
ଆଜିଏହିଶା ସଫଳେହଲା

 େକବଳ ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଥାଆ , ଯଦି ଆପଣ ପାରିେବ, େଯେତେବେଳକି ଆେମ
ାଥନାର ଏକ ଶ ପାଇଁ ମ କ ନତ କର।

2 ିୟ ସଗ ପିତା, ଆଜି ରାତି ଆେମ ଏଇଥିପାଇଁ କତ ଅଟୁ, େଯ ଆେମ ଆସିପାରି
ଯୀଶୁ ୀ ଏହି େଗୗରବମୟ, ଚମ ାର ସୁସମାଚାର ଉପ ାପନ କରିବାକ ଆଉ ଏକ
ସୁେଯାଗ ପାଇଅଛ। ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ କାରଣ େସ ଏେବ ସୁ ା ଗତକାଲି,
ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। ଆେମ ତମକ ଏହି େଲାକମାନ ପାଇଁ ଧନ ବାଦ
େଦଉଅଛ େଯଉଁମାେନକି ଏହି ଥ ା ପାଗର ସମୟେର ଏଠାେର ଏକ ିତ େହାଇଛ ି, ଏବଂ
ତଥାପି େସମାନ ର ମହା ଆଶାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରହିଛ ି, ଏହା େଦଖି, ବିଶାସ କରି େଯ
ଆମକ ପରେମଶର ଠାର କିଛି େଗାଟାଏ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଦାନ କରାଯିବ। ଭ,
ଆେମ େସହି ଆଶା ସହିତ, େତ କ ସଭାକ ଆସୁଅଛ। ଆେମ ତମକ ଗତ ରାତି ପୂବର,
ତ ୁେର େହାଇଥିବା, େସବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ; ଗତ ସ ାେର ଏଠାେର
େହାଇଥିବା େସବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତ ୁେର େହାଇଥିବା, ଆଜିର େସବା ପାଇଁ ତମକ ଧନ ବାଦ
େଦଉଅଛ। ଆେମ ବ ମାନ ତାହା ପାଇଁ ଅେପ ା କରଛ ଯାହା ତେମ ଆଜି ରା ି ଆମ
ପାଇଁ ରଖିଅଛ।
3 ପିତା, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େଯେକହି ନିଜ ହାତ ଚଳାଇବାକ ସ ମ େସ ବାଇବଲର
ପୃ ାଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇପାର ି, ମା େସଠାେର େକବଳ ଜେଣ ଅଛ ି ଯିଏକି ଏହାକ ଜୀବ
ଏବଂ ବା ବ କରିପାର ି, ଏବଂ ତାହା େହଉଛ ତେମ। ଏବଂ, ପିତା, ଆଜି ରା ି ତେମ ତାହା
କରିବ େବାଲି ଆେମ ଅେପ ା କରଅଛ। ଆମକ େତ କ ଉପାୟେର ଆଶୀବାଦ କର।
ଆମ ହଦୟଗୁଡିକ ଅତିଶୟ ଆନ େର ପରିପୂ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ଆେମ ସମୟକ
ପାେଖଇ ଆସୁଥିବାର େଦଖୁ େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହା ମୁହଁାମୁହିଁ, େଭଟିବାକ ଯାଉଅଛ,
େସହିଜଣକାକ ଯାହା ଆେମ ଏେତବଷ ଧରିେ ମ କରିଅଛଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ବ ିଅଛ।
4 ଭ, ଅେନକ ନତନ ଧମା ରଣ, େହାଇଅଛି। ଯାହା ବଝିଛି େଯ ଗତ ରା ିର
େସବାର, ଏକ ମହା େଗା ୀ, ଚାଳିଶ କି ା ପଚାଶ, ସକାଳେର, ତମ ନାମେର ବା ି
େନବାକ ଯାଉଛ ି। େହ ପରେମଶର, ଏହାକ ଜାରି ରଖ େବାଲି, ଆେମ ାଥନା କରଅଛ,
େଯପଯ କି ପରେମଶର ପୂବ ନିରପିତ େତ କ ବୀଜ ସୁସମାଚାର ଆେଲାକକ େଦଖି
ନ ପକା ି, ଏବଂ ଖୁଆଡ଼ ମଧ କ ଆସି ନ ଯାଆ ି।
5 ଆେମ ଆଜି ରା ି ତମକ ନିେବଦନ କରଅଛ େଯ ତେମ ଆମକ ବାକ ପଛେର ଲଚାଅ;
ଜଗତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତି ଆମକ ଅ କର, ଏବଂ ଯୀଶୁ େଦଖିବାକ ଦିଅ। େହବାକ
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ଦିଅ େଯ ଆଜି ରା ି, ଆମ ମଧ େର ଏକ ରପା ରଣ ପବତର ଅନଭତି େହଉ, େଯ ଆେମ
େକବଳ ଯୀଶୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିକ ନ େଦଖୁ। ଆେମ ଏହାକ ତାହା ନାମେର, ଏବଂ
ତାହା ର େଗୗରବ ଓ ତାହା ସୁସମାଚାରର ଏକ ମାଣ ନିମେ ମାଗୁଅଛ। ଆେମ ।

ଆପଣମାେନ ବସି ପାର ି।
6 ମଁୁ େକବଳ ଏହି ମାଇ , କି ା ଏହି େମଜକ, ଟିକିଏ ପାଶକ ବଲାଇ େଦବାକ ଯାଉଅଛି,
ଯଦି ଏହା ଠି ଅେଟ, େଯପରିକି ମଁୁ ଦଶକବ ଉଭୟ ପାଶକ େଦଖିପାେର। ମଁୁ ଭାବଛି
େଯ ମଁୁ ଏହି ମାଇେ ାେଫା  ଗୁଡ଼ିକ ଠି ଏଠାେର ରଖି େଦଇପାେର। ଠି ଅଛି, େକବଳ
େଗାଟିଏ ଣ।
7 ଆେମ ଆଜି ରାତି, ଏଠାେର ଥିବା ମୁଖ େ ାଳୟର, ଏରିେଜାନା, କାଲିଫଣିଆ,
େଟ ା ଏବଂ ଯୁ ରା ର ସୀମା ପଯ ଥିବା ଆମର ବ ମାନ , େଟଲିେଫା
ମାଧ ମେର ଅଭିବାଦନ କରଅଛ। ଏହି େସବା ଆଜି ରା ି, େଟଲିେଫା ମାଧ ମେର,
ଏହା—ଏହା େଦଶବ ାପୀ ସାରଣ େହଉଅଛି, େତଣୁ ଆେମ ବିଶାସ କରଛ େଯ
ପରେମଶର ଆମକ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।
8 େ ାଳୟର ପଛେର ବାମ ପେଟ—ପେଟ, କଅଣ ଆପଣ ଶୁଣିପାରଛ ି? ଠି ଅଛି,
େସମାେନ ବ ମାନ େଟଲିେଫା ବ ବ ାକ ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ ଯା କରିବାକ ଯାଉଛ ି,
େଯ ଏହା ଠି ଭାେବ କାମ କରଛି କି ନାହିଁ।
9 କଅଣ ଆଜି ରା ି ସମେ ଖୁସି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ”—ଅନ।] କହ , ତାହା
ଠି ଅଛି!ଏହି ପାଶେର? [“ଆେମ ।”] ଆେମ । ମଁୁ ଏହା େଦଖି ବହତ ଖୁସି େଯ ଆପଣ
ସମେ ଆରାମେର ବସିଛ ି।
10 ଆଉ େତେବ ଆସ ାକାଲି ରା ି, ଯଦି ଭିଡ଼ ବଢି ଚାଲିଥାଏ, ତାହାେହେଲ େସମାେନ
େଟଲିେଫା ମାଧ ମେର ମଧ ସିଧାସଳଖ େଯାଗ େଦେବ। େସଠାେର ଆଜି ରାତି ଅଛି। ମଁୁ
ଭାବଛି େଯ େସମାନ ମଧ ର େକେତେକ ତେଳ ଆରାଧନାଳୟେର ଅଛ ି।
11 ଏବଂ, ଆସ ାକାଲି ସକାେଳ, େସବାଗୁଡିକ ଆରାଧନାଳୟେର େହାଇପାରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ େସହି…ଆସ ାକାଲି ଅପରା େର ଥିବା ଏକ ବିବାହ ନିମେ ଗୀଜାଘରକ
ସଜାଇବା େହତ େସଠାେର ଜେଣ ଫୁଲ ସାଜସ ାକାରୀ ରହିେବ। ଏବଂ େସମାେନ
ସକାଳର, େସହି—େସହି େସବାଗୁଡ଼ିକ ଭାଇ ରେଡଲ ମ ଳୀକ, ାନା ର କରିଛ ି,
ଯିଏକି ଆମର ଜେଣ ସହେଯାଗୀ ଅଟ ି, ଏବଂ ତାହା ଏଠାେର ଉପେର େସହି—େସହି
ରାଜପଥ, 62େର ଅଛି। କଅଣ ଏହା େଘାଷଣା କରାଯାଇଅଛି? [ଭାଇ େନୱି କହ ି,
“ହଁ।”—ଅନ।] ଏହା େଘାଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏବଂ, ଯଦି ଏହା େସଠାେର ଉପେର
ଅତ ଧିକ ଭୀଡ଼ ହଏ, ତାହାେହେଲ ଆେମ ଅବଶି େଲାକମାନ େନଇ ଅନ ଜେଣ
େସବକ, ତେଳ କାକସୱିେଲେର ଥିବା ଭାଇ ଜୁନିଅର ଜ ାକସନ ନିକଟକ ପଠାଇେଦବା।
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ଭାଇ ରେଡଲ ପାଖେର ଆମର ରଖିବାର କାରଣ େହଲା, େଯ ଏହା ଏଠାେର ନିକଟେର
ଅଛି, ଏବଂ ଆେମ କରିପାରିବା…ଏବଂ ଆେମ ଭାବିଲ େଯ ଆପଣ ଏହାକ ସହଜେର
ପାଇପାରିେବ। ଏବଂ ତାହାପେର ଆେମ ଏହାକ େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର ଯ େନବା।
ଏବଂ ଏଥିେର ସୁନି ିତ େହେବ େଯ ଆସ ାକାଲି େଯପରି େସହି ସମ ବା ି ଗୁଡ଼ିକ
େହାଇଯାଏ, ଏବଂ ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆସ ାକାଲି ବା ି ପାଇଁ େସମାନ ସହିତ ଆଉ
ଶେହ କି ା ଦଇଶହ ଜଣ େଯାଗ େହେବ। ଏବଂ େତେବ ଆସ ାକାଲି ରା ି…
12 ମଁୁ ଏହା କଦାପି େଘାଷଣା କରିବାକ ପସ କେର ନାହିଁ େଯ ଆପଣ ସମୟ ପୂବର କିଛି
କେହ, ମା େଗାଟିଏ ରାତି େସବାେର, କି ା େଗାଟିଏ ଦିନ, ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପେର କହିବାକ
ଚାେହଁ:ଏହି ମଲକିେସଦ କିଏ? କାରଣ, ଏହା ଏପରି ଏକ—ଏକ ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି
ମଁୁ ଭାେବ େଯ ଆେମ େସହି ସମୟେର ରହଅଛ େଯେତେବେଳ ଏହି କାଶନଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା
ବିଷୟେର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଶ ଉଠି ଆସିଅଛି, େଯ, “ଏହି ବ ିଜଣକ କିଏ?” ଏବଂ
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ପରେମଶର ଠାେର ଉ ର ଅଛି, େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ। େକେତକ
କହିେଲ, “ଏକ ପୁେରାହିତ େସବାକାଯ ,” େକେତକ କହିେଲ, “ଜେଣ ରାଜା,” େକେତକ…
ମା େସଠାେର ରହିବାକ ଅଛି…
13 େଯପଯ େସଠାେର ଏକ ଶ ଅଛି, େସହି ଶର େସଠାେର ଏକ ଉ ର ରହିବା
ଆବଶ କ, ଯାହାକି ଠି ଥାଏ। ଥେମ ଏକ ଉ ର ନ ଥାଇ ଏକ ଶ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।
14 େତେବ, ଆେମମାେନ ଭରସା କରଅଛ େଯ ପରେମଶର ଆଜି ରା ି ତାହା ବାକ ର
ଆମମାନ ଏକ ଆଶୀବାଦ େଦେବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଏହାକ ପାଠ କର।
15 ଏବଂ ଆପଣମାନ ର ରହିଅଛି…ବିଲି େମାେତ ଆପଣମାନ ଏହା କହିବାକ କହିଲା
େଯ ଆପଣମାନ ର ଏଠାେର ଥିବା େଲାକମାନ ସହିତେର ନି ିତ ଭଲ ସହେଯାଗ ରହିଛି
େଯଉଁମାେନକି ପାକିଂ ବ ବ ାେର ଅଛ ି, େପାଲି ଏବଂ ସବକିଛିେର ଅଛ ି। ଏହାକ
ବଜାୟ ରଖ ; ତାହା ବହତ, ବହତ ଭଲ ଅେଟ।
16 ଆେମ େସହି ସମୟକ େଦଖିବାର ଆଶା କରଅଛ, େବାଧହଏ ନିକଟ ଭବିଷ ତେର,
େଯେତେବେଳକି େହାଇପାେର ଆେମ ତ ୁକ ଏଠାେର ସହରକ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଏହାକ
ବଲପାକ ପଡ଼ିଆେର ଲଗାଇପାରିବା, େଯଉଁଠାେର ଆେମ କିଛି ଅଧିକ ଲ ା ସମୟ ପାଇଁ
ରହିପାରିବା, େବାଧହଏ ତିନି କି ା ଚାରି ସ ାହର, ଉ ୀପନା ପାଇଁ, ମାଗତ ଭାବେର
ରହିପାରିବା। ଏବଂ ଏଠାେର ଆେମ େକବଳ ଅ ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ କଦାଚି ପର ରକ
ଜାଣୁଅଛ, ଆଉ ତାହାପେର ଆମକ ଶୁଭ-ବିଦାୟ କହିବାକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆେମ ପୁଣି
େଫରିଯାଉ। ମା ମଁୁ ଆସି ଏକ ବି ୃତ ଯା ାର ରହଣୀେର ରହିବାକ ଚାହିଁବି, ଏପରି ଥେର
େଯଉଁଠାେରକି ଆପଣ ରହିପାରିେବ େଯପରିକି ଆମକ େଗାଟିଏ କି ା ଦଇ ରାତିେର ବ
କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ, ମା େକବଳ ଦିନ ଓ ରାତି, ଦିନ ଓ ରାତି, ରହିଥିବି ଓ ଶି ା େଦଉଥିବି,
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ଏପରି ଚାଲିଥିବ। େବାଧହଏ େକହି ଜେଣ ଘରକ ଯାଇ କକଡ଼ାମାନ ଖାଇବାକ େଦେବ,
ଗାଈମାନ ୀର ଦହିଁେବ, ଏବଂ ପରବ ୀ ସ ାହେର େଫରି ଆସି େସବାକ ଜାରି ରଖିେବ।
ମଁୁ—ମଁୁ ତାହା ଭଲ ପାଏ। ଏଣୁ ଭ ଆପଣ ସହିତେର ରହ ।
17 ବ ମାନ, ମଁୁ ଯିବା ପୂବର, େବାଧହଏ ରବିବାର ସକାଳ କି ା ରବିବାର ରାତି, କିଅବା
େକୗଣସି ସମୟ, ଏହି େସବାଗୁଡିକ ମଧ ର େଗାଟିକେର, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣମାେନ
ସମେ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ବିଷୟକ ସତ ଉପେର େସହି ବା ା ଶୁଣିବାକ ଅେପ ା
କରଛ ି, ଯାହାକି ଏହି ଦିନର ବଡ଼ ସମସ ାଗୁଡିକ ମଧ ର ଅନ ତମ ଅେଟ। ଏବଂ େଯତିକି
ସୁନି ିତ ଭାବେର ମଁୁ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ସଠି ଉ ର
ପରେମଶର ବାକ େର ଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହା ପାଇଁ ମଁୁ
ଆସିବାକ ତି ା କରିଥିଲି।
18 ଏବଂ ମଁୁ ଭାବଛି, ଜାଣିଶୁଣି, େଯେତଦର ମଁୁ ଜାେଣ, ଇ ର ରବିବାର ଦିନ,
େଜଫସ  ୱିେଲେର ମଁୁ ଆଉ ଏକ େସବା କରିବାକ ଚାେହଁ, ଏବଂ ଆେମ କରିବା…
ସୂେଯ ାଦୟ େସବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାହାପେର ଇ ର ରବିବାର ପାଇଁ। େତଣୁ ଆେମ ଏହାକ
ଆଗର େଘାଷଣା କରିବା ଏବଂ ଯଦି ସ ବ େହେଲ, େବାଧହଏ େ ାଳୟ ପାଇବାକ
େଚ ା କରିବା, କି ା ଅନ େକୗଣସିଠାେର, ରବିବାର ପାଇଁ, େବାଧହଏ ଆସ ା ଶନିବାର
ଏବଂ ରବିବାର ପାଇଁ କରିବା। େମାେତ ଉଡାଜାହାଜେର ଯାଇକି େଫରି ଆସିବାକ ଅଛି,
କାରଣ ଏହା ସମୟ ପାେଖଇ ଆସିଲାଣି… ଥେମ େମାେତ, େମା ପାଖେର ରହିଥିବା
େମାର କାଯ ସୂଚୀ ସହିତ, ଏବଂ କାଲିଫ ିଆେର ଥିବା େମାର—େମାର—େମାର ଏକ
ଯା ା ମ ସହିତ େଦଖିବାକ ଅଛି। ଏବଂ େତେବ, ତାହାପେର ତତ ଣା ହିଁ, େମାେତ
ଆ ିକା ଭିତରକ—ଭିତରକ ଯିବାକ ଅଛି। େତଣୁ େଯାଗାେଯାଗେର ଥାଆ ଏବଂ ଆମ
ପାଇଁ ାଥନା କର ।
19 େତେବ, ଆଜି ରା ି, ମଁୁ ଆପଣମାନ ର ଧ ାନକ ପରେମଶର ବାକ େର ଥିବା ଏକ
ଅଂଶ ତି େନବାକ ଚାହଁୁଛି, ଯାହାକି ସାଧୁ ଲକ ର 4ଥ ପବେର ମିେଳ। ତାହାର 4ଥ ପବ
ଏବଂ 16ଶ ପଦ, ଏହା ଆର ହଏ, ଯୀଶୁ କହଛ ି।

…ଆଜିଏହି ବାକ ତ ମାନ କ େଗାଚରେରସଫଳେହଲା।
20 େତେବ, ଆେମ ଏଥିର, ଏକ ନି ଶ ହଣ କରିବାକ ଚାହଁୁ େଯ ପରେମଶର ବାକ
େକେତ ଗତିଶୀଳ ଅେଟ! େତେବ, ଆେମ ସମେ ଯା ିକୀ ବିଷୟେର ଜାଣିପାର, ମା
ଏହାକ କାଯ ମ କରିବା ପାଇଁ ଗତିକୀ ଆବଶ କ କେର।
21 ଆେମ ଜାଣିପାର େଯ େଗାଟିଏ କଳ, ଯାନର ଯା ିକୀ କଅଣ ଅେଟ, ମା ତାହାପେର
ଚକଗୁଡ଼ିକ କାଯ ମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚଳ ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗତିକୀ ଆବଶ କ
କେର।
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22 େତେବ, ଯୀଶୁ ନାଜରିତକ—କ େଫରି ଆସିଥିେଲ େଯଉଁଠାେର େସ ତିପାଳିତ
େହାଇଥିେଲ। େତେବ ଏଠାେର ତେଳ ଶା ଗୁଡ଼ିକେର, ଆେମ ପାଉ େଯ େସମାେନ
କହିଥିେଲ, “ଆେମ ଶୁଣିଛ େଯ ତେମ କଫନାହମେର ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କରିଛ। େତେବ
ଆସୁ ତମକ ତାହାସବ ଏଠାେର ତମର ନିଜ େଦଶେର କରଥିବାର େଦଖିବା।”
23 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଜେଣ—ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ନିଜ େପୖତକ ନଗର ବିନା ଅନ
େକୗଣସିଠାେର ହତାଦର ହଅ ି ନାହିଁ।” ଏବଂ, ଅବଶ , େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେର
ଆପଣ ତିପାଳିତ େହାଇଥା ି, ଏବଂ େଯଉଁଠାେର େଲାକମାେନ ଆପଣ ଜାଣ ି।
ଆଉ ଆର ର ହିଁ, େସହିଠାେର ତାହା ର ଏକ—ଏକ—ଏକ ଖରାପ ନାମ ଥିଲା, େଯ
େସ ତାହ ର ପାଥିବ ପିତା ବିନା ହିଁ ଜନ େହାଇଥିେଲ। େସମାେନ ତାହା “ଏକ ଅେବୖଧ
ସ ାନ,” େବାଲି ଡାକିଥିେଲ ଯାହାକି େବୖଧାନିକ ଦ ିର, ମରିୟମ କତେର େଯାେଷଫ
ବିବାହ କରିବା ପୂବର ହିଁ, ଗଭବତୀ େହାଇଥିେଲ। ମା , ତାହା େସହିପରି ନେହଁ, ଆେମ
ଜାଣୁ େଯ ଏହା େସହିପରି ନେହଁ।
24 ଏବଂ ଏହି ଶା ଉପେର, େଯଉଁ କାରଣର ଏହା ଉପେର େମାର ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ତାହା
ଏପରି କିଛି ଥିଲା ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୁବର ଫିନି , ଏରିେଜାନା କିଛି ଘଟିଥିଲା। ଏହା େସହି
େସବାର େଶଷ ଦିନ ଥିଲା, ପୂ ସୁସମାଚାର ବ ବସାୟ ପୁରଷ ଆ ଜାତୀୟ ସ ିଳନୀେର
େଯଉଁଥିେର େମାେତ କହିବାକ ଥିଲା।
25 ଏବଂ ଏହି ସ ିଳନୀେର ଆମ ସହିତ ଜେଣ ପରିଦଶକ ଥିେଲ, ଯିଏକି ଜେଣ
କ ାେଥାଲି ବିଶ ଥିେଲ, ଯିଏକି ଅଟ ି—ଅଟ ି “ଦି ଚାଲଦିଅ ରାଇଟସ ଅ ଦି
ଆେପାେ ାଲି କ ାେଥାଲି ଚ ; େମା େରଭ. ଜ ଏ . ାନଲି, ଓ.ଏ .ଡି.” େସ
କ ାେଥାଲି ମ ଳୀର “ମହାନଗରର ଯୁ ରା ର ଆକବିଶ ,” ଅଟ ି। ଏହା ତା ର
କାଡ ଏବଂ ତା ର—ଏବଂ ତା ର ଠିକଣା ଅେଟ।
26 ଏବଂ େସ ୀ ିଆନ ବିଜିେନ  େମନ ସହ ଜେଣ ପରିଦଶକ ଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ
ତା ଦିେନ ପୂବର, େସଠାେର େଦଖିଥିଲି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଶନିବାର ରା ିେର
କହଥିଲି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଥିଲା, କି ା ଶନିବାର ସକାଳ ଜଳଖିଆେର, ଏବଂ ମଁୁ…
େଯେତେବେଳ ମଁୁ କହଥିଲି, େସ େମାେତ ଅନାଇ ରହିଥିେଲ। ମଁୁ ଭାବିଲି, “େସହି ବ ିଜଣକ
ନି ିତ ଭାବେର ମଁୁ ଯାହା କହଅଛି େସସବେର ଅସହମତ ଅଟ ି।” ଏବଂ, ଆପଣ ଜାଣ ି,
ଆପଣ ପାର ି—ଆପଣ େକବଳ ତା େଦଖିପାର ି; େସ ନିଜର ମୁ କ ଉପର-ଓ-ତଳକ
କରଥା ି, ମା ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ ତା ପ େର କତେର କଅଣ କାମ କରଥିଲା।
27 େତଣୁ ରବିବାର ଅପରା େର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ କହିବାକ ଉଠିଲି, ମଁୁ ଜନ ଯ ଣା
ଉପେର େମାର ପାଠକ େନବାକ ଯାଉଥିଲି, େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, େଯ, “ଜେଣ

ସବକାରିଣୀ ୀ େଯପରି େବଦନା ,” େସ ଜନ ଯ ଣାେର େବଦନା ଅେଟ। ଆଉ
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େତଣୁକରି ମଁୁ େସଠାର କହିବାକ ଯାଉଥିଲି, ଯଥା, ଜନ ଯ ଣା, େସହି ବିଷୟକ େନଇ,
କହିବାକ ଯାଉଥିଲି େଯ ଜଗତ ବ ମାନ ଜନ ଯ ଣାେର ଅେଟ। ପୁରାତନ ବିଷୟକ
ଯିବାକ େହବ, େଯପରିକି ନତନ ଜନ େହାଇପାେର; େଯପରିକି ଏକ—ଏକ ବୀଜକ ୟ
ପାଇବାକ ହଏ, ନତନ ଜୀବନକ େଦବା ପାଇଁ।
28 ଏବଂ କିପରି େସହି ଯ ଣା, ଜନ ଯ ଣା ଜଗତକ ଆଘାତ କଲା! ଥମ ବିଶଯୁ େର,
ତାହାର ଏକ ଭୟ ର ଯ ଣା େହାଇଥିଲା, କାରଣ େସମାନ ପାଖେର ବିଷା ଗ ା
ଏବଂ ଅନ ାନ ବିଷୟସବ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ବିଶକ ାୟଃ ନ କରି େଦଇପାରିଥା ା।
ଏବଂ ଦିତୀୟ ବିଶଯୁ େର, ତାହାର ଆଉ ଏକ ଆଘାତ େହଲା, ଅଧିକ ଯ ଣା ଅନଭବ କଲା;
େସମାନ ପାଖେର ଅତ ଧିକ ଭୟ ର ବିଷୟମାନ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ପରମାଣୁ େବାମା
ମଧ ରହିଥିଲା। େସ ଆଉ ଏକ ଜନ ଯ ଣା ସହ କରିପାେର ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି େ ପଣା
ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଆଉ ଏକ ଯୁ ତାହାକ ଶୁନ ମ ଳକ ନି ି କରିେଦବ, କାରଣ
େସ ବ ମାନ ଉ ାର ା େହବ। ଆଉ େସଠାେର ଏକ ନତନ ପୃଥିବୀ େହବ। ବାଇବଲ
କେହ େଯ େସଠାେର େହବ।
29 େତ କ ଭବିଷ   ବ ା ବା ାର ଅଧିନେର, ଇ ାଏଲର ଏକ ଜନ ଯ ଣା
େହାଇଥିଲା, ଏହାର କାରଣ େହଲା େଯ ଧମଶା ୀ ଏବଂ ପୁେରାହିତମାେନ ମ ଳୀକ
ସବ କାେର ଏକ ସଂଗଠନ ଆକାରେର ରଖିଲା ଉ ାେର ଏହି ଭବିଷ   ବ ାମାେନ
ଦଶ କ ଆସୁଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି ଭବିଷ   ବ ାମାେନସଦା ଭଏହିକଥା
କହ ିବାକ ସହିତ ଦଶ କ ଆସୁଥିେଲ, େସମାେନ ମ ଳୀଗୁଡ଼ିକ େଦାହଲାଇ େଦଉଥିେଲ,
ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଜନ ଯ ଣା େହଉଥିଲା। ଅବେଶଷେର, ତାହାର ଏପରି ଅତ ଧିକ ଜନ
ଯ ଣା େହଲା େଯ େସ ସୁସମାଚାରର ଏକ ପୁ କ ସବ କଲା, ଯାହାକି େସହି ବାକ ସୟଂ
ଶରୀରରପ ଧାରଣ କରିଥିଲା।
30 ଠି େସହି କାେର ମ ଳୀ ଆଜି ରାତି କତେର ଜନ ଯ ଣା ଅନଭବ କରଅଛି,
ପୁଣିଥେର, ପୁ ର ଉ ାର ନିମେ , ପରେମଶର ପୁ ର ପୁନବାର ଆଗମନ ନିମେ ।
ଆମର ସମ ଈଶରତ ବି , ଆମର ସମ ବ ବ ା, ଆମର ସମ ନାମଧାରୀ ସଂ ା,
ଠି ଆମ ଅଧୀନେର ହିଁ ୟ ପାଇଛ ି। େତଣୁ ଆେମ ଜନ ଯ ଣାେର ଅଛ, ଏବଂ
ପରେମଶର ଠାର ଆସିଥିବା ଏକ ବା ା ସବଦା ମ ଳୀକ ଏକ ଅଧିକ େବଦନାେର
କରିଥାଏ, ମା କିଛି ସମୟ ପେର େସ ଏକ କନ ାକ ସବ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ତାହା ଯୀଶୁ

ୀ ତାହା ର କନ ା ନିକଟକ େନଇ ଆସିବ।
31 ଏବଂ, ତାହାପେର, ଏହା ଭାବି େଯ ଏହି େଲାକଟି େମା ସହିତ ଏେତ ଅଧିକ ଭାେବ
ଅସହମତ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଏହି ବା ା କହିବାକ ଉଠିଥାଏ, ପୃ ା େଖାଜିବା ପାଇଁ,
ମଁୁ େମା ବାଇବଲକ ଓଲଟାଏ।
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32 ୀ ମାସ ପାଇଁ, େମା ପ ୀ େମାେତ ଏକ ନତନ ବାଇବଲ େଦଇଥିେଲ। େମାର
ପୁରଣା ବାଇବଲଟି ାୟଃ ପ ର ବଷ ପୁରଣା, ଏବଂ ଜିନିଷଟି େହଲା େଯ ତାହା ଖ ଖ
େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େସହି ପୃ ାଗୁଡ଼ିକ, େତ କ ଥର େଯେତେବେଳ ଏହା େଖାଲାହଏ,
େସଥିର ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ, ମା ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ େତ କ ଶା ାଂଶ େକଉଁଠାେର
େଖାଜାଯିବ, ଏଣୁ ମଁୁ େସହି ବାଇବଲେର ଅତି ନିକଟର ଅଧ ୟନ କରିଥିଲି। ଆଉ ମଁୁ
ମା ଏହି ନତନଟିକ ଉଠାଇଲି, କାରଣ ମ ଳୀକି େନଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଏହି ଅନ ଟି ଏେତ
ଚିରାଚରିତ େଦଖାଯାଉଥିଲା।
33 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସାଧୁ େଯାହନ ପୁ କଟିକ ଓଲଟାଇବା ଆର କଲି,
େଯଉଁଠାେର େସହି ଶା ାଂଶ ମିେଳ, ମଁୁ 16ଶ ପବ ପାଠ କରିବାକ ଆର କଲି, ଏବଂ ମଁୁ
େଖାଜୁଥିବା ପଦଟି େସଠାେର ନ ଥିଲା। ଏଣୁ ମଁୁ ଭାବିଲି, “ବିଚି !” ମଁୁ ପୁଣିଥେର ଓଲଟାଇଲି;
ତଥାପି ଏହା େସଠାେର ନ ଥିଲା।
34 ଏବଂ ଲଇସିଆନା, େ େୱେପାଟର, େମାର ଅ ର ବ , ଭାଇ ଜ ା ମୁ , େସ
େସଠାେର ବସିଥିେଲ। ମଁୁ କହିଲି, “ଭାଇ ଜ ା , କଅଣ ତାହା ସାଧୁ େଯାହନ 16େର ମିେଳ
ନାହିଁ କି?”

େସ କହିେଲ, “ହଁ।”
35 ଏବଂ ମ ଉପେର ବସିଥିବା ାୟଃ ଶେହ ଧମଗୁରମାନ ମଧ ର, ଏହି କ ାେଥାଲି
ପୁେରାହିତଜଣକ ନିଜ ଆସନର ଉଠିେଲ; ତାହା ର ସମ ଯାଜକ େପାଷାକ, ଏବଂ ଲ ା
େଚାଗାବ ପୁଣି କଶଗୁଡ଼ିକ, ଓ ଇତ ାଦି ସହିତେର େମା ପାଖକ ଚାଲିକରି ଆସିେଲ, ଏବଂ
ଠି େମା ପାଖକ ପହ ିେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ, “େହ ପୁଅ, ିର ରହ। ପରେମଶର କିଛି
କରିବାକ ିର କରଛ ି।”

ମଁୁ ଭାବିଲି, “ଜେଣ କ ାେଥାଲି ବିଶପ େମାେତ ତାହା କହଛ ି?”

େସ କହିେଲ, “ଏହାକ େମା ପୁ କର ପାଠ କର।”
36 ଏବଂ ମଁୁ ତା ପୁ କର େସହି ଶା ାଂଶକ ପାଠ କଲି, ଓ େମାର ମୂଳପାଠକ େନଲି ଓ
ଆଗକ ବଢିଚାଲିଲି, େମାର ଉପେଦଶକ ଚାର କଲି।
37 ଏହା ପେର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ସାରିଲି, େମା ଗଲା ପେର େସ ଉଠିେଲ, ଏବଂ କହିେଲ,
“େଗାଟିଏ ଜିନିଷ ଘଟିବାକ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ପେର, ମ ଳୀକ େସହି ବିଶୃ ଳାର େଯଉଁଥିେର
େସ ଅଛି ବାହାରି ଯିବାକ ଅଛି, କି ା ମ ଳୀ ଭିତେର ରହିଥିବା ବିଶୃ ଳାର ଆମମାନ
ବାହାରି ଯିବାକ ଅଛି।” େତଣୁ, େଗାଟିଏ ବା ଅନ ଟି।
38 ଆଉ େସହି ସ ାେର, ମଁୁ ଟୁ ସାନକ େଫରିବାର, େମାର ବାଟେର ଥିଲି। ପିଲାମାେନ
ଏକ ସା ୱି ପାଇଁ କା ଥିେଲ, ଏବଂ ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ଛକେର ଏକ ସା ୱି େନବା ପାଇଁ
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ଅଟକି ଗଲି। ଏବଂ େମା ୀ କହିେଲ, “ବି , ମଁୁ େମା ଜୀବନସାରା ତମକ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇ େସହି ବାଇବଲେର, ଏପରି ଭାବେର ଥେ ାଉଥିବାର େଦଖିବାେର ଏେତ ଅଧିର
େକେବ େହାଇ ନ ଥିଲି।” କହିେଲ, “କଅଣ ଏହା ତମକ ଅଧିର କଲା ନାହିଁ କି?”
39 ମଁୁ କହିଲି, “ନା।” ମଁୁ କହିଲି, “ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି େଯ ଏହା େସଠାେର େକଉଁଠାେର ଅଛି।
େସମାନ ର େସଥିେର େକବଳ େସହି ପୃ ାଟି ହିଁ ନ ଥିଲା। ଏହା ଭଲ ଛପା େହାଇଥିଲା।”
40 ଏଥିେର େସ କହିେଲ, “ଭାବିବାକ ଗେଲ, େଯେହତ ମଁୁ ତମକ େସହି ବାଇବଲ ଆଣି
େଦଇଥିଲି! ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା େଯପରି େତ କଟି ଆଖି ଠି େମା ଉପେର ରହିଥିଲା।”
41 ଆଉ ମଁୁ କହିଲି, “େତେବ, ତେମ କିଛି କରି ପାରି ନ ଥାଆ । ତାହା ତ ବାଇବଲେର
ଏକ ଭଲ ଛପା େହାଇଥିଲା।” ମଁୁ କହିଲି, “େସମାେନ ତ େସହି ପୃ ାକ ମା କଦାପି ରଖି
ନ ଥିେଲ।”
42 େତେବ, ମଁୁ ଗଲି ଓ ପୁଣିଥେର ଏହାକ େଦଖିଲି, ଠି େଯତିକି ଭଲ ଭାବେର
େଦଖିପାେର େସପରି େଦଖିଲି; ମା 16ଶ ପବ ସମା ହଏ, ଅଂଶ, ଏହାର ଅଂଶ ତଳ
ଭାଗର ାୟଃ ତିନି ଇ ଉପେର ଥିଲା, ଏହାର ଅନ ପାଶେର 17ଶ ପବେର, େସହି ସମାନ
ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ପୁଣି, ଏକ ନତନ ବାଇବଲ େହାଇଥିବାର, େସହି ଦଇଟି ପୃ ା ସ ୂ
ରେପ ଏକ ଲଟକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଁୁ 16ଶ ପବ ପରିବେ 17ଶ ପବର ପାଠ କରଥିଲି।
“େତେବ,” ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ସବ ଠି ଅେଟ। ଏହା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ େହାଇଛି।”
43 ଏବଂ େଯତିକି ଭାବେର ଆପଣ େକୗଣସି ସର ଶୁଣିପାର ି, େସତିକି ଏକ ସର
େମା ପାଖକ ଆସିଲା, ଏବଂ କହିଲା, “େସ େଯଉଁ ନାଜରିତେର ତିପାଳିତ େହାଇଥିେଲ,
େସହି ାନକ ଗେଲ; ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନସାେର, ସମାଜଗୃହେର େବଶ କେଲ। ଏବଂ
ଯାଜକ ତାହା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଶା େଦେଲ, ଆଉ େସ ଯିଶାଇୟ 61 ପାଠ କେଲ।
ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ େସହି ଶା ପାଠ କରିସାରିେଲ, େସ ବସି ପଡ଼ିେଲ; େସହି ପୁ କ,
ବାଇବଲକ ଯାଜକ ହ ା ର କରି, ଉପେବଶନ କେଲ। ଆଉ ମ ଳୀେର ସମ ଦ ି
ତାହା ଉପେର ିର େହାଇ ରହିଲା। ଏବଂ ବହମୂଲ ବାକ ତାହା ମୁଖର ନିଗତ େହଲା।
ଆଉ େସ କହିେଲ, ‘ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।’”

“ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।”
44 ଶା େକେତ ସଠି ଅେଟ! ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ଯିଶାଇୟ 61:1 ର 2େର ଲ
କରିେବ, େଯଉଁଠାରକି ଆମର ଭ ପାଠ କରିଥିେଲ, ଯିଶାଇୟ 61:1 ର 2। ମା ଯିଶାଇୟ
61ର 2ୟ ପଦର ମଧ ଭାଗେର, େସ ଅଟକି ଗେଲ। େଯଉଁଠାେର ଏହା କହଥିଲା,
“ସଦା ଭ ର ଆ ା େମା ଠାେର ଅଧି ାନ କର ି; ାହ ବଷ ଚାର କରିବାକ,”
ତାହାପେର େସ ଅଟକି ଗେଲ। କାହିଁକି? ଅନ ଅଂଶଟି, ନ ାୟ ବିଚାର ଆଣିବା, ତାହା ର

ଥମ ଆଗମନ ତି ଯୁଜ ନ ଥିଲା, ବରଂ ଏହା ତ ତାହା ର ଦିତୀୟ ଆଗମନ ତି
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ଯୁଜ ଥିଲା। େଦଖ , ଏହା େସଠାେର ଯୁଜ ନ ଥିଲା। କିପରି ଶା େକେବ ଭଲ
କେର ନାହିଁ! େସମାେନ ସବଦା ସି ଅଟ ି। ଠି େଯଉଁଠାେର ଶା ଅଟକି ଗଲା, ଯୀଶୁ
ଅଟକି ଗେଲ, ’କାରଣ ଏହା ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତାହାହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ତାହା ର ଦିନେର,
େତେବ, େସହି ଥମ ଆଗମନେର ସୁ ମାଣିତ େହବାର ଥିଲା। ଦିତୀୟ ଆଗମନେର େସ
ପୃଥିବୀ ଉପେର ନ ାୟ ବିଚାର ଆଣିେବ; ମା େସେତେବେଳ ନେହଁ। ତାହା “ ାହ ବଷ

ଚାର କରିବାକ” ଥିଲା।

45 ମଶୀହ ଧ ାନ ଦିଅ , ଯିଏକି ନିଜକ େସହି ଯୁଗ ନିମେ ତି ାତ ବାକ ସହିତ
ଚି ିତ କରିବା ପାଇଁ ମ ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। େକେତ ଅ ତ, େଯ ମଶୀହ ମ ଳୀ
ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ! ଏବଂ ଏହି ମୂଲ ବାନ ବାକ ଗୁଡ଼ିକ େଦଖ , େଯେତେବେଳ
େସ ଏଠାେର କହ ି, “ ାହ ବଷ ଚାର କରିବାକ।”

46 “ ାହ ବଷ,” େଯପରି ଆେମ ସମେ ଜାଣୁ, ବାଇବଲ ପାଠକ ଭାବେର, ତାହା େହଲା
“ଜୁେବ ବଷ।” େଯ, େଯେତେବେଳ ସମ ୀତଦାସ ଏବଂ ବ ୀମାେନ, େସମାନ
େଯପରି, କାରାଗାରକ, ନିଆ ଯାଇଥିଲା; ଏବଂ ରଣ ପରିେଶାଧ କରିବାକ ଯାଇ, ଏକ
ପୁ େଦବାକ ପଡଥିଲା; କି ା ରଣ ପରିେଶାଧ କରିବାକ, ଏକ ଝିଅକ େଦବାକ ପଡଥିଲା,
[େଟ  େର ରି ାନ—ଅନ।] ଆଉ େସମାେନ ଦାସତେର ଥିେଲ। ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ
ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସମାେନ େକେତ ଦିନ ଦାସତେର ରହି ଆସିଥିେଲ, କି ା େସମାନ
େକେତ ଦିନ େସଠାେର ରହିବାର ଉଚି ଥିଲା; େଯେତେବେଳ େସହି ବଷ ଆସୁଥିଲା,
ଜୁେବ ବଷ, େଯେତେବେଳ ତରୀ ବାଦ େହଉଥିଲା, େତେବ େତ କ ବ ି ଯିଏକି ମୁ
େହବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଥିେଲ େସ ମୁ େହାଇ ଯାଇପାରଥିେଲ। [େଟ  େର ରି ାନ।] ଆପଣ
ମୁ ଥିେଲ। ଆପଣ ଆଉ ୀତଦାସ ନ ଥିେଲ।

47 ମା ଯଦି ଆପଣ ଜେଣ ଦାସ େହାଇ ରହିବାକ ଇ ା କରଥିେଲ, େତେବ ଆପଣ
ମ ିରକ ନିଆଯିବାକ ପଡଥିଲା, ମ ିର ଖ ପାଖେର ଛିଡ଼ା କରି, ଏବଂ େସମାେନ ଏକ
ଡା ଣ ଦାରା ଆପଣ କାନେର ଏକ ଛି କରଥିେଲ, ଆଉ ତାହାପେର ଆପଣ ଅବଶି
ଦିନ େସହି ମୁନୀବର େସବା କରିବାକ ପଡଥିଲା।

48 ଯୀଶୁ ୀ ସୁସମାଚାରର ଏହା କି ଏକ ସି ଉଦାହରଣ ଅେଟ! େଯେତେବେଳ
ଏହା ଚାର କରାଯାଉଥିଲା, େସହି ାହ ସମୟ, ଏବଂ ଜୁେବ ସମୟ; େଯେକୗଣସି
ବ ି, ଏଥିେର କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ େକଉଁ ର ର, ଆପଣ
େକଉଁ ନାମଧାରୀ ସଂ ାର ଅଟ ି, ଆପଣ େକେତ ଅଧିକ ପାପେର ପତିତ େହାଇଛ ି, କି ା
ଆପଣ ସହିତ କଅଣ ଭ ଅଛି; େଯେତେବେଳ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ତରୀ ଶ େହଉଥିବା
ଶୁଣୁଥିେଲ ଆପଣ ମୁ େହାଇ ଯାଇପାରଥିେଲ। ଆପଣ ମୁ ଅଟ ି!



10 କଥିତ ବାକ

49 ମା ଯଦି ଆପଣ ବା ାକ ନିଜର ପିଠି କରି ଦିଅ ି ଓ ଏହା ଶୁଣିବାକ ମନା କରି ଦିଅ ି,
େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ , ଆପଣ କାନେର ଏକ ଡା ଣ ଦାରା, ଛି କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ଏହାର ଅଥ, କହିବାକ ଗେଲ, ଆପଣ ଅନ ହ ଏବଂ ବିଚାର ମଧ େର ସୀମାକ ଅତି ମ
କରିେଦେଲ, ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ େକେବେହେଲ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ
କଦାପି ଆଗକ ବଢିେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଆପଣ ର ଅବଶି ଦିନ, ଆପଣ ରହିଥିବା
େସହି ବ ବ ାର ଏକ ୀତଦାସ େହାଇ ରହିବାକ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ାହ ବଷ ଶୁଣିବାକ
ମନା କରି ଦିଅ ି।
50 େତେବ, ଏହାର ଅନ ଅଂଶଟି, େଯପରି ମଁୁ କହିଲି, ତାହାର ଉ ର େଦବାର
ଆବଶ କତା ନ ଥିଲା, କାରଣ ଆଗମନ କରଥିବା ଏହି ମଶୀହ, ବ ମାନର ଏକ ସମୟ
ଅେଟ, େଯେତେବେଳ େସ ବିଚାରକ େନଇକି ଆସିେବ।
51 େତେବ, େସହି େଲାକମାେନ ଏହାକ କିପରି େଦଖିବାେର ବିଫଳ େହାଇପାରିେଲ
େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ? େସମାେନ ଏଥିର କଦାଚି କିପରି ବିଫଳ େହେଲ? ଏହା କିପରି ବା
େହାଇପାେର, େଯେତେବେଳ ଏହା ଏେତ ଭାବେର ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ େଦଖାଇ
ଦିଆଗଲା? େସମାେନ ଏହାକ େଦଖିବାେର କିପରି ବିଫଳ େହାଇପାରିେଲ? େଯେତେବେଳ
େସ…
52 କି ଏକ ବାକ ! ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା କର , “ଆଜି ଏହି ଶା ର ତ ଦ ିେଗାଚରେର
ସଫଳ େହଲା।” କିଏ ଏହା କହିଲା? ପରେମଶର ସୟଂ, ଯିଏକି ଆପଣାର ନିଜ ବାକ ର
ଅନବାଦକ ଅଟ ି। “ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।” େସହି ମଶୀହ, ନିେଜ, ମ ଳୀର
ଉପ ିତିେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ନିଜ ସ େର, ବାଇବଲର ଏକ ବାକ ପାଠ
କରିଥିେଲ, ଆଉ ତାହାପେର କହିଥିେଲ, “ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା,” ଏବଂ ତଥାପି
େସମାେନ ତାହା େଦଖିବାେର ବିଫଳ େହେଲ।
53 ଏହା େକେଡ଼ ଏକ ଦଃଖଦ ଘଟଣା େହାଇଥିବ, ମା ଏହା ଘଟିଲା। ଏହା ଅେନକ
ଥର ଘଟିଛି। ଏହା କିପରି ଘଟିପାେର? ଅବଶ , େଯପରି ଏହା ଅନ ସମୟଗୁଡ଼ିକେର
େହାଇଥିଲା, ବାକ ସବ େର ମନଷ ର ବ ାଖ ାକ ବିଶାସ କରିବା ଦାରା। ଏହାହିଁ
ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା ଘଟାଇଥିଲା। େସହି ଦିନର େସହି ବିଶାସୀମାେନ, ତଥା-କଥିତ
ବିଶାସୀମାେନ, େସହି ବ ାଖ ାକ ହଣ କରିଥିେଲ ଯାହା େସହି ଯାଜକ େସହି ଶା
ବିଷୟେର କହିଥିେଲ। େତଣୁକରି ଯୀଶୁ, େସମାନ ର େକୗଣସିଟି ପଦବୀ କି ା
େସମାନ ର େକୗଣସିଟି ସମାଜେର ଅ ଭୁ ନ େହାଇଥିବା ସକାଶୁ, ତାହା େସମାନ ର
େଗା ୀର ବହି ାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
54 ଆଉ, େତଣୁକରି, େସମାେନ ତାହା େସମାନ ସହିତେର ଚି ିତ କରିପାରିେଲ ନାହିଁ,
କାରଣ େସ େସମାନ ଠାର ଭି ଥିେଲ। ଯୀଶୁ ୀ ବ ିତ ଏେତ ଅନନ ଥିଲା େଯ
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େକହିେହେଲ ଏହା େଦଖିବାର ବ ିତ େହବାର ଉଚି ନ ଥିଲା େଯ େସ ପରେମଶର
ପୁ ଥିେଲ, କାରଣ େସ େସହି ଧମଶା ର ସି ପରିଚୟ ଥିେଲ ଯାହା ତାହା ବିଷୟେର
େଲଖାଯାଇଥିଲା।
55 ଠି େସହି କାେର ହିଁ େଯେକୗଣସି ୀ ିଆନ ଜଣାଯାଇଥାଏ, େଯେତେବେଳ
ତାହାର ଜୀବନ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଚି ିତ କେର ଯାହାକି ୀ ିଆନକ କରିବା ଉଚି ।
56 କିପରି େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏହା କହି ପାରିଥିେଲ, “ଆଜି ଏହି ଶା ତ
ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା!” େକେତ ଉେଲଖନୀୟ, େକେତ ଭାବେର, ଏବଂ
ତଥାପି େସହି େଲାକମାେନ ଭ ବଝିଥିେଲ। କାହିଁକି? କାରଣ େସମାେନ େକୗଣସି
ଯାଜକମାନ ର ବ ବ ାର ବ ାଖ ାକ େନଇଥିେଲ ଯାହା େସମାେନ ଶୁଣୁଥିେଲ।
57 ଏବଂ ଇତିହାସ ସବଦା ନିଜକ ପୁନରାବ ି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଶା େର ଏହାର ଏକ ଯୁଗ
ଅଥ ଅଛି, ଏବଂ ଏକ ଯୁଗ କାଶନ ଅଛି।
58 ଉଦାହରଣ ସରପ, େଯପରି ଏହା ବାଇବଲେର କେହ, େଯ, “ମିସରର ମଁୁ େମାର
ପୁ କ ଡାକିଲି,” ଯୀଶୁ ସେ ାଧନ କରି କହାଯାଏ। େସଥିର ସ କ େଦଖି ଚାଲ ,
ଆଉ ଆପଣ ପାଇେବ, େଯ େସହି ସମାନ ଶା ାଂଶଟି, ଯାକବ ମଧ ସେ ାଧନ କେର।
ଯୀଶୁ ତାହା ର ମହାନ ପୁ ଥିେଲ। ଯାକବ ତାହା ର େସହି ପୁ ଥିେଲ ଯାହାକ େସ
ମିସରର ଡାକିଥିେଲ, ଯାହାକି େ ାଫିଲ ସ ଏବଂ ଅନ ାନ ସ ମାନ ବ କରିଥା ି,
କାରଣ ତାହାହିଁ େସହି ଶା ଥିଲା ଯାହାକ ଏହା ସେ ାଧନ କରଥିଲା। େତଣୁ ଏହାର ଏକ—
ଏକ ଦଇଗୁଣ ଉ ର ଥିଲା; ଏଥିେର ଯାକବକ ଡାକିବାେର ଏକ ଉ ର ଥିଲା ଏବଂ ଯୀଶୁ
ଡାକିବାେର ଏକ ଉ ର ଥିଲା।
59 ଆଉ ଆଜି ମଧ େସହିପରି ଅେଟ! ଏହାର କାରଣ େହଉଛି େଯ ଆେମ େଯପରି
ଭାବେର ଅଶା ିେର ଅଛ, ଏବଂ େଲାକମାେନ ପରେମଶର ସତ େଦଖିବାେର ବିଫଳ
େହଉଛ ି, କାରଣ ପରେମଶର ବାକ ର ବହତ ଅଧିକ ମନଷ -କତ ବ ାଖ ାମାନ
ରହିଛି। ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ କ ବ ାଖ ା କରିବା ପାଇଁ କାହାରିକ ଆବଶ କ କର ି
ନାହିଁ। େସ ତାହା ର ନିଜର ଅନବାଦକ ଅଟ ି।
60 ପରେମଶର ଆର େର, କହିଥିେଲ, “ଦୀ ି େହଉ,” ଆଉ େସଠାେର ଦୀ ି
େହାଇଥିଲା। ତାହା େକୗଣସି ବ ାଖ ା ଆବଶ କ କଲା ନାହିଁ।
61 େସ କହିେଲ, “ଜେଣ କମାରୀ ଗଭବତୀ େହବ,” ଏବଂ େସ କଲା। ତାହା େକୗଣସି
ବ ାଖ ା ଆବଶ କ କଲା ନାହିଁ।
62 େଯେତେବେଳ…ପରେମଶର ବାକ ର ବ ାଖ ା େସେତେବେଳ େହାଇଥାଏ
େଯେତେବେଳ େସ ଏହାକ ସି କରିଥା ି ଏବଂ ଏହା େସହିପରି ଅେଟ େବାଲି ମାଣ
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କରିଥା ି। ତାହା ଘଟାଇବା ପାଇଁ କରିବା ଦାରା, ତାହା ତା ର ବ ାଖ ା ଅେଟ। େସହିଠାେର
ହିଁ ପରେମଶର ବ ାଖ ା ଅେଟ, େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର ବାକ କ ସଫଳ କର ି।
େସ ଏହାକ ଆପଣ ତି ବ ାଖ ା କରଛ ି।
63 େଯପରିକି ଯଦି େକେବ ଆେଲାକ ନ ଥିଲା, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ଦୀ ି େହଉ,” ଏବଂ
େସଠାେର ତାହା େହାଇଗଲା, ତାହାକ ବ ାଖ ା କରିବା ପାଇଁ କାହାରିର ଆବଶ କତା ନାହିଁ।
64 ମା ଆେମ ଏଥିେର ମନଷ -କତ ଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ମି ିତ କରି େଦଇଛ, ଏବଂ,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ କର ି, ଆପଣ—ଆପଣ ଏହାକ ମର ବାହାର କରିଦିଅ ି। ଏହା
ସବଦା େସହିଭଳି ହିଁ ରହିଆସିଛି।
65 ମା ମଁୁ ତଥାପି ଭାବଛି େଯ ଏହା େକେଡ଼ ଚମ ାର େହାଇଥିବ। ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା
କର , େସହି ମଶୀହ! େସମାେନ ତାହା େଦଖିବାେର କାହିଁକି ବିଫଳ େହେଲ? କାରଣ,
େସମାନ ର େନତାମାେନ େଯଉଁମାେନକି ତାହା ଜାଣିବାର ଉଚି ଥିଲା, େଯଉଁମାେନକି
ଶା େର ପାର ମ େହବାର ଉଚି ଥିଲା, େଯଉଁମାନ ରକି ଶା ବିଷୟେର ବଝାମଣା
ରହିବାର ଉଚି ଥିଲା, େସମାେନ ଏହି ବ ି ଅସ ାନ କରି କହିେଲ, “େସ ତ ମୂଳର—ର
ହିଁ, ଏକ ଅେବୖଧ ସ ାନ ଅେଟ। ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କରିବ ନାହିଁ।”
66 ଅେନକ ବଷ ପେର, ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କରନାହଁୁ। େସ ଏକ କମାରୀ-ଜନିତ ପୁ
ଥିେଲ େବାଲି କହିବାକ ଯାଇ େସହି ଉେ ଶ େର ଆେମ ମରିଯିବ।
67 ଏବଂ େକୗଣସି ଏକ ଦିେନ ଏହା ଘଟିବ େଯ, େସହି ସମାନ ବିଷୟମାନ ଯାହା ଆଜି
ଆେମ ଯିେହାବା କରଥିବାର େଦଖୁଅଛ, ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ପୁରଷମାେନ, ଯଦି ତାହା
େଗାଟିଏ ରହିବ, େସହି ବିଷୟ ପାଇଁ ମରିେବ େଯଉଁ ବିଷୟେର ଆଜି ଆେମ କଥାବା ା
କରଅଛ। ଆପଣ ଏହା େସେତେବେଳ କରିବାକ ପଡିବ େଯେତେବେଳ ପଶୁର େସହି
ଚି ଆସିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟେର ସୁସମାଚାର ଚାର କରିବାକ ଅନମତି
ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। େଯେତେବେଳ ମ ଳୀର େସହି ମହାନ ସଂଘ ଏକ େହାଇ ଆସ ି, ଯାହାକି
ବ ମାନ ବିଶ ଗୀଜା ନିମେ ଠି ମେର ରହିଛି, ଆପଣ ଏହା ତି, ସୟଂ ନିଜ ଜୀବନର
ଆପଣ ର ସା ସହିତ ଏହାକ ମୁ ା ିତ କରିବାକ ପଡିବ।
68 ଆପଣ ଏହା ବ ମାନ ବିଶାସ କରିବା ଉଚି । ଯଦି େସହି ଯାଜକମାେନ
ଉଠିପାରିେବ, େଯଉଁମାେନକି ତାହା ନି ା କରିଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ନି ା କରିେବ
ନାହିଁ। “ମା ,” ଆପଣ କହ ି, “ଯଦି ମଁୁ େସଠାେର ଥାଆ ି, ମଁୁ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ
କରିଥା ି।” େତେବ, ତାହା ଆପଣ ର ଯୁଗ ନ ଥିଲା। ମା , ଏହା ଆପଣ ର ଯୁଗ ଅେଟ,
ଏହା େସହି ସମୟ ଅେଟ।

ଆପଣ କହ ି, “େତେବ, ଯଦି େସ ଏଠାେର ଥାଆେ !”
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69 ବାଇବଲ କେହ, “େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି,” େସହି ସମାନ,
େତଣୁ େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। ମା , େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। େଯେହତ ବିଶ ସଭ େହାଇ
ଚାଲିଛି, ମହା େହାଇଚାଲିଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ଶି ିତ େହାଇଚାଲିଛି, େସ ଏଠାେର ଆ ା
ରପେର ଅଛ ି, ଯାହାକ େସମାେନ ହତ ା କି ା ମୃତ ଦ େଦଇପାରିେବ ନାହିଁ। େସ ଥେର
ମରିେଲ; େସ ପୁନବାର ମରିପାର ି ନାହିଁ। ପାପ ପାଇଁ, ପରେମଶର ଶରୀରେର ହତ
କରାଯିବାକ ଥିବା େହତ ତାହା ମାଂସମୟ ଶରୀର େହବାକ ପଡିଥିଲା। କି ଏଥର େସ
କଦାପି ମରିପାରିେବ ନାହିଁ; ଏହା ତ ପବି ଆ ା ଅଟ ି।

70 େତେବ, କିପରି ଭାବିବା େଯ େସମାନ ପାଖେର ତାହା ବିର େର େସହି ବିଷୟସବ
ରହିଥିଲା! ଅନ ଏକ ବିଷୟ, େଯ େସ େସମାନ ର େକୗଣସି େହେଲ ପଦବୀେର
େଯାଗେଦେବ ନାହିଁ। ତାହାପେର, ଆପଣ େଦଖ , ଏହା ତଥାପି ତାହା ଏକ ଖରାପ
ବ ି କରିଥିଲା। େସ େସମାନ ର—େସମାନ ର ସଂଗଠନ ସହ େଯାଗେଦେବ ନାହିଁ,
େସମାନ ର ଯାଜକସମାଜେର େଯାଗେଦେବ ନାହିଁ, ଏବଂ େସ ଏହା ସହିତ େକୗଣସି ସ କ
ରଖିେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା’ପେର, ଏସବ ବ ତୀତ, େସମାେନ ଯାହା ନିମାଣ କରିଥିେଲ େସ
ତାହା ଭା ିବାକ େଚ ା କରିଥିେଲ।

71 େସ ମ ିର ଭିତରକ ଗେଲ। ଆେମ ତାହା ଜେଣ ନ ବ ି େବାଲି କହିଥାଉ; େସ
ଥିେଲ, କି ଅେନକ ଥର ଆେମ ନ ତା କଅଣ ବଝି ନ ଥାଉ।

72 େସ ଜେଣ ଦୟାଳ ବ ି ଥିେଲ, ମା ତଥାପି ଆେମ ଅେନକ ଥର ଦୟା କଅଣ ତାହା
ବଝିବାେର ବିଫଳ େହାଇଥାଉ। ମାନବୀୟ ସହାନଭତି ନେହଁ, ତାହା ଦୟା ନେହଁ। ମା ,ଦୟା
େହଉଛି “ପରେମଶର ଇ ା ସାଧନ କରିବା।”

73 େସ େବେଥ  ଦା, ଫାଟକର—ର େସହି ପୁ ରିଣୀ େଦଇ ଗମନ କେଲ। େସଠାେର
ଅେନକ େଲାକ, ବହସଂଖ କ େଲାକ ଥିେଲ। ବହସଂଖ କ େକୗଣସି ନି ି ସଂଖ ା ନେହଁ।
ମା େସଠାେର ବହ ସଂଖ ାେର େଲାକମାେନ ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ: େଛାଟା, ଅ , ଖ ,
ଶୁ ା । ଏବଂ େସ ସବଦା େଲାକମାନ ଉପେର, ଦୟା କରଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଜେଣ
ବ ି ନିକଟକ ଗେଲ, ଯିଏକି େଛାଟା, ଅ , ଖ , କି ା ଶୁ ା ନ ଥିଲା; େବାଧହଏ ଏକ
ପୁର ିର ସମସ ା ଥିଲା, େବାଧହଏ ତାହାର ଏପରି କିଛି ଅ ସମସ ା ଥିଲା ଯାହାକି
ଅନ ତ ଥିଲା। ଅଠ-ତିରିଶ ବଷ ପଯ ତାହାର ଏହି ଅବ ା ରହିଥିଲା। ଏହା ତାହାକ
ବ ତିବ କରିବାକ ଯାଉ ନ ଥିଲା, ତାହାକ ମାରିବାକ ଯାଉ ନ ଥିଲା। େସ ଏକ ଖଟିଆ
ଉପେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କଅଣ ତେମ ସୁ େହବାକ ଇ ା କରଅଛ?”

74 ଆଉ େସହି େଲାକଟି ଉ ର େଦଲା, “େମାେତ ପାଣି ଭିତରକ େଘନିଯିବା ପାଇଁ
େମାହର େକହି ନାହିଁ, ମା ମଁୁ ଯାଉ ଯାଉ, େତେବ, ଅନ ଜେଣ େମା ଆଗର ପଶିଯାଏ।”
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େଦଖ , େସ ଚାଲି ପାରଥିଲା, େସ େଦଖି ପାରଥିଲା, େସ ଚାରିଆେଡ଼ ବଲି ପାରଥିଲା, ମା
େସ ଅତି ଦବଳ ଥିଲା।
75 ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାହାକ କହିେଲ, “ଉଠ। ତ ର ଖଟିଆ େଘନି ନିଜ ଘରକ ଯାଅ।” ଆଉ
ଯୀଶୁ ତାହା ଉପେର ଶ କରାଗଲା, େଯେହତ ଆପଣ ର ମେନ ଥିବ େଯ ଶା ଏହା
କହିଥିଲା।
76 କିଛି ଆ ଯ ନେହଁ! ଯଦି େସ ଆଜି ରାତିେର େଜଫସ  ୱିେଲକ ଆସ ି ଏବଂ
େସହିପରି ଏକ କାଯ କର ି, ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ବିଷୟେର କଥାବା ା କରିେବ।
77 ମା , ମେନରଖ , େସ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକ ଆସିଥିେଲ, ତାହା େହଲା
ପରେମଶର ଇ ା। େତେବ, ତାହା ସାଧୁ େଯାହନ 5:19 େର ମିେଳ, ଆପଣ ଏହାର
ଉ ର ମିଳିଯିବ। େସ କହିେଲ, “ସତ , ସତ , ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି, ପୁ ପିତା
ଯାହା କରଥିବାର େଦଖ ି; ତାହା ଛଡା େସ ଆପଣାର କିଛି ହିଁ କରିପାର ି ନାହିଁ, ପୁ
େସ କାେର ହିଁ କର ି।
78 େତେବ, େସମାନ ଏହା ଜାଣିଯିବାର ଉଚି ଥିଲା େଯ ତାହା େମାଶା
ଭବିଷ ତବାଣୀର ଠି ଠି ସୁ ମାଣ ଥିଲା, “କାରଣ ସଦା ଭ ତ ର ପରେମଶର େମା
ସଦଶ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେବ।”
79 କଅଣ ଆପଣମାେନ ଧ ାନ େଦେଲ, େଯେତେବେଳ େସ େସହି େଲାକକ େଦଖିେଲ,
େସ କହିେଲ…ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଦୀଘ ବଷ ଧରି ଏହି ଅବ ାେର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା।
େଦଖ , ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େହାଇଥିବାର, େସ େସହି ବ ି େସହି ଅବ ାେର
େଦଖିଥିେଲ; ଆଉ େସଠାେର ତଳକ ଗେଲ ଏବଂ େସହି େଲାକମାନ ମଧ େର ନିଜର
ମାଗ ବାହାର—ବାହାର କେଲ, େସହି ଭିଡ଼ ମଧ େର େଖାଜିେଲ, େଯପଯ କି େସ େସହି
ନି ି ବ ି ପାଇ ନ ଗେଲ।
80 େଛାଟା, ଖ , ଅ , ଏବଂ ଶୁ ା େଦଇ ଗମନ କେଲ, ତଥାପି ଦୟାେର ପରିପୂ
ଜେଣ ବ ି। ମା ,ଦୟାେହଉଛି “ପରେମଶର ଇ ାକ ସାଧନ କରିବା।”
81 େତେବ, ଆେମ ତାହା ପାଉ, େଯେହତ େସ େସମାନ ସହ େଯାଗେଦେବ ନାହିଁ,
େସମାନ ର ପଦ ପଦବୀ ମଧ େର ତାହା ର େକୗଣସି କିଛି କାମ ନ ଥିଲା, େତେବ େସ
ଜେଣ ବହି ୃତ ବ ି ଥିେଲ। ତାହା ର େକୗଣସି କିଛି ନ ଥିଲା…
82 ଏହା ବ ତୀତ, େସ ଦିେନ ମ ିରକ ଗେଲ। ଜେଣ ବ ି େସଠାକ ଗେଲ ଓ
ପରେମଶର ଗୃହକ େସତିକି ଦଷିତ େହାଇଥିବାର ପାଇେଲ େଯତିକି ତାହା ଆଜି ଅେଟ।
େସମାେନ ୟ, ବି ୟ କରଥିେଲ, ଟ ା ଆଦାନ ଦାନ କରଥିେଲ। େସ େସହି ଟ ା
େମଜଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇ େଦେଲ; ଦଉଡ଼ି େନଇ େସଥିର େକାରଡା ବନାଇେଲ, ଏବଂ େସହି
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ଟ ା ବ ବସାୟୀମାନ ହାର କରି ମ ିରର ବାହାର କରିେଦେଲ। ଆଉ େସମାନ
େ ାଧେର ଅନାଇେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “ଏହା େଲଖା େହାଇଛି,” ହାେଲଲୟା, “େମା ପିତା
ଘର ାଥନାର ଗୃହ ଅେଟ; ଏବଂ ତେମ ଏହାକ େଚାରମାନ ର ଗହର କରି େଦଇଅଛ।
ଏବଂ ତେମମାେନ, ତମମାନ ର ପର ରାଗୁଡ଼ିକ ଦାରା, ପରେମଶର ଆ ାଗୁଡ଼ିକ

ଭାବହୀନ କରି େଦଇଅଛ।”

83 ଓଃ, କଅଣ େସହିପରି ଏକ ଦଳ େକେବ ତାହା ଉପେର ବିଶାସ କରିପାରିବ କି?
ନା, ଆ ା। େସମାେନ ଏହି ଦିନର ଅଳିଆେର ଓ ସମାଜର କାଦଅେର ଏେତ ଘୁଷୁରୀ-ତଲ
େଲାଟି େହାଇଛ ି, େଯ ଏପରିକି େସମାେନ ଧମସଂ ା ିୟ ବିଷୟେର ଅତ ଧିକ ଭାେବ
ବରଫ ସଦଶ ଜମି ଯାଇଛ ି େଯ େସମାେନ ଆଉ ଅଧିକ ସବଶ ିମାନ ପରେମଶର
ଶ ିର କ ନକ ଅନଭବ କରି ପାରନାହଁା ି। ଏଥିେର ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ େସହି
ସାନ ୀେଲାକଟି ତାହା ର ବ କ ଶ କରି ତାହା ଦାରା ସୁ େହାଇପାରିଥିଲା; ଏବଂ ଜେଣ
ମଦ ପ େସୖନିକ ତାହା ମୁହଁେର େଛପ ପକାଇ ମଧ େକୗଣସି ସ  ଗୁଣ ଅନଭବ କରିପାରି
ନ ଥିଲା! ଏହା ଉପେର ନିଭର କେର େଯ ଆପଣ ଏହା ପାଖକ କିପରି ଆସ ି। ଏହା ଉପେର
ନିଭର କେର େଯ ଆପଣ େକଉଁ ବିଷୟକ େଖାଜୁଛ ି। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ମ ଳୀକ
ଯାଆ ି, ଏହା ତାହା ଉପେର ନିଭର କେର େଯ ଆପଣ କଅଣ ଅେନଷଣ କରଛ ି।

84 େତେବ ଆେମ ତାହା େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର େଦଖୁ। ଏଥିେର େକୗଣସି
ସେ ହ ନାହିଁ ମା େଲାକମାେନ ତାହା ପୂବର େଚତାବନୀ େଦଇଥିେଲ, େଚତାବନୀ
େଦଇଥିେଲ…େସହି ଯାଜକ େଲାକମାନ େଚତାବନୀ େଦଇଥିେଲ, “େତେବ େସ
ପରବ ୀ ବି ାମବାରେର ଏଠାକ ଆସୁଛ ି, ଏବଂ, େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେବ, ତେମ
ତାହା କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ବ ମାନ, ତେମ ଯାଇ ଏଠାେର ବସି ପାର, ମା େସ ଯାହା
କହିେବ େସଥି ତି ଧ ାନ େଦବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଆମ ଦଳର ନହଁ ି। େସ ଜେଣ ବହି ୃତ
େଲାକ। ତା ର େକୗଣସି ସହଭାଗୀତା ପ ନାହିଁ। ତା ପାଖେର ତ ଏକ ସଂଗଠନର
କାଗଜ ସୁ ା ନାହିଁ। ତା ପାଖେର ତ େସପରି କିଛି ନାହିଁ।”

“େସ କଅଣ ଅେଟ?”

85 “େକୗଣସି ଧମତ ାଗୀ ବାଳକ ଯାହାର ଜନ ଏଠାେର େହାଇଥିଲା, ଅେବୖଧିକ ଜନ,
ଜେଣ ବେଢ଼ଇ ଘେର, ଜେଣ ମାଆ ତା ବିବାହ ପୂବର ଗଭଧାରଣ କରିଥିଲା, ଏବଂ
େସମାେନ େସହି ବିଷୟକ େକୗଣସି ଅେଲୗକିକ ବିଷୟ କହି ଲଚାଇବାକ େଚ ା କରଛ ି।

86 “ଆେମ ଜାଣୁ େଯ, େଯେତେବେଳ ମଶୀହ ଆସିେବ, େସ ସଗର ଅଳି ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟାଇ
ଓ ାଇ ଆସିେବ ଏବଂ ଆମର ମହାଯାଜକ ନିକଟକ ଯାଇ କହିେବ, ‘କାୟାଫା, େହଇ
ମଁୁ ଏଠାେର।’” ମା ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ ତାହା େସପରି କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା
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ବାକ େର େସହିପରି େଲଖାଯାଇ ନ ଥିଲା। ଏହା ତ ଏକ ମନଷ -କତ ପର ରା ଥିଲା
ଯାହାକି େସମାନ ବିଶାସ କରିବା ପାଇଁ ବ ାଇ ଥିଲା।
87 ବାକ ତ କହିଥିଲା େଯ େସ େସହିପରି ଭାବେର ଆସିେବ େଯପରି େସ ଆସିଥିେଲ।
ଏବଂ େସ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ବାକ ପାଠ କରିଥିେଲ, ଓ େସମାନ କହିଥିେଲ,
“ଆଜି ଏହି ଶା ତ ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା।” ଏବଂ ତଥାପି େସମାେନ ତାହା
େଦଖିବାେର କି ା ତାହା ଚି ିବାେର ବିଫଳ େହେଲ, େଯପରିକି େସମାେନ ଅନ ସବ
ଯୁଗମାନ େର କରିଥିେଲ।
88 େନାହ େସହି ସମାନ ବିଷୟ କହିପାରିଥାେ , େସହିଦିନ େଯେବ େସ ଜାହାଜ ଭିତରକ

େବଶ କେଲ ଏବଂ ଦାର ବ େହାଇଗଲା। େମାଶା େସହି ଜାହାଜର ଉପରି ଭାଗେର
ଥିବା େସହି ଝରକାକ ଉଠାଇ ପାରିଥାେ , ମ ଳୀକ ଅନାଇ ପାରିଥାେ …ମେନରଖ ,
ପରେମଶର ଦାର ବ କରିେଦେଲ। ଏବଂ େସ କହିପାରିଥାେ , “ଆଜି ଏହି ଶା ତ
ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା,” ମା ଏହା େସେତେବେଳ େସମାନ ପାଇଁ ବହତ ବିଳ
େହାଇଯାଇଥିଲା। େସ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଚାର କରିଥିେଲ, ଓ େଚ ା କରିଥିେଲ େଯ
େସ ନିମାଣ କରିଥିବା େସହି ଜାହାଜ ମଧ କ େସମାେନ େଯପରି େବଶ କରିଯାଆ ି,
େସମାନ ଏହା କହି ଯାହାକି ଶା କହଥିଲା, “ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି, େଯ ବଷା
େହବାକ ଯାଉଅଛି,” ମା େସମାେନ ବହତ ଅଧିକ ଅେପ ା କେଲ। ମା େନାହ ସହଜେର
ଏହା କହିପାରିଥାେ େଯ, “ଆଜି, ଏହି ଦିନ, େସହି ଶା ସଫଳ େହଲା।”
89 େମାଶା, େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ ଅ ି ସୀନୟ ପବତ ଉପରକ ଓ ାଇ ଆସିଥିଲା
ଓ ତାହା ର ସା କ ସା ୀ େଦଇଥିଲା, େମାଶା କହିପାରିଥାେ , “ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ
େହଲା।”
90 େମାଶା, ଆପଣମାେନ ଜାଣ ି, ପରେମଶର ଜେଣ ଆହାନ ା େଲାକ, ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା, େବାଲି କହାଇଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତା ଡକାଯାଇଥିଲା, ଜେଣ
ଭବିଷ   ବ ା େହାଇଥିବାର, ତାହା ଏକ ଅେଲୗକିକ ଅଭି ତା ରଖିବା ଆବଶ କ ଥିଲା।
ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େହବାକ େହେଲ, ତାହା ପରେମଶର ସହିତେର ମୁହଁାମୁହିଁ
ସା ାତ କରିବାକ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ କଥାବା ା କରିବାକ ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ,
େସ ଯାହା କହଥିେଲ ତାହା ଘଟିବାକ ଥିଲା, ନେଚ େକହିେହେଲ ତାହା ବିଶାସ କରିେବ
ନାହିଁ।
91 େତଣୁ େକୗଣସି ବ ି େସହିପରି ନିଜକ ଡାକିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ େଯପଯ କି
େସ ପରେମଶର ସହିତେର ମୁହଁାମୁହିଁ କଥାବା ା କରିନାହିଁ, ଏକ ମରଭମିର ପଛପେଟ
େକୗଣସିଠାେର, େଯଉଁଠାେର େସ ନିେଜ, ପରେମଶର ସା ାତ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଜଗତର
ସମ ନା ିକମାେନ ତାହା ଏଥିର ଅନ ବଝାଇପାରିେବ ନାହିଁ; େସ େସଠାେର ଥିେଲ,
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େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଏହା ଘଟିଅଛି। େତ କ ୀ ିୟାନର େସହି ଅଭି ତା ରହିବା ଉଚି
ଏହା ପୂେବକି େସମାେନ ଏକ ୀ ିଆନ େହବା ବିଷୟେର କିଛି କହ ି। ଆପଣ ର ନିଜର
ଅଭି ତା!
92 ମଁୁ େମାର ଭଣଜା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପୂବର, କଥା େହଉଥିଲି, ଜେଣ ସାନ କ ାେଥାଲି
ବାଳକ, ଯାହା କହିଲା, “ବି ମାମୁ, ମଁୁ େଗାଟିଏ ର ଅନ ଖୁ ପଯ େଦୗଡି, କିଛି
େଗାଟାଏ ବିଷୟ େଖାଜିବାକ େଚ ା କରିବାକ ଯାଇ, ସବଆେଡ ଯାଇଅଛି।” ରାତି ପେର
ରାତି, ଏହି ସଭା ଆର େହବା ପୂବର, େସ କା ି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ରା ି ସମୟେର, େସ େବଦି
ପଯ େଦୗଡି, ଆସୁଥିବାର ସପ େଦଖିଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ଚାର େହଉଥିଲା, ଏବଂ ଏକ
ଅଂଗୀକାର କରଥିଲା େଯ େସ ଭ କରିଆସିଛି।
93 ମଁୁ କହିଲି, “େମଲୱିନ, ତେମ େଯଉଁଠାକ ବି ଯିବାକ େଚ ା କର ନା କାହିଁକି, ତେମ
େଯେତଗୁଡ଼ିଏ ମ ଳୀେର େଯାଗ ଦିଅ ନା କାହିଁକି, ତେମ େଯେତ ‘ ଣାମ ମରିୟମ,’ କହ ନା
କାହିଁକି, କି ା ତେମ ମନଷ ଠାର େଯେତ ଆଶୀବାଦ ପାଅ ନା କାହିଁକି, ତମକ ତ ପୁନବାର
ପରେମଶର ଆ ା ଦାରା ଜନ େହବାକ ହିଁ ପଡିବ। ଏହାହିଁ େହଉଛି େସହି ଏକମା ବିଷୟ
ଯାହାକି ମନଷ ର ହଦୟକ ସ କରିବ।”
94 ତାହା େଯ, ମଁୁ ଜାେଣ, ଆଜି େସମାନ ପାଖେର ପୁନବାର ଜନ େହବା ବିଷୟର, ଏକ
ବିକ ଅଛି, େକବଳ ଚାରକ ସହିତ ହାତ ମିଶା ଏବଂ ପୁ କେର ନିଜର ନାମକ ାପନ
କରିଦିଅ । କି , ବ ଗଣ, ତାହା ଏକ ମତବାଦ ଅେଟ। ଏହା ଏକ ବାଇବଲ ସତ ନେହଁ।
ଯଦି ଏହା ଥାଆ ା, େ ରିତ ିୟା, 2ୟ ଅଧ ାୟେର, ଏହିପରି ଭାବେର ପାଠ କରାଯିବାକ
ପଡ ା, “େପ ିକ ଦିବସ ଉପ ିତ ହଅେ , ପାଳକ ବାହାରକ ଯାଇ େଲାକମାନ ସହ
ହାତ ମିଳାଇେଲ।”
95 ବରଂ କେହ, “େପ ିକ ଦିବସ ଉପ ିତ ହଅେ ,” ମ ଳୀର ଉଦଘାଟନୀ ଉ ବେର,
“ ବଳ େବଗେର େବାହଥିବା ଚ ପବନର ଶ ତଲ େଗାଟିଏ ଶ ଅକ ାତ
ଆକାଶର ଆସି, େଯଉଁ ଗୃହେର େସମାେନ ବସିଥିେଲ େସହି ଗୃହର ସବ ବ ାପୀଗଲା।”
େସହି କାେର ପବି ଆ ା ଥମ ଥର କରି ଆସିଥିେଲ। େସହି ସମୟଠାର େତ କ ଥର
ଏହା େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଆସିଛ ି। େସ ପରେମଶର ଅଟ ି, ଏବଂ ପରିବ ନ ହଅ ି
ନାହିଁ। େତେବ, ଏହା େଲାକମାନ ଝେ ଇ ପକାଇଥାଏ।

େସମାେନ କହ ି, “ତାହା ତ ଅନ ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା।”
96 େତେବ, େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। େତ କ ଥର ମ ଳୀ
େଯେବ ପବି ଆ ା ା କରିଅଛି, ଏହା ସବଦା େସହିପରି ହିଁ ଆସିଅଛି େଯପରି େସ ଥମ
ଥର କରିଥିେଲ, େସହି ସମାନ ବ ବ ାପ ଅଧୀନେର, େ ରିତ 2:38; କଦାପି ପରିବ ନ
େହାଇନାହିଁ, କଦାପି ପରିବ ନ େହବ ନାହିଁ।
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97 େଯପରିକି ଏକ େରାଗ ପାଇଁ ଡା ର ର ଔଷଧ ବ ବ ାପ ଥାଏ। େସ ଏକ େରାଗ
ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ବ ବ ାପ େଲଖିେବ, ଡା ର ତାହା କର ି। ଏବଂ ଏହାକ େକୗଣସି
ଶଠ ଔଷଧ ୁତକାରୀ ନିକଟକ େନଇ ଯାଆ , ଏବଂ େସ ଏଥିେର ଅଧିକ ମା ାେର
ବିଷ ନିେରାଧକ େଦଇ େଦବ, ଏହା ଏେତ ଦବଳ େହାଇଯିବ େଯ ଏହା ଆପଣ ର େକୗଣସି
ଉପକାର କରିବ ନାହିଁ; ଯଦି େସ ଏଥିେର ଅଧିକ ବିଷ େଦଇ େଦବ, େତେବ ଏହା ଆପଣ
ମାରି ପକାଇବ। ଏହାକ ତ େକବଳ ଡା ର ଅନଯାୟୀ ହିଁ େଲଖିବାକ େହବ।
98 ଏବଂ ଡା ର ର ଔଷଧ ବ ବ ାପ େଯ କିପରି ପବି ଆ ା ା କରିବାକ ଅଛି
ତାହା ଆମକ େପ ିକ ଦିନେର, ଡା ର ଶିେମାନ ପିତର ଦାରା ଦାନ କରାଯାଇଅଛି।
“ମଁୁ ତମକ ଏକ ଔଷଧ ବ ବ ାପ େଦବି। ଆପଣମାେନ ମନପରିବ ନ କର , ଆଉ
ନିଜ ନିଜ ପାପ ମା ନିମେ େତ କ ଜଣ, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହଉ ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ପବି ଆ ା ର ଦାନ ା େହେବ। କାରଣ ଏହି ଔଷଧ
ବ ବ ାପ ଟି ଦରବ ୀ େଯେତ େଲାକ , ଭ ଆ ମାନ ପରେମଶର ଆପଣା ନିକଟକ
ଡାକିେବ େସହିସମ ନିମେ ।” େସହି ଅନ କାଳୀନ ଔଷଧ ବ ବ ାପ !
99 େମାଶା ର ଏହି ଅନଭତି ରହିଥିଲା। େସ େଦଶ ମଧ କ ଗେଲ ଏବଂ େସ
େଲାକମାନ କହିବାକ ଲାଗିେଲ, “ମଁୁ ଏକ ଅ ି କ ସା ାତ କଲି। ଏହା ଏକ ଜଳ ବଦା
ଭିତେର ରହିଥିଲା। ଏବଂ େସ େମାେତ ଆପଣମାନ ଏହା କହିବାକ କହିେଲ, ‘ମଁୁେଯଅେଟ
ମଁୁ େସଅେଟ। ତଳକ ଯାଅ; ମଁୁ ତମ ସହିତେର ରହିବି। ତମ ହାତେର ଥିବା େସହି ବାଡ଼ିଟିକ
ନିଅ ଏବଂ ମିସର ଉପେର ବି ାର କର; ତେମ ଯାହାକିଛି ମାଗିବ, ତାହା େହାଇଯିବ।’”

େତେବ, େବାଧହଏ େକୗଣସି ପୁେରାହିତ କହିଥିେବ, “ନିେବାଧ!”
100 ମା େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଏହାର କତ ତଥ କ େଦଖିେଲ, େନେଲ, ସଫଳ
େହଲା, େସମାେନ ଏହାକ ଆଉ ଅଧିକ ସହିପାରିେଲ ନାହିଁ। େସମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ େସ
ପରେମଶର ଠାର େ ରିତ ଅଟ ି।
101 ତା’ପେର, ଯଦି େମାଶା କହିେଲ େଯ େସ ତାହା େଦଖିଛ ି, ଏବଂ ତାହା ସତ େବାଲି
ସା େଦଇଛ ି, େତେବ ଯଦି ତାହା ସତ ଅେଟ, େସହି ମନଷ ର ବାକ କ, ସତ େବାଲି
ଚି ଟ କରିବାକ ଏବଂ ମାଣିତ କରିବାକ, ପରେମଶର ବାଧ ଅଟ ି। ତାହା ସତ ଅେଟ।
102 ଯଦି ଯୀଶୁ ୀ , େସହି ଦିନ, େସଠାର ଛିଡ଼ା େହାଇ ତାହା ପାଠ କରିଥିେଲ, “ଆଜି ଏହି
ଶା ତ ସ ୁଖେର ସଫଳ େହଲା,” େତେବ ପରେମଶର େସହି ବାକ କ ସଫଳ କରିବାକ
ବାଧ ଅଟ ି।
103 ଆେମ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏହା କହ, େଯ, “ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି,
ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି।” େତେବ ପରେମଶର ଏହାକ େସହିପରି ଭାବେର

ମାଣ କରିବାକ ବାଧ , କାରଣ ଏହା ତାହା ର ବାକ ଅେଟ। େତେବ, ଏହା କଅଣ କେର?
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ଏଥିେର ତ ୟ କରିବାକ, ଏହା ବିଶାସର ଆବଶ କ କେର। ତାହା ର ବାକ େଯ ସତ
ଅେଟ, ତାହାକ ତ ୟ କରିବାକ, ଏହା ବିଶାସର ଆବଶ କ କେର।

104 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ େସେତେବେଳ କଅଣ ଘଟିଥିଲା େଯେତେବେଳ େମାଶା
ସ ାନମାନ , ଏବଂ ତାହା ଅନସରଣ କରଥିବା ସମ େଲାକମାନ ବାହାର କରି
ଆଣିଥିେଲ। େଯଉଁମାେନ ତାହା ଅନସରଣ କେଲ ନାହିଁ େସମାେନ ମିସରେର ରହିଗେଲ।
ମା େଯଉଁମାେନ େମାଶା ଅନସରଣ କେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସୁଫ ସାଗରର
ବାହାରି ଆସି ା ର ମଧ କ େବଶ କେଲ, ପରେମଶର େସେତେବେଳ ସୀନୟ ପବତ
ଉପେର ଓ ାଇେଲ। େସହି ଅ ି ସମ ପବତକ ଅ ିମୟ କରି ପକାଇଥିଲା, ଏବଂ
େସଠାର ଏକ ସର କହିଲା, ଏବଂ ପରେମଶର ଦଶ ଆ ା ଦାନ କେଲ।

105 େମାଶା େସଠାେର େଲାକମାନ ସ ୁଖକ ଯାଇ, ଏହା କହିପାରିଥାେ , “ଆଜି ଏହି
ଶା ଯାହାକି ମଁୁ ତମମାନ , ତାହା ର ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର କହିଥିଲି, ଆଜିର ଦିନେର
ସଫଳ େହଲା। ମଁୁ ତମମାନ କହିଥିଲି େଯ ପରେମଶର େମାେତ ସା ାତ କେଲ, ଏବଂ
େସଠାେର ଏକ ଜଳ ବଦା ମଧ େର, ଏକ ଅ ି େର, ଆଉ େସ ଏହା କହିେଲ, ‘ମଁୁ
କରିବି…ଏହା ଏକ ଚି େହବ। ତେମ େସହି େଲାକମାନ ପୁନବାର ଠି ଏହି ାନକ
େଫରାଇ ଆଣିବ।’ ଏବଂ େସଠାେର ପରେମଶର ଅଛ ି, େସହି ସମାନ ଅ ି େର
େଯଉଁଥିେର େସ ଅଛ ି େବାଲି ମଁୁ ତମମାନ କହିଥିଲି, ଠି େସହି ପବତ ଉପେର ଓ ାଇ
ଅଛ ି। ଆଜି ଏହି ଭବିଷ ବାଣୀ ସଫଳ େହଲା। ଏଠାେର େସ ଏହା ମାଣ କରିବାକ ଅଛ ି
େଯ େସହି ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ କହିଛି ତାହା ସତ ଅେଟ।”

106 ପରେମଶର ଆମକ େସହିପରି ଆହରି ଅେନକ ପୁରଷମାନ ଦିଅ , େଯଉଁମାେନକି
ସେ ାଟ ଏବଂ ନି ାବାନ ରହ ି, ଏବଂ ସତ କହ ି, େଯ ସବଶ ିମା ପରେମଶର ଏହା

ମାଣ କରିପାରିେବ େଯ ତାହା ର ବାକ ଏେବ ମଧ ସତ ଅେଟ! େସ ଗତକାଲି,
ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ରହିଥା ି। େସ କାହିଁକି କରିେବ ନାହିଁ? େସ ଏହା କରିବାକ ତି ା
କରିଥିେଲ।

107 ଯିେହାଶୂୟ ହଏତ େସହି ସମାନ କଥା କହିଥିେବ, େଯଉଁଦିନ େସ କାେଦଶ-ବଣିଆକ
େଫରିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର େସମାେନ ା ରେର ଏେତ ଦରକ ଯା ା କରିଥିେଲ।
େସମାେନ ସେ ହ କରଥିେଲ େଯ ପରେମଶର େଯପରି କହିଥିେଲ େସହି େଦଶଟି
େସହିପରି େହାଇଥିବ କି ନାହିଁ। ମା ପରେମଶର େସମାନ କହିଥିେଲ େଯ ଏହା ଏକ
ଉ ମ େଦଶ ଅେଟ, ଏହା ଦ ଓ ମଧୁେର ବାହିତ ଅେଟ। ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ କାେଲବ
ହିଁ େକବଳ ଦଇଜଣ ଥିେଲ େଯଉଁମାେନକି ତାହା ବିଶାସ କରିଥିେଲ, ବାକି ଦଶଟି ମଧ ର
େଯଉଁମାେନକି ଯାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି ଆସିେଲ, େସମାନ
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ପାଖେର ମାଣ ଥିଲା; େସମାନ ପାଖେର ଏକ ଅ ୁର େପ ା ଥିଲା ଯାହାକ ଦଇଜଣ
ଶ ିଶାଳୀ ବ ି ହିଁ େକବଳ ବହନ କରିପାର ି।
108 ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ କାେଲବ େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏହା କହିପାରିଥାେ , “ଆଜି ଏହି
ଶା ସଫଳ େହଲା। ଏଠାେର ତାହାର ମାଣ ଅଛି େଯ ଏହା ଏକ ଉ ମ େଦଶ ଅେଟ।”
ନି ିତେର। କାହିଁକି? “ଏଠାେର ଏହା ମାଣ ଅେଟ େଯ ଏହା ଏକ ଉ ମ େଦଶ ଅେଟ।
ମିସରେର, ତେମମାେନ େସହିପରି ବିଷୟ କଦାଚିତ େକଉଁଠାେର ପାଇବ? େସଠାେର
େସପରି େକୗଣସି ାନ ନ ଥିଲା। ମା ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।”
109 େସ େସହି ସମାନ, ବିଷୟ କହିପାରିଥାେ , େଯେତେବେଳ େସ ଭବିଷ  ବାଣୀ
କରିଥିେଲ ଓ କହିଥିେଲ େଯ ଯିରୀେହାର ାଚୀରଗୁଡିକ ଭା ି ପଡ଼ିବ େଯଉଁଦିନ େସମାେନ
ତାହାର ପରି ମା ସାତଥର, ସାତ ଦିନ ଯାଏଁ, ଦିନକ ସାତଥର କରିସାରିେବ। ଆଉ
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଶଷଥର ପାଇଁ ତାହାର ପରି ମା କେଲ, ାଚୀରଗୁଡ଼ିକ ଭଷୁଡ଼ି
ପଡ଼ିଲା। ଯିେହାଶୂୟ ଛିଡ଼ା େହାଇ ଏହା କହିପାରିଥାେ , “ଏହି ଦିନ, ସଦା ଭ େସୖନ ର
ମୁଖ େସନାପତି ଯାହାକି େମାେତ େକେତକ ସ ାହ ପୂବର କହିଥିେଲ େଯ ଏହା େସହିପରି
ଘଟିବ, ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।” େସଠାେର ାଚୀରଗୁଡ଼ିକ ଭଷୁଡ଼ି, ତେଳ ଭମିେର
ପଡ଼ି ରହିଛି। “ଆସ, ଚାଲ ଏହାକ ଅଧିକାର କରିେନବା। ଏହା ଆମର ଅେଟ। ଆଜି ଏହି ଶା
ସଫଳ େହଲା।”
110 େକେଡ଼ ଅ ତ, ପରେମଶର େଲାକମାେନ େସହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା
େହାଇଛ ି ଯାହା ଠି ଅେଟ!
111 ଇ ାଏଲ, େସହି ନଦୀ କଳେର, େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସହି େଦଶକ ଅଧିକାର
କେଲ, େସମାେନ ପାରି େହେଲ। େସମାେନ ଏହା କିପରି କରିବାକ ଯାଉଛ ି? ଏହା ଏ ି
ମାସ ଥିଲା। ଉପେର ଯିହଦାେର, ବରଫ ତରଳଥିବାର ବନ ା ପରି ିତି ଆସିଥିଲା। ଓଃ,
କି ଏକ ଦିଗହରା େସୖନ ାଧ ପରେମଶର ଥିେଲ ପରି ଦିଶୁଥିଲା, େଯ େସ ତାହା ର
େଲାକମାନ , େସଠାେର ଏ ି ମାସେର ଆଣିଥିେଲ, େଯେତେବେଳକି ଯ ନ େକେବ
ପୂବ ଅେପ ା ସବାଧିକ ଉ ରେର ଥିଲା। େବେଳେବେଳ…
112 ଆପଣମାନ େକବଳ ଏକ େଛାଟ ପରାମଶଟିଏ େଦବା ପାଇଁ, ଯଦି େମାର ସମୟ
ଥାଏ, ମଁୁ ଏଠାେର ଅଟକି ଯାଇପାେର। େବେଳେବେଳ ଆପଣ େସଠାେର କକଟ େରାଗ
ସହିତ ବସି ଥାଇପାର ି, କି ା ଆପଣ ଏକ େରାଗ ସହିତ େସଠାେର ବସିଥିେବ; ଆପଣ
ଭାବଥିେବ, “ମଁୁ, ଜେଣ ୀ ିଆନ େହାଇ, କାହିଁକି, ଏହିପରି ଅବ ାେର ରହିଛି? ଯଦି ମଁୁ
ଜେଣ ୀ ିଆନ, େତେବ ମଁୁ କାହିଁକି ଏପରି ବସି ରହିଛି?” େବେଳେବେଳ ପରେମଶର େସହି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏେତ ଅ କାର େହାଇଯିବାକ ଦିଅ ି େଯ ଆପଣ ଉପରକ, ଚାରିପାଖକ, କି ା
ଅନ େକୗଣସି ଆଡ଼କ େଦଖିପାର ି ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାପେର େସ ଆସି ଆପଣ ପାଇଁ ଏଥି
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ମଧ ର ଏକ ପଥ ୁତ କର ି, େଯପରିକି ଆପଣ କହିପାର ି, “ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ
େହଉଅଛି, ଯାହା କରିବାକ େସ ତି ା କରିଥିେଲ।”
113 େସ ଏ ୀ ବାଳକମାନ ଜଳ ା ଭାଟି ଭିତରକ ଯିବାକ େଦେଲ। େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆମ ପରେମଶର ଆମକ ଏହି ଭାଟିର ଅ ିର ଉ ାର କରିବାେର ସ ମ ଅଟ ି। ମା ,
ତଥାପି, ଆେମ ତମର ତିମାକ ଣାମ କରିବ ନାହିଁ।” େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାର
ବାହାରିକି ଆସିେଲ, ଭାଟିର ଗ େସମାନ ଠାର ଆସୁଥିଲା…ବରଂ, େସମାନ ଉପେର,
େକୗଣସି ଭାଟିର ଗ ନ ଥିଲା; େସମାେନ ଏହା କହି ପାରିଥାେ , “ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ
େହଲା।”
114 େଯେତେବେଳ ଦାନିେୟଲ ସିଂହ ଗ ର ଆସିେଲ, େସ ମଧ େସହି ସମାନ କଥା
କହିପାରିଥାେ ।
115 ବା ିଜକ େଯାହନ। ଚାରି ଶହ ବଷର ପରମାଥିକ ଉପେଦଶ ଶି ା ପେର, େକୗଣସି
ଆ ଯ ର ବିଷୟ ନେହଁ େଯ ମ ଳୀ େସହି ସମୟେର ଏକ ବିଶୃ ଳାେର ରହିଥିଲା!
େଯେତେବେଳ େସ ା ରେର, ଯ ନେର େଦଖାେଦେଲ, େସ ଠି େସହି କଳେର ଛିଡା
େହାଇପାରିଥାେ , େଯପରିକି େସ କରଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା କହି ପାରିଥାେ , “ଆଜି ଏହି
ଶା , ଯିଶାଇୟ 40, ସଫଳ େହଲା।”
116 ମଁୁ କିପରି ଏଠାେର ଅଟକି ଯାଇପାେର ଏବଂ ତାହା କହିପାେର ଯାହା େସହି ବ ଯାଜକ
େମାେତ କହିଥିେଲ! କହିେଲ, “ପୁଅେର, ତେମ େସହି ବା ା େକେବ ସମା କଲ ନାହଁ।”

ମଁୁ କହିଲି, “ ିର ରହ ।”

େସ କହିେଲ, “କଅଣ ତମର କହିବାର ଅଥ େପ ିକ ା ତାହା େଦଖ ି ନାହିଁ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ନା।”
117 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହା େଦେଖ।” ଏବଂ ଜେଣ କ ାେଥାଲି ପୁେରାହିତ ମଧ ! ଉ-ହଁୁ।
େସ କହିେଲ, “ତେମ କାହିଁକି ଆଗକ ଗଲ ନାହଁ?”

ମଁୁ କହିଲି, “ ିର ରହ ।”

େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର ମହିମା େହଉ! ମଁୁ ଏହା େଦେଖ।”
118 ଏବଂ ାୟଃ େସହି ସମୟେର ପବି ଆ ା ତା ଭଉଣୀ ଉପେର ଓ ାଇ ଆସିେଲ,
ଯିଏକି େସଠାେର ସଭାେର ବସିଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଉଠି ପଡି, ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାକ
ଲାଗିେଲ, ଏବଂ ମ ଉପେର େସହି ଯାଜକ ଓ ମଁୁ ଯାହା ବିଷୟେର କଥା େହଉଥିଲ, େସ ଠିକ
ତାହାର ବ ାଖ ା େଦଇଥିେଲ। ସମ ମ ଳୀ, େସହି ସମ ାନ, ଆ ନାଦ କରି ଉଠିେଲ।
ଗତ ସ ାହେର, କି ା ଗତ ସ ାହ ପୂବର ଓରା େରାବଟ ସ ିଳନୀକ ଯାଇଥିଲି,
ଏବଂ େସହି ସ ିଳନୀର ଏହାର ଚ ା ଥିଲା। କିପରି େଯ େସହି ଯାଜକ…ପବି ଆ ା



22 କଥିତ ବାକ

ଅଧୀନେର ବସି, େସଠାେର ଜେଣ ମହିଳା ମାଧ ମେର ଏହା କାଶ କରଥିେଲ, ମଁୁ ବିଶାସ
କେର େଯ ଏହା ତା ର ଭଉଣୀ ଥିେଲ, େଯ େସହି ମ ଉପେର ଯାହା େସଠାେର ଘଟୁଥିଲା,
ଏବଂ େସହି ବିଷୟକ କାଶ କରଥିେଲ ଯାହା ଆେମ ଲଚାଉଥିଲ।
119 ଏହି େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମମାେନ ରହଅଛ, ଆଜିର ଦିନେର ଏହି ଶା ସଫଳ
େହଲା। ଆଜିର ଦିନେର ସ ାକାଳୀନ ଦୀ ି ଆସିଅଛି, ଏବଂ ଆେମ ଏହାକ େଦଖିବାେର
ବିଫଳ େହାଇଅଛ। ଧ ାନ ଦିଅ ।
120 େଯାହନ କହିେଲ, “ଆଜି ଦିନେର ମଁୁ ‘ ା ରେର ଚି ାର କରଥିବା େସହି ରବ ଅେଟ,’
େଯପରିକି ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ   ବ ା କହିଥିେଲ, ‘ ଭ ପାଇଁ ମାଗ ୁତ କର।’”
121 େସମାେନ ଏହା ବଝି ନ ଥିେଲ। କହିେଲ, “ଓଃ, ତେମ ଯୀଶୁ…ତେମ—ତେମ ୀ ,”
ବରଂ।
122 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ୀ ନେହଁ।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତ ତା ର ପାଦକା ଗ ି ଫିଟାଇବାକ
େଯାଗ ନେହଁ। ମା ,” େସ କହିେଲ, “େସ ତମମାନ ମଧ େର, େକୗଣସି ାନେର
ଛିଡା େହାଇଛ ି,” କାରଣ େସ ସୁନି ିତ ଥିେଲ େଯ େସ େସଠାେର ରହିେବ। େସ ତାହା
ସମୟେର ରହିେବ, କାରଣ ପରେମଶର ତାତା କହିଥିେଲ େଯ େସ ୀ ପରିଚୟ
କରାଇେବ।
123 ଦିେନ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ େସଠାେର ଚାଲିକରି ଆସିେଲ, ଏବଂ େଯାହନ ତାହା
ଉପେର ଏକ କାଶ ରହିଥିବା ପରି େଦଖିେଲ, ଏକ ଚି । ଆଉ େସ ଚି ାର କରି କହିେଲ,
“େହଇ େଦଖ, ପରେମଶର େମଷଶାବକ! ଆଜି ଏହି ଶା ତମମାନ ସ ୁଖେର ସଫଳ
େହଲା।” ନି ିତେର।
124 େପ ିକ ଦିନେର, କିପରି ପିତର ଛିଡ଼ା େହେଲ ଏବଂ େସମାନ ର ଶା ଉ ୃତ କେଲ,
େଯାେୟଲ 2:38। େଯେତେବେଳକି, େସମାେନ ସମେ ହସୁଥିେଲ, େସହି େଲାକମାେନ।
େସମାେନ େସମାନ ର ନିଜ ଭାଷାେର କଥାବା ା କରିପାର ନ ଥିେଲ। େସମାେନ ଅନ
କିଛି ବିଳି ବିଳାଉଥିେଲ। ବାଇବଲ କେହ, “ଭ ଜିହାଗୁଡିକ।” ଭ େହଉଛି “ବିଭାଜିତ”
ଜିହା, କିଛି କହ ନ ଥିେଲ, େକବଳ ଏକ ବିଳି ବିଳାଉଥିେଲ। ଦେଳ ମାତା େଲାକମାନ ର
ପରି ଏପଟ େସପଟ େଦୗଡଥିେଲ!
125 େସମାେନ ସମେ କହିେଲ, “େତେବ, ଏହି େଲାକମାେନ ମଦ ପାନ କରିଛ ି।
େସମାନ େଦଖ, େଦଖ େଯ େସମାେନ କିପରି ଆଚରଣ କରଛ ି, କିପରି େସହି ୀ ଏବଂ
ପୁରଷମାେନ। େସମାେନ ବିଶୃ ଳିତ ଅଟ ି,” େସହି ଦିନର ଧାମିକ େଗା ୀ କହିଥିେଲ।
126 ପିତର େସମାନ ମଧ େର ଛିଡ଼ା େହେଲ, କହିେଲ, “େହ ଯିରଶାଲମ ନିବାସୀ
ସମେ , ଓ ଯିହଦୀ େଲାେକ ଏବଂ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ ଏହା ାତ େହଉ େଯ,
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ଏମାେନ େସପରି ମାତା ନହଁ ି, େଯପରିକି ଆପଣମାେନ ମେନ କରଅଛ ି, େଯଣୁ
ବ ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘ ା ମା । କି େଯାେୟଲ ଭବିଷ   ବ ା ଦାରା ଯାହା
ଉ ଅଛି, ଏ େସହି ଘଟଣା, ‘େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଆେ ସମ ମ ଉପେର
ଆ ର ଆ ା ବ ି କରିବା।’ ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।” ନି ିତ ଭାବେର।
127 ଲଥ ଠି ସମୟେର ରହିଥିେଲ। େୱସଲି ଠି ସମୟେର ରହିଥିେଲ। େପ ିକ ଠି
ସମୟେର ରହିଥିଲା। କିଛି େହେଲ ମର ବାହର ନେହଁ।
128 ବ ମାନ ମଁୁ ଚାହଁୁଛି େଯ ଆପଣମାେନ ଆଜିର ଏହି ଯୁଗ ଓ କାଳ େଯଉଁଥିେର
ଆେମମାେନ ରହଅଛ, ଏହାକ ଆଜିର ଦିନ ନିମେ ତି ା କରାଯାଇଥିବା ବାକ ସହିତ
ବିଚାର କର । ଯଦି ପ ାତ ସମୟେର ଅନ ଯୁଗମାନ େର, ପୁରଷମାେନ ଏହା
କହିପାରଥିେଲ, “ଆଜି ଏହି ଶା ,” “ଆଜି ଏହି ଶା ,” େତେବ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ ଶା
ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ? ଏହି ଦିନ ପାଇଁ କଅଣ ତି ା କରାଯାଇଛି? ଆେମମାେନ
େକଉଁଠାେର ଛିଡା େହାଇଅଛ? ଆେମମାେନ େକଉଁ ସମୟେର ରହଅଛ, େଯେତେବେଳକି
ଘ ାକ ା ହାର କରଅଛି, େସହି େବୖ ାନିକ ଘ ା, ମଧ ରା ିର ତିନି ମିନି ପୂବର? ଜଗତ
ଆଜି ଭୟ ଅଛି। ମ ଳୀ ଦନୀତିର ଏକ ଶଯ ାେର ଅଛି। େସଠାେର କିଏ େକଉଁଠାେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଛ ି େକହି ଜାଣ ି ନାହିଁ। ଏହା ଦିନର େକଉଁ ସମୟ ଅେଟ? ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ
ଶା ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ? ମ ଳୀର ଅବ ାମାନ, କି ା, ଆଜିର ଦିନେର ମ ଳୀର
ଅବ ାଗୁଡିକ!
129 ଜଗତେର, ରାଜନୀତିେର, ଆମର ବିଶ ବ ବ ାେର, ଏହା େସତିକି ମ ଅେଟ େଯତିକି
ଏହା େହାଇପାେର। ମଁୁ ଜେଣ ରାଜେନତା ନେହଁ। ମଁୁ ଜେଣ ୀ ିଆନ। ମା , େମାର
ରାଜନୀତି ବିଷୟେର କଥାବା ା କରିବାର େକୗଣସି େବପାର ନାହିଁ, ମା ମଁୁ େକବଳ
କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ େସମାେନ ଉଭୟ ପାଶେର ମ ଅଟ ି।
130 ମଁୁ ଥେର ମତଦାନ କରିଥିଲି, ତାହା ୀ ପାଇଁ ଥିଲା; େମାେତ ଜିତିବାକ ଅଛି।
ଶୟତାନ େମା ବିର େର ମତଦାନ କଲା, ଏବଂ ୀ େମା ସପ େର ମତଦାନ କେଲ;
ନିଭର କେର େଯ ମଁୁ େମାର ମତଦାନ େକଉଁ ପ େର କେର। ମଁୁ ଆନ ିତ େଯ ମଁୁ ଏହା
ତାହା ଉପେର କଲି; ଜଗତର ଯାହା ଇ ା େସମାେନ ତାହା କହ । ମଁୁ ଏେବ ସୁ ା ବିଶାସ
କେର େଯ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି। େସ ଏହାକ ମାଣ କରିେବ।
େସ ନି ିତ କରିେବ। ନି ିତ ଭାବେର।

ଅପରାଧର ବ ି, େଯୗବନଜନିତ ଅପରାଧେର ବ ି!
131 ଆମ ରା କ େଦଖ , ଏକଦା ପୃଥିବୀର ଫୁଲ କହାଯାଉଥିବା, ଆମର ମହାନ ଗଣତ
େସଠାେର—େର ପ ାତ ସମୟେର ଗଠିତ େହାଇଥିଲା…ସାଧୀନତାର େଘାଷଣା େବେଳ,
ଏବଂ ସାଧୀନତାର େଘାଷଣାପ ସା ରିତ େହାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଏକ ଗଣତ
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ରହିଥିଲା, ପୁଣି ଆମର ମହାନ ପିତପୁରଷମାେନ, ଓ େସହି ବିଷୟମାନ ଯାହା େସମାେନ
କରିଥିେଲ, ଆମର ଏକ ମହାନ ରା ଥିଲା।
132 ମା ବ ମାନ େସ ଖତ ଖାଉଅଛି, ଭା ି ଯାଉଅଛି, ଏବଂ କ ମାନ େହଉଅଛି, ଓ ୟ
ପାଉଅଛି। ଏବଂ େଲାକମାନ କର ଲଗାଇବାକ େଚ ା କରଅଛି, ଅନ ାନକ ପଠାଇବା
ପାଇଁ ଟ ା ଏକ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛି, େସମାନ ର ଶ ୁମାନ ସହିତ ବ ତା

ାପନ କରିବାକ େଚ ା କରଅଛି; େସମାେନ ଏହାକ ଆମ ମୁହଁେର େଫାପାଡି େଦଉଛ ି।
େଗାଟିଏ ବିଶଯୁ , ଦଇଟି ବିଶଯୁ ଏବଂ ଏେବ ସୁ ା ତତୀୟ ଆଡ଼କ ଅ ସର େହଉଛି।
ନି ିତ ଭାବେର। ରାଜନୀତି ୟ ା , , ତଳ ପଯ ମ ଅେଟ। ଅବିକଳ ଠି
େସହିପରି ଅେଟ ଯାହା ମାଥିଉ 24 କହିଥିଲା େଯ ତାହା େହବ, “ରା ବିର େର ରା , ରାଜ
ବିର େର ରାଜ େହବ।” ଏହି ସମ ବିଷୟମାନ ଘଟିବ। େତେବ ଆସ ଏହାକ ବିଚାର
କରିବା। ଠି ଅଛି।
133 ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଧ ାନ ଦିଅ , େବୖ ାନିକ ଅନସ ାନେର ବ ି। େତେବ, ଏକଦା,
ମା ଏକ…େମା େଜେଜବାପା ଏକ ବଳଦଗାଡିେର, େମା େଜେଜମା େଦଖା କରିବାକ
ଯାଇଥିେଲ। ବ ମାନ ଏହା ଏକ େଜ ବିମାନ, କି ା ଏପରିକି ବାୟୁମ ଳେର ଏକ କ କ,
ବାହ ଶୁନ ମ ଳକ। ଏହା ମହାନ…େକମିତି, କିଏ ଏହା କହିଲା? ଦାନିେୟଲ 12:4, କେହ,
“େଶଷକାଳେର ାନ ବ ି ପାଇବ।” ଆେମ ରହଥିବା ଏହି ସମୟକ େଦଖୁ। ବ ମାନ
ଜଗତର ଅବ ା ତି— ତି, ବି ାନର ଅବ ା ତି ଧ ାନ ଦିଅ ।
134 ଆଉ ପୁଣିଥେର ଧ ାନ ଦିଅ , ଆଜି, ଆମର ଶି ା ବ ବ ାେର। େତେବ ଏହାକ
ଅସୀକାର କରିବାକ େଚ ା କର ନାହିଁ। େମା ପାଖେର ଖବରକାଗଜ େଲଖାଗୁଡିକ ଅଛି,
ଆମ ମ -…ଆମ ବିଦ ାଳୟେର େଯୗନ ଶି ା ଦିଆଯାଉଅଛି, ଯୁବା ଛା ମାେନ ପର ର
ସହିତ େଯୗନ ସ କ ରଖୁଅଛ ି, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େସମାେନ ଜଗତେର ସାଥୀ
େହାଇପାରିେବ କି ନାହିଁ। ହଁ, ଆ ା।
135 ଆମ ଯାଜକ େର କିପରି ଅେଟ? ଆଜି ରାତି େମା ପାଖେର ଖବରକାଗଜର େଗାଟିଏ
ଖ ଅଛି। ଲ ଆେ ଲ , କାଲିଫଣିଆେର, େଯଉଁଠାେର ଧମଗୁରମାନ ର ଏକ
ସମୂହ, ବା  ଟି ଏବଂ େ ସବିେଟରିଆ , େସବକମାେନ, ସମଲି ୀମାନ ର ଏକ
େଗା ୀକ େନଇ ଆସିେଲ ଏବଂ ସମଲି ୀ ସ କ ଅଭ ାସ କେଲ, ଏହା କହି େଯ େସମାେନ
ପରେମଶର ନିକଟେର େସମାନ ଜିତିବାକ େଚ ା କରଛ ି। େଯେତେବେଳକି, ତାହା
ଏହି ଘଟିକାର ଅଭିଶାପ ମଧ ର େଗାଟିଏ ଅେଟ, ଏକ ସେଦାମୀ! ଆଉ ଏପରିକି ଆଇନ
େସମାନ ଗିରଫ ମଧ କଲା।
136 େତେବ ଆେମ େକଉଁଠାେର ଅଛ? ଆମର ସମ ବ ବ ା ଆମ ଅଧୀନର ୟ
େହାଇଯାଇଅଛି। ମଁୁ େଦଖିଛି େଯ ସମ ଯୁ ରା େର ସମଲି ୀମାନ ର ସଂଖ ାେର
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ବ ିହାର ଗତ ବଷ ତଳନାେର େକାଡ଼ିଏ କି ା ତିରିଶ ତିଶତ ବ ି ପାଇଛି। ତାହା ବିଷୟେର
ଚି ା କର , ପୁରଷ ସହିତ ପୁରଷ ବାସ କରିବା, ଠି େଯପରିକି େସମାେନ ସେଦାମେର
କରିଥିେଲ।
137 ଅପରାଧେର, େଯୗବନଜନିତ ଅପରାଧେର ବ ି! ଆେମ େକଉଁ ସମୟେର ରହଅଛ?
ଆଜି ଏହି ଭବିଷ  ବାଣୀର ବାକ ସଫଳ େହଲା।
138 େସହି ଧାମିକ ଜଗତ, େସହି ମ ଳୀ ନିେଜ, େସହି ମ ଳୀ, ଆହାନ- ା େହାଇଥିବା
େସହି ମ ଳୀ, ଯାହାକ ଆେମ ଆହାନ- ା େହାଇଥିବା ମ ଳୀ େବାଲି କହିଥାଉ, େସହି
େଶଷ ମ ଳୀ ଯୁଗ, େସହି େପ ିକ ାଲ ମ ଳୀ ଯୁଗ, ତାହା େକଉଁଠାେର ଅଛି? ଏହା
ଲାଅଦୀକିଆେର ଅଛି, େଯପରିକି ଶା କେହ।
139 ଆଜି େସମାେନ େସହି ଦ ଗୁଡିକ ତେଳ ପକାଇ େଦଇଛ ି। େସମାନ ର

ୀେଲାକମାେନ ଅଧା େପାଷାକ ପି ିଛ ି। େସମାନ ର ପୁରଷ…ଏହା ଏକ ଭୟ ର
ବିଷୟ ଅେଟ। େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ତିନି କି ା ଚାରିଥର ବିବାହ କରି, ଦୀକ
େବାଡେର, ଏବଂ ସମ କିଛି ବିଷୟେର ରହିଛ ି। େସମାେନ ତେଳ ପକାଇ େଦଇଛ ି,
ଏବଂ ଦନୀତିକ େନଇ ଆସିଛ ି, କାରଣ େସମାେନ ପରିଷଦଗୁଡିକେର ବସିଛ ି ଓ ଜଗତ
ସହିତ ାନ େନଇଛ ି।
140 ଏବଂ, ଆଜି, େସମାନ ପାଖେର ଉ ତ ଭବନମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି େସମାନ
ପାଖେର େକେବ ରହିଥିଲା। େକୗଣସି ାନ, େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ ପଚାଶ-ମିଲିୟ -
ଡଲାର ଟ ାର େ ାଳୟ ନିମାଣ କରଛି, ପଚାଶ ମିଲିୟ ଡଲାର। େପ ିକ ା ! ପଚି-ଶ
ବଷ ପୂେବ, ଏହା େଗାଟିଏ େକାଣେର, ଏକ ଦାରା ବଜାଇବାର ସହ େହଉଥିଲା। କହଥିେଲ,
“ଆେମ…”
141 କାରଣ, କାଶିତ ବାକ 3 େର, ଶା କେହ, େଯ ତେମ “‘ଧନୀ,’ କେହ, ‘ମଁୁ ଧନୀ
ଅେଟ। ମଁୁ ଏକ ରାଣୀ ଭାବେର ବସିଛି। େମାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ।’ ଏବଂ ତେମ ଜାଣ ନାହିଁ
େଯ ତେମ ଦଃଖୀ, ଦଭାଗା, ଦରି , ଉଲ , ଅ , ଏବଂ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ!”
142 ଆଜି ଏହି ଶା ତମ ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା। ଆେମ !ଆେମ ଅଥ “ଏହା ହିଁ
େହଉ।” ମଁୁ ନିଜକ ଆେମ  କରନାହିଁ, ମା େମାର କହିବାର ଅଥ ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା
ସତ ଅେଟ। ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।
143 େପ ିକ ା ମ ଳୀ ଏକ ଲାଅଦୀକିଆ ଅବ ାେର ଅଛି। ଓଃ, େସମାେନ ଏେବ ସୁ ା
ଡିଆଁ ମାର ି ଏବଂ ଚି ାର କର ି, ଏବଂ େସହିସବ କାଯ ଗୁଡିକ କର ି େଯେତେବେଳ
ସ ୀତ ବାଜୁଥାଏ। େଯେତେବେଳ ସ ୀତ ବାଜିବା ବ େହାଇଯାଏ, କି ା େସହି ଆଧୁନି
ବିଟନି ସ ୀତ ଯାହା େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ବଜା ି ଏବଂ ଏହାକ ୀ ିୟ େବାଲି
କହ ି, ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାହା ବ ହଏ, ସମ େଗୗରବ ଲ େହାଇଯାଏ। ହଁ।
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144 ଯଦି ଏହା ପରେମଶର ଏକ କତ ଶଂସା, ତାହାେହେଲ େସଠାେର ଜଗତେର
ପଯ ା ଶିଟିଶ ନାହିଁ ଓ ଯେଥ —ଯେଥ ଶ ି ନାହିଁ େଯ ଏହାକ େରାକି େଦବ।
େଯେତେବେଳ ଏହା କତେର ପରେମଶର ଠାର ଆସିଥାଏ, େତେବ ଏହାକ ବଜାଇବା
ପାଇଁ ସ ୀତର ଆବଶ କ ନ ଥାଏ। ଏହା ତ ତାହା ଉପେର ପରେମଶର ଆ ାକ
ଆସିବାର ଆବଶ କ କେର। ଏହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାହା କେର।
145 ଏବଂ େସମାେନ ଏହାକ ବହ ଦିନର ଭଲିଗେଲଣି, କାରଣ େସମାେନ ପବି ଆ ା
ଦାନକ, “ପରଭାଷାେର କହିବାର ାର ିକ ମାଣ” ରେପ େ ଣୀଭ କରି େଦଇଛ ି।
ଏବଂ ମଁୁ ଭତମାନ ଏବଂ ଯାଦଗରମାନ ପରଭାଷାେର କଥା କହଥିବାର ଶୁଣିଅଛି।
146 ପବି ଆ ା ଆପଣ ଭିତେର ପରେମଶର ବାକ ଅଟ ି, ଯାହାକି େସହି ବାକ କ

ହଣ କରିବା ଦାରା ନିଜକ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ତାହାର ବାହାେର, ଏହା ପବି ଆ ା
େହାଇପାର ି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କେହ େଯ ଏହା ପବି ଆ ା ଅେଟ, ଏବଂ େସହି ବାଇବଲର
େଗାଟିଏ େହେଲ ବାକ କ ଅସୀକାର କେର, େତେବ ତାହା ପବି ଆ ା େହାଇପାେର ନାହିଁ।
ତାହାହିଁ ମାଣ ଅେଟ େଯ ଆପଣ ବିଶାସ କରଛ ି କି ନାହିଁ।
147 ଆଉ ଏକ ମହାନ ଚି କ ଧ ାନ ଦିଅ । ଯିହଦୀମାେନ ନିଜ ମାତଭମିେର ଅଛ ି;
େସମାନ ର ନିଜ େଦଶ ଅଛି, େସମାନ ର ନିଜର ଅଥ ଅଛି, ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ
ଅଟ ି। େସମାନ ପାଖେର େସମାନ ର ନିଜର େସୖନ ଦଳ ଅଛି। େସମାନ ପାଖେର
ସବକିଛି ଅଛି। େସମାେନ େସମାନ ର ମାତଭମିେର ଅଛ ି; ଯାହାକି, ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ,
“ଡି ିରି ଗଛର ଏକ ଦ ା ର ଶିଖ।” େସଠାେର େସମାେନ ଅଛ ି, ଠିକ େସମାନ ର ନିଜ
େଦଶେର। ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା, ଯିହଦୀମାେନ ନିଜ େଦଶେର ଅଛ ି।
148 ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା, ଲାଅଦୀକିଆ ମ ଳୀ ଯୁଗ।
149 ଆଜି ଏହି ଶା , ମାଥିଉ 24, ସଫଳ େହଲା। ସଂସାର ଏକ ଦନୀତିେର ଅଛି,
ସମ ବିଷୟ; ଜାତି ବିର େର ଜାତି ଅଛି, ବିଭି ାନେର ଭକ ମାନ େହଉଛି, ମହାନ
ଘୂ ିବାତ ାସବ ତଳକ ଆସୁଛି, ରା ଗୁଡ଼ିକ କ ିତ କରଅଛି, ଏବଂ ଇତ ାଦି, ସବଆେଡ ବଡ଼
ବିପଯ ୟ ଘଟୁଛି। ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।
150 େତେବ ଆେମ ଜଗତର ଏହି ଅବ ା ପାଉ। ଆେମ େଦଖୁ େଯ ନାମଧାରୀ ମ ଳୀ
ସାଧାରଣ—ସାଧାରଣ, ସଂଗଠନ, ନାମଧାରୀ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି, ଆେମ େଦଖୁ େଯ
େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। ଆେମ େଦଖୁ େଯ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି। ଏବଂ
ଆେମ େଦଖୁ େଯ ଏହି ଦିନେର ଏହି ତି ାଗୁଡିକ ସଫଳ େହଲା।
151 େତେବ, ମା ଏହି ଦିନେର ଅ ହାମ ର ଏକ ସେବା ମ, ରାଜକୀୟ ବୀଜ ଆସିବାକ
ଅଛି। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଏହାହିଁ େହବ, ରାଜକୀୟ, ତି ାତ ପୁ ନିମେ ଏକ ରାଜକୀୟ
କନ ା େହବ। େଯପରିକି ମଁୁ ଗତ ରା ି କହିଥିଲି, ଏହା ଏକ ାକତିକ ବୀଜ େହବ ନାହିଁ, ଏହା
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ଏକ ଆ ିକ ବୀଜ େହବ। େସଠାେର ଏକ ଆ ିକ କନ ା ଉତଥିତ େହବାକ ଅଛି, ଯାହାକି
ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ପୁ ର ରାଜକୀୟ ବିଶାସର େସହି ରାଜକୀୟ ବୀଜ େହବ। ତାହାକ
ଏହି େଶଷ ଦିନେର ଦଶ କ ଆସିବାକ ଅଛି, ଏବଂ େସହି ସମୟ ଏବଂ େସହି ାନ ଏକ ତି ା
ଅେଟ ଯାହାକି ତାହାକ ଦିଆଯାଇଛି।
152 ଏକ ଶା , ମଲାଖୀ 4 ଅନଯାୟୀ, େସଠାେର ଏକ ବା ା ଉଠିବାକ ଅଛି ଯାହାକି
େଲାକମାନ ହଦୟକ େଦାହଲାଇ େଦଇ ପୁନବାର େ ରିତ ପିତା ନିକଟକ େଫରାଇ
ଆଣିବ। ଦଶ େର ଜଣକାକ ଉଠିବାକ ଅଛି, ଏଲିୟ ଶ ିେର, ଯିଏକି ଦଶ େର ଉଠିେବ;
ଜେଣ ଜ ଲ େ ମୀ େଲାକ ଯିଏ ବାହାରି ଆସିେବ, ଏବଂ ତାହା ଠାେର ଏକ ବା ା ରହିବ
ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଠିକ ବାକ ନିକଟକ ପୁନବାର େଫରାଇ େନବ। ଏହା େସହି ଘଟିକା
ଅେଟ େଯଉଁଥିେର ଆେମମାେନ ବସବାସ କରଅଛ।
153 େତେବ, ବ ମାନ ବିଚାର କର , ମଁୁ ଏହି ଘଟିକାେର ଆପଣମାନ ପଚାରଅଛି,
ଏଠାେର େଜଫସ  ୱିେଲେର ଥିବା ଆପଣ େଲାକମାେନ। 1933 ମସିହାେର, େସହି
ଅେଲୗକିକ କାଶ ଯାହାକି ନଦୀ କଳେର ଓ ାଇ ଆସିଥିଲା, େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ ମଁୁ

ାୟଃ େକାଡ଼ିଏ-ବଷ-ବୟସର ଜେଣ ବାଳକ ଭାବେର, ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ପା ଶହ
େଲାକ ବା ି େଦଉଥିଲି। େଜଫସ  ୱିେଲ, ଏହା କଅଣ କହିଥିଲା? େସଠାେର େସହି

ି ି ପାଦେଦଶେର ତାହା କଅଣ ଥିଲା, େଯେତେବେଳ େସହି ପ ିକାକରିୟ ଜଣା ,
ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା ଲଇସୱିେଲ େହରାଲ ଥିଲା, ଯିଏକି ଏହି େଲଖନୀକ ଛାପିଥିଲା?
ଏହା ଠି ଆେସାସିଏେଟ େ େଦଇ, ସିଧାସଳଖ କାନାଡାକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 1933
ମସିହାେର, କାନାଡାେର, ଡା ର ଲି େଭୟେଲ ଏହାକ କାଗଜର କାଟି ରଖିଥିେଲ।
154 େଯେତେବେଳ ମଁୁ େମାର ସତରତମ ବ ି ବା ି େଦଉଥିଲି, ଏହି ସା ୀ
ଅଧୀନେର; ଆଉ ଆପଣ ବାକି କାହାଣୀ ଜାଣିଛ ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇ, ସତରତମ ବ ି ବା ି େଦଉଥିଲି, ସଗର ଏକ କାଶ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିଲା,
ଓ େସଠାେର ଉପେର ଚମକି ରହିଲା, େଯପରିକି ଏକ ତାରା ସଗର ଖସି ପଡିଥାଏ। ଏକ
ସର କହିଲା, “େଯପରି ବା ିଜକ େଯାହନ ୀ ଥମ ଆଗମନର ଅ ଧାବକ େହବା
ପାଇଁ େ ରଣ କରା ଯାଇଥିେଲ, େସହିପରି ତମର ବା ା ସମ ବିଶେର, ତାହା ର ଦିତୀୟ
ଆଗମନର ଅ ଧାବକ େହବ।” ଆଜି ଏହି ଦିନ ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।
155 ଏହି ଦିନ! ପରେମଶର ଏହା ତି ା କରିଥିେଲ। କଅଣ ଘଟିଲା? ଏହି ଦିନେର ଏହା
ସମ ବିଶକ ଚାଲିଗଲା।
156 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ପରେମଶର େସଠାେର ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ ଓ ତାହା କହିେଲ,
େଯେତେବେଳକି ମଁୁ ଏକ େଛାଟ ବାଳକ ଥିଲି, ଏକ ଜଳ ବଦାେର, କି ା େସଠାେର
ଏକ ବଦାେର, ଯାହାକି ଅ ି ସହିତ ନିଆଁେର ଜଳଥିଲା, ଏଠାେର ଉପେର ଉଟିକା
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ପାଇକ ଠାେର ୱାେଥ  ସ ାନେର; େସଠାେର ପଛେର ପାଣି ଭରଥିଲି, େସହି ଖଳାର
ମୁ  ଶାଇ  ମଦଶାଳା ପଯ , ଆପଣ ଏହାର ସତ ତା ଜାଣିଛ ି। େସ କହିଲା, “ତେମ
କଦାପି ଧୂ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, କି ା ମଦ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, କି ା ନିଜ ଶରୀରକ ଅପବି
କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତେମ ବୟସ ା େହେଲ ତମ ନିମେ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାମ
ଅଛି।” ମଁୁ େସହି ବିଷୟେର ତାହା ସତ ଅେଟ େବାଲି ସା ଦିଏ, େଯ ମଁୁ ଏହା େଦଖିଥିଲି।
ଏବଂ ପରେମଶର, େଯପରି େସ େମାଶା ସହିତେର କରିଥିେଲ, େସଠାେର ତେଳ ମ ଳୀ
ସ ୁଖେର କଥା କହିେଲ, ଓ ବ କେଲ, “ଏହା ସତ ଅେଟ।”

ଆଜି ଦିନ ଏହି ଶା ଆମ ମଧ େର ସଫଳ େହଲା।

157 େଦଖ େଯ େସ ହଦୟର ଗୁ ବିଷୟ କହିବା ସ େର କଅଣ କହିଛ ି, ଏବଂ ଏହା
କିପରି ସାଧନ େହବ; େସମାନ ଉପେର ହାତ ରଖିବାଠାର େନଇ, ହଦୟର ଗୁ ବିଷୟ
ଜାଣିବା ପଯ । ଆଜି ଏହି ଶା ଠି ଆମ ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା।

158 ଏହି ତି ାମାନ ଯାହା କରାଯାଇଥିଲା, ଧ ାନ ଦିଅ , ତି ାର ପରେମଶର
ଦାରା ଏହି ସମ ତି ାଗୁଡ଼ିକ ସୁ ମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ କରାଯାଇଥିଲା।
େଦଖ , ଆଜି ରାତିେର, ୱାଶିଂଟ , ଡିସିେର ଭ ଦତ ର େସହି ଫେଟାଚି , ତାହା ଟ ା
େହାଇଛି!

159 ଯୁ ରା ଆେମରିକାର ସରକାର ପାଇଁ େକ ିୟ ଯା ବିଭାଗର ଆ ୁଳି ଛାପ ଏବଂ
କାଗଜ଼ପ ର ମୂଖ ଭାବେର, ଜଜ େଜ. େଲସି, ଏହାକ େଟ ାସର, ହ  ଠାର ପରୀ ା
କରି କହିେଲ, “ଏହା େହଉଛି ଏକମା ଅେଲୗକିକ ଜୀବ ଯାହାରକି ସମ ବିଶେର େକେବ
ଫେଟାଚି େତାଳା ଯାଇଥିଲା।” ତାହା ଜାଣିବାର ଉଚି ଥିଲା; େସ ଏହା ପାଇଁ, ଦନିଆେର
ସବଠଁୁ ସେବା ମ ଅଟ ି।

160 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା େସଠାେର େସହି ସତ ଭାବେର, ଝଲି ରହିଛି, େସହି ସମାନ
ଅ ି ଯାହାକି ଇ ାଏଲକ େସହି ା ର ପଛେର କଢାଇ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ଆଜି କଢାଇ
େନଉଛି, େସହି ସମାନ କାରର ଏକ ବା ା, ଯଥା, “ମିସରର ବାହାରି ଆସ!”…?…ଆଜି
ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା। ଆପଣ େସହି ବା ା ଜାଣ ି ଯାହା େସ କହିଥିେଲ।

161 ତିନି ବଷ ପୂେବ, ଟୁ ସାନର େସହି ଦଶନକ େଦଖ , େଯେତେବେଳ ଏଠାେର ଗଳିେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲି। େଯେତେବେଳକି, ତାହାର ପା ବଷ ପୂବର, େସ କହିଥିେଲ, “େଯଉଁ
ଦିନ ଏହି ନଗର େସହି ଫାଟକ ସ ୁଖେର ଏକ ଅଂଶକ ଭା ି ତେଳ ପକାଇେଦବ, ତେମ
ନିଜକ ପ ିମ ଆଡକ େଘନିଯିବ।” େମାର ଆରାଧନାଳୟର େଲାକମାେନ େଯଉଁମାେନକି
ଏଠାେର ଅଛ ି, େସହି ସ -…େସହି—େସହି ସମୟକ ଜାଣ ି। ତାହା ଠି ।
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162 ଏବଂ େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ ୀ େଗାଏନ ଓ େସମାେନ େସଠାେର ଥିେଲ, ଆଉ
େସହି ଅଂଶକ ତଳକ ପକାଇ େଦେଲ, ମଁୁ ପ ୀ କହିଲି, “ଏହି ବିଷୟେର କିଛି େଗାଟାଏ
ଅଛି।”

େସ ପଚାରିେଲ, “ତାହା କଅଣ?”

ଆଉ ମଁୁ ଭିତରକ ଗଲୀ ଏବଂ େମାର େଛାଟ ପୁ କଟିେର େଦଖିଲି। େସଠାେର ଏହା
ଥିଲା।
163 ଏବଂ ପରଦିନ ସକାେଳ, ଦଶଟା େବେଳ, େସଠାେର ବସି ରହିଥିଲି, େମା େକାଠରୀେର,

ାୟଃ ଦଶଟା ଘଟିକାେର, ଭ ଦତ ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିେଲ। େସ କହିେଲ, “ଟୁ ସା  କ
ଯାଅ। ତେମ ଟୁ ସା  ର ଉ ରପୂବେର ରହିବ, ଏବଂ େସଠାେର ସାେତାଟି ସଗଦତ ଏକ
ପୁ େର ଆସିେବ ଯାହାକି ତମ ଚାରିପାଖେର ପୃଥିବୀକ େଦାହଲାଇ ପକାଇେବ।” ଏବଂ
କହିେଲ, “େସଠାର ଏହା ତମକ କହାଯିବ।”
164 େକେତ ଜଣ ର ତାହା ମେନ ଅଛି, ଏଠାେର, ଏହା ଘଟିବା ବହତ ପୂବର? [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ଆଜି ରାତି ଏଠାେର ଏହି ଭବନେର େସହି ପୁରଷମାେନ
ବସିଛ ି, େଯଉଁମାେନକି ଏହା ଘଟିବା ସମୟେର େସେତେବେଳ େସଠାେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ।
165 ଏବଂ କହିେଲ, “ସମ ବାଇବଲର ଲ ାୟିତ ନିଗୁଢ ବିଷୟର ସ ମୁ ାମାନ
ଫିଟାଯିବ, ଓ କାଶିତ ବାକ 10 ସଫଳ େହବ, େଯ ସ ମ ଦତ ବା ାେର ଏହିସବ
ବିଷୟ ସଫଳ େହବା ଉଚି ।” ଆଜି ଏହି ଶା ଆମ ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା। ଆଜି
ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।
166 ଗତ ବଷ, େସହି ସମାନ ାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ, ଏଠାେର ୀମାନ ଉଡ଼ ଏବଂ ମଁୁ, ତା

ୀ ଅସୁ ଥିବା ବିଷୟକ େନଇ, ଏକ କାର େଶାକେର, ପାହାଡ ଉପରକ ଯାଉଥିଲି,
ପବି ଆ ା କହିେଲ, “େସଠାେର ପଡ଼ିଥିବା େଗାଟିଏ ପଥରକ ଉଠାଅ। ଏହାକ ପବନେର
େଫାପାଡ। େଯେତେବେଳ ଏହା ତଳକ ଆେସ, କହ, ‘ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି, ନ ାୟ
ବିଚାର ପୃଥିବୀକ ଆଘାତ କରିବ।’ ତା କହ େଯ ପରବ ୀ କିଛି ଘ ା ମଧ େର, େସ
ପରେମଶର ହ କ େଦଖିେବ।”
167 ମଁୁ ୀମାନ ଉଡ କହିଲି; ଆଜି ରାତି ଉପ ିତ ଅଛ ି। ଏବଂ, ମଁୁ ଅନମାନ କେର,
ପୁରଷମାନ ମଧ ର ଆଠ କି ା ଦଶ, କି ା ପ ରଜଣ, େସହି ସମୟେର େସଠାେର
ଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଏହା ଘଟିଥିଲା; ତାହାର ପରଦିନ ସକାେଳ, େଯଉଁଠାେର ସଦା ଭ
ଘୂ ିବାତ ାେର ଓ ାଇ ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖେର ପବତକ ଚିରି େଦଇଥିେଲ,
ଏବଂ ଗଛର ଉପରି ଭାଗକ କାଟି େଦଇଥିେଲ, ଆଉ ତିେନାଟି ବିେ ାରଣ କରିଥିେଲ, ଓ
କହିେଲ, “ବିଚାର ପ ିମ ତଟ ଆଡକ ମୁହଁାଇଅଛି।”
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168 ଏହାର ଦଇ ଦିନ ପେର, ଆଲା ା ାୟଃ ପୃଥିବୀ ତେଳ ବଡି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ େସହି
ଦିନଠାର, ଉପକଳର ଉପର-ଓ-ତଳ, େସହି ଆ ିକ ପରଦାେର ପରେମଶର ବିଚାର
େହଉଡି ମାରଅଛି। େସଠାେର ଏକ ଲହା ପରଦା ଅଛି, ଏକ ବାଉଁଶ ପରଦା ଅଛି, ଏବଂ
େସଠାେର ଏକ ପାପର ପରଦା ଅଛି।

169 ସଭ ତା ସୂଯ ସହିତ ଯା ା କରିଛି; ସୁସମାଚାର ମଧ କରିଛି। େସମାେନ ପୂବ ଦିଗର
ଆସି ପ ିମ ଦିଗକ ଯାଇଛ ି, େଯପରିକି ସୂଯ ଗତି କରିଥାଏ। ଏବଂ ବ ମାନ ଏହା ପ ିମ
ତଟେର ଅଛି। ଏହା ଆଉ ଆଗକ ଯାଇପାେର ନାହିଁ; ଯଦି ଏହା ଆଗକ ଯିବ, ତାହାେହେଲ
ଏହା ପୁନବାର ପୂବକ ଆସିଯିବ।

170 ଭବିଷ   ବ ା କହିେଲ, “ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯାହାକ ରାତି କି ା ଦିନ
କହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ,” ଏକ ବିଷାଦପୂ ଦିନ େହବ, ବହତ ବଷା ଏବଂ କହଡ଼ି େହବ,
େକବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିେବ େଯ େଗାଟିଏ ମ ଳୀେର କିପରି େଯାଗେଦବାକ ଅଛି କି ା ଏକ
ପୁ କେର ନିଜର ନାମକ କିପରି ରଖିବାକ ଅଛି। “ମା ସ ା ସମୟେର ଏକ ଦୀ ି େହବ।”
ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।

171 େସହି ସମାନ—ସମାନ ସୂ-ଯ ଯାହା ପୂବେର ଉଦିତ ହଏ ତାହା େସହି ସମାନ
ସୂ-ଯ ଅେଟ ଯାହା ପ ିମ ଦିଗେର ଅ ହଏ। ଏବଂ ପରେମଶର େସହି ସମାନ ପୁ-

ଯାହାକି ପୂବ ଦିଗେର ଆସିଥିେଲ ଏବଂ ଆପଣାକ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର କଟିତ
ପରେମଶର ରେପ ମାଣିତ କରିଥିେଲ, ତାହା ଏଠାେର ପ ିମ େଗାଲା େର େସହି ସମାନ
ପରେମଶର ପୁ- ଅଟ ି, ଯିଏକି ଆପଣାକ ଆଜି ରାତି ମ ଳୀ ମଧ େର, ଗତକାଲି,
ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ େବାଲି ପରିଚିତ କରାଉ ଅଛ ି। ପୁ ର ସ ାକାଳୀନ ଦୀ ି
ଆସିଅଛି। ଆଜି ଏହି ଶା ଆମ ସ ୁଖେର ସଫଳ େହଲା।

172 ଏହି ଅ ହାମୀୟ ଯୁଗେର ଆେମ େକଉଁଠାେର ଅଛ? ଆେମ ଛିଡା େହାଇଥିବା ଏହି
ମହାନ ସମୟେର ଆେମ େକଉଁଠାେର ଅଛ, େସହି ମହାନ ଘଟିକାେର େଯଉଁଠାେର ଆେମ
ରହଅଛ? ସମ ଦଶନଗୁଡିକ ସଫଳ େହାଇଛି।

173 ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ େଯେତେବେଳ ଆମର ଏଠାେର ଜେଣ ସାନ େସବକ
ବ , ସହେଯାଗୀ ଭଉଣୀ ମ ଳୀର, ଜୁନିୟର ଜ ାକସନ, େଗାଟିଏ ରାତି ଆମ ପାଖକ
େଦୗଡି େଦୗଡି ଆସିେଲ, ମଁୁ େସଠାେର ଥିଲି, କହିେଲ, “ମଁୁ ଏକ—ଏକ ସପ େଦଖିଲି, ଭାଇ

ାନହା , ଯାହାକି େମାେତ ବ ତିବ କରଅଛି। ମଁୁ େଦଖିଲି େଯ ସମ ଭାଇମାେନ ଏକ
ପବତ ଉପେର ଏକ ିତ େହାଇଛ ି।” ଏବଂ କହିେଲ, “ଏହି ପବତ ଉପେର, ଆପଣ ଆମକ
େଲଖାେହାଇଥିବା ଅ ରଗୁଡିକର ଶି ା େଦଉଥିେଲ, ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା, େଯ କିଛି
ଅ ରଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ସମୟ ପଥର ଉପେର େଖାଦି େଦଇଥିଲା। େଯେତେବେଳ
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ଆପଣ ତାହା ସମା କେଲ, ସବକିଛି ଯାହା ଥିଲା ସମା େହଲା, ଆପଣ ଆମକ କହିେଲ,
କହିେଲ, ‘ପାଖକ ଆସ,’ଏବଂ ଆେମ ସମେ ଏକ େହଲ।”
174 କହିେଲ, “ଆପଣ େକୗଣସି ାନର ପାଇେଲ ଆଉ, ଏପରି େଦଖାଯାଉଥିଲା,
େଗାଟିଏ ଶାବଳ ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇେଲ ଏବଂ ଏହି େଛାଟ ପିରାମିଡର ଉପରି ଭାଗକ କାଟି
େଖାଲିେଦେଲ। ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଏହା େହଲା,” କହିେଲ, “ ାନାଇ ପଥର ଥିଲା
େଯଉଁଥିେର କିଛି େଲଖାେହାଇ ନ ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଆମକ କହିେଲ ‘ଏହାକ େଦଖି
ରହଥାଅ।’” ଏବଂ ଆପଣମାେନ ସମେ …“ଆେମ ସମେ େଦଖିବାକ ଆର କଲ।”
କହିେଲ, “ମଁୁ େମା ମୁ ଘୁରାଇଲି, ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣ ପ ିମ ଆଡକ ଯାଉଥିବାର ଲ
କଲି, ଆପଣ ସୂଯ ଅ େହବାର ଦିଗ ଆଡକ େଯତିକି େଜା ପାରିଥିେଲ େସତିକି େଜାର
ଚାଲଥିେଲ।” େକେତ ଜଣ ର ଏହା ମେନ ଅଛି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।]
175 ଏବଂ ପବି ଆ ା ଏହା କାଶ ନ କରିବା ପଯ ମଁୁ େସଠାେର ଅ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା
େହଲି। ମଁୁ କହିଲି, “ସମ ବାଇବଲଟି, ଧାମିକ ଗଣିତ େହବା, ପବି ୀକତ େହବା,
ପବି ଆ ା ବା ି , ଯୀଶୁ ନାମେର ବା ି , ମାଧ ମେର ମନଷ ଠାେର େଯତିକି

କାଶିତ େହାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହି ସମ ବିଷୟ, କାଶିତ େହାଇଅଛି; ମା େକେତକ
ରହସ ମାନ ଅଛି ଯାହାକି େସଠାେର ଭିତେର ଲ ାୟିତ ଅେଟ, କାରଣ ବାଇବଲ ସ
ମୁ ାଗୁଡିକେର ମୁ ା ିତ ଅେଟ। େମାେତ ତାହା େଖାଜିବା ପାଇଁ ନି ିତ େସଠାକ ଯିବାକ
ଅଛି।”
176 େସଦିନ ସକାେଳ େଯେତେବେଳ େସହି ସାେତାଟି ସଗଦତ ଓ ାଇ ଆସି ପୃଥିବୀକ
ବିେ ାରଣ କେଲ, ଏବଂ ପଥରଗୁଡିକ ସବଆେଡ ବି ି େହାଇରହିଥିଲା, ସାେତାଟି ସଗଦତ
େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହେଲ ଓ ଏହା କହିେଲ, “େଜଫସ  ୱିେଲକ େଫରିଯାଅ, େଯଉଁଠାର
ତେମ ଆସିଅଛ, କାରଣ ସ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟର ସ ମୁ ାଗୁଡିକ େଖାଲାଯିବ।”
177 ଏଠାେର ଆେମ, ଆଜି,ସପରବଂଶ ବଝଅଛ। କିଛି ଦିନ ମଧ େର, ଯଦି ପରେମଶର
ଚାହିଁେବ, ଆେମ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ର ସଠିକତାକ ବଝିବା। ଏବଂ ଏହି ସମ ବିଷୟ
ଯାହା ପରେମଶର ଫିଟାଇ ଅଛ ି, େତ କ ମୁ ା, ନିଗୁଢ ବିଷୟମାନ ଯାହାକି ଜଗତ
ପ ନାବଧି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଆେମ ଆନ େର, ତାହା ଆଶୀବାଦର ଉପ ିତିେର
ରହିଅଛ! ତାହା ସତ ଅେଟ। ଏହି ଦିନ, ଏହି ଶା !
178 ଲାଇ ପ ିକା ଏହା ଉପେର ଏକ ବିବ ି ଛାପିଥିଲା, “ରହସ ମୟୀ ଆେଲାକ ବ
ଟୁ ସା ଏବଂ ଫିନି ଉପେର ଆକାଶେର ଉପରକ ଯାଇଥିଲା,” ଠିକ େସହିପରି ଭାବେର
େଯପରିକି ଏହା ଘଟିବାର ାୟଃ ଏକ ବଷ ପୂବର ମଁୁ ଆପଣମାନ କହିଥିଲି, େଯ ଏହା
କିପରି େହବ, ଏବଂ ଏକ ିେକାଣ ପରି େହବ। େସହି ଚି ଟି େସଠାେର ତେଳ ଗୀଜାେର ଟ ା
େହାଇଛି। ଆପଣ େଯଉଁମାେନକି େସହି ପ ିକାକ େନଇଛ ି େସଥିେର ତାହା ରହିଛି। ତାହା
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ଠି େସଠାେର, ଅବିକଳ ଭାବେର ଥିଲା। େସମାେନ କହିେଲ, “ଏହା ସେତ-ଇଶ ମାଇଲ
ଉ ଏବଂ ତିରିଶ ମାଇଲ େଦୖଘ ଅେଟ।” େସମାେନ ଏପଯ ବଝି ନାହଁା ି େଯ କଅଣ
ଘଟିଲା। ଏହା ରହସ ମୟ ଭାବେର େଦଖା େଦଲା ଏବଂ ରହସ ମୟ ଭାବେର ଚାଲିଗଲା।
179 ଭାଇ େ େସାଥମ ା , ଭାଇ ଜି ନମା ଏବଂ ମଁୁ, େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲ,
ତିନି ସଂଖ ା ଏକ ସା ୀ ଅେଟ, େଯପରିକି ପବତ ଉପେର: ପିତର, ଯାକବ ଏବଂ େଯାହନ,
ସା େଦବା ପାଇଁ, େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ ଓ ଏହା େଦଖିଥିେଲ େଯେତେବେଳ ଏହା
ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା େହାଇଥିବାର େଦଖିଥିେଲ।
180 େସଠାେର ତାହା ଅଛି, ଆକାଶେର ଝଲଛି; ଏପଯ , େସଠାେର େକୗଣସି ଆ ତା
ନାହିଁ, ଏକ—ଏକ କହଡି ନିମାଣ କରିବା ନିମେ େକୗଣସି ଆ ତା କି ା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ।
େସମାେନ େସଠାକ କିପରି ଆସି ପାରିଥିେଲ? ଏହା ତ ପରେମଶର ସଗଦତମାେନ
େସମାନ ବା ା ପେର, େଫରି ଯାଉଥିେଲ। ଆଜି େସହି ଭବିଷ  ବାଣୀ ଆମ ମଧ େର
ସଫଳ େହଲା। ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହାଇଅଛି।
181 େଦଖ , ସ ମୁ ା ଫିଟା ଯାଇଅଛି। ଘୂ ିବଳୟ ପ ିମ ତଟ ଆଡକ ଯାଇଅଛି।
େତେବ, ଏହାକ ବଝିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ, େଯପରିକି େସମାେନ ପୂବ ସମୟେର
କରିଥିେଲ।
182 େତେବ, ଆମର ଧ ାନ, ଆମ ଦିନର ଟିକିଏ ନିକଟବ ୀ। ଆଜି ବିଷୟେର, ଏବଂ ଆେମ
ରହଥିବା ଏହି ସମୟ ବିଷୟେର ଶା କଅଣ କେହ? ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ…େସଗୁଡିକ ସବ
େନବା ପାଇଁ େମା ପାଖେର ସମୟ େହବ ନାହିଁ, ମା ଆେମ େଶଷ କରିବା ପୂବର ମଁୁ ଏହାକ
େନବାକ ଚାେହଁ।
183 ସାଧୁ ଲକର 17ଶ ପବ, ତାହାର 30ଶ ପଦେର, ଯୀଶୁ କହିେଲ। ଯୀଶୁ ୀ , େସହି
ବାକ ନିେଜ! କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? ଯୀଶୁ ୀ , ଯିଏକି ସୟଂ ବାକ ,
ଶରୀରରପ ଧାରଣ କେଲ, କହିେଲ ଏବଂ ବ କେଲ େଯ େଶଷ ସମୟେର େସହି ବାକ
କଅଣ େହବ, ଜଗତର ଅ େହବାର ଚି କଅଣ େହବ। େସ େସମାନ କହିଥିେଲ େଯ
ଜାତି ବିର େର ଜାତି ଉଠିବ, ମା େସ କହିେଲ, “ସେଦାମର ଦିନଗୁଡିକେର େଯପରି
େହାଇଥିଲା, ମନଷ ପୁ କଟିତ େହବା ଦିନେର ମଧ ତାହା ଠିକ େସହିପରି େହବ।”
184 େତେବ, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକ ଆସିଥିେଲ, େସ ତିେନାଟି ପୁ ନାମେର
ଆସିଥିେଲ: ମନଷ ପୁ , ଯିଏକି ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା; ପରେମଶର ପୁ ; ଏବଂ
ଦାଉଦ ପୁ ।
185 େତେବ େସ ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ବାସ କରିଥିେଲ। େସ କଦାପି କହିେଲ ନାହିଁ େଯ େସ
ପରେମଶର ପୁ ଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ମନଷ ପୁ ।” ଯିେହାବା ନିେଜ ଯିହିଜିକଲ
ଏବଂ ଭବିଷ   ବ ାମାନ , “ମନଷ ପୁ ” େବାଲି ଡାକିଥିେଲ। କାରଣ, ତାହା ଜେଣ
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ଭବିଷ   ବ ା ଭାବେର ଶା ସଫଳ କରିବାକ ଆସିବାକ ଥିଲା। େମାଶା କହିଥିେଲ,
“ସଦା ଭ ତ ର ପରେମଶର େମା ସଦଶ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ଉଠାଇେବ।”
େସହି କାରଣର େସ େସଠାେର ପରେମଶର ପୁ େହାଇପାରି ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ
ମନଷ ପୁ ଥିେଲ। େସ…“ବାକ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ନିକଟକ ଆେସ।” ଏବଂ େସ
େସହି ବାକ ପୂ ତାେର ଥିେଲ। ମନଷ ପୁ , େସହି—େସହି ମୁଖ ଭବିଷ   ବ ା…

ମୁଖ ଭବିଷ   ବ ା ନହଁ ି, ମା ପରେମଶର-ଭବିଷ   ବ ା, “ଶାରୀରିକ ଭାବେର
ପରେମଶର ର ସ ୂଣତା ତାହା ଠାେର ବାସ କରଥିଲା।” େସଇଥିପାଇଁ, େସ ମନଷ ପୁ
ଥିେଲ।

186 ବ ମାନ, ଦଇ ହଜାର ବଷ ଧରି, େସ ଆମକ ପରେମଶର ପୁ , ଆ ା ଭାବେର
ଜଣା ଅଟ ି।

187 ଏବଂ ସହ ା ୀେର, େସ ସିଂହାସନ ଉପେର ଦାଉଦ ପୁ େହେବ। ଆେମ ସମେ
ତାହା ଜାଣୁ, େଯଉଁମାେନକି ଶା କ ବିଶାସ କର ି।

188 େତେବ, ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ଏହି ମ ଳୀ ଯୁଗର ଠିକ େଶଷେର େଯଉଁଠାେର
ଆେମମାେନ ବସବାସ କରଅଛ, େଯ “ମନଷ ପୁ ଠିକ େସହି ସମାନ ଭାବେର ପୁନବାର

କଟିତ େହବ େଯପରି ତାହା, େଯପରି ତାହା ସେଦାମେର େହାଇଥିଲା।”

189 େଦଖ , ଐତିହାସିକ ଭାବେର, େସ ଏହାକ କିପରି େଦଇଥିେଲ। େସ କହିଥିେଲ,
“େଯପରି ଏହା େସହି ଦିନେର ଥିଲା,” ଥେମ, “େନାହ ପରି, େସମାେନ କିପରି ଖାନ,
ପାନ କରଥିେଲ, ବିବାହ କରଥିେଲ, ବିବାହ େଦଉଥିେଲ।” ଏହା ପେର, ପରବ ୀ ବିଷୟ,
େସ େଶଷେର, ସେଦାମଠାେର, ମନଷ ପୁ େନଇକି ଆସିେଲ। କାରଣ, େସଠାେର େସ
ଯିହଦୀମାନ ସହିତ ବ ବହାର କରଥିେଲ; ଏଠାେର, ସେଦାମେର, େସ ବିଜାତୀମାନ
ସହିତ ବ ବହାର କରଛ ି। େସଠାେର, େସ ସମ ବିଚାରେର, ଜଳେର ବଡ଼ାଇଥିେଲ;
ଏଠାେର, ବିଜାତୀମାନ ଠାେର, େସ ସେଦାମର ଦିନେର ସମ ଜାଳି େଦଇଥିେଲ।
ତାହା ଠି । ବିଜାତୀ ଜଗତ େସଠାେର ଜଳି ଯାଇଥିଲା, “ଏବଂ ମନଷ ପୁ କଟିତ େହବା
ଦିନେର ଏହା ଠିକ େସହିପରି େହବ।” ଏହା ଆଉ ଅଧିକ ଜଳ େହବ ନାହିଁ, ମା ଏଥର ତାହା
ଅ ି େହବ। ଯୀଶୁ େସହି ସମାନ ଆଦିପୁ କ 23ର ପାଠ କରିଥିେଲ େଯଉଁଠାର ଆେମ ପାଠ
କରିଥାଉ, େଯେତେବେଳ େସ ସେଦାମ ବିଷୟେର ପାଠ କରିଥିେଲ।

190 େତେବ, ଆେମ େସହି ଅବ ାଗୁଡିକ ସୀକାର କରଅଛ ଯାହା ବିଷୟେର କହାଯାଇଅଛି,
ଜଗତର ସେଦାମ ଅବ ା, ସେଦାମୀ ିତି, ସେଦାମ ଭଳି ିତି ବିଷୟେର କହାଯାଇଅଛି।
ଆେମ, ସମେ , ତାହାକ “ଆେମ ” କହିବ। ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କର। ଠି ଅଛି।
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191 ଏବଂ ଲାଅଦୀକିଆର ଆ ିକ ଅବ ା, େସହି ାକତିକ ମ ଳୀ, ଆେମ ତାହାକ
“ଆେମ ” କହିବା, ଓ େସମାନ ର ଚି ଗୁଡିକ ହଣ କରିବା। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େତ କ
ଚି େସଠାେର ଅଛି। େସହି ମ ଳୀ ଲାଅଦୀକିଆେର ଅଛି। ଆେମ ତାହା ଜାଣୁ।
192 ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଜଗତ ଏକ ସେଦାମ ଅବ ାେର ଅଛି। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ?
ଆେମ ତାହା ହଣ କରିବା।
193 ମା ଅ ହାମ ଚି ବିଷୟେର କଅଣ, େସହି ଜଣକ ଯିଏକି ତି ାତ ପୁ ର
ଅେପ ା କରଥିେଲ? ତାହା ଅନ ଜେଣ ଥିେଲ।
194 ମେନପକା , େସଠାେର େସମାନ ର ଏକ ସେଦାମ ରହିଥିଲା; େସମାନ ପାଖେର
େସମାନ ର ବା ାବହ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଅ ହାମ ପାଖେର ଜେଣ ବା ାବହ ରହିଥିେଲ।
195 ଅ ହାମ, ଦିନ ପେର ଦିନ, ାୟଃ ଏକ ଅସ ବ ଘଟଣା ଘଟିବାର, ଅେପ ା କରି
ରହିଥିେଲ। “ସାରା, ନେବ, ଏବଂ େସ ଶେହ ବଷର ଥିେଲ।” ପରେମଶର ତି ା
ଅନଯାୟୀ, େସ ଏେବ ସୁ ା ଅେପ ା କରି ରହିଥିେଲ। ସମ ସମାେଲାଚନା ମଧ େର,
େସ େସହି ପୁ ନିମେ ଅେପ ା କରିଥିେଲ।
196 ଠିକ େସହିପରି କତ ବିଶାସୀ ଅେଟ ଯିଏକି ଏେବ ସୁ ା େସହି ତି ାତ ପୁ ର
େଫରିବା ପାଇଁ ଅେପ ା କରଛ ି! ଧ ାନ ଦିଅ , ଠିକ ପୁ ର ଆସିବା ପୂବର, ତାହା
ଏକ ଚି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଅଣ ଅ ହାମ ରାଜକୀୟ ବୀଜ ତି େସହି ଆଗମନକାରୀ
ପୁ ର ଚି କାଶିତ େହବ ନାହିଁ କି, ଯିଏକି ରାଜକୀୟ ପୁ ନିମେ ଅେପ ା କରି ରହିଛି,
ଠିକ େଯପରି ତାହା ସମାନ ଭାବେର େସହି ାକତିକ ପୁ ପାଇଁ ପିତା ଅ ହାମ ଠାେର
େହାଇଥିଲା? କଅଣ ତାହା ଠି ? ଯୀଶୁ ଏଠାେର ସାଧୁ ଲକ 17:30 େର, ତାହାହିଁ କହିଥିେଲ,
“ଏହି ସମୟ ଆସିବା ପୂବର,” େଯ “ସେଦାମର ବିନାଶ ପୂବର, ମନଷ ପୁ କଟିତ େହେବ
େଯପରି େସ ସେଦାମର ଦିନମାନ େର କରିଥିେଲ।” େତେବ ଆେମ ଏକ ଚି ର ବାଟ
େଦଖୁଅଛ।
197 େତେବ ଆସ ସମୟର ଅବ ାଗୁଡିକ େନବା େଯପରି ତାହା ସେଦାମେର ଥିଲା।
ଧ ାନ ଦିଅ , େସମାେନ ସମେ ସେଦାମୀ, ଜଗତକ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ।
198 ମଁୁ ଭାବଛି ଚଳ ି ନିେ ଶକମାନ ମଧ ର ଜେଣ ଏକ ଛବି ଲଗାଇଥିେଲ, ବହତ
ଦିନ େହାଇନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ ଏହାକ େଦଖିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଲି, ତାହା ଥିଲା,ସେଦାମ।ଯଦି
ଆପଣ ଏହାକ େକେବ େଦଖ ି ପୁଣି ଏହା ବ ତୀତ େସଥିେର ଆଉ ଅନ କିଛି ନାହିଁ, ଏହାକ
ଥେର େଦଖ । ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ଆଜିର ଯୁ ରା ର ଏକ ଭଲ ଚି ଅେଟ, ସିେନମା
ଜଗତ ହଲିଉ , ଅବିକଳ ଠି ; େସହି ସମାନ କାରର େପାଷାକ ଏବଂ ଅନ ସବ କିଛି ଯାହା
େସମାେନ ଠି େସହି ସମୟେର କରିଥିେଲ; ବଡ ମଦ ପାେନା ବ ଏବଂ ଅନ ାନ ସବ,
ଏକ ଧାମିକ, ତଥା-କଥିତ ଧାମିକ ପ ର େଲାକମାେନ।
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199 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏବଂ ସେଦାମେର ଜେଣ ସା ୀ ଥିେଲ, ଏବଂ ଏହା େଲାଟ ନାମେର
ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ, ଯିଏକି ଅ ହାମ ର— ର ଏକ ପୁତରା ମା ଥିେଲ।
200 େତେବ, ଅ ହାମ ତେଳ ସେଦାମକ ଗେଲ ନାହିଁ, େସ ଏବଂ ତା ଦଳ। ତା ସହିତ
ତା ର ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଥିଲା, ାୟଃ ଏକ ଡଜନ ରାଜା ଏବଂ େସମାନ ର େସୖନ ଦଳ ସହିତ
ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ଥିଲା। େତଣୁ, ତା ସହିତ ଏକ ବଡ େଗା ୀ ଥିଲା। ଏବଂ େସ
େସଠାେର େଗାଟିଏ ଅେଲାନ ବ ତେଳ ବସିଥିେଲ, ଦିେନ, େଯେତେବେଳ ତା ପାଇଁ
ସମ କିଛି ଭ େହଉଥିଲା; ତା ସହିତ କାହାରି କିଛି କାରବାର ନ ଥିଲା, ମା େସ ତଥାପି
େସହି ତି ାକ ଧରି ରହିଥିେଲ।

େତେବ, ସମା କରିବା ପୂବର, ଅତି ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ ।
201 େଯେତେବେଲ େସ େସଠାେର ବସିଥିେଲ, ତିନି ଜଣ ପୁରଷ ତଳକ, ତା ପାଖକ
ଚାଲିକରି ଆସିେଲ। େସମାନ ମଧ ର ଦଇଜଣ ସେଦାମକ ଗେଲ ଏବଂ େସମାନ
ସୁସମାଚାର ଚାର କେଲ, େଲାଟକ, େଯ ବାହାରି ଆସୁ। କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? ମା
ଜେଣ ଅ ହାମ ସହିତ ରହିଗେଲ। ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େସହି ଜଣକ ଯିଏ ଅ ହାମ
ସହିତ ରହିଗେଲ ସୟଂ ପରେମଶର ଥିେଲ। ଅନ ଦଇଜଣ ସଗଦତ ବା ାବହ ଥିେଲ।
202 େତେବ, ତେଳ ସେଦାମେର, େସମାେନ େକୗଣସି ଚମ ାର କେଲ ନାହିଁ, େକବଳ
େସମାନ ଅ କରିେଦେଲ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଚାର ସଦାେବେଳ େସମାନ ଅ
କରିଥାଏ।
203 େତେବ େସହି ଦିନର ିତିକ େଦଖ । େସଠାେର ଏକ ାକତିକ ମ ଳୀ ଅଛି। ସବଦା
ତିନି ସଂଖ ାେର, େଯପରି ମଁୁ ଗତ ରା ି କହିଥିଲି, ପରେମଶର ଦଶିତ କରାଯାଇଥା ି।
େସଠାେର ସେଦାମୀ, େସହି େଲାଟୀୟ ଏବଂ ଅ ହାମୀୟମାେନ ଥିେଲ। ଆଜି ରା ି ଏହା
େସହି ସମାନ ିତିେର ଅଛି, ଜଗତ ଠିକ େସହି ଅବ ାେର ଅଛି।
204 େମାେତ ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକ ଦିଅ । ବ ମାନ ଏହି ଅବ ାକ େଦଖ ।
ଅ ହାମ ଏହି ପୁରଷକ ଯିଏକି ତା ସହିତ କଥା େହଉଥିେଲ, “ଏେଲାହି ” େବାଲି
ଡାକିେଲ। ଏ ୀ ଶ ଏେଲାହି ର ଅଥ “ସୟଂ-ଭ, େସହି ଜଣକ ଯିଏ ଅନ ,” ଏେଲାହି ,
ପରେମଶର ନିେଜ!
205 ଆର େର, ଆଦିପୁ କ 1, ବ କେର, “ଆଦ େର ପରେମଶର…” େସଠାେର େସହି
ଏ ୀ ଶ କ ନିଅ , ଅଥବା, କି ା ୀ ଶ କ ନିଅ , ବରଂ, “ଆଦ େରଏେଲାହି ଆକାଶ
ଓ ପୃଥିବୀ ସୃ ି କେଲ।”
206 ଏଠାେର, େସ, ଆଦିପୁ କ, ାୟଃ 22େର ଏଠାେର, େସ ପୁନବାର କହ ି, କି ା—
କି ା ାୟଃ 20େର, େସ କହିେଲ, ଏବଂ େସ ଏହି ପୁରଷର ନାମ “ଏେଲାହି ” େବାଲି



36 କଥିତ ବାକ

ଡାକିେଲ। େସ ଏହା କାହିଁକି କେଲ? ପରେମଶର, ଏକ ମାନବୀୟ ଶରୀରେର ଦଶିତ
େହାଇଥିେଲ, ଯିଏକି ଅ ହାମ ସହିତ ବସି ଏକ େଗାବ ମାଂସର ସା ୱି ଖାଇଥିେଲ,
କିଛି ୀର ପାନ କରିଥିେଲ, ଏବଂ କିଛି େରାଟି େଭାଜନ କରିଥିେଲ। ପରେମଶର ନିେଜ, ଏବଂ
ଠିକ ଅ ହାମ ସ ୁଖର ଅଦଶ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ।
207 ମା େସ ତା ଏକ ଚି େଦେଲ। ଧ ାନ ଦିଅ । ଏବଂ େସହି ଚି ଟି େହଲା େଯ େସ
ତା ର ପିଠିକ ତ ୁ ଆଡକ କରିଥିେଲ।
208 ଏବଂ ମେନରଖ , ଅ ହାମ, ତା ର ନାମ କିଛି ଦିନ ପୂବରଅ ାମଥିଲା, ଏବଂ ସାରା
ତାହା ପୂବରସାରୀ ଥିେଲ; ସା-ରୀ ତାହାପେର ସା-ରାକ, ଏବଂ ଅ- ା-ମ ତ େର ଅ- -
ହା-ମକ େହାଇଗେଲ।ଅ ହାମର ଅଥ େହଲା “ଜାତିର ପିତା।”
209 େତେବ ଏଠାେର ଅତି ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ , ଏବଂ ଆେମ ବ ମାନ ରହଥିବା
େସହି ସମୟର ିତିକ େଦଖିବା, େଯେହତ ଯୀଶୁ ଆମକ ଏହି ିତିକ େଦଖିବା ପାଇଁ
କହିଥିେଲ। ଆେମ ଏହାର ବାକି ସବ ବିଷୟକ ଠି େଦଖିଅଛ; ବ ମାନ ଆସ େସହି
ରାଜକୀୟ ବୀଜକ େଦଖିବା, େକଉଁ ିତିେର େସମାେନ େଦଖାଯିବା ଉଚି ।
210 ବ ମାନ ଏହି ପୁରଷ କହିେଲ, “ଅ ହାମ, ତମ ୀ ସାରା, େକଉଁଠାେର?”

ଏବଂ ଅ ହାମ ଉ ର େଦେଲ, “େସ ଆପଣ ପଛେର, ତ ୁେର ଅଛ ି।”
211 ବ ମାନ, େସ ତା େକେବ େଦଖି ନାହଁା ି। େସ କିପରି ଜାଣିେଲ େଯ ତା ନାମ
ଅ ହାମ ଥିଲା? େସ କିପରି ଜାଣିେଲ େଯ ତା ନାମସା-ରା ଥିଲା? “ଅ ହାମ, ତମ ୀ
ସାରା, େକଉଁଠାେର?”

ଉ ର େଦେଲ, “େସ ଆପଣ ପଛେର, ତ ୁେର ଅଛ ି।”
212 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ…” “ମଁୁ,” ଏକ ବ ିଗତ ସବନାମ। “ ତି ା ଅନଯାୟୀ ମଁୁ ତମକ
ସା ାତ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। ତମ ୀ େସହି ଶିଶୁକ େକାଳ କରିବାକ ଯାଉଛ ି। ତେମ
େମାେତ ବିଶାସ କରିଛ, ବ ମାନ ମଁୁ ଏହାକ ସଫଳ କରିବାକ ଯାଉଅଛି।”
213 ଏବଂ ସାରା, େସହି ତ ୁେର, ପଛେର ରହି, ଶୁଣିେଲ କି ା କ ପାତ କେଲ, ଆପଣ
ତାହାକ ଯାହା ବି କହ , ତ ୁ ଜରିଆେର ଶୁଣି, େସ ନିଜ ମନ ଭିତେର ହସିେଲ, ଏବଂ େସ
କହିେଲ, “ବ ମାନ, ମଁୁ, େମା ପରି ଜେଣ ବ ା ୀେଲାକ, େମାର ଭ ସହିତ କି ଆନ
ପାଇବି; ଏବଂ େସ ମଧ , ବ , େସଠାେର ଶେହ ବଷ ବୟସର ଅଟ ି? େଯେତେବେଳକି,
ଏହା ଅେନକ, ଅେନକ ବଷ ଧରି େହାଇନାହିଁ।”
214 ଏବଂ େସହି ପୁରଷ, ପୁ-ର-ଷ, େସଠାେର ବସି େଭାଜନ କରିଥିେଲ, ମାନବ
ଶରୀରେର, ଜେଣ ସାଧାରଣ େଲାକ ପରି ପାନ କରିଥିେଲ ଏବଂ େଭାଜନ କରିଥିେଲ; ତା
େପାଷାକେର ଧୂଳି, ପାଦେର ଧୂଳି ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ଅ ହାମ ଏହାକ ାଳନ କରିଥିେଲ।
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ପରେମଶର, ନିେଜ, ଚାରିଆେଡ ଅନାଇେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସାରା କାହିଁକି, ତ ୁ
ପଛେର ଏହା କାହିଁକି, ହସିଲା?” େସ ଜାଣିଥିେଲ, ତାହା ପଛେର ତ ୁେର ରହିଥିବା,
ସାରା ବିଚାରଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିଥିେଲ। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ?
215 ବ ମାନ, େଯେତେବେଳ ଅ ହାମ ର ରାଜକୀୟ ବୀଜ ପୃଥିବୀକ ଆସିଲା, େସ
େକଉଁ ଚି େଦଖାଇେଲ? ମନଷ ପୁ । ଶିେମାନ ଦିେନ ତା ନିକଟକ ଆସିେଲ; ଆ ୀୟ
ତା େନଇକି ଆସିଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ତମ ନାମ ଶିେମାନ। ତେମ ଯୁନସର ପୁ ,” େସ
କହିେଲ। େଦଖ , ଏହା ତା ଠାର ଜେଣ ବିଶାସୀକ ନିମାଣ କଲା।
216 ଫିଲି ଗେଲ ଓ ନିଥନିେୟଲ ପାଇେଲ, େଫରି ଆସିେଲ। କହିେଲ, “ଆସ, ଜେଣ
ବ ି େଦଖ ଯାହା ଆେମମାେନ—ଆେମମାେନ ପାଇଅଛ: ନାଜରିତର ଯୀଶୁ,
େଯାେଷଫ ପୁ ।”
217 େସ କହିଲା, “େତେବ େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର। କଅଣ େସହି ଧମା ତାର
େକୗଣସି ଭଲ ବିଷୟ ବାହାରିପାେର କି?”

େସ କହିଲା, “ଆସି, େଦଖ।”
218 େତଣୁ େଯେତେବେଳ ଫିଲି ନିଥନିେୟଲ ସହିତେର, ଯୀଶୁ ଉପ ିତିକ ଆସିେଲ,
ଯୀଶୁ ତାହା ଅନାଇ କହିେଲ, “େହଇ େଦଖ ଜେଣ ଇ ାଏଲୀୟକ ଯାହା ଠାେର େକୗଣସି
କପଟତା ନାହିଁ।”

େସ କହିଲା, “ଗୁର, ଆପଣ େମାେତ େକେବ ଜାଣିେଲ?”
219 ଉ ର େଦେଲ, “ଫିଲି ତମକ ଡାକିବା ପୂବର, େଯେତେବେଳ ତେମ େସହି ଗଛ ତେଳ
ଥିଲ, ମଁୁ ତମକ େଦଖିଲି।”
220 େସ କହିଲା, “ଗୁର, ଆପଣ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି। ଆପଣ ଇ ାଏଲର ରାଜା!”
221 େଯେତେବେଳ େସହି ସାନ ୀେଲାକଟି କପେର, ତାହାର ଅେନୖତିକ ଅବ ାେର,
ଆସିଥିଲା, ଟିକିଏ ଦଶ ରପେର ଏହିପରି କିଛି, କିଛି ପାଣି ଟାଣିବାକ, େସଠାକ ଆସିଥିଲା।
ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ ମାନ , ଖାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିେଲ। େଯେତେବେଳ େସ ପାଣି
ଟାଣିବାକ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େହ ନାରୀ, େମାେତ ପାନ କରିବାକ ଦିଅ।”
222 େସ କହିଲା, “ଏହା କହିବା ତମ ଥା ଅନଯାୟୀ ନେହଁ। ଆମର ଏଠାେର ପୃଥକତା
ଅଛି। େତେବ, ତେମ ଯିହଦୀମାନ ର ଆମ ଶମିେରାଣୀୟମାନ ସହିତ େକୗଣସି
ବ ବହାର ନାହିଁ; ତମ ସହିତ ଆମର େକୗଣସି ସ କ ନାହିଁ।”
223 େସ କହିେଲ, “ମା , େହ ନାରୀ, ଯଦି ତେମ ଜାଣିଥାଆ େଯ ତେମ କାହା ସହିତ
କଥାବା ା କରଅଛ, ତେମ େମାେତ ପିଇବାକ ଜଳ ମାଗିଥାଆ । ମଁୁ ତମକ ଜଳ
େଦଇଥାଆ ି ଯାହା ଟାଣିବା ପାଇଁ ତମକ ଏଠାକ ଆସିବାକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।”
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224 େସ ଜାଣିବାକ ପାଇେଲ େଯ ତାହାର ଅବ ା େକଉଁଠାେର ଅଛି, ତାହା କଅଣ ଥିଲା। େସ
କହିେଲ, “ଯାଅ ତମ ସାମୀକ େନଇ ଏଠାକ ଆସ।”

େସ କହିଲା, “େମାର େକୗଣସି ସାମୀ ନାହିଁ।”
225 େସ କହିେଲ, “ତେମ ସତ କହିଛ। ତମର ପାେ ାଟି ଥିେଲ, ଏବଂ ବ ମାନ ତେମ ଯାହା
ସହିତ ରହଛ ତାହା ବି ତମର ନେହଁ।”
226 େସ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ଆପଣ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣି ପାରଅଛି। ଆେମ
ଜାଣୁ େଯେତେବେଳ ମଶୀହ ଆସିେବ େସ ଆ ମାନ ଏହିସବ ବିଷୟ େଦଖାଇେବ।”

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି ଅେଟ।”
227 ଏହି କଥାେର, େସ ସହରକ େଦୗଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, “ଆସ, ଜଣ େଦଖିବ, ମଁୁ ଯାହା
ଯାହା କରିଅଛି େସହିସବ େସ େମାେତ କହିଛ ି। କଅଣ ଏହା େସହି ମଶୀହ ନହଁ ି କି?”
228 େଦଖ , େସ ଯିହଦୀ, ଓ ଶମିେରାଣୀୟମାନ ଆଗେର ତାହା କେଲ, ମା
ବିଜାତୀମାନ ଆଗେର େକେବ ନେହଁ। େସହି ବିଜାତୀ, ଆେ ମାେନ, େସହି
ଦିନମାନ େର ତିମାପୂଜକ ଥିଲ, ଅନ ରା ଗୁଡିକ, ଆମ ପିଠିେର ଏକ ଗଦା ଲଦି େଦଇ,

ତିମା ପୂଜା କରଥିଳ। ଆେମ େକୗଣସି ମଶୀହର ବାଟ େଦଖୁ ନ ଥିଲ।
229 େସ େକବଳ େସମାନ େଯଉଁମାେନ ତାହା େଖାଜୁ ଅଛ ି ଦଶନ ଦିଅ ି, ଏବଂ
ଆେମ ତାହା େଖାଜି ରହଥିବା ଉଚି ।
230 ମା େଯଉଁମାେନ ତାହା େଖାଜୁଥିେଲ େବାଲି ଦାବି କରିଥିେଲ, େସହି ମ ଳୀ ନିେଜ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତାହା େହଉଥିବାର େଦଖିେଲ, େସମାେନ କହିେଲ, “େସ ତ ଏକ
ଶୟତାନ। େସ ଜେଣ କହକ, ବାଆଲଜିବଲ ଅେଟ!”
231 ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େସହି ପାପ େସମାନ ମା କରାଯିବ,” କାରଣ େସ ଏପଯ
ମରି ନ ଥିେଲ। “ମା ,” କହିେଲ, “େକୗଣସି ଦିେନ ପବି ଆ ା ଆସି େସହି ସମାନ କାଯ
ସାଧନ କରିେବ, ଏବଂ ତାହା ବିର େର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ କହିବା କଦାପି ମା କରାଯିବ
ନାହିଁ।” ତାହା େହଉଛି ଏହି ଦିନ, େଯଉଁଠାେରକି େତ କ ବାକ କ ଏକାଠି ଜଡ଼ିତ େହାଇ
ରହିବାକ ଅଛି। “ଏହା ବିର େର େଗାଟିଏ ଶ କହିବା; ତାହା ଇହ ଜଗତେର କି ା ଭବିଷ ତ
ଜଗତେର େକେବବି ମା େହବ ନାହିଁ।”
232 ତାହା ଅ ହାମ ର ରାଜକୀୟ ବୀଜ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାେର ଅ ହାମ ର େସହି
ରାଜକୀୟ ବୀଜ, ଯାହାକି ଅ ହାମ ସହିତ େସଠାେର ବସିଥିବା େସହି ବ ି ପରିଚୟ
େହତର ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ଏହା ମାଣ କରିବାକ ଆସିଥିେଲ େଯ ଏହା େସହି ସମାନ
ପରେମଶର ଥିେଲ, ଏହି ଦିନେର ତି ା କରଛ ି, “େଯପରି ଏହା ସେଦାମର ଦିନେର
ଥିଲା, ଠିକ େସହିପରି ଏହା ମନଷ ପୁ ଆଗମନେର ମଧ େହବ, େଯେତେବେଳ େସ



ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା 39

ନିଜକ ମନଷ ପୁ ଭାବେର କଟିତ କରଅଛ ି।” ଆେମ । ଏହ େସହି ଶା ର ସଫଳ
େହବାର ଦିନ ଅେଟ।

233 ଆଜି ଆେମ ରହିଥିବା ିତିକ େଦଖ । େସହି ମ ଳୀକ େଦଖ େଯଉଁଠାେର
ପରେମଶର ପୁ …େସହି ବିଷାଦପୂ ଦିନକ େଦଖ । ସମ ଭବିଷ  ବାଣୀକ
େଦଖ । େତେବ, ଏକ ବିଚି ବିଷୟ, ଆମର ପରିଦଶକମାେନ ତାହାେହେଲ ଆସିବାର
ବାକି ଅଛ ି, ଯଦି େସହି ିତି ସେଦାମ ପରି ରହିଥିବା କଥା।

234 େସଠାେର ତିନିଜଣ ଆସିଥିେଲ, ତିନିଜଣ ବିଶି ବ ି ସଗର େ ରଣ
କରାଯାଇଥିଲା। ଆେମ ତାହା ସୀକାର କରିବ। େସମାେନ ତିନି ଜଣ; ଜେଣ ଅ ହାମ
ସହିତ ରହିେଲ। େସମାେନ ସମେ େସଠାର ଆର କେଲ, ମା ଜେଣ ଅ ହାମ
ସହିତ ରହିେଲ। ଅବଶି େସମାେନ ସେଦାମକ ଚାଲିଗେଲ। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ?
ପୁଣି ଅ ହାମ ର ନାମ ପରିବ ନ େହାଇଥିଲା, ଅ ାମଠାର ଅ ହାମ େହାଇଥିଲା। ସତ
ଅେଟ?

235 ଇତିହାସେର, ଜଗତର ମ ଳୀେର ଏପରି ଥେର େହେଲ େହାଇନାହିଁ େଯ, ଏପରି
େକେବ େକୗଣସି ଏକ ଚାରକ ବାହାରିଥିେଲ, ଯାହା ର ନାମ ହା-ମ େର େଶଷ
େହଉଥିଲା, ଆଜି ପଯ , ବିଲି ା-ହା-ମ ଇଂରାଜିେର G-r-a-h-a-m। କଅଣ ଏହା
ଠି କି? ା-ହା-ମ ଇଂରାଜି ଭାଷାେର G-r-a-h-a-m, ଛଅଟି ଅ ର। ଅ- -ହା-ମ
ଇଂରାଜିେର A-b-r-a-h-a-m େହଉଛି ସାେତାଟି ଅ ର। ମା ା-ହା-ମ ଇଂରାଜିେର
G-r-a-h-a-m େହଉଛି ଛଅଟି ଅ ର, ଯାହା ଜଗତ, ମଣିଷର ସଂଖ ା ଅେଟ। ବଝିେଲ?

236 େଦଖ େସଠାକ ଆଜି, କଅଣ ବାହାରିକି ଗଲା, ସଗର େସହି ଦତମାେନ।

237 ପୃଥିବୀେର କଅଣ ଏପରି େକୗଣସି ବ ି ଅଛ ି ଯିଏକି ବିଲି ାହାମ ପରି ଅନତାପ
ବିଷୟକ ଏେତ ଭାବେର ଚାର କରିପାେର? କଅଣ ଏପରି େକହି ଜେଣ ବ ି ଅଛ ି କି
ଯାହାର ଭାବ ବିଲି ାହାମ ପରି େଲାକମାନ ଉପେର ରହିଛି? ଆ ଜାତୀୟ ରେର,
କଦାପି, େସହିପରି ଜେଣ ପୁରଷ େହାଇନାହଁା ି। ଓଃ, ବିଲି ସେ , ଏବଂ ଅନ ାନ , ଏଠାେର
ଯୁ ରା େର ଥିେଲ, ମା ବିଲି ାହା ସାରା ବିଶେର ଜଣାଶୁଣା ଅଟ ି। େଦଖ େଯ େସ
େକଉଁଠାେର ଆହାନ କରଛ ି? ସେଦାମର ବାହାେର।

238 ଏବଂ େସ ତା ସହିତ ସା େଦବା ପାଇଁ େସଠାେର େପ ିକ ା ମ ଳୀେର, ଏକ
ଓରା େରାବଟସକ ପାଇଛ ି।

239 ମା େସହି ମେନାନୀତ ଦଳ ବିଷୟେର କଅଣ? େସମାେନ େକଉଁ କାରର ଚି
େଦଖିବା ଉଚି ? େସମାନ ପାଖେର କଅଣ ରହିବା ଉଚି ? ହାେଲଲୟା! “ସ ା
ସମୟେର ଏହା ଦୀ ି େହବ।” ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା। ଆଜି ପରେମଶର ତି ା
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ସଫଳ େହଲା। ଆେମ ତାହା ସତ େବାଲି ଜାଣୁ। ଆଜି ରାତି େସ ଏଠାେର ଅଛ ି େଯପରିକି
େସ େସହିଦିନ ଥିେଲ।
240 େତେବ, ଏହାକ ଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ମଁୁ କିଛି ସମୟ ପୂବର କହିଥିଲି, ଯଦି
ଆପଣ କିଛି ଚାର କର ି ଏବଂ ତାହା ସୁସମାଚାର ସତ ଅେଟ, େତେବ ପରେମଶର
ଏହାକ ମାଣ କରିବାକ ବାଧ ଅଟ ି। କଅଣ ଏହା ସତ ଅେଟ? େତେବ, ଯଦି
ତାହା େସହିପରି ଅେଟ, ତାହାେହେଲ େସହି ପରେମଶର ଯିଏକି ବାକ େଲଖିେଲ,
େସହି ପରେମଶର ଯିଏକି ଭବିଷ   ବାଣୀ କେଲ, େସହି ପରେମଶର ଯିଏକି ବାକ ର
ପରେମଶର ଅଟ ି, େସ ଆଗକ ଆସ ଏବଂ ମାଣ କର େଯ େସ ଏେବ ସୁ ା
ପରେମଶର ଅଟ ି।
241 େଯପରି ଏଲିୟ ପବତ ଉପରକ ଗେଲ; େଦଖି ରହିଥିେଲ, ଇଲୀଶାୟ ଏଲିୟ େଦଖି
ରହିଥିେଲ, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଦଇ ଗୁଣ ଚାେହଁ।” ଏବଂ େସହି ଚାଦର ଯାହାକି ଏଲିୟ
ଉପେର ଥିଲା ଇଲୀଶାୟ ଉପେର ଆସି ପଡ଼ିଲା। େସ ତଳକ ଚାଲିକି ଗେଲ ଏବଂ େସହି
କ ଳକ ଦିଗୁଣିତ କରି ନଦୀକ ଆଘାତ କେଲ, ଏବଂ କହିେଲ, “ଏଲିୟ ପରେମଶର
େକଉଁଠାେର ଅଛ ି?” ଏବଂ େସହି ସମାନ ବିଷୟ ଯାହା ଏଲିୟ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା ତାହା
ଇଲୀଶାୟ ପାଇଁ ଘଟିଲା।
242 ଏବଂ େସହି ସମାନ ସୁସମାଚାର, େସହି ସମାନ ଶ ି, େସହି ସମାନ ମନଷ ପୁ
ଯାହାକି ଗତକାଲି ଥିେଲ, େସ ଆଜି, ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିେବ। ଏ ୀ 13:8। କଅଣ
ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] େତେବ, ମଁୁ
ଆପଣ ପଚାେର। ମଁୁ େସ େହାଇପାେର ନାହିଁ, ମା େସ ଏଠାେର ଅଛ ି। ଆେମ େକବଳ
ଏକ ବାହକ ଅଟୁ।
243 େସଠାେର ଥିବା ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ େଲାକ, େଯଉଁମାେନକି ଅସୁ
ଏବଂ ଦଃଖୀ ଅଟ ି, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ, େତେବ ପରେମଶର
କର …ଯଦି ମଁୁ ନିଜକ ଯେଥ ନ କରିପାେର। ଆପଣମାେନ ାଥନା କର ଏବଂ
ପରେମଶର ମାଗ ।
244 ମଁୁ ଭାବ ନାହିଁ…ଭବନେର ଆଉ ାଥନା କାଡ ନାହିଁ, େସଠାେର ଅଛି କି? ନା, ମଁୁ ଭାବ
ନାହିଁ…ଆେମ କଦାପି େକୗଣସି ାଥନା କାଡ େଦଇ ନାହଁୁ। ଆେମ ାଥନା ସଭା କରିବାକ
ଯାଉଅଛ…କି ା ମ ଳୀେର, ଅସୁ ମାନ ସୁ କରିବା େହତ ଯାଉଅଛ। ମା , ଆପଣ

ାଥନା କର ।
245 ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସ ୂ ଅପରିଚିତ ଅେଟ। େଦଖ , ଆପଣ
େମାେତ ଜାଣ ି, େଜଫସ  ୱିେଲ! ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ େଜଫସ  ୱିେଲର େଲାକମାେନ
ତାହା କର । ମଁୁ ଏଠାର ଦର ଅନ େକୗଣସି ାନର େଲାକମାନ ଚାେହଁ। େଦଖ େଯ
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ଯଦି ପରେମଶର ତଥାପି ସୁ ା କାଶ କର ି କି ନାହିଁ! େଦଖ େଯ େସ ଗତକାଲି, ଆଜି,
ଏବଂ ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି କି ନାହିଁ!
246 େସହି ସାନ ୀେଲାକ ଭଳି କର । େସ େସହି ଭିତର ଅତି ମ କଲା, ଏବଂ େସ କହିଲା,
“ମଁୁ ଏହି ବ ି ବିଶାସ କେର।” ତା ର ଏକ ର ସମସ ା ଥିଲା ଏବଂ େସ କହିଲା, “ଯଦି ମଁୁ
ତାହା ବ ର ଝ ାକ ଛଇଁ ପାରିବି, ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ମଁୁ ସୁ େହାଇଯିବି।” କଅଣ ଏହା
ଠି ଅେଟ?
247 ତାହାର ବିଶାସ େହତ, େସଦିନ, ଶା ସଫଳ େହଲା। “େସ ଭ ଅ ଃକରଣକ ବା ି,
େରାଗୀ ଓ େଛାଟାକ ସୁ କର ି।”
248 େଯେତେବେଳ େସ ତାହା ର ବ କ ଛଇଁଲା, ଏବଂ ବାହାରକ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା, େସ
ବଲିପଡି ପଚାରିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଛଇଁଲା?” େସ କିପରି ଜାଣିପାରିେଲ, େସହି ମହାନ
ଭିଡ଼ ଭିତେର, େବାଧହଏ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର େଯେତ ଜଣ ଅଛ ି ତାହାର ତିରିଶ ଗୁଣ େହବ,
େସମାନ ମଧ ର ହଜାର ହଜାର ଥିେଲ? େସ ଏହା କିପରି ଜାଣିେଲ? େସ ପଚାରିେଲ,
“କିଏ େମାେତ ଛଇଁଲା?” େସ େକବଳ ତାହା କହିବା ଢ଼ େର କହିେଲ ନାହିଁ; େସ ଏହା ଏଇଠି
ପାଇଁ କହିେଲ କାରଣ ତାହାସତ ଥିଲା। ଆଉ େସ କହିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଛଇଁଲା?” ଏବଂ
ସିଧାସଳଖ େସ ଚାରିଆେଡ ଚାହିଁେଲ ଓ େସହି ସାନ ୀେଲାକକ େଦଖିେଲ, େଯଉଁଠାେର
େସ ବସିଥିଲା କି ା ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା, େସ େଯଉଁ ଅବ ାେର ବି ଥିଲା, ତାହାକ କହିେଲ େଯ
ତାହାର ର ସମସ ା େଶଷ େହାଇଅଛି।
249 ତାହା ଯୀଶୁ ଗତକାଲି ଥିେଲ। ତାହା େସ ଆଜି ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ
କର ି?
250 ମଁୁ ଆପଣ ଜାେଣ ନାହିଁ; ପରେମଶର ଜାଣ ି। ମା ଆପଣ ନିଜ ପାଶେର ଯ ଣା
ଅନଭବ କରଛ ି, ଯାହାକି ଆପଣ କ େଦଉଛି। ତାହା ଠି । ଆପଣ େସଠାେର ବସି
ତାହା ବିଷୟେର ାଥନା କରଛ ି। କଅଣ ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ, ଏବଂ ଆେମ
ପର ର ପାଇଁ ଅପରିଚିତ ଅଟୁ? ଯଦି ଏହା ଅେଟ, େତେବ ଛିଡ଼ା ହଅ । ମଁୁ ଆପଣ
ଜାେଣ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଠିକ େସହି େକାଣେର ଥିବା ଏହି ବ ି, ଏହି ଯୁବା ବ ି ଜଣକ।
ଆପଣ ର ମଧ ଏକ ଖରାପ ଗଳା ଅଛି। ତାହା ଠି । ଆପଣ େସ ବିଷୟେର ାଥନା
କରଛ ି। ଆପଣ କିଛି ବିଷୟ େନଇ ସ ୂ ଅଧୀର େହାଇ ପଡ଼ିଛ ି। ଆପଣ ସଭା ଛାଡିକି
ଯିବାକ ଅଛି କାରଣ, ଆପଣ ଜେଣ େସବକ ଅଟ ି, ଆପଣ ର େକେତକ ସା ାତକାର ଅଛି
ଯାହାକି ଆପଣ ଯ େନବାକ ଅଛି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ଉ-ହଁୁ। ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି
େଯ ପରେମଶର ଜାଣିଛ ି େଯ ଆପଣ କିଏ ଅଟ ି? ଆଦରଣୀୟ ୀମାନ ି , ବ ମାନ
ଆପଣ ଯାଇପାର ି ଓ ସୁ େହାଇପାର ି। ଯୀଶୁ ୀ ଆପଣ ସୁ କେଲ। ନିଜର ସଭାକ
ଯାଆ ; ଆପଣ ର ଗଳା ଆପଣ କ େଦବ ନାହିଁ।
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େସ କାହାକ ଛଇଁେଲ?
251 ଏଠାେର ଠି ପଛେର ଜେଣ ବ ି ବସିଛ ି; େସ ଯ ଣାେର ଅଛ ି। ତା ର ବାମ
ଫୁସଫୁସେର ଏକ ଟୁ ମର ଅଛି। େସ ନହଁ ି…େସ ଏଠାର ନହଁ ି। ଆପଣ ଜେଣ ଖଣି
କମଚାରୀ ରହିଛ ି। ତାହା ଠି ଅେଟ। ମଁୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସ ୂ ଅପରିଚିତ ଅେଟ। ଯଦି
ତାହା ଠି ଅେଟ, େତେବ ନିଜର ହାତ ହଲା । ଟୁ ମରଟି ଆପଣ ର ବାମ ଫୁସଫୁସେର
ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ତର ଏକ ଅେ ାପଚାର ପାଇଁ ୁତ ଅଟ ି। କଅଣ ତାହା ଠି ?
ଆପଣ ଏଠାର ନହଁ ି। ଆପଣ ଏହି ସହରର ବାହାର ଅଟ ି। ଆପଣ ଭଜିନିଆର ଅଟ ି।
ତାହା ଠି । କଅଣ ଆପଣ ବିଶାସ କର ି େଯ ପରେମଶର ଜାଣିଛ ି େଯ ଆପଣ କିଏ
ଅଟ ି? ୀମାନ ମିେଚଲ, ତାହା ଠି , ଘରକ ଯାଆ ଏବଂ ସୁ ରହ । ଯୀଶୁ ୀ
ଆପଣ ସୁ କର ି। େସହି ବ ି ପଚାର ! େମା ଜୀବନେର, ତା େକେବ ବି
େଦଖିନାହିଁ। େସ େସଠାେର ବସି, ାଥନା କରଥିେଲ।

ଆଜି ଏହି ଶା !
252 ଏଠାେର ଠି ପଛେର ଜେଣ ମହିଳା ବସିଛ ି, େଯପରିକି ସାରା ତ ୁେର ଥିେଲ। େସ
ଜେଣ ପୁ ୀ ପାଇଁ ାଥନା କରଛ ି। ଛିଡ଼ା ହଅ । େସହି ଝିଅ ଏଠାେର ନାହିଁ; େସ ଅନ
େକଉଁଠାେର ଅଛି, େସହି ଝିଅ। ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ େସହି ସମାନ ପରି ଅଟ ି େଯେତେବେଳ
ଜେଣ ୀେଲାକ ଯୀଶୁ ନିକଟକ ଆସିଥିେଲ, ଯାହା ସ େର ଜେଣ ୀେଲାକ ଥିଲା
ଯିଏକି ଅତିଶୟ ଗ ୀର ଭାେବ ଏକ ଦ ା ା ଦାରା ସିତ ଥିଲା। େସହି ୀେଲାକ ଜଣକ…
ଝିଅଟି ଭତ ଥିଲା। େସ ଏଠାେର ନାହିଁ। େସ ଅେଟ…ଆପଣ ଉ ର କାେରାଲାଇନାର
ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବିଶାସ କର ି? ଏବଂ ତାହା ସତ ଅେଟ, ନେହଁ କି? ୀମତୀ
ଅଡସ, ଆପଣ ଘରକ ଯାଇପାର ି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମ ହଦୟ ସହିତ ବିଶାସ
କରିେବ, ଆପଣ ନିଜର ଝିଅକ େସହିପରି ପାଇେବ େଯପରିକି ଯୀଶୁ ୀ ପୁରାତନ
ଦିନମାନ େର ପାଇଥିେଲ, କହିଥିେଲ େଯ ତାହା ସୁ େହଲା।
253 ଆଜି ଏହି ଶା ; ସେଦାମର ଚି , ସେବା ବୀଜର ଚି , ାକତିକ ମ ଳୀର ଚି !
ଆଜି ଏହି ଶା ଆପଣମାନ ଗହଣେର ସଫଳ େହଲା। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ
କର ି?
254 କଅଣ ଆପଣମାେନ ଠିକ ବ ମାନ ହିଁ ତାହା ନିଜର ାଣକ ା ଏବଂ ଆେରାଗ ଦାତା
ଭାବେର ହଣ କରିେବ କି? ନିଜ େଗାଡେର ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ , ଆପଣମାନ ମଧ ର
ସମେ , କହ , “ମଁୁ େମାର ସୁ ତାକ ହଣ କେର। ମଁୁ ତାହା େମାର ାଣକ ା ଭାବେର

ହଣ କେର। ମଁୁ ତାହା େମାର ରାଜା ଭାବେର ହଣ କେର।” େତ େକ ନିଜ େଗାଡେର
ଛିଡ଼ା େହାଇଯାଆ ।

ଏହି ଦିନ! ବ ଗଣ, ଶୁଣ ।
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255 “େସ ଶା ପାଠ କେଲ, ବାଇବଲକ ପୁେରାହିତ ହ ା ର କେଲ, ଏବଂ,” କହିେଲ,
“ସମ େଲାକମାନ ର ଚ ତାହା ଉପେର ନିବି ଥିଲା। ଆଉ େସ େସମାନ ଅନାଇ,
କହିେଲ, ‘ଆଜି ଏହି ଶା ସଫଳ େହଲା।’”
256 ମଁୁ ଶା ପଢ଼ିଛି, ଏକ ଡଜନ କି ା ଅଧିକ ମାଣ ସହିତ େଯ ଆେମ େସହି େଶଷ
ଦିନେର ବାସ କରଅଛ, େଯେତେବେଳକି େସହି ପୀଢୀ ଯୀଶୁ ୀ ପୃଥିବୀକ ତ ାବ ନ
କରଥିବାର େଦଖିବ। ଏବଂ ମଁୁ ଆଜି ରାତି ଆପଣମାନ ପୁଣିଥେର, କହଛି, ଆଜି ଏହି ଶା
ଆପଣ ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା।
257 ଟୁ ସାସନେର ଥିବା ଆପଣମାେନ, କାଲିଫଣିଆେର ଥିବା ଆପଣମାେନ, ନ ୟକେର
ଥିବା ଆପଣମାେନ, ଏହି େଟଲିେଫା ସଂେଯା-ଗେର, ଆଜି ଏହି ଶା ଆପଣମାନ
ଦ ିେଗାଚରେର ସଫଳ େହଲା।
258 ଆସ ଆେ ଆନ ଓ ଉଲାସ କର, କାରଣ େମଷଶାବକ ବିବାହର ସମୟ ଉପ ିତ,
ଆଉ ତାହା କନ ା…ତାହା କନ ା ଆପଣାକ ସ ିତ କରିଅଛି।
259 ଆସ ଆପଣ ସମ େଲାେକ, ଆେମମାେନ ନିଜ ନିଜର ହାତକ ଉଠାଇବା ଓ ତାହା
େଗୗରବ େଦବା।ପରେମଶର ଆପଣ ଆଶୀବାଦ କର । 
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(This Day This Scripture Is Fulfilled)
ଏହି ସେ ଶଟି ଯାହାକି ଭାଇ ୱିଲିୟ େମରିୟ ା  ହା  ଦାରା, ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର େଫବୟାରୀ 19,
1965, ଶୁ ବାର ସ ାେର, ଯୁ ରା ଆେମରିକାର, ଇ ିୟାନା େଦଶର, େଜଫସ  ୱିେଲ ସହରର ପାକଭ
ଜୁନିୟ ହାଇ ୁଲଠାେର, ଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ମ ା  େନଟି େଟ େରକଡି ର ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ଏହାକ
େକୗଣସି କାଟ ଛା ନ କରି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାେର ଛପାଯାଇଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନବାଦଟି ଭଏ ଅ ଗ େରକଡି
ଦାରା ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ବ ନ କରାଯାଇଥିଲା।
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