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ଆଦଦ ପପସ୍ତକ 20:6 ଏହହାପରରେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ଅବଦମେଲରକକପ ସଶ୍ବପପ୍ନ ରରେ କହଦରଲ, "ହହଁ ମେହଁପ ଜହାରଣ
ତପ ରମ୍ଭେ ନଦର୍ ରଦହାଷ। ରତଣପ ମେହଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ ରେକହା କଲଦ। ମେହଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ ମେହାରେ ବଦରେପ ଦ୍ଧ ରରେ ପହାପ 
କରେଦବହାକପ ଦରବଦ ନହାହହ। ମେହଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ ତହାଙ୍କ ସହଦତ ସହବହାସ କରେଦବହାକପ ଦରଇେ ନଥିଲଦ।

ଯହାତହା ପପସ୍ତକ 35:21,26 ସମେସ୍ତ ରଲହାକମେହାରନ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ନଦକଟକପ ଉପହହାରେ ଆଣଦରଲ। 

ରଯ ହରତପ  ସମେହାନରଙ୍କରେ ହହୃଦଯ ଉଦହାରେ ହହାଇେରଗେଲହା। ଏହଦ ସମେସ୍ତ ଉପହହାରେ ଦ୍ରବବ୍ଯ ତମେମମ ରରେ 
ଥିବହା ସମେସ୍ତ ଦ୍ରବବ୍ଯ, ସମେହାଗେମେ ତମେମମ ଭଦତ ରରେ ଥିବହା ଅନବ୍ଯହାନବ୍ଯ ସହାମେଗଗ୍ରୀ ଓ ବଦଶରଷ ବସ୍ତ୍ର ତଦଆରେଦ 
କରେଦବହା ରରେ ବବ୍ଯବହହୃତ ରହଲହା। 26 ନଦପପଣହା ସ୍ତ୍ରଗ୍ରୀରଲହାକମେହାରନ ସଶ୍ବଇେଚହା ରରେ ଛହାଗେ ରଲହାମେ ରରେ 
ସପତହା କହାଟଦରଲ।

ଗେଣନହା ପପସ୍ତକ 10:35 ପ୍ରତଦଦଦନ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କରେ ରମେଘ ସମେହାନରଙ୍କପ  ବହାଟ କଢହାଇେରଲ, 
ରଯତରବରେରଳେ ସମେହାରନରେ ସମେହାନରଙ୍କରେ ଛହାଉଣଗ୍ରୀରେପ  ୟହାତହାରେମ୍ଭେ କରଲ। 

ଦଦତଗ୍ରୀୟ ବଦବରେଣ 2:25 ଆଜଦ ଆରମ୍ଭେ ସବପଆରଡ ସମେସ୍ତଙ୍କ ମେନ ରରେ ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେ ବଦଷଯ ରରେ ଭୟ 

ସହୃଷଦ କରେଦବକକ୍ସ୍ଟ। ସମେହାରନରେ ଏହଦ ଖବରେ ପହାଇେଲହା ମେହାତ ରରେ ସମେହାରନରେ ବହକକ୍ସ୍ଟତ ଭୟ 

କରେଦରବ ଓ ଭୟ ରରେ ଥରେଦରବ।'

ଦଦତଗ୍ରୀୟ ବଦବରେଣ 9:3 ଏଣପ ଆଜଦ ଏହହା ଜହାତ ହକକ୍ସ୍ଟଅ, ରଯ ସଦହାପ୍ରଭପ  ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ସଶ୍ବଯଯ 
ଗହାସକହାରେଗ୍ରୀ ଅଗଦସକକ୍ସ୍ଟରେପ ପ ହହାରଇେ ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେ ଆରଗେ ଆରଗେ ଗେମେନ କରେପ ଅଛନଦ। ସମେହାନରଙ୍କପ  
ସଯହହାରେ କରେଦରବ ଓ ସମେହାନରଙ୍କପ  ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କ ସମ୍ମକକ୍ସ୍ଟଖ ରରେ ନତ କରେଦରବ। ତହହରରେ ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେ 

ପ୍ରତଦ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ବହାକବ୍ଯ ଅନକକ୍ସ୍ଟସହା ରରେ ତପ ରମ୍ଭେ ସମେହାନରଙ୍କପ  ତଡଦ ଦରବ ଓ ସମେହାନରଙ୍କପ  ଶଦଘ 

ବଦନହାଶ କରେଦବ।

ଯଦରହହାଶପୟ 2:9 "ମେପ ଜହାରଣ, ସଦହାପ୍ରଭପ  ଏହଦ ରଦଶକକକ୍ସ୍ଟ ତକକ୍ସ୍ଟମ୍ଭେ ରଲହାକମେହାନଙ୍କପ  ଦରଇେଛନଦ ଏବଯ 
ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ ଆମ୍ଭେଙ୍କକକ୍ସ୍ଟ ଭୟ ଜନନହାଉଅଛ, ଏହଦ ସକହାରେଶ ଏହଦ ରଦଶ ନଦବହାସଗ୍ରୀ ସମେରସ୍ତ 

ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କପ  ଭୟ କରେଦଛନଦ।
1 ପ୍ରଥମେ ଶହାମେପରୟଲ 17:48,50 ଏହହାପରରେ ସରହଦ ପରଲଷଗ୍ରୀୟ ଦହାଉଦକକକ୍ସ୍ଟ ଆକ୍ରମେଣ 



କରେଦବହାକପ  ଉଠଦ ପଡଦଲହା ଏବଯ ଦହାଉଦରେ ନଦକଟରେକକ୍ସ୍ଟ ନଦକଟତରେ ରହଲହା। ଦହାଉଦ ଶଗ୍ରୀଘ 

ପରଲଷଗ୍ରୀୟମେହାନଙ୍କ ସହଦତ ଭରଟଦବହାକକକ୍ସ୍ଟ ରସସୈନବ୍ଯବହାହଦନଗ୍ରୀ ଆରଡ ରଦଦୌଡଦରଲ। 50 ଏହଦପରେଦ 
ଭହାବରରେ ଦହାଉଦ ବହାଟକକ୍ସ୍ଟଳେଦ ଓ ପଥରେ ଦଶ୍ବହାରେହା ସରହଦ ପରଲଷଗ୍ରୀୟକକକ୍ସ୍ଟ ପରେହାସ୍ତ କରଲ ଓ 

ଆଘହାତକରେଦ ବଧ କରଲ। ମେହାତ ଦହାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତ ରରେ ଖଡ ନ ଥିଲହା।
ଏଷରେ ବଦବରେଣ 8:17 ଏବଯ ପ୍ରତଦ ପ୍ରରଦଶ ରରେ ଓ ପ୍ରତଦ ନଗେରେ ରରେ, ରଯ ରକଦୌଣସଦ ସହାନ ରରେ 

ରେହାଜହାଜହା ଓ ନଦଯମେ ପତ ଉପସଦତ ରହଲହା, ସରହଦ ସହାନ ରରେ ୟଦହପଦଗ୍ରୀଯମେହାନଙ୍କରେ ଆନନ ଓ 

ଆମେହାରଦ, ରଭହାଜଦ ଓ ମେଙ୍ଗଳେରେ ଦଦନ ରହଲହା। ପପଣଦ ରଦଶରେ ଅନରକ ରଲହାକ ୟଦହପଦଗ୍ରୀଯ 

ମେତହାଲମେମଗ୍ରୀ ରହରଲ, ରଯ ହରତପ  ସମେହାରନରେ ୟଦହପଦଗ୍ରୀଯମେହାନଙ୍କ ସକହାରେଶ ଭୟ କରଲ।

ଆୟପବ ପପସ୍ତକ 29:14 ଧହାମେର୍ମିକତହା ମେହାରରେ ବସ୍ତ୍ର ନବ୍ଯହାଯ ମେହାରରେ ରଚହାଗେହା ଓ ମେହାରରେ ପଗେଡଦ ଥିଲହା।
ହଦରତହାପରଦଶ 13:11 ଅସତବ୍ଯ ଉପହାଯ ରରେ ଅଜର୍ମିଥିବହା ଧନ ଧଶ୍ବଯସ ପହାଇେବ। ମେହାତ ସତବ୍ଯ ଅଜର୍ମିତ ଧନ

ବହୃଦ୍ଧଦ ପହାଇେବ।

ହଦରତହାପରଦଶ 13:22 ଉତ୍ତମେ ରଲହାକ ଆପଣହା ଆପଣହା ରପଦୌତମେହାନଙ୍କ ପହାଇେହଁ ଅଧିକହାରେ 

ଛହାଡଦୟହାଏ। ମେହାତ ପହାପଗ୍ରୀରେ ଧନ ଧହାମେର୍ମିକମେହାନଙ୍କ ପହାଇେହଁ ସଞଦତ ହପଏ।

ହଦରତହାପରଦଶ 22:22,23 ଦରେଦଦ୍ର ରଲହାକଠହାରେପ  ରଚହାରେଦ କରେଦବହା ଅତଦ ସହଜ କଦନପ ଏପରେଦ କରେ 

ନହାହହ। ଏବଯ ସରହଦ ଦରେଦଦ୍ର ରଲହାକମେହାନଙ୍କପ  ନବ୍ଯହାଯରେପ  ବଞଦତ କରେ ନହାହହ। 23 ସଦହାପ୍ରଭପ  ସମେହାନରଙ୍କ
ପକ ରରେ ପ୍ରତଦବହାଦ କରେଦରବ। ପପଣଦ ରଯଉହଁମେହାରନ ସମେହାନରଙ୍କ ଦ୍ରବବ୍ଯ ଅପହରେଣ କରେଦରବ, ରସ 

ସମେହାନରଙ୍କରେ ପ୍ରହାଣ ଅପହରେଣ କରେଦରବ।

ଯଦଶହାଇେୟ 35:8 ପପଣଦ ରସତରବରେରଳେ ସଠହାରେ ରରେ ରେହାଜଦଣ ଓ ପଥ ହରବ ଯହାହହାକଦ 
"ପବଦତତହାରେ ପଥ" ରବହାଲଦ ବଦଖବ୍ଯହାତ ହରବ। ତହାହହା ଉପ ରରେ କବରଳେ ଧହାମେର୍ମିକମେହାରନ ଗେମେନ 

କରେଦରବ। ରକଦୌଣସଦ ଅଶପଚଦ, ମେନହାଚହାରେଗ୍ରୀ ଓ ଅଜହାନମେହାରନ ରସ ପଥରରେ ଯଦରବ ନହାହହ।
ଯଦଶହାଇେୟ 43:2 ତପ ରମ୍ଭେ ରଯତରବରେରଳେ ଦପ ଦୁଃଖ ରରେ ପଡଦବ, ଆରମ୍ଭେ ତପ ମ୍ଭେରେ ସହବତ୍ତରଗ୍ରୀ ହରବପ । 

ଜଳେ ମେଧିଅରରେ ଗେମେନ କଲହା ରବରଳେ ତପ ମ୍ଭେରେ ସଙ୍ଗଗ୍ରୀ ହରବପ । ଫଳେ ରରେ ତପ ରମ୍ଭେ ଜଳେ ରରେ ମେଗ 

ହରବ ନହାହହ। ଅଗଦ ରରେ ଗେମେନ କଲହା ରବରଳେ ଦଗଦଭପ ତ ହରବ ନହାହହ ଓ ଅଗଦଶଦଖହା ତପ ମ୍ଭେରେ କତଦ 
କରେଦବ ନହାହହ।



ଯଦଶହାଇେୟ 49:25  ମେହାତ ସଦହାପ୍ରଭପ  ଏହଦକଥହା କପହନଦ, "ବଗ୍ରୀରେଦଶ୍ବହାରେହା ବନଗ୍ରୀରଲହାକ ଅପହହୃତ 

ହରବରେ ଓ ଭୟଙ୍କରେ ରଲହାକରେ ଲପ ଣଦତ ଦ୍ରବବ୍ଯ ମେପକପଳେହା ୟଦବ ; କହାରେଣ ତପ ମ୍ଭେରେ ବଦରରେହାଧଗ୍ରୀକହାରେଗ୍ରୀଙ୍କପ  
ଆରମ୍ଭେ ବଦରରେହାଧ କରେଦବହା ଓ ତପ ମ୍ଭେରେ ସନହାନଗେଣଙ୍କପ  ଆରମ୍ଭେ ରେକହା କରେଦବହା।

ଯଦଶହାଇେୟ 54:17  "ତପ ମ୍ଭେ ବଦପକ ରରେ ନଦମେର୍ମିତ ରକଦୌଣସଦ ଅସ୍ତ୍ର ସହାଥରକ ହରବ ନହାହହ। ତପ ମ୍ଭେ ପ୍ରତଦକପଳେ 

ରରେ କହପଥିବହା ବବ୍ଯକଦ ରଦହାଷଗ୍ରୀ ରବହାଲଦ ବଦଚହାରେଦତ ହରବ।'

ଯଦଶହାଇେୟ 59:17,19 ପପଣଦ ସଦହାପ୍ରଭପ  ଧହାମେର୍ମିକତହାରେ ସଞପ ବପକପ  ରରେ, ପରେଦତହାଣରେପ ପକ ରଟହାପଦ 
ମେସ୍ତକରରେ, ପ୍ରତଦ ଶହାରଧରେପ ପକ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଉରଦଦହାଗେ ରେପ ପକ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରେଗ୍ରୀଯ ରେପ ରପ ପରେଦଧହାନ 

କରଲ। 19 ରତଣପ ପଶଦମେ ଦଦଗେରେ ରଲହାକମେହାରନ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ନହାମେକପ  ଓ ପପବରଦଦଗେରେ 

ରଲହାକମେହାରନ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କରେ ମେହଦମେହାକପ  ଭୟ କରେଦରବ। କହାରେଣ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ନଦଦୁଃଶଶ୍ବହାସ ରରେ 

ଚହାଳେଦତ ପ୍ରବଳେ ରଷହାତରପରେଦ ରସ ମେହାଡଦ ଆସଦରବ।

ଯଦଶହାଇେୟ 61:10 "ମେହଁପ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କଠହା ରରେ ଅତଦଶଯ ଆନନ କରେଦବଦ, ମେହାରରେ ପ୍ରହାଣ ମେହାରରେ 

ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କଠହା ରରେ ଉଲ୍ଲସଦତ ହରବ ; କହାରେଣ ବରେ ରଯପରେଦ ଭପ ଷଣ ରରେ ନଦଜକପ  ଭପ ଷଦତ 

କରରେ ଓ କନବ୍ଯହା ରଯପରେଦ ନଦଜକପ  ରେତ ରରେ ଭପ ଷଦତହା କରରେ ସରହଦପରେଦ ରସ ପରେଦତହାଣରେପ ପ ବସ୍ତ୍ର 

ରରେ ମେହାରେରତ ଆଚହାଦଦତ କରେଦଅଛନଦ ଓ ଧମେରରେପ ପକ ରେହାଜବସ୍ତ୍ର ରରେ ମେହାରେରତ ଆବହୃତ 

କରେଦଅଛନଦ।
ଯଦହଦଜଦକଲ 22:30 "ପପଣଦ ରଦଶ ରଯପରେଦ ବଦନଷ ନ ହରବ ରସଥିପହାଇେହଁ ରଯ ସପଦହୃଢ ପ୍ରହାଚଗ୍ରୀରେ 

କରେଦପହାରେଦବ ଓ ଫହାଟ ସହାନ ରରେ ଆମ୍ଭେ ସମ୍ମପଖ ରରେ ରଦଶ ସପକ ରରେ ଠଦଆ ହରବ, ଏପରେଦ ଏକ 

ରଲହାକକପ  ଆରମ୍ଭେ ଅନଶ୍ବରଷଣ କଲପ । ମେହାତ ଜରଣ ସପଦ୍ଧହା ପହାଇେଲପ  ନହାହହ।
ଯଦହଦଜଦକଲ 45:8 ଏହହା ରଦଶ ମେଧିଅରରେ ତହାହହା ଅଥରହାତ ଇେଶହାରୟଲ ମେଧିଅରରେ ତହାହହାରେ 

ଅଧିକହାରେହାରଥର ହରବ। ପପଣଦ ଆମ୍ଭେରେ ଅଧିପତଦମେହାରନ ଆମ୍ଭେ ରଲହାକମେହାନଙ୍କ ପ୍ରତଦ ଆଉ ଉପଦ୍ରବ 

କରେଦରବ ନହାହହ। ମେହାତ ଇେଶହାରୟଲ ବଯଶକପ ସମେହାନରଙ୍କରେ ରଗେହାଷଗ୍ରୀ ଅନପସହାରରେ ରଦଶ 

ଦରବରେ।"

ଦହାନଦଏଲ 4:16 ତହାହହା ମେହାନବ ହହୃଦଯ ନ ରହଉ ଓ ରସ ପଶପ ହହୃଦଯ ପ୍ରହାପ ରହଉ। ଆଉ ତହାହହା 
ଉପ ରରେ ସହାତବଷର ଅତଦବହାହଦତ ହହାରଇେ ଯହାଉ।'



ଦହାନଦଏଲ 7:4 ପ୍ରଥମେ ପଶପଟଦ ସଦଯହ ସଦହୃଶ ଓ ଉରତତ ହାଷ ପକଗ୍ରୀରେ ଡରଣହାପରେଦ ତହା'ରେ ଡରଣହା ଥିଲହା। 
ମେହଁପ ନଦରେଗ୍ରୀକଣ କରେଦ ରଦଖିଲଦ, ତହା'ରେ ଡରଣହା ଉପପଡହାଗେଲହା। ଆଉ ରସ ପହୃଥିବଗ୍ରୀରେପ  ଉଠହାଗେଲହା। 
ମେନପଷବ୍ଯପରେଦ ଦପଇେ ପହାଦ ରରେ ତହାକପ  ଠଦଆ କରେହାଗେଲହା ଓ ତହାକପ  ମେନପଷବ୍ଯରେ ଅନଦୁଃକରେଣ ଦଦଆଗେଲହା।

ଯଦଖରେଦୟ 4:6 ରସ କହଦରଲ, "ଏହହା ୟଦରେପ ଦହାବଦଲଙ୍କ ପ୍ରତଦ ସଦହାପ୍ରଭପ ଙ୍କ ବହାତ୍ତରହା, 'ଏହହା ପରେହାକ୍ରମେ କଦ 
ବଳେଦଶ୍ବହାରେହା ନପରହହଁ, ଆମ୍ଭେରେ ଆତହାରେପ  ଆସଦବ।' ସବରଶକଦମେହାନ ସଦହାପ୍ରଭପ  ଏହହା କପହନଦ।

ମେହାଥିଉଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 24:22 ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ଏହଦ ବଦପଦପପରର ସମେୟକପ  କମେରଇେ ଦରବହାକପ  
ସଦରେ କରେଦଛନଦ। ନ ରହରଲ କରହଦ ବଞଦ ରେହଦ ପହାରେଦରବ ନହାହହ। କଦନପ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ରଯଉହଁମେହାନଙ୍କପ  
ବହାଛଦଛନଦ, କବରଳେ ସରହଦମେହାନଙ୍କ ପହାଇେହଁ ସରହଦ ସମେୟକପ  କମେରଇେ ଦରଇେଛନଦ।

ମେହାଥିଉଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 26:41 ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ ଜହାଗେଦ ରେହଦ ପ୍ରହାଥରନହା କରେ ରଯପରେଦ 
ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ ପରେଗ୍ରୀକହା ରରେ ନପଡ! ଯହାହହା ଠହାକ ତହାହହା କରେଦବହାକପ  ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କରେ ଆତହା 
ଚହାହହଁପଛଦ। କଦନପ ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କରେ ଦରହ ଦପବରଳେ।"

ମେହାକରଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 10:48-52 ଅନରକ ରଲହାକ ତହାକପ  ତପ ନଦ ହରବହା ପହାଇେହଁ ଧମେକ ରଦରଲ। 

କଦନପ ସରହଦ ଅନ ଭଦକହାରେଗ୍ରୀଟଦ ଅଧିକରେପ  ଅଧିକ ଚଦତହାରେ କରେଦ କହଦଲହା, " ରହ ଦହାଉଦଙ୍କ ପପତ ଯଗ୍ରୀଶପ,
ମେହାରେ ଉପରରେ କହୃପହା କରେ।" 49 ଯଗ୍ରୀଶପ ଅଟକଦ ଗେରଲ ଓ କହଦରଲ, "ତହାହହାକପ  କପହ ମେହାରେ 

ପହାଖକପ  ଆସପ।" 50 ଅନ ରଲହାକଟଦ ତତତ୍କ୍ଷଣହାତ ତହା ଚହାଦରେଟଦ ଫଦଙ୍ଗଦ ଦରଲହା ଓ ଡରଇେହଁ ପଡଦଲହା। 
ରସ ଯଗ୍ରୀଶପଙ୍କ ନଦକଟକପ  ଆସଦଲହା। 51 ଯଗ୍ରୀଶପ ଅନ ରଲହାକଟଦକପ  ପଚହାରେଦରଲ, "ମେହଁପ ତପ ମ୍ଭେ ପହାଇେହଁ କ'ଣ 

କରେଦବଦ ରବହାଲଦ ତପ ରମ୍ଭେ ଚହାହହଁପଛ?" ଅନଟଦ ଉତ୍ତରେ ଦରଲହା, "ଗେପରେପ , ମେହଁପ ରଦଖିବହାକପ ଚହାହହଁପଛଦ।" 52 

ଯଗ୍ରୀଶପ କହଦରଲ, "ଯହାଅ, ତପ ରମ୍ଭେ ଭଲ ହହାଇେରଗେଲ, କହାରେଣ ତପ ରମ୍ଭେ ବଦଶଶ୍ବହାସ କଲ।" ତହା'ପରରେ 

ରଲହାକଟଦ ସବପ  କଦଛଦ ରଦଖି ପହାରେଦଲହା ଓ ରସ ପଥରରେ ଯଗ୍ରୀଶପଙ୍କପ  ଅନପସରେଣ କଲହା। (ମେହାଥିଉଲଦଖିତ
ସପସମେହାଚହାରେ 20:30-34)

ମେହାକରଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 16:20 ତହା'ପରରେ ପ ରେରରେଦତମେହାରନ ପହୃଥିବଗ୍ରୀରେ ରପ୍ରତଦକକ ସହାନକପ  
ଯହାଇେ ରଲହାକମେହାନଙ୍କପ  ସପସମେହାଗେଗ୍ଭରେରେ ଉପରଦଶ ରଦରଲ ଏବଯ ପ୍ରଭପ  ସମେହାନରଙ୍କପ  ସହାହହାୟବ୍ଯ କରଲ।

ପ୍ରଭପ  ପ୍ରମେହାଣଦତ କରେଦ ରଦରଲ ରଯ, ପ ରେରରେଦତମେହାରନ ରଯଉହଁ ସପସମେହାଚହାରେ ପ୍ରଚହାରେ କରେପ ଥିରଲ 

ତହାହହା ସତବ୍ଯ। ପ୍ରଭପ  ସମେହାନରଙ୍କପ  ଆଶୟରବ୍ଯକହାୟରବ୍ଯ କରେଦବହା ପହାଇେହଁ ଶକଦ ପ୍ରଦହାନ କରେଦ ଏହହା ପ୍ରମେହାଣଦତ 



କରେଦ ରଦରଲ।

ଲପ କଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 14:23 ମେହାଲଦକ ଚହାକରେକପ  କହଦରଲ, 'ରେହାଜପଥ ଓ ଗହାମେପଥକପ  
ଚହାଲଦଯହାଅ। ସଠହାରେରରେ ଥିବହା ରଲହାକଙ୍କପ  ଆସଦବହାକପ  କପହ। ମେହଁପ ଚହା ରହହଁ, ମେହାରେ ଘରେ ପପରେହାପପରେଦ 
ଭରେଦଯହାଉ।'

ଲପ କଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 21:15 ମେହଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ  କହଦବହାକପ  ଜହାନ ପ୍ରଦହାନ କରେଦବଦ। ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ 

ଯହାହହା କହଦବ, ତପ ମ୍ଭେରେ ରକଦୌଣସଦ ଶତହୃ ତହାରେ ଉତ୍ତରେ ଦରଇେ ପହାରେଦବ ନହାହହ।
ଲପ କଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 21:36 ରତଣପ ସଦହା ରବରଳେ ପ୍ରସ୍ତପତ ଥହାଅ। ରଯଉହଁସବପ  ଘଟଣହା 

ଘଟଦବହାକପ  ଯହାଉଅଛଦ, ସରଗେପଡଦକ ମେଧବ୍ଯଦରଇେ ନଦରେହାପଦ ରରେ ଗେତଦ କରେଦବହାକପ  ଶକଦଲହାଭ ପହାଇେହଁ 
ପ୍ରହାଥରନହା କରେ। ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ ଆତହାବଦଶଶ୍ବହାସରେ ସହଦତ ମେନପଷବ୍ଯପପତଙ୍କ ଆଗେ ରରେ ଠଦଆ ହହାରଇେ 

ପହାରେଦବହା ପହାଇେହଁ ପ୍ରହାଥରନହା କରେହା"
ରଯହାହନଲଦଖିତ ସପସମେହାଚହାରେ 17:15 ମେହଁପ ତପ ମ୍ଭେକପ ସମେହାନରଙ୍କପ  ଜଗେତରେପ  ନଇେୟଦରବହା ପହାଇେହଁ 

କହପନହାହହ। ମେହଁପ ତପ ମେକପ ସମେହାନରଙ୍କପ  ପହାପହାତହା ଶୟତହାନଠହାରେପ  ନଦରେହାପଦ ରରେ ରେଖିବହା ପହାଇେହଁ 
କହପଛଦ।

ରରେରେଦତମେହାନଙ୍କ କହାଯରଦରେ ବଦବରେଣ 11:23 ବରରବହା ସଠହାରେରରେ ପହଞଦ ସରହଦ ରଲହାକମେହାନଙ୍କପ  
ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ଦରଇେଥିବହା ଆଶଗ୍ରୀବରହାଦ ରଦଖି ବହପତ ଖପସଦ ରହରଲ। ରସ ସମେହାନରଙ୍କପ  ଆହପରେଦ 
ଉତହାହଦତ କରଲ। ରସ ସମେହାନରଙ୍କପ  କହଦରଲ, "ତପ ମ୍ଭେରେ ବଦଶଶ୍ବହାସ କଦହାପଦ ହରେହାଅ ନହାହହ, 
ସବରହାନଦୁଃକରେଣ ରରେ ପ୍ରଭପ ଙ୍କରେ ବହାଧବ୍ଯ ହପଅ।"

ରରେରେଦତମେହାନଙ୍କ କହାଯରଦରେ ବଦବରେଣ 13:48 ଅନଦ ଜହାତଗ୍ରୀୟ ରଲହାକମେହାରନ ଏହହା ଶପଣଦ ଖପସଦ 
ରହରଲ ଓ ପ୍ରଭପ ଙ୍କରେ ସପସମେହାଚଚହାରେରେ ପ୍ରଶଯସହା କରଲ ଓ ରଯଉହଁମେହାରନ ଅନନ ଜଗ୍ରୀବନ ନଦମେରନ 

ମେରନହାନଗ୍ରୀତ ହହାରଇେଥିରଲ, ସରହଦ ରଲହାକମେହାରନ ପ୍ରଭପ ଙ୍କଠହା ରରେ ବଦଶଶ୍ବହାସ କରଲ।

1 କରେଦନଗ୍ରୀୟ ମେଣଳେଗ୍ରୀ ନଦକଟକପ ପହାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 10:13 କବରଳେ ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କ ପ୍ରତଦ 
ରଯସବପ  ପରେଗ୍ରୀକହା ଆସପଅଛଦ, ରପ୍ରତଦକକଙ୍କ ନଦମେରନ ମେଧବ୍ଯ ଏପରେଦ ପରେଗ୍ରୀକହା ଆସଦଥହାଏ। କଦନପ 
ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ଠହା ରରେ ବଦଶଶ୍ବହାସ କରେଦପହାରେ। ରସ କରବରେ ରହରଲ 

ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କପ  ଅସହବ୍ଯ ପରେଗ୍ରୀକହା ରରେ ପଡଦବହାକପ  ଦରବରେ ନହାହହ। କଦନପ ରଯତରବରେରଳେ 



ତପ ମ୍ଭେମେହାରନରେ ପ୍ରରଲହାଭନରେ (ପରେଗ୍ରୀକହାରେ) ସମ୍ମପଖଗ୍ରୀନ ହରବ, ରସତରବରେରଳେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ 

ତପ ମ୍ଭେମେହାନଙ୍କପ  ରେକହା ପହାଇେବହାରେ ବହାଟ ମେଧବ୍ଯ ଦଖହାରଇେ ଦରବରେ।

1 କରେଦନଗ୍ରୀୟ ମେଣଳେଗ୍ରୀ ନଦକଟକପ ପହାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 16:9 କହାରେଣ ସଠହାରେରରେ ଫଳେପ୍ରଦ 

କହାୟରବ୍ଯ ନଦମେରନ ମେହାରେ ପହାଇେହଁ ଏକ ମେହହାନ ସପ ରଯହାଗେରେ ଦଶ୍ବହାରେ ଖହାରେଲହା ହହାରଇେଛଦ। ସଠହାରେରରେ
ମେହାରରେ ଅନରକ ବଦପକ ମେଧବ୍ଯ ଅଛନଦ।

2 କରେଦନଗ୍ରୀୟ ମେଣଳେଗ୍ରୀ ନଦକଟକପ ପହାଉଲଙ୍କ ଦଦତଗ୍ରୀୟ ପତ 12:9 କଦନପ ପ୍ରଭପ  ମେହାରେରତ କହଦରଲ, 

"ତପ ମ୍ଭେ ପହାଇେହଁ ମେହାରରେ ଅନପଗହ ୟରଥଷ। ରଯତରବରେରଳେ ତପ ରମ୍ଭେ ଦପବରଳେ, ରସତରବରେରଳେ 

ମେହାରରେ ଶକଦ ତପ ମ୍ଭେଠହା ରରେ ପରେଦପପରରତହା ଭହାରବ ଦଖହାରେ ଦଦଏ।" ଅତଏବ ମେହଁପ ମେହାରରେ ଦପବରଳେତହା 
ପହାଇେହଁ ଗେବର ଅନପଭବ କରେଦବହା ରରେ ଆନନ ପହାଏ। ଏହହା ଦଶ୍ବହାରେହା ଖଗ୍ରୀଷଙ୍କରେ ଶକଦ ମେହାରେ ଠହା ରରେ 

ରେହଦଥିବ।

ଏଫଦସଗ୍ରୀୟ ମେଣଳେଗ୍ରୀ ନଦକଟକପ ରପ୍ରରେଦତ ପହାଉଲଙ୍କ ପତ 6:11 ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କରେ ଆତରେକଣ ଅସ୍ତ୍ର
ପଦନ। ଏହହା ପଦନଦବହା ଦଶ୍ବହାରେହା ତପ ରମ୍ଭେ ଶୟତହାନରେ ମେନ ଚତପ ରେତହା ବଦରେପ ଦ୍ଧ ରରେ ସଯଘଷର କରେଦ ପହାରେଦବ।

ଏବଗ୍ରୀମେହାନଙ୍କ ନଦକଟକପ ପତ 1:7,14 ନଦଜରେ ସଶ୍ବଗେରଦପତମେହାନଙ୍କ ବଦଷୟ ରରେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ କହଦଛନଦ
: 14 ସମେସ୍ତ ସଶ୍ବଗେରଦପତ ଆତହା ଅଟନଦ। ସମେହାରନରେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କ ସରବହା କରେନଦ ଏବଯ 
ରଯଉହଁମେହାରନ ପରେଦତହାଣ ପହାଇେଛନଦ ସମେହାନରଙ୍କପ  ସହାହହାୟବ୍ଯ କରେନଦ।

ଯହାକପବଙ୍କ ପତ 4:7 ଅତଏବ ନଦଜକପ  ପରେରମେଶଶ୍ବରେଙ୍କଠହା ରରେ ସମେପର୍ମିତ କରେ। ଶୟତହାନକପ  ବହାଧହା 
ଦଦଅ, ତହା ରହରଲ ରସ ତପ ମ୍ଭେଠହାରେପ  ଦପ  ରେରଇେ ୟଦବ।

1 ପଦତରେଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପତ 5:10 ତପ ରମ୍ଭେ ଅଳ ସମେୟ ପହାଇେହଁ ଯହାତନହା ପହାଇେବ। କଦନପ ତହା'ପରରେ 

ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ସବପ  ଠଦକ କରେଦ ଦରବରେ। ରସ ତପ ମ୍ଭେକପ  ଶକଦଶହାଳେଗ୍ରୀ କରେଦରବ। ରସ ତପ ମ୍ଭେରେ ଭହାରେ 

ବହନ କରେଦରବ ଓ ପଡଦବହା ରବରଳେ ତପ ମ୍ଭେକପ  ଉଠହାଇେରବ। ସରଇେ ପରେରମେଶଶ୍ବରେ ତପ ମ୍ଭେକପ  ସମେସ୍ତ 

ଅନପଗହ ଦଦଅନଦ। ଖଗ୍ରୀଷ ଯଗ୍ରୀଶପଙ୍କଠହା ରରେ ତହାହହାଙ୍କ ମେହଦମେହା ରରେ ଅଯଶଗ୍ରୀଦହାରେ ହରବହା ଲହାଗେଦ ରସ 

ତପ ମ୍ଭେକପ  ଡହାକଦ ଅଛନଦ। ସରହଦ ମେହଦମେହା ଅନନ କହାଳେ ଧରେଦ ରେହଦବ।
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