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আতদিপপুস্তক 20:6 তিখন ঈশ্বর স্বপপ্নের রপধধ্যে অববীপরলকপক বলপলন যয, “হধ্যেহহ, আতর জহতন তিপু তর
তনপদির্মহষ এববং এটহও জহতন যয তিপু তর তক করছ তিহ তিপু তর জহনপতি নহ| যতিহরহয আতর বহহতচিপয 
তদিপযতছ| আতর যতিহরহপক আরহর তবরুপদ্ধে পহপ করপতি তদিই তন| আতরই যতিহরহয ঐ নহরবীপক 
শযযহয তনপয যযপতি তদিই তন|

যহতহপপুস্তক  35:21,26 প্লপতিধ্যেপক, যহপদির হৃদিপয প্রববৃতত্তি ও রপন ইচহ হল তিহরহ প্রভপু র জনধ্যে 
উপহহর তনপয এল| এই উপহহর সহরগ্রবীগুতল সরহগর তিহহবপুর জনধ্যে, তিহহবপুর যভতিপরর প্রপযহজনবীয
তজতনস এববং তবপশষ বস্ত্র ততিরবীর কহপজ লহগহপনহ হল 26  ঐ দিক্ষ রতহলহরহ যহরহ সহহহযধ্যে 
করপতি চিহইল, তিহরহ ছহগপলর যলহর যথেপক কহপড় ততিরবী করল|

গণনহ পপুস্তক 10:35 তশতবর সহনহন্তপরর জনধ্যে যলহকরহ যখনই পতবত তসনপুকটিপক ওঠহপতিহ, 
যরহতশ তিখনই প্রপতিধ্যেকবহপরর রতি বলতি,“প্রভপু  তিপু তর ওঠ! যতিহরহর শত্রুরহ ছতড়পয তছটিপয 
যহক| যতিহরহর শত্রুরহ যতিহরহর কহছ যথেপক পহতলপয যহক|”

তদ্বিতিবীয তববরণ 2:25 আজ আতর সরস্ত জহযগহর সকল যলহপকর রপধধ্যে যতিহরহপদির সম্পপকর্ম 
ভবীততির সঞহর করপবহ| তিহরহ যতিহরহপদির খবর যজপন ভপয আতিতঙ্কিতি এববং কতম্পতি হপব|’

তদ্বিতিবীয তববরণ 9:3(2) যসখহনকহর যলহকরহ লমহ এববং শতক্তিশহলবী, তিহরহ হল অনহকবীয| যতিহররহ 
ঐ যলহকপদির সম্পপকর্ম জহপনহ| যতিহররহ আরহপদির গুপ্তচিরপদির বলপতিও শুপনতছপল, 
‘অনহকবীযপদির তবরুপদ্ধে যকউ তজতিপতি পহপর নহ|’ তকন্তু যতিহররহ তনতশ্চিতি থেহকপতি পহপরহ যয 
প্রভপু  যতিহরহপদির ঈশ্বর, যতিহরহপদির আপগ নদিবী অততিক্রর কপর যহপবন এববং প্রভপু  হপলন 
আগুপনর রপতিহ যহ ধবংস কপর ঈশ্বর ঐ সরস্ত জহততির যলহকপদির ধবংস করপবন| ততিতন 
তিহপদির জয করপবন| যতিহররহ ঐ সরস্ত জহততির যলহকপদির যবতরপয যযপতি বহধধ্যে করপব| প্রভপু  
যতিহরহপদির কহপছ শপথে কপরপছন যসই অনপুসহপরই যতিহররহ তিহপদির তিহড়হতিহতড় ধবংস করপব|

যযহশুযহ 2:9 যস তিহপদির বলল, “আতর জহতন প্রভপু  যতিহরহপদির যলহকপদির এই যদিশ তদিপযপছন| 
যতিহররহ আরহপদির ভয পহইপয তদিপযছ|

1 সহরপুপযল ১ 17:48,50 গতলযহত  দিহযয়ূদিপক আক্ররণ করপতি উদিধ্যেতি হল| যস একটপু  একটপু  
কপর দিহযয়ূপদির কহপছ যঘহপষ এল| তিখন দিহযয়ূদি ওর তদিপক ছপুপট যগপলন| 50 এইভহপব শুধপু 



একটহ গুলততি আর একটি পহথের তদিপযই দিহযয়ূদি এই পপলষবীযপক হহতরপয তদিপলন এববং আঘহতি 
কপর যরপর যফেলপলন| দিহযয়ূপদির হহপতি যকহন তিরবহতর তছল নহ|

এসহর 8:17 প্রপতিধ্যেকটি প্রপদিশ, প্রততিটি নগপর রহজহর তনপদির্মশ যপপহছপনহর সপঙ্গে সপঙ্গে প্রততিটি 
ইহুদিবী পতরবহর খপুশবী হপয উঠল| তিহরহ উতসব ও যভহজসভহর যতিহড়পজহড় শুরু কপর তদিল| 
ইহুদিবীপদির ভপয অনধ্যে অপনপক ইহুদিবী হপয যগল|

যযহব 29:14 সঠিক পপথে জবীবনযহপনই আরহর বস্ত্র তছল| আরহর তশরস্ত্রহণ তছল আরহর নধ্যেহয|
প্রবচিন 13:11,22 যহরহ পযসহর জনধ্যে ঠকহয, তিহরহ শবীঘ্রই সব পযসহ হহরহপব| তকন্তু পতরশ্রপরর 

তবতনরপয যহরহ অথের্ম যরহজগহর কপর তিহপদির অথের্ম ক্ররশশঃ ববৃতদ্ধে পহয| 22 এক জন সজ্জন 
বধ্যেতক্তির যহ সম্পদি থেহকপব তিহ যস তিহর সন্তহন ও নহততি-নহতিতনপদির তদিপয যযপতি পহরপব| এববং 
পতরপশপষ দুজর্মনপদির সব সম্পদিও এক তদিন সজ্জন বধ্যেতক্তিপদির আওতিহয চিপল আসপব|

প্রবচিন 22:22,23 দিতরপদ্রের কহছ যথেপক তজতনস চিপু তর করহ সহজ| তকন্তু তিহ কপরহ নহ এববং 
আদিহলপতি দিবীনহবীপনর কহছ যথেপক যকহন সপুতবধহ উপপভহগ কপরহ নহ| 23 প্রভপু  গরবীবপদির পপক্ষ
রপযপছন| প্রভপু  তিহপদির সরথের্মন কপরন| সপুতিরহবং যকউ গরবীবপদির তকছপু তনপল প্রভপু  তিহ আবহর 
তছতনপয যনন|

ইসহইযহ 35:8 যসই সরয যসখহপন একটহ রহস্তহ হপব| এই দিবীঘর্ম সড়কপক “পতবত সড়ক” নহপর 
অতভতহতি করহ হপব| পহপবী রহনপুষপদির যসই পথে তদিপয হহহটপতি অনপুরততি যদিওযহ হপব নহ| যয সব
তনপবর্মহধ যলহকরহ ঈশ্বপরর কথেহ তবশ্বহস কপর নহ তিহরহ যসই রহস্তহ তদিপয হহহটপতি পহরপব নহ| এক 
রহত ভহপলহ যলহকরহই যসই পপথে হহহটহর যযহগধ্যে হপব|

ইসহইযহ 43:2 তিপু তর যখনই সরসধ্যেহয পড়পব আতর যতিহরহর পহপশ থেহকব| নদিবী পহর হপতিও 
যতিহরহর কষ হপব নহ| আগুপনর রপধধ্যে তদিপয হহহটহর সরযও তিপু তর দি3 হপব নহ; অতগ্নিতশখহ 
যতিহরহপক আঘহতি করপব নহ| ইসহইযহ 49:25 তকন্তু প্রভপু  বপলন, “বনবী পহতলপয 
যহপব| যকউ এক জন বনবীপদির শতক্তিশহলবী যসনহর কহছ যথেপক দূপর তনপয যহপব| তক কপর 
ঘটপব এইসব? আতর যতিহরহপদির হপয যপুদ্ধে কপর যদিপবহ| আতরই যতিহরহপদির তশশুপদির বহহচিহপবহ|

ইসহইযহ 54:17 “রহনপুষ যতিহরহপক ধবংস করহর জনধ্যে অস্ত্র বহনহপব| তকন্তু যসই অস্ত্রগুতল 
যতিহরহপক পরহস্ত করপতি পহরপব নহ| যকউ যকউ যতিহরহর তবরুপদ্ধে কথেহ বলপব| তিপব যয যয 
যলহক যতিহরহর তবরুপদ্ধে কথেহ বলপছ তিহপদির ভপু ল বপল প্ররহণ করহ হপব|”প্রভপু  বপলন, “প্রভপু র 



দিহসরহ তক পহয? আরহর কহছ যথেপক আসহ ভহপলহ তজতনস তিহরহ পহয!”
ইসহইযহ 59:17,19 প্রভপু  যপুপদ্ধের জনধ্যে প্রস্তুতি হপচন| ততিতন পপরন ধহতরর্মকতিহর বরর্ম, রপুতক্তির 

তশরস্ত্রহণ, শহতস্তর যপহশহকসরয়ূহ ও তিহহর দৃঢ় আগ্রহশবীলতিহর আবরণ| 19 পতশ্চিপরর যলহকরহ 
প্রভপু পক ভয পহপব এববং প্রভপু র নহপরর প্রততি শ্রদ্ধেহশবীল হপব| পয়ূপবর্মর যলহকরহ তিহপক ভয পহপব 
এববং তিহরহ প্রভপু র রতহরহপক শ্রদ্ধেহ করপব| প্রভপু  ঈশ্বপরর বহতিহপসর যজহপর বহরহন খরপসহতিহ 
নদিবীর রপতিহ দ্রুতি আসপবন| ইসহইযহ 61:10“প্রভপু  আরহপক খপুব সপুখবী কপরপছন|
আরহর সরগ্র সতহ আরহর ঈশ্বপর সপুখবী| ঈশ্বর আরহপক পতরতহপণর বস্ত্র পতরপযপছন| এটহ হপচ 
যযরন এক জন তবপযর বর তনপজপক রহলহ তদিপয সহজহয যসই রকর| ঈশ্বর আরহর ওপর 
ধহতরর্মকতিহর আবরণ বস্ত্র পতরপযপছন| যযন তবপযর বধয়ূ তবহপহর চিরতকহর যপহশহক পপরপছ|

এপজতকপযল 22:30 “আতর যলহকপদির তিহপদির জবীবন ধহরহ পতরবত্তির্মন করপতি এববং নগর রক্ষহ 
করপতি বপলতছলহর| আতর তিহপদির যদিওযহল যররহরতি করপতি ও যদিওযহপলর ঐসব গপতির্মর 
সহরপন দিহহতড়পয নগর রক্ষহপথের্ম যপুদ্ধে করপতি বপলতছলহর তকন্তু সহহহপযধ্যের জনধ্যে যকউ আপসতন|

এপজতকপযল 45:8 এই জতর হপব ইসহপযপলর শহসকপদির সম্পতত্তি| যসই জনধ্যে শহসকপদির 
আরহর প্রজহপদির জবীবন কষকর কপর যতিহলহর প্রপযহজন হপব নহ| তকন্তু তিহরহ যসই জতর 
ইসহপযলপক তিহপদির পতরবহরপগহষবীর জনধ্যে যদিপব|”

দিহতনপযল 4:16  যস আর রহনপুপষর রতি তচিন্তহ করপতি সক্ষর হপব নহ| তিহর রন হপব একটি পশুর
রপতিহ| এই রকর অবসহয থেহকপতি থেহকপতি, সহতিটি ঋতিপু  যশষ হপয যহপব|’

দিহতনপযল 7:4 “প্রথের জন্তুটিপক তসবংপহর রপতিহ যদিখপতি আর তিহর ঈগপলর রপতিহ ডহনহ তছল| 
আতর যখন তিহতকপয তছলহর, তিহর ডহনহগুতল যটপন তিপু পল যফেলহ হল| জন্তুটিপক রহটি যথেপক 
যতিহলহ হল এববং তিহপক রহনপুপষর রতি দুপহপযর ওপর দিহহড় করহপনহ হল| এববং তিহপক একটি 
রহনপুপষর রন যদিওযহ হল|

জহখহতরযহ 4:6 ততিতন বলপলন, “এ হল সরুবহতবপলর কহপছ প্রভপু র বহতির্মহ: সবর্মশতক্তিরহন প্রভপু  
বপলন, ‘যতিহরহর শতক্তি ও পরহএর যতিহরহয রক্ষহ করপব নহ| যতিহরহর সহহহযধ্যে আসপব আরহর 
আতহ যথেপক|’

রতথে 24:22 আপরহ বলতছ, যসইতদিনগুতলর সবংখধ্যেহ ঈশ্বর যতদি কতরপয নহ তদিপতিন তিপব যকউই 
অবতশষ থেহকতি নহ৷ তকন্তু তিহহর রপনহনবীতি যলহকপদির জনধ্যে ততিতন যসই তদিপনর সবংখধ্যেহ কতরপয 



যরপখপছন৷ রতথে 26:41 যজপগ থেহক ও 
প্রহথের্মনহ কর যযন প্রপলহভপন নহ পড়৷ যতিহরহপদির আতহ ইচপুক বপট, তকন্তু যদিহ দুবর্মল৷’

রহকর্ম 10:48-52 তিখন বহুপলহক ‘চিপু প চিপু প’ বপল তিহপক ধরক তদিল৷ তকন্তু যস আরও যজহপর 
যচিহতচিপয বলপতি লহগল, ‘যহ দিহযয়ূপদির পপুত, আরহর প্রততি দিযহ করুন!’ 49 তিখন যবীশু যসখহপন
দিহহতড়পয পপড় বলপলন, ‘তিহপক ডহপকহ৷’ তিহরহ যসই অন্ধ যলহকটিপক ডহকল এববং বলল, 
‘ওপহ সহহস কর, ওঠ, উতন যতিহরহপক ডহকপছন৷’ 50 তিখন যস তনপজর পহপযর চিহদির 
যফেপল তদিপয লহফে তদিপয উপঠ যবীশুর কহপছ এল৷ 51 যবীশু তিহপক বলপলন, ‘তিপু তর তক চিহও, 
আতর যতিহরহর জনধ্যে তক করব?’ অন্ধ যলহকটি তিহপক বলল, ‘যহ গুরু, আতর যযন যদিখপতি 
পহই৷’ 52 তিখন যবীশু তিহপক বলপলন, ‘যহও, যতিহরহর তবশ্বহসই যতিহরহয সপুস করল৷’ সপঙ্গে 
সপঙ্গে যস দৃতষশতক্তি তফেপর যপল এববং রহস্তহ তদিপয যবীশুর যপছন যপছন চিলপতি লহগল৷ (রতথে 
20:30-34)

রহকর্ম 16:20 আর তিহহরহ তগপয সব জহযগহয সপুসরহচিহর প্রচিহর করপতি লহগপলন, এববং প্রভপু  
তিহহপদির সপঙ্গে কহজ করপলন, আর অপলপতকক কহপজর রধধ্যে তদিপয তিহহর সপুসরহচিহপরর সতিধ্যেতিহ 
প্ররহণ করপলন৷

লপুক14:23 তিখন রতনব যসই দিহসপক বলল, ‘এবহর তিপু তর গ্রহপরর পপথে পপথে, যবড়হর ধহপর ধহপর
যহও, যহপক পহও তিহপকই এখহপন আসবহর জনধ্যে যজহর কর, যযন আরহর বহতড় ভপর যহয৷

লপুক 21:15,36 কহরণ যসই সরয আতর যতিহরহপদির বপুতদ্ধে যদিব, যতিহরহপদির রপুপখ এরন কথেহ 
যজহগহব যয যতিহরহপদির তবপক্ষরহ তিহ অস্ববীকহর করপতি পহরপব নহ আবহর তিহর প্রততিপরহধও 
করপতি পহরপব নহ৷ 36 তিহই সব সরয সজহগ যথেপকহ, আর প্রহথের্মনহ কপরহ যযন যহই ঘটপু ক নহ 
যকন তিহ কহটিপয উঠবহর ও রহনবপপুপতর সহরপন দিহহড়হবহর শতক্তি যতিহরহপদির থেহপক৷’

যযহহন 17:15 তিহপদির এই জগতি যথেপক তনপয যহবহর জনধ্যে আতর যতিহরহর কহপছ প্রহথের্মনহ করতছ 
নহ, তকন্তু তিহপদির রন শতক্তির হহতি যথেপক রক্ষহ কর৷

তশষধ্যেচিতরতি 11:23 বহণর্মবহ একজন ভহপলহ যলহক তছপলন; ততিতন পতবত আতহয ও তবশ্বহপস 
পতরপয়ূণর্ম তছপলন৷ আতন্তযতখযহয তগপয বহণর্মবহ যদিখপলন যয ঈশ্বর যসখহনকহর যলহকপদির আপরহ 
কতি আশবীবর্মহদি কপরপছন৷ এপতি ততিতন খপুবই সন্তুষ হপয, তিহপদির হৃদিয তদিপয প্রভপু র প্রততি সদিহই 
তবশ্বস্ত থেহকপতি উত সহহ তদিপলন; আর বহুসবংখধ্যেক যলহক প্রভপু র সপঙ্গে যপুক্তি হপলন৷



তশষধ্যেচিতরতি 13:48 অইহুদিবীরহ যপপপলর এই কথেহ শুপন আনতনতি হল ও প্রভপু র বহতির্মহর সমহন 
করল৷ আর যহহরহ অনন্ত জবীবপনর জনধ্যে রপনহনবীতি হপযতছল, তিহরহ তবশ্বহস করল৷

1 কতরনবীয ১10:13 যয প্রপলহভনগুতল স্বহভহতবকভহপব যলহকপদির কহপছ আপস তিহর যথেপক 
যবশবী তকছপু যতিহরহপদির কহপছ আপসতন৷ যতিহররহ ঈশ্বপর তবশ্বস্ত থেহক, যয সব প্রপলহভন 
প্রততিপরহধ করহর ক্ষরতিহ যতিহরহপদির যনই, ততিতন তিহ যতিহরহপদির জবীবপন আসপতি যদিপবন নহ; 
তকন্তু প্রপলহভপনর সহপথে সহপথে তিহর যথেপক উদ্ধেহপরর পথে ততিতনই কপর যদিপবন, যযন যতিহররহ 
সহধ্যে করপতি পহর৷

1 কতরনবীয ১ 16:9 কহরণ এখহপন যয কহপজ ফেল পহওযহ যহয যসই রকর কহপজর জনধ্যে একটহ
রস্ত বড় সপুপযহগ আরহর সহরপন এপসপছ, যতদিও এখহপন অপনপক তবপরহতধতিহ করপছ৷

2 কতরনবীয ২ 12:9 তকন্তু ততিতন আরহপক বলপলন, ‘আরহর অনপুগ্রহ যতিহরহর জনধ্যে যপথেষ; কহরণ
দুবর্মলতিহর রপধধ্যে আরহর শতক্তি সম্পয়ূণর্মতিহ লহভ কপর৷’ এজনধ্যে আতর বরবং অতিধ্যেতধক আনপনর 
সপঙ্গে নহনহ দুবর্মলতিহর গবর্ম করব, যহপতি খবীপষর পরহক্রর আরহর ওপপর অবসহন কপর৷

এপফেসবীয  6:11 যতিহররহ ঈশ্বপরর যদিওযহ সরগ্র যপুদ্ধেসহজ পপর নহও, যযন তদিযহবপলর সরস্ত 
যকপশপলর তবরুপদ্ধে রুপখ দিহহড়হপতি পহর৷

তহব্রুপদির কহপছ পত 1:7,14 স্বগর্মদূতিপদির তবষপয ঈশ্বর বপলন:‘আরহর স্বগর্মদূতিপদির আতর ততিরবী
কতর বহযপুর রপতিহ কপর আর আরহর যসবকপদির আগুপনর তশখহর রপতিহ কপর৷ 14 ঐ 
স্বগর্মদূতিরহ তক পতরচিযর্মহকহরবী আতহ নয? আর যহহরহ পতরতহণ লহভ কপরপছ তিহপদির পতরচিযর্মহ করহর
জনধ্যেই তক এপদির পহঠহপনহ হয তন?

যহপকহপবর পত 4:7 তিহই যতিহররহ তনপজপদির ঈশ্বপরর কহপছ সহপপ দিহও৷ তদিযহবপলর তবরুপদ্ধে 
রুপখ দিহহড়হও, তিহহপল যস যতিহরহপদির যছপড় পহতলপয যহপব৷

তপতিপরর ১র পত 5:10 হধ্যেহহ, যতিহরহপদির দুশঃখপভহগ অল্পকহপলর জনধ্যে; তকন্তু তিহরপর ঈশ্বর সব 
তকছপু ঠিক কপর যদিপবন ও যতিহরহপদির শতক্তিশহলবী কপর তিপু লপবন৷ ততিতন পতিন যথেপক রক্ষহ 
করহর জনধ্যে যতিহরহপদির সহহহযধ্যে করপবন৷ ততিতনই যসই ঈশ্বর তযতন সবহইপক অনপুগ্রহ তবতিরণ 
কপরন৷ যবীশু খবীপষ তিহহর অনন্ত রতহরহর ভহগবীদিহর হবহর জনধ্যে ততিতন যতিহরহপদির আহহন 
কপরপছন৷
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