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যযেররমরয়ক 1:18 আর আমর আজ যথেরক যতকরকরক দুররর্মদদ এক নগররীর ররতক ততররী করব|
তত মর যললৌহ-স্তরম্ভের ররতক কঠিন, মপিতরলর যদওয়করলর ররতক মনররট| এই মযেহহূদক যদরশের
প্ররতদরকর মবরুরদ দকদাঁডকরত তত মর সকর হরব| যস যয়ই যহকক, রকজক অথেবক যনতক, যেকজক
অথেবক সকধকরণ রকনতষ, সবকর চকইরত তত মরই হরব সবর্মরশ্রেষ শেমক্তিধর|

এরজমকরয়ল 3:18  যেমদ আমর বমল, ‘এই রন যলককট রকরক যেকরব!’  তখন তত মর অবশেদই
তকরক সকবধকন যককররক! তত মর তকরক অবশেদই বলরব তকর জরীবনধকরক পিমরবরর্মন কররত ও
রন ককজ আর নক কররত| যসই বদমক্তিরক সকবধকন নক কররল যস রকরক যেকরব বরট মকন
তকর রমৃতত দর জনদ আমর যতকরকরক দকয়রী করব! ককরণ তত মর তকর প্রকণ বকদাঁচকরত তকর ককরছ
যেকওমন|

যযেররমরয়ক 6:27 “মযেরমরয়,  আমর (প্ররত )  যতকরকরক একজন ধকতত  পিররীকক মহরসরব ততররী
কররমছ| তত মর আরকর যলককরদর পিররীকক করর যদখরব| তকরদর জরীবনযেকতক সম্পরকর্ম লকদ
রকখরব| তকরক ররীষণ যজদরী|

যলবরীয় পিতস্তক 26:19 এবব ইসকরয়রল যতকরকরদর গমবর্মত করর যসই শেহরগুমলরকও আমর
ধবস করর যদরবক| আককশে বমৃমষ যদরব নক এবব রকমতরেও শেসদ জনকরব নক|

মদ্বিতরীয় মববরণ 23:5 মকন প্ররত ,  যতকরকরদর ঈশ্বর,  মবমলয়ররর কথেক গ্রকহদ কররন মন|  প্ররত
যতকরকরদর জনদ যসই অমরশেকপি আশেরীবর্মকরদ বদরল মদরলন| ককরণ প্ররত , যতকরকরদর ঈশ্বর,
যতকরকয় রকলবকরসন|

যরকররীয় 12:21 ররনর ককরছ পিরকস্ত হরযেক নক, বরব উরররর দ্বিকরক রনরক পিরকস্ত কররক৷ 
সকরসঙরীত 143:8,10  প্ররত  আজরকর সককরল আরকরক আপিনকর প্রকমৃত যপ্রর প্রদশের্মন

করুন| আমর আপিনকরত মবশ্বকস রকমখ| আরকর যেক করণরীযে তক আরকয় যদখকন| আমর আরকর
জরীবন আপিনকর হকরত সরপির্মণ করমছ! 10  আরকরক মদরয় আপিমন মক করকরত চকন তক
আরকয় যদখকন| আপিমন আরকর ঈশ্বর| আপিনকর রহতত উদরীপিনক মদরয় আরকয় সঠিক পিরথে



এমগরয় মদন|
সকরসঙরীত 94:12 প্ররত  যয় যলককরক মনয়রকনতবতর কররন যস সতদই সতখরী হরব| ঈশ্বর তকরক

যবদাঁরচ থেকককর প্রকমৃত পিথে মক তক যদখকরবন|
প্রবচন 27:12 যয় জকনরী যস মবপিরদর সম্ভেকবনক যদখরল দূরর সরর যেকয় মকন রহূখর্ম যযেকদক

মগরয় মবপিরদ ঝকদাঁপি যদয় এবব দুররর্মকগ যপিকহকয়|
মফিমলপরীয় 2:16 যতকররক তকরদর ককরছ যসই মশেকক দকও যেক জরীবন আরন, তকহরল খরীষ যেখন

মফিরর আসরবন তখন আরকর আনন করকর রত মকছত থেককরব৷ আরকর পিমরশ্রের যয় বমৃথেক হয়
মন এবব আমর যয় বমৃথেক যদলৌরডকই মন এই জনদ আমর আনন কররত পিকরব৷

ইসকইয়ক 49:4 আমর বললকর, “আমর করঠকর পিমরশ্রের কররমছ| আমর মনরজরক কয় কররমছ,

মকন যককন প্ররযেক-জনরীযে ককজ কমর মন| আমর আরকর সরস্ত শেমক্তি বদযে কররমছ| মকন আমর
সমতদককররর মকছতই কররত পিকমরমন| তকই প্ররত রকই ঠিক কররত হরব| মতমন আরকরক মনরয়
মক কররবন| ঈশ্বরই আরকর পিতরসকররর বদকপিকরর মসদকন যনরবন|

সকরসঙরীত 76:3  যসই খকরনই ঈশ্বর,  তরীর-ধনতক,  ঢকল-তরলকযেকর এবব অনদ সব য়তদকস,

চহূ ণর্মমবচহূ ণর্ম করররছন|
মহব্রুরদর ককরছ পিত 13:20 শেকমনর ঈশ্বর মযেমন রমৃতরদর রধদ যথেরক আরকরদর প্ররত  যেরীশুরক

মফিমররয় এরনরছন, ররক্তির রকধদরর শেকশ্বত চত মক্তি অনতযেকযেরী মযেমন রহকন যরষপিকলক, প্রকথের্মনক
কমর যসই ঈশ্বর যয়ন যতকরকরদর প্ররযেকজনরীয় সব উরর মবষয়গুমল যদন যেকরত যতকররক
তকদাঁর ইচক পিকলন কররত পিকর৷ আমর মনরবদন কমর যয়ন যেরীশু খরীরষর রকধদররই মতমন তক
সকধন কররন৷ যেতরগ যেতরগ যেরীশুর রমহরক অকয় যহকক৷

কমরনরীয় ১ 16:15  আরকর রকইরয়রক,  আমর যতকরকরদর ককরছ একটক অনতররকধ করমছ,

যতকররক মস্তফিকন ও তকদাঁর পিমরবকররর মবষরয় জকন৷ আখকয়করত (গ্ররীরস)  তকদাঁরকই প্রথের
খরীষকনতসকররী হন৷ এখন তকদাঁরক খরীষকনতসকররীরদর যসবকয় মনরজরদর মনরযেকগ করররছন৷
রকইরয়রক, যতকরকরদর ককরছ আরকর অনতররকধ,

মফিমলপরীয় 1:27 মকন যেকইরহকক নক যকন, যতকররক খরীরষর সতসরকচকররর যয়কগদরূরপি আচরণ
কর৷ আমর এরস যতকরকরদর যদমখ বক যতকরকরদর যথেরক দূরর থেকমক, আমর যয়ন যতকরকরদর



মবষরয় শুনরত পিকই যয়,  যতকররক এক আতকর সতসরকচকররর ররধদ যয় মবশ্বকস আরছ তকর
পিরক করঠকর সবগ্রকর করছ;

কমরনরীয় ১ 15:58 তকই আরকর মপ্রয় রকই ও যবকরনরক, সতমস্থির ও সতদৃঢ হও৷ প্ররত র ককরজ
মনরজরক সব সরয় সম্পহূণর্মরকরব সদাঁরপি দকও, ককরণ যতকররক জকন, প্ররত র জনদ যতকরকরদর
পিমরশ্রের মনষ্ফল হরব নক৷

কলসরীয় 4:12 ইপিকফকও যতকরকরদর শুররচক জকনকরচন;  মতমন যতক যতকরকরদরই যলকক,
মতমন খরীষ যেরীশুর একজন যসবক৷ মতমন সব সরয় যতকরকরদর জনদ বদককুলরকরব প্রকথের্মনক
কররন যয়ন যতকররক ঈশ্বররর ইচকয় আমতকরকরব বমৃমদলকর কর,  মসদ হও ও ঈশ্বররর
অমররপ্রত সব মকছতরত যতকররক পিহূণর্ম হও৷

রকজকবমল ২ 19:34 আমর এই শেহররক রকক করব আর বকদাঁচকব| আরকর মনরজর জনদ আর
আরকর যসবক দকয়হূরদর জনদই আমর এই ককজ করব|”

যযেররমরয়ক 15:20,21  আমর যতকরকরক এরন শেমক্তিশেকলরী করর তত লব যয় যলকরক রকবরব
তত মর মপিতরলর যদওয়করলর ররতক কঠিন|  মযেহহূদকর যলকরকরক যতকরকর সরঙ যেতদ কররলও
যতকরকরক ওরক পিরকমজত কররত পিকররব নক|  ককরণ আমর যতকরকর সরঙ আমছ|  আমর
যতকরকরক সকহকযেদ করব এবব আমরই যতকরকরক রকক করব|”  এই হল প্ররত র বকতর্মক| 21

“আমর যতকরকরক ঐসব দুষ যলককরদর হকত যথেরক রকক করব|  ওরক যতকরকরক রয়
যদখকরব| মকন আমর যতকরকরক ওরদর হকত যথেরক রকক কররবক|”

সকরসঙরীত 55:18 আমর অরনক যেতদ কররমছ| সবর্মদকই ঈশ্বর আরকয় উদকর করররছন এবব
মনরকপিরদ মফিমররয় এরনরছন|

এরজমকরয়ল 30:24  আমর বকমবরলর রকজকর হকত শেক্তি করর তকর হকরত আরকর তরবকমর
যদব| মকন আমর ফিররলৌরণর হকত যররঙ যদব| তখন ফিররলৌণ বদথেকযে মচতককর করর ককদাঁদরব
যযেরন এক জন রমৃতত দ পিথেযেকতরী আহত রকনতষ ককদাঁরদ|

প্রতদকরদশে 3:18  আমর যতকরকরক এক পিরকরশের্ম মদই,  তত মর আরকর ককছ যথেরক আগুরন
মনখকদ করক খকদাঁট যসকনক যকরনক,  যয়ন প্রকমৃত ধনবকন হরত পিকর৷ আমর যতকরকরক বলমছ
আরকর ককছ যথেরক সকদক যপিকশেকক যকরনক, যয়ন যতকরকর লজকজনক উলঙতক ঢককক পিরড৷



আমর যতকরকরক যচকরখ যদখকর জনদ রলর মকনরত বমল, তকহরল তত মর ঠিক যদখরত পিকরব৷
1  যযেকহন -  যযেকহরনর ২য় পিত 3:17  যেকর পিকমথের্মব সম্পদ ররয়রছ,  যস যেমদ তকর যককন

রকইরক অরকরব পিডরত যদরখ তকরক সকহকযেদ নক করর, তরব মক করর বলক যয়রত পিকরর
যয় তকর ররধদ ঐশ্বমরক রকলবকসক আরছ?

ইসকইয়ক 50:4 আরকর প্ররত  আরকরক মশেকক যদবকর করতক মদরয়রছন| তকই আমর এখন এই
দুদুঃখরী যলককরদর মশেকক মদই| প্রমতমদন সককরল মতমন মশেকরকর ররতক আরকরক দশের্মন মদরয়
মশেকক যদন|

সকরসঙরীত 18:39 ঈশ্বর,  যেতরদ আপিমনই আরকরক শেমক্তিশেকলরী করররছন|  আপিমনই আরকর
শেত্রুরক আরকর সকররন রহূ পিমতত করররছন|

সকরতরয়ল ২ 22:40 যহ ঈশ্বর, আপিমনই আরকয় যেতরদ শেমক্তিশেকলরী করররছন, আপিমনই আরকর
শেত্রুরদর আরকর পিকরযের ককরছ লতটরযে মদরয়রছন|

সকরসঙরীত 89:43 ঈশ্বর, আপিমন ওরদর মনরজরদর রকক কররত সকহকযেদ করররছন| আপিনকর
রকজকরক আপিমন যেতরদ জয় কররত সকহকযেদ কররন মন|

এরজমকরয়ল 13:6 “‘মরথেদক রকবকদরীরক বরল তকরক দশের্মন যদরখরছ| তকরক তকরদর জকদু করর
মররথয় মররথয় ওসব ঘটরব বরল বরলরছ| তকরক বরল প্ররত ই তকরদর পিকঠিরয়রছন- মকন তক
মরথেদক কথেক| তকরক এখনই তকরদর মরথেদক কথেক সফিল হরব যররব বরস আরছ|

যলবরীয় পিতস্তক 26:37 যকউ মপিছরন তকডক নক কররলও তরবকমরর ররয় প্রকণ বকদাঁচকরত তকরক
এরক অপিররর গকরয় উরল পিডরব|“শেত্রুরদর মবরুরদ দকদাঁডকরনকর ররতক শেমক্তি যতকরকরদর
হরব নক|

কমরনরীয় ১ 14:8 আর তহূ ররীর আওয়কজ যেমদ অস্পষ হয়, তরব যেতরদ যেকবকর জনদ যক প্রস্তুত
হরব?

যযেকব 15:24 দুদুঃখ এবব যেন্ত্রণক তকরক ররীত করর|  এগুরলক তকরক রকজকর ররতক আক্ররণ
করর যয়ন তকরক ধবরসর জনদ প্রস্তুত|

ববশেকবমল ১ 12:8 গকদ পিমরবকররগকষরীর এককবশেও ররুরহূ মররত দকয়হূরদর দুরগর্ম মগরয় তকদাঁর সরঙ
যয়কগ মদরয়মছরলন| এরকও সকরলই মসবরহর রত পিরকএরশেকলরী এবব কুশেলরী যযেকদক মছরলন|



বশের্মক আর ঢকল মনরয় যেতদ করক ছকডকও এদাঁরক সকরলই পিকহকডরী পিরথে হমররণর রত যদলৌডরত
পিকররতন|

ববশেকবমল ১ 12:33,38 সবহূলহূরনর পিমরবকররগকষরী যথেরক যয়কগ মদরয়মছরলন সবর্মকরস পিকরদশের
50,000 জন কুশেলরী যযেকদক| এদাঁরক সকরলই দকয়হূরদর এককন অনতগত মছরলন| 38 এই
সরস্ত বরীর যযেকদকরক দকয়হূদরক ইসকরয়রলর রকজক কররত দৃঢ প্রমতজ হরয় মহরবকরণ
এরসমছরলন| ইসকরয়রলর অবমশেষ যলককরদরও এই প্রস্তকরবর প্রমত সরথের্মন মছল|

লতক 10:19 যশেকন! সকপি ও মবরছরক পিকরয় দলবকর করতক আমর যতকরকরদর মদরয়মছ; আর
যতকরকরদর শেত্রুর সরস্ত শেমক্তির ওপিরর করতকও আমর যতকরকরদর মদরয়মছ;  যককন মকছতই
যতকরকরদর কমত কররত পিকররব নক৷

কমরনরীয় ২ 7:10  ককরণ ঈশ্বররর ইচকনতসকরর দুদুঃখ রকনতরষর হৃদরয় ও জরীবরন অনততকপি
আরন আর তক রতমক্তির মদরক মনরয় যেকয় এবব তকরত আরকরদর দুদুঃখ করকর মকছত যনই৷ মকন
এই জগরতর যদওযেক দুদুঃখ রকনতষরক অনন রমৃতত দর মদরক যঠরল যদয়৷

মতরমথে ২ 2:25,26 যেকদাঁরক তকর মবরুরদ কথেক বরল মবনরীতরকরবই তকরদর রত ল যদমখরয় মদরত
হরব৷ হয়রতক ঈশ্বর তকরদর হৃদরয়র পিমরবতর্মন কররবন যেকরত তকরক সতদরক গ্রহণ কররত
পিকরর৷ 26 মদয়কবল ঐ যলককরদর ফিকদাঁরদ যফিরলরছ ও তকর ইচক পিকলন করকর জনদ দকরস
পিমরণত করররছ৷ মকন এরন হরত পিকরর যয় তকরক যচতনক যপিরয় যজরগ উঠরত ও বতঝরত
পিকররব যয় শেয়তকন তকরদর মনরয় যখলরছ আর মদয়কবরলর ফিকদাঁদ যথেরক তকরক মনরজরদর
রতক্তি কররত পিকররব৷

যনরহমরয়ক 4:15  আরকরদর শেএতপিক খবর যপিল যযে আররক তকরদর চএকরনর কথেক যজরন
যফিরলমছ| ঈশ্বর তকরদর সরস্ত রতলব বকনচকল করর মদরয়রছন| আবকর আরকরদর যলককরক
তকরদর মনরজরদর জকয়গকযে মফিরর মগরয় যদওয়করলর ককজ শুরু করল|

সকরসঙরীত 73:24  ঈশ্বর,  আরকয় সতপিরকরশের্ম মদন ও পিমরচকমলত করুন|  তকহরল আপিমন
আরকয় যগলৌররবর পিরথে মনরয় যেকরবন|
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