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কলখে সম্বন্ধীে 

এ.এে এিং জয়েস দিে আন্তজজ াদিকভায়ি পদরদিি দিকার, লেখক এিং িাইয়িে দিক্ষক। িাাঁর 
লেদরি লসিাকায়জর ভ্রমণ িায়ক দিয়ের আদি লিয়িরও লিদি লিয়ি দনয়ে দিয়েয়ে, এিং িারা লরদডও 
এিং লটদেদভিয়নর মাধ্েয়ম এক েক্ষাদধ্ক িেদিয়ক এিং িহু দমদেেন লোয়কর ময়ধ্ে েিার কয়রয়েন। 
িার িীর্জ দিদিি িই এিং মোনুোেগুয়োর পয়নয়রা দমদেেয়নরও লিিী অনদুেদপ দিদি হয়েয়ে। 
িায়ির লেখাগুদে, যা দিদভন্ন ভার্াে অনিুাি হয়েয়ে, িাইয়িে সু্কে এিং লসদমনারগুদের মাধ্েয়ম 
সারা দিয়ে িেিহৃি হয়ে। ঈেয়রর িায়কের িদিিােী জীিন পদরিিজ য়নর সিেগুদে িায়ির িদিিীে 
েিার, দিক্ষা, লেখার এিং দভদডও এিং অদডও লটপ মন্ত্রয়কর মাধ্েয়ম অয়নের জীিয়ন দিয়ফাদরি 
হয়েয়ে। ঈেয়রর উপদিদির অপূিজ লিৌরি িায়ির েিংসা ও উপাসনার দ্বারা লসদমনায়র অনভুুি হে 
এিং িার দ্বারা দিোসীরা আদিষ্কার কয়র লয কীভায়ি ঈেয়রর সিে এিং অন্তরঙ্গ উপাসক হওো 
যাে। দিোসীরা িায়ির দিক্ষার মাধ্েয়ম অয়নয়ক দিজে এিং সাহয়সর এক নিুন এিং উয়েজনাপূণজ 
মাত্রা িায়ির জীিয়ন আদিষ্কার কয়রয়েন। দিেস েদিক্ষয়নর দ্বারা েিাদহি ঈেয়রর দনরামে িদি দিয়ে 
ঈের-েিে অদিোকৃি মন্ত্রীয়ির ময়ধ্ে পিয়ক্ষপ দনয়ি অয়নক দিোসীয়ক উৎসাদহি কয়রয়েন। পদিত্র 
আত্মার সমস্ত নেটি উপহার িায়ির েদিদিয়নর জীিন ও  লসিাকায়জ পদরিাদেি করার জনে সাহাযে 
কয়রয়ে িায়ি অয়নয়ক অদিোকৃিভায়ি োকৃদিক হয়ি দিয়খয়েন। এ.এে. ও জয়েস উভয়েরই মাস্টাসজ 
অফ দিওেদজকাে স্টাদডজ দডদি রয়েয়ে। এ.এে. দভিন দিদিোন ইউদনভাদসজটি লিয়ক দিওেদজ 
দডদিয়ি ডক্টর অফ দফয়োসদফ অজজ ন কয়রয়েন। ঈেয়রর িায়কের উপর দভদে কয়র িায়ির 
লসিাকাজ, যীশুর উপর দনভজ র কয়র, দিোয়স িঢ়ৃ এিং পদিত্র আত্মার িদিয়ি লিখায়না হয়ে 
িায়ক।িায়ির লসিাকাজ দপিার হৃিয়ের ভােিাসার একটি েিিজন। িায়ির েিার ও দিক্ষার দ্বারা  
িদিিােী অদভয়র্ক, দিহ্ন, আিযজ এিং দনরামেকারী অয়েৌদকক দিহ্ন কাজ হয়ে এিং িার দ্বারা 
ঈেয়রর িদি লেউয়ের আকায়র দনদহি হয়ে। ঈেয়রর লিৌরি এিং িদির অপূিজ েকািগুদে িায়ির 
সভাগুদেয়ি উপদিি হওো সকয়েই অনভুি করয়ে। 
 

 

 ডাঃ এ.এল. ও জষ্টেস গিল গিশ্বাসীষ্টের যীশুর োজ েরষ্টত সগিত েরার জিয 
িযিহাগরে সরঞ্জাি ততগরষ্টত সিিো গিষ্টিগেত রষ্টেষ্টেি । 
তাষ্টের আোঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট গিশ্বাসীর পগরপক্কতার সেল স্তষ্টর প্রগতটি গিশ্বাসীর জিয  
গিজেী, অগতপ্রােৃত জীিিযাপিষ্টে উত্সাগহত েরা। 
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গিক্ষে এিং োত্রষ্টের জিয গেেু েথা  
 

যীশু িেয়েন, ‘’ সমাপ্ত হইে!’’  যীশুর উদ্ধারকাযজ সম্পূণজ করয়েন। দকন্তু িয়ি লকন, এি মানুর্ 
এখনও পরাজয়ের জীিনযাপন করয়ে? লকন এি দিোসীরা অসুিিাাঁর ময়ধ্ে জীিনযাপন করয়ে? 
লকন ঈেয়রর লোয়করা মন্দ িদির িন্ধয়ন িন্দী হয়ে রয়েয়ে? 

িেিান আমায়ির সায়ি েয়রািনা কয়রয়ে! সময়ের সায়ি সায়ি আমরা আমায়ির উদ্ধায়রর সায়ি 
অন্তভুজ ি আিযজ দজদনসগুদের সিেিা হাদরয়ে লফয়েদে।য়েদরি লপৌে দেয়খদেয়েনঃ 

ফেিঃ লকহ যদি খ্রীয়ে িায়ক, িয়ি নিূন সৃদে হইে; পুরািন দির্েগুদে অিীি হইোয়ে, লিখ, 
লসগুদে নিূন হইো উঠিোয়ে। ২কদরদিে ৫:১৭ 
 নিুন সৃদের সািৃিে এই দিক্ষার দ্বারা দিোসীরা িায়ির জীিন-পদরিদিজ ি উদ্ঘািন অপরাধ্য়িাধ্, 
দনন্দা, অমেূকিা, হীনমনেিা এিং অেিুেিা লিয়ক মিু হয়ি যায়ি িারা খ্রীয়স্টর েদিমদূিজ য়ি 
রূপান্তদরি হয়ি পায়র। এটি দিোসীয়ির ঈেয়রর সািৃয়িে সৃদের দ্বারা যা যা করনীে লসইসমস্ত দকেু 
করার এিং উপয়ভাি করার জনে সাহাযে করয়ি। 

 খ্রীেয়ি নিুন সৃদের অিজ দক এই দিক্ষার মাধ্েয়ম এই িদিিােী সিেটি উদ্ঘাদিি হয়ি।এই  
সিেগুদে জানা েয়িেক দিোসীয়ির জনে জরুদর এিং িায়ির দিোয়সর দভদে। 

আপদন নিুন সৃদের দির্য়ে ঈেয়রর িাকেগুদের সয়িের সায়ি দনয়জয়ক যি লিদি পদরেন্ন করয়িন, 
িিই এই সিেগুদে আপনার মন লিয়ক আপনার আত্মাে েয়িি করয়ি। অনেয়ির কায়ে এই সিেগুদে 
েিার করার সমে এই পুস্তকটি আপনায়ক রূপয়রখা েিান করয়ি। 

কাযজকর দিক্ষার জনে িেদিিি জীিয়নর দিত্রগুদের েয়োজন হয়ে িায়ক। লেখকরা এই দির্েটি িাি 
দিয়েয়েন িাই দিক্ষয়করা িায়ির দনজস্ব জীিয়নর সমদৃ্ধ অদভজ্ঞিা লিয়ক, অিিা অনে কায়রার 
জীিয়নর উিাহরন দ্বারা োত্রয়ির কায়ে িা িুয়ে ধ্রয়ি।এটা আমায়ির সিজিা ময়ন রাখয়ি হয়ি লয 
পদিত্র আত্মা সিজ দির্য়ে আমায়ির দিক্ষা েিান কয়র িায়ক।আমরা অধ্োেন অিিা দিক্ষা েিান 
করার সমে সিজিা পদিত্র আত্মার দ্বারা পদরিাদেি হি। 

এই অধ্েেনটি িেদিিি িা লিাষ্ঠী অধ্েেন, িাইয়িে সু্কে, রদিিার সু্কে এিং িৃহ মণ্ডেীর জনে 
িিুজ ান্ত। অধ্েেন িোকােীন দিক্ষক এিং দিক্ষািীয়ির উভয়ের কায়ে এই পুস্তকটির অনদুেদপগুদে িাকা 
গুরুত্বপূণজ। 

লেষ্ঠ পুস্তক সিজিা মাদজজ ি , ধ্োন সহকায়র দেদখি হে। আমরা লনাট এিং মন্তয়িের জনে পুস্তয়ক 
খাদে জােিা লরয়খদে । ফমজোটটি পযজায়োিনা করার জনে এিং আপনায়ক আিার দির্েগুদের সন্ধায়ন 
সহােিা করার জনে একটি দ্রুি লরফায়রন্স দসয়স্টয়মর সায়ি দডজাইন করা হয়েয়ে। দিয়ির্ ফমজোটটি 
েদিটি িেদির জনে একিার এই উপািানটির মাধ্েয়ম অধ্েেন করার পয়র দির্েিস্তুগুদে অনেয়ক 
লিখায়না সম্ভি কয়র লিায়ে। 

লপৌে দিমদি লক দেয়খদেয়েনঃ 
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আর অয়নক সাক্ষীর ময়ুখ লয সকে িাকে আমার কায়ে শুদনোে, লস সকে এমন দিেস্ত লোকদিিয়ক 
সমপজণ কর, যাহারা অনে অনে লোকয়কও দিক্ষা দিয়ি সক্ষম হইয়ি। ২দিমদিে ২:২ 

এই দিক্ষাটি MINDS (মন্ত্রণােে দিকাি িেিিা) ফমজোয়ট একটি িেিহাদরক অংিিহয়ণর িাইয়িে 
লকাসজ দহসায়ি তিদর করা হয়েয়ে, যা লোিামড োদনজংয়ের জনে একটি দিয়ির্ভায়ি দিকািযুি।  

এই ধ্ারণাটি জীিন, মন্ত্রণােে এিং দিক্ষািীয়ির ভদির্েয়ির দিক্ষার লক্ষয়ত্র গুণয়নর জনে তিদর করা 
হয়েয়ে। োিন দিক্ষািীরা, এই মোনেুােটি িেিহার কয়র, অনেয়ির কায়ে এই লকাসজটি সহয়জই 
লিখায়ি পায়র।     
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    প্রথি অধ্যাে  

                                    তাাঁর সােষৃ্টিয সৃি  
ভূগিো  

িতুি সৃগি পসু্তেটির অধ্যােি আিাষ্টের এে িগিিালী গিষে 
প্রোি েষ্টর যা হল আিরা খ্রীিষ্টত কে – িতুি সৃগির অথি গে। এটি 
অপরাধ্ষ্টিাধ্, গিন্দা, অপ্রতুলতা এিং হীিিিযতার অিুভূগত কথষ্টে 
আিাষ্টের িুগি এষ্টি কেষ্টি। এটি সাহষ্টসর সাষ্টথ আিাষ্টের 
যীশুগখ্রষ্টির সাষ্টথ এে হওোর অথি েী তা এেটি উৎসাহপরূ্ি, 
জীিি-পগরিতি িোরী প্রোষ্টি প্রোগিত েরষ্টি। 

আিরা জািষ্টত পারি কয ঈশ্বর তাাঁর িহাি িুগিোেে োষ্টজর 
দ্বারা আিাষ্টের কেিি হষ্টত িলষ্টেি।আিরা জািষ্টত পারি কযঃ 

® িতুি জন্ম 

® পিুসৃি আত্মা 
® এে িতুি সৃগি 

কপ্রগরত কপৌল গলখষ্টলি কযঃ 

২ েগরগিে ৫:১৭ ফেিঃ লকহ যদি খ্রীয়ে িায়ক, িয়ি নিূন সৃদে হইে; 
পুরািন দির্েগুদে অিীি হইোয়ে, লিখ, লসগুদে নিূন হইো 
উঠিোয়ে। 

গিশ্বাসী গহসাষ্টি, আিরা িতুি িিুষযজাগত, ‘’ িতুি জন্মপ্রাপ্ত’’ জাগত 
,আিাষ্টের িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর আত্মা গিরাজিাি। আিরা খ্রীষ্টিষ্টত িতুি 
সৃি। এই পসু্তষ্টে, গিশ্বাসীষ্টের ‘’ িতুি সৃগি’’ িষ্টল উষ্টেগখত েরা 
হষ্টেষ্টে।  

এই গিক্ষা আিাষ্টের োষ্টে এটা প্রোি েরষ্টি কয যীশু কে এিং তাাঁর 
িষ্টধ্য থাো আিরা োরা। 

এই িগিিালী উদ্ঘাটি গেষ্টে, আিরা গিশ্বাসী গহসাষ্টি স্বাধ্ীিতা, 

েতৃি ত্ব, সাহস, িগি, এিং গিজষ্টের জীিি এিং কসিােষ্টজর িষ্টধ্য 
এেটি িতুি িগিিালীভাষ্টি িিিািিি েরষ্টত পারি।  
আিরা সাহষ্টসর সাষ্টথ স্বীোর েরিঃ 

আগি জাগি কয যীশু খ্রীষ্টিষ্টত আগি কে! 

গতগি কয িষ্টলি আগি কসটাই আগি !    

গতগি যা েরষ্টত পাষ্টরি আগিও তা েরষ্টত পাগর! 

গতগি িষ্টলি আিার যা আষ্টে, আিারও তা আষ্টে! 
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িিুষয – ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃি হষ্টেষ্টে  

আিাষ্টের িতুি সৃগি গহসাষ্টি িুঝষ্টত, আিাষ্টের অিিযই িুঝষ্টত হষ্টি 
কয পরুুষ এিং িাগর েীভাষ্টি প্রথি সৃগি হষ্টেগেল । আিাষ্টের 
অিিযই িুঝষ্টত হষ্টি কয  ঈশ্বষ্টরর এেটি উষ্টেিয এিং পগরেল্পিা গেল 
যখি গতগি তাাঁর গিষ্টজর প্রগতিূগতি ষ্টত পরুুষ এিং িাগর সৃগি 
েষ্টরগেষ্টলি এিং তাষ্টেরষ্টে এই পগৃথিীর উপর সম্পরূ্ি েতৃি ত্ব 
গেষ্টেগেষ্টলি। 
আগেপসু্তে ১:২৬-২৮ ‘’ পষ্টর ঈশ্বর েগহষ্টলি, আিরা আিাষ্টের 
প্রগতিূগতি ষ্টত, আিাষ্টের সােষৃ্টিয িিুষয গির্ম্ি ার্ েগর; আর তাহারা 
সিুষ্টের িৎসযষ্টের উপষ্টর, আোষ্টির পক্ষীষ্টের উপষ্টর, পশুিষ্টর্র 
উপষ্টর, সিস্ত পগৃথিীর উপষ্টর, ও ভূগিষ্টত িিিিীল যািতীে 
সরীসৃষ্টপর উপষ্টর েতৃিত্ব েরুে। 
পষ্টর ঈশ্বর আপিার প্রগতিূগতি ষ্টত িিুষযষ্টে সৃগি েগরষ্টলি; ঈশ্বষ্টরর 
প্রগতিূগতি ষ্টতই তাহাষ্টে সৃগি েগরষ্টলি, পরুুষ ও িী েগরো 
তাহাগেিষ্টে সৃগি েগরষ্টলি। 

পষ্টর ঈশ্বর তাহাগেিষ্টে আিীর্ব্িাে েগরষ্টলি; ঈশ্বর েগহষ্টলি, 
কতািরা প্রজািন্ত ও িহুিংি হও, এিং পগৃথিী পগরপরূ্ি ও িিীভূত 
ের, আর সিুষ্টের িৎসযিষ্টর্র উপষ্টর, আোষ্টির পগক্ষিষ্টর্র উপষ্টর, 
এিং ভূগিষ্টত িিিিীল যািতীে জীিজন্তুর উপষ্টর েতৃিত্ব ের। 
 

প্রগতিূগতি   

আিরা ঈশ্বষ্টরর সােষৃ্টিয সৃি হষ্টেগে। এিং িতুি সৃগির দ্বারা আিরা 
তাাঁর পষু্টত্রর সােষৃ্টিয পগরিগতি ত হষ্টেগে। সােিৃয েথার অথ হল,  
এেেি এগেরেি কেখষ্টত। অগভধ্াি িষ্টত, ‘’সােিৃয’’ েথার অথি 
হলঃ 

® কোিও িযগির অিেুরর্ িা উপস্থাপিা 

® আেিার প্রগতগিম্ব দ্বারা সৃি েিৃযিাি প্রগতচ্ছগি 

® এেজি িািুষ অষ্টিেটা অষ্টিযর িষ্টতা; এেটি অিুগলগপ; এেটি 
পাল্টা; িা এেটি সেিৃতা 

® এেটি স্পি উপস্থাপিা  

ঈশ্বর আেিষ্টে তাাঁর সােষৃ্টিয সৃগি েষ্টরগেষ্টলি। গতগি তাাঁষ্টে ঠিে 
ঈশ্বষ্টরর িষ্টতা হষ্টত সৃগি েষ্টরগেষ্টলি। তাাঁর তেগহে কেষ্টহ, তাাঁর 
ঈশ্বষ্টরর িষ্টতা আত্মাে এিং তাাঁর আত্মাে ঈশ্বষ্টরর প্রগতচ্ছগি, যা  
ঈশ্বষ্টরর জীিি এিং শ্বাস গেষ্টে জীগিত গেল।  
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িািিজাগত এই পগৃথিীষ্টত ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত এিং কিৌরষ্টির জিয 
সৃগি হষ্টেগেল। 

১ েগরগিে ১১:৭ে ‘’ িাস্তগিে িস্তে আিরর্ েরা পরুুষ্টষর উগচত 
িে, কেিিা কস ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি  ও কিৌরি;  

গত্রত্ব সত্ত্বা 

 ঈশ্বর িলষ্টলি, ‘’ আিরা আিাষ্টের প্রগতিূগতি ষ্টত, আিাষ্টের সােষৃ্টিয 
িিুষয গির্ম্ি ার্ েগর’’।     
গতগি িলষ্টলি, ‘’ আিাষ্টের’’ োরি যগেও ঈশ্বর এেিাত্রই ঈশ্বর, 
গেন্তু গতিটি আলাো সত্ত্বা।  

® ঈশ্বর গপতা 
® ঈশ্বর পতু্র 
® ঈশ্বর পগিত্র আত্মা 

পরুুষ এিং িারী তাাঁর প্রগতিূগতি ষ্টত এিং গত্রত্ব সত্ত্বাে সৃগি েরা হষ্টেষ্টে। 

® আিাষ্টের আত্মা রষ্টেষ্টে 

   আিাষ্টের আত্মা আিাষ্টের ঈশ্বর-সষ্টচতি অংি যা আগত্মে 
রাষ্টজযর সাষ্টথ সম্পগেি ত - আিাষ্টের অংি যা ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ 
সম্পেি  এিং সহভাগিতা েষ্টর । 

® আিাষ্টের িি রষ্টেষ্টে 

      আিাষ্টের প্রাি আিাষ্টের অংি যা িািগসে রাষ্টজযর সষ্টে 
সম্পেি যুি। এটি আিাষ্টের িুগি, আিাষ্টের আষ্টিি, আিাষ্টের 
ইচ্ছা। এটি আিাষ্টের কসই অংি যা  গচন্তাভািিা েরষ্টত সাহাযয 
েষ্টর। 

® আিাষ্টের কেহ রষ্টেষ্টে 

      আিাষ্টের কেহ হষ্টচ্ছ িারীগরে অংি – ঘর যার িষ্টধ্য আত্মা  
এিং িি থাষ্টে।  

কযিি ঈশ্বষ্টরর গত্রত্ব সত্ত্বা থাো সষ্টত্ত্বও এে ঈশ্বর, কতিগি আিাষ্টের 
গতিটি সত্ত্বা কেহ, িি এিং আত্মা দ্বারা ঈশ্বর আিাষ্টের সৃগি েষ্টরষ্টে।  

সাধ্ু কপৌল তাাঁর কলখাষ্টত গত্রত্বষ্টত্বর েথা উষ্টেখ েষ্টরষ্টেি, 

১ গথষলিীেীে ৫:২৩ ‘’ আর িাগন্তর ঈশ্বর আপগি কতািাগেিষ্টে 
সর্ব্িষ্টতাভাষ্টি পগিত্র েরুি; এিং কতািাষ্টের অগিেল আত্মা, প্রার্ ও 
কেহ আিাষ্টের প্রভু যীশু খ্রীষ্টির আিিি োষ্টল অগিন্দিীেরূষ্টপ 
রগক্ষত হউে।  

আিাষ্টের আিাষ্টের িতুি গিগিিত আত্মার এেটি প্রোি থােষ্টত হষ্টি 
এিং এই প্রোিষ্টির িাধ্যষ্টি, ঈশ্বর আিাষ্টের আত্মা এিং কেহগুগল  
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পিুরাে পিুরুিার েরষ্টিি । এইভাষ্টি, আিরা "সম্পরূ্িরূষ্টপ পগিত্র 
হি" এিং "আিাষ্টের প্রভু যীশু খ্রীষ্টির আিিষ্টি গিষ্টেি াষ িষ্টল িগিত 
হি।"  

ঈশ্বষ্টরর জীিি দ্বারা 

 আিরা জাগি কয, ঈশ্বর তাাঁর গিষ্টজর হাত গেষ্টে গিজ প্রগতিূগতি ষ্টত 
আেিষ্টে সৃগি েষ্টরগেষ্টলি এিং তাাঁর িষ্টধ্য জীিি িােু গেষ্টেগেষ্টলি। 

আগেপসু্তে ২:৭ ‘’ আর সোপ্রভু ঈশ্বর িৃগতোর ধ্ূগলষ্টত আেিষ্টে 
[অথিাৎ িিুষযষ্টে] গির্ম্ি ার্ েগরষ্টলি, এিং তাহার িাগসোে ফুাঁ  গেো 
প্রার্িাে ুপ্রষ্টিি েরাইষ্টলি; তাহাষ্টত িিুষয সজীি প্রার্ী হইল। 

    ঈশ্বষ্টরর জীিি শুধ্ুিাত্র জীগিত থাোর জিযই িে িরং এটি 
জীিষ্টির উৎস। 

® কজাই জীিি  

 িতুি গিেষ্টি জীিিষ্টে কিাঝাষ্টত েটুি গুরুত্বপরূ্ি গ্রীে িব্দ িযিহার 
েরা হষ্টেষ্টে। সুষ্টচ িষ্টব্দর অথি হল প্রােৃগতে িা িিুষয জীিি। কজাই 
িষ্টব্দর অথি হল ঈশ্বষ্টরর  চগরত্র এিং জীিি। আিাষ্টের জীিি হষ্টচ্ছ 
কজাই জীিি, ঈশ্বষ্টরর চগরত্র এিং জীিি, যা প্রষ্টতযে খ্রীষ্টি িতুি 
জন্মপ্রাপ্ত গিশ্বাসীষ্টের কেওো হষ্টেষ্টে।  

েতটা আিষ্টন্দর গিষে কয আিরা ঈশ্বষ্টরর চগরত্র এিং জীিষ্টির দ্বারা 
জীগিত রষ্টেগে!  আেি এিং হিা পাপ েরার ফষ্টল,  কসই কজাই 
জীিিষ্টে হারাল। গেন্তু যখি আিরা খ্রীষ্টি পিুরাে িতুি জন্মপ্রাপ্ত 
হই তখি আিাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর জীিষ্টি জীগিত হষ্টে ওষ্টে।  

শুধ্ুিাত্র ঈশ্বষ্টরর জীিষ্টি সৃগি েরার ক্ষিতা রষ্টেষ্টে। সৃগির সিে 
ধ্ূলাষ্টত প্রাি এল োরি তাাঁর িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর জীিি কেওো হষ্টেগেল।  

কযাহি ১:৩,৪ ‘’ সেলই তাাঁহার দ্বারা হইোগেল, যাহা হইোষ্টে, 
তাহার গেেুই তাাঁহা িযগতষ্টরষ্টে হে িাই। তাাঁহার িষ্টধ্য জীিি গেল, 
এিং কসই জীিি িিুষযিষ্টর্র কজযাগত গেল। 

® ঈশ্বষ্টরর কজযাগতর দ্বারা 

 ঈশ্বষ্টরর জীিি হল কজযাগত; এিং আেি এিং হিার পাপ েরার 
আষ্টি কসই কজযাগত তাষ্টের িষ্টধ্য উজ্জ্বল কিৌরি প্রোগিত েরত। 

১ কযাহি ১:৫ ‘’ আিরা কয িাতি া তাাঁহার োষ্টে শুগিো কতািাগেিষ্টে 
জািাইষ্টতগে, তাহা এই, ঈশ্বর কজযাগত, এিং তাাঁহার িষ্টধ্য অন্ধোষ্টরর 
কলিিাত্র িাই।    

এটিও সম্ভি কয, পতষ্টির আষ্টি; আেি এিং হিা ঈশ্বষ্টরর কজযাগতর 
শুভ্র িষ্টি পগরগহত থােত। 

® ঈশ্বষ্টরর পগরপরূ্িতাে 
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 আিরা জাগি আেি এিং হিার কেষ্টহ গিখুাঁত স্বাস্থয, িগি এিং 
সািথিয গেল  োরর্ এগুগল ঈশ্বষ্টরর জীিষ্টির অে। 

ঈশ্বষ্টরর জীিি-শ্বাস তাষ্টের রষ্টির িাধ্যষ্টি প্রগতটি কোষ্টষ প্রিাগহত 
হষ্টেগেল, তাষ্টেরষ্টে গিখুাঁত স্বাস্থয এিং গচরজীিি োি েষ্টরগেল। 
আেি এিং হিা গচরোল জীগিত থাোর জিয সৃগি হষ্টেগেল। 
যতক্ষর্  তাষ্টের িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর জীিি গেল তারা কোিগেি িরত িা। 
আেি এিং হিার িি (িি, আষ্টিি এিং ইচ্ছা) তাষ্টের প্রেৃগত 
ঈশ্বষ্টরর িত গেল । তাষ্টের আত্মার িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর জীিি গেল এিং 
তাষ্টের িি, ইচ্ছা এিং আষ্টিি ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ এে গেল। 

রাজত্ব প্রোি 

 ঈশ্বর আেি ও হিাষ্টে সৃগি েরার পষ্টর তাষ্টের সম্পষ্টেি  সিিপ্রথি 
গতগি িষ্টলগেষ্টলি, "তারা সিস্ত গেেুর উপর রাজত্ব েরুে!" 

আগেপসু্তে ১:২৬ ‘’ পষ্টর ঈশ্বর েগহষ্টলি, আিরা আিাষ্টের 
প্রগতিূগতি ষ্টত, আিাষ্টের সােষৃ্টিয িিুষয গির্ম্ি ার্ েগর; আর তাহারা 
সিুষ্টের িৎসযষ্টের উপষ্টর, আোষ্টির পক্ষীষ্টের উপষ্টর, পশুিষ্টর্র 
উপষ্টর, সিস্ত পগৃথিীর উপষ্টর, ও ভূগিষ্টত িিিিীল যািতীে 
সরীসৃষ্টপর উপষ্টর েতৃিত্ব েরুে। 

ঈশ্বর আেি ও হিাষ্টে পগৃথিীর উপর রাজত্ব েরার সম্পরূ্ি েতৃি ত্ব 
প্রোি েষ্টরগেষ্টলি। ঈশ্বর পগৃথিী িাষ্টে িােী সিস্ত িহাগিষ্টশ্বের েতৃি ত্ব 
গিষ্টজর োষ্টে রাখষ্টলি। এিং পগৃথিীষ্টত গতগি তাাঁর সােষৃ্টিয সৃি 
িিুষযষ্টে রাজত্ব েরার অগধ্োর প্রোি েরষ্টলি।  

সৃগি েরার ক্ষিতা গেষ্টে 

কযিি ঈশ্বষ্টরর িগির দ্বারা িহাগিশ্ব সৃগি হল, কতিগি আেি এিং 
হিাষ্টেও গচন্তা, গিশ্বাস এিং সৃগি েরার িগি প্রোি েরা হষ্টেগেল।  

কযষ্টহতু তাষ্টের ইচ্ছা ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ এে গেল, তাই তাষ্টের দ্বারা 
ঈশ্বষ্টরর সৃজিিীল জীিষ্টির অিযাে উষ্টেষ্টিয কোিও োরষ্টর্ 
অপিযিহার হওোর কোিও আিঙ্কা গেল িা। এই পগৃথিীষ্টত ঈশ্বষ্টরর 
সিস্ত সৃগি সম্পরূ্ি এিং গিখুাঁত গেল এিং তাষ্টেরষ্টে ইগতিষ্টধ্য 
গিখুাঁতভাষ্টি ততগর সিস্ত গেেুষ্টে িহুিন্ত েরার জিয আষ্টেি কেওো 
হষ্টেগেল। 

আগেপসু্তে ১:২৮ ‘’ পষ্টর ঈশ্বর তাহাগেিষ্টে আিীর্ব্িাে েগরষ্টলি; 
ঈশ্বর েগহষ্টলি, কতািরা প্রজািন্ত ও িহুিংি হও, এিং পগৃথিী পগরপরূ্ি 
ও িিীভূত ের, আর সিুষ্টের িৎসযিষ্টর্র উপষ্টর, আোষ্টির 
পগক্ষিষ্টর্র উপষ্টর, এিং ভূগিষ্টত িিিিীল যািতীে জীিজন্তুর উপষ্টর 
েতৃিত্ব ের’’। 

ঈশ্বষ্টরর সষ্টে সহভাগিতা েরার জিয 
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যখি ঈশ্বর আেি এিং হিাষ্টে সৃগি েষ্টরগেষ্টলি, তখি তাাঁর সাষ্টথ 
তাষ্টের িভীর সহভাগিতা গেল। তাষ্টের সাষ্টথ গতগি সািিাসািগি 
েথা িলষ্টতি। তারাও সাহষ্টসর সাষ্টথ ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ েথা িলত। 
তাষ্টের িষ্টধ্য কোষ, গিন্দা িা হীিিিযতার কোিও অিভূুগত গেল 
িা। ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ তাষ্টের এে গিখুাঁত সম্পেি  গেল। 

ঈশ্বর আেষ্টির প্রগত তাাঁর আস্থাভাজি গিশ্বাষ্টসর পগরচে গেষ্টেগেষ্টলি 
যখি গতগি সিস্ত প্রার্ীগুগল তাাঁর োষ্টে গিষ্টে এষ্টসগেষ্টলি যাষ্টত 
আেি কসগুগলর িাি রাখষ্টত পাষ্টর। 
আগেপসু্তে ২:১৯ ‘’ আর সোপ্রভু ঈশ্বর িৃগতো হইষ্টত সেল িিয পশু 
ও আোষ্টির সেল পক্ষী গির্ম্ি ার্ েগরষ্টলি; পষ্টর আেি তাহাষ্টের গে 
গে িাি রাগখষ্টিি, তাহা জাগিষ্টত কসই সেলষ্টে তাাঁহার গিেষ্টট 
আগিষ্টলি, তাহাষ্টত আেি কয সজীি প্রার্ীর কয িাি রাগখষ্টলি, 
তাহার কসই িাি হইল। 

স্বাধ্ীি ইচ্ছা 

 ঈশ্বর আেি এিং হিাষ্টে এেটি পেন্দ - এেটি স্বাধ্ীি ইচ্ছা – স্বাধ্ীি 
গচন্তসাভািিা গেষ্টেগেষ্টলি। তাষ্টেরষ্টে করািট গহসাষ্টি ততগর েরা 
হেগি যার কোি ঈশ্বষ্টরর গিরুষ্টি িা পষ্টক্ষ গিিিাচি েরার ক্ষিতা 
কিই িরং তাষ্টেরষ্টে িাধ্য ও অিাধ্য হিার স্বাধ্ীি গচন্তাভািিা 
কেওো হষ্টেগেল। 

এই পেন্দটি ঈশ্বষ্টরর গিষ্টেিিষ্টে কেন্দ্র েষ্টর এষ্টেি উেযাষ্টি এেটি 
গিগেি ি িাে সম্পগেি ত, ভাল ও িন্দ জ্ঞাষ্টির িাে  ঈশ্বর িষ্টলগেষ্টলি 
কয তারা যগে এই িােটির ফল খাে তষ্টি তারা অিিযই িারা যাষ্টি।  

আগেপসু্তে ২:১৬,১৭ ‘’ আর সোপ্রভু ঈশ্বর আেিষ্টে এই আজ্ঞা 
গেষ্টলি, তুগি এই উেযাষ্টির সিস্ত িৃষ্টক্ষর ফল স্বচ্ছষ্টন্দ কভাজি 
েগরও; গেন্তু সেসদ্-জ্ঞািোেে কয িৃক্ষ, তাহার ফল কভাজি েগরও 
িা, কেিিা কয গেি তাহার ফল খাইষ্টি, কসই গেি িগরষ্টিই িগরষ্টি। 

 
পাষ্টপর প্রষ্টিি – িিুষযজাগতর পতি 

িাষ্টি আিরা কেখষ্টত পাই কয গেভাষ্টি আেি ও হিা ঈশ্বষ্টরর অিাধ্য 
হওোষ্টে কিষ্টে গিল। আর কসটাই হল পাপ। 

আগেপসু্তে ৩:৬ ‘’ িারী যখি কেগখষ্টলি, ঐ িৃক্ষ সুখােযোেে ও 
চকু্ষর কলাভজিে, আর ঐ িৃক্ষ জ্ঞািোেে িগলো িাঞ্ছিীে, তখি 
গতগি তাহার ফল পাগ়িো কভাজি েগরষ্টলি; পষ্টর আপিার িত গিজ 
স্বািীষ্টে গেষ্টলি, আর গতগিও কভাজি েগরষ্টলি। 

পাষ্টপর ফষ্টল, সিস্ত িিুষযজাগতর পতি ঘটল। 

সহভাগিতা হারাষ্টিা 
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ঈশ্বর তাাঁর গিখুাঁত পগিত্রতা ও ধ্াগিিেতাে আর আেি ও হিার সাষ্টথ 
সহভাগিতা েরষ্টত পারষ্টলি িা। তাষ্টের পাপ তাষ্টের ও ঈশ্বষ্টরর 
িষ্টধ্য িাধ্া হষ্টে োাঁগ়িষ্টেগেল। তাষ্টের অপরাধ্ষ্টিাধ্ ও গিন্দা তাষ্টের 
ঈশ্বষ্টরর োে কথষ্টে লুগেষ্টে করষ্টখগেল। 
আগেপসু্তে ৩:৮ ‘’ পষ্টর তাাঁহারা সোপ্রভু ঈশ্বষ্টরর রি শুগিষ্টত 
পাইষ্টলি, গতগি গেিািসাষ্টি উেযাষ্টি িিিািিি েগরষ্টতগেষ্টলি; 
তাহাষ্টত আেি ও তাাঁহার িী সোপ্রভু ঈশ্বষ্টরর সর্ম্ুখ হইষ্টত উেযািস্থ 
িৃক্ষসিূষ্টহর িষ্টধ্য লুোইষ্টলি। 
তারা তাষ্টের সিষ্টচষ্টে িূলযিাি সম্পে, ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ তাষ্টের সম্পেি  
এিং গিখুাঁত সহভাগিতাষ্টে হাগরষ্টেগেল। 

ঈশ্বষ্টরর জীিিষ্টে হারাষ্টিা 

আেি ও হিা যখি গিগষি ফল কখষ্টেগেল, তখি তারা আগত্মেভাষ্টি 
িারা গিষ্টেগেল। তাষ্টের িষ্টধ্য আর ঈশ্বষ্টরর জীিি গেল িা। 

করািীে ৫:১২ ‘’ অতএি কযিি এে িিষুয দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা 
িৃতুয জিষ্টত প্রষ্টিি েগরল; আর এই প্রোষ্টর িৃতুয সিুেে িিুষ্টষযর 
োষ্টে উপগস্থত হইল, কেিিা সেষ্টলই পাপ েগরল। 
তাষ্টের আত্মা আগত্মেভাষ্টি িৃত হষ্টে কিগেল। তাষ্টের আত্মা অষ্টেষ্টজা 
হষ্টে ওষ্টে। ঈশ্বষ্টরর আত্মার শ্বাস, যা ঈশ্বর আেষ্টির িষ্টধ্য শ্বাস 
গেষ্টেগেষ্টলি, তা আর তাষ্টের িষ্টধ্য গেল িা। 

ঈশ্বষ্টরর কিৌরি হাগরষ্টে কিল 

ঈশ্বষ্টরর কিৌরি যা আেি এিং হিার আচ্ছােি গেল হোৎ েষ্টর তাও 
চষ্টল কিল। 

 করািীে ৩:২৩ ‘’ কেিিা সেষ্টলই পাপ েগরোষ্টে এিং ঈশ্বষ্টরর 
কিৌরিগিহীি হইোষ্টে। 
 তারা হোৎ িুঝষ্টত পারল কয তারা উলে। 

আগেপসু্তে ৩:৭ ে ‘’ তাহাষ্টত তাাঁহাষ্টের উভষ্টের চকু্ষ খুগলো কিল, 
এিং তাাঁহারা িুগঝষ্টত পাগরষ্টলি কয তাাঁহারা উলে । 

 
আগত্মে উপলগি হাগরষ্টে কিল 

আেি এিং হিা যখি আগত্মেভাষ্টি িৃত হষ্টে পষ্ট়িগেল, তখি তাষ্টের 
আত্মারা ঈশ্বষ্টরর োষ্টে আর কিাঁষ্টচ গেল িা। তাষ্টের গচন্তাভািিা আর 
ঈশ্বষ্টরর গচন্তা গেল িা। তাষ্টের উপলগির উৎস তাষ্টের আত্মা কথষ্টে 
সঞ্চাগরত হষ্টেগেল, যা এখি িৃত গেল, এখি শুধ্ুিাত্র তারা  
প্রােৃগতে কেহ দ্বারাই অিভুি েরষ্টত পারগেল। 
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তারা তাষ্টের পাাঁচটি ইগন্দ্রষ্টের িাধ্যষ্টি প্রােৃগতে রাষ্টজয জীিিযাপি 
েরষ্টত লািল। িাস্তিতা এিং সতয কসটাই হষ্টে ওেল যা তারা 
কেখষ্টত, শুিষ্টত, িন্ধ, স্বাে িা স্পিি েরষ্টত পাষ্টর। 

গিখুাঁত স্বাস্থযষ্টে হারাল 

আেি এিং হিার কেষ্টহ আর তাষ্টের গিরার িষ্টধ্য গেষ্টে ঈশ্বষ্টরর 
জীিি প্রিাগহত হগচ্ছল িা। তারা এখি অসুস্থতা, করাি এিং 
অিিগতর গিোর হষ্টেগেল। কযই িুহুষ্টতি  তারা পাপ েষ্টরগেল, তাষ্টের 
িেস হষ্টত এিং িারীগরেভাষ্টি িৃতুয শুরু হল। 

েতৃি ত্ব হারাল 

আেি এিং হিা এই পগৃথিী জষু্ট়ি তাষ্টের েতৃি ত্ব এিং আগধ্পতয 
হাগরষ্টেগেল। তারা এটিষ্টে িেতাষ্টির োষ্টে সিপির্ েষ্টরগেল। তারা 
এখি তাাঁর রাষ্টজয িাস েরগেল, আিাহীিভাষ্টি কসই িযগির অধ্ীষ্টি 
িাস েরল কয “চুগর, হতযা, ধ্বংস েরষ্টত এই পগৃথিীষ্টত এষ্টসগেল। 

অগিেৃত হওো 

 এেটি অপ্রস্তুত গিশ্বাসীর িি যা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয পিুিিিীেরর্ হেগি, 
প্রােিই েিু েল্পিা দ্বারা পগরপরূ্ি থাষ্টে। 

       গহষ্টতাপষ্টেি ৬:১৬,১৭,১৮ ‘’ এই েে িস্তু সোপ্রভুর ঘৃগর্ত, এিি গে, 
সপ্ত িস্তু তাাঁহার প্রাষ্টর্র ঘৃর্াস্পে; উিত েগৃি, গিথযািােী গজহ্বা, 
গিষ্টেি াষ্টষর রিপাতোরী হস্ত, েিু সঙ্কল্পোরী হৃেে, েষু্কর্ম্ি  েগরষ্টত 
দ্রুতিািী চরর্। 

তারা ঈশ্বষ্টরর প্রগত ঘৃর্াে পগরপরূ্ি 
® িিি 
® গিথযার গজহ্বা 
® গিষ্টেি াষ রিপাত 
® িন্দ গচন্তা েরা 
® েষু্কিি েরা  

সাধ্ু কপৌল অধ্াগিিে এিং ঈশ্বরগিরুি িযগির গিষষ্টে িযাখযা 
েষ্টরষ্টেি। 

করািীে ১:১৮-২২ ‘’ োরর্ ঈশ্বষ্টরর করাধ্ স্বিি হইষ্টত কসই িিুষযষ্টের 
সিস্ত ভগিহীিতা ও অধ্াগর্ম্ি েতার উপষ্টর প্রোগিত হইষ্টতষ্টে, 
যাহারা অধ্াগর্ম্ি েতাে সষ্টতযর প্রগতষ্টরাধ্ েষ্টর। 1কেিিা ঈশ্বষ্টরর 
গিষষ্টে যাহা জািা যাইষ্টত পাষ্টর, তাহা তাহাষ্টের িষ্টধ্য সপ্রোি 
আষ্টে, োরর্ ঈশ্বর তাহা তাহাষ্টের োষ্টে প্রোি েগরোষ্টেি। ফলতঃ 
তাাঁহার অেিৃয গুর্, অথিাৎ তাাঁহার অিন্ত পরারি ও ঈশ্বরত্ব, জিষ্টতর 
সৃগিোল অিগধ্ তাাঁহার গিগিধ্ োষ্টযিয কিাধ্িিয হইো েিৃ হইষ্টতষ্টে, 
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এ জিয তাহাষ্টের উতর গেিার পথ িাই; োরর্ ঈশ্বরষ্টে জ্ঞাত 
হইোও তাহারা তাাঁহাষ্টে ঈশ্বর িগলো তাাঁহার কিৌরি েষ্টর িাই, 
ধ্িযিােও েষ্টর িাই; গেন্তু আপিাষ্টের তেি গিতষ্টেি  অসার হইো 
পগ়িোষ্টে, এিং তাহাষ্টের অষ্টিাধ্ হৃেে অন্ধোর হইো 
গিোষ্টে। আপিাগেিষ্টে গিজ্ঞ িগলো তাহারা িূখি হইোষ্টে । 

উিারেতি ার প্রগতজ্ঞা 

প্রথি প্রগতজ্ঞা  

          আেি এিং হিা এষ্টেি উেযাষ্টি োাঁগ়িষ্টেগেল।  

      ® ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ তাষ্টের সম্পেি  এিং সহষ্টযাগিতা            
গিগচ্ছন্ন হিার পর আিাহীিভাষ্টি 

     ® তাষ্টের েতৃি ত্ব হাগরষ্টে 
     ® তাষ্টের গিখুাঁত জ্ঞাি এিং স্বাস্থয হাগরষ্টে  

তষ্টি, ঈশ্বর যখি িেতাষ্টির সাষ্টথ েথা িষ্টলগেষ্টলি, তখি গতগি 
এেজি িুগিোতার প্রগতস্থাপষ্টির োষ্টজর িাধ্যষ্টি িািিজাগতর 
পিুরুিাষ্টরর প্রগতশ্রুগত গেষ্টেগেষ্টলি , গযগি িগহলার িংি হষ্টত 
আসষ্টিি। 
আগেপসু্তে ৩:১৫ ‘’ আর আগি কতািাষ্টত ও িারীষ্টত, এিং কতািার 
িংষ্টি ও তাহার িংষ্টি পরস্পর িত্রুতা জন্মাইি; কস কতািার িস্তে চূর্ি 
েগরষ্টি, এিং তুগি তাহার পােিূল চূর্ি েগরষ্টি। 

আব্রাহাষ্টির িংি হষ্টত 

ঈশ্বর অব্রাহাষ্টির িাধ্যষ্টি পগৃথিীর সিস্ত জাগতষ্টে আিীিিাে েরষ্টিি 
িষ্টল ত্রার্েতি ার প্রগতশ্রুগতষ্টে িিােি েষ্টরগেষ্টলি। 

আগেপসু্তে ১৮:১৮ ‘’ অব্রাহাি হইষ্টত িহতী ও িলিতী এে জাগত 
উৎপন্ন হইষ্টি, এিং পগৃথিীর যািতীে জাগত তাহাষ্টতই আিীর্ব্িাে 
প্রাপ্ত হইষ্টি। 

ঈশ্বর ইসহাে এিং যাষ্টোষ্টির োষ্টে এই চুগির প্রগতশ্রুগত পিুরািৃগত 
েষ্টরগেষ্টলি। গতগি প্রগতশ্রুগত গেষ্টেগেষ্টলি কয পগৃথিীর সিস্ত জাগত 
তাষ্টের িংষ্টির িধ্য গেষ্টে আিীিিাে পাষ্টি।এেজি উিারেতি া 
আসষ্টিি! 

 

োউষ্টের িংি হষ্টত  

 ঈশ্বর তাাঁর িংষ্টির গিষষ্টে োেূষ্টের োষ্টে এেটি চুগি প্রগতশ্রুগত 
েষ্টরগেষ্টলি। এটিও, আিত িুগিোতা যীশু গখ্রষ্টস্টর গিষষ্টে উষ্টেগখত 
গেল। 
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      িীতসংগহতা ৮৯:৩৪-৩৬ে ‘’ আগি আিার গিেি িযথি েগরি িা, 
আিার ওষ্ঠগিিিত িােয অিযথা  েগরি িা।আগি আিার পগিত্রতাে 
এে িার িপথ েগরোগে,োেূষ্টের গিেষ্টট েখিও গিথযা িগলি  
িা।তাহার িংি গচরোল থাগেষ্টি’’। 

গযিাইষ্টের ভগিষযৎিার্ী 

 গযিাইে আিত উিারেতি ার গিষষ্টে ভগিষযৎিার্ী েষ্টরেষ্টলি, 

        গযিাইে ৯:৬,৭ে ‘’ োরর্ এেটী িালে আিাষ্টের জিয       
জগন্মোষ্টেি, এেটী পতু্র আিাগেিষ্টে েত    হইোষ্টে;আর তাাঁহারই 
স্কষ্টন্ধর উপষ্টর েতৃিত্বভার থাগেষ্টি,এিং তাাঁহার িাি হইষ্টি—‘আশ্চযিয  
িন্ত্রী,গিরিিালী ঈশ্বর, সিাতি গপতা, িাগন্তরাজ’।োেূষ্টের গসংহাসি 
ও তাাঁহার রাষ্টজযর উপষ্টর েতৃিত্বিৃগির ও িাগন্তর সীিা থাগেষ্টি 
িা,কযি তাহা সুগস্থর ও সুেঢৃ় েরা হে,িযােগিচাষ্টর ও ধ্াগর্ম্ি েতা 
সহোষ্টর,এখি অিগধ্ অিন্তোল পযিযন্ত।িাগহিীিষ্টর্র সোপ্রভুর 
উষ্টেযাি ইহা সম্পন্ন েগরষ্টি         

আিাষ্টের গিেল্প 

    পাপ এিং িৃতুয আেি ও হিার গিষ্টোষ্টহর ফলাফল গেল। কেিলিাত্র 
সিিষ্টিষ আেিষ্টে আিাষ্টের গিেল্প গহসাষ্টি আসার িধ্য গেষ্টেই 
আিরা এই িাগস্ত কথষ্টে িুি হষ্টত পাগর। গযিাইে গতপান্ন অধ্যাে 
আিাষ্টের আসন্ন িুগিোতার এেটি েেুি ান্ত গচত্র কেে। 

       গযিাইে ৫৩:৪,৫ ‘’ সতয, আিাষ্টের যাতিা সেল গতগিই তুগলো 
লইোষ্টেি, আিাষ্টের িযথা সেল       গতগি িহি েগরোষ্টেি;তিু 
আিরা িষ্টি েগরলাি, গতগি আহত,ঈশ্বরেতৃিে প্রহাগরত ও েঃুখাতি। 

        গেন্তু গতগি আিাষ্টের অধ্ষ্টর্ম্ি র গিগিত গিি,আিাষ্টের অপরাষ্টধ্র 
গিগিত চূর্ি হইষ্টলি;আিাষ্টের  িাগন্তজিে িাগস্ত তাাঁহার উপষ্টর 
িগতিল,এিং তাাঁহার ক্ষত সেল দ্বারা আিাষ্টের আষ্টরািয হইল।  

আসন্ন িিীষ্টহর গিেল্প প্রগতোিিূলে োষ্টজর িাধ্যষ্টি,  আেি এিং 
হিা যা হাগরষ্টেগেল কসগুগলষ্টে পিুরুিার েরা হষ্টি। িািিজাগত 
আিার তাষ্টের কয জিয সৃি হষ্টেগেল তা হষ্টে উেষ্টি। িতুি সৃগি 
পিুরুগিত হষ্টি! 

 

পিুারাষ্টলাচিার জিয প্রশ্ন 

১। কেি আেি ও হিার সৃগির সিে ঈশ্বষ্টরর িত এতগুগল তিগিিয প্রোি েরা হষ্টেগেল? 
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২। আেি এিং হিার িষ্টধ্য েী গেল যা তাষ্টেরষ্টে ঈশ্বষ্টরর সৃি অিযািয প্রার্ী কথষ্টে এত আলাো 

েষ্টরগেল? 

৩। িািিজাগতর হাগরষ্টে যাওো েষ্টেেটি গজগিষ্টসর তাগলো ততগর েরুি যা িতুি সৃগিষ্টত 

পিুরুিার েরা হষ্টি। 
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গদ্বতীে অধ্যাে 
আিাষ্টের গপতার প্রগতিগূতি  

ভূগিো 

আিাষ্টের িতুি সৃগি গচত্রটি িুঝষ্টত, আিাষ্টের ঈশ্বর গপতাষ্টে জািষ্টত 
হষ্টি। কযষ্টহতু আিরা তাাঁর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃগি হষ্টেগে,যতক্ষর্ িা 
আিরা ঈশ্বষ্টরর সতয প্রগতিূগতি ষ্টে িুঝি ততক্ষি িুঝষ্টত পারি িা কয 
োর দ্বারা আিরা সৃি হষ্টেগে। 

সাধ্ু কপৌল গলষ্টখষ্টেি, যখি আিরা প্রভুর কিৌরিষ্টে ধ্ারর্ েরি 
তখি, আিরা প্রভুর সােষৃ্টিয রূপান্তগরত হি ।প্রোি রূপান্তরষ্টে গিষ্টে 
আষ্টস।  

২ েগরগিে ৩:১৮ ‘’ গেন্তু আিরা সেষ্টল অিািৃত িুষ্টখ প্রভুর কতজ 
েপিষ্টর্র িযাে প্রগতফগলত েগরষ্টত েগরষ্টত কতজ হইষ্টত কতজ পযিন্ত 
কযিি প্রভু হইষ্টত, আত্মা হইষ্টত হইো থাষ্টে, কতিগি কসই িূগতি ষ্টত 
স্বরুপান্তরীেৃত হইষ্টতগে’’। 

এই পাষ্টে, আিরা গপতার িগহিা কেখষ্টত যাগচ্ছ। আিরা গপতার ভুল 
েগিগুগল প্রতযাখযাি েরষ্টত যাগচ্ছ। আিরা পগিত্র আত্মাষ্টে, ঈশ্বষ্টরর 
িােয প্রোষ্টির িাধ্যষ্টি, আিাষ্টের কপ্রিিে স্বিীে গপতার প্রেৃত গচত্র 
প্রোি েরি।  

আত্মার গতিটি পেষ্টক্ষপ 

  ® যীশুর কলাে 

যীশুর কলাে পেষ্টক্ষষ্টপ, অষ্টিষ্টে এেটি িতুি প্রোিি কপষ্টেগেল এিং 
যীশুর সাষ্টথ তাষ্টের এেটি ঘগিষ্ঠ সম্পেি  এিং সহভাগিতা স্থাপি 
হষ্টেগেল। 

    ® অসাধ্ারর্ িতুিীেরি 

অসাধ্ারর্ িতুিীেরি দ্বারা , অষ্টিষ্টে পগিত্র আত্মার সষ্টে এে ঘগিষ্ঠ 
সম্পেি  এিং সহভািীতাে আিি হষ্টেষ্টে।  

 কযষ্টহতু কলাষ্টেরা পগিত্র আত্মার দ্বারা পগরচাগলত হষ্টেগেল, তারা 
পরুাতি স্তিে গ্রিগুগল এেপাষ্টি করষ্টখগেল এিং যীশুর োষ্টে 
িাইষ্টিষ্টলর প্রিংসা প্রোষ্টির আিন্দ আগিষ্কার েষ্টরগেল। 

 োউে এটিষ্টে প্রোি েষ্টরগেষ্টলি, 

িীতসংগহতা ১০০:৪ ‘’ কতািরা স্তি সহোষ্টর তাাঁহার দ্বাষ্টর প্রষ্টিি ের, 
প্রিংসা সহোষ্টর তাাঁহার প্রােষ্টি প্রষ্টিি ের, তাাঁহার স্তি ের, তাাঁহার 
িাষ্টির ধ্িযিাে’’। 

® গপতাষ্টে জািা 
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যীশুর িীঘ্রই গফষ্টর আসার আষ্টি ঈশ্বষ্টরর এই িতি িাি পেষ্টক্ষষ্টপ, 
আিরা গপতার সাষ্টথ এেটি ঘগিষ্ঠ সম্পেি  এিং সহষ্টযাগিতাষ্টত সংযুি 
হি। আিরা তাাঁর সতয উপাসে হষ্টত চষ্টলগে।  
আিরা িাইগে, হাত উরষ্টি তুষ্টলগে, েরতাগল গেগচ্ছ, গচৎোর েরগে, 
লাগফষ্টে উেগে, এিং উষ্টোষ্টি প্রভুর সািষ্টি িাচগে। যাইষ্টহাে, এখি  
গপতার উপগস্থগতষ্টত আিারা পগিত্রতি স্থাি – পেি ার িষ্টধ্য প্রষ্টিি 
েরার এে অপ্রগতষ্টরাধ্য ইচ্ছা জািগরত হষ্টেষ্টে । 
   আিরা আর উষ্টোষ্টি থােষ্টত সন্তুি িই। আিরা আিাষ্টের গপতার 
িুষ্টখর সন্ধাি েরষ্টত, তাাঁর কচাখষ্টে কেখষ্টত, তাাঁর চারপাষ্টি তাাঁর 
ভালিাসার িাহুষ্টে অিভুি েরষ্টত এিং তাাঁর উপাসিাে তাাঁর সাষ্টথ 
ঘগিষ্ঠ হওোর প্রতযািা েগর। 

কযাহি ৪:২৩ ‘’ গেন্তু এিি সিে আগসষ্টতষ্টে, িরং এখিই উপগস্থত, 
যখি প্রেৃত ভজিাোরীরা    আত্মাে ও সষ্টতয গপতার ভজিা 
েগরষ্টি; োরর্ িাস্তগিে গপতা এইরূপ ভজিাোরীষ্টেরই অষ্টেষর্ 
েষ্টরি।  

  গপতা সতয উপাসেষ্টের সন্ধাি েরষ্টেি যারা আত্মাে ও সষ্টতয তাাঁর 
উপাসিা েরষ্টত সিে িযে েরষ্টিি, যারা পগিত্র িহাপগিত্র জােিাে 
প্রষ্টিি েরষ্টি।  

 

আিাষ্টের পাগথিি গপতা  

 আিাষ্টের স্বিীে গপতার গচত্র প্রােিই আিাষ্টের পাগথিি গপতার 
তিগিিয দ্বারা প্রগতগষ্ঠত হে। আিাষ্টের পাগথিি গপতার সাষ্টথ 
আিাষ্টের সম্পেি  স্বিীে গপতার সাষ্টথ আিাষ্টের সম্পেি ষ্টে প্রভাগিত 
েষ্টর। 

 খুি িযস্ত  

 অষ্টিে গপতারা খুি িযস্ত থাোর ফষ্টল তাষ্টের সন্তািষ্টের ি়ি 
হওোর সাষ্টথ সাষ্টথ  সিে  োটাষ্টত পাষ্টর িা  । হেত এটি ভাষ্টলা 
োরষ্টিই হষ্টে থাষ্টে। গেন্তু অষ্টিষ্টের িষ্টি আিার প্রশ্ন আষ্টস কয , ‘’ 
ঈশ্বর আিার জিয গে খুি িযস্ত ‘’।  

েষ্টোর অিুিাসে 

 গেেু গপতা কপ্রি িা কেগখষ্টে েষ্টোর িৃঙ্খলা িযিহার েষ্টর তাষ্টের 
সন্তািষ্টের সাষ্টথ েষ্টোর আচরর্ েষ্টর। এই গিশুরা প্রােিই অিুভি 
েষ্টর কয তাষ্টের স্বিীে গপতা তাাঁর িুষ্টখর গেষ্টে ে়িা, অসন্তুি েগৃিষ্টত 
তাগেষ্টে আষ্টেি কযি তাাঁর হাষ্টত এেটি লাঠি রষ্টেষ্টে কেিলিাত্র কেউ 
লাইি কথষ্টে সষ্টর যাওোর জিয গতগি অষ্টপক্ষা েরষ্টে।  

ভাষ্টলািাসার অভাি 
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 অষ্টিষ্টে এিি িাগ়িষ্টত ি়ি হষ্টেষ্টে কযখাষ্টি তাষ্টের গপতা তাষ্টের 
প্রগত খুি অল্প ভালিাসা িা িষ্টিাষ্টযাি কেগখষ্টেগেষ্টলি। তারা যতই 
কচিা েরুে িা কেি, কেষ্টখ িষ্টি হে তারা েখিও তাষ্টের গপতাষ্টের 
োে কথষ্টে অিুষ্টিােি িা স্বীেৃগত কপষ্টত সক্ষি হে গি।  

  এগুগলর জিয, তাষ্টের স্বিীে গপতার গচত্রটি তাষ্টের প্রষ্টোজিগুগলর 
প্রগত অস্বীেৃগত এিং উোসীিতার হষ্টে থাষ্টে। তারা অিুভি েষ্টর কয 
ঈশ্বর তাষ্টের গুর্ািলী সম্পষ্টেি  গচন্তা েরষ্টেি িা এিং সতযই তাষ্টের 
ভালিাষ্টসি িা। 

োগরেতা 

আিার কেউ কেউ এিি পগরিাষ্টর কিষ্ট়ি ওষ্টেি কযখাষ্টি তাষ্টের গপতা 
হে পগরিাষ্টরর প্রাথগিে জীিষ্টির প্রষ্টোজষ্টি পগরিারষ্টে 
যথাযথভাষ্টি সহােতা েরার জিয পযিাপ্ত আষ্টের িযিস্থা েরষ্টত 
পাষ্টরিগি িা েষ্টরিগি।  ফষ্টল তারা োগরষ্টেযর িষ্টধ্য কিষ্ট়ি ওষ্টে।  

  এই কলাষ্টেরা প্রােই  ঈশ্বষ্টরর এেটি "োগরষ্টেযর স্বরূপষ্টে’’ গচন্তা েষ্টর 
থাষ্টে । ঈশ্বর তাষ্টের জীিষ্টির প্রগতটি প্রষ্টোজি সরিরাহ েরষ্টিি 
িষ্টল গিশ্বাস েরষ্টত তাষ্টের অসুগিধ্া হে।  

অপিযিহার 

অষ্টিে গিশু তাষ্টের পাগথিি গপতা দ্বারা গিযিাতষ্টির স্বীোর হষ্টেষ্টে। 
গেেু আষ্টিিিতভাষ্টি গিযিাতি েরা হষ্টেষ্টে, অিযরা িারীগরেভাষ্টি 
এিং এখিও কেউ কেউ কযৌি গিযিাতষ্টির িািগসে আঘাষ্টতর গিোর 
হষ্টেষ্টে। 
এটি তাষ্টের স্বিীে গপতাষ্টে পষু্টরাপগুর গিশ্বাস েরষ্টত িা তাাঁর িহাি 
কপ্রি এিং কেহ গ্রহর্ েরষ্টত িাধ্া গেষ্টেষ্টে। তারা  ঈশ্বষ্টরর সািষ্টি 
গিষ্টজষ্টে কোষী িষ্টি েষ্টর িা তাাঁর উপর রাি েষ্টর থাষ্টে এিং তারা 
তাষ্টের জীিি গেষ্টে তাাঁষ্টে পষু্টরাপগুর গিশ্বাস েরষ্টত অক্ষি হে।  

 

আিাষ্টের স্বিীে গপতা  

 কপ্রি 

 আিাষ্টের পাগথিি গপতার োে কথষ্টে আিরা কয আঘাত, অস্বীেৃগত 
িা অপিযিহার কপষ্টেগে তা গিষ্টিচিা িা েষ্টরই আিাষ্টের অিিযই 
তাষ্টের ক্ষিা েরষ্টত হষ্টি এিং ঈশ্বষ্টরর োে কথষ্টে আষ্টরািযতা গ্রহর্ 
েরষ্টত হষ্টি যাষ্টত আিরা আিাষ্টের স্বিীে গপতার কপ্রিষ্টে িুঝষ্টত 
পাগর, গ্রহর্ েরষ্টত পাগর এিং উপষ্টভাি েরষ্টত পাগর। 

১ কযাহি ৩:১ে ‘’ কেখ, গপতা আিাগেিষ্টে কেিি কপ্রি প্রোি 
েগরোষ্টেি কয, আিরা ঈশ্বষ্টরর সন্তাি িগলো আখযাত হই; আর 
আিরা তাহাই িষ্টট ।  
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সাধ্ু কপৌল গলষ্টখষ্টেি কয কোি গেেুই আিাষ্টের গপতার ভাষ্টলািাসার 
কথষ্টে পথৃে েরষ্টত পারষ্টি িা। 

 করািীে ৮:৩৮,৩৯ ‘’ কেিিা আগি গিশ্চে জাগি, গে িৃতুয, গে 
জীিি, গে েতূির্, গে আগধ্পতয সেল, গে উপগস্থত গিষে সেল, গে 
ভািী গিষে সেল, গে পরারি সেল, গে ঊিি  স্থাি, গে িভীর স্থাি, 
গে অিয কোি সৃি িস্তু, গেেুই আিাষ্টের প্রভু খ্রীি যীশুষ্টত অিগস্থত 
ঈশ্বষ্টরর কপ্রি হইষ্টত আিাগেিষ্টে পথৃক্ েগরষ্টত পাগরষ্টি িা।       

 

ঈশ্বর আিাষ্টের জিয আিগন্দত হি 

েষ্টোর, যত্নহীি গপতার পগরিষ্টতি , আিাষ্টের এেজি স্বিীে গপতা 
আষ্টেি গযগি আিাষ্টের এত কিগি ভাষ্টলািাষ্টসি গতগি আিাষ্টের সাষ্টথ 
খুিী ও িাষ্টি উোস েরষ্টেি।  

ভািিােী সফগিে ঈশ্বরষ্টে এইভাষ্টি ির্িিা েষ্টরষ্টেিঃ 

  সফগিে ৩:১৭ ‘’ কতািার ঈশ্বর সোপ্রভু কতািার িধ্যিতী, কসই 
িীর পগরত্রাি েগরষ্টিি, গতগি কতািার গিষষ্টে পরি আিন্দ েগরিাি, 
গতগি কপ্রিভষ্টর কিৌিী হইষ্টিি, আিন্দিাি দ্বারা কতািার গিষষ্টে 
উোস েগরষ্টিি’’।  

 সফগিে আিষ্টন্দর জিয কয ইব্রীে িব্দ িযিহার েষ্টরষ্টেি কসটির  িূল 
অথি হল " লম্ফ" িা "লাফাষ্টিা"। ঈশ্বর তাাঁর সন্তািষ্টের জিয 
আিগন্দত, গতগি লম্ফ গেষ্টে  অপ্রগতষ্টরাধ্য আিষ্টন্দর অগভিযগি প্রোি 
েরষ্টেি।  

গপতার এ কেিি আলাো গচত্র! ঈশ্বর আিাষ্টের জিয খুিই িযস্ত িে। 
গতগি ে়িা, কপ্রিহীি িাসে িেi গতগি আিাষ্টের িাগস্ত গেষ্টত আগ্রহী 
িি। গতগি িাি েষ্টর আিাষ্টের গিষ্টে আিন্দ েরষ্টেি। উগি 
আিাষ্টের জিয আিষ্টন্দ লাগফষ্টে উেষ্টেি!  

 
হৃেেষ্টে গপতার প্রগত কফরাষ্টিা  

 আজও, পরুাতি গিেষ্টির িষ্টতাই, ঈশ্বর ভািিােীষ্টের িযিহার েষ্টর 
সন্তািষ্টের অন্তর তাষ্টের গপতাষ্টের গেষ্টে গফগরষ্টে আষ্টিি। 
িালাগখ ৪:৫,৬ ে ‘’ কেখ, সোপ্রভুর কসই িহৎ ও ভেঙ্কর গেি 
আগসিার পষূ্টর্ব্ি আগি কতািাষ্টের গিেষ্টট এগলর ভািিােীষ্টে কপ্ররর্ 
েগরি। কস সন্তািষ্টের প্রগত গপতৃিষ্টর্র হৃেে, ও গপতৃিষ্টর্র প্রগত 
সন্তািষ্টের হৃেে গফরাইষ্টি; পাষ্টে আগি আগসো পগৃথিীষ্টে অগভিাষ্টপ 
আঘাত েগর। 
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ঈশ্বর পতু্র-েিযার হৃেেষ্টে তাষ্টের পাগথিি গপতাষ্টের এিং তাাঁর পতু্র 
এিং েিযাষ্টের অন্তরষ্টে তাষ্টের স্বিীে গপতার গেষ্টে গফগরষ্টে গেষ্টচ্ছি। 

সহভািীতার গতিটি িাধ্া 

পাপ  

 আেি এিং হিা পাপ িা েরা পযিন্ত ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ গিখুাঁতভাষ্টি 
সহভাগিতা েষ্টরগেল। এেজি পগিত্র ও ধ্াগিিে ঈশ্বর পাষ্টপর সাষ্টথ 
সহভািীতা েরষ্টত পাষ্টরি িা। 

পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি , আিাষ্টের পাপগুগল ক্ষিা েরা হে এিং অপসারর্ 
েরা হে। ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের সম্পেি  এিং সহষ্টযাগিতা শুরু 
হে। যগে আিরা পাপ েগর তষ্টি ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের সম্পেি  
অিযাহত থােষ্টলও, তাাঁর সাষ্টথ আিাষ্টের সহভািীতা কভষ্টে যাে। 
কেিলিাত্র তাাঁর োষ্টে আিাষ্টের পাপ স্বীোর েষ্টরই এই সহভািীতা 
পিুরুিার েরা যাে। 

১ কযাহি ১:৯ ‘’ প্রেৃত কজযাগত গেষ্টলি, গযগি সেল িিুষযষ্টে েীগপ্ত 
কেি, গতগি জিষ্টত   আগসষ্টতগেষ্টলি। 

প্রতযাখযাি  

অষ্টিেষ্টে তাষ্টের পাগথিি গপতারা প্রতযাখযাি েষ্টর থাষ্টে। এগুগল 
অপগরেগল্পত িা অযাগচত িভি ধ্ারষ্টর্র পগরর্গত হষ্টত পাষ্টর। সম্ভিত 
গপতা গিপরীত গলষ্টের এেটি গিশু চাি, যা  তাষ্টের  প্রতযািাষ্টে 
হেত পরূ্ি েরষ্টত পাষ্টর গি।  
   কোিও িযগি প্রেৃত প্রতযাখযাি, িা প্রতযাখযাষ্টির অষ্টযৌগিে 
অিুভূগতর িুষ্টখািুগখ কহাে িা কেি, তার ফষ্টল তার িযগিিত 
জীিষ্টি েেুি ান্ত আষ্টিষ্টির গচহ্ন সিিো কথষ্টে যাে।  

  এই কলাষ্টেরা প্রােিই অিভুি েষ্টর কয তাষ্টের স্বিীে গপতাও তাষ্টের 
অস্বীোর েরষ্টেি। তাষ্টের তাাঁর ভালিাসা এিং গ্রহর্ষ্টযািযতা কপষ্টত 
অসুগিধ্া হে। কোিও গেেু তাষ্টের সিিো তাষ্টের স্বিীে গপতার 
সাষ্টথ ঘগিষ্ঠভাষ্টি িযগিিত সম্পষ্টেি  আসষ্টত এিং তাাঁর সতয উপাসে 
হষ্টে উেষ্টত িাধ্া গেষ্টে থাষ্টে।  

  কয িযগির জীিষ্টি প্রতযাখযাষ্টির অিুভূগত রষ্টেষ্টে তাষ্টে অিিযই 
তাষ্টের ক্ষিা েরষ্টত হষ্টি যারা তাষ্টের প্রতযাখযাি েষ্টরষ্টে এিং তার 
পষ্টর তারা ঈশ্বষ্টরর গিরািে িগিষ্টে তাষ্টের আত্মাে অিুভি েরষ্টত 
পারষ্টি।  

ভে    

 গপতার উপগস্থগতষ্টত আসার ভে অষ্টিেষ্টে তাাঁর সতয উপাসে হষ্টে 
উেষ্টত িাধ্া গেষ্টেষ্টে। যাইষ্টহাে,  ভষ্টের পগরিষ্টতি , ঈশ্বর আিাষ্টের 
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গ্রহষ্টর্র এেটি আত্মা গেষ্টেষ্টেি যার দ্বারা আিরা তাাঁর োষ্টে এষ্টস 
তাাঁষ্টে "আর্ব্া গপতা" িলষ্টত পাগর।    

করািীে ৮:১৫ ‘’  িস্তুতঃ কতািরা োসষ্টত্বর আত্মা পাও িাই কয, 
আিার ভে েগরষ্টি; গেন্তু  েতে পতু্রতার আত্মা পাইোে, কয 
আত্মাষ্টত আিরা আর্ব্া, গপতা, িগলো ডাগেো উঠি।  

  “আর্ব্া” হ'ল আিাষ্টের গপতার সাষ্টথ ঘগিষ্ঠ িযগিিত সম্পষ্টেি র এে 
গপ্রে ভালিাসা। এটি অিুিাে েরা কযষ্টত পাষ্টর, "িািা।" 

২ েগরগিে ৬:১৮ ‘’ এিং কতািাষ্টের গপতা হইি, ও কতািরা আিার 
পতু্র েিযা হইষ্টি, ইহা সর্ব্িিগিিান্  প্রভু েষ্টহি।”  

  কেিলিাত্র আিাষ্টেরই গপতার অপ্রগতষ্টরাধ্য ভালিাসার জিযই 
গতগি আিাষ্টের তাাঁর সন্তাি গহসাষ্টি িষ্টিািীত েষ্টরষ্টেি।  
 ১কযাহি ৩:১ে ‘’ কেখ, গপতা আিাগেিষ্টে কেিি কপ্রি প্রোি 
েগরোষ্টেি কয, আিরা ঈশ্বষ্টরর সন্তাি িগলো আখযাত হই; আর 
আিরা তাহাই িষ্টট। 

 আিাষ্টের প্রগত ঈশ্বষ্টরর অভূতপিূি ভালিাসার উপলগি আিাষ্টের 
ভেষ্টে েষূ্টর সগরষ্টে কেে। 

 

োউে আিাষ্টের জিয উোহরি 

োেেূ এিি এেজি িযগি গেষ্টলি গযগি ঈশ্বষ্টরর অিুিািী গেষ্টলি। 
গতগি তাাঁর স্বিীে গপতার সাষ্টথ উপাসিাে গিগি়ি হষ্টে উেষ্টত 
কচষ্টেগেষ্টলি। 

িীতসংগহতা ২৭:৪ ‘’ সোপ্রভুর োষ্টে আগি এেটী গিষে যাচ্ঞা 
েগরোগে, তাহারই অষ্টেষর্ েগরি, কযি জীিষ্টির সিুেে গেি 
সোপ্রভুর িৃষ্টহ িাস েগর, সোপ্রভুর কসৌন্দযিয কেগখিার ও তাাঁহার 
িগন্দষ্টর অিুসন্ধাি েগরিার জিয।  

   োউে তার জীিষ্টির প্রগতটি গেি ঈশ্বষ্টরর উপগস্থগতষ্টত িাস েরষ্টত 
কচষ্টেগেষ্টলি। গতগি গপতার উপগস্থগতষ্টত প্রষ্টিি েরষ্টত এিং তাাঁর 
কসৌন্দযিটি কেখার ইচ্ছা প্রোি েষ্টরগেষ্টলি। 

   

     

® কিৌরি এিং আরাধ্িা উৎসিি েরা    

 িীতসংগহতা ২৭:৬খ ‘’ আদম িাাঁহার িাম্বুয়ি জেধ্বদনর িদে উৎসিজ 
কদরি,আদম সিােভুর উয়েয়ি িান ও সঙ্গীি কদরি।  
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 োেূে জািষ্টতি েীভাষ্টি "উষ্টোষ্টি" প্রভুর সািষ্টি প্রিংসা েরষ্টিি 
এিং িাচষ্টিি। তষ্টি গতগি আরও কচষ্টেগেষ্টলি। গতগি গপতার  
উপগস্থগতষ্টত প্রষ্টিি েরষ্টত এিং তাাঁর িুষ্টখর সন্ধাি েরষ্টত 
কচষ্টেগেষ্টলি। 

িীতসংগহতা ২৭:৮ ‘’ আিার িি কতািাষ্টে িগলল,[তুগি িগলষ্টল,] 
‘কতািরা আিার িুষ্টখর অষ্টেষর্ ের;সোপ্রভু,আগি কতািার িুষ্টখর 
অষ্টেষর্ েগরি।  

® ঈশ্বষ্টরর প্রতযাখাষ্টির ভে   

 এিিগে োেূে যতই গপতার উপাসিা েরষ্টত কচষ্টেগেষ্টলি, ততই 
গতগি অন্তরে উপাসিাে গপতার উপগস্থগতষ্টত প্রষ্টিি েরষ্টত শুরু 
েষ্টরগেষ্টলি, হোৎ প্রতযাখযাষ্টির ভষ্টে গতগি গফষ্টর এষ্টসগেষ্টলি। 

িীতসংগহতা ২৭:৯ ‘’ আিা হইষ্টত কতািার িুখ আচ্ছােি েগরও 
িা।ষ্টরাষ্টধ্ কতািার োসষ্টে েরূ েগরও িা;তুগি আিার সহাে হইো 
আগসষ্টতে;আিার ত্রাষ্টর্শ্বর, আিাষ্টে কফগলও িা, তযাি েগরও িা।  

® জািগতে গপতার দ্বারা প্রতযাখযাি   

 োেূে িালযোষ্টল তাাঁর পাগথিি গপতার োে কথষ্টে প্রতযাগখত 
হষ্টেগেষ্টলি এিং এখি প্রতযাখযাষ্টির ভে তাষ্টে গিভি ষ্টে স্বিীে গপতার 
উপগস্থগতষ্টত প্রষ্টিষ্টি িাধ্া গেগচ্ছল।  
 োেূে যখি যুিা গেষ্টলি, ভািিােী িিূষ্টেল পরিতী রাজা 
অগভষ্টষষ্টের জিয তিৎষ্টলহষ্টি এষ্টসগেষ্টলি। োেষূ্টের িািা তাাঁর 
অিযািয পতু্রষ্টের এেত্র েষ্টরগেষ্টলি এই আিাে কয তাষ্টের এেজিষ্টে 
রাজা হওোর জিয অগভগষি েরা হষ্টি। গেন্তু োউেষ্টে এই 
গুরুত্বপরূ্ি গেষ্টি িিূষ্টেষ্টলর সািষ্টি উপগস্থত হওোর জিয আিন্ত্রর্ 
জািাষ্টিা হেগি।  

 এটি এিি এে সিে হষ্টত পাষ্টর যখি োেেূ তাাঁর পাগথিি গপতার 
দ্বারা িভীর প্রতযাখযাি অিুভি েষ্টরগেষ্টলি। এটি োেূষ্টের হৃেষ্টে 
এেটি ভে ততগর েষ্টরগেল কয তাষ্টে তাাঁর স্বিীে গপতাও প্রতযাখাত 
েরষ্টিি। 

তাাঁর স্বিীে গপতার উপগস্থগতষ্টত, তাাঁর িুষ্টখর সন্ধাি েরষ্টত এিং তাাঁর 
কসৌন্দযি কেখার জিয যতটুকু গতগি ইচ্ছা েষ্টরগেষ্টলি ততই গতগি 
িভীর উপাসিাে প্রষ্টিি েরষ্টত শুরু েষ্টরগেষ্টলি, গেন্তু প্রতযাখযাষ্টির 
ভে তাাঁর হৃেেষ্টে গ্রাস েষ্টর গিষ্টেগেল।  

® প্রতযাখযাি কথষ্টে িুগি   

 োউে িুঝষ্টত কপষ্টরগেষ্টলি কয গতগি তার িািা এিং িাষ্টের দ্বারা 
প্রতযাখাত হষ্টেষ্টেি। গতগি সিসযাটি িুঝষ্টত কপষ্টরগেষ্টলি এিং 
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তারপষ্টর প্রতযাখযাষ্টির অিুভূগতর গিরুষ্টি গতগি েঢৃ় গিিৃগত   
েষ্টরগেষ্টলি।  

িীতসংগহতা ২৭:১০ ‘’ আিার গপতািাতা আিাষ্টে তযাি 
েগরোষ্টেি,গেন্তু সোপ্রভু আিাষ্টে তুগলো লইষ্টিি। 

 এই প্রতযাষ্টেি কঘাষর্া েষ্টর, োেেূ ঈশ্বষ্টরর উপগস্থগতষ্টত 
আত্মগিশ্বাষ্টসর সাষ্টথ চলষ্টত সক্ষি হি। গতগি তাাঁর িুষ্টখর গেষ্টে 
তাগেষ্টে তাাঁর গপতার কপ্রি এিং গ্রহর্ষ্টযািযতা অিুভি েষ্টরগেষ্টলি 
যা স্বিীে গপতা তার আত্মাে পগরপরূ্ি েষ্টরগেষ্টলি।  

যীশু তার গপতাষ্টে প্রোি েরষ্টলি  

 এই পগৃথিীষ্টত যীশুর অিযতি প্রধ্াি উষ্টেিয গেল তাাঁর গপতাষ্টে 
প্রোি েরা। যীশুর পাগথিি পগরচযিার অিসাি ঘটার সিে, তাাঁর 
কগ্রপ্তার, গিচার ও রুিগিিেরষ্টর্র ঠিে  আষ্টি, যীশু তাাঁর গপতাষ্টে 
পঞ্চাি িার কযাহষ্টির সুসিাচাষ্টর কচৌে কথষ্টে সষ্টতষ্টরা অধ্যাষ্টে 
উষ্টেখ েষ্টরগেষ্টলি। 
গতগি িার িার তাাঁর গিষযষ্টের িলষ্টলি, "আগি চাই কতািরা আিার 
গপতাষ্টে জাি!" 

‘’আিাষ্টে জািষ্টল- গপতাষ্টে জািষ্টি’’   

আিরা যগে যীশুষ্টে জাগি, আিরা গপতাষ্টে জািি। সুসিাচাষ্টরর 
িাধ্যষ্টি যীশুষ্টে যত কিগি জািার জিয আিরা যত কিগি সিে িযে 
েরি ততই আিরা গপতাষ্টে জািি। 

কযাহি ১৪:৭ ‘’ যগে কতািরা আিাষ্টে জাগিষ্টত, তষ্টি আিার 
গপতাষ্টেও জাগিষ্টত; এখি অিগধ্ তাাঁহাষ্টে জাগিষ্টতে এিং কেগখোে।  

 সুসিাচারগুলীষ্টত, আিরা যীশুর প্রগত ভালিাসা এিং িিত্বষ্টিাধ্ 
কেগখ যখি গতগি রিািত কলােষ্টের োষ্টে কপৌাঁোগচ্ছষ্টলি এিং স্পিি 
েরগেষ্টলি, তাষ্টের চাগহো পরূর্ েরগেষ্টলি, তাষ্টের কেহ গিরািে 
েরগেষ্টলি এিং তাষ্টের আত্মা পিুরুিার েরগেষ্টলি। এটিই গেল 
গপতার কপ্রষ্টির প্রোি।  

কযাহি ১৪:৯খ ‘’ কয আিাষ্টে কেগখোষ্টে, কস গপতাষ্টে কেগখোষ্টে; 
তুগি কেিি েগরো িগলষ্টতে, গপতাষ্টে আিাষ্টের কেখাি? 

 গপতার ভাষ্টলািাসা   

যীশু যখি গিশুষ্টের কোষ্টল গিষ্টে তাষ্টের চারপাষ্টি হাত করষ্টখগেষ্টলি, 
তখি গতগি তাাঁর সন্তািষ্টের প্রগত গপতার ভালিাসা প্রোি 
েষ্টরগেষ্টলি । 



27 
 

িগথ ১৯:১৪ ‘’ গেন্তু যীশু েগহষ্টলি, গিশুগেিষ্টে আিার গিেষ্টট 
আগসষ্টত কেও, িারর্ েগরও িা;  কেিিা স্বিি-রাজয এই িত 
কলােষ্টেরই। 

 আিাষ্টের গপতা আিাষ্টের তাাঁর গিেটিতী হষ্টত এিং আিাষ্টের 
চারপাষ্টি তাাঁর হস্ত রাখষ্টেি এই ভালািাসার গচত্রটা েতটা 
আশ্চযিজিে ।    

 যীশু তাাঁর আষ্টিপাষ্টির কলােষ্টের কসিা েরার সিে গতগি তাাঁর 
গপতার ভালিাসাষ্টে প্রোি েষ্টরগেষ্টলি।   

কযাহি ১৪:২৩ ‘’ যীশু উতর েগরো তাাঁহাষ্টে েগহষ্টলি, কেহ যগে 
আিাষ্টে কপ্রি েষ্টর, তষ্টি কস আিার িােয পালি েগরষ্টি; আর 
আিার গপতা তাহাষ্টে কপ্রি েগরষ্টিি, এিং আিরা তাহার গিেষ্টট 
আগসি ও তাহার সগহত িাস েগরি।  

  েতটা িগিিালী উদ্ঘাটি। আসুি এটিষ্টে আিরা উচ্চসহোষ্টর 
িগল। 

                                       আিার  স্বিীে গপতা আিাে ভাষ্টলািাষ্টসি! 

                        গতগি যীশুর সাষ্টথ আসষ্টত চাি এিং আিার িষ্টধ্য িসিাস েরষ্টত চাি! 

                                আিার গপতা আিার িষ্টধ্য তার থােিার ঘর িািাষ্টত চাি!  

 ® গপতার োি 

যীশু িষ্টলষ্টেি আিরা আত্মগিশ্বাষ্টসর সাষ্টথ গপতার োষ্টে যাচ্ঞা 
েগর।  

কযাহি ১৬:২৩খ ‘’ আগি কতািাগেিষ্টে িগলষ্টতগে, গপতার গিেষ্টট 
যগে কতািরা গেেু যাচ্ঞা ের, গতগি আিার িাষ্টি কতািাগেিষ্টে 
তাহা গেষ্টিি 

 আিরা যীশুর িাষ্টি এইোরষ্টি যাচ্ঞা েগর িা োরর্ গপতা যীশুষ্টে 
ভালিাষ্টসি এিং কেিল তাাঁর জিয োজ েরষ্টিি। আিরা যীশুর 
িাষ্টি এই োরষ্টিই যাচ্ঞা েগর োরর্ যীশুর িগলোষ্টির িাধ্যষ্টিই 
গপতার সাষ্টথ আিাষ্টের সম্পেি  পিুরুিার হষ্টেগেল।  

® গপতার িৃহ 

 যীশু আিাষ্টের তাাঁর গপতার িাগ়ির গিষষ্টে িষ্টলগেষ্টলি। গতগি 
িষ্টলগেষ্টলি কয গতগি তাাঁর গপতার  িৃষ্টহ আিাষ্টের জিয এেটি জােিা 
প্রস্তুত েরষ্টিি।   

কযাহি ১৪:২ ‘’ আিার গপতার িাটীষ্টত অষ্টিে িাসস্থাি আষ্টে, যগে 
িা থাগেত, কতািাগেিষ্টে িগলতাি; কেিিা আগি কতািাষ্টের জিয 
স্থাি প্রস্তুত েগরষ্টত যাইষ্টতগে।  
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 ভগিষযষ্টত, আিরা গপতার িাগ়িষ্টত থােি। এখাষ্টিই আিাষ্টের 
স্বিীে পগরিার থাষ্টে। আিাষ্টের স্বিীে গপতার সাষ্টথ আিাষ্টের 
এেটি ঘগিষ্ঠ সম্পেি  থােষ্টত হষ্টি।  

‘’ আগি কতািাষ্টের স্পি িলগে ‘’ 

 যীশু আিাষ্টের গপতার সম্পষ্টেি  স্পিরুষ্টপ িলষ্টত কচষ্টেগেষ্টলি।  

কযাহি ১৬:২৫ ‘’ আগি উপিা দ্বারা এই সেল গিষে কতািাগেিষ্টে 
িগললাি; এিি সিে আগসষ্টতষ্টে,   যখি কতািাগেিষ্টে আর উপিা 
দ্বারা িগলি িা, গেন্তু স্পিরূষ্টপ গপতার গিষে জািাইি।  

এই চারটি অধ্যাষ্টে যীশু খ্রীি  তাাঁর গপতাষ্টে পঞ্চাি িাষ্টরর িষ্টধ্য 
েষ্টেেটিিার উষ্টেখ েষ্টরগেষ্টলি যীশু তাাঁর িহাি আোঙ্ক্ষা প্রোি 
েষ্টরগেষ্টলি কয আিাষ্টের প্রষ্টতযষ্টে তাাঁর গপতার সাষ্টথ ঘগিষ্ঠ 
সম্পষ্টেি র িষ্টধ্য আসষ্টত হষ্টি।  

অপিযাগে পতু্র   

প্রােিই অপিযাগে পষু্টত্রর িীগতিভি  রূপে প্রচাষ্টরর িাতি াগুগলষ্টত  িা 
সহষ্টযাগিতা পিুরুিাষ্টরর আহ্বাি গহসাষ্টি িযিহৃত হে। আিাষ্টের 
িুঝষ্টত হষ্টি কয আিরা যতই িীষ্টচ কিষ্টি যাই িা কেি আিাষ্টের 
গপতার োষ্টে গফষ্টর আসষ্টতই হষ্টি।  

গিষ্টোষ্টহ, অপিযাগে পতু্র িাগ়ি কেষ্ট়ি চষ্টল গিষ্টেগেল এিং  
অিাধ্যজীিষ্টির দ্বারা তার সিস্ত উতরাগধ্োরষ্টে হাগরষ্টে কফষ্টলগেল। 
অতঃপর যখি ভোিহ েগুভি ক্ষ আসল, তখি কস িেূষ্টরর খােয কখষ্টত 
িাধ্য হল।   

পতু্র 

আিরা অগধ্োংিই সেষ্টলই পষু্টত্রর সাষ্টথ পগরচে গেষ্টত পাগর। আিরা 
আিাষ্টের স্বিীে গপতার োে কথষ্টে গিগচ্ছন্ন হিার ফষ্টল, 
প্রতযাখযাষ্টির ভে, িা অষ্টযািযতা, অিুষ্টিাচিা এিং অপরাধ্ষ্টিাষ্টধ্ 
পরূ্ি অিুভি েরষ্টত পাগর।  
লুে ১৫:১৭-২০ ‘’ গেন্তু কচতিা পাইষ্টল কস িগলল, আিার গপতার 
েত িজরু কিিী কিিী খােয পাইষ্টতষ্টে, গেন্তু আগি এখাষ্টি কু্ষধ্াে 
িগরষ্টতগে। 18আগি উঠিো আিার গপতার গিেষ্টট যাইি, তাাঁহাষ্টে 
িগলি, গপতঃ, স্বষ্টিির গিরুষ্টি এিং কতািার সাক্ষাষ্টত আগি পাপ 
েগরোগে; 19আগি আর কতািার পতু্র িাষ্টির কযািয িই; কতািার এে 
জি িজষু্টরর িত আিাষ্টে রাখ। 20পষ্টর কস উঠিো আপি গপতার 
গিেষ্টট আগসল। কস েষূ্টর থাগেষ্টতই তাহার গপতা তাহাষ্টে কেগখষ্টত 
পাইষ্টলি, ও েরুর্াগিি হইষ্টলি, আর কেৌগ়িো গিো তাহার িলা 
ধ্গরো তাহাষ্টে চুম্বি েগরষ্টত থাগেষ্টলি।  
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 কস িষ্টলগেল, "আগি আর কযািয িই।" এই যুিেটির িত, আজষ্টের 
অষ্টিে গিশ্বাসীও গিষ্টজষ্টে অষ্টযািয িষ্টি েষ্টর। তাাঁর গিষ্টজর এেটি 
অষ্টযািয চগরত্র গেল, তষ্টি এই স্ব-চগরত্রগত গিষ্টেই কস ঘষ্টর গফষ্টর 
এষ্টসগেল।   

গপতা  

   এই িীগতিল্পটি আিাষ্টের স্বিীে গপতার এেটি সুন্দর প্রোি 

                                         ঈশ্বর গিচার েষ্টরি িা! 

গতগি েষ্টোর িি! 

তার সন্তািরা জাষ্টিা ক্ষিা চাে গফষ্টর 

আষ্টস তার জিয অষ্টপক্ষা েষ্টরি! 
 
যীশু যা িষ্টলগেষ্টলি কসটি েষ্টরগেষ্টলি?   

লুে ১৫:২০খ ‘’  কস েষূ্টর থাগেষ্টতই তাহার গপতা তাহাষ্টে কেগখষ্টত 
পাইষ্টলি, ও েরুর্াগিি হইষ্টলি, আর কেৌগ়িো গিো তাহার িলা 
ধ্গরো তাহাষ্টে চুম্বি েগরষ্টত থাগেষ্টলি। 
 আিাষ্টের গপতা প্রতযাখযাি েষ্টর আিাষ্টের কথষ্টে িুখ গফগরষ্টে 
কিওোর পগরিষ্টতি  গতগি তাাঁর োষ্টে আসার অষ্টপক্ষাে রষ্টেষ্টেি। 
গতগি তাাঁর িাহুগুগলষ্টে আিাষ্টের চারপাষ্টি রাখষ্টত চাি এিং তাাঁর 
িহাি এিং অপ্রগতষ্টরাধ্য কপ্রষ্টির প্রোি গহসাষ্টি আিাষ্টের চুম্বি 
েরষ্টত চাি। 
২১পে ‘’ তখি পতু্র তাাঁহাষ্টে েগহল, গপতঃ, স্বষ্টিির গিরুষ্টি ও কতািার 
সাক্ষাষ্টত আগি পাপ েগরোগে, আগি আর কতািার পতু্র িাষ্টির কযািয 
িই।  
    পতু্র েী েষ্টরষ্টে, িা গতগি তখি েী িলগেষ্টলি তাও গপতা 
আষ্টলাচিা েষ্টরিগি। 
২২-২৪ পে ‘’ গেন্তু গপতা আপি োসগেিষ্টে িগলষ্টলি, িীঘ্র েগরো 
সি কচষ্টে ভাল োপ়িখাগি আি, আর ইহাষ্টে পরাইো কেও, এিং 
ইহার হাষ্টত অেরুী কেও ও পাষ্টে জতুা কেও; আর হৃিপিু িােুরটী 
আগিো িার; আিরা কভাজি েগরো আষ্টিাে প্রষ্টিাে েগর; োরর্ 
আিার এই পতু্র িগরো গিোগেল, এখি িাাঁগচল; হারাইো গিোগেল, 
এখি পাওো কিল। তাহাষ্টত তাহারা আষ্টিাে প্রষ্টিাে েগরষ্টত 
লাগিল।  

পষু্টত্রর প্রগতিূগতি   

গপতা জািষ্টতি কয তাষ্টে কেষ্টলর স্ব-প্রগতিূগতি  পগরিতি ি েরষ্টত হষ্টি। 
গতগি তাষ্টে কসরা কপািাে পগরধ্াি েরাষ্টলি। গতগি গিষ্টজর আেুষ্টল 
আংটিটি এিং পাষ্টে এেটি িতুি কজা়িা জষু্টতা পরাষ্টলি।  
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এেিার আিরা যীশুষ্টে আিাষ্টের ত্রার্েতি ারূষ্টপ গ্রহর্ েষ্টর গিষ্টল, 
আিাষ্টের স্বিীে গপতা আিাষ্টের পতু্র ও েিযা গহসাষ্টি িষ্টিািীত 
েষ্টরি। আিরা তাাঁর ধ্াগিিেতার কপািাে পগরগহত। আিাষ্টের 
আেলুগুগলষ্টত তাাঁর েতৃি ষ্টত্বর আংটি রষ্টেষ্টে।  
কপ্রষ্টি গতগি িলষ্টেি, “হাে, আগি েীভাষ্টি তাষ্টের জািষ্টত চাই কয 
তারা  যীশু খ্রীষ্টিষ্টত কে। তারা আিার কেষ্টলর সাষ্টথ এে হষ্টেষ্টে! 
তারা যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য .ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতাে পগরপরূ্ি হষ্টেষ্টে। "  
সাধ্ু কপৌল এই গিষষ্টে গলখষ্টলি,  
 ২েগরগিে ৫:২১ ‘’ গযগি পাপ জাষ্টিি িাই, তাাঁহাষ্টে গতগি আিাষ্টের 
পষ্টক্ষ পাপস্বরূপ েগরষ্টলি, কযি আিরা তাাঁহাষ্টত ঈশ্বষ্টরর ধ্াগর্ম্ি েতা-
স্বরূপ হই।  

 িতুি সৃগির প্রগতিূগতি  

 যীশুষ্টে তার গপতাষ্টে প্রোি েরার সর্ম্গত প্রোি েরার সাষ্টথ 
সাষ্টথ, আিাষ্টের িষ্টধ্য থাো স্বিীে গপতার গিেৃত িা অস্পি েগির 
পগরিতি ি ঘষ্টট।  

আিরা োেূষ্টের িষ্টতা প্রভুর কসৌন্দযি কেখষ্টত পাি। আিরা তাাঁর 
িুখষ্টে কেখার আোঙ্ক্ষা েরি। আিরা তাাঁর উপাসে হষ্টে উেি। 
আিরা আিাষ্টের চারপাষ্টি তাাঁর গ্রহর্ষ্টযািযতা অিভুি েরি। কযিি 
আিরা প্রভুর কিৌরি কেখষ্টত পাই, আিাষ্টের গপতার গচত্র পগরিতি ি 
হষ্টি এিং এেই সাষ্টথ আিাষ্টের পরুাষ্টিা স্ব-গচত্রটি এেটি িতুি সৃগি 
গচষ্টত্র পগরিগতি ত হষ্টি।  

অষ্টিষ্টে ঈশ্বষ্টরর িুষ্টখর কচষ্টে তার হাতষ্টে কচষ্টে থাষ্টে। তারা তাষ্টের 
গিজস্ব চাগহো কিটািার জিয ঈশ্বষ্টরর োষ্টে সিেষ্টে অগতিাগহত 
েরষ্টে। 

রূপান্তর 

   ® ঈশ্বরষ্টে কখাাঁজার দ্বারা  

 আিরা ঈশ্বষ্টরর োষ্টে আগস এিং তাাঁর িুষ্টখর সন্ধাষ্টি এিং তাাঁর 
কিৌরি কেখার জিয সিে িযে েগর। তখগি, আিরা তাাঁর 
প্রগতচ্ছগিষ্টত রূপান্তগরত হষ্টত পারি।  

২ েগরগিে ৩:!৮ ‘’ গেন্তু আিরা সেষ্টল অিািৃত িুষ্টখ প্রভুর কতজ 
েপিষ্টর্র িযাে প্রগতফগলত েগরষ্টত েগরষ্টত কতজ হইষ্টত কতজ পযিযন্ত 
কযিি প্রভু হইষ্টত, আত্মা হইষ্টত হইো থাষ্টে, কতিগি কসই িূগতি ষ্টত 
স্বরূপান্তরীেৃত হইষ্টতগে। 

 সাধ্ু কপৌষ্টলর িতই িীতোর োউে গচন্তা েষ্টরগেষ্টলি।  

িীতসংগহতা ১৭:১৫ ‘’ আগি ত ধ্াগর্ম্ি েতাে কতািার িুখ েিিি 
েগরি,জাগিো কতািার িূগতি ষ্টত তৃপ্ত হইি। 
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® গপতাষ্টে আরাধ্ািার দ্বারা  

আিরা গিষ্টজর জীিষ্টির গেষ্টে কেষ্টখ  এিং রুপাষ্টন্তরর ইচ্ছা প্রোি 
েরষ্টলই পগরিগতি ত হষ্টে যাই িা। িরং তাাঁর অন্তরে ভালিাসা এিং 
উপাসিাে আিাষ্টের গপতার সাষ্টথ সিে োটাষ্টিার দ্বারা 
পগরিরগতত হই।  

আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িুষ্টখর সন্ধাষ্টি সিে োটাষ্টত থাগে, তখি এটি 
সন্ধাি েরষ্টত আিরা "জাগ্রত" হি কয আিাষ্টের িুখগুগষ্টলা ঈশ্বষ্টরর 
কিৌরিষ্টত আষ্টলাগেত হে। কযিি কিাগি গসিাই  পিিষ্টত ঈশ্বষ্টরর সষ্টে 
সিে অগতিাগহত েষ্টর এষ্টলি তখি তার িুষ্টখা ঈশ্বষ্টরর কিৌরষ্টির 
আষ্টলাে আষ্টলাগেত হষ্টে উষ্টেগেল।  

লুে গলষ্টখষ্টেি কয,  

লুে ১১:৩৬ ‘’ িাস্তগিে কতািার সিুেে িরীর যগে েীগপ্তিে হে, 
কোিও অংি অন্ধোরিে িা থাষ্টে,    তষ্টি প্রেীপ কযিি গিজ কতষ্টজ 
কতািাষ্টে েীগপ্ত োি েষ্টর, কতিগি কতািার িরীর সম্পরূ্িরূষ্টপ 
েীগপ্তিে হইষ্টি।  

যখি ঈশ্বর িষ্টলগেষ্টলি ‘’ আস আিরা আিাষ্টের প্রগতিূগতি ষ্টত িিুষয 
গিিিার্ েগর’’ আিরা কসই সৃগির সিষ্টের িিুষ্টষযর িত হষ্টে যাি।  

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

১। েীভাষ্টি আিাষ্টের স্বিীে গপতার গচত্র আিাষ্টের তিিি অগভজ্ঞতার দ্বারা প্রভাগিত হে? 

 

২। েীভাষ্টি আিাষ্টের স্বিীে গপতার গচত্রষ্টে ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয প্রোগিত সতয গপতার গচষ্টত্রর সাষ্টথ এেিত 

হষ্টত পগরিতি ি েরা কযষ্টত পাষ্টর? 

 

৩। 2 েগরিীে 3:18 অিুসাষ্টর, েীভাষ্টি আিরা প্রভুর  সােষৃ্টিয রূপান্তগরত হষ্টত পাগর?  
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তৃতীে অধ্যাে 

পষু্টত্রর প্রগতিগূতি  

  ঈশ্বষ্টরর পুত্র 

িতুি সৃগিষ্টত আিরা কে তার সম্পরূ্ি প্রোিষ্টির জিয আিাষ্টের 
অিিযই পষু্টত্রর প্রগতিূগতি র প্রোিি থােষ্টত হষ্টি।  

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি কয ঈশ্বর আিাষ্টের পিূিপগরগচত, গিধ্িাগরত, 
িা ঈশ্বষ্টরর পষু্টত্রর প্রগতিূগতি র সাষ্টথ গিগলত হওোর জিয গিযুি 
েষ্টরগেষ্টলি।  

করািীে ৮:২৯ে ‘’ োরর্ গতগি যাহাগেিষ্টে পষূ্টর্ব্ি জাগিষ্টলি, 
তাহাগেিষ্টে আপি পষু্টত্রর প্রগতিূগতির অিুরূপ হইিার জিয পষূ্টর্ব্ি 
গিরূপর্ও েগরষ্টলি;  

 যখি আিরা তাাঁর পষু্টত্রর প্রগতিূগতি র অিুরুপ হি, তখি আিরা 
িতুি সৃি গহসাষ্টি সম্পরূ্ি জীিিযাপি েরষ্টত পারি। 

ঈশ্বর 

                      কপ্রগরত কযাহি ঈশ্বষ্টরর পষু্টত্রর গিষষ্টে চারটি গুরুত্বপরূ্ি েথা িষ্টলষ্টেি। 
® গতগি অিন্তোলীি স্থােী। 

® গতগি হষ্টলি ঈশ্বষ্টরর জীিন্ত িােয।  
® গতগি সিি গেেুর সৃগিেতি া।  
® গতগি িাংষ্টস িূগতি িাি হষ্টলি এিং আিাষ্টের িষ্টধ্য িসিাস 

েরষ্টলি। 

কযাহি ১:১-৩,১৪ ‘’ আগেষ্টত িােয গেষ্টলি, এিং িােয ঈশ্বষ্টরর োষ্টে 
গেষ্টলি, এিং িােয ঈশ্বর গেষ্টলি। গতগি আগেষ্টত ঈশ্বষ্টরর োষ্টে 
গেষ্টলি। 3সেলই তাাঁহার দ্বারা হইোগেল, যাহা হইোষ্টে, তাহার 
গেেুই তাাঁহা িযগতষ্টরষ্টে হে িাই 

আেি এিং হিাষ্টে সৃগি েষ্টরগেষ্টলি 
                    

কযাহি স্পি জাগিষ্টে গেষ্টেগেষ্টলি কয সিস্ত গেেুই ঈশ্বষ্টরর পতু্র দ্বারা 
সৃি েরা হষ্টেগেল। আেি এিং হিা তাাঁর দ্বারা গিগিিত হষ্টেগেল।  
আগেপসু্তে ১:২৭ ‘’ পষ্টর ঈশ্বর আপিার প্রগতিূগতি ষ্টত িিুষযষ্টে সৃগি 
েগরষ্টলি; ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টতই তাহাষ্টে সৃগি েগরষ্টলি, পরুুষ ও িী 
েগরো তাহাগেিষ্টে সৃগি েগরষ্টলি’’।  
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 উিারেৃত িািিজাগত পিুরাে িতুি সৃি হষ্টত হষ্টি, গযগি তাাঁর 
গিজস্ব প্রগতিূগতি ষ্টত আেি এিং হিাষ্টে সৃগি েষ্টরগেষ্টলি তাাঁর 
প্রগতিূগতি ষ্টত রূপান্তগরত হষ্টত হষ্টি।  

িিুষয পতু্র   

ঈশ্বরত্ব েতৃি ত্ব তযাি েরষ্টলি         

যীশু এই পগৃথিীষ্টত কুিারীর িভি  কথষ্টে িািষুরুষ্টপ জন্মগ্রহর্ 
েষ্টরগেষ্টলি। গতগি তখিও সতযই ঈশ্বর গেষ্টলি, তষ্টি গতগি 
অস্থােীভাষ্টি ঈশ্বর গহসাষ্টি তাাঁর অগধ্োর কেষ্ট়ি গেষ্টেগেষ্টলি এিং 
িািুষ গহসাষ্টি এই পগৃথিীষ্টত এষ্টসগেষ্টলি। গতগি সতযই িািিতািােী, 
গেন্তু অগদ্বতীে ঈশ্বর। 

গফগলগপে ২:৫-৮ ‘’ খ্রীি যীশুষ্টত কয ভাি গেল, তাহা 
কতািাগেষ্টিষ্টতও হউে।ঈশ্বষ্টরর স্বরূপগিগিি থাগেষ্টত গতগি ঈশ্বষ্টরর 
সগহত সিাি থাো ধ্গরো লইিার গিষে জ্ঞাি েগরষ্টলি িা,গেন্তু 
আপিাষ্টে িিূয েগরষ্টলি,োষ্টসর রূপ ধ্ারর্ েগরষ্টলি,িিুষযষ্টের 
সােষৃ্টিয জগন্মষ্টলি;এিং আোর প্রোষ্টর িিুষযিৎ প্রতযক্ষ হইো 
আপিাষ্টে অিিত েগরষ্টলি;িৃতুয পযিযন্ত, এিি গে, রুিীে িৃতুয 
পযিযন্ত আজ্ঞািহ হইষ্টলি। 

 এটা কিাঝা খুি গুরুত্বপরূ্ি কয যীশু ঈশ্বর গহসাষ্টি তাাঁর অগধ্োরগুগল 
পাষ্টি করষ্টখ গতগি গিষ্টজষ্টে িািুষ গহসাষ্টি ততগর েষ্টরগেষ্টলি। যীশু 
এই পগৃথিীষ্টত কিাঁষ্টচ থােষ্টত এিং তাাঁর কসিা েরার সিে যা গেেু 
েষ্টরগেষ্টলি, গতগি িািুষ্টষর িষ্টতা েষ্টরগেষ্টলি, ঈশ্বষ্টরর িষ্টতা িে। 

ভ্রান্ত ধ্ারিা 

 আিরা যগে যীশুষ্টে ঈশ্বর গহসাষ্টি তাাঁর িগিষ্টত এই পগৃথিীষ্টত 
িসিাস েরার েল্পিা েগর তষ্টি, আিরা িুঝষ্টত পারি িা কয আিরা 
েীভাষ্টি তাাঁর প্রগতিূগতি ষ্টত রূপান্তগরত হষ্টত পাগর। 

"হযাাঁ!" আিরা িলষ্টত পাগর, "অিিযই, যীশু অসুস্থষ্টের গিরািে েরষ্টত 
পাষ্টরি, ভূতষ্টের তাগ়িষ্টেগেষ্টলি, ঝ়িষ্টে িান্ত েষ্টরগেষ্টলি িা িহু 
কলােষ্টে খাইষ্টেগেষ্টলি। গতগি গেষ্টলি ঈশ্বষ্টরর পতু্র। গতগি 
সিিিগিিাি গেষ্টলি! সুতরাং, আিাষ্টের সাষ্টথ এর সম্পেি টি গে? " 

যীশু েীভাষ্টি আিাষ্টের জীিষ্টির উোহরর্ হষ্টত পাষ্টরি, যগে গতগি 
পগৃথিীষ্টত ঈশ্বর গহসাষ্টি োজ েরগেষ্টলি? যীশু যগে অগতপ্রােৃত 
গহসাষ্টি জীিিযাপি এিং পগরচযিা েরষ্টতি তষ্টি আিাষ্টের 
অজহুাতটি হত আিরা গিেে িািুষ আিরা গেভাষ্টি এিি হি। 

 “আিাষ্টের এেিাত্র আিা িা উপাে হ'ল, আিাষ্টের সিসযা, অসুস্থতা 
িা আগথিে সিসযা কথষ্টে উিার পাওোর জিয ঈশ্বষ্টরর অগতপ্রােৃত 
সাহাষ্টযযর প্রাথিিা। 
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যগে আিরা যীশুষ্টে ঈশ্বর গহসাষ্টি তাাঁর অগধ্োরগুগল তযাি েষ্টর  
িািুষষ্টে ঈশ্বর কয েতৃি ত্ব গেষ্টেষ্টেি কসগুগলর দ্বারা গতগি এই 
পগৃথিীষ্টত জীিিযাপি েষ্টরষ্টেি কসইরুষ্টপ েল্পিা েগর তষ্টি আিরাও 
যীশুর িত োজ েরার েথা ভািষ্টত পারি।  

পগৃথিীষ্টত েতৃি ত্ব 

   যীশু িষ্টলগেষ্টলি, 

 কযাহি ৫:২৪,২৫‘’সতয, সতয, আগি কতািাগেিষ্টে িগলষ্টতগে, কয 
িযগি আিার িােয শুষ্টি, ও গযগি আিাষ্টে পাোইোষ্টেি, তাাঁহাষ্টে 
গিশ্বাস েষ্টর, কস অিন্ত জীিি প্রাপ্ত হইোষ্টে, এিং গিচাষ্টর আিীত হে 
িা, গেন্তু কস িৃতুয হইষ্টত জীিষ্টি পার হইো গিোষ্টে। 25সতয, সতয, 
আগি কতািাগেিষ্টে িগলষ্টতগে, এিি সিে আগসষ্টতষ্টে, িরং এখি 
উপগস্থত, যখি িৃষ্টতরা ঈশ্বষ্টরর পষু্টত্রর রি শুগিষ্টি, এিং যাহারা 
শুগিষ্টি, তাহারা জীগিত হইষ্টি। 

 যারা ঈশ্বষ্টরর পষু্টত্রর রিষ্টে শুিষ্টি তারাই জীগিত থােষ্টি। 

তারপর যীশু িলষ্টলি, কযাহি ৫:২৬,২৭ ‘’ কেিিা গপতার কযিি 
আপিাষ্টত জীিি আষ্টে, কতিগি গতগি পতু্রষ্টেও আপিাষ্টত জীিি 
রাগখষ্টত গেোষ্টেি। আর গতগি তাাঁহাষ্টে গিচার েগরিার অগধ্োর 
গেোষ্টেি, কেিিা গতগি িিুষযপতু্র। 

 এই িােযটি কথষ্টে স্পিতই কিাঝা যাে কয, এই পগৃথিীষ্টত 
থাোোলীি যীশু কয েতৃি ষ্টত্বর োগেত্ব পালি েষ্টরগেষ্টলি ও কসিা 
েষ্টরগেষ্টলি, তা গতগি ঈশ্বষ্টরর পতু্র গহসাষ্টি িে িরং এটি িািিপতু্র 
গহসাষ্টি তাাঁর েতৃি ষ্টত্ব েষ্টরগেষ্টলি।  
যীশু আিাষ্টের জীিষ্টির উোহরর্ হষ্টত সষ্টিিাতি কযািয। যীশুষ্টত 
িতুি সৃগি দ্বারা, এই পগৃথিীষ্টত আিাষ্টের ঈশ্বর-প্রেত েতৃি ত্ব 
পিুরুিার েরা হষ্টেষ্টে। িািিপতু্র যীশু কযিি েষ্টরগেষ্টলি কতিগি 
আিাষ্টেরও কসই েতৃি ষ্টত্বর সাষ্টথ োজ েরষ্টত হষ্টি। আিরা যখি 
পগিত্র আত্মাে িাগপ্তস্ম গ্রহর্ েগর, তখি পগিত্র আত্মা যীশুর উপষ্টর 
আসার পষ্টর কযিি েতৃি ষ্টত্বর সগহত োজ েষ্টরগেষ্টলি আিরাও কসই 
এেইরুষ্টপ োজ েরষ্টত পারি।  

 এখি, আিরা পেগুলী প়িার সাষ্টথ সাষ্টথ  কেখষ্টত পাগচ্ছ কয যীশু 
েীভাষ্টি সতযই আিাষ্টের জিয উোহরর্  । যীশুর িত আিরাও এই 
পগৃথিীষ্টত এেই েতৃি ত্ব ও িগি গেষ্টে োজ েরষ্টত পাগর। এিং ঈশ্বর 
কযিি িষ্টলগেষ্টলি ‘’ তাষ্টের রাজত্ব কহাে! ” ঠিে কতিি েতৃি ত্ব গিষ্টে 
জীিিযাপি েরষ্টত পাগর।  

কিষ আেি 

 যীশু কিষ আেিরুষ্টপ পগৃথিীষ্টত এষ্টসগেষ্টলি।  
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১ েগরগিে ১৫:৪৫ ‘’ এইরূপ কলখাও আষ্টে, প্রথি “িিুষয” আেি 
“সজীি প্রার্ী হইল;” কিষ আেি জীিিোেে আত্মা হইষ্টলি। 
 আেি যা েরার জিয সৃগি েরা হষ্টেগেল – যীশু তা েষ্টরগেষ্টলি। 
ঈশ্বর িষ্টলগেষ্টলি, “তাষ্টের েতৃি ত্ব কহাে” – যীশু িন্দ িগির উপষ্টর, 
জীিন্ত গজগিষ্টসর উপষ্টর এিং সিস্ত উপাোিগুগলর উপষ্টর েতৃি ত্ব 
স্থাপি েষ্টরগেষ্টলি। গতগি েতৃি ষ্টত্বর সাষ্টথ জীিিযাপি েষ্টরগেষ্টলি।   
িগথ ৭:২৮,২৯ ‘’ যীশু যখি এই সেল িােয কিষ েগরষ্টলি, 
কলােসিূহ তাাঁহার উপষ্টেষ্টি চিৎোর জ্ঞাি েগরল; োরর্ গতগি 
ক্ষিতাপন্ন িযগির িযাে তাহাগেিষ্টে উপষ্টেি গেষ্টতি, তাহাষ্টের 
অধ্যাপেষ্টের িযাে িে। 

 ® আিাষ্টের িািগিেতা ভাি েষ্টর গিষ্টেষ্টেি 

 যীশু রি এিং িাংষ্টসর দ্বারা আিাষ্টের িািগিেতাষ্টে ভাি েষ্টর 
গিষ্টলি।  

ইগব্রে ২:১৪ে ‘’ ভাল, কসই সন্তািির্ যখি রিিাংষ্টসর ভািী, তখি 
গতগি আপগিও তদ্রূপ তাহার ভািী হইষ্টলি,  

  ® প্রষ্টলাগভত হষ্টেগেষ্টলি 

আিাষ্টের িত গতগিও প্রষ্টলাভষ্টির সর্ম্ুষ্টখ পষ্ট়িগেষ্টলি।  

ইগব্রে ৪:১৫ ‘’ কেিিা আিরা এিি িহাযাজেষ্টে পাই িাই, গযগি 
আিাষ্টের েরু্ব্িলতাঘটিত েঃুষ্টখ েঃুগখত হইষ্টত পাষ্টরি িা, গেন্তু গতগি 
সর্ব্িগিষষ্টে আিাষ্টের িযাে পরীগক্ষত হইোষ্টেি, গিিা পাষ্টপ।  

 যগেও কোিও িািুষ্টষর িষ্টতা তাাঁরও এেই রেি প্রষ্টলাভি গেল, 
তিুও যীশু পাপহীিভাষ্টি জীিিযাপি েষ্টরগেষ্টলি ঠিে কযিি আেি 
ও হিাষ্টে যা েরার জিয সৃগি েরা হষ্টেগেল। 

® তার োজ - আিাষ্টের োজ 

 যীশু খ্রীি তার সৃি িািিজাগতষ্টে যা েরার জিয সৃগি েরা 
হষ্টেগেল তাই েরার জিয পগৃথিীষ্টত এষ্টলি। গতগি ঈশ্বর গহসাষ্টি তাাঁর 
অগধ্োরগুগল তযাি েরষ্টলি এিং এই পগৃথিীষ্টত এেজি িািুষ 
গহসাষ্টি জীিিযাপি এিং কসিা েষ্টরগেষ্টলি।  

কযাহি ১৪:১২ ‘’ সতয, সতয, আগি কতািাগেিষ্টে িগলষ্টতগে, কয 
আিাষ্টত গিশ্বাস েষ্টর, আগি কয সেল োযিয েগরষ্টতগে, কসও েগরষ্টি, 
এিি গে, এ সেল হইষ্টতও ি়ি ি়ি োযিয েগরষ্টি; কেিিা আগি 
গপতার গিেষ্টট যাইষ্টতগে;  

যগে এটি সম্ভি িা হত তষ্টি যীশু এই েথাটি েখিই িলষ্টতি িা, "কয 
গিশ্বাস েষ্টর কস এেই োজ িা আরও িৃহতর োজ েরষ্টি"।   

® তার িগি – আিাষ্টের িগি 
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 যীশুর সিস্ত িগিিালী োজ এিং পগরচযিা পগিত্র আত্মার িগিষ্টত 
সম্পন্ন হষ্টেগেল।  

লুে ৩:২২ে ‘’ পগিত্র আত্মা তেগহে আোষ্টর, েষ্টপাষ্টতর িযাে, তাাঁহার 
উপষ্টর িাগিো আগসষ্টলি,। 
 পগিত্র আত্মা তাাঁর িাগপ্তষ্টস্মর সিষ্টে তাাঁর উপষ্টর আসার আষ্টি পযিন্ত 
যীশুর কোি অষ্টলৌগেে োজ িগর্িত কিই। এটিই গেল যীশুর পাগথিি 
পগরচযিার সূচিা।  

যীশু িষ্টলগেষ্টলি কয গতগি সুসিাচার প্রচার েরার জিয, অসুস্থষ্টে 
সুস্থ েরষ্টত এিং ভূতষ্টের তাগ়িষ্টে কেওোর জিয পগিত্র আত্মার দ্বারা 
অগভগষি হষ্টেষ্টেি।   
লুে ৪:১৮,১৯ ‘’ “প্রভুর আত্মা আিাষ্টত অগধ্ষ্ঠাি েষ্টরি, োরর্ গতগি 
আিাষ্টে অগভগষি েগরোষ্টেি,েগরেষ্টের োষ্টে সুসিাচার প্রচার 
েগরিার জিয;গতগি আিাষ্টে কপ্ররর্ েগরোষ্টেি,িগন্দিষ্টর্র োষ্টে 
িুগি প্রচার েগরিার জিয,অন্ধষ্টের োষ্টে চকু্ষেি াি প্রচার েগরিার 
জিয,উপদ্রুতগেিষ্টে গিস্তার েগরো গিোে েগরিার জিয,প্রভুত 
প্রসন্নতার িৎসর কঘাষর্া েগরিার জিয”। 
  যীশু যখি এই পগৃথিী কেষ্ট়ি চষ্টল যাওোর প্রস্তুগত গিগচ্ছষ্টলি, তখি 
গতগি পগিত্র আত্মার আিিষ্টির েথা িষ্টলগেষ্টলি এিং িষ্টলগেষ্টলি কয 
পগিত্র আত্মা তাাঁর অিুসারীষ্টের িগি কেষ্টিি।   
কপ্রগরত ১:৮ে ‘’ গেন্তু পগিত্র আত্মা কতািাষ্টের উপষ্টর আগসষ্টল 
কতািরা িগি প্রাপ্ত হইষ্টি;। 
 আিাষ্টের কসই এেই িগি রষ্টেষ্টে যা যীশুর জীিিষ্টে পগরচাগলত 
েষ্টরগেল এিং কযিি গতগি পগৃথিীষ্টত োজ েষ্টরগেষ্টলি।  

 যীশুর জীিি সম্পষ্টেি  কলখার সিে লুে এেই িব্দ িযিহার 
েষ্টরগেষ্টলি - "িগি" এিং "পগিত্র আত্মা"। 
কপ্রগরত ১০:৩৮ ‘’ ফলতঃ িাসরতীে যীশুর েথা, গেরূষ্টপ ঈশ্বর 
তাাঁহাষ্টে পগিত্র আত্মাষ্টত ও পরারষ্টি অগভষ্টষে েগরোগেষ্টলি; গতগি 
গহতোযিয েগরো কি়িাইষ্টতি, এিং গেোিল েতৃিে প্রপীগ়িত সেল 
কলােষ্টে সুস্থ েগরষ্টতি; োরর্ ঈশ্বর তাাঁহার সহিতী গেষ্টলি।  

  যীশু এষ্টসগেষ্টলি  

    ® গপতাষ্টে প্রোি েরার জিয  

   যীশু, ঈশ্বষ্টরর পতু্র, গযগি গপতার প্রগতিূগতি  গেষ্টলি। 
   যীশু িষ্টলগেষ্টলি, 

 কযাহি ১০:৩০ ‘’ আগি ও গপতা, আিরা এে। 
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গতগি আরও িষ্টলগেষ্টলি,     

কযাহি ১৪:৬,৭ ‘’ যীশু তাাঁহাষ্টে িগলষ্টলি, আগিই পথ ও সতয ও 
জীিি; আিা গেো িা আগসষ্টল কেহ গপতার গিেষ্টট আইষ্টস িা। 7যগে 
কতািরা আিাষ্টে জাগিষ্টত, তষ্টি আিার গপতাষ্টেও জাগিষ্টত; এখি 
অিগধ্ তাাঁহাষ্টে জাগিষ্টতে এিং কেগখোে।  

ইগব্রে পসু্তষ্টের কলখেরা গলষ্টখগেষ্টলি কয যীশু গপতার প্রেৃগতর িূতি  
প্রোি ।  

ইগব্রে ১:৩ে ‘’ ইগি তাাঁহার প্রতাষ্টপর প্রভা ও তষ্টত্ত্বর িুোঙ্ক,   

কপৌল গলষ্টখষ্টেি কয খ্রীি হষ্টলি অেিৃয ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি   

েলগসে ১:১৫ ‘’ ইগিই অেিৃয ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ,  
 সিস্ত সৃগির িষ্টধ্য যীশু খ্রীি হষ্টলি তাাঁর গপতার প্রগতিূগতি ষ্টত প্রথি 
সৃি।  আিরাও আিার িতুি সৃগি গহসাষ্টি তাাঁর প্রগতিূগতি ষ্টত 
রূপান্তগরত হষ্টে জন্মগ্রহর্ েগর। 

® গপতার ইচ্ছা পরূ্ি েরা  

 যীশু এই পগৃথিীষ্টত আসার সাষ্টথ সাষ্টথ  তাাঁর ইচ্ছা গপতার োষ্টে 
সিপির্ েষ্টরগেষ্টলি। গতগি যখি এই পগৃথিীষ্টত  গপতার ইচ্ছাসেল 
পালি েষ্টরগেষ্টলি।   

কযাহি ৬:৩৮ ‘’ কেিিা আিার ইচ্ছা সাধ্ি েগরিার জিয আগি 
স্বিি হইষ্টত িাগিো আগস িাই; গেন্তু গযগি আিাষ্টে পাোইোষ্টেি, 
তাাঁহারই ইচ্ছা সাধ্ি েগরিার জিয। 

 ® িেতাষ্টির োজষ্টে ধ্বংস েরষ্টত  

 যীশু কযখাষ্টিই পগরচযিা েষ্টরগেষ্টলি, কসখাষ্টিই িেতাষ্টির োজ 
ধ্বংস েষ্টরগেষ্টলি।ষ্টযাহি িষ্টলষ্টেি কয, যীশুর পগৃথিীষ্টত আসার 
প্রধ্াি োরি।   

১কযাহি ৩:৮খ ‘’ ঈেয়রর পুত্র এই জনেই েকাদিি হইয়েন, লযন 
দিোিয়ের কাযজে সকে লোপ কয়রন। 

 যীশু -  আিাষ্টের পগরিতি  

পাষ্টপর জগরিািা 

 আেি এিং হিার পাপ তাষ্টের পগিত্র ঈশ্বষ্টরর োে কথষ্টে পথৃে েষ্টর 
গেষ্টেগেল োরি  ঈশ্বর পাষ্টপর সাষ্টথ সহািস্থাি েরষ্টত পাষ্টরি িা। 
ঈশ্বর কপ্রষ্টির জিয পাপষ্টে উষ্টপক্ষা েরষ্টত পাষ্টরিিা, োরর্ ঈশ্বরও 
গিখুাঁত িযােগিচারে। এেজি পগিত্র ও িযােিাি ঈশ্বর পাপষ্টে সহয 
েরষ্টত পাষ্টরি গি।  
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ঈশ্বর িষ্টলগেষ্টলি,  

আগেপসু্তে ২:১৭খ ‘’ কেিিা কয গেি তাহার ফল খাইষ্টি, কসই গেি 
িগরষ্টিই িগরষ্টি।  

 আেি এিং হিা ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ তাষ্টের সম্পেি  হাগরষ্টে কফষ্টলগেল। 
যখি তারা পাপ েষ্টরগেল তখি ঈশ্বষ্টরর আত্মা তাষ্টের িষ্টধ্য থােষ্টত 
পাষ্টর িা। আেি এিং হিা তাষ্টের সন্তািষ্টের যা গেষ্টত পাষ্টর তা আর 
গেষ্টত পাষ্টরগি। তাষ্টের িষ্টধ্য ঈশ্বর-প্রেৃগত চষ্টল গিষ্টেগেল, এিং 
এেটি পাপ-প্রেৃগত জােিা েষ্টর গিষ্টেগেল। আেষ্টির পাপ-প্রেৃগত 
তাাঁর িংিধ্রষ্টের োষ্টে কপ্রগরত হষ্টেগেল।  

১ েগরগিে ১৫:২২ ‘’ োরর্ আেষ্টি কযিি সেষ্টল িষ্টর, কতিগি 
আিার খ্রীষ্টিই সেষ্টল জীিিপ্রাপ্ত হইষ্টি। 

 পাষ্টপর প্রেৃগত গপতার িংষ্টির িধ্য গেষ্টে এে প্রজন্ম কথষ্টে অিয 
প্রজষ্টন্ম চষ্টল যাে। কযষ্টহতু এই পগৃথিীর প্রষ্টতযষ্টের গপতা আষ্টেি, তাই 
কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি, 

করািীে ৩:২৩ ‘’ কেিিা সেষ্টলই পাপ েগরোষ্টে এিং ঈশ্বষ্টরর 
কিৌরিগিহীি হইোষ্টে। 
পাষ্টপর িাগস্ত গেল আধ্যাগত্মে িৃতুয এিং এর ফষ্টল িারীগরে িৃতুয 
হষ্টেগেল।   

করািীে ৬:২৩ ‘’ কেিিা পাষ্টপর কিতি িৃতুয; গেন্তু ঈশ্বষ্টরর অিুগ্রহ-
োি আিাষ্টের প্রভু যীশু খ্রীষ্টিষ্টত অিন্ত জীিি। 

 করািীে ৫:১২ ‘’  অতএি কযিি এে িিষুয দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা 
িৃতুয জিষ্টত প্রষ্টিি েগরল; আর এই প্রোষ্টর িৃতুয সিুেে িিুষ্টষযর 
োষ্টে উপগস্থত হইল, কেিিা সেষ্টলই পাপ েগরল;। 

 যীশুর জন্ম 

 আিাষ্টের গিেল্প হিার জিয যীশু খ্রীি এই পগৃথিীষ্টত এষ্টসগেষ্টলি, 
পগিত্র আত্মার দ্বারা কুিারী িষ্টভি  ধ্ারর্ হষ্টেগেষ্টলি এিং জন্ম 
গিষ্টেগেষ্টলি, এিং তাাঁর অষ্টলৌগেে ধ্ারর্ার োরষ্টর্, যীশুর পাষ্টপর 
স্বভাি গেল িা। তাাঁর িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর প্রেৃগত গেল, যা িািিজাগত 
হাগরষ্টেগেল।  

ঈশ্বষ্টরর কপ্রষ্টির পগরেল্পিা  

িািিজাগতর প্রগত ঈশ্বষ্টরর ভালিাসা প্রাে অেল্পিীে! কযাহি এিং 
কপৌল উভষ্টেই এটির সম্পষ্টেি  গলষ্টখগেষ্টলি।  

কযাহি ৩:১৬ ‘’ োরর্ ঈশ্বর জিৎষ্টে এিি কপ্রি েগরষ্টলি কয, 
আপিার এেজাত পতু্রষ্টে োি েগরষ্টলি, কযি, কয কেহ তাাঁহাষ্টত 
গিশ্বাস েষ্টর, কস গিিি িা হে, গেন্তু অিন্ত জীিি পাে।  
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করািীে ৫:৮ ‘’ গেন্তু ঈশ্বর আিাষ্টের প্রগত তাাঁহার গিষ্টজর কপ্রি 
প্রেিিি েগরষ্টতষ্টেি; োরর্ আিরা যখি পাপী গেলাি, তখিও খ্রীি 
আিাষ্টের গিগিত প্রার্ গেষ্টলি।  

 িািিজাগতর জিয ঈশ্বষ্টরর িহাি কপ্রষ্টির পগরেল্পিাে তাাঁর এেিাত্র 
পতু্র, যীশুষ্টে গিখুাঁত িািষু গহসাষ্টি কিাঁষ্টচ থাোর জিয পাোষ্টিা এিং 
তারপষ্টর তাাঁর পতু্রষ্টে িািিজাগতর পাষ্টপর জিয িাগস্ত গ্রহর্ েরার 
অন্তভুি ি গেল। 

১ গপতর ৩:১৮ ‘’ োরর্ খ্রীিও এে িার পাপসিূষ্টহর জিয েঃুখষ্টভাি 
েগরোগেষ্টলি—কসই ধ্াগর্ম্ি ে িযগি অধ্াগর্ম্ি েষ্টের গিগিত—কযি 
আিাগেিষ্টে ঈশ্বষ্টরর গিেট লইো যাি। গতগি িাংষ্টস হত, গেন্তু 
আত্মাে জীগিত হইষ্টলি।  

যীশু আিাষ্টের জােিা গ্রহর্ েরষ্টলি। সিস্ত িাগস্ত যা আিাষ্টের 
প্রাপয, গতগি গিষ্টজই গ্রহর্ েষ্টরগেষ্টলি। গতগি আিাষ্টের জিয পাপী 
হষ্টেগেষ্টলি যাষ্টত আিরা তাাঁর ধ্াগিিেতা কপষ্টত পাগর। গতগি 
আিাষ্টের পাপগুগল িহি েরষ্টলি যাষ্টত আিাষ্টের তা সহয েরষ্টত িা 
হে।  
২ েগরগিে ৫:২১ ‘’ গযগি পাপ জাষ্টিি িাই, তাাঁহাষ্টে গতগি আিাষ্টের 
পষ্টক্ষ পাপস্বরূপ েগরষ্টলি, কযি আিরা তাাঁহাষ্টত ঈশ্বষ্টরর ধ্াগর্ম্ি েতা-
স্বরূপ হই। 

 গতগি আিাষ্টের অসুস্থতা, করাি এিং েি সহয েষ্টরগেষ্টলি তাই 
আিাষ্টের এগুগল সহয েরার েরোর কিই।   

গযিাইে ৫৩:৪ ‘’ সতয, আিাষ্টের যাতিা সেল গতগিই তুগলো 
লইোষ্টেি,আিাষ্টের িযথা সেল গতগি  িহি েগরোষ্টেি;তিু আিরা 
িষ্টি েগরলাি, গতগি আহত,ঈশ্বরেতৃিে প্রহাগরত ও েঃুখাতি।  গেন্তু 
গতগি আিাষ্টের অধ্ষ্টর্ম্ি র গিগিত গিি,আিাষ্টের অপরাষ্টধ্র গিগিত 
চূর্ি হইষ্টলি;আিাষ্টের িাগন্তজিে িাগস্ত তাাঁহার উপষ্টর িগতিল,এিং 
তাাঁহার ক্ষত সেল দ্বারা আিাষ্টের আষ্টরািয হইল।আিরা সেষ্টল 
কিষিষ্টর্র িযাে ভ্রান্ত হইোগে,প্রষ্টতযষ্টে আপি আপি পষ্টথর গেষ্টে 
গফগরোগে;আর সোপ্রভু আিাষ্টের সেলোর অপরাধ্ তাাঁহার উপষ্টর 
িতি াইোষ্টেি। 

যীশু – আিাষ্টের িুগিোতা  

 পরুাতি গিেষ্টির প্রথি গেষ্টের কলখাগুগলষ্টত ইষ্টোি আসন্ন 
িুগিোতা সম্পষ্টেি  ভগিষযদ্বার্ী েষ্টরগেষ্টলি।  

ইষ্টোি ১৯:২৫ ‘’ গেন্তু আগি জাগি, আিার িুগিেতি া জীগিত;গতগি 
কিষ্টষ ধ্ূগলর উপষ্টর উঠিো োাঁ়িাইষ্টিি। 

 োউে গলষ্টখগেষ্টলি,    
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 িীতসংগহতা ১৯:১৪ আিার িুষ্টখর িােয ও আিার গচষ্টতর ধ্যাি 
কতািার েগৃিষ্টত গ্রাহয হউে,কহ সোপ্রভু, আিার তিল, আিার 
িুগিোতা।  

 গযিাইে আসন্ন িুগিোতার গিষষ্টে িারিার িষ্টলষ্টেি। 

গযিাইে ৪৪:৬ ‘’ সোপ্রভু, ইস্রাষ্টেষ্টলর রাজা, তাহার 
িুগিোতা,িাগহিীিষ্টর্র সোপ্রভু এই েথা েষ্টহি,আগিই আগে, আগিই 
অন্ত,আগি গভন্ন আর কোি ঈশ্বর িাই।  

োসত্ব কথষ্টে িুগি  

পষু্টরা পরুাতি গিেি জষু্ট়ি, আগথিে সিসযাে পষ্ট়ি থাো িযগি 
গিষ্টজষ্টে িা তার পগরিারষ্টে োসষ্টত্বর িষ্টধ্য গিগর েষ্টর গেত। এই 
িযগি িা িযগিির্ যগে কোিও আত্মীে দ্বারা "িুগি" হে িা তারা 
পযিাপ্ত অষ্টথিাপাজি ষ্টি েরষ্টত পাষ্টর তষ্টি গিষ্টজরাই োসত্ব কথষ্টে িুগি 
কপষ্টত পাষ্টর। েখিও েখিও অষ্টিে িের কসিা িা  অস্বাভাগিে 
সাহসী োষ্টজর োরষ্টর্ তারা িুি হত।  

িাষ্টি আিরা কেগখ কয পাপ এিং তাষ্টের েতি া িেতাি 
িািিজাগতষ্টে গিষ্টজর োস েষ্টর করষ্টখষ্টে।  

তার রি দ্বারা     

িািিজাগত কোিও জািগতে িূলয দ্বারা িুগি কপষ্টত পাষ্টর িা – রূপা 
িা কসািার দ্বারা িে - কোিও োষ্টজর দ্বারাও িে। তাষ্টের িুগির 
িূলয হ'ল ঈশ্বষ্টরর গচরন্তি পষু্টত্রর রি গযগি িাংসরুষ্টপ জন্মগ্রহি 
েষ্টরগেষ্টলি। এটি এে অসীি িূলযিাি রি , এই রি এত িগিিালী 
কয এটি সিস্ত িািিজাগতর পাপষ্টে কধ্ৌত েরার জিয যষ্টথি গেল। 

১ গপতর ১:১৮,১৯ ‘’ কতািরা ত জাি, কতািাষ্টের গপতৃপরুুষিষ্টর্র 
সিগপিত অলীে আচার িযিহার হইষ্টত কতািরা ক্ষের্ীে িস্তু দ্বারা, 
করৌপয িা স্বর্ি দ্বারা, িুি হও িাই, 19গেন্তু গিষ্টেি াষ ও গিষ্কলঙ্ক 
কিষিািেস্বরূপ খ্রীষ্টির িহুিূলয রি দ্বারা িুি হইোে।  

িুি হওো 

 এই পষ্টে অিুিাে েরা গ্রীে িব্দ "িুগি কপষ্টেষ্টে" িুষ্টলযর িাধ্যষ্টি 
িুি িা িুি েরার েথাষ্টে কজার কেওো হষ্টেষ্টে। আিরা, যারা 
সৃগির িধ্য গেষ্টে তাাঁর হষ্টেগে, এখি রষ্টের িাধ্যষ্টি িুগিোতার  হষ্টে 
কিগে।   
কযাহি ৮:৩৬ ‘’ অতএি পতু্র যগে কতািাগেিষ্টে স্বাধ্ীি েষ্টরি, তষ্টি 
কতািরা প্রেৃতরূষ্টপ স্বাধ্ীি হইষ্টি। 
    যীশু কেিল আিাষ্টের িুগি কেিগি, গতগি আিাষ্টের স্বাধ্ীিতাও 
গেষ্টেষ্টেি! গতগি আিাষ্টের তাাঁর গিষ্টজর িূলযিাি রি গেষ্টে 
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গেষ্টিষ্টেি। আিরা তাাঁর হষ্টে কিলাি এিং আিাষ্টের িুগি কেওোর  
অগধ্োর তাাঁর োষ্টে গেল।  

রাজা এিং যাজে হিার জিয  

 গিম্নগলগখত  পেটিষ্টত  "িুগি" অিুিাে েরা িূল িব্দটি 
অযাষ্টগ্রারাষ্টজার অথি "িাজাষ্টর গিষ্টে রে েরা।" যীশু খ্রীি আিাষ্টের  
োসত্ব কথষ্টে িুি েষ্টরষ্টেি যাষ্টত  তাাঁর িধ্য আিরা রাজা এিং 
যাজে হই। 
প্রোগিত িােয ৫:৯,১০ ‘’ আর তাাঁহারা এে িূতি িীত িাি েষ্টরি, 
িষ্টলি,‘তুগি ঐ পসু্তে গ্রহর্ েগরিার ও তাহার িুো খুগলিার কযািয; 
কেিিা তুগি হত হইোে,এিং আপিার রি দ্বারা সিুেে িংি ও 
ভাষা ও জাগত ও কলােিৃন্দ হইষ্টত ঈশ্বষ্টরর গিগিত কলােগেিষ্টে রে 
েগরোে; এিং িাষ্টের ঈশ্বষ্টরর উষ্টেষ্টি তাহাগেিষ্টে রাজয ও যাজে 
েগরোে; আর তাহারা পগৃথিীর উপষ্টর রাজত্ব েগরষ্টি।’  

 অিন্তোষ্টলর জিয  

 কযৌগিে িব্দটি, ‘’এক্সষ্টিারাষ্টজা’’ িালাতীে ৩:১৩ পষ্টে "িুগি" িষ্টল 
অিুিাগেত হষ্টেষ্টে, এর অথি হল "রে েরা যাষ্টত কসটি েখিই কফরত 
গেষ্টত িা হে।"  

িালাতীে ৩:১৩ে ‘’ খ্রীিই িূলয গেো আিাগেিষ্টে িযিস্থার িাপ 
হইষ্টত িুি েগরোষ্টেি। 
 আিাষ্টের হষ্টে খ্রীষ্টস্টর িুগির োজ দ্বারা, আিরা পাষ্টপর োসত্ব 
কথষ্টে রীত হষ্টেগে, তাই সম্পরূ্ি এিং োযিেরভাষ্টি, কয আিরা 
আিার োসষ্টত্ব  গফষ্টর যাি িা  কস গিষষ্টে আত্মগিশ্বাসী হষ্টত পাগর।  

    এটি করািীে সিেোষ্টল তাৎপযিপরূ্ি গেল োরি তখি োসষ্টের 
িারিার গিলাষ্টির দ্বারা গিরীত েরা হত।  

যীশু আিাষ্টের পগরচে 

তার সষ্টে এোত্ম  

 যখি আিরা যীশুষ্টে আিাষ্টের ত্রার্েতি া রুষ্টপ গিশ্বাস েরি 
আিাষ্টের জীিষ্টি এে আশ্চযি োজ হে, তখি ঈশ্বর পগিত্র আত্মা 
আিাষ্টের সাষ্টথ এোত্ম হষ্টে যাে। আিরা তার কেহ হষ্টে যাই। 

১ েগরগিে ১২:১৩,২৭ ‘’ ফলতঃ আিরা গে গযহূেী গে গ্রীে, গে োস 
গে স্বাধ্ীি, সেষ্টলই এে কেহ হইিার জিয এেই আত্মাষ্টত িাপ্তাইগজত 
হইোগে, এিং সেষ্টলই এে আত্মা হইষ্টত পাগেত হইোগে। কতািরা 
খ্রীষ্টির কেহ, এিং এে এে জি এে এেটী অে। 
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     যীশু খ্রীষ্টির িুিহীি োষ্টজর োরর্ কেিলিাত্র আিরা তাাঁর 
সাষ্টথ স্বষ্টিি থােষ্টত পারি তাই িে। িরং গপতর গলষ্টখগেষ্টলি কয যীশু 
খ্রীি এিি এেটি উপাে প্রোি েষ্টরগেষ্টলি যার দ্বারা আিরা 
ধ্াগিিেতাে জীিিযাপি েরষ্টত পাগর।  
১ গপতর ২:২২,২৪ ‘’ গতগি পাপ েষ্টরি িাই, তাাঁহার িুষ্টখ কোি েলও 
পাওো যাে িাই”। গতগি আিাষ্টের “পাপভার তুগলো লইো” আপগি 
গিষ্টজ কেষ্টহ োষ্টষ্ঠর উপষ্টর িহি েগরষ্টলি, কযি আিরা পাষ্টপর পষ্টক্ষ 
িগরো ধ্াগর্ম্ি েতার পষ্টক্ষ জীগিত হই; “তাাঁহারই ক্ষত দ্বারা কতািরা 
আষ্টরািয প্রাপ্ত হইোে”।  

আিাষ্টের হষ্টে পাপী হষ্টলি  

 আিাষ্টের পক্ষ কথষ্টে যীশুর িুগিোষ্টি  অথিাৎ গতগি আিাষ্টের সেল 
পাপ িহি েষ্টরগেষ্টলি। গতগি কস্বচ্ছাে আিাষ্টের পাপষ্টে রুষ্টিষ্টত তাাঁর 
গিষ্টজর  কেষ্টহ  গিষ্টলি। 

২ েগরগিে ৫:২১ ‘’ গযগি পাপ জাষ্টিি িাই, তাাঁহাষ্টে গতগি আিাষ্টের 
পষ্টক্ষ পাপস্বরূপ েগরষ্টলি, কযি আিরা তাাঁহাষ্টত ঈশ্বষ্টরর ধ্াগর্ম্ি েতা-
স্বরূপ হই।  

আিাষ্টের জিয অগভিপ্ত হষ্টলি  

পাষ্টপর োরষ্টর্ িািিজাগতর উপর কয অগভিাপ এষ্টসগেল তা যীশু 
গিষ্টজই গিষ্টেগেষ্টলি। 
িালাতীে ৩:১৩ ‘’ খ্রীিই িূলয গেো আিাগেিষ্টে িযিস্থার িাপ হইষ্টত 
িুি েগরোষ্টেি, োরর্ গতগি আিাষ্টের গিগিষ্টত িাপস্বরূপ হইষ্টলি; 
কেিিা কলখা আষ্টে, “কয কেহ িাষ্টে টাোি যাে, কস িাপগ্রস্ত। 

 আিাষ্টের পাপষ্টে িহি েরষ্টলি      

 রুষ্টি, যীশু হষ্টে উেষ্টলি "ঈশ্বষ্টরর কিষিািে যা জিষ্টতর সিস্ত 
পাপষ্টে গিষ্টে গিল"। গতগি আিাষ্টের সিস্ত পাপষ্টে পগৃথিীর 
িভীরতাে গিষ্টে কিষ্টলি যা ঈশ্বর অন্তোষ্টলর জিয আর েখিও 
স্মরষ্টর্ রাখষ্টিি িা।  
কযাহি ১:২৯ ‘’ পরগেি গতগি যীশুষ্টে আপিার গিেষ্টট আগসষ্টত 
কেগখষ্টলি, আর েগহষ্টলি, ঐ কেখ, ঈশ্বষ্টরর কিষিািে, গযগি জিষ্টতর 
পাপভার লইো যাি।  

িীতসংগহতা ৮৮:৩,৬,৭ ‘’ কেিিা আিার প্রার্ েঃুষ্টখ 
পগরপরূ্ি,আিার জীিি পাতাষ্টলর গিেটিতী।তুগি আিাষ্টে িীচতি 
িষ্টতি  রাগখোে,অন্ধোষ্টর ও িভীর স্থাষ্টি রাগখোে।আিার উপষ্টর 
কতািার করাধ্ চাগপো আষ্টে,তুগি আপিার সিস্ত তরে দ্বারা 
আিাষ্টে েঃুখাতি  েগরোে। 
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তার িৃতুযর দ্বারা আিরা তার িষ্টধ্য এে হলাি।  
করািীে ৬:৬ ‘’ আিরা ত ইহা জাগি কয, আিাষ্টের পরুাতি িিুষয 
তাাঁহার সগহত রুিাষ্টরাগপত হইোষ্টে, কযি পাপষ্টেহ িগিহীি হে, 
যাহাষ্টত আিরা পাষ্টপর োস আর িা থাগে। 

 জীগিত হষ্টলি   

আিাষ্টের পাপষ্টে পগৃথিীর িভীরতাে কপৌাঁষ্টে কেওোর পষ্টর গতগি 
িৃতুয, িরে এিং েিষ্টরর উপষ্টর গিজে অজি ি েষ্টরগেষ্টলি। গতগি 
হষ্টে উেষ্টলি “িৃতষ্টের িধ্য কথষ্টে প্রথিজাত।” 

েলগসে ১:১৮ ‘’ আর গতগিই কেষ্টহর অথিাৎ িণ্ডলীর িস্তে গতগি 
আগে, িৃতিষ্টর্র িধ্য হইষ্টত প্রথিজাত, কযি সর্ব্িগিষষ্টে গতগি 
অগ্রির্য হি। 

 গতগি আত্নার দ্বারা  ‘’ জীগিত হষ্টলি’’       

১ গপতর ৩:১৮ ‘’ োরর্ খ্রীিও এে িার পাপসিূষ্টহর জিয েঃুখষ্টভাি 
েগরোগেষ্টলি—কসই ধ্াগর্ম্ি ে িযগি অধ্াগর্ম্ি েষ্টের গিগিত—কযি 
আিাগেিষ্টে ঈশ্বষ্টরর গিেট লইো যাি। গতগি িাংষ্টস হত, গেন্তু 
আত্মাে জীগিত হইষ্টলি। 

 যীশুর জীগিত হিার সাষ্টথ সাষ্টথ আিরাও তার সাষ্টথ জীগিত 
হলাি।   

ইগফষীে ২:৫,৬ ‘’ অপরাষ্টধ্ িৃত আিাগেিষ্টে, খ্রীষ্টির সগহত জীগিত 
েগরষ্টলি—অিুগ্রষ্টহই কতািরা পগরত্রার্ পাইোে— এিং গতগি খ্রীি 
যীশুষ্টত আিাগেিষ্টে তাাঁহার সগহত উোইষ্টলি ও তাাঁহার সগহত স্বিীে 
স্থাষ্টি িসাইষ্টলি; 

 যীশু জীগিত হষ্টে উেষ্টল তাাঁষ্টে গপতার পরূ্ি জীিি ও প্রেৃগতষ্টত 
পিুরুিার েরা হষ্টেগেল। তাষ্টে আিার ধ্াগিিে েরা হষ্টেগেল।    

করািীে ৩:২৬ ‘’ কযি এক্ষষ্টর্ যথাোষ্টল আপি ধ্াগর্ম্ি েতা কেখাি, 
কযি গতগি গিষ্টজ ধ্াগর্ম্ি ে থাষ্টেি, এিং কয কেহ যীশুষ্টত গিশ্বাস েষ্টর, 
তাহাষ্টেও ধ্াগর্ম্ি ে ির্িা েষ্টরি। 

 আিাষ্টের ধ্াগিিেতা হষ্টলি   

 পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি , আিরা যীশুর ধ্াগিিেতাষ্টে কপষ্টেগে। যীশু 
কযিি ধ্াগিিে কতিগি আিরাও ধ্াগিিে হষ্টে উেলাি।  
কপৌল গলখষ্টেি কয,     

 ২ েগরগিে ৫:২১ ‘’ গযগি পাপ জাষ্টিি িাই, তাাঁহাষ্টে গতগি আিাষ্টের 
পষ্টক্ষ পাপস্বরূপ েগরষ্টলি, কযি আিরা তাাঁহাষ্টত ঈশ্বষ্টরর ধ্াগর্ম্ি েতা-
স্বরূপ হই।  
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 এখি আিরা যারা ধ্াগিিে িষ্টল প্রগতপন্ন হষ্টেগে তাই "ধ্াগিিেতার 
জিয িাাঁগচ"। 

গপতর গলখষ্টলি কয,      

১ গপতর ২:২৪ে ‘’ গতগি আিাষ্টের “পাপভার তুগলো লইো” আপগি 
গিষ্টজ কেষ্টহ োষ্টষ্ঠর উপষ্টর িহি েগরষ্টলি, কযি আিরা পাষ্টপর পষ্টক্ষ 
িগরো ধ্াগর্ম্ি েতার পষ্টক্ষ জীগিত হই;। 
   খ্রীস্ট যীশুষ্টত িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা আর পাপী িই। আিাষ্টের 
ধ্াগিিে েরা হষ্টেষ্টে! 

২ েগরগিে ৫:১৭ ‘’ ফলতঃ কেহ যগে খ্রীষ্টি থাষ্টে, তষ্টি িূতি সৃগি 
হইল; পরুাতি গিষেগুগল অতীত হইোষ্টে, কেখ, কসগুগল িূতি হইো 
উঠিোষ্টে।  

আিাষ্টের আর পাপ সষ্টচতি  িে িরং ধ্াগিিেতা সষ্টচতি হষ্টত হষ্টি। 
িেতািষ্টে আিাষ্টের আর  হতাি েরষ্টত এিং পরাগজত েরার 
অিুিগত কেি িা।  
আিরা জাগি "আিরা যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা লাভ 
েষ্টরগহ।" আিরা অপরাধ্ষ্টিাধ্ ও গিন্দা কথষ্টে িুি হষ্টেগে।     

করািীে ৮:১ ‘’ অতএি এখি, যাহারা খ্রীি যীশুষ্টত আষ্টে, তাহাষ্টের 
প্রগত কোি েণ্ডাজ্ঞা িাই।  

   আিরা খ্রীি যীশুষ্টত িতুি জীি! ঈশ্বর ধ্াগিিে তাই আিরাও  
ধ্াগিিে হষ্টেগে। প্রগতগেষ্টির গভগতষ্টত, আিাষ্টের আত্মা এিং আিাষ্টের 
কেহগুগল তাাঁর পষু্টত্রর প্রগতিূগতি ষ্টত রূপান্তগরত হষ্টচ্ছ!  

 

 

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

১।  কযাহি ৫:২৪-২৭ অিুসাষ্টর, কোি েতৃি ষ্টত্বর দ্বারা যীশু এই পগৃথিীষ্টত পগরচযিা েষ্টরগেষ্টলি? 

২। আিাষ্টের পগরিতি  িুগিোতা গহসাষ্টি যীশুর োজষ্টে িযাখযা েরুি। 

৩। গেভাষ্টি আিরা খ্রীষ্টির িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টর ধ্াগিিে হষ্টত পাগর ?  
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চতুথি অধ্যাে 

িতুি সিৃ প্রগতিগূতি  

খ্রীি 

কপ্রগরত কপৌষ্টলর িষ্টত, আিরা যখি যীশুষ্টে আিাষ্টের ত্রার্েতি া 
গহসাষ্টি গ্রহর্ েগর তখি আিরা খ্রীষ্টি িতুি জন্ম হই । আিরা িতুি 
সৃগি হই। সিস্ত গেেু আিাষ্টের জীিষ্টি িতুি হষ্টে ওষ্টে।   

২ েগরগিে ৫:১৭ ‘’ ফলতঃ কেহ যগে খ্রীষ্টি থাষ্টে, তষ্টি িূতি সৃগি 
হইল; পরুাতি গিষেগুগল অতীত হইোষ্টে, কেখ, কসগুগল িূতি হইো 
উঠিোষ্টে।  

 যীশুষ্টে আিাষ্টের ত্রার্েতি া গহসাষ্টি গ্রহর্ েরার িুহূষ্টতি  পগিত্র আত্মা 
আিাষ্টের যীশু খ্রীষ্টির সাষ্টথ কযাি েগরষ্টে কেে। আিরা গচরোষ্টলর 
জিয তাাঁর সাষ্টথ এে হষ্টে যাই। 

পরুাতি গজগিস অতীত হষ্টে কিষ্টে 

যখি আিরা "খ্রীষ্টি িতুি জন্মপ্রাপ্ত হই, তখি আিাষ্টের পরুাষ্টিা 
গজগিসগুগল কলাপ পাে। এর অথি আিাষ্টের এিি অংি যা আষ্টি 
গিেযিাি গেল, আর কিই। এই অংিগুগলষ্টে "পরুাষ্টিা গজগিস" িারা 
যাওোর েথা িষ্টলষ্টে। এেই সিষ্টে, পিুজি ন্ম হে - এেটি িতুি 
আত্মার িযগি জন্মগ্রহর্ েষ্টরি।  

সিস্ত গেেু িতুিীেৃত হষ্টেষ্টে 

 এেজি িতুি গিশ্বাসী আষ্টি কযিি গেল কতিি আর থাষ্টে িা। কসই 
িযগিটির আর অগস্তত্ব কিই। কসই  িযগি িারা কিষ্টেি। সিস্ত গজগিস 
িতুি হষ্টে কিষ্টে।  

এটা েতটা অিাে লািষ্টি যখি কেউ িতুি জন্মপ্রাপ্ত গিশুষ্টে কেখাে 
তখি কেউ যগে গজজ্ঞাসা েষ্টর কয ‘’ গেন্তু এই গিশুর অতীষ্টতর গে 
হষ্টি ?’’ 

তখি আপগি হেত উতর কেষ্টিি ‘’ এই গিশুটা এইিাত্র জন্মগ্রহি 
েষ্টরষ্টে, তার কোি অতীত কিই’’।  

 এইভাষ্টি িেতািও আিাষ্টের িতুি জষ্টন্মর আষ্টি আিাষ্টের 
অতীষ্টতর িযথিতা এিং পাপগুগলর স্মরর্ েগরষ্টে গেষ্টত আষ্টস। 
আিাষ্টের পরুাষ্টিা জীিি িৃত হষ্টে কিষ্টে কিষ্টে এটির আর অগস্তত্ব 
কিই! িতুি সৃগি গহসাষ্টি, িেতাষ্টির আিাষ্টের গিরুষ্টি অগভষ্টযাি 
েরার িত কোি অতীত আর কিই। কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি, "পরুাষ্টিা 
গজগিস কিষ হষ্টে কিষ্টে! সিস্ত গেেু িতুি হষ্টে কিষ্টে!"  
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িতুি জন্ম 

যীশু গিেগেিষ্টে িতুি জষ্টন্মর েথা িষ্টলগেষ্টলি,    

কযাহি ৩:৭ ‘’ আগি কয কতািাষ্টে িগললাি, কতািাষ্টের িূতি জন্ম 
হওো আিিযে, ইহাষ্টত আশ্চযিয জ্ঞাি েগরও িা। 

 প্রথষ্টি গিেগেি কভষ্টিগেষ্টলি কয যীশু তাাঁর কেষ্টহর আিার জষ্টন্মর 
প্রষ্টোজিীেতার গিষষ্টে েথা িলষ্টেি। এরপষ্টর, যীশু স্পি জাগিষ্টে 
গেষ্টেগেষ্টলি কয িািি জাগতর কয অংিটি িতুি জষ্টন্মর অগভজ্ঞতা 
লাভ েষ্টরগেল তা কেহ িা প্রাি িে। এটা গেল িািষু্টষর আত্মা। 
কযাহি ৩:৫,৬ ‘’ যীশু উতর েগরষ্টলি, সতয, সতয, আগি কতািাষ্টে 
িগলষ্টতগে, যগে কেহ জল এিং আত্মা হইষ্টত িা জষ্টন্ম, তষ্টি কস 
ঈশ্বষ্টরর রাষ্টজয প্রষ্টিি েগরষ্টত পাষ্টর িা। 6িাংস হইষ্টত যাহা জাত, 
তাহা িাংসই; আর আত্মা হইষ্টত যাহা জাত, তাহা আত্মাই।  

 িতুি আত্মা  

পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি , আিাষ্টের িতুি গিগিিত আত্মাটি গিখুাঁত। এই 
িুহুষ্টতি র তুলিাে এটি আর েখিও গিখুাঁত িা ধ্াগিিে হষ্টে উেষ্টি িা। 

আত্মা যা গচরোল কিাঁষ্টচ থােষ্টি। এটি কসই অংি যা ঈশ্বষ্টরর 
উপগস্থগত সম্পষ্টেি   সিিো সষ্টচতি থাষ্টে। গিশ্বাসীষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর 
সাষ্টথ সহভাগিতা েরষ্টত পারষ্টি োরি এই িতুি সৃি আত্মা ঈশ্বষ্টরর 
িযযাে ধ্াগিিে।  

"পাথুষ্টর হৃেে" কলাপ কপষ্টেষ্টে! ঈশ্বর আিাষ্টের "িাংগসে হৃেে" 
গেষ্টেষ্টেি। গতগি আিাষ্টের এেটি হৃেে গেষ্টেষ্টেি যা িরি, কোিল 
এিং কপ্রিিে। গতগি আিাষ্টের এিি এে হৃেে গেষ্টেষ্টেি যা 
িযােপরাে ভাষ্টি জীিিযাপি েরষ্টত চাে।    
গযগহষ্টস্কল ১১:১৯ ‘’ আগি তাহাগেিষ্টে এেই হৃেে োি েগরি, ও 
কতািাষ্টের অন্তষ্টর এে িতূি আত্মা স্থাপি েগরি; আর তাহাষ্টের 
িাংস হইষ্টত প্রস্তরিে হৃেে েরূ েগরি, তাহাগেিষ্টে িাংসিে হৃেে 
গেি, । 
 আিাষ্টের আত্মা যীশুর িষ্টধ্য গিখুাঁত। ঈশ্বর িষ্টির পিুিিিীেরষ্টর্র 
িাধ্যষ্টি আিাষ্টের আত্মার পিুঃস্থাপি েরষ্টত চাি। ঈশ্বর আিাষ্টের 
কেহগুগল গিখুাঁত স্বাষ্টস্থয পিুরুিার েরষ্টত চাি। পগরত্রাষ্টর্র তাৎক্ষগিে 
িুহূষ্টতি  , আিরা এেটি িতুি সৃগি হষ্টে উঠি। কেহ (হা়ি, িাংস, এিং 
রি) এিং আত্মা (িুগি, ইচ্ছা, এিং আষ্টিি) সম্পরূ্িরূষ্টপ পগরিগতি ত 
হেিা, তষ্টি পগরত্রাষ্টর্র িুহূষ্টতি  আত্মা িতুি এিং গিখুাঁত হষ্টে ওষ্টে।      

কপৌল গফগলগপে িণ্ডলীষ্টে গেেু গুরুত্বপরূ্ি েথা িষ্টলগেষ্টলি, - ‘’ ভষ্টে 
ও সেষ্টম্প আপি আপি পগরত্রার্ সম্পন্ন ের।      
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 গফগলগপে ২:১২ ‘’ অতএি, কহ আিার গপ্রেতষ্টিরা, কতািরা সর্ব্িো 
কযিি আজ্ঞািহ হইো আগসষ্টতে, কতিগি আিার সাক্ষাষ্টত কযরূপ 
কেিল কসইরূপ িে, িরং এখি আরও অগধ্েতররূষ্টপ আিার 
অসাক্ষাষ্টত, সভষ্টে ও সেষ্টম্প আপি আপি পগরত্রার্ সম্পন্ন ের। 

 আিরা জাগি পগরত্রাি গিিািূষ্টলয প্রাপ্ত; এিং এই পেটি অিয পষ্টের 
সাষ্টথ গিষ্টরাধ্ী িষ্টল িষ্টি হষ্টচ্ছ যতক্ষর্ িা আিরা িুঝষ্টত পাগর কয 
পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি , আিাষ্টের আত্মা খ্রীষ্টি গিখুাঁত হষ্টে যাে। তার পর 
কথষ্টে, আিাষ্টের আত্মা পগিত্র আত্মার সহষ্টযাষ্টি আিাষ্টের িি ও 
কেহষ্টে খ্রীষ্টস্টর প্রগতচ্ছগির সাষ্টথ িাগিষ্টে গিষ্টত োজ েষ্টর। প্রগতগেি 
তাষ্টের পগরিতি ি েরা হষ্টচ্ছ। আিাষ্টের পগরত্রার্ আিাষ্টের িি এিং 
িরীষ্টরর িষ্টধ্য োজ েরষ্টে । 
কপৌল আরও িলষ্টলি,      

গফগলগপে ২:১৩ ‘’  োরর্ ঈশ্বরই আপি গহতসঙ্কষ্টল্পর গিগিত 
কতািাষ্টের অন্তষ্টর ইচ্ছা ও োযিয উভষ্টের সাধ্িোরী।  

 প্রাি – অথি – স্বাস্থয 

 আিাষ্টের আগত্মে িযগি প্রেৃতপষ্টক্ষ খ্রীি যীশুর িষ্টধ্য গেভাষ্টি 
রষ্টেষ্টে তার এেটি প্রোি আিাষ্টের োষ্টে থাো গুরুত্বপরূ্ি। 
আিাষ্টের অিিযই জািষ্টত হষ্টি কয পিুরুগিত আত্মা গিখুাঁত এিং 
ঈশ্বষ্টরর কচাষ্টখ সম্পরূ্ি ধ্াগিিে।  
এই প্রোিি এিং আিাষ্টের হষ্টে যীশুর উিারোরী োজ কিাঝার 
দ্বারাই, আিরা আিাষ্টের আত্মা এিং কেষ্টহ স্বাষ্টস্থযিাি হষ্টে চলষ্টত শুরু 
েরি।  

ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে প়িা, শ্রির্ , ধ্যাি , গিশ্বাস , িলা এিং োষ্টজর 
দ্বারা আিাষ্টের িি িতুিীেৃত হষ্টে উেষ্টি।     

করািীে ১২:২ ‘’ আর এই যুষ্টির অিুরূপ হইও িা, গেন্তু িষ্টির 
িূতিীেরর্ দ্বারা স্বরূপান্তগরত হও; কযি কতািরা পরীক্ষা েগরো 
জাগিষ্টত পার, ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা গে, যাহা উতি ও প্রীগতজিে ও গসি।  

   আিাষ্টের আত্মা রূপান্তগরত হিার সাষ্টথ – আিরা তার প্রগতচ্ছগিষ্টত 
রূপান্তগরত হই -  তখি আিরা আগত্মে িৃগি লাভ েগর এিং 
আিাষ্টের কেহ সুস্থ থাষ্টে। কযাহি এই সম্পষ্টেি  গলষ্টখষ্টেি।  

৩কযাহি ১:২ ‘’ গপ্রেতি, প্রাথিিা েগর, কযিি কতািার প্রার্ 
কুিলপ্রাপ্ত, সর্ব্িগিষষ্টে তুগি কতিগি কুিলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাে।    

  ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা  

ঈশ্বর েতটা ধ্াগিিে ? 

® গতগি তাাঁর সতা এিং তাাঁর সিস্ত পষ্টথই পরি ধ্াগিিে।  



48 
 

® তার ধ্াগিিেতা পাপ অিপুগস্থগত িা পাপ িা েরার ক্ষিতা কথষ্টেও 
কিগি।  

® এটি এেটি পরি এিং অসীি িেলভাি যা পাষ্টপর গেষ্টে তাোষ্টত 
পাষ্টর িা িা পাষ্টপর সাষ্টথ সহািস্থাি েরষ্টত পাষ্টর িা। 

® ঈশ্বর পাপ েরার অক্ষি 

ধ্াগিিেতার ঈশ্বর, আেি এিং হিা এিং তাষ্টের িংিধ্রষ্টের পাপষ্টে 
উষ্টপক্ষা েরষ্টত পাষ্টরি গি, যগেও তাাঁর ভালিাসাে গতগি কসটি চাি।    

করািীে ৩:২৫,২৬ ‘’ তাাঁহাষ্টেই ঈশ্বর তাাঁহার রষ্টি গিশ্বাস দ্বারা 
প্রােগশ্চত িগলরূষ্টপ প্রেিিি েগরোষ্টেি; কযি গতগি আপি ধ্াগর্ম্ি েতা 
কেখাি—কেিিা ঈশ্বষ্টরর সগহষু্ণতাে পরূ্ব্িোষ্টল েৃত পাপ সেষ্টলর 
প্রগত উষ্টপক্ষা েরা হইোগেল— 26কযি এক্ষষ্টর্ যথাোষ্টল আপি 
ধ্াগর্ম্ি েতা কেখাি, কযি গতগি গিষ্টজ ধ্াগর্ম্ি ে থাষ্টেি, এিং কয কেহ 
যীশুষ্টত গিশ্বাস েষ্টর, তাহাষ্টেও ধ্াগর্ম্ি ে ির্িা েষ্টরি।    

গিশ্বাষ্টসর দ্বারা ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা প্রোি পাে। 

করািীে ১:১৭ ‘’  োরর্ ঈশ্বর-কেে এে ধ্াগর্ম্ি েতা সুসিাচাষ্টর 
প্রোগিত হইষ্টতষ্টে, তাহা গিশ্বাসিূলে ও গিশ্বাসজিে, কযিি কলখা 
আষ্টে, “গেন্তু ধ্াগর্ম্ি ে িযগি গিশ্বাস কহতু িাাঁগচষ্টি”।  

আিাষ্টের ধ্াগিিেতা 

 আিরা আিাষ্টের গিজস্ব োজ দ্বারা ধ্াগিিে হষ্টত পাগর িা। 
ভািিােী গযিাইে আিাষ্টের ধ্াগিিেতার স্পি গচত্র কেগখষ্টেষ্টেি।  
গযিাইে ৬৪:৬ে ‘’ আিরা ত সেষ্টল অশুগচ িযগির সেিৃ হইোগে, 
আিাষ্টের সর্ব্িপ্রোর ধ্াগর্ম্ি েতা িগলি িষ্টির সিাি’’।  
আিরা যতই কচিা েগর যাই েগর, তিুও ঈশ্বষ্টরর েগৃিষ্টত কিাংরা স্তুপ 
থােি। িতুি সৃগি হওোর আষ্টি আিরা কয ভাল োজ েষ্টরগে তা 
সিই কিাংরা সূ্তষ্টপ যুি হষ্টে যাে।  

  ধ্াগিিেতা গিরুগপত 

 যীশু যখি রুষ্টি িারা কিষ্টলি, তখি গতগি আিাষ্টের সিস্ত পাপ 
অধ্িিসেল তাাঁর গিষ্টজর উপর গিষ্টে গিষ্টেগেষ্টলি। গিগিিষ্টে তাাঁর 
ধ্াগিিেতা গতগি আিাষ্টের গেষ্টেষ্টেি। গে আশ্চযি গিগিিে!  

আিাষ্টের পাপ তাাঁষ্টে গেষ্টে কেওো হল 

তার গিখুাঁত ধ্াগিিেতা আিাষ্টের কেওো হল 

যীশু খ্রীস্টষ্টে আিাষ্টের ত্রার্েতি ারূষ্টপ আিাষ্টের গিশ্বাস স্থাপি েরার 
িুহুষ্টতি  আিাষ্টের আত্মা  ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতাে পরূ্ি হষ্টে ওষ্টে।   



49 
 

করািীে ৩:২২ ‘’ ঈশ্বর-কেে কসই ধ্াগর্ম্ি েতা যীশু খ্রীষ্টি গিশ্বাস দ্বারা 
যাহারা গিশ্বাস েষ্টর, তাহাষ্টের সেষ্টলর প্রগত িষ্টতি—োরর্ প্রষ্টভে 
িাই;   

  "গিশ্বাস" িষ্টব্দর অথি আিাষ্টের পক্ষ কথষ্টে যীশুর িুগিিূলে োষ্টজ 
গিশ্বাস েরা, কিষ্টি চলা এিং যীশুষ্টত গিভি র েরা।  

কপৌল উষ্টেখ েষ্টরগেষ্টলি কয আিরা যখি িতুিভাষ্টি জন্মগ্রহর্ 
েষ্টরগে এিং এেটি িতুি সৃগি হষ্টেগে, তখি আিরা যীশুষ্টত ঈশ্বষ্টরর 
ধ্াগিিেতাে পগরর্ত হষ্টেগে।      
২েগরগিে ৫:২১ ‘’ গযগি পাপ জাষ্টিি িাই, তাাঁহাষ্টে গতগি আিাষ্টের 
পষ্টক্ষ পাপস্বরূপ েগরষ্টলি, কযি আিরা তাাঁহাষ্টত ঈশ্বষ্টরর ধ্াগর্ম্ি েতা-
স্বরূপ হই।   

   আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতাে পগরর্ত হই, তখি এর অথি 
শুধ্ুিাত্র এই িে কয আিরা আর পাপী িই িা  আিাষ্টের সিস্ত পাপ 
ক্ষিা হষ্টেষ্টে - এটি এর কচষ্টেও কিিী েেুি ান্ত যা হল আিরা যখি 
ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতাে পগরর্ত হই, এর অথি হ'ল আিাষ্টের আত্মা 
ঈশ্বষ্টরর িযাে ধ্াগিিে হষ্টে যাে। আিাষ্টের ধ্াগিিে কঘাষর্া েরা 
হে। 

আিাষ্টের ধ্াগিিে কঘাগষত েরা হষ্টেষ্টে। 
আিরা ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা কপষ্টেগে। 

পরুাতি অধ্াগিিে স্বরুপ 

 সতয, আিরা ঈশ্বর কযিি ধ্াগিিে কতিগি ধ্াগিিে, োরও পষ্টক্ষ গ্রহর্ 
েরা হেত এটা িি। আিাষ্টের ভাল গিক্ষেষ্টের দ্বারা গিক্ষা কেওো 
হষ্টেষ্টে।  

অষ্টিে খ্রীি গিশ্বাসী তাষ্টের সম্পরূ্ি জীিি কোষ ও গিন্দার সাষ্টথ কিাঁষ্টচ 
থাষ্টে, খ্রীি যীশুষ্টত তারা কে তা জাষ্টি িা। 

গিশ্বাষ্টসর দ্বারা আিরা অিিযই ঈtশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা গ্রহর্ েরি এিং 
গিশ্বাস েরি। আিরা আরও -ঈশ্বর-সষ্টচতি হষ্টে উেষ্টল আিরা 
পাপ-সষ্টচতষ্টির পগরিষ্টতি  ধ্াগিিে-সষ্টচতি হষ্টে উেি।  

® আর পাপী িে 

 আিাষ্টের আর গিষ্টজষ্টেরষ্টে "অিুগ্রষ্টহ উিারেৃত পাপী" গহসাষ্টি 
কেখা উগচত িে। আিরা আর পাপী িই! আিরা িতুি সৃগি হষ্টেগে!  

অষ্টিে খ্রীি গিশ্বাসী গিষ্টজষ্টে পাপী িষ্টল িষ্টি েষ্টর োরর্ তাষ্টের 
রিািত িলা হষ্টে থাষ্টে কয তারা পাপী।  
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পাষ্টপর গিষষ্টে তারা অষ্টিে প্রচার শুষ্টিষ্টে। তাষ্টের গচন্তা রিািত 
পাপ গিষষ্টে গচন্তা েষ্টর থাষ্টে। তাষ্টের জীিষ্টি তারা ধ্াগিিেতার 
প্রোি হে গি তাই তারা এখিও পাষ্টপর িষ্টধ্য জীিিযাপি েরষ্টে। 
ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার প্রোষ্টির দ্বারা আিরা ধ্াগিিে-সষ্টচতি হষ্টে 
উঠি। ঈশ্বর আিাষ্টের কযিি কেষ্টখি কতিগি আিরা গিষ্টজষ্টের কেগখ।  
ঈশ্বর কযিি ধ্াগিিে আিরাও কসরুপ ধ্াগিিে হই। অতএি, পাপ আর 
আিাষ্টের িষ্টধ্য আর িাসি েরষ্টত পাষ্টর িা। তাই আিরা আর 
পাষ্টপর অভযাষ্টসর িষ্টধ্য থােি িা।  

  ঈশ্বর কযরূপ পাপষ্টে কেষ্টখি আিরাও কসরুষ্টপ কেগখ।আিরা ঈশ্বষ্টরর 
ধ্াগিিেতার প্রোি কপষ্টেগে তাই পাপ আিষ্টের োষ্টে আর থােষ্টত 
পাষ্টর িা।  

তার প্রগতিূগতি ষ্টত পগরিগতি ত হওো 

খ্রীস্ট যীশুষ্টত িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিরা ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার 
প্রোষ্টির সাষ্টথ চলষ্টত থাগে, আিরা আিাষ্টের িষ্টির 
পিুিিিীেরষ্টর্র দ্বারা রূপান্তগরত হগচ্ছ। এটি এেটি প্রগরো। আিরা 
প্রগতগেি তাাঁর পষু্টত্রর  প্রগতিূগতি  অিুসাষ্টর রূপান্তগরত হগচ্ছ। 

করািীে ৮:২৯ ‘’ োরি গতগি যাাঁহাগেিষ্টে পষূ্টিি জাগিষ্টলি, 
তাহাগেিষ্টে আপি পষু্টত্রর প্রগতিূগতি র অিুরুপ হইিার জিয পষূ্টিি 
গিরুপিও েগরষ্টলি। কযি ইগি অষ্টিে ভ্রাতার িষ্টধ্য প্রথিজাত হি’’।  

পাষ্টপর স্বীোর  

 আিরা যগে গিশ্বাসী গহসাষ্টি কোিও পাপ োজ েগর তষ্টি আিাষ্টের 
পরাজে, অপরাধ্ষ্টিাধ্, এিং সারা জীিি গিন্দার িষ্টধ্য অগতিাগহত 
েরষ্টত হষ্টি িা। 
যখি আিরা িুঝষ্টত পাগর কয আিরা পাপ েষ্টরগে, আিাষ্টের 
অিিযই কসই পাপ ঈশ্বষ্টরর োষ্টে স্বীোর েরষ্টত হষ্টি এিং গিশ্বাষ্টসর 
দ্বারা তাাঁর ক্ষিা লাভ েরষ্টত হষ্টি। তারপষ্টর আিরা ধ্াগিিেতার 
সাষ্টথ চলষ্টত পারি এিং, অপরাধ্ ও গিন্দা কথষ্টে িুি হষ্টত পারি।  
১ কযাহি ১:৯ ‘’  যগে আিরা আপি আপি পাপ স্বীোর েগর গতগি 
গিশ্বস্ত ও ধ্াগিিে সুতরাং আিাষ্টের পাপসেল কিাচি েগরষ্টিি এিং 
আিাগেিষ্টে সেল অধ্াগিিেতা হইষ্টত শুগচ েরষ্টিি।  

স্বীোর েরার অথি  ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের পাপ সম্পষ্টেি  এেিত 
হওো। ঈশ্বষ্টরর িষ্টতা আিাষ্টের অিিযই পাপষ্টে ঘৃর্া েরষ্টত হষ্টি। 
আিরা ঈশ্বষ্টরর গিেটিতী হই, যতই আিরা ধ্াগিিেতার প্রোিষ্টে 
গিষ্টে চলি,  ততই আিরা পাষ্টপর প্রগত েি প্রলুি হি।  

প্রতযািতি ি হষ্টত কিখা 
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 আিরা যখি আিাষ্টের জীিষ্টির কোিও কক্ষষ্টত্র িযথি হই তখি 
অিিযই আিাষ্টের দ্রুত প্রতযািতি ি েরষ্টত গিখষ্টত হষ্টি। িােষু্টরর 
উপষ্টর গেটষ্টে যাওো এেজি িুগিষ্টযািার িষ্টতা, আিরা গিষ্টজর 
জিয েঃুখ কিাধ্ েরি িা। পগরিষ্টতি , আিাষ্টের গিষ্টজষ্টেরষ্টে িাটি 
কথষ্টে উষ্টে আিাষ্টের পাষ্টে উষ্টে োাঁ়িাষ্টত প্রগিগক্ষত হষ্টত হষ্টি। 
আিাষ্টের প্রতযািগতি ত হষ্টে এগিষ্টে কযষ্টত হষ্টি।  

যখি আিরা পাপ েগর, তখি আিাষ্টের অিিযই অপরাধ্ষ্টিাধ্, 
গিন্দা ও পরাজষ্টের গচন্তাভািিা কেষ্ট়ি কেওো উগচত । পগরিষ্টতি , 
আিাষ্টের তাত্ক্ষগর্েভাষ্টি আিাষ্টের পাপ স্বীোর েরষ্টত হষ্টি এিং 
ঈশ্বষ্টরর ক্ষিার সম্পরূ্িরুষ্টপ গ্রহর্ েরষ্টত হষ্টি। এেজি গিজেী 
িুগিষ্টযািার িষ্টতা, আিাষ্টের অিিযই পিুরাে প্রতযািতি ি েরষ্টত 
হষ্টি এিং জষ্টের গেষ্টে এগিষ্টে কযষ্টত হষ্টি। 

পগরিগতি ত হওো  

  আিাষ্টের আত্মাে ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা আষ্টে, গেন্তু আিাষ্টের 
প্রগতগেি ঈশ্বষ্টরর োষ্টে এেটি জীিন্ত িগল গহসাষ্টি আিাষ্টের কেহষ্টে 
উপস্থাপি েরষ্টত হষ্টি।  
করািীে ১২:১ ‘’ অতএি, কহ ভ্রাতৃির্ ঈশ্বষ্টরর িািা েরুিার অিুরষ্টধ্ 
আগি কতািাগেিষ্টে গিিগত েগরষ্টতগে, কতািরা আপি আপি কেহষ্টে 
জীগিত পগিত্র ঈশ্বষ্টরর প্রীগতজিে িগলরুষ্টপ উৎসিি ের, ইহাই 
কতািাষ্টের গচতসেত আরাধ্িা’’।  

আিাষ্টের আত্মাে ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা আষ্টে, গেন্তু আিাষ্টের আত্মাে 
ঈশ্বষ্টরর িােয প্রোষ্টির িাধ্যষ্টি িষ্টির পিুিিিীেরর্ দ্বারা 
রূপান্তগরত হে।  
করািীে ১২:২ ‘’ আর এই যুষ্টির অিুরুপ হইও িা, গেন্তু িষ্টির 
িতুিীেরি দ্বারা স্বরুপান্তগরত হও, কযি কতািরা পরীক্ষা েগরো 
জাগিষ্টত পার ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা গে যা উতি ও প্রীগতজিে ও গসি’’।  

সাহসী হও  

িতুি সৃগিষ্টত ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার প্রোি দ্বারা, আিরা গিভি ষ্টে 
ঈশ্বষ্টরর গসংহাসষ্টির সািষ্টি কযষ্টত পাগর। আিরা জাগি ঈশ্বর 
আিাষ্টের েথা শুিষ্টিি।  

ইগব্রে ৪:১৬ ‘’ অতএি আইস, আিরা সাহসপিূিে অিুগ্রহ গসংহাসষ্টির 
গিেষ্টট উপগস্থত হই কযি েো লাভ েগর এিং সিষ্টের উপষ্টযািী 
উপোষ্টরর জিয অিুগ্রহ প্রাপ্ত হই’’।  

জীগিত থাো 

 িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিাষ্টের গভতষ্টর িতুি জীিি রষ্টেষ্টে। এই িতুি 
জীিি হ'ল খ্রীষ্টস্টর গিষ্টজর জীিি।  
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ইগফষীে ২:৪ ‘’ গেন্তু ঈশ্বর েোধ্ষ্টি ধ্িিাি িগলো আপিার কয িহা 
কপ্রষ্টি আিাগেিষ্টে কয কপ্রি েগরষ্টলি, ততপ্রযুি আিাগেিষ্টে এিি 
গে, অপরাষ্টধ্ িৃত আিাগেিষ্টে খ্রীষ্টির সগহত আিাগেিষ্টে জীগিত 
েগরষ্টলি।  

পরুাতি আিাষ্টের সেল গিষে কলাপ কপষ্টেষ্টে, িতুি এে িযগিষ্টে 
আিাষ্টের িষ্টধ্য জীগিত েরা হষ্টেষ্টে।  

ইগফষীে ২:১-৩ ‘’ আর যখি কতািরা আপি আপি অপরাষ্টধ্ এিং 
পাষ্টপ িৃত গেষ্টল তখি গতগি কতািাগেিষ্টেও জীগিত েগরষ্টলি, কসই 
সেষ্টলষ্টত কতািরা পষূ্টিি চগলষ্টত এই জিষ্টতর যুি অিুসাষ্টর আোষ্টির 
েতৃি ত্বািগধ্পগতর অিুসাষ্টর কয আত্মা এখি অিাধ্যতার সন্তািিষ্টর্র 
িষ্টধ্য োজ েগরষ্টতষ্টে, কসই আত্মার অগধ্পগতর অিসুাষ্টর চগলষ্টত কসই 
কলােষ্টের িষ্টধ্য আিরাও সেষ্টল পষূ্টিি আপি আপি িাংষ্টসর 
অগভলাষ অিুসাষ্টর আচরি েগরতাি। িাংষ্টসর ও িষ্টির গিগিধ্ ইচ্ছা 
পরূ্ি েগরতাি এিং অিয সেষ্টলর িযাে স্বভািত করাষ্টধ্র সন্তাি 
গেলাি’’।  

পরূ্ি কহাি 

   িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর পরূ্িতাে পরূ্ি হষ্টে 
আষ্টে। গতগি সিস্তগেেু – আিাষ্টের িষ্টধ্য পরূর্ েষ্টরষ্টেি। সিষ্টথষ্টে 
ধ্িীতি গিষে গেষ্টে গতগি আিাষ্টের পরূ্ি েষ্টরষ্টেি যা হল তার পগিত্র 
আত্মা।  

ইগফষীে ৩:১৯ ‘’ জ্ঞািাগতত কয খ্রীষ্টির কপ্রি, তাহা কযি জাগিষ্টত 
সিথি হও, এই প্রোষ্টর কযি ঈশ্বষ্টরর সিস্ত পরূ্িতার উষ্টেষ্টিয পরূ্ি হও।  

চগলত ভাষার িাইষ্টিষ্টল িগর্িত রষ্টেষ্টে, 

‘’ খ্রীষ্টির কসই ভাষ্টলািাসা িুগি গেষ্টে জািা যাে িা তিুও আগি 
প্রাথিিা েগর কযি কতািরা ভাষ্টলািাসা িুঝষ্টত পার, যাষ্টত ঈশ্বষ্টরর 
সিস্ত পরূ্িতাে কতািরা পগরপরূ্ি হও! 

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা আর খাগল কিই। পগরিষ্টতি , আিরা 
ঈশ্বষ্টরর পরূ্িতাে পরূ্ি হষ্টেগে! আিরা তাাঁর পরূ্িতাে প্লাগিত হষ্টেগে!  

ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার পষ্টরও আিরা কু্ষধ্া এিং তৃষ্ণা থােষ্টলও আিরা 
ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার িষ্টধ্য পরূ্িতা অিুভি েগর।  

িগথ ৫:৬ ‘’ ধ্িয যাাঁহারা ধ্াগিিেতার জিয কু্ষগধ্ত ও তৃগষত োরি 
তাহারা পগরতৃপ্ত হইষ্টি’’। 

তার ভাষ্টলািাসা গ্রহি েরা  
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    ঈশ্বর আিাষ্টের উপর করষ্টি কিই এটা েতটা িা অদু্ভত প্রোি ! 
গতগি আিাষ্টের ভাষ্টলািাষ্টসি ! আিরা তার িত্রু হষ্টে কিষ্টলও গতগি 
আিাষ্টের সিিো ভাষ্টলািাষ্টসি। 

কযাহি ১৫:১২,১৩,১৪ ‘’ আিার আজ্ঞা এই, কতািরা পরস্পর কপ্রি 
ের, কযিি আগি কতািাগেিষ্টে কপ্রি েগরোগে। কেহ কয আপি 
িনু্ধষ্টের গিগিত গিজ প্রাি সিপির্ েষ্টর, ইহা অষ্টপক্ষা অগধ্ে োহার 
িাই। আগি কতািাগেিষ্টে যাহা গেেু আজ্ঞা গেষ্টতগে, তাহা যগে 
পালি ের, তষ্টি কতািরা আিার িনু্ধ।  

 িতুি সৃগিষ্টত িতুি িাংগসে হৃেে দ্বারা, গতগি আিাষ্টের যা েরষ্টত 
আষ্টেি েষ্টরষ্টেি আিরা তা তৎক্ষর্াৎ েরি।  

® ঈশ্বষ্টরর িনু্ধ হওো  

    এটা েতটা আিন্দোেে কয ঈশ্বষ্টরর আিাষ্টের প্রগত করষ্টি কিই। 
গতগি এখি আিাষ্টের িলষ্টেি, ‘’ তুগি আিার িনু্ধ’’! আিরা এেসিে 
তার িত্রু গেলাি গেন্তু এখি খ্রীষ্টির দ্বারা ঈশ্বষ্টরর সষ্টে পিুগিিলি 
হষ্টেষ্টে। আিরা এখি তার িনু্ধ গতগিও আিাষ্টের িনু্ধ। এেজি িনু্ধ 
গহসাষ্টি আিাষ্টেরও পিুগিিলষ্টির পগরচযিা োজ কেওো হষ্টেষ্টে। 
আিরা চাই আিাষ্টের িনু্ধর সাষ্টথ অিযরাও সাক্ষাৎ েষ্টর, এিং 
আিাষ্টের িত তারাও তার িনু্ধ হষ্টি।  

® তাহার সষ্টে পিুগিিলি েরা 

        িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিরা তার সাষ্টথ পিুগিিগলত হষ্টেগে। 

২ েগরগিে ৫:১৭,১৮ ‘’ ফলত, কেহ যগে খ্রীষ্টি থাষ্টে, িতুি সৃগি 
হইল, পরুাতি গিষেগুলী অতীত হইোষ্টে, কেখ, কসগুগল িতুি হইো 
উঠিোষ্টে। আর , সেগল ঈশ্বর হইষ্টত হইোষ্টে, গতগি খ্রীি দ্বারা 
আপিার সগহত আিাষ্টের সগর্ম্লি েগরোষ্টেি, এিং সগর্ম্লষ্টির 
পগরচযিা-পে আিাগেিষ্টে গেোষ্টেি’’।  

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

 ১। িতুি সৃগির অথি গে ? 

 

২। ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার গিিরি োও? 

 

৩। িতুি সৃগির ধ্াগিিেতার গিিরি োও? 
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পঞ্ছি অধ্যাে 

আিাষ্টের পরুাতি প্রগতিগূতি র পগরিতি ি 

পেন্দ আিাষ্টের 

 পােযরিগুলীর কশ্রর্ী পাে েরার সাষ্টথ সাষ্টথ আিরা এিি 
জােিাগুগলষ্টত কপৌাঁষ্টে যাই কযখাষ্টি আিাষ্টের অিিযই এেটি পেন্দ 
েরষ্টত হষ্টি। আিরা গে ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রোিষ্টে গিশ্বাস েরি, 
িাগে আিরা িেষ্টরর পর িের ধ্ষ্টর প্রাপ্ত ঐগতহযিাহী গিক্ষাগুগলষ্টত 
আটষ্টে থােি?  

সাধ্ু কপৌল যা গলষ্টখগেষ্টলি তার সাষ্টথ আিরা সর্ম্ত হি, 

ফলত, কেহ যগে খ্রীষ্টি থাষ্টে, িতুি সৃগি হইল, পরুাতি গিষেগুলী 
অতীত হইোষ্টে, কেখ, কসগুগল িতুি হইো উঠিোষ্টে। ( ২ েগরগিে 
৫:১৭ )  

আিরা কেি সৃগি হষ্টেগে কস সম্পষ্টেি , আিাষ্টের কপ্রিিে, স্বিীে গপতা 
এিং আিাষ্টের পষ্টক্ষ যীশু খ্রীষ্টস্টর িহাি প্রগতস্থাপি, িুগিিূলে োজ 
সম্পষ্টেি  আিরা অধ্যেি েষ্টরগে। এখি আিাষ্টের ঈশ্বষ্টরর গিেটিতী 
কযষ্টত সষ্টচতি গসিান্ত কিওোর সিে এষ্টস কিষ্টে।  

পরুাতি গিজ চগরত্রষ্টে তযাি েরা 

 এে ভাষ্টলা স্ব-চগরত্র থাো খুি গুরুত্বপরূ্ি। আিরা অিিযই 
িেতািষ্টে আিাষ্টের কিাঝাষ্টত কেি িা কয আিরা ঈশ্বষ্টরর আিীিিাে 
পাওোর পষ্টক্ষ অষ্টযািয। আিরা যগে তা েগর তষ্টি আিরা পরাগজত 
জীিষ্টির িধ্য চষ্টল যাি। যগে আিরা পরাগজত জীিিযাপি েগর 
তষ্টি আিরা িন্দ আত্মার গিরুষ্টি সফলভাষ্টি ল়িাই েরষ্টত সক্ষি হি 
িা। আিরা গিজেী খ্রীি গিশ্বাসী রুষ্টপ জীিিযাপি েরষ্টত এিং 
অিযষ্টের োষ্টে োযিেররুষ্টপ পগরচযিা েরষ্টত সষ্টচি হি।  
আিাষ্টের অষ্টিষ্টের জিয, পরুাতি জীিষ্টির - অতীষ্টতর অভযাসগুগল 
–  পগরিতি ি েরষ্টত হষ্টি এিং আিাষ্টের িষ্টির পিুিিিীেরষ্টর্র দ্বারা 
িতুি সৃগি চগরত্রটি জীিষ্টি গ্রহি েরষ্টত হষ্টি। 
কপৌল পরুাতি িিষুযষ্টে তযাি েরার গিষষ্টে গলষ্টখষ্টেি, এটি সম্পরূ্ি 
আিাষ্টের ইচ্ছার উপর। 

ইগফষীে ৪:২২,২৩ ‘’ কযি কতািরা পিূিোলীি আচরি সম্বষ্টন্ধ কসই 
পরুাতি িিুষযষ্টে তযাি ের, যাহা প্রতারিার গিগিধ্ অগভলাষ িষ্টত 
ভ্রি হইো পগ়িষ্টতষ্টে, আর আপি আপি িষ্টির ভাি কযি রিি 
িগিিীেৃত হও’’।  

িতুিষ্টে পগরধ্াি েরা 
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 আিরা পরুাতি িিুষযষ্টে যখি তযাি েগর, তখি আিাষ্টের অিিযই 
িষ্টির িগিিীেরি েরষ্টত হষ্টি। ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রোিষ্টির 
গিশ্বাষ্টসর দ্বারাই আিাষ্টের িষ্টধ্য িষ্টির িগিিীেরি আসষ্টি।  

কপৌল পষ্টরর পষ্টে িলষ্টলি, 

ইগফষীে ৪:২৪ ‘’ কসই  িতুি িিষুযষ্টে পগরধ্াি ের, যারা সষ্টতযর 
ধ্াগিিেতাে ও সাধ্ুতাে ঈশ্বষ্টরর সােষৃ্টিয সৃি হইোষ্টে।  
আিরা যখি পরুাতি িযগিত্ব, পরুাতি িযগিটিষ্টে, পরুাষ্টিা স্ব-
প্রগতচ্ছগিটিষ্টে তযাি েগর এিং ঈশ্বষ্টরর িােয প্রোষ্টির জিয 
আিাষ্টের িিষ্টে িতুি েষ্টর ততগর েরার দ্বারা, িতুি িযগিষ্টে, 
িতুি সৃগিটিষ্টে পগরধ্াি েগর। 

িতুি সৃগি আর পাাঁচটি ইগন্দ্রষ্টের িষ্টধ্য সীিািি কিই। িতুি সৃগি 
গিশ্বাষ্টসর রাষ্টজয িাস েষ্টর। িতুি সৃগি জাষ্টি কস এেটি িতুি সৃগি, 
ঈশ্বষ্টরর িষ্টত, ধ্াগিিেতা ও পগিত্রতাে সৃি। 

িতুি সৃগি িািুষ গিষ্টজষ্টে আর পাপী গহসাষ্টি কেষ্টখ িা। তারা জাষ্টি 
কয তাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর িযাে পগিত্র ও শুগচেৃত হষ্টেষ্টে। তারা 
জাষ্টি কয তাষ্টের আত্মা এিং কেহগুগল তাষ্টের প্রগতগেষ্টির চলার পষ্টথ 
পরীক্ষািূলে এিং িযিহাগরে ধ্াগিিেতা এিং পগিত্রতাে পষু্টত্রর 
প্রগতিূগতি ষ্টত রূপান্তগরত হষ্টচ্ছ।  

পরুাতি িগিষ্টেন্দ্র   

আিরা যখি িৃগি পাগচ্ছলাি, িেতাি আিাষ্টের িষ্টির উপর গিগভন্ন 
েিুি স্থাপি েষ্টরগেল। এখি, এিিগে প্রাপ্তিেস্ক গহসাষ্টিও, আিরা 
িষ্টি েগর আিরা এেটি গিগেি ি োজ েরষ্টত পাগর িা োরর্ 
আিাষ্টের িষ্টি এটা প্রষ্টিি েষ্টর কেওো হষ্টেষ্টে কয আগি কসই োজটা 
েরার জিয এখি কোষ্টটা। সিষ্টের সাষ্টথ সাষ্টথ কযসি েথা েঢৃ় হষ্টে 
কিষ্টে কসগুগলষ্টে কভষ্টে কফলষ্টত হষ্টি।  

 অপ্রতুলতা 

 সম্ভিত আপিাষ্টে িলা হষ্টেগেল, "ওহ, এটি েরার কচিা েরষ্টি িা; 
আপিার ি়ি ভাই এটি ভাষ্টলা েরষ্টত পাষ্টর। " আপগি তখি ভািষ্টত 
শুরু েরষ্টিি কয, "আগি আিার ভাইষ্টের িষ্টতা হেত সক্ষি িই।"  

হীিিিযতা  

এেজি গিক্ষে হেত িষ্টলগেষ্টলি, "কতািার কেি এিি সিসযা তা 
আগি িুঝষ্টত পাগর িা, িাগে োষ্টরার কতা এষ্টত সিসযা হষ্টচ্ছ িা।" 
আপিার তৎক্ষর্াৎ গচন্তা আষ্টস কয"আগি হেত িাগে ক্লাষ্টসর িষ্টতা 
স্মাটি  িই।"  

িাাঁধ্াধ্রা  
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  আিাষ্টের জাগতিত পটভূগি সম্পষ্টেি  িা আিরা যাষ্টের সাষ্টথ 
গচগহ্নত েগর এিি এেটি গিগেি ি কিাষ্ঠী সম্পষ্টেি  অিযরা যা িষ্টলগেল 
তা আিরা গিশ্বাস েষ্টরগে। এই েথাগুষ্টলা হেষ্টতা আিাষ্টের জীিষ্টির 
উপর গভগত েষ্টর রীগতিীগতগুগলষ্টে সীিািি েষ্টর তুষ্টলষ্টে।  

যগে আপিার লাল চুল হে, হেত আপিাষ্টে এর জিয অষ্টিষ্টে 
িষ্টলষ্টে, ‘’ লালা িাথাষ্টের সিসিে িাথা িরি হে’’।  

আর এেটি িাাঁধ্াধ্রা গচন্তা এই কয, "আিার িা সিসিে গচগন্তত, তাই 
আগিও কতিি’’।  
আিরা আিাষ্টের জাগত িা জাগতিত পটভূগি সম্পষ্টেি  অষ্টিে গেেুই 
শুষ্টিগে এিং গিশ্বাস েষ্টরগে যা আিাষ্টের গিশ্বাস েষ্টরষ্টে কয আিরা 
আিাষ্টের চারপাষ্টির অিযষ্টের সাষ্টথ তুলিা েগর িা িা অিুকূলভাষ্টি 
তুলিা েগর িা। "আইগরি সিিো ..." িা "জািিািরা সিিো .... যা 
েষ্টর থাষ্টে।  

িতুি সৃগির প্রোিটি আিাষ্টের গিেৃিতা িা অপ্রতুলতার গচন্তা কথষ্টে 
িুি েষ্টর তুলষ্টি যা অতীষ্টত আিাষ্টের জীিষ্টি োো কফষ্টলগেল।  

কুসংস্কার 

 িতুি সৃগির প্রোি আিাষ্টের কুসংস্কার কথষ্টে িুগি কেে। আিরা 
প্রষ্টতযে জাগতর গিশ্বাসীষ্টের খ্রীষ্টি িতুি সৃগি গহসাষ্টি কেগখ। 

িতুি সৃগির গিষষ্টে কপৌষ্টলর প্রোষ্টির পিূিিতী পষ্টে গতগি 
গলষ্টখগেষ্টলি, 

২ েগরগিে ৫:১৬ ে ‘’ অতএি এখিও অিগে আিরা আর োহাষ্টেও 
িাংস, অিুসাষ্টর জাগি িা। 

কপৌল িালাতীেষ্টত এেই েথা গলষ্টখগেষ্টলি, 

 িালাতীে ৩:২৬-২৮ ‘’ কেিিা কতািরা সেষ্টল, খ্রীি যীশুষ্টত গিশ্বাস 
দ্বারা, ঈশ্বষ্টরর পতু্র হইোে, োরি কতািরা যতষ্টলাে খ্রীষ্টির উষ্টেষ্টিয 
িাপ্তাইগজত হইোে, সেষ্টল খ্রীিষ্টে পগরধ্াি েগরোে। গযহুেী গে 
গ্রীে আর হইষ্টত পাষ্টর িা, োস গে স্বাধ্ীি আর হইষ্টত পাষ্টর িা, ির 
ও িারী আর হইষ্টত পাষ্টর িা, কেিিা খ্রীি যীশুষ্টত কতািরা সেষ্টলই 
এে’’।  

আিরা যখি যীশুষ্টে আিাষ্টের িযগিিত ত্রার্েতি া গহসাষ্টি গ্রহর্ 
েগর, তখি আিরা আিার িতুি েষ্টর ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর জন্মগ্রহর্ 
েগর। আিাষ্টের অিিযই কুসংস্কারষ্টে আিাষ্টের জীিষ্টি থােষ্টত 
কেওো উগচত িে। আিাষ্টের অিিযই প্রগতটি গিশ্বাসীষ্টে এেটি িতুি 
সৃগি এিং প্রগতটি অগিশ্বাসীষ্টে এেটি সম্ভািয িতুি সৃগি গহসাষ্টি 
কেখষ্টত হষ্টি।  

ঈশ্বর আিাষ্টের কযিি কেষ্টখি কতিগি আিাষ্টের অিিযই গিষ্টজর এিং 
অিযািয সিস্ত গিশ্বাসীষ্টের কেখষ্টত হষ্টি। পিুরুগিত আধ্যাগত্মে প্রার্ী 
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গহসাষ্টি, আিরা আর আিাষ্টের পষূ্টিির জাগত িা জাগতিত কিাষ্ঠী 
িই। আিরা এেটি িতুি পগরিাষ্টর জন্মগ্রহর্ েষ্টরগে, কসটি হল 
ঈশ্বষ্টরর পগরিার। আিরা আর কোিও িযগিষ্টে তার িাংষ্টসর রে 
অিুযােী গিষ্টিচিা েরি িা। আিরা গিষ্টজষ্টে এিং অিযষ্টে, 
যীশুগখ্রষ্টি িতুি সৃগি গহসাষ্টি গ্রহর্ েরি।   

েঢৃ় িিতাষ্টে পগরতযাি েরা  

িেতাি আিাষ্টের োসত্ব েরার জিয গিেৃিতা, অিূলেতা এিং 
কুসংস্কাষ্টরর পরুাষ্টিা অিুভূগত িযিহার েরষ্টত চাে। এখি এই েঢৃ় 
িিতাষ্টে ধ্বংস েরার সিে এষ্টস কিষ্টে।  

 কসগুগলষ্টে ধ্বংস েরা 

 এই অধ্যেষ্টির সিে যগে ঈশ্বর আপিার িষ্টির িষ্টধ্য থাো েঢৃ় 
িিতাষ্টে প্রোি েষ্টর থাষ্টেি তষ্টি আপগি এখিই কসগুগল কভষ্টে 
কফলষ্টত পাষ্টরি। তখি গচৎোর েষ্টর িলুি। 

িেতাি, আগি কতািাষ্টে যীশুর িাষ্টি আিি েগর। 

আগি এখি (এটির িাি গেি)  এই েঢৃ় িিতাষ্টে প্রতযাখযাি েগর, 

যীশুর িাষ্টি, আগি এটি থােষ্টত কেি িা। আগি কে, কস সম্পষ্টেি  
ঈশ্বষ্টরর িােয কথষ্টে প্রোষ্টির গিপরীত কয কোিও গচন্তাভািিা এিং 

েল্পিা আগি িাগতল েষ্টর গেষ্টেগে। 
আগি গে েরষ্টত পাগর িা আিার যা থােষ্টত পাষ্টর 

সগি যীশু খ্রীষ্টির এেটি িতুি সৃগি গহসাষ্টি আগি েরি! 

পরুাষ্টিা কিগতিাচে গচন্তাভািিা ভািার িা িলার অভযাসটি কযষ্টত 
হেত সিে লািষ্টত পাষ্টর। যাইষ্টহাে, প্রগতিার এই গচন্তাগুগল 
আিাষ্টের িষ্টি আসার পষ্টর, আিাষ্টের অিিযই তাৎক্ষগর্েভাষ্টি 
কসগুগল প্রতযাখযাি েরষ্টত হষ্টি, তাষ্টের কফষ্টল গেষ্টত হষ্টি এিং ঈশ্বষ্টরর 
িােয িতুি সৃগি সম্পষ্টেি  েী প্রোি েষ্টর তা কঘাষর্া েরষ্টত হষ্টি। 
এটি েরষ্টল, অভযাসটি িীঘ্রই চষ্টল যাষ্টি এিং আপগি িুি হষ্টিি। এই 
ভািুি এিং শুরু েরুি এিং িলুি। 

ঈশ্বষ্টরর িােয িষ্টল আগি এেটি িতুি সৃগি। 

আগি ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টরর এিং ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর কোিও 
_____________ কিই। 

পরুাষ্টিা গজগিস কেষ্টট কিষ্টে। 

আগি খ্রীষ্টির এেজি িতুি িযগি হষ্টেগে!  
অগভিাপগুগল কভষ্টে কফলুি 

    িেতাি গিিত প্রজষ্টন্মর িষ্টধ্য পাষ্টপর িাধ্যষ্টি এেটি পগরিারষ্টে 
অগভিাপ গেষ্টত সফল হষ্টত পাষ্টর। উোহরর্স্বরূপ, যখি কোিও 
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িযগি আত্মহতযা েষ্টর, তখি আত্মহতযার আত্মা কসই পগরিাষ্টরর সাষ্টথ 
থাষ্টে যতক্ষর্ িা এটি যীশুর িাষ্টি কভষ্টে যাে।  

যখি কোিও িযগি হতযার অপরাধ্ েষ্টর,  তখি কসই হতযার আত্মা 
তার িষ্টধ্য এিং পষ্টরর প্রজন্মষ্টে জজি গরত েষ্টর।  

প্রজষ্টন্মর অগভিাপ িা উতরাগধ্োরত্ব আত্মা যা আিাষ্টের কেষ্টহর 
সাষ্টথ গিষ্টজষ্টে সংযুি েরার জিয প্রােিই গেেু গিগেি ি করাষ্টির দ্বার 
উন্মুি েষ্টর। "ওহ, হযাাঁ, আিাষ্টের পগরিাষ্টর হাষ্টটি র সিসযা রষ্টেষ্টে।" 
অথিা "আিাষ্টের পগরিাষ্টরর সিস্ত িগহলা েযান্সাষ্টর আরান্ত িষ্টল 
িষ্টি হষ্টচ্ছ” " 

েঢৃ় িিতাব্র িতই প্রজন্মিত অগভিাপষ্টেও ভাো অষ্টিে সহজ। 
আপগি িলুি, 

    িেতাি, আগি কতািাষ্টে যীশুর িাষ্টি আিি েগর! 

আগি ____________, __________ এর অগভিাপ ভাগে 

এিং ________________! 

আগি সিস্ত অগভিাপ এিং উতরাগধ্োষ্টরর সিস্ত িন্দ আত্মাষ্টে এই 
িুহূষ্টতি  আিার জীিি কথষ্টে চষ্টল যািার জিয আষ্টেি েরগে। 

আগি এেটি িতুি সৃগি! আগি ঈশ্বষ্টরর সন্তাি! 

আগি এেটি িতুি পগরিাষ্টরর অংি! 

আগি ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টরর অংি 

এখি কোি োসষ্টত্ব কিই,  
ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর কোি অগভিাপ এিং কোি অসুস্থতা কিই! 

যখি িন্ধি, অগভিাপ িা অসুস্থতার গচন্তাভািিা িা লক্ষর্গুগল 
আপিার োষ্টে আসার কচিা েষ্টর, তখি তাষ্টের গতরস্কার েরুি! 
যগে আপগি ইগতিষ্টধ্য লক্ষর্গুগল গ্রহর্ েষ্টর চষ্টলষ্টেি তষ্টি অগিলষ্টম্ব 
তাষ্টের গতরস্কার েরুি এিং ঈশ্বষ্টরর িােয আপিার স্বাধ্ীিতা 
সম্পষ্টেি  যা িষ্টলষ্টে তা সাহষ্টসর সাষ্টথ কঘাষর্া েরষ্টত শুরু েরুি। 

পরুাতি স্ব- প্রগতিূগতি ষ্টে পগরিতি ি েরা 

গিষ্টজর গিষষ্টে এেটি েিুিল গচত্র ধ্ষ্টর রাখা হল পাপ।  আিরা কসরুপ 
হষ্টত চাই িাযা কপ্রগরত কপৌল কযভাষ্টি ির্িিা েষ্টরগেষ্টলি, 

করািীে ১:২১,২২ ‘’  োরি ঈশ্বরষ্টে জ্ঞাত হইোও তাহারা তাহাষ্টে 
ঈশ্বর িগলো তাহার কিৌরি েষ্টর িাই, ধ্িযিােও েষ্টর িাই, গেন্তু 
আপিাষ্টের তেি গিতষ্টেি র অসার হইো পগ়িোষ্টে, এিং তাহাষ্টের 
অষ্টিাধ্ হৃেে অন্ধোর হইো গিোষ্টে। আপিাগেিষ্টে গিজ্ঞ িগলো 
তাহারা িূখি হইোষ্টে’’।  



59 
 

ঈশ্বর যা িষ্টলষ্টেি কসটাই আিরা। কযষ্টহতু যীশু আিাষ্টের এই 
গিষেগুগল কথষ্টে িুি েরার জিয রুষ্টি িৃতুযিরি েষ্টরষ্টেি, তাই 
কসই গিষেগুগলষ্টে ধ্ষ্টর রাখা ঈশ্বষ্টরর অপিাষ্টির সিাি।  

হীিিিযতাভাি 

অষ্টিে গিশ্বাসীর গিষ্টজষ্টের েক্ষতা সম্পষ্টেি  গিরাপতাহীিতা থাষ্টে। 
তারা িযথিতার পক্ষাঘাতগ্রস্থ আতষ্টঙ্ক ভুিষ্টে। ঈশ্বষ্টরর িােয িষ্টল, 

গফগলপীে ৪;১৩ ‘’ গযগি আিাষ্টে িগি কেি, তাহাষ্টত আগি সেগল 
েগরষ্টত পাগর’’।  

২ তীিগথে ১:৭ ‘’ কেিিা ঈশ্বর আিাগেিষ্টে ভীরুতার আত্মা কেে 
িাই, গেন্তু িগির, কপ্রষ্টির ও সুিুগির আত্মা গেষ্টেষ্টেি’’।  
আিাষ্টের অিিরত কঘাষর্া েরষ্টত হষ্টি, 

আগি খ্রীষ্টির িাধ্যষ্টি সিস্ত গেেু েরষ্টত পাগর 

গযগি আিাষ্টে িগিিালী েষ্টরি। 

আগি জাগি ঈশ্বর আিাষ্টে িগির আত্মা গেষ্টেষ্টেি, 

 ভালিাসা এিং এেটি গিখুাঁত িষ্টির।  
িাগহযে রুপ 

 অষ্টিষ্টে তাষ্টের রুপ সম্বষ্টন্ধ, গিরাপতাহীন্তাে কভাষ্টি তারা িষ্টল িা 
ভাষ্টি "আগি খুি কিাটা," "আগি খুি করািা," আিার চুষ্টলর রে 
অিযরেি যগে হত, এইরেি গচন্তাভািিার দ্বারা তারা গিষ্টজষ্টের 
িাগহযেরুপ গিষ্টে গচন্তাে িা গিরাপতাহীিতাে কভাষ্টি।  

সিীক্ষা কথষ্টে জািা কিষ্টে কয প্রাে সিস্ত সুন্দর িষ্টডল এিং চলগচ্চত্র 
তারোরা তাষ্টের িাগহযে উপগস্থগত পগরিতি ি েরার েথা সিিো 
গচন্তা েষ্টর থাষ্টেি। 
আিাষ্টের সিাষ্টজ িাগহযে উপগস্থগতগুগলর উপর প্রচুর কজার কেওো 
হে। গেন্তু ঈশ্বষ্টরর িােয আিাষ্টের িষ্টল কয আিরা ঈশ্বষ্টরর 
প্রগতিূগতি ষ্টত ততগর িিষুয। আিরা ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃি হষ্টেগে। 
আিাষ্টের আসল কসৌন্দযি হৃেষ্টের িষ্টধ্য থাষ্টে। আিাষ্টের  - প্রেৃত 
িযগিত্ব হল আিাষ্টের আত্মা। আিরা সিিো কযি চলষ্টত পাগর এিং 
যীশুর েীগপ্ত আিাষ্টের িুষ্টখর িষ্টধ্য গেষ্টে উিগলত হষ্টি।  

ভািিােী িিূষ্টেল যখি গযিষ্টের এে পতু্রষ্টে পরিতী রাজা গহসাষ্টি 
অগভষ্টষে েরার জিয কিথষ্টলহষ্টি এষ্টসগেষ্টলি, তখি তার কজযষ্ঠ 
পতু্রটি সুেিিি গেল কসটিষ্টে গতগি কেখষ্টলি এিং ভািষ্টলি কয সর্ম্াষ্টির 
অিস্থািগুগল সাধ্ারর্ত ি়ি কেষ্টলর োষ্টে যাে এিং তার 
তাত্ক্ষগর্ে গচন্তা হল কয এষ্টেই সম্ভিত ঈশ্বর রাজা হওোর জিয 
কিষ্টে গিষ্টেষ্টে। গেন্তু প্রভু তাষ্টে তখি থাগিষ্টে গেষ্টেগেষ্টলি। 
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১ িিূষ্টেল ১৬:৭ ‘’ গেন্তু সোপ্রভু িিূষ্টেলষ্টে েগহষ্টলি, তুগি ওিার 
িুখশ্রীর িা োগেে েীঘিতার প্রগত েগৃি েগরও িা, োরি আগি 
উহাষ্টে অগ্রাহয েগরলাি। কেিিা িিষুয যাহা কেষ্টখ তাহা গেেু িে, 
কযষ্টহতু িিুষয প্রতযক্ষ গিষষ্টের প্রগত েগৃি েষ্টর গেন্তু সোপ্রভু 
অন্তেরষ্টির প্রগত েগৃি েষ্টরি’’।  

গিক্ষার অভাি 

অিযরা তাষ্টের কলখাপ়িার অভাি সম্পষ্টেি  গিরাপতাহীিতা কিাধ্ 
েষ্টরি; তষ্টি, ঈশ্বষ্টরর িােয প্রোি েষ্টর কয খ্রীষ্টস্ট আিাষ্টের োষ্টে 
প্রজ্ঞা এিং জ্ঞাষ্টির সিস্ত ধ্ি রষ্টেষ্টে। আসল জ্ঞাি হল ঈশ্বরষ্টে 
জািা। 

েলসীে ২:২,৩ ‘’ কযি তাহাষ্টের হৃেে আশ্বাস পাে, তাহারা কপ্রষ্টি 
পরস্পর সংসি হইো জ্ঞাষ্টির গিশ্চেতারুপ সিস্ত ধ্ষ্টি ধ্িী হইো 
ওষ্টে, কযি ঈশ্বষ্টরর গিিূঢ় তত্ত্ব, অথিাৎ খ্রীিষ্টে জাগিষ্টত পাে। ইহার 
িষ্টধ্য জ্ঞাষ্টির ও গিেযার সিস্ত গিগধ্ গুপ্ত  রষ্টেষ্টে। এেথা িগলষ্টতগে, 
কযি কেহ প্রষ্টরাচে িাষ্টেয কতািাগেিষ্টে িা ভুলাে। 

প্রতযাখযাষ্টির অিভূুগত 

 আজ কেি আিরা এত কিগি গিশ্বাসীষ্টে কেখগে যারা প্রতযাখযাি, 
এিং প্রতযাখযাষ্টির অিুভূগতষ্টত ভুিষ্টে, তাষ্টের আত্মাে িভীর 
আষ্টিষ্টির গচহ্ন রষ্টেষ্টে? 

ঈশ্বর িষ্টলষ্টেি, 

ইগফষীে ১:৫-৭ ‘’ গতগি আিাগেিষ্টে যীশু খ্রীি দ্বারা আপিার জিয 
েতে পতু্রতার গিগিত পিূি হইষ্টত গিরূপর্ও েষ্টরষ্টেি, ইহা গতগি গিজ 
ইচ্ছার গহতসঙ্কল্প অিুসাষ্টর গিজ অিুগ্রষ্টহর প্রতাষ্টপ প্রিংসার জিয 
েষ্টরগেষ্টলি।ষ্টসই অিুগ্রষ্টহ গতগি আিাষ্টের কসই গপ্রেতষ্টি অিুিৃহীত 
েষ্টরষ্টেি, যাহাষ্টত আিরা তাহার রি দ্বারা িুি, অথিাৎ অপরাধ্ 
সেষ্টলর কিাচি পাইোগে, ইহা তাহার কসই অিুগ্রহধ্ি অিুসাষ্টর 
হষ্টেষ্টে’’।   

যগে "আিরা গপ্রেতষ্টির োষ্টে িৃহীত হই", তষ্টি আিাষ্টের উগচত হষ্টি 
িা কয আিাষ্টের প্রতযাখযাষ্টির অিভূুগতগুগল আিাষ্টের গিরুষ্টি আষ্টস। 
যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য আিাষ্টের গ্রহর্ষ্টযািযতার জ্ঞাষ্টির িষ্টধ্য আিাষ্টের 
গিরাপে থাো উগচত।  

গপতা ঈশ্বর কযিি ভালিাসাে তাাঁর গিষ্টজর পতু্র, যীশুষ্টে গ্রহর্ েষ্টরি 
ঠিে কতিগি ভালিাসাে গতগি আিাষ্টেরও গ্রহর্ েষ্টরি। আিাষ্টের 
গ্রহর্ষ্টযািযতার এেটি সম্পরূ্ি উপলগি এিং গিশ্চেতা িা পাওো 
পযিন্ত আিাষ্টের অিিযই প্রতযাখযাষ্টির গচন্তাভািিা তযাি েরষ্টত হষ্টি 
এিং িাষ্টেযষ্টে ধ্যাি েরষ্টত হষ্টি। োরর্ ঈশ্বর আিাষ্টের গ্রহর্ 
েষ্টরষ্টেি, তাই আিরাও গিষ্টজষ্টের গ্রহর্ েরষ্টত পাগর। 

গিথযা িম্রতা 
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প্রােিই এেটি আধ্যাগত্মে িিি  যা িেষ্টরর পর িের ধ্ষ্টর গিেগিত 
হষ্টেষ্টে যাষ্টে ভুলভাষ্টি িম্রতা িষ্টল অগভগহত েরা হষ্টে থাষ্টে। 
আিরা িাি কিষ্টে থাগে কয, "আগি এেজি, অসহাে, পাপী, 
অিুগ্রষ্টহর দ্বারা উিার কপষ্টেগে।" এটা সগতয িে। এেিার আিাষ্টের 
িাাঁচাষ্টিা হষ্টে কিষ্টে তাই আিরা আর "অসহাে ,হাগরষ্টে যাওো 
পাপী" িই!  

িেষ্টরর পর িের ধ্ষ্টর আিরা এেটি গিখযাত পরুাতি স্তিষ্টের 
িব্দটি কিষ্টেগে যা হল ‘’ আগি এে কপাোর িত’’।ঈশ্বর আিাষ্টের 
কসভাষ্টি কেষ্টখি িা! এটি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর গিরুি। আিরা ধ্ুগলর 
অসহাে কপাো িই আিরা হলাি িতুি সৃগি! আিরা খ্রীষ্টি িতুি সৃগি 
হষ্টেগে। আিরা তার প্রগতিূগতি ষ্টত পগরিতি ি হষ্টেগে।  

এে অষ্টযািয স্বরূপ িষ্টিির িত আিাষ্টের জীিষ্টি পরাজেষ্টে গিষ্টে 
আষ্টস।  

আিরা েতটা অষ্টযািয তা কভষ্টি কভষ্টি িম্রতার প্রোি হষ্টত পাষ্টর 
তষ্টি এটি আিাষ্টের জীিষ্টি পরাজষ্টের িি ঘাাঁটি ততগর েষ্টর যা 
আিাষ্টের যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য আিাষ্টের সম্পরূ্ি সম্ভািিা উপলগি েরা 
কথষ্টে গিরত রাষ্টখ। 

সতয িম্রতা 

 সতয িম্রতা ঈশ্বষ্টরর অিুগ্রষ্টহর স্বীেৃগত কথষ্টে আষ্টস। িম্রতা এিি 
এেটি স্বীেৃগত কয গিিত গেষ্টি আিরা ঈশ্বষ্টরর িত্রু গেলাি এিং তাাঁর 
কপ্রষ্টির অিুগ্রষ্টহ গতগি আিাষ্টের উিার গেষ্টেগেষ্টলি যাষ্টত আিরা 
তাাঁর সৃগির িষ্টতা হষ্টে উেষ্টত পাগর। 

সতয িম্রতা ঈশ্বর সম্পষ্টেি  ভাল গচন্তা েরার দ্বারা আষ্টস। এটি 
আিাষ্টের সেষ্টলর জািা এিং আিরা যা েরষ্টত পাগর তা হ'ল তাাঁর 
প্রগত আিাষ্টের িহাি অিুগ্রহ ও েরুিার োরষ্টর্।  

এটি সতয কয  "আিাষ্টের গিষ্টজর গিষে উচ্চ ভািা উগচত িে" গেন্তু 
আিরা আিাষ্টের গিষ্টজষ্টের কচষ্টেও িীচুও ভািষ্টত পাগর িা। 

আিরা যগে গিষ্টজষ্টে যীশুর িষ্টতা হষ্টত এিং যীশুর োজগুগল কেখষ্টত 
পাই তষ্টি আিাষ্টের প্রথষ্টি আিাষ্টের পরুাষ্টিা অষ্টযািযতাগুগল  
গিষ্টক্ষপ েরষ্টত হষ্টি এিং তাষ্টেরষ্টে িতুি সৃগির চগরত্রগুলীর সাষ্টথ 
প্রগতস্থাপি েরষ্টত হষ্টি।  

োসষ্টত্বর রুপষ্টে পগরিতি ি েরা  

অষ্টিষ্টের গিজস্ব োসত্ব রষ্টেষ্টে  তারা গিষ্টজরাই োষ্টসর অিষ্টহলাে 
োগরষ্টেযর িষ্টধ্য জীিিযাপি েরষ্টে। তারা ঈশ্বষ্টরর আিীিিাে এিং 
সিৃগি অজি ি েরষ্টত গিষ্টজরাই সক্ষি হষ্টত পাষ্টর গি। তারা গিষ্টজষ্টে 
রাজার সন্তাি গহসাষ্টি কেষ্টখগি। 

ইস্রাষ্টেষ্টলর উোহরর্ 
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 গিিষ্টর, ইস্রাষ্টেলীেরা েষ্টেেি িের ধ্ষ্টর োসত্ব ো়িা গেেুই জািত 
িা। ঈশ্বষ্টরর িিজাতে পতু্র ও েিযা গহসাষ্টি তাষ্টের ঈশ্বষ্টরর চুগির 
কলাে গহসাষ্টি কে গেল তা প্রোি েরার েরোর পষ্ট়িগেল। 

® কসািা, রুপা 

 ঈশ্বর তার উিারপ্রাপ্ত সন্তািষ্টের তাষ্টের োসষ্টত্বর চগরত্র কথষ্টে িতুি 
সৃগির চগরষ্টত্র পগরিতি ি েরষ্টত কচষ্টেগেষ্টলি। গতগি তাষ্টের, 
গিিরীেষ্টের োে কথষ্টে কসািার করৌপয িহিা এিং িযেিহুল অলঙৃ্কত 
কপািাে চাইষ্টত িষ্টলগেষ্টলি। 
তারা কসািা ও রূপা িহিা িাষ্টক্স রাখষ্টি িা। িরুভূগির িধ্য গেষ্টে 
যাতাোত েরার সিে কসগুগল গিরাপে রাখার জিয কপািােগুগলর 
িাষ্টক্স রাষ্টখিগি।  ঈশ্বর তাষ্টের  করৌপয, স্বর্ি এিং কপািাে তাষ্টের 
পতু্রেিযাষ্টের পগ়িষ্টে গেষ্টত িষ্টলগেষ্টলি। 

যাত্রাপসু্তে ৩:২১,২২ে ‘’ আর আগি গিসরীেষ্টের েগৃিষ্টত এই 
কলােগেিষ্টে অিুগ্রষ্টহর পাত্র েগরি তাহাষ্টত কতািরা যাত্রাোষ্টল 
গরিহষ্টস্ত যাইষ্টি িা, গেন্তু প্রষ্টতযে িী আপি আপি প্রগতিাগসিী 
গেম্বা িৃষ্টহ প্রিাগসিী িীর োষ্টে রুষ্টপা, কসািার িহিা ও িি চাগহষ্টি, 
এিং কতািরা তাহা আপি আপি পতু্র ও েিযাষ্টের িাষ্টে পরাষ্টি 
এইরুষ্টপ কতািরা গিসরীেষ্টের েিয হরি েগরষ্টি’’।  

ইস্রাষ্টেষ্টলর পতু্র-েিযা - ঈশ্বষ্টরর িষ্টিািীত কলাষ্টেরা - োসষ্টত্বর 
জাষ্টল গিির কথষ্টে কির হে গি। কয কপািাে এিং জষু্টতা, 
প্রগতশ্রুগতিি ভূগিষ্টত যাত্রা েষ্টর গি, কসগুগল গেল প্রচুর সম্পষ্টের 
কপািাে এিং িহিা। 

® অগতগরি  

পষ্টর যখি তাাঁিুটি গিিিাষ্টর্র সিে হল, তখি ইস্রাষ্টেলীেষ্টের 
অগধ্োষ্টর এত কসািা ও রূপা গেল কয তারা খুি কিগি পগরিাষ্টর্ োি 
েষ্টরগেল। তারা কযি আর োি িা েষ্টর  োগরিষ্টররা কসইেথা 
কিাগিষ্টে জািাল। 
যাত্রাপসু্তে ৩৬:৫-৭ ‘’ সোপ্রভু যাহা যাহা  রচিা েগরষ্টত আজ্ঞা 
েষ্টরগেষ্টলি কলাষ্টেরা কসই রচিা োষ্টজর জিয অগতগরি অগধ্ে িস্তু 
আগিষ্টতষ্টে। তাহাষ্টত কিাগি আজ্ঞা গেো গিগিষ্টরর সিিত্র এই কঘাষর্া 
েগরো গেষ্টলি কয পরুুষ গেম্বা িীষ্টলাে পগিত্র স্থাষ্টির জিয আর 
উপহার প্রস্তুত িা েরুে। তাহাষ্টত কলাষ্টেরা আগিষ্টত গিিৃত হইল। 
কেিিা সেল েিি েরার জিয তাহাষ্টের যষ্টথি, এিিগে প্রষ্টোজষ্টির 
অগতগরি েিয প্রস্তুত গেল।   
 ঈশ্বর এইভাষ্টি ইস্রাষ্টেলীেষ্টের স্বরুপষ্টে পগরিতি ি েষ্টরগেষ্টলি। 
গতগি আিাষ্টের োগরেয ও পাষ্টপর োসষ্টত্বর আিাষ্টের পরুাষ্টিা স্ব-
গচত্রটি পগরিতি ি েরষ্টত চাি। গতগি চাি আিরা কযি পগরত্রাষ্টির 
আিন্দ উপষ্টভাি েগর।  
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েল্পিা পগরতযাি েরা  
আিরা েীভাষ্টি ঈশ্বষ্টরর োষ্টে অপেন্দিীে কসই পরুাষ্টিা স্ব-রুপ 
কথষ্টে িুগি কপষ্টত পাগর? 
আিরা েীভাষ্টি হীিিিযতা, গিরাপতাহীিতা, অপ্রাগপ্তর অিুভূগত, 
অপরাধ্ষ্টিাধ্, গিন্দা এিং অষ্টযৌগিেতার িন্ধি কথষ্টে িুগি কপষ্টত 
পাগর? 
েীভাষ্টি আিরা আিাষ্টের জীিষ্টি এই পরাগজত গচন্তাভািিা এিং 
েল্পিাগুগল কিাোগিলা েরষ্টত পাগর?  
ঈশ্বষ্টরর িােয আিাষ্টের এটার উতর কেে। 
২ েগরগিে ১০:৫ ‘’ আিরা গিতেি  সেল এিং ঈশ্বর জ্ঞাষ্টির গিরুষ্টি 
উিাগপত সিস্ত উচ্চ িস্তু ভাগেো কফগলষ্টতগে, এিং সিূেে গচন্তাষ্টে 
িন্দী েগরো খ্রীষ্টি আজ্ঞািহ েগরষ্টতগে’’।  
েল্পিািগি িষ্টি আষ্টে। আিরা আিাষ্টের িিষ্টে গিেন্ত্রর্ েরষ্টত এিং 
প্রগতটি গচন্তাভািিা যা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর পগরপিী তা িি েরষ্টত 
হষ্টি।    
যুি আিাষ্টের িষ্টি - আিাষ্টের আত্মাে, আিাষ্টের ইচ্ছাে, আিাষ্টের 
আষ্টিিগুগলষ্টত। এই কক্ষত্রগুগলষ্টতই যুিটি গজতষ্টি িা হারাষ্টি। 
আিাষ্টের িি অিিযই ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয পিুিিিীেরর্ েরা উগচত।  
আিরা প্রগতটি গচন্তাষ্টে িন্দী েরষ্টত হষ্টি এিং কসগুগলষ্টে খ্রীষ্টির িাধ্য 
েরষ্টত হষ্টি। আিরা গিেন্ত্রর্ গিষ্টত এিং আিাষ্টের গচন্তাগুগল আিরা 
খ্রীষ্টির িষ্টধ্য যারা জ্ঞাষ্টির সাষ্টথ িাধ্যতািূলে েরষ্টত হষ্টি।  

 সাষ্টপর িত  

 যগে কোিও গিষাি সাপ এেটি িাে কথষ্টে পষ্ট়ি এিং আিাষ্টের 
িাহুষ্টত জগ়িষ্টে পষ্ট়ি, তষ্টি আিরা অিিযই োাঁগ়িষ্টে কেখি িা কয কস 
তার গিষ আিাষ্টের ত্বষ্টে ঢুগেষ্টে গেষ্টচ্ছ। িা! আিরা তত্ক্ষর্াত 
আিাষ্টের িাহুটিষ্টে দ্রুত কসই সাপটির কথষ্টে েষু্টর সগরষ্টে গিতাি। 
এটি এেটি তাত্ক্ষগর্ে, গসিান্তিূলে, িলপিূিে পেষ্টক্ষপ। সাপটি 
আঘাত েরার আষ্টি আিরা সাপটিষ্টে েষু্টর সগরষ্টে কেি।  
এেইভাষ্টি, আিাষ্টের অিিযই , পরুাতি স্বরূষ্টপর গচন্তাভািিা এিং 
েল্পিাগুগল কফষ্টল গেষ্টত  হষ্টি। আিাষ্টের অিিযই গচৎোর েষ্টর 
িলষ্টত হষ্টি, "আগি যীশুর িাষ্টি কসই গচন্তাষ্টে প্রতযাখযাি েরগে!"  

যখি আিাষ্টের পরুাষ্টিা িি িষ্টল, 
"তুগি এটি েরষ্টত পারষ্টি িা, তুগি খুি লাজেু।" 

তখি আিরা িগল 
“আগি যীশুর িাষ্টি কসই গচন্তাষ্টে প্রতযাখযাি েগর। 
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আগি খ্রীষ্টির িাধ্যষ্টি সিস্ত গেেু েরষ্টত পাগর 
গযগি আিাষ্টে িগি কেি ”' 

যখি আিাষ্টের পরুাষ্টিা িি িষ্টল, 
"ষ্টতািার েযান্সার হষ্টেষ্টে।" 

আিরা িগল, 
“আগি যীশুর িাষ্টি কসই গচন্তাষ্টে প্রতযাখযাি েগর। 

ঈশ্বষ্টরর িােয িষ্টল, 
আিার িাগ়ির োষ্টে কোিও িহািারী আসষ্টি িা। 

আগি জাগি যীশুর আঘাষ্টতর  দ্বারা আগি সুস্থ হষ্টে উেগে।  

 িগিিালী অি 

আিাষ্টের জীিষ্টির িাাঁধ্াগুগল ভাোর জিয আিাষ্টের োষ্টে 
িগিিালী অি রষ্টেষ্টে। 
সাধ্ু কপৌল গলষ্টখষ্টেি, 
 ২ েগরগিে ১০:৪ে ‘’ োরি আিাষ্টের যুষ্টির অিিি িাংগসে িষ্টহ, 
গেন্তু েিুিসিূহ ভাগেো কফগলিার জিয ঈশ্বষ্টরর সাক্ষাষ্টত পরারিী। 
আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর জ্ঞাষ্টির গিপরীত গচন্তাধ্ারা এিং েল্পিাগুগল 
িােচ এিং প্রতযাখযাি েগর, তখি আিাষ্টের উপর তাষ্টের ক্ষিতাষ্টে 
ধ্বংস েষ্টর থাগে। 

পরুাতি িযগিত্বষ্টে খুষ্টল কফলা 
আিাষ্টের পরুাতি িযগিত্ব সগরষ্টে কিওোর প্রগরোটি েলসীে পসু্তষ্টে 
কপ্রগরত কপৌল ির্িিা েষ্টরষ্টেি।  
েলসীে ৩:৯,১০ ‘’ এে জি অিয জষ্টির োষ্টে গিথযা েথা েগহও 
িা, কেিিা কতািার পরুাতি িিুষযষ্টে তাহার গরোশুি িিিৎ 
তযাি েগরোে, এিং কসই িতুি িিষুযষ্টে পগরধ্াি েগরোে, কয 
আপি সৃগিেতি ার প্রগতিূগতি  অিুসাষ্টর তত্ত্বজ্ঞাষ্টির গিগিত িতুগিেৃত 
হইষ্টতষ্টে’’।  
ঈশ্বষ্টরর িােয প্রোগিত হওোর পষ্টর, আিাষ্টের “পরুাতি িযগিত্ব 
গিসজি ি” কেওো উগচত, যা আিাষ্টের সৃগিেতি ার প্রগতিূগতি র জ্ঞাষ্টির 
দ্বারা পিুিিিীেরর্ েরা হষ্টচ্ছ, তাষ্টে “িতুি িযগিত্বষ্টে পগরধ্াি” 
েরষ্টত হষ্টি। 

আিাষ্টের িিষ্টে পিুঃিিীেরি েরা 

পগরত্রাষ্টির িুহুষ্টতি  আিাষ্টের আত্মা েীভাষ্টি আিাষ্টের ইচ্ছার এেটি 
সাধ্ারর্ োজ দ্বারা পগরচাগলত হে তা আিরা পগরিতি ি েরষ্টত 
পাগর িা। এটি কেিল প্রথি পেষ্টক্ষপ। আিরা কসই িুহুতি  কথষ্টে 
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িাইষ্টিষ্টলর উপর ধ্যাি েরার সাষ্টথ সাষ্টথ আিরা আিাষ্টের িিষ্টে 
িিােি েরগে এিং আিাষ্টের সৃগিেতি ার প্রগতিূগতি ষ্টত রূপান্তগরত 
হষ্টে যাগচ্ছ।  
করািীে ১২:২ ‘’ আর এই যুষ্টির অিুরুপ হইও িা, গেন্তু িষ্টির  
িতুিীেরি দ্বারা স্বরুপান্তগরত হও, কযি কতািরা পগরক্ষা েগরো 
জাগিষ্টত পার, ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা গে, যাহা উতি ও প্রীগতজিে ও গসি’’।  
কপৌল আিাষ্টের িষ্টলষ্টেি কয িািষু ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি  এিং কিৌরি। 
২ েগরগিে ৩:১৮ ‘’ গেন্তু আিরা সেষ্টল অিািৃত িুষ্টখ প্রভুর কতজ 
েপিষ্টর্র িযাে প্রগতফগলত েগরষ্টত েগরষ্টত কতজ হইষ্টত কতজ পযিন্ত 
কযিি প্রভু হইষ্টত, আত্মা হইষ্টত হইো থাষ্টে, কতিগি কসই িূগতি ষ্টত 
স্বরুপান্তগরত হইষ্টতগে’’।  
যগে আিরা ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃগি হষ্টেগে এিং িতুি সৃগি কযিি 
ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত পিুঃস্থাপি েরা হষ্টেষ্টে, তাই গিষ্টজর সম্পষ্টেি  
কিগতিাচে েথা িলা ঈশ্বষ্টরর অপিাি েরার সিাি।  
অতীষ্টতর গিষষ্টে আিাষ্টের েথা িলষ্টত হষ্টি িা। আিরা িতুি সৃগি। 
আিরা কিৌরি কথষ্টে কিৌরষ্টি রূপান্তগরত হগচ্ছ।  

পেপাল স্বরুপষ্টে পগরতযাি েরা 
‘’েরষ্টত পাগর’’ স্বরুপ 

যগে আিরা এেটি গিজেী, সফল, খ্রীগস্টে জীিিযাপি েরষ্টত চাই, 
তষ্টি আিাষ্টের "েরষ্টত পাষ্টর িা" স্বরূপটি "েরষ্টত পাষ্টর" স্বরুষ্টপর 
সাষ্টথ প্রগতস্থাপি েরষ্টত হষ্টি। আিাষ্টের িুঝষ্টত হষ্টি কয ঈশ্বষ্টরর 
িােয যা িষ্টলষ্টে আিরা তা েরষ্টত পাগর।   

িাষ্টরাজি গুপ্তচষ্টরর উোহরি 

 ঈশ্বর ইস্রাষ্টেলীেষ্টের েিাি কেি কেওোর প্রগতশ্রুগত গেষ্টেগেষ্টলি। 
প্রভু সোপ্রভু এই কেিটি অিুসন্ধাি েরার জিয এিং সংিাে আিার 
জিয িাষ্টরাটি কিাষ্ঠীর প্রষ্টতযেটি কথষ্টে এেটি েষ্টর কলাে পাোষ্টিার 
েথা িষ্টলগেষ্টলি। চগেি গেি কিষ্টষ তারা গিিরি গিষ্টে গফষ্টর 
এষ্টসগেল। 

       িিিাপসু্তে ১৩:২৭,২৮ে, ৩০-৩৩ ‘’ আর তাহাষ্টে িৃতান্ত 
েগহষ্টলি, িগলষ্টলি, আপগি আিাগেিষ্টে কয কেষ্টি কপ্ররি 
েগরোগেষ্টলি, আিরা তথাে গিোগেলাি, কেিটি েগু্ধিধ্ুপ্রিাহী 
িষ্টট, আর এই কেখুি, তাহার ফল। যাহা কহাে, তষ্টেিগিিাসী 
কলাষ্টেরা িলিাি, ও তথাোর িির সেল প্রাচীরষ্টিগিত ও অগত 
িৃহৎ’’। 

আিরা পাগর 
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আর োষ্টলি কিাগির সাক্ষাষ্টত কলােগেিষ্টে ক্ষান্ত েরার জিয 
েগহষ্টলি, আস, আিরা এষ্টেিাষ্টর উঠিো গিো কেি অগধ্োর েগর, 
কেিিা আিরা উহা জে েগরষ্টত সিথি’’। 

আিরা পারি িা  

 গেন্তু কয িযগিরা তাহার সগহত গিোগেষ্টলি, তাহারা েগহষ্টলি, 
আিরা কসই কলােষ্টের গিরুষ্টি যাইষ্টত সিথি িগহ, কেিিা আিাষ্টের 
অষ্টপক্ষা তাহারা িলিাি। এইরুষ্টপ তাহারা কয কেি গিরীক্ষর্ েরষ্টত 
কিগেল, ইস্রাষ্টেল সন্তািিষ্টর্র সাক্ষাষ্টত কসই কেষ্টির অখযাগত েষ্টর 
েগহষ্টলি, আিরা কয কেি গিরীক্ষর্ েরষ্টত স্থাষ্টি স্থাষ্টি কিগেলাি, কস 
কেি আপি অগধ্িাসীগেিষ্টে গ্রাস েষ্টর, এিং তাহার িষ্টধ্য আিরা 
যত কলােষ্টে কেষ্টখগে, তাহারা সেষ্টল ভীিোে। গিষ্টিষতঃ তথাে 
িীরজাত অিাষ্টের সন্তাি িীরগেিষ্টে কেগখো আিরা আপিাষ্টের 
েগৃিষ্টত ফগ়িষ্টের িযাে এিং তাহাষ্টের েগৃিষ্টতও তদ্রুপ হলাি।  

ঈশ্বর হষ্টলি পাথিেয 

ঈশ্বর কে গেষ্টলি কস গিষষ্টে োষ্টলি এিং গযষ্টহািষূ্টের সতয প্রোি 
গেল।তারা িতুি সৃগির িযগির িত েথা িষ্টলগেল। তারা িষ্টলগেল, 
‘’ আস, আিরা এষ্টেিাষ্টর উঠিো গিো কেি অগধ্োর েগর, কেিিা 
আিরা উহা জে েগরষ্টত সিথি’।  

তারা আরও িলল, 

    িিিাপসু্তে ১৪:৮.৯ ‘’ সোপ্রভু যগে আিাগেষ্টিষ্টত প্রীত হি, তষ্টি 
গতগি আিাগেিষ্টে কসই কেষ্টি প্রষ্টিি েরাইষ্টিি, ও কসই েগু্ধিধ্ুপ্রিাহী 
কেি আিাষ্টের কেষ্টিি। গেন্তু কতািরা কোি িষ্টত সোপ্রভুর গিষ্টোহী 
হইও িা, ও কস কেষ্টির কলােগেিষ্টে ভে েগরও িা, কেিিা তাহারা 
আিাষ্টের ভক্ষযস্বরূপ, তাহাষ্টের আশ্রে-েত্র তাহাষ্টের উপর হইষ্টত 
িীত হইল, সোপ্রভু আিাষ্টের সহিতী, তাহাগেিষ্টে ভে েগরও িা’’।  
অিয েি জি পরুুষ োষ্টলি এিং গযষ্টহািূষ্টের িষ্টতা এেই পগরগস্থগত 
কেষ্টখগেষ্টলি। তারা অিিয ঈশ্বষ্টরর িাহাষ্টত্মযর গেষ্টে িজর গেল িা। 
তারা তাষ্টের প্রােৃগতে ক্ষিতার গেষ্টে তাগেষ্টে গিষ্টজষ্টের ফগ়িং 
গহষ্টসষ্টি কেষ্টখগেল। তাষ্টের গিষ্টজষ্টের এেটি "ফগ়িং স্বরূপ" গেল।   

আিাষ্টের পেন্দ                      

 আজ, আিাষ্টের গিষ্টজষ্টের ফগ়িং স্বরুপ কফষ্টল গেষ্টে এিং এটি এেটি 
িতুি ততগর স্বরুষ্টপর সাষ্টথ প্রগতস্থাপি েরা েরোর। োষ্টলি এিং 
গযষ্টহািূষ্টের িষ্টতা আিাষ্টেরও ঈশ্বষ্টরর িগহিাষ্টত আিাষ্টের গিশ্বাস 
স্থাপি েরা উগচত এিং িলা উগচত, "আিরা আিাষ্টের কেিটি 
অগধ্োর েরষ্টত সক্ষি!"  

অষ্টিষ্টের োষ্টে, আিাষ্টের পরুাতি স্বরূপটি আিাষ্টেরষ্টে িতুি সৃগি 
িািুষ গহসাষ্টি ঈশ্বষ্টরর কেওো োজ কথষ্টে গিরত রাখষ্টত এেটি 
িগিিালী িাধ্া হষ্টে োাঁগ়িষ্টেষ্টে। 
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আিাষ্টের সাহষ্টসর সাষ্টথ পাহা়িরূপ পগরগস্থগতর সাষ্টথ েথা িলষ্টত 
হষ্টি এিং তাাঁষ্টে িলষ্টত হষ্টি, "এই পাহা়ি কযি সিুষ্টে পষ্ট়ি যাে!" 

   িগথ ২১:২১ ‘’ যীশু উতর েগরো তাহাগেিষ্টে েগহষ্টলি, আগি 
কতািাগেিষ্টে সতয েগহষ্টতগে যগে কতািাষ্টের গিশ্বাস থাষ্টে আর 
সষ্টন্দহ িা ের, তষ্টি কতািরা কেিল ডুিুর িাষ্টের প্রগত এইরুপ 
েগরষ্টত পাগরষ্টি তাহা িে গেন্তু এই পিিতষ্টেও যগে িল উপগরো 
যাও আর সিুষ্টে গিো প়ি তাহাই হইষ্টি’’।  

আিাষ্টের যুষ্টির অিগুগল ঈশ্বষ্টরর িাধ্যষ্টি িগিিালী হষ্টে েিুিগুগল 
কটষ্টি িাগিষ্টে আষ্টি। আিাষ্টের পরুাতি স্বরুষ্টপর েিুিগুগল কভষ্টে 
প়িষ্টি এিং পষ্ট়ি যাষ্টি। ঈশ্বর যা িষ্টলষ্টেি আিরা তাই হি।এেটি 
িতুি সৃগি গহসাষ্টি, পরুাষ্টিা স্বরূপটি চষ্টল যাষ্টি এিং আিাষ্টের সেয 
আগিষৃ্কত স্বরূপটি সহ সিস্ত গেেু িতুি হষ্টে উেষ্টি।  

২ েগরগিে ৫:১৭ ‘’ ফলত, কেহ যগে খ্রীষ্টি থাষ্টে, তষ্টি িতুি সৃগি 
হইল, পরুাতি গিষেগুগল অতীত হইোষ্টে, কেখ কসগুগল িতুি হইো 
উঠিোষ্টে’’।  

পিুারাষ্টলািার জিয প্রশ্নািলী 

১। এই পােরষ্টির ফলস্বরূপ আপগি কোি পরুাতি স্বরূপষ্টে পগরতযাি েষ্টরষ্টেি? 

 

২। । েলসীে 3: 9,10 এ উগেগখত প্রগরোটি পরুাতি িযগিত্বষ্টে কফষ্টল কেওো এিং িতুি িযগিষ্টে 

গ্রহি েরা ির্িিা েরুি। 

 

৩। করািীে 12: 2 কত িগর্িত অিুসাষ্টর আিরা েীভাষ্টি োযিেরভাষ্টি আিাষ্টের িিষ্টে 

পিুিিিীেরর্ েরষ্টত পাগর?  

 

 

 

 



68 
 

ষষ্ঠ অধ্যাে 

 খ্রীষ্টি আিাষ্টের স্বরূপ  

খ্রীষ্টি আিাষ্টের পগরিার 

িতুি জন্ম 

যীশু গখ্রস্টষ্টে আিাষ্টের িযগিিত ত্রার্েতি া গহসাষ্টি গ্রহর্ েরার 
িুহুষ্টতি  আিরা এেটি িতুি পগরিাষ্টর "পিুরাে জন্মগ্রহর্ েগর"। 

যীশু গিেগেিাস কে িলষ্টলি, 

 কযাহি ৩:৭ ‘’ আগি কয কতািাষ্টে িগললাি, কতািাষ্টের িতুি জন্ম 
হওো আিিযে, ইহাষ্টত আশ্চযি জ্ঞাি েগরও িা’’।  

যীশু গিেগেিাষ্টসর োষ্টে স্পি েষ্টর গেষ্টেগেষ্টলি কয গতগি কেষ্টহর 
জষ্টন্মর গিষষ্টে েথা িলগেষ্টলি িা, িরং “পিুরাে জন্মগ্রহর্ েরা” 
অথি আত্মার দ্বারা জন্মগ্রহর্ েরা। 

কযাহি ৩:৫,৬ ‘’ যীশু উতর েগহষ্টলি, সতয, সতয আগি কতািাষ্টে 
িগলষ্টতগে, যগে কেহ জল এিং আত্মা হইষ্টত িা জষ্টন্ম, তষ্টি কস 
ঈশ্বষ্টরর রাষ্টজয প্রষ্টিি েগরষ্টত পাষ্টর িা। িাংস হইষ্টত যাহা জাত, 
তাহা িাংসই, আর আত্মা হইষ্টত যাহা জাত, তাহা আত্মাই’’।  

যীশুষ্টে আিাষ্টের ত্রার্েতি া গহসাষ্টি গ্রহর্ েরার আষ্টি, আিরা যখি 
আিাষ্টের কেহ,হা়ি, িাংস এিং রি) এিং আিাষ্টের আত্মাে (িুগি, 
আষ্টিি এিং ইচ্ছা) কিাঁষ্টচ গেলাি, তখি আিরা আধ্যাগত্মেভাষ্টি িৃত 
গেলাি। পগরত্রাষ্টর্র িুহূষ্টতি  আিরা আধ্যাগত্মেভাষ্টি "িতুি েষ্টর 
জন্মগ্রহর্ েষ্টরগে"। আিাষ্টের আত্মা জীগিত হষ্টে উষ্টেষ্টে। আিরা 
যীশুগখ্রষ্টি িতুি সৃগি হষ্টেগে। 

আিরা এেটি িতুি পগরিাষ্টর জন্মগ্রহর্ েষ্টরগে, ঈশ্বষ্টরর পগরিার। 
যখি আিরা ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর জন্মগ্রহর্ েগর তখি আিরা তাাঁর 
সন্তাি হষ্টে উঠি। 

ঈশ্বষ্টরর সন্তাি 

 কপ্রগরত কযাহি গলখষ্টলি, 

 ১ কযাহি ৩:১ে ‘’ কেখ, গপতা আিাগেিষ্টে কেিি কপ্রি প্রোি 
েগরোষ্টেি কয, আিরা ঈশ্বষ্টরর সন্তাি িগলো আখযাত হই, আর 
আিরা তাহাই িষ্টট। 

যগে আিরা িুঝষ্টত পাগর কয আিরা িহাগিষ্টশ্বর সিষ্টচষ্টে িগিিালী, 
সিষ্টচষ্টে িুগিিাি, প্রজ্ঞািাি গপতার পতু্র এিং েিযা, আিরা 
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আিাষ্টের জীিি, অিস্থাি, অগধ্োর, সুগিধ্াগুগল এিং ভগিষযতগুগল 
ধ্ারিা েরষ্টত পাগর িা, োরি সিস্তগেেু সম্পূর্ি পগরিগতি ত হষ্টে 
কিষ্টে।  

আিাষ্টের িতুি পাগরিাগরে সম্পষ্টেি  ঈশ্বষ্টরর পতু্র ও েিযা গহসাষ্টি  
আিাষ্টের গিষ্টজর সম্পষ্টেি  গচন্তাভািিাটিষ্টে পষু্টরাপগুর পগরিতি ি েষ্টর 
কেে। 
কপৌল গলখষ্টলি, 

 করািীে ৮:১৪ ‘’ কেিিা যত কলাে ঈশ্বষ্টরর আত্মা দ্বারা চাগলত হে, 
তাহারাই ঈশ্বষ্টরর পতু্র’’।  

যীশু খ্রীিষ্টে প্রভু এিং ত্রার্েতি া স্বীোর েরষ্টলই আিরা ঈশ্বষ্টরর 
সন্তাি হষ্টে যাই। 

কযাহি ১:১২ ‘’ গেন্তু যত কলাে তাহাষ্টে গ্রহি েগরল, কসই সেলষ্টে 
যাাঁহারা তাহার িাষ্টি গিশ্বাস েষ্টর তাহাগেিষ্টে, গতগি ঈশ্বষ্টরর সন্তাি 
হিার ক্ষিতা গেষ্টলি’’।  

"ক্ষিতা" িষ্টব্দর অথি হল আইিী েতৃি ত্ব। এেিার আিরা গিশ্বাস 
েরষ্টলই, ঈশ্বষ্টরর পতু্র িা েিযা হওোর আইিী েতৃি ত্ব আিরা কপষ্টে 
যাই।  

ঈশ্বষ্টরর উতরাগধ্োরী 

 ঈশ্বর কেিল আিাষ্টের তাাঁর সন্তািই েষ্টরি গি, গতগি যীশুর িষ্টতা 
আিাষ্টেরও উতরাগধ্োরসূষ্টত্র উপহার গেষ্টেষ্টেি। আিরা খ্রীষ্টস্টর 
সাষ্টথ কযৌথ উতরাগধ্োরী হষ্টেগে।        
করািীে ৮:১৭ে ‘’ আর যখি সন্তাি, তখি োোে, ঈশ্বষ্টরর োোে ও 
খ্রীষ্টির সহোোে। 

গপতার সম্পে ও সিৃগি অপগরিাপষ্টযািয; গপতার সিস্ত গেেু তার 
সন্তািষ্টের জিয। 

আিরা ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর জন্মগ্রহর্ েষ্টর, যীশু গখ্রষ্টস্টর সাষ্টথ কযৌথ 
উতরাগধ্োরী হষ্টেগে তা উপলগি েরা েতই িা আিন্দোেে। তাাঁর 
সিস্ত উতরাগধ্োর আিাষ্টের উতরাগধ্োষ্টরও পগরর্ত হষ্টেষ্টে। 

স্বষ্টিির সিস্ত সম্পে যীশুর অগধ্োরপ্রাপ্ত এিং আিরা তাাঁর সাষ্টথ 
কযৌথ উতরাগধ্োরী হওোে স্বষ্টিির সিস্ত সম্পে আিাষ্টেরও হষ্টেষ্টে।  

ইগফষীে ১:৩ ‘’ ধ্িয আিাষ্টের প্রভু যীশু খ্রীষ্টির ঈশ্বর ও গপতা, গযগি 
আিাগেিষ্টে সিস্ত আগত্মে আিীিিাষ্টে স্বিীে স্থাষ্টি খ্রীষ্টি আিীিিাে 
েগরোষ্টেি’’।  

আিাষ্টের উতরাগধ্োরী অগধ্োর 
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 যীশুর প্রগত গিশ্বাষ্টসর দ্বারা আিরা ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর জন্মগ্রহর্ েগর 
এিং ঈশ্বষ্টরর পতু্র ও েিযা হই। ঈশ্বষ্টরর সন্তাি গহসাষ্টি, আিরা এেটি 
প্রগতশ্রুত উতরাগধ্োর পাই।  

িালাতীে ৩:২৬ ‘’ কেিিা, কতািরা সেষ্টল, খ্রীি যীশুষ্টত গিশ্বাস 
দ্বারা , ঈশ্বষ্টরর পতু্র হইোে’’। 

গযগহষ্টস্কল ৪৬:১৬ ‘’ প্রভু সোপ্রভু এই েথা েষ্টহি, অধ্যক্ষ যগে আপি 
পতু্রিষ্টর্র িষ্টধ্য কোি এে জিষ্টে গেেু োি েষ্টরি, তষ্টি তাহার 
অগধ্োর হষ্টি, তাহা তাহার পতু্রষ্টের হষ্টি, তাহা অগধ্োর িষ্টল 
তাহাষ্টের স্বত্ব হষ্টি’’।  

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের অিিযই গিজস্ব সম্পষ্টের অগধ্োরী 
হষ্টত হষ্টি। উতরাগধ্োরসূষ্টত্র যথাযথভাষ্টি আিাষ্টের যা আষ্টে তা 
আিাষ্টের অিিযই অগধ্োর েরষ্টত হষ্টি।  

আিাষ্টের সুগিধ্াগুলী গ্রহর্ েরা 

 আিাষ্টের স্বিীে গপতার পতু্র এিং েিযা গহসাষ্টি আিাষ্টের 
সুগিধ্াগুগল সম্পষ্টেি  জািষ্টত পারা েতটা িা গিস্মেের! এটা েতটা 
আিন্দোেে কয আিরা এইসি উতরাগধ্োর স্বত্বা স্বষ্টিি যাওোর 
আষ্টিই উপষ্টভাি েরষ্টত হষ্টি।  

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখষ্টেি, 

    গফগলপীে ৪:১৯ ‘’ আর, আিার ঈশ্বর কিৌরষ্টির খ্রীি যীশুষ্টত গস্থর 
আপি ধ্ি অিুসাষ্টর কতািাষ্টের সিস্ত প্রষ্টোজিীে উপোর পরূ্িরুষ্টপ 
সাধ্ি েরষ্টিি’’।  

ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর ইগতিষ্টধ্য "পিুরাে জন্মগ্রহর্" হষ্টে আিরা এখি 
িতুি উতরাগধ্োর গহসাষ্টি আিাষ্টের উতরাগধ্োর উপষ্টভাি েরা 
শুরু েরষ্টত পাগর। 

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, ঈশ্বষ্টরর সন্তাষ্টিরা, যীশু গখ্রষ্টস্টর সাষ্টথ কযৌথ 
উতরাগধ্োরী, আিাষ্টের এই পগৃথিীষ্টত আিাষ্টের চাগহো সরিরাহ 
েরার জিয ঈশ্বষ্টরর োষ্টে োন্নাোটি ও প্রাথিিা েরষ্টত হষ্টি িা। 
ঈশ্বষ্টরর সিস্ত গেেুই ইগতিষ্টধ্য আিাষ্টের গেষ্টেষ্টেি। আিাষ্টের শুধ্ু 
গিশ্বাস এিং িাধ্যতার িাধ্যষ্টি েীভাষ্টি ঈশ্বষ্টরর ধ্ি অজি ি েরা 
যাে তা অষ্টেষর্ েরষ্টত হষ্টি।  

® সম্পষ্টের অগধ্োর 

 কিাগি এই েথাগুলী ইস্রাষ্টেষ্টলর সন্তািষ্টের িষ্টলগেষ্টলি, 

গদ্বতীে গিিরি ৮:১৮ ‘’ গেন্তু কতািরা ঈশ্বর সোপ্রভুষ্টে স্মরষ্টর্ 
রাগখষ্টি, কেিিা গতগি কতািার গপতৃপরুুষষ্টের োষ্টে আপিার কয 
গিেিগিষেে গেিয েষ্টরষ্টেি, তাহা অেযোরিত গস্থর েরার জিয 
গতগি কতািাষ্টে ঐশ্বযি লাষ্টভর সািথিয গেষ্টলি’’।  
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® কেওোর প্রেৃগত 

গপতার কেওোর প্রেৃগত রষ্টেষ্টে। 

 কযাহি গলষ্টখগেষ্টলি, 

 কযাহি ৩:১৬ে ‘’ োরি ঈশ্বর জিতষ্টে এিি কপ্রি েগরষ্টলি, কয 
তাহার এেজাত পতু্রষ্টে োি েরষ্টলি....... 

যীশু িলষ্টলি, 

লুে ৬:৩৮ ‘’ কেও, কতািাগেিষ্টে কেওো যাইষ্টি, কলাষ্টে গিলক্ষি 
পগরিাষ্টি চাগপো, ঝাাঁগেো, উপগচো কতািাষ্টের কোষ্টল কেষ্টি, োরি 
কতািরা কয পগরিাষ্টি পগরিাি ের কসই পগরিাষ্টি কতািাষ্টেরও 
গিগিষ্টত পগরিাি েরা যাইষ্টি’’।  

® আিীিিাষ্টের ভাণ্ডার 

 আিরা ঈশ্বষ্টরর উপর গিশ্বাস এিং আিুিষ্টতযর দ্বারা , ঈশ্বষ্টরর 
অপগরষ্টিে আিীিিাষ্টের ভািীোর হষ্টেগে ।  আিাষ্টের সিস্ত চাগহো 
আিাষ্টের গচরন্তি উতরাগধ্োষ্টরর ভাণ্ডার কথষ্টে অপগরেল্পগিে 
ভাষ্টি পরূর্ েরা হে।  

িালাগখ পসু্তষ্টে আিরা পগ়ি, 

িালাগখ ৩:১০ ‘’ কতািরা সিস্ত েিিাংি ভাণ্ডাষ্টর আি, কযি আিার 
িৃষ্টহ খােয থাষ্টে আর কতািরা ইহাষ্টত আিার পগরক্ষা ের, ইহা 
িাগহিীিষ্টর্র সোপ্রভু েষ্টহি, আগি আোষ্টির দ্বার সেল িুি েগরো 
কতািাষ্টের প্রগত অপগরষ্টিে আিীিিাে িষির্ েগর গে িা। 

ঈশ্বষ্টরর িতুি সৃগি পতু্র ও েিযা গহসাষ্টি আিাষ্টের আিীিিােগুগল 
েীভাষ্টি গ্রহর্ েরি তা জািা েতটা িা আশ্চষ্টযির গিষে। 

খ্রীষ্টির কেহ  

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা কেিল ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টরর অংিই হষ্টে 
উঠি গি,  িরং িতুি জষ্টন্মর অষ্টলৌগেেতার দ্বারা আিরা খ্রীষ্টস্টর 
কেষ্টহর অে হষ্টেগে। 

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখষ্টেি, 

১ েগরগিে ১২:২৭ ‘’ কতািরা খ্রীষ্টির কেহ, এিং এে এেজি এে 
এেটি অে’’। 

সিস্ত গিশ্বাসী, সগর্ম্গলতভাষ্টি, খ্রীষ্টির কেহটি ততগর েষ্টর। আিরা 
স্বতন্ত্রভাষ্টি কসই কেষ্টহর অে। 

আিরা গুরুত্বপরূ্ি অংি 
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 ঈশ্বষ্টরর প্রষ্টতযে কেষ্টহ তাাঁর গিশ্বাসীর জিয জােিা রষ্টেষ্টে। 
আিাষ্টের প্রষ্টতযষ্টের গিগেি ি োজ রষ্টেষ্টে। 

১৮পে ‘’ গেন্তু এখি ঈশ্বর অেসেল এে এে েগরো কেষ্টহর িষ্টধ্য 
কযিি ইচ্ছা েগরোষ্টেি কসইরুপ িসাইোষ্টেি।  

® এষ্টে অপষ্টরর েরোর 

খ্রীষ্টির কেষ্টহ প্রষ্টতযে গিশ্বাসীর অপর অংষ্টিরও েরোর রষ্টেষ্টে। 

২১,২২ পে ‘’ আর চকু্ষ হস্তষ্টে িগলষ্টত পাষ্টর িা কতািাষ্টে আিার 
প্রষ্টোজি িাই,আিার িাথাও পা েখুাগিষ্টে িগলষ্টত পাষ্টর িা 
কতািাষ্টের আিার প্রষ্টোজি িাই এিং কয সেল অেষ্টে অষ্টপক্ষােৃত 
েিুিল িগলো কিাধ্ হে কসগুগল অগধ্ে প্রষ্টোজিীে’’। 

২৬পে ‘’ আর এে অে েঃুখ পাইষ্টল তাহার সগহত সেল অেই েঃুখ 
পাে, এিং এে অে কিৌরিপ্রাপ্ত হইষ্টল তার সগহত সেল অে আিন্দ 
েষ্টর’’।  

ঈশ্বষ্টরর কেষ্টহর প্রগতটি অেই গুরুত্বপরূ্ি! িািি কেষ্টহর কযিি যষ্টত্নর 
েরোর রষ্টেষ্টে কতিগি রষ্টেষ্টে  খ্রীষ্টস্টর কেষ্টহরও রষ্টেষ্টে।  

খ্রীষ্টি আিাষ্টের গস্থগত 

পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি , পগিত্র আত্মা আিাষ্টের যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য িাগপ্তস্ম 
গেষ্টেগেষ্টলি। িতুি জষ্টন্মর অষ্টলৌগেে ঘটিা দ্বারা আিরা যীশুর 
সাষ্টথ ঘগিষ্ঠভাষ্টি এে হষ্টে কিলাি। আিরা তাাঁর সাষ্টথ এে হষ্টে 
কিলাি। 

১ েগরগিে ১২:১৩ ‘’ ফলত, আিরা গে গযহুেী, গে গ্রীে, গে োস , 
গে স্বাধ্ীি সেগল এে কেহ হইিার জিয এগে আত্মাষ্টত িাপ্তাইগজত 
হইোগে এিং সেগল এে আত্মা হইষ্টত পাগেত হইোগে’’। 

িাগপ্তশ্ম েথার অথি গেঃ  
   ® সম্পরূ্িরূষ্টপ সিাি েরা 

পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি , আিরা যীশুগখ্রষ্টির সাষ্টথ সম্পরূ্িরূষ্টপ গচগহ্নত হষ্টে 
উেলাি। 

 যখি সাো রষ্টের োপষ্ট়ির টুেষ্টরা  লাল কোপাষ্টিা এেটি োগলষ্টত 
রাখা হে, তখি োপ়িটি কোপাষ্টিা রে ধ্ারর্ েষ্টর। এই রগেষ্টির 
সাষ্টথ আিরা িাগপ্তষ্টশ্মর তুলিা েরষ্টত পাগর।ষ্টতিগিভাষ্টি, িুগির 
িুহূষ্টতি  আিরা যখি পগিত্র আত্মার দ্বারা তাাঁর োষ্টে িাগপ্তস্ম গ্রহর্ 
েগর তখি আিাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর পষু্টত্রর স্বভািষ্টে গ্রহর্ েষ্টর। 
আিরা তাাঁর সাষ্টথ সম্পরূ্িরূষ্টপ গচগহ্নত হষ্টে উঠি - তাাঁর কেষ্টহর এে 
অংি - তাাঁর সাষ্টথ এোত্মভাষ্টি তাাঁর সাষ্টথ এোত্ম হষ্টেগে। 

                                                                  যীশু যা, আিরাও তাই ! 
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  যীশুর সিস্ত আিাষ্টের হে! 

আিাষ্টের যা আষ্টে এিং যা আষ্টে সিই 

োরর্ আিরা তাাঁর িষ্টধ্য আগে। 

ইগফষীেষ্টত কযিিটা গিখাষ্টিা হষ্টেষ্টে 

কপৌল ইগফষীেষ্টের োষ্টে তাাঁর গচঠির প্রথি গতিটি অধ্যাষ্টে িার 
িার “খ্রীষ্টি” আিাষ্টের অিস্থাি ও সম্পগতর েথা উষ্টেখ েষ্টরগেষ্টলি। 

® আগত্মে আিীিিাষ্টের দ্বারা আিীিিােযুি  

 গতগি গলষ্টখগেষ্টলি কয আিরা খ্রীষ্টির প্রগতটি আধ্যাগত্মে আিীিিাষ্টে 
ধ্িয। 

ইগফষীে ১:৩ ‘’ ধ্িয আিাষ্টের প্রভু যীশু, খ্রীষ্টির ঈশ্বর ও গপতা, 
গযগি আিাগেিষ্টে সিস্ত আগত্মে আিীিিাষ্টের স্বিীে স্থাষ্টি খ্রীষ্টি 
আিীিিাে েষ্টরষ্টেি’’।  

স্বষ্টিির সিস্ত ধ্িী, কিৌরিিে, এিং সষ্টন্তাষজিে আধ্যাগত্মে আিীিিাে 
আিাষ্টের প্রগতগেষ্টির জীিষ্টি গ্রহর্ এিং উপষ্টভাি েরার জিয 
উপলি রষ্টেষ্টে।   

® তাহাষ্টত িষ্টিািীত 

 গপতা যীশুষ্টে কিষ্টে গিষ্টেগেষ্টলি। গতগিই িষ্টিািীত। কযষ্টহতু আিরা 
তাাঁর িষ্টধ্য আগে, আিরা এখি তাাঁর িষ্টিািীত হষ্টেগে। 
ইগফষীে ১:৪ ‘’ োরি গতগি জিতপতষ্টির পষূ্টিি খ্রীি আিাগেিষ্টে 
িষ্টিািীত েগরোগেষ্টলি, কযি আিরা তাহার সাক্ষাষ্টত কপ্রষ্টি পগিত্র 
ও গিষ্কলঙ্ক হই’’।  

ঈশ্বর আিাষ্টের রুপ, আিাষ্টের ক্ষিতা িা আিাষ্টের স্ব-িূষ্টলযর 
োরষ্টর্ কিষ্টে কিি গি। গতগি আিাষ্টের কিষ্টে গিষ্টেগেষ্টলি োরর্ 
অিন্তোলীি সিষ্টে, গতগি খ্রীষ্টির িষ্টধ্য আিাষ্টের কেষ্টখগেষ্টলি।  

® তাহার সাষ্টথ পিূিগিধ্িাগরত 

 আিরা তার সাষ্টথ গেলাি তাই আিরা তার সাষ্টথ পিূিগিধ্িাগরত 
গেলাি। 

ইগফষীে ১:৫ ‘’ গতগি আিাগেিষ্টত যীশু খ্রীি দ্বারা আপিার জিয 
েতেপতু্রতার গিগিত পিূি হইষ্টত গিরুপিও েগরোষ্টেি। ইহা গতগি 
গিজ ইচ্ছার গহতসংেল্প অিুসাষ্টর গিজ অিুগ্রষ্টহর প্রতাষ্টপর প্রিংসার 
জিয েগরোগেষ্টলি’’।  

আিরা ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ অিন্তোল থাোর জিয পিূিগিধ্িাগরত এই 
োরষ্টর্ হেগি কয গতগি আিাষ্টের অিযষ্টের কচষ্টে কিগি পেন্দ েষ্টরি। 
গপতা যুিান্তর ধ্ষ্টর িীষ্টচ তাগেষ্টে খ্রীষ্টি আিাষ্টের কেখষ্টত কপষ্টতি। 
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গতগি আিাষ্টের কিষ্টে গিষ্টেগেষ্টলি োরর্ গতগি যীশুষ্টে কিষ্টে 
গিষ্টেগেষ্টলি এিং আিরাও তাাঁর সাষ্টথ যুি রষ্টেগে। 

আিাষ্টের উতরাগধ্োর এিং আিাষ্টের পিূিগিধ্িারষ্টির োরর্ হল, 
যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য আিাষ্টের অিস্থাি।  

ইগফষীে ১:১১ ‘’ খ্রীষ্টিই সংগ্রহ েরা যাইষ্টি, তাহাষ্টতই েরা যাইষ্টি, 
যাাঁহাষ্টত আিরা ঈশ্বষ্টরর অগধ্োর স্বরূপ হইোগে, িাস্তষ্টি গযগি 
সেগল আপিার ইচ্ছার িন্ত্রিা অিুসাষ্টর সাধ্ি েষ্টরি’’।  

® তাহাষ্টত িৃহীত 

 আিরা গপ্রেষ্টির দ্বারা িৃহীত হষ্টেগে। গপতাষ্টত আিাষ্টের 
গ্রহর্ষ্টযািযতার োরর্ হল, আিরা খ্রীষ্টিষ্টত আগে।  

ইগফষীে ১:৬ ‘’ কসই অিুগ্রষ্টহ গতগি আিাগেিষ্টে কসই গপ্রেতষ্টির 
অিুিৃহীত েগরোষ্টেি’’।  

আিাষ্টের উিার, ক্ষিা এিং তাাঁর অিুগ্রষ্টহর সিস্ত ধ্ষ্টির োরি হল, 
আিরা তাাঁর িষ্টধ্য রষ্টেগে। 

ইগফষীে ১:৭ ‘’ যাাঁহাষ্টত আিরা তাাঁহার রি দ্বারা িুগি অথিাৎ 
অপরাধ্ সেষ্টলর কিাচি পাইোগে, ইহা তাাঁহার কসই অিুগ্রহ-ধ্ি 
অিুসাষ্টর হইোষ্টে’’।  

® তাহাষ্টত িুোগঙ্কত 

আিরা পগিত্র আত্মার দ্বারা িুোগঙ্কত হষ্টেগে এিং অিন্তোষ্টলর জিয 
খ্রীষ্টির সগহত এোত্ম হষ্টেগে।   

ইগফষীে ১:১৩ ‘’ খ্রীষ্টি থাগেো কতািরাও সষ্টতযর িােয কতািাষ্টের 
পগরত্রাষ্টির সুসিাচার শুগিো এিং তাহাষ্টত গিশ্বাসও েগরো কসই 
অেীেৃত পগিত্র আত্মা দ্বারা িুোগঙ্কত হইোগে’’।   

® তার সাষ্টথ িসা 

 তার সাষ্টথ এে হিার দ্বারা আিরা স্বিীেস্থাষ্টি তার সাষ্টথ িসার 
সুষ্টযাি কপষ্টেগে। 

ইগফষীে ২:৬ ‘’ গতগি খ্রীি যীশুষ্টত আিাগেিষ্টে তাাঁহার সগহত 
উোইষ্টলি ও তাাঁহার সগহত স্বিীে স্থাষ্টি িসাইষ্টলি। 

যগেও আিরা স্থােীভাষ্টি এই পগৃথিীষ্টত আিাষ্টের কেষ্টহ িাস েরগে, 
খ্রীষ্টি আিরা স্বষ্টিি িষ্টস আগে।  যীশু তাাঁর উিারোরী োজ কিষ 
েরার প়ি,  গতগি স্বষ্টিি গপতার ডািগেষ্টে িষ্টসগেষ্টলি।   

িীতসংগহতা ১১০:১ ‘’ সোপ্রভু আিার প্রভুষ্টে িষ্টলি, তুগি আিার 
েগক্ষষ্টর্ িস, যািৎ আগি কতািার িত্রুির্ষ্টে কতািার পােপীে িা 
েগর’’।  
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কপৌল প্রোি েষ্টরষ্টেি কয আিরা তাাঁর সাষ্টথ অিস্থািিতভাষ্টি িষ্টস 
আগে। আিরা এই পগৃথিীষ্টত তাাঁর সিাপ্ত োষ্টজর সিস্ত সুগিধ্া 
উপষ্টভাি েরগে। আিরা গিশ্বাস দ্বারা, সিস্ত িুহূষ্টতি  এিিগে 
জীিষ্টির ঝষ্ট়ির িাষ্টঝও গিশ্রাি উপষ্টভাি েরগে যা প্রষ্টতযে 
গিশ্বাসীর জিয উপলি হষ্টেষ্টে। 

® তার িষ্টধ্য ভাষ্টলা োজ 

 আিরা যীশু খ্রীিষ্টত সৎগরোর জিয সৃগি হষ্টেগে। 

ইগফষীে ২:১০ ‘’ আিরা তাাঁহারই রচিা, খ্রীি যীশুষ্টত গিগিধ্ 
সৎগরোর গিগিত সৃি, কসগুগল ঈশ্বর পষূ্টিি প্রস্তুত েগরোগেষ্টলি, কযি 
আিরা কসই পষ্টথ চগল’’।  

আেি এিং হিাষ্টে এেটি উষ্টেষ্টিয সৃগি েরা হষ্টেগেল, এিং খ্রীষ্টস্ট 
আিরা এেই উষ্টেষ্টিয সৃগি হষ্টেগে। আিাষ্টের পগৃথিীষ্টত তাাঁর 
োজগুগল েরার জিয সৃগি েরা হষ্টেষ্টে। আিরা খ্রীষ্টির কেহরুষ্টপ 
তার জােিাে পগৃথিীষ্টত োজ েরগে।  

যীশু যখি জীগিত গেষ্টলি এিং এই পগৃথিীষ্টত কসিা েরগেষ্টলি, তখি 
গতগি তাাঁর গিশ্বাসীষ্টের িলষ্টলি, 

কযাহি ১৪:১২ ‘’ সতয, সতয, আগি কতািাগেিষ্টে িগলষ্টতগে, কয 
আিাষ্টত গিশ্বাস েষ্টর, আগি কয সেল োজ েগরষ্টতগে, কসও েগরষ্টি, 
এিি গে, এ সেল হইষ্টতও ি়ি ি়ি োজ েরষ্টি, কেিিা আগি 
গপতার গিেষ্টট যাইষ্টতগে’’।  

যীশু খ্রীষ্টি গিশ্বাসী গহসাষ্টি, আিরা যীশুর কেহ। আিরা তাাঁর িাহু, 
পা, এিং এই পগৃথিীষ্টত তাাঁর হাত। যীশুর কেহ গহসাষ্টি, আিরা আজ 
তাাঁর োজগুগল চাগলষ্টে যাগচ্ছ।   

খ্রীষ্টির কেহ  
® পগৃথিীষ্টত খ্রীষ্টির প্রগতগিগধ্ত্ব েরা 
® ঈশ্বষ্টরর ভাষ্টলািাসাষ্টে পগৃথিীষ্টত গিষ্টে আসা 
® ঈশ্বষ্টরর সুস্থতা এিং িুগিষ্টে গিষ্টে আসা 
® ঈশ্বষ্টরর কলাষ্টেষ্টের িষ্টধ্য উিাষ্টরর জ্ঞািষ্টে গিষ্টে আসা 

® তার সগন্নেট হওো 

  আিরা, যারা তাাঁর িত্রু গেলাি এিং তাাঁর োে কথষ্টে েষূ্টর গেলাি, 
তাাঁর রষ্টির দ্বারা আিরা  'তার সগন্নেট' হষ্টেগে। 
ইগফষীে ২:১৩ ‘’ গেন্তু এখি খ্রীি যীশুষ্টত, পষূ্টিি েরূিতী গেষ্টল কয 
কতািরা, কতািরা খ্রীষ্টির রি দ্বারা গিেটিতী হইোে’’।  

আিরা এখি তার সাষ্টথ এেটি রিািত, ঘগিষ্ঠ সহভািীতা এিং 
কিলাষ্টিিা উপষ্টভাি েরষ্টত পাগর।  
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® এে হওো  

 যখি আিরা তাাঁর িষ্টধ্য সৃগি েরা হষ্টেগে, তখি আিাষ্টের এিং 
ঈশ্বষ্টরর িষ্টধ্য সিস্ত িত্রুতা গিলুপ্ত হষ্টে কিষ্টে। আিরা েজুি এে হষ্টে 
কিগে। 
ইগফষীে ২:১৫ ‘’ িত্রুতাষ্টে গিগধ্িি আজ্ঞা েলাস্বরূপ িযিস্থাষ্টে, 
গিজ িাংষ্টস লুপ্ত েগরোষ্টেি, কযি উভেষ্টে আপিাষ্টত এেই িূতি 
িিুষযরুষ্টপ সৃগি েষ্টরি, এইরুষ্টপ সগন্ধ েষ্টরি’’।  

 িতুি সৃগি িযগি যতক্ষর্ যীশুর সাষ্টথ থাষ্টে কস েখিই যীশু এিং 
তাাঁর িাগন্ত কথষ্টে পথৃে হষ্টত পাষ্টর িা। 

® পগিত্র িগন্দর  

    তাাঁর িষ্টধ্য, আিরা এেসাষ্টথ এেটি পগিত্র িগন্দর, স্বেং ঈশ্বষ্টরর 
আিাসস্থল গহসাষ্টি গিগিিত হষ্টেগে। 

ইগফষীে ২:২০-২২ ‘’ কতািাগেিষ্টে কপ্রগরত ও ভািিােীিষ্টর্র 
গভগতিূষ্টলর উপষ্টর িাাঁগথো কতালা হইোষ্টে, তাাঁহার প্রধ্াি কোষ্টির 
প্রস্তর স্বেং খ্রীি যীশু। তাহাষ্টতই প্রষ্টতযে িাথগি।সুসংলগ্ন হইো 
প্রভুষ্টত পগিত্র িগন্দর হইিার জিয িৃগি পাইষ্টতষ্টে, তাহাষ্টত আত্নাষ্টত 
ঈশ্বষ্টরর আিাস হইিার গিগিত কতািাগেিষ্টে ও এেসষ্টে িাাঁগথো 
কতালা হইষ্টতষ্টে’’।  

ঈশ্বর এই পগৃথিীত  থাোর জিয আিাষ্টেরষ্টে কিষ্টে গিষ্টেষ্টেি এটা 
েতটা িা আশ্চষ্টযির গিষে। গতগি পথৃেভাষ্টি আিাষ্টের িষ্টধ্য িাস 
েরষ্টত এিং সংযুিভাষ্টি তাাঁর িণ্ডলী গহসাষ্টি আিাষ্টের সেষ্টলর 
সাষ্টথ িাস েরষ্টত চাি। 

® সাহসীেতা- তার িষ্টধ্য আত্মগিশ্বাস 

 োরর্ আিরা তাাঁর িষ্টধ্য রষ্টেগে, তাাঁর সাষ্টথ এে হষ্টেগে, তাাঁর সাষ্টথ 
সম্পরূ্ি এেগত্রত, তাই এেটি িতুি সৃগি গহসাষ্টি তাাঁর যা গেেু আষ্টে 
তা ভাি েষ্টর গিই।  

তার ধ্াগিিেতা আিাষ্টের ধ্াগিিেতাে পগরর্ত হষ্টেষ্টে। তাাঁর গিেগত 
হষ্টে কিষ্টে আিাষ্টের গিেগত। তাাঁর জীিি হষ্টে উষ্টেষ্টে আিাষ্টের 
জীিি। 

যখি আিরা িতুি সৃগির প্রোি পাই, আিরা সাহষ্টসর সাষ্টথ িলষ্টত 
পাগর, 

আগি জাগি যীশু খ্রীষ্টি আগি কে! 

আগি তার সাষ্টথ এে হষ্টে কিগে! 

আগি এখি তাাঁর ধ্াগিিেতা , 
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তার ভািয, এিং তার জীিি ভাি েষ্টরগে! 

আগি এেটি িতুি সৃগি! 

পরুাষ্টিা গজগিসগুগল চষ্টল কিষ্টে! 

সি গেেু িতুি হষ্টে কিষ্টে! 

ইগফষীে ৩:১২ ‘’ তাহাষ্টতই আিরা তাাঁহার উপষ্টর গিশ্বাস দ্বারা 
সাহস, এিং েঢৃ় প্রতযেপিূিে উপগস্থত হইিার ক্ষিতা পাইোগে’’।  

আিরা পরূ্ি আত্মগিশ্বাষ্টসর সাষ্টথ সাহষ্টসর সাষ্টথ তাাঁর উপগস্থগতষ্টত 
আসষ্টত পাগর োরর্ আিরা তাাঁর িষ্টধ্য আগে, আিরা আর 
অপরাধ্ষ্টিাধ্ এিং গিন্দার িষ্টধ্য কিই। আিরা িতুি সৃগি। আিরা 
যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতাে পরূ্ি হষ্টেগে। 

আষ্টলার সন্তাি  

যীশু িাংষ্টস জন্মগ্রহি েষ্টর এই আধ্যাগত্মে অন্ধোষ্টরর জিষ্টত আষ্টলা 
হষ্টে ঈশ্বষ্টরর ভাষ্টলািাসা এিং িগিষ্টে যারা তাাঁষ্টে গিশ্বাস েষ্টর 
তাষ্টের িষ্টধ্য প্রোি েরষ্টত এষ্টসগেষ্টলি।  

কযাহি ৮:১২ ‘’ যীশু আিার কলােষ্টের োষ্টে েথা েগহষ্টলি, গতগি 
িগলষ্টলি, আগি জিষ্টতর কজযাগত, কয আিার পশ্চাৎ আইষ্টস, কস কোি 
িষ্টত অন্ধোষ্টর চগলষ্টি িা, গেন্তু জীিষ্টির েীগপ্ত পাইষ্টি’’।  

১ গথসলিীেীে ৫:৫ ‘’ কতািরা ত সেষ্টল েীগপ্তর সন্তাি ও গেিষ্টসর 
সন্তাি, আিরা রাগত্ররও িই, অন্ধোষ্টররও িই’’।  
গিশ্বাসীরা আষ্টলার সন্তাি গহসাষ্টি িাাঁচষ্টি। তারা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর 
প্রোষ্টির কজযাগতর িষ্টধ্য গিজেীভাষ্টি জীিিযাপি েরষ্টি। কপৌল এই 
িষ্টল আিাষ্টের গিষ্টেিি গেষ্টলি কয, 

ইগফষীে ৫:৮ ‘’ োরি কতািরা এে সিষ্টে অন্ধোর গেষ্টল, গেন্তু 
এখি প্রভুষ্টত েীগপ্ত হইোে, েীগপ্তর সন্তািষ্টের িযাে চল’’।  

 কধ্ৌত, পগিত্র, িযােসেত 

             িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা পাপ কথষ্টে িুগি কপষ্টেগে। 
আিাষ্টের কধ্ৌত, পগিত্র এিং িযাোসেত েরা হষ্টেষ্টে।  

১ েগরগিে ৬:১০,১১ ‘’ যাাঁহারা িযগভচারী গে প্রগতিাপজূে গে 
পারোগরে গে িীিৎ আচারী গে পেুািী গে কচার গে কলাভী গে 
িাতাল গে েটুভাষী গে পরধ্িগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বষ্টরর রাষ্টজয 
অগধ্োর হইষ্টি িা। আর কতািরা কেহ কেহ কসই প্রোর কলাে গেষ্টল, 
গেন্তু কতািরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টির িাষ্টি ও আিাষ্টের ঈশ্বষ্টরর আত্মাে 
আপিাগেিষ্টে কধ্ৌত েগরোে, পগিত্রেৃত হইোে, ধ্াগিিেিগিত 
হইোে’’।  
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আিাষ্টের পগরষৃ্কত , কধ্ৌত হষ্টত হষ্টি। ঈশ্বর অপগিত্রতার িষ্টধ্য 
থােষ্টত পাষ্টরি িা। গিখুাঁত িযােগিচার এিং গিখুাঁত ধ্াগিিেতা 
পাষ্টপর সাষ্টথ থােষ্টত পাষ্টর িা।  

১ কযাহি ১:৭ ‘’ গেন্তু গতগি কযিি কজযাগতষ্টত আষ্টেি, আিরাও যগে 
কতিগি কজযাগতষ্টত চগল, তষ্টি পরস্পর আিাষ্টের সহভাগিতা আষ্টে, 
এিং তাাঁহার পতু্র যীশুর রি আিাগেিষ্টে সিস্ত পাপ হইষ্টত শুগচ 
েষ্টর’’।  

"পগিত্র" েথাটি খ্রীষ্টি গিশ্বাষ্টসর িাধ্যষ্টি ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ িিুষযষ্টের 
সম্পেি ষ্টে ির্িিা েষ্টর। এর অথি হল আিরা িন্দ কথষ্টে আলাো হষ্টে 
খ্রীষ্টির সষ্টে যুি হষ্টেগে । আিরা জিত কথষ্টে আলাো হষ্টেগে 
ধ্াগিিেতার উপর গভগত েষ্টর ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের সম্পেি  স্থাগপত 
হষ্টেষ্টে।   
আিরা কধ্ৌত এিং পগিত্র হষ্টেগে। আিরাও ধ্াগিিে হষ্টেগে। ধ্াগিিে 
হওোর অথি  ঈশ্বষ্টরর দ্বারা ধ্াগিিে কঘাষর্া েরা। আিরা ধ্াগিিে; 
আিাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর সািষ্টি গিখুাঁত। খ্রীষ্টি আিরা িতুি সৃগি। 
পরুাষ্টিা পাপ চষ্টল কিষ্টে - যীশুর প্রিাগহত রি গেষ্টে ধ্ুষ্টে কফলা 
হষ্টেষ্টে। 

করািীে ৩:২৮ ‘’ কেিিা আিাষ্টের িীিাংসা এই কয িযিস্থার োজ 
িযগতষ্টরষ্টে গিশ্বাস দ্বারাই িিুষয ধ্াগিিে িগিত হে’’।  

করািীে ৮:৩১খ,৩৩ ‘’ ঈশ্বর কযিি আিাষ্টের স্বপক্ষ, তখি আিাষ্টের 
গিপক্ষ কে?  

ঈশ্বষ্টরর িষ্টিািীতষ্টের গিপষ্টক্ষ কে অগভষ্টযাি েগরষ্টি? ঈশ্বর কতা 
তাহাষ্টের ধ্াগিিে েষ্টরি, কে কোষী েগরষ্টি’’।  

যখি িেতাি এিং তার সেীরা আিাষ্টের অতীত স্মরর্ েগরষ্টে 
গেষ্টত আষ্টস, তখি আিাষ্টের িলা উগচত, 

ভুষ্টল যাও িেতাি, 

আগি কধ্ৌত, পগিত্র, এিং িযাযয! 

আগি এেটি িতুি সৃগি! 

পরুাষ্টিা গিষেগুগল চষ্টল কিষ্টে! 

সি গেেু িতুি হষ্টে কিষ্টে!  

আিাষ্টের িতুি িািগরেত্ব  

আিাষ্টের অগধ্োর 

  িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিরা িতুি িািগরেত্ব লাভ েষ্টরগে। 
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এেটি কেষ্টির িািগরেষ্টে জাগতর সংগিধ্াষ্টির অধ্ীষ্টি গেেু  
অগধ্োর গিগশ্চত েরা হে। সংগিধ্াি হল কেষ্টির সষ্টিিাচ্চ আইি। 
জাগতর অিযািয সেল আইি সংগিধ্াি দ্বারা প্রেত কিৌগলে 
অগধ্োষ্টরর অধ্ীি। আিরা যগে আিাষ্টের অগধ্োর িা জাগি তষ্টি 
গেেু অসাধ্ু িযগি আিাষ্টের তা কথষ্টে িগঞ্চত েষ্টর কেষ্টি। 

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের অষ্টিে অগধ্োর কেওো হষ্টেষ্টে, গেন্তু 
আিরা এেটি অসাধ্ু িেতাষ্টির দ্বারা আিাষ্টের অগধ্োর কথষ্টে 
িগঞ্চত হষ্টত পাগর। আিাষ্টেরষ্টে অযথা েষ্টির িষ্টধ্য তা কফষ্টল কেে। 
এেটি িতুি সৃগি হওো এটা অগেোর কেে িা কয আিরা আিাষ্টের 
সিস্ত আধ্যাগত্মে আিীিিাে উপষ্টভাি েরি, গেন্তু এটি আিাষ্টের 
তাষ্টের পিুরাে োগি েরার আইগি অগধ্োরষ্টে গেষ্টে থাষ্টে। 

আিাষ্টের অি  

এই পগৃথিীষ্টত িেতাি িতুি সৃগি গহষ্টসষ্টি আিাষ্টের অগধ্োর কেষ্ট়ি 
গিষ্টেষ্টে। যাইষ্টহাে, ঈশ্বর আিাষ্টের কসই আধ্যাগত্মে অি গেষ্টেষ্টেি 
যা আিাষ্টের পিুরাে অগধ্োর েরষ্টত হষ্টি। 

কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি কয আিাষ্টের অি এই পগৃথিীর িে। তাষ্টের 
ঈশ্বগরে িগি আষ্টে, িিভাষ্টি েিুিগুগল কটষ্টি আিার জিয কসগুগল 
যষ্টথি পরারিী। 
২ েগরগিে ১০:৪ ‘’ োরি আিাষ্টের যুষ্টির অিিি িাংগসে িষ্টহ, 
গেন্তু েিুিসিূহ ভাগেো কফগলিার জিয ঈশ্বষ্টরর সাক্ষাষ্টত পরারিী’’।  
এেটি িাধ্া এেটি েষু্টিির িত। পগরগস্থগত, গচন্তাধ্ারা, িযগি িা 
সংিেষ্টির উপর এটি  িি হষ্টে আাঁেষ্ট়ি আষ্টে। এটি হষ্টত পাষ্টর এেটি 
িগিিালী েিুি যা িেতাি আিাষ্টের স্বাস্থয িা অষ্টথির উপর প্রগতগষ্ঠত 
েষ্টরষ্টে। েিুি যাই কহাে িা কেি, এটিষ্টে কভষ্টে কফলার অি আিাষ্টের 
োষ্টে আষ্টে! 

® োযিোরী হওো 

 কোি অিই োযিের িে যগে এটি  িযিহার িা েরা হে। 

যগে কোি িত্রু কোি সিি িযগির উপর হািলা চালাে, তষ্টি কসই 
িযগি তার অি িযিহার িা েরষ্টল কস তার ক্ষগত েরষ্টত পাষ্টর। কয 
িযগি আরিষ্টর্ আষ্টে কস িাথা কথষ্টে পা পযিন্ত সিি হষ্টত পাষ্টর, গেন্তু 
যগে কস তার অি িযিহার িা েষ্টর, তষ্টি কস পরাগজত হষ্টত পাষ্টর।  

িতুি সৃগির িািুষ গহষ্টসষ্টি আিাষ্টের কক্ষষ্টত্রও এেই েথা প্রষ্টযাজয। 
িত্রুষ্টে পরাগজত েরার জিয আিাষ্টের কয সিস্ত অষ্টির প্রষ্টোজি 
হষ্টি তা আিাষ্টের োষ্টে আষ্টে, গেন্তু কসগুগল েী এিং েীভাষ্টি 
িযিহার েরষ্টত হষ্টি তা আিাষ্টের অিিযই গিখষ্টত হষ্টি। 

® িগর্িত 
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 কপৌল ইগফষীে পসু্তষ্টে িতুি সৃগির িিি এিং অষ্টির ির্িিা গেষ্টেষ্টেি। 

ইগফষীে ৬:১১-১৭ ‘’ ঈশ্বষ্টরর সিগ্র যুিসিা পগরধ্াি ের, কযি 
গেোিষ্টলর িািাগিি চাতুরীর সর্ম্ুষ্টখ োাঁ়িাইষ্টত পার। কেিিা 
রিিাংষ্টসর সগহত িে, গেন্তু আগধ্পতয সেষ্টলর সগহত, েতৃি ত্ব 
সেষ্টলর সগহত, এই অন্ধোষ্টরর জিতপগতষ্টের সগহত, স্বিীেস্থাষ্টি 
েিুতার আত্মািষ্টির সগহত আিাষ্টের িেযুি হইষ্টতষ্টে। এইজিয 
কতািরা ঈশ্বষ্টরর সিগ্র যুিসিা গ্রহি ের, কযি কসই কুগেি প্রগতষ্টরাধ্ 
েরষ্টত এিং সেগল সম্পন্ন েগরো োাঁ়িাইো থাগেষ্টত পার। অতএি 
সষ্টতযর েটিিন্ধিীষ্টত িিেটি হইো, ধ্াগিিেতার িুেপাটা পগ়িো 
এিং িাগন্তর সুসিচাষ্টরর সুসিতাে পােেুা চরষ্টর্ গেো োাঁগ়িষ্টে 
থাে, এই সেল ো়িা গিশ্বাষ্টসর ঢালও গ্রহি ের, যাহার দ্বারা 
কতািরা কসই পাপাত্মার সিস্ত অগগ্নিার্ গিিিার্ েগরষ্টত পাগরষ্টি এিং 
পগরত্রাষ্টির গিরস্থাি ও আত্মার খ়িি, অথিাৎ ঈশ্বষ্টরর িােয গ্রহি 
ের’’।  

® আিাষ্টের আরির্াত্মে অি 

 েটুি সাধ্ারর্ ধ্রষ্টির অি আষ্টে, প্রগতরক্ষািূলে এিং আরির্াত্মে। 
গেেু অি আিাষ্টের প্রগতরক্ষার জিয , এিং এেটি িত্রুষ্টে আরির্ 
েরার জিয।  
আত্মার তষ্টলাোর – ঈশ্বষ্টরর িােয - এই ির্িিািূলে অিুষ্টচ্ছষ্টে 
উগেগখত আরির্াত্মে অি। যখি আিরা গিশ্বাষ্টস ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে 
িগল, িেতািষ্টে তখি পালাষ্টত হে। এই অষ্টির গিরুষ্টি তার কোি 
প্রগতরক্ষা কিই। 

ঈশ্বর আিাষ্টের এই অি গেষ্টেষ্টেি, গেন্তু আিাষ্টের অিিযই এটি 
িযিহার েরষ্টত গিখষ্টত হষ্টি। িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের অিিযই 
েঠিি পগরগস্থগতষ্টত ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে িলষ্টত হষ্টি। 

উপসংহার 

 খ্রীষ্টি আিাষ্টের িতুি সৃগি হষ্টেগে  

 িতুি জষ্টন্মর অষ্টলৌগেেতার দ্বারা, আিরা ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর 
জন্মগ্রহর্ েষ্টরগে। ঈশ্বষ্টরর পতু্র ও েিযা গহসাষ্টি, আিরা যীশুর সহ-
উতরাগধ্োরী হষ্টেগে। তাাঁর যা আষ্টে সিই এখি আিাষ্টের ভাি 
েরা হষ্টেষ্টে।  
আিরা তাাঁর িষ্টধ্য আগে, এিং আিাষ্টের িতুি অিস্থাষ্টির োরষ্টর্, 
আিরা সিস্ত আধ্যাগত্মে আিীিিাে কপষ্টেগে, গিিিাগচত, পিূিগিধ্িাগরত, 
িৃহীত, সীলষ্টিাহরেৃত হষ্টেগে, এিং তাাঁর সাষ্টথ িসার অগধ্োর 
কপষ্টেগে। 
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আিরা এই পগৃথিীষ্টত তাাঁর ভাল োজ েরার জিয খ্রীষ্টি িতুি সৃগি 
হষ্টেগে। আিরা, যারা এেসিে তাাঁর িত্রু গেলাি,  এখি তাাঁর সষ্টে 
ঘগিষ্ঠ সহভািীতা েরার অিুিগত কপষ্টেগে। আিরা তাাঁর পগিত্র 
িগন্দর। তাাঁর প্রগত আিাষ্টের গিশ্বাষ্টসর োরষ্টর্ আিাষ্টের এেটি িতুি 
সাহস এিং আত্মগিশ্বাস সৃগি হষ্টেষ্টে। 
আিরা যারা এেসিে অন্ধোষ্টর গেলাি তাষ্টের এখি আষ্টলার 
সন্তাি গহষ্টসষ্টি ির্িিা েরা হষ্টেষ্টে। আিাষ্টের কধ্ৌত , পগিত্র এিং 
ধ্াগিিে েরা হষ্টেষ্টে । আিাষ্টের িতুি সৃগি গহষ্টসষ্টি িািগরেষ্টত্বর 
অগধ্োর আষ্টে। আিাষ্টের অিিযই ঈশ্বষ্টরর সিগ্র িিি পরষ্টত হষ্টি 
এিং যীশু খ্রীষ্টস্টর িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিাষ্টের সিস্ত উতরাগধ্োর, 
আিাষ্টের সুগিধ্া এিং আিাষ্টের অগধ্োর পিুরুিার েরষ্টত হষ্টি। 

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

১। িতুি সৃগির অথি আপিার োষ্টে গে ? 

 

২। ‘’খ্রীষ্টি’’ থাোর অথি গে ? 

 

৩। আপিার োষ্টে আষ্টলার সন্তািষ্টের অংি হওোর অথি েী?  

 

 

 

 

 

 



82 
 

সপ্তি অধ্যাে 

িতুি সৃগির অগধ্োর 

আব্রাহাষ্টির সন্তাি গহসাষ্টি 

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি কয যগে  আিরা গিশ্বাষ্টস থাগে তষ্টি, 
আিরা আব্রাহাষ্টির সন্তাি। োরর্ এটি খুি গুরুত্বপরূ্ি  কয 
আব্রাহাষ্টির সন্তাি গহষ্টসষ্টি আিাষ্টের অষ্টিে অগধ্োর এিং সুষ্টযাি -
সুগিধ্া রষ্টেষ্টে। 
িালাতীে ৩:৬,৭ ‘’ কযিি আব্রাহাি ঈশ্বষ্টর গিশ্বাস েগরষ্টলি আর 
তাহাই তাাঁহার পষ্টক্ষ ধ্াগিিেতা িষ্টল িগর্ত হল। অতএি জাগিও, 
যাাঁহারা গিশ্বাসািলম্বী, তাহারই আব্রাহাষ্টির সন্তাি’’।  

আব্রাহাষ্টির ধ্াগিিেতা  

 ঈশ্বর আব্রাহািষ্টে তার ভাষ্টলা োজ, তার অিেুরর্ীে জীিি িা 
তার িহৎ কযািযতার োরষ্টর্ িে, িরং তার গিশ্বাষ্টসর জিয তাাঁষ্টে 
ধ্াগিিে িষ্টল িগর্ত েষ্টরগেষ্টলি। আব্রাহাি গিখুাঁত গেষ্টলি িা গেন্তু 
তার গিশ্বাষ্টসর জিয গতগি ধ্াগিিে হষ্টেগেষ্টলি। 

 ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার জিয আিাষ্টের গিখুাঁত হষ্টত হষ্টি িা। তষ্টি, 
আিাষ্টের অিিযই ঈশ্বরষ্টে গিশ্বাস েরষ্টত হষ্টি এিং গিশ্বাস দ্বারা 
তার ধ্াগিিেতা গ্রহর্ েরষ্টত হষ্টি, কযিি আব্রাহাি েষ্টরগেষ্টলি।  

িারীগরে কক্ষষ্টত্র, আিরা আিাষ্টের পাগথিি গপতার, এেটি পগরিাষ্টর 
জন্মগ্রহর্ েষ্টরগে যা তার িাি িহি েষ্টর। যখি আিরা গিশ্বাষ্টসর 
িাধ্যষ্টি পিুরাে জন্মগ্রহর্ েগর, আিরা গিশ্বাষ্টসর পগরিাষ্টর 
জন্মগ্রহর্ েগর এিং পাগরিাগরে িাি গহসাষ্টি  – আব্রাহাষ্টির পগরিার 
িযিহার েরার অগধ্োর পাই। 

আব্রাহাষ্টির প্রগত ঈশ্বষ্টরর প্রগতজ্ঞা  

ঈশ্বর যখি হারি কথষ্টে আব্রািষ্টে (পরিতীষ্টত আব্রাহাি িাষ্টি ডাো 
হে) কডষ্টেগেষ্টলি, তখি গতগি তাষ্টে অষ্টিে প্রগতশ্রুগত গেষ্টেগেষ্টলি; 
এিং কযষ্টহতু আিরা অব্রহাষ্টির পগরিাষ্টর আগে, তাই আিরাও এই 
প্রগতশ্রুগতগুগলর অগধ্োর কপষ্টেগে। 
আগেপসু্তে ১২:১-৩ ‘’ সোপ্রভু আব্রাহািষ্টে েগহষ্টলি, তুগি আপি 
কেি, জ্ঞাগতকুটুম্ব ও তপতৃে িাটি পগরতযাি েগরো, আগি কয কেি 
কতািাষ্টে কেখাই, কসই কেষ্টি চল।  

‘’ আগি কতািা হইষ্টত এে িহাজাগত উৎপন্ন েগরি, এিং কতািাষ্টে 
আিীিিাে েগরো কতািার িাি িহৎ েগরি। তাহাষ্টত তুগি 
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আিীিিাষ্টের আের হইষ্টি। যারা কতািাষ্টে আিীিিাে েগরষ্টি 
তাাঁহাগেিষ্টে আগি আিীিিাে েগরি, কয কেহ কতািাষ্টে অগভিাপ 
কেষ্টি, তাহাষ্টে আগি অগভিাপ কেি, এিং কতািাষ্টত ভূিণ্ডষ্টলর 
যািতীে কিাষ্ঠী আিীিিােপ্রাপ্ত হইষ্টি’’।  

আিরা আব্রাহাষ্টির আিীিিাে পাওোর অগধ্োরী! আিরা এই 
প্রগতশ্রুগতগুষ্টলা গিষ্টজষ্টের জিয োগি েরষ্টত পাগর। 

তার িংিধ্র 

 ঈশ্বর আব্রাহািষ্টে অষ্টিে িংিধ্ষ্টরর প্রগতশ্রুগত গেষ্টেগেষ্টলি। তার 
িংি পগৃথিীষ্টত িাগলেিার িযাে হষ্টি – িীজ িলষ্টত তার িারীগরে 
িীষ্টজর েথা উষ্টেখ েরা হষ্টেষ্টে।  
আগেপসু্তে ১৩:১৬ ‘’ আর পগৃথিীস্থ ধ্ুগলর িযাে কতািার িংি িৃগি 
েগরি, কেউ যগে পগৃথিীস্থ ধ্ুগল িগর্ষ্টত পাষ্টর তষ্টি কতািার িংিও 
কিািা যাষ্টি’’।  

ঈশ্বর আব্রাহািষ্টে িষ্টলগেষ্টলি কয, তার িংিধ্র আোষ্টির তারার 
িযাে হষ্টি। গিশ্বাষ্টসর দ্বারা আগত্মে িীষ্টজর েথা িলা হষ্টচ্ছ।  

আগেপসু্তে ১৫:৫ ‘’ পষ্টর গতগি তাহাষ্টে িাগহষ্টর আগিো েগহষ্টলি, 
তুগি আোষ্টি েগৃি েগরো যগে তারা িগিষ্টত পার তষ্টি গুগিো িল, 
গতগি তাহাষ্টে আরও িগলষ্টলি, এইরুপ কতািার িংি হষ্টি।  

অিন্তোলীি চুগি  

 ঈশ্বর আব্রাহাি এিং তার িংিধ্রষ্টের সাষ্টথ এেটি গচরস্থােী চুগি 
স্থাপি েষ্টরগেষ্টলি। গিশ্বাষ্টসর িাধ্যষ্টি, আিরা তার িংিধ্র হষ্টেগে  
এিং আিরাও এই গচরস্থােী চুগির অংি হষ্টেগে। 
আগেপসু্তে ১৭:৭ ‘’ আগি কতািার সগহত ও পরুুষািরুষ্টি কতািার 
ভািী িংষ্টির সগহত কয গিেি স্থাপি েগরি তাহা গচরোষ্টলর গিেি 
হষ্টি, ফলত আগি কতািার ঈশ্বর ও কতািার ভািী িংষ্টির ঈশ্বর 
হইি’’।  

যীশু, আব্রাহাষ্টির িংিধ্র 

 যগে আিরা যীশুর িষ্টধ্য থাগে, আিরা আব্রাহািষ্টে েরা ঈশ্বষ্টরর 
আিীিিাে এিং  উতরাগধ্োরী। আিরা আব্রাহাষ্টির চুগির 
উতরাগধ্োরী।  

িালাতীে ৩:১৬ ‘’ ভাষ্টলা, আব্রাহাষ্টির প্রগত ও তাাঁহার িংষ্টির প্রগত 
প্রগতজ্ঞা সেল উি হইোগেল। গতগি িহুিচষ্টি আর িংি সেষ্টলর 
প্রগত িা িগলো, এেিচষ্টি িষ্টলি আর কতািার িংষ্টির প্রগত কসই 
িংি খ্রীি’’।  
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িালাতীে ৩:২৯ ‘’ তষ্টি সুতরাং আব্রাহাষ্টির িংি, প্রগতজ্ঞা অিুসাষ্টর 
োোগধ্োরী ‘’। 

আব্রাহাষ্টি আিাষ্টের আিীিিাে  

আিরা আব্রাহাষ্টির সন্তাি - তার আধ্যাগত্মে িংিধ্র - এিং 
গিশ্বাষ্টসর িাধ্যষ্টি আিরা তার আিীিিাে কপষ্টত পাগর। যগে আিরা 
গিশ্বাষ্টসর িাধ্যষ্টি এই আিীিিােগুষ্টলা কপষ্টত চাই, তাহষ্টল আিাষ্টের 
অিিযই জািষ্টত হষ্টি কসগুষ্টলা েী। 

আিীিিাষ্টের সূচী  

 গদ্বতীে গিিরি ২৮:১-১৪ ‘’ আগি কতািাষ্টে অেয কযসেল আজ্ঞা 
আষ্টেি েগরষ্টতগে, যত্নপিূিে কসইসেল পালি েগরিার জিয যগে 
তুগি আপি ঈশ্বর সোপ্রভুর রষ্টি িষ্টিাষ্টযাি সহোষ্টর ের্িপাত ের, 
তষ্টি কতািার ঈশ্বর সোপ্রভু পগৃথিীস্থ সিস্ত জাগতর উপষ্টর কতািাষ্টে 
উন্নত েগরষ্টিি, আর কতািার ঈশ্বর সোপ্রভুর রষ্টি ের্িপাত েগরষ্টল 
এইসেল আিীিিাে কতািার উপষ্টর িগতি ষ্টি ও কতািাষ্টে আশ্রে 
েগরষ্টি। তুগি িিষ্টর আিীিিােযুি হইষ্টি ও কক্ষষ্টত্র আিীিিােযুি 
হইষ্টি। কতািার িরীষ্টরর ফল, কতািার ভুগির ফল, কতািার পশুর 
ফল, কতািার কিারুষ্টের িৎস ও কতািার কিষীষ্টের িািে 
আিীিিােযুি হইষ্টি। কতািার ঝুপগ়ি ও িেোর োেুো আিীিিােযুি 
হইষ্টি। গভতষ্টর আগসিার সিে তুগি আিীিিােযুি হইষ্টি, এিং 
িাগহষ্টর যাইিার সিে তুগি আিীিিােযুি হইষ্টি। কতািার কয িত্রুিি 
কতািার গিরুষ্টি উষ্টে, তাাঁহাগেিষ্টে সোপ্রভুর সর্ম্ুষ্টখ আঘাত 
েরাইষ্টিি, তাহারা এে পথ গেো কতািার গিরুষ্টি আগসষ্টি, গেন্তু 
সাত পথ গেো কতািার সর্ম্ুখ হইষ্টত পলােি েগরষ্টি। সোপ্রভু আজ্ঞা 
েগরো কতািার কিালাঘর সম্বষ্টন্ধ ও তুগি কযষ্টোি োষ্টজ হস্তষ্টক্ষপ 
ের, তৎসম্বষ্টন্ধ আিীিিােষ্টে কতািার সহচর েগরষ্টিি, এিং কতািার 
ঈশ্বর সোপ্রভু কতািাষ্টে কয কেি গেষ্টতষ্টেি, তথাে কতািাে আিীিিাে 
েগরষ্টিি। সোপ্রভু আপি গিেযািুসাষ্টর কতািাষ্টে আপি পগিত্র প্রজা 
িগলো স্থাপি েগরষ্টিি, কেিল কতািার ঈশ্বর সোপ্রভুর আজ্ঞা পালি 
ও তাাঁহার পষ্টথ িিি েগরষ্টত হইষ্টি। আর পগৃথিীস্থ সিস্ত জাগত 
কেগখষ্টত পাইষ্টি কয সোপ্রভুর িাি কতািাষ্টের পগরচে হইোষ্টে, এিং 
তাহারা কতািা হইষ্টত ভীত হইষ্টি। আর সোপ্রভু কতািাষ্টে কয কেি 
গেষ্টত কতািার গপতৃপরুুষষ্টের োষ্টে কয গেিয েগরোষ্টেি, কসই কেষ্টি 
গতগি িেলাষ্টথি কতািার িরীষ্টরর ফষ্টল, কতািার পশুর ফষ্টল ও 
কতািার ভুগির ফষ্টল কতািাষ্টে ঐশ্বযিিালী েগরষ্টিি। যথাোষ্টল 
কতািার ভুগির জিয িৃগি গেষ্টত ও কতািার হষ্টস্তর সিস্ত েষ্টিি 
আিীিিাে েগরষ্টত সোপ্রভু আপিার আোিরুপ িেলভাণ্ডার খুগলো 
গেষ্টিি, এিং তুগি অষ্টিে জাগতষ্টে ঋর্ গেষ্টি, গেন্তু আপগি ঋর্ 
লইষ্টিি িা আর সোপ্রভু কতািাষ্টে িস্তেস্বরূপ েগরষ্টি, পচু্ছস্বরূপ 
েগরষ্টিি িা, তুগি অিিত িা হইো কেিল উন্নত হইষ্টি, কেিল 
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কতািার ঈশ্বর সোপ্রভু এই কয সেল আজ্ঞা যত্নপিূিে পালি েগরষ্টত 
আগি কতািাষ্টে অেয আষ্টেি েগরষ্টতগে এই সেলষ্টত ের্িপাত েগরষ্টত 
হইষ্টি, আর অেয আগি কতািাগেিষ্টে কয সেল েথা আজ্ঞা 
েগরষ্টতগে, অিয কেিিষ্টির কসিা েরার জিয তাহাষ্টের অিুিািী 
হইিার জিয কতািাষ্টে কসইসেল েথার েগক্ষষ্টর্ গে িাষ্টি গফগরষ্টত 
হইষ্টি িা’’।  

আিাষ্টের কেওো হষ্টেষ্টে 

 এই প্রগতশ্রুগতগুগল প্রথষ্টি আব্রাহািষ্টে কেওো হষ্টেগেল, তারপষ্টর 
তার িারীগরে িংিধ্রষ্টের এিং তারপষ্টর কসগুগল তার আধ্যাগত্মে 
িংিধ্রষ্টের কেওো হষ্টেষ্টে – যারা হল গিশ্বাসী। 

িালাতীে ৩:৬,৭,১৪ ‘’ কযিি আব্রাহাি ঈশ্বষ্টর গিশ্বাস েগরষ্টলি, আর 
তাহাই তাাঁহার পষ্টক্ষ ধ্াগিিেতা িগলো িগর্ত হইল। অতএি জাগিও, 
যাাঁহারা গিশ্বাসািলগম্ব, তাাঁহারাই আব্রাহাষ্টির সন্তাি।  

কযি আব্রাহাষ্টির প্রাপ্ত  আিীিিাে খ্রীি যীশুষ্টত পরজাগতিষ্টির প্রগত 
িষ্টতি , আিরা কযি গিশ্বাস দ্বারা অেীেৃত আত্মাষ্টে প্রাপ্ত হই’’।  

আজষ্টের জিয   

লক্ষয েরুি, আব্রাহািষ্টে কেওো প্রগতশ্রুগতগুগল এখষ্টির জিয িাগে 
যখি আিরা স্বষ্টিি যাি তখষ্টির জিয । 
আসুি আিাষ্টের িতুি সৃগির গেেু আিীিিােগুগলর জিয প্রভুষ্টে 
ধ্িযিাে জািাই।    
গপতা, আগি আপিাষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয আগি িহষ্টরর িষ্টধ্য ধ্িয 

এিং কেষ্টি ধ্িয। 

আগি কযখাষ্টিই থাগে আগি ধ্িয। 

আগি আপিাষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয আিার িষ্টভি র ফল 
আিীিিােপ্রাপ্ত, 

আিার সন্তািরা আিীিিােপ্রাপ্ত। 

আগি কতািাষ্টে ধ্িযিাে জািাই প্রভু 

কয আিার পশু আপিার দ্বারা আিীিিাে প্রাপ্ত হে। 

আগি কতািাষ্টে ধ্িযিাে জািাই প্রভু 

কয আিার ঝুগ়ি ভষ্টর কিষ্টে, 

কয আিার প্রগতগেষ্টির জিয খািার আষ্টে। 

আগি প্রভুষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয আগি ধ্িয 

যখি আগি গভতষ্টর আগস এিং িাইষ্টর যাই তখি আিীিিাে প্রাপ্ত হই। 
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আগি জাগি কয যখি কোি িত্রু আিার গিরুষ্টি আসার কচিা েষ্টর 

কস ইগতিষ্টধ্য পরাগজত হষ্টেষ্টে। 

গতগি এেগেে কথষ্টে আিার গিগরষ্টি আসষ্টি গেন্তু তারা সাতগেে 
কথষ্টে পালাষ্টি। 

প্রভু, আগি আপিাষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয আগি যা েগর তা সিৃি 
হষ্টি। 

আগি আজ কতািার পষ্টথ হাাঁটষ্টত যাগচ্ছ, 

আিািীোল, এিং আিার জীিষ্টির প্রগতটি গেি। 

আগি প্রভুষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয িািুষ কেখষ্টত পাষ্টি 

তুগি আিার জীিষ্টি েত িহাি। 

আগি প্রভুষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয তুগি আিাষ্টে কেষ্টি 

প্রচুর সিৃগি। 

আগি প্রভুষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয আপগি খুষ্টলষ্টেি 

স্বষ্টিি অিুগ্রষ্টহর ভাণ্ডার, 

এিং আগি এটা পগৃথিীষ্টত গ্রহর্ েরষ্টত পাগর। 

আগি প্রভুষ্টে ধ্িযিাে জািাই কয আপগি আিাষ্টে ততগর েষ্টরষ্টেি 

িস্তে েষ্টর, কলজ েষ্টর িে - 

আপগি আিাষ্টে উপষ্টর করষ্টখষ্টেি এিং িীষ্টচ িে। 

কহ গপতা, আগি কতািার আিীিিােগুষ্টলার জিয আপিাষ্টে ধ্িযিাে 
জািাই! 

প্রভু, আগি আপিাষ্টে অিুসরর্ েরা কথষ্টে সষ্টর যাি িা। 

আগি অিয কেিতাষ্টের কসিা েরি িা। 

আগি আপিার আষ্টেি পালি েরি। 

যীশুর িাষ্টি, আষ্টিি  

পাপ এিং িৃতুযর আইি কথষ্টে িুি   

অিুগ্রষ্টহর দ্বারা উিার  

কপৌল িষ্টলগেষ্টলি যারা যীশুষ্টে তাষ্টের প্রভু এিং পগরত্রাতা িষ্টল োগি 
েষ্টর তারা পাষ্টপর আর আইিী গিেন্ত্রর্ িা েতৃি ত্ব কিই। 
আিরা আর আইষ্টির অধ্ীষ্টি থাগে িা। আিরা রক্ষা কপষ্টেগে – িুি 
হষ্টেগে - আইষ্টির দ্বারা িে, অিুগ্রষ্টহর দ্বারা।    
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করািীে ৬:১৪ ‘’ কেিিা পাপ কতািাষ্টের উপষ্টর েতৃি ত্ব েগরষ্টি িা 
োরি কতািরা িযিস্থার অগধ্ি িও, গেন্তু অিুগ্রষ্টহর অধ্ীি’’।  

ইগফষীে ২:৮ ‘’ কেিিা অিুগ্রষ্টহই, গিশ্বাস দ্বারা কতািরা পগরত্রাি 
পাইোে, এিং ইহা কতািাষ্টের হইষ্টত হে িাই, ঈশ্বষ্টররই োি’’।  

অিুগ্রষ্টহর অথি হল অষ্টযািয েো – অথিাৎ এিি গেেু আিাষ্টের  
কেওো হষ্টেষ্টে যার কযািয আিরা িই।  
আিরা শুধ্ু ঈশ্বষ্টরর অষ্টযািয অিুগ্রষ্টহর প্রাপয গেলাি িা, আিরা 
ঠিে তার গিপরীত প্রাপয গেলাি। িারী -পরুুষ আইি পরূর্ েরষ্টত 
পাষ্টরগি; এিং তাই, এটি তাষ্টের পগরত্রার্ গেষ্টত পাষ্টরিা - এটি কেিল 
িৃতুয আিষ্টত পাষ্টর। 

উিার পাওোর অথি হল গেেু কথষ্টে রক্ষা েরা িা গেেু কথষ্টে িুি 
হওো। আিরা গে কথষ্টে উিার কপষ্টেগে?  

অগভিাপ কথষ্টে  

 আিরা আর পাপ এিং িৃতুযর আইষ্টির অধ্ীি িই, এিং আিরা আর 
আইষ্টির অগভিাষ্টপর অধ্ীি িই। আিরা আইষ্টির অগভিাপ কথষ্টে 
িুগি কপষ্টেগে; এিং তিুও, যগে আিরা িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিাষ্টের 
অগধ্োরষ্টে িা জাগি, তখি িেতাি ও তার িন্দ আত্মা আিাষ্টের 
উপর অগভিাপষ্টে গিষ্টে আষ্টস,  এিং আিরা পরাগজত হষ্টে যাই। 
যাইষ্টহাে, যখি আিরা আিাষ্টের িতুি সৃগির অগধ্োর এিং সুষ্টযাি 
–সুগিধ্াগুলীষ্টে জািি,  তখি আিরা প্রগতটি যুষ্টি জেী হষ্টত পারি।  
যখি এই গিষেগুষ্টলা আিাষ্টের গিরুষ্টি আষ্টস যা অগভিাষ্টপর অংি 
গহষ্টসষ্টি প্রোগিত হষ্টেষ্টে,  তখি আিরা িতুি সৃগি গহষ্টসষ্টি সাহষ্টসর 
সাষ্টথ িলষ্টত পাগর, 

আগি আইষ্টির অগভিাপ কথষ্টে উিার কপষ্টেগে 

® যীশু অগভিপ্ত হষ্টলি 

যীশু আিাষ্টের জিয এই অগভিপ্ত হষ্টলি! গতগি আিাষ্টের গিেল্প হষ্টে 
উষ্টেগেষ্টলি এিং এই অগভিাপগুগল তাাঁর গিষ্টজর িরীষ্টর গিষ্টেগেষ্টলি 
যাষ্টত আিাষ্টের তাষ্টের কথষ্টে িুি েরা যাে! যখি গতগি রুষ্টি 
আিাষ্টের পাষ্টপর জগরিািা কেি তখি গতগি আইষ্টির প্রগতটি 
অগভিাপ কথষ্টে আিাষ্টের িুি েষ্টরি। 

িালাতীে ৩:১৩ ‘’ খ্রীিই িূলয গেো আিাগেিষ্টে িযিস্থার সাপ  
হইষ্টত িুি েষ্টরষ্টেি, োরি গতগি আিাষ্টের গিগিষ্টত িাপস্বরূপ 
হইষ্টলি, কেিিা কলখা আষ্টে য কেহ িাষ্টে টাোষ্টিা যাে কস 
িাপগ্রস্ত’’।  
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যীশু এেিাত্র িযগি গযগি সিিো আইি সম্পরূ্িরূষ্টপ পালি েরষ্টত 
সক্ষি হি। গতগি আইষ্টির অধ্ীষ্টি এেটি গিখুাঁত জীিি যাপি 
েষ্টরগেষ্টলি এিং তাই গতগি গিখুাঁত উৎসিি গেষ্টলি।  

® অগভিাপ কথষ্টে িুগি 

অগভিাষ্টপর অধ্ীষ্টি েী অন্তভুি ি রষ্টেষ্টে তা জািা গুরুত্বপরূ্ি। যীশু 
আিাষ্টের জিয গে গিষ্টেগেষ্টলি? আইষ্টির অগভিাপ গে? যখি 
আিরা এই গিভািটি অধ্যেি েগর, আিরা িুঝষ্টত পারি কয  
আিরা িেতাষ্টির োে কথষ্টে এিি গেেু গ্রহর্ েষ্টরগেলাি যা গ্রহি 
েরা উগচত গেল িা।  
অগভিাষ্টপর অধ্ীষ্টি অন্তভুি ি গিষেগুগল সম্বষ্টন্ধ কিাগি গদ্বতীে গিিরি 
২৮:১৫-৬৮ ( পষু্টরা অংিটি পষ্ট়ি কিওো ভাষ্টলা) পষ্টে ির্িিা 
েষ্টরষ্টেি। অিাধ্যতার ফলস্বরূপ কয অগভিাপগুগল আষ্টস তা কিাগিও 
তাগলোভুি েষ্টরগেষ্টলি এিং গিম্নগলগখতটি পেগুগল তার এেটি 
সংগক্ষপ্ত সারসংষ্টক্ষপ। 

গদ্বতীে গিিরি ২৮:১৫,২০ ‘’ গেন্তু যগে তুগি আপি ঈশ্বর সোপ্রভুর 
রষ্টি ের্িপাত িা ের, আগি অেয কতািাষ্টে তাাঁহার কয সিস্ত আজ্ঞা ও 
গিগধ্ আষ্টেি েগরষ্টতগে, যত্নপিূিে কস সেল পালি িা ের, তষ্টি 
এইসিস্ত অগভিাপ কতািার প্রগত িগতি ষ্টি ও কতািাষ্টে আশ্রে েগরষ্টি। 

কয পযিন্ত কতািার সংহার ও হোৎ গিিাি িা হে, তািৎ কয কোি 
োষ্টজ তুগি হস্তষ্টক্ষপ ের, কসই োষ্টজ সোপ্রভু কতািার উপষ্টর 
অগভিাপ, উষ্টদ্বি ও গতরস্কার কপ্ররি েগরষ্টিি, ইহার োরি কতািার 
েিু োজ সেল,যার দ্বারা তুগি আিাষ্টে পগরতযাি েগরোে’’।  

আইষ্টির অগভিাপগুলী গে? আইি িা িািার িাগস্তগুলী গে?   
® করাি ও িহািারী 
® জ্বর, প্রোহ 
® ঝলসাষ্টিা িরি এিং খরা 
® ক্ষেষ্টরাি এিং কফাাঁ়িা 
® তািাষ্টট আোি 
® েষ্টোর জগি 
® ধ্ুষ্টলা এিং চূষ্টর্ির িৃগি 
® পরাজে 
® িৃতষ্টেহ পাগখ এিং গহংস্র প্রার্ীর খােয হষ্টি 
® কফা়িা, টিউিার, ক্ষতস্থােী ঘা, চুলোগি 
® পািলাগি, অন্ধত্ব, িষ্টির গিভ্রাগন্ত 
® আিরা সিস্ত গেেুষ্টত িযথি , গিপীগ়িত, লুগিত  
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® গপ্রেজি, ঘর, শ্রষ্টির ফষ্টলর ক্ষগত 
® সম্পগত, সন্তািষ্টের ক্ষগত 
এগুগল শুধ্ুিাত্র অগভিাপগুগলর সািািয অংি 

িযিহাগরে প্রষ্টোি 

এিার, গদ্বতীে গিিরষ্টর্র আইষ্টির সিস্ত অগভিাপগুলীষ্টে প়িুি, 
গেন্তু এিার িষ্টি রাখুি কয যীশু আপিাষ্টে আইষ্টির অগভিাপ কথষ্টে 
িুি েষ্টরষ্টেি, এিং িলুি, যীশু আিাষ্টে _______ কথষ্টে িুি 
েষ্টরষ্টেি, উোহরর্স্বরূপ, 

যীশু আিাষ্টে উিার েষ্টরষ্টেি 

করাি, িহািারী কথষ্টে।  

যীশু আিাষ্টে উিার েষ্টরষ্টেি 

িি হওো করাি কথষ্টে। 

যীশু আিাষ্টে উিার েষ্টরষ্টেি 

জ্বর এিং প্রোহ কথষ্টে। 

যীশু আিাষ্টে জ্বলন্ত তাপ কথষ্টে িুগি গেষ্টেষ্টেি 

যীশু আিাষ্টে িুগি গেষ্টেষ্টেি ... 

গদ্বতীে গিিরর্ 28 অধ্যাষ্টে তাগলোভুি কসই গজগিসগুগল সন্ধাি 
েরুি যা িেতাি আপিাষ্টে চাগপষ্টে গেষ্টেষ্টে। তারা আইষ্টির 
অগভিাষ্টপর অংি এিং যীশু আপিাষ্টে কসই গিষ্টিষ অগভিাপ কথষ্টে 
িুগি গেষ্টেষ্টেি! 

ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর সষ্টে সহিত হি, 

আগি যীশুর দ্বারা িুগি কপষ্টেগে 

_______ এর অগভিাপ কথষ্টে। 

যীশু আিার পাষ্টপর জিয গিষ্টজ িাগস্ত গিষ্টেষ্টেি। 

আগি এই অগভিাষ্টপর প্রগতটি উপসিিষ্টে গিষ্টেিি 

 েরগে কয আিাষ্টে এখি কেষ্ট়ি চষ্টল যাও!  

যখি যীশুষ্টে রুষ্টি কপষ্টরে িাাঁথা হগচ্ছল, গতগি আিাষ্টের জিয 
অগভিাপ হষ্টেগেষ্টলি যাষ্টত আিরা ধ্াগিিে হষ্টত পাগর। গতগি 
আিাষ্টের শুধ্ু অিন্ত জীিষ্টির উপহারই কেিগি, যীশু আিাষ্টের এই 
জীিষ্টি গিজেী হওোর জিয যা যা প্রষ্টোজি তাও গেষ্টেষ্টেি।   

যখি িেতাি এরিষ্টধ্য কোি অগভিাপ আপিার জীিষ্টি গিষ্টে 
আসষ্টত চাে, তখি িলুি, 

িেতাি, িা তুগি আর িে! 
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যীশু আিাে অগভিাপ কথষ্টে িুি েষ্টরষ্টেি! 

অতীত কথষ্টে স্বাধ্ীিতা 

 প্রােিই িেতাি আিাষ্টেরষ্টে কিাঝাে কয আিরা পাপ েষ্টরগে, এিং 
এই অগভিাপ কসই পাষ্টপর িাগস্ত। তখি আিরা ভািষ্টত শুরু েগর কয 
গতগি আিাষ্টের উপর যা রাখষ্টেি তার আিরা প্রাপয।  

িেতাি সঠিে যখি কস আিাষ্টের িষ্টল অগভিাপ পাষ্টপর ফলস্বরূপ 
আষ্টস। গেন্তু িেতাি েখিই আিাষ্টের িষ্টি েগরষ্টে কেে িা কয যীশু 
ইগতিষ্টধ্যই পাষ্টপর িাগস্ত পগরষ্টিাধ্ েষ্টরষ্টেি, তাই আিাষ্টের আর কসই 
পাপ িা কসই পাষ্টপর ফলস্বরূপ আসা অগভিাপ িহি েরষ্টত হষ্টি িা। 

২ েগরগিে ৫:১৭ ‘’ ফলত, কেহ যগে খ্রীষ্টি থাষ্টে তষ্টি িতুি সৃগি 
হইল, পরুাতি গিষেগুগল অতীত হইোষ্টে, কেখ কসগুগল িতুি হষ্টে 
উষ্টেষ্টে’’।  

গিজেী জীিিযাপি 

 িতুি সৃগির িািুষ গহষ্টসষ্টি আিরা পাপ ও িৃতুযর আইি কথষ্টে িুি। 
আিরা প্রগতটি পাপ, প্রগতটি িাগস্ত এিং প্রগতটি অগভিাপ কথষ্টে িুগি 
কপষ্টেগে। 

করািীে ৮:২ ‘’ কেিিা খ্রীি যীশুষ্টত জীিষ্টির আত্মার কয িযিস্থা, 
তাহা আিাষ্টে পাষ্টপর ও িৃতুযর িযিস্থা হইষ্টত িুি েগরোষ্টে’’। 

আিরা যগে পাপ েগর, তষ্টি আিাষ্টের অিিযই স্বীোর েরষ্টত হষ্টি 
এিং তার ক্ষিাপ্রাপ্ত হষ্টত হষ্টি। 

১ কযাহি ১:৯ ‘’ যগে আিরা আপি, আপি পাপ স্বীোর েগর, গতগি 
গিশ্বস্ত ও ধ্াগিিে সুতরাং আিাষ্টের পাপসেল কিাচি েগরষ্টিি, এিং 
আিাষ্টের সিস্ত অধ্াগিিেতা হইষ্টত শুগচ েগরষ্টিি। যগে আিরা িগল 
কয, পাপ েগর িাই, তষ্টি তাহাষ্টে গিথযািােী েষ্টর, এিং তাাঁহার 
িােয আিাষ্টের অন্তষ্টর িাই’’।   

যখি আিরা আিাষ্টের পাপ স্বীোর েগর, আিাষ্টের উপষ্টর থাো 
পাপ কথষ্টে অগিলষ্টম্ব িুি হষ্টে যাই এিং সি অিযাে কথষ্টে শুগচ হই। 
িেতাি আর অপরাধ্ষ্টিাধ্ এিং গিন্দার অগভষ্টযাষ্টির িাধ্যষ্টি 
আিাষ্টের পরাগজত েরষ্টত পাষ্টর িা।  

পাপ, তার অগভিাপ, এিং পাপ এিং িৃতুযর আইষ্টির পরাজেষ্টে 
আিার কোষ্টিা আইগি অগধ্োর কিই। আিরা আিাষ্টের জীিষ্টি 
িতুি সৃগির আিীিিাে গিষ্টে িাাঁচষ্টত পাগর। 

অগতরি েরার িগি  



91 
 

 আব্রাহাষ্টির গিশ্বাস গেল এিং এটি তার োষ্টে ধ্াগিিেতার জিয 
ির্িা েরা হষ্টেগেল। গিশ্বাষ্টসর দ্বারা, আিরা তাষ্টে প্রেত আিীিিাে 
গ্রহি েরষ্টত পাগর। 

যীশু গিষ্টজর উপর িযিস্থার অগভিাপ গিষ্টে গিষ্টলি। গিশ্বাষ্টসর দ্বারা, 
আিরা আিাষ্টের পগরত্রার্ পাই। গিশ্বাষ্টসর দ্বারা, আিরা এই জিষ্টতর 
গজগিসগুগল োটিষ্টে উেষ্টত পাগর। গিশ্বাস আিাষ্টের িাধ্া অগতরি 
েরার িগি কেে!   

১ কযাহি ৫:৪ ‘’ োরি যাহা গেেু ঈশ্বর হইষ্টত জাত, তাহা জিতষ্টে 
জে েষ্টর, এিং কয জে জিতষ্টে জে েগরোষ্টে, তাহা এই, আিাষ্টের 
গিশ্বাস’’।   

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর গিজেী ক্ষিতা আষ্টে। 
আিরা এই ক্ষিতাষ্টে োজ েরার অিুিগত কেই িা িা কেই তা 
আিাষ্টের উপর গিভি র েষ্টর। আিরা ঈশ্বষ্টরর িােয গিশ্বাস েরষ্টত 
কিষ্টে গিষ্টত পাগর, অথিা আিরা আিাষ্টের চারপাষ্টির পগরগস্থগতষ্টে 
গিশ্বাস েরষ্টত কিষ্টে গিষ্টত পাগর।  

যখি আিরা গিশ্বাস েগর এিং সাহষ্টসর সাষ্টথ িােয িলার িাধ্যষ্টি 
কসটিষ্টে প্রোি েগর তখি ঈশ্বষ্টরর গিজেী িগি প্রোগিত হে । তাাঁর 
িাষ্টেয আিাষ্টের গিশ্বাস গিজেষ্টে এষ্টি কেে।  

িেতাি আিাষ্টের িষ্টল কয আিরা কোষী, িূলযহীি, পাপী, এিং 
আিরা অসুস্থতা, িযথা, োগরেয এিং হতািার গিরুষ্টি অসহাে যা 
অগভিাষ্টপর অংি। 

® ঈশ্বর িষ্টলষ্টেি আিরা িতুি সৃগি, অপরাধ্ষ্টিাধ্, গিন্দা 
এিং আইষ্টির অগভিাপ কথষ্টে িুি। 

® ঈশ্বর িষ্টলষ্টেি আিরা আব্রাহাষ্টির সিস্ত প্রগতশ্রুত 
আিীিিােগুগলর উতরাগধ্োরী। 

® ঈশ্বর িলষ্টেি, আিরা তার আিীিিাষ্টদ্র িষ্টধ্য চলষ্টত 
পাগর। 

যীশু খ্রীষ্টি গিশ্বাসী গহসাষ্টি আিরা সি গেেু েরষ্টত পাগর যা ঈশ্বর 
আিাষ্টের কযািাি গেষ্টেষ্টেি। 

® আিাষ্টের অিিযই িেতাষ্টির গিথযার পগরিষ্টতি  ঈশ্বরষ্টে 
গিশ্বাস েরা কিষ্টে গিষ্টত হষ্টি। 

® ঈশ্বর আিাষ্টের কযিি কেষ্টখি কতিগি আিাষ্টেরষ্টেও 
গিষ্টজষ্টেরষ্টে কেখষ্টত হষ্টি।  

® ঈশ্বর আিাষ্টের সম্পষ্টেি  যা িষ্টলষ্টেি তা আিাষ্টের প্রোি 
েরষ্টত হষ্টি।  
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তাহষ্টলই আিরা যীশু খ্রীষ্টির িতুি সৃগি গহষ্টসষ্টি আিাষ্টের গিস্মেের 
অগধ্োর কভাি েরষ্টত পারি!  

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী  

১। কেি এটা কিাঝা গুরুত্বপরূ্ি কয আিরা আব্রাহাষ্টির পগরিাষ্টরর অংি ? 

 

২। ঈশ্বর আব্রাহাষ্টির সাষ্টথ কয চুগির প্রগতশ্রুগত গেষ্টেগেষ্টলি যা আপিার জিয গুরুত্বপরূ্ি কসগুগলর 

এেটি তাগলো ততগর েরুি।  

 

৩। গদ্বতীে গিিরি ২৮:১৫-৬৮  িযিহার েষ্টর, আইষ্টির অগভিাপ কথষ্টে আপিার স্বাধ্ীিতার 

েথা উষ্টেখ েষ্টর কঘাষর্ার এেটি পষৃ্ঠা গলখুি।  
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অিি অধ্যাে   

িতুি সৃগির উপোর  

ভূগিো  

 িতুি সৃগির প্রোি এিং যীশুর িষ্টধ্য আিাষ্টের ধ্াগিিেতা যীশু 
খ্রীষ্টি গিশ্বাসীর জিয অষ্টিে সুগিধ্া গিষ্টে আষ্টস। 

িীতসংগহতা ৬৮:১৯ে ‘’ ধ্িয প্রভু, গযগি গেি গেি আিাষ্টের ভার 
িহি েষ্টরি’’।  

ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ সহভািীতা 

এেটি িতুি সৃগি হওোর সিষ্টচষ্টে ি়ি সুগিধ্া হল কয আিরা 
ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ তাাঁর িগহিাগেত উপগস্থগতর আষ্টলাষ্টে আত্মগিশ্বাসী 
এিং লিাগহিভাষ্টি চলষ্টত পাগর। আিরা তাাঁর সষ্টে েথা িলষ্টত 
পাগর। আিরা তাাঁর সষ্টে ঘগিষ্ঠভাষ্টি সহভািীতা েরষ্টত পাগর। 

১ কযাহি ১:৩-৭ ‘’ আিরা যাহা কেগখোগে ও শুগিোগে তাাঁহার 
সংিাে কতািাগেিষ্টেও গেষ্টতগে, কযি আিাষ্টের সগহত কতািাষ্টের 
সহভািীতা হে। আর আিাষ্টের কয সহভািীতা, তাহা গপতার এিং 
তাাঁহার পতু্র যীশু খ্রীষ্টির সগহত আিাষ্টের আিন্দ কযি সম্পরূ্ি হে, 
এইজিয এইসেল গলগখষ্টতগে। আিরা কয িাতি া তাাঁহার োষ্টে শুগিো 
কতািাগেিষ্টে জািাইষ্টতগে, তাহা এই, ঈশ্বর কজযাগত এিং তাাঁহার 
িষ্টধ্য অন্ধোষ্টরর কলিিাত্র িাই। আিরা যগে িগল, তাাঁহার সগহত 
আিাষ্টের সহভািীতা আষ্টে আর যগে অন্ধোষ্টর চগল, তষ্টি গিথযা 
িগল, সতয আচরি েগর িা। গেন্তু গতগি কযিি কজযাগতষ্টত আষ্টেি, 
আিরাও যগে কতিি কজযাগতষ্টত চগল, তষ্টি পরস্পর আিাষ্টের 
সহভািীতা আষ্টে, এিং তাাঁহার পতু্র যীশুর রি আিাগেিষ্টে সিস্ত 
পাপ হইষ্টত শুগচ েষ্টর। 

খ্রীস্টধ্িি অিয সি ধ্ষ্টিির কথষ্টে আলাো, যখি আিরা খ্রীিষ্টে গ্রহর্ 
েগর, ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের িযগিিত সম্পেি  থাো েরোর। 
আিরা তার অিন্ত পগরিাষ্টরর অংি হষ্টে উঠি এিং আিরা প্রগতগেি 
তার সাষ্টথ সহভািীতাে থােষ্টত পাগর।  

উিাষ্টরর দ্বারা ঈশ্বষ্টরর উষ্টেিয গেল িািিজাগতর সষ্টে তাাঁর সম্পেি  
পিুরুিার েরা এিং তাাঁর সষ্টে আিাষ্টের সহভািীতাাঁষ্টে পিুঃস্থাপি 
েরা।  

সংজ্ঞা  

ওষ্টেিস্টারস আিএিগরজড গডেিিাগর অিুসাষ্টর সহভািীতার গেেু 
সংজ্ঞা হলঃ 
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                   ® সহষ্টযািী হওো 
                   ® সিভাষ্টি পারস্পগরে িনু্ধত্বপরূ্ি কিলাষ্টিিা 
                   ® সম্প্রীগত 
                   ® সহচযি 
                   ® ঘগিষ্ঠ কিলাষ্টিিা 
                    ® পারস্পাগরে আোিপ্রোি 

আহ্বাি  

আিরা ঈশ্বষ্টরর সষ্টে সহভািীতা েরার জিয আহ্বাগিত হষ্টেগে। 

১ েগরগিে ১:৯ ‘’ ঈশ্বর গিশ্বাসয, যাাঁহার দ্বারা কতািরা তাাঁহার পতু্র 
আিাষ্টের প্রভু যীশু খ্রীষ্টির সহভািীতার গিগিত আহূত হইোে’’।  

গে অসাধ্ারর্ ভািিা। ঈশ্বর আিাষ্টেরষ্টে তাাঁর সষ্টে সহভািীতার 
জিয আহ্বাি েষ্টরষ্টেি। ঈশ্বর আিাষ্টের সষ্টে সহভািীতা েরষ্টত চাি!  

ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের অন্তরে সহচরতা ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টর 
আিাষ্টের ভাই -কিািষ্টের সাষ্টথ এেই স্তষ্টরর সহভািীতা গেষ্টে 
পগরচাগলত েষ্টর। কপ্রগরত কযাহি গলষ্টখষ্টেি, 

১ কযাহি ১:৩,৪ ‘’ আিরা যাহা কেগখোগে ও শুগিোগে তাাঁহার 
সংিাে কতািাগেিষ্টেও গেষ্টতগে, কযি আিাষ্টের সগহত কতািাষ্টের 
সহভািীতা হে। আর আিাষ্টের কয সহভািীতা, তাহা গপতার এিং 
তাাঁহার পতু্র যীশু খ্রীষ্টির সগহত আিাষ্টের আিন্দ কযি সম্পরূ্ি হে, 
এইজিয এইসেল গলগখষ্টতগে’’। 

আিন্দষ্টে গিষ্টে আষ্টস 

  আিন্দ হল ঈশ্বষ্টরর সষ্টে এিং যীশু খ্রীষ্টির সহেিী গিশ্বাসীষ্টের সষ্টে 
এেটি ঘগিষ্ঠ, গিরিগচ্ছন্ন সহভািীতার ফল। 

িীতসংগহতা ১৬:১১ ‘’ তুগি আিাষ্টে জীিষ্টির পথ জ্ঞাত েগরষ্টি, 
কতািার সর্ম্ুষ্টখ তৃগপ্তের আিন্দ, কতািার েগক্ষি হষ্টস্ত গিত 
সুখষ্টভাি’’।  

তাাঁর িাষ্টেযর িাধ্যষ্টি স্বেং ঈশ্বষ্টরর সষ্টে অন্তরে কিলাষ্টিিা অিুভি 
েরার কচষ্টে ি়ি আিন্দ আর  গেেুই কিই। 

গযরগিে গলষ্টখষ্টেি, 

গযরগিে ১৫:১৬ ‘’ কতািার িােয সেল পাওো কিল, আর আগি 
কসগুষ্টলা ভক্ষর্ েরলাি, কতািার িােয সেল আিার আষ্টিাে ও 
গচষ্টতর হষিজিে গেল, কেিিা কহ সোপ্রভু, িাগহিীিষ্টির ঈশ্বর, 
আিার উপষ্টর কতািার িাি েীগতি ত’’।  
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গিশ্বাসী, কয যীশুর িষ্টধ্য িতুি সৃগির প্রোি কপষ্টেষ্টে, কসই আিন্দ 
কপষ্টেষ্টে। 
এেিার যারা অপরাধ্ষ্টিাধ্, গিন্দা এিং অষ্টযািযতার গচন্তাে 
গিপীগ়িত হষ্টে ধ্াগিিেতার প্রোি আগিষ্কার েষ্টর, তারা োসত্ব কথষ্টে 
িুগি পাে এিং আিগন্দত হে। 

কেিলিাত্র যারা িতুি সৃগির প্রোষ্টির অগভজ্ঞতা লাভ েষ্টরষ্টে 
তারাই গিন্দার ভে ো়িাই ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ ঘগিষ্ঠ সহভািীতার অপার 
আিন্দ অিুভি েরষ্টত পাষ্টর।  

োউে এই আিষ্টন্দর গিষষ্টে গলখষ্টলি, 

িীতসংগহতা ৩২:১,২ ‘’ ধ্িয কসই, যাাঁহার অধ্িি ক্ষিা হষ্টেষ্টে যাহার 
পাপ আচ্ছাগেত হষ্টেষ্টে। ধ্িয কসই িযগি, যাাঁহার পষ্টক্ষ সোপ্রভু 
অপরাধ্ িিিা েষ্টরি িা, ও যাাঁহার আত্মাে প্রিঞ্চিা কিই’’।  

গিগচ্ছন্ন সহভািীতা 

 যগে আিরা পাপ েগর,  তিুও ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ আিাষ্টের সম্পেি  
অটুট। আিরা এখিও তার সন্তাি। 

পাষ্টপর জিয, তাাঁর সষ্টে আিাষ্টের সহভািীতা কভষ্টে যাে। আিারও, 
পাপ আিাষ্টের এিং ঈশ্বষ্টরর িষ্টধ্য এেটি িাধ্া হষ্টে োাঁগ়িষ্টেষ্টে। 
যাইষ্টহাে, তাাঁর িহাি েরুর্াে, ঈশ্বর তাাঁর সাষ্টথ আিাষ্টের 
সহভািীতা অগিলষ্টম্ব পিুরুিার েরার িযিস্থা েষ্টরগেষ্টলি। 

কযাহি গলষ্টখগেষ্টলি, 

  ১ কযাহি ১:৮-১০ ‘’ আিরা যগে িগল কয, আিাষ্টের পাপ কিই, 
তষ্টি আপিারা আপিাগেিষ্টে ভুলাই, এিং সতয আিাষ্টের অন্তষ্টর 
কিই। যগে আিরা আপি আপি পাপ স্বীোর েগর, গতগি গিশ্বস্ত ও 
ধ্াগিিে সুতরাং আিাষ্টের পাপসেল কিাচি েগরষ্টিি, এিং 
আিাগেিষ্টে সিস্ত অধ্াগিিেতা হইষ্টত শুগচ েগরষ্টিি। যগে আিরা 
িগল কয, পাপ েগর িাই, তষ্টি তাহাষ্টে গিথযািােী েগর, এিং তাাঁহার 
িােয আিাষ্টের অন্তষ্টর িাই’’।  

"স্বীোষ্টরাগি" অথি হল  িাি কেওো। আিরা আিাষ্টের পাষ্টপর িাি 
কেি এিং গিষ্টজষ্টেরষ্টে প্রতাগরত েরি িা, আিরা পাপ েষ্টরগে তা 
লুোষ্টত িা অস্বীোর েরার কচিা েরি িা পগরিষ্টতি , আিরা দ্রুত 
গিষ্টজষ্টের এিং ঈশ্বষ্টরর োষ্টে স্বীোর েরি কয আিরা যা েষ্টরগে তা 
তাাঁর কচাষ্টখ এিং গিষ্টজর কচাষ্টখ পাপ।  

"পাপ" িষ্টব্দর অথি " গচহ্নষ্টে প্রাপ্ত িা েরা ।" আিরা যখিই আিাষ্টের 
গচন্তা িা েিি দ্বারা ঈশ্বষ্টরর গিখুাঁত ধ্াগিিেতার গচহ্নটি প্রাপ্ত িা েগর 
তখি আিরা পাপ েগর। 
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কয িুহুষ্টতি  আিরা স্বীোর েগর কয আিরা "গচহ্নটি প্রাপ্ত েগরগি", 
আিাষ্টের অগিলষ্টম্ব আিাষ্টের পাপ স্বীোর েরা উগচত এিং ঈশ্বষ্টরর 
ক্ষিা কপষ্টে কসই অিযাে কথষ্টে শুগচ হষ্টত হষ্টি।   

® ঈশ্বষ্টরর অিুগ্রষ্টহর অপিযিহার 

 যাষ্টের িষ্টধ্য ধ্াগিিেতার প্রোি কিই, তারা ঈশ্বষ্টরর অিুগ্রহষ্টে 
অপিযিহার েষ্টরষ্টে। তারা ভুল  কভষ্টিষ্টে কয তারা ইচ্ছােৃতভাষ্টি 
পাপ েরষ্টত পাষ্টর যতক্ষর্ িা তারা পষ্টর তা স্বীোর েষ্টর এিং 
ঈশ্বষ্টরর োষ্টে ক্ষিা পাে।  

 পরিতী পেগুলীষ্টত কযাহি এটা স্পি েষ্টর গেষ্টেগেষ্টলি, কয আিরা 
ইচ্ছােৃতভাষ্টি পাপষ্টে আিাষ্টের জীিষ্টি আসষ্টত গেষ্টত পাগর িা। 

১ কযাহি ২:১ ‘’ কহ আিার িৎষ্টসরা, কতািাগেিষ্টে এইসেল 
গলষ্টখগতগে কযি কতািরা পাপ িা ের। আর যগে কেহ পাপ েষ্টর, 
তষ্টি গপতার োষ্টে আিাষ্টের এে সহাে আষ্টেি, গতগি ধ্াগিিে যীশু 
খ্রীি’’। 

ঈশ্বষ্টরর আিাষ্টের আহ্বাি অথিাৎ পাপ কথষ্টে েষূ্টর গিষ্টে যাওোর 
আহ্বাি । 

সিৃগি   

িতুি েষ্টর জন্ম কিওো-িতুি গিশ্বাসী হওোর আষ্টরেটি 
উপোগরতা হল আিাষ্টের প্রেৃত সিৃগি হষ্টত পাষ্টর। েইু ধ্রষ্টির 
কক্ষষ্টত্র সিৃগি আষ্টে, আগত্মে এিং আগথিে। 
কপ্রগরত কযাহি এর িাধ্যষ্টি, ঈশ্বর গলষ্টখগেষ্টলি কয, গতগি আিাষ্টের 
সিৃগি এিং সুস্বাস্থয চাি - এিিগে আিাষ্টের আত্মাও সিৃিতা পাে।  
৩ কযাহি ১:২ ‘’ গপ্রেতি, প্রাথিিা েগর, কযিি কতািার প্রাি 
কুিলপ্রাপ্ত, সিিগিষষ্টে তুগি কতিগি কুিলপ্রাপ্ত এিং সুস্থ থাষ্টো ‘’। 

সষ্টিিাপগর ঈশ্বর গে চাি? যাষ্টত আিরা সিৃি হি এিং সুস্বাষ্টস্থয 
থােি, এিিগে আিাষ্টের আত্মা সিৃি হষ্টি। 

আিাষ্টের ‘’ আত্মা সিৃগি ‘’ পািার অথি গে ? 

আত্মার সিৃগি 

 আিাষ্টের আত্মা, আিাষ্টের িুগি, আিাষ্টের আষ্টিি এিং আিাষ্টের 
ইচ্ছা। আত্মার সিৃগি - িুগিিৃগতে সিৃগি এিং িািগসে সিৃগি - 
যীশুর োষ্টে জীিন্ত িগলোি গহসাষ্টি আিাষ্টের জীিষ্টির সম্পরূ্ি 
প্রগতশ্রুগত এিং ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর িাধ্যষ্টি আিাষ্টের িষ্টির 
পিুিিিীেরষ্টর্র িাধ্যষ্টি আষ্টস। আত্মা সিৃগি হল িারীগরে সিৃগি 
পিূিিতি । 
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করািীে ১২:১,২ ‘’ অতএি, কহ ভ্রাতৃিি, ঈশ্বষ্টরর িািা েরুিার 
অিুষ্টরাষ্টধ্ আগি কতািাগেিষ্টে গিিগত েগরষ্টতগে, কতািরা আপি 
আপি কেহষ্টে জীগিত, পগিত্র, ঈশ্বষ্টরর প্রীগতজিে িগলরুষ্টপ উৎসিি 
ের, ইহাই কতািাষ্টের গচত- সেত আরাধ্িা । আর এই যুষ্টির 
অিুরুপ হইও িা, গেন্তু িষ্টির িূতিীেরি দ্বারা স্বরূপান্তগরত হও; 
কযি কতািরা পরীক্ষা েগরো জাগিষ্টত পার, ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা গে, যাহা 
উতি ও প্রীগতজিে ও গসি । 

ঈশ্বর তার সৃগি িািুষ, তার িতুি সৃগিষ্টে, আত্মা এিং কেষ্টহ সিৃগি 
গেষ্টত চাি। িতুি সৃগির িািুষ আর এই গিশ্ব িযিস্থার সাষ্টথ 
িািািসই িে। তাষ্টের ঈশ্বষ্টরর িােয অিুযােী পগরিতি ি হষ্টত হষ্টি।  

® এেটি প্রগরো 

  িতুি সৃগির িািুষ্টষরা রূপান্তগরত হওোর প্রগরোে রষ্টেষ্টে এিং এই 
রূপান্তরটি আষ্টস যখি তাষ্টের িি রিািত  িােয পাে , শ্রির্, 
ধ্যাি, গিশ্বাস এিং ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয োজ েরার িাধ্যষ্টি পিুিিিীেরর্ 
েরা হে।   

সম্পরূ্ি স্বাস্থয এিং সিৃগির গেষ্টে গুরুত্বপরূ্ি প্রথি পেষ্টক্ষপ হল িতুি 
সৃগির প্রোষ্টির িষ্টধ্য আসা। এই প্রোিি গিশ্বাসীষ্টের অপরাধ্ষ্টিাধ্, 
গিন্দা এিং অষ্টযািযতার গচন্তা কথষ্টে িুি েরষ্টি, এিং কস িতুি সৃগির 
সিস্ত সুগিধ্া কপষ্টত এিং সিৃগি এিং গিখুাঁত স্বাষ্টস্থযর পষ্টথ চলষ্টত 
সক্ষি হষ্টি। 

® ির্িিা 

এেটি সতয ‘’ সিৃি’’ ঈশ্বষ্টরর সন্তািষ্টের েথা প্রথি িীতসংগহতাে 
ির্িিা েরা হষ্টেষ্টে। 

িীতসংগহতা ১:১-৩ ‘’ ধ্িয কসই িযগি, কয েিুষ্টের িন্ত্রর্াে চষ্টল িা, 
পাপীষ্টের পষ্টথ োাঁ়িাে িা, গিন্দেষ্টের সভাে িষ্টস িা। গেন্তু 
সোপ্রভুর িযিস্থাে আষ্টিাে েষ্টর, তার িযিস্থা গেিারাত্র ধ্যাি েষ্টর। 
কয জলষ্টস্রাষ্টতর তীষ্টরর করাগপত িৃষ্টক্ষর সেিৃ হইষ্টি, যাহা যথাসিষ্টে 
ফল কেে, যার পত্র ম্লাি হে িা, আর কস যা গেেু েষ্টর তাহাষ্টতই 
েৃতোজ হে’’। 

এেজি সতয সিৃি িযগি হষ্টলিঃ 

® ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রোষ্টির প্রগত গিশ্বাস এিং আিুিষ্টতযর িষ্টধ্য 
হাাঁটা 

® কপ্রষ্টির িষ্টধ্য চলা এিং ঈশ্বর এিং তার সহেিী গিশ্বাসীষ্টের সাষ্টথ 
িভীর এিং অন্তরে সহভািীতা অিুভি েরা 

® গতগি যা েষ্টরি তার িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর িাগন্ত এিং সন্তুগি অিুভি েষ্টর  

® রিািত প্রভু এিং অিযষ্টের প্রষ্টোজষ্টির পগরচযিা েরা  
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® তার আগথিে চাগহো ভালভাষ্টি সরিরাহ েরা হষ্টেষ্টে তাই কস 
"প্রগতটি ভাল োষ্টজর জিয সুসগিত" 

® প্রভুষ্টে এিং অিযষ্টের প্রষ্টোজষ্টির জিয উোরভাষ্টি গেষ্টত সক্ষি  

আগথিে সিৃগি 

 আিাষ্টের যা কিখাষ্টিা হষ্টেষ্টে তার গিপরীষ্টত, অথি িন্দ িে। অষ্টথির 
ভালিাসা হল িন্দতার িূল। 

িহাি আজ্ঞা পরূষ্টর্র জিয অথি এেটি গুরুত্বপরূ্ি প্রষ্টোজিীেতা। 
আিাষ্টের অিিযই জািষ্টত হষ্টি গেভাষ্টি ঈশ্বষ্টরর আগথিে সিৃগি কপষ্টত 
হে যাষ্টত আিরা যীশু খ্রীষ্টির সুসিাচাষ্টরর িাধ্যষ্টি এই পগৃথিীর 
হাগরষ্টে যাওো কলােষ্টের োষ্টে কপৌাঁোষ্টত পাগর।  

কযাহি আিাষ্টের সতেি  েষ্টর গেষ্টেগেষ্টলি কয আিাষ্টের সতেি  থােষ্টত 
হষ্টি আিরা এই জিষ্টতর গজগিসগুগলর উপর ভালিাসা স্থাপি কযি 
িা েগর। ধ্িসম্পষ্টের প্রতারর্ার গিরুষ্টি আিাষ্টের রিািত সতেি  
থােষ্টত হষ্টি, অথিা জীিষ্টির অহংোর িস্তুিত গজগিষ্টসর প্রগত কলাভ 
আিাষ্টের ঈশ্বর কথষ্টে েষু্টর সগরষ্টে গিষ্টে যাে। 

ঈশ্বর িষ্টলগেষ্টলি কয আিরা যগে প্রথষ্টি ঈশ্বষ্টরর রাজয এিং তাাঁর 
ধ্াগিিেতার গিষষ্টে ভািী, তাহষ্টল  গতগি আিাষ্টের সিস্ত গজগিস 
গেষ্টে আিীিিাে েরষ্টিি।  

িগথ ৬:৩৩ ‘’ গেন্তু কতািরা প্রথষ্টি তাাঁহার রাজয ও তাাঁহার 
ধ্াগিিেতার গিষষ্টে কচিা ের, তাহা হইষ্টল ঐ সেল েিয 
কতািাগেিষ্টে কেওো হইষ্টি’’।  

িতুি সৃগির িযগি গযগি ধ্াগিিেতার প্রোি কপষ্টেষ্টেি, কস সিিো 
ঈশ্বষ্টরর রাষ্টজযর গিস্তার এিং ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতাষ্টে তার গিষ্টজর 
প্রষ্টোজষ্টির উপষ্টর রাখষ্টি। কস ঈশ্বর এিং তার ধ্াগিিেতার অষ্টেষর্ 
েরষ্টি, এিং ঈশ্বর তাষ্টে "এই সিস্ত গেেুষ্টে" কেষ্টিি।  

® ঈশ্বরষ্টে কেওো 

 ঈশ্বর এিি জলাধ্ার খুাঁজষ্টেি িা যাষ্টত তার আগথিে আিীিিাে কঢষ্টল 
কেওো যাে। পগরিষ্টতি , গতগি িেী খুাঁজষ্টেি, যারা তাাঁর রাষ্টজয োি 
েরষ্টিি।  

যীশু িষ্টলগেষ্টলি, 

     লুে ৬:৩৮ ‘’ কেও, তাহাষ্টত কতািাগেিষ্টেও কেওো যাইষ্টি, 
কলাষ্টে গিলক্ষর্ পগরিাষ্টি চাগপো ঝােগরো উপগচো কতািার 
কোষ্টল গেষ্টি, োরি কতািরা কয পগরিাষ্টি পগরিাি ের কসই 
পগরিাষ্টি কতািাষ্টেরও গিগিষ্টত পগরিাি েরা যাইষ্টি’’।  
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যখি আিরা ঈশ্বষ্টরর প্রগত গিশ্বাস এিং আিুিতয প্রোি েগর, গতগি 
আিাষ্টেরষ্টে তা আিার আরও অষ্টিে গুষ্টি কফরত কেষ্টিি যাষ্টত 
আিরা তাষ্টে কফরত গেষ্টত পাগর।  

সিৃগি িতুি সৃগির প্রগতশ্রুত সুগিধ্াগুগলর িষ্টধ্য এেটি।  যারা তাাঁর 
েথা কিষ্টি চষ্টল ঈশ্বর কসসি  কলােষ্টের প্রগত আগথিে আিীিিাে 
েরার চুগি েষ্টরষ্টেি। 

সাস্থয এিং সুস্থতা 

িতুি সৃগির আষ্টরেটি ি়ি সুগিধ্া হল িরীষ্টরর গিরািষ্টের জিয 
ঈশ্বষ্টরর গিধ্াি।  

িতুি সৃগির ধ্াগিিেতার প্রোি গেেু কলােষ্টে িুি েরষ্টি যারা 
অপরাধ্ষ্টিাধ্, গিন্দা এিং অষ্টযািযতার অিুভূগতষ্টত আিি গেল, তাই 
তারা সাহষ্টসর সাষ্টথ ঈশ্বষ্টরর োে কথষ্টে তাষ্টের আরিযতা কপষ্টত 
সক্ষি হষ্টি।   

আিাষ্টের হষ্টে যীশু উিার োষ্টজর দ্বারা, গতগি আিাষ্টের গচরোষ্টলর 
জিয পগরত্রাষ্টর্র িযিস্থা েষ্টরগেষ্টলি, এিং  আিাষ্টের কেষ্টহর 
আরিযতার িযিস্থাও েষ্টরগেষ্টলি। 

তার ক্ষত দ্বারা সুস্থতা 

  গযিাইে আিত খ্রীষ্টির  গিষষ্টে ভগিষযৎিািীষ্টত স্পিরূষ্টপ 
আষ্টরািযতার গিষষ্টে উষ্টেখ েষ্টরষ্টেি। 

গযিাইে ৫৩:৫ ‘’ গেন্তু গতগি আিাষ্টের অধ্ষ্টিির গিগিত গিি, 
আিাষ্টের অপরাষ্টধ্র গিগিত চূর্ি হইষ্টলি, আিাষ্টের িাগন্তজিে িাগস্ত 
তাাঁহার উপষ্টর িগতি ল এিং তাাঁহার ক্ষতসেল দ্বারা আিাষ্টের আষ্টরািয 
হইল’’।  

গপতর গযিাইষ্টের িাতি া গিগশ্চত েষ্টরগেষ্টলি যখি গতগি এেই িােয 
িযিহার েষ্টর যীশুর উিাষ্টরর োজ সম্পষ্টেি  গলষ্টখগেষ্টলি। 
১ গপতর ২:২৪ ‘’ গতগি আিাষ্টের পাপভার তুগলো লইো আপগি গিজ 
কেষ্টহ োষ্টের উপষ্টর িহি েগরষ্টলি, কযি আিরা পাষ্টপর পষ্টক্ষ িগরো 
ধ্াগিিেতার পষ্টক্ষ জীগিত হই, তাহাাঁরই ক্ষত দ্বারা কতািরা 
আষ্টরািযপ্রাপ্ত হইোে’’। 

গযষ্টহািা- রাফা 

 ইস্রাষ্টেষ্টলর সন্তািরা গিির কথষ্টে কিগরষ্টে আসার ঠিে পষ্টর, ঈশ্বর 
গিষ্টজষ্টে গযষ্টহািা রাফা  গহসাষ্টি প্রোি, েষ্টরগেষ্টলি, অথিাৎ ঈশ্বর 
গযগি তাষ্টের আষ্টরািযোরী।  
যাত্রাপসু্তে ১৫:২৬ ‘’ তুগি যগে আপি ঈশ্বর সোপ্রভুর রষ্টি 
িষ্টিাষ্টযাি ের, তাাঁহার েগৃিষ্টত যাহা িযাযয তাহাই ের তাাঁহার 
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আজ্ঞাষ্টত ের্ি োও ও তাাঁহার গিগধ্সেল পালি ের তষ্টি আগি 
গিসরীেগেিষ্টে কয সেল করাষ্টি আরান্ত েগরলাি কস সেষ্টলষ্টত 
কতািাষ্টে আরিি েগরষ্টত গেি িা, কেিিা  আগি সোপ্রভু কতািার 
আষ্টরািযোরী’’।       

ঈশ্বষ্টরর িােয সুসাস্থযষ্টে গিষ্টে আষ্টস  

 রাজা িষ্টলািি িষ্টলষ্টেি কয এেজি িািুষ্টষর সারা কেষ্টহ জীিি এিং 
স্বাস্থয আষ্টস ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর িাধ্যষ্টি।   

গহষ্টতাপষ্টেি ৪:২০-২২ ‘’ িৎস, আিার িাষ্টেয অিধ্াি ের, আিার 
েথাে ের্িপাত ের। তাহা কতািার েগৃির িগহভূি ত িা হউে, 
কতািার হৃেষ্টের িষ্টধ্য তাহা রাখ। কেিিা যাাঁহারা তাহা পাে, 
তাহাষ্টের পষ্টক্ষ তাহা জীিি, তাহা তাহাষ্টের সিস্ত অষ্টে স্বাস্্থ স্বরূপ’’। 

যগে আিরা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রগত িষ্টিাষ্টযাি কেই এিং স্বাস্থয সম্পষ্টেি  
জীিি যাপষ্টির গিষষ্টে গতগি যা িষ্টলি তা গিষ্টে ধ্যাি েগর, তাহষ্টল 
এটি আিাষ্টের জীিষ্টি এেটি িাস্তিতা হষ্টে উেষ্টি। আিাষ্টের িি 
কযিি িতুি েষ্টর ততগর হষ্টি, কতিগি আিাষ্টের িরীরও হষ্টি। 

যখি এই প্রোি আিাষ্টের হৃেে কথষ্টে আিাষ্টের িষ্টির গেষ্টে চষ্টল 
যাে, তখি আিরা সাহষ্টসর সাষ্টথ গিশ্বাষ্টস ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে িলি, 
এিং আষ্টরািযতা ও স্বাস্থয এেটি িাস্তিতাে পগরর্ত হষ্টি।   

টীোঃ আষ্টরািযতার জিয আর িভীরভাষ্টি জািষ্টত হষ্টল এ ল এিং জষ্টেস 
গিষ্টলর আষ্টরািযতার জিয ঈশ্বষ্টরর সংস্থাি িইটি পাে েগর  

ঈশ্বষ্টরর িগি  

  িতুি সৃগির আরেটি সুগিধ্া হল আিাষ্টের িষ্টধ্য কথষ্টে পগিত্র 
আত্মার িগির োজ েরার ক্ষিতা। 

ঋর্াত্মে িাাঁধ্া 

 অষ্টিে আত্মাে পরূ্ি গিশ্বাসীরা তাষ্টের িষ্টধ্য থাো ঈশ্বষ্টরর িগি 
প্রোি েরষ্টত িযথি হষ্টেষ্টে োরর্ তারা তাষ্টের কিগতিাচে 
গচন্তাভািিা এিং স্বগচন্তাভািিা জিয আটষ্টে আষ্টে।  

যাষ্টের িষ্টধ্য িতুি সৃগির সতাে ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতার প্রোি হে িা, 
তাষ্টের জীিষ্টি পাপষ্টে েষূ্টর সরািার জিয িাাঁধ্া হষ্টে োাঁ়িাে। তারা 
ধ্াগিিেতা-সষ্টচতিতার পগরিষ্টতি  পাপ-সষ্টচতি হষ্টেষ্টে। তারা 
গিষ্টজষ্টেরষ্টে পাপী গহষ্টসষ্টি কেষ্টখষ্টে এিং তারা জীিষ্টি েখষ্টিা গিজে 
লাভ েরষ্টত সক্ষি হেিা। তারা পগিত্র আত্মাষ্টে তাষ্টের জীিষ্টি 
সঠিেভাষ্টি োজ েরষ্টত কেে িা। 
কপৌল গলষ্টখষ্টেি, 
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      ইগফষীে ৪:৩০,৩১ ‘’ আর ঈশ্বষ্টরর কসই পগিত্র আত্মাষ্টে েঃুগখত 
েগরও িা, যাাঁহার দ্বারা কতািরা িুগির গেষ্টির অষ্টপক্ষাে িুোগঙ্কত 
হইোে। সিিপ্রোর েটুোটিয, করাষ, করাধ্, েলহ, গিন্দা, এিং 
সিিপ্রোর গহংষ্টসচ্ছা কতািাষ্টের হইষ্টত েরূীেৃত কহাে’’।  

কয িযগি পাপ-সষ্টচতি কস পাপ েরষ্টত থােষ্টি, এিং এই োরষ্টর্, 
পগিত্র আত্মাষ্টে েঃুগখত েরষ্টি এিং িগিহীি, পরাগজত জীিিযাপি 
েরষ্টি। 

ধ্াগিিেতার প্রোি 

       গিশ্বাসীরা যারা িতুি সৃগির প্রোি কপষ্টেষ্টে, তারা গিষ্টজষ্টের 
ধ্াগিিে গহষ্টসষ্টি কেখষ্টি। তারা গিষ্টজষ্টেরষ্টে কসভাষ্টি কেখষ্টি কযভাষ্টি 
তাষ্টেরষ্টে সৃগি েরা হষ্টেষ্টে। তারা যীশুর োজ েরার জিয কচিা 
েরষ্টি। তারা গিষ্টজষ্টেরষ্টে ধ্াগিিে গহষ্টসষ্টি কেখষ্টি,  কয ঈশ্বষ্টরর সষ্টে 
সহভািীতা েরষ্টে এিং অিযষ্টের কসিা েরার জিয তাাঁর দ্বারা 
িযিহৃত হষ্টচ্ছ।  

তারা গিষ্টজষ্টের জীিষ্টি ঈশ্বষ্টরর অগভষ্টষষ্টের দ্বারা পগরচাগলত হষ্টি 
এিং কসইরুপ োজ েরষ্টি। যীশু কযিি িষ্টলগেষ্টলি, জীিন্ত জষ্টলর 
িেীগুগল তাষ্টের জীিি এিং পগরচযিার িাধ্যষ্টি প্রচুররুষ্টপ প্রিাগহত 
হষ্টি।  

যীশু িষ্টলগেষ্টলি, 

কযাহি ৭:৩৮ ‘’ কয আিাষ্টত গিশ্বাস েষ্টর, িাষ্টি কযিি িষ্টল তাাঁহার 
অন্তর হগপষ্টত জীিন্ত জষ্টলর িগে িইষ্টি’’।  

সাষ্টক্ষযর িগি  

 যীশু িষ্টলগেষ্টলি কয আিরা যখি পগিত্র আত্মাে িাগপ্তস্ম গ্রহর্ েগর, 
তখি িগিপ্রাপ্ত হই যাষ্টত আিরা যীশু খ্রীষ্টির জিয োযিের সাক্ষী 
হষ্টত পাগর।  
কপ্রগরত ১:৮ ‘’ গেন্তু পগিত্র আত্মা কতািাষ্টের উপষ্টর আগসষ্টল কতািরা 
িগিপ্রাপ্ত হইষ্টি, আর কতািরা গযরুিাষ্টলষ্টি, সিুেে গযহুেীো, 
িিগরো কেষ্টি, এিং পগৃথিীপ্রান্ত পযিন্ত আিার সাক্ষযী  হষ্টি’’।  

® গচহ্ন এিং আশ্চযিোজ 

 হারাষ্টিাষ্টের োষ্টে কপৌাঁোষ্টিার জিয ঈশ্বষ্টরর পগরেল্পিা হল 
অষ্টলৌগেে প্রচার,  গচহ্নোজ, গিস্মে এিং আশ্চযিোজ সিিো 
সুসিাচাষ্টরর িােযষ্টে গিগশ্চত েরষ্টি যখি এটী প্রচার েরা হে।  

িােি  পসু্তে অিুসাষ্টর, এই পগৃথিী কেষ্টর যািার আষ্টি যীশুর তার 
গিশ্বাসীষ্টের োষ্টে কিষ েথা গেল, 
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িােি  ১৬:১৫-২০ ‘’ আর গতগি তাাঁহাগেিষ্টে েগহষ্টলি, কতািরা সিুেে 
জিষ্টত যাও, সিস্ত সৃগির গিেষ্টট সুসিাচার প্রচার ের। কয গিশ্বাস 
েষ্টর ও িাপ্তাইগজত হে, কস পগরত্রাি পাইষ্টি, গেন্তু কয অগিশ্বাস েষ্টর, 
তাাঁহার েণ্ডাজ্ঞা েরা যাইষ্টি। আর যাাঁহারা গিশ্বাস েষ্টর, এই গচহ্নগুগল 
তাহাষ্টের অিুিতী হইষ্টি, তাহারা আিার িাষ্টিও ভুত োরাইষ্টি, 
তাহারা িতুি িতুি ভাষাে েথা েইষ্টি, তাহারা সপি তুগলষ্টি, এিং 
প্রার্িািে গেেু পাি েগরষ্টলও তাহাষ্টত কোিিষ্টত তাহাষ্টের হাগি 
হইষ্টি িা, তাহারা পীগ়িতষ্টের উপষ্টর হস্তাপির্ েগরষ্টি আর তাহারা 
সুস্থ হইষ্টি। তাহাষ্টের সগহত েথা েগহিার পর প্রভু যীশু উরষ্টি, স্বষ্টিি 
িৃহীত হইষ্টলি এিং ঈশ্বষ্টরর েগক্ষষ্টর্ িগসষ্টলি। 

িােি  ১৬:২০ ‘’ আর তাহারা প্রস্থাি েগরো সিিত্র প্রচার েগরষ্টত 
লাগিষ্টলি, এিং প্রভুর সষ্টে সষ্টে োজ েগরো অিুিতী গচহ্নসিূহ 
দ্বারা কসই িােয সি প্রিাি েগরষ্টলি’’।  

িতুি সৃগির প্রোষ্টির িাধ্যষ্টি, গিশ্বাসীরা পগিত্র আত্মার িগিষ্টত 
যীশু খ্রীষ্টির জিয সাহষ্টসর সাষ্টথ সাক্ষয গেষ্টত সক্ষি হষ্টি। 

® ভে কথষ্টে িুি 

িিুষযষ্টের ভষ্টের িাাঁধ্া তাষ্টের আর থােষ্টি িা। 

তারা সাহষ্টসর সগহত িলষ্টি, 

২ গতিগথে ১:৭,৮ে ‘’ কেিিা ঈশ্বর আিাগেিষ্টে ভীরুতার আত্মা 
কেি িাই, গেন্তু িগির,ষ্টপ্রষ্টির ও সুিুগির আত্মা গেোষ্টেি। অতএি 
আিাষ্টের প্রভুর সাষ্টক্ষযর গিষষ্টে এিং তাাঁহার িগন্দ যা আগি, আিার 
গিষষ্টে তুগি লগিত হইও িা ‘’।  

িতুি সৃগির প্রোি গিষ্টে গিশ্বাসীরা যীশুর জিয গিভীে এিং 
লিাহীিরূষ্টপ সাক্ষী হষ্টি। 

তারা সাহষ্টসর সগহত িলষ্টি, 

 গফগলপীে ৪:১৩ ‘’ গযগি আিাষ্টে িগি কেি, তাহাষ্টত আগি সেগল 
েগরষ্টত পাগর’’।  

  ® গিরগিগচ্ছন্ন িগি 

 কয গিশ্বাসী িতুি সৃগির প্রোি কপষ্টেষ্টে কস ঈশ্বষ্টরর অিাগরত 
িগিষ্টে গচহ্ন, আশ্চযিোজ এিং আষ্টরািযতার আশ্চযিতার িাধ্যষ্টি 
প্রোি েরষ্টি। 
অপরাধ্ষ্টিাধ্ এিং গিন্দা তাষ্টে আর সাহসীভাষ্টি ভূতষ্টে কির েরা 
িা অসুস্থষ্টের উপর হাত কেওো এিং তাষ্টের কেষ্টহ প্রিাগহত হওোর 
ঈশ্বষ্টরর িগিষ্টে প্রষ্টিি েরার কথষ্টে আর গপগেষ্টে রাখষ্টত পারষ্টি িা।  
িতুি সৃগির প্রোষ্টির সাষ্টথ এেজি িযগি ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ 
সহভািীতার সুগিধ্াগুগল অিুভি েরষ্টি: আিন্দ, আষ্টরািযতা এিং 
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স্বাস্থয, সিৃগি এিং ঈশ্বষ্টরর গিরিগচ্ছন্ন িগি। এই সুগিধ্াগুগল কেিল 
গিশ্বাসীরা েরষ্টি তা িে িরং এটিষ্টে হাগরষ্টে যাওো এিং 
আগত্মেভাষ্টি িৃত জিষ্টতর কলােষ্টের িষ্টধ্যও েগ়িষ্টে গেষ্টত হষ্টি। 

 

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

১। েীভাষ্টি অপরাধ্ষ্টিাধ্, গিন্দা এিং অষ্টযািযতার অিুভূগত ঈশ্বষ্টরর সষ্টে এেজি গিশ্বাসীর 

সহভািীতাাঁষ্টে িাধ্াগ্রস্ত েরষ্টত পাষ্টর তা ির্িিা েরুি। 

 

২। িতুি সৃগির প্রোি এিং ধ্াগিিেতা গেভাষ্টি এেজি িযগিষ্টে ঈশ্বষ্টরর োে কথষ্টে তার 

আষ্টরািযতার প্রোি কপষ্টত সক্ষি েরষ্টত পাষ্টর? 

 

৩। িতুি সৃগির প্রোি এিং ধ্াগিিেতা গেভাষ্টি এেজি গিশ্বাসীষ্টে যীশুর জিয োযিের এিং 

সাহসী সাক্ষী হষ্টত সাহাযয েরষ্টত পাষ্টর? 
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িিি অধ্যাে 

ঐশ্বগরে স্বভাষ্টির অংিীোর 

ঈশ্বষ্টরর স্বভাি 

যখি আিরা যীশুষ্টে আিাষ্টের িযগিিত ত্রার্েতি া গহষ্টসষ্টি গ্রহর্ 
েগর, তখি আিরা এেটি িতুি সৃগিষ্টত পগরর্ত হই। আিরা এেেি 
িতুি প্রেৃগত পাই। এটা স্বেং ঈশ্বষ্টরর স্বভাি। এটা জািা  েতটা 
উষ্টতজিাপরূ্ি কয আিরা আসষ্টল ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর।  

২ গপতর ১:৪ ে ‘’ আর ঐ কিৌরষ্টি ও উৎেষ্টষি গতগি আিাগেিষ্টে 
িহািূলয অথচ অগত িহৎ প্রগতজ্ঞা সেল প্রোি েগরোষ্টেি’’।  

ঈশ্বষ্টরর প্রেৃগত কেিি ? 

ঈশ্বগরে প্রেৃগতর গেেু অংি আষ্টে, ঈশ্বষ্টরর গুর্ািলী, যা শুধ্ুিাত্র 
ঈশ্বষ্টরর জিয সংরগক্ষত। তারা হল: 

® অিন্তোলীি – যার কোি আগে অন্ত কিই  
® অপগরিতি িীে – যার কোি পগরিতি ি কিই  
® সিিিগিিাি – সিি িগির উৎস 
® সিিিযাপী – সিস্ত জােিাে গিরাজিাি 

আিাষ্টেরষ্টে প্রোি েরা হষ্টেষ্টে 

 যাইষ্টহাে, ঈশ্বষ্টরর প্রেৃগতর গেেু অংি আষ্টে যা পগরত্রাষ্টর্র িুহূষ্টতি  
আিাষ্টেরষ্টে কেওো হষ্টেষ্টে। তারা আিাষ্টের িতুি সৃগির এেটি 
অগিষ্টচ্ছেয অংি হষ্টে ওষ্টে। আিাষ্টের কেওো হে: 
® ধ্াগিিেতা 
® পগিত্রতা 
® কপ্রি  
® ভাষ্টলা, অিুগ্রহ এিং েো 

ঈশ্বষ্টরর প্রেৃগতর এই অংিগুগল পগরত্রাষ্টর্র িুহূষ্টতি  আিাষ্টের িতুি সৃি 
আত্মর িষ্টধ্য কেওো হে। 

তার প্রগতজ্ঞার দ্বারা প্রোগিত  

 গপতর গলষ্টখগেষ্টলি কয ঈশ্বষ্টরর িগির দ্বারা আিাষ্টের জীিি ও 
ঈশ্বগরেতার সাষ্টথ সম্পগেি ত সিস্ত গেেু কেওো হষ্টেষ্টে। আিরা 
ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রোষ্টির িাধ্যষ্টি ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হই। 



105 
 

এগুগল আিাষ্টেরষ্টে িহাি এিং িূলযিাি প্রগতজ্ঞার দ্বারা প্রোি েরা 
হষ্টেষ্টে। 
২ গপতর ১:২-৪ ‘’ ঈশ্বষ্টরর এিং আিাষ্টের প্রভু যীশুর ততজ্ঞাষ্টি 
অিুগ্রহ ও িাগন্ত প্রচুররূষ্টপ কতািাষ্টের প্রগত িতুি ে। োরি গযগি গিজ 
কিৌরষ্টি ও সেগুষ্টি আিাগেিষ্টে আহ্বাি েগরোষ্টেি, তাাঁহার ততজ্ঞাি 
দ্বারা তাাঁহার ঈশ্বরীে িগি আিাগেিষ্টে জীিি ও ভগি সম্বন্ধীে সিস্ত 
গিষে প্রোি েগরোষ্টেি। আর ঐ কিৌরষ্টি ও উৎেষ্টষি গতগি 
আিাগেিষ্টে িহািূলয অথচ অগত িহৎ প্রগতজ্ঞা সেল প্রোি 
েগরোষ্টেি কযি তদ্বারা কতািরা অগভলাষ িূলে সংসারিযাপী ক্ষে 
হইষ্টত পলােি েগরো, ঈশ্বরীে স্বভাষ্টি সহভািী হও’’।  

অংিীোর হওো   

 আিাষ্টের অগভজ্ঞতাে তাাঁর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর িা হষ্টেও 
আিাষ্টের আত্মাে ঈশ্বষ্টরর স্বভাি ধ্ারর্ েরা সম্ভিপর। 
কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি, 

গফগলপীে ২:১২,১৩ ‘’ অতএি, কহ আিার গপ্রেতষ্টিরা, কতািরা সিিো 
কযিি আজ্ঞািহ হইো আগসষ্টতে, কতিগি আিার সাক্ষাষ্টত কযরূপ 
কেিল কসইরুপ িে, িরং এখি আরও অগধ্েতররূষ্টপ আিার 
অসাক্ষাষ্টত, সভষ্টে ও সেষ্টম্প আপি আপি পগরত্রাি সম্পরূ্ি ের। 
োরি ঈশ্বরই আপি সঙ্কষ্টল্পর গিগিত কতািাষ্টের অন্তষ্টর ইচ্ছা ও োজ 
উভষ্টের সাধ্িোরী’’।  

পগরত্রাষ্টর্র িুহূষ্টতি , আিরা আিাষ্টের আত্মার িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর এই 
গুর্ািলীর অগধ্োরী, গেন্তু এটি সিষ্টের প্রগরোর িাধ্যষ্টি  োজ 
েষ্টর এিং আিাষ্টের িি এিং কেষ্টহর অংি হষ্টে ওষ্টে। সিস্ত 
গিশ্বাসীরা তাষ্টের আত্মাে তাাঁর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর 
হষ্টেষ্টেি। যাইষ্টহাে, শুধ্ুিাত্র িতুি সৃগির প্রোষ্টির িাধ্যষ্টিই আিরা 
আিাষ্টের আত্মা এিং কেষ্টহ তাাঁর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হষ্টত 
পাগর। 

গিশ্বাসীরা অংিীোর হষ্টত পাষ্টর এিং সতযগুগল প্রোষ্টির িাধ্যষ্টি 
ইগতিষ্টধ্য তাষ্টের যা আষ্টে তা উপষ্টভাি েরষ্টত পাষ্টর যা প্রোি 
েরষ্টি কয তারা ইগতিষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর স্বিীে প্রেৃগতষ্টে কপষ্টেষ্টে। 

আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েগর এিং গিশ্বাস দ্বারা তাাঁর 
িাষ্টেযর প্রগতশ্রুগতগুগল োগি েগর, আিরা তার দ্বারা আত্মা এিং 
কেষ্টহ তাাঁর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হই। 

যগেও িতুি সৃি আত্মারা ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অগভপ্রােষ্টে কপষ্টেষ্টে। 
 এই পাষ্টে আিরা গিখি গেভাষ্টি আিাষ্টের আত্মা এিং কেষ্টহর কক্ষষ্টত্র 
তাাঁর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর  অংিীোর হষ্টত হষ্টি। 
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তার িত হওো  

আিরা খ্রীষ্টির িষ্টধ্য তার প্রগতিূগতি  অিুসাষ্টর পিূিগিধ্িাগরত হষ্টেগে। 

করািীে ৮:২৯ে ‘’ োরি গতগি যাাঁহাগেিষ্টে পষূ্টিি জাগিষ্টলি, 
তাাঁহাগেিষ্টে আপি পষু্টত্রর প্রগতিূগতি  অিুরুপ হইিার জিয পষূ্টিি 
গিরুপিও েগরষ্টলি’’।  

িতুি সৃগির আত্মা ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃগি েরা হষ্টেষ্টে, এিং খ্রীি 
গিশ্বাসীরা  তাষ্টের কেহ এিং আত্মার কক্ষষ্টত্র তাাঁর প্রগতিূগতি র সাষ্টথ 
সািঞ্জসযপরূ্ি হওোর প্রগরোয্ রষ্টেষ্টে। 

 রূপান্তগরেরি প্রগরো 

    কপ্রগরত কপৌল করািীে পসু্তষ্টে গলষ্টখষ্টেি, 

 করািীে ১২:১,২ ‘’ অতএি, কহ ভাইিি, ঈশ্বষ্টরর িািা েরুিার 
অিুষ্টরাষ্টধ্ আগি গিিগত েগরষ্টতগে, কতািরা আপি আপি কেহষ্টে 
জীগিত, পগিত্র, ঈশ্বষ্টরর প্রীগতজিে িগলরুষ্টপ উৎসিি ের, ইহাই 
কতািাষ্টের গচতসেত আরাধ্িা। আর এই যুষ্টির অিুরুপ হইও িা, 
গেন্তু িষ্টির িতুিীেরি দ্বারা স্বরুপান্তগরত হও, কযি কতািরা পগরক্ষা 
েগরো জাগিষ্টত পার, ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা গে, যাহা উতি ও প্রীগতজিে ও 
গসি’’।  

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা আর এই জিষ্টতর সাষ্টথ সািঞ্জসযপরূ্ি িই। 
আিরা রূপান্তষ্টরর এেটি ধ্ারািাগহে প্রগরোর িষ্টধ্য থােি োরর্ 
আিরা ঈশ্বষ্টরর পষু্টত্রর প্রগতিূগতি র সাষ্টথ গিগলত হগচ্ছ। 

® উৎসিিেীত কেহ 

 আিরা ঈশ্বষ্টরর প্রগত আিাষ্টের কেষ্টহর সম্পরূ্ি অেীোর েষ্টর 
রূপান্তর প্রগরো শুরু েগর। আিাষ্টের কেহ হল পগিত্র আত্মার িগন্দর 
এিং আিরা কসগুষ্টলাষ্টে ঈশ্বষ্টরর োেী ‘’ জীিন্ত িগলোি" গহষ্টসষ্টি 
উপস্থাপি েরি।  

ঈশ্বরীে প্রেৃগতর অংিীোর হওোর জিয যা আিাষ্টের যীশুর িষ্টধ্য 
ইগতিষ্টধ্যই রষ্টেষ্টে, আিাষ্টের অিিযই আিাষ্টের জীিিষ্টে যীশু 
খ্রীষ্টির প্রভুষ্টত্বর জিয প্রগতশ্রুগতিি েরষ্টত হষ্টি। 

® িষ্টির িগিিীেরি 

  এিিগে আিাষ্টের কেহগুগল রূপান্তগরত হওোর সাষ্টথ সাষ্টথ, 
আিাষ্টের আত্মাষ্টে অিিযই িষ্টির পিুিিিীেরষ্টর্র এেটি ধ্ারািাগহে 
প্রগরোর দ্বারা রূপান্তগরত েরষ্টত হষ্টি। 

এই রূপান্তর প্রগরোটি তখগি ঘষ্টট যখি আিরা রিািত ঈশ্বষ্টরর 
িােযষ্টে পগ়ি, শুগি, ধ্যাি েগর, গিশ্বাস েগর এিং তার দ্বারা োজ 
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েগর। এটি পগিত্র আত্মার এেটি অগতপ্রােৃত োজ যা আিাষ্টের 
জীিষ্টি ঘষ্টট থাষ্টে।  
এই অগতপ্রােৃত প্রগরোর দ্বারা, আিাষ্টের কেহ এিং আত্মা ঈশ্বগরে 
প্রেৃগতর অংিীোর হে। 

ঈশ্বষ্টরর আিাষ্টের িষ্টধ্য োজ েরষ্টেি 

 কপৌল িালাতীে গিশ্বাসীষ্টের জিয এেজি প্রসি যন্ত্রর্ােপরূ্ি িগহলার 
িযাে  প্রাথিিা েষ্টরগেষ্টলি যাষ্টত তাষ্টের িষ্টধ্য খ্রীি িূগতি িাি হষ্টত 
পাষ্টর।  
িালাতীে ৪:১৯ ‘’ কতািরা ত আিার িৎস, আগি পিুরাে 
কতািাগেিষ্টে লইো প্রসি যন্ত্রর্া কভাি েগরষ্টতগে, যািৎ িা 
কতািাগেষ্টিষ্টত খ্রীি িূগতি িাি হি’’।   

গতগি গফগলপীে গিশ্বাসীষ্টের িষ্টলগেষ্টলি কয ঈশ্বর তাষ্টের িষ্টধ্য োজ 
েরষ্টেি। 

গফগলপীে ২:১৩ ‘’ োরি ঈশ্বরই আপি গহতসঙ্কষ্টল্পর গিগিত 
কতািাষ্টের অন্তষ্টর ইচ্ছা ও োজ উভষ্টের সাধ্িোরী ‘’।  

ঈশ্বর তার িতুি সৃগির িিুষ্টষযর িষ্টধ্য োজ চাগলষ্টে যাষ্টচ্ছি, 
যতক্ষর্ িা তারা তার পষু্টত্রর প্রগতিূগতি র সাষ্টথ গিগলত হে।  

যতই আিরা তাষ্টে আিাষ্টের হৃেষ্টে  োজ েরার অিুিগত কেই, 
ততই আিরা খ্রীষ্টির িষ্টতা হষ্টে উঠি। 

গিষ্টিষ টীোঃ আিরা ইগতিষ্টধ্যই ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা এিং এটি েীভাষ্টি 
আিাষ্টের উপর প্রোি েরা হষ্টেগেল কস সম্পষ্টেি  অধ্যেি েষ্টরগে। 
ধ্াগিিেতা ঈশ্বষ্টরর অিযতি গুর্। এই পাষ্টে, আিরা অিিুাি েরষ্টত 
যাগচ্ছ কয আপগি  তাাঁর ধ্াগিিেতা সম্পষ্টেি  জাষ্টিি এিং পগরত্রাষ্টর্র 
িুহুষ্টতি  এটি েীভাষ্টি আিাষ্টেরষ্টে প্রোি হষ্টেগেল এিং তার দ্বারা 
ঈশ্বষ্টরর অিযািয গুর্ািলীর গেষ্টে এগিষ্টে যাষ্টিি । 

তার পগিত্রতার অংিীোর 

ঈশ্বর পগিত্র 

  ঈশ্বষ্টরর পগিত্রতা এেটি অসাধ্ারর্, পরি গিশুিতা এিং পগরপরূ্িতা 
যা ির্িিার িাইষ্টর। এটি পাপ এিং অপগিত্রতা কথষ্টে সম্পরূ্ি গিষ্টচ্ছে 
ঘটাে। 

ঈশ্বর তাাঁর সম্পরূ্িতাে এিং তাাঁর সিস্ত উপাষ্টে পগিত্র। স্বিিেষূ্টতরা 
তাাঁর পগিত্রতা কঘাষর্া েষ্টরি। 
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গযিাইে ৬:৩ ‘’ আর তাাঁহারা পরস্পর ডাগেো িগলষ্টত লাগিষ্টলি, 
পগিত্র, পগিত্র, পগিত্র, িাগহিীিষ্টর্র সোপ্রভু, সিস্ত পগৃথিী তাাঁহার 
প্রতাষ্টপ পগরপরূ্ি’’।  

পগিত্র িষ্টল িন্তিয েষ্টরষ্টেি 

আিাষ্টের িতুি সৃগির আত্মা কযিি পগিত্র কতিগি ঈশ্বরও পগিত্র। 

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখষ্টেি, 

ইগফষীে ১:৪ ‘’ োরি গতগি জিতপতষ্টির পষূ্টিি খ্রীষ্টি আিাগেিষ্টে 
িষ্টিািীত েগরোগেষ্টলি, কযি আিরা তাাঁহার সাক্ষাষ্টত কপ্রষ্টি পগিত্র 
ও গিষ্কলঙ্ক হই’’।  

িষ্টি রাখষ্টিি, আিাষ্টের কেহ এিং আিাষ্টের আত্মা খ্রীষ্টির 
প্রগতিূগতি র সাষ্টথ গিগলত হওোর প্রগরোে রষ্টেষ্টে। আিাষ্টের 
তেিগন্দি জীিষ্টি পগিত্র হওোষ্টে কিষ্টে কিওো উগচত। এটিই হল 
পরীক্ষািূলে পগিত্রতা।  

কলিীে ১৯:২খ ‘’ কতািরা পগিত্র হও কেিিা আগি সোপ্রভু কতািাষ্টের 
ঈশ্বর পগিত্র’’। 

আিাষ্টের আচরষ্টর্ পগিত্র হওো কিষ্টে গিষ্টত হষ্টি। আিাষ্টের জীিিষ্টে 
ঈশ্বষ্টরর োষ্টে পগিত্র পাত্র গহসাষ্টি প্রগতশ্রুগতিি েরষ্টত হষ্টি। 
আিাষ্টের গিষ্টজষ্টেরষ্টে পাষ্টপর জিয িৃত এিং যীশুর োষ্টে জীগিত 
তুষ্টল ধ্রষ্টত হষ্টি। 

এটি হল পরীক্ষািূলে পগিত্রতা, এই জিষ্টতর িযিস্থা কথষ্টে  আলাো 
হওোর প্রগরো। এটা আিাষ্টের তেিগন্দি জীিষ্টি এিং আচরষ্টর্ 
যীশুর িত হষ্টে উোর প্রগরো। 
১ গপতর ১:১৫,১৬ ‘’ গেন্তু গযগি কতািাগেিষ্টে আহ্বাি েষ্টরষ্টেি, কস 
পগিত্রতষ্টির িযাে আপিারও সিস্ত আচার িযিহাষ্টর পগিত্র হও, 
কেিিা কলখা আষ্টে, কতািরা পগিত্র হইষ্টি, োরি আগি পগিত্র’’। 

আিাষ্টেরষ্টে পগিত্র হওোর আষ্টেি কেওো হষ্টেষ্টে এিং আিরা 
ঈশ্বষ্টরর পগিত্রতার প্রেৃগত গ্রহর্ েরার িাধ্যষ্টি এটি েরষ্টত পাগর। 

তার কপ্রষ্টির অংিীোর হওো 

ঈশ্বর কপ্রি 

  ঈশ্বর হষ্টলি কপ্রি, গতগি সিস্ত কপ্রষ্টির উৎস। 

  ১ কযাহি ৪:১৬ ‘’ আর ঈশ্বষ্টরর কয কপ্রি আিাগেষ্টিষ্টত আষ্টে, তাহা 
আিরা জাগি, ও গিশ্বাস েগরোগে। ঈশ্বর কপ্রি, আর কপ্রষ্টি কয থাষ্টে 
কস ঈশ্বষ্টর থাষ্টে, এিং ঈশ্বর তাহাষ্টত থাষ্টে’’। 
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ঈশ্বষ্টরর িািিজাগতর প্রগত ভালিাসার সিষ্টচষ্টে ি়ি প্রোি গেল 
তাাঁর িূলযিাি পষু্টত্রর আিাষ্টের জিয প্রোি েরা। 
করািীে ৫:৮ ‘’ গেন্তু ঈশ্বর আিাষ্টের প্রগত তাাঁহার গিষ্টজর কপ্রি 
প্রেিিি েগরষ্টতষ্টেি, োরি আিরা যখি পাপী গেলাি, তখিও খ্রীি 
আিাষ্টের গিগিত প্রার্ গেষ্টলি’’। 

কযাহি ৩:১৬ ‘’ োরি ঈশ্বর জিতষ্টে এিি কপ্রি েগরষ্টলি কয, 
আপিার এেজাত পতু্রষ্টে োি েগরষ্টলি, কযি, কয কেহ তাহাষ্টে 
গিশ্বাস েষ্টর, কস গিিি িা হে, গেন্তু অিন্তজীিি পাে’’।  

চার ধ্রষ্টির ভাষ্টলািাসা 

  কযষ্টহতু আধ্ুগিে গিষ্টশ্ব "ভালিাসা" িব্দটিষ্টে প্রােই ভুল কিাঝা হে, 
তাই গ্রীে ভাষাে কপ্রষ্টির জিয িযিহৃত চারটি অথি আিাষ্টের জািা 
উগচত। 

  ® এরস  

 ইষ্টরাস হল োিুে কপ্রি। এটি িতুি গিেষ্টি িযিহৃত হে গি। এটি 
ঈশ্বঈ, স্বািী ও িীর িষ্টধ্য কয কপ্রিিূলে কপ্রি গেষ্টেষ্টেি যার েথা 
সষ্টলািষ্টির পরিিীষ্টত িগর্িত েরা হষ্টেষ্টে। স্বািী এিং িীর িষ্টধ্য 
ভালিাসার অন্তরে প্রোষ্টির িাইষ্টর এটিষ্টে ঈশ্বর গিগষি েষ্টরষ্টেি। 

® কস্টারষ্টি 

  কস্টারষ্টি এেটি অ োিুে কপ্রি। এটা পাগরিাগরে কপ্রি িা কেহ। 
এটি গিষ্টিষর্ গফষ্টলাস্টষ্টিিাস  িািে িূল িব্দ গহসাষ্টি িযিহৃত হে 
যার অথি কোিলভাষ্টি কেহিীল কপ্রি।  
করািীে ১২:১০ ‘’ ভ্রাতৃষ্টপ্রষ্টি পরস্পর কেহিীল হও, সিােষ্টর এেজি 
অিযষ্টে কশ্রষ্ঠ জ্ঞাি ের’’। 

কস্টারষ্টি হল পগরিাষ্টরর সেসযরা এষ্টে অপষ্টরর জিয প্রােৃগতে 
পগরিার এিং ঈশ্বষ্টরর পগরিাষ্টরর িষ্টধ্য কয কেহ প্রেিিি েষ্টর। 

® গফগলো 

 গফগলো হল িভীর িনু্ধষ্টত্বর ভাষ্টলািাসা িা োষ্টরা প্রগত আন্তগরে 
সংযুগি।  গিষ্টিষয িব্দ, গফগলিার অথি "চুম্বি েরা।" গফগলো হল 
িহাি আন্তগরেতা এিং কেষ্টহর কপ্রি। 

কযাহি ৫:২০ে ‘’ োরি গপতা পতু্রষ্টে ভাষ্টলািাষ্টসি, এিং আপগি 
যাহা যাহা েষ্টরি, সেগল তাহাষ্টে কেখাি, আর ইহা হইষ্টতও িহৎ 
িহৎ েিি তাহাষ্টে কেখাইষ্টিি’’। 

গফগলো যীশু এিং লাসাষ্টরর িষ্টধ্য কপ্রষ্টির সম্পেি  ির্িিা েরষ্টত 
িযিহৃত হষ্টেগেল। 
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কযাহি ১১:৩ ‘’ অতএি, ভগিিীরা তাহাষ্টে িগলো পাোইষ্টলি, প্রভু, 
কেখুি, আপগি যাহাষ্টে ভাষ্টলািাষ্টসি তাাঁহার পী়িা হইোষ্টে’’। 

আষ্টরেটি িনু্ধত্বপরূ্ি িব্দ হল গফষ্টলাস, যার অথি এেজষ্টির কেষ্টহর খুি 
গপ্রে। 

কযাহি ১৫:১৩ ‘’ কেহ কয আপি িনু্ধষ্টের গিগিত গিজ প্রার্ সিপির্ 
েষ্টর, ইহা অষ্টপক্ষা অগধ্ে কপ্রি োহারও িাই’’। 

এটি এেটি ঘগিষ্ঠ ধ্রষ্টির কপ্রি যা স্বািী -িীর এষ্টে অপষ্টরর জিয 
অিুভি েষ্টর (গফলযাষ্টরাস)। 

লাসাষ্টরর জিয যীশুর ঘগিষ্ঠ এিং উষ্ণ কপ্রষ্টির সম্পেি  ো়িাও, এটি 
োউে এিং কজািাথষ্টির কপ্রষ্টির সম্পষ্টেি র কক্ষষ্টত্রও কেখা যাে। এটি 
এেটি গিষ্টিষ ভাষ্টলািাসা যা ে'ুজষ্টির িষ্টধ্য খুি ঘগিষ্ঠ সম্পষ্টেি র 
িষ্টধ্য সীিািি। 

® আিাষ্টপ 

 আিষ্টপ কপ্রি হল ঈশ্বরীে কপ্রি যা গিশ্বাসীর জীিষ্টি আত্মার ফল 
গহষ্টসষ্টি প্রোগিত হে। 

িালাতীে ৫:২২,২৩ ‘’ গেন্তু আত্মার ফল কপ্রি, আিন্দ, িাগন্ত, 
েীঘিসগহষু্ণতা, িাধ্যুি, িেলভাি, গিশ্বস্ততা, িৃেতুা, ইগন্দ্রেেিি, এই 
প্রোর গুষ্টির গিরুি িযিস্থা িাই’’। 

আিষ্টপ কপ্রি এেটি অগতপ্রােৃত কপ্রি। এটা ঈশ্বষ্টরর ভালিাসা পগিত্র 
আত্মার দ্বারা আিাষ্টের হৃেষ্টে, আিাষ্টের জীিষ্টি এিং অিযষ্টের প্রগত 
আিাষ্টের েষ্টিির িাধ্যষ্টি প্রোগিত হে। 

কযষ্টহতু এই ভালিাসা ঈশ্বষ্টরর োে কথষ্টে এষ্টসষ্টে, তাই এটি এিি 
এেটি কপ্রি যা জিত কেিল িতুি সৃগির িাধ্যষ্টিই অিুভি েরষ্টত 
পাষ্টর –অথিাৎ  আিাষ্টের িাধ্যষ্টি। এটি আিাষ্টের প্রগতষ্টিিী, 
আিাষ্টের িনু্ধষ্টের জিয ভাষ্টলািাসা এিং গিষ্টশ্বর োষ্টে এিং 
আিাষ্টের িত্রুষ্টের োষ্টে হেত অদু্ভত িষ্টি হষ্টত পাষ্টর গেন্তু এটাই হল 
ঈশ্বষ্টরর আিাষ্টপ কপ্রি। 
১ কযাহি ৩:১৬ ‘’ গতগি আিাষ্টের গিগিষ্টত আপি প্রার্ গেষ্টলি, ইহাষ্টত 
আিরা কপ্রি জ্ঞাত হইোগে, এিং আিরাও ভ্রাতাষ্টের গিগিত আপি 
আপি প্রার্ গেষ্টত িাধ্য’’। 

সারাংি 

                            ইষ্টরাস ঈশ্বষ্টরর আইি দ্বারা আিাষ্টের স্বািী-িীর িষ্টধ্য সীিািি। 

                            কস্টারষ্টি আিাষ্টের প্রােৃগতে এিং আধ্যাগত্মে পগরিারগুগলষ্টত সীিািি।    

                            গফগলো আিাষ্টের িী িা ঘগিষ্ঠ িযগিিত িনু্ধর িষ্টধ্য সীিািি। 
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                          তষ্টি, িতুি সৃগির িাধ্যষ্টি, ঈশ্বষ্টরর আিাষ্টপ কপ্রি আিাষ্টের িত্রু সহ সেষ্টলর 
োষ্টে কেখাষ্টত হষ্টি। 

োযিের আিাষ্টপ কপ্রি 

 ® এষ্টে অপরষ্টে কপ্রি েরা 

 ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অগতপ্রােৃত কপ্রষ্টির দ্বারা, এিং আত্মার 
এেটি ফল গহসাষ্টি, িতুি সৃগির প্রার্ীরা এষ্টে অপষ্টরর কপ্রগিে হষ্টে 
উষ্টেষ্টে। 

করািীে ১৩:৮ ‘’ কতািরা োহারও গেেুই ধ্াগরও িা, কেিল পরস্পর 
কপ্রি ধ্াগরও, কেিিা পরষ্টে কয কপ্রি েষ্টর, কস িযিস্থা পরূ্িরূষ্টপ পালি 
েগরোষ্টে’’। 

যীশু িষ্টলগেষ্টলি, 

কযাহি ১৩:৩৪,৩৫ ‘’ এে িতুি আজ্ঞা আগি কতািাগেিষ্টে গেষ্টতগে, 
কতািরা পরস্পর কপ্রি ের, আগি কযিি কতািাগেিষ্টে কপ্রি 
েগরোগে, কতািরাও কতিগি পরস্পর কপ্রি ের’’। কতািরা যগে 
আপিাষ্টের িষ্টধ্য পরস্পর কপ্রি রাখ, তষ্টি তাহাষ্টতই সেষ্টল জাগিষ্টি 
কয, কতািরা আিার গিসয’’। 

অিয সিগেেুর উপষ্টর যা যীশুর গিষযষ্টের আলাো েষ্টর তা হল 
তাষ্টের এষ্টে অপষ্টরর প্রগত কপ্রি। 

® কপ্রষ্টির গিসয 

 এেজি গিষয হল কস কয যীশুর অিিুাসষ্টির অধ্ীষ্টি থাষ্টে। কস শুধ্ু 
এেজি খ্রীি গিশ্বাসীর কচষ্টেও কিগি। কস হল  এিি এেজি, কয 
গিশ্বাস এিং আিুিষ্টতযর িাধ্যষ্টি যীশুর কপ্রি-প্রেৃগত এিং প্রগতিূগতি র 
সাষ্টথ সািঞ্জসযপরূ্ি হষ্টচ্ছ। এেজি গিষয কপ্রগরত কযাহষ্টির এর সাষ্টথ 
িলষ্টি, 

১ কযাহি ৪:৭ ‘’ গপ্রেতষ্টিরা, আইস, আিরা পরস্পর কপ্রি েগর, 
োরি কপ্রি ঈশ্বষ্টরর, এিং কয কেহ কপ্রি েষ্টর কস ঈশ্বর হইষ্টতও জাত 
এিং ঈশ্বরষ্টে জাষ্টি’’।  

করািীে ৫:৫খ ‘’ কযষ্টহতুে আিাগেিষ্টে েত পগিত্র আত্মা দ্বারা 
ঈশ্বষ্টরর কপ্রি আিাষ্টের হৃেষ্টে কসগচত হইোষ্টে’’।  

® আইষ্টির দ্বারা কপ্রষ্টির আজ্ঞা 

                                      কিাগির আইি আষ্টেি কেে কয এষ্টে অপরষ্টে কপ্রি ের। 

কলিীে ১৯:১৮ ‘’ তুগি আপি জাগতর সন্তািষ্টের উপষ্টর প্রগতগহংসা 
গে কদ্বষ েগরও িা, িরং আপি প্রগতিাসীষ্টে আপিার িত কপ্রি 
েগরষ্টি, আগিই সোপ্রভু’’। 
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অপ্রতুল িারী -পরুুষ আইি পরূর্ েরষ্টত অক্ষি। তারা গিষ্টজষ্টের 
িষ্টধ্য প্রগতষ্টিিীষ্টের গিষ্টজষ্টের িষ্টতা েষ্টর ভাষ্টলািাসষ্টত পাষ্টরগি। 

যীশু তাাঁর িতুি সৃগিষ্টে কপ্রষ্টির এেটি িতুি আষ্টেি গেষ্টেষ্টেি। 

করািীে ১৩:৯ ‘’ োরি িযগভচার েগরও িা, িরহতযা েগরও িা, 
চুগর েগরও িা, কলাভ েগরও িা, এিং আর কয কেি আজ্ঞা থাকুে, 
কসই সেল এই িচষ্টি সঙ্কগলত হইোষ্টে, প্রগতিাসীষ্টে আপিার িত 
কপ্রি েগরও’’।   

® কপ্রষ্টির দ্বারা আইষ্টির পরূ্িতা 

  কপ্রি হল আইষ্টির পরূ্িতা 

 করািীে ১৩:১০ ‘’ কপ্রি প্রগতিাসীর অগিি সাধ্ি েষ্টর িা, অতএি 
কপ্রিই িযিস্থার পরূ্িসাধ্ি’’। 

কপৌল িালাতীেষ্টত গলষ্টখগেষ্টলি, 

 িালাতীে ৫:১৪ ‘’ কযষ্টহতুে সিস্ত িযিস্থা এই এেটি িচষ্টির পরূ্ি 
হইোষ্টে, যথা,’’কতািার প্রগতিাসীষ্টে আপিার িত কপ্রি েগরষ্টি’’ ।  

আিাষ্টের িত্রুষ্টে কপ্রি েরা 

 ঈশ্বর, তাাঁর িহাি কপ্রিস্বভাষ্টির েরুি, তাাঁর িত্রু থাোোলীিও 
আিাষ্টের ভালিিাসষ্টলি। িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের িষ্টষ্টধ্যা 
ঈশ্বষ্টরর কপ্রষ্টির স্বভাি আষ্টে। আিাষ্টেরও এই জিষ্টতর হাগরষ্টে 
যাওো কলাষ্টেষ্টের ভালিাসষ্টত হষ্টি এিং তাষ্টের সাষ্টথ ঈশ্বষ্টরর িহাি 
ভালিাসা এিং সিষ্টিেিা ভাি েষ্টর গিষ্টত হষ্টি। 
কযষ্টহতু আিরা িতুি সৃগি, তাই আিরা ঈশ্বষ্টরর কপ্রি-স্বভাষ্টির 
অংিীোর। পগিত্র আত্মার দ্বারা, আিরা এিিগে যারা আিাষ্টের িত্রু 
তাষ্টেরও ভালিাসষ্টত পাগর এিং কসটা েরষ্টতই হষ্টি। 

িগথ ৫:৪৪ ‘’ গেন্তু আগি কতািাগেিষ্টে িগলষ্টতগে, কতািরা আপি 
আপি িত্রুগেিষ্টে কপ্রি েগরও, এিং যাাঁহারা কতািাগেিষ্টে তা়িিা 
েষ্টর, তাষ্টের জিয প্রাথিিা েগরও’’। 

যীশু েখষ্টিাই আিাষ্টের এিি গেেু েরষ্টত আষ্টেি েরষ্টতি িা যা 
আিাষ্টের পষ্টক্ষ েরা অসম্ভি। আিাষ্টের িত্রুষ্টেরষ্টে অিিযই ঈশ্বষ্টরর 
আিাষ্টপ ভালিাসার দ্বারা কপ্রি েরষ্টত হষ্টি। 

® আিাষ্টপ কপ্রষ্টির প্রোি 

 যীশু তার অিুিািীষ্টের গিষ্টেিি গেষ্টলি গেভাষ্টি অিযষ্টের প্রগত 
এিিগে তাষ্টের িত্রুষ্টের প্রগত আিাপ ভাষ্টলািাসা প্রোি েরষ্টত 
হষ্টি। 
লুে ৬:২৭-৩০ ‘’ গেন্তু, কতািরা কয শুগিষ্টতে, আগি কতািাগেিষ্টে 
িগল, কতািরা আপি আপি িত্রুগেিষ্টে কপ্রি েগরও, যাাঁহারা 
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কতািাগেিষ্টে কদ্বষ েষ্টর, তাহাষ্টের িেল েগরও, তাহগেিষ্টে 
আিীিিাে েগরও যাাঁহারা কতািাগেিষ্টে গিন্দা েষ্টর, তাহাষ্টের গিগিত 
প্রাথিিা েগরও। কয কতািার এে িাষ্টল চ়ি িাষ্টর তাাঁহার গেষ্টে অিয 
িালও পাগতো গেও, এিং কয কতািার কচািা তুগলো লে, তাহাষ্টত 
আংরাখাটিও লইষ্টত িারি েগরও িা। কয কেহ কতািার োষ্টে যাচ্ঞা 
েষ্টর, তাহাষ্টে গেও, এিং কয কতািার েিয তুগলো লে, তাাঁহার োষ্টে 
তাহা আর চাগহও িা’’।  

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি, 

 করািীে ১২:২০ ‘’ িরং কতািার িত্রু যগে কু্ষগধ্ত হে, তাহাষ্টে 
কভাজি েরাও, যগে কস গপপাগসত হে, তাহাষ্টে পাি েরাও, কেিিা 
তাহা েগরষ্টল তুগি তাাঁহার িস্তষ্টে জলন্ত অোষ্টরর রাগি েগরো 
রাগখষ্টি’’।  

® আিাষ্টপ কপ্রষ্টির উোহরি 

 গস্তফাি ঈশ্বরীে আিষ্টপ কপ্রষ্টির এেটি েেুি ান্ত উোহরর্ গেষ্টেগেষ্টলি 
যখি তাষ্টে তার িত্রুষ্টের   দ্বারা পাথর িারা হষ্টেগেল। 
কপ্রগরত ৭:৫৯,৬০ ‘’ এগেষ্টে তাাঁহারা গস্তফািষ্টে পাথর িাগরষ্টতগেল 
আর গতগি ডাগেো প্রাথিিা েগরষ্টলি, কহ প্রভু যীশু, আিার আত্মাষ্টে 
গ্রহি ের। পষ্টর গতগি হাাঁটু পাগতো উচ্চস্বষ্টর েগহষ্টলি, প্রভু, ইহাষ্টের 
গিপষ্টক্ষ এই পাপ ধ্গরো িা। ইহা িগলো গতগি গিোিত হইষ্টলি। 

আিরা, ঈশ্বগরে স্বভাষ্টির অংিীোর গহসাষ্টি, পগিত্র আত্মার দ্বারা 
অিযষ্টের প্রগত এেই রেি ঐশ্বগরে ভাষ্টলািাসা থােষ্টত হষ্টি এিিগে 
যারা আিাষ্টের িত্রু তাষ্টের প্রগতও কসই এেই কপ্রি থােষ্টত হষ্টি। 
   কয িযগি তার গিষ্টজর অিুভূগত দ্বারা কিাঁষ্টচ থাষ্টে কস েখষ্টিাই এই 
ধ্রষ্টির ভালিাসা অিুভি েরষ্টত পাষ্টর িা। এটি কেিল তারাই 
অিুভি এিং প্রোি েরষ্টত পাষ্টর যার িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর ভালিাসার 
প্রোি রষ্টেষ্টে।  

® কপ্রিষ্টে কিষ্টে কিওো 

  কযষ্টহতু আিাষ্টের িত্রুষ্টেরষ্টে ভালিাসা আিাষ্টের অিুভূগত এিং 
প্রােৃগতে স্বভাষ্টির পগরপিী, তাই আিরা যারা ঈশ্বষ্টরর কপ্রি - 
স্বভাষ্টির প্রোি কপষ্টেগে তারা অিিযই ঈশ্বর কযিি কপ্রি েষ্টরি 
কতিি আিাষ্টের িত্রুষ্টেরও ভালিাসি। 

১ গপতর ১:২২ ‘’ কতািরা সষ্টতযর আজ্ঞািহতার অেগল্পত ভ্রাতৃষ্টপ্রষ্টির 
গিগিত আপি আপি প্রার্ষ্টে গিশুি েগরোে িগলো অন্তেরষ্টি 
পরস্পর এোগ্রভাষ্টি কপ্রি ের’’। 

ঈশ্বষ্টরর কপ্রগিে      
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 যারা িতুি সৃগির প্রোি কপষ্টেষ্টে কয তারা খ্রীষ্টির িষ্টধ্য রষ্টেষ্টে, 
এিং তাাঁর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হষ্টেষ্টে, তারা সষ্টিিাপগর 
ঈশ্বষ্টরর কপ্রগিে হষ্টি। 

তারা তাাঁর িাষ্টেযর িাধ্যতার দ্বারা ঈশ্বরষ্টে খুগি েরার জিয সিই 
েরষ্টি। তারা হষ্টি ঈশ্বষ্টরর  সতয উপাসে। 

িতুি সৃগির িিুষ্টষযরা ঈশ্বষ্টরর সিস্ত গিস্মেের আিীিিােগুগলর জিয 
সিিো তার প্রিংসা েরষ্টি। তারা ঈশ্বষ্টরর উপাসিা েরষ্টি ।ঈশ্বষ্টরর 
প্রিংসা তাষ্টের কোাঁষ্টট সিিো কলষ্টি থােষ্টি। 

   িতুি সৃগির ঈশ্বষ্টরর সাষ্টথ িভীর এিং গিগি়ি কপ্রষ্টির সম্পেি  
থােষ্টি। 

িীতসংগহতা ৪২:১,২ ‘’ হগরর্ী কযিি জলষ্টস্রাষ্টতর আোঙ্ক্ষা েষ্টর 
কতিগি, কহ ঈশ্বর, আিার প্রার্ কতািার আোঙ্ক্ষা েগরষ্টতষ্টে। 
ঈশ্বষ্টরর জিয, জীিন্ত ঈশ্বষ্টররই জিয আিার প্রার্ তৃষ্ণাতি । আগি 
েখি আগসো ঈশ্বষ্টরর সাক্ষাষ্টত উপগস্থত হইি?  

িতুি সৃি খ্রীি গিশ্বাসীরা আিাষ্টপ ভাষ্টলািাসাে তার সহগিশ্বাসীষ্টের, 
তার িত্রুষ্টের এিং স্বেং ঈশ্বষ্টররষ্টেও কপ্রি েরষ্টি । 

তার সেগুি এিং অিুগ্রষ্টহর অংিীোর হওো  

ঈশ্বর ভাষ্টলা 

  ঈশ্বষ্টরর স্বভাি হল ভাষ্টলা 

 িীতসংগহতা ৫২:১খ ‘’ ঈশ্বষ্টরর েো গিতযস্থােী’’।  

ঈশ্বষ্টরর েোগুি হল এে পরি পগরপরূ্িতা। তাাঁর েরুর্া ও অিুগ্রষ্টহর 
দ্বারা সিস্ত সৃগির প্রগত তাাঁর েোভাি প্রোগিত হষ্টেষ্টে। 

ঈশ্বষ্টরর েো এিং অিুগ্রহ 

 পাপী িািিজাগতর প্রগত ঈশ্বষ্টরর েরুর্া সিষ্টচষ্টে স্পিভাষ্টি এিং 
সম্পরূ্িরূষ্টপ কেখাষ্টিা হষ্টেগেল যখি গতগি তাাঁর পতু্রষ্টে আিাষ্টের 
জােিাে িৃতুযিরি েরষ্টত গেষ্টেগেষ্টলি।  েোর এেটি সংজ্ঞা হল: 

® আইি ভেোরীষ্টে িাগস্ত কেওো কথষ্টে গিরত রাখা 

ঈশ্বষ্টরর েো আিাষ্টের প্রষ্টোজষ্টির জিয িযিহার েরা ঈশ্বষ্টরর 
িেলভাি। ঈশ্বর েোধ্ষ্টি ধ্িিাি! 

ইগফষীে ২:৪ ‘’ গেন্তু ঈশ্বর, েোধ্ষ্টি ধ্িিাি িগলো, আপিার কয 
িহাষ্টপ্রষ্টি আিাগেিষ্টে কপ্রি েগরষ্টলি’’। 

ঈশ্বর হষ্টলি েোর গপতা। 
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২ েগরগিে ১:৩ ‘’ আিাষ্টের গপতা ঈশ্বর এিং প্রভু যীশু খ্রীি হইষ্টত 
অিুগ্রহ ও িাগন্ত কতািাষ্টের প্রগত িতুি ে’’।  

® অিুগ্রহ দ্বারা উিার 

   অিুগ্রষ্টহর সংজ্ঞা হলঃ 
® িািিজাগতর প্রগত ঈশ্বষ্টরর অেৃগত্রি ভাষ্টলািাসা  

এটি তার িহাি ভাষ্টলািাসার আষ্টরেটি প্রোি 

   ইগফষীে ২:৫,৮ ‘’ অপরাষ্টধ্ িৃত আিাগেিষ্টে, খ্রীষ্টির সগহত 
জীগিত েগরষ্টলি – অিুগ্রষ্টহই কতািরা পগরত্রাি পাইোে’’। 

কেিিা অিুগ্রষ্টহই, গিশ্বাস দ্বারাই কতািরা পগরত্রাি পাইোে, এিং 
ইহা কতািাষ্টের হইষ্টত হে িাই, ঈশ্বষ্টররই োি ‘’।  

® অিুগ্রষ্টহর গসংহাসি  

 এখি, িতুি সৃি গহসাষ্টি, আিরা সাহষ্টসর সাষ্টথ তার অিুগ্রষ্টহর 
গসংহাসষ্টির োষ্টে আসষ্টত পাগর। 

ইব্রীে ৪:১৬ ‘’ অতএি আইস, আিরা সাহসপিূিে অিুগ্রহ – 
গসংহাসষ্টির গিেষ্টট উপগস্থত হই, কযি েো লাভ েগর, এিং সিষ্টের 
উপষ্টযািী উপোরাষ্টথি অিুগ্রহ প্রাপ্ত হই’’। 

তার ক্ষিার অংগিোর হওো 

ঈশ্বর ক্ষিা েষ্টরি 

 ঈশ্বষ্টরর অিুগ্রহ এিং েরুর্ার সিিষ্টশ্রষ্ঠ প্রোি তার ক্ষিাষ্টত পাওো 
যাে। তার ক্ষিা প্রগতটি পাপীর োষ্টে প্রসাগরত হে যখি তারা 
যীশুষ্টে তাষ্টের িযগিিত ত্রার্েতি া এিং উিারেতি া গহসাষ্টি গ্রহর্ 
েষ্টর । 

ইগফষীে ১:৭ ‘’ যাাঁহাষ্টত আিরা তাাঁহার রি দ্বারা িুগি, অথিাৎ 
অপরাধ্ সেষ্টলর কিাচি পাইোগে ইহা তাাঁহার কসই অিুগ্রহ-ধ্ি 
অিুসাষ্টর হইোষ্টে’’। পাষ্টপর স্বীোষ্টরাগির দ্বারা গিশ্বাসীষ্টের িষ্টধ্য 
ঈশ্বষ্টরর ক্ষিা প্রসাগরত হে। 

১ কযাহি ১:৯ ‘’ যগে আিরা আপি আপি পাপ স্বীোর েগর, গতগি 
গিশ্বস্ত ও ধ্াগিিে, সুতরাং আিাষ্টের পাপ সেল কিাচি েগরষ্টিি, এিং 
আিাগেিষ্টে সিস্ত অধ্াগিিেতা কথষ্টে শুগচ েরষ্টিি। যগে আিরা 
িগল কয, পাপ েগর িাই, তষ্টি তাহাষ্টে গিথযািােী েগর, এিং তাাঁহার 
িােয আিাষ্টের অন্তষ্টর িাই’’।  

িতুি গিেষ্টি ক্ষিার অথি হলঃ 
® েষূ্টর পাোষ্টিা 
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® ঋর্ িাফ িা পাপ সম্পরূ্িরূষ্টপ েরূ হষ্টে যাওো 
® পাপ িা অপরাষ্টধ্র হাত কথষ্টে িুগি, পাপ িা কোষ কথষ্টে 

সম্পরূ্িরুষ্টপ িুগি  

ঈশ্বর ক্ষিা েষ্টরি এিং গতগি ভুষ্টল যাি! তাাঁর ক্ষিা যীশুর িুগির 
োষ্টজর উপর গভগত েষ্টর সম্পরূ্ি হষ্টেষ্টে, গযগি শুধ্ুিাত্র আিাষ্টের 
পাষ্টপর িাগস্তর জগরিািা প্রোি েষ্টরিগি, িরং আিাষ্টের 
পাপগুষ্টলাষ্টে পগৃথিীর িভীষ্টর গিষ্টে কিষ্টেি, আর েখিও তা স্মরর্ 
েরা িা আিাষ্টের গিরুষ্টি রাখা হষ্টি িা।    

ইব্রীে ৮:১২ ‘’ কেিিা আগি তাহাষ্টের অপরাধ্ সেল ক্ষিা েগরি, 
এিং তাহাষ্টের পাপসেল আর েখিও স্মরষ্টি আগিি িা’’।   

আিরা অিিযই ক্ষিা েরি  

 ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর গহসাষ্টি, আিরা িতুি সৃগির 
প্রার্ী গহসাষ্টি, অিযষ্টের প্রগত ঈশ্বষ্টরর েরুর্া এিং অিুগ্রহষ্টে প্রোি 
েরি। ঈশ্বর কযিি ক্ষিা েষ্টরষ্টেি কতিগি আিরাও ক্ষিা েরি।  

ইগফষীে ৪:৩২ ‘’ কতািরা পরস্পর পরস্পর িধ্ুরস্বভাি ও েরুিগচত 
হও, পরস্পর ক্ষিা ের, কযিি ঈশ্বরও খ্রীষ্টি কতািাগেিষ্টে ক্ষিা 
েগরোষ্টেি’’।  

® অিিরত ক্ষিা েরা  

 যগে এেজি িযগি আিাষ্টের গিরুষ্টি পাপ েরষ্টতই থাষ্টে, তিুও 
আিাষ্টের অিিরত ক্ষিা েরষ্টত হষ্টি।    
িগথ ১৮:২১,২২ ‘’ তখি গপতর তাাঁহার গিেষ্টট আগসো েগহষ্টলি, 
প্রভু, আিার ভ্রাতা আিার গিেষ্টট েতিার অপরাধ্ েগরষ্টল আগি 
তাহাষ্টে ক্ষিা েগরি? সাতিার পযিন্ত ? 

যীশু তাহাষ্টে েগহষ্টলি, ‘’ কতািাষ্টে িগলষ্টতগে িা, সাতিার পযিন্ত, 
গেন্তু সতরগুি সাতিার পযিন্ত’’। 

এেটি িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা ক্ষিা েরষ্টত পাগর োরর্ আিরা 
ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর। আিরা ক্ষিা অিিযই েরষ্টত 
হষ্টি োরর্ যীশু ক্ষিা েষ্টরগেষ্টলি।  

® ক্ষিা েরার জিয িষ্টিািীত 

 ক্ষিা এেটি পেন্দ। এটা ঈশ্বষ্টরর প্রগত আিুিষ্টতযর এেটি প্রোি। 
আিাষ্টের ক্ষিা েরার জিয অষ্টপক্ষা েরা উগচত িে যতক্ষর্ িা 
আিরা এটি অিভুি েগর। আিাষ্টের অিিযই Godশ্বষ্টরর আিুিতয 
েরষ্টত হষ্টি এিং ক্ষিা েরার গসিান্ত গিষ্টত হষ্টি োরর্ Hisশ্বর তাাঁর 
েো ও অিুগ্রষ্টহ আিাষ্টের ক্ষিা েষ্টরষ্টেি।  
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যীশুষ্টে তাাঁর িত্রুষ্টের সািষ্টি রুষ্টিষ্টত টাোষ্টিা হষ্টেগেল। তারা 
তাষ্টে িারধ্র েষ্টরষ্টে, তাষ্টে থুথু গেষ্টেষ্টে, তাষ্টে গিদ্রূপ েষ্টরষ্টে, 
তার সম্পষ্টেি  গিথযা িষ্টলষ্টে, তার িাথাে োাঁটার িুকুট করষ্টখষ্টে, 
এিিগে তাষ্টে রুিগিিও েষ্টরষ্টে।  তিুও,  গতগি রুষ্টি টাোষ্টিা 
সষ্টত্ত্বও, তাষ্টেরষ্টে ক্ষিা েষ্টরগেষ্টলি। 

লুে ২৩:৩৪ে ‘’  তখি যীশু েগহষ্টলি, গপতঃ, ইহাগেিষ্টে ক্ষিা ের, 
কেিিা ইহারা গে েগরষ্টতষ্টে, তাহা জাষ্টি িা। 

যীশু আিাষ্টের োষ্টে উোহরর্স্বরূপ। কযিি গতগি ক্ষিা েরষ্টজির্, 
এিং গতগি আিাষ্টের িষ্টধ্য আষ্টেি,  তাই আিরাও ক্ষিা েরষ্টত 
পাগর। 

ক্ষিা েরষ্টল ক্ষিা পাওো যাে 

 কসই এেই যীশু িষ্টলগেষ্টলি, 

 িােি  ১১:২৫ ‘’ আর কতািরা যখিই প্রাথিিা েগরষ্টত োাঁ়িাও, যগে 
োহারও গিরুষ্টি কতািাষ্টের কোি েথা থাষ্টে, তাহাষ্টে ক্ষিা 
েগরও’’। 

যীশু খ্রীষ্টি িতুি সৃগি গহষ্টসষ্টি আিরা ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে কপ্রি, েরুর্া 
এিং অিুগ্রষ্টহর অগধ্োরী, আিরাও আিাষ্টের গিরুষ্টি িা আিাষ্টের 
গপ্রেজিষ্টের গিরুষ্টি যারা পাপ েষ্টরষ্টে তাষ্টের সিাইষ্টে ক্ষিা েরষ্টত 
অিিযই সক্ষি। আিাষ্টের ক্ষিা েরার আষ্টেি কেওো হষ্টেষ্টে যাষ্টত 
আিরাও ক্ষিা কপষ্টত পাগর। 

উপসংহার 

   িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের আত্মার িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর জীিি এিং 
প্রেৃগত আষ্টে। আিাষ্টের আত্মা এিং কেহ ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর 
অংিীোর হষ্টে ওষ্টে োরর্ আিরা তাাঁর পষু্টত্রর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃি 
হষ্টেগে। 
আিাষ্টের োজ  হল ঈশ্বষ্টরর উষ্টেষ্টিয আিাষ্টের কেহষ্টে জীিন্ত 
িগলোি গহষ্টসষ্টি উৎসিি েরা, ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয সিে িযে েরা এিং 
তাাঁর গিক্ষেষ্টের েথা কিািা যাষ্টত আিাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর 
প্রোষ্টির দ্বারা রূপান্তগরত হষ্টত পাষ্টর। 
আিরা ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা, পগিত্রতা, ভালিাসা এিং েলযাষ্টর্র 
অংিীোর হি। আিরা তাাঁর েরুর্া ও অিুগ্রষ্টহ অংি গ্রহর্ েরি 
যতক্ষর্ িা আিরা তাাঁর িষ্টতা অিযষ্টের প্রগত ক্ষিািীল হষ্টে যাই।  

িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের আত্মা ঈশ্বষ্টরর  ঈশ্বগরে প্রেৃগতর 
অংগিোরত কপষ্টেষ্টে। আিাষ্টের আত্মা এিং কেহ ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর 
রূপান্তগরত িগির দ্বারা ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হষ্টে উেষ্টে। 
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পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

১। কয প্রগরোর িাধ্যষ্টি আিরা ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হষ্টত পাগর তার ির্িিা গেি। 

 

২। আপগি যখি ঈশ্বষ্টরর ঈশ্বগরে প্রেৃগতর অংিীোর হি, অিযষ্টের প্রগত আপিার িষ্টিাভাি, 

সম্পেি  এিং েষ্টিি আপগি কোি ধ্রষ্টির পগরিতি ি আিা েরষ্টত পাষ্টরি? 

 

৩। যারা আিাষ্টের গিরুষ্টি পাপ েষ্টরষ্টে তাষ্টের ক্ষিা েরা কেি গুরুত্বপরূ্ি?  
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েিি অধ্যাে 

ঈশ্বষ্টরর িােয এিং িতুি সৃগি 

ঈশ্বষ্টরর িােয  

ভূগিো 

  ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয িতুি সৃগির প্রোি পাওো যাে। তাাঁর িােয যীশু 
এিং তাাঁর িষ্টধ্য আিাষ্টের অিস্থািষ্টে প্রোি েষ্টর। আিাষ্টের আত্মা 
এিং কেষ্টহর রূপান্তর শুধ্ুিাত্র ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর িগির িাধ্যষ্টি 
আিাষ্টের িষ্টির িতুগিেরি দ্বারা আসষ্টত পাষ্টর। 

এই রূপান্তর প্রগরোটি তখগি আষ্টস যখি আিরা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয 
ধ্যাি েগর, ঈশ্বর আিাষ্টের কেষ্টখি কসইভাষ্টি গিষ্টজষ্টে েল্পিা েষ্টর। 
আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে িারিার কঘাষর্া েরষ্টত শুরু েগর, 
আিাষ্টের েল্পিাগুগল ঈশ্বষ্টরর িষ্টতা েগি ততগর েরষ্টত শুরু েষ্টর। 
আিাষ্টের গিশ্বাস িুগি পাষ্টি এিং আিরা ঈশ্বরষ্টে তাাঁর পষু্টত্রর িষ্টধ্য 
িতুি সৃগি গহসাষ্টি আিাষ্টের সম্পষ্টেি  গতগি যা িষ্টলষ্টেি তা আিরা 
েরি। 

যীশু, জীিন্ত িােয  

যীশু এিং িােয এে। তার িােযষ্টে জািা িাষ্টি তাাঁষ্টে জািা। 

কযাহি ১:১,১৪ ‘’ আগেষ্টত িােয গেষ্টলি, এিং িােয ঈশ্বষ্টরর োষ্টে 
গেষ্টলি, এিং িােয ঈশ্বর গেষ্টলি। আর কসই িােয িাংষ্টস িূগতি িাি 
হইষ্টলি, এিং আিাষ্টের িষ্টধ্য প্রিাস েগরষ্টলি, আর আিরা তাাঁহার 
িগহিা কেগখলাি, কযিি গপতা হইষ্টত আিত এেজাষ্টতর িগহিা, 
গতগি অিুগ্রষ্টহ ও সষ্টতয পরূ্ি ’’। 

যীশু হষ্টলি ঈশ্বষ্টরর িােয, এিং িােযই হল যীশুর প্রোি। 
িাইষ্টিষ্টলর প্রগতটি পসু্তষ্টে যীশুষ্টে প্রোগিত েরা হষ্টেষ্টে। িাষ্টেযষ্টে 
ধ্যাি েরা যীশুর সাষ্টথ সাক্ষাৎ েরার সিাি। 
যখি যীশু আিাষ্টের োষ্টে প্রেগিত হষ্টিি, আিরা তার িত হষ্টে 
যাি! 

১ কযাহি ৩:২ ‘’ গপ্রেতষ্টিরা, এখি আিরা ঈশ্বষ্টরর সন্তাি, এিং গে 
হইি, তাহা এ পযিন্ত প্রোগিত হে িাই। আিরা জাগি, গতগি যখি 
প্রোগিত হইষ্টিি, তখি আিরা তাাঁহার সিরুপ হইি, োরি গতগি 
কযিি আষ্টেি, তাহাষ্টে কতিগি কেগখষ্টত পাইি’’। 

 ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে কিাঝার িাধ্যষ্টি আিরা িতুি সৃগির জীিি 
পগরিতি িোরী প্রোিষ্টে আগিষ্কার েগর।  
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অিুষ্টপ্ররিা দ্বারা  

 িাইষ্টিল ঈশ্বর দ্বারা রগচত। এটি কেিল যুি যুি ধ্ষ্টর গিগভন্ন 
পরুুষ্টষর কলখা িইষ্টের সংগ্রহ িে, এটি ঈশ্বর-গিশ্বাগসত এিং ঈশ্বর-
অিুপ্রাগর্ত।  

২ গতিগথে ৩:১৬,১৭ ‘’ ঈশ্বর গিশ্বাগসত প্রষ্টতযে িািগলগপ আিার 
গিক্ষার, অিুষ্টযাষ্টির, সংষ্টিাধ্ষ্টির, ধ্াগিিেতা সম্বন্ধীে িাসষ্টির 
গিগিত উপোরী, কযি ঈশ্বষ্টরর কলাে পগরপক্ক, সিস্ত সৎেষ্টিির জিয 
সুসগিতভূত হে’’। 

‘’ ঈশ্বষ্টরর অিুষ্টপ্ররিা’’ েথাটির আসল অথি হল ‘’ ঈশ্বর গিশ্বাগসত’’ 

যখি ঈশ্বর আেষ্টির িষ্টধ্য শ্বাস গেষ্টলি, তখি আেি জীিন্ত হষ্টে 
উেষ্টলি। আেষ্টির গভতষ্টর ঈশ্বষ্টরর জীিি গেল। 

এেইভাষ্টি, ঈশ্বর তাাঁর িাষ্টেয তাাঁর জীিষ্টির শ্বাসষ্টে গেষ্টেষ্টেি। 
ঈশ্বষ্টরর িােয অক্ষে এিং গিখুাঁত োরর্ এটি পগিত্র আত্মার দ্বারা 
অিুপ্রাগর্ত। 

২ গপতর ১:২০,২১ ‘’ প্রথষ্টি ইহা জ্ঞাত হও কয, িািীে কোি ভািিািী 
িিার গিজ িযখযার গিষে িে, োরি ভািিািী েখিও িিুষ্টষযর 
ইচ্ছারষ্টি উপিীত হে িাই, গেন্তু িিুষ্টষযরা পগিত্র আত্মার দ্বারা 
চাগলত হইো ঈশ্বর হইষ্টত যাহা পাইোষ্টেি, তাহাই িগলোষ্টেি’’।  

জীিন্ত এিং িগিিালী  

 ঈশ্বষ্টরর িােয ঈশ্বষ্টরর জীিষ্টির িতই জীিন্ত। ঈশ্বষ্টরর িােয 
ঈশ্বষ্টরর িতই পগিত্র আত্মার িগি দ্বারা আিাষ্টের জীিি পগরিতি ি 
েরার জিয জীিন্ত এিং িগিিালী।  

ইব্রীে ৪:১২ ‘’ কেিিা ঈশ্বষ্টরর িােয জীিন্ত ও োজসাধ্ে, এিং সিস্ত 
গদ্বধ্ার খ়িি অষ্টপক্ষা তীক্ষ্ণ, এিং প্রার্ ও আত্মা, গ্রগি ও িিা, এই 
সেষ্টলর গিষ্টভে পযিন্ত িিিষ্টিধ্ী, এিং হৃেষ্টের গচন্তা ও গিষ্টিচিার 
সূক্ষ্ম গিচারে’’। 

ঈশ্বষ্টরর জীিিযুি 

িতুি সৃগি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর দ্বারা িাাঁষ্টচ। 

িগথ ৪:৪ ‘’ গেন্তু গতগি উতর েগরো িগলষ্টলি, কলখা আষ্টে, ‘’ িিুষয 
কেিল রুটিষ্টত িাাঁগচষ্টি িা, গেন্তু ঈশ্বষ্টরর িুখ হইষ্টত কয প্রষ্টতযে িােয 
গিিিত হে, তাহাষ্টতই িাাঁগচষ্টি’’।  

িতুি সৃগি হল গেিরাত িাষ্টেযর িষ্টধ্য জীিিযাপি েরা ।  
গযহূগিে ১:৮ ‘’ কতািার িুখ হইষ্টত এই িযিস্থযা পসু্তে গিচগলত িা 
হউে, তন্মষ্টধ্য যাহা যাহা গলগখত আষ্টে, যত্নপিূিে কসই সেষ্টলর 
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অিুযােী েিি েরার জিয তুগি গেিারত্র তাহা ধ্যাি ের, কেিিা 
তাহা েগরষ্টল কতািার শুভিগত হইষ্টি ও তুগি িুগিপিূিে চগলষ্টি’’।  

পরারিী িােয 

আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর জীগিত িােযষ্টে পগ়ি, ধ্যাি েগর, গিশ্বাস 
েগর, স্বীোর েগর এিং  তার উপর োজ েগর, তখি ইগফসাস 
িহষ্টরর কযিিটা হষ্টেগেল, কতিিই আিাষ্টের জীিষ্টিও গিজে এষ্টি 
কেে। 
তাইষ্টরিাষ্টসর গিেযালষ্টে কপৌল প্রগতগেি ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে গিক্ষা 
গেষ্টতি। 

কপ্রগরত ১৯:১০-১২ ‘’ এইরুষ্টপ েইু িৎসর োল চগলল, তাহাষ্টত এগিো 
গিিাসী গযহূেী ও গ্রীে সেষ্টলই প্রভুর িােয শুগিষ্টত পাইল। আর 
ঈশ্বর কপৌষ্টলর হস্ত দ্বারা অসািািয পরারি োজ সাধ্ি েগরষ্টতি। 
এিি গে, তাাঁহার িাত্র হইষ্টত রুিাল গেম্বা িািো পীগ়িত কলােষ্টের 
গিেষ্টট আগিষ্টল িযাগধ্ তাাঁহাগেিষ্টে োগ়িো যাইত, এিং েিু আত্মারা 
িাগহর হইো যাইত’’। 

কপৌল যখি ইষ্টফসাষ্টস িােয গিক্ষা ও প্রচার েরগেষ্টলি, তখি 
কসখাষ্টি পরারিী োজ হগচ্ছল। 

কপ্রগরত ১৯:১৭-২০ ‘’ আর ইহা ইগফষ গিিাসী গযহূেী ও গ্রীে সেষ্টলই 
জাগিষ্টত পাইল, তাহাষ্টত সেষ্টল ভেগ্রস্ত হইল, এিং প্রভু যীশুর িাি 
িগহিাগেত হইষ্টত লাগিল। আর যাাঁহারা গিশ্বাস েগরোগেল তাহাষ্টের 
অষ্টিষ্টে আগসো আপি আপি গরো স্বীোর ও প্রোি েগরষ্টত 
লাগিল। আর যাাঁহারা জােগুরো েগরত, তাহাষ্টের িষ্টধ্য অষ্টিষ্টে 
আপি আপি পসু্তে আগিো এেত্র েগরো সেষ্টলর সাক্ষাষ্টত 
কপা়িাইো কফগলল, কস সেষ্টলর িূলয িিিা েগরষ্টল কেখা কিল, 
পঞ্চাি সহস্র করৌপযিুো। এইরূষ্টপ সপরারষ্টি প্রভুর িােয িৃগি পাইষ্টত 
ও প্রিল হইষ্টত লাগিল’’। 

যগে আিরা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযষ্টত থাগে, গেিরাত পগ়ি, ধ্যাি েগর, 
গিশ্বাস েগর, েথা িগল এিং সাহষ্টসর সষ্টে োজ েগর, তাহষ্টল 
ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রোি ইগফসাস এিং এগিোর িষ্টতাই  আিাষ্টের 
জীিষ্টি এিং িহষ্টর িগিিালীভাষ্টি িৃগি পাষ্টি। 

আিাষ্টের জীিষ্টির জিয গুরুত্বপরূ্ি িােয  

আগত্মে খােয   

 ঈশ্বষ্টরর িােয আিাষ্টের িষ্টধ্য গিশ্বাসষ্টে স্থাপি েষ্টর এিং ঈশ্বর 
এিং এষ্টে অপষ্টরর প্রগত আিাষ্টের কপ্রিষ্টে িঠিত েষ্টর। িতুি সৃগির 
আত্মাষ্টে ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে আগত্মে খােয গহসাষ্টি গ্রহি েরা, 
িাগরগরে খাষ্টেযর কথষ্টেও কিিী গুরুত্বপরূ্ি।  
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ইষ্টোি ২৩:১২ ‘’ তাাঁহার ওষ্ঠগিিিত আজ্ঞা হইষ্টত আগি পরাঙ্মুখ হই 
িাই, আিার প্রষ্টোজিীে যাহা, তেষ্টপক্ষা তাাঁহার িুষ্টখর িােয সঞ্চে 
েগরোগে’’। 

গযরগিে ১৫:১৬ ‘’ কতািার িােয সেল পাওো কিল, আর আগি 
কসগুগল ভক্ষর্ েগরলাি, কতািার িােয সেল আিার আষ্টিাে ও 
গচষ্টতর হষিজিে গেল’’। 

িগথ ৪:৪ ‘’ গেন্তু গতগি উতর েগরো িগলষ্টলি, কলখা আষ্টে, ‘’ িিুষয 
কেিল রুটিষ্টত িাাঁগচষ্টি িা, গেন্তু ঈশ্বষ্টরর িুখ হইষ্টত কয প্রষ্টতযে িােয 
গিিিত হে, তাহাষ্টতই িাাঁগচষ্টি’’।  

অিুষ্টিােি প্রোিোরী 

 ঈশ্বর আিা েষ্টরি কয আিরা তাাঁর িােয অধ্যেি েরি এিং জািি 
ঠিে কযিি কপৌল তীিগথেষ্টে গিষ্টেিি গেষ্টেগেষ্টলি। 

২ গতিগথে ২:১৫ ‘’ তুগি আপিাষ্টে ঈশ্বষ্টরর োষ্টে পগরখাগসি কলাে 
কেখাইষ্টত যত্ন ের, এিি োযিোরী হও, যাাঁহার লিা েগরিার 
প্রষ্টোজি িাই, কয সষ্টতযর িােয যথাথিরূষ্টপ িযিহার েগরষ্টত জাষ্টি’’। 

গিশ্বাস স্থাপি েষ্টর  

  ঈশ্বষ্টরর িােয পাে এিং শ্রিষ্টির দ্বারা গিশ্বাস আষ্টস। 

 করািীে ১০:১৭ ‘’ অএতি গিশ্বাস শ্রিি হইষ্টত এিং শ্রিি খ্রীষ্টির 
িােয দ্বারা হে’’।  

  যখি িােয শুষ্টি গিশ্বাস আষ্টস, কসই গিশ্বাস িলষ্টত শুরু েরষ্টি, 
স্বীোর েরষ্টি এিং ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে সতয িষ্টল কঘাষর্া েরষ্টি। 

ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে ধ্যাি েরা 

আিাষ্টের জীিি , ঘাটগত, কযািযতার অভাি, পগরগস্থগত িা সিসযা 
গিষ্টে িে িরং আিরা কযি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েগর । আিরা যগে 
এই কিগতিাচে গিষেগুষ্টলার উপর আিাষ্টের গচন্তাভািিা অিযাহত 
রাগখ, তাহষ্টল আিাষ্টের িি পিু;িিীেরি হষ্টত পারষ্টি িা। 
গফগলপীে ৪:৮,৯ ‘’ অিষ্টিষ্টষ, কহ ভ্রাতৃিি, যাহা যাহা সতয, যাহা 
যাহা আেরর্ীে, যাহা যাহা িযাযয, যাহা যাহা গিশুি, যাহা যাহা 
প্রীগতজিে, যাহা যাহা সুখযাগতযুি, কয কোি সেগুি ও কয কোি 
েীগতি  কহাে, কসই সেল আষ্টলাচিা ের। কতািরা আিার োষ্টে যাহা 
যাহা গিগখোে, গ্রহি েগরোে, শুগিোে ও কেগখোে, কসই সেল 
ের, তাহাষ্টত িাগন্তর ঈশ্বর কতািাষ্টের সষ্টে সষ্টে থাগেষ্টিি’’। 

ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েরা আিাষ্টের িষ্টির পিুঃিিীেরষ্টির দ্বারা 
রূপান্তগরত হওোর চাগিোঠি। 
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িীতসংগহতা ১:১-৩ ‘’ ধ্িয কসই িযগি, কয েিুষ্টের িন্ত্রর্াে চষ্টল িা, 
পাপীষ্টের পষ্টথ োাঁ়িাে িা, গিন্দেুষ্টের সভাে িষ্টস িা। গেন্তু 
সোপ্রভুর িযিস্থাে আষ্টিাে েষ্টর, তাাঁহার িযিস্থা গেিারাত্র ধ্যাি 
েষ্টর। কস জলষ্টস্রাষ্টতর তীষ্টর করাগপত িৃষ্টক্ষর সেিৃ হইষ্টি, যাহা 
যথাসিষ্টে ফল কেে, যাাঁহার পত্র ম্লাি হে িা, আর কস যাহা গেেু 
েষ্টর, তাহাষ্টতই েৃতোে হে’’। 

িতুি সৃি িযগি যখি গেিরাত ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েষ্টর, তখি 
তার জীিষ্টি রূপান্তর ঘষ্টট। 

 এেজি িযগি যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযষ্টে ধ্যাি েষ্টর তখি  তৃতীে পে 
অিুসাষ্টর তার জীিষ্টি চারটি ফলাফল কেখা কেে। 

® স্থাগেত্ব - তাষ্টের গিেষ্ট়ি জীিন্ত জষ্টলর গিরিগচ্ছন্ন সরিরাহ 
থােষ্টি। 

® ফলিাি - তারা সঠিে ঋতুষ্টত সঠিে ফল কেষ্টি।    

® গিভি রতা- তাষ্টের পাতা শুষ্ক হষ্টি িা। 

® সিৃগি - তারা যা গেেু েরষ্টি তাষ্টত সিৃগি পাষ্টি।  

আিাষ্টের িষ্টির িতুিীেরি 

 আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযষ্টে ধ্যাি েগর, তখি আিরা "আিাষ্টের 
িষ্টির িতুিীেরষ্টির দ্বারা রূপান্তগরত হই।" 

করািীে ১২:২ে ‘’ আর এই যুষ্টির অিুরুপ হইও িা, গেন্তু িষ্টির 
স্বরুপান্ত্রগরত হও’’। 

ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েরার দ্বারা, স্বরূপান্তর ঘষ্টট থাষ্টে। আিাষ্টের 
িি (িুগি, আষ্টিি এিং ইচ্ছা) পগরত্রাষ্টর্র িুহুষ্টতি  আিাষ্টের আত্মার 
িযাে পগরর্ত হে। 
রাজা িষ্টলািি গলখষ্টলি, 

গহষ্টতাপষ্টেি ২৩:৭ে ‘’ কেিিা কস অন্তষ্টর কযিি ভাষ্টি, গিষ্টজও 
কতিগি’’। 

আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েগর, তখি এেটি রূপান্তর ঘষ্টট। 
আিাষ্টের পরুাষ্টিা আত্মার প্রেৃগতর শুাঁষ্টোষ্টপাোটি এেটি সুন্দর 
প্রজাপগতষ্টত রূপান্তগরত হষ্টে যাে, যা খ্রীষ্টির প্রগতচ্ছগি অিুসাষ্টর 
পগরিগতি ত হষ্টে থাষ্টে। 

ধ্যাি েরার অথি  

 ® িষ্টিাগিষ্টিি  
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 আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েগর,  আিাষ্টের পরূ্ি িষ্টিাষ্টযাি 
তার িাষ্টেযর উপর িষ্টিাগিষ্টিি েগর। তখি কসটিষ্টে িারিার 
পিুারাগিগত েগর। 

১ তীিগথে ৪:১৫ ‘’ এ সেল গিষষ্টে গচন্তা ের, এ সেষ্টল গস্থগত ের, 
কযি কতািার উন্নগত সেষ্টলর প্রতযক্ষ হে’’। 

® প্রতযক্ষ 

 আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেয ধ্যাি েরার দ্বারা িতুি সৃগিষ্টে েল্পিা 
েরষ্টত শুরু েগর। আিরা গিষ্টজষ্টে কতিগি কেখষ্টত শুরু েগর কযিি 
ঈশ্বর আিাষ্টের কেষ্টখি। 

® গতগি যা আিাষ্টের িষ্টলি তা হওো 
® গতগি যা েরার জিয িষ্টলষ্টেি তা েরা 
® আিাষ্টের যা থােষ্টি িষ্টলষ্টেি তা হষ্টি 

কপ্রগরত কপৌল তীিগথেষ্টে গলষ্টখগেষ্টলি কয, গতগি িাষ্টেয ধ্যাি েরষ্টল 
তার উন্নগত সেষ্টলর োষ্টে স্পি হষ্টি। 

১ তীিগথে ৪:১৫ ‘’ এ সেল গিষষ্টে গচন্তা ের, এ সেষ্টল গস্থগত ের, 
কযি কতািার উন্নগত সেষ্টলর প্রতযক্ষ হে’’। 

গযহূগিে গলষ্টখষ্টেি গেভাষ্টি প্রথষ্টি আিরা গেিরাত িােযষ্টে গিষ্টে 
ধ্যাি েরি, তারপর আিরা যা িােয িষ্টল তা েরি এিং অিষ্টিষ্টষ 
আিাষ্টের পথ সিৃি হষ্টি এিং আিরা উতি সাফলযতা পাি। 

গযহূগিে ১:৮ ‘’ কতািার িুখ হইষ্টত এই িযিস্থা পসু্তে গিচগলত িা 
হউে, তন্মষ্টধ্য যাহা যাহা গলগখত আষ্টে, যত্নপিূিে কসই সেষ্টলর 
অিুযােী েিি েরার জিয তুগি গেিারাত্র তাহা ধ্যাি ের, কেিিা 
তাহা েগরষ্টল কতািার শুভিগত হইষ্টি ও তুগি িুগিপিূিে চগলষ্টি’’। 

আিরা যখি যীশুষ্টে তার িত েষ্টর েল্পিা েরষ্টত শুরু েগর, তখি 
িুঝষ্টত পাগর কয আিরা তাাঁর িষ্টধ্য িতুি সৃগি, এিং গিষ্টজষ্টেরষ্টে কসই 
গহসাষ্টি কেখষ্টত শুরু েগর। কযাহি গলষ্টখষ্টেি, আিরা তার িষ্টতা হি। 
গে চিৎোর প্রগতশ্রুগত!  

১ কযাহি ৩:২ ‘’ গপ্রেতষ্টিরা, এখি আিরা ঈশ্বষ্টরর সন্তাি, এিং গে 
হইি, তাহা এ পযিন্ত প্রোগিত হে িাই। আিরা জাগি, গতগি যখি 
প্রোগিত হইষ্টিি, তখি আিরা তাাঁহার সিরুপ হইি, োরি গতগি 
কযিি আষ্টেি তাহাষ্টে কতিগি কেখষ্টত পাইি’’। 

 ধ্যাি েরার সষ্টেসষ্টে আিরা ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে িলষ্টত শুরু েগর 
যতক্ষর্ িা কসটি আিাষ্টের জীিষ্টি োযিের হে। 

® গি়িগি়ি েরা  
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     ‘’ধ্যাি’’ িষ্টব্দর গহব্রু অথি হল "গি়িগি়ি েরা।" যখি আিরা 
গি়িগি়ি েগর, িা ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে িারিার কঘাষর্া েগর, তখি 
এটি আিাষ্টের জীিষ্টি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর িগিষ্টে প্রোি েষ্টর।   

গযিাইে ৫৯:২১ ‘’ সোপ্রভু েষ্টহি, তাহাষ্টের সগহত আিার গিেি এই, 
আিার আত্মা, গযগি কতািাষ্টত অগধ্ষ্ঠাি েগরোষ্টেি, ও আিার িােয 
সেল, যাহা আগি কতািার িুষ্টখ গেোগে, কস সেল কতািার িুখ 
হইষ্টত ও কতািার িংষ্টিাৎপন্ন িংষ্টির িুখ হইষ্টত অেযািগধ্ অিন্তোল 
পযিন্ত েখিও েরু েরা যাইষ্টি িা, ইহা সোপ্রভু েষ্টহি’’। 

আিরা যখি গি়িগি়ি েগর, িা ঈশ্বষ্টরর িােয গিষ্টজষ্টের োষ্টে 
কঘাষর্া েগর, তখি আিরা কেখি  কয এটি আিাষ্টের িষ্টি এতটাই  
প্রভাগিত েষ্টরষ্টে কয আিরা এটিষ্টে িুখস্থ েষ্টর কফষ্টলগে। 

® েল্পিা 

 যতই আিরা ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর িতুি সৃগির সষ্টতযর উপর ধ্যাি 
েরি, ততই ঈশ্বষ্টরর িষ্টতা স্বরূপ ততগর েরষ্টত আিাষ্টের েল্পিাগুগল 
প্রোি েষ্টর। আিরা ঈশ্বষ্টরর িত গচন্তা ভািিা েরষ্টত শুরু েগর 
এিং গিষ্টজষ্টেরষ্টে ঈশ্বষ্টরর কচাষ্টখ িতুি সৃগি গহসাষ্টি কেখষ্টত থাগে। 
গযিাইে ৫৫:৮,৯ ‘’ োরি সোপ্রভু েষ্টহি, আিার সঙ্কল্প সেল ও 
কতািাষ্টের সঙ্কল্প সেল এে িে, এিং কতািাষ্টের পথ সেল ও আিার 
পথ সেল এে িে। োরি ভূতল হইষ্টত আোিিণ্ডল যত উচ্চ, 
কতািাষ্টের পথ হইষ্টত আিার পথ ও কতািাষ্টের সঙ্কল্প হইষ্টত আিার 
পথ ও কতািাষ্টের সঙ্কল্প হইষ্টত আিাষ্টর সঙ্কল্প তত উচ্চ’’। 

® হৃেেেি  

 আিরা ঈশ্বষ্টরর প্রজ্ঞা এিং প্রোিষ্টে িুঝষ্টত িা হৃেেেি েরষ্টত শুরু 
েগর। 
ইফীগষে ১:১৭,১৮ ‘’ কযি আিাষ্টের প্রভু যীশু খ্রীষ্টির ঈশ্বর, প্রতাষ্টপর 
গপতা, আপিার তত্ত্বজ্ঞাষ্টি জ্ঞাষ্টির ও প্রতযাষ্টেষ্টির আত্মা 
কতািাগেিষ্টে কেি, যাাঁহাষ্টত কতািাষ্টের হৃেষ্টের চকু্ষ আষ্টলােিে হে, 
কযি কতািরা জাগিষ্টত পাও, তাাঁহার আহ্বাষ্টির প্রতযািা গে, 
পগিত্রিষ্টর্র িষ্টধ্য তাাঁহার োোগধ্োষ্টরর প্রতাপ ধ্ি গে’’। 

ঈশ্বষ্টরর িােয  

গ্রীে িতুি গিেষ্টি েটুি গুরুত্বপরূ্ি িব্দ ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর জিয িযিহৃত 
েরা হষ্টেষ্টে। 
প্রথি হল কলাষ্টিাস, কযটি হল গলগখত ঈশ্বষ্টরর িােয। গদ্বতীে হল 
গরিা, কযটি হল উচ্চাগরত ঈশ্বষ্টরর িােয। 

® কলাষ্টিাস  



126 
 

 কলাষ্টিাস পষু্টরা িাইষ্টিলষ্টে কিাঝাে। এটা ঈশ্বষ্টরর সাধ্ারর্ েথা যা 
তাাঁর সিস্ত িািুষষ্টে কেওো হষ্টেষ্টে। 

® করিা 

 করিা হষ্টচ্ছ ঈশ্বষ্টরর আিাষ্টে িলা িযগিিত িােয 

করিা হল অগতপ্রােৃত জ্ঞাি যা আিাষ্টের োষ্টে কলাষ্টিাস গিষ্টে ধ্যাি 
েরার দ্বারা িযগিিতভাষ্টি পগিত্র আত্মার প্রোষ্টির িাধ্যষ্টি আষ্টস। 

যখি করিা আষ্টস, তখি িষ্টি হে কযি আিাষ্টের আত্মার িষ্টধ্য আষ্টলা 
জ্বলষ্টে। আিরা জাগি কয ঈশ্বর আিাষ্টের সাষ্টথ িযগিিতভাষ্টি েথা 
িষ্টলষ্টেি।এটি হল  করিা , কলাষ্টিাস িব্দ পগিত্র আত্মার দ্বারা 
আিাষ্টের আষ্টলাগেত েষ্টর যা আিাষ্টের গিশ্বাসষ্টে িুি েষ্টর। 

ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে কঘাষর্া েরার িগি  

কপ্রগরত কপৌল গলষ্টখগেষ্টলি কয ঈশ্বষ্টরর িােয  কিািার িাধ্যষ্টি গিশ্বাস 
আষ্টস। আিরা ঈশ্বষ্টরর িােযটি ভাল গিক্ষার িাধ্যষ্টি  গিষ্টজর োষ্টে 
পষ্ট়ি, গিষ্টজর োষ্টে পিুরািৃগত েগর। 
যগে আিাষ্টের জীিষ্টি কোি গিষ্টিষ প্রষ্টোজি থাষ্টে, তাহষ্টল 
আিাষ্টের উগচত ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর কসই পেগুগল খুাঁষ্টজ কির েরা যা 
আিাষ্টের প্রষ্টোজষ্টির উতর কেে এিং কসগুষ্টলা িারিার প়িা। 
ঈশ্বষ্টরর করিার িােয শুষ্টি গিশ্বাস আষ্টস। আিরা যখি এই 
পেগুগলষ্টে িারিার পগ়ি িা উিৃত েগর,  তখি কসগুগল হোৎ েষ্টর 
আিাষ্টের োষ্টে আষ্টস এিং গিশ্বাসষ্টে গিষ্টে আষ্টস। 

পগিত্র আত্মার দ্বারা কলাষ্টিাস িােয ঈশ্বষ্টরর িযগিিত করিা িােয 
হষ্টে ওষ্টে এিং আিাষ্টের আত্মার িষ্টধ্য প্রোি েষ্টর। যখিই আিরা 
এই প্রোি পাই, গিশ্বাস আিাষ্টের হৃেষ্টে পগরপরূ্ি হষ্টে যাে। 
করািীে ১০:১৭ ‘’ অতএি গিশ্বাস শ্রির্ হইষ্টত এিং শ্রিি খ্রীষ্টির িােয 
দ্বারা হে’’। 

কযষ্টহতু ঈশ্বষ্টরর করিার দ্বারা আিাষ্টের কিাধ্িিযতা আষ্টলাগেত হে, 
আিরা যীশুর িষ্টধ্য আসষ্টল কে তা সম্পষ্টেি  জ্ঞাি লাভ েরি। এিং 
এেটি িতুি সৃগির স্বরুষ্টপ রূপান্তগরত হি।  

ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে কঘাষর্া েরা  

    ঈশ্বষ্টরর করিাষ্টে কঘাষর্া েরার োজষ্টে ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর 
স্বীোষ্টরাগিও িলা হে। স্বীোষ্টরাগি গ্রীে িব্দ হল কহাষ্টিা- কলাগিও। 
ঈশ্বষ্টরর িােয স্বীোর েরার অথি:  

                                         ® এে েথা িলা 

                                         ® সহিত হওো 
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                                      ® এেিত হওো 

   যখি আিরা সুসিাচাষ্টরর করিা প্রোি কপষ্টেগেলাি তখি 
আিাষ্টের প্রষ্টতযষ্টের সাষ্টথ এটি ঘষ্টটগেল। আিরা গিশ্বাস েষ্টরগেলাি 
এিং স্বীোর েষ্টরগে কয যীশু হষ্টলি ঈশ্বষ্টরর পতু্র, গতগি আিাষ্টের 
জােিাে িারা কিষ্টেি, এিং িৃতষ্টের িধ্য কথষ্টে পিুরুগিত 
হষ্টেষ্টেি। 

করািীে ১০: ৯,১০ ‘’ োরি তুগি যগে িুষ্টখ যীশুষ্টে প্রভু িগলো 
স্বীোর ের, এিং হৃেষ্টে গিশ্বাস ের কয, ঈশ্বর তাহাষ্টে িৃতিষ্টর্র 
িধ্য হইষ্টত উিাপি েগরোষ্টেি, তষ্টি পগরত্রাি পাইষ্টি। োরি 
কলাষ্টে হৃেষ্টে গিশ্বাস েষ্টর, ধ্াগিিেতার জিয, এিং িুষ্টখ স্বীোর েষ্টর, 
পগরত্রাষ্টির জিয’’। 

® আগি গিশ্বাস েগর – আগি িগল 

  কযইিুহূষ্টতি  আিরা গিশ্বাস েগর,  যা প্রোগিত হষ্টেষ্টে তা আিাষ্টের 
িলষ্টত এিং স্বীোর েরষ্টত হষ্টি। 

২ েগরগিে ৪:১৩ ‘’ পরন্তু গিশ্বাষ্টসর কসই আত্মা আিাষ্টের আষ্টে, 
কযরূপ কলখা আষ্টে, ‘’ আগি গিশ্বাস েগরলাি, তাই েথা েগহলাি’’ 
কতিগি আিরাও গিশ্বাস েগরষ্টতগে, তাই েথাও েগহষ্টতগে’’। 

® স্বীোষ্টরাগি ভুলষ্টিাঝা  

অষ্টিষ্টেই এই সতযষ্টে ভুল িুষ্টঝষ্টেি এিং তারা যা চাি তা িারিার 
স্বীোর েরার কচিা েষ্টরষ্টেি।  তাষ্টের গিষ্টজর ইচ্ছা পরূষ্টর্র কচিাে 
তাষ্টের আোঙ্ক্ষাষ্টে ঈশ্বর সিথিি েষ্টর িষ্টল োগি েরার জিয তারা 
এেটি  িািিােয অিুসন্ধাি েষ্টরষ্টে। 

এটা করিা, যা ঈশ্বর আিাষ্টের সাষ্টথ িযগিিতভাষ্টি প্রোি 
েষ্টরষ্টেি,, যা আিাষ্টের গিশ্বাসষ্টে সাহষ্টসর সাষ্টথ স্বীোর েরষ্টত এিং 
যা আিাষ্টের অগধ্োর তা োগি েরষ্টত সাহাযয েষ্টর। এটা করিা, 
যাষ্টে আিরা িতুি সৃগি গহসাষ্টি, সাহষ্টসর সাষ্টথ কঘাষর্া েরষ্টত হষ্টি। 
আিরা যখি এই ঈশ্বর প্রেত িােযগুগল িগল, তখিই িগিিালী 
গজগিসগুগল ঘটষ্টত শুরু েষ্টর। 

ঈশ্বর িাষ্টেযর দ্বারা সিস্ত গেেু সৃগি েরষ্টলি 

ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত আিরা সৃগি হষ্টেগে। ঈশ্বর হষ্টলি স্রিা এিং 
গতগি েথা িলার িাধ্যষ্টি সিস্ত গেেু সৃগি েষ্টরষ্টেি।  

ইব্রীে ১১:৩ ‘’ গিশ্বাষ্টস আিরা িুগঝষ্টত পাগর কয, যুিেলাপ ঈশ্বষ্টরর 
িােয দ্বারা রগচত হইোষ্টে, সুতরাং কোি প্রতক্ষয িস্তু হইষ্টত এই 
সেল েিৃয িস্তুর উতপগত হে িাই’’। 
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আিরা আগেপসু্তষ্টের প্রথি অধ্যাষ্টে ঈশ্বষ্টরর সৃজিিীল িগিষ্টে 
কেখষ্টত পাই কযখাষ্টি "এিং ঈশ্বর িষ্টলষ্টেি" িােযটি িহুিার 
পিুরািৃগত েরা হষ্টেষ্টে। 

আিরা িলার দ্বারা সৃগি হষ্টেগে 

 আিরা, িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের িলা েথার দ্বারা সৃগি েগর। 

গহষ্টতাপষ্টেি ১৮:২০ ‘’ িািুষ্টষর অন্তর তাাঁহার িুষ্টখর ফষ্টল পগুরো 
যাে, কস আপি ওষ্টষ্ঠ েৃত উপাজি ষ্টি পরূ্ি হে’’। 

® গজহ্বার িগি 

আিাষ্টের েথাগুগল এিি  হষ্টত পাষ্টর যা আিাষ্টের উপর অগভিাপ 
গিষ্টে আষ্টস, অথিা কসগুগল জীিষ্টির িােযও হষ্টত পাষ্টর।  

গহষ্টতাপষ্টেি ১৮:২১ ‘’ িরর্ ও জীিি গজহ্বার অধ্ীি, যাহারা তাহা 
ভালিাষ্টস, তাহারা তাহার ফল কভাি েগরষ্টি’’। 

ঈশ্বষ্টরর প্রগতিূগতি ষ্টত সৃি এেটি িতুি সৃগি গহষ্টসষ্টি আিরা িােয 
দ্বারা সৃগি েগর। গজহ্বার িগিষ্টত, আিরা হে জীিষ্টির েথা অথিা 
িৃতুযর েথা িষ্টল থাগে। 
িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিাষ্টের অিিযই গিষ্টজষ্টের িুখষ্টে গিেন্ত্রি 
েরষ্টত হষ্টি এিং আিরা যা িলগে কস সম্পষ্টেি  সতেি  থােষ্টত হষ্টি। 
আিাষ্টের েথা িলার ধ্রি পগরিতি ি েরষ্টত হষ্টি। আিাষ্টের িুখ 
কথষ্টে আর িৃতুয িা িন্দ কিগতিাচে িব্দষ্টে আসষ্টত কেওো এেেি 
উগচত িে। 

িােযষ্টে কঘাষর্া েরা 

 ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে ধ্যাি েরার দ্বারা, গিশ্বাস আিাষ্টের আত্মার িষ্টধ্য 
লম্ফ গেষ্টে উেষ্টি; এিং ঈশ্বর আিাষ্টের োষ্টে তাাঁর িােয প্রোিষ্টে 
েরষ্টিি।  ঈশ্বর তাাঁর িাষ্টেয যা িষ্টলষ্টেি আিরা তখি সাহষ্টসর 
সাষ্টথ কসটি কঘাষর্া েরি । 
১ গপতর ৪:১১ে ‘’ যগে কেহ েথা িষ্টল, কস এিি িলুে, কযি ঈশ্বষ্টরর 
িািী িগলষ্টতষ্টে’’। 

® পাহা়িষ্টে িল 

ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে কঘাষর্া েরার জিয ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে গিশ্বাস 
েরার গুরুত্ব সম্বষ্টন্ধ যীশু প্রোগিত েষ্টরষ্টেি। 
িােি  ১১:২২-২৪ ‘’ যীশু উতর েগরো তাাঁহাগেিষ্টে েগহষ্টলি, ঈশ্বষ্টর 
গিশ্বাস রাখ। আগি কতািাগেিষ্টে সতয েগহষ্টতগে, কয কেহ এই 
পিিতষ্টে িষ্টল উপগরো যাও, আর সিুষ্টে গিো প়ি, এিং িষ্টি িষ্টি 
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সষ্টন্দহ িা েষ্টর, গেন্তু গিশ্বাস েষ্টর কয, যাহা িষ্টল তাহা ঘটিষ্টি, তষ্টি 
তাাঁহার জিয তাহাই হইষ্টি’’। 

® গিশ্বাস েরষ্টল আিরা পাি 

 যখি আিরা আিাষ্টের িতুি সৃগির আত্মার িষ্টধ্য ঈশ্বষ্টরর করিার 
প্রোি কপষ্টেগে, তখি আিরা গিশ্বাস েরি কয ঈশ্বর আিাষ্টের জিয 
যা িষ্টলষ্টেি তা আিরা কপষ্টেগে। আিরা আিাষ্টের জীিষ্টি পাহাষ্ট়ির 
সিাি পগরগস্থগতষ্টে িলষ্টত পারি। যা গতগি িষ্টলি িতুি সৃগি িযগিও 
তাই িলষ্টি। 

িতুি সৃগির কঘাষর্া 

যারা িতুি সৃগির প্রতযাষ্টেি কপষ্টেষ্টে তারা তাষ্টের িতুি সৃগির 
অগধ্োর এিং সুষ্টযাি -সুগিধ্া কঘাষর্া েরষ্টত শুরু েরষ্টি। 

সাহষ্টসর সগহত কঘাষর্া 

আগি জাগি আগি যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য কে! 

আগি এেটি িতুি সৃগি! 

পরুাষ্টিা গজগিসগুগল চষ্টল কিষ্টে! 

সি গেেু িতুি হষ্টে কিষ্টে! 

আগি যীশু খ্রীষ্টি  ঈশ্বষ্টরর ধ্াগিিেতা! 

তাই এখি কোি গিন্দা কিই 

োরর্ আগি খ্রীি যীশুর িষ্টধ্য আগে! 

আগি অব্রাহাষ্টির গিশ্বাষ্টসর িংি। 

অব্রাহাষ্টির প্রগতশ্রুত আিীিিােগুষ্টলা সিই আিার। 

ঈশ্বর আিাষ্টে ভষ্টের আত্মা কেিগি, 

গেন্তু ক্ষিতা, এিং ভালিাসা, এিং এেটি সুস্থতার আত্মা গেষ্টেষ্টেি! 

আগি খ্রীষ্টির িাধ্যষ্টি সিগেেু েরষ্টত পাগর গযগি আিাষ্টে িগিিালী 
েষ্টরি! যীশু কয োজগুষ্টলা েষ্টরগেষ্টলি, 

আগিও েরষ্টত পাগর! 

প্রভুর আিন্দই আিার িগি! 

িােয িষ্টল, "েিুিলরা িলুে, আগি িগিিালী।" অতএি, আগি 
িগিিালী! 

অিিযই, যীশু আিার অসুস্থতা, করাি এিং যন্ত্রর্া িহি েষ্টরগেষ্টলি, 
কয আিাষ্টে আর সহয েরষ্টত হষ্টি িা! 

যীশুর ক্ষষ্টতর দ্বারা আগি সুস্থ হষ্টেগে! 
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এই করািগুষ্টলার কোিটাই আিার উপর আসষ্টি িা! 

সিগেেুর উরষ্টি ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা 

আগি সিৃি হি এিং সুস্থ হি! 

আিার ঈশ্বর আিার সি চাগহো পরূর্ েরষ্টিি 

তাাঁর কিৌরষ্টির ঐশ্বযি  অিুযােী! 

ঈশ্বরই আিাষ্টে সম্পে পাওোর ক্ষিতা গেষ্টেষ্টেি! 

আগি আোহষ্টে গেষ্টেগে, 

এিং গতগি তার আগথিে সিৃগি আিার োষ্টে পরূ্ি এিং উপষ্টচ প়িা 
পগরিাষ্টপ িৃগি েরষ্টিি! আগি যা গেেু িপি েষ্টরগে, আগি তাও 

োটি! 

আগি ঈশ্বরষ্টে গেষ্টেগে, 

এিং গতগি তার আগথিে সিৃগি আিার োষ্টে পরূ্ি এিং উপষ্টচ প়িা 
পগরিাষ্টপ িৃগি েরষ্টিি! আগি যা গেেু িপি েষ্টরগে, আগি তাও 

োটি! 

যখি আগি গভতষ্টর আগস তখি আগি ধ্িয 

এিং আগি যখি িাইষ্টর যাই তখি আিীিিাে েগর! 

যাই কহাে িা কেি আগি আিার যাষ্টত হাত গেই 

ঈশ্বষ্টরর তাাঁষ্টত আিীিিাে হষ্টি! 

আগি পরাগজত হি িা! 

আগি যীশু খ্রীষ্টির িষ্টধ্য এেটি িতুি সৃগি! 

উপসংহার 

 আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িােয পগ়ি, শুগি, অধ্যেি েগর এিং ধ্যাি 
েগর, আিাষ্টের হৃেষ্টে গিশ্বাস িষ্ট়ি ওষ্টে। িতুি সৃগি গহসাষ্টি, আিরা 
ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর সৃজিিীল িগি প্রোি েরষ্টত শুরু েগর। গিশ্বাষ্টসর 
দ্বারা, আিরা েথা িলার সিে তাাঁর েথা কঘাষর্া েগর। 

ঈশ্বষ্টরর িােয জীিন্ত এিং িগিিালী। এষ্টত রষ্টেষ্টে ঈশ্বষ্টরর জীিি। 
আিরা যখি িতুি সৃগির প্রোি েগর, আিরা ঈশ্বষ্টরর প্রেৃগতর 
অংিীোর হই। 

আিরা যখি ঈশ্বষ্টরর িাষ্টেযর প্রোি েরষ্টত থাগে, আিরা 
গিষ্টজষ্টেরষ্টে িতুি সৃগি গহসাষ্টি খুাঁষ্টজ পাই। 

ঈশ্বর যাই িষ্টলি আিরা তাই, 

ঈশ্বর যা েরষ্টেি আিরা সি েরষ্টত পাগর, 

যা ঈশ্বর িষ্টলি আিরা কপষ্টত পাগর। 
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িতুি সৃগির প্রোি 

আিাষ্টের জীিষ্টি িাস্তিতাে পগরর্ত হে। 

 

 

 

পিুারষ্টলাচিার জিয প্রশ্নািলী 

১। গেভাষ্টি আিরা ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে ধ্যাি েরি তার ির্িিা গেি? 

 

২। কলাষ্টিাস এিং করিার িষ্টধ্য পাথিেয গলখুি। 

 

৩। ঈশ্বষ্টরর িােযষ্টে িুখ গেষ্টে িলা এিং স্বীোর েরা এিং কঘাষর্া েরা গুরুত্বপরূ্ি কেি? 
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সম্পরূ্ি প্রগিক্ষি কশ্রর্ী 

িাইষ্টিল প্রগিক্ষি কেষ্টন্দ্রর জিয চিৎোর গিষে – িাইষ্টিল সু্কল – সািষ্টড সু্কল – গিক্ষা 

েল – এিং িযগিিত পাে 

কহাষ্টিেষ্টত আিরা পগ়ি কয, ‘’আিার কলাষ্টেরা ধ্বংস হষ্টে কিষ্টে জ্ঞাষ্টির অভাষ্টি’’ (৪:৬) । আিরা 

অষ্টিে গেেু হাগরষ্টেগে োরি আিরা জাগি িা ঈশ্বর আিাষ্টের গে কজািাি গেষ্টেষ্টেি। আিরা 

গিশ্বাস েরষ্টত পাগর িা কযসি গিষষ্টে আিরা জাগি িা ! এই প্রগিক্ষর্ কশ্রর্ীটি ততগর েরা হষ্টেষ্টে 

যাষ্টত আিরা স্বাস্থয এিং িগি উভে কক্ষষ্টত্রই ঈশ্বষ্টরর রাষ্টজয িসিাস েরষ্টত পাগর । 

আিাষ্টের এেটি িগিিালী, অষ্টলৌগেে-োযিোরী গিশ্বাসীষ্টের কেহ হষ্টত হষ্টি। এই িগিিালী, 

গভগতিত, িযিহাগরে জীিি- পগরিতি িিীল কশ্রর্ীটি এই উষ্টেষ্টিয – পগিত্রির্ষ্টে পগরপক্ক েগরিার 

গিগিত গলগখত হষ্টেষ্টে, যাষ্টত পগরচযিা- োজ সাগধ্ত হে, কযি খ্রীষ্টির কেহষ্টে িাাঁগথো কতালা হে, 

যািৎ আিরা সেষ্টল ঈশ্বষ্টরর পতু্র গিষেে গিস্বাষ্টসর ও তত্ত্বজ্ঞাষ্টির ঐেয পযিন্ত , গসদ্ভ পরুুষ্টষর 

অিস্থা পযিন্ত, গখ্রষ্টির পরূ্িতার আোষ্টরর পগরিার্ পযিন্ত, অগ্রসর িা হই ...( ইগফগসে ৪:১২-১৩) 

প্রষ্টতযে গিশ্বাসী যীশুর োজ েরষ্টেি । 

আিরা আপিাষ্টে এই রষ্টির গিষেগুগল অধ্যেি েরার পরািিি গেই । 

িতুি সৃগির প্রগতিূগতি  – যীশুষ্টত আিরা কে তা জািা 

আিরা োর জিয সৃগি হষ্টেগে কসটা জািিু ! িতুি েষ্টর জন্ম কিওোর অথি গে । ধ্াগিিেতার এই 

উেঘাটি অপরাধ্ষ্টিাষ্টধ্র গচন্তা , গিন্দা, হীিিিতা এিং অপ্রতুলতা কথষ্টে গিজে লাভ েষ্টর এিং 

খ্রীষ্টির প্রগতিূগতি র সাষ্টথ সািঞ্জসযপরূ্ি েরষ্টত সাহাযয েষ্টর । 

গিশ্বাসীর েতৃত্ব – গেভাষ্টি হারষ্টত ভুষ্টল গজতষ্টত গিখষ্টত হষ্টি 

ঈশ্বর িািিজাগতর জিয তার গচরন্তি উষ্টেিয প্রোি েষ্টরগেষ্টলি যখি গতগি িষ্টলগেষ্টলি, তাষ্টের 

রাজত্ব কহাে’’ । আপগি এেটি িতুি সাহষ্টসর সাষ্টথ হাাঁটষ্টিি । আপগি আপিার প্রগতগেষ্টির জীিষ্টি 

এিং পগরচযিাে িেতাি এিং তেতয িগির উপর গিজে লাভ েরষ্টিি । 

অগতপ্রােৃত জীিি- পগিত্র আত্মার উপহাষ্টরর িাধ্যষ্টি 
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পগিত্র আত্মার সাষ্টথ এেটি িতুি, ঘগিষ্ঠ সম্পেি  স্থাপি েরুি । পগিত্র আত্মার িেটি উপহাষ্টর 

গেভাষ্টি োজ েরষ্টত হে তা আগিষ্কার েরষ্টত আপিাষ্টে সাহাযয েরষ্টি । অধ্ীর আগ্রষ্টহ , এই 

উপহারগুগল গ্রহর্ েরুি এিং  যখি আপগি অগত প্রােৃগতে িতুি জীিষ্টি প্রষ্টিি েরার সাষ্টথ 

কসগুগলষ্টে প্রজ্বগলত েরুি  । 

গিশ্বাস- অগতপ্রােৃত জীিিযাপি  

      আপগি েীভাষ্টি গিশ্বাষ্টসর জিষ্টত এগিষ্টে যাষ্টিি তা গিখুি। আপগি গেভাষ্টি ঈশ্বষ্টরর জিয 

িগিিালী োজ েরষ্টত পাষ্টরি। গিশ্বাসীষ্টের জিয তাষ্টের গিশ্বাসষ্টে প্রোি েরা, অগতপ্রােৃত 

জিষ্টত প্রষ্টিি েরা, এিং সিস্ত গিশ্বষ্টে ঈশ্বষ্টরর িগহিা কেখাষ্টিার সিে এষ্টস কিষ্টে! 

সুস্থতার জিয ঈশ্বষ্টরর সংস্থাি - ঈশ্বষ্টরর সুস্থতার িগি পাওো এিং পগরচযিা েরা 

 িাষ্টেযর সঠিে গভগত স্থাপি েরষ্টল গিশ্বাস উদ্ভাগসত হে যাষ্টত োযিের ভাষ্টি সুস্থতা গ্রহি এিং 

পগরচযিা েরা যাে। এটি যীশু এিং কপ্রগরতষ্টের পগরচযিাষ্টে িতি িাষ্টির সুস্থতার জিয এেটি িিুিা 

গহসাষ্টি উপস্থাপি েষ্টর। 

স্তুগত এিং আরাধ্িা – ঈশ্বষ্টরর আরাধ্িাোরী হওো 

    প্রিংসা এিং উপাসিার দ্বারা ঈশ্বষ্টরর অিন্ত উষ্টেিয প্রোি পাে। উচ্চ প্রিংসার দ্বারা 

গিশ্বাসীরা  িাইষ্টিষ্টলর করািাঞ্চের অগভিযগিষ্টত প্রষ্টিি েষ্টর । গেভাষ্টি অন্তরে উপাসিার দ্বারা 

ঈশ্বষ্টরর অপ্রগতষ্টরাধ্য উপগস্থগতষ্টত প্রষ্টিি েরষ্টত হে তা আিাষ্টের কিখাে। 

কিৌরি – ঈশ্বষ্টরর উপগস্থগত 

   েত আশ্চযিের গেষ্টি আিরা িাস েরগে! আিরা ঈশ্বষ্টরর িগহিা অিুভি েরষ্টত পারগে। গতগি 

আিাষ্টের চাগরগেষ্টে প্রোগিত হষ্টচ্ছি। এই কিৌরি গে এিং গেভাষ্টি আপগি এটি অিুভি েরষ্টত 

পাষ্টরি তা জািিু। 

আশ্চযিজিে সুসিাচার প্রচার – সিস্ত জিষ্টত কপাাঁোষ্টিা হল ঈশ্বষ্টরর পগরেল্পিা 
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আিরা, কপ্রগরত পসু্তষ্টের িষ্টতা, আিাষ্টের জীিষ্টিও  গচহ্ন োজ, গিস্মে এিং আষ্টরািযতার 

অষ্টলৌগেে অগভজ্ঞতা লাভ েরষ্টত পাগর। আিরা আিাষ্টের িাধ্যষ্টি অষ্টলৌগেে সুসিাচার প্রচাষ্টরর 

িাধ্যষ্টি কিষ সিষ্টের িহাি ফসষ্টলর অংি হষ্টত পাগর! 

প্রাথিিা – স্বিিষ্টে পগৃথিীষ্টত িাগিষ্টে আিা 

     গেভাষ্টি আপগি ঈশ্বষ্টরর ইচ্ছা পগৃথিীষ্টত সম্পন্ন েরষ্টত পাষ্টরি কযিিটা স্বষ্টিি হে। িধ্যস্থতা, 

িােয প্রাথিিা, গিশ্বাস এিং চুগির প্রাথিিার িাধ্যষ্টি, আপগি আপিার জীিি, এিিগে সিস্ত 

গিশ্বষ্টে পগরিতি ি েরষ্টত পাষ্টরি।  

গিজেী িণ্ডলী – কপ্রগরত পসু্তষ্টের দ্বারা  

     যীশু িষ্টলগেষ্টলি, "আগি আিার িণ্ডলী ততগর েরি এিং িরষ্টের েরজাগুগল এর গিরুষ্টি 

জেলাভ েরষ্টত পারষ্টি িা।" এই গিক্ষাে, আপগি কেখষ্টত পাষ্টিি গেভাষ্টি কপ্রগরষ্টতর িইটি প্রথি 

গেষ্টের িণ্ডলীর োগহিী এটি হল িতি িাি যুষ্টির িণ্ডলীর পিুরুিাষ্টরর জিয গচহ্ন। 

পগরচযিা উপহার – কপ্রগরত, ভািিােী, সুসিাচারপ্রচারোরী, পালে, গিক্ষে 

       যীশু িিষুযষ্টের উপহার গেষ্টেষ্টেি।  খুাঁজিু গেভাষ্টি এই উপহারগুগল িণ্ডলীষ্টত এেসাষ্টথ 

প্রিাগহত হে যাষ্টত ঈশ্বষ্টরর কলােষ্টের কসিার োষ্টজর জিয প্রস্তুত েরা যাে। আপিার জীিষ্টি 

ঈশ্বষ্টরর আহ্বাি িুঝষ্টত কচিা েরুি! 

জীিিযাপষ্টির িিুিা – পরুাতি গিেি কথষ্টে  

   এই সািগেে গিক্ষার িাধ্যষ্টি ঈশ্বষ্টরর সিৃি কিৌগলে সতযগুগল জীগিত হষ্টে ওষ্টে। আসন্ন খ্রীষ্টির  

ভগিষযদ্বার্ী, উৎসি, িগলোি এিং পরুাতি গিেষ্টির অষ্টলৌগেে ঘটিা, সিই ঈশ্বষ্টরর অিন্ত 

পগরেল্পিাষ্টে প্রোি েষ্টর থাষ্টে।  
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এ.ল এিং জষ্টেস গিল এর দ্বারা রগচত পসু্তে 

রাজষ্টত্বর জিয গিধ্িাগরত 

কিগ়িষ্টে যাও! যীশুর িাষ্টি 

প্রতারর্ার উপর গিজে 

 

পাষ্টের গিষ্টেি গিো 

 

কিৌরষ্টির জিয যুিান্তোরী 

অিযাে কথষ্টে িুি  

সিস্ত পােগলগপ, পসু্তে এিং পাষ্টের গিষ্টেি গিোগুলী গিিািূষ্টলয ডাউিষ্টলাড েরুি    

www.gilministries.com কথষ্টে 
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