
ୁଯାତନ ଥ



ଉକ୍ରଭ

ବାଯତୄଯ ଓ ଏସିଆଯ ଅନୟ ୄଦଶ ଭାନଙ୍କୄଯ, ଅୄନକ ୄରାକଭାୄନ 
(ଉଚ୍ଚ-ଶକିି୍ଷତ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ଭିଶାଇ) ବୁଲ  ୄ ଯ ଫଶି୍ୱାସ କଯନ୍ତ ିୄମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧଭମଯ ଉତ୍ପତ୍ତ ି
ାଶ୍ଚାତୟ ୄଦଶୄଯ ୄ ାଇଛ ି । ଏ ା ଏକ ଫଡ଼ ଧଯଣଯ ବୁଲ   ଧାଯଣା । ଏ  ିସୁ୍ତକ 
ଆଣଙୁ୍କ ୄଦଖାଇୄଦଫ ୄମ, ମଦ ିଏ ାକୁ ଧଭମ ୄଫାରି କୁ ାମାଇ ାୄଯ, ୄତୄଫ, 
ପ୍ରକୃତୄଯ ଏ ା ଥୃିଫୀଯ ସଫମ ଯୁାତନ ଧଭମ । 

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଫଶି୍ୱାସଯ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ାାଯି  ାାଯ ଫ ମ୍ ୂୄ ଫମ, ଫତ୍ତମଭାନଯ 
ଆଧୁନକି ଇଯାୄ ଯ (ଭୟ ପ ପ୍ରାାୟୄଯ), ଫୁଦ୍ଧଙ୍କଯ ାନମଯ ୧୫୦୦ ଫ ମ୍ ୂୄଫମ, 
କନ୍ ପୁସିଅ , ଲାୄଟା, ଆଯିଷ୍ଟଟଲ , ଏଫଂ ଅନୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାାୀନ ଫୟକି୍ତଭାୄନ ାନମ 
ୄ ଫା ଫୂମଯୁ ଆଯମ୍ଭ ୄ ାଇଥିରା ।

ୄସ  ି ସଭୟୄଯ ଈଶ୍ୱଯ, ଅବ୍ରା ାମ   ନାଭକ ାୄଣ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା 
କଯିଥିୄର (ମା ା ପ୍ରଥଭ ଯୁୁ୍ ଓ ପ୍ରଥଭ ନାଯୀଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱଯ କଯିଥିଫା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଉୄଯ 
ଆଧାଯିତ ଥିରା) ୄମ ୄସ ାୄଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ଆମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ ାଯୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା 
ାଇଁ ାଗତକୁ ୄପ୍ରଯଣ କଯିୄଫ । ୄସ  ି ଫୟକି୍ତ ସଭସ୍ତ ାାତ ି ନଭିୄନ୍ତ ଆଶୀଫମାଦଯ 
କାଯଣ ୄ ୄଫ । ୄସ  ିସଭୟ ୄଯ, (ଖ୍ରୀ..ୂ୨୦୦୦) ଏ  ିଫଶି୍ୱକୁ ସୃଷି୍ଟ କଯିଥିଫା 
ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଠାୄଯ ‘ଫଶି୍ୱାସ’ କଯିଫାଯ ଫି୍ ୟ ସ ତି ଏ  ି ‘ଯୁାତନ ଥଯ’ କା ାଣୀ 
ଇସ୍ରାଏରକୁ ଫୟାିଗରା, ଏଫଂ ତାୄଯ, ମୀଶ ୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ୄଯ ୄଯ ଭୟ ପ-ପ୍ରାାୟ ଓ 
ୟୁୄଯାପ୍ କୁ ଫୟାିଗରା । ପ୍ରଥଭ ଶତାଦ୍ଧଯି ୄସ  ି ଫିୄ ଫାଯକ ଫୃଦ୍ଧ ି ୄଯ, ଫତ୍ତମଭାନ 
ସଭୟୄଯ ଏ  ି‘ଯୁାତନ ଥ’ ଥୃିଫୀଯ ପ୍ରାୟ ସଫୁ ସ୍ଥାନୄଯ  ଞ୍ଚଅିଛ ି। 



ୄସ  ି ସଭୟ ଠାଯୁ ଆଯମ୍ଭ କଯି ଫତ୍ତମଭାନ ମମୟନ୍ତ ୄକାଟ ି ୄକାଟ ି
ସଂଖୟାୄଯ  ୄରାକଭାୄନ ୄସ  ି ‘ଯୁାତନ ଥ’ ଅନୁସଯଣ କଯିଅଛନ୍ତ ି । ସାଯା 
ାଗତଯ ପ୍ରୄତୟକ ାାତ ିଏଫଂ ପ୍ରୄତୟକ ୄଦଶଯୁ ଏକ ଶ  ୄକାଟଯୁି ଅଧିକ ୄରାକ 
ଏ  ିସତୟକୁ ଗ୍ର ଣ କଯିଅଛନ୍ତ ି। 

ମା ା ଆଣ ଯଫତ୍ତମୀ ଅଳ୍ପ ସଭୟୄଯ ଢଫିାକୁ ମାଉଛନ୍ତ,ି ତା ା ଆଣଙ୍କ 
ାୀଫନକୁ ଫଦାଇ ୄଦଇ ାୄଯ । ୄତଣୁ, ଆୄମ୍ଭଭାୄନ ଆଣଙୁ୍କ ଦୃଢ ବାଫୄଯ କ ୁଅଛୁ ୄମ 
ଆଣ ଏ ା ମତ୍ନଯ ସ  ଢନୁ୍ତ, ୁଣି ଏ  ିଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ଭିଥୟାୄଯ ୂର୍ଣ୍ମ ାଗତୄଯ ସତୟ ାାଣିଫାକୁ 
ସା ାମୟ କଯିଫା ାଇଁ ଈଶ୍ୱଯଙୁ୍କ ପ୍ରାଥମନା କଯନୁ୍ତ । ଏ  ି ୁସ୍ତକଯ ୄରଖକ ଆଶା କଯନ୍ତ ି ୄମ 
ତାଙ୍କଯ ଆଣଭାନଙ୍କ ସ ତି ୄକୌଣସି ଏକ ଦନି ୄଦଖାୄ ଫ । 



ଯୁାତନ ଥ



ସଦାପ୍ରବୂ ଏହିଯି କହନ୍ତ:ି 

‚ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ ଥଭାନଯ ଭୟ ପୄଯ ଠଆି ୄ ାଇ ୄଦଖ,  

ଆଉ ୁଯାତନ ଥଭାନଯ ଫି୍ ୟ ାାଯ ିକୁ ,  

‘ଉତ୍ତଭ ଥ କା ିଁ?’ ଓ ତ ିୄଁ ଯ ଗଭନ କଯ;  

ୄତୄଫ ତୁୄମ୍ଭଭାୄନ ଆଣା ଆଣା ପ୍ରାଣୄଯ  

ଫଶି୍ରାଭ ାଇଫ ।  

ମିଯଭିିୟ ୬: ୧୬ 



ୄମୄତୄଫୄ ସଭୟଯ ଆଯମ୍ଭ ୄ ରା, ଅତ ିକମ  ୄ ଯ ଛଅ  ାାଯ ଫ ମ୍ 
ୂୄ ଫମ, ଈଶ୍ୱଯ ଫଶି୍ୱକୁ ଏଫଂ ପ୍ରଥଭ ଯୁୁ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷି୍ଟ କୄର ଓ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏକ 
ସୁନ୍ଦଯ ଫଗିାାୄଯ ଯଖିୄର; ଣିୁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄକଫ ୄଗାଟଏି ଆଜ୍ଞା ାନ କଯିଫାକୁ 

ୄଦଇ କ ିୄ ର, ‘ଏକ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଫୃକ୍ଷଯ ପ ଖାଇଫ ନା ିଁ’ । କନୁି୍ତ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ପ୍ରଥଭ 
ିତୃଯୁୁ୍ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କଯ ଅଫାୟ ପ ୄ ଫାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିକୄର ଏଫଂ ାଗତ ଭୟ ପକୁ ଦୁର୍ଦ୍ମଶା ଓ 
ଭତୁୃୟ ୄନଇ ଆସିୄର । ତା ା ସୄତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କୄର ୄମ ଦିୄ ନ ୄସ 
ାୄଣ ଭୁକି୍ତକତ୍ତମାଙୁ୍କ ଠାଇୄଫ ମିଏ ଭନୂ୍ୟଯ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ସ ତି ସଂକମକୁ ଣିୁଥୄଯ 
ସ୍ଥାନ କଯିୄଫ । ମଦ ି ୄସଭାୄନ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାୄଯ ଫଶି୍ୱାସ କଯିୄଫ, ୄତୄଫ 
ୄସଭାୄନ ଯକ୍ଷା ାଇ ାଯିୄଫ ।  

    “ଆଦଭ ଓ ହଫାଙୁ୍କ ଏଦନ ଉଦୟାନଯୁ ଫାହାଯକଯି ଦଆିଗରା” (ଆଦ ି୩:୨୨-୨୪) 



ୄସ ମା ା ୄ ଉ, ଫାଇୄଫଲ   ଅନୁସାୄଯ, ଆଦଭ ଓ  ଫାଙ୍କଯ 
ଫଂଶଧଯଭାୄନ ଯିଫତ୍ତତି ୄ ଫାକୁ ଇଛା କୄର ନା ିଁ ଏଫଂ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଫଯୁିଦ୍ଧୄଯ 
ଫିୄ ରା  କଯିଫାୄଯ ରାଗି ଯ ିୄ ର । ୄତଣୁ ଈଶ୍ୱଯ ାୄଣ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ (ୄନା ) ଏକ 
ଫଯିାଟ ଡଙ୍ଗା ତଆିଯି କଯିଫାକୁ ଓ ୄସଥିୄଯ ପ୍ରୄତୟକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭୟ ପଯୁ ଦୁଇ ଦୁଇ 
ାଣଙୁ୍କ ୄନଫାକୁ କ ିୄ ର, କାଯଣ ଈଶ୍ୱଯ ସାଯା ଥୃିଫୀକୁ ା ଭଗ୍ନ କଯି, ସଫୁ 
ୄରାକଙ୍କ ଭୟ ପଯୁ ାା ାା ଭୟ ପୄଯ ଥିଫା ୄକଫ ୄଗାଟଏି ଯିଫାଯଯ ଆଠ ାଣଙ୍କ 
ାୀଫନକୁ ଛାଡ଼ ିଫାକ ିସଭସ୍ତ ାୀଫନକୁ ଧ୍ୱଂସ କଯିଫାକୁ ମାଉଥିୄର ।  

 “ୄନାହ ଓ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ” (ଆଦ ିୁସ୍ତକ ୬-୮) 

ାୀନ୍ ଫାସୀଙ୍କ ବା୍ାୄଯ ‘ଡଙ୍ଗା’ ଶର୍ଦ୍ଯ ପ୍ରତଶିର୍ଦ୍ୄଯ ତିୄ ନାଟ ିାଯମ୍ପଯିକ 
ଅକ୍ଷଯ ଯ ଛି:ି ‘ାତ୍ର’, ‘ଆଠ’, ଓ ‘ୄରାକଭାୄନ’. ଏ  ିଆଶ୍ଚମମୟ ସତୟ ୄମାଗୁଁ, କଛି ି
ଫଦି୍ୱାନ୍   ଫୟକି୍ତଭାୄନ ାୀନ୍ ଫାସୀଙ୍କ ଅକ୍ଷଯ ଭାା ଖ୍ରୀ..ୂ ୩୦୦୦ ୄଯ ାନମ ୄନଇଥିରା 



ୄଫାରି କ ନ୍ତ ି। ଫାଇୄଫଲ  ୄ ଯ ୄରଖାଥିଫା ଫଶି୍ୱଫୟାୀ ାପ୍ଳାଫନଯ କଥା ଅଧିକାଂଶ 

ସଂସ୍କତୃଯି ଇତ ିାସୄଯ ଓ କଭିବଦନ୍ତୀୄଯ ଭୟ ପ ୄଦଖାମାଏ (ଆଦ ିୁସ୍ତକ ୭: ୧୩ )। 

ାତ୍ର     ଆଠ    ୄରାକଭାୄନ  ଡଙ୍ଗା 

ୄନା , ତାଙ୍କ ଯିଫାଯ ଓ ସଭସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ାା ାା ଛାଡ଼ି ଏକ ନୂଆ ାଗତ ଆଯମ୍ଭ କଯିଫା 
ୄଯ (ଆଦି ୁସ୍ତକ ୮:୧୮-୧୯) ଈଶ୍ୱଯ, ୄନା  ଏଫଂ ତାଙ୍କ ଫଂଶଧଯଙୁ୍କ ସାଯା 
ଥୃିଫୀକୁ ାନ ଫ ୁ କଯିଫା ାଇଁ ଆଜ୍ଞା ୄଦୄର (ଆଦି ୁସ୍ତକ ୯:୧) । କନୁି୍ତ , 

ୄନା ଙ୍କ ଫଂଶଧଯଭାୄନ ଗଫମୀ ୄ ାଇ ଅଫାୟ ପ 
ୄ ୄର, ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଆଣା ନଗଯ 
ନଭିମାଣ କଯି ନାିଯ ନାଭ ସ୍ଥାନ କଯିଫା ାଇଁ 
ପ୍ରାାୀନ ଇଯା ଯ ଫାଫିୄ ରାନ୍   ାଖୄଯ 
ଫସତି ସ୍ଥାନ କୄର । ୄସ ି ସଭୟୄଯ, ସଫୁ 
ୄରାକଭାୄନ ୄଗାଟଏି ବା୍ା କ ୁଥିୄର । 
ୄତଣୁ, ଈଶ୍ୱଯ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ୄସଭାନଙ୍କ 

ବା୍ାକୁ ବାଗ ବାଗ କୄର ୄମଯି ୄସଭାୄନ 
ଯସ୍ପଯକୁ ଫୁଝ ିାଯିୄଫ ନା ିଁ (ଆଦ ି ୁସ୍ତକ 

୧୧:୧-୭)। ପୄଯ, ପ୍ରତଦିନିଯ ାୀଫନ ଓ 
କାମମୟକା ସଫୁ ଅସମ୍ଭଫ ୄ ାଇଗରା, 

 “ଫାଫରିଯ ଦୁଗଗ“ 

(ଆଦି ୁସ୍ତକ ୧୧:୧-୯) 



ୄତଣୁ ୄମଉଁଭାୄନ ସଭାନ ସଭାନ ବା୍ା କ ୁଥିୄର, ୄସଭାୄନ ଏକାଠି ୄ ୄର ଏଫଂ 
ଥୃିଫୀଯ ାାଯିଆୄଡ଼ ାାରିଗୄର, ମା ା ପୄଯ ଆା ିୄଦଖା ମାଉଥିଫା ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ 

ାାତଯି ସୃଷ୍ଟି ୄ ରା । ତଥାି ୄସଭାୄନ ନାି ନାି ଥୄଯ  ିଁ ଗୄର ଏଫଂ ଈଶ୍ୱଯଙୁ୍କ 
ାାଣିଫାକୁ ଆଗ୍ର ୀ ୄ ୄର ନା ିଁ ।  

ଭନୂଷ୍ୟ ନଜି ନଜିଯ ଧଭଗସଫୁ ସୃଷି୍ଟ କଯିଫାକୁ ଆଯମ୍ଭ କରା 

ମଦୟି ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରଥଭ ିତୃଯୁୁ୍ ଈଶ୍ୱଯଙୁ୍କ ଫୟକି୍ତଗତ ବାଫୄଯ 
ାାଣିଥିୄର, ସଭୟକ୍ରୄଭ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄସ  ିଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ୄ ାଇଗରା ଓ ଭନୂ୍ୟ ନାି 

ନାିଯ ଧଭମସଫୁ ସୃଷି୍ଟ କଯିଫାକୁ ଆଯମ୍ଭ କରା । ୄକ  ିୄକ  ିକ ିୄ ର ଭନୂ୍ୟ ଶ ୁ
ବ;ି ଅନୟଭାୄନ କ ିୄ ର ଭନୂ୍ୟ ‚ୄଦଫଗଣଙ୍କ‛ ଠାଯୁ ଅଫତୀର୍ଣ୍ମ ୄ ାଇଛ ି । ଣିୁ, 
ଅନୟଭାୄନ କ ିୄ ର ଏ  ିଫଶି୍ୱଯ ସି୍ଥତ ିସଫୁ ସଭୟୄଯ ଥିରା । ଏ ିଯି କ  ିଭନୂ୍ୟ 
ଫଞ୍ଚଫିା ାଇଁ ନିୄ ା କଛି ିନୀତ ିନୟିଭ ଫୄନଇରା, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ କଥା ଉଠିୄର ୄସ 

  ମି ୁଦୀ ଧଭମ ଇ ରାମ   ନୁି୍ଦ ଧଭମ 

    ଫୁଦ୍ଧ ଧଭମ  କନ୍ ପୁସିଅ ଫାଦ   ଭୂତ୍ତି ୂାା



ୄସ ୄସ  ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ାାଣିଶଣିୁ ଏଡ଼ାଇଫାକୁ ୄାଷ୍ଟାକରା । ଭନୂ୍ୟ ଗଛ, ନଦୀ, ାନ୍ଦ୍ର, 
ସୂମମୟ ଓ ଫୂମ ଯୁୁ୍ଙୁ୍କ ାୂା କଯିଫାକୁ ଆଯମ୍ଭ କରା । ୄକ  ି ୄକ  ି କ ିୄ ର ସଫୁ 
ଭନୂ୍ୟ ଇଶ୍ୱଯ ଅଟନ୍ତ ି । ଏ ିଯି, ପ୍ରାାୀନ କାୄଯ ଦଆିମାଇଥିଫା ପ୍ରତଜି୍ଞା ଓ ତା ା 
ସ ତି ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ନକିଟକୁ ୄପଯିମିଫା ଥଯ ଜ୍ଞାନ ଭନୂ୍ୟ  ୄଯଇ ସାଯିଥିରା ।  

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତଜି୍ଞା 

୪,୦୦୦ ଫ ମ୍ ୂୄ ଫମ, ଫୁଦ୍ଧୄଦଫଙ୍କଯ ାନମଯ ୧,୫୦୦ ଫ ମ୍ ଫୂମଯୁ, 
ଈଶ୍ୱଯ ଅବ୍ରା ାମ   ନାଭକ ାୄଣ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ସ ତି ଆଧୁନକି ଇଯାନ୍ ଯ ଉ୍   ନାଭକ 
ସ୍ଥାନୄଯ କଥା ୄ ୄର ।  

  “ଅବ୍ରାହାମ୍ଙ ଙ୍କ ସଭ,ୄଯ୍ ୀୀ.ୂ. ୨୧୦୦ ଯ ପ୍ରାଚୀନ ଇଯାକ  .” (ଆଦ ି୧୧:୧-୯) 



ଅବ୍ରା ାମ   ଖ୍ରୀ..ୂ ୨୧୬୬ ୄଯ ାନମ ୄ ାଇଥିୄର ଓ ଏଯି ୄରାକଭାନଙ୍କ 
ଭୟ ପୄଯ ଫାସ କଯୁଥିୄର ୄମଉଁଭାୄନ ଭନୂ୍ୟକୃତ ପ୍ରଣାୀୄଯ ନିୄ ା ତଆିଯି କଯିଥିଫା 
‚ୄଦଫତାଭାନଙୁ୍କ‛ ାୂା କଯୁଥିୄର । ଯୄଭଶ୍ୱଯ ଅବ୍ରା ାମ ଙୁ୍କ ୄମଉଁ ନୂଆ ୄଦଶ 
ୄଦଖାଇୄଫ ୄଫାରି କ ଥିିୄର, ନାି ିତାଭାତାଙୁ୍କ ଓ ନାି ୄୈତୃକ ବୁଭିକୁ ଛାଡ଼ ି

ୄସଠାକୁ ମିଫାାଇଁ କ ିୄ ର । (ଆଦ ିୁସ୍ତକ ୧୨:୧-୩) 

   “ଅବ୍ରାହାମ୍ଙ   ନଜି ିତାଙ୍କ ଗୃହ ଓ ୄଦଶ ଛାଡ ିଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଛୄଯ ମାଆନ୍ତ ି(ଆଦ ି୧୨:୧-୩)” 

୭୫ ଫ ମ୍ ଫୟସୄଯ, ଅବ୍ରା ାମ   ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ନିୄ ର୍ଦ୍ମଶ ାନ କୄର ଓ ଭୟ ପ-
ଫୂମକୁ ମାତ୍ରା କୄର, ମା ାକୁ ଫତ୍ତମଭାନ ସଭୟୄଯ ଇସ୍ରାଏଲ   ୄଫାରି କୁ ାମାଏ । ଈଶ୍ୱଯ 
ଅବ୍ରା ାମ ଙୁ୍କ ତିୄ ନାଟ ି ପ୍ରତଜି୍ଞା ୄଦୄର । ତା ଭୟ ପଯୁ ସଫୁଠାଯୁ ଭ ାନ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଥିରା: 
‚ୄମଉଁଭାୄନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀଫମାଦ କଯିୄଫ, ଆୄମ୍ଭ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଆଶୀଫମାଦ କଯିଫା; ୁଣି 
ୄମୄକ  ି ତୁମ୍ଭକୁ ଅବିଶା ୄଦଫ, ଆୄମ୍ଭ ତା ାକୁ ଅବିଶା ୄଦଫା, ଏଫଂ ତୁମ୍ଭଠାଯୁ 
ଥୃିଫୀଯ ସଫୁ ଫଂଶ ଆଶୀଫମାଦ ାଇୄଫ ।‛  



ଅବ୍ରା ାମ   ମି ୁଦୀଭାନଙ୍କଯ (ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙ୍କଯ) ଓ ଆଯଫ ୄଦଶୀୟ 
ୄରାକଭାନଙ୍କଯ ିତା ୄ ୄର । କନୁି୍ତ, ଥୃିଫୀଯ ସଫୁ ଫଂଶ ୄକଫ ଅବ୍ରା ାମ ଙୁ୍କ 
ପ୍ରତଜି୍ଞା କଯାମାଇଥିଫା ତୁ୍ରଙ୍କ ୄଦଇ ଆଶୀଫମାଦ ାଇୄଫ ।   

ଯୄଭଶ୍ୱଯ ୄମଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅବ୍ରା ାମ ଙୁ୍କ ୄଦଇଥିୄର, ୄସ  ିପ୍ରତଜି୍ଞା ୄସ 

ଅବ୍ରା ାମ ଙ୍କ ନାତ ି ମାକୁଫଙୁ୍କ ଭୟ ପ ୄଦୄର । ଇଶ୍ୱଯ ମାକୁଫଙୁ୍କ ଫାଯ ାଣ ତୁ୍ରଙୁ୍କ 
ୄଦୄର, ୄମଉଁଭାନଙ୍କ ଫଂଶ (ୄମଉଁଭାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏରୀୟ ୄଫାରି କୁ ାମାଏ) 
ସଭୟକ୍ରୄଭ ଦୁଷ୍ଟ ଯାାାଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭିସଯୄଯ ଦାସୟ କଭମୄଯ ନିୄ ୟାାତି ୄ ୄର । 
ଏ  ି ଦୁଷ୍ଟ ଯାାାଭାୄନ (ପାୄଯା) ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙୁ୍କ ଦୁଫମୟଫ ାଯ କୄର ଏଫଂ 
ୄସଭାୄନ ୄମଯି ଭଯିମିୄଫ ୄସଥିାଇଁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଅଧିକଯୁ ଅଧିକ କାଭୄଯ 

ଖଟାଇୄର (ମାତ୍ରା ୁସ୍ତକ ୧ ଫମ) । ଯିୄଶ୍ୄଯ, ଖ୍ରୀ..ୂ ୧୪୪୭ ୄଯ, ଈଶ୍ୱଯ 
ୄସଭାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଭିସଯଯ ଦାସତ୍ୱଯୁ ଉଦ୍ଧାଯ କଯିଫାକୁ ୄଭାଶା ନାଭୄଯ ଏକ 

ଭ ାନ ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ଠାଇୄର ।  

ଉଦ୍ଧାଯକର୍ତ୍ଗା ୄଭାଶା 

‚ଆମ୍ଭଯ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ମିଫାକୁ ଦଅି‛ (ମାତ୍ରା ୁସ୍ତକ ୩ ଫଗ), ଏ  ିଆଜ୍ଞା 
ୄନଇ ପାୄଯାଙ୍କ ାଖକୁ ମିଫାକୁ, ୄମୄତୄଫୄ ଈଶ୍ୱଯ ୄଭାଶାଙୁ୍କ ଡାକିୄର, 
ୄସୄତୄଫୄ ୄଭାଶାଙୁ୍କ ୮୦ ଫ ମ୍ ଫୟସ ୄ ାଇଥିରା । ପାୄଯା ପ୍ରଥୄଭ ୄସଥିୄଯ 
ଯାା ି ୄ ୄରନା ିଁ, ୄସଥିାଇଁ ଇଶ୍ୱଯ ପାୄଯାଙ୍କ ୄଦଶୄଯ ଭ ାଭାଯୀ ଠାଇୄର । 
ପୄଯ, ୄଶ୍ୄଯ ପାୄଯା ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙୁ୍କ ମିଫା ାଇଁ  ଛାଡ଼ିୄ ର (ମାତ୍ରା ୁସ୍ତକ 

୪-୧୦ ଫଗ) । ୄତୄଫ ଈଶ୍ୱଯ ୄଶ୍ ଭ ାଭାଯୀ ଠାଇଫା ଫୂମଯୁ, ଈଶ୍ୱଯ 
ୄଭାଶାଙୁ୍କ କ ିୄ ର ୄମ ୄସ ତାଙ୍କ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ (ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙୁ୍କ) ଏକ ଉତ୍ତଭ 



ଂୁ ୄଭ୍ ଶାଫକ ଫୀ ଯୂୄ ଫଧ କଯିଫାକୁ କୁ ନୁ୍ତ । ୄସଭାୄନ ତା ାଯ ଯକ୍ତକୁ 
ପ୍ରୄତୟକ ଗ ୃଯ ଫାାୁଫନ୍ଧ ଓ ଦୁଆଯଯ ଉବୟ ାଶ୍ୱମୄଯ ରଗାଇୄଫ । ଈଶ୍ୱଯ ଭିସଯ 
ୄଦଶକୁ ଦଣ୍ଡ ୄଦଫାାଇଁ ଠାଇଫାକୁ ମାଉଥିଫା ସଂ ାଯକ ଦୂତଙ୍କଠାଯୁ ଏ  ି ଯକ୍ତ 
ୄସଭାନଙୁ୍କ ଯକ୍ଷା କଯିଫ ।  

ମି ୁଦୀଭାୄନ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ାନ 

କୄର ଓ ୄଭ୍ଭାନଙ୍କଯ ଯକ୍ତ ନିା ନିା    

ଗୃ ଯ ଦୁଆଯ ଉୄଯ ରଗାଇୄର ।       

ୄମୄତୄଫୄ ସଂ ାଯକ ଦୂତ ଆସିୄର,   

ୄସ ୄସ  ିଯକ୍ତ ୄଦଖି ୄସ  ିଗୃ କୁ       

ଛାଡ଼ିୄଦୄର ୄମଉଁ ଗୃ ଯ ଦୁଆଯୄଯ      

ୄଭ୍ଶାଫକଯ ଯକ୍ତଯ       

ାହି୍ନ ଥିରା । 
“ସଂହାଯକ ଦୂତଙ୍କଠାଯୁ ଗୃହକୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇଁ୍ ଇସ୍ରାଏରୀ,ଭାୄନ ଫଧ କଯାମାଇଥିଫା ୄଭଷ୍ଶାଫକଯ 

ଯକ୍ତ ଦୁଆଯ ଇୄଯ ରଗାଉଛନ୍ତ“ି (ମାତ୍ରା ୁସ୍ତକ ୧୨:୨୧-୨୩)  

କିନୁ୍ତ, ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ିୄଦଫା ୄଯ, ପାୄଯା ନିା ଭନ 

ଫଦାଇୄର ଓ ୄସୈନୟ ଫା ନିୀକୁ ଇଶ୍ୱଯଙ୍କ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ୄଗାଡ଼ାଇ ଧଯିଫା ାଇଁ 

ଠାଇୄର । କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱଯ ଏକ ଭ ାନ ଆଶ୍ଚମମୟ କଭମ କଯି ନିା ୄରାକଭାନଙୁ୍କ 

ନିଯାଦୄଯ ାଯ ୄ ଫା ାଇଁ, ସୁପ ସାଗଯକୁ ଦୁଇ ବାଗ କୄର ଓ ୄଗାଡ଼ାଉଥିଫା 

ଭିସଯୀୟଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ସାଗଯଯ ାକୁ ଡ଼ିଫାକୁ ୄଦୄର । ଏ ିଯି, ଭିସଯଯ 

ୄସୈନୟ ଫା ନିୀ ଫିନଷ୍ଟ ୄ ରା । 



ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଫୟଫସ୍ଥା
ଈଶ୍ୱଯ ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙୁ୍କ ସିନୟ ଫମତ ନାଭକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ୄନୄର 

ୄମଉଁଠାୄଯ ୄସ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ୄଦୄର ମା ା ୄସଭାୄନ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ 

ୄରାକ ୄ ଫାକୁ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସମ୍ମତିଯ ାିହ୍ନ ସ୍ୱଯୂୄ ାନ କଯିୄଫ । 

ମଦୟି ଇଶ୍ୱଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ୄସ ନିୄା 
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଯିଥିଫା ସ୍ଥାନୄଯ ନିଯାଦୄଯ 
 ଞ୍ଚାଇୄଦୄର, ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାୄନ 
ଅକୃତଜ୍ଞ ୄ ାଇ ଈଶ୍ୱଯଙୁ୍କ ଓ ତା ାଙ୍କ 

ୄସ  ିୁଯାତନ ଥ ବୁରିଗୄର, ଏଫଂ 
ନିା ନିା ଥୄଯ ାାରିୄର ।

“ୄଭାଶା ସିନ, ଫଗତୄଯ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କଯୁ ଛନ୍ତି” 

(ମାତ୍ରା ୁସ୍ତକ ୨୦:୧-୨ 



ୄସଭାନଙ୍କ ାଯ ଭୁରୟ ୄଦଫା ାଇଁ ଏକ ଫୀ 

ଇସ୍ରାଏରୀୟଭାନଙ୍କଯ ଅଫାୟ ପତା ାଇଁ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫିନଷ୍ଟ ନ କଯି, 
ଈଶ୍ୱଯ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଏକ ନିଦମାଗ, ସୁସ୍ଥ ସଫ ୄଭ୍ ଶାଫକ ତା ାଙ୍କ ଉସନା 
ସ୍ଥକୁ ଆଣିଫା ାଇଁ ଆଜ୍ଞା ୄଦୄର । ୄମଉଁ ୄରାକ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଅଫାୟ ପ ୄ ାଇଥିରା 
ତା ାକୁ ୄସ  ି ୄଭ୍ ଶାଫକ ଉୄଯ ନିାଯ  ାତ ଯଖିଫାକୁ ଡୁ଼ଥିରା । ତା ା 
ୄସ  ି ୄରାକଯ ଫିୄରା  ଓ ଅଫାୟ ପତା ୄସ  ି ୄଭ୍ ଉଯକୁ ାାରିମିଫାଯ ାହି୍ନ 
ସ୍ୱଯୂ ଥିରା ।  

“ଭନୂଷ୍ୟଯ ା ୄଭଷ୍ ଶାଫକ ଉଯକୁ ଚାରିମିଫାଯ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱଯୂ”   
(ୄରଫୀ ୁସ୍ତକ ୧:୪) 

ୄଭ୍ଟିକୁ ତାୄଯ ଫଧ କଯାମାଉଥିରା. ଏ ା ଖ୍ରୀ.ୂ. ୧୪୦୦ 
ୂଫମଯୁ ୄ ଉଥିରା । ତଥାି, ୄରାକଭାୄନ ଈଶ୍ୱଯ ୄଦଖାଇଥିଫା ୄସ  ି ୁଯାତନ 
ଥକୁ ଉୄକ୍ଷା କଯିଫାକୁ ରାଗିୄର ଏଫଂ ନିା ନିା ଥୄଯ ଗୄର ।  

ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ.ୂ. ୧୦୦୦ ୄଯ ଅବ୍ରା ାମ ଙ୍କ ଏକ ଫଂଶଧଯ ଦାଉଦଙୁ୍କ 
ଈଶ୍ୱଯ ଇସ୍ରାଏରଯ ଏକ ଭ ାନ ଯାାା ୄ ଫାାଇଁ ଉଠାଇୄର । ୁଣି, ଈଶ୍ୱଯ ଏ 
କଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ାଣାଇୄର ୄମ ଆଦଭ ଓ  ଫାଙୁ୍କ ଏଫଂ ଯଫତ୍ତି ସଭୟୄଯ 
ଅବ୍ରା ାଭଙୁ୍କ ୄମଉଁ ଫୟକି୍ତଙ୍କ ଫି୍ୟୄଯ ୄସ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଯିଥିୄର, ୄସ ଦାଉଦଙ୍କ 
ଫଂଶୄଯ ାନମ ୄନୄଫ ଓ ଅନନ୍ତକା ମମୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂ ାସନ ଉୄଯ ଫସି 
ଯାାତ୍ୱ କଯିୄଫ । ଈଶ୍ୱଯ କ ିୄ ର ୄମ ଏ  ିବାଫୀ ଯାାା‚ଦାଉଦଙ୍କ ୁତ୍ର‛ ୄ ୄଫ ।  



ଏ  ି ୄମଉଁ‚ଦାଉଦଙ୍କ ୁତ୍ରଙ୍କ‛ କଥା ଈଶ୍ୱଯ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଯିଥିୄର, ତାଙ୍କ 
ଫି୍ୟୄଯ ଅଧିକ ସୂାନା ୄଦଫାାଇଁ ଈଶ୍ୱଯ, ସଭୟକୁ ସଭୟ, ଅନୟ 
ବାଫଫାଦୀଭାନଙୁ୍କ ଠାଇୄର । ଖ୍ରୀ..ୂ ୮୦୦ ୄଯ, ାୄଣ ବାଫଫାଦୀ ବଫି୍ ୟତ 
ଫାଣୀ କୄର ୄମ ଏ  ି‚ୁତ୍ର‛ ଏକ ୄଛାଟ ନଗଯ, ୄଫଥରି ଭିୄଯ ାନମ ୄ ୄଫ ଏଫଂ 
ତା ାଙ୍କ ‚ଉତ୍ପତ୍ତ ିଅନନ୍ତକାୀନ‛ (ଭୀଖା ୫:୨) । ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ..ୂ ୭୨୦ ୄଯ, ଅନୟ 
ାୄଣ ବାଫଫାଦୀ କ ିୄ ର ୄମ ଏ  ି ଆଗାଭୀ ଶାସନକତ୍ତମା ଇସ୍ରାଏରଯ ଏକ 
କୁଭାଯୀଙ୍କଠାଯୁ ଏକ ‚ଶଶିୁ‛ ବାଫୄଯ ାନମ ୄ ୄଫ, ତଥାି ୄସ ‚ଅନନ୍ତକାୀନ ିତା‛ 
ୄଫାରି ଡକାମିୄଫ (ମିଶାଇ, ୯:୬) ।

ଏକ ଅୄରୌକକି ଜନମ 
ଯିୄଶ୍ୄଯ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ  ାାଯ ଫ ମ୍ ୂୄ ଫମ, ପ୍ରାାୀନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯ, 

ନାାଯିତ ନାଭକ ଏକ ୄଛାଟ ସ ଯୄଯ, ଏକ ସ୍ୱଗମଦୂତ ାୄଣ କୁଭାଯୀ କନୟା, 
ଭଯିୟଭଙୁ୍କ ଦଶମନ ୄଦୄର, ଏଫଂ ତାଙୁ୍କ କ ିୄ ର ୄମ ୄସ ଏକ ତୁ୍ର ାନମ ୄଦୄଫ 
ମା ାଙ୍କଯ ନାଭ ୄସ ‚ମୀଶୁ‛ ୄଦୄଫ, ୄମୄ ତୁ ୄସ ‚ଆଣା ୄରାକଭାନଙୁ୍କ 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ାଯୁ ଯକ୍ଷା  କଯିୄଫ‛ । 

ୄସ  ିସଭୟୄଯ, ାନଗଣନା ାଇଁ ୄମଉଁ ସଯକାଯୀ ଆଜ୍ଞା ୄ ାଇଥିରା, 
ୄସ  ିଆଜ୍ଞା ଅନୁସାୄଯ, ଭଯିୟଭ ଓ ତା ାଙ୍କ ସ୍ୱାଭୀ ୄମାୄ୍ପ ଭୟ ପ ‚ୄଫଥରି ଭିକୁ‛ 
(ୄମାୄ୍ପଙ୍କ ୄୈତୃକ ନଗଯ) କୁ ଂାକୃିତ ୄ ଫାାଇଁ, ଅଥମାତ  , ନାଭ ୄରଖାଇଫା 
ାଇଁ ଗୄର ।  



   “କୁଭାଯୀ ଭଯି,ମ୍ଙ   ୄଫଥରିହଭିୄଯ ମୀଶୁଙୁ୍କ ଜନମ ୄଦୄର” (ରୁକ ୨:୧-୭) 

ୄସଠାୄଯ ଥିଫା ସଭୟୄଯ,  ାାଯ  ାାଯ ଫ ମ୍ ଧଯି କଯାମାଇଥିଫା 
ସଭସ୍ତ ବାଫଫାଣୀକୁ ସପ କଯି, ଭଯିୟମ   ଶିଶୁ ମୀଶୁଙୁ୍କ ୄଗାଯୁ ଗୁ ା ବି ଏକ 
ସାଧାଯଣ ସ୍ଥାନୄଯ ାନମ ୄଦୄର (ରୁକ ୨:୧-୮) । ୄସ  ି ଯାତିୄଯ, 
ୄଫଥରି ଭିଯ ପ୍ରାନ୍ତଯୄଯ ଥିଫା ୄଭ୍ ାକଭାନଙୁ୍କ ଦୂତ ଫା ନିୀ ଆକାଶୄଯ 
ଦଶମନ ୄଦୄର ଓ ୄଘା୍ଣା କୄର: ‚ତୁମ୍ଭଭାନଙ୍କ ନିଭୄନ୍ତ ଆାି ତ୍ରାଣକତ୍ତମା ାନମ 
ଗ୍ର ଣ କଯିଅଛନ୍ତି, ୄସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବୁ‛ ।  

   “ଦୂତଭାୄନ ୄଭଷ୍ ାକଭାନଙୁ୍କ ମୀଶୁଙ୍କ ଜନମ ସଭବାଦ ୄଦଉଛନ୍ତି” (ରୁକ ୨:୮-୨୦) 



ଫ ୁ ଦୂଯୄଯ, ୂଫମ ୄଦଶୄଯ, ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶୄଯ ଣି୍ଡତଭାନଙୁ୍କ 
ଫାଟ ୄଦଖାଇଫା ାଇଁ ୄଦଖାଗରା ୄମଯି ୄସଭାୄନ ଇସ୍ରାଏରକୁ ଆସି ଏ  ି
ନୂଆ ଯାାାଙ୍କଯ ଉାସନା କଯିୄଫ (ଭାଥିଉ ୨:୧-୧୨) । ଏ  ି ଶିଶୁ (ମୀଶୁ) 
ଥିୄର ମି ୁଦୀ ଯାାା ଦାଉଦଙ୍କଯ (ଖ୍ରୀ.ୂ. ୧୦୦୦) ାୄଣ ାଥିଫ ଫଂଶଧଯ ଓ 
ଦାଉଦ ଯାାା ନିୄା ଥିୄର ଅବ୍ରା ାମ ଙ୍କଯ ଫଂଶଧଯ (ଖ୍ରୀ.ୂ. ୨୧୬୬ ୄଯ ାନିମତ) 
।  

ମୀଶୁ ନାାଯିତୄଯ ଫଢିୄର, ଏଫଂ ଫୁଦ୍ଧିୄଯ ଭ ାନ ୄ ୄର ୁଣି 
ୄରାକଭାୄନ ତାଙୁ୍କ ବର ାଇୄର । ୄମୄତୄଫୄ ତାଙୁ୍କ ତିଯିଶ ଫ ମ୍ ୄ ରା, 
ୄସୄତୄଫୄ ୄସ ୄସ  ି କାମମୟ ଆଯମ୍ଭ କଯିଫାଯ ସଭୟ ୄ ାଇଗରା, ୄମଉଁ 
କାମମୟ ାଇଁ ତା ାଙୁ୍କ ାଗତକୁ ଠାମାଇଥିରା । ମୀଶୁ ନିୄା ନିାକୁ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ୁତ୍ର 
ୄଫାରି କ ୁଥିୄର ଓ ୄସ ଭୟ ପ କ ୁଥିୄର, ‚ଭଁୁ ଓ ିତା ଏକ‛ (ୄମାହନ ୧୦:୩୨) 
। ମୀଶୁ ଈଶ୍ୱଯ ୄ ାଇଥିଫା ୄମାଗୁଁ ଅନନ୍ତ କାଯୁ ଥିୄର, କିନୁ୍ତ ଫତ୍ତମଭାନ୍   ୄସ 
ୄକଫ ଭନୂ୍ୟ ଯୂ ଧାଯଣ କୄର (ୄମାହନ ୧:୧୪) । ୄସ କ ିୄ ର: 
‚ଅବ୍ରା ାମ ଙ୍କ ୂଫମଯୁ, ଭଁୁ ଅଛ‛ି (ୄମାହନ ୮:୫୮) । ‚ଭଁୁ ଅଛ‛ି କ ଫିା ଦ୍ୱାଯା, 
ମୀଶୁ ଏ କଥାକୁ ନିଶି୍ଚତ କୄର ୄମ ତା ାଙ୍କଯ ୄକୌଣସି ‚ଆଯମ୍ଭ‛ ନା ିଁ, କିନୁ୍ତ ୄସ 
ସଫମଦା ଅନନ୍ତ କାଯୁ, ଭ ାନ ଆୄର ାାଣ୍ଡ୍ , ସୄକ୍ରଟି , କନ୍ ପୁସିଅ   କିଭବା 
ଫୁଦ୍ଧ, ଇତୟାଦିଙ୍କ ୂଫମଯୁ ଥିୄର । 

ୄଯ ୄସ ଫିଶ୍ୱକୁ ସୃଷି୍ଟ କୄର (ୄମାହନ ୧:୨-୩); କରସୀୟ 
୧:୧୬) ଓ ୄସ ଫତ୍ତମଭାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଶ୍ୱକୁ ‚ଧଯି ଯଖିଛନ୍ତି‛ (କରସୀ, ୧:୧୭; ଏବ୍ରୀ 
୧:୩) ।  

ଏକଭାତ୍ର ା ଶୂନୟ ଫୟକି୍ତ 

ମଦୟି ଈଶ୍ୱଯଙ୍କଯ ଫିତ୍ରତାଯ ୄକୌଣସି ସୀଭା ନା ିଁ ଏଫଂ ୄସ 
ାକୁ ଘୃଣା କଯନ୍ତି, ତଥାି ମୀଶୁ ଭନୂ୍ୟକୁ ତାଯ ଅଫାୟ ପତା ାଇଁ ଦଣ୍ଡ ୄଦଫାକୁ 
ଆସିୄର ନା ିଁ, ଫଯଂ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୄଯ ନିୄା ଭୃତୁୟ ଫଯଣ କଯିଫା ାଇଁ 



ଆସିୄର...ଠି   ୄମଯି ୄସ  ିନିଷ୍ପା ୄଭ୍ ଭୃତୁୟ ଫଯଣ କୄଯ । ୄମୄତୄଫୄ 
ମୀଶୁ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଯାାୟ ଫି୍ୟୄଯ ଶିକ୍ଷା ୄଦଫାକୁ ଆଯମ୍ଭ କୄର, ାୄଣ ଭ ାନ 
ବାଫଫାଦୀ ତାଙୁ୍କ ୄଦଖିୄର ଓ କ ିୄ ର, ‚ଏ  ିୄଦଖ, ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ୄଭ୍ ଶାଫକ, ମିଏ 
ାଗତଯ ା ୄଫା  ିୄନଇ ମାଆନ୍ତି‛ ।  

ମଦୟି ମୀଶୁ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ଯି ସଫୁ ଫି୍ୟୄଯ ପ୍ରଯୀକି୍ଷତ ୄ ୄର, 
ୄସ କଦାି ା ନ କଯି ଏକ ଫିତ୍ର ାୀଫନ କାଟିୄର (ଏବ୍ରୀ ୪:୧୫; ୧ ିତଯ 
୨:୨୨; ୧ ୄମାହନ ୩:୫) । ଯିୄଶ୍ୄଯ, ୩୩ ଫ୍ମ ଫୟସୄଯ, ଈଶ୍ୱଯ ଫିଶ୍ୱକୁ 
ସୃଷି୍ଟ କଯିଫା ଆଗଯୁ କଯିଥିଫା ୄମାାନା (ୄପ୍ରଯିତ ୨:୨୩) ଅନୁସାୄଯ, ମୀଶୁ 
ଫନ୍ଦୀ ୄ ୄର ଓ ଈଶ୍ୱଯ ନିନ୍ଦା (ନିାକୁ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ସ ତି ସଭାନ କଯିଫା) 
ଅବିୄମାଗୄଯ ଫିାାଯିତ ୄ ୄର । ମୀଶୁ ମଦୟି ାୄଣ ୄଯାଭୀୟ ଫିାାଯକତ୍ତମାଙ୍କ 
ଦ୍ୱାଯା ଫିାାଯିତ ୄ ୄର ଓ ନିୄଦମା୍ ୄଦଖାଗୄର, ତଥାି ତାଙୁ୍କ ଭୃତୁୟ ଦଣ୍ଡ 
ଦିଆଗରା (ୄମାହନ ୧୮:୩୮; ୧୯:୪୍୬) । କିନୁ୍ତ ତା ା ଈଶ୍ୱଯ ସ୍ଥିଯ କଯିଥିଫା 
ୄମାାନା ଅନୁସାୄଯ ଘଟିରା (ୄପ୍ରଯିତ ୪:୨୭-୨୮; ପ୍ରକାଶିତ ୧୩:୮) । 
‚କାଯଣ ଈଶ୍ୱଯ ାଗତକୁ ଏୄତ ୄପ୍ରଭ କୄର ୄମ ୄସ ଆଣା ଅଦ୍ୱତିୀୟ ୁତ୍ରଙୁ୍କ 
ଦାନ କୄର, ୄମଯି ୄମୄକ  ି ତା ାଙ୍କଠାୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ କୄଯ, ୄସ ଫିନଷ୍ଟ ନ 
ୄ ାଇ ଅନନ୍ତ ାୀଫନ ାଏ‛ । ମୀଶ ୁ ଏକ ଫୃକ୍ଷ (କୃଶଯୂ ଫୃକ୍ଷ) ଉୄଯ ଟଙ୍ଗା 
ୄ ୄର, ଓ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୄଯ ଭୄର ଏଫଂ କଫଯସ୍ଥ ୄ ୄର । 

“ମୀଶୁ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ା ାଇଁ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୄଯ କୃଶୄଯ ଟଙ୍ଗା ୄହୄର”   
(ଭାଥିଉ ୨୭:୨୪-୬୨; ୄମାହନ ୧୯:୧୭-୪୨) 



କନୁି୍ତ, ତନି ି ଦନି ି ୄଯ, ମୀଶୁ ଭତୃଭାନଙ୍କ ଭୟ ପଯୁ ଫଞ୍ଚ ିଉଠିୄର । ାଞ୍ଚ 
ଶ ଯୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ମ ୄରାକ ୄମଉଁଭାୄନ ମୀଶଙୁୁ୍କ କଫଯ ାଇଫା ୄଯ ଭୟ ପ ାୀଫତି 
ୄଦଖିଥିୄର (୧ କଯିନ୍ଥୀ, ୧୫:୬), ୄସଭାୄନ ଏ  ିଅଦ୍ ବୁତ ଘଟଣାକୁ ସତୟ ୄଫାରି 
ପ୍ରକାଶ କଯିଛନ୍ତ ି। ମୀଶୁ ୄସଭାନଙ୍କ ସ ତି କଥା ୄ ୄର। ୄସ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଆରିଙ୍ଗନ 
କୄର । ୄସ ୄସଭାନଙ୍କ ସ ତି ୪୦ ଦନି ଧଯି ାରାଫୁରା କୄର ଓ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା 
ୄଦୄର! ଏଫଂ ତାୄଯ, ୄସ ୁଣି ଥୄଯ ୄସ ଆସିୄ ଫ ୄଫାରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କଯ ି
ସ୍ୱଗମକୁ ୄପଯିୄର (ୄମାହନ ୧୪:୨-୩; ଭାଥିଉ ୨୬:୬୪; ଭାକଗ ୧୪:୬୨)!  ସ୍ୱଗମକୁ 
ୄପଯିଫା ଫୂମଯୁ ୄସ ତା ାଙ୍କ ଅନୁଗାଭୀଭାନଙୁ୍କ ସାଯା ାଗତକୁ ମାଇ ଅନୟ  

“ମୀଶୁ ଭୃତଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଉଠିୄର” (ଭାଥିଉ ୨୮; ୧ କଯିନ୍ଥୀ, ୧୫:୩-୯) 



ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରାାଯ କଯିଫା ାଇଁ କ ିୄ ର, ୄମଯି ୄସଭାୄନ ଭୟ ପ ୄସ  ିୁଯାତନ 
ଥ (ଭାଥିଉ ୨୮:୧୯; ୄପ୍ରଯିତ ୧:୮) ାଇ ାଯିୄଫ । ୄସ  ି ସଭୟଠାଯୁ, 
ମୀଶୁଙ୍କ ଫି୍ୟକ ସତୟ ଇସ୍ରାଏରଠାଯୁ ମାଇ ସାଯା ାଗତୄଯ ଫୟାି ମାଇଅଛ ି।  

ୁଯାତନ ଥ 
ମୀଶୁ ସ୍ୱଗମକୁ ୄପଯିମିଫା ଦିନଠାଯୁ ଆଯମ୍ଭ କଯି ଫତ୍ତମଭାନ୍   ମମୟନ୍ତ, 

ଏୄଫ ଭୟ ପ, ଅଧିକାଂଶ ୄରାକ ନିା ଫାଟୄଯ  ିଁ ାୀଫନ ମାନ କଯି ଆସୁଛନ୍ତି । 
ୄସଭାୄନ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଫି୍ୟୄଯ ାନି୍ତା କଯନ୍ତି ନା ିଁ (ଭାଥିଉ ୭:୧୩-୧୪) । ୄକ  ି
ୄକ  ି ନିାଯ ୄସ  ି ାଯିାାଯିତ ଭନୂ୍ୟ ନିଭିତ ଧଭମ ଓ ଦାଶମନିକ ାନି୍ତାଧାଯାଯ 
ଅନୁସଯଣ କଯୁଛନ୍ତି, ୁଣି ଅନୟଭାୄନ ନୂତନ ଧଭମ ଓ ଦାଶମନିକ ାନି୍ତାଧାଯା ସୃଷ୍ଟି 
କଯିଅଛନ୍ତି । ୄଭାଟା ୄଭାଟି ବାଫୄଯ, ଅଧିକାଂଶ ୄରାକ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ନିକଟକୁ ମିଫାଯ 
ୁଯାତନ ଥକୁ ଉୄକ୍ଷା କଯୁଛନ୍ତି । ୄସ  ି ୁଯାତନ ଥ ୄ ଉଛ ି ୄସ  ି ଥ 
ମା ା ଛଅ  ାାଯ ଫ ମ୍ ୂୄଫମ ଈଶ୍ୱଯ ନିାଯ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୂୄ ପ୍ରଥୄଭ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ 
ପ୍ରଥଭ ିତୃୁଯୁ୍ଙୁ୍କ ୄଦଇଥିୄର ଓ ୄଯ, ଅବ୍ରା ାମ ଙୁ୍କ ଏ ା କ  ିୄସ  ିପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ 
ୁନଯାଫୃତ୍ତି କଯିଥିୄର ୄମ ଅବ୍ରା ାମ   ‚ସଭସ୍ତ ାାତିଙ୍କ ାଇଁ ଆଶୀଫମାଦଯ କାଯଣ‛ 
ୄ ୄଫ (ଆଦି ୁସ୍ତକ ୧୨:୩) ଏଫଂ ଯଫତ୍ତମୀ ସଭୟୄଯ ଇସ୍ରାଏରକୁ ଭୟ ପ ୄଦଇ 
ଅନନ୍ତକାୀନ ୁତ୍ରଙ୍କ ଫି୍ୟୄଯ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଯିଥିୄର (ଗୀତ ସଂହତିା ୨:୭; ଭାଥିଉ 
୧:୧) । ମୀଶୁ ୄ ଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ା କ୍ଷଭା ୄ ଫା 
ନିଭୄନ୍ତ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଥ (ୄମାହନ ୧୪:୬), ଏଫଂ ୄସ (ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୄଯ) 
ଏକ ସିଦ୍ଧ ାୀଫନ କାଟିୄର, ୁଣି ତା ାୄଯ ସାଯା ାଗତଯ ା ାଇଁ ଭୃତୁୟକୁ 
ଫଯଣ କୄର (ୄମାହନ ୧:୨୯; ଏପିସୀ, ୧:୭; ପ୍ରକାଶିତ ୧:୫) ।  

ଏ  ି ଆଶ୍ଚମମୟାନକ ସତୟ ଫତ୍ତମଭାନ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ । 
ମୀଶୁଙ୍କ ଉୄଯ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ବଯସା ଓ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୄଯ, ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ାଇଁ 
କୃଶୄଯ ତା ାଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଉୄଯ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ବଯସା ଯଖିଫା ଦ୍ୱାଯା, ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ 



ାଯ କ୍ଷଭା ୄ ାଇାଯିଫ, ଏଫଂ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ସ ତି ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କ ସମ୍ପକମ ୁଣିଥୄଯ 
ସ୍ଥାିତ ୄ ାଇାଯିଫ (୧ ିତଯ ୨:୨୪; ୨ କଯନ୍ଥୀ, ୫:୨୧) ! ଆୄମ୍ଭଭାୄନ 
ଅନନ୍ତ କା ାଇଁ ବଫୟ ୄସୌନ୍ଦମମୟ ଓ ଉର୍ଦ୍ୀନାୄଯ ବଯା ଆଶ୍ଚମମୟ, ୄଯାଭାଞ୍ଚକଯ 
ଏଫଂ ଶାନ୍ତିଯ ଏକ ସ୍ଥାନୄଯ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ସ ତି ଫାସ କଯିାଯିଫା । ମଦି ଆୄମ୍ଭଭାୄନ 
ୄକଫ ଆମ୍ଭଭାନଙ୍କଯ ଆତ୍ମ-ନିବମଯଶୀତା, ଅଥମାତ   ନିା ଫୄଯ, ନିାଯ 
ୄମାଗୟତା ଉୄଯ ନିବମଯ କଯି ସ୍ୱଗମକୁ ମିଫାଯ ୄାଷ୍ଟାକୁ ତୟାଗ କଯୁ (ୄଯାଭୀ, 
ୁସ୍ତକ ୧୦:୧-୩) ଏଫଂ ୄକଫ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ଆଣାଯ ଅଦ୍ୱତିୀୟ ୁତ୍ରଙ୍କଠାୄଯ 
ବଯସା କଯୁ (ୁଯାତନ ଥ), ୄତୄଫ ଆମ୍ଭଭାୄନ କ୍ଷଭା ାଇାଯିଫା ଏଫଂ 
ଈଶ୍ୱଯଙ୍କ ସ ତି ଅନନ୍ତ କା ାଇଁ ଫାସ କଯି ାଯିଫା (ପ୍ରକାଶିତ ୨୧:୧-୪) ।  

ମୀଶୁ କହିୄ ର୍ “ଭୁଁ ଉର୍ତ୍ଭ ୄଭଷ୍ାକ ମିଏ ୄଭଷ୍ଭାନଙ୍କ ାଇଁ ତାହାଯ ପ୍ରାଣ ଦିଏ” 
(ୄମାହନ ୧୦:୧୧; ୧ ିତଯ ୨:୨୫) 

ମୀଶୁ କ ିୄ ର, ‚ଭଁୁ ଥ, ସତୟ ଓ ାୀଫନ; ୄଭା ୄଦଇ ନ ଗୄର ୄକ  ି
ିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାଏ ନା ିଁ‛ (ୄମାହନ ୧୪:୬) । ୄସ ୁଣି କ ିୄ ର ‚ୄ  
ଯିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ବାଯଗ୍ରସ୍ତ ୄରାକ ସଭୄସ୍ତ, ୄଭା ନିକଟକୁ ଆସ, ଭଁୁ ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ ଫିଶ୍ରାଭ 
ୄଦଫି‛ (ଭାଥିଉ ୧୧:୨୮) ।  



ଆଣ ଈଶ୍ୱଯଙୁ୍କ ାାଣିଫାକୁ ାା ଁାନ୍ତିକି ? ଆଣ ାାଣନ୍ତିକି ୄମ 
ଆଣଙ୍କ ସଭସ୍ତ ାଯ କ୍ଷଭା ୄ ାଇ ାଯିଫ (୧ ୄମାହନ ୧:୯) ?  

ଆଣଙୁ୍କ କ୍ଷଭା କଯିଫା ାଇଁ ିତାଙ୍କ ନିକଟୄଯ ମୀଶୁଙ୍କ ନାଭୄଯ 
ପ୍ରାଥମନା କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ମୀଶୁଙୁ୍କ ଆଣଙ୍କ ାୀଫନଯ ପ୍ରବୁ ବାଫୄଯ ଗ୍ର ଣ କଯନୁ୍ତ 
(ୄମାହନ ୩:୧୬), ୄତୄଫ ୄସ ଆଣଙ୍କ ାୀଫନ ଭୟ ପକୁ ଆସିୄଫ, ଆଣଙୁ୍କ 
ଏକ ନୂଆ  ୃଦୟ ୄଦୄଫ, ୁଣି ଆଣଙ୍କ ବିତୄଯ ତା ାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଯ ଫିାକୁ 
ୄଦୄଫ ଏଫଂ ଆଣଙୁ୍କ ଫଦାଇ ୄଦୄଫ (ପ୍ରକାଶିତ ୩:୨୦; ମିହଜିିକର 
୩୬:୨୬-୨୭) । 

ମଦି ଆଣ ଈଶ୍ୱଯଙ୍କଯ ଏ  ି ୁଯାତନ ଥ ଫି୍ୟୄଯ ାାଣିଫାକୁ 
ଆଗ୍ର ୀ, ଦୟାକଯି ଫାଇୄଫଲ  ୄ ଯ ଫିଶ୍ୱାସ କଯୁଥିଫା ନିକଟତ୍ତଭ ଭଣ୍ଡୀ ସ ତି 
ୄମାଗାୄମାଗ କଯନୁ୍ତ, କିଭବା ୄସ  ି ଫୟକି୍ତଙ୍କ ସ ତି ୄମାଗାୄମାଗ କଯନୁ୍ତ ମିଏ 
ଆଣଙୁ୍କ ଏ  ିକୁ୍ଷର ୁସି୍ତକା ୄଦଇଥିୄର ।  

ୄହ ଯିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ବାଯଗ୍ରସ୍ତ ୄରାକ ସଭୄସ୍ତ୍ ୄଭା ନିକଟକୁ ଆସ୍ ଭଁୁ ତୁମ୍ଭଭାନଙୁ୍କ 
ଫିଶ୍ରାଭ ୄଦଫି (ଭାଥିଉ ୧୧:୨୮) । 




