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ଡିେସ�ର, ୨୦୨୧
�ି ୟ ବ�ୁ :
ଆେମ େକେତ ଦୁ ଃଖ କ� ମ� େଦଇ ଯାଉଅ ଛୁ, ଏବଂ ପରେମ��ର� ଉ�ମତା େକେତ ମହତ୍ ! ଏହି ବଷ�
ଜାନୁ ଆରୀ ମାସେର େମାର ଧମ�ନି�ା� ତଥା �ି ୟ ପ�ୀ ଇଲି ଆନା କେରାନାଭାଇରସ୍ �ାରା ଆ�ା� େହାଇଥ �େଲ। ମ ଁୁ ଭାବିଲି
େସ ମୃତୁ�ବରଣ କରି ପାର�ି। ଆମ ମ�ଳୀ ତା� ନିମେ� ଅେନକ ଥର �ାଥ�ନା କରି ଥ �ଲା। ଏବଂ ସମ� ଜଗତର ପାଳକଗଣ
ଏବଂ ଅନ� ବି�ାସୀମାେନ ମ� ତା� ନିମେ� �ାଥ�ନା କରି ଥ �େଲ ଏବଂ ତା�ୁ ସା�ନା ଏବଂ ସମଥ�ନ ର ବା��ା େଦଇଥ �େଲ
ପାକି�ାନର ଜେଣ �ଚାରକ �ତିଦିନ ସକାେଳ

ବିଭି� �ାନ ରୁ ତା�ୁ େଟଲି େଫାନ୍

େଯାେଗ କଥାବା��ା କରୁଥ �େଲ

ପରେମ�ର �ାଥ�ନାର ଉ�ର େଦେଲ, ଏବଂ େମା ପ�ୀ ସଂପୂ�� ରୂେପ ସୁ� େହାଇଗେଲ! ତା� ପାଇ ଁ �ାଥ�ନା କରି ଥ �ବା
ସମ��ୁ େମାର ଧନ�ବାଦ �ାପନ କେର।
ସଦାସବ�ଦା େମା ଜୀବନେର େଗାଟିଏ ବାକ� ରହିଥାଏ , ତାହା େହଲା ଫିଲି �ୀୟ ୪:୧୩। ସବ��ଥେମ ମ ଁୁ େସହି
ବାକ�କୁ �ାନ େଦବାକୁ ଚାହିବିଁ । ବାଇବଲ କୁେହ,
“ମ ଁୁ ଦୀନତା େଭାଗ କରି ଜାେଣ ଓ �ଚୁ ରତା ମ� େଭାଗ କରି ଜାେଣ

; ସବ� ଅବ�ାେର ଓ ସବ�-

ବିଷୟେର, ପରି ତୃ� େହବାେର ବା �ୁଧ �ତ ରହିବାେର, �ଚୁ ରତା େଭାଗ କରି ବାେର କିଅବା ଅଭାବ��
େହବାେର ମ ଁୁ ସୁଶ�
ି ି ତ େହାଇଛି।

େମାହର ଶ�ି ଦାତା� ସାହାଯ�େର ମ ଁୁ ସମ� କରି ପାେର।”

(ଫିଲି �ୀୟ ୪:୧୨, ୧୩)
ଇଲି ଆନାର ଅସୁ�ତା ସମୟେର �ୀ� େମାେତ ଏବଂ

ତା�ୁ ଶ�ି ଶାଳୀ କେଲ । ଏବଂ ତା�ୁ ସୁ� କରି ଥ �ବାରୁ

ଆେ�ମାେନ ଆନ�ିତ େହବା ସମୟେର ଏବଂ �ୀ��ୁ ଧନ�ବାଦ େଦବା ସମୟେର �ୀ� ଆମକୁ ଶ�ି ଶାଳୀ କର�ି ।
"େମାହର �ୀ�� ସାହାଯ�େର ମ ଁୁ ସମ� କରି ପାେର।”

ମା�� ମାସ ୨୪ ତାରି ଖେର ଲସ୍ ଆେ��� ସହରେର ଆମର ପୁରୁଣା େକାଠାର ବି�ୟ ଉପେର େଶଷେର ଏେ��ା
ବ� େହାଇଗଲା । େସହି େକାଠାଟି ବ��ମାନ ଏକ େକାରି ଆ ଚ�� �ାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଛି । ସାନ୍ ଗା�ିଏଲ ସହର େର
ଆମର ନୂ ତନ ଚ�� ଭବନର ଉ�ତି କରି ବା ପାଇ ଁ ଏହି ଅଥ� ବ�ବହୃ ତ େହଉଛି । ନୂ ତନ ଚ�� “େ�ଟର ଲସ୍ ଆେ���ର
ଚାଇନିଜ୍ ବାପଟି� ଟ�ାବନ�ାକଲ୍ ” ର ପାଳକ ଜ�ାକ୍ ଗାନ୍ େହେବ।
ଏ�ି ଲ୍ ମାସ ୧୧ ତାରି ଖେର େମାର ୮୦ ତମ ଜ� �ଦି ବସ ପାଳନ କରି ବାକୁ ଆେମ ସମେ� ବିଳାସପୂ�� େବଭଲ�
ହିଲଟନ୍ େହାେଟଲେର ଏକ�ୀତ େଭଟିଥ �ଲୁ , ଯାହା ତା ପରଦିନ ଥ �ଲା। ସମ� ବି�ର �ଚାରକ ଏବଂ �ୀ�ି ଆନମାନ�ଠାରୁ
ଅେନକ ଜ� �ଦିନର ଶୁେଭ�ା ଆସି ଥ �ଲା। ଆମ ପୁଅ ରବଟ� େଲସଲି େଭାଜ ��ୁ ତି ଏବଂ ସଂପୂ�� ଆେୟାଜନ ନିମେ� ଅଥ�
�ଦାନ କରି ଥ �େଲ। ରବଟ� ଜେଣ ବୁ �ିମାନ ଏବଂ ସଫଳ ବ�ବସାୟୀ ଅେଟ। େଡାମି ନିକାନ୍ ରି ପ�ିକର
�
େବେଥସଦା

ଆ ପଣ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM େର ୪୬ଟି ଭ ାଷାେର ଆ ମର ଶହଶହ ଶା�ିକ
ଉପେଦଶ ଏବଂ ଶି� ାଗ ଡ
ୁ ିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି େ ବ।

�ୀ�ି ଆନ ଚ��ର ପାଳକ େରଭ. ରୁେପେଟ�ା େମଦିନା େସହି ଉ�ବ ପାଇ ଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ େଯାେଗ ଆସି �ାର�ି କ �ାଥ�ନା
କରି ଥ �େଲ। ତାହା ଆମ ନିମେ� ଏକ ବିେଶଷ ସମୟ ଥ �ଲା!
େମ ମାସ ୩ ତାରି ଖେର ଆମର େୱବସାଇଟ୍ www.sermonsfortheworld.com େର ଓଡିଆେର
ଉପେଦଶଗୁଡ଼ିକ ଅପେଲାଡ଼ କରାଯାଇଥ �ଲା। ଭାରତର ଅେନକ ଭାଷା ମାନ� ମ�ରୁ ଓଡିଆ ଅନ�ତମ ଅେଟ। ୩୦
ମି ଲିୟନରୁ ଅଧ �କ େଲାକ ଏହାକୁ େସମାନ�ର �ଥମ ଭାଷା ଭାବେର ବ�ବହାର କର�ି! ଏହି ଉପେଦଶଗୁଡ଼ିକ ବ�ବହାର
କରି ବା ପାଇ ଁ କିଛି ଅଥ� ପରି େଶାଧ କରି ବାକୁ ମ ଁୁ କୁେହ ନାହି।ଁ କାରଣ ଯଥାସ�ବ ଅଧ �କରୁ ଅଧ �କ ଭାଷାେର ସମ� ବି�କୁ
ସୁସମାଚାର ପହ�ାଇବା େମାର ଏକମା� ଇ�ା ଅେଟ। େସଥ �ପାଇ ଁ ଉପେଦଶର ପାଣ୍ଡୁଲି ପିଗଡ଼
ୁ ିକ କପି ରାଇଟ୍
େହାଇନଥାଏ, ଏବଂ େଲାକମାେନ େସଗୁଡ�
ି ୁ �ଚାର କରି ପାରି େବ କି�ା େଯ େକୗଣସି ଉପାୟେର ବ�ବହାର କରି ପାରି େବ।
ଏହି ଉପେଦଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲ� କରାଇଥ �ବାରୁ �ତି ସ�ାହେର େମାେତ ଧନ�ବାଦ �ାପନ କରି ପୃଥ �ବୀର ବିଭି� �ାନରୁ
ଇେମଲ ପଠାଯାଇଥାଏ।
େମ ମାସର ୧୪ ତାରି ଖେର ଏକ ସୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆମର ନାତି ରବଟ� େଲସଲି ହାଇମସ� ଚତୁ ଥ� ଜ��
େହାଇଥ �େଲ! େସ େମା ପୁଅ ରବଟ� ଏବଂ ତା� ପ�ୀ ଜିନ୍ � ପୁଅ ଅେଟ। େସମାନ�ର ଆଉ ଦୁ ଇଟି ଝିଅ ଅଛ�ି, ହା�ା
ଏବଂ ସାରା। େସହି ନୂ ତନ ଶିଶଟ
ୁ ି ଆମର �ଥମ ଏବଂ ଏକମା� ନାତି ଅେଟ। ମ ଁୁ ତା�ୁ “ଲି ଟିଲ୍ ବବ୍ ” େବାଲି ଡାେକ। େସ
ଜେଣ ଭଲ ସାଥୀ, ଏବଂ ମ ଁୁ �ାଥ�ନା କେର େଯ ଇ��ର ତା�ୁ ଜେଣ �ଚାରକ ଭାବେର ଆ�ାନ
� କର�!
�ୀ� େମାେତ ଭଲ କି�ା ମ� �େତ�କ ସମୟେର ଶ�ି ଶାଳୀ କରି ଅଛ�ି, େଯେତେବେଳ ମ ଁୁ ପରି ପ�
ୂ � ଥାଏ କି�ା
େଯେତେବେଳ ମ ଁୁ �ୁଧ �ତ ଅବ�ାେର ଥାଏ, େଯେତେବେଳ େମାର ସବୁ କିଛି ଥାଏ କି�ା େଯେତେବେଳ େମାର ଆବଶ�କତା
ରହିଥାଏ, ଏପରି �େତ�କ ସମୟେର େସ େମାର ସହବ��ୀ ଅଟ�ି। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସେର େମାର େଗାଟିଏ େ��ାକ୍ େହାଇଥ �ଲା।
େସେବଠାରୁ ମ ଁୁ ଘେର ବି�ାମ େନଉଛି। େମାର ଜେଣ େପଶାଗତ ଯ�କାରୀ ଅଛ�ି ଯି ଏ େମାେତ ସାହାଯ� କର�ି, କି�
େମାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାଯ�କାରୀ େହଉଛ�ି େମା ପ�ୀ ଇଲି ଆନା। ଯାହା କିଛି ବି େହାଇପାେର, କି� ମ ଁୁ କଦାପି
ସୁସମାଚାରର େସବାକାଯ��କୁ ଛାଡିବି ନାହି।ଁ �ତି ସ�ାହେର ମ ଁୁ ଏକ ଭି ଡିଓ ବା��ା େରକଡ� କେର ଯାହା ଆମ ଚ��େର
େଦଖାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମ େୱବସାଇଟେର �ଦଶ�ତ ହୁ ଏ। େମା ଜୀବନସାରା, �ୀ� େମାେତ ଶ�ି ଶାଳୀ କର�ି!
ମ ଁୁ �ାୟତଃ ଆମ ଚ��େର ମାରି ଲିନ୍ ଫାରନିକ୍ � କାହାଣୀ କେହ। ବହୁ ପୂବର
� ୁ େସ ସାନ �ା�ିେ� �ା ସହରର
ଉ�ରେର ଥ �ବା ମାରି ନ କାଉ�ି େର ଜେଣ ନାବାଳିକା ଥ �େଲ। ମାରି ଲିନ୍ ଯୀଶୁ�ୁ ବି�ାସ କେଲ। ଯଦି ମାରି ଲିନ୍ ��� ନିଅେ�
କି�ା ପୁଅମାନ� ସହ ଶାରୀରି କ ସ�କ� ରଖେ� େତେବ ତା� ମା’�ର
ଁ
େକୗଣସି ଆପ�ି େହାଇ ନ ଥାେ� - କି� େସହି ମାଁ
ଚାହୁ ଁ ଥ �େଲ େଯ ମାରି ଲିନ୍ �ୀ�� ସହିତ େକୗଣସି ସଂପକ� ନ ରଖୁ! େସ ମାରି ଲିନ�ୁ ଘରୁ ବାହାର କରି େଦେଲ। କି�
ମାରି ଲିନ୍ �ାଣକ��ା� �ତି ବି�� ରହିେଲ। ତା� �ାମୀ େଜରୀ� ସହ େସ ବ��ମାନ େଚକ ରି ପ�ିକ
� େର ମି ଶନାରୀ
ଭାବେର କାଯ�� କର�ି। ଅଗ� ୨୬ ତାରି ଖେର େଜରୀ ଏବଂ ମାରି ଲିନ୍ ଆମ ଘେର େମାେତ େଦଖା କରି ଥ �େଲ। େସମାେନ
େସମାନ�ର େସବାକାଯ��ର ଏକ ଉପ�ାପନା େଦଇଥ �େଲ ଯାହାକୁ ଆେମ ଭି ଡିଓେର େରକଡ� କରି ଚ��େର େଦଖାଇଥ �ଲୁ ।
େସମାେନ େକେତ ଆଶୀବ�ାଦ�ା�! େଲାକମାନ�ୁ ର�ା କରି ବାେର ଏବଂ େସମାନ�ୁ ତା� େସବାେର ବ�ବହାର
କରି ବାେର ପରେମ�ର� କୃପା େଯ ମହାନ ଏହା ଏକ ଚମ�ାରର ବିଷୟ ଅେଟ। େଯପରି େ�ରି ତ େଯାହନ କହିଥ �େଲ,
“େମାହର ସ�ାନମାେନ େଯ ସତ�େର ଆଚରଣ କରୁଅଛ�ି, ଏହା ଶୁଣବ
ି ାଠାରୁ େମାର ଆନ�ର ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହି ଁ ।”
(ତୃ ତୀୟ େଯାହନ ୪)
ଅଗ� ୨୯ ତାରି ଖେର ଜ�ାକ୍ ଗାନ୍ �ୁ ଆମର ନୂ ତନ ପାଳକ ଭାବେର ଚ��କୁ ଉପ�ାପନ କରାଯାଇଥ �ଲା। ଜ�ାକ୍
ଜେଣ ଆେମରି କୀୟ ଜ�ିତ
� ଚୀନର ବ��ି ଅଟ�ି। େସ ବିବାହିତ ଏବଂ ତା�ର ଦୁ ଇଟି ସ�ାନ ଅଛ�ି। େଯପରି େମାର
ପାଳକ ଡ��ର ତୀମଥ � ଲି ନ୍ େମାେତ ତାଲି ମ େଦଇଥ �େଲ, େସହିପରି ମ ଁୁ ଜେଣ ସସ�ାେନ େସବାରୁ ନିବୃ� ପାଳକ ଭାବେର
ଜ�ାକ�ୁ ପାଳକ� କାଯ�� ପାଇ ଁ ତାଲି ମ େଦଉଛି। ଭାଇ ଗାନ୍ ଜେଣ ଉ�ମ �ୀ�ି ଆନ ଏବଂ ତା� ଉପେର ଆମର ବହୁ ତ
ଆଶା ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମର ନୂ ତନ ଚ�� ଏବଂ େସଠାେର ତା�ର େସବାକଯ�� ପାଇ ଁ �ାଥ�ନା କର�।
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େସେ���ର ୨୨ ତାରି ଖେର ସାନ୍ ଗା�ିଏଲ୍ ସହରେର ଆମର ନୂ ତନ ଚ�� ଭବନର ନବୀକରଣ ପାଇ ଁନିମା� ଣ କାଯ��
ଆର� େହାଇଅଛି। ଆସ�ା ବଷ� ଆର�େର େକାଠାଟି ବ�ବହାର ନିମେ� ��ୁ ତ େହାଇଯି ବ। ଏହା ହଜାର ହଜାର ଚୀନର
େଲାକମାନ� ମ�େର ଅବ�ି ତ ଅେଟ।
ଅେ��ାବର ମାସେର ଇଲି ଆନା� ପି ତା ରାେଫଲ କୁଏଲର ଗୁଆେଟମାଲା ଠାରୁ ଉଡ଼଼ାଯାହାଜ େଯାେଗ ଗେଲ ଏବଂ
ଆମ ଘେର କିଛି ସ�ାହ ରହିେଲ। େସ ବହୁ ତ ଭ�େଲାକ, ଏବଂ ବହୁ ତ କାଯ��ଶୀଳ ଏବଂ ସ�ିୟ ବ��ି ଅଟ�ି –
ଆପଣମାେନ େବାେଧ ଜାଣ�ି େଯ ତା� ବୟସ ୯୦ ବଷ�ରୁ ଅଧକ
� ଅେଟ! ଅଗ� ୨୯ ତାରି ଖେର ଆେମ ଆମ ଘେର ମ�ଳୀ
ସହିତ ଏକ� ତା�ର ୯୧ ତମ ଜ��ଦବ
ି ସ ପାଳନ କରି ଥ �ଲୁ ।
ନେଭ�ର ୨୧ ତାରି ଖେର ଆମ ଘେର ସଂପୂ�� ମ�ଳୀ ନିମେ� ଆେମ ଧନ�ବାଦର ଏକ ବଡ଼ େଭାଜି େଦଇଥଲ
� ୁ।
ଏହା �ାଦି� ଥଲ
� ା! ଖାଦ� ରା�ିବା ଏବଂ ରା�ୀ େଭାଜନ ��ୁ ତ କରି ଥ �ବା ନିମେ� ଆେମ ଇଲି ଆନା, ଜ�ାକ୍ ଗାନ୍ , ଏବଂ
ଆମର ଦିକନ୍ ମାନୁ ଏଲ୍ େମନସି ଆ�ୁ ଧନ�ବାଦ େଦଉ।
ଏହାର ଏକ ବଷ� ବିତିଗଲାଣି! ସମ� େଗୗରବ ପରେମ��ର�ର େହଉ ଯି ଏ ଆମ �ାଥ�ନାର ଉ�ର େଦେଲ, ଏବଂ
�ୀ��ର େହଉ ଯି ଏ ଆମ ଆ�ାକୁ ର�ା କେଲ। ୧୯୯୧ ମସି ହାେର �ଟଲ�ା�ର ��ାେ��ା ସହରେର ଥ �ବା ବିଲି �ାହାମ୍
କୃେସଡେର ଜଜ� େବଭଲ� ଶିଆ ଗାଇଥ �ବା ଗୀତ ବିଷୟେର ମ ଁୁ ଭାବୁ ଛି,
େହ ପରମପି ତା, ତୁ ମର ଆ�ାକୁ ପରି ତ�ାଗ କରି
ପୃଥ �ବୀେର କାଯ�� ସମା� େହବା ପଯ��� ତୁ ମ ପୁ�କୁ େଦଇଥ �ବାରୁ ଧନ�ବାଦ।
(କିଥ ୍ �ୀନ୍ � �ାରା ଲି ଖତ
� , ୧୯୫୩-୧୯୮୨ “ଜେଣ ମୁ�ିଦାତା ଅଛ�ି”)
େଯେହତୁ ଆେମ �ାଣକ��ାର ଜ��ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆସ� ଉ� �ରେର କହିବା, “�ଭୁ ପରେମ�ର ଧନ�ବାଦ। ଏବଂ
ଯୀଶୁ �ୀ��ର �ଶଂସା େହଉ!”

ଯୀଶୁ� ନାମେର ଆପଣ�ର,

େରଭ୍. ଆର୍. ଏଲ୍ . ହାଇମସ�, ଜୁନିଅର,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.

ଫିଲି �ୀୟ ୪:୧୩
ମ ଁୁ େମା ନାତୁ ଣୀମାନ� ସହିତ ଆଗ ଧାଡିର ମଝିେର ଅଛି,
ବାମ ପା��େର ହା�ା ଏବଂ ଡାହାଣ ପା��େର ସାରା। ପଛ ଧାଡିେର,
ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ: ଇଲି ଆନା� ପି ତା ରାେଫଲ କୁଏଲର୍, ଇଲି ଆନା�
ମାତା ଲି �ା, େରାବଟ� େଲସଲି � ପ�ୀ ଜିନ୍, ଲି ଟିଲ୍ ବବ୍ କୁ ଧରି
ତା� ପି ତା ରବଟ�, େମା ପ�ୀ ଇଲି ଆନା, ଆମ ପୁଅ େୱସଲି ,
ଏବଂ ଇଲି ଆନା� ଭଉଣୀ ୟେଭଟ୍ କୁଏଲର୍।
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