
      ସଦା$ଭu ଏହି କଥା କହ,ି, "ତuେ/ମାେନ ପଥମାନର ମ4େର ଠିଆ େହାଇ େଦଖ, 

ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କuହ, ଉ@ମ ପଥ କାହi? ଓ ତହiେର ଗମନ କର; 

େତେବ ତuେ/ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା $ାଣେର ବିEାମ ପାଇବ;"  (ଯିରୀମୟ ୬:୧୬ କ )



ଉପ#ମ
       ଭାରତେର ଓ ଏସିଆର ଅନK େଦଶ ମାନMେର, ଅେନକ େଲାକମାେନ (ଉOP-ଶିQିତ 

େଲାକମାନେନ ମ4) ଏହା ବିRାସ କର,ି େଯ, SୀT ଧମV ପାWାତK େଦଶର ୁଆସିଛି i ଏହା େକାଣ 

ସତେର ଠିକ ନା ଭYଲ ଧାରଣା ଅେଟ? ଏହି ପୁ[କ ଆପଣMୁ େଦଖାଇ େଦବ େଯ, SୀT ଧମV 
ପାWାତK େଦଶର ୁଆସ ିନାହi କି,u ଏହା ସେବVା $ାଚୀନ ଧମV ଅେଟ i 

      SୀTିୟ ବିRାସର ମୂଳତ_, ଚାର ିହଜାର ବଷV ପୁେବV, ବ@Vମାନର ଇରାକ (ମ4 ପାWାତKେର), 
ବuaMର ଜbର ୧୫୦୦ ବଷV ପୁେବV, କନଫuସିୟସ, ପfାେଟା, ଆରିTଟଲ, ଏବଂ ଅନK $ସିa 

ବKhିମାନM ଜbର ପୂବVରୁ ଆର/ େହାଇ ଥିଲା l 

      େସହି ସମୟେର ଈଶjର ଅkହାମ ନାମକ ଏକ ବKhିMୁ $ତିlା କରିଥିେଲ , ଯାହା $ଥମ 

ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀMୁ  (ଆଦମ ଓ ହବାMୁ)  କରିଥିବା $ତିlା ଉପେର ଆଧାରିତ ଥିଲା େଯ ପରେମRର 

ଜେଣ ବିେଶଷ ବKhିMୁ ପଠାଇେବ ଯିଏ କ ିସମm ମନuଷK ଜାତିକu ପାପରୁ ଉaାର କରିେବ l େସହି 
ବିେଶଷ ବKh ିସମm େଦଶ  ନିମେ, ଆଶୀVବାଦର କାରଣ େହବ l  େସହି ସମୟ ଠାରୁ Sୀ.ପୁ ୨୦୦୦ 

ପଯKV, ଏହି ବିRାସ ବିଶjର ସୃTିକ@Vା ଉପେର ଏବଂ ପୁରାତନ ପଥର କାହାଣୀ ଇEାେୟଲ େର ବpa ି

ପାଇଲା l ଯୀଶୁSୀTM ଜb ଏବଂ ଜଗତେର ତାM ସମୟ ପେର ଏହି ବିRାସ ଜଗତର ମ4 ପୁବV 
ଅqଳ ଏବଂ ୟୁେରାପ େର ବKାପିବାେର ଲାଗିଲା l $ଥମ ଶତାriେର ଏହି ବିRାସର ବିେtାରକ ବpa ି

ପେର ଆଜ ିଏହି 'ପୁରାତନ ପଥ' ପୃଥିବୀର $ାୟ ସବu uାନେର ପହqିଛ ିl  

     େସହି ସମୟ ଠାରୁ ଆଜ ିପଯKV, ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ଏହି 'ପୁରାତନ ପଥ' ର ଅବଲv ି

େହାଇଛ,ି l  ଏହି ସତK କାହାଣୀ ଆଜ ିପୃଥିବୀର ଏକ ଶହ େକାଟ ିଠାରୁ ଅଧiକ େଲାକ  $ତKକ 

ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ େଦଶର ୁବିRାସ କରି ଅନuକରଣ କରୁଛ,ି l  

      ଆପଣ ଅw କିଛ ିସମୟେର ଯାହା ପଢିବାକu ଯାଉଛ,ି ତାହା ଆପଣM ଜୀବନକu ଆଶୀVବାଦର 

ସହିତ ବଦଳାଇ େଦବାର ସQମ ରଖିଛ ିl  ଦୟା କରି ଆପଣ ବହuତ ଯy ଏବଂ 4ାନର ସହିତ ଏହାକu 
ପଢ,u ଏବଂ ପରେମRରMୁ $ାVଥନା କର,u କ ି$ଭu ଏହି ପୃଥିବୀେର ଭର ିରହିଥିବା  ସମ[ ମିଥKା ଓ 
z{ର ୁହଟାଇ $କpତ ସତKକu େଦଖିବା ନିମେ, ସାହାଯK କର,u l ଏହି ପୁ[କର େଲଖକ ଆପଣMୁ 

ଦିେନ ସାQାତ କରିବା ପାଇ ଁଆଶା କର,ି l   



ପୁରାତନ ପଥ  

         ଆଦKେର ପରେମRର ବିRର ସୃTି କେଲ, ଏବଂ $ଥମ ନର ଓ ନାରୀ ଆଦମ ଏବଂ ହବାMୁ ମାଟି ରୁ  ନିଜ ହ[େର ଗଢ ି

ଉଭୟMୁ ବହuତ ସୁ{ର ଉଦKାନେର ରଖି େଗାଟିଏ ଆlା େସମାନMୁ ମାନିବାକu େଦେଲ, ତାହା େହଲା, ଉଦKାନର େଗାଟିଏ ବpQର 
ଫଳ ଖାଇବ ନାହi l  କି,u, ଆମ ଆଦି ପିତା ମାତା େସହି ଆlା କu ଲ}ନ କରିବାକu ନି~ତି େନେଲ ଏବଂ ଜଗତେର ଦୂaVଶା ଓ 

ମୃତKu େନଇ ଆସିେଲ l େଯଉଁ ମୃତKuର ସମାଧାନ ମନuଷK ନିମେ, କଦାପ ିସ/ବ ନuେହଁ  େତଣ ୁପରେମRର ମାନବ ଜାତିକu $ତିlା 
କେଲ େଯ େସ ଜେଣ ଉଧାରକ@VାMୁ ପଠାଇେବ ଯିଏ ମନuଷKକu ଏହି ଆlଲ}ନର ପରିଣାମ ମୃତKuରୁ ଉaାର କରି ପବି� 
ପରେମଶM ସହିତ ସÄକV କu ପୁନଃ uାପନା କରିେବ l  ଯଦି େକହି ପରେମÇୱରM ଏହି $ତିlା ଅନuସାେର ବିRାସ କରିବ, ସିଏ 

ଉaାର ପାଇବ l 

      ସଦା$ଭu ଏହି କଥା କହ,ି, "ତuେ/ମାେନ ପଥମାନର ମ4େର ଠିଆ େହାଇ େଦଖ, 

ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କuହ, ଉ@ମ ପଥ କାହi? ଓ ତହiେର ଗମନ କର; 

େତେବ ତuେ/ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା $ାଣେର ବିEାମ ପାଇବ;"  (ଯିରୀମୟ ୬:୧୬ କ )

ପରେମ,ର ଆଦମ ଓ ହବା 2 ୁଉଦ3ାନର ୁବହି5ାର କେଲ 
(ଆଦିପୁ[କ ୩:୨୨-୨୪)



         ବାଇବଲ ଅନuସାେର ଆଦମ ଓ ହବାM ବଂଶଧରମାେନ ବଦଳିବାକu ଚାହiେଲ ନାହi ଏବଂ ନିର,ର ପରେମRରM 

ବିରୁaେର ବିେÜାହ କରି ଚାଲିେଲ l  ଏଥିନିମେ,, ପରେମRର େନାହ ନାମକ ଜେଣ େସହି ସମୟର $ଭu ଭh ବKhିMୁ େଗାଟିଏ 

ବଡ େନୗକା ନିମVାଣ କରି ତହi ମ4େର $ତKକ ପଶୁ ପQୀ ମାନM େଯାଡ଼ିM ରଖିବାକu କହିେଲ l  େକବଳ େସହି ଜାହାଜ ମ4େର 
ଥିବା ସମ[Mୁ ଛାäି ପରେମRର ଜଳପfାବନ zାରା ସମm ପୃଥିବୀକu ଧjଂସ କରିବାକu ନି~ତି େନେଲ l  େସହି ସମୟର ପୃଥିବୀର 

ସମ[M ମ4ରୁ େନାହM ପରିବାରର େକବଳ ଆଠ ଜଣ ହi ବq ିରହିେଲ l 

େନାହ2 ଜାହାଜ  
 (ଆଦିପୁ[କ ୬ - ୮)

      ଅନKାନK ସଂåçତିେର ମ4 ଏହି ଜଳପfାବନର ବିଷୟ େପୗରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନuସାେର ଉେéଖ 

କରାଯାଇଛି l ଜାହାଜ ନିମେ, ଚୀନ ଭାଷାର ଶèେର  ତିନି େଗାଟ ିପାରÄରିକ ଅQର ରହିଛ ିl 

ପା�, ଆଠ, ଏବଂ େଲାେକ l ଏହି ଆWଯKVଜନକ ତYଥK Sୀ. ପ ୂ. ୩୦୦୦ େର ହi ଅେନକ ବିzାନ 
େଲାକ ମାେନ େଖାଜ ିପାଇଥିେଲ l କାରଣ ଏହି ଅQର ଗୁଡିକ ବାଇବଲେର ବଣiତ ପୂରା ବିଶjେର 

େହାଇଥିବା ଜଳପfାବନର ବିଷୟକu ଦଶVାଇ ପାରୁଥିବ l  

ପା9 ଆଠ େଲାକ

+ + =

ଜାହାଜ ଅବା େନୗକା 



      ଜଳପfାବନ ପେର େନାହ ଓ ତାM ପରିବାର ସେମତ ସମ[ ଜୀବ ଜ,u ମାେନ ଜାହାଜରୁ 
ବାହାରିବା ପେର ଏକ ନëତନ ଜଗତ ଆର/ କେଲ (ଆଦିପୁ[କ ୮:୧୮-୧୯) େର େଲଖା େହାଇଛ ିl 

ପରେମଶjର େନାହ ଓ ତାM ବଂଶଧରMୁ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ େସମାେନ $ଜାବ, ଓ ବହuବଂଶ 

େହାଇ ପୃଥିବୀକu ପରିପୂìV କର l କି,u ଆଦିପୁ[କ ୯:୧ ଅନuସାେର, େନାହM ବଂଶଧର ମାେନ ଗବV 
କେଲ ଏବଂ ଈRରM ଆେଦଶକu ମାନିବାକu ଅmାହK କେଲ l  େସମାେନ ବାବିେଲାନ, ଯାହାକ ି
$ାଚୀନ ଇରାକ େସହି uାନେର ବସତି କରି ଏକ ନëଆ ସହର ଏବଂ ଉî ଗä ନିମVାଣ କରିବାକu 
ଉଦKମ କେଲ, ଯାହା zାରା େସମାେନ ନିଜ ନାମକu ବିଖKାତ କରି ପାରିେବ l  

ବାବିଲ ଗ>  
 (ଆଦିପୁ[କ ୧୧:୧-୯)

      େସହି ସମୟେର ପୃଥିବୀର ସମ[ େଲାକ ମାନMର ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ସଦା$ଭu ଓïାଇ 

ଆସିେଲ ଏବଂ େସମାନM ଭାଷାେର େଭଦ ଜbାଇେଲ ଯାହା zାରା େସମାେନ ପରñରର ଭାଷା କu 
ବuଝ ିନ ପାରିେବ l  (ଆଦିପୁ[କ ୧୧:୧-୭) େଲାକମାନMର ସାମାନK ଜୀବନ ଓ କାVଯK କଳାପ େର 

ବହuତ ଅସୁବିଧା େହବା ଆର/ େହଲା l  େଯଉଁ  ମାେନ  ସମାନ ଭାଷା କହି ପାରିେଲ େସମାେନ 
ଏକ� େହାଇ ଜଗତର ଅନK ଅନK uାନେର ଯାଇ ବାସ କରିବା ଆର/ କେଲ l  ଏହି $କାେର 

ଅେନକ ଜାତି, ଜନଜାତି, େଦଶ ବାସୀ ଆର/ େହଲା ଏବଂ ଆଜ ିସାରା ପୃଥିବୀେର ଆେମ ବିଭିôତା 
କu େଦଖି ପାରୁଛu l ପରñରକu ବuଝ ିନ ପାରିେଲ ମ4 େଲାେକ ନିଜ ଇଛା ଅନuଯାଇ ଜୀବନ 

ବିତାଇେଲ ଏବଂ $ଭuMୁ ଜାଣିବା ନିମେ, ଅନିଛuକ େହେଲ l 



      ଯଦKପି ଆମର ଆଦK ପିତöପୁରୁଷ ମାେନ ସଦା$ଭuMୁ ଜାଣିଥିେଲ, କି,u ସମୟ ଅତିବାହିତ 

େହବା ସଂେଗ ସଂେଗ େସମାେନ $କpତ ଏବଂ ସୃTିକ@Vା ପରେମଶjରMୁ ପାେସାରି ଗେଲ ଏବଂ ମନuଷK 
ନିଜ ପସ{ ଏବଂ ଇଛା $କାେର ନିଜ ନିଜ ନିମେ, ଧମV ସୃTି କେଲ l  େକହି େକହି କହିବାକu 
ଆର/ କେଲ କ ିମନuଷK $ଥେମ ପଶୁ ଥିଲା ଏବଂ ଧୀେର ଧୀେର ମନuଷK ରୂପ େନଲା l  ଆଉ 

େକହି େକହି କହିବାକu ଲାଗିେଲ ମନuଷK ଈଶjରM ଠାରୁ ଅବଗତ େହାଇଛ,ି l  ଆଜ ିପଯKV, 

େକେତକ େଲାକ ଏହା ଭାବ,ି େଯ ଏହି ବିଶj ପୂବVରୁ ହi ଏହି $କାେର ଅଛ ିଏବଂ େସମାେନ କିଛ ି

ନୀତି ନିୟମ $େୟାଗ କରି େନୖତିକ ଜୀବନ ବିତାଇ ଈଶjର ବିଷୟକu ଏäାଇବା ଚାହା,ି l  ମନuଷK 
ମାେନ ବpQ, ନଦୀ, ପିତöପୁରୁଷ, ଚú, ସୂଯKV ଏବଂ ସୃT ିକu ପରେମଶjର ମାନ ିପୂଜା କରିବାକu ଲାଗିେଲ 

l  େକେତକ େଲାେକ ଏହା କହିବାକu ଲାଗିେଲ େଯ ମନuଷK $ଥେମ 'ଈଶjର' ଥିେଲ l  ଅkହାମMୁ 

ପରେମଶjର େଯଉଁ $ତିlା କରିଥିେଲ ଏବଂ ପରେମଶjରM ପାଖକu ଯିବା ନିମେ, େଯଉଁ ପୁରାତନ 

ପଥ ଥିଲା ତାହାକu ଭuଲିଗେଲ l 

ମନuଷ3 ନିଜ ନିଜର ଧମB ବନାଇବା ଆରD କଲା  

ଯିହFଦୀ ଧମB 
ଇସଲାମ ଧମB ହିIୁ ଧମB 

େବୗJ ଧମB କନଫuସିୟସ ଧମB ଭuତ େOତ ପୂଜା  ଧମB  



ଏକ ବିେଶଷ OତିSା  

      $ାୟ ୪୦୦୦ ବଷV ପୁେବV, ପରେମଶjର ଅkହାମ ନାମକ ଜେଣ ବKh ିସହିତ ଉର ନାମକ 

uାନ, ଯାହାକ ିଆଧୁନିକ ଦିନର ଇରାକ ଅେଟ, େସହି uାନେର କଥା େହେଲ l  ଅkହାମ Sୀ. ପୁ. 
୨୧୬୬ େର ଜb େନଇ େସହି େଲାକମାନM ସହିତ uାନ େର ବାସ କରୁଥିେଲ, େଯଉଁ uାନେର 

େଲାକ ମାେନ ମନuଷK ହ[େର ତିଆରି 'େଦବୀ େଦବତା' ମାନMୁ ମନuଷK ର $ଥାେର ପୂଜା 
କରୁଥିେଲ l  ସଦା$ଭu ଅkହାମMୁ  କ ିନିଜ ପିତା ମାତା ଏବଂ େଦଶ କu ତKାଗୀ େଯଉଁ େଦଶ $ଭu 
ତାMୁ େଦଖାଇେବ େସହି uାନକu ଯିବା ନିମେ, ଆେଦଶ େଦେଲ (ଆଦିପୁ[କ ୧୨:୧-୩) l 

ଅTହାମ2 ସମୟର Oାଚୀନ ଇରାକ   
 (ଆଦିପୁ[କ ୧୧- ୧୨)

      ୭୫ ବଷV ବୟସେର, ଅkହାମ ସଦା$ଭuM ଆlା ପାଳନ କରି େସହି ଅlାତ େଦଶ ଯାହାକ ି

ଆଜ ିପୃଥିବୀର ମ4 ପୂବVେର ଥିବା ଇEାେୟଲ ନାମେର ପରିଚିତ ଅେଟ, େସହି uାନକu ଯିବା 
ନିମେ, ଆପଣାର ସବu କିଛ ିତKାଗୀ ବାହାର ି ଗେଲ l



ପରେମଶjର ଅkହାମMୁ ତିନି େଗାଟ ିମହାନ $ତିlା କରିଥିେଲ l  େସହି ମହାନ $ତିlା େହଲା 
'େଯଉଁମାେନ ତu/କu ଆଶୀVବାଦ କର,ି, ଆେ/ େସମାନMୁ ଆଶୀVବାଦ କରିବା; ପୁଣ,ି େଯେକହି 

ତu/କu ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ଆେ/ ତାହାକu ଅଭିଶାପ େଦବା l (ଆଦିପୁ[କ ୧୨:୩) 

ନିଜର େପୖତWକ ଗୃହ ଏବଂ େଦଶକu ତ3ାଗୀ ସଦାOଭu2 ଅନuସରଣ କେଲ  
 (ଆଦିପୁ[କ ୧୨:୧-୪)

      ଏହି $ତିlାକu ସଦା$ଭu, ଅkହାମM ପୁ� ଇସହାକ, ଏବଂ ଇସହାକM ପୁ� ଯାକuବM 

ସହିତ ପୁନରାବpତି କରିଥିେଲ l ପରେମଶjର ଯାକuବMୁ ୧୨ ଟି ପୁ� ସ,ାନ ଗଣ େଦେଲ 
େଯଉଁମାନM ପରିବାର ଇEାେୟଲୀୟ କuହାଗଲା l  େସମାେନ କିଛ ିବଷV ପେର ମିଶର େଦଶେର 

ଦୁT ରାଜାM ଅଧୀନେର ବ{ୀ ଦାସତj  ଅବuାେର ରହିେଲ l  େସହି ଦୁT ରାଜା ଫାେରା ଗଣ, 

ଇEାେୟଲୀୟM ଉପେର ମୃତKu ଜନକ ଅତKାଚାର କରି େକାଠିନରୁ କଠିନ ପରିEମ 

କରାଉଥିେଲ l  (ଯା�ାପୁ[କ ୧) l େଶଷେର, $ାୟ Sୀ. ପୁ. ୧୪୪୬ େର ପରେମଶjର ଏକ 

ମହାନ ବKh ିମଶାMୁ ମିଶର େଦଶେର ଦୁT ରାଜାM ଅଧୀନେର ବ{ୀ ଦାସତj  ଅବuାେର 
ରହuଥିବା ଇEାେୟଲୀୟMୁ ଉaାର କରିବା ନିମେ, ପଠାଇେଲ l 



ଉJାରକ[Bା େମାଶା 

େମାଶା େଯେତେବେଳ ୮୦ ବଷVର ଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ସଦା$ଭu ତାMୁ ଇEାେୟଲୀୟM 
ଉaାର କରିବା ନିମେ, ଆହùାନ କେଲ ଏବଂ ଦୁT ରାଜା ଫାେରାକu ଈଶjରM ଆେଦଶ 'େମା 
େଲାକମାନMୁ ଯିବାକu ଦିଅ' େର ମନାଇବାେର ସQମ େହେଲ (ଯା�ାପୁ[କ ୩)l ଯଦKପି 
ଫାେରା $ଥେମ ଇEାେୟଲୀMୁ ମୁh କରିବା ନିମେ, ମନା କରିଥିଲା, କି,u ପରେମଶjର ମିଶର 

େଦଶେର ଦû ବିପତି ପଠାଇ ଫାେରାMୁ ମନାଇଥିେଲ (ଯା�ାପୁ[କ ୪-୧୦)l  େଶଷ ଦû ବିପତ ି

ପଠାଇବା ପୂବVର ୁ, ପରେମଶjର ଇEାେୟଲୀୟMୁ କହିବା ନିମେ, େମାଶାMୁ ଆେଦଶ େଦେଲ କ ି
$େତKକ ପରିବାର େଗାଟିଏ ଯୁବା େମଷକu $[uତ କରି ବଳିଦାନ କର ଏବଂ େସହି ରhକu $ତ ି

ଇEାେୟଲୀୟM ଘର zାରର ଉପେର ଏବଂ ଦୁଇ ପାVRେର ଲଗାଇ ଦିଅ l ଏହି ରh େସମାନMୁ 

େସହି †ଂସକାରୀ ଦû ଯାହା ସଦା$ଭu ମିଶରୀୟ ମାନM ନିମେ, ପଠାଉ ଅଛ,ି େସଥିରୁ  ରQା 
କରିବ l 

ଇ\ାେୟଲୀୟ ମାେନ ବଳିଦାନ େମଷର ର^ 'ଧ_ଂସ କରି ଦ`ରୁ' ରaା 
ନିମେb cାରେର ଲଗାଉଛb ି  

 (ଯା�ାପୁ[କ ୧୨:୨୧-୨୩)



        ଇEାେୟଲୀୟ ମାେନ ପରେମଶjରM ଆେଦଶ ପାଳନ କେଲ ଏବଂ ବଳିଦାନ େମଷର 
ରh 'ଧjଂସ କରି ଦûର'ୁ ରQା ନିମେ, zାରେର ଲଗାଇେଲ l  େଯେତେବେଳ ଧjଂସ କରି ଦû 

ଆସିଲା, ସଦା$ଭu େମଷଶାବକM ରh େଯଉଁ ଗୃହ zାରେର େଦଖିେଲ େସହି ସବu ଘରକu 
�ାହିେଲ l 

     
        େଶଷେର ଫାେରା ଇEାେୟଲୀୟMୁ ମିଶର ଛାäି ଯିବା ନିମେ, ଅନuମତ ିେଦବାକu ବା4 

େହଲା ଏବଂ $ାୟ େକାଡିଏ ଲQ େଲାକ ସjତ° େହେଲ l  କି,u କିଛ ିସମୟ ପେର ଫାେରା ନିଜ 
ମନ ବଦଳାଇ ତାM େଫୗଜMୁ ଇEାେୟଲୀM ପିଛା କରି ରଖିବା ନିମେ, ପଠାଇଲା l  କି,u 
ପରେମଶjର ଇEାେୟଲୀୟ ମାନM ବqାଇବା ନିମେ, ଏକ ମହାନ ଆWଯKV କମV କରିେଲ l  

େସ ନୀଳ ନଦୀ କu ଭାଗ କରି ସମୁÜ ଜଳକu କା¢ ସମାନ ଠିଆ କରି ସମୁÜ ମ4େର ରା[ା କରି 
ଇEାେୟଲୀୟ ମାନMୁ ପାର କରାଇେଲ l  େଯେତେବେଳ ମିଶରୀୟ ମାେନ େସହି ରା[ାେର 

ଆସିେଲ ପରେମଶjର ପୂବV ପରି ସମୁÜ ଜଳକu ବହି ମିEୀୟ ମାନMୁ †ଂସ କରିଥିେଲ l ମିEୀୟ 
େସନା ସÄୂଣV ଭାବେର ନାଶ େହାଇ ଥିେଲ (ଯା�ା ପୁ[କ ୧୪) l



ପରେମଶ_ର2 ବ3ବeା

       ପରେମଶjର ଇEାେୟଲୀୟMୁ ସୀନୟ ପାହାä ନିକଟକu େନଇ ଆସିେଲ େଯଉଁ uାନେର 

େସ େସମାନMୁ ଦଶ ଆlା େଦେଲ, ଯାହା ଇEାେୟଲୀୟMୁ ପାଳନ କରିବାକu ପଡିବ, ଏହା zାରା 
େସମାେନ ସଂେକତ େଦଇପାରିେବ େଯ େସମାେନ ଈଶjରM ସହିତ ସହମତ ଅଟ,ି l  ଯଦKପି 
ପରେମଶjର ଆପଣା $ତିlା ଅନuସାେର ଇEାେୟଲୀୟMୁ $ତିlାର େଦଶେର ପହqାଯିଏ ତଥାପି 
େସମାେନ ଈଶjରM $ତ ିଅକpତl େହେଲ l େସମାେନ ପରେମଶjରMୁ, ପରେମଶjରM ପୁରାତନ 
ପଥକu ଭuଲି ଗେଲ, ଏବଂ େସମାେନ ନିଜ ଇîା ଅନuସାେର ଚାଲିବାକu ଲାଗିେଲ l 

େମାଶା ସିନିୟ ପାହାଡେର ଦଶ ଆSା Oାg କେଲ     
 (ଯା�ାପୁ[କ ୨୦: ୧-୨୧ )



େସମାନ2 ପାପର ମୂଲ3 େଦବା ନିମେb େସମାନ2 ବଦେଳ ବିକh 

       ଇEାେୟଲୀୟM ଅନlାକାରୀତା େଯାଗୁଁ େସମାନMୁ ବିନT କରିବା ପରିବେ@V, ଏକ 

ନିେଦVାଷ, ନି£ଳM, ଯୁବା ଏବଂ  ହpTପୃT  େମଷଶାବକ ଆରାଧନା uାନେର ସଦା$ଭuM ସ§uଖେର 

ଅଣାଯାଉ େବାଲି ପରେମଶjର ଆେଦଶ େଦେଲ l େଯଉଁ ବKh ିଅନାlାକାରୀତା େହାଇ 

ପରେମଶjରM ବିରୁaେର ପାପ କରିଥାଏ, େସହି ବKh ିେସହି େମଷଶାବକର ମ[କ ଉପେର 

ହାଥ ରଖିବ ଏବଂ ନିଜ ପାପ ଅଧମV େସହି େମଷଶାବକ ଉପେର େଦଇେଦବ l ତାପେର େସହି 
େମଷଶାବକକu େସହି ବKhିର ପାପ Qମା ନିମେ, ବଳିଦାନ କରାଯିବ l ଏହା Sୀ. ପୁ. ୧୪୦୦ 

ପଯKV, ଚାଲିଲା, ତଥାପି ମନuଷK ପରେମଶjରMୁ ଭuଲି ଗଲା, ପୁରାତନ ପଥ କu ଭuଲି ଗଲା ଏବଂ 
ନିଜ ଇîା $କାେର ଚାଲିବାକu ଲାଗିଲା l 

ମନuଷ3ର ପାପ େମଷ ଉପେର େଦବା ସେ2ତ     
 (େଲବିୟ ପୁ[କ ୧:୪)



       $ାୟ Sୀ. ପ.ୁ ୧୦୦୦ େର ଇEାେୟଲର ରାଜା େହବା ନିମେ, ପରେମଶjର ଅkହାମM 

ବଂଶର ୁ ଦାଉଦMର ଚୟନ କେଲ l ଏହି ଘଟଣା ବuaM ଜbର ୫୦୦ ବଷV ପୂବVର ଅେଟ l  

ପରେମଶjର ଯାହା ଆଦମ, ହବାMୁ ଏବଂ ପେର ଅkହାମMୁ େଯଉଁ ଉaାରକ@VାM ବିଷୟେର 

$ତିlା କରିଥିେଲ, େସ ଦାଉଦM େଗା�େର ଜb େହାଇ ଦାଉଦM ସିଂହାସନ େର ଅନ, କାଳ 

ପଯKV, ରାଜ_ କରିବା ବିଷୟ ସୁ• ଭାେବ େଦଖା େହବା ଆର/ େହଲା l  ସଦା$ଭu କହିେଲ 
ଭବିଷKର ରାଜା 'ଦାଉଦM ସ,ାନ' େହେବ l (ଗୀତସଂହିତା ୨:୭; ମାଥିଉ ୧:୧) 
        
        ସମୟ ବିତି ଚାଲିବା ଅନuସାେର, ପରେମଶjର ଅନKାନK ଭଵିଷKzhା ମାନMୁ ପଠାଇେଲ 

ଯାହା zାରା େସମାେନ େସହି ପରେମଶjରM $ତିlାର ମହାନ 'ଦାଉଦM ସ,ାନ' ବିଷୟେର 

ଆହuରି ଅଧiକ ବଣVନା କରିେବ l  Sୀ. ପୁ. ୮୦୦ େର ଜେଣ ଭଵିଷKzhା ଭାବବାଣୀ କେଲ େଯ 

ଏହି 'ପୁ�' େବଥଲିହିମ ନାମକ େଛାଟ ନଗରେର  ଜb ଲାଭ କରିେବ, ଏହା ଅନ, କାଳ ଠାରୁ 
ତାMର ଉßତିର uାନ ଥିଲା (ମୀଖା ୫:୨)l  Sୀ. ପୁ. ୭୦୦ େର ଆଉ ଜେଣ ଭଵିଷKzhା 
ଭାବବାଣୀ କେଲ େଯ ଆଗାମୀ ଶାସନକ@Vା ଜେଣ 'ଶିଶ'ୁ ରୂେପ ଇEାେୟଲର କuମାରୀ ଗଭVେର 

ଜb େନେବ କି,u ତାହାMୁ  'ଅନ,କାଳୀନ ପିତା' େବାଲି େଲାେକ ଡାକିେବ (ଯିଶାଇୟ ୯:୬) l  

ଏକ ଆiଯ3B ଜନକ ଜj   

         େଶଷେର, ଆଜିଠାରୁ ୨୦୦୦ ବଷV ପୂେବV, ଜେଣ ସjଗVଦୂତ $ାଚୀନ ଇEାେୟଲର େଛାଟ 

ସହର ନାଜରୀତେର, ମରିଯମ ନାମ®ୀ ଏକ କuମାରୀMୁ  ଦଶVନ େଦେଲ l  ଆଉ େସ କହିେଲ, 
'ତuେ/ ଗଭVବତୀ େହବ ଏବଂ େଗାଟିଏ ପୁ� $ସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାM ନାମ ଯୀଶ ୁ'େଦବ', 

"େସ ତାM େଲାକମାନMୁ ପାପରୁ ଉaାର କରିେବ" l ରାଜାMର ଜନଗଣନାର ଆେଦଶ 

ଅନuସାେର ମରିୟମ ଏବଂ ତାM ସହିତ ନିବV© େହାଇଥିବା ପୁରୁଷ େଯାେଶଫ, ନାମ େଲଖାଇବା 
ନିମେ, େବଥଲିହିମ ନଗରକu ଯା�ା କେଲ l 

         ହଜାର ବଷV ପୂେବV $ଭuM $ତିlା $କାେର, େସହି uାନେର ମରିୟମ ଶିଶ ୁଯୀଶୁMୁ ଏକ 
ଗରିବ େଗାର ୁଗୁହାଳେର ଜb େଦେଲ l 



କuମାରୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁ2 ୁେବଥଲିହିମେର ଜj େଦେଲ     
 (ଲuକ ୨:୧-୭)

       େସହି ରା�ିେର, େମଷପାଳକ ମାେନ ପଦାେର ରହି େସମାନM େମଷପଲ ଜଗୁଥିେଲ ଆଉ 

$ଭuMର ଦୂତ େସମାନM ନିକଟେର ଉପuିତ େହାଇ େଘଷଣା କେଲ, "ଆଜ ିଦାଉଦM 

ନଗରେର ତu/ମାନM �ାଣକ@Vା ଜb mହଣ କରିଛ,ି, େସ SୀT $ଭu (ଲuକ ୨: ୧୧) l 

Oଭu2ର ଦୂତ େମଷପାଳକ ମାନ2ୁ  େଘଷଣା କେଲ, ଯୀଶୁ 
େବଥଲିହିମେର ଜj lହଣ କରିଛb ି  

 (ଲuକ ୨:୮-୨୦)



         ଅେନକ ଦୂର, ପୂବV େଦଶର ଆକାଶେର ଏକ ତାରା ଉMi ପûିତ ମାନMୁ ଯୀରୂଶାଲମେର 
ଜb େନଇ ଥିବା ନëଆ ରାଜାMୁ େଭଟ ିତାM ଆରାଧନା କରିବା ନିମେ, ଆେଗ ଆେଗ େହାଇ 

କଢାଇ େନଇ ଥିଲା (ମାଥିଉ ୨:୧-୧୨) l 

ଏହି ଶିଶ,ୁ ଯୀଶ,ୁ ହଜାର ବଷV ପୂେବV ଇEାେୟଲର ରାଜା ଦାଉଦM ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ବଷV 
ପୂେବV $ଭuM $ତିlା କରିଥିେର ଅkହାମM ଜାଗତିକ ବଂଶଧର ଥିେଲ l 

        ଯୀଶ,ୁ ନାଜରୀତେର ବୟସ ଓ ବuaିେର ବpa ିପାଇବାକu ଲାଗିେଲ ଏବଂ େଲାେକ ଭି ତାMୁ 
େ$ମ କରୁଥିେଲ  l େଯେତେବେଳ ତାM ବୟସ ୩୦ ବଷVର େହଲା, େସ େଯଉଁ କାVଯK ପାଇ ଁ

ଦୁନିଆକu ଆସିଥିେଲ େସହି କାମ କରିବା ଆର/ କେଲ l ଯୀଶ ୁନିଜକu ମନuଷKପୁ� େବାଲି 

ସେvାଧନ କରୁଥିେଲ ଏବଂ କହିେଲ େଯ, 'ମୁଁ ଓ େମା ପିତା  ଏକ' (େଯାହନ ୧୦:୩୦) l ସୃTିର 

ପୂବVର ୁଯୀଶୁMର ଅ[ିତj ଥିଲା, େସ ସମm ବିଶj ସୃTି କେଲ, କି,u ମନuଷKର ଉaାର ନିମେ, 

ମନuଷK ରୂପ େନଇ ଜଗତକu ଆସିଥିେଲ (େଯାହନ ୧: ୧୪) l େସ କହିେଲ, 'ମୁଁ ଅkହାମM ପୂବVରୁ 
ଅଛ'ି (େଯାହନ ୮:୫୮) l 'ମୁଁ' ଶè zାରା େସ ଏହା $ମାଣ କେଲ େଯ, ତାMର େକୗଣସ ିଆଦି 

ଅବା $ାର/ ନାହi, ସୃT ିପୂବVରୁ ସିଏ ଅଛ,ି, ଅନ,କାଳ ନିମେ,,  ମହାନ ଆରିେTାଟଲ, 

ସେ´ଟିସ, ପfାେଟା କନଫuସିୟସ ଏବଂ ବuaM ଜbର ବହu ବଷV ପୂବVରୁ ତାMର ଅ[ିତj ଅଛ ିl 

      ସିଏ ସମm ବିRର ସୃT ିକେଲ, (େଯାହନ ୧:୨-୩; କଲସୀୟ ୧:୧୬), ଏବଂ ବ@Vମାନ ପଯKV, 

'ସ/ାଳି' ଆଣୁଛ,ି (କଲସୀୟ ୧:୧୭, ଏkୀ ୧: ୩) l 



େକବଳ ଜେଣ ପାପ ବିହୀନ ବ3^ ି  

       ବା[ବିକ ଭାବେର ଯଦKପି ପରେମଶjର ପବି� ଅଟ,ି, ପାପକu ଘୃଣା କର,ି, କି,u ସିଏ ଯୀଶ ୁ

ରୂପେର ଦୁନିୟାର ପାପୀ ମାନMୁ ଦû େଦବା ନିମେ, ଆସ ିନ ଥିେଲ l  କି,u େସ ଆମ ପାପ 

ନିମେ,, େଯଉଁ ମୃତKu ଆେମ େଭାଗିବା ସୁନିWiତ ଥିଲା େସହି ମୃତKu ଆପଣା ଉପେର େନଇ 

ନି£ଳM େମଷ ତuଲK ଆମ ନିମେ, ମୃତKuବରଣ କରିବା ନିମେ, ଆସିଥିେଲ l େଯେତେବେଳ 

ଯୀଶ ୁଈଶjରM ରାଜK ବିଷୟେର ଶିQା େଦଉଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ଜେଣ ମହାନ ଭଵିଷKzhା 
ତାMୁ େଦଖି କହିେଲ, ଏହି େଦଖ, ଈଶjରM େମଷଶାବକ, େଯ ଜଗତର ପାପ 

େବାହିେନଇଯାଆ,ି (େଯାହନ ୧:୨୧) l

ଯୀଶୁ

 

ପାଣି

 

ଉପେର

 

ଚାଲିେଲ

 

ମାଥିଉ

 

୧୪:୨୫-୨୭



       ଯୀଶ ୁଯଦିଓ ଆମ ପରି $ତKକ େQ�େର ପରୀQିତ େହାଇଥିେଲ, େସ ପବି� ଓ ସିa 

ଜୀବନ ବିତାଇେଲ, ସିଏ ତିେଳ େହେଲ ପାପ େକେବ ମ4 କରି ନ ଥିେଲ  (ଏkୀ ୪:୧୫, ୧ ପିତର 

୨:୨୨, ୧ େଯାହନ ୩:୫) l  ଯୀଶ ୁେରାଗୀ ମାନMୁ ସୁu କେଲ, ମ{ଆ¨ା ଗୁଡାକ ବାହାର କରି 
ଦୂର କେଲ, ଅ©କu ଦୃT ିେଦେଲ (େଯାହନ ୧୧:୩୮-୪୪) l େଶଷେର, ୩୩ ବଷV ବୟସେର, 

ଜଗତର ରଚନା ପୂବVର ୁନିaiT ପରେମଶjରM େଯାଜନା ଅନuସାେର (େ$ରିତ ୨:୨୩), ଯୀଶ ୁ
ନିେଦVାଷୀ େହାଇ ମ4, ଧମVେÜାହୀ େଦାଷେର ଶ� ୁହ[େର ବ{ୀ େହେଲ l  ଯଦିଓ େରାମ 

ଶାସନକ@Vା ତାMୁ ନିେଦVାଷୀ ପାଇେଲ, ତଥାପି ତାMୁ େଖାଳେର େଦାଷୀ ସାବK[ କରି ମୃତKuଦûର 

ଆେଦଶ େଦେଲ (େଯାହନ ୧୮:୩୮; ୧୯:୪, ୬) l ଏହିସବu କି,u $କpତେର, ଈଶjରM ନିଧVାରିତ 

େଯାଜନା ଅେଟ (େ$ରିତ ୪:୨୭-୨୮, $କାଶିତବାକK ୧୩:୮) l 

ଆମ ପାପ ନିମେb ଯୀଶୁ #ୁଶେର ହତ େହେଲ    
 (ମାଥିଉ ୨୭:୨୪-୬୨; େଯାହନ ୧୯:୧୭-୪୨)

            କାରଣ ଈଶjର ଜଗତକu ଏେଡ଼ େ$ମ କେଲ େଯ, େସ ଆପଣା ଅzିତୀୟ ପୁ�Mୁ ଦାନ କେଲ, 

େଯପର ିେଯ େକହି ତାହାMଠାେର ବିRାସ କେର, େସ ବିନT ନ େହାଇ ଅନ, ଜୀବନ $ା≠ ହuଏ l 
(େଯାହନ ୩:୧୬)  



ଯୀଶ ୁଆମ ନିମେ, ´ୁଶେର ହତ େହେଲ, ଆମ uାନେର ମୃତKuବରଣ କେଲ ଏବଂ କବରu 

େହେଲ l

ଯୀଶୁ ମୃତ3uକu ହରାଇ ମୃତ ମାନ2 ମnରୁ ପୁନରୁଥିତ େହେଲ  
 (ମାଥିଉ ୨୮:୧, ୧ କରି¢ୀୟ ୧୫:୩-୯ )

ଯୀଶ ୁଆମ ନିମେ, ´ୁଶେର ହତ େହେଲ, ଆମ uାନେର ମୃତKuବରଣ କେଲ ଏବଂ କବରu 

େହେଲ l  
କି,u ମୃତKuର ତିନି ଦିନ ପେର େସ ମୃତମାନM ମ4ରୁ ପୁନରୁଥିତ େହେଲ l ଏହି ଅବିଶjସନୀୟ 

ଘଟଣାକu ୫୦୦ ରୁ ଉaV େଲାେକ ଯୀଶୁMୁ କବର ଦିଆ ଯିବାର ତିନି ଦିନ ପେର ମୃତKuରୁ ପୁନରୁଥିତ 

ଓ ଜୀବିତ େଦଖି  $ମାଣ କରିଥିେଲ (୧କରି¢ୀୟ ୧୫:୬)  l  ୪୦ ଦିନ ପଯKV, େସ େସମାନM ସହ 
କଥାଵା @Vା କେଲ, ଆଲିÆନ କେଲ l େସ େସମାନM ସହ ଗମନା ଗମନ କେଲ, େସ େସମାନMୁ 

ଶିQା େଦେଲ l 

ଆଉ ତାପେର େସ ପୁନବVାର ଶୀØ େଫର ିଆସିବା $ତିlା କରି, ସମ[M ସ§uଖେର ∞ଗV 
ଆେରାହଣ କରି ∞ଗV କu $uାନ କେଲ (େଯାହନ ୧୪: ୨-୩; ମାଥିଉ ୨୬:୬୪; ମା କV ୧୪:୬୨), 
ତାM ପୁନରାଗମନ ସମୟେର, େଯଉଁମାେନ ତାM $ତ ିଏହି ଜୀବନେର ବିRାସ କରି ନ ଥିେବ,  
େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ପାପ ନିମେ, ଅନ, ମୃତKu େଭାଗ କରିେବ (େଯାହନ ୩:୩୬; ୮:୨୪)l 
ତାMର ପୁନରାଗମନ ଦୁନିୟାର ବିଚାର କରିବା ନିମେ, େହବ ($କାଶିତବାକK ୧୯:୧)l 



       େସ ∞ଗVାେରାହଣ କରିବା ପୂବVରୁ ତାM ଶିଷKମାନMୁ ଆେଦଶ େଦେଲ େଯ େସମାେନ ସମm 

ଜଗତେର ଯାଇ ଏହି ବିଷୟ େଘାଷଣା କରିେବ ଯାହା zାରା ସମେ[ ଏହି ପୁରାତନ ପଥ ଯାହା କ ି

ଅନ, ଜୀବନର ପଥ ଅେଟ, ତାହା $ା≠ କରିେବ (ମାଥିଉ ୨୮:୧୯; େ$ରିତ ୧:୮) l େସହି ସମୟ 

ଠାରୁ ଆଜ ିପଯKV, ଇEାେୟଲର ୁଆର/ କରି ସାରା ଦୁନିୟାେର ଏହି ସତK $ଚାରିତ େହଉଛ ିl  

ପୁରାତନ ପଥ 

       ଯୀଶୁM ∞ଗVାେରାହଣ ପେର, ଆଜ ିଅେନକ େଲାେକ ତାM ନିଜ ଇîା ଅନuସାେର ନିଜ 

ପଥେର ଚାଲିବାକu ଲାଗିେଲ ଏବଂ $ଭuM ବିଷୟ ଚି,ା କରୁନାହା,ି (ମାଥିଉ ୭:୧୩-୧୪)l ଆଉ 

େକେତକ େଲାେକ ମନuଷK zାରା ତିଆରି $ଥା ଏବଂ ସିaା, ଗୁଡିକ $ତ ିବିRାସ କରି ଅେନକ 

ନëତନ ନëତନ ଧମV uାପନା କରି ଚାଲିଛ,ି l  ସବV ପୁରାତନ ପଥ କu ଅେନକ  େଲାେକ ଭuଲି 
ଯାଇଛ,ି l  ଏହି ପୁରାତନ ପଥ, ମନuଷK ଜାତିର ଆଦି ପିତା ମାତାMୁ $ାୟ ୬୦୦୦ ବଷV ପୂେବV 
ପରେମଶjରM zାରା ଦିୟା ଯାଇଥିବା $ତିlାରୁ େଖାଜା ଯାଇପାରିବ l  

         
        ଉaାରକ@VାMର ଆଗମନ ବିଷୟେର ଏହି $ତିlା ଅkହାମM ସହିତ 'ସମ[ ଜାତି ଓ 

େଦଶର ଆଶୀVବାଦ ସjରୁେପ'   (ଆଦିପୁ[କ ୧୨:୩), ଇEାେୟଲକu ଅନ, 'ସ,ାନ'  (ଗୀତସଂହିତା 
୨:୭; ମାଥିଉ ୧:୧) ପରେମÇୱର ପୁନରାବp@ି କରିଥିେଲ l  ଆମ ପାପକu Qମା କରିବା ନିମେ, 
ଯୀଶ ୁହi ପରେମଶjରM ପଥ ଅଟ,ି (େଯାହନ ୧୪:୬), ସିଏ ସିa ଏବଂ ପବି� ଜୀବନ ବିତାଇ 

ଜଗତର ପାପ ନିମେ, ମୃତKuବରଣ କେଲ (େଯାହନ ୧:୨୯; ଏଫiସିୟ ୧:୨୭, $କାଶିତବାକK ୧:୫) 
l  
      ଏହି ଅ±ୁତ ସvାଦ ବ@Vମାନ ଆ/ମାନMର ଅେଟ l ଆ/ମାନM ନିମେ, େଯ େସ କpଶ 

ଉପେର ଜୀବନ େଦଇ, ଆ/ମାନM ପାପରୁ ଆ/ମାନMୁ Qମା $ଦାନ କେଲ, ଏବଂ ପରେମଶjରM 

ସହ ଆମ ସÄକVକu ପୁନବVାର uାପନା କେଲ (୧ ପିତର ୨:୨୪; ୨ କରି¢ୀୟ ୫:୨୧) l ଏହା ବିRାସ 
କରିବା zାରା, ଏହି ଅ±ୁତ ସvାଦର ଲାଭ $ା≠ କରି ପାରିବା l 

      ଆେମ ଈଶjରM ସହିତ ଅନ, କାଳ ପଯKV, ଏପରି ଏକ େତଜସjୀ, ସୁ{ର, ଉ≤ାହ, ସାହସିକ 

ଓ ଶା,ିର uାନେର ବାସ କରି ପାରିବା (େଯାହନ ୧୦:୨୮-୨୯) l ଆମ ନିଜ େଚTା ଓ ଶh ିେର ଏହି 

uାନ ଯାହାକu ∞ଗVଧାମ କuହାଯାଏ େସହି uାନକu ଯିବା ଅସ/ବ ଅେଟ, ଏହା 'lାନ ବିହuେନ ଉ≤ାହ' 

େଯମିତି େହବ l  ଯଦି ଆେମ ନିଜ $ତ ିବିRାସ ଓ ଭରସା କରିବା ବ{ କରି ସÄୂଣV ଭାବେର 
ସୃTିକ@Vା ଈଶjରM ଅzିତୀୟ ପୁ�M (ପୁରାତନ ପଥ) ଉପେର ବିRାସ କରିବା, ତାହାେହେଲ 

ଆେମ ପାପରୁ Qମା $ା≠ କରି ଈଶjରM ସହିତ ଅନ,କାଳ ପଯKV, ଈଶjରM ରାଜKେର ବାସ 

କରି ପାରିବା ($କାଶିତବାକK ୨୧:୧-୪) l 



      ଯୀଶ ୁକହିେଲ, ମୁଁ ପଥ, ସତK, ଓ ଜୀବନ, େମା େଦଇ ନ ଗେଲ େକହି ପିତାM ନିକଟକu ଯାଏ 

ନାହi (େଯାହନ ୧୪:୬) l ଆହuରି େସ କହିେଲ, "େହ ପରିEା, ଓ ଭାରm[ େଲାକ ସମେ[, େମା 
ନିକଟକu ଆସ, ମୁଁ ତu/ମାନMୁ ବିEାମ େଦବି (ମାଥିଉ ୧୧:୨୮) l 

      କ'ଣ ଆପଣ ସତK ଈଶjରMୁ ଜାଣିବାକu ଚାହା,ି? କ'ଣ ଆପଣ ଈଶjରM zାରା ଆପଣM 
ସମ[ ପାପରୁ Qମା $ା≠ କରିବାକu ଚାହuଁଛ,ି (୧ େଯାହନ ୫:୧୩)? 

      ତାହାେହେଲ, ଆଜ ିହi ଯୀଶୁMୁ $ାVଥନା କରି ଆପଣMୁ ପାପରୁ Qମା କରିବା ନିମେ, କuହ,u, 
ଏବଂ ଯୀଶୁMୁ ନିଜ ଜୀବନର ମୁhିଦାତା ଓ $ଭu ଭାବେର ∞ିକାର କର,u (େଯାହନ ୩:୧୬), ସିଏ 

ଆପଣM ଜୀବନେର ଆସିେବ, ଆପଣM ଜୀବନକu ନëତନ କରିେଦେବ ଏବଂ େସ ଆପଣା ଆ¨ା 
ଆପଣM ହpଦୟେର େଦଇ ଆପଣMୁ ପରିବତiତ କରିେଦେବ ($କାଶିତବାକK ୩:୨୦; ଯୀହିଜିକଲ 
୩୬:୨୬-୨୭)l   

ଯୀଶୁ କହିେଲ, ମୁ ଁଉ[ମ େମଷପାଳକ ଯିଏ ନିଜ Oାଣ େମଷ ଗୁଡିକ ନିମେb ଦିଏ  
 (େଯାହନ ୧୦:୧୧; ୧ ପିତର ୨:୨୫)



      ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୁରାତନ ପଥ ବିଷୟେର ଅଧiକ ଜାଣିବାକu ଇîା କର,ି, ତାହାେହେଲ 

ଆପଣM ପାଖେର ଥିବା େକୗଣସ ିବାଇବଲ ବିRାସ ଓ ଅନuସରଣ କରୁଥିବା ଗୀVଜା ଅଥବା ମûଳୀ 
ଗୃହକu ଯାଆ,u କିvା େଯଉଁ ବKh ିଆପଣMୁ ଏହି େୱବ ସାଇଟ ବିଷୟେର କହିେଲ କିvା ପ�ିକା 
େଦେଲ ତାM ସହିତ ସÄକV କର,u, କିvା ଆପଣ ନିଃସେMାଚ ଏହି email : 
theancientpath@liveglobal.org େର ମ4 େଯାଗାେଯାଗ କର,u l 

      ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ରଖ,u େଯ, ଯୀଶ ୁଆପଣMୁ ବହuତ େ$ମ କର,ି l   
"େହ ପରିEା, ଓ ଭାରm[ େଲାକ ସମେ[, େମା ନିକଟକu ଆସ, ମୁ ଁତu/ମାନMୁ ବିEାମ େଦବି 

(ମାଥିଉ ୧୧:୨୮) l 
ଯୀଶୁSୀT !




