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ସଂସ୍କରଣ ୦୬୦୦୦ପାଷ୍ଟର୍ ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା

ଅନ୍ତର୍ାଷ୍ଟୀୟ ସୂଚନାପତ୍ର

(୨  ପଷୃ୍ାଟର ଜାର)ି

ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ି
ଲେଖକ

ଲ�ୋନୀ ଆେୋଲ�ୋ

ପରୁୋତନ ନୟି�ର ଭୋବବୋଦୀ, ଯିହଜିକିେ, ସଦୋପ୍ରଭୁଙ୍କଠୋରୁ ଏକ ଦବି୍ୟଦର୍ଶନ ପୋଇଲେ | ଲସ ଏକ ରଷୁ୍କ ଅସ୍ରି 
ଉପତ୍ୟକୋ ଲଦଖିଲେ, ଯୋହୋ ଇସ୍ୋଏେ ଓ ବଶି୍ୱ ଲେୋକ�ୋନଙ୍କ ଆତ୍ୋର �ୃତତୁେ୍ୟ ଅବସ୍ୋର ପ୍ରତୀକ ଥିେୋ | ଏହ ି
ଦବି୍ୟଦର୍ଶନ, ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥ� ଆଗ�ନ, ତୋଙ୍କର ସସୁ�ୋଚୋର ପ୍ରଚୋର ଓ “ସଦୋପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୋକ୍ୟ”୧ ଉପଲର ଆସ୍ୋ 
ରଖିଥିବୋ ଲେୋକ�ୋନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ �ୃତୁ୍ୟରୁ ପ୍ରଥ� ପନୁରୁଦ୍ୋର ବଷିୟଲର ଭବଷି୍ୟତବୋକ୍ୟ କହୁଥିେୋ | 

ସଦୋପ୍ରଭୁ, ଯିହଜିକିେଙୁ୍କ କହଲିେ, “ଲହ �ନୁଷ୍ୟସନ୍ତୋନ, ଏହ ି ସକଳ ଅସ୍ି କି ସଜୀବ ଲହୋଇପୋଲର?  
(ଲଯଉଁ�ୋନଙ୍କର ଆତ୍ୋ �ୃତତୁେ୍ୟ, ଲସ�ୋନଙ୍କର ଆତ୍ୋ ଜୋଗୃତ ଲହୋଇପୋରିବ କ?ି)  ଯିହଜିକିେ ଉତ୍ତର ଲଦଲେ,

୧ ଯିହ.ି ୩୬:୧, ୪ ୨ ଯିହ.ି  ୩୭:୩ �ଳୂ. ଏବ୍ୀ.    ୩ ଯିହ.ି  ୩୭:୪-୫ �ଳୂ.  ଆରା�ାଇକ ୪ ଯିହ.ି  ୩୭:୧୧ ୫ ଆଦ.ି  ୧୭:୪-୧୬, ୨୨:୧୮, ୨୬:୪, ୪୬:୩, ୪୮:୧୯, ୪୯:୧୦, ଯାତ୍ରା.  ୧୯:୬, ୩୨:୧୦ ଗୀତ.  
୨୨:୨୭, ଯିଶା.  ୨:୨, ଟଯାହ. ୧୧:୫୧-୫୨, ଟରେରତି. ୧୦:୩୪-୩୫, ଏଫି. ୧:୧୦, ଏବ୍ୀ.  ୮:୮-୧୨, ୧ ପିତ. ୨:୯-୧୦, ରେ.ବା. ୫:୯, ୧୪:୬ ଓ ଆହୁର ିଅଟନକ ୬ ଟଯାହନ ୧୫:୧ ଟରା�ୀ.  ୧୧:୧୭, ୧୯, ୨୩, 
୨୪, ରେ.ବା. ୭:୪ ୭ ୧ ପିତ.  ୨:୯ ୮ ଟରା�ୀ.  ୧୫:୧୨, ୧ କର.ି  ୧୫:୧୫, ୧୬, କଲ. ୨:୧୨, ୩:୧, ୧ ଟେସ.  ୪:୧୬, ରେ.ବା. ୨୦:୫-୬, ୯ �ାଥି.  ୧୩:୩୯, ଅଧ୍ା.  ୨୪, ୧ କର.ି  ୧୫:୨୪, ଏବ୍ୀ  ୯:୨୬, ୧ 

ବିଶ୍ୱବ୍ାପୀ �ଣ୍ଡଳୀନବ ଯିରୁଶାଲମ୍

ପାଷ୍ଟର ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା - ଟଫାଟ�ା ୧୯୮୬

ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ାଙ୍କ ସାକ୍୍

“ଟହ ରେଭୁ, ସଦାରେଭୁ, ଆପଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତ|ି”୨ 
ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ସଦାରେଭୁ ପଣିୁ କହଟିଲ, “ତୁଟଭେ ଏହ ି
ସକଳ ଅସ୍ିର ଉଟଦେଶ୍ଟର ଭବଷି୍ଦ୍ ବାକ୍ 
ରେଚାର କର ିଟସ�ାନଙୁ୍କ କୁହ, ଟହ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ସିକଳ, 
ତୁଟଭେ�ାଟନ ସଦାରେଭୁଙ୍କର ବାକ୍ ଶୁଣ |  ରେଭୁ 
ସଦାରେଭୁ ଏହ ିସକଳ ଅସ୍କୁି ଏହ ିକୋ କୁହନ୍ତ;ି 
ଟଦଖ, ଆଟଭେ ତୁଭେ�ାନଙ୍କ �ଧ୍ଟର ରୋଣବାୟୁ 
ରେଟବଶ କରାଇବା ଓ ତୁଟଭେ�ାଟନ ଜୀବତି ଟହବ 
|” ୩

ଇସ୍ାଏଲ ଜାଣିଥିଲା , ତାହା ସମୂ୍ର୍୍ ରୂଟପ 
ଉଚ୍ନି୍ନ ଟହାଇଅଛ ି|୪  ଆଜ ିଦନିଟର ଟସ�ାଟନ 
ଆଶାହୀନ ଭାଟବ ବଭିକ୍ତ ଟହାଇଅଛନ୍ତ ି |  କନୁି୍ତ 
ସଦାରେଭୁ, ଯିହଜିକିଲଙୁ୍କ କହଟିଲ ଟଯ, ଟସ, ରେେ� 
ଇସ୍ାଏଲ ତୁଳନାଟର, ଯାହା ପାପ କରବିା ତ୍ାଗ 
କରୁନାହିଁ,  ଆଉଏକ ବଶିାଳ ରାଷ୍ଟର ନ�ି୍ାଣ 
କରାଇଟବ |  ଦ୍ତିୀୟ ଇସ୍ାଏଲଟର ବିଶ୍ୱର 
ନାନାଟଦଶୀୟ ଟଲାକ ରହଟିବ |୫ ତାହା ଅଳ୍ପ 
ଯିହୂଦୀ ଓ ଅଟନକ ଅଣଯିହୂଦୀ�ାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ 
ଟହବ, ଟଯଉଁ�ାଟନ ଯୀଶୁଙ୍କଠାଟର ନଜି ରେତ୍ୟ 
 ସ୍ାପନା କାରଣରୁ ଏକବଦ୍ଧ ଟହଟବ |୬ ଏହା ଟସହ ି
ଟଲାକ�ାନଙ୍କର �ହାନ ଓ ପବତି୍ର ରାଷ୍ଟ ଟହବ, 
ଟଯଉଁ�ାନଙ୍କର ଆତ୍ା ପାପ କାରଣରୁ ଟହାଇଥିବା 
ନଜିର �ତୃତୁଲ୍ ଅବସ୍ାରୁ ଜାଗତୃ ଟହାଇଛ ି|୭ 

ଟସ�ାଟନ ସଦାରେଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଟର ଟକଟବବ ି
ବଟିଦାହ କରଟିବ ନାହିଁ |  ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ପନୁରୁତ୍ାନ ଶକି୍ତ 
ଦ୍ାରା ଏହା ରେେ� ପୁନରୁତ୍ାନ ଥିଲା |୮

୧୯୬୪ �ସିହ ାଟର,  ଟ�ାର ରେେ� 
ପୁନରୁତ୍ାନ ପୂବ୍ରୁ, �ୁଁ , ବନ୍ୀ ଟହାଫ�୍ାନ୍ 
ଓରଫ ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା, ପାପ ଓ ନାସି୍କ ତୋ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରେତ ି ଟକୌଣସି ରେକାରର ଜ୍ାନଠାରୁ 
ଦୂରଟର ଥିବା ଟଲାକ ଭାଟବ ଖ୍ାତ ଥିଲି |  
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସି୍ତ୍ୱ ଅଛ ି ଟବାଲି ଟ�ାର ଟକୌଣସ ି
ଧାରଣା ହିଁ ନଥିଲା |  ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ ସବ୍ୋ 
ଟ�ା ପାଇଁ କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା | ଟଲାକ�ାଟନ 
କପିର ିଈଶ୍ୱର କ�ି୍ା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପଟର ବଶି୍ୱାସ 
କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା �ୁଁ  ବୁଝିପାରୁନଥିଲି |  
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଟର ବଶି୍ୱାସ କରୁଛ ିଟବାଲି କହୁଥିବା 
ଟଲାକକୁ �ୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ 
ଟସ�ାଟନ ଶଠ ଥିଟଲ |  ଟସ�ାଟନ, ଟ�ା ପର ି
କ�ି୍ା ଟ�ାଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ  କରଥିିଟଲ |  �ୁଁ 
ତାହା ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ �ୁଁ, ଟସ�ାନଙ୍କ ସହତି 
ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି |  ଆଟ� ସ�ଟସ୍ �ତୃବତ୍ 
ଥିଲୁ, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ି ଥିଲୁ |  ଟଯଟକହବି ି ଟ�ାଟତ 
ଖ୍ୀଷ୍ଟଧ�୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଟଚଷ୍ଟା 
କରୁଥିଲା, �ୁଁ ଟ୍ାଧିତ ଟହାଇଯାଉଥିଲି, କାରଣ 
ଟ�ା ପାଇଁ ବାଇବଲ, ସ�ୟର ଅପଚୟ ଥିଲା |  

�ୁଁ ଟଯଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ୁଥିଲି, ତାହା ଟ�ାଟତ ଟଖଳ 
କ�ି୍ା ପରୀ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସ�ୟ ଟଦଉନଥିଲା | 

�ାଟକ୍�ିଙ୍ଗ୍  ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀଟର �ୁଁ #୧ ଥିଲି |  
ଅଟନକ ବଶି୍ୱ ରେସଦି୍ଧ ଗାୟକ ଓ କଳାକାର�ାନଙ୍କ 
କ୍ାରିଅର୍ କୁ ସଫଳ କରିବାଟର ଟ�ାର ହାତ 
ଥିଲା ତୋ ଅଟନକ ସଖୁ୍ାତ ଘଟରାଇ ଉତ୍ାଦର 
ସଫଳ ରେଚାର �ଧ୍ �ୁଁ କରଛି ି|  ଟସହ ିସ�ୟଟର 
ଟ�ାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଧ�ଟ୍ର 
ପରବିର୍ତ୍ତିତ ଟହବା, ରାସ୍ା କଡ଼ଟର ଠଆିଟହାଇ 
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟକ ସସୁ�ାଚାର ପୁସି୍କା ବାଣ୍ବିା, 
ଟକୌଣସ ିଦୁସ୍ �ଶିନ୍ ଟର ରହ ିସସୁ�ାଚାର ରେଚାର 
କରବିା, ଟଭାକଲିା ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ ଖଆୁଇବା ପାଇଁ 
ବ୍ବସ୍ା କରବିା | 

ଷାଠଏି ଦଶକର �ଧ୍ଭାଗଟର ଏହ ି ଜଗତ 
ଟ�ାଟତ ଭଲ ଟଦଖାଗଲା ନାହିଁ |  �ୁଁ, ନଶିାଦ୍ରବ୍ 
କି�୍ ା  ଘୃଣ୍ �ାନସିକତାର ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ 
ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି |  ହପି୍ୀ ଆଟନ୍ଦାଳନକୁ ତୋ 
ଟସ�ାନଙ୍କର ସ�ସ୍ ରେକାର କାଯ୍୍କଳାପକୁ �ୁଁ 
ସମୂ୍ର୍୍ ଭାଟବ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି| �ୁଁ ନଟିଜବ ି
ଟକୌଣସ ିସାଧୁ ନଥିଲି |  ଟଯପଯ୍୍ନ୍ତ ପରବିାର 
ଓ ପିଲା�ାନଙ୍କ ସା�୍ନାଟର କରାନଯାଇୋଏ, 
ଟସପଯ୍୍ନ୍ତ ଟଲାକ�ାଟନ କ’ଣ ପାପ କଟଲ, 

ଦ ଆଲାଟ�ା ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ୍ ଟନଶନ

ଟ�ାନୀ 
ଆଲାଟ�ା 
ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ୍ ଗୀଜ୍ା
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(୧ ପୃଷଗ୍ଠାରୁ ଜାରି)

ଟସଥିସହ ଟ�ାର ଟକୌଣସ ିସମ୍କ୍ ନଥିଲା |  ଟ�ା 
ପାଇଁ ବଶି୍ୱ ସ�ାପ୍ତ, �ତୃ, ଶୁଷ୍କ, ଘଣିୃତ ଓ ନରିସ 
ଥିଲା |୯ ଟକୌଣସ ି ଜନିଷିର ଆଉ କଛି ି �ୂଲ୍ 
ନଥିଲା |  ଟ�ା ପର ିବଶି୍ୱର ଅନ୍ ଟଲାକ�ାଟନ 
ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବଟର ଜାଣିଥିଟବ ତୋ ଏହ ି
ବାସ୍ବକିତାଠାରୁ ନଜିକୁ ଦୂଟରଇ ରଖିବା ପାଇଁ 
ନଶିାଦ୍ରବ୍ ଟସବନ କରୁଥିଟବ ଟବାଲି ଟ�ାର 
ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା | ଗୀଜ୍ା(�ଣ୍ଡଳୀ)ଗୁଡ଼କି ଶଠତାଟର 
ଭର ିରହଥିିଲା; ଏହା ସ�ଟସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତ ିଟବାଲି 
�ଧ୍ ଜଣାପଡୁଥିଲା |  ନଜିର ପାପଟର ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱ 
�ତୃବତ୍ ଥିଲା |୧୦ ବଶି୍ୱ, ଯିହଜିକିଲ ଟଦଖିଥିବା 
ପର ିଶୁଷ୍କ ଅସ୍ିର ଏକ ବଶିାଳ ଉପତ୍କା ଥିଲା 
|୧୧ 

ଏକ ଅତ୍ନ୍ତ ଟଭୌତକି �ାଗ୍ଟର, ଟବଟଭରୀ 
ହଲି୍ସର ଅଫିସ୍ ଟର �ୁ ଁଯୀଶଙୁ୍କ ସହତି ସାକ୍ାତ କଲି|  
ଟକହ ିଟବାଧହୁଏ ଟକଟବବ ିକଳ୍ପନା କରପିାରଟିବନ,ି 
�ୁ ଁଟକଟତ ଭୟଭୀତ ତୋପି ଟକଟତ ଖସୁ ିଥିଲି, 
ଟଯଟତଟବଟଳ ସଦାରେଭୁ ଟ�ାଟତ ରେ�ାଣିତ କଟଲ 
ଟଯ, ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପତୁ୍ରଙ୍କର ରେକୃତଟର ଅସି୍ତ୍ୱ 
ଅଛ|ି  ତାଙ୍କର ପବତି୍ର ଆତ୍ାକୁ ଅନୁଭବ କର ି�ୁଁ 
ଉତଫୁଲି୍ତ ଟହାଇଗଲି ଓ ତାଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ 
ସ୍ୱର, ଟ�ା ଶରୀରର ଶରିା-ରେଶରିାଟର ଟଖଳଗିଲା 
|  ତାଙ୍କର ଉପସି୍ତ ିଟଗୌରବ�ୟ ଓ ଭବ୍ ଥିଲା 
|  ତାଙ୍କ ଶକି୍ତ ଟ�ାଟତ ଟଜାର୍ ଟର ଦାବୁଥିଲା, 
ଟଯପର ିସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ|  ଆଉ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ 
ଟ�ାଟତ କହଲିା, “ନଜି ପାଦଟର ଠଆି ହୁଅ ଓ ଏହ ି
ବଖରାଟର ଥିବା ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ ରେଭୁ ଯୀଶ ୁଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ବଷିୟଟର କୁହ  ଓ ଏହା �ଧ୍ କୁହ ଟଯ, ଟସ 
ପଣିୁ ଧରାଭୂ�କୁି ଆସଛୁନ୍ତ,ି ନଟଚତ୍ ତୁ�ର �ତୁୃ୍ 
ସନୁଶିି୍ତ |”  ଟଯଟତଟବଟଳ ସଦାରେଭୁଙ୍କର ଆତ୍ା 
ଅଫିସ୍ କୁ ଆସ ିଟ�ା ଉପଟର ଚାପ ପକାଇଲା, 
ଟ�ାଟତ ତାଙ୍କର ଅକେନୀୟ, ଅଦୁ୍ତ ସବଜ୍୍ାତାର 
ସଟଚତନତା ରୋପ୍ତ ଟହଲା |୧୨ ଟସ ରେଟତ୍କ ଅଣୁ 
ଓ କଣିକାଟର ଥିଟଲ |  ଟସ ବାୟୁଟର ଥିଟଲ |  ଟସ, 

ଅତୀତର ସବୁକଛି ିଜାଣିଥିଟଲ ଏବଂ ଭବଷି୍ତଟର 
କ’ଣ ଘ�ବି ତାହା �ଧ୍ ଜାଣିଥିଟଲ |୧୩ ଟ�ାଟତ 
ଲଜ୍ା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ �ୁ ଁ ଜାଣିଥିଲି ଟଯ, �ୁଁ 
ଯାହାବ ି କଛି ି କରଛି ି ଟସ ସ�ସ୍ ତାଙୁ୍କ ଜଣା |  
ତାହାପଟର ଟସ, ସ୍ୱଗ୍ ଓ ନକର୍ ଅସି୍ତ୍ୱ ଅଛ ିଟବାଲି 
ଟଦଖାଇଟଲ |  �ୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଟଯ, ଯଦ ି ତାଙ୍କ 
କେନକୁ �ୁ ଁପାଳନ ନକରୁଛ,ି ଟତଟବ �ୁ ଁଟକଉଁଠାକୁ 
ଯିବ.ି..ଆଉ ତାହା ନଶିି୍ତ ଭାଟବ ସ୍ୱଗ୍ ନୁଟହ ଁ| 

ଯଦଓି ତାହା ଟ�ାଟତ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା, 
୧୪ ତୋପି ଏହା ଜାଣି ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ 
ଲାଗୁଥିଲା କ,ି ଈଶ୍ୱର ରେକୃତଟର ଅଛନ୍ତ ିଓ ଟସ 
ଜୀବିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ଦ୍ ବକ୍ତା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର 
ଶଷି୍�ାଟନ ଯାହାକଛି ିବ ିକହଥିିଟଲ, ତାହା ସତ୍ 
|  ଟସ, ଟସହ ିଦନିଠାରୁ ଆଟଦୌ ବଦଳ ିନଥିଟଲ, 
ଟଯଟବଠାରୁ ସ୍ୱଗ୍, �ର୍ତ୍୍ ଓ ତାହା ଉପଟର ସ�ସ୍ 
ଜିନିଷର ନି�୍ାଣ କରିଥିଟଲ|୧୫ �ୁଁ ତୁରନ୍ତ 
ଜାଣିପାରଲିି ଟଯ, �ୁଁ ସବ୍ଦା ତାଙୁ୍କ ଭୟ କରବି,ି 
ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରବି,ି ତାଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଟଦବ,ି 
ତାଙୁ୍କ ଟରେ� କରବି ିଓ ତାଙ୍କର ଟସବା କରବି ି|  �ୁଁ 
ଜାଣିଗଲି ଟଯ, �ୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ବି,ି ନଯି୍୍ାତତି 
ଟହବ ିଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ �ତୁୃ୍ବରଣ କରବି ିଏବଂ 
ଟସସବୁ �ୁଁ ଅତ୍ନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହ କରବି ି|୧୬ 

ଟସହ ି ଅଫିସ୍ ରୁ ସଦାରେଭୁ ଟ�ାଟତ �ୁକ୍ତ 
କରିବା ପଟର �ୁଁ ତାଙୁ୍କ ପଚାରିଲି, “�ୁଁ କ’ଣ 
କଟର ଟବାଲି ଆପଣ ଇଚ୍ା କରନ୍ତ?ି  ଆପଣ 
ଯାହା କହଟିବ, �ୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି |”  �ୁଁ 
ଟକୌଣସି ଉର୍ତର ପାଇଲି ନାହିଁ, ଟତଣୁ �ୁଁ 
ଅନୁ�ାନ କଲି, ଟସ ଚାହଁୁଛନ୍ତ ି�ୁଁ ଗୀଜ୍ାକୁ ଯାଏ 
|  �ୁଁ ଅନୁ�ାନ କଲି ଟଯ, ଟଯଟତ ବଡ଼ ଟସଟତ 
ଭଲ; ଟତଣୁ �ୁଁ ଟସଠାକୁ ଗଲି, ଟହଟଲ ତାଙୁ୍କ 
ପାଇଲି ନାହିଁ |  ତା’ପଟର �ୁଁ ଅନ୍ ଗୀଜ୍ାକୁ 
ଗଲି, କନୁି୍ତ ଟସଠାଟର �ଧ୍ ତାଙୁ୍କ ପାଇଲି ନାହିଁ 
|  ତା’ପଟର �ୁଁ, ଲ�୍ା ଦାଢ଼ ି ଓ ଧା�୍ତିକ ବସ୍ତ୍ର 
ପରଧିାନ କରଥିିବା ବୁଦ୍ଧ�ିାନ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଦୃଶ 
ଟଦଖାଯାଉଥିବା ଟଲାକ�ାନଙ୍କର ଛବିଥିବା 
ପୁସ୍କ�ାନ ପଢ଼ଲିି, ଟହଟଲ �ୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଟଯ, 
ପୁସ୍କଗୁଡ଼କି ଭୁଲ୍ ଅଟ�, କାରଣ ଟସଗୁଡ଼କିଟର 
ଟଲଖାଥିଲା କି, ସଦାରେଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାର 
ଆବଶ୍କତା ନାହିଁ |୧୭  ଈଶ୍ୱର ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ 
ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ପାପ 
କରପିାରଟିବ, ଟଯଉଁଥିପାଇଁ ନକ୍କୁ ଯିଟବନାହିଁ 
|୧୮ �ୁଁ ଟସହପିର ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟଟର ଚନି୍ତତି 
ନଥିଲି; ଟ�ାଟତ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ 
ଟଖାଜିବା ବିଷୟଟର �ୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି |୧୯ 

ଟସହ ି ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଟ�ାଟତ ସ୍ୱଗ୍ ଓ ନକ୍ର 
ଦଶ୍ନ କରାଇଥିଟଲ | ଟସ ଟ�ାଟତ ଏପର ିକଛି ି
କରିବାକୁ ରେବର୍୍ତାଇଥିଟଲ, ଯାହା ଆଉ ଟକହ ି
କରିପାରିନଥିଟଲ, ଯାହାକିଛି �ୁଁ  ଟକଟବବ ି
କରବିାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି | 

�ୁଁ  ଟକଟବବି ଭାବିନଥିଲି ବାଇବଲଟର 
ସତ୍ତା �ିଳବି ଟବାଲି, କାରଣ ସବ୍ତ୍ର ତାହାର 
ବହୁଳତା ଥିଲା|  �ୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଟଯ, ସାଧାରଣ 
ଟଲାକ ଯାହାବ ିକଛି ିକରୁଛନ୍ତ,ି ତାହାକୁ ଚାଲାକ ି
କୁହାଯାଇପାରବି ନାହିଁ, କାରଣ ଟ�ା ନଜରଟର 
ସବୁ ଟଲାକ �ଖୁ୍ ଥିଟଲ |  �ୁଁ ଟଶଷଟର ବାଇବଲ 
ପଢ଼ବିା ଆରଭେ କଲି ଓ ଟସଥିଟର ପରିତ୍ରାଣର 
ଟଯାଜନା ସହ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ନଟିଦ୍େଶ 
ପାଇଲି, ଯାହା ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଟର କପିର ିବଢ଼ବି ଓ 
ଆତ୍କି ଭାଟବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କପିର ିରେ�ଖୁ ଆତ୍ା 
ବଟିଜତା ଟହବ, କହୁଥିଲା | ୨୦

ଟଯଟତଟବଟଳ �ୁ ଁରେେଟ� ବାଇବଲ ପଢ଼ବିା 
ଆରଭେ କଲି, ଟବଟଭରୀ ହଲି୍ସ ଅଫିସଟର ଅନୁଭବ 
କରଥିିବା ପର ିସଦାରେଭୁଙ୍କ ଚାପର ସ�ାନ ଶକି୍ତ 
ଅନୁଭବ କଲି |   ତା’ପଟର ସଦାରେଭୁ ଟ�ାଟତ, 
ସ୍ୱଗ୍ ଓ ନକର୍ ଅନ୍ ଦଶନ୍ କରାଇଟଲ | ୨୧ 
�ୁ ଁସଦାରେଭୁଙୁ୍କ ଚତି୍ାର କର ିକହଲିି, “ଟହ ରେଭୁ, 
ଟ�ାଟତ ନକକୁ୍ ପଠାନୁ୍ତ ନାହିଁ!” ତା’ପଟର �ୁ ଁସ୍ୱଗ୍ 
ଟଦଖିଲି ଓ ସ୍ୱଗ୍ର ଶାନ୍ତ ିଅନୁଭବ କଲି|୨୨ ଯଦଓି 
�ୁ ଁଆତ୍କି ସ୍ରଟର ଅନ୍ଧ, ନଗ୍ନ ଓ  କ୍ଦୁ୍ର ଥିଲି, �ୁଁ 
ସଦାରେଭୁଙୁ୍କ କହଲିି, ଯଦ ି�ୁ ଁଚରିଦନି ପାଇଁ ଏହ ି
ସ୍ୱଗ୍ୀୟ ଶାନ୍ତରି ଅନୁଭବ କରବିାର ଟସୌଭାଗ୍ ରୋପ୍ତ 
କରପିାଟର, ଟତଟବ �ୁ ଁଟସହପିର ିଅନ୍ଧ, ନଗ୍ନ ଓ 
ନଗଣ୍ ରହବିାକୁ ଇଚ୍ା କରବି ି|  �ୁ ଁଆଉେଟର ନକ ୍
ଟଦଖିଲି ଏବଂ  କ୍�ା ଓ ଦୟା ପାଇଁ ପୁଣି ସଦାରେଭୁଙୁ୍କ 
ଚତି୍ାର କର ିକହଲିି |  ତହିଁ ଉର୍ତାଟର ପିତା, ପୁତ୍ର 
ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କ ଶକି୍ତ ଟ�ା ନଶ୍ୱର ଶରୀରଟର 
ରେଟବଶ କଲା |୨୩ ଯୀଶଙୁ୍କଠାଟର ଟ�ାର ରେତ୍ୟ 
ଏବଂ ଟ�ା ପାଇ ଁଟସ ଟଦଇଥିବା ରକ୍ତ ଦ୍ାରା ତୋ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ଟର ଟ�ାର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ାରା, ଯାହା 
�ୁ ଁଶୁଣିଥିଲି ଓ ପାଳନ କରଥିିଲି,୨୪ �ୁ ଁକରଥିିବା 
ରେଟତ୍କ ପାପ ଟ�ା ହୃଦୟରୁ ଚାଲିଯିବାର �ୁଁ 
ଅନୁଭବ କଲି |୨୫ �ୁ ଁସ୍ୱଚ୍ ଓ ପବତି୍ର ଅନୁଭବ 
କଲି |୨୬ କଛି ିବହୁତ ଭଲ ଟ�ା ସହତି ଘ�ଥିିଲା 
ଏବଂ ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ, “ଇସ୍ାଏଲର ପବତି୍ର 
ଆତ୍ା”ଙ୍କ୨୭ ଦ୍ାରା ଟ�ା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା| 
ପାପରୁ �କୁ୍ତ ଟହାଇ ଓ ଏହ ିନୂତନ ଶକି୍ତ ରୋପ୍ତ କର,ି 
ଯାହା ଟ�ାଟତ ପାପ କରବିାରୁ ଦୂଟରଇ ରଖଥୁିଲା, 
�ୁ ଁଏଟତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲି ଟଯ, ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱକୁ 
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କୋେିଫନନିଆ
ରିେୟ ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ା, 

�ୁ ଁ ଏହ ି ପତ୍ର ପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କ ଶକି୍ତ, ପରା୍� 
ଓ ତାଙ୍କ ରେଦର୍ତ ସଜ୍ା ବଳଟର ଟଲଖଛୁ ି (ଏଫି.  
୬:୧୦-୧୭) |  ନକି�ଟର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଟସବାଟର 
ଥିବା ଜଟଣ ଭ୍ାତାଙ୍କ ସହତି ଆଧ୍ାତ୍କି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ଓ 
ସମ୍କ ୍�ାଧ୍�ଟର, ପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ବାଇବଲର 
ଟକତକ ସତ୍ତା ଓ ରହସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି |  �ୁଁ 
ଜାଣିଛ ି ଟଯ, ଈଶ୍ୱର ଏଟବ ନଜିର ଉର୍ତରାଧିକାରୀ 
ରେସୁ୍ତ କରୁଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରେକାଶନରୁ �ୁଁ 
ଟଗା�ଏି ପଷୃ୍ା ଟଦଖିବାକୁ ପାଇଲି |  �ୁ ଁ ନଶିି୍ତ 
ଭାଟବ କହବି ିଟଯ, ଟ�ାର ନଦିେ୍ତିଷ୍ଟ ସତ୍ତା ଜାଣିବାକୁ 
ଥିବାଟବଟଳ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ସାହତି୍କୁ, ଏହଭିଳ ି
ଜ�ଳି ସ�ୟଟର, ଟ�ା ନକି�କୁ ପଠାଇଛନ୍ତ ି |  
ଆପଣଙ୍କ ଗୀଜ୍ା ଦ୍ାରା �ୁ ଁବହୁତ ରେଭାବତି ଟହାଇଛ ି
|  ଆପଣ ନରିା� ସତ କୋ କୁହନ୍ତ,ି ଅତରିଞି୍ତ କର ି
ଟକବଳ ସସୁ�ାଚାରର ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ଦଗି କୁହନ୍ତ ି ନାହିଁ |  
ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍�ାନଙ୍କ �ଧ୍ଟର ଦୟାକର ିଟ�ାଟତ 
ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ କରନୁ୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ସଚୂୀଟର ଟ�ାଟତ 
ରଖନୁ୍ତ,  ଟଯଉଁଥିରୁ �ୁ ଁପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କ ସାନ୍ନଧି୍ ଲାଭ 
କରପିାରବି,ି ସତ୍ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ସହତି ସଜ୍ତି 
ଟହାଇପାରବି ି|  �ୁ ଁରାଜ୍ କାରାଗାରଟର ଅଛ,ି ଟତଣୁ 
ଟକୌଣସ ି�ଦିୁ୍ରତ ପସୁ୍କ ଦୟାକର ିପଠାନୁ୍ତ ନାହିଁ |  �ୁଁ 
ଏଟବ ଟକୌଣସ ିରେକାରର ଚାନ୍ଦା ଟଦବା ସି୍ତଟିର ନାହିଁ, 
କନୁି୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶକି୍ତଶାଳୀ ଗୀଜା୍ ଉଟର୍ତାରର୍ତର 
ଉନ୍ନତ ିକରୁ, ଏହା ହିଁ ଟ�ାର କା�ନା ଓ ରୋେନ୍ା |  
ଆପଣଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍, 
ବ.ିଏଲ୍.             
ଟକାଟକା୍ରାନ୍, କାଲିଫନ୍ତିଆଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ ଗୀଜ୍ାର ସହଟଯାଗୀ, ପାଷ୍ଟର ଏମ୍.ସ.ି, ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କ 

ସଚୂନାପତ୍ର ବତିରଣ କରୁଛନ୍ତ ି - କଟଙ୍ା ଟଲାକତାନ୍ତକି ଗଣରାଜ୍

ଏବ୍ୀ.  ୧୦:୧୯-୨୨, ୧ ଟଯାହ. ୧:୧୭, ରେ.ବା. ୧:୫, ୭:୧୪ ୨୭ 
ଗୀତ. ୮୯:୧୮, ଟରେର.ି ୩:୧୩-୧୪  ୨୮ ଟରା�ୀ.  ୮:୩୭, ୧ ଟଯାହ. 
୪:୩-୪ ୨୯ କଲ. ୨:୧୦ ୩୦ �ାକ୍ ୧୬:୧୫, ଲୂକ ୧୪:୨୩ ୩୧ 
ରାଜା. ୨୦:୧୬, ଯିଶା.  ୧:୧୦, ଯିର.ି  ୨:୪, ଯିହ.ି 2:4, ଯିହ.ି ୩୭:୪ 
37:4   ୩୨ �ାକ୍ ୧୬:୧୬, ୨ ଟେସ.  ୨:୧୨ ୩୩ ଗୀତ.  ୫୧:୫, 

(୮  ପଷୃ୍ାଟର ଜାର)ି

ଏହ ିକୋ କହବିାକୁ ଚାହିଁଲି, ଟଯଉଁଥିରୁ ଟସ�ାଟନ 
�ଧ୍ ତାଙୁ୍କ (ସଦାରେଭୁଙୁ୍କ) ଜାଣିପାରଟିବ ଓ ଅନନ୍ତ 
ଜୀବନ ରୋପ୍ତ କରପିାରଟିବ | 

୧୯୬୪ �ସହିାରୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଟସବାଟର ରହବିା 
ପଟର �ଧ୍, ରେଟତ୍କ େର ଟଯଟତଟବଟଳ �ୁଁ 
ବାଇବଲ ପଟଢ଼, ଦିଟନ ଅତ୍ନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଥିବା 
ଏହ ିଅସ୍ଗୁିଡ଼କିକୁ ସ୍ୱଗ୍ରୁ ଆତ୍କି ସାର (�ଜ୍ା) 
ଝରୁଥିବାର �ୁଁ ଅନୁଭବ କଟର |  ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ବାକ୍, ଦଟିନ ଶଷୁ୍କ ଥିବା ଏହସିବୁ ଅସ୍ ିଚାରପିଟ� 
ଆତ୍କି �ାଂସଟପଶୀ  ସ୍ାପନ କର ିଆତ୍କି କବଚ 
ସ୍ୱରୂପ �ାଂସ ଓ ଚ�୍ ସହତି ଆଚ୍ାଦତି କରଥିିଲା 
|  ସଦାରେଭୁଙ୍କ ରେଟତ୍କ ବାକ୍, ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଟ�ା 
ହୃଦୟଟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟରାପିତ କରଥିିଲା 
|  ପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କ ଶ୍ୱାସକୁ ଟ�ା ହୃଦୟଟର ସ୍ପନ୍ଦତି 
ଟହଉଥିବାର ଏଟବ ସୁଦ୍ଧା �ୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ,ି 
ଯାହା ଟସହ ିଅଗି୍ନବାଣଗୁଡ଼କିର ସମ୍ଖୁୀନ ଟହବାକୁ 
ଟ�ାଟତ ଶକି୍ତ ଟଦଉଥିଲା, ଯାହା ଏଟତ ବଷ୍ 
ପଯ୍୍ନ୍ତ ଶୟତାନ (ସଇତାନ) ଟ�ା ଉପଟର 
ଚଲାଉଥିଲା |  �ୁ ଁଏହା ରେଟତ୍କ ଦନି ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଜାଣିପାଟର ଟଯ, ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କଠାଟର 
“ଆଟଭେ�ାଟନ ସଟବ୍ାତଭାଟବ ବିଜୟୀ ଅ�ୁ 
|”୨୮ ଏବଂ ଆଟ� “ରେଭୁଙ୍କଠାଟର ପୂର୍୍ତା 
ରୋପ୍ତ କରଅିଛୁ” |୨୯ �ୁ ଁଏହା �ଧ୍ ଜାଟଣ ଟଯ, 
ଯୀଶଙୁ୍କର ରେଟତ୍କ ବାକ୍ ପାଳନ କରବିା ଟକଟତ 
�ହତ୍ୱପୂର୍୍, ଯିଏ ସ୍ୱଗ୍ାଟରାହଣର କଛି ି ସ�ୟ 
ପବୂରୁ୍ କହଥିିଟଲ, “ତୁଟଭେ�ାଟନ ସ�ଦୁାୟ ଜଗତକୁ 

ରିେୟ ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ା, ଟ�ା ରିେୟ ଓ ଈଶ୍ୱର 
ଟରେରତି ପାଷ୍ଟର୍, 

ପର�ପିତା ଓ ଆ� ରେଭୁ ଯୀଶଙୁ୍କ କୃପା, ଦୟା 
ଓ ଶାନ୍ତ ିଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗୀଜା୍ ଉପଟର ସଦା 
ରହେିାଉ |  �ୁ,ଁ ୧୯୯୪ �ସହିାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ଟସବା କରଆିସଥୁିବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ 
ଟଦଉଛ ି| �ୁ,ଁ ତାଞି୍ନଆିର �ଟୂସା�ାଟର ଜଟଣ 
ସସୁ�ାଚାର ରେଚାରକ ଭାବଟର କା� କରୁଛ ି
|  �ୁ,ଁ ସ�ଗ୍ର ଟଦଶଟର, ଏପରକି ି ତାଞି୍ନଆି 
ବାହାରକୁ �ଧ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ ରେସାରତି 
କରବିା ଦଗି କା� କରଆିସଛୁ|ି  ପାଷ୍ଟର୍, �ୁଁ 
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶଣିୁନାହିଁ କ�ିା୍ ଉପଟଦଶ 
ଶଣିୁନାହିଁ କ�ିା୍ ଆପଣଙ୍କ �ହୁ ଁ�ଧ୍ ଟଦଖିନାହିଁ, 
କନୁି୍ତ ଟ�ାଟତ ନରିନ୍ତ �ଳୁିଥିବା ଆପଣଙ୍କ 
ସାହତି୍କୁ �ୁ ଁନରିନ୍ତର ପଟଢ଼ | ଆପଣ, ପାଷ୍ଟର୍ 
ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା, �ହାନ୍ ଅନ୍ତରା୍ଷ୍ଟୀୟ ବକ୍ତାଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଲିଖିତ ଶଷୁ୍କ ଅସ୍,ି �ସୀହା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ଫା� ୍ ପର ି ଅତ ି ସୁନ୍ଦର ବାର୍୍ତା ପଢ଼ଛି ି |  ଏହ ି
ସାହତି୍ଗୁଡ଼କି �ାଧ୍�ଟର �ୁ,ଁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ 
ଶରୀର ଗୀଜା୍ ବଷିୟକ ଆପଣଙ୍କ 
ବର୍୍ତ�ାନ ଓ ଭବଷି୍ତ ଚନି୍ତା ଜାଣିବାକୁ 
ପାଇଲି ଓ ବୁଝଲିି |  �ୁ,ଁ ଟ�ାର ସହକ�ୀ୍ 
ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାହତି୍ �ାଧ୍�ଟର ଯୀଶଙୁୁ୍କ 
ଗ୍ରହଣ କରଥିିବା ନବ ପରବିର୍ତ୍ତିତ�ାଟନ 
�ଶି ିଏକ ଗୀଜା୍ର ଗଠନ କରଛୁି, ଯାହାର 
ନା� ଟଦଇଛୁ ବଲିିଭର୍ କ�ୁ୍ ନ�ିୀ ଚର୍୍ 
(ବ.ିସ.ିସ.ି) |  ଆଟ�, ପୂବ ୍ ଆଫି୍କା, 
ବଟିଶଷକର ି ତାଞି୍ନଆିଟର ଆପଣଙ୍କର 
ଗୀଜା୍ ବସି୍ାର କରବିାକୁ ଚାହଁୁଛୁ | 

ତୋଞ୍ୋନିଆ
ଏହା �ାଧ୍�ଟର ଆଟ� ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରା�ଗୁଡ଼କୁି 
ପରଟ�ଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରତି କରବିାକୁ ଚାହୁଛୁଁ 
|  ଆ�କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦରକାର, ପାଷ୍ଟର 
|  ଏହ ିସସୁ�ାଚାର ଟସବା ଓ ସ୍ାନୀୟ ରେଚାରଟର 
ଆ�ର ଆବଶ୍କତା ପରୂଣ କରବିା ପାଇ ଁଶକି୍ାର 
ସାହତି୍ ଓ ନବ ପରବିର୍ତ୍ତିତ�ାନଙ୍କ ପାଇ ଁବାଇବଲ 
ସଟ�ତ ଯଦ ି ଆପଣ ଲାଉଡସି୍ପକର୍ ଓ ଏକ 
ଟଜଟନଟର�ର୍ ଟଦଇପାରଟନ୍ତ, ଟତଟବ ବହୁତ 
ଭଲ ହୁଅନ୍ତା |  ଏହା �ାଧ୍�ଟର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ 
ଉପଟର ରେଚୁର ଆଶବିା୍ଦ କରଟିବ |  ପରଟ�ଶ୍ୱର 
ଆପଣଙ୍କ ଟସବାକୁ ଆଶବିା୍ଦ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ 
କରଥିିବା ଉର୍ତ� କା� ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ାତ୍କି 
ଜୀବନଟର ଉନ୍ନତ ି ଆଣନୁ୍ତ |  ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ତର 
ଅଟପକ୍ାଟର, 
ଆପଣଙ୍କର  
ଓ.ଇ.ଏମ୍.          
ତାଞି୍ନଆି, ପୂବ୍ ଆଫି୍କା
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(ଖ) ଯିଶାଇୟ ୫୩ 
(୯) ଅନ୍�ାନଙ୍କ ପାଇ ଁ �ସୀହାଙ୍କ ଦ୍ାରା 

ଅନୁଭୂତ ବ୍ୋ, ଯିଶାଇୟ ୫୩:୪-୬, ୮, ୧୦-
୧୨: 

“ନଶି୍ୟ ଟସ ଆଭେ�ାନଙ୍କର ଯାତନାସବୁ 
ଧାରଣ କରଅିଛନ୍ତ ିଓ ଆଭେ�ାନଙ୍କର ବ୍ୋସବୁ 
ବହଅିଛନ୍ତ ି | ତୋପି ଆଟଭେ�ାଟନ ତାହାଙୁ୍କ 
ଆହତ ଓ ପରଟ�ଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ରେହାରତି ଓ 
ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ ଟବାଲି �ଣିଲୁ (ଯିଶା. ୫୩:୪) | �ାତ୍ର 
ଟସ ଆଭେ�ାନଙ୍କ ଅଧ�୍ ନ�ିଟନ୍ତ  କ୍ତବକି୍ତ 
ଟହଟଲ ଓ ଆଭେ�ାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନ�ିଟନ୍ତ 
ଚୂର୍୍ ଟହଟଲ; ଆଭେ�ାନଙ୍କର ଶାନ୍ତଜିନକ ଶାସି୍ 
ତାହାଙ୍କ ଉପଟର ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ରେହାରଟର 
ଆଟଭେ�ାଟନ ସସୁ୍ ଟହଲୁ (ଯିଶା. ୫୩:୫)| 

ଆଉ, ସଦାରେଭୁ ଆଭେ ସ�ସ୍ଙ୍କର ଅପରାଧ 
ତାହାଙ୍କ ଉପଟର ବର୍ତ୍ାଇଛନ୍ତ ି (ଯିଶା. ୫୩:୬) 
| ଆଭେ ଟଲାକ�ାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନ�ିଟନ୍ତ 
ଟସ ରେହାରତି ଟହଟଲ (ଯିଶା. ୫୩:୮) | 
ତାହାଙ୍କ ରୋଣକୁ ପାପାେ୍କ ବଳ ି କଟଲ (ଯିଶା. 
୫୩:୧୦)| “ଟସ ଟସ�ାନଙ୍କର ଅପରାଧ 
ବହଟିବ (ଯିଶା. ୫୩:୧୧)...ଟସ ଅଟନକଙ୍କର 
ପାପଭାର ବହଟିଲ (ଯିଶା. ୫୩:୧୨)|”୧

ଏହ ିଅଧ୍ାୟ (ଯିଶାଇୟ ୫୩)ର �ହତ୍ୱପରୂ୍୍ 
ଭାଗ ଏହକି ି ଟଯ, �ସୀହା, ନଟିଜ ଟସହ ି ଦଣ୍ଡ 
ବହନ କଟଲ, ଯାହା ଅନ୍�ାନଙୁ୍କ, ଟସ�ାନଙ୍କର 
ପାପ କାରଣରୁ �ଳିବିା ଉଚତି ଥିଲା |  ଏହ ି
ଚ�ତ୍ାର ଅଧ୍ାୟଟର ଟକବଳ ବାରଟଗା� ି ପଦ 
ଅଛ,ି ତୋପି ଟସଥିଟର ସ�ସ୍ �ାନବ ପାପଗୁଡ଼କି 

ପାଇ ଁ �ସୀହାଙ୍କ ନଜିକୁ ବଳଦିାନ ଟଦବାର 
ଭବଷି୍ବାଣୀ ଚଉଦେର କରାଯାଇଛ ି|  ଏହ ି
ସ�ଗ୍ର ଭାଗ (ଯିଶା.  ୫୨:୧୩-୫୩:୧୨) 
ଏହ ି ଅବଧାରଣା ସହତି ରେବାହତି ଟହାଇଛ ି
ଏବଂ ଏହ ି ରହସ୍ ଟସପଯ୍୍ନ୍ତ ଉଟନମାଚତି 
ଟହାଇନୋ’ନ୍ତା, ଟଯପଯ୍୍ନ୍ତ ରେଭୁ ଯୀଶୁ 
ନକହଟିଲ ଟଯ, “ତାହାଙୁ୍କ ଟସ ଆଭେ�ାନଙ୍କ 
ନ�ିଟନ୍ତ ପାପସ୍ୱରୂପ କଟଲ” (୨ କର.ି  

୫:୨୧) ଏବଂ “ଆଭେ�ାନଙ୍କ ପାପ ନ�ିଟନ୍ତ 
�ତୁୃ୍ଟଭାଗ କଟଲ” (୧ କର.ି  (୧୫:୩) | 

“ଆଉ, ସଦାରେଭୁ ଆଭେ ସ�ସ୍ଙ୍କର ଅପରାଧ 
ତାହାଙ୍କ ଉପଟର ବର୍୍ତାଇଛନ୍ତ ି(ଯିଶା.  (୫୩:୬) 
| �ସୀହା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଟରେରତି ଉଦ୍ଧାରକର୍୍ତା 
ଥିଟଲ, ଯିଏ �ାନବଜାତରି ସ�ସ୍ ପାପଗୁଡ଼କିର 
ଦଣ୍ଡ ବହନ କଟଲ |  ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କର ଟବୈକଳ୍ପକି 
ରୋୟଶି୍ତ �ାଧ୍�ଟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଟକଟତଟଯ 
ସନୁ୍ଦର!  କ୍ଣକଟର କରୁଶ ଟହାଇଗଲା, ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କର 
ଗଭୀର ଅପ�ାନ, କନୁି୍ତ ତାଙ୍କର ଉର୍ତ� �ହ�ିା 
ଏବଂ �ାନବ ଜାତ ି ପାଇ ଁ ପରତି୍ରାଣ ଆଣିବାର 
ନଟିୟାଜତି �ାଗ୍ | 

ଟଯଟତଟବଟଳ ରେଭୁ ଯୀଶୁ ଆସଟିଲ, ଟସ, 
ନ�ି୍ନଲିଖିତ �ସୀହାଙ୍କ ଭବଷି୍ବାଣୀ, କରୁଶ 
ଉପଟର ନଜିର ରୋୟଶି୍ତ �ତୁୃ୍ ଦ୍ାରା ପୂରଣ 
କଟଲ:  “ଏଥିନ�ିଟନ୍ତ ଟସ ଆଟପ କରୁଶ ଉପଟର 
ନଜି ଶରୀରଟର ଆଭେ�ାନଙ୍କର ସ�ସ୍ ପାପ 
ବହନ କଟଲ” (୧ ପିତର ୨:୨୪) |

(୧୦) �ସୀହୋ ନଜି ଇଚ୍ୋଲର ଯୋତନୋ 
ସହଲିବ ଓ ଅଭିଲଯୋଗ କରିଲବ ନୋହିଁ, ଯିରୋଇୟ 
୫୩:୭ - 

“ଟସ ଉପଦ୍ରବ ରୋପ୍ତ ଟହଟଲ, ତୋପି ଟସ 
ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କର ିଆପଣା �ଖୁ ଫି�ାଇଟଲ 
ନାହିଁ ; ବଧ ସ୍ାନକୁ ନଆିଯିବା ଟ�ଷଶାବକ 

୧. ଈଶ୍ୱରୀୟ ଟଲଖକ, ସ�ାନ ଅେ୍ ସହତି ଅଟନକ େର ଓ ଅଟନକ ରୂପଟର ଅନ୍�ାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଦଣ୍ଡ ଟଭାଗିବା ବଷିୟକୁ ଏହପିର ିଉପସ୍ାପନା କରଛିନ୍ତ ିଟଯ, ଜଟଣ ଯଦ ିତାହାକୁ ଟଗା�ଏି ସ୍ାନଟର ଟଦଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଟତଟବ 
ଅନ୍ ଏକ ସ୍ାନଟର ତାହାକୁ ଟଦଖିବାକୁ ବାଧ୍ ଟହବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଟକୌଣସ ିପ�ୁତା କ�ି୍ା ଶକି୍ା ପାଇଁ ହ�ାଇବା ଅସଭେବ | 

ଆ�ର ରିେୟ ଓ ଧ�ପ୍ରାୟଣ ଭାଇ ଓ ଟନତା, 
ପାଷ୍ଟର ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା, 
ଭାରତ ସ୍ତି ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ 
ଗୀଜା୍ର ଭାରତୀୟ ସଦସ୍�ାନଙ୍କ ତରଫରୁ 
ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଅଭିବାଦନ |  ଟଯଟତଟବଟଳ �ୁଁ 
�ସୀହା ସଟ�ତ ପବତି୍ର ବାଇବଲ ଓ ଅନ୍ କଛି ି
ସାହତି୍ ପାଇଲି ଅତ୍ନ୍ତ ଆନନ୍ଦତି ଟହଲି ଓ 
ଟସଥିପାଇ ଁ �ୁ ଁ କୃତଜ୍ |  ରୋେନ୍ାପୂବକ୍, �ୁ ଁ ଓ 
ଟ�ାର ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ ଭାଇ�ାଟନ �ଶି,ି ଇଂରାଜୀ 
ଜାଣିଥିବା ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ ପରତି୍ରାଣର ରେକୃତ 
ଟଯାଜନା ବାଣୁ୍ଛୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିବା 
ତୋ ଗ୍ରା�ଗୁଡ଼କିଟର ରହୁଥିବା ଅନ୍�ାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଆ�ର �ାତୃଭାଷାଟର ଏହ ି ଅଦ୍ତିୀୟ 
ସାହତି୍କୁ ଅନୁବାଦ କରବିାକୁ �ଧ୍ ଟଚଷ୍ଟା 
କରୁଛୁ|  ଅଟନକ ସଂଖ୍କ ଟଲାକ, ବସ୍ ଓ ଅଟ�ା 
ଡ୍ାଇଭର�ାଟନ, ଉର୍ ବଦି୍ାଳୟ, ଡାକ୍ତରୀ ଓ 
ଇଞି୍ନୟିରଙି୍ଗ୍  ଛାତ୍ର�ାଟନ, ଫ୍ାକ୍ଟ ୀ୍ଗୁଡ଼କିର 
କ�ଚ୍ାରୀ ଓ �ାଲିକ�ାଟନ, ଶକି୍କ�ାଟନ ତୋ 
ଅତ୍ନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହତି ଟସଗୁଡ଼କୁି ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବା ସ�ଟସ୍, ଏହ ିସାହତି୍ ଦ୍ାରା ଆଶବିା୍ଦ 
ରୋପ୍ତ ଟହାଇଛନ୍ତ,ି ଟଯଉଁଥିଟର ପରତି୍ରାଣର ରେକୃତ 
ଟଯାଜନା ରହଛି ି|   ଆ� ସହରଟର, ଆପଣଙ୍କର 
ସାହତି୍ �ାଧ୍�ଟର ଅଟନକ ଟଲାକ ରେଭୁ ଯୀଶୁ 
ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ନଜିର ବ୍କି୍ତଗତ ତ୍ରାଣକର୍୍ତା ଭାବଟର 
ଗ୍ରହଣ କରସିାରଛିନ୍ତ ି |  ଆପଣଙ୍କର �ଲୂ୍ବାନ 

ଭାରତ

ଭ୍ାତା �.ିଆର୍., ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କର ଚ�ତ୍ାର, ହୃଦୟ ପରବିର୍ତ୍କ ପସୁ୍କ, �ସୀହା ବାଣୁ୍ଛନ୍ତ ି- 
ରାଜା�ଣୁ୍ଡରୀ, ଭାରତ

ପୋଷ୍ଟର ଆେୋଲ�ୋଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, �ସୀହୋରୁ ଏହୋ ଲହଉଛ ିଏକ ଉଦୃ୍ତୋଂର
�ଦୁ୍ରଣଲର �ହୋନତ� ଚ�ତ୍ୋର:  

ଲରକର୍ଶ 
�ସୀହୋର

ବୋଇବେ ଭବଷି୍ୟବୋଣୀ ଅନୁସୋଲର
"ସ�ସ୍ତ ଭୋବବୋଦୀ ତୋହୋଙ୍କ ବଷିୟଲର ସୋକ୍ଷ ଦଅିନ୍ତ"ି (ଲପ୍ରରିତ ୧୦:୪୩) 

"ରୋସ୍ତ୍ରଲର ଲ�ୋହର ବଷିୟ େିଖିତ ଅଛ"ି  
(ଗୀତସଂହତିୋ ୪୦:୭, ଏବ୍ୀ ୧୦:୭)

ରୋେନ୍ାଟର ଆ� ଗୀଜା୍କୁ ଦୟାକର ି�ଟନରଖନୁ୍ତ|  
ସମ୍ାନର ସହତି, ରେଭୁଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ାଭୂ�ଟିର 
ଆପଣଙ୍କର ଟସବକ | 
ଆପଣଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍,
ପାଷ୍ଟର ଏନ୍.�.ି 
ରା�ାଟଚାଦଭରମ୍ �ଣ୍ଡଳ
ଭାରତ
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ତୁଲ୍, ଟଲା�ଟଚ୍ଦକ�ାନଙ୍କ ସମ୍ଖୁଟର 
ନୀରବ ଟ�ଷୀ ତୁଲ୍ ଟହାଇ ଟସ ଆପଣା �ଖୁ 
ଫି�ାଇଟଲ ନାହିଁ |” 

ଅନ୍ ପୀଡ଼ତି�ାଟନ ସାଧାରଣତଃ 
ବଳିବିଳିାନ୍ତ ି କ�ି୍ା ଅଭିଟଯାଗ କରନ୍ତ,ି 
ବଟିଶଷକର ି ଟଯଟତଟବଟଳ ଟସ�ାନଙ୍କ ସହତି 
ଅନ୍ାୟପୂବ୍କ ବ୍ବହାର କରାଯାଏ - କନୁି୍ତ 
ପୀଡ଼ତି �ସୀହା ଏପର ି କଟଲ ନାହିଁ| ଟସ, 
ଟସ୍ୱଚ୍ାକୃତ ଭାଟବ ନଜିକୁ, “ଆ� ପାପ ବହନ” 
କରବିାର କାଯ୍୍ ନ�ିଟନ୍ତ ସ�ପ୍ତିଟଦଟଲ ଏବଂ 
ଟ�ଷଶାବକ ତୁଲ୍ ବଧସ୍ାନକୁ ଗଟଲ |  �ହାନ୍ 
ଓ ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ୀ ଟ�ୌନତା ସହତି �ସୀହା ସବୁକଛି ି
ସହଗିଟଲ, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ା ଥିଲା 
|  ଆଉ ଏଠାଟର ଆଟ� �ାନବଜାତ ି ପାଇଁ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଟରେ�ର ରେ�ାଣ ପାଉ | 

ନୂତନ ନୟି�ଟର, ଟଯଟତଟବଟଳ ଯୀଶୁ 
ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ରେହାର କରାଗଲା, �ିେ୍ା ଆଟରାପ 
ଲଗାଗଲା, ତାଙ୍କ ସହତି ଦୁବ୍୍ବହାର କରାଗଲା, 
ଉପହାସ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟଛପ 
ପକାଗଲା, ନଯି୍୍ାତତି କରାଗଲା, ବାଡ଼ଆିଗଲା, 
ଚାବୁକ୍ ଟର ରେହାର କରାଗଲା ଓ କରୁଶାପ୍ତିତ 
କରାଗଲା, ଟସ ଟକୌଣସ ି ରେକାରର ବଟିରାଧ 
କଟଲନାହିଁ | ନଜିର ହତକାରୀ ବଟିରାଧଟର ରେଭୁ 
ଟ୍ାଧିତ ଟହଟଲନାହିଁ, ଟକୌଣସ ି ଅଭିଟଯାଗ 
କଟଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଟକବଳ ରୋେ୍ନା କଟଲ | 

ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧଟର ଅଟନକ �ିେ୍ା ସାକ୍୍ 
ଆସବିାପଟର, �ହାଯାଜକ କହଟିଲ, “ତୁଟଭେ 

(୬  ପଷୃ୍ାଟର ଜାର)ି

ପାଷ୍ଟର �ାଇକ୍ ଓଟ�ାଆଟସଗୁନ୍, ନଜିର କଛି ି�ଣ୍ଡଳୀ ସହତି, ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ୍ 
ଗୀଜ୍ାରୁ କଙି୍ଗ୍  ଟଜ�୍ସ ଭସ୍ନ୍ ବାଇବଲ ଓ ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରବିର୍ତ୍କ ସାହତି୍ ଗ୍ରହଣ 
କରୁଥିବା ସ�ୟଟର - ସଟୁଲଜା, ନାଇଟଜରଆି

ଚବଶି ଘଣ୍ଆି ରୋେ୍ନା  ଓ ସୂଚନା ଲାଇନ୍ - (୬୬୧) ୨୫୨-୫୬୮୬

କଛି ି ଉର୍ତର ଟଦଉ ନାହଁ?...କନୁି୍ତ ଯୀଶୁ ଟ�ୌନ 
ରହଟିଲ” (�ାଥିଉ  ୨୬:୫୯-୬୩) | 

କରୁଶବଦି୍ଧର ଯନ୍ତଣା ସହବିା ସ�ୟଟର ଯୀଶୁ 
ଏହା ରୋେ୍ନା କଟଲ :  “ପିତଃ, ଏ�ାନଙୁ୍କ  କ୍�ା 
କର, କାରଣ ଏ�ାଟନ କଅଣ କରୁଅଛନ୍ତ,ି ତାହା 
ଜାଣନ୍ତ ିନାହିଁ |” (ଲୂକ ୨୩:୩୪)

ଏହ ି ସ�ଗ୍ର ରେ୍ିୟା ଏଟତ ଅସ୍ୱାଭାବକି, 
ରେକୃତରି ଏଟତ ବପିରୀତ ଓ �ାନବ ଅନୁଭବର 
ଏଟତ ରେତକୂିଳ ଥିଲା ଟଯ, ଉଭୟ ବଚିତି୍ର 
ଭବଷି୍ବାଣୀ ଓ ତାହାର ଅଦୁ୍ତ ପରପିରୂଣ 
ବଷିୟଟର ଟଯଉଁ ବ୍କି୍ତ ବ ିଜାଣିଲା, ଆଶି୍ଯ୍୍ଚକତି 
ଟହାଇଗଲା | 

(୧୧) କୋରୋଗୋର ଓ ବଚିୋରରୁ ଲନବୋ 
ସ�ୟଲର, �ସୀହୋଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବୋ ପୋଇଁ 
ଲକୌଣସ ି ଓକେି ନଥିଲେ, ତୋଙ୍କ ନଲି୍ଦ୍ଶୋଷତୋ 
କହବିୋ ପୋଇଁ ଲକୌଣସ ିସୋଙ୍ଗ ନଥିଲେ, ଯିରୋଇୟ 
୫୩:୮ - 

“ଟସ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବଚିାର ଦ୍ାରା ଦୂରୀକୃତ 
ଟହଟଲ; ଆଉ, ଟସ ଟଯ ଜୀବତି ଟଲାକ�ାନଙ୍କ 
ଟଦଶରୁ ଉଚ୍ନି୍ନ ଟହଟଲ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ସ�ୟର 
ଟଲାକ�ାନଙ୍କ �ଧ୍ଟର କଏି ବଟିବଚନା କଲା?”

ଟସହ ି ସ�ୟଟର, �ହାସଭାଟର ଏକ 
ରେୋ ଚାଲୁଥିଲା ଟଯ, �ତୁୃ୍ଦଣ୍ଡର ଟ�ାକଦେ�ା 
ଚାଲୁଥିବା ବ୍କି୍ତ ସପକ୍ଟର ଯିଏ କଛିବି ି
ଜାଣିୋଏ, ସମ୍ଖୁକୁ ଆସ ି ତାହା କହବିାର 
ସଟୁଯାଗ ଦଆିଯାଉଥିଲା | କନୁି୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ 

�ା�ଲାଟର ଏହା ଟଦଖାଗଲା ନାହିଁ, ବରଂ 
ସ�ସ୍ ସାଧାରଣ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ତା ବରୁିଦ୍ଧଟର 
ଏବଂ ଟସ�ାନଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ନୟି� ବପିରୀତ 
ତରତରଆି ଭାବଟର �ହାସଭା ସମ୍ଖୁଟର 
ତାଙ୍କର �ିେ୍ା ଟ�ାକଦେ�ା ଚଲାଗଲା | 

ଯୀଶୁଙୁ୍କ, ଏକୁ�ଆି, ଭ୍ଷ୍ଟ ଯିହୂଦୀ �ହାଯାଜକ 
ଓ ଟସହ ିସ�ୟଟର ଧରାପଷୃ୍ଟର ବଶିାଳ ନାସି୍କ 
ଶକି୍ତର ରେତନିଧିି�ାନଙ୍କ ସମ୍ଖୁଟର ହାଜର 
ଟହବାକୁ ପଡ଼ଲିା |  ଯୀରୁଙ୍କ ସପକ୍ଷଲର କହବିୋ 
ପୋଇଁ ଜଲଣ ଲହଲେବ ିବ୍ୟକି୍ ହୋଜର ଲହେୋନୋହିଁ 
|  ଯିହୁଦା ତାଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ୱାସଘାତକତା 
କଲା, ପିତର ରାଣ ପକାଇ ଅସ୍ୱୀକାର କଟଲ; 
ଆଉ ଅନ୍ ଶଷି୍�ାଟନ “ସ�ଟସ୍ ତାହାଙୁ୍କ 
ଛାଡ଼ ି ପଳାଇଗଟଲ” (�ାଥିଉ  ୨୬:୫୬)| 
ଆଉ, ଅଟନକ ସ୍ତ୍ରୀଟଲାକ  ଟସ  ସ୍ାନଟର ୋଇ 
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କରୁଶବଦି୍ଧ କରାଯାଉଥିବାଟବଟଳ ଦୂରରୁ 
ଟଦଖଥୁିଟଲ; ଟସ�ାଟନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଟସବା କରୁ 
କରୁ ଗାଲିଲୀରୁ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଟର ଆସଥିିଟଲ 
(�ାଥିଉ  ୨୭:୫୫)| ଟଯଉଁ ସ�ୟଟର ତାଙୁ୍କ 
ସବୁଠାରୁ ଟବଶୀ ଦରକାର ଥିଲା, �ାନବତା 
ଦୃଷି୍ଟରୁ କହବିାକୁ ଗଟଲ, ଜଟଣ ଟହଟଲବ ି
ତାଙ୍କ ପାଖଟର ଠଆି ଟହଟଲନାହିଁ |  ପରବର୍ତ୍ୀ 
ସ�ୟଟର, ଯାତନାଟର ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନ ଶରୀର 
 ସ୍ାଣୂ ଟହାଇଯିବା ପଟର, ତାଙ୍କ �ାତା ଟ�ରୀ, 
ଜଟଣ ବଶି୍ୱସ୍ �ହଳିା ତୋ ତାଙ୍କ ରିେୟ ଶଷି୍ 

ଆ�ର ଚବରି ଘଣ୍ଆି ପ୍ରୋଥ୍ଶନୋ ଓ ସଚୂନୋ:

ପାସାଟଡନାଟର ଥିବା ଫୁଲର୍ 
ଟେଓଟଲାଜକିଲ୍ ଟସ�ିଟନରୀର �୍ାକ୍ 
ଆଲିଷ୍ଟର ଲାଇଟବ୍ରୀରୁ ଡ.ିଆର୍. କଲ୍ କର ି
କହଟିଲ ଟଯ, ଟସ, ତଟଳ ପଡ଼ଥିିବା ଦୁଇ� ି
ଖଟଣ୍ଡ ସଚୂନା ପୁସି୍କା ପାଇଟଲ ଓ ଟସଗୁଡ଼କୁି 
ପଢ଼ଟିଲ |  ଟସ କହଟିଲ ଟଯ, ତାଙୁ୍କ 
ଟସଗୁଡ଼କି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ଟ�ଲିଙ୍ଗ୍  
ସଚୂୀଟର ତାଙୁ୍କ ରଖିବାକୁ ଟସ ଅନୁଟରାଧ 
କରଛିନ୍ତ ି |  ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ା ଟଲଖିଥିବା 
ରେଟତ୍କ ସଚୂନା ପୁସି୍କା ଓ ରେଟତ୍କ 
ସାହତି୍ ପଠାଇବାକୁ �ଧ୍ ଟସ ଅନୁଟରାଧ 
କରଛିନ୍ତ ି |  ଟସ, ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କର 
ସାହତି୍ ସଂଗ୍ରହ କରବିାକୁ ଚାହାଁନ୍ତ,ି 
ଟଯଉଁଥିରୁ ଗଟବଷକ�ାଟନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ 
ଓ ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କ ବଷିୟଟର ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଟବ୍ରୀକୁ 
ଆସପିାରଟିବ |  ଏହ ିବଷିୟଟର ଟସ ବହୁତ 
ଉତ୍ାହତି ଅଛନ୍ତ ି |  ଟସ କୁହନ୍ତ ି ଟଯ, ଟସ 
ତାଙ୍କର ଟଗା�ଏି ବହ ିୋକ, ଟକବଳ ପାଷ୍ଟର 
ଆଲାଟ�ାଙ୍କର ସାହତି୍ଟର ପୂରଣ କରବିାକୁ 
ଇଚ୍ା କରନ୍ତ ି|  ଏହା କରବିା କପିର ିଟହବ, 
ଟସଥିପାଇଁ ଟସ, ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କର 
�ତା�ତ ଟଲାଡ଼ଛିନ୍ତ ି|
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ଟଯାହନ, ଆସ ିକରୁଶ ପାଖଟର ଠଆିଟହଟଲ; କନୁି୍ତ 
ତାଙ୍କ ବଚିାର ସ�ୟଟର ଓ ତାଙ୍କର କରୁଶବଦି୍ଧ 
ସ�ୟଟର ଟସ ଏକୁ�ଆି ଥିଟଲ - ସମୂ୍ର୍୍ 
ଏକୁ�ଆି |  ସଂସାରର ଇତହିାସଟର କାହାକୁବ,ି 
ସାଙ୍ ଓ ରିେୟଜନ�ାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ସମୂ୍ର୍୍ ଭାଟବ 
ଛାଡ଼ଦିଆିଯାଇନଥିଲା, ଟଯପର ି ରେଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ 
ଛାଡ଼ଦିଆିଯାଇଥିଲା | 

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉଚତି ଅଧିକାରୀ�ାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ନୁଟହଁ, ବରଂ ଜନସ�ହୂ, ବଟିଦ୍ରାହୀ�ାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା:  “ରେଧାନ ଯାଜକ ଓ 
ଟଲାକଙ୍କର ରୋଚୀନ ବଗ୍ଙ୍କଠାରୁ ଟରେରତି ବହୁ 
ସଂଖ୍କ ଟଲାକ ଖଡ୍ଗ ଓ ଯଷି୍ଟ ଧର ିଆସଟିଲ “ 
(�ାଥିଉ  ୨୬:୪୭)|  ଟସହ ିସ�ୟଟର ଯୀଶୁ 
ଟଲାକସ�ହୂକୁ କହଟିଲ:  “ଡକାଇତ ବରୁିଦ୍ଧଟର 
ବାହାରବିା ପର ି ଖଣ୍ଡା ଓ ଟଠଙ୍ା ଟଘନ ି
ତୁଟଭେ�ାଟନ କଅଣ ଟ�ାଟତ ଧରବିାକୁ ଆସଲି?  
�ୁଁ ରେତଦିନି �ନ୍ଦରିଟର ବସ ି ଶ ିକ୍ା ଟଦଉଥିଲି, 
କନୁି୍ତ ତୁଟଭେ�ାଟନ ଟ�ାଟତ ଧରଲି ନାହିଁ| �ାତ୍ର 
ଭାବବାଦୀ�ାନଙ୍କ ଧ�୍ଶାସ୍ତ୍ର ଟଯପର ି ସଫଳ 
ହୁଏ, ଟସଥିନ�ିଟନ୍ତ ଏସ�ସ୍ ଘ�ଅିଛ ି“ (�ାଥିଉ  
୨୬:୫୫-୫୬) |

ଇତ�ିଧ୍ଟର ରେଧାନ ଯାଜକ�ାଟନ ଓ ସ�ସ୍ 
�ହାସଭା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ କରବିା ନ�ିଟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ 
ବରୁିଦ୍ଧଟର  �ିେ୍ାସାକ୍୍ ଅଟନ୍ଷଣ କରବିାକୁ 
ଲାଗିଟଲ” (�ାଥିଉ  (୨୬:୫୯) ଆଉ ତାଙ୍କର 
ବଚିାର ରାତଟିର କରାଗଲା, ଯାହା ଆଇନ 
ବରୁିଦ୍ଧ ଥିଲା | 

ଟରା�ୀୟ ବଚିାରାଳୟଟର, ଟଯଟତଟବଟଳ 
ପୀଲାତ ତାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରବିା ପାଇଁ ଏକ 
କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଟଲ, ଟସ ଜନସ�ୂହକୁ 
ପଚାରଟିଲ, “ଟସ କ ିଟଦାଷ କରଅିଛ?ି” କନୁି୍ତ 
ଟସ�ାଟନ ଅତ୍ନ୍ତ ଚତି୍ାର କର ିକହଟିଲ, “ଟସ 
କରୁଶଟର ଚଢ଼ାଯାଉ” (�ାଥିଉ  ୨୭:୨୩) |  
ଏଣୁ ପୀଲାତ ଟଯଟତଟବଟଳ ଟଦଖିଟଲ ଟଯ, 
ଟସ କଛି ି କରପିାରୁନାହାଁନ୍ତ,ି ବରଞ୍ ଆହୁର ି
ଗଣ୍ଡଟଗାଳ ଟହଉଅଛ,ି ଟସଟତଟବଟଳ ଟସ 
ଜଳ ଟଘନ ି ଟଲାକସ�ୂହ ସାକ୍ାତଟର ହସ୍ 
ରେକ୍ାଳନ କର ି କହଟିଲ, ଏହ ି ରକ୍ତପାତଟର 
ଆଟଭେ ନଟିଦେ୍ାଷ, ତୁଟଭେ�ାଟନ ତାହା ବୁଝ 
(�ାଥିଉ  ୨୭:୨୨-୨୬) |  ସ�ଗ୍ର 
ଇତହିାସଟର ଏହପିର ି ଅନ୍ାୟ ଟକଟବବ ି
ଟଦଖାଯାଇନଥିଲା | 

କନୁି୍ତ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ନଟିଦେ୍ାଷତାକୁ ନାଟକବଳ 
ପୀଲାତ �ାନୁଥିଟଲ - “ଆଟଭେ ତାହାଠାଟର 
ଟକୌଣସ ି ଟଦାଷ ପାଉନାହଁୁ” (ଟଯାହନ 
୧୯:୬) - ବରଂ ରୋଚୀନବଗ୍ର ଭବଷି୍ଦ୍ 
ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ାରା �ଧ୍ ତାହା କୁହାଯାଇଥିଲା:  
“ଟସ ଟକୌଣସ ି ଟଦୌରାତ୍୍ ନକଟଲ ଟହଁ ଓ 
ତାହାଙ୍କ �ୁଖଟର ଟକୌଣସ ିଛଳ ନଥିଟଲ ଟହଁ” 
(ଯିଶା.  ୫୩:୯) |

�ସୀହା ଜୋ�୍ିଆ
ରିେୟ ପାଷ୍ଟର ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା, 

ଏହ ି ପତ୍ର ଟଲଖଥୁିବାରୁ �ୁ ଁ ଅତ୍ନ୍ତ ଖସୁ ି
ଅନୁଭବ କରୁଛ ି |   ଆପଣ କପିର ି ଅଛନ୍ତ,ି 
ପାଷ୍ଟର?  �ୁ ଁ ଆଶା କରୁଛ,ି ସବଶ୍କି୍ତ�ାନ 
ପରଟ�ଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶବିା୍ଦରୁ ଆପଣ ଭଲଟର 
ଥିଟବ |  �ୁ ଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶି୍ୱ ସଚୂନାପତ୍ର, 
"ଲିଡସ ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାବଲ୍ସ" ପଢ଼ଲିି, ଅଟଲୌକକି 
ଭାଟବ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଟ�ାଟତ ଟଦଖାଇଟଲ| 
ତାହାକୁ ପଢ଼ବିା ପଟର, �ୁ ଁନଜିକୁ ଧନ୍ ଅନୁଭବ 
କଲି ଓ ଆପଣଙୁ୍କ ଟଲଖିବାର ଇଚ୍ା ଟହଲା| 
ଦଗିଭ୍ଷ୍ଟ ଓ ପରତି୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଟଲାକ�ାନଙ୍କ 
ପାଖକୁ ଏହଭିଳ ି ସନୁ୍ଦର ବାର୍୍ତା ପଠାଉଥିବାରୁ 
�ୁ ଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ ଟଦଉଛ ି | ଟ�ାର 
ଆଶା ଟଯ, ଟସ�ାଟନ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ନଜି ଜୀବନଟର 
ଆପଣାଇଟବ| ଆପଣଙ୍କ ସାହତି୍ �ାଧ୍�ଟର 
ଅଟନକ ଟଲାକ ଯୀଶଙୁୁ୍କ ଆପଣାଇସାରଛିନ୍ତ ି
ଏବଂ ଟସ�ାନଙୁ୍କ ଶୟତାନ (ସଇତାନ) କବଳରୁ 
�କିୁ୍ତ �ଳିଯିାଇଛ|ି ଆେ୍ତିକ ସ୍ରଟର, ଶାରୀରକି 
ସ୍ରଟର ଓ ଆତ୍କି ସ୍ରଟର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ 
ଆଶବିା୍ଦ କରବିା ହୁଅନୁ୍ତ | 

ପାଷ୍ଟର୍, �ୁ ଁଜଟଣ ଯୁବତୀ, ପାଞ୍ ବଷ୍ ପଟୂବ ୍
ବବିାହ କରଛି ି |  ଦୁଇ ବଷ୍ ପଟୂବ ୍ �ୁ ଁ ଟ�ାର 
ଜୀବନ ଯୀଶ ୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉତ୍ଗ୍ କରଟିଦଲି 
ଓ ପରଟ�ଶ୍ୱର ଟ�ା ଉପଟର ଅତ୍ନ୍ତ ଦୟା 
କରଛିନ୍ତ ି|  ଅନ୍�ାନଙ୍କ ନକି�ଟର ରେଭୁ ଯୀଶଙୁ୍କ 
ସସୁ�ାଚାର ରେଚାର କରବିା ପାଇ ଁଟ�ାର ଲକ୍୍ 
ରହଛି ି|   ଆଫି୍କାର �ହଳିା�ାନଙୁ୍କ, ପାରମ୍ାରକି 
�ାନ୍ତା କାରଣରୁ ଅନାଦ ି କାଳରୁ ଶକୁିଳଟିର 
ରଖାଯାଇଛ ି | ଟତଣୁ, �ୁ ଁ ନଜିକୁ ଯୀଶଙୁ୍କଠାଟର 
ସ�ପ୍ତି ଟଦବାର ଇଚ୍ା |  ପାଷ୍ଟର, �ୁ ଁବାଇବଲ, 
ପସୁ୍କ, ସଚୂନାପତ୍ର, ଟ�ପ୍ ଟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ 
ଆଦ ି ସାହତି୍ଗୁଡ଼କି ପାଇ ଁ ଅନୁଟରାଧ କରୁଛ,ି 
ଯାହା ଦଗିଭ୍ଷ୍ଟ ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ ସଠକି୍ �ାଗ୍କୁ 
ଆଣିବାଟର ଟ�ାଟତ ସାହାଯ୍ କରବି |  ଟଶଷଟର 

�ୁ,ଁ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟନ ପାଇ ଁସା�ଗ୍ରୀ ଓ ସଂଗୀତ 
କ୍ାଟସ�୍ସ ପଠାଇବା ନ�ିଟନ୍ତ ଅନୁଟରାଧ କରୁଛ ି| 
ଆପଣଙ୍କର, 
ଏଲ୍.ଏମ୍.            
ଆଇଟସାକା, ଜା�୍ିଆ

ଲ�କ୍ିଲକୋ 
ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ା, ଅଭିନନ୍ଦନ, 

ଆପଣଙ୍କର ସାହତି୍ �ୁଁ ରହୁଥିବା ସ୍ାନଟର �ଧ୍ ପହଞ୍ଯିାଇଛ,ି ଟଯଉଁଥିଟର ବହୁତ 
ଆଗ୍ରହଜନତି ବାର୍୍ତା ଓ ସଂସାରର ବଭିିନ୍ନ ଭାଗରୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼କି ରହଛି ି|  ଏଥିଟର ଟକୌଣସ ି
ସଟନ୍ଦହ ନାହିଁ ଟଯ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ବହାର ବହୁତ ଉର୍ତ� ରୂପଟର କରୁଛନ୍ତ,ି 
ଟଯଉଁଥିରୁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ବାର୍୍ତା ରେଟତ୍କ �ନୁଷ୍ ପାଖଟର ପହଞ୍ପିାରିବ |  ଗଟଞ୍ଇ 
ଟଚାରା କାରବାର �ା�ଲାଟର �ୁଁ ସାଟଢ଼ ସାତ ବଷ୍ରୁ ଟଜଲ୍ ଟର ବନ୍ଦ ଅଛ ି |  ବଗିତ 
ଦୁଇ ବଷ୍ �ଧ୍ଟର ଏଠାଟର, ଟ�ାର ଦୟନୀୟ ଅସି୍ତ୍ୱ ସହତି, ଅତ୍ନ୍ତ ଅଦ୍ତିୀୟ �ାଗ୍ଟର 
ପରଟ�ଶ୍ୱର ନଜିକୁ ରେକ� କରିଛନ୍ତ ି|  ଚଳତି ବଷ୍ ଟ�ାର �ୁକ୍ତ ଟହବାର ଆଶା ଅଛ ିଏବଂ 
ଟ�ା ପୁଅ�ାନଙ୍କର ପରିବର୍୍ତନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ କରିବା ନ�ିଟନ୍ତ ଆପଣ ଟ�ାଟତ �ସୀହା 
ପୁସ୍କ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ସାହତି୍ ପଠାଇବାକୁ �ୁଁ ଅନୁଟରାଧ କରୁଛ ି|   
ଏମ୍. ଏ.          ଟ�ାନଟକଲାଭା, ଟକାହୁଇଲା, ଟ�କ୍ିଟକା

ଚବିଶ ଘଣଗ୍�ିଆ ପଗ୍ରାରଗ୍େନା  ଓ ସୂଚନା ଲାଇନଗ୍ - (୬୬୧) ୨୫୨-୫୬୮୬

ରିେୟ ପାଷ୍ଟର ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ା,
ଆ�ର ରେଭୁ ଯୀଶ ୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ନା�ଟର 

ଟ�ାର ଆନ୍ତରକି ଅଭିନନ୍ଦନ |  ଆପଣଙ୍କର 
ଜୀବନ ଓ ରେଭୁଙ୍କ ବାକ୍ ରେସାରତି କରବିାର 
ସଟବା୍ର୍ତ� �ାଗ୍ ବ୍ବହାର କରବିାକୁ ତାଙ୍କର 
ଟଯାଜନା ଟଶୈଳୀ ପାଇଁ �ୁ ଁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ 
ଟଦଉଛ,ି ଟଯଉଁଥିରୁ ରେଭୁଙ୍କ ବାକ୍ ବଶି୍ୱର ଟକାଣ 
ଅନୁଟକାଣଟର ପହଞ୍ପିାରବି ଓ ରୋଣୀ�ାଟନ 
ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରଟିବ |  ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ା, ଟ�ା 
ସହକ�ୀ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା �ନ୍ଦ ଜନିଷିଗୁଡ଼କିରୁ ଟ�ାଟତ 
ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପବୂରୁ୍ �ୁ ଁଜଟଣ ବଧି�୍ୀ ଥିଲି 
| �ୁ ଁଟଯଟତଟବଟଳ ସଚୂନାପତ୍ରଟର ଆପଣଙ୍କର 
ବାର୍୍ତା ପଢ଼ଲିି, ଟ�ା ହୃଦୟକୁ �ୁ ଁଦୃଢ଼ କରଟିନଲି ଓ 
�ୁ ଁନଶିି୍ତ ଟଯ, ଈଶ୍ୱର ଟ�ା ଜୀବନ ବଦଳାଉଛନ୍ତ ି|  
�ୁ ଁଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଝପିାରଲିି ଟଯ, ସଦାରେଭୁ ଆ�କୁ 
ନଜିର ଧ�ପ୍େଟର କଢ଼ାଇଟନବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତ ି
|  ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ା, �ୁ ଁ ଟ�ାର ସାଙ୍ ପାଇଁ 
ଟଗା�ଏି କ�ିା୍ ଦୁଇ� ି ବାଇବଲ ଚାହୁଛଁ ି ଏବଂ 
�ୁ ଁ ପଢ଼ବିା ପାଇ ଁ ଟ�ାଟତ ପରା୍�ୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ବାକ୍ ଦରକାର|  ଆ� ରେଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ ିଆପଣ 
ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ା ସହତି ସବଦ୍ା ରହେିାଉ 
|  ଅନୁଟରାଧଗୁଡ଼କିର ଉର୍ତର ଟଦଉଥିବାରୁ 
ଆପଣଙ୍କ ପର ିସହୃଦୟ ଓ ଚନି୍ତାଶୀଳ ବ୍କି୍ତଙୁ୍କ �ୁଁ 
ଅଟନକ ଅଟନକ ଧନ୍ବାଦ ଟଦଉଛ ି| 
ଧନ୍ବାଦ |  
ଜ.ିଏନ୍.  କଟି�,୍ ଜା�୍ଆି
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ଘୋନୋ
ରିେୟ ପାଷ୍ଟର,

ଆପଣ ଟ�ାଟତ ସଚୂନା ପତ୍ର ପଠାଇଥିବାରୁ 
�ୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ାହତି |  ଗତ ସପ୍ତାହଟର �ୁଁ, 
ଆପଣଙ୍କର ସଚୂନାପତ୍ରର ଏକ ବାକ୍ ରୋପ୍ତ କରଛି|ି  
ରିେୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଟସବକ, ଟସଗୁଡ଼କୁି ପଢ଼ବିା ପାଇଁ 
ଟଲାକ�ାଟନ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ |  ଗ୍ରା�ଟର ଥିବା 
ଆ�ର ବନୁ୍ଧ�ାଟନ, ଟଯଉଁ�ାନଙ୍କ ସହତି ଆଟ� 
ସବ୍ଦା ଉପହାର�ାନ ବାଣୁ୍ ଏବଂ ରୋେ୍ନା ସଭା 
ପାଇଁ ଯାଉ, ଟସଗୁଡ଼କୁି ପଢ଼ବିା ନ�ିଟନ୍ତ ଅତ୍ନ୍ତ 
ଉତ୍ଣ୍ତି ତୋ ଟସ�ାନଙ୍କ �ଧ୍ରୁ ଟକଟତକ 
ଅନ୍�ାନଙ୍କର ପତ୍ର ପଢ଼ ିଉଦ୍ଧାରରୋପ୍ତ ଟହାଇଛନ୍ତ ି|  
ଆଟ� ଅତୀବ ଖସୁ ିଟହବୁ ଓ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁଟରାଧ 
କରୁଛୁ ଟଯ, ଆପଣଙ୍କ ଟ�ଲିଙ୍ଗ୍  ତାଲିକାଟର ଆ�କୁ 
ରଖନୁ୍ତ ଓ ସସୁ�ାଚାର ସା�ଗ୍ରୀ ପଠାନୁ୍ତ |  ଆ�କୁ 
କଛି ି ବାଇବଲ, ଆପଣଙ୍କର ସାହତି୍ ଆବଶ୍କ 
ତୋ ଆପଣଙ୍କ ଗୀଜ୍ାରୁ ଶକି୍ା�ାନ ରୋପ୍ତ କଟଲ 
ଆଟ� ବହୁତ ଖସୁ ି ଟହବୁ |  ଆଟ�, ଆପଣଙ୍କ 
ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସଓିନ୍ ପାଇଁ ତୋ ଆପଣଙ୍କ 
ଗୀଜ୍ାଟର କାଯ୍୍ରତ ସ�ସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ରୋେ୍ନା କରୁଛୁ|  
ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ଆଶବି୍ାଦ କରନୁ୍ତ |  ସବ୍ରେେଟ� ଓ 
ସ�ସ୍ ସାଧ୍ାନୁସାଟର ଆ� ପାଇଁ ରୋେ୍ନା କରନୁ୍ତ |  
ରୋେ୍ନା, ସବ୍ଶକି୍ତ�ାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତଶାଳୀ ବାହୁକୁ 
ବସି୍ାରତି କରବି |  ରୋେ୍ନା ବନିା, ଆଟ� ଟକବଳ 

ରିେୟ ପାଷ୍ଟର, 
ରେଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ନା�ଟର ଅଭିନନ୍ଦନ |  ଆଟ�ନ୍ |  

ଆପଣ ଗତେର ପଠାଇଥିବା ସ�ସ୍ ସଚୂନାପତ୍ରଗୁଡ଼କୁି 
ବାଣ୍ଦିଆିଯାଇଛ ି | ଟଲାକ�ାନଙ୍କ ଜୀବନଟର ଏହା, 
ପରବିର୍ତ୍ନ ଆଣୁଥିବାର ଟଦଖି �ୁଁ ଆଶ୍ଯ୍୍ ଟହାଇଗଲି | 
ଟସ�ାଟନ, ହୃଦୟର ଗଭୀରତାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଟସବା 
କରଟିବ ଟବାଲି ରେତଶିରୁତ ି ଟଦଇଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଟକଟତକ 
ଆପଣଙୁ୍କ ପତ୍ର ଟଲଖିବାକୁ �ଧ୍ ରେତଶିରୁତ ି ଟଦଇଛନ୍ତ ି |  
ଟ�ାଟତ ଦୟାକର ି ୨୫� ି �ସୀହା ପୁସ୍କ, ୧୫୦� ି
ବଭିିନ୍ନ ସଚୂନାପତ୍ର, କଛି ିବାଇବଲ ଓ ଅନ୍ ଟଯଟକୌଣସ ି
ସାହତି୍ ପଠାନୁ୍ତ, ଯାହା ଟ�ାଟତ ସସୁ�ାଚାର ବାଣ୍ବିାଟର 
ସାହାଯ୍ କରବି | ଟ�ା ସାଙ୍, ପରବିାର ସଦସ୍ ଓ 
ଅନ୍ାନ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଟଲାକ�ାନଙୁ୍କ, ଟଯଉଁ�ାଟନ ରେଭୁ 
ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତ,ି 
ଟସ�ାନଙୁ୍କ �ଧ୍ �ୁଁ ଏହସିବୁ ପୁସ୍କ ଟଦବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି
|  �ୁଁ ଏଠାଟର, ନାଇଟଜରଆିଟର, ଆପଣଙ୍କର ଜଟଣ 
ସହଟଯାଗୀ ଟହବାକୁ ଚାହଁୁଛ ି|  ଏଥିପାଇଁ ଟ�ାଟତ କ’ଣ 
କରବିାକୁ ଟହବ?  ଆପଣଙ୍କ ଗୀଜ୍ା ଉପଟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ହାତ ଥିବାର �ୁଁ ଟଦଖିଛ ି | ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗୀଜ୍ା 
ଉପଟର ଥିବା ରେଭୁଙ୍କର ଟସହ ିହାତକୁ �ୁଁ ନଜି ଉପଟର 
�ଧ୍ ଚାହଁୁଛ ି|  ଆପଣଙ୍କ ଉର୍ତର ରେତୀକ୍ାଟର | 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାଟର ଆପଣଙ୍କର, 
ଆର୍.ଏମ୍.    
ଟପା�୍ ହାଟକ୍ା�୍, ନାଇଟଜରଆି 

ନୋଇଲଜରିଆ

ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙୁ୍କ ଚିଠି ଲ�ୋଲଗୋ

�ସୀହା ପାଠ କର ି �ୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହା କହବିା 
ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ାହତି ଟଯ, ଟ�ାର ବ୍କି୍ତଗତ 
ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ା ଭାଟବ �ୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ 
କରଟିନଇଛ ିଏବଂ ଟସ ଆସ ିଟ�ା ପାଇଁ କରୁଶଟର 
�ତୁୃ୍ବରଣ କରଛିନ୍ତ ି |  ପୂଟବ୍, �ୁଁ ଏପର ି ଏକ 
ଦୁନଆିଟର ବଞ୍ଥୁିଲି, ଟଯଉଁଠାଟର ଈଶ୍ୱର କଏି, 
ତାହା �ୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ�ି୍ା ତାଙ୍କ ପୁଅ, �ସୀହାଙୁ୍କ 
�ଧ୍ ଚହି୍ନିଥିଲି | କନୁି୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ସାହତି୍ ପଢ଼ବିା 
ପଟର, �ୁଁ ଏଟବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଟଯ, �ୁଁ 
ଦଗିଭ୍ଷ୍ଟ ଟହାଇଯାଇଥିଲି | ଟହଟଲ, ଏଟବ ରାସ୍ା 
ପାଇଯାଇଛ ି| �ୁଁ ଅନ୍ଧକାରଟର ଥିଲି, �ାତ୍ର ଈଶ୍ୱର 
ଟ�ାଟତ ଆଟଲାକକୁ ଟନଇଆସଛିନ୍ତ ି|  ଟତଣୁ, �ୁଁ 
ଏଟବ ପୁନଜ୍ନମତି ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ପୁତ୍ର |  ବର୍ତ୍�ାନ, ଟ�ା ପାଖଟର ଟକୌଣସ ିବାଇବଲ 
ନାହିଁ | ଯଦ ି ସଭେବ, ଟତଟବ ଦୟାକର ି ଟଗା�ଏି 
ବାଇବଲ ସହତି ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍କ �ସୀହା 
ପଠାନୁ୍ତ |  ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭଲ ଭାବଟର ଜାଣିବା ପାଇଁ 
ଯଦ ି ଆପଣ ଆଉକଛି ି ପୁସ୍କ ପଠାଇପାରଟନ୍ତ, 
ଟତଟବ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା |  ଟକାଟଫାରଡୁିଆଟର 
ଥିବା ଟପଣ୍ାଟକାଷ୍ଟାଲ୍ ଗୀଜ୍ାକୁ �ୁଁ ଏଟବ ଯାଉଛ ି|  
ଆପଣ କରୁଥିବା ଉର୍ତ� କା� ପାଇଁ ରେଭୁ ସଦାରେଭୁ 
ଆପଣଙୁ୍କ ଅଟନକ ଆଶବି୍ାଦ କରନୁ୍ତ | 
ଆପଣଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍,
ଡ.ିଏଫ୍.  
ଟକାଟଫାରଡୁିଆ, ଘାନା 

ରିେୟ ପାଷ୍ଟର ଟ�ାନୀ, 
�ସୀହା ଶୀଷ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପସୁ୍କ ସହତି ଦଶ� ି

ସଚୂନାପତ୍ର ପଠାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଟନକ ଅଟନକ 
ଧନ୍ବାଦ |  ଏହ ି ସା�ଗ୍ରୀଗୁଡ଼କି, ଟ�ା ଜୀବନଟର 
ଆଧ୍ାତ୍କି ସଟଚତନତା ଓ ନୂତନ ଉଦେୀପନା ଆଣିଟଦଇଛ|ି  
�ୁ,ଁ ଏହ ିସଚୂନାପତ୍ରଗୁଡ଼କି �ଧ୍ କଛି ି ଟ�ାର ଖ୍ୀଷି୍ଟଆନ୍ 
ବନୁ୍ଧ�ାନଙୁ୍କ ଟଦଇଛ,ି ଟଯଉଁ�ାନଙ୍କର ଆସ୍ା ଶୀତଳ 
ଟହାଇଯାଇଥିଲା | �ୁ ଁ ଟଯଟତଟବଟଳ ଟସ�ାନଙୁ୍କ 
ଟଭ�କଲି, ଟସ�ାଟନ ସ�ଟସ୍ ନଜି ନଜିର ଉତ୍ାହ ବ୍କ୍ତ 
କଟଲ, ଟଯଟହତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଚୂନାପତ୍ର ପଠନର 

ପରଣିା�ସ୍ୱରୂପ ଟସ�ାଟନ ଭଲଟର ଥିଟଲ ଓ 
ପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କଠାଟର ପୁନଜୀ୍ବତି ଟହାଇଥିଟଲ|  
ଏହ ି ଟଲାକ�ାଟନ ସଚୂନାପତ୍ର ପାଇ ଁ ପାଗଳ 
ଟହାଇଯାଇଛନ୍ତ,ି ଟତଣୁ ଦୟାକର ି ଟ�ାଟତ ରୋୟ 
୧୫୦ ସଚୂନାପତ୍ର ଏବଂ ନବ ପରବିର୍ତ୍ତିତ�ାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁକଛି ିବାଇବଲ ପଠାନୁ୍ତ, ଟଯଉଁ�ାଟନଏହାକୁ 
ବହୁତ ଟଖାଜୁଛନ୍ତ ି |  �ୁ ଁ ଅତ୍ନ୍ତ କୃତଜ୍ ଟହବ,ି 
ଯଦ ିଆପଣ ଟସଗୁଡ଼କି ଟ�ା ପାଖକୁ ପଠାଇଟବ |  
ପରଟ�ଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ର ଉର୍ ଶକି୍ା ପାଇ ଁଆପଣଙୁ୍କ 
ଅଟନକ ଧନ୍ବାଦ, ଯାହାକୁ ଟଦବାପାଇଁ ଆପଣ 
ଏହପିର ି ବଶି୍ୱସ୍ ଟହାଇଆସଛିନ୍ତ ି |  ପରଟ�ଶ୍ୱର 
ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପଟର ନଜି ଆଶବିା୍ଦର 
ବଷା୍ କରୁୋ’ନୁ୍ତ |  ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ାରା ପବତ୍କୁ �ଧ୍ 
ଘଞୁ୍ାଯାଇପାଟର | 
ଆପଣଙ୍କର,  
�.ିଓ.             କୁ�ାସୀ, ଘାନା

"ଆ�ର ଚ୍କୁ ବୁଲାଉୋଉ |"  ଦୟାକର ିଆ�ର 
ବଦି୍ାେ୍ୀ ଟସ୍ୱଚ୍ାଟସବୀ�ାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋେ୍ନା କରନୁ୍ତ, 
ଟଯଉଁ�ାଟନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କା�ଟର ଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରା�କୁ ଓ 
ପବ୍ତାଦକୁି ଯାଆନ୍ତ ି|  ଟସ�ାନଙ୍କର ସାହସ, ବଶି୍ୱାସ 
ଓ ଟରେ� ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରୋେ୍ନା କରନୁ୍ତ |  
ସଦାରେଭୁଙ୍କ ଆତ୍ା, ଆପଣଙ୍କର �ାଗ୍ଦଶ୍କ ଓ 
ଟନତା ହୁଅନୁ୍ତ |  ରେଭୁ, ଆପଣଙୁ୍କ ଅଟନକାଂଶଟର 
ଆଶବି୍ାଦ କରବିା ହୁଅନୁ୍ତ |  ଆପଣଙ୍କର ଦୀଘ୍ 
ଜୀବନ, ଶାନ୍ତ ି ଓ ସ�ଦୃ୍ଧ ି ପାଇଁ ଆଟ� ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ନକି�ଟର ରୋେ୍ନା କରୁଛୁ | 
ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ଟରେ�ଟର ଆପଣଙୁ୍କ ଟରେ� କରୁଥିବା,  
ଏ.ଏସ୍.  
ଆ୍ା, ଘାନା

ଖ୍ୀଷ୍ଟଙ୍କ ରିେୟ ପାଷ୍ଟର, 
ଆପଣଙ୍କ ଚଠି ି ପାଇ ଆଟ� ବହୁତ 

ଆନନ୍ଦତି | ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ସାହତି୍ 
ପାଇଁ ଆଟ� ବହୁତ ଖସୁ ି|  ଈଶ୍ୱର ରେକୃତଟର 
ଏଥି�ଧ୍ଟର କା� କରୁଛନ୍ତ ି |  ଆପଣଙ୍କର 
ପୁସି୍କା �ାଧ୍�ଟର ରେଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ 
ଆସଥିିବା ୧୫� ିଆତ୍ାକୁ ଆଟ� ଜଣିିପାରଛୁି| 
ଆପଣ ସ�ସ୍ଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆଶବି୍ାଦ କରନୁ୍ତ 
ଟବାଲି ଆ�ର ରୋେ୍ନା | 

ନବ ପରବିର୍ତ୍ତିତ�ାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ 
ସଟ�ତ ଆ�କୁ ସଡି ି �ଧ୍ ଆବଶ୍କ  |  
ବର୍ତ୍�ାନ ସ�ୟଟର ଜନିଷି ଟଯପର ି ଅଛ,ି 
ଆଟ� ଟସଗୁଡ଼କୁି କଣିିପାରବୁି ନାହିଁ |  ଟ�ାଟଗା 
ଟଗା�ଏି ଅତ୍ନ୍ତ ଗରବି ଟଦଶ | 

ଇଷ୍ଟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଡି ିଓ ବାଇବଲ ରୋପ୍ତ 
କରବିା ଅଟପକ୍ାଟର ଆଟ� ରହଲୁି | 
ଯୀଶଙୁ୍କ ନା�ଟର ଆଶବିା୍ଦତି ରୁହନୁ୍ତ, ଆଟ�ନ୍ | 
ଭ୍ାତା. ଟହନରୀ ଟଜ�୍ସ    
ଟଲାମ୍, ଟ�ାଟଗା

ରିେୟ ପାଷ୍ଟର, 
�ୁଁ ଘାନାରୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ 

ପଠାଉଛ ି|  ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ାରା ଲିଖିତ ସାହତି୍, 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(3 ପଷୃ୍ାରୁ ଜାର)ି

ଯାଇ ସ�ସ୍ �ାନବଜାତ ିନକି�ଟର ସସୁ�ାଚାର 
ଟଘାଷଣା କର |”୩୦ (ସ�ସ୍ ଆତ୍କି ଭାଟବ 
�ୃତତୁଲ୍ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ି�ାନଙୁ୍କ କୁହ, ଟଯଉଁଥିରୁ 
ଟସ�ାଟନ “ରେଭୁଙ୍କ ବାକ୍ ଶଣିୁପାରଟିବ |”୩୧) 

“ଟଯ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପି୍ତଜିତ ହୁଏ, ଟସ 
ପରତି୍ରାଣ ପାଇବ; କନୁି୍ତ ଟଯ ଅବଶି୍ୱାସ କଟର ଟସ 
ଦଣ୍ଡାଜ୍ା ପାଇବ |”୩୨

ଯଦି ତୁଟଭେ�ାଟନ ଟ�ା ପରି ଓ ଦଣ୍ଡାଜ୍ା 
ବଦଳଟର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଚାହଁ, ଟତଟବ 
ଏହ ିରୋେ୍ନା କର: 

ଲହ ପରଲ�ଶ୍ୱର ଲହ ଲ�ୋ ଈଶ୍ୱର, 
ଏହ ି ଅଧ�୍ଶୀ ଉପଲର ଆପଣୋ ଲନେହପୂର୍୍ଶ 
କରୁଣୋନୁସୋଲର ଦୟୋକର |୩୩ �ୁଁ ବଶି୍ୱୋସ କଲର 
ଲଯ, ଯୀରୁ ଖ୍ୀଷ୍ଟ ଲହଉଛନ୍ତ ି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ 
ପୁତ୍ର|୩୪ �ୁଁ ବଶି୍ୱୋସ କଲର ଲଯ, ଲସ କରୁରବଦି୍ 
ଲହୋଇ �ୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିଲେ, ତୋଙ୍କର ଅ�ୂେ୍ୟ 
ରକ୍ ଲ�ୋହର ସ�ସ୍ତ ପୂବ୍ଶ ପୋପଗୁଡ଼କିର 
 କ୍ଷ�ୋ ପୋଇଁ ଅଲ� |୩୫ �ୁଁ ବଶି୍ୱୋସ କଲର ଲଯ, 
ଈଶ୍ୱର, ପବତି୍ର ଆତ୍ୋଙ୍କ ରକି୍ ବଳଲର ଯୀରୁଙୁ୍କ 
�ୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ତି କଲେ,୩୬ ଓ ଏହକି ି ଲଯ, ଲସ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପଲ� ଉପବଷି୍ଟ କରନ୍ତ,ି ଯିଏ 
ଏହ ିସ�ୟଲର ଲ�ୋ ପୋପର ସ୍ୀଲକୋଲରୋକି୍ ଓ 
ଏହ ିପ୍ରୋଥ୍ଶନୋ ରୁଣୁଛନ୍ତ ି|୩୭ ଲହ ପ୍ରଭୁ ଯୀରୁ, �ୁଁ 
ହୃଦୟର ଦ୍ୋର ଲଖୋେି, ଲସଥି�ଧ୍ୟକୁ ଆପଣଙୁ୍କ 
ନ�ିନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ|ି୩୮ ଲ�ୋର ସ�ସ୍ତ ପୋପୋକୁ 
ଲସହ ିଅ�ୂେ୍ୟ ରକ୍ଲର ଲଧୋଇଦଅିନୁ୍ତ ଯୋହୋକୁ 
ଟରା�ୀ.  ୩:୧୦-୧୨, ୨୩, ୩୪ �ାଥି.  ୨୬:୬୩-୬୪, ୨୭:୫୪, ଲୂକ ୧:୩୦-୩୩, ଟଯାହ. ୯:୩୫-୩୭, ଟରା�ୀ.  ୧:୩-୪, ୩୫ ରେର.ି ୪:୧୨, ୨୦:୨୮, ଟରା�ୀ.  ୩:୨୫, ୧ ଟଯାହ. ୧:୧୭, ରେ. ବା. ୫:୯    ୩୬ 
ଗୀତ.  ୧୬:୯-୧୦, �ାଥି.  ୨୮:୫-୭, �ାକ୍ ୧୬:୯, ୧୨, ୧୪, ଟଯାହ. ୨:୧୯, ୨୧, ୧୦:୧୭-୧୮, ୧୧:୨୫, ଟରେର.ି ୨:୨୪, ୩:୧୫, ଟରା�ୀ.  ୮:୧୧, ୧ କର.ି  ୧୫:୩-୭, ୩୭ ଲୂକ ୨୨:୬୯, ଟରେର.ି ୨:୨୫-
୩୬, ଏବ୍ୀ.  ୧୦:୧୨-୧୩ ୩୮ ୧ କର.ି  ୩:୧୬, ରେ.ବା. ୩:୨୦    ୩୯ ଏଫି.  ୨:୧୩-୨୨, ଏବ୍ୀ.  ୯:୨୨, ୧୩:୧୨, ୨୦-୨୧, ୧ ଟଯାହ ୧:୭, ରେ.ବା. ୧:୫, ୭:୧୪, ୪୦ �ାଥି.  ୨୬:୨୮, ରେର.ି ୨:୨୧, ୪:୧୨, 
ଏଫି.  ୧:୭, କଲ. ୧:୧୪, ୪୧ �ାଥି.  ୨୧:୨୨, ଟଯାହ ୬:୩୫, ୩୭-୪୦, ଟରା�ୀ.  ୧୦:୧୩ ୪୨ ଏବ୍ୀ.  ୧୧:୬ ୪୩ ଟଯାହ. ୫:୧୪, ୮:୧୧, ଟରା�ୀ.  ୬:୪, ୧ କର.ି  ୧୫:୧୦, ରେ.ବା. ୭:୧୪, ୨୨:୧୪ ୪୪ �ାଥି.  
୨*:୧୮-୨୦, ଟଯାହ ୩:୫, ଟରେର.ି ୨:୩୮, ୧୯:୩-୫ ୪୫ ଦ୍.ିବ.ି  ୪:୨୯, ୧୩:୪, ୨୬:୧୬, ଯିଟହା.  ୧:୮, ୨୨:୫, ୨ ତୀ�ଥି.  ୨:୧୫, ୩:୧୪-୧୭, ଯାକୁ. ୧:୨୨-୨୫, ରେ.ବା. ୩:୧୮

ଆପଣ କୋେଭରୀ କରୁର ଉପଲର ଲ�ୋ  ସ୍ୋନଲର 
ବୁହୋଇଥିଲେ |୩୯ ଲହ ପ୍ରଭୁ ଯୀରୁ �ୁଁ ଜୋଣିଛ ି
ଲଯ, ଆପଣ ଲ�ୋଲତ ନରିୋର କରିଲବ ନୋହିଁ; 
ଆପଣ ଲ�ୋର ପୋପଗୁଡ଼କୁି  କ୍ଷ�ୋ କରିଲବ 
ଓ ଲ�ୋ ଆତ୍ୋକୁ ଉଦ୍ୋର କରିଲବ | �ୁଁ ଏହୋ 
ଜୋଣିଛ,ି କୋରଣ ଆପଣଙ୍କ ରବ୍ଦ, ବୋଇବେ 
ଏହପିରି କୁଲହ |୪୦ ଆପଣଙ୍କ ରବ୍ଦ କୁଲହ 
ଲଯ, ଆପଣ କୋହୋକୁ ନରିୋର କରନ୍ତ ି ନୋହିଁ, 
ଆଉ ଲସଥିଲର �ୁଁ ବ ିଅଛ ି|୪୧ ଲସଥିପୋଇଁ, �ୁଁ 
ଜୋଣିଛ ି ଲଯ, ଆପଣ ଲ�ୋଲତ ରୁଣିଛନ୍ତ ି ଓ �ୁଁ 
ଏହୋ �ଧ୍ୟ ଜୋଲଣକ ି ଆପଣ ଲ�ୋଲତ ଉତ୍ତର 
ଲଦଇଛନ୍ତ ିଓ �ୁଁ ଏହୋ �ଧ୍ୟ ଜୋଣିଛ ିଲଯ, ଆପଣ 
ଲ�ୋଲତ ଉଦ୍ୋର କରିଛନ୍ତ ି|୪୨ ଲହ ପ୍ରଭୁ ଯୀରୁ, 
�ୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ, ଲ�ୋ ଆତ୍ୋକୁ ଉଦ୍ୋର କରିଥିବୋରୁ 
ଧନ୍ୟବୋଦ ଲଦଉଛ ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଲଦର 
ପୋଳନ କରି ଓ ଆଉ ଲକଲବବ ିପୋପ ନକରି �ୁଁ 
ଆପଣଙୁ୍କ ଲ�ୋର କୃତଜ୍ଞତୋ ଜଣୋଇବ ି|୪୩

ପରତି୍ରାଣ ପଟର, ପିତାଙ୍କ ନା�ଟର ଓ 
ପୁତ୍ରଙ୍କ ନା�ଟର ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ାଙ୍କ ନା�ଟର 
ଜଳଟର ସମୂ୍ର୍୍ ଭାଟବ ବୁଡ଼କିର ି ବାପି୍ତଜତି 
ଟହବାକୁ ଯୀଶୁ କହଟିଲ |୪୪ କଠନି ପରଶି୍ର� 
କର ି KJV ବାଇବଲ ପଢ଼ ଓ ତାହା ଯାହା 
କଟହ, ତାହା କର |୪୫

ନଜି ପରତି୍ରାଣ ବଷିୟଟର ଅନ୍�ାନଙୁ୍କ 
ଆପଣ କୁହନୁ୍ତ ଟବାଲି ପରଟ�ଶ୍ୱର ଚାହାଁନ୍ତ ି
|  ପାଷ୍ଟର୍ ଟ�ାନୀ ଆଲାଟ�ାଙ୍କ ସୁସ�ାଚାର 
ସାହତି୍ର ଆପଣ ଜଟଣ ବତିରକ ଟହାଇପାରଟିବ 
|  ଆଟ� �ାଗଣାଟର ଆପଣ�ାନଙୁ୍କ ସାହତି୍ 
ପୁସି୍କା ପଠାଇବୁ |  ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆ�କୁ 
କଲ୍ କରନୁ୍ତ କ�ି୍ା ଇଟ�ଲ୍ କରନୁ୍ତ |  ଅନ୍ 

ଟଯଟକୌଣସ ି ବ୍କି୍ତକୁ ଏହ ି ବାର୍୍ତା ବଷିୟଟର 
କୁହନୁ୍ତ | 

ରେଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ାନୁସାଟର, ଯଦ ି ଆପଣ 
ଚାହାଁନ୍ତ ିକ ିଏହ ିସଂସାରର ଉଦ୍ଧାର ଟହଉ, ଟତଟବ 
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ�ାଂଶ ଓ ଟନୈଟବଦ୍କୁ ଟଚାର ିକରନୁ୍ତ 
ନାହିଁ |  ରେଭୁ କୁହନ୍ତ,ି “�ନୁଷ୍ କ ିପରଟ�ଶ୍ୱରଙ୍କ 
ଦ୍ରବ୍ ଟଚାର ି କରବି?” ତୋପି ତୁଟଭେ�ାଟନ 
ଆଭେର ଦ୍ରବ୍ ଟଚାରୀ କରୁଅଛ |  �ାତ୍ର ତୁଟଭେ�ାଟନ 
କହୁଅଛ, ଆଟ��ାଟନ କରୂିଟପ ତୁଭେର ଦ୍ରବ୍ 
ଟଚାର ିକରଅିଛୁ? ଦଶ�ାଂଶଟର ଓ ଟନୈଟବଦ୍ଟର 
| ତୁଟଭେ�ାଟନ ଅଭିଶାପଟର ଶାପଗ୍ରସ୍ ଟହାଇଅଛ; 
କାରଣ ତୁଟଭେ�ାଟନ, ହଁ, ଏହସିବୁ ଟଗାଷ୍ୀ 
[ଓ ଏହ ି ସ�ସ୍ ସଂସାର] ଆଭେର ଦ୍ରବ୍ ଦ୍ରବ୍ 
ଟଚାର ିକରୁଅଛ |  ଆଭେର ଗହୃଟର [ଉଦ୍ଧାରରୋପ୍ତ 
ଆତ୍ା] ଟଯପର ି ଖାଦ୍ ରହବି [ଆତ୍କି ଖାଦ୍], 
ଏଥିପାଇଁ ତୁଟଭେ�ାଟନ ଆଭେର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୂ୍ର୍୍ 
ଦଶ�ାଂଶ [ଏକ ଦଶ�ାଂଶ ଟହଉଛ ିଆପଣଙ୍କର 
ଆୟର ୧୦%], ଆଉ ଆଭେର ଆକାଶସ୍ ଦ୍ାର 
ସବୁ �କୁ୍ତ କର ିରଖିବା ପାଇଁ  ସ୍ାନ ନଅିଣ୍ ଟହବା 
ପଯ୍୍ନ୍ତ ତୁଭେ�ାନଙ୍କ ଉପଟର ଆଶବି୍ାଦ ରୂପ 
ବୃଷି୍ଟ ବଷ୍ାଇବା କ ି ନାହିଁ , ଏତଦ୍ ବଷିୟଟର 
ଏଟବ ଆଭେର ପରୀକ୍ା ନଅି |  ପୁଣି, ଆଟଭେ ତୁଭେ 
ସକାଶୁ ଗ୍ରାସକାରୀକ ି ଧ�କାଇବା, ତହିଁଟର ଟସ 
ତୁଭେ�ାନଙ୍କର ଭୂ�ିର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରବି ନାହିଁ, 
କଅିବା  ଟକ୍ତ୍ରଟର ତୁଭେ�ାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ାଲତାର 
ଫଳ ଅକାଳଟର ଝଡ଼ବି ନାହିଁ, ଏହା ଟସୈନ୍ାଧିପତ ି
ସଦାରେଭୁ କହନ୍ତ ି|  ଯାବତୀୟ ଟଗାଷ୍ୀ ତୁଭେ�ାନଙୁ୍କ 
ସଖୁୀ କହଟିବ, କାରଣ ତୁଟଭେ�ାଟନ ଏକ 
�ଟନାହର ଟଦଶ ଟହବ, ଏହା ଟସୈନ୍ାଧିପତ ି
ସଦାରେଭୁ କହନ୍ତ”ି (�ଲାଖି ୩:୮-୧୨) 
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ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କ ପୁସ୍କ, �ସୀହା ରୋପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆ�କୁ ସମ୍କ୍ କରନୁ୍ତ 
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ପାଷ୍ଟର ଆଲାଟ�ାଙ୍କର ସାହତି୍ର ବିତରକ ଟହାଇ ଆତ୍ାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଧାରଟର ନିଜ ଶ୍ର�ଦାନ କରନୁ୍ତ |  
ପରିବହନ ସଟ�ତ ଆ�ର ସ�ସ୍ ସାହତି୍ ଓ ଅଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ା ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଟ� | 

ଟସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯଦ ିଟକହ ିଆପଣଙ୍କଠାରୁ �ୂଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଟଚଷ୍ଟା କଟର, ଟତଟବ ଦୟାକର ି(୬୬୧) ୨୫୨-୫୬୮୬କୁ କଲ୍ କର ିଆ�କୁ ଜଣାନୁ୍ତ | 
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