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ଉପ୍ମ

ଶଷି୍ୟ ମହଉଛି ପରମଭଶର୍ର ହୃେଷମର ଥବେ ତେହେ୍ ପିୋେଭୋ୍ ାଭିମନ ଏଙ ଇଚେ ।
ଆମ୍ଭେମା ଙପିରି ଜେଣବିେ ? ଭେଥଉ ୨୮:୧୯-୨୦ ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍ ସଗ୍େମରେହଣ ପବ୍ୂରୁ
ଶଷି୍ଭୋ୍ ାଭିମନ ସେପା ଙରଥିବେ ଅନଭି ସୂଚାେ ଶଷି୍ ଙରବିେ ବଷିଷମର ପଙେଶ ଙମର ।

ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭେମା ଯେଇ ସଭସ ଜେତରି ମୋେଙ୍ୁ ପିତେ, ପତୁ ଓ ପବତି
ଆତେ୍ ାେଭମର ବେପିତ ମେଇ, ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ମଯଉୁ ମଯଉୁ ଆଜେ
ମେଇଅଛ,ି ମସହସିବୁ ପେଳା ଙରବିେଙୁ ଶକିେ ମେଇ ମସଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙର;
ଆଉ ମେଖ, ଯୁଗେନ ପଯ୍୍ନ ସେେସବ୍େେ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ ସମ୍ ସମ୍ ଅଛି ।
(ଭେଥଉ ୨୮: ୧୯-୨୦)

ପେରବିେରଙି ଶଷି୍ୟ ମସବେଙେଯ୍୍ (ଏଫ ଡି ଏଭ) ଏହି ଆମେଶଙୁ ଗ୍ୀର ଭେମବ ଗହଣ
ଙରରିେଏ ଏବଂ ଅମାଙ ବଷ୍ ଧରି ପେଳଙଭୋ୍ୁ ଗଢି ଆସୁଅଛି । ପେଳଙଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ
ଏଙ େଶ୍ା ପେଇବେଙୁ ଏବଂ ମସଭୋ୍ର ାରିଷ୍ ବଶିେସୀଭୋ୍ ଉମ୍ଶ୍ମର ରଣାୀତି ପସୁତ
ଙରବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେଙୁ ଏହି ପସିୁଙେମର ଆ୍ର ୋକ । ପରମିଶଷମର, ଆମ୍
ଖୀଷିଷୋଭୋ୍ୁ ମସଭୋ୍ ବଶିେସମର ପରପିକ ମହବେଙୁ ଏବଂ ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେଙୁ
ଶଖିବେ ାଭିମନ ସେହେଯ୍ ଙରବିେଙୁ ଚେହୁୁ, ଯେହେ ଦେରେ ଭହୋ ଆମେଶ ସଫଳ ମହବ ।

ଏହି ଆଧେରଟି ବେଇବୋ ଭିତଙି ଏଙ ପଭେବଶେଳୀ ଶଷି୍ୟ ରଣାୀତରି ଭହୟ ପେଇୁ ଏବଂ
ଆବଶ୍ଙତେ ାଭିମନ ବେଇବୋ ଗୁରୁୟ ମେଇରେଏ । ଆଜରି ଉଷ୍, ଖୀଷିଷୋ ସଂସତୃମିର
ଭଣଳୀ ମାତୃବୃନ ମଯଉୁ ସଭସ୍େର ସଭଖୁୀା ମହଉଛନ,ି ତେହେ ଆମ୍ ବୁଝପିେରୁ, ଏବଂ ଆମ୍
ଜେଣୁ ମଙଉୁ ଶଷି୍ୟ ମଙଶଶଳ ାଜି ାଜି ଚର୍ମର ପେଧୋ୍ ମେବେ ଏବଂ ଙେଯ୍୍ଙେରୀ ଙରି ସିର
ଙରବିେ ଙଷଙର ମହେଇପେମର । ଅମାଙ ରର, ଚର୍ର ମାତେଭେମା ଚର୍ରୁ ଶକିେେୋ ଯମରଷ
ମବେୋି ବଶିେସ ଙର,ି ଙଭି୍େ ମସଭେମା ଭେବନି ମଯ ଅଧଙ ମସବେ ଙେଯ୍୍ ଙଭି୍େ ଗହୃ ଭଣଳୀ
ଆମଷେଜା ଙରବିେ ଏହେର ଉରର ଅମଟ ଏବଂ ଏହେଙୁ ତେୋିଭ ପେପ ମାତେ୍ ାଙିଟମର ଛେତି
ମେଇ ଭୁୋ ଙରନ।ି ଶଷି୍ୟ ପଙୃତମର ପଭେବଶେଳୀ ମହବେ ପେଇୁ ଏଙ ସଷ େଶ୍ା, ରଣାୀତି
ଏବଂ ମଯେଜାେ ରହବିେ ଆବଶ୍ଙ ଯେହେ ମଙବଳ ଆପଣ୍ ଚର୍ମର ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ସୁେୃଢ
ଙରବି ାେହି ବରଂ ବଶିେସୀଭୋ୍ ସଂଖ୍େଙୁ ଭଧ ବୃରି ଙରବି । ଏହେ ମହଉଛି ଭହୋ ଆମେଶ
ଯେହେ ଈଶର୍ ରେଜ୍ଙୁ ସୁେୃଢ ଏବଂ ବୃରି ଙରବି ।

ମ୍ର ମଙଷର
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ଆମ୍ଭେମା ପେର୍ାେ ଙରୁଅଛୁ ମଯ ଏହି ପସିୁଙେ ଶଷି୍ୟର ଭହୟ ଉପମର ପରମଭଶର୍
େୃଷିମଙେଣ ଏବଂ ଆପଣ୍ ଚର୍ର ଆବଶ୍ଙତେ ପେଇୁ ଏଙ େଶ୍ା ଏବଂ ଏଙ ସଷ ରଣାୀତି
ଙେଯ୍୍ଙେରୀ ଙରବିେମର ମଯେଗେମଯେଗ ଙରବି- ପରମଭ ଆପଣ୍ର ମାତେଭୋ୍ୁ, ପମର
ଆପଣ୍ ପୋଙୁ । ଆମ୍ଭେମା ପେର୍ାେ ଙରୁଅଛୁ ମଯ ପଙୃତ ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ ଈଶର୍ ଇଚେ
ଆପଣ୍ ଚର୍ େଶ୍ାମର ଆଗଙୁ ପଢବିେ ପେଇୁ ମପରଣେ ମହଉ । ପଭୁ ଆପଣ୍ର ଉେ୍ଭ
ଏବଂ ମଯେଜାେଙୁ ଆଶୀବ୍େେ ଙରନୁ ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର



3

ବର୍ମାଶ ଯୁଗର ଶଷି୍ୟ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ସଗ୍େମରେହଣ ଙରବିେ ପବ୍ୂରୁ, ମସ ମପରତିଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ଏବଂ ସେଧୁଭୋ୍ୁ
ଈଶର୍ ବେଙ୍ମର ଅନଭୁ୍ୟ ସଭସ ବଷିଷ ପେଳା ଙରବିେଙୁ ଶକିେ ମେବେ ପେଇୁ ଆଜେ
ମେଇଥମୋ । ଏହି ପ୍ିଷେ ପରମଭ ଯୀଶୁ୍ ସେବ୍ଜାୀା ମସବେଙେଯ୍୍ ସଭଷମର ଙେଯ୍୍ଙେରୀ
ଙରଥିମୋ, ତେ’ପମର ତେହେ୍ ଶଷି୍ଭେମା ଆେ୍ ଭଣଳୀ ସେପା ଙରଥିମୋ । ଖୀଷିଷୋ
ଭେବମର, ବର୍ଭୋ ଆମ୍ଭେମା ଏହି ସଭୋ ଙେଯ୍୍ ପେପ ଙରଅିଛୁ- ଶଷି୍ ଙରବିେ, ଈଶର ଙଏି
ଏବଂ ତେହେ୍ ାଭିମନ ଙପିରି ଜୀବା ବତିେଇମବ ମୋେଙଭୋ୍ୁ ଶଖିେଇବେ । ଏହେ ଏଙ
ଆମେଶ ଯେହେ ସଭସ ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଯୁଗର ମଶଷ ପଯ୍୍ନ ଅାୁସରଣ ଙରବିେଙୁ ଙୁହନ-ି
ପଥୃବୀମର ଏହେ ଆ୍ଭୋ୍ ମସବେଙେଯ୍୍ ଜୀବାର ୋକ ଅମଟ । ଙନୁି ବର୍ଭୋ ମଙମତେଟି
ଚର୍ ଯୀଶୁ୍ ଆମେଶଙୁ ସମୂଣ୍ ବୁଝି ଙେଯ୍୍ ଙରୁଛନି ? େୁଃଖର ବଷିଷ, ଅତି ଅଳ ଚର୍ । ଙ’ଣ
ଚେୋିଛ?ି ଙଏି ବେ ଙ’ଣ େେଷୀ ? ବଶିେସୀଭୋ୍ ଅଳସ୍ତେ ଙଭି୍େ ଆମ୍ଭେମା ବେସ ଙରୁଥବେ
େୁାଆିମର ପମୋେଭା ଏବଂ ବଭିେନର ସଭଖୁୀା ମହବେମବମଳ ମଙବଳ ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ
ଭୋବିେଙୁ ଅାଚିେ ପେଇୁ ଚର୍ର ମାତୃୟ େେଷୀ ମହେଇପେମର । ଙନୁି ପଙୃତ ସଭସ୍େ ଆଳସ୍ତେ
ଙଭି୍େ ଆ୍ଭୋ୍ ଚର୍ ଏବଂ ପରବିେର ବେହେମର ଯେହେ ଘଟୁଅଛି ତେହେ ାୁମହୁ ବରଂ ଆ୍ଭୋ୍
ଚର୍ ଓ ପରବିେର ଭିତମର ଯେହେ ଘଟୁ ାେହି ତେହେ ଅମଟ ।

ଆମ୍ଭେମା ବର୍ଭୋ ଯୁଗର ଶଷି୍ୟ ସହତି ସଭସ୍େଗୁତଙୁି ତମିାେଟି ଭଖୁ୍ ସଭସ୍େଙୁ ସଂଙୀର୍
ଙରଅିଛୁ:

୧. ଆ୍ଭୋ୍ ସମଙ୍ ାଭିମନ ଈଶର୍ ପେରଭଙି ଙଭ୍ ବଷିଷମର ବୁଝବିେର ଅଭେବ;
୨. ପଙୃତ ଶଷି୍ୟ ବଷିଷମର ସେଧେରଣ ବୁଝେଭଣେର ଅଭେବ;
୩. ଆ୍ଭୋ୍ ାଜି ଚର୍ ଏବଂ ଗହୃ ଭଧମର ଉମ୍ଶ୍ର ଅଭେବ ।

ଈଶରଵ ପାରମିକତାକୁ ବୁଝବିାର ଅଭାବ
ସୁସଭେଚେର ପଚେର ଭେଧଭମର ମୋେଙ୍ୁ ମଖେଜବିେ ଏବଂ ବଞେଇବେ ପେଇୁ ପଚେର ଙରୁଥବେ
ଚର୍ଗୁତଙି ଭେଥଉ ୨୮: ୧୯-୨୦ ଙୁ ଯୀଶୁ୍ ଭହୋ ଆମେଶ ଭେମବ ଗହଣ ଙରନି । ଙନୁି
ଖୀଷ୍ ଶରୀରମର ଥବେ ଅମାଙ ବଶିେସୀ ଏବଂ ମସଭୋ୍ ପରବିେରର ଆତଙି ଅବସେ ାଭ୍ି
ବେସବତେଙୁ ପତଫିଳତି ଙମର ମଯ ଅଳ ଖୀଷିଷୋଭୋ୍ୁ ମଙବଳ ସଠଙି ଭେବମର ଶଷି୍
ଙରେଯେଇଅଛି । ଉପଯୁୟ ଅଗେଧଙେର ଙଭ୍ମର ଈଶର ମସଭୋ୍ୁ ମେଇଥବେ ବଷିଷର ପଙୃତ
େେଷିୟ ଙ'ଣ ମସଭେମା ଜେଣନି ାେହ;ି ତେହେ ମହଉଛି “ଭୁୁ ମଯଉୁ ଆମେଶ ମେଇଅଛ,ି ତେହେ

ମ୍ର ମଙଷର
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ପେଳା ଙରବିେ ପେଇୁ” ଯେହେ ଦେରେ ମସଭେମା ାଜି ଜୀବାମର ଈଶର, ମସଭୋ୍ ଜୀବାସେରୀ,
ପିୋେ ଏବଂ ଅା୍ ମୋେଙ୍ ସହତି ସଫଳୀଙୃତ ଭେବମର ଜୀବା ଜେପୋ ଙରପିେରମିବ ।

ଆଜ,ି ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ ଈଶର୍ ଶୟିମର ଚେୋୁ ାେହେନି ଙେରଣ ମସଭେମା ଯୀଶୁ୍ଠେମର
ପତେିାି ରହବିେର ଭହୟ ଙଭି୍େ ଆବଶ୍ଙତେଙୁ ଜେଣନି ାେହି (ମଯେହା ୧୫: ୭) । ଏହି
ଙେରଣରୁ, ଖୀଷିଷୋ ପରବିେରଗୁତଙି ଅବମହଳେର ାେଙେରେତ ଫଳ ଅଭଳ ଙରୁଛନି ।
ଆମ୍ଭେମା ଏହେଙୁ ଛେତପତ ଆଙେରମର ମେଖପେରୁ, ଯେହେ ଅଣ-ଖୀଷିଷୋଭୋ୍ ଛେତପତର
ହେରଙୁ ଶୀଘ ଅତି୍ ଭ ଙରରିେଏ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମା ଏହେଙୁ ଆ୍ ପିୋେଭୋ୍ଠେରୁ ଭଧ
ମେଖପେରବିେ । ଖୀଷିଷୋ ପରବିେରରୁ ଅଧଙରୁ ଅଧଙ ପିୋେଭେମା ଡଗର, ଭେ୍ପୋମର ଆସୟ
ରହୁଛନି ଏବଂ ବ୍ଭିଚେର ଏବଂ ଅସେସ୍ଙର ଙେଯ୍୍ମର ୋିପ ଅଛନି । ପିତେଭେତେ ଏବଂ
ଅଭିଭେବଙ୍ ବମିରେଧମର ବମି୍େହ ଏବଂ ଅସଭ୍ୋ ପରବିେରମର ବର୍ଭୋ ସେଧେରଣ
ଙମିଶେର/ଙମିଶେରୀଭୋ୍ର ଆଚରଣ ଭେବମର ବମିବଚାେ ଙରେଯେଏ, ଏପରଙିି ଚର୍ମର ଭଧ
ଏହେ ମେଖବେଙୁ ଭିମଳ । ସତ୍ତେ ମହଉଛ,ି ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ ଆତଙି ଭେବମର େୁବ୍ଳ, ଏବଂ
ଆ୍ଭୋ୍ ପରବିେର ସେଂଘେତଙି ସଭସ୍େମର ଅଛନି ।

ଆେ୍ମର ପରମଭଶର ଆେଭ ଓ ହବେ୍ୁ ସଷୃି ଙମୋ, ମସ ପରବିେର ସଷୃି ଙରଥିମୋ । ଏହେ
ସଷ ମଯ ପେରବିେରଙି ଏଙଙ ତେହେ୍ ପେଇୁ ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ ଏବଂ ଏହେ ଚର୍ର ଶଷି୍ୟ ରଣାୀତି
ବଷିଷମର ଭଧ ପେରଭ ମହବେ ଉଚତି । ଆଜି ଚର୍ର ଅମାଙ ପରବିେରଗୁତଙି ବଫିଳ
ମହଉଅଛନି । ଖୀଷିଷୋଭେମା ଏଙ ସେସ୍ ପରବିେରର ଗଠା ଏବଂ ପରଚିେଳାେ ପେଇୁ ଈଶର
ମସଭୋ୍ୁ ମେଇଥବେ ାମି୍୍ଶଗୁତଙି ବଷିଷମର ଅଜ ଅଟନି । ଚର୍ଗୁତଙି ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ
ଭେବମର ଏହି ସଭସ୍େଗୁତଙୁି ଅଣମେଖେ ଙରୁଅଛନ,ି ମସଭୋ୍ର ପରବିେର ମସବେଙେଯ୍୍ ଓ
ଶଷି୍ୟ ଆେଶ୍ ବଷିଷମର େଶ୍ାର ଅଭେବ ରହଅିଛି ଏବଂ ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ସଫଳତେ ାଭିମନ
ପସୁତ ଙରବିେ ପେଇୁ ବେଇବୋର ରଣାୀତଙୁି ବ୍େଖ୍େ ଙରୁାେହେନି । ଚେଙରି,ି ଅଭ୍େସ ଙଭି୍େ
ଚର୍ମର ମସବେ ଙରବିେ ଅମପକେ ଈଶର ଆ୍ଭୋ୍ ପରବିେର ପତି ଯତ ମାବେଙୁ ଅଧଙ
ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ ଭମା ଙରନି । ତରେପି ଅଧଙେଂଶ ବଶିେସୀ ଏହପିରି ଜୀବାଯେପୋ ଙରନି ାେହି
ଏବଂ ପେରବିେରଙି ଜୀବାମର ବେଇବୋ ଭିତଙି ଶଷି୍ୟ ବଷିଷମର ସତ୍ ଦେରେ ବ୍ବହେର
ମଙମବବି ଙରାିେହେନି । ପେରବିେରଙି ଏଙଙ ମହଉଛି ସେଭୀ ଓ ସୀ୍ ପେଇୁ ମସବେଙେଯ୍୍ର
ଅଗଭେଗ, ଏବଂ ବେଇବୋମର େଆିଯେଇଥବେ ାମି୍୍ଶଗୁତଙିଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରି ଙପିରି ଏହି
େେଷିୟଗୁତଙିଙୁ ସଫଳ ଙରବିେ ମସହି ବଷିଷମର ଜେତ ମହବେ ାଭିମନ ଏବଂ ଅାୁସରଣ ଙରବିେ
ାଭିମନ ଙୁହନି । ଏହେ ପରବିେରମର ଆର୍ ମହେଇରେଏ । ଏହେ ମସହି ଠେରୁ ହି ଆର୍ ଙରବିେ ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ପକୃତ ଶଷି୍ୟ ବଷିୟରର ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ
ଯେି ଆପଣ ଜମଣ ସେଧେରଣ ଖୀଷିଷୋ୍ୁ ଶଷି୍ୟ ବଷିଷମର ବ୍େଖ୍େ ଙରବିେଙୁ ଙହମିୋ,
ମସଭେମା ସ୍ବତ ଙହମିବ ମଯ ଏହେ ାୂତା ବଶିେସୀଭୋ୍ ପେଇୁ ଏଙ ଶକିେ ଅମଟ
ମଯଉୁଠେମର ମସଭେମା ବଶିେସର ଭଳୂ ତୟଗୁତଙି ଶଖିମୋ । ଏହେ, ଅବଶ୍, ଅତ୍ନ ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ,
ଙନୁି ବଶିେସର ଭଳୂତୟଠେରୁ ଅତି ଅଧଙ । ଶଷି୍ ମହବେ ଅର୍ ମହଉଛି ଯୀଶୁ୍ ପରି ମହବେ ପେଇୁ
ଶଖିବେ -ମସ ମଯଉୁ ସଭସ ବଷିଷ ଆ୍ଭୋ୍ୁ ମେଇଅଛନି ତେହେଙୁ ମଯପରି ସଠଙି ଭେବମର
ଯତ ମାଉ ଏବଂ ତେହେ୍ ଅାୁଗହ ଦେରେ ସଭସ ାମି୍୍ଶେବଳୀଙୁ ପେଳା ଙରୁ । ଆଶେ
ମହଉଅଛ,ି ପରପିକତେର ଏଙ ାି୍ ଷ୍ ସଭଷ ମଯମତମବମଳ ଜମଣ ଛେତ ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍
ଙରବିେ ଆର୍ ଙରବି ।

ଭେଥଉ ୨୮: ୧୯-୨୦ ଭଧମର, ଯୀଶୁ ଚର୍ର ଭଳୂ ଉମ୍ଶ୍ ଏବଂ ମଭଶଳଙି ବଷିଷଙୁ ପଙେଶ
ଙମୋ- ତେହେ ମହଉଛି “ଭହୋ ଆମେଶ" । ଏହି ସତ୍ଙୁ େୃଷିମର ରଖ ଆମ୍ଭେମା ଏଙ
ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ ପଶ୍ଙୁ ବଚିେର ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ । ଯେ୍ପି ଶଷି୍ ଙରବିେ ମହଉଛି ଚର୍ର ଭଖୁ୍
ଉମ୍ଶ୍ ଓ ପେରଭଙି ମବେୋି ଅାୁଭୋ ଙରେଯେଏ, ମତମବ ଆଜରି ବଶିେସୀଭେମା ଜମଣ ଶଷି୍
ଙ'ଣ ଏବଂ ପଙୃତମର ଶଷି୍ୟର ଅର୍ ବଷିଷମର ଅଜ ଙେହଙିି ? ଏବଂ ଯେି ମସଭେମା ଙରନ,ି
ମସଭେମା ଙେହଙିି ଏହି ଆହ୍ୋର ଉରର ମେଇ ାେହେନି ?

ଆ୍ଭୋ୍ ପଭୁ୍ର ଆଜେ ତେହେ୍ ପିତେ୍ ସଂପର୍ୂ ଇଚେମର ଥୋେ । ଯୀଶୁ୍ ଭହୋ ଆମେଶ
ଆଜରି ବ୍ୟିଗତ ବବିରଣ ଅାୁସେମର, “ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଙେଯ୍୍ ଙରବିେଙୁ ପତବି ! ଅା୍
ମୋେଙଭେମା ଖୀଷ୍ ବାିେ ଭରୁଛନ;ି ଆମ୍ଭେମା ଯେଇ ମସଭୋ୍ୁ ଈଶର୍ ବଷିଷମର ଙହବିେ
ଉଚତି ।” ଏହେ ସଂପର୍ୂ ସତ୍, ଙନୁି ୧୯ ଓ ୨୦ ପେଗୁଡଙି ଙ’ଣ ଙୁମହ- “ଶକିେେୋ"
ବଷିଷମର ? ଈଶର୍ ବେଙ୍ର ଛେତ ଅାୁସେମର, ଅର୍େତ ମଯପରି ଖୀଷ୍ ବଶିେସୀ ଓ
ଅାୁସରଣଙେରୀ ଭେବମର ଆ୍ଭୋ୍ ପତି ଥବେ ତେହେ୍ ସଂପର୍ୂ ଇଚେ ସଙେମଶ ଆମ୍ଭେମା
ଙେଯ୍୍ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ, ପମତ୍ଙ ୋି ବଶିେସମର ବରଦ୍ ମହବ ଏବଂ ବ୍ୟିଗତ ଜୀବାାମର
ଓ ତେହେ୍ ସହତି ଆ୍ଭୋ୍ ସମଙ୍ମର ଈଶର୍ ପେରଭଙିତେ ଙେଯ୍୍ ଙରୁଛି ଙି ାେହି ତେହେ
ଆମ୍ଭେମା ପରୀକେ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ, ଆ୍ଭୋ୍ର ଆବଶ୍ଙତେଙୁ ପରୂଣ ଙରମିବ ଏବଂ
ଆ୍ଭୋ୍ର ପେଧୋ୍ ବଷିଷଗୁତଙି ତେହେ୍ ଇଛେ ଅାୁସେମର ମହଉ ମବେୋି ପଭୁ୍ଠେମର ଏଙ
ରର ବଶିେସ ଙରୁଅଛୁ ମତମବ ମସ ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ପର ମଖେୋିମବ । ଏହେ
ମହଉଛି ଖୀଷ୍ ହୃେଷମର ଥବେ ଭହୋ ଆମେଶର ଅର୍ ।

ମ୍ର ରକଷର



6

ଆମମାଶଵ ଶଜି ଚର୍ ଏବଂ ଗୃହ ମଧରର ଉର୍ଶ୍ର ଅଭାବ ।
ଶଷି୍ୟ ଇଚେଧୀା ାୁମହୁ । ସଭସ ଚର୍ ଓ ବଶିେସୀଭେମା ାଶିିତ ଭେବମର ବୁଝବିେ ଉଚତି ମଯ
ଆଭଙୁ ଶଷି୍ୟର େେଷୀୟ େଆିଯେଇଅଛ,ି ଈଶର୍ଠେରୁ ଏଙ ପଙୃତ ଆହ୍ୋ, ଙନୁି ମସଭେମା
ତେହେ ଙରନି ାେହି । ଙେହଙିି ? ଙେରଣ ମସଭେମା ଏହି “ଶଷି୍ ଙରବିେ” ପ୍ିଷେର ପଙୃତ
ଉମ୍ଶ୍ ଏବଂ ସଭେବଙୁ ବୁଝନି ାେହି । ଭେଥଉ ୨୮ ପବ୍ମର ଏହେ ଙ'ଣ ମବେୋି ଯୀଶୁ
ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଙୁହନି । ଚେୋନୁ ମେଖବେ ।

ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭେମା ଯେଇ ସଭସ ଜେତରି ମୋେଙ୍ୁ ପିତେ, ପତୁ ଓ ପବତି
ଆତେ୍ ାେଭମର ବେପିତ ମେଇ, ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ମଯଉୁ ମଯଉୁ ଆଜେ
ମେଇଅଛ,ି ମସହସିବୁ ପେଳା ଙରବିେଙୁ ଶକିେ ମେଇ ମସଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙର;
ଆଉ ମେଖ, ଯୁଗେନ ପଯ୍୍ନ ସେେସବ୍େେ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ ସମ୍ ସମ୍ ଅଛି ।

ଏହି ବେଙ୍ ଭଳୂ ଭେଷେ ଗୀଙମର ମୋଖେଯେଇଥୋେ ଏବଂ ଏହେ ଅତ୍ନ ଉ୍ଷି ଅମଟ । “ଶଷି୍
ଙର” ମହଉଛି ଏଙ ୍ିଷେର ଅାୁବେେ, ଓ ଅବଶଷି ବେଙ୍ ଏହି ଙେଯ୍୍ଙୁ ସଭର୍ା ଙମର । “ଯେଅ,”
“ବେପିତ େଅି,” ଏବଂ “ଶକିେେଅି” ମହଉଛି ସଭସ ଅଂଶଗହଣଙେରୀ ଯେହେ ଶଷି୍ଭୋ୍
ାଭ୍ିେଣଙୁ େଶ୍େଏ । ଆହୁରି ଭଧ ଯୀଶୁ୍ ଭହୋଆମେଶମର ଭଖୁ୍ ଗୁରୁୟ ମହଉଛି ଏଙ
ଅପରହିେଜ୍୍ ୍ିଷେ, ଯେହେର ଅର୍ ମହଉଛି ଏଙ ଆଜେ ଙଭି୍େ ଆମେଶ ମେବେ, ଯେହେ ସୁଚେଇରେଏ
ମଯ ଶଷି୍ ଙରବିେ ମହଉଛି “ଙରବିେ ଏବଂ ଙେଯ୍୍ଙୁ ୍ଭେଗତ ଭେବମର ଜେରି ରଖବେ ।" ମତଣୁ,
ଈଶର ଆ୍ଭୋ୍ୁ ୍ଭେଗତ ଭେବମର ଶଷି୍ୟ ବଷିଷମର ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ମହବେଙୁ ାମି୍୍ଶ
େଅିନି । ପମତ୍ଙ ଚର୍ ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଯିବେ, ବେପିଜତି ଙରବିେ ଏବଂ ଶକିେ ମେବେ
ପେଇୁ ଏହି ଆମେଶ େଆିଯେଇଅଛି । ଙନୁି ଆଜି ଏହେ ଆେଶ୍ ସରୂପ ାୁମହୁ ।

ଆମ୍ଭେମା ଯେହେ ପେଇୋୁ, ସେଧେରଣ ଭେବମର ଙହବିେଙୁ ଗମୋ ଏହି ବେଙ୍ଟି ଭଖୁ୍ତ
ଅା୍ଭୋା୍ ସହତି ପରତିେଣର ସୁସଭେଚେର ବେରବିେ ଏବଂ ଖୀଷୀଷ ମସବେ ମକତ ଭେବମର
ମୋେଙଭୋ୍ୁ ବମିବଚାେ ଙରବିେ ାଭିମନ ଉତେହତି ଙରରିେଏ । ଚର୍ ଏବଂ ମସବେଙେଯ୍୍ର
ସଂଗଠା ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ସଭର୍ା ଙମର ମଯପରି ମସଭେମା ସଇଚେମର ବଭିିନ ଜେତି ାଙିଟଙୁ
ଯେଇ ବାିଷ ମହଉଥବେ ମୋେଙ୍ୁ ଏଙ ଖସୁି ଖବର ବତିରଣ ଙରବିେଙୁ ଯେଉଅଛନି । ପେପ, ଓ
ଏହେ ଭୋ ! ଙନୁି ଏହି ପେମର ଆଉ ଏଙ ସଭୋ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ସତ୍ ପଙେଶ ପେଇଅଛ-ି ଯେହେ
ଆଜି ବଶିେସୀ ଏବଂ ଚର୍ ଗୁତଙି ଭଧମର ହଜଯିେଇଅଛି । ବର୍ଭୋ ଆ୍ର ମୋେଙଭେମା ଅଛନି
ମଯଉୁଭେମା ଆ୍ ାଜି ଚର୍ ଏବଂ ଗହୃ ଭଧମର ସଂଘଷ୍ ଙରୁଅଛନ,ି ମଯଉୁଭେମା ଏହି ସତ୍ର
ଉମ୍ଶ୍ ଆବଶ୍ଙ ଙରନି । ଯୀଶୁ୍ ଆମେଶ ମଙବଳ େୂର ମେଶଭୋ୍ମର ାୁମହୁ, ଆ୍ର
ସୋୀଷ ମକତଙୁ ଭଧ ଅନଭୁ୍ୟ ଙମର ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର



7

ଏହି ସଭସ୍େଗୁତଙି ଗଭୀର ଏବଂ ଭେରୀ ଅମଟ । ମସଥପେଇୁ ଏଫ ଡି ଏଭ (FDM) ଏଙ
ଶଷି୍ୟ ପ୍ିଷେଙୁ ଏଙତ ଙରଛିି ଯେହେ ଏହି ସଭସ୍େର ସଭେଧୋ ଉପମର ଧୋ ମେଇରେଏ ।
ଆ୍ଭୋ୍ ଚର୍ ଓ ପରବିେରମର ଆପଣ ଙପିରି ଭହୋ ଆମେଶଙୁ ଫଳପେ ଙରପିେରମିବ
ତେହେ ଆପଣ୍ୁ ମେଖେଇବେ ।

ମ୍ର ମଙଷର
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ସମ୍ବୀୟ ପାରମିକତାକୁ ଏକ ଧାଡ଼ରିର କରିବା

ଙେରଣ ଆମ୍ଭେମା ବଶିେସ ଙରୁ ମଯ ଏହି ଶଷି୍ଙରବିେ ଙେଯ୍୍ ମହଉଛି ଅଭିବୃ୍ି ପେଇୁ ଜରୁରୀ
ଅମଟ ଯେହେ ଈଶର ତେହେ୍ ସନୋଭୋ୍ଠେମର ମେଖବେଙୁ ଚେହେନ,ି ପଭୁ ମଯପରି
ଆ୍ଭୋ୍ୁ ପରଚିେଳତି ଙରଅିଛନି ମସହପିରି ଆମ୍ଭେମା ସେଭଗୀଗୁତଙି ବଙିେଶ ଙରଅିଛୁ ।
ଯେି ଆପଣଭୋ୍ ଚର୍ମର ବଶିେସର ମଭଶଳଙିତେ ବର୍ାେ ଙରୁଥବେ ଏଙ ଉରଭ, ବେଇବୋର
ଶଷି୍ୟ ଙେଯ୍୍ ପସିୁଙେ ାେହି , ମତମବ ଆମ୍ ଏହି ଉମ୍ଶ୍ ାଭିମନ ଖୀଷୀଷ ସତ୍ ଭିରଭୂିଳ
(ଖୀଷିଷୋ ଫେଉମଣସାେୋ ଟୃର) ାେଭଙ ଏଙ ଙେଯ୍୍ପସୁଙ ଙେଯ୍୍ଙୁ ଆର୍ ଙରବିେ ାଭିମନ
ପେୋ ଙରୁଅଛୁ, ଯେହେ ଆ୍ଭୋ୍ ମୱବସେଇଟ (www.FDM.world ଙଭି୍େ www.
discipleshipworkbooks.com) ମର ଭେଗଣେମର ଉପୋବ ରହଅିଛି ।

ପଙୃତ ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ ଏଫ ଡି ଏଭ (FDM) ତମିାେଟି ଭଖୁ୍ ଗୁଣଙୁ ପଙେଶ ଙମର:
ଭେଗ 1: ସଭ୍ବୀଷ ପେରଭଙିତେଙୁ ଏଙ ଧେତମିର ଙରବିେ
ଭେଗ 2: ପଙୃତ ଶଷି୍ୟଙୁ ବୁଝବିେ
ଭେଗ 3: ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ମଯେଗଯେଗ ଭେଧଭମର ଖୀଷ୍ ଉେେହରଣଙୁ ଗହଣ

ଙରବିେ:
ପମତ୍ଙ ମାତେ୍ୁ ଶଷି୍ ଙର ।
ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ୍ୁ ଶଷି୍ ଙର ।

ଆମର ପାରମିକତାକୁ ଏକ ଧାଡ଼ରିର କରିବା
ପଙୃତ ଶଷି୍ୟର ଏଙ ପେରଭଙି ୋେଭ ମହଉଛି ବଶିେସୀ୍ୁ ପରସର ସହତି ସଂଯୁୟ ଏବଂ
ଉରରେେଷୀ ରଖବେ, ଯେହେ ବେଙ୍ର ଶକିେ ସହତି ଅାୁରୂପ ଅମଟ । ଆମ୍ଭେମା ମଙବଳ ବେଙ୍
ଶୁଣୁ ଈଶର ତେହେ ଚେହେନି ାେହ,ି ଙନୁି ମସ ଆ୍ଭୋ୍ୁ ବେଙ୍ର ଅାୁସବୋ ଙରବିେଙୁ ାମି୍୍ଶ
େଅିନି ଯେହେ ଦେରେ ଆମ୍ଭେମା ଅା୍ଭୋ୍ୁ ମସଭୋ୍ର ବଶିେସ ଯେତେମର ସେହେଯ୍
ଙରବିେଙୁ ପସୁତ ମହେଇପେରବିେ । ଈଶର ଆ୍ ପରସରଙୁ ଆ୍ଭୋ୍ର ପେପ ସୀଙେର
ଙରବିେଙୁ, ପରସର ପେଇୁ ପେର୍ାେ ଙରବିେଙୁ ଏବଂ ଖୀଷ୍ ଅାୁଗେଭୀ ଭେବମର ଅର୍େତ
ଖୀଷିଷୋ ଭେବମର ଏହି ଜୀବାମର ପରସରଙୁ ସେହେଯ୍ ଙରବିେଙୁ ଭଧ ଙୁହନି । ଏହେଙୁ ଉରଭ
ଭେବମର ଙରବିେ ପେଇୁ ବ୍ୟିଗତ ସମଙ୍ ଅର୍େତ ସହଭେଗୀତ ଙଭି୍େ ବେରଭ୍େର ଏଙେଠି ମହବେ
ଆବଶ୍ଙ ରହଅିଛି । ସମଙ୍ ଙରବିେର ଏଙ ସଠଙି ଉପେଷ ଅଛି । ଆ୍ ଜୀବାର ସଭସ ମୋେଙ
ସଭୋ ଓଜା ଙଭି୍େ ପେରଭଙିତେ ବହା ଙରନି ାେହି । ଈଶର୍ ଇଚେ ସହତି ଆ୍ର ପେରଭଙି
ସଂପଙ୍ଙୁ ସଭୋ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ, ଯେହେ ଶଷି୍ୟ ମଯେଜାେର ପରଭ ଭେଗ ଅମଟ ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଈଶର୍ଠେରୁ ଆର୍ ଙରି ଅା୍ଭୋ୍ ଉପମର ଙଏି ପେଧୋ୍ତେ ମେବେ ଉଚତି ମସ ବଷିଷମର
ବେଇବୋ ସଷ ଅମଟ ।

ଅମାଙ ମୋେଙ ଙମୋଜମର ପଢବିେ, ଅଧଷା ଙରବିେ ଓ ବୃରୀ ପେଇୁ ପରେଭଶ୍ ମେବେ ାଭିମନ
ଅମାଙ ସଭଷ ଅତବିେହତି ଙରନି । ମସଭେମା ଉନତରି ଉପେଷ ମଖେଜନି ଯେହେ ଦେରେ
ମସଭେମା ପମେେନତି ଏବଂ ଅଧଙ ପତମିଯେଗିତେର ଚେଙରିି ପେଇୁ ଆଗହ ପଙେଶ ଙରପିେରମିବ ।
୍ୀତେ, ଙସରତମର ଉନତ ମହବେ ପେଇୁ ଆ୍ର ଅଭ୍େସ, ଓ ଆଭର ଶେରୀରଙି ସେସ୍ ବଞେଇବେ
ପେଇୁ ସୂଚାେ ପଠା ଙରୁ । ଙନୁି ଆ୍ଭୋ୍ୁ ସଷୃି ଙରଥିବେ ଈଶର୍ୁ ଜେଣବିେ ପେଇୁ
ଆମ୍ଭେମା ମଙମତ ସଭଷ ପରଶିଭ ଙରୁଅଛୁ - ଏହି ଗହୃମର ଜୀବାର ପମତ୍ଙ େଗି ଉପମର
ସବ୍ମଭଶଭ ଅଟନି ?

ଖୀଷ୍ ଶଷି୍ ଭେବମର, ଆମ୍ ଆ୍ଭୋ୍ ସମଙ୍ର ସଠଙି ପେରଭଙିତେ ବୁଝବିେ ଆବଶ୍ଙ,
ଏବଂ ତେ'ପମର ଆ୍ଭୋ୍ୁ ମସହି ଜାିଷିଗୁଡଙି ପତି ଧେଭ୍ଙ ପରମର ଯତ ମାବେ ପେଇୁ ଶଖିବେ
ଆବଶ୍ଙ । “ଯତ ମାବେ" ର ଅର୍ ମହଉଛି ଏହେର ଆବଶ୍ଙତେ, ଉମ୍ଶ୍, ଓ ପେରଭଙିତେ
ଅାୁଯେଷୀ ଙଛି ି ଙଭି୍େ ମଯମଙଶଣସି ବ୍ୟି୍ର ଯତ ମାବେ ଙଭି୍େ ପରଚିେଳାେ ଙରବିେ । ଈଶର୍
ବେଙ୍ର ଛେତ ମହବେ ମହତୁ ପଭୁ ଆ୍ଭୋ୍ୁ ମେଇଥବେ ସଭସ େେଷିୟଙୁ ଙପିରି ସଠଙି
ଭେବମର ଯତ ଙରବିେ ତେହେ ଶଖିବେ । ମତମବ ଈଶର ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଯତ ଙରବିେଙୁ ମେଇଥବେ
ସବୁଠେରୁ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ବ୍ୟି ଙଏି ? ଆ୍ଭୋ୍ ସମଙ୍ ପେଇୁ ସଠଙି ପେରଭଙିତେ ଙଭ୍ ଙ’ଣ ?
ଚେୋନୁ ଏମବ ଏହେଙୁ ମେଖବେ ।

ଈଶର୍ ଥବେ ସମଙ୍ ମହଉଛି ଆ୍ଭୋ୍ ପରଭ ପେରଭଙି ସମଙ୍ । ଆମ୍ଭେମା ତେହେ୍
ସହତି ପତେିାି ସହଭେଗିତେ ଙର,ି ତେହେ୍ଠେମର ୋେଗି, ତେହେ୍ ସହତି ସଭଷ ବତିେଇ ଏହି
ସମଙ୍ଙୁ ସବଳ ଙରୁ । ଯୀଶୁ୍ ଭତୁୃ୍ ପମର, ଭନରିର ବମିଚେ ବସ ଉପରୁ ତଳ ପଯ୍୍ନ
ଛଣିିଗୋେ, ଏହେର ପତୀଙ ମହୋେ ମଯ ପଭୁ ଏବଂ ଭାୁଷ୍ ଭଧମର ପରୃଙତେ ପାୁଃସେପା
ମହେଇଅଛି । ଜମଣ ବ୍ୟି ସଧିେସଳଖ ଈଶର୍ ସହ ସହଭେଗିତେ ପେଇପେରନ,ି ଙନୁି ମଙବଳ
ଖୀଷ୍ ଭତୁୃ୍ ଦେରେ କଭେ ପେପ ପମର (ଭେଥଉ ୨୭: ୫୦-୫୧) । ଏହେର ଅର୍ ମହଉଛି ମଯ
ଆମ୍ଭେମା ାମିଜ ପଭୁ୍ ାଙିଟଙୁ ଯେଇପେରବିେ, ମଯପରି ପିୋେଟି ାଜି ପିତେ୍ ାଙିଟଙୁ
ଆମସ ।

ମଯେହା ୧୭ ମର, ଯୀଶୁ ପେର୍ାେ ଙମୋ ମଯ ତେହେ୍ ଶଷି୍ଭେମା ଈଶର୍ ସହତି ସଭୋ
ାଗୁିଢ ସମଙ୍ ସେପା ଙରପିେରନି ମଯପରି ତେହେ୍ ସମଙ୍ ପିତେ୍ ସହତି ଥୋେ । ଭେଷେ
ସୁଚେଇରେଏ ମଯ ଆମଭ, ତେହେ୍ ସନୋ ଭେବମର, ତେହେ୍ୁ “ବେପେ" ଭେବମର ସମଭ୍େଧା

ମ୍ର ମ୍ଷର
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ଙରପିେରବିେ ଏବଂ ଉତେହ, ସହଭେଗୀତେ ଓ ମପଭ ପେଇୁ ପିତେ୍ ମଙେଳମର ଘଷୁୁରୁଥବେ ପିୋେ
ପରି ତେହେ୍ ାଙିଟଙୁ ଆସପିେରବିେ । ଖୀଷିଷୋଭେମା ଏହି ାଷିଭଗୁତଙି ଶଖିବେ ଦେରେ ଏହେ
ଙରପିେରମିବ:

 ଈଶର୍ ସହତି ରହବିେଙୁ ପମତ୍ଙ ୋି ସଭଷ ପରୃଙ ଙରବିେର ଗୁରୁୟ ।
 ଈଶର୍ ସହ ଙରେବେର୍େ ଙରବିେ, ଧା୍ବେେ ମେବେ, ତେହେ୍ୁ ପଶଂସେ ଙରବିେ

ଏବଂ ତେହେ୍ୁ ସେହେଯ୍ ଭେଗିବେ ।
 ତେହେ୍ଠେରୁ ାମି୍୍ଶ ଏବଂ ସହଭେଗିତେ ଗହଣ ଙରବିେ ଉମ୍ଶ୍ମର ତେହେ୍

ବେଙ୍ ପଠା ଙରବିେ ।
 ଯେହେ ପଠା ଙରେଯେଏ ମସ ବଷିଷମର ଧୋ ଙରବିେ ଏବଂ ଆଭ ଭାମର ଶକିେ

େଆିଯେଉଥବେ ଚନିେଧେରେଙୁ େୃଢ ଙରବିେ ପେଇୁ ପଚେରଙର ଧେରଣେଙୁ ଭଧ ବଚିେର
ଙରବିେ ।

ମଯେହା ୧୫:୭ ଙୁମହ, “ଯେି ତୁମ୍ଭେମା ମଭେ ଠେମର ରୁହ, ଆଉ ମଭେହର ବେଙ୍
ତୁ୍ଭୋ୍ଠେମର ରୁମହ, ତେହେମହମୋ ମଯମଙଶଣସି ବଷିଷ ଇଚେ ଙର, ତେହେ ଭେଗ, ଓ
ତୁ୍ଭୋ୍ ାଭିମନ ତେହେ ସେଧତ ମହବ ।" ଏଙ ସଫଳ ଖୀଷିଷୋ ଜୀବା ପେଇୁ
ଈଶର୍ଠେମର ରହବିେ ଅତ୍ନ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ଅମଟ । ଏହେର ଅର୍ ମହଉଛି “ାରିନର ଭେବମର
ବେସ ଙରବିେ; ଏଙ ଘାଷି, ାଭ୍ିରଶୀଳ ସମଙ୍ ରଖବେ ।” ମଯମତମବମଳ ଖୀଷିଷୋଭେମା ଏହେ
ଙରନ,ି ଈଶର ପତଜିେ ଙରନି ମଯ ମସଭେମା ପଚୁର ଫଳ ଫଳମିବ ! ମସଭେମା ଆତଙି ଭେବମର
ବଢମିବ, ମଯପରି ଫଳ ସେଭେବଙି ଭେବମର ୍େକେୋତେମର ମେଖେଯେଏ । ମଯେହା ୧୫:୫
ଙୁମହ, “ଭୁୁ ୍େକେୋତେ, ତୁମ୍ଭେମା ଶେଖେ; ମଯ ମଭେ'ଠେମର ରମହ ଓ ଭୁୁ ଯେହେଠେମର ରମହ,
ମସ ପଚୁର ଫଳ ଫମଳ; ଙେରଣ ମଭେ'ବାିେ ତୁମ୍ଭେମା ଙଛି ି ଙରପିେର ାେହି ।” ୍େକେୋତେ
ମହଉଛନି ଯୀଶ,ୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମା ଶେଖେ ଅଟୁ । ଶେଖେ ୍େକେୋତେଠେରୁ ଅୋଗେ ମହେଇ ଫଳ
ଫଳି ପେମର ଙି ? ବେଙ୍ ଙୁମହ, ମଭେ' (ଯୀଶୁ) ବାିେ ତୁମ୍ଭେମା ଙଛି ି ଙରପିେର ାେହି । ତେହେ୍
ବାିେ ଆମ୍ଭେମା ଆତଙି ଜୀବାମର ମଙମତ ବଢପିେରବିେ ? ଆମ୍ଭେମା ାମିଜ ଙଛି ି ଭଧ
ଉତର୍ ଙରପିେରବିେ ାେହି । ଆମ୍ଭେମା ଈଶର୍ ପବତି ଆତେ, ତେହେ୍ ବେଙ୍ ଏବଂ ଶୟି
ଉପମର ସଂପର୍ୂ ାଭ୍ିରଶୀଳ ଅଟୁ । ଯେି ଆମ୍ଭେମା ଈଶର୍ ଦେରେ େର େେଷୀୟ ପତି ଯତ
ମାବେଙୁ ଚେହୁୁ, ମତମବ ଆମ୍ଭେମା ଖୀଷ୍ଠେମର ଶଖିବେ ଓ ରହବିେ ଆବଶ୍ଙ ।

ଯେି ବବିେହତି, ମତମବ ପଭୁ୍ ପମର ସଭସ ସମଙ୍ ଭଧମର ସେଭୀ ବେ ସୀ୍ର ସମଙ୍ ଦତିୀଷ
ପେଧା୍ ଅମଟ । ବେଙ୍ମର ଏହେ ଅତ୍ନ ସଷ ମଯ ବବିେହ ଈଶର୍ ପେଇୁ ଏଙ ପେରଭଙିତେ
ଅମଟ, ତରେପି ଅଧଙେଂଶ େମତି ଈଶର୍ ବେଙ୍ ଅାୁଯେଷୀ ପରସରର ଯତ ମାବେଙୁ ଅଜ

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଅଟନି । ଚର୍ ଭଧମର ଛେତ ପତର ହେର ଏହି ଘଟଣେର ସେକ ଅମଟ । ସେଭୀ ଓ ସୀ ଯେି ଏଙ
ସଫଳ ବବିେହ ଙରବିେଙୁ ଚେହେନି ମତମବ ପରସର ସହତି ଙପିରି ସମଙ୍ ସେପା ଙରମିବ ମସ
ବଷିଷମର ବମିଶଷ ଭେବମର ଏଫିସୀଷ ୫ମର ଆମୋେଚାେ ଙରେଯେଇଅଛି ।

ମହ ସୀଭେମା ତୁମ୍ଭେମା ମଯପରି ପଭୁ୍ର ବଶୀଭୂତେ ହୁଅ, ମସହପିରି
ଆପଣେ ଆପଣେ ସେଭୀର ବଶୀଭୂତେ ହୁଅ, ଙେରଣ ଖୀଷ ମଯପରି ଭଣଳୀର
ଭସଙ ସରୂପ, ସେଭୀ ଭଧ ମସହପିରି ସୀର ଭସଙ ସରୂପ, ପଣିୁ, ଖୀଷ
ଆପଣେ ଶରୀରରୂପ ଭଣଳୀର ତେଣଙର୍େ । ହୁ, ଭଣଳୀ ମଯପରି ଖୀଷ୍ର
ବଶୀଭୂତ, ମସହପିରି ସୀଭେମା ଭଧ ସବୁ ବଷିଷମର ଆପଣେ ଆପଣେ
ସେଭୀର ବଶୀଭୂତ ମହଉନୁ । (ଏଫିସୀଷ ୫:୨୨-୨୪)

ମହ ସେଭୀଭେମା, ଖୀଷ ମଯପରି ଭଣଳୀଙୁ ମପଭ ଙମୋ,
ତୁମ୍ଭେମା ଭଧ ମସହପିରି ଆପଣେ ଆପଣେ ସୀଭୋ୍ୁ ମପଭ ଙର; ଖୀଷ
ତ ଭଣଳୀ ାଭିମନ ଆପଣେଙୁ ଉତଗ୍ ଙମୋ । (ଏଫିସୀଷ ୫:୨୫)

ପଭୁ ଓ ପତି ବେ ପତୀ୍ ପମର ପିୋେଭେମା ପରବର୍ୀ ଭୁଖ୍ ସମଙ୍ ଅଟନି । ଆ୍ଭୋ୍
ପରବିେର ପତି ଯତ ମାବେ ମହଉଛି ପଭୁ୍ ାଭିମନ ଅତ୍ନ ଗୁରୁୟପର୍ୂ, ଙେରଣ ଈଶର ଜେଣନି
ମଯ, ଏଙ ସେସ୍ ପରବିେର ଏଙଙ ମହଉଛି ସଭେଜର ଭଳୂେୁଆ । ଅମାଙ ପିତେଭେତେ ାଜି
ପିୋେଭୋ୍ ସହତି ଥବେ ସଂପଙ୍ଙୁ ାଜି ଜୀବାସେଥ୍ ଆଗମର ରଖନ,ି ଯେହେ ଭୁୋ ଅମଟ ।
େୃଢ ବବିେହ ବାିେ, ପରବିେରମର ବଶିଙୃଳେ ପରସିିତି ସଷୃି ହୁଏ । ଘରର ଭଖୁ୍ ଭେବମର, ଈଶର
ପିତେଭୋ୍ୁ ପଭୁ୍ ଭେଗ୍ମର ପିୋେଭେ୍ୁ ତେୋିଭ ମେବେ ପେଇୁ ାମି୍୍ଶ ମେଇଅଛନି (ଏଫିସୀଷ
୬: ୪) । ଭୁୁ ଅମାଙ ପରୁୁଷଭୋ୍ର ମଗେଷୀ ସହତି ବଷ୍ ବଷ୍ ଧରି ଙରେ ମହେଇଅଛି ।
ଆ୍ଭୋ୍ ପରବିେର ପତି ଯତ ମାବେ ବଷିଷମର ଓ ଆମ୍ ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ଶକିେ ମେବେଠେରୁ
ମଙମତ େୂରମର ତେହେ ପଙେଶ ଙରବିେଙୁ ଭୁୁ ସେଧେରଣତ ାଭ୍ିୋିଖତ ପଶ୍ଗୁତଙି ପଚେରରିେଏ:
 େଶ ବଷ୍ରୁ ଅଧଙ ସଭଷ ପଯ୍୍ନ ମଙମତ ଜଣ ପରୁୁଷ୍ର ଚେଙରିି ଥୋେ ?

ମଙମତଜଣ ବେି୍େଳଷଙୁ ଯେଇଥମୋ ଙଭି୍େ ମସହି ଙେଯ୍୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ତେୋିଭ ଗହଣ
ଙରଥିମୋ ? (ପତି୍ ିଷେମର ଅଧଙେଂଶ ହେତ ଉଠେନ)ି

 ମଙମତଜଣ ଅା୍ଙୁ ାଜି ଙେଯ୍୍ ଙମରଇବେଙୁ ତେୋିଭ ମେବେ ପେଇୁ ଆତବଶିେସୀ
ଅାୁଭବ ଙରନି । (ପାୁବ୍େର ଅଧଙେଂଶ ମୋେଙ ହେର ଉଠେନ)ି

 ମଙମତ ଜଣ େଶ ବଷ୍ରୁ ଅଧଙ ସଭଷ ମହୋେଣି ବବିେହ ଙରଅିଛନି ? (ସେଧେରଣତ,
ଶତଙଡେ ୭୫ ରୁ ଅଧଙ ମୋେଙ ହେତ ଉଠେନ)ି

ମ୍ର ମଙଷର
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ଈଶର୍ ବେଙ୍ ଅାୁଯେଷୀ ଅା୍ ଜମଣ ପରୁୁଷଙୁ ଙପିରି ସେଭୀ ଙଭି୍େ ପିତେ ମହମବ
ମସବଷିଷମର ଶକିେ ମେବେଙୁ ମଙମତଜଣ ଆତବଶିେସୀ ଅାୁଭବ ଙରନି ? (ଅଧଙେଂଶ
ସଭଷମର ମଗେଟଏି ହେତ ଭଧ ଉଠେଯେଏ ାେହି )

ସଂମକପମର, ଭୁୁ ଅା୍ ଏଙ ପଶ୍ ପଚେମର । “ଆପଣ ଭେବୁଛନି ଙି ପଭୁ ଆପଣ୍ ଚେଙରିୀ
ମଙଶଶଳ ବଷିଷମର ଅଧଙ ବମିବଚାେ ଙରୁଅଛନ,ି ଙଭି୍େ ଆପଣ ଆପଣ୍ ସୀ ମଯ ଈଶର୍
ଝଅିଭୋ୍ ଭଧରୁ ଜମଣ ତେହେର ମଙମତ ଯତ ାଅିନି ମସହି ବଷିଷମର ବମିବଚାେ
ଙରୁଅଛନି ?” ଈଶର ଆ୍ଭୋ୍ୁ ମେଇଥବେ ସଭସ େେଷୀୟ ପତି ମଙମତ ଭୋ ଭେବମର ଯତ
ମାଇଅଛୁ ମସହି ବଷିଷମର େମିା ଆ୍ ସଭସ୍ୁ ଏଙ ହସିେବ ମେବେଙୁ ପତବି ।

ଆପଣ୍ର ମାତେ ଓ ଭଣଳୀର ମୋେଙଭୋ୍ୁ ମସଭୋ୍ର ସମଙ୍ର ସଠଙି ପେରଭଙିତେ
ବୁଝବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେ ମହଉଛି ଶଷି୍ୟର ପରଭ ପେମକପ । ଙେହଙିି ? ଙେରଣ ସମଙତ୍
ପରଭିଙତେ ଙଭ୍ର େୃଢ ଶକିେ ବାିେ, ମୋେଙଭେମା ସଭସ ପଙେରର ଶୟି ଏବଂ ସଭଷ
ଅତବିେହତି ଙରମିବ ଯେହେଙି ପଭୁ୍ େୃଷିମର ଗୁରୁୟପର୍ୂ ାୁମହୁ । ଯେି ଆମ୍ ଏହି ଅଂଶଙୁ
ସଠଙି ଭେବମର ପେପ ଙରୁ, ମତମବ ଆ୍ଭୋ୍ ଜୀବାର ଅା୍ ସଭସ ଅଂଶ ସଠଙି ମହେଇଯିବ
। ଆ୍ଭୋ୍ ଭଧରୁ ଅମାଙ୍ ପେଇୁ ଏହେ ଙଠାି ବଷିଷ ଅମଟ । ଙନୁି ମଭେମତ ଏହେ ସହତି
ଉତେହତି ଙରବିେଙୁ େଅିନୁ:

ଭୁୁ ମଯ ଏମବ ମସହି ସଭସ ପେପ ମହେଇଅଛି ଅବେ ସରିି ୋେଭ ଙରଅିଛ,ି ତେହେ
ାୁମହୁ, ଙନୁି ଭୁୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁ୍ ଦେରେ ଧତୃ ମହେଇଥବେରୁ ତେହେ ଧରବିେ ପେଇୁ
ମେଶଡୁଅଛି । (ଫିୋିପୀଷ ୩:୧୨)

ଏହି ତେରଙଟି ଙେହେଙୁ ବାିେଶ ଙରବିେ ପେଇୁ ାୁମହୁ, ଙେରଣ ଆ୍ଭୋ୍ ଭଧରୁ ମଙହି ଭଧ
ମଙମବ ସରି ମହେଇପେରମିବ ାେହି । ଙନୁି ପେଉୋ ଉପମରେୟ ଏହି ପେମର ଙହୁଛନ,ି “ଧତୃ"
ଯେହେର ଅର୍ ମହଉଛି ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ହୃେଷମର ଗହଣ ଙରବିେ ଏବଂ ଭବଷି୍ତମର ଉନତି
ପେଇୁ ାଜି ଜୀବାମର ପମଷେଗ ଙରବିେ । ଈଶର ତେହେ୍ ବେଙ୍ ଅାୁଯେଷୀ ଯେହେ ଙରବିେଙୁ
ଙୁହନ,ି ଆମ୍ଭେମା ସଭମସ ଶଖିବେ ଏବଂ ଙେଯ୍୍ ଙରବିେ ଜେରି ରଖବେ ଆବଶ୍ଙ । ଜମଣ
ଶଷି୍ ମସହି ଗୁରୁ୍ ପରି ଅଧଙ ମହବେଙୁ ଇଚେ ସହତି ତେହେ୍ ଗୁରୁ୍ ଜମଣ ାଷିେପର
ଅାୁଗେଭୀ ମହବେ ଉଚତି । ଖୀଷିଷୋଭୋ୍ ପେଇୁ, ଖୀଷ୍ ପରି ଅଧଙ ମହବେ ମହଉଛି ୋକ,
ଯେହେ ମହଉଛି ଏଫ ଡି ଏଭ (FDM) ଶଷି୍ୟ ମଯେଜାେର ଦତିୀଷ ଭେଗ ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ପକୃତ ଶଷି୍ୟକୁ ବୁଝବିା

ଶଷି୍ୟ ମଯେଜାେର ଦତିୀଷ ଭେଗ ମହଉଛି ପଙୃତ ଶଷି୍ୟଙୁ ବୁଝବିେ । ଭହୋ ଆମେଶଙୁ ପରୂଣ
ଙରବିେ ପେଇୁ ଶଷି୍ୟ ପଙୃତମର ଙ'ଣ ତେହେ ବଷିଷମର ଭଣଳୀମର ମାତେ ତରେ ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ
ଶକିେ ମେବେ ମହଉଛି ସବୁଠେରୁ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ଅମଟ । ମସଭୋ୍ ସହତି ସୁସଭେଚେର ବେର୍େ
ବେରବିେ ବ୍ତୀତ ଭହୋ ଆମେଶଙୁ ାଜି ମୋେଙଭୋ୍ ାଙିଟଙୁ ମାବେ ମକତମର ଚର୍ ବହୁତ
େୁବ୍ଳ ଅମଟ । ପଭୁ୍ ବେଙ୍ ଜେଣବିେ ଏବଂ ପେଳା ଙରବିେ ପେଇୁ ଏହେ ଶକିେେୋ ଓ ାମି୍୍ଶ,
ଏବଂ ସଂମଶେଧାଙୁ ଆବଶ୍ଙ ଙମର । ଏହେ ଭମା ରଖବେ ଉଚତି ମଯ ଜମଣ ବ୍ୟି ପରମଭ
ାଜି ଜୀବାଙୁ ଖୀଷ୍ ାଙିଟମର ସଭପ୍ଣ ଙରବିେ ପମର ହି ଜମଣ ଶଷି୍ ମହେଇପେରବି; ଭେଥଉ
୨୮:୧୯-୨୦ ସେଧୁଭୋ୍ୁ ପସୁତ ଙରବିେ ଉପମର ଗୁରୁୟ ମେଇରେଏ । ତେହେ ମହଉଛି ଆ୍ର
ୋକ େଶ୍ଙ-ସେଧୁଭେମା । ଆସନୁ ାଭ୍ିମର େଆିଯେଇଥବେ ଶଷି୍ ଶବର ସଜେ ମେଖବେ ।

ଶଷି୍: (ବମିଶଷ୍, ଗୀଙ) “ଭେମରଟସି” ମହଉଛି ଜମଣ ଛେତ, ଶକିେର୍ୀ, ଙଭି୍େ
ଶଷି୍, ଙନୁି ଏହେର ଅର୍ ାୂତା ାଷିଭମର ଆହୁରି ଅଧଙ ପଙେଶ ଙମର ।
ଶଷି୍ ଜମଣ ଅାୁଗେଭୀ ଯିଏ ତେ୍ୁ େଆିଯେଇଥବେ ାମି୍୍ଶଙୁ ଗହଣ ଙମର ଓ
ଏହେଙୁ ତେ୍ର ଆଚରଣର ାୀଷଭମର ୋେଗୁ ଙମର । ଙ୍େସଙି ଗୀଙ
ଭେଷେମର, “ଭେମରଟସି” ଯେହେଙୁ ଆମ୍ “ଜମଣ ଶକିେର୍ୀ” ମବେୋି ଙହୁ, ଯିଏ
ମଙବଳ ଶକି୍ଠେରୁ ତର୍ ଶଖିନି ାେହି ବରଂ ତେ୍ ଭମାେଭେବ ଓ େଶ୍ା
ପରି ଅା୍ୋ୍ ବଷିଷ ଭଧ ଶକିେ ଙରନି । ଏହେ ଭେଗ୍ମର, “ଭ୍େମରଟସି”
ଯେହେଙୁ ଆମ୍ “ଛେତ-ସେରୀ” ମବେୋି ଙହପିେରବିେ, ଯିଏ ମଙବଳ ମଶଣୀମର
ବଙୃତ ଶୁଣନି ାେହି , ବରଂ ଯିଏ ଜୀବା ଶକିେ ଙରବିେ ସହତି ଶକି୍ୁ
ଅାୁସରଣ ଙରନି ଏବଂ ଧୀମର ଧୀମର ଶକିଙ୍ ଚରତିଙୁ ଗହଣ ଙରନି ।

ସଂମକପମର, ଜମଣ ଶଷି୍ ମହଉଛି ଜମଣ ଶକିେର୍ୀ, ଯେି ଆପଣ ଚେହେନ,ି ଯେହେର ୋକ ମହଉଛି
ଶକି୍ ଚରତିଙୁ ଗହଣ ଙରବି । ମତଣୁ ଖୀଷ୍ର ଜମଣ ଶଷି୍, ଯିଏ ମସଭୋ୍ ଭମାେଭେବ,
ବଶଷି୍, େଶ୍ା, େୃଷିମଙେଣ ଏବଂ ଙେଯ୍୍ମର ଅଧଙ ଖୀଷ୍ ପରି ମହବେଙୁ ମଚଷେ ଙରନି ।
“ଶଷି୍" ଶବଙୁ ାୂତା ାଷିଭମର ୨୬୯ ରର ଉମ୍ଖ ଙରେଯେଇଛ,ି ଯେହେଙି ଖୀଷିଷୋ ଶଷି୍୍ୁ
ଚେମରେଟି ଭିନ ପରମର ବର୍ାେ ଙରରିେଏ ।

ମ୍ର ମଙଷର
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୧. ଜରଣ ଶଷି୍ ଯୀଶୁ ଖୀଷଵୁ ପଭୁ ଏବଂ ଉଦାରକର୍ା ଭାବରର ଗହଣ କରିଅଛନି ।

ଭେତ ମଯମତ ମୋେଙ ତେହେ୍ୁ ଗହଣ ଙମୋ, ଅର୍େତ, ମଯଉୁଭେମା ତେହେ୍
ାେଭମର ବଶିେସ ଙମୋ, ମସ ସଭସ୍ୁ ମସ ଈଶର୍ ସନୋ ମହବେ ାଭିନ
ଅଧଙେର ମେମୋ । (ମଯେହା ୧:୧୨)

ବେଙ୍ ଅାୁଯେଷୀ, ଶଷି୍ ମହଉଛନି ଯୀଶୁ୍ ଜମଣ ବଶିେସୀ ଏବଂ ଉତଗ୍ୀଙୃତ ଅାୁଗେଭୀ । ଜମଣ
ସ୍େବ୍ ଶଷି୍ ପରମଭ ହୃେଷ୍ଭ ଙରବି ମଯ ମସଭେମା ଈଶର୍ ବଚିେର ଅାୁଯେଷୀ ପେପି
ଅଟନି (ମରେଭୀଷ ୩:୨୩; ୬:୨୩); ମସଭେମା ଈଶର୍ ାଙିଟମର ମସଭୋ୍ର ପେପ
ସୀଙେର ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ (୧ ମଯେହା ୧:୯); ମସଭେମା ାଶିିତ ଭେବମର ଅାୁତେପ ଙରମିବ
ଙଭି୍େ ାଜି ପେପରୁ ବଭିଖୁ ମହମବ (ଭେଥଉ ୩:୨,୮; ୪:୧୭; ମପରତି ୨:୩୮); ଏବଂ
ମସଭେମା ଏହେ ବଶିେସ ଙରନି ମଯ ଙୃଶମର ଯୀଶୁ୍ ଭତୁୃ୍ ମସଭୋ୍ର ପେପ ପେଇୁ ମେଷ
ଥୋେ । ମଯମତମବମଳ ଜମଣ ବ୍ୟି ପଙୃତମର ଯୀଶୁ୍ଠେମର ବଶିେସ ଙମର, ମଯ ଯୀଶୁ ଖୀଷ
ମସଭୋ୍ର ପେପ ପେଇୁ ଙୃଶମର ହତ ମହମୋ, ସଭେଧ ପେପ ମହମୋ ଓ ବେଇବୋ ବର୍ାେ ଙୋେ
ଭଳି ଭତୁୃ୍ରୁ ପାୁରୁଥତ ମହମୋ, ମସମତମବମଳ ମସଭେମା ଈଶର୍ ସହ ସମଙ୍ ସେପା ଙମୋ
ଏବଂ ତେହେ୍ ଉପସିତମିର ଅାନ ଜୀବା ପେପ ଙରେଗମୋ (ମରେଭୀଷ ୧୦:୯-୧୦; ୨
ଙରନୀଷ ୫:୨୧; ୧ ମଯେହା ୨;୧-୨) । ପରତିେଣର ଭହୂୁର୍ମର, ପବତି ଆତେ ଜମଣ ବ୍ୟି୍
ଜୀବାମର ପମବଶ ଙମର ଏବଂ ବେଇବୋ ଏହେଙୁ ଖୀଷ୍ ଭା ମବେୋି ବର୍ାେ ଙମର (ମପରତି
୨:୩୮) । ପଭୁ୍ ମଯେଜାେ ଅାୁଯେଷୀ ପରତିେଣ ବାିେ ମଙଶଣସି ବ୍ୟି ପଙୃତ ଶଷି୍ ଏବଂ
ପଭୁ୍ ସନୋ ମହେଇପେରବି ାେହି । ଏବଂ ଶକିେେୋ ଙଭି୍େ ଶଷି୍ ଙରବିେ ପବ୍ୂରୁ ପରତିେଣ
ଅତ୍ନ ଜରୁରୀ ଙେରଣ ବେଇବୋମର ଙୁହେଯେଇଛି ମଯ “ବେସବ" ବେ ଉରେର ମହେଇାଥବେ ବ୍ୟି
ଈଶର୍ ବଷିଷ ବୁଝପିେରବି ାେହି (୧ ଙରନୀଷ ୧: ୧୪,୧୮) ।

୨. ଶଷି୍ ରହଉଛି ଜରଣ ବାକ୍ର ଛାତ ।
ସତ୍ ବେଙ୍ ଯରେର୍ ରୂମପ ବ୍ବହେର ଙର,ି ମଯଉୁ ଙେଯ୍୍ଙେରୀ ୋଜେ ମବେଧ
ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ ାୁମହୁ, ତେହେର ପରି ଈଶର୍ ାଙିଟମର ଆପଣେଙୁ
ପରକିେସରି ମେଖେଇବେଙୁ ଯତ ଙର । (୨ ତଭିରୀ ୨:୧୫)

ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ତେହେ୍ୁ ବଶିେସ ଙରଥିବେ ଯୀହୁେୀଭୋ୍ୁ ଙହମିୋ, “ଯେି
ତୁମ୍ଭେମା ମଭେହର ବେଙ୍ମର ସିର ମହେଇ ରହବି, ମତମବ ତୁମ୍ଭେମା
ପଙୃତମର ମଭେହର ଶଷି୍ । (ମଯେହା ୮:୩୧)

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଅା୍ ଅର୍ମର, ଜମଣ ଶଷି୍ ଜୀବାର ପମତ୍ଙ ପରସିିତମିର ପଭୁ୍ ଇଚେ ଶଖିବେ ପେଇୁ
ଆବଶ୍ଙ ସଭଷ ବାିମିଯେଗ ଙମର । ଏହେ ଈଶର୍ ଇଚେ ଯେହେ ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ ଏହି
ବଷିଷଗୁତଙିଙୁ ଶକିେ ଙରନୁ:
 ଯୀଶୁ ଙଏି ଓ ମସ ଙ'ଣ ଙରଛିନି ମସ ବଷିଷମର ସତ୍ ।
 ପମତ୍ଙ ୋି ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍ଠେମର ଙପିରି ରହମିବ ।
 ଆଭର ଖୀଷିଷୋ ବଶିେସର ଭଳୂ ାୀତଗୁିତଙି ।
 ତେହେ୍ ସନୋ ଭେବମର ଆ୍ଭୋ୍ ାଭିମନ ପତଜିେ ଗୁତଙି ।
 ଧେଭ୍ଙ ଭେବମର ଙପିରି ଚେୋିବେ ।

ଆମ୍ଭେମା ମଙବଳ ବେଙ୍ ଅଧଷା ଙରି ଏହି ବଷିଷଗୁତଙି ଶଖିପେରବିେ ।

୩. ଜରଣ ଶଷି୍ ରହଉଛି ଯିଏ ଈଶରଵ ବାକ୍ ଗହଣ କରର ଯାହା ରସ ଶଖିଛି ତାହା
ପାଳଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚା କରର ।

ଙନୁି ମଶେତେଭେତ ମହେଇ ଆପଣେଭୋ୍ୁ ପବଞାେ ା ଙରି ବେଙ୍ର ଙଭ୍ଙେରୀ
ହୁଅ । (ଯେଙୁବ ୧:୨୨)

ଯେି ତୁମ୍ଭେମା ମଭେ'ଠେମର ରୁହ, ଓ ମଭେହର ବେଙ୍ ତୁ୍ଭୋ୍ଠେମର
ରୁମହ, ତେହେମହମୋ ମଯମଙଶଣସି ବଷିଷ ଇଚେ ଙର, ତେହେ ଭେଗ, ଓ
ତୁ୍ଭୋ୍ ାଭିମନ ତେହେ ସେଧତ ମହବ । ତୁମ୍ଭେମା ପଚୁର ଫଳ ଫଳମିୋ
ମଭେହର ପିତେ ଭହଭିୋି୍ତ ମହମବ, ଓ ତୁମ୍ଭେମା ମଭେହର ପଙୃତ ଶଷି୍
ମହବ । (ମଯେହା ୧୫:୭-୮)

ଆଜି ମଙମତ ଜଣ ଖୀଷିଷୋ ଈଶର୍ ବେଙ୍ଙୁ ପରେଭଶ୍ର ତେୋିଙେ ଭେବମର ବ୍ବହେର ଙରନି
ମଯଉୁଥରୁ ମସଭେମା ବେଙ୍ଙୁ ଭମାୋୀତ ଙରପିେରମିବ ? ଈଶର୍ ମଗଶରବ ଆଣିବେ ମହଉଛି
ମସଭୋ୍ର ଉମ୍ଶ୍ ମବେୋି ମଙମତ ଜଣ ବୁଝନ?ି ମଙମତ ଜଣ ବଶିେସୀ ଈଶର୍ ଅାୁଗହଙୁ
ଅବେଧ ମହବେ ପେଇୁ ଏଙ ଭୟୁ ପରଚିେଳଙ ଭେବମର ବ୍ବହେର ଙରନି ? ଆମ୍ ଆ୍ର ପେପ
ପେଇୁ େୁଃଖତ, ଅାୁତେପ ଏବଂ ଆଜେ ବଷିଷମର ଗ୍ୀର, ାେ ଆ୍ର ଅଜତେ ଏବଂ ପେପପର୍ୂ
“ଭୁୋ" ପେଇୁ ଆମ୍ ାଜିଙୁ ବେହୋେ ଙରୁଛୁ ?

ଆଜ,ି ଯୁୟରେର ଭଧମର, ପରସିଙ୍ୋ ସୁଚେଇ ମେଇଅଛି ମଯ ୪୦% ରୁ ଅଧଙ ଖୀଷିଷୋ
ଚରିମଭେଗ ଅବସେେ ବହିୀା । ମଙେତଏି ବଷ୍ରୁ ଅଧଙ ସଭଷର ପରେଭଶ୍ମର, ଭୁୁ ଜେଣବିେଙୁ

ମ୍ର ମଙଷର
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ପେଇୋି ମଯ ଅଧଙେଂଶ ମୋେଙ ଉେେସ ଜୀବାଜେପୋ ଙରୁଛନ,ି ଙେରଣ ଈଶର ତେହେ୍
ବେଙ୍ମର ଯେହେ ଉପସେପା ଙରଛିନି ମସହି ବଷିଷମର ମସଭେମା ଅଜ, ଙଭି୍େ ତେହେ ଯତ ଙରନି
ାେହି । ଅବେଧତେମର ବଞବିେର ଏଙ ଫଳେଫଳ ରହଅିଛି । ଭୁୁ ପରେଭଶ୍ ମେଉାେହି ମଯ ଅବସେେ
ବହିୀା ଥବେ ସଭସ ମୋେଙ ଈଶର୍ ଇଚେ ବେହେମର, ଙନୁି ଅସମନେଷ, ମ୍େଧ, ତୟିତେ, ଭଷ
ଇତ୍େେି େୀଘ୍ସେଷୀ ଭମାେଭେବ ଅବସେେ ଆତଙୁ ଗତି ଙରବି ।

ଜୀବା ମବମଳମବମଳ ଅତ୍ନ ଚେପ ଆଣିପେମର, ଙନୁି ଈଶର୍ୁ ପଶଂସେ ଙରନୁ ଙେରଣ ତେହେ୍
ପେଖମର ସଭସ ଉରର ଅଛି । ଗେୋେତୀଷ ୫:୨୨ ଆଭଙୁ ଙୁମହ, ଆତେମର ଚେୋିବ ଦେରେ
ମପଭ, ଆାନ ଏବଂ ଶେନରି ଜୀବା ଆସବି । ଏହେ ଏଙେସେ୍ମର ଘମଟ ାେହି ଙନୁି ଜମଣ
ବ୍ୟି ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ଭୋବିେଙୁ ଆର୍ ଙମୋ ତେହେ ଧୀମର ଧୀମର ବୃରି ମହବ । ମତମବ
ମଯମତମବମଳ ଜମଣ ଖୀଷିଷୋ, ଅଜତେ ଙଭି୍େ ବମି୍େହରୁ ଈଶର୍ ଇଚେମର ଚେୋୁ ା ରେଏ,
ମସମତମବମଳ ଙ'ଣ ମହବ ?ଏହେର ବପିରୀତ- ମପଭ, ଆାନ, ଶେନି ବେଳମର ଦନ, ସମନହ,
ଚନିେ ଓ ମଶଷମର ଉେେସୀାତେ ଦେରେ ଆ୍େନ ହୁଏ । ଆଶେଙରେଯେଏ ମଯ, ଆମ୍ ଅାୁଭବ
ଙରୁଥବେ ଯନଣେ ଆ୍ ାଜିଙୁ ପରୀକେ ଙରବିେଙୁ, ଈଶର୍ ଇଚେ ଅମା୍ଷଣଙରବିେ ପେଇୁ ଏବଂ
କଭେ ପେର୍ାେ ମଯଉୁଠେରୁ ଆମ୍ଭେମା ବପିରଗେଭୀ ମହେଇଥୋୁ ଏବଂ ତେହେ୍ ଇଚେଙୁ ସଫଳ
ଙରବିେଙୁ ସେହେଯ୍ ଙରବି ।

ଜୀବାମର ଏଙ ାରିଷ୍ ପରଭିେଣର େୁଃଖ ଓ ଅସୁବଧିେ ସେଭେବଙି, ଯେହେ ଆଶେ ଙରେଯେଇପେରବି,
ଏବଂ ଆ୍ଭୋ୍ର ଉରଭତେ ାଭିମନ ପେପରୁ, ଅଜତେରୁ ଓ ପଭୁ୍ଠେରୁ ଆ୍ର ସେଧୀାତେ
ମଫରେଏ । ପଭୁ ଆ୍ର ପେପ ପେଇୁ ଙଷଙୁ ଅାୁଭବ ଙରବିେ ପେଇୁ ଅାୁଭତି େଅିନି ଏବଂ ଆ୍ଙୁ
ପରସିିତ ସହତି ଅାୁଶେସା ଭଧ ଙରନି ଙେରଣ ମସ ଜମଣ ଉରଭ, ମପଭୀ ପିତେ ମଯ ଆ୍
ପମତ୍ଙ୍ଠେମର ଆର୍ ଙରଥିବେ ଙେଯ୍୍ ମଶଷ ଙରବିେଙୁ ତେହେ୍ ପତଜିେ ଉପମର ବଶିସ
ଅଟନ।ି

ଆଉ ପତୁଭୋ୍ ପରି ତୁ୍ଭୋ୍ ପତି ଉୟ ଏହି ଉତେହବେଙ୍ ଭୁୋିଅଛ, ମହ
ମଭେହର ପତୁ, ପଭୁ୍ ଶେସାଙୁ ୋଘୁ ଜୋ ଙର ାେହ,ି ଙଭି୍େ ତେହେ୍ ଦେରେ
ଅାୁମଯେଗ ପେପ ମହମୋ କେନ ହୁଅ ାେହ;ି ଙେରଣ ପଭୁ ଯେହେଙୁ ମପଭ
ଙରନ,ି ତେହେଙୁ ଶେସା ଙରନ,ି ପଣିୁ ମଯଉୁ ପତୁଙୁ ମସ ଗହଣ ଙରନ,ି

ତେହେଙୁ ପହେର ଙରନି । (ଏବୀ ୧୨:୫-୬)

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଙେରଣ ମଯ ତୁ୍ଭୋ୍ ଅନରମର ଉରଭ ଙେଯ୍୍ ଆର୍ ଙରଅିଛନ,ି ମସ
ଖୀଷ ଯୀଶୁ୍ ୋି ପଯ୍୍ନ ତେହେ ସେଧା ଙରି ସରି ଙରମିବ, ଏହେ ତ ଭୁୁ େୃଢ
ରୂମପ ବଶିେସ ଙମର । (ଫିୋିପୀଷ ୧:୬)

ଜମଣ ଶଷି୍ ବେଇବୋଙୁ ଈଶର୍ଠେରୁ ପମତ୍କ ାମି୍୍ଶ ମବେୋି ବମିବଚାେ ଙମର । ବଷିଷମର
ମଯମଙଶଣସି ଅବେଧତେ ସମଚତା ମହଉଛି ଅାୁତେପ ପେଇୁ ଏଙ ବଷିଷ ଅମଟ ଏବଂ
ଧେଭ୍ଙତେମର ଚେୋିବେ ଆର୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ଉମ୍ଶ୍ଭଳୁଙ ବଶିେସ, ପେର୍ାେ ଏବଂ ପବତି
ଆତେ୍ ଶୟି ଉପମର ାଭ୍ିଳଶୀଳତେ ଆବଶ୍ଙ ଙମର ।

୪. ଜରଣ ଶଷି୍ ଚରିତ ଏବଂ ଆଚରଣରର ଧୀରର ଧୀରର ଯୀଶୁଵ ପତମିରୂୂରର
ରୂପାନରିତ ରହବ ।

ଶଷି୍ ଗୁରୁଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ, ଙନୁି ପମତ୍ଙ ଶଷି୍ ସରି ମହେଇ ଆପଣେ
ଗୁରୁ୍ ତୁୋ୍ ମହବ । (ୋୁଙ ୬: ୪୦)

ଆମ୍ଭେମା ମଙମବ ବି ଈଶରଗଣ ମହବେ ାେହ,ି ମଯପରି ମଙମତଙ ଧଭ୍ ଭୁୋମର ଶକିେ
ମେଇଅଛନ,ି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମା ଖୀଷ୍ ପରି ଙେେପି ସରି ମହବେ ାେହି । ମସ ପେପ ପେଇୁ
ଆ୍ର ଆଚେୋ, ଏବଂ ଆ୍ ଭିତମର ଥବେ ତେହେ୍ ପବତି ଆତେ ଦେରେ, ଆ୍ର ବେଙ୍ ଓ
ଙେଯ୍୍ ସହତି ଈଶର୍ୁ ଅଧଙରୁ ଅଧଙ ମଗଶରବୋି୍ତ ଙରବିେ ଉଚତି । ତେୋିଭ ଶକିେ, ସଭପ୍ଣ
ଓ ଧେଭ୍ଙତେଙୁ ଅନଭୁ୍ୟ ଙମର ।

ବର୍ଭୋ ଆମ୍ଭେମା ଜେଣୁ ଜମଣ ଶଷି୍ ଙ'ଣ ଏବଂ ମସଭୋ୍ର ମଙଉୁ ୋକଣ ରହବି, ଙନୁି
ପଙୃତ ଶଷି୍ୟମର ଆଉ ଙ'ଣ ଅନଭୁ୍ୟ ଅଛି ? ଚେୋନୁ ବର୍ଭୋ ଏହେଙୁ ମେଖବେ ।

ଜରଣ ଶଷି୍କାରୀ କଏି ଅଟନି ?
ପଭୁ ତେହେ୍ ଅାୁଗେଭୀଭୋ୍ୁ ବଭିିନ ବରେୋ େଅିନି - ମଙମତଙ୍ୁ ପେଳଙ, ଯୁବ ମାତେ,
ସ୍ୀତ ାମି୍୍ଶଙ ଇତ୍େେି ଙୁହେଯେଏ, ଙନୁି ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ୍ୁ ଜମଣ ଶଷି୍ଙେରୀ ମହବେଙୁ
ଙୁହେଯେଏ । ଏହେର ଅର୍ ମହଉଛି ମଯ ପମତ୍ଙ ଖୀଷିଷୋ ଏପରି ଏଙ ସୋଙୁ ଆସବିେ
ଆବଶ୍ଙ ମଯଉୁଠେମର ମସଭେମା ଈଶର୍ ବେଙ୍ଙୁ ଅା୍ ବଶିେସୀଭୋ୍ ଆବଶ୍ଙତେଙୁ
ଏଙ ଘାଷି ସମଙ୍ ଭଧମର ପମଷେଗ ଙରବିେ ପେଇୁ ଯମରଷ ପରପିକ ଅଟନି ଏବଂ ଯୀଶୁ୍ ପରି
ାଷିଭିତ ଏବଂ ଉମ୍ଶ୍ମର ଏହେ ଙରନି । ଶଷି୍ ଙରବିେ ମହଉଛି ଅା୍ ସହତି ସଭଷ
ଅତବିେହତି ଙରବିେ, ଙଭି୍େ ଅା୍ ଙଛି,ି ଜୀବାର ାରିଷ୍ ସଭଷ ଯେଏ, ଈଶର୍ ବେଙ୍ଙୁ ବୁଝବିେ
ଏବଂ ପେଳା ଙରବିେ ାଭିମନ ଉତେହତି, ପରେଭଶ୍ ଓ ଏଙ ଗୁରୁୟର ଭେବମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେ ଓ

ମ୍ର ମଙଷର
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ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ଏଙ ଉେେହରଣ ମହବେ । ଭମାରଖନୁ, ଭେଥଉ ୨୮:୧୯, ଙୁମହ, “ସଭସ୍ୁ
ଶଷି୍ ଙର ।" ଏହି ମକତମର, ସଭସ ଅର୍ ପମତ୍ଙ୍ୁ, ଏବଂ ତେହେ ମହଉଛି ସଭସ ଅର୍ !

ପେଳଙ, ଉପେସଙ ମାତେ, ବେଇବୋ ଅଧଷାର ମାତେ, ଙଭି୍େ ଅା୍ ମସବଙଭେମା ଏହି
ଆହ୍ୋରୁ ଭୟୁ ଙି ? ାେ । ବେସବମର, ମଯଉୁଭେମା ମାତୃୟ ମାଉଛନି ମସଭୋ୍ଠେରୁ ପଭୁ
ଅଧଙ ଆଶେ ଙରନି । ଏହି ବଷିଷମର ବେଙ୍ ଙ'ଣ ଙୁମହ ଆସନୁ ତେହେ ଉପମର େୃଷି ପେତ
ଙରବିେ:

ସତ୍ ସତ୍ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋଙୁ ଙହୁଅଛ,ି େେସ ଆପଣେ ଙର୍ଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ,
ଙଭି୍େ ମପରତି ଆପଣେ ମପରଙଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ । (ମଯେହା ୧୩: ୧୬)

ତୁମ୍ ାମିଜ ଅପଣେ ଆଚରଣମର ସତଭ୍ର ଆେଶ୍ ମେଖେଅ, ଶକିେମର
ଅଙୃତଭି ଓ ଗଭୀର ଭେବ ଏବଂ ହତିଜାଙ ଅଖଣାୀଷ ବେଙ୍ ପଙେଶ ଙର ।
(ତୀତସ ୨:୭)

ମଯଉୁଭେମା ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ଈଶର୍ ବେଙ୍ ଙହଥିମୋ, ତୁ୍ଭୋ୍ ଏପରି
ମାତେଭୋ୍ୁ ତରଣ ଙର; ମସଭୋ୍ ଜୀବାଯେତେର ମଶଷ ଗତି ପତି େ୍ଷି
ରଖ ମସଭୋ୍ ବଶିେସର ଅାୁଙେରୀ ହୁଅ । (ଏବୀ ୧୩: ୭)

ଯୀଶୁ ସବ୍ମଶଷ ଶକିଙ ଥମୋ, ଙନୁି ଅମାଙ ସଭଷମର ଶଷି୍ଭେମା ତେହେ୍ୁ ପଚେରମିୋ,
“ତୁମ୍ ଙ’ଣ ଙହବିେଙୁ ଚେହୁୁଅଛ ?” ମସଭୋ୍ୁ ଅଟଙେଇବେ ଓ ବୁମଝଇବେ, ମସଭୋ୍ର ପଶ୍ର
ଉରର ମେବେ ତେହେ୍ ଇଚେ, େଶ୍େଏ ମଯ ମସବେଙେଯ୍୍ର ଅା୍ୋ୍ େଗି ମଯପରଙିି ଆମରେଗ୍,
ଓ ପଚେର, ମସଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ଅମପକେ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ାୁମହୁ ! ଯୀଶୁ୍ ଜୀବା ଅା୍ଭୋ୍ୁ
ଶଷି୍ ଙରବିେମର ପଭୁ୍ ଭୋୂ୍ ଏବଂ ପେରଭଙିତେଙୁ ପଙେଶ ଙୋେ ।

ଯୀଶୁ ମପରତିଭୋ୍ୁ ଅଧଙ ଶଭିଙ୍ ପେଇୁ ଙର୍େ୍ ାଙିଟମର ପେର୍ାେ ଙରବିେଙୁ ଙହମିୋ:

ଏଥଉରେମର ଯୀଶୁ ମସଭୋ୍ ସଭେଜଗହୃସଭହୂମର ଶକିେ ମେଇ ରେଜ୍ର
ସୁସଭେଚେର ମଘେଷଣେ ଙରି ଏବଂ ସଭସ ପଙେର ମରେଗ ଓ ସଭସ ପଙେର
ପୀତେ ସୁସ ଙରି ସଭେୁେଷ ାଗର, ପଣିୁ ଗେଭଗୁତଙିମର ଭଭଣ ଙରବିେଙୁ
ୋେଗିମୋ । ଆଉ, ମୋେଙସଭହୂଙୁ ମେଖ ମସଭୋ୍ ପତି ମସ େଷେମର
ବଗିଳତି ମହମୋ, ଙେରଣ ମସଭେମା ଅରକଙ ମଭଷ ପରି େୁ୍୍ଶେଗସ ଓ
ଛନିଭିନ ଥମୋ । ମସମତମବମଳ ଯୀଶୁ ଆପଣେ ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ ଙହମିୋ, “ଶସ୍

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ସାିେ ପଚୁର, ଭେତ ଙେଯ୍୍ଙେରୀଭେମା ଅଳ । ଏଣୁ ଆପଣେ ଶସ୍ମକତଙୁ
ଙେଯ୍୍ଙେରୀଭୋ୍ୁ ପଠେଇମେବେ ାଭିମନ ଶସ୍ମକତର ଙର୍େ୍ ାଙିଟମର
ାମିବୋ ଙର ।” (ଭେଥଉ ୯:୩୫-୩୮)

ଜମଣ ଶଭିଙ ମହଉଛି ଜମଣ ଆତଙି ଙଭ୍ୀ, ଉଭଷ ଶଷି୍ ଏବଂ ଶଷି୍ଙେରୀ । ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ
ଶଭିଙ୍ର ଏହି ଙେଯ୍୍ ପେଇୁ ସରିେନମର ମଯେଗ୍ତେ ଅଜ୍ା ଙରନି । ଙନୁି ମଙମତ ଜଣ
ବଶିେସୀଭେମା ଖୀଷ୍ୁ ଏମତ ବଶିସ ଭେବମର ଅାୁସରଣ ଙରନି ମଯ ମସଭେମା ବଶିେସର
ମଛେଟ ବ୍ୟି୍ ପେଇୁ ମାତୃୟ, ଶକିେ ଙଭି୍େ ଉେେହରଣ ମହବେଙୁ ମଯେଗ୍ ଅଟନି ? ପମତ୍ଙ
ଖୀଷିଷୋ ଏହି ଶଭ ଶୟି ପେଇୁ ଜମଣ ସ୍େବ୍ ଙଭ୍ୀ ଅଟନି । ଯୀଶୁ ମସହି ମୋେଙଭୋ୍
ାଭିମନ ଯନଣେ ପେଇମୋ, ଏବଂ ମସ ବର୍ଭୋ ମୋେଙ୍ ପେଇୁ ଭଧ ଯନଣେ ମଭେଗୁଛନି । ଯୀଶୁ
ଖୀଷ ହି ଜମଣ ବ୍ୟି୍ୁ ଉରେର ଙରନ,ି ଓ ମସହଠିେମର ହି ଆ୍ର ଅଂଶ ଆର୍ ହୁଏ,
ପରପିକତେ ପଯ୍୍ନ ଶଷି୍ ଙରବିେ ମସ ମଯପରି ଙମୋ । ହୁ, ଆମ୍ଭେମା ସୁସଭେଚେର ପଚେର
ଙରବିେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍ୁ ଗହଣ ଙରବିେଙୁ ାଭିନଣ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ, ଙନୁି ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ
ସଷୃି ଙରବିେ ଭଧ ସଭୋ ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ ଙେଯ୍୍ ଅମଟ ! ଆମ୍ଭେମା ଏହେ ଙପିରି ଙରବିେ ?

“ଶଷି୍ ଙରବିେ” ମହଉଛି ଅା୍ଙୁ ଖୀଷ୍ ଅାୁଙରଣଙେରୀ ମହବେମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେ । ଏହେ
ମାତୃୟରୁ ଆର୍ ହୁଏ:

ମସ ଙେହେଙେହେଙୁ ମପରତି, ଙେହେଙେହେଙୁ ଭେବବେେୀ, ଙେହେଙେହେଙୁ
ସୁସଭଚେର ପଚେରଙ, ପଣିୁ ଙେହେଙେହେଙୁ ପେଳଙ ଓ ଶକିଙ ରୂମପ ାଯୁିୟ ଙରି
େୋ ଙରଅିଛନ;ି ମଯପରି ସେଧୁଭେମା ମସବେଙେଯ୍୍ ାଭିମନ ସରିି ୋେଭ
ଙରନି ଓ ଖୀଷ୍ ଶରୀର ାଷିେ ପେପ ହୁଏ । (ଏଫିସୀଷ ୪:୧୧-୧୨)

ସଂଙୋ୍ ମହଉଛି ତେହେ ମଯପରି ଭଣଳୀର ମାତୃବୃନ ଯୀଶୁ୍ ଶକିେଙୁ ଅତି ାଜିର ଙରି ଖୀଷିଷୋ
ଜୀବାଜେପୋ ଙରନ,ି ଈଶର ମସଭୋ୍ ଜୀବାମର ଙେଯ୍୍ ଙରଥିବେ ଅଭିଜତେର ଜୋ ଓ
ଶୟିଙୁ ଅତି୍ ଭ ଙରି ମସଭେମା ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶକିେ ଓ ଉପମେଶ ମେବେ ପେଇୁ ଅା୍ଭୋ୍ୁ
ଶକିେ ଏବଂ ପରେଭଶ୍ େଅିନି । ଏହେ, ଅା୍ଭୋ୍ଠେମର ବଶିେସ ଏବଂ ପରପିକତେଙୁ ପାୁଃ
ପଙେଶତି ଙମର ଯେହେ ଦେରେ ମସଭେମା ଅା୍ଭୋ୍ ଜୀବାଙୁ ସଶ୍ ଙରପିେରମିବ (୨ ତୀଭଥ
୨:୨) । ମଯପରି ଆପଣ ାଭ୍ି ସଜେ ଅଧଷା ଙରନ,ି ଶଷି୍ ଙରବିେ ଅଂଶ ସହତି ସମଙତ୍ ଗେର
ଟଣେଯେଇଥବେ ପସ୍ଗୁତଙି ଉପମର ବମିଶଷ ଧୋ େଅିନୁ । ଯେି ଆପଣ ଅତି ାଙିଟରୁ
ମେଖମବ, ମତମବ ୋକ ଙରମିବ ମଯ ଏହି ସଜେ ଶଷି୍ ଙରବିେର ଉମ୍ଶ୍ ଏବଂ ପ୍ିଷେଙୁ
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ବର୍ାେ ଙମର ଯେହେ ଖୀଷ ତେ୍ ଶଷି୍ଭୋ୍ ସହତି ମଯେଗେମଯେଗ ଙରଥିମୋ । ଏହି ସଜେ
ଉପମର ଧୋ ଙରବିେଙୁ ଙଛି ି ସଭଷ ାଅିନୁ ।

ଶଷି୍ କର: (୍ିଷେ, ଗୀଙ) “ଭେମରମଟଉଓ, " ଅର୍େତ ଜଣଙୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ
(ଭେଥଉ ୨୮:୧୯; ମପରତି ୧୪:୨୧); ଜଣଙୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ଉମ୍ଶ୍ମର
ାମି୍୍ଶ ମେବେ (ଭେଥଉ ୧୩:୫୨) । ଏହେ “ପରବିର୍ା” ସହତି ସଭୋ
ାୁମହୁ, ଯେଓି ଏହେ ାଶିିତ ଭେବମର ସୂଚତି ମହେଇଅଛି । “ଶଷି୍ ଙର" ଏହି
ଶବ ଉମରଜାେ ଠେରୁ ଅଧଙ ସତ୍ଙୁ ସଷୃି ଙମର ମଯ ଭା, ହୃେଷ ଏବଂ
ଇଚେ, ଈଶର୍ ପେଇୁ ଜତିବିେ ଆବଶ୍ଙ1 ାୂତା ବଶିେସୀ ଙପିରି ଯୀଶୁ୍ୁ
ଅାୁସରଣ ଙରମିବ, ଯୀଶୁ୍ ପଭୁୟମର ସଭପ୍ଣ ଙରମିବ ଓ ତେହେ ଉପମର
ାମି୍୍ଶ ମେମବ ଏବଂ ତେହେ୍ ସହୋୁଭୁତି ମସବେଙେଯ୍୍ଙୁ ଆଗଙୁ ଙମଡଇ
ମାମବ ।2 ଏହେ ଭଧ ମୋେଙଭୋ୍ୁ ଯୀଶୁ୍ ସହତି ସମଙ୍ ସେପା ଙମର
ମଯପରି ମୋେଙଭୋ୍ ସହତି ଶକିଙ ଏବଂ ମସଭୋ୍ୁ ତେହେ୍ ାମି୍୍ଶର
ଜୁଆଳଙୁି ପରେଧା ଭେବମର ଗହଣ ଙରବିେ, ତେହେ୍ ବେଙ୍ଙୁ ସତ୍ ଭେବମର
ଗହଣ ଙରବିେ ଏବଂ ସଠଙି ଭେବମର ତେହେ୍ ଇଚେମର ସଭପ୍ଣ (ଭେଥଉ
୧୧:୨୯)।3

ପେଉୋ ତେ୍ର ସଭସ ମସବେଙେଯ୍୍ମର ଏହି ଆଚରଣର ଉେେହରଣଙୁ ମେଇଅଛନି । ମସ
ଏଫିସମର ତାିି ବଷ୍ ଅତବିେହତି ଙରି ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ “ଈଶର୍ ସଂପର୍ୂ ପରେଭଶ"୍ ମେଇ
ବ୍ୟିଗତ ଭେବମର ଶଷି୍ ଙମୋ, ମଯପରି ମସଭେମା ଖୀଷ୍ଠେମର ପରପିକ ମହମବ (ମପରତି
୨୦:୨୭-୩୧) । ମସ ମାତେଭୋ୍ୁ ଭଧ ଶଷି୍ ଙମୋ ଏବଂ ମସଭୋ୍ୁ ସଭୋ ଙେଯ୍୍
ଙରବିେଙୁ, ଅା୍ ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଶକିେ ମେବେ ପେଇୁ ମସଭୋ୍ର ଶୟି ଏବଂ ସଭଷ ଅତବିେହତି
ଙରବିେଙୁ ଶକିେ ମେମୋ (୨ ତୀଭଥ ୨:୨) । “ଶଷି୍ଭୋ୍ ଆତେଙୁ େୃଢ ଙରବିେ, ମସଭୋ୍ୁ
ବଶିେସମର ସିର ରହବିେଙୁ ଉତେହତି ଙରବିେ" ଉମ୍ଶ୍ମର ପେଉୋ ଏବଂ ବଣ୍ବବେ ତେ୍ର
ମସବେଙେଯ୍୍ର ଯେତେମର ୋୁସେ, ଇଙାୀଷ ଓ ଆନଷିଖଆମର ଥବେ ବଶିେସୀ୍ ାଙିଟଙୁ
ମଫରଗିମୋ (ମପରତି ୧୪:୨୧-୨୨)। ସବଳ ଙରବିେ ଅର୍ ମହଉଛି ମସଭେମା ଈଶର୍ ବେଙ୍
ପଚେର ଙରଅିଛନି ଏବଂ ଉତେହତି ଙରବିେ ଅର୍େତ ମସଭେମା ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଖୀଷ୍ ଆମେଶଙୁ
ପେଳବିେ ଓ ସହ୍ ଙରବିେଙୁ ଅାୁମରେଧ ଙରଅିଛନି ।

1 ୱିୋିଷଭ ମହଣରୀଙମସା ଏଣ ସେଇଭା ଜ. ଙମିସଟମଭଙର, ଭୋୁ୍ଭ ୯, ଭେଥଉ୍ ଅାୁଯେଷୀ ସୁସଭେଚେର ଅଭିବ୍ୟି, ାୂତା ାଷିଭ ଭନବ୍ (ଗେଣ
ରପିଡର: ମବମଙର ବୂଙ ହେଉସ, ୧୯୫୩-୨୦୦୧), ୯୯୯.
2 ବୃସ ବ.ି ବଟ୍ା, ଭେଥଉ, ଜୀବା ପମଷେଗ ବେଇବୋ ଭନବ୍ (ହି୍ମଟୋ,ଆଇଏୋ: ଟଣିେମୋ ହେଉସ ପବି୍ଷଷ୍, ୧୯୯୬), ୫୭୭-୭୮.
3 ମଟେଭ ମଙୋଷେମବ୍, ବେଇବୋ ଉପମର ମଟେଭ ୍ ଏମ ସ୍େଷିମଟେରୀ ଟପିଣୀ (ଗ୍େୋେ୍ି ସଫଟମୱର, ୨୦୦୩), ଭେଥଉ ୨୮:୧୯.

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଖୀଷଵ ଉଦାହରଣକୁ ଗହଣ କରିବା

ତୃତୀଷ ଭେଗ ମହଉଛି ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ମଯେଗେମଯେଗ ଭେଧଭମର ଖୀଷ୍ ଉେେହରଣଙୁ ଗହଣ
ଙରବିେ ଓ ଅା୍ଙୁ ଶଷି୍ ଙରବିେର ଅର୍ ଙ'ଣ, ଯୀଶୁ ଏହି ବଷିଷମର ଏଙ ଉରଭ ଉେେହରଣ
ମେଇଅଛନ:ି

ଙେରଣ ତୁମ୍ଭୋ୍ ପତି ଭୁୁ ମଯପରି ଙରଅିଛ,ି ତୁମ୍ଭେମା ଭଧ ମସପରି
ଙର, ଏଥାଭିମନ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ମଗେଟଏି ଆେଶ୍ ମେଖେଇଅଛି । ସତ୍
ସତ୍ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ଙହୁଅଛ,ି େେସ ଆପଣେ ଙର୍େଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ, ଙଭି୍େ
ମପରତି ଆପଣେ ମପରଙଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ । ଯେି ତୁମ୍ଭେମା ଏହସିବୁ
ଜେଣ, ମତମବ ମସହପିଙେର ଙମୋ ତୁମ୍ଭେମା ଧା୍ । (ମଯେହା ୧୩:୧୫-
୧୭)

ମସ ବେର ଜଣଙୁ ଭମାୋୀତ ଙରି ବ୍ୟିଗତ ଭେବମର ମସଭୋ୍ୁ ଶକିେ ମେମୋ, ଯୀଶୁ୍
ପତଜିେ ଅାୁସେମର ପବତି ଆତେ ମସଭୋ୍ ଉପମର ଅବରର୍ି ଙୋେ ପମର ମସଭେମା ଭଣଳୀର
ପତଷିେତେଭେମା ମହମୋ; ଯୀଶୁ ମଯଉୁ ଶକିେ ମେଇଥମୋ ମସ ଅାୁସେମର ଏହି ବ୍ୟିଭେମା
ଅା୍ଭୋ୍ ସଭଖୁମର ଏଙ ବଶିସ ମାତେ ଏବଂ ଶକିଙ ଭେବମର ାଜିଙୁ ସଭପ୍ଣ ଙମୋ ।

ଶଷି୍ଙରବିେ ଙଭି୍େ ଶଷି୍ୟ, ମହଉଛି ଏଙ ପ୍ିଷେ ଯେହେ ଆମ୍ଭେମା ମୋେଙଭୋ୍ୁ ଖୀଷ୍
ଅାୁଙରଣଙେରୀ ମହବେଙୁ ସେହେଯ୍ ଙରୁଅଛୁ । ଯେଓି ଏହି ାି୍ ଷ୍ ଶବଗୁତଙି ବେଇବୋମର
ବ୍ବହୃତ ମହେଇ ାେହ,ି ଏହି ଧେରଣେଟି ଯୀଶୁ ତେହେ୍ ଅାୁଗେଭୀଭୋ୍ୁ ମଯପରି ଶକିେ
ମେଇଥମୋ ଏବଂ ବେଙ୍ମର ମଯପରି ଭେଥଉ ୨୮:୧୯-୨୦ ଓ ଅା୍ୋ୍ ାୂତା ାଷିଭର
ପେଗୁତଙି ଦେରେ ସଷ ଭେବମର ମଯେଗେମଯେଗ ଙରେଯେଇରେଏ । ପରବର୍ୀ ଅଧଷାଗୁତଙି
ଆମ୍ଭେମା ମଯଉୁ ସଜେ ବର୍ଭୋ ଶଖିୋୁ ଏବଂ ଶଷି୍ଙରବିେର ପ୍ିଷେ ଭଧମର ଏଙ
ସଂମଯେଗ ମେଖେଇବ, ବମିଶଷ ଙରି ମଯପରି ଏହେ ଆପଣ୍ ପଭେବ ପରସିର ଭଧମର ରହଅିଛି
। ମଗଗ ଅଗମଡା4୍ଠେରୁ ଏହି ସଜେ ଭଧ ବେଇବୋ ଧେରଣେଗୁତଙୁି ବର୍ାେ ଙମର ଯେହେଙୁ
ଆମ୍ଭେମା ଚର୍ର ମାତେ ଓ ବଶିେସୀଭୋ୍ ଭଧମର ବ୍ବହେର ଙରବିେ ଉଚତି ।

ଶଷି୍କରିବା/ଶଷି୍ୟ: “ଶଷି୍ଙରବିେ ମହଉଛି ଏଙ ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ସମଙ୍
ମଯଉୁଥମର ଆମ୍ଭେମା ଅା୍ ଶଷି୍ଭୋ୍ ସହତି ଖୀଷ୍ ପରପିକତେଙୁ

4 ମଗଗ ଅଗମଡା, ଶଷି୍ୟ ଅତ୍େବଶ୍ଙ: ସଂମଶେଧତ ଓ ବସିେରିତ (ଙୋମିଆ, ଏଭ ଡ:ି ଆଇ ଵି ପି ଙମାଙଟ ,୨୦୧୯)।
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ବୁଝବିେ ାଭିମନ ମପଭମର ପରସରଙୁ ଉତେହତି ଙରବିେ, ସଜେଇବେ ଏବଂ
ସଭଖୁମର ଥବେ ବେଧେ ପେଇୁ ଆହ୍ୋ ଙରବିେ । ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଭଧ ଶକିେ ମେବେ
ପେଇୁ ଶଷି୍ଙୁ ସଜେଇବେ ଏଥମର ଅନଭୁ୍ୟ ଅମଟ ।” (ମଭେର ଗୁରୁୟ)

ଯେଓି ଏହି ସଜେ ସଭସ ଶଷି୍ୟ ସହତି ଅନଭୁ୍ୟ, ଭୁୁ ଏହେଙୁ ବମିଶଷ ଭେବମର ଚର୍ର
ମାତେଭୋ୍ୁ ଓ ଭଣଳୀ ସହତି ଥବେ ମସଭୋ୍ର ସମଙ୍ ସହତି ମଯେତତି ଙରବିେଙୁ ଚେହୁଅଛି ।
ଶଷି୍ୟର ଏହି ଛବି ମଗେମଟ ଚର୍ ଙ'ଣ ଙରବିେ ଉଚତି ତେହେ ବର୍ାେ ଙମର ଏବଂ ଖୀଷ ତେ୍
ସହତି ଯେହେ ଙରଥିମୋ ତେହେ ବ୍େଖ୍େ ଙମର । ଚର୍ମର ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ପଙୃତମର ଶଷି୍
ଙରବିେର ଅର୍ ମସଭୋ୍ ସହତି ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ସମଙ୍ ରଖବେ । ଏହେ ମହଉଛି ଆ୍ଭୋ୍ର
େେଷୀୟ । ଯୀଶୁ ତେହେ୍ ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ ତେହେ୍ୁ ଅାୁସରଣ ଙରବିେଙୁ ଙଭି୍େ ତେହେ୍ ସହତି
ଚେୋିବେଙୁ ଆହ୍ୋ ଙମୋ, ଙନୁି ମସ ପରଭ ପେମକପ ମାଇ ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ଥମୋ ।
ଆ୍ଭୋ୍ୁ ବୁଝବିେଙୁ ପତବି ମଯ ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ସମଙ୍ ହଠେତ ହୁଏ ାେହ;ି ମସଥ ାଭିମନ ଏଙ
ପବ୍ୂ ାର୍ିେରତି ମଯେଜାେ ରହବିେ ଆବଶ୍ଙ ଯେହେ ରକଣେମବକଣ ଏବଂ ସିର ଅମଟ । ଏହେ
ମହଉଛି ଏହି ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେର ତେତଜ୍୍ - ଆପଣ୍ୁ ଏଙ ମଯେଜାେ ମେବେ ାଭିମନ ଯେହେ
ଆପଣ୍ୁ ଶଷି୍ୟ ପ୍ିଷେ ଆର୍ ଙରବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବି ।

ଜମଣ ଶଷି୍ ଶଖିବେ ପେଇୁ ସଭଷ ଓ ଧୋ ା ମେଇ ମସଭୋ୍ ବଶିେସ ଆତଙୁ େୃଷି ମେଇ
ପେରମିବ ାେହି । ପରବିେରଭେମା ଆଜି ଅସୁବଧିେର ସଭଖୁୀା ମହଉଛନି ଙେରଣ ମସଭେମା
ହୁଏତ ମସଭୋ୍ୁ ସେହେଯ୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ଉପୋବ ଥବେ ସଭସ ସୂଚାେ ବଷିଷମର ଅବଗତ
ାୁହନ,ି ଙଭି୍େ ମସଭେମା ଈଶର୍ ବେଙ୍ ଶଖିବେ ଏବଂ ଅାୁସରଣ ଙରବିେ ଉପମର େୃଷି ପଙେଉ
ାେହେନି । ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ େମତି ପରସର ଭଧମର ସମଙ୍ ସେପା ପେଇୁ ଙଛି ି ବଷିଷଙୁ
ସଭେଧୋ ଙରୁଛନି ଯେହେ ଈଶର ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ଯେହେ ଇଚେ ଙରନି ତେହେଠେରୁ ଙଭ ଅମଟ ।
ମଙମତଜଣ ଆବଶ୍ଙ ମହଉଥବେ ସେହେଯ୍ ମଙଉୁଠୁ ପେଇମବ ତେହେ ଜେଣନି ାେହି ? ଏଥରୁ
ଜଣେପମତ ମଯ ସେପେହଙି ପଷୃଭ୍, ପସୁଙ ଓ ପରେଭଶ୍ ଭଧ ସଭସ୍େର ସଭେଧୋ ଙରୁାେହି ।

ପସୁଙ ଏବଂ ପଷୃଭ୍ମର ସଭସ୍େର ସମବ୍େରଭ ଉରର ଭିଳବି ମବେୋି ଯୀଶୁ ସୁଚେଇ
ମେଇଅଛନି ଙି ? ାେ, ମସ ଙୁହନ,ି

ଙେରଣ ତୁମ୍ଭୋ୍ ପତି ଭୁୁ ମଯପରି ଙରଅିଛ,ି ତୁମ୍ଭେମା ଭଧ ମଯ
ମସପରି ଙର, ଏଥାଭିମନ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ମଗେଟଏି ଆେଶ୍ ମେଖେଇଅଛି ।
(ମଯେହା ୧୩:୧୫)

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଚର୍ ବୁଝବିେ ଆବଶ୍ଙ ମଯ ପଷୃଭ୍ ଏବଂ ପରେଭଶ୍ ସେହେଯ୍ଙେରୀ, ଙନୁି ସଫଳ ଖୀଷିଷୋ
ଜୀବା ପେଇୁ ମୋେଙ୍ୁ ପସୁତ ଙରବିେ ସଭଷମର ମସଗୁତଙି ଶଷି୍ୟ ାଭିମନ ମଙଶଣସି ପତଙିଳ
ାୁହନି ।

ପେପ ବରୁିରମର ପରମଭ ଯୁର ମରଖେ ଭେବମର ଯୀଶୁ ସବ୍େେ ବ୍ୟିଗତ ଉେେହରଣ ଏବଂ
ବ୍ୟିଗତ ସଂପଙ୍ଙୁ ମପେତେହତି ଙରନି । ଏହେ ଅା୍ର ଆତଙି ଅଭିବୃରି ଏବଂ ପଗତମିର ାଜିଙୁ
ବାିମିଯେଗ ଙରବିେଙୁ ଇଛୁଙ ବ୍ୟି୍ ସହତି ସମଙ୍ମର ସଭଷ ଅତବିେହତି ଙରବିେଙୁ ଆବଶ୍ଙ
ଙମର । ଏହେ ମହଉଛି ଶଷି୍ୟ, ଜମଣ ବଶିେସୀ୍ ଉେ୍ଭ, ଯିଏ େୁଃଖ ଓ ପମୋେଭା ଦେରେ
ପରକିୀତ ମହେଇଅଛି ଏବଂ ଆଜେ ପେଳା ଙରବିେଙୁ ଶଖିଅଛ-ିଜମଣ ବ୍ୟି ମଯ ବର୍ଭୋ ଅା୍,
ଙଭି୍େ ଅା୍ଭୋ୍ ସହତି ଚେୋିବେଙୁ ସକଭ ଓ ଇଛୁଙ, ମସଭୋ୍ୁ ଭେଗ୍େଶ୍ା, ଶକିେ ଏବଂ
େୃଢଙରବିେ ପେଇୁ ଇଛୁଙ ଅମଟ ।

ଯୀଶୁ ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଙପିରି ଶଷି୍ ଙମୋ ତେହେ ଜେଣବିେ ପେଇୁ ଆପଣ୍ୁ ମଙବଳ ଯୀଶୁ୍ ଜୀବା
ଉପମର ଧୋ ମେବେଙୁ ପତବି । ମସ ତେହେ୍ ଚତୁେଗ୍ମର ଥବେ ମୋେଙଭୋ୍ୁ ୍ଭେଗତ
ଭେବମର ମସବେ ଙରୁଥମୋ, ତେହେ୍ ମପରତିଭେମା ଭଧ ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ଶକିେ ଏବଂ
ଉେେହରଣ ମେଇ ମସଭୋ୍ ଜୀବା ସବ୍େେ ଅା୍ଭୋ୍ ାଙିଟମର ଉତଗ୍ ଙମୋ ।
ଉେେହରଣଗୁତଙିର ତେୋିଙେ ଆତ-ସଷ; ଶଷି୍ୟ ମହଉଛି ଏଙ ଆେଶ୍ ଯେହେ ଯୀଶୁ ତେହେ୍
ବଶିସ ଅାୁଗେଭୀଭୋ୍ ଦେରେ ଜେରି ରଖବେଙୁ ସିର ଙମୋ ।

ଆମ୍ ମଯପରି ସୁସଭେଚେର ପଠା ଙରୁ, ଆମ୍ଭେମା ମେଖୁ ମଯ ଖୀଷ ଙପିରି ତେ୍ ଜୀବାଙୁ
ବେରଜଣ ାରିଷ୍ ବ୍ୟି୍ ଭଧମର ଉତଗ୍ ଙମୋ, ମଯଉୁଭୋ୍ୁ ମସ ମଖେଜଥିମୋ, ଓ
ମଯଉୁଭେମା ତେହେ୍ୁ ଅାୁସରଣ ଙରବିେଙୁ ରେଜି ମହେଇଥମୋ- ମସ ତାିି ବଷ୍ ଭଧମର
ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ଭେବମର ମସଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରଥିମୋ । ମସଭେମା ଶଖିମୋ, ମେଖମୋ, ପଶ୍
ପଚେରମିୋ, ତେ୍ ଶକିେ ଶୁଣିମୋ, ଏବଂ ତେହେ୍ ଆଚରଣଙୁ ଅାୁଙରଣ ଙରବିେଙୁ ୋେଗିମୋ ।
ମସ ମଯଉୁଆମତ ଗମୋ, ତେହେ ମସଭୋ୍ ମଶଣୀଗହୃ ମହୋେ । ଶଷି୍ଭେମା ମଗେଟଏି ଜୀବାର
ଶକିେଠେରୁ ଅା୍ ଜୀବାଙୁ ଯିବେମବମଳ ଯୀଶୁ ମସଭୋ୍ୁ ଶକିେ ମେମୋ; ମଯମତମବମଳ
ମସଭେମା ଙଛି ି ବୁଝପିେରମିୋ ାେହ,ି ମସ ଅଟଙି ଗମୋ ଓ ବୁଝେଇମୋ (ଭେଙ୍ ୪:୩୪);
ମଯମତମବମଳ ମସଭେମା ଙଛି ି ବୁଝୁାଥମୋ ମସ ସଷ ଙରଥିମୋ (ଭେଙ୍ ୮:୧୫-୨୧); ଓ
ମଯମତମବମଳ ମସଭେମା ଆବଶ୍ଙ ଙରୁଥମୋ ମସମତମବମଳ ମସ ମସଭୋ୍ର ବଶିେସର
ସଳତେଙୁ ଭସ୍ାେ ଙମୋ (ଭେଙ୍ ୯:୧୯-୨୯) ।

ମ୍ର ମଙଷର
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ରମର ଯୀଶୁ ାଜି ସେଭହୁଙି ମସବେଙେଯ୍୍ମର ଗମୋ, ମସ ତେha୍ ଅାୁସରଣ ଙରବିେ ପେଇୁ
ଆସଥିବେ ସଭସ୍ୁ ଆେଶ୍ର ବେଣୀ ସହତି ାଭିନଣ ଙମୋ, “ମଭେର ଆେଶ୍ ଅାୁସରଣ ଙର,
ମଭେଠେରୁ ଶଖି, ମଭେର ଶଷି୍ ହୁଅ ।" ଠଙି ମସହପିରି ଭେବମର, ସଭସ ବଶିେସୀ୍ୁ ଖୀଷ୍
ଆେଶ୍ ଅାୁସରଣ ଙରବିେଙୁ ପରେଭଶ୍ େଆିଯେଇଅଛ,ି ଯେହେର ଅର୍ ମହଉଛି ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ
ଭେବମର ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ାଭିମନ ଉତେହତି ଙରବିେ, ମସଭୋ୍ୁ ଶକିେ ମେବେ ଏବଂ
ବଶିେସମର େୃଢ ଙରବିେ ପେଇୁ ପତଶି୍ତି ମେବେ ।

ପରବର୍ୀ ବଭିେଗମର, ଆମ୍ େୁଇଟି ାି୍ ଷ୍ େଳଙୁ ମେଖ,ୁ ମଯଉୁଭେମା ଆ୍ର ଉମ୍ଶ୍
ଆବଶ୍ଙ ଙରନି - ଚର୍ର ମାତୃୟ, ମଯଉୁଥମର ପେଳଙ, ଡୀଙା, ଙଭ୍ଚେରୀ ଏବଂ ମାତେଭେମା,
ଓ ତେପମର ଦତିୀଷ େଳ-ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ, ଅର୍େତ ଆ୍ର ପୋ ଅନଭୁ୍ୟ । ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ
ଭେବମର ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ଏହି ଶଷି୍ୟର ଆବଶ୍ଙତେଙୁ ଆମ୍ଭେମା ଙପିରି ପରୂଣ
ଙରପିେରବିେ ? ଚେୋନୁ ମେଖବେ ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ପରତ୍କ ରଶତାଵୁ ଶଷି୍ କରନୁ

ପଭେବଶେଳୀ ମସବେଙେଯ୍୍ ହଠେତ ଘମଟ ଙି ? ାେ ! ମସଠେମର ଏଙ େଶ୍ା (ହମିତେପମେଶ
୨୯:୧୮) ଏବଂ ଏଙ ାରିଷ୍ ମଯେଜାେ ରହବିେ ଆବଶ୍ଙ । ଈଶର ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଦନରୁ
ମଚତେବାୀ େଅିନି ( ୧ ଙରନୀଷ ୧୪:୩୩) ମାତୃୟମର ଥବେ ମୋେଙଭେମା ଜେଣନି ମଯ
ଉରଭ ଉମ୍ଶ୍ ବ୍ସ ଙେଯ୍୍ଙଳେପ, ଚତୁର ଙେଯ୍୍ଙଳେପ ଏବଂ ଅା୍ୋ୍ ଉେ୍ଭ ଗୁତେଙ ଭଳୂ
ଉମ୍ଶ୍ରୂ ବଭିେନ ଙମର । ଯେି ଆମ୍ଭେମା ଆ୍ର ଚର୍ଗୁତଙି ଭଧମର ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ
ଈଶର୍ ଆହ୍ୋ ପରୂଣ ଙରବିେଙୁ ଚେହୁୁ, ମସଠେମର େଶ୍ା, ରଣାୀତି ମଯେଜାେ ଓ ବ୍ବହେରଙି
ଙେଯ୍୍ଙେରତିେ ରହବିେ ଆବଶ୍ଙ ।

ଚର୍ମର ଜମଣ ମାତେ ଈଶର୍ ବେଙ୍ ଜେଣବିେ ଉଚତି ଓ ଆଜେ ଏବଂ ଶୟିମର ବଞବିେ ପେଇୁ
ସଭପ୍ତ ମହବେ ଉଚତି । ମଙହି ମଙମବ ବି ସରି ମହମବ ାେହ,ି ଙନୁି ଜମଣ ବଶିେସୀ ାଶିିତ
ଭେବମର ଜମଣ ଶଷି୍ର ଜୀବାଙୁ ବୁଝବିେ ଉଚତି ଏବଂ ଅା୍ଙୁ ପରଚିେଳତି ଙରବିେ ପେଇୁ ମସହି
ପରମର ଚେୋିବେ ଉଚତି । ମଯପରି ଆ୍ର ସେଭଗୀ େଶ୍େଏ ମଯ, ଶଷି୍ୟ ମସବେଙେଯ୍୍ ପେଇୁ
ଏଙ ପ୍ିଷେ ଏବଂ ଙଭ୍ ରହଅିଛି । ଚର୍ମର ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ, ଏପରଙିି ମାତେ ଭେମା ଭଧ
ଅଛନ,ି ମଯଉୁଭେମା ମେନାନାି ଭୟିର ଭହତ ଉପମର ାଜିଙୁ ାଜି ଙରାିେହେନ,ି ଖୀଷ୍ଠେମର
ରହାିେହେନ,ି ବଶିେସର ଭଳୂ ସତ୍ତେ, ଏବଂ ପତ-ିପତୀ ଏବଂ ପିୋେଭୋ୍ର ଯତ ମାବେ
ଉପମର ବେଇବୋ ଯେହେ ାମି୍୍ଶ େଏି ତେହେ ଭଧ ଙରାିେହେନି । ମତଣୁ, ଆମ୍ ପରେଭଶ୍
ମେଉଅଛୁ ମଯ ମାତେଭେମା ପରମଭ ଏହି ତେୋିଭଙୁ ପେପ ଙରନୁ ।

ଏହେ ପରଭ ଙେହଙିି ? ଙେରଣ ବଶିେସୀଭେମା ଅା୍ ମୋେଙ୍ୁ ଏଙ ଜୀବା ମଶନଳୀମର
ପରଚିେଳତି ଙରପିେରମିବ ାେହି ମସଭେମା ାମିଜ ବୁଝନି ାେହି ଏବଂ ପମଷେଗ ଙରନି ାେହି ।
ମଯପଯ୍୍ନ ମାତେଭେମା ାଜି ଜୀବାମର ଈଶର୍ ଇଚେ, ଭେଗ୍ଙୁ ଜେଣନି ାେହି ଏବଂ ଅାୁସରଣ
ଙରନି ାେହ,ି ଏବଂ ମସଭୋ୍ ପରବିେର ସଠଙି ାଥବେ ସଙେଶୁ ଶରୀର ଏଙ ଗୁରୁତର
ପରଣିେଭର ସଭଖୁୀା ମହମବ (ତୀତସ ୨:୭; ୧ ତୀଭଥ ୩:୪-୧୨) ।

ପେଳଙଭେମା ଆମ୍ ପେୋ ଙରୁଥବେ ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ଭେଧଭମର ବଢବିେଙୁ ଉତେହତି ହୁଅନି ଏବଂ
ବ୍ୟିଗତ ଭେବମର ଏହି ଅଧଷାର ଫଳ ଅାୁଭବ ଙରନି । ତେ'ପମର, ଆଶେ ଏବଂ ବଶିେସ
ସହତି, ଆପଣ ଆପଣ୍ର ମାତୃୟ େଳଙୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ଆର୍ ଙରପିେରମିବ । ଆମ୍ ଏଫ ଡି
ଏଭ ମର ଆ୍ର ତମିାେଟି ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ମେଇ ଯିବେଙୁ ସୁପେରଶି ଙରୁ: ଖୀଷିଷୋ ଭୂଳ ଭିରଙି
ସତ୍: ଜମଣ ଶଷି୍୍ ପେଇୁ ଏଙ େୃଢ ଭିରଭୂିଳ, ବବିେହ ମହଉଛି ଏଙ ମସବେଙେଯ୍୍ର ସରିଜି,
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ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ର େେଷିୟ ମହଉଛି ଏଙ ମସବେଙେଯ୍୍ର ସରିଜି ।
www.descipleshipworkbooks.com ମର ଇମୋମଙଟ୍ୋଙି ସଂଙରଣ ଭେଗଣେ,
ଙଭି୍େ ପିର ସଂଙରଣ www.FDM.world ମର ଉପୋବ ।

ଜମଣ ବଷସ ଙଭି୍େ ମାତେ ମଜଇ ମଗେଟଏି ପସୁଙ ମେଇ ଗତି ଙରଅିଛନ,ି ାୀତଙୁି ବଶିସ
ଭେବମର ପମଷେଗ ଙରୁଛନ,ି ଏବଂ ଆଗଙୁ ବଢବିେଙୁ ଇଛୁଙ ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ଙେଯ୍୍
ଆର୍ ଙରପିେରମିବ । ଗତ େଶ ବଷ୍ ଭଧମର, ଆମ୍ ସୋୀଷ, ଜେତୀଷ ତରେ ବମିେଶ
ଚର୍ଗୁତଙିମର ଏହି ପଣେଳୀର ସେକୀ ରହଅିଛୁ । ଏହେ ବଶିେସୀଭୋ୍ ଭଧମର ମଯଉୁଭେମା
ଅନଭୁ୍ୟ ମସଭୋ୍ ଜୀବାମର ଭରସେ, ପରବିର୍ା, ଓ ଈଶର୍ ଭହୋ ଶୟିଙୁ ମଗଶରବୋୟି
ଙରୁଅଛି ।

ଏହି ସେଭଗୀ ସହତି ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେମବମଳ, ପରମଭ ାଶିିତ ଙରବିେ ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ ମଯ
ମସଭେମା ାଜି ଜୀବାମର ଏବଂ ପରବିେରମର ାୀତି ପମଷେଗ ଙରୁଅଛନି । ଆମ୍ ଆବଷିେର
ଙରଅିଛୁ ମଯ ଉରରେେଷୀୟ ବାିେ ସିରତେ ଙଷଙର; ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ, ଏପରଙିି ଚର୍ର
ମାତୃୟମର ଥବେ ବ୍ୟିଭେମା ଭଧ, ଏହି ମକତମର ଈଶର୍ ାମି୍୍ଶଙୁ ସେୋିସ ଙରବିେର
ପରଭିେଣଙୁ ପଙୃତମର ବୁଝନି ାେହି । ଜମଣ ପେଳଙ ଅତ୍ଧଙ ପରଶିଭୀ ଏବଂ ସଷ ଭେବମର
ମଯେଗେମଯେଗ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ ମଯ ଈଶର୍ ବେଙ୍ର ସତ୍ତେ ମଙବଳ ପରେଭଶ୍ ାୁମହୁ ।

ସେେପଭୁ ତୁ୍ର ଭୟିୁେେତେ,
ଇସେଏୋର ଧଭ୍ସରୂପ,
ଏହି ଙରେ ଙହନ;ି
ଆମ୍ ସେେପଭୁ, ତୁ୍ ପରମଭଶର,
ତୁ୍ଙୁ ଉପଙେରଜାଙ ଶକିେ ମେଉ,
ତୁ୍ର ଗନବ୍ ପରମର ତୁ୍ଙୁ ଗଭା ଙରେଉ ।
ଆଃ, ତୁମ୍ ମଯମବ ଆ୍ ଆଜେମର ଭମାେମଯେଗ ଙରରିେନ !
ମତମବ ତୁ୍ର ଶେନି ାେୀ ତୁୋ୍ ଓ ତୁ୍ର ଧେଭ୍ଙତେ ସଭୁ୍ ର ତର୍ ତୁୋ୍ ମହେଇରେନେ;
ତୁ୍ର ବଂଶ ଭଧ ବେୋୁଙେ ତୁୋ୍ ଓ
ତୁ୍ର ଔରସଜେତ ସନୋଗଣ ତହମିର ଙଣଙିେସଭହୂର ତୁୋ୍ ମହେଇରେମନ;
ତେହେର ାେଭ ଆ୍ ସଭଖୁରୁ ଉଚନି
ଙଅିବେ ବାିଷ ମହେଇ ା ରେନେ । (ଯିଶେଷ ୪୮:୧୭-୧୯)

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ପରମଭଶର ମତଣୁ ତେହେ୍ ପମତ୍ଙ ସନୋଭୋ୍ ଭେଧଭମର ମଗଶରବୋି୍ତ ମହବେଙୁ ଚେହେନି
। ବ୍ସ ଙେଯ୍୍ଙଳେପ ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଖୀଷ୍ ପେଇୁ ଉରଭ ମସବଙ ଙରାିରେଏ, ଙନୁି ଏହେ
ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ପରୂଣ ଙମର (୧ ଶେଭଏୁୋ ୧୫:୨୨-୨୩) । ମଯଉୁଭେମା ମାତୃୟ ପେଇୁ
ବମିବଚତି ମହେଇପେରନି ମସଭୋ୍ ଚରତି ବଷିଷମର ପଭୁ ପେଳଙଭୋ୍ୁ ଭଧ ାମି୍୍ଶ େଅିନ।ି

ମଙହି ମଯମବ ଆପଣେ ପରବିେରଙୁ ଶେସା ଙରବିେଙୁ ଜେମଣ ାେହ,ି ମତମବ
ମସ ଙପିରି ଈଶର୍ ଭଣଳୀର ତତ ମାବ ? (୧ ତୀଭଥ ୩:୫)

ମସଭେମା ଭଧ ପରମଭ ପରକିୀତ ମହଉନୁ, ପଣିୁ ାମି୍୍େଷ ମେଖେଗମୋ
ମସବଙପେମର ାଯୁିୟ ମହଉନୁ । (୧ ତୀଭଥ ୩:୧୦)

ଉପମରେୟ ବେଙ୍ଗୁତଙି ଭଧମର ମଗେଟଏିମର ଙୁହେଯେଇଛି ମଯ “ପରମଭ ପରୀକିତ ମହଉ”
ଯେହେର ଅର୍ ମହଉଛି ଏହି ାି୍ ଷ୍ ମକତମର ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ପରୂଣ ଙରବିେ ଏବଂ ଯତ ମାବେ
ାଭିମନ ବଶିସ ଆଜେଧୀାର ଏଙ ସଭଷ ଅମଟ । ପେଳଙ୍ ଅଧଙେର ଅଛି ଏବଂ ତେ୍
ମାତୃୟଙୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ପଭୁ୍ ଦେରେ େେଷୀୟ େଆିଯେଇଛି । ମସହି ମଭଷଭୋ୍ୁ
ମଯଉୁଭୋ୍ୁ ପଭୁ ଭଣଳୀଙୁ ସୁେୃଢ ଙରବିେ ପେଇୁ ଅା୍ ବରେୋ ଗୁତଙି ମେଇଅଛନ,ି
ମସଭୋ୍ୁ ପରମଭ ଶଷି୍ ଙରେଯିବେ ଉଚତି ଏବଂ ତେହେ୍ ଆଜେ ପେଳା ଙରବିେଙୁ ତେହେ୍ର
ଉମ୍ଶ୍ େଶ୍େଇବେଙୁ ସଭଷ େଆିଯିବେ ଆବଶ୍ଙ । ଏହେ ଅତ୍ନ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ମଯ ପେଳଙ ଏହି
ାମି୍୍ଶଗୁତଙିଙୁ ଆବଶ୍ଙୀଷ ପେରଭଙିତେ ଭେବମର ମାତୃୟଙୁ ଉତେହତି ଙମର ଯେହେ
ମସଭୋ୍ ଜୀବାମର ଙେଯ୍୍ଙେରୀ ମହବେ ଆବଶ୍ଙ ।

ତୁ୍ର ମଯଶବାେବସେ ସଙେମଶ ମଙହି ତୁ୍ଙୁ ତୁଚ ା ଙରୁ, ଙନୁି ବେଙ୍ମର,
ଆଚରଣମର, ମପଭମର, ବଶିେସମର ଓ ପବତିତେମର ବଶିେସୀଭୋ୍ର
ଆେଶ୍ ସରୂପ ହୁଅ । (୧ ତୀଭଥ ୪:୧୨)

ଅତଏବ, ଜମଣ ସହପେଚୀା ପଣିୁ ଖୀଷ୍ େୁଃଖମଭେଗମର ସେକୀ ଏବଂ
ଆଗେଭୀ ମଗଶରବର ଅଂଶେଧଙେରୀ ମଯ ଭୁୁ, ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ ଭଧମର ଥବେ
ପେଚୀାଭୋ୍ୁ ଅାୁମରେଧ ଙରୁଅଛ,ି ତୁ୍ଭୋ୍ ତତେବଧୋମର ଥବେ
ଈଶର୍ ପୋଙୁ ପତପିେଳା ଙର, ବେଧ ମହେଇ ାୁମହୁ, ଭେତ ଈଶର୍
ଇଚୋୁଯେଷୀ ସଚନ ଭାମର, ଙୁଶିତ ୋେଭ ାଭିମନ ାୁମହୁ, ଙନୁି ଆଗହ
ସହଙେମର ତେହେ ଙର; ପଣିୁ ମଯଉୁଭୋ୍ର େେଷୀୟଭେର ତୁ୍ଭୋ୍
ହସମର ସଭପ୍ତ ଅଛ,ି ମସଭୋ୍ ଉପମର ଙର୍େପଣ ା ଙରି ପୋର ଆେଶ୍
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ସରୂପ ମହେଇ ତେହେ ଙର । ମସଥମର ପଧୋ ପେଳଙ ପଙେଶତି ମହବେ
ସଭଷମର ତୁମ୍ଭେମା ମଗଶରବର ଅଭ୍ୋ ଭଙୁୁଟ ପେଇବ । (୧ ପିତର
୫:୧-୪)

ମଭେ'ଠେମର ରୁହ, ମସଥମର ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ଠେମର ରହବିି । ଶେଖେ ମଯପରି
୍େକେୋତେମର ା ରହମିୋ ାଜିରୁ ଫଳ ଫଳି ପେମର ାେହ,ି ମସହପିରି
ତୁମ୍ଭେମା ଭଧ ମଭେ'ଠେମର ା ରହମିୋ ଫଳ ଫଳି ପେର ାେହି ।

ଭୁୁ ୍େକେୋତେ, ତୁମ୍ଭେମା ଶେଖେ; ମଯ ମଭେ'ଠେମର ରମହ, ମସ
ପଚୁର ଫଳ ଫମଳ; ଙେରଣ ମଭେ' ବାିେ ତୁମ୍ଭେମା ଙଛି ି ଙରି ପେର ାେହି ।
ମଙହି ମଯମବ ମଭେ'ଠେମର ା ରମହ, ତେହେମହମୋ ମସ ଶେଖେ ପରି ବେହେମର
ପଙେଇେଆିଯେଏ ଓ ଶୁଖଯେଏ, ପଣିୁ ମୋେମଙ ମସଗୁତେଙ ଏଙେଠି ଙରି
ାଆିମର ପଙେଇେଅିନି ଓ ମସଗୁତେଙ ମପେତଯିେଏ । ଯେି ତୁମ୍ଭେମା
ମଭେ'ଠେମର ରୁହ, ଆଉ ମଭେହର ବେଙ୍ ତୁ୍ଭୋ୍ଠେମର ରୁମହ,
ତେହେମହମୋ ମଯମଙଶଣସି ବଷିଷ ଇଚେ ଙର, ତେହେ ଭେଗ, ଆଉ ତୁ୍ଭୋ୍
ାଭିମନ ତେହେ ସେଧତ ମହବ । ତୁମ୍ଭେମା ପଚୁର ଫଳ ଫଳମିୋ ମଭେହର
ପିତେ ଭହଭିୋି୍ତ ମହମବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମା ମଭେହର ପଙୃତ ଶଷି୍ ମହବ ।
(ମଯେହା ୧୫:୪-୮)

ପେଳଙଭେମା ମଯମତମବମଳ ମସଭୋ୍ର ମାତୃୟମର ଏହି ସେଭଗୀ ଉପସେପା ଙରନି ମତମବ
ଙଛି ି ବମିରେଧୀ୍ ସହତି ସେକେତ ମହବେ ସେଧେରଣ ବଷିଷ ଅମଟ । ମଙହି ମଙହି ଅତ୍ଧଙ
ଭଭ୍େହତ ଅାୁଭବ ଙରପିେରନ,ି ମଙହି ମଙହି ଧଭଙପେ ମହେଇପେରନ,ି ଏବଂ ଅା୍ଭେମା
ଏହେଙୁ ଅାେବଶ୍ଙ ଭମା ଙରପିେରନି ଙଭି୍େ ଭେବପିେରନି ମଯ ମସଭୋ୍ୁ ସେହେଯ୍ େରଙେର
ାେହି । ସମନହଙେରୀ୍ୁ ଆଶେସାେ େଅିନୁ ମଯ ଆପଣ ୧ ତୀଭଥ ୩:୧-୧୨ ଏବଂ ତୀତସ
୨:୭ ଅାୁସେମର ଈଶର୍ ାମି୍୍ଶଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରୁଅଛନି । ମାତେ ଭେବମର, ଶଷି୍ ଙଭି୍େ
ଙେହେଙୁ ପମତ୍ଙ ସୁମଯେଗମର ପରେଭଶ୍ ମେବେ ପେଇୁ ମସଭେମା ଈଶର୍ଠେରୁ େେଷୀୟବୋ
ଅଟନି । ଜମଣ ପେଳଙ ମସଭୋ୍ ଙରେ ଏବଂ ଙେଯ୍୍ ପେଇୁ ଉରରେେଷୀ ମହବେ ବମିଶଷ
ଗୁରୁତପର୍ୂ, ମଯମହତୁ ମସଭେମା ତେହେ୍ ଅାୁମଭେୋ ଙମଭ୍ ମସବେ ଙରୁଅଛନି ।

ମଯମତମବମଳ ାୂତା ମୋେଙଭେମା ଚର୍ ମାତୃୟମର ଜତତି ମହବେଙୁ ଚେହେନ,ି ପେଳଙ ଙଭି୍େ
ଜମଣ ାରିଷ୍ ବ୍ୟି ମସଭୋ୍ୁ ସେଭଗୀ ଭେଧଭମର ଶଷି୍ ଙରବିେ ଉଚତି ଏବଂ ପଯ୍୍ମବକଣ
ପେଇୁ ଏଙ ସଭଷ ଅାୁଭତି ମେବେ ଉଚତି । ମସଭେମା ବଶିସ ଭେବମର ାୀତଗୁିତଙି ପମଷେଗ
ଙରବିେ ଉଚତି ଏବଂ ମଗେମଟ େେଷିୟ େଆିଯିବେ ପବ୍ୂରୁ ମସଭେମା ଶଖିଥବେ ସତ୍ଗୁତଙିର ଏଙ

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଭେବାେଶୟି ପେଶ୍ା ଙରବିେ ଉଚତି । ଆମ୍ ଆପଣ୍ୁ ଅାୁମରେଧ ଙରୁଅଛୁ ମଯ ମସଭେମା
ବବିେହତିେ ାଥମୋ ଙଭି୍େ ସନୋ/ସନତି ାଥମୋ ଭଧ ମସଭୋ୍ୁ ତମିାେଟି ଙେଯ୍୍ପସୁଙ
ଭେଧଭମର ସବ୍େେ ପରଚିେଳତି ଙରନୁ । ମଭଷଭେମା ସଂଘଷ୍ ଙରୁଥବେ ଅଞଳମର ଏହେ
ମସଭୋ୍ୁ ମସବେ ଙଭି୍େ ଶଷି୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ସଜତି ଙରରିେଏ ।

ସଭସ ପେଳଙ ମଙମବମହମୋ ଶଷି୍ ମହେଇ ାେହେନି ଏବଂ ମସଭେମା ଜମଣ ପରପିକ ବଶିେସୀ୍
ପଭେବଙୁ ଅାୁଭବ ଙରାିେହେନ,ି ଯେହେ ଯୀଶୁ୍ ଶଷି୍ଭୋ୍ ସହତି ସେପା ମହେଇଥବେ ଆେଶ୍ଙୁ
େଶ୍େଇ ଏଙ ସଭଷମର ମସଭୋ୍ ଉପମର ଉତଗ୍ ଙରରିେଏ । ଏହେ ଙେହେଙୁ ମଗେଟଏି ପସୁଙ
ମେଉାେହି ଏବଂ ତେ'ପମର ମସଭେମା ଙ'ଣ ଶଖିମୋ ପଚେରବିେ ପେଇୁ ମସଭୋ୍ ସହତି
ଅାଷିଭତି ଭେବମର ସେକେତ ଙରନି ତେହେ ାୁମହୁ । ଙଭି୍େ ଏହେ ମସଭୋ୍ୁ ଏଙ ମଶଣୀଙୁ ଆସବିେ
ଏବଂ ାମିଜ ଏଙ ଭିଡଓି ସରିଜି ମେଇ ଯିବେ ବଷିଷମର ଙହୁାେହି । ଶଷି୍ ାଷିଭିତ ପଢବିେ ଏବଂ
ଏଙତ ବେଇବୋ ସତ୍ ଉପମର ଧୋ ଙରବିେ, ସଭସ୍େ ମକତର ଚହିଟ ଙରବିେମର ଓ ୋକ ସିର
ଙରବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେ, ଏବଂ ଉରର େେଷିୟ ପେଇୁ ଏଙ ଆଧେର ପତଷିେ ଙରବିେ ବ ଶଷି୍
ଙରବିେର ଅନଭୁ୍ୟ । ଏହି ପଙେର ସଂଗତ,ି ଶକିେେୋ, ଓ ଅାୁସରଣ ଙରବିେ ପେଇୁ ଆ୍ର
ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ପସୁତ ମହେଇଅଛି ।

ଏହି ସେଭଗୀର ପରଚିଷ ମେଇ ଏବଂ ବଶିସ ଭେବମର ଏହେଙୁ ପମଷେଗ ଙର,ି ଜମଣ ପେଳଙ
ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ ଶକିେେୋ ଏବଂ ତେୋିଭ ମେବେ ପେଇୁ ଯୀଶୁ୍ ଉେେହରଣଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରୁଅଛନି
। ଆମ୍ଭେମା ଅାୁଭୂତି ଦେରେ ଜେଣୁ ମଯ ଏହେ ଙରୁଥବେ ପେଳଙଭେମା ପୋମର ଅଦୁତ ଆତଙି
ଅଭିବୃରି ମେଖଅୁଛନି । ଆମ୍ ବୁଝପିେରୁ ମଯ ଅମାମଙ ଏହି ପ୍ିଷେଙୁ ଏହି ପରି ଅାୁଭବ
ଙରପିେରନି ମଯପରି ମସଭୋ୍ର ବ୍ସବହୁଳ ଜୀବା ଅାୁଭତି ମେବେ ଅମପକେ ଏହେ ଅଧଙ
ସଭଷ ାଷ ଙରରିେଏ, ଙନୁି ଆମ୍ଭେମା ଯମରଷ ଚେପ ମେଇପେରୁାେହୁୁ ମଯ ଏହି ଜୀବାମଶନଳୀ
ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍େସରୁ ଆଗତ ମହେଇଥବେ ବେଇବୋ ସତ୍ଗୁତଙି ଜୀବା ପରବିର୍ାଙେରୀ
ଅମଟ ! ଯେି ଆ୍ର ପଭୁ ଏବଂ ମପରତିଭେମା ଶଷି୍ ଙରବିେ ାଭିମନ ଏହି ପରତଙୁି
ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଈଶର୍ ଭେଗ୍, ଇଚେ ଜେଣବିେ ଏବଂ ଅାୁସରଣ ଙରବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେ
ପେଇୁ ବ୍ବହେର ଙରୁଥମୋ, ମତମବ ଆମ୍ଭେମା ସଭଷ ା ମେବେ ଙପିରି ଯରେର୍ ?
ଭମାରଖନୁ, ଶଷି୍ ଙରବିେ ମହଉଛି ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ୍ ପେଇୁ ଏବଂ ଏହେ ଈଶର୍ ଦେରେ
ଆମେଶ ଅମଟ । ମାତେଭେମା ଉେେହରଣ ଦେରେ ପରଚିେଳତି ଙରମିବ ।

ଙେରଣ ତୁ୍ଭୋ୍ ପତି ଭୁୁ ମଯପରି ଙରଅିଛ,ି ତୁମ୍ଭେମା ଭଧ ମଯ ମସପରି
ଙର, ଏଥାଭିମନ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ମଗେଟଏି ଆେଶ୍ ମେଖେଇଅଛି । ସତ୍
ସତ୍ ଭୁୁ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ଙହୁଅଛ,ି େେସ ଆପଣେ ଙର୍େଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ, ଙଭି୍େ
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ମପରତି ଆପଣେ ମପରଙ ଠେରୁ ମଶଷ ାୁମହୁ । ଯେି ତୁମ୍ଭେମା ଏହସିବୁ
ଜେଣ, ମତମବ ମସହପିଙେର ଙମୋ ତୁମ୍ଭେମା ଧା୍ । (ମଯେହା ୧୩:୧୫-
୧୭)

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର



31

ପରତ୍କ ବଶିାସୀଵୁ ଶଷି୍ କରନୁ

ଯୀଶୁ୍ ଭହୋ ଆମେଶ, “ମତଣୁ ଯେଅ ଓ ଶଷି୍ ଙର" (ଭେଥଉ ୨୮:୧୯-୨୦), ଏହେ ସଭସ
ବଶିେସୀଭୋ୍ ପେଇୁ ପଯୁୟ । ତରେପି ଅଧଙେଂଶ ଖୀଷିଷୋ ଜମଣ ଶଷି୍ ମହବେ ାଭିମନ
ଜୀବାଙୁ ଉତଗ୍ ଙରପିେରନି ାେହ,ି ମଯମହପରି ଅଧଙେଂଶ ଶଷି୍ଙୁ ଏଙ ଭମାୋୀତ ମଗେଷୀ
ଭେବମର ବମିବଚାେ ଙରନ,ି ଯେହେ ପେଇୁ ମସଭେମା ମଯେଗ୍ ାୁହନି । ଅମାଙ ବଶିେସ ଙରନି
ମଯ ଶଷି୍ୟ ମହଉଛି ଏଙ ଶକିେ ମଯଉୁଠେମର ମସଭେମା ଖୀଷିଷୋ ବଶିେସର ମଭଶଳଙି ଶକିେ
ପେପ ଙରପିେରମିବ । ଅମାଙ ଚର୍ ଶଷି୍ ଙରବିେ ଙହମିୋ ଏଙଙେଳୀାମର ହୁଏ ମବେୋି ବଚିେର
ଙରନ,ି ଙନୁି ପଙୃତମର ଯୀଶୁ୍ର ଅର୍ ତେହେ ାୁମହୁ ମଯମତମବମଳ ମସ ଙହଥିମୋ: “ଶଷି୍ ଙର
।" ମସ ଆ୍ର ଆେଶ୍ ଅଟନ,ି ଏବଂ ତେହେ୍ ଆଭିଭଖୁ୍ ଅଧଙ ବ୍ୟିଗତ ଥୋେ ଏବଂ ସିର
ସଭଷ ମାଇଥୋେ । ଖୀଷ ତେହେ୍ ଅାୁଗେଭୀଭୋ୍ୁ ଶକିେ ମେବେ, ଉତେହତି ଙରବିେ ଏବଂ
ପରସରଙୁ ଉରରେେଷୀ ଙରବିେ ଦେରେ ପରସର ସହତି ଜତତି ମହବେଙୁ ଶକିେ ମେଇଥମୋ ।
ଏଙତ ପେର୍ାେ ଙରବିେ ଏବଂ ପରସରଙୁ ଆ୍ର ପେପ ସୀଙେର ଙରବିେ ବଷିଷମର ବେଇବୋ
ପଙେଶ ଙମର । ମଙମତ ଜଣ ବଶିେସୀ ଏହି ଜୀବାମଶନଳୀମର ଜୀବା ଯେପା ଙରୁଛନ,ି ଙଭି୍େ
ଜେଣନି ମଯ ଏହେ ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ଈଶର୍ ମଯେଜାେ ଅମଟ ? ପମତ୍ଙ ଖୀଷିଷୋ ଜେଣବିେ
ଆବଶ୍ଙ ମଯ ଖୀଷ ମସଭୋ୍ୁ ଜମଣ ଶଷି୍ ମହବେଙୁ ଆହ୍ୋ ଙରଅିଛନି । ଏବଂ ପମତ୍ଙ
ଖୀଷିଷୋ ଜେଣବିେ ଆବଶ୍ଙ ମଯ ମସଭୋ୍ୁ “ଶଷି୍ ଙରବିେ" ପେଇୁ ଭଧ ଆହ୍ୋ ଙରେଯେଇଅଛି
। ଏହି ସୁସଭେଚେର ପଚେର ଏବଂ ଈଶର୍ ସନୋଭୋ୍ୁ ପସୁତ ଙରବିେମର ଚର୍ ଏଙ ଶୟଶେଳୀ
ମସାେ ଅମଟ ।

ତୀତସ ୨:୧-୧୦ ମର, ପେଉୋ ଭଣଳୀ ଭଧମର ଶଷି୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ତୀତସ୍ୁ ଏଙ ପରେଭଶ୍
େଅିନ;ି ବଷସ ବଶିେସୀଭେମା ସୋଭୋ୍ୁ ଶକିେ ମେବେ ଏବଂ ଉତେହତି ଙରବିେ ଉଚତି, ାଶିିତ
ଙରନୁ ମଯ ମସଭୋ୍ର ାଜି ଆଚରଣ ସବ୍େେ ପବତିତେ ଏବଂ ଉପଯୁୟ ଶକିେ ଏବଂ ଆତ
ାଷିନଣ ଉପମର ଆଧେର ଙରି ଉରଭ ଙେଯ୍୍ର ଉେେହରଣ ଅମଟ । ଏବଂ ଏବୀ ୫:୧୨-୧୪
ମର, ମୋଖଙ ସୁଚେଇ ମେଇଅଛନି ମଯ ବଶିେସୀଭେମା ପରପିକ ମହବେ ଆବଶ୍ଙ, ଶଶିୁ ାୁହନ,ି
ଙନୁି ଈଶର୍ ବେଙ୍ର ଗୁରୁପେଙ ଖେେ୍ ଖେଇବେଙୁ ସଭର୍ ଅଟନି । ଏହି ପଙେର ଆତଙି ପଗତି
ମହଉଛି ଶଷି୍ୟର ଚହି । ଆହ୍ୋ ମହଉଛି ଅା୍ଭୋ୍ ଜୀବାମର ଜତତି ମହବେ, ସଭଷ ମେବେ
ଏବଂ ମସଭୋ୍ ଜୀବାମର ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ଙପିରି ଙେଯ୍୍ ଙରବିେଙୁ ହୁଏ ତେହେ ଶଖିବେମର
ସେହେଯ୍ ଙରବିେ । ଆମ୍ଭେମା ଏହେ ଭଧ ମେଖୁ ମଯ ଆହ୍ୋ ମଙବଳ ଜମଣ ପେଳଙ ଏବଂ
ତେ୍ ଙଭ୍ଚେରୀ୍ ପେଇୁ ସୀଭତି ାୁମହୁ ।

ମ୍ର ମଙଷର
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ପେଳଙ ଏବଂ ତେ୍ ଙଭ୍ଚେରୀଭେମା ପୋ୍ୁ ଯେହେ ଧେର ଙରଅିଛନି ତେହେ ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ ଏହି
ମଯେଜାେଙୁ ଙେଯ୍୍ ଙରବିେ ଗତଶିୀଳମର ଏଙ େେଷୀୟ ଅମଟ । ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ ମସଭୋ୍
ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍ ଉତଗ୍ୀଙୃତ ଶଷି୍ ମହବେର ଆଶେମର ଉତେହତି ମହବେ ଉଚତି । ମାତୃୟ
ଏହେର ଉେେହରଣ ମହବେ ଆବଶ୍ଙ, ଙନୁି ପେଳଙ୍ ଦେରେ ସଷ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତି ବାିେ
ଏହେ ଘଟବି ାେହି । ଆମ୍ ପେୋ ଙରୁଥବେ ଙେଯ୍୍ପସୁଙଗୁତଙି ଈଶର୍ ବେଙ୍ ଏବଂ ସତ୍ମର
ପରପିର୍ୂ, ଆତଙିତେ ଅଭିବୃରି ପେଇୁ ବ୍ବହେର ଙରବିେଙୁ ଅସ, ପରମଭଶର ମେଇଥବେ ତମିାେଟି
ଭଖୁ୍ ଓ ପେରଭଙିତେଙୁ ଯତ ମାଇ ସେଧୁଭୋ୍ୁ ସଜତି ଙରବିେ ାଭିମନ ଅମଟ । ଈଶର ତେହେ୍
ବେଙ୍ ଭେଧଭମର ଶଙୃଳତି ଜୀବାଯେପାର ଆବଶ୍ଙତେ ଏବଂ ଭୋୂ୍ ବଷିଷମର ଙୁହନି । ଯେି
ଆପଣ ସେଭଗୀଗୁତଙିମର ପେର ାମି୍୍ଶେବଳୀ ଏବଂ ପେମକପଗୁତଙୁି ଅାୁସରଣ ଙରନ,ି
ମତମବ ାୂତା ପଣେଳୀଗୁତଙି ବଙିେଶ ମହବ ଏବଂ ଜୀବା ପରବିରତ୍ ମହବ । ଅାୁସରଣ
ମହଉଛି ପ୍ିଷେ ଙଭି୍େ ରଣାୀତରି ପେର୍ ଅଂଶ; ଏବଂ ବେଙ୍ ଉପମର ଆଧେରତି ଅମଟ;
ଅାୁସରଣ ାଶିିତ ଙମର ମଯ ଶଷି୍ୟ ଅଗଗତି ଙରୁଛି ।

ଅମାଙ ଚର୍ମର ାରିଷ୍ ଙେଯ୍୍୍ଭ ଙଭି୍େ ମସବେଙେଯ୍୍ ଅଛି ଯେହେଙି ମସଭୋ୍ ସଂଗଠାର
ପମତ୍ଙ ଜୀବାର ସରଙୁ ୋକ ଙରରିେଏ । ଏହେ ଉରଭ, ଙନୁି ମସଭୋ୍ ଭଧମର ଯେହେ ଶକିେ
େଆିଯେଉଛି ତେହେ ପଙୃତମର ଗୁରୁୟପର୍ୂ । ଆସନୁ ଙଛି ି ସେଧେରଣ ମସବେଙେଯ୍୍ ଏବଂ ଆପଣ
ଙପିରି ଏଫ ଡି ଏଭ ର ସେଭଗୀ ଏହି ମକତମର ଶଷି୍ୟ ପ୍ିଷେମର ପମଷେଗ ଙରପିେରମିବ
ତେହେ ମେଖବେ । ଆପଣ୍ର ପୋ ମଯଉୁଠେମର ଅଛନି ମସଠେମର ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ଭେବମର
ପହଞବିେ ମହଉଛି ୋକ ।

ବବିାହ ଏବଂ ପିତାମାତାଵର ଦାୟିୟ ଶମିରନ ଶକିାଗୁଡ଼କି
ଏହି ମକତମର ଶଷି୍ୟ ଆର୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ଏଙ ଭୋ ଉପେଷ ମହଉଛି ତଷଭେସଙି ଶକିେଗୁତଙି
ପେୋ ଙରବିେ ଯେହେ ଉପଯୁୟ ଭେବମର ପମତ୍ଙ ପସୁଙ ମେଇରେଏ । ଏହି ଅବୃରି ସହତି,
େମତଭିେମା, ମଯଉୁଭେମା ଶୀଘ ସେହେଯ୍ ଆବଶ୍ଙ ଙରପିେରନ,ି ସଭସ୍େ ଅଧଙ ଗ୍ୀର
ମହବେ ପବ୍ୂରୁ ଏଙ ାୂତା ମଶଣୀମର ପମବଶ ଙରପିେରନି । ମାତେ ଜଣଙ ଯିଏ ସେଭଗୀ ସହତି
ପବ୍ୂରୁ ପରଚିତି ଏବଂ ାଜି ଜୀବାମର ାୀତାିଷିଭଗୁତଙି ଙେଯ୍୍ ଙରୁଅଛି ମସ ମହବେ ଉଚତି ।
ସୋ ାରୂିପଣ ମହଉଛି ଇଚେଧୀା ତେହେ ଚର୍ ଙଭି୍େ ପରବିେର ପସୁତ ମହଉ । ବବିେହର ସଭସ
ବଷସ ଏବଂ ସଭସ ସର ପେଇୁ, ଏବଂ ବବିେହ ପବ୍ୂରୁ େମତଭିୋ୍ ପେଇୁ ଏହି ଶକିେଗୁତଙି ଉରଭ
ଅମଟ ।

ମଯପରି େମତଭିେମା ଶକିେମର ଜତତି ହୁଅନ,ି ମାତେଭେମା ପେର୍ାେ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ ମଯପରି
ପଭୁ ଅଭିଷିୟ ବ୍ୟିଭୋ୍ୁ ବବିେହ ପରେଭଶ୍େେତେ ଭେମବ ଉତନ ଙରମିବ, ମଯଉୁଭେମା ଅା୍

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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େମତି୍ ୁ ଶଷି୍ ଙରପିେରମିବ । ଏହେ ଆଶେ ଙରେଯେଏ ମଯ ଙଛି ି ପରସିିତ ଉତନ ମହବ
ମଯଉୁଠେମର ଅତ୍ଧଙ ମଙନତି ଙରେଯେଇଥବେ ସେହେଯ୍ ଆବଶ୍ଙ ଅମଟ, ମଯପରଙିି ପରେଭଶ୍
ଏବଂ ବ୍ୟିଗତ ଏଙ ଆମରଙ ଶଷି୍ୟ । ବର୍ଭୋ ସୁରେ, ଆମଭ ପେର୍ାେ ଙରୁଛୁ ମଯ ଆପଣ
ମସହି େଶ୍ାଙୁ ଧେରଣ ଙରଅିଛନି ଯେହେ ଆପଣ୍ ପୋଙୁ ମସବେ ଙରବିେ ପେଇୁ ଏଙ ଫଳପେ
ଏବଂ ବସୃିତ ଉପେଷ ମହେଇପେମର । ମଯପରି ବଶିେସୀଭେମା ଅଧଙ ଜତତି ମହମୋ, ମସଭେମା
ଭଣଳୀଙୁ ାଭ୍ିେଣ ଙରବିେ ପେଇୁ ପବତି ଆତେ ମେଇଥବେ ବରେୋଗୁତଙୁି ଆବଷିେର ଙରମିବ ।
ମଯପରି ମୋେଙଭେମା ତେହେ୍ ସନୋ ଭେବମର ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ଈଶର୍ ଇଚେଙୁ ବୁଝନ,ି
ମସବେଙେଯ୍୍ ବହୁଗୁଣିତ ମହବ ଏବଂ ଆପଣ ତେହେ୍ ଶଷି୍ ାଭିମନ ଆହ୍ୋର ଉରର ମେଉଥବେ
ମୋେଙଭୋ୍ ଭଧମର ଆାନ ଏବଂ ବଜିଷ ଜୀବାର ସେକୀ ମହମବ ।

ଅାୁସରଣ ପ୍ିଷେର ଏଙ ଅଂଶ ଭେବମର, ମଙମତଙ ମୋେଙ ଅତ୍ଧଙ େେଷୀୟ ଗହଣ ଙରୁଥବେ
ସେଧେରଣ ସଭସ୍େ ପତି ସଂମବୋଶୀଳ ହୁଅନୁ । ମଯଉୁଭେମା ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେମର
ଅଭ୍ସ ାୁହନ,ି ମସହପିଙେର ାୂତା ମୋେଙଭୋ୍ ଉପମର ଈଶର୍ ଆତେଙୁ ପରଚିେଳା ପେଇୁ
ମଖେଜନୁ । ରମର ଆପଣ୍ର ଏହି ବବିେହ ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ ମସବେଙେଯ୍୍ ଗତଶିୀଳ ମହମୋ,
ଏହେ ସଷ ମହେଇଯେଏ ମଯ େମତଭିୋ୍ ପେଇୁ ଅତୀତର ଅମାଙ ଯନଣେ ରକଣଶୀଳ
ମହେଇଅଛ;ି ଏହେର ୋକ ମହଉଛି ପତମିରେଧ, ମୋେଙଭେମା ପର୍ୂ ସ୍ଟ ପରସିିତମିର ରହବିେ
ପମର ହସମକପ ାୁହନି । ଏହି ସେଭଗୀ ବ୍ବହେର ଙରବିେ ଦେରେ ଆପଣ୍ୁ ବଶିେସ
ଙରେଇେଆିଯିବ ମଯ ପରେଭଶ୍ ଙକମର େୀଘ୍ ସଭଷର ାଙରେତଙ ପଣେଳୀ ଏବଂ ଭମାେଭେବଙୁ
ମଖେୋିବେ ପରବିମର୍ ସିର ବବିେହ ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ ବେସବମର ଆବଶ୍ଙତେ ଅମଟ ।

ପରାମଶ୍
ଆଭର ବେଇବୋ ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ଙଭି୍େ ସେଭଗୀଙୁ ପରଚିତି ଙରେଇବେ ପେଇୁ ପରେଭଶ୍ ଏଙ ଉତ୍ଷ
ସୁମଯେଗ ଅମଟ । ଉେେହରଣ ସରୂପ, ଏଙ େମତି ଭିତରଙୁ ଆସନ,ି ଏବଂ ଏହେ ସଷ ମଯ ପତୀ
ଅତ୍ଧଙ ବରିୟ ଅାୁଭବ ଙରୁଛନ,ି ଙଭି୍େ ସେଭୀ ଜମଣ ଙଭ୍ଜୀବୀ ଅଟନି । ମଯମତମବମଳ
ଜମଣ ବ୍ୟି ପରେଭଶ୍େେତେ୍ ାଙିଟଙୁ ଆସନ,ି ଆଶେଙମର, ମସଭେମା ମସଭୋ୍ର ସଭସ୍େର
ସଭେଧୋ ପେଇୁ ଙଛି ି ବ୍ୟିଗତ ଙେଯ୍୍ ଙରବିେଙୁ ଇଚେ ଙରନି । ଶଷି୍ୟ -ମଙନତି ପରେଭଶ୍
ପ୍ିଷେ ଭଧ ଏଙ ଆତଙି ସଭସ୍େର ଭଳୂଙୁ ପଙେଶ ଙରବି; ଏହେ ମସଭେମା ସଷୃି ଙରଥିବେ
ଅଜତେ ଏବଂ ପେପପର୍ୂ ଅଭ୍େସଙୁ ପଙେଶ ଙମର । ୋକଣଗୁତଙି ପଛମର ମଗେତେଇବେ ଙଭି୍େ
ଅଜୋ ପେଶବଙିତେଙୁ ଶୁଣିବେ ପେଇୁ ସଭଷ ାଷ ଙରବିେ ଙେହେଙୁ ସେହେଯ୍ ଙମର ାେହି ।
ଅଧଙେଂଶ ବବିେହ ସଭସ୍େର ଭଳୂ ଙେରଣ ମହଉଛି ଈଶର୍ ଇଚେ ଓ ବବିେହ ାଭିମନ ପର
ବଷିଷମର ଅଜ ରହବିେ ଏବଂ ସେର୍ପର ମହବେର ଫଳେଫଳ ଅମଟ ।

ମ୍ର ମଙଷର
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ଜମଣ ଶଷି୍ୟ ପରେଭଶ୍େେତେ୍ର ଭୂଭିଙେ ମହଉଛ:ି
 ପରତିେଣ, ଆମରେଗ୍ ଏବଂ ଉପମେଶ ପେଇୁ ମସଭୋ୍ୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତେ୍ ବେଙ୍ଙୁ

ସୂଚତି ଙରନୁ ।
 ଜମଣ ବ୍ୟିଙୁ ବୁଝବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରନୁ ମଯ ମସଭୋ୍ ଜୀବାମର ଙେହଙିି ଏବଂ

ଙପିରି ସଭସ୍େଗୁତଙି ସଷୃି ହୁଏ ।
 ମସଭୋ୍ୁ ଧେଭ୍ଙତେମର ଚେୋିବେଙୁ ଏବଂ ସଭମସ ତେ୍ ବେଙ୍ ଅାୁଯେଷୀ, ଈଶର

ଯେହେ ମେଇଛନି ତେହେ ପତି ଧୋ ମେବେଙୁ ଶଖିେନୁ ।
 ଆବଶ୍ଙ ସମଳ କଭେ ଏବଂ ପାୁଃସେପାଙୁ ଅମା୍ଷଣ ଙରନୁ ।
 ମପଭ, ଉତେହ, ପରେଭଶ୍, ଉପମେଶ ଏବଂ ଭସ୍ାେ ମଯେଗେନୁ ।

ଆ୍ର ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ଉଭଷ ପରେଭଶ୍େେତେ ଓ ପରେଭଶ୍ପେପୀ ପେଇୁ ୋେଭେେଷଙ । ମସଭେମା
ଯେହେ ଶଖିନି ତେହେ ବୁଝବିେ ଏବଂ ପମଷେଗ ଙରବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ବ୍ୟିଗତ
ପମଷେଗ ଏବଂ ଙେଯ୍୍ଗୁତଙି ସହତି ଈଶର୍ ସତ୍ଙୁ ଶକିେ ମେବେ ପେଇୁ ମସଗୁତଙି ଏଙ
ଧେରେମର ସଂଗଠତି ମହେଇଅଛି । ମଯଉୁଭେମା ପଙୃତମର ପରବିର୍ା ମହବେଙୁ ଚେହୁୁଛନି
ମସଭେମା ପମତ୍ଙ ସପେହମର ଙେଯ୍୍ ଙରବିେଙୁ ସଭଷ ପେୋ ଙରମିବ । ଭମାରଖନୁ, ଆଜେ
ପେଳା ଦେରେ ଆମ୍ଭେମା ଯେହେ ଙରୁଅଛୁ ତେହେ ପଭୁ ଆଶଯ୍୍ଙଭ୍ ଦେରେ ଙରମିବ ାେହି । ଯେି
ମସଭେମା ମସଭୋ୍ର ାଜି ଙେଯ୍୍ ଙରମିବ ାେହ,ି ମତମବ ଆପଣ ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ଙ'ଣ
ଙରପିେରମିବ ? ଈଶର୍ ବେଙ୍ ମହଉଛି ତେହେ୍ ଇଚେଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରବିେଙୁଥବେ ମସଭୋ୍
ଇଚେ ସହତି ଭିଳତି ମହେଇଅଛି ଯେହେ ପରବିର୍ାତେ ଆଣିରେଏ ।

ଜମଣ ବ୍ୟି ଯିଏ ାଜି ଙେଯ୍୍ ଙରବିେଙୁ ଅାଚିେ ପଙେଶ ଙମର ଙନୁି ଅଭିମଯେଗ ଙରବିେ, ଅା୍ର
ବଚିେର ଙରବିେ ଙଭି୍େ ବେହୋେ ଙରି ପଭୁ ଯେହେ ସଷ ଭେବମର ଙୁହନି ତେହେ ଙେହଙିି ଙରପିେରମିବ
ାେହି ମବେୋି ଙହଙିି ଆପଣ୍ର ସଭଷ ାଷ ଙରବିେଙୁ ଚେମହୁ, ମସ ପମରେକ ଭେବମର ପଭୁ୍ୁ
ପରହିେସ ଙରୁଅଛନି । ପଭୁ ଭିର୍େବେେୀ ାୁହନ;ି ତେହେ୍ ବେଙ୍, ପବତି ଆତେ ଏବଂ ଆଜେଧା
ମହବେଙୁ ଏଙ ଇଚେ ମହଉଛି ମଯ ସଭସ ସତନ ଙରେଯିବେ ାଭିମନ ଏବଂ ମସଭୋ୍ ଜୀବାଙୁ
ଶଙୃଳତି ଙରବିେ ାଭିମନ ଆବଶ୍ଙ ଅମଟ । ଆପଣ ମସହି ସତ୍ ଉପମର େୃଢ ମହବେ
ଆବଶ୍ଙ ।

ଈଶରୀଷ ପତ୍େମେଶ ଅଭେବମର ମୋେଙଭେମା ବାିଷ ହୁଅନ;ି ଭେତ ମଯଉୁ
ମୋେଙ ବ୍ବସେ ପେମଳ, ମସ ଧା୍ । (ହମିତେପମେଶ ୨୯:୧୮)

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଉପମେଶ ମେବେ ଏବଂ ଶଷି୍ ଙରବିେ ାଭିମନ, ପଭୁ ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ ଉତନ ଙରନୁ
ମବେୋି ପେର୍ାେ ଓ ତେହେ୍ ଭେଗ୍ଙୁ ଅମା୍ଷଣ ଙରନୁ । ପରେଭଶ୍େେତେଭେମା ଶଷି୍ୟ ଉପଙରଣ
ଏବଂ ଉପଯୁୟ ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ସହତି ସଜତି ମହବେ ଆବଶ୍ଙ, ଉେେହରଣ ସରୂପ, ବରିୟି,
ମ୍େଧ, ଙଭି୍େ ମଯେଗେମଯେଗ ଙରବିେର େକତେ ଅମପକେ ଏଙ ବ୍େପଙ ମକତଙୁ ଆବୃତ ଙମର ।
ପେଷତ, ାରିଷ୍ ସଭସ୍େଗୁତଙି ଜୀବାର ଅା୍ ମକତମର ଅଜତେର ୋକଣ, ବବିେହ, ପିତେଭେତେ
ଙଭି୍େ କଭେହୀାତେ ଅମଟ । ମଗେଟଏି ସଭସ୍େ ସହତି ଭଙୁେବୋିେ ଙରବିେ ଏଙ ଅସଭେଜଙି ଆତଙି
ଜୀବାର ଭଳୂ ଙେରଣଙୁ ସଭେଧୋ ଙରପିେରବି ାେହି । ଭମାରଖନୁ, ଅଧଙେଂଶ ସଭସ୍େ ଅଜତେ,
ବମି୍େହ ଙଭି୍େ ଆତଙି ବଷିଷଗୁତଙିରୁ ଆସରିେଏ । ମଯଉୁଭେମା ଶକିେ ଙରବିେ ଏବଂ ତେହେ୍ୁ
ଅାୁସରଣ ଙରବିେଙୁ ଇଚେ ଙରନ,ି ମସଭୋ୍ ପେଇୁ ପଭୁ୍ପେଖମର ସଭସ ଉରର ରହଅିଛି ।

ଉରମ ପରାମଶ୍ ଶମ୍ି ଲିଖତ କାଯ୍୍ କରବି:
୧. ଏହି ସଭସ୍େର ସଷୃି ବଷିଷମର ଏଙ ବୁଝେଭଣେ ଆଣିବ: ପେପ, ଯେହେ ଅବେଧତେ ଦେରେ,

ଈଶର୍ ବେଙ୍ର ଙଛି ି ମକତ ବଷିଷମର ଅଜତେ (ଙଭି୍େ କଭେହୀାତେ) ରୁ ଆସରିେଏ ।
୨. ଏହେ ସଭସ୍େର ଉତନ ଫଳଙୁ ଚହିଟ ଙରବି: ପେପପର୍ୂ ଭମାେଭେବ, ଆଚରଣ, ଭୁୋ

ଭମାେଭେବ, ମ୍େଧ, ଈଶରଶୂା୍ ଅଭ୍େସ, ଙଠାିତେ, ଭନ ମଯେଗେମଯେଗ ଇତ୍େେି ।

ଉରଭ ବେଇବୋ-ଆଧେରତି ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ବ୍ବହେର ଙରବିେ ଆପଣ୍ୁ ଈଶର୍ ାୀତି ାର୍ିଷ
ଙରବିେମର ସେହେଯ୍ ଙରବି । ସଭସ୍େ (ଗୁତଙି) ର ଉତତଙୁି ସଭେଧୋ ଙରବି, ସଠଙି
ଚନିେଧେରେ ଏବଂ ଆଚରଣ ଉପମର ାମି୍୍ଶ ପେୋ ଙରବି । (ଏବଂ ଅବଶ୍, ଏହେ ବବିେହ ଏବଂ
ପିତେଭେତେ୍ ସଭସ୍େଙୁ ଅନଭୁ୍ୟ ଙମର) । ଆ୍ର ସେଭଗୀଗୁତଙି ଆପଣ୍ର ପରେଭଶ୍ମର
ସେହେଯ୍ ଙରବି । www.FDM.world ଓ www.discipleshipworkbook.com ମର
ପେପ ଙରନୁ ।

ପରିବାର ରସବାକାଯ୍୍

ଏଙ ଶଶିୁ ସଭପ୍ଣମର, ଆପଣ ଈଶର୍ୁ ଶଶିୁ ଏବଂ ପରବିେରଙୁ ଆଶୀବ୍େେ ଙରବିେଙୁ ଙହୁଛନ,ି
ଙନୁି ଏହେ ଭଧ ପିତେଭେତେ୍ ଦେରେ ଶଶିୁଙୁ ପଭୁ୍ ାଙିଟମର ସଭପ୍ତ ଙରବିେ ଉମ୍ଶ୍ର ଏଙ
ସବ୍ସେଧେରଣ ବୟବ୍ (ହମିତେପମେଶ ୨୨:୬) । ପଭୁ ତେହେ୍ ବେଙ୍ମର ମଯପରି ାମି୍୍ଶ
େଅିନ,ି ତେହେ ମହଉଛି ମଗେଟଏି ଶଶିୁଙୁ ଗଠା ଙରବିେର ପଣେଳୀ ଅମଟ । ଆମ୍ଭେମା, ଚର୍ମର,
ଏହି ସେବ୍ଜାୀା ଉତଗ୍ଙୁ ଗ୍ୀରତେର ସହ ଗହଣ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ, ଏବଂ ଯେି ଆମ୍ଭେମା
ତେହେ ଙରବିେ, ମତମବ ଆମ୍ଭେମା ଏଙ ମଯେଜାେଙୁ ପେପ ଙରବିେ ଯେହେ ମଗେଟଏି ଶଶିୁଙୁ
ଙପିରି ଗଠା ଙରପିେରବିେ ମସ ବଷିଷମର ବେଇବୋ ାମି୍୍ଶାେଭେ ପେୋ ଙମର । ମଯପରି

ମ୍ର ମଙଷର
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ଆପଣ ଆ୍ର ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେଗୁତଙିରୁ ଶଖିମବ, ଏହେ ମସଭୋ୍ୁ ସମଣ ସୋୁ, ଚର୍ଙୁ ଆଣିବେ
ଙଭି୍େ ଘମର ଭୟି ରଖବେ ଠେରୁ ଅଧଙ ଜତତି ଙରରିେଏ । ପିତେଭେତେ୍ େେଷୀୟ ପରବିେର
ପରଚିେଳାେମର ଅତି ଗୁରୁୟପର୍ୂ, ଏବଂ ଯେି ପିତେଭେତେ େମତି ଭେବମର ପତେିାି ଯୀଶୁ୍ଠେମର
ୋେଗିରହନି ାେହି ଓ ତେହେ୍ ଇଚେ ପରୂଣ ଙରନି ାେହ,ି ମତମବ ମସଭେମା ଙପିରି ଏହି
େେଷୀୟମର ସଫଳତେ ପେପ ମହମବ ?

ମଯପରି ଆମ୍ ପବ୍ୂରୁ ଙହଥିୋୁ, ମୋେଙଭେମା ମସଭୋ୍ର ବୃରି ପେଇୁ ତେୋିଭ େଅିନ,ି ଙଛି ି
ମୋେଙ ଅମାଙ ବଷ୍ ଯେଏ, ଏବଂ ଜମଣ ାଯୁିୟିେେତେ ଜମଣ ଙଭ୍ଚେରୀ୍ୁ ଅମାଙ େେଷୀୟ
ମେବେ ପବ୍ୂରୁ ସଭଷ ଏବଂ ଅଭିଜତେଙୁ ଆବଶ୍ଙ ଙମର । ଈଶର୍ ବେଙ୍ମର ାମି୍୍ଶ
ପରପିର୍ୂତେ ଥବେ ସମତ ଅଧଙେଂଶ ପିତେଭେତେ୍ର ମଙଶଣସି ତେୋିଭ ପିତେଭେତେ୍ ଉପମର ହୁଏ
ାେହି । ଏଙ ଶଶିୁଙୁ ଉତଗ୍ ଙରବିେ ପବ୍ୂରୁ, ଚର୍ର ମାତୃବୃନ ମସଭୋ୍ୁ ଏଙ ମଛେଟ େଳୀଷ
ଭେବମର ପିତେଭେତେ୍ର େେଷୀୟ ାଭିମନ ଏଙ ତେୋିଭ ଙଭି୍େ ଏଙ ପିତେଭେତେ୍ର ଙେଯ୍୍ପସୁଙ
ଭେଧଭମର ଜମଣ ଶଷି୍ ଦେରେ ଶକିେ ମେବେ ଉଚତି । ପିତେଭେତେ୍ୁ ଘମର ଙପିରି ଏଙ ମ୍ହପର୍ୂ
ବେତେବରଣ ସଷୃି ଙରବିେ, ାଜି ପିୋେଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ, ପେର୍ାେ ସଭଷ, ଏବଂ ଏଙୀଙୃତ
ଭମାେଭେବଙୁ ରଖବେ ଓ ଉପଯୁୟ ଅାୁଶେସାର ମଯେଜାେ ରହବିେ ଏଙ ଶଶିୁର ବଙିେଶ ପେଇୁ
ଅତ୍ନ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ଏହି ବଷିଷମର ଶକିେ େଅିନୁ । ପରସିଂଖ୍ୋ େଶ୍େଏ ମଯ ଆଜରି ଅଧଙେଂଶ
ପିୋେ ମଯମତମବମଳ ଘରୁ ବେହେରଙୁ ଯେନ,ି ମସଭେମା ଅଧଙରୁ ଅଧଙ ଈଶର୍ ଉପମର
ବଶିେସରୁ େୂମରଇ ଯେନି ।

ମଯପରି ମୋେଙଭେମା ଏହି ମକତମର ଶଷି୍ୟର ଆଶୀବ୍େେଙୁ ଅାୁଭବ ଙରନ,ି ଏହେ
ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ଏଙ ଭଳୂ ବୁଝେଭଣେ ଏବଂ େଶ୍ା ଭଧ ପେୋ ଙମର ।
ମଯପରି ଆପଣ ବ୍େଖ୍େ ଙରନି ମଯ ଏହି ପିୋେଟି ପଭୁ୍ ପେଇୁ ଉତଗ୍ୀଙୃତ ଙେରଣ ମସ
ପଙୃତମର ଏଙ ଉପହେର ଯେହେଙି ମସଭୋ୍ ଯତ ଭଧମର ରଖେଯେଇରେଏ, ତେହେ୍ ାମି୍୍ଶ
ଅାୁଯେଷୀ ବଞବିେ ପେଇୁ, ମସଭେମା ଶଷି୍ୟ ମହବେର ଆବଶ୍ଙତେଙୁ ମେଖମବ ।

ପାୁଶ, ପିତେଭେତେଭେମା ାମିଜ ବ୍ୟିଗତ ପବତିତେର ଏଙ ଉେେହରଣ ମହବେ ଆବଶ୍ଙ,
ଅରବେ ପିତେଭେତେ୍ ାୀଷଭର ପମଷେଗ ପଭେବଶେଳୀ ମହବ ାେହି । ଶଷି୍ ଙରବିେ ଭିଡଓି ସରିଜି
ଓ ଙେଯ୍୍ପସୁଙଗୁତଙି ାଜି ଜୀବା ଭେଧଭମର ଗତି ଙରବିେ ପେଇୁ ପେୋ ଙରୁାେହି ଙନୁି
ପମତ୍ଙ ଶକିେ ପମର ମସଭୋ୍ ସହତି ମଙହି ଜମଣ ତେହେର ଅାୁସରଣ ଙରବିେ ବଷିଷମର
ପେୋ ଙମର । ମଯମତମବମଳ ମୋେଙ୍ୁ ସେହେଯ୍ ଙରେଯେଏ ାେହ,ି ମସଭେମା ପେଷତ ସଭଷର
ପତବିରତେମର ବପିରଗେଭୀ ହୁଅନି ଏବଂ ବେଇବୋ ବହିୀା ଆଧେରର ସୂଚାେ ଦେରେ ବଚିଳତି

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ମହେଇପେରନି । ଆହୁରି ଭଧ, ଏପରି ଙଛି ି ପେମକପ ଅଛି ଯେହେଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ
ଏବଂ େୃଢତେ ପେଷତ ଙଷଙର ଅମଟ ।

ଯୁବ ରସବାକାଯ୍୍ ଏବଂ ଶକିକତା

ଜମଣ ଯୁବେ ପେଳଙ ପେଷତ ମସ ପରଚିେଳାେ ଙରୁଥବେ ପିୋେଭୋ୍ ପରବିେରଗୁତଙି ଉପମର
ଅଧଙ ଗୁରୁୟ େଅିନି । ଯୁବ ପେଳଙ ଓ ପରବିେର ପେଳଙ (ଯେି ପଯୁୟ) ଏବଂ ବରଷି ପେଳଙ
ଭଧମର ସଭସ୍େ ମଭେଗୁଥବେ ମୋେଙ୍ୁ ଚହିଟ ଙରବିେ ପେଇୁ ମଯେଗେମଯେଗ ସେପା ଙରବିେ
ଗୁରୁୟପର୍ୂ ଅମଟ । ପିତେଭେତେ୍ ସଭସ୍େ ସହ ସଂଘଷ୍ ଙରୁଥବେ ପରବିେରଗୁତଙିମର ପହଞବିେ
ପେଇୁ ଏହି ଉେ୍ଭ ସେହେଯ୍ ଙମର । ପେଉୋ ଏଫିସୀଷର ମାତେଭୋ୍ୁ ଙହଥିମୋ,

ତୁମ୍ଭେମା ାଜି ାଜି ବଷିଷମର, ଆଉ ମଯଉୁ ଭଣଳୀଙି ଈଶର ଆପଣେ ାଜି
ରୟମର ୍ଷ ଙରଅିଛନ,ି ତେହେ୍ର ମସହି ଭଣଳୀଙି ପତପିେଳା ଙରବିେ
ାଭିମନ ପବତିଆତେ ମଯସଭସ ପୋ ଭଧମର ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ଅଧକସରୂମପ
ାଯୁିୟ ଙରଅିଛନ,ି ମସଭୋ୍ ବଷିଷମର ସେବଧୋ ମହେଇରେଅ । (ମପରତି
୨୦:୨୮)

ଏହି ଙେରଣରୁ ଯୁବ ପେଳଙ ଏବଂ ସହେଷଙଭୋ୍ୁ ଉଭଷ ବ୍ୟିଗତ ଶଷି୍ୟ ଏବଂ ପିୋେଭୋ୍ୁ
ବୃରି ଙରବିେ ପେଇୁ ଈଶର୍ ମଯେଜାେ ଅାୁସେମର ତେୋିଭ ମେବେ ଅତ୍ନ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ଅମଟ ।
ସଭସ୍େ ଚହିଟ ଙରି ବେଇବୋରୁ ସଭେଧୋ ପେୋ ଙଭି୍େ ପିତେଭେତେ ମୋେଙଭୋ୍ୁ ଏହି
ମକତମର ଶଷି୍ ଙରପିେରବିେ ାଭିମନ ଓ ଫଳପେ ମସବଙ ମହବେ ାଭିମନ ଯୁବ ପେଳଙଭେମା
ଏହି ତେୋିଭ ପେପ ଙରବିେ ଆବଶ୍ଙ ରହଅିଛି ।

ପରମିପକଣ ାଭିମନ ଙଭି୍େ ପିୋେଭୋ୍ ସହତି ମଯେଗେମଯେଗ ଓ ପରେଭଶ୍ ମେବେ ପେଇୁ
ପିତେଭେତେଭେମା ଯୁବେ ପେଳଙଭୋ୍ୁ ଆହ୍ୋ ବେ ସେକେତ ଙରବିେ ସେଧେରଣ ଙରେ ଅମଟ ।
ଜମଣ ଯୁବ ପେଳଙ ପେଷତ ଜମଣ ପିୋେଙୁ ପଭୁ୍ ସହତି ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ ସହତି ୋେଗିଙି
ରହବିେ ାଭିମନ ସେହେଯ୍ ଙରବିେର ସୁମଯେଗ ପେଇରେଏ । ବରଷି ପେଳଙ ଯୁବ ପେଳଙ୍ୁ ଅର୍େତ
ମଯ ମଙବଳ ଚର୍ର ାୁମହୁ ଙନୁି ପଭୁ୍ର ପତାିଧିୟ ଙରୁଅଛନି ତେ୍ୁ ତେୋିଭ ମେବେ ଆବଶ୍ଙ
। ଆପଣ ାଶିିତ ଙରବିେଙୁ ଚେହୁୁଛନି ମଯ ମସଭେମା ସେହେଯ୍ ମଖେଜୁଥବେ ଯୁବଙ ଏବଂ
ପିତେଭେତେ୍ୁ ସଠଙି ପରେଭଶ୍ ମେଉଛନି ଙି ାେହି । ଆପଣ ମେଖପେରମିବ ଙି ଶଷି୍ୟ ପ୍ିଷେ
ଙପିରି ଉଭଷ ମାତୃୟମର ଏବଂ ପୋ ଭଧମର ମଗେଟଏି ଚର୍ର ଆତଙି ସଂମଯେଗ ଏବଂ

ମ୍ର ମଙଷର
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ଏଙୀଙରଣର ଏଙ ପରମିବଶ ସଷୃି ଙମର ? ଏହପିରି ଭେବମର ଈଶର ତେହେ୍ ସନୋଭୋ୍ୁ
ସୁେୃଢ ଙରବିେଙୁ ଇଚେ ଙରନି ।

ସଭେଜମର ଅମାଙ ଜମଣ-ପିତେ/ଭେତେଥବେ ପରବିେରଗୁତଙି ଅଛନ,ି ଏବଂ ମସହି ପଙେମର ଅଣ-
ଖୀଷିଷୋ ପିତେଭେତେ୍ ସହତି ଅମାଙ ଯୁବଙଭେମା ରହୁଅଛନି । ଏହି ପିୋେଭୋ୍ୁ ମସବେ
ଙରବିେ ମହଉଛି ଯୁବ ପରେଭଶ୍ ମସବେଙେଯ୍୍ର ଭଳୂ ଏବଂ ପେରଭଙି ୋକ, ଯେହେଙି ପିତେ/ଭେତେ
ାଥବେ ପିୋେ୍ ସହତି ଓ ଖୀଷିଷୋ ପରମିବଶ ାଥବେ ଗହୃମର ଖୀଷ୍ ମପଭ ବେରବିେ ପେଇୁ
ଏଙ ଉରଭ ଉପେଷ ଅମଟ (ଯେଙୁବ ୧:୨୭) । ଆତେ୍ ବରେୋ ପେପି ଓ ଏହି ପଙେର
ପିୋେଭୋ୍ୁ ଯତ ମାବେ ାଭିମନ ଇଛୁଙ ଏଙ ଯୁବେଙୁ ଉତନ ଙରବିେ ାଭିମନ ପେର୍ାେ ଏବଂ
ପଭୁ୍ ଭେଗ୍ଙୁ ଅମା୍ଷଣ ଙରନୁ । ଏହି ମସବେଙେଯ୍୍ଙୁ ଙପିରି ପତଷିେ ଙରେଯିବ ମସ ସଭ୍ବମର
ଏଙ ପର ପେଶ୍ା ପେଇୁ ଆ୍ର ମୱବସେଇଟ www.FDM.world ପରେିଶ୍ା ଙରନୁ ।

ପରୁୁଷ କମି୍ା ମହଳିାମାଶଵର ରସବାକାଯ୍୍
ଙନୁି ତୁମ୍ ହତିଜାଙ ଶକିେର ଉପଯୁୟ ଙରେ ଙୁହ । ବମଷେଧଙ ପରୁୁଷଭୋ୍ୁ
ଭିତମଭେଗୀ, ଗ୍ୀର, ସୁବୁରି ପଣିୁ ବଶିେସ, ମପଭ ଓ ଧଯ୍୍ମର ସବଳ
ମହବେଙୁ, ପଣିୁ ବମଷେଧଙେ ସୀଭୋ୍ୁ ମସହପିରି ପରାନୁିଙେ ଓ
ଭେ୍ପୋମର ଆସୟେ ା ମହେଇ ଶୁରେଚେରଣିୀ ମହବେଙୁ ଓ ସୁଶକିେ ମେବେଙୁ
ଅାୁମରେଧ ଙର; ଈଶର୍ ବେଙ୍ ମଯପରି ାନିତି ା ହୁଏ, ଏଥାଭିନ
ମସଭେମା ଯୁବତୀଭୋ୍ୁ ପବତିତେ, ସନୋବତଳେ, ସୁବୁରୀ, ସତୀ, ସୁଗହୃଣିୀ,
ସୁଶୀଳେ ଓ ଆପଣେ ଆପଣେ ସେଭୀର ବଶୀଭୂତେ ମହବେଙୁ ଶକିେ େଅିନ;ି
ମସହପିରି ଯୁବଙଭୋ୍ୁ ସବ୍ ବଷିଷମର ସୁବୁରି ମହବେ ପେଇୁ ଉତେହ େଅି;
ତୁମ୍ ାମିଜ ଆପଣେ ଆଚରଣମର ସତଭ୍ର ଆେଶ୍ ମେଖେଅ, ଶକିେମର
ଅଙୃତଭି ଓ ଗଭୀର ଭେବ ଏବଂ ହତିଜାଙ ଅଖଣାୀଷ ବେଙ୍ ପଙେଶ ଙର,
ମଯପରି ବପିକ ମୋେଙ ଆ୍ଭୋ୍ ବଷିଷମର ମଙଶଣସି ଭନ ଙରେ ଙହି ା
ପେରି ୋଜତି ମହବ । (ତୀତସ ୨:୧-୮)

ଏହି ବେଙ୍ ଚର୍ମର ପରୁୁଷ ଙଭି୍େ ଭହଳିେଭୋ୍ର ମସବେଙେଯ୍୍ ପେଇୁ ଏଙ ଭହୋ େଶ୍ା ପେୋ
ଙମର । ଏହେ ପରପିକ ଖୀଷିଷୋ ପରୁୁଷ ଏବଂ ଭହଳିେଭୋ୍ର ଏଙ ଛବି ଯେହେ ମଛେଟ ଏବଂ
ଅଳ ଆତଙି ପରପିକ ବଶିେସୀଭୋ୍ୁ ଧେଭ୍ଙତେମର ଚେୋିବେଙୁ ଶଖିେଇରେଏ ଏବଂ ଈଶର ତେହେ୍
ବେଙ୍ମର େଆିଯେଇଥବେ ାମି୍୍ଶ ଅାୁଯେଷୀ ଈଶର ମସଭୋ୍ୁ ପେର ଙରଥିବେ ସଭସ
ବଷିଷଙୁ ଯତ ମାବେ ାଭିମନ ଶକିେ େଏି । ଏହେ ଅତ୍ନ ସଷ ମଯ ପରଭ ଙେଯ୍୍ ମହଉଛି

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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ମସଭୋ୍ୁ ପତ-ିପତୀ ଏବଂ ପିତେଭେତେ ଭେବମର ଏଙ ପରବିେର ପତି ଙପିରି ଯତ ାଆିଯେଏ
ତେହେ ଶଖିେଇବେ ।

ପରୁୁଷ ଏବଂ ଭହଳିେ ମସବେଙେଯ୍୍ ସମଭତ ଚର୍ର ସଭସ ମସବେଙେଯ୍୍ମର ଯେହେ ଶକିେ
େଆିଯେଉଛି ତେହେ ଉପମର ପେରଭଙିତେ ସିର ଙରବିେ ବରଷି ପେଳଙ୍ େେଷୀୟ ଅମଟ ।

ମ୍ର ମଙଷର
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ଆରମ କରୁଅଛି

ପାର୍ଶା. ବେଇବୋ ପଙେଶ ଙମର ମଯ ଆମଭ ମଙବଳ ଆଭର ଶରୀର ବରୁିରମର ାୁମହୁ ବରଂ
ଆତଙିତେ ଆଭିଭଖୁ୍ ଏବଂ ଅବଙେରର ଶୟି ବରୁିରମର ଭଧ ଯୁର ଙରୁ । ଶଷତୋ ଶଷି୍ୟର
ମକତମର ମୋେଙଭୋ୍ୁ ଜୀବାମର ଅବତେ, ବଭିେନ ଏବଂ ଦନତେ ସଷୃି ଙରଅିଛ;ି ଆ୍ଭୋ୍
ଚର୍ ଏବଂ ପରବିେରଗୁତଙିମର ଈଶର୍ ସତ୍ର ବଜିଷ ପେଇୁ ଏବଂ ଅମାଙ ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ ଉତନ
ଙରବିେ ପେଇୁ ପେର୍ାେ ଙରନୁ ।

ରଶତାମାଶଵୁ ତାଲିମ ଦଅିନୁ. ପେଳଙ ଏବଂ ମାତେଭେମା, ଏହେ ଆପଣ୍ଠେରୁ ଆର୍ ହୁଏ ।
ଆପଣ୍ ଭଣଳୀମର ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ ଏଙ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତି ପସୁତ ଙରନୁ । ଈଶର୍
ପେରଭଙି ସମଙ୍ ସଭ୍ବୀଷ ଙଭ୍ ବଷିଷମର ାମି୍୍ଶ, ପଙୃତ ଶଷି୍ୟର ଅର୍ ଙ'ଣ ଏବଂ ଏହେ
ଙେହେ ପେଇୁ, ଏବଂ ଉମ୍ଶ୍ଭଳୂଙ ଭେବମର ମୋେଙଭୋ୍ ସହତି ମଯେଗେମଯେଗ ଙରି ଶଷି୍ୟ
ପେଇୁ ଖୀଷ୍ ଉେେହରଣଙୁ ଗହଣ ଙରବିେ ଏଙ ଉରଭ ଶଷି୍ୟ ମଯେଜାେର ଅଂଶ ଅମଟ ।
ଖୀଷ୍ଠେମର ରହବିେ ବଷିଷମର ମସଭୋ୍ୁ ଶକିେ େଅିନୁ-ପରତିେଣ ପମର ସମବ୍େର
ପେରଭଙିତେ, ତେ'ପମର ଖୀଷିଷୋ ବଶିେସର ଗୁରୁୟପଣ୍ୂ ଭଳୂ ସତ୍ ବଷିଷମର ଶକିେ, ମବନବେହଙି
ଜୀବାର ଯତ ମାବେ ବଷିଷମର, ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ େେଷୀୟ ବଷିଷମର ଶକିେ େଅିନୁ ଯେହେ
ଈଶର୍ ପେଇୁ ଭଖୁ୍ ଓ ଗୁରୁୟପର୍ୂ ବଷିଷ ଅମଟ । ଭମାରଖନୁ, ୧ ତୀଭଥ ୩:୪-୫ ଙମହ ମଯ
ମଯମତମବମଳ ଜମଣ ମାତେ୍ ପରବିେର ଠଙି ାରେଏ, ମସମତମବମଳ ମସଭୋ୍ର
ମସବେଙେଯ୍୍ େୁବ୍ଳ ମହବ ।

ରସବାକାଯ୍୍ର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଜରଣ ପାଳକ କମି୍ା ଜରଣ ରସବକକୁ ଶଯୁିକ କରନୁ. ପମତ୍ଙ
ବଶିେସୀଭୋ୍ ପେଇୁ ଶଷି୍ୟ
ମହଉଛି ଈଶର୍ ଇଚେ ଙନୁି ଅମାଙ ମକତମର ଏହେ ଏଙ ାୂତା ଧେରଣେ ଅମଟ । ଭଣଳୀର
ପରଭ ଧୋ ପତଷିେର େଶ୍ା ପେଇୁ ପେଳଙ୍ର ପଚେର ଏବଂ ପରେଭଶ୍ ଭେଧଭମର ଆସରିେଏ;
ଶଷି୍ଙରବିେର ଭହତଙୁ ମଯେଗେମଯେଗ ଏବଂ ଏଙ ରଣାୀତଙୁି ଙେଯ୍୍ଙେରୀ ଙରେଯିବେ ଆବଶ୍ଙ
ଅମଟ ।

ଆରମ ଆମର କାଯ୍୍ପୁପିକା ବ୍ବହାର କରବିାକୁ ଅତ୍ୟକ ସୁପାରିଶ କରୁ: ଖୀଷିଷୋ ଭୂଳ
ଭିତଙି ସତ୍: ଜମଣ ଶଷି୍ ପେଇୁ ଏଙ େୃଢ ଭିରଭୂିଳ, ବବିେହ ମହଉଛି ଏଙ ମସବେଙେଯ୍୍ର
ସରିଜି, ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ର େେଷୀୟ ମହଉଛି ଏଙ ମସବେଙେଯ୍୍ର ସରିଜି ।
www.discipleshipworkbooks.com ମର ଇମୋମଙଟ୍ୋଙି ସଂସରଣ ଭେଗଣେମର, ଙଭି୍େ
ପିର ସଂସରଣ www.fdm.world ମର ଉପୋବ ।

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର

http://www.discipleshipworkbooks.com
http://www.fdm.world


41

କାଯ୍୍ ଶମିରନ ଏକ ଆହ୍ାଶ

ଅା୍ଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ, ଈଶର୍ ଶୟିଙୁ ଅା୍ ଜଣଙୁ ରୂପେନର ଙରବିେ ଏବଂ ଈଶର
ପରବିେରଙୁ ସୁସ ଙରବିେ ଏବଂ େୃଢ ଙରବିେ ବଷିଷମର ମେଖବେ ଏଙ ବତ ଆଶୀବ୍େେ ।

ତେହେ୍ଠେରୁ ସଭସ ଶରୀର ପମତ୍ଙ ସବରି ସେହେଯ୍ ଦେରେ ପଣିୁ ପମତ୍ଙ
ଅଂଶର ଙେଯ୍୍ସେଧଙ ଶୟି ଅାୁସେମର ସୁଖଚତି ଓ ସୁସଂଯୁୟ ମହେଇ
ମପଭମର ଆପଣେର ାଷିେ ାଭିମନ ାଜିର ବୃରି ସେଧା ଙରୁଅଛି । (ଏଫିସୀଷ
୪:୧୬)

ଆପଣ ତେହେ ବୁଝମିୋ ଙି ? “ପମତ୍ଙ ଭେଗ ଏହେର ଅଂଶଙୁ ବତିରଣ ଙରରିେଏ,” ମତଣୁ
ପମତ୍ଙ୍ୁ ଏହି ଆହ୍ୋ ଗହଣ ଙରବିେଙୁ ଏବଂ ଆ୍ଭୋ୍ର ଙେଯ୍୍ଙୁ ଙରବିେର ଆବଶ୍ଙତେ
ରହଅିଛ।ି ଏହି ପତଜିେ ମହଉଛି ଆଜେଧାତେ ଆଶୀବ୍େେଙୁ ଆଣିରେଏ ଏବଂ ପମତ୍ଙ ବଶିେସୀ
ଆଶୀବ୍େେ ପେପ ମହବେଙୁ ଚେହେନି ।

ଭଜଭୁତ ପରବିେର ସଭେମୋେଚାେ ଭଳୂଙ ଅଟନି । ଆମ୍ଭେମା ବେଇବୋର ପରଭ େୁଇଟି
ଅଧେଷମର ମେଖୁ ମଯ ପରବିେର ମହଉଛି ପରଭ ଅାୁଷୋ ଯେହେ ପଭୁ ସଷୃି ଙରଅିଛନି । ଉଭଷ
ପରୁେତା ଏବଂ ାୂତା ାଷିଭ ପରବିେରର ଙେହେଣୀଠେରୁ ଆର୍ ମହେଇଅଛି । ଇସେଏୋ ଜେତି
ମଗେଟଏି ପରବିେରରୁ ହି ବରଦ୍ ମହେଇଅଛି । ବେସବମର, ମପଭ ବଷିଷମର ପରମଭ ଆେପିସୁଙ
୨୨:୨ ମର ପଙେଶ ଙରେଯେଏ, ମଯଉୁଠେମର ଆମ୍ଭେମା ଅବେହଭ୍ ମପଭ ତେ୍ ପଅୁ ପତି
ଥବେ ବଷିଷମର ଶକିେ ଙରୁ । ଦତିୀଷ ବବିରଣ ୬:୧-୯ ମର, ଈଶର ଏହେ ସଷ ଙରଛିନି ମଯ
ଇସେଏୋ ଏଙ ଜେତି ଭେବମର ଜୀବତି ଥବେର ଏଙ ଭେତ ଙେରଣ ମହଉଛ,ି ପିତେଭେତେଭେମା
ାଜିର ପିୋେଭୋ୍ୁ ଶଷି୍ ଏବଂ ତେୋିଭ ମେଇ, ପରମଭଶର୍ ାମି୍୍ଶ ଅାୁଯେଷୀ ମସଭୋ୍ୁ
ପତମିପେଷଣ ଙରଥିମୋ । ଆ୍ଭୋ୍ ତେଣଙର୍େ ମଗେଟଏି ପରବିେର ଭେଧଭମର ଏହି ଜଗତଙୁ
ଆସଥିମୋ ଏବଂ ମଗେଟଏି ବବିେହମର ତେହେ୍ ପରଭ ଆଶଯ୍୍ ଙଭ୍ ପେଶ୍ା ଙରଥିମୋ ।

ବବିେହର ପବତିତେ ଏଫିସୀଷ ୫:୨୫ ମର ବରତ୍ ମହେଇଅଛ,ି ମଯପଙେର ଈଶର ଜମଣ ସେଭୀ୍ୁ
ାଜି ପତୀ୍ୁ ମସହଭିଳି ମପଭ ଙରବିେଙୁ ଉତେହତି ଙରନି ମଯପରି ମସ ାଜି ଚର୍ ାଭିମନ ାଜିଙୁ
ବଳେିୋ ମେଇଅଛନି । ପେ ୨୨ ମର, ଈଶର ାଜି ସେଧୁଭୋ୍ଠେରୁ ଯେହେ ଚେହେନି ତେହେ
ଜଗତଙୁ ମେଖେଇବେ ପେଇୁ ପତୀଭୋ୍ୁ େୃଢତେ ଭେବମର, ସମୋ ମେବେ ଏବଂ ମସଭୋ୍
ସେଭୀ୍ ାଙିଟମର ବଶୀଭୂତ ମହବେ ାଭିମନ ଆହ୍ୋ ଙରନି । ଏହେ ମହଉଛି ଅଳ ଉେେହରଣ
ଯେହେ ପରମଭଶର ପରବିେର ଅାୁଷୋ ଉପମର ମେଉଥବେ ଗୁରୁୟ ବଷିଷଙୁ ପଙେଶ ଙମର ।

ମ୍ର ମଙଷର



42

ଏବଂ, ଯେି ପରବିେର ଈଶର୍ ପେଇୁ ଭଖୁ୍, ମତମବ ଏହେ ଚର୍ ପେଇୁ ଭଧ ଏଙ ଭଖୁ୍ ମହବେ
ଉଚତି ।

ବଷ୍ ବଷ୍ ଧର,ି ଚର୍ଗୁତଙି ମଙବଳ “ସମଣ ସୋୁ" ଙରବିେ ଏବଂ େଳ ଓ ଙେଯ୍୍ଙଳେପର ବଙିେଶ
ପେଇୁ ଯୁବ ପେଳଙଭୋ୍ୁ ାଯୁିୟି ମେଇ ଶଶିୁ ଏବଂ ଯୁବଙଭୋ୍ ପେଇୁ ମସବେଙେଯ୍୍ମର
ଅଗଗତି ଙରଅିଛନି । ଏହେ ସଷ ମଯ ଚର୍ଗୁତଙି ଯୁବଙଭୋ୍ୁ ପେଧୋ୍ ମେଇଅଛନ;ି
ଯେହେମହଉ, ଅମାଙ ମୋେଙ ଅଳ ଙଛି ି ଙେଯ୍୍ ଙରଅିଛନି ଯେହେଙି ାରିଷ୍ ଭେବମର ୋକ ଙରି
ବବିେହ ଓ ପିତେଭେତେ୍ୁ ଅର୍େତ ମଯଉୁ ପରବିେରଠେରୁ ମସହି ପିୋେଭେମା ଉତନ ହୁଅନି ତେ୍ୁ
ଉଚତି ଶକିେ ମେଇଅଛନି । ଆମ୍ଭେମା ଯୁବେ ପିତି ଉପମର ମଯତଙିି ଧୋ ମେଉଅଛୁ, ସେଭୀ,
ସୀ, ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ ଉପମର ଭଧ ମସତଙିି ଧୋ ମେବେ, ମତମବ ଆମ୍ଭେମା ପରବିେର ଓ
ଚର୍ ଶରୀରମର ପଙୃତ ପରବିର୍ା ମେଖପେରବିେ । ପରସିଂଖ୍ୋ େଶ୍େଏ ମଯ ମଯଉୁ ପିୋେଭେମା
ବେଇବୋର ାୀତି ଅାୁଯେଷୀ ପିତେଭେତେ୍ ଦେରେ ଶକିେ େଆିଯେଇ ପିତେଭେତେ ମହେଇଅଛନି ଓ
ମଯଉୁଭେମା ାଜି ଜୀବାମର ଖୀଷ୍ୁ ପତଫିଳତି ଙରନ,ି ମସଭେମା ଘରୁ ବେହେରବିେ ପମର ଭଧ
ଖୀଷ୍ ାଭିମନ ଜୀବା ବତିେନି ।

ବେଇବୋ ମହଉଛି ସବ୍ମଶଷ ବବିେହ ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ରେେଷିୟଙୁ ଶକିେ ମେବେର ପସୁଙ ଯେହେ
ମୋଖେ ମହେଇଅଛ,ି ଙନୁି ାମି୍୍ଶଟି ଏହେ ଦେରେ ବସୃିତ ମହେଇଅଛି । ମଯମତମବମଳ ଆମ୍ଭେମା
ଅଧଷା ଏବଂ ାମି୍୍ଶ ପେଇୁ ଏଙ ାି୍ ଷ୍ ବଷିଷ ଉପମର ଧୋ ମେଉଅଛୁ, ମସମତମବମଳ
ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ରହବିେ ଅତ୍ନ ସେହେଯ୍ଙେରୀ ଅମଟ । ସଂଗଠାର ାୀତ,ି ାମି୍୍ଶ ଏବଂ ଙଛି ି
ଭେଗ୍େଶ୍ଙ ପଶ୍ ଚର୍ ଭିତମର ମୋେଙ୍ୁ ଶଷି୍ ଙରବିେ ପ୍ିଷେମର ବତ ସଫଳତେ ଆଣିପେମର ।
ଖୀଷିଷୋ ମଯଉୁଭେମା ଏହି ଉପଙରଣଗୁତଙି ସହତି ସଜତି ମହେଇଅଛନି ଏବଂ ାଜି ଜୀବାମର
ମସଭୋ୍ୁ ଙେଯ୍୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ଏଙ ସଭଷ ପେଇଅଛନ,ି ମତମବ ମସଭେମା ଅା୍ଭୋ୍ୁ
ବବିେହ ଭେଧଭମର ଶଷି୍ ଙରବିେଙୁ ଏବଂ ପିତେଭେତେ୍ ସଭସ୍େଙୁ ସଭେଧୋ ଙରବିେମର
ସେହେଯ୍ ଙରପିେରମିବ । ଏହପିରି ଭେବମର ପରବିେରଗୁତଙି ପଭୁ୍ୁ ମଗଶରବୋୟି ଓ ସମଭ
ଙରବିେର ଆମ୍ଭେମା ମେଖପେରବିେ । ଯେି ଆମ୍ଭେମା ପଙୃତମର ବହୁ ସଂଖ୍ଙ ଖୀଷିଷୋ
ପରବିେର ମଯଉୁଭେମା ବାିେଶ ଆତଙୁ ଗତି ଙରୁଅଛନି ମସଭୋ୍ ପରସିିତଙୁି ପରବିର୍ା
ଙରବିେଙୁ ଚେହୁୁଛୁ, ମତମବ ସଚ ପେଧୋ୍ ସହତି ଶଷି୍ୟର ଏଙ ାୂତା େଶ୍ାଙୁ ଗହଣ ଙରବିେର
ଆବଶ୍ଙ ରହଅିଛି ।

ାଜିଙୁ ଏହି ଗୁରୁୟପର୍ୂ ପଶ୍ଗୁତଙି ପଚେରନୁ:
 ଅଧଙେଂଶ ଖୀଷିଷୋ ଶଷି୍ ମହବେର ଅର୍ଙୁ ଙେହଙିି ବୁଝନି ାେହ,ି ଙଭି୍େ ଜମଣ ଙପିରି

ଶଷି୍ ମହେଇପେରବି ?

ଶଷି୍ୟ େଶ୍ା ଏବଂ ରଣାୀତଙୁି ଅବୋଭ୍ା ଙମର
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 ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ ଙେହଙିି ପରତିେଣ ଦେରେ ଗହଣ ଙରୁଥବେ ଗୁରତପଣ୍ୂ ମସଶଭେଗ୍,
ପତେିାି ବେଙ୍ ଅଧଷା ଏବଂ ପେର୍ାେମର ଯୀଶୁ୍ ସହତି ରହବିେର ସୁମଯେଗ
ବଷିଷମର ଯତ ାଅିନି ାେହି ?

 ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ ଙେହଙିି ଅଜ ଅଟନି ମଯ ପମତ୍ଙ ୋି ଖୀଷ୍ଠେମର ରହବିେ
ମହଉଛି ମସହି ସୋ ମଯଉୁଠେମର ଆମଭ ତେ୍ ଆଜେ ପେଳା ଙରବିେଙୁ ଶୟି ପେପ
ଙରୁ ?

 ଙେହଙିି ଅଧଙ ଖୀଷିଷୋ ପରବିେରଗୁତଙି େୁଃଖ ପେଉଅଛନି ଏବଂ ସଭସ୍େର ସଭଖୁୀା
ମହଉଅଛନି ?

 ଏଙ ସୁସ ପରବିେର ଗଠା ଉପମର ଚର୍ ାଜିର ଆେଶ୍ଙୁ ହମରଇଅଛି ଙି ?
 ମଯମତମବମଳ ଅମାଙ ଖୀଷିଷୋ ପତେିାି ଖୀଷ୍ଠେମର ରହବିେଙୁ ଜେଣନି ାେହି

ଏବଂ ମସଭୋ୍ ପରବିେର ପରମଭଶର୍ ଇଛେରୁ େୂମରଇ ଯେନି ଏବଂ ବଫିଳତି
ହୁଅନ,ି ମସମତମବମଳ ଚର୍ ସଫଳ ହୁଏ ଙି ?

 ମଯମତମବମଳ ଜମଣ ଶଷି୍, ସେଭୀ, ସୀ, ଏବଂ ପିତେଭେତେ ମହବେ ପେଇୁ ଈଶର୍
ପରଙିଳାେ ଓ ାମି୍୍ଶ ବଷିଷମର ଅଜ, ମସମତମବମଳ ଚର୍ ସଫଳ ହୁଏ ଙି ?

 ଚର୍ଗୁତଙି ବୁଝି ପେରନି ଙି ମଯ ଭା ପରବିର୍ାଙରବିେ ମହଉଛି ପବତି ଆତେ୍ ଙେଯ୍୍
ଏବଂ ଶଷି୍ୟ ମହଉଛି ପରମଭଶର୍ ପରଙିଳାେ ତେହେ୍ ମୋେଙଭୋ୍ୁ ସୁେୃଢ ଙରବିେ
ପେଇୁ, ଯେହେ ଆ୍ର େେଷୀୟ ଅମଟ ?

 ଆତଙି ଅଭିବୃରି - ଶଷି୍ୟ ଙେଯ୍୍ଙୁ ସରଳ ଙରବିେ ପେଇୁ ଚର୍ର ଭଳୂ ଉମ୍ଶ୍ ଙି ?

ଆମ୍ଭେମା ସଭମସ ସହଭତ ମହେଇପେରବିେ ମଯ ସୁସଭେଚେରର ୋକ ମହଉଛି ଯୀଶୁ
ଖୀଷ୍ଠେମର ପରତିେଣ ପେପ ଙରବିେ । ଏବଂ ଆମ୍ଭେମା ସଭମସ ସହଭତ ମହେଇପେରବିେ
ମଯ ଏହେ ଏଙ ଜୀବାର ଆର୍ ଯେହେ ବେଙ୍ମର “ଖୀଷ୍ଠେମର ରହବିେ" ମବେୋି ଙହରିେଏ
(ମଯେହା ୧୫:୧-୮) । ଏହେ ମହଉଛି ଖୀଷ୍ର ଜମଣ ଶଷି୍ର ଜୀବାମଶନଳୀ; ଙନୁି ମଯପରି
ସୁସଭେଚେର ପସେର ଭଣଷିର ଉେ୍ଭଙୁ ଆବଶ୍ଙ ଙମର, ଖୀଷିଷୋ ଅଭିବୃରି ପ୍ିଷେ ଭଧ
ମସହପିରି ମହେଇରେଏ । ଏହେ ମହଉଛି ମସହି ସୋ ମଯଉୁଠେମର ଶଷି୍ୟ ପରଭ ସୋ ାଏି ଏବଂ
ଯୀଶୁ ତେହେ୍ ଭହୋ ଆମେଶମର ମେଇଥବେ ଏଙ େେଷୀୟ ଅମଟ । ଶଷି୍ୟ ଏଙ ପ୍ିଷେ
ସହତି ଏଙ ୋକ; ବଶିେସୀଭୋ୍ ଭଧମର ଏଙ ବ୍ୟିଗତ ସମଙ୍ ମଯଉୁଭେମା ପରସରଙୁ ଯୀଶୁ
ଖୀଷ୍ ସହତି ଏଙ ଅନର୍, ଅବରିତ ସମଙ୍ ସେପା ଙରବିେଙୁ ଉତେହତି ଙରନ,ି ଆତଙି
ପରପିକତେଙୁ ବଢେନ,ି ଏବଂ ଈଶର ତେହେ୍ ବେଙ୍ମର ଆ୍ଭୋ୍ୁ ମେଇଥବେ ବଷିଷଗୁତଙି
ପତି ଙପିରି ଯତ ଙରନି ତେହେ ଶଖିେନି । ଏଥମର ତତ, ାମି୍୍ଶ, ପେର୍ାେ, ଉତେହ,
ଉରରେେଷୀୟ, ଭସ୍ାେ, ସଂମଶେଧା, ସଭଷ ଏବଂ ସଭପ୍ଣ ଅନଭୁ୍ୟ ଅମଟ ।
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ଯୀଶୁ ଆ୍ଭୋ୍ୁ ସୁସଭେଚେର ପଚେର ଙରବିେଙୁ ଏବଂ ଶଷି୍ ଙରବିେଙୁ ଙୁହନି । ସବୁଠେରୁ
ଶୟିଶେଳୀ ଏବଂ ପଭେବଶେଳୀ ସୁସଭେଚେର ପଚେର ମହବ ମଯମତମବମଳ ଖୀଷିଷୋଭେମା
ଖୀଷ୍ଠେମର ରହମିବ ଏବଂ ତେହେ୍ ଇଚେଙୁ ପେଳା ଙରି ଈଶର୍ ବେଙ୍ଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରମିବ
। ମସମତମବଳ ହି ଆ୍ଭୋ୍ ଜୀବା ପଙୃତ ତରେ ଜୀବନ ଈଶର୍ୁ ଏଙ ଅବଙେର ଏବଂ
ଭତୁୃ୍ େୁାଆିମର ପଙେଶତି ଏବଂ ମଗଶରବୋି୍ତ ଙରବି । ଏହେ ମଭେର ପେର୍ାେ ମଯ ଶଷି୍ୟ
ସଭ୍ବୀଷ ଏହି ସୂଚାେ ଆପଣ୍ୁ ଏଙ ଚର୍ ଭେବମର ମପରଣେ ମେଉ, ାୂତାଙିରଣ ଙଭି୍େ ାୂତା
େଶ୍ା ଆଣୁ ଏବଂ ପଭୁ ଅମାଙ ଶଷି୍ଭୋ୍ୁ ଅା୍ଭୋ୍ ସହତି ଆସବିେଙୁ ଉତେହତି ଙରନୁ,
ମଯଉୁଭେମା ଶକିେ, ଉତେହ ମେବେପେଇୁ ଇରୁଙ ଏବଂ ଖୀସ୍ଠେମର ଓ ତେହେ୍ ବେଙ୍ମର
ୋେଗିଙି ରହବିେର େୃଷେନ ମହମବ ।

ଭୁୁ ପେର୍ାେ ଙମର ମଯ ଏହି ସୂଚାେ ଆପଣ୍ୁ ଆଶୀବ୍େେ ଏବଂ ଉତେହତି ଙରଅିଛି । ଆପଣ୍
ଚର୍ମର ଏଙ ଚେୋୁଥବେ ଶଷି୍ୟ ମସବେଙେଯ୍୍ ପତଷିେ ଙରବିେମର ଆମ୍ ସେହେଯ୍ ଙରପିେରବିେ
ଙି ାେହି େଷେଙରି ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଜଣେନୁ । ଆ୍ର ସେଭଗୀ ବଶିବ୍େପୀମର ବ୍ବହୃତ ମହଉଅଛ,ି
ଏବଂ ଆଭର ବର୍ଭୋ ଏହେର ଅମାଙ ଅଂଶ ସୋଶି, ରୁଷଆିା, ଏବଂ ଚେଇାଜି ଭେଷେମର
ଅାୁବେେ ମହେଇଅଛି । ଈଶର ଆଭ ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେଗୁତଙିମର ଥବେ ସତ୍ଗୁତଙି ସହତି ସଭଗ
ବଶିମର ମୋେଙଭୋଙୁ ଆଶୀବ୍େେ ଙରୁଅଛନ,ି ଏବଂ ଆମ୍ଭେମା ସମିଳାୀ ଙରି ଏବଂ ଶଷି୍ୟ
ଆଧେରଙୁ ଏଙତତି ଙରବିେ ସହତି ଭଣଳୀଭୋ୍ୁ ସେହେଯ୍ ଙରବିେ ପେଇୁ ାୂତା
ମେଶଭୋ୍ମର ପହଞେଉଅଛୁ ।

ପଭୁ ଆପଣ୍ୁ, ଆପଣ୍ ପରବିେରଙୁ ଏବଂ ଖୀଷ୍ଠେମର ଆପଣ୍ର ମସବେଙେଯ୍୍ଙୁ
ଆଶୀବ୍େେ ଙରନୁ ।

ପେଳଙ ମ୍ର ମଙଷର
ଏଫ ଡି ଏଭ ପତଷିେତେ
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ରଲଖକଵ ବଷିୟରର

ଜମଣ ାମିବ୍େଧ । ଡମିସ୍୍ଆି (ପଢବିେ ଓ ବାୋ ଙରବିେମର ଅତଶିଷ ଅସୁବଧିେ) ମରେଗୀ । ଏଙ
ାଭ୍ି ସର ସହତି ଉର ବେି୍େଳଷର ୍େତଙ ପଠା ଙରଥିବେ ବ୍ୟି । ଏଙ ଅଜ ସେଭୀ ଏବଂ
ଅସେେଚରଣଙେରୀ ପିତେ । ସଭମସ ପେଳଙ ମ୍ର ମଙଷର୍ୁ ତେ୍ ସଭଷମର ଏହି ପଙେର
ଜୀବା ଭେବମର ବର୍ାେ ଙରଥିମୋ, ଙନୁି ପରମଭଶର ତେ୍ ପେଇୁ ଏଙ ଭିନ ମଯେଜାେ ଙରଥିମୋ
। ସବ୍ସେଧେରଣ୍ ବଚସେ ସମତ, ପଭୁ ମ୍ଗ୍ୁ ୧୯୯୪ ମର ପର୍ୂଙେଳୀା ମସବେଙେଯ୍୍ ପେଇୁ
ଆହ୍ୋ ଙରଥିମୋ । ମସ ଆାୁଷୋଙି ଶକିେ ଏବଂ ମସଭିାେରୀ ଡଗିୀ ବାିେ ବଶିେସମର
ବେହେରଥିମୋ । ମସ 1995 ମର ଅଭିଷିୟ ମହେଇଥମୋ ଏବଂ ଏହେ ପମର ଚେମରେଟି ପସୁଙ
ମୋଖଥମୋ; ଅମାଙ ମୋେଙ୍ୁ ଶଷି୍ ଙମୋ; ଶହ ଶହ ମୋେଙ୍ୁ ପରେଭଶ୍ ମେଇଥମୋ; ଅଗଣତି
ମୋେଙ୍ୁ ଖୀଷ୍ ାଙିଟଙୁ ଆଣିମୋ; ଏବଂ ବବିେହ ଓ ପିତେଭେତେ୍ର େେଷୀୟ ବଷିଷମର
ମସଭିାେର ଭେଧଭମର ହଜେର ହଜେର ମୋେଙ୍ୁ, ପରୁୁଷଭୋ୍ ପଷୃଭ୍, ଏବଂ ସଭଗ
ଯୁୟରେରମର ପେଳଙ୍ ସମିଳାୀ, ରେଜ୍ ଏବଂ ଆନଜ୍େତୀଷ ସରମର ଶକିେ ମେମୋ | ସଭସ
ପଭୁ୍ େଷେ ଏବଂ ଶୟି ଦେରେ ସ୍ବ ହୁଏ ।

ଯେଓି 1979 ମର ମ୍ର ଯୀଶୁ୍ୁ ତେ୍ ଜୀବା ସଭପ୍ଣ ଙରଥିମୋ, ମଯମତମବମଳ ମସ
ପମତ୍ଙ ୋି ଯୀଶୁ୍ଠେମର ଓ ତେହେ୍ ବେଙ୍ମର ରହବିେ ଆର୍ଙମୋ ମସମତମବମଳ ତେ୍ର
ପରବିର୍ାତେ ଆର୍ ମହେଇଥୋେ । ମସ ପଙୃତମର ବଶିେସ ଙରନି ମଯ ଯୀଶୁ ଆଭ ପମତ୍ଙ୍
ସହତି ଏଙ ଘାଷି ସମଙ୍ ସେପା ଙରବିେ ାଭିମନ ଚେହୁେନି । ତେ୍ର ଜୀବା ସଂପର୍ୂ ଭେବମର
ସବୁୋି ପେଇୁ ପରବିର୍ା ମହୋେ ଙେରଣ ମସ ଏହି ସଂପଙ୍ଙୁ ଅାୁସରଣ ଙରନି ଏବଂ ଖୀଷ୍
ଉପମର ସଂପର୍ୂ ାଭ୍ିର ଙରନି ।

ଉତାହତି ହୁଅନୁ
ଯେି ଆପଣଭେମା ମଭେରସେ ଙରବିେ ାଭିମନ ସଂଘଷ୍ ଙରୁଅଛନି ମଯ ଈଶର ଆପଣ୍
ଜୀବାମର ଏବଂ ଆପଣ୍ ଜୀବା ଦେରେ ଙେଯ୍୍ ଙରପିେରମିବ, ପେଳଙ ମ୍ଗ୍ ଜୀବାୀ
ଙେହେଣୀ ଦେରେ ଉତେହତି ହୁଅନୁ । ଆପଣ୍ର ଅତୀତର ପେପ, ଶକିେ ଅକଭତେ, ଶକିେେୋର ଭଷ
ଙଭି୍େ ଙହବିେ, ଙଭି୍େ ଶକିେର ଅଭେବ ଆପଣ୍ୁ ଆପଣ୍ ଜୀବାମର ଈଶର୍ ଆହ୍ୋଙୁ ଭୋବିେଙୁ
ବେଧେ ଙମର । ଈଶର ଆପଣ୍ୁ ତେହେ୍ ଶଷି୍ ଙରବିେଙୁ ଇଚେ ଙରନ,ି ଏବଂ ଯେି ଆପଣ
ବବିେହତି ଙଭି୍େ ଆପଣ୍ର ସନୋସନତି ଅଛନ,ି ମତମବ ମସ ଆପଣ୍ୁ ଏଙ ପତପିତୀ ଏବଂ
ପିତେଭେତେ ଭେବମର ଗଠା ଙରବିେଙୁ ଚେହୁେନି ଯିଏ ତେହେ୍ୁ ସମୋ ଙରନି । ତେହେ୍ ଅାୁଗହ

ମ୍ର ମଙଷର
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ଆଶଯ୍୍ଜାଙ ଏବଂ ସୀଭେହୀା । ମସ ଆପଣ୍ୁ ବହୁତ ଭୋ ପେନି ଏବଂ ଆପଣ୍ ଦେରେ
ମଗଶରବୋି୍ତ ମହବେଙୁ ଇଚେ ଙରନି ।

ଆପଣଵ ଶମିରନ ପଭୁଵର ପତତିା
ତେହେ୍ ପଚୁର ପତଜିେ ଏବଂ ବ୍ବସେ ପେଇୁ ପଭୁ୍ୁ ଧା୍ବେେ । ଶମିଭୋ ପିତର୍ ବେଙ୍ରୁ
ତେହେ୍ ପତଜିେ ବଷିଷମର ଧୋ ଙରନୁ “ଶମିଭୋ ପିତର, ଜମଣ େେସ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍
ମପରତି।”

ଆ୍ଭୋ୍ ଈଶର ଓ ତେଣଙର୍େ ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍ ଧେଭ୍ଙତେ ମହତୁ ମଯଉୁଭେମା
ଆ୍ଭୋ୍ ସହତି ସଭୋ ଭେବମର ବହୁଭୋୂ୍ ବଶିେସ ପେପ ମହେଇଅଛନ,ି
ମସଭୋ୍ ାଙିଟଙୁ ପତ ମୋଖଅୁଛି ।

ଈଶର ଓ ଆ୍ଭୋ୍ ପଭୁ ଯୀଶୁ୍ ବଷିଷଙ ଜୋ ଦେରେ
ତୁ୍ଭୋ୍ ପତି ଅାୁଗହ ଓ ଶେନି ପଚୁର ପରଭିେଣମର ମହଉ । ମଯ ଆପଣେ
ମଗଶରବ ଓ ସେଗୁଣମର ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଆହ୍ୋ ଙରଅିଛନ,ି ତେହେ୍ ବଷିଷଙ
ଜୋ ଦେରେ ତେହେ୍ ଐଶରଙି ଶୟି ଆ୍ଭୋ୍ୁ ଜୀବା ଓ ଧଭ୍ପରେଷଣତେ
ାଭିମନ ସଭସ ଆବଶ୍ଙୀଷ ବଷିଷ େୋ ଙରଅିଛି । ତ୍୍େରେ ମସ
ଆ୍ଭୋ୍ୁ ବହୁଭୋୂ୍ ଓ ଅତଭିହତ ପତଜିେଭୋ େୋ ଙରଅିଛନ,ି ମଯପରି
ମସହସିବୁ ଦେରେ ତୁମ୍ଭେମା ଙୂଅଭିଳେଷରୁ ଜେତ ମଯଉୁ ବାିେଶ ଜଗତମର
ଅଛ,ି ମସଥରୁ ରକେ ପେଇ ଐଶରଙି ସଭେବର ସହଭେଗୀ ହୁଅ ।

ହୁ, ଏହି ଙେରଣରୁ ତୁମ୍ଭେମା ଅତି ଯତ ସହଙେମର ବଶିେସ
ସହତି ସେଗୁଣ, ସେଗୁଣ ସହତି ଜୋ, ଜୋ ସହତି ସଂଯଭ, ସଂଯଭ ସହତି
ଧଯ୍୍, ଧଯ୍୍ ସହତି ଧଭ୍ପରେଷଣତେ, ଧଭ୍ପରେଷଣତେ ସହତି ଭେତୃମ୍ହ,
ପଣିୁ ଭେତୃମ୍ହ ସହତି ମପଭ ମଯେଗ ଙର । ଏହି ସବୁ ତୁ୍ଭୋ୍ଠେମର ବୃରି
ପେଇମୋ ଆ୍ଭୋ୍ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷ୍ ବଷିଷଙ ଜୋମର ପର୍ୂତେ ୋେଭ
ଙରବିେ ାଭିମନ ତୁ୍ଭୋ୍ୁ ଶଥିଳ ଓ ଫଳଶୂା୍ ମହବେଙୁ ମହବ ାେହି । (୨
ପିତର ୧:୧-୮)
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ପରିବାର ଶଷି୍ୟ ରସବାକାଯ୍୍ ବଷିୟରର |

ପରବିେର ଶଷି୍ୟ ମସବେଙେଯ୍୍ (FDM), ଏଙ ଅଣ-ୋେଭ ମସବେଙେଯ୍୍ ୧୯୯୪ ମର ପତଷିେତେ
ଏବଂ ାମି୍୍ଶଙ ପେଳଙ ମ୍ର ମଙଷର୍ ଦେରେ ପତଷିତି ମହୋେ, ସେହେଯ୍ ପେଇୁ ମଚଷେ, ଶକିେ
ଏବଂ ଶଷି୍ୟ ଆେଶ୍ ଭେଧଭମର ଖୀଷ୍ ଶରୀରଙୁ ପରବିେରର ମସବେଙେଯ୍୍ ଙରବିେ ାଭିମନ
ତେୋିଭ େଅିନି । ଏହି ୋକ୍ ପରୂଣ ଙରବିେଙୁ, FDM ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ, ସହେଷଙ ଭିଡଓି, ଏବଂ
ବ୍ୟିଗତ ଅଧଷା ପେଇୁ ଅାୋେଇା ସେଭଗୀ, ମଛେଟ ମଗେଷୀ,ଗହୃ-ମଗେଷୀ ଅଧଷା, ଏବଂ
ମଗେଟଏି ପମର ମଗେଟଏି ଶଷି୍ୟଙୁ ମଯେଗେଇେଏି । ମସଭେମା ଶଷି୍ୟ, ବବିେହ,ଏବଂ
ପିତେଭେତେ ଉପମର ମସଭିାେର ପରଚିେଳାେ ଙରନି ।

ଖୀଷିଆା ଚର୍ଗୁତଙିର ମାତେଭୋ୍ୁ ବଙିେଶ ପେଇୁ ଉତେହତି ଙରବିେ, ତେୋିଭ ମେବେ ଏବଂ
ସଜେଇବେ ମହଉଛି FDM ମସବେଙେଯ୍୍ର ୋକ୍ ଓ ଶଷି୍ୟ ପେଇୁ ଏଙ େଶ୍ା ଏବଂ ମସଭୋ୍ର
ଚର୍ ପରବିେରମର ମସବେ ଙରବିେ ାଭିମନ ସେହେଯ୍ ଙରବିେଙୁ ମସଭୋ୍ୁ ବେଇବୋ ଅାୁଯେଷୀ
େୃଢ ଙେଯ୍୍ପସିୁଙେ ପେୋ ଙରେଯେଏ । ୧୯୯୫ ପରଠେରୁ, ହଜେର ହଜେର ମୋେଙ ବବିେହ ଓ
ପିତେଭେତେ୍ର େେଷୀୟ ବଷିଷମର ତେୋିଭ ସଭେପ ଙରଅିଛନ,ିଏବଂ ଯୁୟରେର ଏବଂ ବମିେଶମର
ଶହ ଶହ ଚର୍ ଅଛି ମଯଉୁଭେମା FDM ସେଭଗୀ ବ୍ବହେର ଙରି ମସଭୋ୍ ଭଣଳୀଙୁ ମସବେ
ଙରଅିଛନି । ମସଭୋ୍ର ମସବେଙେଯ୍୍ ଭଧ ଅମାଙ ପରବିେରଗୁତଙିଙୁ www.FDM.world ମର
ଭିଳୁଥବେ ଭେଗଣେ ଅାୋେଇା ସେଭଗୀ ଦେରେ ସେହେଯ୍ ଙମର |

FDM ସ୍ିଷ ଭେବମର ଆନଜ୍େତୀଷ ସରମର ଅର୍େତ ରୁଷ,ଷୁମ୍ା,ଙୁ୍ବେ,ମଭ୍ମିଙେ,
ଆଫିଙେ,ସି୍ େପରୁ,ଜେପୋ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ମେଶମର ମସବେ ଙମର । ଅଧଙ ଜେଣବିେ ପେଇୁ
www.FDM.world ମର ପରେିଶ୍ା ଙରନୁ ।

ମ୍ର ମଙଷର
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