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যরোতরোপপুস্তক 15:26 প্রভপু  বলরলন, “ততরোরররো অবশগই ততরোররোরদের প্রভপু  ঈশ্বররক তররন চলরব| 
তততন তয়েটরো সঠিক ররন কররবন তসটরোই ততরোরররো কররব| ততরোরররো যতদে প্রভপু র সরস্ত তনরদের্মশ ও 
তবতধ তররন চরলরো তরোহরল ততরোরররো তরশররীয়েরদের ররতরো অসপুস্থ থরোকরব নরো| আতর প্রভপু , 
ততরোররোরদের তরশররীয়েরদের ররতরো অসপুস্থ করর তপু লব নরো| আতরই তসই প্রভপু  তযতন ততরোররোরদের 
আরররোগগ দেরোন করররছেন|”

তদ্বিতরীয়ে তববরণ 7:15 এববং প্রভপু  ততরোররোরদের তথরক সরস্ত অসপুখ দূর করর তদেরবন| প্রভপু  
ততরোররোরদের আর তসই সরোবংঘরোততক অসপুখগুরলরো দ্বিরোররো আকরোন্ত হরত তদেরবন নরো, তয়েগুরলরো 
ততরোররোরদের তরশরর হত| তকন্তু প্রভপু  ততরোররোরদের শত্রুরদের ররধগ তসই অসপুরখর সবংকরণ 
কররোরবন|

সরোরসঙরীত 107:20 ঈশ্বর আজরো তদেরয়েতছেরলন এববং ওরদের সরসগরো রপুক্ত কররতছেরলন| তরোই 
ওই তলরোকররো রমৃতপু গ তথরক রকরো তপরয়েতছেরলরো|

সরোরসঙরীত 146:8 প্রভপু  অন্ধরক পপুনররোয দৃতষ্টি তদেন| যরোররো সরসগরোয়ে পরড়েরছে, প্রভপু  তরোরদের 
সরোহরোযগ কররন| তয়ে সব তলরোকররো ভরোল তরোরদের প্রভপু  ভরোরলরোবরোরসন|

ইসরোইয়েরো 35:5 তখন অন্ধ ররোনপুষররো তচরোরখ তদেখরত পরোররব| তরোরদের তচরোখ খপুরল যরোরব| তখন 
বতধরররো শুনরত পরোরব| তরোরদের করোন খপুরল যরোরব|

ইসরোইয়েরো 53:5 তকন্তু আররোরদেরই ভপু ল করোরজের জেনগ তরোরক আহত হরত হরয়েতছেল| আররোরদের 
পরোরপর জেনগ তস কত-তবকত হরয়েতছেল| আররোরদের করোতঙ্খিত শরোতস্ত তস তপরয়েতছেল| তরোর 
আঘরোরতর জেনগ আররোরদের আঘরোত তসরর উরঠেতছেল|

ইসরোইয়েরো 58:8 ততরোরররো যতদে এই সব করররো তরব ততরোররোরদের আরলরো তভরোররর আরলরোর ররতরো 
তকরণ তদেরত শুরু কররব| তখন ততরোররোরদের সব কত তনররোরয়ে হরব| ততরোররোরদের “ধরোতরর্মকতরো” 
(ঈশ্বর) ততরোররোরদের সরোররন তদেরয়ে হরোহাঁটরব, এববং প্রভপু র রতহররোারোরতরোররোরদের তপছেন তপছেন 
চলরব|

তযররতরয়েরো 30:17 আতর ততরোররোরদের আবরোর সরোসসয়েবরোন করর তপু লব| আতর ততরোররোরদের কত 
সরোতররয়ে তদেব|” এই হল প্রভপু র বরোতর্মরো| “তকন? করোরণ তলরোকররো ততরোররোরদের জেরোততচয়েচ্য়ূত বরল 



উরল্লেখ করররছে| ওররো বরলতছেল, ‘তসরয়েরোনরক তদেখরোরশরোনরো করবরোর তকউ তনই|”‘
তযররতরয়েরো 33:6 “তকন্তু তখন আতর তরোরদের সরোতররয়ে তদেব| তফিতররয়ে তদেব তরোরদের আনন্দ ও 

শরোতন্তপচ্য়ূণর্ম জেরীবন|
ররোলরোতখ 4:2 “তকন্তু ততরোরররো যরোররো আররোরক অনপুসরণ কর তরোরদের ওপর ধরোতরর্মকতরো সচ্য়ূরয়ের্মরোদেরয়ের 

রত উজ্জ্বল হরব| তরো সচ্য়ূরয়ের্মর তকররণর রত আরররোগয়ে করতরো আনরব| তখরোহাঁযরোড়ে তথরক তছেরড়ে 
তদেওয়েরো বরোছেপুররর ররতরো ততরোরররো রপুক্ত ও আনতন্দত হরব|

রতথ 4:23,24  যরীশু গরোলরীরলর সব জেরোয়েগরোয়ে ঘপুরর ঘপুরর, ইহুদেরীরদের সররোজে-গমৃরহ তগরয়ে তশকরো 
তদেরত লরোগরলন এববং সকরলর করোরছে সগর্মররোরজেগর তবষরয়ে সপুসররোচরোর প্রচরোর কররত লরোগরলন৷ 
তততন তলরোকরদের ররধগ নরোনরোরকর তররোগ-বগরোতধ ভরোল কররত থরোকরলন৷ 24 সরস্ত সপুতরয়েরো 
তদেরশ তরোহাঁর কথরো ছেতড়েরয়ে পড়েল, ফিরল তলরোকররো নরোনরো তররোরগ অসপুস্থ তররোগরীরদের সপুস্থ কররোর জেনগ
তরোহাঁর করোরছে তনরয়ে এরলরো, তয়েরন বগথরো-রবদেনরোগ্রস্ত, ভচ্য়ূ রত পরোওয়েরো, রমৃগরীরররোগরী ও পকরোঘরোতগ্রস্ত, 
আর তততন তরোরদের সকলরকই ভরোল কররলন৷

রতথ 8:16,17 সন্ধগরো হরল তলরোরকররো ভচ্য়ূ রত পরোওয়েরো অরনক তলরোকরক যরীশুর করোরছে তনরয়ে এল৷
আর তততন তরোহাঁর হুকুরর তসই সব ভচ্য়ূ তরদের দূর করর তদেরলন৷ এছেরোড়েরো তততন তররোগরীরদের সপুস্থ 
কররলন৷ 17 এর দ্বিরোররো ভরোববরোদেরী তযশরোইয়ের ভরোববরোণরী পচ্য়ূণর্ম হল:‘তততন আররোরদের দুবর্মলতরো গ্রহণ
কররলন, আররোরদের বগরোতধগুতল বহন কররলন৷’

রতথ 9:35 যরীশু তসই অঞ্চরলর সরস্ত নগর ও গ্ররোরর গ্ররোরর ঘপুরর ইহুদেরীরদের সররোজে-গমৃরহ তশকরো 
তদেরত এববং সগর্মররোরজেগর সপুসররোচরোর প্রচরোর কররত লরোগরলন৷ তরোছেরোড়েরো তততন তলরোরকরদের সরস্ত 
তররোগ বগরোতধ ভরোল কররত লরোগরলন৷

রতথ 10:1 যরীশু তরোহাঁর বরোরররো জেন তশষগরক করোরছে তডেরক তরোহাঁরদের অশুতচআতরো তরোতড়েরয়ে তদেবরোর 
ও সব তররোগ বগতধ সরোররোবরোর করতরো তদেরলন৷ (ররোকর্ম 3:14,15)

রতথ 10:8 ততরোরররো তগরয়ে তররোগরীরদের সরোতররয়ে ততরোল, রমৃতরদের বরোহাঁতচরয়ে ততরোল, কুষ্ঠ তররোগরীরদের 
পতরষরোর করররো, ভচ্য়ূ তরদের তবর করর দেরোও৷ ততরোরররো এসব করোজে তবনরোরচ্য়ূরলগ করররো, করোরণ 
ততরোরররো তসই করতরো তবনরোরচ্য়ূরলগই তপরয়েছে৷

রতথ 11:5 অরন্ধররো দৃতষ্টিশতক্ত পরোরচ, তখরোহাঁড়েরোররো হরোহাঁটরছে, কুষ্ঠরররোগরীররো আরররোগগ লরোভ কররছে, 
করোলরোররো শুনরত পরোরচ, রররো ররোনপুষ তবহাঁরচ উঠেরছে, আর দেতরদ্র তলরোকরদের করোরছে সপুসররোচরোর 



প্রচরোর কররো হরচ৷
রতথ 12:15  তকন্তু যরীশু তস কথরো জেরোনরত তপরর তসখরোন তথরক চরল তগরলন৷ অরনক তলরোক 

তরোহাঁর তপছেরন তপছেরন চলরত লরোগল৷ তরোরদের ররধগ যরোহাঁররো তররোগরী তছেল, তততন তরোরদের সকলরক 
সপুস্থ কররলন৷

রতথ 15:30 আর বহু তলরোক তসখরোরন এরস জেরড়েরো হল, তরোররো তখরোহাঁড়েরো, অন্ধ, নপুরলরো, তবরোবরো এববং 
আরও অরনকরক সরঙ তনরয়ে এল৷ তরোররো ঐসব তররোগরীরদের তরোহাঁর পরোরয়ের করোরছে ররোখল আর 
যরীশু তরোরদের সকলরক সপুস্থ কররলন৷

রতথ 17:20 যরীশু তরোরদের বলরলন, ‘ততরোররোরদের অল্প তবশ্বরোরসর করোররণইরতরোরররো তরো পরোররল 
নরো৷ আতর ততরোররোরদের সততগ বলতছে, তছেরোট্ট সররষ দেরোনরোর ররতরো এতটপু কু তবশ্বরোসও যতদে 
ততরোররোরদের থরোরক, তরব ততরোরররো যতদে এই পরোহরোড়েরক বল, ‘এখরোন তথরক সরর ওখরোরন যরোও’ 
তরব তরো সরর যরোরব৷ ততরোররোরদের পরক তকছেপুই অসনভব হরব নরো৷’

ররোকর্ম 1:34 তততন বহু অসপুস্থ তররোগরীরক নরোনরো প্রকরোর তররোগ তথরক সপুস্থ কররলন এববং তলরোকরদের 
ররধগ তথরক বহু ভচ্য়ূ ত তরোড়েরোরলন৷ তকন্তু তততন ভপু তরদের তকরোন কথরো বলরত তদেরলন নরো, করোরণ 
তরোররো তরোহাঁরক তচনত৷

ররোকর্ম 3:10  তততন বহুরলরোকরক সপুস্থ কররতছেরলন, তরোই সরস্ত তররোগরী তরোহাঁরক স্পশর্ম কররোর জেনগ 
তঠেলরোরঠেতল করতছেল৷

ররোকর্ম 6:5,6 তততন তসখরোরন তকরোন অরললৌতকক করোজে কররত পরোররলন নরো৷ শুধপু করয়েকজেন 
তররোগরীর ওপর হরোত তররখ তরোরদের সপুস্থ কররলন৷ 6 তরোররো তয়ে তরোহাঁর ওপর তবশ্বরোস করল নরো, 
এরত তততন আশ্চযর্ম হরয়ে তগরলন৷ এর পরর তততন চরোরতদেরক গ্ররোরর গ্ররোরর ঘপুরর তশকরো তদেরলন৷

ররোকর্ম 6:13 তরোহাঁররো অরনক ভচ্য়ূ ত ছেরোড়েরোরলন ও অরনক তলরোকরক ততল ররোতখরয়ে সপুস্থ কররলন৷
ররোকর্ম 6:55,56  তরোররো ঐ এলরোকরোর সরস্ত অঞ্চরল চরোরতদেরক তদেলৌড়েরোরদেলৌতড়ে করর অসপুস্থ 

তলরোকরদের খরোটিযরো করর তরোহাঁর করোরছে তনরয়ে আসরত লরোগল৷ 56 গ্ররোরর, শহরর বরো পরোড়েরোয়ে 
তয়েখরোরন তততন তয়েরতন, তসখরোরন তলরোরকররো অসপুস্থ তররোগরীরদের এরন বরোজেরোররর ররধগ জেরড়েরো 
করত৷ তরোররো তরনতত করত তয়েন শুধপু যরীশুর করোপরড়ের ঝরোলর স্পশর্ম কররত পরোরর৷ আর যরোহাঁররো 
তরোহাঁর করোপড়ে স্পশর্ম করত তরোররো সকরলই সপুস্থ হরয়ে তয়েত৷

ররোকর্ম 8:23-25 তখন তততন অন্ধ তলরোকটির হরোত ধরর তরোরক গ্ররোররর বরোইরর তনরয়ে তগরলন৷ 



তততন তলরোকটির তচরোরখ খরোতনকটরো থপুথপু লরোতগরয়ে তরোর ওপরর হরোত তররখ তজেরজস কররলন, 
‘তপু তর তক তকছেপু তদেখরত পরোচ?’ 24 তস তচরোখ তপু রল তচরয়ে বলল, ‘আতর ররোনপুষ তদেখরত 
পরোতচ; গরোরছের রত তদেখরত, তরোররো ঘপুরর তবড়েরোরচ৷’ 25 তখন তততন আবরোর তরোর তচরোরখর 
ওপর হরোত ররোখরলন৷ এইবরোর তলরোকটি তচরোখ বড়ে বড়ে করর তরোকরোল৷ তরোর দৃতষ্টিশতক্ত 
সমচ্য়ূণর্মভরোরব তফিরর তপল এববং সবতকছেপু স্পষ্টিভরোরব তদেখরত তপল৷

ররোকর্ম 9:29 যরীশু তরোহাঁরদের বলরলন, ‘প্ররোথর্মনরো ছেরোড়েরো আর তকরোন তকছেপুরতই এ আতরোরক তরোড়েরোরনরো 
যরোয়ে নরো৷’

ররোকর্ম 16:17,18 যরোহাঁররো তবশ্বরোস কররব এই তচহ্নগুতল তরোরদের অনপুবতর্তী হরব৷ আররোর নরোরর তরোররো 
ভচ্য়ূ ত তরোড়েরোরব; নতপু ন নতপু ন ভরোষরোয়ে কথরো বলরব; 18  হরোরত করর সরোপ তপু লরব এববং ররোররোতক
তকছেপু তখরলও তরোরদের তকরোন কতত হরব নরো; আর তরোররো অসপুস্থ তলরোরকর ওপর হরোত ররোখরল 
তরোররো সপুস্থ হরব৷’

লপুক 4:18  ‘প্রভপু র আতরো আররোর ওপর আরছেন করোরণ দেরীন দেতররদ্রর করোরছে সপুসররোচরোর প্রচরোররর 
জেনগ তততনই আররোয়ে তনযপুক্ত করররছেন৷ তততন আররোরক বন্দরীরদের করোরছে সরোধরীনতরোর কথরো ও 
অন্ধরদের করোরছে দৃতষ্টি তফিরর পরোবরোর কথরো তঘরোষণরো কররত পরোঠিরয়েরছেন; আর তনযর্মরোতততরদের রপুক্ত
কররত বরলরছেন৷

লপুক 4:40  সচ্য়ূয়ের্ম অস্ত যরোবরোর সরয়ে তলরোকররো তরোরদের বন্ধপু -বরোন্ধব ও পতরবরোররর তলরোকজেন, যরোহাঁররো 
নরোনরো তররোরগ অসপুস্থ তছেল তরোরদের যরীশুর করোরছে তনরয়ে এল৷ যরীশু তরোরদের প্ররতগরকর ওপরর 
হরোত তররখ তরোরদের সপুস্থ কররলন৷

লপুক 5:15  যরীশুর তবষরয়ে নরোনরো খবর চতপু তদের্মরক আরররো ছেতড়েরয়ে পড়েরত লরোগল, আর বহুরলরোক 
ভরীড়ে করর তরোহাঁর কথরো শুনরত ও তররোগ তথরক সপুস্থ হবরোর জেনগ তরোহাঁর করোরছে আসরত লরোগল৷

লপুক 5:17-25 একতদেন তততন যখন তশকরো তদেরচন তখন তসখরোরন করয়েকজেন ফিররীশরী ও 
বগবস্থরোর তশকক বরসতছেল৷ এররো গরোলরীল ও তযহচ্য়ূতদেযরোর প্রততটি নগর ও তজেরুশরোরলর তথরক 
এরসতছেল৷ তররোগরীরদের সপুস্থ কররোর জেনগ প্রভপু র শতক্ত যরীশুর ররধগ তছেল৷ 18 তসই সরয়ে 
করয়েকজেন তলরোক খরোরট করর একজেন পঙপুরক বরয়ে তনরয়ে এল৷ তরোররো তরোরক তভতরর যরীশুর 
করোরছে তনরয়ে যরোবরোর তচষ্টিরো করতছেল; 19 তকন্তু ভরীরড়ের জেনগ তভতরর যরোবরোর পথ তপল নরো৷ 
তখন তরোররো ছেরোরদে উরঠে ছেরোরদের টরোতল সতররয়ে তরোরক তরোর খরোটিযরো সররত তলরোকরদের ররোরঝ 



তয়েখরোরন যরীশু তছেরলন তসখরোরন নরোতররয়ে তদেল৷ 20 তরোরদের এই তবশ্বরোস তদেরখ যরীশু বলরলন, 
‘ততরোররোর পরোপ কররো কররো হল৷’ 21 এই শুরন ইহুদেরী বগবস্থরোর তশককররো ও ফিররীশরীররো 
তনরজেরদের ররধগ ররন ররন ভরোবরত লরোগল, ‘এই তলরোকটরো তক তয়ে ঈশ্বর তনন্দরো কররছে! 
একররোত ঈশ্বর ছেরোড়েরো আর তক পরোপ কররো কররত পরোরর?’ 22 তকন্তু যরীশু তরোরদের ররনর তচন্তরো 
বপুঝরত তপরর বলরলন, ‘ততরোরররো ররন ররন তকন ঐ কথরো ভরোবছে? 23 তকরোনটরো বলরো সহজে, 
‘ততরোররোর পরোপ কররো কররো হল,’ নরো ‘তপু তর উরঠে তহেঁরট তবড়েরোও?’ 24 তকন্তু ততরোরররো তয়েন 
জেরোনরত পরোরররো তয়ে পমৃতথবরীরত পরোপ কররো কররোর করতরো ররোনবপপুরতরআরছে৷’ তরোই তততন পঙপু 
তলরোকটিরক বলরলন, ‘আতর ততরোররোয়ে বলতছে, ওরঠেরো! ততরোররোর খরোটিযরো তপু রল তনরয়ে বরোতড়ে যরোও৷’ 
25 আর তলরোকটি সরঙ সরঙ তরোরদের সরোররন উরঠে দেরোহাঁড়েরোল আর তয়ে খরোটিযরোর ওপর তস 
শুরয়েতছেল তরো তপু রল তনরয়ে ঈশ্বররর প্রশবংসরো কররত কররত বরোতড়ে চরল তগল৷

লপুক 6:17-19 যরীশু তরোহাঁর তপ্রতরতরদেরসরঙ তনরয়ে পবর্মত তথরক তনরর একটরো সরতল জেরোয়েগরোয়ে 
তগরয়ে দেরোহাঁড়েরোরলন৷ তসখরোরন তরোহাঁর আরররো অনপুগরোররী এরস জেরড়েরো হরয়েতছেল৷ সরস্ত তযহচ্য়ূদেরো 
তজেরুশরোরলর এববং তসরোর সরীরদেরোরনর সরপুদ্র উপকূলবতর্তী অঞ্চল তথরক তবস্তর তলরোক তরোহাঁর 
করোরছে এরস জেড়ে হল৷ 18 তরোহাঁররো তরোর কথরো শুনরত ও তরোরদের তররোগ-বগতধ তথরক সপুস্থ হরত 
তরোহাঁর করোরছে এরসতছেল৷ যরোহাঁররো রন্দ আতরোর প্ররকরোরপ কষ্টি পরোতচল তরোররোও সপুস্থ হল৷ 19 
সকরলই তরোহাঁরক স্পশর্ম কররোর তচষ্টিরো কররত লরোগল, করোরণ তরোহাঁর রধগ তথরক শতক্ত তবর হরয়ে 
তরোরদের আরররোগগ দেরোন করতছেল৷

লপুক 7:21,22 তসই সরয়ে যরীশু অরনক তলরোকরক তবতভন্ন তররোগ ও বগরোতধ তথরক সপুস্থ 
করতছেরলন, অশুতচ আতরোয়ে পরোওযরো তলরোকরদের ভরোল করতছেরলন, আর অরনক অন্ধ তলরোকরক 
দৃতষ্টি শতক্ত দেরোন করতছেরলন৷ 22 তখন তততন তরোরদের প্ররশ্নের জেবরোরব বলরলন, ‘ততরোরররো যরো 
তদেখরল ও শুনরল তরো তগরয়ে তয়েরোহনরক বল৷ অরন্ধররো তদেখরত পরোরচ, তখরোহাঁড়েরোররো হরোহাঁটরছে, কুষ্ঠ 
তররোগরীররো সপুস্থ হরচ, বতধররররো শুনরছে, রররো ররোনপুষ তবহাঁরচ উঠেরছে;আর দেতরদ্রররো সপুসররোচরোর 
শুনরত পরোরচ৷

লপুক 8:2 এরন করয়েকজেন সরীরলরোকও তরোহাঁর সরঙ তছেরলন, যরোহাঁররো নরোনরোরকর তররোগ বগরোতধ তথরক 
সপুস্থ হরয়েতছেরলন ও অশুতচ আতরোর কবল তথরক রপুক্ত হরয়েতছেরলন৷ এহাঁরদের ররধগ তছেরলন 
রতরয়ের রগ্দলরীনরী, এর ররধগ যরীশু সরোতটি রন্দ আতরো দূর করর তদেরয়েতছেরলন৷



লপুক 9:2 এরপর তততন তরোহাঁরদের ঈশ্বররর ররোরজেগর তবষয়ে প্রচরোর কররত ও তররোগরীরদের সপুস্থ কররোর 
জেনগ পরোঠেরোরলন৷

লপুক 9:11  তকন্তু তলরোরকররো জেরোনরত তপরর তগল তয়ে তততন তকরোথরোয়ে যরোরচন, আর তরোররো যরীশুর 
তপছেপু তপছেপু চলল৷ যরীশুও তরোরদের সরোদেরর গ্রহণ করর তরোরদের করোরছে ঈশ্বররর ররোরজেগর তবষরয়ে 
বলরলন, আর তয়ে সব তলরোরকর তররোগ-বগরোতধ ভরোল হবরোর প্ররযরোজেন তছেল, তরোরদের সপুস্থ কররলন৷

লপুক 13:12 যরীশু তরোরক তদেরখ করোরছে ডেরোকরলন, এববং সরীরলরোকটিরক বলরলন, ‘তহ নরোররী, 
ততরোররোর তররোগ তথরক তপু তর রপুক্ত হরল!’

লপুক 13:32 যরীশু তরোরদের বলরলন, ‘ততরোরররো তগরয়ে তসই তশযরোলটরোরকবল, ‘আতর আজে ও 
করোল ভচ্য়ূ ত ছেরোড়েরোরবরো ও তররোগরীরদের সপুস্থ করব, আর তমৃ তরীয়ে তদেরন আতর আররোর করোজে তশষ 
করব৷’

তযরোহন 5:8,14 যরীশু তরোরক বলরলন, ‘ওঠে! ততরোররোর তবছেরোনরো গুটিরয়ে নরোও, তহেঁরট তবড়েরোও৷’ 
14 পরর যরীশু রতন্দররর ররধগ তসই তলরোকটিরক তদেখরত তপরয়ে তরোরক বলরলন, ‘তদেখ, তপু তর
এখন সপুস্থ হরয়ে তগছে; আর পরোপ তকরোরররো নরো, যরোরত ততরোররোর আরও খরোররোপ তকছেপু নরো হয়ে!’

তযরোহন 14:12 আতর ততরোররোরদের সততগ বলতছে, তয়ে আররোর ওপর তবশ্বরোস ররোরখ, আতর তয়ে করোজেই
কতর নরো তকন, তসও তরো কররব, বলরত তক তস এর তথরকও রহরোন রহরোন করোজে কররব, করোরণ 
আতর তপতরোর করোরছে যরোতচ৷

তশষগচতরত 3:6 তকন্তু তপতর তরোরক বলরলন, ‘আররোর করোরছে তসরোনরো বরো রূরপরো তনই, আররোর 
করোরছে যরো আরছে আতর ততরোররোরক তরোই তদেতচ৷ নরোসরতরীয়ে যরীশুর নরোরর তপু তর উরঠে দেরোহাঁড়েরোও ও 
তহেঁরট তবড়েরোও৷’

তশষগচতরত 5:15,16  তলরোরকররো, এরন তক তরোরদের অসপুস্থ তররোগরীরদের তনরয়ে এরস ররোস্তরোর ররোরঝ
তরোরদের তবছেরোনরোয়ে বরো খরোটিযরোরত শুইরয়ে ররোখত, তয়েন তপতর যখন তসখরোন তদেরয়ে যরোরবন তখন 
অন্তততঃ তরোহাঁর ছেরোযরোও তরোরদের উপর পরড়ে; আর তরোরতই তরোররো সপুস্থ হরয়ে তয়েত৷ 16 
তজেরুশরোরলররর চরোরপরোরশর তবতভন্ন নগর তথরক অরনক তলরোক অসপুস্থ ও অশুতচ আতরোয়ে ভর 
কররো তলরোকরদের তনরয়ে এরস ভরীড়ে করত; আর তরোররো সকরলই সপুস্থ হত৷

তশষগচতরত 10:38 আপনরোররো তসই নরোসরতরীয়ে যরীশুর তবষরয়ে শুরনরছেন, শুরনরছেন ঈশ্বর 
তকভরোরব তরোহাঁরক পতবত আতরোয়ে ও পররোকররর সরঙ অতভরষক কররতছেরলন৷ যরীশু সবর্মত 



ররোনপুরষর রঙল করর তবড়েরোরতন, আর যরোহাঁররো তদেয়েরোবরলর কবরল পরড়েতছেল তরোরদের তততন রপুক্ত 
কররতন, করোরণ ঈশ্বর তরোহাঁর সরঙ তছেরলন৷

তশষগচতরত 19:11,12 ঈশ্বর তপলৌরলর হরোত তদেরয়ে অরনক অরললৌতকক ঘটনরো সমন্ন কররোরলন৷
12 এরন তক তরোহাঁর স্পশর্ম কররো গরোরছেরো অসপুস্থ তলরোকরদের গরোরয়ে তছেরোহাঁয়েরোরল তরোরদের তররোগ ভরোল 
হরয়ে তয়েত, আর অশুতচ আতরোররোও তরোরদের রধগ তথরক তবর হরয়ে তয়েত৷

তররোররীয়ে 8:26 একইভরোরব আররোরদের দুবর্মলতরোয়ে পতবত আতরোও আররোরদের সরোহরোযগ কররত 
এতগরয়ে আরসন, করোরণ আরররো তকরসর জেনগ প্ররোথর্মনরো করব জেরোতন নরো, তরোই সয়েবং পতবত আতরো 
আররোরদের হরয়ে অবগক্ত আতর্মসরর আরবদেন জেরোতনরয়ে থরোরকন৷

1 কতরনরীয়ে ১ 12:9,28 আবরোর একজেনরক তসই একই আতরোর দ্বিরোররো তবশ্বরোস তদেওয়েরো হয়ে, 
অনগজেনরক তররোগরীরদের সপুস্থ কররোর করতরো তদেওয়েরো হয়ে৷ 28  ঈশ্বর রণ্ডলরীরত প্রথরততঃ 
তপ্রতরতরদের, তদ্বিতরীয়েততঃ ভরোববরোদেরীরদের, তমৃ তরীয়েততঃ তশককরদের তররখরছেন৷ এরপর নরোনরো প্রকরোর 
অরললৌতকক করোজে কররোর করতরো, তররোগরীরদের আরররোগগ দেরোন কররোর করতরো, উপকরোর কররোর 
করতরো, তনতমৃ ত্ব তদেবরোর করতরো ও তবতভন্ন ভরোষরোয়ে কথরো বলরোর করতরো তদেরয়েরছেন৷

তফিতলপরীয়ে 2:27 সততগই তততন খপুবই অসপুস্থ হরয়েতছেরলন৷ ররণরোপন্ন অবস্থরো হরয়েতছেল, তকন্তু ঈশ্বর 
তরোহাঁর প্রতত করুণরো করররছেন, তকবল তরোহাঁর প্রতত নয়ে তকন্তু আররোর ওপরও দেয়েরো করররছেন তয়েন 
দুতঃরখর উপর আরররো দুতঃখ আররোর নরো হয়ে৷

যরোরকরোরবর পত 5:14  ততরোররোরদের ররধগ তকউ তক অসপুস্থ হরয়েরছে? তরব তস রণ্ডলরীর 
প্ররোচরীনরদের ডেরোকুক৷ তরোররো প্রভপু র নরোরর তরোর ররোথরোয়ে একটপু  ততল তদেরয়ে তরোর জেনগ প্ররোথর্মনরো 
করুক৷

তপতররর ১র পত 2:24 কপু রশর ওপরর তততন তনজে তদেরহ আররোরদের সরস্ত পরোরপর তবরোঝরো 
বইরলন, তয়েন আরররো আররোরদের পরোরপর তদেক তথরক রমৃত হরয়ে ধরোতরর্মকতরোর জেনগ জেরীবনযরোপন 
কতর৷ তরোহাঁর তদেরহর কত দ্বিরোররো ততরোরররো সপুস্থতরো লরোভ কররছে৷

3 তযরোহরনর ৩য়ে পত 1:2 তপ্রয়ে বন্ধপু , আতর জেরোতন তপু তর আততকভরোরব ভরোল আছে; আর তরোই 
আতর প্ররোথর্মনরো কতর তয়েন ততরোররোর সবতকছেপু ভরোলভরোরব চরল এববং তপু তর সপুস্থ থরোক৷
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