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                      ଏହ ି ପୁସ୍ତକ ଏକ ମହତ୍ ପୂର୍ଣ୍ତ ସମ୍ପାେନା ନବୀକରଣ: ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନଯର ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ, ୋହା ମଁୁ 
ପ୍ରଥଯମ 2010 ଯର ପ୍ରକାଶ କରଥିିେି | ଏହ ିଯଛାେ ସିଂକରଣର ଉଯେଶୟ ଯହଉଛ ିଚର୍ଚ୍ତଗୁଡକୁି ଯସମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବିଂ 
ଯେଉଁମାଯନ ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଛନ୍ତ ିଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଉଯେଶୟକୁ କଳ୍ପନା କରବିା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଉପକରଣ ଯେବା 
|  ଏହା ଅତରିକି୍ତ ଭାବଯର, ଯେଯହତୁ ମଁୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡ ଯେଖିଛ,ି ମଁୁ ଯନତୃତ୍ୱ, ଶଷି୍ୟତ୍ୱ, ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ 
ଈଶବରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ବଷି୍ୟଯର ଧାରଣା ଉପଯର ଅଧିକ ବସୃି୍ତତ ଭାବଯର ଯେଖିଛ,ି ଏବିଂ ଏହ ି ବଷି୍ୟଗୁଡକି ଉପଯର 
ପୁସ୍ତକଗୁଡକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବଯର ଉପେବ୍ଧ ଯେଉଁମାଯନ ଏହ ିବଷି୍ୟଗୁଡକିର ଗଭୀରତାକୁ ଖସେିିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତ ି
| ଯତଣୁ ଆଯମ କହପିାରବିା ଯେ ଏହ ିପୁସ୍ତକେ ିମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନଯର ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ ଉପଯର ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ | 

                        ମଁୁ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵର େୁବକ ଓ େୁବତୀଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବତି କରବିାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମଁୁ ଅତୟଧିକ କୃତଜ୍ଞ | ଯସହ ି
େୁବକମାଯନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରପିକ୍ଵ ଯହାଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତ ିୋହାକ ିଈଶବରଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରଥିାଏ ଏବିଂ 
ୋହାକୁ ଆଯମ ସିଂତୃପି୍ତକରଣ ମଣ୍ଡଳୀ (Saturation Church Planting) ଯରାପଣ ଯବାେି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଯଗଇ ଯନଉଛୁ - 
ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ଥାନକୁ ସୁସମାଚାର ଯୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ସୁସମାଚାର ଉପସ୍ଥିତ ିସହତି ପରପିୂର୍ଣ୍ତ କଯର | ଏକ ଭାରର ପୂର୍ଣ୍ତତା 
ୋହାକ ିପରଯମଶ୍ଵର ବହୁ ବଷ୍ତ ପୂଯବତ ଯମା ହୃେୟଯର ରଖିଥିଯେ: ଏକ ପୀଢରି ଯନତାମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉମଁାଯନ 
ଜଗତର କାେତୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରଯିବ ଯସମାନଙ୍କର ସହର, ଜାତ ିଏବିଂ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା | 
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1  



ଆରମ ଆମର ରେଶ୍ର ଇତହିାସ ରେଖଛୁୁ 

ଆଯମରକିା ମଣ୍ଡଳୀ ବପିଥଗାମୀ ଯହାଇଛ।ି ସାମ୍ପ୍ରତକି ବଷ୍ତଗୁଡକିଯର ଆଯମ ଭୁେି ୋଇଛୁ କମିବା ହଜାର ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ 
ଆହବାନ ଏବିଂ ବଶି୍ଵାସକୁ ଅଣ ଯେଖା କରାୋଇଥିୋ କମିବା ଅପମାନତି କରାୋଇଥିୋ | ଅନୁସରଣକାରୀ ମାଯନ, େୁଇ 
ହଜାର ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର, ଯେଉଁମାଯନ ନଜିକୁ ପୂରଣ କରବିାକୁ ଉତ୍ସଗତ କରଛିନ୍ତ ି| ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବିଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଅନ୍ତମି ଯପ୍ରରଣ ଆଯେଶ ଯହଉଛ:ି "ତୁମର େିବା ସମୟଯର, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଯୋକଙୁ୍କ ଶଷି୍ୟ କର ”(ମାଥିଉ ୨୮:୧୯ 
ଯେଖନୁ୍ତ) |  

 

ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କର ଏହ ିମହାନ ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିାମାନଙ୍କ ଯପାଷ୍ାକ ଯନବା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ପାଶ୍ଚାତୟର ଅଯନକ ଯୋକମାନଙୁ୍କ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ ିମଣ୍ଡଳୀ, ସୁବର୍ଣ୍ତ ଭାଷ୍ାବାେୀ ଯନତାଙୁ୍କ, ଷ୍ଟାର-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପାସନା ବୟାଣ୍୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ 
ଯକାଠାଘର ଏବିଂ ବହୁ ସିଂଖୟାଯର ସାମାଜକି କାେତୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଯର ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରଅିଛ ି| 

 

ମଁୁ ଏହାକୁ “ଆସ ଏବିଂ ଯେଖ” ମଯଡଲ୍ ଯବାେି କହବିାକୁ ପସନ୍ଦ କଯର | ଆମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ନଜିକୁ ଯୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବଯର ଯେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃର୍ତ୍ ିକରାଇଥାଏ, ଏବିଂ ନଜିକୁ ସବତୋ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପଯର ଆକଷ୍ିତ କରଥିାଏ | 

କନୁି୍ତ ଆଜ ିଆଯମ ୋହା କରବିା ତାହା ଆମ ଯେଶର ଇତହିାସର ଏକ ଅିଂଶ ଯହାଇେିବ | ଆଯମ ନଶିି୍ଚତ କ ି? ଆଯମରକିା 
ମଣ୍ଡଳୀ ଆଯମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବା ଗଠନଗୁଡ଼କି ବାଇବେ ମାନକ ଅନୁୋୟୀ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଅଯେ କ ି? 

                           ତରିଶି ବଷ୍ତ ପୂଯବତ ଯମା ପତ୍ନୀ ପାେ ିଏବିଂ ମଁୁ ସିଂତୃପି୍ତକରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯରାପଣ (SCP) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିେୁ | ଆମର ବାର୍ତ୍ତା କଛି ି ନୂଆ ନୁଯହଁ | ଏହା ଯକବଳ ବାଇବେର ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ କାହାଣୀର ଈଶ୍ଵରତତ୍ୱକୁ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର ି - ପାପୀ ଯୋକଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ମୂଳ ଉଯେଶୟକୁ ଯଫରାଇ ଆଣିବା 
ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ପଠାଇଥିବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ଯନଇ େୁଇ ହଜାର ବଷ୍ତ ଧର ି ମଣ୍ଡଳୀ ନଜି ବଷି୍ୟଯର ୋହା ବୁଝଅିଛ ି ତାହାର 
ଇତହିାସକୁ ବସି୍ତାର କରବିା | 

               ବାଇବେର କାହାଣୀ ବାସ୍ତବଯର ବହୁତ ସରଳ | ଏହା ଆେ ି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାଯର ଆଯମ 
ପଢଥିାଉ ଯେ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ତୀଯର ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିା ସଷୃ୍ଟି କରଛିନ୍ତ ି | ଆେ ି ପୁସ୍ତକରୁ ଆଯମ ଯେଖୁ ଯେ 
ମାନବଜାତରି ସଷୃ୍ଟ ି ଯହାଇଅଛ,ି ପ୍ରଥମତଃ ଈଶବରଙ୍କ ଅଯେ ଏବିଂ େୁତୀୟଯର ଜଗତଯର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ କରବିା ପାଇଁ, 
ଯେଉଁଠାଯର ଯସ ଯସମାନଙୁ୍କ ରଖିଥିଯେ ଯସହ ିସ୍ଥାନଯର ସମଯସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ପରଚିାଳନା କରନ୍ତ ି। ତଥାପି ଯସମାଯନ ଏଥିଯର 
ବଫିଳ ଯହାଇଥିଯେ | ଯସମାନଙ୍କର ବଫିଳତାଠାରୁ, ଈଶ୍ଵର ଯସମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରଅିଛନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଏହ ି
କାହାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅିଂଶଯର ଯେଖାୋଏ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େୟା ଏବିଂ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ଏକପାଖିଆ କାେତୟ ଯହତୁ, ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମଯର 

ଈଶ୍ଵର  ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷୟ ଯେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରୋନ କଯେ | ଯସଗୁଡ଼କିଯର ସଷୃ୍ଟ ିସମୟଯର ଏହାର ମୂଳ 
ଗଠନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ଏହାର ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ଏହାର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱକୁ ଜଣାଇଥାଏ | ଏହ ିଜଗତର ସମାପି୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର େବାରା 
ଯହବ | ଧାମିକତା ଯକବଳ ଅଳ୍ପ କଛି ି ନୁଯହଁ, ବରିଂ ସମଗ୍ର ନୂତନ ଜଗତଯର ଯେଉଁଠାଯର ଧାମିକତା ରାଜତ୍ୱ କରବି ଏବିଂ 
ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନାଯର ବାଢଯିବ ଏବିଂ ପରପିକ୍ଵ ଯହଯବ | 

                            ସୁସମାଚାରର ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶିଶୁ ଯହାଇପାରନ୍ତ ି| ଆେମ ଏବିଂ ହବାଯର 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମୂଳ ପ୍ରତଛିବ,ି ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ଆମ ସ୍ଥାନଯର ଏବିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତୁୃୟ, ସମାଧି, ଏବିଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ 
ମାଧ୍ୟମଯର ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ, ୋହାର ଅଥତ ଯହଉଛ ିଆଯମ ଉପଯୋଗୀତାଯର ତାଙ୍କ ନକିେକୁ ଯଫର ିଆସଛୁି | ଏବିଂ ଯସ 



ତାଙ୍କ ରାଜୟଯର ଈଶବରଙ୍କ େୟା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରଥିିଯେ | ଯେଉଁଠାଯର ପ୍ରଯତୟକ େନି ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଆମକୁ ଆଯଗଇ 
ନଅିନ୍ତ ି ଯସହ ି ସ୍ଥାନଯର େୀଶୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଶି୍ଵସ୍ତ ଭାବଯର ପରଚିାଳନା କରନ୍ତ ି | ୋହା କ ି ଆମକୁ ପ୍ରତେିନି ଆମ 
ଜୀବନଯର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯଗାେଏି ଯହାଇୋଏ ଯେ ମାନବକିତାର ପାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁସ୍ଥ କରବିା ପାଇ ଁ
ସୁସମାଚାରର ଶକି୍ତ ଅଛ ି| 

 ପରଯମଶ୍ଵର ଯୋକମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଅଯନକ ପିଢ ି ବୁଝସିାରଅିଛନ୍ତ,ି ଈଶ୍ଵର ନଜି ପାଇଁ ହଜେିାଇଥିବା 
ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରବିା ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱକୁ ଯଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇ ଁ
ଏକ ମିଶନଯର ଅଛନ୍ତ ି| ଯସଥିଯର ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ରହଛି:ି ଆଯମ, ପୂବତରୁ ମୁକ୍ତ ଯହାଇଥିବା, ଏହ ି
ମିଶନଯର ଯସବକ ଅେୁ | ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ପ୍ରଯତୟକ େନି ତାଙ୍କ ବାକୟ ମାଧ୍ୟମଯର ପରଯମଶବରଙ୍କ  ସହ ସମ୍ପକତ ରଖ ୁ
ଏବିଂ ପଥୃିବୀଯର ଥିବା ସମୟଯର ଆମର ବୟକି୍ତଗତ ଏବିଂ ଅନନୟ ଆହବାନଯର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁ, ଆଯମ ଈଶବରଙୁ୍କ 
ଯଗୌରବ ଯେଇଥାଉ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଅନୟମାନଙୁ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରବିା ପାଇଁ ଆକଷ୍ିତ କରଥିାଉ ୋହାକୁ ଆଯମ 

ସିଂତୃପି୍ତ ପ୍ରଚାରକ (SCP- Evangelism) ଯବାେି କହଥିାଉ - ପ୍ରଯତୟକ ଘର, କମତଯକ୍ଷତ୍ର, ସମ୍ପ୍ରୋୟ, ସହର, ଏବିଂ ଯେଶଯର 
ପରଯମଶବରଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତା ସହତି ପରପିୂର୍ଣ୍ତ କରବିା | 

                  ପାଉେ (ଏଫିସୀୟ ୩:୮-୧୧) ନଜି ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଏହ ିଉଯେଶୟ ଯଘାଷ୍ଣା କରଛିନ୍ତ:ି “ଅନୁଗ୍ରହ 

େଆିୋଇଥିୋ………ଯେପର ି ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବହୁଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଯହାଇପାଯର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵଗତସ୍ଥ ଶାସକ ଏବିଂ 
କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ ୋହା ଅନନ୍ତ ଉଯେଶୟ ଅନୁୋୟୀ ଯସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ଅନୁଭବ କରଛିନ୍ତ ିପ୍ରଭୁ।” ଅନନ୍ତତା ଯହଉଛ ି
େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ  ଚମତ୍କାର କାେତୟଗୁଡ଼କିର ଏକ େଶତକ, ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଯହଉଛ ିବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧନ ୋହା ଯସ ଏହାକୁ 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଶାସକମାନଙ୍କ ନକିେଯର ପ୍ରେଶତନ କରବିା ପାଇଁ ବୟବହାର କରନ୍ତ ି ଏବିଂ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷ ଏହ ି ପାଥବି କାେତୟଗୁଡ଼କି 
ସମୟ ଉପଯର ନୁଯହଁ ବରିଂ ଅନନ୍ତତା ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେଇଥାଏ; ଯସଗୁଡ଼କି ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଉଯେଶୟର ମୂଳ | 

ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ SCP ଯର ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆଯମ ମଣ୍ଡଳୀ କରବିାର ଏକ ଧାରାକୁ ପୁନଃ 
ଉଦ୍ଭାବନ କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ ବରିଂ ଶାସ୍ତ୍ରର କାହାଣୀର ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପିଢକୁି ମଯନ ପକାଇବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁ: 
ଏହା ଆମ ବଷି୍ୟଯର ନୁଯହଁ; ଏହା ଈଶବରଙ୍କ ଏବିଂ ତାଙ୍କର ମୁକି୍ତ କାେତୟ ବଷି୍ୟଯର | 

ଯତଯବ, ଏହ ିମୁକି୍ତ ମୂଳକ କାେତୟ ଏବିଂ ସୁସମାଚାରଯର ଏହାର ପରତି୍ରାଣର ବଳେିାନକୁ ତାଙ୍କର ଅବଶଷି୍ଟ ସଷୃ୍ଟିକୁ 
ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯହଉଛ ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପକରଣ | 

ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଯନତୃତ୍ୱ ବଷି୍ୟଯର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆଯମ ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପିଢୀକୁ ମଯନ ପକାଉ।  
ଯସହ ିଯନତୃତ୍ୱ ଯକବଳ ଯଗାେଏି ଉଯେଶୟ ପାଇଁ ବେିୟମାନ ଅଛ:ି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଶରୀର ଭାବଯର ଏବିଂ ବୟକି୍ତଗତ 
ସେସୟ ଭାବଯର, ଏହ ିଈଶ୍ଵରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ବଶି୍ଵସ୍ତ ଭାବଯର ଚଳାଇବା | 

ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ବଶି୍ଵର ପ୍ରଯତୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଏହ ି ଉଯେଶୟକୁ 
ରଣଯକୌଶଳଯର ପ୍ରଯୟାଗ କରବିା ବଷି୍ୟଯର ଆଯୋଚନା କରିବା, ଯସଯତଯବଯଳ ଆଯମ ବଶି୍ଵସ୍ତ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଅନୟ 
ପିଢୀରୁ ଆଯମ ୋହା ଶଖିିଅଛୁ, ଯସହ ିସ୍ଥାନଗୁଡକିଯର ଈଶବରଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କର ିଯସମାନଙୁ୍କ ଯସବା କରବିାକୁ ଆହବାନ କରବିା 
| 

 

 

 

 

 



 

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରର େକ୍ଷ 

ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛ,ି ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶକି୍ଷାୋନ ନୁଯହଁ | ବରିଂ ଏହା ଯମାର ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର ତତ୍ୱାବଧାନର ଅିଂଶ, 

ଯେପର ିମଁୁ ଅତ ିକମଯର ଅନୟ ତନି ିପିଢଙୁି୍କ ଯଖାଜ ିପାରବି ିଯେଉଁମାଯନ ଆମ ପୂବତରୁ ୋଇଅଛନ୍ତ ିଏବିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ 
ଆଯମ ଶଖିିଅଛୁ | ପଚାଶ ବଷ୍ତ ପୂଯବତ, ଯକଯନଥ ଷ୍ଟ୍ରାଚାନଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ୍ମାଯନ ସିଂତୃପି୍ତକରଣ ପ୍ରଚାର ବଷି୍ୟଯର କହୁଥିଯେ 
| େେ ିଏକ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନଯର ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନଜିର ପ୍ରୟାସକୁ ଏକାଗ୍ର କଯର, ଯତଯବ ଯସ ପଚାରଥିିଯେ, 

ବଶି୍ଵକୁ ସସୁମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରବିାର କାେତୟ ଆଯମ ଯେଖିପାରବିା କ?ି ଯସ ବହୁତ କଛି ିଶଖିାଇଯେ, ଯସ ବହୁତ କଛି ିକଯେ, 

କନୁି୍ତ ବହୁତ କଛି ିଶଖିିବାକୁ ବାକ ିରହେିା | ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ ିଏହ ିଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରନିଥିଯେ; ଯସମାଯନ ଏଥିରୁ 
ଶଖିିଯେ ଏବିଂ ଯସହ ିଶକି୍ଷଣକୁ ବସି୍ତାର କଯେ | 

              ଯମା ଜୀବନର ଚାଳଶି ବଷ୍ତରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମଁୁ ଭାବବିାକୁ ଉତ୍ସାହତି ଯହାଇଥିେି ଯଡାନାେଡ ମୟାକଗଭ୍ରାନ୍ 
ପର ିପୁରୁଷ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକି୍ଷା ଯନଇ, େିଏ ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ଗତ ିବଷି୍ୟଯର ଚନି୍ତା କରବିାକୁ ଡାକଯିେ; ରାେଫ ଶୀତଳ, 

େିଏ ଯକଯତଜଣଙ୍କ ବଷି୍ୟଯର ଭାବବିା ପାଇଁ େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ଡାକ ି େୁନଆିଯର ଥିବା ଯୋକ ଏବିଂ ଯସମାଯନ 
ପହଞ୍ଚବିା ଠାରୁ ଯକଯତ େୂର; ଜମି୍ ମଣ୍ଟଯଗାଯମରୀ େିଏ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିତୃ ି ଯେଇଛନ୍ତ ି ଯେ ଏକ ଯୋକ କମିବା 
ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଯତୟକଯର ଏକ ଯଛାେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କର ି ସୁସମାଚାର ସହତି ସଫଳତାର ସହତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯହାଇ ପରପିୂର୍ଣ୍ତ 
କରୁଛନ୍ତ ିକ ିନାହିଁ | ଅଯନକ ନଜି ନଜିର ପାଥତକୟ ଏବିଂ ଯୋଗ ଆଣିଥିଯେ, ଏବିଂ ମଁୁ ଶଖିିେି ଯସମାନଙ୍କଠାରୁ 

 ଏହ ି ଚାଳଶି ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଅେୃଶୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯହବାର ଅନୁଭୂତ ି
ଯହାଇଛ ି| ଯେଯତଯବଯଳ ମଁୁ ଏଥିଯର ଯମାର ନଜିର ୋତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେି ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ବଷ୍ତ ତତ୍ୱାବଧାନ ପୂଯବତ, ଅଯନଯକ 
ଅନୁଭବ କଯେ ଯେପର ିସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଗଲାସ୍ ଅଧା ଖାେି | ଆଜ ିମଁୁ ଏକ ପିଢରି ଅିଂଶ ଯହାଇ ଆନନ୍ଦତି ଅଯେ, 

ୋହା ଅଯନକଙୁ୍କ ଯେଖୁଛ ି ଅନୟ ପିଢମିାଯନ ସ୍ଵପନ ଯେଖିଛନ୍ତ,ି ପ୍ରତକି୍ରିୟା କରଛିନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯେଖିବା ପାଇଁ ବଳେିାନ ଯେବା 
ବଷି୍ୟଯର: ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରୁୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିା ବଶି୍ଵବୟାପୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେକୁ ଆସୁଛନ୍ତ ି | କାରଣ ଆଯମ େଶତନକୁ 
ବଞ୍ଚାଉଛୁ! 
                ଯମା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟଯର ବୃହତ ସମାଯବଶ ଏବିଂ ଫଳାଫଳର ଗତବିଧିି ଈଶବରଙ୍କ େବାରା ଆଜରି ଆଶୀବତାେର 
ଅବୋନ ପାଇଁ ବୟବହୃତ ଯହାଇଛ ି| ବେିନଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଉପଯର 1966 ବଶି୍ଵ ସମି୍ମଳନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯରାପଣର 
ଏକ ଗତବିଧିିକୁ ଆରମ୍ଭ କୋ | ଡନ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜମି୍ ମଣ୍ଟଯଗାଯମରୀ ଏହ ିସମି୍ମଳନୀକୁ ସମଗ୍ର ଯେଶ ପାଇଁ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ  
ଯରାପଣ ରଣନୀତ ି ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା େଶତାଇଛ।ି ୧୯୭୦ତମ  ଓ ୮୦ତମ େଶକର ଏକାଧିକ ଯୋଜାନ୍ 
ସମାଯବଶଯର ବଶି୍ଵର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିା ଡାକଯିେ ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରଯର ଏକ ନୂତନ ଯଚତନା ସଷୃ୍ଟି 
କଯେ ଏବିଂ ଏହା ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ କ’ଣ ଆବଶୟକ ଯହବ | AD 2000 ଭଳ ିଗତବିଧିି, ଚୁକି୍ତ ଓ ସିଂତୃପି୍ତକରଣ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଯରାପଣ, ଅପ୍ରାକୃତକି ଯୋକ ଆଯନ୍ଦାଳନ ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ଅଯନକାିଂଶଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େକ୍ଷ ରୂପକୁ ପଥୃିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପେତୟନ୍ତ 
ବସି୍ତାର କରବିାକୁ ୋଗିୋ | 
 ତଥାପି ଏହ ି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଚାଶ ବଷ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ଯକବଳ ଯୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଯଛାେ ଅିଂଶ ଏବିଂ ଗତବିଧିିକୁ 
ପ୍ରତଫିଳତି କଯର ୋହା ପଥୃିବୀର ମଣ୍ଡଳୀର େୁଇ ହଜାର ବଷ୍ତର ଜୀବନ ଯେଇ ଗତ ିକରଛି ି| ଯେଯତଯବଯଳ ପ୍ରାରମି୍ଭକ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ଯହୋ (ଯପ୍ରରିତ ୮:୧ କୁ ଯେଖନୁ୍ତ), ଯପ୍ରରତିମାଯନ ଏହ ିଆଯନ୍ଦାଳନ ଆରମ୍ଭ କଯେ, ଯଥାମାସ୍ ଭାରତ 
ପେତୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଯେ ଏବିଂ ପାଉେ ସମଗ୍ର ଯରାମାନ୍ ସାମ୍ରାଜୟର ପ୍ରଚାର କଯେ | ପେିକାପତ, ଉେଫିୋସ୍, 



ପାଟ୍ରକି୍ ଏବିଂ କେମବା ପର ି ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଏହ ି ବସି୍ତାର ଅଯନକ ଶହ ବଷ୍ତ ପେତୟନ୍ତ ଜାର ି ରହେିା | ଯରାମାନ୍ 
କୟାଯଥାେିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଯସହ ି ଯୋକମାନଙ୍କ ବନିା ନଥିୋ ଯେଉଁମାଯନ ଯପ୍ରରତିଙ୍କ ଯପ୍ରରତି ପ୍ରକୃତଯର ବୁଝପିାରୁଥିଯେ। 
ଯବାନଯିଫସ୍, ଯରମଣ୍୍ଡ େୁଲ୍, ମାଥୁୟ ରଚି ିଏବିଂ ଅନୟମାଯନ ବଶି୍ଵକୁ ସୁସମାଚାର ଯେଖାଇବା ପାଇ ଁନଜି ଜୀବନ ଯେଇଥିଯେ | 
 

ଯପ୍ରାଯେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଂକାରର (ଯରାମର କୟାଯଥେିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଥୃକ ଯହାଇୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟାନ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ସଭୟ) 
ପ୍ରାରମ୍ଭଯର ଯମାରାଭିଆନମାଯନ ଏହ ିମାଗତ ଯେଖାଇ ଆଧୁନକି ମିଶନାରୀ ଆଯନ୍ଦାଳନ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରଥିିଯେ, ୋହା ତନି ିଶହ ବଷ୍ତ 
ପେତୟନ୍ତ ଚାେିଥିୋ | 

               ଆଜ ିମଣ୍ଡଳୀ ଏକାକୀ ଠଆି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଯମ ଯକବଳ ଏକ ସଫଳ ପିଢ ିୋହା ଯୋକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପକତ ଏବିଂ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରବିା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କର େକ୍ଷକୁ ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ି | ଆଯମ 
ଅନୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧଯର ଠଆି ଯହାଇ ଯସମାନଙ୍କଠାରୁ ଶଖିିବା ଏବିଂ ସୁସମାଚାରର କାେତୟ ସମାପ୍ତ ଯହବା ଏବିଂ ଧାମିକତାର 
ଜଗତ ଆସବିା ଆଶା କରବିା ପାଇଁ ଯସହ ିଶକି୍ଷାକୁ ବସି୍ତାର କରୁ! 
 ଯେଯହତୁ ଆଯମ SCP ର ଶକି୍ଷାୋନଯର କ୍ରମାଗତ ଭାବଯର ଯଜାର ଯେଉଛୁ, ଈଶ୍ଵର ଜଗତଯର ୋହା କରବିାକୁ 
ୋଉଛନ୍ତ,ି ଯସ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ି| ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ବଶି୍ଵକୁ ଯଘାଷ୍ଣା କରବିା 
ପାଇଁ ଏବିଂ ସ୍ଵଗତୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡକିଯର ଥିବା ପ୍ରାଧାନୟ ବାେୀ ଏବିଂ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତଭିା ସ୍ଵରୂପ, ଯେ ଆଯମ 
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଉଯେଶୟ ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟି ଅେୁ | ପରଯମଶ୍ଵର ଯକଯବ ବଫିଳ ଯହଯବ ନାହିଁ | ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଵରୂପ ପରୁୁଷ୍ 
ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କଠାଯର ପୁତ୍ର େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତୁୃୟ, ସମାଧି ଏବିଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଯହବ | 

            ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ଉପାସନା ଭାବଯର ଈଶବରଙ୍କ ରାଜୟଯର ବନିଯିୋଗ ଯହବା ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ | କନୁି୍ତ ଆମକୁ 
ଏହାର ଫଳପ୍ରେ ଭାବଯର ବନିଯିୋଗ କରବିା ପାଇଁ, ଆମ ଯେୈନନ୍ଦନି ଜୀବନ ଉପଯର ଭଗବାନଙ୍କ ସାବତଭୌମତ୍ୱଯର ବଞ୍ଚବିାକୁ 
ଶଖିିବା ଆବଶୟକ! ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତଯର ଏକ ପରବିର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତ,ି ପରଯମଶବରଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଈଶବରଙ୍କ 
ବାକୟ ବୟବହାର କରନ୍ତ,ି ୋହା େବାରା ଆଯମ ଆମ ଜୀବନର ଏହ ି ବନିଯିୋଗ ପ୍ରୋନ କରପିାରବିା | ଯସ ଆମକୁ 
ପରଯମଶବରଙ୍କ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର ି ଏହା କରନ୍ତ ି | ଯକବଳ ଉଯେଶୟ: ନଜି ପାଇଁ ଏକ ଯୋକ ସଷୃ୍ଟି କରବିା, 
ଯେଉଁମାଯନ ତାଙ୍କ ପର ି ଅେନ୍ତ,ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଜଗତଯର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରନ୍ତ ି | ଯେଯହତୁ ପରଯମଶ୍ଵର 
ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ଅିଂଶ ଯହବା ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟି କରଛିନ୍ତ,ି ଏହ ିପରବିର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭଳ ିଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ଚମତ୍କାର 
ସଙ୍ଗଠନଯର ଆସଥିାଏ ୋହା ଈଶ୍ଵର ନଜିର ମଣ୍ଡଳୀ କରଅିଛନ୍ତ ି| 

 

ପରରମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣା ମାଗେ ଅଛ ି

ପ୍ରଯତୟକ ପିଢୀଯର “ଈଶବର ୋହା କରଛିନ୍ତ!ି” ଘେଣାଗୁଡ଼କିର ଅିଂଶ ଅଛ।ି ଯେଯତଯବଯଳ ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 
ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଅନୟମାନଙ୍କ ନକିେଯର ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବୟାଖୟା କରବିାକୁ ଆସବିା, 
ଯସଯତଯବଯଳ ଆମର ଈଶ୍ଵର ଯଛାେ ଏବିଂ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରର ପରଯମଶ୍ଵର ତାଙ୍କର ଆଯେଶ ଅନୁୋୟୀ ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ 
ସମସ୍ତ ଯୋକଙ୍କ ନକିେକୁ ଯନଇେିବା, ପରଯମଶ୍ଵର ଇତହିାସଯର ଅନୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାଯର ଆମ ପିଢୀଯର ଅଧିକ କାେତୟ 
କରୁଛନ୍ତ ି| 
 ଯଷ୍ାଡଶ ଶତାବ୍ଦୀଯର ସିଂକାରର ପାହାଡ ଉପଯର ଯପ୍ରାଯେଷ୍ଟାଣ୍୍ଟ ମିଶନର ଏକ ନୂତନ ତରଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ 
କରାୋଇଥିୋ | ଅଷ୍ଟାେଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୦୦ ପେତୟନ୍ତ, ଇଉଯରାପୀୟମାଯନ ଏହ ିଆଯନ୍ଦାଳନର ଯନତୃତ୍ୱ 



ଯନଇଥିଯେ। ମିଶନର ଏହ ିତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱତିୀୟ ବଶି୍ଵେୁଦ୍ଧ ପେତୟନ୍ତ ଜାର ିରହେିା ଏବିଂ ୋହାକୁ ସବତଯେଷ୍ଠ କୁହାୋଇପାଯର | 
ମିଶନର ଏହ ିତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱତିୀୟ ବଶି୍ଵେୁଦ୍ଧ ପେତୟନ୍ତ ଜାର ିରହେିା ଏବିଂ ୋହାକୁ ସବତଯେଷ୍ଠ କୁହାୋଇପାଯର | 

କନୁି୍ତ ବିିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯଶଷ୍ ଭାଗଯର, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଜନମଗ୍ରହଣ କରଥିିଯେ ୋହାକ ିଏକ ନୂତନ ଭାବଯର ଥିୋ | ଅଧିକ 
ଯେଶରୁ ଅଧିକ ମିଶନାରୀ, ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯନକ ଅଣ-ପାଶ୍ଚାତୟ, ସୁସମାଚାର ବାଣ୍ଟବିା ପାଇଁ ସାରା ବଶି୍ଵକୁ 
ପଠାୋଉଥିୋ | େୀଶୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର େିହୂେୀ ଏବିଂ ପଯର ୟୁଯରାପୀୟ ମୂଳରୁ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଛନି୍ନଭିନ୍ନ ଯହଉଥିୋ | 
ବଶି୍ଵର େଶହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୋହା ଏହା ଆଣିଛ ିତାହା େଶତାଇୋ ଯେ ଉନବିିଂଶ ଶହ ବଷ୍ତର ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ଣ୍ତତା ପୂବତରୁ ଯକଯବ 
ଯେଖିନଥିୋ: ପ୍ରଯତୟକ ଜନଜାତଯିର, ଜଭିଯର ଏବିଂ ଯେଶଯର େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଶକି୍ତ ଏବିଂ ସ୍ଥାୟୀ 
ସହତି ଯରାପିତ ଯହଉଥିୋ | 

                     ଏହାର ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ଉୋହରଣ ଯହଉଛ ିଭାରତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ । ୧୯୮୭ ଯର ପଚାଶଜଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯନତାଙ୍କ 
ଏକ େଳ ସାକ୍ଷାତ ଯହାଇ େୁଇେ ିପ୍ରଶନ ପଚାରଥିିଯେ: ଈଶ୍ଵର ଭାରତ ପାଇଁ କ’ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତ?ି େେ ିଈଶ୍ଵର ଏହ ିଯେଶଯର ୋହା 
ଚାହଁାନ୍ତ ିତାହା କଯେ ତାହା କପିର ିଯେଖାେିବ? େୁଇ ହଜାର ବଷ୍ତ ଧର ିଏହାର େୁତ ଗତଯିର ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଥିବା ଜନସିଂଖୟାକୁ 
ସୁସମାଚାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଯନଯକ ଯସହ ି ଯେଶଯର ପରେିମ କରଥିିଯେ; ୮୫୦ ନୟୁିତ ଯୋକମାଯନ ଥିବା ଯେଶଯର  
ଅନୟ ପିଢରି ପରେିମ ଏହ ିସତୁର ି ଯନତାଙ୍କ ଉପଯର ହଜ ିୋଇ ନଥିୋ | ଏହ ିପ୍ରତନିଧିୀମାଯନ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଯନଇଛନ୍ତ ିଯେ 
ଈଶ୍ଵର ୋହା ଚାହଁାନ୍ତ ିତାହା ଯହଉଛ ିଭାରତର ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙୁ୍କ ନଜି ସହ ପୁନଃସମନବୟ କରବିାର 
ବାରମବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା | ଯେଯହତୁ ଯସମାଯନ ଏହ ିକାେତୟଯର ନଜିକୁ ପ୍ରଯୟାଗ କଯେ, ଯସମାଯନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯେ 
ଯେ ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵର ୋହା ଚାହଁାନ୍ତ ିତାହା କଯେ | 
 ଯସମାଯନ ସମ୍ମଖୁୀନ ଯହାଇଥିବା ଆହବାନଗୁଡ଼କି ସଯର୍ତ୍ବ, ଈଶବରଙ୍କ ପରତି୍ରାଣର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବିଂ ସମସ୍ତ 
ଯେଶର ଶଷି୍ୟ କରବିା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତମି ଆଯେଶ ଯସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ଵାସ କରବିାକୁ ଯପ୍ରରତି କୋ ଯେ ଯସମାଯନ 
ଏକ ଅନନୟ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିବା ସୁଯୋଗର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଯର ପହଞ୍ଚଛିନ୍ତ ି |ଯତଣୁ ଯସମାଯନ ଈଶବରଙ୍କ 
ଡାକରାକୁ ଗ୍ରହଣ କଯେ ଏବିଂ ଭାରତର ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙୁ୍କ ବାରମବାର ସୁଯୋଗ ମିଳବିା ପାଇ ଁ
ଯସମାନଙ୍କର ହୃେୟ ସ୍ଥିର କଯେ | ସୁସମାଚାର ବୁଝ ି  ଏବିଂ ଏହାର ପ୍ରତକି୍ରିୟା କର ି| ଏକ େକ୍ଷ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ 
କରବିାକୁ, କମିବା ଯସମାଯନ ଯେପର ି ବୁଝଥିିଯେ, ପ୍ରଯତୟକ ଗଁାଯର ଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକ ସହରର ଯଗାେଏି ପଡ଼ଆିଯର ଯଗାେଏି 
ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ ଯସମାଯନ ଯୋଜନା କର ି ଏହା କରଥିିଯେ |ଯସମାଯନ ଜାଣିଥିଯେ ଯେ ଭାରତଯର ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ତ 
ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରଯବଶ ମାଧ୍ୟମଯର େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଏକ 
ଯଗାଷ୍ଠୀ ରହବିା ଆବଶୟକ | 

 ଯସମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବଶି୍ଵାସର ଫଳାଫଳ ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁଯହଁ | ଏହା କହବିା ଅତୟଧିକ ମାତ୍ରାଯର 
ନୁଯହଁ ଯେ ଗତ ତନି ିେଶନ୍ଧ ିମଧ୍ୟଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇତହିାସଯର ସବତ ବୃହତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ପାଇଁ ଯସହ ିଯେଶଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ 
ସିଂଖୟା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ,ି ୨୫ ନୟୁିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଠାରୁ ୧୫୦  ନୟୁିତ ଏବିଂ ୧୦୦,୦୦୦  ରୁ ଅଧିକ ଏବିଂ ୧୯୮୭ ଯର 
୬୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିତାଣ ଯହାଇଥିୋ ।  
 ଯେଶ ସିଂଘକୁ ସୁସମାଚାର ସହତି ଧୂଳସିାତ୍ କରବିା ପାଇଁ ଏପର ିେଶତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରଯର ନୂଆ ନୁଯହଁ | 
ଗତ ଚାଳଶି ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର ଫିେିପାଇନସ, ଭାରତ, ଗୁଆଯେମାୋ ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟ 
ଯସହଭିଳ ି େଶତନକୁ ଉଠାଇ ଯନଇଛନ୍ତ ି |ଉୋହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ୧୯୭୪ ଯର ଫିେିପାଇନସର ଚର୍ଚ୍ତ ଜାଣିଥିୋ ଯେ ଈଶ୍ଵର 
ଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନଯର ଯସମାନଙ୍କ ଯେଶଯର ପହଞ୍ଚବିାକୁ କହୁଛନ୍ତ ି |ଯସଯତଯବଯଳ ଯେଶଯର ଚାର ି ହଜାରରୁ 
କମ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିୋ। ଯସମାଯନ ନଜି ଯେଶ ବଷି୍ୟଯର କ’ଣ କରଛିନ୍ତ ି ଜାଣି, ବଶିବାସୀମାଯନ ସ୍ଵୀକାର କଯେ ଯେ 2000 



ମସହିା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାରକୁ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପଚାଶ 
ହଜାର ସ୍ଥାନଯର ରହବିା ଆବଶୟକ | ବଶିବାସ େବାରା, ଯସମାଯନ ଜାଣିଥିଯେ ଯେ ଯସମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ େଶନ୍ଧରି କଠନି 
ପରେିମ ଅଛ,ି ଯସମାଯନ ଏହ ିେଶତନକୁ ୋବ ିକଯେ ଏବିଂ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କଯେ ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ପ୍ରଶିଂସା 
କର, ଯସମାଯନ 2000 ବଷ୍ତ ପେତୟନ୍ତ ଯସହ ିପଚାଶ ହଜାର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରଥିିଯେ! 

 

ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀ କ’ଣ ଶ୍ଖିିପାରର? 

ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେପର ିଆଯମ େକ୍ଷୟ କରଛୁି, ଯସହ ିପ୍ରକାରର େୃଷ୍ଟିଯକାଣରୁ ବହୁ ପରମିାଣଯର ଭ୍ରମଣ କରଛିନ୍ତ ିୋହା 
େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ସହତି ସମଗ୍ର ଯେଶଯର ପହଞ୍ଚବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କଯର |ଭାରତ ଏବିଂ ଫିେିପାଇନସର ପାଶ୍ଚାତୟଯର 
ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ପର ିଯକଯତକ ନୀତଗିୁଡକି କ’ଣ? 

ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଯର ଗତ ିକରନ୍ତ,ି ଯସଯତଯବଯଳ ଯସ ଆେବିାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଗତ ିକରନ୍ତ ି| 

ଅନୟ ଅଥତଯର,  ଈଶ୍ଵର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ବୟବହାର କରନ୍ତ ି | ସିଂତୃପି୍ତକରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯରାପଣ 
(SCP) ମିଶନାରୀମାନଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ସିଂକତୃଯିର ଏହ ିଧାରଣାକୁ ବୟବହାର କରୁଥିବା ଯେଖିଛ ି| ଆେବିାସୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର 
ସୁସମାଚାର ବସି୍ତାର କରବିା ଯହଉଛ ି ଈଶବରଙ୍କ କାେତୟ କରବିାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାୟ | ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ, ପ୍ରଯତୟକ 
ପଯଡ଼ାଶୀ, ପ୍ରଯତୟକ ସହର ଏଥିଯର ସାଧାରଣ ଯୋକ େୀଶୁଙ୍କ କୁଶ ଦ୍ୱାରା ପରବିର୍ତ୍ତି ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି| ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ, 

ପ୍ରଯତୟକ ପଯଡ଼ାଶୀ, ପ୍ରଯତୟକ ସହର ଏଥିଯର ସାଧାରଣ ଯୋକ େୀଶୁଙ୍କ କୁଶ ଦ୍ୱାରା ପରବିର୍ତ୍ତି ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି|ଏହପିର ି
ଭାବଯର, ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ େବାରା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିବା ସମୟାନୁସାଯର ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଯେଶଯର ମାନବକି ସମ୍ପକତର 
ପ୍ରଯତୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମଯର ଯେଖାୋଇପାଯର, ସ୍ପଶତ କରାୋଇପାଯର ଏବିଂ ଶୁଣାୋଏ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ 
ସୁସମାଚାର କାହାଣୀର ଅବତାର ଯହାଇଗଯେ ଯେ କବରେ ିପ୍ରକୃତଯର ଖାେି ଅଛ ି| ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଯର 
ଗତ ିକରନ୍ତ,ି ଯସଯତଯବଯଳ ଯସ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତା ଯେଇ ଗତ ିକରନ୍ତ ି| ଯେଯକୌଣସ ିରାଷ୍ଟ୍ରଯର ଚର୍ଚ୍ତର 
ଅଯନକ ଅଭିବୟକି୍ତକୁ ଅଯନକାିଂଶଯର ବଭିକ୍ତ କରାୋଇପାଯର | କନୁି୍ତ ଯେଯକୌଣସ ିଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ େିଏ ନଜି ଯୋକମାନଙୁ୍କ 
େୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ସହତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ଶଷି୍ୟ କଯର | କାରଣ ଏହା ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝଥିାଏ ୋହା ପ୍ରଯତୟକ 
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହାର ସୀମା ମଧ୍ୟଯର ଏକତ୍ର କରଥିାଏ |େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରଯର ଏହା କମ୍ ସତୟ ନୁଯହଁ | େେ ି ଯକୌଣସ ିରବବିାରଯର 
ଯକବଳ ୫୨ ନୟୁିତ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଅଛନ୍ତ ି(ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୂଚାଇଥାଏ) ଏବିଂ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରତଶିତ ବାଇବେଯର 
ସ୍ଵୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନୋପନ କରୁଛନ୍ତ,ି ଯତଯବ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ନୟୁିତ ଆଯମରକିୀୟଙୁ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କମିବା 
ପୁନଃପ୍ରଚାର କରାେିବା ଆବଶୟକ | େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ବଭିକ୍ତ କରୁଥିବା ବଷି୍ୟଗୁଡକି ସୁସମାଚାରର ଯୋକଙ୍କ 
ଆବଶୟକତା ତୁଳନାଯର ଫିକା ପଡଥିାଏ, ଯେଉଁଠାଯର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ତତି୍ତ୍ୱକ ବଶି୍ଵାସ ରହଥିାଏ |  
 ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଯର ଗତ ିକରନ୍ତ,ି ଯସ ଯକବଳ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କିର ଗୁଣ ବଢାଇ 
ଗତ ିକରନ୍ତ,ି ଯକବଳ ବେିୟମାନର ଆକାର ବଢାନ୍ତ ିନାହିଁ | ଯପ୍ରରତିମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଯମ ଏହ ିଶକି୍ଷା ଶଖିୁ, ଯେଉଁଠାଯର 
ମଣ୍ଡଳୀ ଯରାପଣ ଶଖିାୋଏ ନାହିଁ କମିବା ବର୍ଣ୍ତନା କରାୋଏ ନାହିଁ - ଏହା ଅନୁମାନ କରାୋଏ! ଯପ୍ରରତି ତଥା ମଣ୍ଡଳୀର 
ସାଧାରଣ ସେସୟମାଯନ ସୁସମାଚାର ଯରାମାନ ଜଗତକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଯୋକମାଯନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଯେ। ଏହ ି
ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯସଯତଯବଯଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବଯର ବଯିବଚନା କରାୋଉଥିୋ ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରୋୟଯର ଚର୍ଚ୍ତ ବା 
ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବଯର ସିଂଗଠତି କରବିା ପାଇଁ ପେଯକ୍ଷପ ନଆିୋଇଥିୋ | 



 ଭାରତ ଏବିଂ ଫିେିପାଇନସଯର ଫଳପ୍ରେ ଭାବଯର େଗାୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କିର ବୃଦ୍ଧରୁି ଏହ ିଶକି୍ଷା 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ସାକ୍ଷୀ ଯହାଇଛ ି| ଯୋକମାଯନ ସୁସମାଚାରର ଜବାବ ଯେବା ପାଇଁ, ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଯସମାନଙ୍କ ଗଁାକୁ 
ଆସବିା ଆବଶୟକ | ଅବଶୟ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଯହଉଛ ିଯେଉଁମାଯନ ଯଭୌଯଗାଳକି େୃଷ୍ଟିରୁ ନକିେ ଗ୍ରାମ କମିବା 
ସହରଯର ବାସ କରନ୍ତ ି କମିବା ଯଶଷ୍ଯର ସମାନ ସ୍ଥାନଯର - ଯସମାନଙ୍କ ବଶି୍ଵାସୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳ ି ଜୀବନୋପନ 
କରନ୍ତ,ି ଯେଉମଁାଯନ ସୁସମାଚାର ବସି୍ତାର କରନ୍ତ ି|ଯେଖାଗୋ ଏବିଂ ଅନୁଭବ କୋ, ଯକବଳ ଶୁଣାଗୋ ନାହିଁ | ଯଗାେଏି 
ଯେଶର ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁି ଯହାଇପାରନ୍ତ ି | ଯେଯତଯବଯଳ େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଏକ ଶରୀର 
ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସୁସମାଚାରକୁ ସିଂେଗ୍ନ କଯର | ହଁ, କଛି ି ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ବଡ ଯହବ, କନୁି୍ତ ଯସମାନଙ୍କର ଆକାର 
ଯସମାନଙ୍କ ସୁବଧିା ପାଇଁ ଯହବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ |ଯସମାନଙ୍କର ମହାନତା, ଯସମାନଙ୍କର ବପିୁଳ ଉତ୍ସ ସହତି, ଅନୟ ଗ୍ରାମ ଏବିଂ 
ପଯଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କଯର ମଣ୍ଡଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ହାତଯର ଏକ ସାଧନ ଯହବା ଉଚତି | ସାମ୍ପ୍ରତକି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ 
ଜଣାପଡଛି ିଯେ ଏହ ିପ୍ରକାରର ଜୀବନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଯକବଳ ପୁରୁଣା ଯହବାକୁ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଯପକ୍ଷା 
ତନି ିଗୁଣ େୁତ ଗତଯିର ବଢନ୍ତ ି! 

ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରଯର ଗତ ିକରନ୍ତ,ି ଯସ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିାକୁ 
ଉତ୍ସାହତି କର ିଗତ ିକରନ୍ତ ି| ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଏକାକୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 
ପ୍ରାଥତନା କରବିା ଆରମ୍ଭ କରବିା, ଯସଯତଯବଯଳ ଆଯମ ନେିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତ ଏବିଂ ପରବିାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିା ଏବିଂ 
େତ୍ନ ଯନବା ଆରମ୍ଭ କରଥିାଉ | ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନଯର ନେିଷି୍ଟ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିାକୁ 
ପ୍ରତଶିୁତ ି ଯେଇଥାଉ, ଯସଯତଯବଯଳ ଆମର ହୃେୟକୁ ଈଶ୍ଵର ଯସଠାଯର ୋହା କରୁଛନ୍ତ ି ତାହା ଅିଂଶ ଯହବା ପାଇଁ ଆମ 
ହୃେୟକୁ ଉତ୍ସାହତି କରନ୍ତ ି| ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଯସହ ିସ୍ଥାନଯର ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ଆବଶୟକତାର ଉର୍ତ୍ରର ଏକ ଅିଂଶ ଯହବାକୁ 
ଆଯମ ଚାହୁଁ | ପ୍ରାଥତନା ଯହଉଛ ିଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ସାଧନ | ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବିଂ ଏହାର ଯୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା 
ଈଶବରଙ୍କ େବାରା ପୂବତରୁ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ମାଧ୍ୟମଯର ପ୍ରଯତୟକ ଗ୍ରାମ ଏବିଂ ପଯଡ଼ାଶୀ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଯବଶ କରବିା ପାଇଁ 
ବୟବହୃତ ହୁଏ ଏବିଂ ଯୋକମାଯନ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତ ିଅଧିକ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତ ି| 

 ଏହ ି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଥତନା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଧିକ ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଗତ ି କଯର | ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବଯର 
ଆମକୁ ମଯନ ପକାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଯତୟକ ଜାତରି ଅଯନକ ଯୋକଙ୍କ ତୁଳନାଯର ଆମର ବଭିାଜନ ଯଛାେ, ଯେଉଁମାନଙୁ୍କ  
େୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶବରଙ୍କ ସହ ପୁନଃସ୍ତାପନ ପାଇଁ ଡାକବିା ଆବଶୟକ | 

 

ଚାେନୁ୍ତ ଆମ ଜାତରି ଇତହିାସ ରେଖିବା 
େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଯପକ୍ଷା ଯକୌଣସ ି ଯେଶ ଆଜ ି ଏହାର ସମଗ୍ର ଜନସିଂଖୟାଯର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ 
ପାଇନାହଁାନ୍ତ।ି ଐତହିାସକି ନାମ ଏବିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଯର ସଷୃ୍ଟି ଯହଉଥିବା ଅଯନକ ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟଯର ଆଜରି ବଢୁଥିବା  
ସହଯୋଗର ଭାବନା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ହାତଯର ଏକ ବଡ଼ ସାଧନ ଯହାଇପାଯର | ଏହ ିପ୍ରକାରର ଏକତା ହାସେ କରବିା ପ୍ରକୃତଯର 
ସରଳ: ଆଯମରକିୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାଯନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଆଯନ୍ଦାଳନଯର ପରଣିତ ଯହବା ଆବଶୟକ ଯେ ଏହ ି
ଯେଶର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଅନୁଶାସନ ଆମ ଜୀବନକାଳଯର ଉପେବ୍ଧ ଯହବ | ଆମକୁ ବଶି୍ଵାସ କରବିାକୁ ଯହବ ଯେ େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର 
ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁି ଈଶବରଙ୍କ  ସହ ପୁନଃସ୍ତାପନର ବାରମବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରଯିବ | 

 ଇତହିାସ ଆମକୁ ବଚିାର କରବିାକୁ କଛି ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରେଶତନ କଯର | 



 ପ୍ରଥଯମ, ଆଯମ ହୃେୟଙ୍ଗମ କରବିା ଆବଶୟକ ଯେ ଚର୍ଚ୍ତ ଆମ ଭାବବିା ଠାରୁ ବଡ ଅଯେ | ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଶରୀର ଯକବଳ ଯସହମିାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଗଠତି, ଯେଉଁମାଯନ ଠିକ୍ ଯସହଭିଳ ିବଶିବାସ କରନ୍ତ ିୋହାକୁ ଆଯମ ନଯିଜ ବଶିବାସ  
କରୁ | ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ଧମତତତ୍ତ୍ୱାବକି ପସନ୍ଦ ନୁଯହଁ, ଏହା ଈଶବରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯହାଇ ଈଶ୍ଵର ୋହା କୁହନ୍ତ ିତାହା ବନିା 
ତୁେଯିର ଆଯସ | ମଣିଷ୍ ଈଶବରଙ୍କ ବଷି୍ୟଯର ୋହା କୁହନ୍ତ ିତାହା ସବତୋ କଛି ିତୁେ ିସହତି ଆସଥିାଏ | 

 ଦ୍ୱତିୀୟଯର, ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଏକତ୍ର ପ୍ରାଥତନା କରବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ଯହବା ଆବଶୟକ | ଆମର ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଯର 
ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ଏକ ଆଯନ୍ଦାଳନ ଆମକୁ ନଜି ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିା ପାଇଁ ନୁଯହଁ ବରିଂ ଯେଶଯର ୋହା କରବିା ଆବଶୟକ 
ତାହା ଆବଶୟକ କରବିା | ଏହାର ଅଥତ ନୁଯହଁ ଯେ ଆଯମ ଆଶୀବତାେ ପ୍ରାଥତନା କରୁ ନାହୁଁ ପଯଡାଶୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବିଂ ଧାମିକ 
ଯଗାଷ୍ଠୀ ନମିଯନ୍ତ କନୁି୍ତ ଅନୟ ସମସ୍ତ ବଷି୍ୟ ଉପଯର ଆଯମ ଈଶବରଙ୍କ ହୃେୟ ସହତି ଆମର ପ୍ରାଥତନାଯର ଯୋଗଯେଉ, େିଏ 
ଚାହଁାନ୍ତ ି ଯେ ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା, ସ୍ପଶତ କରବିା, ଅନୁଭବ କରବିା ଏବିଂ ପ୍ରତକି୍ରିୟା 
କରବିାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯବ ।  
 ଅଯନକ ଉପାୟ ଅଛ ିଯେଉଁଥିଯର ଆଯମ ଏକାଠ ିପ୍ରାଥତନା କରିପାରବିା | ସବୁଠାରୁ ଯମୌଳକି ବଷି୍ୟ ଯହଉଛ ି
ଏକ ପଯଡ଼ାଶୀ, ସହର, କମିବା ଗଁାର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ପ୍ରଯତୟକ ସପ୍ତାହ କମିବା ମାସଯର ଯଗାେଏି େନି ଯସମାନଙ୍କ ନେିଷି୍ଟ 
ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକତ୍ର ପ୍ରାଥତନା କରବିା ଆରମ୍ଭ କରବିା | ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ଆଯମ ଯବଯଳଯବଯଳ େନି ଏବିଂ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରବିା 
ଯେଉଁଠାଯର ବହୁ ସିଂଖୟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବିଂ ଯନତା ଯକବଳ ଯଗାେଏି େନି କମିବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନଜି ସହର, ସହର ଏବିଂ 
ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରପିାରଯିବ | ଯଶଷ୍ଯର, ଧାମିକ ଯଗାଷ୍ଠୀର ଯନତାମାଯନ ସ୍ଥାନ ଏବିଂ ଯୋକମାନଙ୍କ ବଷି୍ୟଯର 
ପ୍ରାଥତନା କରବିାର ଏକମାତ୍ର ଉଯେଶୟଯର ଅନୟ ଧମତର ଯନତୃତ୍ୱ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରବିାକୁ ସମୟ ଅେଗା କରପିାରଯିବ, 

ଯେଉଁଠାଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାେିବା ଆବଶୟକ | 

 ତୃତୀୟତ, ଆଯମ ମିଳତି ଭାବଯର େକ୍ଷୟର ମାେିକ ଯହାଇପାରବିା | ଆଯମ ସମଯସ୍ତ ଏକତ୍ର ଯହାଇପାରବିା 
ଏବିଂ ଆମର ବଶି୍ଵାସକୁ ନଶିି୍ଚତ କରପିାରବିା ଯେ ଈଶ୍ଵର ପ୍ରକୃତଯର 300 ନୟୁିତ ଆଯମରକିୀୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ପୁନଃସ୍ତାପନ  
କରବିାର ସୁଯୋଗ ଯେଖିବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ି| 

 ଯଶଷ୍ଯର, ଆମ ଜୀବନଯର େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁସମାଚାରକୁ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ବୟବହାର 
କରୁଥିବା ଯସହ ିଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ରହବିାକୁ ଆଯମ ଆମର ନଜିର ପ୍ରୟାସକୁ ଦ୍ୱଗିୁଣିତ କରପିାରବିା | ଆଯମ ଅଧିକ 
ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶଖିାଇ ପାରବିା | ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ଯସମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପାଇ ଁ
ଆଯମ ଅଧିକ ଯନତାଙୁ୍କ ତାେିମ ଯେଇପାରବିା | ଏହ ିକାେତୟ ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେବା ପାଇଁ ଆମର ପତ୍ରକିା, ଉପଯେଶ, ଏବିଂ 
ସଭାଗୁଡକି  େବାରା ବାର୍ତ୍ତା ବତିରଣ କରବିାଯର ସାହାେୟ କରବିାକୁ ଆଯମ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ଏକତ୍ର କରପିାରବିା | 

 େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଯମରକିା ଏବିଂ ପାଶ୍ଚାତୟ ଜଗତର ସମୟ ଆସଛି ି | ସୁଯୋଗର ଏକ ଝରକା ସବୁେନି ପାଇ ଁ
ଯଖାୋ ରହବି ନାହିଁ | ଆଯମ SCP ମାଧ୍ୟମଯର ଯର ପ୍ରାଥତନା କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ଵର ଆଗାମୀ ବଷ୍ତଯର ଏହ ି କାେତୟ ସମାପ୍ତ 
କରବିା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା, ଏକତା ଏବିଂ ସମଦୃ୍ଧ ି ଗଠନ କରଯିବ | କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ 
ଅଧିକ ସତୟ ଯହାଇନାହିଁ ---- କାରଣ ଆଯମ ଆମ ଯେଶର ଇତହିାସ ଯେଖୁଛୁ | 

 

 

 

 

 

  



 

 

2  
ମଣ୍ଡଳୀର ଉରେଶ୍ୟ କ’ଣ ? 

ଆଜ ିବଶି୍ଵର ଯୋକମାଯନ ପଚାରଥିିବା ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଶନ ଯହଉଛ,ି ମଣ୍ଡଳୀର ଉଯେଶୟ କ’ଣ? ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀର  
ଯନତୃତ୍ୱର ଅଯନଯକ ଏହାର ଉର୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତ ି| ପ୍ରାୟ ପ୍ରଯତୟକ ତାେିମ ବେିୟାଳୟଯର ପାଠୟକ୍ରମଗୁଡ଼କି 
ବଷି୍ୟବସୁ୍ତକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରଥିାଆନ୍ତ ି | ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକମାଯନ ଏହା ଉପଯର ଉପଯେଶ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତ ି | ଚନି୍ତତି 
ପାରା-ମଣ୍ଡଳୀ ସିଂଗଠନଗୁଡ଼କି ଚମକୋର ବଜି୍ଞାପନ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତ ି ଏବିଂ ବହୁ େନିର ଯସମିନାର ପାଇଁ ପୟାଯକଜ୍ 
ଯହାଇଥିବା ମହଙ୍ଗା ସାମଗ୍ରୀ ସହତି ଏହାର ଉର୍ତ୍ର ନଶିି୍ଚତ କରଥିାଆନ୍ତ ି | ଯମଗା-ଚର୍ଚ୍ତର ଯନତୃବୃନ୍ଦ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵରୁ 
ହଜେିାଇଥିବା ଏବିଂ ଯଭାକେିାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶା-ଏବିଂ-ଯଶଷ୍ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟଯର ଆଯୟାଜନ କରନ୍ତ ି ଏବିଂ ଏହାର ଉର୍ତ୍ର 
ଯଖାଜବିାକୁ ଆସନ୍ତ ି| 

କନୁି୍ତ େେ ି ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବଶିବର ମଣ୍ଡଳୀର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରକୃତଯର ବୁଝଥିାଏ, ଯତଯବ ପାଶ୍ଚାତୟର ଅଯନକ 
ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଯୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧମତକୁ କାହିଁକ ିବଯିରାଧ କରନ୍ତ?ି ପରସିିଂଖୟାନ ଏକ ମଜାୋର କାହାଣୀ କହବିା ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ 
କଯର | ଯସମାଯନ ଧାରାଗୁଡକୁି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତ ିଯେ, େେ ିଅପରବିର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ସୂଚତି କଯର ଯେ ପାଶ୍ଚାତୟଯର ସିଂଗଠତି 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନର ଭବଷି୍ୟତ ସବତଯେଷ୍ଠ ଭାବଯର ଅପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ଏବିଂ ବେୁିପ୍ତ ଯହବା ଆଡକୁ ଗତ ିକରୁଛ ି
| ଯମାଯତ ଏଠାଯର ଭୁଲ୍ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ | ମଁୁ ଏହା କହୁ ନାହିଁ ଯେ ସୁସମାଚାର ମରବି କମିବା ପାଶ୍ଚାତୟ ଯେଶମାନଙ୍କଯର 
େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାଯନ ବନ୍ଦ ଯହାଇେିଯବ | ବରିଂ, ଶହ ଶହ ବଷ୍ତ ଧର ିଆଯମ ଜାଣିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଏବିଂ ସିଂଗଠତି 
ରୂପ ଗଭୀର ଅସବୁଧିାଯର ଅଛନ୍ତ ି| 

େେ ିଆପଣ ଜଯଣ ମିଶନାରୀ କମିବା ପାଶ୍ଚାତୟଠାରୁ ବହୁ େୂରଯର ଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତା, ଯତଯବ 
ଆପଣ ଭାବୁଥିଯବ, ଏହା ଯମା ସହତି କ’ଣ କରବିାର ଅଛ?ି ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଏହାର ଅଯନକ ସମ୍ପକତ ଅଛ,ି କାରଣ ପାଶ୍ଚାତୟ 
ଧାରଣା ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭୟାସ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଶହ ଶହ ବଷ୍ତ ଧର ିରପ୍ତାନ ିଯହାଇଆସୁଛ ିଏବିଂ ଜାର ିରହଛି ି| ଆମ 
ପାଖଯର ଥିବା ମଞି୍ଜ ଯହଉଛ ିଏକମାତ୍ର ୋହା ଆଯମ ପୁନଃ ଉତ୍ପାେନ କରପିାରବିା | େେ ିଆଯମ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ହଜାଯର ରୁ 
ଅଧିକ ନୂତନ ଚର୍ଚ୍ତ େଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯତଯବ ପାଶ୍ଚାତୟ ଯେଶଯର ଥିବା ବହିନ ଉଭୟ ସହତି ପ୍ରବୃର୍ତ୍ ଭାବଯର ବାଇବେ 
ଏବିଂ ନଜିକୁ ହଜାଯର ଥର ପୁନଃ ଉତ୍ପାେନ ପ୍ରକାଶ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ ଯହବା ଆବଶୟକ | ଆଯମ ଖରାପ ଗୁଣବର୍ତ୍ା ବହିନ 
େଗାଇ ପାରବୁି ନାହିଁ ୋହା ନଭିତରଯୋଗୟ ପ୍ରଜନନ ବରୁିଦ୍ଧଯର ସଧିାସଳଖ କାମ କଯର ଏବିଂ ସ୍ଥିର, ଫଳପ୍ରେ ଫଳାଫଳ 
ଆଶା କଯର | 

 

ରମାର ସନ୍ଧାନ 

ଯମାର ନଜିସ୍ଵ େୀଘତ ସାହାସକି ୋତ୍ରା ମଧ୍ୟଯର ମୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ବସୁ୍ତ ଭାବଯର ସ୍ଵୀକୃତ ି ଯେବା ଠାରୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ 
ଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ଏକ ନୂତନ ଆବଷି୍କାର କରବିା ପାଇଁ ଏବିଂ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାେତୟ ଦ୍ୱାରା ସବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବୃର୍ତ୍ ଭାବଯର 
ନଜିକୁ ପୁନଃ ଉତ୍ପାେନ କରବିା ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଉଯେଶୟକୁ ଯନଇଛ ି| ଯମାର ତରିଶି ବଷ୍ତ ବୟସଯର, ଯମା ପତ୍ନୀ ପାେ ିଏବିଂ 
ମଁୁ ପ୍ରାୟ େଶ ବଷ୍ତ ଯସବାକାେତୀଯର ଅତବିାହତି କରଥିିେୁ, ପ୍ରଥଯମ ଆଯମରକିାଯର େୁବକମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ 



ମଣ୍ଡଳୀଯର କାମ କରୁଥିେି, ପଯର ୋେନି୍ ଆଯମରକିାଯର ମିଶନାରୀ ଭାବଯର କାେତୟ କରୁଥିେି ଏବିଂ ଯଶଷ୍ଯର ଏକ ସାଉଥ୍ 
କାେିଫନଆିର ମଣ୍ଡଳୀଯର ବଢଉିଠଥିିେି  | 

ମଁୁ ଯମାର ସ୍ଵପନକୁ ସାକାର କରୁଥିେି – ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର ି  ଏବିଂ ଶହ ଶହ ଯୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରଯର ଯୋଡ ି
ଯହବାରଯେଖି  | େେ ିଯକହ ିମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝନ୍ତ,ି ମଁୁ ଭାବେିି, ତାହା ମଁୁ ଅଯେ ଓ ସବତଯଶଷ୍ଯର, ମଁୁ ଏଫିସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଉପଯର 
ଏକ ଯୋକପି୍ରୟ ଶକି୍ଷାୋନ ଯଶଷ୍ କର ିନାହିଁ କି? 

 କନୁି୍ତ ଯସହ ିସମୟଯର ଈଶ୍ଵର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଯହାଇନଥିଯେ, ଯମାର ସଯନ୍ତାଷ୍ ଉପଯର ଆକ୍ରମଣ କର ି| ଯସ ଯମାଯତ 
ଏହ ିସମସ୍ତ ଯୋକ ଯକଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତ ିଯସ ବଷି୍ୟଯର ପ୍ରଶନ ପଚାରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କଯେ | ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଁୁ କଛି ିଯେଖିବା 
ପଯର ଯମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅସହଜ ଥିୋ | “ଡବାଇଥ,” ମଁୁ ଅନୁଭବ କେି ପ୍ରଭୁ ଯମାଯତ ପଚାରିଯେ, “ତୁଯମ ଯମାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ 
ଏକ ଯଷ୍ଟାରହାଉସଯର ପରଣିତ କରଛି କ ିଯୋକମାଯନ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବିଂ ଅନୟମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏବିଂ 
ଅନୟମାନଙ୍କର ଯସବା କରବିା ଯେଖିବା ପାଇଁ?” ଯମାଯତ ୋଗିୋ ଯେମିତ ି ଈଶ୍ଵର ଯମାଯତ ପଚାରୁଛନ୍ତ,ି “ମଣ୍ଡଳୀର 
ଉଯେଶୟ କ’ଣ?” 

ଯମାଯତ ସ୍ଵୀକାର କରବିାକୁ ପଡେିା ଯେ ମଁୁ ପ୍ରକୃତଯର ଜାଣି ନାହିଁ; ଏବିଂ ଯେପେତୟନ୍ତ ଯମାର ସାଥୀ ପାଳକମାଯନ 
ଯମାଯତ ଯବାକା ବନାଉଛନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାିଂଶ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହଁାନ୍ତ।ି ଅଧିକନୁ୍ତ, ଏହ ିଅଭିଜ୍ଞତାର କଛି ିବଷ୍ତ ପୂବତରୁ 
ସ୍ନାତଯକାର୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରି, ଯମାର ଏକ ଶକିାର ଥିୋ ୋହା ଯମାର ଅଧିକାିଂଶ ପ୍ରଯଫସର ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଯେ | 
ଯମାଯତ ପ୍ରଶନର ଚତୁେଗିଯର ସାମନା କରବିାକୁ ପଡେିା: ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କ’ଣ ଥିୋ, ଆଯମ ଏଠାଯର କ’ଣ ଥିେୁ ଏବିଂ 
ଏହ ିଚର୍ଚ୍ତର ଗଠନ ଉପଯର ଆମର କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ଥିୋ? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା ଯହଉଛ,ି ଯେଯତଯବଯଳ ଆମ ସମ୍ପ୍ରୋୟ 
ଏବିଂ କମତଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଛନି୍ନଛତ୍ର ଯହାଇ ଆମ ଆଖପାଖର ଯୋକଙ୍କ ଉପଯର ଏହାର କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡଥିିୋ? 

ପ୍ରଚାର, ଉପାସନା, ଯଛାେ ଯଗାଷ୍ଠୀ, ଏବିଂ ଏପରକି ିସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଭଳ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ, ମଁୁ ନଶିି୍ଚତ ଯହାଇଗେି 
ଯେ ଏହ ିଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କି ମଣ୍ଡଳୀର ଉଯେଶୟ ନୁଯହଁ |ମଁୁ ଚନି୍ତା କୋଯବଯଳ, ମଣ୍ଡଳୀ କ’ଣ ନୁଯହଁ, ଯସ ବଷି୍ୟଯର ମଁୁ ଏକ ଭେ 
ଧାରଣା ପାଇେି, କନୁି୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଯେଶୟ ବଷି୍ୟଯର ଏକ ଗଭୀର ଆସନ ପାଇବା ପୂବତରୁ ଏହା କଛି ି ବଷ୍ତ ଯହବ | 
ବାେଯର, ଈଶ୍ଵର ଯମାଯତ ଯନତୃତ୍ୱ ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଶକି୍ଷା ଶଖିାଇଯେ ଯେ ମଁୁ ଯମାର ଯସବା ଆରମ୍ଭଯର ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର 
ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ସ୍ଥିତଯିର ନ ଥିେି | 

 ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହତି ଯମାର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଥମେରି ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ତ ପଯର ଆସଗିୋ | 
ଅଯକଟାବର ୧୯୭୯ ର ପ୍ରାରମ୍ଭଯର, ପାେ ିଏବିଂ ମଁୁ ନଜିକୁ ଏକ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯରାପଣଯର ଜଡତି ଥିବା ଯେଖିେୁ ୋହା େୁତ 
ଗତଯିର ହଜାର ହଜାର ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବଢେିା | େଶ ବଷ୍ତ ଧର ିଏହ ିମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଅିଂଶ ଥିେୁ, ଏବିଂ ଆଯମ ଯଶଷ୍ଯର 
ଅନୟ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଇଥିେୁ ୋହା ଏଥିରୁ ଯରାପିତ ଯହାଇଥିୋ |ଆଯମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ ିସପ୍ତାହଯର ବାପି୍ତସ୍ମ ଗ୍ରହଣ 
କରାଉଥିେୁ, ଆମର ସିଂଖୟା ବଢଉିଠୁଥିୋ ଏବିଂ ଅଳ୍ପ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର ଆଯମ ବାଇଶ ିଶହ ଜଣଙ୍କ ଉପଯର ରହଥିିେୁ | 
େେ ିଯକୌଣସ ିଯୋକର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଯୋକ ଏକତ୍ରତି ଯହବା ସଫଳତାର ସଯଙ୍କତ ଥିୋ, ଯତଯବ ହଜାର 
ହଜାର ଯୋକଙ୍କର ଅଥତ କ’ଣ? ବଡ ଯନୈଯବେୟ, ମହାନ ଉପାସନା - ଆମର ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍ ଥିୋ ୋହାକ ିଯକୌଣସ ିନୂତନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଯକଯବ ଚାହିଁପାଯର |ମଁୁ ଅନୁଭବ କେି ଯେ ଯବାଧହୁଏ ଯମା ଜୀବନଯର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମଁୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରକୃତ 
ଉଯେଶୟ ବୁଝବିାଯର ୋଗିେି | ସବତଯଶଷ୍ଯର, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବଢଉିଠଥିିୋ, ଯୋକମାଯନ ବଞ୍ଚତି ଯହଉଥିଯେ, ଏବିଂ 
ଆମର ଏକ ମିଶନ ଯପ୍ରାଗ୍ରାମ ଥିୋ ୋହା ସମଗ୍ର ଆଯମରକିାଯର ମଣ୍ଡଳୀର ଈଷ୍ତା ଯହାଇଥାନ୍ତା | 

 ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯମାଯତ ପୁନବତାର ପଚରାଉଚରା କରବିା ପୂବତରୁ ଏହା ଯବଶ ି ସମୟ ଯହାଇନଥିୋ | 
ଯେଉଁମାଯନ ଯମା ସହତି ଯସବାଯର ଥିଯେ କମିବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀଯର ଅଯନକ ଭେ କାେତୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଯହାଇଥିୋ ଯସମାନଙ୍କ 



ଉଯେଶୟ ବଷି୍ୟଯର ମଁ ୁ ଯକୌଣସ ିପ୍ରକାଯର ପ୍ରଶନ କରୁନାହିଁ | କନୁି୍ତ ଯମାଯତ ପଚାରବିାକୁ ଆଯଗଇ ନଆିଗୋ, “ପ୍ରକୃତଯର 
ଏଠାଯର କ’ଣ ଘେୁଛ?ି” ମଁୁ େୁଇେ ି ଜନିଷି୍ ଆବଷି୍କାର କେି: ପ୍ରଥମତଃ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯୋଡ ି ଯହାଇଥିବା ଅଧିକାିଂଶ 
ଯୋକ ଅନୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସଥିିଯେ, ଏବିଂ ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଯୋକମାଯନ େୀଶୁଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବଯର ବଶି୍ଵାସ  
କରବିାର ଛଅ ମାସ ପଯର, ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ସିଂଖୟା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀଯର ମିଳେିା ନାହିଁ | 

 ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟଯର ମଁୁ ଯନତାଙ୍କ ଯଗାଷ୍ଠୀର ଅିଂଶ ଯହାଇଥିେି ଯେଉଁଠାଯର ଆଯମ ରହୁଥିେୁ ଯସହ ିଅଞ୍ଚଳଯର 
ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ସମାନ ପ୍ରଶନ ପଚାରଥିିେି ଏବିଂ ଆମର ମିଳତି ଆବଷି୍କାର ଆମ ନଜି ମଣ୍ଡଳୀଯର ଆମର ବୟକି୍ତଗତ 
ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ବାଧା କରଥିିୋ | ଆଯମ ଜାଣିେୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ସିଂଖୟା ଆମ ଆଖପାଖର ଜନସିଂଖୟା ସହତି 
ସମ୍ପକତଯର ହ୍ରାସ ପାଉଛ ି | ଆଯମ ମଧ୍ୟ ଆବଷି୍କାର କେୁ ଯେ ମଳିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧରି ଏକ ବୃହତ ପ୍ରତଶିତ | ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 
ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରରୁ ଆସଥିିୋ | ଯଶଷ୍ଯର, ଆଯମ ହୃେୟଙ୍ଗମ କେୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଯର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକିର 
ମିଳତି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିେେ ିଆମ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯୋଗଯେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପିୋମାଯନ େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତ ିଯତଯବ ଏହା କ’ଣ 
ଯହବ ତାହାଠାରୁ କମ୍ ଯହବ| ପୁନବତାର ଆଯମ ପ୍ରଶନ ପଚାରେୁି, ମଣ୍ଡଳୀର ଉଯେଶୟ କ’ଣ? 

ଏସବୁ ଯମାଯତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଉଯେଶୟ ବଷି୍ୟଯର କଛି ିନେିଷି୍ଟ ବଶି୍ଵାସ ଯଖାଜବିା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟର 
ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଧାନକୁ ଯଫରାଇ ଆଣିୋ ୋହା ଯମାଯତ ଏପେତୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କରପିାରଛି ି | ମଁୁ ଯେଯତଯବଯଳ ଯଖାଜେିି, ମଁ ୁ
ପାଇେି ଯେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଆବଷି୍କାର କରବିାଯର ମଁୁ ଯକବଳ ଚନି୍ତତି ନୁଯହଁ; ଇତହିାସ ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ 
ମହଳିାମାନଙ୍କ ସହତି ପରପିୂର୍ଣ୍ତ, ଯେଉଁମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଏବିଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୂପ ଆବଷି୍କାର 
କରଛିନ୍ତ ିଏବିଂ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତ ି| ମଁ ୁୋହା ଆବଷି୍କାର କେି ------ ଯମା ପୂବତରୁ ଅନୟମାଯନ ଜାଣିଥିବା ସତୟଗୁଡକି ----- ସବତୋ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଯର ଯମାର େୃଷ୍ଟିଯକାଣ ଏବିଂ ବଶି୍ଵାସ ପାଇଁ ଈଶବରଙ୍କ ଯୋଜନାଯର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଭୂମିକାକୁ ପରବିର୍ତ୍ତନ 
କୋ | ଯମା କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ େୁଃଖର ବଷି୍ୟ ଯହଉଛ ିଉର୍ତ୍ରଗୁଡ଼କି ଯମାଠାରୁ ଯକଯବ ବ ି େୂରଯର ନଥିୋ: ପାଉେ 
ଏଫିସୀୟମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପତ୍ରଯର ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ବର୍ଣ୍ତନା କରଥିିଯେ | 

 

ମୁଁ କ'ଣ ପାଇେି  
େୁଇ ହଜାର ବଷ୍ତ ପୂଯବତ ପରଯମଶ୍ଵର ଚମତ୍କାର ଭାବଯର ମାନବ ଇତହିାସଯର ହସ୍ତଯକ୍ଷପ କରଥିିଯେ ଏବିଂ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଯକ୍ଷପ 
ତଯିନାେ ିେଗିକୁ ଯନଇ ଗଠତି ଯହାଇଥିୋ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମତୁୃୟ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସଷୃ୍ଟି | ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ 
ଯହବାକୁ ବୟଗ୍ର ଥିବା ଏକ େିହୁେୀ ଜଗତଯର, େୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଯେ | ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଆଗମନର 
ଉତ୍ସାହ େୀଘତ େନି ଧର ିରହେିା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତ ପଯକ୍ଷ ରାଜଯନୈତକି ସ୍ଵାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ େଯଥଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିୋ | କନୁି୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ବଫିଳତା ଯହଉଛ ି ବଜିୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବୀଜ | ଅଧିକାିଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜଣା, ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା େୀଶୁ େିହୂେୀମାନଙ୍କର 
ରାଜା ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ ଯହଯେ; ଯସ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯହଯେ | ତା’ପଯର, ଯେଯତଯବଯଳ ଯପ୍ରରତିମାନଙ୍କ ମନଯର 
ବଜିୟ ପୁଣି ଥଯର ଆସେିା, େୀଶୁ ଯସମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଵଗତକୁ ନଆିଗୋ | କନୁି୍ତ ତାଙ୍କ ଅନୁପସି୍ତତଯିର  ମାନବ ଇତହିାସଯର 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହସ୍ତଯକ୍ଷପର ଅନ୍ତମି ଖଣ୍ଡ ଗଠନ ଯହୋ, ଏକ ତ୍ରଯିୋଚନ ସମାପ୍ତ ଯହୋ: ମଣ୍ଡଳୀର ସଷୃ୍ଟି, ଯେପର ି
ପାଉେ ଏଫିସୀୟ ୦୨:୧୦—୦୩:୧୧ ଯର ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ ି| ଏହ ିପେଗୁଡ଼କି ବାଇବେଯର ମିଳୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଯର 
ସବୁଠାରୁ ବସୃି୍ତତ ବକ୍ତବୟକୁ ରଚନା କଯର | 

ପେ ୨:୧୧-୧୮ ପାଉେ ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହତି ପରଚିତି କରାନ୍ତ ି | ଯସ ତାଙ୍କର ଅଣେିହୂେୀ ପାଠକମାନଙୁ୍କ 
ମଯନ ପକାନ୍ତ ି ଯେ ଯସମାଯନ ପୂବତରୁ କପିର ିପ୍ରତଜି୍ଞାକାରୀ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବନିା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ନରିାଶାଯର ଜୀବନ 



ଅତବିାହତି କରଥିିଯେ | ଯସମାନଙ୍କର “ଯୋକ-ଗହଳ”ି ର ଯକୌଣସ ିଅଥତ ନଥିୋ, କାରଣ ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମଯନାନୀତ 
ଯୋକମାନଙ୍କର ଅିଂଶ ଯହାଇନଥିଯେ | ଏହ ି ଶୂନୟସ୍ଥାନଯର ପରଯମଶବରଙ୍କ ଯକବଳ େିହୁେୀମାନଙୁ୍କ ନୁଯହଁ ବରିଂ ତାଙ୍କ 
ନାମକୁ ଡାକବିାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରବିାକୁ େୀଶୁଙୁ୍କ ପଠାଇ ଚମତ୍କାର ଭାବଯର ହସ୍ତଯକ୍ଷପ କରଥିିଯେ | େୀଶୁଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵର ୋହା କଯେ ତାହା ପଥୃିବୀଯର ଯକୌଣସି ବୟକି୍ତ ଆଶା କରନିଥିଯେ: ଯସ ଉଭୟ େିହୁେୀ ଏବିଂ 
ଅଣେିହୂେୀଙୁ୍କ ନଜି ସହତି ପୁନଃସମନବୟ କର ିଏହପିର ିଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିଯେ: “ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର 
ତୁଯମ େିଏ ପୂବତରୁ େୂରଯର ଥିେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁଯମ ନକିେତର ଯହାଇଛ.. . . . . .  ୋହାଫଳଯର ଯସ େୁଇଜଣଙ୍କ 
ସ୍ଥାନଯର ଜଯଣ ନୂତନ ମଣିଷ୍ ସଷୃ୍ଟି କର ି ପାରଯିବ, ଯତଣୁ ଶାନ୍ତ ି ସ୍ଥାପନ କର ”(ଏଫି. ୨:୧୩-୧୫) | ମଣ୍ଡଳୀ ଯହଉଛ ି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୂତନ ସଷୃ୍ଟ;ି ଏହା ତାଙ୍କର ଅଯେ! ପଥୃିବୀଯର ଯକୌଣସ ି ମାନବ ସିଂଗଠନ, କମିବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବଷି୍ୟକୁ ବୟାଖୟା 
କରବିାକୁ କମିବା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିଯେବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | 
ପେ ୨:୧୯—୨୨ ଯର ପାଉେ ଏହ ିଚମତ୍କାର ସତୟ ଉପଯର ଆମକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନୂତନ ସଷୃ୍ଟିର ଅନନୟ ପ୍ରକୃତ ିଯେଖାଇବା 
ପାଇଁ ନମିତାଣ କରଛିନ୍ତ:ି 

ଅତଏବ, ତୁଯମ୍ଭମାଯନ ଆଉ ବଯିେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, କନୁି୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହତି ସହନାଗରକି ଓ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ    
ପରବିାରଭୁକ୍ତ ଅେ; ତୁଯମ୍ଭମାଯନ ଯପ୍ରରତି ଓ ଭାବବାେୀମାନଙ୍କର ଭିର୍ତ୍ମିୂଳ ଉପଯର ନମିିତ ଯହାଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁ 
ସ୍ଵୟିଂ ଯସଥିର ଯକାଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର; ତାହାଙ୍କଠାଯର ପ୍ରଯତୟକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସିଂେଗ୍ନ ଯହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାଯର 
ଯଗାେଏି ପବତି୍ର ମନ୍ଦରି ସ୍ଵରୂଯପ ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଅଛ;ି ତାହାଙ୍କଠାଯର ତୁଯମ୍ଭମାଯନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମକି ନବିାସ 
ନମିଯନ୍ତ ଏକତ୍ର ନମିିତ ଯହଉଅଛ। 

ଏହ ିଚାଯରାେ ିପେର ସ୍ଵଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟଯର, ପାଉେ ଈଶବରଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କାେତୟକୁ ବର୍ଣ୍ତନା କରବିା ପାଇଁ ଚାଯରାେ ିରୂପାୟନ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଗତ ି କରନ୍ତ:ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହସ୍ତଯକ୍ଷପ େିହୁେୀ ଏବିଂ ଅଣେିହୂେୀମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ଯେଶ ଭାବଯର 
ଯେଇଛ;ି ଯସମାଯନ ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କର ଯୋକ ଅେନ୍ତ।ି ଯସ ଯସମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ରକ୍ତୋନ, େୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତୋନ ଯେଇଛନ୍ତ ି
ଏବିଂ ଯସମାଯନ ଏକ ନୂତନ ପରବିାର | ଯସ ଯସମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ଯକାଠା ନମିତାଣ କରଛିନ୍ତ ିପ୍ରକୃତଯର ଅଧିକ, ଏକ 
ମନ୍ଦରି ଯେଉଁଠାଯର ଈଶ୍ଵର ନଯିଜ ବାସ କରନ୍ତ ି| ପୁରାତନ ନୟିମର ଉପାସନା ଯକନ୍ଦ୍ର ଏବିଂ କାେତୟକଳାପ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନୂତନ 
ଧମତାସ୍ତେିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରତି ହୁଏ: ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଯହଉଛ ିମଣ୍ଡଳୀ! 
 ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରକୃତଯିର ଅତୁଳନୀୟ ଅଯେ | ଏହ ି ଶରୀର ତାଙ୍କ 
ଯପ୍ରରତି ଏବିଂ ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାଙ୍କ ଯସବା ଏବିଂ ଯେଖା ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟଯର ପ୍ରକାଶତି ଯହବା ଉପଯର ନମିିତ 
ଯହାଇଛ ି| େୀଶୁ ନଯିଜ ସ୍ଥାପତୟ ଢାଞ୍ଚା ୋହା ଏହ ିନୂତନ ମନ୍ଦରିେ ିକପିର ିଯେଖାେିବ ତାହା ସ୍ଥିର କଯର |ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 
ଯୋକମାଯନ ଉଭୟ ବୟକି୍ତଗତ (୧ କରନି୍ଥୀୟ ୬:୧୯ ଯେଖନୁ୍ତ) ଏବିଂ େଳବେ ଭାବଯର (ଏଫି. ୨:୨୦-୨୧ ଯେଖନୁ୍ତ) 
ଈଶବରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛ ି| ଏହ ିନୂତନ େଳବେ ମନ୍ଦରି ମଧ୍ୟଯର, ଈଶ୍ଵର ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଯେଉଁଠାଯର ଯସ ଚାହଁାନ୍ତ ିଯସ 
ସ୍ଥାନତି କରନ୍ତ ି| ଈଶ୍ଵର ଉପେୁକ୍ତ ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତବଯିଶଷ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହତି ଯସ 
ଚାହୁଁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବଢବିା ପାଇଁ ସବତଯେଷ୍ଠ ସମ୍ଭାବନା ଯେଇଥାନ୍ତ ି| ଯୋକମାଯନ ତା’ପଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଯୋକକୁ 
ନଜି ପଯଡ଼ାଶୀ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥାନକୁ ଆଣିପାରଯିବ ଯେଉଁଠାଯର ଯସମାଯନ ରହଯିବ ଏବିଂ କାେତୟ କରଯିବ | 

 ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସହତି ସିଂେୁକ୍ତ ଯହବା ପାଇଁ ବୟକି୍ତବଯିଶଷ୍, ପରବିାର ଏବିଂ 
ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହ ିସଞି୍ଚନକୁ ବୟବହାର କରନ୍ତ|ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଯତଯବଯଳ ଯଫର ିଆସଯିବ ସୁସମାଚାରର ଏହ ିଯସବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚବି ଏବିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯହାଇ, ଏହା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ପରପିୂର୍ଣ୍ତ ଯହାଇ ମାଗତଯର 
ଚାେିବ (ମାଥିଉ ୨୪:୧୪ ଯେଖନୁ୍ତ) | 



 େେଓି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଏକତ୍ରତି ଯହାଇ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମନ୍ଦରି ଗଠନ କରନ୍ତ,ି ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତ ଏକ ବୟକି୍ତ 
ଅେନ୍ତ ି େିଏ ଅନନୟ ଉପାୟଯର ବଢବିାକୁ ଏବିଂ ପରପିକ୍ଵ ଯହବାକୁ ୋଗିବ | ଏହପିର ି ଭାବଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ 
ବୃଦ୍ଧଯିହଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରପିକବତା ଏବିଂ ପରପିକବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଈଶବରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏପର ି ଭାବଯର ସ୍ଥିର 
କଯର ଯେପର ିଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙୁ୍କ ଶୁଣିବା, ବୁଝବିା ଏବିଂ ସୁଯୋଗ ଯେବା 
ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସସୁମାଚାର ଗ୍ରହଣ କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରନ୍ତ ି | ଏହ ିବଢୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରପିକବତା ଯହଉଛ ିଏକ ସ୍ଥିତ ି
ଯେଉଁଥିରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସାିଂଖିୟକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଯହାଇପାଯର | ଈଶ୍ଵର କପିର ିତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରକିଳ୍ପନା କଯେ; ଏହା ଏକ ଜନି୍ 
ର ଢାଞ୍ଚା ୋହା ଯସ ମଣ୍ଡଳୀର କାେତୟକଳାପଯର ବୁଣିଛନ୍ତ ି|  

        ଏହା ସ୍ଵାଭାବକି ଭାବଯର ପାଉେଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ଅନ୍ତମି ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରକାଶନକୁ ଯନଇଥାଏ: 
“ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିୋ…………ୋହା େବାରା ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବହୁଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵଗତସ୍ଥ 
ଶାସକ ଏବିଂ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଜଣାୋଏ | ଏହା ଅନନ୍ତ ଉଯେଶୟ ଅନୁୋୟୀ ଥିୋ ୋହା ଯସ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର 
ହୃେୟଙ୍ଗମ କରଛିନ୍ତ ି”(ଏଫି. ୩:୮-୧୧ ) | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଏହ ିନୂତନ ରୂପର ମହାନ୍ ଉଯେଶୟ ଅତୟଧିକ ଗଠତି ଅନୁଷ୍ଠାନଯର 
ହଜେିାଇଛ ି ଯତଣୁ ଅଯନକ ଯୋକ ଆଜ ି ମଣ୍ଡଳୀ ଯବାେି କହଛିନ୍ତ ି | ଏଠାଯର ପାଉେଙ୍କ ଯଘାଷ୍ଣାରୁ ଆଯମ ପାଞ୍ଚେ ି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ବାସ୍ତବତା ଯେଖୁ | 

ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଯକବଳ ଯଗାେଏି ଉଯେଶୟ ଥିୋ । ପାଉେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟର ଏହ ିଏକକତା ଉପଯର 
ଗୁରୁତ୍ୱାଯରାପ କରଛିନ୍ତ ି - ଯୋକଙୁ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରବିା ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯର 
ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରବିା - ଯକବଳ ବୟାକରଣର ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନୁଯହଁ (ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ବହୁବଚନ ପରବିଯର୍ତ୍ତ ଏକକ ଅଯେ) 
କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େୁକ୍କାୟିତ କାେତୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତଯର ସୂଚତି କରାୋଇଛ।ି  େେଓି ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯହାଇଥାଇପାଯର, ଆେମ 
ଏବିଂ ହବା ପାପ କରବିା େନିଠାରୁ ଏହା ଇତହିାସ ମାଧ୍ୟମଯର କାେତୟ କରଆିସୁଛ ି| ଏହ ିମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂବତରୁ ୋହା ସବୁ ଚାେିଥିୋ 
ତାହା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଥିୋ, ଏବିଂ ୋହା ଅନୁସରଣ କଯେ ତାହା ସମାପ୍ତ ଯହଉଛ ି| 

ପଥୃିବୀଯର ଏହ ିସମୟ ପାଇଁ ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କର ଯକବଳ ଯଗାେଏି ଉପକରଣ ଅଛ:ି ମଣ୍ଡଳୀ | ପଯଡ଼ାଶୀ, ସହର, 

ରାଜୟ ତଥା ଏପରକି ିଅଯନକ ଯେଶଯର ଈଶ୍ଵର ୋହା କରବିାକୁ ଚାହାନ୍ତ,ି ଯସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର 
କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ି| ଜୀବତି ପରଯମଶ୍ଵର ଓ ସସୁମାଚାରର କାହାଣୀ ବଷି୍ୟଯର ଜଣାଇବାକୁ ଯକହ ିଛାଡ ିପାରଯିବ ନାହିଁ | 

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଯହତୁ େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଡାହାଣ ପଯେ ଅଛନ୍ତ,ି ଯସ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ତାଙ୍କର 
ଅନୁଗ୍ରହର କାହାଣୀ କହଯିବ | ଏହ ିକାେତୟଯର ଯକହ ିଅମୂଳକ ନୁହଁନ୍ତ;ି ଯକୌଣସେି ିବତିରଣଯୋଗୟ ନୁଯହଁ | 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ କାେତୟର ରହସୟମୟ ଅନୁଗ୍ରହ (ଏଫି ୩ : ୮ ଯେଖନୁ୍ତ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମଯର ନେିଷି୍ଟ, ଅନନୟ, ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ବଶି୍ଵବୟାପୀ ଅଭିବୟକି୍ତ ପାଇବ | ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ଏହ ିଯସବା ଯସମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର 
କାହାଣୀଗୁଡକି ନେିଷି୍ଟ ଅଯେ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି- ଅନୟ ଅଥତଯର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ 
ଅନୁଗାମୀ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ନଜିର କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟବିାକୁ ଆହବାନ କରନ୍ତ ି| ଏହା ଅତୁଳନୀୟ କାରଣ ପ୍ରଯତୟକ ଏହାକୁ ନଜି 
ପଦ୍ଧତଯିର ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ;ି ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତର କାହାଣୀ ଅନୟ କାହା ପର ି ନୁଯହଁ; ପ୍ରଯତୟକଙ୍କ ବନିା ଏହା ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଅଯେ, 

ଏବିଂ ଯସଗୁଡ଼କି ସହତି ଏହା ସମଗ୍ର କାହାଣୀକୁ େଶତାଇ ଥାଏ ୋହା ଈଶ୍ଵର କହବିାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ି| ଏହପିର,ି ଏହା ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ତ ଅଯେ 
କାରଣ ସମସ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ କାହାଣୀ େଯିନ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଯୋଡବି | ଏହା ସବତଯଶଷ୍ଯର ସବତବୟାପୀ  ଅଯେ କାରଣ 
ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ପ୍ରଚାର ଯହବ | ପ୍ରଯତୟକ ଯଗାଷ୍ଠୀ, ଜଭି ଏବିଂ ଜାତରି ଯୋକମାଯନ ଏହା ଦ୍ୱାରା 
ପରବିର୍ତ୍ତି ଯହଯବ | 



 ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଏହ ିନେିଷି୍ଟ, ଅଦ୍ୱତିୀୟ, ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ସବତଯେଶୀୟ ପ୍ରେଶତନ ଯହଉଛ ିସମୟଠାରୁ ଅେୃଶୟ 
ଶକି୍ତ ପାଇଁ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ରହସୟ | ଶୟତାନ ଏହାକୁ ବୁଝପିାରୁ ନାହିଁ | ଶୟତାନ ଏବିଂ ତାଙ୍କର ଭୂତମାଯନ ପାପ ଏବିଂ ନନି୍ଦା 
ଜାଣନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଯସମାଯନ ଅନୁଗ୍ରହ ବୁଝପିାରନ୍ତ ିନାହିଁ | ଗାବ୍ରଏିଲ୍ ଏବିଂ ଯସବକ େୂତ, ତଥା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣନ୍ତ,ି 

ଏବିଂ ଯସମାଯନ ଜାଣନ୍ତ ିଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକ, େଳବେ ଯହାଇ େକ୍ଷ େକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଯର, ଅନୁଗ୍ରହର ରହସୟର 
ଏକ ନେିଷି୍ଟ ଏବିଂ ସବତଯେଶୀୟ ବକ୍ତବୟ ଅଯେ | 

ପାଉେଙ୍କ ଏହ ିେୃଶୟ ପାପ ଯହତୁ ଖରାପ ଯୋଜନାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷଣିକ 
ଆଣୁ୍ଠଗଣ୍ଠ ିପ୍ରତକି୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଯର ନାହିଁ ବରିଂ, ଏହା ସଠକି୍ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କିର କ୍ରମ ସହତି ଅନୁରୂପ ଅଯେ | 

ପ୍ରଭୁ ଯକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଅନୁଗ୍ରହର ରହସୟ ପ୍ରେଶତନ କରୁନାହଁାନ୍ତ,ି ଯସ ଏହାକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ 
ମଧ୍ୟ କାେତୟ କରୁଛନ୍ତ ି| 

 

ରମାର ସଦି୍ଧାନ୍ତ 

ଯଶଷ୍ଯର ମଁୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଯହେି! ଯୋକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର କରବିା କମିବା ଉପାସନା କରବିା ପାଇ ଁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଘର ନୁଯହଁ | ଯୋକଙୁ୍କ ଭେ ଚରତି୍ର ଗୁଣ ବଷି୍ୟଯର ଶକି୍ଷା ଯେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୂେୟଯବାଧ 
କଲବ୍ ନୁଯହଁ | ଭେ ବନୁ୍ଧ ଏବିଂ ସହଭାଗୀତା ଆବଷି୍କାର କରବିା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସାମାଜକି କଲବ୍ ନୁଯହଁ | ଏହ ି ସମସ୍ତ 
ମଣ୍ଡାଳୀର କାେତୟଯର ବାଧା ଫଳାଫଳ ଯହାଇପାଯର, କନୁି୍ତ ଯସମାଯନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୂଳ ଉଯେଶୟ ଯହାଇପାରଯିବ ନାହିଁ ଏବିଂ 
ଯହବା ଉଚତି୍ ମଧ୍ୟ ନୁଯହଁ | ଆମର ଉଯେଶୟ ଯକବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀଯର ପ୍ରଯତୟକ ସେସୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାଯର ଈଶ୍ଵର  
ଆମକୁ ଡାକନ୍ତ ିଯସହ ିସ୍ଥାନଯର ସୁସମାଚାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା | 

 ଅଯନକ ବଶିବାସୀ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟର ଜେଳିତା ଦ୍ୱାରା ନୁଯହଁ ବରିଂ ଏହାର ସରଳତା ଦ୍ୱାରା 
ଅତଷି୍ଠ ଯହାଇଥାନ୍ତ ି | ଯୋକମାଯନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ସାିଂଗଠନକି ଗଠନ ପାଇଁ ଚତି୍କାର କରନ୍ତ ି କାରଣ ଯସମାଯନ ନରିାପର୍ତ୍ା 
ଯଖାଜନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯନତୃତ୍ୱ ମାନନ୍ତ ିକାରଣ ଯସମାଯନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଯଖାଜନ୍ତ ି| ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ଆବଶୟକ କଯର, ଏବିଂ 
ନରିାପର୍ତ୍ା ଏବିଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାପ ନୁଯହଁ | କନୁି୍ତ ଯେଯତଯବଯଳ ସାିଂଗଠନକି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ୋଏ, ଏବିଂ ଯେଯତଯବଯଳ 
ଯୋକମାଯନ ସୁସମାଚାର ସହତି ବଶିବର ଉଯେଶୟମୂଳକ ଯୋଗୋନ ଉପଯର ନରିାପର୍ତ୍ା ବାଛନ୍ତ ିଏବିଂ ଯନତାମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଯୋକଙ୍କ ମାପାୋଇଥିବା ସଶକି୍ତକରଣ ଉପଯର ଆନୁଷ୍ଠାନକି ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଛନ୍ତ,ି ମଣ୍ଡଳୀ ପାପର ଶକିାର ହୁଏ | 

ଯସଯତଯବଯଳ ଯନତୃତ୍ୱଯର ଏହା ଘେବିାକୁ ୋଇଥାଏ, ଯସମାଯନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ବୟତୀତ ଏକକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅିଂଶକୁ 
ବଭିକ୍ତକଯେ, ୋହା ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ଜଗତକୁ ଜଡତି କରବିା ପାଇଁ ଯେଇଛନ୍ତ:ି ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙୁ୍କ | 

ଯମାର ସମସ୍ତ ସନ୍ଧାନ ଯମାଯତ ଚାଯରାେ ିସଦି୍ଧାନ୍ତଯର ପହଞ୍ଚାଇୋ ୋହା ମୂଳେୁଆ ସଷୃ୍ଟ ିକଯର ଯେଉଁଥିରୁ ଆଯମ 
ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଏକତ୍ରତି କରପିାରବିା, ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରପିାରବିା ଏବିଂ ଗୟାଯରଣ୍ଟ ି ଯେଇଥାଉ ଯେ 
ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁି ଯେଯକୌଣସ ିପଯଡ଼ାଶୀ, ସହର, ଅଞ୍ଚଳଯର କମିବା ଯେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର େୀଶୁଙ୍କଠାଯର 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଶୁଣିବା, ବୁଝବିା ଏବିଂ ପ୍ରତକି୍ରିୟା କରବିାର ସୁଯୋଗ ଅଛ ି| 

ପ୍ରଥଯମ, ଈଶ୍ଵର ଜଗତଯର ୋହା କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ,ି ଯସ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର କରବିାକୁ 
ୋଉଛନ୍ତ ି| 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵର ଜଗତଯର ୋହା କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ,ି ଯସ ଯନତୃତ୍ୱ 
ମାଧ୍ୟମଯର କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ିୋହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଏକ ଉର୍ଚ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଯେ | 



ତୃତୀୟତଃ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵର ଜଗତଯର ୋହା କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ,ି ଯସ ମୁଖୟତଃ  ଏକ 
ବଯିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯନତୃତ୍ୱ ଗଠନ ମାଧ୍ୟମଯର କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ି| 

ଚତୁଥତତଃ, େୁନଆିଯର ଈଶ୍ଵର ୋହା କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ,ି ଯସ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମଯର ଏହା କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ି
ୋହା ସୁସମାଚାର ଏବିଂ ଏହାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ ଯହବା ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାବଯର ଜଡତି, ପଠାଇବା, ଅିଂଶଗ୍ରହଣ 
କରବିା, ସହଯୋଗ କରବିା ଏବିଂ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ | 

 

ଉତ୍ତରୋୟିତ୍ୱର ଏକ ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା 
ଯମାର ଆବଷି୍କାର ଯମାଯତ ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ଆଉ ଏକ ସଦି୍ଧାନ୍ତଯର ପହଞ୍ଚାଇୋ ଏବିଂ ଏହାର ଈଶ୍ଵରୀୟ ଉଯେଶୟଯର 
ଏହାକୁ ସିଂଗୃହତି କରବିା ପାଇଁ ଯନତୃତ୍ୱର କାେତୟ: ଯନତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୟକି୍ତଗତ ପ୍ରତାରଣାର କ୍ଷମତା, ଯେଯହତୁ ଯସମାଯନ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରନ୍ତ ି| 

ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଧମତଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ସମୟଯର ଏଯତ େୁବତଳ ଏବିଂ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଯେ ଯନତାମାଯନ 
ମଧ୍ୟ ବଶିବାସ କରନ୍ତ ିଯେ ଏକ ଯକାଠା କମିବା କାେତୟକ୍ରମଯର ୋହା ଘଯେ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବାଧା ମାପ 
ଏବିଂ ବଶି୍ଵଯର ଯସମାନଙ୍କର କାେତୟକାରତିା | ଏହ ିଭ୍ରମ ଯୋକ ଏବିଂ ଯନତାଙ୍କ ଉପଯର ମଧ୍ୟ ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ଉର୍ଚ୍ାରଣ କଯର, 

ୋହା ଆମକୁ ଆନ୍ତରକିତାର ସହ ବଶି୍ଵାସ କରବିାକୁ ୋଯଗ ଯେ େେ ିଆମ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯୋକମାଯନ ଯୋଡାୋଉଛନ୍ତ,ି କମିବା 
ଆମର ଯୋକମାଯନ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତ,ି କମିବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଆତ୍ମାଯର ପରପିୂର୍ଣ୍ତ ହୁଅନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଆଯମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଭାବଯର ଯସମାନଙ୍କର ଉଯେଶୟକୁ ପୂରଣ କରୁ |  

ବାସ୍ତବଯର, ଯେପର ି ଆଯମ ଆଜ ି ପାଶ୍ଚାତୟ ଯେଶଯର ଯେଖୁ, ଯୋକମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଯସମାନଙ୍କର 
ନକିେତର ହରାଉଛନ୍ତ ି| ଆଯମ େୁକି୍ତ କରୁଛୁ ଯେ େେଓି ଆମ ସହରଯର ମଣ୍ଡଳୀ ସିଂଖୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛ,ି େେ ିଆମର ନଜି 
ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁଛ ି କମିବା ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଯହଉଛ,ି ଯତଯବ ଆଯମ ଭେ ଯହବା ଉଚତି | ବାସ୍ତବଯର, ଆଯମ ଭେ ଯବାେି ଭାବବିା 
ଅଯପକ୍ଷା, ଆମକୁ ବଶି୍ଵାସ କରବିାକୁ ପ୍ରତାରତି ହୁଏ ଯେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆେଶତ ଅଯେ | 

ଯେଯହତୁ ମଁୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ବାଇବେରୁ ବଶିବାସ ହାସେ କେି, ଯମାଯତ ଯସହ ିପ୍ରତାରଣାର ଏକ ରଣନୀତକୁି 
ପ୍ରଯୟାଗ ବକିାଶ କରବିାକୁ ପଡେିା ଯେ ନଜିକୁ ପ୍ରତାରଣା ନକରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଆମ ମଧ୍ୟଯର ପୂରଣ ଯହଉଛ,ି 

ବାସ୍ତବଯର ଆମର | ବବିର୍ତ୍ତନ ଯଗାରୁ ମଯନାବଜି୍ଞାନ ଏବିଂ ସିଂରକ୍ଷଣ ବୟତୀତ ଆଉ କଛି ି ଯହାଇପାରବି ନାହିଁ | ମଁୁ ଏହ ି
ରଣନୀତ ିପ୍ରଯୟାଗକୁ “ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ବୃର୍ତ୍” ଯବାେି କହବିାକୁ ଆସଛି ି| 

ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ଏକ ବୃର୍ତ୍ ସଷୃ୍ଟି କରବିା ଅଥତ ଯହଉଛ ି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଏକ 
ଯଭୌଗଳକି ଯକ୍ଷତ୍ର ଯେବା ପାଇଁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପଚାରବିା ଯେଉଁଥିଯର ଆଯମ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ସଶକି୍ତକରଣ ଏବିଂ 
ସିଂଗଠତି କରପିାରବିା ଯେ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଖଯର ଶୁଣିବା 
ବୁଝବିା ସୁଯୋଗ ରହବିା ଉଚତି୍ ଏବିଂ େୀଶୁଙୁ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବଯର ଗ୍ରହଣ କରବିା କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରବିା | 

ଯେଉଁମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର ବଶିବାସ କରନ୍ତ ିଯସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନଯର ଜଡତି ଯହବାକୁ 
ସକ୍ଷମ କରବିାକୁ ପଡବି ୋହା ଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଯପୌଯରାହତିତା ଅଭୟାସ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ କରଥିାଏ (୧ ପିତର ୨: 
୯  ଯେଖନୁ୍ତ) ଏବିଂ ଏହପିର ିସ୍ଵଗତୀୟ ପିତା ସମସ୍ତ ସମ୍ପକତଯର ଅନୁଗ୍ରହର ଅନନୟ କାହାଣୀ କହବିା ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ରୋୟକ, ୋହା 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯସମାନଙୁ୍କ ଯେଇଛନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଉପହାରଗୁଡ଼କୁି ଚହି୍ନବିା ଏବିଂ ବୟବହାର 



କରବିାଯର ମଣ୍ଡଳୀ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ବଶି୍ଵାସଯର, ଯେଉଁଠାଯର ଯସମାଯନ ଅଭୟସ୍ତ ଯହବା ପାଇଁ ଏକ ପରଯିବଶ ପ୍ରୋନ 
କର ିଯସମାନଙ୍କର ଅଧିକାିଂଶ ସମୟ ବତିାନୁ୍ତ | 

ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ଏକ ବୃର୍ତ୍ ରହବିା ଯମାର ଉର୍ତ୍ରାଧିକାରୀ ଯହାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଧମତତତ୍ତ୍ୱର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ବପିରୀତ | 

ଯମାର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଚନି୍ତାଧାରା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବକୁ “ଭିତରରୁ ଚନି୍ତା କରବିା” ଭାବଯର ମାପ କୋ ---- ଆଯମ ୋହା 
ବଢଥିାଉ ବା ନଥାଉ | ମଁୁ ଯମାର ନଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ମାନେଣ୍ଡ ଭାବଯର ବୟବହାର କେି ଏବିଂ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, ନରିାପେ ଅନୁଭବ 
କେି, ଏବିଂ ଯବଯଳଯବଯଳ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ କେି | 

ଆମ ଯୋକମାଯନ ଯକଉଁଠାରୁ ଆସଥିିଯେ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାଯର ଥିବା ସମ୍ପକତ ଉପଯର ଯସମାନଙ୍କର ବଶି୍ଵାସ 
ସହତି ଯସମାଯନ ୋହା କରୁଥିଯେ ତାହା େୁତୀୟ ଥିୋ | ଅନୟପକ୍ଷଯର, ବାହୟ ଚନି୍ତାଧାରା ଯମାଯତ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁସମାଚାରର 
ଉଯେଶୟ ଅନୁୋୟୀ, ଆଯମ ରହୁଥିବା ସମଗ୍ର ସମ୍ପ୍ରୋୟର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟଯର ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପ୍ରୋୟ ବୟାପକ 
ଶରୀର ସହତି ମିଳତି ଭାବଯର ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ମୂେୟାଙ୍କନ କରାଇୋ| ଯମୌଳକି ପ୍ରଶନ ଯହୋ, ଆଯମ ରହୁଥିବା ସମ୍ପ୍ରୋୟକୁ 
ମାପ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରୋନ କରୁଛୁ କ?ି ଏବିଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶନ ୋହା ମାପିବା ସହଜ ଅଯେ |  

ଆମକୁ ଯକବଳ ଯଗାେଏି ପ୍ରଶନ ବାକ ିରହେିା, ଯକଯତ ପ୍ରତଶିତ ଯୋକ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯୋଗଯେଉଛନ୍ତ ିଏବିଂ 
ଯସମାନଙ୍କ ବଶି୍ଵାସ ସହତି ଆଯମ କଛି ିକରୁନାହୁଁ, ଆଯମ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଯହବୁ କ?ି ଯସହ ିପ୍ରଶନର ଆମର ଉର୍ତ୍ର ନରି୍ଣ୍ତୟ କରବି ଯେ 
ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ଉଯେଶୟ ଯବାେି ବଶି୍ଵାସ କରନ୍ତ ିକଅିବା ଆଯମ ରହୁଥିବା େୁନଆିକୁ ଆଯମ 
ପ୍ରକୃତଯର ଜଡତି କରପିାରବିା କ ିନାହିଁ ତାହା ନରି୍ଣ୍ତୟ କରବି | 
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ମଣ୍ଡଳୀର ସଫଳତାକୁ କପିରି ମାପ କରିବ? 

ଆରମ୍ଭଯର ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ଯିର ପୁରୁଷ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଷୃ୍ଟି କଯେ | ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଯର ଯକୌଣସ ି ଜନିଷି୍ ମାନବ ସଷୃ୍ଟିର ଅନନୟ 
ପରକିଳ୍ପନା ସହୟ କଯର ନାହିଁ; ଯକୌଣସ ିପ୍ରାଣୀ, ନା ପ୍ରାକୃତକି େୁନଆି, ଏପରକି ିେୂତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତ ି| ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନୟ ସମସ୍ତ 
ବଷି୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଈଶବରଙ୍କ ଆେମ ଓ ହବା ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େୁଇେ ିସାହସକି ଉଯେଶୟଯର ସଷୃ୍ଟି କଯେ: 
ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବିଂ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା | 

 ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱର ଏହ ି ବାର୍ତ୍ତା ବାଇବେର ପଷୃ୍ଠାଗୁଡ଼କିଯର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାୋଏ | ନୟିମ ଯେବା 
ସମୟଯର, ଯମାଶା ଏହ ିସମ୍ପକତ ବଷି୍ୟଯର ଯେଖିଥିଯେ: “ଯହ ଇସ୍ରାଏେ, ଶୁଣ, ଆମର ପରଯମଶ୍ଵର, ସୋପ୍ରଭୁ ଏକ ଅେନ୍ତ।ି 
ତୁଯମ ତୁମର ହୃେୟରୁ , ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣରୁ  ଏବିଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଯପ୍ରମ କରବି” (ଦ୍ୱତିୀୟ ବବିରଣ ୬:୪-
୫ ) ଏବିଂ ଜଗତଯର ଈଶବରଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ: “ନଜି ପଯଡ଼ାଶୀକୁ ନଜି ପର ିଭେ ପାଅ: ମଁୁ ଯହଉଛ ିସୋପ୍ରଭୁ। (ଯେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 
୧୯:୧୮ ) | 

ଯେଯତଯବଯଳ ପ୍ରଶନ କରାୋଇଥିୋ ଯସଯତଯବଯଳ େୀଶୁ ସମାନ ଭାବଯର କହଥିିଯେ: 
“ଗୁରୁ, ବୟବସ୍ଥାଯର ଯକଉଁ ମହତ୍ ଆଯେଶ ଅଛ?ି” େୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହଯିେ, “ତୁଯମ୍ଭ ଆପଣା ହୃେୟ ସହତି, ସମସ୍ତ      
ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ସହତି ପ୍ରଭୁ ପରଯମଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଯପ୍ରମ କରବି। ଏହା ଯହଉଛ ିମହାନ୍ ଏବିଂ ପ୍ରଥମ ଆଯେଶ | 

ଏବିଂ ଦ୍ୱତିୀୟେ ିଏହା ପର:ି ତୁଯମ ନଜି ପଯଡ଼ାଶୀକୁ ନଜିକୁ ଭେ ପାଇବା ଭଳ ିଭେ ପାଇବ | ଏହ ିେୁଇେ ିଆଯେଶ 
ଉପଯର ସମସ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଓ ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାଯନ ନଭିତର କରନ୍ତ।ି” ( ମାଥିଉ  ୨୨:୩୬-୪୦ ) 



ଯପ୍ରରତି ପାଉେ ୨ କରନି୍ଥୀୟ ୫: ୧୭-୨୦ ଯର ବାର୍ତ୍ତା ପୁନରାବୃର୍ତ୍ ିକରନ୍ତ:ି “େେ ିଯକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଅଛନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସ 
ଏକ ନୂତନ ସଷୃ୍ଟି | ପୁରାତନଙ୍କର ଯେହାନ୍ତ ଯହାଇଛ,ି ଯେଖ, ନୂତନ ଆସଛି…ି………ଏଥିପାଇଁ, ଆଯମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ 
ରାଷ୍ଟ୍ରେୂତ ଅେୁ | [ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ], ଈଶ୍ଵର ଆମ ମାଧ୍ୟମଯର ତାଙ୍କର ଆଯବେନ କରନ୍ତ।ି” 

ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାଥମିକ ଏବିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ କାେତୟ ଯହଉଛ ିଯେଖିବା ଯେ ଯୋକମାଯନ ପିତା ପରଯମଶବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ବଢୁଛନ୍ତ ି| 

ଯେଯତଯବଯଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ପଚାରୁଛ ିଯେ ଏହା ଘେୁଛ ିକ ିନାହିଁ, ଏହା କରବିା ଯେଯତ ଅସହଜ କମିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯହଉନା 
କାହିଁକ,ି ଏହା ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ କାେତୟଯର ବଫିଳ ହୁଏ | ଯେଯତଯବଯଳ ମଣ୍ଡଳୀ ନୟିମିତ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟର 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁସରଣକୁ ମାପିବାଯର ବଫିଳ ହୁଏ ଏବିଂ ଏହା କ’ଣ କରୁଛ ିତାହା ପ୍ରକୃତଯର ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କଯର 
କ ିନାହିଁ, ଯସଯତଯବଯଳ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ କାେତୟଯର ବଫିଳ ହୁଏ | 

ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱତିୀୟ କାେତୟ ଯହଉଛ ିବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ କରବିା | 

ଯସହ ିପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଯୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସମୁୋୟ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା ଉଚତି୍ | ଏହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଯସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକତରୁ 
ବଢେିାଏ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାସ ସ୍ଥାନ େବାରା ବକିଶତି ହୁଏ, ଯସମାଯନ ନଷି୍ପର୍ତ୍ିଯର ଚୁକି୍ତ ପାଇଥାଏ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ 
ଆଖପାଖଯର ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ସହତି ଯସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକତକୁ ବସି୍ତାର କରଥିାଏ | 

                     ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱଯର ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଯର 
ସଶକ୍ତ କରୁଛ ିକ ିନାହିଁ ଆଯମ କିପର ିମାପିବା? ପରପିକ୍ଵ ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ଜୀବନଯର ମଁୁ ୋହାକୁ “ପ୍ରଯବଶସ୍ଥାନର ମୂେୟ” ଯବାେି 
କହୁଛ,ି ଶାସ୍ତ୍ରଯର ଅତ ିକମଯର ପାଞ୍ଚେ ିପ୍ରକାଶ କଯର | ପ୍ରଥମେ ିସମ୍ପକତ ସହତି ଜଡତି; ଯଶଷ୍ ଚାଯରାେ ିଠକିଣା ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ | 

ଏହ ିପ୍ରଯବଶସ୍ଥାନର ମୂେୟଗୁଡ଼କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗୟ ନୁଯହଁ | ବାସ୍ତବଯର, େେ ିଯୋକମାଯନ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଭାବଯର ଏକତ୍ରତି ହୁଅନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସମାନଙ୍କର ଯେୈନେନି ଜୀବନଯର ଏହ ି ମୂେୟଯବାଧର ଯପାଷ୍ଣ କରବିାଯର ଶଶୁି 
ପେଯକ୍ଷପ ମଧ୍ୟ ଯନଉନାହଁାନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତଯର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ | େେ ିଯୋକମାଯନ ଭେ ପ୍ରଚାର, ଭେ 
ଉପାସନା, ଭେ କାେତୟକ୍ରମ, କମିବା ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳକିା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତ ି କନୁି୍ତ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟକୁ ଅତକି୍ରମ 
କରୁଥିବା ମୂେୟଗୁଡ଼କିର ଅନୁରୂପ ତଥା ମାପଯୋଗୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧରି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତ ିନାହିଁ, ଯତଯବ ଯସମାନଙ୍କର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ  
ନାହିଁ | 

ଏହ ି ପାଞ୍ଚେ ି ଅଣ-ବୁଝାମଣାଯୋଗୟ ସୀମା ମୂେୟଯବାଧର ଢାଞ୍ଚାଯର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀର "ସଫଳତା" ମାପିବା ସ୍ଥିର 
କରବି ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତଯର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛ ିକ ିଯକବଳ ଏକ ଧାମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁଯହଁ | ଏହ ିପାଞ୍ଚେ ିମୂେୟଯବାଧ ମଧ୍ୟ 
ଏକ ମାପକାଠ ି ଭାବଯର କାେତୟ କଯର କ ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଏହ ି ମୂେୟଯବାଧକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସଶକ୍ତ 
କରୁଛନ୍ତ ିନା ଯକବଳ “ଆସ ଏବିଂ ଯେଖ” ଆେଶତକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତ ିୋହା ଆଜ ିପ୍ରଚଳତି ଅଛ ି | ଚାେ ଯସଗୁଡ଼କୁି 
ପରୀକ୍ଷା କରବିା | 

 

ପ୍ରରବଶ୍ଦ୍ଵାରା ୧: ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବକିାଶ୍  

ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଆହବାନ, ଏବିଂ ଏହପିର ି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସୀମା, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ ବକିାଶ କରବିା | ଯକବଳ 
ଯକୌଣସ ିପ୍ରକାରର ସମ୍ପକତ ନୁଯହଁ ବରିଂ ଏକ ଘନଷି୍ଠ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପକତ | ଈଶବରଙ୍କ ସହତି ଯକୌଣସ ିସମ୍ପକତ ବନିା, ଆଯମ ଆମ 
ଚତୁେଗିଯର ଥିବା ଯୋକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାକୁ ଆଯଗଇ ପାରବୁି ନାହିଁ | ଯେଯତଯବଯଳ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ବଜିୟୀ  
ହୁଏ ଏବିଂ ଆଶା କଯର ଯେ ଯୋକମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଏକ ନବିଡି଼ ସମ୍ପକତଯର ଚାେନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସ ତାହାର କାେତୟ 
କରୁଛ ି| 



           ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଆମକୁ ଏକ ଘନଷି୍ଠ ସମ୍ପକତ ପାଇଁ ଆହବାନ କରାୋଇଛ:ି 
ମଁୁ ଅଯପକ୍ଷା କର ିଅଯପକ୍ଷା କେି ଏବିଂ ଭଗବାନଙୁ୍କ ଅଯପକ୍ଷା କେି | ଯଶଷ୍ଯର ଯସ ଯେଖିଯେ; ଯଶଷ୍ଯର ଯସ         
ଶୁଣିଯେ। ଯସ ଯମାଯତ ଖାତରୁ ଉଠାଇ ଯମାଯତ ଗଭୀର କାେୁଅରୁ ୋଣି ଆଣିଯେ | ଯସ ଯମାଯତ ଏକ କଠନି 
ପଥର ଉପଯର ଠଆି କରାଇଯେ ଯେ ମଁୁ ଖସେିିବ ିନାହିଁ | ଯସ ଯମାଯତ ଶଖିାଇଯେ କପିର ିସବତଯଶଷ୍ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ-
ଗୀତ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶିଂସା-ଗୀତ ଗାଇବା | ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋକ ଏହା ଯେଖୁଛନ୍ତ:ି ଯସମାଯନ ରହସୟଯର 
ପ୍ରଯବଶ କରନ୍ତ,ି ନଜିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିେଯର ପରତିୟାଗ କରନ୍ତ ି| (ଗୀତ. ୪୦:୧-୩, ଯେଖନୁ୍ତ ) 

ଗୀତକିାରଙ୍କ ଏହ ିନମିନ୍ତ୍ରଣ ଆମକୁ ଆମ ପିତା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ ଆହବାନ କଯର | କନୁି୍ତ 
ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା େୁନଆି ଯେଉଁମାଯନ ଈଶବରଙ୍କ ସହ ନବିଡି଼ ସମ୍ପକତ ଯଖାଜନ୍ତ ି ଯସମାନଙ୍କ ମନ ଏବିଂ 
ହୃେୟଯର ଅଫିମପର ି କାେତୟ କରନ୍ତ ି | ଯବାଧହୁଏ ଆଜରି ସିଂକତୃ ି ପୂବତ ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ ପାପପୂର୍ଣ୍ତ, ଯବାଧହୁଏ 
ଗଣମାଧ୍ୟମର ବସି୍ତାର ଯହତୁ, କନୁି୍ତ ଯମାଯତ ୋଗୁଛ ି ଯେ ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ତୁଳନାଯର ଅଧିକ ବଶି୍ଵାସୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତର 
ସଙ୍କେ ଯେଇ ଗତ ିକରୁଛନ୍ତ ି| 

 ଏହ ିଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତକ ନାମମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅେନ୍ତ ି| ଯସମାଯନ ଯସହ ିପର ିଯେଖାୋଉଛନ୍ତ ି
ୋହାଙୁ୍କ େୀଶୁ େଯିନ କହଯିବ, "ମଁୁ ତୁମକୁ ଯକଯବ ଜାଣି ନାହିଁ" (ମାଥିଉ ୭:୨୩ ) | ଯସମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧମତର ଅଭୟାସ 
କରନ୍ତ ିକନୁି୍ତ େୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାୋଇଥିବା ଯକୌଣସ ିପରବିର୍ତ୍ତନ କମିବା ଶକି୍ତ ପ୍ରେଶତନ କରନ୍ତ ିନାହିଁ | ଏହ ିବୟକି୍ତମାଯନ 
ପ୍ରକୃତଯର ମଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନ ପ୍ରତ ିବପିେ ସଷୃ୍ଟି କରନ୍ତ ି- ଏଥିଯର ବାସ କର ି| ଯେଉଁଠାଯର ଥଯର ଆଯମ ଯସମାନଙୁ୍କ ଯକବଳ 
ଉୋରବାେୀ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯେଖିଥିଯବ, ଆଜ ିଯସମାଯନ ଅଯନକ ସୁସମାଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତ ି| 

                ଅନୟମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପକତ ଚାହଁାନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ବୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତ ି| ସିଂକତୃରି ନଶିା 
ଅଧୀନଯର ଯସମାଯନ ହିଁ ଅଧିକ େନ୍ତ୍ରଣା ଯଭାଗୁଛନ୍ତ,ି ବସୁ୍ତବାେ, ସାିଂସାରକି ପ୍ରଭାବ, ସାିଂସାରକି ଚନି୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟଯର ଫସ ି
ରହଛିନ୍ତ ି| ଯସମାନଙ୍କର ପୁରକାର ଯହଉଛ ିଶାସ୍ତ୍ରର ସତୟତା ସହତି ଶୁଷ୍କତାର ଏକ ବଢୁଥିବା ଭାବନା | ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନର 
ଏକ ବାସ୍ତବତା ୋଞ୍ଚ ଯହଉଛ ିେେ ିଯସମାଯନ ଅଯନକ ମଣ୍ଡଳୀର କାେତୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧମତର ରୂପଠାରୁ ଅଧିକ କଛି ି
ଅନୁଭବ କରବିାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ି| 

ଅବଶଷି୍ଟ ବଶି୍ଵାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନଜିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିେଯର ବଳେିାନର ଆହବାନ ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞାକାରୀ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ଯହାଇ 
ରହଥିାଏ | ଯେଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ବତିାଇଥିବା ମୂହୁର୍ତ୍ତଗୁଡକି ମଯନ କରନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ଉତ୍ସାହ, ଆହବାନ, 

ଏବିଂ ଉଷ୍ମତା ସହତି ଉନ୍ନତ ି ମଧ୍ୟ ମଯନ କରନ୍ତ ି | ଯସହ ି ମୁହୂର୍ତ୍ତଯର ଯସ ହୃେୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତ ି ଯେ ଈଶ୍ଵର ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ 
ବଶି୍ଵାସଯୋଗୟ ଏବିଂ ନଜିକୁ ତାଙ୍କ ନକିେଯର ସମପତଣ କରବିାର ଯକୌଣସ ିବପିେ ନାହିଁ | 

କନୁି୍ତ ଏହ ି ନଷି୍ଠାପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗାମୀମାଯନ ଏହ ି ତୟାଗକୁ ଗଭୀର କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସମୟ ଏବିଂ 
ଅନୁଶାସନକୁ ନରିନ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶୟକ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତକୁ ଗଭୀର କରବିା ଯକବଳ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହା 
ଉପଯର କାେତୟ କରବିା ଉଚତି୍ | ମଁୁ କହୁଛ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାେତୟକ୍ରମର ଯବୈଧତା ଏବିଂ େୀଶୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରବିା ପାଇଁ 
ଆବଶୟକ ବଷି୍ୟଗୁଡକି ମଧ୍ୟଯର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଯଭେ କରବିାକୁ "କାେତୟ" ଏବିଂ " କାେତୟ କୋ ନାହିଁ" | 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ନବିଡି଼ତା ଯକଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ୨ କରନି୍ଥୀୟ: ୫:୨୦ ଯର ପାଉେ ଆମକୁ କହଛିନ୍ତ:ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ପୁନଃନମିତାଣ ଯହବା ପାଇଁ ଆଯମ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁଯରାଧ କରୁଛୁ। ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ନବିଡି଼ତା ସ୍ଵୀକାରରୁ 
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥଯମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ଆଯମାେ-ପ୍ରଯମାେ କରିବାକୁ ଯହବ | 

ପୁନଶ୍ଚ, ଏହ ି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅତକି୍ରମ କଯର | ଏହା ଆେପିୁସ୍ତକ ୧ ର କାହାଣୀଯର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ: ମଣଷି୍ 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତଯର ଜନମ ଯହାଇଥିୋ, କନୁି୍ତ ପାପ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପଥୃକ କୋ; ବର୍ତ୍ତମାନ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର, ଆଯମ ତାଙ୍କ 



ସହତି ଏକ ସିଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରପିାରବିା | ଏହା ମଧ୍ୟ େୀଶୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆଯମ ଏହାକୁ ମାଥିଉ ୨୦:୨୦-୨୮ ଏବିଂ 
ଯୋହନ ୧୭  ଯର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ଯେଖୁ | ପରୁାତନ ନୟିମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଆଯେଶ ଯହଉଛ ିଯେ, ଆଯମ୍ଭମାଯନ 
ଆମର ହୃେୟ, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ସହତି ସୋପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରଯମଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଯପ୍ରମ କରୁ, ଏବିଂ ଯସଥିପାଇଁ େୀଶୁ ପଥୃିବୀକୁ 
ଆସଯିେ: ଯେପର ି ଆଯମ୍ଭମାଯନ ପରମପିତା ଏବିଂ ଯସ ପଠାଇଥିବା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜାଣିବା (ଯୋହନ ୧୭:୦୩ ଯେଖନୁ୍ତ) | 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧମତ ଏହ ିମୂଳେୁଆ ସହତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବିଂ ଯଶଷ୍ ହୁଏ, କମିବା ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧମତ କୁହାୋଇପାରବି ନାହିଁ | 

ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାକୁ ବୟବସାୟର ପ୍ରଥମ କ୍ରମ କରବିା ଆବଶୟକ, କମିବା ଏହା ଯୋକଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ି| 

ଯେଯତଯବଯଳ ପୁନଃସମନବୟ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତକୁ ଯନଇୋଏ, ଯସଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଏକ ସମସୟା 
ଆବଷି୍କାର କରଥିାଉ: ଆଯମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପକତକୁ ପାପଯର ଆଣିଥାଉ | ହଁ, େୀଶୁଙ୍କ ମତୁୃୟ, ସମାଧି ଏବିଂ 
ପୁନରୁତ୍ଥାନଯର ଆମର ପାପ େୂର ଯହୋ, କନୁି୍ତ ଯେପେତୟନ୍ତ ଆଯମ ମରବିା ଏବିଂ ସ୍ଵଗତକୁ େିବା ପେତୟନ୍ତ, ଆମର ପାପର 
ଅବଶଷି୍ଟାିଂଶ ଈଶ୍ଵର ଆମ ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିବା ସମ୍ପକତ ବରୁିଦ୍ଧଯର େୁଦ୍ଧ କରନ୍ତ ି| ଆଯମ ଈଷ୍ତା, ଜନରବ, ଅପବାେ ଏବିଂ 
ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯୋଭନ ସହତି େଢବିାଯବଯଳ ପାପ ଆମର ଯେୈନନ୍ଦନି ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବତି କଯର | ଯସମାଯନ ଯୋକମାନଙ୍କ 
ସହତି ଆମର ସମ୍ପକତକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତ,ି ଏପରକି ିଆମ ପରବିାରର ମଧ୍ୟ ଏହ ିପାପଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତ େନି ଆମ ଜୀବନଯର 
ପ୍ରାଧାନୟ ବସି୍ତାର କଯର, ଯସଯତ ଅଧିକ କ୍ଷତ ସଷୃ୍ଟି କଯର | କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ସମାଧାନ ଅଛ ିୋହାକୁ ଆଯମ ଆଜ ି େୂର 
କରବିା ସହତି ଅତୀତର କ୍ଷତରୁି ସୁସ୍ଥ ଯହବା ଆବଶୟକ କରୁ | 

ଯେଯକୌଣସ ି ସମ୍ପକତ ପର,ି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପକତ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବିଂ େୃଢ କରବିା ପାଇଁ 
ଆବଶୟକ ଶଙୃ୍ଖଳା ଆବଶୟକ କଯର | ଆଯମ ଇଚ୍ଛା କରପିାରବିା ଯେ ମୁକି୍ତର ମୁହୂର୍ତ୍ତଯର, ଶକି୍ତକୁ ଧରବିା ଆମର ତୁରନ୍ତ 
ଆେଶତ ଯହାଇୋଏ ଏବିଂ ଅତୀତର ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ିେୂର ଯହାଇୋଏ | କନୁି୍ତ ଯସପର ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ନୁଯହଁ | ମଁୁ ଶାସ୍ତ୍ରଯର 
ଅତ ିକମଯର ଚାଯରାେ ିଜରୁରୀ ସମବନ୍ଧୀୟ ବଷି୍ୟ ପାଇଁ ଓକେିାତ ି ଯେଯଖ ୋହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଏକ ଗଭୀର ନବିଡି଼ତା 
ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ େୃଢ କରବିା | 

ପ୍ରଥମ ଅନୁଶାସନ ବାକ ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କଯର ଏବିଂ ଈଶ୍ଵର ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା 
ଆଯରାଗୟ ପାଇଁ ମୂଳେୁଆ: ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟଯର ବତିାଇଥିବା ସମୟ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଅନୟ ଯକୌଣସ ି େିଖିତ ଶବ୍ଦଠାରୁ 
ଭିନ୍ନ: “ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବିଂ ସକ୍ରିୟ, ଯେଯକୌଣସ ିେୁଇ ଧାରଆି ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ପ୍ରାଣ ଏବିଂ ଆତ୍ମା, ଗଣ୍ଠି ଏବିଂ 
ମଜ୍ଜାର ବଭିାଜନକୁ ବସି୍ତାର କର ିହୃେୟର ଚନି୍ତାଧାରା ଏବିଂ ଉଯେଶୟକୁ ବୁଝବିା (ଏବ୍ରୀ ୪:୧୨ ) | 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଜୀବନ୍ତ କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଶି୍ଵାସପ୍ରାପ୍ତ | ଏହପିର,ି ଯେଉଁମାଯନ ଏହାକୁ ପ୍ରଯବଶ 
କରନ୍ତ ିଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନଯର ଏହା ନରିନ୍ତର ସକ୍ରିୟ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟର ସରଳ ପଢବିା ପାଠକଙ୍କ ହୃେୟ ଏବିଂ ମନଯର 
ଏକ ସକ୍ରିୟ ବହିନ ବୁଣିଥାଏ | ଅବଶିବାସୀଙ୍କଠାଯର ଏହା ବଶି୍ଵାସ, ଅନୁତାପ ଏବିଂ ପରତି୍ରାଣର କାରଣ ଯହାଇପାଯର, ପ୍ରାୟତଃ 
ଯକୌଣସ ି ଜନିଷି୍ କମିବା ଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସବତନମିନ ଜ୍ଞାତ ସହତି ଏହ ି ସମାନ ପୁନଃନମିତାଣ କାେତୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଯହାଇଥାଏ ଯେଉଁମାଯନ ପୂବତରୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମନବୟ ରକ୍ଷା କରଥିିଯେ କନୁି୍ତ ତାଙ୍କ ସହତି ଆମର ସମ୍ପକତ ଗଢବିା ଆବଶୟକ 
କରନ୍ତ ି | ଆମର ପଢବିା ଏବିଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ନୟିମିତ ଭାବଯର ଆମ ଭିତଯର େଗାୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ, ଆମର ପ୍ରକୃତ 
ସ୍ଵରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କଯର, ଯେପର ିଏବ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଯେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତ ି| ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ଯେଖିବା ପର ିଶବ୍ଦ ଆମକୁ ନଜିକୁ 
- ଗଣ୍ଠ ିଏବିଂ ମମତ, ପ୍ରାଣ ଏବିଂ ଆତ୍ମା ଯେଖିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କଯର | 

ଅଯନକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହ ିେୃଶୟ ଭୟଯର ଭର ିରହଛି ି| ଭଗବାନଙ୍କ ବଦି୍ଧ ଆଖି ଆଗଯର ଏଯତ ଉନମୁକ୍ତ ଯହବା, ନଜି 
ବଷି୍ୟଯର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚତି୍ର ଆସବିା ଆମ ପାଇଁ ଅତୟଧିକ, ଯତଣୁ ଆଯମ େୁଚାଇଥାଉ | ଆଯମ ପ୍ରାୟତଃ ଭେ ଜନିଷି୍ଯର େୁଚ ି
ରହଥିାଉ - ଯେପର ିଚର୍ଚ୍ତକୁ େିବା | ଆଯମ ନଯିଜ ଏକ ସମ୍ପକତ ଗଢବିା ଅଯପକ୍ଷା ଅନୟ କାହା ସହତି ସମ୍ପକତ ବଷି୍ୟଯର ଗୀତ 



ଗାଇବା କମିବା ପ୍ରଚାର କରବିାଯର ଅଧିକ ଆରାମୋୟକ | ଆଯମ ଭୟ କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସଯମତ ଯକହ ିମଧ୍ୟ ଆମ 
ବଷି୍ୟଯର ଏଯତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସହତି ବଶି୍ଵାସୀ ଯହାଇପାରଯିବ ନାହିଁ କମିବା ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ୱାଡତଯର ଯେଖିବା 
ଯସଯତଯବଯଳ ୋହା ଯେଖିବା ତାହା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଯହବ ନାହିଁ, ଯତଣୁ ଆଯମ େୁଚାଇଥାଉ | 

କନୁି୍ତ େୁଚାଇବା ଆମର େନ୍ତ୍ରଣାକୁ େୃଢକଯର, ଆମର ୋଗକୁ ଗଣନା କଯର, ଏବିଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ଆମକୁ 
ଆଯରାଗୟରୁ ରକ୍ଷା କଯର | ଏହ ି ଜଗତଯର ଆଉ ଯକୌଣସ ି ଜନିଷି୍ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାକୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପର ି ସସୁ୍ଥ 
କରପିାରବି ନାହିଁ | କଛି ିନାହିଁ! ଏହା ଯହଉଛ ିଏବ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତଜି୍ଞା | ଏଠାଯର ଆଯମ ଜାଣିବା ଆବଶୟକ: ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ବାକୟକୁ ନୟିମିତ ପଢବିା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରବିାର ଆଭିମୁଖୟ ସହତି ନଜିକୁ ପ୍ରକାଶ କରବିା ସବତୋ ଆମର ମହାୋଜକ 
େୀଶୁଙ୍କ ସହତି ରହଥିାଏ, ଆମକୁ ଧାମିକତା ପରଧିାନ କଯର | ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରଧିାନ କର,ି ଆଯମ ପ୍ରକାଶତି କନୁି୍ତ ନନି୍ଦତି 
ନୁଯହଁ କାରଣ େୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନନି୍ଦା ଯନଇଛନ୍ତ ି| 

ଯତଣୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟର ନୟିମିତ ପଢବିାଯର, ଆଯମ ନଯିଜ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତଯିର ଆମନ୍ତ୍ରିତ | ଯସହ ିଉପସ୍ଥିତଯିର 
ଆଯମ ୋହା ଆବଶୟକ କରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ: େୟା, େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ଥିବା କ୍ଷମାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ଏବିଂ ଅନୁଗ୍ରହ, 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଯରାଗୟ ଶକି୍ତ ଆମ ଜୀବନଯର ପ୍ରଯୟାଗ ଯହୋ | 

ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଯର ନୁଯହଁ | ଏହା କପିର ିଯହାଇପାଯର? େେ ିଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ 
କ୍ଷତକୁ ଯଗାେଏି ମୁହୂର୍ତ୍ତଯର ସଯଚତନ କରାଇଯେ, ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳ ି ପାରବିା କ?ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟଯର 
ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ସ୍ଥିର ସମବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଶାସନ କରବିାକୁ ପଡବି | ଅଧିକାିଂଶ ସମୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ 
ଏବିଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରୋନ କରଯିବ କାରଣ ଯସ ଭେ ଭାବଯର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯସ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରଯିବ ଯେ ଆଯମ କିଏ 
ଏବିଂ ଯକଉଁଠାଯର ଆମକୁ ଆଯରାଗୟ ଆବଶୟକ | 

ପରଯମଶବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଧାରଣ | ଶାସ୍ତ୍ର ପଢବିା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଧାର ପ୍ରୋନ କଯର ନାହିଁ ୋହା 
ଆମକୁ ସମୟ ସମୟଯର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପକତକୁ ଅଣଯେଖା କରବିାକୁ ଯେଇଥାଏ | ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ସହତି ସମ୍ପକତର ଏହ ିଯମୌଳକି ଅନୁଶାସନକୁ ଯପାଷ୍ଣ କରବିାଯର ବଫିଳ ହୁଏ, ଯସଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଅେକାଇଥାଉ | ସତୟ 
ଅତୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ, କନୁି୍ତ ଏହା ଏକ ସମ୍ପକତର ସ୍ଥାନ ଯନଇପାରବି ନାହିଁ | ଅଧିକନୁ୍ତ, ଯକବଳ ସତୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆବଶୟକ 
କରୁଥିବା ଆଯରାଗୟ ବଷି୍ୟଯର କଛି ିକହବିା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ନଯିଜ ଯେଇଥିବା ଜୀବନଯଶୈଳୀ ହରାଇବାକୁ ବାରଣ କରଯିବ ନାହିଁ 
| ଏହ ିଜନିଷି୍ଗୁଡକି ଆମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କ ସହତି ଏକ ଘନଷି୍ଠ ସିଂପକତଯର ଯପାଷ୍ଣ କରାେିବା ଉଚତି୍ | 

ଦ୍ୱତିୀୟ ସମ୍ପକତୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ଯହଉଛ ି ନୀରବତା | ୋତ୍ରା ୧୪:୧୪ ଯର, ଯମାଶା ଇସ୍ରାଏେୀୟମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ 
କରାଇଯେ, "ସୋପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େୁଦ୍ଧ କରଯିବ ଏବିଂ ତୁମକୁ ଯକବଳ ଚୁପ୍ ରହବିାକୁ ପଡବି |" ଗୀତସିଂହତିା ଆମକୁ 
ଗୀତସିଂହତିା ୩୭:୦୭ ଯର ସ୍ମରଣ କରାଏ, “ସୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମଖୁଯର େୃଢ ହୁଅ, ଏବିଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଧୈେତୟର ସହତି ଅଯପକ୍ଷା 
କର; େିଏ ତୁମର ପଥଯର ଅଗ୍ରଗତ ିକଯର ଯସ ବଷି୍ୟଯର ଚନି୍ତା କର ନାହିଁ ଏବିଂ ମନ୍ଦ କାେତୟ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ବଷି୍ୟଯର 
ଚନି୍ତା କର ନାହିଁ।” ଏବିଂ ଗୀତସିଂହତିା ୪୬:୧୦ ଯର ଆମକୁ ପୁଣି ଥଯର କୁହାୋଇଛ,ି “ବନ୍ଦ କର ଏବିଂ ଜାଣ ଯେ ମଁୁ ଈଶ୍ଵର 
ଅଯେ |” 
    ଆମର ଯକାଳାହଳପୂର୍ଣ୍ତ େୁନଆିଯର, ପ୍ରାୟତଃ ମଯନହୁଏ ଯେପର ି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ | କନୁି୍ତ ନୀରବତା ଆମ ପାଇଁ 
ସବୁଠାଯର ଉପେବ୍ଧ - େେ ିଆଯମ ପସନ୍ଦ କରୁ | ମଁୁ ପାଇେି ଯେ ବୟସ୍ତବହୁଳ ବମିାନବନ୍ଦରଯର ମଧ୍ୟ ମଁୁ ଚୁପ୍ ଯହାଇପାଯର | 

ଯମାଯତ ହୁଏତ ରାସ୍ତାଯର ଚାେିବାକୁ ପଡବି କମିବା ଏକ ବାହୟ ସ୍ଥାନଯର ବସବିାକୁ ପଡବି, କନୁି୍ତ େେ ିମଁୁ ଚାହୁଁଛ ିନୀରବତା, ମଁ ୁ
ଏହାକୁ ପାଇ ପାରବି ି| 



ନୀରବତା ଏକ ବକିଳ୍ପ | ଏହାର ଅଥତ ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା େୁନଆିର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରବିାକୁ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ 
ବଭି୍ରାନ୍ତ କରବିା ପାଇଁ େଭିି, ଯରଡଓି, ଭେ ବହ ିଏବିଂ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛ ି| କନୁି୍ତ ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ନୀରବତା 
ବାଛବିା ଏବିଂ ଅଭୟାସ କରବିା ଶଖିିବା ଯସଯତଯବଯଳ ଗଭୀର ଚନି୍ତାଧାରା ଏବିଂ ଧ୍ୟାନ ବକିାଶ ଯହାଇପାଯର | 

ନୀରବଯର ଆଯମ ନୂତନ ସୁଖ ଆବଷି୍କାର କରୁ | ଉୋହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ପଢବିାର ଅନୁଶାସନ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଆମ ହୃେୟଯର ବୁଣାୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଆମର ହୃେୟ ଏବିଂ ମନକୁ ନୂତନ ଅଥତଯର ପରପିୂର୍ଣ୍ତ କରବିାର 
ସୁଯୋଗ ପ୍ରୋନ କଯର | ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜଗତର ଯସୌନ୍ଦେତୟ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶକି୍ତ ଏବିଂ ସାବତଭୌମତ୍ୱ ବଷି୍ୟଯର 
କହଥିାଏ | ସଯବତାପର,ି ଆଯମ ପୁଣି ଥଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତଯିର ବସିି୍ମତ | 

ଅଧିକ ସମୟ ନୀରବତା ବନିା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତର ରହସୟଯର ପ୍ରଯବଶ କରବିାକୁ ମଁ ୁଏକ ଉପାୟ ପାଇେି ନାହିଁ 
| ନୀରବତା ଅଭୟାସ ନକରବିା ପାଇଁ ଆଯମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାରଣ ଯଖାଜପିାରୁ, କନୁି୍ତ ପୁନବତାର, ନୀରବତା ଏକ ପସନ୍ଦ | 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଆମର ସମ୍ପକତ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ରହବି ଯେ ପେତୟନ୍ତ ଆଯମ ତାଙ୍କ ସହତି ନୟିମିତ ନୀରବତା ଅଭୟାସ କରବିା 
ଶଖିିବା | 

       ତୃତୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଶାସନ ଯହଉଛ ି ଏକାକୀ | ମାଥିଉ ୧୪:୨୩ ଅଯନକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଗାେଏି ଯେଉଁଠାଯର 
ଆଯମ େୀଶୁ ନଯିଜ ଏକାକୀ ରହବିାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଯେଖୁ: “ଜନତା ଛନି୍ନଛତ୍ର ଯହାଇ ଯସ ପବତତ ଉପରକୁ ଚଢଗିଯେ 
ଯେପର ି ଯସ ନଯିଜ ରହ ି ପ୍ରାଥତନା କରପିାରନ୍ତ ି | ଯସ ଯସଠାଯର ଏକାକୀ ରହଯିେ, ବଳିମି୍ବତ ରାତ ି ପେତୟନ୍ତ”(MSG) | 

ଯବାଧହୁଏ ଏଠାରୁ ଅଧିକ କଛି ିକହବିାର ଆବଶୟକତା ନାହିଁ: େେ ିେୀଶୁ ଏକାକୀ ଯଖାଜଥିିଯେ, ଯତଯବ ଏହା ଆମ ପାଇଁ 
କମ୍ ଆବଶୟକ କ?ି 

         େେ ିଆମ ସିଂକତୃଯିର ଚୁପ୍ ରହବିା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ଯତଯବ ଏକୁେଆି ରହବିା ଯବାଧହୁଏ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର | 

େେ ିଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ବାକୟଯର ଶୁଣିବାଯର ବହୁ ପୂବତରୁ ବଫିଳ ଯହାଇଥାଉ, ଯତଯବ ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ନଜି ସହତି 
ଏକାକୀ ରହବିାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ | ଯବାଧହୁଏ ଆତ୍ମ-ଆବଷି୍କାରର ଭୟ ଆମକୁ ଏକୁେଆି ରହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କଯର ନାହିଁ | କମିବା 
ଯବାଧହୁଏ ଏହା ଯହଉଛ ି ଯେ ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ସିଂକତୃରି ମଯନାରଞ୍ଜନଯର ଆଯମ ଆମର ସବତଯେଷ୍ଠ “ଆନନ୍ଦ” 
ପାଇଥାଉ | ଆମର କଠନି ସିଂକତୃ ିଆମକୁ ଏକାକୀ ସମୟ ବତିାଇବାକୁ, ଶାନ୍ତ ରହବିାକୁ, ଏବିଂ ପ୍ରତଫିଳନଯର ଜାଣିବାକୁ 
ଆମ ସିଂକତୃ ିଧୂଆଁ ଏବିଂ େପତଣ ବୟତୀତ ଅନୟ କଛି ିନୁଯହଁ | 

ନରିବତା ସହତି ନରିଯପକ୍ଷତା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବଯର ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ଯେଇଥାଏ | ଏକୁେଆିଯର, 

ଆମର ଯଛାେତା ଏବିଂ ଏହ ିଗ୍ରହଯର ଆମର ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିତ ିବଷି୍ୟଯର ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଗୋ | ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା 
ଯହଉଛ,ି ଏକାକୀତ୍ୱା ଆମକୁ ମଯନ ପକାଇେଏି ଯେ ଆଯମ ଏହ ିେୁନଆି ପାଇଁ ତଆିର ିଯହାଇ ନାହୁଁ | ପାପର ପ୍ରଭାବ ଏହ ି
ପଥୃିବୀ ଉପଯର ପ୍ରାଧାନୟ ଯେଇଥାଏ | ଆେପିୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଯର ଈଶ୍ଵର ଆମ ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିବା ଜଗତ ଯହଉଛ ି
ୋହା ପାଇଁ ଆଯମ ସଷୃ୍ଟି ଯହାଇଥିେୁ, ଏବିଂ ଏହା ହିଁ ଆଯମ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଯହବ | ଏକାକୀତ୍ୱା ଆମ ଜୀବନର କମ୍ପାସ୍ 
ପୁନଃସ୍ତାପନ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡକି ପ୍ରୋନ କଯର | କନୁି୍ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା ଯହଉଛ,ି 

ଏକୁେଆିଯର ଆଯମ ଜାଣୁ ଯେ ଆଯମ ଏକା ନୁହଁନ୍ତ ି| ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତଯର ଯସଠାଯର ଅଛନ୍ତ ି| 

ଅନ୍ତମି ସମ୍ପକତୀୟ ଅନୁଶାସନ ଯହଉଛ ିଉପସ୍ଥାପନା | ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପକତଯର ୋଖେ ଉଭୟ ଜରୁରୀ 
ଏବିଂ ସମଦୃ୍ଧ | ଏବ୍ରୀ ୧୨:୦୯ ଆମକୁ ମଯନ ପକାଇ େଏି ଯେ “ଆମର ଜଯଣ ପାଥବି ପିତା ଥିଯେ େିଏ ଆମକୁ ଶାସି୍ତ 
ଯେଇଥିଯେ ଏବିଂ ଆଯମ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁଥିେୁ | ଆଯମ୍ଭମାଯନ ଆଉ ଆତ୍ମାର ପିତାଙ୍କ ଅଧୀନଯର ବଞ୍ଚବିା ନାହିଁ କି? " 

ଏବ୍ରୀ ୦୫:୦୭ ଯର ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଗୋ, "େୀଶୁ ନଜି ଶରୀରର େନିଯର ଉର୍ଚ୍ ସ୍ଵରଯର ଚତି୍କାର କର ି
କାନୁ୍ଦଥିଯେ, େିଏ ତାଙୁ୍କ ମତୁୃୟରୁ ରକ୍ଷା କରପିାରନ୍ତ,ି ଏବିଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯହତୁ ଯସ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଯେ।" େୀଶୁଙ୍କ ନଜି 



ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଉପସ୍ଥାପନ କରବିାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ େଶତାଏ: “ସ୍ଵଗତ ଓ ପଥୃିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଯମାର ଅଯେ | ଆପଣ ଯେଉଁଆଯଡ଼ 
ୋଆନୁ୍ତ, ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯମାଯତ ଅନୁସରଣ କର | ଯସମାନଙୁ୍କ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବିଂ ପବତି୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମଯର ବାପି୍ତସ୍ମ ଯେଇ 
ଏହା କର ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ୋହା ଶଖିାୋଏ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯସମାନଙୁ୍କ ଆଗୁଆ ଶକି୍ଷା େଅି ”(ମାଥିଉ ୨୮:୧୮-
୨୦, ଯମାର ବୟାଖୟା ଅଛ)ି | 

"ୋଖେ" ଶବ୍ଦେ ି ଭୁଲ୍ ଏବିଂ ଭୟର ଅଭିଯୋଗ ଯହାଇଛ ି| ଯସ େୀଶୁଙ୍କ ୋସ ଯବାେି ପାଉେଙ୍କ ବକ୍ତବୟ ମଧ୍ୟ 
ସମାନ ଭାବଯର ଭୁେ ବୁଝାୋଇଛ ି| େେ ିଈଶ୍ଵର ଏହ ିଗ୍ରହର ସଯବତାର୍ଚ୍ ସଷୃ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେପର ିଆେପିୁସ୍ତକ ୋବ ିକରନ୍ତ,ି େେ ି
ଯସ ଆମକୁ ଭୟାନକ ଏବିଂ ଚମତ୍କାର ଭାବଯର ସଷୃ୍ଟି କରନ୍ତ,ି ଯେପର ିଗୀତସିଂହତିା ୋବ ିକରନ୍ତ,ି ଏବିଂ େେ ିସଷୃ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର 
ଆଶା କରବିାର ଅଧିକାର ଅଛ ିଯେ ତାଙ୍କ ସଷୃ୍ଟି ତାଙ୍କ ଯପ୍ରମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଯେ | ଯତଯବ ଆଯମ କପିର ିକରପିାରବୁି ନାହିଁ | 

ତାଙ୍କ ସହତି ଆମର ସମ୍ପକତର ଏକ ପ୍ରାକୃତକି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଯହବାର ହୃେୟ ଏବିଂ ସୁଚନି୍ତତି ଭକି୍ତ ଆଶା କଯର? 

ଉଭୟ େୀଶୁ ଏବିଂ ପାଉେ ଅଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତ ି ବୁଝଥିିଯେ | ତାଙ୍କର ଉତ୍ସଗତୀକୃତତା, ଯସ ଅତ ିନକିେରୁ 
ଜାଣିଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି ସିଂଯୋଗ ଏବିଂ ବଶି୍ଵାସର ବାସ୍ତବତାଯର ମୂଳେୁଆ ପଡଥିିୋ | 

ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଉପଯର ଭରସା କରବିାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତ ି| ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀରବତା ଏବିଂ ଏକାକୀ ବଷି୍ୟଗୁଡ଼କିର 
ଅଭୟାସ ବଶି୍ଵାସକୁ ବଢାଇଥାଏ; ବାସ୍ତବଯର, ଆଯମ ବାଇବେଯର ୋହା ପାଇଥାଉ ତାହା ଉପଯର ନଭିତର କରବିା ସ୍ଵାଭାବକି 
| ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନକିେଯର ବଶୀଭୂତ ଯହବା ଯହଉଛ ିଆମର ସାଧାରଣ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ ଯେ 
ଆମ ଜୀବନଯର ତାଙ୍କର ଆହବାନ ଆମର େକ୍ଷୟ ଯହବା ଉଚତି | ଏହା ଯକବଳ ଆମର ସୁଚନି୍ତତି ପ୍ରବୃର୍ତ୍କୁି ଆବଶୟକ କଯର 
ଯେଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତ ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟକୁ ମାନବିା ପାଇଁ ପ୍ରତକି୍ରିୟା କରନ୍ତ,ି ବରିଂ ଆଯବଗକୁ ଏକ 
ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଭାବଯର ଶଖିିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା | 

ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ବାକୟଯର ୋହା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ ିତାହାର ସତୟତା ଏବିଂ ବଶି୍ଵସନୀୟତା ଉପଯର ନଶିି୍ଚତ ଯହବା ଦ୍ୱାରା 
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରବିାର ପ୍ରବୃର୍ତ୍ ିବଯଢ | କନୁି୍ତ ତାଙ୍କ ବାକୟଯର, ନରିବଯର ଏବିଂ ଏକାକୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଶଖିିବା, ଯସ 
ଆମ ହୃେୟଯର ଯଖାଜୁଥିବା ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ବଢାଇଥାଏ | 

ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ଜଗତ ଏବିଂ ଆମ ଭିତଯର ଥିବା ମାିଂସ, ଉଭୟ ଶୟତାନ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଯସବକମାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଉଯର୍ତ୍ଜତି ଯହାଇ ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପକତର ରହସୟଯର ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ନକରବିାକୁ ଷ୍ଡେନ୍ତ୍ର କରଥିିଯେ | 

କନୁି୍ତ ହଜାଯର ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର ଯେଉଁମାଯନ ସଧିାସଳଖ ବପିେ ଯନବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନଯର, ନଜିକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ନକିେଯର ବଳେିାନ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ରହଥିାଏ | 

 

ପ୍ରରବଶ୍ଦ୍ଵାରା ୨ : ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ କାହାଣୀ କହବିା 
ନୂତନ ନୟିମଯର ଦ୍ୱତିୀୟ ପ୍ରଯବଶଦ୍ୱାର ମୂେୟ ଏଫିସୀୟ ୩:୧-୧୧ ଯର ମିଳଥିାଏ। ଆମର ଯେୈନନ୍ଦନି ଜୀବନଯର ଆଯମ 
ଆମର ଅନୁଗ୍ରହର କାହାଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବିଂ ଯମୌଖିକ ଭାବଯର ପ୍ରକାଶ କରବିା | ଏଠାଯର ଆଯମ ସମୟ ଏବିଂ 
ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଯେଶୟର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବିଂ ସରଳ ଯଘାଷ୍ଣା ପାଇଥାଉ।  

ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ, ଅଣେିହୂେୀମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ଧନ ଯଘାଷ୍ଣା କରବିା ପାଇଁ ଏବିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ      
ଆଯୋକତି କରବିା ପାଇଁ େଆିୋଇଥିବା, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େୁଗରୁ େୁଚ ିରହଥିିବା ରହସୟର ଯୋଜନା କ’ଣ, େିଏ 
ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିଯେ, ଯତଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବହୁଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵଗତୀୟ ଯକ୍ଷତ୍ରର 
ଶାସକ ଏବିଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନକିେଯର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ | 



 ( ଏଫୀସୟି ୩:୮-୧୦) 
ଏହ ି ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟାୟ ୨ ଯର ଆଯମ ଏହ ି ଅିଂଶ ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେଖିଛୁ | ଚର୍ଚ୍ତର ଉଯେଶୟ ଯହଉଛ ି ଯସହମିାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଆଯମ ପ୍ରତେିନି ବାସ କରୁ, ଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକ ବଶି୍ଵାସୀ ନଜି ପଦ୍ଧତଯିର 
ତାହା କରନ୍ତ ିକମିବା ଈଶ୍ଵର ନଜି ଜୀବନଯର ୋହା କରଛିନ୍ତ ିତାହାର ବୟକି୍ତଗତ ସାକ୍ଷୟ | 

େେ ି ପାଉେଙ୍କ େବାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ବର୍ଣ୍ିତ ମାଣ୍ଡଳୀର ଉଯେଶୟ, ପାଥବି ମଞ୍ଚଯର ଏକ ଅନନ୍ତ େଶତକଙ୍କ ପାଇଁ 
ଯଖଳାୋଏ, ଯତଯବ ଏଥିଯର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କମ୍ ଯହାଇପାରବି ନାହିଁ | ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାର 
ଦ୍ୱତିୀୟ ମାପ ଯହଉଛ ିପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତର ଅନୁଗ୍ରହ କାହାଣୀର ବଢୁଥିବା ଅଭିବୟକି୍ତଯର ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଆଯଗଇ 
ଯନଉଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ସମ୍ପକତଯର | େେ ିଅଧିକାିଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଧାରୀ ଏହ ିସୀମାକୁ ଉଠନ୍ତ ିନାହିଁ, ଯତଯବ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର କାେତୟ 
କରୁନାହିଁ | 

  

ପ୍ରରବଶ୍ଦ୍ଵାରା ୩ : ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଉପହାରର ବୟବହାର 

େେ ିଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଉପହାର ଯେବାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସବତାଧିକ, ଯତଯବ େେ ିଯୋକମାଯନ ଏହ ିଉପହାରଗୁଡ଼କିର ବୁଝାମଣା 
ଏବିଂ ବୟବହାରକୁ ବଢାଉ ନାହଁାନ୍ତ,ି ଯତଯବ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ଥଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଆିୋଇଥିବା କାେତୟକୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ | 

ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଉପହାର ବୟବହାର କରନ୍ତ ି ୋହା େୀଶୁ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଯନକ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ରଣନୀତକୁି ଅଭିବୟକି୍ତ ପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ି | ମଣ୍ଡଳୀଯର ଏବିଂ ବଶି୍ଵଯର ତାଙ୍କର ନଯିୟାଜନଯର ଜଯଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ 
ପରପିକ୍ଵତା ହରାଇବା ଯହଉଛ ିଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରକିଳ୍ପନା କରଥିିବା ସଜୃନଶୀଳ ପ୍ରତଭିାକୁ େୁବତଳ କରବିା | 

ଏହପିର ିତୃତୀୟ ପ୍ରଯବଶଦ୍ୱାରର ମୂେୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବିଂ କମତଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପହାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ | 

ଅଧିକନୁ୍ତ, ଏହ ିଉପହାରଗୁଡକି ଅଧିକ ସଠକି୍ ଭାବଯର ଆମ ମାଧ୍ୟମଯର କାେତୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଭାବଯର ବର୍ଣ୍ତନା 
କରାୋଇପାଯର, ଏହା ସୂଚତି କଯର ଯେ ଯସମାଯନ ପ୍ରଯତୟକ ଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଯର କାେତୟ କରନ୍ତ,ି କାରଣ ଆଯମ ଜୀବନ୍ତ 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମନ୍ଦରି, ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ େୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରୁ | ଏହ ି ଉପହାରଗୁଡ଼କି 
ମଣ୍ଡଳୀର କାେତୟକ୍ରମଗୁଡ଼କୁି ଶକି୍ତ ଯେବା ପାଇଁ େଆିୋଇନଥାଏ କନୁି୍ତ ଚର୍ଚ୍ତ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ | 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କର ଯେୈନନ୍ଦନି ବଣ୍ଟନଯର ଯସମାନଙ୍କର ପଯଡ଼ାଶୀ ତଥା ବଶିବର ବଜାରଯର 
ଆତ୍ମା ପ୍ରଯତୟକଙୁ୍କ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବିଂ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଉପହାର ଭାବଯର ଯେଖାୋଏ | ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ କମିବା ବୃର୍ତ୍ଯିର କଛି ିଫରକ ପଯଡ଼ 
ନାହିଁ | ଯେଯହତୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତଜି୍ଞା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋକଙ୍କ ଉପଯର ପରାଜତି ହୁଏ, ଯେଉଁଠାଯର ଆଯମ ବାସ 
କରୁ ଏବିଂ କାେତୟ କରୁ, ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ଥାନ ପରତି୍ରାଣର ପ୍ରତଜି୍ଞାଯର ପ୍ରଯତୟକଙ୍କର ଅନନୟ ଅିଂଶକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବା ଏବିଂ ବାେ 
ଯେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯହାଇୋଏ | ଆତ୍ମାଙ୍କ ୋନ, ପ୍ରଯତୟକ ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ େବାରା ଯସବା କରାୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା 
ନୟିନ୍ତ୍ରିତ ଏବିଂ ପରଚିାଳତି ଯହାଇଥାଏ | 

ଏହା ଯକଯତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବଚିତି୍ର ୋଗୁଥାଇପାଯର, କନୁି୍ତ ଏହାର କାରଣ ଯହଉଛ ି ଯେ ଅଯନକ ଯୋକ 
ଆମ ଜୀବନଯର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏହ ିନେିଷି୍ଟ ପ୍ରେଶତନକୁ ଭୁେ ବୁଝଛିନ୍ତ ି| ଏହପିର ିବଶି୍ଵାସୀମାଯନ କାେତୟର ତତ୍ତ୍ୱ ସହତି ସିଂଯୋଗ 
ହରାଇଛନ୍ତ ିୋହା ବାସ୍ତବତାରୁ ଆସଥିାଏ ୋହା ଦ୍ୱାରା ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ତୀଯର ସଷୃ୍ଟି ଯହାଇଛୁ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ସଷୃ୍ଟିର େତ୍ନ 
ଯନବାକୁ ଏବିଂ ଯସ ଆମ ହାତଯର ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍ର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାକୁ ଆହବାନ କରଛିନ୍ତ ି| ଯସମାଯନ ଅନନ୍ତତା 
ସହତି ସିଂଯୋଗ ହରାଇଛନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଏହପିର ି ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍ତ୍ ିପରଚିାଳନା କରବିା, 
ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଯଗୌରବ ଏବିଂ ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯକନ୍ଦ୍ର ଭାବଯର ଯେଖାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇଯେ | ଏହ ି ସମସ୍ତ 



ଉପହାରକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଝାମଣାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରଯିେଇଛ ିୋହା ଏକ କାେତୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଶକି୍ତ 
ଅଯେ ୋହାକ ିଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ | 

ଆମର ନଜି ଜୀବନ ଏବିଂ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା ଯହଉଛ,ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ ିତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର 
ପରଯିୋଜନା ଯହାଇଛ ି| 

 

ପ୍ରରବଶ୍ଦ୍ଵାରା ୪: ଆତ୍ମାର ଫଳ ପ୍ରେଶ୍େନ 

ଚତୁଥତ ପ୍ରଯବଶଦ୍ୱାର ମୂେୟ ପରସ୍ପର ସହତି ଏବିଂ ବଶି୍ଵଯର ଆମର ସମ୍ପକତଯର ଆତ୍ମାର ଫଳ ପ୍ରେଶତନ କଯର | ଗାୋତୀୟ 
୫:୨୨-୨୩ ଯର ପାଉେ ଏହ ି ପାରସ୍ପରକି ଗୁଣଗୁଡ଼କିର ତାେିକାଭୁକ୍ତ କରଛିନ୍ତ:ି "ଆତ୍ମାର ଫଳ ଯହଉଛ ି ଯପ୍ରମ, ଆନନ୍ଦ, 

ଶାନ୍ତ,ି ଯଧୈେତୟ, େୟା, ଉର୍ତ୍ମତା, ସତୟତା, ନମ୍ରତା, ଆତ୍ମ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ; ଏହପିର ିଜନିଷି୍ ବରୁିଦ୍ଧଯର ଯକୌଣସ ିନୟିମ ନାହିଁ |" 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କଠାଯର ବାସ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏହା ଯହଉଛ ି ପ୍ରାକୃତକି ଫଳାଫଳ ଏବିଂ ପରପିକ୍ଵତା ଏବିଂ 
ଅଭିବୟକି୍ତଯର ବଢବିା ଆବଶୟକ | 

          ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବବିାହ, ପରବିାର, ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳଯର ବଢୁଛନ୍ତ,ି ପଥୃିବୀଯର ସବୁଠାରୁ ଶକି୍ତଶାଳୀ 
ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ ିଯେ େୀଶୁ ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଜୀବତି ଅଛନ୍ତ ି| ଅନୟାନୟ ବଢୁଥିବା ପାରସ୍ପରକି ସମ୍ପକତର 
ଯସମାନଙ୍କର ବଢୁଥିବା ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଯତୟକେଯିର ବାସ କରୁଥିବା ଅନନୟ ଶକି୍ତ ପ୍ରେଶତନ କଯର | 

          ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କଠାଯର ଅବତୀର୍ଣ୍ତ ଯହାଇଥିବା ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ଚତୁେଗିଯର ଯେଖାୋଇଥିବା ଏହ ି ଫଳର 
ପ୍ରକାଶ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶକି୍ତ | ଏହା ଯହଉଛ ିୋକୁବଙ୍କ ବଷି୍ୟ: "ଧାମିକତା ୋହା ପିତା ପରଯମଶବରଙ୍କ ଆଗଯର ପବତି୍ର 
ଏବିଂ ନଖିୁଣ ତାହା ଯହଉଛ:ି ଅନାଥ ଓ ବଧିବାମାନଙ୍କର େୁଃଖଯର େତ୍ନ ଯନବା ଏବିଂ ନଜିକୁ ଜଗତରୁ ନଖିୁଣ ରଖିବା" 
(ୋକୁବ ୧:୨୭ ) | ଇତହିାସଯର ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଯତଯବଯଳ ଏହାର ମାେିକ ଭାବଯର ଅବତାରତି ଯହୋ, ଯସଯତଯବଯଳ 
ଏହା ବଶି୍ଵ ପାଇଁ ଏକ କଳଙି୍କତ | େୁନଆି େୁନଆିର ଅସୁରକି୍ଷତ ଯୋକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଖୁବ୍ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଯେଇଥାଏ, କନୁି୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ 
ସମସ୍ତ ଯୋକଙୁ୍କ ଏହାର େୁନଆିଯର ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରବିାର ଉପାୟ ଯଖାଜନ୍ତ ିଏବିଂ ବାସ୍ତବଯର ଯୋକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରବିା ପାଇ ଁ
କଠନି ପରେିମ କରନ୍ତ ି| ଏହା େୁନଆିର ସୁସମାଚାର କାେତୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭିର୍ତ୍ଭୂିମ ି| 

ମଁୁ ଶାସ୍ତ୍ରଯର ଯକୌଣସ ିଜାଗାଯର ଯେଖୁ ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଫରବିା ପୂବତରୁ ଆଯମ ଜଗତର ସମସୟାଗୁଡ଼କୁି ସମାଧାନ 
କରପିାରବିା | କନୁି୍ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ଅତୟଧିକ ଘଣୃୟ ମାନବ ବୟବସ୍ଥାଯର ଫସ ିରହଥିିବା ଯୋକଙୁ୍କ ଛୁଇଁବା, ସୁସ୍ଥ 
କରବିା ଏବିଂ ଉଦ୍ଧାର କରବିାକୁ ପଡବି। ଏହା ଯହଉଛ ିମଣ୍ଡଳୀର ଶକି୍ତ | ଅନାଥ ଆେମ, ନଶିା ମୁକ୍ତ ଯକନ୍ଦ୍ର, ଏବିଂ ଯଭାଜନ 
କାେତୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକିର ମହାନ ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ େତ୍ନର ସହତି ଅନୁସରଣ କରବିା ଆଶ୍ଚେତୟଜନକ ନୁଯହଁ | 

 ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଯସମାନଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପାରସ୍ପରକି ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି 
ସମଥତନ ଏବିଂ ମାପିବା ଉଚତି୍, ଯେପର ିଯସମାଯନ ସ୍ଵଗତର ଆହବାନର ଅଳ୍ପ ଜୀବନୋପନ କରୁଥିବାଯବଯଳ ସ୍ଵଗତ ବନ୍ଧା ଯବାେି 
ୋବ ିକରୁଥିବା ଯୋକଙ୍କ ଶକିାର ଯହଯବ | ଏକ ଇଚୁ୍ଛକ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏହା କରବିା କଷ୍ଟକର ନୁଯହଁ, ବଯିଶଷ୍ତଃ 
େେ ିଏହାର ପ୍ରାୟ ଯକୌଣସ ିପ୍ରକାରର ଯଛାେ-ଯଗାଷ୍ଠୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛ ିଯେଉଁଥିଯର ଏହାର ଅଧିକାିଂଶ ଯୋକ ଜଡତି ଅେନ୍ତ ି
| ଏହପିର ିଏକ ଯୋକ-ଯକନ୍ଦ୍ରତି େୃଶୟଯର ଆଯମ ଆତ୍ମାର ଫଳ ଯେଖିବାକୁ ଆଶା କରବିା ଉଚତି ୋହାକ ିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଯର 
ସମ୍ପକତଯର କାେତୟ କଯର | ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ସହର ଏବିଂ ପଯଡ଼ାଶୀମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତାକୁ ସମଥତନ କରବିା ଆବଶୟକ 
ଯେଉଁଠାଯର ଆମର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଅବସ୍ଥିତ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଯର ପ୍ରଯତୟକ ଉପ-ଯଗାଷ୍ଠୀର ଯସବା କରୁଥିବା 
ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯେଖିବା ଆଶା କରାୋଏ | ଯେଯତଯବଯଳ ଏହା ନହୁଏ, କଛି ିଭୟଙ୍କର ଭୁେ ଅଯେ | 



ପ୍ରରବଶ୍ଦ୍ଵାରା ୫: ଆମ ଜୀବନର ପରଚିାଳନା 
ପଥୃିବୀଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ବସି୍ତାର ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ, ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ସମ୍ପର୍ତ୍ ି ପରଚିାଳନା କରବିା ଯହଉଛ ି ପଞ୍ଚମ 
ପ୍ରଯବଶଦ୍ୱାରର ମୂେୟ | ପ୍ରଥମ ପ୍ରଯବଶଦ୍ୱାରା ପର,ି ଏହା ବସୃି୍ତତ ବୟାଖୟା ଆବଶୟକ କଯର | ଯସପର ିଭାବଯର ଆଯମ 
ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ୪ ଯର ସମାଧାନ କରବିା | 

 

୪  

ଆମ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା 
ଆଯମ ପ୍ରଥମ ଚାଯରାେ ି ପ୍ରଯବଶଦ୍ୱାର ମୂେୟଗୁଡକି ପରୀକ୍ଷା କରଛୁି: ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ନବିଡି଼ତା ବକିାଶ, ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ 
କାହାଣୀ କହବିା, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଉପହାର ବୟବହାର କରବିା ଏବିଂ ଆତ୍ମାର ଫଳ ପ୍ରେଶତନ କରବିା | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଯମ 
ପଞ୍ଚମକୁ ଯେଖିବା: ଆମ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଏପର ିଭାବଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ବସି୍ତାରଯର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସହଯୋଗ କରବିା | 

ଅଥତ, ପବତି୍ରତା, ବବିାହ, ପରବିାର, ବନୁ୍ଧ, ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀର ଏବିଂ ବଜାର ସ୍ଥାନ ପର ି ବୟକି୍ତଗତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଉପଯର ଯୋକଙ୍କ 
ବଶି୍ଵାସର ପ୍ରଭାବ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହା ଯହଉଛ ିଯଶଷ୍ ଉପାୟ | ଆଯମ ଏହାକୁ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଯବାେି କହପିାରବିା, 
କାରଣ ଏହା ଆମର ସମୟ, ଅଥତ ଏବିଂ ଆଶା ସହତି ୋହା କଯର ତାହା ଏଥିଯର ଜଡତି | 

 ମାଥିଉ ୬:୨୪ ଯର େୀଶୁ କୁହନ୍ତ,ି "ତୁଯମ ଈଶ୍ଵର ଏବିଂ ଅଥତର ଯସବା କରପିାରବି ନାହିଁ |" ଯେଯତଯବଯଳ 
େୀଶୁ ଧନ ବଷି୍ୟଯର କହୁଛନ୍ତ,ି ଯସ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ନୀତ ି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେୁଜୟ: ଥଯର ଆଯମ ମତୁୃୟ ସହତି 
ଜୀବନକୁ ମତୁୃୟ ଏବିଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମଯର େୀଶୁଙ୍କ ସହତି େିବା ପଯର, ଈଶ୍ଵର ଆମ ଭିତଯର ନୂତନ ହୃେୟ ସ୍ଥାପନ 
କରଛିନ୍ତ ି| 

       ଯେଉଁଠାଯର ବୟକି୍ତଙ୍କ ହୃେୟଯର ଧନ କମିବା ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଜନିଷି୍ ପ୍ରାଧାନୟ ଯେଇଥାଏ, ଈଶ୍ଵର ଯସହ ିଜୀବନଯର 
ଉପସ୍ଥିତ ନୁହଁନ୍ତ ି | ତା’ପଯର ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଭର ଯକୌଣସ ି ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ କମିବା, ଯେପର ି ମାଥିଉ ୦୬:୨୩ ଯର େୀଶୁ 
କହଛିନ୍ତ,ି ଜଯଣ ବୟକି୍ତର “ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରଯର ପରପିୂର୍ଣ୍ତ ଯହବ” | େେଓି ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ଧାମିକ ଏବିଂ 
ମାନବ କାେତୟକଳାପଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଯଚତନ ଥିବା ପର ି ଯେଖାୋଏ ଓ ଧନ ଯସମାନଙ୍କ ହୃେୟକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯର, 

ଯତଯବ ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଯକୌଣସ ିପରବିର୍ତ୍ତନ ଯହବ ନାହିଁ | 

          ପରବିର୍ତ୍ତି ହୃେୟଯର, ଈଶ୍ଵର ଯକବଳ ଯଗାେଏି ଅଧିବାସୀ ସଷୃ୍ଟି କରଛିନ୍ତ:ି ନଯିଜ! ଏହ ି ମୁଦ୍ରାଠାରୁ ଆଯମ 
ପଥୃିବୀଯର ଆମର ଜୀବନର ପରଚିାଳନାକୁ ବୁଝବିା ଆରମ୍ଭ କରପିାରବିା | ମାଥିଉ ୬:୧୯-୩୪ ଯର, େୀଶୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚେ ି
କାରଣ େଅିନ୍ତ ିଯେଉଁଥିଯର ଆଯମ ସାିଂସାରକି ଜନିଷି୍କୁ ଆମର ଚନି୍ତାଧାରା ଉପଯର ପ୍ରାଧାନୟ ଯେବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | 

         ପ୍ରଥଯମ, ଯସମାଯନ କ୍ଷୟ ଯହାଇେିଯବ କମିବା ଅେୃଶୟ ଯହାଇେିଯବ: "ପଥୃିବୀଯର ନଜି ପାଇଁ ଧନ ସିଂରକ୍ଷଣ କର 
ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାଯର ଯପାକ ଓ ମଶା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବିଂ ଯଚାରମାଯନ ଭାଙି୍ଗ ଯଚାର ିକରନ୍ତ"ି (ମାଥିଉ ୬:୧୯) | ନୂତନ ୋନ, 

ଯପାଷ୍ାକ ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କିର ଅତୟାଧୁନକିତା ପୁରୁଣା ଯହବାକୁ ୋଯଗ | ପୂବତ ବଷ୍ତଗୁଡ଼କିଯର ମଁୁ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତତା 
ଆଡ଼କୁ ଗେି | ମଁୁ ତଥାପି ଯମାର ନରିାଶାକୁ ମଯନ ପକାଇ ପାରିବ ିଯେଯତଯବଯଳ ମଁୁ କଣିିଥିବା କଛି ିପୁରୁଣା ଯହାଇଗଯେ, 

କରାଚ୍ ଯହାଇଗଯେ, କମିବା ବୟବହାରର େୃଶୟ ମଧ୍ୟ ରହଯିେ | ଥଯର ଯମାର ମୂେୟବାନ ଜନିଷି୍ ଯଚାରି ଯହୋ; କ୍ଷତରି ଅନୁଭବ 



ଅତ ିେୃଢ ଥିୋ | ଆଯମ ଜାଣୁ ଯେ େୀଶୁ ଠକି୍ କହଛିନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଆମକୁ ବହୁ ପ୍ରଭାବତି କରାୋଇଛ ିଏବିଂ ଯବଯଳଯବଯଳ ଆମ 
ଜନିଷି୍କୁ ମୂେୟବାନ କରବିା ପାଇଁ ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ସିଂକତୃ ିଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରତି କରୁ ୋହା ଅନନ୍ତକାଳ ରହବି ନାହିଁ | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, େୀଶୁ କହଛିନ୍ତ ିଯେ ଆଯମ “ସ୍ଵଗତଯର. . . . . ଧନ ସିଂରକ୍ଷଣ କରବିା” (ମାଥିଉ ୬:୨୦), ୋହାକ ିଆଯମ 
ଭେ ପାଉଥିବା ଜନିଷି୍ ଗଚ୍ଛତି କରବିା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନଭିତରଯୋଗୟ ସ୍ଥାନ | େୀଶୁ ଯକବଳ ବାହୟ ଜନିଷି୍ଠାରୁ ଅଧିକ କଥା 
କହୁଛନ୍ତ;ି ଯସ ଭିତରର ଜନିଷି୍ଗଡୁ଼କି ବଷି୍ୟଯର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତ ିଯେପରକି ିଅଥତ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବିଂ ପୂର୍ଣ୍ତତା | 

ତୃତୀୟତଃ, େିଏ ଆମ ହୃେୟକୁ ଶାସନ କଯର ଯସ ଆମର ଗୁରୁ: "ଯେଉଁଠାଯର ତୁମର ଧନ ଅଛ,ି ଯସଠାଯର 
ତୁମର ହୃେୟ ମଧ୍ୟ ରହବି" (ମାଥିଉ ୬:୨୧) | ଅଯନକ ଜନିଷି୍ ନଜି ଭିତଯର ଖରାପ ନୁଯହଁ, କନୁି୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ 
ହୃେୟ ଏବିଂ କାେତୟ ଉପଯର ପଡପିାଯର | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବପିକ୍ଷଯର ଆମ ସିଂକତୃରି ମୂେୟର ପରଭିାଷ୍ା ଉପଯର ଏକ ହୃେୟ 
ଆଖି ଧରଥିାଏ ଏବିଂ ହୃେୟକୁ ଶକି୍ତ ଯେଇଥାଏ | ପ୍ରକୃତ ମୂେୟ ପର,ି ନକେି, ଅତୟାଧୁନକି ଏବିଂ ବପିଜ୍ଜନକ ମଯନାଭାବ 
ଏବିଂ କାେତୟ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ବୟାଖୟା କରାୋଇଥାଏ | 

ଚତୁଥତଃ, ଯେଯତଯବଯଳ ଆମର ହୃେୟ ବଚିଳତି ହୁଏ, ଆଯମ େୃଷ୍ଟି ଶକି୍ତ ହରାଇଥାଉ କାରଣ “ଆଖି ଯହଉଛ ି
ଶରୀରର ପ୍ରେୀପ” (ମାଥିଉ ୬:୨୨) | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯମଘୁଆ ହୃେୟଯର ପ୍ରକୃତ ବେିାମ ଏବିଂ ଆଶୀବତାେ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା 
କରୁଥିବାରୁ ଧନ ଯେଖିବା ଅତୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର | ଏପର ିକୁହୁଡ ିହୃେୟଯର ଅନ୍ଧକାର ସଷୃ୍ଟି କଯର | ଅତ ିକମଯର ଏହା ପ୍ରଚୁର 
ପର ିମଯନ ଯହଉଥିଯେ ମଧ୍ୟ ଅସଯନ୍ତାଷ୍, ସଯନ୍ଦହ ଏବିଂ ଉୋସୀନତା ଅନୁଭବ କରବିାକୁ ୋଯଗ | 

ପଞ୍ଚମଃ, ଆଯମ େୁଇେ ିବପିକ୍ଷ ଶକି୍ତର ଯସବା କରପିାରବୁି ନାହିଁ: “ଯକହ ି େୁଇଜଣ ମୁନବିଙ୍କ ଯସବା କରପିାରଯିବ 
ନାହିଁ, କାରଣ ଯସ ଜଣକୁ ଘଣୃା କରଯିବ ଏବିଂ ଅନୟକୁ ଯପ୍ରମ କରଯିବ, କମିବା ଯସ ଜଣକୁ ଉତ୍ସଗତ କରଯିବ ଏବିଂ ଅନୟକୁ ଘଣୃା 
କରଯିବ” (ମାଥିଉ ୬:୨୪) | ଉଦ୍ଧାର ଯହାଇନଥିବା ବୟକି୍ତ ଏହାକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବକିଳ୍ପ ଭାବଯର ଯେଖନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଭଗବାନ 
ଏହାକୁ ଯଚତାବନୀ ଭାବଯର ନୁଯହଁ ବରିଂ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଭାବଯର ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତ ି| 

ଯଶଷ୍ଯର, ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଈଶ୍ଵରୀ ରୂପ ସପକ୍ଷଯର ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ସିଂକତୃରି ୋବକୁି 
ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରୁ ଏବିଂ ଆମର ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ତାଙ୍କ େତ୍ନଯର ଛାଡଯିେଉ, ତଥାପି ଆଯମ ଚନି୍ତାର ସମ୍ମଖୁୀନ ଯହାଇଥାଉ | କୃତଜ୍ଞ , 
େୀଶୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରନ୍ତ ିଯେ ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ସାହାେୟ କରଯିବ: “ବୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, 'ଆଯମ କ’ଣ ଖାଇବୁ?' କମିବା 'ଆଯମ କ’ଣ 
ପିଇବୁ?' କମିବା 'ଆଯମ କ’ଣ ପିନ୍ଧବୁି?' ଏବିଂ ତୁମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତା ଜାଣନ୍ତ ିଯେ ତୁଯମ ଯସଗୁଡ଼କିର ଆବଶୟକତା ”(ମାଥିଉ  
୬:୩୧-୩୨) | େେ ିଯସ ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଖାଇବାକୁ ଯେଇ ଯକ୍ଷତ୍ରର ଯସୌନ୍ଦେତୟର େତ୍ନ ଯନଇପାରନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସ ଆମର 
ଆବଶୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ ିପାରଯିବ | ବୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କଯର ଯେ ଆଯମ ୋହା ଯେଖିପାରୁ ନାହୁଁ ତାହା ଉପଯର ଆଯମ 
ୋହା ମୂେୟ ଯେଇପାରବିା, ତାହା ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେଇପାରବିା କନୁି୍ତ ଆମକୁ ବଶି୍ଵାସ କରବିାକୁ ଆହବାନ େଆିୋଇଛ ି | 

ଏହାର ଅଥତ ଯହଉଛ,ି ୋହାକୁ ଆଯମ ପିତା ଯବାେି କହୁଛୁ, ତାହା ସହତି ଆଯମ େଯଥଷ୍ଟ ସମୟ ବତିାଇ ନାହୁଁ | 

 

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବିା  
ତାଙ୍କ ଶକି୍ଷାଯର ଯେ ଆଯମ ବୟସ୍ତ ଯହବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ, େୀଶୁ ଆମକୁ ଉପଶମ େଅିନ୍ତ:ି “କନୁି୍ତ ପ୍ରଥଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ଏବିଂ 
ତାଙ୍କର ଧାମିକତା ଯଖାଜ, ଏବିଂ ଏହସିବୁ ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କି ତୁମ ସହତି ଯୋଡ ିଯହବ” (ମାଥିଉ ୩୩:୩୩) | ହଁ, ଯେଯତଯବଯଳ 
ଆଯମ ଏହ ି େୁନଆିଯର ବାସ କରୁ, ଯସଯତଯବଯଳ ଆମକୁ େଙ୍କା ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ଶାରୀରକି ଜନିଷି୍ େରକାର, କନୁି୍ତ େେ ି
ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଧାମିକତା ଯଖାଜୁ ଯତଯବ ଆଯମ ଆମର ଆଥକି ଏବିଂ ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ସଫଳତାର ସହତି 
ପରଚିାଳନା କରପିାରବିା | ଆଯମ ଏହା କପିର ିକରବିା? 



ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ସିଂକତୃରି ଗଠନମୂଳକ ବଯିରାଧଯର ଆମକୁ ଜୀବନୋପନ କରବିାକୁ ପଡବି |ଏହାର ଅଥତ 
ଯହଉଛ ିଯେ ଆଯମ ସିଂକତୃଯିର ରହବିା ଉଚତି ଏବିଂ ଯସଥିଯର ସକାରାତ୍ମକ ସାଧନ ରହବିା ଉଚତି କନୁି୍ତ ଆମ ସିଂକତୃଯିର 
ଖୁବ୍ କମ୍ ଯୋକ ପ୍ରକୃତଯର ଆମ ଭିତଯର େୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯପାଷ୍ଣ କରନ୍ତ|ିଏହ ିଭାରସାମୟ ରକ୍ଷା କରବିା ସହଜ ନୁଯହଁ।  
     ଯପ୍ରରତି ପାଉେ ଏହ ିପ୍ରସାରଣକୁ ବୁଝଥିିଯେ ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟଯର ବନିଯିୋଗ କରବିାଯବଯଳ ଆଯମ ଏହ ିଜଗତର 
ଧନକୁ କପିର ିପରଚିାଳନା କରପିାରବିା ଯସ ବଷି୍ୟଯର ତୀମଥିଙୁ୍କ ପରାମଶତ ଯେଇଥିଯେ ।  

ଏହ ିେୁଗଯର ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯସମାଯନ ଅହିଂକାରୀ ହୁଅନ୍ତ ିନାହିଁ କମିବା ଧନସମ୍ପର୍ତ୍ ିଉପଯର ଯସମାନଙ୍କର 
ଭରସା ରଖନ୍ତ ିନାହିଁ, ବରିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପଯର, େିଏ ଆମକୁ ଉପଯଭାଗ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରମିାଣଯର 
ଯୋଗାନ୍ତ ି| ଯସମାଯନ ଭେ କାମ କରବିା, ଭେ କାେତୟଯର ସମଦୃ୍ଧ ଯହବା, ଉୋର ଏବିଂ ଅିଂଶୀୋର କରବିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହବା, ଏହପିର ିଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଭେ ମୂଳେୁଆ ଭାବଯର ନଜି ପାଇଁ ଧନ ସିଂରକ୍ଷଣ କରବିା, ୋହା 
େବାରା ଯସମାଯନ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରପିାରନ୍ତ ି| (୧ ତମିଥି  ୬:୧୭-୧୯ ) 
 

ପାଉେ ଏଠାଯର ମିଥୟା ତ୍ରଯିୋଚନକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଧନର ବପିେ ବଷି୍ୟଯର ଯଘାଷ୍ଣା କଯେ | ଯସ କହୁଛନ୍ତ,ି 

“ଧନର େୁକ୍କାୟିତ ବପିେ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ। “ଏହା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟଯର ବନିଯିୋଗ କର!” 
ଯସ ପ୍ରଥଯମ ତୀମଥିଙୁ୍କ କୁହନ୍ତ,ି “ଯସମାନଙୁ୍କ ଅହିଂକାର ନକରବିାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କର |” ପ୍ରଯତୟକ ପ୍ରକାରର ବଜି୍ଞାପନ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଏହ ି ବଶି୍ଵ େୃଷ୍ଟିଯକାଣର ବହୁଳ ଯଗାଷ୍ଠୀ ସହତି ପାଶ୍ଚାତୟର ଯୋକମାଯନ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୋବ ି କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ 
ଯହାଇଗଯେ | ଆମର ଆଶା ସନୁ୍ତଳତି ଏବିଂ ଏପରକି ିମିଛର ସକୂ୍ଷ୍ମତା ପାଇଁ କଠନି ଯହାଇଛ ିୋହା ଆମକୁ ଧନ ପାଇବାକୁ 
ଯୋଗୟ ଯବାେି କହଥିାଏ | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ପାଉେ ତୀମଥିଙୁ୍କ ଯଚତାବନୀ ଯେଇଛନ୍ତ ି ଯେ ବଶି୍ଵାସୀମାଯନ “ଧନର ଅନଶିି୍ଚତତା ଉପଯର 
ଯସମାନଙ୍କର ଭରସା ରଖିବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ” କାରଣ ଧନ ଯେପର ିଯେଖାୋଏ ଯସତକି ିେୃଢ ନୁଯହଁ | “ତରିଶି ବଷ୍ତର ଋଣ,” 

“ଆଜୀବନ କ୍ଷମତା,” ଏବିଂ “ଯଶଷ୍ ପେତୟନ୍ତ ନମିତାଣ” ଯହଉଛ ିସମସ୍ତ ଯସଲାଗାନ୍ ୋହା ଦ୍ୱାରା ଯୋକମାଯନ ଦ୍ୱତିୀୟ ମିଥୟାକୁ 
ବଶି୍ଵାସ କରବିାକୁ ପ୍ରଯୋଭିତ ହୁଅନ୍ତ ିକନୁି୍ତ କଛି ିସ୍ଥାୟୀ ରହବିା ପାଇଁ କଛି ିନମିତାଣ କରାୋଇ ନାହିଁ | 

ଯଶଷ୍ଯର, ପାଉେ ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଭରସାକୁ “ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପଯର” ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରନ୍ତ,ି କାରଣ 
ସାିଂସାରକି ଧନ ଅନନ୍ତ ଭରସା ପାଇଁ ଯକୌଣସ ିବକିଳ୍ପ ନୁଯହଁ | ଏହ ିମିଥୟାଗୁଡ଼କିର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତକିାରକ ଯହାଇପାଯର ଯେ 
ମାନବ ଜୀବନର ଗଭୀରତମ ଅବସ୍ଥାଯର କଛି ିପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯନଇପାଯର | 

ଆଯମ କପିର ି ଏହ ି ବଶି୍ଵ େୃଷ୍ଟିଯକାଣର ମୁକାବେିାକୁ ମୁକାବେିା କରପିାରବିା? ପାଉେ ତୀମଥିଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ର େଅିନ୍ତ:ି 
ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରବିା ଏବିଂ ଏହାକୁ ଉପଯଭାଗ କରବିା, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ “େିଏ ଆମକୁ ଉପଯଭାଗ 
କରବିା ପାଇଁ ସବୁକଛି ିଯୋଗାଇ େଅିନ୍ତ।ି” 

କନୁି୍ତ ଆମର ପତତି ସିଂକତୃରି ଧାରଣା ଉପଯର ଆଧାର କର ି ଯସହ ି ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ ଅପବୟବହାର ନକରବିା ପାଇଁ, 
ପାଉେ କହଛିନ୍ତ ିଯେ “ଭେ କରବିା ପାଇଁ” ବୟବହାର କର ିଆଯମ ଯସମାନଙୁ୍କ ଉପଯଭାଗ କରବିା | ଏକ ଭେ କାେତୟ କ’ଣ? 

୧ ତୀମଥି ୫:୧୦ ଯର ପାଉେ ଏକ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସିଂଜ୍ଞା ଯେଇଛନ୍ତ।ି "ପିୋ, ଅପରଚିତି ବୟକି୍ତ, କ୍ଳାନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯୋକଙୁ୍କ ଆଘାତ 
ଏବିଂ ବବି୍ରତ କରବିାଯର ସାହାେୟ କରବିା ପାଇଁ ଏକ ସୁନାମ ଅଜତନ କର" (MSG) | ଏହ ିକାେତୟଗଡୁ଼କି କାହିଁକ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ? 

କାରଣ ଯେପର ିମାଥିଉ ୫:୧୬ ଯର େୀଶୁ କହଥିିଯେ, ଯସମାଯନ ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ପେତୟଯବକ୍ଷଣକାରୀ ବଶି୍ଵାସ ସଷୃ୍ଟି କରନ୍ତ ି
ୋହା ମାଧ୍ୟମଯର ଯୋକମାଯନ ସୁସମାଚାର ଯେଖିପାରଯିବ ଏବିଂ ବୁଝପିାରଯିବ: 



ବର୍ତ୍ତମାନ ମଁୁ ତୁମକୁ ଏକ ପାହାଡ ଉପଯର, ହାେୁକା ଅଚଳାବସ୍ତାଯର ରଖିଛ ି - ଯଜୟାତ!ି ଯଖାୋ ଘର ରଖ; ନଜି 
ଜୀବନ ସହତି ଉୋର ହୁଅ | ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଖାେିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସ୍ଵଗତର ଏହ ିଉୋର ପିତା, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ପାଇଁ ଯୋକଙୁ୍କ ଯପ୍ରରଣା ଯେଯବ| (MSG) 

 

ଭେ କାମ କରବିାର ତଯିନାେ ିଉପାୟ ଅଛ ିଯବାେି ପାଉେ ତୀମଥିଙୁ୍କ କହଛିନ୍ତ ି| 

 

ପ୍ରଥଯମ, ଆଯମ “ଭେ କାେତୟଯର ଧନୀ” ଯହବା ଉଚତି - ଅନୟ ଅଥତଯର, ଆମର ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ଅନୟମାନଙ୍କ ସୁବଧିା 
ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର କରବିା | ଆମ ପାଖଯର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍କୁ ଅନୟ ଯୋକଙ୍କ ସୁବଧିା ପାଇଁ ବୟବହାର କରବିା | 

 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଆଯମ କଛି ି ୋନ କର ି ଆମର ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟଯର ବନିଯିୋଗ କରବିା ଉଚତି୍ - ଆଯମ 
“ଉୋର ଯହବା” | ପାଉେ ତଥାପି େୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତ,ି ଯେପର ିଯସ ଯପ୍ରରତିମାନଙ୍କ କାେତୟର ବବିରଣ ୨୦:୩୫ ଯର 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର କହଛିନ୍ତ:ି “ଏହ ିଉପାୟଯର କଠନି ପରେିମ କର ିଆଯମ େୁବତଳମାନଙୁ୍କ ସାହାେୟ କରବିା ଏବିଂ ପ୍ରଭୁ େୀଶୁଙ୍କ 
କଥା ମଯନ ରଖିବା ଉଚତି୍, ଯସ ନଯିଜ କପିର ିକହଥିିଯେ, ‘ଗ୍ରହଣ କରବିା ଅଯପକ୍ଷା ୋନ କରବିା ଅଧିକ ଆଶୀବତାେ ଅଯେ।’  

ଯଶଷ୍ଯର, ତୁମର ସମ୍ପର୍ତ୍ ି ସହତି “ଭେ କରବିା” ର କଠନି ଉପାୟ ଯହଉଛ ି ଭାଗ କରବିା | ଯେଯତଯବଯଳ କ ି
ଆମର ଯକୌଣସ ିଜନିଷି୍ ଉପଯର ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଅଛ,ି ଯସହ ିବୟକି୍ତ ପ୍ରକୃତଯର ଏହାକୁ କପିର ିବୟବହାର କରନ୍ତ ିତାହାର 
ଯକୌଣସ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଇ ଅନୟ ଜଣକୁ ଉପଯଭାଗ କରବିାର ଏକ ଆନନ୍ଦୋୟକ ମଯନାଭାବ ବଢାଇବା ଉଚତି | ଯସ 
ଏହାକୁ ମଇଳା କରପିାଯର, କରାଚ୍ କରପିାଯର କମିବା ଭାଙି୍ଗପାଯର | 

ପାଉେ େୁଇେ ିସଦି୍ଧାନ୍ତ ସହତି ତୀମଥିଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଆହବାନ ସହତି ଯଘରଛିନ୍ତ ି| ଆମ ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘଯର 
ବନିଯିୋଗ କରବିା ଉଚତି୍, “ଏହପିର ିଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଭେ ମୂଳେୁଆ ଭାବଯର ନଜି ପାଇଁ ଧନ ସିଂରକ୍ଷଣ କରବିା” (୧ 
ତୀମଥି ୬:୧୯) | ଏବିଂ ଆଯମ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଯର ବନିଯିୋଗ କରବିା ଉଚତି୍ “ୋହା ଦ୍ୱାରା ଆଯମ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଧାରଣ 
କରପିାରବିା” (୧ ତୀମଥି ୬:୧୯ ) | ଯେଯତଯବଯଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କଠାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟଯର ବନିଯିୋଗ 
କରବିାର ଏହ ିମଯନାଭାବ ଯେଖାୋଏ, ଯସଯତଯବଯଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅନୁଭୁତ ହୁଏ | 

ଆଯମ କପିର ି ଜୀବନୋପନ କରୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ହାତଯର ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ମୁକି୍ତ ସାଧନ େବାରା, ଯସପର ି ବଯିଶଷ୍ 
ଭାବଯର ଆଜ ିଏକ ସିଂକତୃଯିର ୋହା ବଜାରଯର ଅଛ ିପ୍ରଯତୟକ ଜନିଷି୍ର ଚରମ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବହନ କରଥିାଏ | 

 

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମିକତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର 

ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଆଯମ ପୁନବତାର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଯର ଜନମ ଯହାଇଥାଉ ୋହା 
ଯସ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ମାଧ୍ୟମଯର ଆମ ଭିତଯର ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତ ି | ଏହ ି ନୂତନ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମଯର ହିଁ ଆଯମ 
ଜଗତଯର ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ସହତି ସମାନ ଭାବଯର ବଞ୍ଚପିାରବିା: ଯକବଳ ତାଙ୍କ ରାଜୟ ନୁଯହଁ ବରିଂ ତାଙ୍କର 
ଧାମିକତା ମଧ୍ୟ ଯଖାଜବିା | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ଏବିଂ ତାଙ୍କର ଧାମିକତା ନୂତନ ନୟିମଯର ଅବଭିକ୍ତ ଭାବଯର ଜଡତି | 

                ମାଥିଉ ୬:୧ ଯର, େୀଶୁ ପ୍ରକୃତ ଧାମିକତାକୁ ବର୍ଣ୍ତନା କରନ୍ତ:ି "ତୁମର ଧାମିକ କାେତୟଗୁଡ଼କି ପ୍ରତ ିସାବଧାନ 
ରୁହ, ଯେପର ିଯସମାଯନ ଅନୟମାନଙ୍କ ନକିେଯର େୃଶୟମାନ ଯହଯବ |" ଆଯମ ୋହା କରବିା ତାହା ଯକବଳ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଖି 
ପାଇଁ କରାେିବା | ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଜନିଷି୍ ଅପରବିର୍ତ୍ତି ହୃେୟରୁ ଆସଥିାଏ ଏବିଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଖିବାର ଏକମାତ୍ର 



ପୁରକାର | ଏହ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜୀବନକୁ ଆଯମ ଅଯନକ ଉପାୟଯର କପିର ି ପରଚିାଳନା କରୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଧାମିକତାକୁ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯର | 

 ପ୍ରଥଯମ, ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଯେବୁ (ମାଥିଉ ୬:୨-୪ ଯେଖନୁ୍ତ), ଆଯମ ଯକବଳ ଈଶ୍ଵର ୋହା କୁହନ୍ତ ିଏବିଂ ଯସ 
ୋହା କୁହନ୍ତ ିତାହା ଯେବାକୁ ଯହବ | ଈଶ୍ଵର ଅନୟମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତା ଜାଣନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯସ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତ ିଆଜ,ି କାେି ଏବିଂ 
ତା’ପଯର ପ୍ରଯତୟକ େନି | େେ ିଆଯମ ତାଙ୍କ ସହତି ନୟିମିତ ସିଂପକତଯର ଥାଉ, ଯସ ଆମକୁ ଯେଇଥିବା ସମ୍ପର୍ତ୍ରି ଆଜ୍ଞା 
ପାଳନ କରବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ, ଯସ ବଶି୍ଵସ୍ତ ଭାବଯର ଆମକୁ ବନିଯିୋଗ ଏବିଂ ବଣ୍ଟନ କରବିାକୁ ନଯିେତଶ ଯେଯବ | ବାସ୍ତବଯର, 

ନଯିେତଶନାଯର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଯେବା ଏଯତ ସବାଭାବକି ଯହବ ଯେ ଆମର ଡାହାଣ ହାତ କ’ଣ କରଛି ିତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ବାମ 
ହାତ ଜାଣିପାରବି ନାହିଁ | ଅନୟ ଅଥତଯର, ୋନ ଆମ ଜୀବନଯର ଏକ ବାସ୍ତବତା କର୍ତ୍ତବୟ ଯହବ | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ପ୍ରାଥତନା କରୁ (ମାଥିଉ ୬: ୫-୧୫ ଯେଖନୁ୍ତ), ଆଯମ କହବିା ଉଚତି୍ ଯେପର ି
ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ | ଯେଯତଯବଯଳ ପ୍ରାଥତନା ଯକବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବଧିା ପାଇ ଁ
ଯହାଇଥାଏ, ଏହା କପେୀ ଅଯେ | ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଥତନା ଏକ ଯକାଠରୀଯର କରବିା ପାଇଁ େଯଥଷ୍ଟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ | ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଥତନା 
ଜ୍ଞାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ଵର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତ,ି େେଓି ଯସ ଆମର ଆବଶୟକତା ଜାଣିଛନ୍ତ ି| 

              େୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥତନାର ଉୋହରଣ ଆମକୁ ଶକି୍ଷା େଏି ।  

 

• ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସାବତଭୌମତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରବିା | 

• ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଛାଡ ିତାଙ୍କ ସାବତଯଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରଣାମ କରବିା | 

• ତାଙ୍କ ରାଜୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଯେବା | 

• ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଯେବା | 

• ତାଙ୍କର ଯେୈନନ୍ଦନି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆମର ଆବଶୟକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିା | 

• ଏକ ଯେୈନନ୍ଦନି କାେତୟ ଭାବଯର କ୍ଷମା ମାଗିବା | 

• ଏକ ଯେୈନନ୍ଦନି କାେତୟ ଭାବଯର କ୍ଷମା ଯେବା | 

• ପ୍ରଯୋଭନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯଖାଜବିା | 

• େୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯଖାଜବିା | 

 େୀଶୁ କ୍ଷମା କରବିାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱ େଅିନ୍ତ ିଯେଯତଯବଯଳ ଯସ ଏହାର ଆବଶୟକତାକୁ ଜୀବନର ମାଗତ ଭାବଯର 
ପୁନରାବୃର୍ତ୍ ିକରନ୍ତ ି| ଏହା ଯହଉଛ ିମୁଖୟ କାରଣ ଏହା ଆମ ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କ ହୃେୟକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କଯର | 

ତୃତୀୟତଃ, ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଉପବାସ କରୁ (ମାଥିଉ ୬:୧୬-୧୮ ଯେଖନୁ୍ତ), ଆଯମ ଉପବାସ କରୁନଥିବା 
ପର ିକାେତୟ କରବିା ଉଚତି୍ | କପେୀମାଯନ ଶୀଘ୍ର ଯେଖାୋଏ | ଅନୟପକ୍ଷଯର, ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଯଚଯହରାକୁ 
ବଜାୟ ରଯଖ | ଏହା ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କ ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେଇଥାଏ ଏବିଂ ପ୍ରତବିେଳଯର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୁକତୃ 
ଯହାଇଥାଏ | 

ଯଶଷ୍ଯର, ଆଯମ୍ଭ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଅନୟମାନଙ୍କର ବଚିାର କରବିାକୁ ଯେବା (ମାଥିଉ ୭:୧-୧୬ ଯେଖନୁ୍ତ) | େେ ିଆଯମ 
ନଜିକୁ ବଚିାରପତ ି ଭାବଯର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ କରୁ, ପରଯମଶ୍ଵର ଆମକୁ ନଜି ମାନେଣ୍ଡଯର ଅନୁୋୟୀ ମାପ କରଯିବ | ଆଯମ 
ଅନୟକୁ ସାହାେୟ କରବିା ପୂବତରୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ଯେଖିବାଯର ସକ୍ଷମ ଯହବା ଆବଶୟକ | ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ 
ଯକବଳ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େୃଷ୍ଟିଯର ଆମର ଭେ କାେତୟ କରବିା, ଯସଯତଯବଯଳ ଆଯମ ତାଙ୍କର ଧାମିକତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବିା | 



ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମିକତା ରହଉଛ ିଆମର ଆେଶ୍େ 
 

ଆମର ଏକ ଅସୁବଧିା ଅଛ ିଯବାେି ହୃେୟଙ୍ଗମ କରବିା ପାଇଁ ପବତତଯର ଉପଯେଶଯର େୀଶୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପଢବିା ପାଇଁ ଅଧିକ 
ସମୟ ୋଯଗ ନାହିଁ: ଯେଯତଯବଯଳ କ ି ଏହ ି େୁନଆିଯର ଆଯମ କପିର ି ଜୀବନ ଚଳାଉ, ଯସଥିପାଇଁ େୀଶୁଙ୍କ ଶବ୍ଦର 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଯନୈତକି ପ୍ରଭାବ ରହଛି,ି ଯସମାଯନ ଏଯତ କଯଠାର ଅେନ୍ତ ିଯେ ଯସମାଯନ ଯେଖାୋଉଛନ୍ତ ି| ଆମଠାରୁ େୂରଯର 
ରହବିା ଅସମ୍ଭବ | େୀଶୁ ଅତୟଧିକ ମାତ୍ରାଯର ବୟବହାର କରୁଥିଯେ, କମିବା ଯସ ପ୍ରକୃତଯର କହଥିିଯେ ଯେ ଆଯମ ପ୍ରଥଯମ 
ତାଙ୍କ ରାଜୟ ଏବିଂ ତାଙ୍କର ଧାମିକତା ଅଯନବଷ୍ଣ କରବିା ଆବଶୟକ | େୀଶୁଙ୍କ ବାକୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚବିାର ଅସବୁଧିା ମାଥିଉ 
୫:୧୯-୨୦ ଯର ଯେଖାୋଏ: 

 

େିଏ ଏହ ିସବତନମିନ ଆଯେଶଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଯଗାେଏିକୁ ଆରାମ େଏି ଏବିଂ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାେତୟ 
କରବିାକୁ ଶଖିାଏ, ତାଙୁ୍କ ସ୍ଵଗତରାଜୟଯର ସବତନମିନ କୁହାେିବ, କନୁି୍ତ େିଏ ତାହା କଯର ଏବିଂ ଶକି୍ଷା େଏି, ତାଙୁ୍କ 
ସ୍ଵଗତରାଜୟଯର ମହାନ କୁହାେିବ | କାରଣ ମଁୁ ଆପଣଙୁ୍କ କହୁଛ,ି େେ ିଆପଣଙ୍କର ଧମତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ 
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଧମତଠାରୁ ଅଧିକ ନହୁଏ, ଯତଯବ ଆପଣ ସ୍ଵଗତରାଜୟଯର ପ୍ରଯବଶ କରପିାରଯିବ ନାହିଁ। 

 

କନୁି୍ତ ଆମକୁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଆଯେଶ ଯେବା ଠକି୍ ୋହା େୀଶୁ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥିଯେ | ଯସ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥିଯେ 
ଯେ ଆେମ ଏବିଂ ହବା ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି ଜୀବନୋପନ କରବିା ପାଇଁ ମାନବୀୟ 
ଧାମିକ ପ୍ରୟାସ େଯଥଷ୍ଟ ଯହବ ନାହିଁ | ପବତତଯର ଥିବା ଉପଯେଶକୁ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ତନା ଭାବଯର ପଢବିା ଆବଶୟକ ନାହିଁ, 
ଯେପର ିଏହା - ପାପ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯହାଇଛ ି - କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵର ଯେପର ିଏହାକୁ ଆରମ୍ଭଯର ପରକିଳ୍ପନା କରଛିନ୍ତ ିଏବିଂ େଯିନ 
ଏହାକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରଯିବ | 

 ମାଥିଉ ୫:୪୮ ଉପଯରାକ୍ତ େୀଶୁଙ୍କ ଶବ୍ଦଯର ଚୟାଯେଞ୍ଜର ଉର୍ତ୍ର ଯେଇଥାଏ | ଏହ ି ପେଯର, େୀଶୁ ଆମକୁ 
ପବତତଯର ଉପଯେଶ ଅନୁୋୟୀ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରଚିାଳନା କରବିାର ଚାବ ି େଅିନ୍ତ:ି "ଯତଣୁ ତୁମର ନଶି୍ଚୟ ସଦି୍ଧ ଯହବା 
ଉଚତି୍, ଯେପର ିତୁମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତା ମଧ୍ୟ ସଦି୍ଧ ଅେନ୍ତ|ି" ଅଯନଯକ ଏହ ିଶବ୍ଦଗୁଡ଼କୁି ଏକ ଚୟାଯେଞ୍ଜର କମିବା, ଅଧିକ ଖରାପ, 

ଏକ ଧମକ ଭାବଯର ଯେଖିପାରନ୍ତ ି | ତଥାପି, ଈଶ୍ଵର ଏହାକୁ ପରକିଳ୍ପନା କର ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାର ଚାବରୂିଯପ ତଆିର ି
କରଛିନ୍ତ|ି 

         ଆମ ପିତାଙ୍କ ପର ିଯହବାକୁ ଆଯେଶର ଅଥତ ଯହଉଛ ିଯେ ଆଯମ ଆମ ପିତାଙ୍କଠାରୁ କଛି ିଧାରଣ କରଥିାଉ 
| େୀଶୁଙ୍କ ପରତି୍ରାଣ ପବୂତରୁ, ଆଯମ ଯକବଳ ଆମର ପାଥବି ପିତା ଆେମଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ିଅନୁମାନ କରଥିିେୁ | ଯସହ ିପ୍ରକୃତ,ି 

େେଓି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ତୀଯର, ପାପ ଦ୍ୱାରା ବକୃିତ ଏବିଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯହାଇୋଇଥିୋ, ଏବିଂ ଯସହ ି ଅନୁୋୟୀ, ଈଶ୍ଵର ଏହାକୁ 
ନମିତାଣ କରନିଥିଯେ କନୁି୍ତ ଆଯମ େୀଶୁଙ୍କ ମତୁୃୟ, ସମାଧି ଏବିଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହତି ଆମର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ପୁନବତାର ଜନମ ଯହବା 
ପଯର, ଆମର ଅସି୍ତତ୍ୱର ମଧ୍ୟଭାଗଯର ଏକ ନୂତନ ବୀଜ ଅଛ ି- ଆମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କ ବିଂଶ - ଏବିଂ ଯୋହନ ଆମକୁ ୧ 
ଯୋହନ ୩:୯ ଯର କୁହନ୍ତ ି| "ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ଯହାଇଥିବା ଯକହ ିପାପ କରନ୍ତ ିନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଂଶ ତାଙ୍କଠାଯର 
ରୁହନ୍ତ;ି ଏବିଂ ଯସ ପାପ ଜାର ିରଖିଯବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯସ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ଯହାଇଥିଯେ |" 

ମାଥିଉ ୬ ଏବିଂ ୭ ର ପ୍ରଥମ ଭାଗଯର, ଆଯମ ଯେଖିେୁ ଯେ େୀଶୁ କପିର ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଆମର ନୂତନ 
ଜୀବନକୁ ବର୍ଣ୍ତନା କଯେ: ୋନ, ପ୍ରାଥତନା, ଉପବାସ ଏବିଂ ସଠକି୍ ବଚିାର କରବିା | ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଥିଉ ୫:୧-୪୮ ଯର ଆଯମ 
ଜୀବନକୁ ଯେଖିବା ଯେପର ି ଈଶ୍ଵର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭଯର ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତଯର ରହୁଥିବା 



ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ, ଏବିଂ ମାନବ ଇତହିାସ ଯେପର ିଯଶଷ୍ ହୁଏ କମିବା ଏହା ପଯର ଘେବି | ଏହ ିପଥୃିବୀର ଅନ୍ତମି 
ବଚିାର | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହ ିପେତୟାୟେ ିଆମ ଜୀବନକୁ ପରଚିାଳନା କରବିାର ଏକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଚତି୍ର 
ଆଙି୍କଥାଏ - ପଞ୍ଚମ ସୀମା ମୂେୟ ୋହା ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଅନୁୋୟୀ ବଞୁ୍ଚଛ ି କ ି ନାହିଁ ତାହା ମାପ 
କରଥିାଏ | 

        ଆଯମ ମାଥିଉ ୫:୧-୧୨ ଯର ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେଉଁଠାଯର ଆଯମ ଯେଖୁ ଯେ ଏହ ି ଜୀବନ ପ୍ରକୃତଯର ଆମ 
ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ଆେଶତଠାରୁ ଭିନ୍ନ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଅନୟ ଯୋକଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚନି୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବରି୍ଣ୍ତ: 
 

• ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତ ି(ଆତ୍ମାଯର ଗରବି) | 

• ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର “ହଜେିାଇଥିବା” ପାଇଁ ଯଶାକ କରନ୍ତ ି| 

• ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଗଯର ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତ ି(ନମ୍ର) | 

• ଯସମାଯନ ଧାମିକ ଯହବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଧା କରନ୍ତ ି(ଧାମିକତା ପାଇଁ) | 

• ଯସମାଯନ େୟା କରନ୍ତ ି| 

• ଯସମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଯପ୍ରରଣା ଅଛ ି(ହୃେୟଯର ଶୁଦ୍ଧ) | 

• ଯସମାଯନ ଶାନ୍ତ ିପ୍ରତଷି୍ଠା କରନ୍ତ ି(ଶାନ୍ତ ିସ୍ଥାପନ କରନ୍ତ)ି | 

• ସଦି୍ଧ ଯହବା ପାଇଁ ଯସମାନଙୁ୍କ ହଇରାଣ କରାୋଏ (ଧାମିକତା ପାଇଁ ନେିତୟାତତି) | 

• ଯସମାଯନ େୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗତ ଥିବାରୁ ଯସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରାୋଏ (ନେିତୟାତତି ଏବିଂ 
ଖରାପ କଥା) | 

 

ତଥାପି, ତାଙ୍କର ପୁରକାର ଅଯନକ: 
• ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ି| 

• ଯସମାଯନ ହଜଗିଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତ ି| 

• ଯସମାନଙୁ୍କ ଜଗତ େଆିୋଇଛ ି| 

• ଯସମାଯନ ସଦି୍ଧତାଯର ପରପିୂର୍ଣ୍ତ | 

• ଯସମାଯନ େୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ି| 

• ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଯେଖନ୍ତ ି| 

• ଯସମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୁହାୋଏ | 

• ଯେଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ଯେଖନ୍ତ ିଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର ସମାନତା 
ଯେଖନ୍ତ,ି ଯସଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ବଶି୍ଵାସର ନଶିି୍ଚତତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ି| 

ମାଥିଉ ୫:୧୩-୨୦ ଯର, େୀଶୁ ଏହ ି ଜୀବନଯଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖଯର ଥିବା ଜଗତ ଉପଯର କ ି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଯେ 
ତାହା ବର୍ଣ୍ତନା କରଥିିଯେ | ଏହପିର ି ଭାବଯର, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ଆଖପାଖ ଜଗତକୁ ସୁସମାଚାର 
ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅତୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ | 



 େୁଣ ପର,ି ଯସମାଯନ ପଥୃିବୀକୁ ବସି୍ତାର କରନ୍ତ ି ଏବିଂ ମାନବ ଜାତଯିର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସାେୃଶୟର ସମାନତାକୁ 
ସିଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତ ି| ଯସମାଯନ ବୁଝନ୍ତ ିଯେ ଏହା ଯକଯତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର େୁଣିଆତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 
େତ୍ନବାନ | ଅନୟଥା, େୁଣ ଯକୌଣସ ିଜନିଷି୍ ପାଇଁ ଭେ ନୁଯହଁ ଏବିଂ ଏହା ବଶି୍ଵକୁ ଅବଯହଳା କଯର ୋହା ପ୍ରଭାବତି କରବିାକୁ 
ଚାହୁଁଥିୋ | 

       ଯସ ଆଯୋକ, ଯେପର ି ଏକ ପାହାଡ ଉପଯର ଥିବା ସହରର ଆଯୋକ ପର ି | େୂରରୁ ୋତ୍ରୀମାଯନ ଏହପିର ି
ଆଯୋକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ଯେଖିପାରଯିବ | ଯସମାନଙ୍କର ଆଯୋକ େୁକ୍କାୟିତ ଯହବା ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ ନୁଯହଁ ବରିଂ ଏକ 
ଷ୍ଟାଣ୍ଡଯର ଥିବା ଆଯୋକ ଭାବଯର ପ୍ରେଶତି ହୁଏ, ୋହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଯୋକ ପ୍ରୋନ କଯର | େୀଶୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହତି କରନ୍ତ,ି 

“ତୁମର ଆଯୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯହଉ” (ମାଥିଉ ୫:୧୬ ) | ଅନୟମାଯନ ପିତାଙୁ୍କ ଏହପିର ି ଯେଖିଯବ | ଆଯମ େୁନଆିଯର 
ପ୍ରକାଶ, ବଶି୍ଵାସ ଏବିଂ ଭରସାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରୁ | ଆମର ଆଯୋକର ପେତୟଯବକ୍ଷଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଯମ ସଜାଗ ରହବିା 
ଆବଶୟକ | 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ମଧ୍ୟ ରାଜୟର ସତୟକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତ ି| ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଧାମିକ ପରକିଳ୍ପନାରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ େୀଶୁ 
ଆସଯିେ ନାହିଁ; ଯସ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରବିାକୁ ଆସଥିିଯେ | ଯସ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର କୁହନ୍ତ,ି “ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମଁୁ ବୟବସ୍ଥା 
ବା ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ରେ କରବିାକୁ ଆସଛି;ି ମଁୁ ଯସମାନଙୁ୍କ ରେ କରବିାକୁ ଆସ ି ନାହିଁ ବରିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ପୂରଣ 
କରବିାକୁ ଆସଛି ି ”(ମାଥିଉ ୫:୧୭ ) | ଯେଉଁମାଯନ ଏହ ି ୋବଗିୁଡକିର ଉପସ୍ଥିତକୁି ଯଚଷ୍ଟା କରନ୍ତ ି ଏବିଂ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତ,ି 

ଯସମାଯନ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଯହଯବ; ଯେଉଁମାଯନ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ମହାନ୍ ଅେନ୍ତ ି | ଯେଯକୌଣସ ି ପିଢରି 
ନାମମାତ୍ର ଧାମିକତା ପାଇଁ, ସଦି୍ଧାନ୍ତେ ିଶକି୍ତଶାଳୀ: ଯେପେତୟନ୍ତ ଆମର ଧାମିକତା ଫାରୂଶୀ ଏବିଂ ଆଇନର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ 
ଅଧିକ ନହୁଏ, ଆଯମ ସ୍ଵଗତରାଜୟଯର ପ୍ରଯବଶ କରବୁି ନାହିଁ | 

 ମାଥିଉ ୫:୨୧-୪୭ ଯର, େୀଶୁ ପୁରୁଷ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସଷୃ୍ଟିଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନା ବଷି୍ୟଯର ବର୍ଣ୍ତନା କରନ୍ତ ି| 

ପ୍ରଥଯମ, ୨୧-୨୬ ପେଯର, ଯସ ଯସମାନଙ୍କର ବୟକି୍ତଗତ ସମ୍ପକତ ବଷି୍ୟଯର କୁହନ୍ତ,ି ଯସହ ିଯକ୍ରାଧକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବିଂ 
ଭାଇର ଘଣୃା ହତୟା ଭଳ ି ଖରାପ ଅଯେ | ମଣିଷ୍ ସିଂପକତଯର ହତୟାକୁ େୁନଆିର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଚକିତି୍ସା ଯବାେି ବଶି୍ଵ 
ଯେଯଖ, କନୁି୍ତ ପାରସ୍ପରକି ମାନବକି ସମ୍ପକତ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆହବାନ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଯନଇୋଏ | ଯକ୍ରାଧ ବଚିାରର 
ଅଧୀନ ଅଯେ, ଯେପର ିଅବମାନନା ଏବିଂ ଅବଯହଳା | ଯେଯକୌଣସ ିଧାମିକ ପାଳନ କରବିା ପବୂତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହତି 
ଆମର ଅପରାଧ ଅଛ,ି ଯସମାନଙ୍କ ସହ ପୁନଃସମନବୟ ରକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ ଆଯମ େତ୍ନବାନ ଯହବା ଅତୟନ୍ତ ଜରୁରୀ | 

 ପେଗୁଡକି ୨୭-୩୦ ଯର, େୀଶୁ ଯେୌନ ସମ୍ପକତକୁ ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ ିଯେପର ିଈଶ୍ଵର ଯସମାନଙ୍କ ଉଯେଶୟଯର 
କହଛିନ୍ତ,ି ଏକ ଯୋଭନୀୟ େୃଷ୍ଟି ବୟଭିଚାର ସହତି ସମାନ | େୁନଆି ଭାବୁଛ ିବୟଭିଚାର ଯହଉଛ ିବବିାହର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ 
ବଶି୍ଵାସଘାତକତା, କନୁି୍ତ ଯେୌନ ସମ୍ପକତକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆହବାନ, ଆମକୁ ଏକ ଉର୍ଚ୍ ମାନର ଆହବାନ ଯେଇଥାଏ | ଅନୟ ଜଣଙ୍କ 
ପାଇଁ ଯୋଭ ମାନବଜାତ ିପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯଦ୍ଧଶୟ ବରୁିଦ୍ଧଯର ୋଏ | ଯତଣୁ ଆଯମ ଆମର ଆଖିକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା କମିବା 
ଏଥିରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ଜରୁରୀ; ଆମ ହାତକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା କମିବା ଯସଗୁଡ଼କିରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ଆବଶୟକ | ଆଜ୍ଞା ହଁ, େେ ି
ଆଖି କମିବା ହାତରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇବା ସମାଧାନ ଯହାଇଥାନ୍ତା, ଯତଯବ େୀଶୁ ଉଭୟ ଆଖି ଏବିଂ େୁଇ ହାତକୁ ଅପସାରଣ 
କରବିାକୁ ଆହବାନ କରଥିାଯନ୍ତ କନୁି୍ତ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ କପିର ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିାଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ସମ୍ପକତ ସଷୃ୍ଟି କୋ 
ତାହାର ଚରମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଯର ଗୁରୁତ୍ୱାଯରାପ କରନ୍ତ ି | ଯସଗୁଡକି ଶୁଦ୍ଧତା, ମନ ଏବିଂ କାେତୟଯର ବର୍ଣ୍ିତ ଯହବା ଉଚତି, 

ଯେପେତୟନ୍ତ ଏକ ଯବୈବାହକି ସମ୍ପକତ ପ୍ରଯବଶ ନଯହବା ପେତୟନ୍ତ ଯେୌନ ଅଭିବୟକି୍ତର ଯକୌଣସ ିସୂଚନା ନାହିଁ | 



 ପେ ୩୧-୩୨ ପେଯର େୀଶୁ ବବିାହ ସମବନ୍ଧଯର ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିା ସମ୍ପକତ ବଷି୍ୟଯର ଅଧିକ ନେିଷି୍ଟ 
ଭାବଯର କହଛିନ୍ତ,ି ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍ତ ିଯେ ଯେୌନ ଓ ଅଯନୈତକିତା କାରଣରୁ ନଜି ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡପତ୍ର ଯେଇଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତ 
ତାଙୁ୍କ ବୟଭିଚାର କରନ୍ତ ିଏବିଂ େିଏ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହଳିାଙୁ୍କ ବବିାହ କରନ୍ତ ିଯସ ବୟଭିଚାର କରନ୍ତ ି| 

 ଈଶ୍ଵର ଶାସ୍ତ୍ରଯର ବାରମବାର ଯଘାଷ୍ଣା କରଛିନ୍ତ ିଯେ ଛାଡପତ୍ର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବଶି୍ଵାସଘାତକତା କଯର | ଯସ 
ଯସହ ିପରକିଳ୍ପନାର ଯସୌନ୍ଦେତୟକୁ ଆେପିୁସ୍ତକ ୨:୧୮-୨୪ ଯର ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ।ି  

ପ୍ରଭୁ ପରଯମଶ୍ଵର କହଯିେ, “ମନୁଷ୍ୟର ଏକାକୀ ରହବିା ଭେ ନୁଯହଁ; ମଁୁ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଯୋଗୟ ସହାୟକ 
କରବି।ି "……….ତା’ପଯର ପ୍ରଭୁ ପରଯମଶ୍ଵର ଯସହ ିଯୋକେକୁି ଗଭୀର ନଦି୍ରାଯର ଯଶାଇଯେ, ଏବିଂ ଯସ 
ଯଶାଇଥିବା ସମୟଯର ତାଙ୍କର ଯଗାେଏି ପେ ିଯନଇ ମାିଂସ ସହତି ନଜି ସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ କରଯିେଯେ | ସୋପ୍ରଭୁ 
ପରଯମଶ୍ଵର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଯୋକେକୁି ଯସ ସ୍ତ୍ରୀଯୋକଯର ପରଣିତ କଯେ ଏବିଂ ଯସହ ିପୁରୁଷ୍ଙ୍କ ନକିେକୁ ଆଣିଯେ। 
ତା’ପଯର ଯସହ ିଯୋକେ ିକହେିା, “ଏହା ଯମାର ହାଡ଼ର ଅସ୍ଥି ଏବିଂ ଯମାର ମାିଂସର ମାିଂସ; ତାଙୁ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 
କୁହାେିବ, କାରଣ ଯସ ପୁରୁଷ୍ଙ୍କଠାରୁ ନଆିୋଇଥିୋ। ” ଅତଏବ, ଜଯଣ ପୁରୁଷ୍ ନଜି ପିତା ଏବିଂ ମାତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ି
ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର ିରଖିବ, ଏବିଂ ଯସମାଯନ ଏକ ମାିଂସ ଯହଯବ | 

ଭଗବାନ ଡଜିାଇନ୍ କରଥିିବା ବବିାହ ବନ୍ଧନ ଏଯତ େୃଢ ଯେ ଯକବଳ ବୟଭିଚାର (କମିବା ମତୁୃୟ) ଏକତାକୁ ଭାଙି୍ଗପାଯର | 

ମିଳନ ଏଯତ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଯେ େୀଶୁ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଯେଇଛନ୍ତ ିଯେ ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରକୃତଯର ବୟଭିଚାରର କାରଣ ଯହାଇଥାଏ | 

         ପେଗୁଡକି ୩୩-୩୭ ଯର େୀଶୁ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବଶି୍ଵାସ ସମ୍ପକତ ସହତି କାେତୟ କରନ୍ତ ି| ଯସ ଆମକୁ ଶପଥ 
ନକରବିାକୁ ଆଯେଶ େଅିନ୍ତ ିବରିଂ ଆମର “ହଁ” କଥା “ହଁ” ଯହଉ ଏବିଂ ଆମର “ନଁା” କଥା “ନଁା” ଯହଉ ; “ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ 
କଛି ିମନ୍ଦରୁ ଆସଥିାଏ” (ମାଥିଉ ୫:୩୭) | ସଯତ ଯେପର ିେୀଶୁ କହୁଛନ୍ତ,ି “ତୁଯମ କଏି ଯବାେି ଭାବୁଛ? ପରସ୍ପର ସହତି 
ତୁମର ସମ୍ପକତ ଏଯତ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଯହାଇଛ ିଯେ ଯେଯତଯବଯଳ ତୁଯମ କଛି ିଗୁରୁତ୍ୱପୂଣତ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁଯମ ପବତି୍ର 
ଦ୍ୱାରା ଶପଥ କର, ଯମାର ସାବତଭୌମତ୍ୱ ଉପଯର ଅନୁମାନ କର ଏବିଂ ଏକ ଶପଥ କର ୋହା ଉପଯର ତୁମର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ | ” 

ବଶିବ ଏକ ଶପଥକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏବିଂ େୃଢ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଯବାେି ବଶି୍ଵାସ କଯର, କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯସହ ି
ପ୍ରକାରର ସାବତଭୌମତ୍ୱ େଅିନ୍ତ ିନାହିଁ | ମଣିଷ୍ ଜାଯଣ ନାହିଁ ଯେ ଯସ ଯସହ ିଉପାୋନଗୁଡ଼କୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରପିାରବି ୋହା ତାଙ୍କ 
ଶପଥଯର ଯଖଳପିାଯର | ଯସ ଜୀବତି ରହଯିବ କ ି ନାହିଁ ତାହା ଉପଯର ତାଙ୍କର ଯକୌଣସ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଯତଣୁ େୀଶୁ 
କହଥିିଯେ, “ଆଯେୌ ଶପଥ କର ନାହିଁ; ନା ସ୍ଵଗତ, ପଥୃିବୀ, ୟିରୁଶାେମ କମିବା ନଜି ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନୁଯହଁ | ଏହା ପରବିଯର୍ତ୍ତ, ତୁମର 
ଶବ୍ଦ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ସାବତଭୌମତ୍ୱକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରବିାକୁ େଅି - ହଁ ଏବିଂ ଯକବଳ ଆଜ ିପାଇଁ ନା |” 

ପେଗୁଡକି ୩୮-୪୨ ଯର େୀଶୁ ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ ି ଯେ ଆଯମ କପିର ି ଅନୟିମିତ ଅପରାଧଗୁଡକି ପରଚିାଳନା 
କରବୁି - ୋହା ଯୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସଥିାଏ ୋହାକୁ ଆଯମ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥାଉ ଏବିଂ ଯକବଳ ଯେୈନନ୍ଦନି ଜୀବନର ଏକ 
ଅିଂଶ: “େେ ିଯକହ ିଆପଣଙୁ୍କ ଡାହାଣ ଗାେଯର ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଅନୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକିେକୁ ୋଆନୁ୍ତ | ଏବିଂ େେ ି
ଯକହ ିତୁମ ବରୁିଦ୍ଧଯର ମଯକାେମା କରଯିବ ଏବିଂ ତୁମର ଯପାଷ୍ାକ ଯନଇେିଯବ, ଯତଯବ ତାଙୁ୍କ ତୁମର ଯପାଷ୍ାକ ମଧ୍ୟ େଅି | 

ଏବିଂ େେ ି ଯକହ ି ଆପଣଙୁ୍କ ଯଗାେଏି ଯକାଶ େିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତ,ି ଯତଯବ ତାଙ୍କ ସହତି େୁଇ ଯକାଶ ୋଆନୁ୍ତ ”(ମାଥିଉ 
୫:୩୯-୪୧) | େୁନଆି ଭାବୁଛ ିପ୍ରତଯିଶାଧ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯବାଧହୁଏ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ | କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵର ମନ୍ଦ ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି 
କାେତୟ କରଯିବ, ଯତଣୁ ଆଯମ ଯସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଯିରାଧ କରବିା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | ବାସ୍ତବଯର, ଯସମାଯନ ଆମକୁ ୋହା ମାଗନ୍ତ ି
ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋନ କରବିା ଉଚତି୍ | େଅି, େଅି, େଅି! ସମୟ ସମୟଯର ଏହାର ଫାଇୋ ଯନବାକୁ ଆଯମ ଭୟ କରବିା 
ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | 



ପେଗୁଡକି ୪୩-୪୭ ଯର େୀଶୁ ଅନୟିମିତ ଅପରାଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ବୟକି୍ତଗତ କରନ୍ତ ିୋହାକୁ ଆଯମ 
ପ୍ରକୃତଯର ଜାଣୁ ଯେଉଁମାଯନ ଆମକୁ ଅନଷି୍ଟ କରବିାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ:ି “ଆପଣ ଶୁଣିଥିଯବ ଯେ କୁହାୋଇଛ,ି 'ତୁଯମ ତୁମର 
ପଯଡ଼ାଶୀକୁ ଭେ ପାଅ ଏବିଂ ଶତୁକୁ ଘଣୃା କର |' କନୁି୍ତ ମଁୁ ତୁମକୁ କୁଯହ, ତୁମର ଶତୁମାନଙୁ୍କ ଭେ ପାଅ ଏବିଂ ଯେଉଁମାଯନ 
ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତ ିଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କର, ଯେପର ିତୁଯମ ସ୍ଵଗତଯର ଥିବା ପିତାଙ୍କ ପତୁ୍ର ଯହାଇପାରବି ”(ମାଥିଉ 
୫:୪୩-୪୫) | େୁନଆି ଯକବଳ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ େତ୍ନ ନଏି | କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆେଶତ ଏହାର ବପିରୀତ: ଆଯମ 
ଆମର ଶତୁମାନଙୁ୍କ ଭେ ପାଇବା ଏବିଂ ପ୍ରକୃତଯର ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିା | ଆଯମ ଆମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତାଙ୍କର 
ସନ୍ତାନ ଯହବା | ଭଗବାନଙ୍କ ଉର୍ତ୍ମତା ଭେ ଏବିଂ ମନ୍ଦ ସମଗ୍ର ପଥୃିବୀକୁ ୋଇଥାଏ, ଯତଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯପ୍ରମ ପ୍ରୋନ 
କଯର ୋହା ସହତି ଆଯମ ଆମର ଶତୁମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଯପ୍ରମ କରିପାରବିା | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭେ ପାଇବା 
ଏବିଂ ଅଭିବାେନ କରବିା ଉଚତି୍, ବଯିଶଷ୍ତଃ ଯେଯତଯବଯଳ ଆମର ୋଭ କରବିାକୁ ବୟକି୍ତଗତ କଛି ିନଥାଏ | 

 ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଏହ ି ନୂତନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଚାବ ିସହତି େୀଶୁ ୪୮ ପେଯର ଯଶଷ୍ କରଛିନ୍ତ:ି 
“ଯତଣୁ ତୁମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତା ଯେପର ି ସଦି୍ଧ, ତୁଯମ ନଶି୍ଚୟ ସଦି୍ଧ ଯହବା ଉଚତି୍ |” ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆହବାନ 
କରାେିବାର ଆମର ସାମଥତୟ ଯକବଳ ଆମ ପିତାଙ୍କ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ ଧାମିକତା ମଧ୍ୟଯର ମିଳଥିାଏ | ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ 
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାଯର ରଖିଥିବା ନୂତନ ଜନମ ଆମ ପାଇଁ ଏହପିର ିଜୀବନୋପନ କରବିା ସମ୍ଭବ କଯର; ଆମ ପିତା ସଦି୍ଧ, ଏବିଂ 
ଆଯମ ତାଙ୍କ ପର ିଯହବା ପାଇଁ ପରକିଳ୍ପତି | 

 

ପାଉେଙ୍କ ଶ୍ବ୍ଦରର 

ଏଫିସୀୟ ୪:୧୭-୬:୯ଯର ପାଉେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନଯର ସମାନ ଜୀବନକୁ ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ ି| 

 ପ୍ରଥଯମ ୪:୧୭-୫:୭ଯର, ଯେପର ି େୀଶୁ କହଥିିଯେ, ଏହ ି ଜୀବନ ଆମ ଚାରପିାଖର ଆେଶତଠାରୁ ଭିନ୍ନ 
ଯେଖାୋଏ | ଆମ ପିତା ଆେମଙ୍କଠାରୁ ଉର୍ତ୍ରାଧିକାରୀ ଚନି୍ତାଧାରାର ଅସାରତା ମଧ୍ୟଯର ଆଯମ େୁନଆି ପର ିବଞ୍ଚପିାରବିା 
ନାହିଁ | ଯସହ ିଚନି୍ତାଧାରା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯହାଇୋଏ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଚନି୍ତାଧାରାରୁ ଅେଗା, ସଯମବେନଶୀଳତା ବନିା ଏବିଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ 
ଭାବଯର ଆତ୍ମ ଏବିଂ ଏହାର ପ୍ରେୟୋନକୁ େଆିୋଏ | ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେକୁ ଆସବିା ଏହା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଯେବ ନାହିଁ | ଏହା 
ପରବିଯର୍ତ୍ତ, ଆଯମ୍ଭମାଯନ ନୂତନ ଭାବଯର ସଷୃ୍ଟି ଯହବା ପର ିଯହବା ଉଚତି - ପ୍ରକୃତ ଧାମିକତା ଏବିଂ ପବତି୍ରତାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ  
ପର ି| ଆଯମ୍ଭମାଯନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର େୀଶୁଙ୍କ ପର ିଯହବା ଉଚତି୍, କାରଣ ଏହପିର ିଭାବଯର ଆଯମ ପୁନବତାର ଜନମ ଯହାଇଛୁ | 

ଆଯମ୍ଭମାଯନ “ଯପ୍ରମଯର ଚାେିବା, ଯେପର ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯପ୍ରମ କଯେ ଏବିଂ ନଜି ପାଇଁ ନଜିକୁ ସମପତଣ କଯେ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ପାଇଁ ଏକ ସୁଗନ୍ଧତି ଯନୈଯବେୟ ଏବିଂ ବଳେିାନ” (ଏଫି ୫:୨) | 

               ପାଉେ ପବତତଯର ଉପଯେଶଯର େୀଶୁଙ୍କ ବାକୟ ସହତି ଯମଳ ଖାଇବାକୁ ଆଯଗଇ ଆସଯିେ | ଏହ ି ନୂତନ 
ଜୀବନର ଚତୁେଗିଯର ଥିବା ବଶି୍ଵ ଉପଯର ଏହାର ମହତ୍ ପୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରଭାବ ରହଛି ି(୫:୮-୧୭ ଯେଖନୁ୍ତ) | ବୟକି୍ତଗତ ସିଂପକତଯର 
ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସଷୃ୍ଟିଯର ଏହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନାକୁ େଶତାଏ (୫:୧୮-୨୧ ଯେଖନୁ୍ତ), ଯବୈବାହକି ସମ୍ପକତ 
(୫:୨୨-୩୩ ଯେଖନୁ୍ତ), ପାରବିାରକି ସମ୍ପକତ (୬:୧-୪ ଯେଖନୁ୍ତ), ଏବିଂ ବଜାର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପକତ ( ୬:୫-୯ ଯେଖନୁ୍ତ) | ଏହ ି
ପେଗୁଡ଼କିରୁ ଅଯନକ କଛି ିନଆିୋଇପାଯର, କନୁି୍ତ ମଁୁ କଛି ିଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଯୋକତି କରବି ି| 

 ପ୍ରଥଯମ, ଏହ ି ଜୀବନ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ଆମକୁ େଆିୋଇଛ ି | ତାଙ୍କ ସହତି ଆମର ମତୁୃୟ, ସମାଧି ଏବିଂ 
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବନିା ଯକୌଣସ ିନୂତନ ଜୀବନ ଯହାଇପାରବି ନାହିଁ | ଯୋହନ ୩  ଯର ନଯିକାେମିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରହସୟ 
ଥିୋ | ଯେପର ିେୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହଥିିଯେ, “ପ୍ରକୃତଯର, ମଁୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତୟ କହୁଛ,ି େେ ିଯକହ ିଜଳ ଓ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜନମ ନ ହୁଅନ୍ତ,ି 



ଯତଯବ ଯସ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟଯର ପ୍ରଯବଶ କରପିାରଯିବ ନାହିଁ” (ଯୋହନ ୩:୫), ନଯିକାେମି ଉର୍ତ୍ର ଯେଯେ, “ଏସବୁ କପିର ି
ଯହାଇପାଯର?” (ଯୋହନ ୩:୯) | 

 ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଏହ ିଜୀବନ ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା େୁନଆିର ଜୀବନ ସହତି ଯମଳ ଖାଉ ନାହିଁ | ଯେଯତଯବଯଳ 
ଆଯମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେକୁ ଆସବିା, ଆମର ସମସ୍ତ ମାନବକି ସମ୍ପକତ ପରବିର୍ତ୍ତନ ହୁଏ; ନମ୍ରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଳଯର ଅଛ ି
| ଯସଥିପାଇଁ ପାଉେ କହଛିନ୍ତ ିଯେ ଆଯମ “ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନର ସହ ପରସ୍ପରକୁ ବଶୀଭୂତ ଯହବା” (ଏଫି ୫:୨୧) | 

ପାରସ୍ପରକି ଉପସ୍ଥାପନା ସମବନ୍ଧୀୟ ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତାର ରହସୟ ସଷୃ୍ଟି କଯର: ସ୍ଵାମୀମାଯନ ନଜି ପତ୍ନୀଙୁ୍କ ନଜି ଶରୀର 
ପର ି ଭେ ପାଆନ୍ତ ି | ପତ୍ନୀମାଯନ ନଜି ସ୍ଵାମୀଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ ଭାବଯର ସମ୍ମାନ େଅିନ୍ତ ି | ପିୋମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙୁ୍କ 
ସମ୍ମାନ ଏବିଂ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତ ି | ବଜାରଯର ମଧ୍ୟ ବୟବସାୟ ଅଭୟାସଗୁଡ଼କି ଓେେପାେେ ଯହାଇୋଏ ଯେଯହତୁ 
ମାେିକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ କମତଚାରୀ (ୋସ) ମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନର ସହତି ବୟବହାର କରନ୍ତ ି ଏବିଂ କମତଚାରୀମାଯନ 
ଯସମାନଙ୍କର ମାେିକମାନଙୁ୍କ ଯସହ ିଯସବା ସହତି ବୟବହାର କରନ୍ତ ିୋହା ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ି| 

 ତୃତୀୟତଃ, ଏହ ିଜୀବନ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଯନାନୀତ ଯହବା ଆବଶୟକ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇ ଁ
ଆମ ଜୀବନକୁ ପରଚିାଳନା କରବିାର କ୍ଷମତା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଠାଇବାଯର ଏବିଂ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାଯର ପ୍ରାପ୍ତ 
ପରତି୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭରବିାଯର ସମ୍ଭବ ଯହାଇପାରଛି ି| ତଥାପି, ଆଯମ ଏହା ଉପଯର 
କାେତୟ କରବିା ଜରୁରୀ | ଯରାମୀୟ ୬: ୧୧-୧୪ ଯର ପାଉେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍ତ:ି 
  

ତୁଯମ ମଧ୍ୟ ନଜିକୁ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଯବାେି ଭାବବିା ଉଚତି୍ 
| ଅତଏବ ପାପ ତୁମର ମର୍ତ୍ତୟ ଶରୀରଯର ରାଜତ୍ୱ କର ନାହିଁ, ଯେପର ିତୁଯମ ଏହାର ଆଯବଗକୁ ମାନବିା ପାଇଁ 
| ଅଧମତର ଅଧମତ ପାଇଁ ତୁମର ସେସୟମାନଙୁ୍କ ପାପ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କର ନାହିଁ, ବରିଂ ନଜିକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ନକିେଯର ଉପସ୍ଥାପନ କର, ଯେଉଁମାଯନ ମତୁୃୟରୁ ଜୀବନ୍ତ ଯହାଇଅଛନ୍ତ,ି ଏବିଂ ତୁମର ସେସୟମାଯନ 
ଧାମିକତାର ଉପକରଣ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନକିେଯର ଉପସ୍ଥାପନ କର | କାରଣ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯର 
ଯକୌଣସ ିଆଧିପତୟ ରଖିବ ନାହିଁ, ଯେଯହତୁ ଆପଣ ନୟିମ ଅଧୀନଯର ନୁହଁନ୍ତ ିବରିଂ ଅନୁଗ୍ରହଯର ଅଛନ୍ତ ି| 

 

 

ଏହା ଅନୁସରଣ କରିବା ଏକ ଧାମିକତା 
ଆଯମ ଅନୁସରଣ କରବିାକୁ ଥିବା ଧାମିକତା ବଷି୍ୟଯର େୀଶୁ କହଛିନ୍ତ ି- “ପ୍ରଥଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଧାମିକତା 
ଯଖାଜ” (ମାଥିଉ ୬:୩୩) ଏବିଂ ଆମକୁ େଆିୋଇଥିବା ଧାମିକତା ବଷି୍ୟଯର: “ତୁମର ସ୍ଵଗତୀୟ ପିତା ଯେପର ି ସଦି୍ଧ, 

ଯସହପିର ିସଦି୍ଧ ହୁଅ” (ମାଥିଉ ୫:୪୮) | ଯସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଥିଉ ୭:୭-୨୮ ଯର ପବତତ ଉପଯର ଉପଯେଶ ସମାପ୍ତ କର ି
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତଯର ଏହ ିଧାମିକତାକୁ କପିର ିଅନୁସରଣ କରବିା ଉଚତି ଯସ ବଷି୍ୟଯର ବସୃି୍ତତ ବବିରଣୀ ଯେଇଛନ୍ତ ି| 

                 
           ପେ ୭-୧୧ ଯର େୀଶୁ କୁହନ୍ତ,ି 

ମାଗ, ଏବିଂ ତାହା ତୁମକୁ େଆିେିବ; ସନ୍ଧାନ କର, ଏବିଂ ତୁଯମ ପାଇବ; ଆଘାତ କର, ଏବିଂ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ            
େବାର ଯଖାୋେିବ | ପଚାରଥିିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବିଂ  
େିଏ ଯଖାଯଜ ଯସ ପାଇବ, ଏବିଂ େିଏ ଏହାକୁ ଆଘାତ କରବା ତା’ର େବାର ଯଖାେିବ | ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
କାହାର,ି େେ ିପୁଅ ଆପଣଙୁ୍କ ରୁେ ିମାଯଗ, ଯତଯବ ତାଙୁ୍କ ପଥର ଯେବ କ?ି କମିବା େେ ିଯସ ମାଛ ମାଗନ୍ତ,ି ଯତଯବ 



ତାଙୁ୍କ ଏକ ସପତ ଯେବ କ?ି ଅତଏବ, େେ ିତୁଯମ୍ଭ େୁଷ୍ଟ, ଯତଯବ ତୁଯମ କପିର ିପିୋମାନଙୁ୍କ ଭେ ଜନିଷି୍ ଯେବା ପାଇଁ 
ଜାଣିଛ, ସ୍ଵଗତଯର ଥିବା ତୁମର ପିତା ତାଙୁ୍କ ପଚାରଥିିବା ଯୋକଙୁ୍କ ଭେ ଜନିଷି୍ କାହିଁକ ିଯେଯବ ନାହିଁ! 

 

ଯେଉଁମାଯନ ତାଙ୍କର ଧାମିକତା ବଞ୍ଚବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ିଏବିଂ େଗି ପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ି
| ଆଘାତକର ିପାଇଁ କବାେ ଯଖାେିୋ, ମାଗିଥିବା ବୟକି୍ତ ଗ୍ରହଣ କଯର, ସନ୍ଧାନକାରୀ ପାଏ | େେ ିଆଯମ ଭେପାଉଥିବା 
ଯୋକଙୁ୍କ ଭେ ଉପହାର ଯେଇଥାଉ, କଳ୍ପନା କର ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯକଯତ ଆଶୀବତାେ ଯେବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ି | ଏହା 
ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରବିା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ଯେପର ିଆଯମମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ସହତି ତାହା କରବିା | 

 ୧୩-୧୪ ପେଯର େୀଶୁ ଆମକୁ ଯଚତାବନୀ ଯେଇଛନ୍ତ ି ଯେ ତାଙ୍କ ଧାମିକତାକୁ ଅନୁସରଣ କରବିା ପାଇ ଁ
ଆମକୁ “ସିଂକୀର୍ଣ୍ତ ଫାେକ ଯେଇ ପ୍ରଯବଶ କରବିାକୁ ଯହବ | କାରଣ ଫାେକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବିଂ ରାସ୍ତାେ ି ସହଜ ଅଯେ ୋହା 
ବନିାଶ ଆଡକୁ ୋଏ, ଏବିଂ ଯେଉଁମାଯନ ଏହା ଯେଇ ପ୍ରଯବଶ କରନ୍ତ ିଯସମାଯନ ବହୁତ | କାରଣ ଫାେକ ସିଂକୀର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ 
ରାସ୍ତା କଠନି ୋହା ଜୀବନକୁ ଯନଇଥାଏ ଏବିଂ ଯେଉଁମାଯନ ଏହାକୁ ପାଇଥା’ନ୍ତ ିଯସମାଯନ ଅଳ୍ପ ଅେନ୍ତ।ି ” ଆମକୁ ସବତନମିନ 
ଚାେିବା ରାସ୍ତାଯର ରହବିାକୁ ପଡବି, କାରଣ ବନିାଶକୁ ୋଉଥିବା ଯୋକେ ିପ୍ରଶସ୍ତ ଏବିଂ ବହୁଳ ଜନସିଂଖୟା | ଜୀବନ ଏକ 
ସିଂକୀର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ଏକୁେଆି ଯହାଇପାଯର | 

 ୧୫-୨୩ ପେଯର େୀଶୁ ଆଉ େୁଇେ ି ଯଚତାବନୀ େଅିନ୍ତ:ି ଆମକୁ “ମିଥୟା ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ 
ସାବଧାନ” ଯହବା ଆବଶୟକ ଏବିଂ ଯେଉଁମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣନ୍ତ ି ଯବାେି ୋବ ି କରନ୍ତ ି କନୁି୍ତ ଯସମାଯନ ଜାଣନ୍ତ ି ନାହିଁ: 
“ଯେଉଁମାଯନ ଯମାଯତ 'ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ' କୁହନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ସମଯସ୍ତ ରାଜୟଯର ପ୍ରଯବଶ କରଯିବ ନାହିଁ | ସ୍ଵଗତର, କନୁି୍ତ େିଏ 
ସ୍ଵଗତଯର ଥିବା ଯମାର ପରମପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କଯର ”(ମାଥିଉ ୭:୨୧) | େୀଶୁଙ୍କ ଉପଯେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ: ପ୍ରତାରଣା ପାଇ ଁ
ସାବଧାନ | 

          ପ୍ରତାରଣା େୁଇ ଯଗାଷ୍ଠୀର ଯୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସପିାଯର | ପ୍ରଥମତଃ, ଧାମିକ ଯନତା ଭାବଯର ପରଚିତି ବୟକି୍ତଙ୍କଠାରୁ 
| େୁଭତାଗୟବଶତ।, ଅଯନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବାସ୍ତବ, ଏହ ି ବୟକି୍ତମାଯନ ବନିାଶ କରବିାକୁ େକ୍ଷୟ ରଖିଛନ୍ତ ି | ବପିଜ୍ଜନକ 
ଯୋକମାଯନ ଶୀଘ୍ର କମିବା ପଯର ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆବଷି୍କତୃ ଯହଯବ | କନୁି୍ତ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଗାମୀ ଭାବଯର 
ପରଚିତି ଯୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ବପିେ ମଧ୍ୟ ଆସପିାଯର | ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ, ଆଯମ ଯସହ ିବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ଯଖାଜବିାକୁ 
ପଡବି ଯେଉଁମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତ ି- ଯେଉଁମାଯନ ପ୍ରେଶତନ କରନ୍ତ ିଯେ ଯସମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଜାଣନ୍ତ ିଏବିଂ ଯକବଳ 
ଏହା ବଷି୍ୟଯର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତ ିନାହିଁ | 

 ପେ ୨୪-୨୭ ଯର େୀଶୁ ତାଙ୍କର ଆହବାନକୁ ସମାପ୍ତ କଯେ: 
ସମଯସ୍ତ େିଏ ଯମାର ଏହ ିଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତ ିଏବିଂ ତାହା କରନ୍ତ,ି ଯସ ଜଯଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପର ିଯହଯବ 
େିଏ ପଥର ଉପଯର ତାଙ୍କ ଘର ନମିତାଣ କରଛିନ୍ତ ି| ଏବିଂ ବଷ୍ତା ଯହୋ, ଏବିଂ ବନୟା ଆସେିା, ଏବିଂ 
ପବନ ପ୍ରବାହତି ଯହୋ ଏବିଂ ଯସହ ିଘର ଉପଯର ପ୍ରହାର କୋ, କନୁି୍ତ ଏହା ପଡ଼େିା ନାହିଁ, କାରଣ 
ଏହା ପଥର ଉପଯର ସ୍ଥାପିତ ଯହାଇଥିୋ | ଏବିଂ ଯେଉଁମାଯନ ଯମାର ଏହ ିକଥା ଶୁଣନ୍ତ ିଏବିଂ ତାହା 
କରନ୍ତ ିନାହିଁ, ଯସମାଯନ ବାେୁକା ଉପଯର ନଜି ଘର ନମିତାଣ କରଥିିବା ମୂଖତ ବୟକି୍ତ ପର ିଯହଯବ | ପୁଣି 
ବଷ୍ତା ଯହଯେ, ଏବିଂ ବନୟା ଆସିଯେ, ଏବିଂ ପବନ ପ୍ରବାହତି ଯହାଇ ଯସହ ିଘର ଉପଯର ପ୍ରହାର 
କଯେ, ଏବିଂ ଏହା ପଡ଼ଯିେ, ଏବିଂ ଏହାର ପତନ ବହୁତ ବଡ ଯହବ | 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଶୁଣି ଯସମାନଙୁ୍କ କାେତୟଯର େଗାଇ ଆଯମ ବୁଦ୍ଧମିାନ ଭାବଯର ଗଢବିା ଆବଶୟକ | େେ ି ଆଯମ ଏହା 
କରବିା, ଯତଯବ ଆଯମ ଝଡ଼ଯର ସୁରକି୍ଷତ ରହବୁି | ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଭୟାସର ମୂଳେୁଆ ନଥାଏ, ତାହା ଭୁଶୁଡ଼ ିପଡ଼ବି | 



ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ରାଜୟ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଧାମିକତା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଯତୟକ େଗିକୁ ପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ପରପିକ୍ଵତାକୁ ଆହବାନ କରାୋଇଛ ି | ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର ପବତି୍ର ଜୀବନୋପନ କରୁଛନ୍ତ,ି 

ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତ,ି ଯସଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ପିଢଯିର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ 
ପୂରଣ କରବିାଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯହଯବ: ଯସମାଯନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଯର ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙୁ୍କ ସମ୍ପକତ ଏବିଂ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ବଷି୍ୟଯର ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରବିା | 

 

 

ଭାଗ ୨ 
 

ଏହାର ଉରେଶ୍ୟ ବଞ୍ଚବିା ପାଇଁ  
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଶ୍କ୍ତ କରିବା 

 

୫  
 

ଯୀଶ୍ୁ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରନତୃତ୍ୱ  
ପ୍ରୋନ କରେ 

ଆଯମ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ତ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ବଷି୍ୟଯର କଛି ିବସୃି୍ତତ ଭାବଯର ଆଯୋଚନା କରଛୁି: ପ୍ରଯତୟକ ବଶି୍ଵାସୀ ତାଙ୍କ 
ସ୍ଥାନଯର ସୁସମାଚାର ବଞ୍ଚାଇବା, ଉପହାର ଏବିଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେଶତନ କରବିା ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କାହାଣୀ 
କହବିା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତ, ନାରୀ, ଏବିଂ ଶଶୁି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିପାରଯିବ ଏବିଂ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କମିବା ପ୍ରତୟାଖୟାନ 
କରବିାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରଯିବ | ଆଯମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶନ କରବିା ଉଚତି୍, ଏହା କପିର ିକରାେିବ? 

 ଈଶ୍ଵର ନଜି ଯୋକଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଆହବାନଯର ସଜାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ଅମୂେୟ ଉତ୍ସ ପ୍ରୋନ 
କରଛିନ୍ତ:ି ଯନତୃତ୍ୱ | ଏଥିଯର ପାଉେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଯେ: 

ଯସ ଯପ୍ରରତିମାନଙୁ୍କ, ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙୁ୍କ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଯମଷ୍ପାଳକ ଏବିଂ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ 
ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ଯସବା କାେତୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଯେଇଛନ୍ତ,ି ଯେପେତୟନ୍ତ ଆଯମ 
ସମଯସ୍ତ ବଶି୍ଵାସର ଏକତା ଏବିଂ ଜ୍ଞାନର ଏକତା ହାସେ ନକରବିା ପେତୟନ୍ତ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପରପିକ୍ଵ 
ପୁରୁଯଷ୍ାର୍ତ୍ମ ଯହବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ତତାର ପରମିାପ ପେତୟନ୍ତ | (ଏଫୀସୟି ୪:୧୧-୧୩) 

      ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋକଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଯକୌଣସି କାେତୟ ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର 
ନଶିି୍ଚତ କରବିା ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ନୁଯହଁ | ଯନତୃତ୍ୱ ନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ ପଡବି ଯେ ପରଯିବଶ ସଷୃ୍ଟି କର ିଯୋକମାଯନ 
ଯସହ ିନଶିି୍ଚତକରଣଯର ବଢନ୍ତ ିଯେଉଁଠାଯର ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଯର ଚାେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତ ି| 



ସ୍ପଷ୍ଟ ବଶି୍ଵାସକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ବୟସ୍ତ ରହବିା ଏକ ସାିଂଘାତକି ତୁେ,ି ଯସମାନଙୁ୍କ େୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ନୂତନ 
ଜନମ ଯେବା ପଯର ଈଶ୍ଵର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବା ସମସ୍ତ ମାଗତଯର ଯସମାନଙୁ୍କ ସାହାେୟ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନଯହାଇ | 

 ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଆହବାନଯର ରହବିାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବିା ପାଇଁ ତୁେରି ଚହି୍ନବିା ଏବିଂ 
ଏଡ଼ାଇବାଯର ସାହାେୟ କରବିା ଯନତୃତ୍ୱର ୋୟିତ୍ୱ ଅଯେ | େୀଶୁଙ୍କ ଯଚତାବନୀ ପୁନରାବୃର୍ତ୍ ିଯୋଗୟ: 

ମିଥୟା ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନୁ୍ତ, ଯେଉଁମାଯନ ଯମଷ୍ ଯପାଷ୍ାକଯର ଆପଣଙ୍କ ନକିେକୁ ଆସନ୍ତ ି
କନୁି୍ତ ଭିତର ପେୁ ଗଧିଆ ଅେନ୍ତ ି| ଆପଣ ଯସମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଯସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଯିବ | କଣ୍ଟା ଘାସରୁ ଅଙୁ୍ଗର 
ସିଂଗ୍ରହ କରାୋଏ, କମିବା କଣ୍ଟା ରୁ ଡମିି୍ବର ିସିଂଗ୍ରହ କରାୋଏ କ?ି ଯତଣୁ, ପ୍ରଯତୟକ ସୁସ୍ଥ ଗଛ ଭେ ଫଳ ଯେଇଥାଏ, 

କନୁି୍ତ ଯରାଗଗ୍ରସ୍ତ ଗଛ ଖରାପ ଫଳ ଯେଇଥାଏ | ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଛ ଖରାପ ଫଳ ଯେଇପାଯର ନାହିଁ କମିବା ଯରାଗଗ୍ରସ୍ତ 
ଗଛ ଭେ ଫଳ ଯେଇପାଯର ନାହିଁ | ଭେ ଫଳ ନଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ଗଛକୁ କାେ ିନଆିଁଯର ଫିଙି୍ଗ େଆିୋଏ | ଏହପିରି 
ତୁଯମ ଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚହି୍ନବି | (ମାଥିଉ ୭:୧୫-୨୦) 

ଯମାର ଈଶ୍ଵରତତି୍ତ୍ୱକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣର ଅଯନକ ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର, ଯମାଯତ େଆିୋଇଥିବା ବଶି୍ଵାସ ଏବିଂ ପରମ୍ପରା ଉପଯର ମଁ ୁ
ପ୍ରତଫିଳତି ଯହାଇଛ ି | ଯସମାଯନ ଭୁଲ୍ ନଥିଯେ, ଯକବଳ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ କମିବା ଧ୍ୟାନର ବାହାଯର | ଏକବିିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀଯର 
ମଣ୍ଡଳୀର ଇତହିାସ ମନୁଷ୍ୟର ୋଶତନକି କାରଣରୁ ଏଯତ ଅନନୟ ନୁଯହଁ କନୁି୍ତ ଏହା ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗର ମଣ୍ଡଳୀର ଐତହିାସକି 
“ଆସ ଏବିଂ ଯେଖ” ଆଭିମୁଖୟର ଭୁେ ବଷି୍ୟଯର ପ୍ରକାଶ କରଛି ି| 

 ଚର୍ଚ୍ତର ଜୀବନଯର ଏହ ି “ଆସ ଏବିଂ ଯେଖ” ଆଭିମୁଖୟ ଶଷି୍ୟତ୍ୱର ସିଂଜ୍ଞା ଉପଯର “ଯୋକଙୁ୍କ ଚର୍ଚ୍ତକୁ 
ଏକତ୍ର କରବିା” ଉପଯର ଅଧିକ ଭାର ଯେଇଛ ି | ଫଳାଫଳ, ଯବାଧହୁଏ ଅଯନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବାଞ୍ଛତି, ଏହା ଯହଉଛ ି ଯେ 
େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଯହବାର ଅଥତ ଯହଉଛ ି ମଣ୍ଡଳୀେ ି ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହରାଇଛ ି | ଏବିଂ ଆଯମ୍ଭମାଯନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ 
କାରଣକୁ ହରାଇଛୁ: ଯେ ଯୋକମାଯନ ତାଙ୍କ ସହତି ସିଂପକତଯର ବଞ୍ଚବିା ଏବିଂ ଜଗତଯର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା ପାଇ ଁ
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳଥିାଏ | ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃତ୍ୱର କାେତୟ ଯହଉଛ ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆହବାନଯର ସହଯୋଗ କରବିା - ତାଙ୍କ 
ଯୋକଙୁ୍କ ପ୍ରତଯିପାଷ୍ଣ କରବିା ଦ୍ୱାରା ଯସମାଯନ ଏହ ି ଉଯେଶୟଯର ବଢନ୍ତ:ି ପ୍ରଥମତଃ, ଯସମାଯନ ପିତା ପରଯମଶବରଙ୍କ 
ସହତି ନରିନ୍ତର ଏବିଂ ବଢୁଥିବା ସମ୍ପକତଯର ରହଯିବ ଏବିଂ େୂତୀୟଯର, ଯସମାଯନ ବଶିବସ୍ତତା ଭାବଯର ପିତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କରନୁ୍ତ | 

                 ଯେଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵର ଯମାଯତ ପ୍ରଥଯମ ଏକ ଆଶ୍ଚେତୟଜନକ ପ୍ରଶନ ପଚାରଯିେ, “ତୁଯମ ଭାବୁଛ କ ି ଯମାର 
ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମର କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ଭରବିା ପାଇଁ ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଘର?” ବାସ୍ତବତା ସହତି ମଁ ୁଗଭୀର 
ଭାବଯର ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇଥିେି ଯେ ଯମାର ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ଧାରଣା ଭୁଲ୍ ଥିୋ | ବାଇବେକୁ ଶକି୍ଷା ଯେବା କମିବା ଏହାକୁ 
ପ୍ରଚାର କରବିା ପାଇଁ ଯୋକଙୁ୍କ ଏକାଠ ି କରବିା ଭୁେ ନୁଯହଁ | କନୁି୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶନଯର, ଈଶ୍ଵର ଯମାଯତ େୁଇେ ି ବଡ଼ ତୁେ ି
ବଷି୍ୟଯର ପ୍ରକାଶ କଯେ: ଯଗାେଏି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ଏବିଂ େୁଇ ଜଣ, ଯେ ଯକହ ିଜଯଣ ପ୍ରଚାର କରବିା 
ପାଇଁ ଏକାଠ ିଯହାଇଥିଯେ, ତାହା ଜଯଣ ଯନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବର ମାପ ଅଯେ | 

ଈଶ୍ଵର ଯମାଯତ ଯସହ ିପ୍ରଶନ ପଚାରବିାର ଅଯନକ ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର, ମଁୁ ଆବଷି୍କାର କରବିାକୁ ଆସଛି ିଯେ େେ ିଯସବା 
ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କର ସଶକି୍ତକରଣ ଯହଉଛ ିଯନତୃତ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ଆହବାନ, ଯତଯବ ପାଶ୍ଚାତୟର ଯନତାମାଯନ ଭୁଲ୍ 
ସାଧନ ସହତି ଯସମାନଙ୍କର ଆଯେଶ ଏବିଂ କାେତୟକାରତିା ମାପିବା ପାଇଁ ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯହାଇଛନ୍ତ ି| । ଯୋକମାଯନ ଆମ 
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତ ିକ ିନାହିଁ ପଚାରବିାଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଆସବିା ପଯର ଯସମାଯନ କପିର ିଅନୁଭବ କରନ୍ତ ିତାହା ଅତୟଧିକ 
ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଫଳାଫଳ ଆଣଥିାଏ | ଯନତୃବୃନ୍ଦ ଚୁପଚାପ୍ ପ୍ରଯୋଭନକାରୀ ପ୍ରଶନଯର ପଶିୋଆନ୍ତ,ି ଯକଯତ ଯୋକ 
ଆସଛିନ୍ତ?ି ଯସମାଯନ ଯକଯତ ଯେଇଛନ୍ତ?ି ଯସମାଯନ ଖୁସ ି ହୁଅନ୍ତ ିକ?ି ଏହ ିପ୍ରଶନଗୁଡକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକ ଭାବଯର ବଶି୍ଵାସ 



କରବିାକୁ ଯଘାଷ୍ଣା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଏ, କାରଣ ଯସମାଯନ ଏକ ଉଯେଶୟ ଉପଯର ଧ୍ୟାନ 
େଅିନ୍ତ ିୋହା ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯକଯବ ଇଚ୍ଛା କରନିଥିଯେ | 

ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୋହା ଚାହଁାନ୍ତ,ି ଯନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଥଯମ ଶଖିିବା ଆବଶୟକ, ତା’ପଯର ଯସମାଯନ କପିର ି
ନଶିି୍ଚତ କରପିାରଯିବ ଯେ ଯୋକମାଯନ ଏହ ି ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କିଯର ବଢବିା ସହତି ପରଯିବଶ ଗଠନ କରଯିବ ଯେଉଁଠାଯର 
ବଶି୍ଵାସୀମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଚାେିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯହଯବ | ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟଯର ଚାେିବା ପାଇଁ ଯୋକଙୁ୍କ 
ସଶକ୍ତ କରବିାକୁ ଏକ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ବନିା, ଯେଉଁମାଯନ ନଜିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଯବାେି କହନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ ି
ନାମକରଣକାରୀଙ୍କ ବୟତୀତ ଆଉ କଛି ିଯହବ ନାହିଁ | 

ବଶି୍ଵାସୀ ଯବାେି ବଶି୍ଵାସ କରୁଥିବା ବାଇବେ ଜ୍ଞାନ ଯେଯତ ଯହଯେ ମଧ୍ୟ ସତୟ ପ୍ରୋନ କରବିା େଯଥଷ୍ଟ ନୁଯହଁ | 

ଯେଯତ ଯପ୍ରରଣାୋୟକ ଯହଯେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା େଯଥଷ୍ଟ ନୁଯହଁ | ନାେକ କମିବା ଅନୟାନୟ ସଜୃନାତ୍ମକ ଚନି୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମଯର 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ଉପଯର ନୂତନ ଗୁରୁତ୍ୱ େଯଥଷ୍ଟ ନୁଯହଁ | ଏହ ିସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ ଉର୍ତ୍ମ କାେତୟକଳାପଗୁଡ଼କି ବନିା ମୂେୟଯର, େେ ି
ଯସମାଯନ ସକ୍ରିୟ ଏବିଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବଯର ଯୋକଙୁ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରଯର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ଜୀବନ୍ତ ଯମୌଳକିତାକୁ ଯନଇ ନଥାନ୍ତ ି| 

ପାଉେ ଯରାମୀୟ ୬ ଯର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ଯେଖିଛନ୍ତ ିଯେ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ 
କରଛିନ୍ତ:ି 

ଯତଯବ ଆଯମ କ’ଣ କହବୁି? ଅନୁଗ୍ରହ ବଢବିା ପାଇଁ ଆଯମ ପାପଯର ଜାର ିରଖିବା କି? ଯକୌଣସ ିଅଥତ ନୁଯହଁ! ପାପ 
ପାଇଁ ମତୁୃୟବରଣ କରଥିିବା ଆଯମ୍ଭମାଯନ କପିର ିଏଥିଯର ବାସ କରପିାରବିା? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ି ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 
େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ବାପି୍ତଜତି ଯହାଇଥିବା ଆମ ସମଯସ୍ତ ତାଙ୍କ ମତୁୃୟଯର ବାପି୍ତଜତି ଯହାଇଥିଯେ? ବାପି୍ତସ୍ମ ଦ୍ୱାରା 
ଆଯମ୍ଭମାଯନ ତାଙ୍କ ସହତି କବର ପାଇେୁ, ଯେପର ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପର ିପିତାଙ୍କ ଯଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମତୁୃୟରୁ ପୁନରୁତ୍ ଥିତ 
ଯହାଇଥିଯେ, ଆଯମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ନୂତନତାଯର ଚାେିବା | 

େେ ି ଆଯମ୍ଭମାଯନ ତାଙ୍କ ଭଳ ି ମତୁୃୟଯର ତାଙ୍କ ସହତି ଏକତ୍ରତି ଯହାଇଅଛୁ, ଯତଯବ ଆଯମ୍ଭମାଯନ ତାଙ୍କ ଭଳ ି
ପୁନରୁତ୍ଥାନଯର ତାଙ୍କ ସହତି ଏକ ଯହାଇେିବା | ଆଯମ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପୁରାତନ ଆତ୍ମ ତାଙ୍କ ସହତି କୁଶଯର 
ଚଢଗିୋ ୋହା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଶରୀର ବନିାଶ ଯହାଇପାଯର, ୋହାଫଳଯର ଆଯମ ଆଉ ପାପର ୋସ ଯହବୁ ନାହିଁ 
| କାରଣ େିଏ ମତୁୃୟବରଣ କରଛି,ି ଯସ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଯହାଇଛ।ି ବର୍ତ୍ତମାନ େେ ିଆଯମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ମରେିାଇଛୁ, 

ଆଯମ ବଶି୍ଵାସ କରୁ ଯେ ଆଯମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହତି ବଞ୍ଚବିା | ଆଯମ୍ଭ ଜାଣୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତୁୃୟରୁ ପୁନରୁତ୍ ଥିତ ଯହଯେ, 

ଯସ ଆଉ ମରଯିବ ନାହିଁ; ମତୁୃୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପଯର ଶାସନ କଯର ନାହିଁ। ମତୁୃୟ ପାଇଁ ଯସ ମତୁୃୟବରଣ କଯେ, 

ଥଯର ଯସ ପାପ ପାଇଁ ମରଗିଯେ, କନୁି୍ତ ଯସ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତ ିଯସ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନକିେଯର ରୁହନ୍ତ ି| (ଯରାମୀୟ 
୬:୧-୧୦) 

 

ଏସବୁକୁ େୃଷ୍ଟିଯର ରଖି ମୁଖୟ ପ୍ରଶନ ଉଠଥିାଏ | ଚର୍ଚ୍ତର ଯନତୃତ୍ୱ ଶରୀରର ଜୀବନଯର ଏକ ପରଯିବଶ ସଷୃ୍ଟି କରଛି ିୋହା ଏହ ି
ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଯର ସମଥତନ କଯର? ଯସମାଯନ ଯୋକମାନଙ୍କ ହାତଯର ସମବଳ ରଖିଛନ୍ତ ିୋହା ଯସମାନଙୁ୍କ 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ବଢାଇବାକୁ ଯେଇଥାଏ | ମଣ୍ଡଳୀର କାେତୟକ୍ରମଗୁଡକି ଜାଣିଶୁଣି କମିବା ଅଜାଣତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି 
ସମ୍ପକତର ବୟକି୍ତଗତ ଅନୁସରଣ ପାଇଁ ବେଳାଇଥାଏ କ?ି ଶରୀରର ସେସୟମାଯନ େେ ିଆବଶୟକ କରନ୍ତ ିଯତଯବ ମଣ୍ଡଳୀର 
ଯନତୃତ୍ୱ ବନିା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଯସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରପିାରନ୍ତ ିକି? 



                ଯନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାଇବେ ଉଯେଶୟଠାରୁ କମ୍ କଛି ି ଇଚ୍ଛା କରବିା ଗ୍ରହଣୀୟ 
ନୁଯହଁ | ଏହ ିଆହବାନ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣଠାରୁ କମ୍ ବସୁ୍ତତ୍ୱ ପାଇଁ ନଜିକୁ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ କରବିା ଗ୍ରହଣୀୟ 
ନୁଯହଁ | 

 

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱର ଆେଶ୍େ  
ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆହବାନକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତ ି କ ି ନାହିଁ ତାହାର ମୂେୟାଙ୍କନ କରବିାଯବଯଳ, ଯନତୃତ୍ୱ ନଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରବିା ଆବଶୟକ | ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯନତୃତ୍ୱ ଅନୟ ଯକୌଣସ ିଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟଯର ଯସପର ିନୁଯହଁ | ମାଥିଉ ୨୦:୨୫-୨୮ ଯର 
େୀଶୁ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍ତ:ି 

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତ ି ଯେ ଅଣେିହୂେୀମାନଙ୍କର ଶାସକମାଯନ ଏହା ଉପଯର ଯସମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃ ତ୍ୱ କରନ୍ତ,ି ଏବିଂ 
ଯସମାନଙ୍କର ମହାନ ବୟକି୍ତମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ଉପଯର ପ୍ରାଧାନୟ େଅିନ୍ତ ି| ଏହା ତୁମ ମଧ୍ୟଯର ଯହବ ନାହିଁ | କନୁି୍ତ 
େିଏ ତୁମ ମଧ୍ୟଯର ମହାନ୍ ଯହବ ଯସ ତୁମର ଯସବକ ଯହବା ଉଚତି୍, ଏବିଂ େିଏ ତୁମ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଥମ ଯହବ, ଯସ 
ତୁମର ୋସ ଯହବା ଉଚତି୍, ଯେପର ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯସବା କରବିାକୁ ଆସ ିନାହଁାନ୍ତ ିବରିଂ ଯସବା କରବିାକୁ ଆସଛିନ୍ତ ି
ଏବିଂ ଅଯନକଙ୍କ ପାଇଁ ନଜି ଜୀବନ ପ୍ରୋନ କରବିାକୁ ଆସଛିନ୍ତ ି| 

ଏହ ିେୁନଆିର ସମସ୍ତ ଯନତୃତ୍ୱ, ଯଗାେଏି ଡଗି୍ରୀ ବା ଅନୟେ,ି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯହାଇୋଇଛ ି| ମାିଂସ ଏହାକୁ ଏପର ିକଯର, କାରଣ ଏହା 
େୀଶୁଙ୍କ ବନିା ଯସହମିାନଙ୍କ ଉପଯର ପ୍ରାଧାନୟ ଯେଇଥାଏ | ଏପରକି ି ଯେଉଁମାଯନ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର ମୁକି୍ତ ପାଇଛନ୍ତ,ି 

ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ମାିଂସ ଆମ ଭିତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବରୁିଦ୍ଧଯର େୁଦ୍ଧ କଯର | ପାଉେ ଯରାମୀୟ ୬ -- ଯର ଏହ ିେୁଦ୍ଧ 
ବଷି୍ୟଯର ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯସ କହଛିନ୍ତ ି ଯେ ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ନଜି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେବୁ, ଧାମକିତାର 
ଜୀବନ୍ତ ଉପକରଣ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵର ଆମ ପୁତ୍ର, ଆମ ପ୍ରଭୁ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେଯର ଆମକୁ ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍ତ ି | 

ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଆମର ହୃେୟ ଏବିଂ ମନକୁ ଜଗି ନଥାଉ, ତଥାପି, ମାିଂସ ଆମ ପାଖଯର ଥିବା ଆଯୋକ ଏବିଂ 
ଜୀବନର ବପିରୀତ ଭାବଯର ଅବମାନନା କାେତୟକୁ ଜନମ ଯେଇଥାଏ ଏବିଂ ଆମର ଯପ୍ରରଣା ଏବିଂ କାେତୟକୁ ନଷ୍ଟ କରଥିାଏ | 

          ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆେଶତର, ଯନତୃତ୍ୱ ଅଯନକ କାରଣ ପାଇଁ ଜଗତଯର ଭିନ୍ନ ଅଯେ | ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଯକବଳ ଅନୟ 
ଯୋକଙୁ୍କ ଯସବା କରବିା ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ, ଏପରକି ିବୟକି୍ତଗତ କ୍ଷତ ିପେତୟନ୍ତ | ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଯେଯତଯବଯଳ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଯନତୃତ୍ୱ 
ଯନବାର ୋୟିତ୍ୱ େଆିୋଏ, ଯସଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପେବୀ ଅଜତନ କରନିାହଁାନ୍ତ;ି ଯସମାଯନ ଯକବଳ 
ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାଯର ବଶି୍ଵସ୍ତ ଯହବାକୁ ଆହବାନ କରନ୍ତ ି| ତୃତୀୟତଃ, ଯନତୃତ୍ୱ 
ଯହଉଛ ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ଯସବା କରବିା ୋହାକ ି ଈଶ୍ଵର ୋହା କରପିାରଯିବ ଏବିଂ ସୁରକ୍ଷା କମିବା ଶାନ୍ତ ି କମିବା 
ବୟବସ୍ଥା ଭଳ ିପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ିତାହା ନୁଯହଁ ବରିଂ ଈଶ୍ଵର ୋହା ଚାହଁାନ୍ତ ିଯସହ ିଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଯସମାନଙୁ୍କ ପରପିକ୍ଵ 
କର ିଯସମାନଙୁ୍କ ସଷୃ୍ଟି କରବିାଯର ସାହାେୟ କରନ୍ତ ି| 

ଯେଯତଯବଯଳ ଯନତୃତ୍ୱ ଏହାର କାେତୟକୁ ସଠକି୍ ଭାବଯର କରନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତେିନି ଏବିଂ 
ଅଭୟାସଗତ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନକିେଯର ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତ ି | ପରଯିଶଷ୍ଯର, ଭେ 
ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃବୃନ୍ଦ ଅନୟ ଯକୌଣସ ି ଜନିଷି୍ ଅଯପକ୍ଷା ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପର ି ଅେନ୍ତ ି - ଯସମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର ନୂତନ ଜୀବନ 
ଉତ୍ପାେନ କରନ୍ତ ିନାହିଁ; ଯସମାଯନ ଯକବଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରବିାଯର ସାହାେୟ କରନ୍ତ ି| କନୁି୍ତ ଯନତୃତ୍ୱ ତଥାପି ଆବଶୟକ; 

ସବତଯଶଷ୍ଯର, ଏହା େୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ େଆିୋଇଥିୋ | 



ଯନତୃତ୍ୱ କ’ଣ? ଏହା ଯକହ ି ନୁଯହଁ େିଏ ଚୂଡାନ୍ତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଯନବାକୁ ପଡବି | ଅଥବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ଯମୌଖିକ 
ଉପହାର କମିବା ସବୁଠାରୁ ଯକୌଶଳ ପୂର୍ଣ୍ତ ନୁଯହଁ! ଯେପର ିଆଯମ ଯେଖିଛୁ, େୀଶୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭିନ୍ନ ମାନକ ପ୍ରଯୟାଗ କରନ୍ତ ି| 

ମାଥିଉ ୨୦:୨୬-୨୮ ଯର ଯେଉଁମାଯନ ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଆଯଗଇ ନଅିନ୍ତ ିଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େୀଶୁ ତଯିନାେ ି
ମାନକ ପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ି | ଯସ କହଛିନ୍ତ ି ଯେ ତାଙ୍କ ଯନତୃତ୍ୱଯର ଥିବା ଯୋକମାଯନ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯସବକ, 

ଡାଏଯକାଯନାସ୍ ପର ିଯହବା ଉଚତି୍ | ଯସମାଯନ ମଧ୍ୟ ୋସ, ଡୁଯୋସ୍ ସେୃଶ ଯହବା ଉଚତି୍ | ଯଶଷ୍ଯର, ଯସମାଯନ େୀଶୁଙ୍କ 
ପର ିଅନୟମାନଙ୍କ ବେଳଯର ନଜି ଜୀବନ ଯେବାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ି| “ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ନୁଯହଁ” ଯନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଆହବାନ 
ଯହଉଛ ିବଶି୍ଵର ତୁଳନାଯର, କନୁି୍ତ ଏହା ପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃତ୍ୱ ଯନବା ପାଇଁ ୋବ ିକରାୋଏ | 

                ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧-୧୬ ଯର ପାଉେ ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ େଆିୋଇଥିବା ଏକ ଯଗାଷ୍ଠୀ 
ଭାବଯର ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ ିୋହାକ ିଯସମାଯନ ୋହା କରନ୍ତ ିତାହା ନୁଯହଁ ବରିଂ ଯସମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ତ-ବୃର୍ତ୍ ିକାେତୟରୁ ଫଳାଫଳ 
ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା: 

ଯସ ଯପ୍ରରତିମାନଙୁ୍କ, ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙୁ୍କ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଯମଷ୍ପାଳକ ଏବିଂ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ସାଧୁମାନଙୁ୍କ   
ଯସବା କାେତୟ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଯେଇଛନ୍ତ,ି ଯେପେତୟନ୍ତ ଆଯମ ସମଯସ୍ତ 
ବଶି୍ଵାସର ଏକତା ଏବିଂ ଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନଯହବା ପେତୟନ୍ତ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପରପିକ୍ଵ ପୁରୁଯଷ୍ାର୍ତ୍ମ ଯହବା ପାଇଁ, 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ତତାର ପରମିାପ ପେତୟନ୍ତ, ୋହା ଦ୍ୱାରା ଆଯମ ଆଉ ପିୋ ଯହାଇପାରବିା ନାହିଁ, ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା େସ୍ 
ଫିଙି୍ଗଯେବା ଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକ ତତ୍ତ୍ରର ପବନ ଦ୍ୱାରା, ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା | ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଯୋଜନାଯର 
ଚତୁରତା | ବରିଂ, ଯପ୍ରମଯର ସତୟ କହବିା, ଆଯମ୍ଭମାଯନ ପ୍ରଯତୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବଢବିା, େିଏ କ ି ମସ୍ତକ, 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମଗ୍ର ଶରୀର, ପ୍ରଯତୟକ ସହତି ଯୋଡ଼ ି ଯହାଇ ରହଥିାଏ, ଯେଯତଯବଯଳ 
ପ୍ରଯତୟକ ଅିଂଶ କାମ କଯର | ସଠକି୍ ଭାବଯର, ଶରୀରକୁ ବଢାଇଥାଏ ୋହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଯପ୍ରମଯର ନଜିକୁ 
ଗଢଥିାଏ | 

ଏହ ି ଅିଂଶ ବଷି୍ୟଯର ଆଯମ ୋହା କହପିାରବିା, ଯସଥିରୁ ଅତ ି କମଯର ଚାରଜିଣ ଛଡିା ହୁଅନ୍ତ:ି େୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ 
ଯନତୃତ୍ୱ େଅିନ୍ତ,ି ତାହା ସବତୋ ଏକରୁ ଅଧିକ ବୟକି୍ତ ଅଯେ; ଏହା ଏକ ଯଗାଷ୍ଠୀ ଅଯେ | ଯକବଳ ଯସତକି ି ନୁଯହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଯୋକଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରବିାର ଜେଳି କାେତୟ ପୂରଣ କରବିାକୁ, ଯନତୃତ୍ୱ ଯଗାଷ୍ଠୀର ବଭିିନ୍ନ ସେସୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଯହବା 
ଆବଶୟକ | ଏହ ି ବବିଧିତା ଶରୀର ଉପଯର ଏକକ ଧ୍ୟାନ ଏବିଂ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ | ଏବିଂ ଯଶଷ୍ଯର, ଯେପର ି ଆଯମ 
ତ୍ରଶୂିଳଯର ଯେଖ,ୁ ପାଉେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାେିକାଭୁକ୍ତ ଏହ ି ବଭିିନ୍ନ ବୟକି୍ତ, ପ୍ରଯତୟକ ଭିନ୍ନ କାେତୟ (ଯପ୍ରରତି, ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତା, 
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଏବିଂ ଶକି୍ଷକ) ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ଯହବା ଆବଶୟକ | 

 

ରନତୃତ୍ୱ ପାଇ ଁଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉରେଶ୍ୟ 

େୀଶୁ ନଜି ଯୋକମାନଙୁ୍କ କାହିଁକ ି ଯନତୃତ୍ୱ ଯେଯେ? ଶରୀରଯର ଯନତୃତ୍ୱର ଭୂମିକା, ଯେପରି ଆଯମ ଯେଖିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଯୋକଙୁ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ସଜୃନଶୀଳ ଉଯେଶୟଯର ଚାେିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରବିା | ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି 
ବଢୁଥିବା ଏବିଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପକତଯର ରହବିା ଆବଶୟକ | ସମାନ ଭାବଯର, ଯସମାଯନ ଜଗତଯର ଯସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ 
କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପକତଯର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଯିବ | ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃତ୍ୱର ଫଳପ୍ରେତାର ମାପ ଯହଉଛ ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଯୋକମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର ଏହ ିସୃଜନଶୀଳ ଉଯେଶୟ ପୂରଣ କରନ୍ତ ି| 



             କାେତୟକଳାପ, ବୟକି୍ତତ୍ୱ, ଏବିଂ କାେତୀକ୍ରମ ୋହା ଯୋକଙୁ୍କ ନଜି ଜୀବନର ନୟିମିତ ଅିଂଶ ଭାବଯର ନଯିଜ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ 
ଜଡତି କରବିାଯର ଆଯଗଇ ଯନଇଥାଏ, ସଯବତାର୍ତ୍ମଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆହବାନର ବପିେପୂର୍ଣ୍ତ ବକିଳ୍ପ ଏବିଂ କାେତୀକ୍ରମଗୁଡକି ୋହା 
େୃଢ ହୁଏ ନାହିଁ ବରିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାଯର ବାଧା ଯେଇଥାଏ | ସମ୍ପକତଗୁଡକି ଯସ 
ଯସମାନଙ୍କ ପଥ ଆଣନ୍ତ ି ଯେଯତଯବଯଳ ଯସମାଯନ େୁନଆିଯର ବୁେନ୍ତ ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସଜୃନଶୀଳ ଉଯେଶୟର ବକିଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତ,ି 

ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ଅଥତରୁ ବଞ୍ଚତି କରନ୍ତ,ି ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଅବତାର ଜଗତକୁ େୁେ 
କରନ୍ତ ି| 

 ଯନତୃତ୍ୱର କାେତୟ, ସିଂଯକ୍ଷପଯର, ଏକ ଯୋକମାନଙ୍କର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢାଇବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ସଷୃ୍ଟି ଯହାଇଥିବା ଉଯେଶୟକୁ ସଗୁମ କରବିା ପାଇଁ ଯନତୃତ୍ୱର େୁତ ଗତଯିର ହ୍ରାସ ପାଇବ | ଏହ ିପରଯିପ୍ରକ୍ଷୀଯର, ଯସମାଯନ 
ଯସମାନଙ୍କର ନଜିର ପୁଯରାହତି ଯହଯବ (୧ ପିତର ୨:୯ ଯେଖନୁ୍ତ) ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯସମାନଙ୍କର ମହାୋଜକ ଭାବଯର, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା 
ଯସମାନଙ୍କର ବାସ କରୁଥିବା ଶକି୍ଷକ, ଏବିଂ ବଶି୍ଵର କାନଭାସ୍ ୋହା ଉପଯର ଈଶ୍ଵର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା ସମୟଯର 
ଯସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ନଜିକୁ ଚତି୍ର କରଯିବ | 

ଅଯନକ କାରଣରୁ, ନୂତନ ନୟିମ ଯନତୃତ୍ୱର ବାଇବେ ରୂପ କାହିଁକ ିଏଯତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଅଯେ? 

ବାଇବଲ୍ର ଯନତୃତ୍ୱ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍କୁି ପ୍ରତଫିଳତି କଯର ୋହା ଭଗବାନ ତ୍ରନିାଥ ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତଯର ସୃଷ୍ଟି କରଥିିଯେ | 

ଆମ ଭିତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତଛିବ ି ସମ୍ପକତକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କଯର (ଆଯମ କଏି? ଆଯମ ତାଙ୍କର) ଏବିଂ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ (ଆଯମ 
କାହିଁକ ି ବେିୟମାନ? ଆମ ଚାରିପାଖଯର ଥିବା ଜଗତକୁ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା ପାଇଁ ଆଯମ ବେିୟମାନ); ଏହା ମଧ୍ୟ 
ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରଥିାଏ (ଆଯମ ଏକାକୀ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ) | ଆମ ଭିତଯର ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତଛିବ ିମଧ୍ୟ 
ଯପ୍ରମକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କଯର (ଅନୟମାନଙ୍କ ହତି ପାଇଁ ନଜିକୁ ୋନ କରବିା) | 

ବାଇବେ ଯନତୃତ୍ୱ ଏକ ଏକୀକୃତ ଶକି୍ତ ପ୍ରତଫିଳତି କଯର ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବଯର ଆମର 
ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ | େେଓି ଆମର ଯକୌଣସ ିପାପ ନଥିୋ, ଆମ ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତ ନଯିଜ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବଯର ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ 
ରହଯିବ | ଯନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତ ଈଶ୍ଵର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ିୋହା ସମୁୋୟର ଢାଞ୍ଚା ଏବିଂ ଶକି୍ତ ପ୍ରତଫିଳତି 
କରବିା ପାଇଁ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ମିେିତ ଏବିଂ ସମକାଳୀନ ଯହବା ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ | ୧ କରନି୍ଥୀୟ ୧୨:୧୨-୨୭ ଯର ଆଯମ 
ଯେଖୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ଏହା ଯହଉଛ:ି ଶରୀରର ଯକୌଣସ ିଅିଂଶ ଅନାବଶୟକ; ଯକୌଣସ ିଶରୀରର ଅିଂଶ ଅନୟ ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ନୁଯହଁ | ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ଶରୀର ଯବାେି କହବିା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ଅିଂଶଗୁଡକି ଉପସ୍ଥିତ, 

କାେତୟକ୍ଷମ ଏବିଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ସମକାଳୀନ ଚୁକି୍ତଯର ରହବିା ଆବଶୟକ | 

ବାଇବଲ୍ର ଯନତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କର ଏକ ସୁେୃଢ ଏବିଂ ସାମଗି୍ରକ ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସଯବତାର୍ତ୍ମ 
ବୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କଯର | ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ ବଶିବାସ ଏବିଂ ଜୀବନଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ େୀଶୁ 
ଶରୀରକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଯୋକଙୁ୍କ ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ:ି ଯପ୍ରରତି, ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତା, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ ଏବିଂ ଶକି୍ଷକ 
| ଏହ ିପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଯୋକଙ୍କ ସମି୍ମଳତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମଯର, ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଭ୍ରାନ୍ତରୁି ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତ ିଏବିଂ 
ପରପିକବତା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥାଏ ୋହା ଖାେି ଯହବାର ବପିେକୁ େୂର କରବି | ଏହାର ବଡ଼ ଫଳାଫଳ ଯହଉଛ ି ଯେ 
“ଆଯମ ସମଯସ୍ତ ବଶି୍ଵାସର ଏକତା ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପି୍ତ, ପରପିକ୍ଵ ପୁରୁଷ୍ତ୍ୱ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ତତାର ପରମିାପ 
ପେତୟନ୍ତ” (ଏଫିସୀୟ ୪:୧୩) | 

ଯନତୃତ୍ୱର ଏହ ି ପାଞ୍ଚେ ି େଗିକୁ ମଁୁ “କାେତୟ” ଯବାେି କହଥିାଏ, ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା 
ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଯସମାନଙ୍କ ଉପଯର ପାଞ୍ଚେ ି ନଭିତରଶୀଳ କାେତୟକଳାପଯର ଆବଶୟକ କଯର | 

ଯପ୍ରରତିକି କାେତୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯପ୍ରରତିକି ଉଯେଶୟର ଏକ ସ୍ମରଣକ ପ୍ରୋନ କଯର: ଯଶଷ୍ଯର ଆଯମ ନଜି ପାଇଁ ନା ବଶି୍ଵ 



ଇତହିାସଯର ଏକ ଚହି୍ନ ସଷୃ୍ଟି କରବିା ପାଇଁ, କନୁି୍ତ ଯଶଷ୍ଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରତି୍ରାଣ ପାଇଁ, ୋହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ 
ଯହାଇଥିୋ | ଇତହିାସର ଅଳନି୍ଦ ଏବିଂ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର ପୂର୍ଣ୍ତ ଯହବା ପାଇଁ ଏବିଂ ତାହା ଯଫରବିା ସମୟଯର ତାହା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ 
ଯହବ | ଅନୟ ଚାଯରାେ ିକାେତୟ ସିଂଯଶାଧନ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, େତ୍ନ, କମିବା ଶକି୍ଷାୋନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରୋନ କଯର | କନୁି୍ତ 
ପରଯିଶଷ୍ଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପହାର ଯେବାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଉଯେଶୟ ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟର 
ପ୍ରଭାବ ଯନଇଥାଏ | 

ସୁସମାଚାରର ପାଶ୍ଵତବର୍ତ୍ତୀ ବସି୍ତାରଯର ଏବିଂ ଯସଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧଯିର ଆତ୍ମା ସହତି ସହଯୋଗ କରବିା 
ପାଇଁ ବାଇବେ ଯନତୃତ୍ୱ ଯହଉଛ ିସଯବତାର୍ତ୍ମ ଉପାୟ | ମଣ୍ଡଳୀର ଅତୟାବଶୟକ ରଣଯନୈତକି ପ୍ରକୃତ ିସବତୋ ଯପ୍ରରତି! ଅନୟ 
ଅଥତଯର, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଏକ ଯପ୍ରରତି ଯୋକ, ଏବିଂ ଆମ ଭିତରୁ ଯେଯକୌଣସ ି ସ୍ଥାନକୁ ୋଆନ୍ତ,ି ଆଯମ 
ଯୋକମାନଙୁ୍କ ନଜିକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରବିାକୁ, ନଜି ଜୀବନ ଯନବାକୁ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରବିାକୁ ଡାକବିା ପାଇଁ େୀଶୁଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ | ଏହ ି ଆହବାନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ରିୟାଯର ଯହବ ଯେଯହତୁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ 
କରନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ତାଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନାଯର ପ୍ରମୁଖ ଅେନ୍ତ ି | ଈଶ୍ଵର ନମିତାଣ କରଛିନ୍ତ ି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ 
ଯୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ସୁସମାଚାର ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଯୋକମାଯନ ଯେଖିଯବ, ଶୁଣିଯବ ଏବିଂ ବୁଝଯିବ | ଆମର ଆଜ୍ଞା 
ପାଳନ ସମୟଯର ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଯବଶ ପ୍ରୋନ କଯର | 

ଯନତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅସ୍ଵାସ୍ଥୟକର ଅନୁଗାମୀ ଢାଞ୍ଚାଯର ଥିବା ଚରମ ବପିେକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବାଇବେ ଯନତୃତ୍ୱ ଯହଉଛ ି
ସଯବତାର୍ତ୍ମ ଉପାୟ | ଅଯନକ ସମୟଯର, ଯସମାନଙ୍କର ଯନତାଙ୍କ ଆେଶତ ଯହତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରବିା ପରବିଯର୍ତ୍ତ, 
ଯୋକମାଯନ ଯନତୃତ୍ୱଯର କଛି ି ଯୋକଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତ,ି ଯେଉଁମାଯନ ଯକବଳ ଯସବକ ଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀକୁ 
େଆିୋଇଥିୋ (ମାଥିଉ ୨୦:୨୫-୨୮ ଯେଖନୁ୍ତ) | 

ଏହପିର ିଭାବଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରଯର ଯନତୃତ୍ୱ ସବତୋ ଏକରୁ ଅଧିକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠତି ଯହବା ଆବଶୟକ, 

ସବତୋ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଯୋକଙୁ୍କ ବୟବହାର କରନ୍ତ,ି ସବତୋ ଅନୟ ଯନତାଙ୍କ ସହତି ନଭିତରଶୀଳ ଭାବଯର ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସବତୋ 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ଉଯେଶୟଯର ପରପିକ୍ଵତା ଉପଯର ଧ୍ୟାନ େଅିନ୍ତ ି | ଯସମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ 
ଯସମାନଙ୍କ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ଜଗତକୁ ଯନବାକୁ, ଏବିଂ ଯନତୃତ୍ୱଯର ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଅଯପକ୍ଷା ସବତୋ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଯଗୌରବାନିବତ 
କରବିାକୁ | ଆଜ ିପାଶ୍ଚାତୟ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ତଯର ଏହପିର ିବାଇବେ ଯନତୃତ୍ୱର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି| 

 

 

୬  

ମଣ୍ଡଳୀ ରନତୃତ୍ୱରର ପାରସ୍ପରିକ ନଭିେରଶ୍ୀଳତା 
ନୂତନ ନୟିମ ଯନତୃତ୍ୱର ମୂଳ ପର ିପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଯନତାମାନଙୁ୍କ ଗିଳବିା ପାଇଁ ସବତୋ ସହଜ ବେକିା ନୁଯହଁ, 

େେଓି ଏହା ନୂତନ ନୟିମର ଏକ ମୂଳ ଶକି୍ଷାୋନ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପର ଏକ ଅିଂଶ | ଯନତୃତବର ଏକ 
ପଦ୍ଧତଯିର ତାେିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଯହାଇଛ ିଏବିଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଯପକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଏବିଂ ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା ଜଗତରୁ ଅଧିକ ଆସଥିାଏ 
| କନୁି୍ତ ଯେଯତଯବଯଳ େୀଶୁ କହଥିିଯେ, “ଏହା ତୁମ ମଧ୍ୟଯର ଯସ ପ୍ରକାର ନୁଯହ” (ମାଥିଉ ୨୦:୨୬) | 

ଯନତୃତ୍ୱର ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କର ଚନି୍ତାଧାରା ଯସମାନଙ୍କ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା େିହୁେୀ ଏବିଂ ଯରାମାନ୍ ସିଂକତୃ ି େବାରା 
ଗଠତି ଯହାଇଥିୋ, ଉଭୟ ଶୀଷ୍ତ-ଅଧଃ ଯହାଇଥିଯେ ଏବିଂ ଶୀଷ୍ତଯର ଥିବା ଯୋକଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଏବିଂ ଏହା ସହତି ଆସୁଥିବା 



ସମସ୍ତ ସାମରକି ଯପାଷ୍ାକକୁ ପରୁକତୃ କରଥିିଯେ | କନୁି୍ତ େୀଶୁ ଯେପର ିଶକି୍ଷା ଯେଇଥିଯେ ଏବିଂ ଜୀବନୋପନ କରଥିିଯେ 
ତାହା ବୟକି୍ତଗତ ସାିଂସାରକି ଶକି୍ତ କମିବା ଭୂଷ୍ଣ ବଷି୍ୟଯର ନୁଯହଁ ବରିଂ ଅନୟମାନଙ୍କର ଯସବା କରବିା - ଯସମାନଙ୍କର 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମିିତ ଉପହାର, େକ୍ଷତା ଏବିଂ ଆବଶୟକତା ବଷି୍ୟଯର | ଅତଏବ, ଯେପର ିମାଥିଉ ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଶଷି୍ୟମାଯନ ଯସବକ ଏବିଂ ୋସ ଯହବା ଉଚତି୍, ଯେଉଁମାଯନ େୀଶୁଙ୍କ ଆେଶତକୁ ଅନୁସରଣ କରଥିିଯେ ଏବିଂ ଅନୟମାନଙ୍କ 
ବେଳଯର ନଜିକୁ ଉତ୍ସଗତ କରଥିିଯେ | 

ପ୍ରକୃତଯର ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ଯନତୃତ୍ୱ କପିର ି ଯେଖାୋଉଛ ି ତାହା ଆମ ପିଢଯିର ଆଯମ ଏପେତୟନ୍ତ 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ଯେଖିନାହୁଁ | କନୁି୍ତ ତାହା ଏହାର ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ କମିବା ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଶାକୁ ପରବିର୍ତ୍ତନ କଯର ନାହିଁ | ଯତଯବ 
ଯନତୃତ୍ୱଯର ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ଯହବାର ଅଥତ କ’ଣ? 

 

ପରସ୍ପର ଉପରର ନଭିେରଶ୍ୀଳତା: ଏହା କଣ ନୁରହଁ ଏବଂ ଏହା କ’ଣ  
ଯେଯତଯବଯଳ ଯନତୃତ୍ୱଯର ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ବଷି୍ୟଯର SCP କଥାବାର୍ତ୍ତା କଯର, ଯସଠାଯର ଅତ ିକମଯର େୁଇେ ି
ଜନିଷି୍ ଅଛ ିୋହାକୁ ଆଯମ ବୁଝାଇବୁ ନାହିଁ | 

                ପ୍ରଥମତଃ, ଆମର ଅଥତ ନୁଯହଁ ଯେ ଯନତୃତ୍ୱଯର ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଏକ 
ଭାବପ୍ରବଣତା କମିବା ଅନୟ ଅଥତଯର, ଯସମାଯନ ଯକବଳ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ି | ସରଳୀକରଣ ଉପଯର ତାହା ଏକ 
କଯଠାର ଯହବ | ବାସ୍ତବଯର, ଯନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯହାଇପାଯର ଯେ ଯସମାଯନ କାମ କରୁଥିବା ଯୋକମାନଙୁ୍କ 
ପସନ୍ଦ ନକର ି ବରିଂ ଯପ୍ରମର ମାଗତ ବାଛବିା ଏବିଂ ପରସ୍ପର ସହତି ସମଦୃ୍ଧ ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ସଷୃ୍ଟି କରବିା ପାଇ ଁ
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆହବାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିା | ଆଯମ ଏକ ପିଢ ି ଅତୟଧିକ ପ୍ରଭାବତି ଏବିଂ ଆମର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବତି | 

ପ୍ରକୃତଯର, ଆମର ପିଢୀ ଆମକୁ ସତୟ ଅଯପକ୍ଷା କମିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଅନୁୋୟୀ ଭାବବିା ଏବିଂ 
କାେତୟ କରବିାକୁ ଶଖିାଇଛନ୍ତ ି | ଯେଯତଯବଯଳ େଶ ଜଣ ଶଷି୍ୟ ଶୁଣିଯେ ଯେ ମାଥିଉ ୨୦:୨୦-୨୮ ଯର ୋକୁବ ଏବିଂ 
ଯୋହନ େୀଶୁଙ୍କ ଡାହାଣ ଓ ବାମ ହାତଯର ବସବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କଯେ, ଯସମାଯନ ଯକବଳ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ି ନାହିଁ; 
ୋକୁବ ଏବିଂ ଯୋହନଙ୍କ କାେତୟଯର ଯସମାଯନ ଯକ୍ରାଧିତ ଯହଯେ | ତଥାପି, େୀଶୁ ଯସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଇଯେ ଯେ 
ଯସମାନଙ୍କ ଚତୁେଗିଯର ପ୍ରେଶତି ଜଗତ ଅଯପକ୍ଷା ଯସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଏବିଂ କାେତୟ ପାଇଁ ଡକାୋଇଥିୋ | 

 ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଆମର ଅଥତ ନୁଯହଁ ଯେ ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତାର ସମ୍ପକତ, କମିବା ବନୁ୍ଧତା ସହତି କଛି ିସମ୍ପକତ 
ଅଛ ି| ଅଯନକ କହଯିବ, “ଆଯମ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ଏବିଂ ପରସ୍ପର ସହତି ଭେ ବନୁ୍ଧ ଅେୁ; ଯତଣୁ ଆଯମ ଏକ ଭେ େଳ 
ଗଠନ କରୁଛୁ। ” ଅବଶୟ, ମଁୁ ଆଜ୍ଞା ଏବିଂ ଯସବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ସୁବଧିାକୁ ଅନୁସରଣ କରବିାଯବଯଳ ସମ୍ପକତର 
ଅଭାବକୁ ସମଥତନ କରୁନାହିଁ | ମଁ ୁଯକବଳ କହୁଛ ିଯେ ସମ୍ପକତଯର ରହବିା ଆମକୁ ଯନତା ଭାବଯର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଯର 
ନାହିଁ | ବରିଂ, ଆଯମ ସିଂପକତଯର ଅଛୁ କାରଣ ଆମ ପ୍ରଯତୟଯକ ଈଶବରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏବିଂ ଯନତୃତ୍ୱଯର ଆଯମ ଈଶବରଙ୍କ 
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଜଗତଯର ଯସମାନଙ୍କର ୋୟିତ୍ୱ କୁ ପରିଚାଳନା କରବିା ପାଇଁ ଏକତ୍ରତି ଅେୁ | 

ତା’ଯହଯେ ଆଯମ କ’ଣ କହବିାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଯତଯବଯଳ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପର ଏକ 
ଉପାୋନ ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ହୁଏ ? 

 ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳତା ଯହଉଛ ି ଈଶ୍ଵରୀୟ ପ୍ରକୃତ ି | ପରମପିତା, ପୁତ୍ର ଏବିଂ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପରସ୍ପର 
ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତ ି ଏବିଂ ଏହ ି ଗୁଣେ ି କପିର ି ଯେଖାୋଏ ଏବିଂ ଏହା କପିର ି କାେତୟ କଯର ତାହାର ଆମର 
ସଯବତାର୍ତ୍ମ ଉୋହରଣ | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବଯର, ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂର୍ତ୍ ି ଏବିଂ ସାେୃଶୟ ବହନ କରବିାକୁ ସଷୃ୍ଟି 



ଯହାଇଛୁ, ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ ପ୍ରତଫିଳତି କରବିାଯର ଯକୌଣସ ିକୂେନୀତକୁି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କଯର ନାହିଁ ଯେପର ିଏକ ଯନତୃତ୍ୱ 
େଳର ସେସୟମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙୁ୍କ କପିର ି ଆଯଗଇ ଯନଇଥା’ନ୍ତ ି | ବାଇବେର କାହାଣୀ ଯହଉଛ ି ପରମପିତା 
ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଷୃ୍ଟିକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରବିା ପାଇଁ ଏକପାଖିଆ ଭାବଯର କାେତୟ କରୁଥିବା ଈଶବରଙ୍କ କାହାଣୀ | 

ପରମପିତା ଈଶ୍ଵର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତ,ି େୀଶୁ ପୁତ୍ର ନଯିଜ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କର ିପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା  ପାଳନ 
କରନ୍ତ,ି ଏବିଂ ପରଯମଶ୍ଵର ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କର ପ୍ରଯତୟକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପୁତ୍ରର ମତୁୃୟ, ସମାଧି ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଯୟାଗ କରନ୍ତ ି
| ଆଯମ ତ୍ରଗିୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହ ିଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ ଶାସ୍ତ୍ରଯର ପ୍ରାୟତଃ ନଭିତରଶୀଳତା ଉପଯର କାେତୟ କରୁଥିବାର ଯେଖୁ | 

ଏହ ିସମାନ ରୂପ ଅନୟ ସିଂପକତଯର ଯେଖାୋଏ | ଉୋହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ପଥୃିବୀ ମାନବ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 
ଜଣାଶୁଣା ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯହବାକୁ ପଥୃିବୀକୁ େଯଥଷ୍ଟ ଶାରୀରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଉପଯର ନମିିତ | ବବିାହ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େବାରା 
େଆିୋଇଥିବା, ପରୁୁଷ୍ ଏବିଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଏକ ନଭିତରଶୀଳତା ଯହଉଛ ିଯସହ ିପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ କନୁି୍ତ ଏହ ିସମ୍ପକତ 
ପଛଯର ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ ପରୂଣ ପାଇଁ ଅନୁମତ ି ଯେବା ପାଇଁ େଯଥଷ୍ଟ ସମାନ: ପ୍ରସବ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପକତ, କାେତୟଯର 
ସହଭାଗୀତା, ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯଗୌରବର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ତତା ଯେପର ିସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େୟା କାେତୟଯର ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ି| 

ଶରୀରଯର ବଶି୍ଵବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟଯର ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଅତୟନ୍ତ ନଭିତରଶୀଳ: 
ଯେପର ିଶରୀର ଏକ ଏବିଂ ଏହାର ଅଯନକ ସେସୟ ଅଛ,ି ଏବିଂ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ, େେଓି ଅଯନକ, 

ଯଗାେଏି ଶରୀର, ଯସହପିର ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି | କାରଣ ଯଗାେଏି ଆତ୍ମାଯର ଆଯମ ସମଯସ୍ତ ଯଗାେଏି 
ଶରୀରଯର ବାପି୍ତଜତି ଯହାଇଥିେୁ - େିହୁେୀ କମିବା ଗ୍ରୀକ୍, ୋସ କମିବା ମୁକ୍ତ - ଏବିଂ ସମଯସ୍ତ ଯଗାେଏି ଆତ୍ମା 
ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହାଇଥିଯେ | କାରଣ ଶରୀର ଯଗାେଏି ସେସୟ ନୁଯହଁ ବରିଂ ଅଯନକ ସେସୟଙୁ୍କ 
ଯନଇ ଗଠତି | ( ୧ କରନି୍ଥୀୟ ୧୨:୧୨-୧୪)  

 

ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବିଂ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବଯର ଶରୀରର ପ୍ରଯତୟକ ସେସୟଙୁ୍କ ଶରୀରଯର ତାଙ୍କର ପରକିଳ୍ପତି ଉଯେଶୟ 
ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍ ଯେବା ପାଇଁ କାେତୟ କରନ୍ତ:ି 

ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପହାର ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ସମାନ ଆତ୍ମା; ଏବିଂ ଯସଠାଯର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯସବା ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ସମାନ 
ପ୍ରଭୁ; ଏବିଂ ଯସଠାଯର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାେତୟକଳାପ ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ଯସହ ିସମାନ ଭଗବାନ େିଏ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 
ସଶକ୍ତ କରନ୍ତ ି| (୧ କରନି୍ଥୀୟ ୧୨:୪-୬) 

ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳତା ଯକବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ମଧ୍ୟଯର ନୁଯହଁ ବରିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବୃହତ ଶରୀର 
ମଧ୍ୟଯର ଉେଷି୍ଟ | ୋହାକୁ ଆଯମ ଆଜ ି ଏକ ଚର୍ଚ୍ତ ଯବାେି କହଥିାଉ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପେକୁ୍ତ ଭାବଯର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ 
କୁହାୋଏ, ୋହା ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମକ ଏକ ବୃହତ ଯଭୌଯଗାଳକି ସିଂସ୍ଥାର ସେସୟ ଅଯେ | ଅନୟ ଅଥତଯର, ସହର କମିବା 
ଅଞ୍ଚଳର ଯଗାେଏି ମଣ୍ଡଳୀ ଏକାଧିକ ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠତି ଯହବ | ପ୍ରକୃତଯର, ଯପ୍ରରତିମାନଙ୍କ 
ଶକି୍ଷାର ଅଧିକାିଂଶ ଅିଂଶ ଏହ ି ବୃହତ ନଭିତରଶୀଳ ଆଯୋକଯର ଯେଖାେିବା ଆବଶୟକ କମିବା ଆଯମ ନୂତନ ନୟିମକୁ 
ଉପହାର କମିବା କାେତୟାଳୟ କମିବା ଆଥକି ପରଚିାଳନ ବଷି୍ୟଯର ଶକି୍ଷାୋନ କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁଥିବାଯବଯଳ ଧରାୋଉ, 

ଏହାର ପ୍ରଯୟାଗକୁ ଧର ିରଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ବଚି୍ଛନି୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅନୟ ଅିଂଶରୁ | 

 ଅଧିକନୁ୍ତ, ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ ଯର ତାେିକାଭୁକ୍ତ ଯନତୃତ୍ୱର ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟ ପ୍ରକୃତଯର ଯକବଳ ଚର୍ଚ୍ତର ଏହ ିବୃହତ 
ଧାରାଯର ଅଥତପୂର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ୋହାକୁ ଆଯମ ଆଜ ି ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯବାେି କହୁନାହୁଁ, ୋହା ପ୍ରକୃତଯର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଯେ | 

ଯେଯହତୁ ଏଫିସୀୟ ୪:୧୨-୧୬ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର କହୁଛ,ି ଏହ ି କାେତୟଗୁଡ଼କି, ଏକ ବୟାପକ ଭୂଯଗାଳର ବୃହତ ମୟାଟ୍ରକି୍ସ 
ମାଧ୍ୟମଯର ବୁଝାପଯଡ, ଯକୌଣସ ିକାେତୟ କରବିା କମିବା କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱର ଉର୍ଚ୍ତା ପାଇଁ ନୁଯହଁ, ବରିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପାରସ୍ପରକି 



ନଭିତରଶୀଳ ଯଖଳ ମାଧ୍ୟମଯର | ବୃହତ ଯଭୌଯଗାଳକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଯର, ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାେତୟ କରବିାକୁ ସଶକ୍ତ 
କରବିା ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ବାଇବେ ସତୟ ସହତି ଜଡତି ରହବିାକୁ ସାହାେୟ କରବିା ପାଇଁ | ଯେଯତଯବଯଳ ଯନତୃତ୍ୱ ଏହପିର ି
କାେତୟ କଯର, ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମିିତ ରୂପ ମାନନ୍ତ ିଏବିଂ ୋହା କରନ୍ତ ିଏବିଂ କରନ୍ତ ିଯସଥିଯର 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିୀ ହୁଅନ୍ତ ି| 
 ଡ.ି ଏ. କାସତନ୍ ଆନନ୍ଦ ଉପଯର ମନ୍ତବୟ ଯେଇଛନ୍ତ ିଯେ ଯେଯତଯବଯଳ େୀଶୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ଏହା 
ପାଳନ କରନ୍ତ,ି ଆତ୍ମ-ସିଂରକ୍ଷଣକୁ ପଥୃକ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆହବାନର ପୂର୍ଣ୍ତତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ:ି 

ପତତି େୁନଆିଯର ମନୁଷ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ସବତଯେଷ୍ଠ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଯହବ, ଯେପେତୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁଙ୍କଠାଯର 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯପ୍ରମର ଅନୁଭୂତ ି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଅତକି୍ରମ ନହୁଏ, ଯେଉଁ ଯପ୍ରମ ପାଇଁ ଆଯମ ସଷୃ୍ଟ ି
ଯହାଇଥିେୁ, ପାରସ୍ପରକି ଯପ୍ରମ ୋହା ସିଂରକ୍ଷଣ ବନିା ଆଜ୍ଞାଯର ସମସୟା ସଷୃ୍ଟି କଯର | ପୁତ୍ର ନଜି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ 
ଏକ ପଥୃକ ପୟାଯକଜ୍ ଭାବଯର ଆନନ୍ଦ େଅିନ୍ତ ି ନାହିଁ; ଯସ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଅିଂଶୀୋର କରନ୍ତ ି ଯେଯହତୁ 
ଯସମାଯନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତ,ି ଆଜ୍ଞା ୋହା ସ୍ଵାଥତ ପାଇଁ ସ୍ଵଇଚ୍ଛାଯର ମତୁୃୟର ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁଏ | 

 

 

ପାରସ୍ପରିକ ନଭିେରଶ୍ୀଳତାର କାଯେୟକୁ ବଢାଇବା  
                   ଯନତୃତ୍ୱ ନେିଷି୍ଟ ଗୁଣ ଧାରଣ କୋଯବଯଳ ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳତା ବଞ୍ଚବିା ଅଧିକ ସହଜ ଅଯେ | 

ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରପିକ୍ଵତା ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | ପରପିକ୍ଵ ଯନତାମାଯନ ଯହଉଛନ୍ତ ି
ଯେଉଁମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟଯର ଏକ ଧ୍ୟାନର କାନ ଏବିଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୃେୟ ସହତି ସମୟ ଅତବିାହତି କରଛିନ୍ତ ି ଏବିଂ 
ମାନବ ଶରୀରର ବପିେତୟୟ ମୁକାବେିା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ବଢାଉଛନ୍ତ ି| ତୀମଥିଙୁ୍କ ଯେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ପତ୍ରଯର ପାଉେ ଏହପିର ି
ଯନତାମାନଙୁ୍କ ବର୍ଣ୍ତନା କରଛିନ୍ତ:ି 

କଥାେ ିବଶି୍ଵାସଯୋଗୟ: େେ ିଯକହ ିପେତୟଯବକ୍ଷକଙ୍କ କାେତୟାଳୟକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସ ଏକ ଉର୍ତ୍ମ କାେତୟ 
ଚାହଁାନ୍ତ ି | ଯତଣୁ ଜଯଣ ପେତୟଯବକ୍ଷକ ନନି୍ଦାଠାରୁ ଅଧିକ ଯହବା ଆବଶୟକ, ଜଯଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ, ନଷି୍ଠାପର, 

ଆତ୍ମନଭିତରଶୀଳ, ସମ୍ମାନଜନକ, ଆତଥିୟବାନ, ଶକି୍ଷାୋନ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ, ମେୟପ ନୁଯହଁ, ହିିଂସାତ୍ମକ ନୁଯହଁ, କନୁି୍ତ ଭଦ୍ର, 

ବବିାେୀୟ ନୁଯହଁ, େଙ୍କା ଯପ୍ରମୀ ନୁଯହଁ | ଯସ ନଜି ନଜି ଘରକୁ ଭେ ଭାବଯର ପରଚିାଳନା କରବିା ଉଚତି୍, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ 
ସହତି ନଜି ପିୋମାନଙୁ୍କ ବଶୀଭୂତ ରଖିବା ସହତି, କାରଣ େେ ିଯକହ ିନଜି ଘରକୁ କପିର ିପରଚିାଳନା କରଯିବ ଜାଣନ୍ତ ିନାହିଁ, 
ଯତଯବ ଯସ କପିର ିଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ତର େତ୍ନ ଯନଯବ? ଯସ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଜଯଣ ସାମ୍ପ୍ରତକି ଧମତ ପରବିର୍ତ୍ତନ କରବିା ଉଚତି୍ 
ନୁଯହଁ, କମିବା ଯସ ଅହିଂକାରଯର ପରଣିତ ଯହାଇ ଶୟତାନର ନନି୍ଦାଯର ପଡ଼ପିାରନ୍ତ ି| ଅଧିକନୁ୍ତ, ତାଙୁ୍କ ବାହାର ଯୋକ ଭେ 
ଭାବଯର ଚନି୍ତା କରଯିବ, ୋହାଫଳଯର ଯସ ଅପମାନତି ଯହାଇ ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦଯର ପଡ଼ଯିବ ନାହିଁ | (୧ ତୀମଥି ୩:୧-୭) 

ଯନତୃତ୍ୱଯର ଥିବା ବୟକି୍ତମାଯନ ୋୟିତ୍ୱ ଚାହିଁବା ଉଚତି୍, ହଁ | ଏହ ିଇଚ୍ଛା, ତଥାପି, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଯିେତଶତି ଯହବା 
ଆବଶୟକ, କମିବା ଏହା ପ୍ରକୃତଯର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଯେ | 

ପାଉେ ଉପଯରାକ୍ତ ପେତୟାୟଯର ପରପିକ୍ଵ ଯନତୃତ୍ୱର ଅନୟାନୟ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ତନା କରନ୍ତ ି| ଯନତୃତ୍ୱଯର ଯକହ ିଜଯଣ 
ଅପମାନର ଉପରସି୍ଥ ଯହବା ଉଚତି୍ - ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ ନୁଯହଁ କନୁି୍ତ ସଯନ୍ଦହ, ସଯନ୍ଦହ କମିବା ଅଭିଯୋଗର ଯମଘ ତଯଳ ନୁଯହଁ | ୧ 
ତୀମଥି ୫:୧୯ ଯର ପାଉେ ଏହ ିକଥାକୁ ଯୋଡଛିନ୍ତ,ି ତୀମଥିଙୁ୍କ ସାକ୍ଷୀ ବନିା ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧଯର ଅଭିଯୋଗ ନକରବିାକୁ 
କହଛିନ୍ତ ି| ଜଯଣ ଯନତା ଜଯଣ ମହଳିା ପୁରୁଷ୍ ଯହବା ଉଚତି୍; ତାଙ୍କର ବଶି୍ଵସ୍ତତା, ବଶି୍ଵସନୀୟତା ଏବିଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ େତ୍ନ ଯନବା 



ଯକବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯହବା ଉଚତି୍ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ଵଭାବକି ବୟକି୍ତତ୍ୱ ରହବିା ଉଚତି୍, ସହଜଯର ଯକ୍ରାଧିତ ନଯହାଇ ନଯିଜ ଏବିଂ 
ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ହାତ ମିଳାଇବା |ଯସ ନଜିକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ ଯହବା ଉଚତି୍, କଛି ିଜନିଷି୍ଠାରୁ େୂରଯର ରହ ି
ଅନୟମାନଙ୍କ ଆଡକୁ କାମ କରବିା | ତାଙୁ୍କ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ େଆିେିବା ଉଚତି୍ (ଏହାର ଅଥତ ସବତୋ ପସନ୍ଦ ନୁଯହଁ) 
| ଯସ ନଜି ଘର ଏବିଂ ବୟକି୍ତଗତ ସ୍ଥାନ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ଯହବା ଉଚତି ଏବିଂ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ 
ବୁଝବିାଯର ସାହାେୟ କରବିାକୁ ସମଥତ ଯହବା ଉଚତି୍, ବଶି୍ଵବାସୀଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ପୁଯରାହତିଠାଯର ୋୟିତ୍ୱ ଯେବା ପାଇଁ ଯସ 
ୋୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଯିବ | ଯସ ମେୟପାନ ଉପଯର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | ଯସ ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ରୁଗ ଣ 
ଯହବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ କନୁି୍ତ ସବୁ ପରସି୍ଥିତଯିର ଭଦ୍ର (େେଓି ଭଦ୍ରତା ଯଭାକ ସହତି ସମାନ ନୁଯହଁ) | ଯସ େୁକି୍ତେୁକ୍ତ ଯହବା ଉଚତି୍ 
ନୁଯହଁ, କମିବା ଯସ େଙ୍କା ଏବିଂ ଏହାର ପ୍ରତଷି୍ଠା, ଶକି୍ତ ଏବିଂ ଆତ୍ମସଯନ୍ତାଷ୍କୁ ଭେ ପାଇବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | ଯସ ନଜି ପରବିାରକୁ 
ଭେ ଭାବଯର ପରଚିାଳନା କରବିାଯର ସକ୍ଷମ ଯହବା ଉଚତି ଯେପର ିକର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରତକି୍ରୟିାଶୀଳ ପିୋମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ଯହାଇଛ ି| 

ଏହ ିସମସ୍ତ େୁଇେ ି ଯକୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ତ ସଦି୍ଧାନ୍ତକୁ ଯନଇଥାଏ: ଯନତା ବଶି୍ଵାସଯର େୁବକ ଯହବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ, ଏବିଂ 
ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାଯର ଥିବା ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଭେ ପ୍ରତଷି୍ଠା ଯହବା ଉଚତି୍ | ଜଯଣ ଯନତା କାହିଁକ ିଜଯଣ 
େୁବ ବଶି୍ଵାସୀ ଯହବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ? କାରଣ ଉପଯରାକ୍ତ ଗୁଣଗୁଡକି ହାସେ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ବୟକି୍ତଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ଶଙୃ୍ଖଳା ବକିାଶ ପାଇଁ ସମୟ ୋଯଗ | ଆଯମ େୁବକ ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ବଢବିା ପାଇଁ ସମୟ ଯେବା ଆବଶୟକ, ନଯଚତ୍ ଆଯମ 
ଆମର ଅନନ୍ତ ଭାଗୟକୁ ଅପରପିକ୍ଵ ଯନତାଙ୍କ ନକିେଯର ପକାଇବୁ ଏବିଂ ତୁେ ି ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସଷୃ୍ଟି କରବୁି | 

ଯେଯତଯବଯଳ ତୀମଥିଙୁ୍କ ତାେିକାଭୁକ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼କି ଯନତୃତ୍ୱ ଏବିଂ ପରପିକ୍ଵତା ମଧ୍ୟଯର ଉପସ୍ଥିତ, ଏପରକି ିବାହାର ଯୋକ 
ମଧ୍ୟ ଯସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନନ୍ତ ି| 

ଯନତାମାଯନ କପିର ି ଚୟନ କରନ୍ତ,ି ମଣ୍ଡଳୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର େତ୍ନବାନ ଯହବା ଆବଶୟକ, କାରଣ ଯନତୃତ୍ୱର 
ଆହବାନ ଶୟତାନଠାରୁ ବଯିଶଷ୍ ବପିେ ଧାରଣ କରଥିାଏ | ଜଯଣ ଯନତା ମୂଳ ଏବିଂ ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ପାପଯର େିପ୍ତ 
ଯହବାର ସହଜ ବପିେଯର: ଗବତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପର ିଯହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରବିା କମିବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵର ଯହବାକୁ ଇଚ୍ଛା 
କରବିା (ଏଜ୍ରା ୨୮:୨ ଯେଖନୁ୍ତ) | ଶୟତାନର ବନିାଶ ଏବିଂ ବନିାଶ ପାଇଁ ସଯବତାର୍ତ୍ମ ଉପାୟ ଯହଉଛ ି ବଶି୍ଵାସର ଜଯଣ 
ବୟକି୍ତର ପ୍ରତଷି୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରବିା, ବଯିଶଷ୍ତଃ ଯସହ ିଯୋକମାଯନ ଯେଉଁମାଯନ ବଶି୍ଵାସକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରନ୍ତ ି| 

 ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଯସହ ି ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଯେ, ଯେଉଁମାଯନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 
ଅନ୍ତମି ଫଳାଫଳ ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେଇପାରଯିବ | ଏହପିର ି ଯୋକମାଯନ ଅନୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଉପହାର ଏବିଂ 
କାେତୟଗୁଡ଼କିର ବବିଧିତାକୁ ପ୍ରଶିଂସା କରବିା ଏବିଂ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଅେନ୍ତ ି | ମଁୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବୟତୀତ ଅନୟ 
ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ଧ ବଶି୍ଵସ୍ତତା କମିବା ବଶି୍ଵସ୍ତତା ବଷି୍ୟଯର କହୁ ନାହିଁ କନୁି୍ତ ଏକ ବଶି୍ଵସ୍ତତା ୋହା ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ରୂପକୁ ବୁଝବିା ଦ୍ୱାରା ଆସଥିାଏ - ଏହା ଜଗତଯର ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଅଯେ | ଏହପିର ିଏକ ବଶି୍ଵସ୍ତତା ଜଯଣ ଯନତାଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତଭିାକୁ ବଶି୍ଵକୁ ମୁକ୍ତ କରବିା ଉପଯର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବିଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବଯର ଧ୍ୟାନ 
ଯେଇଥାଏ | ଏହ ିପ୍ରକାରର ବଶି୍ଵସନୀୟତା ଜଯଣ ଯନତାଙୁ୍କ ବୁଝବିାକୁ ସକ୍ଷମ କଯର ଯେ ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥିବା ବୟକି୍ତମାଯନ 
ଏକରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ୍, ଉପହାରର ଏକ ଯସଟ୍ ଆବଶୟକ କରନ୍ତ,ି କମିବା ଯଗାେଏି କାେତୟର କାେତୟକାରତିା ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି| 

ପ୍ରକୃତଯର, ଯଭୌଯଗାଳକି ପରସିର ଯେଯତ ବସୃି୍ତତ, ବେିୟମାନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି େୀଶୁଙ୍କ ପର ି ଯହବା, ସୁସମାଚାରର କାେତୟ 
କରବିା ଏବିଂ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟ ଅଧିକ ଆବଶୟକ ଯହବ | 

 ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଯସହ ିଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଯେ ଯେଉଁମାଯନ ବୁଝନ୍ତ ିଯେ ବଶି୍ଵଯର 
ମିସଓି ଯେ – ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରସାରଣ, ଯସମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଫଳାଫଳ | ଅନୟ 



ସମସ୍ତ ଯଖାଜାଯଖାଜ ିଫଳାଫଳକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ଵଯର ପକାଇଥାଏ, ପ୍ରେୂଷ୍ଣ କଯର, କମିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅବତାରଯର ପରଣିତ 
କରବିାଯର ବାଧା ସଷୃ୍ଟି କଯର ଏବିଂ ଯେଉଁ କାେତୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ଜଗତ ସଷୃ୍ଟି କଯେ | 
 ଯମାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରାମଶତୋତା, ଯେପର ି ମଁୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଯର ଉଯେଖ କରଥିିେି, କ୍ରମାଗତ ଭାବଯର 
ଯମାଯତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯମାର ମୂଳେୁଆ ଏବିଂ ଯପ୍ରରଣା ଭାବଯର ସଚୂାଇଥାଏ | ଯସମାଯନ ବୁଝପିାରଯିେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇ ଁ
ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଯହଉଛ ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାଇବେ କାହାଣୀଯର ମୂଳତଃ ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିାଙୁ୍କ ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱର 
ଈଶ୍ଵରୀୟ ପରକିଳ୍ପନାଯର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତ ି| ଆଜକିାେି ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାିଂଶ ଯୋକ, ଯନତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା 
ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଭୁେ ଧାରଣା ଏବିଂ ଏହାର ଉଯେଶୟଯର ଯସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକିୃ୍ତକୁ ଆଧାର କର ି ଆଶାଯର ବାନ୍ଧ ି ଯହବାକୁ 
ଅନୁମତ ିେଆିୋଇଛ ି| 

ଏହ ିଯୋକମାଯନ ଯକୌଣସ ିଜନିଷି୍ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତ ିନାହିଁ ୋହା ପ୍ରାରମି୍ଭକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରଭିାଷ୍ିତ କଯର; 

ଏହା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ଯସମାଯନ ଆଶା କରନ୍ତ ିଯେ ଯନତୃତ୍ୱ ଯେଯକୌଣସ ିକାେତୟ କରଯିବ ଏବିଂ ଏହା ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀଯର 
ରହବିା ସମ୍ଭବ କମିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ | ପାକିିଂ ସିଂରଚନା, ବଡ ଯକାଠା, ବୟାପକ କାେତୟକ୍ରମ, ଏବିଂ ଯରାମାଞ୍ଚକର ଉପାସନା ଏବିଂ 
ଶକି୍ଷାୋନ ଯସବା ମାଧ୍ୟମଯର ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡାଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋକଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଯେଇଛ ି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତଯର ଯସମାନଙ୍କ 
ବଷି୍ୟଯର | ଏଥିଯର ମଣିଷ୍ର ଅନ୍ତନହିତି ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶିଂସା ଏବିଂ ଆମ ସିଂକତୃରି ବଢୁଥିବା ଆତ୍ମ-ଯକନ୍ଦ୍ରକିତା ସହତି ମଣ୍ଡଳୀ 
ସହଯୋଗ କରଛି,ି କମିବା ଆହୁର ି ବଢେିାଇଛ ି | ଯନତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋକଙୁ୍କ େୀଶୁଙ୍କ କଥା ଅନୁୋୟୀ କାେତୟ କରବିାକୁ 
ଆହବାନ କରବିା ଜରୁରୀ | 

 ଏହାର ଅଥତ ଯହଉଛ ିଏକ େମବା ରାସ୍ତା  
•   ଅଯନକ ଯୋକଙୁ୍କ ପୁନବତାର ପ୍ରଚାର କରବିା, ଯେଉଁମାଯନ ଯକବଳ ସାଧାରଣ ନୁହଁନ୍ତ ିକନୁି୍ତ 

ପ୍ରକୃତଯର ବଶି୍ଵାସୀ ନୁହନ୍ତ,ି 

•   ଅଯନକ ଯୋକଙୁ୍କ ବୁଝବିାଯର ସାହାେୟ କରବିା ଯେ ଯସମାଯନ ବଶି୍ଵାସ କରୁଥିବା ଏକ ବଶି୍ଵାସ ଭୁେ 
ଅଯେ, ଏବିଂ 

•   ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଯସମାନଙ୍କର ଯେୈନନ୍ଦନି ସମ୍ପକତକୁ ନଜି ଜୀବନର ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ 
ଯୋକଙୁ୍କ ପୁନଃପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା | 

 

ଆନ୍ତରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଯସହ ି ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଯେ ଯେଉଁମାଯନ ବୁଝନ୍ତ ି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ଘେଣା ଏହାର ମୂଳଯର ଅଛ ି| ଯନତୃତ୍ୱ େଳଯର ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ବନୁ୍ଧତା ଏବିଂ ସମ୍ପକତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ, କନୁି୍ତ ଯଶଷ୍ଯର 
ଯନତୃତ୍ୱ ଏକ ଈଶ୍ଵରୀୟ ଉଯେଶୟକୁ ଆହବାନ କରାୋଇଛ ିଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହତି ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ୋୟିତ୍ୱ େଆିୋଇଛ ି
| ଯନତାଙ୍କ କାେତୟ ଯହଉଛ ିକଛି ିକରବିା, ପ୍ରଥଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ସହତି ଏବିଂ ତା’ପଯର ଯସ ଆମକୁ ରହବିାକୁ ଥିବା 
ଜଗତ ସହତି | 

ଯନତାମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ମୂଳ ରୂପକୁ ଯପାଷ୍ଣ କରବିା: ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
| େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର ଏହ ିମୂଳ ରୂପକ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ଯହାଇଥିୋ, ଯେଯହତୁ ଯସ ନୂତନ ଜଗତକୁ ଆଣିବା ପଯର ଏହା 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ଯହାଇେିବ | ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପବତି୍ରଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ଯତଣୁ ଯସ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ବଢବିାଯର ତାଙ୍କ ସହତି ସହଯୋଗ କରପିାରଯିବ | ସିଂଯକ୍ଷପଯର, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା 
େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରପିାରଯିବ ଏବିଂ ବଳେିାନ ଏବିଂ ଯସବା ଜୀବନ ବତିାଇ ପାରିଯବ ଏବିଂ ଯନତୃତ୍ୱର କାେତୟ 
ଯହଉଛ ି ଯସମାନଙୁ୍କ ତାହା କରିବାଯର ସାହାେୟ କରବିା | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହାକୁ ବୟକି୍ତଗତ ଜୀବନର ଯଛାେ ସ୍ତରଯର 



ବୟବହାର କରବିା ସହତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବଢାଇବା ଏବିଂ ଅନୟମାନଙୁ୍କ ନଜି ନକିେକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବିଂ 
ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କିର ବଡ଼ ସ୍ତରଯର ବୟବହାର କରନ୍ତ ି| 

 ପରଯିଶଷ୍ଯର, େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ଵାସ ସହତି ସମାନ ଜୀବନୋପନ କରବିାକୁ ସାହାେୟ କରବିାକୁ 
ଯନତୃତ୍ୱଯର ଆହବାନ କରାୋଏ | ନୂତନ ନୟିମ ଏବିଂ ଗ୍ରୀକ୍ ପଣି୍ଡତ ଯମରଲି୍ ଯେନ ି ଯୋହନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଯମ ବଶି୍ଵାସ 
କରୁଥିବା ବଶି୍ଵାସ ଏବିଂ ଆଯମ ରହୁଥିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟଯର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୃତୟ ଉପଯର ଏହ ିଶକି୍ତଶାଳୀ ଅନ୍ତନହିତି ସୂଚନା ଯେଇଛନ୍ତ:ି 
       ଅନ୍ତନହିତି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ [ବଶି୍ଵାସ ପାଇଁ], ପିଯସ୍ତା, ସୁସମାଚାରଯର ଆଠନଯବ ଥର କମ୍ ବୟବହୃତ ହୁଏ 
ଏବିଂ ପାରମ୍ପାରକି ଭାବଯର ବଶି୍ଵାସ କରାୋଏ, େେଓି କଛି ିଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଏହା ବଶି୍ଵାସ ବା ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଅଯେ | କୋପି ଏହାର 
ଅଥତ ନୁଯହଁ ଯେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଯକବଳ ଏକ ସମ୍ମତ ି| ଏହାର ଅଥତ ସାଧାରଣତଃ କଛି ିବୟକି୍ତଗତ ୋବରି ସ୍ଵୀକୃତ ିକମିବା 
କଛି ିଆେଶତ କମିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା | ଜନ୍ ତାଙ୍କର ପାଠକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚହି୍ନଗୁଡକି ଉପଯର 
ଆଧାରତି ବଶି୍ଵାସକୁ ଆଯଗଇ ଯନବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରଥିିଯେ ୋହା ଐତହିାସକି ଅିଂଶ ଥିୋ ଏବିଂ ଏହା ପଛଯର ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି 
ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡଥିିୋ | 

ଏହ ିସମାପି୍ତ ଜୀବନ ଶବ୍ଦଯର ପ୍ରକାଶତି | ଚତୁଥତ ସୁସମାଚାରଯର ଜୀବନ, ପ୍ରାଣୀ ଉେୟାନର ଅଥତ ଯହଉଛ ିଜୀବଜନୁ୍ତ 
କମିବା ମାନବ ଅସି୍ତତ୍ୱର ଗତଠିାରୁ ଅଧିକ | ଯୋହନ ୧୭:୩ ଯର ଏହା େତ୍ନର ସହତି େୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୟାଖୟା 
କରାୋଇଥିୋ…….ଜୀବନ, ଯତଣୁ ପରଭିାଷ୍ିତ, ବଭିିନ୍ନ ଉପାୋନଗୁଡ଼କି ଧାରଣ କଯର | ଏହା ଯଚତନାକୁ ବୁଝାଏ: 
କାରଣ ଯଚତନାତ୍ମକ ଅସି୍ତତ୍ୱ ବନିା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ | ଅଧିକନୁ୍ତ, ଏହା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୂଚତି କଯର: କାରଣ ଯସହ ି
ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କୁି ଯକହ ି ବୁଝପିାରଯିବ ନାହିଁ ୋହା ସହତି ସଧିାସଳଖ କମିବା ପଯରାକ୍ଷ ସମ୍ପକତ ନାହିଁ | ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା 
ନରିନ୍ତରତା, କମିବା ଅବଧି ସହତି ଜଡତି, କାରଣ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବଷି୍ୟଯର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ସହତି ସହଭାଗିତାକୁ ଅନୁମାନ 
କଯର | ଏବିଂ ଯଶଷ୍ଯର, ଏହା ବକିାଶକୁ ଅନୁମାନ କଯର, ଯେଯହତୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏକ ବଢୁଥିବା ଯହବା 
ଆବଶୟକ, ସ୍ଥିର ଜନିଷି୍ ନୁଯହଁ | ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ମନୁଷ୍ୟର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାଗୟ, ଏହ ିସୁସମାଚାରର ଶକି୍ଷାର ବସୁ୍ତ ଅଯେ 
| 

 

ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ଯନତୃତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଯର ସୁସମାଚାର ସହତି ବଶି୍ଵଯର ପହଞ୍ଚବିା ଆଯେଶକୁ ଯେଖନ୍ତ ିଏବିଂ ଏହା 
କରବିା ପାଇଁ ୋହା ଆବଶୟକ ତାହା କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଯୟାଗାତ୍ମକ ଭାବଯର ଗତ ି କରନ୍ତ ି | ଯସମାଯନ ଏହ ି ଫଳାଫଳ 
ଅନୁୋୟୀ ଏବିଂ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯେୈନନ୍ଦନି ନଯିେତଶଯର ଅଥତ, ସମ୍ପର୍ତ୍,ି ଯୋକ, ଏବିଂ ସୁଯୋଗ ବନିଯିୋଗ କରନ୍ତ ି| ଖୟାତ ି
ଅଜତନ କରବିା, ପସନ୍ଦ ଯହବା, ଖୁସ ିଯୋକଙୁ୍କ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବିା ଏବିଂ ଅେଥା ପରମିାଣର ସମ୍ପର୍ତ୍ ିହାସେ କରବିା ଯହଉଛ ି
ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କାେତୟରୁ ବଭି୍ରାନ୍ତ:ି ପରଯମଶବରଙ୍କ ଈଶ୍ଵରୀୟ ରୂପ ଏବିଂ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାର ଯଶଷ୍ ଆଯେଶ ପୂରଣ 
କରବିା | 

 ପାରସ୍ପରକି ନଭିତରଶୀଳତା ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଯେ ଯେଉଁମାଯନ ହୃେୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତ ିଯେ 
ଏହା ଯହଉଛ ିପବତି୍ର ଆତ୍ମା େିଏ ଯନତୃତ୍ୱ େଳ ଗଠନ କରନ୍ତ ି| ନଜିର େୃଷ୍ଟିଯକାଣକୁ ବଢାଇବାଯର ସାହାେୟ କରବିାକୁ କମିବା 
ଏହାର କାେତୟକ୍ରମକୁ ଆଯଗଇ ଯନବାଯର ସାହାେୟ କରବିାକୁ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯନତୃତ୍ୱ େଳ ସଷୃ୍ଟି ଯହବ ନାହିଁ | ଯସହ ି
ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଆହବାନ କରବିାକୁ ପଡବି ଯେଉଁମାଯନ ପରଯମଶବରଙ୍କ ଈଶ୍ଵରୀୟ ପ୍ରତଭିାକୁ ଆେପିୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶତି 
ପେତୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ିଏବିଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତ ି| େେଓି ମଣ୍ଡଳୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଅନୁଭବ କରଯିବ ଯେ ଏହା 
ଯହଉଛ ି ପରଯମଶ୍ଵର, ପରଯମଶ୍ଵର ଯସମାନଙୁ୍କ ଏକାଠି କରଯିବ, ତଥାପି ଏହା ଯୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହବିା 
ଆବଶୟକ, ଯେଉଁମାଯନ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟକୁ ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରବିାର ଉଯେଶୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ି | 



ଯନତୃତ୍ୱ ଗଠନ ବଷି୍ୟଯର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ଭେ ଯହାଇନଥିୋ, କନୁି୍ତ ଯନତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହବାନ ପ୍ରାପ୍ତ 
ଯହାଇଥିବା ବୟକି୍ତମାଯନ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ବଛିାଡ ିଯହାଇ ରହଛିନ୍ତି, ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନବିା, କଳ୍ପନା କରିବା, ତାେିମ ଯେବା ଏବିଂ 
ଯସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଅଯପକ୍ଷା କରନ୍ତ ି| ଆମର ଆତ୍ମା ଯହଉଛ ିଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ନକିେକୁ ଯନଇେିବା| 

 

ରନତୃତ୍ୱର ଅଦ୍ଵତିୀୟ ଆହଵାନ 

ଯଗାେଏି ଚୂଡାନ୍ତ ବନୁି୍ଦ ୋହା ଅନ୍ତଃ-ନଭିତରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରବିାଯର ସାହାେୟ କଯର ଅଧିକ ବବିରଣୀଯର ଯେଖିବା 
ଆବଶୟକ କଯର| ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଯେଉଁମାଯନ ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ର ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟ ସହତି 
ଥିବା ଯୋକଙୁ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦଯର ପକାନ୍ତ ି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାଯନ ଯକବଳ କଛି ି ସମ୍ପକତୀୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅବଶଷି୍ଟ ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି, 

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ୧ କରନି୍ଥୀୟ ୧୨ ଯର ବର୍ଣ୍ିତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପହାର େଆିୋଏ | ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯନତୃତ୍ୱ କାେତୟ ଅଛ ିଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଶରୀରର ଅନୟ ସେସୟମାଯନ ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳ ଭାବଯର କାେତୟ କରଯିବ, କନୁି୍ତ ଯେଉମଁାଯନ ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ 
ର କାେତୟ କରନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ଉଯର୍ତ୍ଜନାଯର ଏବିଂ ଶରୀରର ଅନୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଳନାଯର ତଯିନାେ ିଧାରଣ କରନ୍ତ ି| 

ପ୍ରଥଯମ, ଯେଉଁମାଯନ ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ ଯନତୃତ୍ୱ କାେତୟ କରବିା ପାଇଁ ଆହବାନ ଯହାଇଥିଯେ, ଯେପର ି ଆଯମ 
େକ୍ଷୟ କରଛୁି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯସବା କାେତୟଯର ଚର୍ଚ୍ତକୁ ସଶକ୍ତ କରବିା ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବିଂ ତାଙ୍କଠାଯର ବଢୁଥିବା ସଯଚତନତା 
ଏବିଂ ଜୀବନଯର ମୂଳଯପାଛ ଯହବାଯର ସାହାେୟ କରବିା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଛ।ି ଶବ୍ଦ: “ଯସ 
ଯପ୍ରରତିମାନଙୁ୍କ, ଭବଷି୍ୟ ଦ ବକ୍ତାମାନଙୁ୍କ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଯମଷ୍ପାଳକ ଏବିଂ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ଯସବା କାେତୟ 
ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଯେଯେ” (ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧-୧୨) | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ପାଞ୍ଚେ ି କାେତୟ ଥିବା ଯୋକଙୁ୍କ ଆତ୍ମା ଉପହାର େଅିନ୍ତ,ି କାରଣ ଏହ ି ଯୋକମାଯନ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଅନୁଗାମୀ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରପିୂର୍ଣ୍ତ | ଯତଣୁ ଯେଯତଯବଯଳ ପ୍ରଯତୟକ ଯନତାଙ୍କର ଏକ କାେତୟ ସମ୍ପାେନ କରାୋଏ, 

ପ୍ରଯତୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଅଛ ି ୋହା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରଥିାଏ | ଯନତୃତ୍ୱ େଳର ଉପହାରଗୁଡ଼କି ଏକତ୍ର 
ଯହାଇ ଏକ ଯମାଜାକ୍ ଯହାଇୋଏ ୋହା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବଯର ମିେିତ, ପରକିଳ୍ପତି, ଏବିଂ ଶରୀରଯର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଫିଟ୍ ଯହାଇ 
ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଯବତାର୍ତ୍ମ କରବିା ପାଇଁ େୁନଆିଯର ସ୍ଥାନତି ଯହାଇଥିୋ | ଆଯମ କହପିାରବିା ଯେ ଉପହାରଗୁଡ଼କି ଯହଉଛ ି
େନ୍ତ୍ର ୋହା ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଏହାର କାେତୟ ପୂରଣ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ କଯର | 

ଯପ୍ରରତି କାେତୟେ ି ସୁସମାଚାରର କ୍ରମାଗତ ବସି୍ତାରକୁ ଚୋଇଥାଏ, ବଯିଶଷ୍ତଃ ନୂତନ ସ୍ଥାନଯର, ଏବିଂ ନୂତନ 
ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଯରାପଣ କରାୋଏ | ଭବଷି୍ୟବାଣୀ କାେତୟେ ିମଣ୍ଡଳୀକୁ ବପିେ ଏବିଂ ଶରୀରଯର ସିଂଯଶାଧନର ଆବଶୟକତା 
ବଷି୍ୟଯର ଅବଗତ କରାଇଥାଏ ୋହା ଶରୀରକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଡାକବିା ପାଇଁ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ କାନନକୁ ବୟବହାର କରଥିାଏ | 

ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାେତୟ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରକୃତ ିଶରୀରଯର ଏବିଂ ଭିତରକୁ ଗତ ିକଯର; ଏହ ିକାେତୟ ସହତି ଯେଉଁମାଯନ 
ନୂତନ ଯୋକଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେଯର ଜତିଥିିବାର ଯେଖନ୍ତ ି ଏବିଂ ସମାନ ଭାବଯର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ, ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ 
ବଷି୍ୟଯର ଶରୀରକୁ ସଯଚତନ ଏବିଂ ଜରୁରୀ ରଖନ୍ତ ି | ପାଳକ ସମାଯରାହ ଯୋକଙ୍କ େତ୍ନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯୋକଙୁ୍କ 
ପରସ୍ପରର ଆବଶୟକତା ବଷି୍ୟଯର ଅବଗତ କରାଇଥାଏ ଏବିଂ ବୟକି୍ତଗତ ଶରୀରର ସେସୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାେତୟ କରଥିାଏ 
| ଶକି୍ଷାୋନ ବାଇବେ ସତୟକୁ ମୂଳେୁଆ ଭାବଯର ରଖିବା ଆବଶୟକ କଯର ଯେଉଁଥିଯର ପ୍ରଯତୟକ ସେସୟ ସିଂେୁକ୍ତ ଏବିଂ 
ଯସ ରହୁଥିବା ସୀମା | ତଥାପି ଯନତୃତ୍ୱ େଳର ଉପହାରଗୁଡ଼କିର ଯମାଜାକ୍ ଅତୁଳନୀୟ ଏବିଂ ବବିଧି, ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତ ନଜି 
କାେତୟ କରବିାର ପଦ୍ଧତ ିଭିନ୍ନ | 



 ତୃତୀୟତଃ, ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟ ଥିବା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ, ଯେପର ିଆଯମ ଯେଖିଛୁ, ଯକବଳ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିବୟକି୍ତକୁ 
େଆିୋଇନଥାଏ, ଯେପର ିମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାିଂଶ ସେସୟ ଅେନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଏକ ବୟାପକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋନ 
କରନ୍ତ ି| ପାଉଳ, ଯୋହନ, ପିତର ଏବିଂ ୋକୁବଙ୍କର ଅନୟମାନଙ୍କ ଯଗାଷ୍ଠୀ ଥିୋ ଯେଯକୌଣସ ିସମୟଯର ଯସମାନଙ୍କ ସହତି 
କାମ କରୁଥିଯେ ଏବିଂ ଯବାଧହୁଏ ଏକ ସମୟଯର ଯଗାେଏି ସ୍ଥାନଯର ଯକଯବବ ିକାମ କରନ୍ତ ିନାହିଁ |(ଅବଶୟ, ଏହ ିପ୍ରଥମ 
ଯପ୍ରରତିମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଯପ୍ରରତି ଯହାଇଥିଯେ, ଆଜରି ଯପ୍ରରତିମାନଙ୍କ କାେତୟ ତୁଳନାଯର | ଯେଉଁମାଯନ 
ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ କାେତୟ କରନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େବାରା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାବଯର ପଠାୋଇ ନାହଁାନ୍ତ ିକମିବା ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମଯର 
ତାହାଙ୍କ େବାରା ମଯନାନୀତ ଯହାଇ ନାହଁାନ୍ତ)ି। ଯତଣୁ ଆଯମ େତ୍ନବାନ ଯହବା ଆବଶୟକ, ଯନତୃତ୍ୱ ସହତି ଏହ ି ବୃହତ 
ଯଭୌଯଗାଳକି କାେତୟଗୁଡ଼କୁି ବହନ କରବିା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଆିୋଇଥିବା ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦଯର ପକାଇବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ 
ୋହାକୁ ଆଯମ ଆଜ ିସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯବାେି କହଥିାଉ | 

ଏଫିସୀୟମାନଙ୍କର ନେିଷି୍ଟ ବୁଝାମଣା, ଏବିଂ ବଯିଶଷ୍ ଭାବଯର ଏଫିସୀୟ ୪, ଯକବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯନତୃତ୍ୱ 
ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟର ବୁଝାମଣାକୁ ହ୍ରାସ କରଥିାଏ | ଯେଯହତୁ ଆଯମ ପାଉେ, ବର୍ଣ୍ତବ୍ବା, ପିତର ଏବିଂ ଅନୟମାନଙ୍କ 
ସହତି ଯେଖ,ୁ ଯେଯତଯବଯଳ ଯନତୃତ୍ୱ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଯର କଛି ିସମୟ ପାଇଁ ବାନ୍ଧ ିଯହାଇପାଯର, ଯସମାନଙ୍କର ଯସବା 
ପ୍ରକୃତଯର ଯଭୌଯଗାଳକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଅଧିକ ବୟାପକ ଅଯେ | ନୂତନ ନୟିମଯର ଯନତାମାଯନ ସମଗ୍ର ଯରାମାନ ସାମ୍ରାଜୟଯର 
ଧ୍ୟାନ ଯେଇଥିଯେ ଏବିଂ ସକ୍ରିୟ ଥିଯେ ଏବିଂ ଭାରତର ଯଥାମାସ୍ ପର ିସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର | ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ କଯର ଯେ ଅଯନକ 
ଭାବବିା ଅଯପକ୍ଷା ପାଞ୍ଚେ ିକାେତୟ କରବିା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଯୋକ ଡାକନ୍ତ ି| ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ମଳିତି ଭାବଯର ଯସମାନଙ୍କ 
ଭୂମିକାର ସବୁଧିାଜନକ ଏବିଂ ବୟାପକ ଯଭୌଯଗାଳକି ପ୍ରକୃତ,ି ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯନକଙୁ୍କ ପଥୃିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାେନ କରବିାକୁ 
ୋବ ିକରବି ନାହିଁ | 

କାରଣ କାେତୟଗୁଡ଼କି ଥିବା ଯୋକମାଯନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଆିୋଇଥିବା ଉପହାରଗୁଡ଼କି ଧାରଣ କରନ୍ତ,ି 

ଯେପର ି ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ପରି, ଯସମାନଙ୍କର ଅଯନକ କାେତୟ ଯସମାନଙ୍କର ଉପହାର ମାଧ୍ୟମଯର ସ୍ଥାନୀୟ 
ସ୍ତରଯର ଯଖଳାୋଇପାରବି | ଉୋହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ମଣ୍ଡଳୀର ଯପ୍ରରତି ପ୍ରକୃତ ିବଷି୍ୟଯର ଏକ େବାରା ବୁଝାମଣା ଥିବା ଜଯଣ 
ଯନତା ଘର ନକିେଯର ଥିବା ଏକ ଯଭୌଯଗାଳକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଏକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରଚିାଳନା କରପିାରନ୍ତ ିଏବିଂ ନୂତନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼କୁି ଯେଖିଥିଯବ | ସୁସମାଚାରର ଉପହାର ସହତି ଜଯଣ ଯନତା ମଧ୍ୟ ଘରର ଯସବା କରପିାରନ୍ତ ି ଏବିଂ 
ଯୋକମାଯନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେଯର ଜତିଥିିବାର ଯେଖିପାରନ୍ତ ି ଏବିଂ ଶରୀର ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଆଯେଶ ବଷି୍ୟଯର ଅବଗତ 
ଯହାଇଥିଯେ | 

ମଣ୍ଡଳୀଯର ଏଫିସୀୟ ୪:୧୧ କାେତୟଗୁଡ଼କୁି ବୁଝବିା ଏବିଂ ଅଭୟାସ କରବିାଯର ଆଜ ିଏକ ଜେଳି ବଷି୍ୟ ଯହଉଛ ି
ମଣ୍ଡଳୀର ବଖିଣ୍ଡନ | ଅଯନଯକ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ସ୍ଵାଧୀନ ଅଭିବୟକି୍ତ ଭାବଯର ଯେଖନ୍ତ ି
| ଏହପିର ିପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତଃ-ନଭିତରଶୀଳତା ଆବଶୟକ - ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଯର - ହଜେିାଇଛ,ି ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ େକ୍ଷ 
ଖଣ୍ଡଯର ବଭିକ୍ତ କରାୋଇଛ ି| କନୁି୍ତ ନୂତନ ନୟିମ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀଯର ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳତା ଯେଖାଏ | 

ୋହାକୁ ଆଯମ ଆଜ ିଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯବାେି କହୁଛୁ ଯସହ ିପତ୍ରଗୁଡ଼କି ଯେଖାୋଇ ନାହିଁ ବରିଂ ଏକ ସହର କମିବା 
ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବୃହତ ମଣ୍ଡଳୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବଯର ୋହାକୁ ଆଯମ ଭେ ଭାବଯର ଚହି୍ନ ି ପାରବିା ତାହା ସିଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 
ଯେଖାୋଇଛ ି| ଏହ ିମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରାଚୀନ ଏବିଂ ଧମତୋଜକ ଦ୍ୱାରା ପରଯିବଷ୍ଣ କରାୋଉଥିୋ, ଯସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଯକଯତକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଯପକ୍ଷା େକିିଏ ଅଧିକ ବୟାପକ ଭାବଯର କାେତୟ କରଥିିଯେ | ଏହପିର ି ଭାବଯର, 

ଯପ୍ରରତିମାନଙ୍କ ସହତି କାେତୟ କରୁଥିବା ଯୋକଙ୍କ େଳ, ମୁଖୟତଃ ବୟାପକ ଯଭୌଯଗାଳକି ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ସୁସମାଚାରର ଏକ 
ରଣନଯନୈତକି ଧମତୋଜକ ମାନଙ୍କ ଜରଆିଯର ବସି୍ତାରଯର, ଅଯନକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସ ିସୁସମାଚାର ଯରାପଣ କରାେିବା ଆବଶୟକ 



ଥିୋ | ଯସହ ିସ୍ଥାନଗୁଡ଼କିଯର ଯସମାଯନ ଭର୍ତ୍ ିକଯେ ଯେ, ଏହ ିସ୍ଥାନଗୁଡ଼କିଯର ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାକୟ ଏବିଂ 
େୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଷି୍ୟଯର ଯସମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି | ଶରୀରକୁ ବଯିଦ୍ରାହୀ ତଥା 
ଧମତବାେୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ବାଇବେ ସୀମାକୁ ବୁଝବିାଯର ସାହାେୟ କରଥିିଯେ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀଯର 
ଯୋକଙ୍କ ଜୀବନ ତଥା ସାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମଯର ସୁସମାଚାରର ଅଗ୍ରଗତ ିଜାର ିରଖିଥିଯେ। 

ସମୟ, ଇତହିାସ, ନାମକରଣ, ଅତୟଧିକ ଗଠତି ଚର୍ଚ୍ତ ଜୀବନ, ଏବିଂ ମାନବ ଅହିଂକାର େୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଯମରକିାକୁ 
ଏହ ିବାଇବେ ଗଠନରୁ ପଥୃକ କରଛିନ୍ତ ି| ଆଯମ ଯକଯବ ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଯେଖିବୁ କ?ି ମଁୁ ଜାଯଣ ନାହିଁ, କନୁି୍ତ ଏହାକୁ 
ଭେ ଭାବଯର ବୁଝବିା ଆମକୁ ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ବଶିବାସ କରବିାକୁ ଏବିଂ ଏହାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରବିାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଯର | 

ପରସ୍ପର ଉପଯର ନଭିତରଶୀଳତା ଯହଉଛ,ି ତ୍ରନିାଥ ଈଶବରଙ୍କ ପ୍ରକୃତଯିର କାେତୟ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃତ୍ୱ, 

ପ୍ରଯତୟଯକ ଏକ ଭିନ୍ନ କାେତୟ କରନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ଫଳାଫଳଯର ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ଯହାଇଥାନ୍ତ ି| ଯକଉଁେ ିୋୟିତ୍ୱ ଯର ଅଛ ି
କମିବା ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କମିବା ଅଧିକ ରଣଯନୈତକି ତାହା ପଚାରବିା ବାଇବେ ଅନୁୋୟୀ ଅଜ୍ଞାନ ଅଯେ | ପ୍ରଯତୟକ ଯନତାଙ୍କ 
ମହର୍୍ତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୟାଖୟା କରାୋଇଥାଏ ଯେ ଯସ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ଅେନ୍ତ ି | ଏହପିର,ି ଏହା 
ପ୍ରଯତୟକ ଯନତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବିଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା ଯହଉଛ,ି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେର୍ତ୍ େଶତନର ଫଳାଫଳକୁ 
ବୟାଖୟା କଯର | 

ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଯନତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରଛିନ୍ତ ି ଏବିଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପଯର ବଶିବାସ 
ବଢାଇଛନ୍ତ ି| ଯନତୃତ୍ୱ ପରତି୍ରାଣ ସଷୃ୍ଟି କଯର ନାହିଁ - ଯକବଳ ଈଶ୍ଵର ତାହା କରନ୍ତ ି- କନୁି୍ତ ଯସଗୁଡ଼କି ଅନୟମାନଙୁ୍କ ବୁଝବିା, 
ଗ୍ରହଣ କରବିା ଏବିଂ ବଶିବାସଯର ବଢବିାଯର ସାହାେୟ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୟବହାର କରନ୍ତ ି | ଚରମ ଫଳାଫଳ - େୟା 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ବସି୍ତାରତି ହୁଏ - ଯେଯତଯବଯଳ ମାଯକତେଯପଲସ୍, ବବିାହ, ପରବିାର, ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ 
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକତଯର ପରପିକ୍ଵ ହୁଅନ୍ତ ିଏବିଂ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାଯର ଯସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଯର ବଢନ୍ତ ି| 

ଆଶ୍ଚେତୟର କଥା ଯେ େୀଶୁ ନଜି ଶଷି୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଏପର ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଭାଷ୍ା ବୟବହାର କରଥିିଯେ: “ତୁମ 
ମଧ୍ୟଯର ନୁଯହଁ”! 
 

 

୭  

ଆରମରିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବତ୍ତେମାନ କଣ? 
ଯତଯବ ଆଯମ କ’ଣ କରବିା? ଆଯମରକିାଯର ମଣ୍ଡଳୀର ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ଯେଖି ଆଯମ କପିର ିଏହ ିସମସୟାର 
ସମାଧାନ କରପିାରବିା ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଅନୁୋୟୀ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯହାଇପାରବିା? 

 ମଁୁ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଯର ସବୁକଛିରି ବହୁପରମିାଣ ପରବିର୍ତ୍ତନକୁ ସମଥତନ କଯର ନାହିଁ, କନୁି୍ତ ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ 
କଯର ଯେ ବଶି୍ଵବାସୀମାଯନ କପିର ିଭାବନ୍ତ ିଏବିଂ ପରଯିଶଷ୍ଯର କାେତୟ କରନ୍ତ ିତାହା ଉପଯର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଶ୍ଚାତୟ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନଗୁଡ଼କିର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡଥିାଏ ଯବାେି ଆଯମ ବଚିାର କରବିା ଆବଶୟକ | ଏପରକି ି ଯେଯତଯବଯଳ 
ଆମର ସଠକି୍ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଆଯମ କପିର ିଜନିଷି୍ଗୁଡକି କରୁ ତାହା ଆଯମ ସଯନ୍ଦହ କରପିାରବିା | 

ନକିେ ଅତୀତଯର ପାଶ୍ଚାତୟ ଜଗତର ମଣ୍ଡଳୀଯର ସବୁଠାରୁ ବଡ ତୁେ ି ଯହଉଛ ି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବା ପାଇଁ ଏହାର 
ପ୍ରୟାସ | ଅଯନଯକ େୁକି୍ତଯର କଣିିଛନ୍ତ ି ଯେ େେ ି ଆଯମ ଯକବଳ ଆମ ଆଖପାଖର ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ 



ଯହାଇପାରବିା, ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଯସମାଯନ େୀଶୁ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଯହଯବ (ଯବଯଳଯବଯଳ ମଁୁ ଭୟ କଯର 
ଯେ ଯୋକଙ୍କ ମନଯର ଏହା ସଯବତାର୍ଚ୍ ଅଯେ)! 

ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ଆମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶୟକତା ନୁଯହଁ | ଆମକୁ ପ୍ରକୃତଯର ୋହା େରକାର ତାହା 
ଯହଉଛ ିଯୋକମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଚାରର ସୁବଧିା ଉପେବ୍ଧ କରାଇବା | ଏଥିଯର ଜଡତି ବଷି୍ୟ ଯହଉଛ ିଯେ ବାଇବେ ଏବିଂ 
ରଣଯନୈତକି େୃଷ୍ଟିରୁ ଏହ ିଚର୍ଚ୍ତେ ିଅଧିକାିଂଶ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରକି ଭାବଯର ଉପେବ୍ଧ ଅଯେ; ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାଯନ କାେତୟ 
କରନ୍ତ,ି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତ,ି ଛୁେ ିକରନ୍ତ ିଏବିଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଯତୟକ ଯଭୌଯଗାଳକି ଅବସ୍ଥାନଯର ରୁହନ୍ତ ି| ସମସୟାେ ିଯେଖାୋଉଛ ି
ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାିଂଶ ହୁଏତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ବୁଝନ୍ତ ିନାହିଁ କମିବା ଯସମାନଙ୍କ ଆଖପାଖଯର 
ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ସହ ସିଂେୁକ୍ତ ଯହବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ିନାହିଁ | ତଥାପି ଏହା ସତୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନକିେକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାିଂଶ ଯୋକ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ମାଧ୍ୟମଯର ଏପର ିକରନ୍ତ ିଯେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ କରାନ୍ତ ି| 

ମଁୁ ସଯନ୍ଦହ କରୁଛ ିଯେ ପୂଜାପାଠ, ପ୍ରଚାର, ଅଟ୍ଟାଳକିା, ଯନତା, ଏପରକି ିପାକିିଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼କିଯର ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ପାଇଁ 
ଆଧୁନକି ମଣ୍ଡଳୀର େୁକି୍ତ ଅନୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙୁ୍କ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆକଷ୍ିତ କରବିା ଏବିଂ ଆମର ପାଖଯର ରଖିବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା 
କରବିା ସହତି ଅଧିକ ଜଡତି କରଥିାଉ ଯତଯବ ଆଯମ ହଜେିାଇଥିବା ଯୋକଙୁ୍କ ଆଣିବା | ଆଯମ ଏକ ବରିକ୍ତ ଯୋକ | 

ଆଯମ କ୍ରୀଡା ସହତି ବରିକ୍ତ, ଯତଣୁ ଉତ୍ପାେକମାଯନ ଏହାକୁ ପ୍ରତବିଷ୍ତ ନେିତାସ କରନ୍ତ ି| ଆଯମ ଆମର ଚାକରିଯିର ବରିକ୍ତ, 

ଯତଣୁ ଆଯମ ନୂତନ ଯଖାଜୁ | ଆଯମ ଆମର ଘର ସହତି ବରିକ୍ତ, ଯତଣୁ ଆବଶୟକତା ଅନୁୋୟୀ ଯପାଷ୍ାକ ପିନ୍ଧ ିଆମର 
ଆତ୍ମ-ଯକନ୍ଦ୍ରତି ଆଶାକୁ ଭେ ଭାବଯର ପରଚିାଳନା କରବିା ପାଇଁ ଆଯମ ନୂତନ କଣିୁ | ଆଯମ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ସହତି 
ବରିକ୍ତ, ଯତଣୁ ଆଯମ ନୂତନ ଯରାମାଞ୍ଚକର “ପ୍ରାସଙି୍ଗକ” ଗୁଡ଼କୁି ଯଖାଜୁ | ସବୁ ସମୟ (ଅଥତର କଛି ିକହବିାକୁ ନାହିଁ) ୋହାକୁ 
ଆଯମ ଭେ ଉପାସନା, ଉର୍ତ୍ମ ପ୍ରଚାର, ଉର୍ତ୍ମ ପିୋମାନଙ୍କର କାେତୟକ୍ରମ ଏବିଂ ଉର୍ତ୍ମ ଭବନଯର ଯଭେବିା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତଯର 
ଖର୍ଚ୍ତ କରଥିାଉ | 

          ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ପଯର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଗଳ ଡୟାସ୍ ସଯତ୍ତ୍ୱ , ତଯିନାେ ିବଯିଶଷ୍ ସମୂ୍ପଣତ ବାସ୍ତବତା ଯେଖାଇବାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ 
ଜାର ି ରହଛି ି | ଯଗାେଏି, ପାଶ୍ଚାତୟ ଯେଶଗୁଡକିର ଯମାେ ଯୋକ ଯେଉଁମାଯନ ନୟିମିତ ଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ୋଆନ୍ତ,ି 

ଯସମାନଙ୍କ ନକିେ ଅତୀତଯର ହ୍ରାସ ପାଇଛ ି| େୁଇେ,ି ଆଯମ ଧରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯୋକମାନଙ୍କର ଭାସମାନ ଜନତା, 
ଅନୟ ଏକ କମ୍ ଯରାମାଞ୍ଚକର ମଣ୍ଡଳୀଯର କଛି ିମାତ୍ରାଯର ସକ୍ରିୟ କମିବା ନୂତନ ଭାବଯର ନାମିତ “ଡ-ିଚଚତ”, ପ୍ରକୃତଯର ଚାର ି
ବଷ୍ତରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପେତୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀଯର ରହଯିବ ନାହିଁ | ତା’ପଯର ଯସମାଯନ ପୁନବତାର ଗତ ିକରନ୍ତ!ି ଅଯନକ, 

ଯବାଧହୁଏ, ଏହ ି େୁଇ କମିବା ତଯିନାେ ିଗତ ିପଯର, ଯଶଷ୍ଯର ବାହାରକୁ ଚାେିୋଆନ୍ତ,ି କମିବା ଡ-ିଚଚତର ପ୍ରସାରତି ସ୍ତରଯର 
ଯୋଗଯେବାକୁ | ତଯିନାେ,ି ମାପିବା ଯୋଗୟ ଈଶ୍ଵରୀୟତା, ଯେଉଁମାଯନ େୀଶୁଙ୍କର ଅେନ୍ତ ି ଯବାେି କହୁଛନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କ 
ସିଂଖୟା ବଢବିାଯର ୋଗି ନାହିଁ | ଯନୈତକିତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଉନାହିଁ, ବବିାହଯର ବଶି୍ଵସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଉନାହିଁ; ଏପରକି ିମଣ୍ଡଳୀର 
ଯନତାଙ୍କ ସିଂଖୟା ବଢବିାଯର ୋଗିଛ।ି 

ଏହ ିଯଶଷ୍ ଯକ୍ଷତ୍ର ଯମାଯତ ଅଧିକ ଚନି୍ତତି କଯର, କାରଣ େେ ିପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ଯୋକଙ୍କ ନକିେଯର 
ପହଞ୍ଚବିା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶୟକତା, ଯତଯବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାଯନ କପିର ି ଜୀବନୋପନ କରନ୍ତ ି ତାହା ଚରିସ୍ଥାୟୀ 
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ଏହ ିେୁନଆିଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ବୟବହାରକି ଗୁରୁତ୍ୱ | ଏଠାଯର ଅସୁବଧିା ଯହଉଛ:ି ପାଶ୍ଚାତୟ ଚର୍ଚ୍ତ 
ଯେପର ି ନଜିକୁ ଗଠନ କରଛି,ି ଏକ “ଆଯମ ତୁମର ଆଶା ପୂରଣ କରବୁି” ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ସଷୃ୍ଟ ି କର ି ପ୍ରକୃତଯର କଲାଉଡ୍ 
ଯହାଇଛ,ି େେ ି ସିଂପୂର୍ଣ୍ତଭାଯବ ବଯିୋପ ନହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକାର କରବିାର ଆବଶୟକୀୟ ଉପକରଣ ଭାବଯର 
ସ୍ଵୀକାର କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ବାର୍ତ୍ତା | ଯସମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ଯୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରକିଳ୍ପନା 
କରଛିନ୍ତ ି| 



ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ 

ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବାର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି ଯହାଇଥିବା ଅସୁବଧିା ଅତ ିକମଯର େୁଇଗୁଣ | 

ପ୍ରଥମତଃ, ଯେଯତଯବଯଳ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଯଭାକକୁ ଖାଇବାକୁ େଅିନ୍ତ ି ୋହା ଆମ ସିଂକତୃଯିର ପରପିୂର୍ଣ୍ତ 
ଯହବାକୁ ଆଶା କରାୋଏ, ସୁସମାଚାରର ଅତୟାବଶୟକ ବାର୍ତ୍ତା ବକୃିତ ଏବିଂ ନଯିସ୍ତଜ | ବାଇବେର ସୁସମାଚାର ପରତି୍ରାଣର 
ଏକ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଉପଯର ନମିିତ, ଏବିଂ ଯସହ ି ପ୍ରତଜି୍ଞା ସୁସମାଚାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଧ୍ୟାନକୁ ଗଠନ କଯର | ସଷୃ୍ଟିର କାହାଣୀରୁ 
ଉଠଥିିବା ପ୍ରତଜି୍ଞା, ଆେପିସୁ୍ତକ ଆରମ୍ଭର ଅଧ୍ୟାୟଯର ପତନ ଯହଉଛ,ି ଈଶ୍ଵର ନଯିଜ ମନୁଷ୍ୟର ଅମାନୟର ଫଳାଫଳକୁ 
ପ୍ରତୟାହାର କରଯିବ | ଈଶ୍ଵର ଆେମ ଏବିଂ ହବାଙୁ୍କ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିଯେ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ 
ରଖିବା ଏବିଂ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିା ପାଇଁ ବସି୍ତାର କରଥିିଯେ | ଯଶଷ୍ ଆେମ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ େବାରା ଯସହ ି
େୁଇେ ିପରକିଳ୍ପନା ଆେମ ଏବିଂ ହବାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିେଯର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଯହାଇଛ ିଯେଉଁମାଯନ ତାଙ୍କଠାଯର ବଶି୍ଵାସ 
କରନ୍ତ ି| ଯତଣୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଧ୍ୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ: ଆଯମ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ପଚାରବିା ଉଚତି୍, “ତୁଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକତ ଚାହୁଁଛ କ,ି ଏବିଂ 
େେ ିଏପର ିହୁଏ, ଯତଯବ ତୁଯମ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛ କ?ି” େେ ିଯକୌଣସ ିବୟକି୍ତ ନଁାର ଉର୍ତ୍ର େଅିନ୍ତ,ି ଯତଯବ 
ଯସ ସୁସମାଚାର ଚାହୁଁନାହଁାନ୍ତ!ି 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଅତୟଧିକ ପ୍ରଚାରକ ସୁସମାଚାରର ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରଯିେଇଛନ୍ତ,ି ସସୁମାଚାରକୁ ଏକ 
ମହତ୍ତ୍ୱଯର ପରଣିତ କରବିା ୋହା ଏହାର ସଯନ୍ଦଶକୁ ଭୁେ ଭାବଯର ବୟାଖୟା କଯର ଏବିଂ ପ୍ରାୟତଃ ନୁଯହଁ, ମତୃ ଜନମକୁ 
ଯନଇଥାଏ | 

ପ୍ରକୃତଯର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଯର ରହୁଥିବା ନବଜାତ ଶଶୁିମାଯନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଯର ଚାପ ପକାଉଥିଯେ | 

ଯସମାଯନ ଏକ “ଆମକୁ ଆରାମୋୟକ ଅନୁଭବ କରନୁ୍ତ, େୟାକର”ି ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ଟି କରନ୍ତ,ି ଯତଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହ ି
ଶଶୁିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାିଂକତୃକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତାକୁ ଚରିସ୍ଥାୟୀ କରଥିାଏ, ଯେଉଁମାଯନ ପ୍ରକୃତ ବାଇବେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବିଂ ଆହବାନଯର 
ବରିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତ ି| ଯସମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ିଯକଯତକଙୁ୍କ ବାଇବେର ବଷି୍ୟବସୁ୍ତକୁ ଅଧିକ ସୁେୃଢ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ | 

ବାଇବେ, ଅବଯହଳତି ଯୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେେତୟ ଯହବା ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ ନଥିୋ | ଏହା ଯସମାନଙୁ୍କ ଯୋଷ୍ୀ କରବିା ପାଇଁ 
ଉେଷି୍ଟ ଥିୋ କମିବା, ଯେପର ି ଡଟି୍ରଚି୍ ଯବାନଯହାଫର୍ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯନୈତକିତା ଯର ଯେଖିଛନ୍ତ,ି ଯସମାନଙୁ୍କ ହୃେୟଙ୍ଗମ 
କରବିାକୁ େଜ୍ଜାଜନକ ଯେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ େୂଯରଇ ରହବିା ଈଶ୍ଵର ଯେପର ିଆମକୁ ସଷୃ୍ଟି କରଛିନ୍ତ,ି ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କମ୍ 
ଅଯେ | 

    ମଣ୍ଡଳୀର ନଜିସ୍ଵ ଗଠନ ସହତି ଏସବୁର କ’ଣ ସମ୍ପକତ ଅଛ?ି ଅଯନକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଚନି୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆଯସ | 

    ପ୍ରଥମତଃ, େେ ିପ୍ରାସଙି୍ଗକତାର ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧ୍ୟାନ ବାସ୍ତବଯର ମଯନାରଞ୍ଜନ କରବିାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅଯେ, ଯତଯବ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ସିଂକତୃ ିସହତି ଅନୁକରଣ କରୁଛ ିୋହା ଭଗବାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧଯର ଏବିଂ ବଯିଦ୍ରାହଯର ଅଛ ି| 

ଏହା କ’ଣ ସତ ଯେ ଆଯମ ବାଇବେଯର ଈଶ୍ଵର ୋହା କହଛିନ୍ତ ିଏବିଂ ସିଂରକ୍ଷଣ କରଛିନ୍ତ,ି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭେ ଭାବଯର 
ଆଯମ ଜଣାଇ ପାରବିା କ?ି େେ ିବାଇବେ ପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵର ନଶି୍ଵାସ ତୟାଗ କରନ୍ତ,ି ଈଶ୍ଵର ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏବିଂ “ଯେଯକୌଣସ ି
େୁଇ ଧାରଆି ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ” (ଏବ୍ରୀ ୪:୧୨), ଏହାକୁ “ଉନ୍ନତ” କରବିା କମିବା ଏହା ବେଳଯର ଯକବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରବିା ଆମର 
କାେତୟ କ?ି ଆଜକିାେି ଏଯତଗୁଡ଼ଏି ପ୍ରଚାରଯର ଘନୀଭୂତ, ଯଛାେ, କଳ୍ପତି, ବାଣୀବହିାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହଥିାଏ ୋହା ଈଶ୍ଵର 
ୋହା କହଛିନ୍ତ ିତାହା ବୁଝାଇବା ଅଯପକ୍ଷା ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ଆକଷ୍ିତ କରବିା | 

               ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ, ସ୍ଵାଭାବକି ଭାବଯର, ଆମର ଚର୍ଚ୍ତ ପରଯିବଶକୁ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବା ପାଇଁ ଗଠନ କରବିା | େେ ିଆଯମ ବାଇବେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶକି୍ଷାୋନ ଉପଯର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବିଂ ପରବିର୍ତ୍ତି ନଜର 



ପକାଇବା, ଯତଯବ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯବ ଯେ ଏହାର ମଣ୍ଡଳୀଯର ପରଯିବଶ ବଷି୍ୟଯର ଅଯନକ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ବାର୍ତ୍ତା ସହତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାବଯର ବବିାେୀୟ ଅଯେ | 

 ଏକ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ପରଯିବଶ ସଷୃ୍ଟି କରବିାଯର ଯକଯତକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ଯେଖିବାକୁ ସହଜ | ସବୁର୍ଣ୍ତ ଭାଷ୍ାଭାଷ୍ୀ 
ଶକି୍ଷକମାଯନ, ଉୋହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଏପର ିପେବୀ ଧାରଣ କରନ୍ତ,ି ଯେପରକି ିସାଧାରଣ ପେତୟଯବକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ଆମ ମଧ୍ୟଯର 
ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତକୁି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦ୍ଵିତା କରନ୍ତ ି| ଯେଉଁ ପରଯିବଶଯର ଏପର ିସୁବର୍ଣ୍ତ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର ସହାୟକ ପୂଜା ଯଗାଷ୍ଠୀ 
ଯସମାନଙ୍କ ସମାଯବଶଯର ଯକୌଶଳ ଅବେମବନ କରବିାକୁ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକୁି ପରଚିାଳନ କରପିାରନ୍ତ ି ୋହା େୀଶୁଙ୍କ 
ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସମାଯବଶ ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ ରକ୍ କନସେତ ସେୃଶ | ଏପର ିପରଯିବଶଯର ଧୂଆଁ, ଅନ୍ଧାର ଆଯୋକ, ଉପାସକ 
ଯଗାଷ୍ଠୀର ଅତୟଧିକ ସ୍ଵର, ଏବିଂ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମୟ ଏବିଂ ଧ୍ୟାନ ୋହା ଏକ ସ୍ଵୀକାରକୁ ୋଏ, ପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶୁଣିବା 
ବରୁିଦ୍ଧଯର ଯେଉଁମାଯନ େୀଶୁଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତ ି ଯବାେି ଉର୍ତ୍ର େଅିନ୍ତ ି | ସିଂଗଠକମାଯନ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତ ି ୋହା 
ପ୍ରକୃତଯର ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପବତି୍ରତା କମିବା ଯସମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଉଯେଶୟକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କଯର ନାହିଁ | ଯୋକମାଯନ 
କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତ ିୋହା ଯସମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର ଶୁଣନ୍ତ ିନାହିଁ କିନୁ୍ତ ଏକ ମଜାଳଆି ପରହିାସ କିମବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାହାଣୀ 
କମିବା ସୁନ୍ଦର ଭିଡଓି ଯୋଗଁୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତ ି| ଏହ ି“ପ୍ରାସଙି୍ଗକ” ପ୍ରସଙ୍ଗେ ିଯେଯକୌଣସ ିବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚନି୍ତାଧାରାକୁ େୂଯରଇ 
ଯେଇପାଯର ୋହା ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମଯର ଆସପିାଯର | 

 ଏପରକି ି ସଯବତାର୍ତ୍ମ ଏବିଂ ବଶି୍ଵସ୍ତ ବାଇବେ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀମାଯନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବାସ୍ତବତାର ଶକିାର 
ଯହାଇପାରନ୍ତ ି| କନୁି୍ତ ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଭାବୁଛୁ ଯେ ଉନ୍ନତ ପାକିିଂ ସ୍ଥାନ, ହାଇଯପଡ୍ ଉପାସନା, ଜୁସ୍ ଅପ୍ ଯୋଗାଯୋଗ 
ପ୍ରଣାଳୀ ଏବିଂ ରକ୍-କନସେତ ପରଯିବଶ ପାଇଁ ଆଯମ ଯୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ କରପିାରବିା ଏବିଂ ତା’ପଯର ଯସମାନଙୁ୍କ 
େୀଶୁଙ୍କ କଥା କହବୁି: “େେ ିତୁଯମ ଯମାଯତ ଭେ ପାଅ, ତୁଯମ ଯମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରବି ”(ଯୋହନ ୧୪:୧୫)? 

ଯେଉଁ ଆେଶତଗୁଡକି ଆଯମ ଚରିେନି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଯବାେି ବଶି୍ଵାସ କରୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଁ ଅତ ି କଯଠାର 
ପରୀକ୍ଷା ଭାବଯର ବାଛଥିାଉ ତାହା ଆମର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଫଳାଫଳଯର ଯଖଳଥିାଏ | ମାିଂସ ଖାଇବାକୁ ଯେବା ଏବିଂ 
ଯୋକଙୁ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରୋନ କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରବିା ଅସଙ୍ଗତ | 

ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବରୁ ଆଯମ ଅଧିକ ବଚି୍ଛନି୍ନ ଯହାଇଥିବା ଯକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯଗାେଏି ଯହଉଛ ି“ପ୍ରାସଙି୍ଗକ” ରଖିବା ପାଇଁ 
ସ୍ଥାନ ନମିତାଣ ତଥା ରକ୍ଷଣାଯବକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଯମ ଯକଯତ େଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ତ କରୁ | ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମରକିାର ବଶି୍ଵର 
ଜନସିଂଖୟାର ୫ ପ୍ରତଶିତରୁ କମ୍ ଥାଏ ଏବିଂ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବଶି୍ଵ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତ୍ର ୧ ପ୍ରତଶିତ କରଥିାଏ, ଆଯମ 
ପ୍ରକୃତଯର ଏହ ିଖର୍ଚ୍ତକୁ େଥାଥତ କରପିାରବିା କ?ି ଯେଯତଯବଯଳ ଏହ ିସ୍ଥାନଗୁଡ଼କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୟିମିତ ଭାବଯର ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତ,ି ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଏହ ିଖର୍ଚ୍ତକୁ େଥାଥତ କରପିାରବିା କ?ି ଯେଯତଯବଯଳ ଚର୍ଚ୍ତ 
ପୂବତରୁ େୀଶୁଙ୍କ ଜଯଣ ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ଯକୌଣସ ିବାଇବେ ପରଭିାଷ୍ାର ଯକୌଣସ ିମାପ ପେତୟନ୍ତ ମାପ କରୁନାହିଁ, ଆଯମ ଏହ ି
ଖର୍ଚ୍ତକୁ େଥାଥତ କରପିାରବିା କ?ି ଯେଯତଯବଯଳ େୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏବିଂ ବାର୍ତ୍ତାର ମୂଳତା ଏଯତ ସରଳ, ବଳେିାନ ଏବିଂ 
ଅନୟମାଯନ ଧ୍ୟାନ େଅିନ୍ତ,ି ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଏହ ି ଆତ୍ମ-ଯକନ୍ଦ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ତକୁ େଥାଥତ କରପିାରବିା କ?ି ଯେଯତଯବଯଳ ଚର୍ଚ୍ତର 
ପ୍ରକୃତ ି ଯହଉଛ ି ଯେ ଏହାର ଯୋକମାଯନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାେତୟ କରବିା ଉଚତି୍, ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ 
“ସଶକି୍ତକରଣ” କରବିା ପାଇଁ ବହୁ କମତଚାରୀଙୁ୍କ ଯେୟ ଯେବା ଠକି୍ କରପିାରବିା କ?ି 

             ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହ ିପ୍ରଯତୟକ ପ୍ରଶନର ଉର୍ତ୍ର ନଁା ଯହବା ଉଚତି୍ | କନୁି୍ତ ଯସମାଯନ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ  କରୁଥିବା ଧାରଣାଗୁଡ଼କି 
ଚରି୍ତ୍ାକଷ୍ତକ ଯହାଇ ରହଥିାଏ ଏବିଂ, ଖରାପ, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ନକିେଯର ୋୟୀ (ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ଏହା କରବିାକୁ ଆଯଗଇ 
ଯନଇଥିଯେ!) କାରଣ ଆମର ସିଂରଚନା ଏହା ଆବଶୟକ କଯର | 

 



ସଂିହାସନଚୁୟତ ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା 
ସୁସମାଚାର, ଆମର ଆଧୁନକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା ଯଖାଜୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ପାଇଁ ୋବ ି କଯର ନାହିଁ, ଏବିଂ ଚଠିଯିର ବର୍ଣ୍ତନା 
କରାୋଇଥିବା ପର ିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶୟକ କଯର ନାହିଁ | ଆଯମ ନଜିକୁ ସିଂଗଠତି କରବିା ପାଇଁ, େୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରଖିବା 
ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଉପାୟ ଚନି୍ତା କରପିାରବିା | େେ ିଆଯମ ଚାହିଁଥାଉ ପ୍ରଯତୟକ ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଭାଗ ୨୪-୭, କନୁି୍ତ ମତୁୃୟ 
ମାଚତକୁ େୃଷ୍ଟିଯର ରଖି ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାେିଛ ି ଏବିଂ ବାଇବେ ଯନୈତକିତାର ମାପିବା ପାଇଁ ମାପଯୋଗୟଯର 
ଗଡ଼ାଇଯନବା, ଯମାଯତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଯନବାକୁ ପଡବି ଯେ ଆଯମ ଯକବଳ ଚାହୁଁନାହୁଁ | ମୂେୟାଙ୍କନ, ସ୍ଵୀକାର କରବିା ଏବିଂ ସିଂକାର 
କରବିା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ଅଧିକାିଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବମାନନାଯର ଜାର ିରଖିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ | 

ମଯନକର ଯେ ତଥାପି େଯଥଷ୍ଟ ବଶି୍ଵାସୀ ଅଛନ୍ତ ି ଯେଉଁମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର େତ୍ନ ନଅିନ୍ତ ି ଏବିଂ ଈଶ୍ଵର ଏପେତୟନ୍ତ 
ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଜିକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତରୂଯପ ଯେଇ ନାହଁାନ୍ତ,ି ଆଯମ ଆଶା କରପିାରବିା ଯେ ଯସ ପ୍ରକୃତଯର ଆମକୁ ଅନୁଶାସନ 
କରଯିବ, କାରଣ “'ପ୍ରଭୁ ୋହାକୁ ଭେ ପାଆନ୍ତ ିତାଙୁ୍କ ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକଙୁ୍କ େଣ୍ଡ େଅିନ୍ତ ି| ପଅୁ ୋହାକୁ ଯସ 
ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ।ି 'ଅନୁଶାସନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହବିାକୁ ପଡବି | ଈଶ୍ଵର ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ପର ିବୟବହାର କରୁଛନ୍ତ ି| ଯକଉଁ ପଅୁ 
ଯସଠାଯର ଅଛନ୍ତ,ି ୋହାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପିତା ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତ ିନାହିଁ? ” (ଏବ୍ରୀ ୧୨:୬-୭) 

ଆଯମ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଯର କଛି ିଜନିଷି୍ କରପିାରବିା, ତଥାପି, ନଜିକୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି କରବିା | ପ୍ରଥଯମ, ଆଯମ 
ଆମର ସମସ୍ତ ସମାଯବଶଯର ବାଇବେର ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅବାଧ ଯଘାଷ୍ଣାକୁ ପୁନବତାର ରଖିପାରବିା, େେଓି ଏହାର ଅଥତ ଯହଉଛ ିଯେ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକାର କରବିା ଦ୍ୱାରା ଯଘରାଉ ଛାଡ ିେଆିେିବ | ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଆଯମ ଗୃହ ଯଗାଷ୍ଠୀ, ମାଯକତେଯପଲସ୍ ଯଗାଷ୍ଠୀ 
ଏବିଂ ଅନୟାନୟ ଯୋକ-ଯନତୃତ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କର ିଯନତୃତ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବଯିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରବିାଯର ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ 
କରପିାରବିା | ତୃତୀୟତଃ, ଆଯମ ଏକାଧିକ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଶକି୍ଷାୋନ ଏବିଂ ପ୍ରଚାର ୋୟିତ୍ୱକୁ 
ପୁନଃବନିୟାସ କରପିାରବିା ୋହା ଦ୍ୱାରା ଯୋକମାଯନ ଏକ ଜନପି୍ରୟଯର ଅେଥା ଏବିଂ ଅନୁପେୁକ୍ତ ଭାବଯର ନେିଷି୍ଟ 
ଯହାଇପାରଯିବ ନାହିଁ | 

ଚତୁଥତତଃ, ଆଯମ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଆକାରକୁ ସୀମିତ କରପିାରବିା ଏବିଂ ତା’ପଯର ଉପେବ୍ଧ ଭଡା ସ୍ଥାନ ବୟବହାର 
କର ି ଏବିଂ ଯସଗୁଡ଼କିରୁ ଅଧିକ ଯଖାେିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବୟବସାୟରୁ ବାହାର ି ପାରବିା | ଆଯମ େୀଶୁଙ୍କର ଅେୁ, ଏବିଂ 
ଏହପିର ି ଭାବଯର ଆଯମ ତାଙ୍କ ଯୋକ ଭାବଯର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମନ୍ଦରି | ଈଶ୍ଵର ଆଶା କରୁଥିବା ଯୋକମାନଙୁ୍କ 
ଯସମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରୋୟଯର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନୂତନ ଯକାଡ଼ଏି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦରି େରକାର ନାହିଁ | ପଞ୍ଚମ, ଆଯମ 
ଯୋକମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୁନଃନମିତାଣ କରପିାରବିା ଏବିଂ ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଏକତ୍ରତି ଯହବା ଆବଶୟକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 
ଯନତୃତ୍ୱ ଯନବାକୁ ଅଧିକ ଯସବଚ୍ଛାଯସବୀଙ୍କ ଉପଯର ଭରସା କରପିାରବିା, ଆମର ବେିୟମାନ ସିଂରଚନାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ 
ଆଯମ ଖର୍ଚ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋକଙ୍କ ପରମିାଣ ଏବିଂ ଅଥତ ହ୍ରାସ କରଥିାଉ | 

ଆଯମ ଆହୁର ି ଅଯନକ ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ବଚିାର କରପିାରବିା, କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵର ଆଶା କରନ୍ତ ି ଯେ ପ୍ରଯତୟକ ଅଞ୍ଚଳଯର 
ଈଶ୍ଵରୀୟ ପୁରୁଷ୍ ଏବିଂ ମହଳିାମାଯନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋକଙୁ୍କ କପିର ିଜୀବନୋପନ କରବିା ଏବିଂ ସୁସମାଚାର କହବିା ପାଇ ଁ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରଯିବ | ଅବଶୟ, ଶାସ୍ତ୍ର କଛି ିେଆିୋଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ କଯର, କନୁି୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶକି୍ଷାଠାରୁ ଅଧିକ 
ଯେ ଯେଉଁମାଯନ େୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତ ିଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ଯେୈନନ୍ଦନି ପ୍ରସଙ୍ଗଯର ସୁସମାଚାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ୋଉଛନ୍ତ,ି 

ଏହା ଅଯନକଙୁ୍କ େଏି ନାହିଁ | ଆମର ସମସ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତକି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନଗୁଡକି ଯସହମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପୁନଃବନିୟାସ 
ଯହାଇପାରବି ୋହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣକୁ ଅନୁକୂଳତମ କଯର, ପ୍ରଯତୟକ ବଶି୍ଵାସୀଙ୍କ ପୁଯରାହତିତାକୁ ଆଯୋକତି 
କଯର, ଆମକୁ ନଜି ପାଇଁ କମ୍ ଅଥତ ଖର୍ଚ୍ତ କରବିାଯର ସାହାେୟ କଯର, ସବୁର୍ଣ୍ତ ଭାଷ୍ାଭାଷ୍ୀ ବୟକି୍ତବଯିଶଷ୍ଙ୍କଠାରୁ ଏବିଂ ଶାସ୍ତ୍ରର 



ଯୋଗାଯୋଗଯର ସୁପ୍ରଚାରତି ରଯଖ | ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅବତାର ପଥୃିବୀର ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବିଂ 
ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ | 

 

ପରିବତ୍ତେନ ସହଜ ରହବ ନାହିଁ 
ଯତଣୁ ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀର ନବୀକରଣର ଆବଶୟକତା ଅଛ!ି ମଣ୍ଡଳୀର ପୁରାତନ ଚନି୍ତାଧାରାର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କରବିା ସ୍ଥାନ 
ଯହବ ନାହିଁ | ଆଯମ କଣ କରୁ ତାହା ଉପଯର ପ୍ରଶନ କରବିାର ଅତୟଧିକ ଆବଶୟକତା ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆମର 
ଚନି୍ତାଧାରା | ସମସୟା ଯହଉଛ,ି ଆମର ଚନି୍ତାଧାରାର ସିଂକାର କରବିା ସବୁଯବଯଳ ସହଜ ନୁଯହଁ | 

ଯଗାେଏି ବଷି୍ୟ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଷି୍ୟଯର ଆମର ଐତହିାସକି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ପଥଯର ଆଯସ | ପାଶ୍ଚାତୟ ଜଗତର 
ମଣ୍ଡଳୀ ବଶି୍ଵାସର ଅଭୟାସଯର ବଢବିା ପାଇଁ ଏବିଂ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟର ଯସବାଯର ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କରବିା 
ପାଇଁ ଏକ ଯୋକ ଭାବଯର ନୁଯହଁ ବରିଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବଯର ଯେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାୋଇଛ ି| ଏହା ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାରର ନରିାଶା ଏବିଂ ତୁେ ିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପିତ କଯର | ଯନତୃତ୍ୱ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଇବେ ଧାରଣାରୁ 
କମ୍ ଆରାମଯର ଆରାମ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିଯେଇଛନ୍ତ ି- ଯେଉଁଠାଯର ଯସମାଯନ ଏକତ୍ରତି ଯହାଇ ଉପାସନା କରପିାରଯିବ, 

ଏବିଂ ଉପଯେଶ ଶୁଣିଯବ | ଏହା ଆଶ୍ଚେତୟର କଥା ଯେ ଏଯତ ବଷ୍ତ ପଯର ଯୋକମାଯନ ଯନତୃତ୍ୱ ୋହା ଅନୁମତ ିଯେଇଛନ୍ତ ି
ତାହା ସହତି େୃଢ ଭାବଯର ପଡ଼ନ୍ତ!ି କନୁି୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଯତଯବଯଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଶତୁତା, ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର, ତାଙ୍କର 
ଆଶା, ଏବିଂ ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସିଂକତୃଯିର ବଢୁଛ,ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ େିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ | 

େୀଶୁ କୁହନ୍ତ,ି “େେ ିତୁଯମ ଯମାଯତ ଯପ୍ରମ କର, ଯତଯବ ଯମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରବି” (ଯୋହନ ୧୪:୧୫) | 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନମାନଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକାର କରବିା ପାଇଁ ଏହ ି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯହାଇଛ ି | ତାହା ପ୍ରକୃତଯର ଉତ୍ସଗତୀକୃତ, କଛି ି
ଭାବପିାଯର | କମିବା, ମଁୁ ଜାଯଣ ଯେ େୀଶୁ ୋହା କୁହନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ମଁୁ ଯସହ ିପ୍ରକାର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନୁଯହଁ | କମିବା 
ଖରାପ, ମଁୁ ଏହା କରବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ନୁଯହଁ | କନୁି୍ତ ଚର୍ଚ୍ତ ଯହଉଛ ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ଥିବା ଏକ ଯୋକ ଏବିଂ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କରବିା ପାଇଁ ପରକିଳ୍ପତି | େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଯପ୍ରରତି ଯୋକ, ଆଯମ ଯକଉଁଆଯଡ଼ େିବା କମିବା ଯସହ ିକାେତୟଯର 
ଆଯମ କ’ଣ କରବିା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | କମ୍ ଜନିଷି୍ ଯକବଳ ଅନୁପେକୁ୍ତ ନୁଯହଁ, ଏହା ବଯିଦ୍ରାହ ଅଯେ | 

ଅନୟ ଏକ ସମସୟା ୋହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହାର ଚନି୍ତାଧାରାଯର ସିଂକାରରୁ େୂଯରଇ ରଯଖ, ଯନତୃତ୍ୱଯର ଅଯନକଙ୍କର 
ଉୋହରଣ! ଏକ ସହଜ ସ୍ଥାନ ଭାବଯର ଚର୍ଚ୍ତର ଧାରଣା କାହିଁକ ିଏହାର ଯନତୃତ୍ୱ ଯନଉଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଯତ ବୟକି୍ତଗତ 
ଅଥତ ରହଛି,ି ତାହା ଯେଖିବା ସହଜ ଅଯେ, ବଯିଶଷ୍ତଃ େେ ି ଯସମାଯନ ଅଯନକ ଯୋକଙୁ୍କ ସିଂଗ୍ରହ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ 
ଯହାଇଥିଯେ | ଯସହ ିଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ଯନତାମାନଙୁ୍କ “ଭେ ପାଇବା” ଶଖିନ୍ତ,ି ଯସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶିଂସା କରନ୍ତ,ି ଏବିଂ 
ଯସମାନଙୁ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବିଂ ଏପରକିି ଆଥକି ୋଭ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତ ି| 

କନୁି୍ତ ଯେଯତଯବଯଳ ଯନତୃତ୍ୱ ପ୍ରକୃତଯର େୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଆିୋଇଥିବା ସଶକି୍ତକରଣ ଆଯେଶ େବାରା ଚାଳତି ହୁଅନ୍ତ,ି 

ଯେଉଁମାଯନ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଯନତୃତ୍ୱ ଯନବାକୁ ଡାକନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କର ମହତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ସହତି ବୟକି୍ତଗତ, ଯେୈନକି, 

ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପକତକୁ ବାେ ଯେଇଥାଏ | ଯନତୃବୃନ୍ଦ ଯକବଳ ଧାତ୍ରୀ ଅେନ୍ତ ି ୋହାକି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ସତୟ ବଞ୍ଚବିାଯର 
ସାହାେୟ କରବିାକୁ ଏବିଂ ସତୟ ପ୍ରୋନକାରୀଙ୍କ ସହତି ଅଥତପୂର୍ଣ୍ତ ସମ୍ପକତ ବଢାଇବାକୁ ସାହାେୟ କଯର | ଏହ ି ଅବସ୍ଥାଯର 
ଯସମାଯନ ଯସବଚ୍ଛାକୃତ ଭାବଯର ହ୍ରାସ କରନ୍ତ,ି କାରଣ ଯସ ନଶି୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧ ିକରଯିବ | 

ଯଶଷ୍ଯର, ଆମ ଚନି୍ତାଧାରାଯର ସିଂକାର ଆଣିବା କଷ୍ଟକର ଯହାଇପଯଡ କାରଣ, ଯେପର ିଆଯମ ପୂବତରୁ ସୂଚତି 
କରଥିିେୁ, ଆଜ ି ଚର୍ଚ୍ତର ଅଧିକାିଂଶ ଯୋକ ଚର୍ଚ୍ତର ଏକ ଭୁେ ଧାରଣା ଏବିଂ ଏହାର ଉଯେଶୟଯର ଯସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକିୃ୍ତକୁ 



ବକିଶତି କରଛିନ୍ତ ି| ବଶି୍ଵସୀମାଯନ ଆଜ ିଆଶା କରନ୍ତ ିଯେ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଯୋଗଯେବା ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକଷ୍ତଣୀୟ ଏବିଂ 
ସହଜ କରବିା ପାଇ ଁୋହା ଆବଶୟକ ତାହା ଯନତୃତ୍ୱ କରଯିବ | ଏହ ିଯନତୃତ୍ୱଯର ମଣିଷ୍ ଏବିଂ ଆମର ସିଂକତୃରି ଅନ୍ତନହିତି 
ସ୍ଵାଥତକୁ ଉତ୍ସାହତି କରାୋଇଛ ି | ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋକଙୁ୍କ େୀଶୁଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ େୃଷ୍ଟିଯର ରଖି କାେତୟ କରବିାକୁ ଡାକବିା ପାଇ ଁ
ନବୀକରଣର ଏକ େୀଘତ ରାସ୍ତା ଆବଶୟକ | 

 

ନବୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା  
ଯତଯବ ଆଯମ ଯକବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବଯର ୋହା କରୁ ତାହା ନୁଯହଁ ବରିଂ ଆଯମ କପିରି ଭାବୁଛୁ ତାହା ସଫଳତାର ସହ ପୁନଃ 
ମୂେୟାଙ୍କନ କରବିାକୁ େିବା? 

ପ୍ରଥଯମ, ଆଯମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଆବଶୟକ ଏବିଂ ଏହାକୁ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ କରବିା ପାଇ ଁ
େକ୍ଷୟ ସ୍ଥିର କରବିା | ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ତ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଇବେ ଉଯେଶୟକୁ ଜଡତି କରବିା, ଯଭୌଯଗାଳକି ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର 
ଏକ ବୃର୍ତ୍କୁି ବୟାଖୟା କରବିା ପାଇଁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ସିଂଳାପ ଆରମ୍ଭ କରବିା ଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ 
ଶଶୁିଙୁ୍କ ଯେଖିବା, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ େଆିେିବା ଭଳ ିଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନ ଯେବା ଭଳ ିକଛି ିନାହିଁ | ଏବିଂ 
ସୁସମାଚାରକୁ ସ୍ପଶତ କର ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିନଅି | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଆମର ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ମଧ୍ୟଯର ଥିବା ଯୋକଙୁ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର ପ୍ରଚାର କରବିା ପାଇଁ ଆମକୁ 
ରଣନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାକୁ ପଡବି | ଯନତୃତ୍ୱ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହତି କରପିାରବି ନାହିଁ | ଯନତୃତ୍ୱ ନଶିି୍ଚତ 
ଭାବଯର ଯସମାନଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଯେଯବ, ଯସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରଯିବ ଏବିଂ ଆଶା କରଯିବ ଯେ ଈଶ୍ଵର ଯସମାନଙୁ୍କ 
ଯନଇଥିବା ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ଥାନଯର ଯସମାଯନ ପରବିର୍ତ୍ତି ଜୀବନର ଉପକରଣ ଯହାଇେିଯବ | 

ତୃତୀୟତଃ, ମଣ୍ଡଳୀେ ିଭୂେମବ ପରବିଯର୍ତ୍ତ ପାଶ୍ଵତଯର ବଢବିାକୁ ପ୍ରତଶୁିତ ିଯେବା ଆବଶୟକ - ଉର୍ଚ୍ ଅଟ୍ଟାଳକିା ନମିତାଣ 
କରବିା ଅଯପକ୍ଷା ଆମ ସମ୍ପ୍ରୋୟକୁ ବାହୟ ସ୍ଥାନକୁ ବସି୍ତାର କରବିା ଏବିଂ ଆମକୁ ଆକଷ୍ିତ କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରବିା | ଆଯମ 
ଯଗାେଏି ସ୍ଥାନଯର େୁଇରୁ ତନି ିଶହରୁ ଅଧିକ ଯୋକଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକରବିା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | ୋହା ଆମର କରବିାକୁ ପଡବି ନାହିଁ, 
ତାହା ଆମର ଯହବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | ଯୋକମାଯନ ୋହା କରପିାରଯିବ ଏବିଂ କରବିା ଉଚତି୍ ତାହା କରବିା ପାଇଁ ଆଯମ 
ଯକୌଣସ ିକମତଚାରୀଙୁ୍କ ଯେୟ ଯେବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | ଈଶ୍ଵର ୋହା େଅିନ୍ତ ିତାହା ଆଯମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚତି୍ | 

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଯର ବଢବିାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସଯର ଚର୍ଚ୍ତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଜନିଷି୍ ଯହଉଛ ିଯନତାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଯେବା | ଈଶ୍ଵର ୋହା ଚାହଁାନ୍ତ ିତାହା କରବିାକୁ ଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନେିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତଗତ ଏବିଂ ସମି୍ମଳତି ସ୍ଥାନଗୁଡକିଯର 
ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ୋହା କରବିାକୁ ପ୍ରତଶୁିତ ି େଅିନ୍ତ,ି ଯସହ ି ଭୂେମବ, ଆକଷ୍ତଣୀୟ ମଯଡେ ଅଯପକ୍ଷା ଅଧିକ 
ଯନତୃତ୍ୱ ଆବଶୟକ ଯହବ ୋହା ଆମ ଇତହିାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାୋନ | (ମଁୁ ଏଠାଯର ଯବତନ ପ୍ରାପ୍ତ କମତଚାରୀଙୁ୍କ ସୂଚୀତ 
କଯର ନାହିଁ, ୋହା ହ୍ରାସ ଯହବା ଉଚତି, କନୁି୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭୂମିକାଯର ଯସବା କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ତାେିମପ୍ରାପ୍ତ 
ଯସ୍ଵଚ୍ଛାଯସବୀମାନଙୁ୍କ) | ମଣ୍ଡଳୀ ଜୀବନର ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ତରଯର ସାହାେୟକାର ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଯର ଯନତୃତ୍ୱ ସହତି ଯୋଗଯେବା 
ପାଇଁ ଯୋକମାନଙ୍କର ଏହ ିତାେିମ ବଯିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯନତୃତ୍ୱ କାେତୟକଳାପ େଗିଯର ଆମର ପ୍ରୟାସଯର ସାହାେୟ କରବି | 

ଯନତୃତ୍ୱ ଅତୟଧିକ ତାେିମ ଯେଇ ପାରଯିବ ନାହିଁ | 

େେ ି ମଣ୍ଡଳୀ ନଯିଜ ଏବିଂ ଏହାର ଯୋକମାନଙୁ୍କ ସଠକି୍ ଭାବଯର ଗଠନ କଯର, ଯତଯବ ଏହା ଅନୟ ଯନତୃତ୍ୱ 
ଗଠନଯର ବତିାଇବା ପାଇଁ ବେିୟମାନ ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ସମୟ ପ୍ରୋନ କରବି | ଯସମାଯନ ସମ୍ପକତୀୟ ଭାବଯର ଏହା 
କରପିାରଯିବ - ସମ୍ଭାବୟ ଯନତାଙ୍କ ସହତି ମୁହଁାମୁହିଁ ସମୟର ଏକ ଭେ ଅିଂଶ ବତିାଇବା | ଏହ ିବୟକି୍ତଗତ ସମୟକୁ ତଯିନାେ ି



ବୟାପକ ବଗତ (ବୟକି୍ତଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଜୀବନ, ବୟକି୍ତଗତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୁଝାମଣା, ଏବିଂ ନୟିମିତ ବାଇବେ ଅଧ୍ୟୟନ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଈଶ୍ଵରତତି୍ତ୍ୱକ ପରପିକ୍ଵତା) ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେବା ଉଚତି ଏବିଂ ଯେଯତଯବଯଳ ନୂତନ ଯନତାମାଯନ େଥାସମ୍ଭବ 
େୁବକ ଯହଯବ ଯସଯତଯବଯଳ ଆରମ୍ଭ ଯହବା ଉଚତି | ଗଠନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ଯସମାନଙ୍କର 
ବୟକି୍ତଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଗଠନ | 

େେ ିେବୁ ଯନତାମାଯନ ନୟିମିତ ଭାବଯର ତାଙ୍କ ବାକୟରୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସହ ନଜିକୁ ଖାଇବାକୁ ଯେବା ଶଖିନ୍ତ ିନାହିଁ 
ଏବିଂ ତାଙ୍କ ସହତି ନୟିମିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରବିାକୁ ଏହା ଚାଳତି ହୁଅନ୍ତ,ି ଯତଯବ ଯସମାଯନ ଯକବଳ ଈଶ୍ଵରୀୟ ଡଜିାଇନ୍ ର 
ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚତି କରଯିବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯସମାଯନ ମଧ୍ୟ ରହଯିବ ନାହିଁ | ପରଯମଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ଵାସଯୋଗୟ | 

ବେିୟମାନ ଯନତୃତ୍ୱ ସାିଂଗଠନକି ଭାବଯର ନୂତନ ଯନତାମାନଙୁ୍କ ତାେିମ ଯେଇପାରଯିବ, ନୟିମିତ ଯଛାେ ଏବିଂ ବୃହତ-
ଯଗାଷ୍ଠୀ ସମାଯବଶକୁ ଆଯଗଇ ଯନଇପାରଯିବ ଏବିଂ ଶରୀରର ଉଯେଶୟ, ମୂେୟ, ଏବିଂ ଆଶା କରାୋଉଥିବା ଫଳାଫଳ 
ବଷି୍ୟଯର ଶକି୍ଷାୋନ କରପିାରଯିବ | 

ଚତୁଥତ, ଆଯମ ଅନୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ସହତି ବନୁ୍ଧତା କରବିା ଆବଶୟକ | ଯେଯତଯବଯଳ ମଁୁ ଏହାକୁ େୃଢ ଭାବଯର 
କହୁଛ,ି ବାଇବେର ଏକତା କ’ଣ ଏବିଂ ତାହା ନୁଯହଁ, ଆଯମ ଗଭୀର ଭାବଯର ଚନି୍ତା କରବିା ଆବଶୟକ, େେଓି ଆଯମ ଯଚଷ୍ଟା 
କରବିା ଏବିଂ ଯେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର କ’ଣ ଅଧିକ ବୟବହାରକି ସହଭାଗୀତା ସଷୃ୍ଟି କରପିାରନ୍ତ ିୋହା ଏଥିରୁ ଆସପିାଯର | 

ଯସଠାଯର ଏକତାର ଅଛ ି| ସମସ୍ତ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ କାରଣ ଆଯମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର ଅଛୁ ଏବିଂ ଯସ ଆମକୁ 
ଏକ କରଛିନ୍ତ ି| ଯୋହନ ୧୭:୨୦-୨୩ ଯର, େୀଶୁ କୁହନ୍ତ,ି 

ମଁୁ ଯକବଳ ଏଗୁଡକି ପାଇଁ ପଚାରୁ ନାହିଁ, କନୁି୍ତ ଯେଉଁମାଯନ ଯସମାନଙ୍କ ବାକୟ ମାଧ୍ୟମଯର ଯମା ଉପଯର ବଶି୍ଵାସ 
କରଯିବ, ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଯସ୍ତ ଯେପର ିଏକ, ଯେପର ିପିତା, ଯମା ଭିତଯର ଅଛନ୍ତ,ି ଏବିଂ ମଁୁ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାଯର 
ଅଛ,ି ଯେପର ି ଯସମାଯନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତଯର ରହଯିବ, ୋହାଫଳଯର ତୁଯମ ଯମାଯତ ପଠାଇଛ ଯବାେି ବଶିବାସ 
କରବି | ତୁଯମ ଯମାଯତ ଯେଉଁ ଯଗୌରବ ଯେଇଛ, ମଁୁ ଯସମାନଙୁ୍କ ଯେଇଛ,ି ଯେପର ି ଯସମାଯନ ମଧ୍ୟ ଯଗାେଏି 
ଯହାଇପାରଯିବ, ମଁୁ ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଏବିଂ ତୁଯମ ଯମା ଭିତଯର, ଯେପର ି ଯସମାଯନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର ଏକ 
ଯହାଇପାରଯିବ | 

ସୁସମାଚାରଯର ସହଭାଗୀତାର ଏକତା ମଧ୍ୟ ଅଛ ି | ଏହା କଛି ି ଯପ୍ରାଯଜକଟଯର ଏକାଠ ି କାମ କରବିାର ଏକତାକୁ ବୁଝାଏ 
ୋହାକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଡାକଯିେ | ଫିେିପ୍ପୀୟ ୧:୩-୫ ଏହ ି ପ୍ରକାରର ସହଭାଗୀତା ବଷି୍ୟଯର ସୂଚତି କଯର: 
“ଯମାର ସମସ୍ତ ସ୍ମରଣଯର ମଁୁ ଯମାର ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ଧନୟବାେ େଏି, ସବତୋ ଯମାର ପ୍ରଯତୟକ ପ୍ରାଥତନାଯର ତୁଯମ ସମଯସ୍ତ 
ଆନନ୍ଦଯର ଯମାର ପ୍ରାଥତନା କର, ପ୍ରଥମରୁ ସୁସମାଚାରଯର ତୁମର ସହଭାଗୀତା ଯହତୁ | ଆଜ ିପେତୟନ୍ତ। ” ସୁସମାଚାରର 
କାେତୟଯର ପ୍ରଯତୟକ ଚର୍ଚ୍ତ ଯକଯତ କାେତୟ କରୁଥିୋ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁଯହଁ, କନୁି୍ତ ଯସମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଈଶବର ପାଉେଙୁ୍କ 
ଯେଇଥିବା ଯସବା ଏବିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଯସ କାେତୟ କରଥିିଯେ ଯସମାନଙ୍କ ଉପଯର ଯସମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଧ୍ୟାନ 
େଆିୋଇଥିୋ | ଏହ ି ପ୍ରକାରର ସହଭାଗୀତା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଆବଶୟକ କଯର ନାହିଁ | ଆଶ୍ଚେତୟଜନକ 
ଭାବଯର, ତଥାପି, ଅଳ୍ପ କଛି ିଚର୍ଚ୍ତ ଏକ ଯପ୍ରାଯଜକଟଯର ସହଭାଗୀତାର ଏହ ିଡଗି୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଯତ ସହଜ ମଯନ କରନ୍ତ ି| 

ଯଶଷ୍ଯର, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସହଭାଗୀତାର ଏକତା ଅଛ ି| ଏହ ିପ୍ରକାରର ଏକତା ପୂବତ େୁଇେ ିଅଯପକ୍ଷା ବହୁତ 
ଗଭୀର ଅଯେ | ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କିଯର ଚତି୍ର ଆଙି୍କବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ଥାନର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସୁସମାଚାର ଉପଯର ଧ୍ୟାନ 
େଆିୋଏ ୋହାକ ି ଯସମାନଙ୍କର ବୟକି୍ତଗତ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ ତଥାପି ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଯର ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ 
ଯସମାନଙ୍କର ବୟକି୍ତଗତ ୋୟିତ୍। ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରଥିାଏ | ଏହପିରି ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଅନନ୍ତକାଳ ଦ୍ୱାରା ବୟାଖୟା କରାୋଇଥିବା 
ସମୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ େଅିନ୍ତ ିଏବିଂ ଈଶ୍ଵର ସସୁମାଚାରଯର ଯେଇଥିବା ପରତି୍ରାଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରବିାକୁ ଯସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ 



ସମ୍ପର୍ତ୍ ିବନିଯିୋଗ କରବିାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ | ଏହ ିକାରଣରୁ, ଯସମାଯନ ଅନୟ ଇଚୁ୍ଛକ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ସହତି ଉପାୟ ଏବିଂ ଉପାୟ 
ଯଖାଜଯିବ, ପ୍ରଯତୟକ ପୁରୁଷ୍, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାରକୁ ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଯର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେଯତ 
ସମୟ ୋଗୁନା କାହିଁକ ି| ଯେପେତୟନ୍ତ ଭାଗିୋରୀ ଏହ ିପ୍ରକାରର ଗଭୀରତାଯର ପହଯଞ୍ଚ, ଯସ ପେତୟନ୍ତ ଆଯମ ସୁସମାଚାର 
ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗୀତା ଯେଖୁନାହୁଁ | 

ଏକତାର ପ୍ରଥମ େୁଇ ସ୍ତର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହ ିତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଏକତାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଯଗଇ 
ଯନଇପାଯର ୋହା ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଷୃ୍ଟି କରଥିିଯେ ଏବିଂ ଉେଷି୍ଟ କରଥିିଯେ | କନୁି୍ତ ବହୁତ ଥର, ଯବାଧହୁଏ 
ଅଧିକାିଂଶ ସମୟଯର, ଯସମାଯନ କରନ୍ତ ିନାହିଁ | ଏହପିର ିଭାବଯର ଯସମାଯନ ଜଗତ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ଯେଇଥିବା ପରତି୍ରାଣ 
ପ୍ରତଜି୍ଞା ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ଅନୁପେୁକ୍ତ ଏବିଂ ଯତଣୁ ପ୍ରଯତୟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠାଯର ବେିୟମାନ | 

ଈଶ୍ଵର, ଆମର ପ୍ରଭୁ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର, ଆମକୁ ଏକତାର ତଯିନାେ ି େଗି େଅିନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯସଗୁଡ଼କି ସମଯସ୍ତ 
ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଯେଶୟଯର ସ୍ଥାପିତ | େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହବିା, କାରଣ ଯସ ଆମକୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମୂଳ 
ରୂପକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରଛିନ୍ତ ି| େୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକତା, କାରଣ ଯସ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କର ଆହବାନକାରୀ ଭାବଯର 
ଜଗତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତ ି| ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ େୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତକୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ବୁଝପିାରୁ ଏବିଂ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏକତା 
ପାଇଁ ଏକତା, ପ୍ରଯତୟକ ଯୋକ, ମହଳିା ଏବିଂ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଯବଶ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରକିଳ୍ପତି 
ଯୋକମାନଙ୍କ ସିଂଗ୍ରହର ପରମିାଣ ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱ | ପ୍ରଯତୟକ େଗି ଆମଠାରୁ ଅେଗା କଛି ିଆବଶୟକ କଯର 
| ଯହାଇ, ଆଯମ ଶାନ୍ତ ି ବନ୍ଧନଯର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁ | ଏକତା, ଯେଯହତୁ ଆଯମ ନରିନ୍ତର ଭାବଯର ନଜି 
ହାତକୁ ଯଖାୋ ରଖିଥାଉ ଯେ ସମଯସ୍ତ ଯଶଷ୍ଯର େୁନଆିର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରକୃତ ିଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯପ୍ରରତି ଡାକଯର ନଜିକୁ ବାନ୍ଧ ି
ରଖିଯବ | ଏକତା ପାଇଁ, ଯେ ଆଯମ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରବିା ଏବିଂ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ୋଭ ପାଇଁ କାେତୟ କରୁ, େେଓି 
ଆମକୁ କଛି ିସମୟ ଏକୁେଆି ଚାେିବାକୁ ପଯଡ | 

ପଞ୍ଚମ, ଯନତୃତ୍ୱ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଆଥକି ସମବଳ ଯୋକ ଏବିଂ ସ୍ଥାନଗୁଡକିଯର ସୁସମାଚାର 
ଯରାପଣ କରବିା ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ଏଥିରୁ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରବିା ଆବଶୟକ | ଆମ ପାଖଯର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜନିଷି୍ 
ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଅଯେ, କାରଣ ଯସ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକତ ସ୍ଥାପନ କରଥିିଯେ ୋହା ଦ୍ୱାରା ଆଯମ ଆମର ଜୀବନକୁ 
ପରଚିାଳନା କର ିତାଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍। କରବୁି ଏବିଂ ଯସ ଆମକୁ ଯେଇଛନ୍ତ ି| 

ଷ୍ଷ୍ଠେ,ି ମଣ୍ଡଳୀର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଉପାୋନଗଡୁ଼କିଯର ଏହା କପିର ି ଅଗ୍ରଗତ ି କରୁଛ,ି ତାହା 
ମଣ୍ଡଳୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ମାପିବା ଉଚତି୍: ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ କରବିା, ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ରତି କରବିା ଏବିଂ 
ଏହାର ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱ ପରସିରଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରବିା | ଈଶ୍ଵର ୋହା କରପିାରଯିବ ଏବିଂ କରଯିବ ତାହା ପାଇ ଁ
ଶସ୍ତା ବକିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନଜିକୁ ପ୍ରତାରଣା କରବିାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଅନୁମତ ିଯେବ ନାହିଁ | 

ଆଯମ ନବୀକରଣର ଆବଶୟକତା କରୁଛୁ! ଯମାର ଆଶା ଯହଉଛ ିଏହ ିପୁସ୍ତକେ ିଏକ ୋତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପୂବତପୁରୁଷ୍ 
ୋହା ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହ ିପିଢ ିନଶି୍ଚୟ କରଯିବ, ଏକ ୋତ୍ରା ୋହା ଆଜ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତଯର ସହଜ ଉର୍ତ୍ରଗୁଡକିର 
ବପିରୀତତାଯର ପସନ୍ଦ ଆବଶୟକ କରବି | 

ମଣ୍ଡଳୀଯର ସିଂକାର ପାଇଁ ସମୟ ଏବିଂ ପ୍ରତଫିଳନ ଆବଶୟକ ଯହବ | ଏହା ସିଂଯଶାଧନକୁ ଯନଇେିବ | ପରସ୍ପର 
ସହତି ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କିର ଯଭୌଯଗାଳକି ସିଂପକିୃ୍ତଯର ଏହା ସବତଯେଷ୍ଠ ଭାବଯର ସମ୍ପନ୍ନ ଯହବ | ପରଣିାମ? ଆଯମ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଗଠନ କରବୁି ୋହା ପ୍ରଯତୟକ େଗିଯର ଯେତକି ି େଏି, ଯେଯତ ଅଧିକ ନୁଯହଁ, ଯସମାଯନ ରଖନ୍ତ ି | ବଶି୍ଵାସୀମାଯନ 
ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଯର ରଣନୀତଗିତ ଭାବଯର ଜଡତି କରଯିବ | ପରଯିଶଷ୍ଯର, ନବୀକରଣ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ଜନମ 



ଯେବ ୋହାକ ିଯସମାନଙ୍କର କାେତୟକାରତିାକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନୁଯହଁ ବରିଂ ଯୋକମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ବଶି୍ଵାସ ସହତି 
ୋହା କରନ୍ତ ିତାହା ମାପନ୍ତ ି| 

 

ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ୧  

ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉରେଶ୍ୟକୁ 
କାଯେୟକାରୀ କରିବା  

ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଏବିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଏହ ି ଉଯେଶୟଯର ସଶକ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଯନତୃତ୍ୱର ୋୟିତ୍ 
ବଷି୍ୟଯର ଆଯୋଚନା କର,ି ତା’ଯହଯେ ଏହାର କାେତୟ ପୂରଣ କରବିା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ କପିର ିବାଇବେ ଯକୌଶଳ ପ୍ରଯୟାଗ 
କଯର? 

ପ୍ରଥଯମ, ଆଯମ ମଣ୍ଡଳୀର ଶକି୍ତ ସହତି ସହଯୋଗ କରବିା ଆବଶୟକ - ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 
ଜୀବନ୍ତ | ଯେଯତଯବଯଳ ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ବଞ୍ଚନ୍ତ ିଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ଏହପିର ିଭାବଯର 
ଆଯମ ଅଧ୍ୟାୟ ୩ ଯର କଥା ଯହାଇଥିବା ପାଞ୍ଚେ ି ସୀମାବଦ୍ଧ ମେୂୟଯବାଧକୁ ବଞ୍ଚାଇଥା’ନ୍ତ,ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତଭିାଙ୍କ ଯକନ୍ଦ୍ରଯର 
ପ୍ରକାଶତି ହୁଏ ଯେ ଯୋକମାଯନ ତାଙ୍କର ଯଗୌରବ ଯେଖିପାରଯିବ, ତାଙୁ୍କ ଜତିବିା ପାଇ ଁତାଙ୍କ ଧାମିକତାକୁ ସ୍ପଶତ କରପିାରଯିବ 
ଏବିଂ ଆକଷ୍ିତ ଯହଯବ | ଯସଯତଯବଯଳ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର ପୁଯରାହତିତାକୁ ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ 
ସାଧାରଣ ଅିଂଶ ଭାବଯର ଅଭୟାସ କରନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କର ନେିଷି୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହର ସାକ୍ଷୟଗୁଡକି ବଞ୍ଚନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆସୁଥିବା ଫଳଯର ପରପିକ୍ଵ ହୁଅନ୍ତ,ି ଆତ୍ମା ଯସମାନଙୁ୍କ ଯସବା ପାଇଁ ଯେଇଥିବା ଉପହାର ଏବିଂ େକ୍ଷତାକୁ 
ମୁକ୍ତ କରନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରକିଳ୍ପନାକୁ ପାଳନ କର ିଯସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ପରଚିାଳନା କରବିା, 
ସୁସମାଚାରର ଆଯୋକଯର ଅନ୍ଧକାର ଭରବିାଯର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଆମକୁ ଅଥତଯନୈତକି ବାସ୍ତବତା ସହତି ସହଯୋଗ କରବିାକୁ ପଡବି | ଆମର ଯନତୃତ୍ୱର ଗଠନଯର 
ଏବିଂ ଆଯମ ଯେଉଁ ଜାଗାଯର ଏକାଠ ିଯହଉ, ଆଯମ ଉଭୟ ଅଥତଯନୈତକି ବାସ୍ତବତା ସହତି ସହଯୋଗ କରବିା ଆବଶୟକ 
ଏବିଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରୋନ କରୁଥିବା ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍ତ୍ ିସହତି ୋୟିତ୍ୱ ବାନ ଏବିଂ େୁକି୍ତେୁକ୍ତ ଯହବା ଆବଶୟକ | ଆମକୁ 
ମଯନ ରଖିବାକୁ ଯହବ, ଯେପର ିଆଯମ ଉପଯରାକ୍ତ ଭାବଯର କହଛୁି, ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକମାଯନ ତାଙ୍କ ଶକି୍ତଯର ଚାେିବା ଉଚତି୍, 

ଏବିଂ ଏହପିର ିଭାବଯର ଆଯମ ଘର ଏବିଂ ମାଯକତେଯପଲସ୍ ଚାରପିାଖଯର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଠନ ଏବିଂ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବିା ଆବଶୟକ, ଅଧିକାିଂଶ ଯନତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ଅଣ-ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି | େରମା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋକ | 

ଅନୟମାନଙୁ୍କ ତାେିମ ଯେବା ଏବିଂ ସମାଜର ଜୀବନଯର ବାଇବେ ସତୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଯମ ଯେୟେୁକ୍ତ ଯନତୃତ୍ୱକୁ 
ଯସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ୋୟିତ୍ୱ ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେବା ଆବଶୟକ | 

ତୃତୀୟତଃ, ଆମକୁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଷ୍ୀ ଯସବା ସହତି ସହଯୋଗ କରବିା ଆବଶୟକ | ଯେଯହତୁ ଆଯମ 
ଆମର ନକିେତମ ସକତେଗୁଡକୁି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ, ଆମକୁ ଯସହ ିଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯଖାଜବିାକୁ ପଡବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ଈଶ୍ଵର ଯସମାନଙୁ୍କ ନଜି ଆଡକୁ ୋଣିବା ପାଇଁ କାେତୟ କରୁଛନ୍ତ ି| ଆମର ଯକୌଶଳଗୁଡ଼କି ଆମକୁ ଯକବଳ େଯଥଷ୍ଟ 
ଯୋକଙ୍କ ନକିେଯର ଶାରୀରକି ପ୍ରଯବଶକୁ ଆଣିବା ଉଚତି ୋହାକି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଅିନ୍ତ ି



ୋହା େବାରା ଯସ ଯକଉଁମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ଵାସ କରନ୍ତ,ି େୃଢ ବଶି୍ଵାସ କରନ୍ତ ିଏବିଂ ଡାକନ୍ତ ି| ଆମର ୋୟିତ୍ୱ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଯହବା କମିବା 
ସୁସମାଚାରର ସବତସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶକୁ ନଶିି୍ଚତ କରବିା ନୁଯହଁ ବରିଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନୋପନ ସ୍ଥାନ ଏବିଂ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତ ି
ସହତି ଯୋକଙ୍କ ନକିେତର ଯହବା | 

ଚତୁଥତ, ଆମକୁ ଯନତାମାନଙୁ୍କ ତାେିମ ଯେବା ଆବଶୟକ | ଆମର ଯନତୃତ୍ୱ ସିଂରଚନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଯର 
ବଯିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରବିା ପାଇଁ, ଆମ ସହଭାଗୀତାଯର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଶକି୍ତକରଣ ୋୟିତ୍ୱକୁ ବଶି୍ଵସ୍ତ ଏବିଂ ବାଇବେ ଭାବଯର 
ବହନ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ ଯହବା ପାଇଁ ଆମକୁ େଯଥଷ୍ଟ ଯନତୃତ୍ୱ ତାେିମ ଯେବା ଆବଶୟକ | ଯେଯକୌଣସ ିମଣ୍ଡଳୀର ମଳୂ 
ଯନତୃତ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ କାେତୟ ଯହଉଛ ିକାେତୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କିମବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକକ ଯଘାଷ୍ଣା ନୁଯହଁ; ଏହା ବଶି୍ଵାସ ସମ୍ପ୍ରୋୟ 
ମଧ୍ୟଯର ସତୟର ସିଂରକ୍ଷଣ ଏବିଂ ପ୍ରଯତୟକ ସ୍ତରଯର ଯନତୃତ୍ୱର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଏବିଂ ମୁକି୍ତ, ୋହା େବାରା ଯସମାଯନ ଶରୀରର 
ପ୍ରଯତୟକ ସେସୟଙୁ୍କ ଚର୍ଚ୍ତ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ଜଗତଯର ପୂଣତ େଗିଯର ସଶକ୍ତ କରପିାରଯିବ |  

ପଞ୍ଚମ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରୋୟଯର ଆଯମ ଅନୟ ଏକ ଆଗ୍ରହୀ ଚର୍ଚ୍ତ ଯଖାଜବିା ଉଚତି ୋହାକୁ ଆଯମ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ମାଧ୍ୟମଯର ସାହାେୟ କରପିାରବିା | େୂରେୃଷ୍ଟି ଆମ ନଜି ବାହାଯର ପଯଡାଶୀ ଅଞ୍ଚଳଯର ବସି୍ତାର ଯହବା ପାଇଁ, ଆମର ବୃହତ 
ବଶି୍ଵାସ ସମ୍ପ୍ରୋୟଯର ସାଥୀ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ଚହି୍ନେ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ ଯହବା ପାଇଁ େଯଥଷ୍ଟ ସମୟ ଅତବିାହତି କରବିା ଉଚତି 
ୋହାକ ିଆଯମ ଆମର ସମସ୍ତ ସହର, ଜେିା କମିବା ରାଜୟଯର ମଣ୍ଡଳୀର ୋୟିତ୍ୱ ବହନ କରବିାଯର ସାହାେୟ କରପିାରବିା | । 
ଯେଯତଯବଯଳ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସହଭାଗିତାଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ବଷି୍ୟଯର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଏକଜୁେ ହୁଅନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କ 
ସ୍ଥାନକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର ପ୍ରଚାର କରବିାର େକ୍ଷୟ ସହତି, ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବିଂ କାେତୟକ୍ଷମ ସହଯୋଗ 
ଗଠନ ଯହାଇପାରବି | ଅନୟାନୟ ପ୍ରକାରର ଏକତା, ଯେପର ିଆଯମ ଏହ ିପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟାୟ ୭ ଯର ଆଯୋଚନା କରଥିିେୁ, 

ଏହ ିସମାନ “ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର ମିଶନଯର” ପ୍ରଭାବ ସଷୃ୍ଟି କରଯିବ ନାହିଁ | 

ଯଶଷ୍ଯର, ସିଂତୃପି୍ତକରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିତାଣ(Saturation Church Planting) SCP ୋତ୍ରା ଏବିଂ SCP ପାଠକ 
େବାରା ପ୍ରୋନ କରାୋଇଥିବା ତାେିମ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମଯର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଏହାର ଯନତୃତ୍ୱ କାେତୟ କରପିାରଯିବ | ଏହ ିେୁଇେ ି
ଉତ୍ସଗୁଡ଼କି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର େଶତନ ଗଠନ କରବିାଯର ସାହାେୟ କରବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସଗୁଡ଼କୁି 
ଧାରଣ କରଥିାଏ, େଶତନକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରନ୍ତ,ି ଯସମାନଙ୍କର ଯୋକମାନଙୁ୍କ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ ସିଂଗ୍ରହ କରନ୍ତ ିଏବିଂ 
ପରଯମଶ୍ଵର ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଯର ୋହା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ ିତାହା ଅମଳ କରନ୍ତ ି | ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଏହାର ଯନତୃତ୍ୱ ସହତି କାେତୟ କରବିା ପଯର, ଈଶ୍ଵର ୋହା କରବିାକୁ ନଯିେତଶ ଯେଇଛନ୍ତ ିଏବିଂ ଏହାକୁ ଅମଳ 
ପାଇଁ ଯୋଗାଇଯେବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଯହବ, ଏବିଂ ଏହା ନଜିକୁ ଏକ ଉପାୟଯର ଗଠନ କରବିାଯର ସକ୍ଷମ ଯହବ ୋହା 
ପାଶ୍ଵତବର୍ତ୍ତୀ ବସି୍ତାରକୁ ଅନୁମତ ିଯେବ | କାେତୟକ୍ରମଗୁଡ଼କିର ଭୂେମବ ଭବନକୁ ଅଧିକ କରବିା ପାଇ ଁଚର୍ଚ୍ତର | ଯେଯତଯବଯଳ 
ବାଇବଲ୍ର ନୀତଗିୁଡକି ପ୍ରଯୟାଗ କରାୋଏ, ଏହା ଈଶ୍ଵରଙୁ୍କ ନଜି ଆଡକୁ ଆକଷ୍ିତ କରବିା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ଥିବା େୀଶୁଙ୍କ ଅବତାରକୁ ଆମ ସ୍ଥାନର ଯୋକମାନଙ୍କ ସହତି ସଧିାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗଯର ସକ୍ଷମ ହୁଏ | 

 

 

 

 



ପରିଶ୍ଷି୍ଟ ୨  
ବଶି୍ୱର ଅନୟ ରକଉଁଠାରର ଆମର 
ଉରେଶ୍ୟକୁ ରେେିରକାପିଂ କରିବା 

ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ଏକ ବୃର୍ତ୍ର ଏକ େଗି ଯହଉଛ ିୋହାକୁ ମଁୁ ଯେେିଯକାପିିଂ ଯବାେି କହୁଛ ି| ଅନୟ ଶବ୍ଦଯର, ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ କଯର 
ଯେ ପ୍ରଯତୟକ ମଣ୍ଡଳୀର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରତି୍ରାଣ ପ୍ରତଶିତୃରି ଅିଂଶକୁ ଯକବଳ ନଜି ସ୍ଥାନଯର ନୁଯହଁ ବରିଂ େୁନଆିର ଅତ ିକମଯର 
ଅନୟ ଏକ ସ୍ଥାନଯର ପ୍ରକାଶ କରବିା ପାଇଁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଆିୋଇଥିବା ୋୟିତ୍ୱ ଅଛ ି| ବଗିତ ପିଢରି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ମିଶନାରୀ କମିବା ସ୍ଵଳ୍ପ ମିଆେ ିକାେତୟ େଳ ପଠାଇବା ପରବିଯର୍ତ୍ତ, ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ କଯର ଆଜ ିମଣ୍ଡଳୀେ ିମୁଖୟତଃ 
ଘରଠାରୁ ବଶି୍ଵର ଅନୟ ଅଞ୍ଚଳଯର ବଶି୍ଵାସୀମାନଙ୍କ ସହତି ଅିଂଶୀୋର ଯହବା ଉଚତି୍ | 

 େୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର, େୀଶୁଙ୍କ ଯଶଷ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼କି ଯହୋ ଯେ ଆଯମ ୋଇ 
ପ୍ରଯତୟକ ଜାତରି ଶଷି୍ୟ କରବିା ଉଚତି୍ (ମାଥିଉ ୨୮:୧୯ ଯେଖନୁ୍ତ) | ଆଯମ ପ୍ରଯତୟକ ସୁସମାଚାରଯର ଯପ୍ରରତି ଏବିଂ 
ଯପ୍ରରତି ୧: ୮ ଯର େୀଶୁଙ୍କ ଯଶଷ୍ ଶବ୍ଦଯର ଏହା ଯେଖୁ: “ତୁଯମ େିରୁଶାେମଯର, ସମସ୍ତ େିହୁୋ, ଶମିଯରାଣଯର ଏବିଂ 
ପଥୃିବୀର ଯଶଷ୍ ପେତୟନ୍ତ ଯମାର ସାକ୍ଷୀ ଯହବ |” ମଁୁ ଏହ ି ପୁସ୍ତକର ଅଧ୍ୟାୟ ୧ ଯର ଯେଖାଇବାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କୋଯବଯଳ, 

େୀଶୁଙ୍କ ଶଷି୍ୟମାଯନ ନଜି ନଜି ସ୍ଥାନ, ପିଢ ିଏବିଂ ଉପାୟଯର େୁଇ ହଜାର ବଷ୍ତରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧର ିଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହ ି
ଆଯେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି| ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ହୃେୟ, ମନ, ଇଚ୍ଛା, ଏବିଂ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରତି୍ରାଣର ପ୍ରତଶୁିତ ିପୂରଣ ଯହବା 
ପେତୟନ୍ତ ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ଜୀବନଯର ସ୍ଫେକି-ସୁସମାଚାରର ସୁସମାଚାର ଅଛ,ି ଯସମାନଙ୍କ ସହତି ଯସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯନବାକୁ 
ସିଂକାରରୁ ଉଠଥିିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଏହା ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ | 

େୀଶୁଙ୍କ ବାକୟଯର ୋହା ଆଶା କରାୋଉଥିୋ ତାହା ନ ଯେଖି ଏହ ି ସମସ୍ତ ପୂବତ ପିଢ ି ମରଗିଯେ - ଯେ 
ସୁସମାଚାର ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ପ୍ରଯବଶ କରବି ଏବିଂ ଆଯମ ଯସଯତଯବଯଳ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଵଗତ ଏବିଂ ଏକ ନୂତନ ପଥୃିବୀକୁ 
ଆଶା କରବିା ପର ି ବଯିଦ୍ରାହର ସମାପି୍ତକୁ ଆଶା କରପିାରବିା ( ମାଥିଉ ୨୪:୧୪ ଯେଖନୁ୍ତ) | କନୁି୍ତ ଆଯମ ଏକ ଭିନ୍ନ 
ସମୟଯର ବାସ କରୁ, ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଥିଯର ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ କଯର ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ େୃଶୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଯେଖିବା ପାଇଁ 
ଆଯମ ଅଧିକ କଛି ି କରପିାରବୁି ନାହିଁ | ମଁୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇତହିାସଯର ଅନୟ ଯକୌଣସ ି ସମୟ ବଷି୍ୟଯର ଜାଯଣ ନାହିଁ 
ଯେଯତଯବଯଳ ଅଯନକ ସ୍ଥାନରୁ ଅଯନକ ଯୋକ େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକାର କରୁଥିଯେ | ଅତୀତର ପିଢରି ଅଯନକଙ୍କ 
ତୁଳନାଯର ଆଜରି ମଣ୍ଡଳୀେ ିବୃହତ ଏବିଂ ଆଜ ିଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯନକଙ୍କ ଅଯପକ୍ଷା ବଡ଼ ଯବାେି ବଶି୍ଵାସ କରଥିାଯନ୍ତ | 

ଅବଶୟ, ପ୍ରଭୁ ଯଫର ିନାହଁାନ୍ତ ିଏହାର ଅଥତ ଯହଉଛ ିଆମର କାେତୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଯହାଇନାହିଁ | ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ତଥାପି କଛି ିଯୋକ 
ଅଛନ୍ତ,ି ଅଳ୍ପ କଛି ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସ୍ଥାନଯର, ତଥାପି ସୁସମାଚାରକୁ ଅଯପକ୍ଷା କରନ୍ତ ି କମିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଯର, 

ଯେଉଁମାଯନ ଏପେତୟନ୍ତ ପରତି୍ରାଣକୁ ଆସ ିନାହଁାନ୍ତ ି| 

ଉନବିିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯଶଷ୍ େନିଯର, ଇଉଯରାପଯର ଆଯମରକିାଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରବିାକୁ ଏହ ି
ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସର ଯନତୃତ୍ୱ | ବଗିତ ତନି ି େଶନ୍ଧ ି ମଧ୍ୟଯର, ବଶି୍ଵର ସୁସମାଚାର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ଯନତୃତ୍ୱ 
ପୁନବତାର କକ୍ଷପଥଯର ଗତ ିକରଛି,ି ଏଥର ଆଯମରକିାର ଯନତୃତ୍ୱଠାରୁ େୂରଯର - କନୁି୍ତ କାହାକୁ ଏହା ପରକି୍ରମା କରଛି ିତାହା 
ଏପେତୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯହାଇନାହିଁ! ଯବାଧହୁଏ ଯକୌଣସ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତଯର ପ୍ରଯତୟକ ଯେଶକୁ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ଗତ 



ପାଞ୍ଚଶହ ବଷ୍ତ ମଧ୍ୟଯର ଥିବା ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସଗତୀକୃତ ଏବିଂ ବଳେିାନ ଯେଯବ ନାହିଁ | ଆଯମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଏଯତ 
ସିଂଖୟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଆବଶୟକତା ଅନୁୋୟୀ ଆତ୍ମା ଯେଯକୌଣସ ିସ୍ଥାନରୁ ଯପ୍ରରତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଂଗଠତି 
କରବିାଯର ସକ୍ଷମ ଅେନ୍ତ ି| 

ମଁୁ ୋହା ଚନି୍ତା କରୁଛ,ି ତାହା ଯହଉଛ ି ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପଯର ଏହ ି ନୂତନ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରଭାବ | ମଁ ୁ
ଯେପର ିଅଧ୍ୟାୟ ୧ ଯର କହଥିିେି, ମଁୁ ନୟିମିତ ଭାବଯର ଏଯତ ସିଂଖୟକ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକଙ୍କ ସଯଚତନତାର 
ଅଭାବଯର ଆଶ୍ଚେତୟ ଯହାଇୋଉଛ,ି ଏବିଂ ଯସଥିପାଇଁ ଯସମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି, ମାନବ ଇତହିାସଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ 
ପରତି୍ରାଣର ପ୍ରତଶିତୃରି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟତା | ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଏହ ି ସଯମବେନଶୀଳତାର ଅଭାବ ଏବିଂ ଇତହିାସର ବାେୟମଣ୍ଡଳ 
(ଏପରକି,ି ଏବିଂ ବଯିଶଷ୍ତଃ ଆମର ବୟକି୍ତଗତ ଇତହିାସ) ଯହତୁ, ଈଶ୍ଵର ୋହା କରଛିନ୍ତ ିଏବିଂ ବଶି୍ଵ ସ୍ତରଯର କରୁଛନ୍ତ ିତାହା 
ବଷି୍ୟଯର ଅଯନଯକ ଅଜ୍ଞ | 

ସମସ୍ତ ଜାତରି ଶଷି୍ୟ କରବିା ପାଇଁ େେ ିଆଯମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଯେଶ େବାରା ପ୍ରଭାବତି ଯହାଇପାରବିା ନାହିଁ, ଯତଯବ 
ଆଯମ ଅନ୍ତତଃ ପଯକ୍ଷ କାେତୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରବିା ଉଚତି ଯେ ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ଆଯମରକିୀୟ ଭାବଯର ବଶି୍ଵର 
ଜନସିଂଖୟାର ୫ ପ୍ରତଶିତରୁ କମ୍ ଏବିଂ ଯବାଧହୁଏ ୧ ରୁ ଅଧିକ ନୁଯହଁ କମିବା େୁନଆିର ୨ ପ୍ରତଶିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସ୍ଵୀକାର 
କରନ୍ତ,ି ଆମର ବହୁତ ସମ୍ପର୍ତ୍ ିଅଛ ିୋହା ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଅନୟ ଜାଗାଯର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବୟବହୃତ ଯହାଇପାଯର | 
ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ହୃେୟଙ୍ଗମ କରୁ ଯେ ସସୁମାଚାରକୁ ବଶି୍ଵକୁ ଯନବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ତ ବେିୟମାନ ଅଛ,ି ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ତାହା 
ତୁମର ଆତ୍ମ-ଯକନ୍ଦ୍ରକିତାକୁ ତୀବ୍ର କରବିା ଉଚତି ଏବିଂ ଆମ ଜୀବନ ଏବିଂ ସମବଳର ଏକ ଉପେୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଯେବା ଉଚତି୍ | 

 

ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତକି ଆେଶ୍େ ସହତି ସମସୟା 
ଏହ ିଅନନ୍ତ ତଥା ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ ବାସ୍ତବତାଯର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର ପାଳନ କରବିା ପାଇଁ ଆଯମ କଣ କରପିାରବିା ମଁ ୁ
ସଯମବାଧନ କରବିା ପବୂତରୁ, ମଁ ୁଆଯମରକିାର ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆେଶତଗୁଡକି ସହତି ସୁସମାଚାର ସହତି ବଶି୍ଵକୁ ପହଞ୍ଚବିା 
ପାଇଁ ଏକ େମ୍ପତଙି୍କ ଚନି୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରବିାକୁ ଚାଯହଁ | 

ପ୍ରଥଯମ, ମିଶନାରୀ କାେତୟାଳୟଗୁଡକି ୋହା ନୂତନ ସୁସମାଚାରତି ବାସ୍ତବତା ଉପଯର ଆନନ୍ଦତି ଯହବା ଉଚତି୍ ଯେ 
ସୁସମାଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଶି୍ଵର ସମସ୍ତ ଭାଗଯର ବେିୟମାନ ଅଛ ିଏବିଂ ଏହପିର ିଭାବଯର ଯସମାଯନ ବଚି୍ଛନି୍ନ ଯହାଇ ବଞ୍ଚବିାର 
ଉପାୟ ଯଖାଜ ି ଚାେିଛନ୍ତ ି | ଏହ ି ବଞ୍ଚବିାର ମାନସକିତା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି ଯହାଇଛ ି ଯେଉଁମାଯନ ଯକବଳ 
କାେତୟାଳୟ ଏବିଂ ଏହାର ସମଥତକଙୁ୍କ ଅଧିକ େଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ତ କରନ୍ତ ିନାହିଁ କନୁି୍ତ ଅନୟ ପିଢମିାଯନ ମିଶନାରୀମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର କ’ଣ 
ଭାବୁଥିଯେ ତାହା ପର ିଯେଖାୋଏ ନାହିଁ | ଆଯମରକିୀୟ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପୁରା ପିଢ ିତାଙ୍କ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ God 

ଶବରଙ୍କ ଉଯେଶୟ ବୁଝନ୍ତ ିନାହିଁ ଏବିଂ ଫଳସ୍ଵରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙୁ୍କ ଶଙୃ୍ଖଳତି କରବିାଯର ଯକୌଣସ ିମହତ୍ ପ୍ରୋନ କରନ୍ତ ିନାହିଁ | 

ଯକୌଣସ ି ଜନିଷି୍ କରବିା ଏବିଂ ଯପ୍ରାଯଜକଟ ଆରମ୍ଭ କରବିା ଏବିଂ ଗୃହ ନମିତାଣ କରବିା ସଯତ୍ତ୍ୱ, ଅଳ୍ପ ଯକଯତକ ବାସ୍ତବଯର 
ଯସମାଯନ ୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ହଜେିିବା ଉପଯର ଯକୌଣସ ିଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତ ି| 

ଏପରକି ିଯେଯତଯବଯଳ ଜାଗାଯର େକ୍ଷ େକ୍ଷ େୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଥାଆନ୍ତ,ି ଆଯମରକିୀୟ ମିଶନ କାେତୟାଳୟମାଯନ 
ଯସଠାଯର ଯୋକଙୁ୍କ ପଠାଇବା ଜାର ିରଖନ୍ତ ି| ଏହ ିମିଶନାରୀମାଯନ ସୁସମାଚାରର ଯସବା କରବିାଯର ସାହାେୟ କରବିାକୁ 
ଏକ ପ୍ରୟାସଯର ୋଆନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଯସହ ିସ୍ଥାନଗୁଡକିର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ପ୍ରକୃତଯର ଜାଣନ୍ତ ିଯେ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଅଯପକ୍ଷା ଏହ ି
କାେତୟକୁ କପିର ିଭେ କରଯିବ | କମିବା ଯସମାଯନ ୋଆନ୍ତ ିକାରଣ ଯସମାଯନ ଏକ ପଯକେକୁ ଯେଖନ୍ତ ିୋହାକୁ ଯସମାଯନ 
ଅପ୍ରାକୃତକି ଭାବଯର ବଯିବଚନା କରନ୍ତ,ି ଏବିଂ ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ୋୟିତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ନଜି ନଜି 



ଯୋକଙୁ୍କ ପଠାନ୍ତ,ି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯନକଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଯରାପଣ କମିବା ବଞ୍ଚାଇବାଯର ଯକୌଣସ ି
ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କମିବା ସ୍ଵଯେଶୀ ଯନତୃତ୍ୱ ବଢାଇବା | 

ମଁୁ ସଯନ୍ଦହ କରୁଛ ିଯେ ପ୍ରକୃତଯର ଘେଥିିବା ସୁସମାଚାରକୁ କପିର ିପାଳନ କରାେିବ ଏବିଂ ଆମର ନଜି ଉେୟମରୁ 
ବଚି୍ଛନି୍ନ ଯହାଇେିବା ଆଯମ ପ୍ରକୃତଯର ଜାଣି ନାହୁଁ | ଆଯମରକିୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକ ମିଶନାରୀ ଶିଳ୍ପଯର ପରଣିତ ଯହାଇଛ,ି 

ୋହା ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ଘେୁଥିବା ନୂତନ, ଭେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମନା କରବିାକୁ କଠନି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଯନବାକୁ ଅସମଥତ | 

ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, େୁତ ଗତଯିର ବଢୁଥିବା ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଏହ ିବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଭବ କରଛିନ୍ତ ିଯେ ମିଶନ୍ 
କାେତୟାଳୟଗୁଡକି ପ୍ରଭାବହୀନ ଯହାଇୋଇଛନ୍ତ ିଏବିଂ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ନଜି ଯୋକଙୁ୍କ ପଠାଇ ଧାରଣା ଶୂନୟସ୍ଥାନକୁ ୋଇଛନ୍ତ ି
| ଏହା କରବିା ପାଇଁ େୁକି୍ତଗୁଡ଼କି ଯସମାନଙ୍କ େୃଷ୍ଟିଯକାଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବିଂ ପ୍ରଚୁର ଅଯେ: “କାେତୟାଳୟ ଆମକୁ ଅନୁମତ ିଯେବା 
ଅଯପକ୍ଷା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିକ ଜଡତି ଯହବା ଉଚତି୍।” "ଆମର ଯୋକମାଯନ ଆଉ ଜାଣନ୍ତ ିନାହିଁ ଏବିଂ ଯତଣୁ ଏପେତୟନ୍ତ 
ପଠାୋଇଥିବା ଯୋକଙ୍କ ବଷି୍ୟଯର ଚନି୍ତା କରନ୍ତ ି ନାହିଁ।" ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଜନିଷି୍ ସ୍ପଶତ କରୁଥିବା ପର ି ଅନୁଭବ କରବିା 
ଆବଶୟକ ଯବାେି ଯସ କହଛିନ୍ତ।ି “ଆମ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥଯମ ଶକି୍ଷା ଯେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ୋନ ଓ ପ୍ରାଥତନା ହୁଏ |” ଏହା 
ସବୁ ଭେ ୋଗୁଛ!ି ଏଯତ ଭେ, ବାସ୍ତବଯର, ଅଧିକାିଂଶ ମିଶନ ସଫଳ କାେତୟଯର ଯୋଗ ଯେଇଛନ୍ତ ିଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ର 
ଯୋକଙ୍କ ସହତି ବୟାବସାୟିକ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଛଡା ଆଉ କଛି ି ଯହାଇପାର ି ନାହଁାନ୍ତ ି ଆଯମରକିୀୟ ଯଗାଷ୍ଠୀ ଆଯୟାଜନ 
କରବିାଯର| 

ଏହ ିସ୍ଵଳ୍ପ ମିଆେ-ିଯଗାଷ୍ଠୀ ଯକ୍ରାଧରୁ କଛି ିଭେ ଆସପିାଯର, ଭୂମିଯର ଥିବା ତଥୟଗୁଡ଼କି ଏହାର ବପିରୀତ ପ୍ରମାଣ 
ଯେଖାଏ | ଏହା ବଶିଙୃ୍ଖଳା ପରସି୍ଥିତ ିସଷୃ୍ଟ ିକରଛି!ି ଅତୟଧିକ ଯଗାଷ୍ଠୀ ସମାନ ସ୍ଥାନକୁ ୋଉଛନ୍ତ ିଏବିଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯନତୃବୃନ୍ଦଙୁ୍କ 
ଅତୟଧିକ ମାତ୍ରାଯର ପରଣିତ କରୁଛନ୍ତ,ି ଅନାବଶୟକ ନଭିତରଶୀଳତା ସଷୃ୍ଟି କରୁଛନ୍ତ ି ଯେଯହତୁ ଆଯମରକିୀୟ ବୟକି୍ତମାଯନ 
ନେିଷି୍ଟ ଯୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ ି ଯହାଇୋଆନ୍ତ ି ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ େଙ୍କା ପଠାଇବା ଯଶଷ୍ କରେିଅିନ୍ତ,ି କାରଣ ଯସମାନଙୁ୍କ 
ସଧିାସଳଖ ପଚରାୋଇଥିୋ କମିବା ନଜିସ୍ଵ ଇଚ୍ଛାଯର | 

 ମଁୁ ଆଶ୍ଚେତୟ ଯହାଇଗେି, ଏବିଂ ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ କଯର ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ୋହାର କାେତୟ ଯହଉଛ ିପାପ, ଧାମିକତା ଏବିଂ 
ବଚିାର ଜଗତକୁ ଯୋଷ୍ୀ କରବିା | ଅନୟ ପିଢ ିଅଯପକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳୀକୁ “ଉନ୍ନତ” କରବିା ପାଇଁ ଆମର ନୂତନ ଉପାସକ ଆମକୁ 
କଳଙି୍କତ କରଯିେଇଛନ୍ତ ିଏବିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ଵର ଆମକୁ ୋୟିତ୍ୱ ଯେଇଛନ୍ତ ି| 

 ଆଯମ କପିର ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ସମ୍ମଖୁଯର ନଜିକୁ ସୁସମାଚାର କରବିା ଏବିଂ ସୁସମାଚାରଯର ପରତି୍ରାଣର ପ୍ରତଜି୍ଞାକୁ 
ବଶି୍ଵର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରୋୟର ୨ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ନୁଯହଁ ଏବିଂ ତଥାପି ଏହାର ସମ୍ପର୍ତ୍ରି ଏଯତ ବଡ଼ ଅିଂଶ ଧାରଣ କରବିା 
କଥା ଗ୍ରହଣ କରବିା? 

 

ରେେିରକାପ କରିବାର ଉପାୟ ଆମର ଉରେଶ୍ୟ 

ଯତଣୁ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ପରତି୍ରାଣ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁୋୟୀ କାେତୟ ସମାପ୍ତ କରବିାଯର ସମ୍ପକୃ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଯେପର ିୋୟୀ, ଆଯମ ଏହ ି
କାେତୟଯର କପିର ିଅିଂଶୀୋର ଯହବା? ମଁୁ ବଶି୍ଵାସ କଯର ଯେ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ବଶି୍ଵର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଯନେୱାକତ ସହତି ସହଭାଗୀ ଯହବା ପାଇଁ ସଯବତାର୍ତ୍ମ ଉପାୟ | ୋହାକୁ ମଁୁ ଯେେିଯକାପିିଂ ଯବାେି କହୁଛ ିତାହା ବୟାଖୟା 
କଯର | 

 ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରସାରତି କରବି; ବାସ୍ତବଯର, ଏହା ଏଯତ ଚାହେିା ଅଯେ, ଏବିଂ ଆଯମ ଆମ ଯୋକଙୁ୍କ ବପିରୀତ 
ଫଳାଫଳଯର ଏଯତ େନି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛୁ, ଯେ ମଁୁ ପରବିର୍ତ୍ତନ କରପିାରବିା ଯବାେି ମଁୁ ସଯନ୍ଦହ କରୁଛ ି | ମଁୁ ସବତୋ 



ଆଶାବାେୀ, ଅବଶୟ, ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କ ସାବତଭୌମତ୍ୱଯର ନଜିର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରଯିବ, କନୁି୍ତ ଆଯମରକିୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାଯନ ତାଙ୍କ 
କାେତୟଯର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଶି୍ଵ ଅିଂଶୀୋର ଯହଯବ କି? ମଁୁ ଜାଯଣ ନାହିଁ! 

ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗୀତାର ଏହ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଆକାରର ନବୀକରଣର ବହୁତ ଆବଶୟକତା ଅଛ ି| ପୂବତର ସାତେ ିଅଧ୍ୟାୟଯର 
ପ୍ରକାଶତି ଚନି୍ତାଧାରା ଉପଯର ଆଧାର କର ି ନମିନେିଖିତଗୁଡ଼କି ଅଯନକ ପ୍ରସ୍ତାବତି ଯକୌଶଳ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରଚିାଳନକୁ 
ଯୋହୋଇଯେବା ନୁଯହଁ ବରିଂ ସାହସର ନୂତନ ଚନି୍ତାଧାରା | 

ପ୍ରଥଯମ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି େୁନଆିର ଯଗାେଏି ସ୍ଥାନ ବାଛବିା ଉଚତି୍ ଯେଉଁଠାଯର ଯସମାଯନ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଏବିଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅିଂଶୀୋର ମଣ୍ଡଳୀମାଯନ ନଜି ନଜି ବୃତଯର ୋହା କରୁଛନ୍ତ ିତାହା କରବିା ପାଇଁ ସ୍ଵଯେଶୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବୟବସ୍ତା 
ଏବିଂ ଯନତାଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବିଂ ସଯମବେନଶୀଳ ଅିଂଶୀୋର କରପିାରଯିବ | ଏହା ଯହଉଛ ି ବଶି୍ଵାସର ପ୍ରାକୃତକି 
ବସି୍ତାର ଯେ ଈଶ୍ଵର ଆମ ଚାରପିାଖଯର ଥିବା େୁନଆିଯର ୋହା କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ,ି ଯସ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋକମାନଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମଯର କରବିାକୁ ୋଉଛନ୍ତ ି| ଆମ ନକିେତମ ଯଭୌଯଗାଳକି ସ୍ଥାନଯର ଏହା ଘେବିାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଖିବା ଆମ ପାଇଁ 
ସହଜ ଅଯେ; ଆଗକୁ େିବା ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯହାଇୋଏ | କନୁି୍ତ ସସୁମାଚାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଯପ୍ରରଣ ପ୍ରକୃତ ି ଏବିଂ ବଶି୍ଵ  
ବୟାପୀ ବାସ୍ତବତାକୁ େୃଷ୍ଟିଯର ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାଯନ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର ବେିୟମାନ ଅଛନ୍ତ,ି ପ୍ରଯତୟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହ ିକାେତୟଯର 
ଭାଗ ଯନବାକୁ ଏକ ଉପାୟ ଯଖାଜବିାକୁ ପଡବି | 

ଯେପର ିଆଯମ ଯେଖିଛୁ, ଐତହିାସକି ଭାବଯର ଏହାର ଅଥତ ଯହଉଛ ିମିଶନାରୀ ନାମକ ଯୋକଙୁ୍କ ସମଗ୍ର ବଶି୍ଵଯର 
ଯୋକ ଏବିଂ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା | ଏହ ିପଦ୍ଧତ ିସବତୋ ସିଂପୂର୍ଣ୍ତ ରୂଯପ କାମ କରନିଥିୋ, କନୁି୍ତ ଈଶ୍ଵର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ 
କରବିା ପାଇଁ ଏହ ି ଉପାୟ ବୟବହାର କରଥିିଯେ | କନୁି୍ତ ଜଗତ ଆମ ଉପଯର ପରବିର୍ତ୍ତନ ଯହାଇଛ;ି ଯେଯତଯବଯଳ 
ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଛି ିମିଶନାରୀ ପଠାଇବା ଜାର ିରଖିବା ଉଚତି୍, ଅତୀତ ପର ିଆମକୁ ଏଯତ ଆବଶୟକତା ନାହିଁ | 

ଏହା ପରବିଯର୍ତ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନଜିକୁ ଏବିଂ ଏହାର ଯୋକଙୁ୍କ ସିଂଯୋଗ କରବିା ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଯଖାଜବିା ଆବଶୟକ 
କଯର ୋହାକ ିଏପେତୟନ୍ତ େୁନଆିଯର ସମ୍ପନ୍ନ ଯହାଇନାହିଁ | ବଶି୍ଵର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକିଯର ଜାତୀୟ ଅିଂଶୀୋର ଯଖାଜବିା ଅଯପକ୍ଷା 
ମଁୁ ଏହା କରବିା ପାଇଁ ଯକୌଣସ ିଭେ ଉପାୟ ଯେଖିପାରୁ ନାହିଁ | 

ଯକବଳ ଯକୌଣସ ି ଅିଂଶୀୋର ନୁହଁନ୍ତ;ି ଏମାଯନ ଅିଂଶୀୋର ଯହବା ଉଚତି, ଯେଉଁମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର େକ୍ଷୟକୁ 
ଚହି୍ନେ କରଛିନ୍ତ,ି କମିବା ଯସମାନଙ୍କର ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ବୃର୍ତ୍, ଏବିଂ ଏହ ିେକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟଯର ଥିବା ଯୋକଙ୍କ ନକିେଯର ପହଞ୍ଚବିା 
ପାଇଁ ଯସମାନଙ୍କର ଯୋକ ଏବିଂ ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ଏକତ୍ର କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତ ି| େେ ିଯସହ ିବୃର୍ତ୍େ ିଏକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସହର କମିବା 
ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯନଇ ଗଠତି ହୁଏ ଯତଯବ ଏହା ଆହୁର ିଭେ | ଏବିଂ ଏହା ସଯବତାର୍ତ୍ମ, େେ ି୧୦୦,୦୦୦ ଯୋକ କମିବା ତା’ଠାରୁ 
ଅଧିକ ଯୋକ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଏକ ବୃର୍ତ୍ ଅଙ୍କନ କରଛିନ୍ତ ିଏବିଂ ଜାଣିଛନ୍ତ ି ଯେ ଯକଉଁଠାଯର ମଣ୍ଡଳୀ େଗାୋଇଛ ିଏବିଂ 
ଯକଉଁଠାଯର ଯସହ ିସ୍ଥାନେ ିଏକ ସୁସମାଚାରର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି| 

ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ସମୁ୍ପର୍ଣ୍ତ ଭାବଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରବିା ପାଇଁ ୋହା କରାେିବା ଆବଶୟକ ତାହା ଏହ ିପ୍ରକାରର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କରଥିାଏ, ଏବିଂ ଆଯମ ଆଯମରକିୀୟମାଯନ ସଯଙ୍ଗ ସଯଙ୍ଗ ଚହି୍ନ ି ପାରବିା ଯେ ବଶି୍ଵର ଏହ ି ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ସମାନ 
ଆହବାନର ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁଅନ୍ତ:ି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଏକତ୍ରତି କରବିା ଏବିଂ ଯନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଯେବା | ଏହା ଜାଣିବା ଆମକୁ 
ଆମର ସହଭାଗୀତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀ ଭବନ, ଡାକ୍ତରଖାନା କମିବା ବେିୟାଳୟ ନମିତାଣଯର 
ସାହାେୟ କରବିାଯର ସାହାେୟ କରବି ନାହିଁ | ଯେଯକୌଣସ ିକାେତୟଯର ଯସମାଯନ ଯସମାନଙ୍କର େକ୍ଷୟ ଜନସିଂଖୟା ମଧ୍ୟଯର 
ବକିାଶ କରବିା ଆବଶୟକ କରନ୍ତ,ି ଯେପରକି ି ଅନାଥ ଏବିଂ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଯସବା କରବିା, ଆଯମ ଯସହ ି ଉପାୟଯର 
ସାହାେୟ କରପିାରବିା ୋହା କାେତୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯସମାନଙ୍କର ସାମଥତୟ ପାଇଁ ପେତୟାପ୍ତ ଅଯେ | 



ଦ୍ୱତିୀୟତଃ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଯସହ ି ଏକ ବଯିେଶୀ ସ୍ଥାନଯର ଯସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସହଭାଗୀ 
ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ସହତି ମିଳତି ଭାବଯର କାେତୟ କରବିା ଉଚତି୍ | େୀଘତ େୂରତା ସହଭାଗୀତା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବଯର 
କରାୋଇପାରବି େେ ିଆଯମ ନଜି ନଜି ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ବୃର୍ତ୍ଯର ଅଧିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହତି କାେତୟଯର ଭାଗିୋରୀ ଯହାଇଥାଉ | 

ଏହା ମଧ୍ୟ ବଯିେଶୀ େକ୍ଷୟକୁ ଏକ ବଡ଼ େକ୍ଷୟ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ିଯେଇପାଯର | ଆଯମ ବଯିେଶୀ ଯେଶଯର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ 
ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ସହଭାଗୀତା ଠାରୁ େୂଯରଇ ରହବିା ଉଚତି୍ ବରିଂ ମଣ୍ଡଳୀର ବୃହତ ବୟବସ୍ତା ଉପଯର ଧ୍ୟାନ ଯେବା ଉଚତି ଏବିଂ 
ଆଯମ ଯକୌଣସ ିବନିଯିୋଗ କରିବା ଠାରୁ େୂଯରଇ ରହବିା ଉଚତି ୋହାକ ିଏହ ିମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ଯସମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ୋୟିତ୍ୱ  
କମିବା େୁଚାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ୋହାକ ିଯସମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚବିାର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ | 

ତୃତୀୟତଃ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଅନୟ ଯେଶକୁ ଏଯତ ସିଂଖୟକ ଯଛାେ େଳ ପଠାଇବା ଉଚତି୍ ନୁଯହଁ | 

ବଯିେଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ବୟକି୍ତ ଯହଉଛନ୍ତ ି ଆମର ଯନତା, ବଯିଶଷ୍କର ି ଯେଉଁମାଯନ 
ଆମର ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱର ବୃର୍ତ୍ଯର ଆମର ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଯସବା କର ି ଯନତୃତ୍ୱ କାେତୟଯର ପରପିକ୍ଵ ଯହାଇଛନ୍ତ ି | ଆଯମ 
ଯେତକି ିଇଚ୍ଛା କରୁ, ଅନୟ ଯେଶର ଯୋକମାଯନ ଆମର ଉପଯେଶର ଆବଶୟକତା କରନ୍ତ ିନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଏବିଂ 
ମଣ୍ଡଳୀ େଗାଇବାଯର ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାେୟ କରନ୍ତ,ି କମିବା ଆମର ଅତୟଧିକ ତାେିମ ସାମଗ୍ରୀ | ଏବିଂ ଯସମାନଙ୍କର 
ଯଶଷ୍ ଆବଶୟକତା ଯହଉଛ ିବୁଝବିା ଯେ ଆଯମରକିୀୟମାଯନ କପିର ିଭାବଯର ମଣ୍ଡଳୀ କରନ୍ତ ି| ଯତଣୁ ବଯିେଶକୁ ବହୁତ 
ଯୋକଙୁ୍କ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତକତ ରହବିା ଆବଶୟକ | ଆଯମ ଯଗାଷ୍ଠୀ, ଯଗାଷ୍ଠୀ ଆକାର ଏବିଂ ଯକଉଁ ଯୋକଙୁ୍କ 
ଆଯମ ପଠାଉଛୁ ତାହା ସୀମିତ କରବିା ଉଚତି୍ | େେ ିଆଯମ ଯକବଳ ଏକ କାେତୟ ଯଗାଷ୍ଠୀ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯତଯବ ଆଯମ 
ପୁନବତାର ଚନି୍ତା କରବିା ଉଚତି | ଆଯମ ଏହା ବେଳଯର ଆଯମରିକାଯର ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରବିା | 

ଚତୁଥତତଃ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଯସମାନଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ବଶି୍ଵ ବଷି୍ୟଯର ଶକି୍ଷା ଯେବା ପାଇ ଁସମୟ ଯନବା 
ଉଚତି୍ | େେ ିଆଯମ ଆମ ଯୋକମାନଙୁ୍କ ବଯିେଶକୁ ଯକଯବବ ିପଠାଇ ନାହୁଁ ବରିଂ ସାଧାରଣଯର ବଶି୍ଵ ବଷି୍ୟଯର ତଥା ଆଜ ି
ପେତୟନ୍ତ ବଶି୍ଵର ସସୁମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଏବିଂ ପ୍ରୟାସ କରବିା ପାଇ ଁମଁୁ ଅଧିକ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଯହବ ି| ଅବଶୟ, େେ ି
ଆଯମ ଯସମାନଙୁ୍କ ସଠକି୍ ଭାବଯର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଯେଇଥାଉ, ଯତଯବ ଆମର ବଯିେଶୀ ଅିଂଶୀୋରମାଯନ ଏହ ି କାେତୟଯର 
ସାହାେୟ କରପିାରଯିବ | 

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା ଯହଉଛ,ି େେ ିଆମର ଯନତୃତ୍ୱ ନଯିଜ ବଶି୍ଵକୁ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରବିାର ଆଯେଶ 
ଉପଯର ନଶିି୍ଚତ ଯହାଇଥିଯେ ଏବିଂ ନଜିକୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ତଥା ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ େୃଷ୍ଟିଯକାଣଯର ଶକି୍ଷା ଯେଇଥିଯେ, ଯତଯବ ଏହା 
ଯକବଳ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କିର ପରଯିବଶକୁ ବେଳାଇବ | ଐତହିାସକି ତଥା ବଶି୍ଵର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ବଷି୍ୟଯର 
ପାଶ୍ଚାତୟ ମଣ୍ଡଳୀର େୃଢ ବଶି୍ଵାସ ଏବିଂ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବର ମୁଖୟ ଅପରାଧୀ ଯହାଇପାଯର | 

ପଞ୍ଚମ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଯସମାନଙ୍କ ଯୋକଙୁ୍କ ଯସହ ି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିାକୁ କହବିା ଉଚତି୍ 
େେଓି ଯସମାଯନ ଯସଠାକୁ ୋଆନ୍ତ ିନାହିଁ | ଆଯମ ନଶିି୍ଚତ ଭାବଯର ଆମର ଯୋକମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଯେବା ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ 
ଯେଖାଇବା ଉଚତି ଯେ ଯସମାଯନ କପିର ିନଜି ପିୋମାନଙୁ୍କ ଏକ ଅନନ୍ତ ଏବିଂ ବଶି୍ଵସ୍ତରୀୟ େୃଷ୍ଟିଯକାଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ 
କରପିାରଯିବ, ଯେଯତଯବଯଳ କ ିଯସମାଯନ ବଶି୍ଵର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥତନା କରବିାକୁ ଶଖିନ୍ତ ି| ଆମ ସିଂକତୃରି ଆତ୍ମ-
ପ୍ରଶିଂସା ଠାରୁ େୂଯରଇ ରହବିା ପାଇଁ ଏହା ହୁଏତ ଏକ େୀଘତ ରାସ୍ତା ଯେଇପାଯର, ୋହା ଆଯମରକିୀୟମାଯନ େନିକୁ ଚବଶି 
ଘଣ୍ଟା, ସପ୍ତାହଯର ସାତ େନି ସାମନା କରନ୍ତ ି| 

ଷ୍ଷ୍ଠ, ଯେେିଯକାପିିଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଯର ନଜିର ଅଧିକ ବଯଜଟ୍ ଯେବା ପାଇଁ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଏକ ଉପାୟ 
ଯଖାଜ ି ବାହାର କରବିା ଉଚତି୍ | ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବୃର୍ତ୍ଗୁଡକି ଏବିଂ ଆମର ବଯିେଶୀ େକ୍ଷୟଗୁଡକି ପାଇଁ ଆମର 
ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକିର ଯମାେ ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ବଯଜଟ୍ ଯେବା ପ୍ରକୃତଯର ଅତୟଧିକ ଯହବ କି? 



ସପ୍ତମ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଯସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଯସମାନଙ୍କର ବଯିେଶୀ େକ୍ଷୟକୁ ପଠାଇବା 
ଉଚତି ଏବିଂ ଯସଠାଯର ଥିବା ବଶି୍ଵାସୀଙୁ୍କ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ େକ୍ଷୟଯର ୋହା କରବିା ତାହା କରବିାଯର ସାହାେୟ କରବିା ଉଚତି୍ 
| ଆମର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ଯେତକି ି ଯନତୃତ୍ୱ େତ୍ନ ନଅିନ୍ତ,ି ବୁଝନ୍ତ ିଏବିଂ ଆଥକି ସମବଳର େତ୍ନ ନଅିନ୍ତ,ି ବୁଝନ୍ତ ିଏବିଂ ଆଥକି 
ସମବଳର େତ୍ନ ନଅିନ୍ତ ି| ଆଯମ ଆମର ଯନତୃତ୍ୱ ପଠାଇବା ଏବିଂ ଯୋକଙୁ୍କ ଘଯର ରହବିାକୁ ଯେବା ଉଚତି୍ | 

ଅଷ୍ଟମ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବକିାଶ ଯକୌଶଳ ପ୍ରତ ି େତ୍ନବାନ ଯହବା ଉଚତି ୋହା ବଯିେଶୀ ସ୍ଥାନୀୟ 
ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କୁି ପ୍ରାଥମିକ ପଥଯର ପରଣିତ କରବିାଯର ସାହାେୟ କଯର ନାହିଁ ଏବିଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଏବିଂ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଯରାପଣ ସହତି ସଧିାସଳଖ ସିଂେୁକ୍ତ ନୁଯହଁ | ସାମାଜକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବକିାଶ, ଯେପରକି ିବଧିବା ଏବିଂ ପିୋମାନଙ୍କର େତ୍ନ 
ଯନବା, ଯବାଧହୁଏ ଯପାକର ଏକ ପାତ୍ର ଯହାଇପାଯର, କାରଣ ଆଥକି ପରଚିାଳନାଯର ଯୋକଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀତା ତୁେ ି
ଘୋଇପାଯର | ଯମାର ଏକ ନୟିମ ଯହଉଛ ିେେ ିଯଗାେଏି ସ୍ଥାନଯର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଯର ବକିାଶ ଆବଶୟକ 
ହୁଏ, ଯତଯବ ବଯିେଶୀ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କାେତୟେ ିଯଛାେ ଯହବା ଉଚତି ଏବିଂ ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି 
େଥାସମ୍ଭବ ଅେୃଶୟ ରହବିାକୁ ଯଚଷ୍ଟା କରବିା ଉଚତି୍ | ସୁସମାଚାର େଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରସଙ୍ଗଭିର୍ତ୍କି ଏବିଂ ସ୍ଵଯେଶୀ ଯହବା 
ଆବଶୟକ | ଅଧିକାିଂଶ ସ୍ଥାନଯର ବଯିେଶୀ ଯଚଯହରା ଏହାର ବସି୍ତାରକୁ ଜେଳି କରଥିାଏ, ବଯିଶଷ୍ତଃ େେ ି ସୁସମାଚାର 
ଯଘାଷ୍ଣାନାମା ସମ୍ପେର ଅଭିବୟକି୍ତ ସହତି ସିଂେୁକ୍ତ, ୋହା ବଯିେଶୀ ଯୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପେବ୍ଧ ନୁଯହଁ | 

ଏହ ିପଦ୍ଧତ ିୋରଦି୍ରୟ, ତୟାଗ କମିବା ଅତୟାଚାର ସହତି ସିଂେୁକ୍ତ ପରଚିାଳନଗୁଡ଼କୁି ପରବିର୍ତ୍ତନ କରବି ନାହିଁ | କନୁି୍ତ 
ଯେଯତଯବଯଳ ଆଯମ ପ୍ରଯତୟକ ବଧିବାଙୁ୍କ ସାହାେୟ କରପିାରବୁି ନାହିଁ, ଯେଯତଯବଯଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼କି େୀଶୁଙ୍କ 
ଜୀବନଯଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ,ି ତନି ିକମିବା ଚାର ିକମିବା ପଚାଶ କମିବା ଅଧିକ ବଧିବାଙୁ୍କ ସାହାେୟ କରାୋଏ | ଏବିଂ ସୁସମାଚାର 
ଯଘାଷ୍ଣା କରାୋଇଛ!ି 

ନବମ, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁକି ଆମ ଯେଶରୁ ବଶି୍ଵକୁ ୋଉଥିବା ମିଶନାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା ଏବିଂ ସମଥତନ 
କରବିା ଜାର ି ରଖିବା ଉଚତି୍ | କନୁି୍ତ ଆଯମ ଯକବଳ ଯସହମିାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା ଉଚତି୍, ଯେଉଁମାଯନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା 
େଶତାଇଛନ୍ତ ିଯେ ଯସମାଯନ ପ୍ରକୃତଯର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝନ୍ତ ିଯେପର ିଈଶ୍ଵର ଏହାକୁ ପରକିଳ୍ପନା କରଛିନ୍ତ,ି ଏହା ମଧ୍ୟଯର ଯନତୃତ୍ୱ 
କପିର ି କାେତୟ କରବି, ଏବିଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ କଥା ଯହଉଛ,ି ଅନୟମାନଙୁ୍କ କପିର ି ସୁବଧିାଜନକ ଏବିଂ ନଯିଜ କାମ 
ନକରବିା |ଆଯମ ମଧ୍ୟ କଛି ି େୁବକଙୁ୍କ ପଠାଇବା ଉଚତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଆଯମ ଏକ େବଣ ହୃେୟ ଏବିଂ ଏକ 
ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଇଚ୍ଛା ଯେଖୁ | ଅଭିଜ୍ଞ େୁବକମାନଙ୍କ ଅଯପକ୍ଷା ଏହ ିେୁବକ ବଶି୍ଵସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଯହବା ପାଇଁ ଯକୌଣସ ିଭେ 
ସ୍ଥାନ ନାହିଁ | ଭବଷି୍ୟତଯର ଯସମାଯନ ଯକଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଯର ଯଶଷ୍ କରଯିବ ଯସଥିଯର କଛି ିଫରକ ପଡ଼ବି ନାହିଁ; ଈଶ୍ଵର 
ଯେଉଁଠାଯର ବ ିନଅିନ୍ତ ିଏହ ିଅଭିଜ୍ଞତା ଯସମାନଙୁ୍କ ଯନତୃତ୍ୱର ଅିଂଶ ଯହବାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବି | 

ଯଶଷ୍ଯର, ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ଯସମାନଙ୍କର ବଯିେଶୀ ଅିଂଶୀୋର ଏବିଂ ଯସମାନଙୁ୍କ ପଠାଉଥିବା 
ମିଶନାରୀମାନଙୁ୍କ ନୟିମିତ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ କରବିା ଉଚତି୍ | ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକିଯର ଯେପର,ି ଆମର ଯବୈଯେଶକି 
ସହଭାଗୀତାଯର ଆଯମ ମାପିବା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କି ବଷି୍ୟଯର ଆଯମ ପୂବତରୁ ଆଯୋଚନା କରସିାରଛୁି: 
ଯୋକମାଯନ ପାଞ୍ଚେ ିବାଇବେ ସୀମା ମୂେୟଯର ବଢୁଛନ୍ତ ିକ?ି ଯସମାଯନ ଯସହ ିମୂେୟଯବାଧକୁ ଯେଯକୌଣସ ିସ୍ଥାନଯର ଏବିଂ 
ଈଶ୍ଵର ଯସମାନଙୁ୍କ ସୁଯୋଗ ଯେଉଛନ୍ତ ିକ?ି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ବୃର୍ତ୍ ଉପଯର ଏକ ମାପଯୋଗୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛ ିକି? ଆଯମ 
ଯୋକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ଵାସକୁ ଆସୁଥିବାର ଯେଖୁ କ?ି 

 ଯେଯହତୁ ଆଯମ ଆମର ଅିଂଶୀୋର ଏବିଂ ମିଶନାରୀମାନଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ, ଯସହଭିଳ ି ଜନିଷି୍ଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 
ଆଯମ ନଜିକୁ ଉର୍ତ୍ରୋୟୀ କରିବା ଆବଶୟକ | ଅନୟମାନଙୁ୍କ ଏକ ଉର୍ତ୍ରୋୟିତ୍ୱ ମାନକ ମାଗିବା ଅେଗା ଅଯେ ୋହାକୁ 
ଆଯମ ଉଯେଶୟମୂଳକ ଭାବଯର ନଜି ପାଇଁ ପ୍ରଯୟାଗ କରୁନାହୁଁ | 



ଏହ ି ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଯକୌଣସେି ି ଆଯମରକିୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଯର ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସୟାର ସମାଧାନ କରବି ନାହିଁ | କନୁି୍ତ 
ପରବର୍ତ୍ତୀ େଶନ୍ଧ ିମଧ୍ୟଯର ଏହା ସୁସ୍ଥ ପଠାଇବା, େିବା ଏବିଂ ବଢବିା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଯେବ | 
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Appendix 1: Implementing God’s Purpose for His Church  
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understand and implement God’s salvation promise in and through His people, at 

www.scpglobal.org .  
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