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যলাতলাপপুস্তক 15:9 শত্রুরলা বললছছিল, ‘আছর তলালদের তলাডলা কলর ধলর ফফেলব| আছর তলালদের
সরস্ত ধন-সম্পছত লপুঠ করব|  আছর তরবলাছর বব্যবহলার কলর সব লপুঠ কলর ফনব|  সবছকছিপু
আরলার ছনলজের জেনব্য ছনলয যলাব|”

যলাতলাপপুস্তক 18:21 ছকন ফতলারলালক ছকছিপু রলানপুষলক ছবচলারক ছহসলালব এবব ফনতলা ছহলসলব
ছনবর্মলাচন করলত হলব|“ছকছিপু ভলাল রলানপুষ যলালদের তপু ছর ছবশলাস করলত পলালরলা তলালদের ছনবর্মলাচন
কলরলা -  তলারলা ঈশরলক সমলান করলব|  তলালদেরই ছনবর্মলাচন করলব যলারলা অলরর্মর জেনব্য
ছনলজেলদের ছসদলান বদেল করলব নলা এবব এলদের রলানপুষলদের শলাসক ছহসলালব ততছর কলরলা|
1,000  জেন প্রছত, 100  জেন প্রছত, 50  জেন প্রছত এবব 10  জেন প্রছত শলাসক
রলনলাননীত কলরলা|

যলাতলাপপুস্তক 20:14  “বব্যলাছভচলার ফকলালরলা নলা|
যলাতলাপপুস্তক 20:17 “ফতলারলালদের প্রছতলবশনীর ঘরবলাডনীর প্রছত ফললাভ ফকলালরলা নলা| তলার সনীলক

ফভলাগ করলত ফচও নলা|  এবব তলার দেলাস-দেলাসনী,  গবলাছদে পশ অরবলা গলাধলালদের আত্মসলাতত
করলত ফচও নলা| অনব্যলদের ফকলান ছকছিপুর প্রছত ফললাভ ফকলালরলা নলা|”

গণনলা পপুস্তক 11:4 ছবলদেশনীরলা যলারলা ইসলালযললর ফললাকলদের সলঙ ফযলাগদেলান কলরছছিল, তলারলা
অনব্যলানব্য খলাবলার ফখলত চলাইল এবব ইসলালযললর ফললাকরলা পপুনরলায অছভলযলাগ করলত শর
করল| তলারলা বলল, “ফক আরলালদের রলাবস ফখলত ফদেলব?

ছদ্বিতনীয ছববরণ 5:21 “ফতলাররলা অবশব্যই অনব্য ফকলালনলা বব্যছক্তির সনীলত ফললাভ করলব নলা|
ফতলাররলা অবশব্যই তলার বলাডনী, তলার শসব্যলক্ষেত, তলার পপুরষ দেলাস অরবলা সনী দেলাসনীলক, তলার
গরলদের বলা গলাধলালদের অরর্মলাতত প্রছতলবশনীর অছধককৃত ফকলালনলা দ্রবব্যসলারগ্রনীলতই ফললাভ করলব
নলা|”

ছদ্বিতনীয ছববরণ 12:20 “প্রভপু  ফতলারলালদের ঈশর যখন তলাতাঁর প্রছতশ্রুছত অনপুসলালর ফদেলশর সনীরলা
ছবস্তলার করলবন; ফসই সরয ছতছন তলাতাঁর নলার সলাপনলালরর্ম ফয সলানট ছনবর্মলাছচত কলরলছিন তলা
ফরলক ফতলাররলা হযলতলা অলনক দূলর বসবলাস করলত পলার| যছদে এট অলনক দূলর হয এবব



ফতলাররলা রলাবলসর জেনব্য ক্ষেপু ধলাতর্ম হও তলব প্রভপু  ফতলারলালদের যলা ছদেলযলছিন ফসই পশপলাল
ফরলক ফতলাররলা ফয ফকলালনলা পশলক হতব্যলা করলত পলার|  আছর ফতলারলালদের ফয আলদেশ
কলরছছি ফসই ভলালবই এট কলরলা|  ফতলাররলা ফতলারলালদের শহলর এই রলাবস যত ইচলা তত
ফখলত পলার|

ছদ্বিতনীয ছববরণ 22:22  “যছদে ফকলান পপুরষ অপলরর সনীর সলালর ফযয়ৌন সম্পলকর্ম ছলপ
রলাকলাকলালনীন ধরলা পলড তলব দুজেনলকই অবশব্যই ররলত হলব - ফসই সনীলললাকটলক এবব
তলার সলঙ ফযয়ৌন সম্পলকর্ম ছলপ পপুরষটলক হতব্যলা কলর ফতলাররলা অবশব্যই ইসলালযললর রলধব্য
ফরলক এই দুষলাচলার দূর করলব|

ফযলাশযলা 7:21  আররলা ছযরনীলহলা শহর এবব ফসই শহলরর সব ছকছিপুই দেখল কলরছছিললার|

আছর বলাছবললর একটলা সপুন্দর শলাল, প্রলায 5 পলাউণ রূলপলা আর প্রলায এক পলাউণ ফসলানলাও
ফদেলখছছিললার| আছর ফসগুলললা আরলার ছনলজের জেনব্য ফরলখ ছদেলত ফচলযছছিললার| তলাই আছর
তপু লল ছনলযছছিললার| ফসগুলললা আরলার তলাতাঁবপুর ননীলচ রলাটর তললায লপুছকলয ফরলখছছি| ওখলালনই
ফসগুলললা আপছন পলালবন| আর রূলপলা আলছি শলাললর ননীলচ|”

সলারসঙনীত 10:3 রন্দ ফললাকরলা যলা চলায তলার বডলাই কলর|  ঐসব ফললাভনী ফললাকরলা ঈশলরর
ছনন্দলা কলর| এই ভলালবই রন্দ ফললালকরলা প্রকলাশ কলর ফয তলারলা প্রভপু লক ঘকৃণলা কলর|

সলারসঙনীত 78:18 তলারলা যখন তলালদের ইচলা পপূণর্ম করবলার জেনব্য খলাবলার চলাইল তখন তলারলা
তলালদের রলন রলন ঈশরলক পরনীক্ষেলা করল|

সলারসঙনীত 78:30 তলারলা তলালদের ফভলাজেন ছনযছন্ত্রিত কলর ছন| তলাই পলাখনীগুলললার ফদেহ ফরলক
রক্তি ফবছরলয আসলার আলগই তলারলা পলাখনীগুলললালক ফখলয ফফেললছছিল| অতএব, খলাবলার যখন
তলালদের রপুলখর রলধব্য তখনও ছছিল তখন ঈশর ওইসব ফললালকর ওপর প্রচণ ক্ষেপু দ হললন
এবব ওলদের অলনকলক ফরলর ফফেলললন|  ঈশর বহ সলাসসযবলান তরলণর রকৃতপু ব্যর কলারণ
হললন|

সলারসঙনীত 81:12 তলাই ওরলা যলা করলত ফচলযছছিলললা, আছর ওলদের তলাই করলত ছদেলযছছি|

ইসলালযলনীযরলা যলা করলত ফচলযছছিলললা, তলাই কলরলছি|

সলারসঙনীত 106:14 আরলালদের পপূবর্মপপুরষরলা ররভপূ ছরলত ক্ষেপু ধলাতর্ম হলযছছিললন| উষর প্রলানলর
তলাতাঁরলা ঈশরলক পরনীক্ষেলা কলরছছিললন|



সলারসঙনীত 119:36 ছক কলর ধননী হওযলা যলায ফসই ছচনলার ফরলক, আপনলার চপু ছক্তি সম্পলকর্ম
ছচনলা করলত আরলায সলাহলাযব্য করন|

প্রবচন 1:19 ফললাভনী ফললাকরলা তলালদের ছনলজেলদের কুকলরর্মর জেনব্য তলালদের জেনীবন হলারলায|

প্রবচন 6:25  ফসই পরসনী অসলাধলারণ রূপসনী হলত পলালর|  ছকন তলার ফসয়ৌন্দলরযর্মর জেনব্য
ফতলারলার হৃদেলয কলারললালসলা ফরলখলা নলা| তলার নযনবলান ফযন ফতলারলালক ফেলাতাঁলদে নলা ফফেললত
পলালর|

প্রবচন 15:27  এক জেন অপদেলারর্ম দুষ ফললাক অনব্যলায কলালজের পছরকল্পনলা কলর|  তলার
উপলদেশ আগুলনর রতই ধবসকলারনী|

প্রবচন 21:25,26 এক জেন অলস বব্যছক্তির অছতছরক্তি দেলাবনী তলার ধবলসর কলারণ হয| তলার
যলা করলা দেরকলার তলা করলত অসনীকলার করলায অলস বব্যছক্তি ছনলজেলক ধবস কলর| ছকন এক
জেন ভলালললা ফললাক অলনক ছকছিপু ছদেলয ফদেয কলারণ তলার প্রচপু র আলছি|

প্রবচন 28:16 ফয শলাসক জলাননী নয ছতছন তলাতাঁর অধনীনস রলানপুষলদের আঘলাত করলবন| ছকন
ফয শলাসক সতত এবব ঠকলালনলালক ঘকৃণলা কলরন ছতছন দেনীঘর্মছদেন রলাজেত করলবন.

ইসলাইযলা 56:11  তলারলা ক্ষেপু ধলাতর্ম কুকুলরর রলতলা, তলারলা কখনই সনষ হয নলা| ফরষপলালকরলা
জেলালন নলা তলারলা ছক করলছি|  পর ফভলাললা ছবভলান ফরষলদের রলতলাই তলালদের অবসলা|  তলারলা
ফললাভনী| তলারলা ছনলজেরলাই ছনলজেলদের সনষ করলার ফচষলা করলছি|

ইসলাইযলা 57:17 এই ফললাকরলা খলারলাপ কলাজে কলরছছিল বলল আছরই রদ হলযছছিললার| তলাই
আছর ইসলালযললক শলাছস্ত ছদেলযছছিললার এবব ইসলালযল আরলালক তব্যলাগ কলরছছিল| ফস তলার
ইলচ রলতলা ফযখলালন খপুছশ চলল ছগলযছছিল|

ফযলরছরযলা 6:13  “ইসলালযললর সরস্ত ফললাক অববধ উপলালয আলরলা ফবশনী ফবশনী পযসলা চলায|

সব ফচলয ছনরলরলক সব ফচলয গুরতপপূণর্ম রলানপুষ,  তলারলা সবলাই ঐরকর ফললাভনী|  ভলাবলাদেনী
ফরলক যলাজেক প্রলতব্যলক শধপু ছররব্যলাচলার কলর ছগলযলছি|

ফযলরছরযলা 22:17 ছযলহলাযলাকনীণ তপু ছর যছদে সলদেশ কলাতর হলয যলাও এবব ফতলারলার ছনলজের
ফদেলশ ছফেলরও ফযলত ইচলা কর, তপু ছর কখনও ছফেলর যলাবলার অনপুরছত পলালব নলা|”

ফযলরছরযলা 51:13 বলাছবল তপু ছর গভনীর জেললর কলালছি বলাস কলরলা| ফকলাষলাধব্যক্ষেলদের সলঙ সলঙ



তপু ছরও ধননী| ফতলারলার সরলাছপ সরলাগত| এটলাই ফতলারলার ধবলসর সরয|

এলজেছকলযল 6:9 তলারপর ঐ অবছশষলদের বন্দনী কলর ছনলয যলাওযলা হলব| তলালদের অনব্য ফদেলশ
বলাস করলত বলাধব্য করলা হলব| ছকন ঐ অবছশষরলা আরলায স্মরণ করলব| আছর তলালদের আত্মলা
ভগ করব|  তলারলা ফয রন্দ কলাজে কলরছছিল তলার জেনব্য ছনলজেলদেরই ঘকৃণলা করলব|  অতনীলত
তলারলা আরলার কলাছি ফরলক রপুখ ছফেছরলয ছনলযছছিল,  আরলায তব্যলাগ কলরছছিল|  তলারলা ফনলাবরলা
রপূছতর্মর ফপছিলন ফদেয়ৌলডছছিল|  তলারলা এরন সনীর রত বব্যবহলার কলরছছিল ফয ছনলজের সলারনীলক
তব্যলাগ কলর অনব্য পপুরলষর ফপছিলন ফদেয়ৌডলায| তলারলা বহ ভযঙ্কর কলাজে কলরলছি|

এলজেছকলযল 14:4,5  ছকন আছর তলালদের একট উতর ফদেব|  আছর তলালদের শলাছস্ত ফদেব|
ঐসব ফললাকলদের তপু ছর এসব করলাগুলললা অবশব্যই বললব: প্রভপু  আরলার সদেলাপ্রভপু  বললন: যছদে
ফকলান ইসলালযলনীয, ফয ঐ ফনলাবরলা রপূছতর্মগুছল রলালখ এবব পপূলজেলা কলর, একজেন ভলাবলাদেনীর
কলালছি যলায এবব আরলার কলাছি ফরলক পরলারশর্ম ফনবলার করলা বলল, যছদেও তলারলা ঐ ফনলাবরলা
রপূছতর্মগুছল রলালখ তবপু আছর তলালদের উতর ফদেব|  তলালদের কলালছি ফসই সব ফনলাবরলা রপূছতর্ম
রলাকললও আছর তলালদের উতর ফদেব| 5  কলারণ আছর তলালদের হৃদেয স্পশর্ম করলত চলাই|

আছর ফদেখলালত চলাই ফয আছর তলালদের ভলালললাবলাছস, যছদেও তলালদের ফনলাবরলা প্রছতরলার জেনব্য
তলারলা আরলায পছরতব্যলাগ কলরলছি|”

এলজেছকলযল 22:12 “‘ফজেরশলালললরর ফললাকরলা,  ফতলাররলা হতব্যলা করলার জেনব্য অরর্ম ছনলয
রলাক,  ধলার ছদেলয তলার ওপর সপুদে ছনলয রলাক,  সলারলানব্য অলরর্মর জেনব্য প্রছতলবশনীলক ঠছকলয
রলাক| ফতলাররলা আরলায ভপু লল ফগছি|’ প্রভপু  আরলার সদেলাপ্রভপু ই এইসব করলা বলললছিন|

এলজেছকলযল 33:31  তলারলা ফতলারলার কলালছি এরনভলালব আলস আর ফতলারলার সলারলন
এরনভলালব বলস রলন হয ফযন তলারলা আরলারই প্রজেলা|  তলারলা ফতলারলার করলা ফশলালন ছকন
তপু ছর যলা বলছি তলারলা তলা পলালন করলব নলা|  তলারলা ফকবল তলালদের ফযটলা ভলাল ফবলাধ হয
ফসটলাই কলর| তলারলা ফকবল ফললাক ঠছকলয অরর্ম উপলাজের্মন করলত চলায|

ফহলালসযলা 4:12 আরলার ফললাকরলা উপলদেলশর জেনব্য কলালঠর খণলক ছজেজলাসলা করলছি|  তলারলা
ভলাবলছি, ওই কলাঠিগুলললা তলালদের উতর ফদেলব| কলারণ পছততলার রলতলাই তলারলা রপূছতর্মগুলললার
ফপছিলন ছিপুলটছছিল|  তলারলা তলালদের ঈশরলক ফছিলড ছদেলযলছি এবব পছততলার রলতলা হলয



ফগলছি|

ফহলালসযলা 5:4  ইসলালযলবলাসনীরলা বহ খলারলাপ কলাজে কলরলছি এবব ওই খলারলাপ কলাজেগুলললা
তলালদের ঈশলরর কলালছি ছফেলর যলাওযলার পলক্ষে বলাধলা হলয ফগলছি| তলারলা সব সরয ছক ভলালব
অনব্যলানব্য ফদেবতলার ফপছিলন ফছিলাটলা যলায তলার করলাই ছচনলা কলর| তলারলা প্রভপু লক জেলালন নলা|

ছরখলা 2:2 রলাঠগুলললা তলালদের দেরকলার হয, ফসজেনব্য তলারলা ফসগুছল ছনলয ফনয| তলালদের বলাছডর
দেরকলার হয,  তলাই তলারলা ফসগুছল ছনলয ফনয|  তলারলা ফকলান একটলা ফললাকলক ঠছকলয তলার
বলাছডটলা ছনলয ফনয, আবলার একটলা ফললাকলক ঠছকলয তলার জেছর ছনলয ফনয|

নলাহর 3:4  ননীনবনীর জেনব্যই এই সব ছকছিপু ঘলটলছি|  ননীনবনী ঠিক ফযন ফবশব্যলার রলতলা ফয
কখলনলাই ছকছিপু পলাযছন| ফস আলরলা আলরলা ফচলযলছি| ফস ছনলজেলক বহ জেলাছতর কলালছি ছবকনী
কলর ছদেলযছছিল| তলার রলাযলাবনী যলাদু ছদেলয ফস তলালদের তলার দেলাস বলাছনলয ফফেলললছি|

হলাবলাকুক 2:9 হব্যলাতাঁ, অনব্যলায কলাজে কলর ফয ধননী হলচ তলার পলক্ষে ফসটলা খপুবই খলারলাপ হলব|
ফসই ফললাকট ছনরলাপদে জেলাযগলায বলাতাঁচলার জেনব্য ওই কলাজেগুছল করলছি| ফস ভলাবলছি ফয তলার
কলাছি ফরলক অনব্য ফললাকলদের চপু ছর করলা ফস বন করলব; ছকন তলার ভলালগব্য খলারলাপ ঘটনলাই
ঘটলব|

রছর 5:28  ছকন আছর ফতলারলালদের বলছছি ফকউ যছদে ফকলান সনীলললালকর ছদেলক ললালসলাপপূণর্ম
দৃছষলত তলাকলায তলব ফস রলন রলন তলার সলঙ ফযয়ৌন পলাপ করল৷

রলাকর্ম 4:19 ছকন সবসলালরর ছচনলা, অলরর্মর রলাযলা ও অনব্যলানব্য ছবষলযর অছভললাষ রলনর ফভতর
ছগলয ঐ বলাকব্য ফচলপ রলালখ, আর তলাই তলালত ফকলান ফেল হয নলা৷

রলাকর্ম 7:22  ফযয়ৌন পলাপ,  ফললাভ,  দুষলাছর,  প্রতলারণলা,  অশনীলতলা,  ঈষর্মলা,  ছনন্দলা,  অছভরলান ও
অহঙ্কলার৷

লপুক 3:14 কলযকজেন তসছনকও তলাতাঁলক ছজেলজস করল, ‘আরলালদের ছক হলব? আররলা ছক
করব?  ছতছন তলালদের বলললন, ‘কলালরলা কলাছি ফরলক ফজেলার কলর ফকলান অরর্ম ছনও নলা৷
কলালরলা প্রছত ছররব্যলা ফদেলাষলালরলাপ কলরলা নলা৷ ফতলারলালদের যলা ফবতন তলালতই সনষ ফরলকলা৷’

লপুক 12:15  এরপর যনীশ ফললাকলদের বলললন,  ‘সলাবধলান!  সরস্ত রকর ফললাক ফরলক
ছনলজেলদের দূলর রলাখ,  কলারণ রলানপুলষর প্রলযলাজেলনর অছতছরক্তি সম্পছত রলাকললও তলার



জেনীবন তলার সম্পছতর ওপর ছনভর্মর কলর নলা৷’
লপুক 16:14 অরর্মলললাভনী ফেরনীশনীরলা যনীশর এই সব করলা শলন যনীশলক বব্যঙ করলত ললাগল৷
ফযলাহন 8:44 ছদেযলাবল ফতলারলালদের ছপতলা এবব ফতলাররলা তলার পপুত৷ ফতলাররলা ফতলারলালদের ছপতলার

ইচলাই পপূণর্ম করলত চলাও৷ ছদেযলাবল শর ফরলকই খপুননী;  আর সলতব্যর পলক্ষে ফস কখনও
দেলাতাঁডলায ছন,  কলারণ তলার রলধব্য ফতলা সলতব্যর ফলশরলাত ফনই৷ ফস যখন ছররব্যলা করলা বলল,

তখন সলাভলাছবকভলালবই তলার রধব্য ফরলক তলা ফবর হয,  কলারণ ফস ছররব্যলাবলাদেনী ও ছররব্যলার
ছপতলা৷

पছশষব্যচছরত 20:33 আছর যখন ফতলারলালদের রলধব্য ছছিললার, তখন আছর কলালরলার কলালছি অরর্ম
বলা জেলারলা কলাপড চলাই ছন৷

ফরলারনীয 1:24-29  তলারলা ঈশরলক প্রতব্যলাখব্যলান কলরলছি বলল ঈশর তলালদের খপুছশ রলতলা
পলালপর পলর চললত ছদেললন এবব তলালদের অনলরর কলারনলা বলাসনলা অনপুসলালর রন্দ কলাজে
করলত ফছিলড ছদেললন৷ ফেলল তলারলা তলালদের ফদেহলক পরস্পলরর সলঙ অসঙত সবসলগর্ম
বব্যবহলার কলর ফযয়ৌনপলালপ পপূণর্ম হলযলছি৷ 25 ঈশলরর সতব্যলক ফফেলল তলারলা ছররব্যলা গ্রহণ
কলরলছি;  আর সকৃছষকতর্মলালক ফছিলড ছদেলয তলারলা তলাতাঁর সকৃষ বস্তুলক উপলাসনলা কলরলছি৷
ছচরকলাল ঈশলরর প্রশবসলা করলা উছচত৷ আলরন৷ 26 ফললালকরলা ঐসব রন্দ কলালজে ছলপ
ছছিল বলল ঈশর তলালদের ফছিলড ছদেললন ও তলালদের লজলাজেনক অছভললালষর পলর চললত
ছদেললন৷ নলারনীরলা পপুরলষর সলঙ সলাভলাছবক সবসগর্ম তব্যলাগ কলর ছনলজেলদের রলধব্য ফযয়ৌন
সবসলগর্ম ছলপ হলযলছি৷ 27  ঠিক একইভলালব পপুরষরলাও সনীলদের সলঙ সলাভলাছবক সবসগর্ম
ফছিলড ছদেলয অপর পপুরলষর জেনব্য ললাললাছযত হলয লজলাকর কলাজে কলরলছি; আর এই পলাপ
কলালজের শলাছস্ত তলারলা তলালদের শরনীলরই ফপলযলছি৷ 28  তলারলা ঈশলরর সম্বলন সতব্য জলান
রলাকলা ছনতলান গুরতপপুণর্ম বলল রলন কলর ছন৷ তলাই ঈশর তলালদের ফছিলড ছদেলযলছিন যলালত
তলারলা ছনলজেলদের অসলার ছচনলায ডপু লব রলালক এবব ফযসব কলাজে তলালদের করলা উছচত নয তলা
কলর৷ 29 ফসই ফললাকলদের জেনীবন সব রকলরর পলাপ, রন্দ, সলারর্মপরতলা ও ছহবসলায ভরলা৷
তলালদের জেনীবন ফদ্বিষ, হতব্যলা, ছববলাদে, ছররব্যলা ছিল ও দুবপুর্মছদলত পপূণর্ম৷

ফরলারনীয 6:12 তলাই ফতলারলালদের ইহজেনীবলন পলাপলক কতকৃ র্মত  করলত ছদেও নলা৷ যছদে দেলাও তলব
ফতলারলালদের ফদেলহর রন্দ অছভললালষর অধনীলনই ফতলাররলা চললত রলাকলব৷



ফরলারনীয 7:7 ফতলাররলা হযলতলা ভলাবছি ফয আছর বলছছি ছবছধ-বব্যবসলা এবব পলাপ একই বস্তু; নলা
ছনশ্চযই নয৷ একরলাত ছবছধ-বব্যবসলার দ্বিলারলাই পলাপ ছক তলা আছর বপুঝলত পলারললার৷ আছর
কখনই বপুঝলত পলারতলার নলা ফয ফললাভ করলা অনব্যলায; যছদে ছবছধ-বব্যবসলায ফলখলা নলা রলাকত,

‘অপলরর ছজেছনলস ফললাভ করলা পলাপ৷’
ফরলারনীয 13:9 আছর একরলা বলছছি কলারণ ঈশলরর এই আজলাগুছল অরর্মলাত, ‘বব্যছভচলার করলব

নলা, নরহতব্যলা করলব নলা, চপু ছর করলব নলা, অপলরর ছজেছনস আত্মসলাত করলব নলা৷’আর অনব্য
যলা ছকছিপু আলদেশ ছতছন ছদেলযলছিন ফস সবগুছল সবলক্ষেলপ এই একট আলদেলশর রলধব্যই
চলল আলস, ‘ছনলজের রলতলা ফতলারলার প্রছতলবশনীলক ভলালবলালসলা৷’

ফরলারনীয 13:14 ছকন ফযন নব ফবলশ প্রভপু  যনীশ খনীষলক পছরধলান কছর ও তদেছহক কলারনলা
বলাসনলা চছরতলারর্ম করলার ছচনলায আর রন নলা ছদেই৷

কছরননীয ১ 5:10,11  তলব হব্যলাতাঁ, এই জেগলতর যলারলা নষ চছরলতর ফললাক, ফললাভনী, ঠগবলাজে
বলা প্রছতরলাপপূজেক তলালদের করলা অবশব্য বছলছন,  কলারণ তলাহলল ফতলা ফতলারলালদের জেগলতর
বলাইলর চলল ফযলত হলব৷ 11 তলব আছর এখন ছলখছছি ফয, ফয ফকউ ছনলজেলক ছবশলাসনী
বলল পছরচয ফদেয, অরচ নষ চছরলতর ফললাক, ফললাভনী, প্রছতরলাপপূজেক, ছনন্দপুক, রলাতলাল বলা
ঠগবলাজে এরকর ফললালকর সলঙ ফরললালরশলা কলরলা নলা৷ এরন ছক তলার সলঙ খলাওযলা দেলাওযলা
কলরলা নলা৷

কছরননীয ১ 6:9,10 ফতলাররলা ছনশ্চয জেলান ফয ঈশলরর রলালজেব্য অধলাছরর্মক ফললাকলদের ফকলান
সলান ফনই? ছনলজেলদের ঠছকও নলা!  যলারলা বব্যছভচলারনী,  অবনছতক ফযয়ৌনচলারনী,  যলারলা প্রছতরলার
পপূজেলা কলর, যলারলা পপুবশ্চলনী ও পপুবসরকলারনী, ঈশলরর রলালজেব্য এলদের ফকলান অছধকলার ফনই৷
ফসই রকর যলারলা ফচলার,  ফললাভনী,  রলাতলাল,  যলারলা পরছনন্দলা কলর ও যলারলা প্রতলারক তলারলা
ঈশলরর রলালজেব্যর অছধকলারনী হলব নলা৷

কছরননীয ১ 10:6 এসব ঘটনলা আরলালদের জেনব্য দৃষলানসরূপ ঘটল, যলালত তলারলা ফযরন রন্দ
ছবষলয অছভললাষ কলরছছিল আররলা তলা নলা কছর৷

কছরননীয ১ 12:31 ছকন ফতলাররলা আত্মলার ফশ্রেষ বরদেলানগুছল পলাবলার জেনব্য বলাসনলা কর৷
কছরননীয ১ 14:39  অতএব,  আরলার ভলাই ও ফবলালনরলা,  ফতলাররলা ভলাববলাণনী বললার জেনব্য

আগ্রহনী হও এবব ছবলশষ ভলাষলায করলা বললত ফললাকলদের ছনলষধ কলরলা নলা,



কছরননীয ২ 9:5 ফসইজেনব্য আছর ভলাইলদের এই অনপুলরলাধ করলা প্রলযলাজেন রলন করললার, যলালত
তলারলা আলগ ফতলারলালদের কলালছি যলান এবব দেলান ছহসলালব ফয অরর্ম ফতলাররলা ফদেলব বললছছিলল,

ফসই দেলান সবগ্রহ কলর প্রস্তুত রলাকলত পলালরন৷ ফসই দেলান ফযন ফসচলাদেলান হয,  ফজেলার
কলর আদেলায করলা চলাতাঁদেলার টলাকলা নলা হয৷

গলাললাতনীয 5:16-20 তলাই আছর বছল ফয, ফতলাররলা ফসই আত্মলার পছরচলালনলায চল, তলাহলল
ফতলাররলা আর ফতলারলালদের পলাপ প্রককৃছতর ইচলা পপূণর্ম করলব নলা৷ 17 কলারণ আরলালদের পলাপ
প্রককৃছত যলা চলায, তলা আত্মলার ছবরলদ এবব আত্মলা যলা চলায তলা পলাপ প্রককৃছতর ইচলার ছবরলদ৷
এরলা পরস্পলরর ছবলরলাধনী, ফেলল ফতলাররলা যলা চলাও তলা করলত পলার নলা৷ 18 ছকন ফতলাররলা
যছদে আত্মলা দ্বিলারলা পছরচলাছলত হও তলব ফতলাররলা ছবছধ-বব্যবসলার অধনীলন নও৷ 19  পলাপ
প্রবকৃছতর কলাজেগুছল স্পষ;  ফসগুছল হল বব্যছভচলার,  অশছচতলা,  ফসচলাচলাছরতলা, 20 প্রছতরলা
পপূজেলা, ডলাইছন ছবদেব্যলা, ঘকৃণলা, সলারর্মপরতলা, ছহবসলা, ফকলাধ, ছনলজেলদের রলধব্য ছবতকর্ম, রতলভদে,

দেললাদেছল, ঈষর্মলা,
গলাললাতনীয 5:24  যলাতাঁরলা যনীশ খনীলষ রলযলছি,  তলারলা তলালদের পলাপ প্রককৃছতলক কলারনলা বলাসনলা

সলরত কপু লশ ছবদ কলরলছি, অরর্মলাত তলালদের পপুরলালনলা জেনীবলনর সব রন্দ ললালসলা ও প্রবকৃছত
তব্যলাগ কলরলছি৷

এলফেসনীয 2:1-3 অতনীলত পলালপর দেরন ও ঈশলরর ছবরলদ অপরলালধর দেরন ফতলারলালদের
আছত্মক জেনীবন রকৃত ছছিল৷ 2 হব্যলাতাঁ, অতনীলত ঐসব পলাপ ছনলয ফতলাররলা জেনীবনযলাপন করলত৷
জেগত ফযভলালব চলল ফতলাররলা ফসভলালবই চললত৷ ফতলাররলা আকলালশর রন্দ শছক্তির
অছধপছতর অনপুসরণকলারনী ছছিলল৷ ফসই একই আত্মলা এখনও যলাতাঁরলা ঈশলরর অবলাধব্য তলালদের
রলধব্য ছকযলাশনীল৷ 3  অতনীলত আররলা সকলল ঐ ফললাকলদের রত চলতলার৷ আরলালদের
কুপ্রককৃছতর ললালসলালক চছরতলারর্ম করলত ফচষলা করতলার৷ আররলা আরলালদের ফদেহ ও রলনর
অছভললাষ অনপুযলাযনী চলতলার৷ আরলালদের ফয অবসলা ছছিল তলার দেরন ঐশছরক ফকলাধ
আরলালদের ওপর ফনলর আসলত পলারত,  কলারণ আররলা অনব্য আর পলাতাঁচজেলনর রলতলাই
ছছিললার৷

এলফেসনীয 4:19  তলালদের রলন লজলা বলল ফকলান অনপুভপূ ছতই ফনই,  তলারলা রন্দ পলর
ছনলজেলদের গলা ভলাছসলয ছদেলযলছি৷ ছবনলা ছদ্বিধলায তলারলা সব রকর খলারলাপ কলাজে কলর চলল৷



এলফেসনীয 4:22-27 ফতলারলালদের পপুরলালনলা প্রবকৃছতলক তব্যলাগ করলত ছশক্ষেলা ফদেওযলা হলযলছি৷
আলগ ফযভলালব রন্দ জেনীবনযলাপন করলত তলা ছিলাডলত বললা হলযলছি৷ ফসই পপুরলালনলা সতলা ছদেন
ছদেন রন্দ ফরলক রন্দতর হয, কলারণ ফললাকরলা তলালদের রন্দ ছচনলা দ্বিলারলা প্রবছঞ্চিত হয৷ 23

ছকন ফতলারলালদের ফশখলালনলা ছশক্ষেলা অনপুসলালর ফতলাররলা আপন হৃদেলয পপুনরলায নতপু ন হলয ওঠ,

24 এবব ফসই নতপু ন সতলালক অবশব্যই পছরধলান কর৷ ফসই নতপু ন সতলা ঈশলরর রত হবলার
জেনব্য সকৃছষ করলা হলযলছি,  যলা সতব্যই ভলাল এবব পছবত৷ 25 তলাই এলক অপলরর কলালছি
ছররব্যলা বললা বন কর, কলারণ আররলা পরস্পর এক ফদেলহরই অঙ প্রতব্যঙ৷ 26 ফরলগ ফগলল
তলার প্রভলালব ফযন পলাপ কলরলা নলা এবব সলারলাছদেন রলাগ কলর ফরলকলা নলা৷ 27 ফতলারলালক
পরলাস্ত করলত ছদেযলাবললক ফকলান রকর সপুলযলাগ ছনলত ছদেও নলা৷

এলফেসনীয 5:3,5 ফতলারলালদের রলধব্য ফযন বব্যছভচলার নলা রলালক৷ ফতলারলালদের রলধব্য ফকলানরকর
তনছতক অশদতলা ও ফললাভ ফযন নলা রলালক৷ কলারণ ঈশলরর পছবত ফললাকলদের রলধব্য এসব
রলাকলা ঠিক নয৷ 5 একরলা ফতলারলালদের ছনছশ্চতরূলপ জেলানলা ভলাল;  যলাতাঁরলা ফযয়ৌন পলালপ ছলপ
অরবলা অপছবত জেনীবনযলাপন কলর অরবলা ফললাভনী,  তলারলা খনীলষর ও ঈশলরর রলালজেব্য ফকলান
সলান পলালব নলা, কলারণ ফয ফললাভনী ফস ফতলা রপূছতর্ম পপূজেলারনী৷

কলসনীয 3:5  তলাই ফতলারলালদের জেলাগছতক সভলাব ফরলক সব রন্দ ছবষয দূর কলর দেলাও৷
ফযরন: ফযয়ৌনপলাপ, অপছবততলা, অশছচ ছচনলার বশবতর হওযলা, রন্দ ছবষলযর ললালসলা করলা
এবব ফললাভ৷ ফললাভ এক প্রকলার প্রছতরলা পপূজেলা৷

ফরসলালললাছনকনীয ১ 2:5  ফতলাররলা ভলাল কলর জেলান ফয আররলা ফতলারলালদের কলালছি
ফতলাষলালরলাদেজেনক ফকলান বলাকব্য বছল ছন; আর ফললাভলক ফঢেলক রলাখবলার ছিলনলা ফয আররলা
কলরছছি তলাও নয; ঈশরই এছবষলয সলাক্ষেনী আলছিন৷

ফরসলালললাছনকনীয ১ 4:3-7 ঈশর চলান ফয ফতলাররলা পছবত হও ও সবরকর ফযয়ৌন পলাপ ফরলক
দূলর রলাক৷ 4  ঈশর চলান ফতলাররলা পপুরষরলা প্রলতব্যলক জেলালনলা ছকভলালব পছবত ও
সমলানজেনকভলালব ছনলজের সনীর সলালর বলাস করলত হয৷ 5 ছবজেলাতনীযরলা যলাতাঁরলা ঈশরলক জেলালন
নলা তলারলা ফযভলালব কলারনলা বলাসনলা দ্বিলারলা চলাছলত হয, ফসইভলালব চলললা নলা৷ 6 এই বব্যলাপলালর
ফকউ ফযন তলার ছবশলাসনী ভলাইলক নলা ঠকলায, কলারণ যলাতাঁরলা ঐভলালব চলল প্রভপু  তলালদের দেণ
ফদেলবন৷ এই ছবষলয এর আলগই ফতলারলালদের জেলাছনলযছছি ও ফতলারলালদের সলাবধলান কলর



ছদেলযছছি৷ 7  কলারণ ঈশর আরলালদের অশছচভলালব চললার জেনব্য নয ছকন পছবত হবলার
উলদ্দেলশব্যই আহলান কলরলছিন৷

ছতরছর ১ 3:3,8 রচপু র দ্রলাক্ষেলারস পলান করলা তলাতাঁর উছচত হলব নলা৷ ছতছন উগ্রপ্রককৃছতর রলানপুষও
হলবন নলা৷ ছতছন হলবন ভদ্র ও শলাছনছপ্রয৷ সলগর্মর প্রছত তলাতাঁর ফললাভ রলাকলব নলা৷ 8
ফসইরকর পছরচলারকলদের সকললর শ্রেদলা পলাবলার ফযলাগব্য রলানপুষ হলত হলব৷ তলারলা ফযন এক
করলার রলানপুষ হয,  রলাতলা ছিলাছডলয দ্রলাক্ষেলারস পলান নলা কলর,  অপরলক ঠছকলয ধননী হবলার
ফচষলা নলা কলর৷

ছতরছর ১ 6:9,10  ছকনযলালদের ধননী হবলার ইচলা,  তলারলা প্রলললাভলন এবব ফেলাতাঁলদে পলড
নলানলারকর রপূখর্মলাছরর কলালজে ও ক্ষেছতকর বলাসনলায পলড যলা তলালদের ধবস ও ছবনলালশর পলর
ফঠলল ফদেয৷ 10 কলারণ সকল রলন্দর রপূলল আলছি অলরর্মর প্রছত আসছক্তি৷ ফসই অলরর্মর
ললালসলায কত ফললাক ছবশলাস ফরলক দূলর সলর ফগলছি;  আর তলার ফেলল তলারলা ছনলজেলদের
জেনীবলন অলনক অলনক দুদুঃখ বব্যরলা ফডলক এলনলছি৷

ছতরছর ২ 2:22 তপু ছর ফযয়ৌবলনর সরস্ত কলারনলা বলাসনলা ফরলক পলাললাও এবব যলালদের অনদুঃকরণ
ছবশদ, যলাতাঁরলা তলালদের প্রভপু লত ভরসলা রলালখ, ফসই সরস্ত ফললালকর সলালর ছবশলাস, ভলালবলাসলা
ও শলাছনর সলালর সঠিক জেনীবনযলাপলনর জেনব্য আগ্রহনী হও৷

ছতরছর ২ 3:2 কলারণ ফললালক তখন সলারর্মপর, ও অরর্মলপ্ররনী হলয উঠলব৷ তলারলা গবর্ম করলব,
সবলাইলক তপু চ করলব ও পরছনন্দলা করলব৷ ফললালক তলালদের রলা-বলাবলার অবলাধব্য হলব৷ তলারলা
অককৃতজ, অধলাছরর্মক হলব;

ছতরছর ২ 3:6 ফদের রলধব্য এরন ফললাক আলছি, যলাতাঁরলা চলাললাছক কলর ফললালকর বলাছড বলাছড যলায
এবব ফসখলালন তলারলা এরনসব ছনলবর্মলাধ সনীলললাকলদের উপর প্রভপু ত কলর যলাতাঁরলা পলালপর ফদেলালষ
পপূণর্ম এবব সব রকলরর ইচলা দ্বিলারলা চলাছলত৷

ছতরছর ২ 4:3 কলারণ এরন সরয আসলব,  ফয সরয ফললালকরলা সতব্য ছশক্ষেলা গ্রহণ করলত
চলাইলব নলা; ছকন ছনলজেলদের রলনলারত করলা ফশলানলার জেনব্য ছনলজের ছনলজের পছিন্দ রলতলা বহ
গুর ররলব৷

তনীত 2:12 ফসই অনপুগ্রহ আরলালদের ছশক্ষেলা ফদেয,  ফযন আররলা ঈশরছবহনীন জেনীবনযলাপন নলা
কছর ও জেগলতর কলারনলা বলাসনলা অগ্রলাহয কলর এই বতর্মরলান জেগলত



আত্মছনযছন্ত্রিত,নব্যলাযপরলাযণ এবব ধলাছরর্মকভলালব জেনীবনযলাপন কছর৷
তনীত 3:3  কলারণ একসরলয আররলাও ছনলবর্মলাধ ও অবলাধব্য ছছিললার৷ অলনযর দ্বিলারলা ছবপলর

চলাছলত হলয নলানলা রকলরর রন্দ ইচলা ও কুততছসত আনলন্দর দেলাস ছছিললার৷ আরলালদের জেনীবন
অশদ কলারনলা ও ঈষর্মলায পপূণর্ম ছছিল৷ অনব্যরলা আরলালদের ঘকৃণলা করত আর আররলাও পরস্পরলক
ঘকৃণলা করতলার৷

ছহব্রুলদের কলালছি পত 13:5 ফতলারলালদের আচলার বব্যবহলার ধনলাসছক্তিছবহনীন ফহলাক৷ ফতলারলালদের যলা
আলছি তলালতই সনষ রলাক কলারণ ছতছন বলললছিন,‘আছর ফতলারলালক কখনও তব্যলাগ করলবলা
নলা; আছর কখনও ফতলারলালক ছিলাডলবলা নলা৷’

যলালকলালবর পত 1:14,15 প্রলতব্যক রলানপুষ তলার ছনলজের রন্দ অছভললালষর দ্বিলারলা প্রলললাছভত
হয৷ তলার রন্দ ইচলা তলালক পলালপর ছদেলক ফটলন ছনলয যলায এবব ফেলাতাঁলদে ফফেলল৷ 15 এই
রন্দ ইচলা গভর্মবতনী হলয পলালপর জেন ফদেয এবব পলাপ পপূণর্মতলা ললাভ কলর রকৃতপু ব্যর জেন ফদেয৷

যলালকলালবর পত 4:1-5 ফতলারলালদের রলধব্য ঝগডলা-ছববলাদে ফকলারলা ফরলক আলস তলা ছক ফতলাররলা
জেলান? ফতলারলালদের ফদেলহর রলধব্য ফয সব সলারর্মপর ললালসলা যপুদ করলছি,  ফসই সলবর রধব্য
ফরলকই আলস৷ 2  ফতলাররলা ছকছিপু চলাও ছকন তলা পলাও নলা,  তখন খপুন কর ও অপরলক
ছহবসলা কর৷ ছকন তবপুও তলা ফপলত পলালরলা নলা, তলাই ফতলাররলা ঝগডলা কর, রলারলারলাছর কর৷
ফতলাররলা যলা চলাও, তলা পলাও নলা, কলারণ ফতলাররলা ঈশলরর কলালছি চলাও নলা৷ 3 অরবলা চলাইললও
পলাও নলা কলারণ ফতলাররলা অসত উলদ্দেশব্য ছনলয চলাও৷ ফতলাররলা ফকবল ছনলজেলদের ফভলাগ
ছবললালস বব্যবহলালরর জেনব্য ছজেছনস চলাও৷ 4  সপুতরলাব ফতলাররলা ঈশলরর প্রছত ছবশস্ত নও৷
ফতলারলালদের জেলানলা উছচত ফয জেলাগছতক বস্তুগুছললক ভলালবলাসলার অরর্ম হল ঈশরলক ঘকৃণলা
করলা৷ তলাই ফয ফকউ জেগলতর বনপু  হলত চলায ফস ঈশলরর শত্রু হলয ওলঠ৷ 5 ফতলাররলা ছক
রলন কর ফয শলালসর এইসব করলা অরর্মহনীন? শলাস বলল, ‘ঈশর ফয আত্মলালক আরলালদের
অনলর বলাস করলত ছদেলযলছিন, তলা চলায ফযন আররলা শধপু তলাতাঁরই হই৷’

ছপতলরর ১র পত 1:14  অতনীলত ফতলাররলা এটলা বপুঝলত নলা তলাই ফতলারলালদের অছভললাষ
অনপুসলালর রন্দ পলর চললত; এখন ফতলাররলা ঈশলরর বলাধব্য সনলান, তলাই অতনীলত ফতলাররলা
ফযভলালব চললত ফসভলালব চলললা নলা৷

ছপতলরর ১র পত 2:11 ছপ্রয বনপু রলা, ফতলাররলা এই পকৃছরবনীলত ছবলদেশনী ও আগনক৷ এই জেনব্য



আছর ফতলারলালদের অনপুলরলাধ করছছি,  তদেছহক কলারনলা বলাসনলা ফরলক ছনলজেলদের দূলর রলাখ,

কলারণ এসব ফতলারলালদের আত্মলার ছবরলদ লডলাই কলর;
ছপতলরর ১র পত 4:2-4  ছনলজেলদের শছক্তিশলালনী কলর ফতলালললা যলালত রলানছবক বলাসনলার

অনপুগলারনী নলা হলয ফতলাররলা বলাছক জেনীবন ঈশর ফতলারলার কলালছি যলা চলান তলা কলর কলাটলালত
পলার৷ 3 কলারণ অতনীলত অছবশলাসনীরলা ফযরন চললছছিল ফতরছন চলল ফতলাররলা অলনক সরয
নষ কলরছি৷ ফতলাররলা ফযয়ৌন পলালপ ও কলালরলাচলালস ছলপ ছছিলল এবব হলললাডপপূণর্ম
রলাতললাছরলত ভরলা ফভলাজেসভলায ফযলাগ ছদেলয ও ঘকৃনব্য রপূছতর্মপপূজেলা কলরই ফতলা ছদেন কলাটলযছি৷
4  ছকন এখন অছবশলাসনী ফললালকরলাই ফদেলখ আশ্চযর্ম হয ফয ফতলাররলা আর ফসই জেবলনী
ফবপলরলাযলা জেনীবনযলাপলন ফযলাগ দেলাও নলা;  আর ফসই জেনব্য তলারলা ফতলারলালদের গলাললাগলাছল ও
অপবলাদে ফদেয৷

ছপতলরর ২য পত 1:4  তলাতাঁর রছহরলায এবব সদেগুলণ যলা ছতছন ফদেলবন বললছছিললন ফসই
রপূলব্যবলান এবব রহলান প্রছতশ্রুছতগুছল ছতছন আরলালদের ছদেলযলছিন,  যলালত ফতলাররলা ঐ সব
প্রছতশ্রুছতগুছলর রধব্য ছদেলয জেগলতর রন্দ অছভললাষজেছনত ফয সব দুনরছত আলছি তলা ফরলক
রপুক্তি হলয সগরয জেনীবলনর অবশনীদেলার হলত পলার৷

ছপতলরর ২য পত 2:3 এই ভণ ছশক্ষেকরলা ফতলারলালদের কলাছি ফরলক ফকবল অরর্মললাভ করলত
চলাইলব৷ তলাই তলারলা অসতব্য কছল্পত কলাছহননী বলাছনলয বললব৷ অলনকছদেন ধলরই ঐ ভণ
ছশক্ষেকলদের জেনব্য শলাছস্ত অলপক্ষেলা করলছি আর তলারলা ঈশলরর হলাত এছডলয ফযলত পলারলব
নলা; ছতছন তলালদের ধবস করলবন৷

ছপতলরর ২য পত 2:9-19 হব্যলাতাঁ, ঈশরই এই সকল কলাযর্ম সলাধন করললন৷ তলাই প্রভপু  ঈশর
জেলালনন যলাতাঁরলা তলাতাঁর ফসবলা কলর, তলালদের ছকভলালব উদলার করলত হয৷ ছতছন তলালদের সরস্ত
কলষর সরলয তলালদের উদলার কলরন৷ প্রভপু  এও জেলালনন ছকভলালব দুষ ফললাকলদের ফসই
ছবচলালরর ছদেলন শলাছস্ত ছদেলত হয৷ 10  ঐ দেণ ছবলশষভলালব তলালদের জেনব্য,  যলাতাঁরলা
দুনরছতপরলাযণ ও কলারলাতপু র, অধলাছরর্মক সভলালবর অনপুসলারনী এবব যলাতাঁরলা প্রভপু র কতকৃর্মতলক  সমলান
কলর নলা৷এই সকল ভণ ছশক্ষেকরলা দুদুঃসলাহসনী ও একগুতাঁলয এবব রছহরলাছন্বিত সগর্মদূলতর
ছবরলদ রন্দ করলা বললত ভয পলায নলা৷ 11 ঐ সব ভণ ছশক্ষেকলদের ফচলয সগর্মদূতরলা
শছক্তিলত ও পরলাকলর বড হলযও প্রভপু র কলালছি তলালদের ছবষলয কুততসলাজেনক অছভলযলাগ



আলনন নলা৷ 12 এই ভণ ছশক্ষেকরলা ছবচলার বপুছদহনীন পশর রলতলা, যলাতাঁরলা তলালদের সহজেলাত
প্রবকৃছতর বলশ কলাজে কলর৷ এরলা জেলনলছি ধরলা পডলত ও ছনহত হবলার জেনব্য৷ বনব্য পশলদের
রলতলাই এই ছশক্ষেকরলা ধবস হলয যলালব৷ 13  এই ভণ ছশক্ষেকরলা বহলললালকর ক্ষেছত
কলরলছি,  তলাই তলারলাও কষলভলাগ করলব,  তলালদের কুকলালজের জেনব্য প্রলাছপসরূপ ফসই হলব
তলালদের ফবতন৷ এই ভণ ছশক্ষেকরলা প্রকলালশব্য রন্দ কলাজে করলত ভলালবলালস যলালত সরস্ত
ফললাক তলা ফদেখলত পলায৷ তলারলা ফতলারলালদের রলধব্য ফনলাবরলা দেলাগ ও কললঙ্কর রত৷ ফযসব রন্দ
কলাজে তলালদের খপুশনী কলর, ফসগুছল কলর তলারলা তলা উপলভলাগ কলর৷ যখন তলারলা ফতলারলালদের
সলঙ পলান ফভলাজেন কলর তখন ফতলারলালদের পলক্ষে তলা লজলাজেনক হয৷ 14 ফকলান নলারনীলক
ফদেখলল এই ছশক্ষেকরলা তলার প্রছত কলারলাসক্তি হয৷ এরলা এইভলালব পলাপ কলরই চলললছি৷ যলাতাঁরলা
ছবশলালস দুবর্মল তলালদের তলারলা পলালপর ফেলাতাঁলদে ফফেলল ফেপুসছললয ছনলয যলায৷ তলালদের অনদুঃকরণ
ফললালভ অভযস্ত, তলারলা অছভশপ৷ 15 এই ভণ ছশক্ষেকরলা ফসলাজেলা পর ফছিলড ভপু ল পলর
ভরণ করলছি৷ তলারলা ছবলযলালরর পপুত ছবছলযরলক অনপুসরণ কলর,  ছযছন রন্দ কলালজের
পলাছরশ্রেছরক ফপলল আনন্দ ফপলতন৷ 16 ছকন একট গলাধলা ছবছলযরলক বললছছিল ফয ফস
ভপু ল কলাজে কলরলছি৷ গলাধলা পশ বলল করলা বললত পলালর নলা; ছকন এই গলাধলা রলানপুলষর গললায
করলা বলল ভলাববলাদেনীলক রপুলখর্মর রত কলাজে করলত ফদেয ছন৷ 17  এই ভণ ছশক্ষেকরলা
জেলছবহনীন ঝরণলার রলতলা৷ ফঝলালডলা হলাওযলায বলয যলাওযলা ফরলঘর রলতলা৷ এক ফঘলার
অনকলার কূপ এই ভণ ছশক্ষেকলদের জেনব্য সবরছক্ষেত আলছি৷ 18 এরলা শপূনব্যগভর্ম বড বড
করলা বলল ছনলজেলদের ছনলয গবর্ম কলর৷ যলাতাঁরলা সম্প্রছত ভপু ল পলর চললা ফললাকলদের সবসগর্ম
ফরলক ফবছরলয এলসলছি তলালদের তদেছহক আকষর্মণ ও বলাসনলায প্রলপুদ কলর৷ এইসব
ফললাকলদের তলারলা পলালপর ফেলাতাঁলদে ফফেলল৷ 19 এরলা তলালদের সলাধনীনতলার প্রলললাভন ফদেখলায;

ছকন ছনলজেরলা ফসইসব রলন্দর দেলাস ফযগুছল ধবলসর পরগলারনী, কলারণ রলানপুষ তলারই দেলাস যলা
তলালক চলালনলা কলর৷

ছপতলরর ২য পত 3:3 প্রররতদুঃ ফতলারলালদের বপুঝলত হলব পকৃছরবনী ফশষ হলয যলাবলার আলগর
ছদেনগুছললত ছক ঘটলব৷ ফললালকরলা ফতলারলালদের উপহলাস করলব৷ তলারলা ছনলজের ছনলজের
ফখযলাল খপুছশ রলতলা রন্দ পলর চললব৷

ফযলাহলনর ১র পত  2:15-17 ফতলাররলা ফকউ এই সবসলার বলা এই সবসলালরর ফকলান ছকছিপু 



ভলাললবলসলা নলা৷ ফকউ যছদে এই সবসলারটলালক ভলালবলালস তলব ছপতলা ঈশলরর ভলালবলাসলা তলার
অনলর ফনই৷ 16 কলারণ এই সবসলালর যলা ছকছিপু আলছি,যলা আরলালদের পলাপ প্রককৃছত ফপলত 

ইচলা কলর,যলা আরলালদের চক্ষেপু  ফপলত ইচলা কলর,আর পকৃছরবনীর যলা ছকছিপুলত ফললালক গবর্ম 
কলর৷লস সবই ছপতলা ঈশলরর কলাছি ফরলক আলস নলা, আলস জেগত ফরলক৷ 17 এই 

সবসলার ও তলাতাঁর অছভললাষ সব ছবলনীন হলত চলললছি, ছকন ফয ঈশলরর ইচলা পলালন কলর 
ফস ছচরজেনীছব হলব৷

যপুলদের পত 1:11 তলালদের ছধক, কলারণ কছযন ফয পলর ছগলযছছিল তলারলাও ফসই পর ধলরলছি৷
তলারলা ছবছলযলরর রলতলা টলাকলার ফললালভ ভলান পলর চলললছি৷ আর ফকলারলহর রলতলা ছবলদ্রলাহনী
হলয ধবলসর পলর চলললছি৷

যপুলদের পত 1:15-19 ছতছন সকললর ছবচলার করলার জেনব্য এবব সকললক তলালদের ককৃত সকল
অধলাছরর্মক কলাজেকলরর্মর জেনব্য শলাছস্ত ছদেলত আসলছিন৷ এইসব অধলাছরর্মক পলাপনী তলাতাঁর ছবরলদ
যত সব উদত করলাবলাতর্মলা বলললছি ফসই কলারলণ তলালদের ফদেলাষনী ফঘলাষণলা করলার জেনব্য
আসলছিন৷’ 16 তলারলা সব সরয অছভলযলাগ ও ছনন্দলা কলর, তলালদের ছনলজেলদের অছভললাষ
অনপুসলালর চলল৷ ছনলজেলদের ছবষলয গবর্ম কলর এবব ললালভর আশলায তলারলা অনব্যলদের
ফতলাষলালরলাদে কলর৷ 17  ছপ্রয বনপু রলা,  আরলালদের প্রভপু  যনীশ খনীলষর ফপ্রছরলতরলা যলা বলল
ফগলছিন তলা রলন ফরলখলা৷ 18 তলারলা ফতলা ফতলারলালদের বললতন, ‘ফশলষর সরয এরন সব
উপহলাসকরলা উঠলব যলাতাঁরলা ছনলজেলদের ইচলানপুযলাযনী ঈশর-ছবরদ কলাজে করলব৷’ 19  এই
ফললাকরলাই ফতলারলালদের রলধব্য ছবলভদে সকৃছষ কলর৷ তলারলা তলালদের পলাপ প্রবকৃছতর দেলাস৷ তলালদের
ফসই আত্মলা ফনই৷

पপ্রতব্যলালদেশ 18:14 ‘ফহ বলাছবল, ফয সব ভলাল ভলাল ছজেছনলসর প্রছত ফতলারলার রন পলড ছছিল
তলার সবই ফতলারলার কলাছি ফরলক চলল ফগলছি৷ ফতলারলার সব রকলরর ছবললাছসতলা ও ফশলাভলা 
প্রলাচপু যর্মব্য সবই ধবস হলয ফগলছি৷ তপু ছর তলা আর কখনই ফদেখলত পলালব নলা৷’
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