
Bengali - আদদিতত আধধধ্যাদত্মিক যযুদ পধ্যারর্থনধ্যা ধরর্থগ্রন - Beginning WP Scriptures

সস্বীকধ্যার ধরর্থগ্রন - Confession Scriptures

এজরধ্যা 9:7 আরধ্যাতদির পপূরর্থপযুরুষতদির সরয় থরতক শুরু কতর আজ পয়র্থন্ত আররধ্যা রহু পধ্যাতপ 
পধ্যাপস্বী| আরধ্যাতদির পধ্যাতপর জনধ আরধ্যাতদির রধ্যাজধ্যাতদির, যধ্যাজকতদির এরবং আরধ্যাতদির 
শধ্যাদস্তিতভধ্যাগ করতত হতয়তছ| দরদভন্ন দরতদিশস্বী শধ্যাসক আরধ্যাতদির লযুঠ কতর আরধ্যাতদির রনস্বী 
কতর দনতয় দগতয়তছ| ঐ দরতদিশস্বী আক্ররণকধ্যারস্বীরধ্যা আরধ্যাতদির সম্পদি লযুঠ কতরতছ| আজ 
পয়র্থন্ত থসই একই পযুরধ্যাতনধ্যা ঘটনধ্যা ঘতট চতলতছ|

এজরধ্যা 9:13 আররধ্যা দনতজরধ্যাই এই অরসধ্যার জনধ দিধ্যাযস্বী| আররধ্যা পধ্যাপধ্যাচরণ কতরদছ এরবং 
আররধ্যা অপদরসস্বীর থদিধ্যাষস্বী| দকন্তু তযু দর আরধ্যাতদির অতনক কর দিতণ্ডে দিদণ্ডেত কতরছ| 
আরধ্যাতদির অতনক রধ্যারধ্যাত্মিক পধ্যাতপর জনধ আরধ্যাতদির খযুর কঠিন শধ্যাদস্তি পধ্যাপধ দছল| তধ্যা 
সতত্ত্বেও তযু দর আরধ্যাতদির কতয়ক জনতক রনস্বীদিশধ্যা থরতক রযুদক্তি দদিতয়ছ|

থনতহদরয়ধ্যা 9:2 ইসধ্যাতয়তলর আদদি রধ্যাদসনধ্যারধ্যা দরতদিশস্বীতদির থরতক দনতজতদির আলধ্যাদিধ্যা 
থরতখদছল| তধ্যারধ্যা সকতল রদনতর দিধ্যাদাঁদড়িতয় তধ্যাতদির ও তধ্যাতদির পপূরর্থপযুরুষতদির পধ্যাপ সস্বীকধ্যার 
করল|

সধ্যারসঙস্বীত 24:3,4 থক পভযু র পরর্থতত আতরধ্যাহণ করতত পধ্যাতর? থক পভযু র পদরত্র রদনতর 
দগতয় দিধ্যাদাঁড়িধ্যাতত পধ্যাতর? 4 থসই সর থলধ্যাক যধ্যারধ্যা রন কধ্যাজ কতর দন, থসই সর থলধ্যাক 
যধ্যাতদির অন্তন্তঃকরণ শুদচ, থসই সর থলধ্যাকরধ্যা যধ্যারধ্যা দরতরধতক সততধর রত কতর রলরধ্যার 
সরয় আরধ্যার নধ্যার থনয দন, যধ্যারধ্যা দররধধ্যা করধ্যা রতল দন এরবং দররধধ্যা পদতশ্রুদত থদিয় দন 
একরধ্যাত্র থসই সর থলধ্যাকই এখধ্যাতন উপধ্যাসনধ্যা করতত পধ্যাতর|

সধ্যারসঙস্বীত 73:13 তধ্যাই আরধ্যার আত্মিধ্যাতক থকন শুদ হতত হতর? আদর থকন আরধ্যার হধ্যাত 
দনতদির্থধ্যাষ রধ্যাখর?

ইসধ্যাইয়ধ্যা 59:2 দকন্তু থতধ্যারধ্যাতদির পধ্যাপ ঈশ্বর থরতক থতধ্যারধ্যাতদির দরদচ্ছিন্ন কতরতছ| পভযু  



থতধ্যারধ্যাতদির পধ্যাপ থদিতখ থতধ্যারধ্যাতদির কধ্যাছ থরতক দূতর চতল যধ্যান|
ইসধ্যাইয়ধ্যা 64:6 আররধ্যা সরধ্যাই পধ্যাতপর জনধ থনধ্যাবংরধ্যা হতয় উতঠদছ| এরন দক আরধ্যাতদির ভধ্যাল 

কধ্যাজও অশুদ| আরধ্যাতদির ভধ্যাতলধ্যা কধ্যাজগুতলধ্যা রতক্তি রদঞ্জিত থপধ্যাশধ্যাতকর রত| আররধ্যা 
সরধ্যাই ররধ্যা পধ্যাতধ্যার রত| আরধ্যাতদির পধ্যাপ আরধ্যাতদির রধ্যাতধ্যাতসর রততধ্যা রতয় দনতয় চতলতছ|

থযতরদরয়ধ্যা 5:25  দযহপূদিধ্যার থলধ্যাকরধ্যা, থতধ্যাররধ্যা অতনক ভযু ল কধ্যাজ কতরছ| তধ্যাই সরয় রততধ্যা 
রবৃদষ্টির থদিখধ্যা পধ্যাতচ্ছিধ্যা নধ্যা| থতধ্যাররধ্যা যতরষ্টি ফসল ফলধ্যাওদন| থতধ্যারধ্যাতদির পধ্যাপসরপূহ পভযু র 
কধ্যাছ থরতক ভধ্যাতলধ্যা দজদনষ পধ্যাওয়ধ্যা থরতক থতধ্যারধ্যাতদির দররত কতরতছ|

থহধ্যাতসয়ধ্যা 13:8 আদর তধ্যাতদির ভধ্যালযুতকর রততধ্যা আক্ররণ করর যধ্যার রধ্যাচচধ্যাতদির থকতড়ি 
থনওয়ধ্যা হতয়তছ| আদর তধ্যাতদির আক্ররণ করর- তধ্যাতদির রযুকগুতলধ্যাতক একটধ্যাতন দচতর 
থফলর| আদর দসবংহ অররধ্যা রনধ জস্বীর-জন্তুতদির রততধ্যাই দশকধ্যারতক দছদাঁ তড়ি দছদাঁ তড়ি খধ্যার|”

দিধ্যাদনতয়ল 9:8,9 “পভযু  থতধ্যারধ্যার দররুতদ পধ্যাপধ্যাচধ্যাতর থরতত ওঠধ্যার জনধ আরধ্যাতদির 
পততধতকর লদজ্জিত হওয়ধ্যা উদচত | আরধ্যাতদির রধ্যাজধ্যাতদির, থনতধ্যাতদির এরবং পপূরর্থপযুরুষতদির 
লদজ্জিত হওয়ধ্যা উদচত | 9 “দকন্তু পভযু , তযু দর সদতধই দিয়ধ্যালযু| তযু দর থলধ্যাকতদির খধ্যারধ্যাপ কধ্যাজ 
ক্ষরধ্যা কর| এরবং আররধ্যা সদতধই থতধ্যারধ্যার দররুতদ চতল দগতয়দছলধ্যার|

রধ্যাকর্থ 9:24  সতঙ সতঙ থছতলটির রধ্যারধ্যা দচত কধ্যার কতর থকেঁতদি রলল, ‘আদর দরশ্বধ্যাস কদর! 
আরধ্যার অদরশ্বধ্যাতসর পদতকধ্যার করুন!’

লযুক 11:2 তখন যস্বীশু তধ্যাদাঁতদির রলতলন, ‘থতধ্যাররধ্যা যখন পধ্যারর্থনধ্যা কর তখন থরধ্যাল,‘দপতধ্যা, 
থতধ্যারধ্যার পদরত্র নধ্যাতরর সরধ্যাদির থহধ্যাক, থতধ্যারধ্যার রধ্যাজধ আসযুক৷ (রদর 6:10)

থযধ্যাহন 14:6 যস্বীশু তধ্যাদাঁতক রলতলন, ‘আদরই পর, আদরই সতধ ও জস্বীরন৷ দপতধ্যার কধ্যাতছ 
যধ্যারধ্যার আদরই একরধ্যাত্র পর৷

থযধ্যাহন 17:15 তধ্যাতদির এই জগত থরতক দনতয় যধ্যারধ্যার জনধ আদর থতধ্যারধ্যার কধ্যাতছ পধ্যারর্থনধ্যা 
করদছ নধ্যা, দকন্তু তধ্যাতদির রন শদক্তির হধ্যাত থরতক রক্ষধ্যা কর৷

যধ্যাতকধ্যাতরর পত্র 4:8 থতধ্যাররধ্যা ঈশ্বতরর দনকটরতর্তী হও, তধ্যাতত দতদনও থতধ্যারধ্যাতদির দনকটরতর্তী 
হতরন৷ পধ্যাপস্বীরধ্যা, থতধ্যারধ্যাতদির জস্বীরন থরতক পধ্যাপ দূর কতরধ্যা৷ থতধ্যাররধ্যা একই সধ্যাতর ঈশ্বতরর 



ও জগততর থসরধ্যা করতত থচষ্টিধ্যা করছ৷ থতধ্যারধ্যাতদির অন্তন্তঃকরণ পদরত্র কর৷
থরধ্যারস্বীয় 6:12-14 তধ্যাই থতধ্যারধ্যাতদির ইহজস্বীরতন পধ্যাপতক করবৃ র্থত্ব করতত দদিও নধ্যা৷ যদদি দিধ্যাও 

ততর থতধ্যারধ্যাতদির থদিতহর রন অদভলধ্যাতষর অধস্বীতনই থতধ্যাররধ্যা চলতত রধ্যাকতর৷ 13 তধ্যাই 
থতধ্যারধ্যাতদির থদিতহর অঙ-পতধঙ অধতরর্থর হধ্যাদতয়ধ্যার কতর পধ্যাতপর কধ্যাতছ তযু তল দদিও নধ্যা৷ 
রন কধ্যাতজ থতধ্যারধ্যাতদির থদিহতক রধরহধ্যার কতরধ্যা নধ্যা৷ ঈশ্বতরর হধ্যাতত দনতজতদির তযু তল দিধ্যাও৷ 
থসই থলধ্যাকতদির রততধ্যা হও যধ্যাদাঁরধ্যা পধ্যাতপর সম্বতন্ধে রতরদছতলন এরবং রবৃততদির রধধ হতত 
পযুনরুদত্থিত হতয় এখন ঈশ্বতরর উতদ্দেতশধ জস্বীদরত আতছন৷ দনতজতদির অঙ পতধঙ 
ধধ্যাদরর্থকতধ্যার হধ্যাদতয়ধ্যার কতর ঈশ্বতরর থসরধ্যায় দনতরদিন কর৷ 14 পধ্যাপ আর থতধ্যারধ্যাতদির 
ওপর পভযু ত্ব করতর নধ্যা, কধ্যারণ থতধ্যারধ্যাতদির জস্বীরন আর দরদধ-রধরসধ্যার অধস্বীন নয় দকন্তু 
ঈশ্বতরর অনযুগ্রতহর অধস্বীন৷

দহব্রুতদির কধ্যাতছ পত্র 9:28 রহুতলধ্যাতকর পধ্যাতপর থরধ্যাঝধ্যা তযু তল থনরধ্যার জনধ খস্বীষ্টি একরধ্যার 
দনতজতক উত সগর্থ করতলন; দতদন দদ্বিতস্বীয়রধ্যার দিশর্থন থদিতরন, তখন পধ্যাতপর থরধ্যাঝধ্যা তযু তল 
থনরধ্যার জনধ নয়, দকন্তু যধ্যাদাঁরধ্যা তধ্যাদাঁর জনধ অতপক্ষধ্যা করতছ তধ্যাতদির পদরত্রধ্যাণ দদিতত দতদন 
আসতরন৷

1 থযধ্যাহতনর ১র পত্র 1:9 আররধ্যা যদদি দনতজতদির পধ্যাপ সস্বীকধ্যার কদর, দরশ্বস্তি ও ধধ্যাদরর্থক ঈশ্বর 
আরধ্যাতদির সরস্তি পধ্যাপ ক্ষরধ্যা করতরন ও সকল অধধ্যাদরর্থকতধ্যা থরতক আরধ্যাতদির শুদ 
করতরন৷

ক্ষরধ্যা ধরর্থগ্রন  - Forgiveness Scriptures

রদর 6:12-15 আরধ্যাতদির কধ্যাতছ যধ্যাদাঁরধ্যা অপরধ্যাধস্বী, আররধ্যা থয়রন তধ্যাতদির ক্ষরধ্যা কতরদছ, 
থতরদন তযু দরও আরধ্যাতদির সর অপরধ্যাধ ক্ষরধ্যা কর৷ 13 আরধ্যাতদির পতলধ্যাভতন পড়িতত দদিও
নধ্যা, দকন্তু রতনর হধ্যাত থরতক উদধ্যার কর৷’ 14 থতধ্যাররধ্যা যদদি অনধতদির অপরধ্যাধ ক্ষরধ্যা 
কর, ততর থতধ্যারধ্যাতদির সতগর্থর দপতধ্যাও থতধ্যারধ্যাতদির ক্ষরধ্যা করতরন৷ 15 দকন্তু থতধ্যাররধ্যা যদদি 
অনধতদির ক্ষরধ্যা নধ্যা কর, ততর থতধ্যারধ্যাতদির সতগর্থর দপতধ্যা থতধ্যারধ্যাতদির অপরধ্যাধ ক্ষরধ্যা করতরন 



নধ্যা৷
রদর 18:21,22 তখন দপতর যস্বীশুর কধ্যাতছ এতস তধ্যাদাঁতক রলতলন, ‘পভযু , আরধ্যার ভধ্যাই 

আরধ্যার দররুতদ কতরধ্যার অনধধ্যায় করতল আদর তধ্যাতক ক্ষরধ্যা করর? সধ্যাত রধ্যার পযর্থন্ত করর 
দক?’ 22 যস্বীশু তধ্যাদাঁতক রলতলন, ‘আদর থতধ্যারধ্যাতক রলদছ, থকরল সধ্যাত রধ্যার নয়, দকন্তু 
সধ্যাততক সরর দদিতয় গুণ করতল যতরধ্যার হয় ততরধ্যার৷’

রদর 18:35 ‘থতধ্যাররধ্যা পততধতক যদদি থতধ্যারধ্যাতদির ভধ্যাইতক অন্তর দদিতয় ক্ষরধ্যা নধ্যা কর, ততর 
আরধ্যার সতগর্থর দপতধ্যাও থতধ্যারধ্যাতদির পদত ঠিক ঐভধ্যাতর রধরহধ্যার করতরন৷’

রধ্যাকর্থ 11:25,26(25) আর থতধ্যাররধ্যা যখনই পধ্যারর্থনধ্যা করতত দিধ্যাদাঁড়িধ্যাও, যদদি কধ্যাতরধ্যার 
দররুতদ থতধ্যারধ্যাতদির থকধ্যান করধ্যা রধ্যাতক, তধ্যাতক ক্ষরধ্যা কর, যধ্যাতত থতধ্যারধ্যাতদির সতগর্থর দপতধ্যাও
থতধ্যারধ্যাতদির সরস্তি পধ্যাপ ক্ষরধ্যা কতরন৷’

লযুক 6:37 অপতরর দরচধ্যার থকধ্যার নধ্যা, তধ্যাহতল থতধ্যারধ্যাতদিরও দরচধ্যাতরর সমযুখস্বীন হতত হতর 
নধ্যা৷ অপতরর থদিধ্যাষ ধতরধ্যা নধ্যা, তধ্যাহতল থতধ্যারধ্যাতদিরও থদিধ্যাষ ধরধ্যা হতর নধ্যা৷ অনধতক ক্ষরধ্যা 
থকধ্যার, তধ্যাহতল থতধ্যারধ্যাতদিরও ক্ষরধ্যা করধ্যা হতর৷

লযুক 11:4 আরধ্যাতদির পধ্যাপ ক্ষরধ্যা কর, কধ্যারণ আরধ্যাতদির দররুতদ যধ্যাদাঁরধ্যা অনধধ্যায় কতরতছ, 
আররধ্যাও তধ্যাতদির ক্ষরধ্যা কতরদছ, আর আরধ্যাতদির পরস্বীক্ষধ্যায় পড়িতত দদিও নধ্যা৷”

লযুক 17:3,4 থতধ্যাররধ্যা দনতজতদির দরষতয় সধ্যারধধ্যান!‘থতধ্যারধ্যার ভধ্যাই যদদি পধ্যাপ কতর, তধ্যাতক 
দতরসধ্যার কর৷ থস যদদি অনযুতপ্ত হয় ততর তধ্যাতক ক্ষরধ্যা কর৷ 4 থস যদদি এক দদিতন 
সধ্যাতরধ্যার থতধ্যারধ্যার দররুতদ পধ্যাপ কতর, আর সধ্যাতরধ্যারই থতধ্যারধ্যার কধ্যাতছ দফতর এতস রতল, 
‘আদর অনযুতপ্ত,’ ততর তধ্যাতক ক্ষরধ্যা কর৷’

লযুক 23:34 তখন যস্বীশু রলতলন, ‘দপতধ্যা, এতদির ক্ষরধ্যা কর, কধ্যারণ এরধ্যা থয় দক করতছ তধ্যা 
জধ্যাতন নধ্যা৷’তধ্যারধ্যা পধ্যাশধ্যার ঘযুদাঁটি থচতল গুদলরধ্যাদাঁট কতর দনতজতদির রধ্যাতঝ তধ্যাদাঁর থপধ্যাশধ্যাকগুদল 
ভধ্যাগ কতর দনল৷

দশষধচদরত 8:22 তধ্যাই তযু দর এই রনতধ্যা থরতক থতধ্যারধ্যার রন-দফরধ্যাও! আর পভযু র কধ্যাতছ 
পধ্যারর্থনধ্যা কর, হয়ততধ্যা থতধ্যারধ্যার রতনর এই রনদচন্তধ্যার জনধ ক্ষরধ্যা থপতলও থপতত পধ্যার৷



থরধ্যারস্বীয় 4:7 ধনধ তধ্যারধ্যা, যধ্যাতদির অনধধ্যায় ক্ষরধ্যা করধ্যা হতয়তছ, যধ্যাতদির পধ্যাপ থঢেতক রধ্যাখধ্যা 
হতয়তছ৷

এতফসস্বীয় 1:7 খস্বীতষ্টির রতক্তির দ্বিধ্যারধ্যা আররধ্যা রযুক্তি হতয়দছ৷ ঈশ্বতরর রহধ্যানযুগ্রতহর ফতল 
আরধ্যাতদির পধ্যাপসরপূহ ক্ষরধ্যা থপতয়তছ৷

এতফসস্বীয় 4:32 পরস্পতরর পদত থস্নেহশস্বীল হও, পরস্পরতক একইভধ্যাতর ক্ষরধ্যা কর, 
থয়ভধ্যাতর ঈশ্বরও খস্বীতষ্টি থতধ্যারধ্যাতদির ক্ষরধ্যা কতরতছন৷

কলসস্বীয় 1:14 তধ্যাদাঁর রধ্যাধধতরই আররধ্যা রযুক্তি হই ও আরধ্যাতদির সর পধ্যাতপর ক্ষরধ্যা হয়৷
কলসস্বীয় 2:13-15 থতধ্যারধ্যাতদির পধ্যাতপর কধ্যারতণ এরবং থতধ্যারধ্যাতদির পধ্যাপরয় পকবৃদতর করল 

থরতক উদধ্যার লধ্যাভ রধ্যা সযুন্নত হয় দন রতল থতধ্যাররধ্যা আদত্মিকভধ্যাতর রবৃত দছতল৷ দকন্তু খস্বীতষ্টির 
সতঙ ঈশ্বর থতধ্যারধ্যাতদির জস্বীদরত করতলন, আর ঈশ্বর থতধ্যারধ্যাতদির সর পধ্যাপ ক্ষরধ্যা করতলন৷ 
14 ঈশ্বতরর দরদধ-রধরসধ্যা লঙঘন করধ্যার ফতল আররধ্যা দিধ্যায়রদ দছলধ্যার, থসই দিধ্যায় এর 
রতধধ আরধ্যাতদির ঈশ্বতরর দরদধ-রধরসধ্যা পধ্যালতনর রধরর্থতধ্যার করধ্যা দলদখত দছল; দকন্তু ঈশ্বর 
আরধ্যাতদির থসই দিধ্যায় রকুর করতলন৷ ঈশ্বর থসই দিধ্যায় এর তধ্যাদলকধ্যা দনতয় ক্রযু তশর উপর 
থপতরক দদিতয় ঝযুদলতয় দদিতলন; 15 আর এইভধ্যাতর সরস্তি (আদত্মিক) শধ্যাসক ও 
আদধপতধতক পরধ্যাস্তি করতলন৷ ঈশ্বর জগততক থদিখধ্যাতলন থয় তধ্যারধ্যা শদক্তিহস্বীন৷

1 থযধ্যাহতনর ১র পত্র 1:9 আররধ্যা যদদি দনতজতদির পধ্যাপ সস্বীকধ্যার কদর, দরশ্বস্তি ও ধধ্যাদরর্থক ঈশ্বর 
আরধ্যাতদির সরস্তি পধ্যাপ ক্ষরধ্যা করতরন ও সকল অধধ্যাদরর্থকতধ্যা থরতক আরধ্যাতদির শুদ 
করতরন৷

1 থযধ্যাহতনর ১র পত্র 2:12 দপয় সন্তধ্যানগণ, আদর থতধ্যারধ্যাতদির দলখদছ কধ্যারণ খস্বীতষ্টির 
রধ্যাধধতর থতধ্যারধ্যাতদির পধ্যাপ ক্ষরধ্যা করধ্যা হতয়তছ৷
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