
Oriya - Soul Scriptures

ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 11:28-30 " ହହେ କକମାନ୍ତ ଶମାନ୍ତ ଓ ଚଲିନ୍ତମା ହର ଭମାରଗ୍ରସ୍ତ ଥିବମା 
ହଲମାକମମାହନ! ମମାହେ ନଲିକଟକସ ଆସ। ମମସ ତସ ମ୍ଭକସ ବଲିଶମାମ ଦହବଲି। 29 ମମାହର କମାରରର୍ୟ୍ଯଭମାର 
ତସ ହମ୍ଭ ଗ୍ରହେଣ କର। ମମାଠମାରସ ହେ ଶଲିଖ। କମାରଣ ମମସ ଆତମା ହର ସରଳ ଓ ନମ୍ର ତମାଣସ ତସ ହମ୍ଭ 
ନଲିଜ ଅତମା ହର ବଲିଶମାମ ପମାଇବ। 30 ହଯେଉମ କମାରରର୍ୟ୍ଯ ମମସ ତସ ମ୍ଭକସ ଗ୍ରହେଣ କରଲିବମାକସ କହେସଛଲି, ତମାହେମା
ସହେଜ। ଏବବଂ ହଯେଉମ ହବମାଝ ତସ ମ୍ଭ ଉପହର ରଖସଛଲି, ତମାହେମା ହେମାଲସ କମା।"

ଆଦଲି ପସସ୍ତକ 2:7 ଏହେମାପହର ସଦମାପ୍ରଭସ  ପରହମଶଶ୍ବର ଭଭ ମଲିରସ  ଧଭଳଲି ନହଇ ମନସଷର୍ୟ୍ଯ ସସୃଷଲି କହଲ। 

ସଦମାପ୍ରଭସ  ତମା'ର ନମାସଲିକମା ରନ୍ଧ୍ର ହର ଫସଙ୍କ ଦହଇ ପ୍ରମାଣ ବମାରସ ପ୍ରହବଶ କରମାଇହଲ। ତହେହିଁହର 
ମନସଷର୍ୟ୍ଯ ଜଜୀବଲିତପ୍ରମାଣଜୀ ହହେଲମା।

ଆଦଲି ପସସ୍ତକ 34:2,3,8 ସହହେଲି ହଦଶର ରମାଜମା ଥିହଲ ହେମମାହର। ତମାଙ୍କର ପସତ୍ର ଶଲିଖିମ ଦଜୀଣମାକସ
ହଦଖିଲମା। ଶଲିଖିମ ଦଜୀଣମାକସ ବଳପଭବରକ ନଇହଗେଲମା ଏବବଂ ତମାକସ ଧଷରଣ କଲମା। 3 ଏହେମାପହର 
ଶଲିଖିମ ଦଜୀଣମାର ପ୍ ରହମ ହର ପଡଲିଗେଲମା ଓ ତମାକସ ବଲିବମାହେ ହେହବମାକସ ଚମାହେହିଁଲମା। 8 କଲିନ୍ତସ 
ହେମମାହର ଭମାଇମମାନଙ୍କସ  କହେଲିହଲ, "ମମାହର ପସତ୍ର ଶଲିଖିମ ଦଜୀଣମାକସ ବଲିଭମା ହେହବମାକସ ଚମା ହହେମ। 
ଦରମାକରଲି ତମାଙ୍କସ  ତମାହେମା ସହେଲିତ ବଲିବମାହେ ଦଲିଅ।

ଗେଣନମା ପସସ୍ତକ 21:4 ତମା'ପହର ସମମାହନହେ ଇହଦମାମ ହଦଶ ପ୍ରଦକଲିଣ କରଲିବମା ନଲିମହନ୍ତ 
ହେମାହର ପବରତରସ  ହଲମାହେଲିତ ସମାଗେର ପଥ ଦହଇ ରମାତ୍ରମା କହଲ। ପସଣଲି ଦଜୀରରପଥ ହରମାଗେମସ 
ସମମାହନହେ ହଧର୍ଧୈରର୍ୟ୍ଯହେରମା ହେମାଇହଗେହଲ।

ଦଲିତଜୀର ବଲିବରଣ 4:29 କଲିନ୍ତସ ସହହେଲି ସମାନ ହର ଯେହବହେ ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ସଦମାପ୍ରଭସ  
ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କର ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କର ଅନଶ୍ବହଷଣ କରଲିବ। ତହବହେ ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ଯେଦଲି 
ହେସୃଦଯେତମାର ସହେମାକମା ହର ତମାଙ୍କସ  ଅନଶ୍ବହଷଣ କର ତହବହେ ତସ ହମ୍ଭ ତମାଙ୍କସ  ପମାଇପମାରଲିବ।

ବଲିଚମାରକତରମାମମାନଙ୍କ ବଲିବରଣ 16:16 ଦଲିନପହର ଦଲିନ ହସ ଶମାମମମାହେନନନ୍ଙ୍କକକ୍ସ୍ଟ ଏତଲି ତଲିରସମାର 
କଲମା ଓ ଗେଗ୍ଭପ ପକମାଇଲମା ହଯେ, ହସ ଏହତ ବଲିତସୃଷଷମା ହେମାଇହଗେହଲ ହଯେ, ନଲିହଜ ମରଲିଗେହଲ 
ହବମାଲଲି ହସ ଅନକକ୍ସ୍ଟଭବ କହଲ।



1 ପ୍ରଥମ ଶମାମସହରଲ 18:1 ଦମାଉଦ ଶମାଉଲଙ୍କ ସହେଲିତ କଥମାବମାରରମା କରଲିସମାରଲିବମା ପହର 
ହଯେମାନମାଥନର ଦମାଉଦଙ୍କ ସହେଲିତ ଏକ ଦସୃତ ବନ୍ଧକକ୍ସ୍ଟତମା ବମାନ୍ଧଲିହଲ। ଆଉ ହଯେମାନମାଥନ ଆପଣମା 
ପ୍ରମାଣପରଲି ତମାଙ୍କସ  ସ୍ନହହେ କଲମା।

1 ପ୍ରଥମ ରମାଜମାବଳଜୀ 1:29 ତମା'ପହର ରମାଜମା ଶପଥ କହଲ, " ହଯେ ପରରର୍ୟ୍ଯନ୍ତ ସଦମାପ୍ରଭସ  ଜଜୀବଲିତ 
ଅଛନ୍ତଲି ପରହମଶଶ୍ବର ମମାହେହତ ସମସ୍ତ ବଲିପଦରସ  ରକମା କରଲିଛନ୍ତଲି। ମମସ ଏହେଲି ପ୍ରତଲିଜମା କରସ ଛଲି।

2 ଦଲିତଜୀର ରମାଜମାବଳଜୀ 4:27 ଅନନ୍ତର ହସ ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ହଲମାକ ନଲିକଟକସ ଆସଲି ତମାଙ୍କର 
ଚରଣ ତହଳ ପଡଲିଲମା। ଏଥି ହର ଗେଲି ହେହଜଜୀ ତମାକସ ଟମାଣଲିବମାରସ  ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ହଲମାକ 
କହେଲିହଲ, "ତମାହେମାକସ ଛମାଡଲିଦଲିଅ। କମାରଣ ତମା'ର ପ୍ରମାଣ ଶମାହେକମାକସଳ। ମମାତ୍ର ସଦମାପ୍ରଭସ  
ମମାହେହତ ଜମାଣମାଇହଲ ନମାହେହିଁ କ'ଣ ବମାଳକ ପ୍ରତଲି ରଟଲିଅଛଲି। ହସ ଏହେମା ମମାଠମାରସ ହେ ହଗେମାପନ
ରଖିହଲ।"

ଆରସବ ପସସ୍ତକ 7:11 ହତଣସ ମମସ ଆଉ ନଲିରବ ରହେଲିପମାରଲିବଲି ନମାହେହିଁ, ମମସ ମମାହର ଆତମାର ବଦହନମା 
ପ୍ରକମାଶ କରଲିବଲି। ମମସ ଅଭଲିହଯେମାଗେ କରଲିବଲି କମାରଣ ମମାହରଆତମା ତଲିକ୍ତ ହେମାହଇଅଛଲି।

ଆରସବ ପସସ୍ତକ 14:22 ସହହେଲି ବର୍ୟ୍ଯକ୍ତଲି କବହଳ ନଲିଜ ଶରଜୀର ହର ରନ୍ତ୍ରଣମାକସ ଅନସଭବ କରଲିପମା 
ହର ଏବବଂ କବହଳ ନଲିଜ ପମାଇମ ଶମାହେକ କହର।"

ଆରସବ ପସସ୍ତକ 19:2 "ତସ ହମ୍ଭ ହକହତ କମାଳ ମମାହେହତ ଆରମାତ କରଲିବ ଏବବଂ ତସ ମ୍ଭ ବମାକର୍ୟ୍ଯ 
ଦଶ୍ବମାରମା ଭମାଙଲିବ ?

ଆରସବ ପସସ୍ତକ 27:2 "ପ୍ରକସୃତ ହର ପରହମଶଶ୍ବର ଜଜୀବଲିତ ଏବବଂ ହଯେହତ ସତର୍ୟ୍ଯ ଭମାବହର ହସ 
ଅଛନ୍ତଲି, ହସ ସତ ହର ମମାହେ ପ୍ରତଲି ଅନର୍ୟ୍ଯମାଯେ କରଲିଛନ୍ତଲି। ପରହମଶଶ୍ବର, ସବରଶକ୍ତଲିମମାନ ମମାହେ 
ଜଜୀବନ ତଲିକ୍ତ କରଲିଛନ୍ତଲି।

ଆରସବ ପସସ୍ତକ 30:25 ହହେ ପରହମଶଶ୍ବର ତସ ହମ୍ଭ ଜମାଣ ଅସହେମାର ହଲମାକଙ୍କ ପମାଇମ ମମସ କମାନଲିଛଲି। 
ଦଜୀନ ଦସ ଦୁଃଖିଙ୍କ ପମାଇମ ମମାରହହେସୃଦଯେ ଦସ ଦୁଃଖ ହର ଭମାଙଲି ପଡଲିଛଲି।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 6:3,4 ମମାହର ସମଗ୍ର ଶରଜୀର କମସଅଛଲି। ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ , ଆଉ ହକହତ କମାଳ 
ପହର ତସ ହମ୍ଭ ମମାହେହତ ସସସ କରଲିବ। 4 ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ , ତସ ହମ୍ଭ ଫହରଲିଆସ ଓ ମମାହେହତ 
ପସନବରମାର ଅଧିକ ବଳଶମାଳଜୀ କର। ତସ ହମ୍ଭ ଅତର୍ୟ୍ଯନ୍ତ କରସ ଣମାହର ମମାହେହତ ଉଦମାର କର।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 7:1,2 ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ  ମମାହର ପରହମଶଶ୍ବର, ମମସ ତସ ମ୍ଭଠମାହର ଶରଣ ହନଉଛଲି। 



ମମାହେ ପଛହର ହଗେମାଡମାଇଥିବମା ହଲମାକମମାନଙ୍କଠମାରସ  ମମାହେହତ ରକମା କର ଓ ଉଦମାର କର।

2 ତସ ହମ୍ଭ ରଦଲି ମମାହେହତ ସମାହେମାରର୍ୟ୍ଯ ନ କର ଶହଷହର ସଲିବଂହେ ଦଶ୍ବମାରମା ଧରମା ପଡଲିଥିବମା ପଶସଟଲି 
ପରଲି ମମାହର ଅବସମା ହେହବ। ମମାହେହତ ସମମାହନହେ ହବମାହେଲି ନହଇଯେଲିହବ। ହସତହବହେହଳ
କହହେଲି ମମାହେହତ ରକମା କରଲିବମାକସ ନ ଥିହବ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 17:13 ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ , ତସ ହମ୍ଭ ଉଠ ଏବବଂ ଶତତମମାନଙ୍କ ପମାଖକସ ରମାଇ ତମାଙ୍କସ  
ଆତମା ସମପରଣ କରଲିବମାକସ ବମାଧର୍ୟ୍ଯ କର। ତସ ହମ୍ଭ ଆପଣମା ଖଡ୍ଗ ପ୍ରହଯେମାଗେ କରଲି ସହହେଲି ଦସଷ 
ହଲମାକଙ୍କ କବଳରସ  ମମାହେହତ ଉଦମାର କର।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 23:3 ହସ ମମାହର ପ୍ରମାଣହର ନଭତନ ବଳ ସଞମାର କରନ୍ତଲି। ହସ ମମାହେହତ 
ଧମରପଥହର କଢମାଇ ନଲିଅନ୍ତଲି। ଏହେମାଦଶ୍ବମାରମା ପ୍ରମମାଣଲିତ ହେସଏ ହର, ହସ ପ୍ରକସୃତହର ପରହମଶଶ୍ବର 
ଅଟନ୍ତଲି। 

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 25:20 ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ , ମମାହର ପ୍ରମାଣ ରକମା କର। ମମସ ତସ ମ୍ଭ ଉପହର ନଲିଭରର 
ରଖିଛଲି। ତହଣସ ମମାହେହତ ନଲିରମାଶ କର ନମାହେହିଁ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 33:19 ପ୍ରଭସ  ସହହେଲି ହଲମାକମମାନଙ୍କସ  ମସୃତର୍ୟ୍ଯତ ମସଖରସ  ରକମା କରନ୍ତଲି। ହସ ସମମାନହଙ୍କସ  
ଶକ୍ତଲି ପ୍ରଦମାନ କରନ୍ତଲି। ହଯେତହବହେହଳ ସମମାହନହେ ଅତର୍ୟ୍ଯନ୍ତ ହଭମାକଲିଲମା ଥମାନ୍ତଲି।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 34:22 ସଦମାପ୍ରଭସ , ସହହେଲି ହଲମାକମମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣକସ ଉଦମାର କରଲିହବ, 
ହଯେଉମମମାହନ ତମାଙ୍କସ  ଆରମାଧନମା କରନ୍ତଲି। ହଯେଉମ ବର୍ୟ୍ଯକ୍ତଲିମମାହନ ତମାଙ୍କ ଉପହର ନଲିଭରରଶଜୀଳ, ହସ 
କହବହେ ହହେହଲ ସମମାନହଙ୍କସ  ଧଶ୍ବବଂସ ହେହବମାକସ ଦହବହେ ନମାହେହିଁ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 35:12,13 ମମସ କବହଳ ଭଲ କମାରରର୍ୟ୍ଯ କରଲିଛଲି। କଲିନ୍ତସ ସହହେଲି ହଲମାକମମାହନ ମମାହେ 
ବଲିରସ ଦହର କବହଳ ମନ କମାରରର୍ୟ୍ଯ କରଲିଛନ୍ତଲି। ସଦମାପ୍ରଭସ  ଦରମାକରଲି ମମାହେହତ କବହଳ ଭଲ 
ଜଲିନଲିଷ ଦଲିଅ, ରମାହେମା ମମାହର ପ୍ରମାପର୍ୟ୍ଯ ଅହଟ। 13 ହଯେତହବହେହଳ ସହହେଲି ହଲମାକମମାହନ 
ପଜୀଡଲିତ ଥିହଲ, ମମସ ସମମାନହଙ୍କ ପମାଇମ ଦସ ଦୁଃଖିତ ହେମାହଇଥିଲଲି। ମମସ କଲିଛଲି ନ ଖମାଇ ମମାହର 
ସମବଦହନମା ଜଣମାଇ ଥିଲଲି। ଏହେମା କ'ଣ ମମାହେ ପମାଇମ ସମମାନହଙ୍କର ଉପରସକ୍ତ ପ୍ରତଲିଦମାନ ?

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 41:4 ମମସ କହେଲିଲଲି, " ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ , ମମାହେ ପ୍ରତଲି ଦରମା କର। ମମସ ତସ ମ୍ଭ ବଲିରସ ଦହର 
ପମାପ କରଲିଛଲି, ତହଣସ ମମାହେହତ କମମା ଦଲିଅ !ମମାହେ' ପ୍ରମାଣକସ ସସସ କର।"

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 42:5,11 ହହେ ମମାହର ପ୍ରମାଣ କମାହେହିଁକଲି ମମସ ଏହତ ବର୍ୟ୍ଯମାକସଳ ? ମମସ ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ 



ସହେମାରତମା ପମାଇମ ଅହପକମା କରଲିବଲି। ମମସ ତମାଙ୍କସ  ପ୍ରଶବଂସମା କରଲିବମାକସ ସସହଯେମାଗେ ପମାଇବଲି। ହସ 
ମମାହେହତ ରକମା କରଲିହବ। 11 ହହେ ମମାହର ପ୍ରମାଣ ତସ ହମ୍ଭ କମାହେହିଁକଲି ଦସ ଦୁଃଖିତ ହହେଉଅଛ ? 
କମାହେହିଁକଲି ମମସ ଏହତ ଅସଲିର ହହେଉଅଛଲି ? ମମସ ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ସମାହେମାରର୍ୟ୍ଯ ପମାଇମ ଅହପକମା କରଲିବଲି। 
ମମସ ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କସ  ପ୍ରଶବଂସମା କରଲିବମାକସ ସସହଯେମାଗେ ପମାଇବଲି ଓ ହସ ମମାହେହତ ଉଦମାର 
କରଲିହବ। (ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 42:6,11; 43:5)

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 56:13 କମାରଣ ତସ ହମ୍ଭ ମମାହେହତ ମସୃତର୍ୟ୍ଯତମସଖରସ  ରକମା କରଲିଛ, ମମାହେହତ ପରମାସ୍ତ
ହେହବମାରସ  ଉଦମାର କରଲିଛ। ତହଣସ ମମସ ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ଉପସଲିତଲିହର ଚମାଲଲିବଲି, ଜଜୀବନ 
ପ୍ରଦମାନକମାରଜୀ ରଶଲିଶ୍ମି ତସ ଲର୍ୟ୍ଯ। ହଯେଉମ ରଶଲିଶ୍ମି ମମାହେହତ ଜଜୀବନ ପ୍ରଦମାନ କରଲିଅଛଲି, ସହହେଲି 
ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ପମାଇମ ବଞଲିବଲି।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 69:10 ମମସ କମାହନ ଏବବଂ ଉପବମାସ କହର, ଏଥିପମାଇମ ହଲମାକମମାହନ ମମାହର 
ଉପହେମାସ କରନ୍ତଲି।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 69:18 ଆସ ମମାହର ପ୍ରମାଣ ରକମା କର, ଆସ ଓ ମମାହର ଶତତମମାନଙ୍କଠମାରସ  
ମମାହେହତ ବଞମାଅ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 86:13 ମମାହେ ପ୍ରତଲି ତସ ମ୍ଭର ଦରମା ମହେତ୍ ଅହଟ। ତସ ହମ୍ଭ ମମାହେ ଜଜୀବନକସ 
ଶହଷମାବସମା ମସୃତର୍ୟ୍ଯତ ମସଖରସ  ଉଦମାର କରଲିଛ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 97:10 ରଲିଏ ସଦମାପ୍ରଭସ ଙ୍କସ  ଭଲପମା'ନ୍ତଲି ମନତମାକସ ରସୃଣମା କରନ୍ତଲି! ହସ ସହହେଲି 
ଆପଣମା ସଦ୍ଭକ୍ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣରକମା କରନ୍ତଲି। ହସ ଦସଷମମାନଙ୍କ ହେସ୍ତରସ  ନଲିଜର ଶଲିଷର୍ୟ୍ଯମମାନଙ୍କସ  
ରକମାକରନ୍ତଲି।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 107:9  କମାରଣ ପରହମଶଶ୍ବର ତସୃଷମାରର ପ୍ରମାଣକସ ଶମାନ୍ତ କରଲିଛନ୍ତଲି। କସଧମାରରମମାନଙ୍କର
ଉଦର ପରହମଶଶ୍ବର ପଭରର କରଲିଛନ୍ତଲି।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 116:4 ଏହେମାପହର ମମସ ସଦମାପ୍ରଭସ ଙ୍କ ନମାମହର ପ୍ରମାଥରନମା କଲଲି, ମମସ କହେଲିଲଲି, " ହହେ 
ସଦମାପ୍ରଭସ  ମମାହେହତ ରକମା କର!"

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 116:8 ସଦମାପ୍ରଭସ , ତସ ହମ୍ଭ ମସୃତର୍ୟ୍ଯତରସ  ମମାହର ପ୍ରମାଣକସ ରକମା କଲ। ମମାହର ହଲମାତକ 
ବନ କଲ। ତସ ହମ୍ଭ ଝସ ଣଲି ପଡଲିରଲିବମାରସ  ମମାହେହତ ରକମା କର। 

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 119:28 ମମସ ଦସ ଦୁଃଖିତ ଓ କକମାନ୍ତ ଅହଟ। ତସ ମ୍ଭର ବମାକର୍ୟ୍ଯର ପ୍ରତଲିଜମା ଅନସସମାହର 



ମମାହେହତ ପସଣଲି ଶକ୍ତଲିଶମାଳଜୀ କର।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 120:2 ହହେ ସଦମାପ୍ରଭସ , ମମାହେ ବଲିଷଯେହର ମଲିଥର୍ୟ୍ଯମା କହେସଥିବମା ହଲମାକମମାନଙ୍କଠମାରସ  
ମମାହେହତ ଉଦମାର କର। ସମମାହନହେ ହଯେଉମ କଥମାସବସ  କହେସଥିହଲ, ତମାହେମାସବସ  ସତର୍ୟ୍ଯ ନ 
ଥିଲମା।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 121:7 ସମସ୍ତ ବଲିପଦରସ  ସଦମାପ୍ରଭସ  ତସ ମ୍ଭକସ ରକମା କରଲିହବ। ହସ ତସ ମ୍ଭର ଜଜୀବନକସ
ରକମା କରଲିହବ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 124:7 ଆମ୍ଭମମାହନହେ ହହେଉଛସ ଜମାଲହର ପଡଲିଥିବମା ଚଢଇମମାନହଙ୍କ ପରଲି, 
ହଯେଉମମମାହନ ଜମାଲରସ  ରକମା ପମାଇଥମା'ନ୍ତଲି। ତମା'ପହର ଜମାଲ ଛଲିଣଲିଗେଲମା ଓ ଆମ୍ଭମମାହନହେ ରକମା
ପମାଇଗେଲସ ।

ଗେଜୀତସବଂହେଲିତମା 138:3 ହହେ ପରହମଶଶ୍ବର, ମମସ ତସ ମ୍ଭକସ ସମାହେମାରର୍ୟ୍ଯ ପମାଇମ ଡମାକଲିଲଲି। ତସ ହମ୍ଭ ମମାହେହତ 
ଉରର ଦହଲ !ତସ ହମ୍ଭ ମମାହେହତ ସମାହେମାସଜୀ ଏବବଂ ଶକ୍ତ କଲ।

ହେଲିହତମାପହଦଶ 6:32 ଜହଣ ବର୍ୟ୍ଯଭଜୀଚମାରଜୀ ହଲମାକ ନଲିହବରମାଧ ଅହଟ। ହସ ତମା'ର ନଲିଜର ବଲିନମାଶ 
ଆଣଲିବ।

ହେଲିହତମାପହଦଶ 22:25 ଏପରଲି କହଲ ତସ ହମ୍ଭ ତମାହେମାର ବମାଟ ଶଲିକମାକରଲି ଆପଣମା ପ୍ରମାଣ ପମାଇମ 
ଫମାନ ପ୍ରସ୍ତସତ କରଲିବ।

ଯେଲିରଲିମଲିର 20:13 ସଦମାପ୍ରଭସ ଙ୍କ ବଲିଷଯେ ହର ଗେମାନ କର, ତମାଙ୍କର ପ୍ରଶବଂସମା କର। କମାରଣ ହସ 
ଦସଷମାଚମାରଜୀଙ୍କ ହେସ୍ତରସ  ଦଜୀନହେଜୀନର ପ୍ରମାଣ ଉଦମାର କରନ୍ତଲି।

ଯେଲିରଲିମଲିର 31:25 କମାରଣ ଆହମ୍ଭ କକମାନ୍ତ ଓ ଦସବରଳ ପ୍ରମାଣକସ ବଲିଶମାମ ଓ ଶକ୍ତଲି ପ୍ରଦମାନ କରଲିବମା।"
ଯେଲିହେଲିଜଲିକଲ 13:20,21 ହତଣସ ସଦମାପ୍ରଭସ , ମମାହର ପ୍ରଭସ  କହେଲିଛନ୍ତଲି, ହଦଖ ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ 

ହଯେଉମ କଙ୍କଣ ଦଶ୍ବମାରମା ହଲମାକମମାନଙ୍କସ  ପକଜୀଗେଣ ପରଲି ଫମାଶ ହର ପକମାଉଛ, ମମସ ତମା'ର 
ବଲିହରମାଧି ଅହଟ। ଏବବଂ ମମସ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କ ହେସ୍ତରସ  ସହହେଲି କଙ୍କଣକସ ଚଲିରଲି ପକମାଇବଲି। ଏବବଂ ହଯେଉମ
ହଲମାକମମାନଙ୍କସ  ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ଫମାଶ ହର ପକମାଉଛ ମମସ ସମମାନହଙ୍କସ  ମସକ୍ତ କରଲିବଲି ଓ 
ସମମାହନହେ ମସକ୍ତ ପକଜୀପରଲି ଉଡଲିଯେଲିହବ। 21 ଏବବଂ ମଧର୍ୟ୍ଯ ମମସ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କର ଆବରଣଜୀ ଚଲିରଲି 
ପକମାଇବଲି ଓ ମମାହେ ହଲମାକମମାନଙ୍କସ  ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କ ହେସ୍ତରସ  ଉଦମାର କରଲିବଲି। ଏବବଂ ସମମାହନହେ
ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କ ଫମାଶ ହର ପଡଲି ଆଉ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କର ହେସ୍ତଗେତ ହେହବହେ ନମାହେହିଁ। ତମାହେମା ହହେହଲ 



ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ଜମାଣଲିବ ହଯେ, ମମସ ସଦମାପ୍ରଭସ  ଅହଟ।

ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 10:28 ହଲମାକଙ୍କସ  ଭର କର ନମାହେହିଁ। ସମମାହନହେ କବହଳ ତସ ମ୍ଭର 
ଶରଜୀରକସ ମମାରଲି ପମାରଲିହବ। ମମାତ୍ର ତସ ମ୍ଭର ଆତମାକସ ମମାରଲି ପମାରଲିହବ ନମାହେହିଁ। ତସ ହମ୍ଭ କବହଳ 
ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କସ  ଭର କର। ହସ କବହଳ ତସ ମ୍ଭର ଶରଜୀର ଓ ଆତମା ଉଭରକସ ନଷ କରଲି 
ଦହଇ ପମାରଲିହବ। ହସ ଶରଜୀର ଓ ଆତମା ଉଭରକସ ନକରକସ ପଠହଇ ପମାରଲିହବ।

ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 16:26  ଯେଦଲି ଜହଣ ହଲମାକ ନଲିଜ ଆତମାକସ ହେ ରହଇ ସମାରମା 
ସବଂସମାର ପମାଏ, ତହବହେ ହସଥି ହର ତମାହେମାର କଲି ଲମାଭ ହେହବ? ନଲିଜର ଆତମାକସ ଥହର ହେ 
ରହଇ ପସଣଲି ଥହର କଲିଣଲିବମା ପମାଇମ କହହେଲି କହବହେ ହହେହଲ । ରହଥଷ ଧନ ଦହଇ 
ପମାରଲିବନମାହେହିଁ। (ମମାକରଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 8:36,37)

ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 22:37 "ଯେଜୀଶସ କହେଲିହଲ, "ତସ ହମ୍ଭ ସମଭରର ହେସୃଦର, ସମଭରର ଆତମା ଓ 
ସମଭରର ମନ ଦହଇ ପ୍ରଭସ  ତସ ମ୍ଭର ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କସ  ପ୍ ରହମ କରଲିବ।'

ମମାଥିଉଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 26:38 ଯେଜୀଶସ ସମମାନହଙ୍କସ  କହେଲିହଲ, " ମମାରହହେସୃଦର ଏହତ ଦସ ଦୁଃଖ 
ହର ଭରଲି ଯେମାଇଛଲି ହଯେ, ସହତ ହଯେପରଲି ପ୍ରମାଣ ବମାହେମାରଲି ରଲିବମା ଉପହର। ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ 
ମମାହେ ସହେଲିତ ଏଠମା ହର ଚହଇମ କରଲି ରସ ହେ ଓ ଅହପକମା କର।" (ମମାକରଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 
14:34)

ମମାକରଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 12:30 ସମସ୍ତ ହେସୃଦର ହର ସମସ୍ତ ଆତମା ହର, ସମସ୍ତ ମନ ହର ଓ 
ସମସ୍ତ ଶକ୍ତଲି ହର ତସ ହମ୍ଭ ଆପଣମା ପ୍ରଭସ  ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କସ  ପ୍ ରହମ କର।'

ଲଭ କଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 12:20 କଲିନ୍ତସ ପରହମଶଶ୍ବର ତମାହେମାକସ  କହେଲିହଲ, 'ଆ ହର ନଲିହବରମାଧ ମନସଷର୍ୟ୍ଯ!
ଆଜଲି ରମାତଲି ହର ତସ  ମରଲିରଲିବସ । ତସ  ହଯେଉମ ପଦମାଥରତକ ହତମା ପମାଇମ ସମାଇତଲି କରଲି ରଖିଛସ , ତମାହେମା 
କ'ଣ ହେହବ? ହସ ସବସ  କଲିଏ ହଭମାଗେ କରଲିବ?'

ଲଭ କଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 21:19 ଏହେଲି ସବସ  ରଟଣମା ଭଲିତ ହର ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ତସ ମ୍ଭ ବଲିଶଶ୍ବମାସ ହର 

ଦସୃଢ ରହେଲିହଲ ନଲିଜକସ  ରକମା କରଲିପମାରଲିବ।

ହଯେମାହେନଲଲିଖିତ ସସସମମାଚମାର 12:27 "ବରରମମାନ ମମସ ବହେସତ ଉଦଲିଶ୍ବଗ ଅଛଲି। ମମସ କ'ଣ କହେଲିବଲି? ' ହହେ 

ପରମପଲିତମା, ମମାହେହତ ଏ ରନ୍ତ୍ରଣମାଦମାରକ ସମରରସ  ଉଦମାର କର', ଏଭଳଲି କହେଲି କ'ଣ ମମସ 
ପ୍ରମାଥରନମା କରଲିବଲି? ନମା, କମାରଣ ମମସ ତ ରନ୍ତ୍ରଣମା ହଭମାଗେଲିବଲି ହବମାଲଲି ଆସଲିଛଲି।



ହରରଲିତମମାନଙ୍କ କମାଯେରର୍ଯ୍ୟର ବଲିବରଣ 14:22 ସମମାହନହେ ହସ ସମାନଗେସଡଲିକହର ଶଲିଷର୍ୟ୍ଯମମାନଙ୍କ 

ଆତମାକସ  ସବଳ କହଲ ଓ ବଲିଶଶ୍ବମାସ ହର ବସୃଦଲିପମାଇବମା ପମାଇମ ଉତମାହେଲିତ କହଲ। ସମମାହନହେ 

କହେଲିହଲ, "ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ରମାଜର୍ୟ୍ଯ ହର ପ୍ରହବଶ କରଲିବମା ନଲିମହନ୍ତ ଆମ୍ଭକସ  ଅନହକ ଦସ ଦୁଃଖ କଷ 

ହଭମାଗେ କରଲିବମାକସ  ପଡଲିବ।"

ହରରଲିତମମାନଙ୍କ କମାଯେରର୍ଯ୍ୟର ବଲିବରଣ 15:24 ଆହମ୍ଭ ଶସଣଲିଲସ  ହଯେ ଆମ୍ଭ ଭଲିତରସ  ହକତହକ ହଲମାକ 

ଆମ୍ଭଠମାରସ  ଆହଦଶ ନପମାଇ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କସ  ସମମାନହଙ୍କ କଥମା ଦଶ୍ବମାରମା ଅସସବଲିଧମା ହର ପକମାଇଛନ୍ତଲି 
ଓ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କସ  ବର୍ୟ୍ଯତଲିବର୍ୟ୍ଯସ୍ତ କରସ ଛନ୍ତଲି।

1 କରଲିନଜୀର ମଣଳଜୀ ନଲିକଟକସ ପମାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 15:45 ଶମାସ ହର ଲଖମାହେ ଅଛଲି : 
"ପ୍ରଥମ ମନସଷର୍ୟ୍ଯ (ଆଦମ) ସଜଜୀବ ପ୍ରମାଣଜୀ," କଲିନ୍ତସ ଶହଷ ଆଦମ (ଖଜୀଷ) ଜହଣ ଜଜୀବନଦମାତମା 
ଆତମା।

1 ହଥସଲନଜୀକଜୀର ମଣଳଜୀ ନଲିକଟକସ ହପ୍ରରଲିତ ପମାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର 5:23 

ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କଠମା ହର ଆହମ୍ଭ ପ୍ରମାଥରନମା କରସ  ହଯେ, ସହହେଲି ଶମାନ୍ତଲିର ପରହମଶଶ୍ବର ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କସ  
ପବଲିତ୍ର କରନ୍ତସ ଓ ପଭରରଭମାବହର ତମାହେମାଙ୍କ ନଲିଜର କରଲିନଲିଅନ୍ତସ। ଆହମ୍ଭ ପ୍ରମାଥରନମା କରସ  ହଯେ, ଆମ୍ଭ
ପ୍ରଭସ  ଯେଜୀଶସଖଜୀଷ ଆସଲିଲମା ହବହଳ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କର ସମଭରର ଅସ୍ତଲିତଶ୍ବ - ଅଥରମାତ୍ ଆତମା, ପ୍ରମାଣ ଓ 
ଶରଜୀର - ମନରହେଲିତ ହେମାହଇ ସସରକଲିତ ରହେସ ।

ଏବଜୀମମାନଙ୍କ ନଲିକଟକସ ପତ୍ର 6:19 ଆମ୍ଭର ସହହେଲି ଭରସମା ହଗେମାଟଲିଏ ଲଙର ଭଳଲି ନଲିଶଲିତ ଓ 

ସସଦସୃଢ। ଏହେମା ମନଲିରର ପରଦମା ଆଢସ ଆଳ ହର ଥିବମା ପବଲିତ୍ର ସମାନ ହର ପ୍ରହବଶ କରଲି ଆମ୍ଭର 

ଆତମାକସ  ସସରକଲିତ ହରଖ।

ଏବଜୀମମାନଙ୍କ ନଲିକଟକସ ପତ୍ର 10:39 କଲିନ୍ତସ ଆହମ୍ଭ ସହହେଲି ହଲମାକମମାନଙ୍କ ପରଲି ହନମାହେମସ  
ହଯେଉମମମାହନ ବଲିମସଖ ହେସଅନ୍ତଲି ଓ ହେଜଲିଯେମାଆନ୍ତଲି। ହଯେଉମମମାନଙ୍କର ବଲିଶଶ୍ବମାସ ରହେଲିଛଲି, ଓ ଉଦମାର 

ପମାଇଛନ୍ତଲି ଆହମ୍ଭ ସମମାନହଙ୍କ ଭଳଲି ଅଟସ ।
ଯେମାକସବଙ୍କ ପତ୍ 1:21 ହତଣସ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କ ଜଜୀବନରସ  ହପ୍ରତର୍ଯ୍ୟକକ ମନ ବଲିଷର ଓ ମନ କମରକସ  

କମାଢଲି ପକମାଅ। ତସ ମ୍ଭର ହେସୃଦର ହର ବସଣମା ଯେମାଇଥିବମା ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ଶଲିକମାଗେସଡଲିକସ  ନମ୍ରତମାର 

ସହେଲିତ ଗ୍ରହେଣ କର। ଏହେଲି ଶଲିକମା ତସ ମ୍ଭର ଆତମାକସ  ରକମା କରଲିପମାରଲିବ।

ଯେମାକସବଙ୍କ ପତ୍ 5:20 ଏହେମା ମନହରଖ : ହଯେଉମ ହଲମାକ ମନ ମମାଗେରରସ  ଜହଣ ପମାପଜୀକସ  ଫହରମାଇ 



ଆହଣ, ତହବହେ ହସ ମସୃତର୍ୟ୍ଯତରସ  ତମାହେମାର ଆତମାକସ  ରକମା କହର। ଏହେମା କରଲିବମା ଦଶ୍ବମାରମା, ସହହେଲି 
ହଲମାକ ଅନହକ ପମାପକମମାର କମାରଣ ହେମାଇହପମାରଲିଥମାଏ।

1 ପଲିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ 1:9 ତସ ମ୍ଭ ବଲିଶଶ୍ବମାସର ହଗେମାଟଲିଏ ଲକର୍ୟ୍ଯ ଅଛଲି। ତମାହେମା ହହେହଲ ଆତମାର 

ଉଦମାର। ତସ ହମ୍ଭ ସହହେଲି ଲକର୍ୟ୍ଯ ଅଥରମାତ୍ ଉଦମାର ପମାଉଛ।

1 ପଲିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ 1:22 ଏହବ, ସତର୍ୟ୍ଯ ପମାଳନ ଦଶ୍ବମାରମା ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ନଲିଜ ନଲିଜକସ  ପବଲିତ୍ର 

କରଲିଛ। ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କର ଭମାଇ ଓ ଭଉଣଜୀମମାନଙ୍କ ପମାଇମ ସତର୍ୟ୍ଯ ପ୍ ରହମ ଦଖମାହଇ
ପମାରଲିବ। ଅତଏବ, ପଭରର ହେସୃଦର ସହେଲିତ ଗେଭଜୀର ଭମାବହର ପରସ୍ପରକସ ପ୍ ରହମ କର।

1 ପଲିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ 2:11 ପ୍ରଲିର ମଲିତ୍ରଗେଣ, ତସ ମ୍ଭମମାହନହେ ଏହେଲି ଜଗେତ ହର ବଲିହଦଶଜୀ ଓ 

ପ୍ରବମାସଜୀ ହଲମାକ ଭମାବହର ଅଛ। ଅତଏବ ତସ ମ୍ଭମମାନଙ୍କର ଶରଜୀର ଇଚମା କରସ ଥିବମା ମନ 

କମାମଗେସଡଲିକରସ  ଦଭର ହର ରସ ହେ। ଏହେଲି କମାମଗେସଡଲିକ ତସ ମ୍ଭ ଆତମା ବଲିରସ ଦ ହର ସବଂରଷର କରନ୍ତଲି।
1 ପଲିତରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ 4:19 ଅତଏବ ହଯେଉମ ହଲମାକମମାହନ ପରହମଶଶ୍ବରଙ୍କ ଇଚମାନସସମା ହର 

ଯେମାତନମା ହଭମାଗେ କରସ ଛନ୍ତଲି, ସମମାହନହେ ତମାହେମାଙ୍କସ  ସମମାନହଙ୍କର ଆତମା ବଲିଶଶ୍ବମାସପଭବରକ ସମପରଣ
କରଲିଦହବମା ଉଚଲିତ୍। ପରହମଶଶ୍ବର ସମମାନହଙ୍କସ  ଗେଠନ କରଲିଛନ୍ତଲି ଓ ହତଣସ ସମମାହନହେ ତମାହେମାଙ୍କସ
ବଲିଶଶ୍ବମାସ କରଲିପମାରଲିହବ। ଅତଏବ ସମମାହନହେ ଭଲ କମାମ କରଲିଚମାଲଲିବମା ଉଚଲିତ।

2 ପଲିତରଙ୍କ ଦଲିତଜୀର ପତ୍ର 2:7,8 କଲିନ୍ତସ ସହହେଲି ନଗେର ମଧର୍ୟ୍ଯରସ  ପରହମଶଶ୍ବର ହଲମାଟକସ  ରକମା 
କହଲ। ହସ ଜହଣ ଅତଲି ଭଲହଲମାକ ଥିହଲ। ହଲମାକମମାନଙ୍କର ଦସଷମାଚରଣ ହେହତସ  ହସ ଦସ ଦୁଃଖ 

ପମାଉଥିହଲ। 8 ହଲମାଟ ଜହଣ ଭଲ ହଲମାକ ଥିହଲ। କଲିନ୍ତସ ପ୍ରତଲିଦଲିନ ସହହେଲି ମନ ଦହଲମାକଙ୍କ 

ମଧିଅହର ବମାସ କରସ ଥିହଲ। ସମମାନହଙ୍କର ମନ ବଲିଷରଗେସଡଲିକ ହଦଖି ଓ ଶସଣଲି ହସ ହେସୃଦର ହର 

ଆରମାତ ପମାଉଥିହଲ।

3 ହଯେମାହେନଙ୍କ ତସୃତଜୀର ପତ୍ର 1:2 ପ୍ରଲିର ବନ୍ଧସ , ମମସ ଜମାହଣ, ତସ ମ୍ଭର ଆତମା କସଶଳ ହର ଅଛଲି। ହତଣସ ମମସ
ପ୍ରମାଥରନମା କହର, ତସ ହମ୍ଭ ସବସ  ଦସୃଷଲିରସ  ଭଲ ହର ଥିବ। ତସ ମ୍ଭର ଉରମ ସଶ୍ବମାସର୍ୟ୍ଯ ପମାଇମ ମମସ ପ୍ରମାଥରନମା 
କରସ ଛଲି।
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