
ବିବାହଏବଂଛାଡ଼ପ

 ଆସ ଆେମମାେନ ବ ମାନ ାଥନାର ଏକ ଣ ନିମେ ନିଜର ମ କଗୁଡିକ ନତ
କରିବା। ପରମ ଅନ ହକାରୀ ପିତା, ଆେମ ଆଜି ସକାଳେର ଏହି େ ାଳୟେର

ରହିପାରିବାର ଏବଂ ଏହି ଦିନର ଫଳାଫଳକ ସ ୁଖିନ େହବାର ଏହି େସୗଭାଗ େହତ,
ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ମା ଆେମ ଜାଣି ନାହଁୁ େଯ ଏହି ଦିନଟି କଅଣ ଧାରଣ କରିଛି,
କି ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହି ଦିନଟିକ କିଏ ଧାରଣ କରିଅଛ ି। ଏଣୁ ଆେମ ାଥନା କରଛ େଯ
ଯିଏ ଆଜି ଏବଂ ଆସ ାକାଲି, ଓ ସମ ଅନ ତାକ ଧାରଣ କରିଅଛ ି, ଆଜି ଆମମାନ
ଆଶୀବାଦ କରିେବ େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ତାହା ନାମେର ଏକ େହାଇଅଛ,
େଯପରିକି ଆେମ ଏହା ଅଧିକ ଉ ମ ଭାେବ ଜାଣିପାର େଯ ତାହା ର େସବା କରିବା
ନିମେ କିପରି ରହିବାକ ଅଛି। ପିତା, ଏହାହିଁ ଆମର ସ ୂ ଉେ ଶ ଅେଟ। ପରେମଶର,
ଯିଏକି ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ ଜାଣ ି, ଜାଣିଛ ି େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଆେମମାେନ ନିଜ
ନିଜକ ତମଠାେର, ପୁଣି ଦିନର େସହି—େସହି ଆଗକ ଥିବା ବିଷୟ ସହିତ, ତମର େସବା
ନିମେ , ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ସମପଣ କରଅଛ। ଆେମ ।
2 ବସି ଯାଆ । (ଧନ ବାଦ। ଏଠାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅଛି।)
3 ସୁ ଭାତ, ଦଶ ମାନ ଦଶକବ ଏବଂ ପୁଣି ସମ େଦଶେର ରହିଥିବା ଅଦଶ ମାନ
ଦଶକବ େଯଉଁଠାେରକି ଆେମମାେନ ଆଜି ସକାେଳ ସଂେଯାଗେର ଅଛ। ଏହା େମାେତ
ଆଜି ସକାେଳ ଏଠାକ ଆସି ଏହି ଗୁରତପୂ ବିଷୟ ଉପେର କହିବା ଏକ ବଡ଼ େସୗଭାଗ

ଦାନ କରିଥାଏ। ଦଶ ମାନ ଦଶକବ ପାଇଁ, ଏହା କତେର ଟିେକ ଦ ପୂ ଅେଟ,
କାରଣ ଠି େମା ସ ୁଖେର ପରଦାଗୁଡିକ ରହିଛି, ତା’ପେର େମାେତ ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ
ଦଇ ପାଶକ କଥା କହିବାକ ଅଛି। ଏବଂ ଅଦଶ ମାନ ଦଶକବ ପାଇଁ, େମାର ଡାହାଣ
ପାଶେର େ ାଳୟ ଅଛି, ଏବଂ େମାର ବାମ ପାଶେର ବ ାୟାମଶାଳା ଅଛି; ଏବଂ ମଁୁ ଭମି
ଉପେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି, ପୁଣି ପରଦାଗୁଡିକ ମଝିେର େଖାଲା ଥାଇ, େମାର ଡାହାଣ ହାତ
ଏବଂ ବାମ ହାତ ଦଇ ଭାଗ କରିଛି। ଏବଂ ଆମର ଆଜି ସକାେଳ, େ ାଳୟ େଦଇ, ପୁଣି
ବ ାୟାମଶାଳାେର ମଧ , ସ ୂ ଭିଡ ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଟ ଏବଂ େପ ିଟେର ଥିବା
ଗୀଜା, େସହି ଗୀଜା ଘର ମଧ ପରିପୂ ଅେଟ। ଏବଂ ଗହଳି ଥିବା ାନମାନ େର, େସହି
େଟଲିେଫା ବ ବ ା ଏହାକ ଅନ ାନମାନ େନଇ ଯାଉଅଛି।
4 ଭ ଠାେର ଆମର ଏକ ଅ ତ ସମୟ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଆେମମାେନ ଆଜି
ସକାେଳ ଏହି େସବା ପାଇଁ ଅତ ଧିକ ଆଶା ସହିତେର ରହିଛ। ଏବଂ ବ ମାନ ଆଜି ରା ି
ଏହି ଚାରି ଦିନର ଅଭିଯାନର ସମାପନ ସମୟ େହାଇଥିବାର, କାହିଁକି, ଆେମ ନି ିତ
ଭାବେର ସମ , େଯଉଁମାେନ ବି ପାର ି, ଏଠାେର ରହିବା ପାଇଁ ନିମ ଣ କର। ଆେମ



2 କଥିତ ବାକ

ଭରସା କରଛ େଯ ଭ ଆଜି ରାତି କିଛି େଗାଟିଏ ଅତ ଧିକ ଅସାଧାରଣ କାଯ କରିବା
ଦାରା ଆମମାନ ଏକ ମହାନ ଚରେମା ଷ ଦାନ କରିେବ, ଏପରି ମା ାେର େଯ
େସ ସମ େରାଗୀମାନ ସୁ କରିେବ ଓ ମହାନ ବିଷୟମାନ ସାଧନ କରିେବ ଯାହା
େସ ସାଧାରଣତଃ କରିଥା ି। ଆଉ ଆେମମାେନ ସ ା ପାଇଁ ବହତ ଆଶା ସହିତେର
ଅଛ। ଜନସାଧାରଣ ଆ ରିକତାର ସହିତ ନିମ ଣ କରାଯାଇଛି, େତ କ ଜଣ ,

େତ କ ନାମଧାରୀ ସଂ ାର େତ କ ମ ଳୀକ। ଆପଣ ଏପରିକି ୀ ିଆନ ମଧ
େହବାର େୟାଜନ ନାହିଁ; ଆେ ମାେନ ନି ିତେର ପାପୀମାନ ଭିତରକ ଆସିବା ପାଇଁ, ଓ
ଆ ମାନ ସହିତେର ବସିବା ପାଇଁ ଆହାନ କରଛ। ଏବଂ ଆେ ମାେନ େସମାନ ଏହା
ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯଥାସ ବ େଚ ା କରଛ େଯ ଭ ମାଗ କଅଣ ଅେଟ, େଯପରିକି
ଆେମ ବ ିରହିବା।

5 ବ ମାନ ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଦଶକବ ଅଧୀର େହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମଁୁ ପରେମଶର
ଉପେର ଭରସା କେର େଯ ମଁୁ ଅଧୀର ହଏ ନାହିଁ, େଯେହତ େମାର ଏକ ଜବରଦ ରା ି
ରହିଥିଲା, ବହତ କ େର ଥିଲି। କାରଣ ମଁୁ ହଦୟ ମ କରଛି େଯ ଆଜି ସକାେଳ ମଁୁ
ଯାହାସବ ବିଷୟ କହିବି ତାହା ସବ ବିଚାର ଦିନେର େମା ବିର େର ଧରାଯିବ, ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ
େଶାଇପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ମଁୁ ଜାେଣ ଯଦି ମଁୁ େସସବ କେହ ନାହିଁ ତାହାେହେଲ ବିଚାର ଦିନେର
ଏହାକ େମା ବିର େର ଧରାଯିବ। େତଣୁ ତାହା ଏହାକ କଠିନ କରିଦିଏ, ଆପଣ ଏହାକ
ବ ାଖ ା କରିପାର ି ନାହିଁ।

6 ଆଉ େତେବ ଆଜି ସକାେଳ େସହି ମହାନ ବିଷୟ ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମ ବିବାହ ଏବଂ
ଛାଡପ ଉପେର ଆେଲାଚନା କରିବା। ଏବଂ େସହି କାରଣ େଯ ମଁୁ ଏହାକ ରବିବାର
ଶି ାେର େନଲି, େଯ ଏହା ଉପେର ଉପେଦଶ ଚାର କରିବା ପରିବେ , ଆେମ ଏହି
ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସମୟକ େନଇପାରିବା। ଏହା ଶା ର
ଏକ ଶି ା ଅେଟ।

7 ଆଉ ମଁୁ—ମଁୁ ଏହା କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େସବକ କିଅବା େସବକଗଣ,
େକୗଣସି ାନର, ଏହି େଟ  ଯଦି େକେବ େସମାନ ହାତେର ପେଡ଼, ଯଦି ଆେମ ଏହି
େଟ  କ ସାରିତ କରିବା…ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ମ ଳୀ ଏହା ବିଷୟେର କଅଣ କରିେବ।
ମଁୁ ଭାଇ େ ଡ କହିବି େଯ େସ ଏହି େଟ  କ ସାରିତ କରିବା ପୂବର ମ ଳୀ େବାଡ
ସହିତ େଦଖା କରିେବ। ଏବଂ ସମ େଦଶେର ଥିବା ଆପଣ େଲାକମାେନ, େଯଉଁମାେନ
ପାଖେର େଟ େରକଡ ବ ବ ା ରହିଛି, ଦୟାକରି େଟ ବାହାେର େଦେବ ନାହିଁ
େଯପଯ କି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟେର ଭାଇ େସାଥମ ା  ଠାର ଖବର ନ ପାଇ ଯାଆ ି।

8 େତେବ, ଆଉ ଯଦି ଏହାକ ମୁ କରି ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ େମାର େକୗଣସି େସବକ
ବ ମାେନ, କି ା େକୗଣସି ୀ ିଆନ େକୗଣସି ାନେର, ଯିଏକି ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ
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ଉପେର ଯାହା ବିଷୟେର ମଁୁ କହଅଛି ଅସହମତ ହଅ ି, ମଁୁ—ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଆପଣ
ଏହାକ ସମାେଲାଚନା କରିେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େସହିପରି ଭାବେର ବଝ ି
ନାହିଁ େଯପରିକି ମଁୁ ଏହାକ ଶି ା ଦିଏ, େତେବ, ଆପଣ ର ଏକ େସବକ ଭାବେର, ଏକ
େମଷପାଳକ ଭାବେର, ତାହା କରିବାର ଏକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକିଛି ବିଶାସ
କର ି ମଁୁ ତାହାର ସ ାନ କେର।

9 ଏବଂ ଏହା ଉପେର ବିଚାରଧାରାର ଦଇଟି ମହାନ ବିଦ ାଳୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଦଇଟି
ଶ ଅଛି, େତେବ ତାହା ମଧ ର େଗାଟିଏ ଠି େହବା ଆବଶ କ, କି ା ତାହା ମଧ ର

େଗାଟିଏ େହେଲ ସୁ ା ଠି ନେହଁ। େତଣୁ ଆେମ ଆଜି ସକାେଳ, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ,
ପରେମଶର ବାକ କ େଦଖିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବାକ ଯାଉଅଛ। େମା ପାଇଁ, ଯଦି ଏହା
ଏକ ବାଇବଲ ଶ ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ନି ିତ ଭାବେର ବାଇବଲେର ଏହାର ଉ ର
ରହିଅଛି।

10 ଆଉ ବ ମାନ ଏହା ପୂେବକି ଆମର ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ରେହ, ଏହି ବିଷୟକ ଆର
କର, ବରଂ, ମଁୁ ବାକ ଉପେର ାଥନା କରିବା ପୂବର, ମଁୁ ଆପଣମାନ ମଧ ର େତ କ
ଜଣାଇବାକ ଚାେହଁ, େଯ ମଁୁ…ଆପଣ ୀ ିୟାନମାେନ ବିେଶଷକରି, େଯ ମଁୁ ଇ ା କେର…
ମଁୁ—ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣମାେନ ଆଜି ସକାେଳ େମା ପାଇଁ ାଥନା କର । ଏବଂ ଆଜି
ସକାେଳ ଶୁଣୁଥିବା ଅଦଶ ଦଶକବ ମଧ େର ସମେ , େମା ପାଇଁ ାଥନା କର ,
କାରଣ ମଁୁ ବିଶ ଏବଂ ସେ ାଟ େହବାକ ଚାେହଁ।

11 େତେବ ଆେମମାେନ ଏହି ବିବ ି େଦବାେର, ଏହା ଅନଭବ କର, େଯ େକହି ଜେଣ,
ଯଦି ଏହା େକବଳ ଜେଣ ବ ି େହାଇଥା , ଏହାକ ଏପରି ଭାବେର ଧରି ରହିଥିେବ
େଯପରିକି ଏହା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ ମଧ େର େସହି ବିଷୟ ଅେଟ। ଏଠାେର ଆପଣମାନ
ମଧ ର ଅେନେକ ଅଛ ି ଯିଏକି ବିଶାସ କରି ଚାଲିଯିେବ। ଅବଶ , ଆପଣମାନ ମଧ ର
ଅେନେକ, େବାଧହଏ, ତାହା କରିେବ ନାହିଁ। ମା ମଁୁ ଜାେଣ, େମାର େସବାକାଯ େର,
ଏପରି କିଛି େଲାକମାେନ ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି େମା କଥା ଶୁଣିବାକ ଆସ ି, ଏବଂ େମାେତ
ଯାହା କହିବାକ ଥାଏ ତାହା ଶୁଣ ି; ବିଭି ାନର, େତେବ, େସମାେନ ଆଜି ସକାେଳ ଠିକ
ଏହିଠାେର ବସିଛ ି, ଆ ଜାତୀୟ ରେର, ଯୁ ରା ର, କାନାଡାର, ଏବଂ ସମୁ ର ପାରି
ବିଭି ାନର। ଏବଂ ଆପଣ େସହି ଚାପକ କ ନା କରିପାରଥିେବ ଯାହାକି ଏହା ଆପଣ
ଉପେର ପକାଇଥାଏ, ଏହା ଜାଣିବାକ େଯ େସହି ମନଷ ର ଅନ ଗ ବ ଳ ଆପଣ
ହାତେର ରହିଛି, ’କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କହ ି େସ ତାହାକ ଧରି ରହିବାକ ଯାଉଅଛି। ଏଣୁ
ପରେମଶର ତାହା ପାଇଁ େମାେତ ଉ ରଦାୟୀ କରିେବ, ଏବଂ ମଁୁ ଯଥା ସ ବ ନି ାପରତାର
ସହ ଏହା ନିକଟକ ଯିବାକ ଚାେହଁ।
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12 ବ ମାନ ମଁୁ—ମଁୁ ଆମ ଭଉଣୀମାନ ପଚାେର। ଏବଂ ମଁୁ େମାର କିଛି ଶ ଗୁଡିକ
ପରିବ ନ କଲି େଯପରିକି ମଁୁ ଏହା େସମାନ ସ ୁଖେର କହିପାରିବି। ଆଜି ସକାେଳ, ବିଲି
ତାର ପେକଟେର େସଠାେର, ଏପରି କିଛି ବିଷୟମାନ ରଖିଛି, ଯାହାକି ଏକ—ଏକ ମି ିତ
ଜନତା ସ ୁଖେର କହା ଯାଇପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ େକେତକ ବିଷୟ ଯାହାକି ମଁୁ େବାଧହଏ
କହିବି, ଆପଣମାନ ତାହା ବଝିବାକ େହବ। ଆପଣମାେନ ଏହାକ ଏପରି ଭାବେର ନିଅ
େଯପରିକି ନିଜ ଭାଇଠାର—ଠାର େନଉଛ ି, ସେବା ଭାବେର ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ। ଆପଣ
ଜେଣ ଡା ର କାଯ ାଳୟେର ବସି ତା କଥା ଶୁଣ ି, ତା ତ ଆପଣ ବହତ
ଶ େର କହିବାକ ହଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ଯୁବା ମହିଳାମାେନ ଏବଂ
ଯୁବା େଲାକମାେନ, ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଧାରଣା ନିଅ । ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ
ଆପଣମାେନ ବିଶାସ କର , ଏବଂ େକବଳ ିର ଭାବେର ବସି ରହିଥା । ମେନରଖ େଯ,
ସତ କ ସତ ଭାବେର ହିଁ ବ କରିବାକ ଅଛି।

13 ଏବଂ, ବ ମାନ, ଏଥିେର େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ ମା ଆପଣମାନ ମଧ ର
ଅେନେକ େସଥିେର ଅସହମତ େହେବ ଯାହା କହାଯିବାକ ଅଛି, କି ମଁୁ ଆପଣମାନ
ପାଖେର ଏହାକ ବାଇବଲ ଦାରା ମାଣ କରିବାକ ଚାେହଁ। ଆଉ ତା’ପେର ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ, ଯଦି ଆପଣମାେନ େକବଳ ଆଦର ସହକାେର ରହିେବ ଏବଂ ଶୁଣିେବ, ତାହାେହେଲ
ଆପଣ େସହି ବିଷୟର ଏକ ଭଲ ବଝାମଣା ଏବଂ ଧାରଣା ା େହେବ େଯଉଁ ବିଷୟକ ମଁୁ
ଏେତ ସମୟ ଧରି, ହାର କରି ଆସୁଛି। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ତାହାକ ବ ାଖ ା କରିବ,
ଏବଂ ମଁୁ ଭରସା କେର େଯ ଏହା ତାହା କରିବ।

14 ବ ମାନ ଆମକ ଏହା ଉପେର, ଅ ଟିକିଏ ଲ ା, େଦଢ଼ ଘ ା ଖେ , କି ା େବାଧହଏ
ତାହାଠ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇପାେର। େକେତ ସମୟ ଲାଗିବ ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ।

15 ଏବଂ ବ ମାନ ପୁଣିଥେର, ମଁୁ କହିବାକ ଚାେହଁ େଯ, ଏହି ସମୟେର, େଯ, ଏହା ଜାଣି
େଯ େଲାକମାେନ ଆପଣ ର କଥାକ ଧରି ରଖ ି; େସମାେନ େସମାନ ର ପାଳକ ତି,
ତାହା କରିଥା ି। ଏବଂ, ଅବଶ , ମଁୁ ଜେଣ ପାଳକ ରହିଛି।

16 ଏବଂ େସମାେନ ଜେଣ ପାଳକ କଥାକ ଧରି ରଖ ି, ଠିକ େଯପରିକି ଏହା ମୃତ ଏବଂ
ଜୀବନ ମଧ େର ରହିଥିଲା। େସମାେନ େସମାନ ର ଯାଜକ ର କଥାକ ଧରି ରଖ ି, ଠିକ
େଯପରିକି ଏହା ମୃତ ଏବଂ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏବଂ ଅବଶ , େସହି ପାଳକ, େବାଧହଏ େସ
ସମ ବିଷୟ ସହିତ େଯ ତାହାକ କିପରି କରିବାକ ଅଛି ଏହା ଜାଣି, େସ ନିଜର େଲାକମାନ
େସହିପରି ଶି ା େଦଉଛ ି ଠିକ େଯପରିକି େସ େସମିନାରୀେର ଶି ା ପାଇଥିେଲ; ଏଥିେର
େକୗଣସି ସେ ହ ନାହିଁ ବରଂ ଯାହା େସହି ଯାଜକ, ମଧ , ବିଭି ଧମେର େସମାନ ର
ଯାଜକ ରହିଥା ି। ଅବଶ , େସହି ପାଳକ କତେର ଜେଣ ଯାଜକ ଅଟ ି; ଏହା ଏକ ମଧ ି
ଅଟ ି। ଏଣୁ, ଯଦି େସହି ଯାଜକ, େସହି ସମ ବିଷୟେର େଯଉଁଥିେରକି େସ ନିଜର,
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େସମିନାରୀ ଏବଂ ମଠମାନ େର ଶି ାଲାଭ କରିଛ ି, ଗଭୀର ନି ାର ସହ େସହି ବ ି
ଅବିକଳ ଭାେବ ଠିକ ତାହାହିଁ କହଛ ି ଯାହା ତା ଶିଖା ଯାଇଅଛି।

17 େତେବ, ତାହାେହେଲ, େମାର େକୗଣସି େସମିନାରୀ ଅଭି ତା କି ା ମଠ ଅଭି ତା
ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ବିର େର ଆେଦୗ କିଛି ନାହିଁ, ମା େମାର ଏକ ଅତ ବିଚି ଜୀବନ
ରହିଛି।

18 ମଁୁ େଯେତେବେଳ ଏକ େଛାଟ ପିଲା ଥିଲି େସେତେବେଳ େମାେତ ଡକାଯାଇଥିଲା।
ଏବଂ ଏଥିେର େମାେତ ଏକ ଦଶ ମାନ, ବଣେଯାଗ ଚି ଦିଆଗଲା, ସାତ ବଷ ବୟସେର,
ଏକ—ଏକ ଅ ି ଏକ ବଦାେର ଝଲି ରହିଥିଲା, ଠି ଏଠାେର ଉଟିକା ପାଇକଠାେର।
େମା ବାପା ୀ ଓ.ଏଚ.ୱାେଥ  ପାଇଁ କାମ କରଥିେଲ ଯିଏକି ଅ କିଛି ଦିନ େହଲା
ମୃତ ବରଣ କେଲ। ଏବଂ ଆପଣ ପୁ କ ପଢ଼ିଛ ି, ଆପଣ କାହାଣୀ ଜାଣିଛ ି। ଏବଂ େସହି
ସମୟଠାର…ତେଳ ନଦୀ କଳେର ତାହାପେର ଏହା େଲାକମାନ ଆଗେର ଦଶ ମାନ
େହଲା। ଏବଂ ବ ମାନ ତ ଏହାର ଫେଟାଚି ଅେନକ ଥର, ନିଆ ଯାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା
ୱାଶିଂଟ , ଡିସିେର, ଧାମିକ କଳାର େକା େର, ରଚନାସତ ଭାବେର ଟ ା େହାଇଛି,
ଏକମା ଅେଲୗକିକ ଜୀବ ରେପ ଯାହାରକି େକେବ ଫେଟା େତାଳା େହାଇଅଛି େବାଲି
େବୖ ାନିକ ଭାବେର ମାଣିତ େହାଇଥିଲା; ସମାନ ଅ ି , ଅବିକଳ େସହି ସମାନ
ରପେର ଏବଂ େତ କ ଉପାୟେର ତାହା, ଯାହାକି ଇ ାଏଲକ ମିସରର ବାହାର କରି
ଆଣିଥିଲା। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ ଏହା ଯୀଶୁ ୀ ଆ ା ରପେର, ପରେମଶର ପୁ ତେର
ଅଟ ି।

19 କାରଣ ଥେମ େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେଲ ତାହା “ମନଷ ପୁ ” ଡକାଗଲା,
ବ ମାନ ତାହା “ପରେମଶର ପୁ ” ଡକାଯାଏ, ସହ ା ୀେର େସ “ଦାଉଦ ପୁ ”
େହେବ। େସ ମନଷ ପୁ , ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା ରପେର ଆସିେଲ, େଯପରି ତାହା
ବିଷୟେର କହାଯାଇଥିଲା; ବ ମାନ େସ ପରେମଶର ପୁ ଅଟ ି, ଅେଲୗକିକେର;
େସହି ମହାନ ସହ ା ୀେର ଯାହାକି ଆଗମନ କରିବାକ ଅଛି, େସ ଦାଉଦ ପୁ େହେବ,
ଦାଉଦ ସିଂହାସନେର ବସିେବ। େଯପରିକି ସମ ବାଇବଲ ପାଠକ ଜାଣ ି େଯ ତାହା
ପରେମଶର ସହିତେର, ଦାଉଦ ତି ଏକ ଈଶରୀୟ ତି ା ଅେଟ, େଯ େସ ତାହା ର
ପୁ ତାହା ର ସିଂହାସନେର ାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉ ାପନ କରିେବ।

20 ପୁଣି େତେବ ଏକ ଅ ତ, ବିଚି େସବାକାଯ େର, େମାେତ “ପରେମଶର” ଠାର
େନଇ “ଏକ ଶୟତାନ” ସବକିଛି କହା ଯାଇଅଛି। ଏବଂ ତାହା, ଏହା େକବଳ ସବଦା
େସହିଭଳି ହିଁ ରହିଆସିଛି।

21 ତାହାହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି କ ାେଥାଲି ମ ଳୀର ଏହି ଆକବିଶ େମାେତ ଅନ ଏକ
ରା ିେର େସଠାେର ତେଳ କହିଥିେଲ, ଆେଲାଚନାଟି ଥିଲା, େଯ େସ କହିେଲ, “ଭାଇ
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ାନହା , ବା ିଜକ େଯାହନ ନିଜକ ଶା େର ଭାବେର ପରିଚିତ କରାଇଥିେଲ,
େଯପରିକି ଭବିଷ   ବ ା ଯିଶାଇୟ ଦାରା କହାଯାଇଥିଲା।” େସ କହିେଲ, “ତମର
େସବାକାଯ ଟି ଭାବେର ମ ଳୀେର ପରିଚିତ ଅେଟ।” େସ କହିେଲ, “ଲଥରା  ମାେନ
ବାଇବଲେର ଅଛ ି।” େସ କହିେଲ, “ଲଥରା  ମାେନ ଲଥର ଜାଣିଥିେଲ।
େୱସଲିୟମାେନ େୱସଲି ଜାଣ ି। ମା େପ ିକ ାଲମାନ ବିଷୟେର କଅଣ?”
କହିେଲ, “େସମାେନ ଦରା ି େହଉଛ ି। େସମାେନ େକଉଁଠାକ ଯିେବ ଜାଣି ନାହଁା ି।”

ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ଏହା ଶଂସା କେର।”

22 ଏବଂ େସହି ସମୟେର ଆ ା େସହି ମହିଳା ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ, େମାେତ
େକେବ େଦଖି ନ ଥିେଲ, ତା ପ ୀ ଥିେଲ…ଏବଂ େସହି ସମାନ କଥା କହିେଲ ଏବଂ
ଚି ଟ କେଲ।

23 େତେବ, ସତ କହିବାକ ଗେଲ, ଏହା ପୁେବକି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଏହି ବା ା କେହ, ମଁୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। ମଁୁ ତା କହିଲି, ମଁୁ କହିଲି, “ମହାଶୟ, ମଁୁ ତାହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହା କହିବା
ଏକ ବହତ ବଡ କଥା ଅେଟ। ଏହା େସହିପରି େଦଖାଯାଏ।”

24 େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ, େଯ େସଠାେର କିଛି େଗାଟାଏ ଘଟିଅଛି, ନି ିତ
ଭାବେର। ଏହି ସମ ବିଷୟ, େକବଳ, ଏହା େବୖ ାନିକ ଭାବେର ମାଣିତ, ଏବଂ ସାରା
ବିଶେର ଏହା ବାର ାର ମାଣିତ େହାଇଅଛି, ଏହା େକବଳ ଏକ େପୗରାଣିକ େହାଇପାେର
ନାହିଁ। ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏହା କଅଣ ଅେଟ? େମାେତ କହିବାକ ଦିଅ , ସୀକାେରା ି
ଭାବେର, ଏହା ପୂେବକି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଆପଣମାନ ସହିତ କଥା ହଏ, ମଁୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ। ମଁୁ େସପଯ େକୗଣସି ପଦେ ପ େନବାକ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ େଯପଯ କି ମଁୁ
ତାହା ଠାର ମଁୁ ଶୁଣି ନ ନିଏ ଯିଏ ଅତୀତେର େମା ସହିତ କଥା େହାଇଥିେଲ ଏବଂ େମାେତ
ଏହିସବ କଥା କହିଥିେଲ।

25 ମେନରଖ , ଆମର ଭ ଯୀଶୁ ୀ କଦାପି ନିଜକ ପରେମଶର ପୁ ଭାବେର
ପରିଚିତ କରାଇେଲ ନାହିଁ। େସ କହିେଲ, “ତେମ କହଛ ମଁୁ ଅେଟ; ଏହି ଉେ ଶ େର ମଁୁ ଜନ
େହଲି,” ଏବଂ ଭତି, ମା େସ ନିଜକ େକେବବି ପରିଚିତ କରାଇ ନ ଥିେଲ।

26 ଏବଂ, େତେବ, ତାହା େସହି ଅ ି ଥିଲା ଯାହାକି ଇ ାଏଲ ସ ାନମାନ କେଢ଼ଇ
େନଇଥିଲା, ତାହା ଆ ା ରପେର ଭ ଯୀଶୁ ୀ ଥିେଲ, (କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ
କରଛ ି?), େସହି େଲାେଗା ଯାହାକି ପରେମଶର ଠାର ବାହାରିଥିଲା।

27 ଆଉ ତାହାପେର େଯେତେବେଳ େସ ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ, େସ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ
ପରେମଶର ଠାର ଆସିଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ପରେମଶର ପାଖକ ଯାଏ।” ଆେମ ସମେ
ତାହା ଜାଣୁ।
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28 ଏବଂ ତାହା ର ମୃତ , ସମାଧି ଓ ପୁନର  ଥାନ ପେର: ତାସୁସର ଶାଉଲ େସହି—
େସହି ୀ ିଆନମାନ ତାଡ଼ନା କରିବା ପାଇଁ, ଦେ ଶକକ ଯିବାର ତାହା ର ମାଗେର
ଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ େସହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଶି ା େଦଉଥିେଲ ଯାହାକି ତାହାର ବିପରୀତ
ଥିଲା ଯାହା େସମାେନ ଶି ା ପାଇଥିେଲ। ଏବଂ େସ ଜେଣ ମହାନ େଯା ା ଥିେଲ;
ଗମଲିେୟଲ ଅଧୀନେର, େସମାନ ବିଦ ାଳୟେର, େସମାନ ମଠେର, େସହି ଦିନର
ଜେଣ ଅନ ତମ ଉେଲଖନୀୟ ଶି କ ଥିେଲ; ଏବଂ ଜେଣ ମହା ବ ି, ଆଉ ମ ଳୀର
ଜେଣ ଅଧିକାରୀ ଥିେଲ। ଏବଂ େସହିଠାେର ହିଁ ଥିଲା େଯ ଏକ ମହାନ ଆେଲାକ, େସହି
ଅ ି ପୁନବାର, ତା ଦିନର ମଧ ା ଭାଗେର, ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏକ ବାଣୀ
କହିଲା, “େହ ଶାଉଲ, େହ ଶାଉଲ, କାହିଁକି ଆ କ ତାଡ଼ନା କରଅଛ?”
29 େତେବ ଯଦି ଆପଣ ଲ କରିେବ େଯେତେବେଳ ପାଉଲ, ଶାଉଲ ଉଠିେଲ, େସ
କହିେଲ, “େହ ଭ, ଆପଣ କିଏ?” ବ ମାନ, େସହି ବାଳକ, ଜେଣ ଯିହଦୀ େହାଇଥିବା
େହତର, େସ ନି ିତ ଭାବେର କାହାରିକ େସପରି ଡାକିେବ ନାହିଁ, େଯପଯ କି ଏହା
େକୗଣସି କାେର ପରେମଶର ତୀକ ଭାବେର ନ ଥାଏ, େସ ଏହାକ “ ଭ” େବାଲି ଡାକି
ନ ଥାଆେ । େତଣୁ, ଏହା େସହି ସମାନ ଅ ି ଥିଲା।
30 େଯପରିକି ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ପରେମଶର ନିକଟକ ଯାଏ। ମଁୁ ପରେମଶର
ନିକଟର ଆସିଅଛି ଏବଂ ମଁୁ ପରେମଶର ନିକଟକ େଫରିଯାଏ।”
31 େସଠାେର େସ, ପୁନବାର ଏକ ଅ ି ରପେର ଥିେଲ; େସ କହିେଲ, “ଯାହାକ ତେ
ତାଡ଼ନା କରଅଛ ଆେ େସହି ଯୀଶୁ; ଏବଂ ତମ ପାଇଁ କ କ ବିର େର େଗାଇଠା ମାରିବା
ଏହା କ କର ଅେଟ।”
32 ଏବଂ ଆେମ ହଦୟ ମ କରଛ େଯ େଯେତେବେଳ େ ରିତ ପିତର, ଯାହା କି
ମ ଳୀକ େତାଳିବା ପାଇଁ ଚାବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆେମ ପାଉ େଯ େସ କାରାଗାରେର ଥିେଲ,
ଏବଂ ଏହି ସମାନ ଅ ି େସହି ଲହା ଦ ଗୁଡିକ େଦଇ ଭିତରକ ଆସିଲା, ଓ କାରାଗାରର
ଦାରଗୁଡିକ େଖାଲିେଦଲା, ଏବଂ ଏପରିକି ଆର ୀ ସୁ ା ବିଚଳିତ ନ କରି, ରହସ ମୟୀ
ଭାବେର, ପିତର ବାହାର କରିେନଲା। େମା ପାଇଁ, ଏହା ତ ଯୀଶୁ ୀ ଗତକାଲି, ଆଜି,
ଏବଂ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ି।
33 ଏବଂ ତା’ପେର ଆପଣ ସଦାେବେଳ େକୗଣସି ବି ବିଷୟକ ତାହାର କତି ଦାରା
ଜାଣିଯିେବ। େକୗଣସି ବି ବିଷୟ ତାହାର କତି ଦାରା, ଏହା ଧାରଣ କରଥିବା ଫଳ
ଦାରା ଜଣାଯାଏ। ଏବଂ ମଁୁ ଆପଣ ଅନେରାଧ କେର େଯ ଏହା େକଉଁ କାରର ଫଳ
ଧାରଣ କେର ତାହା େଦଖ , ଏହି ଆେଲାକ ଯାହାକି ପରେମଶର ଅଟ ି, କାରଣ ଏହା
ସବଦା ପରେମଶର ବାକ କ େଫରିଯାଏ ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ କ ମାଣ କେର,
ପରେମଶର ବାକ କ ଚାର କେର, ଆଉ ପରେମଶର େସହି ବାକ କ େସହିପରି
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ଭାବେର ପାଥିବ ଆକାରେର ଆପଣ ସ ୁଖେର ମାଣ କର ି। ଏହା ପଛେର କିଛି
େଗାଟାଏ ବିଷୟ ରହିବା ଆବଶ କ।
34 େଲାକମାେନ େମାେତ ଜେଣ ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି କହିଛ ି। ମଁୁ ନିଜକ େକୗଣସି
ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି କେହ ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ ଏହା କହିବାକ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ, ମା
େମାର…ଧର , ମଁୁ ଏହା କହିପାେର, େଯ ଭ େମାେତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପୂବର େଦଖିବାକ
େଦଇଛ ି, ଯାହାସବ ବିଷୟ ଘଟିଯାଇଅଛି, ଘଟିବ, ଘଟୁଅଛି, େସଗୁଡିକ କହିବାକ
େଦଇଛ ି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଥର ମଧ େର, ଏପରି ଥରଟିଏ େହେଲ େକେବ େହାଇନାହିଁ
େଯ ଏହା େକେବ ବିଫଳ ହଏ। ଯାହାସବ େସ ଘଟିବ େବାଲି କହିଥିେଲ, ତାହା ଘଟିଲା।
ଆେମ ସମେ ତାହା ଜାଣୁ। ଯଦି ଆଜି ସକାେଳ ଏହି ଦଶ ମାନ ଦଶକବ ମଧ େର
କି ା େଯେକୗଣସି ାନେର, ଏପରି ଜେଣ େକହି ବ ି ଅଛ ି, ଯିଏକି କହିପାରିେବ େଯ
ଏହା ଥରଟିଏ େହେଲ େକେବ ବିଫଳ େହାଇଥିଲା, ଆପଣ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ତାହା
କହିବା ପାଇଁ ସାଧୀନତା ଅଛି। ମା ଯଦି ସମେ ଏହା ଜାଣ ି େଯ ହଜାେର ଥରର ମଧ ,

େତ କ ଥର, ଏହା ସ ୂ ଭାେବ ଠି େହାଇଅଛି, େତେବ, “ଆେମ ” କହ । [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ !”—ଅନ।] ବଝିେଲ? େତଣୁ ତାହା ସମ ବିଶେର ସମାନ ହିଁ େହବ।
35 କିଛି େଗାଟାଏ ଠି ଘଟିବାକ ଯାଉଅଛି। ପରେମଶର ର ଏହା ପଛେର ଏକ ଉେ ଶ
ନ ଥାଇ େକେବବି ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପଠା ି ନାହିଁ।
36 ମଁୁ ଏଠାେର େକବଳ ଚି ା କରଥିଲି। ମଁୁ ଏହାକ ଏଠାେର, େମାର େଗାଟିଏ ଟି ଣୀକ
ରଖିଥିଲି। େଯ ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଏହା ପି ିଅଛି, ଏକ େଯାଡ଼ି କାମିଜର ବାହ ବଟନ…
ଏବଂ ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନେକ ଏହି ଚଳ ି ତାରକା, େଜ  ରେସଲ ବିଷୟେର
ଶୁଣିଛ ି, ଆଉ ତା ମାଆ ଜେଣ େପ ିକ ାଲ; ଏବଂ େଡନି େହ  ରୀ ତା ର ମାଉସୀପୁଅ
ସ କୀୟ ଭାଇ, ତା ର ଥମ ସ କୀୟ ଭାଇ, ତା ମାଆ ର ଭଉଣୀର ସ ାନ। େସ
ବା  ଟି ଥିେଲ। ଦଇ ବଷ ପୂେବ, କାଲିଫଣିଆର, ଲ ଆେ ଲସେର ଏକ ବ ବସାୟ
ପୁରଷ େବୖଠକେର, େସ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ।
37 ଆଉ ମଁୁ ଠି େସେତେବେଳ େକେତକ ମହତ, ଶ ିଶାଳୀ, କଠିଣ ବ ବ କହି
ସାରିଥିଲି, ଏପରିକି େସହି ପରିଚାଳକ, ଆେସ ଲିଜ ଅ ଗଡର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ
ମଧ ର ଜେଣ, ବାଲେକାନୀେର େସ ବସିଥିବା ତା ର ାନର ଉଠି ତେଳ ମ ଉପରକ
ଓ ାଇ ଆସିେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିଶାସ କେର ନାହିଁ େଯ ଭାଇ ାନହା  ର ଏହା
ଅଭି ାୟ ଥିଲା।”
38 ମଁୁ କହିଲି, “େମାେତ ତାହାହିଁ ଅଭି ାୟ କରିବାକ ଅଛି, ମହାଶୟ। ଏହାସଦା ଭଏହି
କଥା କହ ି ବାକ ଅେଟ।” ଏବଂ, ତାହାପେର, ତାହା ଏହି ଯୁଗେର ମ ଳୀ ବିଷୟେର
ଅେଟ।
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39 ଏବଂ େସହି ସମୟେର, ଏହି ଯୁବକ ଯିଏକି ଜେଣ ବ ବସାୟୀ ଅଟ ି…ତା ଭାଇ
େସଠାେର…େସଦିନ ସକାେଳ େସ େସଠାେର େଟଲିଭିଜନ ପାଇଁ ଫେଟା ଉଠାଉଥିେଲ,
ତା ଆର ଭାଇ କାଲିଫଣିଆର ରାଜ ସଡକ ବିଭାଗର ଏକ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ି—ଅଟ ି।
ଏବଂ ସଭା େଶଷ େହବା ପେର େଡନି େହ  ରୀ, ମ ଉପରକ, ଏହି ପରି ଭାବେର, ଚାଲିକରି
ଆଗକ ଆସିେଲ, େଯଉଁଠାେରକି ପୁରଷମାେନ ସମେ ବସିଥିେଲ, େମାେତ ନିଜର ବାହେର
ଆଲି ନ କରିବା ପାଇଁ ତଳକ ଚାଲି ଆସିେଲ। ଏବଂ େସ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଭାଇ

ାନହା , ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଏହା ଧମ ଲଂଘନ ନେହଁ, ମା ,” କହିେଲ, “ତାହା କାଶିତ
ବାକ ର 23ଶ ପବ କରାଯାଇପାେର।” ଯାହାକି, କାଶିତ ବାକ େର େକବଳ ବାଇ-ଶିଟି
ପବ ଅଛି। େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଏହା ଧମ ଲଂଘନ ନେହଁ।” େସ ଏହା ଛଡା
ଆଉ କିଛି କହି ନ ଥିେଲ…େତେବ, େସହି ବାଳକ ଜେଣ ବା  ଟି ଥିେଲ, ଏବଂ ଅେଲୗକିକ
ବିଷୟେର କିଛି େହେଲ ଜାଣି ନ ଥିେଲ। େମା ଛାରିପାଖେର ତା ର ବାହ ରଖି, େସ ଏକ
ଅ ାତ ଭାଷାେର କଥା କହିବାକ ଲାଗିେଲ।

40 ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସ ଏକ ଅ ାତ ଭାଷାେର କଥା କହିବା ସାରିେଲ, େସଠାେର ଠି
େମା ସ ୁଖେର ଜେଣ—ଜେଣ େମାଟା ଓଜନିଆ, ଅେଶତ ମହିଳା ବସିଥିେଲ, େସ ଉଠି ପଡ଼ି,
କହିେଲ, “ଏହାର େକୗଣସି ବ ାଖ ା ଆବଶ କ ନାହିଁ।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଲଇସିୟାନାର,
େ େୱେପାଟ, କି ା, େବଟ ର , ଲଇସିୟାନାର ଅେଟ।” କହିେଲ, “ତାହା ଭାବେର
ଫରାସୀ ଅେଟ।”

41 ଭିକର ଲି ଡ , ଯିଏକି ଜେଣ ଫରାସୀ ଥିେଲ, େସ ମଧ େସଠାେର ବସିଥିେଲ,
କହିେଲ, “ନି ିତ ଭାବେର, ମଁୁ ଜେଣ ଫରାସୀ, ଏବଂ ତାହା ସ ୂ ଫରାସୀ ଥିଲା।”

42 ମଁୁ କହିଲି, “େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର । େସ ଯାହା କହିେଲ ଆପଣ ତାହା
େଲଖ , ଏବଂ ଆପଣ ତାହା େଲଖ ଯାହା େସ କହିେଲ, ଏହା ପୂେବକି ଆପଣ କିଛି
କହ ି। ଆପଣ ଯାହା କହଛ ି ତାହା େଲଖ , ଏବଂ ଆସ ଆପଣମାନ ର େଲଖାଗୁଡିକ
େଦଖିବା।” ଆଉ େତେବ ଜେଣ େଲଖିେଲ, ଏବଂ ଅନ ଜେଣ େଲଖିେଲ, ଏପରିକି
ବିରାମଚି ମଧ ସମାନ ଥିଲା।

43 ଏବଂ ତାହାପେର ାୟଃ ଠି େସହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େଲଖାଗୁଡିକ ଆଣିେଲ, ଜେଣ ସୁ ର-ଦିଶୁଥିବା, ସୁବ -େକଶ ରଖିଥିବା ଯୁବା ବାଳକଟିଏ
ପଛ ପଟର ଚାଲିକରି ଆସିେଲ। େଯଉଁଠାେରକି, ତାହାର ବସିବା ପାଇଁ ପଯ ା ାନ ନ
ଥିଲା; େସ ପଛେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। େସ ଚାଲିକରି ଆସିେଲ, କହିେଲ, “ମା େଗାଟିଏ
ମିନି , ମଁୁ ମଧ , ଏକ େଲଖା ରଖିବାକ ଚାେହଁ।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ୟୁ.ଏ ., ମିଳିତ
ଜାତିସଂଘ ପାଇଁ ଫରାସୀ ଅନବାଦକ ଅେଟ।” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ େମାର େଲଖା ରଖି େଦବାକ
ଚାେହଁ।”
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44 ଏବଂ, ଏଠାେର, ଫରାସୀ ଭାଷାେର, ସମ ତିେନାଟି େଲଖାଗୁଡିକ ଅବିକଳ
ସମାନ ଅେଟ। ଏବଂ ଏଠାେର ତାହା ଏପରି ପାଠ କରାଯାଏ। ଏହା େହଉଛି େସହି ମୂଳ
େଲଖାଗୁଡିକ, ଠି େସଠାର ନିଆଯାଇଥିବା େଲଖାଗୁଡିକ। ଏହା େହଉଛି େଡନି , ନିଜର
େଲଖା, େସ ନିଜ ପେକଟେର ତାକ ରଖିଥିେଲ। ଅବଶ , ଏହା ୀ ିଆନ ବ ବସାୟ
ପୁରଷମାନ ମଧ େର, ଏବଂ ଭତି ମଧ େଦଇ ଗଲା।

କାରଣ େଯେହତ ତେମ ସଂକୀ ପଥ, କଠିନ ପଥ ବାଛିଅଛ; ତେମ ତମର
ନିଜ ଇ ାେର ଚାଲିଅଛ।

ତେମ ସଠି ଏବଂ ଯଥାଯଥ ନି ି େନଇଅଛ, ଏବଂ ଏହା େମାର ମାଗ
ଅେଟ।

ଏହି ମହତପୂ ନି ି େହତର, ସଗର ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ତମକ ଅେପ ା
କରିେବ।

ତେମ କି ଏକ େଗୗରବମୟ ନି ି େନଇଅଛ!

ଏହା ନିେଜ ହିଁ ତାହା ଅେଟ ଯାହାକି ଦିବ େ ମେର େସହି ମହାନ ବିଜୟକ
ଦାନ କରିବ ଏବଂ ତାହାକ ସଫଳ କରିବ।

45 େତେବ, େସହି ବ ିଜଣକ ଏଠାେର ତା ନାମେର ଦ ଖତ କେଲ। “ଉପେରା
ବ ବ ଟି…ଭାଇ ାନହା  ଉପେର ଭବିଷ ବାଣୀ କରିଥିବା େଡନି େହ  ରୀ ଦାରା
ବ ାଖ ା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କାଲିଫଣିଆର, ଲ ଆେ ଲସର ଜଳପାନ ଗୃହେର
ତିନିଜଣ ସା ୀ ଦାନ କରିଥିେଲ।”
46 େତେବ, ଏହି ସମାନ ଯୁବା େଲାକ ଯିଏକି ଏହି ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ, ଏହା ନ
ଜାଣି େଯ େସ କଅଣ କହଛ ି, ାୟଃ େଗାଟିଏ ମାସ ପୂବର ଯିରଶାଲମେର ଥିେଲ। ତାହା
ପାଖେର ବାହାରକ ଯିବାର ଏବଂ—ଏବଂ େସହି କବର ଉପେର େଶାଇବାର େସୗଭାଗ
ରହିଥିଲା େଯଉଁଠାେର ଯୀଶୁ ମୃତ ବରଣ କରିଥିେଲ ଓ କବର ା େହାଇଥିେଲ।
ଆଉ େତେବ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାେର େଶାଇଥିେଲ, େସ କହିେଲ େଯ ମଁୁ ତା
ମନେର କତେର ଶ ିଶାଳୀ ଭାବେର ଆସିଲି ଏବଂ େସ କା ିବାକ ଲାଗିେଲ। କହିେଲ,
“ଭାଇ ାନହା  ପାଇଁ ଏହି ଜଗତ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ବିର େର, ଏବଂ ସମ
ମ ଳୀଗୁଡିକ ବିର େର ଛିଡ଼ା େହବା ଏହା େକେତ କ କର ଅେଟ!”
47 େଯପରିକି ଏହା—ଏହା ଥେର ଜଣକ ବିଷୟେର, ବିଲି ାହାମ ଅଂଶ ବିଷୟେର,
କହାଯାଇଥିଲା, “ଆେମ ବିଲି ାହାମ େଦଖିପାର, କାରଣ ସମ ମ ଳୀ ତାହା ପାଇଁ
ଏକ ିତ େହାଇଥା ି। ଆେମ ଓରା େରାବଟସ , େସହି େପ ିକ ାଲମାନ େଦଖୁ।
ମା ଆମ ପାଖେର େକୗଣସି ବିଷୟ କିପରି ଭାବେର ରହିବ, େଯେତେବେଳକି ଏହା
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ତାର ବିପରୀତ ଅେଟ ଯାହାକି େଲାକମାନ ଶି ା ଦିଆଯାଇଅଛି?” ଏହା ତ ପରେମଶର
ଅଟ ି।
48 ଏବଂ, େଡନି, େସ ନିଜର େଶୗକ ପାଇଁ ଯାହା କର ି, େସ େଛାଟ େଛାଟ ପଥର
ତିଆରି କର ି। େସ େସହି ାନକ ଚାଲିକରି ଗେଲ େଯଉଁଠାେରକି କଶ ଲଗା ଯାଇଥିଲା,
େଯଉଁଠାେର େସମାେନ କହ ି େଯ େସହି କଶକ ପଥରେର ାପିତ କରା େହାଇଥିଲା।
େକହିେହେଲ ଆଖ ପାଖେର ନ ଥିେଲ, େତଣୁ େସ ଏକ େଛାଟ ପଥର ଖେ ଭା ିେନେଲ
ଓ ଏକ ରଣିକା ପାଇଁ ନିଜ ପେକଟେର ରଖିେନେଲ, ଘରକ ଆସିେଲ ଏବଂ େସଥିର
ଏକ େଯାଡ଼ି କାମିଜର ବାହ ବଟନ େମା ପାଇଁ ତିଆରି କେଲ। ଏବଂ, ଆ ଯ ବିଷୟ,
େଯେତେବେଳ େସ େସଗୁଡିକ ତିଆରି କେଲ, େସଗୁଡିକ ର ଜୁଡବଡ ଥିବା ପରି
େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ େସମାନ ମଧ ର ଠିକ େତ କର ମଧ ଭାଗେର, ନିର ର
ଭାବେର, େସହି ଉଭୟ ମଧ େଦଇ ଏକ ସିଧା, ସଂକୀ ପଥ ଯାଉଥିଲା। େତେବ ତାହା
େକବଳ ଏକ େହାଇପାେର…େଦଖ , ଅନ େକହି ଏହାକ ଧ ାନ େଦଇ ନ ପାର ି, ମା
େମା ପାଇଁ ଏହା େସହି ବିଷୟଗୁଡିକର ଶଂସାସୁଚକ ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ବିଶାସ କେର। ମଁୁ
ବିଶାସ କେର େଯ େତ କ ବିଷୟ ସହିତ ଏକ ଅଥ ଜଡ଼ିତ ଅଛି।
49 ଏବଂ ବ ମାନ, ଏହି ସମୟେର, ଭ ଯାହା କରିଛ ିି…ଯଦି ଏହା େସହି ବିଷୟ ନେହଁ
ଯାହାକି େସ ମଲାଖି 4 ର ଏବଂ ପୁଣି ଲକ 17 ର ବିଷୟ, ଭବିଷ  ବାଣୀ କରିଥିେଲ, ଏବଂ
ଅନ ାନ େକେତକ ଶା ାଂଶ ବିଷୟେର ଯାହାକି ଏହି େଶଷ ଦିନେର ଘଟିବାକ ଅଛି, ଯଦି ମଁୁ
ଏହାକ ସମା କରିବା ସମୟେର କହିପାେର, ଏହା େସହି ବ ି ପାଇଁ ମୂଳଦଆ ାପନ
କରିଅଛି େଯେତେବେଳ େସ ଆସିେବ। େତଣୁ ମଁୁ ବହତ କତ ଅେଟ େଯ ସବଶ ିମାନ
ପରେମଶର, ଯଦି ଏହା େସପରି ହଏ, େମାେତ ଟିକିଏ ଅ କିଛି କରିବାକ େଦଇଛ ି,
େମାର ଅଶି ିତ ଅବ ାେର, େମା ତି ତାହା ର େ ମ, ତାହା ତି େମାର େ ମ,
ଏବଂ େଲାକମାନ ତି ଆମର େ ମ ବିଷୟେର େମାର ଶଂସାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
େଦଇଛ ି।
50 େତଣୁ, ନି ାପରତାର ସହିତ, ମଁୁ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ର ଏହି ବିଷୟ ନିକଟକ ଆେସ।
ପରେମଶର ଆମ ସମ ଉପେର ଦୟା କର ।
51 ଆଉ ବ ମାନ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ଏବଂ, ଭଉଣୀମାେନ, ଉଠି ବାହାରକ ଚାଲି
ଯାଆ ନାହିଁ; ଅ ସମୟ ଧରି ିର ଭାେବ ବସି ରହ । ଭାଇମାେନ, ମଧ େସହିପରି
କର । େସଠାେର ଆପଣମାନ ର ସାରଣ ଯ କ ବ କର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏହି
ସଂେଯାଗ ଦାରା ଆସୁଅଛି। ତାହା କର ନାହିଁ। ଏହା େଶଷ ନ େହବା ପଯ , େକବଳ କିଛି
ମିନି ିର ଭାବେର ବସି ରହ । ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ଯଦି ଆପଣ ଅସହମତ ହଅ ି,
େତେବ ମଁୁ ବ ବହାର କରଥିବା ଶା ଗୁଡ଼ିକ ରଖି ଦିଅ , ଏବଂ ତାହାପେର ଆପଣ େସଗୁଡିକ

ାଥନାପୂବକ ଅଧ ୟନ କର ଏହା ପୂେବକି ଆପଣ ନିଜର ନି ିକ ହଣ କର ି।
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ପରେମଶର, ଆମମାନ ସାହାଯ କର େଯେତେବେଳକି ଏହି ବିଷୟ ନିକଟକ
ଯିବାକ େଚ ା କରଅଛ।
52 େତେବ, ଏହା ଟିକିଏ ଲ ା େହାଇପାେର। ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଆପଣ େକୗଣସି
ମେତ ତରବରିଆ ହଅ । ଏବଂ ନିଜର ସମୟକ େକବଳ ନିଅ , ଆେମମାେନ ସମେ ,
ଆଉ ପରେମଶର ବାକ କ, କତେର ଏବଂ ପୁ ାନପୁ ଭାବେର ଅଧ ୟନ କର ,
େଯପରିକି ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହାକ କିପରି ଭାବେର ଅଧ ୟନ କରିବାକ ଅଛି।
53 ଆସ ସାଧୁ ମାଥିଉ, ତାର 19ଶ ପବର ଆର କରିବା। ଏବଂ ଆର କରିବା ପାଇଁ, ମଁୁ
ଭାବଛି, 19ଶ ପବର 8ମ ପଦ ସହିତେର, ମଁୁ ଆର କରିବାକ ଚାହଁୁଛି। ମଁୁ 1ମ ର ମଧ ଆର
କରିପାେର, ଏବଂ 19ଶ ପବର 8ମ ପଦ ପଯ ପାଠ କରିପାେର।
54 େତେବ, ମେନରଖ , ଏହିସବ ବିଷୟ ଯାହା ମଁୁ କହଛି ତାହା ନି ିତ ଭାବେର
ପରେମଶର ବାକ ର ଆସିବା ଉଚି । ଏହା େମାର ନିଜର ମତ େହାଇପାେର ନାହିଁ,
କାରଣ େମାର ମତ ଅନ କାହାରିର ମତ ପରି ହିଁ ଅେଟ। ମା ଏହାକ ତ ପରେମଶର
ବାକ ସହିତ ନିର ରତାେର ରହିବା ଆବଶ କ ଅେଟ। ମେନରଖ , ପରେମଶର ସବକିଛି
ନିର ରତାେର ରଖ ି। େସ କଦାପି ପରିବ ନ ହଅ ି ନାହିଁ। େସ ଗତକାଲି, ଆଜି, ଏବଂ
ଚିରଦିନ ସମାନ ଅଟ ି। କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ବିଶାସ କର ି? େସ ସମାନ ଅଟ ି।
55 େତେବ ମଁୁ 19ଶ ପବର ପାଠ କରିବି।

ଯୀଶୁ, ଏହି ସମ କଥା ସମା କଲା ଉ ାେର, ଗାଲିଲୀର ାନ କରି,
ଯ ନ ପରପାର େଦଇ ଯିହଦାର ସୀମାେର ଉପ ିତ େହେଲ;

ପୁଣି ବହସଂଖ କ େଲାକ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; ଆଉ େସ େସଠାେର
େସମାନ ସୁ …

ଇତିମଧ େର ଫାରଶୀମାେନ ତାହା ନିକଟକ ଆସି ତାହା ପରୀ ା
କରି…

56 ମଁୁ େସଠାେର ଅଟକି ଯାଏ େଯପରିକି ଆପଣ ତାହା ଉପେର ଗୁରତ େଦଇପାରିେବ େଯ
ଏହା କିଏ ଥିଲା ଯିଏକି ତାହା ପରୀ ା କରଥିଲା।

…ପଚାରିେଲ, େଯେକୗଣସି କାରଣର ଆପଣା ୀକି ପରିତ ାଗ କରିବା
କଅଣ ନ ାୟସ ତ?

େସ ଉ ର େଦେଲ, ତେ ମାେନ କଅଣ ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ, ସୃ ିକ ା
ଆଦ ର େସମାନ ପୁରଷ ଏବଂ ୀ କରି ସୃ ି କେଲ,

ଆଉ କହିେଲ, ଏହି କାରଣର ପୁରଷ ପିତା…ମାତା ପରିତ ାଗ କରି, ନିଜ
ୀଠାେର ଆସ େହବ: ଆଉ େସ ଦେହଁ ଏକା େହେବ?
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ଏଣୁ େସମାେନ ଆଉ ଦଇ ନହଁ ି, କି ଏକା ଅଟ ି। ଅତଏବ ପରେମଶର
ଯାହା ସଂଯୁ କରିଅଛ ି, ମନଷ ତାହା ବିଭି ନ କର।

େସମାେନ ତାହା ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାଶା କାହିଁକି ତ ାଗପ େଦଇ,
ୀକି ପରିତ ାଗ କରିବା…ଆ ା େଦେଲ?

ଆଉ େସ େସମାନ କହିେଲ, କାରଣ ତ ମାନ ହଦୟର କଠିନତା େଦଖି
େମାଶା ତ ମାନ ଆପଣା ଆପଣା ୀକି ପରିତ ାଗ କରିବାକ ଅନମତି
େଦେଲ: କି ଆଦ ର େସପରି ନ ଥିଲା।

େତେବ, ପରେମଶର, ଆମକ ସାହାଯ କର ।
57 ଏହି ଶା , ଏହି ଶ, ଯୀଶୁ ର ଆର ିକ େସବାକାଯ େର ତାହା ସ ୁଖେର
ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଏହା େମାଶା ର ଆର ିକ େସବାକାଯ େର ମଧ ତାହା ର ସ ୁଖେର
ଆସିଥିଲା। ଏହା ବିଶାସୀମାନ ହଦୟେର ଏକ ମୁଖ ଶ ଅେଟ। େସହି ପାପୀ ଧ ାନ
ନିଏ ନାହିଁ। ମା ଏହା ବିଶାସୀ ପାଇଁ ଅେଟ, କାରଣ େସହି ବିଶାସୀ ତାହା ସମ କିଛି
କରିବାକ େଚ ା କରଅଛ ି ଯାହାକି େସ ଜାେଣ େଯ ପରେମଶର ସ ୁଖେର କିପରି
ରହିବାକ ଅଛି। େତଣୁକରି ତାହା, ଯଦି େକୗଣସି ଶ ଧମ ଉପେର ଆେସ, ତାହାପେର
ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ମାମଲା ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ମୂଳ ପାପର କାରଣ
ଅେଟ। େସହିଠାେର ହିଁ ପାପ ଆର େହାଇଥିଲା। ଏବଂ େସହି କାରଣର ଏହାକ େତ କ
ଥର ଅଣାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଠି େସହି ପାପର ଆର ଅେଟ।
58 େତେବ େମା ପାଖେର ଏହିସବ ବିଷୟକ ବଝାଇବା ପାଇଁ ସମୟ େହବ ନାହିଁ, ମା ମଁୁ
ଆପଣମାନ ର ଚିଠି କି ା ଅନ କିଛିର ଯାହା ମଁୁ କରିପାେର ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ଖୁସି େହବି।
କିଅବା, ଆମ ପାଖେର ଏହା ଉପେର େଲଖାଯାଇଥିବା ପୁ କଗୁଡିକ ଅଛି, ଏବଂ ଅେନକ

ଶମାନ, ଏପରିକି ଖବରକାଗଜର ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର କଟା ଯାଇଥିବା
ଅଂଶଗୁଡିକ ଅଛି, ଏହା ମାଣ କରିବାକ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହା ହବା ଥିେଲ (େସହି େସଉ
ଯାହା େସ ଖାଇବାର ଉଚି ଥିଲା, େଯେତେବେଳକି ଏହା ଶା ସ ତ ସୁ ା ନେହଁ, ବ ମାନ
େସମାେନ ଦାବି କର ି େଯ ଏହା ନ ାତୀ ଥିଲା; ଏହା ଉଭୟ ଭିତର େକୗଣସିଟି ନ ଥିଲା।),
େସ ବ ଭିଚାର କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଥମ ସ ାନକ ଜନ େଦଲା, ଯାହା ଶୟତାନର ନିଜର
ପୁ , କୟିନ ଥିଲା, କାରଣ ତାହାଠାେର ମ ତା ରହିଥିଲା। ଏହା େହବଲ େଦଇ ଆସିଲା
ନାହିଁ। ଶୟତାନର ପୁ କୟିନ ଥିଲା।
59 ମଁୁ ବ ମାନ ଆପଣ ର ଶ ଜାେଣ, “ହବା କହିଲା, ‘ମଁୁ ଭ ଠାର ଜେଣ ପୁରଷ
ଲାଭ କରିଛି।’” ତାହା ଅବିକଳ ଠି ।
60 ଆପଣ ନଗରର ସବଠ ଅଶୁଚି ୀେଲାକକ େନଇ ପାର ି, ସବଠ ମ ବ ିକି େନଇ
ପାର ି; ଯଦି େସମାନ ର ଏକ ସ ାନ ହଏ, େତେବ ଏହାକ ଭ ଠାର ଆସିବାକ
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େହବ, କାରଣ ପରେମଶର ନିୟମଗୁଡିକ ଏକାଠି ାପିତ କରି ରଖିଛ ି। ଏବଂ ଏହି
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ, େଯପରିକି ସୂଯ ର ଉଦୟ େହବା; ଆପଣ େଗାଟିଏ ବାଳ ାକ ଏକ ଭଲ
େ େର ରଖ , ଏହା ବ ି ା େହବ। ଆଉ ଏହାକ ବଢିବାକ ଅଛି, କାରଣ ଏହା
ପରେମଶର ନିୟମ ଅେଟ। େଯେତେବେଳ ବୀଜ ବଣାଯାଏ, ଏହାକ ବଢିବା ଆବଶ କ
ଅେଟ। ଏବଂ ପରେମଶର ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ଜିନିଷ ଜୀବନକ ବ ି କରାଇପାେର
ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାହା ନିୟମ ଅନଯାୟୀ କାଯ କେର। ଅତଏବ େଯେତେବେଳ େସହି
ମ ବୀଜ ହବାର ଗଭେର—େର େରାପଣ କରାଗଲା, ଏହାକ ଆସିବାକ ଥିଲା, କାରଣ
ଏହା ପରେମଶର ଉ ାଦନର ନିୟମ ଅେଟ। ଏବଂ ଏହା ତାହାକ ଆଣିବା ବ ତୀତ ଅନ
କିଛି କରିପାରି ନ ଥିଲା, ଆଉ ଏହାକ ପରେମଶର ଠାର ଆସିବାକ ଥିଲା।

61 େସହି କାରଣର େଲାକମାେନ କହ ି, “ସାନ ଶିଶୁମାେନ,” େବେଳ େବେଳ,
“େଯଉଁମାେନକି ୀ ିଆନ ପିତାମାତା ଦାରା ଜନ େହାଇନାହଁା ି, ବିନ ଅଟ ି।”

62 ଯୀଶୁ ୀ ର ର ଶିଶୁ ପାଇଁ ାୟ ିତ କେର, ମଁୁ ଏହା ଚି ା କେର ନାହିଁ େଯ ଏହା
େକେତ ଜନ େହାଇଥିଲା ଏବଂ େକେତ ମ େର ଏହା ଜନ େହାଇଥିଲା। େସ େହଉଛ ି
ପରେମଶର େମଷଶାବକ ଯିଏକି ଜଗତର ପାପ େବାହି େନଇଯାଆ ି। େସହି ସାନ
ଶିଶୁଟି ଅନତାପ କରିପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିେର ଅନତାପ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ
ତାହା ଜଗତର ପାପ ଥିଲା ଯାହାକି ୀ ର ଦାରା େନଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁମାେନ
ସଗକ ଯାଆ ି।

63 ଏହା ମୂଳ ପାପ ଅେଟ, ଏବଂ ତାହାହିଁ େସହି କାରଣ ଅେଟ େଯ ଏହା—ଏହା ଶ
କରାଯାଏ। େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେମଶର ଠାର ଆେସ, ଥମ ବିଷୟ
ସ େର: “ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ବିଷୟେର କଅଣ ଅେଟ?” େତେବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, ଏହା
ଏେବ ସୁ ା େଲାକମାନ ମଧ େର ଏକ ଶ ଅେଟ। େଯପରିକି ଏହା ଯୀଶୁ ସମୟେର
ଥିଲା, େଯପରିକି ଏହା େମାଶା ସମୟେର ଥିଲା, ଏହା ସବଦା ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି
ମଧ ତାହା ଅେଟ, େଲାକମାନ ମଧ େର ଏକ ଶ ଅଛି, କାରଣ େଲାକମାେନ ଜାଣିବାକ
ଚାହଁା ି େଯ ସତ କଅଣ?

64 ମା େଯଉଁଠାେର ଏକ ଶ ଅଛି, େସଠାେର ଏକ ଉ ର ମଧ ରହିବା ଆବଶ କ।
ଆଉ େତେବ େଗାଟିଏ ଉ ର ରହିଥିବା େହତ, େଯପରିକି ମଁୁ ପୂବର କହିଅଛି, ଏହି
ସ ାହେର, ଏକ ସଠି ଉ ର ରହିବା ଆବଶ କ। ଆଉ ଯଦି ଆେମ େକୗଣସି ବିଷୟର
ଉ ର ପାଉ, ଏବଂ ଏହା—ଏହା ଠି ନେହଁ, େତେବ ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଏହା ଭ ଥିଲା। ମା
େସଠାେର ଅେଟ, ଆପଣ ତଥାପି ସୁ ା ପଚାର ି େଯପଯ କି େସହି କତ ଶର ଉ ର
ନ େଦଇ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସତ ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁଥା ି। ଏବଂ ଏହା ଏକ ବାଇବଲ ଶ
େହାଇଥିବା େହତର, ଏହା ଏକ ବାଇବଲର ଉ ର େହବା ଉଚିତ।
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65 ଏହା ଏପରି ଅେଟ େଯପରିକି ମଁୁ କହିଛି, ଯଦି ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ପୂବକ ଯିବାକ ଚାେହଁ,
ଏବଂ ସେବା ମ ଯାହା ମଁୁ ଜାେଣ ତାହା ଏହା େଯ, େମାେତ େ ତେର ଏକ ନି ି କିଛି
େଖାଜିବାକ ପଡିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପୂବ ଥିଲା, ଏବଂ ମଁୁ ପୂବକ ଗଲି। େକହି ଜେଣ
କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଏହା ପୂବ ଅେଟ।” ଏହା ପୂବ, ସ ାବ ଭାେବ, ମା ଏହା
ଉ ର-ପୂବ ଅେଟ। ମଁୁ େଖାଜୁଥିବା େସହି ବ ୁକ ଠି ଛାଡ଼ି େଦବି; ମଁୁ େଫରି ଆସିବି, ଏହା
ଜାଣି େଯ ଏହା ଭଲ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହାପେର ଯଦି େକହି କହିେବ, “ଭାଇ ାନହା , ଏହି
ପଥେର ଯାଆ , ଆପଣ ର ଡାହାଣକ।” େତେବ, ତାହା ମଧ , ସ ାବ ପୂବ ଅେଟ, ମା
ଏହା ଦ ିଣପୂବ ଅେଟ। ମଁୁ େଖାଜୁଥିବା ବ ୁକ ହରାଇେଦବି, କାରଣ ମଁୁ ସି ଏବଂ ତ
ମାଗର ସୀମାଗୁଡିକ ଅତି ମ କରିଗଲି।
66 େତେବ, ଯଦି ତାହା େସହିପରି ଅେଟ, ତାହାେହେଲ ଆମ ପାଖେର ବିବାହ ଏବଂ
ଛାଡପ ଉପେର ଦଇଟି ଚି ାଧାରାର ବିଦ ାଳୟ ଅଛି। ଏବଂ ତାହା େହଉଛି, େସମାନ
ମଧ ର ଜେଣ କହ ି, େଯ, “ଜେଣ ପୁରଷ େକବଳ ଥେର ବିବାହ କରିପାରିେବ, େଯପଯ
ତା ପ ୀ ମରି ନାହଁା ି।” ଆଉ ତାହା ଶଗୁଡିକର ଅନ ତମ ଅେଟ, ମା , ଆପଣ
ତାହାର ପରବ ୀ ବିଷୟକ ଯାଆ ି, ଆପଣ େସହି ବିଷୟର ବାହାରକ ଚାଲିଯାଆ ି।
ଏବଂ ତାହାପେର ପରବ ୀ ଜଣ କହ ି, “ଓଃ, ଯଦି ପ ୀ କି ା ସାମୀ, ଉଭୟ ମଧ ର
ଜେଣ େକହି, ବ ଭିଚାର କରିଛ ି, େତେବ େସମାେନ ଉଭେୟ କାହାରି ଜଣକାକ ପରିତ ାଗ
କରି େଦଇପାର ି ଏବଂ ପୁନବାର ବିବାହ କରିପାର ି।” ଆପଣ ଏହା ସହିତ ନିଜକ େସହି
ବିଷୟର ବାହାେର ପାଆ ି।
67 ଏଣୁ, େଦଖ , ଏହା ଦ ିଣପୂବ ନେହଁ କିଅବା ଉ ରପୂବ ନେହଁ; ଆେମ ତ ସିଧାସଳଖ
ପୂବ ଚାହଁୁ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହି ପଥେର ଯାଆ ି ଆପଣ ଶା ର ଦେରଇ ଯାଆ ି,
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େସହି ପଥେର ଯାଆ ି ଆପଣ ଶା ର ଦେରଇ ଯାଆ ି। ଆେମ
ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁ ଶା େଯଉଁଠାେର ଶା ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ଏବଂ ଜାଣିବାକ ଚାହଁୁ େଯ ଏହାର
ସତ ତା କଅଣ ଅେଟ। େତ େକ ଏକ ଭି ଉପାୟ ଅବଲ ନ କର ି, ଏବଂ ସଠି ଉ ର
ଆଣିବାକ ବିଫଳ ହଅ ି, ମା ତଥାପି େସଠାେର ଏକ ଉ ର ରହିବା ଉଚି ।
68 ଏହା େସହିପରି ଅେଟ, େଯପରିକି ଆଜି, ମ ଳୀେର ଦଇଟି ବିଚାରଧାରାର ମହାନ
ବିଦ ାଳୟ ଅଛି; େସଥିମଧ ର େଗାଟିଏ େହଲା କାଲଭି  ବାଦ, ଅନ ଟି େହଉଛି ଆମିନ-…
ଆମିନିଆବାଦ। େସମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହଉଛି ଆଇନ ତକସ ତ, ଅନ ଟି େହଉଛି
ଅନ ହ। ଏବଂ ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଇଲ େଯ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅନ ହେର ବିଶାସ
କର ି, େସହି କାଲଭି  ବାଦର ଅନକାରୀମାେନ, େସମାେନ କହ ି, “ପରେମଶର ଧନ
େହଉ , ଧୂ ପାନ କରିବା େମାେତ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବା େମାେତ ଆଘାତ ଦିଏ
ନାହିଁ। ମଁୁ ଏହିସବ ବିଷୟ କରିପାେର, ମଁୁ ଅନ ସୁର ା ପାଇଅଛି।” ତା’ପେର ଆେମ ଅନ
ପାଶକ ପାଉ, ଆଇନ ତକସ ତ ଉପରକ, କହ ି, “ଓଃ, ମଁୁ ତାହାକ ପାେନ େଦବାକ ଚାେହଁ,
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ମଁୁ ତାହାକ ଯାଥା ା ଗାଳି େଦବାକ ଚାେହଁ, ମା , ମଁୁ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଅେଟ, େମାେତ ଚ
ରହିବାକ ଅଛି।” େଦଖ , ଆପଣ ନିଜକ ଦଇଟି ଭି ମାଗେର ପାଆ ି, ଏବଂ େସଥି ମଧ ର
େଗାଟିଏ େହେଲ ଠି ନେହଁ। େତେବ, ତାହା କହିବା କ କର, ମା ଏହା ସତ ଅେଟ।
69 ଆେମ ନିଜକ ଦଇଟି ଭି ମାଗେର ପାଇଥାଉ; େଗାଟିଏଟି, େଗାଟିଏ ମାଗେର
ଯାଇଥାଏ; ଅନ ଟି, ଅନ ମାଗେର। େତେବ ଆସ େଦଖିବା େଯ ସତ କଅଣ ଅେଟ।
70 େତେବ ଶୁଣ , ଏବଂ େଦଖ ଯଦି ଏହା ଆପଣ ଯୁ ିଯୁ ଲାେଗ। ଉଦାହରଣ
ସରପ, ଯଦି ମଁୁ ବିେଦଶ ଯିବାକ ୁତ ହଏ, ଆଉ ମଁୁ େମାର ନିଜ ପରିବାରକ େନବି, ମଁୁ
େମାର ପ ୀ େମା ପାଖକ ଡାକିବି, ଏବଂ ମଁୁ କହିବି, “ଆେମ ଯାଉ-… ିେୟ, ମଁୁ ବିେଦଶକ
ଯାଉଅଛି।” ବ ମାନ ଏଠାେର ଆଇନ ତକସ ତ ପ ଅେଟ, “େତେବ, େମାର ପ ୀ,
ମଁୁ ତମକ ନିୟମ େଦବାକ ଯାଉଅଛି! ମଁୁ ଯାଇଥିବାେବେଳ ଯଦି ତେମ େକୗଣସି ପୁରଷ ସହିତ
େ ମ ଛଳନା କର, ତାହାେହେଲ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଫରି ଆସିବି ତେମ ଜେଣ ଛାଡପ
ପାଇଥିବା ମହିଳା େହବ। ଏବଂ ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ତେମ ଆଖି ପକାଅ, ଚାେହଁ ନାହିଁ
େଯ ତେମ େ ମ ଛଳନା କର! କଅଣ ତେମ ତାହା ବଝିଲ? ମଁୁ ତମର ସାମୀ ଅେଟ! ଯଦି
ତେମ ତାହା କର, େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଫରି ଆେସ େତେବ ମଁୁ ତମକ ପରିତ ାଗ କରିବାକ
ଯାଉଅଛି।”
71 ତା’ପେର େସ ଆସ ି ଓ େମାେତ େସହି ଟାଇେର ଧରି, ଏହା କହ ି, “େମାର ଉ ମ
ପୁରଷ, ମଁୁ ତମକ କିଛି କହିବାକ ଚାେହଁ, େଦଖ, େଦଖ, େଯ ଯଦି ତେମ େକୗଣସି ୀେଲାକ
ଉପେର ଆଖି ପକାଅ, କି ା େକୗଣସି ୀେଲାକକ ବାହାରକ େନଇଯାଅ, ଅବା େକୗଣସି

ୀେଲାକ ସହିତ େ ମର ଛଳନା କର, େଯେତେବେଳ ତେମ େଫରି ଆସିବ େସେତେବେଳ
ତେମ ଜେଣ ଛାଡପ ା ପୁରଷ େହବାକ ଯାଉଅଛ।” େତେବ, କଅଣ ତାହା ଏକ ସୁଖକର
ଘର େହବ ନାହିଁ କି? ତାହା େହଉଛି ଆଇନ ତକସ ତ। ଠି ଅଛି।
72 ବ ମାନ, ଅନ ପାଶଟି େହଉଛି, ଯଦି ମଁୁ ବିେଦଶ ଯାଏ ଏବଂ ମଁୁ େଗାଟିଏ ଭ କେର…
ଯାଇ କେହ, “େତେବ, େଦଖ, ମଁୁ ଏହି ୀେଲାକକ ବାହାରକ େନଇକି ଯିବି। ଓଃ, ଏହା େମା

ୀ ସହିତ ଠି ଅଛି, ତା ଫରକ ପେଡ଼ ନାହିଁ।” େମା ପ ୀ କହ ି, “ମଁୁ ଏହି େଲାକ ସହିତ
ବାହାରକ ଯିବି। ଏହା ବି ସହିତ ଠି ଅଛି, ତା ଫରକ ପେଡ଼ ନାହିଁ।” ଯଦି େମାର ଫରକ
ପଡ ନାହିଁ, େତେବ େମା ସହିତ କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ ଅଛି; ମଁୁ େସହି ୀେଲାକକ ସଠି ଭାେବ
ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ତାକ ଫରକ ପଡ ନାହିଁ, େତେବ ତା ସହିତ କିଛି େଗାଟାଏ ଭଲ
ଅଛି। େସ େମାର ପ ୀ ଅଟ ି; ମଁୁ ଚାେହଁ ନାହିଁ େଯ ଅନ େକୗଣସି ପୁରଷ ତା ସହିତ ଛଳନା
କର। େସ େମାର ପ ୀ ଅଟ ି।
73 େତେବ, ଏହାର ସଠି ଉପାୟ, େହଉଛି, ଉଭେୟ େସମାେନ ଏକ ସତ କ ପାଇଛ ି,
ମା େସହି କତ ସତ କ ନେହଁ।
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74 େତେବ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ବିେଦଶକ ଯାଏ, ଏହାକ ଠି କରିବା ଦିଗେର, େମାର
େଛାଟ ପରିବାର ଏକ ିତ ହଅ ି, ଏବଂ ଆେମ ପର ର ଜେଣ ଅନ ସହିତ ାଥନା କର।
ଆଉ ମଁୁ େସମାନ ପରେମଶର ନିକଟେର ସମପଣ କେର, ଏବଂ େସମାେନ େମାେତ
ପରେମଶର ନିକଟେର ସମପଣ କର ି। ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ କର, ଆେମ
ବିେଦଶ…ମଁୁ ବିେଦଶକ ଯାଇଥାଏ। େତେବ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ େମାେତ ଭଲ ପାଆ ି;
େମାର ତା ଉପେର ଭରସା ଅଛି। େସ-…ଏବଂ ମଁୁ ତା େ ମ କେର; ତା ର େମା
ଉପେର ଭରସା ଅଛି। େଯପଯ ମଁୁ ତା େସପରି ଭଲ ପାଇଥାଏ, େସପଯ ତା
େମା ବିଷୟେର ଅନ େକୗଣସି ୀେଲାକକ ବାହାରକ େନଇଯିବା ସ େର େକୗଣସି ଚି ା
କରିବାକ ପେଡ଼ ନାହିଁ। େଯପଯ େସ େମାେତ ଠି ଭାେବ ଭଲ ପାଆ ି, କାହିଁକି, ଅନ
େକୗଣସି ପୁରଷ ତା ସହିତ ବାହାରକ ଯିବା ବିଷୟେର େମାେତ ଚି ା କରିବାର େକୗଣସି
ଆବଶ କତା ନାହିଁ, କାରଣ େସ େମାର ପ ୀ ଏବଂ ମଁୁ ତା ବିଶାସ କେର।

75 ମଁୁ ବିଶାସ କେର, ଯଦି ମଁୁ କତେର କିଛି ଭଲ କରି ପକାଏ, ା ିକର ବିଷୟ କରି
ପକାଏ ଓ େକୗଣସି ୀେଲାକ ସହିତ ବାହାରକ ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ େଫରି ଆସି ତା ତାହା
ସୀକାର କେର, ଓ ତା କେହ, “େମଡା, ମଁୁ ତାହା କରିବାକ ଚାହଁୁ ନ ଥିଲି। ମଁୁ େକବଳ
ଏକ ଫା େର ପଡ଼ିଗଲି; ଏହି ୀେଲାକଟି ଠି େମା ପାଖକ େଦୗଡି ଆସିେଲ ଏବଂ—ଏବଂ
େମାେତ ବାହେର ଜାବଡି ଧରିେଲ, ଆଉ ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ କରିବା ଆର କରିେଦେଲ,”
ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ବଝି ଯିେବ। ମଁୁ ବିଶାସ କେର େଯ େସ ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ମା
କରିେଦେବ। ମା ମଁୁ ଏହା କରିବି ନାହିଁ, େକୗଣସି ମେତ, କାରଣ ମଁୁ ତା େ ମ କେର।
ଯଦିଓ େସ େମାେତ ମା କରିେଦେବ, ମଁୁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ। ମଁୁ ତା େକୗଣସି ବି କାରଣର,
ଆଘାତ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସ ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ମା କରିେଦେବ, ମଁୁ ତା
ଆଘାତ କରିବାକ ଚାହିଁବି ନାହିଁ।

76 ଏବଂ ଠି େସହି କାେର ତାହା ପରେମଶର ସହିତେର ଅେଟ। ଯଦି ମଁୁ…ଯଦି ଏକ
ଫିଲିେୟା େ ମ, ଯାହାକି ମାନବ େ ମ, ସହଭାଗୀ େ ମ ଅେଟ, ଜେଣ ପୁରଷକ ନିଜ ପ ୀ
ବିଷୟେର ତାହା ଅନଭବ କରାଇପାେର; ତାହାେହେଲ ଆଗାେପା େ ମ ବିଷୟେର କଅଣ,
ଯାହାର ୀ ଶ ର ଅଥ େହଉଛି “ପରେମଶର େ ମ,” ତାହା େମାେତ ଯୀଶୁ ୀ
ବିଷୟେର କିପରି କରାଇବ? ମଁୁ, େଯପଯ ମଁୁ ଏହାକ କରିବାକ ଯିବି େବାଲି ଚାହିଁଥାଏ,
ଏହା କରିବା େମାର ହଦୟେର ରେହ! ତାହା ଅେଟ କି ନେହଁ…ମଁୁ କେହ, େଯପଯ ଏହା
କରିବା େମା ହଦୟେର ଅଛି, ମଁୁ ତାହା କରିବାକ ଯିବି। ଆଇନ ତକସ ତ ବ ବ ା େମାେତ
ଏହା କରିବାକ େଦବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଦ ିତ େହବି।
ମା ଏହାର କତ ସତ େହଉଛି, େଯ ପରେମଶର େ ମ ଆପଣ ହଦୟ ଭିତରକ
େସେତେବେଳ ଆେସ େଯପଯ କି ଆପଣ ଏହାକ କରିବା ପାଇଁ ଇ ା କର ି। ତାହା
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େହଉଛି ଏହାର ସତ । ଦଇଟି ବିଦ ାଳୟ ଅଛି। ଆଇନ ତକସ ତ ବ ବ ା କି ା ଅନ , କି ା
କାଲଭିନବାଦ ନେହଁ, ଏହା ଉଭୟ ଅେଟ।

77 େତେବ ଆେମ ଆଜି ମଧ , ପାଉ େଯ, େସଠାେର ଅେନକ ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ
ଅଛ ି। େସଠାେର କ ାେଥାଲି ମ ଳୀ ଅଛି, େ ାେଟ ା ମ ଳୀ ଅଛି। େସମାନ
ମଧ ର େତ କ ଜଣ କହ ି େଯ େସମାେନ ମାଗ ଅଟ ି, େଦଖ , “ଆମ ପାଖେର ମାଗ
ଅଛି, ଆେମ ସତ ଅଟୁ।” େସଠାେର େମେଥାଡି ଅଛ ି, କହ ି, “ଆମ ପାଖେର ସତ
ଅଛି।” ବା  ଟି କହ ି, “ଆମ ପାଖେର ସତ ଅଛି।”

78 େତେବ, େମା ପାଇଁ, େଯପଯ େସମାେନ ତାହାକ େସହିପରି ଅନଭବ କର ି, ଏହା
େସପରି ନେହଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ମଁୁ ସତ ଅେଟ।” ବଝିେଲ?

79 ଅତଏବ, ଗତକାଲି ରାତିେର େମାର ଉପେଦଶ େଯପରି ଥିଲା, େଯ େସ େହଉଛ ି
େସହି ାନ େଯଉଁଠାେରକି ପରେମଶର ତାହା ର ନାମକ ାପନ କରିଅଛ ି, ଉପାସନା
କରିବାର ଏକମା ାନ ଅେଟ। ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଏଇଥିପାଇଁ ନହଁ ି କାରଣ
ଆପଣ ଜେଣ େ ାେଟ ା ଅଟ ି। ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଏଇଥିପାଇଁ ନହଁ ି କାରଣ
ଆପଣ କ ାେଥାଲି ଅଟ ି। ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଏଇଥିପାଇଁ ନହଁ ି କାରଣ ଆପଣ
େମେଥାଡି , ବା  ଟି , କି ା େପ ିକ ାଲ ଅଟ ି। ଆପଣ ଜେଣ ୀ ିଆନ ଏଇଥିପାଇଁ
ଅଟ ି କାରଣ ଆପଣ ପବି ଆ ା ଦାରା, ଯୀଶୁ ୀ ଠାେର ବା ିଜିତ େହାଇଛ ି, ଜଳ
ଦାରା ନେହଁ। “ଏକ ବିଶାସ; ଏକ ଭ; ଏକ ବା ି ଅେଟ,” ତାହାହିଁ େହଉଛି ପବି ଆ ା
ବା ି । ଜଳର ବା ି ଆପଣ ଏକ ସହଭାଗୀତାେର ଅ ଭୁ କରିଥାଏ। ପବି ଆ ା
ବା ି ଆପଣ ୀ ଠାେର ଅ ଭୁ କେର। ଏହା େହଉଛି େସହି ସତ ।

80 ଏହି ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ବିଷୟେର ମଧ ଆମର ଦଇଟି ବିଚାରଧାରା ଅଛି।
େତେବ, େଯେହତ, ଆମମାନ ର ଭ ଏହି େଶଷ ଦିନେର, ଆମମାନ ତି ତାହା ର
ବାକ ର ସ -ମୁ ା ରହସ କ ଫିଟାଇ ଅଛ ି। େତେବ, ଆପଣମାନ ମଧ ର ଅେନକ ,
ଏହା ଆପଣ ୀ ପରି ଲାଗିପାେର, ମା େମାର ମ ଳୀ ବଝ ି। କି ବିଷୟ ଦାରା?
ଆଉ ଆପଣମାେନ ଦଶନଗୁଡିକ ବିଷୟେର ଏବଂ ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣିଛ ି।
ଏବଂ ଶଟି ଏକ ବାଇବଲ ଶ ଅେଟ, ଆେମ ଏଠାେର ଏହା ବିଶାସ କରିବା େହତ ନିମ ିତ
ଅଟୁ େଯ ସମ ଲ ାୟିତ ରହସ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯାହାକି ଜଗତ ପ ନାବଧିର ଲଚି ରହିଛି
ଏକ କତ ଉ ର ନି ୟ ଅଛି। ଏବଂ ବାଇବଲ ଭବିଷ  ବାଣୀ କେର ଏବଂ କେହ େଯ ଏହି
ଦିନେର ଏହି ରହସ ଗୁଡିକ କଟ କରାଯିବ। କାଶିତ ବାକ 10, “ଏବଂ ସ ମ ଦତ, େସହି
ଲାଅଦୀକିଆ ଦତ ତରୀଶ େଘାଷଣା ସମୟେର, ପରେମଶର ର ନିଗୁଢ ସଂକ ମାନ

କଟ କରାଯିବ।” ଏବଂ ଏହାହିଁ େସହି େଶଷ ଯୁଗ, ଯାହା ଲାଅଦୀକିଆ ଅେଟ।
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81 ଏହି ସମ ଉ ୀପନାକ େଦଖ ଯାହାକି ପ ର ବଷ କି ା ତା’ଠାର ଅଧିକ ସମୟ
ଧରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଥିର େଗାଟିଏ େହେଲ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ବାହାର େହାଇନାହିଁ।
ଲଥର ଠାେର ଏକ ଉ ୀପନା ଥିଲା, େସଠାେର ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ବାହାର େହଲା;
େୱସଲି, େସଠାେର ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ବାହାର େହଲା; ଆେଲକଜା ା କ ା େବ ,
େସଠାେର ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ବାହାର େହଲା; ଏବଂ ଏହି ସମ ମହାନ…ଜ ି
ଏବଂ ଇତ ାଦି, ନାମଧାରୀ ସଂ ାମାନ, ମୁଡି, ଏହିପରି ଭତି। ମା ଏଠାେର େଗାଟିଏ
ରହିଅଛି…ସାଧାରଣତଃ େଗାଟିଏ ଉ ୀପନା ାୟଃ େକବଳ ତିନି ବଷ ପଯ ରହିଥାଏ।
କି ଏହା ତ ପ ର ବଷର ଅଧିକ ସମୟ େହଲାଣି ଚାଲିଅଛି, ଏବଂ ଏଥିର େଗାଟିଏ େହେଲ
ନାମଧାରୀ ସଂ ା ଉ େହାଇନାହିଁ, କାରଣ ଏହା େହଉଛି ବୀଜ ସମୟ। ଆଉ ଅଧିକ ତଷ
ନାହିଁ; େଗାଟିଏ ତଷ ଚାଲିଯିବା ପେର, ଏହା ବୀଜ ଅେଟ।
82 ପରେମଶର ୁତ ଅଛ ି, ଯଦି େସ ତାହା ବ ମାନ କର ି ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େସ
ତାହା ର ବାକ , ଯୀଶୁ ୀ ଦାରା ଏକ ମ ଳୀକ ସି ତା ନିମେ ଡାକିବାକ ଯାଉଛ ି।
ଧ ାନ ଦିଅ , େକୗଣସିଠାେର ତ ଏକ ଉ ର ରହିବା ଉଚି , ଏବଂ ପରେମଶର ସ
ମୁ ାର ରହସ େହାଇଥିବା େହତ, ସ ମୁ ାଗୁଡିକ…
83 େକେତ େଲାକ ତାହା ବଝ ି, ହାତ ଉଠା । ଆସ େଦଖିବା। ମଁୁ ଭାବଛି େସମାନ
ମଧ ର ଅଧିକାଂଶ ଆଖପାଖ ଆମ ମ ଳୀର ଅଟ ି, ଶୁଣ । ଯଦି ନେହଁ, େତେବ େସହି
ବିଷୟ ଉପେର, ପୁ କଗୁଡ଼ିକ ଖୁ ଶୀ ବାହାରକ ଆସିବ। େତେବ ଆମ ପାଖେର
ପୁ କଗୁଡିକ ଅଛି, ଏହା ଉପେର କିଛି ପୁ କମାନ ଅଛି।
84 ଆମ ଶା ାଂଶ ପାଠେର, ଯୀଶୁ, ଆମକ ଶା ସଂଗତ କତ ଉ ର ପାଇଁ, ଆଦ କ
େଫରିଯିବାକ ଆମ ଣ କର ି।
85 େତେବ, େଯେତେବେଳ େସ ଏହାର ସ ୁଖୀନ େହାଇଥିେଲ, ଦଇଟି ବିଷୟ ଦ ିେର
ରହିଥିଲା। ଯାଜକମାେନ ତାହା କହିେଲ, “କଅଣ ଜେଣ ପୁରଷ େଯେକୗଣସି କାରଣର,
ନିଜ ପ ୀକ ଛାଡି, ଅନ କାହାରିକ ବିବାହ େହାଇପାରିବ କି?”

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆଦ ର ତାହା େସପରି ନ ଥିଲା।”

େତେବ େସମାେନ କହିେଲ, “େମାଶା ଆମକ ତ ାଗପ ର ଏକ େଲଖା େଦଇଥିେଲ,
ଏବଂ େସମାେନ େଯେକୗଣସି କାରଣର ଚାହିଁେବ ତା ପରିତ ାଗ କରିପାରିେବ।”
86 େସ କହିେଲ, “ତାହା, େମାଶା ତାହା କେଲ କାରଣ,” ମଁୁ େସହି ବିଷୟକ କିଛି ସମୟ
ହଗୁଳା କରିେଦଉଛି, “ତମର ହଦୟର କଠିନତା େହତ; ମା ଠାର, କି ା ଆଦ େର ତାହା
େସପରି ନ ଥିଲା।” େସହି ଶ!
87 ଆଜିର େସହି ଶ, େଯପରିକି ବିଶ ଶା ି, “କଅଣ ଏହା ରାଜନୀତି, ରା ମାନ ର
ଏକତା, ଏକୀକରଣ େହବା ଦାରା ଆସୁଅଛି କି?” ମଁୁ ଆପଣ କହଛି, ନା। ଏହା ସବଦା
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ବିଫଳ େହାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହା ପୁନବାର େହବ। ମା େସହି ଶ ନିମେ ଏକ କତ ଉ ର
ରହିଅଛି, “କଅଣ ପୃଥିବୀେର ଶା ି ରହିବ କି?” ହଁ, େଯେତେବେଳ ପୃଥିବୀର ପାପ ଦର
ହଏ, େସେତେବେଳ ଶା ି ରହିବ। ମା େସହି ସମୟ ପଯ , େକୗଣସି ଶା ି ରହିବ ନାହିଁ;
“ଜାତି ବିର େର ଜାତି, ଓ ରାଜ ବିର େର ରାଜ ଉଠିବ।” ପରେମଶର ପାପ ନିମେ ଏକ

ତିକାର େଦେଲ। େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର ଶୁଣ । ପରେମଶର ପୃଥିବୀକ ପାପର ମୁ
କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତିକାରକ େଦେଲ, ମା ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ପରେମଶର ତିକାରକ

ହଣ କେର ନାହିଁ।

88 ପରେମଶର ଆମକ ଆମର ପ ୀ ବିବାହ କରି େସମାନ ସହିତେର ରହିବା ପାଇଁ
ଏକ ତିକାର ଏବଂ ଏକ ମାଗ େଦେଲ, ମା ମଣିଷ ପରେମଶ ତିକାରକ ହଣ କେର
ନାହିଁ, ଏହା ଉପେର ତାହା ର ବାକ କ ହଣ କେର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏହା କହିଛ ି। ଏବଂ ଏହା
ଆମକ ତାହା ର—ର ବାକ ଗୁଡିକ ମେନ ପକାଇଥାଏ, ଏହା ଜାଣି େଯ େସ କହିଥିେଲ,
“ସଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବିଫଳ େହବ, େଲାପ ପାଇଯିବ, ମା େମାହର ବାକ ନେହଁ।”

89 େସହି ଶ, େସହି କତ ଉ ର ଯାହା ଯୀଶୁ ଚାହଁା ି େଯ ଆେମ େଫରିଯାଉ, ତାହା
େହଲା ଆଦ କ େଫରିଯିବା। େତେବ, ତାହା ଆଦିପୁ କେର େହବ, ’କାରଣ ବାଇବଲର

େତ କ ଶ ପାଇଁ େସହି ଶ ଆଦିପୁ କ େହଉଛି େସହି ବୀଜ ପବ। ଏବଂ ଆପଣ
ସବଦା ବୀଜ ନିକଟକ େଫରିବାକ ପଡିବ ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଯ େ େର େକଉଁ କାରର
ବୀଜ ଅଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଯ ଆପଣ ର କଅଣ ଫସଲ େହବ। େତେବ, େକଉଁ

କାରର ବୀଜ ବଣା ଯାଇଅଛି? ଆଦିପୁ କ, େସହି ବୀଜ ପବ େହାଇଥିବା େହତ, ଆେମ
ଆଦିପୁ କକ େଫରିଯିବା। ଯୀଶୁ ଆମକ େସହି ଶା ସହିତ ପରିଚିତ କରା ି, “ଆଦ ର।”
େତେବ, ମେନରଖ , ତାହା େସହି ସମୟ ଥିଲା େଯେତେବେଳ ସମୟ ଆର େହବାକ
ଲାଗିଲା। ଏହା ପୂବର, ଏହା ଅନ ତା ଥିଲା। େତେବ, ଆମର ଶ େସଠାେର ଥିଲା, ଧ ାନ
ଦିଅ , ଯଦି ଆେମ ଆଦ କ େଫରିଯିବା।

90 େତେବ ଏଥିେର ବିଫଳ େହେବ ନାହିଁ! ଏବଂ େସହି କାରଣର ମଁୁ ଧୀେର କଥା କହିବାକ
ଚାେହଁ, େଯପରିକି େଟଲିେଫାନେର ସଂେଯାଗ ଥିବା େଲାକମାେନ, ଏବଂ େଯପରିକି େସହି
େଟ ଏହାକ ଭାବେର କହିବ।

91 ଯଦି ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆଦ କ େଫରିଯାଅ,” େତେବ େସଠାେର ପୃଥିବୀେର େକୗଣସି
ବିଷୟର େକବଳ େଗାଟିଏ ହିଁ େଯାଡ଼ି ଥିଲା। େସଠାେର ଜେଣ ଆଦମ, ଜେଣ ହବା ଥିେଲ,
େସମାେନ େକବଳ ପରେମଶର ଦାରା େଯାଗ କରାଯାଇଥିେଲ। େଗାଟିଏ ମାଇ େଘାଡା,
େଗାଟିଏ ଅ ିରା; େଗାଟିଏ ମାଇ ମିଟୁ, େଗାଟିଏ ଅ ିରା। “ଆଦ େର,” େଯପରିକି େସ
ଆମକ େଫରିଯିବାକ କହିଥିେଲ, େସଠାେର େକୗଣସି ବିଷୟର େକବଳ େଗାଟିଏ ହିଁ େଯାଡ଼ି
ଥିଲା। କଅଣ ଏହା ସତ କି? ତା’ପେର, ଆେମ ପାଇଲ େଯ ସମ କିଛି ବିଷୟ “ଆଦ େର”
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ପରେମଶର ସହିତ ସି ଭାବେର ଏବଂ ସାମ ସ େର ଚାଲଥିଲା, େକୗଣସି ବିଷୟ
ମର ବାହାେର ନ ଥିଲା।

92 ସଗେର ସବକିଛି ଏେବ ବି ମେର ଅଛି; ସମ ତାରା, ନ ପୁ , େସୗର ମ ଳୀ,
ସବକିଛି ସି ମେର ଅଛି। େସମାନ ମଧ ର ଯଦି େଗାଟିଏ ବି ଗତି କେର, ଏହା ସମ
କାଯ ମକ ବାଧିତ କରି େଦବ।
93 େତେବ ଶୁଣ । କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁଛ ି? େଗାଟିଏ ବାଧା ସମ କାଯ ମକ ନ
କରିଦିଏ! େତେବ, େଯେତେବେଳ ମଣିଷମାେନ ପରେମଶର ସହିତ ନିର ରତାେର
ଚାଲଥିେଲ, ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଜେଣ ୀ ସହିତେର, ଏହି ୀ ପାପ କେଲ ଏବଂ ଏହା ସମ
ପାଥିବ କାଯ ମକ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିବା ନିର ରତାର ବାହାର କରିେଦଲା।
େତଣୁ, ଏହି ପୁ କେର େଗାଟିଏ େହେଲ ଶ େଯାଗ କରିବା, କି ା େସଥିର େଗାଟିଏ
ଶ କାଢି େନବା, ତାହା ଜେଣ ୀ ିଆନ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିବା ନିର ରତାର
ବାହାର କରିଦିଏ, େଗାଟିଏ ମ ଳୀକ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିବା ନିର ରତାର ବାହାର
କରିଦିଏ, େଗାଟିଏ ପରିବାରକ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିବା ନିର ରତାର ବାହାର
କରିଦିଏ। େତ କ ବିଶାସୀ ପରେମଶର େତ କ ବାକ କ ହଣ ନ କରିବା ଦାରା,
ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇପାର ି।
94 େତେବ, ଏହା େସହି ୀ ଥିେଲ ଯିଏକି େସହି ସୁ ର ଘରର ବିଭାଜନ ସୃ ି କରିଥିେଲ।
ଏହା ଏକ କିରବ ନ ଥିେଲ ଯିଏକି ପୃଥିବୀକ କ େଦଇଥିେଲ। ଏହା ଆଦମ ନ ଥିେଲ
ଯିଏକି ଘରକ ଭା ି େଦଇଥିେଲ। ଏହା ଅନ େକୗଣସି ଜିନିଷ ନ ଥିଲା ଯାହାକି ଘରକ
ଭା ି େଦଇଥିଲା, ଏବଂ ସମ ବିଷୟକ ନିର ରତାର ବାହାର କରି େଦଇଥିଲା, ମା
ଜେଣ ୀ, ହବା ଥିେଲ। ଏବଂ ଏହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ ଯାହା “େସହି ଆଦ ,” ଯାହା ବିଷୟେର
ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, ଭା ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆଦ େର, ପରେମଶର

େତ କ କାରର େଗାଟିଏ ଅ ିରା, େଗାଟିଏ ମାଇ, ସୃ ି କରିଥିେଲ।” ଆଉ ବ ମାନ
େଯେତେବେଳ ଏହି ୀ…େସହି ମାଇ େଘାଡା ନେହଁ, େସହି ମାଇ କକର ନେହଁ; ମା େସହି
ନାରୀ, େସ ପୃଥିବୀେର ପରେମଶର କାଯ ର ସ ୂ ନିର ରତାକ ଭା ି େଦେଲ, ଓ
ସବକିଛିକ ମୃତ ମୂଖକ େଦଇ େଦେଲ। େସହି ୀ କଲା, ପୁରଷ ନେହଁ, େସ େସହି ନିୟମକ
ଭ କେଲ। େସ େସହି ନିୟମକ ଭ କେଲ, କାରଣ (କାହିଁକି?) େସ ପରେମଶର
ବାକ ର ସୀମାକ ଅତି ମ କେଲ। େତେବ, ଯଦି େସ ତାର ସାମୀ ସହିତେର ଥିବା ନିୟମକ
ଭ କେଲ, ତାହାେହେଲ େସ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିବା ନିୟମକ ଭ କେଲ;
ତାହାପେର, େଯେହତ େସ ପରେମଶର ସହିତେର ଥିବା ନିୟମକ ଭ କେଲ, େସ ଏହାକ
ତାର ସାମୀ ସହିତେର ଥିବା ନିୟମକ ଭ କେଲ।
95 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ଆପଣ ନିଜର ତି ାକ ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ସହିତେର
ଥିବା ଆପଣ ର ନିୟମକ ଭ କର ି, ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ମ ଳୀେର ଅେନକ ଅେବୖଧ
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ସଦସ ମାନ ସୃ ି କଲା, ’ପୁରଷମାନ ର ଏକ େଗା ୀକ ଏକାଠି ଏକ କରାଇଲା ଏବଂ
କହିଲା, “େତେବ, ଏହାର ଅଥ ତାହା ନେହଁ,” ଆଉ ଏହା ସମ ସଂଗଠନକ େସହି ବାକ
ସହିତେର ଥିବା ନିର ରତାର ବାହାର କରିେଦଲା। “ଆେମ ତାହା ବିଶାସ କରନାହଁୁ। ଡା ର
େଜାନ କହିେଲ େଯ ତାହା େସପରି ନେହଁ।” ମା େଯପଯ ପରେମଶର ଏହା କହିେଲ େଯ
ଏହା େସପରି ଅେଟ, େସ କହିେଲ, “ େତ କ ବ ିର କଥା ମିଥ ା େହଉ, ଏବଂ େମାହର
ସତ େହଉ!” େସଠାେର ଏହା ନିର ରତାକ ଭା ିଦିଏ।
96 େତେବ ଆେମମାେନ େଦଖୁ େଯ, େସହି ନିର ରତା ଭା ି ଦିଆ ଯାଇଥିବାର, ତା’ପେର
େସହି ଜୀବନ େରଖା ଭା ିଗଲା, ପୁଣି େସହି ସମୟ େରଖା ମଧ ଭା ିଗଲା, ନିୟମ
ଭା ିଗଲା, ସବକିଛି ଭା ି ଏେଣ େତେଣ ଚ େହାଇଗଲା! ଏହାକ କିଏ ଘଟାଇଲା? ଜେଣ

ୀ। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି େସହି ନିୟମକ ଭା ିେଦଲା। େତେବ, ଯଦି ଆପଣ ତାହା
ପଢ଼ିବାକ ଚାହଁା ି, ଆପଣ ଏହାକ ପାଠ କରିପାର ି, ଆଦିପୁ କ 3।
97 େତେବ, ଏହା େସେତେବେଳ ଥିଲା େଯ ପରେମଶର ବାକ ଦାରା, ପୁରଷ େସହି

ୀ ଉପେର କ ୁତ କଲା। େସହି ୀ ଆଉ ତା ସହ ଆଉ ସମ-କ ନ ଥିେଲ। େସ
ସଭାବେର ସମ-କ ଥିେଲ, ଆପଣ ଜାଣ ି; ମା , େଯେତେବେଳ େସ ପରେମଶର
ବାକ ଭା ିେଲ, ପରେମଶର ଜେଣ ପୁରଷ ତା ଉପେର କ ୁତଭାର େଦେଲ। ଆଦିପୁ କ
3:16, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଲଖିବାକ ଚାହଁୁଛ ି। େସ ପୁରଷ ସହିତ ଆଉ େକୗଣସି କାେର
ସମାନ ନ ଥିେଲ। େସ ପରେମଶର ବାକ ର ଭ କାରୀ ଥିେଲ।
98 କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁ ନାହଁା ି, “େସ,” େସ, ଏଠାେର ଥିବା ମ ଳୀକ? ପରେମଶର
ବାକ ର ଭ କାରୀ, ଯାହା େସହି ୀକ ନିର ରତାର ସ ୂ ରେପ ବାହାର କରି େଦଲା।
ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ମ ଳୀ କରିଅଛି, ଏବଂ ସମ ବିଷୟ ଉପେର ଆ ିକ ମୃତ କ
ଆଣି େଦଇଅଛି। ବ ମାନ ଆପଣ ବଝିେବ େଯ ମଁୁ କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଏପରି

ହାର କେର େଯପରିକି ମଁୁ କରିଥାଏ। ଏହା ସତ ! ଏହା ବାଇବଲ ତଥ ଅେଟ।
99 ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େସହି ୀ କାହିଁକି ଏହିପରି ଏକ କାଯ କେଲ? କିପରି େସହି ିୟ,
ସୁ ର, ସି ନାରୀ ତାହା କରିପାେର…?
100 ମଁୁ ଥେର େଗାଟିଏ ଚି େଦଖିଥିଲି, େମାର ବିଶାସ େଯ ତାହା ୀସେର ଥିଲା, ଜେଣ
କଳାକାର ବିଷୟେର ଯିଏକି ହବା ର ଏକ ଚି ଅ ନ କରିଥିେଲ। ଆପଣ କଦାଚି
େଦଖିଥିବା ସବଠାର ଭୟ ର-ଦିଶୁଥିବା ବିଷୟ େସ ଥିେଲ। ଏହା ଦଶାଏ େଯ ଜେଣ
ଶାରୀରିକ ମନ କଅଣ େଦଖିପାେର। ମା , େସ ନ ଥିେଲ; େସ ସୁ ର ଥିେଲ, କାରଣ େସ
ଜେଣ ସି ୀ ଥିେଲ, ସ ୂ ୀେଲାକ ଥିେଲ।
101 ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େସ େସହି ଉ ମେର ରହି କାହିଁକି େସହିପରି ଏକ କାଯ କେଲ?
େସ ତ ପୁରଷ ସହିତ ଠି , ତା ସହ ସମ-କ ଥିେଲ। ମା ବ ମାନ ଆେମ ସମେ
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ଜାଣୁ େଯ େସ ପୁରଷ ସହିତ ତାର ସମ-କ ତା ହରାଇେଲ, େଯେତେବେଳ େସ ପାପ କେଲ,
ଆଉ ପରେମଶର କହିେଲ, “ଏେବଠାର ପୁରଷ ତମ ଉପେର କ ୁତ କରିବ।” େତେବ, ତାହା
ଶା ଅେଟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହଁା ି, ଆେମ ଏହାକ ପାଠ କରିପାରିବା।

102 ମଁୁ ଆପଣମାନ ଶା େଦଉଅଛି, େଯପରିକି ସମ େଦଶସାରା ଲାଗିଥିବା ଏହି ବଡ
େଟଲିେଫା ସଂେଯାଗ ନିମେ ସମୟ ବ ି ପାେର, ଯାହାଫଳେର ଆପଣ ଏହାକ ନିେଜ
ପାଠ କରିପାରିେବ।

103 େସହି ୀ ଏପରି କରିବାର କାରଣକ ଧ ାନ ଦିଅ । ଶୟତାନ କିପରି ଭାବେର େକେବ
ତା ପାଖକ ଆସିଲା?

104 କଅଣ ଆପଣ ଜାଣିଛ ି େଯ ଶୟତାନ ଦିେନ ପରେମଶର ସହ ସମ-କ ଥିଲା?
ନି ିତ ଥିଲା, ସମ କିଛି ଥିଲା ମା ଏକ ସୃ ିକ ା ନ ଥିଲା; େସ ସବକିଛି ଥିଲା, ସଗେର,
ପରେମଶର ଡାହାଣ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥଲା, େସହି ମହାନ ଅ ଣୀ କିରବ।

105 ଧ ାନ ଦିଅ େସହି କାରଣ େଯଉଁଥିପାଇଁ େସହି ୀ ଏହା କେଲ, େସ ମୂଳ ସୃ ିେର ନ
ଥିେଲ। େସ ପରେମଶର ମୂଳ ସୃ ିେର ନାହଁା ି; େସ ଏକ ଉପ-ଉ ାଦ ଅଟ ି। ଅତଏବ,
“ଆଦ େର,” େଯପରିକି ଯୀଶୁ ଏହା ବିଷୟେର କହିେଲ, େସ ପରେମଶର ମୂଳ ସୃ ିକତ

ାଣୀ ନ ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ପୁରଷର ଏକ ଉପ-ଉ ାଦ ଅଟ ି, େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁ
“ଆଦ ” ବିଷୟେର କହିଥିେଲ।

106 ମେନରଖ େଯ, ଆଦମ ମୂଳ ସୃ ିେର, ଉଭୟ ପୁରଷ ଏବଂ ନାରୀ ଚରି ବିଶି ଥିେଲ,
ଏକ ଥିେଲ, ମା େସେତେବେଳ େସ ଏକ ପ ରା ଦାରା ଅଲଗା େହାଇଥିେଲ।

107 ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ମା ଏକ ଉପ-ଉ ାଦ, ଏବଂ, ଲ କର , ପରେମଶର ସମ
ସୃ ି ମଧ ର େକବଳ େସହି େଗାଟିଏ, େତ କ ାଣୀର ଏବଂ ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟର,
େସହି ୀ ହିଁ େକବଳ ଏହିପରି ଭାବେର ପରିକ ିତ େହାଇଥିେଲ। ଅନ େତ କ ମାଇ
ଜୀବ ମୂଳ ସୃ ିେର ଥିେଲ। ଅନ େତ କ ମାଇ ଜୀବ ମୂଳ ସୃ ିେର ଥିେଲ, ମା ହବା
ମୂଳ ସୃ ିେର ନ ଥିେଲ। େଦଖ , ତାହାକ ତ େସହି ଉପାୟେର ନିମିତ େହବା ଆବଶ କ
ଥିଲା। ଆେମ କିଛି ସମୟ ପେର ଏହା ପାଖକ ପହ ିବା। ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ ଏହି ସୃ ିେର
େଯଉଁଥିେରକି େସ ଥିେଲ, େସହି ମୂଳେର ନେହଁ, ବରଂ ଏକ ଉପ-ଉ ାଦ ରପେର ଥିେଲ।
ଏବଂ ଏହି ସୃ ିେର, େସଠାେର…

108 େତେବ ମଁୁ ଆପଣ ର ଭାବନାଗୁଡିକ ଆଘାତ କରିବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, ମା ମଁୁ ଆପଣ
ସତ କହିବାକ ଚାେହଁ। ଏବଂ ଆପଣ େକବଳ ିର ଭାବେର ବସି ରହ ; ଆପଣ ଭଲ
କରଛ ି।
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109 େକୗଣସି ବିଷୟକ େସହିପରି ତାରଣାକାରୀ ଭାବେର ପରିକ ନା କରାଯାଇ ନାହିଁ,
େଯପରିକି ଜେଣ ନାରୀକ ଯିଏକି ଏେତ ତାରଣାକାରୀ ଅେଟ। ଅନ କିଛି େହାଇପାେର
ନାହିଁ; ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ େସହିପରି ଭାବେର ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।
110 ଆହରି ମଧ , ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଏେତ ସହଜେର ତାରିତ
େହାଇପାେର େଯତିକି ସହଜେର ଜେଣ ନାରୀ େହାଇପାର ି। େତେବ, େସହି ପ ନ ଏହି
ବ ବ କ ସତ େବାଲି ମାଣ କେର, ଆର ର େସହି ପ ନ।
111 େସ ମୂଳ ଆର ିକ ସୃ ିେର ନ ଥିେଲ। େସ ଆଦମଠାେର ଥିେଲ, ମା ଆଦ େର,
ନିେଜ, ଏକ ମହିଳା େଯୗନା େର ନ ଥିେଲ। େସ ତିଆରି େହାଇଥିବା ଉପ-ଉ ାଦ ଥିେଲ।
112 େତେବ, ଏପରି କିଛି ପରିକ ନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହା ଜେଣ ୀ ପରି ଏେତ
ସହଜେର, ତାରଣା କରିପାେର, ଏବଂ ତାରିତ େହାଇପାେର। ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ
ପରିକ ନା କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ା ଏେତ ତଳକ ଖସିପାେର ନାହିଁ େଯତିକି ତଳକ ଜେଣ ୀ
ଖସିପାେର। େତେବ ଚି ା କର । ସମ ସୃ ିେର, ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ପରିକ ନା
କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଏେତ ତଳକ ଖସିପାେର େଯତିକି ତଳକ ଜେଣ ୀ ଖସିପାେର। େସ
ଜେଣ ପୁରଷର ହଦୟକ ଦନିଆେର ଥିବା ଅନ େକୗଣସି ବିଷୟ ଅେପ ା ଅତି ସହଜେର
ଖ ଖ କରି ଚିରି େଦଇପାେର, ତା ପ ୀ ଅେଟ। େସହି ସୁ ର େଛାଟ ପ ୀ ଅନ
ପୁରଷ ସହିତେର େଦୗଡିବାକ ଦିଅ ; ଆଉ େଦଖ େସହି ବ ି େସଠାେର ତା ର
ସ ାନମାନ ସହିତେର ବସିଥା ି, ତା ଆଖିର ଲହ ଝରଥାଏ। େସ େସହିପରି ଭାବେର
ପରିକ ିତ େହାଇଅଛି। େସ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପରିକ ିତ େହାଇଅଛି। େସଠାେର େକୗଣସି
ଘୁଷୁରୀ ନାହିଁ, େକୗଣସି କକର ନାହିଁ, କି ା ଅନ େକୗଣସି ାଣୀ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତା
ପରି ପରିକ ିତ େହାଇଅଛି କି ା ତାହା ପରି ଏେତ ତଳକ ଖସିପାେର େଯତିକି ତଳକ େସ
ଖସିପାେର। ବ ମାନ, ତାହା ସତ ଅେଟ।

େମା ଭଉଣୀମାନ ସ ାନର ସହିତ, ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େକବଳ େଦଖ ।
113 େକୗଣସି ାଣୀ ଅେନୖତିକ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଆପଣ େସହି କକରକ ଏକ
“ବ ଭିଚାରୀ,” େସହି ମାଇ କକରକ ଡାକ , ଆପଣ େସହି ଅ ିରା…ଘୁଷୁରୀକ ଏକ
“ମାଈ ଘୁଷୁରୀ,” ଡାକ ମା ତାର େନୖତିକତା ଅେନକ ହଲିଉଡ ତାରକାମାନ ଠାର
ଅେନକ ମାଇଲ ମାଇଲ ଉ ମ ଅେଟ। େକେତ ଅଧିକ ନ ନ ଭାବେର ତଳକ ଖସିବା
ପାଇଁ େସ ପରିକ ିତ େହାଇଅଛି। େସ କରିପାେର ନାହିଁ…େକବଳ ଏହା ବିଷୟେର ଚି ା
କର । ପରେମଶର ସୃ ିେର, ଜଗତେର ଏପରି େକହି ତିଆରି େହାଇନାହିଁ, ଯିଏକି ଏେତ
ଅେନୖତିକ େହାଇପାେର, ଏେତ ତଳକ ଖସିପାେର।
114 ଆପଣ କହ ି, “େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କର , ‘ମଣିଷ’!” ଆେମ େସଠାକ ଯିବାକ
ଯାଉଅଛ। େସହି ୀେଲାକକ କହିବାକ ପଡିବ “ହଁ।”
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115 ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େକୗଣସି ବିଷୟକ ଏେତ ନିମ ରକ ଖସିବା ପାଇଁ, କି ା ଏେତ
ଅପରି ାର େହବା ପାଇଁ ପରିକ ିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମା ଜେଣ ୀକ। େଗାଟିଏ କକର
ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ, େଗାଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଏହା କରିପାେର ନାହିଁ, େଗାଟିଏ ପ ୀ ତାହା
କରିପାେର ନାହିଁ। େକୗଣସି ାଣୀ ଅେନୖତିକ ନେହଁ, କି ା ତାହା େହାଇପାେର ନାହିଁ,
କାରଣ ଏହା େସହିପରି େହବା ନିମେ ପରିକ ିତ ନେହଁ। ଏକ ମାଈ ଘୁଷୁରୀ ଅେନୖତିକ
େହାଇପାେର ନାହିଁ, ଏକ ମାଈ କକର ଅେନୖତିକ େହାଇପାେର ନାହିଁ, ଏକ ମାଈ ପ ୀ
ଅେନୖତିକ େହାଇପାେର ନାହିଁ। ଜେଣ ୀେଲାକ ହିଁ େକବଳ ତାହା କରିପାେର।

116 େଟେବ ଆପଣ େଦଖ େଯ ଶୟତାନ େକଉଁଠାକ ଗଲା? ବଝିେଲ? ମା ତଥାପି
େସହି ୀ ପାଖେର ଅଛି, େସ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଅଟ ି ଯାହା ପାଖେର ଏହା କହିବାର ଶ ି
ଅଛି “ହଁ” କି ା “ନା।” େଦଖ , େସ ନିଜକ େକଉଁଠାେର ରଖିବାକ ଚାହଁୁଛ ି ଏହା ତା
ଉପେର ନିଭର କେର। ବଝିେଲ? େତେବ ଆେମ ଏଠାେର େସହି ସପବଂଶକ ଭାେବ
େଦଖିପାର, େଯ ତାହା େଯଉଁଠାେର ଭିତରକ ଆସିଲା। େସଠାେର େକବଳ େଗାଟିଏ ାନ
ଅଛି େଯଉଁଠାକ େସ ଯାଇପାରିଥିଲା। ଯଦି ତାହା ଏହାକ ାପନ ନ କେର, େତେବ େକହି
ଜେଣ ଅ ଅଛି। ବଝିେଲ? େଦଖ , ଏହାକ ତାହା ପାଖକ ଯିବାକ ହିଁ ଥିଲା।

117 ଧ ାନ ଦିଅ , େସହି କାରଣ େଯଉଁଥିପାଇଁକି ପଶୁମାେନ ଏହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ, ଏକ
ମାଈ ପଶୁ, େସମାେନ ମୂଳ ସୃ ିେର ଥିେଲ। ମା େସହି ନାରୀ େସହି ମୂଳ ସୃ ିେର ନ ଥିେଲ।
େତେବ ଆେମ ଏହାକ େଖାଳିବା ପାଇଁ େଫରିଯିବାକ ଯାଉଅଛ, ତାହାପେର ଆପଣ ଠି
ଆଧୁନିକ ଦିନକ, େସହି ନିୟମ ପାଖକ ଆଣିବାକ ଯାଉଅଛ।

118 େସ ହିଁ େକବଳ, ଏକାକୀ, ଅଶୁଚି ଏବଂ ଅପରି ାର ଜୀବନ ପାଇଁ ପରିକ ିତ ଅେଟ।
େଗାଟିଏ କକର ପାେର ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ େକୗଣସି ମାଈ କରିପାେର ନାହିଁ। ଏହା ତ େକବଳ
େସହି ନାରୀ ହିଁ କରିପାେର। େଗାଟିଏ କକର କି ା ଅନ େକୗଣସି ାଣୀ, ବଷକ ଥେର, ଆଉ
ତାହା ପୁଣି ତାର ଛଆ ପାଇଁ; େଯୗନ ିୟା ଆନ ପାଇଁ ନେହଁ, ବରଂ ତାର ଛଆମାନ ପାଇଁ।
େସହି ପୁରଣା ମାଈ ଘୁଷୁରୀ, େସହି ପୁରଣା ମାଈ କକର, ବଷକ ଥେର, େଗାଟିଏ ମୁହ ,
ତାହା ତାର ଛଆମାନ ପାଇଁ। ମା ଜେଣ ୀ େଯେକୗଣସି ସମୟ ପାଇଁ େଯେତେବେଳ
େସ ଇ ା କେର ପରିକ ିତ େହାଇଛି। ମଁୁ ବ ମାନ ଏଠାେର କିଛି ବିଷୟଗୁଡିକ କାଟି
େଦଇଅଛି; ଆପଣ ବାକି ସବ କ ନା କରିପାର ି। େଗାଟିଏ କକର କରିପାେର ନାହିଁ; ନାରୀ
କରିପାେର। ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ପବି ଆ ା ଆପଣମାନ ଏହାର ବାକି ସବ କାଶ
କର ି ଯାହାକି ମଁୁ ଏଠାେର କାଟି େଦଇଛି।

119 େସ ହିଁ େକବଳ ଏକମା ଏପରି ଜାତି ଅେଟ, ମାଈ ଜାତି, ଯାହାକ ଅ ିରା ଅେପ ା
ଅଧିକ ସୁ ର କରାଯାଇଅଛି। ଅନ େକୗଣସି ାଣୀ ମଧ େର େକୗଣସି ଜାତି ନାହିଁ।
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ପରେମଶର ର ଅନ ସମ ାଣୀମାେନ ସୁ ର ଅ ିରାମାେନ ଅଟ ି, େଯପରିକି ପଶୁ,
ପ ୀ, ଓ ଇତ ାଦି ମାନ େର ଥାଏ, ସବଦା ଅ ିରା ହିଁ ସୁ ର ଅେଟ।
120 େସହି ବଡ ଅ ିରା ହରିଣକ େଦଖ , ବଡ ବଡ଼ ସୁ ର ଶି , ମହାନ ଜାତି; ଏବଂ
େସହି େଛାଟ, ନ ମାଈ ହରିଣକ େଦଖ । େସହି ବଡ ଗ ାକ ତାର ସମ ସୁ ର ପର
ସହିତେର େଦଖ ; ଏବଂ େସହି େଛାଟ, ବାଦାମୀ କକଡ଼ାକ େଦଖ । େସହି ପ ୀମାନ ,
େସହି କକଡ଼ା ଏବଂ ଗ ାକ େଦଖ । କାହିଁକି? ପରେମଶର ସମ ାଣୀମାନ
ମଧ େର, ଏହା କାହିଁକି େସପରି େହଲା? େତ କ ାଣୀେର, ଅ ିରା ସବଠାର ସୁ ର
ଥାଏ। େମ ାମାନ ମଧ େର, େସହି—େସହି ଘୁଷୁରୀମାନ ମଧ େର, େଘାଡାମାନ
ମଧ େର, ଅନ େକୗଣସି ପଶୁ ମଧ େର, ଏହା ସବଦା େସହି ବଡ ଅ ିରା ଅେଟ ଯାହାକି
ସୁ ର ଥାଏ, ଏବଂ ପ ୀମାନ ମଧ େର।
121 ମା ମାନବ ଜାତିେର, ଏହା େସହି ନାରୀ ଅେଟ ଯିଏକି ସୁ ର ଥାଏ, େସହି ପୁରଷ
ନେହଁ; ଯଦି ପୁରଷ ଅଟ ି, ତାହାେହେଲ େସଠାେର କିଛି ଭ ଅଛି, େସଠାେର େକୗଣସି

ାନେର ମି ିତ-ସ ର ବୀଜ ଅଛି। ମୂଳତଃ ଏହା େସହିପରି ଅେଟ। କାହିଁକି? ଏହା କାହିଁକି
କରାଗଲା? େଯପରି ତାହା ଦାରା ତାରଣା କରାଯାଏ। ତାର ପରିକ କ, ଶୟତାନ, ମଧ ,
ଏେବ ସୁ ା ଏହି େଶଷ ଦିନେର, ତାହା ଉପେର କାମ କରଛି।
122 େତେବ ମଁୁ ଅ ସମୟ ପାଇଁ େକବଳ ଏଠାେର ଅଟକିଯାଏ। “ସୁ ର!” କଅଣ ଆପଣ
ଜାଣିଛ ି କି, ବିଶର, କି ା ବିଶବ ାପୀ, ଥମ ବିନାଶେବେଳ, ଆ ଜାତୀୟ ରେର, ତାହା
ସୁ ର ୀେଲାକମାନ େଯାଗଁୁ େହାଇଥିଲା? “େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ପୁ ମାେନ
ମନଷ ର କନ ାମାନ ସୁ ର େବାଲି େଦଖିେଲ, େସମାେନ େସହି କନ ାମାନ ନିଜ ୀ
ରପେର ହଣ କରି େନେଲ।” କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ?
123 କଅଣ ଆପଣମାେନ ଏହି ଦିନେର ୀମାନ ର େସୗ ଯ େର ବ ିକ ଲ କରିଛ ି
କି? ମଁୁ ପ ଓ’ ାୟ  ର ଚି େଦଖିଛି, ଯାହାକି ଏକଦା, େଦଶର ସବଠାର ସୁ ର ମହିଳା
େବାଲି ଅନମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିଦ ାଳୟେର ଏପରି ଜେଣ େହେଲ େକହି
କିେଶାରୀ-ବୟସର ଝିଅ ନାହଁା ି ମା ଯିଏକି େସୗ ଯ ବିଷୟେର, ତା ଠଁୁ ଅଧିକା-
ବଳକି ଯିେବ।
124 ୀମାନ ର େସୗ ଯ ର ବ ି େସହି ତାରଣାର ସମୟକ ଦଶାଉଅଛି। େସହି ମ ଳୀ
ଆଜିର ଅେପ ା ଆଉ ଅଧିକ ସୁ ର େକେବ େଦଖାଯାଇଥିଲା? ସବକିଛି ବିଷୟ ମହାନ
ଭାବେର ବଣିତ ଅେଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁ ର ଭବନମାନ, ଏବଂ ଏହାର ଲ ଲ ଏବଂ ତାହାର
ଲ ଲ ଅେଟ। କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁନାହଁା ି କି, “େସ ୀ,” େସହି ତାରଣାକ!
125 େତେବ, େକହି ନାହଁା ି ଯିଏକି ତାହା ପରି ଏେତ ନିମକ ଖସିପାେର, ଏବଂ େସ ଏହିପରି
ଭାବେର ପରିକ ିତ େହାଇଅଛି େଯ େସ ତାରଣା କରିପାେର। ଏବଂ ଶୟତାନ କତେର



ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପ 27

ଆଜି ତାହା ଉପେର କାମ କରଛି, ଏହି େଶଷ ଦିନେର, କାରଣ େସ ତାର ପରିକ କ ଅେଟ। ମଁୁ
ବ ମାନ ତାହାକ ମାଣ କରିପାେର। ଆଦ ନିକଟକ ଠି େଫରିଯିବାର ଅଭି ାୟ େହଲା,
କିଏ ତାହା ଉପେର କାମ କରିବାକ ଲାଗିଲା, ଆଦମ କି ା ଶୟତାନ, ପରେମଶର କି ା
ଶୟତାନ? େଦଖ , ତାହା େହଉଛି ତାର ପରିକ କ। େଗାଟିଏ ପୁରଷକ ତାର ଅପରି ାର
ବିଷୟ ମଧ କ ନିେ ପ କରିବା ପାଇଁ ଏହା େହଉଛି ତାର ମୁଖ ଅ , ଜେଣ ସୁ ର ୀେଲାକ
େହାଇଥିବାର, େସ େଯପରି ଚାେହଁ େସହିପରି େଗାଟିଏ ପୁରଷକ େଯେକୗଣସି ଉପାୟେର
େହେଲ ବଲାଇ ପାେର। ଭାଇ, ଏହା େସହି ମଦଆର ପାଦ ଗ ି ନେହଁ ଯାହାକି ପୁରଷକ
ଅଧିକାର କରିଥାଏ; ତାହା ତ ରା ାେର ଚାଲି ଯାଉଥିବା େସହି ସୁ ର ୀେଲାକ ଅେଟ,
ଯିଏକି ଆପଣାକ େମାଡି େହଉଥାଏ, ଅଧା େପାଷାକ ପି ିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି…
ଠି େସହିଠାେର ହିଁ େସହି ତାରକ ଅେଟ। ଏବଂ େସ ଏହା ସହିତ ମାରା କ, ଅତ
ମାରା କ ଅେଟ। ଶୟତାନ ତାର ପରିକ କ େହବା ବିଷୟେର ଆପଣ େମାେତ ଶ
କରିପାର ି, ମା ତାହା ସତ ଅେଟ। ଶୟତାନ ତାକ ପରିକ ନା କରିଥିଲା। େସ ଏେବବି
ତାହା କେର।

126 େମାେତ ଆପଣମାନ ଶା େର କିଛି େଦଖାଇବାକ ଦିଅ । େମାେତ ଆପଣମାନ
ଶା ନିକଟକ େଫରାଇ େନବାକ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିମତକ ହଣ କର
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏହାକ ଆଜି େଦଖ ି।

127 ଶୟତାନ ହିଁ େସହି ଜଣକା ଅେଟ ଯିଏକି େସ କାରର େସୗ ଯ କ ଦଶିତ କେର।
ଯଦି ଆେମମାେନ ଧ ାନ େଦବା, େସ ସଗେର ଥିବା ସମ ସଗଦତମାନ ମଧ ର
ସବଠାର ସୁ ର ଥିଲା। କଅଣ ଏହା ଠି ? ଆଉ େସ ଇ ା କଲା େଯ ସଗକ ମିଖାଏଲର
ରାଜ ଅେପ ା ଏକ ଅଧିକ ସୁ ର ାନ କରିବ। କଅଣ ଏହା ଠି ? ଆହରି ମଧ , ଏହା
େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ କୟିନ ତା ର ପୁ ଥିଲା, େସ ଏକ ଅଧିକ ସୁ ର ଉପାସନା ଅପଣ
କଲା, ତାର ଯ େବଦିକ ଫଳ ଏବଂ ଫୁଲେର ସଜାଇଥିଲା। କଅଣ ଏହା ଠି ? ସୁ ର! ପାପ
ସୁ ର ଅେଟ, ଯାହାକ ଆେମ ଆଜି େସୗ ଯ େବାଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ େସୗ ଯ ଦାରା,
ପାପ ତାରଣା କେର। ଆପଣ କଦାପି ରା ାେର ଯାଉଥିବା ଜେଣ ୀେଲାକ େଦଖି
ତାର ହଦୟେର କଅଣ ଅଛି ତାହା କହ ି ନାହିଁ। ବଝିେଲ? ମା ମଁୁ ଏହିସବ ବିଷୟ କହିବାକ
ଚାହିଁଲି େଯପରିକି ଆପଣ ଏହା େଦଖିପାର ି େଯ ଶୟତାନ କାହିଁକି ତାର ପରିକ କ ଅେଟ।
ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ, ତାର ନିଜର ପୁ , କୟିନ ଏହାକ ମାଣ କଲା। େତେବ, େସ
ସୁ ର ଅେଟ େଯପରିକି େସ ତାରଣା କରିପାେର।

128 ଜଗତ ସୁ ର ଅେଟ େଯପରିକି ଏହା ତାରଣା କରିପାେର। େମାର ଅଭି ାୟ
କେ ା , ଯାହାର ଅଥ ଜଗତର ବ ବ ା ଅେଟ। ଏହା ସୁ ର ଅେଟ େଯପରିକି ଏହା

ତାରଣା କରିପାେର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉ ମ ାନ ଏବଂ ବିଳାସପୂ ।
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129 େସହି ଭବିଷ   ବ ା, ଆେମାସକ ମେନ ଅଛି, େଯେତେବେଳ େସ ଏଠାକ ଆସିେଲ
ଓ ତେଳ ନଗରକ ଅନାଇେଲ, ଏବଂ ଏହାକ ଏକ ଆଧୁନିକ ହଲିଉଡ ପରି େଦଖିେଲ, ତା
ମୁହଁେର ଝଲଥିବା େସହି ଧୂସର ବାଳ ତେଳ, ତା ର େଛାଟ େଛାଟ ବ ଆଖିଗୁଡିକ ସ ଚିତ
େହାଇଗଲା। ଆଉ େସ େସଠାକ ଏକ ବା ା ସହିତେର ଗେଲ, ଏବଂ େସହି ାନେର ଏହାକ
ବିେ ାଟ କେଲ। େସ କହିେଲ, “େସହି ପରେମଶର ଯାହାକ ତେମମାେନ େସବା କରଛ
େବାଲି ଦାବି କର, େସ ତମମାନ ବିନାଶ କରିେବ!” ତାହା ଠି ଅେଟ।
130 ପାପ, ଏହା ବହତ ସୁ ର ଅେଟ। େସମାେନ ଯିହଦାକ ଏଠାେର ରା ାେର ପଡ଼ି
ରହିଥିବା କିଛି ପୁରଣା ମଦ ପ ଭାବେର ଚି ିତ କର ି, ଏବଂ ଯାହା ମୁହଁେର ମାଛି
ଉଡି ରହଥିଲା ଏବଂ େସହିପରି ଭତି ଭାବେର, ଯିହଦାକ। ଯିହଦା ସୁ ର, ଶ ିଶାଳୀ
ଥିେଲ, ଜେଣ ତାରଣାକାରୀ। ଏହା େସହି ବ ି ନହଁ ି ଯିଏକି ଆପଣ ଚାରିପାଖେର
େଦଖୁଥିେବ, େସହି ଜେଣ େଲାକ (େସହି ବ କଷକ) ନହଁ ି ଯିଏକି ଆପଣ ର ପ ୀ
େଦଖିବା ପାଇଁ, ଏକ େଯାଡ଼ି ଅ ରଖା େକାଟ ସହିତ ଆସ ି; ଏହା ତ ଅତ ଧିକ ଅସାଧୁ
ଅେଟ, େସ ତ ପାଜି ଅେଟ।
131 ଜଗତର ଆଖି ପାଇଁ ପାପ ସୁ ର ଅେଟ, ମା ପରେମଶର େସହି କାରର
େସୗ ଯ େର େଦଖାଯାଆ ି ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛ ି କି? ପରେମଶର
ଚରି େର, ସୁ ର ଚରି େର େଦଖାଯାଆ ି।
132 ବାଇବଲେର, ଯିଶାଇୟ 53, ଯଦି ଆପଣ େସହି ଶା କ େଲଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁୁଛ ି।
ଏହା ପାଇଁ ଏଠାେର ପାଶେର ଶା ଗୁଡିକ ଧାଡିେର େଲଖା େହାଇଛି। ଯିଶାଇୟ 53,
ବାଇବଲ ଆମ ଭ ଯୀଶୁ ବିଷୟେର କେହ, “ଆେ ମାେନ େଯ ତାହା ା କରିବା
ତାହା ର ଏପରି େସୗ ଯ ନାହିଁ। ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ଠାର ମୁଖ ଆ ାଦନ କଲ।”
କଅଣ ଏହା ଠି ? ଆେମ ତାହା ା କଲ ନାହଁୁ, କାରଣ ତାହା ର େକୗଣସି ରପ ନ
ଥିଲା। େସ େବାଧହଏ ଏକ ସାନ ବ ି ଥିେଲ, କା -ଝଲି ପଡିଥିବା ସହ, ଈଶତ ର -
ବ ର େଦଖାଯାଉଥିେଲ, ଏବଂ ତାହା ର ଏକ େନତା େହବାର େଶାଭା ନ ଥିଲା। େସ
ଜେଣ େନତା ପରି େଦଖାଯାଉ ନ ଥିେଲ। ସାଧାରଣ ରା ାଘାଟେର-କଥା େହଉଥିବା ପରି
କଥାବା ା କରଥିେଲ, ଏବଂ ଭତି, େଯପରିକି େଲାକମାେନ, ସାଧାରଣ େଲାକମାେନ
କରିଥା ି, ଏଣୁ େସ ଏପରି େଦଖାଯାଉ ନ ଥିେଲ େଯ େସ େକୗଣସି ମହାନ ପ ିତ, ଶି ିତ,
ଉ ମ, ଭଲ େପାଷାକ ପି ିଥିବା ଏବଂ ସବକିଛି ଥିେଲ। େସ ତ େକବଳ ଜେଣ ସାଧାରଣ
ମଣିଷ ଥିେଲ। “ତାହା ର େକୗଣସି େସୗ ଯ ନ ଥିଲା, େଯ ଆେମ ତାହା ା କର ।”
େସ ମନଷ ମାନ ଭିତେର ଏବଂ ମଧ େର, ଠି ଚଲା ବଲା କେଲ, ତଥାପି ସୁ ା େସମାେନ
ଜାଣିେଲ ନାହିଁ େଯ େସ କିଏ ଥିେଲ। େସ ଏପରି େଦଖାଯାଉ ନ ଥିେଲ େଯ େକୗଣସି
ଈଶର ଚାଲି ଯାଉଛ ି, ଯାହାକ ଆେମ ଜେଣ ଈଶର େବାଲି ଭାବିବା। ମା , େସ େସହି
ସମାନ, ହିଁ ଥିେଲ!
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133 କଅଣ ଆପଣ ଧ ାନ େଦେଲ କି େଯେତେବେଳ ଭ ପରେମଶର ଶାମୁେୟଲ —
କହିଥିେଲ, “ଯିଶୀ ଘରକ ଯାଅ ଏବଂ ତା ର ପୁ ମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏକ, ଶାଉଲ

ାନେର, ରାଜା ରେପ ଅଭିେଷକ କର”?

134 େତେବ, େଲାକମାେନ ଶାଉଲ ବାଛିଥିେଲ, େଯେତେବେଳକି ଶାମୁେୟଲ
େସମାନ ତାହା ଆେଦୗ ନ କରିବାକ କହିଥିେଲ। େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର ଚାହଁା ି
ନାହିଁ େଯ ତମର ଜେଣ ରାଜା େହଉ; େସ ତମର ରାଜା ଅଟ ି।” ଏବଂ କହିେଲ, “କଅଣ
ମଁୁ େକେବ ଭ ନାମେର ତମକ ଏପରି କିଛି କହିଅଛି, ମା ଯାହା ଘଟି ନାହିଁ? କଅଣ ମଁୁ
େକେବ େମାର ଜୀବିକା ପାଇଁ, ତମକ ଟ ା କି ା ଅନ କିଛି ମାଗିଅଛି କି?”

135 େସମାେନ କହିେଲ, “ନା, ତେମ ଆମକ ଟ ା ପାଇଁ େକେବ ବି ଭି ା କରି ନାହଁ। ଆଉ
ଭ ନାମେର, ତେମ ଯାହା କହିଥିଲା, ତାହା ଘଟିଅଛି। ମା ଯାହା ବି େହଉ, ଆେମ ରାଜା

ଚାହଁୁଛ,” େତଣୁ େସମାେନ ଶାଉଲ ବାଛିେଲ। େଦଖ ଜଗତ କଅଣ ବାଛିଲା! େଦଖ
ଇ ାଏଲ କଅଣ ବାଛିଲା! ପରେମଶର ଅଭିଷି , ଇ ାଏ , େସମାେନ ଏପରି ଜେଣ
ବ ି ବାଛିେଲ ଯିଏକି େଦଶେର େଯେକୗଣସି ବ ି ଅେପ ା ଉ ଥିେଲ; ମହାନ,
ବଡ, ଉ ମ, ସୁ ର ରପ-ଥିବା ବ ି ଥିେଲ, ମା େସ ସବଦା କାମକ ଅସଫଳ କରଥିବା
ବ ି ଥିେଲ।

136 ମା ପରେମଶର କହିେଲ, “ମଁୁ େମାର ମନ ମୁତାବକ ତମ ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜା ବାଛିବାକ
ଯାଉଅଛି।” େତଣୁ େସ କହିେଲ, “ଶାମୁେୟଲ, ମଁୁ ତମକ କହିବାକ ଯାଉ ନାହିଁ େଯ େସ କିଏ,
ମା ତେମ େସଠାକ ଯାଅ। େସ ଯିଶୀ ପୁ ମାନ ମଧ ର ଜେଣ।”

137 ଏବଂ ଯିଶୀ, ତା ପ ୀ, ଏବଂ େସମାେନ ସମେ ଚାରିଆେଡ ଅନାଇେଲ, କହିେଲ,
“ହଁ, ଆମର େଜ ପୁଅ, େସ ଜେଣ ମହା , ଲ ା, ସୁ ର ପୁରଷ, େସ ରାଜା ମୁକଟ ପାଇଁ
ସ ୂଣ ଠି େଦଖାଯିେବ। େସ ୀ ବ ିବିଶି । େସ ଶି ିତ। େସ ଜେଣ ଭଲ ବ ି। ମଁୁ
ଜାେଣ େଯ େସ ଏକଦମ ଠି େହେବ। େସ ତା ଶ କ ସଠି ଭାବେର କହ ି।”

138 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତା ବାହାରକ ଆଣିେଲ, ଶାମୁେୟଲ େତୖଳ ଶୃ େନଇ
ତା ଆଡକ ଗେଲ। େସ କହିେଲ, “ନା, ଭ ତା ଅ ାହ କେଲ।” େତଣୁ େସ େଗାଟିଏ
ପେର େଗାଟିଏ, ସମ ଛଅଟି ପୁ ନିକଟକ ଗେଲ, ଏବଂ ଭ େସମାନ ମଧ ର
ସମ ଅ ାହ କେଲ। େସ କହିେଲ, “କଅଣ ଆଉ ଏକ ନାହିଁ କି?”

139 “ଓଃ,” େସ କହିେଲ, “ହଁ, େଗାଟିଏ ଅଛି, େସ ପଛ ପଟେର େମ ାପଲ ଜଗୁଅଛି। େସ
େକବଳ େସଠାେର ପଛ ପଟେର ବସିଥାଏ ଓ ଗୀତ ବଜାଉଥାଏ, ଆଉ ତାହା ଗାଇଥାଏ, ଏବଂ
ପାଟି କରିଥାଏ, ଓ ଭତି ସବ କରିଥାଏ। ମା , େସ ଏକ େଛାଟ କା ଝଲି ପଡିଥିବା, ଈଷ
ର ବ େଦଖାଯାଉଥିବା ବାଳକ ଅେଟ, େସ କଦାପି ଜେଣ ରାଜା େହବ ନାହିଁ।”
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140 େସ କହିେଲ, “ତାକ ଅଣାଅ।” ଆଉ ଦାଉଦ େଯେତେବେଳ ଭବିଷ   ବ ା
ଦ ିେଗାଚରକ ଆସିେଲ, େସହି ଭବିଷ   ବ ା େତଲ ସହିତ େଦୗଡ଼ିଗେଲ ଏବଂ ତା
ମ କେର ଢାଲିେଦେଲ, କହିେଲ, “ଏହି େହଉଛ ି ପରେମଶର ମେନାନୀତ।” ସୁ ର
ନେହଁ; ମା ଚରି । ପରେମଶର ଚରି କ େଦଖ ି।
141 ମଣିଷ ାକତିକ େସୗ ଯ କ େଦେଖ। ଏହା ତାରଣାଦାୟକ ଅେଟ। ଏବଂ
େସଇଥିପାଇଁ ଜେଣ ୀକ େସହି େସୗ ଯ , ତାରଣା ନିମେ , ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ
ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେଣ ସୁ ର ୀ, ଯଦି େସ ଏହାକ ସଠି ଉପାୟେର ବ ବହାର ନ କେର,
େତେବ ଏହା ତା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଶାପ ଅେଟ; ଯାହାକି ତା ଅନ କିଛି ବିଷୟ ଅେପ ା
ଯାହା ବିଷୟେରକି ମଁୁ ଜାେଣ ଅତି ଶୀ ନକକ େ ରଣ କରିବ। ଯଦି େସ େକବଳ…ଯଦି
େସ ସୁ ର ରହିପାେର, ନି ିତେର, େଯପଯ େସ ତାର ସାମୀ ସହିତ ରେହ ଏବଂ ତାହା
କେର ଯାହାକି ଠି ଅେଟ, ଏବଂ ତାହା—ତାହା ଭଲ ଏବଂ ସବଠଁୁ ଉ ମ ଅେଟ। ମା େସ
େସହି ସମାନ ଜିନିଷକ େନଇପାେର ଏବଂ, େମାର ଭ, େସ କିପରି ଏହା ସହିତ ତାରଣା
କରିପାେର, କାରଣ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏହା ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
142 ଧ ାନ ଦିଅ , େତେବ, ମା ପରେମଶର ଚରି େର ବ ିତ ଅଟ ି। “େକୗଣସି
େସୗ ଯ ନ ଥିଲା େଯ ଆେମ ଯୀଶୁ ା କରିଥା ,” ମା ପୃଥିବୀେର, ତାହା ପରି
ଏକ ଚରି େକେବବି ନ ଥିଲା।
143 େତେବ ଆେମ ପାଉ େଯ, ଆଜି, େସହି—େସହି ମ ଳୀ ଚରି , ଶୟତାନ ଏବଂ ତାର
େଗା ୀ, ବଡ଼, ବଡ଼ ସୁ ର ମ ଳୀଗୁଡିକ, ସୁ ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ପଛେର ଯାଆ ି। ତାହାହିଁ
ଅେଟ ଯାହାକି ଆଜି ଜଗତ େଦଖିଥାଏ। “ଓଃ, ଏହା ତ ପାଳକ, େସହି ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ
ମହାନ ସମୟ, ଅମୁକ-ଓ-ଅମୁକ ଅଟ ି, ଯିଏକି ଏେତ ଯାଜକୀୟ ଏବଂ ଈଶରୀୟ ଅଟ ି,
ବାହାରକ ଯାଆ ି, ଏହି ବଡ ଲ ା େପାଷାକମାନ, ଏବଂ େସହିପରି ଜିନିଷ ସବ ଅେଟ।”
େସମାେନ ତାକ େସୗ ଯ େବାଲି କହ ି।
144 ମା ପରେମଶର କତ ସାଧୁମାେନ ସୁ ମାଣିତ ବାକ ର ଚରି କ େଖାଜ ି।
145 ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ସାଧୁମାେନ େସହି ଦିନ କରିଥିେଲ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଯୀଶୁ େଦଖିଥିେଲ। େସ ଏପରି େଦଖାଯିବା ପରି କିଛି ନ ଥିେଲ, ମା େସମାେନ େଦଖିେଲ
େଯ ପରେମଶର ତାହା ଠାେର ଅଛ ି। େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ ପରେମଶର ତାହା
ସହିତେର ଅଛ ି।
146 େସହିଭଳି ହିଁ ଅେଟ େଯ କିପରି େସମାେନ, େଯାୟାବ ଏବଂ େସହି ଚରି ଗୁଡ଼ିକ
ଦାଉଦ ସହିତେର ଥିେଲ, ଯିଏକି ଜେଣ ବ ବ ି ଥିେଲ, ମା େସମାେନ ତା
ଭିତେର ଥିବା େସହି—େସହି ବ ିକ େଦଖିଥିେଲ। େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ ପରେମଶର
ତା ଠାେର ଥିେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ଦିେନ ମତାକ ଆସୁଛ ି।
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େସମାେନ…ଜେଣ େସମାନ , େଗାଲିୟାତର ଅନ ପା ଭାଇ ଏକା-କୀ ହତ ା
କରିଥିଲା। ଜେଣ ତିନି ଶହ େଲାକ ହତ ା କରିଥିଲା; େଯେତେବଳ େକେତକ

ୀେଲାକମାେନ ରା ି େଭାଜନ ପାଇଁ କିଛି ଡାଲି େଗାଟାଉଥିେଲ, ଏବଂ େସନା ଚାଲି
ଯାଇଥିଲା, େତେବ େସ ଏକ ବ ା େନଇ ତିନି ଶହ େଲାକ, ପେଲ ୀୟମାନ ହତ ା
କରିଥିଲା। ଚରି ! କାହିଁକି? େସମାେନ ଠି ଦାଉଦ ସହିତେର ରହିଥିେଲ। େସମାେନ
ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଅଭିେଷକ ତା ଉପେର ଥିଲା, ଏବଂ େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ

ମତାକ ଆସୁଛ ି।
147 ଆଜିର ମ ଳୀର ଏକ ଶୁ ଚି ଣ ଅେଟ ଯାହାକି ବାକ ସହିତେର ଛିଡ଼ା େହବ! ଆେମ
ଜାଣୁ େଯ ଏହା ମାଣିତ େହବାକ ଯାଉଅଛି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ ଦିେନ ଏହା ମତାକ
ଆସୁଅଛି। ଯଦିଓ ଶାଉଲ…ଆଉ େସ ଅନ ରା ମାନ ର ଜେଣ ପଳାତକ ଥିେଲ, ମା
େସମାେନ ଜାଣିଥିେଲ େଯ େସ ମତାକ ଆସୁଛ ି। ଆେମ ଜାଣୁ େଯ େସ ମଧ , ମତାକ
ଆସୁଛ ି, େତଣୁ ଆେମ େସହି ବାକ କ େନଉ ଏବଂ ଠି େସଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଉ, ଏହାର
ମୂଲ େଯେତ େହଉନା କାହିଁକି। ଯଦି ଆମକ ପେଲ ୀୟମାନ କାଟିବାକ ପେଡ଼, କି ା
ଏକ ଗ େର େଡଇଁ େଗାଟିଏ ସିଂହକ ମାରିବାକ ପେଡ଼, େଯପରିକି ଜେଣ କରିଥିେଲ, ଆେମ
େଯେକୗଣସି କାେର ଯାଉ, ’କାରଣ ଏହା େସହି…ତାହାକ େସହି କାେର େହବା ପାଇଁ
ପରେମଶର ପରିକ ନା କରିଥିେଲ। ଆେମ ଚରି କ େଖାଜିଥାଉ।
148 ଆପଣ େମାେତ ବ ମାନ ପଚାରି ପାର ି, “େସ କାହିଁକି ତା େସହିପରି ପରିକ ନା
କରିବାକ ଅନମତି େଦେଲ?” ମଁୁ ଅଧିକ ସମୟ େନବାକ ଚାେହଁ ନାହିଁ, କାରଣ େମାେତ
ଏଠାେର ବହତ କିଛି ଅଧିକ କହିବାକ ଅଛି। “କାହିଁକି,” େତେବ େସଠାେର େସହି ଶ
ଉଠିପାେର, “ପରେମଶର କାହିଁକି ଏହି ୀକ ଏହିପରି ଭାବେର ନିମାଣ କେଲ? େସ ତାକ
େସହିପରି େହବାକ କାହିଁକି ଅନମତି େଦେଲ?” ଏହା ତାହା ର ନିଜର ଉ ମ ଇ ାେର
ଥିଲା। ନି ିତ।
149 େତେବ ଯଦି ଆପଣମାେନ ନିଜର ବାଇବଲକ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ପାଇଁ େଖାଲିବାକ
ଚାହିଁେବ, ତାହାେହେଲ ଆସ େରାମୀୟ 9 କ ଯିବା, ମା େଗାଟିଏ ମିନି , ଏବଂ
ଆପଣମାନ କିଛି େଦଖାଏ, େଯ ପରେମଶର କିପରି ଏହିସବ ବିଷୟ କର ି, ଯଦି ଆପଣ
ଏହାକ ପଢିବାକ—କ ଚାହିଁେବ। ଏବଂ ଆେମ ଏଠାେର େଦଖିପାର େଯ ପରେମଶର ନିଜ
ଉ ମ ଇ ାେର କଅଣ କର ି। େରାମୀୟ 9:14।

େତେବ ଆେ ମାେନ କଅଣ କହିବା?

ପରେମଶର ଠାେର କି ଅନ ାୟ ଅଛି?…
150 େଯେତେବେଳ େସ ଏେଷୗକ ବାଛିେଲ, କି ା ଯାକବକ ବାଛିେଲ ଏବଂ ଏେଷୗକ
ଅ ାହ କେଲ, ଏହା ପୂବରକି ଉଭୟ ବାଳକ ନିଜର, ପସ କରିବାର ଏକ ଅଧିକାରକ
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ପାଇ ପାରେ , େସମାନ ମଧ ର େକହି ନ ଥିେଲ; ଏହା ପୂେବକି େସମାେନ ଜନ ହଅେ ,
ମାତାର ଗଭେର ସୁ ା ଥାଇ, ପରେମଶର କହିେଲ, “ଆେ ଏେଷୗକ ଘୃଣା କର ଏବଂ ଆେ
ଯାକବକ େ ମ କର।” ବଝିେଲ? କାହିଁକି?

କାରଣ େସ େମାଶା କହ ି, ଯାହା ଉପେର ଆ ର ଦୟା ଅଛି, ତାହାକ
ଆେ ଦୟା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଉପେର ଆ ର କପା ଅଛି, ତାହାକ ଆେ
କପା କରିବା।

ଅତଏବ େଯ ଇ ା କେର…କି ା, େଯ େଚ ା କେର…ତାହାଠାର ଏହା ହଏ
ନାହିଁ, ମା ଦୟାଳ ପରେମଶର ଠାର ହଏ।

େଯଣୁ ଶା ଫାେରା କେହ, ଆେ େଯପରି ତ ଠାେର ଆ ର ଶ ି
େଦଖାଉ, ଆଉ େଯପରି ସମ ପୃଥିବୀେର ଆ ର ନାମ େଘାଷିତ ହଏ, ଏହି
ଅଭି ାୟେର ତ ଆେ ତ କ ଉ  ଥାପନ କଲ।

ଅତଏବ େସ…କର ି (େତେବ ଏଠାେର େଦଖ ।)…-ଏବ…େସ ଯାହାକ
ଇ ା କର ି, ତାହାକ ଦୟା କର ି, ପୁଣି ଯାହାକ ଇ ା କର ି, ତାହାକ କଠିନ
କର ି।

ଏଥିେର ତେ …େମାେତ କହିବ, େତେବ େସ ଆଉ େଦାଷ…ଧର ି କାହିଁକି?
କାରଣ ତାହା ର ଇ ା କିଏ ତିେରାଧ କରିପାେର?

କି , େହ ମନଷ , ତେ କିଏ େଯ ପରେମଶର ତିବାଦ କର? ନିମିତ ବ ୁ
କି ନିମାତା କହିବ, େମାେତ ଏପରି ଗଢିଲ କାହିଁକି?

କି ା େଗାଟିଏ ମାଟି ପି ୁଳାର େଗାଟିଏ ପା ଆଦର ନିମେ ଓ ଅନ ଟି
ଅନାଦର ନିମେ ଗଢିବା ପାଇଁ କି ମାଟି ଉପେର କ କାରର ଅଧିକାର ନାହିଁ?

କି ପରେମଶର, ଆପଣା େ ାଧ ଦଶନ କରିବା ନିମେ , ଓ ଆପଣା ଶ ି
ାତ କରାଇବା ନିମେ ଇ ା କେଲ ସୁ ା, ଯଦି ବିନାଶାେଥ ୁତ େହାଇଥିବା

େ ାଧର ପା ଗୁଡାକ ତି ଦୀଘସହି ୁତା…େଧୖଯ ଧରିଅଛ ି:

…ଯଦି େଗୗରବ ନିମେ ତାହା ାରା ପୂବର ୁତ େହାଇଥିବା ଦୟାର
ପା େଯ ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ନିକଟେର ଆପଣା େଗୗରବରପ ଧନ

କାଶ କରିବା ନିମେ ତାହା କରିଅଛ ି,
151 େତେବ କିଛି ସମୟ ତାହା ସହିତ ଯୁ ିତକ କର । ପରେମଶର ଏହା କେଲ! ତାହା
ଏହା ଏହି ଉପାୟେର କରିବାକ ପଡିଲା। ଏହାକ େସଠାେର ରହିବାକ ଥିଲା। େତେବ ଶୁଣ ।
େତେବ ାୟଃ ପା ମିନି ପାଇଁ, ମଁୁ ଆପଣ ର ଧ ାନକ କିଛି ବିଷୟଆଡକ ଆକଷିତ
କରିବାକ ଚାହଁୁଛି।
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152 ପରେମଶର କଅଣ ଅଟ ି? ପରେମଶର ଏକ ମହାନ ଅନ ଅଟ ି। ଆଦ େର,
ତାହାର ବହତ ପୂବରକି େସଠାେର ଏକ ଆର ରହିଥା ା, େସ ପରେମଶର ସୁ ା ନ ଥିେଲ।
କଅଣ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିଛ ି? ପରେମଶର ଏକ “ଉପାସ ବ ୁ,” ଅଟ ି ଏବଂ ତାହା
ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନ ଥିଲା। େସ ଏକାକୀ ରହଥିେଲ।

153 ଏବଂ ତାହା ଠାେର ଗୁଣସକଳ ଥିଲା। ଏକ ଗୁଣ କଅଣ ଅେଟ? ଏକ ଚି ା। େତେବ
ଆପଣ ଏପରି କିଛି ପାଇେବ ଯାହାକି ଆଜି ରାତି ପାଇଁ େସହି ପାଠ େର ସୀମାବ େହବ।
ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, େସ ତାହା ର ଗୁଣସକଳ ଥିେଲ ଯାହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା। େତେବ,
ପିତା େହବା ଏହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା, ପରେମଶର େହବା ଏହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା,
ପୁ େହବା ଏହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା, ାଣକ ା େହବା ଏହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା,
ଆେରାଗ କାରୀ େହବା ଏହା ତାହା ଠାେର ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାେର ଥିବା ଏହି ସମ
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ େକବଳ ତାହା ର ଗୁଣସକଳକ ଦଶନ କରଅଛି। ମର ବାହାେର
କିଛି େହେଲ ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣ ଭାବଛ ି େଯ ପରେମଶର ଆର ର େଶଷ ପଯ
େଦଖିନାହଁା ି କି? ନି ିତ ଭାବେର, େସ େଦଖିଛ ି। ମର ବାହାେର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଏହା
େକବଳ ତାହା ର ଗୁଣସକଳକ ଦଶନ କରଅଛି।

154 େତେବ, େସ ଧାମିକ େହାଇ ଜେଣ ବ ି ପତିତ କରାଇପାରିେବ ନାହିଁ। ତାହା ତ
େସହି ବ ି ତାର ପସ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୀନ େନୖତିକ ମୂଲ ର କ ା ଭାବେର, ସମାନ
ଆଧାରେର ରଖିବାକ ପଡିଥିଲା, ମା ଏହା ଜାଣି େସ ପତିତ େହବ।

155 େତେବ, େସ ଜେଣ ାଣକ ା େହାଇପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି କିଛି ବିଷୟ ନ
ନ ହଏ। େସ ଜେଣ ଆେରାଗ କାରୀ େହାଇପାର ି ନାହିଁ େଯପଯ କି କିଛି ଅସୁ ନ
ହଏ। ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ େସହିପରି େହବାକ ପଡିଥିଲା। ପରେମଶର େସମାନ େସହିପରି
ନିମାଣ କରିଥିେଲ େଯପରିକି ତାହା ର ମହାନ ଗୁଣସକଳ ଦଶିତ େହାଇପାେର। ଯଦି
ତାହା େସଠାେର େସପରି ନ ଥା ା, େସ କଦାପି ାଣକ ା େହାଇ ନ ଥାେ । ମା ଆେମ
ଜାଣୁ େଯ େସ ଥିେଲ, ଏପରିକି ଏହା ପୂବରକି ସମୟ ରହିଥିଲା, େସ ଜେଣ ାଣକ ା
ଥିେଲ। େସ ଜେଣ ାଣକ ା ଥିେଲ, େତଣୁ କିଛି େଗାଟାଏ ନ େହବାକ ଥିଲା। ଏହା କିପରି
େହବାକ ଯାଉଅଛି?

156 ଯଦି େସ ଏହାକ ହଣ କରି ହରାଇ ଦିଅ ି, େକବଳ ଏହାକ ର ା କରିବା ପାଇଁ, େତେବ
ଏହା ତାହା ବିଚାର ତି ଯୁ ିଯୁ ନେହଁ। େସ ଜେଣ ବ ି ନକକ ପଠାଇ, ଧାମିକ
େହାଇ ରହିପାରିେବ ନାହିଁ। େସ ଦୟାଳ, ଭ , ସତ , ବିଶ ଅଟ ି, ଏବଂ େସ ଜେଣ ମହାନ
ବିଚାରପତି ଅଟ ି। େଦଖ , େତେବ େସ ନିଜ ବିର େର କାଯ କରିବା ପରି େହାଇଯିବ।

157 େତଣୁ ତାହା ଏଠାେର ଜେଣ ବ ି ରଖିବାକ ପଡିଥିଲା, ଏବଂ ତାକ ସାଧୀନ
େନୖତିକ ମୂଲ ର କ ା କରିବାକ ପଡ଼ିଥିଲା, େଯଣୁ େସ କରିବ, ଏହା ଜାଣି, େଯ ପତିତ େହବ;
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ଏବଂ େସହି ବ ି, ତାହା ର ନିଜ ତିମୂ ିେର, େସ କିପରି ପତିତ େହାଇପାେର? େତେବ
କଅଣ ଆପଣ ଦିବାେଲାକ େଦଖୁଛ ି? େତଣୁ, ତାହା ଏକ ଉପ-ଉ ାଦ ତିଆରି କରିବାକ
ପଡିଲା, ମୂଳ ସୃ ିର କିଛି େଗାଟାଏ ବିଷୟ। େତେବ ଆପଣ ଏହା େଦଖୁଛ ି। ବଝିେଲ?
ଆପଣ େସଠାେର ଆସ ି। ବଝିେଲ? ତାହାପେର, ତାହା ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ପତିତ େହଲା।
େସ ଏହାକ ତିଆରି କେଲ, ଏହା ଜାଣି େଯ ତାହା ପତିତ େହବ। ଏବଂ ଏହାକ ଅନାଦରର
ପା େହବା ପାଇଁ, ଶୟତାନର ହାତେର େଦଇ ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଆଦର େକଉଁଠାେର ଦିଆ
ଯାଇଅଛି? ଆପଣ େସ ବିଷୟେର ଚି ା କର । େତେବ ଧ ାନ ସହକାେର େଦଖ ।

158 େତେବ ପୁନବାର, େସହି ୀ କାହିଁକି ଏହିପରି ଭାବେର ପରିକ ିତ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ
ଅନ ମାଈମାନ ପରି ନେହଁ, େସହି ୀ କାହିଁକି ଏହିପରି ଭାବେର ପରିକ ିତ େହାଇଥିେଲ
ଏବଂ ଅନ ମାଈମାେନ ନହଁ ି? ଅନ େକୗଣସି ମାଈମାେନ େସହିପରି ଭାବେର ପରିକ ିତ
େହାଇ ନ ଥିେଲ। ଆଜି, େସମାେନ ନହଁ ି। େସମାେନ େହାଇପାର ି ନାହିଁ। େସହିପରି
ଭାବେର ତିଆରି େହାଇନାହିଁ େବାଲି, େସ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। େତେବ େସ କାହିଁକି ଏହି
ନାରୀକ, ଅନ ମାଈମାନ ପରି, ଏକ ୀ ଭାବେର ତିଆରି କେଲ ନାହିଁ, େଯପରିକି େସ
ଠି େସହି ସମାନ ଭାବେର ରହ ା, େକବଳ ତାହାର ଶିଶୁମାନ େଦଖାଶୁଣା କରିପାର ା?
ତା’ପେର େସ ତା’ର ସାମୀକ ହଣ କର ା ଏବଂ ରହ ା; ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାର ଶିଶୁ
କରିବାର ସମୟ ଆସ ା, େସ ତାର ସ ାନକ ଜନ ଦିଅ ା। େସ ତାକ ଏପରି କାହିଁକି—
କାହିଁକି କେଲ?

159 ମଁୁ ଏହି ଶ ଗୁଡିକ କହିପାେର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାେନ ବଝଛ ି େଯ ମଁୁ କଅଣ
କହଅଛି, କଅଣ ଆପଣ ନହଁ ି କି? ଯଦି ଆପଣ ବଝିପାରଛ ି, େତେବ କହ , “ଆେମ ।”
[ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ହଁ। ବଝିେଲ? ଏଠାେର ଯୁବା ଝିଅମାେନ, ଏବଂ
ଯୁବା ପିଲାମାେନ ବସିଛ ି, େଦଖ । ମା ଆପଣ ଜାଣ ି, େସହି ପଶୁକ ବଷର ଏକ ନି ି
ସମୟକ ଆସିବାକ ଅଛି, ତା’ପେର ତା’ର ସାଥୀ, େତେବ ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଅେଟ। ମା ,
ଜେଣ ୀ, ଏହା େଯେକୗଣସି ସମୟେର। ଏବଂ େସ ତାକ ଏପରି କାହିଁକି କେଲ?

160 େତେବ ତାହା ର ମହାନ କାଯ ମକ ଉେନାଚିତ େହବାର େଦଖ ,
େଯେତେବେଳକି ଆେମମାେନ ବ ମାନ ଏହା େଦଇ ଏଠାେର ଗତି କରଅଛ, ଠି େସତିକି
ସି ଭାବେର େଯତିକି ତାହା ସି େହାଇପାେର। ଅନ ଦିନ ପଯ ମଁୁ ଏହା ଜାଣି ନ ଥିଲି।

161 କାହିଁକି େସ ତାକ ତାହା ର ଅନ ମାଈମାନ ପରି, ଆର େର େସହିପରି କେଲ
ନାହିଁ? କାରଣ ଏହା ତାହା ପାଇଁ ଅସାଭାବିକ େହବ। େସ ସମ ଶୁ ତାର ନିଝର ଅଟ ି।
େସହି କାରଣର ହିଁ େସ ଶୟତାନକ େସହି ୀକ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ େଦେଲ, ଯାହାକି େସ
ବିକତିେର କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଏକ ାଣୀ, ତାହା ପାଇଁ ମୂଳତଃ ପରିକ ନାେର, ସାଭାବିକ
େହବ ନାହିଁ।
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162 ତାହା ର ସମ କାଯ ଯାହା େସ ମୂଳେର, ପରିକ ନା କରିଥିେଲ, ନିର ରତାେର
ଅଛି। ତାହା ର ସମ ମୂଳ କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ନିର ରତାେର ଥିଲା। େସହି ମାଈ କକର,
େସହି ଅ ିରା କକର; େଦଖ , ମାଈ ଗାଈ, େସହି ଅ ିରା ଗାଈ; ସବକିଛି ନିର ରତାେର
ଅଛି। ସମ କତି ନିର ରତାେର ଅଛି। ବୀଜ ମରିଯାଏ, ଭମିକ ଯାଏ; ମୃତ , ସମାଧି,
ପୁନର  ଥାନ ପରି। େସହି ରସ େଗାଟିଏ ଗଛର ତଳକ ଚାଲିଯାଏ, ଏହାର ପ ଝଡିଯାଏ,
ପରବ ୀ ବଷ ଏକ ନତନ ପ ର ପୁନର  ଥାନ ସହିତ େଫରି ଆେସ। େଦଖ େମାର
କହିବାର ଅଥ କଅଣ? ପରେମଶର , ସମ ବିଷୟ, ଏପରିକି କତି, ସବକିଛି ଏକ
ନିର ରତାେର, ଐକ ତାେର ଅଛି; ଏବଂ ଏଠାେର ଜେଣ ଅଛି ଯିଏକି ପରେମଶର
ନିର ରତା ମଧ ର ବାହାେର ଅେଟ। କତି ଏହିପରି ପରିକ ିତ େହାଇଅଛି େଯ ଏହା ପାପ
କରିପାେର ନାହିଁ। ଚି ା କର ! ପରେମଶର , ମୂଳ ସୃ ି, ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ।

163 ଓଃ, କଅଣ ଆପଣମାେନ ବ ମାନ ଏଠାେର ଏହି ଦଶ େର ଏହାକ, ମ ଳୀର ବିକତିକ
େଦଖୁ ନାହଁା ି? େସହି ମୂଳ େହଉଛି ପରେମଶର ବାକ ! ପରେମଶର ଠାେର େକୗଣସି
ପାପ ନାହିଁ। େଦଖ େମାର କହିବାର ଅଥ କଅଣ? ଏଠାେର ଏକ ାଣୀ ଅଛି ଯାହାକି ଏକ
ବିକତତା ଦାରା ଅ ି କ ଆସିଲା। ପରେମଶର ଏକ ମ ଳୀ କରିବାକ ଯାଉଅଛ ି, ମା
ଏହି ବିକତ ବିଷୟକ େଦଖ ଯାହାକି େସମାନ ପାଖେର ଏଠାେର ଅଛି।

164 ପରେମଶର ପାଖେର ଅ ିରା ଏବଂ ମାଈ ଅଛ ି। ମା , ଏହି ୀ, େଦଖ , େଯ
ଏହାର େସହି ଲ ଣଗୁଡିକ ଠି ଏହା ଦଶାଇଥାଏ େଯ ପରେମଶର ମନେର କଅଣ
ଥିଲା। ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ଘ ା, କି ା ଦଇ ଘ ା େନଇପାରିବା, ଏବଂ ତାହାକ ଭା ି
ପାରିବା। େସ…ଏହି ାଣୀକ େସହି ଉେ ଶ େର ନିମାଣ କରିଥିେଲ, େସ ାଣୀଟିକ ନିମାଣ
କେଲ ଏବଂ ହଗୁଳା ଛାଡ଼ି େଦେଲ େଯପରିକି ଶୟତାନ ତାକ ଧରି ପାରିଥିଲା, ଏବଂ େସ ତାହା
କଲା। େସ ଏେବ ମଧ ତାକ ଧରିଅଛି। ଭଲ େହାଇଥା ା େଯ େସ ମଧ , ପୁରଷ ପରି, ୁଶ
ନିକଟକ େଦୗଡି ପଳାଇ ଯାଇଥା ା।

165 ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ ସମ କତି ନିର ରତାେର ଗତି କରିଥାଏ। ଯଦି େସ ୀକ େସହି
ସମାନ ମୂଳ ସୃ ିେର ତିଆରି କରିଥାେ , େତେବ େକୗଣସି ପାପ ନ ଥାଆ ା, କାରଣ େସହି

ୀ ଏହା କରିପାରି ନ ଥାଆ ା, େସ ଏହା କରିପାରି ନ ଥାଆ ା। େସ ମୂଳ ସୃ ିର ଏକ
ବିକତି ଅେଟ।

166 େସହିପରି ସମ ପାପ େହଉଛି କତ ସତ ର ଏକ ବିକତି! ମିଥ ା କଅଣ ଅେଟ?
ସତ ର ବିକତି। ବ ଭିଚାର କଅଣ? ସଠି କାଯ ର ବିକତି। େତଣୁ େସଠାେର େସହି ବିକତ

ାଣୀ ଅେଟ, େସଠାେର େସହି ବିକତ ସ ୂ ବିଷୟ ଅେଟ। ଏବଂ ସମ ବିଷୟଟି ପା-
ପ ବନାନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଠି େସହିଠାେର ପଡ଼ି ରହିଅଛି। େସଥିପାଇଁ ଶଟି ବହତ
ବଡ଼ ଅେଟ।
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167 ମଣିଷକ ତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ଜେଣ ମନଷ ର ନିମିତ, େକବଳ େଗାଟିଏ ଖ ,
ଟୁକରା; ପରେମଶର ଏହାକ ନିମାଣ କେଲ, ଠି ଏଠାେର ଏହାକ ମାଣିତ କରିଅଛ।
ତାହାହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଥିପାଇଁ େସହି ୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥିେଲ।
168 ଜେଣ ଅେନୖତିକ ୀେଲାକ ପୃଥିବୀର ସବଠଁୁ ନିମ ବ ୁ ଅେଟ, ଯାହାକି ଚି ା
କରାଯାଇପାେର। ଯୁବା ମହିଳାମାେନ, ଏହାକ ମା କର । େସ ଆଉ କିଛି ନେହଁ ବରଂ
େକବଳ ଏକ ମାନବ ଅଳିଆ ଗଦା, ଏକ େଯୗନ ଅନାବରଣର ବିଷୟ। ତାହାହିଁ େସ
ସବକିଛି ଅେଟ, ଜେଣ ଅେନୖତିକ ୀ, ଏକ ମାନବୀୟ େଯୗନ ଅଳିଆ ଗଦା, ଏକ ଦଷଣ,
େଯଉଁଠାେରକି ଅପରି ାର, ମଇଳା, ବିର ିକର, ନିମ- ରର ଆବଜନା ତା ଦାରା ନି ାସିତ
ହଏ। େସ କଅଣ ପାଇଁ ଏହିପରି ତିଆରି େହାଇଛି? ତାରଣା ପାଇଁ। ପୃଥିବୀେର ରହିଥିବା
କଦାଚି େତ କ ପାପ ଜେଣ ୀେଲାକ ଦାରା ଘଟିଥିଲା।
169 ଏବଂ ବ ମାନ ହିଁ ଶିକାେଗାର ଜେଣ ବିେ ଷକ, ଜେଣ—ଜେଣ ମହିଳା ଏହି ବିବ ିକ
େଲଖିଥିେଲ, େସହି େପାଲି ଦଳ, ଯିଏକି ଯୁ ରା େର, ଯୁ ରା ର ମହାନଗରେର,
େସମାେନ ପିଛା କର ି, େଯ, “ଯୁ ରା େର, େଯେକୗଣସି ରପେର କରାଯାଇଥିବା

େତ କ ଅପରାଧର ଅଠା-ନେବ ତିଶତ, ଏଥିେର ଜେଣ ମହିଳା ସଂଲ ଅଟ ି କି ା
ଏହା ପଛେର ଥାଆ ି।”
170 େତେବ ମଁୁ ଏହାସବ ଏଇଥିପାଇଁ କହଅଛି, େଯ େଶଷେର ଏଠାେର େଗାଟିଏ ବିଷୟ
ନିକଟକ ଆସିପାେର, େଯପରିକି ଆପଣମାେନ ଏହା େଦଖିପାର ି େଯ ମାମଲାଟି କଅଣ
ଅେଟ।
171 େସ ତାରଣା କରିବା ନିମେ ତିଆରି େହାଇଥିେଲ, େଯପରିକି ଆର େର େସ
ଆଦମ କରିଥିେଲ, ତା କହିଥିେଲ େଯ ଫଳଟି ସୁଖଦ ଥିଲା, ଏବଂ ଇତ ାଦି, ତା

ତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ବାକ ର ଦେରଇ େନବା ପାଇଁ। ଠି େସହିପରି ଭାବେର
ମ ଳୀ ଆଜି କେର, େସହି ସମାନ ବିଷୟ।

ମା େତେବ, ତାହାପେର, େସ ତାହା ଉପେର କ ୁତ କରିବାକ, ତାର ଶାସକ େହେଲ।
172 େତେବ ଏହି ଦିନେର, ଗଭଧାରଣର ଏହି ଦିନେର ତାହା କି ଏକ ପାଥକ ଅେଟ। େସ
େସହି ୀର ଶାସକ େହବା ପରିବେ , େସହି ୀ ତାର ଈଶର େହାଇଯାଇଛି। ନି ିତେର,
େସହି ୀ ତାକ ଶାସନ କେର। ବ ମାନ ଆପଣ େବାଧହଏ ଭଲ ଭାବେର ବଝିପାରିେବ
ଯାହା ଉପେର ମଁୁ ଆଘାତ କରି ଆସୁଛି। ତା’ର େସୗ ଯ ଏବଂ ତା’ର େଯୗନ ନିୟ ଣ
ଦାରା, ତା’ର ଆକତି ଯାହା ତାକ ଶୟତାନ ଦାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, େସହି ଉପ-ଉ ାଦ
ଯାହା ଶୟତାନ କରିଥିଲା, ତାକ ପରେମଶର ପୁ ମାନ ତାରଣା କରିବା ପାଇଁ
ପଠାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ଶୟତାନ ପାଖେର ଥିବା ଅନ େକୗଣସି ଅ ଅେପ ା େସହି ୀ
େସମାନ ମଧ ର ଅଧିକକ ନକକ ପଠାଇପାେର। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ଅେଟ।
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173 ମଁୁ ବ ମାନ ଅେନୖତିକ ବିଷୟେର କହଅଛି, ଆପଣ ଭଉଣୀମାନ ବିଷୟେର ନେହଁ।
ଆେମ ଆପଣ ଆପଣ ର ାନ, ଯଥା ାନ, କିଛି ମିନିଟେର, ଏଠାେର ପରେମଶର
ବାକ େର େଦବ। ଏହା ଆର —ଆର ର ପରେମଶର େଯାଜନାେର ଥିଲା।
174 େତେବ ଆଜି ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆେମରିକାର ଈଶର କଅଣ? କଅଣ
ଆପଣମାନ ର ମେନ ଅଛି େଯ ଅେନକ ବଷ ପୂବର ଆରାଧନାଳୟେର, ମଁୁ ତାହା ଉପେର

ଚାର କରିଥିଲି? ଏହି ଆଧୁନିକ ଦିନର ଈଶର, େମ -ଅପ ଲଗାଇ େସଠାେର ବସିଥିବା
ଜେଣ ସାନ ଆଧୁନିକ ର ଢ ର ମହିଳା, ଏବଂ େପାଷାକଟି ତାର ଆ ୁ ଉପେର ଟାଣି
େହାଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ େସହିପରି ବିଷୟ ଭତି। ମଁୁ କହିଲି, “େଦଖ ତମର ଈଶର!” ଏବଂ
ତାହା ଠି , େସ େତ କ ବି ାପନେର ଅଛି, ଅଧା ଉଲ । େସ ରା ାେର, େସହି ସମାନ
ଭାବେର ଅଛି।
175 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆଦ ର ହିଁ,” ଏହା ଶୟତାନର ଏକ ଉପକରଣ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
ଆେମ େଦଖୁ େଯ ବ ମାନ ଏହା େସହିପରି ଅେଟ, ଏବଂ “ଆଦ ର,” ଏବଂ େସ ଯାହା
ବିଷୟେର କହଛ ି।
176 େତେବ, ତିମା ପୂଜକମାେନ ତାକ ଏକ ଈଶର ଭାବେର ଉପ ାପିତ କରଥିେଲ,
(କଅଣ ଆପଣମାେନ ତାହା ଜାଣ ି?) ଏକ େଦବୀ ଭାବେର। ନି ିତେର। େସମାେନ ତାକ
ଏକ େଦବୀ କରିଥା ି, କାରଣ େସମାନ ର ଉପାସନାେର େସମାେନ େଯୗନ ିୟାମାନ
ରଖିଥିେଲ। େସମାେନ ଦାବି କର ି େଯ, “େସ ସୃ ିକ ା ଅଟ ି। େସ ନିଜ ଗଭେର ବୀଜ
ବହନ କରିଥିେଲ ଏବଂ ସୃ ି କେଲ।” ତାହା ଏକ ମିଥ ା ଅେଟ। େକବଳ ଜେଣ ହିଁ ସୃ ିକ ା
ଅଛ ି, େସ େହେଲ ପରେମଶର। ମା କଅଣ ଆପଣମାନ େସଠାେର ପାଉଲ ମେନ
ଅଛି କି? “ଏଫିସର, ଡାଏନା,” ଏକ ପଥରର ତିମା, କହିେଲ, “ସଗର େଦବୀ, ତେଳ
ନିେ ପ କରାଗେଲ।” କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁ ନାହଁା ି େଯ ତିମା ପୂଜା କିପରି ହଏ?
177 ଏବଂ ଆେ ମାେନ, ଏହା ନ ଜାଣି, ପୁଣିଥେର ସୀଧା ସଳଖ େସହି ତିମା ପୂଜା
ନିକଟକ, ୀମାନ ପାଖକ େଫରି ଯାଉଅଛ, ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସବଠଁୁ ନିମ େ ଣୀର ାଣୀ,
ନାରୀ-ଉପାସନା! େସ ପୁରଷକ େଯପରି ଇ ା କେର େସପରି ଭାବେର େକୗଣସି ଉପାୟେର
ଘୂରାଇ େଦବ। ଏବଂ ଏହା ନ ଜାଣି, ସମ େସୗ ଯ ବାହାେର ଥାଏ, େସହି ନକ ଭିତେର
ଥାଏ। ଶେଲାମନ କହିେଲ, “ତାର, ତାର ଫାଟକମାନ ନରକର ଦାର ଅେଟ।”
178 େତେବ ଆେମ ଏଠାେର ଭାବେର େଦଖୁଛ େଯ କାଶିତ ବାକ , 2ୟ ପବ
ଏବଂ ତାର 15ଶ ପଦେର ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିେଲ, ନିକଲାତୀୟ ମତବାଦ ବିଷୟେର, େସହି
ମ ଳୀର ଆଗମନ ବିଷୟେର ଯିଏକି ନିଜକ ବାକ ଠାର ଦେରଇ େନଇ ଯାଉଅଛି।
179 ଆହରି ମଧ ଆେମ ଏଠାେର, ଭାବେର, ଏହି ଅ ୀଳ, ଅଧାମିକ, ମ
କାଯ ମଗୁଡିକ ଯାହାକି ଆମର େଟଲିଭିଜନେର ଆସିଥାଏ, ହଲିଉଡ ସିେନମା ଜଗତର
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କାମାସ ରାଣୀମାନ େଦଖିପାର। ଆେମ ଏହି ସହରର ଅପରି ାରିତା େଦଖିପାର,
େଯପରିକି ଏହି ସାନ ପିଲାମାେନ, େଛାଟ ବୟସର ଝିଅମାେନ ଏଠାେର ରା ାେର ଉପର-
ଓ-ତଳକ ଚାଲଥା ି, େଛାଟ େଛାଟ, ଚିପା େପାଷାକଗୁଡିକ ସହିତେର, ଚାରିପାଖେର େମାଡ଼ି
େହାଇ, ଏବଂ ଏହା େସମାନ ବରଫ ଭଳି ଜେମଇ େଦଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଥ ଥ ା
ଅେଟ। େସମାେନ ଜାଣ ି ନାହିଁ େଯ ତାହା ତ ଶୟତାନ ଏହା କରଛି। େସମାେନ ଏକ ମ
ଆ ାେର ସିତ ଅଟ ି, ଏବଂ ଏହା ଜାଣ ି ନାହିଁ! ଆପଣ ଜେଣ ମାଈ କକରକ ତାହା
କରଥିବାର େଦଖ ି ନାହିଁ, କଅଣ େଦଖ ି କି? ଆପଣ ଅନ େକୗଣସି ମାଈ ାଣୀକ ତାହା
କରଥିବାର େଦଖ ି ନାହିଁ, ଏବଂ ଉ ମ େଯ ଏପରିକି ଅନ େକୗଣସି ଅ ିରା ାଣୀ ମଧ ,
ତା ନିକଟକ ଚାଲିକି ନ ଯାଏ।

180 େଦଖ , େତେବ କଅଣ ଆପଣ େସହି ଚି କ ପାଇେଲ? ଭ ଇ ା େହେଲ, ଆେମ
ଅ ଣ ମଧ େର କିଛି ବିଷୟକ ଉପ ାପନ କରିବା।

େତେବ ଆପଣ ନିେକାଲାତୀୟମାନ େଦଖ , ଆପଣ େସମାନ ର ମତବାଦକ
େଦଖ ।

181 ଆପଣ କିେଶାର-ବୟସର େସହି ରାଣୀମାନ େଦଖ , େସମାେନ ଏହି ରା ାେର,
ଏମାନ ବ ହୀନ ୀ େବାଲି ଡାକ ି। ଜେଣ ବ ହୀନ ୀକ େଦଖିବା ପାଇଁ, େସହି
ପାଶେର େକୗଣସି ଏକ ଅ ୀଳ ଦଶନୀକ ଯିବାକ ପଡଥିଲା। େକବଳ ନିଜର ଆଖିକ
େଖାଲ , ରା ାେର େଦଖ , ତାହାହିଁ ସବକିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନ ବ ମାନ କରିବାକ
ପଡିଥାଏ। ସମ ବିଷୟ ଏକ ବ ହୀନ ୀ ଅେଟ। ନି ିତେର। େସମାେନ ଏହା କଅଣ
ପାଇଁ କର ି? କାମାତର କରିବାକ, େଲାଭନ କରିବାକ, ତାହାହିଁ େକବଳ ମା ବିଷୟ
ଯାହାପାଇଁକି େସ ତାହା କରିପାେର। େସ ଏହା କେର କାରଣ େସ ଅଶୁଚି ଅେଟ। େସ ଏହା
କେର କରଣ େସ େସହିପରି ତିଆରି େହାଇଅଛି। େସ ଏହା ଅନଭବ କେର ନାହିଁ େଯ େସ
ଶୟତାନର ହାତେର ଏକ ସାଧନ ଅେଟ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯାହାକି େସ ଅେଟ।

182 ଏପରିକି ଆଜି ଆମ ବିଦ ାଳୟଗୁଡିକେର ମଧ , େସମାେନ େଯୗନ ିୟା ବିଷୟେର
ଶି ା େଦଉଅଛ ି। ନାରୀ-ଉପାସନାର ଆମର ୟ ା ଜଗତ! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ େସମାେନ
ତାହା ବିଶାସ କରିବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ। େଗାଟିଏ ଦିନ, ଛିଡା େହାଇ େକୗଣସି କାରର
ଭଜନ ଗାନ କର ି, ଓ ଭତି କର ି; ଆଉ ସ ୂ ରାତିସାରା, ମହିଳାମାନ ସହିତ,
ଚାରିଆେଡ ବଲିଥା ି। ବଝିେଲ? ଠି ଅଛି। େଯେତେବେଳକି, ପରେମଶର ଦ ିେର,
େସହି ବାକ େର, େସହି ୀେଲାକଟି ପୃଥିବୀ ଉପେର ପରେମଶର ରଖିଥିବା ସମ

ାଣୀମାନ ମଧ ର ସବନିମ ରର ଅେଟ। ଲ କର ।

183 େସଥିପାଇଁ ପରେମଶର ତାହା ର ବାକ ଶି ାଦାନ କରିବାକ ତାକ ବାରଣ କର ି।
ତାହା ଠି । ଥମ ତୀମଥି 2:9-15, “ମଁୁ ୀକ ଶି ା େଦବା ପାଇଁ, ଅବା କ ାପଣ କରିବା
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ପାଇଁ ଅନମତି େଦଇ ନାହିଁ।” ବଝିେଲ? ଆହରି ପୁଣି ଥମ କରି ୀୟ 14:34, “ତମର
ୀେଲାକମାେନ ମ ଳୀେର ନୀରବ ରହ , େଯଣୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଅନମତି

ପାଇ ନାହଁା ି, ବରଂ ବ ବ ାର ଉ ି ଅନସାେର; େସମାେନ ବଶୀଭତା େହାଇ ରହ ।”
ମା , ଆଜି, ମ ଳୀ କଅଣ କେର? େସମାେନ ୀମାନ ପାଳକ, ସୁସମାଚାର ଚାରକ
କରି ଦିଅ ି, େଯେତେବେଳକି ବାଇବଲ ଏହାକ ସ ୂ ଭାବେର ବାରଣ କେର। ଏବଂ
ବାଇବଲ କେହ, “ବ ବ ାର ଉ ି ଅନସାେର,” ଏହାକ ମାଗତ ଭାବେର, ସମ ବିଷୟ
ସହିତେର ନିର ରତାେର ଗତି କରାଏ।
184 ଠି େଯପରିକି େମଷଶାବକ ଥିେଲ, ଗତକାଲି ରାତିେର, ଉପାସନାର ଏକମା ାନ,
ତାହା େମଷଶାବକ ର ପାତିତ ର ତେଳ ଥିଲା। ଆଜି ଏହାହିଁ ଏକମା ାନ ଅେଟ,

ୀ ଠାେର। େକବଳ ମା ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ କର ି ତାହା େହଲା ତାହା ନିକଟକ
ଆସିବା। ତାହାହିଁ ଉପାସନାର କରିବାର ଏକମା ାନ ଅେଟ। ଏହା ସବେବେଳ େସହିପରି
ହିଁ ଥିଲା। ଉପାସନାର କରିବାର ଏକମା ାନ େହଉଛି ପାତିତ ର ତେଳ।
185 ଏଣୁ ବ ମାନ ଆେମ ଏହାର ସ ୂ ଚି କ ଆମ ତି ଉେନାଚିତ େହଉଥିବାର
େଦଖୁଅଛ। େସହି ୀ େସଠାେର ଅଛ ି। େସଇଥିପାଇଁ ପରେମଶର ତାକ ଶି ାଦାନ
କରିବାକ ଦିଅ ି ନାହିଁ, ମ ଳୀେର ତାକ କିଛି କରିବାକ ଦିଅ ି ନାହିଁ, ମା ମୂଖକ ଆ ାଦିତ
କରି ିର ଭାବେର ବସିବାକ ଦିଅ ି।
186 େତେବ କଅଣ ଆପଣମାେନ େଦଖିପାରଛ ି େଯ ମଁୁ କାହିଁକି େସହି ବିଷୟସବ
କହିଥାଏ ଏବଂ କରିଥାଏ ଯାହା ମଁୁ କରିଅଛି, ଏହିସବ ବିଷୟ େମା ହଦୟେର ଜାଣି, ଭାଇ,
ଭଉଣୀମାେନ? ମଁୁ ଜାେଣ, ଭଉଣୀମାେନ, ମଁୁ…ଆପଣମାେନ ନିଜର ାନ ପାଇଛ ି (ଅ
କିଛି ଣେର), ଏବଂ ଅ ତ ଚରି ଯାହାକି ପରେମଶର ଆପଣ ଭିତେର ଗଢି ପାରିେବ।
ମା ମଁୁ େକବଳ ଅନ ପ େର କହିବାକ େଚ ା କରଛି, ଏହା େଦଖାଇବା ପାଇଁ େଯ ଆପଣ

କତେର, “ଆଦ େର” େକଉଁଠାର ଅଟ ି। ଯୀଶୁ ଆମକ ଏହାକ େଖାଜିବା ପାଇଁ “ଆଦ କ
େଫରିଯିବା ପାଇଁ,” କହିେଲ। ତାହାହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ଆେମ କରଅଛ।
187 େତେବ େମାେତ ଏହାର ଅେନକ ବିଷୟ ଉପେର ମୂଖ ମୂଖ ବି କ ଶ କରିବାକ
ପଡିବ, ଏବଂ ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ତାହା ବଝିଯିେବ। ଏବଂ ଆପଣ େଲାକମାେନ
େଯଉଁମାେନକି ଏହି େଟ  କ ଶୁଣିେବ, ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ବଝିେବ। େକବଳ
ଯାଆ । ଏହା େକବଳ ଏହା ଦଶାଇବା ପାଇଁ ଅେଟ େଯ ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ଆଦ କ,
େଫରିଯାଅ, ଏବଂ େଖାଜ।” ସମ ବିଷୟ, ଆଦ କ େଫରିଯାଆ । ଆଜି, ଆପଣ
େଦଖିପାର ି।
188 କାହିଁକି, େଲାକମାେନ, େସମାେନ କହ ି େଯ ମଁୁ ଜେଣ ୀ-ଘୃଣାକାରୀ। ତାହା
ସତ ଠାର ବହତ ଦରେର। ମଁୁ ନେହଁ। େସମାେନ ଡାକ ି, “ଜେଣ ୀ-ଘୃଣାକାରୀ।”
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ମେନରଖ , େସମାେନ ପାଉଲ ଜେଣ ୀ-ଘୃଣାକାରୀ େବାଲି ଡାକିଥିେଲ। କିଛି ସମୟ
ପୂବର, ଜେଣ ମହିଳା େସବକ, କହିେଲ, “ଓଃ, ଆପଣ ତ ବ ପାଉଲ ପରି ଅଟ ି,
ଯାହାସବ େସ କରିଥିେଲ ତାହା େହଲା ଆମ ୀମାନ ବିସୃ େର କହିବା।”

189 ପରେମଶର ଜେଣ ସାଧୁ, ଯାହା େସହି ବାଇବଲ, େସହି ନତନ ନିୟମକ େଲଖିବା
ପାଇଁ ଅନମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ବାକ ଗୁଡିକ ସହିତେର ବିବାଦ କର? େସ
କହିେଲ, “ଯଦି ସଗର ଜେଣ ଦତ ସୁ ା ଆସି ଯାହା ମଁୁ କହିଅଛି ଏହା ବ ତୀତ ଅନ
େକୗଣସି ବିଷୟ ଶି ା ଦିଅ ି, େତେବ େସ ଅଭିଶ େହଉ,” ମହିଳା ଚାରକ ତ ଏକାକୀ
ଛାଡିଦିଅ ।

190 େସମାେନ କହିେଲ େଯ ଏଲିୟ ଜେଣ ୀ-ଘୃଣାକାରୀ ଥିେଲ। େସ ବା ବିକ
ୀେଲାକମାନ ର, ଜେଣ ୀ-ଘୃଣାକାରୀ ନ ଥିେଲ। େସ େକବଳ େସହି ଯିେଜବଲମାନ

ପସ କର ନ ଥିେଲ।

191 ଏବଂ ଯଦି ତାହା େସହିପରି ହଏ, େତେବ ପରେମଶର ନି ିତ ଭାବେର େସହି ସମାନ
େହବା ଉଚିତ, କାରଣ େସ େହଉଛ ି େସହି ବାକ ଯାହାକି ଭବିଷ   ବ ା ନିକଟକ
ଆସିଥାଏ। େତଣୁ ଏହା ନି ିତ ଭାବେର ପରେମଶର େହବା ଆବଶ କ, େସହି ସମାନ
ଭାବେର, େତଣୁ, େଦଖ , େସ ମୂଳ ସୃ ିକ ଜାଣ ି, “ଆଦ ର,” େସ କହିେଲ, “ଆଦ ର।”
େସମାେନ ଭବିଷ   ବ ାମାେନ ଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ପାଖକ ବାକ ଆସିଥିଲା।

192 ଏବଂ େସ ୀକ ପୁରଷ ପାଇଁ ନିମାଣ କେଲ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପୁରଷ ନେହଁ। କଅଣ ଆପଣ
ଜାଣିଛ ି କି, େଯ, “ ୀ ପୁରଷ ପାଇଁ ନିମାଣ କରାଯାଇଥିେଲ, ପୁରଷ ୀ ପାଇଁ ନେହଁ”?
େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? ବାଇବଲ ତାହା ଶି ା ଦିଏ। ଠି ଅଛି। ତାକ ପୁରଷର ଭିତେର
ଏକ ାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପତନ ପୂବର, ସମ ସୃ ି ଉପେର ସମାନ ଭାବେର। ମା
ପତନ “ପେର,” େତେବ ଏଠାେର ଆେମ ବିଷୟକ େନଇକି ଆସୁଅଛ। ମା ପତନ “ପେର,”
ପୁରଷ ତାର ଶାସକ େହଲା, େତେବ େସହି ମୂଳ ଆର େଶଷ େହାଇଯିବା ପେର, ୀକ ସବ
ବିଷୟେର ନୀରବ ରହିବା ଆବଶ କ େହଲା।

193 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆଦ ର ତାହା େସପରି ନ ଥିଲା।” େସେତେବେଳ ତାହା ସମୟ
ଆର େହଲା, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଏହାକ ତାହା ର ମୂଳ ସୃ ିେର ଥେମ
ରଚନା କେଲ। ସମେ େଯଉଁମାେନ ବଝଛ ି, ପୁନବାର କହ “ଆେମ ।” [ମ ଳୀ
କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ଆଦ େର ପରେମଶର େକବଳ େଗାଟିଏ ପୁରଷ ଏବଂ
େଗାଟିଏ ୀକି ସୃ ି କରିଥିେଲ। କି ତାହାପେର େସହି ୀକ ତାରଣା ପାଇଁ, ସମ ପଶୁ,
ଅନ ସମ ାଣୀମାନ ଠାର ଭି ନିମାଣ କରା ଯାଇଥିଲା। େତେବ ବ ମାନ େଦଖ ,
“ଆଦ ର ତାହା େସହିପରି ନ ଥିଲା।” େସ ନିମାଣ କରାଯାଇଥିେଲ, ଯଦି େସ ମୂଳ ଅବ ାେର
ରହିଥାେ , େତେବ େସ େକେବେହେଲ ପତିତ େହାଇ ନ ଥାେ । ମା େସ ପତନ ଘଟାଇଲା
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ଏବଂ ବାଧା ସୃ ି କଲା ଯାହାକି ପରେମଶର ସମ ନିର ରତାକ ଭା ିେଦଲା, ଏବଂ
ପୃଥିବୀ ଉପେର ମୃତ , ଦଃଖ, ଏବଂ ଅନ ସମ ଜିନିଷକ, ଆଣି ପକାଇଲା। େସ େସହିପରି
ଭାବେର ନିମାଣ େହାଇଥିଲା।

194 ବ ମାନ ଧ ାନ ଦିଅ । େତେବ, ଆର ପେର, ଆର ପେର, ସମୟ ଆର େହବା
ପେର; େସଠାେର ପଛେର, ଏହା ଅନ ତା ଥିଲା, ସମା େହାଇଗଲା। ଧ ାନ ଦିଅ ,
ହବା ଦାରା େସହି ପତନ ଘଟାଇବା ପେର, ପତନ ପେର, ଆଉ ଏକ ନିୟମ ବା ିବାର
ଆବଶ କତା ଉପୁଜିଲା। େତେବ ଏହା ଆପଣ ଝ ି ପକାଇବାକ ଯାଉଅଛି, ମା ମଁୁ
ଆପଣ ଏହା ସତ େବାଲି ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶା ାଂଶ େଦବାକ ଯାଉଅଛି। େତେବ
ଧ ାନ ଦିଅ ପତନ ପେର, ଯୀଶୁ କହିେଲ…ପରେମଶର, ଆର େର, େଗାଟିଏ କାର
ସୃ ି କେଲ; କି ବ ମାନ, ପତନ ପେର, ବ ମାନ ଆେମ ତାହାଠାର ଅଧିକ ଆର ପାରିକ
ଯାଉଅଛ। େସହି ନିୟମ ସମ-କ ଥିଲା; କି ବ ମାନ, ପତନ ପେର, େସଠାେର ଆଉ ଏକ
ନିୟମ ବ ା େହଲା। େତେବ େସ ଆଉ ପୁରଷ ସହିତ ଶାସକ ନ ଥିଲା, େତ କ ର ଏକ
ଅଲଗା ନିୟମ େହବା ଆବଶ କ ଥିଲା।

195 େତେବ ଆସ େଦଖିବା େଯ ତାହା ଠି କି ନାହିଁ। ଆସ ଆଦିପୁ କ 3 େନବା,
ଏବଂ ଜାଣିବା େଯ ଏହା ଠି ଅେଟ କି, େତେବ େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଆଗକ ବଢ,
’କାରଣ ଆେମ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ସକାରା କ େହବାକ ଚାହଁୁ, େସଗୁଡିକ େଯପରି
ସଠି ଭାବେର ଶି ା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସଠି ଭାବେର ବାହାେର ଉପ ାପିତ କରାଯାଏ।
ଯାହାଫଳେର େବାଧହଏ କି ଠି ଏଠାେର ଆମର ଅ ସମୟ ରହିଛି, ’େଯେହତ ବ ମାନ
େସହି ବିଷୟର େଶଷ ଭାଗକ ଯିବା ପାଇଁ, ଆେମ େଶଷଠାର ବହତ ଦରେର ନାହଁୁ,
େଯପରିକି ଏହା ଦଶାଇବାକ େଯ ଛାଡପ ବିଷୟେର ତାହା କାହିଁକି ଏବଂ କଅଣ ଅେଟ,
ଏବଂ ଇତ ାଦି। େତେବ ଆଦିପୁ କ 3ୟ ଅଧ ାୟେର, ଏବଂ ଆେମ ବ ମାନ 3ୟ, ଏବଂ
16ଶ ପଦର ଆର କରିବା। ଆସ 14ଶ ପଦର ଆର କରିବା।

ତହଁୁ ସଦା ଭ…ସପକ କହିେଲ, (ବ ମାନ େସ ଏହାକ ଅଭିଶାପ େଦବାକ
ଯାଉଛ ି), ଏହି କାଯ କରିବା—ବା େହତର, ତେ ସମ ାମ …ବନ
ପଶୁଠାର ଅଧିକ ଶାପ େହଲ; ତେ ଆପଣା େପଟ େଦଇ ଗମନ କରିବ ଓ
ଯାବ ୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ:

ଆଉ ଆେ ତ ର ଓ ନାରୀର ମଧ େର, ପୁଣି ତ ବଂଶ ଓ ତା ବଂଶ
ମଧ େର େବୖରଭାବ ଜନାଇବା; େସ ତ ର ମ କକ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତେ
ତାହା େଗାଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। (େସହି ତି ାକାରୀ, “େସହି ୀର ବଂଶ
େଦଇ ଆସୁଅଛି,” େସହି ମଶୀହ, ମୁ କରିବା ନିମେ ।)

ତହଁୁ େସ ନାରୀ ି କହିେଲ,…
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196 େତେବ େଦଖ , ବ ମାନ ସପ ସହିତ େସହି ନିୟମ ଅଛି। ଯାହାକି, ତାହା ପୂବର,
ଆର େର କି ା ଆର ପୂବର, େସମାେନ ସମେ ଠିକ ଥିେଲ।

ତହଁୁ େସ ନାରୀ ି କହିେଲ, ଆେ ତ ର ଗଭ େବଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା;
ତେ ବ ଥାେର ସ ାନ ସବ କରିବ; ପୁଣି ସାମୀ ତି ତ ର ବାସନା ରହିବ,
େସ ତ ଉପେର କ ୁତ କରିବ, (ଆଉ ଆେଦୗ େକୗଣସି ସମ-କ ରହିବାର
ନାହିଁ।)

197 ବ ମାନ େସ ଠି ବଲି ପଡିଛି, ଏବଂ େସ କ ୁତକାରୀ ଅେଟ।

ଆଉ େସ ଆଦମ କହିେଲ, େଯଉଁ ବ ର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟେର ଆେ
ତ କ ଆ ା େଦଇ କହିଥିଲ, ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେ ଆପଣା ଭାଯ ାର,
କଥା ଶୁଣି, ତାହା…ଖାଇଅଛ: ଏଣୁ ତ ସକାଶୁ ଭମି (ଆଦମ ଶାପ େହେଲ
ନାହିଁ, େତେବ) ଏଣୁ ତ ସକାଶୁ ଭମି ଶାପ େହଲା; ତେ ଯାବ ୀବନ
େକଶେର ତହିଁର ଭ ପାଇବ;

ତହିଁେର…କ ା ଓ େଗାଖରା ଗଛ ଜାତ େହବ; ପୁଣି ତେ େ ର ଶାକ
େଭାଜନ କରିବ;

ତେ େଯଉଁ ମୃ ିକାର ଗୃହୀତ େହଲ, ତହିଁେର ନ ମିଶିବା ପଯ ମୁଖର
ଝାଳେର ଆହାର କରିବ; େଯେହତ ତେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିେର—େର: ପୁନବାର,
ମିଶିଯିବ।

198 ଦଇଟି ନିୟମ। ବ ମାନ ତାହା େସହି “ଆଦ ,” ବିଷୟକ ସମା କେର ଯାହା
ବିଷୟେର ଯୀଶୁ କହିଥିେଲ, “ଆଦ େର ତାହା େସହିପରି ନ ଥିଲା।” ଆେମ ବ ମାନ
ଆଉ ଏକ ନିୟମକ ପାଇଅଛ। ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା ଏକ ଅନ ନିୟମ ଅେଟ। େତେବ
େସହି ଉ ାଦ, ଏବଂ େସହି ଉପ-ଉ ାଦ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ନିୟମ ଅଛି। ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ
େସହି ପତନ ସୃ ିର େତ କ ାଣୀ ପାଇଁ ସ ଟକ, ମୃତ କ େନଇ ଆସିଥିଲା, ଯଦାରା
ସମ କତିେର ଏକ ପାଥକ ଆଣିଲା। େତେବ ଆସ ଆେମ ଧ ାନ େଦବା େଯ ଯୀଶୁ
ତାହା ବିଷୟେର କଅଣ କହିଥିେଲ, “ଆଦ େର ତାହା େସହିପରି ନ ଥିଲା।” ବ ମାନ ତାହା
େତେବ େସହିପରି “ଠାର” ନେହଁ, ଏହା ବ ମାନ ତାହା େସହି ଆର “ପେର” ଅେଟ।
େତେବ େସଠାେର ଏକ ଦିଗୁଣ ନିୟମ ଅଛି।

199 ଥେମ େକବଳ ଏକ ନିୟମ ଥିଲା, ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସମ-କ ଥିେଲ, ଜେଣ ପୁରଷ
ଏବଂ ଜେଣ ୀ। େତେବ େସହି ୀ ପାପ କଲା, ଏବଂ (େସ କଅଣ କଲା?) ତାହା ସମ
ମୃତ ମୂଖକ ପକାଇେଦଲା, ଏବଂ ପରେମଶର ତାହା ଦାରା, ଅନ ଏକ ନିୟମକ କରିବାକ
ପଡିଥିଲା। ଏଠାେର ତାହା ଠି ଆଦିପୁ କ 3:16 େର ଅଛି, େସ ଆଉ ଏକ ନିୟମ କେଲ।
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200 େତେବ ସଂସାର ପୁନବାର ଜନସଂଖ ାେର ପରିପୂ େହବାକ ଅଛି, ପରେମଶର
ମୂଳ ସୃ ି ଦାରା ନେହଁ, େଯପରିକି ଆର େର ଥିଲା, ମୂଳ ସୃ ି ଦାରା ନେହଁ, ମା େଯୗନ
ଅଭିଳାଷ ଦାରା। େତେବ ତାହା ଏହା “େସହି ଆଦ ” ବିଷୟକ ଯ ନିଏ, କଅଣ ଏହା ନେହଁ
କି? ଆଦ େର େକବଳ ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଜେଣ ୀ ଥିେଲ, ଜେଣ ଅ ିରା ଏବଂ ଜେଣ
ମାଈ ଥିେଲ; ମା ା େଯେତେବେଳ େସ େସହି ସୀମାକ ଅତି ମ କରି ଏହି ପାପକ ଆଣିଲା,
ବ ମାନ ଜଗତ େଯୗନ ିୟା ଦାରା, ପୁନବାର ଜନସଂଖ ାେର ପରିପୂ େହବାକ ଅଛି, ସୃ ି
ଦାରା ନେହଁ; େଯୗନ ିୟା ଦାରା। େଦଖ େଯ ବ ମାନ େସହି ୀ େକଉଁଠାେର ଅଛି?
େତେବ, ମା େସହି ଉପାୟେର ହିଁ ଆଜି ଜଗତ ଜନସଂଖ ାେର ପରିପୂ େହବାକ ଅଛି, ୀର
ମାଧ ମେର।
201 େସହି କାରଣର ହିଁ ଯୀଶୁ େସହି ୀ ମାଧ ମେର ଆସିବାକ ପଡିଥିଲା, େଯପରିକି
ଏହାକ େଯୗନ ଅଭିଳାଷ ବିନା ହିଁ, ପୁନବାର ତାହାର ମୂଳ ଆର କ େଫରାଇ ଅଣାଯାଏ।
େସ କମାରୀ କନ ାର ଜାତ ଅଟ ି। ମା , ହାେଲଲୟା, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ
େଯଉଁଠାେରକି ଏହା ଆଉ ଅଧିକ େଯୗନ ସ କ ରହିବ ନାହିଁ, ମା ପରେମଶର ନିଜ
ସ ାନମାନ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିର ଡାକିେବ, େଯପରିକି େସମାେନ ମୂଳେର ଥିେଲ, େକୗଣସି

ୀ ଦାରା ନେହଁ; ବରଂ ମାଟି ଏବଂ କ ି କାଶ, ଏବଂ େପେ ାଲିୟମ ପଦାଥର ଅନ
େକୗଣସି ରପେର ତିଆରି େହବା ଦାରା, େସ ପୁନବାର ସୃ ି କରିେବ େଯପରିକି େସ ଥମ
ଥର ଆଦମ କରିଥିେଲ। ଯୀଶୁ ଏହାକ ସ ବ କେଲ, େଯେତେବେଳ ପରେମଶର
ଆପଣାକ ଏହି ୀେଲାକ ମାଧ ମେର ଜେଣ ମନଷ କରି ଜଗତକ ଆସିେଲ, େଯପରିକି
େସ ମୃତ ବରଣ କରିପାର ି। ବ ମାନ ଏହା ପାପ ଦାରା, ପରୀ ା କରାଯିବାର ସମୟ
ଅେଟ।
202 େତେବ ଆପଣମାେନ େଦଖ େସହି ଆର , “ପେର,” ଏହା ଅନ କିଛି ବିଷୟ
ଉପ ାପିତ କରାଗଲା। ବ ମାନ ଏହା ଆପଣ ଚକିତ କରିବାକ ଯାଉଅଛି। କଅଣ
ଆପଣମାେନ ଥକି ଯାଇଛ ି କି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ନା।”—ଅନ।] ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ
ବସି ରହ ।
203 ତା’ପେର େଯେତେବେଳ େସହି ଦିତୀୟ ନିୟମଟି ପୁରଷ ଏବଂ ୀ ମଧ େର, େଯୗନ
ସ କ ଦାରା କରାଗଲା, ସଂପୂ ଭାବେର ଏକ ଅନ ନିୟମ (େସହି ମୂଳ ନିୟମ ନେହଁ, ମା
ଅନ ଏକ ନିୟମ), େତେବ କଅଣ ଉପ ାପିତ କଲା? ବହବିବାହ, ସବେଶଷେର। େତେବ,
ଆର ପେର, ଉଭୟ ମନଷ ମାନ ଏବଂ ପଶୁମାନ ମଧ େର ବହବିବାହ ଆର
େହଲା; େସହି ଆର , େସହି ପତନ ପେର। ପରେମଶର ବ ମାନ, ଦିତୀୟତଃ, େଯୗନ
ସ କ ଦାରା, ପୁନବାର ଏକ ନତନ କତି ାପନ କର ି। ପରେମଶର ଥମଟି ବିନା େଯୗନ
ସ କେର ସୃ ି କରିଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ବିଶାସ କର ି? େତେବ ଏହା କତି ସହିତ
ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଅେଟ, େସ ଏହାକ ଅନ ମେର, େଯୗନ ସ ଦାରା ିର କର ି। ଦିତୀୟ
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ନିୟମ: ଜେଣ ପୁରଷ, ଅେନକ ୀ; େଗାଟିଏ ଅ ିରା ହରିଣ, ଏବଂ ମାଈ ହରିଣମାନ ର
ଏକ ସ ୂ ଦଳ। କଅଣ ଏହା ଠି ? େଗାଟିଏ ଷ , ଏବଂ େଗାପଶୁ, ଗାଈମାନ ର ଏକ
ସମ ପଲ; େଗାଟିଏ ଗ ା, ଏବଂ ଏକ ଅଗଣାେର ପରିପୂ କକଡ଼ାମାେନ। କଅଣ ଏହା
ଠି ? ଜେଣ ଦାଉଦ, ତାହା ମନର ମତ, ପା ଶହ ପ ୀ ସହିତ; ପୁଣି ବିଭି ୀ ଦାରା,
େଗାଟିଏ ବଷେର, ତା ଶେହ ଶେହ ପିଲା ଜନ େହାଇଥିେଲ; ଉ -ହ , ପରେମଶର
ମନର ମତ ଜେଣ ପୁରଷ। ଜେଣ ଶେଲାମନ, ଏକ ହଜାର ପ ୀ ସହିତ। ମା େତେବ
ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା ଆର େର େସହିପରି ନ ଥିଲା, ମା ବ ମାନ ଏହା େସହି ଆର
“ପେର” ଅେଟ। େସହି ୀ ଏହା କରିଅଛି, େତେବ େସ ତାହା େହାଇଅଛି ଯାହାକି େସ
ବ ମାନ ଅେଟ। ବଝିେଲ?
204 ଦାଉଦ, େସହି ରାଜା ଯିଏକି ୀ ତିନିଧିତ କରିଥିେଲ! ଏହାକ ନିଜ ମନେର
ରଖ । ଦାଉଦ ୀ ତିନିଧିତ କେଲ। କଅଣ ଆପଣମାେନ ଏହା ବିଶାସ କର ି
କି? ୀ ବସିଛ ି…ତାହା ର ସିଂହାସନେର ବସିବାକ ଯାଉଛ ି। ଏବଂ ଏହି ଦାଉଦ,
ପରେମଶର ମନର ମତ ଜେଣ ବ ି, ତା ର ପା ଶହ ପ ୀ ଥିେଲ। େଦଖ େମାର
କହିବାର ଅଥ କଅଣ? ଦାଉଦ ତା ର ପା ଶହ ପ ୀ ସହିତ, ଶେଲାମନ ତା ର ଏକ
ହଜାର ସହିତ ଥିେଲ। ଶେଲାମନ ସାଭାବିକ ଭାବେର, ଦାଉଦ ପୁ ଥିେଲ; ଯାହାକି
ଆ ିକ ଭାବେର, ଦାଉଦ ପୁ , ଯୀଶୁ ୀ ତିନିଧିତ କେର। ମା ତାହା ସାଭାବିକ,
େଯୗନ ଜୀବନ ଅେଟ। ଏହା ଆ ିକ, ସୃ ି େହବାକ ଯାଉଛି, କାହିଁକି, ସୃ ି। ବଝିେଲ? ଏହା
ଆର େର େସହିପରି ଥିଲା, ମା ବ ମାନ ଏହି ଜୀବନେର ନେହଁ ଯାହାକି ଆେମ ବ ମାନ
ଜୀବନ ଯାପନ କରଅଛ।
205 ଧ ାନ ଦିଅ , େତେବ ଏହାକ ବଝିବାେର ବିଫଳ ହଅ ନାହିଁ, ଏହାକ ନିଜ ହଦୟେର
ସ ୂ ନିଅ । କି େସହି ୀମାନ ମଧ ର ଜେଣ େହେଲ େକହି ଆଉ ଏକ ସାମୀ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। େସ େହଉଛ ି େସହି ମୂଳ ସୃ ି, େସହି ୀ ନେହଁ। େସହି ୀମାନ
ମଧ ର େକହି ଜେଣ େହେଲ ଆଉ ଏକ ସାମୀ କରିପାରିେବ ନାହିଁ, କି େସହି ଜେଣ ସାମୀ
ଏକ ହଜାର ପ ୀ କରିପାର ି। ତାହା ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ ଅେଟ। ତାହା
ବାଇବଲ ଅେଟ। େତେବ ମଁୁ ପଛକ ଯାଇଅଛି, େମାର ସମୟ େନଇଅଛି ଏବଂ ଆପଣ
ପ ାତ ସମୟେର ଏହା େଦଖାଇଅଛି େଯ ଏହା େକଉଁଠାର ଆର େହଲା, ଯୀଶୁ କଅଣ
କହିଥିେଲ। ବ ମାନ କଅଣ ଆପଣ ଏହାକ ଭାବେର େଦଖୁଛ ି କି? େସମାନ ର
େଯତିକି ଇ ା େସତିକି କରି ପାରିଥିେଲ…
206 “ଓଃ,” ଆପଣ କହ ି, “ତାହା ତ େକବଳ ଇ ାଏଲ ପାଇଁ ଥିଲା।” କଅଣ ଏହା କି?
207 େଯେତେବେଳ ଅ ହାମ ସାରା ପେଲ ୀୟ େଦଶକ େନଇକରି ଗେଲ, େସଠାେର
ଅବୀେମଲକ ନାମକ ଜେଣ ରାଜା ଥିେଲ। ଏବଂ ସାରା ଠି େସେତେବେଳ, ଶେହ ବଷ
ବୟସ େହାଇଥିଲା, ମା େସ ଏକ ଯୁବା ୀେଲାକେର ପରିବ ିତ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ
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ସୁ ର କରାଯାଇଥିେଲ। କଅଣ ଆପଣ ତାହା ଜାଣ ି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ”—
ଅନ।] ଠି ଅଛି। ଏବଂ ଅବୀେମଲକ ତା ନିଜର ୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିେଲ। କଅଣ
ଆପଣ ଏହା ଉପେର େମାର ବା ା ମେନ ଅଛି? ଅବୀେମଲକ ସାରା ୀ କରିବା ପାଇଁ
େନବାକ ଚାହଁୁଥିେଲ। େହାଇପାେର ୀେଲାକମାନ ର ଏକ ସମୂହ ରହିଥିଲା, ମା େସ
ତା େନଇପାର ି ନାହିଁ ଯଦି େସ ଅ ହାମ ବିବାହ କରିଥା ି। େତଣୁ ଅ ହାମ ସାରା
କହିେଲ, “କହିବ େଯ ତେମ, ‘େମା ଭାଇ,’ ଅଟ େନାହିେଲ େସ େମାେତ ହତ ା କରିେଦବ
େଯପରିକି େସ ତମକ ହଣ କରିପାେର।” େସ କାହିଁକି ଅ ହାମ େକବଳ େସହି େଦଶର
ଘଉଡାଇ େଦେଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ପ ୀ େନଇଗେଲ ନାହିଁ? ନିୟମଟି େଯ େକବଳ
ବିଶାସୀମାନ ସହିତ ଥିଲା ତାହା ନେହଁ, ବରଂ ଏହା ସୃ ିର ସମ େଲାକ ପାଇଁ ଥିଲା।
ପାପୀ େହଉ କି ା ଜେଣ ସାଧୁ, େହ ମନଷ , ଆପଣ ହିଁ ଏହି କାଯ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟ ି।
େସଠାେର ଜେଣ ତିମାପୁଜକ ରାଜା ଥିେଲ। େକେତଜଣ ଜାଣ ି େଯ େସହି କାହାଣୀଟି
ସତ ଅେଟ? [“ଆେମ ।”] ମଁୁ ଭାବଛି େଯ ଏହା ବାଇବଲ, ଆଦିପୁ କ, ତାହାର 16ଶ
ପବ ଅେଟ।
208 ଆପଣ ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ ଅବୀେମଲକ ତା ଏକ ୀ ପାଇଁ େନଇ ଯାଇଥାେ । େସ
ଏହି ନତନ ଏ ୀ ଝିଅକ େନବା ପାଇଁ ନିଜ ମନକ ିର କରି େନଇଥିେଲ। ଏବଂ େସ କହିେଲ,
“ଏହା େମାର…” ସାରା କହିେଲ, “େସ େମାର ଭାଇ।”

େସ କହିେଲ, “େସ େମାର ଭଉଣୀ।”
209 ଆଉ ଅବୀେମଲକ କହିେଲ, “ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତା ଏକ ପ ୀ ପାଇଁ ହଣ
କରିେନବି।” କଅଣ ଆପଣ ଜେଣ ବ ି େସହିପରି କାଯ କରଥିବାର କ ନା କରିପାର ି
କି? ମା େସ ତାହା କେଲ।
210 ଏବଂ େସହି ଦିନ ରାତିେର, େଯେତେବେଳ େସ େଶାଇବାକ ଗେଲ, ସଦା ଭ ସପେର
ତା େଦଖା କରି, କହିେଲ, “ଅବୀେମଲକ, ତେମ ଜେଣ ମୃତ େଲାକ ସଦଶ ଅଟ।” େସ
େସଠାେର ତାହାକ, ଯିହଦୀ ର ର େସହି େ ାତକ ସୁର ା କରଥିେଲ, ଆପଣମାେନ
େଦଖ । େସ କହିେଲ, “ତେମ ଜେଣ ମୃତ େଲାକ ସଦଶ ଅଟ। ତେମ ଅନ ପୁରଷର ପ ୀକ
ରଖିଅଛ ଯାହାକ ତେମ ବିବାହ କରିବାକ ିର କରଛ।”
211 େସ କହିଲା, “ ଭ, ତେମ େମାର ହଦୟର ଅଖ ତା ଜାଣ।” କହିଲା, “କଅଣ େସ
େମାେତ କହି ନାହିଁ କି େଯ ତାହା ତାର ‘ଭାଇ’ ଅେଟ? କଅଣ େସ ନିେଜ କହି ନାହିଁ କି, ‘ତାହା
େମାର ଭଉଣୀ ଅେଟ’?”
212 େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତମର ହଦୟର ଅଖ ତା ଜାେଣ, େସହି କାରଣର ମଁୁ ତମକ େମା
ବିର େର ପାପ କରିବାକ ଅନମତି େଦବି ନାହିଁ।” କଅଣ ଏହା ଠି ? କହିେଲ, “ତା ୀକ
େଫରାଇ ଦିଅ, କାରଣ େସହି ବ ି େମାର ଭବିଷ   ବ ା ଅେଟ। ଏବଂ େଯପଯ ତେମ
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ତା ତା ର ପ ୀକ େଫରାଇ ନ ଦିଅ…ଏବଂ େସ ତମ ପାଇଁ ାଥନା କର , ତମର
ଯାଜକ ନେହଁ। ଯଦି େସ ତମ ପାଇଁ ାଥନା ନ କର ି, େତେବ ତମର ସମ ଜାତି ବିନ
ଅେଟ।” ଆେମ । େସଠାେର ଆ ଯ ଜନକ ଅନ ହ ଅେଟ। ଠି । “ତମର ସମ ଜାତି
ବିନ ଅେଟ। ତାହା େହଉଛି େସହି େଲାକର ୀ, ଏବଂ େସ େମାର ଭବିଷ   ବ ା ଅେଟ।”
ଆେମ । ତାହାସଦା ଭଏହିକଥାକହ ିବାକ ଅେଟ। ତାହା ଶା ଅେଟ। ଠି ।
213 େତେବ ଆେମ ଜାଣିବାକ ପାଉ େଯ, ମୃତ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ େହଉଛି େସହି ନାରୀର
ପାପର କାରଣ, େସହି ନାରୀ ମାଧ ମେର ଆସିଥିଲା ଓ ପୁରଷ ମାଧ ମେର ନେହଁ। ତା’ର
ଜୀବନଯାପନର ତା’ର େଶୖଳୀ ଦାରା, ଏବଂ ତାହା ଦାରା, ସମ ମୃତ ଆସିଥାଏ। ତା’ର
ଜୀବନ େଦବାର ଉପାୟ େହଉଛି ମୃତ । େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? ଆୟୁବ 14, ଯଦି
ଆପଣ େସହି ଶା ାଂଶକ େଲଖିବାକ ଚାହଁା ି।
214 େମା ପାଖେର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପେର ଶ କର ି, େମା ପାଖେର ଏହାର

େତ କଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଶା ାଂଶ େଲଖା ଅଛି।
215 ଯଦି ଆପଣ େସଠାେର ଆୟୁବ 14କ ପାଠ କରିବାକ ଚାହଁା ି, ଏହା କେହ, “ ୀଜାତ
ମନଷ ଅଲାୟୁ, ଓ ଦଃଖେର ପରିପୂ ।” କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? “େସ ପୁ ତଲ

ୁଟିତ େହାଇ, କଟାଯାଏ, ମଧ େସ ଛାୟୀ ତଲ ବହିଯାଇ ିର ନ ଥାଏ,” ଏବଂ ଇତ ାଦି।
ବଝିେଲ? ୀଜାତ େତ କ ମନଷ , ଆସିବା ମାେ ମୃତ େର ଜନ ହଅ ି।
216 ମା େଯେତେବେଳ େସ ପରେମଶର ସୃ ିେର ଜନ ହଅ ି, େସ ମରିପାର ି ନାହିଁ;
େସ ଏଦନ ବଗିଚାେର ଥିବା େସହି ଅନ ବ ର ଆସିଥା ି ଯାହାକି ୀ ଅଟ ି। ଅନ
ଜୀବନ େସହି ବ ଦାରା ଆେସ।
217 “ଓଃ,” ଆପଣ କହ ି, “େସ ଏକ ଗଛ ଥିଲା କି?” ନି ିତ। “େତେବ, େସମାେନ
କହିଥିେଲ, ‘ତେମ ଏହି ଗଛର ଖାଇବ ନାହିଁ।’ ପରେମଶର, େସଠାେର ପଛେର
ଆଦିପୁ କେର କହିଥିେଲ, ‘ତେମ ଏହି ଗଛର ଖାଇବ ନାହିଁ।’”
218 େତେବ, ୀ େହଉଛି େସହି ବ । େସ େହଉଛି େସହି ଫଳ ଗଛ। ଆପଣ େହଉଛ ି
ଆପଣ ର ମାତାର ଫଳ। େସହି ଗଭର ଫଳ େହଉଛ ି ଆପଣ। ତାହା ଠି । ଏବଂ
ତା’ପେର ଏଦନ ବଗିଚାେର ଥିବା, େସହି ଜୀବନ ବ ର ଫଳ, େହଉଛ ି ୀ । େସହି ୀ
ଦାରା ମୃତ ଆସିଥିଲା; ପୁରଷ ମାଧ ମେର, ମୂଳ ସୃ ିେର, ଜୀବନ ଆସିଲା। ୀଠାର ଜାତ
େହବା େହଉଛି ମୃତ ; ୀ ଠାର ଜାତ େହବା େହଉଛି ଜୀବନ। ଧାରଣା ବଝିପାଇେଲ
କି? େସହିଠାେର ହିଁ ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି। େତେବ ଆପଣମାେନ େଦଖ େଯ େସହି
େଦବୀମାେନ େକଉଁଠାକ ଗେଲ, କଅଣ ଆପଣ େଦଖୁ ନାହଁା ି କି?
219 ଥମ ଆଦମ ଓ ହବା ଦିତୀୟ ଆଦମ ଓ ହବାକ ନିଦଶିତ କେଲ, େଦଖ , େସହି
ବହଗୁଣନ। େତେବ ଆଦମ ଓ ହବା ର ବହଗୁଣନ, ପୃଥିବୀକ ପରିପୂ କରିବା ପାଇଁ,
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େଯୗନ ିୟା ମାଧ ମେର େହାଇଥିଲା, ମା ଆର େର ଏହା େସହିପରି ନ ଥିଲା।
ପରେମଶର େକବଳ ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଜେଣ ୀକି ସୃ ି କରିଥିେଲ, େଯପରିକି େସ
ତାହା ର ଅନ ାଣୀମାନ କରିଥିେଲ, େଦଖ , ଆଇନଗତ, ଠି ମ ଳୀ ପରି।

220 େତେବ ଆସ , ପରେମଶର ଏହି ସୁ ମାଣିତ ସତ ତାଗୁଡିକ ଦ ିେର ରଖି, ଯଦି
ଆପଣ ଚାହଁା ି, ଟିକିଏ ଆଗକ େଖାଜିବା। [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ଠି
ଅଛି। ବ ମାନ ଏହା ଟିକିଏ ଆଘାତ େଦଇପାେର େଯପଯ କି ଆେମ ଏହାର ତଳ ଭାଗକ
ନ ଆସିଯାଉ, ମା ମଁୁ ଆପଣ େକବଳ ଏହାର ସତ ତା େଦଖାଇବାକ ଯାଉଅଛି।

221 େକୗଣସି ବି େସବକ ଜେଣ ବିଧବା ବିବାହ କରିପାରିେବ ନାହିଁ। କଅଣ ଆପଣ ଏହା
ଜାଣିଛ ି? କଅଣ ଆପଣ ତାହା ପଢ଼ିବାକ ଚାହଁା ି କି? ଠି ଅଛି, ଆପଣ େଲବୀୟପୁ କ,
େଲବୀୟପୁ କ 21:7 ଏବଂ ଯିହିଜିକଲ 44:22 େର ତାହା ପାଇେବ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣ
େଦଖାଇବ େଯ ଯାଜକତ ଏପରି ଜେଣ ୀେଲାକ ବିବାହ କରିବା ନା ି କେର ଯାହାକି
ଅନ ପୁରଷ ଦାରା ଶ େହାଇଥାଏ। ଏହି କାରଟି ଯୀଶୁ ୀ ର େସହି କମାରୀ
କନ ା ଅେଟ, କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶର ଅ ିକ ପରିଚାଳନା କରିଥିେଲ, େସହି
ଯାଜକମାେନ, ହାେରାଣ ପୁ ମାେନ କରିଥିେଲ। ଆମ ପାଖେର ଏହାସବକ ପଢ଼ିବାର,
ଏବଂ ମଧ ା ସୁ ା ବାହାରି ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖେର ଏେବ ସୁ ା େକାଡ଼ିଏ ମିନି
ଅଛି। ଏବଂ େସମାେନ ହାେରାଣ ପୁ ମାେନ ଅଟ ି େଯଉଁମାେନକି େସହି—େସହି—
େସହି ପରେମଶର ଅ ିକ ପରିଚାଳନା କରିଥିେଲ, େତଣୁ େସମାେନ ଏପରି ଜେଣ ୀକ
ବିବାହ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ ଜେଣ ପୁରଷ ଦାରା ଶ େହାଇଥିଲା। େସହି
ଅପରିବ ନୀୟ ପରେମଶର ଏପରି କହିଥିେଲ। େସମାେନ ଅନ ଜେଣ ୀେଲାକ
ବିବାହ କରିପାରିେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ୀ ଯାହାକି ଜେଣ ପୁରଷ ଦାରା ଶ
େହାଇଥିଲା, ତାହା ଏଠାେର ନିଦଶନେର ଏହା ଦଶାଉଥିଲା, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ େଦଖିବାକ
ଚାହଁା ି, େଯ ଜୀବ ପରେମଶର େସହି ମ ଳୀଟି ନିମଳ, ବିଶୁ , ପରେମଶର ବାକ
ଅେଟ, ଏବଂ ଏକ ନାମଧାରୀ ସଂ ା ନେହଁ ଯାହାକି ମନଷ ଦାରା ପରିଚାଳିତ େହାଇଥାଏ।

222 ଧ ାନ ଦିଅ , ଆସ ଏହାକ ଏଠାେର ପାଠ କରିବା। ମଁୁ ଏହାକ ଆପଣମାନ
ନିକଟେର ଆଣିବାକ ଚାେହଁ। ମାଥିଉ 5, ଯୀଶୁ ଏଠାେର ଏପରି କିଛି ବିଷୟେର କହିେଲ
ଯାହାକି କତେର ଏକ ଗୁରତପୂ ବିଷୟ ଅେଟ। ଆେମ ଏହାକ େଦଖିବାକ ଚାହଁୁ, ମାଥିଉ
5। ମଁୁ େମା ଠାେର େଲଖିଛି…

223 ମଁୁ େକେତାଟି ବିଷୟଗୁଡିକ ଚି ିତ କରିଥିଲି ଯାହାକି ମଁୁ େକବଳ ପୁରଷମାନ କହିବାକ
ଯାଉଥିଲି, େତଣୁ ଆମ ଭଉଣୀମାନ ଆଗେର ଏହା କହିବା ଟିେକ କ କର ଥିଲା। ମା
ବ ମାନ ତା ପୁବର—ର ମଁୁ ଏଠାକ ଯିବା ପାଇଁ ଚାେହଁ…



48 କଥିତ ବାକ

224 େତେବ, ଭଉଣୀ, ମଁୁ ଆପଣ େସହି ାନେର ରଖିବାକ ଚାେହଁ େଯଉଁଠାେର
ପରେମଶର ବାକ ଆପଣ ତି ା କରିଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ େଦଖ େତେବ ଆପଣ
ମଧ , େସହି ାନେର ରହ ।

225 ମାଥିଉ 5:32। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ ଏଠାେର, ଏହି ସମାନ “ଏକ” ଏବଂ “ଅେନକ” ର
ଧାରଣାକ ସମଥନ କରିବା େହତ ଧ ାନ ଦିଅ । ମାଥିଉ, ତିରିଶ-…ମଁୁ ଭାବଛି ଏହା 5:32
ଅେଟ, 31ର ଆର କରିବା।

ଆହରି ଉ ଅଛି, େଯେକହି ଆପଣା ୀକି ପରିତ ାଗ କେର, େସ ତାହାକ
ତ ାଗପ େଦଉ:

226 ତାହା ଯୀଶୁ କହଛ ି, େସହି ଜଣକା ଯିଏକି କହିଥିେଲ, “ଆଦ ର।” େତେବ େଦଖ ।

କି ମଁୁ ତ ମାନ କହଅଛି, େଯେକହି ଆପଣା ୀକି ବ ଭିଚାର…େଦାଷ
ବିନା ଅନ କାରଣର ପରିତ ାଗ କେର, େସ ତାହାକ ବ ଭିଚାରିଣୀ କରାଏ; …
(େଦଖ ) େଯେକହି ଆପଣା ୀକି ବ ଭିଚାର…େଦାଷ ବିନା ଅନ କାରଣର
ପରିତ ାଗ କେର, େସ ତାହାକ ବ ଭିଚାରିଣୀ କରାଏ: (କାହିଁକି? େସ ପୁନବାର
ବିବାହ କରିବ।) ଆଉ େଯେକହି ପରିତ ା ୀକି ବିବାହ କେର େସ ବ ଭିଚାର
କେର।

227 େଦଖ , ତାର ଏକ ଜୀବ ସାମୀ ଅଛି, େତଣୁ େକୗଣସି ପୁରଷ ତାକ ବିବାହ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ଏଥିେର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ କ’ଣ କେର ଏବଂ େସ କିଏ ଅେଟ,
ତାର ଏକ ଜୀବ ସାମୀ ଅଛି, ତାହା ପାଇଁ ଆେଦୗ େକୗଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କି , ଏହା େସହି
ପୁରଷ, ପାଇଁ ନେହଁ। “ତାକ କରାଏ,” ପୁରଷକ ନେହଁ। ଏହାକ ବଝିେଲ କି? ଆପଣ
ତ ବାକ କ ନିର ରତାେର ରଖି ଚଲାଇବାକ ପଡିବ। େଦଖ , େକୗଣସି ବିଷୟ ଏହା
କେହ ନାହିଁ େଯ ପୁରଷ କରିପାରିେବ ନାହିଁ, ମା ୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। େଦଖ , “ତାକ
କରାଏ,” ପୁରଷକ ନେହଁ। ବାଇବଲ ଅବିକଳ ଭାେବ ଠି ତାହାହିଁ କେହ, “ ୀକ କରାଏ।”
ପୁରଷର ପୁନବିବାହ କରିବା ବିର େର ଏହା କହାଯାଇ ନାହିଁ, ମା “ ୀର।” କାହିଁକି? ୀ

ତିରପେର ଅଟ ି।

228 ଧ ାନ ଦିଅ , ଏହା କହାଯାଇଛି େଯ େସ ପୁନବାର ବିବାହ କରିପାରିେବ ନାହିଁ, େକବଳ
ଜେଣ କମାରୀକ। େସ ପୁନବାର ବିବାହ କରିପାରିେବ। େସ କରିପାରିେବ ବିବା-…ଯଦି
ତାହା କମାରୀ ଅଟ ି େତେବ େସ ପୁନବାର ବିବାହ କରିପାର ି, ମା େସ ଅନ ର ପ ୀ
ବିବାହ କରିପାରିେବ ନାହିଁ। େକୗଣସି ମେତ ନେହଁ। ଏବଂ ଯଦି େସ ଜେଣ ଛାଡପ ପାଇଥିବା

ୀେଲାକ ବିବାହ କର ି, େତେବ େସ ବ ଭିଚାରେର ଜୀବନ ଯାପନ କରଛ ି, େମାର
ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ େଯ େସ କିଏ ଅଟ ି। ବାଇବଲ କେହ, “ଆଉ େଯେକହି ପରିତ ା
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ୀକି ବିବାହ କେର, େସ ବ ଭିଚାର କେର।” େସଠାେର ଆପଣମାେନ ଅଟ ି, ଛାଡପ
ପରିତ ା େକୗଣସି ମେତ ନେହଁ।
229 େସହି ମୂଳକ େସଠାେର େଦଖ , “ଆଦ ର,” ବ ମାନ? ପୁନବିବାହ, େତେବ ଧ ାନ
ଦିଅ , ପୁରଷ କରିପାରିେବ, କି ୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ପରି, ଶେଲାମନ ପରି,
ସମ ବାଇବଲର ନିର ରତା ପରି, େତେବ, ଦାଉଦ ଏବଂ ଅବଶି ଅନ ମାନ ପରି।
230 ବ ମାନ ଆପଣ ଥମ କରି ୀୟ 7:10 େର ଲ କର , ଧ ାନ ଦିଅ , ପାଉଲ
େସହି ପ ୀ ଆ ା ଦିଅ ି, ଯିଏକି ତାର ସାମୀ ତ ାଗପ ଦିଏ, େସ ଆଉ ବିବାହ ନ
କର କି ା ଆପଣା ସାମୀ ସହିତ ମିଳିତ େହଉ, ମା ପୁନଃବିବାହ ନ କର। ତାକ ଅବିବାହିତ
ରହିବାକ ଅଛି, କି ା ତା ସାମୀ ସହିତ ମିଳିତ ରହିବାକ ଅଛି। େସ ପୁନବାର ବିବାହ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ। ତାକ ନି ୟ ଅବିବାହିତ ରହିବାକ ଅଛି, କି , ଧ ାନ ଦିଅ , େସ ପୁରଷ
ବିଷୟେର େକେବବି କହିେଲ ନାହିଁ। େଦଖ , ଆପଣ ବାକ କ ମିଥ ା କରିପାରିେବ ନାହିଁ।
“ଆଦ ର,” ବହବିବାହ ଦାରା େଯୗନ ନିୟମ। େତେବ, ପରେମଶର ବାକ ପରେମଶର

କତି ସହିତ ସତ ଭାବେର ଗତି କେର, ନିର ରତା ସହିତ କେର।
231 େଦଖ େଯ ତାହା ଉପେର, େଗାଟିଏ ବିଚାରଧାରାର ବିଦ ାଳୟ କିପରି ପୂବକ
ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ଅନ ଟି ପ ିମ ଦିଗକ ଚାଲିଗଲା? ଆପଣ ତ ସତ ତା ନିକଟକ େଫରି
ଆସିବାକ ଅଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େଯ ତାହା କଅଣ ଅେଟ।
232 ଏହା ସବଦା େସହିଭଳି ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ଆର ର ହିଁ ପରେମଶର ସହିତ ଧାରା ବାହ
ନିୟମ ଅେଟ। ଥେମ, ଆର ପୂବର, ଆର ର େକବଳ େଗାଟିଏ ଏବଂ େଗାଟିଏ ହିଁ ଥିଲା।
ପାପ ଆସିବା ଉ ାେର, ତାହାପେର େସଠାେର ଜେଣ ପୁରଷ ଏବଂ ଦେଳ ୀେଲାକ େହେଲ;

କତିେର େସହି ଉପାୟେର ହିଁ ଚାେଲ, େତ କ ାଣୀ, ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ େର ଏବଂ
ାକତିକ ଶରୀର ପଶୁ ହିଁ ଅେଟ। ଆେମ ନ ପାୟୀ, ଆେମ ଜାଣୁ େଯ, ଆେମ ସମେ ,

େଦଖ , ଏବଂ ଏହାସବ ପରେମଶର ର କତି ନିର ରତାେର ଅେଟ।
233 କି ବ ମାନ େଯ ମୁ ାଗୁଡିକ ଫିଟା ଯାଇଅଛି, େସହି ସତ ର ଆ ା ଆମକ ବାକ
ଆଡ଼କ ନିେ ଶିତ କରଛ ି। ତାହା ଏହି ବିଷୟକ ବ ାଖ ା କେର େଯ ଯୁଗ ଯୁଗଧରି ଏହି
ସମ ୁଟି କାହିଁକି ରହିଆସିଛି, କାରଣ ମୁ ାଗୁଡିକ ଫିଟା ଯାଇ ନ ଥିଲା, ଏହା କାଶିତ
େହାଇ ନ ଥିଲା। ଏହା ସତ ଅେଟ।
234 ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ ଆପଣ, ଆପଣ ଛାୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ କରିପାର ି ନାହିଁ। ଗତକାଲି
ରାତି େଯପରି ମଁୁ ଆପଣମାନ ଭମି ଉପେର ଛାଇ ପଡିବା ବିଷୟେର ଚାର କରିଥିଲି,
ଏହାକ ସଠି ଭାବେର ଆସିବାକ ଅଛି। କିପରି ଭାବେର ଚଟାଣେର ଏକ ହାତୀର ଛାଇ
େହାଇପାେର, ଏବଂ ଏକ ସାନ ଆକତି ବିଶି , ପତଳା ମଣିଷ ହାତୀ ଭାବେର ବାହାରକ
ଆେସ, କି ା ହାତୀ ଭାବେର ଏକ ସାନ ଆକତି ବିଶି , ପତଳା ମଣିଷ ବାହାରି ଆେସ?
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235 େତେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକ ସଂପୂ ତିଚି ଣେର ଧ ାନ େଦେବ।

236 େତେବ, ଜେଣ କତ ୀ, ଜେଣ କତ ନାରୀ, କମାରୀ, ଯିଏକି ତାର ସାମୀ ବିବାହ
କେର, ଏବଂ ଜୀବନ ଯାପନ କେର, ଏବଂ େସ ପୁରଷ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀବାଦର ବିଷୟ
ଅେଟ। ଯଦି ପରେମଶର ତା ର ପୁ କ ଏକ ପ ୀ ଅେପ ା େକୗଣସି ଅଧିକ ଉ ମ ଜିନିଷ
େଦଇପାରିଥାେ , େତେବ େସ ତାକ ତାହା ହିଁ େଦଇଥାେ ।

237 ମା େସହି ୀ ଏକ େଯୗନ କାଯ ପାଇଁ ପରିକ ିତ ଅେଟ, ଆଉ ଅନ େକୗଣସି ାଣୀ
େସହିପରି ଭାବେର ପରିକ ିତ ନେହଁ। ପୃଥିବୀର ଅନ େକୗଣସି ାଣୀ େସହିପରି ପରିକ ିତ
ନେହଁ। ତାହାହିଁ େସହି କାରଣ େଯ ଆପଣ ବହବିବାହ େଦଖ ି, େସହି କାରଣ େଯାଗଁୁ। ତାହା
ହିଁ ଅେଟ ଯାହାକି ତାକ ଭିତରକ ଆଣିଲା।

238 େତେବ େଦଖ , ଅ ିମ ବିେ ଷଣେର, େଦଖ , େସଠାେର ଜେଣ ଯୀଶୁ ୀ ଅଛ ି
(କଅଣ ଏହା ଠି ?), ଜେଣ ମଣିଷ, ପରେମଶର, ଇ ାନେୟ । କଅଣ ଆପଣ ତାହା
ବିଶାସ କର ି କି? କି ତାହା ପ ୀ ର ସଦସ ମାେନ ଅେନେକ, େଦଖ , ହଜାର ଗୁଣନ
ହଜାର ହଜାର (କଅଣ ଏହା ଠି ?), ତାହା ପ ୀ, େସହି କନ ା, େସହି ମ ଳୀ। କଅଣ
ଆପଣ ବ ମାନ ବଝଛ ି?

239 େସଥିପାଇଁ େସ ଆଦମ କହିେଲ, ଏହା ପୂେବକି େଯୗନ ସ କ କଦାପି ମେତଇଥା ା
କି ା ଥେମ ଅଣା ଯାଇଥା ା, “ପୃଥିବୀକ ପରିପୂ କରିବା ପାଇଁ, ବହଗୁଣିତ ହଅ,”
େଯେତେବେଳକି େସ ଏେବ ସୁ ା ଆର େର ଥିେଲ, େଯେତେବେଳକି େସ ଏେବ ସୁ ା
ନିେଜ ଉଭୟ ପୁରଷ ଏବଂ ୀ ଥିେଲ। େସଠାେର, େସେତେବେଳ ତାହା ଦଶାଏ େଯ େସହି
କନ ାକ ବାକ ର ଆସିବାକ ଅଛି, ଆ ିକ ବହଗୁଣନ ଦାରା, ବହଗୁଣନ କରିବା ଦାରା,
େଦଖ , ପୃଥିବୀକ ପରିପୂ କରିବାକ ଅଛି।

240 େତେବ େଯୗନ ିୟାେର, େଦଖ , େସହି ବିଚାରଧାରାର ବିଦ ାଳୟଗୁଡ଼ିକ େସହି
ଦଇଟି ବିଷୟକ ମି ିତ କରି ପକାଇେଲ। ଏଣୁ ଆପଣ ଏହା କରିପାର ି ନାହିଁ, ଆପଣ ତ
ଏହାକ ତାହାର ସତ ତା ନିକଟକ େଫରାଇ ଆଣିବାକ ଅଛି, “ଆଦ େର।”

241 ଏବଂ େଶଷେର େସଠାେର ଜେଣ ଭ ଯୀଶୁ ରହିେବ, ଏବଂ ତାହା ର ଅେନେକ
କନ ା, ଏକକ ଭାବେର େହେବ। କଅଣ ଆପଣ ଏହା ବଝିେଲ କି? େସଠାେର ଜେଣ
ଦାଉଦ, ଜେଣ ରାଜା (ପରେମଶର ନିଜ ମନର ମତ) େଗାଟିଏ ସିଂହାସନେର ପା ଶହ
ପ ୀ ସହ ଥିେଲ। ସହ ା ୀେର ଯୀଶୁ ତାହା ସିଂହାସନେର (ହାେଲଳୟା!), ଜେଣ
ପ ୀ ସହିତ ବସିେବ; େଯପରିକି ତାହା ଆଦ େର ଥିଲା, ପୃଥିବୀର ସୃ ି େହାଇଥିଲା,
ପୁନର  ଥାନେର, ସବଶ ିମା ପରେମଶର ହ ଦାରା, ଅେନକ ସଦସ ର ସୃ ି
େହବ। େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି।
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242 ୀେଲାକମାେନ, ତାହା େହବା ପାଇଁ ସଂଘଷ କର , ୀ ନିକଟକ ଆସ ,
ତାହାପେର ଆପଣ େସଠାକାର େସହି ଅପରି ାର ବି ୁ ଳା ଭିତେର ରହିେବ ନାହିଁ। ମା
େଯପଯ ଆପଣ େକବଳ ଜେଣ ମ ଳୀର ସଦସ େହାଇ ନିେଜ, େନୖତିକ ଏବଂ ଉ ମ
ଭାେବ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକ େଚ ା କର ି, ଆପଣ ଏହାକ କଦାପି କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
କିଅବା େକୗଣସି ଜେଣ ବ ି ଏହାକ ୀ ବାହାେର କରିପାରିେବ ନାହିଁ। େଯପରିକି
ପାଉଲ କହିବାକ ଗେଲ, “ମା େସଠାେର, ୀ ଠାେର, େକହି ପୁରଷ କି ା ୀ ନହଁ ି।”
େସମାେନ ସମେ ସମାନ ଅଟ ି।
243 ମା ଏହି ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ବିଷୟକ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ, େଯପରିକି ଆପଣ
ଏହା ଜାଣିପାର ି େଯ େକଉଁଟି ଠି ଏବଂ େକଉଁଟି ଭ , ବ ମାନ େସ ଏଠାେର ଏହାକ
ଭାବେର ତିରପେର େଦଖାଉ ଅଛ ି। ଜେଣ ୀ ଅଛ ି, ଏବଂ େସହି ପ ୀ ର ଅେନକ
ସଦସ ଅଛ ି। ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େସ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ତାହା ଇ ା ଅନସାେର,
ଆମମାନ ଆ ିକ ବ ଭିଚାର ଏବଂ ଭ ଶି ା ପାଇଁ ପରିତ ାଗ କରି େଦଇପାର ି; ମା
ଆପଣ ତାହା ପରିତ ାଗ କରି ଏହା ପାଇଯିେବ େବାଲି, େଚ ା କରିବାକ କିପରି ସାହସ
କରଛ ି? ପୁରଷ ନିଜ ପ ୀକ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ ଜଣକ ବିବାହ କରିପାରିବ; ମା େସହି

ୀ ନିଜ ସାମୀକ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ ଜଣକ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଅଣ ସମ
ଛାୟାଗୁଡିକ ଏବଂ ତିରପଗୁଡିକ ସଂପୂ ଭାେବ ସ ଳିତ ରହିଥିବାର େଦଖୁଛ ି? ମୂଳ
ସୃ ିକ େଦଖ ; େକୗଣସିଠାେର େସହି ଉପ-ଉ ାଦକ ନେହଁ। େସହି ମ ଳୀକ ନେହଁ; ବାକ
ମାଧ ମେର େସହି କନ ାକ। େସହି ୀ ନେହଁ, େତ କ ଥର, େସହି ପୁରଷ। େସଇଥିପାଇଁ
ଏହା େସହି ପୁରଷ କରଥିବା ବିର େର କଦାପି କିଛି କେହ ନାହିଁ; ଏହା ସବଦା େସହି ୀ ହିଁ
ଅେଟ। ତାହା ଅବିକଳ ଠି ।
244 ମା େସ ୀ କନ ା, ତାହା େହବା ଦାରା େହାଇପାର ି…ଏବଂ ମେନରଖ ,
େଯ େସ ଜେଣ ପୁରଷର ଅଂଶ େହାଇଥିବାର, ବାଇବଲ କେହ େଯ େସ କରିପାେର-…
“ତଥାପି ମଁୁ ୀକ ଶି ା େଦବା ପାଇଁ, ଅବା କ ାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନମତି େଦଇ ନାହିଁ,
ବରଂ ନୀରବ େହାଇ ରହିବାକ ଆ ା େଦଇଛି। କାରଣ ଥେମ ଆଦମ ସୃ ି େହେଲ, ଏବଂ
ପେର ହବା। ଆଉ ଆଦମ ତାରିତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, କି େସହି ଉପ-ଉ ାଦ ତାରିତ
େହାଇଥିେଲ। ତଥାପି େସ ଉ ାର ା େହବ ଯଦି େସ ପବି ତା ଏବଂ ଗା ୀଯ େର, ଏବଂ
ସ ାନ ସବେର, ଏବଂ ଏହିପରି ସମ କାଯ େର ଲି ରହିବ,” କାରଣ ତା’ପେର ଯାଇ
େସ ଏହି ପୁରଷର ଏକ ଅଂଶ ବିେଶଷ ହଏ। ତାହା ହିଁ େନଇକି ଆେସ…
245 ଅ ହାମ କାହିଁକି କେଲ ନାହିଁ…ପରେମଶର କାହିଁକି ସାରାକ େସଠାେର ମାରି େଦେଲ
ନାହିଁ ଯିଏକି େସଠାେର ବସି ଥାଇ, ଅସୀକାର କଲା, ଏବଂ ପରେମଶର ଠି ସ ୁଖେର
ହିଁ ମିଛ କହିଲା? େସଠାେର ଏକ ମ ମଣିଷ ଭାବେର ବସି, ମାଂସ ଖାଇଥିେଲ, େରାଟି
ଖାଇଥିେଲ, ୀର ପିଇଥିେଲ, ଏବଂ େସ କହିେଲ, “ସାରା େସଠାେର ପଛେର କାହିଁକି
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ହସିଲା,” ତା ପଛେର ଥିବା, ତ ୁେର ଥିେଲ, େସ ସାରା କଦାପି େଦଖି ନ ଥିେଲ, “ଏହା
କହିଥିେଲ େଯ, ‘ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ କିପରି େହାଇପାେର?’”
246 ସାରା କହିଲା, “ମଁୁ ଏହା େକେବ କହି ନାହିଁ!” ଓଃ, ଉଃ, େମାର ଭ! ପରେମଶର ,
ତା ମୂଖେର କହିବା େଯ େସ ମିଥ ାବାଦୀ ଅଟ ି? ମା େସ ତା ର ାଣ େନଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ। କାହିଁକି? େସ ଅ ହାମ ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଆେମ । େସ ଅ ହାମ ଆଘାତ ନ
କରି ତା ଆଘାତ କରିପାରିେବ ନାହିଁ।
247 େତେବ ଆପଣ ୀେଲାକମାେନ େଦଖ େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାର ଅଟ ି। ଏବଂ
ବାଇବଲ କେହ “ତେମ ୀେଲାକମାେନ ସାରା ପରି ହଅ, ଯିଏକି ଆପଣାକ ଶାଳୀନ
େପାଷାକେର ସୁସ ିତ କରିଥିଲା, ତାର ନିଜ ସାମୀ ତି ସେ ାଟ ଏବଂ ବିଶ ରହିଥିଲା,
ତା ଏେତ େ ମ କରଥିଲା େଯ େସ…େସ ତା ନିଜର ‘ ଭ’” ଡାକିଥିଲା, କ ୁତକାରୀ,
କ ାପଣ।
248 ଏବଂ ଆପଣ, ୀେଲାକମାନ ମଧ ର େକେତକ, ଏହି ଖରାପ େପାଷାକଗୁଡିକ
ପି ି ଏବଂ ପୁରଷମାନ ଆଗେର ନିଜକ େଦଖାଇ େହବାକ ଏଠାକ ବାହାର ି। ଯୀଶୁ
କହିେଲ, “େଯେକହି େକୗଣସି ୀକ କାମୁକ ଦ ିେର େଦେଖ ନିଜ ହଦୟେର ତା ସହିତ
ବ ଭିଚାର କରିସାରିଛି।” େତେବ େଦାଷୀ କିଏ, େସହି ପୁରଷ ନା ଆପଣ? େସ ଜେଣ ପୁରଷ,
େସହିପରି ନିମିତ େହାଇଅଛି େଯପରିକି େସ ଏହି ିୟାକ କରିପାର ି, େଦଖ ; ଏବଂ ଆପଣ
େସହି ୀ ଅଟ ି, ଯିଏକି ମନା କରିବା ଉଚି ।
249 ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକ ବାହାେର େସହିପରି କାହିଁକି ଉପ ାପିତ କର ି? ଏହା ଆରାମ
ପାଇଁ ନେହଁ, ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ତାହା େହାଇପାେର ନାହିଁ, େଯେତେବେଳକି ଆପଣ
େସହି େଛାଟ େପ ପି ିବା ସହ ଥ ାେର ଅଧା ଜମିକି ମରିଯିେବ। େଦଖ , ଆରାମ ପାଇଁ
େହାଇପାେର ନାହିଁ। େତେବ ଏହା କଅଣ ପାଇଁ ଅେଟ? ଏହା ଅଶୁଚିତା ପାଇଁ ଅେଟ! ଆପଣ
ଏହାକ ସୀକାର କରିେବ ନାହିଁ, ମା ଏହା ତ ବାଇବଲ େସହିପରି ହି କେହ। ଏହା ସତ
ଅେଟ। ଏହା ତ ଏକ ଅଶୁଚି ଆ ା ଅେଟ ଯାହାକି ଆପଣ ଭିତେର ଅଛି। ଆପଣ ଅଶୁଚି
େହବାକ ଚାହଁା ି ନାହିଁ; ମା ଆପଣ ଅନଭବ କରନାହଁା ି, ଆ ିକ ଭାବେର ଆପଣ ଅଶୁଚି
ଅଟ ି, କାରଣ ଆପଣ ନିଜକ ଅଶୁଚି ଭାବେର ଉପ ାପନ କରଛ ି।
250 େତେବ, ଜେଣ ପୁରଷ, ତା ର ପୁରଣା, ମଇଳା, ଗ ି ଆ ୁ, ଏବଂ ଯଦି େସ େକୗଣସି
େପାଷାକ ପି ି ବି ନ ଥା ି, େତେବ କିଛି ଫର ପେଡ଼ ନାହିଁ, ତା ଶରୀର େଲାଭନକାରୀ
ନେହଁ। କାହିଁକି? େସ ମୂଳ ସୃ ିେର ଥିେଲ, ଚରି ; ରହିବା ଉଚିତ, େଦଖ । କି , େଲାଭନ
କରିବା େହତ, ଆପଣ ଉପ-ଉ ାଦ ଅଟ ି।
251 ପରେମଶର, ଦୟା କର! େହ େମାର ଭ, ଏହି ପାପପୂ ଜଗତ! େଯେତେବେଳ ଏହା
ସମା େହବ ମଁୁ ଖୁସି େହବି।
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252 ଧ ାନ ଦିଅ , େସ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଚାହିଁେବ ନିଜ ପ ୀ ପରିତ ାଗ
କରିପାର ି, ମା େସହି ୀ ତା ପରିତ ାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ; େସ େମାେତ ତିଆରି
କରିପାର ି, େସ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଚାହିଁେଲ ଧାରଣା େନଇ େମାେତ ଧୂଳିେର
ପକାଇ ପାର ି, କି , େହ, ଭାଇ, ଉ ମ େହବ େଯ ମଁୁ ତାହା େସଠାେର େକେବେହେଲ
ପକାଇବାକ େଚ ା ନ କେର, ମଁୁ ବିନ ଅେଟ।

253 ଶେଲାମନ େଯେକୗଣସି ଅବିବାହିତ ୀ ବିବାହ କରିପାର ି, େସ େଯେକୗଣସି ୀ
ଚାହଁା ି ତାହାକ ବିବାହ କରିପାର ି। ଜେଣ ଯାଜକ େକବଳ ଏପରି ଜେଣ ୀ ବିବାହ
କରିପାରିେବ ଯାହାକି କମାରୀ ଅେଟ। ଶେଲାମନ…

254 େଯପରିକି ଦାଉଦ, େସ (ତାହାର ନାମ କଅଣ ଥିଲା?) ଅବୀଗଲ ବିବାହ କେଲ।
େଯଉଁଥିେର, ଜେଣ ବ ି ଥିେଲ ଯାହାକ ଏକ “ମୂଖ” େବାଲି ଡକା ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ େସ
ମରିଗେଲ, ତା ର ଏକ ଉ ମ ପ ୀ ଥିଲା। ଆଉ ଅବୀଗଲ ଦାଉଦ ବିବାହ କେଲ; େସ
ଜେଣ ରାଜା ଥିେଲ, ଯାଜକ ନହଁ ି, େଦଖ , େତଣୁ େସ—େସ ବିବାହ କେଲ।

255 ମା ଜେଣ ଯାଜକ ତାହା କରିପାରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଛଇଁଥିେଲ କି ା ତା ପ ୀ
ନିମେ ଜେଣ ଏପରି ୀକ ହଣ କରଥିେଲ ଯାହାକି ପୂବର େକୗଣସି ପୁରଷ ପ ୀ
ଥିଲା। େତଣୁ ତାହା ଭ ଯୀଶୁ ୀ ମ ଳୀର କମାରୀତକ ଦଶାଏ, େସହି କନ ାକ ବିଶୁ
େହବାକ ଅଛି, େସହି ବାକ , େଗାଟିଏ ବି ବାକ ଏଆେଡ େସଆେଡ େଲାପ େହବାର ନାହିଁ।
ନି ିତ ଭାବେର। କଅଣ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସଠି କନ ାର କ ନା କରିପାର ି, ଯାହାର
େଗାଟିଏ ନ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନ ଟି, େକୗଣସି କିଛି ବିଷୟ ଭ ଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣ ି?
ତାହା ୀ କନ ା େହବାକ ଯାଉ ନାହିଁ। େସ ତ ସି ଅେଟ। େସ ସମ କିଛି ବାକ ଅେଟ,
େଗାଟିଏ େହେଲ ବାକ େକୗଣସିଠାେର ବିଫଳ େହବ ନାହିଁ। ନା।

256 ଧ ାନ ଦିଅ , େଯ େସ ତାକ ପରିତ ାଗ କରିପାର ି, କି େସହି ୀ ତା ପରିତ ାଗ
କରିପାେର ନାହିଁ। େସ ଏହା କରିଛ ି, ଏହାକ ମାଣ କରିଛ ି, େସହି ଦିନେର େଯଉଁ
ଦିନେରକି ଲଥ , େୱସଲି, ଏବଂ େପ ିକ , େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆ ିକ େଯୗନ
ସ କ ଦାରା ବାକ ର ପରବ ୀ ଅଂଶ ସହିତ ଗଭବତୀ େହବା ପାଇଁ ତାହା ର ପରବ ୀ
ଅଂଶ େହବାକ ମନା କରିେଦେଲ। କଅଣ ଆପଣ ବଝିପାରିେଲ? େସ ମନା କରିେଦେଲ।
ଲଥରା ମ ଳୀ ୀ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ ଅଭିଳାଷ ରଖିବାକ ମନା କରିେଦଲା; ଲଥ
ଏହା ମନା କରିେଦେଲ। ଏବଂ େମାେତ ଏହା କହିବାକ ଦିଅ , େଯେକୗଣସି କାେର େହେଲ
େମାେତ କିଛି ଡାକିବାକ ଯାଉଛ ି; ଠି େସହି କାେର ଆଜି ମଧ େସମାନ ମଧ ର

େତ କ ସହିତ ତାହାହିଁ ଅେଟ, େସମାେନ େସହି ବାକ ହଣ କରିବାେର ବିଫଳ ହଅ ି,
େସମାେନ ୀ ତ ାଖ ାନ କରିଥା ି!
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257 ଏବଂ େଯେକୗଣସି ୀେଲାକ ଯିଏକି ପୁରଷକ ତାର ସ ାନ ପାଇଁ ମନା କେର, ତାକ
ତା ର ପ ୀ େହବାର େକୗଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆେମ । କଅଣ ଆପଣମାନ ର ମେନ
ଅଛି, ବାଇବଲେର, େଯେତେବେଳ େସହି ରାଜା ଏ ର ବିବାହ କରିଥିେଲ? େଯେହତ
ରାଣୀ ମନା କରିେଦଇଥିେଲ, େସଇଥି ପାଇଁ େସ ନିଜ ନିମେ ଆଉ ଜଣକାକ ହଣ
କରିଥିେଲ। ଏବଂ େଯେତେବେଳ େସହି…କଅଣ େହଲା େଯେତେବେଳ େସ ରାଜା ସହିତ
ବାହାରକ ଆସି ତା କଥା ମାନିବାକ ମନା କରିେଦଲା? େସହି ସମାନ କଥା ଜେଣ ୀ
ସହିତେର ଅେଟ ଯିଏକି ତାର ସାମୀ ପାଇଁ ୀ େହବାକ ମନା କରିଦିଏ।

258 ଏବଂ ଠି େସହିପରି ମ ଳୀ ସହିତେର ଅେଟ ଯିଏକି ଆେମ ବ ମାନ ରହଥିବା
ଏହି ଯୁଗର ସ ାନମାନ ଜନ େଦବା ପାଇଁ, େସହି ଯୁଗେର ଗଭଧାରଣ କରିବାକ ମନା
କରିଦିଏ। ଆେମ ଲଥରା େନାହଁୁ, ଆେମ େୱସଲିୟ େନାହଁୁ, କି ା ଆେମ େପ ିକ ା
େନାହଁୁ! ପରେମଶର ବାକ ର ଗଭଧାରଣ ଦାରା ଆମକ ଏହି ଯୁଗର ସ ାନ େହବା
ଆବଶ କ, େଯପରିକି ଏହି ଯୁଗର ଏକ ସ ାନ, େସହି ବୀଜ ସ ାନକ ଜନ େଦଉ। ଆେମ ।
ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ବଝଛ ି। ଗଭବତୀ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା, େତେବ େସ କଅଣ
କେଲ? ତାକ ଛାଡପ େର, ପରିତ ାଗ କରିେଦେଲ। ତାହା ଠି । ମା େସହି ୀ ତା
ପରିତ ାଗ କରିବାକ ସାହସ ନ କର। େସ େସହି ୀକ ପରିତ ାଗ କରିେଦେଲ।

259 େସ େସହି ଶରୀରକ ତାହା ର ବାକ ଠି କାଶ କରି ଚାଲିେଲ, ଏବଂ ନିେଜ,
ମଧ , ତାହାକ ସୁ ମାଣିତ କେଲ। ତାହା ର ସ ାନମାେନ ଉଣା ଅଧିକ ତାହା ପରି
େଦଖାଯିବାକ ଆର କରଛ ି, କାରଣ ଏହା ସ ୁ ଭାେବ ପରିପକ େହଉଅଛି, କି ା,
େସମାେନ ବାକ ର ସ ାନ େହଉଅଛ ି, ମ ଳୀର ସ ାନ ନେହଁ। ବାକ ର ସ ାନ! ଏବଂ
େସହି କନ ା ବାକ ର ଏକ ସୁ ର ସାନ ମହିଳା େହବ, ବିଶୁ , ମନଷ ର େକୗଣସି ସଂଗଠନ
ଦାରା, େକୗଣସି-ମନଷ କତ ସି ା ଦାରା ଶ େହାଇ ନ ଥିବ। େସ ସ ୂ ରେପ ବିଶୁ ,
ବାକ ର କନ ା େହବ! ଆେମ ଏବଂ ଆେମ ! ମଁୁ ଆଶା କେର େଯ ଆପଣ ଆକାଶ ତେଳ
ବାହାେର, ତାହା ବଝିଯାଆ ି। େସ ପରେମଶର ଗଭବତୀ ପୁ ୀ େହେବ।

260 େଦଖ େଯ କି ଏକ ମହାନ ସ ାନର ବିଷୟ ଜେଣ ୀେଲାକ େହାଇପାେର? େଦଖ
େଯ କି ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ମ ଳୀ େହାଇପାେର, ମା ଆପଣ େଦଖ େଯ ଅଶୁଚିତା ତାକ
େକଉଁଠାକ ପହ ାଇଅଛି? ତା’ପେର ବାହାେର ଥିବା େସହି ମ ଳୀକ ଏଠାେର ଥିବା ମ ଳୀ
ସହିତ ତଳନା କରିବାକ େଚ ା କର ି, ଆପଣ ତାହା କରିପାର ି ନାହିଁ। ଏବଂ ରା ାର େସହି
େବଶ ାକ ଜୀବ ପରେମଶର ମ ଳୀ ସହିତେର ତଳନା କରିବାକ େଚ ା କର ି; କି ା
େସହି ୀ, ସଠି ୀକ, େବଶ ା ସହିତେର?

261 େସହିପରି ବିଷୟସବ କାହିଁକି ଅଛି? ଏହା ପରେମଶର ଏକ ନିୟମ,
ବିେରାଧାଭାସର ନିୟମ ଅେଟ। ଯଦି େଗାଟିଏ ରାତି ନ ଥା ା େତେବ ଆେମ କିପରି
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ଜାଣିଥା େଯ ଦିବାେଲାକ କିପରି ଉପେଭାଗ କରିବାକ ଅଛି? ଯଦି ବଷା ନ ଥା ା େତେବ
ଆେମ କିପରି ଜାଣିଥା େଯ ଶୁଖିଲା ପାଗକ କିପରି ଉପେଭାଗ କରିବାକ ଅଛି? ଯଦି ଜେଣ
ମ ୀେଲାକ ନ ଥା ା େତେବ ଆେମ କିପରି ଜେଣ କତ ୀେଲାକ ଆଦର କରିବାକ
ଏବଂ ସ ାନ କରିବାକ ଜାଣିଥା ?
262 ଏହାକ ଠି କାଶ କରି ଚାଲିେଲ, ତାହା ର ବାକ କ ଠି କାଶ କରି ଚାଲିେଲ,
ମା ସାବଧାନ େଯ ଆମ ଭିତର େକହି ତାହା ଛାଡି ଅନ କାହାରିକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ
େଚ ା କରିବାକ ସାହସ ନ କର।
263 େତେବ ନି ିତ ଭାବେର ଏହା ଅେଟ େଯ ଉଭୟ ସି ା କାହିଁକି ଭ ଅେଟ?
ଆପଣ ଏହାକ ଏହି ଉପାୟେର ଚଲାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ, ଏହା ବିତି ଯାଇଅଛି; ଆପଣ ଏହାକ
େସହିପରି ଭାବେର ଚଲାଇେବ, ଏହା ତ େସହି ତି ୁତିକ ଠି ଅତି ମ କରି ଚାଲିଯିବ।
ଏଠାେର େସହି ତି ା ଅଛି, ଏଠାେର େସହି ବିଷୟଟି ଠି ଏହିଠାେର ଅଛି। ବାକ ପର ର
ବିେରାଧୀ ନେହଁ। ଏହାକ ତ େତେବ ନିର ରତାେର ରହିବାକ ଅଛି, େଯପରିକି ମାଥିଉ
28:19 େ ରିତ 2:38 କ ବିେରାଧ କରଥିବା ବିଷୟଠାର ଅଧିକ କିଛି ନେହଁ।
264 ବ ମାନ, ଆପଣମାନ ମଧ ର େକେତକ ୀେଲାକମାେନ, ଆପଣମାନ ମଧ ର
େକେତକ ପୁରଷମାେନ, ମଁୁ—ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଆପଣ—ଆପଣ ଏହା ସହିତ ସହମତ
ନହଁ ି। କାରଣ, ଆପଣ ଜାଣ ି, ଆପଣ ବ ମାନ ତାହାକ ଲଚାଇ ପାର ି ନାହିଁ। ଆପଣ
କରିପାର ି ନାହିଁ।
265 ମା େମାେତ ଆପଣ େକବଳ କିଛି େଦଖାଇବାକ ଦିଅ । ଯଦି ମାଥିଉ 28:19
କେହ, “ଅତଏବ, ତେ ମାେନ ଯାଇ ସମ ଜାତିର େଲାକ , ପିତା, ଏବଂ ପୁ , ଓ
ପବି ଆ ା ନାମେର ବା ି ଦିଅ,” ଏବଂ େସମାେନ ବଲିପଡିେଲ, ଆଉ େତ କ ବ ି
ଯିଏକି େକେବ ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ ଯାହାକି ତାହାର ବିପରୀତେର ବା ିଜିତ େହାଇଥିେଲ,
ଯୀଶୁ ୀ ନାମେର ବା ିଜିତ େହେଲ, ଏପରିକି ସମ ବାଇବଲ ଯୁଗସାରା ଏବଂ
ବାଇବଲ ଯୁଗ ପେର ତିନି ଶହ ବଷ ପଯ ସୁ ା, ନିସିଆ ପରିଷଦ ପଯ ତାହା
ଚାଲିଥିଲା। ତା’ପେର େସମାେନ ଏହା ବଦଳେର ମତବାଦସବକ ହଣ କେଲ। େତେବ
ପାଥକ କଅଣ, ଯଦି ଏହା କାଶିତ େହାଇ ନ ଥାଏ?
266 ଏବଂ କଅଣ ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ସ ୂ ପୁ କଟି, ସ ୂ ବାଇବଲ, ଏକ କାଶନ
ଅେଟ? େସହିପରି ଭାବେର ହିଁ ଆପଣ ଏହା ଓ େସହି ଅନ ଭିତେର ସତ ଜାଣିବାକ
ପଡିବ, ଏହାର କାରଣ େହଲା େଯ ଏହା ଏକ କାଶନ ଅେଟ। ଏବଂ େସହି କାଶନ ନି ିତ
ଭାବେର ବାକ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ କ, ବାକ ର ବିପରୀତେର ନେହଁ। ଆପଣ କହ ି,
“େତେବ, ମଁୁ, ଏହା େମା’ ଠାେର କାଶିତ େହାଇଥିଲା।” ତା’ପେର ଯଦି ଏହା ବାକ ର
ବିପରୀତ ଅେଟ, ଏହା ପରେମଶର ଠାର େକେବବି ଆସି ନାହିଁ। ତାହା ଠି ଅେଟ।
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267 େତେବ ଯଦି ଆପଣ େନବାକ ଚାହିଁେବ ମାଥ-…ମାଥିଉ 16:18। ଯୀଶୁ ନିେଜ, କହିେଲ,
େଯ ସମ ମ ଳୀ, ତାହା ର ମ ଳୀ, ତାହା ର ନିଜର ଆ ିକ କାଶନ ଉପେର ନିମିତ
େହବ, ଯାହା େହଉଛି ବାକ । “ମଁୁ ତ କ କହଅଛି, ତେ ପିତର…ମାଂସ ଓ ର ତ
ନିକଟେର ଏହା େକେବ କାଶ କରି ନାହିଁ, ବରଂ େମାହର ସଗ ପିତା ତ ନିକଟେର ଏହା

କାଶ କରିଅଛ ି। ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପେର…”

268 ବ ମାନ, ମଁୁ ଜାେଣ, ଆମର କ ାେଥାଲି ବ ମାେନ େସଠାେର, ଆପଣ କହ ି,
“ଏହା ପିତର ଉପେର ନିମିତ େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ପିତର େସହି େ ରିତ, େତଣୁ, ଅମୁକ-ଓ-
ଅମୁକ, େ ରିତ ସ ତିେର, ଉ ରାଧିକାରୀ ଭାବେର।”

େ ାେଟ ା ମାେନ କହ ି, “ଏହା ଯୀଶୁ ୀ ଉପେର ନିମିତ େହାଇଥିଲା।”

269 ମା ଭି େହବା ପାଇଁ ନେହଁ, େକବଳ ତାହାକ ନିଏ ଯାହା େସ କହିଥିେଲ! େସ କହିେଲ,
“ମାଂସ ଓ ର ତ ନିକଟେର ଏହା କାଶ କରି ନାହିଁ, ବରଂ େମାହର ସଗ ପିତା ତ
ନିକଟେର ଏହା କାଶ କରିଅଛ ି। ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପେର” (ବାକ କଅଣ ଅେଟ ତାହାର
ଆ ିକ କାଶନ ଉପେର) “ମଁୁ ଆପଣା ମ ଳୀ େତାଳିବି; ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକ କଦାପି
େଦାହଲାଇବ ନାହିଁ।” ତାହା ପ ୀ ଅନ ପୁରଷମାନ ସହିତ େଲାଭିତ େହେବ ନାହିଁ।
“ମଁୁ ଆପଣା ମ ଳୀ େତାଳିବି; ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକ କଦାପି େଦାହଲାଇବ ନାହିଁ।”

270 ଆଉ େହବଲ ଏବଂ କୟିନ, ଏଦନ ବଗିଚାେର। କୟିନ ତାର ନିଜର ଧାରଣା ୁତ
କଲା, େସ କହିଲା, “େତେବ, େଦଖ , ପରେମଶର ଜେଣ ଭଲ ପରେମଶର ଅଟ ି। େସ
ସମ କତି ଉପେର ଅଛ ି, େତଣୁ ମଁୁ ବି  ସ ଛଇଁ ଏବଂ ଆଳ େନବି, ଏବଂ ମଁୁ େସହି—
େସହି ଫୁଲଗୁଡିକ େନବି, ଏବଂ ମଁୁ ତାହା ପାଇଁ ଏକ କତେର ସୁ ର େବଦି େତାଳିବି।”
ତାହା ଏକ ମ ଳୀ ଅେଟ। େସ ଆ ୁମାଡି ବସି ପଡ଼ିେଲ। େସ ପରେମଶର ବିଶାସ କେଲ।
େସ ପରେମଶର ଉପାସନା କେଲ, ହାତ େଯାଡିେଲ, ଏବଂ ଏହି ବଳିଦାନକ ଉ ଗ କେଲ।
େସ େସହି ସମ କିଛି ଧାମିକ କାଯ କେଲ ଯାହା େହବଲ କରିଥିେଲ।

271 େହବଲ େସହି ସମାନ କାରର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ। ମା େଯେତେବେଳ
େହବଲ ତାର ନିଜର ଆଣିେଲ, େସ େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ ଆଣିେଲ। େତେବ, କୟିନ
ଭାବିେଲ େଯ, ପାପର ଏକ ତିକାର କରିବା ନିମେ , ଯାହା ତା ପିତା ଏବଂ ମାତା ନି ୟ
ଫଳ ଖାଇଥିେଲ, େଯପରିକି େସମାେନ େସହି ଉଦ ାନେର ଶି ା ପାଇଥିେଲ। ମା େହବଲ,
ଦିବ କାଶନ ଦାରା, ଏହା ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ର ଥିଲା ଯାହାକି ତାହା ଘଟାଇଥିଲା।
ଦିବ କାଶନ ଦାରା! ଆଉ ବାଇବଲ ଏ ୀେର, ତାର 12ଶ ପବେର, ତାର 11ଶ ପବେର
କେହ, େଯ, “େହବଲ, ବିଶାସ ଦାରା,” ( କାଶନ) “ପରେମଶର କୟିନ ଅେପ ା ଏକ
ଅଧିକ ଉ ମ ବଳିଦାନ ଉ ଗ କେଲ, ଯାହା ଦାରା େସ ଧାମିକ ଅେଟ େବାଲି ପରେମଶର
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ସା େଦେଲ।” କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ଆେମ ! ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଏହା େମା ପାଇଁ,
େସତିକି ଅେଟ େଯତିକି ଏହା େହାଇପାେର। େସଠାେର େସହି ସ ୂ ବିଷୟ ରହିଛି।

272 େତେବ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ଉପେର, େଦଖ , ଏହାକ ତ କାଶିତ େହବାକ ଅଛି।
େଯପଯ ଏହା କାଶିତ ନ ହଏ, ଆପଣ ଏହାକ ଜାଣ ି ନାହିଁ। ମା େସ ଏହି େଶଷ
ଦିନେର, ଏହି ଯୁଗେର ତି ା କରିଥିେଲ, େଯ ବାଇବଲେର ଥିବା େତ କ ଲ ାୟିତ ନିଗୁଢ
ବିଷୟ କାଶ ପାଇବ। େକେତ ଜଣ ତାହା ଜାଣ ି? କାଶିତ ବାକ , ତାର 10ମ ପବ!
ଯୀଶୁ ତି ା କରିଥିେଲ, େଯ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ଉପେର—େର ଏହି ସମ ଲ ାୟିତ
ନିଗୁଢ ବିଷୟମାନ, ଏହି ଅନ ସମ ଲ ାୟିତ ନିଗୁଢ ବିଷୟମାନ ଯାହାକି ରହିଥିଲା,
େଶଷ ସମୟେର କାଶିତ େହବ। େତେବ ଆପଣମାନ ମେନ ଥିବ, େସହି ରବ କହିଥିଲା,
“ଟୁ ସା  କ ଯାଅ।” ଆକାଶେର େସହି ରହସ ମୟୀ ଆେଲାକ ମେନ ଅଛି କି? େସଠାେର
େସହି ସ ମ ଦତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବାର ମେନ ଅଛି କି? େଫରି ଆସିବା, ଏବଂ ସ ମୁ ାକ
େଖାଲିବା। େଦଖ େଯ କଅଣ ଘଟିଅଛି। ତାହା ସତ ଅେଟ।

273 େତେବ ଅ ଟିକିଏ ଆଗକ। ମା ବ ମାନ, ଏହା ଶୁଣ ! ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହା
ଆପଣ ର ଖାଇବାକ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ େହଉଅଛି, ମା ମଁୁ ଭଲ ଖାଉଅଛି।

274 ଧ ାନ ଦିଅ , ବ ମାନ, େସହି ୀ ନିଜର ାନ ପାଇଛ ି, ଏବଂ େସ ଏକ ଅଳ ାର
ଅେଟ। ଶେଲାମନ, ଏହି ବ ି ର ଦଶ ହଜାର ପ ୀ ଥିେଲ…କି ା, ଏକ ହଜାର ପ ୀ
ଥିେଲ, ବରଂ, େସ କହିେଲ େଯ, “ଜେଣ ପୁରଷ ଯିଏ ପ ୀ ପାଇଛ ି, ଏକ ଉ ମ ଜିନିଷ
ପାଇଛ ି।” େସ କହିେଲ, “ଜେଣ ଭଲ ୀେଲାକ ତା ମୁକଟେର ଏକ ଅଳ ାର ସଦଶ,”
ତାହା ଏକ ସ ାନର ବିଷୟ। “ମା ଜେଣ ଅଧାମିକ ତା ର େର ଜଳ ସଦଶ ଅେଟ,”
ତାହା ତା ର ଜୀବନ ଅେଟ। େସ କହିେଲ, “ଏକ ହଜାର ମଧ େର ଜେଣ ଧାମିକ େଲାକକ
ପାଇପାରିେବ,” ଶେଲାମନ ଏହା କହିେଲ, “କି ,” କହିେଲ, “ଆପଣ ଏକ ହଜାର ମଧ େର
ଜେଣ ଧାମିକ ୀେଲାକକ ପାଇପାରିେବ ନାହିଁ।” ଶେଲାମନ ଏହା କହିେଲ, େଦଖ ।
େତେବ ଧ ାନ ଦିଅ େଯ, ଏହା କିପରି ଅେଟ।

275 ମା , ଆପଣ େଦଖ , ୀେଲାକ, ଆପଣ—ଆପଣ ଏକ ଅଳ ାର ଅଟ ି ଯଦି
ଆପଣ ଏକ ଅଳ ାର େହବାକ ଚାହଁା ି, ମା େସହି ଇ ା ଆପଣ ଠାର େହବା ଆବଶ କ।
ଏବଂ ଆପଣ େଦଖ େଯ େସହି ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ ବିଶଯ କାହିଁକି ଥିଲା, େଯ ଯୀଶୁ
ତାହାକ ଇ ିତ କରି ପଛକ େଦଖାଇେଲ, କାରଣ ଏହା ଆପଣ ର ଜାତି ଥିଲା ଯାହାକି
ସମ କାରର ପାପର କାରଣ ଥିଲା। େସହି କାରଣର ହିଁ ବହବିବାହ ଏବଂ ଛାଡପ , ଏବଂ
ବିଷୟଗୁଡିକ, ଥମ କରି ଆସିଲା। ଆଦ େର ଏହା େସପରି େକେବ େହଁ ନ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା
ଆର ପାରି ଜଗତେର ବି ରହିବ ନାହିଁ।
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276 ଯାକବକ େଦଖ , ଯାହା ଠାର ପିତପୁରଷମାେନ ଆସିଥିେଲ। ତା ର ଅତିକମେର
ଏକ ଡଜନ ପ ୀ ଥିେଲ। େସ ଦଇ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିଥିେଲ ଏବଂ ଏହା ବ ତୀତ
ଉପପ ୀମାନ ଥିେଲ, ସାଧାରଣ-ଆଇନଗତ ୀେଲାକମାେନ ଯାହା ସହିତ େସ
ରହିଥିେଲ। ଏବଂ େସହି ପିତପୁରଷମାେନ ଠି େସହି ଉପପ ୀମାନ ଠାର ଜନ
େହାଇଥିେଲ। କଅଣ ତାହା ଠି ଅେଟ? େଦଖ , ଆପଣ ତ ବାକ କ ସୁଗମ କରିବାକ
ପଡିବ।

277 ଓଃ, େମା ପାଖେର େସଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପୃ ାମାନ ଅଛି। ଯଦି ଜେଣ ଧମଗୁର େମାେତ
ଏହା ଉପେର ଶ କର ି, ଏବଂ ଆେମ ଏକାଠି େହାଉ, େତେବ ଆେମ ଏହା କଥା
େହାଇପାରିବା। ମା ନି ିତ ଭାବେର, ଯଦି ତାହା ପାଖେର କିଛି ବି ଆ ିକତା ଥାଏ,
ତାହାେହେଲ େସ ଏଠାେର େଦଖିପାରିେବ େଯ ଏହା ସତ ଅେଟ। ଏଥିେର େକୗଣସି

ଶ ନାହିଁ।

278 ଜେଣ ଭଲ ୀ ଏକ ଉ ମ ବିଷୟ ଅେଟ। ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ। ମଁୁ ଏହାକ କତ
ୀେଲାକ ଦାରା ଜାେଣ। ମଁୁ କତ ୀେଲାକମାନ େଭଟିଅଛି େଯଉଁମାେନକି ଅସଲି

ଅଟ ି, ଠି େସତିକି ଅସଲି େଯତିକି େକୗଣସି ପୁରଷ େହାଇପାେର ଯିଏକି େକେବ
ଧରାପୃ େର ଚାଲିଥା ି।

279 େସ ପୁରଷର ଏକ ଉପ-ଉ ାଦ ଏବଂ ତାର ଏକ ଖ ଅେଟ, ଏବଂ ପତନେର େସ େସହି
ୀର କଥା ଶୁଣିଥିେଲ। େସ େକବଳ…େସହି ୀ ତା ର ଏକ ଅଂଶ ଅେଟ। ମା , ଏହା

େସହି ୀ ଉପେର ନିଭର କେର, େସ େସହିପରି ଭାବେର ନିମିତ ଅେଟ େଯପରିକି େସ ଅଶୁଚି
େହାଇପାେର, ଆଉ ତାକ େସହି ବିଷୟକ ତ ାଖ ାନ କି ା ହଣ କରିବାକ ଅଧିକାର
ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାହା ଆଦ େର ଥିବା େସହି ମୂଳ କତିର ବିପରୀତ ଅେଟ, େଦଖ , କି
େସଠାେର ଆପଣ ଅଛ ି।

280 ବ ମାନ ଏହା ବାର ଘଟିକା େହଲାଣି, ଏଣୁ ମଁୁ ଏଠାେର କିଛି ମିନି ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟକ
ଛାଡିେଦବି। ମଁୁ ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକ ଚାେହଁ।

281 େତେବ ମେନରଖ , ମଁୁ ଏହାକ େକବଳ େମାର ଦଳକ କହଅଛି। ଏବଂ ଆକାଶ ତେଳ,
ମଁୁ ଏହାକ େକବଳ େମା ନିଜର ଅନସରଣକାରୀମାନ କହଅଛି। ଏହି ବା ାଟି େକବଳ
େସମାନ ପାଇଁ ଅେଟ, ଏବଂ ଯାହା ମଁୁ ଏଠାେର କହିବାକ ଯାଉଅଛି।

282 େଯେକୗଣସି େସବକ, େସ, ଯାହାକି ତା ର, ହଁ, େସ ପଲର ପାଳକ ଅଟ ି, ତା ର
ଯାହା ଇ ା େସ ତାହା କର । ତାହା ତା ର ଏବଂ ପରେମଶର ମଝିେର ଅେଟ।
େଯେକୗଣସି ଯାଜକ, େଯେକୗଣସି ଚାରକ, ତାହା ଆପଣ ଉପେର ନିଭର କେର,
େମା ଭାଇ।
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283 ମଁୁ େକବଳ ଏଠାେର େଜଫସ  ୱିେଲେର କହଅଛି, ଏକମା ାନ େଯଉଁଠାେରକି
ମଁୁ ଏହା କେହ, କାରଣ ଏହା େମାର ନିଜର ପଲ ଅେଟ। ଏହା େସହି ପଲ ଅେଟ ଯାହା
ଉପେର ତଦାରଖ କରିବାକ ପବି ଆ ା େମାେତ ବଝିବା ପାଇଁ େଦଇଛ ି, ଏବଂ େସ
େମାେତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିେବ। ଏବଂ େମାର ଏହି େଲାକମାେନ ସମ େଦଶର ଏଠାେର
ମନ େଫରଣ କରିଛ ି, ଯାହା ମଁୁ ୀ ନିକଟକ କେଢଇ େନଇଅଛି। ଏବଂ, େଛାଟ
ପିଲାମାେନ, ମଁୁ ଆପଣ ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାେର ଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ଆପଣ ର
ବ ଅେଟ। ଆପଣ ଭାବିପାର ି େଯ ମଁୁ ଆପଣ ବିର େର କହଅଛି; ମଁୁ ଏହା କହଅଛି,
େଦଖ , ଆପଣ ର ମ ଳ ପାଇଁ। ମଁୁ ଆପଣ େ ମ କେର। ଏବଂ ଯଦି ତାହା େସପରି
ନେହଁ, େତେବ ପରେମଶର େମାର ବିଚାରକ ା ଅଟ ି। ଆପଣ ଜାଣ ି େଯ ଆପଣ
େ ମ କେର।
284 ଏହା ଏକ ଭୟ ର କଠିନ ବିଷୟ ଅେଟ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ ଏହାକ କିପରି ଉପ ାପିତ
କରିବାକ ଅଛି। ମଁୁ କଅଣ କରିବି, େଯେତେବେଳ େମା ପାଖେର ଏଠାେର େମା ମ ଳୀେର
ଏପରି ପୁରଷ ଏବଂ ୀେଲାକମାେନ ବସିଛ ି, େସମାନ ମଧ ର େକେତକ ତ ଦଇଥର
କି ା ତିନିଥର ବିବାହ କରିଛ ି? ଭଲ ପୁରଷ ଏବଂ ଭଲ ୀେଲାକମାେନ, ସମେ ମି ିତ
େହାଇଯାଇଛ ି! ଏହା କଅଣ ପାଇଁ େହଲା? ଭ ଶି ା, ଅବିକଳ ଠି , ଭ ଠାେର
ଅେପ ା ନ କରିବା।
285 “ପରେମଶର ଯାହା ସଂଯୁ କରିଛ ି, େକୗଣସି ମନଷ ତାହା ବିଭି ନ କର।” ମଣିଷ
ଯାହା ସଂଯୁ କରିଛି ତାହା ନେହଁ; ଯାହା “ପରେମଶର” ସଂଯୁ କରିଛ ି! େଯେତେବେଳ
ଆପଣ ପରେମଶର ଠାର ଏକ ସିଧାସଳଖ କାଶନ ପାଇଥା ି, ଯାହାକି ଆପଣ ର
ପ ୀ ଅେଟ, ଏବଂ େସହି ସମାନ ବିଷୟ, ତାହା ଆପଣ େଶଷ ଜୀବନସାରା, ଆପଣ ର
ହିଁ ଅେଟ। େଦଖ ? ମା ଯାହା ମଣିଷ ସଂଯୁ କେର, ତାକ େଯେକହି ବିଭି କରିପାେର।
ମା ଯାହା ପରେମଶର ସଂଯୁ କର ି, େକୗଣସି ମନଷ ତାହାକ ଶ ସୁ ା କରିବାକ
ସାହସ ନ କର। “ପରେମଶର ଯାହା ସଂଯୁ କରିଛ ି,” େସ କହିେଲ, “େକୗଣସି ମନଷ
ତାହା ବିଭି ନ କର।” ଏପରି ନେହଁ େଯ େକୗଣସି ଅ -ମଦ ପ ବିଚାରପତି କି ା
ଅନ େକହି ସଂଯୁ କରିଛ ି, କିମା େକୗଣସି ପ ାତଗମନକାରୀ ଚାରକ େକେତକ
ନିୟମଗୁଡିକ ଏକ ପୁ କେର ରଖି, ଯାହା େସମାନ ଜଗତେର କିଛି ବି କରିବାକ ଅନମତି
େଦଇଥାଏ, ଏବଂ ପରେମଶର ବାକ ଠି େସହିଠାେର ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ବଝିେଲ? ମଁୁ
ତାହା ବିଷୟେର କହଅଛି ଯାହା ପରେମଶର ସଂଯୁ କରିଛ ି।
286 େତେବ ମଁୁ ଆପଣ ଏହା କହିବାକ ଯାଉଅଛି। ମଁୁ େସଥି ତି ଅତ ଧିକ ଯ ବାନ
ଅେଟ ଯାହା ମଁୁ ଆପଣ କେହ। େମାର ଅଭି ାୟ ଆପଣ େଲାକମାନ ସହିତ ର େହବା
ନେହଁ। େମାର ପାଳକ ଭାଇମାେନ, େମାର ଅଭି ାୟ ଆପଣମାନ ସହିତ ର େହବା
ନେହଁ। େମାର ଅଭି ାୟ ତାହା ନେହଁ। କି ମଁୁ ଦାୟୀ ଅେଟ, ଏହା ହଦୟ ମ କରି େଯ
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ଏହାକ େମା ହାତେର ଦିଆଯାଇଅଛି, ଆଉ ଯଦି…ମଁୁ ଏହାକ ଧରି ରଖିପାର ନାହିଁ, ଏବଂ
ଏହାକ କିପରି େଦବାର ଅଛି ମଁୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ଏହି େଟ େହବ…ଓଃ,
େମାର ଭ, ମଁୁ ବ ମାନ ୁତ େହବି, କାଯ ାଳୟ େଖାଲ ରଖିବି, କାରଣ ଏଠାେର ଏହା
ଆସୁଅଛି। ବଝିେଲ?
287 ଠି େଯପରିକି ଏହା ସପବଂଶ ଉପେର ଥିଲା, ମା ଏହା ସ ୂ ରେପ ଠି
େବାଲି ମାଣିତ େହାଇଅଛି। ଠି ଏଠାେର େମା ପାଖେର କାଗଜପ ମାନ ଅଛି,
ଖବରକାଗଜର, େଯଉଁଠାେରକି ୀେଲାକମାେନ ଠି ବ ମାନ ହିଁ…ଆଉ ଏପରିକି େସହି
ମହାନେର—େର…େକେତକ ମହାନ ଧାମିକ ମ ଳୀେ ମାନ ପାଖେର େସହି ମୂଳର
ଫେଟାଚି ମାନ ଅଛି, ଜେଣ ୀେଲାକ େଗାଡେର ଏକ ସାପ ଗୁର ୁଛି, ଏବଂ ଏହା କିପରି
ତାର ଚାରି ପାଖେର େଘରି ଯାଉଅଛି; ତାକ ସମ କାରର ସେ ଦନା ଏବଂ ଭତି
ବିଷୟସବ େହଉଛି, ଏପରି କିଛି ଯାହାକି ଜେଣ ପୁରଷ ତାକ େକେବବି ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ,
ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ସାପଟି ତାର ଚାରିପାଖେର ଗୁଡ଼ାଇ େହଉଛି, ଏବଂ ଭତି। ତାହା ଅବିକଳ
ସତ ଅେଟ। ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଖରାପର ଖରାପ େହବାକ ଯାଉଅଛି, ଏବଂ ଖରାପ େହବ।
ସପ, ଯାହାକି େସ ନ ଥିଲା…େସ ତାହା ସହିତ େଯୗନ ସ କ ରଖିପାେର ନାହିଁ େଯେତେବେଳ
େସ ଏକ ସପ ଥିଲା, ମା ମେନରଖ …
288 ଅନ ଦିନ ମଁୁ ଜଣକା ସହିତ ଏକ ତକବିତକ କରଥିଲି…ଏକ ତକ ନେହଁ, େକବଳ
ଅେସ ଲୀ ଅ ଗଡର ଜେଣ େସବକ ଏବଂ ସହେଯାଗୀ, କହିେଲ, “ଆପଣ େସଥିେର,
ଭ ଅଟ ି।”

ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ମଁୁ େହାଇପାେର। ମଁୁ ଚାେହଁ େଯ ଆପଣ େମାେତ ତାହା କହ ।”
289 େସ କହିେଲ ତାହାପେର, େସ ଆଗକ ଯାଇ ଏହା ବିଷୟେର କଥାବା ା କରିବାକ
ଲାଗିେଲ। ଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣ ି, େସ ନିେଜ କଅଣ କହଛ ି ତାହା ଜାଣି ନ
ଥିେଲ। ଏବଂ େଗାଟିଏ କଥା େସ କହିେଲ, େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , େସହି ଜାତି
େକଉଁଠାେର ଅଛି? ପରେମଶର କହିଛ ି ‘ତାର ଏକ ଜାତି।’ େତେବ ଆପଣ କହଥିବା
େସହି ଜାତି େକଉଁଠାେର ଅଛି ଯିଏକି ମନଷ ଏବଂ ପଶୁ ମଝିେର ଥିଲା, ଯାହାକ ବି ାନ
ବ ମାନ େଖାଜି ପାଉ ନାହିଁ? େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି?” କହିେଲ, “କଅଣ େସ ପୃଥିବୀେର
ଅଛି କି? କଅଣ େସ ଏକ ଚି ା ି ଥିଲା କି?”
290 “ନା, କାରଣ ଏକ ଚି ା ିର ର ଜେଣ ୀେଲାକ ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଅନ େକୗଣସି

ାଣୀ ତାହା ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ। ନା, ଏହା େହବ ନାହିଁ, କି ା ଜେଣ ପୁରଷର ଶୁ ାଣୁ ମଧ
େସହି—େସହି ୀ ସହିତ ମି ିତ େହବ ନାହିଁ। ଏହା ତାହା କରିବ ନାହିଁ।”
291 “େତେବ େସହି ନି ି ପଶୁ େକଉଁଠାେର ଅଛି? େତେବ, ପରେମଶର କହିେଲ,
‘ସବକିଛି ନିଜ ନିଜ ସଜାତିର ଉ କର।’”
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292 ମଁୁ ମା େଗାଟିଏ ମିନି ଅେପ ା କଲି। ଏବଂ ପବି ଆ ା ର ମଧୁରତା କହିଲା,
“ତା କହ, ‘ତାହା ଏଠାେର ଅଛି।’”

େତେବ, ଥେମ ମଁୁ କହିଲି, “ହଉ, ଏହା ଭି ରପ େହାଇ ଯାଇଥିବ।”

େସ କହିେଲ, “ମା , ଭାଇ ାନହା , ତାହା, ଆେମ ବାକ ବିଷୟେର କଥା କହଅଛ,
ନେହଁ କି?”

293 ମଁୁ କହିଲି, “ହଁ, ଆ ା।” ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “େସମାେନ, ଅବଶ , ଦାବି କର ି େଯ
ଅନ ାନ ବିଷୟମାନ, ଡାଇନାେସାର ପରି ଏବଂ—ଏବଂ ବିଶାଳକାୟ ଦ ା ହାତୀ ମାେମା
ପରି, ଏବଂ ଅନ ାନ ପରି, ମାେମା , ମାେମା ପରି, ବରଂ, େସମାେନ େଲାପ ପାଇଛ ି,
ଏବଂ ଇତ ାଦି।” ମଁୁ କହିଲି, “ଏହା ତାହା େହାଇ ଥାଇପାେର।”

294 େସ କହିେଲ, “ଭାଇ ାନହା , ଆେମ ବାକ ର ମାଣ ବିଷୟେର କଥା େହଉଅଛ।
ଯଦି ପାପ ଏଠାେର ଅଛି, େତେବ, େସହି ମୂଳ ପାପ, ତାହାକ ମଧ ଏଠାେର ରହିବା ଉଚି ।”

295 ଏବଂ ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ ଯୀଶୁ, ତେମ କହିଛ, ‘ମନଷ ସ ୁଖେର ଆସିବାେବେଳ
ତେମ କଅଣ କହିବ ତାହା ଚି ା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା େସହି ଘଟିକାେର ତମକ ଦାନ
କରାଯିବ।’ ଭ, ମଁୁ କଅଣ କହିବି?” େସ କହିଲା, “ତା କହ, ‘ତାହା ଏଠାେର ଅଛି।’” ଠି
େସହି ସମାନ ଭାବେର େଯପରିକି ମଁୁ ମ ଉପେର ଦଶନ େଦଖିଥାଏ।

296 ମଁୁ କହିଲି, “ତାହା ଏଠାେର ଅଛି,” ଏହା ନ ଜାଣି େଯ ତାହା େକଉଁଠାେର ଅେଟ।

େସ କହିେଲ, “େକଉଁଠାେର?”

ଏବଂ ଏପରିକି ମଁୁ ଭାବି ପାରିଥା ି ତାହାର ପୂବର, େସ କହିେଲ, “ଏହା ସପ ଅେଟ।”

297 ତାହାହିଁ ଅବିକଳ ଯାହାକି େସ ଥିଲା, କାରଣ େସ ଆଉ ଅଧିକ ଏକ ପଶୁ ନେହଁ।
ତାକ ଅଭିଶାପ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକ ତାର ଅବଶି ଦିନ େପଟେର ଗୁର ିବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। େସ ଏଠାେର ଅଛି। କଅଣ ଏହା ଠି ଅେଟ? ଏବଂ ତଥାପି େସହି
କାଯ େର ଯାହା େସ କରିଥିଲା, ଏେବ ସୁ ା େସହି ସମାନ ପାପ ଜେଣ ୀେଲାକର
ଚାରିପାଖେର କାମ କେର, େଯପରିକି ଏକ ପୁରଷ ଲି କାମ କରିଥାଏ। େସହିଠାେର ହିଁ
ଅେଟ େଯଉଁଠାେରକି େସ ତାର ଏହି େଲାକ େଲାଚନେର କାମୁକ ଅବ ା ଏବଂ ବିଷୟମାନ
ପାଇଅଛି, େଯେତେବେଳ ତାହ ପାଖେର ଏପରି ଅତ ଧିକ ସେ ଦନଶୀଳତା ରହିଛି ଯାହାକି
େକୗଣସି ପୁରଷ େକେବ କରିପାେର।

298 ମଁୁ େସଠାେର ଅଟକି ଯିବି କାରଣ ଆେମ ଏକ ମି ିତ ଭିଡ଼େର ଅଛ। ମଁୁ କିଛି
ପୁରଷମାନ େନବି, ମଁୁ କରିବି…ଆେମ ଏହା ବିଷୟେର ଅଧିକ ଆେଲାଚନା କରିବା।
ସମ କାଗଜପ ଏବଂ ସବକିଛି ବିଷୟ ଠି ଏଠାେର ରଖା େହାଇଛି, ଠି ବ ମାନ େମା
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ହାତେର ଅଛି, ଏବଂ ମଁୁ ଆଜି ସକାେଳ ଏହାକ ଆପଣ ନିକଟକ ଆଣିବାକ ଯାଉଥିଲି। ମଁୁ
ଏଥିେର ପୁରା ଦିନ େନବାକ ଯାଉଥିଲି, ମା ମଁୁ ବ ମାନ ଏହା କହି ବ କରିବି।
299 ଏହା େକବଳ େମାର ମ ଳୀ ପାଇଁ ଅେଟ। େମାର ମ ଳୀ ନେହଁ…େସହି େଛାଟ
ପଲ ଯାହାକି େମାେତ ବିଶାସ କର ି ଏବଂ େମାେତ ଅନସରଣ କର ି, ଏହା େସମାନ
ପାଇଁ ଅେଟ।
300 େସହି ଅନ ଦିନ, ଏହା ଜାଣି େଯ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆପଣମାନ କିଛି କହିବି, ଏହା
ନି ିତ ଭାବେର ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ େହବ, ତା’ପେର େମା ପାଖେର େସହି
ଶା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା େଯପରିକି େସ ଏହାକ େମା’ ନିକଟେର କାଶ କରିଥିେଲ। ମା , “ ଭ
ପରେମଶର, ମଁୁ େସହି ମ ଳୀକ କଅଣ କହିପାେର? େମା ପାଖେର ଭାଗ ଭାଗ େହାଇଯିବ।
ପୁରଷ ବାର ା ଉପେର ଏବଂ ବାହାେର ଅଗଣାେର, ଏବଂ ଅନ ସବ ାନେର ବସି ଚି ା
କରିେବ, ‘କଅଣ ମଁୁ ତାକ ପରିତ ାଗ କରିେଦବି କି?’ ୀମାେନ, ‘କଅଣ ମଁୁ େମାର ସାମୀ
ପରିତ ାଗ କରିବି କି?’ ‘ମଁୁ କଅଣ କରିବି?’” ମଁୁ କହିଲି, “ ଭ, ମଁୁ କଅଣ କରିପାେର?”
301 କିଛି େଗାଟାଏ େମାେତ କହିଲା, “ପବତ ଉପରକ ଯାଅ, ଏବଂ ମଁୁ ତମ ସହିତ କଥା
େହବି।”
302 ଏବଂ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପବତ ଉପେର ଥିଲି, ଏହା ଜାଣି ନ ଥିଲି େଯ ଟୁ ସା  େର
େସମାେନ ଏହାକ େଦଖୁଥିେଲ। ମା ଏପରିକି ଶି କମାେନ ମଧ ପିଲାମାନ
ଡାକିେଲ…େମାର େଛାଟ ଝିଅ ଏବଂ େସମାେନ, ବିଦ ାଳୟ କ ର, ଏବଂ କହିେଲ, “େସହି
ପବତ ଉପରକ େଦଖ! େସଠାେର ଏକ ଜଳ -ଦିଶୁଥିବା ସୁବ ହଳଦିଆ େମଘ ଆକାଶେର
ଉପରକ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତଳକ ଆସୁଥିଲା, ଆକାଶେର ଉପରକ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତଳକ
ଆସୁଥିଲା।” ପରେମଶର େଗୗରବ େହଉ।
303 ୀମତୀ ଇଭା  ସ, ଆପଣ ଏଠାେର ଅଛ ି କି? େରାନି, ତେମ ଏଠାେର ଅଛ କି? ମଁୁ
ତଳକ ଓ ାଇ ଆସିବାେବେଳ େସହି େ ସନର େହଇକି ଆସିଲି, ଏହି ଯୁବା ପିଲାଟି େସହି
ପୂ ି େ ସନ, େସଠାେର ଇଭା  ସ ପୂ ି େ ସନେର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ପୂବରକି ମଁୁ
ଜାଣ ି େଯ େସହି ପିଲାଟି କଅଣ କହିବାକ ଯାଉଥିଲା, େସ େମାର ପାଦ ଧରି ପକାଇଲା, େସ
କହିଲା, “ଭାଇ ାନହା , ଆପଣ େସହି ପବତ ଉପରକ ଯାଇଥିେଲ, ନେହଁ କି?”
304 ମଁୁ କହିଲି, “ତେମ କଅଣ କହିବାକ ଚାହଁୁଛ, େରାନି? ନା,” େଦଖ , ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ
େଯ େସ କଅଣ କରିବାକ ଯାଉଥିଲା। ଅେନକ ଥର ଘଟଣାଗୁଡିକ ଘଟିଥାଏ, ମଁୁ କେର ନାହିଁ,
ଆପଣ ଏହାକ େଲାକମାନ କହ ି ନାହିଁ। ଏହା େହାଇଗଲା…ଏହାର ବିଷୟ େହଉଛି,
ଆପଣ ଏେତ ଅଧିକ ବିଷୟ ଘଟୁଥିବାର େଦଖ ି, େଯ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ
େହାଇଯାଏ। େଦଖ ? ମଁୁ େଲାକମାନ ତାହା େକବଳ କେହ ନାହିଁ। ମଁୁ କହିଲି, “େରାନି,
ତେମ କଅଣ ଥିଲ…”
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305 େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଆପଣ ଠି େଦଖାଇପାେର େଯ ଆପଣ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ।”
କହିଲା, “ମଁୁ ମାମା ଡାକିଲି, ଏବଂ ଆେମ ଏଠାେର ଛିଡ଼ା େହାଇ େସହି େମଘକ େସଠାେର
ଉପେର ଝଲି ରହିଥିବାର, ପୁଣି ଉପରକ ଓ ତଳକ େହଉଥିବାର େଦଖିଲ। ମଁୁ କହିଲି, ‘ଏହା ତ
ଭାଇ ାନହା େସଠାେର ଉପେର େକୗଣସିଠାେର ରହିଥିେବ। ତାହା ତ ପରେମଶର ତା
ସହ କଥାବା ା କରଛ ି।’”
306 ଏବଂ ସମ ସହର, େଲାକମାେନ, ଏହାକ େଦଖିେଲ। ଏକ ଉ ଳ ଦିନେର େକୗଣସି
େମଘ େକୗଣସିଠାେର ନ ଥାଇ, ଏହି ବଡ ସୁବ ହଳଦିଆ େମଘ େସଠାେର ଝଲି ରହିଥିଲା;
ଏକ କାହାଳୀ ପରି ଆକାରେର ତଳକ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ େଚୗଡା େହାଇ ପଛକ ବି ାରିତ
େହାଇଥିଲା।
307 ବ ଗଣ, ଏବଂ ତାହାପେର ମଁୁ ସମା କରଛି, ଆପଣ ଏଥିର ଯାଇପାରିେବ।
େସେତେବେଳ ହିଁ ଅେଟ େଯେତେବେଳକି ଏହା େମା ନିକଟେର କାଶ କରାଯାଇଥିଲା,
ଯାହା ମଁୁ ବ ମାନ ଆପଣ କହିବାକ ଯାଉଅଛି, ଏଣୁ ଏହାକ ଶୁଣିବାେର ବିଫଳ ହଅ
ନାହିଁ।
308 େତେବ ମଁୁ େକବଳ ଆମର ଅନସରଣକାରୀମାନ କହଅଛି, ଯିଏକି େମାେତ ଏବଂ
େକବଳ ଏହି ବା ାକ ଅନସରଣ କରଛ ି, ବାହ କାହାରିକ ନେହଁ। ପରେମଶର
ସ ୁଖେର ମଁୁ ଏହି ବିଷୟର େରକଡ ରେଖ। େକବଳ ଏହି େଗା ୀକ!
309 େତେବ ଆେମମାେନ ଈଶର ସ ୀୟ ାନର ଭ ବ ାଖ ା େଯାଗଁୁ ଏହି ବିଶୃ ଳାେର
ରହିଅଛ। କଅଣ ଏହା ଠି କି? େସଥିପାଇଁ ଆପଣ ୀେଲାକମାେନ ଦିତୀୟ ଥର ବିବାହ
କେଲ, ଏବଂ ଆପଣ ପୁରଷମାେନ, କାରଣ ଈଶର ସ ୀୟ ାନର ଭ ବ ାଖ ା।
ବ ମାନ ମଁୁ ଆପଣମାନ କିଛି େଦଖାଇବାକ ଚାେହଁ ଯାହା େସ େମାେତ କହିଥିେଲ।
310 ଏବଂ ଯଦି ପରେମଶର, ଆମର ସୃ ିକ ା, ଯୀଶୁ ୀ , େଯେତେବେଳ େସ
ଏଠାେର ପୃଥିବୀେର ଥିେଲ ଶ କରାଯାଇଥିଲା; ଏବଂ େଯେତେବେଳ ତାହା ର
ଉ ାରକାରୀ ଭବିଷ   ବ ା, େମାଶା, ତେଳ ମିସରକ ଆସିେଲ, େସହି ସ ାନମାନ
ମିସରର—ର ବାହାର କରି ଆଣି, େସମାନ ତି ାତ େଦଶେର ରଖିବା ପାଇଁ; ଆଉ
ଯୀଶୁ ଏଠାେର କହିେଲ େଯ େମାଶା େଲାକମାନ ଏହି ଅବ ାେର େଦଖିଥିେଲ ଏବଂ େସ
େସମାନ ଛାଡପ ର ଅନମତି ବିଷୟ େଲଖିଥିେଲ, କାରଣ ପରି ିତି ତାହା ଥିଲା ଯାହାକି
ଏହା ଥିଲା। େମାଶା ଏପରି ପାଇେଲ, ଯଥା, “େତେବ େସ ଏହା କର…” ପରେମଶର
େମାଶା , େସହି ଭବିଷ   ବ ା େଲାକମାନ ନିକଟକ େ ରଣ କରି, େସମାନ
ଛାଡପ ର ଏହି େଲଖା ଦାନ କରିବାକ ଅନମତି େଦେଲ।
311 ଏବଂ ଥମ କରି ୀୟେର, ତାର—ତାର 7ମ ପବ, 12ଶ ଏବଂ 15ଶ ପଦ, େସହି
ନତନ ନିୟମ ଭବିଷ   ବ ାଠାେର, ପାଉଲ ଠାେର, ଯିଏକି ମ ଳୀେର େସହି ସମାନ
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ବିଷୟକ ସ ୁଖିନ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ଏହା କହିଥିେଲ, “ଏହା ମଁୁ ଅେଟ, ଭ ନହଁ ି।” କଅଣ
ତାହା ଠି ଅେଟ? କାରଣ ଛାଡପ ପରି ିତି େହତ।
312 “ଆଦ ର ତାହା େସପରି ନ ଥିଲା।” ମା େମାଶା ତାହାକ ଅନମତି େଦେଲ, ଏବଂ
ପରେମଶର ଏହାକ ଧାମିକତା ଗଣନା କେଲ। ଏବଂ ପାଉଲ ର ମଧ ଏକ ଅଧିକାର ଥିଲା,
େଯେତେବେଳ େସ ତା ର ମ ଳୀକ େସହି ଅବ ାେର ପାଇେଲ।
313 େତେବ ଆପଣ ଏହା ସତ େବାଲି ବିଶାସ କର , ଏବଂ ଏହା ପରେମଶର ଠାର
ଆସିଅଛି େବାଲି ବିଶାସ କର ! ଏବଂ ତାହା ର େମଘ ଏବଂ ତାହା ବା ାର ସୁ ମାଣ
ଦାରା ଯାହାକି େମାେତ ଏ ପଯ କେଢଇ େନଇଆସିଛି, ପରେମଶର କଅଣ ପବତ
ଉପେର େମାେତ େସହି ସମାନ ବିଷୟକ କରିବା ପାଇଁ ଅନମତି େଦେବ ନାହିଁ, େଯ ଆପଣ
େସହି ମାଗେର ଯିବାକ ବାଧ କେର େଯଉଁଥିେରକି ଆପଣମାେନ ଚାଲିଛ ି, ଏବଂ ଆଉ
ଅଧିକ େସପରି ନ କର ! ନିଜ ୀମାନ ପାଖକ ଯାଆ ଏବଂ ଶା ିେର ରହ , କାରଣ
ସମୟ ବିଳ େହଉଛି। ଭ ଆଗମନ ସ ିକଟ ଅେଟ। ଏହି ବିଶୟଗୁଡିକ ଭା ିବା ପାଇଁ
ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକ ପୁଣିଥେର କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କରିବାକ
ସାହସ କର ନାହିଁ! ମଁୁ େକବଳ େମାର ମ ଳୀକ ଏହା କହଅଛି। କି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ
ଅଟ ି…ଆଉ ପରେମଶର ପବତ ଉପେର, େମାେତ ତାହାର ସା ୀ କେଲ, େଯପରିକି ମଁୁ
ଏହା କହିପାେର, ସ ମୁ ା େଖାଲାଯିବା େହତର, ଏକ ଅେଲୗକିକ କାଶନ ଅେଟ, ଏବଂ
ଏହା ପରେମଶର ବାକ େର ଏକ ଶ ଅେଟ। “େସମାେନ େଯପରି ଅଛ ି େସମାନ
େସହିପରି ଯିବାକ ଦିଅ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ!”
314 “ଆଦ ର ତାହା େସପରି ନ ଥିଲା।” ତାହା ଠି , ତାହା େସପରି ନ ଥିଲା, ଏବଂ
ତାହା େଶଷେର ମଧ େହବ ନାହିଁ। ମା ଆଧୁନିକ ପରି ିତିେର, ପରେମଶର େସବକ
ଭାବେର…ମଁୁ ନିଜକ ତାହା ର ଭବିଷ   ବ ା େବାଲି କହିବି ନାହିଁ; ମା ମଁୁ ବିଶାସ କେର
େଯ େବାଧହଏ, ଯଦି େମାେତ ତାହାପାଇଁ ପଠାଯାଇ ନ ଥା ା, େତେବ ତାହା ର ଆସିବା
ପାଇଁ ମଁୁ ତାହା ନିମେ ଏକ ଭମି ତିଆରି କରଅଛି। େତଣୁ ଆଧୁନିକ ପରି ିତିେର, ମଁୁ
ଆ ା କେର େଯ ଆପଣ ବ ମାନ ନିଜର ଘରକ ଯାଆ ଏବଂ ନିଜ ପ ୀ ସହିତ ରହ ।
ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ ଖୁସି ଅଟ ି, େତେବ ତା ସହିତ ରହ , ପରେମଶର ଭୟ
ଭ ିେର ନିଜର ସ ାନମାନ ବଢା । ମା ଯଦି ଆପଣ ତାହା ପୁଣିଥେର କର ି େତେବ
ପରେମଶର ଆପଣ ତି ଦୟା କର ! ଆପଣ ନିଜର ପିଲାମାନ କଦାପି େସପରି ଏକ
କାଯ ନ କରିବାକ ଶିଖା , େସମାନ ପରେମଶର ଭୟ ଭ ିେର ବଢା । ଆଉ େତେବ
େଯେତେବେଳକି ଆପଣ େଯପରି ଅଛ ି େସପରି ଥାଆ , ତାହାେହେଲ ଆସ ବ ମାନ
ଯିବା, ଏହି ବିଳ ିତ ସ ାେର େଯଉଁଥିେରକି ଆେମମାେନ ରହଅଛ, ଏବଂ “ ୀ ଠାେର
ଥିବା େସହି ସେବା ଆହାନର ଚି ଆଡ଼କ ଅ ସର େହଉ,” େଯଉଁଠାେର ସମ ବିଷୟ
ସ ବ େହବ।
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315 େଯପଯ ମଁୁ ଆପଣମାନ ଆଜି ରାତି େଦେଖ ନାହିଁ, ଭ ପରେମଶର
ଆପଣମାନ ଆଶୀବାଦ କର , େଯେତେବେଳକି ଆେମ ାଥନା କର।

316 ଭ ପରେମଶର, ଆେମ ତମକ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ। ଆେମ ତମକ ଶଂସା
କରଅଛ। ତେମ େସହି ମହାନ ସଦା ଭ ଅଟ ଯିଏକି େମାଶା ବାଧ କରିଥିଲ। େମାଶା,
େସହି େସବକ, ଏବଂ େସ ନିଜର େଲାକମାନ କଅଣ କହିଥାେ ? ଏବଂ, ପରେମଶର,
ତେମ ତା ଛାଡପ ର ଏକ େଲଖା େଦବାକ ବାଧ କଲ। ପାଉଲ, େସହି ମହାନ େ ରିତ
ଯିଏକି ନତନ ନିୟମର େଲଖକ ଥିେଲ, େଯପରି େମାଶା ପୁରାତନର ଥିେଲ। େମାଶା
ବ ବ ାଗୁଡିକ ଏବଂ ବ ବ ାର ବିତରଣର ଏକ ସମୟାବଧିକ େଲଖିେଲ। ଅେନକ
ଭବିଷ   ବ ାମାେନ, େସମାନ ର ବାକ ଗୁଡିକ ଏଥିେର େଯାଗ କରାଗଲା, ମା େମାଶା
ବ ବ ାଗୁଡିକ େଲଖିଥିେଲ। ଏବଂ ତେମ ତା ଏକ େଲଖା େଦବା ପାଇଁ, େସମାନ
ହଦୟର କଠିନତା େହତ, େସମାନ ଛାଡପ ର ଏକ ନିୟମ େଲଖିବା ପାଇଁ ବାଧ କଲ।

317 େସହି ମହାନ ସାଧୁ ପାଉଲ, ନତନ ନିୟମର େଲଖକ େହାଇଥିବା େହତ, େସ ମଧ
ଏପରି ଏକ ଦଢ ଭାେରା ି େଦଇପାର ି, ଯଥା, “ମଁୁ ଏହି ପରି ିତିେର କହଅଛି; ମଁୁ କେହ,

ଭ ନେହଁ।”

318 ଭ ପରେମଶର, ଆଜି ମଧ ଠି େସହିପରି ଅେଟ, ଜଗତର ଅ େର,
େଯେତେବେଳକି ଆେମ ଏଠାେର ପରେମଶର ଦୟା ତେଳ ଅଛ, ଏହା ଜାଣି େଯ
ଆମକ ଶୀ ତାହା ଉପ ିତିେର ଉ ର େଦବାକ ଅଛି। ଏବଂ ଭ, ତେମ ଏେତ
ଅଧିକ କରିଅଛ, ମଁୁ ନି ିତ େଯ, ଏହି େଲାକମାନ ଦ ିେର, େସମାେନ ଏହା ସହିତେର
ଲାଗି ରହିଥିେବ େଯପରିକି ଏହା ତମଠାର ଆସିଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଠାେର େରକଡେର
ରଖିବା େହତ, ଏଠାେର ବସିଥିବା ଅେନକ େଲାକମାନ ମଧ ର େସମାେନ ମଧ
ଅଛ ି େଯଉଁମାେନକି ପବତ ଉପେର େସହି ଚି କ େଦଖିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର ଭ
ଦତମାେନ ଏକ ଘୂ ିବାତ ାେର ଆସିଥିେଲ, େଯଉଁଠାେର ଏହା ସାେତାଟି ଦତମାନ
ମଧ େର ଆସିଥିଲା, େଯଉଁଠାେର ସ ନିଗୁଢ ରହସ େଖାଲା ଯାଇଥିଲା; ଏବଂ େସହି
ସମାନ ଦତ, େସହି ସମାନ ଦିଗେର, େସହି ସମାନ ପବତ ଉପେର ରହିଥିେଲ, େସହି ଦିନ
େଯେତେବେଳକି ଏହା କାଶିତ େହାଇଥିଲା!

319 ପରେମଶର, ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ େଲାକମାେନ ଘରକ େଫରିବା େବେଳ ଧନ ବାଦ
ଅପଣ କରିେବ େଯ ପରେମଶର େସମାନ ଏହି ଅନ ହ ଦାନ କରିଛ ି। ଭ, ମଁୁ ତ
େକବଳ, ଏହାକ ଅନମତିେର, କହିଲି। ଏବଂ ମଁୁ େକବଳ ଅନମତି ମାଧ ମେର ଏହା କେହ,

ଭ। ଏବଂ େଲାକମାେନ ଏେତ କତ ହଅ େଯ େସମାେନ ଆଉ େସହି ପାପକ ଆଉ
କଦାପି କରିବାକ େଚ ା କରିେବ ନାହିଁ! ଏବଂ େହଉ େଯ େସମାେନ କଦାପି େକୗଣସି ପାପ
କରିବାକ େଚ ା ନ କର , ମା େସମାନ ର ସମ ହଦୟେର ତମକ େ ମ କର ।
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ଭ, ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି କର, ଏବଂ େସମାେନ ପରେମଶର ଭୟ ଭ ିେର ନିଜର
ସ ାନମାନ ବଢା ।
320 କାରଣ, େମାର ଏହି ବା ା ଯାହା େମାର ହଦୟେର ଥିଲା ପରିେବଷଣ କରାଯାଇଅଛି,

ଭ। ମଁୁ େସହି ସବ କରିଅଛି େଯପରିକି ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ତାହା କିପରି କରିବାକ ଥିଲା। ଏବଂ
ଶୟତାନ ସ ାହ ସ ାହ ଧରି େମା ସହିତ ଯୁ କରିଛି, ଏବଂ ମଁୁ ଘ ା ଘ ା େଶାଇ ନାହିଁ। ମା
ବ ମାନ ଭ, ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି େଯ, େସମାେନ ଏହାକ ଅଧ ୟନ
କର , ଏବଂ ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କର । େହ ଭ, ଏହା ଦାନ କର। ଏହା
ବ ମାନ େମା କା ର ହଟି ଯାଇଛି। େସମାେନ ତମ ହାତେର ଅଛ ି। ମଁୁ ାଥନା କରଛି େଯ
ତେମ େସମାନ ଆଶୀବାଦ କରିବ।
321 ଭ, ଏହି ରମାଲଗୁଡିକ ଆଶୀବାଦ କର, ଯାହାକି ବ ମାନ ଏଠାେର, େରାଗୀ ଏବଂ
ପୀଡିତମାନ ପାଇଁ ରଖା େହାଇଛି। ଏହା େହଉ େଯ ଏହି ରାତିଟି ସବଠ ମହାନ, ଶ ିଶାଳୀ
ରାତିମାନ ମଧ ର େଗାଟିଏ େହଉ, େଯ ସମ େଲାକ ସୁ ହଅ । େହ ଭ, ଏହା ଦାନ
କର। ଆମକ ଏକାଠି ଆଶୀବାଦ କର।
322 ଏପରି େହଉ େଯ ଆେମ ଶା ିେର, ଖୁସିେର, ଆନ େର ଯାଉ, କାରଣ ସୃ ିର
ପରେମଶର ଆମକ େଦଖାଇଅଛ ି “ଆଦ ର,” ଏବଂ ଏହି େଶଷ ଦିନେର, ତାହା ର
ଅନ ହକ ପୁନବାର, ଆେମ ରହିଥିବା ଏହି ବିଶୃ ଳା ମଧ େର, ବି ାର କରିଛ ି। େହ
ମହାନ ଏବଂ ଅନ ଜୀବୀ ପରେମଶର, ଆେମ ଏଥିପାଇଁ ତମକ କିପରି ଧନ ବାଦ େଦଉ!
ଏବଂ ଆମର ହଦୟଗୁଡିକ ଏେତ ଖୁସି େହଉ େଯ, ତମ ବିର େର ପାପ କରିବାକ ଆମର
ଆଉ କଦାପି ଇ ା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନାମେର। ଆେମ ।

ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର, (ତେମ ତା କାହିଁକି େ ମ କରିବ ନାହିଁ?)
ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର

କାରଣ ଥେମ େସ େମାେତ େ ମ କେଲ
ଓ ୟ କରିେନେଲ େମାହର ଉ ାରକ
କାଲବରୀେର…

323 ମଁୁ ବ ମାନ ଏହା କହଛି େଯପରିକି େସବକଗଣ ବଝିେବ। ଏହା େସମାନ ପାଇଁ
ଅେଟ େଯଉଁମାେନକି େକବଳ ଏହି ବା ାକ ଅନସରଣ କର ି!
324 ଓଃ, କଅଣ ଆପଣମାେନ ଖୁସି କି? [ମ ଳୀ କହ ି, “ଆେମ ।”—ଅନ।] ମଁୁ
ଆପଣମାନ ସତ କହିଅଛି, ସବଦା ସବେବେଳ, ସଦା ଭ ଏହି କଥା କହ ି ବାକ
କହିଅଛି! [“ଆେମ !”]
325 େତେବ ଆସ ଛିଡ଼ା େହବା ଏବଂ ଆମର ହାତଗୁଡିକ ଉଠାଇବା, େଯେତେବେଳକି
ଆେମ ଏହାକ ପୁଣି ଥେର ଗାଉ, “ମଁୁ ତାହା େ ମ କେର।” ମଁୁ ତାହା ତା ଅନ ହ ପାଇଁ
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େ ମ କେର। ମଁୁ ତାହା ତା ଦୟା ପାଇଁ େ ମ କେର। ମଁୁ ତାହା ତା ବାକ ପାଇଁ େ ମ
କେର। “ଏବଂ ଭ ବାକ ଭବିଷ   ବ ାମାନ ନିକଟକ ଆସିଲା!”

ମଁୁ…
326 ଭାଇ, ଆସ । ଆଗକ ଯାଆ । 



ବିବାହଏବଂଛାଡ଼ପ ORI65-0221M

(Marriage And Divorce)
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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
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