
Oriya - Deliverance Scriptures

ଗଣନନ ପପସ୍ତକ 10:35 ପ୍ରତତିଦତିନ ସଦନପ୍ରଭପ ଙ୍କର ମମେଘ ସମେନନମଙ୍କପ  ବନଟ କଢନଇମଲ, 
ମଯେତମବମେମଳେ ସମେନମନମେ ସମେନନମଙ୍କର ଛନଉଣଣୀରପ  ୟନତନରମ୍ଭ କମଲ। 

ଦତିତଣୀୟ ବତିବରଣ 23:5 ତଥନପତି ସଦନପ୍ରଭପ  ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭ ପରମମେଶଶ୍ବର ବତିଲତିଯେମେର କଥନ ଶପଣତିବନକପ 
ସମ୍ମତ ମହେମଲ ନନହେହ। ମେନତ ସଦନପ୍ରଭପ  ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭ ପରମମେଶଶ୍ବର ତପ ମ୍ଭକପ ପ୍ ରମମେ କରତିବନରକକ୍ସ୍ଟ 
ସମହେତି ଶନପକକକ୍ସ୍ଟ ମଲଉଟନଇ ଆଶଣୀବରନଦ କମଲ।  (ନତିହେତିମେତିୟନ 13:2)

ଗଣୀତସସଂହେତିତନ 44:4 ମହେ ମେନମର ପରମମେଶଶ୍ବର, ତପ ମମ୍ଭ ମେନମର ରନଜନ ଅଟ। ଆଜନ ଦତିଅ ଓ 
ୟନକପବର ମଲନକଙ୍କପ  ମେପକ୍ତ କରନଅ।

ଯେତିଶନଇୟ 61:1 ସଦନପ୍ରଭପ ଙ୍କର ସମବକ କପହେନତି, "ପ୍ରଭପ  ସଦନପ୍ରଭପ ଙ୍କର ଆତନ ମେନଠନମେ ମର 
ଅଧିଷନନ କରନତି, କନରଣ ନମ୍ର ମଲନକମେନନଙ୍କ ନତିକଟମର ସପସମେନଚନର ପ୍ରଚନର କରତିବନ 
ପନଇଇଁ ସଦନପ୍ରଭପ  ମେନମେମତ ଅଭତିଷତିକ୍ତ କରତିଅଛନତି। ମସ ଭଗନନନ୍ତଃକରଣ ମଲନକମେନନଙ୍କର 
କ୍ଷତ ବନନତିବନକପ ବନଣୀ ମଲନକମେନନଙ୍କପ  ମେପକ୍ତତି ଦମବନକପ ଓ ନତିବରନସତିତ ମଲନକମେନନଙ୍କପ  କନରନମେପକ୍ତ 
କରତିବନକପ ପ୍ରଚନର କରତିବନ ନତିମେମନ ମେନମେମତ ପ୍ ରରମଣ କରତିଛନତି। (ଲଲ କଲତିଖିତ 

ସପସମେନଚନର 4:18)

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 6:13 ଆମ୍ଭକପ ପରଣୀକ୍ଷନ ମର ପକନଅ ନନହେହ। ମେନତ ମେନଠନରପ  ରକ୍ଷନ 
କର।' (ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 11:4)

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 8:16 ସମହେତିଦତିନ ସନନନ ମର ମଲନମକ ତନହେନଙ୍କ ପନଖକପ ଭଲ ତ ଗ୍ରସ୍ତ 
ଅନମକ ମଲନକଙ୍କପ  ଆଣତିମଲ। ଯେଣୀଶପ ମଗନଟତିଏ ଆଜନ ମର ସମହେତି ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ବନହେନର କରତି 
ମଦମଲ। ଏହେତିଭଳେତି ଯେଣୀଶପ ସମେସ୍ତ ମରନଗଣୀଙ୍କପ  ଭଲ କରତି ମଦମଲ।

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 10:1 ଯେଣୀଶପ ତନହେନଙ୍କର ବନରଜଣ ଶତିଷନଙ୍କପ  ପନଖକପ ଡକନଇମଲ। ମସ
ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ତଡତିଦମବନ ପନଇଇଁ ଓ ସବପ  ପ୍ରକନର ମରନଗ ଏବସଂ ଅସପସ୍ଥତନ ଭଲ କରତିଦମବନ 
ପନଇଇଁ ଶତିଷନମେନନଙ୍କପ  ଶକ୍ତତି ପ୍ରଦନନ କମଲ। (ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 3:14,15)

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 10:8 ତପ ମମ୍ଭ ମରନଗଣୀକପ ସପସ୍ଥ କର। ମେମୃତକପ ପପନରଜଣୀବତିତ କର, କପଷ 
ମରନଗ ସପସ୍ଥ କର, ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ତଡତିଦତିଅ। ତପ ମମ୍ଭ ବତିନନ ମେଲଲନ ମର ଆଶଣୀବରନଦ ଓ ଶକ୍ତତି ପନଇଛ।



ମତଣପ ଅନନ୍ୟକପ ତନହେନ ବତିନନ ମେଲଲନ ମର ଦନନ କର।

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 12:26-29 ଯେଦତି ଶୟତନନ ତନ'ର ନତିଜ ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ତଡତି ଦତିଏ, 
ତମବମେ ତନ'ର ଅଥର ମସ ନତିମଜ ନତିଜ ଭତିତ ମର ଭନଗଭନଗ ହେନମଇଛତି। ଏ ପରତିସ୍ଥତିତତି ମର 
ତନ'ର ରନଜନ ତତିଷତି ରହେତି ପନରତିବନ ସମ୍ଭବ ହେମବନନହେହ। 27 ତପ ମ୍ଭ କହେତିବନ ଅନପସନମର ମେଇଁପ ଯେଦତି 
ବନଆଲତିଲ୍ଜିବଲଲ୍ର ଶକ୍ତତି ସନହେନୟନ ମର ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ତଡତି ମଦଉଛତି, ତମବମେ ତପ ମ୍ଭର ଶତିଷନମେନମନ 
କନହେନ ସନହେନୟନ ମର ତନହେନଙ୍କପ  ତଡଛନତି? ମତଣପ ତପ ମ୍ଭ ନତିଜର ଶତିଷନମେନମନ ପ୍ରମେନଣତିତ 
କରତିମଦଉଛନତି ମଯେ ତପ ମମ୍ଭ ଭପ ଲ କହେପଛ। 28 ମେଇଁପ କତିନପ ଭପ ତମେନନଙ୍କପ  ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆତନର 
ଶକ୍ତତି ସନହେନୟନ ମର ତଡତି ମଦଉଛତି। ମତଣପ ଏଥିରପ  ପ୍ରମେନଣତିତ ମହେଉଛତି ମଯେ, ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ 
ରନଜନ ତପ ମ୍ଭ ନତିକଟମର ପଲରନପଲରତି ଆସତି ପହେଞତିଗଲନଣତି। 29 "ଜମଣ ମଲନକ ମକକୌଣସତି 
ବଳେବନନ ମଲନକ ଘ ମର ପଶତି ତନ'ର ସମ୍ପତତି ମଚଚନ ରଇନମମବନକପ ଚନହେହମଲ, ମସ ବଳେବନନ 
ମଲନକଟତିକପ ପ୍ରଥମମେ ବନନତି ପକନଇବ। ତନ'ପମର ମସ ବଳେବନନ ମଲନକର ଘରପ  ସବପ  ଲପ ଟତି 
କରତି ନମଇ ଯେନଇ ପନରତିବ। (ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 3:23-27)

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 12:43-45 "ମଯେତମବମେମଳେ ମଗନଟତିଏ ଭଲ ତ ମକକୌଣସତି 
ମଲନକଦହେମରପ  ବନହେନରତି ଗଗ୍ଭଲତି ଆ ମସ, ମସତମବମେମଳେ ମସ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେନମଇ ବତିଶନମେ 
ନମବନପନଇଇଁ ଶପଖିଲନ ଜନଗନଟତିଏ ମଖନଚତି ବପମଲ। କତିନପ ସମଭଳେତି ଜନଗନଟତିଏ ତନକପ ମେତିଳେମନନହେହ। 
44 ମସତମବମେମଳେ ମସ କପ ମହେ, 'ମେଇଁପ ମେନମର ମଯେଉଇଁ ପପରପ ଣନ ଘର ଛନଡତି ଗଗ୍ଭଲତି ଆସତିଛତି, 
ପପଣତି ସଠନମେକପ ଫମରତିୟତିବତି।' ମସ ପପଣତି ଫମରତିଆ ମସ। ମସ ମଦମଖ ମସ ପୟରନନ ମେଧନ 
ଘରଟତି ଖନଲତି ଅଛତି। ସଫନ ଅଛତି ଏବସଂ ସବପ  ଠତିକକନକ୍ ଅଛତି। ତନ'ପମର ମସ ଯେନଏ ଓ ତନ'ଠନରପ  
ଅଧିକ ଖରନପ ଆଉ ସନତଟନ ଭଲ ତଙ୍କପ  ଡନକତିଆମଣ। 45 ତନ'ପମର ସବପ ଭଲ ତ ମସ ଘର 
ଭତିତରକପ ଯେନଇ ସଠନମେମର ବସବନସ କରନତି। ମସତମବମେମଳେ ମଲନକଟତିର ଅବସ୍ଥନ ପଲବର 
ଅମପକ୍ଷନ ଅଧିକ ମଶନଚଚନଣୀୟ ହେନଇମପମଡ। ଏମବ ଜଣୀବତିତ ଥିବନ ମେନ ମଲନକଙ୍କ ପନଇଇଁ 
ସମହେତି ଏକନକଥନ ଘଟତିବ।"

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 15:22,26,28 ସମହେତି ଅଞଳେର ଜମମେ କତିଣନନଣୀଯେନ ସଣୀ ଆସତି 
ବଡପନଟତି କରତି କହେତିଲନ, " ମହେ ପ୍ରଭପ ! ମହେ ଦନଉଦଙ୍କ ପପତ! ମେନମେ ପ୍ରତତି ଦୟନ କରନପ। 
ମେନମେ ଝତିଅ ଦମହେ ମର ମଗନଟତିଏ ଭଲ ତ ପଶତି ରହେତିଛତି। ମେନମେ ଝତିଅ ଭନରତି କଷ୍ଟ ପନଉଛତି।" 26 



ଯେଣୀଶପ କହେତିମଲ, "ପତିଲନମେନନଙ୍କ ଖନଦନନମଇ କପକପରଗପଡତିକପ ଦଇମଦମବନ ଠତିକ୍ କନମେ 
ହେମବନନହେହ।" 28 ତନ'ପମର ଯେଣୀଶପ କହେତିମଲ, " ମହେ ନନରଣୀ! ତପ ମ୍ଭର ଗଭଣୀର ବତିଶଶ୍ବନସ ରହେତିଛତି। 
ତପ ମମ୍ଭ ମେନଠନରପ ମେ ଯେନହେନ ଚନହେହଛ, ମେଇଁପ ତନହେନ କରତି ଦମବତି।" ଏହେନ କହେତିବନ ମେନତ୍ ମର ସମହେତି 
ସଣୀର ଝତିଅଟତି ସସଂମ୍ପପରର ରଲ ପନ ଭଲ ହେନଇମଗଲନ।

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 16:19 ସଶ୍ବଗରରନଜନର ଚନବତିଗପଡତିକ ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ ଦମବତି। ମତଣପ ଏ 
ପମୃଥିବଣୀ ମର ମଯେତମବମେମଳେ ତପ ମମ୍ଭ ନନନୟବତିଗଗ୍ଭର କରତିବ, ସମହେତି ନନନୟ ବତିଗଗ୍ଭର 
ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ନନନୟ ବତିଗଗ୍ଭର ହେମବ। ଏ ପମୃଥିବଣୀ ମର ମଯେତମବମେମଳେ ତପ ମମ୍ଭ କ୍ଷମେନ 
ଦମବ, ସମହେତି କ୍ଷମେନ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କର କ୍ଷମେନ ହେମବ।" (ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 18:18)

ମେନଥିଉଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 17:19-21 ତନ'ପମର ଯେଣୀଶପଙ୍କ ଶତିଷନମେନମନ ତନହେନଙ୍କପ  ନତିମରନଳେନ 
ମର ଭମଟତି ପଚନରତିମଲ, "ଆମ୍ଭମେନମନମେ ଭଲ ତକପ ତଡତିଦମବନକପ କନହେହକତି ସକ୍ଷମେ ହେନମଇ 
ପନରତିଲପ  ନନହେହ?" 20 ଯେଣୀଶପ କହେତିମଲ, "ତନହେନ କବମଳେ ତପ ମ୍ଭର ଅଳ୍ପ ବତିଶଶ୍ବନସର ମୟନଗପ 
ମହେଲନ। ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ ସତନ କହେପଛତି। ତପ ମ୍ଭର ଯେଦତି ମଗନଟତିଏ ଶନମରତିଷ ଦନନନ ପରତିମେନଣର ମେଧନ 
ବତିଶଶ୍ବନସ ଅଛତି, ତମବମେ ତପ ମମ୍ଭ ଏହେତି ପବରତକପ କହେତିପନରତିବ, 'ଏ ଜନଗନରପ  ମସ ଜନଗନକପ 
ଚନଲତିଯେନଅ,' ଏବସଂ ପବରତ ଚନଲତିୟତିବ। ତପ ମ୍ଭ ପନଇଇଁ କତିଛତି ଅସମ୍ଭବ ହେନମଇ ରହେତିବ ନନହେହ। 21 

(ଏହେତିଭଳେତି ଭଲ ତମେନମନ କବମଳେ ଉପବନସ ଏ ପ୍ରନଥରନନ ଦଶ୍ବନରନ ବନହେନରତି ଯେନଇ ଥନଆନତି।)
ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 1:23-26 ଯେଣୀଶପ ସମେନଜଗମୃହେ ମର ଥିବନ ସମେୟମର ସଠନମେମର 

ଏପରତି ଜମଣ ମଲନକ ଥିଲନ, ଯେନହେନଙ୍କର ଦମହେ ମର ଭଲ ତଟତିଏ ପ୍ରମବଶ କରତି ରହେତିଥିଲନ। ମସ 
ମଲନକଟତି ପନଟତି କରତି କହେତିଲନ, 24 " ମହେ ନନଜରତିତଣୀୟ ଯେଣୀଶପ, ତପ ମମ୍ଭ ଆମ୍ଭଠନରପ  କ'ଣ 
ଚନହେଇଁପଛ? ତପ ମମ୍ଭ କ'ଣ ଆମ୍ଭକପ ଧଶ୍ବସଂସ କରତିଦମବନକପ ଆସତିଛ? ତପ ମମ୍ଭ କତିଏ, ମେଇଁପ ତନହେନ ଜନମଣ। 

ତପ ମମ୍ଭ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ପବତିତ ବନକ୍ତତି।" 25 ଯେଣୀଶପ ଭରରନନ କରତି କହେତିମଲ, "ଚପ ପ୍ କର, ଏହେତି 
ଠନରପ  ବନହେନରତିଯେନ।" 26 ଦପଷ୍ଟନତନ ମଲନକଟତିକପ ମଦନହେଲନଇ ଦମଲନ। ତନ'ପମର ମସ ଖପବ୍ 
ଜନମର ମର ଚତିତନର କରତି ସମହେତି ମଲନକଟତି ଭତିତରପ  ବନହେନରତି ଗଲନ।

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 1:32-34 ସଲୟରନ ବପଡତି ୟତିବନ ପମର, ସମହେତି ରନତତି ମର ମଲନକମେନମନ 
ଅନମକ ଅସପସ୍ଥ ମଲନକଙ୍କପ  ଯେଣୀଶପଙ୍କ ପନଖକପ ନମଇ ଆସତିମଲ। ମଯେଉଇଁ ମଲନକମେନନଙ୍କ ଦମହେ 
ଭତିତ ମର ଦପଷ୍ଟନତନ ପ୍ରମବଶ କରତି ରହେତି ଥିଲନ, ସମେନନମଙ୍କପ  ମେଧନ ମଲନକମେନମନ ଯେଣୀଶପଙ୍କ 



ପନଖକପ ଆଣତିମଲ। 33 ସହେରର ଲବପ ମଲନମକ ସମହେତି ଘରର ଦପଆର ମର ଜମେନ 
ହେନଇମଗମଲ। 34 ବତିଭତିନ୍ନ ପ୍ରକନର ମରନଗ ମର ପଣୀଡତିତ ଅନମକ ମଲନକଙ୍କପ  ଯେଣୀଶପ ସପସ୍ଥ କରତି 
ମଦମଲ। ମସ ମେଧନ ମଲନକଙ୍କ ଦହେମରପ  ଅନମକ ଭଲ ତନତନ ବନହେନରତି ଚନଲତି ୟତିବନକପ ବନଧନ କମଲ,
କତିନପ ମସ କତିଏ ମବନଲତି ଭଲ ତ ମେନମନ ଜନଣତି ଥିବନରପ  ମସ ସମେନନମଙ୍କପ  ପମଦ ମହେମଲ କହେତିବନକପ 
ସପମଯେନଗ ମଦଲମନନହେହ।

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 1:39 ଏହେତିଭଳେତି ଭନବମର ମସ ସମେନଜ ଗମୃହେମେନନଙ୍କ ମର ଉପମଦଶ 
ଦମଇ ଓ ମଲନକଙ୍କଠନରପ  ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ତଡତି ଗନଲତିଲଣୀ ସନରନ ବପଲତିମଲ।

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 5:8(7) ଯେଣୀଶପ ଲମହେତି ମଲନକକପ କହେତିମଲ, " ମର ଦପଷ୍ଟନତନ, ଏହେତି 
ମଲନକ ଦହେମରପ  ବନହେନରତି ଆ।" ଯେଣୀଶପ ଏପରତି କରତିବନ ଦଶ୍ବନରନ ସମହେତି ମଲନକ ବଡ ପନଟତି ମର 
ଚତିତନର କରତି କହେତିଲନ, "ସବପଠନରପ  ମେହେନନ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ପପତ ମହେ ଯେଣୀଶପ, ତପ ମମ୍ଭ ମେନମେ 
ଠନରପ  କ'ଣ ଚନହେଇଁପଛ? ତପ ମ୍ଭକପ ମେଇଁପ ଅନପମରନଧ କରପ ଛତି, ତପ ମମ୍ଭ ମେନମେମତ ହେଇରନଣ କରନନହେହ।"

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 6:7,13 ଯେଣୀଶପ ବନର ଜଣ ଶତିଷନଙ୍କପ  ଏକନଠତି ଡନକତିମଲ। ମସ ସମେନନମଙ୍କପ
ଦପଇ-ଦପଇ ଜଣ କରତି ବନହେନରକପ ପଠନଇମଲ। ମସ ସମେନନମଙ୍କପ  ଦପଷ୍ଟନତନମେନନଙ୍କ ଉପମର 
କ୍ଷମେତନ ପ୍ରଦନନ କମଲ। 13 ସମେନମନମେ ମଲନକଙ୍କ ଦହେମରପ  ଅନମକ ଭଲ ତଙ୍କପ  ତଡତି ମଦମଲ।

ସମେନମନମେ ଅନମକ ମରନଗଣୀଙ୍କପ  ମତତୈଳେ ଲଗନଇ ସପସ୍ଥ କରତି ମଦମଲ।

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 9:23-25 ଯେଣୀଶପ କହେତିମଲ, "ତପ ମମ୍ଭ କହେତିଲ, 'ତପ ମମ୍ଭ ଯେଦତି ପନରତିବ 
ତମବମେ ସନହେନୟନ ହେମବ।' ବତିଶଶ୍ବନସଣୀ ମଲନକପନଇଇଁ ସବପ  କତିଛତି ସମ୍ଭବ।" 24 ପତିଲନଟତିର ବନପନ 
ଉଚ୍ଚସଶ୍ବର କରତି କହେତିଲନ, "ମେଇଁପ ବତିଶଶ୍ବନସ କରପ ଛତି। ମେନମେମତ ଅଧିକ ବତିଶଶ୍ବନସ କରତିବନ ପନଇଇଁ 
ସନହେନୟନ କରନପ।" 25 ଯେଣୀଶପ ମଦଖିମଲ ମଯେ ଏହେତି ଘଟଣନ ମଦଖିବନ ପନଇଇଁ ମଲନମକ ତନହେନଙ୍କ 
ପନଖକପ ମେନଡତି ଆସପଛନତି। ମତଣପ ମସ ଦପଷ୍ଟନତନକପ ଧମେକ ଦମଇ କହେତିମଲ, " ମହେ ଦପଷ୍ଟନତନ, ତପ  
ପତିଲନଟତିକପ ମେଲକ ଓ ବଧିର କରତି ଦମଇଛପ । ମେଇଁପ ମତନମତ ଆଜନ ମଦଉଛତି, ପତିଲନର ଦମହେ ଭତିତରପ  
ବନହେନରତିଯେନ। ଏହେନର ଦମହେ ମର ପପଣତି ଆଉ କମବମେ ମହେମଲ ପ୍ରମବଶ କରତିବପ  ନନହେହ।"

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 9:29 ଏହେନ ଶପଣତି ଯେଣୀଶପ ସମେନନମଙ୍କପ  କହେତିମଲ, "ଏହେତି ପ୍ରକନରର 
ଦପଷ୍ଟନତନକପ କବମଳେ ପ୍ରନଥରନନ ମେନଧନମେ ମର ବନହେନର କରନ ଯେନଇ ପନରତିବ।"

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 9:38,39 ମଯେନହେନ ଯେଣୀଶପଙ୍କପ  କହେତିମଲ, " ମହେ ଗପରପ , ତପ ମ୍ଭ ନନମେ 



ନମଇ ମଲନକଙ୍କ ଦହେମରପ  ଦପଷ୍ଟନତନମେନନଙ୍କପ  ବନହେନର କରପ ଥିବନ ଜମଣ ମଲନକଙ୍କପ  
ଆମ୍ଭମେନମନମେ ମଦଖିଲପ । ଆମ୍ଭମେନମନମେ ତନକପ ମେନନକରତିଲପ , କନରଣ ମସ ଆମ୍ଭମେନନଙ୍କ 
ଭତିତରର ମଲନକ ନପମହେଇଁ।" 39 କତିନପ ଯେଣୀଶପ କହେତିମଲ, "ତନକପ ମେନନକର ନନହେହ। କନରଣ ମଯେଉଇଁ 
ମଲନକ ମେନମେ ନନମେ ନମଇ ଶକ୍ତତିର କନୟରନ କରତିପନ ମର, ମସ ମେନମେ ନନମେ ମର ଆଉ 
ଖରନପ କଥନ କହେତି ପନରତିବ ନନହେହ।"

ମେନକରଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 16:17 ମଯେଉଇଁମେନମନ ମେନମେମତ ବତିଶଶ୍ବନସ କରତିମବ, ସମେନମନମେ 
ତନର ପ୍ରମେନଣ ସଶ୍ବରଲ ପ ଏହେତି ସବପ  କନମେ କରତିବନକପ ସକ୍ଷମେ ହେମବମେ: ସମେନମନମେ 
ମଲନକମେନନଙ୍କଠନରପ  ମେନମେ ନନମେ ମର ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ବନହେନର କରତି ଦମଇ ପନରତିମବ। 

କମବମେ ମହେମଲ ଶତିଖି ନଥିବନ ନଲଆନଲଆ ଅନମକ ଭନଷନ ମର କଥନବନତରନ କରତିମବ।

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 4:34-36 " ମହେ ନନଜରତିତର ଯେଣୀଶପ! ତପ ମମ୍ଭ ଆମ୍ଭମେନନଙ୍କଠନରପ  କ'ଣ 
ଚନହେଇଁପଛ? ତପ ମମ୍ଭ କ'ଣ ଆମ୍ଭମେନନଙ୍କପ  ଧଶ୍ବସଂସ କରତିଦମବନକପ ଆସତିଛ? ମେଇଁପ ଜନଣତିଛତି ତପ ମମ୍ଭ କତିଏ 
ତପ ମମ୍ଭ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ସମହେତି ପବତିତ ବନକ୍ତତି।" 35 ଯେଣୀଶପ ତନହେନକପ ଧମେକ ଦମଇ କହେତିମଲ, 
"ଚପ ପ୍ କର ଏହେତି ମଲନକର ଦହେମରପ  ବନହେନରତିଯେନ"। ଏହେନପମର ଦପଷ୍ଟନତନ ସମହେତି ମଲନକଟତିକପ 
ସମେସ୍ତଙ୍କ ସନମେନନ ମର ତମଳେ ପକନଇ ଦମଲନ ଓ ତନହେନର ମକକୌଣସତି କ୍ଷତତି ନକରତି ତନ' 
ଦହେମରପ  ବନହେନରତିଗଲନ। 36 ମଲନକମେନମନ ଆଶ୍ଚୟରନ ହେନଇମଗମଲ। ସମେନମନମେ କପହେନକପହେତି 
ମହେମଲ, "ଏ କତିପରତି କଥନ? ଅଧିକନର ଓ ଶକ୍ତତି ସହେତିତ ମସ ଦପଷ୍ଟନତନମେନନଙ୍କପ  ଆଜନ 
ମଦଉଛନତି। ଏବସଂ ଦପଷ୍ଟନତନମେନମନ ତନହେନଙ୍କ କଥନ ମେନନତି ବନହେନରତି ଆସପଛନତି।"

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 4:41 ଆଉ ମେଧନ ସମେନନମଙ୍କ ମେଧିଅମର ଥିବନ ଅନକମଙ୍କ ଭତିତରପ  
ଦପଷ୍ଟନତନମେନମନ ବନହେନରତି ଆସତିମଲ। ଦପଷ୍ଟନତନମେନମନ ଚତିତନର କରପ  ଥିମଲ, "ତପ ମମ୍ଭ 
ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ପପତ।" କତିନପ ଯେଣୀଶପ ଦପଷ୍ଟନତନମେନନଙ୍କପ  ଚପ ପ୍ ରହେତିବନ ପନଇଇଁ କଠନମେର ଆଜନ 
ମଦମଲ। କନରଣ ସମହେତି ଦପଷ୍ଟନତନମେନମନ ଜନଣତିଥିମଲ ମଯେ ଯେଣୀଶପ ମହେଉଛନତି ସଶ୍ବଯେସଂ ଖଣୀଷ୍ଟ।

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 7:21 ସମହେତି ସମେୟମର ଯେଣୀଶପ ଅନମକ ମଲନକଙ୍କପ  ସମେନନମଙ୍କ 
ମରନଗରପ  ସପସ୍ଥ, ବଦମନନ ଦଲର ଓ ଦପଷ୍ଟନତନ କବଳେରପ  ମେପକ୍ତ କରତି ମଦଉଥିମଲ। ମସ ଅନମକ 
ଅନକପ ଦମୃଷ୍ଟତିଶକ୍ତତି ମଦଉଥିମଲ।

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 8:29(28) ଭଲ ତ ଅନମକ ଥର ମଲନକଟତିକପ କବଳେତିତ କରପ ଥିଲନ। ଏହେତି 



ସମେୟମର ତନ' ହେନତ ମର ହେନତକଡତି ଓ ମଗନଡ ମର ବମଡତି ପକନଇ ପହେରନ ଭତିତ ମର ରଖନ 
ଯେନଉଥିଲନ। କତିନପ ମସ ସବପମବମଳେ ମସ ସବପ  ଛତିଣନଇ ମଦଉଥିଲନ ଓ ତନ' ଦମହେ ମର ଥିବନ 
ଭଲ ତ ତନହେନକପ ମଲନମକ ରହେପ  ନଥିବନ ନତିଛନଟତିଆ ଜନଗନକପ ତଡତି ମନଉଥିଲନ। ଯେଣୀଶପ ଭଲ ତକପ 
ସମହେତି ମଲନକଟତି ଦହେମରପ  ବନହେନରତି ଆସତିବନକପ ଆଜନ ମଦମଲ। ମଲନକଟତି ଯେଣୀଶପଙ୍କ ଆଗ ମର 
ପଡତିଯେନଇ ଉଚ୍ଚ ସଶ୍ବର ମର ପନଟତି କରତି କହେତିଲନ, " ମହେ ସମବରନପରତିସ୍ଥଙ୍କ ପପତ ଯେଣୀଶପ! ତପ ମମ୍ଭ 
ମେନମେ'ଠନରପ  କ'ଣ ଚନହେଇଁପଛ? ମେଇଁପ ଅନପ  ମରନଧ କରପ ଛତି, ମେନମେମତ ଦଣ ଦତିଅ ନନହେହ।"

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 9:40 ମେଇଁପ ଆପଣଙ୍କ ଶତିଷନମେନନଙ୍କପ  ମେନମେ ପପଅ ଦହେମରପ  ଭଲ ତକପ 
ଛଡମଇ ଦମବନକପ ଅନପମରନଧ କଲତି, କତିନପ ସମେନମନମେ ପନରତିମଲ ନନହେହ।"

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 10:17-20 ମଯେତମବମେମଳେ ବନସ୍ତରତି ଜଣ ସମେନନମଙ୍କ ଭ୍ରମେଣରପ  
ଫମରତି ଆସତିମଲ, ସମେନମନମେ ବହେପତ ଖପସତି ଥିମଲ। ସମେନମନମେ କହେତିମଲ, "ପ୍ରଭପ , 
ଆମ୍ଭମେନମନମେ ମଯେତମବମେମଳେ ଆପଣଙ୍କ ନନମେ ନମଇ ଆଜନ ଦମଲପ , ମସତମବମେମଳେ 
ଏପରତିକତି ଭଲ ତମେନମନ ମେଧନ ଆମ୍ଭମେନନଙ୍କ କଥନ ମେନନତିମଲ।" 18 ଏହେନ ଶପଣତି ଯେଣୀଶପ ସମେନନମଙ୍କପ  
କହେତିମଲ, "ମେଇଁପ ଶୟତନନକପ ଆକନଶରପ  ବତିଜପଳେତି ଭଳେତି ଖସତିଥିବନର ମଦଖିଛତି। 19 ଶପଣ! ସନପ ଓ 
କଙ୍କଡନବତିଛନମେନନଙ୍କପ  ପନଦତମଳେ ଦଳେତି ଦମବନକପ ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କପ  ଶକ୍ତତି ଦମଇଛତି। ମେଇଁପ 
ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କ ଶତମୃ ପନଖ ମର ଥିବନ ଶକ୍ତତିଠନରପ  ଅଧିକ ଶକ୍ତତି ଦମଇଛତି। ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କର କମହେତି 
କତିଛତି କ୍ଷତତି କରତି ପନରତିବ ନନହେହ। 20 ହେଇଁ, ଆତନମେନମନ ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କ କଥନ ମେନପଛନତି। 
ତପ ମ୍ଭମେନମନମେ ଖପସତି ହେପଅ। କନହେହକତି? ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କ ପନଖ ମର ଏ ଶକ୍ତତି ଥିବନ ମଯେନଗପ ନପମହେଇଁ, 
ବରସଂ ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କ ନନମେ ସଶ୍ବଗର ମର ଲଖନମେ ହେନମଇଥିବନ ମୟନଗପ ଖପସତି ହେପଅ।"

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 11:14 ଥମର ଯେଣୀଶପ କଥନ କହେତି ପନରପ ନଥିବନ ମଗନଟତିଏ ମଲନକ 
ଦହେମରପ  ଭଲ ତକପ ତଡତି ମଦଉଥିମଲ। ଭଲ ତଟତି ମେଲକ ମଲନକ ଦହେମରପ  ବନହେନରତି ଆସତିବନ ମେନତ୍ ମର,
ମଲନକଟତି ପପଣତି କଥନ କହେତିବନକପ ଲନଗତିଲନ। ଜମେନ ହେନମଇଥିବନ ମଲନକମେନମନ ଆଶ୍ଚୟରନ 
ହେନଇମଗମଲ।

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 11:20-22 ମେଇଁପ ଭପ ତମେନନଙ୍କପ  ବନହେନର କରତିଦମବନପନଇଇଁ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ
ଶକ୍ତତି ବନବହେନର କରପ ଛତି। ଏକଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦଖନମଇ ମଦଉଛତି ମଯେ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ରନଜନ 
ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କ ପନଖକପ ଆସତିଗଲନଣତି। 21 "ମଯେତମବମେମଳେ ଜମଣ ଶକ୍ତତିଶନଳେଣୀ ମଲନକ 



ଅନମକ ଅସଶସ ଧରତି ନତିଜ ଘରକପ ଜଗତିରମହେ, ମସତମବମେମଳେ ତନ'ର ସମେସ୍ତ ସମ୍ପତତି 
ସପରକ୍ଷତିତ ରମହେ। 22 କତିନପ, ମଯେତମବମେମଳେ ତନ'ଠନରପ  ଜମଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତତିଶନଳେଣୀ ମଲନକ ଆ
ମସ ଓ ତନ' ଉପମର ଆକ୍ରମେଣ କରତି ତନକପ ହେ ରମଇ ଦତିଏ, ମଯେଉଇଁ ଅସଶସ ଗପଡତିକ ଉପମର 
ପ୍ରଥମେ ମଲନକଟତିର ଭରସନ ଥିଲନ, ସମହେତି ସମେସ୍ତ ଅସଶସଗପଡତିକପ ଅଧିକତର ବଳେବନନ 
ମଲନକଟତି ଛଡମଇ ନତିଏ ଓ ତନହେନର ଜତିନତିଷଗପଡତିକପ ଯେନହେନ ଇଚନ ତନହେନ କମର। 

ଲଲ କଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 13:32 ଯେଣୀଶପ ସମେନନମଙ୍କପ  କହେତିମଲ, "ଯେନଅ, ସମହେତି ମକନକତିଶତିଆଳେତିକପ 
କପହେ, 'ଆଜତି ଓ ଆସନନ କନଲତି ମେଇଁପ ମଲନକଙ୍କ ଦହେମରପ  ଭଲ ତମେନନଙ୍କପ  ତଡତି ମଦଉଛତି ଓ 
ମଲନକମେନନଙ୍କପ  ସପସ୍ଥ କରତିବନ କନମେ ସନରତି ମଦଉଛତି। ତନ'ପର ଦତିନ ମେନମର କନମେ ସରତିୟତିବ।

ମଯେନହେନଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 14:12 ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ ସତନ କହେପଛତି। ମେନଠନମେ ମର ବତିଶଶ୍ବନସ କରପ ଥିବନ
ବନକ୍ତତି, ମେଇଁପ ଯେନହେନ କରତିଛତି, ତନହେନ କରତିବ। ହେଇଁ, ମସ ମେଇଁପ କରତିଥିବନ କନମେଠନରପ  ମେଧନ ଅଧିକ ବଡ 
କନମେ କରତିବ, କନରଣ ମେଇଁପ ପରମେପତିତନଙ୍କ ନତିକଟକପ ଯେନଉଛତି।

ମଯେନହେନଲତିଖିତ ସପସମେନଚନର 17:15 ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ ସମେନନମଙ୍କପ  ଜଗତରପ  ନଇୟତିମବନ ପନଇଇଁ 
କହେପନନହେହ। ମେଇଁପ ତପ ମେକପ ସମେନନମଙ୍କପ  ପନପନତନ ଶୟତନନଠନରପ  ନତିରନପଦ ମର ରଖିବନ ପନଇଇଁ 
କହେପଛତି।

ମରରତିତମେନନଙ୍କ କନଯେରନ୍ୟର ବତିବରଣ 10:38 ତପ ମ୍ଭମେନମନମେ ନନଜରତିତଣୀୟ ଯେଣୀଶପଙ୍କ ବତିଷୟ ମର 

ମେଧନ ଜନଣତିଛ। ପରମମେଶଶ୍ବର ତନହେନଙ୍କପ  ପବତିତ ଆତନ ଓ ଶକ୍ତତି ମର ପଲରରକରତି ଖଣୀଷ୍ଟରଲ ମପ ଅଭତିଷତିକ୍ତ
କରତିଥିମଲ। ଯେଣୀଶପ ଚତପ ରର୍ଦ୍ଦିଗକପ  ଯେନଇ ମଲନକଙ୍କ ଉପକନର କରପ ଥିମଲ। ଶୟତନନର ଅତନନଚଚନର 

ଅଧଣୀନ ମର ରହେପଥିବନ ମଲନକଙ୍କପ  ମସ ସପସ୍ଥ କରତି ମଦଉଥିମଲ। ଏହେତିସବପ  ଦଶ୍ବନରନ ପ୍ରମେନଣତିତ 

ମହେଉଥିଲନ ମଯେ, ପରମମେଶଶ୍ବର ତନହେନଙ୍କ ସହେତିତ ଥିମଲ।

ମରରତିତମେନନଙ୍କ କନଯେରନ୍ୟର ବତିବରଣ 16:17,18 ମସ ପନଉଲ ଓ ଆମ୍ଭମେନନଙ୍କର ଅନପସରଣ 

କଲନ ଓ ଜନମର ମର କହେତିଲନ, "ଏହେତି ମଲନକମେନମନ ସମବରନପରତିସ୍ଥ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ସମବକ। 

ସମେନମନମେ ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କପ  ମେପକ୍ତତିର ପଥ ବତିଷୟ ମର କହେପଛନତି।" 18 ମସ ଏପରତି ବହେପତ ଦତିନ 

ପୟରନନ କଲନ, ପନଉଲ ଏଥିମଲ ବତିରକ୍ତ ହେନଇମପଡତିମଲ। ମସ ସମହେତି ଆତନକପ  କହେତିମଲ, "ମେଇଁପ 
ଯେଣୀଶପଙ୍କ ନନମେ ମର ଆମଦଶ ମଦଉଛତି, ଏହେତି ଝତିଅଟତି ଦହେମରପ  ବନହେନରତିଯେନ।" ସମହେତି ସମେୟମର 

ମସ ଆତନଟତି ବନହେନରକପ  ଚଚନଲତିଆସତିଲନ। 



ମରରତିତମେନନଙ୍କ କନଯେରନ୍ୟର ବତିବରଣ 19:11,12 ପରମମେଶଶ୍ବର ପନଉଲଙ୍କ ମେନଧନମେ ମର ଅତତି 
ଅସନଧନରଣ କନୟରନମେନନ କରପ ଥିମଲ। 12 ମତଣପ ପନଉଲ ସ୍ପଶର କରପ ଥିବନ ରପ ମେନଲ ଓ ଗନମେପଛନ 
ନମଇ ମରନଗଣୀମେନନଙ୍କ ଉପମର ପକନଇ ମଦଉଥିମଲ ଓ ଏହେତିଭଳେତି ସମେନମନମେ ମରନଗରପ  ସପସ୍ଥ 

ହେନଇମଯେନଉଥିମଲ। ସମେନନମଙ୍କ ମେଧନରପ  ଭଲ ତନତନ ମେଧନ ଚଚନଲତିଯେନଉଥିଲନ।
ମରରତିତମେନନଙ୍କ କନଯେରନ୍ୟର ବତିବରଣ 26:15-18 ମେଇଁପ ପଚଚନରତିଲତି, 'ପ୍ରଭପ , ଆପଣ କତିଏ?' ମସ 

କହେତିମଲ, 'ମେଇଁପ ସମହେତି ଯେଣୀଶପ, ଯେନହେନଙ୍କପ  ତପ ମମ୍ଭ ତନଡନନ କରପ ଛ।' 16 ତପ ମମ୍ଭ ଏମବ ଠତିଆହେପଅ। ମେଇଁପ 
ତପ ମ୍ଭକପ  ଜମଣ ସମବକରଲ ମପ ନତିୟପକ୍ତ କରତିବନ ପନଇଇଁ ତପ ମ୍ଭ ନତିକଟମର ଦଖନମେ ଦମଇଅଛତି। 
ତପ ମମ୍ଭ ମେନମେ ବତିଷୟ ମର ଯେନହେନ ମଦଖିଲ, ଓ ଯେନହେନ ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ  ଦଖନଇମବତି, ତପ ମମ୍ଭ ତନ'ର ସନକ୍ଷଣୀ
ହେମବ। 17 ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ  ତପ ମ୍ଭ ନତିଜ ଓ ଅନନ୍ୟ ମଦଶର ମଲନକମେନନଙ୍କଠନରପ  ରକ୍ଷନ କରତିବତି। 
ସମେନନମଙ୍କର ଆଖି ଖନଲତିମେ ଦମବନପନଇଇଁ ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ  ପଠନଉଛତି। 18 ତପ ମମ୍ଭ ସମହେତି 
ମଲନକମେନନଙ୍କପ  ସତନ ପଥ ଦଖନଇମବ ଓ ସମେନନମଙ୍କପ  ଅନକନରରପ  ଆମଲନକକପ  ଆଣତିବ। ତପ ମମ୍ଭ 

ସମେନନମଙ୍କପ  ଶୟତନନର ଶକ୍ତତି ନତିକଟରପ  ଦଲ  ରମଇ ନମଇ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ପନଖକପ  ଆଣତିବ। 

ତମବମେ ସମେନନମଙ୍କର ପନପକପ  କ୍ଷମେନ କରନୟତିବ। ମଯେଉଇଁମେନମନ ମେନମେମତ ବତିଶଶ୍ବନସ କରତି 
ପବତିତ ହେନମଇଛନତି ସମେନନମଙ୍କ ମେଧିଅମର ସମେନମନମେ ସ୍ଥନନ ପନଇମବ।"'

ମରନମେଣୀୟ ମେଣଳେଣୀ ନତିକଟକପ ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ପତ୍ 16:20  ଶନନତିର ମସନତର ପରମମେଶଶ୍ବର 

ଶଣୀଘ ଶୟତନନକପ ହେରନଇମବ ଓ ତନ' ଉପମର ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କପ  ଶକ୍ତତି ପ୍ରଦନନ କରତିମବ। ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭପ
ଯେଣୀଶପଙ୍କର ଅନପଗ୍ରହେ ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କ ସହେତିତ ରହେପ ।

2 କରତିନଣୀୟ ମେଣଳେଣୀ ନତିକଟକପ ପନଉଲଙ୍କ ଦତିତଣୀୟ ପତ 2:11 ଏପରତି କରତିବନ ଉମରଶନ ମଯେ, 

ଶୟତନନ ଆମେଠନରପ  ବତିଜୟ ନ ମହେଉ। ଆମମ୍ଭ ଶୟତନନର ମଯେନଜନନଗପଡତିକ ବତିଷୟ ମର ଅତତି 
ଭଲ ଭନବମର ଜନଣପ।

ଗନଲନତଣୀୟ ମେଣଳେଣୀ ନତିକଟକପ ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ପତ 1:4 ପରମେପତିତନ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଇଚନ 
ଅନପସନମର ଯେଣୀଶପଖଣୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ପନପଗପଡତିକ ପନଇଇଁ ଓ ଆମମ୍ଭ ରହେପଥିବନ ପନପ ସସଂସନରରପ  ଆମ୍ଭକପ  
ମେପକ୍ତ କରତିବନ ପନଇଇଁ ନତିଜକପ  ସମେପର୍ଦ୍ଦିତ କମଲ।

ଏଫତିସଣୀୟ ମେଣଳେଣୀ ନତିକଟକପ  ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ପତ୍ 4:27 ଦତିନସନରନ ମକନରଧ କର ନନହେହ। 
ତପ ମ୍ଭକପ  ପରନସ୍ତ କରତିବନ ନତିମେମନ ଶୟତନନକପ  ସପମଯେନଗ ଦତିଅ ନନହେହ।



ଏଫତିସଣୀୟ ମେଣଳେଣୀ ନତିକଟକପ  ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ପତ୍ 6:11 ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ଆତରକ୍ଷଣ ଅସ 

ପତିନ। ଏହେନ ପତିନତିବନ ଦଶ୍ବନରନ ତପ ମମ୍ଭ ଶୟତନନର ମେନ ଚତପ ରତନ ବତିରପ ଦ ମର ସସଂଘଷର କରତି ପନରତିବ।

2 ମଥସଲନଣୀକଣୀୟ ମେଣଳେଣୀ ନତିକଟକପ ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ଦତିତଣୀୟ ପତ୍ 3:2,3 ଆହେପରତି ମେଧନ 
ପ୍ରନଥରନନ କର, ମଯେ ଆମମ୍ଭ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଓ ମେନ ମଲନକମେନନଙ୍କଠନରପ  ମଯେପରତି ସପରକ୍ଷତିତ ରହେପ । (କନରଣ 

ସମେସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରଭପ ଙ୍କଠନ ମର ବତିଶଶ୍ବନସ ନ ଥନଏ।) 3 ପରମମେଶଶ୍ବର ମହେଉଛନତି ବତିଶଶ୍ବସନଣୀୟ। ମସ 

ତପ ମ୍ଭମେନନଙ୍କପ  ଶକ୍ତତି ପ୍ରଦନନ କରତିମବ ଓ ସମହେତି ଦପଷ୍ଟନତନଠନରପ  ରକ୍ଷନ କରତିମବ।

2 ତଣୀମେଥିଙ୍କ ନତିକଟକପ ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ଦତିତଣୀୟ ପତ୍ 2:26  ଶୟତନନ ସମେନନମଙ୍କପ  ଫନନ 

ମର ପକନଇଛତି ଓ ତନ ଇଚନ ଅନପସନମର କନମେ କରନଉଛତି। ହେନଇମପନ ମର ମଯେ ସମେନମନମେ 

ସଜନଗ ହେମବମେ ଓ ଶୟତନନର ସମହେତି କନୟରନ ମଦଖିମବ। ତନ'ପମର ସମେନମନମେ ଶୟତନନର
ଫନନରପ  ମେପକ୍ତ ହେମବମେ।

2 ତଣୀମେଥିଙ୍କ ନତିକଟକପ ମପ୍ରରତିତ ପନଉଲଙ୍କ ଦତିତଣୀୟ ପତ୍ 4:18 ମଯେତମବମେମଳେ ମକକୌଣସତି 
ମଲନକ ମେନମରକ୍ଷତତି କରତିବନ ପନଇଇଁ ମଚଷ୍ଟନ କରତିବ, ପ୍ରଭପ  ମେନମେମତ ରକ୍ଷନ କରତିମବ। ମସ 

ମେନମେମତ ନତିରନପଦ ମର ତନହେନଙ୍କର ସଶ୍ବଗରରନଜନକପ  ନମଇଯେତିମବ। ପ୍ରଭପ ଙ୍କର ମେହେତିମେନ ସଦନସବରଦନ
ପନଇଇଁ ରହେତିଥନଉ।

1 ପତିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ 5:8 ନତିଜକପ  ସସଂୟଜ କର ଓ ସନବଧନନ ରପ ହେ। ଶୟତନନ ମହେଉଛତି ତପ ମ୍ଭର
ଶତତ। ମସ ଗଜରନ କରପ ଥିବନ ସତିସଂହେ ଭଳେତି କନହେନକପ  ମେନରତି ଖନଇବନ ପନଇଇଁ ଚନରତିଆମଡ ଖନମଜତି 
ବପଲପ ଛତି।

1 ମଯେନହେନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 4:4  ପତିଲନମେନମନ !ତପ ମ୍ଭମେନମନମେ ପରମମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ଅଟ। 

ମସଥିପନଇଇଁ ତପ ମ୍ଭମେନମନମେ ସମେନନମଙ୍କପ  (ଭଣ ଶତିକ୍ଷକମେନନଙ୍କପ ) ପରନସ୍ତ କରତିଛ କନରଣ ତପ ମ୍ଭ 

ମେଧିଅମର ମଯେ ଅଛନତି, ମସ ଜନଗତତିକ ମଲନକମେନନଙ୍କଠନ ମର ଥିବନ ଶୟତନନଠନରପ  ମେଧନ 
ମେହେନନ।
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