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লযুক 17:5 এরিপরি পপ্রেতরিততেরিধ্যা প্রেভযু তক বলতলন, ‘আরধ্যাতদেরি তবশধ্যাতসেরি ববৃতদ করুন!’
পরিধ্যারমীয 10:17 সেযুতেরিধ্যার সেযুসেরধ্যাচধ্যারি পশধ্যানধ্যারি পভতেরি তদেতযই তবশধ্যাসে উতত্পন হয আরি পকউ খমীতষ্টেরি 
সেযুসেরধ্যাচধ্যারি পশধ্যানধ্যাতল তেখনই পলধ্যাতকরিধ্যা সেযুসেরধ্যাচধ্যারি শুনততে পধ্যায৷

লযুক 11:1 যমীশু এক জধ্যাযগধ্যায প্রেধ্যারর্মনধ্যা করিতছিতলন৷ প্রেধ্যারর্মনধ্যা পশষ হতল পরি তেধ্যাতাঁরি একজন তশষধ এতসে 
তেধ্যাতাঁতক বলতলন, ‘প্রেভযু , পযধ্যাহন পযরন তেধ্যাতাঁরি তশষধতদেরি প্রেধ্যারর্মনধ্যা করিততে তশতখতযতছিতলন, আপতনও 

পতেরতন আরধ্যাতদেরি প্রেধ্যারর্মনধ্যা করিততে পশখধ্যান৷’
ততেরতর ১ 2:1-4 আতর পপপৌল, খমীষ্টে যমীশুরি একজন পপ্রেতরিতে৷ আরধ্যাতদেরি তধ্যাণকতের্মধ্যা ঈশরি ও 

প্রেতেধধ্যাশধ্যাস্থল খমীষ্টে যমীশুরি অনযুরততেক্রতর আতর এই পতদে তনযযুক্ত৷ 2 আতর তেমীরতরতযরি কধ্যাতছি এই 
তচঠ তলখতছি; তেযু তর আরধ্যারি প্রেকবৃতে পযুততরি রততেধ্যা কধ্যারিণ তেযু তর তবশধ্যাসেমী৷ তপতেধ্যা ঈশরি ও আরধ্যাতদেরি প্রেভযু
খমীষ্টে যমীশু পতেধ্যারধ্যারি প্রেততে অনযুগ্রহ, দেযধ্যা ও শধ্যাতন প্রেদেধ্যান করুন৷ 3 আতর চধ্যাই তেযু তর ইতফিতষ রধ্যাতকধ্যা; 
রধ্যাতকদেতনযধ্যা যধ্যাবধ্যারি সেরয আতর পতেধ্যারধ্যাতক এই অনযুতরিধ্যাধ কতরিতছিলধ্যার৷ ইতফিতষরি তকছিযু পলধ্যাক ভধ্যান 

তশকধ্যা তদেতচ্ছে৷ তেযু তর ইতফিতষ পরতক পসেই পলধ্যাকতদেরি সেধ্যাবধধ্যান কতরি দেধ্যাও, পযন তেধ্যারিধ্যা ভধ্যান তশকধ্যা নধ্যা
পদেয৷ 4 তেধ্যাতদেরি বতলধ্যা তেধ্যারিধ্যা পযন ধরর্মীয উপকরধ্যা তনতয, বরতশরি অনহমীন তেধ্যাতলকধ্যা তনতয সেরয নধ্যা 
কধ্যাটধ্যায৷ ওসেতব তেতকর্মরি সেবৃতষ্টে হয, ঈশতরিরি কধ্যাতজ ওসেব সেধ্যাহধ্যাযধ কতরি নধ্যা৷ ঈশতরিরি কধ্যাজ তবশধ্যাতসেরি 
রধ্যাধধতর হয৷

জধ্যাখধ্যাতরিযধ্যা 3:1,2 পদেবদূতেট আরধ্যাতক রহধ্যাযধ্যাজক তযতহধ্যাশশূযতক পদেখধ্যাতলন| তযতহধ্যাশশূয প্রেভযু রি দূততেরি 
সেধ্যারতন দেধ্যাতাঁডধ্যাতলন আরি শযতেধ্যান তেধ্যাতাঁরি ডধ্যানতদেতক দেধ্যাতাঁডধ্যাল| শযতেধ্যান তযতহধ্যাশশূযতক রন কধ্যাজ করিবধ্যারি 
জনধ পদেধ্যাষধ্যাতরিধ্যাপ কতরিতছিল| 2 তেখন প্রেভযু রি দূতে বলতলন, “প্রেভযু  পতেধ্যারধ্যাতক ভতত্র্মসেনধ্যা করিতছিন এবর
ততেতন পতেধ্যারধ্যাতক ততেরিসধ্যারি করিততে রধ্যাকতবন! প্রেভযু  পজরুশধ্যাতলরতক তেধ্যাতাঁরি তবতশষ শহরি তহতসেতব 
রতনধ্যানমীতে কতরিতছিন| আগুন পরতক পটতন পবরি করিধ্যা একট জ্বলন কধ্যাঠরি রতে ততেতন ঐ শহরি রিকধ্যা
কতরিতছিন|”

এতফিসেমীয 6:12 রিক্তরধ্যারতসেরি পদেহধধ্যারিমী রধ্যানযুতষরি সেতঙ আরধ্যাতদেরি সেরগ্রধ্যার নয৷ শধ্যাসেকগণ, কতেবৃর্মতত্ত্বেরি  

অতধকধ্যারিমীসেকল, এই অন্ধকধ্যারি যযুতগরি রহধ্যাজধ্যাগততেক করতেধ্যারি সেতঙ এবর স্বগর্মরিধ্যাতজধরি রন শতক্ত 
সেরশূতহরি সেতঙ আরধ্যাতদেরি সেরগ্রধ্যার৷

এতফিসেমীয 6:10,11  তচঠ পশষ করিধ্যারি আতগ পতেধ্যারধ্যাতদেরি এই করধ্যাই বতল, পতেধ্যাররিধ্যা প্রেভযু ততে বলবধ্যান 



হও, তেধ্যাতাঁরিই রহধ্যাশতক্তততে শতক্তরধ্যান হও৷ 11 পতেধ্যাররিধ্যা ঈশতরিরি পদেওযধ্যা সেরগ্র যযুদসেধ্যাজ পতরি নধ্যাও,
পযন তদেযধ্যাবতলরি সেরস পকপৌশতলরি তবরুতদ রুতখ দেধ্যাতাঁডধ্যাততে পধ্যারি৷

এতফিসেমীয 6:13-17 এইজনধই ঈশতরিরি প্রেততেট যযুদসেধ্যাজ পতেধ্যারধ্যাতদেরি পতরি পনওযধ্যা দেরিকধ্যারি, তেধ্যাহতল 

শযতেধ্যাতনরি আক্ররতণরি সেধ্যারতন পতেধ্যাররিধ্যা তস্থরি হতয দেধ্যাতাঁডধ্যাততে পধ্যারিতব, এবর যযুতদরি পশতষও পতেধ্যাররিধ্যা 
দেধ্যাতাঁতডতয রধ্যাকতব৷ 14 সেযুতেরিধ্যার শক্ত হতয দেধ্যাতাঁডধ্যাও, পকধ্যাররি পবতাঁতধ নধ্যাও; আরি নধধ্যাযপরিধ্যাযণতেধ্যারি 
ঢধ্যালও নধ্যাও৷ 15 দৃঢ়ভধ্যাতব দেধ্যাতাঁডধ্যাততে সেযুসেরধ্যাচধ্যাতরিরি শধ্যাতনরি পধ্যাদুকধ্যা পতেধ্যারধ্যাতদেরি পধ্যাতয পতরি নধ্যাও৷ 
16 এরি দধ্যারিধ্যা পতেধ্যাররিধ্যা পসেই রন শতক্তরি সেরস রিকতররি অতগ্নিবধ্যাণ তনতভতয তদেততে পধ্যারিতব; 17 

আরি পতরিতধ্যাণরূপ তশরিসধ্যাণ ও পতবত আত্মিধ্যারি তেতলধ্যাযধ্যারি, অরর্মধ্যাত ঈশতরিরি তশকধ্যা সেতঙ তনও৷
তহব্রুতদেরি কধ্যাতছি পত 4:12 ঈশতরিরি বধ্যাকধ জমীবন ও সেতক্রয৷ তেধ্যাতাঁরি বধ্যাকধ দুপধ্যাতশ ধধ্যারিযযুক্ত তেতলধ্যাযধ্যাতরিরি
ধধ্যাতরিরি পরতকও তেমীককন৷ এটধ্যা প্রেধ্যাণ ও আত্মিধ্যারি গভমীরি সেরতযধ্যাগস্থল এবর সেতন্ধ ও অতস্থরি পকন পভদে
কতরি রতনরি তচনধ্যা ও ভধ্যাবনধ্যারি তবচধ্যারি কতরি৷

লযুক 4:8 এরি উত্ততরি যমীশু তেধ্যাতক বলতলন, ‘শধ্যাতস পলখধ্যা আতছি:‘তেযু তর পকবল পতেধ্যারধ্যারি প্রেভযু  
ঈশরিতকই উপধ্যাসেনধ্যা করিতব, পকবল তেধ্যাতাঁরিই পসেবধ্যা করিতব!’

এতফিসেমীয 6:18 সেবসেরয পতবত আত্মিধ্যাততে প্রেধ্যারর্মনধ্যা করি৷ সেব রিকর প্রেধ্যারর্মনধ্যায প্রেধ্যারর্মনধ্যা কতরি পতেধ্যারধ্যাতদেরি 
যধ্যা প্রেতযধ্যাজন পসে সেবই জধ্যানধ্যাও৷ এরি জনধ সেব সেরয সেজধ্যাগ পরতকধ্যা, কখনও হধ্যাল পছিতড তদেও নধ্যা৷ 
ঈশতরিরি সেরস পলধ্যাকতদেরি জনধ প্রেধ্যারর্মনধ্যা করি৷

1 সেধ্যারযুতযল ১ 17:45-47 দেধ্যাযশূদে পতলষ্টেমীযতক বলতলন, “তেযু তর পতেধ্যা তেরিবধ্যাতরি, বশর্মধ্যা, বল্লর তনতয 
আরধ্যারি কধ্যাতছি এতসেছি| তকন আতর এতসেতছি সেবর্মশতক্তরধ্যান প্রেভযু রি নধ্যার তনতয| এই প্রেভযু ই ইসধ্যাতযলমীয 
সসেনধতদেরি ঈশরি| তেযু তর তেধ্যাতাঁতক তনতয অতনক অকরধ্যা কুকরধ্যা বতলছি| 46 আজ প্রেভযু রি দেযধ্যায আতর 
পতেধ্যারধ্যাতক পরিধ্যাতজতে করিব| পতেধ্যারধ্যাতক আজ আতর হতেধধ্যা করিব| পতেধ্যারধ্যারি রযুণ পকতট তনতয জন 

জধ্যাতনধ্যাযধ্যারিতদেরি আরি পধ্যাখমীতদেরি খধ্যাওযধ্যাব| শুধযু তেযু তর নয, সেব পতলষ্টেমীযতদেরি ঐ একই অবস্থধ্যা করিব| 
তেখন পবৃতরবমীরি সেরস রধ্যানযুষ জধ্যানতব, ইসধ্যাতযতল একজন ঈশরি আতছিন| 47 এখধ্যাতন যধ্যারিধ্যা এতসেতছি
তেধ্যারিধ্যা সেবধ্যাই জধ্যানতব পয রধ্যানযুষতক বধ্যাতাঁচধ্যাততে প্রেভযু রি পকধ্যান তেরিবধ্যাতরি বধ্যা বল্লতররি দেরিকধ্যারি হয নধ্যা| এততেধ্যা 
প্রেভযু রিই যযুদ| পতলষ্টেমীযতদেরি হধ্যারিধ্যাততে প্রেভযু ই আরধ্যাতদেরি সেহধ্যাযক|”

লযুক 10:17-20 এরিপরি পসেই বধ্যাহধ্যাত্তরিজন আনতনরি সেতঙ তফিতরি এতসে বলতলন, ‘প্রেভযু , আপনধ্যারি 
নধ্যাতর এরন তক ভশূ তেরিধ্যাও আরধ্যাতদেরি বশধতেধ্যা স্বমীকধ্যারি কতরি!’ 18 তেখন যমীশু তেধ্যাতাঁতদেরি বলতলন, 
‘আতর শযতেধ্যানতক তবদযযুত ঝলতকরি রততেধ্যা আকধ্যাশ পরতক পডততে পদেখলধ্যার৷ 19 পশধ্যান! সেধ্যাপ ও 

তবতছিতক পধ্যাতয দেলবধ্যারি করতেধ্যা আতর পতেধ্যারধ্যাতদেরি তদেতযতছি; আরি পতেধ্যারধ্যাতদেরি শত্রুরি সেরস শতক্তরি 



ওপতরি করতেধ্যাও আতর পতেধ্যারধ্যাতদেরি তদেতযতছি; পকধ্যান তকছিযুই পতেধ্যারধ্যাতদেরি কততে করিততে পধ্যারিতব নধ্যা৷ 
20 তেবযু আত্মিধ্যারিধ্যা পয পতেধ্যারধ্যাতদেরি বশমীভশূ তে হয, এ পজতন আনন পকধ্যারি নধ্যা; তকন স্বতগর্ম পতেধ্যারধ্যাতদেরি
নধ্যার পলখধ্যা হতযতছি বতল আনন করি৷’

কতরিনমীয ২ 10:3-5 আররিধ্যা জগততেই বধ্যাসে কতরি তকন জগত পযভধ্যাতব যযুদ কতরি আররিধ্যা পসেইভধ্যাতব 
কতরি নধ্যা৷ 4 জগত পয যযুতদরি অস বধবহধ্যারি কতরি, আররিধ্যা তেধ্যারি পরতক স্বতেন যযুদধ্যাস বধবহধ্যারি কতরি৷ 
আরধ্যাতদেরি যযুতদরি অস ঈশতরিরি পরিধ্যাক্রর; এই যযুদধ্যাস শত্রুরি সেযুদৃঢ় ঘধ্যাতাঁট ধরসে করিততে পধ্যাতরি৷ 
পলধ্যাকতদেরি বধ্যাতজ তবতেকর্ম আররিধ্যা তবফিল করিততে পধ্যাতরি৷ 5 পয সেরস গবর্মজনক তবষয ঈশরি তবষযক 

জধ্যাতনরি তবরুতদ ওতঠ, আররিধ্যা তেধ্যাতদেরি প্রেততেধকতক ধরসে কতরি এবর সেরস তচনধ্যাতক বশমীভশূ তে কতরি 
খমীতষ্টেরি অনযুগতে কতরি৷

ততেরতর ২ 1:7 ঈশরি আরধ্যাতদেরি ভমীরুতেধ্যারি আত্মিধ্যা পদেন তন৷ ঈশরি আরধ্যাতদেরি পরিধ্যাক্রর, পপ্রের ও 
আত্মিসেরযতররি আত্মিধ্যা তদেতযতছিন৷

রতর 12:28,29 তকন আতর যতদে ঈশতরিরি আত্মিধ্যারি শতক্তততে ভশূ তেতদেরি তেধ্যাডধ্যাই, তেতব ঈশতরিরি রিধ্যাজধ 
পতেধ্যা পতেধ্যারধ্যাতদেরি কধ্যাতছি এতসে পগতছি৷’ 29 ‘আবধ্যারি বলতছি, পকধ্যান শতক্তরধ্যান পলধ্যাকতক আতগ নধ্যা 
পবতাঁতধ পকউ তক তেধ্যারি বধ্যাতডততে ঢযু তক তেধ্যারি সেবতকছিযু লযুট করিততে পধ্যাতরি? তেধ্যাতক বধ্যাতাঁধবধ্যারি পরি তেতবই 
পতেধ্যা তেধ্যারি বধ্যাতডরি সেবতকছিযু লযুট করিততে পধ্যারিতব৷

এতফিসেমীয 1:13 খমীতষ্টেততে পতেধ্যাররিধ্যা পতেধ্যারধ্যাতদেরি পতরিতধ্যাতণরি জনধ পসেই সেযুসেরধ্যাচধ্যাতরিরি সেতেধ বধ্যাতের্মধ্যা 
শুতনতছিতল এবর পতেধ্যাররিধ্যা খমীতষ্টে তবশধ্যাসে কতরিতছিতল; আরি পতেধ্যারধ্যাতদেরি পতবত আত্মিধ্যা দেধ্যান কতরি ঈশরি 
পতেধ্যারধ্যাতদেরি ওপরি তেধ্যাতাঁরি তনতজরি রধ্যাতলকধ্যানধ্যারি ছিধ্যাপ তদেতযতছিন৷

पতশষধচতরিতে 19:6 এরিপরি পপপৌল তেধ্যাতদেরি ওপরি হধ্যাতে রিধ্যাখতল, তেধ্যাতদেরি ওপরি পতবত আত্মিধ্যা পনতর 
এতলন৷ তেধ্যারিধ্যা নধ্যানধ্যা ভধ্যাষধ্যায করধ্যা বলততে ও ভধ্যাববধ্যাণমী বলততে শুরু করিল৷

রধ্যাকর্ম 16:15-18 আরি ততেতন তেধ্যাতাঁতদেরি বলতলন, ‘পতেধ্যাররিধ্যা সেরস পবৃতরবমীততে যধ্যাও, এবর সেব পলধ্যাতকরি 
কধ্যাতছি সেযুসেরধ্যাচধ্যারি প্রেচধ্যারি করি৷ 16 যধ্যাতাঁরিধ্যা তবশধ্যাসে কতরি বধ্যাপধ্যাইজ হতব, তেধ্যারিধ্যা রিকধ্যা পধ্যাতব, তকন যধ্যাতাঁরিধ্যা 
তবশধ্যাসে করিতব নধ্যা, তেধ্যাতদেরি পদেধ্যাষমী সেধ্যাবধস করিধ্যা হতব৷ 17 যধ্যাতাঁরিধ্যা তবশধ্যাসে করিতব এই তচহ্নগুতল তেধ্যাতদেরি
অনযুবতের্মী হতব৷ আরধ্যারি নধ্যাতর তেধ্যারিধ্যা ভশূ তে তেধ্যাডধ্যাতব; নতেযু ন নতেযু ন ভধ্যাষধ্যায করধ্যা বলতব; 18 হধ্যাততে 

কতরি সেধ্যাপ তেযু লতব এবর রধ্যারিধ্যাত্মিক তকছিযু পখতলও তেধ্যাতদেরি পকধ্যান কততে হতব নধ্যা; আরি তেধ্যারিধ্যা অসেযুস্থ 

পলধ্যাতকরি ওপরি হধ্যাতে রিধ্যাখতল তেধ্যারিধ্যা সেযুস্থ হতব৷’
পযধ্যাহতনরি ১র পতে 1:9 আররিধ্যা যতদে তনতজতদেরি পধ্যাপ স্বমীকধ্যারি কতরি, তবশস ও ধধ্যাতরর্মক ঈশরি আরধ্যাতদেরি 
সেরস পধ্যাপ করধ্যা করিতবন ও সেকল অধধ্যাতরর্মকতেধ্যা পরতক আরধ্যাতদেরি শুদ করিতবন৷



যধ্যাতধ্যাপযুসক 20:5 পকধ্যান রশূতত্তর্মরি উপধ্যাসেনধ্যা বধ্যা পসেবধ্যা করিতব নধ্যা| কধ্যারিণ, আতরই প্রেভযু , পতেধ্যারধ্যাতদেরি ঈশরি|
যধ্যারিধ্যা অনধ পদেবতেধ্যারি উপধ্যাসেনধ্যা করিতব তেধ্যাতদেরি আতর ঘবৃণধ্যা কতরি| আরধ্যারি তবরুতদ যধ্যারিধ্যা পধ্যাপ করিতব 
তেধ্যারিধ্যা আরধ্যারি শত্রুততে পতরিণতে হতব| এবর আতর তেধ্যাতদেরি শধ্যাতস পদেব| আতর তেধ্যাতদেরি সেনধ্যানসেনততে 

এবর পরিবতের্মী প্রেজন্মতকও শধ্যাতস পদেব|
সেধ্যারসেঙমীতে 109:17 ওই পলধ্যাকটধ্যা সেবর্মদেধ্যাই অনধতদেরি অতভশধ্যাপ তদেততে ভধ্যালবধ্যাসেতে| তেধ্যাই ওরি পকততই
ওই সেব রন তবষয ফিলততে তদেন| ওই রন পলধ্যাকটধ্যা পকধ্যানতদেন চধ্যায তন, অনধ কধ্যাতরিধ্যা ভধ্যাতলধ্যা পহধ্যাক|

তেধ্যাই ওরি ভধ্যাতলধ্যা হততে পদেতবন নধ্যা|
তবচধ্যারিকচতরিতে 16:16  তদেতনরি পরি তদেন দেলমীলধ্যা তশতমশধ্যানতক রিধ্যাতগতয তেযু লততে লধ্যাগল| তেধ্যারি 
ঘযধ্যানঘযধ্যানধ্যাতন শুনততে শুনততে পসে কধ্যান হতয পডল| কধ্যাতনততে পসে পযন ররিররি অবস্থধ্যায পপপৌতাঁছিধ্যাল|

এতফিসেমীয 4:26 পরিতগ পগতল তেধ্যারি প্রেভধ্যাতব পযন পধ্যাপ কতরিধ্যা নধ্যা এবর সেধ্যারিধ্যাতদেন রিধ্যাগ কতরি পরতকধ্যা নধ্যা৷
পরিধ্যারমীয 14:12 আরধ্যাতদেরি সেকলতকই ঈশতরিরি কধ্যাতছি আরধ্যাতদেরি জমীবতনরি তহসেধ্যাব তদেততে হতব৷
পযধ্যাহতনরি ১র পতে 2:23 পয পযুততক অস্বমীকধ্যারি কতরি, পসে তপতেধ্যা ঈশরিতকও পধ্যায নধ্যা৷ তকন পয 
পযুততক গ্রহণ কতরি, পসে তপতেধ্যা ঈশরিতকও পপতযতছি৷

পযধ্যাহন 14:6 যমীশু তেধ্যাতাঁতক বলতলন, ‘আতরই পর, আতরই সেতেধ ও জমীবন৷ তপতেধ্যারি কধ্যাতছি যধ্যাবধ্যারি 
আতরই একরধ্যাত পর৷

রতর 11:28-30 ‘পতেধ্যাররিধ্যা যধ্যাতাঁরিধ্যা শধ্যান-কধ্যান ও ভধ্যারিধ্যাক্রধ্যান রধ্যানযুষ, তেধ্যারিধ্যা আরধ্যারি কধ্যাতছি এসে, আতর 
পতেধ্যারধ্যাতদেরি তবশধ্যার পদেব৷ 29 আরধ্যারি পজধ্যাযধ্যাল পতেধ্যারধ্যাতদেরি কধ্যাতাঁতধ তেযু তল নধ্যাও, আরি আরধ্যারি কধ্যাছি 
পরতক পশখ, কধ্যারিণ আতর তবনযমী ও নম, তেধ্যাততে পতেধ্যারধ্যাতদেরি প্রেধ্যাণ তবশধ্যার পধ্যাতব৷ 30 কধ্যারিণ আরধ্যারি
পদেওযধ্যা পজধ্যাযধ্যাল বতয পনওযধ্যা সেহজ ও আরধ্যারি পদেওযধ্যা ভধ্যারি হধ্যালধ্যা৷’

কতরিনমীয ২ 6:2 কধ্যারিণ ঈশরি বতলন,‘আতর উপযযুক্ত সেরতয পতেধ্যারধ্যাতদেরি প্রেধ্যারর্মনধ্যা শুনলধ্যার এবর 
পতরিতধ্যাতণরি তদেতন আতর পতেধ্যারধ্যাতদেরি সেধ্যাহধ্যাযধ করিলধ্যার৷’ আতর যধ্যা বলতছি পশধ্যান, এখনই পসেই 
‘উপযযুক্ত সেরয৷’ আজই ‘পতরিতধ্যাতণরি তদেন৷’ 

পরিধ্যারমীয 10:13 হধধ্যাতাঁ, শধ্যাস বতল, ‘পয পকউ তেধ্যাতাঁতক তবশধ্যাসে কতরি ডধ্যাকতব পসে উদধ্যারি পধ্যাতব৷’

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

COS-HAD.org


