
Oriya - Healing Scriptures

ଯଯାତଯା ପପସ୍ତକ 15:26 ତଯା'ପରରେ ରସେ କହହିରଲ, "ତପ ରମ୍ଭେ ଯରବେରେ ସେଦଯାପ୍ରଭପ  ଆପଣଯା 
ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ବେଯାକକ୍ଯ ରରେ ମେରନଯାରୟଯାଗ କରେ ଏବେବଂ ତଯାଙ୍କ ଦଦୃଷହି ରରେ ଯଯାହଯା ଉଚହିତ୍ ତଯାହଯା 
କରେ, ତଯାଙ୍କରେ ଆଜଯା ପଯାଳନ କରେ ଏବେବଂ ତଯାଙ୍କରେ ବେକ୍ଯବେସଯାସେବେପ  ପଯାଳନ କରେ, ତରବେରେ 
ମେହିଶରେରୀଯମେଯାରନ ରଯଉଉଁ ସେବେପ  ରରେଯାଗ ରରେ ପହିଡରୀତ ରହରଲ, ତପ ମ୍ଭେମେଯାରନରେ ସେରହହି ରରେଯାଗ 
ରରେ ପହିଡରୀତ ହରବେ ନଯାହହ। କଯାରେଣ ମେଉଁପ ସେଦଯାପ୍ରଭପ  ତପ ମ୍ଭେରେ ଆରରେଯାଗଗ୍ୟକଯାରେରୀ।"

ଦହିତରୀୟ ବେହିବେରେଣ 7:15 ପକକ୍ସ୍ଟଣହି ସେଦଯାପ୍ରଭପ  ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେଠଯାରେକକ୍ସ୍ଟ ସେମେସ୍ତ ରରେଯାଗ ଦଦରେ କରେହିରବେ। ଆଉ
ତପ ରମ୍ଭେ ମେହିସରୀଯ ରଯଉଉଁସେବେପ  ମେନ୍ଦ ବେକ୍ଯଯାଧି ଜଯାତ ଅଟ, ତଯାହଯା ରସେ ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେ ଉପରରେ କରେହିରବେ 
ନଯାହହ। ମେଯାତ ରଯଉଉଁମେଯାରନ ତପ ମ୍ଭେକପ ଘଦୃଣଯା କରେନହି, ସେମେଯାନରଙ୍କ ଉପରରେ ତଯାହଯା କରେହିରବେ।

ଗରୀତସେବଂହହିତଯା 107:20 ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ଆପଣଯା ଆରଦଶ ପଠଯାଇ ତଯାଙ୍କପ  ସେପସ କରଲ। ଏବେବଂ ରସେ 
ବେହିନଯାଶରେପ  ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ମେପକ୍ତ କରଲ।

ଗରୀତସେବଂହହିତଯା 146:8 ସେଦଯାପ୍ରଭପ  ଆମ୍ଭେମେଯାନଙ୍କପ  ଦଦୃଷହି ପ୍ରଦଯାନ କରେନହି। ସେଦଯାପ୍ରଭପ  ବେହିପଦରରେ 
ପଡପଥିବେଯା ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ଉଠଯାନହି। ସେଦଯାପ୍ରଭପ  ଧଯାମେର୍ମିକମେଯାନଙ୍କପ  ପ୍ରରମେ କରେନହି।

ଯହିଶଯାଇୟ 35:5 ରସେତରବେରେରଳ ଅନ୍ଧମେଯାରନ ଚକପଷଷଯାନ ହଯାରଇ ରଦଖିପଯାରେହିରବେ ଓ 
ବେଧିରେମେଯାରନ ମେପକ୍ତ କରର୍ଣ୍ଣ ରରେ ଶ୍ରବେଣ କରେହିରବେ।

ଯହିଶଯାଇୟ 53:5 ମେଯାତ ରସେ ଆମ୍ଭେମେଯାନଙ୍କ ପଯାପ ଏବେବଂ ଅପରେଯାଧ ନହିମେରନ କତବେହିକତ ରହରଲ 
ଓ ଆମ୍ଭେମେଯାନଙ୍କରେ ଭପ ଲ୍ କଯାୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ ପଯାଇଉଁ ରସେ ଚଦ ରର୍ଣ୍ଣ ରହରଲ। ରସେ ଆମ୍ଭେମେଯାନଙ୍କରେ ଶଯାନହିଜନକ 
ଶଯାସ୍ତହିକପ ଆପଣଯାରେ କରେହି ରଦରଲ। ତଯାଙ୍କରେ କତ ରରେ ଆମ୍ଭେମେଯାରନରେ ଆରରେଯାଗଗ୍ୟ ଲଯାଭ କଲପ ।

ଯହିଶଯାଇୟ 58:8 ଏହଯାକରଲ ଅରେପ ଣସେଦଦୃଶ ତପ ମ୍ଭେରେ ଦରୀପହି ପ୍ରକଯାଶ ପଯାଇବେ ଓ ତପ ମ୍ଭେରେ ଆରରେଯାଗଗ୍ୟ 
ଶରୀଘ୍ର ଅଙ୍କପରେହିତ ହରବେ। ପପଣହି ତପ ମ୍ଭେରେ "ଧମେର୍ଣ୍ଣ' ତପ ମ୍ଭେରେ ସେମପଖବେରର୍ଣ୍ଣରୀ ହରବେ ଓ ସେଦଯାପ୍ରଭପ ଙ୍କରେ 
ମେହହିମେଯା ତପ ମ୍ଭେରେ ପଶଯାତବେରର୍ଣ୍ଣରୀ ହରବେ।

ଯହିରେହିମେହିୟ 30:17 କଯାରେଣ ସେଦଯାପ୍ରଭପ  କହନହି, ଆରମ୍ଭେ ତପ ମ୍ଭେକପ ପପନବେର୍ଣ୍ଣଯାରେ ଆରରେଯାଗଗ୍ୟ ପ୍ରଦଯାନ 
କରେହିବେଯା ଓ ଆରମ୍ଭେ ତପ ମ୍ଭେରେ ଘଯା'ସେବେପ  ସେପସ କରେହିବେଯା।" "କଯାରେଣ ସେମେଯାରନରେ ତପ ମ୍ଭେକପ ବେଯାସେନ୍ଦ ବେଯା 



ଦଦରେରୀକଦୃତଯା ରବେଯାଲହି କହନହି। 'ଆଉ ସେହିରୟଯାନକପ କରହହି ଚଯାହଉଁଯାନହି ନଯାହହ।"
ଯହିରେହିମେହିୟ 33:6 "ମେଯାତ ଆରମ୍ଭେ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  କମେଯା କରେହି ଆରରେଯାଗଗ୍ୟ କରେହିବେଯା। ସେମେଯାରନରେ 

ଚହିରେନନ ଐଶଶ୍ବୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ ଓ ଶଯାନହି ଆନନ୍ଦ ଉଲଯାସେ କରେହିରବେ।

ମେଲଯାଖରୀ 4:2 "ତଥଯାପହି ରଯଉଉଁମେଯାରନ ଆମ୍ଭେକପ ଭୟ ଓ ସେମଯାନ କରେନହି, ଉଦଯକଯାଳରୀନ ସେଦୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯରେ 
ରେଶହିଷ ଉରମେତଯା ତପ ମ୍ଭେମେଯାନଙ୍କ ଉପ ରରେ ଝକଷକ୍ କରେହିବେ। ଏହଯା ସେଦୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯକହିରେଣ ପରେହି ଆରରେଯାଗଗ୍ୟ 
ଶକ୍ତହି ଆଣହିବେ। ତପ ମ୍ଭେମେଯାରନରେ ବେଯାଛପରେରୀ ସେଦଦୃଶ ଗପହଯାଳରେପ  ବେଯାହଯାରେହି ସେଶ୍ବଯାଧରୀନ ଓ ସେପଖରୀ ହରବେ।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 4:23,24 ଯରୀଶପ ଯରୀହଦଦରୀ ସେମେଯାଜଗଦୃହ ମେଯାନଙ୍କ ରରେ ସେଶ୍ବଗର୍ଣ୍ଣ ରେଯାଜକ୍ଯ 
ରରେ ସେପସେମେଯାଗଗ୍ଭରେ ପ୍ରଗଗ୍ଭରେ କରେହି ଓ ରଲଯାକଙ୍କରେ ସେମେସ୍ତ ପ୍ରକଯାରେ ରରେଯାଗ ଓ ପରୀଡଯା ଦଦରେକରେହି 
ସେମେଗ୍ର ଗଯାଲହିଲରୀ ରେଯାଜକ୍ଯ ରରେ ଭ୍ରମେଣ କରଲ। 24 ସେମେଗ୍ର ସେପରେହିଯଯା ରଦଶ ରରେ ତଯାହଯାଙ୍କରେ 
ସେମେଯାଗଗ୍ଭରେ ବେକ୍ଯଯାପହିଗଲଯା। ରଯଉଉଁ ରଲଯାକମେଯାରନ ବେହିଭହିନ୍ନ ରରେଯାଗ ଓ ଭୟଙ୍କରେ ପରୀଡଯା ରରେ 
ରଭଯାଗପଥିରଲ, ଯଯାଉଉଁମେଯାନଙ୍କପ  ଭଦ ତ କବେଳହିତ କରେହିଥିଲଯା, ରଯଉଉଁମେଯାରନ ମେଦୃରର୍ଣ୍ଣଯା ରରେଯାଗରୀ ଓ 
ପକଘଯାତ ରରେଯାଗରୀ ଥିରଲ, ସେମେଯାରନରେ ସେମେରସ୍ତ ଯରୀଶପଙ୍କ ପଯାଖକପ ଆସେହିବେଯାକପ ଲଯାଗହିରଲ। 

ଯରୀଶପ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 8:16,17 ସେରହହିଦହିନ ସେନ୍ଧକ୍ଯଯା ରରେ ରଲଯାରକ ତଯାହଯାଙ୍କ ପଯାଖକପ ଭଦ ତ 
ଗ୍ରସ୍ତ ଅନରକ ରଲଯାକଙ୍କପ  ଆଣହିରଲ। ଯରୀଶପ ରଗଯାଟହିଏ ଆଜଯା ରରେ ସେରହହି ଭଦ ତମେଯାନଙ୍କପ  ବେଯାହଯାରେ 
କରେହି ରଦରଲ। ଏହହିଭଳହି ଯରୀଶପ ସେମେସ୍ତ ରରେଯାଗରୀଙ୍କପ  ଭଲ କରେହି ରଦରଲ। 17 ଭବେହିଷକ୍ଯଦଶ୍ବକ୍ତଯା 
ୟହିଶଯାଇୟଙ୍କ ମେଯାଧକ୍ଯମେ ରରେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ଯଯାହଯା କହହିଥିରଲ ତଯାହଯା ସେଫଳ ହରବେଯା ପଯାଇଉଁ ଯରୀଶପ 
ଏହହି କଯାମେଗପଡହିକ କରଲ:

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 9:35 ଯରୀଶପ ନଗରେ-ନଗରେ ଓ ଗଉଁଯା ଗଉଁଯା ଯଯାତଯା କରେହିବେଯାକପ ଲଯାଗହିରଲ। 

ରସେ ବେଯାଟରରେ ଯହିହଦଦରୀ ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା ଗଦୃହମେଯାନଙ୍କ ରରେ ଉପରଦଶ ରଦରଲ, ଓ ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ 
ରେଯାଜକ୍ଯରେ ସେପସେମେଯାଗଗ୍ଭରେ ପ୍ରଗଗ୍ଭରେ କରଲ। ରସେ ରଲଯାକଙ୍କରେ ସେବେପ ପ୍ରକଯାରେ ରରେଯାଗ ଓ ଅସେପସତଯାକପ 
ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 10:1 ଯରୀଶପ ତଯାହଯାଙ୍କରେ ବେଯାରେଜଣ ଶହିଷକ୍ଯଙ୍କପ  ପଯାଖକପ ଡକଯାଇରଲ। ରସେ
ଭଦ ତମେଯାନଙ୍କପ  ତଡହିଦରବେଯା ପଯାଇଉଁ ଓ ସେବେପ  ପ୍ରକଯାରେ ରରେଯାଗ ଏବେବଂ ଅସେପସତଯା ଭଲ କରେହିଦରବେଯା 



ପଯାଇଉଁ ଶହିଷକ୍ଯମେଯାନଙ୍କପ  ଶକ୍ତହି ପ୍ରଦଯାନ କରଲ। (ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 3:14,15)

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 10:8 ତପ ରମ୍ଭେ ରରେଯାଗରୀକପ ସେପସ କରେ। ମେଦୃତକପ ପପନର୍ଣ୍ଣଜରୀବେହିତ କରେ, କପଷ୍ଠ 
ରରେଯାଗ ସେପସ କରେ, ଭଦ ତମେଯାନଙ୍କପ  ତଡହିଦହିଅ। ତପ ରମ୍ଭେ ବେହିନଯା ମେଦଲକ୍ଯ ରରେ ଆଶରୀବେର୍ଣ୍ଣଯାଦ ଓ ଶକ୍ତହି ପଯାଇଛ।

ରତଣପ ଅନଗ୍ୟକପ ତଯାହଯା ବେହିନଯା ମେଦଲକ୍ଯ ରରେ ଦଯାନ କରେ।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 11:5 ଅନ୍ଧ ତଯାରେ ଦଦୃଷହିଶକ୍ତହି ଫରରେହି ପଯାଆନହି ।  ରେଛଯାଟଯାମେଯାରନ 
ଗଗ୍ଭଲହି ପଯାରେନହି। କପଷ୍ଠ ରରେଯାଗରୀ ସେପସ ହଯାରଇ ଯଯାଉଛନହି। ବେଧିରେ ଶପଣହି ପଯାରେପ ଛହି। ମେଲଯା ରଲଯାକ ବେଞହି 
ଉଠପ ଛହି। ଦରୀନ-ଦପ ଦୁଃଖରୀ ରଲଯାକଙ୍କ ପଯାଇଉଁ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ ପ୍ରଚଯାରେ କରେଯାଯଯାଉଛହି।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 12:15 ଯରୀଶପ ଏକଥଯା ଜଯାଣହିପଯାରେହି ରସେ ଜଯାଗଯା ଛଯାଡହି ଚଯାଲହିଗରଲ। 

ବେହପତ ରଲଯାକ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଅନପସେରେଣ କରଲ। ଯରୀଶପ ସେମେସ୍ତ ରରେଯାଗରୀଙ୍କପ  ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 15:30 ଅନରକ ସେବଂଖକ୍ଯଯା ରରେ ରଲଯାକମେଯାରନ ତଯାହଯାଙ୍କ ପଯାଖକପ 
ଆସେହିରଲ। ସେମେଯାରନରେ ଅନରକ ଅନ୍ଧ, ମେଦକ ବେଧିରେ, ରେଛଯାଟଯା ଅପଯାଙ୍ଗ ଓ ଅନଗ୍ୟ 
ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ଯରୀଶପଙ୍କ ପଯାଖକପ ଆଣହିରଲ। ଯରୀଶପ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ମେଯାଥିଉଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 17:20 ଯରୀଶପ କହହିରଲ, "ତଯାହଯା କବେରଳ ତପ ମ୍ଭେରେ ଅଳ୍ପ ବେହିଶଶ୍ବଯାସେରେ 
ରୟଯାଗପ ରହଲଯା। ମେଉଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ ସେତକ୍ଯ କହପଛହି। ତପ ମ୍ଭେରେ ଯଦହି ରଗଯାଟହିଏ ଶଯାରରେହିଷ ଦଯାନଯା ପରେହିମେଯାଣରେ 
ମେଧକ୍ଯ ବେହିଶଶ୍ବଯାସେ ଅଛହି, ତରବେରେ ତପ ରମ୍ଭେ ଏହହି ପବେର୍ଣ୍ଣତକପ କହହିପଯାରେହିବେ, 'ଏ ଜଯାଗଯାରେପ  ରସେ ଜଯାଗଯାକପ 
ଚଯାଲହିଯଯାଅ,' ଏବେବଂ ପବେର୍ଣ୍ଣତ ଚଯାଲହିୟହିବେ। ତପ ମ୍ଭେ ପଯାଇଉଁ କହିଛହି ଅସେମ୍ଭେବେ ହଯାରଇ ରେହହିବେ ନଯାହହ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 1:34 ବେହିଭହିନ୍ନ ପ୍ରକଯାରେ ରରେଯାଗ ରରେ ପରୀଡହିତ ଅନରକ ରଲଯାକଙ୍କପ  ଯରୀଶପ 
ସେପସ କରେହି ରଦରଲ। ରସେ ମେଧକ୍ଯ ରଲଯାକଙ୍କ ଦହରରେପ  ଅନରକ ଭଦ ତଯାତଯା ବେଯାହଯାରେହି ଚଯାଲହି ୟହିବେଯାକପ 
ବେଯାଧକ୍ଯ କରଲ, କହିନପ ରସେ କହିଏ ରବେଯାଲହି ଭଦ ତ ମେଯାରନ ଜଯାଣହି ଥିବେଯାରେପ  ରସେ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ପରଦ 
ରହରଲ କହହିବେଯାକପ ସେପରଯଯାଗ ରଦଲରନଯାହହ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 3:10 ଯରୀଶପ ଅନରକ ରଲଯାକଙ୍କପ  ସେପସ କରଲ। ରତଣପ ସେବେପ  
ରରେଯାଗରୀମେଯାରନ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଛପଇଉଁବେଯା ପଯାଇଉଁ ତଯାହଯାଙ୍କ ଆଡକପ  ମେଯାଡହି ଆସେପଥିରଲ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 6:5,6 ଅତଏବେ ସେଠଯାରେରରେ ଯରୀଶପ ରକକୌଣସେହି ଆଶୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯକଯାୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ ପ୍ରଦଶର୍ଣ୍ଣନ 

କରେହି ପଯାରେହିରଲ ନଯାହହ। କବେରଳ ରକତରକ ରରେଯାଗରୀଙ୍କ ଉପରରେ ହଯାତ ରେଖି ରସେ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ସେପସ 



କରେହିରଲ। 6 ଏ ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କରେ ରକକୌଣସେହି ବେହିଶଶ୍ବଯାସେ ନଥିବେଯାରେପ  ଯରୀଶପ ଅତକ୍ଯନ ଆଶୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ 
ହଯାଇରଗରଲ। ତଯା'ପରରେ ଯରୀଶପ ରସେ ଅଞଳରେ ଅନଗ୍ୟ ସେବେପ  ଗଉଁଯାକପ  ଯଯାଇ ସେଠଯାରେରରେ ଶହିକଯା 
ଦରବେଯାକପ  ଲଯାଗହିରଲ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 6:13 ସେମେଯାରନରେ ରଲଯାକଙ୍କ ଦହରରେପ  ଅନରକ ଭଦ ତଙ୍କପ  ତଡହି 
ରଦରଲ। ସେମେଯାରନରେ ଅନରକ ରରେଯାଗରୀଙ୍କପ  ରତତୈଳ ଲଗଯାଇ ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 6:55,56 ତଯା'ପରରେ ସେମେଯାରନରେ ଯରୀଶପ ଆସେହିଥିବେଯା ଖବେରେ ରଲଯାକଙ୍କପ  
ଦରବେଯା ପଯାଇଉଁ ରସେ ଅଞଳରେ ରପ୍ରତଗ୍ୟକକ ସଯାନକପ  ରଦକୌଡହି ଗରଲ। ଯରୀଶପ ରଯଉଉଁ ସଯାନକପ  ଗରଲ, 

ସେଠଯାରେରରେ ଖବେରେ ବେକ୍ଯଯାପହିଗଲଯା ଓ ସେଠଯାରେକପ  ରଲଯାକମେଯାରନ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ଖଟହିଆ ରରେ 

ନରଇ ଆସେହିରଲ। 56 ଯରୀଶପ ରସେ ଅଞଳରେ ନଗରେ , ଗଉଁଯା ଓ ପପରେପଲରୀ ରଯଉଉଁଆରଡ ଗରଲ, 

ରଲଯାରକ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ସେଠଯାରେକଯାରେ ହଯାଟ ବେଜଯାରେ ରରେ ରଥଯାଇ ଦରଇ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଅନପ  ରରେଯାଧ
କରେପ ଥିରଲ, ରଯ ରସେ ତଯାହଯାଙ୍କ ପହିନ୍ଧଯା ଲପ ଗଯାରେପ  ଟହିକହିଏ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ଛପଇଉଁ ଦରବେଯାକପ  ସେପ ରଯଯାଗ 

ଦହିଅନପ। ରଯଉଉଁମେଯାରନ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଛପଇଉଁ ପଯାରେହିରଲ, ସେମେଯାରନରେ ସେମେରସ୍ତ ସେପସ ହଯାଇରଗରଲ।

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 8:23-25 ଯରୀଶପ ଅନ୍ଧ ରଲଯାକଟହିରେ ହଯାତ ଧରେହି ତଯାକପ  ଗଉଁଯା ବେଯାହଯାରେକପ  
କଢଯାଇ ନଇରଗରଲ। ରସେ ଅନ୍ଧଟହିରେ ଆଖି ରରେ ଛରପ ପକଯାଇରଲ। ତଯା ଉପରରେ ହଯାତ ରେଖି 

ତଯାକପ  ପଚଯାରେହିରଲ, "ତପ ରମ୍ଭେ କହିଛହି ରଦଖି ପଯାରେପ ଛ କହି?" 24 ସେରହହି ରଲଯାକଟହି ଉପରେକପ ଚଯାହହ 
କହହିଲଯା, "ମେଉଁପ ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ରଦଖି ପଯାରେପ ଛହି। ସେମେଯାରନରେ ଚଯାରେହି ଆରଡ ଚଯାଲପ ଥିବେଯା ଘଛ ଭଳହି 
ମେଯାରେରତ ଦଖଯାରେ ଯଯାଉଛନହି।" 25 ଯରୀଶପ ପପଣହି ଥରରେ ଅନ୍ଧଟହିରେ ଆଖି ଉପରରେ ହଯାତ 

ରେଖିରଲ। ତଯା'ରେ ଆଖି ଭଲ ହଯାରଇ ଯଯାଇଥିଲଯା ଓ ରସେ ସେବେପକହିଛହି ସ୍ପଷ ରଦଖି ପଯାରେପ ଥିଲଯା।
ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 9:29 ଏହଯା ଶପଣହି ଯରୀଶପ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  କହହିରଲ, "ଏହହି ପ୍ରକଯାରେରେ 

ଦପଷଯାତଯାକପ କବେରଳ ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା ମେଯାଧକ୍ଯମେ ରରେ ବେଯାହଯାରେ କରେଯା ଯଯାଇ ପଯାରେହିବେ।"

ମେଯାକର୍ଣ୍ଣଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 16:17,18 ରଯଉଉଁମେଯାରନ ମେଯାରେରତ ବେହିଶଶ୍ବଯାସେ କରେହିରବେ, 
ସେମେଯାରନରେ ତଯାରେ ପ୍ରମେଯାଣ ସେଶ୍ବରେଦ ପ ଏହହି ସେବେପ  କଯାମେ କରେହିବେଯାକପ ସେକମେ ହରବେରେ: 
ସେମେଯାରନରେ ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କଠଯାରେପ  ମେଯାରେ ନଯାମେ ରରେ ଭଦ ତମେଯାନଙ୍କପ  ବେଯାହଯାରେ କରେହି ଦରଇ 
ପଯାରେହିରବେ। କରବେରେ ରହରଲ ଶହିଖି ନଥିବେଯା ନଦଆନଦଆ ଅନରକ ଭଯାଷଯା ରରେ କଥଯାବେଯାରର୍ଣ୍ଣଯା 



କରେହିରବେ। 18 ସେମେଯାରନରେ ନହିଜ ହଯାତ ରରେ ସେଯାପକପ  ଧରେହିରବେ କହିନପ ସେମେଯାନରଙ୍କରେ କହିଛହି ରହରଲ 

କତହି ହରବେ ନଯାହହ। ସେମେଯାରନରେ ବେହିଷ ମେଧକ୍ଯ ପହିଇ ଦରବେରେ, କହିନପ ସେମେଯାନରଙ୍କରେ କହିଛହି ରହରଲ 

କତହି ହରବେ ନଯାହହ। ଏ ରଲଯାକମେଯାରନ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କ ଉପରରେ ହଯାତ ରେଖିରବେ ଏବେବଂ 
ରରେଯାଗରୀମେଯାରନ ଭଲ ହଯାଇରଯହିରବେ।"

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 4:18 "ପ୍ରଭପ ଙ୍କ ଆତଯା ମେଯାରେ' ଠଯା ରରେ ଅଛହି। ଦରୀନହରୀନ ରଲଯାକଙ୍କ 

ନହିକଟରରେ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ ପ୍ରଚଯାରେ କରେହିବେଯା ପଯାଇଉଁ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ମେଯାରେରତ ବେଯାଛହିଛନହି। ବେନ୍ଦରୀମେଯାରନ
ରଯ ମେପକ୍ତ ହଯାରଇ ପଯାରେହିଛନହି, ଏହଯା ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ଶପଣଯାଇବେଯା ପଯାଇଉଁ ଅନ୍ଧମେଯାରନ ପପଣହି 
ରଦଖିପଯାରେହିରବେ ରବେଯାଲହି ସେମେଯାନରଙ୍କପ  କହହିବେଯା ପଯାଇଉଁ, ଦପ ଦୁଃଖ ଦପରର୍ଣ୍ଣଶଯାଗ୍ରସ୍ତ ରଲଯାକଙ୍କ ଦପ ଦୁଃଖ ଦଦରେ 

କରେହିଦରବେଯାକପ
ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 4:40 ସେଦୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ ଅସ୍ତ ହଯାଇରଯହିବେଯା ପରରେ ରଲଯାକମେଯାରନ ସେମେଯାନରଙ୍କରେ 

ରରେଯାଗରୀ ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ଯରୀଶପଙ୍କ ପଯାଖକପ  ଆଣହିରଲ। ସେମେଯାନରଙ୍କଠଯା ରରେ ବେହିଭହିନ୍ନ ପ୍ରକଯାରେରେ 

ରରେଯାଗ ଥିଲଯା। ଯରୀଶପ ନହିଜ ହଯାତ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କ ଉପରରେ ରେଖି ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 5:15 କହିନପ ଯରୀଶପଙ୍କ ବେହିଷୟ ରରେ ଖବେରେ ଆହପରେହି ଅଧିକରେପ  ଅଧିକ 

ବେକ୍ଯଯାପହିଗଲଯା। ଅନରକ ରଲଯାକ ଉପରଦଶ ଶପଣହିବେଯାକପ ଓ ରରେଯାଗରେପ  ସେପସ ହରବେଯାକପ  ତଯାହଯାଙ୍କ ପଯାଖକପ  
ଆସେପଥିରଲ।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 5:17-25 ଦହିରନ ଯରୀଶପ ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ଉପରଦଶ ରଦଉଥିରଲ। 

ସେଠଯାରେରରେ ଫଯାରେଦ ଶରୀ ଓ ଯହିହଦଦରୀ ଧମେର୍ଣ୍ଣଶଯାସରୀମେଯାରନ ମେଧକ୍ଯ ବେସେହିଥରଲ। ସେମେଯାରନରେ ଗଯାଲହିଲରୀରେ
ରପ୍ରତଗ୍ୟକକ ନଗରେରେପ , ୟହିହଦଦଯା ତଥଯା ୟହିରେପ ଶଯାଲମେରେପ  ଆସେହିଥି ରରେ। ପ୍ରଭପ  ରଲଯାକଙ୍କପ  ସେପସ କରେହି 
ଦରବେଯାପଯାଇଉଁ ଯରୀଶପଙ୍କପ  ଶକ୍ତହି ରଦଉଥିରଲ। 18 ସେରତହିକହି ରବେରଳ ରକତରକ ରଲଯାକ ରଗଯାଟହିଏ 

ପକଯାଘଯାତ ରରେଯାଗରୀକପ  ଖଟ ରରେ ରବେଯାହହିକରେହି ଯରୀଶପଙ୍କ ପଯାଖକପ  ଆଣହିରଲ। ସେମେଯାରନରେ 

ରରେଯାଗରୀଟହିକପ  ଭହିତରେକପ  ଆଣହି ଯରୀଶପଙ୍କ ଆଗ ରରେ ରେଖିବେଯା ପଯାଇଉଁ ରଚଷଯା କରଲ। 19 କହିନପ 
ସେଠଯାରେରରେ ଏରତ ରଲଯାକ ଥିରଲ ରଯ ସେମେଯାରନରେ ଯରୀଶପଙ୍କ ପଯାଖକପ  ୟହିବେଯାକପ  ବେଯାଟ ପଯାଇରଲ
ନଯାହହ। ରତଣପ ସେମେଯାରନରେ ଛଯାତ ଉପରେକପ ଚଯାଲହିଗରଲ। ଛଯାତରେପ  ଛପରେ କହିଛହି ବେଯାହଯାରେ କରେହି 
କଣଯାଟହିଏ କରଲ। ସେମେଯାରନରେ ସେରହହି କଣଯା ବେଯାରଟ ପକଯାଘଯାତ ରରେଯାଗରୀଟହିକପ  ଖଟ ସେହହିତ 



ଯରୀଶପଙ୍କ ସେଯାମେନଯାକପ  ଖ ସେରଇ ରଦରଲ। 20 ସେରହହି ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କରେ ବେହିଶଶ୍ବଯାସେ ରଦଖି ଯରୀଶପ 
ସେରହହି ରରେଯାଗରୀଟହିକପ  କହହିରଲ, "ବେନ୍ଧପ! ତପ ମ୍ଭେରେ ପଯାପ କମେଯା କରେହିଦହିଆଗଲଯା।" 21 ଯହିହଦଦରୀ 
ଧମେର୍ଣ୍ଣଶଯାସରୀ ଓ ଫଯାରେଦ ଶରୀମେଯାରନ ଭଯାବେହିବେଯାକପ  ଲଯାଗହିରଲ, "ଏ ରଲଯାକ କହିଏ? ଏ ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କପ  
ଅପମେଯାନ କରେପ ଛହି। କବେରଳ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ପଯାପ କମେଯା କରେହିପଯାରେନହି?" 22 କହିନପ ଯରୀଶପ 
ଜଯାଣପଯାରେହିରଲ ରଯ ସେମେଯାରନରେ କ'ଣ ଭଯାବେପଛନହି। ରସେ କହହିରଲ, "ତପ ମ୍ଭେମେଯାରନରେ ମେନ ଭହିତ 

ରରେ ଏଭଳହି ବେହିଚଯାରେ କଯାହହକହି ଆଣପଛ? 23 କଅଣ କହହିବେଯା ସେରେଳ? ପକଯାଘଯାତ ରରେଯାଗରୀଟହିକପ  
କହହିବେଯା ରଯ 'ତପ ମ୍ଭେ ପଯାପ କମେଯା କରେହି ଦହିଆଗଲଯା' ନଯା ଏକଥଯା କହହିବେଯା ରଯ ଉଠ ଓ ଚଯାଲ?' 24 ମେଉଁପ 
କହିନପ ତପ ମ୍ଭେମେଯାନଙ୍କପ  ଦଖଯାରଇ ଦରବେହି ରଯ, ମେନପଷକ୍ଯପପତଙ୍କରେ ପଯାପ କମେଯା କରେହିବେଯାରେ ଶକ୍ତହି ଅଛହି।" 
ରତଣପ ରସେ ପକଯାଘଯାତ ରରେଯାଗରୀଟହିକପ  କହହିରଲ, "ମେଉଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ  କହପଛହି: ଠହିଆ ହପଅ। ତପ ମ୍ଭେରେ ବେହିଛଣଯା 
ଧରେ ଓ ଘରେକପ  ଯଯାଅ।" 25 ରସେ ତତତ୍କ୍ଷଣଯାତ୍ ସେମେଯାନରଙ୍କ ସେଯାମେନଯା ରରେ ଉଠହି ଠହିଆ ରହଲଯା। 
ରଯଉଉଁ ବେହିଛଣଯା ଉପରରେ ରସେ ଶଯାରଇ ଥିଲଯା, ତଯାହଯା ଧରେହି ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ସ୍ତପତହିଗଯାନ କରେହି ନହିଜ 

ଘରେକପ  ଚଯାଲହିଗଲଯା।
ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 6:17-19 ତଯା'ପରରେ ଯରୀଶପ ସେମେଯାନରଙ୍କ ସେହହିତ ତଳକପ  ଆସେହି ରଗଯାଟହିଏ 

ସେମେତଳଭଦ ମେହି ଉପରରେ ଠହିଆ ରହରଲ। ସେଠଯାରେରରେ ବେହପତ ସେବଂଖକ୍ଯଯା ରରେ ତଯାହଯାଙ୍କ ଶହିଷକ୍ଯମେଯାରନ 

ଉପସହିତ ଥିରଲ। ତଯା ଛଡଯା ସେମେଗ୍ର ୟହିହଦଦଯା, ୟହିରେପ ଶଯାଲମେ, ସେମେପଦ ଉପକଦଳବେରର୍ଣ୍ଣରୀ ସେହରେ ରସେଯାରେ 

ଓ ସେରୀରଦଯାନରେପ  ଆସେହି ବେହପ  ସେବଂଖକ୍ଯଯା ରରେ ରଲଯାକ ସେଠଯାରେରରେ ଜମେଯା ହଯାରଇଥିରଲ। 18 

ସେମେଯାରନରେ ଯରୀଶପଙ୍କ ଉପରଦଶ ଶପଣହିବେଯାକପ  ଓ ସେପସ ହରବେଯାକପ  ସେଠଯାରେକପ  ଆସେହିଥିରଲ। 

ରଯଉଉଁମେଯାରନ ଦପଷଯାତଯା ରୟଯାଗପ କଷ ପଯାଉଥିରଲ, ସେମେଯାରନରେ ସେଠଯାରେକପ  ଆସେହି ସେପସ 

ହଯାଇରଗରଲ। 19 ସେମେସ୍ତ ରଲଯାରକ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଛପଇଉଁବେଯାକପ  ରଚଷଯା କରେପ ଥିରଲ। କଯାରେଣ ତଯାହଯାଙ୍କ 

ଦହରରେପ  ଶକ୍ତହି ବେଯାହଯାରେପ  ଥିଲଯା। ରସେ ସେରହହି ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ସେପସ କରେହି ରଦରଲ।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 7:21,22 ସେରହହି ସେମେୟରରେ ଯରୀଶପ ଅନରକ ରଲଯାକଙ୍କପ  ସେମେଯାନରଙ୍କ 
ରରେଯାଗରେପ  ସେପସ, ବେଦରନଯା ଦଦରେ ଓ ଦପଷଯାତଯା କବେଳରେପ  ମେପକ୍ତ କରେହି ରଦଉଥିରଲ। ରସେ ଅନରକ 
ଅନ୍ଧକପ ଦଦୃଷହିଶକ୍ତହି ରଦଉଥିରଲ। 22 ତଯା'ପରରେ ଯରୀଶପ ରଯଯାହନଙ୍କ ସେରହହି ଶହିଷକ୍ଯମେଯାନଙ୍କପ  କହହିରଲ, 

"ଯଯାଅ ଓ ଏଠଯା ରରେ ତପ ରମ୍ଭେ ଯଯାହଯା ସେବେପ  ରଦଖିଲ ଓ ଶପଣହିଲ, ତଯାହଯା ରଯଯାହନଙ୍କପ  ଯଯାଇ ଜଣଯାଅ। 



ଅନ୍ଧମେଯାରନ ରଦଖି ପଯାରେପ ଛନହି, ରେଛଯାଟମେଯାରନ ଚଯାଲହି ପଯାରେପ ଛନହି, କପଷ୍ଠ ରରେଯାଗରୀ ସେପସ ହଯାରଇ 

ଯଯାଉଛନହି, ବେଧି ରରେଲଯାକ ଶପଣହିପଯାରେପ ଛନହି, ମେରେହିଯଯାଉଥିବେଯା ରଲଯାକକପ  ପପଣହି ଜରୀବେନ ଦହିଆଯଯାଉଛହି 
ଏବେବଂ ଗରେହିବେ ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ରେଯାଜକ୍ଯରେ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ ଶପଣରଇ ଦହିଆଯଯାଉଛହି।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 8:2 ରକତରକ ସରୀରଲଯାକ ମେଧକ୍ଯ ତଯାହଯାଙ୍କ ସେଯାଙ୍ଗ ରରେ ଥିରଲ। ସେମେଯାନରଙ୍କପ  
ଯରୀଶପ ଦପଷଯାତଯା କବେଳରେପ  ତଥଯା ରରେଯାଗରେପ  ମେପକ୍ତ କରେହିଥିରଲ। ସେମେଯାନରଙ୍କ ମେଧକ୍ଯରେପ  ଜଣକରେ ନଉଁଯା 
ଥିଲଯା ମେରେହିୟମେ। ରସେ ମେଗ୍ଦଲଯା ସେହରେରେ ବେଯାସେହିନ୍ଦଯା ଥିରଲ। ତଯା'ଠଯାରେପ  ସେଯାତଟହି ଭପ ତ ବେଯାହଯାରେ କରେଯା 
ଯଯାଇଥିଲଯା।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 9:2  ତଯା'ପରରେ ରସେ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ରେଯାଜକ୍ଯରେ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 

ଶପଣଯାଇବେଯା ପଯାଇଉଁ ଓ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ସେପସ କରେହିବେଯା ପଯାଇଉଁ ପଠଯାଇରଲ।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 9:11 କହିନପ ଯରୀଶପ ରକଉଉଁଠଯାକପ  ଗରଲ ଏହଯା ରଲଯାକମେଯାରନ ଜଯାଣହି 
ପଯାରେହିରଲ। ସେମେଯାରନରେ ତଯାହଯାଙ୍କରେ ଅନପସେରେଣ କରଲ। ଯରୀଶପ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ସେଶ୍ବଯାଗତ କରଲ ଏବେବଂ
ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ରେଯାଜକ୍ଯ ବେହିଷୟ ରରେ ଶହିକଯା ରଦରଲ। ରସେ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ସେପସ 

କରଲ।

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 13:12 ଯରୀଶପ ତଯାକପ  ଡଯାକହି ପଯାଖ ରରେ ରଦଖି କହହିରଲ, " ରହ ନଯାରେରୀ 
ତପ ମ୍ଭେରେ ପରୀଡହିତଯା ଅବେସଯା ବେରର୍ଣ୍ଣମେଯାନ ଚଯାଲହିଯଯାଇଛହି।"

ଲଦ କଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 13:32 ଯରୀଶପ ସେମେଯାନରଙ୍କପ  କହହିରଲ, "ଯଯାଅ, ସେରହହି ରକଯାକହିଶହିଆଳହିକପ 
କପହ, 'ଆଜହି ଓ ଆସେନଯା କଯାଲହି ମେଉଁପ ରଲଯାକଙ୍କ ଦହରରେପ  ଭଦ ତମେଯାନଙ୍କପ  ତଡହି ରଦଉଛହି ଓ 
ରଲଯାକମେଯାନଙ୍କପ  ସେପସ କରେହିବେଯା କଯାମେ ସେଯାରେହି ରଦଉଛହି। ତଯା'ପରେ ଦହିନ ମେଯାରରେ କଯାମେ ସେରେହିୟହିବେ।

ରଯଯାହନଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 5:8,14  ତଯା'ପରରେ ଯରୀଶପ କହହିରଲ, "ଠହିଆ ହପଅ। ତପ ମ୍ଭେରେ ବେହିଛଣଯା 
ଉଠଯାଇ ଚଯାଲ।" 14 ପରରେ ଯରୀଶପ ସେରହହି ରଲଯାକକପ  ମେନ୍ଦହିରେ ପରେହିସେରେ ରରେ ରଦଖିରଲ। ରସେ ତଯାକପ  
କହହିରଲ, " ରଦଖ, ତପ ରମ୍ଭେ ବେରର୍ଣ୍ଣମେଯାନ ସେପସ ହଯାଇରଯଯାଇଛ। ରତଣପ ତପ ରମ୍ଭେ ଆଉ ପଯାପ କରେ ନଯାହହ। 
ଯଦହି ତପ ରମ୍ଭେ ପଯାପ କରେହିବେ, ତରବେରେ ତପ ମ୍ଭେରେ ଏହଯାଠଯାରେପ  ଅଧିକ କତହି ହଯାଇରପଯା ରରେ।"

ରଯଯାହନଲହିଖିତ ସେପସେମେଯାଚଯାରେ 14:12 ମେଉଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ ସେତକ୍ଯ କହପଛହି। ମେଯାଠଯାରେ ରରେ ବେହିଶଶ୍ବଯାସେ କରେପ ଥିବେଯା
ବେକ୍ଯକ୍ତହି, ମେଉଁପ ଯଯାହଯା କରେହିଛହି, ତଯାହଯା କରେହିବେ। ହଉଁ, ରସେ ମେଉଁପ କରେହିଥିବେଯା କଯାମେଠଯାରେପ  ମେଧକ୍ଯ ଅଧିକ ବେଡ 



କଯାମେ କରେହିବେ, କଯାରେଣ ମେଉଁପ ପରେମେପହିତଯାଙ୍କ ନହିକଟକପ ଯଯାଉଛହି।
ରରେରେହିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣଗ୍ୟରେ ବେହିବେରେଣ 3:6 କହିନପ ପହିତରେ କହହିରଲ, "ମେଯାରେ ପଯାଖ ରରେ ସେପନଯା ବେଯା ରେଦ ପଯା

ନଯାହହ, କହିନପ ଯଯାହଯା ଅଛହି ତଯାହଯା ମେଉଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ  ରଦଉଛହି। ନଯାଜରେହିତରୀୟ ଯରୀଶପଖରୀଷଙ୍କ ନଯାମେ ରରେ ଉଠହି 
ଚଚଯାଲ।"

ରରେରେହିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣଗ୍ୟରେ ବେହିବେରେଣ 5:15,16 ରତଣପ ରଲଯାକମେଯାରନ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ରେଯାସ୍ତଯାକପ  
ବେରହହି ଆଣହିରଲ, ରଯପରେହିକହି ପହିତରେଙ୍କ ଛଯାଇ ୟହିବେଯା ଆସେହିବେଯା ସେମେୟରରେ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କ 

ଉପରରେ ପଡହି ପଯାରେହିବେ। ଏହଯାଦଶ୍ବଯାରେଯା ସେରହହି ରରେଯାଗରୀମେଯାରନ ସେପସ ହଯାଇରପଯାରେହିରବେ। 16 

ୟହିରେଦ ଶଯାଲମେ ରରେ ଆଖପଯାଖ ସେହରେଗପଡହିକରେପ  ରଲଯାକମେଯାରନ ସେମେଯାନରଙ୍କ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କପ  ଓ 
ରଯଉଉଁମେଯାରନ ଭଦ ତମେଯାନଙ୍କ ଦଶ୍ବଯାରେଯା ବେକ୍ଯତହିବେକ୍ଯସ୍ତ ରହଉଥିରଲ, ସେମେଯାନରଙ୍କପ  ନରଇ ଆସେପଥିରଲ ଓ 
ସେମେରସ୍ତ ସେପସ ହଯାରଇ ଯଯାଉଥିରଲ।

ରରେରେହିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣଗ୍ୟରେ ବେହିବେରେଣ 10:38 ତପ ମ୍ଭେମେଯାରନରେ ନଯାଜରେହିତରୀୟ ଯରୀଶପଙ୍କ ବେହିଷୟ ରରେ 

ମେଧକ୍ଯ ଜଯାଣହିଛ। ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ପବେହିତ ଆତଯା ଓ ଶକ୍ତହି ରରେ ପଦରର୍ଣ୍ଣକରେହି ଖରୀଷରେଦ ରପ ଅଭହିଷହିକ୍ତ
କରେହିଥିରଲ। ଯରୀଶପ ଚତପ ରର୍ମିଗକପ  ଯଯାଇ ରଲଯାକଙ୍କ ଉପକଯାରେ କରେପ ଥିରଲ। ଶୟତଯାନରେ ଅତକ୍ଯଯାଚଚଯାରେ 

ଅଧରୀନ ରରେ ରେହପଥିବେଯା ରଲଯାକଙ୍କପ  ରସେ ସେପସ କରେହି ରଦଉଥିରଲ। ଏହହିସେବେପ  ଦଶ୍ବଯାରେଯା ପ୍ରମେଯାଣହିତ 

ରହଉଥିଲଯା ରଯ, ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ତଯାହଯାଙ୍କ ସେହହିତ ଥିରଲ।

ରରେରେହିତମେଯାନଙ୍କ କଯାଯର୍ଣ୍ଣଗ୍ୟରେ ବେହିବେରେଣ 19:11,12 ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ପଯାଉଲଙ୍କ ମେଯାଧକ୍ଯମେ ରରେ ଅତହି 
ଅସେଯାଧଯାରେଣ କଯାୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯମେଯାନ କରେପ ଥିରଲ। 12 ରତଣପ ପଯାଉଲ ସ୍ପଶର୍ଣ୍ଣ କରେପ ଥିବେଯା ରେପ ମେଯାଲ ଓ ଗଯାମେପଛଯା 
ନରଇ ରରେଯାଗରୀମେଯାନଙ୍କ ଉପରରେ ପକଯାଇ ରଦଉଥିରଲ ଓ ଏହହିଭଳହି ସେମେଯାରନରେ ରରେଯାଗରେପ  ସେପସ 

ହଯାଇରଯଯାଉଥିରଲ। ସେମେଯାନରଙ୍କ ମେଧକ୍ଯରେପ  ଭଦ ତଯାତଯା ମେଧକ୍ଯ ଚଚଯାଲହିଯଯାଉଥିଲଯା।
ରରେଯାମେରୀୟ ମେଣ୍ଡଳରୀ ନହିକଟକପ  ରପ୍ରରେହିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ୍ 8:26 ଆତଯା ମେଧକ୍ଯ ଆମେକପ  ସେଯାହଯାୟକ୍ଯ 

କରେପ ଛନହି, ଆରମ୍ଭେ ଅତହି ଦପବେର୍ଣ୍ଣଳ କହିନପ ଆତଯା ଆମ୍ଭେରେ ଦପବେର୍ଣ୍ଣଳତଯା ରରେ ଆମ୍ଭେକପ  ସେଯାହଯାୟକ୍ଯ କରେପ ଛନହି। 
କଣ ଓ କହିପରେହି ପଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରେହିବେଯା ଉଚହିତ୍ ତଯାହଯା ଆରମ୍ଭେ ଜଯାଣପ ନଯାହଉଁପ । କହିନପ ଆତଯା ନହିଜ ତରେଫରେପ  
ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କପ  ଆମ୍ଭେ ପଯାଇଉଁ ପଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରେନହି। ଆତଯା ଆମ୍ଭେ ପଯାଇଉଁ ପରେରମେଶଶ୍ବଙ୍କ ଠଯା ରରେ 

ନହିବେଦରନ କରେନହି। ଆତଯା ରଯରତ ଗଭରୀରେ ଭଯାବେନଯା ସେହହିତ ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କପ  କପହନହି ତଯାହଯା ଶବ 



ରରେ ବେଣର୍ଣ୍ଣନଯା କରେଯା ଯଯାଇ ପଯାରେହିବେ ନଯାହହ।
1 କରେହିନରୀୟ ମେଣ୍ଡଳରୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 12:9 ସେରହହି ଏକମେଯାତ ଆତଯା ଜରଣ 

ରଲଯାକକପ  ବେହିଶଶ୍ବଯାସେ ଓ ଅନଗ୍ୟଜଣକପ  ପଦରର୍ଣ୍ଣ ଆରରେଯାଗଗ୍ୟ କରେହିବେଯା ଶକ୍ତହି ଦଯାନ କରେନହି।
1 କରେହିନରୀୟ ମେଣ୍ଡଳରୀ ନହିକଟକପ ପଯାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 12:28 ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ମେଣ୍ଡଳରୀ ରରେ 

ପ୍ରଥରମେ ପ ରେରରେହିତମେଯାନଙ୍କପ , ଦହିଶ୍ବତରୀୟ ରରେ ଭବେହିଷକ୍ଯଦ ବେକ୍ତଯାମେଯାନଙ୍କପ , ତଦୃତରୀୟ ରରେ ଶହିକକମେଯାନଙ୍କପ ,
ସଯାନ ଦରଇଛନହି। ତଯା'ପରରେ, ଆଶୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ କଯାୟର୍ଣ୍ଣକ୍ଯ କରେପ ଥିବେଯା ରଲଯାକଙ୍କପ , ତଯା'ପରରେ ପରରେଯାପକଯାରେରୀଙ୍କପ  
ତଯା'ପରରେ ନରତଦୃତଶ୍ବ ରନଉଥିବେଯା ବେକ୍ଯକ୍ତହିଙ୍କପ , ତଯା'ପରରେ ବେହିଭହିନ୍ନ ଭଯାଷଯା କହହି ପଯାରେପ ଥିବେଯା ରଲଯାକଙ୍କପ  ସଯାନ
ଦରଇଛନହି।

ଫହିଲହିପରୀୟ ମେଣ୍ଡଳରୀ ନହିକଟକପ ରପ୍ରରେହିତ ପଯାଉଲଙ୍କ ପତ 2:27 ରସେ ଅସେପସ ଥିରଲ ଓ ମେଦୃତକ୍ଯତରେ ଦଶ୍ବଯାରେ 

ରଦଶ ରରେ ଥିରଲ। କହିନପ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ଓ ମେଯାରେରତ ମେଧକ୍ଯ ସେଯାହଯାୟକ୍ଯ କରଲ, ରଯପରେହି 
ମେଯାରେ ପଯାଇଉଁ ଅଧିକ ଦପ ଦୁଃଖ ନ ଘରଟ।

ଯଯାକପବେଙ୍କ ପତ୍ 5:14 ଯଦହି ତପ ମ୍ଭେ ମେଧକ୍ଯରେପ  କରହହି ଜରଣ ଅସେପସ ଅଛହି, ତରବେରେ ରସେ ମେଣ୍ଡଳରୀରେ 

ପ୍ରଯାଚରୀନମେଯାନଙ୍କପ337 ଡଯାକହିବେଯା ଦରେକଯାରେ। ସେମେଯାରନରେ ପ୍ରଭପ ଙ୍କ ନଯାମେ ରରେ ତଯାହଯାଙ୍କପ  ତରଲ 

ମେଖଯାଇରବେ ଓ ତଯାହଯାଙ୍କ ପଯାଇଉଁ ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରେହିରବେ।

1 ପହିତରେଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ 2:24 ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ନକ୍ଯଯାୟ ବେହିଚଯାରେ କରେନହି। କଦୃଶ ଉପରରେ ଯରୀଶପ ଆମ୍ଭେ 

ପଯାପଗପଡହିକପ ସେଶ୍ବଦରହ ରରେ ବେହନ କରଲ। ରସେ ଏହଯା କରଲ, ରଯପରେହି ଆରମ୍ଭେ ପଯାପ ପଯାଇଉଁ ମେଦୃତ 

ରହଉ, ଯଯାହଯା ସେତକ୍ଯ ତଯାହଯା ପଯାଇଉଁ ଜରୀବେହିତ ରେହହିବେଯା। ଯରୀଶପଙ୍କ କତଗପଡହିକ ଦଶ୍ବଯାରେଯା ତପ ମ୍ଭେମେଯାରନରେ 

ସେପସ ହଯାରଇଛ।

3 ରଯଯାହନଙ୍କ ତଦୃତରୀୟ ପତ 1:2 ପ୍ରହିୟ ବେନ୍ଧପ , ମେଉଁପ ଜଯାରଣ, ତପ ମ୍ଭେରେ ଆତଯା କପଶଳ ରରେ ଅଛହି। ରତଣପ ମେଉଁପ
ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା କରରେ, ତପ ରମ୍ଭେ ସେବେପ  ଦଦୃଷହିରେପ  ଭଲ ରରେ ଥିବେ। ତପ ମ୍ଭେରେ ଉରମେ ସେଶ୍ବଯାସକ୍ଯ ପଯାଇଉଁ ମେଉଁପ ପ୍ରଯାଥର୍ଣ୍ଣନଯା 
କରେପ ଛହି।
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