
Oriya - Holy Spirit Scriptures

ଯଯାତଯା ପପସ୍ତକ 35:31 ସଦଯାପ୍ରଭପ  ବତ୍ସଲଲକକପ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଜଯାନ କର ପପରର୍ଣ୍ଣ କକଲ। କସ 
ତଯାଙ୍କପ  ସମେସ୍ତ ପ୍ରକଯାର କଯାରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯ କରରିବଯା ପଯାଇଇଁ ସମେସ୍ତ କକକୌଶଳ ଓ ଜଯାନ କଦକଲ।

ଗଣନଯା ପପସ୍ତକ 11:25 ତଯା'ପକର ସଦଯାପ୍ରଭପ  କମେଘରପ  ଓହଯାଇ ମେଯାଶଯାକଙ୍କପ  କହରିକଲ, ଆଉ 
କଯଉଇଁ ଆତଯା ତଯାଙ୍କଠଯା କର ଥିଲଯା, ତହହିଁରପ  ନକଇ ସତପ ରରି ପ୍ରଯାଚଚୀନବଗର୍ଣ୍ଣଙ୍କପ  କଦକଲ। 

କଯତକବକେକଳ ସମେଯାନକଙ୍କ ଉପକର ଆତଯା ଅବସଯାନ କଲଯା, ସମେଯାକନକେ ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯତ 
କଥଯା ପ୍ରଚଯାର ଆରମ୍ଭ କକଲ, ଏବବଂ ସମେଯାକନକେ ଆଉ ବନ୍ଦ କକଲ ନଯାହହିଁ।

1 ପ୍ରଥମେ ଶଯାମେପକରଲ 10:6 ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କର ଆତଯା ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭ ନରିକଟକକକ୍ସ୍ଟ ବରିରଯାଟ ଶକରି କର 
ଆସରିବଯା ଏବବଂ ତପ କମ୍ଭ ସମେଯାନକଙ୍କ ସହରିତ ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯତବଯାଣଚୀ କହରିବ ଏବବଂ ତପ କମ୍ଭ ଜକଣ ଅଲଗଯା
ବର୍ୟ୍ଯକରି ହଯାଇକଯରିବ।

2 ଦରିତଚୀର ଶଯାମେପକରଲ 23:2 ମେଯାକେ ଦଶ୍ବଯାରଯା ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ଆତଯା କହରିକଲ, ଓ ତଯାଙ୍କର ବଯାକର୍ୟ୍ଯ 
ମେଯାକେ ଜରିହଶ୍ବଯା କର ଥିଲଯା।

ଆରପବ ପପସ୍ତକ 33:4 ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆତଯା ମେଯାକେକତ ତରିଆରରି କରରିଛରି। ସବର୍ଣ୍ଣଶକରିମେଯାନଙ୍କର 
ନରିଶଶ୍ବଯାସ ମେଯାକେକତ ଜଚୀବନ ଦକଇଛରି।

ଯରିଶଯାଇର 11:2 ସକହରି ପରିଲଯାମେଧିଅକର ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କର ଆତଯା ସଯାନ ପଯାଇବ। ସକହରି ଆତଯା 
ଜଯାନ, ବରିବକଚନଯା ମେନ୍ତ୍ରଣଯା ଓ ପରଯାକ୍ରମେ ପ୍ରଦଯାନ କରରିବ। ଆଉ ମେଧର୍ୟ୍ଯ ସକହରି ଆତଯା 
ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କପ  ଜଯାଣରିବଯାକପ ଓ ଅନପସରଣ କରରିବଯାକପ ପରିଲଯାକପ ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ କରରିକବ।

ମେଚୀଖଯା 3:8  କରିନପ ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କର ଆତଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ଶକରି କର, ନର୍ୟ୍ଯଯାଯ ବରିଗଗ୍ଭର କର ଓ ପରଯାକ୍ରମେ କର 
ମେଇଁପ ଏପରରି ପରରିପପରର୍ଣ୍ଣ ହକବରି କଯ ଯଯାକପବର ଅପରଯାଧ ଓ ଇଶଯାକରଲର ପଯାପ ବରିଷଯ କର ମେଇଁପ 
ସମେଯାନକଙ୍କପ  ଅବଗତ କରଯାଇବରି।"

ଯରିଖରରିର 4:6 କସ କହରିକଲ, "ଏହଯା ରରିରପ ଦଯାବରିଲଙ୍କ ପ୍ରତରି ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ବଯାରର୍ଣ୍ଣଯା, 'ଏହଯା ପରଯାକ୍ରମେ 
କରି ବଳଦଶ୍ବଯାରଯା ନପକହଇଁ, ଆମ୍ଭର ଆତଯାରପ  ଆସରିବ।' ସବର୍ଣ୍ଣଶକରିମେଯାନ୍ ସଦଯାପ୍ରଭପ  ଏହଯା କପହନରି।



ମେଯାଥିଉଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 12:28 ମେଇଁପ କରିନପ ଭପ ତମେଯାନଙ୍କପ  ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆତଯାର ଶକରି 
ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ କର ତଡରି କଦଉଛରି। କତଣପ ଏଥିରପ  ପ୍ରମେଯାଣରିତ କହଉଛରି କଯ, ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ରଯାଜର୍ୟ୍ଯ 
ତପ ମ୍ଭ ନରିକଟକର ପପରଯାପପରରି ଆସରି ପହଞରିଗଲଯାଣରି।

ମେଯାଥିଉଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 28:19 କତଣପ ଯଯାଅ ଓ ସବପ  କଦଶର କଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ମେଯାକର ଶରିଷର୍ୟ୍ଯ 
କର। ପରମେପରିତଯା, ପପତ ଓ ପବରିତଆତଯାଙ୍କ ନଯାମେ କର ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ସମେଯାନକଙ୍କପ  ବଯାପରିସ 

ଦରିଅ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 1:10 ଯଚୀଶପ ଜଳରପ  ବଯାହଯାରରି ଆସପଥିବଯା ସମେରକର ସଶ୍ବଗର୍ଣ୍ଣ କଖଯାଲଯା 
ଥିବଯାର କଦଖିକଲ। କସ କଦଖିକଲ କଯ ପବରିତଆତଯା ତଯାହଯାଙ୍କ ଉପରକପ କକପଯାତ ଭଳରି ଓହଯାଇ
ଆସପଛନରି।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 13:11 ସମେଯାକନକେ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ବନ୍ଦଚୀକରରି ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ଜକରଯା 
କରରିକବ। ସମେଯାକନକେ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ବରିଚଯାର ପଯାଇଇଁ ଯଦରି ନରିଅନରି, ତକବକେ ତପ କମ୍ଭ 

ସଠଯାକେକର କ'ଣ କହରିବ, କସ ବରିଷର କର ଆଗରପ  କକବକେ କହକଲ ଚରିନଯା କର ନଯାହହିଁ। କସ 

ସମେରକର ତପ ମ୍ଭକପ  ପରକମେଶଶ୍ବର ଯଯାହଯା କରିଛରି କହରିବଯା ପଯାଇଇଁ ଦକବକେ, ତପ କମ୍ଭ ତଯାହଯା କହରିବ, 

କଯାରଣ କସତକବକେକଳ ପ୍ରକକୃତ କର ତପ କମ୍ଭ କଥଯା କହରିବ ନଯାହହିଁ ମେଯାତ ପବରିତ ଆତଯା କଥଯା 
କହରିକବ।

ଲପ କଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 2:26 ପବରିତ ଆତଯା ତଯାହଯାଙ୍କପ  କହରି ଦକଇଥିକଲ କଯ, କସ ପ୍ରଭପ  
ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କଠଯାରପ  ଆଗତ ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦଶର୍ଣ୍ଣନ ନକରରିବଯା ପପବର୍ଣ୍ଣରପ  ତଯାହଯାଙ୍କର ମେକୃତର୍ୟ୍ଯତ ହକବନଯାହହିଁ।

ଲପ କଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 4:1 ଯଚୀଶପ ପବରିତ ଆତଯା କର ପରରିପପରର୍ଣ୍ଣ ହଯାକଇ ରଦର୍ଣ୍ଣନ ନଦଚୀରପ  ବଯାହପଡରି 
ଆସରିକଲ। ଆତଯା ତଯାହଯାଙ୍କପ  ମେରପ ଭପ ମେରିକପ  କଢଯାଇ ନଇକଗକଲ।

ଲପ କଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 4:18-21 "ପ୍ରଭପ ଙ୍କ ଆତଯା ମେଯାକେ' ଠଯା କର ଅଛରି। ଦଚୀନହଚୀନ କଲଯାକଙ୍କ
ନରିକଟକର ସପସମେଯାଚଯାର ପ୍ରଚଯାର କରରିବଯା ପଯାଇଇଁ ପରକମେଶଶ୍ବର ମେଯାକେକତ ବଯାଛରିଛନରି। 
ବନ୍ଦଚୀମେଯାକନ କଯ ମେପକ ହଯାକଇ ପଯାରରିଛନରି, ଏହଯା ସମେଯାନକଙ୍କପ  ଶପଣଯାଇବଯା ପଯାଇଇଁ ଅନ୍ଧମେଯାକନ ପପଣରି 
କଦଖିପଯାରରିକବ କବଯାଲରି ସମେଯାନକଙ୍କପ  କହରିବଯା ପଯାଇଇଁ, ଦପ ଦୁଃଖ ଦପଦର୍ଣ୍ଣଶଯାଗ୍ରସ୍ତ କଲଯାକଙ୍କ ଦପ ଦୁଃଖ ଦପର 

କରରିଦକବଯାକପ  19 ଓ ପ୍ରଭପ ଙ୍କ ଅନପଗ୍ରହର ସମେର ଘଯାକଷଣଯା କରରିବଯାକପ  ପ୍ରଭପ  ମେଯାକେକତ 



ପଠଯାଇଛନରି।" 20 ଯଚୀଶପ ପପସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରରି ସକବକଙ୍କପ  ଫକରଯାଇ କଦକଲ। ତଯାପକର କସ ବସରି 
ପଡରିକଲ। ସମେଯାଜଗକୃହ କର ଥିବଯା କପ୍ରତତ୍ୟକକ କଲଯାକର ଲକର୍ୟ୍ଯ ତଯାହଯାଙ୍କ ଉପକର ଥିଲଯା। 21 

ଯଚୀଶପ ସମେଯାନକଙ୍କପ  କହରିକଲ, "ମେଇଁପ ପପସ୍ତକରପ  କଯଉଇଁ ଅବଂଶ ବରର୍ଣ୍ଣମେଯାନ ପଯାଠକଲଯା, ତଯାହଯା 
ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଶପଣରିଲଯା କବକଳ ଶଯାସ କର ଏହରି ବଯାକର୍ୟ୍ଯ ଏକବ ସଫଳ କହଲଯା।"

ଲପ କଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 12:11,12 "କଯତକବକେକଳ କଲଯାକମେଯାକନ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ଯରିହପଦଚୀ 
ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯାଗକୃହ, ଶଯାସକ ଏବବଂ ଅନର୍ୟ୍ଯଯାନର୍ୟ୍ଯ ଅଧିକଯାରଚୀମେଯାନଙ୍କ ଆଗକପ  ଆଣରିକବ, କସତକବକେକଳ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ କରିପରରି ଉରର ଦକବ, ଓ କ'ଣ କହରିବ, କସ ବରିଷର କର ଆକଦକୌ ଚରିନଯା 
କରନଯାହହିଁ। 12 କଯାରଣ ସକହରି ସମେରକର ପବତ ଆତଯା ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ଶରିଖଯାଇ ଦକବକେ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  କ'ଣ କହରିବଯାକପ  ହକବ।।"

କଯଯାହନଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 7:38,39 ଯଦରି କକକୌଣସରି କଲଯାକ ମେଯାଠଯାକେ କର ବରିଶଶ୍ବଯାସ କକର 

ତକବକେ ତଯା'ର ହକୃଦରରପ  ଜଚୀବନ ଜଳ ପ୍ରବଯାହରିତ ହକବ। ଏହରି କଥଯା ଧମେର୍ଣ୍ଣ ଶଯାସ କର ଲଖଯାକେ 

ଅଛରି।" 39 ଯଚୀଶପ ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କ ବରିଷର କର କହପଥିକଲ। ଯଚୀଶପ ଏପରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯନ ମେକୃତର୍ୟ୍ଯତ କଭଯାଗ କରରି 
ନଥିବଯାରପ  ଓ କସ ମେହରିମେଯାପ୍ରଯାପ ହଯାକଇ ନଥିବଯାରପ  କଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ଏପରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯନ ପବରିତ ଆତଯା 
ଦରିଆଯଯାଇ ନଥିଲଯା। କରିନପ ପକର, କଯଉଇଁ କଲଯାକମେଯାକନ ଯଚୀଶପଙ୍କପ  ବରିଶଶ୍ବଯାସ କରରିକବ, ସମେଯାକନକେ
ପବରିତ ଆତଯା ଲଯାଭ କରରିକବ।

କଯଯାହନଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 14:16,17 ମେଇଁପ ପରମେପରିତଯାଙ୍କପ  କହରିବରି ଓ କସ ତପ ମ୍ଭକପ  ଆଉ ଜକଣ 

ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀଙ୍କପ  ଦକବକେ। କସ ସକହରି ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀଙ୍କପ  ତପ ମ୍ଭ ପଯାଖ କର ସବର୍ଣ୍ଣଦଯା ରହରିବଯା 
ପଯାଇଇଁ ଦକବକେ। 17 ସକହରି ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀ ଜଣକ ସତର୍ୟ୍ଯମେର ଆତଯା। ଏ ଜଗତ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଗ୍ରହଣ
କରରି ପଯାରରିବ ନଯାହହିଁ। କଯ ହକତପ  ଜଗତ ତଯାହଯାଙ୍କପ  କଦଖପନଯାହହିଁ ବଯା ଜଯାଣରି ନଯାହହିଁ। କରିନପ ତପ କମ୍ଭ 

ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଜଯାଣରିଛ। କସ ତପ ମ୍ଭ ସହରିତ ରହନରି ଓ ତପ ମ୍ଭ ହକୃଦର କର ବଯାସ କରରିକବ।

କଯଯାହନଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 14:26 କରିନପ ତପ ମ୍ଭକପ  ସଯାହଯାରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀ ସବପ  ଶରିକଯା ଦକବକେ। ମେଇଁପ 
ତପ ମେକପ  କହରିଥିବଯା ସମେସ୍ତ କଥଯା ମେକନ ରଖିବଯା ପଯାଇଇଁ କସ ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ ମେଧର୍ୟ୍ଯ କରରିକବ। ଏହରି 
ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀ କହଉଛନରି ପବରିତଆତଯା, ଯଯାହଯାଙ୍କପ  ପରମେପରିତଯା ମେଯାକେ ନଯାମେ କର ପଠଯାଇକବ।

କଯଯାହନଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 16:7,8 କରିନପ ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭକପ  ସତର୍ୟ୍ଯ କହପଛରି କଯ ମେଯାକର ଚଯାଲରିରରିବଯା 



ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ପଯାଇଇଁ ମେଙ୍ଗଳଜନକ ଅକଟ। କଯାରଣ ମେଇଁପ ଚଯାଲରିଗଲଯା ପକର, ମେଇଁପ ତପ ମ୍ଭପଯାଖକପ ସକହରି 
ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀଙ୍କପ  ପଠଯାଇବରି। କରିନପ ଯଦରି ମେଇଁପ ନ ଯଯାଏ, ତକବକେ ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯକଯାରଚୀ ଆସରିକବ ନଯାହହିଁ। 
8 " କସ କଯତକବକେକଳ ଆସରିକବ, କସତକବକେକଳ କସ ଜଗତର କଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ଏହରି 
କଥଯାଗପଡରିକର ସତର୍ୟ୍ଯତଯା, ପଯାପ, ଈଶଶ୍ବରଙ୍କଠଯା କର ଧଯାମେର୍ମିକତଯା ବରିଚଯାର ଇତର୍ୟ୍ଯଯାଦରି ବରିଷର କର ପ୍ରମେଯାଣ
ଦକବକେ।

କଯଯାହନଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 16:13-15 କରିନପ କଯତକବକେକଳ ସତର୍ୟ୍ଯମେର ଆତଯା ଆସରିକବ, 

କସତକବକେକଳ କସ ତପ ମେକପ  ସମେସ୍ତ ସତର୍ୟ୍ଯ ପଥକର କଢଯାଇନକବକେ। କସ ତଯାହଯାଙ୍କ ନରିଜର 

କଥଯା କହରିକବ ନଯାହହିଁ। କସ କବକଳ ଯଯାହଯା ଶପଣରିକବ, ତଯାହଯା କହରିକବ। କସ ତପ ମେକପ  ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯତର 

ଘଟଣଯା ବରିଷର କର କହରିକବ। 14 ପବରିତ ଆତଯା ମେଯାକେ ପଯାଇଇଁ କଗକୌରବ ଆଣରିକବ। କସ 

ମେଯାଠଯାରପ କେ ସମେସ୍ତ ସତର୍ୟ୍ଯ ବରିଷର ଗ୍ରହଣ କରରି ତପ ମେକପ  କହରିକବ। 15 ଯଯାହଯା ପରମେପରିତଯାଙ୍କର 

ତଯାହଯା ସବପ  କରିଛରି ମେଯାକର। କସଥିପଯାଇଇଁ ମେଇଁପ କହରିଲରି, ପବରିତଆତଯା ମେଯାଠଯାରପ କେ ସବପ  ନକଇ ତପ ମ୍ଭକପ  
କହରିକବ।

କଯଯାହନଲରିଖିତ ସପସମେଯାଚଯାର 20:21,22 ଯଚୀଶପ ପପନବର୍ଣ୍ଣଯାର କହରିକଲ, "ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କର ଶଯାନରି 
କହଉ। ମେଯାକେକତ ପରମେପରିତଯା କଯପରରି ପଠଯାଇଥିକଲ, ମେଇଁପ ସକହରିପରରି ତପ ମ୍ଭକପ  ବରର୍ଣ୍ଣମେଯାନ 

ପଠଯାଉଛରି।" 22 ଯଚୀଶପ ଏହରି କଥଯା କହରିବଯା ପକର ଶରିଷର୍ୟ୍ଯମେଯାନଙ୍କ ଉପକର ପ୍ରଶଶ୍ବଯାସ ଛଯାଡରି କସ 

କହରିକଲ, "ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କପ  ଗ୍ରହଣ କର। 

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 1:2 ମେଇଁପ ଯଚୀଶପଙ୍କର ସବଂମପରର୍ଣ୍ଣ ଜଚୀବନ ସମକର୍ଣ୍ଣ କର ଆରମ୍ଭରପ  
ତଯାହଯାଙ୍କପ  ସଶ୍ବଗର୍ଣ୍ଣକପ ନରିଆରରିବଯା ପରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯନ ସବପକରିଛରି କଲଖିଛରି। ଏହଯା ଘଟରିବଯା ପପବର୍ଣ୍ଣରପ  ଯଚୀଶପ ନରିକଜ 

ବଯାଛରିଥିବଯା ପ ରକରରିତମେଯାନଙ୍କ ସହରିତ କଥଯାବରର୍ଣ୍ଣଯା ହଯାକଇଥିକଲ। ପବରିତଆତଯାଙ୍କ ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ କର 

ଯଚୀଶପ ପ ରକରରିତମେଯାକନ କ'ଣ କରରିବଯା ଉଚଚରିତ, ସକହରି କଥଯା କହରିକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 1:5 କଯଯାହନ କଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ଜଳ କର ବଯାପରିସ 

ଦକଇଥିକଲ, କରିନପ ଅଳ ଦରିନ ଭରିତ କର ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ପବରିତଆତଯାଙ୍କ ଦଶ୍ବଯାରଯା ବଯାପରିଜରିତ 

ହକବ।"

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 1:8 କରିନପ ପବରିତଆତଯା ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ଉପକର ଅବତଚୀରର୍ଣ୍ଣ 



କହକଲ। ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଶକରି ପଯାଇ ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ମେଯାକର ସଯାକଚୀ ହକବ। ପ୍ରଥକମେ 

ରରିରପ ଶଯାଲମେର କଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ , ତଯା'ପକର ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ସମେଗ୍ର ରରିହପଦଯା ପ୍ରକଦଶ, ଶମେରିକରଯାଣ
ଓ ପକୃଥିବଚୀର ସମେସ୍ତ ଅଞଳ କର।"

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 2:1-4  କଯତକବକେକଳ କପଣରିକଷ୍ଟ ଦରିନ ଆସରିଲଯା 
ସମେଯାକନକେ ସମେକସ୍ତ କଗଯାଟରିଏ ସଯାନ କର ଏକଯାଠରି ଜମେଯା ହଯାକଇଥିକଲ। 2 କସତକବକେକଳ 

ହଠଯାତ ଆକଯାଶରପ  କଗଯାଟରିଏ ଶବ ଶପଣଯାଗଲଯା। ଏହରି ଶବ କଗଯାଟରିଏ ଭଚୀଷଣ ଝଡ ବହରିବଯା ପରରି 
ଥିଲଯା। ଶବଟରି ସମେଯାକନକେ କଯଉଇଁ ଘର ଭରିତ କର ବସରିଥିକଲ, ସକହରି ଘରର ଚଚଯାରରିଆକଡ ବର୍ୟ୍ଯଯାପରି
ଗଲଯା। 3 ସମେଯାକନକେ ଅଗରିଶରିଖଯା ପରରି ଜରିହଶ୍ବଯାଗପଡରିକ କରିଛରି କଦଖିକଲ। ଏହରି ଅଗରିଶରିଖଯାସବପ  ଭଯାଗ 

ଭଯାଗ ହଯାକଇ ସଠଯାକେକର ଥିବଯା କପ୍ରତତ୍ୟକକ ବର୍ୟ୍ଯକରିର ଉପକର ରହରିଲଯା। 4 ସମେକସ୍ତ ପବରିତ 

ଆତଯା କର ପରରିପପରର୍ଣ୍ଣ କହକଲ। ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କ ଦଶ୍ବଯାରଯା ପଯାଉଥିବଯା ଶକରି ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ କର 

ସମେଯାକନକେ ଭରିନ ଭରିନ ଭଯାଷଯା କର କଥଯା କହରିବଯାକପ  ଆରମ୍ଭ କକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 2:17-19 "ମେଇଁପ ଶକଷ ସମେରକର ସମେସ୍ତଙ୍କ ଉପକର 

ମେଯାକର ଆତଯା ଢଯାଳରି ଦକବରି। ଯଯାହଯାଦଶ୍ବଯାରଯା ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କର ପପଅ ଝରିଅମେଯାକନ ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯତ ବଯାଣଚୀ 
କହରିପଯାରରିକବ। ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କର ରପବକମେଯାକନ ଦଶର୍ଣ୍ଣନ ପଯାଇକବ ଓ ବକୃଦ କଲଯାକମେଯାକନ ସଶ୍ବପପ 
କଦଖିକବ। 18 ହଇଁ, କସତକବକେକଳ ମେଇଁପ ନରିଜ ସକବକ ସକବରିକଯାମେଯାନଙ୍କ ଉପକର ନରିଜ ଆତଯା 
ଢଯାଳରି ଦକବରି, ସମେଯାକନକେ ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯତବଯାଣଚୀ କହରିକବ। 19 ମେଇଁପ ଉପରରିସ ଆକଯାଶ କର 

ବରିସରଜନକ କଯାରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯ ଓ ନଚୀଚ୍ଚସ ପକୃଥିବଚୀ କର ରକ ନରିଆଇଁ କମେଘ, ଧପଆଇଁର ଚରିହ୍ନମେଯାନ ଦଖଯାଇକବରି। 
(କଯଯାକରଲ 2:28,29)

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 2:33 ଯଚୀଶପଙ୍କପ  ସଶ୍ବଗର୍ଣ୍ଣକପ ଉଠଯାଇ ନରିଆ ଯଯାଇଛରି। କସ ବରର୍ଣ୍ଣମେଯାନ
ଇଶଶ୍ବରଙ୍କର ଡଯାହଯାଣ ପକଟ ଅଛନରି। ପରମେପରିତଯା ଯଚୀଶପଙ୍କପ  ପବପତଆତଯା ଦକଇଛନରି। ଇଶଶ୍ବର ଏହରି
ପବରିତଆତଯା ଦକବଯା ପଯାଇଇଁ ଆଗରପ  ଶପଥ କରରିଥିକଲ। କତଣପ ଯଚୀଶପ ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କପ  ଢଯାଳରି 
କଦଉଛନରି। ବରର୍ଣ୍ଣମେଯାନ ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଏହଯା କଦଖପଅଛ ଓ ଶପଣପଅଛ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 2:38 ପରିତର ସମେଯାନକଙ୍କପ  କହରିକଲ, "ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କର ହକୃଦର ଓ ଜଚୀବନ ପରରିବରର୍ଣ୍ଣନ କର। ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ମେଧର୍ୟ୍ଯରପ  କପ୍ରତତ୍ୟକକଙ୍କପ  ନରିଜ 



ପଯାପ କମେଯା ପଯାଇବଯା ନରିମେକନ ଯଚୀଶପ ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ନଯାମେ କର ବଯାପରିସ ନକବଯାକପ  ପଡରିବ। ତକବକେ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ପବରିତଆତଯାର ଦଯାନ ପଯାଇବ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 4:31 ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା ସରରିବଯା ପକର କଯଉଇଁ ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା ଘ କର, 

ସମେକସ୍ତ ଏକଯାଠରି ହଯାକଇଥିକଲ, ସକହରି ଘର କମରି ଉଠରିଲଯା। ସମେଯାକନକେ ସମେକସ୍ତ ପବରିତ ଆତଯା
କର ପପରର୍ଣ୍ଣ ହଯାଇକଗକଲ ଓ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ବଯାରର୍ଣ୍ଣଯା ସଯାହସର ସହରିତ କରରିବଯାକପ  ଲଯାଗରିକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 8:15-17 ପରିତର ଓ କଯଯାହନ ସଠଯାକେକର ପହଞରି 
ଶମେରିକରଯାଣ ବଯାସରିନ୍ଦଯାମେଯାନଙ୍କ ପଯାଇଇଁ ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କକଲ କଯପରରିକରି ସମେଯାକନକେ ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କପ  
ଗ୍ରହଣ କରରି ପଯାରରିକବ। 16 ସମେଯାକନକେ କବକଳ ପ୍ରଭପ  ଯଚୀଶପଙ୍କ ନଯାମେ କର ବଯାପରିଜରିତ 

ହଯାକଇଥିକଲ। କରିନପ କସ ପରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯନ କଯାହଯା ଉପକର ପବରିତ ଆତଯା ଅଧିଷରିତ ହଯାକଇ ନଥିକଲ। 17 

ତଯା'ପକର ପ ରକରରିତମେଯାକନ କଲଯାକମେଯାନଙ୍କ ଉପକର ନରିଜ ହଚୀତ ରଖିବଯାରପ  ସମେଯାକନକେ 

ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କପ  ଗ୍ରହଣ କକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 8:39 ସମେଯାକନକେ ଦପ  କହଇଁ ଜଳ ଭରିତରପ  ଉଠରି ଆସରିବଯା 
ପକର ପ୍ରଭପ ଙ୍କର ଆତଯା ଫରିଲରିପ୍ପଙ୍କପ  ନଇକଗକଲ। ନଫପସକ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଆଉ କଦଖିପଯାରରିକଲ 

ନଯାହହିଁ। କସ ଖପସରି କର ତଯାହଯାଙ୍କ ବଯାଟକର ଚଚଯାଲରିଗକଲ। (1 ପ୍ରଥମେ ରଯାଜଯାବଳଚୀ 18:12)

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 9:31  ଏହଯାଦଶ୍ବଯାରଯା ରରିହପଦଯା, ଶମେରିକରଯାଣ ଓ ଗଯାଲରିଲଚୀର 

ମେଣ୍ଡଳଚୀ କର ଶଯାନରି ଥିଲଯା ଓ ଏହଯା ଶକରିଶଯାଳଚୀ କହଉଥିଲଯା। ବରିଶଶ୍ବଯାସଚୀମେଯାନଙ୍କ ସବଂଖର୍ୟ୍ଯଯା ବଢରିବଯା କର 

ଲଯାଗରିଲଯା। ପ୍ରଭପ ଙ୍କ ଭର ଓ ପବରିତ ଆତଯାର ସହଯାରତଯା ପଯାଇ ସମେଯାକନକେ ରହପଥିକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 10:44,45 ପରିତର ଏହରିକଥଯା କହରିବଯା ସମେରକର 

ସପସମେଯାଚଚଯାର ଶପଣପଥିବଯା ସମେସ୍ତ କଲଯାକମେଯାନଙ୍କ ଉପକର ପବରିତ ଆତଯା ଓହଯାଇ ଆସରିକଲ। 45 

କଯଉଇଁ ଯରିହପଦଚୀ ବରିଶଶ୍ବଯାସଚୀମେଯାକନ ପରିତରଙ୍କ ସକଙ୍ଗ ଆସରିଥିକଲ, ସମେଯାକନକେ ଆଶ୍ଚରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯ 
ହଯାଇକଗକଲ କଯ, ଅଣଯରିହପଦଚୀମେଯାନଙ୍କପ  ମେଧର୍ୟ୍ଯ ପବରିତ ଆତଯା ଦରିଆଗଲଯା।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 11:15 ମେଇଁପ କହରିବଯାକପ  ଆରମ୍ଭ କଲଯା ମେଯାତ କର, ପବରିତ ଆତଯା
ସମେଯାନକଙ୍କ ଉପକର ଓହଯାଇ ଆସରିକଲ, କଯପରରି ଆମ୍ଭ ଉପକର ପ୍ରଥମେ କର ଓହଯାଇ 

ଆସରିଥିକଲ।



କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 13:52 କରିନପ ଶରିଷର୍ୟ୍ଯମେଯାକନ ଆନନ୍ଦ ଓ ପବରିତ ଆତଯା କର 

ପରରିପପରର୍ଣ୍ଣ ହଯାଇକଗକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 19:6 ପଯାଉଲ କଯତକବକେକଳ ସମେଯାନକଙ୍କ ଉପକର ହଯାତ
ରଖିକଲ, ପବରିତ ଆତଯା ସମେଯାନକଙ୍କ ଉପକର ଓହଯାଇ ଆସରିକଲ। ସମେଯାକନକେ ବରିଭରିନ ପ୍ରକଯାର 

ଭଯାଷଯା ଓ ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯଦଶ୍ବଯାଣଚୀ କହରିବଯାକପ  ଲଯାଗରିକଲ।

କରରରିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣତ୍ୟର ବରିବରଣ 20:23 ମେଯାକେକତ ପବରିତ ଆତଯା ଜଣଯାଉଅଛନରି କଯ ପ୍ରତରି 
ନଗର କର ମେଇଁପ କଯାରଯାବରଣ ଓ ଅସପବରିଧଯା କଭଯାଗ କରରିବରି।

କରଯାମେଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 5:5 ଏହରି ଭରସଯା ଆମ୍ଭକପ  କକବକେ 

କହକଲ ନରିରଯାଶ କରରିବ ନଯାହହିଁ। କଣ ପଯାଇଇଁ? କଯାରଣ ପରକମେଶଶ୍ବର ଆମ୍ଭର ହକୃଦରଗପଡରିକପ  ପପରର୍ଣ୍ଣ 
କରରିବଯା ପଯାଇଇଁ ତଯାହଯାଙ୍କର ପ ରକମେ ଢଯାଳରି କଦକଲ। ପରକମେଶଶ୍ବର ପବରିତ ଆତଯା ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର 

ତଯାହଯାଙ୍କର ପ ରକମେ ଦକଇଛନରି। ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ତରଫରପ  ଆମ୍ଭ ପଯାଇଇଁ ପବରିତ ଆତଯା ଅନପଗ୍ରହ
ଦଯାନ ଭଯାବକର ଆସରିଥିକଲ।

କରଯାମେଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 8:9 କରିନପ ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ନରିଜର 

ପଯାପପପଣର୍ଣ୍ଣ ଶରଚୀର ଦଶ୍ବଯାରଯା ଶଯାସରିତ ନପହଇଁ। ଯଦରି ପ୍ରକକୃତ କର ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତଯା ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ଭରିତ 

କର ଅଛରି, ତଯା' କହକଲ ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଆତଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ଶଯାସରିତ କହଉଛ। କରିନପ ଯଦରି କକକୌଣସରି 
କଲଯାକ ଭରିତ କର ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତଯା ନଯାହହିଁ, ତଯା କହକଲ କସ ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କର ନପକହଇଁ।

କରଯାମେଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 8:13-16 ଯଦରି ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ତପ ମ୍ଭ 

ପଯାପପପଣର୍ଣ୍ଣ ଶରଚୀର ଅନପସଯାକର ମେନ୍ଦ କଯାମେ ପଯାଇଇଁ ନରିଜ ଜଚୀବନକପ  ବର୍ୟ୍ଯବହଯାର କର, ତଯା କହକଲ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଆତରିକ ରପ ପକର ମେରରିରରିବ। କରିନପ ଯଦରି ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଆତଯାଙ୍କପ  ଶରଚୀର 

ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର ମେନ୍ଦ କଯାମେ କରରିବଯାକପ  କରଯାକରିବଯା ପଯାଇଇଁ ବର୍ୟ୍ଯବହଯାର କର, ତଯା' କହକଲ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ପ୍ରକକୃତ ଜଚୀବନ ପଯାଇବ। 14 କଯଉଇଁମେଯାକନ ନରିଜ ଜଚୀବନ କର 

ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ଆତଯାକପ  ନକତକୃତଶ୍ବ ନରିଅନରି ସମେଯାକନକେ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରକକୃତ ସନଯାନ। 

15 କଯଉଇଁ ଆତଯାଙ୍କପ  ଆକମ୍ଭ ପଯାଇଛପ , କସ ଆତଯା ଆମ୍ଭକପ  ଆଉ ଦଯାସ ହକବଯାକପ  ଦକବକେ ନଯାହହିଁ 
କରି ଆମ୍ଭ ପଯାଇଇଁ ଭରର କଯାରଣ ହକବକେ ନଯାହହିଁ। ଆମ୍ଭ ଭରିତ କର କଯଉଇଁ ଆତଯା ଅଛନରି କସ 



ଆମ୍ଭକପ  ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ସନଯାନ କରରି ଦରିଅନରି। ଓ ସକହରି ଆତଯାଙ୍କ ସହରିତ ଆକମ୍ଭ କହପ , 'ପରିତଯା, 
ପ୍ରରିର ପରିତଯା।' 16 ଆକମ୍ଭ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ସନଯାନ ବକଲରି କହରିବଯା ଲଯାଗରି ସକହରି ଆତଯା ଆମ୍ଭ 

ଆତଯା ସହରିତ ଯକଡରି ହପଅନରି।
କରଯାମେଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 8:26  ଆତଯା ମେଧର୍ୟ୍ଯ ଆମେକପ  ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ 

କରପ ଛନରି, ଆକମ୍ଭ ଅତରି ଦପବର୍ଣ୍ଣଳ କରିନପ ଆତଯା ଆମ୍ଭର ଦପବର୍ଣ୍ଣଳତଯା କର ଆମ୍ଭକପ  ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ କରପ ଛନରି। 
କଣ ଓ କରିପରରି ପଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରରିବଯା ଉଚରିତ ତଯାହଯା ଆକମ୍ଭ ଜଯାଣପ ନଯାହଇଁପ । କରିନପ ଆତଯା ନରିଜ ତରଫରପ  
ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କପ  ଆମ୍ଭ ପଯାଇଇଁ ପଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରନରି। ଆତଯା ଆମ୍ଭ ପଯାଇଇଁ ପରକମେଶଶ୍ବଙ୍କ ଠଯା କର 

ନରିବଦକନ କରନରି। ଆତଯା କଯକତ ଗଭଚୀର ଭଯାବନଯା ସହରିତ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କପ  କପହନରି ତଯାହଯା ଶବ 

କର ବଣର୍ଣ୍ଣନଯା କରଯା ଯଯାଇ ପଯାରରିବ ନଯାହହିଁ।
କରଯାମେଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 15:13 ମେଇଁପ ସମେସ୍ତ ଭରସଯା କସଯାତର୍ଣ୍ଣ 

ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଠଯା କର ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରପ ଛରି କଯ, କସ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ବରିଶଶ୍ବଯାସ କଯାରଣରପ  ତପ ମ୍ଭ ଜଚୀବନ
କର ସମପଣର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶଯାନରି ଆଣରି ଦରିଅନପ। ତଯା କହକଲ ତପ କମ୍ଭ ପ୍ରଚପ ର ଭରସଯା ଲଯାଭ କରରିବ ଓ 

ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କର ଶକରି ତପ ମ୍ଭ ଜଚୀବନ କର ଝରରିବ।

କରଯାମେଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 15:19 ସମେଯାକନକେ ଆଶ୍ଚରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯ କମେର୍ଣ୍ଣ ଓ 

ଅଭପ ତ ଘଟଣଯା ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କର ଶକରି କର ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କପ  ମେଯାନରିଛନରି। ମେଇଁପ 
ରରିରପ ଶଯାଲମେ ଠଯାରପ  ଇଲପରରିକ ଗଗ୍ଭରରିପଟ ଅଞଳ କର ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ସପସମେଯାଗଗ୍ଭର ପ୍ରଗଗ୍ଭର କଲରି ଓ ମେଯାକର
ସକହରି କଯାରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯ ସମେଯାପ କଲରି।

1 କରରିନଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 2:10-13 କରିନପ ପରକମେଶଶ୍ବର ଆତଯାଙ୍କ 

ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର ଏହରି ନରିଗପଢ ବରିଷରମେଯାନ ଆମେକପ  ଦଖଯାକଇ ଦକଇଛନରି। 11 କକକୌଣସରି ମେନପଷର୍ୟ୍ଯ ଏକ
ମେନପଷର୍ୟ୍ଯର ମେନକଥଯା ଜଯାଣରିପଯା କର ନଯାହହିଁ। କବକଳ ମେଣରିଷ ଭରିତ କର ଥିବଯା ଆତଯା ତଯା'ର ମେନକଥଯା
ଜଯାଣରିପଯାରନରି। ସକହରିଭଳରି ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ମେନକଥଯା ତଯାଙ୍କରରି ଆତଯା ବର୍ୟ୍ଯତଚୀତ କରିଏ ଜଯାଣରି ପଯାରରିବ
? 12 ଆକମ୍ଭ ଜଗତର ଆତଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ପରମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରଦର ବରିଷର ଗପଡରିକପ  ଜଯାଣରି ପଯାରରିବଯା। 13 

କସ ଗପଡରିକପ  କହରିଲଯା କବକଳ ମେନପଷର୍ୟ୍ଯର କଳରିତ ଜଯାନର ବଯାକର୍ୟ୍ଯ କହପନଯାହଇଁପ , ବରବଂ ଆକମ୍ଭ ଆତଯା 
ଦଶ୍ବଯାରଯା ଶରିଖିଥିବଯା ବଯାକର୍ୟ୍ଯ କହପ । ଆକମ୍ଭ ଆତରିକ ବରିଷର ବପଝଯାଇବଯା ପଯାଇଇଁ ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କ ବଯାକର୍ୟ୍ଯ 



ବର୍ୟ୍ଯବହଯାର କରପ ।
1 କରରିନଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 3:16 ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଜଯାଣରି ରଖିବଯା 

ଉଚରିତ କଯ, ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ମେନ୍ଦରିର ଅଟ, ଏବବଂ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆତଯା 
ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ଠଯା କର ବଯାସ କରନରି।

1 କରରିନଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 6:11 ପପବର୍ଣ୍ଣରପ  ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ଭରିତରପ  
କକତକକ ଏହରିପରରି ଥିଲ। କରିନପ ଏକବ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ପଯାପ କଧକୌତ ହଯାକଇଛରି। ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ପବରିତ
କରଯାଯଯାଇଛରି। ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ପ୍ରଭପ  ଯଚୀଶପ ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ନଯାମେ କର ଓ ଆମ୍ଭ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆତଯା 
ଦଶ୍ବଯାରଯା ଧଯାମେର୍ମିକ କରଯାଯଯାଇଛରି।

1 କରରିନଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 12:3 କସଥିପଯାଇଇଁ ମେଇଁପ କହପଛରି କଯ, 

ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆତଯାପ୍ରଯାପ କଲଯାକ "ଯଚୀଶପ ଅଭରିଶପ" କବଯାଲରି କଦଯାପରି କହରିବରି ନଯାହହିଁ। ପବରିତ 

ଆତଯାଙ୍କ ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ ବରିନଯା କକକୌଣସରି କଲଯାକ "ଯଚୀଶପ ପ୍ରଭପ  ଅଟନରି" କବଯାଲରି କହରିବ ନଯାହହିଁ।
2 କରରିନଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ଦରିତଚୀର ପତ 3:17 ପ୍ରଭପ  ଆତଯା ଅଟନରି। କଯଉଇଁଠଯା 

କର ପ୍ରଭପ ଙ୍କର ଆତଯା ବରିଦର୍ୟ୍ଯମେଯାନ, ସକହରିଠଯା କର ସଶ୍ବଯାଧଚୀନତଯା ଅଛରି।
2 କରରିନଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ଦରିତଚୀର ପତ 13:14 ଆମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ପ୍ରଭପ  

ଯଚୀଶପଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନପଗ୍ରହ, ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ପ ରକମେ, ଓ ପବରିତଆତଯାଙ୍କ ସହଯାରତଯା ତପ ମ୍ଭ 

ସମେସ୍ତଙ୍କର ସହବରର୍ଣ୍ଣଚୀ କହଉ।

ଗଯାଲଯାତଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 4:6 ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ 

ସନଯାନ, କସଥିପଯାଇଇଁ କସ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ହକୃଦର ଭରିତ କର ନରିଜ ପପତଙ୍କ ଆତଯାକପ  ସଯାପରିତ କକଲ। 

ସକହରି ଆତଯା "ଆବବଯା, ପ୍ରରିର ପରିତଯା" କବଯାଲରି ଡଯାକନରି।
ଏଫରିସଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 1:13,14 ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ପଯାଇଇଁ ମେପକରି ଆଣରି

କଦଉଥିବଯା ସପସମେଯାଚଯାରର ସତରିତ୍ଶିକଯା ତପ କମ୍ଭ ଶପଣରିଲ। ସପସମେଯାଚଯାର ଶପଣରିଲଯା ପକର ତପ କମ୍ଭ 

ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କଠଯା କର ବରିଶଶ୍ବଯାସ କଲ। ପରକମେଶଶ୍ବର ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କପ  ପ୍ରଦଯାନ କରରି ତପ ମ୍ଭ ଉପକର 

ତଯାହଯାଙ୍କର ବରିଶକଷ ଚରିହ୍ନ ଦକଇ ଚରିହ୍ନରିତ କକଲ। ଏହଯା କରରିବଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା କସ ଆଗରପ  ଦକଇଥିବଯା 
ପ୍ରତରିଶକୃତରି ରକଯା କରରିଥିକଲ। 14 ପରକମେଶଶ୍ବର ନରିଜ କଲଯାକଙ୍କପ  କଯସମେସ୍ତ ବରିଷର ଦକବଯା 



ନରିମେକନ ପ୍ରତରିଶକୃତରି ଦକଇଛନରି, ତଯାହଯା କଯ ଆମ୍ଭମେଯାକନକେ ନରିଶ୍ଚରିତ ରପ କପ ପଯାଇବଯା, ଏଥିପଯାଇଇଁ 
ପବରିତ ଆତଯା କହଉଛନରି ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ନରିଭର୍ଣ୍ଣରରପକ ପ୍ରତରିଶକୃତରି। କଯଉଇଁମେଯାକନ 

ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର କଲଯାକ ଅଟନରି, ସମେଯାନକଙ୍କ ନରିମେକନ ଏହଯା ପପରର୍ଣ୍ଣ ସଶ୍ବଯାଧଚୀନତଯା ଆଣରିଦକବ। 

ଏହଯାର ଉକଦଶର୍ୟ୍ଯ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ମେହରିମେଯାର ପ୍ରଶବଂସଯା ହକବ।

ଏଫରିସଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 2:18 କଯାରଣ ଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର ହହିଁ, 
ଏକ ଆତଯା ହଯାକଇ ପରମେପରିତଯା ପଯାଖକପ  ରରିବଯାର ଅଧିକଯାର ଆମ୍ଭକପ  ମେରିଳରିଲଯା।

ଏଫରିସଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 4:30 ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କପ  ଦପ ଦୁଃଖ ଦରିଅ ନଯାହହିଁ। 
ତପ କମ୍ଭ କଯ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ଅଟ ଏହଯା କସ ଆତଯା ପ୍ରମେଯାଣ ଦରିଅନରି। ଉଚରିତ ସମେର ଉପସରିତ 

କହଲ ପରକମେଶଶ୍ବର ତପ ମ୍ଭକପ  ସଶ୍ବଯାଧଚୀନତଯା ପ୍ରଦଯାନ କରରିକବ। ଏହଯା ଦଶର୍ଣ୍ଣଯାଇବଯା ପଯାଇଇଁ କସ 

ପବରିତଆତଯାଙ୍କପ  ଦକଇଅଛନରି।
1 କଥସଲନଚୀକଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 4:8 ଅତଏବ କଯଉଇଁ 

କଲଯାକ ଏହରି ଶରିକଯାକପ  ଅବମେଯାନନଯା କକର, କସ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଅବମେଯାନନଯା କକର, ମେଣରିଷକପ  
ନପକହଇଁ। ପରକମେଶଶ୍ବର ତଯାଙ୍କର ପବରିତଆତଯା ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ପ୍ରଦଯାନ କରରି ଥଯାଆନରି।

1 କଥସଲନଚୀକଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 5:19  କଦଯାପରି ପବରିତ 

ଆତଯାର କଯାରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯ ବନ୍ଦ କର ନଯାହହିଁ।
2 କଥସଲନଚୀକଚୀର ମେଣ୍ଡଳଚୀ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ଦରିତଚୀର ପତ 2:13 ଭଯାଇ ଓ 

ଭଉଣଚୀମେଯାକନ ! ପ୍ରଭପ  ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ପ ରକମେ କରନରି। କସ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ଉଦଯାର କରରିବଯା ପଯାଇଇଁ 
ପ୍ରଥମେରପ  ବଯାଛରିଛନରି। ଅତଏବ ଆକମ୍ଭ ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କ ପଯାଇଇଁ ସବର୍ଣ୍ଣଦଯା ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କପ  ଧନର୍ୟ୍ଯବଯାଦ 

ଦକବଯା ଉଚରିତ। ଆତଯା ତପ ମ୍ଭକପ  ପବରିତ କରରିବଯା କଯଯାଗଇଁପ ଓ ସତର୍ୟ୍ଯ କର ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କର ବରିଶଶ୍ବଯାସ ଥିବଯା 
କଯଯାଗଇଁପ ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ଉଦଯାର ପଯାଇଛ। (1 ପରିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 1:2)

ତଚୀତସଙ୍କ ନରିକଟକପ କପ୍ରରରିତ ପଯାଉଲଙ୍କର ପତ 3:5,6 ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ସହରିତ ସପସବଂପକର୍ଣ୍ଣ 
ରଖିବଯା ପଯାଇଇଁ ଆକମ୍ଭ କରରିଥିବଯା ଉରମେ କଯାରର୍ଣ୍ଣର୍ୟ୍ଯଗପଡରିକ ହକତପ  ଆକମ୍ଭ ରକଯା ପଯାଇ ନ ଥିଲପ । କସ 

ଆମ୍ଭକପ  କଧଯାଇ କରରି ନପଆ ମେଣରିଷ କରରିଅଛନରି। ଏହରି ଉଦଯାର ଓ ନପତନତଯା ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କ 

ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର ଆସରିଥିଲଯା। 6 ପରକମେଶଶ୍ବର ଆମ୍ଭର ତଯାଣକରର୍ଣ୍ଣଯା ଯଚୀଶପଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ମେଯାଧର୍ୟ୍ଯମେ କର ସକହରି 



ପବରିତ ଆତଯାକପ  ପପରର୍ଣ୍ଣଭଯାବକର ଆମ୍ଭ ଉପକର ଢଯାଳରିକଲ।

ଏବଚୀମେଯାନଙ୍କ ନରିକଟକପ ପତ 2:4 କମେର୍ଣ୍ଣ ଦଶ୍ବଯାରଯା ପରକମେଶଶ୍ବର ମେଧର୍ୟ୍ଯ ଏହଯାର ପ୍ରମେଯାଣ କଦକଲ। 

ପରକମେଶଶ୍ବର ଆପଣଯା ଇଚଯାନପସଯା କର ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କ ଅନର୍ୟ୍ଯଯାନର୍ୟ୍ଯ ଦଯାନ ଦଶ୍ବଯାରଯା ଏହଯା ପ୍ରମେଯାଣରିତ 

କରରିଅଛନରି।
ଏବଚୀମେଯାନଙ୍କ ନରିକଟକପ ପତ 10:15 ପବରିତ ଆତଯା ମେଧର୍ୟ୍ଯ ଆମ୍ଭକପ  ଏହଯା ବରିଷର କର କପହନରି। 

ପ୍ରଥମେ କର କସ କପହନରି :
1 ପରିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 1:2 ପରକମେଶଶ୍ବର ଖପବ ଆଗରପ  ତଯାଙ୍କର ପବରିତ କଲଯାକ ହକବଯା ପଯାଇଇଁ 

ତପ ମ୍ଭମେଯାନଙ୍କପ  ମେକନଯାନଚୀତ କରରିବଯାକପ  କଯଯାଜନଯା କରରିଥିକଲ। ତପ ମ୍ଭକପ  ପବରିତ କରରିବଯା ଆତଯାଙ୍କର 

କଯାମେ ଅକଟ। ଯଚୀଶପଖଚୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ ଦଶ୍ବଯାରଯା ପବରିତ ହଯାକଇ ତପ କମ୍ଭ କଯପରରି ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କ ଆଜଯା 
ପଯାଳନ କରରିବ, ଏହଯା କସ ଚଯାହହିଁଥିକଲ। ଈଶଶ୍ବରଙ୍କ ଅନପଗ୍ରହ ଓ ଶଯାନରି ଅଧିକରପ  ଅଧିକ ତପ ମ୍ଭ 

ଉପକର ବରପ ର।

2 ପରିତରଙ୍କ ଦରିତଚୀର ପତ 1:21 କକକୌଣସରି ଭବରିଷର୍ୟ୍ଯତ ବଯାଣଚୀ, ମେନପଷର୍ୟ୍ଯର ନରିଜର ଇଚଯାରପ  ଜଯାତ 

ହଯାକଇ ନଯାହହିଁ। କରିନପ କଲଯାକମେଯାକନ ପବରିତ ଆତଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ଚଯାଳରିତ ହଯାକଇ, ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କଠଯାରପ  
ପ୍ରଯାପ କଥଯା କହରି ଅଛନରି।

1 କଯଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 4:2 ଏହରି ପ୍ରକଯା କର ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କର ଆତଯାକପ  
ଚରିହ୍ନରିପଯାରରିବ : ଏକ ଆତଯା କହରିବ କଯ, "ମେଇଁପ ବରିଶଶ୍ବଯାସ କକର କଯ ଯଚୀଶପ ହହିଁ ଖଚୀଷ୍ଟ ଅଟନରି ଓ କସ ଏ
ଜଗତକପ  ମେନପଷର୍ୟ୍ଯ ରପ ପ ଧଯାରଣ କରରି ଆସରିଥିକଲ," ସକହରି ଆତଯା ପରକମେଶଶ୍ବରଙ୍କଠଯାରପ  ଆଗତ।

1 କଯଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 5:7,8 ଯଚୀଶପଙ୍କ ବରିଷର କର ଆମ୍ଭକପ  ତରିନରିଜଣ ସଯାକର୍ୟ୍ଯ ଦରିଅନରି ; 8 

ପବରିତ ଆତଯା, ଜଳ ଓ ରକ। ଏହରି ତରିନରିଜଣଙ୍କ ସଯାକର୍ୟ୍ଯ ଏକ ଅକଟ। 

ଯରିହପଦଯାଙ୍କ ପତ 1:20 କରିନପ ମେଯାକର ପ୍ରରିର ବନ୍ଧପଗଣ, ତପ ମ୍ଭମେଯାକନକେ ନରିଜର ପବରିତ ବରିଶଶ୍ବଯାସ 

ଉପକର ନରିଜନରିଜ ଜଚୀବନକପ  ଦକୃଢ ଭଯାବକର ଗଢ। ପବରିତ ଆତଯାଙ୍କ ସଯାହଯାରର୍ୟ୍ଯ କର ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କର।
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