
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ଆଦ୍ୟରେ ରେରେରେରେ ଈଶ୍ୱେ ପୃଥିେୀକୁ 

ସୃଷ୍ଟି କେିରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ସହେି ଏକ 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏେଂ ପ୍ରଚୁେ ସମ୍ପକଣ ସ୍ଥାପନ କେିଥିୋ. 
 



 

କନୁି୍ତ ଈଶ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ରୋରେର୍ଣ ଭେ ି
ସଟୁଷ୍ଟି କେି ନ ଥିରେ, େଦ୍ୱାୋ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 
ସହ ସହଭାଗିୋ ଏେଂ ରପ୍ରମ କେିୋ ନମିରନ୍ତ 
ୋଧ୍ୟ ରହେ େେଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ 
ସ୍ୱାଧୀନୋ ଏେଂ ଇଚ୍ଛା ରଦ୍ରେ େଦ୍ୱାୋ ରସ 
ନରିେ ସ୍ଥିେ କେିୋ ନମିରନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନୋ 

ପାଇପାେିେ. 
 

କନୁି୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନେି ୋସ୍ତାରେ େିୋପାଇଁ ସି୍ଥେ କେିୋ! 
 



 
 

 
 

 

 

ମନୁଷ୍ୟ େରିେଦ୍େI 
ଈଶ୍ୱେ 

ପାପ 
 

“ଆରେମାରନ ସମରସ୍ତ 

ରମଷ୍ଗଣ େୁେୟ େପିଥଗାମୀ 
ରହାଇଅେୁ; ଆରେମାରନ 

ପ୍ରରେୟରକ ଆପଣା ଆପଣା 
ୋର୍ଆରେ ରେେିଅେୁ; ଆଉ 

ସଦ୍ାପ୍ରଭୁ ଆେ ସମସ୍ତକଙ୍କେ 

ଅପୋଧ ୋହାଙ୍କ ଉପରେ 

େର୍ତ୍ଣାଇଅେନ୍ତ.ି”  

େିଶାଇୟ ୫୩:୬ 

ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ 
ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରର ବରିେଦତI 

ସୃଷ୍ଟି ରହଲା. 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ 

ପାପ 
 

େରିେଦ୍େI 
ଈଶ୍ୱେ 

ମୃେୁୟ 
ଅେେିେଭାରେ 
ଈଶ୍ୱେଙ୍କେ 
ଅୋଧ୍ୟରହାଇ 
େୀେନ 
କାର୍େିାେ 

ପେିଣାମ ମୃେୁୟ 
ଅରର୍. 

“କାେଣ ପାପେ ରେେନ 
ମୃେୁୟ, କନୁି୍ତ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 

ଅନୁଗ୍ରହଦ୍ାନ ଆେମାନଙ୍କ 
ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େୀଶୁଙ୍କ 

ସହଭାଗିୋ ଅନନ୍ତ େୀେନ 
ଅରର୍.”  

  ରୋମୀୟ ୬: ୨୩ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ 
େରିେଦ୍େI 

ଈଶ୍ୱେ 

ପାପ 
 ମୃେୁୟ 

େଚିାେ 

ଆରମ ସମରସ୍ତ ଶାେୀେିକ 

ଭାେରେ ମେିୋ, ଏେଂ 
ମେିୋ ପରେ େଚିାେେ 

ସମ୍ମୁଖୀନ ରହୋ I 
େଚିାେଦ୍ନି ଈଶ୍ୱେ 

ପ୍ରରେୟକ ପୁେୁଷ୍ ଏେଂ 
ନାେୀ ଉଭୟଙ୍କେ କାେଣୟ 
ଏେଂ ସଂକଳ୍ପେ େଚିାେ 

କେିରେ | 

 
“ମନୁଷ୍ୟ ଥରେମାତ୍ର 

ମୃେୁୟେ ସମୁଖୀନ ହୁଏ.” 
 

ଏବ୍ରୀ ୯:୨୭ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ େରିେଦ୍େI 
ଈଶ୍ୱେ 

ପାପ 
 ମୃେୁୟ 

େଚିାେ 

ନକଣ 

ଅପେତି୍ର େୀେନୋପନ 

କେିୋଦ୍ୱାୋ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 

େଚିାେଦ୍ନିେ ସମୁଖୀନ 

ରହାଇଥାଏ ଏେଂ ଏହାେ 

ପେିଣାମରେ, ମନୁଷ୍ୟ 
ଈଶ୍ୱେଙ୍କଠାେୁ ଅନନ୍ତକାେ ପାଇଁ 
ଅେଗା ହୁଏ, ୋହାକୁ ୋଇେେ 

ନକଣ ରୋେି କହଥିାଏ | 

“ୋହାେ ନାମ 
େୀେନପୁସ୍ତକରେ ରେଖା 
ରହାଇଥିୋେ ରଦ୍ଖା ନ 
ଗୋ, ୋହାକୁ ଅଗି୍ନମୟ 
ହ୍ରଦ୍ରେ ପକାଗୋ.” 

 
ପ୍ରକାଶିେ୨୦:୧୫ 



 
 

 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 
 

େରିେଦ୍େI 

ଏହ ିସୁନ୍ଦେ ଚତି୍ର ଆମକୁ 

ମନୁଷ୍ୟେ ୋସ୍ତେକି ପେିସି୍ଥେକୁି 

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାରେ େୁଝିୋ ନମିରନ୍ତ 

ସାହାେଣୟ କରେ.   ମନୁଷ୍ୟ 
ଏେଂ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିୋ 
େୟେଧାନକୁ ଦୂ୍େ କେିୋପାଇଁ 

ଆରମ େହୁେ ରଚଷ୍ଟା 
କେିଥାଉ. 

ଧମଣ 

ଅଥଣ 

ପାେିୋେିକ ଅଧିକାେ 

କମଣ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ େରିେଦ୍େI 

ଏହ ିସମସ୍ତ େଷି୍ୟ 

ମନୁଷ୍ୟେ ମାଗଣ 
ଅରର୍ ୋହା ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 

ଦୃ୍ଷି୍ଟରେ ଉଣାପରେ. 
କାେଣ ଏହା 
ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ମାଗଣ 
ନୁରହଁ!! 



 
 

 

ମନୁଷ୍ୟ 
େରିେଦ୍େI 

ଈଶ୍ୱେ 

ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ୋକୟ ୋଇେେରେ 

ରେଖାଅେ ିରେ ଏହ ିରକେେ 

ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହହିଁ, ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 

ଏେଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିୋ 
େରିେଦ୍େIକୁ  ଦୂ୍େ କେିପାେିେ- 

ୋହା ରକେେ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ଶକି୍ତ 

ୋହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପୂେଣ କେିୋରେ 

ସମଥଣ କେିଥାଏ 

କାେଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ 
େଶି୍ୱାସଦ୍ୱାୋ େୁରେମାରନ 
ପେିତ୍ରାଣ ପାଇଅେ; ୋହା 
େୁେମାନଙ୍କ ନେିଠାେୁ ରହାଇ 
ନାହିଁ, ୋହା ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ଦ୍ାନ, 
କି୍ରୟାକମଣେୁ ନୁରହ, ରେପେି 
ରକହ ିଦ୍ପଣ ନ କରେ. 

ଏେିସିଓ ୨:୮-୯ 



 
 

 
 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରେବଳ ଈଶ୍ୱରହିଁ ଏହାର 

ପ୍ରତେିାର େରିପାରନ୍ତ.ି 

ଏେମାତ୍ର େୁଶରର ହତ 

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟହିଁ ଏହ ିରସତୁ  

ଯିଏେି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 

ମଧ୍ୟରର ଥିବା ବରିେଦତାେୁ 

ଦୂରେରି ପୁନବବାର ଏହ ି

ସମ୍ପେବେୁ ସ୍ଥାପନ େରିପାରନ୍ତ ି



 
 

ମନୁଷ୍ୟ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 

ଈଶ୍ୱେ 

ଈଶବରଙ୍କ ପ୍ରତେିାର 
କିନୁ୍ତ ଆରେମାରନ ପାପୀ ଥିୋ 
ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ 

ଆେମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ 

ମୃେୁୟରଭାଗ କରେ, ରସଥିରେ 

ଈଶ୍ୱେ ଆେମାନଙ୍କ ପ୍ରେ ି

ଆପଣା ରପ୍ରମ ସପ୍ରମାଣ 

କେୁଅେନ୍ତ.ି 

ରୋମୀୟ ୫:୮ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରେଣୁ ଆରେମାରନ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ 

ନକିର୍କୁ ଆଣିୋ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ 

ଧାମିକ ରହାଇ ଅଧାମିକମାନଙ୍କ 

ନମିରନ୍ତ ପାପ ରହେୁ ଥରେ 

ମୃେୁୟରଭାଗ କରେ I ରସ 

ଶେୀେରେ ମୃେୁୟରଭାଗ କରେ 

ସେ, କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମାରେ େୀେେି 

ରହରେ.  

              ୧ ପିେେ ୩:୧୮ 

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରର 

ଏହା ସମ୍ଭବ େରାଇରଲ 

ରଯପରି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 

ସହ ପୁନବବାର ସମ୍ପେବ 
ସ୍ଥାପନ େରି, ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ବ 
ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା ଜୀବନର 

ପ୍ରତଜି୍ଞାେୁ ରଯପରି ମନୁଷ୍ୟ 
ଅନୁଭବ େରିପାରିବ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 

…….ଅନୁତାପ 

େରିବାର ଅର୍ବ କ୍ଷମା 
ମାଗିବା ଏବଂ ଆମର 

ନଜି ପାପପର୍ରୁ 

ରେରିବା | 

ଅନୁୋପ କେିୋ 
ୋଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ରହଲାଣି, 

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୟ ସନ୍ନେିଟ; 

ମନ ପରିବର୍ତ୍ବନ େର ଓ 

ସୁସମାଚାରରର ବଶି୍ୱାସ 

େର.  

ମାକଣ ୧:୧୫ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 
େଶି୍ୱାସ କେିୋ ଅଥଣ 
ରହୋ େୀଶୁଙୁ୍କ 

ଉପରେ େଶି୍ୱାସ ଏେଂ 
ଭେସା କେିୋ. 

ୋହାଙୁ୍କ ୋଣିୋ ନୁରହଁ, 

କିନୁ୍ତ ୋହାଙ୍କ ସହ 

ସମ୍ପକଣ ସ୍ଥାପନ କେିୋ 

େଶି୍ୱାସ କେିୋ 
ମାତ୍ର ରେରେ ରୋକ ୋହାଙୁ୍କ 

ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅଥଣାେ  

ରେଉଁମାରନ ୋହାଙ୍କ ନାମରେ 

େଶି୍ୱାସ କରେ, ରସସମସ୍ତଙୁ୍କ  

ରସ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରହୋ  
ନମିରନ୍ତ ଅଧିକାେ ରଦ୍ରେ;  

ରୋହନ ୧:୧୨ 
ଅନୁୋପ କେିୋ 



 
 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିରଶଷ୍ରର, ଆରମ 

ପ୍ରାର୍ନବI ଏବଂ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 

ନଜିର ବୟକି୍ତଗତ 

ପରିତ୍ରାଣେତବା ଭାରବ 

ସ୍ୱୀୋର େରିବା ଏବଂ 
ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ  େରିବା 

ଆବଶୟେ. 

ଅନୁୋପ କେିୋ  
େଶି୍ୱାସ କେିୋ 

ଗ୍ରହଣ କେିୋ 
ରଦ୍ଖ, ଆରେ ଦ୍ୱାେ ନକିର୍ରେ ଠିଆ 

ରହାଇ ଆଘାେ କେୁଅେୁ; େଦ୍ ିରକହ ି

ଆେେ ସ୍ୱେ ଶୁଣି ଦ୍ୱାେ େିର୍ାଇ 

ରଦ୍େ, ୋହାରହରେ ଆରେ ପ୍ରରେଶ 

କେି ୋହା ନକିର୍କୁ େିେୁ, ପୁଣି ଆରେ 

ୋହା ସହେି ରଭାେନ କେିେୁ ଓ ରସ 

ଆେ ସହେି ରଭାେନ କେିେ I                      

ପ୍ରକାଶିେ ୋକୟ ୩:୨୦ 



 
 

 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 

ଅନୁୋପ କେିୋ  
ବଶି୍ୱାସ େରିବା 
ଗ୍ରହଣ କେିୋ 

• ଅନନ୍ତଜୀବନର 

ଅଧିୋର ପାଇଅେୁ. 
• ରେହ ିନନି୍ଦା େରିପାରର 
ନାହିଁ. 

• ମୃତୁୟେୁ ଅତକି୍ରମ େରି 
ଜୀବନରର ପ୍ରରବଶ 
େରିଅେ ି

 

ସେୟ ସେୟ ମୁଁ େୁେମାନଙୁ୍କ 

କହୁଅେ,ି ରେ ରମାହେ ୋକୟ ଶୁଣି 

ରମାହେ ରପ୍ରେଣକେଣାକୁଂ େଶି୍ୱାସ 

କରେ, ରସ ଅନନ୍ତ େୀେନ ପ୍ରାପ୍ତ 

ରହାଇଅେ,ି ପୁଣି ରସ େଚିାେିେ ନ 

ରହାଇ େେଂ ମୃେୁୟକୁ ଅେକି୍ରମ କେ ି

େୀେନରେ ପ୍ରରେଶ କେିଅେ ିI 

ରୋହନ ୫: ୨୪ 



 
 

 ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 

େଦ୍ ିଆପଣ ଏହ ିନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଚତି୍ରରେ ଅେନ୍ତ ିରେରେ 
ଆପଣ ରକଉଁଠାରେ ଠଆି ରହରେ? 

 

ଆପଣ ରକଉଁଠାରେ ଠଆି ରହୋକୁ ଚାହଁାନ୍ତ?ି 



 
 

 
 
 
 
 

 

ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱେ 

େୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 

େୁମକୁ େର୍ତ୍ଣମାନ ପ୍ରାଥଣନା କେିୋରେ ଏେଂ େୀଶୁ 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େୁମେ ପ୍ରଭୁ ଏେଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ଣା ଭାେରେ 

ଗ୍ରହଣ କେିୋରେ କ’ଣ ୋଧା ରଦ୍େ? 



 

 

େଦ୍ ିେୁରମ ପ୍ରକୃେରେ େୀଶ ୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େୁମେ 
ପ୍ରଭୁ ଏେଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ଣା ଭାେରେ ସ୍ୱୀକାେ କେ 
ଏେଂ େୁମ େୀେନକୁ ୋକୁଁ  ରଦ୍ୋକୁ ଚାହୁଁେ, 
ରେରେ ଈଶ୍ୱେଙ୍କ ସହେି କଥାୋର୍ତ୍ଣା କେ 
ଏେଂ େୁମ େୀେନରେ ୋହାଙୁ୍କ ସେଣପ୍ରଥମ 

ସ୍ଥାନଦ୍ଅି | 
 
 
 
 

ରହ ପେିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାେଗ୍ରସ୍ତ ରୋକ ସମରସ୍ତ, ରମା' ନକିର୍କୁ 

ଆସ, ମୁଁ େୁେମାନଙୁ୍କ େଶି୍ରାମ ରଦ୍େ ିI  

ମାଥିଉ ୧୧:୨୮ 



 
େଦ୍ ିେୁରମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେିୋକୁ ପ୍ରାଥଣନା କେିେ,

ଦ୍ୟାକେି ଆମ ସହେି ରୋଗାରୋଗ କେ ୋହାଦ୍ୱାୋ
ଆରମ େୁମେ େଶି୍ୱାସରେ େଢାଇୋ ଦ୍ଗିରେ ପେେର୍ତ୍ଣୀ

ପଦ୍ରେପ େଷି୍ୟରେ ସୂଚନା ରଦ୍ଇପାେିୋ |
କିମବା

େଦ୍ ିେୁମେ େୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିମବା ଶିଷ୍ୟୋ ଅନ୍ତେଣାେୀୟ
ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ େଷି୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶନ ଅେ ିରେରେ ଆମ

ସହେି ରୋଗାରୋଗ କେିନୁ୍ତ |

mailto:office@discipleshipint.org

	“ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ; ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟଆଡେ ଫେରିଅଛୁ; ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତକଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇଅଛନ୍ତି.”
	“କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ.”
	ରୋମୀୟ ୬: ୨୩
	ଅବିରତଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବାର ପରିଣାମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ.
	ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମରିବା, ଏବଂ ମରିବା ପରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା I ବିଚାରଦିନ ଈଶ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ବିଚାର କରିବେ |
	“ଯାହାର ନାମ ଜୀବନପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା.”
	ପ୍ରକାଶିତ୨୦:୧୫
	ଅପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାଦ୍ୱାରା, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରଦିନର ସମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବାଇବଲ ନର୍କ ବୋଲି କହିଥାଏ |

	ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ.   ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବାପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ.
	ଧର୍ମ
	ଧର୍ମ
	କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ.
	ଏଫିସିଓ ୨:୮-୯
	ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ଏହି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଛେଦତIକୁ  ଦୂର କରିପାରିବ- ଯାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ
	କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି.
	ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ I ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ.
	୧ ପିତର ୩:୧୮
	ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ; ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ I                      ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ୩:୨୦
	ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତାକୁଂ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି I
	ଯୋହନ ୫: ୨୪
	ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେବେ?
	ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି?
	ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନକୁ ତାକୁଁ  ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନଦିଅ |

