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যত্মাত্রত্মাপপুস্তক 35:31 বতেবনি তেত্মাতক ঐশ্ববরিক ক্ষরতেত্মা বদিতয়েতছেনি| বতেবনি তেত্মাতক জত্মাতনি ও সবির্মপ্রকত্মারি
ববিদয়েত্মায পত্মারিদিরর্শী কতরি তেপু তলেতছেনি|

গণনিত্মা পপুস্তক 11:25 তেখনি প্রভপু  মরতঘেরি রতধধ্যে মনিতর এতস মরত্মাবররি সত্মাতথে কথেত্মা বিলেতলেনি| 
মরত্মাবররি ওপরি আতত্মা বছেলে, প্রভপু  মসই আতত্মারি বকছেপু অঅংর বনিতয়ে 70 জনি প্রবিবীণতদিরি ওপতরিও 
রিত্মাখতলেনি| আতত্মা তেত্মাতদিরি ওপতরি মনিতর আসতলে পতরি তেত্মারিত্মা ভববিষধ্যেদত্মানিবী করিততে শুরু করিলে| 
বকন্তু এরিপরি তেত্মারিত্মা আরি ভত্মাবিবিত্মানিবী বিতলে বনি|

1 সত্মারপুতয়েলে ১ 10:6 তেত্মারিপরি প্রভপু রি আতত্মা মতেত্মারত্মারি ওপরি সবিতলে ভরি করিতবিনি| তেপু বর বিদিতলে 
যত্মাতবি| তেপু বর একজনি আলেত্মাদিত্মা বিধ্যেবক্তিরি রতে হতবি| তেপু বর অনিধ্যে ভত্মাবিবিত্মাদিবীতদিরি সতঙ্গে ভত্মাবিবিত্মাণবী 
করিততে শুরু করিতবি|

2 সত্মারপুতয়েলে ২ 23:2 রিভপু রি আতত্মা আরত্মারি রধধ্যে বদিতয়ে কথেত্মা বিতলেতছেনি| আরত্মারি রপুখ বদিতয়ে তেত্মাতাঁরি 
বিত্মাকয়ে উচত্মাবরিতে হতয়েতছে|

মযত্মাবি 33:4 ঈশ্বতরিরি আতত্মা আরত্মায়ে সসৃবষ্টি কতরিতছে| ঈশ্বরি সবির্মরবক্তিরত্মাতনিরি বনিনিঃশ্বত্মাস আরত্মাতক 
জবীবিনি বদিতয়েতছে|

ইসত্মাইয়েত্মা 11:2 আরি প্রভপু রি আতত্মা এই বিত্মালেকটিরি ওপতরি ভরি করিতবি| এই আতত্মা বিত্মালেকটিতক 
জত্মানি, বিপুবদ, পথেবনিতদির্মর এবিঅং রবক্তি মদিতবি| এই আতত্মা বিত্মালেকটিতক প্রভপু তক জত্মানিত্মারি এবিঅং 
তেত্মাতাঁতক সমত্মানি করিত্মারি বরক্ষত্মা মদিতবি|

বরখত্মা 3:8 বকন্তু প্রভপু রি আতত্মা আরত্মাতক ক্ষরতেত্মা, ধত্মাবরর্মকতেত্মা এবিঅং রবক্তি মদিতয পবরিপপূণর্ম কতরিতছেনি|
মকনি? কত্মারিণ, আবর যত্মাতকত্মাবিতক তেত্মারি সম্বতন্ধে এবিঅং ইসত্মাতযলেতক তেত্মারি পত্মাপগুতলেত্মারি সম্বতন্ধে 
বিলেততে পত্মাবরি!

জত্মাখত্মাবরিয়েত্মা 4:6 বতেবনি বিলেতলেনি, “এ হলে সরুবত্মাববিতলেরি কত্মাতছে প্রভপু রি বিত্মাতের্মত্মা: সবির্মরবক্তিরত্মানি প্রভপু  
বিতলেনি, ‘মতেত্মারত্মারি রবক্তি ও পরিত্মাএর মতেত্মারত্মায়ে রিক্ষত্মা করিতবি নিত্মা| মতেত্মারত্মারি সত্মাহত্মাযধ্যে আসতবি আরত্মারি
আতত্মা মথেতক|’

রবথে 12:28 বকন্তু আবর যবদি ঈশ্বতরিরি আতত্মারি রবক্তিততে ভপূ তেতদিরি তেত্মাডত্মাই, তেতবি ঈশ্বতরিরি 



রিত্মাজধ্যে মতেত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি কত্মাতছে এতস মগতছে৷’
রবথে 28:19 তেত্মাই মতেত্মাররিত্মা যত্মাও, মতেত্মাররিত্মা বগতয়ে সকলে জত্মাবতেরি রত্মানিপুষতক আরত্মারি বরষধ্যে করি৷ 

বপতেত্মা, পপুত্র ও পববিত্র আতত্মারি নিত্মাতর বিত্মাবপ্তিস্ম দিত্মাও৷
রত্মাকর্ম 1:10 জলে মথেতক ওঠত্মারি সতঙ্গে সতঙ্গে বতেবনি মদিখতলেনি, আকত্মার দুভত্মাগ হতয়ে মগলে এবিঅং 

পববিত্র আতত্মা কতপত্মাততেরি রততেত্মা তেত্মাতাঁরি ওপরি মনিতর আসতছেনি৷
রত্মাকর্ম 13:11 বকন্তু মলেত্মাতক যখনি মতেত্মারত্মাতদিরি মগ্রপ্তিত্মারি কতরি ববিচত্মারি সভত্মায়ে বনিতয়ে যত্মাতবি তেখনি 

তেত্মাতদিরি সত্মারতনি বক বিলেতবি তেত্মা আতগ মথেতক মভতবিত্মা নিত্মা, বিরিঅং মসই সরতয়ে পববিত্র আতত্মা যত্মা 
বিলেততে বিলেতবিনি তেত্মাই বিলেতবি৷ কত্মারিণ মতেত্মাররিত্মাই ময়ে কথেত্মা বিলেতবি তেত্মা নিয়ে, পববিত্র আতত্মাই 
মতেত্মারত্মাতদিরি রতধধ্যে বদিতয়ে কথেত্মা বিলেতবিনি৷

লেপুক 2:26 পববিত্র আতত্মারি রত্মাধধ্যেতর তেত্মাতাঁরি কত্মাতছে একথেত্মা প্রকত্মার করিত্মা হতয়েবছেলে ময়ে প্রভপু  খবীষ্টিতক 
নিত্মা মদিখত্মা পযর্মন্ত তেত্মাতাঁরি রসৃতেপু ধ্যে হতবি নিত্মা৷

লেপুক 4:1 এরিপরি যবীশু পববিত্র আতত্মায়ে পপূণর্ম হতয়ে যদির্মনি নিদিবী মথেতক বফিতরি এতলেনি: আরি আতত্মারি 
পবরিচত্মালেনিত্মায়ে প্রত্মান্ততরিরি রতধধ্যে মগতলেনি৷

লেপুক 4:18-21 ‘প্রভপু রি আতত্মা আরত্মারি ওপরি আতছেনি কত্মারিণ দিবীনি দিবরিতদ্রেরি কত্মাতছে সপুসরত্মাচত্মারি 
প্রচত্মাতরিরি জনিধ্যে বতেবনিই আরত্মায়ে বনিযপুক্তি কতরিতছেনি৷ বতেবনি আরত্মাতক বিনবীতদিরি কত্মাতছে সত্মাধবীনিতেত্মারি 
কথেত্মা ও অন্ধেতদিরি কত্মাতছে দৃবষ্টি বফিতরি পত্মাবিত্মারি কথেত্মা মঘেত্মাষণত্মা করিততে পত্মাঠিতয়েতছেনি; আরি 
বনিযর্মত্মাবতেতেতদিরি রপুক্তি করিততে বিতলেতছেনি৷ 19  এছেত্মাডত্মা প্রভপু রি অনিপুগ্রহ দিত্মাতনিরি বিত সতরিরি কথেত্মা 
মঘেত্মাষণত্মা করিততেও পত্মাঠিতয়েতছেনি৷ 20 এরিপরি বতেবনি পপুস্তকটি গুটিতয়ে মসখত্মানিকত্মারি সহত্মায়েকতদিরি
হত্মাততে বদিতয়ে বিসতলেনি৷ সরত্মাজ-গসৃতহ যত্মাতাঁরিত্মা মস সরয়ে বছেলে, তেত্মাতদিরি সকতলেরি দৃবষ্টি তেত্মাতাঁরি ওপরি 
বগতয়ে পডলে৷ 21 তেখনি বতেবনি তেত্মাতদিরি বিলেতলেনি, ‘রত্মাতস্ত্রেরি এই কথেত্মা যত্মা মতেত্মাররিত্মা শুনিতলে তেত্মা 
আজ পপূণর্ম হলে৷’

লেপুক 12:11,12 ‘তেত্মারিত্মা তেখনি মতেত্মারত্মাতদিরি সরত্মাজ-গসৃতহরি সরত্মাতবিতর রত্মাসনিকতের্মত্মাতদিরি বিত্মা 
করসৃ র্মত্ব সম্পন্ন বিধ্যেবক্তিতদিরি সত্মারতনি হত্মাবজরি করিতবি , তেখনি বকভত্মাতবি আতপক্ষ সরথের্মনি করিতবি বিত্মা 
বক বিলেতবি তেত্মা বনিতয়ে বচন্তত্মা মকত্মারি নিত্মা৷ 12 কত্মারিণ মসই সরয়ে বক বিলেততে হতবি তেত্মা পববিত্র আতত্মা 
মতেত্মারত্মাতদিরি মসইক্ষতণই বরবখতয়ে মদিতবিনি৷’



মযত্মাহনি 7:38,39 রত্মাতস্ত্রে এ কথেত্মা বিতলে, ময়ে আরত্মারি ওপরি ববিশ্বত্মাস কতরি তেত্মারি অন্তরি মথেতক 
জবীবিন্ত জতলেরি নিদিবী বিইতবি৷’ 39 যবীশু পববিত্র আতত্মা সম্পতকর্ম এই কথেত্মা বিলেতলেনি, ‘মসই 
পববিত্র আতত্মা তেখনিও মদিওযত্মা হয়ে বনি, কত্মারিণ যবীশু তেখনিও রবহরত্মাবন্বিতে হনি বনি; বকন্তু পতরি 
যত্মাতাঁরিত্মা যবীশুতক ববিশ্বত্মাস কতরি তেত্মারিত্মা মসই আতত্মা পত্মাতবি৷’

মযত্মাহনি 14:16,17 আবর বপতেত্মারি কত্মাতছে চত্মাইবি, আরি বতেবনি মতেত্মারত্মাতদিরি আরি একজনি 
সত্মাহত্মাযধ্যেকত্মারিবীতদিতবিনি, ময়েনি বতেবনি বচরিকত্মালে মতেত্মারত্মাতদিরি সতঙ্গে থেত্মাতকনি৷ 17 বতেবনি সততেধ্যেরি 
আতত্মা,যত্মাতাঁতক এই জগতে সঅংসত্মারি মরতনি বনিততে পত্মাতরি নিত্মা, কত্মারিণ জগতে তেত্মাতাঁতক মদিতখ নিত্মা বিত্মা 
তেত্মাতাঁতক জত্মাতনি নিত্মা৷ মতেত্মাররিত্মা তেত্মাতাঁতক জত্মানি, কত্মারিণ বতেবনি মতেত্মারত্মাতদিরি সতঙ্গে সতঙ্গেই থেত্মাতকনি, আরি 
বতেবনি মতেত্মারত্মাতদিরি রতধধ্যেই থেত্মাকতবিনি৷

মযত্মাহনি 14:26 বকন্তু মসই সত্মাহত্মাযধ্যেকত্মারিবী পববিত্র আতত্মা, যত্মাতাঁতক বপতেত্মা আরত্মারি নিত্মাতর পত্মাঠিতয়ে 
মদিতবিনি, বতেবনি মতেত্মারত্মাতদিরি সবি বকছেপু বরক্ষত্মা মদিতবিনি, আরি আবর মতেত্মারত্মাতদিরি যত্মা যত্মা বিতলেবছে, মস
সকলে ববিষয়ে বতেবনি মতেত্মারত্মাতদিরি স্মরিণ কবরিতয়ে মদিতবিনি৷

মযত্মাহনি 16:7,8 বকন্তু আবর মতেত্মারত্মাতদিরি সবতেধ্যে বিলেবছে; আরত্মারি যত্মাওযত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি পতক্ষ ভত্মালে,
কত্মারিণ আবর যবদি নিত্মা যত্মাই তেত্মাহতলে মসই সত্মাহত্মাযধ্যেকত্মারিবী মতেত্মারত্মাতদিরি কত্মাতছে আসতবিনি নিত্মা৷ বকন্তু 
আবর যবদি যত্মাই তেত্মাহতলে আবর তেত্মাতাঁতক মতেত্মারত্মাতদিরি কত্মাতছে পত্মাঠিতয়ে মদিবি৷ 8 যখনি মসই 
সত্মাহত্মাযধ্যেকত্মারিবী আসতবিনি তেখনি বতেবনি পত্মাপ, নিধ্যেত্মায়েপরিত্মায়েণতেত্মা ও ববিচত্মারি সম্পতকর্ম জগততেরি 
রত্মানিপুষতক মচতেনিত্মা মদিতবিনি৷

মযত্মাহনি 16:13-15 সততেধ্যেরি আতত্মা যখনি আসতবিনি, তেখনি বতেবনি সকলে সততেধ্যেরি রতধধ্যে 
মতেত্মারত্মাতদিরি পবরিচত্মাবলেতে করিতবিনি৷ বতেবনি বনিতজ মথেতক বকছেপু বিতলেনি নিত্মা, বকন্তু বতেবনি যত্মা মরত্মাতনিনি
তেত্মাই বিতলেনি, আরি আগত্মারবী বদিতনি বক ঘেটততে চতলেতছে তেত্মা বতেবনি মতেত্মারত্মাতদিরি কত্মাতছে বিলেতবিনি৷ 
14 বতেবনি আরত্মাতক রবহরত্মাবন্বিতে করিতবিনি, কত্মারিণ আবর যত্মা বিবলে তেত্মাই বতেবনি গ্রহণ করিতবিনি 
এবিঅং মতেত্মারত্মাতদিরি তেত্মা বিলেতবিনি৷ 15 যত্মা বকছেপু বপতেত্মারি, তেত্মা আরত্মারি৷ এই কত্মারিতণই আবর বিতলেবছে 
ময়ে সততেধ্যেরি আতত্মা আরত্মারি বনিকট মথেতক সবিই গ্রহণ করিতবিনি এবিঅং মতেত্মারত্মাতদিরি তেত্মা বিলেতবিনি৷

মযত্মাহনি 20:21,22 এরিপরি যবীশু আবিত্মারি তেত্মাতাঁতদিরি বিলেতলেনি, ‘মতেত্মারত্মাতদিরি রত্মাবন্ত মহত্মাক! বপতেত্মা 



ময়েরনি আরত্মাতক পত্মাঠিতয়েতছেনি, আবরও মতেরবনি মতেত্মারত্মাতদিরি পত্মাঠত্মাবচ্ছি৷’ 22 এই বিতলে বতেবনি 
তেত্মাতাঁতদিরি ওপরি ফিপুতাঁ বদিতলেনি, আরি বিলেতলেনি, ‘মতেত্মাররিত্মা পববিত্র আতত্মা গ্রহণ করি৷

বরষধ্যেচবরিতে 1:2 আবর যত্মা বলেতখবছে, তেত্মাততে শুরু মথেতক তেত্মাতাঁরি সগর্মত্মাতরিত্মাহতণরি বদিনি পযর্মন্ত বতেবনি যত্মা 
কতরিবছেতলেনি এবিঅং বরবখতয়েবছেতলেনি তেত্মারি সবি ববিবিরিণ আতছে৷ সগর্মত্মাতরিত্মাহতণরি পপূতবির্ম যবীশু তেত্মাতাঁরি 
রতনিত্মানিবীতে মপ্রবরিতেতদিরি, পববিত্র আতত্মারি সত্মাহত্মাতযধ্যে তেত্মাতদিরি বক করিণবীয়ে তেত্মা জত্মাবনিতয়েবছেতলেনি৷

বরষধ্যেচবরিতে 1:5 কত্মারিণ ময়েত্মাহনি জতলে বিত্মাপ্তিত্মাইজ করিততেনি, বকন্তু বকছেপু বদিতনিরি রতধধ্যেই মতেত্মাররিত্মা 
পববিত্র আতত্মায়ে বিত্মাপ্তিত্মাইবজতে হতবি৷’

বরষধ্যেচবরিতে 1:8 বকন্তু যখনি পববিত্র আতত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি কত্মাতছে আসতবিনি, তেখনি মতেত্মাররিত্মা রবক্তি 
পত্মাতবি আরি মতেত্মাররিত্মা আরত্মারি সত্মাক্ষবী হতবি৷ মলেত্মাকতদিরি কত্মাতছে মতেত্মাররিত্মা আরত্মারি কথেত্মা বিলেতবি৷ 
প্রথেতর মতেত্মাররিত্মা মজরুরত্মাতলেতররি মলেত্মাকতদিরি কত্মাতছে সত্মাক্ষধ্যে মদিতবি তেত্মারিপরি সরগ্র বযহপূবদিযত্মা ও 
ররবরিযত্মায়ে এরনিবক জগততেরি মরষ সবীরত্মানিত্মা পযর্মন্ত মতেত্মাররিত্মা আরত্মারি কথেত্মা বিলেতবি৷’

বরষধ্যেচবরিতে 2:1-4 এরিপরি পঞত্মারররবীরি বদিনিটি এলে, মসই বদিনিটিততে মপ্রবরিততেরিত্মা সকতলে একই
জত্মায়েগত্মায়ে সরতবিতে বছেতলেনি৷ 2 মসই সরয়ে হঠত্মাত আকত্মার মথেতক মঝত্মাতডত্মা হত্মাওযত্মারি রতব্দেরি 
রতে প্রচণ্ড একটত্মা রব্দে মরত্মানিত্মা মগলে, আরি ময়ে ঘেতরি তেত্মাতাঁরিত্মা বিতসবছেতলেনি, মসই ঘেতরিরি সবির্মত্র তেত্মা 
ছেবডতয়ে মগলে৷ 3 তেত্মাতাঁরিত্মা তেত্মাতাঁতদিরি সত্মারতনি আগুতনিরি বরখত্মারি রততেত্মা বকছেপু মদিখততে মপতলেনি, মসই
বরখত্মাগুবলে তেত্মাতদিরি উপরি ছেবডতয়ে পডলে ও পসৃথেক পসৃথেক ভত্মাতবি তেত্মাতাঁতদিরি প্রততেধ্যেতকরি উপরি 
বিসলে৷ 4 তেত্মাতাঁরিত্মা পববিত্র আতত্মায়ে পপূণর্ম হতলেনি আরি বভন্ন ভত্মাষত্মায়ে কথেত্মা বিলেততে লেত্মাগতলেনি৷ পববিত্র 
আতত্মাই তেত্মাতদিরি এইভত্মাতবি কথেত্মা বিলেত্মারি রবক্তি বদিতলেনি৷

বরষধ্যেচবরিতে 2:17-19 ‘ঈশ্বরি বিলেতছেনি:তরতষরি বদিনিগুবলেততে এরিকরই হতবি; মরষকত্মাতলে আবর
সকলে মলেত্মাতকরি উপতরি আরত্মারি আতত্মা মঢেতলে মদিবি, তেত্মাততে মতেত্মারত্মাতদিরি মছেতলেতরতয়েরিত্মা 
ভত্মাবিবিত্মাণবী বিলেতবি, মতেত্মারত্মাতদিরি যপুবিতকরিত্মা দিরর্মনি পত্মাতবি, আরি মতেত্মারত্মাতদিরি বিসৃদ মলেত্মাতকরিত্মা সপ্ন 
মদিখতবি৷ 18 হধ্যেত্মাতাঁ, আবর আরত্মারি মসবিকতদিরি, স্ত্রেবী ও পপুরুষ সকতলেরি উপতরি আরত্মারি আতত্মা 
মঢেতলে মদিবি, আরি তেত্মারিত্মা ভত্মাবিবিত্মানিবী বিলেতবি৷ 19 আবর উতদর্ম আকত্মাতর ববিস্ময়েকরি সবি লেক্ষণ 
মদিখত্মাতবিত্মা ও নিবীতচ পসৃবথেবিবীততে নিত্মানিত্মা অদপু তে বচহ, রিক্তি, আগুনি ও মধত্মাতাঁযত্মারি কুণ্ডলেবী মদিখত্মাতবিত্মা৷ 



(তযত্মাতয়েলে 2:28,29)

বরষধ্যেচবরিতে 2:33 যবীশুতক সতগর্ম তেপু তলে মনিওযত্মা হলে; এখনি যবীশু ঈশ্বতরিরি কত্মাতছে তেত্মাতাঁরি 
ডত্মানিবদিতক অবিসত্মানি করিতছেনি৷ বপতেত্মা যবীশুতক পববিত্র আতত্মা বদিতয়েতছেনি, বপতেত্মা তেত্মাতাঁতক মসই 
পববিত্র আতত্মা মদিবিত্মারি প্রবতেশ্রুবতে বদিতয়েবছেতলেনি৷ এখনি যবীশু মসই পববিত্র আতত্মাতক মঢেতলে 
বদিতলেনি, মতেত্মাররিত্মা এখনি তেত্মাই মদিখছে ও শুনিছে৷

বরষধ্যেচবরিতে 2:38 বপতেরি তেত্মাতাঁতদিরি বিলেতলেনি, ‘আপনিত্মারিত্মা রনি-বফিরিত্মানি, আরি প্রততেধ্যেতক পত্মাতপরি 
ক্ষরত্মারি জনিধ্যে যবীশু খবীতষ্টিরি নিত্মাতর বিত্মাপ্তিত্মাইজ মহত্মানি, তেত্মাহতলে আপনিত্মারিত্মা দিত্মানিরূতপ এই পববিত্র 
আতত্মা পত্মাতবিনি৷

বরষধ্যেচবরিতে 4:31  মসই ববিশ্বত্মাসবীরিত্মা প্রত্মাথের্মনিত্মা মরষ করিতলে, তেত্মাতাঁরিত্মা ময়েখত্মাতনি একবত্রতে হতয়েবছেতলেনি 
মসই জত্মায়েগত্মা মকেঁতপ উঠলে৷ তেত্মাতাঁরিত্মা সকতলে পববিত্র আতত্মায়ে পপূণর্ম হতলেনি আরি অসবীর সত্মাহতস 
ঈশ্বতরিরি কথেত্মা বিলেততে লেত্মাগতলেনি৷

বরষধ্যেচবরিতে 8:15-17 বপতেরি ও ময়েত্মাহনি এতস ররবরিয়েত্মায়ে খবীষ্টি ববিশ্বত্মাসবীতদিরি জনিধ্যে প্রত্মাথের্মনিত্মা 
করিতলেনি ময়েনি তেত্মারিত্মা পববিত্র আতত্মা লেত্মাভ কতরি; 16 কত্মারিণ এই মলেত্মাতকরিত্মা প্রভপু  যবীশু খবীতষ্টিরি 
নিত্মাতর বিত্মাপ্তিত্মাইজ হতলেও তেখনিও পযর্মন্ত তেত্মাতদিরি কত্মাতরিত্মারি ওপরি পববিত্র আতত্মা অবিতেরিণ কতরিনি 
বনি৷ 17 এইজনিধ্যে বপতেরি ও ময়েত্মাহনি প্রত্মাথের্মনিত্মা করিতলেনি; আরি মসই দুই মপ্রবরিতে, মলেত্মাকতদিরি 
রত্মাথেত্মায়ে হত্মাতে রিত্মাখতলে তেত্মারিত্মা পববিত্র আতত্মা লেত্মাভ করিলে৷

বরষধ্যেচবরিতে 8:39 তেত্মাতাঁরিত্মা যখনি জতলেরি রধধ্যে মথেতক উঠতলেনি, তেখনি প্রভপু রি আতত্মা বফিবলেপতক 
সবরিতয়ে বনিতয়ে মগতলেনি, মসই মকত্মাষত্মাধধ্যেক্ষ তেত্মাতক আরি মদিখততে মপতলেনি নিত্মা; বকন্তু আনিন 
করিততে করিততে তেত্মাতাঁরি পতথে এবগতয়ে চলেতলেনি৷ (1 রিত্মাজত্মাবিবলে ১ 18:12)

বরষধ্যেচবরিতে 9:31  মসই সরয়ে বযহপূবদিয়েত্মা, গত্মালেবীলে ও ররবরিয়েত্মায়ে ববিশ্বত্মাসবী রণ্ডলেবীগুবলেততে রত্মাবন্ত 
ববিরিত্মাজ করিবছেলে৷ ববিশ্বত্মাসবীরিত্মা প্রভপু রি ভতয়ে জবীবিনিযত্মাপনি করিতে ও পববিত্র আতত্মায়ে উত সত্মাবহতে 
হতে; এরি ফিতলে দিলেটি রবক্তিরত্মালেবী হতয়ে উঠলে এবিঅং ক্রতর ক্রতর সঅংখধ্যেত্মায়ে বিসৃবদলেত্মাভ করিততে 
লেত্মাগলে৷

বরষধ্যেচবরিতে 10:44,45 বপতেরি যখনি এইসবি কথেত্মা বিলেবছেতলেনি, তেখনি যত্মাতাঁরিত্মা মসখত্মাতনি মসইসবি 



কথেত্মা শুনিবছেলে, তেত্মাতদিরি সকতলেরি ওপরি পববিত্র আতত্মা মনিতর এতলেনি৷ 45 ইহুদিবী সম্প্রদিত্মায়ে 
মথেতক ময়ে খবীষ্টি ববিশ্বত্মাসবীরিত্মা বপতেতরিরি সতঙ্গে মসখত্মাতনি এতসবছেতলেনি তেত্মাতাঁরিত্মা সকতলে আশ্চযর্ম হতয়ে 
মগতলেনি, কত্মারিণ অইহুদিবীতদিরি ওপরিও পববিত্র আতত্মারি দিত্মানি মনিতর এলে৷

বরষধ্যেচবরিতে 11:15 আবর যখনি কথেত্মা বিলেততে শুরু করিলেত্মার, পববিত্র আতত্মা তেখনি তেত্মাতদিরি ওপরি 
মনিতর এতলেনি, ময়েরনি শুরুততে আরত্মাতদিরি ওপরি এতসবছেতলেনি৷

বরষধ্যেচবরিতে 13:52 এবদিতক আবন্তয়েতক অনিপুগত্মারবীরিত্মা আনিতন ও পববিত্র আতত্মায়ে পবরিপপূণর্ম হততে 
থেত্মাকতলেনি৷

বরষধ্যেচবরিতে 19:6 এরিপরি মপপৌলে তেত্মাতদিরি ওপরি হত্মাতে রিত্মাখতলে, তেত্মাতদিরি ওপরি পববিত্র আতত্মা মনিতর
এতলেনি৷ তেত্মারিত্মা নিত্মানিত্মা ভত্মাষত্মায়ে কথেত্মা বিলেততে ও ভত্মাবিবিত্মাণবী বিলেততে শুরু করিলে৷

বরষধ্যেচবরিতে 20:23 তেতবি পববিত্র আতত্মারি সতেকর্মবিত্মাণবীরি রধধ্যে বদিতয়ে একথেত্মা জত্মাবনি ময়ে 
মজরুরত্মাতলেতররি প্রততেধ্যেকটি রহতরি আরত্মারি জনিধ্যে দুনিঃখ-কষ্টি ও কত্মারিত্মাবিরিণ অতপক্ষত্মা করিতছে৷

মরিত্মারবীয়ে 5:5 এই প্রতেধ্যেত্মারত্মা কখনিই আরত্মাতদিরি বনিরিত্মার কতরি নিত্মা, কত্মারিণ পববিত্র আতত্মারি রত্মাধধ্যেতর 
ঈশ্বতরিরি ভত্মালেবিত্মাসত্মা আরত্মাতদিরি অন্ততরি মঢেতলে মদিওয়েত্মা হতয়েতছে৷ মসই পববিত্র আতত্মাতক আররিত্মা 
ঈশ্বতরিরি দিত্মানিরূতপ মপতয়েবছে৷

মরিত্মারবীয়ে 8:9 বকন্তু মতেত্মাররিত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি দদিবহক প্রবিসৃবররি দত্মারিত্মা চত্মাবলেতে নিও বিরিঅং আতত্মা দত্মারিত্মা 
চত্মাবলেতে; অবিরধ্যে যবদি ঈশ্বতরিরি আতত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি অন্ততরি ববিরিত্মাজ কতরিনি তেত্মাহতলে তেপু বর আতত্মারি 
দত্মারিত্মা চত্মাবলেতে হতবি; বকন্তু যত্মারি রতধধ্যে খবীতষ্টিরি আতত্মা মনিই মস খবীতষ্টিরি নিয়ে৷

মরিত্মারবীয়ে 8:13-16  কত্মারিণ যবদি মতেত্মাররিত্মা দদিবহক প্রবিসৃবররি দত্মারিত্মা চলে তেতবি ররিতবি৷ বকন্তু পববিত্র 
আতত্মারি সত্মাহত্মাতযধ্যে যবদি মদিতহরি রন কত্মাজগুবলে মথেতক ববিরিতে থেত্মাক তেতবি জবীবিনি পত্মাতবি৷ 14 
ঈশ্বতরিরি প্রকসৃতে সন্তত্মানিরিত্মা ঈশ্বতরিরি আতত্মারি দত্মারিত্মা পবরিচত্মাবলেতে হয়ে৷ 15 মতেত্মাররিত্মা ময়ে আতত্মাতক 
মপতয়েছে তেত্মা মতেত্মা দিত্মাসতত্বরি আতত্মা নিয়ে ময়ে পপুনিরিত্মায়ে ভতয়ে থেত্মাকতবি, বিরিঅং মতেত্মাররিত্মা ময়ে আতত্মাতক 
মপতয়েছে তেত্মারি দত্মারিত্মা পপুত্রত্ব মপতয়েছে; আরি মসই আতত্মাততে আররিত্মা ডত্মাবক, ‘আবত্মা,’ ‘বপতেত্মা৷’ 
16 পববিত্র আতত্মা বনিতজও আরত্মাতদিরি আতত্মারি সতঙ্গে সত্মাক্ষধ্যে বদিতয়ে বিলেতছেনি ময়ে আররিত্মা ঈশ্বতরিরি 
সন্তত্মানি;



মরিত্মারবীয়ে 8:26 একইভত্মাতবি আরত্মাতদিরি দুবির্মলেতেত্মায়ে পববিত্র আতত্মাও আরত্মাতদিরি সত্মাহত্মাযধ্যে করিততে 
এবগতয়ে আতসনি, কত্মারিণ আররিত্মা বকতসরি জনিধ্যে প্রত্মাথের্মনিত্মা করিবি জত্মাবনি নিত্মা, তেত্মাই সয়েঅং পববিত্র আতত্মা 
আরত্মাতদিরি হতয়ে অবিধ্যেক্তি আতের্মসতরি আতবিদিনি জত্মাবনিতয়ে থেত্মাতকনি৷

মরিত্মারবীয়ে 15:13 ঈশ্বরি, বযবনি মতেত্মারত্মাতদিরি রতধধ্যে আরত্মারি সঞত্মারি কতরিনি, তেত্মাতাঁরি ওপরি প্রতেধ্যেত্মারত্মা 
মতেত্মারত্মাতদিরি সকলেতক আনিন ও রত্মাবন্তততে ভরিপপুরি করুক৷ তেত্মাহতলে পববিত্র আতত্মারি রবক্তিততে 
মতেত্মারত্মাতদিরি আরত্মা আতরিত্মা উপতচ পডতবি৷

মরিত্মারবীয়ে 15:19 বতেবনি নিত্মানিত্মা অতলেপৌবকক বচহ ও আশ্চযর্ম কত্মাতজরি দত্মারিত্মা এবিঅং পববিত্র আতত্মারি 
পরিত্মাক্রতর আরত্মারি দত্মারিত্মা তেত্মা পপূণর্ম কতরিতছেনি৷ তেত্মারি ফিতলে আবর মজরুরত্মাতলের মথেতক শুরু কতরি 
ইলপুবরিকত্মা পযর্মন্ত সরস্ত জত্মায়েগত্মায়ে খবীষ্টি ববিষয়েক সপুসরত্মাচত্মারি প্রচত্মাতরিরি কত্মাজ মরষ কতরিবছে৷

1 কবরিনবীয়ে ১ 2:10-13 বকন্তু আরত্মাতদিরি কত্মাতছে ঈশ্বরি তেত্মাতাঁরি আতত্মারি দত্মারিত্মা তেত্মা প্রকত্মার 
কতরিতছেনি৷ কত্মারিণ আতত্মা সবি বকছেপুরি অনিপুসন্ধেত্মানি কতরিনি, এরনি বক ঈশ্বতরিরি বনিগপূঢ় তেতত্ত্বেরি 
অনিপুসন্ধেত্মানি কতরিনি৷ 11 ববিষয়েটি এই রিকর: মকত্মানি রত্মানিপুষ অপতরি বক বচন্তত্মা করিতছে তেত্মা জত্মাতনি 
নিত্মা৷ মকবিলে মসই বিধ্যেবক্তিরি আতত্মা, ময়ে তেত্মারি অন্ততরি থেত্মাতক মসই জত্মাতনি৷ মতেরবনি ঈশ্বরি বক বচন্তত্মা
কতরিনি তেত্মা মকউ জত্মাতনি নিত্মা, মকবিলে ঈশ্বতরিরি আতত্মা জত্মাতনিনি৷ 12 আররিত্মা জগততেরি আতত্মাতক 
গ্রহণ কবরি বনি বকন্তু ঈশ্বতরিরি কত্মাছে মথেতক ময়ে আতত্মা এতসতছেনি তেত্মাতাঁতকই আররিত্মা মপতয়েবছে, ময়েনি
ঈশ্বরি অনিপুগ্রহ কতরি আরত্মাতদিরি যত্মা যত্মা দিত্মানি কতরিতছেনি তেত্মা জত্মানিততে পত্মাবরি৷ 13 মসই সবি ববিষতয়ে
বিলেততে বগতয়ে আররিত্মা রত্মানিববিক জত্মাতনিরি বরক্ষত্মানিপুরূপ কথেত্মায়ে নিয়ে, বকন্তু পববিত্র আতত্মারি 
বরক্ষত্মানিপুসত্মাতরি বিতলেবছে, আবতক ববিষয়ে মবিত্মাঝত্মাততে আবতক কথেত্মাই বিধ্যেবিহত্মারি করিবছে৷

1 কবরিনবীয়ে ১ 3:16 মতেত্মাররিত্মা বক জত্মানি নিত্মা ময়ে মতেত্মাররিত্মা ঈশ্বতরিরি রবনরি; আরি ঈশ্বতরিরি আতত্মা 
মতেত্মারত্মাতদিরি রতধধ্যে বিত্মাস কতরিনি?

1 কবরিনবীয়ে ১ 6:11 মতেত্মারত্মাতদিরি রতধধ্যে মকউ মকউ এই ধরিতণরি মলেত্মাক বছেতলে, বকন্তু মতেত্মাররিত্মা 
প্রভপু  যবীশু খবীতষ্টিরি নিত্মাতর ও ঈশ্বতরিরি আতত্মায়ে বনিতজতদিরি মধপৌতে কতরিছে, পববিত্র হতয়েছে, মতেত্মাররিত্মা 
ঈশ্বতরিরি কত্মাতছে ধত্মাবরর্মক প্রবতেপন্ন হতয়েছে৷

1 কবরিনবীয়ে ১ 12:3 তেত্মাই আবর মতেত্মারত্মাতদিরি বিলেবছে ময়ে, ঈশ্বতরিরি আতত্মারি মপ্ররিণত্মায়ে মকউ কথেত্মা 
বিলেতলে মস কখনিও, ‘যবীশু অবভরপ্তি’ একথেত্মা বিলেততে পত্মাতরি নিত্মা৷ আবিত্মারি পববিত্র আতত্মারি মপ্ররিণত্মা



ছেত্মাডত্মা মকউ বিলেততে পত্মাতরি নিত্মা ময়ে, ‘যবীশুই প্রভপু ৷’
2 কবরিনবীয়ে ২ 3:17 এই প্রভপু  হতলেনি আতত্মা, আরি প্রভপু রি আতত্মা ময়েখত্মাতনি মসখত্মাতনিই সত্মাধবীনিতেত্মা৷
2 কবরিনবীয়ে ২ 13:14 প্রভপু  যবীশু খবীতষ্টিরি অনিপুগ্রহ, ঈশ্বতরিরি মপ্রর এবিঅং পববিত্র আতত্মারি 

সহভত্মাগবীতেত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি সকতলেরি সহবিতের্শী মহত্মাক্৷
গত্মালেত্মাতেবীয়ে 4:6 মতেত্মাররিত্মা সকতলেই ঈশ্বতরিরি সন্তত্মানি, মসইজনিধ্যেই তেত্মাতাঁরি পপুতত্ররি আতত্মাতক বতেবনি 

মতেত্মারত্মাতদিরি অন্ততরি পত্মাঠিতয়েতছেনি৷ মসই আতত্মা মডতক ওতঠ, ‘বপতেত্মা, বপতেত্মা’ বিতলে৷
এতফিসবীয়ে 1:13,14 খবীতষ্টিততে মতেত্মাররিত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি পবরিত্রত্মাতণরি জনিধ্যে মসই সপুসরত্মাচত্মাতরিরি সতেধ্যে 

বিত্মাতের্মত্মা শুতনিবছেতলে এবিঅং মতেত্মাররিত্মা খবীতষ্টি ববিশ্বত্মাস কতরিবছেতলে; আরি মতেত্মারত্মাতদিরি পববিত্র আতত্মা দিত্মানি 
কতরি ঈশ্বরি মতেত্মারত্মাতদিরি ওপরি তেত্মাতাঁরি বনিতজরি রত্মাবলেকত্মানিত্মারি ছেত্মাপ বদিতয়েতছেনি৷ 14 ঈশ্বরি তেত্মাতাঁরি 
বনিজস মলেত্মাকতদিরি যত্মা বকছেপু মদিবিত্মারি প্রবতেশ্রুবতে বদিতয়েতছেনি, মসই পববিত্র আতত্মা হলে তেত্মারি 
জত্মাবরনিসরূপ, আরি যত্মাতাঁরিত্মা ঈশ্বতরিরি মলেত্মাক তেত্মারিত্মা এরি রত্মাধধ্যেতর পপূণর্ম সত্মাধবীনিতেত্মা মভত্মাগ করিতবি৷ এ 
সবিবকছেপুরি একরত্মাত্র লেক্ষধ্যে হলে তেত্মাতাঁরি রবহরত্মায়ে প্ররঅংসত্মা ময়েত্মাগ করিত্মা৷

এতফিসবীয়ে 2:18 হধ্যেত্মাতাঁ, খবীতষ্টিরি রত্মাধধ্যেতর আররিত্মা সকতলে একই আতত্মারি দত্মারিত্মা বপতেত্মারি কত্মাতছে 
আসততে পত্মাবরি৷

এতফিসবীয়ে 4:30 মতেত্মাররিত্মা ঈশ্বতরিরি পববিত্র আতত্মাতক ববিষন্ন কতরিত্মা নিত্মা৷ আতত্মা ঈশ্বতরিরি কত্মাতছে 
প্ররত্মাণ কতরি ময়ে মতেত্মাররিত্মা ঈশ্বতরিরি অবধকত্মারিভপু ক্তি৷ ঈশ্বতরিরি বনিরূবপতে সরতয়ে ঈশ্বরি ময়ে 
মতেত্মারত্মাতদিরি যপুক্তি করিতবিনি তেত্মারি প্ররত্মাণসরূপ ঈশ্বরি মসই আতত্মাতক মতেত্মারত্মাতদিরি রতধধ্যে 
বদিতয়েতছেনি৷

1 মথেসত্মাতলেত্মাবনিকবীয়ে ১ 4:8 তেত্মাই, ময়ে এই বরক্ষত্মা অনিপুসত্মাতরি চলেততে অসবীকত্মারি কতরি মস রত্মানিপুষতক
নিয়ে বকন্তু ঈশ্বরিতকই অরত্মানিধ্যে কতরি, ময়ে ঈশ্বরি আরত্মাতদিরি পববিত্র আতত্মা দিত্মানি কতরিনি৷

1 মথেসত্মাতলেত্মাবনিকবীয়ে ১ 5:19 পববিত্র আতত্মাতক বনিবির্মত্মাণ কতরিত্মা নিত্মা৷
2 মথেসত্মাতলেত্মাবনিকবীয়ে ২ 2:13 রিভপু রি বপ্রয়ে ভত্মাই ও মবিত্মাতনিরিত্মা, মতেত্মারত্মাতদিরি জনিধ্যে আরত্মাতদিরি সবির্মদিত্মা 

ঈশ্বরিতক ধনিধ্যেবিত্মাদি মদিওয়েত্মা উবচতে৷ এইজনিধ্যে ঈশ্বরি প্রথের মথেতকই মতেত্মারত্মাতদিরি রতনিত্মানিবীতে 
কতরিবছেতলেনি যত্মাততে আতত্মায়ে পববিত্র হতয়ে এবিঅং সতেধ্যেতক ববিশ্বত্মাস সহকত্মাতরি গ্রহণ করিত্মারি রত্মাধধ্যেতর 
মতেত্মাররিত্মা পবরিত্রত্মাণ পত্মাও৷ (1 বপতেতরিরি ১র পত্র 1:2)



তেবীতে 3:5,6 তেখনি বতেবনি তেত্মাতাঁরি দিয়েত্মারি গুতণ আরত্মাতদিরি রিক্ষত্মা করিতলেনি৷ ঈশ্বতরিরি কত্মাতছে ময়েত্মাগধ্যে 
বিতলে ববিতবিবচতে হওয়েত্মারি জনিধ্যে, ভত্মালে কত্মাজ কতরিবছেলেত্মার বিতলে নিয়ে৷ বতেবনি আরত্মাতদিরি পবরিষত্মারি 
কতরি পবরিত্রত্মাণপ্রত্মাপ্তি নিতেপু নি রত্মানিপুষ করিতলেনি এবিঅং পববিত্র আতত্মারি রত্মাধধ্যেতর আররিত্মা নিতেপু নি হলেত্মার৷ 
6 মসই পববিত্র আতত্মাতক ঈশ্বরি আরত্মাতদিরি ত্রত্মাণকতের্মত্মা যবীশু খবীতষ্টিরি দত্মারিত্মা আরত্মাতদিরি ওপতরি 
ববিপপুলে পবরিরত্মাতণ বিষর্মণ করিতলেনি৷

বহব্রুতদিরি কত্মাতছে পত্র 2:4 ঈশ্বরিও নিত্মানিত্মা সতঙ্কেতে, আশ্চযর্মজনিক কত্মাজ, অতলেপৌবকক ঘেটনিত্মা ও 
রত্মানিপুষতক মদিওয়েত্মা পববিত্র আতত্মারি নিত্মানিত্মা বিরিদিত্মাতনিরি রত্মাধধ্যেতর তেত্মাতাঁরি ইচ্ছিত্মানিপুয়েত্মাযবী এববিষতয়ে সত্মাক্ষধ্যে 
মরিতখতছেনি৷

বহব্রুতদিরি কত্মাতছে পত্র 10:15 পববিত্র আতত্মাও আরত্মাতদিরি কত্মাতছে এ ববিষতয়ে সত্মাক্ষধ্যে বদিতচ্ছিনি৷ 
প্রথেতর বতেবনি বিতলেনি:

1 বপতেতরিরি ১র পত্র 1:2 বিহুপপূতবির্মই বপতেত্মা ঈশ্বরি তেত্মাতাঁরি পবরিকল্পনিত্মা অনিপুসত্মাতরি মতেত্মারত্মাতদিরি 
রতনিত্মানিবীতে কতরিতছেনি, যত্মাততে মতেত্মাররিত্মা তেত্মাতাঁরি পববিত্র মলেত্মাকসরবষ্টি হও৷ পববিত্র আতত্মা মতেত্মারত্মাতদিরি 
পববিত্র কতরিতছেনি, ঈশ্বরি মচতয়েবছেতলেনি, ময়ে মতেত্মাররিত্মা তেত্মাতাঁরি বিত্মাধধ্যে হতবি ও প্রভপু  যবীশু খবীতষ্টিরি রিতক্তি
শুবচ হতবি৷ ঈশ্বতরিরি অনিপুগ্রহ ও রত্মাবন্ত ময়েনি মতেত্মারত্মাতদিরি ওপরি প্রচপু রি পবরিরত্মাতনি বিবষর্মতে হয়ে৷

2 বপতেতরিরি ২য়ে পত্র 1:21 ভত্মাবিবিত্মাণবী কখনিই রত্মানিপুতষরি ইচ্ছিত্মাক্রতর আতস বনি, বকন্তু পববিত্র 
আতত্মারি পবরিচত্মালেনিত্মায়ে ভত্মাবিবিত্মাদিবীরিত্মা ঈশ্বতরিরি কথেত্মা বিতলেতছেনি৷

1 মযত্মাহতনিরি ১র পত্র 4:2 এইভত্মাতবি মতেত্মাররিত্মা ঈশ্বতরিরি আতত্মাতক বচনিততে পত্মারিতবি৷ ময়ে মকত্মানি 
আতত্মা যবীশু খবীষ্টি ময়ে রিক্তি রত্মাঅংতসরি মদিহ ধত্মারিণ কতরি এতসতছেনি বিতলে সবীকত্মারি কতরি, মস 
ঈশ্বতরিরি কত্মাছে মথেতক এতসতছে৷

1 মযত্মাহতনিরি ১র পত্র 5:7,8 যবীশুরি ববিষতয়ে বতেনিজনি সত্মাক্ষধ্যে বদিতচ্ছিনি৷ 8 আতত্মা, জলে ও রিক্তি 
আরি মসই বতেতনিরি এক সত্মাক্ষধ্যে৷

যপুতদিরি পত্র 1:20 বকন্তু বপ্রয়ে বিন্ধেপু , মতেত্মাররিত্মা বনিতজতদিরি পরির পববিত্র ববিশ্বত্মাতসরি ওপরি মগতাঁতথে 
মতেত্মালে৷ পববিত্র আতত্মাততে প্রত্মাথের্মনিত্মা করি৷
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