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Confession Scriptures

ଏଜଜ 9:7 ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କ ପପରର୍ବପପରପ ଷଗଣର ସମଯଜରଧି ଆଜଜି ପରର୍ବର୍ୟ୍ଯନ୍ତ ଆମ୍ଭମଜନନନେ ଅତଜିଶଯ 
ନଦଜଷଷୀ ହଜନଇେଅଛପ । ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କର ଅପରଜଧ ପଜଇେଇଁ ଆଜଜିର ନର୍ୟ୍ଯଜଯ ଆମ୍ଭମଜନନନେ 
ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କ ରଜଜଗଣ ଓ ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କ ଯଜଜକଗଣ ନଜନଜ ନଦଶଷୀଯ ରଜଜଗଣ ହସ୍ତ ନର, 
ଖଡ୍ଗ ନର, ରନଷୀତତ୍ବ ନର ଓ ଅପମଜନଜିତ ହନରଜ ପଜଇେଇଁ ସମପର୍ପିତ ହଜନଇେଅଛପ ।

ଏଜଜ 9:13 ନହ ପରନମଶତ୍ବର, ତପ ନମ୍ଭ ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପଜପର୍ୟ୍ଯଠଜରପ  କମ୍ ଦଣଣ୍ତ ଦନଇେଛ। ଏରବଂ 
ଯଦଜିଓ ଆମ୍ଭର ପଜପ ଓ ନଦଜଷ ନଯଜଗଇଁପ ଏସରପ ଆମ ପଜଖକପ ଆସଜିଛଜି। ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କ ମଧର୍ୟ୍ଯରପ  
ନକତକନଙ୍କପ  ଜଷୀରଜିତ ରଖିଅଛ।

ନଜିହଜିମଜିରଜ 9:2 ସନହଜି ନଲଜକମଜନଙ୍କ ମଧର୍ୟ୍ଯରପ  ନଯଉଇଁମଜନନ ଇେଶଜନରଲଷୀର ରବଂଶ ସମଜନନନେ 
ରଜିନଦଶଜିମଜନଙ୍କ ନଜିକଟରପ  ଅଲଗଜ ଠଜିଆ ନହନଲ। ଇେଶଜନରଲଷୀରମଜନନ ମନଜିର ନର ଠଜିଆ 
ହଜନଇେ ନଜିଜର ପଜପ ସତ୍ବଷୀକଜର କରଜିରଜ ସନଙ୍ଗେ ସନଙ୍ଗେ ସମଜନନଙ୍କ ପପରର୍ବପପରପ ଷଗଣ କରଜିଥିରଜ 
ପଜପ ସଜିତ୍ବକଜର କନଲ।

ଗଷୀତସବଂହଜିତଜ 24:3,4 କଜିଏ ସଦଜପଭପ ଙ୍କ ପରଜିତ୍ର ପରର୍ବତ ସଜିନରଜନକପ ରଜଇେପଜରଜିର ? କଜିଏ ତଜଙ୍କ
ପରଜିତ୍ର ମନଜିରନର ତଜଙ୍କ ସମପଖନର ଉପଜସନଜ କରଜିପଜରଜିର ? 4 ନଯଉଇଁ ନଲଜକମଜନନ 
କନରନେ କଜିଛଜି ମନ କଜରର୍ବର୍ୟ୍ଯ କରଜି ନଜହଇଁଜନ୍ତଜି, ରଜହଜଙ୍କର ହହୃଦଯ ଓ ମନ ନଜିମର୍ବଳ, ନଯଉଇଁ 
ନଲଜକମଜନନ ମଜନର ନଜମର ଅସତର୍ୟ୍ଯ ରର୍ୟ୍ଯରହଜର କରଜି ନଜହଇଁନ୍ତଜି ନଯଉଇଁ ମଜିଥର୍ୟ୍ଯଜ କହନ୍ତଜି ନଜହହିଁ କଜି 
ମଜିଥର୍ୟ୍ଯଜ ପତଜିଶଶତଜି ଦଜିଅନ୍ତଜି ନଜହହିଁ, କରନଳ ସନହଜି ନଲଜକମଜନନ ସଠଜନେନର ଉପଜସନଜ 
କରଜିପଜରଜିନର।

ଗଷୀତସବଂହଜିତଜ 73:13  କଜହହିଁକଜି ମଇଁପ ମଜନର ହହୃଦଯକପ ପରଜିତ୍ର କରଜିଛଜି ? କଜହହିଁକଜି ନଜିରର୍ବ ନଦଜଷତଜନର
ମଜନର ହସ୍ତ ପକଜଳନ କରଜିଅଛଜି ?

ଯଜିଶଜଇେର 59:2 ମଜତ୍ର ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପଜପଗପଡଜିକ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ଓ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର 



ପରନମଶତ୍ବରଙ୍କ ମଧିଅନର ରଜିଚ୍ଛନଦ ଘଟଜଇେଅଛଜି ଓ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପଜପସରପ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କଠଜରପ
ତଜହଜଙ୍କ ମପଖ ଲପ ଚଜଇେଅଛଜି, ଏଣପ ନସ ଶପଣଜିନର ନଜହହିଁ।

ଯଜିଶଜଇେର 64:6 ଆମ୍ଭମଜନନନେ ସମନସ୍ତ ପଜପ ନର ଅପରଜିତ୍ର ଓ ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କର ଧମର୍ବକମର୍ବ ସରପ
ଅଶପଚଜି ରସ୍ତ୍ର ସଦହୃଶ ଅନଟ। ଆମ୍ଭମଜନନନେ ଝଡଜିଲଜ ପତ୍ର ସଦହୃଶ ଓ ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କର 
ପଜପଗପଡଜିକ ରଜଯପ ତପ ଳର୍ୟ୍ଯ ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କପ  ଉଡଜଇେ ନଜିଏ।

ଯଜିରଜିମଜିର 5:25 ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ଅଧମର୍ବ ଏହଜିସରପ  ଅମଙ୍ଗେଳ ଘଟଜଇେଅଛଜି। ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପଜପ 
ସଦଜପଭପ ଙ୍କ ମଙ୍ଗେଳ ପଦଜଥର୍ବ ଉପନଭଜଗରପ  ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କପ  ନଜିରହୃତ୍ତ କରଜିଅଛଜି।

ନହଜନଶର 13:8 ଭଜଲପ  ପଜଖରପ  ତଜ' ଛପଆକପ ଅପହରଣ କନଲ ନସ ନଯପରଜି ହଜିବଂସ୍ର ହପଏ, 
ଆନମ୍ଭ ସନହଜିପରଜି ହଜିବଂସ୍ର ହଜନଇେ ସମଜନନଙ୍କପ  ଆକ୍ରମଣ କରଜିରଜ। ଆନମ୍ଭ ସମଜନନଙ୍କପ  ଆକ୍ରମଣ
କରଜି ସମଜନନଙ୍କର ରକକପ ରଜିଦଜରଣ କରଜିରଜ। ସଜିବଂହ ଓ ଅନନ୍ୟ ରନର୍ୟ୍ଯ ପଜଣଷୀ ଶଜିକଜରକପ ଚଜିରଜି 
ଖଜଇେଲଜ ପରଜି ଆନମ୍ଭ ସମଜନନଙ୍କପ  ସନହଜିପରଜି ଖଣଣ୍ତ ରଜିଖଣଜିଣ୍ତତ କରଜିରଜ।"

ଦଜନଜିଏଲ 9:8,9  " ନହ ସଦଜପଭପ , ଆମ୍ଭମଜନନନେ ଲଜଜିତ ହନରଜ ଉଚଜିତ, ଆଉ ଆମ୍ଭର 
ସମସ୍ତ ଅଧିପତଜିଗଣ, ସମସ୍ତ ରଜଜଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପପରର୍ବପପରପ ଷଗଣ ଲଜଜିତ ହନରଜ ଉଚଜିତ। 

କଜରଣ ଆମ୍ଭମଜନନନେ ତପ ମ୍ଭ ରଜିରପ ଦ୍ଧ ନର ପଜପ କରଜିଅଛପ । 9 " ନହ ସଦଜପଭପ , ତପ ନମ୍ଭ ଦରଜଳପ 
ଏରବଂ କମଜରଜନ। କଜିନ୍ତପ ପକହୃତ ନର ଆମ୍ଭମଜନନନେ ତଜହଜଙ୍କ ରଜିରପ ଦ୍ଧ ନର ରଜିନଦଜହଜଚରଣ 
କରଜିଅଛପ ।

ମଜକର୍ବଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 9:24 ପଜିଲଜଟଜିର ରଜପଜ ଉଚ୍ଚସତ୍ବର କରଜି କହଜିଲଜ, "ମଇଁପ ରଜିଶତ୍ବଜସ କରପ ଛଜି। 
ମଜନେନତ ଅଧିକ ରଜିଶତ୍ବଜସ କରଜିରଜ ପଜଇେଇଁ ସଜହଜରର୍ୟ୍ଯ କରନ୍ତପ।"

ଲପ କଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 11:2 ଯଷୀଶପ ସମଜନନଙ୍କପ  କହଜିନଲ, "ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ପଜଥର୍ବନଜ 
କଲଜରଜନଳ କପହ: (ମଜଥିଉଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 6:10)

ନଯଜହନଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 14:6 ଯଷୀଶପ ଉତ୍ତର ନଦନଲ, "ମଇଁପ ପଥ। ମଇଁପ ସତର୍ୟ୍ଯ ଓ ଜଷୀରନ। 

ପରମପଜିତଜଙ୍କ ପଜଖକପ ରଜିରଜ ପଜଇେଇଁ ମଇଁପ ନହଉଛଜି ଏକମଜତ୍ର ପଥ। 

ନଯଜହନଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 17:15 ମଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ ସମଜନନଙ୍କପ  ଜଗତରପ  ନଇେରଜିନରଜ ପଜଇେଇଁ 



କହପନଜହହିଁ। ମଇଁପ ତପ ମକପ ସମଜନନଙ୍କପ  ପଜପଜତଜ ଶରତଜନଠଜରପ  ନଜିରଜପଦ ନର ରଖିରଜ ପଜଇେଇଁ 
କହପଛଜି।

ଯଜକପରଙ୍କ ପତ 4:8 ପରନମଶତ୍ବରଙ୍କ ନଜିକଟକପ ଆସ, ତନରନେ ନସ ମଧର୍ୟ୍ଯ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କ ନଜିକଟକପ 
ଆସଜିନର। ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ପଜପଷୀ ଅଟ। ଅତଏର ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କ ଜଷୀରନରପ  ପଜପକପ ପରଜିଷଜର 
କର। ତପ ନମ୍ଭ ଏକଜ ସମରନର ପରନମଶତ୍ବର ଓ ସବଂସଜର, ଉଭରର ଅନପସରଣ କରଜିରଜକପ 
ନଚଷଜ କରପ ଛ। ତପ ମ୍ଭର ଚଜିନ୍ତଜଧଜରଜକପ ପରଜିତ୍ର କର।

ନରଜମଷୀର ମଣ୍ଡଳଷୀ ନଜିକଟକପ ନପରଜିତ ପଜଉଲଙ୍କ ପତ 6:12-14 କଜିନ୍ତପ ପଜପ ନଯପରଜି 
ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ଶରଷୀରକପ ରଜଜତତ୍ବ ନକରପ । ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପଜପପପରର୍ବ ସତ୍ବଭଜର ଦତ୍ବଜରଜ 
ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ନଯପରଜି ଶଜସଜିତ ନହପଅ। 13 ପଜପର ସନରଜ କରଜିରଜ ପଜଇେଇଁ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କ 
ଶରଷୀରର ଅଙ୍ଗେ ଗପଡକକପ ଅନପମତଜି ଦଜିଅ ନଜହହିଁ। ମନ କଜମ କରଜିରଜ ପଜଇେଇଁ ଶରଷୀରକପ ରର୍ୟ୍ଯରହଜର 
କର ନଜହହିଁ। ତଜ' ପରଜିରନତର୍ବ ନଜିଜକପ ପରନମଶତ୍ବରଙ୍କଠଜ ନର ସମପର୍ବଣ କର। ନଯଉଇଁମଜନନ ମରଜି 
ଥିନଲ ଓ ଏନର ଜଷୀରଜିତ ଅଛନ୍ତଜି ନସ ନଲଜକଙ୍କ ଭଳଜି ହପଅ। ନଜିଜ ଶରଷୀରର ଅଙ୍ଗେହପଡଜିକପ ଭଲ 
କଜମ କରଜିରଜ ପଜଇେଇଁ ପରନମଶତ୍ବରଙ୍କଠଜ ନର ସମପର୍ବଣ କର। 14 ପଜପ ତପ ମ୍ଭମନଙ୍କର ସତ୍ବଜମଷୀ 
ହନର ନଜହହିଁ। କଜରଣ ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ରର୍ୟ୍ଯରସଜର ରନ୍ଧନ ନର ନପହଇଁ। ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ଏନର 
ପରନମଶତ୍ବରଙ୍କ ଅନପଗ୍ରହ ନର ଜଷୀରଜିତ ଅଛ।

ଏବଷୀମଜନଙ୍କ ନଜିକଟକପ ପତ୍ର 9:28 ଖଷୀଷ ଥନର ରଳଜି ଭଜରନର ସମପର୍ପିତ ନହନଲ, ନଯପରଜି 
ଅନନକ ନଲଜକଙ୍କର ପଜପ ଦପର କରଜିପଜରଜିନର। ଖଷୀଷ ଦଜିତ୍ବତଷୀରଥର ନଲଜକମଜନଙ୍କର ପଜପ 
ପଜଇେଇଁ ନପନହଇଁ, ମଜତ୍ର ନଯଉଇଁମଜନନ ତଜହଜଙ୍କ ପଜଇେଇଁ ପତଷୀକଜ କରପ ଥିନର, ସମଜନନଙ୍କର ମପକଜି 
ପଜଇେଇଁ ଆସଜିନର।

1 ନଯଜହନଙ୍କ ପଥମ ପତ୍ର 1:9 ଯଦଜି ଆନମ୍ଭ ନଜିଜ ନଜିଜର ପଜପ ସତ୍ବଷୀକଜର କରପ  ତନରନେ 
ପରନମଶତ୍ବର ଆମ୍ଭକପ ପଜପରପ  କମଜ କରଜିନର। କଜରଣ ନସ ରଜିଶତ୍ବସ୍ତ ଓ ନର୍ୟ୍ଯଜରରଜନ ଅଟନ୍ତଜି। ନସ 
ଆମ୍ଭକପ ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ବରପ  ପରଜିଷଜର କରଜିନର।



Forgiveness Scriptures

ମଜଥିଉଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 6:12-15  ଆମ୍ଭ ପତଜି ଅପରଜଧ କଲଜ ନଲଜକଙ୍କପ  ଆନମ୍ଭ ନଯଉଇଁପରଜି
କମଜ କରଜିଛପ , ସନହଜିପରଜି ଆନମ୍ଭ କରଜିଥିରଜ ପଜପକପ କମଜ କର। 13 ଆମ୍ଭକପ ପରଷୀକଜ ନର 
ପକଜଅ ନଜହହିଁ। ମଜତ୍ର ମନଠଜରପ  ରକଜ କର।' 14 ଏଣପ ତପ ନମ୍ଭ ଯଦଜି ନଲଜକଙ୍କ ଅପରଜଧ କମଜ 
କରଜିଦନର ତନରନେ ସତ୍ବଗର୍ବ ନର ରହପଥିରଜ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପରମପଜିତଜ ତପ ମ୍ଭ ଅପରଜଧ ପଜଇେଇଁ 
ତପ ମ୍ଭକପ  ମଧର୍ୟ୍ଯ କମଜ କରଜି ଦନରନେ। 15 କଜିନ୍ତପ ତପ ନମ୍ଭ ଯଦଜି ନଲଜକଙ୍କପ  ତଜହଜଙ୍କ ପଜପ ପଜଇେଇଁ କମଜ 
ଦନର ନଜହହିଁ, ତନରନେ ତପ ମ୍ଭର ପରମପଜିତଜ ମଧର୍ୟ୍ଯ ତପ ମ୍ଭ ଅପରଜଧ ଗପଡଜିକ ପଜଇେଇଁ ତପ ମ୍ଭକପ  କମଜ 
ଦନରନନଜହହିଁ।

ମଜଥିଉଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 18:21,22  ତଜ'ପନର ପଜିତର ଯଷୀଶପଙ୍କ ପଜଖକପ  ଯଜଇେ ପଚଜରଜିନଲ, 

"ପଭପ , ମଜନେ ଭଜଇେ ଯଦଜି ମଜନେ ନଜିକଟନର ରଜରମମଜର ଅପରଜଧ କନର, ତନରନେ ମଇଁପ ତଜକପ  
ନକନତଥର ପରର୍ବର୍ୟ୍ଯନ୍ତ କମଜ ଦନରଜି? ମଇଁପ କଣ ତଜକପ  ସଜତଥର ପରର୍ବର୍ୟ୍ଯନ୍ତ କମଜ ଦନରଜି?" 22 ଯଷୀଶପ 
କହଜିନଲ, "ମଇଁପ କହପଛଜି, ତପ ନମ୍ଭ ତଜକପ  ନଜିଶଜିତ ରପ ପନର ସଜତଥର ଠଜରପ  ଅଧିକ ଥର କମଜ କରଜିରଜ 
ଉଚଜିତ। ଏପରଜିକଜି ଯଦଜି ନସ ସଜତଗପଣ ସତପ ରଜି ଥର ପରର୍ବର୍ୟ୍ଯନ୍ତ ମଧର୍ୟ୍ଯ ତପ ମ୍ଭ ପତଜି ଅପରଜଧ କନର, 

ତନରନେ ମଧର୍ୟ୍ଯ ତପ ନମ୍ଭ କମଜ ଦନରଜ ଜଜରଜି ରଖ।"

ମଜଥିଉଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 18:35 " ମଜନର ସତ୍ବଗର୍ବଷୀର ପରମପଜିତଜ ତପ ମ୍ଭକପ  ନଯ ଭଳଜି ରର୍ୟ୍ଯରହଜର 

ଦଖଜଇେନରନେ, ଏହଜି ରଜଜଜ ଚଜକରକପ  ଠଜିକ ସନହଜିଭଳଜି ରର୍ୟ୍ଯରହଜର ଦଖଜନଇେନଲ। ଅତଏର 

ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ନଜିଜ ଭଜଇେ ରଜ ଭଉଣଷୀକପ  ହହୃଦରରପ  କମଜ ଦନର। ନଚନତ ମଜନର ସତ୍ବଗର୍ବଷୀର ପଜିତଜ 
ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କପ  କମଜ ଦନରନନଜହହିଁ।"

ମଜକର୍ବଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 11:25,26(25) ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ନଯତନରନେନଳ ପଜଥର୍ବନଜ 
କରଜିରଜକପ  ଠଜିଆ ହଜନଇେଥିର, ନସତନରନେନଳ ଯଦଜି ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ମନନ ପଡଜିଯଜଏ ନଯ, 

ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ କଜହଜରଜି ଉପନର ନକକୌଣସଜି କଜରଣରପ  ରଜଗଜିଛ, ତନରନେ ସନହଜି ନଲଜକକପ  କମଜ
କରଜି ଦଜିଅ। ତଜ' ନହନଲ ସତ୍ବଗର୍ବ ନର ରହପଥିରଜ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପରମପଜିତଜ ମଧର୍ୟ୍ଯ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର 

ପଜପ ଗପଡଜିକପ  କମଜ କରଜି ଦନରନେ।"



ଲପ କଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 6:37 "ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ କଜହଜରଜି ରଜିଚଜର କରନଜହହିଁ। ତଜହଜନହନଲ 

ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କର ମଧର୍ୟ୍ଯ ରଜିଚଜର କରଜରଜିର ନଜହହିଁ। ନକକୌଣସଜି ରର୍ୟ୍ଯକଜିକପ  ନଦଜଷଷୀ କରନଜହହିଁ, ତନରନେ 

ତପ ନମ୍ଭ ମଧର୍ୟ୍ଯ ନଦଜଷଷୀ ରଜିରନଚଜିତ ହନରନଜହହିଁ। ଅନନ୍ୟକପ  କମଜ କରଜିଦଜିଅ, ତନରନେ ତପ ମ୍ଭମଜନନଙ୍କପ  
ମଧର୍ୟ୍ଯ କମଜ କରଜିଦଜିଆରଜିର।

ଲପ କଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 11:4 ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କର ପଜପଗପଡଜିକ କମଜ କରଜିଦଜିଅ, କଜରଣ 

ନଯଉଇଁମଜନନ ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କ ପତଜି ଅନର୍ୟ୍ଯଜର କରଜିଛନ୍ତଜି, ଆମ୍ଭମଜନନନେ ନପତନ୍ୟକକଙ୍କପ  ମଧର୍ୟ୍ଯ କମଜ 
ନଦଉଛପ । ଆମ୍ଭମଜନଙ୍କପ  କଠଜିନ ପରଷୀକଜ ମଧିଅନର ପକଜଅ ନଜହହିଁ।"'

ଲପ କଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 17:3,4 ନତଣପ ସଜରଧଜନ ରପ ହ। ଯଦଜି ତପ ମ୍ଭର ଭଜଇେ ପଜପ କନର, 

ତନରନେ ତଜକପ  କପହ ନଯ ଭପ ଲ କରପ ଛଜି। ନସ ଯଦଜି ଦପ ଦୁଃଖ ପକଜଶ କରଜି ଆଉ ପଜପ କରନନଜହହିଁ, 
ତନରନେ ତଜକପ  କମଜ ଦଜିଅ। 4 ଯଦଜି ତପ ମ୍ଭର ଭଜଇେ ଦଜିନ ଭଜିତ ନର ତପ ମ୍ଭ ପତଜି ସଜତଥର ଅନର୍ୟ୍ଯଜର 

କନର ଓ ପତଜିଥର ଆସଜି କ ନହ ନଯ, ନସ ଏଥିପଜଇେଇଁ ଦପ ଦୁଃଖିତ, ତନରନେ ତଜକପ  କମଜ କରଜି 
ଦଜିଅ।"

ଲପ କଲଜିଖିତ ସପସମଜଚଜର 23:34 ଯଷୀଶପ କହଜିନଲ, " ନହ ପରମପଜିତଜ, ନଯଉଇଁ ନଲଜକମଜନନ 

ମଜନେନତ ହତର୍ୟ୍ଯଜ କରପ ଛନ୍ତଜି, ସମଜନନଙ୍କପ  କମଜ କର। କଜରଣ ସମଜନନନେ କ'ଣ କରପ ଛନ୍ତଜି, ତଜହଜ
ସମଜନନନେ ଜଜଣନ୍ତଜି ନଜହହିଁ।"

ନରରଜିତମଜନଙ୍କ କଜଯର୍ବନ୍ୟର ରଜିରରଣ 8:22 ନତଣପ ତପ ମ୍ଭ ହହୃଦର ପରଜିରତ୍ତର୍ବନ କର ଓ ତପ ମ୍ଭର ଏହଜି 
ଦପଷମର୍ବରପ  ରଜିମପଖ ହଜନଇେ ପଭପ ଙ୍କପ  ପଜଥର୍ବନଜ କର। ହପଏତ ପରନମଶତ୍ବର ତପ ମ୍ଭର ହହୃଦର ନର ଥିରଜ 
ପଜପ ଚଚଜିନ୍ତଜକପ  କମଜ କରଜିପଜରନ୍ତଜି।

ନରଜମଷୀର ମଣ୍ଡଳଷୀ ନଜିକଟକପ ନପରଜିତ ପଜଉଲଙ୍କ ପତ 4:7 "ନଲଜନକ ପକହୃତ ନର ଧନର୍ୟ୍ଯ, 
ନଯତନରନେନଳ ସମଜନନଙ୍କର ଅପରଜଧ କମଜ କରଜଯଜଏ, ଓ ନଯତନରନେନଳ 

ସମଜନନଙ୍କର ପଜପଗପଡଜିକପ ଢଜଙ୍କଜି ଦଜିଆ ଯଜଏ!

ଏଫଜିସଷୀର ମଣ୍ଡଳଷୀ ନଜିକଟକପ ନପରଜିତ ପଜଉଲଙ୍କ ପତ 1:7  ଖଷୀଷଙ୍କଠଜ ନର ରଜିଶତ୍ବଜସ ଥିରଜ ହନତପ  
ଆନମ୍ଭ ତଜହଜଙ୍କର ରକ ମଜଧର୍ୟ୍ଯମ ନର ମପକ ହଜନଇେଛପ । ପରନମଶତ୍ବରଙ୍କ ରହପମପଲର୍ୟ୍ଯ ଅନପଗ୍ରହ ଦତ୍ବଜରଜ 



ଆମ୍ଭର ପଜପରପ  ଆନମ୍ଭ କମଜ ପଜଇେପଜରପ ।
ଏଫଜିସଷୀର ମଣ୍ଡଳଷୀ ନଜିକଟକପ ନପରଜିତ ପଜଉଲଙ୍କ ପତ 4:32 ପରସ୍ପର ପତଜି ଦରଜଭଜର ଓ ପ 

ରନମ ଭଜର ରଖ। ନଯପରଜି ଖଷୀଷଙ୍କଠଜ ନର ପରନମଶତ୍ବର ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କପ  କମଜ କନଲ, ସନହଜି ଭଳଜି
ତପ ମ୍ଭମଜନନନେ ପରସ୍ପରକପ କମଜ ଦଜିଅ।

କଲସଷୀର ମଣ୍ଡଳଷୀ ନଜିକଟକପ ନପରଜିତ ପଜଉଲଙ୍କ ପତ 1:14 ସନହଜି ପପତ୍ର ଆମ୍ଭକପ  ମପକ କରଜିରଜ 
ଲଜଗଜି ମପଲର୍ୟ୍ଯ ପଦଜନ କରଜିଛନ୍ତଜି। ତଜହଜଙ୍କ ଦତ୍ବଜରଜ ଆମ୍ଭ ପଜପରପ  ଆମ୍ଭକପ  କମଜ ମଜିଳଜିଛଜି।

କଲସଷୀର ମଣ୍ଡଳଷୀ ନଜିକଟକପ ନପରଜିତ ପଜଉଲଙ୍କ ପତ 2:13-15 ତପ ନମ୍ଭ ନଜିଜର ପଜପ ହନତପ ରପ  
ଏରବଂ ତପ ମ୍ଭର ପଜପ ସତ୍ବଭଜର ହନତପ  ସତ୍ବଜଧଷୀନ ନ ଥିରଜରପ  ଆତଜିକ ଭଜରନର ମହୃତ ଥିଲ। କଜିନ୍ତପ 
ପରନମଶତ୍ବର ତପ ମ୍ଭକପ  ଖଷୀଷଙ୍କ ସହଜିତ ପପନଜର୍ବଷୀରଜିତ କନଲ। ଏହଜ ସହଜିତ ପରନମଶତ୍ବର ଆମ୍ଭର 

ସମସ୍ତ ପଜପଗପଡଜିକପ କମଜ ମଧର୍ୟ୍ଯ କନଲ। 14 ନଜିରମଗପଡଜିକ ପଜଳନ ନ କରଜି ପଜରଜିରଜ ଦତ୍ବଜରଜ, ଆମ୍ଭ 

ରଜିରପ ଦ୍ଧ ନର ଲଖଜନେ ଯଜଇେଥିରଜ ଚଜିଠଜଟଜିକପ  ପରନମଶତ୍ବର ରର୍ୟ୍ଯଥର୍ବ ନରଜଲଜି ପମଜଣଜିତ କରଜି, ଆମ୍ଭକପ  
କମଜ କନଲ। ଆମ୍ଭର ରଜିରପ ଦ୍ଧଜତକ ସନହଜି ଚଜିଠଜକପ  ପରନମଶତ୍ବର ନଇେନଗନଲ ଓ କଶଶ ଉପନର 

ଟଙ୍ଗେଜଇେ ନଦନଲ। 15 ପରନମଶତ୍ବର ଆତଜିକ ଶଜସକ ଓ ଶକଜିଗପଡଜିକପ  ପରଜଜଜିତ କନଲ। କଶଶ ଦତ୍ବଜରଜ
ନସ ଏମଜନଙ୍କପ  ପରଜଜଜିତ କନଲ ଓ ନଜିନଜ ରଜିଜଯଷୀ ନହନଲ। ପରନମଶତ୍ବର ସବଂସଜରକପ ଦଖଜନଇେ 

ନଦନଲ ନଯ ସମଜନନନେ ଶକଜିହଷୀନ ଅଟନ୍ତଜି।
1 ନଯଜହନଙ୍କ ପଥମ ପତ୍ର 1:9 ଯଦଜି ଆନମ୍ଭ ନଜିଜ ନଜିଜର ପଜପ ସତ୍ବଷୀକଜର କରପ  ତନରନେ 

ପରନମଶତ୍ବର ଆମ୍ଭକପ  ପଜପରପ  କମଜ କରଜିନର। କଜରଣ ନସ ରଜିଶତ୍ବସ୍ତ ଓ ନର୍ୟ୍ଯଜରରଜନ ଅଟନ୍ତଜି। ନସ 

ଆମ୍ଭକପ  ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ବରପ  ପରଜିଷଜର କରଜିନର।

1 ନଯଜହନଙ୍କ ପଥମ ପତ୍ର 2:12 ପଜିର ପଜିଲଜମଜନନ, ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କ ପଜପ ଖଷୀଷଙ୍କ ଦତ୍ବଜରଜ କମଜ 
କରଜଯଜଇେଥିରଜ କଜରଣରପ  ମଇଁପ ତପ ମ୍ଭମଜନଙ୍କପ  ନଲଖପଛଜି। 

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


