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গণনদ্ধা পপুস্তক 10:35 শশিশবির সদ্ধানদ্ধান্তররর জনন্য ললদ্ধাকরদ্ধা যখনই পশবিত্র শসিনপুকটিরক ওঠদ্ধারতদ্ধা, 
লরদ্ধাশশি তখনই প্ররতন্যকবিদ্ধাররর রত বিলত,“প্রভপু  তপু শর ওঠ! লতদ্ধারদ্ধার শিত্রুরদ্ধা ছশড়িরয়ে শছটিরয়ে 
যদ্ধাক| লতদ্ধারদ্ধার শিত্রুরদ্ধা লতদ্ধারদ্ধার কদ্ধাছ লথেরক পদ্ধাশলরয়ে যদ্ধাক|”

শদ্বিততীয়ে শবিবিরণ 23:5 শকন্তু প্রভপু , লতদ্ধারদ্ধারদের ঈশ্বর, শবিশলয়েররর কথেদ্ধা গ্রদ্ধাহন্য কররন শন| প্রভপু  
লতদ্ধারদ্ধারদের জনন্য লসিই অশভশিদ্ধাপ আশিতীবির্মদ্ধারদে বিদেরল শদেরলন| কদ্ধারণ প্রভপু , লতদ্ধারদ্ধারদের ঈশ্বর, 
লতদ্ধারদ্ধায়ে ভদ্ধালবিদ্ধারসিন| (রনরহশরয়েদ্ধা 13:2)

সিদ্ধারসিঙতীত 44:4 লহ ঈশ্বর, আপশনই আরদ্ধার রদ্ধাজদ্ধা| আপশন আজদ্ধা শদেন এবিবং যদ্ধারকদ্ধারবির 
ললদ্ধাকরদের জরয়ের পরথে পশরচদ্ধাশলত করুন|

ইসিদ্ধাইয়েদ্ধা 61:1 প্রভপু র দেদ্ধাসি বিরলন, “প্রভপু , আরদ্ধার সিদেদ্ধাপ্রভপু , তদ্ধাতাঁর আতদ্ধা আরদ্ধার ররধন্য 
শদেরয়েরছন|’ গরতীবিরদের সিরঙ কথেদ্ধা বিলবিদ্ধার জনন্য, তদ্ধারদের ভগ্নহৃদেরয়ের ক্ষরত বিন্ধনতী জড়িদ্ধাবিদ্ধার 
জনন্য এবিবং দদুঃখতীরক আরদ্ধার লদেবিদ্ধার জনন্য প্রভপু  আরদ্ধারক ররনদ্ধানতীত করররছন| ঈশ্বর আরদ্ধারক 
পদ্ধাঠিরয়েরছন শনয়ের্মদ্ধাশততরদের ও বিনতীরদের জদ্ধানদ্ধারত লয, তদ্ধারদ্ধা রপুক্ত হরচ| (লপুক 4:18)

রশথে 6:13 আরদ্ধারদের প্ররলদ্ধাভরন পড়িরত শদেও নদ্ধা, শকন্তু ররনর হদ্ধাত লথেরক উদদ্ধার কর৷’ (লপুক
11:4)

রশথে 8:16 সিন্ধন্যদ্ধা হরল ললদ্ধারকরদ্ধা ভভ রত পদ্ধাওয়েদ্ধা অরনক ললদ্ধাকরক যতীশুর কদ্ধারছ শনরয়ে এল৷ আর
শতশন তদ্ধাতাঁর হুকুরর লসিই সিবি ভভ তরদের দূর করর শদেরলন৷ এছদ্ধাড়িদ্ধা শতশন লরদ্ধাগতীরদের সিপুস কররলন৷

রশথে 10:1 যতীশু তদ্ধাতাঁর বিদ্ধাররদ্ধা জন শশিষন্যরক কদ্ধারছ লডেরক তদ্ধাতাঁরদের অশুশচআতদ্ধা তদ্ধাশড়িরয়ে লদেবিদ্ধার 
ও সিবি লরদ্ধাগ বিন্যশধ সিদ্ধারদ্ধাবিদ্ধার ক্ষরতদ্ধা শদেরলন৷ (রদ্ধাকর্ম 3:14,15)

রশথে 10:8 লতদ্ধাররদ্ধা শগরয়ে লরদ্ধাগতীরদের সিদ্ধাশররয়ে লতদ্ধাল, রমৃতরদের বিদ্ধাতাঁশচরয়ে লতদ্ধাল, কুষ্ঠ লরদ্ধাগতীরদের 
পশরষদ্ধার কররদ্ধা, ভভ তরদের লবির করর দেদ্ধাও৷ লতদ্ধাররদ্ধা এসিবি কদ্ধাজ শবিনদ্ধারভরলন্য কররদ্ধা, কদ্ধারণ 
লতদ্ধাররদ্ধা লসিই ক্ষরতদ্ধা শবিনদ্ধারভরলন্যই লপরয়েছ৷

রশথে 12:26-29 শিয়েতদ্ধান যশদে ভভ তরক তদ্ধাড়িদ্ধায়ে তরবি লসি শনরজইশনরজর শবিরুরদ ভদ্ধাগ হরয়ে 
লগরল তদ্ধার রদ্ধাজন্য শক করর টিরক থেদ্ধাকরবি? 27 আশর যশদে লবিলসিবিপুরলর শিশক্তরত ভভ ত 
তদ্ধাড়িদ্ধাই, তরবি লতদ্ধারদ্ধারদের ললদ্ধারকরদ্ধা কদ্ধার শিশক্তরত তদ্ধারদের তদ্ধাড়িদ্ধায়ে? সিপুতরদ্ধাবং লতদ্ধারদ্ধারদের 



শনরজরদের অনপুগদ্ধারতীরদ্ধাইপ্ররদ্ধাণ কররবি লয়ে লতদ্ধাররদ্ধা ভপু ল বিলছ৷ 28 শকন্তু আশর যশদে ঈশ্বররর 
আতদ্ধার শিশক্তরত ভভ তরদের তদ্ধাড়িদ্ধাই, তরবি ঈশ্বররর রদ্ধাজন্য লতদ্ধা লতদ্ধারদ্ধারদের কদ্ধারছ এরসি লগরছ৷’ 
29 ‘আবিদ্ধার বিলশছ, লকদ্ধান শিশক্তরদ্ধান ললদ্ধাকরক আরগ নদ্ধা লবিতাঁরধ লকউ শক তদ্ধার বিদ্ধাশড়িরত ঢপু রক 
তদ্ধার সিবিশকছপু লপুট কররত পদ্ধারর? তদ্ধারক বিদ্ধাতাঁধবিদ্ধার পর তরবিই লতদ্ধা তদ্ধার বিদ্ধাশড়ির সিবিশকছপু লপুট 
কররত পদ্ধাররবি৷ (রদ্ধাকর্ম 3:23-27)

রশথে 12:43-45 যখন লকদ্ধান দষ্ট আতদ্ধা লকদ্ধান রদ্ধানপুরষর রধন্য লথেরক লবির হরয়ে যদ্ধায়ে, তখন লসি 
জলশবিহতীন শুকরনদ্ধা অঞ্চরল শবিশদ্ধার পদ্ধাবিদ্ধার জনন্য লঘদ্ধারদ্ধাঘপুশর কররত থেদ্ধারক শকন্তু তদ্ধা পদ্ধায়ে নদ্ধা৷ 
44 তদ্ধারপর লসি বিরল, ‘আশর লয়ে ঘর লছরড়ি লবিশররয়ে এরসিশছ, লসিখদ্ধারন শফিরর যদ্ধাবি৷’ আর 
শফিরর এরসি লদেরখ লসিই ঘর খদ্ধাশল পরড়ি আরছ; পশরষদ্ধার ও সিদ্ধাজদ্ধারনদ্ধা আরছ৷ 45 পরর লসি 
শগরয়ে তদ্ধার লথেরক আররদ্ধা খদ্ধারদ্ধাপ অনন্য সিদ্ধাতটদ্ধা দষ্ট আতদ্ধারক সিরঙ করর শনরয়ে আরসি৷ তদ্ধারপর 
তদ্ধারদ্ধা সিকরল লসিখদ্ধারন শগরয়ে বিদ্ধাসি কররত থেদ্ধারক, তদ্ধারত লসিই ললদ্ধাকটদ্ধার প্রথের অবিসদ্ধা লথেরক 
লশিষ অবিসদ্ধা আররদ্ধা খদ্ধারদ্ধাপ হরয়ে ওরঠ৷ এই যপুরগর রন ললদ্ধাকরদের অবিসদ্ধাও লসিরকর হরবি৷’

রশথে 15:22,26,28 একজন কনদ্ধান লদেশিতীয়ে সতীরলদ্ধাক লসিইঅঞ্চল লথেরক এরসি শচত কদ্ধার 
করর বিলরত লদ্ধাগল, ‘লহ প্রভপু , দেদ্ধায়েভরদের পপুত্র, আরদ্ধারক দেয়েদ্ধা করুন৷ একটদ্ধা ভভ ত আরদ্ধার 
লররয়ের ওপর ভর করররছ, তদ্ধারত লসি ভয়েদ্ধানক যন্ত্রণদ্ধা পদ্ধারচ৷’ 26 এর উত্তরর যতীশু তদ্ধারক 
বিলরলন, ‘লছরলরররয়েরদের খদ্ধাবিদ্ধার শনরয়ে কুকুররর সিদ্ধাররন ছপুতাঁরড়ি লদেওয়েদ্ধা ঠিক নয়ে৷’ 28 তখন
যতীশু তদ্ধারক বিলরলন, ‘লহ নদ্ধারতী, লতদ্ধারদ্ধার বিড়িইশবিশ্বদ্ধাসি! যদ্ধাও, তপু শর লয়েরন চদ্ধাইছ, 
লতরনইরহদ্ধাক৷’ আর লসিইরপুহভত্তর্ম লথেরকইতদ্ধার লররয়েটি সিপুস হরয়ে লগল৷যতীশু বিহু রদ্ধানপুষরক 
আররদ্ধাগন্যদেদ্ধান কররলন

রশথে 16:19 আশর লতদ্ধারদ্ধারক স্বগর্মরদ্ধারজন্যর চদ্ধাশবিগুশল লদেবি, তদ্ধারত তপু শর এইপমৃশথেবিতীরত যদ্ধা বিদ্ধাতাঁধরবি 
তদ্ধা স্বরগর্মও লবিতাঁরধ রদ্ধাখদ্ধা হরবি৷ আর পমৃশথেবিতীরত যদ্ধা হরত লদেরবি তদ্ধা স্বরগর্মও হরত লদেওযদ্ধা হরবি৷’ 
(রশথে 18:18)

রশথে 17:19-21(19,20) পরর শশিষন্যরদ্ধা একদ্ধারন্ত যতীশুর কদ্ধারছ এরসি তদ্ধাতাঁরক শজরজসি 
কররলন, ‘আররদ্ধা লসিইভপু তরক তদ্ধাড়িদ্ধারত পদ্ধারলদ্ধার নদ্ধা লকন?’ 20 যতীশু তদ্ধারদের বিলরলন, 
‘লতদ্ধারদ্ধারদের অল্প শবিশ্বদ্ধারসির কদ্ধাররণইরতদ্ধাররদ্ধা তদ্ধা পদ্ধাররল নদ্ধা৷ আশর লতদ্ধারদ্ধারদের সিশতন্য বিলশছ, 
লছদ্ধাট্ট সিররষ দেদ্ধানদ্ধার ররতদ্ধা এতটপু কু শবিশ্বদ্ধাসিও যশদে লতদ্ধারদ্ধারদের থেদ্ধারক, তরবি লতদ্ধাররদ্ধা যশদে এই 



পদ্ধাহদ্ধাড়িরক বিল, ‘এখদ্ধান লথেরক সিরর ওখদ্ধারন যদ্ধাও’ তরবি তদ্ধা সিরর যদ্ধারবি৷ লতদ্ধারদ্ধারদের পরক্ষ 
শকছপুই অসিনভবি হরবি নদ্ধা৷’

রদ্ধাকর্ম 1:23-26 লসিই সিরদ্ধাজ-গমৃরহ হঠদ্ধাত অশুশচ আতদ্ধায়ে পদ্ধাওযদ্ধা এক বিন্যশক্ত লচতাঁশচরয়ে বিলল, 
24 ‘লহ নদ্ধাসিরততীয়ে যতীশু! আপশন আরদ্ধারদের কদ্ধারছ শক চদ্ধান? আপশন শক আরদ্ধারদের ধবংসি 
কররত এরসিরছন? আশর জদ্ধাশন আপশন লক, আপশন ঈশ্বররর লসিই পশবিত্র বিন্যশক্ত!’ 25 শকন্তু 
যতীশু তদ্ধারক ধরক শদেরয়ে বিলরলন, ‘চপু প কর! এই ললদ্ধাকটদ্ধার লভতর লথেরক লবিশররয়ে এরসিদ্ধা!’ 
26 সিরঙ সিরঙ লসিই অশুশচ আতদ্ধা ঐ ললদ্ধাকটদ্ধারক দররড়ি রপুচরড়ি প্রচণ্ড লজদ্ধারর শচত কদ্ধার 
করর ললদ্ধাকটির ররধন্য লথেরক লবিশররয়ে এল৷

রদ্ধাকর্ম 1:32-34 সিভয়ের্ম অস্ত যদ্ধাওযদ্ধার পর সিরন্ধন্য হরল, ললদ্ধারকরদ্ধা অরনক অসিপুস ও ভভ রত পদ্ধাওযদ্ধা 
ললদ্ধাকরক যতীশুর কদ্ধারছ শনরয়ে এল৷ 33 আর শিহররর সিরস্ত ললদ্ধাক লসিই বিদ্ধাশড়ির দেরজদ্ধায়ে জরদ্ধা 
হল৷ 34 শতশন বিহু অসিপুস লরদ্ধাগতীরক নদ্ধানদ্ধা প্রকদ্ধার লরদ্ধাগ লথেরক সিপুস কররলন এবিবং ললদ্ধাকরদের 
ররধন্য লথেরক বিহু ভভ ত তদ্ধাড়িদ্ধারলন৷ শকন্তু শতশন ভপু তরদের লকদ্ধান কথেদ্ধা বিলরত শদেরলন নদ্ধা, কদ্ধারণ 
তদ্ধারদ্ধা তদ্ধাতাঁরক শচনত৷

রদ্ধাকর্ম 1:39 তদ্ধাই শতশন সিরস্ত গদ্ধালতীল প্ররদেরশি শবিশভন্ন সিরদ্ধাজ-গমৃরহ শগরয়ে প্রচদ্ধার কররত ও ভভ ত 
ছদ্ধাড়িদ্ধারত লদ্ধাগরলন৷

রদ্ধাকর্ম 5:8(7) আর খপুবি লজদ্ধারর লচতাঁশচরয়ে বিলল, ‘লহ ঈশ্বররর সিবিরচরয়ে রহদ্ধান পপুত্র যতীশু, আপশন 
আরদ্ধায়ে শনরয়ে শক কররত চদ্ধান? আশর আপনদ্ধারক ঈশ্বররর শদেশবিন্য শদেশচ, আরদ্ধারক যন্ত্রণদ্ধা লদেরবিন 
নদ্ধা!’ কদ্ধারণ শতশন তদ্ধারক বিরলশছরলন, ‘ওরহ অশুশচ আতদ্ধা, এই ললদ্ধাকটি লথেরক লবিশররয়ে 
যদ্ধাও৷’

রদ্ধাকর্ম 6:7,13 পরর শতশন লসিই বিদ্ধাররদ্ধাজনরক লডেরক দজন দজন করর তদ্ধাতাঁরদের পদ্ধাঠদ্ধারত শুরু 
কররলন এবিবং তদ্ধাতাঁরদের অশুশচ আতদ্ধার ওপরর ক্ষরতদ্ধা দেদ্ধান কররলন৷ 13 তদ্ধাতাঁরদ্ধা অরনক ভভ ত 
ছদ্ধাড়িদ্ধারলন ও অরনক ললদ্ধাকরক লতল রদ্ধাশখরয়ে সিপুস কররলন৷

রদ্ধাকর্ম 9:23-25 যতীশু তদ্ধারক বিলরলন, ‘শক বিলরল, ‘যশদে পদ্ধাররন! লয়ে শবিশ্বদ্ধাসি করর তদ্ধার পরক্ষ 
সিবিই সিনভবি৷’ 24 সিরঙ সিরঙ লছরলটির বিদ্ধাবিদ্ধা শচত কদ্ধার করর লকেঁরদে বিলল, ‘আশর শবিশ্বদ্ধাসি 
কশর! আরদ্ধার অশবিশ্বদ্ধারসির প্রশতকদ্ধার করুন!’ 25 অরনক ললদ্ধাক লসিশদেরক আসিরছ লদেরখ যতীশু
লসিই অশুশচ আতদ্ধারক ধররক বিলরলন, ‘লহ লবিদ্ধাবিদ্ধা কদ্ধালদ্ধার আতদ্ধা, আশর লতদ্ধারদ্ধারক বিলশছ, এর 



ররধন্য আর কখনও ঢপু করবি নদ্ধা!’
রদ্ধাকর্ম 9:29 যতীশু তদ্ধাতাঁরদের বিলরলন, ‘প্রদ্ধাথের্মনদ্ধা ছদ্ধাড়িদ্ধা আর লকদ্ধান শকছপুরতই এ আতদ্ধারক তদ্ধাড়িদ্ধারনদ্ধা 

যদ্ধায়ে নদ্ধা৷’
রদ্ধাকর্ম 9:38,39 লয়েদ্ধাহন তদ্ধাতাঁরক বিলরলন, ‘গুরু, আররদ্ধা একটি ললদ্ধাকরক আপনদ্ধার নদ্ধারর ভপু ত 

তদ্ধাড়িদ্ধারত লদেরখ তদ্ধারক বিদ্ধারণ কররশছলদ্ধার, কদ্ধারণ লসি আরদ্ধারদের ললদ্ধাক নয়ে৷’ 39 শকন্তু যতীশু 
বিলরলন, ‘তদ্ধারক বিদ্ধারণ কররদ্ধা নদ্ধা, কদ্ধারণ এরন লকউ লনই লয়ে আরদ্ধার নদ্ধারর অরললৌশকক কদ্ধাজ 
করর সিহরজ আরদ্ধার শননদ্ধা কররত পরর৷

রদ্ধাকর্ম 16:17 যদ্ধাতাঁরদ্ধা শবিশ্বদ্ধাসি কররবি এই শচহ্নগুশল তদ্ধারদের অনপুবিতর্তী হরবি৷ আরদ্ধার নদ্ধারর তদ্ধারদ্ধা ভভ ত 
তদ্ধাড়িদ্ধারবি; নতপু ন নতপু ন ভদ্ধাষদ্ধায়ে কথেদ্ধা বিলরবি;

লপুক 4:34-36 ‘ওরহ নদ্ধাসিরততীয়ে যতীশু! আরদ্ধারদের কদ্ধারছ আপনদ্ধার শক দেরকদ্ধার? আপশন শক 
আরদ্ধারদের ধবংসি কররত এরসিরছন? আশর জদ্ধাশন আপশন লক, আপশন ঈশ্বররর পশবিত্র বিন্যশক্ত!’ 
35 যতীশু তদ্ধারক ধরক শদেরয়ে বিলরলন, ‘চপু প কররদ্ধা! আর ওর রধন্য লথেরক লবির হরয়ে যদ্ধাও!’ 
তখন লসিই অশুশচ আতদ্ধা ললদ্ধাকটিরক সিকরলর রদ্ধাঝখদ্ধারন আছরড়ি লফিরল শদেরয়ে তদ্ধার লকদ্ধান 
ক্ষশত নদ্ধা করর তদ্ধার ররধন্য লথেরক লবির হরয়ে লগল৷ 36 এই লদেরখ ললদ্ধারকরদ্ধা অবিদ্ধাক হরয়ে 
শনরজরদের ররধন্য বিলদ্ধাবিশল কররত লদ্ধাগল, ‘এর রদ্ধারন শক? সিমভণর্ম ক্ষরতদ্ধা ও কত্তমৃ র্মরত্বের সিরঙ 
শতশন অশুশচ আতদ্ধারদের হুকুর কররন আর তদ্ধারদ্ধা লবির হরয়ে যদ্ধায়ে৷’

লপুক 4:41 তদ্ধারদের অরনরকর ররধন্য লথেরক ভভ ত লবির হরয়ে এল৷ তদ্ধারদ্ধা শচত কদ্ধার করর বিলরত 
লদ্ধাগল, ‘আপশন ঈশ্বররর পপুত্র৷’ শকন্তু শতশন তদ্ধারদের ধরক শদেরলন, তদ্ধারদের কথেদ্ধা বিলরত শদেরলন
নদ্ধা, কদ্ধারণ তদ্ধারদ্ধা জদ্ধানত লয়ে শতশনই লসিই খতীষ্ট৷

লপুক 7:21 লসিই সিরয়ে যতীশু অরনক ললদ্ধাকরক শবিশভন্ন লরদ্ধাগ ও বিন্যদ্ধাশধ লথেরক সিপুস করশছরলন, 
অশুশচ আতদ্ধায়ে পদ্ধাওযদ্ধা ললদ্ধাকরদের ভদ্ধাল করশছরলন, আর অরনক অন্ধ ললদ্ধাকরক দৃশষ্ট শিশক্ত 
দেদ্ধান করশছরলন৷

লপুক 8:29(28) লসি যতীশুরক লদেখরত লপরয়ে শচত কদ্ধার করর উঠল ও তদ্ধাতাঁর সিদ্ধাররন এরসি উবিপুড়ি
হরয়ে পরড়ি শচত কদ্ধার করর বিলরত লদ্ধাগল, ‘পরররশ্বররর পপুত্র যতীশু, আরদ্ধারক শনরয়ে আপনদ্ধার শক
কদ্ধাজ, আশর আপনদ্ধারক শরনশত করশছ, আরদ্ধায়ে যন্ত্রণদ্ধা লদেরবিন নদ্ধা৷’ লসি এই কথেদ্ধা বিলল, কদ্ধারণ 
যতীশু লসিই ভভ তরক তদ্ধার রধন্য লথেরক লবির হরয়ে যদ্ধাবিদ্ধার জনন্য হুকুর কররলন৷ লসিই ভভ ত প্রদ্ধায়েই 



ললদ্ধাকটদ্ধারক লচরপ ধরত, তদ্ধারক লবিশড়ি ও লশিকল শদেরয়ে লবিতাঁরধ রদ্ধাখরলও তদ্ধা শছতাঁ রড়ি লফিরল ভভ ত
তদ্ধারক প্রদ্ধান্তরর তদ্ধাশড়িরয়ে শনরয়ে লয়েত৷

লপুক 9:40 আশর আপনদ্ধার শশিষন্যরদের কদ্ধারছ শরনশত কররশছলদ্ধার লয়েন তদ্ধাতাঁরদ্ধা ঐ অশুশচ আতদ্ধারক 
তদ্ধাশড়িরয়ে লদেন, শকন্তু তদ্ধাতাঁরদ্ধা পদ্ধাররলন নদ্ধা৷’

লপুক 10:17-20 এরপর লসিই বিদ্ধাহদ্ধাত্তরজন আনরনর সিরঙ শফিরর এরসি বিলরলন, ‘প্রভপু , 
আপনদ্ধার নদ্ধারর এরন শক ভভ তরদ্ধাও আরদ্ধারদের বিশিন্যতদ্ধা স্বতীকদ্ধার করর!’ 18 তখন যতীশু তদ্ধাতাঁরদের 
বিলরলন, ‘আশর শিয়েতদ্ধানরক শবিদয়েপুত ঝলরকর ররতদ্ধা আকদ্ধাশি লথেরক পড়িরত লদেখলদ্ধার৷ 19 
লশিদ্ধান! সিদ্ধাপ ও শবিরছরক পদ্ধারয়ে দেলবিদ্ধার ক্ষরতদ্ধা আশর লতদ্ধারদ্ধারদের শদেরয়েশছ; আর লতদ্ধারদ্ধারদের 
শিত্রুর সিরস্ত শিশক্তর ওপরর ক্ষরতদ্ধাও আশর লতদ্ধারদ্ধারদের শদেরয়েশছ; লকদ্ধান শকছপুই লতদ্ধারদ্ধারদের 
ক্ষশত কররত পদ্ধাররবি নদ্ধা৷ 20 তবিপু আতদ্ধারদ্ধা লয়ে লতদ্ধারদ্ধারদের বিশিতীভভ ত হয়ে, এ লজরন আনন 
লকদ্ধার নদ্ধা; শকন্তু স্বরগর্ম লতদ্ধারদ্ধারদের নদ্ধার ললখদ্ধা হরয়েরছ বিরল আনন কর৷’

লপুক 11:14 একসিরয়ে যতীশু একজরনর রধন্য লথেরক একটদ্ধা লবিদ্ধাবিদ্ধা ভভ তরক লবির করর শদেরলন৷ 
লসিই ভভ ত লবির হরয়ে যদ্ধাবিদ্ধার সিরঙ সিরঙ ঐ ললদ্ধাকটি কথেদ্ধা বিলরত শুরু করল৷ এই লদেরখ 
ললদ্ধারকরদ্ধা অবিদ্ধাক হরয়ে লগল৷

লপুক 11:20-22 শকন্তু আশর যশদে ঈশ্বররর শিশক্তরত ভভ তরদের ছদ্ধাড়িদ্ধাই, তদ্ধাহরল স্পষ্টই লবিদ্ধাঝদ্ধা 
যদ্ধারচ লয়ে ঈশ্বররর রদ্ধাজন্য লতদ্ধারদ্ধারদের কদ্ধারছ ইশতররধন্যই এরসি পরড়িরছ৷ 21 ‘যখন লকদ্ধান 
শিশক্তশিদ্ধালতী ললদ্ধাক অসশিরস সিশজ্জিত হরয়ে তদ্ধার ঘর পদ্ধাহদ্ধারদ্ধা লদেয়ে, তখন তদ্ধার ধনসিমদে 
শনরদ্ধাপরদে থেদ্ধারক৷ 22 ‘শকন্তু তদ্ধার লথেরক পরদ্ধাকদ্ধান্ত লকদ্ধান ললদ্ধাক যখন তদ্ধারক আকরণ করর 
পরদ্ধাস্ত করর, তখন শনরদ্ধাপরদে থেদ্ধাকদ্ধার জনন্য লয়ে অসশিরসর ওপর লসি শনভর্মর কররশছল, অনন্য 
শিশক্তশিদ্ধালতী ললদ্ধাকটি লসিগুরলদ্ধা লকরড়ি লনয়ে আর ঐ ললদ্ধাকটির ঘররর সিবি শজশনসিপত্র লপুরট লনয়ে৷

লপুক 13:32 যতীশু তদ্ধারদের বিলরলন, ‘লতদ্ধাররদ্ধা শগরয়ে লসিই শশিযদ্ধালটদ্ধারকবিল, ‘আশর আজ ও 
কদ্ধাল ভভ ত ছদ্ধাড়িদ্ধারবিদ্ধা ও লরদ্ধাগতীরদের সিপুস করবি, আর তমৃ ততীয়ে শদেরন আশর আরদ্ধার কদ্ধাজ লশিষ 
করবি৷’

লযদ্ধাহন 14:12 আশর লতদ্ধারদ্ধারদের সিশতন্য বিলশছ, লয়ে আরদ্ধার ওপর শবিশ্বদ্ধাসি রদ্ধারখ, আশর লয়ে কদ্ধাজই
কশর নদ্ধা লকন, লসিও তদ্ধা কররবি, বিলরত শক লসি এর লথেরকও রহদ্ধান রহদ্ধান কদ্ধাজ কররবি, কদ্ধারণ 
আশর শপতদ্ধার কদ্ধারছ যদ্ধাশচ৷



লযদ্ধাহন 17:15 তদ্ধারদের এই জগত লথেরক শনরয়ে যদ্ধাবিদ্ধার জনন্য আশর লতদ্ধারদ্ধার কদ্ধারছ প্রদ্ধাথের্মনদ্ধা করশছ
নদ্ধা, শকন্তু তদ্ধারদের রন শিশক্তর হদ্ধাত লথেরক রক্ষদ্ধা কর৷

শশিষন্যচশরত 10:38 আপনদ্ধারদ্ধা লসিই নদ্ধাসিরততীয়ে যতীশুর শবিষরয়ে শুরনরছন, শুরনরছন ঈশ্বর 
শকভদ্ধারবি তদ্ধাতাঁরক পশবিত্র আতদ্ধায়ে ও পরদ্ধাকররর সিরঙ অশভরষক কররশছরলন৷ যতীশু সিবির্মত্র 
রদ্ধানপুরষর রঙল করর লবিড়িদ্ধারতন, আর যদ্ধাতাঁরদ্ধা শদেয়েদ্ধাবিরলর কবিরল পরড়িশছল তদ্ধারদের শতশন রপুক্ত 
কররতন, কদ্ধারণ ঈশ্বর তদ্ধাতাঁর সিরঙ শছরলন৷

শশিষন্যচশরত 16:17,18 লসি আরদ্ধারদেরও লপলৌরলর শপছপু ধরল আর শচত কদ্ধার করর বিলরত 
লদ্ধাগল, ‘এই ললদ্ধারকরদ্ধা পরদ্ধাত পর ঈশ্বররর দেদ্ধাসি৷ তদ্ধাতাঁরদ্ধা বিলরছন শকভদ্ধারবি লতদ্ধাররদ্ধা উদদ্ধার 
লপরত পদ্ধাররদ্ধা৷’ 18 এভদ্ধারবি লসি অরনকশদেন ধরর বিলরত লদ্ধাগল৷ লশিরষ লপলৌল এরত শবিরক্ত 
হরয়ে ঘপুরর দেদ্ধাতাঁশড়িরয়ে লসিই আতদ্ধারক বিলরলন ‘যতীশু খতীরষ্টর নদ্ধারর আশর লতদ্ধারক আরদেশি করশছ 
লয়ে তপু ই এর লথেরক লবিশররয়ে যদ্ধা৷’ তদ্ধারত লসিই রন আতদ্ধা সিরঙ সিরঙ লবির হরয়ে লগল৷

শশিষন্যচশরত 19:11,12 ঈশ্বর লপলৌরলর হদ্ধাত শদেরয়ে অরনক অরললৌশকক ঘটনদ্ধা সিমন্ন করদ্ধারলন৷
12 এরন শক তদ্ধাতাঁর স্পশির্ম করদ্ধা গদ্ধারছদ্ধা অসিপুস ললদ্ধাকরদের গদ্ধারয়ে লছদ্ধাতাঁয়েদ্ধারল তদ্ধারদের লরদ্ধাগ ভদ্ধাল 
হরয়ে লয়েত, আর অশুশচ আতদ্ধারদ্ধাও তদ্ধারদের রধন্য লথেরক লবির হরয়ে লয়েত৷

শশিষন্যচশরত 26:15-18 তখন আশর বিললদ্ধার, ‘প্রভপু , আপশন লক? প্রভপু  বিলরলন, ‘আশর যতীশু, 
যদ্ধারক তপু শর শনয়ের্মদ্ধাতন করছ৷ 16 তপু শর শনরজর পদ্ধারয়ে ভর শদেরয়ে দেদ্ধাতাঁড়িদ্ধাও! আরদ্ধার লসিবিক হবিদ্ধার 
জনন্যই আশর লতদ্ধারদ্ধারক ররনদ্ধানতীত কররশছ৷ তপু শর অরনয়ের কদ্ধারছ আরদ্ধার সিদ্ধাক্ষতী হরবি৷ তপু শর লয়ে 
লয়ে শবিষয়ে আজ লদেখরল ও ভশবিষন্যরত যদ্ধা যদ্ধা আশর লতদ্ধারদ্ধায়ে লদেখদ্ধাবি, লসি সিবি সিকল ললদ্ধারকর 
কদ্ধারছ সিদ্ধাক্ষতী দেদ্ধাও৷ এইজনন্যই লতদ্ধারদ্ধার কদ্ধারছ আজ আশর শনরজ লদেখদ্ধা শদেরয়েশছ৷ 17 লতদ্ধারদ্ধার 
আপন ললদ্ধাক ইহুদেতীরদের হদ্ধাত লথেরক লতদ্ধারদ্ধায়ে আশর রক্ষদ্ধা করবি৷ আর আশর লতদ্ধারদ্ধারক 
অইহুদেতীরদের কদ্ধারছ পদ্ধাঠদ্ধাশচ৷ 18 তপু শর তদ্ধারদের লচদ্ধাখ খপুরল লদেরবি লয়েন তদ্ধারদ্ধা সিতন্য লদেরখ ও 
অন্ধকদ্ধার লথেরক আরলদ্ধারত শফিরর আরসি; আর শিয়েতদ্ধারনর কত্তমৃ র্মত্বে লথেরক রপুক্ত হরয়ে ঈশ্বররর 
প্রশত শফিররল তদ্ধারদের সিবি পদ্ধাপ ক্ষরদ্ধা হরবি৷ আরদ্ধার উপর শবিশ্বদ্ধাসি করর যদ্ধাতাঁরদ্ধা পশবিত্র হরয়েরছ, 
তদ্ধারদ্ধা তদ্ধারদের সিহভদ্ধাগতী হরবি৷”

লরদ্ধারতীয়ে 16:20 শিদ্ধাশন্তর ঈশ্বর শিতীঘ্রই লতদ্ধারদ্ধারদের পদ্ধারয়ের নতীরচ শিয়েতদ্ধানরক শপরষ লফিলরবিন৷ 
আরদ্ধারদের প্রভপু  যতীশুর অনপুগ্রহ লতদ্ধারদ্ধারদের সিবিদ্ধার সিরঙ থেদ্ধাকুক৷



2 কশরনতীয়ে ২ 2:11 লয়েন আররদ্ধা শিয়েতদ্ধারনর চতপু রতদ্ধার দ্বিদ্ধারদ্ধা প্রতদ্ধাশরত নদ্ধা হই, কদ্ধারণ আররদ্ধা 
তদ্ধার ষড়িযন্ত্র সিম্বরন্ধ অজ নই৷

গদ্ধালদ্ধাততীয়ে 1:4 যতীশু আরদ্ধারদের পদ্ধারপর জনন্য প্রদ্ধাণ শদেরয়েশছরলন, যদ্ধারত লয়ে রন জগরত আররদ্ধা 
বিদ্ধাসি কশর তদ্ধার লথেরক লয়েন শতশন আরদ্ধারদের রক্ষদ্ধা কররত পদ্ধাররন৷ আরদ্ধারদের শপতদ্ধা ঈশ্বর তদ্ধাই 
লচরয়েশছরলন৷

এরফিসিতীয়ে 4:27 লতদ্ধারদ্ধারক পরদ্ধাস্ত কররত শদেয়েদ্ধাবিলরক লকদ্ধান রকর সিপুরয়েদ্ধাগ শনরত শদেও নদ্ধা৷
এরফিসিতীয়ে 6:11 লতদ্ধাররদ্ধা ঈশ্বররর লদেওয়েদ্ধা সিরগ্র যপুদসিদ্ধাজ পরর নদ্ধাও, লয়েন শদেয়েদ্ধাবিরলর সিরস্ত 

লকলৌশিরলর শবিরুরদ রুরখ দেদ্ধাতাঁড়িদ্ধারত পদ্ধার৷
2 লথেসিদ্ধারলদ্ধাশনকতীয়ে ২ 3:2,3 রদ্ধাথের্মনদ্ধা কররদ্ধা লয়েন আররদ্ধা রন ও খদ্ধারদ্ধাপ ললদ্ধাকরদের হদ্ধাত লথেরক 

রক্ষদ্ধা পদ্ধাই৷ সিবিদ্ধাই লতদ্ধা আর প্রভপু রক শবিশ্বদ্ধাসি করর নদ্ধা৷ 3 শকন্তু প্রভপু  শবিশ্বস্ত, শতশনই লতদ্ধারদ্ধারদের 
শিশক্ত লদেরবিন ও রন শিশক্তর (শিয়েতদ্ধারনর) হদ্ধাত লথেরক রক্ষদ্ধা কররবিন৷

2 শতরশথে ২ 2:26 শদেয়েদ্ধাবিল ঐ ললদ্ধাকরদের ফিদ্ধাতাঁরদে লফিরলরছ ও তদ্ধার ইচদ্ধা পদ্ধালন করদ্ধার জনন্য 
দেদ্ধারসি পশরণত করররছ৷ শকন্তু এরন হরত পদ্ধারর লয়ে তদ্ধারদ্ধা লচতনদ্ধা লপরয়ে লজরগ উঠরত ও 
বিপুঝরত পদ্ধাররবি লয়ে শিয়েতদ্ধান তদ্ধারদের শনরয়ে লখলরছ আর শদেয়েদ্ধাবিরলর ফিদ্ধাতাঁদে লথেরক তদ্ধারদ্ধা 
শনরজরদের রপুক্ত কররত পদ্ধাররবি৷

2 শতরশথে ২ 4:18 লকউ আরদ্ধার ক্ষশত কররত চদ্ধাইরল প্রভপু  আরদ্ধারক রক্ষদ্ধা কররবিন৷ প্রভপু  তদ্ধাতাঁর 
স্বগর্তীয়ে রদ্ধারজন্য আরদ্ধারক শনশ্চয়েই শনরদ্ধাপরদে শনরয়ে যদ্ধারবিন৷ যপুরগ যপুরগ ঈশ্বররর রশহরদ্ধা লহদ্ধাক্৷ 
আররন৷

শপতররর ১র পত্র 5:8 লতদ্ধাররদ্ধা সিবংযত ও সিতকর্ম থেদ্ধাক, লতদ্ধারদ্ধারদের রহদ্ধাশিত্রু শদেয়েদ্ধাবিল গজর্মনকদ্ধারতী 
শসিবংরহর রত কদ্ধারক গ্রদ্ধাসি কররবি তদ্ধা খপুতাঁরজ লবিড়িদ্ধারচ৷

1 লযদ্ধাহরনর ১র পত্র 4:4 আরদ্ধার লস্নেরহর সিন্তদ্ধানগণ, লতদ্ধাররদ্ধা ঈশ্বররর ললদ্ধাক, তদ্ধাই লতদ্ধাররদ্ধা 
ওরদের ওপর জযতী হরয়েছ; কদ্ধারণ লতদ্ধারদ্ধারদের ররধন্য শযশন (ঈশ্বর) বিদ্ধাসি কররন শতশন জগরতর 
ররধন্য বিদ্ধাসিকদ্ধারতী শদেয়েদ্ধাবিরলর লথেরক অরনক রহদ্ধান৷
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