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রথথি 11:28-30 ‘তততররত যতযাঁরত শতন-কতন ও ভতরতকতন রতননুষ, ততরত আরতর কতছছে এস, 
আথর তততরতছদের থবিশতর তদেবি৷ 29 আরতর তজতযতল তততরতছদের কতযাঁছধ তনু ছল নতও, আর 
আরতর কতছে তথিছক তশেখ, কতরণ আথর থবিনযযী ও নম, ততছত তততরতছদের পতণ থবিশতর পতছবি৷ 
30 কতরণ আরতর তদেওযত তজতযতল বিছয তনওযত সহজ ও আরতর তদেওযত ভতর হতলত৷’

আথদেপনুস্তক 2:7 তখন পভনু  ঈশ্বর রতটি তথিছক ধনুছলত তনু ছল থনছয একজন রতননুষ ততরযী করছলন 
এবিবং তসই রতননুছষর নতছক ফনুযাঁ থদেছয পতণবিতযনু পছবিশে করতছলন এবিবং রতননুষটি জযীবিন হছয 
উঠল|

আথদেপনুস্তক 34:2,3,8 হছরতর থছেছলন তসই তদেছশের রতজত, ততযাঁর পনুত্র থশেথখর দেযীণতছক তদেখছত 
তপছলন| থশেথখর দেযীণতছক ধছর থনছয থগিছয বিলতত কতর করছলন| 3 থশেথখর দেযীণতর তপছর পছড়ে 
ততছক থবিছয করতর জনন্য অননুণয করছত লতগিছলন| 8 থকন্তু হছরতর ভতইছদের বিলছলন, 
“আরতর পনুত্র থশেথখর দেযীণতছক খনুবিই চতয| অননুগ্রহ কছর ওছক থবিছয করছত দেতও|

গিণনত পনুস্তক 21:4 ইসতছযছলর তলতকরত তহতর পবির্মত তন্যতগি কছর সসূফ সতগিছর যতওযতর পথি ধছর
এছগিতছলত| ইছদেতছরর চতরথদেছক তঘতরতর জনন্য ততরত এটত করল| থকন্তু তলতকরত অধধরযর্ম হল|

থদ্বিতযীয থবিবিরণ 4:29 থকন্তু তসখতছন ঐ অনন্যতনন্য তদেশেগুছলতছত তততররত তততরতছদের পভনু  
ঈশ্বছরর অননুসনতন করছবি এবিবং তততররত যথদে সবির্মতনন্তঃকরছণ এবিবং সমসূণর্ম আতত থদেছয ততযাঁর 
অননুসনতন কছরত, ততহছল ততযাঁছক খনুযাঁছজ পতছবি|

থবিচতরকচথরত 16:16 থদেছনর পর থদেন দেলযীলত থশেছমশেতনছক রতথগিছয তনু লছত লতগিল| ততর 
ঘযতনঘযতনতথন শুনছত শুনছত তস কতন হছয পড়েল| কতথনছত তস তযন রররর অবিসতয 
তপপযাঁছেতল|

1 সতরনুছযল ১ 18:1 তশেপছলর সছঙ্গে দেতযসূছদের কথিতবিততর্মতর পর তশেপল দেতযসূছদের তবিশে অনরঙ্গে হছয
উঠছলন| থতথন থনছজছক যতটত ভতলবিতসছতন, দেতযসূদেছকও ততটত ভতলছবিছসথছেছলন|

1 রতজতবিথল ১ 1:29 এরপর রতজত দেতযসূদে ঈশ্বরছক সতকযী কছর বিলছলন, “পভনু  আরতছক 



জযীবিছনর সরস্ত থবিপদে আপছদের হতত তথিছক রকত কছরছছেন| আথর তসই সবির্মশেথক্তিরতন ঈশ্বছরর
নতছর তয কথিত আছগি শেপথি কছরথছেলতর তস কথিতই আবিতর বিলথছে|

2 রতজতবিথল ২ 4:27 ততরপর পতহতছড়ের ওপছর ইলযীশেতছযর সতরছন নত হছয ততযাঁর পত জথড়েছয 
ধরছলন| তগিহথস রথহলতছক ছেতথড়েছয থনছত তগিছল ইলযীশেতয বিলছলন, “ওছক থকছেনু কণ আরতর 
সছঙ্গে একত থিতকছত দেতও! ও খনুবিই তভছঙ্গে পছড়েছছে| আর পভনু ও আরতছক এখবির তদেন থন, 
আরতর কতছছে তগিতপন কছরথছেছলন|”

তযতবি 7:11 “ততই আথর চনু প কছর থিতকছবিত নত! আথর কথিত বিলছবিত! আরতর আতত কষ্ট পতছচ! 
আথর অথভছযতগি করছবিত কতরণ আরতর আতত বিযীতশদ্ধ হছয তগিছছে|

তযতবি 14:22  তসই তলতকটি ততর শেরযীছর তকবিল যন্ত্রণত তভতগি কছর এবিবং তস উচ্চস্বছর তকবিল 
থনছজর জনন্যই কতযাঁছদে|”

তযতবি 19:2 “আর কতকণ তততররত আরতয আঘতত করছবি এবিবং বিতকন্য বিতছণ আরতয জজর্মথরত 
করছবি?

তযতবি 27:2 “একথিত সথতন্য তয ঈশ্বর আছছেন| এবিবং থতথন আছছেন এটত যতখতথন সতন্য, থতথন 
আরতর সছঙ্গে খতরতপ বিন্যবিহতর কছর এছসছছেন- এটতও ততখতথন সতন্য| ঈশ্বর সবির্মশেথক্তিরতন 
আরতর জযীবিনছক থতক্তি কছর তনু ছলছছেন|

তযতবি 30:25 ঈশ্বর, আপথন জতছনন তয, তয তলতকরত সবংকছট পছড়েথছেছলত আথর ততছদের জনন্য 
তকেঁছদেথছেলতর| আপথন জতছনন তয দেথরদ্র তলতছকছদের জনন্য আরতর অনর কতখতথন কততর 
থছেছলত|

সতরসঙ্গেযীত 6:3,4 পভনু  আরতর সতরত তদেহ টল্মল্ করছছে| পভনু  সনুস হছত আরতর আর কতথদেন 
লতগিছবি? 4 পভনু  থফছর আসনুন এবিবং আবিতর আরতছক শেথক্তিশেতলযী এবিবং সবিল কছর থদেন| 
আপনতর দেযতগুছন আরতছক পথরত্রতণ করুন|

সতরসঙ্গেযীত 7:1,2 পভনু , আরতর ঈশ্বর, আথর আপনতর ওপর থনভর্মর কথর| যতরত আরতয ততড়েত 
করছছে ততছদের হতত তথিছক আপথন আরতয রকত করুন| আরতয উদ্ধতর করুন! 2 যথদে আপথন 
আরতয সতহতযন্য নত কছরন, আথর থসবংছহর হতছত ধরত পড়েত পশুর রত অসহতয হছয পড়েবি| 
ততরত আরতছক তটছন থনছয যতছবি| আরতছক রকত করতর তকউ থিতকছবি নত!



সতরসঙ্গেযীত 17:13 পভনু  উঠনুন এবিবং শেত্রুছদের কতছছে যতন| ওছদের থদেছয আতসরপর্মণ করতন| 
আপনতর তরবিতথর বিন্যবিহতর কছর আরতছক রন্দ তলতকছদের হতত তথিছক রকত করুন|

সতরসঙ্গেযীত 23:3 ততযাঁর নতছরর রথহরত উপলথদ্ধ করতর জনন্য থতথন আরতর আততছক নতনু ন শেথক্তি 
তদেন| ততযাঁর নতছরর জনন্য থতথন আরতয ঠিক পছথি পথরচতথলত কছরন|

সতরসঙ্গেযীত 25:20  তহ ঈশ্বর, আরতয রকত করুন এবিবং আরতয উদ্ধতর করুন| আথর আপনতর 
ওপর থনভর্মর কথর| দেযত

সতরসঙ্গেযীত 33:19  তসই সবি তলতকছক ঈশ্বর রমৃতনু ন্য তথিছক রকত কছরন| কনু ধততর্ম অবিসতয থতথন 
ততছদের শেথক্তি তদেন|

সতরসঙ্গেযীত 34:22 পভনু  ততযাঁর দেতসছদের আততছক রকত কছরন| যতরত ততযাঁর ওপর থনভর্মর কছর 
থতথন ততছদের থবিনষ্ট হছত তদেছবিন নত|

সতরসঙ্গেযীত 35:12,13 আথর তকবিলরতত্র ভতল কতজই কছরথছে| থকন্তু ওরত আরতর পথত খতরতপ
কতজই করছবি| পভনু , তয রকর ভতছলত থজথনস আরতর পতপন্য তত আরতয থদেন| 13 যখন ওরত 
অসনুস হছযথছেছলত, আথর ওছদের জনন্য দন্তঃখ তপছযথছেলতর| উপবিতছসর রতধন্যছর আথর তসই দন্তঃখ
পকতশে কছরথছে| ওছদের জনন্য পতথির্মনত কছর এটতই থক আরতর পতপন্য?

সতরসঙ্গেযীত 41:4 আথর বিছলথছেলতর, “পভনু , আরতর পথত সদেয তহতন, আথর আপনতর থবিরুছদ্ধ 
পতপ কছরথছে, আপথন আরতয করত কছর থদেন, সনুস কছর তনু লনুন|”

সতরসঙ্গেযীত 42:5,11 তকন আথর এত থবিরষর্ম হবি? তকন আথর এত ররর্মপযীড়েত তভতগি করবি? 
আথর ঈশ্বছরর সতহতছযন্যর জনন্য অছপকত করছবিত| তবিনু আথর ততযাঁর পশেবংসত করবিতর একটত 
সনুছযতগি পতছবিত| থতথন আরতয রকত করছবিন! 11 তকন আথর অত দন্তঃথখত হছবিত? তকন আথর 
অবিসন্ন হছবিত? আরতছক পভনু র সতহতছযন্যর জনন্য অছপকত করছত হছবি| আথর তবিনুও ততযাঁর 
পশেবংসত করবিতর একটত সনুছযতগি পতবি| থতথন আরতয রকত করছবিন! (সতরসঙ্গেযীত 42:6,11; 

43:5)
সতরসঙ্গেযীত 56:13 তকন? কতরণ আপথন আরতছক রমৃতনু ন্য তথিছক উদ্ধতর কছরছছেন| পরতজয 

তথিছক আপথন আরতয রকত কছরছছেন| ততই আথর পকতশেন্য থদেবিতছলতছক ঈশ্বছরর উপতসনত 
করছবিত যতছত তকবিলরতত্র জযীথবিত তলতছকরত তদেখছত পতয|



সতরসঙ্গেযীত 69:10 আথর কতযাঁথদে এবিবং উপবিতস কথর, এর জনন্য ওরত আরতয থনছয হতসতহতথস 
কছর|

সতরসঙ্গেযীত 69:18 আসনুন আরতর আততছক রকত করুন| শেত্রুছদের হতত তথিছক আরতয রকত 
করুন|

সতরসঙ্গেযীত 86:13 ঈশ্বর আপথন আরতর জনন্য কত রহতন ভতছলতবিতসত পদেশের্মন কছরছছেন এবিবং 
রমৃতনু ন্যর হতত তথিছক আরতয রকত কছরছছেন|

সতরসঙ্গেযীত 97:10 যতরত পভনু ছক ভতছলতবিতছস ততরত রন্দছক ঘমৃণত করছবি| ততই ঈশ্বর ততযাঁর 
অননুগিতরযীছদের রকত কছরন| ঈশ্বর ততযাঁর অননুগিতরযীছদের রন্দ তলতকছদের হতত তথিছক রকত কছরন|

সতরসঙ্গেযীত 107:9 ঈশ্বর তমৃ থষত আততর তমৃ ষত থনবিমৃত্ত কছরন; ঈশ্বর সনুন্দর থজথনস থদেছয কনু থধত
আততর সন্তুথষ্ট কছরন|

সতরসঙ্গেযীত 116:4 তখন আথর পভনু র নতরছক আরন্ত্রণ করলতর| আথর বিছলথছেলতর “পভনু , 
আরতয রকত করুন!”

সতরসঙ্গেযীত 116:8 তহ ঈশ্বর, আপথন আরতর আততছক রমৃতনু ন্য তথিছক রকত কছরছছেন এবিবং 
আপথন আরতর অশ্রু থনবিতরণ কছরছছেন| আপথন আরতয পতন তথিছক রকত কছরছছেন|

সতরসঙ্গেযীত 119:28  আথর দন্তঃখযী এবিবং শতন| আপথন আজত করুন এবিবং আথর আবিতর 
শেথক্তিশেতলযী হছয উঠছবিত|

সতরসঙ্গেযীত 120:2 পভনু , যতরত আরতর সমছকর্ম থরথিন্যত বিছলছছে ততছদের হতত তথিছক আরতয রকত
করুন| ওই তলতকগুছলত তয কথিতগুছলত বিছলছছে তত সতন্য নয|

সতরসঙ্গেযীত 121:7 সকল থবিপদে তথিছক পভনু  তততরতয রকত করছবিন| পভনু  তততরতর আততছক 
রকত করছবিন|

সতরসঙ্গেযীত 124:7 আররত তসই পতথখর রত, তয জতছল জথড়েছয পছড়েও পতথলছয থগিছযথছেছলত| 
জতল থছেযাঁ ছড়ে তগিল এবিবং আররত পতথলছয তগিলতর|

সতরসঙ্গেযীত 138:3 ঈশ্বর, আথর আপনতর সতহতযন্য তচছযথছেলতর| আপথন আরতয সতড়েত 
থদেছযছছেন! আপথন আরতয শেথক্তি থদেছযছছেন|



পবিচন 6:32 থকন্তু তয বিন্যথক্তি বিন্যথভচতছর থলপ্ত হয তস থনছবির্মতধ| তস ততর থনছজর পতন তডেছক 
আনছছে এবিবং থনছজছকই ধবংস করছছে!

পবিচন 22:25 যথদে তনু থর তত কর ততহছল তনু থর হযত ততর রত আচরণ করছত থশেখছবি এবিবং 
সবংকছট পড়েছবি|

তযছরথরযত 20:13 পভনু র কতছছে গিতন কর! ততযাঁর পশেবংসত কর| পভনু  অসহতয রতননুষছক কথতকর 
রতননুছষর কবিল তথিছক রকত কছরন|

তযছরথরযত 31:25 যতরত কতন এবিবং অসনুস ততছদের আথর থবিশতর ও শেথক্তি তযতগিতবি এবিবং যতরত 
দন্তঃথখত থছেল ততছদের ইচতসরসূহ পসূণর্ম করবি|”

এছজথকছযল 13:20,21 ততই পভনু  আরতর সদেতপভনু  তততরতছদের এই কথিত বিছলন: তততররত 
ঐসবি কতপছড়ের ততথবিজ তলতকছদের ফতযাঁছদে তফলছত ততরযী কছর থিতছকত| থকন্তু আথর ততছদের 
রনুক্তি করবি| তততরতছদের হতত তথিছক ঐসবি ততথবিজ থছেযাঁ ছড়ে তনবি, আর তলতকরত রনুক্তি হছবি| ততরত 
ফতযাঁদে তথিছক উছড়ে যতওযত পতখযীর রত হছবি! 21 আর আথর ঐসবি রতথিতর আবিরণ থছেযাঁ ছড়ে 
তততরতছদের হতত তথিছক আরতর পজতছদের বিতযাঁচতবি| ঐ তলতকরত তততরতছদের ফতযাঁদে তথিছক পতলতছবি 
আর তততররত জতনছবি তয আথরই পভনু |

রথথি 10:28 যতযাঁরত তকবিল তততরতছদের তদেথহকভতছবি হতন্যত করছত পতছর ততছদের ভয কছরত নত, 
কতরণ ততরত তততরতছদের আততছক ধবংস করছত পতছর নত৷ থকন্তু থযথন তদেহ ও আতত উভযই 
নরছক ধবংস করছত পতছরন বিরবং ততযাঁছকইভয কর৷

রথথি 16:26 তকউ যথদে সরস্ত জগিত লতভ কছর ততর পতণ হতরতয তছবি ততর থক লতভ? পতণ 
থফছর পতবিতর জনন্য ততর তদেবিতর রছতত থক-ইবিত থিতকছত পতছর? (রতকর্ম 8:36,37)

রথথি 22:37 যযীশু ততযাঁছক বিলছলন, ‘তততরতর সরস্ত অনর ও তততরতর সরস্ত পতণ ও রন থদেছয 
তনু থর তততরতর পভনু  ঈশ্বরছক ভতলবিতসছবি৷’

রথথি 26:38 তখন থতথন ততছদের বিলছলন, ‘দন্তঃছখ আরতর হৃদেয তভছঙ্গে যতছচ৷ তততররত 
এখতছন থিতক আর আরতর সছঙ্গে তজছগি থিতছকত৷’ (রতকর্ম 14:34)

রতকর্ম 12:30 তনু থর তততরতর সরস্ত হৃদেয, রন, পতণ ও সরস্ত শেথক্তি থদেছয তততরতর ঈশ্বর পভনু ছক



ভতলবিতসছবি৷’
লনুক 12:20 থকন্তু ঈশ্বর ততছক বিলছলন, ‘ওছর রসূখর্ম! আজ রতছতই তততরতর পতণ তকছড়ে 

তনওযত হছবি; আর তনু থর যত থকছেনু আছযতজন কছরছে তত তক তভতগি করছবি?’
লনুক 21:19 তততররত যথদে থবিশ্বতছস থসর থিতক, তছবিই তততরতছদের পতণ রকত পতছবি৷
তযতহন 12:27 ‘এখন আরতর অনর খনুবি থবিচথলত৷ আথর থক বিলবি, ‘থপতত? এই কষ্ট তভতছগির 

রনুহসূতর্ম তথিছক আরতয রকত কর?’ নত, কতরণ তসই সরয এছসছছে এবিবং কষ্ট তভতগি করতর 
উছদ্দেছশেন্যই আথর এছসথছে৷

থশেষন্যচথরত 14:22 ততযাঁরত ঐসবি শেহছর থশেষন্যছদের শেথক্তি তজতগিতছলন৷ সরস্ত থনযর্মততছনর রছধন্যও 
থবিশ্বতছস অটল থিতকছত ততযাঁছদের সতহস থদেছয বিলছলন, ‘অছনক দন্তঃখছভতছগির রধন্য থদেছয 
আরতছদের ঈশ্বছরর রতছজন্য পছবিশে করছত হছবি৷’

থশেষন্যচথরত 15:24 আররত শুনছত তপছযথছে তয আরতছদের থনছদের্মশে ছেতড়েতই এরন কছযকজন 
তলতক এখতন তথিছক থগিছয নতনত কথিত বিছল তততরতছদের রন অথসর কছর তনু ছলছছে ও তততরতছদের
নতনত সরসন্যতর রছধন্য তফছলছছে!

1 কথরনযীয ১ 15:45 শেতছস্ত্রে এই কথিতও বিলছছে: ‘পথির রতননুষ (আদের) সজযীবি পতণযী হল;আর 
তশেষ আদের (খযীষ্ট) জযীবিনদেতযক আতত হছলন৷

1 তথিসতছলতথনকযীয ১ 5:23  শেতথনর ঈশ্বর সমসূণর্মভতছবি তততরতছদের শুদ্ধ আর পথবিত্র রতখনুন এবিবং
তততরতছদের সমসূণর্ম সতত আতত, পতণ ও তদেহছক পভনু  যযীশু খযীছষ্টর আগিরছনর থদেন পযর্মন থতথন
থনষ্ক লঙ্ক রতখনুন৷

থহব্রুছদের কতছছে পত্র 6:19 আরতছদের জযীবিন সমছকর্ম আরতছদের তয পতন্যতশেত আছছে তত 
তনতঙছরর রত দৃঢ় ও অটল৷ তত পদের্মতর আড়েতছল স্বগির্গীয রথন্দছরর পথবিত্র সতছন আরতছদের 
পছবিশে করতয৷

থহব্রুছদের কতছছে পত্র 10:39 থকন্তু আররত এরন তলতক নই যতযাঁরত থবিশ্বতস তথিছক সছর থগিছয 
ধবংস হছয যতয, বিরবং আররত তসই রকর তলতক যতযাঁরত থবিশ্বতছস রকত পতয৷

যতছকতছবির পত্র 1:21 ততই তততরতছদের জযীবিন তথিছক সবি রকছরর অপথবিত্রতত ও যত থকছেনু রন্দ 
যত তততরতছদের চতরপতছশে রছযছছে ততছক দূছর সথরছয দেতও; আর নমভতছবি ঈশ্বছরর থশেকত গ্রহণ



কর যত থতথন তততরতছদের হৃদেছয বিপন কছরছছেন৷
যতছকতছবির পত্র 5:20 একথিত রছন তরছখত, তয পতপযীছক রন্দ তথিছক থফথরছয আছন তস তসই 

বিন্যথক্তিছক অনন রমৃতনু ন্যর হতত তথিছক রকত করছবি এবিবং এই কতছজর দ্বিতরত ততর অছনক পতপ 
করত হছয যতছবি৷

1 থপতছরর ১র পত্র 1:9 তততরতছদের থবিশ্বতছসর এক লকন্য আছছে, আর তসই লকন্য হল 
তততরতছদের আততর পথরত্রতণ যত তততররত লতভ করছে৷

1 থপতছরর ১র পত্র 1:22 সছতন্যর অননুগিতরযী হছয তততররত থনছজছদের শুদ্ধ কছরছে, ততই 
তততরতছদের অনছর থবিশ্বতসযী ভতই ও তবিতছনছদের জনন্য পকমৃত ভতলবিতসত রছযছছে৷ সনুতরতবং এখন 
তততররত তততরতছদের সরস্ত অনন্তঃকরণ থদেছয এছক অপরছক ভতলবিতছসত৷

1 থপতছরর ১র পত্র 2:11 থপয বিননু রত, তততররত এই পমৃথথিবিযীছত থবিছদেশেযী ও আগিন্তুক৷ এই জনন্য 
আথর তততরতছদের অননুছরতধ করথছে, তদেথহক কতরনত বিতসনত তথিছক থনছজছদের দূছর রতখ, কতরণ 
এসবি তততরতছদের আততর থবিরুছদ্ধ লড়েতই কছর;

1 থপতছরর ১র পত্র 4:19 যতযাঁরত ঈশ্বছরর ইচতননুসতছর দন্তঃখছভতগি করছছে, ততরত তসই থবিশ্বস্ত 
সমৃথষ্টকতর্মতর হতছত থনছজছদের (আততছক) সযাঁছপ থদেক এবিবং ভতল কতজ কছর যতক্৷

2 থপতছরর ২য পত্র 2:7,8 ঐ ধবংসপতপ্ত নগিরযী তথিছক ঈশ্বর তলতটছক উদ্ধতর কছরথছেছলন৷ 
তলতট ভতল তলতক থছেছলন এবিবং ঐ নগিছরর দষ্ট তলতকছদের অধনথতক চতলচলছন থতথন পযীথড়েত
হছতন৷ 8 তসই নযীথতপরতযণ রতননুষ ঐ দষ্ট তলতকছদের রছধন্য থদেছনর পর থদেন বিতস করছতন৷ 
ততযাঁর ধতথরর্মক আতত এই সকল তলতকছদের তবিআইনযী কতজকরর্ম তদেছখ এবিবং এগুথলর কথিত শুছন 
যন্ত্রণত তভতগি করছতন৷

3 তযতহছনর ৩য পত 1:2 থপয বিননু , আথর জতথন তনু থর আথতকভতছবি ভতল আছে; আর ততই 
আথর পতথির্মনত কথর তযন তততরতর সবিথকছেনু ভতলভতছবি চছল এবিবং তনু থর সনুস থিতক৷
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