆ ା,
ପରେମଶର ବା ବିକ ପବି ଆ ା ରହିଥିଲା। ପରେମଶର ପବି ଆ ା ତାହା
ଉପେର ଏଇଥି ପାଇଁ ଥିଲା, େଯ େସ ଚାର କରିେବ, ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିେବ, ଓ େହବାକ
ଥିବା ଘଟଣାକ େସ ଆଗର କହିେବ; ମା ତଥାପି େସହି ସମୟର ସୁ ମାଣିତ ବାକ କ େସ
ଅ ାହ କରି େଦଇଥିେଲ ଓ ୁଶ ଉପେର ହତ କରି େଦଇଥିେଲ।

ଓଃ, ଭାଇ, ଭ ଦୟା କର ! ଆଉ େକେତ କାଳ ଧରି ଆମମାନ ଏହି ବିଷୟସବ
କହିବାକ ପଡ଼ିବ, େଦଖ , ଆଉ େକେତ ଅଧିକ ଶା ର େଦଖାଇବାକ ପଡ଼ିବ? ମଁୁ ଶୀ
କରିବି। େମା’ ପାଖେର ଏଠାେର, ପବି ଶା ର ଅଂଶର ାୟଃ ଦଶଟି ପୃ ା ଅଛି, େଯ କିପରି
େସସବ ବିଷୟକ ମାଣ କରିବା। “େସହି ସୂଯ ଧାମିକ ଓ ଅଧାମିକ ଉଭୟ ଉପେର,
ସମାନ କାେର ହିଁ କାଶ େଦଇଥାଏ।”
230 ଏହାକ ମାଣ କରିବାକ ଯାଇ, ଯୀଶୁ କହିେଲ। “ଯଦି ମଁୁ ପରେମଶର ଆ ୁଳୀ
ଦାରା ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଥାଏ, େତେବ ତମର ସ ାନମାେନ ତାହାକ କାହିଁେର
ବାହାର କରିଥା ି?” େତେବ, େସମାେନ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରଥିେଲ। େସମାେନ
ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଥିେଲ। କ’ଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ମା ତାହା େସହି ସମୟର ବାକ
େବାଲି ଚି ିେଲ ନାହିଁ, (କାହିଁକି?) କାରଣ େସ େସମାନ ସହିତେର ସ ତିେର ନ ଥିେଲ।

େତେବ ମାଥିଉ 24:24କ ନିଅ , “ଭ ୀ ମାେନ,” ଅଭିଷି ଗଣ, “ଉଠିେବ, ଓ
େସଠାେର ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ଏହାର ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିେବ,” େଦଖ , “ଆଉ ଯଦି
ସ ବ ହଏ େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକ ା କରିେବ।” କଅଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ
ତାହା ବଝିେଲ?
231 େତେବ ସ ାନମାନ ଧ ାନ ଦିଅ । “ସ ାନମାେନ କାହିଁେର…ଯଦି ମଁୁ
ପରେମଶର ବାକ ଦାରା ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଥାଏ,” ଯାହାକି, େସ
ପରେମଶର ବାକ ଥିେଲ, “େତେବ ତମର ନାମଧାରୀ ସ ଠନର ସ ାନମାେନ ତାହା
କାହିଁେର ବାହାର କର ି?” େତେବ, ଏକାକୀ ପରେମଶର ହିଁ େଗାଟିଏ ଦ ା ାକ ବାହାର
କରିପାର ି, ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ, ଏକାକୀ ପରେମଶର ହିଁ। େଯେହତ, େସହି ବଳବାନ
ବ ି ତାହା ଘର ଭିତେର ଥିବା ବ ି ଠାର ଅଧିକ ଶ ିଶାଳୀ େହବାକ ଅଛି। ତାହା
କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ଠାେର ସାମଥ ରହିଥିଲା।

ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି େଯ, ଏଠାେର କାଶିତ ବାକ ପୁ କେର, ଏହା କେହ େଯ
େସ…େସହି ୀ ାରୀ ଯିଏକି େଶଷ ଦିନମାନ େର ଉଠିବ, “ଅେନକ ଚି ମାନ ଓ ଆ ଯ
କମମାନ ସାଧନ କରିବ, ଓ ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ପୃ େର ରହଥିବା େଲାକମାନ ସୁ ା

ା କରିବ, ଆଉ େତ କ େସସମ , ୀ ିୟାନମାନ ଓ ସମ , ଯାହା ରକି
ନାମଗୁଡ଼ିକ େମଷଶାବକ ର ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖା େହାଇନାହିଁ ା କରିବ,” ଏହା
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ହିଁ ମାଥିଉ 24:24 ର ଉ ର ଅେଟ, “ଯାହା ରକି ନାମଗୁଡ଼ିକ ଜଗତ ପ ନାବଧିର
େମଷଶାବକ ର ଜୀବନ ପୁ କେର େଲଖା େହାଇନାହିଁ।”

େସହି ଜୀବନ ଯାହାକି େସହି—େସହି ବା ବିକ କମଳ। େଲ ୁ ଗଛର ମୂଳେର
ରହିଥିଲା, ଯାହା େସହି ଅନ ାନ ସମ କଲମ କରାଯାଇଥିବା େଲ ୁଗଛ ଓ ଭତି େଦଇ
ଉପରକ ଆସିଥିଲା, ଓ ଉପରକ ଯାଇ ଗଛର ଶୀଷେର ଫଳ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ତାହା ସମ
କଲମ କରାଯାଇଥିବା ନାମଧାରୀ ସ ଠନମାନ ଓ ଡାଳ ଭତି ଉପେର ରହିଥିଲା। କ’ଣ
ଆପଣମାେନ ତାହା ବଝିେଲ? ମଁୁ ଶୀ କରିବି। େସହି ବଳବାନ ବ ି…
232 େତେବ ଦାଉଦ ମେନ ପକା , େସ ବିଶ ଥିେଲ, ନି ାପର ଥିେଲ, ଓ ପରେମଶର
ନିମେ ଏକ େସବା କରିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ, ଆଉ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ େସ ମେନାନୀତ
ନ ଥିେଲ।

“େସମାେନ,” େସହି ଅଭିଷି ଗଣ; ମା ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସମାେନ (ପବି ଶା
ସ େର) ମନଷ ର ଅନବାଦକ ପରେମଶର ଆ ା େବାଲି ଶି ା େଦଉଅଛ ି,”
େଦଖ , ପରେମଶର ବାକ ନେହଁ, ତାହା ର ସି ମାଣିତ ବାକ ନେହଁ; େଦଖ ,
େସମାେନ ତ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରେମଶର ବିଷୟେର ଶି ା େଦଉଅଛ ି, ଏପରି କିଛି
ଯାହାକି ଥିଲା।

ଆଉ ବାଇବଲ କେହ, “େସ ଅଟ ି।” “ମଁୁ ଯିଏଅେଟ,” ମା ତାହା ନେହଁ ଯାହାକି “ମଁୁ
ଥିଲି କିଅବା ମଁୁ େହବି।” “ମଁୁଯିଏଅେଟ, ଠି ବ ମାନ।” େସ ହିଁ େସହି ବାକ ଅଟ ି ଯିଏକି
ଏଠାେର ଜୀବିତ ଅଛ ି।

ଆଦ େର, େସ ଥିେଲ, େସ ଥେଲ—େସ େସଥିେର—େସହି ପ େର ଥିେଲ; େସ
ଝ ାେର ଥିେଲ; େସ େସହି ଚଷୁେର ଥିେଲ; ମା ବ ମାନ େସ େସହି ଶସ ର ବୀଜେର
ଅଛ ି।
233 େତେବ, ଆପଣ େଫରିଯାଆ ଓ େସହି ପୁରାତନ ଜୀବନକ ପୁନବାର ନିବାହ କରିବାକ
େଚ ା କର ? କ’ଣ େହବ ଯଦି େସହି ଜୀବନଟା େଫରିଯାଏ, କ’ଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି
େଯ େସହି (ବିଗତ) ଜୀବନଟା ପୁଣି ଥେର େକେବ କଥା କହିବ, େସହି ପୁରଣା ଚଷୁଟି
ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପେର େଫରିବ, କ’ଣ େସ େକେବ ପୁଣି ଥେର େଫରି େସଥିେର ପୁନବାର
ଜୀବନକ ନିବାହ କରିବ? ଏହା କଦାପି କରିବ ନାହିଁ। “କାରଣ ଥେର ଆେଲାକ ା
େହାଇଥିବା ବ ି ପାଇଁ ଏହା ଅସ ବ ଅେଟ,” େଯ େସ େସହି ବାକ ସହିତ ଚାଲି ନ
ଥାଏ େଯେତେବେଳକି ତାହା କଟିତ େହାଇଥାଏ, େତେବ “େସମାେନ ମୃତ େହାଇ, ବିନ
େହାଇଯାଆ ି; ଆଉ େସହି ଅଗରାଗଛ ଓ କ କଲତା େହାଇଯାଆ ି ଯାହାକି ଅ ାହ
େହାଇ ଅବିଳେ ଶାପ େହବା ପାଇଁ ଅେଟ, ପୁଣି ତାହାର ଚରମ ଦଶା ଅ ିଦାହ।” କ’ଣ
ତାହା ଠି ଅେଟ?
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େତେବ ମଁୁ େଯେତ ଶୀ କରିପାେର େସେତ ଶୀ କରଅଛି।

234 ବ ମାନ ପବି ଶା କ ଧ ାନ କର । ଏକ ଐତିହାସିକ ପରେମଶର ର ଶି ା
େଦଉଅଛ ି, େଦଖ , ଠି େଯପରିକି େସମାେନ ବିଗତ ଦିନେର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକ
େଚ ା କରଅଛ ି, ଯଥା, “େତେବ, େୱସଲୀ ଅମୁକ-ଓ-ସମୁକ କହିଥିେଲ।” କିଅବା,
“ଅମୁକ-ଓ-ସମୁକ ଏପରି-ଓ-େସପରି କହିଥିେଲ।” ଆପଣ ତ ଆଜିର ଦିନର ତି ାତ
ବାକ କ ଅ ାହ କରଅଛ ି, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଭାେବ ମାଣିତ ମା ା
ଅେଟ। େସମାେନ ତା ର ପୁରଣା ଲଥରା  , ବା  ଟି , େପ ିକ ାଲ ା ାରସଗୁଡ଼ିକ
ଆମମାନ ର ନତନ କ ାେର ରଖିବାକ େଚ ା କର ି। ତାହାର େକୗଣସି ଲାଭ େହବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଆମର ନତନ ା ାରସକ, େସମା ର ପୁରଣା କ ାେର ରଖିବାକ େଚ ା କର ି,
ତାହାର େକୗଣସି ଲାଭ େହବ ନାହିଁ। ଯଦି େସମାେନ ଏହି ନତନ ା ାରସକ ନାମଧାରୀ
ସ ଠନେର ରଖିବାକ େଚ ା କରିେବ, େସମାନ ର ମୂଢ଼ପଣ କାଶ ପାଇବ। େସମାେନ
ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ। ଏହା ତ ତାହାକ ନ କରିେଦବ।

235 “େତେବ, ଭାଇ, ମଁୁ ପରେମଶର ବାକ କ େଦଖିଲି, ସି ରେପ ବାକ ଦାରା
େଦଖିଲି!”

“େତେବ, ଡାକର, ଏଠାେର େଦଖ , ଯଦି…ଆେମ—ଆେମ ତାହା କରିପାରିବା
ନାହିଁ।” େନ  , ମଁୁ ଭାେବ େଯ ଅ େକେତ ଦିନ ଆଗର ଆପଣ ସହିତେର େସପରି କିଛି
େହାଇଥିଲା। “େତେବ ଆେମମାେନ, ଆେମମାେନ େସପରି କିଛି ଏଠାେର କରିପାରିବା
ନାହିଁ। ବରଂ ମଁୁ—ମଁୁ ତ ଏହା ଚାହିଁବି େଯ ଆପଣ ଯାହା କରଅଛ ି ତାହା ଆପଣ
କରଥାଆ ।” ଆପଣ ଜାଣ ି। େଦଖ , ତାହାର େକୗଣସି ଲାଭ େହବ ନାହିଁ। ଏହା ତ
ନ କରିେଦବ।

“ଆପଣ ଖେ ନତନ ବ କ େନଇ ଏକ ପୁରଣା ବ େର ତାଳି ପକା ି ନାହିଁ, କାରଣ
ଏହା କରିବା ଦାରା ଆପଣ ଏହାକ ସ ୂ ଚିରି ପକାଇେବ।” ବଝିେଲ? କ’ଣ ଯୀଶୁ ତାହା
କହି ନ ଥିେଲ? ଆପଣ ନତନ ା ାରସକ ପୁରଣା କ ାଗୁଡ଼ିକେର ରଖିପାର ି ନାହିଁ। ଏହା
ତ େସଗୁଡ଼ିକ ନ କରିେଦବ। ନତନ ା ାରସେର ତ ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ଠି ଅଛି।

236 େତେବ ଏଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ, ଅତି ଚ ଳ ଭାବେର େଦଖିବା,
େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆମର ଆେଲାଚନାକ…େଶଷ କରଅଛ। କାଶିତ ବାକ 16:13
ର 14 ଧ ାନ କର , ଯଦି ଆପଣମାେନ ତାହାକ େଲଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁା ି। େବାଧହଏ
େମାେତ ତାହା ପାଖକ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ େହବ ନାହିଁ। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଏଥିେର
ସୁନି ିତ େହାଇଯାଆ ଓ ତାହା ବଝ । େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଏହା ଷ ଓ ସ ମ
ପା ଢ଼ଳାଯିବା ମଧ େର ଏକ ବାଣୀ ଅେଟ।
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237 େତେବ ଆେମମାେନ…ଯଦି ଆପଣମାେନ ଆଉ ଅ େକେତାଟି ମିନି େଧୖଯ ଧରି
ରହିପାରିେବ, ଆେମମାେନ ଏହାକ ସମା କରିେଦବା। େତେବ ଏହାକ େଶଷ କରିବାକ
ଯାଉଅଛ।

238 କାଶିତ ବାକ 16:13 ର 14 ଧ ାନ କର , ଷ ଓ ସ ମ େକାପର ପା ଢଳାଯିବା
ମଝିେର, “େବ ପରି ତିେନାଟି ଅଶୁ ଆ ାମାନ” (କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଧ ାନ
କେଲ?) “କାହାରି ମୂଖର ବାହାରିେଲ।” େତେବ, ଶୀ ଧ ାନ ଦିଅ । କ’ଣ ଆପଣମାେନ

ୁତ ଅଛ ି? କହ , “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] ଆ ାମାନ ର
ଏକ ିଏକତା!

239 େତେବ ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଭାଇ, େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ସୁ ିର େହାଇ ବସି
ରହିଥାଆ । େତେବ େରଡିଓ ସାରଣେର, ଓ େଟଳିେଫା ସଂେଯାଗେର-ରହିଥିବା
ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ ଉଠି କ ର ବାହାରକ ଚାଲିଯାଆ ନାହିଁ। ଆପଣମାନ ର
େଟ େରକଡର ଯ ବ କର ନାହିଁ। େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ସୁ ିର େହାଇ ବସି ରହ ,
ଓ ଶୁଣ । ଆପଣମାେନ ପରେମଶର ଠାର ଜନ େନଇଛ ି, ଆପଣ ତାହା କରିେବ।

240 େବ ମାନ ର ଏକ ିଏକତା! େବ େଗାଟିଏ ଏପରି ାଣୀ ଅେଟ ଯିଏକି
ସଦାେବେଳ ପଛକ ଅନାଉଥାଏ। େସ େକେବେହେଲ େସଆେଡ଼ ଦ ି କେର ନାହିଁ
େଯଉଁଆଡ଼କ େସ ଯାଉଥାଏ; େସ ତ େସଆେଡ଼ ହିଁ ଦ ି କେର େଯଉଁଆଡ଼ର େସ ଆସିଥାଏ।
ବଝିେଲ? କ’ଣ ଆପଣମାେନ େଦଖୁ ନାହଁା ି? ି ବାଦ େକଉଁଠାେର ଜନ ହଣ
କରିଥିଲା? ମେନ ରଖିଥାଆ , “ତିେନାଟି ଅଶୁ ଆ ାମାନ,” ବ ିଗତ ପୃଥକ ଆ ାମାନ।
କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ବଝଅଛ ି? [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ]

241 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ପଛକ ନାଇସିଆ ସଭାକ େଦଖ ି େଯଉଁଠାରକି
ି ବାଦର ଶି ା ଜନ େହାଇଥିଲା, ବାଇବଲେର ନେହଁ। ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ

ବାଇବଲେର ନାହିଁ। େସମାେନ ପଛକ େରା  ର, ନାଇସିଆେର ଅନ ିତ େହାଇଥିବା
ନାଇସିଆ ସଭାକ େଦଖ ି, େଯଉଁଠାେରକି ି ବାଦର ଶି ା ଜନ େହାଇଥିଲା।

ଧ ାନ ଦିଅ େଯ େସମାେନ େକଉଁଠାର ଆସିଥାଆ ି। ଧ ାନ ଦିଅ । ଆଉ
େବ ମାନ ର ିଏକତା େସହି ପୁରାତନ ଏକ ି ବାଦର ଆସିଥିଲା, ଏହା େସମାନ ର
ମାତା ଥିଲା, ଯିଏକି ଏକ ନତନ ିଏକତାକ ଜନ େଦଲା। ଏହା େକଉଁ ବିଷୟଠାର ବାହାରି
ଆସିଥିଲା? େଗାଟିଏ ି ବାଦର, “େସହି ସପ,” େଦଖ , “େସହି ପଶୁ,” ଓ “େସହି ଭ
ଭାବବାଦୀ।” େଗାଟିଏ ିଏକତା, ନତନ ଭାବେର। େତେବ ଏହି ତିେନାଟି େବ ମାେନ
େକେବ ବାହାରି ଆସିଥିେଲ? ତାହା େକେବ େହାଇଥିଲା? ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସମାେନ
ତ ସବ ସମୟେର ହିଁ େସଠାେର ଥିେଲ, ମା େସହି ଷ ଓ ସ ମ େକାପର ପା ନ
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ଢଳାଯିବା ପଯ ତାହା କଟିତ େହାଇ ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ଠି େସହି ସମୟର ପୂବର ଅେଟ
େଯେତେବେଳକି ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ତାହାକ କାଶ କରିବା ପାଇଁ (ହଁୁ?) ଫିଟିଥିଲା।

“କାରଣ ସ ମ ଦତର ବା ାେର ହିଁ, ପରେମଶର ର ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ମାନ କାଶିତ
େହବ,” ଏହି ସମ ିଏକତାର ବିଷୟମାନ, ଓ ଭ ବା ି ମାନ, ଓ ସମ କିଛି
ବିଷୟମାନକ କଟିତ େହବାକ ଥିଲା। ପରେମଶର ଆମମାନ ସତ କ’ଣ ଅେଟ ତାହା
େଦଖିବାେର ସାହାଯ କର ! ଆଉ ମନେର ଏହା ଭାବ ନାହିଁ େଯ େକହି ଜେଣ କିଛି
େଗାଟାଏ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ େଚ ା କରଅଛ ି…
242 ମଁୁ ଅନଭବ କରଅଛି େଯ େସହି ଆ ା ଏହି କଥାେର ବିର ି କାଶ କରଅଛ ି,
ଆପଣମାେନ େଦଖ । ଭାଇ, ମଁୁ େମା’ ନିଜ ବିଷୟେର କହନାହିଁ। ମଁୁ ତ ସଦା ଭ ର େସହି
ଦତ ବିଷୟେର କହଅଛି ଯିଏକି ଏହି ଛାଉଣୀ ମଧ େର ଅଛ ି। ଏହା ଅବିକଳ ସତ ଅେଟ।
243 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏକ ିଏକତା! “େସହି ସପ,” େକେତ ଜଣ ଏହା ଜାଣ ି େଯ େସହି ସପ
କ’ଣ ଥିଲା? ତାହା େରା ଥିଲା। “ଆଉ େସହି ସପ େସହି ୀେଲାକ ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହଲା
େଯପରିକି େସ ସବ କରିବା ମା େକ ତାହା ର ସ ାନକ ାସ କରିବ।” କ’ଣ ତାହା ଠି
ଅେଟ? ବାଇବଲେର “ପଶୁ” ର ଅଥ କ’ଣ ଅେଟ? ସାମଥ । ଠି ଅଛି। “ଭ ଭାବବାଦୀ,
ଜେଣ ଭ ଭବିଷ  ବ ା,” ଜେଣ ଭ , ଅଭିଷି ଜନ। ବଝିେଲ?
244 ତାହା େକଉଁଠାେର ଆର େହାଇଥିଲା? ଏହା ତ “ଭ ଭାବବାଦୀ,” ଏକବଚନ
ଅେଟ। “ଭ ଭବିଷ  ବ ା,” େସହି ଥମ େପା  ; ଆଉ େସଥିର ବାହାରି ଆସିଥିଲା
“େସହି—େସହି େବଶ ା, ଆଉ େସହି େବଶ ାମାନ ର ମାତା,” େସହି ସମ ବିଷୟ।

େଗାଟିଏ ଭ ିଏକତାର ଶି ା ଆର େହଉଥିଲା; ତାହା ଆର ର ଦିନଗୁଡ଼ିକେର
ନେହଁ, ଆର ର ଦିନମାନ େର କଟିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଠି େସହି ସମୟ
େଦଇ ଗତି କରିଗଲା। ମା େଯେତେବେଳ ସ ମୁ ାର ସମୟ ଆେସ, ଓ େସହି ନିଗୂଢ଼
ସଂକ ମାନ ଫିଟାଯାଏ ଓ ତାହା କାଶିତ କରାଯାଏ, ଏହା େସହି ସମୟେର ହିଁ ଅେଟ
େଯେତେବେଳକି “େସହି େବ ମାେନ, େବ ସଦଶ ତିେନାଟି ଅଶୁ ଆ ାମାେନ,
ଆପଣାକ କଟିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସ ି,” େସହି ସତ ବିର େର ତାହାହିଁ

ିଏକବାଦର ଏକ ଶି ା ଅେଟ। ବଝିେଲ? ହ!

େଦଖ େଯ ତାହା େକଉଁଠାର ଆସିଥାଏ? େଦଖ େଯ ତାହା େକଉଁଠାକ େଫରି
ଯାଉଅଛି? ଇକ େମନିକଲ ସଭାକ ବା ବିଶ ଗୀଜାର ସଂଘକ। େସ ଯାହାେହଉ, େସମାେନ
ସମେ ଭାଇମାେନ ଅଟ ି; ସମାନ ଆ ାବିଶି , ସମାନ ବିଷୟ।

ଆଉ ଧ ାନ ଦିଅ । େକେଡ଼ ବ କ, ଆ ଯ କମ ସାଧନକାରୀ! ଆଉ ଏମାେନ
ଦ ା ାମାନ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି ପୃଥିବୀର ସମ ଇଶରମାନ ପାଖକ ଯାଆ ି, ଓ
େସମାନ ଏହି େଶଷ ଦିନେର ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆ ଯ କମମାନ ସାଧନ କର ି, ଓ
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ତାହା କରିବାେର େସଥିେର ସଫଳ ମଧ େହେବ। େସହି ମ ଆ ା ବିଷୟେର ପରେମଶର
କ’ଣ କହିେଲ?

େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଯିବି ଓ େସହି ଭାବବାଦୀମାନ ମୂଖେର ଅଧି ାନ କରିବି ଓ
େସମାନ ଏକ ମିଥ ା ଭବିଷ  ବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ବ ାଇବି, େଯପରିକି ଆହାବ
େସଠାେର ଯୁ କ ବାହାରି ଯାଏ ଓ ବିନ ହଏ।”

245 ପରେମଶର କହିେଲ, “ଯାଅ। ତେମ ସଫଳ େହବ। ତେମ େସମାନ ତାହା ବିଶାସ
କରାଇବାେର ସଫଳ େହବ। େସମାେନ ତ ମୂଳର ହିଁ, େସହି ବାକ ଉପେର ନାହଁା ି।”
ବଝିେଲ? “ଯାଅ, କାରଣ ତେମ ତାହାକ ଫୁସୁଲାଇବ। ତେମ ହିଁ େସହି ଜଣକ ଯିଏକି ତାହା
କରିବ, େଯେତେବେଳ ତେମ େସହି ଭ ଭାବବାଦୀମାନ ମଧ େର େବଶ କରିବ,
କାରଣ େସ ତ ଠି େସମାନ ଉପେର ହିଁ ଭରସା କରଅଛି। ଆଉ େସ ବାକ ବିଷୟେର କିଛି
େହେଲ ଜାେଣ ନାହିଁ, କିଅବା େସ ତାହା ଶି ା କରିବାକ ମଧ େଚ ା କରିବ ନାହିଁ। େସ ତାହା
କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତ ଆର ର ହିଁ, ଏକ କ କଲତା ଅେଟ।” ବଝିେଲ? ବଝିେଲ?
“ତେମ ସଫଳ େହବ।”

246 ଏଠାେର ଏହି ଭ େବ ମାନ େଦଖ , େଯଉଁମାେନକି ପଛକ ଅନାଉଅଛ ି,
“କାହିଁକି, କ’ଣ ତେମ ଜାଣ େଯ େସଠାେର ବିଗତ ସମୟେର ନାଇସିଆେର େସମାେନ
କ’ଣ କହିଥିେଲ?”

େମା’ର େସଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ େସଠାେର ନାଇସିଆେର,
କ’ଣ କହିଥିେଲ। ମଁୁ ତ ତାହା କହଅଛି ଯାହାକି େସମାେନ ଏଠାେର ପରେମଶର
ସିଂହାସନଠାେର କହିଥିେଲ; େଯ କ’ଣ େହବ, ଏହା ନେହଁ େଯ କ’ଣ େହାଇଥିଲା; ବରଂ କ’ଣ
େହବ, େଯେହତ େସ “ମଁୁଅେଟ” ଅଟ ି। ବଝିେଲ?

“ଭ ।” ତାହାକ ଲ କର । ହ! ଧ ାନ ଦିଅ େଯ େସମାେନ େକଉଁଠାର
ଆସିଥିେଲ।

247 େତେବ (ଧ ାନ େଦଇ ଶୁଣ ।) ସ ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ ଫିଟାଯାଇ ସାରିବା ପେର, ଆେମ
ଏହାକ ଭାବେର େଦଖୁଅଛ। ତାହା େସହି ନିଗୂଢ଼ ସଂକ କ କାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା:
େସହି ି ବାଦ କ’ଣ ଅେଟ? ବଝିେଲ? ି ବାଦ େବାଲି ଏପରି ବିଷୟ େକେବ େକଉଁଠାେର
କହାଯାଇଥିଲା? ବଝିେଲ? ବାଇବଲେର ଏପରି େକଉଁଠାେର ତାହା େସହି ି ଶ କ
ଉ ାରଣ ସୁ ା କରିଥିଲା? େକଉଁଠାେର ତାହା ତିନି ଇଶର େବାଲି େହାଇ ପାରିଥାଆ ା, େଯ
ଆେମ ତିେନାଟି ଇଶର ଉପାସନା କରି ତିମାପୂଜକ େହାଇ ନ ଥାଆ ?

େସମାେନ କିପରି ବା ପୃଥ େହାଇପାର ି, େଯେତେବେଳକି େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଓ େମା’
ପିତା ଏକ ଅଟୁ”? “ଯଦି ତେମ ଏହା ବିଶାସ ନ କର େଯ ମଁୁ ହିଁ େସ ଅେଟ, େତେବ ତେମ ନିଜର
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ପାପେର ମରିବ, େଦଖ , ତମର ଅବିଶାସେର ମରିବ।” ପାପ ହିଁ ଅବିଶାସ ଅେଟ। “ତେମ
ତମର ଅବିଶାସେର ମରିବ।”

ଓଃ, ମଁୁ କିଏ େବାଲି ତେମ କ’ଣ କହ, ମଁୁ େକଉଁଠାର ଆସିଅଛି େବାଲି
ତେମ କ’ଣ କହ,

ଓଃ, କ’ଣ ତେମ େମା’ର ପିତାକ ଜାଣ, କିଅବା କ’ଣ ତେମ
ତାହା ର ନାମ କହିପାର?

ମଁୁ ଅେଟ େସହି ଶାେରାଣର େଗାଲାପ, େସହି ଶୁ ଓ ଭାତୀ
ତାରା।

କ’ଣ ଆପଣ େମାେତ କହିପାରିେବ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି?

ମଁୁଅେଟଯିଏକି ଜଳ ା ବଦାେର େମାଶା ସହିତ କଥା କହିଥିେଲ,
ମଁୁ ଅେଟେସହି ଅ ହାମ ର ପରେମଶର, େସହି ଶୁ ଓ ଭାତୀ

ତାରା।
ମଁୁଅେଟେସହି ଶାେରାଣର େଗାଲାପ, ଓଃ, ମଁୁ େକଉଁଠାର ଆସିଅଛି

େବାଲି ତେମ କ’ଣ କହ;
ଓଃ, କ’ଣ ତେମ େମା’ର ପିତା ଜାଣ, କିଅବା କ’ଣ ତେମ

ତାହା ର ନାମ କହିପାର? (ଆେମ !)

ମଁୁଅେଟଆ  ଫା, ଓେମଗା, ଆର ର େନଇ େଶଷ;
ମଁୁଅେଟସମ ରଚନା, ଓ ଯୀଶୁ ତାହା ର ନାମ।

248 ଏହା ଠି ଅେଟ। େକୗଣସି ି ବାଦ ନାହିଁ! ନା, ଆ ା। ତାହା ତ ଏକ ମିଥ ା ବିଷୟ
ଅେଟ।

ସ ମୁ ାମାନ, େସହି ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ଗୁଡ଼ିକ “ଯାହାକି ସଫଳ େହବାକ ଥିଲା,” ଉନୁ
କରାଇ ତାହାକ କାଶ କେର। ମୁ ା ଫିଟାଗଲା; ତାହା ଯଥା ାନେର ସ ିେବଶ କଲା,

କାଶ କଲା, େସହି ଗୁ ସତ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବେର କଟ କଲା ଯାହାସବକି ଏହି ସମ
ବଷ ଧରି, ଏହି ସମ ମ ଳୀମାନ େଦଇ ଓ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ େଦଇ ମୁ ାଗୁଡ଼ିକ
ଲଚାଇ ରଖିଥିଲା।

“େସହି ମହା େବଶ ା,” କାଶିତ ବାକ ର ସତର-…େସ କିଏ ଥିଲା? ମା େସ
“େବଶ ାମାନ ରମାତା,” ମଧ ଅେଟ। ବଝିେଲ?

249 “େତେବ, ଆପଣ ତ େସମାନ ‘ଶାଗୁଣା’ େବାଲି ଡାକିେଲ,” ଆପଣ କହିେବ, “ଭାଇ
ା  ହା ।” ତାହା ଠି ଅେଟ।
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ମା , ମେନ ରଖିଥାଆ େଯ, ଶାଗୁଣା ଏକ ପ ୀ ଅେଟ। େସ ମଧ , ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ
ଅଭିଷି ଅେଟ। “େସହି ଦଇଟି ଆ ାମାନ, ଏେତ ଏକ ଆେରକ ସମାନ େହେବ େଯ ତାହା
ମେନାନୀତ େଲାକ ା କରିବ…” େଗାଟିଏ ଶାଗୁଣା ତ ଏକ—ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀ ପରି
େସତିକି ବଡ଼ ଅେଟ। େସ େସହି ଉେ ାଶ ପ ୀ ପରି ଉଡ଼ିପାେର; ଆଉ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ େସ
ଅଭିଷି ଅେଟ, ଅବା ଚାର କରିବା ପାଇଁ, କିଅବା ଭବିଷ  ବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ, ଧ ାନ
ଦିଅ , ଠି େସହି ଉେ ାଶ ପ ୀ ସଦଶ େସ ଅଭିଷି ଅେଟ। ମା େସ ଉ ତାେର ଉେ ାଶ
ପ ୀକ ଅନସରଣ କରିପାେର ନାହିଁ। ନା, ନା। ଯଦି େସ ଉେ ାଶ ପ ୀକ ଅନସରଣ
କରିବାକ େଚ ା କେର, େତେବ ତା’ର ମୂଢ଼ତା କାଶ ପାଇବ। ହଁ, ଆ ା। େସ ଉେ ାଶ
ପ ୀକ ଅନସରଣ କରିପାେର ନାହିଁ।

ଓଃ, େସ ଏହା କହିପାେର, “ମଁୁ ଯୀଶୁ ୀ ପରେମଶର ପୁ େବାଲି ବିଶାସ
କେର। ମଁୁ ସବଶ ମାନ ପିତା, ପରେମଶର , ଯିଏକି ସଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃ ିକ ା ଅଟ ି;
ଓ ତାହା ର ପୁ ଯୀଶୁ ୀ ଅଟ ି େବାଲି ବିଶାସ କେର,” ଓ ଭତି ସବ। ଓଃ, ନି ିତେର,
େସମାେନ ତାହା କରିପାର ି। ମା େସ େଯ କାଲି, ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି ଏହା
ବିଷୟେର କ’ଣ ଅେଟ? ବଝିେଲ?

250 େଗାଟିଏ ଉେ ାଶ ପ ୀ ଏକ ବିେଶଷ କାର-ନିମିତ ପ ୀ ଅେଟ। ପୃଥିବୀେର, ତାହା
ପରି ଆଉ େକହି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େସ—େସ…ଯଦି ଏକ ବାଜ ପ ୀ କିଅବା େକୗଣସି
େଗାଟିଏ ପ ୀ ତାହାକ ଅନସରଣ କରିବାକ େଚ ା କେର, େତେବ େସ ବିନ େହାଇଯିବ।
ସୁନି ିତ ଭାବେର, ତାହାର ମୂଢ଼ତା କାଶ ପାଇବ। େଯେତେବେଳ େସ ନତନ ା ାରସକ
େଗାଟିଏ ପୁରଣା କ ାେର ରଖିବାକ େଚ ା କରିବ, େସ ଫାଟିଯିବ। େଦଖ , େସ ଫାଟି
ବିନ େହାଇଯିବ। େସ ଖ ବିଖ େହାଇଯିବ। େସ େସ କାର ନିମିତ ନେହଁ, େସ ନେହଁ…
ତାହାର ଶରୀରକ େସହିପରି ରପେର ଗଠନ କରାଯାଇ ନାହିଁ େଯ େସ ନିଜକ େସଠାେର
ଉପେର ରଖିପାେର। େଯେତେବେଳ େସ େସହି ଉପର ପରିସର ମଧ େର ଅତି ଉ ତାକ
ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି େସ େସହିପରି ଗଠିତ ନେହଁ, ନିରପିତ ନେହଁ, ପୂବ ମେନାନୀତ ନେହଁ,
ଜନର ଉେ ାଶ ପ ୀ ନେହଁ, ତାହାେହେଲ ତ େସ େସଠାେର ଫାଟି ଖ ଖ େହାଇଯିବ।
ବଝିେଲ? ତା’ର େଡଣାର ପରଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ଯିବ, ଆଉ େସ ପୃଥିବୀ ପୃ କ ପତିତ େହାଇଯିବ।
ସୁନି ିତ। ଉ ତାେର, େସ ଉେ ାଶ ପ ୀକ ଅନସରଣ କରିପାେର ନାହିଁ। ଯଦି େସ ତାହା
କରିବାକ େଚ ା କେର, େତେବ ତାହାର ମୂଖତା କାଶ ପାଇବ। ତାହା ସତ ଅେଟ। ଆପଣ
କରିପାର ି ନାହିଁ।

251 କାହିଁକି? େସ ଉେ ାଶ ପ ୀ ପରି େଦଖିପାେର ନାହିଁ। ଏଥିେର କ’ଣ ଲାଭ େହବ
ଯଦି ଆପଣ ଅତି ଉ କ େଡଇଁବା ପାଇଁ େଚ ା କର ି, ଆଉ େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି
ଉ ତାେର ଥାଆ ି େତେବ ଆପଣ ଏହା େଦଖିପାର ି ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାେର
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ଅଛ ି? ଆଉ ଯଦି େସ ଏହା େଚ ା ମଧ କରିବ, ଏପରିକି ଏହି ଉେ ାଶ ପ ୀକ ଉ ତାେର,
ଅନସରଣ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା ସୁ ା କରିବ, େସ ଏେତ ଅ େହାଇଯିବ େଯ େସ ଏହା
ଜାଣିବ ନାହିଁ େଯ ତାହାକ କ’ଣ କରିବାକ ଅଛି। ଏହା ଠି ଅେଟ। େସ ଉ ପାଟିେର ଚି ାର
କରଥିବ ଓ ଉ ସରେର ଶ କରଥିବ, ଓ େସହିପରି କରି ଚାଲଥିବ; ମା ଆପଣ ତାହାକ
ପେଦ ବାକ େକବଳ କହ , ପିଲାଏ, େସଠାେର ତାହାର ମୂଖତା କାଶ ପାଇବ।

ତାହାକ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ି ବିଷୟ କହ , କିଅବା, େସ େଯ କାଲି,
ଆଜି, ଓ ଚିରକାଳ, ସମାନ େହବା ବିଷୟ, ଓ ଏହିପରି ସବ—ସବ ବିଷୟ, ଆଉ ତାହାକ
କହ । “କାହିଁକି, ଓଃ, େତେବ େକବଳ େଗାଟିଏ ମିନି ରହ !” ବଝିେଲ? ଓଃ, ହଁ, ତାହାର
ପରଗୁଡ଼ିକ େସଠାେର ଝଡଥାଏ। େଦଖ , େସ େଡଇଁ ପଡଥିବ, ଓ ଭବିଷ  ବାଣୀ କରଥିବ,
ଓ ଦ ା ାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରଥିବ, ଓ ପରଭାଷାେର କଥା କହଥିବ, ଓ ଚି ାର କରଥିବ,
ଓ ଏହିପରି ସବ କାଯ କଳ।ପ କରଥିବ, ଭମିେର ଉପର-ଓ-ତଳକ େଦୗଡ଼ି ଯାଉଥିବ।
ମା ତାହାକ େସଠାେର ଉପେର ଅନସରଣ କରିବାକ େଚ ା କରିେବ ନାହିଁ; କାହିଁକି ନା,
ନି ିତେର ତା’ର ମୂଖତା କାଶ ପାଇବ।

ତଥାପି, େସ ନିରପିତ ଅେଟ। େସ ଅଭିଷି ଅେଟ। େସ ଉଡ଼ିପାେର। େସ ନିଜକ
ସ ଳିତ କରି, େସଠାେର ଉପରକ ଯାଇପାେର, ମା …େସତିକି ଦର ନେହଁ। େଦଖ , େସ
ଏକ ମଡ଼ା ଖାଇପାେର, ମା େସ ସିଂହାସନର ଆସୁଥିବା ତାଜା ମାଂସ ଖାଇପାେର ନାହିଁ।

େସ ଅ ଅେଟ। େସ ଅତି ଉ ାହିତ ଅେଟ, ମା େସ କ’ଣ ପାଇଁ ଏେତ ଉେ ଜିତ
ଅେଟ େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। େଦଖ , େସହି ସମାନ ଆ ା ଯାହାକି ତାହାର ଉପେର, ବଷା
ରପେର ଆସିେଲ, େଯ ତାହାକ ଏକ ଗହମ କରି ୁତ କର ି; ମା େସ ତ ଆର ର ହିଁ
େଗାଟିଏ ଗହମ ନେହଁ। େସ ଫାଟି ପେଡ଼। “ଓଃ, ମଁୁ ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟେର ସ ତ…
େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଓଃ, ନା, ଆ ା! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଡାକର େଜା  ସ କହିଥିେଲ…” ଠି
ଅଛି, ଆପଣ ବଢ଼ି ଚାଲ । ବଝିେଲ? ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ଆପଣ େସହିପରି ଭାବେର
ଅ ସର ହଅ ।

252 େସ ନେହଁ, ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସ େସହି କାରର ଏକ ପ ୀ େହବା ନିମେ ଜନ
େହାଇନାହିଁ, କି ଗଠିତ େହାଇନାହିଁ, କିଅବା ପୂବନରିପିତ ନେହଁ। େସ େହାଇପାେର…େସ
ଏକ…େହାଇପାେର େଯ େଗାଟିଏ କମଳା ଗଛେର ଏକ େଲ ୁ ଫଳଥିବା ପରି େସ ଅେଟ,
ମା େସ େକେବେହେଲ ମୂଳ େଚରର ଆସି ନାହିଁ। େସ ତ ଏପରି କିଛି ଅେଟ ଯାହାକି
ସଂେଯାଗ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନ ର ନାମଧାରୀ
ସ ଠନମାନ େର ଏେତ ଅଧିକ ଉ ତାକ ଚାଲିଯାଆ ି େଯ େସମାେନ ପରେମଶର
ପୂବନିରପିତ ବାକ କ ସୁ ମାଣିତ େହଉଥିବାର େଦଖିପାର ି ନାହିଁ, େସେତେବେଳ
େସମାନ ର ମୂଖତା କାଶ ପାଇଥାଏ। “ଓଃ, େସ କାର ବିଷୟମାନ, ମ କ ଉପେର
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େସହି ଦିବ କାଶପୁ , ଆଉ ସମ କିଛି, ଓଃ, ଏହା ବାେଜ କଥା ଅେଟ।” ବଝିେଲ?
ମୂଖତା କାଶ ପାଇଥାଏ।

253 େସ େସତିକି ଦର େଦଖିବା ନିମେ ଗଠିତ ନେହଁ। େସ ତ େକବଳ େସତିକି ଦର ହିଁ
େଦଖିପାେର େଯତିକି ଦର ତା’ର ନାମଧାରୀ ଚଷମା ତା’କ େଦଖିବାକ ଅନମତି ଦିଏ। ମା ,
ତା’ପେର, େସ ଏକ ବାଦଡ଼ି ପ ୀ ପରି ଅ ଅେଟ। ଏହିଠାେର ହିଁ େତେବ ତା’ର ମୂଖତା

କାଶ ପାଇଥାଏ। ବଝିେଲ? େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି ବା ବିକ ଉେ ାଶ
ପ ୀମାେନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଥାଆ ି। ହଁ, ଆ ା। େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର
କି େସହି ବା ବିକ, ମେନାନୀତ ଉେ ାଶ ପ ୀମାେନ ଏହା େଦଖିଥାଆ ି େଯ େସ କଅଣ
ଅେଟ। େଯେତେବେଳ େସ େସହି ବାକ କ ହଣ କରିପାେର ନାହିଁ, ଠି େସେତେବେଳ
େସମାେନ ଏହା ଜାଣିଯାଆ ି େଯ େସ େଗାଟିଏ ନାମଧାରୀ ଶାଗୁଣା ପ ୀ ଅେଟ।

254 କାହିଁକି, େସ କାହିଁକି ଉଡ଼ିପାେର ନାହିଁ? କାରଣ, େଦଖ େସ କ’ଣ େଭାଜନ ଖାଇ
ଆସୁଅଛି? େସ ତ େସହି ନାମଧାରୀ ସ ଠନର ପଚା ଶଢ଼ା ମଡ଼ା ଖାଇ ଆସୁଅଛି। ଏହା
ତାହାର—ଏହା ତାହାର ଶରୀରକ ଆ ିକତାେର ପରିପୂ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ ଶ େର
କହିବାକ ଗେଲ, ତାହାକ ଯେଥ ଆ ିକ ବଳ ଶ ି ଦାନ କରିବ ନାହିଁ, େଯପରିକି ତା’କ
ନାମଧାରୀ ମତ ମତା ରଠାର ଉପରକ ଉଡ଼ାଇ େନଇଯାଏ। ବଝିେଲ? େଦଖ , େସ
ତ େକବଳ ପଚା ଶଢ଼ା େଭାଜନ ଉପେର େପାଷିତ େହାଇଥାଏ; ତାହାର ଶରୀର େସଥିର
ନିମିତ େହାଇଥାଏ। େସ େସହି ଉ ାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରକ ଯାଇପାେର ନାହିଁ େଯଉଁଠାକକି
େସହି ତାଜା ମାଂସ େସହି ଉେ ାଶ ପ ୀକ େନଇ ଯାଇଥାଏ। େସ ତ ତାହା କରି ହିଁ ପାେର
ନାହିଁ। ବଝିେଲ?

255 ତାହା ମାଥିଉ 24:24କ ସଫଳ କେର। େସ ତ ଉଡଥାଏ, ଆକାଶେର ଡ଼ିଆଁ ମାରଥାଏ,
ନିଜର େଡଣାଗୁଡ଼ିକ ସଂ ସାରିତ କରଥାଏ, ମା େସ ତ ଯେଥ ଉପରକ ଯାଇପାେର
ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ତାହା ଠି ଅେଟ। େଦଖ , େସ ଯାଇପାେର ନାହିଁ, େସ ତ େସହି ତାଜା
ମା ା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଥ ଉପରକ ଯାଇପାେର ନାହିଁ। େସ ତ ଏଠାେର ତେଳ େସହି
ଭମିେର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପୁରଣା ମା ାକ ଖାଇପାେର, େସହି ପୁରଣା ମୃତ େଠକଆମାନ
ଖାଇପାେର ଯାହାକି ସ ାେହ େହଲାଣି ମରି ପଡ଼ିଛି, ଓ ମାେସ େହଲାଣି ମରିଯାଇଛି,
କିଅବା ଚାଳିଶ ବଷ େହବ, ପଚି ଶଢ଼ି ଯାଇଛି। େସ ତାହା ଖାଇପାେର, ଓ ତା’ର େପଟ
ପରିତ କରିପାେର, ଆଉ ଉ ପାଟି କରିପାେର ଓ ଚି ାର କରିପାେର, ଆଉ ବିଭି କାଯ
କଳାପଗୁଡ଼ିକ କରିପାେର, ପୁଣି ଅନ ଏକ ଉେ ାଶ ପ ୀ ପରି ଡିଆଁ ମାରି ଉଡ଼ିପାେର। େସ
ତ ଅନ େକୗଣସି ପ ୀ ପରି, ଅଭିଷି ଅେଟ।

ଆଉ େଗାଟିଏ ବାଜ ପ ୀ, େସ େଗାଟିଏ ଉେ ାଶ ପ ୀର ଏକ ତିଚି ଣ ଅେଟ।
ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ। େସ ନି ିତେର ତାହା ଅେଟ, ମା େସ େସହି ବା ବିକ ଉେ ାଶ ପ ୀର
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ସମତଲ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ବଝିେଲ? େସ ତାହା କରି ହିଁ ପାେର ନାହିଁ। ନା, ଆ ା। ତା’ର
ଶରୀର େସହିପରି ଗଠିତ ନେହଁ; େଦଖ , େସ ତ ଏକ ଭି ପଚା ଶଢ଼ା ମଡ଼ା େଭାଜନ
କରଅଛି, ଆଉ ତାହା େହବ ନାହିଁ…ତାହା େହବ ନାହିଁ—ତାହା େସହି ତାଜା ମାଂସ, େସହି
ତାଜା ମା ା େହବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ େହବ ଯାହାକି ଲଥର କହିଥିେଲ,
େୱସଲୀ କହିଥିେଲ, କିଅବା ଅମୁକ-ଓ-ସମୁକ ଡାକର କହିଥିେଲ। ଏହା ତ ତାହା ଉପେର
େହବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ କହିଥିେଲ।
256 େତେବ ଆସ , ଆେମ େଶଷ କରିବାକ ଯିବା। ଅଭିଷି ଗଣ, “ ୀ ମାେନ,” ଏହି
େଶଷ ଦିନମାନ େର େହେବ, ମା “ଭ ଶି କ ଓ ଭ ଭାବବାଦୀ” ରପେର। େଦଖ
ତାହା େକେତ ଧ ାନେଯାଗ ବିଷୟ ଅେଟ! େତେବ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏହାର ତଳନା
କର ; ଆମ ପାଖେର ତାହା ପଢ଼ିବାକ ସମୟ ନାହିଁ, ମାଥିଉ 24:24 ସହ ଦିତୀୟ ତିମଥି
3:8।

େଦଖ , ମାଥିଉ 24:24 କେହ, ଏହି େଶଷ ଦିନମାନ େର, “ଭ ୀ ମାେନ,”
ଭ , ଅଭିଷି ଗଣ, “ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ଆସିେବ, ଓ ଚି ମାନ ଏବଂ ଆ ଯ କମମାନ
େଦଖାଇେବ,” ଠି େଯପରିକି ବା ବିକ, ବା ବିକ େଲାକମାେନ େଦଖାଇଥା ି, “ଓ
ସ ବତଃ—ଓ ସ ବତଃ ଠି େସହି ମେନାନୀତ େଲାକ ାୟଃ ା କରି ପକାଇେବ।”
େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ତାହା ଯୀଶୁ କହଥିେଲ।
257 ଠି ତାହା ପେର, ପାଉଲ ଏଠାେର ଆସିେଲ, ଓ କହିେଲ, “େତେବ, ଏହି େଶଷ
ଦିନମାନ େର, ଭ ିର ଏକ େଭଖ ଧରି, େଦଖ , ଧାମିକ େଲାକମାେନ ଆସିେବ। ଏବଂ
ଜଗତର ବିଭି କଅଭିଳାଷେର ଚାଳିତ, ନିେବାଧ ୀମାନ ଆପଣା ବଶବ ୀ କରିେବ।”

େତେବ େସମାେନ ଆ ଯ କର ି, ଓ କହ ି, “ଆପଣ େସହି ୀେଲାକମାନ
ହିଁ କାହିଁକି ଭଲମ କହିଥା’ ି?” ଓଃ, ଦୟା େହଉ…ଏପରିକି େସମାେନ ତାହା େଦଖ ି
ସୁ ା ନାହିଁ।

“ବିଭି କଅଭିଳାଷେର ଚାଳିତ, ନିେବାଧ ୀେଲାକମାନ ଆପଣାର ବଶବ ୀ
କର ି,” ଯଥା ଏପରି…ବିଷୟମାନ ଠାର ଦର…େଦଖ , “େଯପରି ଯ ୀ ଓ
ଯ ୀ …”

ମାଥିଉ 24:24, “ଭ ୀ ମାେନ,” ଭ , ଅଭିଷି , ବିଭି ଚି ମାନ ଓ ଆ ଯ
କମମାନ ସାଧନ କରିଥା ି େଯପରିକି ମେନାନୀତ େଲାକ ା କର ି।

“େତେବ େଯପରି ଯ ୀସ ଓ ଯ ୀ େମାଶା ର ତିେରାଧ କରିଥିେଲ, େସହିପରି
ଏହି ମାଣସି ନ ଥିବା ପୁରଷମାେନ ତିେରାଧ କରିେବ; େଯଉଁମାେନକି େସହି ବିଶାସ
ସ େର ମାଣସି ନହଁ ି।” ତାହା େକୗଣସି “ଏକ” ବିଶାସ ନେହଁ। ବରଂ “େସହି
ବିଶାସ!”
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“ଏକ ବିଶାସ, ଏକ ଭ, ଏକ ବା ି-…” ଆପଣ “ଏକ ଭ” ଠାେର ବିଶାସ ନ
କରି “ଏକ ବିଶାସ” ପାଇପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ ଠାେର ଦଇଟି ବା ି ରହିପାେର ନାହିଁ;
େଗାଟିଏ ପିତା ପାଇଁ, ଓ ଅନ ଟି ପୁ , ପବି ଆ ା ପାଇଁ ନେହଁ। “ଏକ ବା ି ,” ଯୀଶୁ

ୀ ନାମେର। ଏହା ଠି ଅେଟ। େଦଖ , ଭ ବା ି !

258 େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଘରକ ଯାଆ ି େସମାନ ଏକାଠି
ତଳନା କରି େଦଖ । ମାଥିଉ 24:24କ ଧ ାନ କର , ଯୀଶୁ ତାହା କହଛ ି; ପାଉଲ,
ଦିତୀୟ ତୀମଥି 3:8େର କହଛ ି; ଓ ଅନ ାନ ଅେନେକ ମଧ କହିଛ ି। ଆଉ ବ ମାନ
େସଗୁଡ଼ିକ ତଳନା କରି େଦଖ ।

259 ଆଉ ତା’ପେର ତାହା ସହିତ ଅନ ଶା ାଂଶ େଯାଗ କର , ଲକ 17:30, ମଲାଖି 4।

“େଯପରି ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ େମାଶା ର ତିେରାଧ କରିଥିେଲ,” ଯିଏକି େସହି
ସମୟର ଅଭିଷି ବାକ ଥିେଲ, “େସହିପରି ଏହି ପୁରଷମାେନ,” ଜେଣ ପୁରଷ ନେହଁ,
“ପୁରଷମାେନ,” ଅଭିଷି ଗଣ, “ସତ ର ତିେରାଧ କରିେବ।”

260 “ଠି େସହି ଦିନେର େଯେତେବେଳକି ମନଷ ପୁ କଟିତ େହେବ।” କାଶିତ
ବାକ 10:1 ର 7, ଆପଣ େଯେତେବେଳ ଘରକ ଯିେବ ତାହା ପାଠ କରିେବ, “ସ ମ ଦତର
ବା ା, ମୁ ା ଗୁଡ଼ିକର ଫିଟିବା।” ତାହା କ’ଣ ଅେଟ? େସହି ଦତ ମନଷ ପୁ ନହଁ ି; ମା
େସହି ବା ାବହ ଦତ ମନଷ ପୁ କଟିତ କରଅଛ ି। କଅଣ ଆପଣ େତେବ ତାହାକ
ପୃଥକ କରି ବଝି ପାରିେଲ? ଆପଣ େଦଖ େଯ, ତାହା ଏହିଠାେର ହିଁ ଥିଲା େଯଉଁଠାେରକି
ତାହା ଆପଣ ବଝିବାେର ଅତି କ କର ଲାଗୁଥିଲା। ମନଷ ପୁ , ନିେଜ ନହଁ ି; ବରଂ
େସହି ସ ମ ଦତ, ସ ମ ବା ାବହ ଦତ, େସହି ମନଷ ପୁ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର

କଟିତ କରଅଛ ି, କାରଣ ଏହା େସହି ଚଷୁକ ପରିତ ାଗ କରିସାରିଛି। େସ ତାହାକ
ସଂ ାଗତ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୁନବାର, େସହି ଶସ , ସୟଂ ନିେଜ ଅେଟ।

“ଆଉ େସହି ଦିନେର, ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ  ତିେରାଧ କରିେବ,” େସହି ଅଭିଷି ଗଣ
(କ ିମ-ବିଶାସୀମାେନ ଓ ଅବିଶାସୀମାେନ, ନାମମା ମ ଳୀ ଓ େପ ିକ ାଲମାେନ)
େସହି ବା ବିକ ଶସ ର ବିର େର ଛିଡ଼ା େହେବ, “ମା େସମାନ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ;
େସମାନ ର ମୂଢ଼ତା କାଶ ପାଇବ, େଯପରିକି େସମାନ ର େହାଇଥିଲା।” ବଝିେଲ?
କଅଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ତାହା ବଝିେଲ? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ]

261 କାଶିତ ବାକ 10, ତାହା କେହ, “ସ ମ ଦତର ତରୀ େଘାଷଣା କରିବା ସମୟେର।”
େତେବ ମେନ ରଖିଥାଆ , ସ ମ, ଲାଅଦିକୀଅ ମ ଳୀ ଯୁଗ। “େସହି ଦତର ତରୀ
େଘାଷଣା କରିବାେର,” େଯେତେବେଳକି େସହି ମ ଳୀ ଯୁଗଟି ନାମଧାରୀ ସଂ ାେର
ସ ଠିତ େହାଇଯାଇଥାଏ ଓ ଏକ ମ ଳୀ ଯୁଗ େହାଇଯାଇଥାଏ, େଯେତେବେଳକି ତାହା
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ତା’ର େପ ିକ ାଲ ସ ଠନେର ସ ଠିତ େହାଇଯାଏ; େଯେତେବେଳକି ତାହା ତି େସହି
ବା ାବହ ଦତ…

େତ େକ ବା ାବହ ଦତ କ’ଣ ଥିେଲ? ମାଟିନ ଲଥ କ’ଣ ଥିେଲ? କ ାେଥାଲିକ
ମ ଳୀ ତି ଏକ ଭ ନା। େୱସଲୀ କ’ଣ ଥିେଲ? େସହି ଲଥରା  ମାନ ତି ଏକ ଭ ନା।
େପ ିକ କ’ଣ ଥିଲା? େସହି ଅନ ମାନ ତି ଏକ ଭ ନା। େତେବ େସହି ଜୀବନଟା
ବ ମାନ େକଉଁଠାକ ଚାଲି ଯାଇଅଛି? ଏକ ସ ଠନଠାର ଦରକ। ଏହା ଆଉ ଅଧିକ ଚଷୁ
ନେହଁ; ତାହା ତ ଶସ ର ଦାନା ଅେଟ। ଏହା କ’ଣ ଅେଟ? େଦଖ , ତାହା ତ ଏହି ସମୟର
ଶା ାଂଶକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, େପ ିକ ତି ଏକ ଭ ନା ଅେଟ। ବଝିେଲ?

262 ଧ ାନ ଦିଅ , େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳକି ଏହି ବା ାବହ ଦତ…େସେତେବେଳ
ନେହଁ େଯେତେବେଳକି େସ ଆର କର ି, ମା େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର ବା ା
େଘାଷଣା କରିବାର ଆର କର ି। ବଝିେଲ? ଥମ ଆକଷଣ, େରାଗ ସୁ ୀକରଣ;
ଦିତିୟ ଆକଷଣ, ଭବିଷ  ବାଣୀ କହିବା; ତତୀୟ ଆକଷଣ, ବାକ ର ଉେନାଚନ ଅେଟ,
ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟମାନ ର କଟିତ େହବା ଅେଟ। େତେବ ବାକ କ କାଶ କରିବା ନିମେ
ଭବିଷ  ବ ାମାନ ଠାର, ଅଧିକ ମହାନ ଅଧିକାର ଆଉ କିଛି େହେଲ, କିଛି େହେଲ
ନାହିଁ। ଆଉ ଭବିଷ  ବ ାମାେନ େକବଳ େଗାଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଦାରା ମାଣିତ କରାଯାଇ
ପାର ି ତାହା େହଲା ବାକ । ଆଉ, ମେନ ରଖ େଯ, ତତୀୟ ଆକଷଣଟି େସହି ସ
ମୁ ାଗୁଡ଼ିକର ଫିଟାଯିବାର ଥିଲା, େଯପରିକି ବାକ େର ମୁ ା ିତ େହାଇ ରହିଥିବା ଗୁ
ସତ ବିଷୟକ କାଶ କରାଯାଏ। କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ବଝଛ ି? [ମ ଳୀ କେହ,
“ଆେମ ।”—ଅନ]

େତେବ ଏହା େସହି ଦିନେର ଅେଟ, େଯଉଁ ଦିନକି ଏହି ବିଷୟକ ଘଟିବାର ଅଛି, େଯ
ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ  , େସହି ଛଳନାକାରୀମାେନ, ପୁଣି ଥେର କଟିତ େହେବ। ଠି େଯପରିକି
େସମାେନ େସହି ଦିନେର କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳକି େମାଶା ମୂଳ ବାକ କ କହିବା ପାଇଁ
େସହି ବାକ ସହିତେର ଉଭା େହେଲ, େସମାେନ େସହି ବାକ ର ନକଲ କରିବାକ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ। ଏହା ସ ୂ ସତ ଅେଟ। େତେବ କ’ଣ ଆପଣମାେନ େଦଖୁଛ ି େଯ ମାଥିଉ
24:24 ଅେଟ? େଦଖ , ଅଭିଷି ଗଣ!

263 େତେବ ଏହା ପୂବରକି ଆେମମାେନ ସମା କର ତିେନାଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆେମ
କହିବାକ ଯାଉଅଛ। ତାହା ଏହା ଅେଟ। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ଏହାକ ଅତି
ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏହାକ େଶଷ କର। ତିେନାଟି ବିଷୟ,
ମେନ ରଖ େଯ, ତିେନାଟି ବିଷୟ ସଫଳ େହାଇ ଯାଇସାରିଛି। ବ ମାନ ଠି ଆପଣ
ସ ୁଖେର ତିେନାଟି ବିଷୟ ଉପ ାପିତ ଅେଟ।
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264 ଥମ ବିଷୟ। ଜଗତର ଦଶା ସେଦାମର ଅବ ା ପରି ରହିଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ େଯ
ତାହା େସହିପରି େହବ। େସହି ତାକ େଦଖ ; ଆମର ୀେଲାକମାେନ ପୁରଷମାନ
ପରି ଆଚରଣ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛ ି; ଆମର ପୁରଷମାେନ ୀେଲାକମାନ ପରି
ଆଚରଣ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛ ି, ମାଇଚିଆ ସଦଶ; ବିକତ, ପତିତ, ଦ- ରି ,
ମ ା ା-ବିଶି ଅଟ ି, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଜାଣ ି ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେହ େଯ ତାହା
େସହିପରି େହବ, ଆଉ ଠି େସହିପରି ଅବ ାେର ହିଁ ତାହା ଅଛି।

265 ଦିତୀୟେର। ଏହା ଠି େସହି ସମୟେର ଅେଟ େଯେତେବେଳକି, ପବି ଶା
ଅନସାେର ଏଠାେର, ଯ ୀ ଓ ଯ ୀ କଟିତ େହେବ। ଦିତୀୟ ବିଷୟ।

266 ତତୀୟେର। ଏହା ଠି େସହି ସମାନ ସମୟେର ଅେଟ େଯେତେବେଳକି
ମନଷ ପୁ କଟିତ େହବାର ଅଛି।

267 ଏଠାେର ଆପଣ ର ବିଶାସୀ, ଆପଣ ର କ ିମ- ବିଶାସୀ, ଓ ଆପଣ ର ଅବିଶାସୀ
ରହିଛ ି। େଗାଟିଏ ପଟେର ବା ବିକ ବାକ ସୁ ମାଣିତ େହାଇ, ଛିଡ଼ା ରହିଛି; ତା’ପେର
େସଠାେର ତା’କ ନକଲ କରଥିବା କ ିମ-ବିଶାସୀ ଛିଡ଼ା େହାଇରହିଛି; ଆଉ େଶଷେର ଏହି
ସମ ବିଷୟକ ଅସୀକାର କରଥିବା େସହି ଅବିଶାସୀ ଛିଡ଼ା େହାଇରହିଛି।

ମା ସ ା ସମୟେର ଏହା କାଶ େହବ,
ମହିମାର ମାଗ ତେମ ନି ିତ ା େହବ। (କ’ଣ ତାହା ଠି

ଅେଟ?)

ରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଖ ିତ େହଉଅଛି, ଇ ାଏଲ ଜା ତ େହଉଅଛି,
ବାଇବଲେର ପୂବର େଘାଷିତ ଚି ମାନ କଟିତ େହଉଅଛି;
ଆଉ ବିଜାତୀୟମାନ ର ଦିନ ସଂଖ ା ଗଣନା କରାଯାଇଅଛି

(ସେଦାମ), ପୁଣି େସମାେନ ଭୟ ଅଟ ି;
େହ ଏେଣ େତେଣ ବି ି ଥିବା, େଲାକମାେନ, ଆପଣା ାନକ

େଫରି ଆସ।

ମୁ ିର ଦିବସ ସ ିକଟ ଅେଟ,
ମନଷ ର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଭୟେର କ ିତ ଅେଟ;
ପରେମଶର ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଯାଅ, ନିଜ ନିଜର

ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ ଓ ପରି ାର କର, (େଯପରିକି ଆପଣ
ଏହି ସମୟର ବାକ କ େଦଖିପାର ି,)

ଉ ଦ ି କର, କାରଣ ତମର ମୁ ି ସ ିକଟ ଅେଟ!
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ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ମିଥ ା କହଅଛ ି, (େସମାେନ
କହିଥିେଲ େଯ େସମାେନ ଏଠାେର ରହିେବ; ଅଭିଷି ଗଣ),
ପରେମଶର ସତ ତାକ େସମାେନ ଅ ାହ କରଅଛ ି,

େଯ ଯୀଶୁ ୀ ଆମର ପରେମଶର।

ଏହା େଯ, େସମାେନ ତାହା ବିଶାସ କର ି ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେହ େଯ େସହି ବିଷୟଟି
ଏଠାେର ରହିବ। ତାହା ଏଠାେର ଅେଟ!

ମା ଆେମମାେନ ତ େସଠାେର ଚାଲିବ େଯଉଁଠାେରକି
େ ରିତମାେନ ଅ ସର େହାଇଅଛ ି। (େସହି ସମାନ କାଶ!
“ଆଉ ପିତପୁରଷମାନ ର ବିଶାସକ ସ ାନମାନ ଠାେର
ପୁନଃ ାପିତ କରିବ।”)

ମୁ ି ଦିବସ ନିକଟ, ଅତି ସ ିକଟ ଅେଟ,
ମନଷ ର ହଦୟଗୁଡ଼ିକ ଭୟେର କ ିତ ଅେଟ, (ପୃଥିବୀର ପ ନ

େହଉଅଛି);
ଓଃ, ପରେମଶର ଆ ାେର ପରିପୂ େହାଇଯାଅ, ନିଜ ନିଜର

ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ ଓ ପରି ାର କର।
ଉ ଦ ି କର, ତମର ମୁ ି ସ ିକଟ ଅେଟ।

କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] େତେବ
ଆସ ଆେମମାେନ ଆମର ମ କ ନତ କର।
268 େଦଶର ବିଭି ା କ େଯଉଁଠାକକି ଏହି ବା ା ଯାଉଅଛି, ପୂବ ଉପକଳର େନଇ
ପ ିମ ଉପକଳକ, କାଲିଫ ିଆର େନଇ ନ ୟକକ, ତେଳ ଦ ିଣକ, ପୁଣି ଉପରି
ଉ ରକ, ମିଶନ େ ମାନ , ଆଉ େଯଉଁଠାକ ବି ଏହି ବା ା ଯାଉଅଛି, ଆଉ ଏହି
ଆରାଧାନାଳୟେର। ଆେମମାେନ ନିଧନ ଅଟୁ। ଆମ ପାଖେର ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼, ବିରାଟ,
ସୁ ର ମେନାହର ବିଷୟମାନ, ଓ ଦରଦଶନ ସାରଣମାନ ନାହିଁ। ଆେମମାେନ ତ
େଯତିକି ସେବା କରିପାର େସତିକି ଉ ମ ଭାେବ କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରଅଛ। “ମା
େଯସମ ପିତା େମାେତ ଦାନ କରିଅଛ ି େସସମେ ଆସିେବ।”
269 େତେବ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବାେର ସୁନି ିତ େହାଇଯାଆ ,
ଓ ଆପଣମାେନ ମଧ େଯଉଁମାେନକି ଏହାକ େଟ  େର ଶୁଣୁଅଛ ି। ଆପଣମାେନ
େବାଧହଏ ଆଜି ଏହା ଭାବିଥିେବ େଯ ମଁୁ ତାହା ନିଜ ବିଷୟେର କହିବାକ େଚ ା କରଥିଲି,
େଯେହତ ମଁୁ ଏହି ସେ ଶକ େନଇ ଆପଣମାନ ଠାେର ପରିେବଷଣ କରଥିଲି। େମା’ର ତ
ତାହା ସହିତ କିଛି େହେଲ କରିବାର ସ କ ନାହିଁ, େକବଳ ମା ମଁୁ ଏକ ରବ ଅେଟ। ଆଉ,
େମା’ର ରବ, ଏପରିକି େମା’ର ସେବା ବ ି ବିଚାର ବିର େର; ମଁୁ ତ ଏକ ଶିକାରୀ
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େହବାକ ଚାହଁୁଥିଲି। ମା ଏହା ତ େମା’ର ପିତା ର ଇ ା ଅେଟ େଯ ମଁୁ ତାହା କରିବାକ
େଘାଷଣା କେର, ଓ ତାହା କରିବା ନିମେ ଦଢ଼ ସଂକ ରେହ।

ମଁୁ େସହି ଜଣକା ନ ଥିଲି ଯିଏକି େସଠାେର ନଦୀେର କଟ େହାଇଥିେଲ; ମଁୁ ତ େକବଳ
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି େଯେତେବେଳ େସ କଟ େହାଇଥିେଲ। ମଁୁ େସହି ଜଣକା ନେହଁ
ଯିଏକି ଏହିସବ ବିଷୟମାନ କେର ଓ ଏହିସବ ବିଷୟର ଭବିଷ  ବାଣୀ କେର ଯାହାକି
େସତିକି ସି ଭାବେର ଘଟିତ ହଏ େଯତିକି ତାହା େହାଇପାେର; ମଁୁ ତ ମା େସହି ଜଣକା
ଅେଟ ଯିଏକି େକବଳ ତାହା ପାଖେର ଥାଏ େଯେତେବେଳ େସ େସହିସବ କାଯ ସାଧନ
କରଥା ି। ମଁୁ ତ େକବଳ ମା ଏକ ରବ ଅେଟ, ଯାହାକ େସ କହିବା ପାଇଁ ବ ବହାର
କରିଥିେଲ। ଏହା ତାହା ନ ଥିଲା େଯ ମଁୁ କ’ଣ ଜାଣିଅଛି; ଏହା ତ ମଁୁ ନିଜକ େକବଳ ତାହା ର
ଅଧିନେର ସମପିତ କରି ଦିଏ, ଯାହା େଦଇ େସ କଥା କହିଥା’ ି। ଏହା ମଁୁ ନେହଁ, ଏହା େସହି
ସ ମ ଦତ ନ ଥିେଲ, ଓଃ, ନେହଁ; ଏହା ତ େସହି ମନଷ ପୁ ର କଟୀକରଣ ଥିଲା। ଏହା
ତ େସହି ଦତ ନହଁ ି, ତାହା ର ବା ା ନେହଁ; ଏହା ତ ପରେମଶର ନିଗୂଢ଼ ସଂକ ଥିଲା
ଯାହାକି ଉେନାଚିତ େହାଇଥିଲା। ଏହା ଜେଣ ମନଷ ନେହଁ; ଏହା ତ ପରେମଶର ଅଟ ି।
େସହି ଦତଜଣକ ମନଷ ପୁ ନ ଥିେଲ; େସ ତ ମନଷ ପୁ ଠାର ଆଗତ ବା ାବହ ଦତ
ଥିେଲ। ମନଷ ପୁ ତ ୀ ଅଟ ି; େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଅଟ ି ଯାହା ଉପେର ଆପଣ
ପରିେପାଷିତ େହଉଛ ି। ଆପଣ ଜେଣ ମନଷ ଉପେର ପରିେପାଷିତ େହଉ ନାହିଁା ି; ଜେଣ
ମନଷ , ତା’ର କଥା ତ ବିଫଳ େହାଇଯିବ। ମା ଆପଣ ତ େକେବ ନ ବିଫଳ େହଉଥିବା
ଏପରି ଏକ ମନଷ ପୁ ବାକ -ଶରୀର ଉପେର ପରିେପାଷିତ େହଉଛ ି।

270 ଯଦି ଆପଣ ପରେମଶର ର େତ କଟି ବାକ ଉପେର ସ ୂ ଭାବେର
ପରିେପାଷିତ େହାଇନାହିଁା ି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ସମ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ
ଉପେର ଓ ଜଗତର ସମ ବିଷୟବ ୁ ଉପେର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ଶ ି ଦାନ
କରିଥାଏ, ତାହାେହେଲ କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ଏହି ସମୟେର ତାହା କରିେବ କି,
େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ାଥନା କର?

271 ିୟ ପିତଃ, ଏହା ଏକ କଠିଣ ବିଷୟ ଅେଟ। ଜେଣ ମରଣଶୀଳ ବ ି ପାଇଁ ତାହା
କରିବାଟା ସହଜ ନେହଁ। ତେମ ତ ସମ ବିଷୟ ଜାଣ। ିୟ ପରେମଶର, ମଁୁ ତମଠାେର ଏହା

ାଥନା କେର େଯ, ଏହି ବା ାକ େଯମିତି ଭ ନ ବଝାଯାଏ। ମା , ଏହିପରି େହଉ େଯ,
ତମର ବାକ ର କାଶେର େଲାକମାେନ ଚାଲ ।

272 ଆଉ, ପିତା ପରେମଶର, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ କିଏ ମେନାନୀତ ଅେଟ; ତେମ ହିଁ ତାହା
ଜାଣିଛ। ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ତମର ଆଗମନ େକେବ ଅଛି। ମା ମଁୁ ତ େକବଳ ଏତିକି
ଜାେଣ େଯ ତେମ ଏହା କହିଅଛ େଯ େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟିବ, ଏହି ଭ , ଅଭିଷି ଗଣ
ରହିଥିେବ; େସମାେନ ଆର ର ହିଁ ଠି ନ ଥିେବ।
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େମାଶା େସମାନ େସହିପରି ଏକାକୀ ଛାଡ଼ି େଦେଲ, କାରଣ େସ ତାହା ସ େର
ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନ ଥିେଲ। େସ ତ େକବଳ ତାହାହିଁ କହି ପାରିଥିେଲ ଯାହାକି ତେମ
କହଥିଲ। ତେମ େମାଶା ଉକଣିଆ େପାକ ଡ଼ାକିବା ପାଇିଁ କହିଥିଲ; ତା’ପେର େସମାେନ
ଉକଣିଆ େପାକ ଡାକିଥିେଲ। ତେମ େମାଶା ପାଣିକ ର େର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ
କହିଥିଲ; ତା’ପେର େସମାେନ ତାହା କରିଥିେଲ। େମାଶା ତ େକବଳ, ଯାହା ତେମ ତାହା
କହିଥିଲ, େସ ଅ ର ଅ ରେର ତାହା ପାଳନ କରିଥିେଲ, ମା ଏହାପେର ତ ତେମ ହିଁ େସହି
ଜଣକ ଥିଲ ଯିଏକି ମୂଢ଼ତା ବିଷୟକ କାଶିତ କରିଥିଲ।

273 େତେବ, େହ ପିତଃ, ତଥାପି, ତେମ ପରେମଶର ଅଟ। େସହି ସମାନ ବାକ ହିଁ ଏହା
କହିଥିଲା େଯ ଏହି ସମ ବିଷୟ େଶଷ ଦିନମାନ େର ଘଟିବ। ଅେନକ ନି ାବାନ
େଲାକମାେନ, େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବା ାେର କହଥିଲ, େସମାେନ
ଏକ ନତନ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିେର ଆସୁଥିବା, େସହି ନିୟମର ସି କକ େଲବୀୟର କା େର ନ
ଉଠାଇ, ବରଂ େସମାନ ର ହାତେର ତାହା ଧରିବାକ ଯାଇ, ନିଜର ାଣକ ହରାଇଅଛ ି,
“ପାପ ଓ ଅପରାଧେର ମୃତ େହାଇଅଛ ି,” ଓ ନିଜର ବିେବକର ବିର େର ତକ ବିତକ
କରିଅଛ ି।

274 ଅେନକ େସବକଗଣ େସମାନ ର ଅଧ ୟନ େ େର ବସି, େସହି ବାକ କ
ପାଠ କର ି, ଓ ପୃ ାକ ଶୀ ଓଲଟାଇ ଦିଅ ି; େଯପରିକି େସମାନ େସହି ବାକ
ଅନସାେର ବଡ଼ କେଠାର ଭାବେର ଚାର କରିବାକ ନ ପେଡ଼, େଯେହତ େସ ଏହା ଜାଣ ି
େଯ ତାହା କରିବା ଦାରା େସ େଲାକମାନ ସହିତେର, ତାହା ର ମ ଳୀ ସହିତେର ଓ
ତାହା ର ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ସହିତେର ନିଜର ସାମାଜିକ ମାନ ସ ାନକ ହରାଇ େଦେବ।
ପରେମଶର ଆମମାନ ତାହା େକେବେହେଲ େସପରି ନ କରିବାକ ସାହାଯ କର !

275 େହ ଭ, ଆମର ହଦୟକ, ଜଗତର ସମ ମ ତାର ପରି ୃତ କର। ଭ, ମଁୁ ପରି ୃତ
େହବା ନିମେ ୁତ େହାଇ ଛିଡ଼ା ଅଛି। ମଁୁ ଏହି ମ ଳୀ ସହିତେର ଓ ସମ ଶୁଣୁଥିବା
େଲାକମାନ ସହିତେର, ଓ େଯସମେ ଏହି େଟ  କ ଶୁଣିେବ, େସମାନ ସହିତେର

ୁତ େହାଇ ଛିଡ଼ା ଅଛି। ଭ, ମଁୁ ଛିଡ଼ା ଅଛି, ଓ ପରି ୃତ େହବା ନିମେ ାଥନା କରଅଛି।
ଭ, େମାେତ େସହି କ ାର ଗୃହକ େନଇଯାଅ ଓ େମାେତ ଭା ି ପକାଇ, େଯପରି ତେମ

ଇ ା କର େମାେତ େସହିପରି ଏକ ଦାସ କରି ଗଢ଼ି େତାଳ।

କାରଣ, େହ ଭ ଯୀଶୁ, “ମଁୁ ତ ଅଶୁଚି ଓ ାଧର ମନଷ ଅେଟ,” େଯପରିକି ଯିଶାଇୟ
କା ି କା ି କହିଥିେଲ, “ଅଶୁଚି ଓ ାଧର େଲାକମାନ ଗହଣେର ବାସ କେର; ଆଉ େମା’
ଉପେର ହାୟଃ, କାରଣ ମଁୁ ପରେମଶର କାଶନକ କଟିତ େହଉଥିବାର େଦେଖ,”
େଯପରିକି ଯିଶାଇୟ ମ ିରେର ସଗଦତମାନ େଦଖିଥିେଲ। ଭ, ମଁୁ େଶଷ ସମୟକ
େଦେଖ, ଆଉ େମା’ ଉପେର ଓ େମା’ର ପରିବାର ଉପେର ହାୟଃ; େମା’ର ଓ େମା’ର
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େଲାକମାନ ଉପେର ହାୟଃ। େହ ଅନ ଜୀବୀ ପରେମଶର, ଆମମାନ ଉପେର
ଦୟା କର। ମଁୁ େମା’ ନିଜ ପାଇଁ ଓ େଲାକମାନ ପାଇଁ ମା ଯାଚନା କେର। େହବାକ
ଦିଅ େଯ ଆେମ େଯପରି ଅବିଶାସୀମାନ ସହିତେର ନ ନ େହାଇଯାଉ, ବରଂ ଆେମ
ବିଶାସୀମାନ ସହିତେର ରହିପାର।
276 ଭ, େତ କ ନାମଧାରୀ ସଂ ା, େତ କ ପୁରଷ କି ା ୀ…ମଁୁ ତମକ ଏକ
ନାମଧାରୀ ସଂ ାକ ଆଶୀବାଦ କରିବା ପାଇଁ ାଥନା କରିପାେର ନାହିଁ, େଯେତେବେଳକି ମଁୁ
ଏହା ଜାେଣ େଯ ତେମ ତାହାର ବିର େର ଅଟ। ମା ମଁୁ େକବଳ ଏତିକି କହିପାେର େଯ, େହ

ଭ, ଯଦି େସମାନ ମଧ େର ତମର େକୗଣସି େମଷ ଥାଏ, ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ
ଏହି େଟ  କ ଶୁଣ । ଭ, ଏହିପରି େହଉ େଯ େସମାେନ ଏହାକ ଶୁଣ , ଓ େଯଉଁ ବ ିମ ା
ତେମ େସମାନ େଦବ େସମାେନ େସଥିେର ଏହାକ ବଝ , ଆଉ େହଉ େଯ େସମାେନ
େସଥିର ବାହାରି ଆସ ଓ ତମକ ହଣ କର । ଏହିପରି େହଉ େଯ େସମାେନ ଏହି ଦିନର
ଅ ତା ଦାରା ଓ ପର ରା ଦାରା ତାରିତ ନ େହଉ । ଏହା େହଉ େଯ େସମାେନ ଏପରି
େକୗଣସି ବିଷୟ ଖାଇବାକ େଚ ା ନ କର ଯାହାକି ଅନ େକୗଣସି ଦିନର ମଡ଼ା ଥିଲା।
େହଉ େଯ େସମାେନ ବାକ ହିଁ ହଣ କର ।

ଠି େସହି କାେର ହିଁ ତ ଫାରଶୀମାେନ ତମକ ୁଶାପିତ କରିଥିେଲ, ଭ। େସମାେନ
େମାଶା ର ଦିନର ମଡ଼ା ହଣ କରଥିେଲ, ଓ େସଥିେର ତ େହବା ପାଇଁ େଚ ା କରଥିେଲ;
େଯେତେବେଳକି ତେମ ା ରେର, ଏକ ନିଦଶନ ସରପ ତାହା େଦଇ ସାରିଥିଲ େଯ,

େତ କ ରା ିେର ଏକ ତାଜା ମା ା ା େହେବ, ଯାହାକି େତ କ ପୀଢ଼ିକ ଦଶାଇଥିଲା।
େସହିଠାେର ହିଁ ତ େସମାେନ ବିଫଳ େହେଲ। ଏହା େସମାନ ବିଷା କରିେଦଲା। େସହି
ଦଷିତ େଭାଜନକ ଖାଇବା ଦାରା, େସମାେନ ମୃତ େହାଇଗେଲ।

ଆଉ, ଆ ିକ ଭାେବ, ତାହା ଆଜି ଠି େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିଥାଏ; େସମାନ
ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା କରିବା ଦାରା, ଆ ିକ ଭାେବ, ମୃତ କ ଆଣିଦିଏ।

ିୟ ପରେମଶର, ଆମକ ସାହଯ କର। ବ ମାନ ଏହା ସବକିଛି ତମ ହ େର ଅେଟ।
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର।
277 ଆେମମାେନ ମ କ ନତ କରିଥିବା େବେଳ, ଆେମମାେନ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକ
ଯାଉଅଛ େଯେତେବେଳକି ଆପଣମାେନ ନିଜ ନିଜର ନି ୟ େନଉଥିେବ। କଅଣ ଆପଣ
ସମ ବାଟ ଯିେବ?

ମଁୁ େମା’ର ଉ ାର-…(ଆଉ େସ ବାକ ଅଟ ି)…-କ ା ଡାକ
େଦଉଥିବାର ଶୁଣିପାେର, ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିପାେର…

“ଓଃ, ଅେନକ ଦିନ ଧରି ମଁୁ ଏେଣ େତେଣ ମଣ କରିଅଛି, ମା , ବା ବେର, ବ ମାନ
ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିପାରଛି, ‘େହ ସମ ଦରା ି େହଉଥିବାର େଲାକମାେନ, େମା’ ନିକଟକ
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ଆସ।’ ଏହା ଶୁଣ, ‘ଆପଣା ୁଶ େଘନି, େତ କ ଦିନ େମାେତ ଅନସରଣ କର।’ ‘ହଁ, ଯଦିଓ
ମଁୁ ମୃତ ଛାୟାରପ ଉପତ କା େଦଇ ଗମନ କେଲ େହଁ, ମଁୁ େକୗଣସି ମ ବିଷୟକ ଭୟ କରିବି
ନାହିଁ; ଶୀତଳ ତଣମୟ ଚରା ାନ େଦଇ, ଓ ିର ଜଳ ପାଖ େଦଇ ତେମ େମାେତ କଢ଼ାଇ
େନଇଥାଅ।’”

ଆଉ େସ େମାେତ େଯଉଁ ାନକ ବି କଢ଼ାଇ େନେବ ମଁୁ…

“ ଭ, ମଁୁ େସହି ି ବାଦୀମାନ ର ମୂଢ଼ତା ବିଷୟକ େଦେଖ। ମଁୁ ସମ ଜଗତକ
ତହିଁେର ବଣା େହାଇଥିବାର େଦେଖ; ସବ ବାଳ ାଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ଥିବାର େଦେଖ। ମା େହ

ଭ, ତେମ େମାେତ େଯଉଁ ାନକ ବି କଢ଼ାଇ େନବ, ମଁୁ େ ରିତ ିୟା 19େର ଥିବା େସହି
େଲାକମାନ ପରି େହବି। ‘େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହାକ ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ଯୀଶୁ

ୀ ନାମେର ପୁନଃବା ିଜିତ େହେଲ।’”

…ଅନସରଣ କରିବି, (“ ଭ, ମଁୁ ତମକ ହଣ କରିବା ପାଇଁ,
ଅେନକ ବାଟ ଆେଗଇ ଆସିଛି।”)

ବ ମାନ ମଁୁ ତାହା ସହିତ ସମ ବାଟ ଯିବି।

[ଭାଇ ା  ହା େସହି ଗୀତ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରି ଗାଇବା ଆର କର ି େସ େମାେତ େଯଉଁ
ାନକ କେଢ଼ଇ େନେବ —ଅନ]

278 ିୟ ପରେମଶର, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା େମା’ର ହଦୟର ଆସିଅଛି। ମଁୁ
ବିଶାସ କେର େଯ ତାହା େସହି େତ କ େଲାକମାନ ର ହଦୟର ଆସୁ େଯଉଁମାେନକି
ଏହି ସମୟେର େସହି ଗୀତକ ଗାଉଅଛ ି, େହାଇପାେର େଯ ଏପରି ଅେନେକ ଥିେବ
େଯଉଁମାେନକି ଏହି େଟ  କ ଶୁଣିେବ, େଯଉଁମାେନକି ବ ମାନ ଉପ ିତ ନାହଁା ି କିଅବା
ଏହାକ ଶୁଣୁ ନାହଁା ି। େହ ଭ, ଏହା େହଉ େଯ ଆେମମାେନ ଇ କ େହଉ, ତାହା େଯେତ
ମୂଲ ର େହାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। େଯପରିକି କହାଯାଏ, “ଜେଣ ବ ି େଯେତେବେଳ ଅନ
ଏକ େସୖନ ଦଳ, ଏକ େସୖନିକ, ଏକ ରାଜା ସହିତ ଯୁ କରିବାକ ଯାଏ; ଥେମ େସ ବସି
ତା’ର ଅଟକଳ କେର େଯ, କ’ଣ େସ ତାହା କରିପାରିବ, କ’ଣ େସ ଜଗତର ବିଷୟବ ୁକ
ପରିତ ାଗ କରିପାରିବ? କ’ଣ ଆପଣମାେନ ପରିତ ାଗ କରିପାରିେବ, ପରେମଶର ର
ଲିଖିତ ବାକ ର େସୖନ ଦଳେର କ’ଣ େଯାଗ େଦଇ, ତାହା ର େସୖନିକମାନ ସ େର
ପାଦ େଦଇ ଚାଲି ପାରିେବ, ତାହା ର ଉେ ାଶ ପ ୀମାନ ସହିତେର କ’ଣ ଉଡ଼ି
ପାରିେବ?” େହ ଭ, ଏହାକ ଯୀଶୁ ନାମେର, ଦାନ କର।
279 କ’ଣ ଆପଣମାେନ ବିଶାସ କରିେବ? କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ହଣ କରିେବ?
ଠି ଅଛି। ଭ ର ଇ ା େହେଲ, ଆେମମାେନ ପୁଣିଥେର ଆଜି ରା ି, ଆପଣମାନ
ଏଠାେର ସା ାତ କରିବା। କ’ଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ସତ େବାଲି ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ
କେହ, “ଆେମ ।”—ଅନ] କଅଣ ତାହା ଅତି ଅେଟ? [“ଆେମ ।”]
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େତେବ ଯୀଶୁ ର ନାମକ ନିଜ ସହିତେର େଘନି ନିଅ ,
େହ ଦଃଖ ଓ ସ ାପର ସ ାନ;
ଏହା ତମକ ଆନ ଓ ସା ନା ଦାନ କରିବ,
େଘନି ନିଅ ଏହାର େତ କ-…

େତେବ, ବ ମାନ ଆପଣମାେନ ନିଜ ପାଖେର ଥିବା କାହାରି ସହିତ ହାତ ମିଶା ।

ବହମୂଲ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା, ପୃଥିବୀର େସହି ଆଶା, ଓ ସଗର ଆନ ;
ବହମୂଲ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା, ଓ ସଗର ଆନ ।

ଯୀଶୁ ର ନାମେର ନତ ମ କ େହଉଅଛ,
ତାହା ର ପାଦ ତେଳ ସା ା ଭ ିର ଣତି ଢ଼ାଳି େଦଉଅଛ,
ସଗେର ଆେମ ତାହା ରାଜାମାନ ର ରାଜା କରି ମୁକଟାଭିେଷକ

କରିବା…(େସେତେବେଳ, େସ ପରେମଶର େହାଇେବ)
େଯେତେବେଳ ଆମର ଯା ା େଶଷ େହବ।

ବହମୂଲ ନାମ, ବହମୂଲ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର! ଓଃ, େକେତ
ସୁମଧୁର!

ପୃଥିବୀର ଆଶା ଓ ସଗର ଆନ ;
ବହମୂଲ ନାମ, ଓଃ େକେତ ସୁମଧୁର!
ପୃଥିବୀର ଆଶା, ଓ ସଗର ଆନ ;

280 ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଆଜି ସକାଳେର ସମ େସବକମାନ ପରିଚୟ କରାଯାଇଅଛି,
ସମ ସ ାନିତ କରାଯାଇଅଛି।

େଯେତେବେଳ ଜେଣ ବ ି ସମ ସ ାହ ସାରା ାଥନା କରିଥାଏ, ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ
େଦଖି ଆ ଯ କରିଥାଏ େଯ, ପବି ଶା ର ଏହି ବିଷୟସବ, ତାହାର ସ ୁଖେର ଏପରି

ଭାବେର ଉନୁ ଅେଟ। “ଆଉ େମା’ ଉପେର ହାୟଃ,” ପାଉଲ କହିେଲ, “ଯଦି ମଁୁ
ସୁସମାଚାର ଚାର ନ କେର।” ତାହା ର ଜୀବନ କାଳର େଶଷେର, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ
ପରେମଶର ର ସମ ସଂକ େଯପରି ତାହା େମାେତ ଦ େହାଇଥିଲା ତ ମାନ
ଜଣାଇବାକ ସ ଚିତ େହାଇ ନ ଥିଲି।”
281 େବେଳ େବେଳ ମଁୁ ଅେନକ ବିଷୟ ଭଲି ଯାଇଥାଏ, ଅେନକ ପରିଚୟ କରାଇବାର,
ପରିେବଷଣ କରିବାର, ଶିଶୁମାନ ଉ ଗ କରିବାର ବିଷୟସବ ଭଲି ଯାଇଥାଏ।

ବିଲୀ େମାେତ କହଥିଲା, େଯ ଅନ େକୗଣସି ଦିନ, ଜେଣ ବ ି, ଆସି କହିେଲ, “ଦଇ
ବଷ େହଲାଣି, ମଁୁ ଏଠାକ େମା’ର ଶିଶୁକ ଉ ଗ କରାଇବା ନିମେ ଆସୁଅଛି।”
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ବିଲୀ ଉ ର େଦଲା, “ଆପଣ େସଥିେର ଦଃଖ କର ନାହିଁ। େମା’ର ମଧ , ଏକ ବଷର
ଶିଶୁଟିଏ ଅଛି; ତା’ର ମଧ ଏଯାଏଁ, ଏଯାଏଁ ଉ ଗୀକରଣ େହାଇନାହିଁ। ଏଣୁ ମଁୁ ଅନମାନ
କେର େଯ, ମଁୁ େସଦିନ ଯାଏଁ ଅେପ ା କରିବାକ ଯାଉଅଛି େଯଉଁଦିନକି େସ ନିେଜ ଚାଲି କରି
େସଠାକ ଆସିବା ନିମେ ବଡ଼ ନ େହାଇଯାଏ।”

282 ଏଣୁ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଆେମମାେନ ପାଉ େଯ, ଏହା ନେହଁ—ଏହା ନେହଁ, େଦଖ , ମଁୁ…
େଗାଟିଏ ବିଷୟ େଯ, ଆେମମାେନ ଆମର ଶିଶୁମାନ ଉ ଗ କରିବା ଉଚି ।

ଆେମମାେନ ସମ ବା ି େଦବା ଉଚି । ଏଠାେର ଏକ ଜଳ କ ଅଛି; ଏଠାେର
ଜଳ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ର ବା ି େହାଇନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େକଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ
ବାଧା େଦଉଅଛି? ଏଠାେର ଜଳ ଅଛି। ବ ମାନ ହିଁ ଏଠାକ ଆସିଯାଆ । ଆଜି ରା ି ଯାଏଁ
ଅେପ ା କର ନାହିଁ; ବ ମାନ ହିଁ ଆସିଯାଆ । ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛ ି
ଯିଏକି େସସମ କାହାରିକ ବି ବା ି େଦେବ େଯେକହି ମନେଫରଣ କରିଅଛି ଓ ନିଜର
ଅ ୀକାର କରିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ର ଡଜନ ଥର ବି ବା ି େହାଇଥାଏ, ତଥାପି େସମାେନ
ଆପଣ ପାପ େମାଚନ ନିମେ ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ି େଦେବ। ବଝିେଲ?
ଆେମମାେନ ତାହା ଅଟୁ।

283 ମା , େଦଖ , େମା’ର ହଦୟେର ବା ା ଅଛି। େମାେତ ତାହା ଅବଶ ହିଁ ଚାର
କରିବାକ ଅଛି। ତାହାହିଁ େମା’ର ମୂଳ ଉେ ଶ ଅେଟ, ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େମା’ର

ୀ କ’ଣ କେହ, େମା’ର ପିଲାମାେନ କ’ଣ କହ ି, େମା’ର ପା ର କ’ଣ କହ ି, କିଅବା
େମା’ର େଯେକହି ଯାହାକିଛି କହ ି। ଏହା ତ େମା’ର ଭ ଅଟ ି। େମାେତ ତ ତାହା ଅବଶ
ହିଁ ଚାର କରିବାକ ଅଛି। ତାହାହିଁ େମା’ର ମୂଖ ଉେ ଶ ଅେଟ।

284 ଆଉ େତେବ, ଅେନକ ଥର, ମଁୁ େସବକମାନ ପରିଚୟ କରାଇବାକ ଭଲି ଯାଇଥାଏ।
ମଁୁ ଅନମାନ କରଛି େଯ େହାଇପାେର…ଆମର ଭାଇ, ଭାଇ େନୱିଲ, ଜେଣ ବହମୂଲ
ବ ି। ଏଠାେର ଉପ ିତ ଥିବା ଅନ ାନ ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ ଆପଣମାନ ପାଇ
ଆନ ିତ ଅଟୁ।

285 ଭାଇ, ଏପରି ନେହଁ େଯ ଆେମମାେନ ଭି େହବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସହିତ ଅସହମତ
ଅଟୁ। ଏଠାେର ଥିବା ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ି ବାଦୀ ଚାରକ େହାଇ
ଥାଇପାର ି। ଆେମମାେନ ଆପଣ ଉପେର େ ାଧିତ େହବାକ ଚାହଁୁ ନାହଁୁ। ଆେମମାେନ
ଆପଣ େ ମ କର। ଯଦି ଆେମମାେନ ତାହା େସପରି କର ନାହଁୁ, ଯଦି ମଁୁ ତାହା େସପରି
ବିଶାସ କେର ନାହିଁ, େତେବ ମଁୁ େସପଯ ଏହି ମ ଳୀକ ଛାଡ଼ି କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ
େଯପଯ କି ମଁୁ ଏଠାେର ଆ ୁପାତ କରି ଏହା କେହ ନାହିଁ େଯ, “େହ ପରେମଶର, େମାେତ
ଠି କର।”
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ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ େମା’ର ଆ ା ସହିତ େସହି ଗବୀ, ଅହ ାରୀ ଆ ା ମିଶି େହାଇ
ରହିଥାଉ। ମଁୁ ତ େମା’ର ଆ ାକ ବିଶୁ ଓ ନିମଳ, ାତ େ ମେର ପରିପୂ , ପବି ଆ ା
ସହିତ ପବି େହାଇ ରହିଥିବାର ଚାେହଁ। େତେବ, ଯଦି େକହି େମା’ ସହିତ କିଛି ଭଲ
ବ ବହାର କେର, ତାହା ଠି ଅଛି। ଆଉ ଯ ପି େମା’ ପାଖେର େସମାନ ସହିତ ଠି
େସହିପରି ଭାବେର ବ ବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଥାଇପାେର, ମା ମଁୁ େମା’ର ଜୀବନେର
ତାହା କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ। ନା, ମଁୁ—ମଁୁ ତ େ ମ ରଖିବାକ ଚାେହଁ। ମଁୁ ତ େ ମ ଦାରା
ସୁଧାର େହବା ନିମେ ୁତ ରହିବାକ ଚାେହଁ, ଏପରି େ ମ ଯାହାକି ସବଦା ତାହା ପାଇଁ
ଡ଼ାକ େଦଉଥାଏ।
286 ମଁୁ ଭି େହବା ଉେ ଶ େର ତାହା କହ ନାହିଁ। େମେଥାଡି , ବା  ଟି , କ ାେଥାଲି ,

ି  ବିେଟରିୟ  , ଆପଣ େଯେକହି ବି ହଅ , ମଁୁ ଏହି ସମ ବିଷୟ ଆପଣ ସହିତେର
ଭି େହବା ପାଇଁ, ନି ୁର େହବା ପାଇଁ କହ ନାହିଁ। ଯଦି ମଁୁ ତାହା କେର, େତେବ ମଁୁ ଜେଣ
କପଟୀ ଅେଟ ଓ େମାେତ ତ ଏଠାେର ଏହି େବଦୀର ତେଳ, ପରେମଶର ଠାେର ାଥନା
କରିବା ଉଚି ଅେଟ।

ମା ମଁୁ ଏହା କେହ, ଏହାକ େ ମ ସକାେଶ କେହ, ପୁଣି ମଁୁ ଏହା େଦେଖ େଯ
ଆପଣମାେନ େକଉଁ ଆଡ଼କ ଯାଉଅଛ ି। େତେବ, ଏହା ମଁୁ େମା’ ନିଜ ଆଡ଼ କହ ନାହିଁ,
ଆଉ ଏହା କହ ନାହିଁ େଯ ମଁୁ ଅନମାନ କରଅଛି। ମଁୁ ତ ଆପଣମାନ ସଦା ଭ ଏହି କଥା
କହ ି ବାକ ଦାନ କରଅଛି। ତାହା ସତ ଅେଟ। ଆଉ ମଁୁ େସହି ସମ ବିଷୟ ପାଇଁ
ଆପଣମାନ େ ମ କେର। ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର ।
287 େତେବ ଆସ , ଆେମମାେନ ଏଠାର ଯିବା ପୂବର, ଆେମମାେନ ଏହି ଗୀତର ଆଉ
ଏକ ପଦଟିଏ ଗାଇବା। ଆେମମାେନ ଚାହଁୁ େଯ ଆପଣମାେନ ଆଜି ରା ି ଏଠାକ ଆସ ,
ଯଦି ଆପଣମାେନ ଆସିପାରିେବ। ଯଦି ଆପଣମାେନ ନ ଆସିପାର ି, େତେବ ପରେମଶର
ଆପଣମାନ ର ସହବ ୀ ହଅ େଯପଯ କି ଆେମମାେନ ପୁଣି ଥେର ସା ାତ ନ
କର। ଆେମମାେନ େକବଳ ାଥନା କରଅଛ େଯ ପରେମଶର ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ
କରିେବ—କରିେବ ଓ େଦଖ , େସ ଆପଣମାନ ତାହା ର େଦଶର ସେବା ାନ

ଦାନ କରିେବ।

ତାହା ର ନାମକ େଘନିଯାଅ… 
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(The Anointed Ones At The End Time)
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଜୁଲାଇ 25,
1965, ରବିବାର ସକାଳେର ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇ ିୟାନା େଦଶର, େଜଫସ  ୱି ସହରର ା  ହା
େଟବେନକ  ଠାେର ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ଏହାକ େକୗଣସି
କାଟ ଛା ନ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ େରକଡି ଦାରା
ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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