
Garo - Agape - God's Love Letter Scriptures

যযযোহন 15:9 ফযোগগিবযো যজেদযোকক্কে আআংনযো খযো·সযোজেক আআংআবযো উগগিতযোন নযো·সআংনযো খযো·সযোজেক। 
আআংগন খযো·সযোওন দআংখযোমকবযো।

গযশযোইয় 43:1,2 - ইগফষষীয়রযোআংনযো 2:10 আনগচআং ইসলগন জেযোকগন থযোগরগগিবযো হআং·আ। ইসল খষীষ্ট 
যষীশুমমআং নযোআংগরকমগতি আনগচআংকখযো গগিতযোল দযোকক্কে থযোগরজেক যজেদযোকক্কে আনগচআং নযোমযো কযোমকখযো 
দযোক্কেযো। ইয়যো নযোমযো কযোমকখযো গবয়যো সযোআংআন থযোগরকয় দনযোগমআং, যজেদযোকক্কে আনগচআং উকখযো দযোকক্কে 
জেযোআংগগি গমৎথযোআংআ।

গযরগময়গন 1:5 - গিযোলযোতিষীয়রযোআংনযো 1:15 ইগন্দিবযো ইসল আৎগচয়যোওগনন আআংকখযো বযোগচ্ছিকয় দনযোগমআং 
আকরযো গবগন খযো·সযোচযোক্কেযোচযোন ওয়যোকততিযো হআং·নযো গবয়যো আআংকখযো গরক্কেযোমযোগমআং।

যযযোহন 15:16 নযো·সআং আআংকখযো বযোগচ্ছিকয় রযো·জেযো, ইগন্দিবযো আআংআন নযো·সআংকখযো বযোগচ্ছিকয় রযো·এ কযোম
দযোকক্কেতিজেক যজেদযোকক্কে নযো·সআংগন জেযোআংগগিও গবগথ নযোআংআ আকরযো নযো·সআংগন উয়যো গবগথ দআংখযোমযো। 
ইন্দিযোককযোকদ আআংগন গবমমআংও আপফযোচযো যজেকখযো গব·নময়যো উকখযো গবয়যো নযো·সআংনযো হ·নময়যো।

3 ৩ যযযোহন 1:2 খযো·সযোগগিবযো গরকপআং, আআংআ ইন্দিযোকক গব·আ যজেদযোকক্কে নযো·আ গগিগমক গগিতযো 
নযোকমদযোকক্কে গর·য়যো আকরযো গগিগসকওগন নযো·আ যজেগগিতযো নযোকমদযোকক্কে গর·ইআংজেক উগগিতযোন 
নযোআং·গন যব·এনবযো নযোকম দআংখযোনযো।

গযশযোইয় 43:4 - 1 ১ গপতির 2:9,10 ইগন্দিবযো নযো·সআংকদ “বযোগচ্ছিগগিবযো মযো·চআং হআং·জেক; নযো·সআংকখযো 
রযো·এ খযোমযোলরযোআংগন সআংনককখযো গরকজেক; নযো·সআং ইসলনযো গমআংএ গদআংথযোআং দযোকগগিবযো জেযোতি 
হআং·আ আকরযো গবগন আন·থযোআংগন মযোগন্দি হআং·জেক;” যজেদযোকক্কে আন্দিযোলযোওগন নযো·সআংকখযো যজেআন
গবগন আইয়যোও ইনমযোনগগিবযো যসআং·আও গরআংগিযোকম রযো·বযোজেক নযো·সআং গবকখযোন রযোসআং দযোককবযো। 10
সযোলসযোকদ নযো·সআং ইসলগন মযোগন্দি হআং·জেযোগমআং, ইগন্দিবযো দযো·আওকদ হআং·জেক; সযোলসযোকদ নযো·সআং 
খযো·সযোচযোক্কেযোকখযো মযোন·জেযোগমআং, ইগন্দিবযো দযো·আওকদ মযোন·জেক।

গযরগময়গন 31:3 - ইগফষষীয়রযোআংনযো 1:4/5 যজেদযোকক্কে আনগচআং ইসলগন গমককযোনও রআংথযোলগগিবযো 
আকরযো খযোককখৎগগিবযো হআং·নযো মযো·নযো উগন গগিগমন হযো·গগিলসযোক হআং·নযো সযোআংআন ইসল খষীষ্টও 



আনগচআংকখযো বযোগচ্ছিকয় রযো·জেক। গবগন খযো·সযোগন গগিগমন গবয়যো খমগস হআং·এ আন·থযোআংগন হযো·গসকযোও 
সযোআংআন ইন্দিযোকক গথক দযোক্কেযোগমআং, যষীশু খষীষ্টও গবগন গব·সযো গগিতযো গবয়যো আনগচআংকখযো 
রযো·চযোকনময়যো।

2 ২ তিষীমগথয় 1:9 ইসলযোন আনগচআংকখযো পযোপওগন জেকক্কেৎজেক আকরযো রআংথযোকল জেযোআংগগি থযোআংএতিনযো
গরক্কেযোমজেক। আনগচআংগন মযোমমআং কযোমগন হযো·যসল গবয়যো ইকখযো দযোকজেযো, বযোকতসযো গবগন গমকসআংআ 
আকরযো খযো·সযোচযোক্কেযোগন গগিগমকনযোন দযোকজেক। হযো·গগিলসযোক হআং·যচআংনযো সযোআং খষীষ্ট যষীশুও গবয়যো 
গবগন খযো·সযোচযোক্কেযোকখযো আনগচআংনযো হ·নযোগমআং,

যযযোহন 3:16 “ইসল মযোগন্দিকখযো ইন্দিযোকগফকল্লে খযো·সযোগন গগিগমন গবগন সযোকসযো খযোম·খযোম 
যদফযোগন্থিকখযো হন·জেক, যজেদযোকক্কে উয়যো যদফযোগন্থিও গবগবরযো·গগিবযো গদমদযোকযোন নযোমগগিজেযোও 
গিযো·আকজেযো ইগন্দিবযো ফযোআংনযোজেলগন জেযোআংগগিকখযো মযো·নযো।

যহযোকশয়গন 11:8; গযশযোইয় 49:15,16; & গযশযোইয় 41:13,14 
লমক 12:32 “ও আআংগন বযোআং·গগিজেযো যমষগন দল, দযো·আ যখনযোকবযো, মময়যোনযো নযো·সআংগন ফযোগন হযো·গসকযো

ইয়যোন, গবয়যো আন·থযোআংগন সআংনককখযো নযো·সআংনযো হ·নময়যো।
মগথ 28:20 আআংআ যজেকখযো যজেকখযো নযো·সআংনযো গগি·যয়ৎজেক উকখযো মযোগনখযোনযো গবসআংনযো গসকয় 

হন·যবযো। গনকবযো, চযোসআংগন বন·খযোমযোওনযো গদপযোৎ ফযোআংনযোন আআংআ নযো·সআংমমআং দআংআ।”
যযযোহন 14:1 “নযো·সআংগন গগিগসক যজেদযোকক্কে জেযোকজআংজেযো। ইসলও গবগবরযো·যবযো, আআংওবযো 

গবগবরযো·যবযো।
সযোমসঙষীতি 23:1 - যযযোহন 10:11 “আআংআন নযোমগগিবযো রযোকম য়যোল। নযোমগগিবযো রযোকম য়যোল গবগন 

যমষরযোআংনযো জেযোআংগগিথযোআংকখযো হন·চযোক্কেযো।
সযোমসঙষীতি 23:2 - ফযোরযোকগগিবযো খযোৎথযো 7:17 মময়যোনযো উয়যো যমষ গব·সযো যজেআন গসআংহযোসনগন 

সযোক্কেযোও দআংআ গবয়যোন ইরযোআংগন রযোকখময়যোল হআং·নময়যো। থযোআংগগিবযো গচগমকগন যসফযোআংও গবয়যো 
গবসআংকখযো রযো·আআংনময়যো, আকরযো ইসল ইরযোআংগন গমকগচকখযো গরপযোককতিনময়যো।”

সযোমসঙষীতি 23:3,4 - লমক 1:79 যজেদযোকক্কে আন্দিযোলযোও আকরযো গসয়যোগন সযোলযোগখমও যজেরযোআং 
আসআংএ দআংআ গবসআংনযো যসআং·আকখযো হ·নযো মযো·নযো, আকরযো থম·থমযোগন রযোমযোও আনগচআংকখযো 
গর·গদলনযো মযো·নযো।”



সযোমসঙষীতি 23:5,6 - 2 ২ কগরন্থিষীয়রযোআংনযো 1:10 গবল্লেআংগগিবযো গসয়যোওগন গবয়যো গচআংকখযো জেকক্কেতিযোগমআং 
আকরযো দযো·আওবযো জেকক্কেগতিআংজেক। গচআংআ গবগন সযোক্কেযোও ইকখযো খযো·দআংনযো, গবয়যো ফযোআংনযোন গচআংকখযো
জেকক্কেতিনময়যো।

গফগলপষীয়রযোআংনযো 4:7 উগন গগিগমন, ইসলগন রন·গগিবযো যজে থম·থমযোকখযো মযোগন্দি চযোনগচকয়বযো 
হযো·আইনযো মযোন·জেযো, খষীষ্ট যষীশুও উয়যো থম·থমযো নযো·সআংগন খযো·থআং আকরযো গগিগসককখযো 
জেকক্কেৎনময়যো।

প্রবচন 3:24 & সযোমসঙষীতি 4:8 - যযযোহন 14:27 “আআংআ নযো·সআংনযো থম·থমযোকখযো দনযোআংইআংজেক,
আআংগন থম·থমযোকখযোন আআংআ নযো·সআংনযো হ·গনআংজেক; হযো·গগিলসযোকগন হ·নযো গগিতযো আআংআ 
হন·জেযো। যজেদযোকক্কে নযো·সআংগন খযো·থআং জেযোকজআংজেযো আকরযো গগিগসককযো যখনজেযো।

সযোমসঙষীতি 33:18 - 1 ১ গপতির 3:12 যজেরযোআং খযোককখৎগন রযোমযোও গর·য়যো গবসআংগন সযোক্কেযোও 
গগিকতলগন গমককযোন দআংআ, গবসআংগন গব·আকখযো গখনযোচযোকনযো গবগন নযোগচল সআংআন দআংআ; 
ইগন্দিবযো যজেরযোআং নযোমগগিজেযো কযোমকখযো দযোক্কেযো, গগিকতল গবসআংগন সযোক্কেযোও চযোকদআংআ।

যরযোমযোনরযোআংনযো 5:2 ইসলগন ইন্দিযোকযো যজে খযো·সযোচযোক্কেযোগন রযোমযোও আনগচআং দযো·আও গর·ইআংজেক 
আনগচআং খষীষ্টও গবগবরযো·এ উকয়যো সকজেক। ইসলগন রযোসআংকখযো মযো·নযো খযো·দআংএ আনগচআং খমগস 
হআং·ইআংআ।

গযশযোইয় 55:12 - লমক 19:40 যষীশু গবসআংনযো আগিযোনজেক, “আআংআ নযো·সআংনযো আগিযোগনআংআ, ইরযোআং
গজপ দযোকক্কে দআংওকদ রআং·গথরযোআং গচ্রিকনময়যো।”

যযযোহন 16:22 উয়যোনদযোকক্কে নযো·সআংবযো দযো·আও দুক মযো·গনআংজেক; ইগন্দিবযো দযো·আবযো নযো·সআংমমআং 
আআংআ গআংনময়যো, আকরযো উকনযোন নযো·সআংগন খযো·থআং খমগস হআং·আও গিযোপনময়যো আকরযো উয়যো খমগস 
হআং·আকখযো নযো·সআংচযোকখযো দযোরযোআংবযো রযো·যসকজেযোনময়যো।

লমক 12:9 ইগন্দিবযো মযোগন্দিরযোআংগন গমকখযোআংও আআংকখযো গজেচযোকগগিবযোকখযো আআংআবযো ইসলগন 
সযো·যগরযোআংগন গমকখযোআংও গজেচযোকনময়যো।

মগথ 10:30 আকরযো নযো·সআংগন সমগন গখগনরযোআংবযো চযোনযো দআংআ।
গযশযোইয় 54:10 - মগথ 24:35 গসলগিযো আকরযো হযো·গগিলসযোক ব·নযোআংনময়যো, ইগন্দিবযো আআংগন খযোৎথযোরযোআং

ফযোআংনযোজেলনযো দআংনময়যো।



মগথ 11:28-30 ‘‘যনআং·গগিবযো আকরযো বযোলগজমগগিবযোরযোআং নযো·সআং গগিগমকযোন আআংচযোনযো গর·বযোকবযো; 
আআংআ নযো·সআংকখযো যনআং·থযোককতিনময়যো। 29 আআংগন যজেযোয়যোলকখযো নযো·সআংগন সযোক্কেযোও গিযোকত রযো·যবযো
আকরযো আআংচযোগনকখযো গসকবযো, মময়যোনযো আআংআ গগিগসক নম·গগিবযো আকরযো গরনকগগিবযো হআং·আ। 30 
ইগন গগিগমন নযো·সআং খযো·থআংও যনআং·থযোকযোকখযো মযো·নময়যো, মময়যোনযো আআংগন যজেযোয়যোলযোন গরগপএ রযো·নযো 
নযোমযো আকরযো আআংগন যবযোজেযো যচআং·আ।’’

পরম গিষীতি শকলযোমনগন 2:10 & যহযোকশয়গন 2:14,19,20 
2 ২ কগরন্থিষীয়রযোআংনযো 11:2 নযো·সআংগন গগিগমন আআংআ আআংগন খযো·থআংও ইসলগন হন·গগিবযো গগিগসক 

সযো·গদকযোও সযো·গদগকআংজেক, মময়যোনযো আআংআ চযোওয়যোগর সযোকসযো মযো·মযোআংগমআং, আগিযোনসযোওকদ 
খষীষ্টমমআং নযো·সআংগন গবয়যোগন গগিগমকনযো গথক দযোকক্কে দনকসযোজেক, যজেদযোকক্কে রআংথযোলগগিবযো নযোমগচক 
গগিতযো গবচযোন নযো·সআংকখযো হ·নযো মযো·নযো।

যযোতযোপমস্তক 3:14 - ইবষীয়রযোআংনযো 13:8 যষীশু খষীষ্ট গর·য়যোআংগগিবযো সযোকলযো যজেগগিতযো দআংআগমআং, 
দযো·আলবযো উগগিতযোন দআংআ আকরযো গজআংজৎনযো উগগিতযোন দআংনময়যো।

যহযোকশয়গন 13:4 - ওয়যোকততিযোরযোআং 4:12 পযোপওগন জেকক্কেতিযোকখযো দযোরযোআংওগনবযো মযোন·জেযো, মময়যোনযো 
হযো·গগিলসযোক গগিগমককযো ইন্দিযোকগগিবযো সযোকসযোবযো দআংজেযো যজেগন গবমমআংচযো আনগচআং পযোপওগন 
জেকক্কেতিযোকখযো মযো·নময়যো।”

যযযোহন 15:14 নযো·সআংনযো আআংগন হন·গগিবযো গগি·যয়তিযোরযোআংকখযো নযো·সআং মযোগনওকদ নযো·সআং আআংগন 
গরকপআংরযোআং হআং·আ।

যযযোহন 14:6 যষীশু যথযোমযোনযো আগিযোনজেক, “আআংআন রযোমযো, গবগব আকরযো জেযোআংগগি। আআংগগিতযো 
গর·য়যোআংজেযোওকদ দযোরযোআংবযো আপফযোওনযো গর·য়যোআংনযো মযোন·জেযো।

ফযোরযোকগগিবযো খযোৎথযো 3:20 গনকবযো, আআংআ দ·গিযোগচল যকগচ্চিও চযোকদআংএ দকগথগকআংআ। সযোবযো 
আআংগন খম·রযোআংকখযো গখনযোএ দ·গিযো এআংএ হ·যনযোকদ আআংআ গনআং·আচযো গবচযো গর·য়যোআংনময়যো আকরযো 
গবমমআং চযো·নময়যো-গরআংনময়যো, আকরযো গবয়যোবযো আআংমমআং চযো·নময়যো-গরআংনময়যো।
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