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"ଅତଏବ, େଯପରି ଜେଣ ବ0:ି; ଅପରାଧର ବିଚାର ସମ> ପୁରୁଷ; ନିକଟକୁ 

ଆସିଲା, ଯାହା 1 condemn 2ରା ନିEା େହଲା, ଏପରିକି ଜେଣ ମନୁଷ0ର ଧାମi କ 

କାଯ/0 1 free 2ରା ମାଗଣା ଉପହାର ସମ> ପୁରୁଷ; ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳେର 

ଜୀବନର ଯଥାଥ/ତା ରହିଲା।" େରାମୀୟ: 18: ୧। |


କି ଆଶPଯ/0ଜନକ ବ:ବ0! ଯୀଶୁ Qୀ"; ଦS ାରା ଧାମi କତାର େଗାଟିଏ କାଯ/0 ସମ> ପୁରୁଷ; 

ପାଇ ଁଜୀବନର ଯଥାଥ/ତା ଆଣିବା ପାଇ ଁଯେଥ" ଥିଲା | ଏହି “ଧାମi କତା” କ’ଣ ଥିଲା ଯାହା 

ମାନବ ଜାତି ପାଇ ଁଏପରି ଉେଲU ଖନୀୟ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥିଲା?


“ଧାମi କତା” େହଉଛି XୀY ଶZ dikaiomatos ର ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ | ଏହାର ଅଥ/ 

େହଉଛି “ଏକ ଧାମi କ କାଯ/0 ବା କାଯ/0।” ମୂଳ ଶZର ଅଥ/ େହଉଛି “ଠିY, ଠିY” | ଯୀଶୁ “ଠିY” 

କାଯ/0 କେଲ ଏବଂ ଏହା ସମ> େଲାକ; ପାଇ ଁଜୀବନ ଆଣିେଦଲା |


ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସମୟେର ସବ/ଦା “ସଠିY” କାଯ/0 କରିଥିେଲ | େସ କରିଥିବା _େତ0କ 

ପଦେ`ପ, _େତ0କ ଶZ, େସ କରିଥିବା _େତ0କ କାଯ/0 “ସଠିY କାଯ/0” ଥିଲା | େସ ନିଜ 

ଶିଷ0ମାନ;ୁ କହିଥିେଲ: “ଭାବ ନାହi  େଯ ମୁ ଁ ବ0ବସc ା କିdା ଭବିଷ0 1 ବ:ାମାନ;ୁ ଧSଂସ 

କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁ ଁବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସି ନାହi  ବରଂ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ” (ମାଥିଉ: 

17: ୧)) | ସବୁକି ଛି “ଠିY” କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିେଲ | େସ ନିୟମ ମାନିେଲ। େସ 

“ସଠିY” କାଯ/0 କରିବା ଉପେର eାନ େଦଇଥିେଲ | ତା;ର ସମ> “ସଠିY” କାଯ/0ଗୁଡ଼ିକ ଏକ 

ଧାମi କ କାଯ/0କୁ ଆେଗଇ େନଉଥିଲା ଯାହା ସମ> େଲାକ; ପାଇ ଁ“L-I- F-E” ବନାନ କରିବ | 

େସହି ମୁହୂg/ଟି ଥିଲା hi |
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ଯୀଶୁ ମନୁଷ0କୁ ଜଣାଶୁଣା ସବୁଠାରୁ ଭୟ;ର ମୃତୁ0 ମeରୁ େଗାଟିଏକୁ ସହ0 କେଲ: hu ଶବିk | 

େଲାକମାେନ ତା;ୁ ମାଡ଼ ମାରିେଲ, ଚାବୁକ ମାରିେଲ, ତା;ୁ ଥlା କେଲ, ତା;ୁ ଅଭିଶାପ 

େଦେଲ, hu ଶେର ଚ iled ଼iଗେଲ, ଛୁରୀେର ମାରିେଲ, ତା;ୁ କାଟିେଲ ଏବଂ ଗରମ ଖରାେର 

ଘଣp ା ଘଣp ା hang uଲିବାକୁ ଛାଡିେଦେଲ। ଯୀଶୁ ତା;ୁ ମୁ: କରିବା ଏବଂ ଯିରୁଶାଲମର 

_େତ0କ ଶsu କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇ ଁସSଗ/ଦୂତମାନ;ର ଏକ ସ commanded ନ0 ଆେଦଶ 

େଦଇଥାେt, କିtu  େସ ତାହା କରି ନ ଥିେଲ। ଯୀଶୁ “ଠିY” କାଯ/0 କେଲ।


hu ଶେର ଥିବା ସମୟର େଶଷେର, ଯୀଶୁ ତା;ର େଶାଷ େମଣp ାଇବା ପାଇ ଁ କିଛି ମାଗିେଲ, 

ତାପେର କହିେଲ, “ଏହା ସମାପu  େହାଇଛି।” କ’ଣ ସମାପu  େହଲା? କାଯ/0ଟି ଯୀଶୁ ତା; ସSଗ/ୀୟ 

ପିତା ଯାହା କରିବାକୁ ପଠାଇଥିେଲ ତାହା ସମାପu  କରିଥିେଲ: ମାନବଜାତିର ପାପ ପାଇ ଁମରିବା | 

ପାଉଲ ଅେନକ ବଷ/ ପେର େଲଖିଥିବା ଏକ ଧାମi କ କାଯ/0 ଥିଲା |


“ଧାମi କତା” ସଠିY କାଯ/0 କରିବା ବିଷୟେର | ଏହା େସହି ସଠିY ଜିନିଷଗୁଡିକ ସମାପu  କରିବା 

ବିଷୟେର | ଯିଏ ତୁମକୁ େସହି ସଠିY କାଯ/0 ସମାପu  କରିବାକୁ ପଠାଏ, ତାହା ପାଳନ କରିବା 

ବିଷୟେର | ଯାହା ଠିY ତାହା କରିବା ପାଇ ଁଯୀଶୁ ଆମର ମହv ଉଦାହରଣ | Qୀ"; ଆwାରୁ 

କ’ଣ ଆସିଲା? ତା;ର “ଧାମi କତାର େଗାଟିଏ କାଯ/0” ରୁ କ’ଣ ଆସିଲା?


“ଯଥାଥ/ତା ଯାହା ସମ> ପୁରୁଷ; ପାଇ ଁଜୀବନ ଆଣିଥାଏ।”


“ଯଥାଥ/ତା” ପାଇ ଁXୀY ଶZ େହଉଛି ଡିକାେୟାସିx | ସମାନତା eାନ ଦିଅtu ? “ଧାମi କ କାଯ/0” 

ଏବଂ “ଯଥାଥ/ତା” ଶZଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ମୂଳ ଶZରୁ ଆସିଛି : ଡିକାେୟା | “ଧାମi କତା” େହଉଛି 

ଜେଣ ଧାମi କ େବାଲି େଘାଷଣା କରିବା | ଅନ0 ଜେଣ ଧାମi କ େବାଲି କହିବା ପାଇ ଁଜେଣ ଧାମi କ 
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ବ0:ି; ଦS ାରା ଏକ ଧାମi କ କାଯ/0 ଆବଶ0କ | Qୀ"; େ`sେର, େସ ଜେଣ ଧାମi କ ବ0:ି 

ଯିଏ ଆମ ପାଇ ଁତା; ର: shed 2ଳିବାର ଧାମi କ କାଯ/0 କରିଥିେଲ। େସହି ଧାମi କ କାଯ/0େର, 

େସ ମନୁଷ0ମାନ; ପାଇ ଁସେବ/ାପରିସc; ନିକଟେର ଧାମi କ େହବା ପାଇ ଁଏକ ମାଗ/ _ଦାନ କେଲ 

|


ଯୀଶୁ କଠିନ କାଯ/0 କେଲ। େସ ଦୂରତାକୁ ଗେଲ | େସ ତା; ଆଗେର ଲ`0 ଉପେର ନଜର 

ରଖିଥିେଲ। େଯେତେବେଳ ମୃତୁ0 ତା; ସyuଖେର ଠିଆ େହଲା େସେତେବେଳ େସ ଅଟକି 

ନଥିେଲ। ତା;ର ଅନୁଗାମୀମାେନ ଚାହୁ ଁ ନଥିେଲ େଯ େସ hu ଶକୁ ଯାଆtu । ପିତର ତା;ୁ 

ଅଟକାଇବାକୁ େଚ"ା କେଲ, କିtu  ଯୀଶୁ ଠିY କାଯ/0 କେଲ। େସ ହଲଚଲ େହାଇନଥିେଲ। 

ତା;ର ସSଗ/ୀୟ ପିତା ତା;ୁ େଦଇଥିବା କାଯ/0 ସମାପu  କରିବାକୁ େସ ସc ିର ରହିେଲ |


ତୁେମ ଏବଂ ମୁ ଁତା;ର ଧାମi କ କାଯ/0ର ଲାଭ ପାଇଲୁ | Qୀ"; ମୃତୁ0 ଆମ ପାପର ଦz େଦଇଛି 

| ଆମ ବିରୁkେର God ଶ{ର; େhାଧ ଥzା େହାଇଗଲା କାରଣ ଯୀଶୁ ଠିY କାଯ/0 କେଲ | 

ପାଉଲ େଲଖିଛtି େଯ Qୀ"; କାଯ/0 େହତୁ ଆେମ “God ଶ{ର; ଧାମi କତା” େହାଇଗଲୁ |


"କାରଣ େସ କ who ଣସି ପାପ ଜାଣି ନଥିବା େଲାକକୁ ଆମ ପାଇ ଁପାପ କରିବା ପାଇ ଁ ସୃ"ି 

କେଲ, େଯପରି ଆେ|ମାେନ ତା;ଠାେର God ଶ{ର; ଧାମi କ େହବା।" ୨ କରିନc ୀୟ: 21: ୨। |


ଆେମ ଏଥିରୁ କ’ଣ ଶିଖିବା? ସଠିY କାଯ/0ଗୁଡ଼ିକ ସଠିY ଫଳାଫଳକୁ େନଇଥାଏ | େଟାଟା~ 

କS ାଲିଟି ମ0ାେନଜେମଣp  (TQM) ରୁ େମାର _ିୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ େହଉଛି: “_ଥମ ଥର ଠିY କାଯ/0 

କର |” Qୀ" ତାହା କେଲ। େସ ଠିY କାଯ/0 କେଲ। େସ େସମାନ;ୁ ଠିY କେଲ ଏବଂ _ଥମ 

ଥର ଠିY କେଲ |
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Qୀ" ଆମର ଉଦାହରଣ | ଆପଣ ଏବଂ ମୁ ଁକାହାର ପାପ ପାଇ ଁମରିବା ସc ିତିେର ନାହୁ,ଁ କିtu  

ଆେମ _ତିଦିନ “ସଠିY କାଯ/0” କରିପାରିବା | ଅନ0ମାନ; ପାଇ ଁସଠିY କାଯ/0 କରିବା ଦS ାରା 

ସଠିY ଫଳାଫଳ ମିଳିବ | Qୀ" ତା; ପିତା; ଇ�ା ପାଳନ କରିବାେର “ଆମ ଭିତେର” ଅଛtି 

| Us ଶ{ର ଆମ ମାeମେର ଅନ0ମାନ; ଜୀବନକୁ ଆଶୀବ/ାଦ କରିବାକୁ ଚାହଁାtି | େସ Qୀ"; 

ସହିତ ତାହା କେଲ | େସ ଯୀଶୁ; ମାeମେର ଜଗତକୁ ଆଶୀବ/ାଦ କେଲ। େସ ଆମ ଭିତେର 

ଥିବା Qୀ"; ଆ�ା ଦS ାରା ବg/ମାନ ଜଗତକୁ ଆଶୀବ/ାଦ କରିବାକୁ ଚାହଁାtି |


ଏହି Xହେର ଦଶ ଲ` Qୀ"ିଆନ ବାସ କରtି। ଯଦି ଆମ ଭିତରୁ _େତ0କ Qୀ"; ଆ�ାକୁ 

ମାନtି, େତେବ ଆେମ _ତିଦିନ ଶହ ଶହ େକାଟି ଧାମi କ କାଯ/0 କରିପାରିବା | ଆେମ _ତିଦିନ 

ଲ` ଲ` େଲାକ; ଜୀବନେର ଏକ ବଡ ପରିବg/ନ ଆଣିବା | ଏହା ହୁଏତ ଜେଣ ବ�ୁ;ୁ ଏକ 

ଦୟାଳୁ ଶZ କହିପାେର | ଏହା ପେଡାଶୀ ସହିତ ଉ�ାହର ଶZ ବାଣp ିପାେର | ଏହା ହୁଏତ ଆମ 

ପିଲାମାନ; ସହିତ ଗୁଣା�କ ମୁହୂg/ ବିତାଇପାେର | ଏହା ହୁଏତ ସହକମ/ୀ; ଯt୍ରଣା ଶୁଣିବା 

ଏବଂ Qୀ"; ଅtନi ହିତ ବାଣp ିବା | ଏହା ହୁଏତ କାହାର `ତି ପାଇ ଁ_ାଥ/ନା କରୁଛି | ସଠିY 

କାଯ/0 କରିବା ବିଷୟେର ଏହା ସ�୍ରଦାୟେର ସାହସର ସହିତ କଥା େହାଇପାେର | ଏହା 

ହୁଏତ କାହାକୁ Qୀ"; େ_ମ ବିଷୟେର କହିପାେର ଏବଂ ଶତାZୀ ପୂବ/ରୁ hu ଶେର ମୃତୁ0 

ବରଣ କଲାେବେଳ େସ କିପରି େସମାନ; ପାଇ ଁ“ସଠିY କାଯ/0” କରିଥିେଲ |




ଇ"# - ଅଧିକାରର େଗାଟିଏ କାଯ/0 |  of 7 7

ଆେମ କଦାପି ଜାଣୁ ନାହi  େଯ େଗାଟିଏ ଦିନେର ଆେମ କରୁଥିବା “ସଠିY କାଯ/0” ଅନ0ର 

ଜୀବନ ଉପେର ଗଭୀର ଏବଂ ସc ାୟୀ _ଭାବ ପକାଇବ | କିtu  ଭଗବାନ କରtି | ଆମର ଦାୟିv 

right େହଉଛି ସଠିY କାଯ/0 କରିବା | ଆମ ଭିତେର Qୀ"; ଆ�ା େସହି ସଠିY ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ 

ଜାଣtି | େସ ଆମ ମାeମେର ଠିY କାଯ/0 କରିେବ କାରଣ େସ ଆମ ଭିତେର ଅଛtି |


ସଠିY କାଯ/0ଗୁଡ଼ିକ ସଠିY ଫଳାଫଳକୁ େନଇଥାଏ | ତୁମ ଭିତେର Qୀ"; ଆ�ା ଶୁଣ ଏବଂ 

ତୁେମ ଠିY କାଯ/0 କରିବ |


“ନୂତନ କି� େଜମ�  ସଂସ�ରଣରୁ ଶା>୍ର ନିଆଯାଇଛି | କପିରାଇ� © 1982 େଥାମାi 

େନଲସନ, Inc. ଦS ାରା ଅନୁମତି ଦS ାରା ବ0ବହୃତ | ସମ> ଅଧିକାର ସଂର`ିତ।”


କପିରାଇ� © 1990-2020 େXi ଲାଇ� ମt୍ରଣାଳୟ |


