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ଯଯାତଯା ପପସ୍ତକ 15:9 "ଶତତ କହହିଲଯା, 'ମମପ ସମଯାନଙଙପ  ଙଗଯାଡଯାଇବହି ଓ ଧରହିବହି। ମମପ ଲପ ଟହିତ ଦ୍ରବବ
ଭଯାଗ କରହି ନଙବହି। ସମଯାନଙଙର ଉପଙର ମଯାଙର ଅଭହିଳଯାଷ ପପରର ହଙବ। ମମପ ଆପଣଯା ଖଡ
ନହିକ୍ଷଙପ କରହିବହି, ମଯାଙର ହସ୍ତ ସମଯାନଙଙପ  ବହିନଯାଶ କରହିବ।'

ଯଯାତଯା ପପସ୍ତକ 18:21 ଆହପରହି ତପ ଙମ ଏହହି ଙଲଯାକମଯାନଙ ମଧବରପ  କମରକ୍ଷମ, ଅରରଯାତ
ଯଯାତଯା ପପସ୍ତକ 20:14 "ତପ ଙମ ବବଭହିଚଯାର କରହିବ ନଯାହହ।
ଯଯାତଯା ପପସ୍ତକ 20:17 "ତପ ଙମ ଆପଣଯା ପ୍ରତହିଙବଶଶୀର ଗତହକପ ଙଲଯାଭ କରହିବ ନଯାହହ। ତପ ଙମ
ଆପଣଯା ପ୍ରତହିଙବଶଶୀର ଭଯାରରବଯା କହି ଦଯାସ,  ଦଯାସଶୀ କହି ତଯା'ର ଙଗଯାରପ  କହି ଗଧ କହି ତପ ମ
ପ୍ରତହିଙବଶଶୀର ଙକକୌଣସହି ବସ୍ତପକପ ଙଲଯାଭ କରହିବ ନଯାହହ।"

ଗଣନଯା ପପସ୍ତକ 11:4  ତଯା'ପଙର ସମଯାନଙଙ ମଧବରପ  ଅସପବହିଧଯା ସତଷହିକଯାରଶୀଗଣଙର ଉତ୍ତମ
ଖଯାଦଦ ଖଯାଇବଯାକପ ପ୍ରବଳଇଚଯା ଙହଲଯା। ଇଶଯାଙରଲର ଙଲଯାକମଯାଙନ ସମଯାନଙଙ ସହହିତ
ଙରଯାଗ ଙଦଙଲ ଏବବ ପଯାଟହି କଙଲ, "କହିଏ ଆମମଯାନଙପ  ମଯାବସ ଖଯାଇବଯାକପ ଦଙବ?

ଦହିତଶୀର ବହିବରଣ 5:21 "ତପ ଙମ ଆପଣଯା ପ୍ରତହିଙବଶଶୀର ଭଯାରରବଯାକକକ ଙଲଯାଭ କରହିବ ନଯାହହ।
ତପ ଙମ ଆପଣଯା ପ୍ରତହିଙବଶଶୀର ଗତହ, ଙକ୍ଷତ, ଦଯାସ, ଦଯାସଶୀ, ଙଗଯାରପ , ଗଧ, କହି ସମଯାନଙଙର
ଙକକୌଣସହି ବସ୍ତକକ ଙଲଯାଭ କରହିବ ନଯାହହ।"

ଦହିତଶୀର ବହିବରଣ 12:20 "ସଦଯାପ୍ରଭପ  ତପ ମମଯାନଙର ପରଙମଶଶ୍ବର ପ୍ରତହିଜଯା କରହିଛନହି ଙଯ, ଙସ
ତପ ମମଯାନଙର ଙଦଶକକକ ବଢଯାଇଙବ। ଙଯତଙବଙେଙଳ ସଦଯାପ୍ରଭପ  ଏପରହି କରହିଙବ,

ତପ ମମଯାଙନଙେ ହକକଏତ ତଯାଙର ମଙନଯାନଶୀତ ସଯାନର ବହକକ ଦପର ଙର ବଯାସ କରପ ଥିବ।
ଏହଯା ଯଦହି ଅଧିକ ଦପର ହକକଏ,  ଏବବ ତପ ଙମ ଯଦହି ମଯାବସ ପଯାଇମ ଙଭଯାକହିଲଯା ହକକଅ,

ତଙବଙେ ତପ ମମଯାଙନଙେ ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙର ଦତ୍ତ ଙଯ ଙକକୌଣସହି ପଶକକର ମଯାବସ
ଖଯାଇପଯାରହିବ। ତପ ମମଯାଙନଙେ ସଙହହି ପଶକକକକକ ନହିଅ, ତଯାକକକ ବଧକର ଓ ନହିଜ ଫଯାଟକ
ଭହିତ ଙର ଙଭଯାଜନ କର। ମପ ଙଯପରହି ଆଜଯା କଲହି, ତପ ମମଯାଙନଙେ ଏପରହି କରହିବଯା ଉଚହିତ।
ତପ ମମଯାଙନଙେ ଏହହି ମଯାବସ ଙଯଉମଠଯା ଙର ବଯାସ କଙଲ ମଧବ ସଙହହିଠଯା ଙର ଖଯାଇ ପଯାରହିବ।



ଦହିତଶୀର ବହିବରଣ 22:22  "ଯଦହି ଙକକୌଣସହି ଙଲଯାକ ଅନଦ ଜଙଣ ବହିବଯାହହିତ ସଶୀ ସହହିତ
ଶଯାରଶୀରଶୀକ ଙରକୌନ ସଐକର ଥିବଯାର ଙଦଖିବଯାକକକ ତପ ଙମ ପଯାଅ। ଙସ ଦକକହହଙକକ ମତତକକକ
ଦଣଣ ଦହିଆରହିବଯା ଉଚହିତ। ତପ ମମଯାଙନଙେ ଇଶଯାଙରଲରକକ ଏହହି ଦକକଷ୍କମର ଦପରକରହିବଯା
ଉଚହିତ।

ଯହିଙହଯାଶପର 7:21  ମପ ଲକକଟହିତ ଦ୍ରବବ ମଧିଅଙର ଖଣହିଣଏ ସକକନ୍ଦର ବଯାବହିଲଶୀଯ ଙକଯାଟ ଓ
200 ଶଙକଲ ରପ ପଯା ଓ ଏକ ପଯାଉଣଣ ଓଜନର ସକକନଯାମକକଣଣଯା ଙଦଖି ଙଲଯାଭ କରହି ତଯାହଯା
ନଙଲହି। ଏବବ ସଙଗପଡହିକପ ମଯାଙେ ତମମମ ମଧିଅଙର ଙପଯାତହି ଅଛହି। ଆଉ ରପ ପଯା ତହହ ଙକଯାଟ
ତଙଳ ଅଛହି।"

ଗଶୀତସବହହିତଯା 10:3  ଦପଷ ଙଲଯାକମଯାଙନ ଆପଣଯା ମନସଯାମନଯା ବହିଷଯଙର ଗବର ଅନପଭବ
କରନହି ଓ ସଙହହି ଙଲଯାଭଶୀ ଙଲଯାକମଯାଙନ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଅଭହିଶଯାପ ଦହିଅନହି। ଏହହି ଉପଯାଯଙର
ସଙହହି ମନ୍ଦ ଙଲଯାକମଯାଙନ ଦଖଯାଙଇ ଦଙବଯାକପ ଚଯାହମଯାନହି ସମଯାଙନଙେ ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙପ  ଘତଣଯା
କରନହି।

ଗଶୀତସବହହିତଯା 78:18  ଏହଯାପଙର ସଙହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ପରଶୀକ୍ଷଯା କରହିବଯାକପ
ନହିଷ୍ପତ୍ତହି ନଙଲଙେ। ସମଯାଙନଙେ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଖଯାଦଦ ମଯାଗହିଙଲ। ରଯାହଯା ସମଯାଙନଙେ
ଇଚଯା କରହିଥିଙଲ।

ଗଶୀତସବହହିତଯା 78:30  ସମଯାଙନଙେ ସମଯାନଙଙର ପ୍ରଯାପ ବସଙର ସନପଷ ଙହଙଲ ନଯାହହ।
ତଙଣପ ସମଯାନଙଙ ପଯାଟହିଙର ଖଯାଦଦ ଅବହିଚଳହିତ ଥିଲଯା,

ଗଶୀତସବହହିତଯା 81:12  ତଙଣପ ଆଙମ ସମଯାନଙଙପ  ସମଯାନଙଙର ଇଚଯାନପସଯାଙର କଯାରରବ
କରହିବଯାକପ ଦଙଲପ । ଇଶଯାଙରଲଶୀରମଯାଙନ ସମଯାନଙଙର ଇଚଯାନପସଯାଙର କଯାରରବମଯାନ କଙଲ।

ଗଶୀତସବହହିତଯା 106:14 ରଯାନରଙର ଆମର ପପବରପପରପ ଷଗଣ ଅତହିଶଯ ଙଲଯାଭଗ୍ରସ୍ତ ଙହଙଲ ଓ
ମରପ ଭପ ମହିଙର ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ପରଶୀକ୍ଷଯା କଙଲ।

ଗଶୀତସବହହିତଯା 119:36  ମଯାଙେଙତ ଧନଶୀ ହଙବଯା ପରହିବଙତର ମଯାଙେଙତ ବଯାକବ ବହିଷଯଙର
ବପଝହିବଯା ପଯାଇମ ସଯାହଯାରବ କର।

ହହିଙତଯାପଙଦଶ 1:19  ସମସ୍ତ ଧନ ଙଲଯାଭଶୀର ଗତହି ଏହହିପରହି। ତଯାହଯା ଧନର
ଅଧିକଯାରଶୀମଯାନଙର ପ୍ରଯାଣ ନଯାଶ କଙର।



ହହିଙତଯାପଙଦଶ 6:25 ତପ ମ ହତଦଯ ଙର ସଙହହି ସପନ୍ଦର ସଶୀର ଙସକୌନ୍ଦରରବକପ ଙଲଯାଭ କର ନଯାହହ।
ତଯା'ର ଚକ୍ଷପ ତପ ମକପ ପ୍ରତଯାରହିତ ନ କରପ ।

ହହିଙତଯାପଙଦଶ 15:27  ଙଲଯାଭଶୀ ଆପଣଯା ପରହିଜନକପ ଦପ ଦୁଃଖ ଦହିଏ। ମଯାତ ଙଯଉମ ଙଲଯାକ
ଲଯାଞ୍ଚକପ ଘତଣଯା କଙର, ଙସ ବଞ୍ଚହିବ।

ହହିଙତଯାପଙଦଶ 21:25,26  ଅଳସପଆର ବଯାଞ୍ଚହିତ ବହିଷଯ ତଯାହଯାର ମତତବମ ଘଟଯାଏ। କଯାରଣ
ତଯାହଯାର ହସ୍ତ କମର କରହିବଯାକପ ମନଯା କଙର। 26  କହିଛହି ଙଲଯାଭଶୀ ଙଲଯାକ ଦହିନରଯାକ କଯାଟନହି
ବହପ  ଜହିନହିଷ ଗପଡହିକ ପଯାଇମ ବଯାସନଯା କରହି, ମଯାତ ଧଯାମର୍ମିକ ଙଲଯାକ ଉଦଯାର ସହହିତ ଦହିଅନହି।

ହହିଙତଯାପଙଦଶ 28:16 ଙଯଉମ ଅଧବକ୍ଷ ବପଦହିହଶୀନ, ଙସ ମଧବ ଆଜହି ଉପଦ୍ରବଶୀ ହପଏ। ମଯାତ ଙଯ
ଙଲଯାଭକପ ଘତଣଯା କଙର, ଙସ ଆପଣଯା ଦହିନ ବଢଯାଇବ।

ଯହିଶଯାଇର 56:11 ସମଯାଙନଙେ ପଙଟପ  କପକପର ସଦତଶ ତଙବଙେ ତତପ ହପଅନହି ନଯାହହ। ଆଉ
ମଧବ ସମଯାଙନଙେ ବହିଚଯାରଶପନବ ମଙଷପଯାଳକ। ସମଯାଙନଙେ ଚଯାରହିଆଡପ ଆପଣଯା ଆପଣଯା
ଲଯାଭ ଙଚଷଯା ଙର ଆପଣଯା ଆପଣଯା ବଯାଟ ଆଙଡ ଫଙରହିଅଛନହି।

ଯହିଶଯାଇର 57:17  ଆଙମ ତଯାହଯାର ଙଲଯାଭରପ ପ ଅପରଯାଧ ହଙତପ  କତଦ ହଯାଙଇ ତଯାହଯାକପ
ଆଘଯାତ କଲମପ ,  ଆଙମ ନହିଜର ମପଖ ଲପ ଚଯାଇ କକଦ ଙହଲପ  ;  ତହହଙର ଙସ ଅବଯାଧବ ହଯାଙଇ
ଆପଣଯା ମନର ମଯାଗର ଙର ଚଯାଲହିଲଯା।

ଯହିରହିମହିର 6:13  "ଇଶଯାଙରଲର ଙେଛଯାଟରପ  ବଡ ପରରବନ ସମସ୍ତ ଙଲଯାକ ଙଲଯାଭଯାସକ। ଆଉ
ଭବହିଷବଦବକଯାଠଯାରପ  ଯଯାଜକ ପରରବନ ଙପ୍ରତଦକକ ମହିରବଯାଚଯାରଶୀ।

ଯହିରହିମହିର 22:17  ମଯାତ ଙହ ଯହିହଯାଙରଯାଦଯାରକଶୀମ,  ତପ ଙମ କବଙଳ ନହିଜର ସଶ୍ବଯାରର ଙଦଖିଛ,

ତପ ମର ଚକ୍ଷପ ଓ ଅନଦୁଃକରଣ ଙଲଯାଭ,  ଉପଦ୍ରବ,  ଙଦକୌରଯାତକ ଓ ନହିରର ଙଦଯାଷର ରକପଯାତ
ଙର ବପଡହି ରହହିଛହି।

ଯହିରହିମହିର 51:13 ଙହ ଜଳରଯାଶହି ନହିକଟଙର ବଯାସ କରପ ଥିବଯା ଓ ଧନ ସମ୍ପଦ ଙର ଐଶଶ୍ବରରବଶଯାଳଶୀ
ବଯାବହିଲ, ତପ ମର ଅନହିମ କଯାଳ ଉପସହିତ ଓ ତପ ମର ଧଶ୍ବବସ ହଙବଯାର ସମର ଆସହିରଯାଇଛହି।

ଯହିହହିଜହିକଲ 6:9  ଏବବ ବଞ୍ଚହି ରହହିଥିବଯା ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ଙଯଉମମଯାନଙପ  ଙଗଯାଷଶୀଯମଯାନଙପ
ବନ୍ଦଶୀରପ ଙପ ନହିଆରହିବ,  ସମଯାଙନଙେ ମଯାଙେଙତ ମଙନ ରଖିଙବ ଏବବ ଆଙମ
ସମଯାନଙଙର ବବଭହିଚଯାରଶୀ ହତଦଯକପ କହିପରହି ଦପ ଦୁଃଖ ଙର ପପରର କଲପ ,  ଯଯାହଯା ଆମଠଯାରପ  ଦପ



ରଙଇ ଗଲଯା ଏବବ ସମଯାନଙଙର ବବଭହିଚଯାରଶୀ ଆଖି ଯଯାହଯା ସମଯାନଙଙର ମପତ୍ତର୍ମିସବପକପ
ଅନପସରଣ କଲଯା। ସମଯାଙନଙେ ନହିଙଜ କରହିଥିବଯା କପକମର ପଯାଇମ ଓ ସମଯାନଙଙର ଘତଣବ
ବବବହଯାର ପଯାଇମ ନହିଜକପ ଘତଣଯା କରହିଙବ।

ଯହିହହିଜହିକଲ 14:4,5  ଏଣପ ତପ ଙମ ସମଯାନଙଙପ  କପହ,  'ସଦଯାପ୍ରଭପ  ମଯାଙର ପ୍ରଭପ  ଏହହି କରଯା
କହନହି, ଙଯକଙହହି ଇଶଯାଙରଲଶୀର ରହିଏ ତଯା'ର ହତଦଯ ନହିଜର ମପତ୍ତର୍ମିକପ ଦହିଏ, ଏବବ ଯଯାହଯାର
ପଯାପ ତଯା'  ପଯାଇମ ଏକ ବଯାଧଯା ଦହିଏ,  ଙଯତଙବଙେଙଳ ଭବହିଷବଦବକଯା ନହିକଟକପ ଉପଙଦଶ
ପଯାଇମ ରଯାଏ, ମମପ ସଦଯାପ୍ରଭପ  ନହିଙଜ ତଯାକପ ଉତ୍ତର ଦଙବହି। କହିନପ ତଯାକପ ରଯାଇ ପଚଯାରହିବଯା ପଯାଇମ
କହହିଲହି,  ତଯାଙର କଳପଷହିତ ମପତ୍ତର୍ମିଗପଡହିକପ ସଯାହଯାରବ ନହିମଙନ। 5  ମମପ ଏହଯା କରହିବହି,
ଇଶଯାଙରଲଶୀରମଯାନଙପ  ବପଝହିପଯାରହିବଯା ପଯାଇମ ସମଯାନଙଙ ଉପ ଙର ସଙହହି,  ସମଯାନଙଙର
କଳପଷହିତ ମପତ୍ତର୍ମିଗପଡହିକ ମଯାଠଯାରପ ଙେ ଉଚହିନ ରହହିଙବ।'

ଯହିହହିଜହିକଲ 22:12 "'ତପ ମମଯାନଙ ମଧିଅଙର ଙଲଯାକମଯାଙନ ରକପଯାତ କରହିବଯା ପଯାଇମ ଲଯାଞ୍ଚ
ନଙଇଛନହି। ତପ ଙମ ସପଧ ନଙଇ ଋଣ ଦଙଇଅଛ ଏବବ ତପ ଙମ ଙଲଯାଭ ଙର ଉପଦ୍ରବ କରହି
ଆପଣଯା ପ୍ରତହିଙବଶଶୀଠଯାରପ  ଲଯାଭ ନଙଇଅଛ। ତପ ଙମ ମଯାଙେଙତ ପଯାଙଶଯାରହି ରଯାଇଅଛ।' ଏହଯା
ସଦଯାପ୍ରଭପ , ମଯାଙର ପ୍ରଭପ  କହନହି।

ଯହିହହିଜହିକଲ 33:31 ଏବବ ସମଯାଙନଙେ ମଯାଙେ ଙଲଯାକପରହି ତପ ମ ନହିକଟକପ ଆସନହି। ମଯାଙେ
ଙଲଯାକପରହି ସମଯାଙନଙେ ତପ ମ ସମପଖ ଙର ବସନହି ଓ ତପ ମ କରଯା ଶପଣନହି। କହିନପ
ସମଯାଙନଙେ ମଯାଙେ କରଯା ମଯାନନହି ନଯାହହ। କଯାରଣ ସମଯାଙନଙେ କବଙଳ ତଯାହଯା କରନହି,
ଯଯାହଯା ସମଯାଙନଙେ କରହିବଯାକପ ଚଯାହମଯାନହି। ଏବବ ସମଯାନଙଙ ହତଦଯ ଅସଯାଧପ ଲଯାଭ ପଯାଇମ
ଙଲଯାଭହି ଅଙଟ।

ଙହଯାଙଶର 4:12   ଆମର ଙଲଯାକମଯାଙନ କଯାଠଖଣହିଣକପ ଉପଙଦଶ ଲଯାଗହି ପଗଗ୍ଭରନହି।
ସମଯାଙନଙେ ଭଯାବନହି ସଙହହି କଯାଠଖଣଣଗପଡହିକ ସମଯାନଙଙପ  ଉତ୍ତର ଦଙବ। କଯାରଣ,

ସମଯାଙନଙେ ଗଣହିକଯାମଯାନଙପରହି ମହିରବଯାପ୍ରତହିମଯାଙ ପଛ ଙର ଅନପଧଯାବନ କରହିଛନହି।
ସମଯାଙନଙେ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ବଳହିଦଯାନ କରହିଥିଙଲ ଓ ଗଣହିକଯା ହଯାଇଙରଯାଇଥିଙଲ।

ଙହଯାଙଶର 5:4 ଇଶଯାଙରଲର ଙଲଯାକମଯାଙନ ବହପ  ମନ୍ଦ କଯାରରବ କରହିଛନହି ଏବବ ସଙହହିସବପ ମନ୍ଦ
କଯାରରବ ସମଯାନଙଙପ  ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ନହିକଟକପ ଫଙରହିବଯାଠଯାରପ  ଦପ  ରଙଇ ଦଙଇଛହି।



ସମଯାଙନଙେ ସବରଦଯା ପ୍ରତହିମଯାଙ ପଛ ଙର ଧଯାଇମ ବଯାକପ ଚହିନଯା କରପ ଛନହି। ସମଯାଙନଙେ ପ୍ରକତତ
ସଦଯାପ୍ରଭପ ଙପ  ଜଯାଣପ ନଯାହମଯାନହି।

 ମଶୀଖଯା 2:2  ସମଯାଙନଙେ କ୍ଷଙତ ଗଗ୍ଭହମଯାନହି,  ତଯାହଯା ଅନଦମଯାନଙଠଯାରପ  ହରଣ କରନହି।
ସମଯାଙନଙେ ଗତହ ଗଗ୍ଭହମଯାନହି,  ଅନଦଠଯାରପ  ଛଡଯାଇ ନହିଅନହି। ସମଯାଙନଙେ ମଧବ ଅନଦର ଗତହ
ଅପହରଣ କରହିବଯାକପ ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ଠକନହି। ଆଉ ମଧବ ସମଯାଙନଙେ ଙଲଯାକମଯାନଙପ
ପ୍ରତଯାରଣଯା କରହି ସମଯାନଙଙର ଭପ ମହି ଅପହରଣ କରନହି।

ନଯାହପମ 3:4  ନଶୀନହିବଶୀ ଙର ଅତବନ ଗଣହିକଯା କମର ପଯାଇମ ଏସବପ ଘଟହିଲଯା। ଙସ ଏକ କପପରର
ଉତ ରହିଏ କହି ତଯା'ର ଗଣହିକଯା କଯାରରବ ପଯାଇମ ରଯାଜବକପ କଶୀତଦଯାସ କଲଯା। ଙସ ତଯା'ର ରଯାଦପ  ବଳ
ଙର ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ତଯା'ର କଶୀତଦଯାସ କରହିଛନହି।

ହବକକପକ 2:9 ତଯାକପ ଧିକ, ରହିଏ ଙଦଯାଷ କରହି ଧନଶୀ ହଯାଙଇଛ। ଙସ ଙଗଯାଟହିଏ ନହିରଯାପଦ ସଯାନ
ଙର ବଯାସ କରହିବଯାକପ ଏହହିସବପ କଙର। ଙସ ଭଯାଙବ ଙଯ,  ଙସ ଙକକୌଣସହି ଅନହିଷରପ  ନହିଜକପ
ରକ୍ଷଯା କରହିପଯାରହିବ।

ମଯାଥିଉଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 5:28 କହିନପ ମମପ ତପ ମକପ କହପଛହି ଙଯ, ଯଦହି କଙହହି ଙଲଯାକ ଙକକୌଣସହି
ସଶୀକପ ଙଦଙଖ ଓ ତଯା ସହହିତ ବବଭହିଗଗ୍ଭର କରହିବଯା ପଯାଇମ ଗଗ୍ଭ ଙହମ,  ତଙବଙେ ଙସ ନହିଜ ମନ
ଭତ ଙର ସଙହହି ସଶୀ ସହହିତ ବବଭହିଗଗ୍ଭର କରହି ସଯାରହିଲଯାଣହି।

ମଯାକରଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 4:19  କହିନପ ତଯାହଯାଙ ମନ ଙର ଜଶୀବନର ଚହିନଯା,  ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତହିର
ମଯାଙହ ଓ ଅନଦ ବସ୍ତପ ଲଯାଭ କରହିବଯାର ଲଯାଳସଯା ଆ ଙସ ଓ ସଙଗପଡହିକ ବଯାକବକପ ଚଯାପହି
ପକଯାଏ। ଫଳ ଙର ତଯାହଯା ସମଯାନଙଙ ଜଶୀବନ ଙର ଫଳହଶୀନ ହପଏ।

ମଯାକରଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 7:22   ବବଭହିଚଯାର,  ଲଯାଳସଯା ବଯା ଙଲଯାଭ,  ଦପଷଯାତଯା,  ମନ୍ଦକଯାମ
କରହିବଯା, ପ୍ରବଞ୍ଚନଯା, ଈଷରଯା, ଚପ ଗପଲହି, ଅହଙଯାର ଏବବ ମପଖରତଯା।

ଲପ କଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 3:14 ଙସସୈନବମଯାଙନ ତଯାହଯାଙପ  ପଚଯାରହିଙଲ, "ଆମକପ କ'ଣ କରହିବଯାକପ
ହଙବ?"

ଲପ କଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 12:15  ଯଶୀଶପ କହହିଙଲ,  "ସଯାବଧଯାନର ସହହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଯାର
ଙଲଯାଭରପ  ନହିଜକପ ଦପର ଙର ରଖ। ନହିଜର ଅଧିକଯାର ଙର ଥିବଯା ବହିପପଳ ସବପତ୍ତରପ  କଙହହି
କଙବଙେ ଜଶୀବନ ପଯାଇ ପଯା ରଙନଯାହହ।"



ଲପ କଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 16:14 ଫଯାରପ ଶଶୀମଯାଙନ ଏହହି ସବପ କରଯା ଶପଣପଥିଙଲ। ଫଯାରପ ଶଶୀମଯାଙନ
ନହିଜ ଟଙଯାକପ ଭଲ ପଯାଉଥିବଯାରପ  ଯଶୀଶପଙପ  ସମଯାଙଲଯାଚନଯା କଙଲ।

ଙଯଯାହନଲହିଖିତ ସପସମଯାଚଯାର 8:44  ଶରତଯାନ ଙହଉଛହି ତପ ମର ପହିତଯା। ତପ ଙମ ତଯାହଯାର ଅଟ।
ତପ ଙମ ତଯାର ଇଚଯା ଅନପସଯାଙର କଯାରରବ କରପ ଛ। ପ୍ରରମରପ  ଙସ ଜଙଣ ଖପନହି। ଙସ ସବରଦଯା
ସତବର ବହିରପ ଦ। ତଯା'  ଭହିତ ଙର ଙକକୌଣସହି ସତବତଯା ନଯାହହ। ଙସ ତଯାର ସଶ୍ବଭଯାବରପ  ମହିଛପଆ। ଙସ
ମହିରବଯାବଯାଦଶୀ, ଙସ ମହିରବଯାର ଜନନ୍ମଦଯାତଯା।

ଙରରହିତମଯାନଙ କଯାଯରଦର ବହିବରଣ  20:33 ମମପ ଙଯତଙବଙେଙଳ ତପ ମମଯାନଙ ସହହିତ ଥିଲହି,
ଙସତଙବଙେଙଳ ମମପ କଙବଙେ କଯାହଯାର ଟଙଯା ଓ ସପନ୍ଦର ବସ ପ୍ରତହି ଙଲଯାଭ ଦଖଯାଙଇ
ନଯାହହ।

ଙରଯାମଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 1:24-29  ଙଲଯାଙକ ସବରଦଯା ମନ୍ଦ କମର
କରହିବଯାକପ ଇଚଯା କଙଲ। ସମଯାଙନଙେ ପଯାପଙର ପପରର ଥିଙଲ। ପରଙମଶଶ୍ବର ସମଯାନଙଙପ
ନହିଜର ପଯାପ ମଯାଗର ଙର ରହିବଯା ପଯାଇମ ଛଯାଡହି ଙଦଙଲ। ଙସଥିପଯାଇମ ସମଯାଙନଙେ
ଙରକୌନପଯାପଙର ପରହିପପରର ଙହଙଲ ଓ ନହିଜ ନହିଜ ଶରଶୀରକପ ପରସ୍ପର ସହହିତ ମନ୍ଦ କମର ଙର
ନହିଙଯଯାଜହିତ ରଖିଙଲ,  ଯଯା'ଦଶ୍ବଯାରଯା ସମଯାନଙଙ ଶରଶୀର ନହିନ୍ଦହିତ ଙହଲଯା। 25  ଙଲଯାଙକ
ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ସତବ ବଦଳ ଙର ମହିରବଯାକପ ଗ୍ରହଣ କଙଲ। ସମଯାଙନଙେ ସତଷ ବସ୍ତପଗପଡହିକର
ଉପଯାସନଯା ଓ ସଙବଯା କଙଲ। ସମଯାଙନଙେ ଏହହି ବସ୍ତପ ଗପଡହିକର ସତଷହିକତ୍ତରଯା ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ
ଉପଯାସନଯା କଙଲ ନଯାହହ। ପରଙମଶଶ୍ବର ସବରଦଯା ପ୍ରଶବସଯାର ପଯାତ। ଆଙମନ। 26 ଙସଥିପଯାଇମ
ପରଙମଶଶ୍ବର ସମଯାନଙଙପ  ସଙହହି ଲଜଯାଜନକ କଯାରରବ କରହିବଯା ପଯାଇମ ଛଯାଡହି ଙଦଙଲ। 27

ସଙହହିଭଳହି ପପରପ ଷମଯାଙନ ମଧବ ସଶୀମଯାନଙ ସଶ୍ବଯାଭଯାବହିକ ସଙ ଛଯାଡହି ପରସ୍ପର ଭହିତ ଙର
କଯାମନଯା ଙର ଲହିପ ଙହଙଲ। ପପରପ ଷମଯାଙନ ଅନଦ ପପରପ ଷମଯାନଙ ସହହିତ ଅଙଶଯାଭନଶୀର
ବବବହଯାର କଙଲ। ନହିଜର ମନ୍ଦ କଯାରରବ ପଯାଇମ ସମଯାଙନଙେ ନହିଜ ଦଙହ ଙର ଦଣ୍ଡ ଙଭଯାଗହିଙଲ।

28  ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ବହିଷର ଙର ପ୍ରକତତ ଜଯାନ ପ୍ରପ କରହିବଯାକପ ଙଲଯାଙକ ଗପରପ ତଶ୍ବ
ଙଦଲଙନଯାହହ। ଙସଥିପଯାଇମ ପରଙମଶଶ୍ବର ସମଯାନଙଙପ  ସମଯାନଙଙ ବହିକତତ ଚଚହିନଯା ଙର
ରହହିବଯାକପ ଛଯାଡହି ଙଦଙଲ ଓ ସମଯାଙନଙେ ଅନପଚଚହିତ କମରକରହି ରହହିଙଲ। 29  ସଙହହି
ଙଲଯାକମଯାଙନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଯାରର ପଯାପ, ମନ୍ଦଭଯାବନଯା, ସଶ୍ବଯାରର ଓ ଘତଣଯା ଙର ପରହିପପରର ଥିଙଲ।



ସମଯାଙନଙେ ହତବଯା, ଝଗଡଯା, ମହିଛ, ଛନ୍ଦ-କପଟତଯା ଓ ଅନଦମଯାନଙର ମନ୍ଦ ଚଚହିନଯା ଙର ବପଡହି
ରହନହି।

ଙରଯାମଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 6:12  କହିନପ ପଯାପ ଙଯପରହି
ତପ ମମଯାନଙର ଶରଶୀରକପ ରଯାଜତଶ୍ବ ନକରପ । ତପ ମମଯାନଙର ପଯାପପପରର ସଶ୍ବଭଯାବ ଦଶ୍ବଯାରଯା
ତପ ମମଯାଙନଙେ ଙଯପରହି ଶଯାସହିତ ନହପଅ।

ଙରଯାମଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 7:7 ତପ ଙମ ଭଯାବହି ପଯାର ଙଯ, ମମପ କହପଛହି
ପଯାପ ଓ ବବବସଯା ଙହଉଛହି ଏକଯା କରଯା। ଏହଯା ସତବ ନପଙହମ। କହିନପ ବବବସଯା ଙହଉଛହି ଏକମଯାତ
ଉପଯାର ଯଯାହଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ମମପ ପଯାପର ଅରର ଜଯାଣହି ପଯାରହିଲହି। ମମପ କଙବଙେ ଙହଙଲ ଜଯାଣହି ପଯାରହି
ନରଯାନହି, "ଙଲଯାଭ କରହିବଯା" ଅରର କଣ। କହିନପ ବବବସଯା କହହିଲଯା, "ଅନଦମଯାନଙ ବସ୍ତପ ପଯାଇବଯା
ପଯାଇମ କଙବଙେ ଙହଙଲ ଙଲଯାଭ କର ନଯାହହ।"

ଙରଯାମଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 13:9  ମମପ ଏପରହି କହପଛହି,  କଯାରଣ
ବବବସଯା କପ ଙହ: "ବବଭହିଗଗ୍ଭର କର ନଯାହହ, କଯାହଯାକପ ବଧ କର ନଯାହହ, ଙକକୌଣସହି ଜହିନହିଷ ଗଗ୍ଭଙରହି
କର ନଯାହହ, ଅନଦ ଙଲଯାକର ଜହିନହିଷ ପ୍ରତହି ଙଲଯାଭ ରଖ ନଯାହହ।" ଏହହି ସମସ୍ତ ଆଙଦଶ ଗପଡହିକ
ଓ ଅନଦ ସମସ୍ତ ଆଙଦଶ ଗପଡହିକ ସଯାରଯାବଶ ଭଯାଙବ ଏହହି ବବବସଯାର ଅନଗରତ ଅଙଟ, ଯରଯା:
"ନହିଜକପ ପ ରଙମ କଲଯା ଭଳହି ଅନଦ ପ୍ରତହିବଯାଶଶୀକପ ପ ରଙମ କର।"

ଙରଯାମଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 13:14  ନହିଜର ପଯାପପପଣର ସଶ୍ବଯାରରପର
ଇଚଯାକପ ତତପହି କରହିବଯା ଙର ଲଯାଗହି ନ ରହହି ଆଙମ ପ୍ରଭପ  ଯଶୀଶପ ଖଶୀଷଙପ  ପରହିଧଯାନ କରହିବଯା
ଉଚହିତ।

କରହିନଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 5:10,11 କହିନପ ମଯାଙର କହହିବଯା ଅରର ନ
ଥିଲଯା ଙଯ, ଜଗତର ପଯାପଶୀମଯାନଙ ସହହିତ ତପ ମମଯାଙନଙେ ସବପକର କଯାଟହି ଦଙବ। ଜଗତର
ସଙହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ ଙରକୌନଗତ ପଯାପ କରନହି,  ଙଯଉମମଯାଙନ ସଶ୍ବଯାରରପର ସମଯାଙନଙେ
ମପତ୍ତର୍ମିପପଜକ ଏମଯାନଙ ସହହିତ ସମ୍ପକର ନ ରଖିବଯା ଅରର ହଙବ,  ଏହହି ସବସଯାରରପ  ଆମକପ
ବଯାହଯାରହି ରହିବଯାକପ ପଡହିବ। 11  ମଯାଙର ଙଲଖିବଯାର ଅରର ଥିଲଯା,  ଙଯ ଙଯଉମଙଲଯାକ ନହିଜକପ
ଖଶୀଷଙର ଭଯାଇ ଙବଯାଲହି ଘଯାଙଷଣଯା କରହି ଏଙବ ମଧବ ଙରକୌନଗତ ପଯାପ କରପ ଛହି କହିଅବଯା
ସଶ୍ବଯାରର,  ମପତ୍ତର୍ମିପପଜକ,  ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ମନ୍ଦ କରଯା କପ ଙହ,  କହିମମଯା ମଦପଆ କହି ଙଲଯାକମଯାନଙପ



ଠକପଛହି। ସଙହହିଭଳହି ଙଲଯାକମଯାନଙ ସହହିତ ସମ୍ପକର ରଖିବ ନଯାହହ। ଏହହିପରହିକହି ଏଭଳହି ଙଲଯାକ
ସହହିତ ବସହି ଙଭଯାଜନ ମଧବ ଗ୍ରହଣ କର ନଯାହହ।

କରହିନଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 6:9,10 ଅରବଯା, ତପ ମମଯାଙନଙେ କ'ଣ
ଜଯାଣ ନଯାହହ ଙଯ ଙଯଉମ ଙଲଯାକମଯାଙନ ମନ୍ଦ କମର କରନହି,  ସମଯାଙନଙେ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ
ରଯାଜବର ଉତ୍ତରଯାଧକଯାରଶୀ ହଙବଙେ ନଯାହହ। ନହିଜକପ ପ୍ରତଯାରଣଯା କର ନଯାହହ। ଙଯଉମମଯାଙନ
ଙରକୌନଗତ ପଯାପ କରନହି,  ପପଣହି ମପତ୍ତର୍ମିପପଜକ,  ବବଭହିଚଯାରଶୀ,  ସମଲହିଙଶୀ,  ସଶ୍ବଯାରରପର,  ଙଚଯାର,

ମଦପଆ,  ପରନହିନ୍ଦକ ଓ ଠକପଆ,  ସମଯାଙନଙେ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ରଯାଜବର ଉତ୍ତରଯାଧିକଯାରଶୀ
ହଙବଙେ ନଯାହହ।

କରହିନଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 10:6  ଏହହି ଘଟଣଯାଗପଡହିକ ଆମ ପଯାଇମ
ଦତଷଯାନ ସଶ୍ବରପ ପ ଅଛହି,  ଅତଏବ ଆଙମ ସମଯାନଙଙ ଭଳହି ମନ୍ଦ କଯାରରବ କରହିବଯା ପଯାଇମ ଇଚଯା
କରହିବଯା ନଯାହହ।

କରହିନଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 12:31 କହିନପ ତପ ମମଯାଙନଙେ ପ୍ରକତତ ଙର
ଆତଯାଙ ଶ ଙରଷ ଦଯାନଗପଡହିକ ପଯାଇବଯା ପଯାଇମ ଏକଯାନ ଙଚଷଯା କରହିବଯା ଉଚହିତ।

କରହିନଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 14:39,40  ଅତଏବ, ମଯାଙେ ଭଯାଇ ଓ
ଭଉଣଶୀମଯାଙନ ! ତପ ମମଯାଙନଙେ ଭବହିଷବର ବଯାଣଶୀ କହହିବଯା ପଯାଇମ ଏକଯାନ ଙଚଷଯା କର। କହିନପ
ବହିଭହିନ ଭଯାଷଯା ଙର କହହିବଯାକପ ଅନଦମଯାନଙପ  ବଯାଧଯା ଦହିଅ ନଯାହହ। ଙପ୍ରତଦକକ କଯାମ ଠହିକ
ଭଯାବଙର ଓ କମଯାନପସଯା ଙର କରହିବଯା ଉଚହିତ।

କରହିନଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ ଦହିତଶୀର ପତ 9:5  ଙସଥିପଯାଇମ ମମପ ଭଯାବହିଲହି ଙଯ,

ତପ ମମଯାଙନଙେ ଆସହିବଯା ପପବରରପ  ମମପ ସଙହହି ଭଯାଇମଯାନଙପ  ତପ ମମଯାନଙ ନହିକଟକପ ରହିବଯାପଯାଇମ
କହହିବହି। ତଯାହଯାଙହଙଲ ତପ ମମଯାଙନଙେ ଙଯଉମ ଦଯାନ ଦଙବଯାପଯାଇମ ପ୍ରତହିଶକତହି ଦଙଇଥିଲ, ତଯାହଯା
ସମଯାଙନଙେ ପ୍ରସ୍ତପତ କରହି ରଖିଙବ। ଆଙମ ଆସହିଲଯା ଙବଙଳ ସଙହହି ଦଯାନଗପଡହିକ ପ୍ରସ୍ତପତ
ଥିବ। ତପ ମମଯାନଙ ଏହହି ଦଯାନ ଙସଶ୍ବଚଯାକତତ ଙହଉ, କତପଣମପଳକ ନ ଙହଉ।

ଗଯାଲଯାତଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 5:16-20 ଙସଥିପଯାଇମ ମମପ କହପଛହି :
ଆତଯାଙର ଅନପସରଣ କରହି ଜଶୀବନ ଯଯାପନ କର। ତଯା ଙହଙଲ ତପ ମମଯାଙନଙେ ପଯାପମର
ସଶ୍ବଭଯାବର ଇଚଯାକପ ସନପଷ କରହିବଯା ନହିମଙନ ଙକକୌଣସହି ମନ୍ଦ କଯାରରବ କରହିବ ନଯାହହ। 17 ଆମର



ପଯାପମର ସଶ୍ବଭଯାବର ଇଚଯା ପବହିତ ଆତଯାଙର ବହିଙରଯାଧଶୀ ଓ ପବହିତ ଆତଯା ପଯାପମର
ସଶ୍ବଭଯାବର ବହିଙରଯାଧଶୀ ଅଟନହି। ଏହହି ଦପଇ ବହିଷର ପରସ୍ପରର ବହିଙରଯାଧଶୀ ଅଟନହି। ଙସଥିପଯାଇମ
ତପ ମମଯାଙନଙେ ପ୍ରକତତ ଙର ଯଯାହଯା କରହିବଯାକପ ଇଚଯା କର, ତଯାହଯା କରହି ପଯାର ନଯାହହ। 18 କହିନପ
ଯଦହି ତପ ମମଯାଙନଙେ ଆତଯାଙର ପରହିଚଯାଳହିତ ପରଙର ଚଳପଛ, ତଯା' ଙହଙଲ ତପ ମମଯାଙନଙେ
ବବବସଯାର ଅଧଶୀନ ନପହମ। 19  ଆମର ପଯାପମର ସଶ୍ବଭଯାବ ଦଶ୍ବଯାରଯା ଙହଉଥିବଯା ପଯାପପପରର
କହିଯଯାଗପଡହିକ ବହିଷର ଙର ସମଙସ୍ତ ଜଯାଣନହି। ସଙଗପଡହିକ ଙହଲଯା :  ଙରକୌନ ପଯାପଯାଚଯାର,

ଅପବହିତତଯା,  ଙଭଯାଗବହିଳଯାସ, 20  ମପତ୍ତର୍ମିପପଜଯା,  ଯଯାଦପବହିଦବଯା,  ଘତଣଯା,  ଝଗଡଯା,  ଈଷରଯା,  ଙକଯାଧର,
ସଶ୍ବଯାରରପରତଯା, ବହିଭଯାଜନ କରହିବଯା, ଦଳଶୀର ମଙନଯାଭଯାବ,

ଗଯାଲଯାତଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 5:24 ଙଯଉମମଯାଙନ ଖଶୀଷ ଯଶୀଶପଙର,

ସମଯାଙନଙେ ନହିଜର ମନର ଆବଙଗ ଓ ପଯାପମର ସଶ୍ବଭଯାବକପ କକଶ ଙର ବହିଦ କରହିଛନହି।
ସମଯାଙନଙେ ନହିଜର ସଶ୍ବଯାରରପର ମଙନଯାଭଯାବ ଓ ମନ୍ଦକଯାରରବ ସବପକପ ତବଯାଗ କରହିଛନହି।

ଏଫହିସଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 2:1-3 ପପବରରପ  ତପ ମର ପଯାପ ହଙତପ  ଓ
ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ବଯାଧଯା ଙଦଉଥିବଯା ଭପ ଲ କଯାରରବ ହଙତପ  ତପ ମର ଆତହିକ ଜଶୀବନ ମତତ ଥିଲଯା। 2
ଅତଶୀତ ଙର ତପ ଙମ ସଙହହି ପଯାପ କଯାରରବ ସହହିତ ଜଡହିତ ଥିଲ। ତପ ଙମ ସଯାବସଯାରହିକ
ଜଶୀବନଯଯାପନ କରପ ଥିଲ। ପତଥିବଶୀ ଙର ମନ୍ଦ ଶକହିର ଶଯାସକକପ ତପ ଙମ ଅନପସରଣ କରପ  ଥିଲ।

ସଙହହି ମନ୍ଦ ଶକହି ଏଙବ ମଧବ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଅମଯାନବ କରପ ଥିବଯା ଙଲଯାକଙ ଭହିତ ଙର କଯାମ
କରପ ଛହି। 3  ଅତଶୀତ ଙର ଆଙମ ସମଙସ୍ତ ସଙହହିଭଳହି ଜଶୀବନଯଯାପନ କରପ ଥିଲପ । ଆଙମ
ଆମର ପଯାପଭରଯା ମଙନଯାଭଯାବର କଯାମନଯା ସବପ ପପରଣ କରହିବଯା ଙର ଙଚଷହିତ ଥିଲପ । ଯଯାହଯା
ଆମ ଦଙହ ଚଯାହମପଥିଲଯା ଓ ମନ ଭଯାବପଥିଲଯା, ସଙହହି କଯାରରବ କରପ ଥିଲପ । ଆଙମ ମନ ଦଙଲଯାକ
ଥିଲପ । ଆମର ପଯାପପପରର ଜଶୀବନ ଲଯାଗହି ଆମମଯାଙନଙେ ଅନଦମଯାନଙ ପରହି ପରଙମଶଶ୍ବରଙ
ଙକଯାଧରର ପଯାତ ହଯାଙଇ ଦଣ୍ଡ ଙଭଯାଗ କରହିରଯାନପ।

ଏଫହିସଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 4:19  ସମଯାନଙଙର ଲଜଯା ନଯାହହ।
ସମଯାଙନଙେ ମନ୍ଦ କଯାରରବ କରହି ଜଶୀବନ ଯଯାପନ କରନହି। ସବପ ପ୍ରକଯାରର ମନ୍ଦ କଯାମ ଅଧିକରପ
ଅଧିକ ରପ ଙପ କରହିବଯାକପ ସମଯାନଙଙର ଇଚଯା।

ଏଫହିସଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 4:22-27  ତପ ମମଯାନଙପ  ଶହିକ୍ଷଯା



ଦହିଆଯଯାଇଛହି ଙଯ ତପ ମର ପପରପ ଣଯା ଆଚରଣ ଓ ତପ ମର ପପବରର ଜଶୀବନଯଯାପନ ଛଯାଡହି ଦହିଅ।
କଯାରଣ ଙଲଯାକମଯାଙନ ମନ୍ଦକଯାରରବ କରହିବଯାକପ ଭଲ ପଯାଇବଯାରପ  ତଦଶ୍ବଯାରଯା ପ୍ରବଞ୍ଚହିତ ହପଅନହି ଓ
ତଯାହଯା ଫଙଳ ଙର ପପରପ ଣଯାରପ ପ ଦଶ୍ବଯାରଯା ମନ୍ଦ ଆହପରହି ହଯାଇଙଯଯାଏ। 23 ମଯାତ,  ତପ ମମଯାନଙପ
ହତଦର ଙର ଓ ଭଯାବନଯା ଙର ନପତନ ହଙବଯାକପ ପଡହିବ। 24  ତପ ମକପ ସମ୍ପପରର ନପତନ ବବକହି
ସଶ୍ବରପ ପ ହଯାଙଇ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ଭଳହି ପ୍ରକତତ ଙର ଭଲ ଓ ପବହିତ ହଙବଯାକପ ପଡହିବ। 25

ଅତଏବ ତପ ଙମ ମହିଛ କହହିବଯା ବନ୍ଦ କର। ସବରଦଯା ପରସ୍ପରକପ ସତବ କପହ, ଙଯ ହଙତପ  ଆଙମ
ସମଙସ୍ତ ଙଗଯାଟହିଏ ଦହଙର ଅଙପ୍ରତବଙ ଅଟପ । 26 ଙଯତଙବଙେଙଳ ତପ ମର ଙକଯାଧର ହପଏ,

ଙସତଙବଙେଙଳ ଅତହି ଙକଯାଧରଶୀ ହଯାଙଇ ପଯାପ କର ନଯାହହ। 27 ଦହିନସଯାରଯା ଙକଯାରଧ କର
ନଯାହହ। ତପ ମକପ ପରଯାସ୍ତ କରହିବଯା ନହିମଙନ ଶରତଯାନକପ ସପଙଯଯାଗ ଦହିଅ ନଯାହହ।

ଏଫହିସଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 5:3,5  ତପ ମ ଭହିତ ଙର ଙକକୌଣସହି
ଙରକୌନ-ପଯାପ,  ଙକକୌଣସହି ପ୍ରକଯାର ମନ୍ଦ କଯାମ,  ଏବବ ଙଲଯାଭ ଆଙଦକୌ ନ ରହପ । କଯାରଣ
ଏଗପଡହିକ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ପବହିତ ଙଲଯାକମଯାନଙ ନହିମଙନ ଉପରପକ ନପଙହମ। 5  ଙଗଯାଟହିଏ
ବହିଷର ତପ ଙମ ନହିଶହିତ ଭଯାବଙର ଜଯାଣହିରଯାଅ ଙଯ,  ଙଯଉମ ଙଲଯାକ ଙରକୌନ ପଯାପଗପଡହିକଙର
ଲହିପ ରପ  ଙହ,  ମନ୍ଦ କମର କଙର ବଯା ଅତହିଶର ଙଲଯାଭ କଙର,  ଙସ ଙଲଯାକ ପଯାଇମ
ପରଙମଶଶ୍ବର ଓ ଖଶୀଷଙ ରଯାଜବ ଙର ଙକକୌଣସହି ସଯାନ ନଯାହହ। କଯାରଣ ଙଯଉମ ଙଲଯାକ ସବରଦଯା
ନହିଜ ନହିମଙନ କବଙଳ ସମସ୍ତ ବହିଷର ଅଧିକରପ  ଅଧିକ ପଯାଇବଯାକପ ଇଚଯା କଙର, ଙସ ଭଣ୍ଡ
ଦଙବତଯାମଯାନଙର ପପଜଯା କଙର।

କଲସଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପତ 3:5  ଅତଏବ,  ଙରକୌନ ପଯାପଗପଡହିକ
କରହିବଯା,  ମନ୍ଦକମର କରହିବଯା,  କଯାମନଯାର ବଯାଶଶୀଭପ ତ ହଙବଯା,  ମନ୍ଦ ଇଚଯା ରଖିବଯା ଓ ସବରଦଯା
ଙଲଯାଭଶୀ ହଯାଙଇ ରହହିବଯା,  ଯଯାହଯା ଏକ ମହିରବଯା ଦଙବତଯାକପ ପପଜଯା କରହିବଯା ସଦତଶ,  ସଙଭହିଳ
ବହିଷରଗପଡହିକପ ନହିଜ ଜଶୀବନଠଯାରପ  ଦପର ଙର ରଖ। ଏହହିଭଳହି ଇଚଯାଗପଡଇକ ଥିବଯାର ଅରର
ଙହଲଯା ଙଯ, ଜଙଣ ମହିରବଯା ଦଙବତଯାର ସଙବଯା କରପ ଛହି।

ଙରସଲନଶୀକଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 2:5  ତପ ମମଯାଙନଙେ
ଜଯାଣହିଛ ଙଯ,  କଙବଙେ ଙହଙଲ ଆଙମ ଙଖଯାସଯାମଦହିଆ କରଯା କହହି ତପ ମକପ ପ୍ରଭଯାବହିତ
କରହିବଯା ପଯାଇମ ଙଚଷଯା କରହି ନଯାହମପ । ଆଙମ ତପ ମମଯାନଙର ଟଙଯା ପଯାଇବଯା ପଯାଇମ ଚଯାହହ ନଯାହମପ ।



ତପ ମମଯାନଙଠଯାରପ  ଆଙମ ନହିଜର ଙକକୌଣସହି ସଶ୍ବଯାରରପର ଭଯାବ ଗପପ ରଖି ନଯାହମପ । ପରଙମଶଶ୍ବର
ଜଯାଣନହି ଙଯ, ଏହଯା ସତବ।

ଙରସଲନଶୀକଶୀର ମଣ୍ଡଳଶୀ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 4:3-7  ଙସ ଚଯାହମଯାନହି
ଙଯ, ତପ ମମଯାଙନଙେ ଙରକୌନଗତ ପଯାପଗପଡହିକରପ  ଦପର ଙର ରପ ହ। 4 "ପରଙମଶଶ୍ବର ଚଯାହମଯାନହି
ଙଯ, ତପ ମମଯାଙନଙେ ଙପ୍ରତଦକକ ନହିଜ ଶରଶୀରକପ ସବରମ କରହିବଯାକପ ଶହିଖ। ତପ ମମଯାଙନଙେ
ନହିଜ ଶରଶୀରକପ ଏପରହି ବବବହଯାର କର ଙଯ,  ତଯାହଯା ପବହିତ ହଙବ ଓ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ
ଙଗକୌରବ ଦଙବ। ତପ ମମଯାନଙ ଶରଶୀରକପ କଯାମଯାସକର ବଶବତ୍ତରଶୀ ହଙବଯାକପ ଦହିଅ ନଯାହହ। 5
ଙଯଉମମଯାଙନ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଜଯାଣନହି ନଯାହହ, ସମଯାଙନଙେ ନହିଜ ଶରଶୀରର ଏପରହି ବବବହଯାର
କରନହି। 6 ଖଶୀଷଙଠଯା ଙର ତପ ମମଯାନଙ ଭଯାଇ ବହିରପ ଦ ଙର ଙକକୌଣସହି ମନ୍ଦକଯାରରବ କର ନଯାହହ
ଓ ଏହହି ବହିଷର ଙର ତଯାହଯାଙପ  ଠକ ନଯାହହ। ଙଯଉମମଯାଙନ ଏଭଳହି କଯାମ କରହିଙବ, ସମଯାନଙଙପ
ପରଙମଶଶ୍ବର ଦଣ୍ଡ ଦଙବଙେ। ଆଙମ ଏ ବହିଷର ଙର ଆଗରପ  ତପ ମମଯାନଙପ  କହହିଛପ ଓ ସତକର
କରହିଛପ । 7 ପରଙମଶଶ୍ବର ଆମକପ ପବହିତ ହଙବଯା ପଯାଇମ ଆହଶ୍ବଯାନ କରହିଛନହି। ଆଙମ ପଯାପଙର
ଜଶୀବନ ଯଯାପନ କରହିବଯା ପଯାଇମ ଙସ ଚଯାହମଯାନହି ନଯାହହ।

ତଶୀମଥିଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 3:3,8 ଙସ ଅତବଧିକ ମଦବପଯାନ କରହିବଯା
ଉଚହିତ ନପଙହମ। ଙସ କଳହ ମଙନଯାବତତ୍ତହିର ଙଲଯାକ ନ ହଯାଙଇଥିବଯା କରଯା। ଙସ ନମ ଓ ଶଯାନ
ହଙବଯା ଦରକଯାର। 8  ସଙହହିପରହି ମଣ୍ଡଳଶୀ ଙର ନହିରପକହି ପଯାଇଥିବଯା ସଶ୍ବତନ ସଙବକଗଣ
ଏଭଳହି ଙଲଯାକ ହଯାଙଇଥିବଯା କରଯା,  ଙଯଉମମଯାନଙପ  ଙଲଯାଙକ ସମଯାନ କରପ ଥିଙବ।
ସମଯାଙନଙେ ଯଯାହଯା କହନହି,  ତଯାହଯା ବହିଶଶ୍ବଯାସ ଙଯଯାଗବ ହଙବଯା ଉଚହିତ। ଅଧିକ ଦ୍ରଯାକ୍ଷଯାରସ
ପହିଇବଯା ଙର ନହିଜ ସମର କଯାଟହିବଯା ଉଚହିତ ନପଙହମ। ସବପଙବଙଳ ଅନଦମଯାନଙପ  ଠକହି ଧନଶୀ
ହଙବଯାକପ ଙଚଷଯା କରପ ଥିବଯା ଙଲଯାକମଯାନଙ ପରହି ସମଯାଙନଙେ ହଯାଙଇ ନ ଥିଙବ।

ତଶୀମଥିଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ପ୍ରରମ ପତ 6:9,10 ଙଯଉମମଯାଙନ ଧନଶୀ ହଙବଯାକପ
ଚଯାହମପଛନହି,  ସମଯାଙନଙେ ପ୍ରଙଲଯାଭନ ଫଯାନ୍ଦ ଙର ପଡହି ଯଯାଆନହି। ଅନଙକ ମପଖରତଯାପପରର ଓ
ଦପ ଦୁଃଖ ଙଦଉଥିବଯା ବହିଷରଗପଡହିକ ପଯାଇମ ସମଯାଙନଙେ ଇଚଯା ଙପଯାଷଣ କରନହି। ସଙଗପଡହିକ
ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ନଷ କରହି ତଳହିତଳଯାନ କରହିଦହିଏ। 10 ଧନର ଙଲଯାଭ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଯାର ମନ୍ଦର
କଯାରଣ। ଅଧିକରପ  ଅଧିକ ଧନ ପଯାଇବଯା ଙଲଯାଭ ଙର ଙକଙତ ଙଲଯାକ ସତବ ବହିଶଶ୍ବଯାସକପ ଛଯାଡହି



ଦଙଇଛନହି। କହିନପ ସପଙରହି କରହିବଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ସମଯାଙନଙେ ନହିଜ ଉପରକପ ଅନଙକ ଦପ ଦୁଃଖ ଟଯାଣହି
ଆଣହିଛନହି।

ତଶୀମଥିଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ଦହିତଶୀର ପତ 2:22 ରପବକମଯାଙନ ଙଯଉମ ସବପ ମନ୍ଦ
କଯାମ କରହିବଯାକପ ଇଚଯା କରନହି, ସଙଗପଡହିକରପ  ଦପର ଙର ରପ ହ। ଧଯାମର୍ମିକ ଭଯାବଙର ବଞ୍ଚହିବଯା ପଯାଇମ
କଠହିନ ପରହିଶମ କର। ବହିଶଶ୍ବଯାସ,  ପ ରଙମ ଓ ଶଯାନହି ପଯାଇବଯା ପଯାଇମ ଙଚଷଯା କର। ଙଯଉମ
ଙଲଯାକମଯାଙନ ପ୍ରଭପ ଙପ  ବହିଶଶ୍ବଯାସ କରନହି ଓ ଙଯଉମମଯାନଙର ଶପଦ ହତଦର, ସମଯାନଙଙ ସହହିତ
ମହିଶହି ଉକ ଆଚରଣ କର।

ତଶୀମଥିଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ଦହିତଶୀର ପତ 3:2  ସଙହହି ସମରଙର ଙଲଯାଙକ
କବଙଳ ନହିଜ ନହିଜକପ ଓ ଧନକପ ଭଲ ପଯାଇଙବ। ସମଯାଙନଙେ ଅହବକଯାରଶୀ ଓ ଉଦତ
ହଙବଙେ। ଅନଦ ଙଲଯାକଙ ବହିରପ ଦ ଙର ନହିନ୍ଦଯାକରଯା କହହିଙବ। ମଯାତଯାପହିତଯାଙପ  ମଯାନହିଙବ ନଯାହହ।
ସମଯାଙନଙେ ବହିଶଶ୍ବଯାସଘଯାତକ ହଙବଙେ। ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ଇଚଯାନପଯଯାଯଶୀ ଜଶୀବନଯଯାପନ
କରହିଙବ ନଯାହହ।

ତଶୀମଥିଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ଦହିତଶୀର ପତ 3:6  ଏମଯାନଙ ଭହିତରପ  ଙକତଙଜଣ
ଘରକପ ଘର ଯଯାଇ ଦପବରଳମନଯା ସଶୀମଯାନଙପ  ବଶଶୀଭପ ତ କରହିଙବ। ସଙହହି ସଶୀ ଙଲଯାକମଯାଙନ
ପଯାପଙର ପପରର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକଯାର ମନ୍ଦ ଇଚଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ପରହିଚଯାଳହିତ ଙହଉଥିବଯା ଙରଯାଗପ ଏହହି ସଶୀ
ଙଲଯାକମଯାଙନ ପଯାପଙର ପଡନହି।

ତଶୀମଥିଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙ ଦହିତଶୀର ପତ 4:3 ସମର ଆସପଛହି, ଙଯତଙବଙେଙଳ
ଙଲଯାଙକ ସତ ଶହିକ୍ଷଯା ଶପଣହିଙବ ନଯାହହ। କହିନପ ଙଲଯାଙକ ଅଧିକରପ  ଅଧିକ ନଜ ମନପସନ୍ଦ ଶହିକ୍ଷଯା
ସମଯାନଙଙଠଯାରପ  ସବଗ୍ରହ କରହିଙବ,  ଙଯଉମମଯାଙନ ସମଯାନଙଙପ  ସନପଷ କଲଯାଭଳହି କରଯା
କହହିଙବ।

ତଶୀତସଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙର ପତ 2:12 ମମପ ତପ ମମଯାନଙ ପଯାଖକପ ଆତ୍ତରମଯାଙେ ଓ
ତପ ଖିକଙପ  ପଠଯାଇବହି। ସମଯାନଙଙପ  ପଠଯାଇଲଯା ପଙର ତପ ଙମ ନହିକପଲହିଠଯା ଙର ମଯାଙେ
ପଯାଖକପ ଆସହିବଯା ପଯାଇମ ପ୍ରଯାଣପଙଣ ଙଚଷଯା କରହିବ। ମମପ ଠହିକ କରହିଛହି ଙଯ ଶଶୀତକଯାଳ
ସଠଯାଙେଙର କଟଯାଇବହି।

ତଶୀତସଙ ନହିକଟକପ ଙପ୍ରରହିତ ପଯାଉଲଙର ପତ 3:3  ଅତଶୀତ ଙର ଆଙମ ମଧବ ମପଖର ଥିଲପ ।



ଆଙମ ଆଜଯାପଯାଳନ କରପ  ନ ଥିଲପ ,  ଭପ ଲ କଯାମ କରପ ଥିଲପ ,  ଆଙମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଯାର
ଶଯାରଶୀରହିକ କଯାମନଯା ଓ ଙଭଯାଗର ଦଯାସ ଥିଲପ । ଆଙମ ଇଷରଯାଳପ  ଓ ଦଶ୍ବଙଷପପରର ଜଶୀବନ ଯଯାପନ
କରପ ଥିଲପ । ଙଲଯାଙକ ଆମକପ ଘତଣଯା କରପ ଥିଙଲ ଓ ଆଙମ ପରସ୍ପରକପ ଘତଣଯା କରପ ଥିଲପ ।

ଏବଶୀମଯାନଙ ନହିକଟକପ ପତ 13:5 ନହିଜ ଜଶୀବନକପ ଧନର ଙଲଯାଭରପ  ମପକ ରଖ। ତପ ମମଯାନଙ
ପଯାଖ ଙର ଯଯାହଯା ଅଛହି, ଙସଥି ଙର ସନଯାଙଷ ଲଯାଭ କର। ପରଙମଶଶ୍ବର କହହିଛନହି :

ଯଯାକପବଙ ପତ 1:14,15  ଙପ୍ରତଦକକ ବବକହି ତଯା'ର ନହିଜର ମନ୍ଦ ପ୍ରବତତ୍ତହି ଙଯଯାଗପ ପରଶୀକ୍ଷହିତ
ହପଏ। ତଯାହଯାର ମନ୍ଦ ଇଚଯା ତଯାହଯାକପ ଭସଯାଇ ନହିଏ ଓ ବଯାନହି ଙରଖ। 15 ଏହହି ଇଚଯା ହହ ପଯାପକପ
ଜଯାତ କଙର। ଏହହି ପଯାପ ବଢହି ମତତବମକପ ଜନନ୍ମ ଦହିଏ।

ଯଯାକପବଙ ପତ 4:1-5  ପରଙମଶଶ୍ବରଙଠଯା ଙର ସମପର୍ମିତ ହପଅ ତପ ଙମ କ'ଣ ଜଯାଣହିଛ କହି
ତପ ମମଯାନଙ ଭହିତ ଙର ଝଗଡଯା ଓ ରପକହିତକର କଯାହହକହି ହପଏ ?  ତପ ମର ଝଗଡଯା ଓ ରପକହିତକର
ସଶ୍ବଯାରରପର ଇଚଯାରପ  ଆ ଙସ ଓ ତପ ମମ ମଧିଅଙର ବହିବଯାଦ ସତଷହି କରହିରଯାଏ ? 2 ତପ ମମଯାଙନଙେ
ଅନଙକ ବହିଷର ଇଚଯା କର,  କହିନପ ପଯାଅ ନଯାହହ। ଙତଣପ ତପ ଙମ ଅନଦ ଙଲଯାକମଯାନଙ ପ୍ରତହି
ଈଷରଯାନହିଶ୍ବତ ହଯାଙଇ ସମଯାନଙଙପ  ହତବଯା କରହିରଯାଅ। ତରଯାପହି ତପ ଙମ ଇଚଯା କରପ ଥିବଯା ବହିଷରଗପଡହିକ
ପଯାଇ ପଯାର ନଯାହହ। ଙସଥିପଯାଇମ ତପ ଙମ ତକରବହିତକର କରହିରଯାଅ ଓ ବହିବଯାଦ କରହିରଯାଅ। ଙଯ
ହଙତପ  ତପ ଙମ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ତପ ମର ଦରକଯାରଶୀ ବହିଷରଗପଡହିକ ମଯାଗହି ନ ରଯାଅ,  ଙତଣପ
ତପ ମମଯାଙନଙେ ସଙଗପଡହିକ ପଯାଇ ନ ରଯାଅ। 3 ବଯା ଙଯତଙବଙେଙଳ ତପ ଙମ ମଯାଗ,  ତଯାହଯା
ପଯାଅ ନଯାହହ। କଯାହହକହି ? କଯାରଣ ଙଯଉମ କଯାରଣରପ  ତପ ଙମ ମଯାଗ,  ତଯାହଯା ଭପ ଲ ରଯାଏ। ତପ ଙମ
ନହିଜର ଅଭହିଳଯାଷ ପଯାଇମ ଙଯପରହି ସଙଗପଡହିକପ ବବବହଯାର କରହିପଯାର,  ଙସଥିପଯାଇମ ସଙହହିସବପ
ମଯାଗହିରଯାଅ। 4 ଏହଯାଦଶ୍ବଯାରଯା ତପ ମମଯାଙନଙେ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ନହିକଟଙର ବହିଶଶ୍ବସ୍ତ ନପହମ। ତପ ଙମ
ଜଯାଣହି ରଖିବଯା ଉଚହିତ ଙଯ, ଜଗତକପ ଭଲ ପଯାଇବଯା ଓ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଘତଣଯା କରହିବଯା ବହିଷର
ସମଯାନ। ଅତଏବ ଯଦହି କଙହହି ଏହହି ସବସଯାରର ଅବଶଶୀ ହଙବଯା ପଯାଇମ ଇଚଯା କଙର,

ତଙବଙେ ଙସ ନହିଜକପ ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଶତକ କରହି ପକଯାଏ। 5  ତପ ଙମ କ'ଣ ଭଯାବପଛ କହି
ଶଯାସର ଅରର କହିଛହି ନଯାହହ ? ଶଯାସ କପ ଙହ : "ପରଙମଶଶ୍ବର ଆମ ମଧିଅଙର ବଯାସ କରହିବଯା
ପଯାଇମ ଙଯଉମ ଆତଯାଙପ  ଦଙଇଛନହି,  ଙସ ଆମକପ ସମ୍ପପରରରପ ଙପ ଅଧିକଯାର କରହିବଯା ନହିମଙନ
ଚଯାହମଯାନହି।"



ପହିତରଙ ପ୍ରରମ ପତ 1:14 ଅତଶୀତ ଙର ତପ ଙମ ଏହହି କରଯା ବପଝହି ନ ପଯାରହି, ନହିଜ ଇଚଯା ଙର
ସଙହହି ସବପ ମନ୍ଦ କଯାମ କରହିଥିଲ କହିନପ ଏଙବ ତପ ଙମ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ଆଜଯାକଯାରଶୀ ସନଯାନ
ଅଟ। ଅତଏବ ଅତଶୀତର ମନ୍ଦ ଜଶୀବନଯଯାପନ କର ନଯାହହ।

ପହିତରଙ ପ୍ରରମ ପତ 2:11 ରହିର ମହିତଗଣ, ତପ ମମଯାଙନଙେ ଏହହି ଜଗତ ଙର ବହିଙଦଶଶୀ ଓ
ପ୍ରବଯାସଶୀ ଙଲଯାକ ଭଯାବଙର ଅଛ। ଅତଏବ ତପ ମମଯାନଙର ଶରଶୀର ଇଚଯା କରପ ଥିବଯା ମନ୍ଦ
କଯାମଗପଡହିକରପ  ଦପର ଙର ରପ ହ। ଏହହି କଯାମଗପଡହିକ ତପ ମ ଆତଯା ବହିରପ ଦ ଙର ସବଘଷର କରନହି।

ପହିତରଙ ପ୍ରରମ ପତ 4:2-4  ତପ ଙମ ଏପରହି ଭଯାବଙର ନହିଜକପ ଶକହିଶଯାଳଶୀ କର,  ଙଯପରହି
ତପ ଙମ ପରମଶଶ୍ବରଙ ଇଚଯାନପସଯା ଙର ଜଶୀବନଯଯାପନ କରହିବ,  ଙଲଯାକମଯାନଙ ଇଚଯା ଙର,

ମନ୍ଦକଯାରରବ କରହି ଜଶୀବନଯଯାପନ କରହିବ ନଯାହହ। 3  ଅତଶୀତ ଙର ଅବହିଶଶ୍ବଯାସଶୀ ଙଲଯାକଙ କରଯା
ଙର କଯାମ କରହି ତପ ଙମ ଅନଙକ ସମର ନଷ କରହିସଯାରହିଛ। ତପ ଙମ ଙରକୌନପଯାପ କରପ ଥିଲ।

ନହିଜ ଇଚଯାନପସଯା ଙର ମନ୍ଦକଯାମ କରପ ଥିଲ। ତପ ଙମ ମଯାତଯାଲ ଙହଉଥିଲ,  ନଯାନଯାଦହି ହହିବସ୍ରକ ଓ
ଧଶ୍ବବସର କଯାରରବ କରପ ଥିଲ, ମଦବପଯାନ ଦଳ ଙର ଙଯଯାଗ ଙଦଉଥିଲ, ଓ ମପତ୍ତର୍ମିମଯାନଙପ  ଉପଯାସନଯା
କରହି ମନ୍ଦକଯାମ କରପ ଥିଲ। 4  ସଙହହି ଅବହିଶଶ୍ବଯାସଶୀମଯାଙନ ଆଶରରବ ଙହଉଛନହି ଙଯ ବତ୍ତରମଯାନ
ତପ ଙମ ସମଯାନଙଙ ଭଳହି ହହିବସ୍ରକ ଓ ଧଶ୍ବବସଯାକରଶୀ କଯାମମଯାନ କରପ  ନଯାହମ।

ପହିତରଙ ଦହିତଶୀର ପତ 1:4 ଯଶୀଶପ ନହିଜ ମହହିମଯା ଓ ଉତ୍ତମତଯା ହଙତପ , ପ୍ରତହିଜଯା କରହିଥିବଯା ଅତହି
ମପଲବବଯାନ ଓ ମହତ ବହିଷରଗପଡହିକ ଆମକପ ଦଙଇଛନହି। ସଙହହି ଦଯାନଗପଡହିକ ସଯାହଯାରବ ଙର
ତପ ଙମ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ଆଚରଣର ଅବଶ ହଯାଇଙପଯାରହିବ। ଏହଯାଦଶ୍ବଯାରଯା ଜଗତ ଙର ଥିବଯା ମନ୍ଦ
ବହିଷରଗପଡହିକ ତପ ମକପ ନଷ କରହିପଯାରହିବ ନଯାହହ।

ପହିତରଙ ଦହିତଶୀର ପତ 2:3  ସଙହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ କବଙଳ ତପ ମର ଧନ ଚଯାହମଯାନହି।
ସମଯାଙନଙେ ଖଯାଲହି ମହିଛ କରଯା କହହି ତପ ମର ମନ ନଙବଙେ। ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକଙର ନବଯାର
ବହିଚଯାର ବହପ  ପପବରରପ  ପ୍ରସ୍ତପତ ହଯାଙଇ ରହହିଛହି। ପରଙମଶଶ୍ବର ସମଯାନଙଙପ  ନଷ କରହି ଦଙବଙେ।

ସମଯାଙନଙେ ତଯାହଯାଙଠଯାରପ  ରକ୍ଷଯା ପଯାଇଙବ ନଯାହହ।
ପହିତରଙ ଦହିତଶୀର ପତ 2:9-19  ପରଙମଶଶ୍ବର ଏହହି ସମସ୍ତ କଯାରରବ କଙଲ। ଅତଏବ
ଙଯଉମମଯାଙନ ତଯାହଯାଙପ  ସଙବଯା କରପ ଛନହି, ପ୍ରଭପ  ସବରଦଯା ସମଯାନଙଙପ  ରକ୍ଷଯା କରହିଙବ। ସମସବଯା
ଙର ପଡହିଥିଲଯା ଙବଙଳ ଙସ ସମଯାନଙଙପ  ରକ୍ଷଯା କରହିଙବ। ଏହଯା ସହହିତ,  ପ୍ରଭପ  ମନ୍ଦ



ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ବହିଚଯାର ଦହିନ ଙର ଦଣ୍ଡ ଦଙବଙେ। 10  ଙଯଉମମଯାଙନ ନହିଜର ପଯାପପପରର
ପ୍ରକତତହିଗପଡହିକର ଇଚଯା ପପରଣ ପଯାଇମ ମନ୍ଦକଯାରରବ କରହିବ ଜଶୀବହିତ ରହହିଛନହି ଓ ପ୍ରଭପ ଙର
କତ୍ତତତରଶ୍ବକପ ଅବମଯାନନଯା କରନହି,  ସମଯାଙନଙେ ଏଭଳହି ଦଣ୍ଡର ଙଯଯାଗବ। 11  ଏହହି ଭଣ୍ଡ
ଶହିକ୍ଷକମଯାନଙ ତପ ଳନଯା ଙର ସଶ୍ବଗରଦପତମଯାଙନ ଅତବଧିକ ଶକହିଶଯାଳଶୀ ଓ ବଳବଯାନ। କହିନପ
ସମଯାଙନଙେ କଙବଙେ ଙହଙଲ ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାନଙପ  ଙଦଯାଷଶୀ ସଯାବବସ୍ତ କରନହି ନଯାହହ
ବଯା ସମଯାନଙଙ ବହିରପ ଦ ଙର ମନ୍ଦ କରଯା ପ୍ରଭପ ଙପ  କହନହି ନଯାହହ। 12  କହିନପ ଏହହି ଭଣ୍ଡ
ଶହିକ୍ଷକମଯାନ ନହିଙଜ ବପଝହି ନ ଥିବଯା ବହିଷରଗପଡହିକ ସମମନ ଙର ମନ୍ଦକରଯା କପହନହି। ଏହହି ଭଣ୍ଡ
ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ଚହିନଯା କରହିବଯାର ଶକହି ନ ଥିବଯା ପଶପ ଭଳହି ଆଚରଣ କରନହି,  ପପଣହି ବନବ
ପଶପମଯାନଙ ପରହି ଧରଯାଯଯାଇ ମରଯା ରହିବଯା ନହିମଙନ ଜନନ୍ମ ହଯାଙଇଛନହି। ସଙହହି ପଶପମଯାନଙ
ଭଳହି ଏହହି ଭଣ୍ଡଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ମଧବ ନଷ ହଙବଙେ। 13 ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ଅନଙକ
ଙଲଯାକଙପ  ଦପ ଦୁଃଖ ଦଙଇଛନହି। ଅତଏବ ସମଯାଙନଙେ ନହିଙଜ ଦପ ଦୁଃଖ ପଯାଇଙବ। ସମଯାଙନଙେ
କରହିଥିବଯା କଯାମର ଏହଯା ଙହଉଛହି ପ୍ରତହିଦଯାନ। ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ଭଯାବନହି ଙଯ ସମସ୍ତଙ
ଆଗ ଙର ଖଯାଙେଲଯାଖଯାଲହିଙେ ଭଯାଙବ ମନ୍ଦ କଯାମ କରହିବଯା ଙଗଯାଟହିଏ ଆନନ୍ଦର ବହିଷର
ଅଙଟ। ମନ୍ଦ କଯାମ କରହି ସମଯାଙନଙେ ଆନନ୍ଦ ଉପଙଭଯାଗ କରନହି। ତପ ମମଯାନଙ ସହହିତ
ଙଭଯାଜହିଉତବ ଙର ସମହିଳହିତ ହଙବଯା ଙବଙଳ, ସମଯାଙନଙେ ତପ ମ ନହିମଙନ ମଇଳଯା ଦଯାଗ ଓ
କଳଙହି ଦଯାଗ ଭଳହି ଲଜଯାର କଯାରଣ ସଶ୍ବରପ ପ ଅଟନହି। 14  ଙପ୍ରତଦକକ ରର ଙକକୌଣସହି
ସଶୀଙଲଯାକକପ ଙଦଖିଙଲ, ସମଯାଙନଙେ ବବଭହିଚଯାର କରହିବଯା ପଯାଇମ ଚଯାହମଯାନହି। ଏହହିଭଳହି ଭଯାବଙର
ସମଯାଙନଙେ ସବପଙବଙଳ ପଯାପ କରପ ରଯାନହି। ସମଯାଙନଙେ ଦପବରଳ ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ପଯାପର
ଫଯାନ୍ଦ ଙର ପକଯାଇ ଦହିଅନହି। ସମଯାନଙଙ ହତଦରଗପଡହିକ ସଶ୍ବଯାରରପରତଯା ଙର ପରହିପପରର।
ସମଯାଙନଙେ ଅଭହିଶପ। 15  ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ଉତ୍ତମ ପର ଛଯାଡହି ଦଙଇଛନହି ଓ
ବହିଙଯଯାରର ପପତ ବହିଲହିଯଯାମର ଭପ ଲ ମଯାଗର ଅନପସରଣ କରହିଛନହି। ଙସ ମନ୍ଦ କଯାମ କରହି ଧନ
ପଯାଇବଯାକପ ଭଲ ପଯାଉଥିଲଯା। 16  କହିନପ ଙଗଯାଟହିଏ ଗଧ ତଯାହଯାକପ କହହିଲଯା ଙଯ ଙସ ଭପ ଲ
କରପ ଛହି। ଗଧ ସଯାଧଯାରଣ ଭଯାବଙର କରଯା କହହିପଯା ଙର ନଯାହହ, କହିନପ ସଙହହି ଗଧଟହି ମଣହିଷର
ଭଯାଷଯା ଙର କରଯା କହହିଲଯା ଓ ବହିଲହିଯଯାମର ବହିକତତ ଚହିନଯାଧଯାରଯାରପ  ତଯାହଯାକପ ବହିରତ କଲଯା। 17

ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ପଯାଣହି ନ ଥିବଯା ନଈ ଭଳହି,  ସମଯାଙନଙେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ ଙର



ଉଡପଥିବଯା ଙମଘଗପଡଯାକ ଭଳହି,  ସମଯାନଙଙ ନହିମଙନ ଘଯାଙର ଅନକଯାର ସଯାନ ରଖଯା
ଯଯାଇଅଛହି। 18  ସଙହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ନହିରରରକ କରଯାଗପଡହିକ ପଯାଇମ ଗବର କରନହି।
ସମଯାଙନଙେ ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ପଯାପ ରଯାସ୍ତଯା ଙର କଢଯାଇ ନହିଅନହି। ମନ୍ଦ ଭଯାବଙର ରହପଥିବଯା
ଙଲଯାକଙଠଯାରପ  ବଯାହଯାରହି ଆସହି ଭଲ ମଯାଗର ଙର ରହିବଯାକପ ଆରମ କରହିଥିବଯା ଙଲଯାକଙପ
ଏମଯାଙନ ଆକଷର୍ମିତ କରନହି। ପଯାପପପରର ଆତଯା ଙର ମନ୍ଦ ଇଚଯାଗପଡହିକପ ଜଯାଗତ କରଯାଇ ଭଣ୍ଡ
ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ଏପରହି କରନହି। 19 ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ସଙହହି ଙଲଯାକମଯାନଙପ  ମପକହିର
ପ୍ରତହିଜଯା ଦହିଅନହି। ମଯାତ ଏହହି ଭଣ୍ଡ ଶହିକ୍ଷକମଯାଙନ ନହିଙଜ ମପକହି ପଯାଇ ନଯାହମଯାନହି। ସମଯାଙନଙେ
ନହିଙଜ ବହିନଷ ବହିଷରର ଦଯାସ ଅଟନହି। ଜଙଣ ବବକହି ଯଯାହଯା ଦଶ୍ବଯାରଯା ନହିରନହିତ ହପଏ,  ଙସ
ଙସଥିର ଦଯାସ ଅଙଟ।

ପହିତରଙ ଦହିତଶୀର ପତ 3:3  ପ୍ରରଙମ, ଶଙଷ ଦହିନଗପଡହିକଙର କ'ଣ କ'ଣ ଘଟହିବ, ସଙଗପଡହିକ
ବପଝହିବଯା ତପ ମର ଦରକଯାର। ଙଲଯାଙକ ତପ ମକପ ପରହିହଯାସ କରହିଙବ। ସମଯାଙନଙେ ନହିଜ ଇଚଯା
ଙର ମନ୍ଦ କଯାରରବ କରହି ଜଶୀବନଧଯାରଣ କରହିଙବ।

1 ଙଯଯାହନଙ ପ୍ରରମ ପତ 2:15-17 ତପ ମମଯାଙନଙେ ସବସଯାରକପ ବଯା ଙସଥି ଙର ଥିବଯା 
ବହିଷରଗପଡହିକପ ଭଲ ପଯାଅ ନଯାହହ। ଯଦହି କଙହହି ସବସଯାରକପ ଭଲ ପଯାଏ, ତଙବଙେ ପହିତଯାଙ ପ 

ରଙମ ତଯାହଯାଠଯା ଙର ନଯାହହ। 16 ସବସଯାରର ଏହହି ବହିଷରଗପଡହିକ ମନ୍ଦ ଅଙଟ। ଯରଯା : 17 

ସବସଯାର କ୍ଷର ପଯାଉଅଛହି। ଏଥିସହହିତ ସବସଯାର ଙର ଥିବଯା ବହିଷରଗପଡହିକ ମଧବ କ୍ଷର 

ପଯାଉଅଛହି। ମଯାତ ଙଯ କଙହହି ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ଇଚଯା ପଯାଳନ କଙର, ଙସ ଅନନକଯାଳ ଜଶୀବହିତ
ହଯାଙଇ ରହହିବ।

ଯହିହପଦଯାଙ ପତ 1:11 ଏହଯା ସମଯାନଙଙ ପଯାଇମ ଖରଯାପ ଅଙଟ। ଏହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ କଯହିନର
ପର ଅନପସରଣ କରହିଛନହି। ସମଯାଙନଙେ ଅରର ଙଲଯାଭ ସକଯାଙେଶ ବହିଲହିରମ ପରହି ଅନବଯାର
ପର ଅନପସରଣ କରହିଛନହି। ଏହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ ଙକଯାରହ ପରହି ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ବହିରପ ଦ ଙର
ଆଚରଣ କରହିଛନହି। ଙକଯାରହ ପରହି ସମଯାଙନଙେ ମଧବ ଧଶ୍ବବସ ହଙବଙେ।

ଯହିହପଦଯାଙ ପତ 1:15-19  ରଭପ  ଙପ୍ରତଦକକ ଙଲଯାକଙର ବହିଚଯାର କରହିଙବ। ଙସ
ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ବହିଙରଯାଧଶୀ ଙପ୍ରତଦକକ ଙଲଯାକଙପ  ବହିଚଯାର କରହିବଯାକପ ଓ ଦଣ୍ଡ ଦଙବଯାକପ
ଆସପଛନହି। ଙସ ପରଙମଶଶ୍ବରଙର ବହିରପ ଦ ଙର ଦପଷ୍କମର କରହିଥିବଯା ଙପ୍ରତଦକକ ଙଲଯାକଙପ  ଦଣ୍ଡ



ଦଙବଙେ। ଙଯଉମମଯାଙନ ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ବହିଙରଯାଧଶୀ,  ସଙହହି ପଯାପଶୀମଯାନଙପ  ପରଙମଶଶ୍ବର
ଦଣ୍ଡ ଦଙବଙେ। ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ବହିରପ ଦ ଙର ମନ୍ଦକରଯା କହହିବଯା ହଙତପ  ଙସ ସମଯାନଙଙପ
ଦଣ୍ଡ ଦଙବଙେ।" 16  ଏହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ ସବରଦଯା ଅନଦ ଙଲଯାକମଯାନଙ ବହିରପ ଦ ଙର
ଅଭହିଙଯଯାଗ କରନହି ଓ ସମଯାନଙଙର ଙଦଯାଷ ବଯାହଯାର କରନହି। ସମଯାଙନଙେ ସବପଙବଙଳ
ନଜ ଇଚଯା ଅନପସଯାଙର ମନ୍ଦ କମରମଯାନ କରହିରଯାଆନହି। ସମଯାଙନଙେ ନହିଜ ବହିଷର ଙର
ଅହଙଯାର କରହି କରଯା କପହନହି। ସମଯାଙନଙେ ନହିଜ ସଶ୍ବଯାରର ହଯାସଲ କରହିବଯା ପଯାଇମ କବଙଳ
ଅନଦ ଙଲଯାକମଯାନଙ ସପକ୍ଷ ଙର ଭଲକରଯା କପହନହି। 17 ପ୍ରହିର ବନପମଯାଙନ, ଆମମଯାନଙର
ପ୍ରଭପ  ଯଶୀଶପଖଶୀଷଙର ପ ରଙରହିତମଯାଙନ ତପ ମମଯାନଙପ  ପପବରରପ  ଙଯଉମ ସବପ କରଯା କହହିଛନହି,
ତଯାହଯା ସ୍ମରଣ କର। 18  ପ ରଙରହିତମଯାଙନ ତପ ମକପ କହହିଥିଙଲ,  "ଶଙଷ କଯାଳ ଙର
ପରଙମଶଶ୍ବରଙପ  ଉପହଯାସ କରପ ଥିବଯା ଙଲଯାକମଯାଙନ ଉଠହିଙବ।" ଏହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ କବଙଳ
ନହିଜ ଇଚଯା ଅନପସଯାଙର ପରଙମଶଶ୍ବରଙ ବହିରପ ଦ ଙର କଯାରରବ କରନହି। 19 ଏହହି ଙଲଯାକମଯାଙନ
ତପ ମମଯାନଙ ମଧିଅଙର ଦଳଭଙଦ ସତଷହି କରନହି। ସମଯାଙନଙେ ନହିଜର ପଯାପ ଇଚଯା
ଅନପସଯାଙର ସମସ୍ତ କଯାରରବ କରନହି। ସମଯାନଙଙ ମଧିଅଙର ପବହିତ ଆତଯା ନଯାହମଯାନହି।

ଙଯଯାହନଙ ପ୍ରତହି ପ୍ରକଯାଶହିତ ବଯାକଦ 18:14 " ଙହ ବଯାବହିଲ ! ତପ ଙମ ଙଯଉମ ଉତ୍ତମ ଜହିନହିଷ 

ଚଯାହମପଥିଲ, ଙସସବପ ତପ ମଠଯାରପ  ଚଯାଲହିଯଯାଇଛହି। ତପ ମର ସବପ ଙସକୌଖିନ ଓ ମ ଙନଯାହରଶୀ 
ଦ୍ରବବମଯାନ ତପ ମଠଯାରପ  ଉଭଙଇ ଯଯାଇଛହି। ତପ ଙମ ଙସସବପ ଆଉ କଙବଙେ ପଯାଇବ ନଯାହହ।"

Pastor T. John Franklin
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