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ଲଲ କଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 17:5 ପ ରରରଲିତମମାରନ ପ୍ରଭସ ଙସ  କହଲିରଲ, "ଆମ୍ଭକସ ଅଧିକ ବଲିଶଶମାସ 

ପ୍ରଦମାନ କର।"
ରରମାମମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 10:17 ସସସମମାଗଗ୍ଭର ଶସଣଲିରଲ ବଲିଶଶମାସ 

ହସଏ ଓ ଜରଣ କଲିଏ ଖମୀଷ୍ଟଙ ବଲିଷୟ ରର କହଲିରଲ ରଲମାରକ ଶସଣନଲି।
ଲଲ କଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 11:1 ଥରର ଯମୀଶସ ରଗମାଟଲିଏ ସମାନ ରର ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କରସ ଥିରଲ। ରସ 

ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କରଲି ସମାରଲିବମା ପରର ତମାହମାଙର ଜରଣ ଶଲିଷଷ ତମାହମାଙସ  କହଲିରଲ, "ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କଲିପରଲି 
କରଲିବମାକସ ହରବ ତମାହମା ରଯମାହନ ତମାହମାଙ ଶଲିଷଷମମାନଙସ  ଶଲିଖମାଇ ଦରଇଥିରଲ। ପ୍ରଭସ , ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା
କଲିପରଲି କରଲିବମାକସ ହସଏ, ତମାହମା ଆପଣ ମଧଷ ଆମ୍ଭମମାନଙସ  ବତରଇ ଦଲିଅନସ।

1  ତମୀମଥିଙ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପ୍ରଥମ ପତ 2:1-4 ସବର୍ଥପ୍ରଥରମ ସବସ ରଲମାକଙ 

ପମାଇଇ ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କରଲିବମାକସ ମଇସ ତସ ମ୍ଭକସ କହସଛଲି। ସମସ୍ତଙ ପମାଇଇ ପରରମଶଶରଙସ  କସହ। 
ରଲମାକମମାନଙର ଆବଶଷକତମା ପମାଇଇ ତମାହମାଙସ  କସହ ଓ ଧନଷବମାଦ ଦଲିଅ। 2 ତସ ରମ୍ଭ ରମାଜମା ଓ 

ଅଧିକମାରମୀମମାନଙ ଲମାଗଲି ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କରଲିବମା ଉଚଲିତ। ତରବରେ ଆରମ୍ଭ ଏକ ଶମାନଲିପଲରର୍ଥ, ସଲିର 

ଜମୀବନ ପରରମଶଶରଙ ପମାଇଇ ସମମାନ ଓ ଭକଲି ଭରମା ଜମୀବନ ବଲିତରଇ ପମାରଲିବମା। 3 ଏହମା 
ଉତ୍ତମ ଓ ଏହମା ଆମ୍ଭର ତମାଣକତ୍ତର୍ଥମା ପରରମଶଶରଙସ  ସନସଷ୍ଟ କରର। 4 ପରରମଶଶର ଚମାହଇମାନଲି
ରଯ ସମରସ୍ତ ଉଦମାର ପମାଆନସ ଓ ସତଷକସ ଜମାଣନସ। 

ଯଲିଖରଲିୟ 3:1,2 ସଦମାପ୍ରଭସ  ସଶଗର୍ଥଦଲତ ମହମାୟମାଜକ ଯଲିହମାଶଲରେୟଙସ  ମମାରେରତ ଦଖମାରଇରଲ।

ଯଲିହମାଶଲରେୟ ସଦମାପ୍ରଭସ ଙ ସଶଗର୍ଥଦଲତଙ ସମସଖ ରର ଓ ଶଇତମାନ ଯଲିହମାଶଲରେୟଙ ଦକଲିଣ 

ପମାଶରର୍ବ ରର ଛଲିଡମା ହମାରଇଥିରଲ। ତମାଙସ  ରଦମାଷ ଦରବମାକସ ଶଯତମାନ ସଠମାରେ ରର 

ଉପସଲିତ ଥିରଲ। 2 ତମା'ପ ରର ସଦମାପ୍ରଭସ  କହଲିରଲ, "ସଦମାପ୍ରଭସ  ତସ ମ୍ଭକସ ଭରର୍ଥନମା କରଲିରବ, 

ରହ ଶଇତମାନ, ରସ ତସ ମ୍ଭକସ ସମମାରଲମାଚନମା କରଲି ଗଗ୍ଭଲଲିଥିରବ। ସଦମାପ୍ରଭସ  ୟଲିରସ ଶମାଲମକସ 
ତମାଙ ସଶତନ ନଗରରଲ ରପ ମରନମାନମୀତ କରଲିଛନଲି। ରଗମାଟଲିଏ ଜଳନମା କମାଠଗଣଲିଣ ନଲିଆଇରସ  
ଟମାଣଲି ଆଣଲିବମାପରଲି, ରସ ସରହଲି ନଗରକସ ରକମା କରଲିଥିରଲ।"



ଏଫଲିସମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 6:12 ଆମ୍ଭର ସସଂଘଷର୍ଥ ଏହଲି ପପୃଥିବମୀର 

ମନସଷଷମମାନଙ ବଲିରସ ଦ ରର ନସରହଇ, ମମାତ ପପୃଥିବମୀସ ଅନ୍ଧକମାର ଶକଲି, ପରମାକ୍ରମମୀ ଅଧିପତଲି ଓ
ଶମାସକମମାନଙ ବଲିରସ ଦ ରର। ଆକମାଶସ ଦସଷ୍ଟମାତମାମମାନଙ ବଲିରସ ଦ ରର ଆରମ୍ଭ ସସଂଘଷର୍ଥ କରସ ଛସ ।

ଏଫଲିସମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 6:10,11 ଏହଲି ପତ ସମମାପ କଲମା 
ସମୟରର ମଇସ କସ ରହ, ପ୍ରଭସ ଙଠମା ରର ଓ ତମାହମାଙର ମହମାନ ଶକଲି ରର ବଳବମାନ ହସଅ। 11

ପରରମଶଶରଙର ଆତରକଣ ଅସ ପଲିନ୍ଧ। ଏହମା ପଲିନ୍ଧଲିବମା ଦଶମାରମା ତସ ରମ୍ଭ ଶୟତମାନର ମନ 

ଚତସ ରତମା ବଲିରସ ଦ ରର ସସଂଘଷର୍ଥ କରଲି ପମାରଲିବ।
ଏଫଲିସମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 6:13-17 ରସଥିପମାଇଇ 
ପରରମଶଶରଙର ସମଲରର୍ଥ ୟସଦସମାଜ ତସ ମ୍ଭମମାରନରେ ପଲିନ୍ଧଲିବମା ଆବଶଷକ ଅରଟ। ତରବରେ 

ଯମାଇ ମନଶକଲିର ରମାଜତଶ ବରଳ ରର ତସ ରମ୍ଭ ଦପୃଢ଼ତମା ସହକମା ରର ପ୍ରତଲି ରରମାଧ କରଲି ଅଟଳ 

ହମାରଇ ରହଲିପମାରଲିବ। ପ୍ରତଲିରରମାଧ କରଲିସମାରଲିଲମା ପରର ମଧଷ ତସ ରମ୍ଭ ଅଟଳ ହମାରଇ ରହଲିବ। 
14 ଅତଏବ, ଅଣମା ରର ସତଷର କଟଲିବନ୍ଧ ବମାନ୍ଧଲି, ବକ ରର ଧମାମର୍ମିକ ଜମୀବନର ସସରକମାୟସକ 

ବସକସପଟମା ପଲିନ୍ଧ। 15 ରଯପରଲି ତସ ରମ୍ଭ ଅଟଳ ଭମାବରର ଠଲିଆ ହମାରଇ ରସ ହ, ଏଥିପମାଇଇ, ପମାଦ 

ରର ଶମାନଲି ଦମାୟକ ସସସମମାଚମାରର ରଜମାତମା ପଲିନ୍ଧ। 16 ଏହମା ସହଲିତ ବଲିଶଶମାସର ଢ଼ମାଲ ମଧଷ 
ବଷବହମାର କର। ତମାହମାଦଶମାରମା ତସ ରମ୍ଭ ଶୟତମାନର ସମସ୍ତ ଜଶଳନ ତମୀରଗସଡଲିକସ ଅଟକମାଇ 

ପମାରଲିବ। 17 ପରରମଶଶର ଦତ୍ତ ପରଲିତମାଣକସ ଶଲିରସମାଣ ରଲ ରପ ପବଲିତ ଆତମାଙ ଖଡ ଗ୍ରହଣ
କର, ସରହଲି ଖଡ ରହଉଛଲି ପରରମଶଶରଙ ଉପରଦଶ।

ଏବମୀମମାନଙ ନଲିକଟକସ ପତ 4:12 ପରରମଶଶରଙ ବମାକଷ ଜମୀବନ ଓ କମାୟର୍ଥଷସମାଧନକ ଅରଟ। 
ତମାହମାଙର ବମାକଷ ରଯ ରକକୌଣସଲି ଦଲିଶଧମାର ଖ"ଠମାରସ  ମଧଷ ଅଧିକ ଧମାରସ ଆ। ପରରମଶଶରଙ 

ବମାକଷ ଆମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ, ଆତମା, ହମାଡ ଓ ମଜମାର ସନ୍ଧଲିସଳ ଭରଦ କରଲିପମା ରର। ଏହମା ହପୃଦୟର 

ଚଲିନମା ଓ ଭମାବର ବଲିଚମାର କରର।
ଲଲ କଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 4:8 ଯମୀଶସ ଉତ୍ତର ରଦରଲ, "ଶମାସ ରର ଲଖମାରେଅଛଲି:
ଏଫଲିସମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 6:18  ଆତମାଙ ସମାହମାୟଷ ରର ସବର୍ଥଦମା 
ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକମାରର ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କର। ତସ ମ୍ଭର ଯମାହମାକଲିଛଲି ଅଭମାବ ଥମାଏ ତମାହମା 
ପମାଇଇ ମମାଗ। ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କରଲିବମା ନଲିମରନ ସବର୍ଥଦମା ପ୍ରସ୍ତସତ ରସ ହ ଏବସଂ ରସଥିରସ  କମାନ ହସଅ 



ନମାହହ। ପରରମଶଶରଙ ସମସ୍ତ ରଲମାକଙ ଲମାଗଲି ପ୍ରମାଥର୍ଥନମା କର।
1 େ୍ରଥମ ଶମାମସରୟଲ 17:45-47  ଦମାଉଦ ଗଲଲିଯମାତକକକ କହଲିଲମା, "ତସ ରମ୍ଭ ଖଡ ବରର୍ଥମା ଓ
ଶଲଷ ଘରନଲି ମମାରେ ପମାଖକକକ ଆସଲିଛ। କଲିନସ ତସ ରମ୍ଭ ଯମାହମାଙକକ ତକକର କରଲିଅଛ ସରଗଲି 
ଇଶମାରୟଲର ରସସୈନଷବମାହଲିନମୀର ପରରମଶଶର, ସବର୍ଥଶକଲିମମାନ ସଦମାପ୍ରଭସ ଙ ନମାମ ରର 

ତକକମ୍ଭ ନଲିକଟକକକ ମଇ ଆସକକଅଛଲି। 46 ଆଜଲି ସଦମାପ୍ରଭସ  ତସ ମ୍ଭକସ ମମାରେ ହସ୍ତ ରର ସମପର୍ମି
ଦରବରେ। ଏବସଂ ମସ ତସ ମ୍ଭକସ ଆଘମାତ କରଲିବଲି ଏବସଂ ତସ ମ୍ଭର ଶଲିରରଦରନ କରଲିବଲି। ମସ ଆଜଲି 
ପରଲଷ୍ଟମୀୟମମାନଙ ରସସୈନଷଗଣର ଶରମୀର ଆକମାଶ ପକମୀଗଣକକକ ଓ ପପୃଥିବମୀସ 

ବନଷପଶକକମମାନଙସ  ଦରବଲି, ତହହରର ଇଶମାରୟଲ ମଧିଅରର ଏକ ପରରମଶଶର ଅଛନଲି 
ରବମାଲଲି ସମକକଦମାଯ ଜଗତ ଜମାଣଲିରବ। 47 ଏଠମା ରର ରକକଣଣ ହମାରଇଥିବମା ସବସ 
ରଲମାକମମାରନ ଜମାଣଲିରବ, ରଯ ସଦମାପ୍ରଭସ  ଖଡ ଓ ବରର୍ଥମାଦଶମାରମା ରକମା କରନଲି ନମାହହ, କମାରଣ 

ଏହଲି ୟକକଦ ସଦମାପ୍ରଭସ ଙର ଓ ରସ ତସ ରମ୍ଭ ପରଲଷ୍ଟମୀୟମମାନଙସ  ପରମାସ୍ତ କରଲିବମା ରର 

ଆମ୍ଭମମାନଙସ  ସମାହମାୟଷ କରଲିରବ।"
ଲଲ କଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 10:17-20  ରଯତରବରେରଳ ବମାସ୍ତରଲି ଜଣ ସମମାନରଙ ଭ୍ରମଣରସ  
ଫରରଲି ଆସଲିରଲ, ସମମାରନରେ ବହସତ ଖସସଲି ଥିରଲ। ସମମାରନରେ କହଲିରଲ, "ପ୍ରଭସ , 
ଆମ୍ଭମମାରନରେ ରଯତରବରେରଳ ଆପଣଙ ନମାମ ନରଇ ଆଜମା ଦରଲସ , ରସତରବରେରଳ
ଏପରଲିକଲି ଭଲ ତମମାରନ ମଧଷ ଆମ୍ଭମମାନଙ କଥମା ମମାନଲିରଲ।" 18 ଏହମା ଶସଣଲି ଯମୀଶସ 
ସମମାନରଙସ  କହଲିରଲ, "ମଇସ ଶୟତମାନକସ ଆକମାଶରସ  ବଲିଜସଳଲି ଭଳଲି ଖସଲିଥିବମାର ରଦଖିଛଲି। 19 

ଶସଣ! ସମାପ ଓ କଙଡମାବଲିଛମାମମାନଙସ  ପମାଦତରଳ ଦଳଲି ଦରବମାକସ ମଇସ ତସ ମ୍ଭମମାନଙସ  ଶକଲି 
ଦରଇଛଲି। ମଇସ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ ଶତପୃ ପମାଖ ରର ଥିବମା ଶକଲିଠମାରସ  ଅଧିକ ଶକଲି ଦରଇଛଲି। 
ତସ ମ୍ଭମମାନଙର କରହଲି କଲିଛଲି କତଲି କରଲି ପମାରଲିବ ନମାହହ। 20 ହଇ, ଆତମାମମାରନ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ 

କଥମା ମନସଛନଲି। ତସ ମ୍ଭମମାରନରେ ଖସସଲି ହସଅ। କମାହହକଲି? ତସ ମ୍ଭମମାନଙ ପମାଖ ରର ଏ ଶକଲି ଥିବମା 
ରଯମାଗସ ନସରହଇ, ବରସଂ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ ନମାମ ସଶଗର୍ଥ ରର ଲଖମାରେ ହମାରଇଥିବମା ରୟମାଗସ ଖସସଲି 
ହସଅ।"

2 କରଲିନମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ପମାଉଲଙ ଦଲିତମୀୟ ପତ 10:3-5  ଆରମ୍ଭ ମଧଷ ଜଗତ ରର 

ରହସଛସ । କଲିନସ ଆମ୍ଭ ଜମାଗତଲିକ ରଲମାକଙ ଭଳଲି ସସଂଗ୍ରମାମ କରସ  ନମାହଇସ । 4 ଆରମ୍ଭ ରଯଉଇ 



ଅସଗସଡଲିକ ସମାହମାୟଷ ରର ସସଂଗ୍ରମାମ କରସ  ସରଗସଡଲିକ ଜମାଗତମୀକ ଅସଶସ ନସରହଇ। ଆମ୍ଭର 

ଅସଶସ ରର ପରରମଶଶରଙ ଶକଲି ନଲିହଲିତ ଅଛଲି। ଏହଲି ଅସଶସ ଗସଡଲିକ ଶତପୃର ଶକଲିଶମାଳମୀ 
ସମାନ ଗସଡଲିକ ନଷ୍ଟ କରଲି ପମା ରର। ଏହଲି ଅସଶସ ଗସଡଲିକ ସମାହମାୟଷ ରର ଆରମ୍ଭ ରଲମାକଙ 

ସମସ୍ତ ୟସକଲି ଓ ପରରମଶଶରଙ ଜମାନ ବଲିରସ ଦ ରର ଉଠସ ଥିବମା ରପ୍ରତତ୍ୟକକ ଗବର୍ଥର କଥମା 
ଖଣ୍ଡନ କରସ । 5 ଆରମ୍ଭ ରପ୍ରତତ୍ୟକକ ପ୍ରକମାରର ଚଲିନମାଧମାରମାକସ ଖମୀଷ୍ଟଙ ନଲିୟନଣମାଧମୀନ କରସ  
ଓ ତମାଙର ଆଜମାକମାରମୀ ହରବମା ପମାଇଇ ବମାଧଷ କରସ । ଆରମ୍ଭ ରପ୍ରତତ୍ୟକକ ପ୍ରକମାରର 

ଚଲିନମାଧମାରମାକସ ଖମୀଷ୍ଟଙ ନଲିୟନଣମାଧମୀନ କରସ  ଓ ତମାଙର ଆଜମାକମାରମୀ ହରବମା ପମାଇଇ ବମାଧଷ 
କରସ ।

2  ତମୀମଥିଙ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପ୍ରଥମ ପତ 1:7 ପରରମଶଶର ଆମ୍ଭକସ ଭୟର 

ଆତମା ଦରଇ ନମାହଇମାନଲି। ରସ ଆମ୍ଭକସ ଶକଲି, ପ ରରମ ଓ ଆତସସଂୟମର ଆତମା ପ୍ରଦମାନ 

କରଲିଛନଲି।
ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 12:28,29 ମଇସ କଲିନସ ଭସ ତମମାନଙସ  ପରରମଶଶରଙ ଆତମାର ଶକଲି 
ସମାହମାୟଷ ରର ତଡଲି ରଦଉଛଲି। ରତଣସ ଏଥିରସ  ପ୍ରମମାଣଲିତ ରହଉଛଲି ରଯ, ପରରମଶଶରଙ ରମାଜଷ 
ତସ ମ୍ଭ ନଲିକଟରର ପଲରମାପଲରଲି ଆସଲି ପହଞଲିଗଲମାଣଲି। 29 "ଜରଣ ରଲମାକ ରକକୌଣସଲି ବଳବମାନ 

ରଲମାକ ଘ ରର ପଶଲି ତମା'ର ସମତ୍ତଲି ରଚଚମା ରଇନରବରେେମାକସ ଚମାହହରଲ, ରସ ବଳବମାନ 

ରଲମାକଟଲିକସ ପ୍ରଥରମ ବମାନ୍ଧଲି ପକମାଇବ। ତମା'ପରର ରସ ବଳବମାନ ରଲମାକର ଘରସ  ସବସ ଲସ ଟଲି 
କରଲି ନରଇ ଯମାଇ ପମାରଲିବ।

ଏଫଲିସମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 1:13  ତସ ମ୍ଭମମାନଙ ପମାଇଇ ମସକଲି ଆଣଲି 
ରଦଉଥିବମା ସସସମମାଚମାରର ସତଲିତ୍ଶିକମା ତସ ରମ୍ଭ ଶସଣଲିଲ। ସସସମମାଚମାର ଶସଣଲିଲମା ପରର ତସ ରମ୍ଭ 

ଖମୀଷ୍ଟଙଠମା ରର ବଲିଶଶମାସ କଲ। ପରରମଶଶର ପବଲିତ ଆତମାଙସ  ପ୍ରଦମାନ କରଲି ତସ ମ୍ଭ ଉପରର 

ତମାହମାଙର ବଲିଶରଷ ଚଲିହ ଦରଇ ଚଲିହଲିତ କରଲ। ଏହମା କରଲିବମା ଦଶମାରମା ରସ ଆଗରସ  
ଦରଇଥିବମା ପ୍ରତଲିଶପୃତଲି ରକମା କରଲିଥିରଲ।

ରରରଲିତମମାନଙ କମାଯର୍ଥତ୍ୟର ବଲିବରଣ 19:6 ପମାଉଲ ରଯତରବରେରଳ ସମମାନରଙ ଉପରର 

ହମାତ ରଖିରଲ, ପବଲିତ ଆତମା ସମମାନରଙ ଉପରର ଓହମାଇ ଆସଲିରଲ। ସମମାରନରେ ବଲିଭଲିନ
ପ୍ରକମାର ଭମାଷମା ଓ ଭବଲିଷଷଦଶମାଣମୀ କହଲିବମାକସ ଲମାଗଲିରଲ।



ମମାକର୍ଥଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 16:15-18 ଯମୀଶସ ସମମାନରଙସ  କହଲିରଲ, "ପପୃଥିବମୀର ଚମାରଲିଆଡକସ 
ଯମାଅ। ରପ୍ରତତ୍ୟକକ ରଲମାକକସ ସସସମମାଚମାର ଶସଣମାଅ। 16 ରଯଉଇ ରଲମାକ ବଲିଶଶମାସ କରଲିବ ଓ 

ବମାପଲିଜଲିତ ହରବ, ରସ ଉଦମାର ପମାଇବ। କଲିନସ ରଯଉଇ ରଲମାକ ଅବଲିଶଶମାସ କରଲିବ, ରସ ରଦମାଷମୀ
ସମାବଷସ୍ତ ହରବ। 17 ରଯଉଇମମାରନ ମମାରେରତ ବଲିଶଶମାସ କରଲିରବ, ସମମାରନରେ ତମାର ପ୍ରମମାଣ
ସଶରଲ ପ ଏହଲି ସବସ କମାମ କରଲିବମାକସ ସକମ ହରବରେ: ସମମାରନରେ ରଲମାକମମାନଙଠମାରସ  
ମମାରେ ନମାମ ରର ଭଲ ତମମାନଙସ  ବମାହମାର କରଲି ଦରଇ ପମାରଲିରବ। କରବରେ ରହରଲ ଶଲିଖି 

ନଥିବମା ନଲଆନଲଆ ଅନରକ ଭମାଷମା ରର କଥମାବମାତ୍ତର୍ଥମା କରଲିରବ। 18 ସମମାରନରେ ନଲିଜ ହମାତ 

ରର ସମାପକସ ଧରଲିରବ କଲିନସ ସମମାନରଙର କଲିଛଲି ରହରଲ କତଲି ହରବ ନମାହହ। ସମମାରନରେ 

ବଲିଷ ମଧଷ ପଲିଇ ଦରବରେ, କଲିନସ ସମମାନରଙର କଲିଛଲି ରହରଲ କତଲି ହରବ ନମାହହ। ଏ 

ରଲମାକମମାରନ ରରମାଗମୀମମାନଙ ଉପରର ହମାତ ରଖିରବ ଏବସଂ ରରମାଗମୀମମାରନ ଭଲ 

ହମାଇରଯଲିରବ।"
1 ରଯମାହନଙ ପ୍ରଥମ ପତ 1:9 ଯଦଲି ଆରମ୍ଭ ନଲିଜ ନଲିଜର ପମାପ ସଶମୀକମାର କରସ  ତରବରେ 

ପରରମଶଶର ଆମ୍ଭକସ ପମାପରସ  କମମା କରଲିରବ। କମାରଣ ରସ ବଲିଶଶସ୍ତ ଓ ନଷମାୟବମାନ ଅଟନଲି। 
ରସ ଆମ୍ଭକସ ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ଥରସ  ପରଲିଷମାର କରଲିରବ।

ଯମାତମା ପସସ୍ତକ 20:5 ରକକୌଣସଲି ମଲତ୍ତର୍ମିକସ ଉପମାସନମା କରଲିବ ନମାହହ କଲିମମମା ତମା'ର ସରବମା କରଲିବ 

ନମାହହ। କମାହହକଲି? କମାରଣ ମଇସ ସଦମାପ୍ରଭସ  ତସ ମ୍ଭମମାନଙର ପରରମଶଶର ଅରଟ। ମଇସ 
ଇଷର୍ଥମାପରମାଯଣ ପରରମଶଶର। ରଯଉଇମମାରନ ମମାରେରତ ଘପୃଣମା କରନଲି ସମମାରନରେ ମମାରର 

ଶତପୃ ରର ଗଣମାୟମାନଲି ଏବସଂ ମଇସ ସମମାନରଙସ  ସମମାନରଙର ତପୃତମୀୟ ପସରସ ଷ ଓ ଚତସ ଥର୍ଥ ପସରସ ଷ 

ପୟର୍ଥଷନ ଶମାସ୍ତଲି ବଲିଧମାନ କରଲିବଲି।
ଗମୀତସସଂହଲିତମା 109:17  ରସ ଅନତ୍ୟମମାନଙର ମନ କମାମକସ ଭଲ ପମାଇରଲ। ସରହଲି ମନ, 

ସମମାନରଙ ପମାଇଇ ଘଟସ । ରସ ଅନତ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରଲିରଲ ନମାହହ। ତମାଙଠମାରସ  ମଙ୍ଗଳ 

ଦଲରଇରଯମାଉ।

ବଲିଚମାରକତର୍ଥମାମମାନଙ ବଲିବରଣ 16:16 ଦଲିନପରର ଦଲିନ ରସ ଶମାମତ୍ଶିମାରେନନନ୍ଙ୍କକକ ଏତଲି ତଲିରସମାର 

କଲମା ଓ ଗଗ୍ଭପ ପକମାଇଲମା ରଯ, ରସ ଏରତ ବଲିତପୃଷଷମା ହମାଇରଗରଲ ରଯ, ନଲିରଜ ମରଲିଗରଲ 

ରବମାଲଲି ରସ ଅନକକଭବ କରଲ।



ଏଫଲିସମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 4:26 ରଯତରବରେରଳ ତସ ମ୍ଭର ରକମାଧର୍ଥ
ହସଏ, ରସତରବରେରଳ ଅତଲି ରକମାଧର୍ଥମୀ ହମାରଇ ପମାପ କର ନମାହହ।

ରରମାମମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 14:12 ଅତଏବ ରପ୍ରତତ୍ୟକକ ରଲମାକକସ
ପରରମଶଶରଙ ସମାମନମା ରର ନଲିଜ ଜମୀବନର ହଲିସମାବ ଦରବମାକସ ହରବ।

1 ରଯମାହନଙ ପ୍ରଥମ ପତ 2:23 ରଯଉଇ ବଷକଲି ପସତକସ ବଲିଶଶମାସ କରର ନମାହହ, ପଲିତମା ତମାହମାଙଠମା 
ରର ବମାସ କରନଲି ନମାହହ। ରଯଉଇ ବଷକଲି ପସତକସ ଗ୍ରହଣ କରର, ତମାହମାଙଠମା ରର ପଲିତମା ମଧଷ 
ଅଛନଲି।

ରଯମାହନଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 14:6 ଯମୀଶସ ଉତ୍ତର ରଦରଲ, "ମଇସ ପଥ। ମଇସ ସତଷ ଓ ଜମୀବନ। 
ପରମପଲିତମାଙ ପମାଖକସ ୟଲିବମା ପମାଇଇ ମଇସ ରହଉଛଲି ଏକମମାତ ପଥ।

ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 11:28-30 " ରହ କକମାନ ଶମାନ ଓ ଚଲିନମା ରର ଭମାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବମା 
ରଲମାକମମାରନ! ମମାରେ ନଲିକଟକସ ଆସ। ମଇସ ତସ ମ୍ଭକସ ବଲିଶମାମ ଦରବଲି। 29 ମମାରର କମାୟର୍ଥଷଭମାର 

ତସ ରମ୍ଭ ଗ୍ରହଣ କର। ମମାଠମାରସ ରେ ଶଲିଖ। କମାରଣ ମଇସ ଆତମା ରର ସରଳ ଓ ନମ ତମାଣସ ତସ ରମ୍ଭ 

ନଲିଜ ଅତମା ରର ବଲିଶମାମ ପମାଇବ। 30 ରଯଉଇ କମାୟର୍ଥଷ ମଇସ ତସ ମ୍ଭକସ ଗ୍ରହଣ କରଲିବମାକସ କହସଛଲି, 
ତମାହମା ସହଜ। ଏବସଂ ରଯଉଇ ରବମାଝ ତସ ମ୍ଭ ଉପରର ରଖସଛଲି, ତମାହମା ହମାଲସ କମା।"

2 କରଲିନମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ପମାଉଲଙ ଦଲିତମୀୟ ପତ 6:2,3  ପରରମଶଶର କହଲିଛନଲି : 3 

ଆମ୍ଭ କମାମ ରର ରଲମାରକ ନଲିନମା କରନସ, ଏହମା ଆରମ୍ଭ ଇଚମା କରସ  ନମାହଇସ । ରସଥିପମାଇଇ ଆରମ୍ଭ 

ରକକୌଣସଲି ଏପରଲି କମାମ କରଲିବମା ନମାହହ ଯମାହମା ଅନତ୍ୟମମାନଙ ପମାଇଇ ସମସଷମା ସପୃଷ୍ଟଲି କରଲିବ। 
ରରମାମମୀୟ ମଣ୍ଡଳମୀ ନଲିକଟକସ ରପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ ପତ 10:13 ଶମାସ କସ ରହ: "ପ୍ରଭସ ଙସ  ବଲିଶଶମାସ
କରସ ଥିବମା ରପ୍ରତତ୍ୟକକ ରଲମାକ ପରଲିତମାଣ ପମାଇବ।"

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