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1.  ঈশ্বৰৰ পৰৰকল্পনা বেৰিভাগৰ োবে এক ৰহস্য 

োইবেবল এইদবৰ ৰিকায়: 

1 আৰম্ভৰিবত ঈশ্ববৰ স্বগ ম আৰু পৃৰিৱী স্ৃষ্টি কৰৰৰিল। (আৰদপুস্তক 1:1, NKJV অনযিা স্ূৰচত 

নকৰৰবল স্মগ্ৰ স্ময়ত) 

ৰকন্তু ৰকয়? 

জীৱনৰ অি ম ৰক? 

বগাবটই যুগজুৰৰ মানুবহ ভাৰে আৰহবি বয পৃৰিৱীত বকাবনা উবেিয ৰনধ মাৰি কৰা হহবি বনৰক। 

আৰু যৰদ আবি, বতবন্ত এইবটা ৰক? 

এজন ঈশ্বৰ আবি েুৰল ধাৰিা কৰৰ বতওঁ ৰকয় ৰকো েনাইৰিল? 

ঈশ্ববৰ ৰকয় মানুহ স্ৃষ্টি কৰৰৰিল? ঈশ্বৰে আৰ ানাি কিয় বনাইকিল? 

আৰ ানাে জীৱনে গ্ৰিাৰনা উৰেশয আৰি গ্ৰনকি? 

কবকিন্ন সংসৃ্ককত আৰু কবকিন্ন িম জে গ্ৰতওঁৰলািে দৃষ্টিিংগী আৰি।  কিন্তু গ্ৰতওঁৰলাৰি বাইৰবলে হসৰত 

সামঞ্জসয ূণ জ গ্ৰনকি? 

সতযৰ া কি? 

সতযে এ া অংশ হহৰি গ্ৰয ঈশ্বেে  কেিল্পনা গ্ৰবকিিাগে বাৰব এি েহসয. বাইৰবৰল গ্ৰসই কবষৰয় কশৰিাৱা 

কিবা এ া লিয িেি: 

25 একতয়া গ্ৰতওঁে ওচেত কয গ্ৰমাে সুসমাচাে আৰু যীচু খ্ৰীিে প্ৰচাে অনুসকে আৰ ানাি প্ৰকতষ্ঠা 

িকেবলল সিম হহৰি,  ৃকিৱী আেম্ভ গ্ৰহাৱাে  ো গ্ৰগা ৰন েখা েহসযে প্ৰিাশঅনুসকে 26 ৰকন্তু 

এৰতয়া প্ৰকট হহ পৰৰবি আৰু স্কবলা জাৰতক ৰচৰস্থায়ী ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুস্ৰৰ, ৰেশ্বাস্ৰ 

আজ্ঞা পালন কৰাৰ োবে ভৰৱষ্যতোিীমূলক িাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা জনা বলখা হহবি- 27 ঈশ্বেে 

ওচেত, অিলশেীয়াজ্ঞানী, যীচু খ্ৰীিে জকেয়ৰত কচেিালে বাৰব গ্ৰগৌেৱ িেি। আৰমন। (গ্ৰোমান 
16:25-27) 

বাইৰবৰল গ্ৰসই েহসযে কবষৰয় বণ জনা িকেৰি কযৰ া  ৃকিৱীে আেম্ভকণে  ো গ্ৰগা ৰন েখা হহৰি, কিন্তু 

িকৱষযতবাণীমূলি শাস্ত্ৰত প্ৰিাশ  াইৰি- "সতযে বািয" (2 তীমকিয় 2:15; গ্ৰজমি 1:18).  

বাইৰবলত বহুৰতা েহসযে কবষৰয় উৰেখ িো হহৰি, গ্ৰযৰন ঈশ্বেে োজযে েহসয (কচকিত িো হ’  4:11), 

অনুেহে েহসয (ইকফকচয়ান 3:1-5), কবশ্বাসে েহসয (1 তীমকিয় 3:9), কববাহসম্পিজে েহসয (ইকফকচয়ান 5:28-

33), অকনয়মে েহসয (2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:7),  ুনৰুত্থানে েহসয (1 িকেকিয়ানচ 15:51-54), খ্ৰীিে েহসয 

(ইকফকচয়ান 3:4) গ্ৰদউতাে েহসয (িলকচয়ান 2:2), ঈশ্বেে েহসয (িলকচয়ান 2:2; প্ৰিাশ 10:7) আৰু আনকি 

েহসয গ্ৰবকবলন দয গ্ৰে  (প্ৰিাশ 17:5). এই কিতা খন সতযে প্ৰকত আেহী গ্ৰলািসিলে বাৰব কলখা হহৰি, 
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"গ্ৰতওঁৰলািে ওচেত ঈশ্বেে েহসযে জ্ঞানে কবষৰয় গ্ৰতওঁৰলািে বুজাবুস্তজ েখা সিৰলা িন িাকিব  াৰে" 

(িলকচয়ান 2:2, NET). 

যকদও এইৰ া বহুতে বাৰব আচকেত হ'ব  াৰে, তিাক ও কচৰনাকিি গৰস্পলে কতকনওজন কলখৰি কলক বদ্ধ 

িকেকিল গ্ৰয যীচুৰৱ দৃিান্তত িিা গ্ৰিাৱা নাকিল যাৰত মানুৰহ িালদৰে বসু্তজ  ায়। গ্ৰতওঁৰলাৰি কলক বদ্ধ 

িকেকিল গ্ৰয যীচুৰৱ হিকিল গ্ৰয গ্ৰতওঁ বহুতে বাৰব ঈশ্বেে োজযে েহসযঅজ্ঞাত োকখবলল দৃিান্তত িিা 

 াকতকিল (গ্ৰমকিউ 13:11; কচকিত িো হ’  4:11-12; লূি 8:10) এই যুগত। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল কলকখকিল গ্ৰয কবশ্বাসী মন্ত্ৰীসিল হহৰি "ঈশ্বেে েহসযে আৱেণ" (1 িকেকিয়ানচ 4:1; cf. 13:2) 

কযসিৰল "গ্ৰপ্ৰমত সচঁা িিা ি'ব" লাকগব (ইকফকচয়ান 4:15). 

বাইৰবৰল গ্ৰিাৱা বহুৰতা েহসযে কবষৰয় আ কুন অকিি জাকনবলল আেহী গ্ৰন? 

আ ুকন জাকনব কবচাৰে গ্ৰনকি গ্ৰয ঈশ্বৰে কিয় কিবা বনাইৰি? 

ঈশ্বৰে আৰ ানাি কিয় বনাইৰি আ কুন জাকনব কবচাৰে গ্ৰনকি? 

হয়, বহুতে কনজা িােণা আৰি। 

আৰ ানাে বাৰব সচঁালিৰয় জাকনবলল গ্ৰিাৰনা উ ায় আৰি গ্ৰনকি? 

কযসিৰল মানৱ  েম্পোে ও েত বাইৰবলি কবশ্বাস িকেবলল ইচু্ছি গ্ৰতওঁৰলাৰি জাকনব  াৰে। 

কিন্তু, কযৰহতু ঈশ্বেে  কেিল্পনাে বহুৰতা গ্ৰমৌকলি কদশ গ্ৰবকিিাগে বাৰব এি েহসয, অনুেহ িকে গ্ৰগাৰ ই 

কিতা খন  ক়িবলল সময় লওি, আৰু আ ুকন কবচো অনুসকে, আৰু অকিি স্পিীিেণে বাৰব গ্ৰিৱল 

উৰেখ িো কিিুমান শাস্ত্ৰ (সম্পূণ জৰূৰ  উদ্িৃত িোে কব েীৰত) চাবলল। 

কবশ্বাসত আজ্ঞািােী সিলে বাৰব িকৱষযতবাণীমূলি শাস্ত্ৰৰবাে বসু্তজ েহসযৰবাে জনাব  াকে। 

তিাক ও এই যুগত গ্ৰসইৰবাে সিৰলাৰি জৰনাৱা গ্ৰহাৱা নাই, গ্ৰিৱল একতয়া গ্ৰিাৱা গ্ৰলািসিলি: 

11 … "আৰ ানাৰলািি ঈশ্বেে োজযে েহসয জাকনবলল কদয়া হহৰি; কিন্তু কযসিল বাকহেত আৰি, 

গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব সিৰলা বস্তু দৃিান্তত আৰহ" (কচকিত িো হ’  4:11) 

25 কিয়ৰনা মই কনকবচাৰো ঁ গ্ৰয আ ুকন এই েহসযে কবষৰয় অজ্ঞ গ্ৰহাৱা উকচত, নহ'গ্ৰল আ ুকন 

আৰ ানাে কনজে মৰত জ্ঞানী হ'ব লাৰগ, গ্ৰযকতয়াললৰি অজাকতসিলে  ূণ জতা নাৰহ গ্ৰতকতয়াললৰি 

ইস্ৰাৰয়লে হসৰত অন্ধত্ব ঘষ্ট ৰি। (গ্ৰোমান 11:25) 

7 কিন্তু আকম ঈশ্বেে জ্ঞানে কবষৰয় এি েহসযময়, কয গ্ৰগা ন জ্ঞানে কবষৰয় িওঁ, কযৰ া ঈশ্বৰে যুগে 

আগৰত আমাে মকহমাে বাৰব কনি জােণ িকেকিল, (1 িকেকিয়ানচ 2:7) 

কবৰশষলি "ঈশ্বেে োজযে েহসয" আৰু "শুিবাত্তজাে েহসয" (ইকফকচয়ান ৬: ১9) কবষৰয় উৰেখ িকে আ ুকন 

আমাে কবনামূলীয়া  ুস্তিিা দয গৰস্পল অৱ দয গি নামে কিতা খন চাব  াৰে কযৰ া ccog.org 10০  া 

কবকিন্ন িাষাত উ লব্ধ। "অজাকতসিলে  ূণ জতা"ে হসৰত সম্পকিজত, ইউকনিাৰচজল অফাে অৱ গ্ৰচলৰিচন 
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নামে কবনামূলীয়া কিতা খন চাওঁি, অৰ ািা াৰিকচি: ঈশ্বৰে আকহবলগীয়া যুগত গ্ৰহৰুওৱা গ্ৰলািসিলি 

বচাব  াকেবৰন? শ শ শাস্ত্ৰই ঈশ্বেে  কেত্ৰাণে  কেিল্পনাে কবষৰয় প্ৰিাশ িকেৰি, কযৰবাে www.ccog.org 

অনলাইনত উ লব্ধ। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এইদৰে কলকখকিল: 

8 গ্ৰমাে বাৰব, কয সিৰলা সািুতলি িম, এই অনুেহ কদয়া হহকিল, গ্ৰয মই অজাকতসিলে মাজত 

খ্ৰীিে অসন্ধানৰযাগয িন-সম্পদে কবষৰয় প্ৰচাে িো উকচত, 9 আৰু সিৰলাৰি চাব লাৰগ গ্ৰয েহসযে 

সহৰযাগকি, কযৰ া যুগে আেম্ভকণে  োই ঈশ্বেত লুিাই আৰি কযৰয় যীচু খ্ৰীিে জকেয়ৰত সিৰলা 

বস্তু সষৃ্টি িকেকিল;  10 একতয়া ঈশ্বেে বহুগুৰণ জ্ঞানি গীজজাই স্বগীয় স্থানে অিযি আৰু শস্তক্তে 

কবষৰয় জনাব  াৰে, 11 গ্ৰতওঁ খ্ৰীি যীচুত িো কচেন্তন উৰেশয অনুসকে, 12 বিেীয়া, যাে ও েত 

কবশ্বাস োকখ আকম সাহস আৰু আত্মকবশ্বাৰসৰে প্ৰৰৱশ িকেৰিা।ঁ (ইকফকচয়ান 3:8-12) 

25 … ঈশ্বেে  ো গ্ৰমাি কদয়া  কেচালনা অনুসকে, ঈশ্বেে বািয  ূেণ িকেবলল, 26 বিে বয়সে  ো 

আৰু প্ৰজন্মে  ো লুিাই িিা েহসযৰ া মই এজন মন্ত্ৰী হহকিৰলা,ঁ কিন্তু একতয়া গ্ৰতওঁে সািুসিলে 

ওচেত প্ৰিাশ  াইৰি। 27 ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব এই েহসযে মকহমা েহসযে সম্পদ কি, গ্ৰসই 

কবষৰয় জাকনবলল ইচ্ছা িকেকিল: কযলহৰি আৰ ানাে মাজত খ্ৰীি, গ্ৰগৌেৱে আশা। (িলকচয়ান 1:25-
27) 

এৰন বহুৰতা "িন" আৰি কযৰবাে ঈশ্বেে বািযঅকবহৰন "সন্ধানিকেব গ্ৰনাৱাো"। এইৰবাে মূলতঃ বাইৰবলে 

েহসয কযৰবাে দীঘ জকদন িকে লুিুৱাই েখা হহৰি। 

কদ্বতীয় শকতিাত স্তিণ জাে কবশ /যাজি  কলিাৰ জ "খ্ৰীিে আগমনে িকৱষযতবাণীে েহসয" ( কলিা জ, 

িা ুয়াে কিক্টেে  ো খণ্ড) কবষৰয় কলকখকিল। ষ্টিৰফন কচ িাল জিনে দ্বাো অনুবাদ, ২০০৬; গ্ৰতওঁে অহা 

েহসযে কবষৰয় কবৱেণ www.ccog.org উ লব্ধ কবনামূলীয়া অনলাইন কিতা খনত গ্ৰ াৱা যায়, যাে 

কশৰোনাম হহৰি: প্ৰমাণ যীচু হহৰি মচীহা)।  

লগৰত, কদ্বতীয় শকতিাত, কবশ /যাজি ইগৰনষ্ট য়াি আৰু গ্ৰমকলৰ াৰৱ কলকখকিল গ্ৰয মন্ত্ৰালৰয় কবকিন্ন শাস্ত্ৰীয় 

েহসযে কবষৰয় বুস্তজ  াইকিল (গ্ৰযৰন ইগৰনষ্ট য়ািে এক িল  ু দা ইকফকচয়ান; কনিােে ও েত গ্ৰমকলৰ াে 

গ্ৰহাকমকল)। 

কযসিৰল প্ৰােকম্ভি খ্ৰীিান হহকিল গ্ৰতওঁৰলািি যীচু আৰু  াচঁকনসিৰল এৰন কিিুমান েহসযে কবষৰয় বণ জনা 

িকেকিল। আকম ঈশ্বেে গীজজা অবযাহত েখা গ্ৰসইৰ া িকেবলল গ্ৰচিা িৰো ঁকযসিৰল চাবলল ইচু্ছি। 

ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃৰত 

ঈশ্বেে প্ৰিৃকতে কবষৰয় অল  বুস্তজৰ াৱাৰ াৰৱ আমাি গ্ৰতওঁে  কেিল্পনাে েহসযৰবাে িালদৰে বুজাত 

সহায় িকেব। 

বাইৰবৰল "ঈশ্বে গ্ৰপ্ৰম" কশিায় (1 জন 4:16), "ঈশ্বে হহৰি আত্মা" (জন 4:24), "ইয়াহৰৱহ িাল" (নাহুম 1:7, 

ৱৰ্ল্জ ইংোজী বাইৰবল), সব জশস্তক্তমান (কযকেকময়া  32:17,27), সব জজ্ঞ (কযচয়া 46:9-10), আৰু গ্ৰতওঁ কচেন্তন 

(কযচয়া 57:15). 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এইদৰে কলকখকিল: 
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7 গ্ৰতওঁে গ্ৰতজে জকেয়ৰত আমাে মুস্তক্ত আৰি,  া ে িমা, গ্ৰতওঁে অনুেহ 8 ে িন অনুসকে কযৰ া 

গ্ৰতওঁ সিৰলা জ্ঞান আৰু কবচিণতাৰে আমাে প্ৰকত প্ৰচুে  কেমাৰণ প্ৰস্তুত িকেকিল, 9 জৰন গ্ৰতওঁে 

ইচ্ছাে েহসয আমাি জনাৰল, গ্ৰতওঁে িাল আনন্দঅনুসকে, কযৰ া গ্ৰতওঁ কনজে মাজত উৰেশয 

িকেকিল, 10 গ্ৰয গ্ৰতওঁ খ্ৰীিে সিৰলা বস্তুৰত এৰিলৰগ এিস্তত্ৰত হ'ব  ো সময়ে  কে ূণ জতাে 

কবতেণত, খ্ৰীিে সিৰলা বস্তুৰত এিস্তত্ৰত হ'ব  াৰে।  কয দুৰয়া া স্বগ জত আৰি আৰু কযৰবাে  ৃকিৱীত 

আৰি - গ্ৰতওঁে। (ইকফকচয়ান 1:7-10) 

মন িকেব গ্ৰয ঈশ্বেে ইচ্ছা গ্ৰবকিিাগে বাৰব এি েহসয (কযসিলি একতয়া গ্ৰিাৱা নহয়), মূলতঃ সময়ে 

 কে ূণ জতা প্ৰদান গ্ৰনাৰহাৱাললৰি- কযৰ া িকৱষযতবাণীিো  ুনৰুত্থানে ক িত গ্ৰবকিিাগে বাৰব আকহব।  

তিাক ও, ঈশ্বৰে বহু আগৰত গ্ৰতওঁে  কেিল্পনাে কবষৰয় উৰেখ িকেকিল: 

11 প্ৰিুে  োমশ জ কচেিালে বাৰব কিয় হহ আৰি, সিৰলা প্ৰজন্মে বাৰব গ্ৰতওঁে হৃদয়ে  কেিল্পনা। 

(গীতমালা 33:11) 

18 আৰ ানাে ক তৃে  ো  েম্পোঅনুসকে প্ৰাপ্ত িো লিযহীন আচেণে  ো, 19 বিেীয়া কিন্তু 

খ্ৰীিে মূলযৱান গ্ৰতজে দ্বাো, িলঙ্কহীন আৰু ঠাই গ্ৰনাৰহাৱা হি আৰ ানাি ৰূ  বা গ্ৰসাণে দৰে 

দুনীকত ূণ জ বস্তুৰে মুস্তক্ত কদয়া গ্ৰহাৱা নাই বকুল জাকন। 20 গ্ৰতওঁ সচঁালিৰয়  ৃকিৱীে গ্ৰিষ্ট ে আগত 

 ূব জকনি জাকেত আকিল, কিন্তু এই গ্ৰশষ সময়ত আৰ ানাে বাৰব প্ৰিাশ  াইকিল। (1 ক  াে 1:18-20) 

8  ৃকিৱীত বাস িো সিৰলাৰৱ গ্ৰতওঁি {জন্তু} ে উ াসনা িকেব, যাে নাম  ৃকিৱীে গ্ৰিষ্ট ে  ো হতযা 

িো গ্ৰমষশাবিে জীৱনে কিতা ত কলখা গ্ৰহাৱা নাই। (প্ৰিাশ 13:8)  

বাইৰবৰল গ্ৰিাৱা িিাৰ াৰৱ হিৰি গ্ৰয গ্ৰমষশাবি, অি জাৎ যীচু (cf. জন 1:29, 36), আেম্ভকণে  োই হতযা 

িোে উৰেশয আকিল গ্ৰয ঈশ্বৰে জাকনকিল গ্ৰয মানুৰহ  া  িকেব আৰু গ্ৰতওঁে দীঘ জকদনীয়া  কেিল্পনা 

আকিল। 

িকৱষযতবক্তা কযচয়া ঈশ্বেে  কেিল্পনাে কনস্তিততাে কবষৰয় এইকবষৰয় কলক বদ্ধ িকেবলল অনপু্ৰাকণত 

হহকিল: 

8 "এইৰ া মনত োকখব, আৰু কনজৰি  ুৰুষৰদখুৱাওি; মনত গ্ৰ লাওি, গ্ৰহ আ ুকন 

সীমালংঘনিােী। 9  ুেকণ িালে িিাৰবাে মনত োকখব, কিয়ৰনা মই ঈশ্বে, আৰু আন গ্ৰিাৰনা নাই; 

মই ঈশ্বে, আৰু গ্ৰমাে দৰে গ্ৰিাৰনা নাই, 10 আেম্ভকণে  োই গ্ৰশষ গ্ৰঘাষণা িো, আৰু প্ৰাচীন িালে 

 ো কযৰবাে িাম একতয়াও িো গ্ৰহাৱা নাই, এইদৰে হি, 'গ্ৰমাে  োমশ জ কিয় হ'ব, আৰু মই গ্ৰমাে 

সিৰলা আনন্দ িকেম,' 11  ূবে  ো কচিাে চোই বুকল গ্ৰিাৱা, কযজৰন গ্ৰমাে  োমশ জ িক়িয়াই আৰন, 

দেূৰদশে  ো। সচঁালিৰয় মই এইৰ া হিৰিা; মই ইয়াি  াি িকেবললও আকনম। মই ইয়াি উৰেশয 

িকেৰিা; মইও এইৰ া িকেম। (কযচয়া 46:8-11) 

11 প্ৰিুে  োমশ জ কচেিালে বাৰব কিয় হহ আৰি, সিৰলা প্ৰজন্মে বাৰব গ্ৰতওঁে হৃদয়ে  কেিল্পনা।  

(গীতমালা 33:11) 

ঈশ্বেে  কেিল্পনা গ্ৰবাে  াে হ'ব। 
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কনম্নকলকখতৰবাৰো কবৰবচনা িেি: 

16 ঈশ্বৰে  ৃকিৱীখনি ইমাৰনই িাল  াইকিল গ্ৰয গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁে এিমাত্ৰ  ুত্ৰি কদকিল, গ্ৰয কযজৰন 

গ্ৰতওঁে ও েত কবশ্বাস িৰে গ্ৰতওঁ ধ্বংস গ্ৰহাৱা উকচত নহয় কিন্তু কচেস্থায়ী জীৱন যা ন িকেব লাৰগ। 
17 ৰকয়বনা ঈশ্ববৰ বতওঁৰ পুত্ৰক পৃৰিৱীলল ৰনন্দা কৰৰেলল পৃৰিৱীলল পষ্টিয়াই ৰনৰিল, ৰকন্তু 

বতওঁৰ জৰৰয়বত পৃৰিৱীখন ৰক্ষা পাে পাবৰ (জন 3:16-17). 

একতয়া গ্ৰযকতয়া আকম ঈশ্বেে কিিুমান গুণ গ্ৰদকখবলল  াওঁ, গ্ৰযৰন গ্ৰতওঁ িাল, এজন  কেিল্পনািােী আৰু 

গ্ৰপ্ৰম: ই আমাি গ্ৰতওঁি আৰু গ্ৰতওঁে প্ৰািকমি গ্ৰপ্ৰেণাৰবাে িালদৰে বুস্তজৰ াৱাত সহায় িকেব লাৰগ গ্ৰয গ্ৰতওঁ 

কিয় কিবা বনাইকিল। 

আ ুকন গুৰুত্ব ূণ জ। আ ুকন গুৰুত্ব ূণ জ! ঈশ্বৰে আৰ ানাি বযস্তক্তগতিাৰৱ িাল  ায়। আৰু বযস্তক্তগতিাৰৱ 

আৰ ানাে বাৰব এ া  কেিল্পনা আৰি। 
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2.  সৃ্ষ্টি ৰকয়? মানুহ ৰকয়? চয়তান ৰকয়? স্তয ৰক? ৰেশ্ৰাম আৰু 

পাপৰ ৰহস্যবোৰ ৰক? 

দাশ জকনিসিৰল গ্ৰগাৰ ই যুগিকে িো আ াইতলি িাঙে প্ৰশ্নৰবােে কিতেত এ া হ'ল, "আকম ইয়াত কিয় 

আৰিা?ঁ" আন গ্ৰ া হ'ল, "কিয় কিবা আৰি?" 

এই প্ৰশ্নৰবােে মূল উত্তে ঈশ্বে, বাইৰবলে বািযত গ্ৰ াৱা যায়। 

যকদও কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে উৎ কত্ত সম্পৰিজ কবকিন্ন িােণা আৰি, বহুৰতা কবজ্ঞানীে লগৰত িমীয় গ্ৰলািসিলে 

মাজত এি মত আৰি গ্ৰয মানুহে সিৰলাৰে এৰিই মাতৃ আকিল (যকদও গ্ৰসইৰ া কিমান ক িলল যায় তাি 

হল কববাদ আৰি)। 

দয েুক অফ আৰদপুস্তক 

সািােণৰত আকদ িুি বুকল গ্ৰিাৱা বাইৰবলে প্ৰিম কিতা খনত ঈশ্বৰে কিয় কিবা সষৃ্টি িকেকিল গ্ৰসই 

কবষৰয় আকম কিিুমান িােণা  াওঁ।  

বাৰে বাৰে আকদ ুিি কিতা খৰন গ্ৰদখুৱাইৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে গ্ৰদকখকিল গ্ৰয গ্ৰতওঁ কয হতয়াে িকেকিল গ্ৰসয়া িাল 

আকিল (আকদ ুিি 1:4,10,12,18, 21, 25, 31). আৰু  েৱতী কযচয়া  ুকিখৰন আমাি জনায় গ্ৰয ঈশ্বৰে বাস 

িকেবলল  ৃকিৱী গঠন িকেকিল (কযচয়া 45:18). 

আকদ ুিি ঈশ্বৰে মানুহ বৰনাৱাসম্পৰিজ এইৰ া কশিায়: 

26 গ্ৰতকতয়া ঈশ্বৰে এইদৰে হিকিল: "আমাে সদৃশতা অনুসকে আকম মানুহি আমাে প্ৰকতচ্ছকবলতয়াে 

িৰো ঁহওঁি; গ্ৰতওঁৰলািি সাগেে মািে ও েত, বায়ুে চোইে ও েত, আৰু গৰুে ও েত, গ্ৰগাৰ ই 

 ৃকিৱীত আৰু  ৃকিৱীত ঘূকে ফুো প্ৰকতৰ া বস্তুে ও েত আকি তয োকখবলল কদয়ি।" 

27 গকতৰি ঈশ্বৰে কনজে প্ৰকতচ্ছকবত মানুহ সষৃ্টি িকেৰল; ঈশ্বেে প্ৰকতচ্ছকবত গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁি সষৃ্টি 

িকেকিল;  ুৰুষ আৰু মকহলা গ্ৰতওঁ গ্ৰসইৰবাে সষৃ্টি িকেকিল। 28 গ্ৰতকতয়া ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািি 

আশীৰ্ব্ জাদ িকেৰল আৰু ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািি এইদৰে হিকিল: "ফলপ্ৰসূ হওি আৰু বহুগুৰণ বৃস্তদ্ধ 

িেি;  ৃকিৱীখন িকতজ িেি আৰু ইয়াি বশ িেি; সাগেে মািে ও েত, বায়ুে চোইে ও েত 

আৰু  ৃকিৱীত চলাচল িো প্ৰকতৰ া জীকৱত বস্তুে ও েত আকি তয োকখব।" 

29 আৰু ঈশ্বৰে এইদৰে হিকিল: "চাওি, মই গ্ৰতামাৰলািি সিৰলা  ৃকিৱীে মুখত িিা বীজ 

উৎ ন্ন িো প্ৰকতৰ া গ্ৰিষজ আৰু ফলে  ো বীজ উৎ ন্ন িো প্ৰকতৰ া গি কদৰিা;ঁ আৰ ানাে বাৰব 

এইৰ া খাদযে বাৰব হ'ব। 30 লগৰত,  ৃকিৱীে প্ৰকতৰ া জন্তু, বায়ুে প্ৰকতৰ া চোইলল, আৰু  ৃকিৱীত 

ঘূকে িিা সিৰলা বস্তুলল, য'ত জীৱন আৰি, মই খাদযে বাৰব প্ৰকতৰ া গ্ৰসউজীয়া গ্ৰিষজ কদৰিা"ঁ; 

আৰু এৰনিুৱাই আকিল। (আকদ ুিি 1:26-30) 

ঈশ্বৰে ঈশ্বেে প্ৰিােে ক িত মানুহ গঠন িকেকিল, প্ৰাণীে প্ৰিােে ক িত নহয়। ঈশ্বৰে মূলতঃ কনজৰি 

 ুনে প্ৰস্তুত িকে আৰি (মালাকচ 2:15). আকম গ্ৰদকখৰিা ঁগ্ৰয  ৃকিৱীে বস্তুৰবােে ও েত শাসন িকেবলল ঈশ্বেে 

কিিু গ্ৰিৌকতি প্ৰকতচ্ছকবত মানুহ সষৃ্টি হহকিল (cf. কহব্ু 2:5-8), আৰু অনযানয শাস্ত্ৰই গ্ৰদখুৱায় গ্ৰয গ্ৰদৱীিেণ 

 কেিল্পনাে অংশ (cf. 1 জন 3:2). 
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মানুহ আৰু সষৃ্টি গ্ৰবয়া আকিল গ্ৰনকি? 

নহয়। আকদ ুিি  েৱতী গ্ৰলািৰ াৰৱ আমাি িয়: 

31 গ্ৰতকতয়া ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁ হতয়াে িো সিৰলাৰবাে গ্ৰদকখকিল আৰু সচঁালিৰয় ই বহুত িাল আকিল। 

গকতৰি সকন্ধয়া আৰু োকত ুৱা ষষ্ঠ কদন আকিল। (আকদ িুি 1:31) 

গকতৰি, সমে  ুনে-সষৃ্টি (আকদ ুিি 1:3-2:3) বহুত িাল আকিল আৰু গ্ৰযৰনলি গ্ৰদখা হগকিল, মানুৰহ 

 ৃকিৱীি বশ িকেবলল ঈশ্বেে কনৰদজশনাও কদয়া হ'ব (আকদ ুিি 1:28). 

ষষ্ঠ কদনে ক িত ঈশ্বৰে কবশ্ৰাম লৰল: 

1 এৰনদৰে স্বগ জ আৰু  ৃকিৱী আৰু গ্ৰতওঁৰলািে সিৰলা গৃহস্থৰশষ হহকিল। 2 আৰু সপ্তম কদনা ঈশ্বৰে 

গ্ৰতওঁ িো িামৰশষ িকেৰল আৰু গ্ৰতওঁ িো সিৰলা িামে  ো সপ্তম কদনৰ াত স্তজেকণ লৰল। 3 

গ্ৰতকতয়া ঈশ্বৰে সপ্তম কদনৰ াি আশীৰ্ব্ জাদ িকে  কবত্ৰ িকেৰল, কিয়ৰনা ইয়াত গ্ৰতওঁ ঈশ্বৰে সষৃ্টি 

িো আৰু কনম জাণ িো সিৰলা িায জযে  ো কবশ্ৰাম হলকিল। (আকদ ুিি 2:1-3) 

ঈশ্বৰে, সাোংশত, িয় কদনত এি শােীকেি সষৃ্টি আৰু সপ্তমত অকিি আিযাস্তত্মি সষৃ্টি িকেকিল। 

ঈশ্বৰে সপ্তম কদনৰ াি আশীৰ্ব্ জাদ িোৰ াৰৱ গ্ৰদখুৱায় গ্ৰয গ্ৰতওঁ ইয়াি "িাল" বকুল কবৰবচনা িকেকিল (ইন 

প্ৰস্থান 20:8, গ্ৰতওঁ "ইয়াি  কবত্ৰ িকে োকখবলল" িয়। 

ঈশ্বেে এ া  কেিল্পনা আৰি। 

মানুহ ৰক? 

আকদ ুিি  ো কনম্নকলকখতৰবাৰো জাননী িেি: 

15 গ্ৰতকতয়া প্ৰিু ঈশ্বৰে মানুহজনি হল হগ এদনে বাকগচাত োকখকিল। (আকদ ুিি 2:15)  

বাকগচাখন উন্নত িোে বাৰব িাম িোআৰু েখাে িােণ আকিল। 

 ুেকণ কনয়ৰম কশিায়: 

4 আ ুকন গ্ৰতওঁে প্ৰকত সজাগ মানুহকি, 

আৰু আ কুন গ্ৰতওঁি লগ িো মানুহে  ুত্ৰ?  

5 কিয়ৰনা আ কুন গ্ৰতওঁি স্বগ জদতূতলি অল  তললল হল হগৰি,  

আৰু আ কুন গ্ৰতওঁি গ্ৰগৌেৱ আৰু সন্মানে মুিু  ক কন্ধৰি।  

6 আ ুকন গ্ৰতওঁি আৰ ানাে হাতে িায জযে ও েত আকি তয কবিাে িকেবলল বািয িকেৰি; 
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আ ুকন সিৰলা বস্তু গ্ৰতওঁে িকেে তলত োকখৰি,  

7 সিৰলা গ্ৰিডা আৰু বলদ -  

আনকি  িােে জন্তুৰবাৰো,  

8 বায়ুে চোই, 

আৰু সাগেে মাি 

গ্ৰসইৰ া সাগেে  িে মাৰজৰে  াে হহ যায়। (গীতমালা 8:4-8) 

মানুহি  ৃকিৱীে ও েত (ঈশ্বেে হাতে িায জযে অংশ) অকিোজয কদয়া হহকিল। নতুন কনয়ৰম এইৰ া আৰু 

অকিি প্ৰসাকেত িকেৰি: 

5 স্বগ জদতূসিলে বাৰব গ্ৰতওঁ আকহবলগীয়া  ৃকিৱীখন িক়িয়াই কনকদৰয়, আকম িওঁ। 6 কিন্তু গ্ৰিাৰনা 

এ া ঠাইত এজৰন সািয কদ হিকিল, "মানুহ কি, আ ুকন গ্ৰতওঁে প্ৰকত সতিজ? গ্ৰন মানুহে  ুত্ৰ, 

আ ুকন গ্ৰতওঁি সািাৎ িৰে? 

7 তুকম গ্ৰতওঁি স্বগ জদতূতলি অল  তললল হল হগকিলা; আ ুকন গ্ৰতওঁি গ্ৰগৌেৱ আৰু সন্মাৰনৰে মুিু  

ক ন্ধাইকিল, আৰু গ্ৰতওঁি আৰ ানাে হাতে িায জযৰবােে ও েত কনিজে িকেকিল: 8 তুকম সিৰলা বস্তু 

গ্ৰতওঁে িকেে তলত োকখিা। কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ সিৰলাৰবাে গ্ৰতওঁে অিীনত োকখকিল, গ্ৰতওঁ এৰিা একে 

কদয়া নাকিল কযৰ া গ্ৰতওঁে তলত েখা নহয়। কিন্তু একতয়া আকম একতয়াও গ্ৰতওঁে তলত সিৰলা বস্তু 

েখা গ্ৰদখা নাই। 

9 কিন্তু আকম যীচুি গ্ৰদকখবলল  াওঁ, যাি মতুৃযে দুখ-িিে বাৰব স্বগ জদতূতলি অল  তললল বৰনাৱা 

হহকিল, গ্ৰতওঁি গ্ৰগৌেৱ আৰু সন্মানে মুিু  ক ৰন্ধাৱা হহকিল; ঈশ্বেে িৃ ায় গ্ৰতওঁ প্ৰকতজন মানুহে 

বাৰব মতুৃযে গ্ৰসাৱাদ গ্ৰলাৱা উকচত। 

10 কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ হহ  কেল, যাে বাৰব সিৰলা বস্তু আৰি, আৰু কযসিৰল বহুৰতা  ুত্ৰি গ্ৰগৌেৱে 

অিীনলল আকনবলল, দুখ-িিে দ্বাো গ্ৰতওঁৰলািে  কেত্ৰাণে অকিনায়িি কনখুতঁ িকে তুকলবলল 

সিৰলা বস্তু। 

11 কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ গ্ৰসই  কবত্ৰ আৰু গ্ৰতওঁৰলাি কযসিলি  কবত্ৰ িো হহৰি গ্ৰতওঁৰলাি সিৰলাৰে 

বাৰব এি: যাে বাৰব গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািি িাই-িনী বুকল ি'বলল লাজ নিৰে, 

12 এইদৰে হিমই গ্ৰমাে িাই-িনীসিলে ওচেত গ্ৰতামাে নাম গ্ৰঘাষণা িকেম, গীজজাে মাজত মই 

গ্ৰতামাে প্ৰশংসা িকেম গ্ৰনকি। 

13 আৰু আৰিৌ মই গ্ৰতওঁে ও েত কবশ্বাস োকখম। আৰু আৰিৌ, মই আৰু ঈশ্বৰে গ্ৰমাি কদয়া ল'ো-

গ্ৰিাৱালীৰবােি চাওঁি। 

14 কযৰহতু কশশুসিল মাংস আৰু গ্ৰতজে অংশ, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ কনৰজও এৰি া অংশ েহণ িকেকিল; 

গ্ৰয মতুৃযে দ্বাো গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁি ধ্বংস িকেব  াৰে যাে মতুৃযে শস্তক্ত আকিল, অি জাৎ চয়তান; 



12 
 

15 আৰু গ্ৰতওঁৰলািি প্ৰসৱ িোওি কযসিৰল মতুৃযে িয়ত গ্ৰতওঁৰলািে জীৱনিাল বন্ধনে অিীন 

আকিল। 

16 গ্ৰতওঁ স্বগ জদতূে প্ৰিৃকতে প্ৰকত নল'গ্ৰল; কিন্তু গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁি অব্ৰাহামে বীজ হলকিল। 

17 সিৰলা গ্ৰিত্ৰৰত গ্ৰতওঁি গ্ৰতওঁে িাই-িনীসিলে দৰে িো হহকিল, যাৰত গ্ৰতওঁ ঈশ্বেে হসৰত 

সম্পকিজত কবষয়ৰবােত এজন দয়ালু আৰু কবশ্বাসী মহা ৰুোকহত হ'ব  াৰে, যাৰত গ্ৰতওঁ গ্ৰলািসিলে 

 া ে বাৰব মীমাংসা িকেব  াৰে। (কহব্ু 2:5-17, KJV)  

গ্ৰসৰয়ৰহ, কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডি শাসন িোৰ া  কেিল্পনাে অংশ। 

তিাক ও, সিৰলা বস্তু একতয়াও মানুহে কনয়ন্ত্ৰণত নিিাে এ া িােণ হহৰি কনম্নকলকখতৰবাে: 

23 সিৰলাৰে বাৰব  া  িো হহৰি আৰু ঈশ্বেে মকহমাে  ো বন্দিু েখা হহৰি, (গ্ৰোমান 3:23)  

কিন্তু আমাি  া ে  ো মুস্তক্ত কদয়াৰ া  কেিল্পনাে অংশ (cf. গ্ৰোমান 3:24-26), গকতৰি আকম ক িত শাসন 

িকেবলল সিম হ'ম। 

জন্তুে তুলনাত মানুহে েহসয 

মানুহ গ্ৰিৱল প্ৰাণী গ্ৰনকি, গ্ৰিৱল আন প্ৰাইৰম তলি অকিি উচ্চ কবিকশত কহচাৰ   ৃিি? 

নহয়।  

কবজ্ঞানীসিৰল ইয়াে হসৰত সংোম িকেৰি। 

কিন্তু কযসিৰল ঈশ্বেে বািযেহণ িকেবলল ইচু্ছি গ্ৰতওঁৰলাৰি বুস্তজব  াকেৰলৰহঁৰতন। 

মানুহে মাজত মানুহে আত্মা িাৰি, আনহাৰত আন প্ৰাইৰম ৰি িকে প্ৰাণীৰবােে গ্ৰসই আত্মা নাই। মানুহে 

গ্ৰিত্ৰত এি আত্মা িিা বািৱতাি  ুেকণ আৰু নতুন দৰুয়া া কনয়মত কশৰিাৱা হহৰি: 

8 কিন্তু মানুহে মনত এি আত্মা আৰি, আৰু সব জশস্তক্তমানে উশাৰহ গ্ৰতওঁি বুজাবুস্তজ প্ৰদান িৰে। 

(চািকে 32:8) 

11 কিয়ৰনা মানুৰহ গ্ৰতওঁে মাজে মানহুজনে আত্মাে বাকহৰে এজন মানুহে িিা জাৰন?... (1 

িকেকিয়ানচ 2:11) 

িৰ্ম্ জকনেৰ িতাবাদীসিৰল স্বীিাে িকেব কনকবচাৰে গ্ৰয ঈশ্বৰে কদয়া মানুহে মনত এি আত্মা আৰি।  

কিন্তু আৰি। 

আৰু মানুহে গ্ৰসই আত্মা প্ৰাণীৰবােে আত্মাে প্ৰিােতলি  ৃিি (cf. উ ৰদশি 3:21). 
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1978 চনত  ুেকণ ৱৰ্ল্জৱাইি চাচজ অৱ গি-এ হাব জা জ িকিউ আম জষ্ট্ৰঙে এখন  ুস্তিিা প্ৰিাশ িৰে যাে 

কশৰোনাম আকিল কি কবজ্ঞাৰন মানৱ মনে কবষৰয় আকৱষ্কাে িকেব গ্ৰনাৱাৰে। ইয়াে কিিুমান অংশ ইয়াত 

কদয়া হহৰি: 

সব জৰশ্ৰষ্ঠ মনৰবাৰে কিয়  ৃকিৱীে সমসযাসমািান িকেব গ্ৰনাৱাৰে? কবজ্ঞানীসিৰল হিৰি, " য জাপ্ত 

জ্ঞান কদয়া হহৰি, আৰু আকম মানৱীয় সিৰলা সমসযা সমািান িকেম আৰু আমাে সিৰলা দিুতা 

কনোময় িকেম।" 1960 চনে  ো কবশ্বে জ্ঞানে  ুসঁ্তজ দুগুণ হহৰি। কিন্তু মানৱতাে দুিতাও দুগুণ 

হহৰি। ... 

কিন্তু সব জৰশ্ৰষ্ঠ মানৱ মনৰবাৰে গ্ৰিকতয়াও গ্ৰসই ঈশ্বেীয় িাৰৱ প্ৰিাশ ক ত জ্ঞানি বুস্তজ গ্ৰ াৱা নাই। 

এইৰ া এৰনিুৱা গ্ৰযন ঈশ্বে আমাে কনম জাতাই গ্ৰতওঁে বাতজাৰ া আমালল এি অ ু  গ্ৰগা ন সংকহতাত 

গ্ৰপ্ৰেণ িকেকিল। 

আৰু সব জৰশ্ৰষ্ঠ মানৱ মনৰবাৰে গ্ৰিকতয়াও গ্ৰসই গ্ৰগা ন সংকহতাৰ া ফাষ্ট  গ্ৰযাৱা নাই। আিকুনি 

কবজ্ঞাৰন ইয়াি বুস্তজব গ্ৰনাৱাৰে। মৰনাকবজ্ঞানীসিৰল কনৰজই বুস্তজ না ায় গ্ৰয মানহুে মন কি েচনা 

িো হহৰি। ... 

জন্তুে মগজ ুআৰু মানুহে মগজেু মাজত আিৃকত আৰু কনম জাণত গ্ৰিাৰনা  াি জিয নাই। হাতী, কতকম 

আৰু িলকফনে মগজ ুমানুহে মগজতুলি িাঙে, আৰু কচম্পে মগজ ুঅল  সৰু। 

গুণগতিাৰৱ মানুহে মগজ ুঅকত সামানয উৎিৃি হ'ব  াৰে, কিন্তু উৎ াদনে  াি জিযে বাৰব 

দেূৱতীিাৰৱ কহচা  িকেবলল  য জাপ্ত নহয়। 

গ্ৰতৰনহ'গ্ৰল, কবশাল  াি জিযে বাৰব কি গ্ৰহঁচা কদব  াৰে? কবজ্ঞাৰন  য জাপ্ত উত্তে কদব গ্ৰনাৱাৰে। কিিুমান 

কবজ্ঞানীৰয় মগজেু গৰৱষণাে গ্ৰিত্ৰত এই কসদ্ধান্তত উ নীত হহৰি গ্ৰয, প্ৰৰয়াজনীয়তা অনুসকে, 

মানুহে মগজতু কিিুমান অৰিৌকতি উ াদান িাকিব লাকগব কযৰবাে প্ৰাণীে মগজতু নাই। কিন্তু 

গ্ৰবকিিাগ কবজ্ঞানীৰয় অৰিৌকতিে অস্তিত্বে সম্ভাৱনা স্বীিাে নিৰে। 

তাত আৰু কি বযাখযা আৰি? প্ৰিৃতৰত, মানৱ মগজেু শােীকেি গ্ৰশ্ৰষ্ঠতাে অকত সামানয  কেমাণে 

বাকহেত, কবজ্ঞানে গ্ৰিাৰনা বযাখযা নাই, আনকি আিযাস্তত্মিতাে সম্ভাৱনাস্বীিাে িকেবলল অকনচু্ছি 

গ্ৰহাৱাে বাৰব। 

গ্ৰযকতয়া মানুৰহ আনকি কনজে কনম জাতাে অস্তিত্বি স্বীিাে িকেবলল অস্বীিাে িৰে, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ 

কনজে মনে  ো গ্ৰমৌকলি প্ৰিৃত জ্ঞান, সতয আৰু বুজাবুস্তজে কবশাল মহাসাগে বন্ধ িকে কদৰয়। 

গ্ৰযকতয়া গ্ৰতওঁ সতযে বাৰব গ্ৰফবলে সলকন, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ সিৰলা  ুৰুষে, আ াইতলি অজ্ঞ, যকদও 

গ্ৰতওঁ কনজৰি জ্ঞানী বকুল দাবী িৰে। ... 

মানুহি মাষ্ট ে িুকলে  ো বৰনাৱা হহকিল। গ্ৰতওঁ বায়ুে  ো গ্ৰতওঁে অস্থায়ী মানৱ জীৱন প্ৰাপ্ত িৰে, 

গ্ৰতওঁে নািে কিতেত আৰু বাকহেত উশাহ লয়। গ্ৰতওঁে জীৱন গ্ৰতজত আৰি (আকদ ুিি 9:4, 6). 

কিন্তু বায়ু উশাহ গ্ৰলাৱাে দ্বাো জীৱনে গ্ৰতজ জােণ িো হয়, আনকি অৰ াৰমাবাইলে িাবু জৰে েত 

গ্ৰগি'কলন কহচাৰ ও। গ্ৰসৰয়ৰহ জীৱনৰ া গ্ৰতজত িিাে ক িৰতা উশাহ হহৰি "জীৱনে উশাহ"। 
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মৰনাৰযাৰগৰে লিয িেি গ্ৰয সম্পূণ জৰূৰ  কবষয়বস্তু হতয়াে িো মানুহজৰন উশাৰহ গ্ৰতওঁি অস্থায়ী 

শােীকেি জীৱন কদয়াে লৰগ লৰগ জীকৱত আত্মা হহ  কেকিল।  ... আত্মা শােীকেি  দাি জৰে গষ্টঠত, 

আত্মাে দ্বাো নহয়। 

মই বুজাই কদৰিা গ্ৰয মানুহে মগজ ুজন্তুে মগজেু হসৰত প্ৰায় এৰি। কিন্তু মানুহি ঈশ্বেে ৰূ  আৰু 

আিৃকতত কনম জাণ িো হহকিল, ঈশ্বেে হসৰত এি কবৰশষ সম্পিজ োকখবলল - ঈশ্বেে  কেয়ালত জন্ম 

গ্ৰহাৱাে সম্ভাৱনা িিাে বাৰব। আৰু ঈশ্বে হহৰি আত্মা (জন 4:24). এই বযৱিান দেূ িো - বা 

মানৱজাকতে  কেৱতজন, সম্পূণ জৰূৰ   দাি জৰে গষ্টঠত, ঈশ্বেে োজযত আত্মা প্ৰাণীলল  কেৱতজন িো, 

তাে ক িত সম্পূণ জৰূৰ  আত্মাে দ্বাো গষ্টঠত গ্ৰহাৱা, আৰু এৰি সময়ৰত মানুহি ঈশ্বেে দৰে মন 

কদয়া - ঈশ্বৰে প্ৰকতজন মানুহে মাজত এি আত্মা োকখব।  

ইন চািকে 32:8, আকম  ক়িকিৰলা,ঁ "মানুহে মনত এি আত্মা আৰি: আৰু সব জশস্তক্তমানে 

অনুৰপ্ৰেণাই গ্ৰতওঁৰলািি বুজাবসু্তজ প্ৰদান িৰে।" 

এইৰ া এ া মহান সতয, বুস্তজ গ্ৰ াৱা কিন্তু খুব িম। 

মই এই আত্মাি মানৱ আত্মা বুকল িওঁ, কিয়ৰনা ই প্ৰকতজন মানুহে গ্ৰিত্ৰত আৰি, যকদও ই স্পস্পকে  

এৰিঞ্চ আৰু গুৰুত্ব ূণ জ নহয়। এয়া গ্ৰিাৰনা আত্মা বযস্তক্ত বা সত্তা নহয়। এয়া মানুহ নহয়, কিন্তু 

মানুহজনে আত্মাে সাোংশ। এয়া আত্মা নহয় - শােীকেি মানুহ হহৰি এি আত্মা। মানৱ আত্মাই 

মানুহে মগজিু বুস্তদ্ধে শস্তক্ত প্ৰদান িৰে।  

মানুহে আত্মাই মানুহে জীৱন গ্ৰযাগান নিৰে - মানুহে জীৱন গ্ৰিৌকতি গ্ৰতজত আৰি, জীৱনে 

উশাহে দ্বাো জােণ িো হয়। 

এইৰ া মানুহে মগজেু গ্ৰসই অৰিৌকতি উ াদান কয প্ৰাণীে মগজতু নাই।  ুনৰুত্থানে সময়ত 

 দাি জি আত্মালল  কেৱতজন নিোলি মানহুে  ো ঐশ্বকেিলল  কেৱতজন সম্ভৱ িকে গ্ৰতাৰল। গ্ৰয মই 

অল  ক িত বুজাই কদম। 

মই মানুহে এই আত্মাে কবষৰয় গ্ৰিই ামান প্ৰৰয়াজনীয় িিা স্পি িকে কদওঁ। এয়া হহৰি আত্মাে 

সাোংশ, ষ্টঠি গ্ৰযৰনদৰে  দাি জে গ্ৰিত্ৰত বায়ু হহৰি সাোংশ, আৰু  ানীও। এই মানৱ আত্মাই চাব 

গ্ৰনাৱাৰে। শােীকেি মগজৰুৱ চিুৰে চায়। এজন বযস্তক্তে মানৱীয় আত্মাই শুকনব গ্ৰনাৱাৰে। মগজৰুৱ 

িাণে মাৰজৰে শুকনৰি। এই মানৱ আত্মাই িাকবব গ্ৰনাৱাৰে।  

মগজৰুৱ িাৰব - যকদও আত্মাই কচন্তা িোে শস্তক্ত প্ৰদান িৰে, আনহাৰত এৰন আত্মা অকবহৰন  শুে 

মগজৰুৱ িকেব গ্ৰনাৱাৰে, গ্ৰিৱল আ াইতলি প্ৰািকমি প্ৰিাৰে। ... 

কযদৰে গ্ৰিাৰনা গ্ৰবাবা জন্তুৰৱ মানুহে জ্ঞানে িিা জাকনব গ্ৰনাৱাৰে, ষ্টঠি গ্ৰতৰনদৰে মানুৰহও অিৰল 

মগজেু দ্বাো, মানুহে আত্মাে বাকহৰে - মানুহে আত্মাে বাকহৰে- কযৰ া মানুহে গ্ৰিত্ৰত আৰি। 

গ্ৰসৰয়ৰহ, এৰিিেৰণ, আনকি এজন মানৰুহও ঈশ্বেে বস্তুৰবাে বসু্তজব গ্ৰনাৱাৰে, যকদৰহ বা গ্ৰতওঁ আন 

এি আত্মা লাি নিৰে - ঈশ্বেে  কবত্ৰ আত্মা। 

তিাক ও আন এ া উ াৰয়ৰে গ্ৰিাৱা হহৰি গ্ৰয সিৰলা মানুৰহ জন্মে  োই "মানুহে আত্মা" নামে 

এি আত্মা আৰি কয গ্ৰ া গ্ৰতওঁৰলািে মাজত আৰি। মৰনাৰযাৰগৰে লিয িেি গ্ৰয এই আত্মা মানুহ 

নহয়। এইৰ া মানুহজনে মাজত কিবা এ া। এজন মানুৰহ এ া সৰু মাব জল কগকলব  াৰে। এইৰ া 
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গ্ৰতকতয়া মানুহজনে মাজত কিবা হয়, কিন্তু এজন  ুৰুষ কহচাৰ  এয়া মানুহ জন বা গ্ৰতওঁে গ্ৰিাৰনা 

অংশ নহয়। মানুহজন মাষ্ট ে িুকলৰে কনকম জত আকিল - নশ্বে। এই মানৱ আত্মা আত্মা নহয়। এইৰ া 

আত্মাে কিবা এ া কয কনৰজই শােীকেি মানুহ। 

লিয িেি, অকিি,  দয 14: "কিন্তু প্ৰািৃকতি মানুৰহ ঈশ্বেে আত্মাে বস্তুৰবাে লাি নিৰে: 

কিয়ৰনা গ্ৰসইৰবাে গ্ৰতওঁে বাৰব মূখ জতা; গ্ৰতওঁ গ্ৰলািসিলি জাকনব গ্ৰনাৱাৰে, কিয়ৰনা গ্ৰতওঁৰলাি 

আিযাস্তত্মিিাৰৱ কবচিণ।" 

গ্ৰসৰয়ৰহ, জন্মে  োই ঈশ্বৰে আৰমকেিা যুক্তোষ্ট্ৰি এি আত্মা প্ৰদান িৰে, কযৰ া উন্নত শব্দে 

অিাৱত মই মানৱ আত্মা বুকল িওঁ। ই আমাি মাইণ্ড শস্তক্ত প্ৰদান িৰে কয গ্ৰ া জন্তুে মগজতু নাই। 

তিাক ও গ্ৰসই মাইণ্ড শস্তক্ত গ্ৰিৌকতি কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে জ্ঞানত সীমাবদ্ধ। কিয়? িােণ জ্ঞান গ্ৰিৱল 

 াচঁ া শােীকেি ইস্তিয়ে জকেয়ৰত মানৱ মনত প্ৰৰৱশ িৰে। 

কিন্তু লিয িেি গ্ৰয ঈশ্বৰে আদম আৰু হৱাে সষৃ্টিত মানুহে সষৃ্টি সম্পূণ জ িো নাকিল। গ্ৰিৌকতি 

সষৃ্টি সম্পূণ জ হহকিল। গ্ৰতওঁৰলািে সষৃ্টিত এই "মানৱ" আত্মা আকিল। ... 

গ্ৰিৌকতি িূকমে  ো অহা শােীকেি মানুহে  ো কনজৰি  ুনৰুত্ াদন িকেবলল ঈশ্বৰে গ্ৰিৰনলি 

শােীকেি েচনাে  ো "বযৱিান দেূ" িোে  কেিল্পনা িকেৰি? 

প্ৰিমৰত, ঈশ্বৰে শােীকেি মানুহি "মানৱ" আত্মা কদকিল। অৱৰশয, এইৰ া মানৱীয় আত্মাই নহয় কয 

কসদ্ধান্ত লয়, অনুতা  িৰে, বা চকেত্ৰৰ া গক়ি গ্ৰতাৰল। মই গুৰুত্ব কদয়াে দৰে, এই আত্মাই জীৱন 

প্ৰদান নিৰে, চাব গ্ৰনাৱাৰে, শুকনব গ্ৰনাৱাৰে, অনুিৱ িকেব গ্ৰনাৱাৰে বা িাকবব গ্ৰনাৱাৰে। ই শােীকেি 

 ুৰুষি, গ্ৰতওঁে মগজেু জকেয়ৰত, এই িামৰবাে িকেবলল িমতা প্ৰদান িৰে। কিন্তু এই আত্মাই 

 াচঁ া ইস্তিয়ে জকেয়ৰত প্ৰাপ্ত প্ৰকতৰ া কচন্তা - প্ৰকতৰ া জ্ঞান কলক বদ্ধ িৰে আৰু ই মানৱ জীৱনত 

কবিকশত গ্ৰহাৱা কযৰিাৰনা চকেত্ৰ - িাল বা গ্ৰবয়া - কলক বদ্ধ িৰে। 

মানৱ মানুহজন আিকেি িাৰৱ মাষ্ট ে  ো হতয়াে িো হয়। ঈশ্বে হহৰি মািাে   াে গঠন আৰু 

মাষ্ট ে  ো এ া  াত্ৰ গঠন িো আৰু আিাে কদয়াে দৰে। কিন্তু যকদ মাষ্ট অতযাকিি িষ্টঠন হয়, ই 

গ্ৰতওঁ কবচো ৰূ  আৰু আিৃকতত গ্ৰবঁিা নহ'ব। যকদ ই অতযাকিি গ্ৰিামল আৰু গ্ৰসৰমিা হয়, ইয়াত 

"গ্ৰি  ু " িকেবলল দৃ়িতাে অিাৱ হয় য'ত িুমাৰে ইয়াি গ্ৰবঁিা িৰে। 

জাননী কযচয়া 64:8: "কিন্তু একতয়া, গ্ৰহ [কচেন্তন], তুকম আমাে গ্ৰদউতাি িলা; আকম মাষ্ট , আৰু তুকম 

আমাে িুমাে; আৰু আকম সিৰলাৰৱ আৰ ানাে হাতে িাম।" 

তিাক ও ঈশ্বৰে আমাে প্ৰৰতযিৰি কনজে মন কদৰি। যকদ গ্ৰিাৰনাবাই ঈশ্বে বা ঈশ্বেে  িি 

স্বীিাে িকেবলল অস্বীিাে িৰে - িুলে বাৰব অনুতা  িকেবলল আৰু গ্ৰসাফঁাৰল ঘূকেবলল অস্বীিাে 

িৰে, গ্ৰতৰন্ত ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁি ল'ব গ্ৰনাৱাৰে আৰু গ্ৰতওঁে কিতেত ঈশ্বেীয় চকেত্ৰ সষৃ্টি িকেব গ্ৰনাৱাৰে। 

কিন্তু মানৱ মাষ্ট  প্ৰৰযাজয হ'ব লাকগব, গ্ৰস্বচ্ছাই উ লব্ধ হ'ব লাকগব। যকদ মানুৰহ  ান হয় আৰু 

প্ৰকতৰোি িৰে, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ মাষ্ট ে দৰে কয অকত শুিান আৰু জঠে। িুমাৰে ইয়াে হসৰত এৰিা 

িকেব গ্ৰনাৱাৰে। ই কনকদব আৰু গ্ৰবঁিা নিকেব। তদু কে, যকদ গ্ৰতওঁে ইচ্ছা, উৰেশয আৰু দৃ়িসংিল্পে 

ইমান অিাৱ হয় গ্ৰয ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁি আংকশিিাৰৱ ঈশ্বৰে কবচো বস্তুে হসৰত গক়ি তুকলৰল গ্ৰতওঁ "হে 

নািাকিব" - অকত ইচ্ছা ূণ জ, দুব জল, চকেত্ৰে মূলে অিাৱ, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ গ্ৰিকতয়াও গ্ৰশষললৰি সহয 

নিকেব। গ্ৰতওঁ গ্ৰহৰুৱাব। ... 
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এইৰ া ঈশ্বেে িাস্তৰ্ম্ জিতা হ'ব লাকগব, কিয়ৰনা সিৰলা আমাে সিৰলাৰবাে গ্ৰতওঁে বাৰব গ্ৰলৰতো 

কচোে দৰে। গ্ৰতওঁ কনেন্তেিাৰৱ গ্ৰতওঁে জ্ঞান, গ্ৰতওঁে িাস্তৰ্ম্ জিতা, আমাে কিতেত গ্ৰতওঁে চকেত্ৰ প্ৰদান 

িৰে - যকদ আকম কনষ্ঠাৰে ইয়াি কবচাৰো ঁআৰু কবচাৰো। কিন্তু ইয়াত আমাে অকত গুৰুত্ব ূণ জ অংশ 

আৰি। ... 

কযৰহতু আকম ঈশ্বেে  কবত্ৰ আত্মাে জকেয়ৰত ঈশ্বেে চকেত্ৰ লাি িৰো,ঁ গ্ৰতৰনদৰে ঈশ্বৰে আমাে 

কিতেত কনজৰি  ুনে প্ৰস্তুত িকে আৰি। 

অৱৰশষত,  ুনৰুত্থানে সময়ত, আকম ঈশ্বেে ৰূ ত িাকিম - এৰন এি কস্থকতত য'ত আকম  া  

িকেব গ্ৰনাৱাৰো, কিয়ৰনা আকম কনৰজই ইয়াি এৰনদৰে কনি জােণ িকেৰিা ঁআৰু  া ে  ো  কেৱতজন 

িকেৰিা আৰু  া ে কবৰুৰদ্ধ সংোম িকেৰিা আৰু  া  অকতক্ৰম িকেৰিা। 

ঈশ্বেে উৰেশয সম্পূণ জ হ'ব! 

বািৱৰত ঈশ্বেে উৰেশয সম্পূণ জ হ'ব। 

ঈশ্ববৰ ৰকয় পুৰুষ্ আৰু মৰহলা েনাইৰিল? 

মানুহে সষৃ্টিে হসৰত সম্পকিজত ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািি কিয়  ুৰুষ আৰু স্ত্ৰী বনাইকিল? 

ষ্টঠি আৰি, ঈশ্বৰে প্ৰিম  ুৰুষ আৰু মকহলাি গ্ৰিাৱাে দৰে প্ৰজননে হসৰত এ া স্পি িােণে সম্পিজ 

িাকিব:   

28 ফলপ্ৰসূ হওি আৰু  ূেণ িেি;  ৃকিৱীখন  ূেণ িেি... (আকদ ুিি 1:28). 

বাইৰবৰল এি কনকদজি সম্পিীয় িােণ কদৰি: 

14 ... আৰ ানাে আৰু আৰ ানাে গ্ৰযৌৱনে  ত্নীে মাজত... তাই আৰ ানাে সংগী আৰু আৰ ানাে 

 ত্নী চুস্তক্তে দ্বাো। ১৫ কিন্তু আত্মাে অৱকশি িিাে বাৰব গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািি এি িো নাকিলৰন? 

আৰু কিয় এ া? গ্ৰতওঁ ঈশ্বেীয় সন্তান কবচাৰে... (মালাকচ 2:14bd-15) 

ঈশ্বৰে  ুৰুষ আৰু মাইিী িক়িয়াই কিল যাৰত গ্ৰতওঁৰলাি এজন হ'ব  াৰে আৰু গ্ৰশষত ঈশ্বেীয় সন্তান 

উৎ ন্ন িকেব  াৰে (গ্ৰদৱীিেণে বাৰব)। 

যীচুৰৱ কশিাইকিল: 

4 আৰু গ্ৰতওঁ উত্তে কদ গ্ৰতওঁৰলািি ি'গ্ৰল, "আ ুকন  ক়িব  ো নাই গ্ৰনকি গ্ৰয গ্ৰতওঁ আেম্ভকণৰত 

গ্ৰতওঁৰলািি ' ুৰুষ আৰু মকহলা বনাইকিল,' 5 আৰু হিকিল, 'এই িােৰণ এজন  ুৰুৰষ গ্ৰতওঁে 

গ্ৰদউতাি আৰু মািি একে গ্ৰতওঁে  ত্নীে হসৰত গ্ৰযাগ কদব, আৰু দুৰয়া এ া মাংস হহ  কেব'? 6 

গকতৰি গ্ৰসইৰবাে একতয়া দু া নহয় কিন্তু এ া মাংস। গ্ৰসৰয়ৰহ ঈশ্বৰে এৰিলৰগ কয গ্ৰযাগ কদৰি, 

গ্ৰসইৰ া মানুহি seগ্ৰ ো নহওঁি।" (গ্ৰমকিউ 19:4-6)  

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল ইয়াে কবষৰয় এইদৰে কলকখকিল: "এয়া এি িাঙে েহসয, কিন্তু মই খ্ৰীি আৰু গীজজাে কবষৰয় 

িওঁ"। (ইকফকচয়ান 5:32). 
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ইয়াে উ কেও, দুৰয়াজন সষ্টঠিিাৰৱ এজন গ্ৰহাৱাৰ াৰৱ আমাি ক তৃ আৰু  ুত্ৰে মাজে সম্পিজ িালদৰে 

বুজাত সহায় িৰে (জন 17:20-23). 

কববাহে সম্পৰিজ ক তৃ আৰু  ুত্ৰে মাজে সম্পিজি কচস্তত্ৰত িোত সহায় িৰে (যাে দুৰয়াৰি বাইৰবৰল ঈশ্বে 

বুকল কচনাক্ত িৰে, গ্ৰযৰন। িলকচয়ান 2:2, কযৰ া গ্ৰবকিিাগে বাৰব এি েহসয) আৰু লগৰত  ুনৰুত্থানে ক িত 

িম জান্তকেত মানুহে কি হ'ব (যাি বাইৰবৰলও েহসয বুকল িয়, উদাহেণ স্বৰূৰ । 1 িকেকিয়ানচ 15:51-54). 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল গ্ৰপ্ৰমে কবষৰয় আৰলাচনা িকেকিল আৰু হববাকহি অৱস্থাে হসৰত সম্পকিজত আন কিিুমান 

আিযাস্তত্মি কশিা কদকিল: 

4 … যুৱতীসিলি গ্ৰতওঁৰলািে স্বামীি িাল  াবলল, গ্ৰতওঁৰলািে সন্তানি িাল  াবলল উ ৰদশ 

কদয়ি ( াই াি 2:4). 

22  ত্নী, আৰ ানাে কনজে স্বামীে ওচেত, প্ৰিুে ওচেত বশযতা। 23 স্বামী  ত্নীে মুেৰ্ব্ী আৰু লগৰত 

খ্ৰীি গীজজাে মুেৰ্ব্ী; আৰু গ্ৰতওঁ শেীেে উদ্ধােিতজা। 24 কযদৰে গীজজাখন খ্ৰীিে অিীন, গ্ৰতৰনদৰে 

 ত্নীসিৰলসিৰলা গ্ৰতঁওৰলািে কনজে স্বামীে ওচেত িাকিবলল কদয়ি।  

25 স্বামীসিল, আৰ ানাে  ত্নীসিলি গ্ৰপ্ৰম িেি, ষ্টঠি গ্ৰযৰনদৰে খ্ৰীিই গীজজাৰ াি িাল  াইকিল 

আৰু তাইে বাৰব কনজৰি কদকিল, 26 বিেীয়া গ্ৰয গ্ৰতওঁ তাইি  ানী গ্ৰিাৱাে দ্বাো  কবত্ৰ আৰু  কেষ্কাে 

িকেব  াৰে, 27 গ্ৰয গ্ৰতওঁ তাইি এি গ্ৰগৌেৱময় গীজজা ত উ স্থা ন িকেব  াৰে, ঠাই বা িুঞ্চন বা 

গ্ৰতৰন গ্ৰিাৰনা বস্তু নািাকিব  াৰে, কিন্তু তাই  কবত্ৰ আৰু িলঙ্কহীন গ্ৰহাৱা উকচত। (ইকফকচয়ান 5:22-
27) 

 ুৰুষ আৰু মকহলা বৰনাৱাে আন এ া িােণ আকিল এই জীৱনত শােীকেি  াি জিয িিা স্বৰত্বও যীচুে হসৰত 

দম্পতীসিলি এৰিলৰগ মকহমাকিত িোৰ া সম্ভৱ িো (গ্ৰোমান 8:16-17). এৰিলৰগ িাম িো 

(আকদ ুিি 1:28; উ ৰদশি 4:9-12) আৰু আনকি এই জীৱনত এৰিলৰগ িি গ্ৰ াৱাৰ াও  কেিল্পনাে 

অংশ আকিল (গ্ৰোমান 8:16-17)  ুৰুষ-মকহলা দম্পকতে বাৰব। 

ইকতহাসে  ো কিিুমান কশিাও চাওঁ আহি: 

30 কবশ্বাসে দ্বাো কযকেৰিাে গ্ৰদৱালৰবাে সাত কদন িকে আৱকে েখাে ক িত তললল বাগকে  কেকিল। 31 

কবশ্বাসে দ্বাো কযসিৰল কবশ্বাস নিৰে, গ্ৰতওঁৰলািে হসৰত েহাব ধ্বংস গ্ৰহাৱা নাকিল, গ্ৰযকতয়া তাই 

গুপ্তচেসিলি শাকন্তৰে েহণ িকেকিল। 32 আৰু মই আৰু কি ি'ম? কিয়ৰনা গ্ৰসই সময়ে বাৰব মই 

কগকিয়ন আৰু বোি আৰু গ্ৰচমিন আৰু গ্ৰজফিাে কবষৰয় গ্ৰিাৱাত কবফল হ'ম, লগৰত দায়দূ আৰু 

গ্ৰচমুৰৱল আৰু িকৱষযতবক্তাসিলে কবষৰয়: 33 জন কযৰয় কবশ্বাসে দ্বাো োজযে দ্বাো িাস্তৰ্ম্ জিতা 

িকেকিল, প্ৰকতশ্ৰুকত লাি িকেকিল, কসংহে মুখ বন্ধ িকেকিল, 34 জৰন জইুে কহংসা কনবােণ িকেকিল, 

তৰোৱালে িাষে  ো  লাই হগকিল, দুব জলতাে বাৰব শস্তক্তশালী, শস্তক্তশালী িো হহকিল।  যুদ্ধত 

সাহসী হহ  কেকিল, একলৰয়নসিলে হসনযবাকহনীি উো মাকেবলল ঘূকে কিল। 35 মকহলাসিৰল 

গ্ৰতওঁৰলািে মতৃি  ুনে জীকৱত িকে তুকলকিল। আনকিিুমানি অতযাচাে িো হহকিল, গ্ৰতওঁৰলাৰি 

উদ্ধাে েহণ িো নাকিল, যাৰত গ্ৰতওঁৰলাৰি  ুনৰুত্থান লাি িকেব  াৰে। 36 তিাক ও আনসিৰল 

ঠাট্টা আৰু কবদূ্ৰ , হয় আৰু শৃংখল আৰু িাোবাসে কবচাে িকেকিল। 37 গ্ৰতওঁৰলািি কশলগুষ্ট  গ্ৰেখা 

হহকিল, গ্ৰতওঁৰলািি দু ালি িাষ্ট  কদয়া হহকিল, প্ৰৰলাকিত িো হহকিল, তৰোৱাৰলৰে হতযা িো 

হহকিল। গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰিডাে িাল আৰু িাগলীে িালত ঘূকে ফুকেকিল, কনঃস্ব,  ীকডত,  ীকডত - যাে 

কিতেত 38 জন  ৃকিৱী গ্ৰযাগয নাকিল। গ্ৰতওঁৰলাৰি মৰুিূকম আৰু  ব জত,  ৃকিৱীে গুহা আৰু 
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গুহাৰবােত ঘূকে ফুকেকিল। 39 আৰু কবশ্বাসে দ্বাো িাল সািয লাি িোে ক িত এই সিৰলাৰবাৰে 

প্ৰকতজ্ঞা লাি িো নাকিল, 40 ঈশ্বৰে আমাে বাৰব অকিি িাল কিবা এ া প্ৰদান িকেকিল, গ্ৰয 

গ্ৰতওঁৰলািি আমাে বাকহৰে কনখুতঁ িকেব নালাৰগ। (কহব্ু 11:30-40) 

 ুৰুষ আৰু মকহলা দুৰয়াৰে কবশ্বাস আকিল আৰু প্ৰকতশ্ৰুকতৰবােে উত্তোকিিােী আকিল- সমাৰন। আৰু 

 ুৰুষ আৰু মকহলা দুৰয়াৰি কনখুতঁ িকেব লাকগব। আৰু এইৰ া আমাে বাৰব িাল হ'ব। 

কি উৰেশযে বাৰব? 

গ্ৰগাৰ ই অনন্তিালজকুে এি অননয িেৰণ গ্ৰপ্ৰম কদয়া। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল খ্ৰীিানসিললল কলখা অনুসকে (গ্ৰিৱল কববাকহত দম্পতীৰয় নহয়): 

12 আৰু প্ৰিুৰৱ আৰ ানাি ইজৰন কসজনে গ্ৰপ্ৰমত আৰু সিৰলাৰে গ্ৰপ্ৰমত বৃস্তদ্ধ িেি... (1 

গ্ৰিচলনীকিয়ান 3:12) 

 ুৰুষ হওঁি বা মকহলা হওঁি, মানুৰহ গ্ৰপ্ৰম কদয়াে উৰেৰশয। সিৰলাৰে প্ৰকত গ্ৰপ্ৰম বৃস্তদ্ধ িকেৰল অনন্তিাল 

উন্নত হ'ব। 

মানুহৰ ৰক হ'ল?  

গ্ৰযকতয়া ঈশ্বৰে প্ৰিমবােে বাৰব মানুহ বনাইকিল, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািি আশীৰ্ব্ জাদ িকেকিল 

(আকদ ুিি 1:28). গ্ৰতওঁ এইৰ াও হিকিল গ্ৰয গ্ৰতওঁ (মানুহৰি িকে) িো সিৰলাৰবাে "অকত িাল" আকিল 

(আকদ ুিি 1:31).  

তদু কে, লিয িেি গ্ৰয বাইৰবৰল কবৰশষিাৰৱ এইৰবাে কশিায়: 

29 … গ্ৰসই ঈশ্বৰে মানুহি গ্ৰ ান িকে তুকলকিল, কিন্তু গ্ৰতওঁৰলাৰি বহুৰতা আচঁকন কবচাকেকিল। 

(উ ৰদশি 7:29) 

এদন বাকগচাত ঈশ্বৰে প্ৰিম প্ৰিৃত মানুহ কদকিল- আদম আৰু হৱা (আকদ ুিি 3:20)— গ্ৰতওঁৰলািি 

প্ৰিৃতৰত প্ৰৰয়াজন গ্ৰহাৱা সিৰলাৰবাে। 

গ্ৰতওঁৰলািে এি  কেষ্কাে আৰু মৰনােম  কেৰৱশ, খাদয আৰু কিবা িকেব লগা আকিল (আকদ ুিি 2:8-

24). গ্ৰতওঁৰলাৰি মূলতঃ সতযে দ্বাো জীয়াই আকিল। 

কিন্তু তাত এ া গ্ৰনৰদখা আত্মাে  ৃকিৱীও আৰি কযৰ া গ্ৰবকিিাগে বাৰব েহসয। ইয়াত এ া গ্ৰনৰদখা োজয 

আৰি য'ত স্বগ জদতূঅন্তিুজক্ত আৰি। বাইৰবৰল গ্ৰদখুৱাইৰি গ্ৰয মানুহ সষৃ্টি গ্ৰহাৱাে আগৰত এি তৃতীয়াংশ 

স্বগ জদৰূত কবৰদ্ৰাহ িকেকিল আৰু একতয়া চয়তান নাৰমৰে জনাজাত এজন কবৰোিীি অনুসেণ িকেকিল 

(প্ৰিাশ 12:4).  

সময়ত, চয়তান (cf. প্ৰিাশ 12:9) স জ কহচাৰ  গ্ৰদখা হগকিল। তাে ক িত গ্ৰতওঁ হৱাি হিকিল গ্ৰয ঈশ্বৰে 

গ্ৰতওঁৰলািি িকে োকখৰি (আকদ ুিি 3:1,4-5).  
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সৰ জ হৱাি গ্ৰতওঁে গ্ৰিৌশলে দ্বাো প্ৰতােণা িকেকিল (2 িকেকিয়ানচ 11:3). চয়তাৰন ইিি ঈশ্বেে বািযি 

কবশ্বাস নিকেবলল হিকিল (আকদ ুিি 3:2-4). গ্ৰতওঁ ইিে বযস্তক্তগত িামনা আৰু অহংিােে প্ৰকত আৰৱদন 

িকেকিল আৰু তাই ঈশ্বেি অমানয িকে চয়তানে িিা শুকনবলল বাকি হলকিল (আকদ ুিি 3:6a). তাইে 

স্বামী আদম ইিে হসৰত তাত আকিল, আৰু কসদ্ধান্ত হলকিল গ্ৰয কস  া  িকেব লাৰগ আৰু তাইে হসৰত 

িাকিব লাৰগ (আকদ ুিি 3:6b). 

অনুমানমূলক অন্তভভ মক্তি: মানুহৰ দীৰ্ মজীৱন 

আকদ ুিি কিতা খনে প্ৰিম  াচঁ া অিযায়ে ক িত, য'ত আকম কিিুমান গ্ৰলািি 900 বিেতলি 

ও েে জীৱন যা ন িো গ্ৰদকখবলল  াওঁ। 

গ্ৰতৰন্ত আদম আৰু গ্ৰনাহে দৰে প্ৰােকম্ভি গ্ৰলািসিৰল কিয় ইমান কদন জীয়াই আকিল? 

ইহুদী বুেঞ্জীকবদ গ্ৰযাৰচফাৰি দাবী িকেকিল গ্ৰয আংকশিিাৰৱ ইয়াে িােণ হহৰি ঈশ্বেে ওচেত 

গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব খাদয "কফ াে" আৰু লগৰত গ্ৰতওঁৰলািি প্ৰােকম্ভি প্ৰযুস্তক্ত কবিকশত িকেবলল 

সময় কদয়া (একিিুইষ্ট জ বুি) 1, 3:9).  

কিন্তু ঈশ্বৰে গ্ৰলািসিলি আগৰত দীঘলীয়া জীৱন যা ন িকেবলল অনুমকত কদয়াে এি িােণ 

আকিল যাৰত গ্ৰতওঁৰলাৰি  া ে  কেণাম আৰু ঈশ্বেে  িে  ো আতঁকে িাকিব াৰে। উদাহেণ 

স্বৰূৰ , গ্ৰসই সময়ত প্ৰদষূণে প্ৰিাৱ এিকবংশ শকতিাে দৰে গ্ৰসানিাৰল স্পি নহ'ব। তদু কে, 

দীঘলীয়া জীৱনিাল িিাৰ াৰৱ গ্ৰতওঁৰলািি সামাস্তজি আৰু অনযানয সমসযাৰবাে িালদৰে 

গ্ৰচাৱাত সহায় িকেৰলৰহঁৰতন কযৰবােত মানুৰহ কনজৰি প্ৰৰৱশ িকে আকিল। 

গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰদকখব গ্ৰয মানুৰহ  ৃকিৱীখন উন্নত িো নাই। গ্ৰসৰয়ৰহ, গ্ৰতওঁৰলাি ুনৰুস্তত্থত গ্ৰহাৱাে 

ক িত (প্ৰিাশ 20:11-12), গ্ৰতওঁৰলাৰি ঈশ্বেে  িলল গ্ৰনাৰযাৱাে ত্ুষ্ট ৰবাে িালদৰে উ লকব্ধ 

িকেব  াকেব। 

 েৱতী প্ৰজন্মই মহান বান ানী (ই বহুৰতা সমাজে ঐকতহাকসি গ্ৰেিিজত আৰি) আৰু লগৰত 

চয়তানে কনৰদজশনা অনুসেণ িকে মানৱজাকতে গ্ৰনকতবাচি প্ৰিাৱ অকিি গ্ৰদকখৰলৰহঁৰতন, কযৰ া 

সচঁালিৰয় ঈশ্বেে  িত জীয়াই িিাে কব েীৰত। 

ঈশ্বৰে কনি জােণ িকেকিল গ্ৰয  েৱতী প্ৰজন্মে বাৰব িম সময়ে বাৰব জীৱন যা ন িো, সািােণৰত 

গ্ৰিাৱা আৰু িম সময়ে বাৰব িি গ্ৰিাগ িোৰ া িাল। ঈশ্বেে  কেিল্পনা হহৰি দখু-িি হ্ৰাস িো 

(cf. কবলা  3:33).  

চয়তান আৰু বতওঁৰ ৰাক্ষস্ৰ ৰহস্য 

কিন্তু গ্ৰিৱল ইৰিই প্ৰতাকেত গ্ৰহাৱা নাকিল। নতুন কনয়মত গ্ৰিাৱা হহৰি গ্ৰয " ুেকণ স জি" "চয়তান আৰু 

চয়তান বুকল গ্ৰিাৱা হয়, কযৰয় গ্ৰগাৰ ই  ৃকিৱীি প্ৰতােণা িৰে" (প্ৰিাশ 12:9).  

যীচুৰৱ কশিাইকিল গ্ৰয চয়তান কমিা আৰু কমিাে ক তৃ (প্ৰৱতজি) (জন 8:44).  



20 
 

মূলতঃ চয়তানি লুকচফাে বুকল জনা হগকিল (কযচয়া 14:12), যাে অি জ হহৰি "গ্ৰ াহেে বাহি।" গ্ৰতওঁ এজন 

"গ্ৰচৰুব" আকিল (কযকহৰষ্কল 28:14). গ্ৰচৰুব হহৰি এজন িানাযুক্ত এৰঞ্জকলি যাে িূকমিাত ঈশ্বেে দয়াে 

আসনত িিাৰ া অন্তিুজক্ত আকিল (প্ৰস্থান 25:18-20; কযকহৰষ্কল 28:14,16). 

লুকচফাে মূলতঃ কনখুতঁ কহচাৰ  সষৃ্টি িো হহকিল (cf. কযকহৰষ্কল 28:15) আৰু আিষ জণীয় সত্বা (cf. কযকহৰষ্কল 

28:17). কিন্তু গ্ৰসই কনখুতঁতা স্থায়ী নহ'ল (কযকহৰষ্কল 28:15). 

ঈশ্বৰে লুকচফাে আৰু স্বগ জদতূসিলি সষৃ্টি িকেকিল, কিন্তু এি অি জত, গ্ৰতওঁৰলািে মাজত চকেত্ৰ গঠন 

গ্ৰনাৰহাৱাললৰি গ্ৰতওঁৰলািে সষৃ্টি সম্পূণ জ গ্ৰহাৱা নাকিল। একতয়া ঈশ্বৰে তৎিণাৎ চকেত্ৰএ াত োকখব গ্ৰনাৱাৰে- 

যকদ গ্ৰতওঁ এৰন িৰে, মূলতঃ গ্ৰতওঁ গ্ৰিাৰনা িেণে "িস্পম্পউ াে-কনয়কন্ত্ৰত" েব  সষৃ্টি িকেব। এইৰ া আত্মা 

আৰু মানুহে গ্ৰিত্ৰৰতা সচঁা। 

যকদ ঈশ্বৰে তাৎিকণিিাৰৱ কফয়া ে দ্বাো িাকম জি চকেত্ৰ সষৃ্টি িৰে, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰিাৰনা চকেত্ৰ নািাকিব, কিয়ৰনা 

চকেত্ৰ হহৰি এি  ৃিি সত্তা, বযস্তক্তে, সতযে কবষৰয় কনজে জ্ঞানলল অহা, আৰু কনজে কসদ্ধান্ত গ্ৰলাৱা, আৰু 

িুলে সলকন অকিিাে অনুসেণ িোে ইচ্ছা। আৰু সষৃ্টি িো বযস্তক্তজৰন গ্ৰসই কসদ্ধান্ত ল'ব লাকগব। আন 

িিাত, বযস্তক্ত, মানুহ বা এৰঞ্জকলি, গ্ৰতওঁে/তাইে/ইয়াে কনজা সষৃ্টিত এি অংশ আৰি। 

এইৰ া গ্ৰবকিিাগে বাৰব এ া েহসয কিয়ৰনা িম সংখযি গ্ৰলাৰি এইৰ া সম্পূণ জলি বুস্তজ  াইৰি। 

অনুেহ িকে বুস্তজ লওঁি গ্ৰয বাইৰবৰল গ্ৰদখুৱাইৰি গ্ৰয এদন বাকগচাত সংঘষ্ট ত গ্ৰহাৱা ঘ নাে আগৰত চয়তান 

"কনজে  িত কনখুতঁ" আকিল। (কযকহৰষ্কল 28:11-15a), কিন্তু তাে ক িত গ্ৰতওঁ গ্ৰগৌেৱ আৰু অনমনীয়তাে 

সন্মুখীন হহকিল আৰু  ৃকিৱীলল নাকম হগকিল (কযকহৰষ্কল 28:15b-17; কযচয়া 14:12-14). গ্ৰতওঁ িাস্তৰ্ম্ জি চকেত্ৰ 

সষ্টঠিিাৰৱ গক়ি গ্ৰতালাে  কেৱৰতজ ঈশ্বেে (চয়তান মাৰন কবৰোিী) কবৰোিী হহ  কেকিল।  

গ্ৰতওঁে কবৰদ্ৰাহ এ া িােণ আকিল গ্ৰয প্ৰােকম্ভি সষৃ্টিে ক িত আকদ ুিি 1:1, তাত কবশৃংখলতা আকিল আৰু 

 ৃকিৱীখন "কনজজন" (আইএিকি, স্তজএনকব) হহ  কেকিল আকদ িুি 1:2. গকতৰি ঈশ্বৰে গ্ৰতকতয়া " ৃকিৱীে 

মুখখন নৱীিেণ" িকেবলল হগকিল। (গীতমালা 104:30), যাে কিতেত আকিল "মৰনােঞ্জন"ে সময়ত গ্ৰতওঁ 

িো িামৰবাে হতয়াে িো (আকদ ুিি 1:3-31; 2:1-3). 

ইয়াে কযৰিাৰনা এ া কিয় গুৰুত্ব ূণ জ? 

ষ্টঠি আৰি, নৱীিেৰণ (" নুে সষৃ্টি") গ্ৰদখুৱাইৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে চয়তাৰন কি ধ্বংস িকেব  াৰে তাি ষ্টঠি িকেব 

 াৰে। শাস্ত্ৰই গ্ৰদখুৱাইৰি গ্ৰয িকৱষযৰত ঈশ্বেে গ্ৰসই  কেিল্পনা আৰি (গ্ৰযৰন আইন 3:19-21; কযচয়া 35:1-2). 

তিাক ও বাইৰবৰল এইকবষৰয় কবৰবচনা িেি গ্ৰয লুকচফাে "কনখুতঁতাে গ্ৰমাহে, জ্ঞাৰনৰে  কে ূণ জ আৰু 

গ্ৰসৌন্দয জত কনখুতঁ" আকিল। (কযকহৰষ্কল 28:12). 

এজন স্বগ জদতূ কহচাৰ , লুকচফােি শােীকেি জীকৱিাে প্ৰৰয়াজন নাকিল। 

লুকচফােে ওচেত সিৰলা আকিল। 

তিাক ও গ্ৰতওঁ  া  িকেকিল (আন কিিুমান স্বগ জদতূে দৰে। 2 ক  াে  2:4) আৰু গ্ৰতওঁে হসৰত িিা এি 

তৃতীয়াংশ স্বগ জদতূি  ৃকিৱীলল  াকন কনকিল (প্ৰিাশ 12:4) (স্বগ জদতূসিলি ক িত ঈশ্বেে গ্ৰলািসিৰল কবচাে 

িকেব লাকগব 1 িকেকিয়ানচ 6:3). 
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লুকচফাে আৰু গ্ৰতওঁে কবৰদ্ৰাৰহ গ্ৰদখুৱাইকিল গ্ৰয আনকি "সিৰলা আকিল" গ্ৰতওঁৰলাৰিও কবৰদ্ৰাহ িকে 

বস্তুৰবাে গ্ৰবয়া িকেবলল গ্ৰচিা িকেব  াৰে। আৰু ক িলল গ্ৰতওঁ প্ৰিম মানুহি গ্ৰপ্ৰকেত িকেকিল কযসিৰল 

ঈশ্বেে কবৰুৰদ্ধ ওৰলা া হিকিল। (আকদ ুিি 3:1-6). 

গ্ৰসৰয়ৰহ, ই গ্ৰদখুৱাবলল সহায় িৰে গ্ৰয যকদ ঈশ্বৰে মানুহি গ্ৰতওঁৰলািে প্ৰৰয়াজনীয় সিৰলা কখকন কদৰয়, 

যাৰত গ্ৰিাৰনা দকেদ্ৰতা নািাৰি, যাৰত ঈশ্বেীয় চকেত্ৰ অকবহৰন মানুৰহ একতয়াও কনজে আৰু আনে বাৰব 

সমসযাে সষৃ্টি িকেব। 

ঈশ্ববৰ চয়তানক ৰকয় প্ৰতাৰিা কৰৰেলল অনুমৰত ৰদবয়? 

চয়তানে কবৰদ্ৰাৰহ ঈশ্বেে  কেিল্পনাি কবফল িকেকিলৰন? 

নহয়। 

কিন্তু বাইৰবৰল গ্ৰদখুৱাই নাই গ্ৰয চয়তান, "বায়েু শস্তক্তে োজিুমাে" (ইকফকচয়ান 2:2), গ্ৰতওঁে স্বাি জ ে আৰু 

অবািয বাতজা সম্প্ৰচাে িৰে গ্ৰনকি? চয়তাৰন গ্ৰবকিিাগ মানৱজাকতে মনি "এই যুগে গ্ৰদৱতা" বুকল "অন্ধ" 

িো নাই গ্ৰনকি? (2 িকেকিয়ান 4:4)? 

হয় আৰু হয়। 

বাইৰবৰল এইৰ া কশিাই নহয় গ্ৰনকি গ্ৰয চয়তান চয়তাৰন "গ্ৰগাৰ ই  ৃকিৱীি প্ৰতােণা িৰে" (প্ৰিাশ 12:9)? 

হয়। 

গ্ৰতৰনহ'গ্ৰল ঈশ্বৰে চয়তান আৰু গ্ৰতওঁে োিসসিলি কিয় মানুহি প্ৰতােণা িকেবলল আৰু  ৃকিৱীত আন 

সমসযাে সষৃ্টি িকেবলল অনুমকত কদকিল? 

গ্ৰিই ামান িােণ আৰি। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল আমাে সময়ি "বতজমানে দুি যুগ" বুকল অকিকহত িকেকিল। (গালাকতয়ান 1:4), যাে অি জ হহৰি 

আকহবলগীয়া এ া িাল বয়স।   

কিন্তু চয়তানি আমাে বয়সত কিয় গ্ৰতওঁে গ্ৰিাৰনা িমতা েখাে অনুমকত কদয়া হহৰি কিয়? 

চয়তানে প্ৰিাৱই আমাি  াঠ কশিাত সহায় িৰে, আৰু প্ৰাৰয় চকেত্ৰ গ়িাত সহায় িৰে, যকদ ই উ কস্থত 

নহয় তাতলি দ্ৰতুগকতত। দ্ৰতুগকতত, গকতৰি আকম প্ৰকতৰোি িোে দ্বাো িাস্তৰ্ম্ জি চকেত্ৰি অকতক্ৰম আৰু 

গক়ি তুকলব  াৰো ঁআৰু লগৰত িুল  িত গ্ৰযাৱাে ফল গ্ৰবাে গ্ৰসানিাৰল গ্ৰদকখব  াৰো।ঁ গ্ৰযকতয়াই আ কুন 

 া প্ৰকতৰোি িৰে আ কুন আিযাস্তত্মিিাৰৱ শস্তক্তশালী হয়। 

যকদও গ্ৰিকতয়াবা িষ্টঠন হয়, এই ত্বেণে ফলত সামকেি িাৰৱ িম িি হয়। 

ইয়াি বণ জনা িোত সহায় িো গ্ৰিই ামান বস্তু কবৰবচনা িৰো ঁআহি। 
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িাব জনে িিা কবৰবচনা িেি, িয়লাে  ুিুোে দৰে। ই তুলনামূলিিাৰৱ সহৰজ কবস্তচ্ছন্ন হ'ব  াৰে, কিন্তু 

এবাে ই অতযাকিি চা ত িাকিৰল ই হীোলল  কেৱকতজত হ'ব  াৰে - কয প্ৰািৃকতি  দাি জৰবােে কিতেত 

আ াইতলি িষ্টঠন। গ্ৰসৰয়ৰহ, দুব জলসিল চা ে জকেয়ৰত শস্তক্তশালী হহ  ৰে। বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয 

খ্ৰীিানসিল যকদও  ৃকিৱীত দুব জল (1 িকেকিয়ানচ 1:26-29), প্ৰকতৰ া  কেৰশাকিত গ্ৰসাণ, ৰূ  বা মূলযৱান 

কশলে দৰে কবশুদ্ধ হ'ব লাকগব 1 িকেকিয়ানচ 3:12. 

ইয়াে ক িত, িল্পনা িেি গ্ৰয আ ুকন উৰত্তালন িকেব গ্ৰনাৱাো কিিুমান গিুে বস্তু অকতক্ৰম িকেব কবচাৰে। 

আ ুকন গিুে বস্তুৰ া চাব  াৰে, কিন্তু ই ইয়াি লেচে নিৰে। আ ুকন প্ৰকতকদৰন কবশ কমকন  বা তাৰতাকিি 

সময় আৰ ানাে বাহু গ্ৰবঁিা িকেব  াৰে আৰু ই আৰ ানাে বাহুৰবাে অল  শস্তক্তশালী িকেব  াৰে - কিন্তু 

অতযাকিি নহয় - বা হয়ৰতা গ্ৰিাৰনা  াি জিয আকনবলল বিে বিে লাকগব। 

বা আ কুন গিুে ওজনে হসৰত িাম িকেব  াৰে যাি আ ুকন চম্ভাকলব  াৰে। গ্ৰসইৰবাে উৰঠাৱাৰ া গ্ৰিৱল 

আৰ ানাে বাহু উৰঠাৱাতলি িষ্টঠন হ'ব।  

অৱৰশয, ওজন উৰঠাৱাৰ াৰৱ গ্ৰিৱল আৰ ানাে বাহুৰবাে গ্ৰবঁিা িোতলি শস্তক্তশালী নিৰে, এই িেণে 

বযায়াৰম আৰ ানাে বাহুৰবাে যৰিি শস্তক্তশালী িোে বাৰব প্ৰৰয়াজনীয় সময় প্ৰদান িকেব যাৰত বস্তুৰ া বহুত 

চুষ্ট  হয়। 

একতয়া গ্ৰসইৰ া কবৰবচনা িেি: 

1962 চনত কিক্টে আৰু কমলৰেি গ' জৰজৰল 413 জন "কবখযাত আৰু বযকতক্ৰমী প্ৰকতিাশালী 

গ্ৰলাি"ে ও েত এি প্ৰিাকশত অিযয়ন প্ৰিাশ িকেকিল যাি গ্ৰক্ৰৰিলি অফ একমৰনন্স বুকল গ্ৰিাৱা 

হয়। গ্ৰতওঁৰলাৰি বহু বিে িকে বসু্তজবলল গ্ৰচিা িকেকিল গ্ৰয কিৰহ এৰন মহানতা সষৃ্টি িকেকিল, এই 

সিৰলা গ্ৰবাে উৎিৃি গ্ৰলািে জীৱনে মাৰজৰে কি উলমহতীয়া সূতা চকলব  াৰে। 

আিয জজনিিাৰৱ, আ াইতলি অসামানয সতযৰ া আকিল গ্ৰয 392 বিেীয়া গ্ৰতওঁৰলািে সিৰলাৰৱ 

গ্ৰতওঁৰলাি কয আকিল গ্ৰসইৰ া হ'বলল অকত িষ্টঠন বািাঅকতক্ৰম িকেব লগা হহকিল। ( কবত্ৰ ঘাম, 

ষ্ট ম গ্ৰহৰঞ্চল, 1987, ৱিজ বুিি  াকিচাে,  ৃ. 134) 

কিয় চয়তান আৰি তাে হসৰত এই উদাহেণৰবােে কি সম্পিজ আৰি? 

চয়তানি মানৱজাকতি প্ৰৰলাকিত িকেবলল অনুমকত কদয়াে দ্বাো আমাে কনজে ত্ুষ্ট ৰবাে দেূ িকেবলল 

আৰু ঈশ্বেে সহায়ত িাস্তৰ্ম্ জি চকেত্ৰ কবিকশত িকেবলল সিম গ্ৰহাৱাে প্ৰস্তক্ৰয়াৰ া দ্ৰতু হয় (কফকলক য়ান 4:13; 

গ্ৰজমি 4:7). যাে অকন্তম ফলাফল হহৰি গ্ৰয মানুৰহ দ্ৰতুতাৰে আৰু সম্ভৱ আ াইতলি িম িিে হসৰত 

অকতক্ৰম িকেবলল সিম হ'ব (cf. কবলা  3:33; 1 ক  াে 4:12-13; 3 জন 2). 

আৰু যকদ ঈশ্বৰে এই যুগত আৰ ানাি মাকত আৰি, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ আৰ ানাি চয়তান বা কবকিন্ন িামনাে 

দ্বাো প্ৰৰলাকিত হ'বলল কনকদব কযৰ া আ কুন চম্ভাকলব  াকেৰি (1 িকেকিয়ানচ 10:13). 

চয়তান আৰু কবকিন্ন প্ৰৰলািনি প্ৰকতৰোি িকেৰল আৰ ানাি আিযাস্তত্মিিাৰৱ শস্তক্তশালী িকে গ্ৰতাৰল 

(গ্ৰজমি 1:12, 4:7) আৰু িকৱষযৰত আনি সহায় িকেবলল সিম গ্ৰহাৱাত আৰ ানাি সহায় িকেব (cf. 1 জন 

4:21). চয়তাৰন কনকবচাৰে গ্ৰয আ কুন ঈশ্বেে বািযে সতযতাি কবশ্বাস িেি। 

স্তযৰ ৰহস্য 
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বকমৰিজ অৰভধাবন 'স্তয'ক ৰনম্নৰলৰখত ধৰবি স্ংজ্ঞাৰয়ত কবৰ: 

সচঁা িিা গ্ৰ া হহৰি  কেকস্থকত, ঘ না বা বযস্তক্ত ে কবষৰয় প্ৰিৃত তিয: 

সতযৰ া এৰনিুৱা এ া বস্তু কযৰ া সচঁালিৰয় শুদ্ধ। তিাক ও দাশ জকনি, সািােণ গ্ৰলাি আৰু গ্ৰনতাসিৰল 

দীঘ জকদন িকে সতযে কবষৰয় আচকেত হহ আকহৰি। 

গকতৰি, গ্ৰিমকব্ৰজ অকিিাৰন গ্ৰিৰনদৰে 'আনুষ্ঠাকনি' সতযে সংজ্ঞা কদৰয় লিয িৰো ঁআহি: 

গ্ৰবকিিাগ গ্ৰলাৰি সচঁা বুকল িবা এ া সতয বা নীকত: 

কিন্তু ও ৰোক্তৰ া কনস্তিতিাৰৱ সদায় সচঁা নহয়। আৰু বহুৰত দীঘ জকদন িকে গ্ৰসইৰ া উ লকব্ধ িকে আকহৰি। 

তিাক ও, বহুৰত "আনষু্ঠাকনি" সতযবািৱতাি কবৰবচনা িৰে আৰু প্ৰিৃত সতযে দৰে কনেৰ িতা েহণ 

নিৰে। কিন্তু কনজে কবশ্বাস, বযস্তক্তগত বা সামূকহি, প্ৰাৰয় সচঁা নহয়। বাইৰবৰল মানুহে  োমশ জ গ্ৰলাৱা 

সিলে কবৰুৰদ্ধ সতিজ িকে কদৰি, সচঁালিৰয় ঈশ্বেে  োমশ জ লয় (কযচয়া 30:1; 65:12b).  া  এ া িােি (cf. 

কযচয়া 59:2a).   

যীচুে হসৰত িিা  াৰতাৰঁত গ্ৰোমান গ্ৰপ্ৰৰফক্ট  কিয়াি  ীলাৰত সতযে কবষৰয় সুকিকিল: 

37 গ্ৰসৰয়ৰহ  ীলাৰত গ্ৰতওঁি ি'গ্ৰল, "গ্ৰতকতয়া আ ুকন েজা গ্ৰনকি?" 

যীচুৰৱ উত্তে কদকিল, "আ কুন সষ্টঠিলি হিৰি গ্ৰয মই এজন েজা। এই িােৰণ গ্ৰমাে জন্ম হহকিল, 

আৰু এই িােৰণ মই  ৃকিৱীলল আকহৰিা,ঁ গ্ৰয মই সতযে সািী গ্ৰহাৱা উকচত। সতযে সিৰলাৰৱ গ্ৰমাে 

মাত শুকনৰি।" 

38  ীলাৰত গ্ৰতওঁি ি'গ্ৰল, "সতয কি?" আৰু গ্ৰযকতয়া গ্ৰতওঁ এইিিা হিকিল, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ  ুনে 

ইহুদীসিলে ওচেলল হগকিল আৰু গ্ৰতওঁৰলািি হিকিল, "মই গ্ৰতওঁে গ্ৰিাৰনা গ্ৰদাষ না াওঁ।" (জন 
18:37-38) 

 ীলাৰত স্পিলি সতযে কবষৰয় বহুত যুস্তক্ত শুকনকিল আৰু এই কসদ্ধান্তত উ নীত হহকিল গ্ৰয গ্ৰিাৰনও ইয়াি 

সষ্টঠিিাৰৱ সংজ্ঞাকয়ত িকেব গ্ৰনাৱাৰে। 

যকদও যীচুৰৱ গ্ৰতকতয়া  ীলাতে গ্ৰশষ প্ৰশ্নৰ াে উত্তে কদয়া নাকিল, কিন্তু এৰন লাকগকিল গ্ৰযন  ীলাৰত উত্তে 

আশা নিোলি বাকহেলল হগকিল। কিন্তু যীচুৰৱ হিকিল গ্ৰয সতযে গ্ৰলািসিৰল গ্ৰতওঁি শুকনব।  

 ীলাতি লগ গ্ৰ াৱাে অল  আগৰত জন কলক বদ্ধ িকেকিল গ্ৰয যীচুৰৱ এইদৰে হিকিল: 

17 গ্ৰসইৰবাে আৰ ানাে সতযে দ্বাো  কবত্ৰ িেি। আৰ ানাে িিাৰ া সতয। (জন 17:17) 

ইয়াে উ কেও বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয ঈশ্বৰে কমিা ি'ব গ্ৰনাৱাৰে (কহব্ু 6:18,  াই াি 1:2). 

গ্ৰসৰয়ৰহ, এই কসদ্ধান্তত উ নীত হ'ব  াকে গ্ৰয ঈশ্বৰে কয িয় গ্ৰসয়াসতয।  
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একতয়া ইয়াি বৃত্তািাে যসু্তক্ত কহচাৰ  গণয িো হ'ব, কবৰশষলি কযসিৰল বাইৰবলি সচঁা বুকল স্বীিাে িৰে। 

কিন্তু, এবাে আ ুকন প্ৰমাণ িকেৰল গ্ৰয ঈশ্বে আৰি আৰু গ্ৰতওঁে বািয সচঁা (আৰু আমাে ওচেত কিতা  

আৰি, গ্ৰযৰন ঈশ্বেে অস্তিত্ব গ্ৰযৌস্তক্তি আৰু প্ৰমাণ যীচু হহৰি গ্ৰসইৰ া িো মচীহ), গ্ৰতকতয়া এই কসদ্ধান্তত 

উ নীত গ্ৰহাৱাৰ া যসু্তক্তসঙ্গত গ্ৰয ঈশ্বেে বািযলহৰি কি সতয তাি মূলযাঙ্কন িোে মানদণ্ড। 

কমিা িিা হহৰি সতযে কবৰোিী। গ্ৰসৰয়ৰহ, ঈশ্বেে মূল অনুৰপ্ৰকেত বািযে হসৰত কবৰোি িো কিবা এ া সচঁা 

নহয়, কযমাৰনই মানুৰহ ইয়াি কবশ্বাস িো বুকল দাবী নিেি। 

বহুৰত কবশ্বাস িৰে গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি "গ্ৰতওঁৰলািে কবৰবিি গ্ৰতওঁৰলািে  িপ্ৰদশ জি" গ্ৰহাৱা উকচত। কিন্তু 

ঈশ্বেে আত্মাে অকবহৰন শােীকেি মনৰ াৰৱ সতযি গ্ৰযৰনলি বসু্তজব লাৰগ গ্ৰসইদৰে বুস্তজব গ্ৰনাৱাৰে (1 

িকেকিয়ানচ 2:14) কযৰহতু হৃদয় কনোশিাৰৱ দিু হ'ব  াৰে (কযকেকময়া  17:9).  

ইয়াে উ কেও যীচুৰৱ এইদৰে হিকিল: 

4 … "মানুৰহ গ্ৰিৱল ক ঠাৰে জীয়াই নািাকিব, কিন্তু ঈশ্বেে মুখে  ো অহা প্ৰকতৰ া শব্দে দ্বাো 

জীয়াই িাকিব।" (গ্ৰমকিউ 4:4) 

মানুৰহ ঈশ্বৰে সষৃ্টি িো বস্তুৰবােে  ো ৰুষ্ট  উৎ াদন িৰে। কিন্তু জীয়াই িিাে প্ৰিৃত উ ায় হহৰি ঈশ্বেে 

বািযঅনুসেণ িো। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এইদৰে কলকখকিল: 

13 এই িােৰণ আকম ঈশ্বেৰিা িনযবাদ জনাইৰিা, কিয়ৰনা গ্ৰযকতয়া আ ুকন আমাে  ো শুনা ঈশ্বেে 

বািযৰ া  াইকিল, গ্ৰতকতয়া আ ুকন ইয়াি  ুৰুষে বািয কহচাৰ  নহয়, কিন্তু কযদৰে সচঁালিৰয় আৰি, 

ঈশ্বেে বািয, কয আৰ ানাে কবশ্বাসত িায জিেীিাৰৱ িাম িৰে। 14 গ্ৰতামাৰলািে বাৰব িাই-

িনীসিৰল কযৰহাৱাে গীজজাসমূহে অনুিেণিােী হহ  কেকিল, কযৰবাে খ্ৰীি যীচুে কযহকূদয়াত আৰি। 

(1 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:13-14a). 

 7 ... সতযে শব্দ, (2 িকেকিয়ানচ 6:7) 

13 গ্ৰতওঁে গ্ৰিত্ৰত আ ুকন সতযে বািয শুকন আৰ ানাে  কেত্ৰাণে শুিবাত্তজাও কবশ্বাস িকেকিল; 

(ইকফকচয়ান 1:13) 

5 … স্বগ জত আৰ ানাে বাৰব কয আশা েখা হহৰি, যাে কবষৰয় আ কুন আগৰত শুিবাত্তজাে সতযতাে 

বািযত শুকনকিল, (িলকচয়ান 1:5) 

সতযৰ া গ্ৰবকিিাগে বাৰব এি েহসয, কিয়ৰনা গ্ৰবকিিাৰগ ঈশ্বেে প্ৰিৃত বািযি সম্পূণ জৰূৰ  কবশ্বাস নিৰে 

(cf. িলকচয়ান 1:5,-6,25-27; 1 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:13) বা  কেত্ৰাণে শুিবাত্তজাে শুিবাত্তজাে কবষৰয় গ্ৰবকি বুস্তজ 

গ্ৰ াৱা নাই। আন মানহুে ও েত গ্ৰবকিিাগ কবশ্বাস, কযসিৰল কনৰজ চয়তানে দ্বাো প্ৰতাকেত হহৰি (প্ৰকাি 

12:9).  যীচভ বৱ এইদবৰ হকৰিল: 

8 “এই গ্ৰলািসিৰল মুৰখৰে গ্ৰমাে ওচেলল আিষ জণ িৰে, আৰু গ্ৰমাি ওঁঠৰে সন্মান িৰে, কিন্তু 

গ্ৰতওঁৰলািে হৃদয় গ্ৰমাে  ো বহু দেূত। 9 আৰু বৃিা গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰমাি উ াসনা িৰে, মতবাদ 

কহচাৰ   ুৰুষে আজ্ঞাকশিণ কদৰয়। (গ্ৰমকিউ 15:8-9) 
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ঈশ্বেে বািযতলি আন মানুহে ও েত অকিি কবশ্বাস িকেৰল বৃিা উ াসনা হয় আৰু মানুহি সতযে  ো 

আতঁোই আৰন। 

তিাক ও সতযি জাকনব  াকে। 

 াচঁকন জন কলকখকিল: 

31 গ্ৰতকতয়া যীচুৰৱ গ্ৰতওঁি কবশ্বাস িো কযহদূীসিলি এইদৰে হিকিল: "যকদ আ ুকন গ্ৰমাে িিা মাকন 

চৰল, গ্ৰতৰন্ত আ কুন সচঁালিৰয় গ্ৰমাে কশষয। 32 আৰু আ ুকন সতযি জাকনব আৰু সতযই আৰ ানাি 

মুক্ত িকেব।" (জন 8:31-32) 

46 … আৰু যকদ মই সচঁা িিা িওঁ, আ ুকন গ্ৰমাি কিয় কবশ্বাস নিৰে? 47 ঈশ্বেে কয জৰন ঈশ্বেে 

বািয শুকনৰি; গ্ৰসৰয়ৰহ আ কুন শুনা নাই, কিয়ৰনা আ কুন ঈশ্বেে নহয়। (জন 8:46-47) 

37 … মই  ৃকিৱীলল আকহৰিা,ঁ গ্ৰয মই সতযে সািয কদয়া উকচত। সতযে সিৰলাৰৱ গ্ৰমাে মাত শুকনৰি 

(জন 18:37). 

6 যকদ আকম িওঁ গ্ৰয গ্ৰতওঁে হসৰত আমাে সম্পিজ আৰি, আৰু অন্ধিােত গ্ৰখাজ িাৰ়ি, গ্ৰতৰন্ত আকম 

কমিা িওঁ আৰু সতযে অনুশীলন নিৰো।ঁ 7 কিন্তু যকদ আকম গ্ৰ াহেত িিাে দৰে গ্ৰ াহেত গ্ৰখাজ 

িাৰ়িা, গ্ৰতৰন্ত আকম ইজৰন কসজনে হসৰত সম্পিজ োকখৰিা ঁআৰু যীচু খ্ৰীিে গ্ৰতৰজ আমাি সিৰলা 

 া ে  ো  কেষ্কাে িৰে। (1 জন 1:6-7) 

4 গ্ৰতওঁ "মই গ্ৰতওঁি কচকন  াওঁ" বুকল িয় আৰু গ্ৰতওঁে আজ্ঞা  ালন নিৰে, গ্ৰতওঁ কমিা আৰু সতয 

গ্ৰতওঁে ও েত নাই। 5 কিন্তু কযজৰন কনজে বািয  ালন িৰে, গ্ৰতওঁ সচঁালিৰয় ঈশ্বেে গ্ৰপ্ৰম গ্ৰতওঁে 

মনত কনখুতঁ। ইয়াে দ্বাো আকম জাৰনা গ্ৰয আকম গ্ৰতওঁে কিতেত আৰিা। 6 গ্ৰতওঁ কযৰয় িয় গ্ৰয গ্ৰতওঁ 

গ্ৰতওঁি মাকন চৰল, গ্ৰতওঁ গ্ৰখাজ িাক়ি গ্ৰযাৱাে দৰে ইকনৰজও গ্ৰখাজ িাক়িব লাকগব। (1 জন 2:4-6) 

18 গ্ৰমাে সৰু ল'ো-গ্ৰিাৱালীৰবাৰে আকম শব্দ বা স্তজিাত গ্ৰপ্ৰম নিৰো,ঁ কিন্তু িাম আৰু সতযত গ্ৰপ্ৰম 

িৰো ঁহওঁি। 19 আৰু ইয়াে দ্বাো আকম জাৰনা গ্ৰয আকম সতযে, আৰু গ্ৰতওঁে আগত আমাে হৃদয়ি 

আশ্বাস কদম। (1 জন 3:18-19) 

3 কিয়ৰনা গ্ৰযকতয়া িাই-িনীসিৰল আকহ আৰ ানাে সতযে কবষৰয় সািয কদকিল, ষ্টঠি গ্ৰতৰনদৰে 

আ ুকন সতযত গ্ৰখাজ িাক়িৰল মই বহুত আনস্তন্দত হহকিৰলা।ঁ 4 গ্ৰমাে ল'ো-গ্ৰিাৱালীৰয় সতযত গ্ৰখাজ 

িাক়িৰি বকুল শুকন বলল গ্ৰ াৱাতলি গ্ৰমাে আৰু গ্ৰিাৰনা আনন্দ নাই। (3 জন 3-4) 

বাইৰবৰল গ্ৰিাৱা স্বৰত্বও সতযঈশ্বেে বািয গ্ৰহাৱা আৰু ঈশ্বেে আজ্ঞা  ালন িো গ্ৰলািসিৰল িালদৰে বসু্তজ 

গ্ৰ াৱাে মাজে সম্পিজ বহুতে বাৰব এি েহসয। 

জন কনম্নকলকখতৰবাৰো কলকখকিল: 

3 … আৰ ানাে  িৰবাে সচঁা আৰু সচঁা, গ্ৰহ সািুসিলে েজা! (প্ৰকাি 15:3) 

ঈশ্বেে  িত গ্ৰখাজ িাক়িৰল আকম সতযে দ্বাো জীয়াই িিাে সময়ত সতযি িালদৰে বুস্তজ গ্ৰ াৱাত সহায় 

িৰে।  
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খ্ৰীিান কহচাৰ  ঈশ্বেে বািযে দ্বাো  কবত্ৰ (জন 17:17), আকম "সতযে বািযি সষ্টঠিিাৰৱ কবিাজন" িকেব 

লাকগব (2 তীমৰিয় 2:15), "সাংসাকেি আৰু খালী বিবিাকন"  কেহাে িোে সময়ত, কিয়ৰনা ইয়াে ফলত 

আৰু অিৰ্ম্ীয়তা সষৃ্টি হ'ব। (2 তীমৰিয় 2:16, NASB). গ্ৰসৰয়ৰহ, আকম  ৃকিৱীে িৰ্ম্ জৰবােে হসৰত আৰ াচ 

 কেহাে িৰো।ঁ  

কিন্তু যকদ কবজ্ঞাৰন বাইৰবলে কবৰোকিতা িৰে, গ্ৰতৰনহ'গ্ৰল কি হ'ব, গ্ৰযৰনলি বহুৰতা  স্তণ্ডৰত দাবী িৰে?  

ষ্টঠি আৰি, "ঈশ্বেি সচঁা হওঁি কিন্তু প্ৰকতজন মানুৰহ কমিা" (বৰামান 3:4). ঈশ্বেে বািযকবশ্বাস িেি। 

আনকি নতুন কনয়মে সময়ৰতা কিিুমান গ্ৰলাি আকিল কযসিৰল ত্ুষ্ট ি 'কবজ্ঞান' বুকল অকিকহত িকেকিল। 

জাননী: 

20 গ্ৰহ তীমকিয়, অশুদ্ধ আৰু বৃিা বিবি  কেহাে িকে, আৰু কবজ্ঞানে কবৰোকিতা গ্ৰবাে কমিালি 

তিািকিত িাৰৱ কবশ্বাস িকেবলল প্ৰকতশ্ৰুকতবদ্ধ গ্ৰসইৰ া োকখব: 

21 কিিুমাৰন কবশ্বাসে কবষৰয় িুল িকেৰি। (1 তীমকিয় 6:20-21, KJV) 

গ্ৰসৰয়ৰহ, এৰন কিিুমান গ্ৰলাি আৰি কযসিৰল খ্ৰীিি দাবী িকেকিল কযসিলি বুস্তদ্ধজীৱী গ্ৰনতাসিৰল সতযে 

কবৰোকিতা িকেকিল।  

 াচঁকন জন এইদৰে কলকখবলল অনুপ্ৰাকণত হহকিল: 

26 কযসিৰল আৰ ানাি প্ৰতােণা িকেবলল গ্ৰচিা িৰে গ্ৰতওঁৰলািে কবষৰয় মই আৰ ানাি এইৰবাে 

িিা কলকখৰিা।ঁ (1 জন 2:26) 

কবকিন্ন কবজ্ঞানীৰয় প্ৰতােণা িকেৰি আৰু/বা িাকবৰি গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলািে ওচেত ঈশ্বেে বািযে হসৰত অসন্মত 

তিয আৰি। গ্ৰতওঁৰলািে িুল তিযে বাৰব ন কেব। 

এজন ঈশ্বে আৰি (কবৱেণে বাৰব, কবনামূলীয়া কিতা খন চাওঁি, অনলাইনত ccog.org কশৰোনাম: ঈশ্বেে 

অস্তিত্ব যুস্তক্তসঙ্গত গ্ৰনকি?) আৰু গ্ৰতওঁে বািযে ও েত সতযে ও েত কনিজে িকেব  াকে। বাইৰবৰল সতিজ 

িকে কদৰি গ্ৰয "[গ] মানুহজন হহৰি মানুহে ও েত কবশ্বাস িো বযস্তক্ত" (ৰযৰৰৰময়া  17:5). 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল তীমকিয় িকেবলল কনম্নকলকখতৰবাে কলকখকিল: 

7 সদায় কশিা আৰু গ্ৰিকতয়াও সতযে জ্ঞানলল আকহব গ্ৰনাৱাো। 8 একতয়া কযৰহতু জান্ন আৰু 

জাম্ৰব্ৰসিৰল গ্ৰমাকচি প্ৰকতৰোি িকেকিল, গ্ৰতৰনদৰে এইৰবাৰেও সতযি প্ৰকতৰোি িৰে: 

দুনীকতেি মনে গ্ৰলািসিৰল কবশ্বাসি অস্বীিাে িকেৰি; 9 কিন্তু গ্ৰতওঁৰলাৰি আৰু আগবাক়িব 

গ্ৰনাৱাকেব, কিয়ৰনা গ্ৰতওঁৰলািে মূখ জতা সিৰলাৰে বাৰব প্ৰিাশ  াব, (2 তীমকিয় 3:7-9) 

বহুৰত দাবী িৰে গ্ৰয গ্ৰতওঁ গ্ৰলািসিৰল সদাৰয় সতযে প্ৰকত কশকিব আৰু আেহী, তিাক ও গ্ৰবকিিাৰগ প্ৰিৃত 

সতযি প্ৰকতৰোি িৰে। 

গ্ৰশষে সময়ত সতযি এি দুল জি সামেী বুকল িকৱষযতবাণী িো হহকিল: 
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12 বািৱৰত কযসিৰল যীচুত ঈশ্বেে জীৱন যা ন িকেবলল কবচাৰে গ্ৰতওঁৰলাৰি অতযাচােে সন্মখুীন 

হ'ব। 13 কিন্তু দুি গ্ৰলাি আৰু িণ্ডৰলািে অৱনকত ঘষ্ট ব আৰু প্ৰতােণা িকেব আৰু প্ৰতাকেত হ'ব। 
14 কিন্তু আ কুন িাে  ো কশকিৰি গ্ৰসই কবষৰয় জাকন আ ুকন কশিা আৰু কনস্তিত গ্ৰহাৱা কবষয়ৰবাে 

তদু কে আ কুন গ্ৰসইৰবাে ি'ত কশকিৰি, গ্ৰসইৰবাে তদু কে আ ুকন অবযাহত োকখব লাকগব। (2 

তীমৰিয় 3:12-14) 

যকদ আৰ ানাে ওচেত "সতযে গ্ৰপ্ৰম"  য জাপ্ত হয় (2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:10), আৰু ইয়াে ও েত িাম িকেব, 

আৰ ানাি আকহ িিা বৃহৎ প্ৰৱঞ্চনাে  ো েিা িকেব  াকে (2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:7-12), আৰু গ্ৰগাৰ ই 

 ৃকিৱীলল অহা এি িয়ংিে " েীিণে সময়"ে  ো েিা  াব (প্ৰিাশ 3:7-10). 

ৰেশ্ৰামৰ ৰহস্য 

যকদও এৰন গ্ৰিাৱা নাকিল গ্ৰয কবশ্ৰাম এি েহসয হ'ব, কিন্তু ই বহুতে বাৰব ইমান  কেণত হহৰি।  

বাইৰবৰল গ্ৰদখুৱাইৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে সপ্তম কদনৰ াি আশীৰ্ব্ জাদ িকেকিল (আকদ ুিি 2:2-3). বাইৰবৰল এইৰ া 

কশিাব গ্ৰনাৱাৰে গ্ৰয ঈশ্বৰে আন গ্ৰিাৰনা কদনত মানুহে  িন্দি আশীৰ্ব্ জাদ িকেকিল। মানুৰহ " ুৰুষে সলকন 

ঈশ্বেে আজ্ঞা  ালন িো" হয় (িায জযসমূহ 5:29). 

ঈশ্বৰে মানুহে বাৰব সাপ্তাকহি শােীকেি কবেকত প্ৰদান িকেকিল। আৰু গ্ৰতওঁ বযৱস্থা িৰে যাৰত মানুৰহ ইয়াি 

োকখব  াৰে (cf. প্ৰস্থান 16:5; গ্ৰলবীয় ুিি  25:18-22). 

বহুৰত এইৰ া উ লকব্ধ িকে আচকেত হহৰি গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি দীঘ জমযাদী সময়ত সাতকদনে  কেৱৰতজ িয় কদন 

িাম িকে অকিি িাম িকেব  াৰে। কিন্তু গ্ৰসয়া সচঁা। 

আৰু কযৰহতু মানুৰহ শাস্ত্ৰৰবাে বুস্তজ না ায়, এইৰ া গ্ৰবকিিাগে বাৰব এি েহসয। 

ঈশ্বৰে িকৱষযতবক্তাে কযকহৰষ্কল কলকখবলল অনুপ্ৰাকণত িকেকিল: 

26 তাইে  ুৰোকহতসিৰল গ্ৰমাে আইন উলংঘা িকেৰি আৰু গ্ৰমাে  কবত্ৰ বস্তুৰবাে অ বযয় িকেৰি; 

গ্ৰতওঁৰলাৰি  কবত্ৰ আৰু অ কবত্ৰে মাজত  াি জিয িো নাই, বা গ্ৰতওঁৰলাৰি অ কেষ্কাে আৰু 

 কেষ্কােে মাজে  াি জিযে কবষৰয় জনা নাই; আৰু গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰমাে কবশ্ৰামে কদনৰবােে  ো 

গ্ৰতওঁৰলািে চিু লুিুৱাই োকখৰি, যাৰত মই গ্ৰতওঁৰলািে মাজত অশুদ্ধ হহ  ৰো।ঁ  (কযকহৰষ্কল 22:26) 

বহুৰতা িৰ্ম্ জগুৰুৰৱ ঈশ্বেে কনয়ম উলংঘা িৰে আৰু গ্ৰতওঁৰলাৰি কবশ্ৰামে সময়ে হসৰত সম্পকিজত চিু 

লুিুৱাই োৰখ। গ্ৰমাে কবশ্ৰামে কদনৰবাে হহৰি সাপ্তাকহি কবশ্ৰামে লগৰত বাকষ জি কবশ্ৰামে প্ৰসংগ যাি ঈশ্বেে 

 কবত্ৰ কদন বুকলও গ্ৰিাৱা হয়। কবশ্ৰামে কদনৰবাে হহৰি শােীকেি কবশ্ৰাম/ নুৰুদ্ধাে আৰু আিযাস্তত্মি 

 ুনৰুজ্জীকৱতিেণে সময়। 

ঈশ্বেে দৰে সাতকদনীয়া সপ্তাহে িকবৰবাৰে মানুহি গ্ৰতওঁৰলািে িাম িকেবলল আৰু সপ্তমত স্তজেকণ লবলল 

িয় কদন সময় কদকিল, গ্ৰয ঈশ্বৰে মানৱজাকতি িয় 'এি হাজাে বিেে কদন' কদকিল (cf. গীতমালা 90:4; 2 

ক  াে  3:8) মানৱতাে িাম িকেবলল, কিন্তু তাে ক িত সহস্ৰাব্দে োজযত 'সপ্তম এি হাজাে বিেে কদন'ত 

বাস িকেবলল (cf. প্ৰিাশ 20:4-6).  



28 
 

6,000/7,000 বিেীয়া  কেিল্পনাৰ াৰৱ "অকন্তম কদনৰবােত" িিাে কবষৰয় নতুন কনয়মে কশিাে হসৰত 

িালদৰে সংৰেকখত হহৰি (িায জযসমূহ 2:14-17) কযৰ া যীচুৰৱ গ্ৰতওঁে  াকি জৱ  কেচয জযা গ্ৰশষ িোে ক িে  ো 

আেম্ভ হহকিল (কহব্ু 1:1-2). িয় হাজাে বিেে অকন্তম দুকদন গ্ৰসই িেণে সপ্তাহে অকন্তম কদন হ'ব। 

ইহুদী  েম্পোই কশিায় গ্ৰয এই 6,000 বিেীয়া িােণাৰ া প্ৰিৰম একলয়া নামে কবদযালয়ত িকৱষযতবক্তা 

(গ্ৰবকবলনীয় তালমুদ: চানৰহকদ্ৰন 97) কশৰিাৱা হহকিল। 

কদ্বতীয় আৰু আগে তৃতীয় শকতিাে গ্ৰশষে ফাৰল, গ্ৰেৰিা-গ্ৰোমান সাি ুআৰু ইৰেকনয়ািে (ইৰেকনয়াি) দৰে 

কবশ । এিিাৰচজি গ্ৰহকেজ, কিতা   ঞ্চম, অিযায় 28:2-3; 29:2) আৰু কহ কল াি (কহৰপাকল াি)। 

HexaËmeron বা িয় কদনে িামত) 6,000-7,000 বিে বুস্তজ  াইকিল আৰু কশিাইকিল আৰু লগৰত 

জনাইকিল গ্ৰয সাপ্তাকহি কবশ্ৰামে িকবত সহস্ৰাব্দে কবশ্ৰামে িকব (হাজাে বিেে সপ্তম)। 

কিন্তু চতুি জ শকতিাে সম্ৰা  িন্সৰ িাইনে উত্থানে ক িত আন বহুৰত এই কশিা কদয়া বন্ধ িৰে। প্ৰােকম্ভি 

কবশ্বাসে কবষৰয় অকিি কবনামূলীয়া কিতা খনত গ্ৰ াৱা যায়, কযৰ া ccog.org অনলাইনত উ লব্ধ, যাে 

কশৰোনাম হহৰি মূল গ্ৰিিকলি গীজজাে কবশ্বাস। 

গ্ৰেৰিা-গ্ৰোমান গ্ৰিিকলিসিৰল আনুষ্ঠাকনিিাৰৱ ৬০ বিেে মতবাদ কশৰিাৱা নাকিল তিাক ও ঈশ্বৰে এই 

৬,০০০ বিে বয়সত চয়তান আৰু মানৱতাি সম্পূণ জ দুখ-িি হ্ৰাস িকেবলল আৰু গ্ৰতওঁে িিা শুকনব  ো 

সিৰলা মানুহি কনখুতঁ িকেবলল িুল  িত যাবলল অনমুকত কদৰি। 

6,000 বিে কিয়? 

এৰন লাকগব গ্ৰয ঈশ্বৰে এই কসদ্ধান্তত উ নীত হহকিল গ্ৰয মানুৰহ জীৱনে কবকিন্ন িেৰণ গ্ৰচিা িোে বাৰব 

যৰিি সময় হ'ব কযৰ া গ্ৰতওঁৰলাৰি সব জৰশ্ৰষ্ঠ বুকল িাকবকিল- আৰু আদম আৰু হৱাই গ্ৰসই সুৰযাগ গ্ৰ াৱাে 

 ো এিাকিি প্ৰজন্ম।  গ্ৰসৰয়ৰহ, হাজাে হাজাে বিে িকে মানুৰহ ক িত িালদৰে চাব  াকেব গ্ৰয কববৃকতৰবাে 

কহৰতা ৰদশ 14:12 আৰু 16:25, "এজন মানুহে বাৰব সষ্টঠি গ্ৰযন লগা এ া উ ায় আৰি, কিন্তু ইয়াে সমাকপ্ত 

হহৰি মতুৃযে  ি," শুদ্ধ।  

ঈশ্বৰে জাকনকিল গ্ৰয গ্ৰসই 6,000 বিেে গ্ৰশষে ফাৰল এই  ৃকিৱীখন ইমানৰবয়া হহ  কেব গ্ৰয "গ্ৰসই কদনৰবাে 

িকম নাগৰল গ্ৰিাৰনা মাংস েিা নহ'ব" (গ্ৰমকিউ 24:22). 

6,000 বিেে ক িত যীচু ঘূকে আকহব, সািুসিল  ুনৰুস্তত্থত হ'ব,  ৃকিৱীত জীৱন েিা হ'ব আৰু ঈশ্বেে 

োজযে সহস্ৰাব্দে অংশ গ্ৰ া প্ৰকতষ্ঠা হ'ব (cf. প্ৰিাশ 20:4-6) 

আৰু এইৰ া গ্ৰবকিিাগে বাৰব েহসযজনি গ্ৰযন লাকগৰি। 

কযচয়া কলকখবলল অনুপ্ৰাকণত গ্ৰহাৱা কিবা এ া লিয িেি: 

11 কিয়ৰনা ওঁঠ আৰু আন এ া স্তজিাৰে গ্ৰতওঁ এই গ্ৰলািসিলে হসৰত িিা  াকতব, 12 যাে হসৰত 

গ্ৰতওঁ হিকিল, "এইৰ া গ্ৰৱই বািী যাে দ্বাো আ ুকন িাগৰুৱাসিলি কবশ্ৰাম কদব  াৰে," আৰু, "এয়া 

হহৰি সৰতজতা"; তিাক ও গ্ৰতওঁৰলাৰি শুনা নাকিল। (কযচয়া 28:11-12) 

ঈশ্বৰে কবশ্ৰাম েখাে প্ৰকতশ্ৰুকত কদৰয়, কিন্তু "ওঁঠ আৰু আন এ া স্তজিা িৰঠাে" গ্ৰহাৱাে বাৰব- িুল কশিা 

আৰু অনুবাদে কবষয়ৰবােে বাৰব- গ্ৰবকিিাৰগ ঈশ্বৰে প্ৰকত সপ্তাহত প্ৰদান িো সৰতজ কবশ্ৰামেহণ নিৰে। 
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কহব্ু কনউ গ্ৰ িাৰমি কিতা খনত দু া গ্ৰবৰলগ গ্ৰবৰলগ েীি শব্দ বযৱহাে িো হয় আৰু প্ৰাৰয় ইংোজীলল 

"কবশ্ৰাম" বুকল অনুবাদ িো হয়। ইংোজীলল ৰূ ান্তকেত, গ্ৰসইৰবাে হহৰি িা া াউকচি আৰু চাৰ্ব্াষ্ট চৰমাচ। 

কিয়ৰনা বহুৰতা অনুবাদৰি িুললি এই দুৰয়া া শব্দ এৰিঅনুবাদ িকেৰি, বহুৰত কবভ্ৰান্ত হহৰি। 

চাৰ্ব্াষ্ট চৰমাচ ইয়াত বযৱহাে িো হয় কহব্ু 4:9, আনহাৰত ি া াউকচি এৰন ঠাইত বযৱহাে িো হয় 

কহব্ু 4:3.  

িকৱষযতে "কবশ্ৰাম" (িা া াউকচি)-ঈশ্বেে োজযে বাৰব - আিযাস্তত্মি ইস্ৰাৰয়লপ্ৰৰৱশ িকেব লাকগব (কহব্ু 

4:3), গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব একতয়া এ া চাৰ্ব্াষ্ট চৰমাআৰি - একতয়া কবশ্ৰামে কদনৰ া েখা (কহব্ু 4:9). ইয়াে অি জ 

হহৰি গ্ৰয খ্ৰীিানসিৰল িকৱষযৰত ঈশ্বেে োজযে 'কবশ্ৰাম'ত প্ৰৰৱশ িকেব, আনকি গ্ৰতওঁৰলাৰি একতয়া 

সাপ্তাকহি কবশ্ৰাম েখাে বাৰব অৰ িা িকে আৰি। এই যুগত ঈশ্বেে গ্ৰলািসিৰল ঈশ্বেে দৰে এৰিকদনাই 

কনষ্ঠাৰে কবশ্ৰাম লব লাকগব (কহব্ু 4:9-11a), "নহ'গ্ৰল গ্ৰিাৰনাবাই অবািযতাে এৰিই উদাহেণ অনুসকে  কেব" 

(কহব্ু 4:11b). 

ঈশ্বেে কবশ্ৰামে কবষৰয় িৰ্ম্ীয় কশিিসিৰল িো িুল অনুবাদ আৰু 'চিু লুিুৱাই েখা'ে বাৰব বাইৰবলে 

কবশ্ৰাম একতয়াও বহুতে বাৰব েহসযজনি হহ আৰি। 

পাপৰ ৰহস্য 

 া  কি তাি হল বহুৰতা মানুহ কবভ্ৰান্ত গ্ৰহাৱা গ্ৰদখা হগৰি। 

বহুৰত এৰনদৰে িাম িৰে গ্ৰযন গ্ৰতওঁৰলাৰি ইয়াি সংজ্ঞাকয়ত িকেব  াৰে। 

তিাক ও, ঈশ্বৰেই নহয়, মানুৰহ  া ে সংজ্ঞা কদৰয়। 

 া  কি? 

বাইৰবৰল ইয়াি গ্ৰিৰনদৰে সংজ্ঞাকয়ত িকেৰি গ্ৰসয়া ইয়াত কদয়া হহৰি: 

4 কযজৰন  া  িৰে গ্ৰতওঁঅকনয়ম িৰে, আৰু  া  হহৰি অকনয়ম। (1 জন 3:4, NKJV) 

4 কযৰিাৰনা বযস্তক্তৰয়  া  িকম ৰিা অনূ িতা; আৰু  া  অনূ ল। (1 জন 3:4, DRB) 

4  া  িো সিৰলাৰৱ আইন িংগ িৰে আৰু দোচলৰত  া  হহৰি অকনয়ম। (1 জন 3:4, EOB 

নতুন কনয়ম) 

4 কযৰিাৰনা বযস্তক্তৰয়  া  গ্ৰেন্সৰেৰিিৰিা আইন তত্বাৱিান িৰে:  া ে বাৰব আইনে অ োি। (1 

জন 3:4, KJV) 

কি আইন? 

ঈশ্বেে কনয়ম, কযৰতওঁে বািযত আৰি (cf. গীতমালা 119:11), আৰু ইয়াত দহ া আজ্ঞা অন্তিুজক্ত আৰি (cf. 1 

জন 2:3-4; গীতমালা 119:172; লগৰত www.ccog.org অনলাইনত উ লব্ধ কবনামূলীয়া কিতা খন চাওি, 

যাে কশৰোনাম হহৰি: দয গ্ৰ ন িমাণ্ডৰমিচ: দয গ্ৰিিালগ, খ্ৰীিান িম জ, আৰু বীি)। 
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যকদও িাৰিা  া  িকেবলল বািয িো গ্ৰহাৱা নাই, তিাক ও বাইৰবৰল কশিাইৰি গ্ৰয সিৰলাৰৱ  া  িকেৰি 

(গ্ৰোমান 3:23). 

মানুৰহ কিয়  া  িৰে?  

ষ্টঠি আৰি, কযিােৰণ হৱা আৰু আদৰম  া  িকেকিল। গ্ৰতওঁৰলাি চয়তান আৰু/বা গ্ৰতওঁৰলািে িামনাে 

দ্বাো প্ৰতাকেত হহকিল।  

চয়তাৰন গ্ৰগাৰ ই  ৃকিৱীি প্ৰতােণা িকেৰি (প্ৰিাশ 12:9). গ্ৰতওঁ সিৰলা মানৱজাকতি প্ৰিাকৱত আৰু 

প্ৰতােণা িকেবলল গ্ৰতওঁ িকেব  ো প্ৰকতৰ া দুি কচন্তা বযৱহাে িকেৰি। চয়তাৰন গ্ৰতওঁে দশ জন দেূদেূলল 

সম্প্ৰচাে িকেৰি (cf. ইকফকচয়ান 2:2) — আমাি প্ৰিাকৱত িকেবলল অি জহীনতা, িামনা আৰু গ্ৰলািে প্ৰকত 

আিকষ জত িো।  

স্বগীয় প্ৰচােি গ্ৰলেয় গ্ৰনফে  ো কনম্নকলকখতৰবাে লিয িেি: 

আমাে প্ৰৰতযৰিই িম বয়সে  োই এই প্ৰৱঞ্চনামূলি গ্ৰবামাবষ জণে হসৰত সংযুক্ত হহ আকহৰি। 

চয়তাৰন িুল কচন্তা অন্তিুজক্ত িকেবলল এই  দ্ধকত বযৱহাে িকেৰি, আৰু গ্ৰতওঁ আদম আৰু হৱাে 

দৰে িুল কসদ্ধান্ত লবলল আমাি প্ৰিাকৱত িকেবলল  কেৰৱশ আৰু  কেকস্থকত বযৱহাে িকেৰি।  

গ্ৰযকতয়া আমাে জন্ম হহকিল, গ্ৰতকতয়া ঈশ্বে বা গ্ৰতওঁে কনখুতঁ উ ায়ে প্ৰকত আমাে গ্ৰিাৰনা ঘণৃা বা 

কবৰদ্বষ নাকিল। আকম আনকি নাজাকনকিৰলা গ্ৰয ঈশ্বেে অস্তিত্ব আৰি, বা আমাে জীয়াই িিাে বাৰব 

গ্ৰতওঁে ওচেত সষ্টঠি উ ায় আৰি। কিন্তু যিা সময়ত আকমও চয়তানে দৰে স্বাি জ েতা, গ্ৰলাি আৰু 

িামনা আৰু কনজে  ি কবচো মৰনািাৱ গক়ি তুকলকিৰলা।ঁ  

গ্ৰযকতয়া আকম সৰু আকিৰলা,ঁ গ্ৰতকতয়া আকম হয়ৰতা খ্ৰীিে দৰে আকিৰলা ঁ(গ্ৰমকিউ 18:3, 4). গ্ৰতওঁৰলাি 

নম্ৰ আৰু কশিণীয় আকিল - একতয়াও চয়তান আৰু গ্ৰতওঁে সমাজে দ্বাো সম্পূণ জৰূৰ  প্ৰতাকেত 

গ্ৰহাৱা নাকিল। ...  

সিৰলা মানুহে দুখ, দুখ, গ্ৰবদনা আৰু দুখ  া - া ত  কেণত হহৰি - ঈশ্বেে আিযাস্তত্মি আৰু 

শােীকেি কনয়মে উলংঘন। সুখ আৰু সম্পূণ জ জীৱন হহৰি ঈশ্বেে কনয়মে প্ৰকত আজ্ঞািােী গ্ৰহাৱাে 

স্বয়ংস্তক্ৰয়  কেণকত। (গ্ৰনফ এল। অল এবাউ   া । িাইললে কবশ্ব আৰলাচনী। April 1972) 

আৰু গ্ৰযকতয়া যীচুৰৱ আমাে সিৰলা  া ত মতুৃযবেণ িকেকিল,  া  িোে বাৰব এি বযয় হয়। আৰু 

দীঘ জমযাদী বযয় হহৰি গ্ৰয ই  া ীি গ্ৰনকতবাচিিাৰৱ impিায জযসমূহ আৰু এজনে আৰু অকিি িাল িোে 

সম্ভাৱনা আৰি। গকতৰি, একতয়া  া  িোৰ া আৰ ানাে (বা আনে) বাৰব িাল বুকল নািাকবব, কিন্তু আশা 

িৰো ঁসিৰলাৰৱ গ্ৰতওঁৰলািে  া ে  ো কশিা ল'ব (cf. 2 ক  াে 2:18-20), গ্ৰসইৰবাে স্বীিাে িেি (1 জন 

1:9), আৰু গ্ৰতওঁৰলািে  ো অনুতপ্ত (cf. িায জয 2:37-38). 

অনুকচত কশিা আৰু  েম্পোে বাৰব, বহুৰত এই যুগত  া ি কচনাক্ত নিৰে। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এইদৰে কলকখকিল: 

7 কিয়ৰনা অকনয়মে েহসযই ইকতমৰিয িাম িকে আৰি; বতজমান সময়ত গ্ৰিৱল এজৰনৰহ ইয়াি 

কনয়ন্ত্ৰণ িকে আৰি, গ্ৰযকতয়াললৰি গ্ৰতওঁ মাজত নাযায়। 8 আৰু তাে ক িত আইনকবহীন বযস্তক্তজন 
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প্ৰিাশ  াব, যাি প্ৰিু যীচুৰৱ গ্ৰতওঁে মুখে উশাৰহৰে েহণ িকেব আৰু গ্ৰতওঁে আগমনে দ্বাো 

বাকতল হ'ব, 9 যাে আগমন চয়তানে িাম-িাজঅনুসকে, প্ৰকতৰ া শস্তক্তত, আৰু কচিত, আৰু কমিাে 

আিয জত, 10 আৰু ধ্বংস গ্ৰহাৱা গ্ৰলািসিলে বাৰব দুিতাে প্ৰকতৰ া প্ৰবঞ্চনাত, বাকতল হ'ব।  যাে 

কবকনময়ত গ্ৰতওঁৰলাৰি সতযে গ্ৰপ্ৰম লাি িো নাকিল যাৰত গ্ৰতওঁৰলািি েিা িকেব  ো যায়। 11 

আৰু ইয়াে বাৰব ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািলল এি ভ্ৰাকন্তে িাম গ্ৰপ্ৰেণ িকেব, যাৰত গ্ৰতওঁৰলাৰি কমিা 

িিাকবশ্বাস িকেব  াৰে, 12 যাৰত কযসিৰল সতযি কবশ্বাস নিৰে কিন্তু অিাস্তৰ্ম্ জিতাত আনস্তন্দত হয় 

গ্ৰতওঁৰলািি কবচাে িো উকচত। (2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:7-12, গ্ৰবকেয়ান আিকেি বাইৰবল) 

"অকনয়মে েহসয" ("অপ্ৰাচীনতাে েহসয" কি.আে.কব.) এ া অংশ হহৰি গ্ৰয বহুতি  া ে কবষৰয় সতয 

কশৰিাৱা গ্ৰহাৱা নাই আৰু/বা যীচুে সময়ে ফেীচীসিলে দৰে ঈশ্বেে কনয়মে চাকেওফাৰল যুস্তক্ত কদবলল 

কশৰিাৱা গ্ৰহাৱা নাই আৰু তাে  কেৱৰতজ অনকুচত  েম্পো েহণ িো হহৰি (cf. গ্ৰমকিউ 15:1-9). কযসিৰল 

সতযে প্ৰকত  য জাপ্ত গ্ৰপ্ৰম নিৰে গ্ৰতওঁৰলািি কনষ্ঠুেিাৰৱ প্ৰতােণা িো হ'ব কযৰহতু আকম এই যুগে গ্ৰশষে 

ফাৰল আকহম। বাইৰবৰল এইদৰে কশিায়: "গ্ৰমাে কপ্ৰয় িাই-িনীসিলি প্ৰতােণা নিকেব" (গ্ৰজমি 1:16). 

তিাক ও, আকম মানুৰহ কনজৰি (কবৰশষলি চয়তানে প্ৰিাৱে দ্বাো) প্ৰতােণা িৰো ঁআৰু আমাে কব িগামী 

গ্ৰহাৱাে প্ৰৱণতাে  কেমাণ অনুিৱ নিৰো।ঁ 

 াচঁকন গ্ৰজমি প্ৰৰলািন আৰু  া  সম্পৰিজ কনম্নকলকখতৰবাে বণ জনা িকেকিল: 

12 িনয হহৰি প্ৰৰলািন সহয িো মানুহজন; কযৰহৰতা গ্ৰতওঁি অনুৰমাদন কদয়া হ'ব, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ 

জীৱনে মুিু  লাি িকেব কযৰ া প্ৰিুৰয় গ্ৰতওঁি িাল গ্ৰ াৱা সিলি প্ৰকতশ্ৰুকত কদকিল। 13 গ্ৰতওঁ 

প্ৰৰলাকিত গ্ৰহাৱাে সময়ত গ্ৰিাৰনও ি'ব নালাৰগ, "মই ঈশ্বেে প্ৰৰলািনত আৰিা"ঁ; কিয়ৰনা ঈশ্বৰে 

দুিতাে দ্বাো প্ৰৰলাকিত হ'ব গ্ৰনাৱাৰে, আৰু গ্ৰতওঁ কনৰজিাৰিা প্ৰৰলাকিত নিৰে। 14 কিন্তু প্ৰৰতযৰিই 

কনজে ইচ্ছাে দ্বাো আতঁকে আৰহ আৰু প্ৰৰলাকিত হয়। 15 গ্ৰতকতয়া গ্ৰযকতয়া ইচ্ছাই গিজিােণ িৰে, 

গ্ৰতকতয়া ই  া  জন্ম কদৰয়; আৰু  া , গ্ৰযকতয়া ই সম্পূণ জৰূৰ  িাঙে হয়, মতুৃয িক়িয়াই আৰন। 

(গ্ৰজমি 1:12-15) 

প্ৰৰলািন প্ৰকতৰোি িকেবলল, ইয়াত প্ৰৰৱশ িো আৰ ানাে মনে  ো িুল কচন্তা িো, আৰ ানাে মনি িাল 

কচন্তাৰে িোই তুকলব (কফকলক য়ান 4:8) আৰু ঈশ্বেে ওচেলল যাওঁি।  

ঈশ্বে আৰু গ্ৰতওঁে বািযে কবষৰয় কযসিৰল কচন্তা িৰে তাতলি িাল কচন্তা কি আৰি? যকদ আ ুকন চয়তানি 

সষ্টঠিিাৰৱ প্ৰকতৰোি িৰে, গ্ৰতৰন্ত বাইৰবৰল হিৰি গ্ৰয গ্ৰতওঁ  লাই যাব (গ্ৰজমি 4:7).  

প্ৰকতৰোি িকেৰল আৰ ানাি আিযাস্তত্মিিাৰৱ শস্তক্তশালী িৰে, আনহাৰত  া ত কলপ্ত হ'গ্ৰল আৰ ানাি 

দুব জল িকে গ্ৰতাৰল। 

কযসিৰল কবশ্বাস িকেবলল ইচু্ছি গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব  াৰ  গ্ৰদখুৱাবলল সহায় িৰে গ্ৰয আমাি ঈশ্বে আৰু 

গ্ৰতওঁে  িে প্ৰৰয়াজন। 

ঈশ্বৰে চয়তানে প্ৰবঞ্চনাে প্ৰিাৱ, লগৰত মানৱীয় িামনাে কবষৰয় বসু্তজ  াইকিল আৰু  কেত্ৰাণে এি 

 কেিল্পনা কবিকশত িকেকিল কযৰয় ইয়াি কবৰবচনা িৰে (তাে কবষৰয় অকিি কবৱেণে বাৰব, অনুেহ িকে 

কবনামূলীয়া অনলাইন কিতা : ইউকনিাৰচজল অফাে অফ গ্ৰচলৰিচন চাওি। আৰ ািা াৰিকচি: ঈশ্বৰে 

আকহবলগীয়া যুগত গ্ৰহৰুওৱা গ্ৰলািসিলি বচাব  াকেবৰন? শ শ শাস্ত্ৰই ঈশ্বেে  কেত্ৰাণে  কেিল্পনাপ্ৰিাশ 

িৰে)। 
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3.  পৃৰিৱীৰ ধৰ্ম্ মবোবৰ ৰক ৰিকায়? 

সষৃ্টিে উৰেশয কি গ্ৰসই কবষৰয় কবকিন্ন িম জে কবশ্বাস আৰি। গকতৰি, কবকিন্ন প্ৰাচয আৰু  স্তিমীয়া িম জে 

গ্ৰলািসিলে কিিুমান মন্তবয চাওঁ আহি। 

কিন্তু প্ৰিৰম, আকম নাস্তিিসিলি কবৰবচনা িৰো ঁআহি। নাস্তিিসিৰল কবশ্বাস নিৰে গ্ৰয মানুহে গ্ৰিাৰনা 

উৰেশয আৰি, সম্ভৱতঃ উ ৰিাগ বা গ্ৰিাৰনা িেণে বযস্তক্তগত  কে ূণ জতাে বাকহৰে।  

কিিুমান আৰি (কযসিৰল কনজৰি নাস্তিি বুকল গণয িকেব  াৰে বা নিকেবও  াৰে) কয কবশ্বাস িৰে গ্ৰয িম 

মানুহ িাকিৰল িাল হ'ব: 

প্ৰসৱ-কবৰোিী হহৰি এই কবশ্বাস গ্ৰয মানৱ জীৱন বস্তুকনষ্ঠিাৰৱ মূলযহীন আৰু অি জহীন। দয গাকিজয়াৰন 

বণ জনা িোে দৰে, প্ৰসৱকবৰোিীসিৰল দাবী িৰে গ্ৰয মানুহে প্ৰজননে ফলত মানৱ সমাজে 

অৰযৌস্তক্তি িকত হয় (কযৰ া আেম্ভকণৰত িাকিব নালাৰগ, এই িেণে কচন্তািাোে দ্বাো) আৰু েহৰ া। 

তদু কে, ক তৃ-মাতৃসিৰল গ্ৰতওঁৰলািে অস্তিত্বে বাৰব সন্মকত কনকদয়া কশশুে ও েত অস্তিত্ব জাক  

কদ হনকতি অ োিে বাৰব গ্ৰদাষী।  ... 

প্ৰসৱকবৰোিীসিৰল প্ৰাৰয় দাবী িৰে গ্ৰয মানৱ জীৱনে মূলযহীনতাে ও েত গ্ৰতওঁৰলািে কবশ্বাস 

মানৱ জীৱনে প্ৰকত সহানিূুকতে দ্বাো অনুপ্ৰাকণত... 

প্ৰসৱকবৰোিীসিৰল মানৱজাকতি িকতে  ো সুেকিত িকেব কবচাৰে ইয়াে কবলুকপ্ত কনস্তিত িকে... 

(ৱালি এম. বকি জত 'না াকলি কবৰোিী' আৰন্দালনই মানৱতাে কবলুকপ্তে বাৰব আহ্বান জনাইৰি...  

হদকনি ৱায়াে, নৰৱম্বে 15, 2019) 

মূলতঃ, প্ৰসৱ-কবৰোিীসিৰল কবশ্বাস িৰে গ্ৰয মানুৰহ িালতলি গ্ৰবকি িকত িৰে, জীৱন িষ্টঠন, আৰু 

এৰনদৰে মানুৰহ  ৃকিৱীলল অকিি মানুহ আকনব নালাৰগ কিয়ৰনা এৰন িকেৰল সম্পূণ জ িি আৰু গ্ৰবদনা বসৃ্তদ্ধ 

হ'ব। 

কিন্তু, গ্ৰতওঁৰলাৰি মানুহে মূলযে কবষৰয় িুল িকেৰি।  

মানুহে মূলয আৰি। আৰু গ্ৰযকতয়া দুখ-িি আৰি, মানুহি অৱদান আৰু সহায় িকেবলল বািয িো হহকিল। 

জীৱনে এি অি জ আৰি। 

একতয়া, মানৱজাকতে উৰেশযে কবষৰয় কহন্দ ুিম জই কি িয় চাওঁ আহি। 

খবে অনুসকে এি কবকলয়নতলি অল  গ্ৰবকি কহন্দ ুআৰি। গ্ৰসই কবশ্বাসে কবশ্বাসে কবষৰয় ইয়াত তিয কদয়া 

হহৰি: 

কহন্দ ু িম জঅনুসকে, জীৱনে অি জ (উৰেশয) চাকেগুণ: িম জ, অি জ, িাম আৰু গ্ৰমাি প্ৰাপ্ত িো। 

প্ৰিমিৰ্ম্ জে অি জ হহৰি সৎ আৰু িাস্তৰ্ম্ জিতাৰে িাম িো। ... কহন্দ ুিম জ অনুসকে জীৱনে কদ্বতীয় অি জ 

হহৰি অি জ, কয এজনে জীৱনত সম্পদ আৰু সমসৃ্তদ্ধে অৰিষণি বুজায়। ... কহন্দেু জীৱনে তৃতীয় 

উৰেশয হ'ল িামি কবচো। সেল িাষাত, িামি জীৱনে  ো উ ৰিাগ প্ৰাপ্ত িো বুকল সংজ্ঞাকয়ত 

িকেব  াকে। কহন্দ ুিম জ অনুসকে জীৱনে চতুি জ আৰু অকন্তম অি জ হহৰি গ্ৰমাি, জ্ঞান। একতয়াললৰি 
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জীৱনে আ াইতলি িষ্টঠন অি জ প্ৰাপ্ত িকেবলল, গ্ৰমািই এজন বযস্তক্তি সম্পূণ জ িকেবলল মাত্ৰ এ া 

জীৱন িাল ল'ব  াৰে (গ্ৰিকতয়াবাৰহ) বা ইয়াে বাৰব গ্ৰিইবা াও লাকগব  াৰে। অৱৰশয, ইয়াি 

জীৱনে আ াইতলি গুৰুত্ব ূণ জ অি জ বুকল গণয িো হয় আৰু ই  ুনজজন্মে  ো মুস্তক্ত, আত্ম-

উ লকব্ধ, জ্ঞান বা ঈশ্বেে হসৰত এিতাে দৰে  ুেষ্কাে প্ৰদান িৰে। (কশৱিুমাে এ। কহন্দ ু িম জ 

অনুসকে জীৱনে অি জ, অৰক্টাবে 12, 2014) 

গ্ৰসৰয়ৰহ, মূলতঃ কহন্দ ুিম জই িাকম জিিাৰৱ জীয়াই িাকিবলল, সমসৃ্তদ্ধ কবচাকেবলল, জীৱন উ ৰিাগ িকেবলল 

আৰু জ্ঞান প্ৰাপ্ত িকেবলল কশিায়, কযৰ া মই গ্ৰিাৱা এজন কহন্দেু মৰত, গ্ৰদৱীিেৰণা অন্তিুজক্ত িৰে। যকদও 

গ্ৰসই কহন্দ ু কবশ্বাসৰবাে বাইৰবলে হসৰত সামঞ্জসয ূণ জ হ'ব  াৰে, তিাক ও গ্ৰতওঁৰলাৰি প্ৰিমৰত কিয় জীৱন 

িাকিব লাৰগ তাি বণ জনা নিৰে। 

খবে অনুসকে আিা কবকলয়নতলি অল  গ্ৰবকি গ্ৰবৌদ্ধ আৰি। গ্ৰবৌদ্ধ িম জই কহন্দ ুিম জতলি গ্ৰবৰলগ দৃষ্টিিংগী লয়: 

গ্ৰবৌদ্ধ িম জই জীৱনে গ্ৰিাৰনা স্থায়ী আৰু  েম তাৎ য জ আৰি বুকল অস্বীিাে িৰে, আৰু জীৱনি 

অসৰন্তাষজনি (এি. িুি্খা) আৰু শূনযতা (এি. চুকনয়াতা) বুকল বণ জনা িৰে। অৱৰশয, বুদ্ধই স্বীিাে 

িকেকিল গ্ৰয জীৱনে এি আৰ কিি তাৎ য জ আৰি, আৰু জীৱনে এই আৰ কিি আৰু চতজযুক্ত 

প্ৰিৃকতে জকেয়ৰত আকম সাব জজনীন সতয প্ৰাপ্ত আৰু উ লকব্ধ িকেব  াৰো।ঁ বদু্ধে বি্তৃতা অনুসকে, 

আমাে জীৱন আৰু  ৃকিৱী, উত্থান আৰু  তনে  কেঘ নাে বাকহৰে আন এৰিা নহয়। এইৰ া গঠন 

আৰু িয় িোে এি প্ৰস্তক্ৰয়া। (জীৱনে তাৎ য জ কি? Buddhanet.net, উদ্ধাে িো হহৰি 03/21/19) 

যকদও কহন্দ ু িম জত বহুৰতা গ্ৰদৱতা আৰি, গ্ৰবৌদ্ধ িম জে এ াও নাই। আৰু, যকদ ঈশ্বে নািাৰি, গ্ৰতৰন্ত 

গ্ৰবৌদ্ধসিৰল (আন নাস্তিিে দৰে) শুদ্ধ গ্ৰয জীৱনে গ্ৰিাৰনা  েম গুৰুত্ব নাই। 

কিন্তু যকদ ঈশ্বেীয় আত্মা আৰি, আৰু হয় এই কসদ্ধান্তত উ নীত গ্ৰহাৱাৰ া যসু্তক্তসঙ্গত গ্ৰয (এৰন প্ৰমাণ িো 

তিয িিাে বাৰব, আমাে কবনামূলীয়া  ুস্তিিাও চাওি, ccog.org অনলাইনত, ঈশ্বেে অস্তিত্ব যুস্তক্তসঙ্গত 

গ্ৰনকি?), গ্ৰতৰনহ'গ্ৰল এজন ঈশ্বেীয় সষৃ্টিিতজাে এ া প্ৰিৃত আৰু গুৰুত্ব ূণ জ উৰেশয আকিল বুকল অকিি অি জ 

 ূণ জ হ'ব। 

একতয়া, গ্ৰবৌদ্ধ িম জ আৰু কহন্দ ুিম জ দুৰয়া াই িম জ নামে এ া িােণা কশিায়। গ্ৰবৌদ্ধ উৎসএ াে  ো ইয়াত কিিু 

তিয কদয়া হহৰি: 

িম জ হহৰি হনকতি িােণে কনয়ম। িম জে তত্ত্ব গ্ৰবৌদ্ধ িম জে এ া গ্ৰমৌকলি মতবাদ। ... এই  ৃকিৱীত 

এজন বযস্তক্তে গ্ৰিত্ৰত এৰিা নহয় কযৰ া গ্ৰতওঁ গ্ৰিাৰনা িােণত বা আন িােণত প্ৰা য নহয়। ...  াকল 

শব্দ িম জে আিকেি অি জ হহৰি িায জ বা িো। মানকসি, গ্ৰমৌকখি বা শােীকেি কযৰিাৰনা িেণে 

ইচ্ছািৃত িায জযি িম জ বুকল গণয িো হয়। ই "কচন্তা, শব্দ আৰু িাম" বািযাংশত অন্তিুজক্ত 

সিৰলাৰবাে সামকে লয়। সািােণৰত, সিৰলা িাল আৰু গ্ৰবয়া িায জযই িৰ্ম্ জ গঠন িৰে। ইয়াে চূডান্ত 

অি জত িম জমাৰন সিৰলা হনকতি আৰু অলনকতি ইচ্ছাবুজায়। (িায়াদাও এম. িম জে তত্ত্ব। 

Buddhanet.net, উদ্ধাে িো হহৰি 07/22/19) 

যকদও বাইৰবৰল "িৰ্ম্ জ" শব্দৰ া বযৱহাে নিৰে তিাক ও ই কশিায় গ্ৰয এজৰন কয ব ন িৰে গ্ৰসইকখকন িাষ্ট ব 

(গালাকতয়ান 6:7-8). কিন্তু গ্ৰবৌদ্ধ িৰ্ম্ জে কব েীৰত বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয ঈশ্বৰে বস্তুৰবাে  কেচালনা িৰে 

(কহৰতা ৰদশ 16:9) গকতৰি অৱৰশষত ই গ্ৰতওঁে ইচ্ছা স্বীিাে িো সিলে বাৰব িালদৰে িাম িকেব (cf. 

গ্ৰোমান 8:28). আৰু শাকন্ত বৃস্তদ্ধে গ্ৰিাৰনা অন্ত নািাকিব (কযচয়া 9:7). 
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একতয়া, অৱৰশয, এইৰ া উৰেখ িো উকচত গ্ৰয কহন্দ ুআৰু গ্ৰবৌদ্ধ িম জই  ৃকিৱীখন এখন উন্নত স্থান গ্ৰহাৱাৰ া 

কবচাৰে। কিন্তু গ্ৰতওঁৰলাৰি বুস্তজ না ায় গ্ৰয বাইৰবৰল গ্ৰিৰনলি কশিায় গ্ৰয এৰন হ'ব। 

গ্ৰবৌদ্ধসিলে কব েীৰত, মুিলমানসিৰল এজন ঐশ্বকেি সষৃ্টিিতজাি কবশ্বাস িৰে যাে মানুহে বাৰব এ া 

উৰেশয আৰি। খবে অনুসকে ১.৮ কবকলয়ন মুিলমান আৰি। ঈশ্বৰে কিয় মানুহ বনাইকিল তাে হসৰত 

সম্পকিজত এ া ইিলাকমি দৃষ্টিিংগী ইয়াত কদয়া হহৰি: 

আমাে শেীে, আমাে আত্মা, ঈশ্বেে উ াসনা িোে প্ৰৱণতা আৰু আমাে গ্ৰ াহে হহৰি ঈশ্বেে 

 ো গ্ৰ ান  ীয়ালি গ্ৰপ্ৰেণ িো উ হাে কযৰয় আমাে মানৱীয় কসদ্ধতা প্ৰাপ্ত িোে বাৰব গুৰুত্ব ূণ জ 

উ ায় কহচাৰ  িাম িৰে। গ্ৰসই কনখুতঁতা হহৰি আত্মাে গ্ৰসই কদশৰবাে িক়িয়াই অনা কযৰয় ইয়াে 

গুণাগুণৰবাে অকতক্ৰম িৰে, আমাে উ াসনা িোে মৰনািাৱি বািৱাকয়ত িৰে আৰু আমাে 

গ্ৰ াহেি  কেৰশািন িৰে। গ্ৰযকতয়া এৰন হয়, গ্ৰতকতয়া মানুহ হহৰি এি সুন্দে প্ৰাণী, আৰু গ্ৰসৰয়ৰহ, 

ঈশ্বেীয় গ্ৰপ্ৰমে এি উ যুক্ত বস্তু, কিয়ৰনা আমাে নবীৰয় উৰেখ িকেকিল, "ঈশ্বে সুন্দে আৰু 

গ্ৰসৌন্দয জি িাল  ায়।" (শাকিে এ। দয কহউৰমন ইন দা গ্ৰিােআন। জাই ুনা িৰলজে জাৰন জল, জনু 5, 
2018) 

একতয়া যীচুৰৱ এইৰ াও আঙুকলয়াই কদকিল গ্ৰয কসদ্ধতাই লিয হ'ব লাৰগ (গ্ৰমকিউ 5:48), ও ৰোক্ত সিৰল 

ঈশ্বৰে কিয় মানুহ বনাইকিল তাি সচঁালিৰয় বণ জনা িো নাই। অৱৰশয, কনম্নকলকখত ইিলাকমি উৎসৰ াৰৱ 

এ া িােণ কদৰয়: 

ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁি গ্ৰসৱা িকেবলল মানুহ সষৃ্টি িকেকিল, অি জাৎ  ুৰুষসিৰল এি ঈশ্বেত কবশ্বাস িো 

উকচত আৰু িাল িো উকচত। এয়াই হহৰি মানৱ জীৱনে বস্তু। ঈশ্বৰে এইদৰে হিৰি: "মই  ুৰুষ 

সষৃ্টি িো নাই, গ্ৰিৱল গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰমাি গ্ৰসৱা িো উকচত।" (কবকিপ্ত গ্ৰহাৱা বতাহ, 51:56) (ইিলামত 

মানৱ জীৱনে উৰেশয কি? মুিকলম িনিা জি এি'কচৰয়চন অফ কিংগা ুে, প্ৰৰৱশিো হহৰি 
03/21/19) 

যকদও মানুৰহ িাল িো উকচত, তিাক ও ও ৰোক্ত বািী গ্ৰবােে গ্ৰবকিিাগ গ্ৰ ই কিিুমান প্ৰৰ স্টাি 

দৃষ্টিিংগীে হসৰত এৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে কিয় মানুহ বনাইকিল, যাি আকম  েৱতী সময়ত চাম। 

ৰকিভ মান প্ৰবটস্টাণ্ট দৃষ্টিভংগী 

ঈশ্বৰে ইকতমৰিয উৰেখ িো িৰ্ম্ জৰবােে কিতেত কিয় মানুহ সষৃ্টি িকেকিল গ্ৰসই কবষৰয় কবকিন্ন দৃষ্টিিংগী 

আৰি।  

আৰু প্ৰৰ স্টািসিলে মাজৰতা এৰিই িিা প্ৰচকলত।  

খবে অনুসকে মাত্ৰ 800 কমকলয়নতলিও অকিি প্ৰৰ স্টাি আৰি, আৰু গ্ৰতওঁৰলািি বহুৰতা সম্প্ৰদায়, 

মন্ত্ৰালয় আৰু সম্প্ৰদায়ে দ্বাো কবিক্ত িো হহৰি (গ্ৰ ািা: ঈশ্বেে গীজজা অবযাহত েখা প্ৰৰ স্টাি নহয়- 

আমাে কবনামূলীয়া অনলাইন কিতা ৰবােত কিয় গ্ৰ াৱা যায় তাে কবৱেণ: দয িকিকনউকয়ং কহষ্ট্ৰী অৱ দা চাচজ 

অৱ গি এণ্ড গ্ৰহা  অৱ গ্ৰচলৰিচন: হাউ দয ঈশ্বেে গীজজা অবযাহত েখা প্ৰৰ স্টাি িম জে  ো  ৃিি)। 

কিন্তু কবকিন্ন প্ৰৰ স্টাি িিা স্বৰত্বও ঈশ্বৰে কিয় কিবা িকেৰল গ্ৰসই কবষৰয় কিিুমান সািােণ চুস্তক্ত গ্ৰহাৱা গ্ৰদখা 

হগৰি।  
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ঈশ্বৰে কিয় মানুহ বনাইকিল গ্ৰসই কবষৰয় এ া প্ৰৰ স্টাি দৃষ্টিিঙ্গী লিয িেি: 

ঈশ্ববৰ ৰকয় মানুহ স্ৃষ্টি কৰৰৰিল? 

গ্ৰতওঁ কনজৰি গ্ৰগৌেৱ কদবলল এৰন িকেকিল। ঈশ্বৰে আমাি গ্ৰতওঁে দৰে সম্পিজ জীয়াই িাকিবলল 

আৰু উ ৰিাগ িকেবলল সষৃ্টি িকেকিল। যীচুৰৱ এইদৰে হিকিল: "মই গ্ৰতামাৰলািি এইিিা হিৰিা ঁ

যাৰত গ্ৰমাে আনন্দ গ্ৰতামাে মাজত িাকিব  াৰে আৰু গ্ৰতামাে আনন্দ সম্পূণ জ হ'ব  াৰে" (জন 
15:11). ...  

ঈশ্বেে ওচেত গ্ৰগৌেৱ িক়িয়াই অনা— অি জাৎ গ্ৰতওঁি উন্নীত িো, গ্ৰতওঁি ও েলল উৰঠাৱা, প্ৰশংসা 

িো, গ্ৰতওঁি সন্মানীয় িাৰৱ প্ৰকতফকলত িো- প্ৰিৃতৰত আমাে জীৱনে উৰেশয। (গ্ৰবল এি জি 

গ্ৰমিিৰৱল মন্ত্ৰালয়. একপ্ৰলত গ্ৰ াি িো হহৰি 11, 2016) 

আকম কচকচঅ'স্তজত অসন্মত হ'ম। ঈশ্বৰে আমাি সষৃ্টি িো নাকিল কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ হহৰি কিিুমান অহংিাে-

চাকলত আিযাস্তত্মি সত্তা যাি গ্ৰতওঁি গ্ৰগৌেৱ কদবলল মানুহে প্ৰৰয়াজন আকিল। বা ঈশ্বেি মানৱ জীৱনে 

উৰেশযে গ্ৰগৌেৱ কদয়া নাই। কিন্তু এইৰ া সচঁা গ্ৰয ঈশ্বৰে আনন্দ বৃস্তদ্ধ িকেব কবচাকেকিল। 

ইয়াত আন এ া প্ৰৰ স্টাি সহঁাকে কদয়া হহৰি: 

ঈশ্ববৰ প্ৰিমবত ৰকয় স্ৃষ্টি কৰৰৰিল? বতওঁ আমৰন পাইৰিল বনৰক? বতওঁ অকলিৰীয়া 

আৰিল বনৰক? ঈশ্ববৰ মানুহ েবনাৱাৰ স্মস্যাৰ মাবজবৰ ৰকয় হগৰিল? 

বাইৰবৰল আমাি হিৰি গ্ৰয কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে বাৰব ঈশ্বেে অকন্তম উৰেশয হহৰি গ্ৰতওঁে মকহমা প্ৰিাশ 

িো। বাইৰবৰল আমাি হিৰি গ্ৰয মানৱজাকতে বাৰব ঈশ্বেে অকন্তম উৰেশয হহৰি গ্ৰতওঁে গ্ৰপ্ৰম 

প্ৰিাশ িো। (ঈশ্বৰে আমকন  াইকিল গ্ৰনকি? অল এবাউ  গি কমকনষ্টষ্ট্ৰজ, এৰেিি 03/21/19) 

ষ্টঠি আৰি, এইৰ া অল  ওচেচাক  আকহৰি কিয়ৰনা গ্ৰপ্ৰম ইয়াে অংশ, কিন্তু আৰিৌ ইয়াে অি জ হহৰি গ্ৰয 

ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে অহংিাে িক়িয়াই অনাে প্ৰৰয়াজনীয়তাে বাৰব সিৰলা গ্ৰবাে হতয়াে িকেকিল। ঈশ্বে বৃিা 

নহয় আৰু তাে প্ৰৰয়াজন নাই। 

ইয়াত আন দজুন প্ৰৰ স্টািে মতামত আৰি: 

ঈশ্ববৰ ৰকয় পৃৰিৱীখন স্ৃষ্টি কৰৰৰিল?  

গ্ৰগাৰ ই বাইৰবলখনত ঘূকে ফুো বজ্ৰ াতে দৰে সংকিপ্ত উত্তেৰ া হহৰি: ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে গ্ৰগৌেৱে 

বাৰব  ৃকিৱীখন সষৃ্টি িকেকিল। ( াই াে গ্ৰজ গ্ৰিৰিম্বে 22, 2012. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world accessed 01/16/19) 

ঈশ্ববৰ ৰকয় স্ৃষ্টি কৰৰৰিল? 

ঈশ্বৰে কনজে কিতেত কিিু সীমাবদ্ধতাে বাৰব সষৃ্টি িো নাকিল। ইয়াে  কেৱৰতজ, গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁে সষৃ্টি 

িো জন্তুৰবােে আনন্দে বাৰব গ্ৰতওঁে গ্ৰগৌেৱ প্ৰদশ জন িকেবলল আৰু গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰতওঁে মহানতা 

গ্ৰঘাষণা িকেব  োলি এৰিা গ্ৰনাৰহাৱালি সিৰলা গ্ৰবাে সষৃ্টি িকেকিল। (লচন গ্ৰজ. কলৰগাকনয়াে 

মন্ত্ৰালয়, জলুাই 3, 2017) 
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ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে বযস্তক্তগত গ্ৰগৌেৱে বাৰব বস্তু গ্ৰবাে হতয়াে িকেকিল বুকল দাবী িো আৰু দুজন। 

গ্ৰসৰয়ৰহ, গ্ৰসই প্ৰৰ স্টাি (গ্ৰবকিিসহ) উৎসৰবাৰে এিমত গ্ৰহাৱা গ্ৰদখা হগৰি। কিন্তু আকম কচকচঅ'স্তজত 

কবশ্বাস নিৰো ঁগ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি সচঁালিৰয় ঈশ্বেে  কেিল্পনাে েহসয বুস্তজ  ায়। 

বৰামান বকিৰলক গীজমা আৰু ৰযবহাৱাৰ স্াক্ষীস্কলৰ পৰা অহা দৃষ্টিভঙ্গী 

গ্ৰোমান গ্ৰিিকলিসিলে কবষৰয় কি? 

গ্ৰিিকলি গীজজাে গ্ৰিৰ কচজৰম কশিায়: 

293 শাস্ত্ৰ আৰু  েম্পোই গ্ৰিকতয়াও এই গ্ৰমৌকলি সতযি কশৰিাৱা আৰু উদযা ন িো বন্ধ নিৰে: 

" ৃকিৱীখন ঈশ্বেে মকহমাে বাৰব কনম জাণ িো হহকিল।"134 গ্ৰিইি গ্ৰবানাৰিঞ্চাৰে বণ জনা িকেৰি গ্ৰয 

ঈশ্বৰে "গ্ৰতওঁে গ্ৰগৌেৱ ব়িাবলল নহয়, কিন্তু ইয়াি গ্ৰদখুৱাবলল আৰু ইয়াি গ্ৰযাগাৰযাগ িকেবলল" 

সিৰলা বস্তু সষৃ্টি িকেকিল, 135 কিয়ৰনা ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে গ্ৰপ্ৰম আৰু মঙ্গলময়তাে বাকহৰে আন গ্ৰিাৰনা 

িােণ সষৃ্টি িোে আন গ্ৰিাৰনা িােণ নাই: "গ্ৰপ্ৰমে চাকবিাষ্টঠ গ্ৰয় গ্ৰতওঁে হাত মুিকল িকেৰল 

প্ৰাণীৰবাে অস্তিত্বত আকহল।"136 প্ৰিম গ্ৰিষ্ট িান  কেষৰদ বযাখযা িকেৰি:  

এই জন, প্ৰিৃত ঈশ্বে, গ্ৰতওঁে কনজে মঙ্গলময় আৰু "সব জশস্তক্তমান শস্তক্ত"ে বাৰব, কনজে হিয জ বসৃ্তদ্ধ 

িোে বাৰব নহয়, বা গ্ৰতওঁে কসদ্ধতা প্ৰাপ্ত িোে বাৰব নহয়, কিন্তু গ্ৰতওঁ প্ৰাণীৰবােি প্ৰদান িো 

লািালািে জকেয়ৰত,  োমশ জে সম্পূণ জ স্বািীনতাে হসৰত "আৰু সময়ে আেম্ভকণে  ো, প্ৰাণীে 

দুৰয়া া আৰদশে  ো কনকম জত, এই কনখুতঁতা প্ৰিাশ িকেবলল,  আিযাস্তত্মি আৰু িৰ জাৰেল। . . .137 

294 ঈশ্বেে মকহমা হহৰি গ্ৰতওঁে মঙ্গলময়তাে এই প্ৰিাশ আৰু গ্ৰযাগাৰযাগে উ লকব্ধ, যাে বাৰব 

 ৃকিৱীখন সষৃ্টি হহকিল। ঈশ্বৰে আমাি "যীচু খ্ৰীিে দ্বাো গ্ৰতওঁে ইচ্ছা অনুসকে, গ্ৰতওঁে গ্ৰগৌেৱময় 

অনুেহে প্ৰশংসা িকেবলল" গ্ৰতওঁে  ুত্ৰ িকে তুকলকিল,138 কিয়ৰনা "ঈশ্বেে মকহমা হহৰি মানুহ 

সম্পূণ জৰূৰ  জীয়াই আৰি; তদু কে মানুহে জীৱন হহৰি ঈশ্বেে দৃষ্টি: যকদ সষৃ্টিে জকেয়ৰত ঈশ্বেে 

প্ৰিাশ  ৃকিৱীত বাস িো সিৰলা জীৱে জীৱন লাি িকেৰি, গ্ৰতৰন্ত ক তৃে বািযে প্ৰিাৰশ ঈশ্বেি 

গ্ৰদখা গ্ৰলািসিলে বাৰব আৰু কিমান জীৱন লাি িকেব।"139 সষৃ্টিে চূডান্ত উৰেশয হহৰি গ্ৰয ঈশ্বে 

"কয সিৰলা বস্তুে সষৃ্টিিত্তজা, অৱৰশষত "সিৰলাৰত" হ'ব  াৰে, আৰু এৰিসময়ৰত কনজে গ্ৰগৌেৱ 

আৰু আমাে কবষ্ট উষ্ট ে আশ্বাস কদব  াৰে। 

একতয়া, গ্ৰপ্ৰমে উৰেখে বাৰব, ও ৰোক্তৰবাে আন কিিুমান উৎসতলি ওচেত আৰি, যকদও ই  য জাপ্তিাৰৱ 

সম্পূণ জ নহয় কিয়ৰনা ই এি গুৰুত্ব ূণ জ িােণ একে যায়। 

স্বগীয় িাকিজৰনল জন গ্ৰহনেী কনউৰমৰন কনম্নকলকখতৰবাে কলকখৰল ওচে চাক  কিল: 

মই কিবা এ া িকেবলল বা এৰনিুৱা এ া বস্তু হ'বলল সষৃ্টি িকেৰিা ঁযাে বাৰব আন িাৰিা সষৃ্টি িো 

নহয়। ঈশ্বেে  োমশ জত, ঈশ্বেে  ৃকিৱীত গ্ৰমাে এি স্থান আৰি, কযৰ া আন িাৰো নাই... যকদ মই 

কবফল হওঁ, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ আন এ া িাঙে-দীঘল িকেব  াৰে, কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ অব্ৰাহামে কশলৰবাে 

িক়িয়াই আকনব  াৰে। তিাক ও এই মহান িামৰ াত গ্ৰমাে এ া অংশ আৰি... গ্ৰতওঁ গ্ৰমাি এৰিা 

গ্ৰনাৰহাৱালি সষৃ্টি িো নাই। (কনউৰমন গ্ৰজএইচ। স্বগীয় িাকিজৰনল কনউৰমনে িযান আৰু িস্তক্ত। 

লংৰমনচ, গ্ৰসউজীয়া, 1903, p. 301) 
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ও ৰোক্তৰ া মূলতঃ শুদ্ধ, যকদও ই একতয়াও সম্পূণ জ নহয়। কিিুমান প্ৰৰ স্টাৰি এইৰ াও উ লকব্ধ িৰে গ্ৰয 

ঈশ্বৰে অনন্তিালত গ্ৰতওঁে সািুসিলে বাৰব এি িাম িকেব, কিন্তু গ্ৰতওঁৰলাৰি কি িাম বা কিয় িৰে গ্ৰসই 

কবষৰয় অস্পি হহ  ৰে। 

একতয়া, কযৰহাৱাে সািীসিৰল ইয়াে অনলাইন বাইৰবল কশিাে  াঠ 2.3 ত এইদৰে কশিাইৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে 

মানুহ কিয় সষৃ্টি িকেকিল?: 

কযৰহাৱাই মানুহি  ৃকিৱীত কচেিালে বাৰব জীৱন উ ৰিাগ িকেবলল আৰু গ্ৰতওঁি গ্ৰতওঁৰলািে 

গ্ৰপ্ৰমময় ক তৃ বুকল জাকনবলল সষৃ্টি িকেকিল। (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-
lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 accessed 01/16/19) 

...  ৃকিৱীখন কিয় আৰি? ... ইয়াি মানুহে বাৰব এ া সুন্দে ঘে কহচাৰ  সষৃ্টি িো হহকিল 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#85 accessed 01/16/19). 

1. ঈশ্বৰে  ৃকিৱীখন মানহুে বাৰব এি স্থায়ী ঘে কহচাৰ  সষৃ্টি িকেকিল 

2. ঈশ্বৰে মানুহি গ্ৰতওঁে গ্ৰপ্ৰমময় কদশত কচেিাল জীয়াই িাকিবলল সষৃ্টি িকেকিল। গ্ৰতওঁ গ্ৰসই উৰেশয 

 ূেণ িকেব (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-
2/why-did-god-create-man-purpose/#131) 

যকদও এইৰ া সচঁা গ্ৰয ঈশ্বৰে  ৃকিৱীখন মানুহে বাৰব এি ঘে কহচাৰ  গক়ি তুকলকিল আৰু কযসিৰল যীচুি 

সষ্টঠিিাৰৱ অনুতপ্ত িকেব আৰু কচেন্তন জীৱন েহণ িকেব, গ্ৰতওঁৰলািি ঈশ্বৰে কিয় প্ৰিমৰত মানুহ সষৃ্টি 

িকেকিল তাি বুজাব গ্ৰনাৱাকে। 

দয কবষ্ট কফি কিজন 

কিিুমাৰন অনুিৱ িৰে গ্ৰয অনন্তিাল প্ৰািকমিিাৰৱ ঈশ্বেে মুখলল চাই অকতবাকহত হ'ব। ইয়াি 'কবষ্ট কফি 

কিজন' বুকল গ্ৰিাৱা হয়। 

যকদও বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয আকম ঈশ্বেে মুখখন কচেিালে বাৰব চাব  াৰো ঁ (গীতমালা 41:12), কিিুমাৰন 

কবষ্ট কফি দৃষ্টিি খ্ৰীিান  ুেস্কাে আৰু সষৃ্টিে উৰেশয কহচাৰ  কশিাইৰি। 

কনউ ৱৰ্ল্জ এনচাইৰলাক কিয়াই ইয়াি গ্ৰিৰনদৰে বণ জনা িকেৰি ইয়াত কদয়া হহৰি: 

কবষ্ট কফি কিজন হহৰি গ্ৰিিকলি িৰ্ম্ জতত্ত্বে এি শব্দ য'ত স্বগ জত িিা সিৰল ঈশ্বেে প্ৰতযি িােণা 

বণ জনা িৰে, কযসিৰল সৰব জাচ্চ সুখ বা আশীৰ্ব্ জাদ প্ৰদান িৰে। এই দৃষ্টিত, জীয়াই িাৰিাৰত ঈশ্বেে 

কবষৰয় মানুহে বুজাবুস্তজ অ কেহায জিাৰৱ  ৰোি (মিযস্থতািো), আনহাৰত কবষ্ট কফি দৃষ্টি প্ৰতযি 

(তাৎিকণি)। ... 

িমাি এিুইনাৰি কবষ্ট কফি কিজনি শােীকেি মতুৃযে ক িত মানৱ অস্তিত্বে চূডান্ত লিয কহচাৰ  

বযাখযা িকেকিল। স্বগ জত ঈশ্বেি আিষ জণ িোে বাৰব এিুইনাৰি গ্ৰেৰ াে ৰূ ে  ৃকিৱীত িালি িকে 

েখাে বণ জনাে সমান্তোলিাৰৱ, কযৰ া গ্ৰিৌকতি শেীেত িাকিও সম্ভৱ নহয়। ... 
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গ্ৰেৰ াে দশ জৰন গুহাে ৰূ িত কবষ্ট কফি কিজনে িােণাৰ াে ইংকগত কদৰয়, কযৰ া কে াকিি বুিত 

প্ৰিাশ ক ত হয় 7 (514a-520a), িৰক্ৰষ্ট িে চকেত্ৰে জকেয়ৰত গ্ৰিাৱা: 

গ্ৰমাে মতামত হহৰি গ্ৰয জ্ঞানে  ৃকিৱীত িালে িােণাৰ া (িাল) সিৰলাৰে গ্ৰশষত গ্ৰদখা যায়, 

আৰু গ্ৰিৱল এ া প্ৰৰচিাৰে গ্ৰহ গ্ৰদখা যায়; আৰু, গ্ৰযকতয়া গ্ৰদখা যায়, সিৰলা বস্তুে 

সাব জজনীন গ্ৰলখি, গ্ৰ াহেে অকিিাৱি আৰু এই দৃশযমান  ৃকিৱীত গ্ৰ াহেে প্ৰিু, আৰু 

বুস্তদ্ধজীৱীে যুস্তক্ত আৰু সতযে তাৎিকণি উৎস বুকলও অনুমান িো হয় (517b,c). 

গ্ৰেৰ াে বাৰব, খ্ৰীিান িৰ্ম্ জতত্ত্বত ঈশ্বেে হসৰত িাল েখা গ্ৰদখা যায়। ... 

িাৰি জজে গ্ৰিইি চাইকপ্ৰয়াৰন (তৃতীয় শকতিা) স্বগ জোজযত ঈশ্বেি গ্ৰদকখ েিা িো সিলে কবষৰয় 

কলকখকিল:  

আৰ ানাে মকহমা আৰু সুখ কিমান মহান হ'ব, ঈশ্বেি চাবলল কদয়া হ'ব, আৰ ানাে প্ৰিু 

আৰু ঈশ্বে খ্ৰীিে হসৰত  কেত্ৰাণ আৰু কচেন্তন গ্ৰ াহেে আনন্দ িাগ বতো িকে সন্মাকনত 

হ'ব... িাস্তৰ্ম্ জি আৰু ঈশ্বেে বনু্ধবগ জে হসৰত স্বগ জোজযত অমেত্বে আনন্দত আনস্তন্দত 

হবলল। ... 

ত্ৰৰয়াদশ শকতিাত দাশ জকনি-িম জতত্ত্বকবদ িমাি এিুইনাৰি গ্ৰতওঁে কশিি এলবা জি গ্ৰমগনিি 

অনুসেণ িকে মানৱ জীৱনে চূডান্ত লিযি মতুৃযে ক িত ঈশ্বেে সাোংশে গ্ৰবৌস্তদ্ধি কবষ্ট কফি 

দৃষ্টিৰে গষ্টঠত বুকল বণ জনা িকেকিল। এিুইনািে মৰত, কবষ্ট কফি কিজৰন কবশ্বাস আৰু যসু্তক্ত 

দুৰয়া াৰি অকতক্ৰম িকেৰি। ... 

কহন্দ ুআৰু গ্ৰবৌদ্ধ কচন্তাই দীঘ জকদন িকে সমাকিে অকিজ্ঞতাে িিা হি আকহৰি, য'ত আত্মাই শেীেত 

িাৰিাৰত ঐশ্বকেিে হসৰত কমলন কবচাকে  ায়। ইিলামে েহসযময়  েম্পোৰ াৰৱ ঈশ্বেে চিুৰে 

আিকেি িাৰৱ গ্ৰচাৱাে কবষৰয় এইদৰে হিৰি: "গ্ৰযকতয়া মই গ্ৰতওঁি িাল  াওঁ, গ্ৰতকতয়া মই গ্ৰতওঁে 

শ্ৰৱণ শস্তক্ত যাে দ্বাো গ্ৰতওঁ শুকনৰি; আৰু গ্ৰতওঁে দৃষ্টি যাে দ্বাো গ্ৰতওঁ গ্ৰদকখৰি; গ্ৰতওঁে হাত যাে দ্বাো 

গ্ৰতওঁ আঘাত িৰে; আৰু গ্ৰতওঁে িকে যাে দ্বাো গ্ৰতওঁ গ্ৰখাজ িাৰ়ি" (আন-নৱাৱীে হাকদি 38).  

জজজ ফে আৰু আন প্ৰােকম্ভি গ্ৰিাৰৱিােসিৰল কবশ্বাস িকেকিল গ্ৰয ঈশ্বেে প্ৰতযি অকিজ্ঞতা 

সিৰলা গ্ৰলািে বাৰব উ লব্ধ, মিযস্থতা অকবহৰন। (কবষ্ট কফি কিজন। কনউ ৱৰ্ল্জ এনচাইৰলাক কিয়া, 
2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision accessed 04/16/19) 

গ্ৰ ািা: বাইৰবৰল স্পিলি হিৰি গ্ৰয ঈশ্বে  ৃকিৱীলল নাকম আকহব (প্ৰিাশ 21:1-3), গ্ৰসৰয়ৰহ শাস্ত্ৰই স্বগ জত এি 

কবষ্ট কফি দশ জনে দৃষ্টিি অস্বীিাে িৰে। 

লুৰিোন জাৰন জল অৱ একিেে সম্পাদৰি কলকখকিল: 

কিন্তু মানৱ প্ৰাণীে বাৰব ঈশ্বেে উৰেশযে অকন্তম লিয গ্ৰ া  কৱত্ৰতাে এি অস্বািাকৱি বুজাবুস্তজে 

জকেয়ৰত স্তজকলকি উষ্টঠৰি, য'ত আমাি অনন্তিালত  কবত্ৰতা আৰু ঈশ্বেে হসৰত সম্পূণ জ কমলনে 

কবষ্ট কফি দশ জনে প্ৰকতশ্ৰুকত কদয়া হহৰি। (গ্ৰচৰিাচ কচ সম্পাদিে  কেচয়: লুৰিোন আৰু 

 কবত্ৰিেণ। © গ্ৰিৰিম্বে/অৰক্টাবে 2017. জাৰন জল অফ লুৰিোন একিে, িকলউম 17, সমসযা 5) 
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কবষ্ট কফি কিজনত কবশ্বাস িো বহুৰতা প্ৰৰ স্টাৰি এই দৃষ্টিিংগীে ফাৰল গ্ৰহঁচা কদৰয় গ্ৰয এই দৃষ্টি গ্ৰিৌকতি 

দৃষ্টি নহয় (গ্ৰযৰন অি জলুণ্ড স্তজ) এি আিযাস্তত্মি দৃষ্টি। আকম কিয় কবষ্ট কফি কিজনি িুল বুস্তজ  াওঁ। ওজাইে 

প্ৰিম গ্ৰবকিি গীজজা, গ্ৰিৰিম্বে 26, 2018). 

কযসিৰল কবষ্ট কফি কিজনে সংস্কেণি অকন্তম লিয কহচাৰ  েহণ িৰে গ্ৰতওঁৰলাৰি িাৰব গ্ৰয ঈশ্বেি গ্ৰদকখ 

গ্ৰলৰতো হ'গ্ৰল গ্ৰতওঁৰলাি কনজে সুৰখৰে িকে  কেব।  

এসময়ে গীজজা অৱ গি েচকয়তাে গ্ৰসই দৃষ্টিিঙ্গীে এি কবৰোিী দৃষ্টিিংগী ইয়াত কদয়া হহৰি: 

যকদ অনন্তিাল ঈশ্বেে মুখলল আনৰন্দৰে চাই িাকিব লাৰগ, বা আমাে প্ৰকতৰ া ইচ্ছা তৎিণাৎ 

 ূেণ িকেব লাৰগ - কযদৰে বহুৰতা িম জই কশিায় - গ্ৰিইমাহমানে ক িত (বা গ্ৰিইমাহমানে ক িত, ই 

প্ৰিৃতৰত গুৰুত্ব ূণ জ নহয়), জীৱনৰ া আমকনদায়ি হহ  কেব। আৰু এবাে জীৱনৰ া আমকনদায়ি 

হহ  কেৰল, ই কবেস্তক্তিে আৰু িয়ংিে হ'ব। কিয়ৰনা আকহবলগীয়া এি অন্তহীন অনন্তিালে 

বাকহৰে আন এৰিা নািাকিব - মৃতুযে হসৰত  লায়নে এি আিয জিে কিন্তু অসম্ভৱ উ ায় (চাওি) 

লূি 20:35-38). এইৰ া সচঁালিৰয় চূডান্ত অতযাচাে হ'ব।  

কিন্তু আমাে কচেন্তন ক তৃে এ া িাল িােণা আৰি। গ্ৰতওঁ এ া  কেিল্পনা প্ৰস্তুত িকেৰি য'ত 

অনন্তিাল ক্ৰমািৰয় অকিি আমকনদায়ি নহ'ব। কিন্তু, কযমান অকবশ্বাসয গ্ৰযন লাকগৰি, অনন্তিাল 

ক্ৰমািৰয় অকিি গ্ৰোমাঞ্চিে, অকিি চমৎিাে আৰু অকিি উ ৰিাগয হ'ব কযৰহতু প্ৰকতজন ইয়ৰন 

ইয়নি অনুসেণ িৰে। (িুন আেএল। ঈশ্বে  কেয়াল - তৃতীয় খণ্ড: অনন্তিালত বাস িো। গুি 

কনউজ, জলুাই 1974) 

হয়, ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁ কয িকেকিল তাি প্ৰস্তুত িকেৰল যাৰত অনন্তিাল অকিি িাল হ'ব  াৰে।  এজন মতৃ গীজজা 

অৱ গি গ্ৰলখিে  ো কিবা লিয িেি: 

কযঈশ্বৰে এই  ৃকিৱীখন এৰিলৰগ োকখকিল গ্ৰতওঁ এ া  কেিল্পনাে িিা মনত োকখ এৰন িকেকিল। 

গ্ৰসই  কেিল্পনাৰ া  ৃকিৱীে এ া মুখয িম জে আশাহীন কনব জাণ নাকিল কযৰয় প্ৰকতশ্ৰুকত কদকিল গ্ৰয 

আ ুকন কচেিালে বাৰব গ্ৰিাৰনা কচন্তা নিিা মহান গ্ৰগাৰ ই এৰিাৰে এি অৰচতন অংশ হহ  কেব - 

কিয়ৰনা আৰ ানাে কচেিালে বাৰব গ্ৰিাৰনা বযস্তক্তগত গ্ৰচতনা নাই। এয়া মৰুদযানত দু া তাকেখে 

হাতে তলুৱাে মাজত ওলকম িিা গ্ৰহমিত গ্ৰ া কন গ্ৰযাৱাে আনন্দ নহয়, কচেিালে বাৰব িামুি 

গ্ৰমইৰিনে দ্বাো খুৱাই কদয়া, যাে প্ৰকতশ্ৰুকত আোে অনুগামীসিলি কনস্তিত িো হয়। ই গ্ৰসাণালী 

গ্ৰজাতা ক কন্ধ গ্ৰসাণালী োিাত গ্ৰখাজ িাক়ি িিা নাই, আৰ ানাে এিমাত্ৰ কচন্তা হহৰি আৰ ানাে 

আিা গ্ৰিৰনদৰে গ্ৰ ান োকখব লাৰগ, গ্ৰযৰনলি গ্ৰবকিিাগ প্ৰৰ স্টাি গ্ৰগা ে প্ৰকতশ্ৰুকত গ্ৰযন লাৰগ। 

অৱৰশষত ঈশ্বেে মুখলল চাবলল আৰু কবষ্ট কফি দৃষ্টিিঙ্গীি প্ৰশংসা িকেবলল সিম গ্ৰহাৱাে 

প্ৰকতশ্ৰুকত নহয়, গ্ৰযৰনলি গ্ৰিিকলি কবশ্বাস অনুসেণ িো সিলি কদয়া প্ৰকতশ্ৰুকত: কয ঈশ্বৰে 

সিৰলা প্ৰিাৱ কদৰি গ্ৰসয়া হহৰি আৰ ানাি গ্ৰতওঁে  কেয়াললল অনা। ঈশ্বে েদৰে ঈশ্বে গ্ৰহাৱাৰ া 

ঈশ্বে! গ্ৰিৱল আকম সিৰলাৰৱ িাই-িনী গ্ৰহাৱাে অি জত ঈশ্বে গ্ৰহাৱাে বাৰব নহয়, কিন্তু গ্ৰতওঁে 

ঈশ্বেীয় প্ৰিৃকতি সম্পূণ জৰূৰ  িাগ বতো িকেবলল। ... 

ঈশ্বেে প্ৰিৃত  কেিল্পনা বযৱহাকেি। গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁে  াকেবাকেি োজযে কবষৰয় িয় গ্ৰয ইয়াে 

সম্প্ৰসােণে গ্ৰিকতয়াও সমাকপ্ত নহ'ব। গ্ৰতওঁে  কেিল্পনা হহৰি গ্ৰতওঁে দৰে গ্ৰদখা, অনুিৱ িো আৰু 

কচেিালে বাৰব গ্ৰতওঁে দৰে এৰি আত্ম- নুগ জঠনিােী কচেন্তন আত্মা জীৱনে দ্বাো গষ্টঠত  ুত্ৰ আৰু 

িনযাসিলি গ্ৰযাগ কদয়া অবযাহত েখা! গ্ৰসইিােৰণ ঈশ্বৰে কনজে আগত কয লিয কনি জােণ িকেৰি 

গ্ৰসয়া এি আশা কযৰ া গ্ৰতওঁ গ্ৰিকতয়াও  ূেণ নিকেব। অন্তহীন, কচেন্তন, কচেিালে বাৰব গ্ৰতওঁ 
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ইকতমৰিয কনম জাণ িো মহান সষৃ্টিউ ৰিাগ আৰু শাসন িকেবলল এি সদায় কবিাকেত  কেয়াল সষৃ্টি 

িো - আৰু আৰ ানাি আৰু গ্ৰমাি িকৱষযতে সষৃ্টিৰবােত অন্ত হীনিাৰৱ িাগ বতো িো। এি 

বযি, বযৱহাকেি, আিষ জণীয়, প্ৰতযাহ্বানমূলি, চকলত  কেিল্পনা কয জীয়াই িিাে এি কচেন্তন 

িােণ প্ৰদান িৰে। 

গ্ৰসই  কেিল্পনাত গ্ৰিাৰনা আমকন নাই। গ্ৰিকতয়াও এৰন সময় নহয় গ্ৰযকতয়া আৰ ানাে আেহ গ্ৰশষ 

হ'ব। গ্ৰিাৰনা আিযাস্তত্মি গ্ৰিকতয়াও নিো িূকমে কবষৰয় গ্ৰিাৰনা গ্ৰ ৌোকণি, িৰ্ম্ীয় শব্দে ফ'ৰ্ল্াে 

ল'ব গ্ৰনাৱাকে, য'ত আ কুন কচেিালে বাৰব এৰিা নিৰে - কিন্তু সষৃ্টি, শাসনে এি কচেন্তন চািকে! 

দৃশযমান লািালািে হসৰত সমসযা সমািান। ... গ্ৰতওঁে আৰ ানাি  নুৰুত্থান িোে িমতা আৰি... 

( াহােীয়া কিৰজ।  ৃকিৱীি একতয়া কি প্ৰৰয়াজন... আশা। সািােণ সতয, গ্ৰফব্ুৱােী 1979) 

এজন প্ৰয়াত গীজজাে  ো কিবা এ া লিয িেি: 

"যকদ এজন মানহুে মতুৃয হয়, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ  ুনে জীয়াই িাকিব গ্ৰনকি?" (চািকে 14:14). এইৰ া 

আশাে সময় হ'ব লাৰগ, কিয়ৰনা এই  ৃকিৱীে মতুৃয হ'গ্ৰলও - আৰু ই হ'ব - এি নতুন আৰু উন্নত 

 ৃকিৱীে  নুৰুত্থান হ'ব - শাকন্তে  ৃকিৱী - সন্তুষ্টি, সুখ, প্ৰাচুয জ, আনন্দে  ৃকিৱী! ঈশ্বৰে আমাি 

বুস্তজবলল সহায় িেি! গ্ৰিৱল কনেন্তে অস্তিত্বই নহয় - কিন্তু সম্পূণ জ, সুখী, আিষ জণীয়, প্ৰচুে জীৱন! 

হয় - আৰু গ্ৰসইৰ া সিৰলা অনন্তিালে বাৰব! (আম জষ্ট্ৰং এইচিকিউ।  ুনৰুত্থানে উৰেশয কি? গুি 

কনউজ, মাচজ 1982) 

কিয়ৰনা বহুৰত শাস্ত্ৰে কবষৰয় সম্পূণ জৰূৰ  বুস্তজ না ায়, গ্ৰতওঁৰলাৰি ঈশ্বেে  কেিল্পনাে হসৰত সম্পূণ জৰূৰ  

সামঞ্জসয নিিা কবষ্ট কফি দৃষ্টিি গ্ৰিৰনলি কশিায়, গ্ৰসই দৰে দৃষ্টিিঙ্গীি প্ৰচাে িকেৰি। 

আকম ঈশ্বেে ফাৰল চাই অনন্তিালউন্নত নিৰো।ঁ যকদও গ্ৰতওঁ আমাি কচেকদনে বাৰব আশীব জাদ িৰে 

তিাক ও কনস্তিতিাৰৱ গ্ৰসইৰ া িকেব (cf. গীতমালা 72:17-19). 

যীচভৰ োবে স্ৃষ্টি কৰা স্কবলা েস্তু 

নতুন কনয়মত যীচু আৰু সষৃ্টিে হসৰত সম্পকিজত এই কবষৰয় কশৰিাৱা হহৰি: 

15 গ্ৰতওঁ হহৰি অদৃশয ঈশ্বেে প্ৰকতচ্ছকব, কয হহৰি সিৰলা সষৃ্টিে ও েত প্ৰিম সন্তান। 16 গ্ৰতওঁে দ্বাো 

সিৰলা বস্তু সষৃ্টি িো হহকিল কযৰবাে স্বগ জত আৰি আৰু কযৰবাে  ৃকিৱীত আৰি, দৃশযমান আৰু 

অদৃশয, গ্ৰসয়া কসংহাসন বা অকিোজয বা অিযিতা বা িমতা হওঁি। সিৰলা বস্তু গ্ৰতওঁে জকেয়ৰত 

আৰু গ্ৰতওঁে বাৰব সষৃ্টি িো হহকিল। িলকচয়ান 1:15-16) 

2 ... গ্ৰতওঁে  ুত্ৰ, যাি গ্ৰতওঁ সিৰলা বস্তুে উত্তোকিিােী কহচাৰ  কনযুক্ত িকেৰি, যাে জকেয়ৰত গ্ৰতওঁ 

 ৃকিৱীখন গক়ি তুকলকিল; 3 কয গ্ৰতওঁে গ্ৰগৌেৱে উজ্জ্বলতা আৰু গ্ৰতওঁে বযস্তক্তে প্ৰিাকশত প্ৰকতচ্ছকব, 

আৰু গ্ৰতওঁে শস্তক্তে বািযে দ্বাো সিৰলা বস্তু বজাই েখা, (কহব্ু 1:2-3) 

একতয়া, আকম গ্ৰিৱল যীচুি অনন্তিালে বাৰব চাবলল সষৃ্টি িকেকিৰলাৰঁন? 

নহয়। 

যীচুৰৱ কিয় হিকিল লিয িেি: 
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10 ... মই আকহৰিা ঁ গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলািে জীৱন িাকিব  াৰে, আৰু গ্ৰতওঁৰলািে ওচেত ইয়াি অকিি 

 কেমাৰণ িাকিব  াৰে। (জন 10:10) 

"জীৱন" আৰু ইয়াি "অকিি  কেমাৰণ" লাি িোে দ্বাো যীচুৰৱ কশিাইৰি গ্ৰয গ্ৰতওঁ আকহকিল যাৰত আকম 

অনন্তিাল েিা িকেব  াৰো ঁআৰু আকম অনন্তিালি উন্নত িোত সহায় িকেব  াৰো।ঁ 

মানুৰহ কচেিাল হে িিাে উৰেৰশয ঈশ্বৰে মানুহ সষৃ্টি িো নাকিল। 
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4.  ঈশ্ববৰ ৰকয় দখু-কিৰ অনুমৰত ৰদবয়? 

যকদ যীচু আকহকিল যাৰত আকম "অকিি  কেমাৰণ" জীৱন লাি িকেব  াৰো ঁ(জন 10:10), ঈশ্বৰে দুখ-িিে 

অনুমকত কদৰয় গ্ৰনকি? 

হয়। 

ইয়াে গ্ৰিাৰনা উৰেশয আৰি গ্ৰনকি? 

হয়। 

31 িােণ প্ৰিুকচেকদনে বাৰব একে কনকদব। 32 যকদও গ্ৰতওঁ দুখ েিা িৰে, তিাক ও গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁে বহুৰতা 

দয়াঅনুসকে সহানিূুকত গ্ৰদখুৱাব। 33 কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ গ্ৰস্বচ্ছাই দুখ নিৰে, আৰু  ুৰুষে সন্তানি দখু 

নিৰে। (কবলা  3:31-33) 

লিয িেি গ্ৰয ঈশ্বৰে আমাি গ্ৰস্বচ্ছাই দুখ বা দুখ নিৰে। গ্ৰতওঁ কবচাৰে গ্ৰয আকম িাল িৰো ঁ(cf. 3 জন 2). 

িাল মানুহে গ্ৰিত্ৰত গ্ৰবয়া ঘ না ঘৰ । 

যীচুৰৱ গ্ৰিকতয়াও  া  িো নাকিল (কহব্ু 4:15), কিন্তু আমাে বাৰব িি  াইকিল (1 ক  াে  2:21). আৰু 

"যকদও গ্ৰতওঁ এজন  ুত্ৰ আকিল, তিাক ও গ্ৰতওঁ কযৰবাে কবষয়ত িুকগকিল তাে দ্বাো গ্ৰতওঁ আজ্ঞািােী তাত 

কশকিকিল" (কহব্ু 5:8). 

ঈশ্বৰে মানুহি কিয় িি গ্ৰিাগ িকেবলল অনুমকত কদৰয়? 

গ্ৰিই ামান িােণ আৰি। এ া হহৰি আমাে  া ে শাস্তি/ফলাফল কহচাৰ  আমাি  া  নিকেবলল আৰু 

ঈশ্বেে ওচেলল ঘূকে যাবলল উৎসাকহত িো (কবলা  3:39-40; গ্ৰলবীয় ুিি  26:18). আৰু আকম বুস্তজৰ াৱা 

উকচত গ্ৰয বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয ঈশ্বৰে আমাি আমাে প্ৰা যতলি িম শাস্তি কদৰয় (cf. Ezra 9:13; চািকে 

11:6). একতয়া আনকি বাইৰবলে গ্ৰসই অংশৰবােি কবশ্বাস িো গ্ৰলািসিৰলও গ্ৰসইৰ া উ লকব্ধ িকেৰি। 

কিন্তু আন এ া, অকিি জষ্ট ল, িােণ আৰি। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল আমাি এইদৰে হিকিল গ্ৰয "সষৃ্টিৰ া অসাি জিতাে সন্মুখীন হহকিল, গ্ৰস্বচ্ছাই নহয়, কিন্তু গ্ৰতওঁ 

আশাৰে ইয়াে অিীন হহকিল" (গ্ৰোমান 8:20). গ্ৰতওঁ লগৰত কলকখকিল: 

16 গ্ৰসৰয়ৰহ আকম হৃদয় গ্ৰহৰুৱাব নলাৰগ। যকদও আমাে বাকহেে মানুহজন ধ্বংস হহ আৰি, তিাক ও 

কিতেে মানুহজনি কদৰন কদৰন নৱীিেণ িো হহৰি। 17 আমাে  াতল দুখে বাৰব, কযৰ া এি 

মুহতূ জে বাৰব, আমাে বাৰব বহুত গ্ৰবকি আৰু কচেন্তন গ্ৰগৌেৱে ওজনে বাৰব িাম িকে আৰি, 18 

আনহাৰত আকম গ্ৰদখা বস্তুৰবােে প্ৰকত নহয়, কিন্তু কযৰবাে গ্ৰদখা নাযায় গ্ৰসইৰবােলল চাওঁ। কযৰবাে বস্তু 

গ্ৰদখা যায় গ্ৰসইৰবাে অস্থায়ী, কিন্তু কযৰবাে গ্ৰদখা নাযায় গ্ৰসইৰবাে কচেন্তন। (2 িকেকিয়ানচ 4:16-18) 

গ্ৰলািসিল  কেষ্কাে গ্ৰহাৱাে প্ৰস্তক্ৰয়াত আৰি - যাে কিতেত আৰি গ্ৰশাি আৰু দুখ- তিাক ও আশা আৰি। 

এই যুগত গ্ৰিাৱা নহয় গ্ৰতওঁৰলািি এিপ্ৰিাৰে  কেৰশাকিত িো হয় (কযচয়া 48:10; কযকেকময়া  9:7), 

আনহাৰত কযসিলি গ্ৰিাৱা হয় গ্ৰতওঁৰলািি ৰূ  আৰু/বা গ্ৰসাণে দৰে  কেষ্কাে আৰু কবশুদ্ধ িকেব লাকগব 
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(গ্ৰজচকেয়াহ 13:9; গীতমালা 66:10; গ্ৰিকনৰয়ল  11:35, 12:10; 1 ক  াে  1:7; cf. প্ৰিাশ 3:18). গ্ৰসৰয়ৰহ এই 

যুগত "জ্বলন্ত"  েীিা আৰি (1 ক  াে  1:7; 4:12). 

কি িাল হ'ব তাে বাৰব এ া আশা আৰি: 

9 কিন্তু কপ্ৰয়, আকম আৰ ানাে কবষৰয় অকিি িাল কবষয়ে কবষৰয় আত্মকবশ্বাসী, হয়,  কেত্ৰাণে হসৰত 

িিা বস্তুৰবােে কবষৰয়, যকদও আকম এৰনদৰে িওঁ। 10 ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে নামে প্ৰকত গ্ৰদখুওৱা গ্ৰপ্ৰম আৰু 

গ্ৰপ্ৰমে  কেশ্ৰমি  াহকে গ্ৰযাৱাৰ া অনযায় নহয়, যাৰত আ ুকন সািুসিলি  কেচয জা িকেৰি আৰু 

মন্ত্ৰী ত্বোকিত িকেৰি। 11 আৰু আকম কবচাৰো ঁ গ্ৰয আৰ ানাৰলািে প্ৰৰতযৰিই গ্ৰশষললৰি আশাে 

সম্পূণ জ আশ্বাসে প্ৰকত এৰিই  কেশ্ৰম গ্ৰদখুৱাওি, 12 গ্ৰয আ কুন গ্ৰলৰহম নহয়, কিন্তু কবশ্বাস আৰু 

হিয জযে দ্বাো প্ৰকতশ্ৰুকতে উত্তোকিিােী গ্ৰহাৱা গ্ৰলািসিলি অনুিেণ িেি। (কহব্ু 6:9-12) 

গ্ৰসৰয়ৰহ, আকম হিয জয শীল আৰু আত্মকবশ্বাসী হ'ব লাকগব গ্ৰয ঈশ্বেে  িে ফলত "উন্নত বস্তু" হ'ব। 

হিয জযসহিাৰে িি সহয িোৰ া হহৰি গ্ৰপ্ৰমে লিণ: 

4 গ্ৰপ্ৰম হহৰি দীঘ জসকহষু্ণতা, 5 দয়ালু, গ্ৰপ্ৰৰম ঈষ জা নিৰে, গ্ৰপ্ৰৰম কনজৰি উচ্ছ্বকসত নিৰে, 

অপ্ৰতযাকশতিাৰৱ িাম নিৰে, কনজে বস্তু কবচো নাই, প্ৰৰোকচত নহয়, দুিতা নিৰে, 6 

[অিাস্তৰ্ম্ জিতাে বাৰব আনন্দ নিৰে, আৰু সতযে হসৰত আনস্তন্দত হয়; ই সিৰলা বস্তু বহন িৰে, 7 ই 

সিৰলাকবশ্বাস িৰে, ই সিৰলা আশা িৰে, ই সিৰলা সহয িৰে। 8 গ্ৰপ্ৰম গ্ৰিকতয়াও কবফল নহয়; (1 

িকেকিয়ানচ 13:4-8, আিকেি মানি সংস্কেণ) 

গ্ৰপ্ৰম বুকল অনুবাদ িো েীি শব্দৰ াি 'অগৰ ' বকুল ৰূ ান্তকেত িো হহৰি - আৰু এই িেণে গ্ৰপ্ৰৰম সতযত 

আনস্তন্দত হয় আৰু সিৰলা গ্ৰবাে সহয িকেব। প্ৰিৃত গ্ৰপ্ৰমে এ া েহসয হ'ল গ্ৰয গ্ৰপ্ৰমে কবিাশত দখু-িি 

জকডত িাকিব  াৰে। প্ৰিৃত গ্ৰপ্ৰম কবফল নহ'ব। 

গ্ৰিকতয়াবা মানুৰহ িাল িোে বাৰব িি  ায়: 

17 কিয়ৰনা যকদ ঈশ্বেে ইচ্ছা হয়, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰবয়া িাম িোতলি িাল িোে বাৰব িি গ্ৰিাগ িোৰ া 

িাল। (1 ক  াে 3:17) 

মন িকেব গ্ৰয ও ৰোক্ত সিৰল গ্ৰিাৱা নাই গ্ৰয কনজৰি দুখ-িি কদয়াৰ া ঈশ্বেে ইচ্ছা যাৰত আকম দখুী হওঁ। 

ঈশ্বেে  ি আমাে  িতলি অকিি (কযচয়া 55:8-9) আৰু গ্ৰপ্ৰমে কদশৰবাে ঈশ্বেে  কেিল্পনাে এি েহসয 

(cf. ইকফকচয়ান 5:25-32). 

একতয়া বাইৰবৰল স্পিলি হিৰি গ্ৰয আমাি দুখ-িিে  ো উদ্ভৱ গ্ৰহাৱা কিিুমান লািালাি আৰি: 

3 দুখ হাকঁহতলি িাল, কিয়ৰনা দুখী মুখে দ্বাো হৃদয় উন্নত হয়। 4 জ্ঞানীসিলে হৃদয় গ্ৰশািে ঘেত 

আৰি, কিন্তু মূখ জে হৃদয় কমি জে ঘেত আৰি। (উ ৰদশি 7:3-4) 

16 আত্মাই কনৰজই আমাে কনজে আত্মাে হসৰত সািয কদৰয় আৰু সািয কদৰয় গ্ৰয আকম ঈশ্বেে 

সন্তান। 17 একতয়া যকদ আকম সন্তান হওঁ, গ্ৰতৰন্ত আকমও উত্তোকিিােী হওঁ- সচঁালিৰয় ঈশ্বেে 

উত্তোকিিােী আৰু খ্ৰীিে হসৰত যু ীয়া উত্তোকিিােী- যকদ আকম গ্ৰতওঁে হসৰত এৰিলৰগ িি  াওঁ, 

যাৰত আকমও গ্ৰতওঁে হসৰত এৰিলৰগ মকহমাকিত হওঁ। (গ্ৰোমান 8:16-17, AFV) 
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18 কিয়ৰনা মই কবৰবচনা িৰো ঁ গ্ৰয বতজমান সময়ে দুখ-িিৰবাে আমাে মাজত প্ৰিাশ ক ত গ্ৰহাৱা 

গ্ৰগৌেৱে হসৰত তুলনা িোে গ্ৰযাগয নহয়। (গ্ৰোমান 8:18) 

12 কপ্ৰয়, আৰ ানাি গ্ৰচিা িো জ্বলন্ত  েীিণে কবষৰয় ইয়াি আচকেত বুকল নািাকবব, গ্ৰযন 

আৰ ানাে হসৰত কিবা অদ্িুত ঘ না ঘষ্ট ৰি; 13 কিন্তু আ ুকন যীচুে দুখ-িিে কবষৰয় কযমান 

আনস্তন্দত হয়, গ্ৰতকতয়া আ কুন আনস্তন্দত হওঁি। (1 ক  াে 4:12-13) 

11 গ্ৰমাে  ুত্ৰ, প্ৰিুে সতীত্বি ঘণৃা নিকেব, বা গ্ৰতওঁে সংৰশািনি ঘণৃা নিকেব; 12 যাে বাৰব প্ৰিুৰয় 

িাল  ায়, গ্ৰতওঁ শুদ্ধ িৰে, ষ্টঠি গ্ৰযৰনলি এজন ক তৃ েজা  ুত্ৰ, যাে বাৰব গ্ৰতওঁ আনস্তন্দত হয়। 

(কহৰতা ৰদশ 3:11-12) 

5 আৰু আ ুকন আৰ ানাে হসৰত  ুত্ৰসিলে কবষৰয় গ্ৰিাৱা উ ৰদশৰ া  াহকে হগৰি: "গ্ৰমাে  ুত্ৰ, 

প্ৰিুে সতীত্বি ঘণৃা নিকেব, আৰু গ্ৰযকতয়া আৰ ানাি গ্ৰতওঁে দ্বাো িৎজসনা িো হয় গ্ৰতকতয়া 

কনৰুৎসাকহত নহওঁি; 6 যাে বাৰব প্ৰিুৰয় গ্ৰতওঁি িাল  ায়, গ্ৰতওঁ িৰঠাে িাৰৱ আঘাত িৰে আৰু 

গ্ৰতওঁ লাি িো প্ৰকতজন  ুত্ৰি প্ৰচণ্ড আঘাত িৰে।" 

7 যকদ আ ুকন সতীত্ব সহয িৰে, গ্ৰতৰন্ত ঈশ্বৰে আৰ ানাে হসৰত  ুত্ৰে দৰে আচেণ িৰে; কিহে 

বাৰব এজন ক তৃৰয় শুদ্ধ নহয়? 8 কিন্তু যকদ আ কুন সতীত্বহীন, যাে সিৰলাৰবাে  াি জিযলহ  কেৰি, 

গ্ৰতৰন্ত আ ুকন অলবি আৰু  ুত্ৰ নহয়। 9 ইয়াে উ কেও, আমাে ওচেত মানৱ ক তৃআকিল কযসিৰল 

আমাি শুিেকণ িকেকিল আৰু আকম গ্ৰতওঁৰলািি সন্মান জনাইকিৰলা। আকম আত্মাে ক তৃে অিীন 

হহ জীয়াই িাকিব গ্ৰনাৱাৰোৰঁন? 10 কিয়ৰনা গ্ৰতওঁৰলাৰি সচঁালিৰয় কিিু কদনে বাৰব আমাি 

গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব আ াইতলি িাল গ্ৰযন লাকগকিল, কিন্তু গ্ৰতওঁ আমাে লািে বাৰব, আকম হয়ৰতা 

গ্ৰতওঁে  কবত্ৰতাে  াি জিয হওঁ। 11 বতজমান সময়ত গ্ৰিাৰনা িেণে সতীত্ব ই আনস্তন্দত গ্ৰহাৱা গ্ৰযন 

নালাৰগ, কিন্তু গ্ৰবদনাদায়ি; তিাক ও, ইয়াে দ্বাো প্ৰকশিণ প্ৰাপ্ত গ্ৰলািসিলি িাস্তৰ্ম্ জিতাে শাকন্ত ূণ জ 

ফল প্ৰদান িৰে। (কহব্ু 12:5-11) 

িিে অনুমকত কদয়া হয় যাৰত গ্ৰলািসিলি সংৰশািন িো হয়, প্ৰকশিণ কদয়া হয়, চকেত্ৰ গ়িা হয়, আৰু 

ইয়াে  ো িাল হ'ব (লগৰত চাওি গ্ৰোমান 5:3-4, 8:17; 2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 1:3-5; গ্ৰজমি 1:2-4; 2 ক  াে  1:5-

8; প্ৰিাশ 21:7-8).  েীিা আৰু সমসযাৰবাৰে কবশ্বাস গক়ি গ্ৰতালাত সহায় িৰে, নম্ৰতা কশিায়, আমাি কশিা 

কদৰয় আৰু আমাি ঈশ্বেে িাষ চাক বলল সহায় িকেব  াৰে। 

যকদও একতয়া এইৰ া অতযকিি গ্ৰযন লাকগব  াৰে, ঈশ্বৰে বুস্তজ  াইৰি আৰু ইয়াি বনাইৰি যাৰত গ্ৰতওঁে 

গ্ৰলািসিৰল ইয়াি সহয িকেব  াৰে (1 িকেকিয়ানচ 10:13). যীচুৰৱ এবােত একদন ইয়াি ল'বলল কশিাইকিল 

(গ্ৰমকিউ 6:34). আৰু গ্ৰতওঁ িকৱষযৰত কয  কেিল্পনা িকেৰি গ্ৰসয়া এই জীৱনত শােীকেি দুখ-িিে বাকহেত। 

(গ্ৰোমান 8:18).  

যীচু আৰু ঈশ্বেে গ্ৰলািসিৰল িি  াইৰি: 

1 গ্ৰসৰয়ৰহ, আকম ও েলল সািীে ইমান িাঙে িাৱে েখা গ্ৰদকখ, আমাি আগুকে িিা  া ে 

সিৰলা ওজন একে, আকম হিয জযৰে আমাে সন্মুখত কনি জাকেত গ্ৰদৌেৰ া িৰো, 2 আমাে কবশ্বাসে গ্ৰলখি 

আৰু কফকনচাে যীচুে ও েত চিু োকখ, যাি আনন্দ প্ৰদান িো হহকিল, ক্ৰি {ো. িাউৰোচ – গ্ৰিি}, 

লাজ কনষ্কাশন িকে আৰু ঈশ্বেে কসংহাসনে গ্ৰসা ঁহাতত বকহ আকিল। 3 কযজৰন কনজে কবৰুৰদ্ধ 

 া ীসিলে এৰন কবৰোকিতা সহয িকেকিল, গ্ৰসই কবষৰয় কবৰবচনা িেি, নহ'গ্ৰল গ্ৰতামাে আত্মাত 

লমশ হহ মূচ্ছ জা যাওি। (কহব্ু 12:1-3, জকুবকল বাইৰবল) 
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দুখ-িিে সমাকপ্ত ঘষ্ট ব: 

12 … যকদও মই আৰ ানাি  ীকডত িকেৰিা,ঁ মই আৰ ানাি আৰু  ীকডত নিৰো;ঁ 13 একতয়াে বাৰব 

মই গ্ৰতামাে  ো তাে গ্ৰজায়ালৰ া িাষ্টঙ কদম, আৰু গ্ৰতামাে বাৰন্ধানৰবাে ফাষ্ট  কদম। (নাহুম 1:12-13) 

যকদও ইয়াি কনৰনিে হসৰত সম্পকিজত িকৱষযতবাণী কহচাৰ  কদয়া হহকিল, আন শাস্ত্ৰসমূৰহ কনস্তিত িৰে গ্ৰয 

দুখ-িিে অৱসান ঘষ্ট ব (প্ৰিাশ 21:4) আৰু চয়তানে গ্ৰজায়াল িাষ্টঙ যাব (কযচয়া 14:12-17; প্ৰিাশ 20:1-3).  

এইৰ া উৰেখ িো প্ৰৰয়াজন গ্ৰয দুখ-িি সদায় আমাে িামে ফলত নহয়। যীচুে দৰে আকমও অনযায়িাৰৱ 

িুকগব  াৰো:ঁ 

19 কিয়ৰনা ঈশ্বেে প্ৰকত িিা কবৰবিে বাৰব যকদ গ্ৰিাৰনাবাই দুখ, অনযায়িাৰৱ িি গ্ৰিাগ িৰে, গ্ৰতৰন্ত 

প্ৰশংসনীয়। 20 যকদ আৰ ানাে গ্ৰদাষে বাৰব আৰ ানাি প্ৰহাে িো হয়, গ্ৰতকতয়া আ কুন ইয়াি 

হিয জযসহিাৰে লয়, গ্ৰতৰন্ত কি িৃকতত্ব? কিন্তু গ্ৰযকতয়া আ ুকন িাল িৰে আৰু িি  ায়, যকদ আ কুন 

ইয়াি হিয জযসহিাৰে লয়, গ্ৰতৰন্ত ঈশ্বেে সন্মুখত এয়া প্ৰশংসনীয়। 

21 ইয়াে বাৰব আৰ ানাি মাকত  ৰঠাৱা হহকিল, কিয়ৰনা খ্ৰীিই আমাে বাৰবও িি  াইকিল আৰু 

আমাি এি উদাহেণ কদকিল গ্ৰয আ কুন গ্ৰতওঁে  দৰি ৰবাে অনুসেণ িো উকচত: 

22 "গ্ৰিাৰন  া  িো নাকিল, বা গ্ৰতওঁে মুখত প্ৰৱঞ্চনা গ্ৰ াৱা নাকিল"; 

23 কযজৰন গ্ৰতওঁি গাকল-গালাজ িোে সময়ত গাকল-গালাজ িো নাকিল; গ্ৰযকতয়া গ্ৰতওঁ িি  াইকিল, 

গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁ গ্ৰিাৰনা িমকি কদয়া নাকিল, কিন্তু িাস্তৰ্ম্ জিিাৰৱ কবচাে িো গ্ৰতওঁে প্ৰকত কনজৰি 

প্ৰকতশ্ৰুকত কদকিল; (1 ক  াে  2:19-23) 

যীচুৰৱ দুখ-িিে কবষৰয় আমাে বাৰব এি উদাহেণ দায়ী িকেকিল (1 ক  াে  2:21-24). িকৱষযতবক্তাসিলে 

দৰে (গ্ৰজমি 5:10-11). 

আকম যীচুি অনুিেণ িকেব লাকগব (1 ক  াে  2:21-24), লগৰত িকৱষযতবক্তা গ্ৰ ৌল (1 িকেকিয়ানচ 13:2) 

কযৰহতু গ্ৰতওঁ যীচুি অনুিেণ িকেকিল (1 িকেকিয়ানচ 11:1). 

ৰিশু 

িি গ্ৰিাগ িো কশশুে কবষৰয় কি?  

বাইৰবৰল িি গ্ৰিাগ িো কশশুসিলে কবষৰয় িয়। অকত িৰমও এজন বযস্তক্ত অন্ধ হহ জন্মেহণ িকেকিল 

যাৰত "ঈশ্বেে িায জযৰবাে গ্ৰতওঁে মনত প্ৰিাশ িো উকচত" (জন 9:3). কিন্তু আনৰ া িােণ হ'ল যাৰত 

গ্ৰতওঁৰলাৰি চকেত্ৰও গক়ি তুকলব। 

আমাে জন্মে আগৰতই ঈশ্বেে আমাে বাৰব এি  কেিল্পনা আৰি: 

16 গ্ৰতামাে চিুৰৱ গ্ৰমাে  দাি জৰ া গ্ৰদকখকিল, একতয়াও অকবিৃত হহ আৰি। আৰু আৰ ানাে 

কিতা খনত গ্ৰসই সিৰলাৰবাে কলখা হহকিল, গ্ৰমাে বাৰব প্ৰস্তুত িো কদনৰবাে, গ্ৰযকতয়া একতয়াললৰি 

গ্ৰসইৰবােে গ্ৰিাৰনা নাকিল। (গীতমালা 139:16) 
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িম বয়সৰত মৃতুয গ্ৰহাৱা, গিজ াত িো বা হতযা িো কশশুে কবষৰয় কি? 

যকদও গ্ৰসইৰবাে মানৱীয় দুঘ জ না, তিাক ও ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব এি  কেিল্পনা িকেৰি— গ্ৰতওঁ 

গ্ৰসইৰবাে  াহকে গ্ৰযাৱা নাই (cf. কযচয়া 49:15). এই যুগত আনসিলে দৰে গ্ৰতওঁৰলািও কদ্বতীয়  নুৰুত্থানে 

অংশ হ'ব (প্ৰিাশ 20:5, 11). আৰু বাইৰবৰল হিৰি গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি  ুনে জীয়াই িাকিব- কিন্তু গ্ৰসই সময়ত 

প্ৰকত 100 বিেে বাৰব কযচয়া 65:20. 

ৰনখুঁততাৰ ৰদবি আগোৰ়িবি 

 ুেকণ কনয়মত গ্ৰমাকচৰয় কলকখকিল গ্ৰয ঈশ্বেে "িায জয কনখুতঁ" (কিউৰ ৰোৰনাকম 32:4). নতুন কনয়মত  াচঁকন 

গ্ৰজমি এইদৰে কলকখকিল: 

2 গ্ৰমাে িাই-িনীসিল, আ ুকন গ্ৰযকতয়া কবকিন্ন  েীিাত  ৰে গ্ৰতকতয়া এই সিৰলাৰবাে 

আনন্দগণনা িেি, 3 জৰন জাৰন গ্ৰয আৰ ানাে কবশ্বাসে  েীিাই হিয জয েিা িৰে। 4 কিন্তু হিয জযে 

কনখুতঁ িাম হওঁি, যাৰত আ ুকন কনখুতঁ আৰু সম্পূণ জ হওঁি, এৰিা নহয়। 5 যকদ আৰ ানাৰলািে 

িাৰোবাে জ্ঞানে অিাৱ আৰি, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ ঈশ্বেি গ্ৰসািি, কযৰয় সিৰলাৰি উদােিাৰৱ আৰু 

কনন্দা নিোলি কদৰয় আৰু গ্ৰতওঁি কদয়া হ'ব। (গ্ৰজমি 1:2-5) 

দুখ-িি কনখুতঁতাে কদৰশ আগবাক়ি গ্ৰযাৱাে অংশ গ্ৰযন লাকগৰি। ইয়াে অি জ এইৰ া নহয় গ্ৰয আকম কিিুমানে 

দৰে ইচ্ছািৃতিাৰৱ কনজৰি অতযাচাে িকেব লাকগব, কিন্তু হিয জযসহিাৰে আকম সন্মুখীন গ্ৰহাৱা  েীিা আৰু 

িিৰবাে সহয িকেব লাকগব। 

আৰু হয়, গ্ৰসইৰ া অকিজ্ঞতাতলি কলকখবলল সহজ- আৰু ঈশ্বৰে এইৰ া জাৰন (cf. কহব্ু 12:11): 

8 প্ৰিুৰয় গ্ৰমাি কচকন্তত িো গ্ৰ া কনখুতঁ িকেব; (গীতমালা 138:8) 

ঈশ্বৰে আৰ ানাি কনখুতঁ িকেবলল িাম িকে আৰি! 

এই কবষৰয় কবৰবচনা িেি গ্ৰয বাইৰবৰল যীচুি দুখ-িিে  ো আজ্ঞািােী গ্ৰহাৱাে কবষৰয় কশিাইৰি: 

8 যকদও গ্ৰতওঁ এজন  ুত্ৰ আকিল, তিাক ও গ্ৰতওঁ কযৰবাে কবষয়ত িুকগকিল তাে দ্বাো গ্ৰতওঁ আজ্ঞািােী 

তাত কশকিকিল। 9 আৰু কনখুতঁ গ্ৰহাৱাে ক িত গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁে আজ্ঞা  ালন িো সিৰলাৰে বাৰব কচেন্তন 

 কেত্ৰাণে গ্ৰলখি হহ  কেকিল, (কহব্ু 5:8-9) 

গ্ৰতওঁে অনুগামীসিৰলও গ্ৰসইৰ া কশকিব লাৰগ। 

যীচুৰৱ কশিাইকিল: 

48 গ্ৰসৰয়ৰহ আ কুন কনখুতঁ হ'ব, ষ্টঠি গ্ৰযৰনদৰে স্বগ জত িিা আৰ ানাে ক তৃও কনখুতঁ। (গ্ৰমকিউ 5:48) 

ইয়াে অি জ এইৰ া গ্ৰনকি গ্ৰয খ্ৰীিানসিল একতয়া কনখুতঁ? 

নহয়। 
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 াচঁকন জন স্পিলি কশিাইকিল গ্ৰয প্ৰিৃত খ্ৰীিানসিৰল একতয়াও  া  িৰে আৰু িমাে প্ৰৰয়াজন হয় (1 

জন 1:8-10). 

গকতৰি ইয়াে অি জ এইৰ া গ্ৰনকি গ্ৰয খ্ৰীিানসিৰল গ্ৰিৱল এইৰ া অসম্ভৱ গ্ৰহাৱাে বাৰব এই কসদ্ধান্তত উ নীত 

গ্ৰহাৱা উকচত, গ্ৰয গ্ৰচিা নিোৰ া ষ্টঠি? 

নহয়। 

খ্ৰীিানসিৰল ঈশ্বেে সহায়ে দ্বাো অকতক্ৰম িকেব লাকগব (গ্ৰোমান 12:21; কফকলক য়ান 4:13; 1 জন 4:4) এই 

জীৱনে  েীিা আৰু  েীিণ, কয আমাি কনখুতঁতাে ওচেলল অনাত সহায় িৰে (গ্ৰজমি 1:2-4). 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল দুখ-িিত িুকগ িিাে সময়ত যীচুৰৱ গ্ৰতওঁি গ্ৰিাৱা কিবা এ াে কবষৰয় এইদৰে হিকিল: 

9 আৰু গ্ৰতওঁ গ্ৰমাি হিকিল, "গ্ৰমাে অনুেহ আৰ ানাে বাৰব  য জাপ্ত, কিয়ৰনা দুব জলতাত গ্ৰমাে শস্তক্ত 

কনখুতঁ িো হহৰি।" (2 িকেকিয়ানচ 12:9) 

আকম কযৰবােে মাৰজৰে  াে হহৰিা তাে জকেয়ৰত আকম একতয়া কনখুতঁ হহ আৰিা।ঁ 

গ্ৰযকতয়া খ্ৰীিানসিলি ঈশ্বেে সন্তান কহচাৰ   ুনৰুস্তত্থত িো হয় গ্ৰতকতয়াই গ্ৰতওঁৰলাি সম্পূণ জৰূৰ  কনখুতঁ 

হ'ব (cf. ইকফকচয়ান 4:13; কহব্ু 11:40). 
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5.  ঈশ্ববৰ আবপানাক ৰকয় েনাইৰিল? 

আৰ ানাে উৰেশয কি? 

আ ুকন আন িাৰো দৰে এৰি নহয়। বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয "সিৰলা সদসযে এৰিই িায জয নাই... 

বযস্তক্তগতিাৰৱ ... ঈশ্বৰে সদসযসিলি, গ্ৰতওঁৰলািে প্ৰৰতযিৰি, গ্ৰতওঁ কবচো িেৰণ শেীেত স্থা ন িকেৰি" 

(গ্ৰোমান 12:4-5, 1 িকেকিয়ানচ 12:18). 

গকতৰি, আ ুকন গ্ৰবৰলগ। আৰ ানাে িাগয অননয আৰু গুৰুত্ব ূণ জ। আৰ ানাে জীৱনে অি জ আৰি। 

আৰ ানাে জীৱনে বাইৰবলে অি জ কি? 

আ ুকন গ্ৰিান? 

আ ুকন এজন কযৰয় এি অননয িেৰণ গ্ৰপ্ৰম কদব  াৰে। 

আৰু এইৰ া এৰনিুৱা এ া বস্তু কযৰ া আ কুন কচেিালে বাৰব িকেব  াকেব। 

গ্ৰযাৱা শকতিাে মাজিাগত গীজজা অৱ গি (সপ্তম কদন) প্ৰিাশ ক ত হহকিল: 

খ্ৰীিানসিৰল গ্ৰিৱল আস্তজে বাৰবই নহয়; গ্ৰতওঁ িাইলল িাল হ'ব বুকল আশা িকেৰি। (ঈশ্বেে 

গীজজাই কি কবশ্বাস িৰে। বাইৰবল এিৰিাৰি  আৰু গ্ৰহোৰ্ল্ অৱ দা িাকমং কিংিম। অৰক্টাবে 3, 
1949, p. 7) 

কিন্তু এজন খ্ৰীিাৰন গ্ৰিৱল িাইললে বাৰব অকিি িাল গ্ৰহাৱাে সম্ভাৱনা নাই। এজন প্ৰিৃত খ্ৰীিাৰন একতয়া 

জীৱনে  েীিা, সুৰযাগ আৰু  েীিাে জকেয়ৰত চকেত্ৰ গক়ি গ্ৰতাৰল (cf. গ্ৰোমান 5:1-4) কযৰ াৰৱ 

খ্ৰীিানসিলি বযস্তক্তগতিাৰৱ "িাইললে উন্নকত" িকেবলল অকেহণা গ্ৰযাগাবলল সিম হ'ব। 

অৱৰশষত ঈশ্বেে বযস্তক্তগতিাৰৱ আৰ ানাে বাৰব কবৰশষ  কেিল্পনা আৰি।  

ঈশ্বৰে আৰ ানাি আৰ ানাে কনজে বযস্তক্তগত িেৰণ গ্ৰপ্ৰম কদবলল বািয িকেকিল (cf. 1 িকেকিয়ানচ 12:20-
13:10). 

কিন্তু গ্ৰিৰনলি? 

মূলতঃ একতয়াললৰি এই জীৱনত ঈশ্বেে প্ৰকত কবশ্বাস আৰু আজ্ঞািােীলহ জীয়াই আৰি।  

আজ্ঞািােী গ্ৰহাৱা, বাইৰবলে বািকন িো, কবশ্বাস েখা, গ্ৰপ্ৰম িো আৰু গ্ৰশষললৰি সহনশীল গ্ৰহাৱাে দ্বাো 

খ্ৰীিানসিৰল গ্ৰিৱল চকেত্ৰগক়ি তুকলব গ্ৰনাৱাৰে কিন্তু কনজে আৰু আনে বাৰব অনন্তিাল উন্নত িকেব। 

কযৰহতু কবশ্বাস েিা িো গ্ৰ া এ া সতয (cf. গ্ৰোমান 1:20; ccog.org উ লব্ধ কবনামূলীয়া কিতা খৰনা চাওি, 

ঈশ্বেে অস্তিত্ব যুস্তক্তসঙ্গত গ্ৰনকি?), ঈশ্বে আৰি বুকল কবশ্বাস িকেবলল কবশ্বাসে গ্ৰিাৰনা গুৰুত্ব নাই। আনকি 

োিসসিৰলও কবশ্বাস িৰে আৰু িঁক  উৰঠ (গ্ৰজমি 2:19). কিন্তু ঈশ্বেি কবশ্বাস িো, কবশ্বাস িো আৰু 

আজ্ঞা  ালন িোৰ া কবশ্বাসে আৱশযি। এইৰ া "কবশ্বাসে েহসয"ে অংশ (cf. 1 তীমকিয় 3:9; কবশ্বাসে 
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ও েত অকিি কবনামূলীয়া  ুস্তিিাত গ্ৰ াৱা যায়, কযৰ া ccog.org অনলাইনত উ লব্ধ, গ্ৰফইি ফে দযাজ গি 

গ্ৰহজ িলএণ্ড চয়ন)। 

কযসিৰল "গ্ৰতওঁে আজ্ঞা  ালন" িৰে গ্ৰতওঁৰলািি ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে  কবত্ৰ আত্মা প্ৰদান িৰে (কায মযস্মূহ 

5:32). ঈশ্বেে আত্মাই এজন বযস্তক্তি প্ৰিৃত খ্ৰীিান িকে গ্ৰতাৰল (গ্ৰোমান 8:9-11). 

প্ৰিম  ুনৰুত্থানে সময়ত খ্ৰীিানসিলি ক িলল সলকন আৰু কনখুতঁ িো হ'ব (1 িকেকিয়ানচ 15:50-54; 

প্ৰিাশ 20:5-6) গ্ৰপ্ৰম কদয়াত সহায় িকেবলল আৰু প্ৰিৃতৰত অনন্তিাল উন্নত িকেবলল। এই  ুনৰুত্থান 

সপ্তম আৰু গ্ৰশষ কশঙাে হসৰত কমকলযায় (1 িকেকিয়ানচ 15:52), কযৰ া সময় ঈশ্বেে েহসযে অংশ গ্ৰশষ হ'ব 

(প্ৰিাশ 10:7). 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এই  কেৱতজনি "েহসয" বুকল উৰেখ িকেকিল (1 িকেকিয়ানচ 15:51). 

কযসিল বতজমান অ-খ্ৰীিান গ্ৰতওঁৰলাৰি ক িত  ুনৰুত্থান গ্ৰহাৱাে ক িত  কেৱতজনে সুৰযাগ  াব (লগৰত 

কবনামূলীয়া কিতা খন চাওি, ccog.org অনলাইন, ইউকনিাৰচজল অফাে অফ গ্ৰচলৰিচন, 

আৰ ািা াৰিকচি: ঈশ্বৰে আকহবলগীয়া যগুত গ্ৰহৰুওৱা গ্ৰলািসিলি বচাব  াকেবৰন? শ শ শাস্ত্ৰই ঈশ্বেে 

 কেত্ৰাণে  কেিল্পনাপ্ৰিাশ িৰে)। 

ভাল কৰক 

ঈশ্বে িাল (কচকিত িো হ’  10:18; গীতমালা 143:10) আৰু কয সষ্টঠি গ্ৰসয়া িৰে (cf. আকদ ুিি 18:25). 

ঈশ্বৰেও কবচাৰে গ্ৰয আকম িাল িৰো ঁকিয়ৰনা ই গ্ৰতওঁি সন্তুি িৰে (গীতমালা 34:14; কহব্ু 13:16).  

19 আ ুকন  োমশ জ আৰু িামত শস্তক্তশালী, কিয়ৰনা আৰ ানাে চিু  ুৰুষে  ুত্ৰে সিৰলা উ ায়ে 

বাৰব মুিকল, সিৰলাৰি গ্ৰতওঁে  ি অনুসকে আৰু গ্ৰতওঁে িায জযে ফল অনুসকে কদবলল। (কযকেকময়া  
32:19)  

9 আৰু আকম িাল িোে সময়ত িাগৰুৱা নহওঁ, কিয়ৰনা যকদ আকম হৃদয় গ্ৰহৰুৱাব গ্ৰনাৱাৰো ঁগ্ৰতৰন্ত 

সষ্টঠি ঋতুত আকম িাষ্ট ম। 10 কযৰহতু আমাে ওচেত সুৰযাগ আৰি, গকতৰি আকম সিৰলাৰে হসৰত, 

কবৰশষলি কবশ্বাসী গ্ৰলািসিলে বাৰব িাল িৰোহঁঁি। (গালাকতয়ান 6:9-10)  

5 … ঈশ্বে, 6 কযসিৰল "গ্ৰতওঁে িায জযঅনুসকে প্ৰৰতযিৰি প্ৰদান িকেব": কযসিৰল হিয জযসহিাৰে 

গ্ৰগৌেৱ, সন্মান আৰু অমেত্বে বাৰব িাল িাম িকে িাৰি গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব 7  া কচেন্তন জীৱন; 

(গ্ৰোমান 2:5-7) 

ঈশ্বৰে আৰ ানাে বাৰব িাল কবচাৰে আৰু যকদ আ ুকন সচঁালিৰয় িাল  ায় আৰু "গ্ৰতওঁি মাকন চৰল" 

(িায জযসমূহ 5:32; কহব্ু 5:9), এৰনদৰেই সিৰলা গ্ৰবাে ঘষ্ট ব (গ্ৰোমান 8:28). 

কনম্নকলকখতৰবাে লিয িেি: 

24 এজন মানুহে বাৰব গ্ৰতওঁ গ্ৰখাৱা-গ্ৰবাৱা িোতলি এৰিা িাল নহয়, আৰু গ্ৰতওঁে আত্মাই গ্ৰতওঁে 

শ্ৰমত িাল উ ৰিাগ িকেব লাৰগ। এইৰ াও, মই গ্ৰদকখকিৰলা, ঈশ্বেে হাতে  ো আকিল। 

(উ ৰদশি 2:24) 
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12 মই জাৰনা গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব আনন্দ িো, আৰু গ্ৰতওঁৰলািে জীৱনত িাল িোতলি এৰিা 

িাল নহয়, 13 আৰু লগৰত প্ৰকতজন মানুৰহ গ্ৰতওঁে সিৰলা শ্ৰম খাব আৰু  ান িকেব লাৰগ আৰু 

গ্ৰতওঁে সিৰলা শ্ৰমে মঙ্গল উ ৰিাগ িকেব লাৰগ - ই হহৰি ঈশ্বেে উ হাে। 14 মই জাৰনা গ্ৰয 

ঈশ্বৰে কযৰয়ই নিেি, গ্ৰসয়া কচেিালে বাৰব হহ িাকিব। (উ ৰদশি 3:12-14) 

ও ৰোক্তৰ া সচঁা, মূলতঃ কিয়ৰনা িামত উৎ াদনশীল গ্ৰহাৱাে উৰেশয হহৰি বস্তুৰবাে উন্নত িো। আৰু 

মানুৰহ উৎ াদনশীল গ্ৰহাৱাৰ া উ ৰিাগ িো উকচত। 

তদু কে, ঈশ্বেে  কেিল্পনাত আৰ ানাে হসৰত কি ঘষ্ট ৰি তাি কবৰবচনা িো হহৰি। ইয়াে হসৰত সম্পকিজত 

 ুেকণ কনয়মে কশিাৰবাে লিয িেি: 

11 প্ৰিুে  োমশ জ কচেিালে বাৰব কিয় হহ আৰি, সিৰলা প্ৰজন্মে বাৰব গ্ৰতওঁে হৃদয়ে  কেিল্পনা। 12 

িনয হহৰি গ্ৰসই জাকত যাে ঈশ্বে হহৰি প্ৰিু, গ্ৰতওঁ কনজে উত্তোকিিাে কহচাৰ  বািকন িো 

গ্ৰলািসিল। 13 প্ৰিুস্বগ জে  ো চায়; গ্ৰতওঁ  ুৰুষে সিৰলা  ুত্ৰি গ্ৰদৰখ। 14 গ্ৰতওঁে বাসস্থানে  ো 

বতওঁ পৃৰিৱীৰ স্কবলা োৰস্ন্দাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাবখ; 15 বতওঁ বতওঁবলাকৰ হৃদয় 

েযক্তিগতভাবৱ প্ৰস্তুত কবৰ; বতওঁ বতওঁবলাকৰ স্কবলা কাম ৰেবেচনা কবৰ। (গীতমালা 

33:11-15) 

1 কিয়ৰনা মই এই সিৰলাৰবাে গ্ৰমাে হৃদয়ত কবৰবচনা িকেকিৰলা,ঁ যাৰত মই এই সিৰলাৰবাে গ্ৰঘাষণা 

িকেব  াৰো:ঁ যাৰত িাস্তৰ্ম্ জি আৰু জ্ঞানী আৰু গ্ৰতওঁৰলািে িায জযৰবাে ঈশ্বেে হাতত আৰি। 

(উ ৰদশি 9:1a)  

9 এজন মানুহে হৃদৰয় গ্ৰতওঁে  ি  কেিল্পনা িৰে, কিন্তু প্ৰিুৰয় গ্ৰতওঁে  দৰি ৰবাে কনৰদজশনা 

কদৰয়। (কহৰতা ৰদশ 16:9)  

24 এজন মানুহে  দৰি  প্ৰিুে; গ্ৰতকতয়া এজন মানুৰহ গ্ৰিৰনলি কনজে  ি বুস্তজব  াৰে? 

(কহৰতা ৰদশ 20:24) 

73 আৰ ানাে হাতৰবাৰে গ্ৰমাি বনাইৰি আৰু গ্ৰমাি সস্পজ্জত িকেৰি; (গীতমালা 119:73) 

17 ... "ঈশ্বৰে িাস্তৰ্ম্ জি আৰু দুিৰলািি কবচাে িকেব, কিয়ৰনা সিৰলা উৰেশযআৰু প্ৰকতৰ া িামে 

বাৰব সময় আৰি।" (উ ৰদশি 3:17) 

একতয়া নতুন কনয়মে অংশৰবাে লিয িেি: 

11 কিন্তু এই সিৰলাৰবাে কবষয়ত এৰিই আত্মাই িাম িকে আৰি আৰু ঈশ্বৰে কনৰজ কবচো িেৰণ 

প্ৰৰতযিজনে হসৰত  ৃিৰি কবিক্ত হহ আৰি। … 27 একতয়া আ ুকন খ্ৰীিে শেীে আৰু আ কুন 

সিৰলা বযস্তক্তগত সদসয। (1 িকেকিয়ানচ 12:11, 27, AFV) 

7 প্ৰতাকেত নহ'ব, ঈশ্বেি উ হাস িো নহয়; এজন মানুৰহ কয গ্ৰিাৰনা কসকঁচব, তাে বাৰব গ্ৰতওঁ ও 

িাষ্ট ব। 8 কযজৰন কনজে মাংসে ইচ্ছাে ও েত কসকঁচ কিল, গ্ৰতওঁ দুনীকত েিা িৰে, কিন্তু কযজৰন 

আত্মাে ইচ্ছাে প্ৰকত কসকঁচ কচেস্থায়ী জীৱন লাি িৰে। (গালাকতয়ান 6:7-8) 
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10 কিয়ৰনা ঈশ্বৰে আৰ ানাে িাম আৰু গ্ৰপ্ৰমে শ্ৰম  াহকে গ্ৰযাৱাৰ া অনযায় নহয় কযৰ া আ কুন 

গ্ৰতওঁে নামে প্ৰকত গ্ৰদখুৱাইৰি... (কহব্ু 6:10)  

ঈশ্বেে সিৰলাৰে বাৰব এ া  কেিল্পনা আৰি! ইয়াত আৰ ানাি বযস্তক্তগতিাৰৱ অন্তিুজক্ত িো হহৰি এই 

বয়সত আৰ ানাি মাকত অনা হওি বা নহওঁি। আৰু গ্ৰতওঁ আৰ ানাে সিৰলা িাম কবৰবচনা িৰে।  

আ ুকন কযৰবাে েিা িকেৰি, আ কুন কযৰবাে িুকগৰি, কযৰবাে আ কুন সম্পূণ জ িকেৰি ইতযাকদৰয় আৰ ানাি 

অনন্তিাল উন্নত িকেবলল প্ৰস্তুত িকে আৰি (যকদৰহ আ ুকন অৱৰশষত ঈশ্বেে োজযি সমি জন িকেবলল 

অস্বীিাে নিৰে)। আ কুন কযৰবাে িামে মাৰজৰে  াে হহ আকহৰি গ্ৰসইসিৰলাৰবাৰে আৰ ানাি ঈশ্বৰে 

আৰ ানাে বাৰব িো আহ্বান আৰু িামে বাৰব প্ৰস্তুত িকে আৰি! আ ুকন এি অননয উ াৰয়ৰে কদব  াকেব 

আৰু অনন্তিাল উন্নত িোত সহায় িকেব  াকেব! 

বাইৰবলত উৰেখ িো হহৰি গ্ৰয শেীেে দৰে ইফাৰল কসফাৰল হাত আৰু চিুে দৰে অংশ আৰু গ্ৰগান্ধ, শ্ৰৱণ 

আৰু অনযানয বস্তুে অংশ আৰি (1 িকেকিয়ানচ 12:12-26), ঈশ্বেে কচেন্তন  কেিল্পনাত আমাে সিৰলাৰে 

অননয অংশ আৰি। হয়, আৰ ানাে িূকমিা আন গ্ৰিাষ্ট  গ্ৰিাষ্ট  মানহুে তত্বাৱিানত এৰিবাৰে গ্ৰবৰলগ হ'ব 

 াৰে- আৰ ানাে বাৰব ঈশ্বেে গ্ৰিাৰনা প্ৰিৃত  কেিল্পনা নাই বুকল নািাকবব। 

তদু কে, আ কুন কয িৰে তাে বাৰব আ কুন দায়বদ্ধ (গ্ৰোমান 14:12). আ কুন কি িৰে তাে ও েত কিকত্ত 

িকে ঈশ্বৰে কবচাে িকেব (উ ৰদশি 12:14; প্ৰিাশ 20:12) লগৰত আ ুকন কি িকেবলল বযি জ হয় (গ্ৰমকিউ 

25:24-30). আ ুকন কয িো উকচত কসমাৰন আ ুকন অনন্তিাল উন্নত িকেব। আ ুকন কয িো উকচত নহয় 

কসমাৰন আ কুন অনন্তিাল উন্নত িকেব। ঈশ্বে এজন িাস্তৰ্ম্ জি কবচােি (2 তীমকিয় 4:8). 

বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয আমাে িায জয অনুসকে আমাি  ুেসৃ্কত িো হ'ব (গ্ৰমকিউ 16:27; গ্ৰোমান 2:6; 

কহৰতা ৰদশ 24:12; কযকেকময়া  17:10; প্ৰিাশ 22:12)! আৰু তাে বাৰব আকম অকিি গ্ৰলািি সহায় িকেবলল 

সিম হ'ম (cf. লূি 19:15-19). বাইৰবৰল হিৰি গ্ৰয মতুৃযে ক িত আমাে িায জযই আমাি অনুসেণ িৰে (cf. 

প্ৰিাশ 14:13)— যাে মূল অি জ হহৰি গ্ৰয শােীকেি অৱস্থাত আকম কয কশকিকিৰলা আৰু কবিকশত িকেকিৰলা ঁ

গ্ৰসইৰ াৰৱ আকম গ্ৰিৰনদৰে অনন্তিালে বাৰব কদব আৰু িাম িকেবলল সিম হ'ম তাি আিাে কদব। 

ঈশ্বৰে িো সিৰলাৰবাে গ্ৰতওঁে এ া িােণ আৰি (কযকহৰষ্কল 14:23). আমাে জীৱনে হদঘ জয সহ, কয 

সািােণৰত আমাে বাৰব এি েহসয (cf. উ ৰদশি 9:12). 

"ঈশ্বেে ও েত কবশ্বাস োখা" (কচকিত িো হ’ 11:22) কযৰহতু গ্ৰতওঁ িো সিৰলা গ্ৰবােে বাৰব গ্ৰতওঁে চমৎিাে 

িােণ আৰি - আনকি গ্ৰযকতয়া ই সদায় আমাে বাৰব গ্ৰতৰন িেণে নহয় (cf. কহব্ু 12:11; গ্ৰোমান 8:28). 

বহুৰত কনজে কসদ্ধান্তে ও েত কিকত্ত িকে ঈশ্বেি িুললি কবচাে িকেৰি, তিাক ও বাইৰবৰল এইদৰে কশিায়: 

5 গ্ৰসৰয়ৰহ সময়ে আগৰত এৰিা কবচাে নিকেব, গ্ৰযকতয়াললৰি প্ৰিু নাৰহ, কয দৰুয়াজৰন অন্ধিােে 

লুিাই িিা বস্তুৰবাে গ্ৰ াহেলল আকনব আৰু হৃদয়ে  োমশ জৰবাে প্ৰিাশ িকেব। গ্ৰতকতয়া প্ৰৰতযিৰে 

প্ৰশংসা ঈশ্বেে  ো আকহব। (1 িকেকিয়ানচ 4:5) 

কিিুমান বস্তু লুিুৱাই েখা হহৰি। আকমও গ্ৰিাৰনা মানুহে কবষৰয় সিৰলা নাজাৰনা। 

সিৰলা মানুহ এৰি নহয়। ঈশ্বেে আমাে প্ৰৰতযিে বাৰব এ া বযস্তক্তগত  কেিল্পনা আৰি (1 িকেকিয়ানচ 
12:4-12). 
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ঈশ্বৰে সিৰলাৰে হসৰত িাম িকে আৰি যাৰত আকম প্ৰৰতযৰিই অনন্তিালত আমাে অংশ ল'ব  াৰো!ঁ 

শাস্ত্ৰই কশৰিাৱাে দৰে: 

17 িাস্তৰ্ম্ জিতাে িায জয হ'ব শাকন্ত আৰু িাস্তৰ্ম্ জিতা, কনেৱতা আৰু আশ্বাসে প্ৰিাৱ কচেিালে বাৰব। 

(কযচয়া 32:17) 

11 আ ুকন গ্ৰমাি জীৱনে  ি গ্ৰদখুৱাব; আৰ ানাে উ কস্থকতত আনৰন্দৰে  কে ূণ জতা আৰি; 

আৰ ানাে গ্ৰসা ঁহাতত কচেিালে বাৰব আনন্দ আৰি। (গীতমালা 16:11) 

শাকন্ত আৰু আনন্দ কচেিালে বাৰব। এি উন্নত অনন্তিাল! 

আ ুকন কি িো উকচত? 

11 আহি, আ ুকন সন্তানসিল, গ্ৰমাে িিা শুকনব; মই গ্ৰতামাি প্ৰিুে িয় কশিাম। 12 কযজৰন জীৱন 

কবচাৰে আৰু বহুকদন িাল  ায়, গ্ৰতওঁ হয়ৰতা িাল গ্ৰদকখব  াৰে?  13 গ্ৰতামাে স্তজিাি দুিতাে  ো 

আতঁে তো, আৰু গ্ৰতামাে ওঁঠি প্ৰৱঞ্চনা েখাে  ো আতঁকে িািি। 14 দুিতাে  ো আতঁকে িাল 

িেি; শাকন্ত কবচােি আৰু ইয়াি অনুসেণ িেি। (গীতমালা 34:11-14) 

3 প্ৰিুে ও েত কবশ্বাস োখি, আৰু িাল িেি; গ্ৰদশত বাস িেি আৰু গ্ৰতওঁে কবশ্বাসীতাি আহাে 

কদয়ি। 4 প্ৰিুে ওচেৰতা আনস্তন্দত হওঁি আৰু গ্ৰতওঁ গ্ৰতামাৰলািি গ্ৰতামাে হৃদয়ে আিাংিাৰবাে 

কদব। (গীতমালা 37:3-4)  

িাল িেি! ঈশ্বেে ও েত কবশ্বাস োখি। 

এই সিৰলাৰবােে অি জ কি? 

ইয়াে অি জ হহৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে কয িকেকিল গ্ৰসইৰ া সষৃ্টি িকেকিল যাৰত গ্ৰতওঁে সষৃ্টিৰয় িাল িকেব  াৰে। 

বা অকিি কনকদজিিাৰৱ, ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁ িো সিৰলা গ্ৰবাে সষৃ্টি িকেকিল যাৰত অনন্তিাল িাল হ'ব! 

ইমান িাল নহয় গ্ৰনকি? 

3 … মহান আৰু আিয জজনি হহৰি আৰ ানাে িায জয, সব জশস্তক্তমান ঈশ্বে! (প্ৰিাশ 15:3) 

19 ওহ, আৰ ানাে মঙ্গলময়তা কিমান মহান, কযৰ া আ ুকন আৰ ানাি িয় িো সিলে বাৰব 

স্থা ন িকেৰি, কযৰ া আ কুন  ুৰুষে  ুত্ৰে উ কস্থকতত আৰ ানাে ও েত কবশ্বাস িো সিলে বাৰব 

প্ৰস্তুত িকেৰি! (গীতমালা 31:19) 

ঈশ্বেে মঙ্গলময়তা বহুত িাঙে িােণ গ্ৰতওঁ আমাি আকহবলল প্ৰস্তুত িকেৰি। 

ইন কহব্ু 11:4-12, হাৰবলে  ো আেম্ভ িকে আকম  ুেকণ কনয়মত ঈশ্বেে বকুল গ্ৰিাৱা কবকিন্ন গ্ৰবােে কবষৰয় 

কশকিম। আৰু গ্ৰসইৰবােে কবষৰয় উৰেখ িকে, অনুসেণ িো  দৰবাৰে কি কশিায় লিয িেি: 
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13 এই সিৰলাৰবাে কবশ্বাৰসৰে মতুৃযবেণ িকেকিল, প্ৰকতশ্ৰুকত গ্ৰবাে লাি িো নাকিল, কিন্তু 

গ্ৰতওঁৰলািি দেূত গ্ৰদখাে ক িত গ্ৰতওঁৰলািি আশ্বাস কদয়া হহকিল, গ্ৰতওঁৰলািি আকলঙ্গন 

িকেকিল আৰু স্বীিাে িকেকিল গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাি  ৃকিৱীে অকচনাকি আৰু তীি জযাত্ৰী আকিল। 14 

কযসিৰল এৰন িিা িয় গ্ৰতওঁৰলাৰি স্পিলি গ্ৰঘাষণা িৰে গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি স্বৰদশ কবচাৰে। 15 আৰু 

সচঁালিৰয় যকদ গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰসই গ্ৰদশে িিা মনত গ্ৰ লাইকিল, য'ে  ো গ্ৰতওঁৰলাি ওলাই আকহকিল, 

গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁৰলাৰি ঘূকে অহাে সুৰযাগ  াৰলৰহঁৰতন। 16 কিন্তু একতয়া গ্ৰতওঁৰলাৰি এখন স্বগীয় গ্ৰদশ 

কবচাৰে। গ্ৰসৰয়ৰহ ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািে ঈশ্বে বুকল গ্ৰিাৱাত লাজ নিৰে, কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািে 

বাৰব এখন চহে প্ৰস্তুত িকেৰি। (কহব্ু 11:13-16) 

গকতৰি অন্ততঃ হাৰবলে সময়ে  োই মানুৰহ কবশ্বাস িকেকিল গ্ৰয ঈশ্বৰে কিবা িাল িোে  কেিল্পনা 

িকেকিল আৰু কযসিৰল সচঁালিৰয় গ্ৰসইৰ া বুস্তজ  াইকিল গ্ৰতওঁৰলািে ঈশ্বে ঈশ্বে। "চহে" হহৰি নতুন 

গ্ৰজৰুজাৰলম কয স্বগ জে  ো  ৃকিৱীলল নাকম আকহব (প্ৰিাশ 21:2). 

 কেিল্পনাৰ া বস্তুৰবাে উন্নত গ্ৰহাৱাে বাৰব। 

নতুন কনয়মে  ো কনম্নকলকখতৰবাে কবৰবচনা িেি: 

17 গ্ৰসৰয়ৰহ, কয িাল িকেব জাৰন আৰু নিৰে, গ্ৰতওঁে বাৰব  া । (গ্ৰজমি 4:17)  

ইয়াে অি জ এইৰ া নহয় গ্ৰনকি গ্ৰয খ্ৰীিানসিৰল িাল িকেব লাৰগ? 

িাল িোৰ াৰৱ বস্তুৰবাে উন্নত িকে তুকলৰি। 

প্ৰাৰৰম্ভক গীজমাৰ বলখকস্কবল ভাল আৰু বদৱীকৰি কৰাৰ ওপৰত 

প্ৰােকম্ভি গীজজাে গ্ৰলখিসিলে কিিু বুজাবসু্তজ আকিল আৰু ঈশ্বেে  কেিল্পনাে েহসয উৰেশযে কবষৰয় 

সূত্ৰ কদকিল। 

কদ্বতীয় শকতিাত (এ.কি.) স্তিণ জাে  কলিাৰ জ, যাি এজন বা এিাকিি মূল গ্ৰপ্ৰেৰি কনযুক্ত িকেকিল, গ্ৰতওঁ 

এইদৰে কলকখকিল: 

আহি আকম গ্ৰসই গ্ৰ া  লমে অনুসেণত উৎসাহী হওঁ ( কলিা জে কফকলক য়ান  ত্ৰ, অিযায় 6) 

গ্ৰতওঁ {যীচু} কশিায়... কচেন্তন  ুেষ্কােে ফলে বাৰব। ( কলিা জ, িা ুয়াে কিক্টেে  ুিুো, শাখা 4) 

এৰিদৰে,  কলিা জে ক িে উত্তোকিিােী চাকিজিে গ্ৰমকলৰ াৰৱ কলকখকিল: 

গ্ৰতওঁ গ্ৰতামাি স্বািীনতাৰে সমদৃ্ধ এ া মন কদৰি; গ্ৰতওঁ আৰ ানাে অবৰজক্টৰবােে আগত যৰিি 

সংখযাত গ্ৰি  িকেৰি, গ্ৰয আ কুন আৰ ানাে ফালে  ো প্ৰকতৰ া বস্তুে প্ৰিৃকত  ৃিি িকেব  াৰে 

আৰু আৰ ানাে বাৰব বািকন িকেব  াৰে কযৰ া িাল; (গ্ৰমকলৰ া। এৰিাকননাি কচজােে উ কস্থকতত 

িিা এ া বি্তৃতা। েবা জি আৰু িনাৰ্ল্িনে দ্বাো এৰি-নাইৰচন ফাদাি জত, িকলউম 8, 1885. 

গ্ৰহস্তিেন  াকিচাি জ, ক বিী (এমএ), কপ্ৰকিং 1999, p. 755) 
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িাল িকেবলল কশকিৰল চকেত্ৰ গৰ়ি। গ্ৰযকতয়া আকম কয িাল গ্ৰসয়া িকেবলল বািকন িৰো ঁ গ্ৰতকতয়া আকম 

বস্তুৰবাে উন্নত িোত সহায় িৰো।ঁ  

গ্ৰমকলৰ াৰৱ বুস্তজ  াইকিল গ্ৰয ঈশ্বৰে মানুহি  িন্দে স্বািীনতা কদকিল আৰু আকম কি িাল বািকন িকেব 

লাকগব। আদম আৰু হৱাই সীমালংঘন িকেবলল বািকন িো স্বৰত্বও, কযৰয় সাোংশত দাসত্ব িক়িয়াই 

আকনকিল (cf. গ্ৰোমান 6:16-17), গ্ৰমকলৰ াৰৱ বণ জনা িকেকিল: 

কিন্তু  ৃকিৱীে মাষ্ট  দুৰয়াফালে  ো বীজ প্ৰাপ্ত িকেবলল সিম গ্ৰহাৱাে বাৰব স্বিাৱত িাল আৰু 

গ্ৰবয়া প্ৰাপ্ত িকেবলল সিম গ্ৰহাৱা মানৰুহ শত্ু আৰু গ্ৰলািী  োমশ জদাতাি আদেকণ জনাইকিল 

আৰু গ্ৰসই গিৰজা া স্পশ জ িকে আৰদশ অকতক্ৰম িকেকিল আৰু ঈশ্বেি অমানয িকেকিল। 

(গ্ৰমকলৰ া। দয গ্ৰহাকমকল অন দা  াচঅিাে বাই গ্ৰমকলৰ া, লাইন 48)  

গ্ৰমকলৰ াৰৱ এইৰ াও বুস্তজ  াইকিল গ্ৰয যীচুৰৱ আমাি  া ে দাসত্বে  ো কবতেণ িোে  কেিল্পনাে অংশ 

আকিল: 

কনিােে েহসয নতুন আৰু  ুেকণ, কচেন্তন আৰু গ্ৰলৌকিি, দুনীকতেি আৰু অকবিৃত, নশ্বে আৰু 

অমে... ষ্টঠি আৰি, কবষয়ৰ াে সতযতা হহৰি প্ৰিুে েহসয  ুেকণ আৰু নতুন দুৰয়া া... কিয়ৰনা 

িকৱষযতবাণীে িণ্ঠস্বেে জকেয়ৰত প্ৰিুে েহসয গ্ৰঘাষণা িো হহকিল। ... এইজৰনই আমাি দাসত্বে 

 ো স্বািীনতালল, অন্ধিােে  ো গ্ৰ াহেলল, মতুৃযে  ো জীৱনলল, অতযাচােে  ো কচেন্তন 

োজযলল, আৰু কযআমাি এি নতুন  ুৰোকহত আৰু কচেিালে বাৰব এি কবৰশষ গ্ৰলাি িকে 

তুকলকিল। (গ্ৰমকলৰ া। গ্ৰমকলৰ াে দ্বাো কনিােে ও েত িিা গ্ৰহাকমকল, শােীসমূহ 2,58,61,68) 

হয়, োজয খন কচেিালে বাৰব, অনন্তিালে বাৰব। আৰু িকৱষযতবাণীে েহসযে জকেয়ৰত কযৰবাে 

িকৱষযতবাণী বসু্তজ গ্ৰ াৱা নাকিল আৰু গ্ৰসইৰবাে যীচুে সময়ে িৰ্ম্ীয় গ্ৰনতাসিৰল বুস্তজ গ্ৰ াৱা নাকিল- যীচুি 

গ্ৰতওঁ অহাে আগৰত গ্ৰঘাষণা িো হহকিল (গ্ৰসই িকৱষযতবাণীৰবােে শ শ ে বাৰব, অনলাইনত www.ccog.org 

এই মুক্ত কিতা খন চাওঁি, যাে কশৰোনাম আকিল: প্ৰমাণ যীচু হহৰি মচীহা)। কনিাে ে হসৰত জকডত আন 

এ া েহসয হহৰি গ্ৰয যীচুৰৱ ৰুষ্ট  িাষ্টঙ প্ৰৰতযি কশষযি এি অননয অংশ কদকিল (cf. লূি 24:30), কযসিৰল 

আস্তজ খ্ৰীিান কনিােি (যাি গ্ৰিকতয়াবা ইউৰিকেি বুকল গ্ৰিাৱা হয়) সষ্টঠিিাৰৱ োৰখ, গ্ৰতওঁৰলাৰি 

গ্ৰদখুৱাবলল সহায় িৰে গ্ৰয ঈশ্বেে আমাে প্ৰৰতযিে বাৰব কিবা অতুলনীয় আৰি আৰু আকম সিৰলাৰৱ 

কবৰশষ গ্ৰলাি। 

কলয়'নে ইৰেকনয়াৰি দাবী িকেকিল গ্ৰয স্তিণ জাে  কলিাৰ জ কশিাইকিল। ইৰেকনয়াৰি কলকখকিল গ্ৰয খ্ৰীিানসিলে 

"অনন্তিাললল  ুনৰুত্থানে আশা" আৰি (ইৰেকনয়াি।" গ্ৰহকেকচে কব েীৰত, চতুি জ কিতা , অিযায় 18, গ্ৰ ো  

5). আৰু হয়,  ুনৰুস্তত্থত খ্ৰীিানসিৰল অনন্তিাল জীয়াই িাকিব।  

গীতমালাs কশিায়: 

20 আ কুন, কযৰয় গ্ৰমাি িাঙে আৰু গুৰুতে সমসযা গ্ৰদখুৱাইৰি, গ্ৰতওঁ গ্ৰমাি  ুনে  ুনৰুজ্জীকৱত 

িকেব, আৰু গ্ৰমাি  ৃকিৱীে গিীেে  ো  ুনে িাঙে িকেব। 21 তুকম গ্ৰমাে মহত্ত্ব বৃস্তদ্ধ িকেবা আৰু 

গ্ৰমাি সিৰলা ফাৰল সান্ত্বনা কদবা। (গীতমালা 71:20-21) 

 ুনৰুত্থানে ক িত (যাি  ুনৰুজ্জীকৱত িো বুকলও গ্ৰিাৱা হয়) ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে গ্ৰসৱিসিলে মহত্ত্বা বৃস্তদ্ধ 

িকেব। 
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ইমান কিমান? 

যীচুৰৱ "আ কুন ঈশ্বে" বুকল উৰেখ িকেকিল (জন 10:34) ে অংশ গীতমালা 82:6 কযসিৰল ঈশ্বেে  িত 

জীয়াই িাকিবলল ইচু্ছি হ'ব গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব চূডান্ত গ্ৰদৱীিেণে হসৰত সম্পকিজত এি কশিা। 

ইৰেকনয়াৰি এইৰ াও কশিাইকিল: 

... শাস্ত্ৰে দ্বাো ঈশ্বে বুকল গ্ৰিাৱা আন গ্ৰিাৰনা নাই, গ্ৰিৱল সিৰলাৰে ক তৃ, আৰু  ুত্ৰ আৰু কযসিৰল 

দত্তি েহণ িৰে (ইৰেকনয়াি)। এিিাৰচজি গ্ৰহকেজ, কিতা  চতুি জ, প্ৰিাৱনা,  দয 4) 

"মই হিকিৰলা, আ ুকন সিৰলা সৰব জাচ্চ ে  ুত্ৰ, আৰু গ্ৰদৱতা; কিন্তু আ ুকন  ুৰুষে দৰে মকেব।" 

গ্ৰতওঁ কনঃসৰন্দৰহ গ্ৰতওঁৰলািি এই শব্দৰবাে িয় কযসিৰল দত্তি েহণে উ হাে লাি িো নাই, 

কিন্তু কযসিৰল ঈশ্বেে বািযে কবশুদ্ধ প্ৰজন্মে অৱতােি ঘণৃা িৰে, ঈশ্বেত  ৰদান্নকতে মানৱ  ীয় 

প্ৰিৃকতি প্ৰৱঞ্চনা িৰে, আৰু ঈশ্বেে বািযে প্ৰকত কনজৰি অিৃতজ্ঞ বুকল প্ৰমাণ িৰে, 

কযৰতওঁৰলািে বাৰব মাংস হহ  কেকিল। কিয়ৰনা এই উৰেশযে বাৰবই ঈশ্বেে বািযি মানুহ বৰনাৱা 

হহকিল আৰু কয ঈশ্বেে  তু্ৰ আকিল গ্ৰতওঁ মানুহে  তু্ৰ হহকিল, গ্ৰসই বযস্তক্তজনি বািযত গ্ৰলাৱা 

হহকিল আৰু দত্তি েহণ িো হহকিল, গ্ৰতওঁ ঈশ্বেে  ুত্ৰ হ'ব  াৰে। িােণ আন গ্ৰিাৰনা প্ৰিাৰে 

আকম অকবিৃততা আৰু অমেত্ব প্ৰাপ্ত িকেব গ্ৰনাৱাকেৰলাৰহঁৰতন, যকদৰহ আকম অকবিৃততা আৰু 

অমেত্বে হসৰত এিস্তত্ৰত নহওঁ। ইৰেকনয়াি। এিিাৰচজি গ্ৰহকেজ, তৃতীয় েি, অিযায় 19,  দয 1). 

 াচঁকন জন কলকখকিল: 

2 কপ্ৰয়, একতয়া আকম ঈশ্বেে সন্তান আৰু আকম কয হম গ্ৰসয়া একতয়াও প্ৰিাশ গ্ৰহাৱা নাই; আকম 

জাৰনা গ্ৰয যকদ এইৰ া প্ৰিাশ হয় গ্ৰতৰন্ত আকম গ্ৰতওঁে দৰে হম, কিয়ৰনা আকম গ্ৰতওঁি গ্ৰতওঁে দৰেই 

গ্ৰদকখম। (1 জন 3:2, িাকব জ বাইৰবল অনুবাদ) 

কযৰহতু যীচু একতয়াও ঘূকে অহা নাই, গকতৰি খ্ৰীিানসিৰল একতয়াও গ্ৰতওঁে দৰে গ্ৰহাৱা নাই- কিন্তু ইমান 

 কেৱতজন গ্ৰহাৱাৰ া  কেিল্পনাে এ া অংশ (cf. 1 িকেকিয়ানচ 15:50-53). আকম গ্ৰিৰনৰদকখম একতয়াও কিিু 

েহসয আৰি (1 িকেকিয়ানচ 13:12), কিন্তু ঈশ্বেে  কেিল্পনাত গ্ৰদৱীিেণ জকডত আৰি (গ্ৰোমান 8:29; 

কায মযস্মূহ 17:29; গ্ৰমকিউ 5:48; ইকফকচয়ান 3:14-19; মালাকচ 2:15).  

কদ্বতীয় শকতিাে আেম্ভকণৰত একিয়ািে ইগৰনষ্ট য়াৰি কলকখকিল: 

কিয়ৰনা এজন  ুৰুষ-অনুেহিােী কহচাৰ  আৰ ানাে প্ৰকত িাম িোৰ া গ্ৰমাে ইচ্ছা নহয়, কিন্তু 

ঈশ্বেি সন্তুি িোে দৰে, আনকি আ ুকনও গ্ৰতওঁি সন্তুি িৰে। কিয়ৰনা ঈশ্বেে ওচেত প্ৰাপ্ত িোে 

এৰন [আন এ া] সুৰযাগ গ্ৰমাে ওচেত গ্ৰিকতয়াও নািাকিব... এ া উন্নত িামে সন্মানে অকিিােী... 

 ৃকিৱীে  ো ঈশ্বেলল কনি জােণ িোৰ া িাল, গ্ৰয মই  ুনে গ্ৰতওঁে ওচেলল উষ্টঠব  াৰো।ঁ ... বনেীয়া 

জন্তুৰবােে বাৰব খাদয হ'বলল গ্ৰমাি িি কদয়ি, যাে বাদযযন্ত্ৰে জকেয়ৰত গ্ৰমাি ঈশ্বেে ওচেলল প্ৰাপ্ত 

িকেবলল অনুমকত কদয়া হ'ব... মই ঈশ্বেে  ানীয় কবচাৰো,ঁ অি জাৎ গ্ৰতওঁে গ্ৰতজ, কয হহৰি অকবিৃত 

গ্ৰপ্ৰম আৰু কচেন্তন জীৱন। (ইগৰনষ্ট য়াি। কচষ্টঠ গ্ৰোমান, অিযায়সমূহ 2,4).  

গ্ৰতওঁ হহৰি ক তৃে দুৱাে, যাে দ্বাো অব্ৰাহাম আৰু ইস্হাি, আৰু যাৰিাব, আৰু িকৱষযতবক্তা, আৰু 

 াচঁকন আৰু গীজজাত প্ৰৰৱশ িৰে। এই সিৰলাৰবােে উৰেশয হহৰি ঈশ্বেে এিতা প্ৰাপ্ত িো 

(ইগৰনষ্ট য়াি)। গ্ৰোমান  ত্ৰ, অিযায় 9). 
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গ্ৰসৰয়ৰহ, ইগৰনষ্ট য়াৰি কশিাইকিল গ্ৰয ঈশ্বেে গ্ৰলািসিলে বাৰব লিয হহৰি গ্ৰদৱীিেণ আৰু এি উন্নত, 

কচেন্তন, িাম িো। 

কদ্বতীয় শকতিাে ক িলল একিয়ািে কিওকফলাৰি এইদৰে কলকখকিল: 

কযসিৰল হিয জযসহিাৰে িাল দৰে চকল িিাে দ্বাো অমেত্ব কবচাৰে, গ্ৰতওঁ জীৱনৰ া কচেস্থায়ী, 

আনন্দ, শাকন্ত, কবশ্ৰাম আৰু িাল বস্তুে প্ৰাচুয জ প্ৰদান িকেব, কযৰবােচিুৰদখা নাই, বা িাণশুনা নাই, 

বা গিজিােণ িকেবলল মানুহে হৃদয়ত প্ৰৰৱশ িো নাই। (কিওকফলাি। স্বয়ংস্তক্ৰয়িাৰৱ, কিতা  1, 

অিযায়লল 14) 

আনহাৰত, গ্ৰযকতয়া এই  ৃকিৱীত মানুহ গঠন হহকিল, ইয়াি েহসযজনিিাৰৱ আকদ ুিি কলখা 

হহৰি, গ্ৰযন গ্ৰতওঁি দুবাে গ্ৰ ো অ সােণত েখা হহকিল; যাৰত গ্ৰতওঁি তাত েখাে সময়ত গ্ৰসইৰ া 

 ূেণ িো হয় আৰু কদ্বতীয়ৰ া  ুনৰুত্থান আৰু কবচােে ক িত  ূেণ িো হ'ব। কিয়ৰনা এ া  াত্ৰে 

দৰে, গ্ৰযকতয়া ইয়াি কনম জাণ িো হয়, ইয়াে কিিু ত্ুষ্ট  িাৰি,  ুনে কনম জাণ িো হয় বা  ুনে কনম জাণ 

িো হয়, যাৰত ই নতুন আৰু সম্পূণ জ হ'ব  াৰে; গকতৰি এইৰ া মানুহে মতুৃযে দ্বাোও হয়। কিয়ৰনা 

গ্ৰতওঁ গ্ৰিাৰনাবা প্ৰিাৰে িাষ্টঙ  কেৰি, যাৰত গ্ৰতওঁ  ুনৰুত্থানত উষ্টঠব  াৰে; মই কনষ্কলঙ্ক, আৰু 

িাস্তৰ্ম্ জি আৰু অমে বুজাইৰিা। ... 

কিয়ৰনা যকদ গ্ৰতওঁ আেম্ভকণৰে  ো গ্ৰতওঁি অমে িকে তুকলৰলৰহঁৰতন, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁি ঈশ্বে 

িকে তুকলৰলৰহঁৰতন... যাৰত যকদ গ্ৰতওঁ ঈশ্বেে আজ্ঞা  ালন িকে অমেত্বে কবষয়ৰবােে প্ৰকত 

আিকষ জত গ্ৰহাৱা উকচত, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁে  ো অমেত্বে  ো  ুেস্কাে কহচাৰ  প্ৰাপ্ত িকেব লাৰগ, 

আৰু ঈশ্বে গ্ৰহাৱা উকচত... িােণ ঈশ্বৰে আমাি এি কনয়ম আৰু  কবত্ৰ আজ্ঞা কদৰি; আৰু 

কযসিৰল এইৰবাে োৰখ গ্ৰতওঁৰলািি েিা িকেব  াকে, আৰু  ুনৰুত্থান প্ৰাপ্ত িকে, দুনীকতে 

উত্তোকিিােী হ'ব  াৰে (একিয়ািে কিওকফলাি)। স্বয়ংস্তক্ৰয়িাৰৱ, কিতা  2, অিযায়সমূহলল 26, 27, 
p. 105). 

কযজৰন িাস্তৰ্ম্ জিিাৰৱ িায জযসমূহ গ্ৰতওঁ কচেন্তন শাস্তিে  ো বাকচ িাকিব আৰু ঈশ্বেে  ো 

কচেজীৱনে গ্ৰযাগয বুকল িাকবব। (কিওকফলাি। স্বয়ংস্তক্ৰয়িাৰৱ, কিতা  2, অিযায়লল 34) 

কিন্তু কযসিৰল কচেন্তন ঈশ্বেে উ াসনা িৰে, গ্ৰতওঁৰলাৰি কচেস্থায়ী জীৱনে উত্তোকিিােী হ'ব, 

(কিওকফলাি।) স্বয়ংস্তক্ৰয়িাৰৱ, কিতা  2, অিযায়লল 36) 

আৰু আকম এ া  কবত্ৰ আইন কশকিৰিা;ঁ কিন্তু আমাে ওচেত আইন দাতা কহম কহচাৰ  আৰি কয 

প্ৰিৃতৰত ঈশ্বে, কযৰয় আমাি িাস্তৰ্ম্ জিতাৰে িায জয িকেবলল আৰু িাস্তৰ্ম্ জি হবলল আৰু িাল িকেবলল 

কশিায়। (কিওকফলাি। স্বয়ংস্তক্ৰয়িাৰৱ, কিতা  3, অিযায়লল 9) 

গ্ৰসৰয়ৰহ, কিওকফলাৰি প্ৰিৃত খ্ৰীিান সিলে বাৰব গ্ৰদৱীিেণ আৰু িাল িকেবলল কশিাইকিল। 

তৃতীয় শকতিাত গ্ৰোমান গ্ৰিিকলি সািু আৰু গ্ৰোমে কবশ  কহ কল াৰি এইদৰে কলকখকিল: 

অমেত্বে ক তৃৰয় অমে  ুত্ৰ আৰু শব্দি  ৃকিৱীলল  ষ্টঠয়াইকিল, কযৰয় গ্ৰতওঁি  ানী আৰু আত্মাৰে 

িুবলল মানুহে ওচেলল আকহকিল; আৰু গ্ৰতওঁ আমাি  ুনে আত্মা আৰু শেীেে দনুীকতে বাৰব 

উ হাস িকে জীৱনে উশাহ (আত্মা) উশাহ হলকিল আৰু আমাি এি অকবিৃত  াৰনা কলৰে গ্ৰশষ 

িকেকিল। গ্ৰসৰয়ৰহ, যকদ মানহু অমে হহ  ৰে, গ্ৰতৰন্ত গ্ৰতওঁ ঈশ্বেও হ'ব। আৰু যকদ গ্ৰতওঁি  ানী 
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আৰু  কবত্ৰ আত্মাে দ্বাো ঈশ্বে বৰনাৱা হয় গ্ৰতৰন্ত মতৃিে (কহৰপাকল াি)  ো  ুনৰুত্থানে ক িত 

গ্ৰতওঁ খ্ৰীিে হসৰত যু ীয়া উত্তোকিিােী কহচাৰ ও গ্ৰদখা যায়।  কবত্ৰ কিওফাকনে ও েত আৰলাচনা, 

অিযায় 8).  

কিয়ৰনা, গুণে অেগকত আৰু উন্নত বস্তুৰবাে প্ৰাপ্ত িকে, "আগে বস্তুৰবােলল আগবাক়ি যাওঁি।" 

{কফকলক য়ান 3:13, KJV} িনয  াচঁকন গ্ৰ ৌলে বািয অনসুকে আকম গ্ৰিকতয়াও উচ্চ গ্ৰসৌন্দয জলল উষ্টঠ 

যাওঁ। অৱৰশয মই আিযাস্তত্মি গ্ৰসৌন্দয জি বুজাইৰিা, যাৰত আমাে বাৰবও ইয়াে ক িত এইদৰে গ্ৰিাৱা 

হ'ব  াৰে, "েজাই আৰ ানাে গ্ৰসৌন্দয জ বহুত কবচাকেকিল।" (কহৰপাকল াি। কহৰপাকল ািে শাস্ত্ৰীয় িাষযে 

 ুিুো) 

গ্ৰসৰয়ৰহ, কহৰপাকল াৰি গ্ৰদৱতাকনে কশিা কদকিল আৰু খ্ৰীিানসিৰল গুণে দ্বাো অকিি িাল বস্তু প্ৰাপ্ত িৰে। 

চতুি জ শকতিাত গ্ৰেৰিা-গ্ৰোমান সািু আৰু কমলানে কবশ  এমৰব্ৰাৰি কশিাইকিল: 

তাে ক িত এগোিী িুমােীৰয় গিজিােণ িকেৰল আৰু বািযৰ া এৰন এি মাংস হহ  কেল গ্ৰয মাংস 

ঈশ্বে হ'ব  াৰে (কমলানে এমৰব্ৰাি)। িুমােীত্বসম্পৰিজ (কিতা  1, অিযায় 11). 

চতুি জ শকতিাত গ্ৰেৰিা-অৰি জািে সািু আৰু কবশ  জন স্তক্ৰচিৰম কলকখকিল: 

... মানুহজন ঈশ্বে আৰু ঈশ্বেে সন্তান হ'ব  াৰে। কিয়ৰনা আকম  ক়িৰিা,ঁ "মই হিৰিা, আ ুকন 

গ্ৰদৱতা, আৰু আৰ ানাৰলাি সিৰলাআ াইতলি উচ্চে সন্তান" (জন স্তক্ৰচিম। গ্ৰহাকমকল 32 

 াচঁকনসিলে িায জযসমূহ). 

অন্ততঃ যীচুে সময়ে  োই গ্ৰদৱীিেণ মানহুে বাৰব এি লিয বুকল বুজা হহকিল। 

জাৰতৰ ৰহস্য? 

মানুহ কবকিন্ন েং, আিৃকত আৰু ৰূ ত আৰহ। 

গ্ৰিাৰনা জাকত আন গ্ৰিাৰনা জাকততলি উৎিৃি নহয়। 

বহুৰতা মানুৰহ এৰন গ্ৰদশত বাস িৰে য'ত গ্ৰতওঁৰলািে জাকতৰয় আকি তয কবিাে িৰে। গ্ৰতওঁৰলাৰি কবকিন্ন 

 াঠ কশৰি। 

কিিুমান মানুৰহ এৰন গ্ৰদশত বাস িৰে য'ত গ্ৰতওঁৰলািে জাকতে কবৰুৰদ্ধ অতযন্ত হবষমযমূলি বযৱহাে িো 

হয়। গ্ৰতওঁৰলাৰি কবকিন্ন  াঠ কশৰি। 

কিিুমান এিাকিি জাকতে কমশ্ৰণ। গ্ৰতওঁৰলাৰি কবকিন্ন  াঠ কশৰি। 

কিিুমান মানুৰহ এিাকিি জাকতি অকিি েহণ িো গ্ৰদশত বাস িৰে। গ্ৰতওঁৰলাৰি কবকিন্ন  াঠ কশৰি। 

আৰু গ্ৰসই  কেকস্থকতৰবােে মাজত কবকিন্নতা আৰি, যাে ফলত আংকশিিাৰৱ কবকিন্ন  াঠ কশকিব  াৰে। 
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আকম সিৰলাৰৱ আদম আৰু হৱাে  ো নাকম আকহকিৰলা (আকদ ুিি 3:20), আৰু তাে ক িত গ্ৰনাহে  ুত্ৰ 

আৰু গ্ৰতওঁৰলািে  ত্নীে বংশিেসিলে  ো। 

যকদও আদম আৰু হৱাে আগত কবকিন্ন িেণে গ্ৰহাকমকনি আকিল, সিৰলা আিুকনি মানুহ আদম আৰু 

হৱাে  ো আকহকিল- গকতৰি, হয়, আকম সিৰলাৰৱ মানৱ জাকতে অংশ, আদম আৰু হৱাে  কেয়ালে  ো। 

নতুন কনয়মত "অজাকতসিলে মাজত েহসয" উৰেখ িো হহৰি (িলকচয়ান 1:27). 

আকম প্ৰিম স্থানত অজাকত শব্দৰ াে সন্মুখীন হওঁ আকদ ুিি 10 য'ত গ্ৰদখুওৱা হহৰি গ্ৰয বান ানীে ক িত 

গ্ৰনাহে সন্তানে সন্তান আকিল আৰু কবকিন্ন ঠাইলল গুকচ হগকিল আৰু কবকিন্ন জাকত আৰু বহুৰতা জাকত-

জাকতে সন্তান আকিল। 

 কেত্ৰাণে দৃষ্টিৰিাণে  ো, ইহুদী বা অজাকত, ইজোইলী বা অ-ইজোইলীে মাজত গ্ৰিাৰনা  াি জিয নাই 

(িলকচয়ান 3:9-11), "কিয়ৰনা ঈশ্বেে হসৰত গ্ৰিাৰনা  ি াকতত্ব নাই" (গ্ৰোমান 2:11). "গ্ৰতওঁৰলাি  ূব আৰু 

 স্তিমে  ো, উত্তে আৰু দকিণে  ো আকহ ঈশ্বেে োজযত বকহব"। (লূি 13:29). 

এইৰ া গ্ৰিাৱা হহৰি, প্ৰিােৰবাে কিয়? 

ষ্টঠি আৰি, ইয়াে ফলত মানুহে কবকিন্ন অকিজ্ঞতা হয়। 

কিন্তু বযস্তক্তসিলে কবষৰয় কি হ'ব, গ্ৰিৱল মানুহে গ্ৰগা ে কবষৰয় নহয়? 

ঈশ্বেে  কেিল্পনাই আৰ ানাে সিৰলা বযস্তক্তগত অকিজ্ঞতাি কবৰবচনা িৰে (গালাকতয়ান 6:7-8; কহব্ু 

6:10; গীতমালা 33:11-15). 

বাইৰবলত উৰেখ িো হহৰি গ্ৰয শেীেে দৰে হাত আৰু চিুে দৰে অংশ আৰু গ্ৰগান্ধ, শ্ৰৱণ আৰু শেীেে 

আন সিৰলা বস্তুে িূকমিা আৰি: 

14 কিয়ৰনা প্ৰিৃতৰত শেীেৰ া এজন সদসয নহয় কিন্তু বহুত। 

15 যকদ িকেখৰন ি'ব লাৰগ, "কযৰহতু মই হাত নহয়, মই শেীেে নহয়," গ্ৰসৰয়ৰহ এইৰ া শেীেে নহয় 

গ্ৰনকি? 16 আৰু যকদ িাৰণ এইদৰে ি'ব লাৰগ, "কযৰহতু মই চিু নহয়, মই শেীেে নহয়," গ্ৰতৰনহ'গ্ৰল 

শেীেে নহয়ৰন? 17 যকদ গ্ৰগাৰ ই শেীেৰ া চিুত  ৰে, গ্ৰতৰন্ত শুনাকন ি'ত হ'ব? যকদ 

গ্ৰগাৰ ইৰবােশুকন আকিল, গ্ৰগান্ধৰ া ি'ত হ'ব? 18 কিন্তু একতয়া ঈশ্বৰে সদসযসিলি গ্ৰতওঁৰলািে 

প্ৰৰতযিজনে শেীেত গ্ৰযৰনলি ইচ্ছা িকেকিল গ্ৰতৰনলি স্থা ন িকেৰি। 19 আৰু যকদ গ্ৰতওঁৰলাি 

সিৰলা এজন সদসয হয়, গ্ৰতৰন্ত শেীেৰ া ি'ত িাকিব? 

20 কিন্তু একতয়া সচঁালিৰয় বহুৰতা সদসয আৰি, তিাক ও এ া শেীে আৰি। 21 আৰু চিুৰৱ হাতি 

ি'ব গ্ৰনাৱাৰে, "গ্ৰমাে গ্ৰতামাে গ্ৰিাৰনা প্ৰৰয়াজন নাই"; বা আৰিৌ িকেে মূেৰ া, "গ্ৰমাে গ্ৰতামাে 

গ্ৰিাৰনা প্ৰৰয়াজন নাই।" 22 নহয়, বেঞ্চ, শেীেে গ্ৰসই সদসযসিল কযসিল দুব জল গ্ৰযন লাকগৰি, 

গ্ৰসইৰবাে প্ৰৰয়াজনীয়। 23 আৰু আকম কযসিল শেীেি িম সন্মানীয় বুকল িাৰবা, গ্ৰসই গ্ৰবােে ও েত 

আকম অকিি সন্মান প্ৰদান িৰো;ঁ আৰু আমাে উ স্থা ন িকেব গ্ৰনাৱাো অংশৰবােে অকিি 

শালীনতা আৰি, 24 কিন্তু আমাে উ স্থা নৰযাগয অংশৰবােে গ্ৰিাৰনা প্ৰৰয়াজন নাই। কিন্তু ঈশ্বৰে 

শেীেৰ া েচনা িকেকিল, কযঅংশত ইয়াে অিাৱ আৰি, 25 গ্ৰয শেীেত গ্ৰিাৰনা কবৰিদ িাকিব 
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নালাৰগ, কিন্তু সদসযসিৰল ইজৰন কসজনে প্ৰকত এৰিই যত্ন গ্ৰলাৱা উকচত।  (1 িকেকিয়ানচ 12:14-
26) 

মন িকেব গ্ৰয  াি জিয িিাে এ া িােণ হহৰি যাৰত আকম আন এজনে প্ৰকত এৰিযত্ন ল'ব  াৰো ঁ– ইয়াে 

অি জ হহৰি  াি জিযৰবাে আমাি কবকিন্ন িেৰণ গ্ৰপ্ৰম কদয়াত সহায় িোে উৰেৰশয িো হয়। 

একতয়া, কিিুমাৰন ি'ব  াৰে গ্ৰয যকদ আ কুন এি কনকদজি জাকত, উচ্চতা, দুব জল ইতযাকদ হয় গ্ৰতৰন্ত জীয়াই 

িিাৰ া অকিি িষ্টঠন। 

আৰু কিিুমান গ্ৰিত্ৰত গ্ৰসয়া সচঁা। 

তিাক ও, গ্ৰসয়া  কেিল্পনাে এ া অংশ: 

27 কিন্তু ঈশ্বৰে জ্ঞানীসিলি লাজ কদবলল  ৃকিৱীে মূখ জতা ূণ জ বস্তুৰবাে বাকি হলৰি আৰু ঈশ্বৰে 

 ৃকিৱীে দুব জল বস্তুৰবােি শস্তক্তশালী বস্তুৰবােি লাজ কদবলল বাকি হলৰি; (1 িকেকিয়ানচ 1:27) 

ঈশ্বৰে কবকিন্ন েং, আিৃকত আকদে গ্ৰলািসিলি এ া শেীেে অংশ হ'বলল বািয িকেকিল (গ্ৰোমান 12:4-5; 1 

িকেকিয়ানচ 12:12-14). 

সিৰলাৰে  কেত্ৰাণে সুৰযাগ িাকিব। 

কযসিৰল গ্ৰসই প্ৰিাৱৰ া েহণ িৰে গ্ৰতওঁৰলাৰি কনজে আৰু আন সিৰলাৰে বাৰব অনন্তিাল উন্নত িোে 

বাৰব এি অননয উ াৰয়ৰে গ্ৰপ্ৰম কদব  াকেব- এই যগুত কবকিন্ন জাকত, জাকত আৰু আকবিজাৱ িাকিৰল 

অনন্তিালে আগন্তুি যুগৰ া ইয়াতলি িাল গ্ৰহাৱাত অকেহণা গ্ৰযাগাব। 

ভাল কৰৰেলল কাম কৰক 

চৰলামৰন কলকখকিল গ্ৰয মানুৰহ ঈশ্বেে িায জযে কবষৰয় কবৰবচনা িকেব লাৰগ (উ ৰদশি 7:13). বহুৰলাৰি 

ঈশ্বেে িাম বুস্তজ না ায় বা ইয়াি যৰিি িালদৰে কবৰবচনা নিৰে - কিন্তু গ্ৰতওঁৰলাৰি িো উকচত (cf. 

গ্ৰমকিউ 6:33). সমি জন িকেবলল একতয়া এ া িাম িকেব লাকগব (গ্ৰমকিউ 24:14, 28:19-20; গ্ৰোমান 9:28; 2 

িকেকিয়ানচ 9:6-8; প্ৰিাশ 3:7-10). আৰু গ্ৰসইৰ া িোৰ া িাল (cf. 2 িকেকিয়ানচ 9:6-14; প্ৰিাশ 3:7-13). 

বাইৰবৰল কবৰশষলি "িাল" িকেবলল িয়। আকম আনি সহায় িকেবলল িাম িকে িাল িৰো।ঁ আকম ঈশ্বে 

আৰু আমাে চুবেুীয়াসিলি গ্ৰপ্ৰম িকে িাল িৰো ঁ(গ্ৰমকিউ 22:37-39)— আন মানুহ। 

খ্ৰীিানসিৰল আনে ওচেলল যাবলল ঈশ্বেে িায জযি সমি জন িকেব লাৰগ (গ্ৰমকিউ 24:14, 28:19-20; গ্ৰোমান 
10:15, 15:26-27). 

িামে উৰেশয হহৰি বস্তুৰবাে উন্নত িো: 

5  কেশ্ৰমী সিলে  কেিল্পনাই কনস্তিতিাৰৱ যৰিি  কেমাৰণ আগুৱাই হল যায়, (কহৰতা ৰদশ 
21:5a) 

23 সিৰলা শ্ৰমত লাি হয়, (কহৰতা ৰদশ 14:23) 
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23 সিৰলা শ্ৰমে গ্ৰিত্ৰত সুকবিা িাৰি (কহৰতা ৰদশ 14:23, ইয়ংে আিকেি অনুবাদ) 

িাম িকেৰল সিৰলাৰি এি লািালাি (সুকবিা) প্ৰদান িকেব লাৰগ। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এইদৰে কলকখকিল: 

12 গ্ৰসৰয়ৰহ, গ্ৰমাে কপ্ৰয়জৰন, কযদৰে আ কুন সদায় মাকন চকলআকহৰি, গ্ৰিৱল গ্ৰমাে উ কস্থকতে দৰে 

নহয়, কিন্তু একতয়া গ্ৰমাে অনু কস্থকতত, িয় আৰু িঁ কনৰে আৰ ানাে কনজে  কেত্ৰাণ েিা িেি; 
13 কিয়ৰনা ঈশ্বৰে আৰ ানাৰলাি দুৰয়াৰে ইচ্ছা আৰু গ্ৰতওঁে শুিআনন্দে বাৰব িাম িৰে। 

(কফকলক য়ান 2:12-13)  

আকম ঈশ্বেে িাল আনন্দে বাৰব িাম িকেব লাকগব- কয হহৰি গ্ৰপ্ৰম বৃস্তদ্ধ িো আৰু অনন্তিালউন্নত িো। 

ঈশ্বেে আমাে প্ৰৰতযিে বাৰব এ া চািকে আৰি: 

15 আ ুকন গ্ৰফান িকেব, আৰু মই আৰ ানাি উত্তে কদম; আ ুকন আৰ ানাে হাতে িাম কবচাৰে। 

(চািকে 14:15) 

আ ুকনও ঈশ্বেে হাতে িায জয! গ্ৰতওঁে আৰ ানাে বাৰব এ া  কেিল্পনা আৰি আৰু ইয়াত আ কুন অনন্তিাল 

উন্নত িোত সহায় িকেবলল এ া িাম িোৰ া অন্তিুজক্ত আৰি। 

গ্ৰলকখিা মাকেয়া গ্ৰ াৰ ািাই কনম্নকলকখত  য জৰৱিণৰ া িকেকিল: 

জীৱনৰজাো  কেৱতজনে ক িৰতা কিৰহ আৰ ানাি আৰু আৰ ানাে হশশৱি এৰিজন বযস্তক্ত িকে 

গ্ৰতাৰল তাে েহসয হহৰি দশ জনে আ াইতলি আিষ জণীয় প্ৰশ্নৰবােে এ া। (গ্ৰ াৰ ািা এম. গ্ৰেি 

গ্ৰ ৰল অন দা আ জ অফ গ্ৰোকয়ং অৰ্ল্াে। গ্ৰব্ৰইন ক কিংচ, গ্ৰিৰিম্বে 3, 2015) 

যকদও গ্ৰসইৰ া বহুতে বাৰব েহসযজনি, ই ঈশ্বেে বাৰব েহসয নহয়। ঈশ্বৰে আমাে সিৰলাৰে হসৰত িাম 

িকে আৰি যাৰত আকম সব জৰশ্ৰষ্ঠ হ'ব  াৰো।ঁ লগৰত আনি সহায় িো। 

কবৰবচনা িেি গ্ৰয বস্তুৰবাে উদ্ভাৱন িোে িােণ হহৰি সািােণৰত বস্তুৰবাে উন্নত িো। 

ঈশ্বৰে মানুহি "আকৱষ্কাে" িোে িােণ আকিল অনন্তিালি উন্নত িো। 

 ল আৰু বাণ জবাৰি এইদৰে হিকিল: 

18 অনন্তিালে  ো ঈশ্বেে জ্ঞাত সিৰলাৰবাে গ্ৰতওঁে িাম। (কায মযস্মূহ 15:18) 

ঈশ্বৰে মানুহ সষৃ্টি িকেকিল আৰু গ্ৰতওঁৰলািি িাল িামে বাৰব গ্ৰতওঁে  কেিল্পনাে অংশ কহচাৰ  এই 

 ৃকিৱীত োকখকিল: 

8 িােণ অনুেহে দ্বাো আৰ ানাি কবশ্বাসে দ্বাো েিা িো হহৰি, আৰু গ্ৰসইৰ া আৰ ানাে কনজে 

নহয়; এয়া ঈশ্বেে উ হাে, 9  া িায জয নহয়, নহ'গ্ৰল গ্ৰিাৰনাবাই গ্ৰগৌেৱ িকেব নালাৰগ। 10 কিয়ৰনা 
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আকম খ্ৰীি যীচুত িাল িায জযে বাৰব সষৃ্টি িো গ্ৰতওঁে িাৰুিায জ, কযৰ া ঈশ্বৰে আগতীয়ালি প্ৰস্তুত 

িকেকিল গ্ৰয আকম গ্ৰসইৰবােত গ্ৰখাজ িাক়িব লাৰগ। (ইকফকচয়ান 2:8-10) 

সিৰলা মানুহ? 

কযসিৰল ঈশ্বেে  কেিল্পনাি স্বীিাে িৰে গ্ৰতওঁৰলাৰি অনন্তিালি উন্নত িকেব। আৰু গ্ৰসই সিৰলাৰবাে 

গ্ৰ ই হ'ব কযৰয় গ্ৰিকতয়াবা দুিতাে বাকহৰে জীয়াই িাকিব (তাে কবষৰয় অকিি কবৱেণে বাৰব, আমাে 

কবনামূলীয়া অনলাইন কিতা : ইউকনিাৰচজল অফাে অফ গ্ৰচলৰিচন, আৰ ািা াৰিকচি: ঈশ্বৰে 

আকহবলগীয়া যুগত গ্ৰহৰুওৱা গ্ৰলািসিলি বচাব  াকেবৰন? শ শ শাস্ত্ৰই ঈশ্বেে  কেত্ৰাণে  কেিল্পনাপ্ৰিাশ 

িৰে)। 

যীচুৰৱ গ্ৰঘাষণা িকেকিল গ্ৰয আমাে প্ৰৰতযিৰে বাৰব এ া ঠাই আৰি: 

1 "আৰ ানাে হৃদয়ি সমসযাত  কেবলল কনকদব। আ ুকন ঈশ্বেত কবশ্বাস িৰে; গ্ৰমাে ও েৰতা কবশ্বাস 

োখি। 2 গ্ৰমাে গ্ৰদউতাে ঘেত বহুৰতা গ্ৰিাঠা আৰি। যকদ এৰন নহয়, মই আৰ ানাি ি'গ্ৰলাৰহঁৰতন 

গ্ৰয মই আৰ ানাে বাৰব এখন ঠাই প্ৰস্তুত িকেবলল আতঁকে হগআৰিা?ঁ 3 আৰু যকদ মই হগ আৰ ানাে 

বাৰব ঠাই এখন প্ৰস্তুত িৰো,ঁ মই ঘূকে আকহম আৰু আৰ ানাি গ্ৰমাে উ কস্থকতত স্বাগতম জনাইম, 

যাৰত আ কুনও মই য'ত আৰিা তাত িাকিব  াৰে। (জন 14:1-3, BSB) 

আৰ ানাে বাৰব এ া ঠাইে অি জ হহৰি গ্ৰয যীচুৰৱ এৰন এি ঠাইে প্ৰকতশ্ৰুকত কদৰি কয আৰ ানাে বাৰব 

সব জৰশ্ৰষ্ঠ হ'ব। আৰ ানাে সামি জযে বাৰব। আ কুন ঈশ্বেে োজযে সুখী আৰু অৱদানিােী সদসয হ'ব গ্ৰনাৱাৰে 

বুকল কচন্তা নিকেব। ঈশ্বৰে আৰ ানাে কিতেত আেম্ভ িো িামৰ া গ্ৰশষ িকেবলল কবশ্বাসী (cf. কফকলক য়ান 
1:6). 

মানুহে বাৰব ঈশ্বেে  কেিল্পনা কচেিাল িাকিব: 

14 মই জাৰনা গ্ৰয ঈশ্বৰে কযৰয়ই নিেি, গ্ৰসয়া কচেিালে বাৰব হ'ব। (উ ৰদশি 3:14)  

বাইৰবৰল গ্ৰদখৱুাইৰি গ্ৰয যীচুৰৱ কনৰজই বস্তুৰবাে উন্নত িকেবলল আকহকিল: 

6 ... গ্ৰতওঁ এি উন্নত চুস্তক্তে মিযস্থতািােী, কযৰ া উন্নত প্ৰকতশ্ৰুকতে ও েত প্ৰকতষ্টষ্ঠত হহকিল। (কহব্ু 
8:6) 

খ্ৰীিানসিৰল িালে বাৰব আশা োৰখ- আৰু ই সান্ত্বনাদায়ি হওঁি: 

19 ... এি উত্তম আশা েখা হহৰি, যাে জকেয়ৰত আকম ঈশ্বেে িাষ চাক ৰিা।ঁ (কহব্ু 7:19)  

13 কিন্তু মই কনকবচাৰো গ্ৰয আ কুন অজ্ঞ, িাই-িনী হওঁি, কযসিৰল গ্ৰ া কন হগৰি, নহ'গ্ৰল আ ুকন 

আনসিলে দৰে দখু ক ত হ'ব যাে গ্ৰিাৰনা আশা নাই। 14 যকদ আকম কবশ্বাস িৰো ঁগ্ৰয যীচুে মতুৃয 

হহৰি আৰু  ুনে উষ্টঠল, গ্ৰতৰন্ত ঈশ্বৰে যীচুত শুই িিা গ্ৰলািসিলি লগত হল আকহব।  

15 ইয়াে বাৰব আকম আৰ ানাৰলািি প্ৰিুে বািযৰে িওঁ গ্ৰয আকম কযসিল জীয়াই আৰিা ঁআৰু 

প্ৰিুে আগললৰি িাকিম, গ্ৰতওঁৰলাৰি শুই িিা সিলে আগত গ্ৰিাৰনা প্ৰিাৰে নািাকিব। 16 প্ৰিুে 

বাৰব স্বগ জে  ো কচঞে-বাখে িকে, কচঞে-বাখে িকে, এজন গ্ৰতােণীয়া েজাে িৰণ্ঠৰে আৰু ঈশ্বেে 



65 
 

কশঙাৰে নাকম আকহব। আৰু খ্ৰীিে মতৃবযস্তক্তসিল প্ৰিৰম উষ্টঠব। 17 গ্ৰতকতয়া আকম কযসিল জীয়াই 

আৰিা ঁআৰু িাকিম গ্ৰতওঁৰলািি গ্ৰতওঁৰলািে হসৰত িাৱেত এৰিলৰগ িকে বতাহত প্ৰিুি লগ 

 াম। আৰু এৰনদৰে আকম সদায় প্ৰিুে হসৰত িাকিম। 18 গ্ৰসৰয়ৰহ এই শব্দৰবাৰেৰে ইজৰন কসজনি 

সান্ত্বনা কদয়ি।  (1 গ্ৰিচলনীকিয়ান 4:13-18) 

34 ... কনজৰি এি উন্নত আৰু স্থায়ী অকিিাে েখাে কবষৰয় জনা। (কহব্ু 10:34, গ্ৰবকেয়ান আিকেি 

বাইৰবল) 

ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁ িো সিৰলাৰবাে সষৃ্টি িকেকিল যাৰত অনন্তিাল িাল হ'ব। এইৰ া কচেকদনে বাৰব িাল হ'ব (cf. 

কযকেকময়া 32:38-41). 

আমাে বাৰব বস্তুৰবাে উন্নত িোৰ াৰৱ ঈশ্বেি সন্তুি িৰে, কযৰ াও অকিি িাল। আৰু হয়, ঈশ্বে সন্তুি হ'ব 

 াৰে (cf. কহব্ু 11:5, 13:16; 1 ক  াে  2:19-20, NLT)- ঈশ্বেে বাৰবও গ্ৰসইৰ া িাল নহয়ৰনকি? 

ঈশ্বৰে সষৃ্টি িকেকিল কয গ্ৰ া গ্ৰতওঁ িকেকিল গ্ৰসৰয় অনন্তিাল িাল হ'ব। 

গ্ৰসইিােৰণ গ্ৰতওঁ কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সষৃ্টি িকেকিল আৰু গ্ৰসইিােৰণ গ্ৰতওঁ  ুৰুষ আৰু মকহলা সষৃ্টি িকেকিল। 

ঈশ্বেে  কেিল্পনাত এই যুগত গ্ৰতওঁে আহ্বানি গ্ৰিাৰন মাকন ল'ব (লগৰত চাওি: ঈশ্বৰে আৰ ানাি মাকতৰি 

গ্ৰনকি?) আৰু আকহবলগীয়া বয়সে আন সিলি অন্তিুজক্ত িো হহৰি (লগৰত কবনামূলীয়া অনলাইন 

কিতা : ইউকনিাৰচজল অফাে অফ গ্ৰচলৰিচন চাওি। আৰ ািা াৰিকচি: ঈশ্বৰে আকহবলগীয়া যুগত 

গ্ৰহৰুওৱা গ্ৰলািসিলি বচাব  াকেবৰন? শ শ শাস্ত্ৰই ঈশ্বেে  কেত্ৰাণে  কেিল্পনাপ্ৰিাশ িৰে)। 

খ্ৰীিানসিৰল বুস্তজব লাকগব গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলািে বযস্তক্তগত অংশ হহৰি অনন্তিালউন্নত িো। 

কিন্তু এইৰ া ঈশ্বেে  িত িো উকচত। 

12 এজন মানহুে বাৰব সষ্টঠি গ্ৰযন লগা এ া উ ায় আৰি, কিন্তু ইয়াে সমাকপ্ত হহৰি মতুৃযে  ি। 

(কহৰতা ৰদশ 14:12; 16:25) 

এৰন কিিুমান মানুহ আৰি কযৰয় িাৰব গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি  ৃকিৱীখন বহুৰিত্ৰত উন্নত িকে তুকলৰি। আৰু 

গ্ৰযকতয়াললৰি ই ঈশ্বেে  িে হসৰত সংগকত োৰখ, আশা িৰো ঁগ্ৰসইৰবাে আৰি। 

তিাক ও, এৰন কিিুমান গ্ৰলাি আৰি কযৰয় িাৰব গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি গিজ াতে অকিিাে আৰু বাইৰবলে দ্বাো 

কনন্দা িো কবকিন্ন িেণে অলনকতিতাে স ৰি প্ৰকতবাদ িোে সময়ত  ৃকিৱীখন উন্নত িকে তুকলৰি। 

এৰন কিিুমান গ্ৰলাি আৰি কযৰয় িাৰব গ্ৰয গ্ৰতওঁৰলাৰি  ৃকিৱীখন উন্নত িকে তুকলৰি গ্ৰযকতয়া গ্ৰতওঁৰলাৰি 

গ্ৰ ৌত্তকলি আচেণি িাল বুকল প্ৰচাে িৰে। 

দুখে কবষয় গ্ৰয গ্ৰবকিিাগ গ্ৰলাৰি আনে দৃষ্টিত,  ুেকণ  েম্পো, গ্ৰতওঁৰলািে আিাংিা আৰু/বা বাইৰবলে 

ও েত গ্ৰতওঁৰলািে হৃদয়ে প্ৰকত কনজৰি গ্ৰপ্ৰকেত িৰে আৰু কবশ্বাস িৰে। তিাক ও শাস্ত্ৰই এইদৰে সতিজ 

িকে কদৰি: 
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9 "হৃদয় সিৰলা বস্তুে ও েত প্ৰৱঞ্চি, আৰু কনোশিাৰৱ দুি; গ্ৰিাৰন এইৰ া জাকনব  াৰে? 10 মই, 

প্ৰিু, হৃদয়ত অনুসন্ধান িৰো,ঁ মই মনৰ া  েীিা িৰো,ঁ আনকি প্ৰকতজন মানুহি গ্ৰতওঁে  ি 

অনুসকে কদবললও, গ্ৰতওঁে িায জযে ফলঅনুসকে। (কযকেকময়া  17:9-10) 

ঈশ্বেে দৰে িাম িকেবলল আৰ ানাে হৃদয় আৰিৰন? 

সচঁালিৰয়? সচঁালিৰয়? 

আশা িৰো ঁ আ ুকন িকেব। যকদও ঈশ্বৰে মানুৰহ িাল িোৰ া কবচাৰে, তিাক ও প্ৰৱঞ্চি হৃদয়ে 

গ্ৰলািসিৰল এৰন িো নাই: 

20 কযজনে হৃদয় প্ৰৱঞ্চি, গ্ৰতওঁ গ্ৰিাৰনা িাল না ায় আৰু কযজনে স্তজিা কবিৃত, গ্ৰতওঁ গ্ৰবয়াত  ৰে। 

(কহৰতা ৰদশ 17:20) 

আনকি গ্ৰযকতয়া বস্তুৰবাে শােীকেি দৃষ্টিৰিাণে  ো িষ্টঠন গ্ৰদখাযায়, ঈশ্বেি কবশ্বাস িেি: 

9 ওহ, প্ৰিুি িয় িেি, আ ুকন গ্ৰতওঁে সািুসিল! কযসিৰল গ্ৰতওঁি িয় িৰে গ্ৰতওঁৰলািে গ্ৰিাৰনা 

অকনবায জতা নাই। 10 গ্ৰিিা কসংহৰবােে অিাৱ আৰু গ্ৰিাি িি; কিন্তু কযসিৰল প্ৰিু কবচাৰে 

গ্ৰতওঁৰলািে গ্ৰিাৰনা িাল বস্তুে অিাৱ নহ'ব। (গীতমালা 34:9-10) 

31 "গ্ৰসৰয়ৰহ আকম কি খাম?' বা 'আকম কি  ান িকেম?' বা 'আকম কি ক কন্ধম?' বুকল হি কচন্তা নিকেব। 
32 এই সিৰলাৰবাে বস্তুে ক িত অজাকতসিৰল কবচাৰে। কিয়ৰনা আৰ ানাে স্বগীয় ক তৃৰয় জাৰন গ্ৰয 

আৰ ানাি এই সিৰলাৰবাে বস্তুে প্ৰৰয়াজন। 33 কিন্তু প্ৰিৰম ঈশ্বেে োজয আৰু গ্ৰতওঁে িাস্তৰ্ম্ জিতা 

কবচােি আৰু এই সিৰলাৰবাে বস্তু আৰ ানাে হসৰত গ্ৰযাগ িো হ'ব। 34 গ্ৰসৰয়ৰহ িাইললে কবষৰয় 

কচন্তা নিকেব, কিয়ৰনা িাইলল কনজে কবষয়ৰবােে কবষৰয় কচন্তা িকেব। কদনৰ াে বাৰব  য জাপ্ত হহৰি 

ইয়াে কনজে সমসযা। (গ্ৰমকিউ 6:31-34) 

আৰ ানাে কনজে আৰু আনে বাৰব আৰ ানাে সম্ভাৱনা সব জাকিি িকেবলল, ঈশ্বেি কবশ্বাস িেি আৰু 

গ্ৰতওঁি আৰ ানাে কসদ্ধান্ত গ্ৰলাৱাে  োমশ জদাতা কহচাৰ  োখি: 

5 আৰ ানাে সিৰলা হৃদৰয়ৰে প্ৰিুে ও েত কবশ্বাস োখি, আৰু আৰ ানাে কনজে বুজাবসু্তজে 

ও েত নহয়; 6 আৰ ানাে সিৰলা িেৰণ গ্ৰতওঁি স্বীিাে িেি আৰু গ্ৰতওঁ আৰ ানাে  ি কনৰদজশনা 

িকেব। 7 কনজে চিুত জ্ঞানী নহবা; প্ৰিুি িয় িেি আৰু অশুিশস্তক্তে  ো আতঁকে যাওি। 8 ই 

আৰ ানাে মাংসে স্বাস্থয আৰু হাডে শস্তক্ত হ'ব। (কহৰতা ৰদশ 3:5-8)  

আৰ ানাে কনজে দৃষ্টিত ইমান জ্ঞানী নহ'ব গ্ৰয আ ুকন ঈশ্বেে ও েত সম্পূণ জকবশ্বাস নিকেব। 

আ ুকন ঈশ্বেে ও েত কবশ্বাস িোৰ া িাল হ'ব। 

আনে ওচেলল যাবলল ঈশ্বেে িায জযি িাম িেি আৰু সহায় িেি। 
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6.  এটা দীৰ্ মমযাদী পৰৰকল্পনা আবি 

একতয়া ঈশ্বে হহৰি "উচ্চ আৰু উচ্চ বযস্তক্ত কয অনন্তিালত বাস িৰে, যাে নাম  কবত্ৰ" (কযচয়া 57:15). 
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খ্ৰীিানসিল, বতজমান ঈশ্বেে উত্তোকিিােী কহচাৰ  আৰু অদেূ িকৱষযৰত ঈশ্বেে আিকেি সন্তানকহচাৰ  

গ্ৰতওঁে হসৰত মকহমাকিত হ'ব (গ্ৰোমান 8:16-17), অৱৰশষত এৰিই িাম িকেব। খ্ৰীিানসিৰল অনন্তিালত 

বাস িকেব (যকদও ঈশ্বেে কব েীৰত, আকম সিৰলাৰৱ আেম্ভকণ িকেম)। 

ঈশ্বে, কনৰজ, এি দীঘলীয়া  কেসেে  কেিল্পনা মনত আৰি: 

20 কিয়ৰনা সষৃ্টিৰ া অসাি জিতাে সন্মখুীন হহকিল, গ্ৰস্বচ্ছাই নহয়, কিন্তু গ্ৰতওঁ আশাৰে ইয়াে অিীন 

গ্ৰহাৱাে বাৰব; 21 কিয়ৰনা সষৃ্টিৰ া কনৰজই দনুীকতে বন্ধনে  ো ঈশ্বেে সন্তানে গ্ৰগৌেৱময় 

স্বািীনতালল কবতেণ িো হ'ব। 22 কিয়ৰনা আকম জাৰনা গ্ৰয গ্ৰগাৰ ই সষৃ্টিৰ াৰৱ একতয়াললৰি 

এৰিলৰগ জন্মে গ্ৰবদনাৰে হাহািাে আৰু শ্ৰম িৰে। 23 গ্ৰিৱল গ্ৰতৰননহয়, আমাে ওচেত আত্মাে 

প্ৰিম ফল আৰি, আনকি আকম কনৰজও কনজে মাজত হাহািাে িকে আৰিা,ঁ আমাে শেীেি েহণ 

িো, মুস্তক্ত েখাে বাৰব আেৰহৰে অৰ িা িকে আৰিা।ঁ 24 কিয়ৰনা আকম এই আশাত েিা 

 কেকিৰলা,ঁ কিন্তু আশা িৰো ঁগ্ৰয গ্ৰসইৰ া আশা নহয়; কিয় একতয়াও গ্ৰতওঁ কয গ্ৰদকখৰি তাে বাৰব আশা 

িৰে? 25 কিন্তু যকদ আকম কয গ্ৰদখা না াওঁ তাে বাৰব আশা িৰো,ঁ গ্ৰতৰন্ত আকম অিযৱসায়ে দ্বাো ইয়াে 

বাৰব আেৰহৰে অৰ িা িৰো।ঁ (গ্ৰোমান 8:20-25) 

ঈশ্বৰে জাকনকিল গ্ৰয গ্ৰতওঁে সষৃ্টিে কিতেত অসুকবিা হ'ব, কিন্তু গ্ৰতওঁে এ া  কেিল্পনা আৰি। 

ইয়াে কতকন া অনুবাদ লিয িেি কযকেকময়া  29:11: 

11 প্ৰিুৰয় এইদৰে িয়: "মই জাৰনা গ্ৰয আৰ ানাে বাৰব গ্ৰমাে কি  কেিল্পনা আৰি, আৰ ানাি 

সমদৃ্ধ ক ত িোে  কেিল্পনা িকেৰি আৰু আৰ ানাে িকত নিৰে, আৰ ানাি আশা আৰু 

িকৱষযত প্ৰদান িোে  কেিল্পনা িকেৰি। (কযকেকময়া 29:11, NIV) 

11 কিয়ৰনা মই আৰ ানাে প্ৰকত কয কচন্তা িৰো,ঁ প্ৰিু, শাকন্তে কচন্তা, দুখে নহয়, আৰ ানাি সমাকপ্ত 

আৰু হিয জয প্ৰদান িকেবলল জাৰনা। (কযকেকময়া 29:11, িুৰয়-েৰহইমচ) 

11 িােণ মই জাৰনা গ্ৰয আৰ ানাে বাৰব গ্ৰমাে কি  কেিল্পনা আৰি," প্ৰিুৰয় িয়। "গ্ৰসইৰবাে হহৰি 

িালে বাৰব  কেিল্পনা, দুৰয জাগে বাৰব নহয়, আৰ ানাি এি িকৱষযত আৰু আশা প্ৰদান িোে 

বাৰব। (কযকেকময়া 29:11, নতুন জীৱন্ত অনুবাদ) 

কিিুমান উদ্িৃকত কযকেকময়া 29:11 ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব এি  কেিল্পনা িকেৰি বুকল প্ৰমাণ স্বৰূৰ । আৰু 

যকদও ঈশ্বেে সিৰলাৰে বাৰব এি  কেিল্পনা আৰি, তিাক ও বহুৰত গ্ৰসই  দৰ াি প্ৰসংগত কবৰবচনা 

নিৰে। 

বাইৰবৰল কি কশিায় লিয িেি: 

11 প্ৰিুৰয় িয়, মই আৰ ানাে প্ৰকত কয কচন্তা িৰো,ঁ গ্ৰসইৰবাে মই জাৰনা, আৰ ানাি িকৱষযত আৰু 

আশা প্ৰদান িকেবলল শাকন্তে কচন্তা, অশুি নহয়। 12 গ্ৰতকতয়া আ ুকন গ্ৰমাি মাকত গ্ৰমাি মাকত গ্ৰমাে 

ওচেলল প্ৰাি জনা িকেব আৰু মই আৰ ানাে িিা শুকনম। 13 আৰু আ কুন গ্ৰমাি কবচাকে বজাই োকখব 

আৰু গ্ৰমাি কবচাকে উকলয়াব, গ্ৰযকতয়া আ কুন আৰ ানাে হৃদৰয়ৰে গ্ৰমাি কবচাকেব। 14 প্ৰিুৰয় এইদৰে 

হিকিল: "গ্ৰমাি গ্ৰতামাৰলাৰি কবচাকে  াম আৰু গ্ৰতামাৰলািি গ্ৰতামাে বন্দীত্বে  ো ঘূোই আকনম; 

প্ৰিুৰয় িয়, মই আৰ ানাি সিৰলা োষ্ট্ৰে  ো আৰু কযৰবাে ঠাইে  ো চাকলত িকেৰিা ঁ গ্ৰসই 
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সিৰলা ঠাইে  ো আৰ ানাি এিস্তত্ৰত িকেম, আৰু মই আৰ ানাি গ্ৰসই ঠাইলল হল আকহম য'ে 

 ো মই আৰ ানাি বন্দী িকে োকখম। (কযকেকময়া  29:11-14) 

লিয িেি গ্ৰয  কেিল্পনাৰ া কনব জাকসত আকিল। এজন প্ৰব্ৰজনিতজা হ'বলল, তীি জযাত্ৰী হ'বলল। গকতৰি, 

আকম কবশ্বাসীসিৰল আচকেত গ্ৰহাৱা উকচত নহয় গ্ৰয আকম সদাৰয় খা  গ্ৰখাৱা নাই।  াচঁকন ক  াে কি 

কলকখকিল গ্ৰসইকবষৰয়ও কবৰবচনা িেি: 

9 কিন্তু আ ুকন এজন কনব জাকচত প্ৰজন্ম, োজিীয় যাজিত্ব, এি  কবত্ৰ োষ্ট্ৰ, গ্ৰতওঁে কনজে কবৰশষ 

গ্ৰলাি, আ ুকন গ্ৰতওঁে প্ৰশংসা গ্ৰঘাষণা িকেব  াৰে কযৰয় আৰ ানাি অন্ধিােে  ো গ্ৰতওঁে 

কবিয়িে গ্ৰ াহেলল মাকতকিল; 10 কযসিল এসময়ত গ্ৰিাৰনা গ্ৰলাি নাকিল কিন্তু বতজমান ঈশ্বেে 

গ্ৰলাি আকিল, কযসিৰল দয়া লাি িো নাকিল কিন্তু একতয়া দয়া লাি িকেৰি।  

11 কপ্ৰয়, মই আৰ ানাি প্ৰৰোকচত আৰু তীি জযাত্ৰী বুকল অনুৰোি িৰো,ঁ আত্মাে কবৰুৰদ্ধ গ্ৰহাৱা যুদ্ধ, 12 

জৰন আৰ ানাে আচেণি অজাকতসিলে মাজত সন্মানীয় িকে তুকলব  াৰে, গ্ৰযকতয়া গ্ৰতওঁৰলাৰি 

আৰ ানাে কবৰুৰদ্ধ দুি বযস্তক্ত বুকল িয়, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁৰলাৰি আৰ ানাে িাল িায জযে দ্বাো ঈশ্বেি 

সািাতে কদনত মকহমাকিত িকেব  াৰে। (1 ক  াে  2:9-12)  

17 কযৰহৰতা সময় োয় ঈশ্বেে ঘেত আেম্ভ হ'ব; আৰু যকদ প্ৰিৰম আমাে  ো আেম্ভ হয়, গ্ৰতৰন্ত 

কযসিৰল ঈশ্বেে শুিবাত্তজা  ালন নিৰে গ্ৰতওঁৰলািে গ্ৰশষ কি হ'ব? 18 একতয়া "যকদ িাস্তৰ্ম্ জি গ্ৰলািি 

অকত িম কেমাৰণ েিা িো হয়, গ্ৰতৰন্ত অিৰ্ম্ীয় আৰু  া ী ি'ত গ্ৰদখা কদব?" (1 ক  াে 4:17-18)  

28 আৰু আকম জাৰনা গ্ৰয কযসিৰল ঈশ্বেি িাল  ায়, কযসিলি গ্ৰতওঁে উৰেশয অনুসকে গ্ৰিাৱা হয় 

গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব সিৰলা বস্তুৰৱ এৰিলৰগ িাম িৰে। (গ্ৰোমান 8:28) 

গ্ৰিকতয়াবা আকম কবভ্ৰান্ত হওঁ, কিন্তু শাস্ত্ৰই কশিায় বুকল কবৰবচনা িৰো:ঁ 

24 "গ্ৰমাি কশিাওঁি, আৰু মই গ্ৰমাে স্তজিা িকে মকেম; গ্ৰমাি বুস্তজবলল বাকদয়ি য'ত মই িুল 

িকেৰিা।ঁ (চািকে 6:24)  

8 প্ৰিুৰয় এইদৰে হিকিল: "কিয়ৰনা গ্ৰমাে কচন্তাৰবাে আৰ ানাে কচন্তা নহয়, আৰ ানাে  ৰিা গ্ৰমাে 

 ি নহয়।" 9 "কিয়ৰনা কযৰহতু স্বগ জ  ৃকিৱীতলি ওখ, গকতৰি আৰ ানাে  িতলি গ্ৰমাে  ি উচ্চ, 

আৰু আৰ ানাে কচন্তাতলি গ্ৰমাে কচন্তা। (কযচয়া 55:8-9)  

কবশ্বাস িেি আৰু বুস্তজব গ্ৰয ঈশ্বেে এ া  কেিল্পনা আৰি আৰু িুল িো নাই। কবশ্বাস োখি (লগৰত 

আমাে কবনামূলীয়া অনলাইন  ুস্তিিাচাওি: কবশ্বাস গ্ৰসই ঈশ্বৰে আহ্বান িকেৰি আৰু বািকন িকেৰি)। 

যকদ আ কুন ঈশ্বেি কবশ্বাস িৰে গ্ৰতৰন্ত গ্ৰসই অসুকবিাৰবােে বাৰব আ ুকন িাল হ'ব (কহব্ু 12:5-11; 

কহৰতা ৰদশ 3:5-8). আৰু যকদ আৰ ানাি এই যুগত মাকতকিল, বািকন িো হহকিল আৰু কবশ্বাসী িো হহকিল 

(প্ৰিাশ 17:14), আ ুকন  ৃকিৱীত েজা আৰু  ুৰোকহত কহচাৰ  োজত্ব িকেব (প্ৰিাশ 5:10) সহস্ৰাব্দে যুগত 

যীচুে হসৰত (প্ৰিাশ 20:4-6). আ কুন সহস্ৰাব্দ আৰু অকন্তম মহান কদৱসত গ্ৰলািসিলি সহায় িকেবলল 

িালদৰে জীয়াই িিাে  ি কশিাবলল সিম হ'ব (cf. কযচয়া 30:21). 
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বুস্তজব গ্ৰয ক তৃ আৰু  ুত্ৰ দৰুয়া মানৱতাে  া ত িুকগআৰি (cf. আকদ ুিি 6:5-6), ইয়াে উ কেও যীচুৰৱ 

আমাে  া ৰবােে বাৰব মতুৃযি সাৱষ্ট  গ্ৰলাৱা দুখ-িিে দ্বাো (cf. 1 ক  াে 4:1). যীচুৰৱ গ্ৰস্বচ্ছাই কনজৰি ইয়াে 

মাৰজৰে আগব়িাইকিল (জন 10:18), কিন্তু অনন্তিাল উন্নত িকেবলল এৰন িকেকিল। 

চকেত্ৰে প্ৰিাে গক়ি তুকলবলল আকম এই জীৱনত কশকিব লগা কিিুমান কশিা আৰি কযৰয় আমাি অনন্তিাল 

উন্নত িোত সহায় িকেব। 

1 গ্ৰসৰয়ৰহ কবশ্বাসে দ্বাো নযায়সঙ্গত গ্ৰহাৱাে বাৰব আকম আমাে প্ৰিু যীচু খ্ৰীিে দ্বাো ঈশ্বেে হসৰত 

শাকন্ত স্থা ন িকেৰিা,ঁ 2 যাে দ্বাো আকম কবশ্বাসে দ্বাো কিয় হহ ঈশ্বেে মকহমাআশাত আনস্তন্দত হওঁ। 3 

আৰু গ্ৰিৱল গ্ৰসয়াই নহয়, গ্ৰলশত আকম গ্ৰগৌেৱ িৰো,ঁ এইৰ া জাকন গ্ৰয গ্ৰলশে ফলত অিযৱসায় হয়; 
4 আৰু অিযৱসায়, চকেত্ৰ; আৰু চকেত্ৰ, আশা। (গ্ৰোমান 5:1-4) 

5 কিন্তু এই িােণৰত, সিৰলা িেণে  কেশ্ৰম িো, আৰ ানাে কবশ্বাসে গুণ, গুণজ্ঞান, 6 জ্ঞানআত্ম-

কনয়ন্ত্ৰণ, আত্ম-কনয়ন্ত্ৰণ অিযৱসায়, অিযৱসায়, ঈশ্বেীয়তা, 7 ঈশ্বেে ভ্ৰাতৃত্বে দয়া আৰু িাতৃত্ব ূণ জ 

দয়া গ্ৰপ্ৰম। 8 কিয়ৰনা যকদ এই গ্ৰবাে আৰ ানাে আৰু প্ৰচুে  কেমাৰণ হয়, গ্ৰতৰন্ত আ ুকন আমাে প্ৰিু 

যীচু খ্ৰীিে জ্ঞানত অনুব জে বা ফলপ্ৰসূ নহ'ব। (2 ক  াে  1:5-8)  

আ ুকন হয়ৰতা নািাকবব  াৰে গ্ৰয আ ুকন অসুকবিা আৰু  েীিাে  ো লািাকিত হহৰি, কিন্তু যকদ আ ুকন 

খ্ৰীিান হয়, গ্ৰতৰন্ত আ ুকন িো উকচত। 

স্বগীয় হাব জা জ িকিউ. আম জষ্ট্ৰৰঙ কলখা কিবা এ া লিয িেি: 

সষৃ্টিিত্তজা ঈশ্বৰে কিয় মানুহি  ৃকিৱীত োকখকিল? ঈশ্বেে কনজৰি  ুনে প্ৰস্তুত িোে চূডান্ত 

সৰব জাচ্চ উৰেশযে বাৰব - কনজৰি  ুনে সষৃ্টি িো, গ্ৰযৰনলি আকিল, িাস্তৰ্ম্ জি ঈশ্বেীয় চকেত্ৰ সষৃ্টি 

িোে সৰব জাচ্চ উৰেশযে দ্বাো, অৱৰশষত লাখ লাখ অগকণত আৰু জন্মগত সন্তানত কয ঈশ্বে েজা 

হ'ব, ঈশ্বে  কেয়ালে সদসয হ'ব। মানুৰহ গ্ৰিৌকতি  ৃকিৱীখন উন্নত িকেব লাকগকিল কযৰহতু ঈশ্বৰে 

গ্ৰতওঁি কদকিল, ইয়াে সষৃ্টি সমাপ্ত িকেকিল (কযৰ া  া  িো স্বগ জদতূসিৰল ইচ্ছািৃতিাৰৱ িকেবলল 

অস্বীিাে িকেকিল) আৰু এৰন িকে ঈশ্বেে চেিােি  ুনৰুদ্ধাে িকেবলল, ঈশ্বেে জীৱনলশলীে 

হসৰত; আৰু ইয়াে উ কেও, এই প্ৰস্তক্ৰয়াৰ াত ঈশ্বেে  কবত্ৰ, িাস্তৰ্ম্ জি চকেত্ৰে কবিাশে দ্বাো মানহুে 

সষৃ্টি সমাপ্ত িো, মানুহে কনজে সন্মকতে হসৰত। এবাে এই কনখুতঁ আৰু িাকম জি চকেত্ৰৰ া মানহুে 

মাজত গক়ি উষ্টঠৰল, আৰু মানুহি নশ্বে মাংসে  ো অমে আত্মালল ৰূ ান্তকেত িো হ'গ্ৰল, তাে 

ক িত অকবশ্বাসয মানৱ সম্ভাৱনা আকহব - মানুহঈশ্বেে ঈশ্বেে  কেয়ালত জন্ম গ্ৰহাৱা, ঈশ্বেে 

চেিােি  ৃকিৱীলল  নুৰুদ্ধাে িো, আৰু তাে ক িত কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডে সমে অন্তহীন কবিােে ও েত 

সষৃ্টি সম্পূণ জ িোত অংশেহণ িো! ... ঈশ্বৰে কনজৰি লাখ লাখ বাে  নুে প্ৰস্তুত িকেৰলৰহঁৰতন! 

গ্ৰসৰয়ৰহ, গ্ৰসই  ুনে সষৃ্টি সপ্তাহে ষষ্ঠ কদনা ঈশ্বৰে (এৰলাকহম) হিকিল, "আহি আকম আমাে 

সদৃশতাে ক িত আমাে প্ৰকতচ্ছকবত মানুহ বনাওঁ" (আকদ ুিি 1:26). মানুহজনি গ্ৰতওঁে কনম জাতাে 

হসৰত এি কবৰশষ সম্পিজ োকখবলল (গ্ৰতওঁে সন্মকতে হসৰত) িো হহকিল! গ্ৰতওঁ ঈশ্বেে ৰূ  আৰু 

আিৃকতত কনকম জত হহকিল। সম্পিজৰ া সম্ভৱ িকে তুকলবলল গ্ৰতওঁি এি আত্মা (ৰূ ত সাোংশ) কদয়া 

হহকিল (আম জষ্ট্ৰং এইচিকিউ)। যুগে েহসয। িি মীি, 1985, pp. 102-103). 

চকেত্ৰ কনম জাণে উৰেশয হহৰি উন্নত গ্ৰহাৱা আৰু িালদৰে গ্ৰসৱা আগব়িাবলল সিম গ্ৰহাৱা। 

আকম চকেত্ৰ গ্ৰিৰনদৰে কনম জাণ িকেম? 
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ষ্টঠি আৰি, সব জৰশ্ৰষ্ঠ উ ায় হহৰি গ্ৰতওঁি মাকন চলা। 

আৰু গ্ৰসয়া আমাে িালে বাৰব। 

19 মই স্বগ জ আৰু  ৃকিৱীি আস্তজ আৰ ানাে কবৰুৰদ্ধ সািী কহচাৰ  িওঁ, কযৰ া মই আৰ ানাে জীৱন 

আৰু মতুৃয, আশীব জাদ আৰু গাকল-গালাজে আগত স্থা ন িকেৰিা;ঁ গ্ৰসৰয়ৰহ জীৱন বািকন িেি, 

যাৰত আ কুন আৰু আৰ ানাে বংশিে উিৰয়ই জীয়াই িাকিব  াৰে; 20 গ্ৰয আ কুন প্ৰিুি 

আৰ ানাে ঈশ্বেি গ্ৰপ্ৰম িকেব  াৰে, যাৰত আ ুকন গ্ৰতওঁে িণ্ঠস্বে  ালন িকেব  াৰে আৰু আ কুন 

গ্ৰতওঁি আৰঁিাৱাকল লব  াৰে, কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ হহৰি আৰ ানাে জীৱন আৰু আৰ ানাে কদনে হদঘ জয; 

আৰু আ কুন হয়ৰতা গ্ৰসই গ্ৰদশত িাকিব  াৰে কযখন গ্ৰদশত প্ৰিুৰয় আৰ ানাে ক তৃসিলি, 

অব্ৰাহাম, ইস্হাি আৰু যাৰিাবি গ্ৰতওঁৰলািি কদবলল শ ত খাইকিল।" (কিউৰ ৰোৰনাকম 30:19-
20) 

12 “আৰু একতয়া, ইস্ৰাৰয়ল, আৰ ানাে ঈশ্বেে প্ৰিুি আৰ ানাে কি প্ৰৰয়াজন, কিন্তু আৰ ানাে 

ঈশ্বেি িয় িো, গ্ৰতওঁে সিৰলা িেৰণ গ্ৰখাজ িাক়িবলল আৰু গ্ৰতওঁি গ্ৰপ্ৰম িকেবলল, আৰ ানাে 

সিৰলা হৃদৰয়ৰে আৰু আৰ ানাে সিৰলা আত্মাে হসৰত আৰ ানাে ঈশ্বেে িগৱানে গ্ৰসৱা 

িকেবলল, 13 আৰু প্ৰভভ  আৰু বতওঁৰ আইনৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰৰেলল ৰযবোৰ মই আক্তজ 

আবপানাক আবপানাৰ মঙ্গলৰ োবে আবদি ৰদবিা?ঁ (কিউৰ ৰোৰনাকম 10:12-13) 

লিয িেি গ্ৰয ঈশ্বৰে আমাে মঙ্গলে বাৰব আজ্ঞা কদকিল। 

আ ুকন হয়ৰতা ি'ব  াৰে গ্ৰয গ্ৰসইৰ া  ুেকণ কনয়মত আকিল, আৰু গ্ৰসই গ্ৰপ্ৰৰমই গুৰুত্ব ূণ জ। 

এি কিেীললৰি আ কুন শুদ্ধ হ'ব। 

এি কিেীলল? 

বািৱৰত, আ কুন কযমান  কেমাৰণ ঈশ্বেে আজ্ঞা ালন িকেবলল ইচু্ছি, কযৰবাে আমাে মঙ্গলে বাৰব 

গ্ৰপ্ৰমময় কনয়ম, আ ুকন শুদ্ধ হ'ব। 

যীচুৰৱ কশিাইকিল: 

15 যকদ আ কুন গ্ৰমাি িাল  ায়, গ্ৰমাে আজ্ঞাৰবাে োখি। (জন 14:15) 

9 "কযৰহতু গ্ৰদউতাই গ্ৰমাি িাল  াইকিল, মইও গ্ৰতামাি িাল  াইকিৰলা; গ্ৰমাে গ্ৰপ্ৰম মাকন চকলব। 10 

যকদ আ কুন গ্ৰমাে আজ্ঞা ালন িৰে, গ্ৰতৰন্ত আ ুকন গ্ৰমাে গ্ৰপ্ৰমি  ালন িকেব, ষ্টঠি গ্ৰযৰনদৰে মই 

গ্ৰমাে ক তৃে আজ্ঞা  ালন িকে গ্ৰিা ঁআৰু গ্ৰতওঁে গ্ৰপ্ৰম ালন িকেৰিা।ঁ (জন 15:9-10)  

ঈশ্বৰে আমাি িাল  াইকিল আৰু আমাি প্ৰস্তুত িকেকিল যাৰত আকম গ্ৰসই গ্ৰপ্ৰমি েহণ আৰু উ িৃত 

িকেব  াৰো।ঁ আকম িো প্ৰকতৰ া বাইৰবলে সষ্টঠি বািকন, সষ্টঠি কসদ্ধান্ত আৰু সষ্টঠি িায জযই আমাি চকেত্ৰ 

গ়িাত সহায় িৰে। ই আমাি বযস্তক্তগতিাৰৱ আৰু আনসিলি সহায় িকেব। 

 াচঁকন গ্ৰ ৌৰল এইদৰে কলকখকিল: 
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1 গ্ৰমাি অনুিেণ িেি, ষ্টঠি গ্ৰযৰনদৰে মইখ্ৰীিৰিা অনিুেণ িৰো।ঁ (1 িকেকিয়ানচ 11:1) 

12 ... আইনকবশ্বাসে নহয়, কিন্তু "কযজৰন গ্ৰসইৰবাে িৰে গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািে দ্বাো জীয়াই িাকিব"। 

(গালাকতয়ান 3:12) 
 
12 ... আজ্ঞাৰ া  কবত্ৰ আৰু িমত আৰু িাল। (গ্ৰোমান 7:12)  

কযসিৰল যীচুি সচঁালিৰয় অনুিেণ িকেব গ্ৰতওঁৰলাৰি অনন্তিালযীে অনুেহ আৰু জ্ঞানত বৃস্তদ্ধ  াব (2 

ক  াে  3:18) িালদৰে গ্ৰপ্ৰম কদবলল। 

 াচঁকন গ্ৰজমি আৰু যীচুৰৱ গ্ৰঘাষণা িকেকিল গ্ৰয গ্ৰপ্ৰমঈশ্বেে আজ্ঞাে হসৰত জকডত আকিল: 

8 যকদ আ ুকন শাস্ত্ৰঅনুসকে োজিীয় কনয়ম সচঁালিৰয়  ালন িৰে, গ্ৰতৰন্ত "আ ুকন আৰ ানাে 

চুবুেীয়াি কনজে দৰে গ্ৰপ্ৰম িকেব," আ ুকন িাল দৰে িৰে; 9 কিন্তু যকদ আ কুন  ি াকতত্ব 

গ্ৰদখুৱায়, গ্ৰতৰন্ত আ ুকন  া  িৰে, আৰু আইনে দ্বাো সীমালংঘনিােী কহচাৰ  গ্ৰদাষী সাবযি হয়। 
10 কযসিৰল গ্ৰগাৰ ই আইনখন োকখব আৰু তিাক ও এ া সময়ত গ্ৰহাচঁ  খাব, গ্ৰতওঁ সিৰলাৰে বাৰব 

গ্ৰদাষী। 11 গ্ৰতওঁ এইদৰে হিকিল: "বযকিচাে নিকেব," গ্ৰতওঁ এইদৰেও হিকিল: "হতযা নিকেব।" 

একতয়া যকদ আ কুন বযকিচাে নিৰে, কিন্তু আ ুকন হতযা িৰে, আ ুকন আইনে সীমালংঘনিােী হহ 

 কেৰি। (গ্ৰজমি 2:8-11) 

37 যীচুৰৱ গ্ৰতওঁি এইদৰে হিকিল: "আ ুকন আৰ ানাে সিৰলা হৃদৰয়ৰে, আৰ ানাে সিৰলা 

আত্মাৰে আৰু আৰ ানাে সিৰলা মৰনৰে প্ৰিুি গ্ৰপ্ৰম িকেব।" 38 এয়ালহৰি প্ৰিম আৰু মহান 

আজ্ঞা। 39 আৰু কদ্বতীয়ৰ া এৰনিুৱা: 'আ কুন আৰ ানাে চুবুেীয়াি কনজে দৰে িাল  াব।' 40 এই 

দু া আজ্ঞাে ও েত সিৰলা কনয়ম আৰু নবীি ওলমাই েখা হহৰি।" (গ্ৰমকিউ 22:37-40)  

আজ্ঞাৰবােে উৰেশয হহৰি গ্ৰপ্ৰম প্ৰদশ জন িো (1 তীমকিয় 1:5), আমাি উন্নত িেি, আৰু আনি উন্নত 

গ্ৰহাৱাত সহায় িেি। 

13 আকম গ্ৰগাৰ ই কবষয়ৰ াে সমাকপ্ত শুকনবলল  াওঁ আহি: 

ঈশ্বেি িয় িেি আৰু গ্ৰতওঁে আজ্ঞা ালন িেি, 

কিয়ৰনা এয়াই মানহুে সিৰলা।  

14 ঈশ্বৰে সিৰলা িায জযি কবচােলল আকনব। 

প্ৰকতৰ া গ্ৰগা ন বস্তু অন্তিুজক্ত িকে, 

িাল হওঁি বা গ্ৰবয়া হওঁি। (উ ৰদশি 12:13-14) 

দহ া আজ্ঞা কিিুমান গ্ৰস্বচ্ছাচােী কনয়ম বা গ্ৰবাজা নাকিল। 

 ুেকণ আৰু নতুন কনয়মে  ো কিবা লিয িেি: 
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18 য'ত গ্ৰিাৰনা প্ৰিাশ নাই, মানুৰহ সংযম প্ৰতযাহাে িৰে; কিন্তু সুখী গ্ৰতওঁ কযৰয় আইন োৰখ। 

(কহৰতা ৰদশ 29:18) 

3 মেমে বনু্ধসিল, যকদও মই আৰ ানাৰলািি আমাে উলমহতীয়া  কেত্ৰাণে কবষৰয় কলকখবলল 

আেহী, তিাক ও মই একতয়া আৰ ানাি গ্ৰসই কবশ্বাসে বাৰব আন্তকেিতাৰে যুসঁ্তজবলল উৎসাকহত 

িকেবলল কলকখবলল বািয হহৰিা ঁ কযৰ া এসময়ত সিৰলাৰে বাৰব সািুসিলে ও েত অ জণ িো 

হহকিল। 4 কিিুমান  ুৰুষে বাৰব গ্ৰগা ৰন আৰ ানাৰলািে মাজত গ্ৰসামাই  কেৰি – কযসিল 

 ুৰুষি বহু আগৰত মই বণ জনা িকেবলল ওৰলাৱা কনন্দাে বাৰব কচকিত িো হ িো হহকিল – অিৰ্ম্ীয় 

 ুৰুষ কযসিৰল আমাে ঈশ্বেে অনুেহি দুিতাে অনুজ্ঞা ত্ৰলল  কেৱতজন িকেৰি আৰু কযসিৰল 

আমাে এিমাত্ৰ প্ৰিু আৰু প্ৰিু যীচু খ্ৰীিি অস্বীিাে িকেৰি। (জিু 3-4, গ্ৰন  বাইৰবল) 

3 কিয়ৰনা ঈশ্বেে গ্ৰপ্ৰম, আকম গ্ৰতওঁে আজ্ঞা ালন িৰো।ঁ  আৰু গ্ৰতওঁে আজ্ঞাৰবাে িাোক্ৰান্ত নহয়। 

(1 জন 5:3) 

দহ া আজ্ঞা গ্ৰিাৰনা গ্ৰবাজা নহয়, কিন্তু গ্ৰসইৰবাে েখাৰ াৰৱ এজনি সুখী িৰে। 

এই জীৱনত, ঈশ্বৰে কবচাৰে গ্ৰয আকম সফল, সুখী জীৱন যা ন িৰো ঁ- সুস্বাস্থয, এি প্ৰতযাহ্বান ূণ জ গ্ৰিকেয়াে, 

এি সুন্দে কববাহ আৰু সুখী সন্তান উ ৰিাগ িো। গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািি আশীৰ্ব্ জাদ আৰু কবৰশষ সুেিাে 

প্ৰকতশ্ৰুকত কদৰয় কযসিৰল কনজে ইচ্ছা  ালন িকেব কবচাৰে আৰু গ্ৰতওঁে আজ্ঞা  ালন িকেব কবচাৰে!  

2 কপ্ৰয়, মই প্ৰাি জনা িৰো ঁগ্ৰয আৰ ানাে আত্মাে উন্নকতে দৰে আ ুকন সিৰলা বস্তুৰত সমদৃ্ধ ক হওঁি 

আৰু স্বাস্থযত িাকিব  াৰে। 3 কিয়ৰনা গ্ৰযকতয়া িাই-িনীসিৰল আকহ আৰ ানাে সতযতাে কবষৰয় 

সািয কদকিল, ষ্টঠি গ্ৰতৰনদৰে আ কুন সতযে কবষৰয় প্ৰমাণ িকেৰল, গ্ৰতকতয়া মই বহুত আনস্তন্দত 

হহকিৰলা।ঁ 4 গ্ৰমাে ল'ো-গ্ৰিাৱালীৰয় সতযত গ্ৰখাজ িাক়িৰি বুকল শুকন বলল গ্ৰ াৱাতলি গ্ৰমাে আৰু 

গ্ৰিাৰনা আনন্দ নাই। (3 জন 2-4) 

26 "চাওঁি, মই আস্তজ আৰ ানাে সন্মখুত আশীৰ্ব্ জাদ আৰু অকিশা  স্থা ন িকেৰিা:ঁ 28 আশীৰ্ব্ জাদ, 

যকদ আ ুকন আৰ ানাে ঈশ্বেে প্ৰিুে আজ্ঞা  ালন িৰে কযৰ া মই আস্তজ আৰদশ কদৰিা;ঁ 29 আৰু 

অকিশা , যকদ আ ুকন আৰ ানাে ঈশ্বেে প্ৰিুে আজ্ঞা  ালন নিৰে, কিন্তু আস্তজ মই আৰ ানাি 

কয িেৰণ আৰদশ কদৰিা ঁতাে  ো আতঁকে যাওি (কিউৰ ৰোৰনাকম 11:26-28).  

19 মই স্বগ জ আৰু  ৃকিৱীি আস্তজ আৰ ানাে কবৰুৰদ্ধ সািী কহচাৰ  িওঁ, কযৰ া মই আৰ ানাে জীৱন 

আৰু মতুৃয, আশীব জাদ আৰু গাকল-গালাজে আগত স্থা ন িকেৰিা;ঁ গ্ৰসৰয়ৰহ জীৱন বািকন িেি, 

যাৰত আ কুন আৰু আৰ ানাে বংশিে উিৰয়ই জীয়াই িাকিব  াৰে; 20 গ্ৰয আ কুন প্ৰিুি 

আৰ ানাে ঈশ্বেি গ্ৰপ্ৰম িকেব  াৰে, যাৰত আ ুকন গ্ৰতওঁে িণ্ঠস্বে  ালন িকেব  াৰে আৰু আ কুন 

গ্ৰতওঁি আৰঁিাৱাকল লব  াৰে, কিয়ৰনা গ্ৰতওঁ হহৰি আৰ ানাে জীৱন আৰু আৰ ানাে কদনে হদঘ জয; 

(কিউৰ ৰোৰনাকম 30:19-20)  

ঈশ্বেে  িত জীয়াই িিাৰ াৰৱ এি সুখ িক়িয়াই আৰন কয িণস্থায়ী আনন্দতলি অকিি। গ্ৰযকতয়া সময় 

গ্ৰবাে িষ্টঠন হয় গ্ৰতকতয়া ই এি কনিয়তা আকনকদৰয়: 

13 সুখী হহৰি জ্ঞান কবচাকে গ্ৰ াৱা মানুহজন, আৰু বুজাবসু্তজ লাি িো মানুহজন; 14 তাইে উ াজজন 

ৰূ ে লািতলি অকিি িাল, আৰু তাইে লাি সূক্ষ্ম গ্ৰসাণতলি। 15 তাই ৰুকবতলি অকিি মূলযৱান 

আৰু আ ুকন কবচো সিৰলা বস্তুতাইে হসৰত তুলনা িকেব গ্ৰনাৱাৰে। 16 কদনে হদঘ জয তাইে গ্ৰসা ঁহাতত 
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আৰি, তাইে বাওঁ হাতত িন আৰু সন্মান। 17 তাইে  িৰবাে হহৰি আনন্দদায়ি আৰু তাইে সিৰলা 

 ি হহৰি শাকন্ত। 18 কযসিৰল তাইি িকে োৰখ গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব তাই জীৱনে গি আৰু সুখী 

সিৰলাৰৱ তাইি িকে োৰখ। (কহৰতা ৰদশ 3:13-18) 

15 কযসিল গ্ৰলািে ঈশ্বে হহৰি প্ৰিু! (গীতমালা 144:15) 

21 কযজৰন গ্ৰতওঁে চুবুেীয়া  া ি ঘণৃা িৰে; কিন্তু গ্ৰতওঁ যাে দকেদ্ৰসিলে ও েত দয়া আৰি, সুখী 

গ্ৰতওঁ। (কহৰতা ৰদশ 14:21) 

14 সুখী হহৰি গ্ৰসইজন মানুহ কয সদায় শ্ৰদ্ধাে... (কহৰতা ৰদশ 28:14a) 

5 সুখী হওঁি গ্ৰতওঁ হহৰি যাৰিাবে সহায়ে বাৰব যাৰিাবে ঈশ্বে, যাে আশা প্ৰিুে ওচেত আৰি 

গ্ৰতওঁে ঈশ্বে, 6 কযস্বগ জ আৰু  ৃকিৱী, সাগে আৰু গ্ৰসই গ্ৰবােত িিা সিৰলাৰবাে হতয়াে িকেকিল; কয 

সতযি কচেকদনে বাৰব োৰখ, (গীতমালা 146:5-6) 

ঈশ্বেে  িত জীয়াই িিাৰ াৰৱ আমাি সচঁালিৰয় সুখী িৰে। আকম গ্ৰসইৰ া িোে লগৰত জ্ঞানে বাৰব 

প্ৰাি জনা িো উকচত (গ্ৰজমি 1:5). 

দহ া আজ্ঞাি আমাে মাজত চকেত্ৰ গক়ি গ্ৰতালাত সহায় িকেবলল জনালহকিল যাৰত আকম উন্নত হ'বলল 

আৰু অনন্তিালউন্নত িকেবলল সিম হওঁ। যকদ আকম সচঁালিৰয় গ্ৰতওঁি কবশ্বাস িৰো ঁ গ্ৰতৰন্ত আকম এই 

জীৱনত আমাে কনজে অনন্তিাল উন্নত িকেব  াৰো।ঁ 

তিাক ও, িৰ্ম্ীয় গ্ৰনতাসিলে কবিৃকতে বাৰব  াচঁকন গ্ৰ ৌৰল "অকনয়মে েহসয" সম্পৰিজ কলকখবলল অনুপ্ৰাকণত 

হহকিল। (2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:7). যীচুে মৰত, এই গ্ৰশষে সময়ত অকনয়ম বৃস্তদ্ধ  াব আৰু বহুতে গ্ৰপ্ৰম ঠাণ্ডা 

হ'ব। (গ্ৰমকিউ 24:12). দুখে কবষয় গ্ৰয ইয়াে দ্বাো অকন্তম বাে "েহসয গ্ৰবকবলন মহান" গ্ৰহাৱাত সহায় হ'ব। 

(প্ৰিাশ 17:5)— সাত া  াহােে চহেত এ া িমীয় শস্তক্ত (প্ৰিাশ 17:9,18). ইয়াে কবষৰয় আৰু গ্ৰ ন 

িমাণ্ডৰমিিে কবষৰয় অকিি জাকনবলল, কবনামূলীয়া অনলাইন  ুস্তিিা: দয গ্ৰ ন িমাণ্ডৰমিচ: দয 

গ্ৰিিালগ, খ্ৰীিান এণ্ড দয কবি চাওি। 

ঈশ্বৰৰ পৰৰকল্পনা এক ভাল পৰৰকল্পনা 

ঈশ্বেে  কেিল্পনাে ক িে অংশৰ া  কেিল্পনাে প্ৰিম অংশতলি িাল হ'ব কিয়ৰনা: 

8 বস্তু এ াে সমাকপ্ত ইয়াে আেম্ভকণতলি িাল; (উ ৰদশি 7:8)  

তিাক ও, কযসিৰল ঈশ্বে আৰু ঈশ্বেে প্ৰিৃত গ্ৰলািসিলি সৰন্দহ িৰে গ্ৰতওঁৰলািে মাজত এি 

কব েীততা লিয িেি: 

13 "আৰ ানাে িিাৰবাে গ্ৰমাে কবৰুৰদ্ধ িৰঠাে আকিল, "প্ৰিুৰয় িয়, "তিাক ও আ কুন িয়, "আকম 

আৰ ানাে কবৰুৰদ্ধ কি হিৰিা?" 14 আ ুকন এইদৰে হিৰি, 'ঈশ্বেে গ্ৰসৱা িোৰ া অপ্ৰৰয়াজনীয়; 

আকম গ্ৰতওঁে অিযাৰদশ গ্ৰ া কি লািজনি আৰু আকম আৰয়াজিে প্ৰিুে আগত গ্ৰশাি প্ৰিাশ িকে 

গ্ৰখাজ িাক়িৰিা? 15 গকতৰি একতয়া আকম গ্ৰগৌেৱাকিত গ্ৰলািসিলি িনয বুকল িওঁ, কিয়ৰনা কযসিৰল 

দুিতা িৰে গ্ৰতওঁৰলাি িাঙে-দীঘল হয়; গ্ৰতওঁৰলাৰি আনকি ঈশ্বেি প্ৰৰলাকিত িৰে আৰু মুক্ত 

হয়।"  
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16 গ্ৰতকতয়া কযসিৰল প্ৰিুি িয় িকেকিল গ্ৰতওঁৰলাৰি ইজৰন কসজনে হসৰত িিা  াকতকিল আৰু 

প্ৰিুৰয় গ্ৰতওঁৰলািে িিা শুকনকিল আৰু শুকনকিল; গকতৰি গ্ৰতওঁে সন্মুখত এখন িেণীয় কিতা  

কলখা হহকিল কযসিৰল প্ৰিুি িয় িৰে আৰু কযসিৰল গ্ৰতওঁে নামে ও েত িযান িৰে।  

17 "গ্ৰতওঁৰলাি গ্ৰমাে হ'ব," আৰয়াজি প্ৰিুৰয় এইদৰে হিকিল: "কযকদনা মই গ্ৰতওঁৰলািি গ্ৰমাে গহনা 

বনাওঁ। আৰু মই গ্ৰতওঁৰলািি একে কদম কিয়ৰনা এজন মানুৰহ গ্ৰতওঁে কনজে  ুত্ৰি একে কদৰয় কযৰয় 

গ্ৰতওঁি গ্ৰসৱা িৰে।" 18 গ্ৰতকতয়া আ ুকন  ুনে িাস্তৰ্ম্ জি আৰু দুিৰলািে মাজত, কযজৰন ঈশ্বেি 

গ্ৰসৱা িৰে আৰু কযজৰন গ্ৰতওঁে গ্ৰসৱা নিৰে, তাে মাজত  ুনে বুস্তজ  াব। (মালাকচ 3:13-18) 

কনম্নকলকখত িকৱষযতবাণীৰ া লিয িেি: 

6 আমাে বাৰব এ া কশশু জন্ম হয়, আমাে বাৰব এ া  ুত্ৰ কদয়া হয়; আৰু চেিাে গ্ৰতওঁে িান্ধত 

িাকিব। আৰু গ্ৰতওঁে নাম ি'ব কবিয়িে,  োমশ জদাতা, শস্তক্তশালী ঈশ্বে, কচেস্থায়ী ক তৃ, শাকন্তে 

োজিুমাে। 7 বতওঁৰ চৰকাৰ আৰু িাৰন্ত েৃক্তিৰ বকাবনা অন্ত নািাকিব, দায়দূে কসংহাসনত 

আৰু গ্ৰতওঁে োজযে ও েত, ইয়াি আৰদশ কদবলল আৰু কবচাে আৰু নযায়ে হসৰত প্ৰকতষ্ঠা িকেবলল 

গ্ৰসই সময়ে  ো, আনকি কচেিালে বাৰবও। আৰয়াজিে প্ৰিুে উৎসাৰহ এইৰ া প্ৰদশ জন িকেব। 

(কযচয়া 9:6-7) 

গকতৰি, ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁে চেিাে আৰু শাকন্ত বৃস্তদ্ধ িকেব, আৰু ইয়াে গ্ৰিাৰনা গ্ৰশষ নহ'ব। বস্তুৰবাে উন্নত িোে 

গ্ৰিাৰনা সমাকপ্ত নাই। 

"যীচুৰৱ িো দৰে  াচঁকনসিৰলও শুিবাত্তজা গ্ৰঘাষণা িকেকিল- এি উন্নত  ৃকিৱীে শুিবাত্তজা" (আম জষ্ট্ৰং 

এইচ.িকিউ. অকবশ্বাসয মানৱ সম্ভাৱনা। এিাৰেি হাউচ, 1978). 

ঈশ্বেে আগন্তুি োজয কচেন্তন: 

13 আৰ ানাে োজয হহৰি এি কচেস্থায়ী োজয, আৰু আৰ ানাে অকিোজয সিৰলা প্ৰজন্মৰত চকল 

আৰি। (গীতমালা 145:13) 

3 গ্ৰতওঁে লিণৰবাে কিমান মহান, আৰু গ্ৰতওঁে আচকেত আচকেত গ্ৰবাে কিমান শস্তক্তশালী! গ্ৰতওঁে 

োজয হহৰি এি কচেস্থায়ী োজয, আৰু গ্ৰতওঁে অকিোজয প্ৰজন্মে  ো প্ৰজন্মলল। (গ্ৰিকনৰয়ল  4:3) 

27 গ্ৰতকতয়া োজয আৰু অকিোজয আৰু সমে স্বগ জে অিীনত িিা োজযসমূহে মাহািাে, সৰব জাচ্চ 

উচ্চে গ্ৰলািসিলি, সািুসিলি কদয়া হ'ব। গ্ৰতওঁে োজয হহৰি এি কচেস্থায়ী োজয, আৰু সিৰলা 

অকিোজযই গ্ৰতওঁি গ্ৰসৱা আৰু আজ্ঞা  ালন িকেব। (গ্ৰিকনৰয়ল 7:27) 

লিয িেি গ্ৰয সািুসিলি এি কচেস্থায়ী োজয প্ৰদান িো হ'ব। এইৰ া  াচঁকন ক  াে কলকখবলল অনুপ্ৰাকণত 

গ্ৰহাৱাে হসৰত সামঞ্জসয ূণ জ: 

10 গ্ৰসৰয়ৰহ, িাই-িনীসিল, আৰ ানাে আহ্বান আৰু কনব জাচন কনস্তিত িকেবলল অকিি  কেশ্ৰমী 

হওঁি, কিয়ৰনা যকদ আ ুকন এই গ্ৰবাে িৰে গ্ৰতৰন্ত আ ুকন গ্ৰিকতয়াও গ্ৰহাচঁ  নাখাব; 11 গকতৰি 

আমাে প্ৰিু আৰু উদ্ধােিত্তজা যীচু খ্ৰীিে কচেস্থায়ী োজযত আৰ ানাি প্ৰচুে  কেমাৰণ প্ৰৰৱশ দ্বাে 

প্ৰদান িো হ'ব। (2 ক  াে  1:10-11)  
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ইয়াে অি জ এইৰ া গ্ৰনকি গ্ৰয আকম সিৰলা কবৱেণ জাৰনা? 

নহয়, কিন্তু গ্ৰতওঁ আমাি গ্ৰতওঁে কিিুমান  কেিল্পনা বসু্তজৰ াৱা আৰু চাবলল সামি জয প্ৰদান িকেৰি: 

10 মই ঈশ্বৰে প্ৰদান িো িায জযৰদকখৰিা ঁযাে হসৰত  ুৰুষে  ুত্ৰসিলি দখল িকেব লাকগব। 11 গ্ৰতওঁ 

ইয়াে সময়ত সিৰলাৰবাে সুন্দে িকে তুকলৰি। তদ ুকে গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািে হৃদয়ত অনন্তিাল 

োকখৰি, গ্ৰিৱল ঈশ্বৰে আেম্ভকণে  ো গ্ৰশষললৰি িো িামৰবাে গ্ৰিাৰনও কবচাকে উকলয়াব গ্ৰনাৱাৰে। 

(উ ৰদশি 3:10-11) 

12 একতয়াে বাৰব আকম এখন আইনাত গ্ৰদকখৰিা,ঁ িীণিাৰৱ, কিন্তু তাে ক িত মুখামুকখ। একতয়া মই 

আংকশিিাৰৱ জাৰনা, কিন্তু গ্ৰতকতয়া মই জাকনব  াকেম গ্ৰযৰনলি মইও জনা যায়। (1 িকেকিয়ানচ 
13:12) 

9 কিন্তু কযদৰে কলখা আৰি: 

"চিুৰৱ গ্ৰদখা নাই, িাৰণ শুনা নাই, বা মানুহে হৃদয়ত প্ৰৰৱশ িো নাই, কযৰবাে ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁি গ্ৰপ্ৰম 

িো সিলে বাৰব প্ৰস্তুত িকেৰি।" (1 িকেকিয়ানচ 2:9) 

গকতৰি, িাম হহৰি ঈশ্বৰে মানৰুহ িোৰ া কবচাৰে। ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািি গ্ৰতওঁে প্ৰদশ জন িো সিৰল 

অনন্তিালউন্নত িকেবলল িাম িকেব। গকতৰি আকম  কেিল্পনাৰ াে কিিু অংশ জাকনব  াৰো,ঁ আৰু 

 কেিল্পনাৰ া আকম বুস্তজ গ্ৰ াৱাতলি িাল। 

আনকি  ুেকণ কনয়মে সময়ৰতা কিিুমাৰন অনন্তিাল আৰু ঈশ্বেে  কেিল্পনাে বািৱতাে আিাস  াইকিল 

(cf. কহব্ু 11:13-16). 

ঈশ্বেে োজযত অনন্তিালে বাৰব "বতজমানে দুি যুগ"ে হসৰত কিমান িালদৰে তুলনা িো হ'ব তাে িােণা 

গ্ৰ াৱাে বাৰব (গালাকতয়ান 1:4), কনম্নকলকখতৰবাে লিয িেি: 

3 আৰু মই স্বগ জে  ো এ া িাঙে মাত শুকনকিৰলা, "চাওি, ঈশ্বেে তামু্ব  ুৰুষে হসৰত আৰি, আৰু 

গ্ৰতওঁ গ্ৰতওঁৰলািে হসৰত িাকিব, আৰু গ্ৰতওঁৰলাি গ্ৰতওঁে গ্ৰলাি হ'ব। ঈশ্বে কনৰজই গ্ৰতওঁৰলািে 

হসৰত িাকিব আৰু গ্ৰতওঁৰলািে ঈশ্বে হ'ব। 4 আৰু ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁৰলািে চিুে  ো প্ৰকতৰ া চিু ানী 

মকচ গ্ৰ লাব; আৰু মতুৃয নহ'ব, দুখ বা িাস্তন্দব গ্ৰনাৱাকেব। আগে বস্তুৰবােে মতুৃয গ্ৰহাৱাে বাৰব আৰু 

গ্ৰিাৰনা গ্ৰবদনা নািাকিব।"  

5 গ্ৰতকতয়া কসংহাসনত বকহ গ্ৰতওঁ এইদৰে হিকিল: "চাওি, মই সিৰলা বস্তু নতুন িকে তুকলৰিা।ঁ" 

আৰু গ্ৰতওঁ গ্ৰমাি এইদৰে হিকিল: "কলখি, কিয়ৰনা এই শব্দৰবাে সচঁা আৰু কবশ্বাসী।" (প্ৰিাশ 21:3-
5) 

7 ... কচেস্থায়ী আনন্দ গ্ৰতওঁৰলািে হ'ব। (কযচয়া 61:7) 

18 কিয়ৰনা মই কবৰবচনা িৰো ঁ গ্ৰয বতজমান সময়ে দুখ-িিৰবাে আমাে মাজত প্ৰিাশ ক ত গ্ৰহাৱা 

গ্ৰগৌেৱে হসৰত তুলনা িোে গ্ৰযাগয নহয়। (গ্ৰোমান 8:18) 
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গ্ৰিৱল দুখ-িিে অন্ত ই নহয়, প্ৰিৃত আনন্দ িাকিব। আৰু আৰ ানাে গ্ৰসই আনন্দ বসৃ্তদ্ধ িোত এ া অংশ 

িাকিব  াৰে। 
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7.  মন্তেয স্মাপ্ত কৰা হহবি 

আিলন িো হহৰি গ্ৰয মুঠ 40 ে  ো 110 কবকলয়ন বা তৰতাকিি মানুহ আৰি কয জীয়াই আৰি (আৰু 

গ্ৰবকিিাগে মতুৃয হহৰি)।  

মানৱতাে উৰেশয হহৰি কনজে বাৰব আনন্দ আৰু গ্ৰতওঁে বাৰব গ্ৰগৌেৱ সংেহ িকেবলল ঈশ্বেি বৃিা 

উ াসনা িো নহয়। যকদও অনন্তিাল আমাে বাৰব আনৰন্দৰে িকে িাকিব আৰু ঈশ্বে একতয়া বুস্তজ 

গ্ৰ াৱাতলি অকিি গ্ৰগৌেৱে গ্ৰযাগয, আমাে উৰেশয হহৰি আনে বাৰবও অনন্তিাল উন্নত িো।  

যীচুৰৱ আমাে প্ৰৰতযিে বাৰব এ া ঠাই হতয়াে িকেৰি (cf. জন 14:2) কযৰহতু ঈশ্বৰে আমাি বযস্তক্তগতিাৰৱ 

গ্ৰফশ্বন িৰে (গীতমালা 33:15) আমাি কনখুতঁ িকেবলল (গীতমালা 138:8). গ্ৰতওঁ আমাে প্ৰৰতযিৰে আেম্ভ 

িো িামৰ া সম্পূণ জ িকেব কযসিল ইচু্ছি (কফকলক য়ান 1:6). 

আমাে গ্ৰিাষ্ট  গ্ৰিাষ্ট  গ্ৰলাি সিৰলা গ্ৰবৰলগ আৰু কদবলল কবকিন্ন উ ায় আৰি। আমাে চূডান্ত িূকমিা হহৰি 

অনন্তিাল উন্নত িো - ইয়াে অি জ হহৰি গ্ৰয হয়, আৰ ানাে দান িোে এি অননয উ ায় িাকিব। 

গ্ৰযকতয়াললৰি আ কুন ঈশ্বেে োজযি সমি জন িকেবলল অস্বীিাে নিৰে, গ্ৰতকতয়াললৰি আ কুন অকত 

িৰমও ৪০ কবকলয়ন আনে প্ৰৰতযিজনে বাৰব অনন্তিাল উন্নত িোত আৰ ানাে অংশ েহণ িকেব আৰু 

তাে ক িত আৰু অকিি হ'ব। (cf. 1 িকেকিয়ানচ 12:26; চািকে 14:15; গালাকতয়ান 6:10)! 

বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয আকম কনজতলি "আনি অকিি সন্মান" িকেব লাকগব (কফকলক য়ান 2:3). গ্ৰসৰয়ৰহ, 

কবৰবচনা িেি গ্ৰয আ ুকন গ্ৰিকতয়াও সন্মুখীন গ্ৰহাৱা প্ৰায় সিৰলাৰৱ একদন আৰ ানাে (আৰু গ্ৰতওঁৰলািে 

বাৰব আ কুন) অনন্তিাল উন্নত িোত সহায় িকেব। আ ুকন কযসিলি িুল হিকিল,  ি াতদুি আকিল, 

গ্ৰতওঁৰলািে কবষৰয় িুল কচন্তা আকিল, সম্ভৱতঃ যান-বাহন েিা িো হহকিল, দুব জযৱহাে িো হহকিল, আৰু 

লগৰত আ ুকন কযসিলে প্ৰকত সদয় আকিল, আ ুকন প্ৰিৃতৰত িাম িকেব লাকগব  াৰে। গকতৰি "খ্ৰীিত 

ঈশ্বৰে গ্ৰতামাি িমা িোে দৰে ইজৰন কসজনে প্ৰকত দয়ালু, গ্ৰিামল হৃদৰয়ৰে, ইজৰন কসজনি িমা 

িকেবলল গ্ৰচিা িেি" (ইকফকচয়ান 4:32). "আৰ ানাে ও েত কযমান কনিজে িৰে, সিৰলাৰে হসৰত শাকন্তৰে 

জীয়াই িািি" (গ্ৰোমান 12:18). 

কযৰহতু অনন্তিাল অসীম সময়ে বাৰব িাৰি, কবৰবচনা িেি গ্ৰয আ ুকন প্ৰিৃতৰত 40 কবকলয়ন (সম্ভৱতঃ 

অকিি) গ্ৰলািি একতয়া আ কুন কনজৰি জনাতলি বহুত িালদৰে জাকনব  াকেব!  

আ ুকন প্ৰিৃতৰত কিিুমানে বাৰব িাম িকেব লাকগব  াৰে আ কুন অনুিৱ িকেকিল গ্ৰয ঈশ্বৰে গ্ৰিকতয়াও 

বযৱহাে িকেব গ্ৰনাৱাৰে (cf. গ্ৰমকিউ 21:28-32)— "প্ৰিম স্থানত িিা বহুতে বাৰব অকন্তম, আৰু অকন্তম প্ৰিম" 

(কচকিত িো হ’  10:31). 

ইয়াে উ কেও বাইৰবৰল এইকবষৰয় কবৰবচনা িেি গ্ৰয সিৰলা গ্ৰলাৰি- আ ুকন হয়ৰতা গ্ৰবকি গুৰুত্ব কনকদব 

 াৰে, গ্ৰতওঁৰলািি ঈশ্বেে সিৰলা িেণে িেসাৰে িোে সম্ভাৱনা আৰি: 

14 এই িােৰণ মই আমাে প্ৰিু যীচু খ্ৰীিে ক তৃে ওচেত আঠুঁ নমস্কাে িৰো,ঁ যাে  ো স্বগ জ আৰু 

 ৃকিৱীত 15 গ্ৰ ই  কেয়ালৰ াে নাম কদয়া হহৰি, 16 গ্ৰয গ্ৰতওঁ আৰ ানাি গ্ৰতওঁে মকহমাে িন অনুসকে, 

আিযন্তেীণ মানুহে আত্মাে দ্বাো শস্তক্তশালী হ'বলল, 17 গ্ৰয খ্ৰীিই কবশ্বাসে জকেয়ৰত আৰ ানাে 

হৃদয়ত িাকিব  াৰে; আ কুন গ্ৰপ্ৰমত কনকহত আৰু আিাকেত হহ, 18 জৰন সিৰলা সািুে হসৰত বুস্তজব 
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 াকেব গ্ৰয প্ৰস্থ আৰু হদঘ জয আৰু গিীেতা আৰু উচ্চতা কি - জ্ঞান  াে িো খ্ৰীিে গ্ৰপ্ৰম জাকনবলল 
19; যাৰত আ কুন ঈশ্বেে সিৰলা  ূণ জতাৰে িকে  কেব  াৰে। (ইকফকচয়ান 3:14-19). 

আকম কশকিব লাকগব, আৰু অকিি কশকিব লাকগব (2 ক  াে  3:18). 

গ্ৰশষে সময়ে বাৰব অকিি জ্ঞানিকৱষযতবাণী িো হহকিল (গ্ৰিকনৰয়ল  12:4), গ্ৰহৰুওৱা বস্তুৰবােে  নুৰুদ্ধাে 

সহ (গ্ৰমকিউ 17:11). 

এৰনিুৱা লাকগৰি গ্ৰয ঈশ্বৰে কিয় গ্ৰতওঁ িো সিৰলাৰবাে প্ৰস্তুত িকেকিল গ্ৰসই কবষৰয় জ্ঞান হহৰি এৰন এি 

বস্তু যাি অকিি সম্পূণ জৰূৰ   ুনৰুদ্ধাে িো প্ৰৰয়াজন। 

ঈশ্বৰে গ্ৰিৰনলি এৰন িৰে? 

9 "গ্ৰতওঁ িাি জ্ঞান কশিাব? আৰু বাতজাৰ া বসু্তজবলল গ্ৰতওঁ িাি প্ৰস্তুত িকেব? গ্ৰসইৰবাে গ্ৰিৱল 

গাখীেে  ো আতঁে গ্ৰ াৱা হহৰি গ্ৰনকি? কযৰবাে গ্ৰিৱল িনে  ো আহেণ িো হহৰি? 10 উ ৰদশে 

ও েত আৰদশ, উ ৰদশ, শােীত শােী, শােী ত, ইয়াত অল , অল  িাকিব লাকগব।" (কযচয়া 28:9-
10) 

10 কিন্তু ঈশ্বৰে গ্ৰসইৰবাে গ্ৰতওঁে আত্মাে জকেয়ৰত আমাে ওচেত প্ৰিাশ িকেৰি। আত্মাই ঈশ্বেে 

গিীে বস্তুকবলাি কবচাকে উকলওৱাে বাৰব। (1 িকেকিয়ানচ 2:10) 

গকতৰি, কবকিন্ন শাস্ত্ৰলল চাই আকম মতবাদ কশকিব  াৰো।ঁ আৰু যকদ আকম ঈশ্বেে আত্মাে দ্বাো  কেচাকলত 

হওঁ গ্ৰতৰন্ত আকম আৰু অকিি বুস্তজব  াৰো।ঁ 

আৰু নতুন িৰ্ম্ীয় জ্ঞানে সন্মুখীন হওঁৰত বযস্তক্তগত খ্ৰীিানসিৰল গ্ৰিৰন প্ৰকতস্তক্ৰয়া গ্ৰদখুৱা উকচত? 

চািকে উৰেখ িো অনুসকে বুজাে বাৰব ঈশ্বেে ওচেত প্ৰাি জনা িোৰ া হহৰি এি  দৰি : 

24 গ্ৰমাি কশিাওঁি, আৰু মই গ্ৰমাে স্তজিা িকে মকেম; গ্ৰমাি বুস্তজবলল বাকদয়ি য'ত মই িুল িকেৰিা।ঁ 

(চািকে 6:24) 

নতুন কনয়মত গ্ৰবকেয়ানসিৰল এি মহৎ উদাহেণ দাষ্টঙ িৰে: 

10 তাে ক িত িাই-িনীসিৰল লৰগ লৰগ গ্ৰ ৌল আৰু কচলাচি কনশালল গ্ৰবকেয়ালল  ষ্টঠয়াই কিল। 

গ্ৰযকতয়া গ্ৰতওঁৰলাি উ কস্থত হহকিল, গ্ৰতকতয়া গ্ৰতওঁৰলাৰি ইহুদীসিলে সমাজগৃহলল হগকিল। 11 

এইৰবাে কিচলনীিাত িিা গ্ৰলািসিলে তুলনাত অকিি নযাযয মনে {সম্ভ্ৰান্ত, গ্ৰিৰজকি} আকিল, 

য'ত গ্ৰতওঁৰলাৰি সিৰলা তৎ েতাৰে শব্দৰ া লাি িকেকিল, আৰু এই গ্ৰবাে গ্ৰতৰন আকিল গ্ৰন নাই 

জাকনবলল হদকনি শাস্ত্ৰত অনুসন্ধান িকেকিল। (িায জযসমূহ 17:10-11) 

এই কিতা খনে উৰেশযে এ া অংশ হহৰি শাস্ত্ৰ কদয়া যাৰত কযসিৰল ইচু্ছি গ্ৰতওঁৰলাৰি গ্ৰদকখব  াৰে গ্ৰয 

এইৰ া এৰনিুৱা। এইৰ া কলখাত গ্ৰমাে উৰেশযে এ া অংশ আকিল কযসিৰল িাণ গ্ৰখালা োকখব  াৰে 

গ্ৰতওঁৰলািি ঈশ্বেে সতযিাগী িো। 
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ঈশ্বেে আৰ ানাে বাৰব এ া  কেিল্পনা আৰি। ঈশ্বৰে গ্ৰতামাি িাল  ায় আৰু কবচাৰে গ্ৰয তুকম আনি িাল 

 াবা। আ কুন গ্ৰতওঁে গ্ৰপ্ৰমময় জীৱন শৃংখলা অনুসকে জীয়াই িাকিব লাকগব। প্ৰিৃত গ্ৰপ্ৰম বৃস্তদ্ধ িো: ইয়াি 

জীৱনে অি জ বুকল গণয িকেব  াকে।  

ঈশ্বেে  িত িাকিবলল প্ৰাি জনা িেি (cf. কযৰহাচূৱা 5:13-14). "যকদ ঈশ্বে আমাে বাৰব হয়, গ্ৰতৰন্ত আমাে 

কবৰুৰদ্ধ গ্ৰিান হ'ব  াৰে?" গ্ৰোমান 8:31). 

বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয মানুহৰি িকে গ্ৰগাৰ ই সষৃ্টিৰ া "অকত িাল" িো হহকিল (আকদ ুিি 1:31) আৰু 

গ্ৰসইৰ া গ্ৰতওঁ সপ্তম কদনৰ া হতয়াে িকেকিল আৰু আশীব জাদ িকেকিল (আকদ ুিি 2:2-3). 

বাইৰবৰল কশিায় গ্ৰয ঈশ্বৰে মানুহি গ্ৰ ান িকে তুকলৰলও গ্ৰতওঁৰলাৰি বহুৰতা িুল  ি কবচাকেৰি (উ ৰদশি 
7:29). 

আৰিৌ, অনুেহ িকে অনুিৱ িেি গ্ৰয বাইৰবৰল এইদৰে কশিায়: 

8 বস্তু এ াে সমাকপ্ত ইয়াে আেম্ভকণতলি িাল; আত্মাত িিা গ্ৰোগী জন আত্মাত গ্ৰগৌেৱাকিততলি 

িাল। (উ ৰদশি 7:8) 

আেম্ভকণৰ া বহুত িাল আকিল, আৰু গ্ৰশষৰ া আৰু িাল হ'ব।  

ঈশ্বৰে কনজৰি  ুনৰুৎ াদন িকেবলল আৰু গ্ৰতওঁে  কেয়ালে অংশ হ'বলল মানৱতাি প্ৰস্তুত িকেকিল 

(মালাকচ 2:15). 

গ্ৰতওঁ আমাি গ্ৰতওঁে গ্ৰগৌেৱত িাগ লবলল বািয িকেকিল (গ্ৰোমান 8:17) আৰু কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডশাসন িকেবলল 

(কহব্ু 2:5-17). যীচুৰৱ এইদৰে কশিাইকিল, "েহণ িোতলি কদয়াৰ া অকিি িনয" (িায জযসমূহ 20:35). 

ঈশ্বৰে গ্ৰপ্ৰম কদবলল মানৱতা গক়ি তুকলৰল (cf. 1 জন 4:7-12) আৰু যাৰত কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত অকিি গ্ৰপ্ৰম িাকিব 

(cf. গ্ৰমকিউ 22:37-39). গ্ৰসয়ালহৰি জীৱনে অি জ। 

কি ঈশ্বেে  কেিল্পনাে েহসয? ঈশ্বৰে কিয় কিবা সষৃ্টি িকেকিল? 

ঈশ্বৰে সষৃ্টি িকেৰল গ্ৰতওঁ কয িকেৰল অনন্তিাল িাল হ'ব (cf. কহব্ু 6:9, 11:16; কফকলক য়ান 1:23). 

গ্ৰসইিােৰণ গ্ৰতওঁ কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সষৃ্টি িকেকিল আৰু গ্ৰসইিােৰণ গ্ৰতওঁ  ুৰুষ আৰু মকহলা সষৃ্টি িকেকিল। গ্ৰতওঁ 

কবৰশষলি যীচু আৰু সিৰলা মানৱজাকতে বাৰব ঐকতহয/উত্তোকিিাে কহচাৰ  কবশ্বব্ৰহ্মাণ্ড সষৃ্টি িকেকিল।   

কযসিল মানুৰহ কচেন্তন জীৱন প্ৰদান িৰে গ্ৰতওঁৰলাৰি অনন্তিালউন্নত িকেব। 

ঈশ্বেে  কেিল্পনাত এই যুগত গ্ৰতওঁে আহ্বানি গ্ৰিাৰন মাকন ল'ব (লগৰত কবনামূলীয়া অনলাইন  ুস্তিিাখন 

চাওি ঈশ্বৰে আৰ ানাি মাকতৰি?), আৰু আকহবলগীয়া যুগত আনসিলি (লগৰত চাওি সালৰিশ্বনে 

সাব জজনীন প্ৰিাৱ, আৰ ািা াৰিকচি: ঈশ্বৰে আকহবলগীয়া যুগত গ্ৰহৰুওৱা গ্ৰলািসিলি বচাব  াকেবৰন? 

শ শ শাস্ত্ৰই ঈশ্বেে  কেত্ৰাণে  কেিল্পনাপ্ৰিাশ িৰে)।  

খ্ৰীিান হওি বা নহওি, ঈশ্বৰে আৰ ানাি কিয় বনাইকিল? 
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এই জীৱনত আৰ ানাে উৰেশয হহৰি চকেত্ৰ কনম জাণ িো যাৰত আ ুকন আৰ ানাে সম্ভাৱনা সব জাকিি িকেব 

 াৰে আৰু আ ুকন অনন্তিালকিমান উন্নত িকেব  াৰে তাি বৃস্তদ্ধ িকেব  াৰে। 

ঈশ্বৰে আৰ ানাি প্ৰস্তুত িকেৰি যাৰত আ ুকন আৰ ানাে অননয প্ৰকতিা বযৱহাে িকেবলল সিম হ'ব 

(গ্ৰমকিউ 25:14-23; লূি 19:11-19) অনন্তিাল উন্নত িোে বাৰব গ্ৰপ্ৰম কদয়া! 

গ্ৰসইিােৰণ ঈশ্বৰে গ্ৰতওঁ কয িকেকিল গ্ৰসইৰ া সষৃ্টি িকেকিল। গ্ৰসইিােৰণ ঈশ্বৰে আৰ ানাি বনাইকিল। 
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ঈশ্বৰৰ গীজমা অেযাহত ৰখা 

ঈশ্বৰৰ গীজমা অেযাহত ৰখা আবমৰৰকা যিুৰাষ্ট্ৰৰ কায মালয় বটা ইয়াত অৱৰস্থত: 1036 িকিউ গ্ৰেণ্ড একিকনউ, 

গ্ৰোিাে বীচ, গ্ৰিকলফকণ জয়া, 93433 আৰমকেিা যুক্তোজয। সমে কবশ্বৰত আমাে সমি জি আৰি, আৰু সিৰলা বসকত ণূ জ 

মহাৰদশত (এিািজষ্ট িাে বাকহৰে সিৰলা মহাৰদশ)। 

ঈশ্বৰৰ গীজমা অেযাহত ৰখা বৱেিাইট তিয 
 

CCOG.ORG ঈশ্বেে গীজজা অবযাহত েখা মখুয গ্ৰৱবিাই , 100  া িাষাে সাকহতযে কলংিে হসৰত। 

CCOG.ASIA একিয়ান-গ্ৰিস্তিত গ্ৰৱবিাই , এিাকিি একিয়ান িাষাে হসৰত। 

CCOG.IN িােত-গ্ৰিস্তিত গ্ৰৱবিাই , কিিুমান িােতীয় িাষাে হসৰত। 

CCOG.EU ইউৰো ীয়-গ্ৰিস্তিত গ্ৰৱবিাই , এিাকিি ইউৰো ীয় িাষাে হসৰত। 

CCOG.NZ গ্ৰৱবিাই ৰ া কনউস্তজৰলণ্ডে ফাৰল লিয িো হহৰি। 

CCOGAFRICA.ORG গ্ৰৱবিাই ৰ া আকিিাে ফাৰল লিয িো হহৰি। 

CCOGCANADA.CA গ্ৰৱবিাই ৰ া িানািাে ফাৰল লিয িো হহৰি। 

CDLIDD.ES এইৰ া এ া সম্পূণ জ গ্ৰস্পকনি িাষাে গ্ৰৱবিাই । 

CG7.ORG এইৰ া ৭ম কদনে কবশ্ৰামে েিিসিলে ফাৰল অকিমুখী। 

PNIND.PH কফকল াইনচ-গ্ৰিস্তিত গ্ৰৱবিাই , কিিুমান  াগালগে হসৰত। 
 

বৰৰিঅ' আৰু ইউষ্টটউে ৰভৰিঅ' বচবনলস্মূহ 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET বাইৰবল বাতকে িকৱষযতবাণী অনলাইন গ্ৰেকিঅ'।  

Bible News Prophecy গ্ৰচৰনল। ইউষ্ট উব, কব চু , ব্ৰাইষ্ট য়ন, আৰু কিকমঅ'ত উ ৰদশ।  

CCOGAfrica গ্ৰচৰনল। আকিিাে  ো ইউষ্ট উব আৰু কব চু  কিকিঅ' বাতজা। 

CCOG Animations ইউষ্ট উব কব চু ত একনৰমৰ ি বাতজা। 

ContinuingCOG & COGTube. ক্ৰৰম ইউষ্ট উব আৰু কব চু ত উ ৰদশ। 
 

োতৰৰ আৰু ইৰতহাস্ বৱেিাইট  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM গীজজাে ইকতহাস গ্ৰৱবিাই । 

COGWRITER.COM বাতকে, ইকতহাস আৰু িকৱষযতবাণী গ্ৰৱবিাই  
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োইবেবল েহভবতা ৰহস্য প্ৰকাি কৰৰবি 

বাইৰবৰল গ্ৰসই েহসযে কবষৰয় িয় কযৰ া  ৃকিৱী আেম্ভ গ্ৰহাৱাে  ো গ্ৰগা ৰন েখা হহৰি (গ্ৰোমান 16:25-27), 

কিন্তু িকৱষযতবাণীমূলি শাস্ত্ৰত প্ৰিাশ  াইৰি— "সতযে বািয" (2 তীমকিয় 2:15; গ্ৰজমি 1:18).  

বাইৰবলত বহুৰতা েহসযে কবষৰয় উৰেখ িো হহৰি, গ্ৰযৰন ঈশ্বেে োজযে েহসয (কচকিত িো হ’  4:11), 

অনুেহে েহসয (ইকফকচয়ান 3:1-5), কবশ্বাসে েহসয (1 তীমকিয় 3:9), কববাহসম্পিজে েহসয (ইকফকচয়ান 5:28-

33), অকনয়মে েহসয (2 গ্ৰিচলনীকিয়ান 2:7),  ুনৰুত্থানে েহসয (1 িকেকিয়ানচ 15:51-54), খ্ৰীিে েহসয 

(ইকফকচয়ান 3:4) গ্ৰদউতাে েহসয (িলকচয়ান 2:2), ঈশ্বেে েহসয (িলকচয়ান 2:2; প্ৰিাশ 10:7) আৰু আনকি 

েহসয গ্ৰবকবলন দয গ্ৰে  (প্ৰিাশ 17:5). 

কিতা খন, ঈশ্বেে  কেিল্পনাে েহসয: ঈশ্বৰে কিয় কিবা সষৃ্টি িকেকিল? ঈশ্বৰে আৰ ানাি কিয় 

বনাইকিল?, শাস্ত্ৰে জকেয়ৰত, বহুৰতা েহসযবণ জনা িৰে আৰু প্ৰশ্নে উত্তে কদয়াত সহায় িৰে গ্ৰযৰন: 

'কবষ্ট কফি কিজন' ঈশ্বেে চূডান্ত  কেিল্পনা গ্ৰনকি? 

ঈশ্বৰে মানুহি গ্ৰ ান িকে তুকলকিল গ্ৰনকি? 

কিয় িি  াইৰি? 

ঈশ্বেে আৰ ানাে বাৰব গ্ৰিাৰনা  কেিল্পনা আৰি গ্ৰনকি? 

কযসিল খ্ৰীিান নহয় গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব ঈশ্বেে গ্ৰিাৰনা  কেিল্পনা আৰি গ্ৰনকি? 

ঈশ্বেে  কেিল্পনাে হসৰত গ্ৰপ্ৰমে কি সম্পিজ আৰি? 

কযসিৰল গ্ৰতওঁি প্ৰকতস্তক্ৰয়া গ্ৰদখুৱাব, গ্ৰতওঁৰলািে বাৰব বযস্তক্তগতিাৰৱ আৰু আন সিৰলাৰে বাৰব 

অনন্তিাল উন্নত িোে বাৰব এি অননয উ াৰয়ৰে গ্ৰপ্ৰম কদবলল ঈশ্বেে  কেিল্পনা গ্ৰনকি? 

হয়, আ ুকন জাকনব  াৰে গ্ৰয ঈশ্বৰে কিয় কিবা সষৃ্টি িকেকিল আৰু ঈশ্বৰে আৰ ানাি কিয় বনাইকিল! 
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