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িাোগাবে সুসমাচাে প্রচাে ো কপ্রসন এভাবজেকলসম মাকি্ন 
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ড্বি ডনওয়া হবয়বে 

New Living Translation, copyright © ,2004 ,1996 
2007 by Tyndale HouseFoundation. Used by 
permission of Tyndale HousePublishers, Inc., 

Carol Stream, Illinois 60188. Allrights reserved.

ISBN: 2-14157-578-0-978

কশল্প কনবে্শনায় েবয়বেন জন ম্যাগী, হাউস্টন,  
ডেক্াস ড্বি JohnMageeDesign.com
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ভূকমিা 

“োস্তবে, রকে আেবম্ভই আমাবেে িাবে খ্ীটে 
এেং োঁে কু্রবশে সমূ্ণ ্উপস্াপনাটিবি ডেওয়া 
হে েবে আমাবেে খ্ীটেীয় জীেবনে প্র্ম 
কেন ড্বিই আমো অবনি অকভজ্ঞো সংগ্রহ 
িেোম, রকেও োে অকিিাংবশেই সমূ্ণ ্অ্্ 

অবনি পবে েঝুবে পােোম।” 

ওয়াচম্যান নী, ে্য নেমাল কক্রকস্টয়ান লাইে

রখন আমো প্রভু রীশু খ্ীটেবি প্রভু, ঈশ্বে, 
ত্রাণিে্া এেং জীেন েবল কেশ্বাস িকে, েখন 
আমো োঁে প্রকে আমাবেে ইচ্া ও জীেনও 
সমপ্ণ িবে ্াকি। োস্তবে কেকন আমাবেে 

জীেন হবয় রান। আমো িখনও শীঘ্র, িখনও 
িীে গকেবে পকেেকে্ে হই, কিন্তু পকেেে্ন 
অেশ্যই হয়। স্বয়ং ঈশ্ববেে আত্া আমাবেে 
মবি্য এবস োস িবেন এেং আমাবেে িবে 
ডোবলন অেুে, জীেন্ ও সমূ্ণ।্ ঈশ্বেবি 

কেশ্বাস িবে োঁে প্রকে আমাবেে হৃেয় অপ্ণ 
িোে পে জীেন আে আবগে মবো ্ািবে 

না। 

ডেকভে হাউএল 



ঈশ্বে স্ববগ ্কেবলন এেং এিটি পুরুষ 
 রূবপ জগবে এবলন। 

কেকলপীয় ২:৬-৮, ডরাহন ১:১৪, ইব্ীয় ১:৩, ডোমীয় ৮:৩খ, ডরাহন ১০:৩০, িলসীয়  
১:১৫, িলসীয় ২:৯, ইব্ীয় ২:১১-১৭, মক্ ১:২০-২১ 1



কেকন অবলৌকিি ভাবে গবভ্ এবসকেবলন, কিন্তু আমাবেে সেধৃশ 
এিজন স্তীে গভ্ ড্বি জবন্কেবলন।

কেকন এমনটি িবেকেবলন ডরন আমো োঁে সবগে এিটি 
ে্যকক্তগে সম্ি্ স্াপন িেবে পাকে এেং োঁবি ঈশ্বে 
ও মনষু্য উভয় রূবপ জানবে পাকে এেং োঁবি কপো 

রূবপ আবো ভাবলাভাবে উপলকধি িেবে পাকে। 
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প্রভু রীশু শশশেিাল এেং কিবশাোেস্াে মবি্য কেবয় ডগবলন, এিটি 
িাকেগকে কশল্প কশখবলন, এেং রখন োঁে সময় এল, েখন কেকন 
আমাবেে সিবলে িাবে কনবজবি ঈশ্বে ও ত্রাণিে্া েবল প্রিাশ িবে 
োঁে পকেচর্াটিবি আেম্ভ িেবলন রা িেবে কেকন এবসকেবলন।

মক্ ৩:১৩-১৭, মক্ ৭:২৮-২৯, মাি্ ৬:২-৩, লিূ ২:৪০, লিূ ২:৪১-৪৭, লিূ ২:৫২3



রখন এ জগবে োঁে উবদেশ্য সমূ্ণ ্হল, েখন কেকন কনবজবি কু্রশাবোকপে িেবে 

কেবয়বেন। োঁবি অপমান িো হবয়কেল এেং িটে ডেওয়া হবয়কেল এেং োেপে 
কু্রশাবোকপে িো হবয়কেল। প্রভু রীশু এই কনষু্ে মধৃেু্য েেণ িো মনস্ িেবলন 

ডরন আপনাবি ও আমাবি আমাবেে অপোবিে প্রকে 
শাকস্ত না ডপবে হয়। কেকন ডচবয়কেবলন ডরন 

আমো োঁে সাব্ এেং ডর রন্ত্রণাে 
মবি্য কেকন কগবয়কেবলন ডসটিে 

মক্ ২৬:২৮-২৯, মক্ ২৭:৫৭-৬১, ডোমীয় ৫:৬, ডোমীয় ৮:৩, ইকেষীয় ১:৭, 
ইব্ীয় ২:১৪-১৫, ইব্ীয় ৯:২২, ১ কপেে ২:২৪, ১ ডরাহন ১:৭ 

সাব্ কনবজবেেবি এি িকে। ডিেল 
ঈশ্বেই জাবনন ডর কি ভাবে প্রভু 
রীশু খ্ীবটেে েকলোন ও েক্ত আমাবেে 
পাপসমহূবি িুবয় ডেলবে এেং 

আমাবেে কচেিাবলে মবো শুকচ িেবে 
সষিম। ডপ্রবমে এই সমূ্ণ ্
আচেণ আমাবেেবি কেশুদ্ 
িবে েুবলবে ডরন ঈশ্বে 
আমাবেেবিও প্রভু রীশুে ন্যায় 

োঁে সন্ানরূবপ ডেখবে পাবেন। 
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লিূ ২৪:১-৭, লিূ ২৪:৫০-৫১, ডরাহন ১৬:২৮, ইব্ীয় ১:৩ 

োঁে মধৃেু্যে পে, প্রভু রীশুবি সমািীস্ 
িো হল, এেং োেপে ঈশ্বে োঁবি 
জীকেে িেবলন। পেেকে্ কেনগুকলবে 
অবনবি োঁবি জীকেে অেস্ায় ডেবখকেল 
এেং োেপে কেকন স্ববগ ্কেবে ডগবলন। 

প্রভু রীশু এবসকেবলন ডরন আমো োঁে সবগে ে্যকক্তগে সম্ি্ স্াপন 
িেবে পাকে এেং আমাবেেবি োঁে অনন্ জীেবনে উপহাে প্রোন িেবে 
পাবেন। অনন্ জীেন হল খ্ীবটেে জীেন। এর ককারনাও আরম্ভ কনই এেং 
এর ককারনাও কেষ কনই। 
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আকেপুস্তি ২:৮-৯, আকেপুস্তি ৩:২-৬, আকেপুস্তি ২:১৬-১৭,  
আকেপুস্তি ৩:২৩, ১ িকেন্থীয় ১৫:৪৫-৪৬ 

েখন ড্বি মানবুষে এিটি ডেহ ও প্রাণ (ে্যকক্তত্ব) েবয়বগল, কিন্তু 
ঈশ্ববেে জন্য কেকন আকত্িভাবে মধৃে কেবলন। কেকন পূণ ্কেবলন না, এেং 
োই ঈশ্ববেে আশীে্ােগুবলাবি অকভজ্ঞো িোে আে ডরাগ্য েইবলন না। 

এবো কিেুে ডিন প্রবয়াজন কেল? ডিননা, রখন ঈশ্বে প্র্ম মানে, 
আেমবি সধৃকটে িেবলন, কেকন োবি স্ববগ ্এিটি সুদিে জীেন উপবভাগ 
িেবে কেবলন, কিন্তু আেম োে স্বগস্্ কপোে অোি্য হবয়কেবলন।

আেবমে এই 
অোি্যোে স্বা্্পে  
িবমে্ জন্য, কেকন ঈশ্ববেে 
িাে ড্বি পধ্ৃ ি হবয়বগবলন 
এেং আকত্িভাবে মাো ডগবলন।
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কগবয়কেলাম। আমো ডসই েংশিাোটিবি ও আমাবেে কনজ পাপসমবূহে 
ডোঝাটিবি এেং আবেগময় ্কলটিবি েহন িকে ডরটিবি পধৃক্েীবে 
আমাবেে জীেনিাবলে জন্য েুবল কনই। এটি হল লজ্া, অপোি, অেীবেে 
সমস্যা ও খাোপ কেষয়গুবলাবি িবে োখা এেং আমাবেে পাবপে কেষবয় 
খাোপ অনভুে িোে ও চকেবত্রে কেিােগুবলাে এিটি োস্তকেি ্কল। 
আমাবেে এি নেুন েংশ এেং এি নেুন পকেোবেে প্রবয়াজন।  

আমাবেে কপো মাোে সন্ানরূবপ আমাবেে েংশিাোটিও আেম ড্বি 
আেম্ভ হয়৷ আমোও আেবমে সবগে এেন উে্যাবন আকত্িরূবপ মাো 

ডোমীয় ৩:২৩, ডোমীয় ৫:১২, ডোমীয় ৫:১৮ি 7



এি কেন ডিাবনাও এিজন ে্যকক্ত এবস প্রভু রীশুে েধৃত্তান্ ডশানাল, 
ডর কিভাবে কেকন আমাবেে জন্য প্রাণ ডেওয়াে দ্াো ও োে অনন্ 
জীেনটিবি আমাবেেবি ডেওয়াে দ্াো আমাবেে প্রবে্যিবি অনন্ 
মধৃেু্যে হাে ড্বি েষিা িেবে এবসকেবলন। প্রভু রীশু মাো কগবয় 
আমাবেে সিলবি এিটি প্ ডেখাবলন, সম্ণূর্ূবপ ষিমা, শে্হীন 
ভাবলাোসা, এেং োঁে দ্াো অনন্ জীেবনে আশা লাভ িোে প্। 

করকহবকেল ৩৬:২৬-২৭, ডপ্রকেে ৪:১২, ডোমীয় ৫:৯, ১ িকেন্থীয় ১৫:৫৭,  
২ িকেন্থীয় ৫:১৮ি, গালােীয় ১:১৫-১৬, ইকেষীয় ২:৮-৯, ১ েীমক্য় ২:৫-৬ 8



প্রভু রীশু এজন্যও এবসকেবলন ডরন োঁে সবগে এিটি সম্ি্ স্াপন িবে 
আপকন ও আকম েে্মাবন এ জগবে শাকন্ ও প্রাচুবর্ে জীেনটিবি লাভ 
িেবে পাকে। কেকন আমাবেেবি ডেখাবে চান ডর িীভাবে জীেবনে সমস্ত 
সমস্যাে সমু্খীন িেবে হবে। প্রভু রীশু জীেন রাপন িোে জন্য 
আশা ও এিটি নেুন প্ প্রোন িবেন। আমাবেে স্বাভাকেি প্গুবলা 
আমাবেেবি আত্-কনমগ্ন ও অশান্ িবে। এগুকলবে ডিাবনাও িাজ হয় না। 

ডরাহন ১০:১০, ডোমীয় ৬:১৬, ডোমীয় ৬:২১, ডোমীয় ৮:৩৭, ইকেষীয় ২:১৪,  
প্রিাকশে োি্য ৩:২০9



ঈশ্ববেে ড্বি পধ্ৃ ি হবয় আমো শাকন্বে ্ািবে পাকে না। 
আমো প্রকেকেন রা কিেু মনস্ িকে, ডসগুকল হল স্ব-ডিক্রিি 
এেং আমাবেে হোশ িবে এেং ঈশ্ববেেে সাহচর্ ড্বি েেূ 
িবে। আমাবেে মবি্য স্বগস্্ কপোে সবগে শাকন্পূণ ্কমলন িোে 
গভীে েধৃ ষ্া েবয়বে, কিন্তু আমাবেে মবি্য ডসই আকত্ি সম্ি্টি 
ডনই। আমাবেে কনবজবেে “ডরেষ্ কচন্ািাো” এেং সৎ উবদেশ্যগুবলা 
আমাবেেবি এই কেশধৃঙ্খলাটিে মবি্য ডেবল কেবয়বে। 

উপবেশি ৩:১১, ডোমীয় ৬:১৬, লিূ ১:৭৮-৭৯, ডরাহন ১৬:৩৩, 
 ডোমীয় ৫:১-২, ডোমীয় ৮:৬ 10



আমো ডচটো িকে ডসই ে্যেিানটিবি িকমবয় ডেলবে রা আমাবেেবি 
ঈশ্বে ড্বি পধ্ৃ ি িবে, এেং ডসই উপায়গুবলাবি খুকঁজ ডরন োঁে 
সবগে সম্ি্টিবি পুনঃস্াপন িেবে পাকে। কিেুবেই ডিাবনাও িাজ 
হয় না। ডিেলমাত্র প্রভু রীশু খ্ীবটেে প্রকে কেশ্বাস দ্াো আমো 
ঈশ্বে কপোে সম্বি্ আসবে পাবে। 

কহবোপবেশ ১৪:১২, ডোমীয় ৬:২৩, ডোমীয় ৩:২৩ 11



ইকন ডসই প্রভু রীশু করকন আমাবেে সমস্ত পাপ, ডোষ, এেং 
চকেবত্রে ত্রুটি; অেীে, েে্মান ও ভকেষ্যবেে জন্য মধৃেু্য েেণ 
িবেকেবলন। োঁে েক্ত দ্াো আমো শুকচিধৃ ে হবে পাকে এেং 
ঈশ্ববেে সমু্বখ িাকমি্ গকণে হবে পাকে। আমো ঈশ্বে কপোে 
িাবে সমূ্ণ ্ষিমা ও শে্হীন ডপ্রম লাভ িেবে পাকে। োঁে মধৃেু্য 
ও পুনরুত্ান দ্াো, প্রভু রীশু ঈশ্বে ও মানবুষে মবি্যে ে্যেিান 
েেূ িবেবেন। এই িােবণ কেকন হবলন এই জগবেে ত্রাণিে্া। 

ডরাহন ৩:১৬, ১ কপেে ৩:১৮, ১ েীমক্য় ২:৫-৬, ডোমীয় ৫:১ 12



আমাবেে সিবলে িাবে এিটি সুবরাগ েবয়বে এই সে্যটিবি গ্রহণ িোে 
অ্ো প্রে্যাখ্যান িোে। আমো রকে এ সিল ঘেনাগুবলাবি সে্য 
জ্ঞান িবে এেং প্রভু রীশুবি ঈশ্বে রূবপ কেশ্বাস িকে, েবে আমো 
প্রভু রীশুে সমস্ত অকিিাে এেং ডসৌভাগ্য সহ, ঈশ্ববেে সন্ান হবয় 
রাই। আমো প্রভু রীশু খ্ীবটেে সহ-উত্তোকিিােী এেং ভাই ো ডোন 
হবয় পকড়। আপনাে ইচ্া ও জীেনটিবি োঁে েত্তােিাবনে অিীবন 
সমূ্ণর্ূবপ সমকপ্ে িরুন। কেষয়টি ডেমন জটিল নয়, কিন্তু আপনাে 
িো সমস্ত িাবজে মবি্য এটি এিটি িঠিন িাজ মবন হবে পাবে। 
সকে্যই রকে আপকন ঈশ্ববেে প্রকেজ্ঞাগুবলাে অকভজ্ঞো িেবে চান, 
এেং োঁে সাহচবর্ে আনদি লাভ িেবে চান েবে, োঁে িাবে প্রা্্না 
িরুন ডরন কেকন আপনাে জীেনটিবি গ্রহণ িবেন। রকে আপনাে 
মবি্য আন্কেিো ্াবি েবে আপনাে অকে সািােণ প্রা্্নাই রব্টে...
িােণ ঈশ্বে আপনাে হৃেয়টিবি ডেবখন। এই সহজ প্রা্্নাটিে দ্াো 
কনবজবি োঁে প্রকে সমপ্ণ িরুন। যকি আপকন ররসা ও কেশ্াস কররন 
েরে কসটাই যরেষ্ট িরে!   

ইকেষীয় ২:১৩, ডরাহন ১৪:৬, ইব্ীয় ৪:৩, ইব্ীয় ৪:৭ 13



“স্বরভুস্থ কপো, আকি কনরেরক আপনার 
প্রকে অপভুণ ককর—কযন আপকন আিারক 

পকরেেভু ন কররন এেং আিার প্রকে 
আপনার ইচ্াটিরক পণূভু কররন। আিার 
েষীেনটিরক কনয়ন্ত্রণ করুন এেং আিার 
স্বােভুপর পেগুরলারক িরূ করুন, কযন 
আকি আপনার ইচ্াটিরক পণূভু ককর। 
আিারক আিার পারপর উপরর েয়ষী 
করুন, কযন আকি োরির েনষ্য এক 
উিািরণ িরয় উঠি যারির আিারক 
আপনার পরাক্রি ও আপনার কপ্ররি 
চলরে সািাযষ্য কররে িরে। আকি 

আপনার েষীেনধারার প্রকে কনরেরক 
সিপভুণ করকি। আকি কযন সেভুিা 

আপনারক কেশ্াস ককর ও আপনার ইচ্া 
অনস্ারর চকল! কি প্রর্ যষীশু আসন্ এেং 
আিার িরধষ্য কনোস করুন। আরিন।”
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আপনাে মুবখ স্বীিাে িরুন এেং হৃেবয় কেশ্বাস িরুন 
ডর, প্রভু রীশু মাো কগবয়কেবলন, িেেপ্রাপ্ত হবয়কেবলন, 
এেং আোে জীকেে হবয়কেবলন। োঁবি কেশ্বাস িরুন ডর 
কেকন শােীকেিভাবে ঈশ্বে এেং ঈশ্ববেে এিজন সন্ান হন 
এেং খ্ীবটেে সবগে োঁে এিজন সহ-উত্তোকিিােী হন। 

ডরাহন ১১:২৫-২৬, ডরাহন ১৪:৬-৭, ডোমীয় ১০:৯, ডোমীয় ১০:১৩, ১ িকেন্থীয় ৬:১৭, 
ইকেষীয় ১:৫-৮, ইকেষীয় ২:৮-১০, িলসীয় ২:৬-৭, ১ ডরাহন ৫:১২-১৩ 15



রখন আপকন ঈশ্ববেে আত্া গ্রহণ িবেন, েখন 
আপকন ঈশ্ববেে প্রকে পূণ্ ও জীকেে হন। 

16



রখন আপকন প্রভু রীশু খ্ীটেবি আপনাে জীেবন আসাে আমন্ত্রণ 
জানান, েখন আপকন আেবম আপনাে জাগকেি পকেোবেে েংশ 
ড্বি ডেে হবয় খ্ীবটেে অনন্ জীেবন প্রবেশ িবেন, এিন েষীেন যা 
অেষীরে সেভুিা কিল এেং রকেষষ্যরে কচরকাল োকরে। আপনাবি 
কু্রবশ স্ানান্কেে িো হবয়বে এেং আপনাে পুোেন মনষু্যত্বটি 
খ্ীবটেে সবগে মধৃে হবয়বে। 

ডোমীয় ৫:১৮-১৯, ডোমীয় ৮:১-২, ১ িকেন্থীয় ১৫:২২, গালােীয় ৫:২৪,  
ইকেষীয় ১:১৩-১৪, ইকেষীয় ৩:১৪-১৫, ১ কপেে ১:১৮-১৯ 17



আপকন োঁে সবগে এি হবয় রান। আপকন খ্ীবটেে সবগে এিত্র হবয় 
রান এেং ডসো ডিাবনাকেন পকেেে্ন হবে না। এখন প্রভু রীশু 
আপনাে অন্বে োস িবেন এেং আপকন োঁে অন্বে। কেকন ডরখাবন 
রান, ডসখাবন আপকনও রান। ডরখাবন আপকন রান, ডসখাবন কেকনও 
রান।  

ডরাহন ১৪:২০, ডোমীয় ৬:৬, গালােীয় ২:২০, গালােীয় ৪:৪-৭,  
গালােীয় ৫:২৪, ইকেষীয় ১:১১, িলসীয় ২:১০ 18



রখন আপনাে “পুোেন আত্া” প্রভু রীশুে সবগে কু্রবশ মাো ডগল, 
েখন আপনাবি োঁে সবগে সমািীস্ও িো হল। আপনাে নেূন 
আকত্ি মনষু্যত্বটি খ্ীবটেে সবগে জীকেে হল এেং োঁে সবগে স্বগগীয় 
স্ানগুকলবে আবোহণ িেল। আপকন আপনাে ত্রুটি, অপোিবোি, 
পাপ ও লজ্াে ডোঝাটিবি কপেবন ডেবল চবল এবসবেন। আপকন 
খ্ীবটে েবয়বেন ও কেকন আপনাে অন্বে োস িবেন। 
আপকন আপনাে পুোেন জীেবনে কেকনমবয় 
নেুন জীেন ডপবয়বেন। এখন আপনাে 
িাবে ঈশ্ববেে আত্া েবয়বে এেং 
আপনাে মানে আত্াটি ঈশ্ববেে 
প্রকে জীকেে হবয়বে। আপকন 
খ্ীবটে েবয়বেন এেং অনন্ 
জীেন রাপন িোে জন্য 
প্রস্তুে। আপকন পন্েজীকেে 
িরয়রিন! 

ডরাহন ৩:৬, ডরাহন ১১:২৫-২৬, ডোমীয় ৫:৫, ডোমীয় ৬:৪-৬, ডোমীয় ৮:১০,  
িলসীয় ২:১২-১৪, িলসীয় ৩:১-৩, ইকেষীয় ১:১৩খ, ইকেষীয় ২:৬ 19



আপকন রকে আন্কেিভাবে প্রা্্না িবে ্াবিন, েবে আপকন 
এখন এিটি নেুন পকেোবেে সেস্য হবয়বেন- ডরটি হল ঈশ্ববেে 
পকেোে। ঈশ্বে কপো আমাবেে সিলবি োঁে আপন সন্ানরূবপ 
গ্রহণ িবেন আে আমো আমাবেে ডজ্যষ্ ভ্াো প্রভু রীশুে সবগে 
োঁে সহ-উত্তোকিিােী হবয় রাই। কেকন আপনাবি গ্রহণ িবেন 
এেং োঁে পকেোবেে অংশরূবপ কনঃশে্ভাবে ডপ্রম িবেন। আপকন 
িরলন ঈশ্ররর একটি সন্তান! 

গীেসংকহো ১৬:১১, ডোমীয় ৫:১১, ডোমীয় ৮:১৫-১৭ি, ২ িকেন্থীয় ৫:১৭,  
কেকলপীয় ৩:২০ি, ইব্ীয় ২:১১-১২, প্রিাকশে োি্য ২১:২ 20



আপনাে পুোেন আত্া আপনাে পাবপে ডোঝা সবমে কু্রবশ 
মাো কগবয়বে ডরটিবি খ্ীটে েহন িবেকেবলন। আপকন কনকচিন্ 
হবে পাবেন ডর আপনাবি আে পাপ, অনেুকে, এেং মানবুষে 
অন্যান্য স্বা্্পে কেষয়গুবলাবে েদিী হবে হবে না। আপকন খ্ীবটেে 
সবগে মাো কগবয়বেন, আপনাবি আে মধৃেু্যে ভয় ডেখান রাবে 

না, ডিননা শয়োবনে ভয় ডেখাবনাে অস্ত এখন অবিবজা হবয় 
পবড়বে। এই নেুন অনন্ জীেবনে সবগে এি নেুন সাহস ও নেুন 
কনভগীিো প্রাপ্ত হয়। মধৃেু্য আে আপনাবি প্রভাকেে িেবে এেং 
আপনাে উপবে প্রভুত্ব িেবে পাবে না। খ্ীটে আমাবেে প্রোেণা, 
চুকে, কম্্যা সাষি্য, এেং অন্যান্য পাবপে জন্য প্রাণ কেবয়কেবলন। 
আমো োঁে সবগে মাো কগবয়কে ডরন আমো আমাবেে পাপময় 
স্বভােটিবি ে্যাগ িেবে পাকে। ঈশ্ববেে পব্ চলাে ো কনবজে 
ইচ্ায় চলাে স্বািীনো আমাবেে আবে। প্রভু রীশু খ্ীবটেে দ্াো 
ঈশ্ববেে প্রকে আমাবেে ইচ্া ও জীেন সমপ্ণ িোে পূবে্ এই 
কনে্াচনটিবি িোে অকিিাে আমাবেে িাবে কেল না। 

ডোমীয় ৬:১১-১৩, ডোমীয় ৮:১-২, ডোমীয় ৮:১৫-১৭ি, গালােীয় ৫:১৬,  
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এই সে্যটিবি সমূ্ণর্ূবপ উপলকধি িো আমাবেে পবষি িঠিন 
হবে পাবে ডিননা আমাবেে ডেহ ও আত্া-আমাবেে ে্যকক্তত্ব-
এখনও এ জগবে জীেন রাপন িেবে। কিন্তু এখন খ্ীবটেে আত্া 
আমাবেে অন্বে োস িবেন এেং আমো আকত্ি হবয়কে। রকে 
আমো ডসই প্রাচুবর্্যে জীেবনে আিাঙ্কা িকে রা ঈশ্বে চান ডরন 
আমো পাই, েবে আমাবেেবি এই সিল ঘেনাগুবলাবে কেশ্বাস 
িেবে হবে। আপনাে কচন্ািাোটিবি পকেেে্ন িবে ডেখুন 
আপকন ডি আে কিরূবপ আবেন। আপনাে মনটিবি এ জগবেে 
শেনকদিন জীেবনে আেজ্নাে প্রকে নয়, েেং কপোে সবগে স্বগগীয় 
েস্তু সিবলে প্রকে কনবেশ িরুন। ঈশ্ববেে পকেোবেে সেস্য হবয় 
আপকন কেশুদ্ আনবদি পকেপূণ ্হবেন। আপনাে পুোেন মনষু্যত্ব 
মাো কগবয়বে এেং এখন প্রভু রীশু খ্ীবটে আপকন নেুন জীেন 
ডপবয়বেন। এটি এিটি সমূ্ণ ্নেুন িেবণে কচন্ািাো। আপকন 
পকরেকেভু ে িরচ্ন!   

ডোমীয় ৮:৫-৬, ডোমীয় ১২:২, ১ িকেন্থীয় ২:১৬, ইকেষীয় ২:৬, কেকলপীয় ২:৫, 
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আমাবেে ঐকেহ্য হয় আমাবেে শজকেি কপো-মাো এেং আেবমে 
েংবশে হবে অ্ো ঈশ্ববেে পকেোবেে হবে। অন্য ডিাবনাও কেিল্প 
ডনই। প্রভু রীশু খ্ীবটে কেশ্বাস োড়া, আমো প্রবে্যবি আেবম ড্বি 
রাই। 

কেশ্বাসীবেে অবনবিে িােণা ডর োবেে এিটি পা আেবমে েংবশ 
(ো আমাবেে জাগকেি পকেোবেে জগবে) এেং অন্য এিটি 
পা ঈশ্ববেে পকেোবে োখবে পাবে। এে পকেণামটি হয় অন্বেে 
দ্ন্দ্ব এেং আকত্ি অশাকন্। সঠিি কনে্াচন িেবে না পাোো 
আমাবেেবি কেভ্ান্ িবে এেং ঈশ্ববেে জবয় জয়ী হবে ডেয় না। 

মক্ ৭:১৩-১৪, ডোমীয় ৬:১৬, ডোমীয় ৭:১৪-২৫, ডোমীয় ৮:১-২, 
 ১ িকেন্থীয় ১৫:২২, গালােীয় ৫:১৬, কেকলপীয় ৩:২০ 23



ঠিি ডরমন ভাবে ঈশ্বে কেনটি স্বত্তায় (কপো, পুত্র ও পকেত্র 
আত্া) আবেন ডস ভাবে আমোও কেনটি মাত্রায় েবয়কে। আমো 
ডেবহ োস িকে রা আমাবেে ই্রিীয় দ্াো পকেবেবশে সবগে 
সম্কি্ে। আমাবেে প্রাণ আবে রা হল আমাবেে ে্যকক্তত্ব, রাে 
মবি্য আমাবেে মন, ইচ্া ও সিল আবেগ েবয়বে। এেং আমো 
আত্া, ডরটিবি এখন প্রভু রীশুবে আমাবেে কেশ্বাস িো ও জ্ঞান 
দ্াো রা আমো ডপবয়কে োঁে সবগে কু্রবশ মধৃেু্য েেণ িোে, 
সমাকিস্ হওয়াে এেং পুনরুকত্ে হওয়াে মাি্যবম জীকেে িো 
হবয়বে। আমাবেে আকত্ি মাত্রাটি হল ডসই অংশ রা ঈশ্ববেে সবগে 
সম্কি্ে। 

আকেপুস্তি ২:৭, মক্ ৩:১৩-১৭, ডরাহন ৩:৬, ডোমীয় ৮:১০,  
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আমাবেে ভূকমিাটি হল প্রভু রীশু খ্ীবটেে প্রকে সমূ্ণ ্ রূবপ 
সমকপ্ে ্ ািা। োঁে ইবচ্ হল আমাবেে মবি্য এেং আমাবেে দ্াো 
োঁে জীেন রাপন িো ডরন কেকন এ জগবে োঁে উবদেশ্যটিবি 
পূণ ্িবেন। 

আমো আষিকেি অব্্ খ্ীবটেে ডেহ এেং কেকন আমাবেে প্রবে্যিবি 
ে্যেহাে িবে অন্যবেে িাবে ডপৌঁোবে এেং োঁে পকেোেটিবি 
কেস্তাে িেবে চান। ঈশ্ববেে পকেোবে আপনাে স্বাগে। আপকন 
নেুন এিটি সধৃকটে! আপনাে পুোেন মনষু্যত্বটিবি “কেোয়” জানান 
এেং নেুন মনষু্যত্বটিবি “স্বাগে” জানান, প্রভু রীশু খ্ীটে আপনাে 
অন্বে োস িবেন।  

ডোমীয় ৬:১১-১৩, ডোমীয় ৮:১০, ডোমীয় ১২:১, ডোমীয় ১২:৪-৫, ১ িকেন্থীয় ৩:১৬, 
১ িকেন্থীয় ৬:১৯-২০, ২ িকেন্থীয় ৫:১৬-২১, ইকেষীয় ৪:২১-২৪, কেকলপীয় ২:৫-৮, 
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ঈশ্ববেে এিটি সন্ানরূবপ এেং প্রভু রীশুে সহ-উত্তোকিিােী রূবপ, আমো োঁে সাব্ এিটি 
উত্তোকিিাবেে সহভাগী হওয়া এেং প্রাচুবর্্যে জীেবনে এিটি আভাস প্রাপ্ত িো আেম্ভ 
িকে। আপনাে অন্বে োঁে নেুন আত্াে সাব্ আপকন হয়ে চাইবেন ঈশ্ববেে প্ সম্ববন্ধ 
আেও জানবে ডরন আপকন োঁবি অনসুেণ িেবে িবেন। ঈশ্বে কনবজবি পূণর্ূবপ প্রিাশ 
িবেবেন োঁে পুত্র প্রভু রীশুে মাি্যবম। ডসজন্য োঁে সম্ববন্ধ রেো ডেকশ সম্ভে জাননু। 
এিো োইবেল কনন, নেুন কনয়বম প্রভু রীশুে জীেন সম্ববন্ধ পাঠ িরুন। ডরাহন কলকখে 
সুসমাচাে কেবয় আেম্ভ িেবল ভাল হয়। পুোেন কনয়বমে আকে পুস্তবিে প্র্ম োবোটি 
অি্যায় সমস্ত কিেু আেম্ভ হওয়াে ি্া ে্যাখ্যা িবে। প্রবে্যিটি পধৃষ্াবে কি েলা হবয়বে ো 
ভাবলাভাবে েঝুবে এই েইবয়ে পধৃষ্াগুকলে কনবনে ডেওয়া উবলেখগুকলে সবগে আপনাে োইবেলটি 
কমকলবয় কনন, অ্ো এই েইবয়ে উবলেবখে কেভাগটিবে উকলেকখে োইবেবলে পেগুবলাবি 
ডেখুন।  

 
• প্রবে্যি কেন প্রা্্নায় আপনাে নেুন কপোে সবগে ি্া েলনু। আপনাে নেুন জীেন 
ও নেুন পকেোবেে জন্য োঁবি িন্যোে জ্ঞাপন িরুন। োঁে সবগে েনু্ধে মবো িবে 
অিপবে এেং ঘকনষ্ভাবে ি্া েলনু ডরন কেকন আপনাে পাবশ েবস আবেন। োঁবি 
প্রভু রীশু রূবপ িল্পনা িরুন, রাে সাব্ আপকন আপনাে েড় োো রূবপ সম্ি্ স্াপন 
িেবে পাবেন। োইবেল পাঠ িরুন। এখন রখন আপনাে িাবে এিটি নেুন আত্া 
েবয়বে, রখন ঈশ্ববেে আত্া আপনাে মবি্য েবয়বেন, েখন আপকন শাস্তোবি্যে অ্্টি 
কি ো েঝুবে এিটি নেুন ডোি প্রাপ্ত িেবেন। োইবেবলে োি্যগুবলা হল ঈশ্ববেে 
োি্য এেং আপনাে নেুন কপোে আপনাে সবগে ি্া েলাে উপায়। কেকন আপনাবি 
আপনাে িল্পনাে ডচবয়ও ডেকশ ডপ্রম িবেন। 

• এিটি চাচ্, সভা এেং/ো এিটি োইবেল অি্যয়ন সভাে অবম্বষণ িরুন ডরখাবন 
আপকন অবন্যবেে সবগে কমকলে হবে পােবেন এেং আপনাে কেশ্বাবস েধৃকদ্ে সবগে সবগে 
আপকন প্রকেশ্রুকেেদ্ ্ািবে পােবেন।

• আপনাে স্বগস্্ কপো অন্য সিল কেশ্বাসীবেে মাি্যবম প্রায়ই আপনাে সবগে ি্া েলবেন।
• প্রভু রীশুে প্রকে সমকপ্ে হওয়াে পে পবেই জবলে োকপ্তস্ম গ্রহণ িো উকচে। এো হল 
োঁবি অনিুেণ িো, োঁে প্রকে োি্য হওয়াে, এেং োঁে সবগে কচকনিে হওয়াে এিটি 
িার্্য স্বরূপ।

• এিজন খ্ীবটে ্ািা িমক্পো ো মাোে অবম্বষণ িরুন করকন আপনাবি কশষিা কেবেন 
ও কশষ্য োনাবেন পােবেন, রাে িাবে আপকন কশখবে পােবেন এেং োয়েদ্ হবে 
পােবেন।

• প্রভু রীশুবে আপনাে নেুন কেশ্বাস ও আস্াটিে ি্া অবন্যবেে কগবয় েলনু।
• আমো এিটি োইবেল ক্রয় িোে জন্য পোমশ্ কেই। কেবশষ িবে, পকেত্র োইবেল, 
কনউ কলকভং ট্ান্সবলশন (এন এল টি)-টিবি, Tyndale House Publishers, Inc.

আপনাে আকত্ি রাত্রায় ঈশ্বে আপনাবি আশীে্াে িরুন!

করবহাশয়ূ ১:৮, মক্ ৩:১৩-১৭, মক্ ৭:৭-৮, মক্ ১০:৩২, ডরাহন ১৪:১৩-১৪, 
 ডরাহন ১৫:৭, কেকলপীয় ৪:৬-৭, ইব্ীয় ৪:১২, রাবিাে ৫:১৫-১৬, ১ ডরাহন ১:৯ 26



আে এই রুবগে অনরুূপ হইও না, কিন্তু মবনে 
নেূনীিেণ দ্াো স্বরূপান্কেে হও; ডরন ডোমো 
পেীষিা িকেয়া জাকনবে পাে, ঈশ্ববেে ইচ্া কি, 

রাহা উত্তম ও প্রীকেজনি ও কসদ্। 
 ডোমীয় ১২:২, এন এল টি 
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িােণ আকম জীকেে আকে, এই জন্য ডোমোও 
জীকেে ্াকিবে। ডসই কেন ডোমো জাকনবে ডর, 
আকম আমাে কপোবে আকে, ও ডোমো আমাবে 

আে, এেং আকম ডোমাকেগবে আকে। 
 ডরাহন ১৪:১৯খ-২০
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আমো োঁে সবগে কু্রশাবোকপে হবয়কে, োঁে সবগে সমাকিস্ 
হবয়কে, োঁে সবগে উঠিয়াকে, এেং এখন আমো োঁে 
সবগে ঈশ্ববেে সম্বুখ েবস আকে। 

এেং কেকন খ্ীটে প্রভু রীশুবে আমাকেগবি োঁহাে সকহে 
উঠাইবলন ও োঁহাে সকহে স্বগগীয় স্াবন েসাইবলন 
ডিননা আমো খ্ীটে প্রভু রীশুে সবগে এি হবয়কে। 

ইকেষীয় ২:৬, এন এল টি 
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খ্ীবটেে সকহে আকম কু্রশাবোকপে হইয়াকে, আকম আে 
জীকেে নই, কিন্তু খ্ীটেই আমাবে জীকেে আবেন; আে 
এখন মাংবস ্াকিবে আমাে ডর জীেন আবে, োহা 

আকম কেশ্বাবস, ঈশ্ববেে পুবত্র কেশ্বাবসই, রাপন িকেবেকে; 
কেকনই আমাবি ডপ্রম িকেবলন, এেং আমাে  

কনকমবত্ত আপনাবি প্রোন িকেবলন। 

 গালােীয় ২:২০ এন এল টি 
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এখন কযরিে্ আপকন ঈশ্ররর সন্তান … 
ঈশ্ববেে নেুন সন্ান হওয়াবে, আপকন ডসই সিল সুকেিা ডপবয়বেন 
রা োঁে পুত্র ো পুত্রীে। আপকন োঁে সবগে সহিাকেো িেবে পাবেন, 
োঁবি কপো েবল োিবে পাবেন, োঁে ডিাবল েসবে পাবেন, মবনে 
ি্া খুবল েলবে পাবেন, এেং োঁবি িবে েুলবে পাবেন আপনাে 
ডপ্রমময় কপো, সহচে, েনু্ধ, সেেোহিােী ও কেশ্বাসপাত্র। এ সিল 
সুকেিাে সবগে কিেু োকয়ত্বও েবয়বে এেং োে িবয়িটিে ে্যাখ্যা 
পেেকে্ পধৃষ্াগুকলবে ডেওয়া হবে। আপনাবি কনবে্শ ডেওয়া হবচ্ ডর 
খ্ীটেবি গ্রহণ িোে পে সবগে সবগে ডিাবনাও ে্যকক্তবি এ ি্াটিবি 
েলবে।  
অেএে কয ককি িনষ্ষ্যরির সাক্ারে আিারক স্বষীকার করর, 
আকিও আপন স্বরভুস্থ কপোর সাক্ারে োিারক স্বষীকার ককরে। 
িকে ১০:৩২ 
সমস্যাটি হল, এ িাজটিবি কিভাবে িেবে হবে ো আমাবেে ডিউ কশকখবয় 
ডেয়কন, কিন্তু কেষয়টি সহজ এেং ককরারে আপনার কাকিনষীটিরক 
েলরে িরে-এই পুস্তিটিে আগামী িবয়িটি পধৃষ্ায় ো ে্যাখ্যা িো 
হবয়বে। এে মূল মন্ত্র হল আগ্রহপূণ্ ইচ্া ্ািা এেং কেষয়টি সহজ ও 
সেল হবে, রকে আপকন আন্কেিভাবে প্রা্্না িবে ্াবিন এেং প্রভু 
রীশুবি আপনাে ইচ্া ও জীেনটিবি গ্রহণ িেবে প্রা্্না িবে ্াবিন। 
এই মুহূবে্ কেকন আপনাে অন্বে ড্বি আপনাে কচন্ািাো, কেচাে 

শকক্ত এেং অনুভূকেবি পকেেে্ন 
িেবেন। কেষয়টি এেোই সহজ 
ডরমন আকি অন্ধ কিলাি 
ও এখন কিকখরে পাইরেকি 
(কযািন ৯:২৫)। রখন আপকন 
আপনাে কনবজে িাকহনীটিবি 
েবলন েখন আপকন োি্য হন 
এেং ঈশ্ববেে ইচ্া অনুসাবে িাজ 
িবেন। আপকন আপনাে নেুন 
জীেনটিবি আেম্ভ িেবেন। 
মবন োখবেন ডর এো আপকন 
নন, েেং খ্ীটে আপনাে মবি্য 
েবয়বেন, অেএে প্রস্তুে ্াকুন 
এেং োঁবি েলবে কেন।

আকম এে আবগ ডিাবনাও 
কিেুে পবোয়া িেোম না, 
কিন্তু এখন িকে। ডপ্রম কি 
এি্া আকম জানোম না, 
কিন্তু এখন জাকন...আকম 
পকেেকে্ে হকচ্। 
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... এটিরক িস্ান্তর করুন!
আমাবেেবি োকয়ত্ব প্রোন িো হবয়বে অন্যবেেবি প্রভু রীশু খ্ীবটেে 
কেষবয় জানাবনাে এেং ঈশ্ববেে োবজ্যে েণন্াটি ডেওয়াে োকয়ত্বটিবি 
প্রোন িো হবয়বে। (িােণ রাহা হাোইয়া কগয়াকেল, োহাে অববেষণ 
ও পকেত্রাণ িকেবে মনষু্যপুত্র আকসয়াবেন। লিূ ১৯:১০।) আপকন 
হবলন প্রভু খ্ীবটেে ডেহ এেং পেেকে্ িবয়িটি পধৃষ্াে কনবে্শগুবলাবি 
পালন িবে আপকন এ িাজটিবি চাকলবয় ডরবে পাবেন। মলূ কেষয়টি 
হল লভ্যো। আপকন ডরন কনবজবি সহজলভ্য িবেন ডরন প্রভু রীশু 
খ্ীটে আপনাে দ্াো জীেন রাপন িবে অন্যবেে িাবে ডপৌঁোবে পাবেন। 
কেকন আপনাবি অবচনা ডলািবেে সবগে ি্া েলবে েবলনকন, েেং 
পকেকচে ে্যকক্তবেে িাবে ডরবে েবলবেন, কিন্তু পকেকচে ডলাবিবেে সাব্ 
সাষিাৎিাে িেবে প্রকেকেন োবেে সাব্ ডেখা িরুন। ইকেমবি্যই কেকন 
োবেে চয়ন িবে ডেবখবেন, আে রখন আপকন মবন িবেন এমন 
ডিাবনা ে্যকক্তে কেষবয় ডর প্রভু রীশু খ্ীবটেে কেষবয় জানবে ইচ্িু হবে 
পাবে, েখন আপকন খ্ীবটেে মন ড্বি ভাো আেম্ভ িেবেন। কিভাবে 
সাষিী হবে হবে কেভাগটি ডশখায় ডর কিভাবে ডিাবনা ে্যকক্তবি প্রভু 
রীশু খ্ীটে সম্ববন্ধ জানাবে হবে এেং ঈশ্ববেে শাকন্ ডপবে সাহার্য িেবে 
হবে। কনবে্শগুকল িঠিন নয়। প্রবয়াজন হল আপনাে ইচ্া শকক্তে এেং 
প্রভু রীশু খ্ীটেবি আপনাে দ্াো জীেন রাপন িেবে ডেওয়াে ইচ্া। 

 
আিার সর্ভুপ্রেি কনরেিন এই, কযন সকল িনর্ষষ্যর কনকিত্ত, কেনকে, 
প্রােভুনা, অনর্রাধ, ধনষ্যোি করা িয়। ১ েষীিকেয় ২:১ 
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ককরারে আপনার কাকিনষীটিরক েলরে িরে
েষ্যকক্তরে সাক্ষ্য দ্ারা খ্ষীষ্টষীয় সাক্ষী িওয়া 
ে্যকক্তগে সুসমাচাে প্রচােটিবি অভ্যাস িোে প্র্ম পেবষিপটি হল প্রভু 
রীশু খ্ীটেবি জানাে ও কেশ্বাস িোে আপনাে কনজ সাষি্যটিবি েলা। েইু 
প্রিাবেে ে্যকক্তগে সাষি্য েবয়বে। এিটি হল ঐকেহাকসি, রা হল প্রভু 
রীশু খ্ীটেবি প্রভু ও ঈশ্বে রূবপ এেং আপনাে প্রাবণে উদ্ােিে্া রূবপ 
আপনাে ভেসা িোে পূবে্, ভেসা িোে সময় ও ভেসা িোে পবেে 
জীেবনে কেষবয় েলা। অন্যটি হল প্রসগে কেষয়ি সাষি্য, অ্্াৎ আপনাে 
মকুক্তে সমবয় এেং োে পেেকে্িাবল আপনাে জীেবন কি পকেেে্ন 
হবয়বে, ডস কেষবয় সাষি্য। এটি ডসই ে্যকক্তে জন্য উপরুক্ত হবে পাবে ডর 
োল্যেস্ায় খ্ীবটেে িাবে এবসকেল এেং োে পবে রূপান্েণ ড্বি কি কি 
োে জীেবন হবয়বে ডসকেষবয় েবল। আবেিটি উোহেণ হবে পাবে ডসই 
ে্যকক্তে ডর জানবো ডর ডস খ্ীটেীয়, কিন্তু োস্তবে ঈশ্বেবি জানবো না, 
এেং পেেকে্িাবল কনবজবি সমপ্ণ িবেবে ও অনেুাপ িবেবে।
কনরের সাক্ষ্যটিরক এিন ককানও কেষয় কিরয় আরম্ভ করুন যা 
আপনার ও অনষ্য েষ্যকক্তটির োনা; কযিন একই েির, একই কিভু, 
একই কেিষ্যালয়, ইেষ্যাকি। এিন ককারনা কেষয় খঁ্রে কের করুন যা 
িে্নারই কারি রুকচকর।  

আকম অন্ধ 
কেলাম, এখন 
ডেকখবে 
পাইবেকে! 
ডরাহন ৯:২৫ 

আকম এে আবগ ডিাবনা কিেুে 
পবোয়া িেোম না, কিন্তু 
এখন িকে। ডপ্রম কি এি্া 
আকম জানোম না, কিন্তু এখন 
জাকন...আকম পকেেকে্ে হকচ্।
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এটি ককিন কিল
আপনাে িাকহনীটিবি েলাে ডষিবত্র, সংবষিবপ ডসই ঘেনাে ি্া েলনু 
ডরখান ড্বি আপনাে মবন হবয়কেল ডর আপনাে কচন্ািাো ও জীেন 
রাপবনে িেণ পকেেে্ন িো উকচে। আমো সিবলই জীেবন ডিাবনা 
না ডিাবনা সমবয় ভূল কসদ্ান্ কনবয়কে, রা আমাবেে মবন হয় আমাবেে 
িো উকচে হয়কন, আে আমো ডসোবি পকেেে্ন িেবে চাই। রকে 
আমো আেও এিোে ডসই সুবরাগ কেবে ডপোম। 
িখনও িখনও পে পে অবনিগুকল কেষবয় আমো 
ভূল িবে ্াকি, অ্ো এিটিমাত্র েড় ভূল হবে 
পাবে, অ্ো অজানা ডিাবনাও ঘেনা হবে পাবে 
রাে জন্য আমো অনেুপ্ত হই। পকেকস্কে রাই 
ডহাি না ডিন, আমাবেে িবমে্ ো আচেবণে 
েলটি এমন হবে পাবে রা আমাবেে জীেবনে 
ডশবষে মবুখ কনবয় ডরবে পাবে। এটি হল এমন 
এি সময় রখন আপনাে মবন হয় ডর আপকন 
এভাবে আে একগবয় ডরবে পােবেন না, এেং 
একগবয় ডগবল োে ভােী মলূ্য ডশাি িেবে 
হবে পাবে। এমনও হবে পাবে ডর আপকন 
পূবে্ই এমন স্তবে ডপৌঁবে কগবয়বেন রাে মলূ্য ডশাি িেবেন। আমাবেে 
অবনবিে জীেবন এমন এি সময় আবস রখন আমো েঝুবে পাকে ডর 
আমো কনবজে উপবে আে কনভ্েশীল হবে পােে না। কনবজ এ িাজ 
িবে উঠবে পােে না। ডস সমবয় কনবজ ঈশ্বে না ডসবজ আমাবেে োস্তে 
ঈশ্বেবি অববেষণ িেবে হবে। 

কক ঘরটকিল 
আমো রখন কনবজবি নম্র িকে এেং েঝুবে পাকে ডর আমো জগবেে 

প্রভু নই, েখন আমো উপায় ডখাঁজাে ডচটো 
িকে। অদু্ে ও অবলৌকিি ভাবে এিজন 
প্রচােবিে উৎপকত্ত হয় ডর আমাবেেবি 
ঈশ্ববেে সবগে অনন্ ও শাকন্ে জীেবনে 
ি্া েবল। ডস ডর ডিউ হবে পাবে, 
ডিাবনা েনু্ধ, ো ডিাবনা আত্ীয়, ো ডিাবনা 
অল্পেয়সী ডেবল ো ডমবয়, ভাই ো ডোন 
ো পকেকচে ডিউ। ডস আপনাবি চাবচ্ ো 
োইবেল অি্যয়ন সভায় ডরবে েলবে পাবে। 
ডস আপনাবি সাষি্য কেবে পাবে (োে 
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ে্যকক্তগে সাষি্য দ্াো) এেং আপনাে সিল সমস্যাে সমািাবনে জন্য 
আপনাবি আবো অকিি আকত্ি পব্ চলাে ি্া েলবে পাবে, ডরমন 
প্র্বম প্রভু রীশুবি অববেষণ িো এেং পূবে্ে ন্যায় একগবয় রাওয়াে শকক্তে 
অভােটিবি স্বীিাে িবে ডনওয়া৷ কিন্তু ঈশ্বেবি অববেষণ িোে সমবয় 

কিেু আপনাে ি্যানটিবি আিষ্ণ 
িেবে এেং জীেবনে এিটি নেুন 
পব্ে প্রকে সমকপ্ে ও গ্রহণ িেবে 
আপকন অকন্বম প্রস্তুে হন। আপকন 
ঈশ্ববেে এিটি সন্ান হবে চান 
এেং ডসই সে কিেু চান রা অজ্ন 
িো ডরবে পাবে। এমনটি আপনাে 
সবগে ঘবে। আপকন এখন প্রভু রীশু 
খ্ীটেবি কেশ্বাস িবেবেন এেং োঁবি 
আপনাে ইচ্া ও জীেবনে উপবে 
কনয়ন্ত্রণ িেবে কনবেেন িবেবেন। 
নেুন জীেনটিে সূচনা হবয়বে।  

এখন এটি ককরূপ
আপকন ঈশ্ববেে সন্ান হবয়বেন, এিজন কেশ্বাসী হবয়বেন রাে নেুন জন্ 
হবয়বে। প্রভু রীশু খ্ীটেবি আপকন প্রভু, ঈশ্বে, ত্রাণিে্া ও জীেন েবল 
ডপ্রম ও কেশ্বাস িো আেম্ভ িবেবেন। আপনাে জীেন েেবল কগবয়বে এেং 
এখন আপনাে নেুন মবনাভাে ও জীেবনে নেুন মাবনে সাব্ আপকন 
সঠিি পব্ চলবেন। এখন আপকন আপনাে স্বগস্্ কপোে প্রকে োয়েদ্। 
এই কেভাগটিবে আপকন আপনাে জীেবনে ডসই প্গুবলাবি স্মেণ িরুন 
ডরগুবলা পকেেকে্ে হবয়বে, এেং আপনাে কচন্ািাো এমনকি আপনাে 
ে্যকক্তত্ব কিরূপ পকেেকে্ে হবয়বে। 
ে্যাখ্যা িরুন কিভাবে ঈশ্ববেে অনগু্রহ 
আপনাবি সমস্ত সমস্যাে সমু্খীন হবে 
সাহার্য িেবে এেং কিভাবে ঈশ্ববেে 
আত্া আপনাবি সঠিি িাজ িেবে 
প্রবণাকেে িবেন এেং আপকন ভূল পব্ 
ডগবল কিভাবে সংবশািন িবেন। এই 
অনবুচ্বে আপকন ভাল ও মদি কেষবয়ে 
কেেেণ কেবে পাবেন। আমো জাকন 
এটি সে্ো ভাল নয়। জরুকে কেষয়টি 
হল ডর আপনাে মবি্য খ্ীটে িার্িােী 
এেং আপনাে মবি্য িাজ চলবে।  

35



এর পরর কক িরে 
এখান ড্বি আমো খ্ীবটে েধৃকদ্ পাই। িখনও িখনও 
োস্তাটি অসমান ও গবে্ ভো ্ািবে পাবে, কিন্তু 
আমাবেে সম্খুীন হওয়া োিা ও সমস্যাগুবলাে সাব্ 
প্রকেদ্কদিো িেবে আমাবেে িাবে এি নেুন সািনী 
েবয়বে। পকেত্র আত্া দ্াো আমাবেে মবি্য এখন ঈশ্ববেে 
শকক্ত েবয়বে করকন আমাবেে প্ ডেখান এেং পুোেন 
জীেবনে ভূল িাজগুবলাবি িেবে োিা ডেন। 
আমো োইবেল পাঠ িকে, এেং খ্ীবটেে প্ ও 
পন্থাে ি্া ডজবন োঁবি অনসুেণ িকে। আমো 
অনভুে িকে এেং েঝুবে পাকে ডর, রখন 
খ্ীটে মাো কগবয়কেবলন েখন আমাবেে পুোেন মনষু্যত্বটিও 
োঁে সবগে মাো কগবয়কেল এেং এখন আমো হলাম নেুন 
সধৃকটে। আমাবেে প্রবয়াজন শুিুমাত্র এি্া জানাে ও 

ডোঝাে ডর প্রভু রীশু খ্ীটে আমাবেে অন্বে োস িবেন 
এেং এই েকুনয়ােী সে্যটিবি র্ার্ উপলকধি িো 

ডরবহেু আমো েষিা পাকচ্ এেং োে স্বরূবপ রুপান্কেে 
হকচ্। এিজন খ্ীটেীয়রূবপ পকেপক্ব হওয়ায় আপকন উত্াকপে 

ত্রাণিে্াবি অনিুেণ িো আেম্ভ িবেন। আপকন 
এি্া অনভুে িো 
আেম্ভ িবেন ডর প্রভু 
রীশু খ্ীটে, করকন হবলন 
জীকেে ঈশ্বে আপনাে 
মবি্য ও আপনাে মাি্যবম 
োে জীেনটিবি রাপন 
িেবে চাইবেন ডরন 
োবেে সম্ববন্ধ োঁে ইচ্া 
পূণ ্িেবে পাবেন রাো 
োঁে, ঈশ্ববেে সন্ান। 
অেীেবি কপেবন ডেবল 
এেং োঁবি অনসুেণ 
িবে আপকন খ্ীবটেে মবো 
হবচ্ন।  

গীেসংকহো ৪০:৩, ডরাহন ৯:২৫, ডরাহন ১২:১৭, িলসীয় ৪:৫-৬, ১ ক্ষলনীিীয় ১:৬-৮, 
১ কপেে ৩:১৫, প্রিাকশে োি্য ১২:১১, প্রিাকশে োি্য ১৯:১০ 

ডিননা, “ডি প্রভুে মন 
জাকনয়াবে ডর, োঁহাবি 

উপবেশ কেবে পাবে?” কিন্তু 
খ্ীবটেে মন আমাবেে আবে।

 ১ িকেন্থীয় ২:১৬
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ককরারে সাক্ষ্য কিরে িরে 
একেন অকেশ্াসষীরক প্রর্ যষীশু খ্ষীরষ্টর পকরচয় োনাোর 
কনরিভুেসিিূ। কু্রবশে োে্াটি িার্িেভাবে ডপৌঁোবনাে এগুকল হল 
েশটি পোমশ্। কনবে্শগুকল সােিাবন পালন িরুন, আপকন সেল 
হবেন। আপকন এিজন িার্িে েীজ ডোপণিােী ও আত্াে জয়ী 
হবেন। রাই ডহাি, ঈশ্ববেে োজ্যটিবি কেস্তাে িেবে আপকন সকন্কলে 
হবেন এেং ডসোই হল আপনাে ডেবঁচ ্ািাে প্রিান উবদেশ্য।  

• িেটি কলারকর কো কচন্তা করুন। এো আপনাে েনু্ধ, 
আত্ীয়, কপ্রয়জন অ্ো ডসই সিল মানষু হবে পাবে রাবেে সবগে 
আপনাে শেনকদিন জীেবন উঠা-েসা হয়, হয়বো ডস সিল জায়গায় 
ডরখাবন আপকন োজাে িবেন, ডখলা িবেন ো িাজ িবেন। 

• োরির নাি কলখ্ন। কেবশষ েশটি নাম ডলখা ডশষ হবল, 
িাগবজে ডসই েুিবোটিবি এমন রায়গায় লাকগবয় োখুন ডরখাবন 
আপকন ডোজ োবেে ি্া স্মেণ িেবে পােবেন। 

• প্ররেষ্যকটি েষ্যকক্তর িক্ক্তর েনষ্য প্রােভুনা করা আরম্ভ করুন। 
প্রা্্না িোে সমবয় ঈশ্ববেে িাবে কনবেেন িরুন ডরন কেকন োবেে 
মন খুবল ডেন ডরন োো প্রভু রীশু ও অনন্ জীেবনে ি্া ডশাবন। 
মবন োখবেন, আমো মদি মানষুবি ভাল িোে কেষয়টিবি অবম্বষণ 
িেকে না, কিন্তু অনন্ জীেবনে উপহাে কেবয় রা আপকন কনবজ 
ডপবয়বেন, আকত্িরূবপ মধৃে মানষুবি জীকেে িেবে চাইকে। 

37



• প্ররেষ্যকটি িানর্ষর েনষ্য একুে কিন ধরর প্রােভুনা করুন। এই 
কেবশষ আত্াগুকলে জন্য আপকন িে সময় িবে প্রা্্না িেবেন 
ঈশ্বে োে পবোয়া িবেন না, কিন্তু আমো জাকন ডর ডিাবনা অভ্যাস 
শেকে িেবে একুশ কেন সময় লাবগ। ডসজন্য, কনকচিে িরুন ডর 
েেো সময় িবে প্রা্্না িেবেন। েবে কেনটেবেে জন্য প্রা্্না 
িোে আপনাে এি প্রেল অভ্যাস শেকে হবে। 

• প্ররেষ্যকটি েষ্যকক্তর সরগে কযারারযার করুন। একুশ কেন পবে 
রখন আপকন আপনাে কেবশষ মানষুগুবলাবি প্রা্্নায় আচ্াকেে 
িেবেন েখন আেম্ভ হবে িম ্িোে সময়। প্র্ম ে্যকক্তে সবগে 
ডরাগাবরাগ িবে োবি েলনু ডর আপকন োবি কেবশষ কিেু ডেখাবে 
চান, এেং ডেখবে চান ডসটি োে জন্য িেো িার্িাকে হবে। 
আপনাে েনু্ধটিবি িকে ো মি্যাবনিে জন্য কনমন্ত্রণ জানান। ডরাগাবরাগ 
িেবে ্াকুন রেকেন না আপকন উত্তবে ‘হ্যাঁ’ ি্াটি ডশাবনন। 

• ককরারে ঈশ্ররর একটি সন্তান িরে িরে পস্্কটিরক োরক 
কিখান। আপনাে েনু্ধটিবি েলনু ডর আপকন এই ডোে েইটিবি 
ডেবখকেবলন এেং কিভাবে েইটি আপনাবি প্রভাকেে িবেবে এেং 
ডেখবে চান ডসটি োে পবষি উপিােী হয় কি না। রকে আপনাে িাবে 
আসল েইটি না ্াবি আে রকে আপনাে িাবে িকম্উোে ো আই 
প্যাে ো স্মাে্ ডোন ্ াবি েবে আপকন www.howtobeachildofgod.
com এখাবন কগবয় ই-েিুটিবি পাঠ িেবে পাবেন, অ্ো এে 
কভকেওটিবি ডেখবে পাবেন। 

• েইটির প্ররেষ্যকটি পষৃ্া পাঠ করুন। পধৃষ্া ১৪ ডে ডলখা 
প্রা্্নাটি পাঠ িরুন, কিন্তু োেপবে সমস্ত েইো পাঠ িরুন। 
আপনাে েনু্ধবি েইবয়ে কপেবন উক্ত শাস্তোি্যগুবলাবি ডেকখবয় েলনু, 
ডর এগুকল হল সহজ প্রসবগেে উবলেখ, োইবেল না পাওয়া ডগবল এগুকল 
ড্বি সাহার্য ডনওয়া ডরবে পাবে। কিভাবে পেগুকল েইবয়ে উবলেখবি 
প্রমাকণে িেবে ডসো স্পটে িবে কেন। 
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• আপনার কাকিনষীটিরক েল্ন। 
এখন আপনাে কেেেণী ো সাষি্য 
কেন ডর আপকন কিভাবে প্রভু রীশু 
খ্ীটেবি ডজবনকেবলন। ডর ডিাবনা 
সাষি্য েবল ডেয় ডর: কি কেল, কি 
হল, এখন কি হবচ্। রকে আপনাে 
িাবে এমন এিটি সাষি্য না ্াবি 
ডরটিবি আপকন অন্য িাবোে সাব্ 
সম্কি্ে িেবে পাবেন, েবে পধৃষ্া ১৪ 
ডে ডলখা প্রা্্নাটিবি সবজাবে পাঠ িরুন 
এেং হৃেবয় রা েলবলন ো কেশ্বাস িরুন। 
োেপবে কেবে কগবয় আোে িব্াপি্নটিবি 
িেবে পাবেন। এই প্রেন্ধটি কিভাবে আপনাে িাকহনীটিবি েলবে 
হবে: ে্যকক্তগে সাবষি্যে মাি্যবম খ্ীটেীয় সাষি্য হওয়া রা এই 
পধৃষ্াগুবলাবে েবয়বে ডেখুন। 

• একটি গুরুত্বপণূভু প্রশ্ন করুন। আপনাে েনু্ধটিবি কজজ্ঞাসা 
িরুন ডর আপনাে েলা ি্াগুকলবি ডস েঝুবে ডপবেবে কি না। 
োবি প্রশ্ন িরুন ডর োে কি মবন হয়, মধৃেু্যে পবে ডস কি স্ববগ ্
রাবে। োবি প্রশ্ন িরুন ডর োে কি মবন হয়, অনন্ জীেনটি কি। 
োে সবগে খ্ীটেবি ডি্রি িবে আকত্ি কেষবয় িব্াপি্ন িরুন। 
ঈশ্বে আপনাে মবুখ ি্া এবন ডেবেন, আপনাবি শুিুমাত্র ইচ্িু 
এেং সুস্পটে হবে হবে। 

• আপনার েন্্ধটিরক প্রর্ যষীশু খ্ষীরষ্টর সম্বরন্ধ েলন্। রকে 
ে্যকক্তটিে প্রকেকক্রয়া ইকেোচি হয়, (“আপকন রা ডপবয়বেন আকমও 
ো চাই। কিভাবে খ্ীকটেয়ান হওয়া রাবে? আকম আেও জানবে 
চাই।”) োহবল কিভাবে ঈশ্ববেে এিটি সন্ান হবে হবে েইটিে পধৃষ্া 
১৪ ডে কগবয় ডসই প্রা্্নাটি স্ববজাবে প্রা্্না িবে োবি প্রভু খ্ীবটে 
ডনেধৃ ত্ব কেন, আপনাে েনু্ধবি ডসই প্রা্্নাটিবি কনবজবি উচ্ােণ িেবে 
কেন, অ্ো আপনাবি অনিুেণ িেবে েলনু। োে সবগে প্রা্্না 
িোে পে োবি পধৃষ্া ১৫-২০ ডে উকলেকখে ি্া ও েকেগুবলাবি 
ডেখান ডরন ডস কু্রবশে োে্াটিবি ভাবলাভাবে েঝুবে পাবে। আপকন 
রকে এিান্ভাবে ডচটো িবে ্ াবিন োহবল, মকহমায় এি নেুন নাবমে 
উবলেখ হবে, এেং আপনাে েনু্ধ হবয় উঠবে ঈশ্ববেে সন্ান! 

খ্ীটে ডোমাবেে মি্যেত্তগী 
িলসীয়১:২৭
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ফসল কাটা 
এই সহজ কনবে্শগুবলাবি পালন িবে আপকন এিজন আত্া জয়িােী 
হবে পাবেন। ডসকেষবয় ডিাবনা সবদিহ ো শে্ ডনই। ঈশ্বে আপনাবি 
শেকশটে্যপূণ ্ে্যকক্তত্ব কেবয় সধৃকটে িবেবেন এেং আপনাবি এিটি প্রভাে 
ডষিত্র প্রোন িবেবেন ডরন আপকন কনকে্টে ডলাবিবেে প্রভাকেে িেবে 
পাবেন রাবেে আপকন ইকেমবি্য কচবনবেন। আপনাে পবষি রা িেণীয় 
ো হল, প্রা্্না িো এেং োবেে সবগে ডরাগাবরাগ িো। োককটা 
কেকন কররেন! হবে পাবে আপনাে োকলিায় রাবেে নাম েবয়বে 
োবেেবি স্বয়ং কেকন কনে্াচন িবেবেন। োবেে ডিেল এিজন 
প্রচােি চাই এেং ডসটি হবলন আপকন! যখন আপকন আপনার েন্্ধর 
সরগে কো েলরেন েখন ঈশ্র আপনার িাধষ্যরি কো েলরেন। 
ককেল কেশ্াস করুন কয এ সকল কেষরয়র পকরকল্পনা অরনক আরর 
কেরক করা িরয়রি এেং ঈশ্র ককেল আপনার অরপক্ায় কিরলন। 
আমাবেে কপোে ইচ্া ডিেল এই ডর আপকন সহায়ি হন। ডিেল 

এিটি োিা হবে পাবে 
ডর খ্ীবটেে িাবে আসাে 
জন্য ডস ে্যকক্তে পবষি 
এটি সঠিি সময় নয়। 
ডস ডষিবত্র ডস কেন আপকন 
এিজন আত্া জয়িােী 
হবেন না কিন্তু েীজ 
ডোপণিােী হবেন। 
রাইবহাি না ডিন, 
আপকন আপনাে স্বগস্্ 
কপোে োি্য হবেন, 
এেং কেকন ডসোই চান। 
রকে আপকন ঈশ্ববেে 
সন্ান হন, েবে আপকন 
নয় েেং খ্ীটে আপনাে 
মাি্যবম সমস্ত িাজ 
িেবেন।

মক্ ৪:১৯-২০, মক্ ১০:৩২, লিূ ৯:৬০, লিূ ১০:২, লিূ ১৯:১০, ডরাহন ১৫:১৬, 
ডপ্রকেে ১:৮, ডপ্রকেে ৯:২৮, ১ েীমক্য় ২:৩-৪ 40



োইরেরলর পিসিিূ কিওয়া িল
১ িকেন্থীয় ১৫:২২ িােণ আেবম ডরমন সিবল মবে, ডেমকন আোে খ্ীবটে ইসিবল জীেন প্রাপ্ত হইবে। 

পধৃষ্া ১৭ ও ২৩
১ িকেন্থীয় ১৫:৪৫-৪৬ এইরূপ ডলখাও আবে, প্র্ম “মনষু্য” আেম “সজীে প্রাণী হইল;” ডশষ আেম 

জীেন োয়ি আত্া হইবলন। কিন্তু রাহা আকত্ি, োহা প্র্ম নয়, েেং রাহা প্রাকণি, োহাই প্র্ম; 
রাহা আকত্ি োহা পচিাৎ। পধৃষ্া ৬

১ িকেন্থীয় ১৫:৫৭ কিন্তু ঈশ্ববেে িন্যোে হউি, কেকন আমাবেে প্রভু রীশু খ্ীটে দ্াো আমাকেগবি জয় 
প্রোন িবেন। পধৃষ্া ৮

১ িকেন্থীয় ২:১৬ ডিননা “ডি প্রভুে মন জাকনয়াবে ডর, োঁহাবি উপবেশ কেবে পাবে?” কিন্তু খ্ীবটেে 
মন আমাবেে আবে। পধৃষ্া ২২

১ িকেন্থীয় ৩:১৬-১৮ ডোমো কি জান না ডর, ডোমো ঈশ্ববেে মকদিে, এেং ঈশ্ববেে আত্া ডোমাবেে 
অন্বে োস িবেন? রকে ডিহ ঈশ্ববেে মকদিে নটে িবে, েবে ঈশ্বে োহাবি নটে িকেবেন, ডিননা 
ঈশ্ববেে মকদিে পকেত্র, আে ডসই মকদিে ডোমোই।

১ িকেন্থীয় ৬:১৭ কিন্তু ডর ে্যকক্ত প্রভুবে সংরুক্ত হয়, ডস োঁহাে সকহে এিাত্া হয়। পধৃষ্া ১৫ ও 
১৬ ও ২৪

১ িকেন্থীয় ৬:১৯-২০ অ্ো ডোমো কি জান ডর, ডোমাবেে ডেহ পকেত্র আত্াে মকদিে, করকন 
ডোমাবেে অন্বে ্াবিন, রাঁহাবি ডোমো ঈশ্বে হইবে প্রাপ্ত হইয়াে? আে ডোমো কনবজে নও, 
িােণ মলূ্য দ্াো ক্রীে হইয়াে। অেএে ডোমাবেে ডেবহ ঈশ্ববেে ডগৌেে িে। পধৃষ্া ২৫

১ েীমক্য় ১:৭ ডিননা ঈশ্বে আমাকেগবি ভীরুোে আত্া ডেন নাই, কিন্তু শকক্তে, ডপ্রবমে ও সুেকুদ্ে 
আত্া কেয়াবেন। পধৃষ্া ২১

১ েীমক্য় ২:৩-৪ োহাই আমাবেে ত্রাণিত্্তা ঈশ্ববেে সমু্বখ উত্তম ও গ্রাহ্য; োঁহাে ইচ্াএই, ডরন 
সমেুয় মনষু্য পকেত্রাণ পায়, ও সবে্যে েত্তজ্ঞান পর্্যন্ পহঁুকেবে পাবে। পধৃষ্া ৪০

১ েীমক্য় ২:৫-৬ িােণ এিমাত্র ঈশ্বে আবেন; ঈশ্ববেে ও মনষু্যবেে মবি্য এিমাত্র মি্যস্ও আবেন, 
কেকন মনষু্য, খ্ীটে প্রভু রীশু, কেকন সিবলে কনকমত্ত মকুক্তে মলূ্যরূবপ আপনাবি প্রোন িকেয়াবেন; 
এই সাষি্য র্াসমবয় োেে্য। পধৃষ্া ৮ ও ১২

১ ক্ষলনীিীয় ১:৬-৮ আে ডোমো েহু ডলেবশে মবি্য পকেত্র আত্াে আনবদি োি্যটী গ্রহণ িকেয়া 
আমাবেে এেং প্রভুেও অনিুােী হইয়াে; এইরূবপ মাকিেকনয়া ও আখায়াস্ সমস্ত কেশ্বাসী ডলাবিে 
আেশ্ হইয়াে; ডিননা ডোমাবেে হইবে প্রভুে োি্য ধ্বকনে হইয়াবে, ডিেল মাকিেকনয়াবে ও 
আখায়াবে নয়, কিন্তু ঈশ্ববেে প্রকে ডোমাবেে ডর কেশ্বাস, োহাে োত্্তা সর্ত্্র ে্যাপ্ত হইয়াবে; এই 
জন্য আমাবেে কিেু েকলোে প্রবয়াজন নাই। পধৃষ্া ৩৬

১ ক্ষলনীিীয় ৫:২৩-২৪ আে শাকন্ে ঈশ্বে আপকন ডোমাকেগবি সর্ব্োভাবে পকেত্র িরুন; এেং 
ডোমাবেে অকেিল আত্া, প্রাণ ও ডেহ আমাবেে প্রভু রীশু খ্ীবটেে আগমন িাবল অকনদিনীয়রূবপ 
েকষিে হউি। করকন ডোমাকেগবি আহ্ান িবেন, কেকন কেশ্বস্ত, কেকনই োহা িকেবেন। পধৃষ্া ২৪ ও ২৫

১ কপেে ১:১৮-১৯ ডোমো ে জান, ডোমাবেে কপেধৃ পুরুষগবণে সমকপ্ে অলীি আচাে ে্যেহাে 
হইবে ডোমো ষিয়ণীয় েস্তু দ্াো, ডেৌপ্য ো স্বণ ্দ্াো, মকু্ত হও নাই,কিন্তু কনবদ্োষ ও কনকেলঙ্ক 
ডমষশােিস্বরূপ খ্ীবটেে েহুমলূ্য েক্ত দ্াো মকু্ত হইয়াে। পধৃষ্া ২৫

১ কপেে ২:২৪ কেকন আমাবেে “পাপভাে েুকলয়া লইয়া” আপকন কনবজ ডেবহ িাবষ্ে উপবে েহন 
িকেবলন, ডরন আমো পাবপে পবষি মকেয়া িাকম্্িোে পবষি জীকেে হই; “োঁহােই ষিে দ্াো ডোমো 
আবোগ্য প্রাপ্ত হইয়াে”। পধৃষ্া ৪

১ কপেে ৩:১৫ ডর ডিহ ডোমাবেে অন্েস্ প্রে্যাশাে ডহেু কজজ্ঞাসা িবে, োহাবি উত্তে কেবে সর্ে্া 
প্রস্তুে ্াি। কিন্তু মধৃেেুা ও ভয় সহিাবে উত্তে কেও। পধৃষ্া ৩৬

১ কপেে ৩:১৮ িােণ খ্ীটেও এিোে পাপ সমবূহে জন্য েঃুখ ডভাগ িকেয়াকেবলন—ডসই িাকম্্ি ে্যকক্ত 
অিাকম্্িবেে কনকমত্ত—ডরন আমাকেগবি ঈশ্ববেে কনিে লইয়া রান।কেকন মাংবস হে, কিন্তু আত্ায় 
জীকেে হইবলন। পধৃষ্া ১২

১ ডরাহন ১:৭ কিন্তু কেকন ডরমন ডজ্যাকেবে আবেন, আমোও রকে ডেমকন ডজ্যাকেবে চকল, েবে পেস্পে 
আমাবেে সহভাকগো আবে, এেং োঁহাে পুত্র প্রভু রীশুে েক্ত আমাকেগবি সমস্ত পাপ হইবে শুকচ 
িবে। পধৃষ্া ৪

১ ডরাহন ১:৯ রকে আমো আপন আপন পাপ স্বীিাে িকে, কেকন কেশ্বস্ত ও িাকম্্ি, সুেোং আমাবেে 
পাপ সিল ডমাচন িকেবেন, এেং আমাকেগবি সমস্ত অিাকম্্িো হইবে শুকচ িকেবেন। পধৃষ্া ২৬

১ ডরাহন ৩:১-৩ ডেখ, কপো আমাকেগবি ডিমন ডপ্রম প্রোন িকেয়াবেন ডর, আমো ঈশ্ববেে সন্ান 
েকলয়া আখ্যাে হই; আে আমো োহাই েবে। এই জন্য জগৎ আমাকেগবি জাবন না, িােণ ডস 
োঁহাবি জাবন নাই। কপ্রয়েবমো, এখন আমো ঈশ্ববেে সন্ান; এেং কি হইে, োহা এ পর্্যন্ প্রিাকশে 
হয় নাই। আমো জাকন, কেকন রখন প্রিাকশে হইবেন, েখন আমো োঁহাে সমরূপ হইে; িােণ 
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কেকন ডরমন আবেন, োঁহাবি ডেমকন ডেকখবে পাইে। আে োঁহাে উপবে এই প্রে্যাশা ডর িাহােও 
আবে, ডস আপনাবি কেশুদ্ িবে, ডরমন কেকন কেশুদ্। পধৃষ্া ২৫

১ ডরাহন ৩:৯-১০ ডর ডিহ ঈশ্বে হইবে জাে, ডস পাপাচেণ িবে না, িােণ োঁহাে েীর্্য োহাে 
অন্বে ্াবি; এেং ডস পাপ িকেবে পাবে না, িােণ ডস ঈশ্বে হইবে জাে। ইহাবে ঈশ্ববেে সন্ানগণ 
এেং কেয়ােবলে সন্ানগণ প্রিাশ হইয়া পবড়; ডর ডিহ িম্্াচেণ না িবে, এেং ডর ে্যকক্ত আপন 
ভ্াোবি ডপ্রম না িবে, ডস ঈশ্ববেে ডলাি নয়। পধৃষ্া ২৫

১ ডরাহন ৫:১২-১৩ পুত্রবি ডর পাইয়াবে ডস ডসই জীেন পাইয়াবে; ঈশ্ববেে পুত্রবি ডর পায় নাই, ডস 
ডসই জীেন পায় নাই। ডোমো রাহাো ঈশ্ববেে পুবত্রে নাবম কেশ্বাস িকেবেে, আকম ডোমাকেগবি এই 
সিল ি্া কলকখলাম, ডরন ডোমো জাকনবে পাে ডর, ডোমো অনন্ জীেন পাইয়াে। পধৃষ্া ১৫ ও ১৬

১ ডরাহন ৫:১৮-১৯ আমো জাকন, ডর ডিহ ঈশ্বে হইবে জাে, ডস পাপ িবে না, কিন্তু ডর ঈশ্বে 
হইবে জাে, ডস আপনাবি েষিা িবে, এেং ডসই পাপাত্া োহাবি স্পশ্ িবে না। আমো জাকন ডর, 
আমো ঈশ্বে হইবে; আে সমস্ত জগৎ ডসই পাপাত্াে মবি্য শুইয়া েকহয়াবে। পধৃষ্া ১৭

২ িকেন্থীয় ৫:১৬-২১ অেএে এখন অেকি আমো আে িাহাবিও মাংস অনসুাবে জাকন না; রকেও 
খ্ীটেবি মাংস অনসুাবে জাকনয়া ্াকি, ে্াকপ এখন আে জাকন না। েলেঃ ডিহ রকে খ্ীবটে ্াবি, 
েবে নেূন সধৃকটে হইল; পুোেন কেষয়গুকল অেীে হইয়াবে, ডেখ, ডসগুকল নেূন হইয়া উঠিয়াবে। 
আে, সিলই ঈশ্বে হইবে হইয়াবে; কেকন খ্ীটে দ্াো আপনাে সকহে আমাবেে সকম্লন িকেয়াবেন, 
এেং সকম্লবনে পকেচর্্যা-পে আমাকেগবি কেয়াবেন; েস্তুেঃ ঈশ্বে খ্ীবটে আপনাে সকহে জগবেে 
সকম্লন িোইয়া কেবে কেবলন, োহাবেে অপোি সিল োহাবেে েকলয়া গণনা িকেবলন না; এেং 
ডসই সকম্লবনে োত্্তা আমাকেগবি সমপ্ণ িকেয়াবেন।

২ িকেন্থীয় ৫:১৭ েলেঃ ডিহ রকে খ্ীবটে ্াবি, েবে নেূন সধৃকটে হইল; পুোেন কেষয়গুকল অেীে 
হইয়াবে, ডেখ, ডসগুকল নেূন হইয়া উঠিয়াবে। পধৃষ্া ২০

২ িকেন্থীয় ৫:১৮ আে, সিলই ঈশ্বে হইবে হইয়াবে; কেকন খ্ীটে দ্াো আপনাে সকহে আমাবেে সকম্লন 
িকেয়াবেন। পধৃষ্া ৮

অেএে খ্ীবটেে পবষিই আমো োজেবূেে িম্্ িকেবেকে; ঈশ্বে ডরন আমাবেে দ্াো কনবেেন িকেবেবেন, 
আমো খ্ীবটেে পবষি এই কেনকে িকেবেকে, ডোমো ঈশ্ববেে সকহে সকম্কলে হও। করকন পাপ জাবনন 
নাই, োঁহাবি কেকন আমাবেে পবষি পাপস্বরূপ িকেবলন, ডরন আমো োঁহাবে ঈশ্ববেে িাকম্্িো-
স্বরূপ হই। পধৃষ্া ২৫

আকেপুস্তি ২:১৬-১৭ আে সোপ্রভু ঈশ্বে আেমবি এই আজ্ঞা কেবলন, আপকন এই উে্যাবনে সমস্ত েধৃবষিে 
েল স্বচ্বদি ডভাজন িকেও; কিন্তু সেসদ্-জ্ঞানোয়ি ডর েধৃষি, োহাে েল ডভাজন িকেও না, ডিননা 
ডর কেন োহাে েল খাইবে, ডসই কেন মকেবেই মকেবে। পধৃষ্া ৬

আকেপুস্তি ২:৭ আে সোপ্রভু ঈশ্বে মধৃকত্তিাে িূকলবে আেমবি [অ্্াৎ মনষু্যবি] কনম্্াণ িকেবলন, এেং 
োহাে নাকসিায় েঁু কেয়া প্রাণোয়ু প্রবেশ িোইবলন; োহাবে মনষু্য সজীে প্রাণী হইল। পধৃষ্া ২৪

আকেপুস্তি ২:৮-৯ আে সোপ্রভু ঈশ্বে পূর্ক্েবি, এেবন, এি উে্যান প্রস্তুে িকেবলন, এেং ডসই 
স্াবন আপনাে কনকম্্ে ঐ মনষু্যবি োকখবলন। আে সোপ্রভু ঈশ্বে ভূকম হইবে সর্জ্ােীয় সুেধৃশ্য 
ও সুখাে্য-োয়ি েধৃষি, এেং ডসই উে্যাবনে মি্যস্াবন জীেনেধৃষি ও সেসদ্-জ্ঞানোয়ি েধৃষি, উৎপন্ন 
িকেবলন। পধৃষ্া ৬

আকেপুস্তি ৩:২৩ এই কনকমত্ত সোপ্রভু ঈশ্বে োঁহাবি এেবনে উে্যান হইবে োকহে িকেয়া কেবলন, ডরন, 
কেকন রাহা হইবে গধৃহীে, ডসই মধৃকত্তিাবে িধৃ কষিম্্ িবেন। পধৃষ্া ৬

আকেপুস্তি ৩:২-৬ নােী সপ্বি িকহবলন, আমো এই উে্যানস্ েধৃষি সিবলে েল খাইবে পাকে; ডিেল 
উে্যাবনে মি্যস্াবন ডর েধৃষি আবে, োহাে েবলে কেষয় ঈশ্বে েকলয়াবেন, ডোমো োহা ডভাজন 
িকেও না, স্পশ্ও িকেও না, িকেবল মকেবে। েখন সপ্ নেীবি িকহল, ডিান ক্রবম মকেবে না; 
ডিননা ঈশ্বে জাবনন, ডর কেন ডোমো োহা খাইবে, ডসই কেন ডোমাবেে চষুি খুকলয়া রাইবে, োহাবে 
ডোমো ঈশ্ববেে সেধৃশ হইয়া সেসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নােী রখন ডেকখবলন, ঐ েধৃষি সুখাে্যোয়ি 
ও চষুিে ডলাভজনি, আে ঐ েধৃষি জ্ঞানোয়ি েকলয়া োঞ্ছনীয়, েখন কেকন োহাে েল পাকড়য়া 
ডভাজন িকেবলন; পবে আপনাে মে কনজ স্বামীবি কেবলন, আে কেকনও ডভাজন িকেবলন। পধৃষ্া ৬

আমাবেে চেণ শাকন্ পব্ চালাইোে জন্য। পধৃষ্া ১০
ইকেষীয় ১:১১ োঁহাবেই িো রাইবে, রাঁহাবে আমো ঈশ্ববেে অকিিােস্বরূপও হইয়াকে। োস্তকেি করকন 

সিলই আপন ইচ্াে মন্ত্রণানসুাবে সািন িবেন, োঁহাে সঙ্কল্প অনসুাবে আমো পূবর্ ্ কনরূকপে। 
পধৃষ্া ১৮

ইকেষীয় ১:১৩-১৪ খ্ীবটে ্াকিয়া ডোমোও সবে্যে োি্য, ডোমাবেে পকেত্রাবণে সুসমাচাে, শুকনয়া 
এেং োঁহাবে কেশ্বাসও িকেয়া ডসই অগেীিধৃ ে পকেত্র আত্া দ্াো মদু্াকঙ্কে হইয়াে; ডসই আত্া ঈশ্ববেে 
কনজবস্বে মকুক্তে কনকমত্ত, োঁহাে প্রোবপে প্রশংসাে কনকমত্ত আমাবেে োয়াকিিাবেে োয়না। পধৃষ্া ১৭ 
ও ১৯

ইকেষীয় ১:৫-৮ কেকন আমাকেগবি প্রভু রীশু খ্ীটে দ্াো আপনাে জন্য েত্তিপুত্রোে কনকমত্ত পূর্ ্হইবে 
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কনরূপণও িকেয়াকেবলন; ইহা কেকন কনজ ইচ্াে কহেসঙ্কল্প অনসুাবে, কনজ অনগু্রবহে প্রোবপে প্রশংসাব্্ 
িকেয়াকেবলন। ডসই অনগু্রবহ কেকন আমাকেগবি ডসই কপ্রয়েবম অনগুধৃহীে িকেয়াবেন, রাঁহাবে আমো 
োঁহাে েক্ত দ্াো মকুক্ত, অ্্াৎ অপোি সিবলে ডমাচন পাইয়াকে; ইহা োঁহাে ডসই অনগু্রহ-িন 
অনসুাবে হইয়াবে, 8রাহা কেকন সমস্ত জ্ঞাবন ও েকুদ্বে আমাবেে প্রকে উপকচয়া পকড়বে কেয়াবেন। 
পধৃষ্া ১৫ ও ১৬

ইকেষীয় ১:৭ রাঁহাবে আমো োঁহাে েক্ত দ্াো মকুক্ত, অ্্াৎ অপোি সিবলে ডমাচন পাইয়াকে; ইহা 
োঁহাে ডসই অনগু্রহ-িন অনসুাবে হইয়াবে। পধৃষ্া ৪

ইকেষীয় ২:১৩ কিন্তু এখন খ্ীটে প্রভু রীশুবে, পূবর্ ্েেূেত্তগী কেবল ডর ডোমো, ডোমো খ্ীবটেে েক্ত 
দ্াো কনিেেত্তগীহ ইয়াে। পধৃষ্া ১৩

ইকেষীয় ২:১৪ ডিননা কেকনই আমাবেে সকন্ধ; কেকন উভয়বি এি িকেয়াবেন, এেং মি্যেত্তগী কেবচ্বেে 
কভকত্ত ভাকগেয়া ডেকলয়াবেন। পধৃষ্া ৯

ইকেষীয় ২:৬ এেং কেকন খ্ীটে প্রভু রীশুবে আমাকেগবি োঁহাে সকহে উঠাইবলন ও োঁহাে সকহে স্বগগীয় 
স্াবন েসাইবলন; পধৃষ্া ১৯

ইকেষীয় ২:৮-১০ ডিননা অনগু্রবহই, কেশ্বাস দ্াো ডোমো পকেত্রাণ পাইয়াে; এেং ইহা ডোমাবেে হইবে 
হয় নাই, ঈশ্ববেেই োন; োহা িবম্্ে েল নয়, ডরন ডিহ শ্াঘা না িবে। িােণ আমো োঁহােই 
েচনা, খ্ীটে প্রভু রীশুবে কেকেি সৎকক্রয়াে কনকমত্ত সধৃটে; ডসগুকল ঈশ্বে পূবর্ ্প্রস্তুে িকেয়াকেবলন, 
ডরন আমো ডসই পব্ চকল। পধৃষ্া ৮ ও ১৫ ও ১৬

ইকেষীয় ৩:১৪-১৫ এই জন্য, স্বগস্্ ও পধৃক্েীস্ সমস্ত কপেধৃ কুল রাঁহা হইবে নাম পাইয়াবে, ডসই কপোে 
িাবে আকম জান ুপাকেবেকে। পধৃষ্া ১৭

ইকেষীয় ৪:২১-২২ োঁহােই োি্য ে শুকনয়াে, এেং প্রভু রীশুবে ডর সে্য আবে, েেনসুাবে োঁহাবেই 
কশকষিে হইয়াে; ডরন ডোমো পূর্ি্ালীন আচেণ সম্ববন্ধ ডসই পুোেন মনষু্যবি ে্যাগ িে, রাহা 
প্রোেণাে কেকেি অকভলাষ মবে ভ্টে হইয়া পকড়বেবে। পধৃষ্া ২৫ 

ইব্ীয় ১:৩ ইকন োঁহাে প্রোবপে প্রভা ও েবত্তে মদু্াঙ্ক, এেং আপন পোক্রবমে োবি্য সমেুবয়ে িােণিত্্তা 
হইয়া পাপ ডিৌে িকেয়া ঊদ্্বলাবি মকহমাে েকষিবণ উপকেটে হইবলন। পধৃষ্া ১ ও ২ ও ৫

ইব্ীয় ২:১১-১৭ িােণ করকন পকেত্র িবেন ও রাহাো পকেত্রীিধৃ ে হয়, সিবল এি হইবে উৎপন্ন; এই ডহেু 
কেকন োহাকেগবি ভ্াো েকলবে লকজ্ে নবহন। কেকন েবলন,“আকম আমাে ভ্ােধৃ গবণে িাবে ডোমাে 
নাম প্রচাে িকেে,মণ্ডলীে মবি্য ডোমাে প্রশংসা গান িকেে।”আোে “আকম োঁহােই শেণাপন্ন 
্াকিে।” আোে, “ডেখ, আকম ও ডসই সন্ানগণ, রাহাকেগবি ঈশ্বে আমায় কেয়াবেন।” ভাল, ডসই 
সন্ানগণ রখন েক্তমাংবসে ভাগী, েখন কেকন আপকনও েদ্রূপ োহাে ভাগী হইবলন, ডরন মধৃেু্য দ্াো 
মধৃেু্যে িত্তধৃ্ত্বকেকশটে ে্যকক্তবি অ্্াৎ কেয়ােলবি শকক্তহীন িবেন, এেং রাহাো মধৃেু্যে ভবয় রােজ্ীেন 
োসবত্বে অিীন কেল, োহাকেগবি উদ্াে িবেন। িােণ কেকন ে েেূগবণে সাহার্য িবেন না, কিন্তু 
অব্াহাবমে েংবশে সাহার্য িকেবেবেন। অেএে সর্ক্েষবয় আপন ভ্ােধৃ গবণে েুল্য হওয়া োঁহাে 
উকচে কেল, ডরন কেকন প্রজাবেে পাবপে প্রায়কচিত্ত িকেোে কনকমত্ত ঈশ্ববেে উবদেশ্য িাবর্্য েয়াল ুও 
কেশ্বস্ত মহারাজি হন। পধৃষ্া ১ ও ২ ও ২০

ইব্ীয় ২:১৪-১৫ ভাল, ডসই সন্ানগণ রখন েক্তমাংবসে ভাগী, েখন কেকন আপকনও েদ্রূপ োহাে ভাগী 
হইবলন, ডরন মধৃেু্য দ্াো মধৃেু্যে িত্তধৃ্ত্বকেকশটে ে্যকক্তবি অ্্াৎ কেয়ােলবি শকক্তহীন িবেন, এেং রাহাো 
মধৃেু্যে ভবয় রােজ্ীেন োসবত্বে অিীন কেল, োহাকেগবি উদ্াে িবেন। পধৃষ্া ৪

ইব্ীয় ৪:৩ োস্তকেি কেশ্বাস িকেয়াকে ডর আমো, আমো ডসই কেরোবম প্রবেশ িকেবে পাইবেকে; ডরমন 
কেকন েকলয়াবেন, “েখন আকম আপন ডক্রাবি এই শপ্ িকেলাম, ইহাো আমাে কেরোবম প্রবেশ িকেবে 
না,” রকেও োঁহাে িম্্ জগবেে পত্তনােকি সমাপ্ত কেল। পধৃষ্া ১৩

ইব্ীয় ৪:৭ আোে কেকন পুনোয় এি কেন কনরূপণ িকেয়া োয়ূে-গ্রবন্থ এে িাবলে পে েবলন, “অে্য,” 
ডরমন পূবর্ ্েলা হইয়াবে, “অে্য রকে ডোমো োঁহাে েে রেেণ িে, েবে আপন আপন হৃেয় 
িঠিন িকেও না।” পধৃষ্া ১৩ ইব্ীয় ৪:১২ ডিননা ঈশ্ববেে োি্য জীেন্ ও িার্্যসািি, এেং সমস্ত 
কদ্িাে খড়্গ অবপষিা েীক্ষ্ণ, এেং প্রাণ ও আত্া, গ্রকন্থ ও মজ্া, এই সিবলে কেবভে পর্্যন্ মম্্বেিী, 
এেং হৃেবয়ে কচন্া ও কেবেচনাে সূক্ষ্ম কেচােি। পধৃষ্া ২৪ ও ২৬ 

ইব্ীয় ৯:২২ আে ে্যেস্ানসুাবে প্রায় সিলই েবক্ত শুকচিধৃ ে হয়, এেং েক্তবসচন ে্যকেবেবি পাপবমাচন 
হয় না। পধৃষ্া ৪ 

উপবেশি ৩:১১ কেকন সিলই র্া িাবল মবনাহে িকেয়াবেন, আোে োহাবেে হৃেয় মবি্য কচেিাল 
োকখয়াবেন; ে্াকপ ঈশ্বে আকে অেকি ডশষ পর্্যন্ ডর সিল িার্্য িবেন, মনষু্য োহাে েত্ত োকহে 
িকেবে পাবে না। পধৃষ্া ১০

এই সিল ঘটিল, ডরন ভােোেী দ্াো িক্ে প্রভুে এই োি্য পূণ ্হয়, “ডেখ, ডসই িন্যা গভ্েেী 
হইবে, এেং পুত্র প্রসে িকেবে, আে োঁহাে নাম োখা রাইবে ইম্ানবূয়ল” অনেুাে িকেবল ইহাে 
অ্্, ‘আমাবেে সকহে ঈশ্বে।’ পধৃষ্া ১ 

এেং আিাে প্রিাবে মনষু্যেৎ প্রে্যষি হইয়া আপনাবি অেনে িকেবলন;
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িলসীয় ১:১৫ ইকনই অেধৃশ্য ঈশ্ববেে প্রকেমকূত্্ত, সমেুয় সধৃকটেে প্র্মজাে, পধৃষ্া ১ ও ২
িলসীয় ১:২৭খ িােণ পেজাকেগবণে মবি্য ডসই কনগূঢ়েবত্তে ডগৌেে-িন কি, োহা পকেত্রগণবি জ্ঞাে 

িকেবে ঈশ্ববেে োসনা হইল; োহা ডোমাবেে মি্যেত্তগী খ্ীটে, ডগৌেবেে আশা। পধৃষ্া ২৫
িলসীয় ২:১০ এেং ডোমো োঁহাবে পূণগীিধৃ ে হইয়াে, করকন সমস্ত আকিপবে্যেও িত্তধৃ্বত্বে মস্তি। পধৃষ্া ১৮
িলসীয় ২:১২-১৪ েলেঃ োকপ্তবস্ম োঁহাে সকহে সমাকিপ্রাপ্ত হইয়াে, এেং োহাবে োঁহাে সকহে 

উত্াকপেও হইয়াে, ঈশ্ববেে িার্্যসািবন কেশ্বাস দ্াো হইয়াে, করকন োঁহাবি মধৃেগবণে মি্য হইবে 
উঠাইয়াবেন। আে ঈশ্বে ডোমাকেগবি, অপোবিও ডোমাবেে মাংবসে অত্বক্ ডেবে মধৃে ডোমাকেগবি, 
োঁহাে সকহে জীকেে িকেয়াবেন, আমাবেে সমস্ত অপোি ষিমা িকেয়াবেন; আমাবেে প্রকেকূবল ডর 
কেকিেদ্ হস্তবলখ্য আমাবেে কেরুদ্ কেল, োহা মকুেয়া ডেকলয়াবেন, এেং ডপ্রি কেয়া কু্রবশ লেিাইয়া 
েেূ িকেয়াবেন। পধৃষ্া ১৯

িলসীয় ২:৬-৭ অেএে খ্ীটে প্রভু রীশুবি, প্রভুবি, ডরমন গ্রহণ িকেয়াে, ডেমকন োঁহাবেই চল; 
োঁহাবেই েদ্মলূ ও সংগ্রক্ে হইয়া প্রাপ্ত কশষিানসুাবে কেশ্বাবসেধৃঢ়ীভূে হও, এেং িন্যোেসহিাবে 
উপকচয়া পড়। পধৃষ্া ১৫ ও ১৬

িলসীয় ২:৯ ডিননা োঁহাবেই ঈশ্বেবত্বে সমস্ত পূণে্া শেকহিরূবপ োস িবে। পধৃষ্া ১ ও ২
িলসীয় ৩:১-৩ অেএে ডোমো রখন খ্ীবটেে সকহে উত্াকপে হইয়াে, েখন ডসই ঊদ্্ স্াবনে কেষয় 

ডচটো িে, ডরখাবন খ্ীটে আবেন, ঈশ্ববেে েকষিবণ েকসয়া আবেন। ঊদ্্স্ কেষয় ভাে, পধৃক্েীস্ কেষয় 
ভাকেও না। ডিননা ডোমো মকেয়াে, এেং ডোমাবেে জীেন খ্ীবটেে সকহে ঈশ্ববে গুপ্ত েকহয়াবে। 
পধৃষ্া ১৯

িলসীয় ৪:৫-৬ ডোমো োকহবেে ডলািবেে প্রকে েকুদ্পূর্ি্ আচেণ িে, সুবরাগ কিকনয়া লও। 
ডোমাবেে োি্য সর্ে্া অনগু্রহ সহরুক্ত হউি, লেবণ আস্বােরুক্ত হউি, িাহাবি ডিমন উত্তে কেবে 
হয়, োহা ডরন ডোমো জাকনবে পাে। পধৃষ্া ৩৬

কিন্তু প্রভু রীশু উত্তে িকেয়া োঁহাবি িকহবলন, এখন সম্ে হও, ডিননা এইরূবপ সমস্ত িাকম্্িো সািন 
িো আমাবেে পবষি উপরুক্ত। েখন কেকন োঁহাে ি্ায় সম্ে হইবলন।

ডিহ আপনাবি েঞ্চনা না িরুি। ডোমাবেে মবি্য ডিান ে্যকক্ত রকে আপনাবি এই রুবগ জ্ঞানোন্  েকলয়া 
মবন িবে, েবে ডস জ্ঞানোন্  হইোে জন্য মখ্ূ হউি। পধৃষ্া ২৪ ও ২৫ 

গালােীয় ১:১৫-১৬ কিন্তু করকন আমাবি আমাে মাোে গভ্ হইবে পধৃ্ক্  িকেয়াবেন, এেং আপন 
অনগু্রহ দ্াো আহ্ান িকেয়াবেন, 16কেকন রখন আপন পুত্রবি আমাবে প্রিাশ িকেোে সুোসনা 
িকেবলন, ডরন আকম পেজাকেগবণে মবি্য োঁহাে কেষবয় সুসমাচাে প্রচাে িকে, েখন আকম ষিণমাত্রও 
েক্তমাংবসে সকহে পোমশ্ িকেলাম না। পধৃষ্া ৮

গালােীয় ২:২০ খ্ীবটেে সকহে আকম কু্রশাবোকপে হইয়াকে, আকম আে জীকেে নই, কিন্তু খ্ীটেই আমাবে 
জীকেে আবেন; আে এখন মাংবস ্াকিবে আমাে ডর জীেন আবে, োহা আকম কেশ্বাবস, ঈশ্ববেে 
পুবত্র কেশ্বাবসই, রাপন িকেবেকে; কেকনই আমাবি ডপ্রম িকেবলন, এেং আমাে কনকমবত্ত আপনাবি প্রোন 
িকেবলন। পধৃষ্া ১৮ পধৃষ্া ৪৩ 

গালােীয় ৪:৪-৭ কিন্তু িাল সমূ্ণ ্হইবল ঈশ্বে আপনাে কনিে হইবে আপন পুত্রবি ডপ্রেণ িকেবলন; 
কেকন স্তীজাে, ে্যেস্াে অিীবন জাে হইবলন, ডরন কেকন মলূ্য কেয়া ে্যেস্াে অিীন ডলািকেগবি মকু্ত 
িবেন, ডরন আমো েত্তিপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই। আে ডোমো পুত্র, এই িােণ ঈশ্বে আপন পুবত্রে আত্াবি 
আপনাে কনিে হইবে আমাবেে হৃেবয় ডপ্রেণ িকেবলন; ইকন “আর্া, কপো” েকলয়া োবিন। অেএে 
আপকন আে োস নও, েেং পুত্র; আে রখন পুত্র, েখন ঈশ্বেিত্তধৃ্ি োয়াকিিােীও হইয়াে। পধৃষ্া ১৮

গালােীয় ৫:১৬ কিন্তু আকম েকল, ডোমো আত্াে েবশ চল, োহা হইবল মাংবসে অকভলাষ পূণ ্িকেবে 
না। পধৃষ্া ২৩

গালােীয় ৫:২৪ আে রাহাো খ্ীটে প্রভু রীশুে, োহাো মাংসবি োহাে মকেও অকভলাষ শুদ্ কু্রবশ 
কেয়াবে। পধৃষ্া ১৭ ও ১৮

গীেসংকহো ১৬:১১ আপকন আমাবি জীেবনে প্ জ্ঞাে িকেবে, ডোমাে সমু্বখ েধৃ কপ্তিে আনদি, 
ডোমাে েকষিণ হবস্ত কনে্য সুখবভাগ। পধৃষ্া ২০

গীেসংকহো ৪০:৩ কেকন আমাে মবুখ নেূন গীে, আমাবেে ঈশ্ববেে স্তে কেবলন; অবনবি ইহা ডেকখবে, 
ভীে হইবে, ও সোপ্রভুবে কেশ্বাস িকেবে। পধৃষ্া ৩৬

পবে প্রভু রীশু োপ্তাইকজে হইয়া অমকন জল হইবে উঠিবলন; আে ডেখ, োঁহাে কনকমত্ত স্বগ ্খুকলয়া 
ডগল, এেং কেকন ঈশ্ববেে আত্াবি িবপাবেে ন্যায় নাকময়া আপনাে উপবে আকসবে ডেকখবলন। আে 
ডেখ, স্বগ ্হইবে এই োণী হইল, ‘ইকনই আমাে কপ্রয় পুত্র, ইহাঁবেই আকম প্রীে।’ পধৃষ্া ৩ ও ২৬ 

প্রিাকশে োি্য ১২:১১ আে ডমষশােবিে েক্ত প্ররুক্ত, এেং আপন আপন সাবষি্যে োি্য প্ররুক্ত, োহাো 
োহাবি জয় িকেয়াবে। পধৃষ্া ৩৬

প্রিাকশে োি্য ১৯:১০ েখন আকম োঁহাবি ভজনা িকেোে জন্য োঁহাে চেবণ পকড়লাম। োহাবে কেকন 
আমাবি িকহবলন, ডেকখও, এমন িম্্ িকেও না; আকম ডোমাে সহোস, এেং ডোমাে ডর ভ্ােধৃ গণ 
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প্রভু রীশুে সাষি্য িােণ িবে, োহাবেেও সহোস; ঈশ্ববেেই ভজনা িে; ডিননা প্রভু রীশুে ডর 
সাষি্য, োহাই ভােোণীে আত্া। পধৃষ্া ৩৬

প্রিাকশে োি্য ২১:২ আে আকম ডেকখলাম, “পকেত্র নগেী, নেূন কররূশাবলম,” স্বগ ্হইবে, ঈশ্ববেে কনিে 
হইবে, নাকময়া আকসবেবে; ডস আপন েবেে কনকমত্ত কেভূকষো িন্যাে ন্যায় প্রস্তুে হইয়াকেল। পধৃষ্া ২০

প্রিাকশে োি্য ৩:২০ ডেখ, আকম দ্াবে োঁড়াইয়া আকে, ও আঘাে িকেবেকে; ডিহ রকে আমাে েে 
শুবন ও দ্াে খুকলয়া ডেয়, েবে আকম োহাে িাবে প্রবেশ িকেে, ও োহাে সকহে ডভাজন িকেে, 
এেং ডসও আমাে সকহে ডভাজন িকেবে। পধৃষ্া ৯

ডপ্রকেে ১:৮ কিন্তু পকেত্র আত্া ডোমাবেে উপবে আকসবল ডোমো শকক্ত প্রাপ্ত হইবে; আে ডোমো 
কররূশাবলবম, সমেুয় করহূেীয়া ও শমকেয়া ডেবশ, এেং পধৃক্েীে প্রান্ পর্্যন্ আমাে সাষিী হইবে। 
পধৃষ্া ৪০

ডপ্রকেে ৪:১২ আে অন্য িাহােও িাবে পকেত্রাণ নাই; ডিননা আিাবশে নীবচ মনষু্যবেে মবি্য েত্ত এমন 
আে ডিান নাম নাই, ডর নাবম আমাকেগবি পকেত্রাণ পাইবে হইবে। পধৃষ্া ৮

ডপ্রকেে ৯:২৮ আে ডশৌল কররূশাবলবম োঁহাবেে সবগে সবগে ্াকিবেন, কভেবে আকসবেন ও োকহবে 
রাইবেন, প্রভুে নাবম সাহসপূর্ি্ প্রচাে িকেবেন। পধৃষ্া ৪০

কেকলপীয় ২:৫-৮ খ্ীটে প্রভু রীশু ডে ডর ভােকেল, োহা ডোমাকেবগবেও হউি। ঈশ্ববেে স্বরূপ কেকশটে 
্াকিবে কেকন ঈশ্ববেে সকহে সমান ্ািা িকেয়া লইোে কেষয় জ্ঞান িকেবলন না, কিন্তু আপনাবি 
শনূ্য িকেবলন, োবসেরূপ িােণ িকেবলন, মনষু্যবেে সােধৃবশ্য জকন্বলন;

কেকলপীয় ৩:২০ িােণ আমো স্বগপু্েীে প্রজা; আে ে্া হইবে আমো ত্রাণিত্্তাে, প্রভু রীশু খ্ীবটেে, 
আগমন প্রেীষিা িকেবেকে; পধৃষ্া ২০ ও ২২ ও ২৩ 

কেকলপীয় ৪:৬-৭ ডিান কেষবয় ভাকেে হইও না, কিন্তু সর্ক্েষবয় প্রা্্না ও কেনকে দ্াো িন্যোে 
সহিাবে ডোমাবেে রাচ্া সিল ঈশ্বেবি জ্ঞােিে। োহাবে সমস্ত কচন্াে অেীে ডর ঈশ্ববেে শাকন্, 
োহা ডোমাবেে হৃেয় ও মন খ্ীটে প্রভু রীশুবে েষিা িকেবে। পধৃষ্া ২৬

মক্ ১:২০খ-২৩ ডিননা োঁহাে গবভ্ রাহা জকন্য়াবে, োহা পকেত্র আত্া হইবে হইয়াবে; আে কেকন 
পুত্র প্রসে িকেবেন, এেং আপকন োঁহাে নাম প্রভু রীশু [ত্রাণিত্্তা] োকখবে; িােণ কেকনই আপন 
প্রজাকেগবি োহাবেে পাপ হইবে ত্রাণ িকেবেন।

মক্ ১০:৩২ অেএে ডর ডিহ মনষু্যবেে সাষিাবে আমাবি স্বীিাে িবে, আকমও আপন স্বগস্্ কপোে 
সাষিাবে োহাবি স্বীিাে িকেে। পধৃষ্া ৪০

মক্ ২৬:২৮-২৯ িােণ ইহা আমাে েক্ত, নেূন কনয়বমে েক্ত, রাহা অবনবিে জন্য, পাপ ডমাচবনে 
কনকমত্ত, পাকেে হয়। আে আকম ডোমাকেগবি িকহবেকে, এখন অেকি আকম এই দ্াষিা েবলে েস 
আে িখনও পান িকেেনা, ডসইকেন পর্্যন্, রখন আকম আপন কপোে োবজ্য ডোমাবেে সবগে ইহা 
নেূন পান িকেে। পধৃষ্া ৪

মক্ ২৭:৫৭-৬১ পবে সন্ধ্যা হইবল অকেমাক্য়াে এিজন িনোন্  ডলাি আকসবলন, োঁহাে নাম ডরাবষে, 
কেকন কনবজও প্রভু রীশুে কশষ্য হইয়াকেবলন। কেকন পীলাবেে কনিবে কগয়া প্রভু রীশুে ডেহ রাচ্া 
িকেবলন। েখন পীলাে োহা কেবে আজ্ঞা িকেবলন। োহাবে ডরাবষে ডেহটী লইয়া পকেকোে চােবে 
জড়াইবলন,এেং আপনাে নেূন িেবে োকখবলন—রাহা কেকন শশবল খুকেয়াকেবলন—আে িেবেে দ্াবে 
এিখান েড়পা্ে গড়াইয়া কেয়া চকলয়া ডগবলন। মগ্দলীনী মকেয়মও অন্য মকেয়ম ডসখাবনকেবলন, 
োঁহাো িেবেে সমু্বখ েকসয়া েকহবলন। পধৃষ্া ৪

মক্ ৩:১৩-১৭ েৎিাবল প্রভু রীশু ডরাহন দ্াো োপ্তাইকজে হইোে জন্য গালীল হইবে রদ্েবন োঁহাে 
িাবে আকসবলন। কিন্তু ডরাহন োঁহাবি োেণ িকেবে লাকগবলন, েকলবলন, আপনাে দ্াো আমােই 
োপ্তাইকজে হওয়া আেশ্যি, আে আপকন আমাে িাবে আকসবেবেন?

মক্ ৪:১৯-২০ কেকন োঁহাকেগবি িকহবলন, আমাে পচিাৎ আইস। আকম ডোমাকেগবি মনষু্যিােী িকেে। 
আে েখনই োঁহাো জাল পকেে্যাগ িকেয়া োঁহাে পচিােগামী হইবলন। পধৃষ্া ৪০

মক্ ৭:১৩-১৪ সঙ্কীণ ্দ্াে কেয়া প্রবেশ িে; ডিননা সর্ন্াবশ রাইোে দ্াে প্রশস্ত ও প্ পকেসে, 
এেংঅবনবি ইহা কেয়া প্রবেশ িবে; ডিননা জীেবন রাইোে দ্াে সঙ্কীণ ্ও প্ েগুম্, এেং অল্পবলাবি 
ইহা পায়। পধৃষ্া ২৩

মক্ ৭:২৮-২৯ প্রভু রীশু রখন এই সিল োি্য ডশষ িকেবলন, ডলািসমহূ োঁহাে উপবেবশ চমৎিাে 
জ্ঞান িকেল ; িােণ কেকন ষিমোপন্ন ে্যকক্তে ন্যায় োহাকেগবি উপবেশ কেবেন, োহাবেে 
অি্যাপিবেে ন্যায় নয়। পধৃষ্া ৩

মক্ ৭:৭-৮ রাচ্া িে, ডোমাকেগবি ডেওয়া রাইবে; অববেষণ িে, পাইবে; দ্াবে আঘাে িে, ডোমাবেে 
জন্য খুকলয়া ডেওয়া রাইবে। ডিননা ডর ডিহ রাচ্া িবে, ডস গ্রহণ িবে; এেং ডর অববেষণ িবে, 
ডস পায়; আে ডর আঘাে িবে, োহাে জন্য খুকলয়া ডেওয়া রাইবে। পধৃষ্া ২৬

মাি্ ৬:২-৩ কেরোমোে উপকস্ে হইবল কেকন সমাজ-গধৃবহ উপবেশ কেবে লাকগবলন; োহাবে অবনি ডলাি 
োঁহাে ি্া শুকনয়া চমৎিধৃ ে হইয়া িকহল, ইহাে এ সিল ডিা্া হইবে হইয়াবে? ইহাবি ডর জ্ঞান 
েত্ত হইয়াবে, এেং ইহাে হস্ত দ্াো ডর এরূপ পোক্রম-িার্্য সিল সম্ন্ন হয়, এই ো কি? এ কি 
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ডসই সূত্রিে, মকেয়বমে ডসই পুত্র এেং রাবিাে, ডরাকষ, করহূো ও কশবমাবনে ভাই নয়? এেং ইহাে 
ভকগনীো কি এখাবন আমাবেে মবি্য নাই? এইরূবপ োহাো োঁহাবে কেঘ্ন পাইবে লাকগল। পধৃষ্া ৫

মধৃেু্য পর্্যন্, এমনকি, কু্রশীয় মধৃেু্য পর্্যন্ আজ্ঞােহ হইবলন। পধৃষ্া ১ ও ২ ও ২২ ও ২৫
রাবিাে ৫:১৬ অেএে ডোমো এি জন অন্য জবনে িাবে আপন আপন পাপ স্বীিাে িে, ও এি জন 

অন্য জবনে কনকমত্ত প্রা্্না িে, ডরন সুস্ হইবে পাে। িাকম্্বিে কেনকে িার্্যসািবন মহাশকক্তরুক্ত। 
পধৃষ্া ২৬

করকহবকেল ৩৬:২৬-২৭ আে আকম ডোমাকেগবি নেূন হৃেয় কেে, ও ডোমাবেে অন্বে নেূন আত্া স্াপন 
িকেে; আকম ডোমাবেে মাংস হইবে প্রস্তেময় হৃেয় েেূ িকেে, ও ডোমাকেগবি মাংসময় হৃেয় কেে। 
আে আমাে আত্াবি ডোমাবেে অন্বে স্াপন িকেে, এেং ডোমাকেগবি আমাে কেকিপব্ চালাইে, 
ডোমো আমাে শাসন সিল েষিা িকেবে ও পালন িকেবে। পধৃষ্া ৮

করবহাশয়ূ ১:৮ ডোমাে মখু হইবে এই ে্যেস্াপুস্তি কেচকলে না হউি; েন্বি্য রাহা রাহা কলকখে আবে, 
রত্নপূর্ি্ ডসই সিবলে অনরুায়ী িম্্ িেণাব্্ আপকন কেোোত্র োহা ি্যান িে; ডিননা োহা 
িকেবল ডোমাে শুভগকে হইবে ও আপকন েকুদ্পূর্ি্ চকলবে। পধৃষ্া ২৬

ডরাহন ১:১৪ আে ডসই োি্য মাংবস মকূত্্তমান হইবলন, এেং আমাবেে মবি্য প্রোস িকেবলন, আে আমো 
োঁহাে মকহমা ডেকখলাম, ডরমন কপো হইবে আগে এিজাবেে মকহমা; কেকন অনগু্রবহ ও সবে্য পূণ।্ 
পধৃষ্া ১ ও ২

ডরাহন ১০:১০ ডচাে আইবস, ডিেল ডরন চুকে, েি ও কেনাশ িকেবে পাবে; আকম আকসয়াকে, ডরন 
োহাো জীেন পায় ও উপচয় পায়। পধৃষ্া ৯

ডরাহন ১০:৩০ আকম ও কপো, আমো এি। পধৃষ্া ১ ও ২
ডরাহন ১১:২৫-২৬ প্রভু রীশু োঁহাবি িকহবলন, আকমই পুনরুত্ান ও জীেন; ডর আমাবে কেশ্বাস িবে, 

ডস মকেবলও জীকেে ্াকিবে; আে ডর ডিহ জীকেে আবে, এেং আমাবে কেশ্বাস িবে, ডস িখনও 
মকেবে না; ইহা কি কেশ্বাস িে? পধৃষ্া ১৫ ও ১৬ ও ১৯

ডরাহন ১২:১৭ কেকন রখন লাসােবি িেে হইবে আকসবে োবিন, এেং মধৃেগবণে মি্য হইবে উঠান, 
েখন ডর ডলািসমহূ োঁহাে সবগে কেল, োহাো সাষি্য কেবে লাকগল। পধৃষ্া ৩৬

ডরাহন ১৪:১৩-১৪ আে ডোমো আমাে নাবম রাহা কিেু রাচ্া িকেবে, োহা আকম সািন িকেে, 
ডরন কপো পুবত্র মকহমাকবেে হন। রকে আমাে নাবম আমাে িাবে কিেু রাচ্া িে, েবে আকম োহা 
িকেে। পধৃষ্া ২৬

ডরাহন ১৪:২০ ডসই কেন ডোমো জাকনবে ডর, আকম আমাে কপোবে আকে, ও ডোমো আমাবে আে, 
এেং আকম ডোমাকেবগবে আকে। পধৃষ্া ১৮ ও ১৯

ডরাহন ১৪:৬-৭ প্রভু রীশু োঁহাবি েকলবলন, আকমই প্ ও সে্য ও জীেন; আমা কেয়া না আকসবল 
ডিহ কপোে কনিবে আইবস না। রকে ডোমো আমাবি জাকনবে, েবে আমাে কপোবিও জাকনবে; 
এখন অেকি োঁহাবি জাকনবেে এেং ডেকখয়াে। পধৃষ্া ১৩ ও ১৫ ও ১৬

ডরাহন ১৫:১৬ ডোমো ডর আমাবি মবনানীে িকেয়াে, এমন নয়, কিন্তু আকমই ডোমাকেগবি মবনানীে 
িকেয়াকে; আে আকম ডোমাকেগবি কনরুক্ত িকেয়াকে, ডরন ডোমো কগয়া েলোন্  হও, এেং ডোমাবেে 
েল ডরন ্াবি; ডরন ডোমো আমাে নাবম কপোে কনিবে রাহা কিেু রাচ্া িকেবে, োহা কেকন 
ডোমাকেগবি ডেন। পধৃষ্া ৪০

ডরাহন ১৫:৭ ডোমো রকে আমাবে ্াি, এেং আমাে োি্য রকে ডোমাকেবগবে ্াবি, েবে ডোমাবেে 
রাহা ইচ্া হয়, রাচ্া িকেও, ডোমাবেে জন্য োহা িো রাইবে। পধৃষ্া ২৬

ডরাহন ১৬:২৮ আকম কপো হইবে োকহে হইয়াকে, এেং জগবে আকসয়াকে; আোে জগৎ পকেে্যাগ 
িকেবেকে, এেং কপোে কনিবে রাইবেকে। পধৃষ্া ৫

ডরাহন ১৬:৩৩ এই সমস্ত ডোমাকেগবি েকললাম, ডরন ডোমো আমাবে শাকন্ প্রাপ্ত হও। জগবে ডোমো 
ডলেশ পাইবেে; কিন্তু সাহস িে, আকমই জগৎবি জয় িকেয়াকে। পধৃষ্া ১০

ডরাহন ৩:১৬ িােণ ঈশ্বে জগৎবি এমন ডপ্রম িকেবলন ডর, আপনাে এিজাে পুত্র ডি োন িকেবলন, 
ডরন, ডর ডিহ োঁহাবে কেশ্বাস িবে, ডস কেনটে না হয়, কিন্তু অনন্ জীেন পায়। পধৃষ্া ১২

ডরাহন ৩:৬ মাংস হইবে রাহা জাে, োহা মাংসই; আে আত্া হইবে রাহা জাে, োহা আত্াই। পধৃষ্া 
১৯ ও ২৪

ডরাহন ৯:২৫ ডস উত্তে িকেল, কেকন পাপী কি না, োহা জাকন না, এিটী কেষয় জাকন, আকম অন্ধ 
কেলাম, এখন ডেকখবে পাইবেকে। পধৃষ্া ৩৬

ডোমীয় ১০:১৩ িােণ, “ডরবিহ প্রভুে নাবম োবি, ডস পকেত্রাণ পাইবে।” পধৃষ্া ১৫ ও ১৬
ডোমীয় ১০:৯ িােণ আপকন রকে ‘মবুখ’ প্রভু রীশুবি প্রভু েকলয়া স্বীিাে িে, এেং ‘হৃেবয়’ কেশ্বাস িে 

ডর, ঈশ্বে োঁহাবি মধৃেগবণে মি্য হইবে উত্াপন িকেয়াবেন, েবে পকেত্রাণ পাইবে। পধৃষ্া ১৫ ও ১৬
ডোমীয় ১২:১ অেএে, ডহ ভ্ােধৃ গণ, ঈশ্ববেে নানা িরুণাে অনবুোবি আকম ডোমাকেগবি কেনকে 

িকেবেকে, ডোমো আপন আপন ডেহবি জীকেে, পকেত্র, ঈশ্ববেে প্রীকেজনি েকলরূবপ উৎসগ ্িে, 
ইহাই ডোমাবেে কচত্ত-সগেে আোিনা। পধৃষ্া ২৫
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ডোমীয় ১২:৪-৫ ডিননা ডরমন আমাবেে এি ডেবহ অবনি অগে, কিন্তু সিল অবগেে এিরূপ িার্্য নয়, 
ডেমকন এই অবনবি ডর আমো, আমো খ্ীবটে এি ডেহ এেং প্রবে্যবি পেস্পে অগেপ্রে্যগে। পধৃষ্া ২৫

ডোমীয় ৩:২৩ ডিননা সিবলই পাপ িকেয়াবে এেং ঈশ্ববেে ডগৌেে কেহীন হইয়াবে— পধৃষ্া ৭ ও ১১
ডোমীয় ৫:১১ ডিেল োহা নয়, কিন্তু আমাবেে প্রভু রীশু খ্ীটে দ্াো ঈশ্ববেে শ্াঘাও িকেয়া ্াকি, 

রাঁহাে দ্াো এখন আমো ডসই সকম্লন লাভ িকেয়াকে। পধৃষ্া ২০
ডোমীয় ৫:১-২ অেএে কেশ্বাস ডহেু িাকম্্ি গকণে হওয়াবে আমাবেে প্রভু রীশু খ্ীটে দ্াো আমো 

ঈশ্ববেে উবদেবশ সকন্ধলাভ িকেয়াকে; আে োঁহােই দ্াো আমো কেশ্বাবস এই অনগু্রবহে মবি্য প্রবেশ 
লাভ িকেয়াকে, রাহাে মবি্য োঁড়াইয়া আকে, এেং ঈশ্ববেে প্রোবপে প্রে্যাশায় শ্াঘা িকেবেকে। পধৃষ্া 
১০ ও ১২

ডোমীয় ৫:১২ অেএে ডরমন এি মনষু্য দ্াো পাপ, ও পাপ দ্াো মধৃেু্য জগবে প্রবেশ িকেল; আে এই 
প্রিাবে মধৃেু্য সমেুয় মনবুষ্যে িাবে উপকস্ে হইল, ডিননা সিবলই পাপ িকেল। পধৃষ্া ৭

ডোমীয় ৫:১৮-১৯ অেএে ডরমন এি অপোি দ্াো সিল মনবুষ্যে িাবে েণ্ডাজ্ঞা পর্্যন্ েল উপকস্ে 
হইল, ডেমকন িাকম্্িোে এিটী িার্্য দ্াো সিল মনবুষ্যে িাবে জীেনোয়ি িাকম্্ি-গণনা পর্্যন্ 
েল উপকস্ে হইল। িােণ ডরমন ডসই এি মনবুষ্যে অনাজ্ঞােহো দ্াো অবনিবি পাপী েকলয়া 
িো হইল, ডেমকন ডসই আে এি ে্যকক্তে আজ্ঞােহো দ্াো অবনিবি িাকম্্ি েকলয়া িো হইবে। 
পধৃষ্া ৭ ও ১৭

ডোমীয় ৫:৫ আে প্রে্যাশা লজ্াজনি হয়না, ডরবহেুি আমাকেগবি েত্ত পকেত্র আত্া দ্াো ঈশ্ববেে ডপ্রম 
আমাবেে হৃেবয় ডসকচে হইয়াবে। পধৃষ্া ১৯

ডোমীয় ৫:৬ ডিননা রখন আমো শকক্তহীন কেলাম, েখন খ্ীটে উপরুক্ত সমবয় ভকক্তহীনবেে কনকমত্ত 
মকেবলন। পধৃষ্া ৪

ডোমীয় ৫:৯ সুেোং সম্প্রকে োঁহাে েবক্ত রখন িাকম্্ি গকণে হইয়াকে, েখন আমো িে অকিি 
কনচিয় োঁহা দ্াো ঈশ্ববেে ডক্রাি হইবে পকেত্রাণ পাইে। পধৃষ্া ৮

ডোমীয় ৬:১১-১৩ েদ্রূপ ডোমোও আপনাকেগবি পাবপে সম্ববন্ধ মধৃে, কিন্তু খ্ীটে প্রভু রীশুবে ঈশ্ববেে 
সম্ববন্ধ জীকেে েকলয়া গণনা িে। অেএে পাপ ডোমাবেে মত্্ত্য ডেবহ োজত্ব না িরুি—িকেবল 
ডোমো োহাে অকভলাষ-সমবূহে আজ্ঞােহ হইয়া পকড়বে; আে আপন আপন অগেপ্রে্যগে অিাকম্্িোে 
অস্তরূবপ পাবপে িাবে সমপ্ণ িকেও না, কিন্তু আপনাকেগবি মধৃেবেে মি্য হইবে জীকেে জাকনয়া 
ঈশ্ববেে িাবে সমপ্ণ িে, এেং আপন আপন অগেপ্রে্যগে িাকম্্িোে অস্তরূবপ ঈশ্ববেে িাবে সমপ্ণ 
িে। পধৃষ্া ২৫

ডোমীয় ৬:১৬ োহা েবূে ্াকুি। ডোমো কি জান না ডর, আজ্ঞা পালনাব্্ রাহাে কনিবে োসরূবপ 
আপনাকেগবি সমপ্ণ িে, রাহাে আজ্ঞা মান, ডোমো োহােই োস; হয় মধৃেু্যজনি পাবপে োস, 
নয় িাকম্্িোজনি আজ্ঞাপালবনে োস? পধৃষ্া ৯ ও ২৩

ডোমীয় ৬:২১ ভাল, এষিবণ ডর সমস্ত কেষবয় ডোমাবেে লজ্া ডোি হয়, েৎিাবল ডসই সিবল ডোমাবেে 
কি েল হইে? োস্তকেি ডসসিবলে পকেণাম মধৃেু্য। পধৃষ্া ৯

ডোমীয় ৬:২৩ ডিননা পাবপে ডেেন মধৃেু্য; কিন্তু ঈশ্ববেে অনগু্রহ-োন আমাবেে প্রভু রীশু খ্ীবটেবে 
অনন্ জীেন। পধৃষ্া ১১

ডোমীয় ৬:৪-৬ অেএে আমো োঁহাে মধৃেু্যে উবদেবশ োকপ্তস্ম দ্াো োঁহাে সকহে সমাকিপ্রাপ্ত হইয়াকে; 
ডরন, খ্ীটে ডরমন কপোে মকহমা দ্াো মধৃেগবণে মি্য হইবে উত্াকপে হইবলন, ডেমকন আমোও 
জীেবনে নেূনোয় চকল। ডিননা রখন আমো োঁহাে মধৃেু্যে সােধৃবশ্য োঁহাে সকহে এিীভূে হইয়াকে, 
েখন অেশ্য পুনরুত্াবনে সােধৃবশ্যও হইে। আমো ে ইহা জাকন ডর, আমাবেে পুোেন মনষু্য োঁহাে 
সকহে কু্রশাবোকপে হইয়াবে, ডরন পাপবেহ শকক্তহীন হয়, রাহাবে আমো পাবপে োস আে না ্াকি। 
পধৃষ্া ১৮ ও ১৯

ডোমীয় ৭:১৪-২৫ িােণ আমো জাকন, ে্যেস্া আকত্ি, কিন্তু আকম মাংসময়, পাবপে অিীবন কেক্রীে। 
িােণ আকম রাহা সািন িকে, োহা জাকন না; ডিননা আকম রাহা ইচ্া িকে, োহাই ডর িাবজ িকে, 
এমন নয়, েেং রাহা ঘধৃণা িকে, োহাই িকে। কিন্তু আকম রাহা ইচ্া িকে না, োহাই রখন িকে, 
েখন ে্যেস্া ডর উত্তম, ইহা স্বীিাে িকে। এইরূপ হওয়াবে ডসই িার্্য আে আকম সািন িকে না, 
আমাবে োসিােী পাপ োহা িবে। ডরবহেুি আকম জাকন ডর আমাবে, অ্্াৎ আমাে মাংবস, উত্তম 
কিেুই োস িবে না; আমাে ইচ্া উপকস্ে েবে, কিন্তু উত্তম কক্রয়া সািন উপকস্ে নয়। ডিননা 
আকম রাহা ইচ্া িকে, ডসই উত্তম কক্রয়া িকে না; কিন্তু মদি, রাহা ইচ্া িকে না, িাবজ োহাই 
িকে। পেন্তু রাহা আকম ইচ্া িকে না, োহা রকে িকে, েবে োহা আে আকম সম্ন্ন িকে না, 
কিন্তু আমাবে োসিােী পাপ োহা িবে। অেএে আকম এই ে্যেস্া ডেকখবে পাইবেকে ডর, সৎিার্্য 
িকেবে ইচ্া িকেবলও মদি আমাে িাবে উপকস্ে হয়। েস্তুেঃ আন্কেি মানবুষে ভাে অনসুাবে আকম 
ঈশ্ববেে ে্যেস্ায় আবমাে িকে। কিন্তু আমাে অগেপ্রে্যবগে অন্য প্রিাে এি ে্যেস্া ডেকখবে পাইবেকে; 
োহা আমাে মবনে ে্যেস্াে কেরুবদ্ রুদ্ িবে, এেং পাবপে ডর ে্যেস্া আমাে অগেপ্রে্যবগে আবে, 
আমাবি োহাে েকদি োস িবে। েভ্ুাগ্য মনষু্য আকম! এই মধৃেু্যে ডেহ হইবে ডি আমাবি কনস্তাে 
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িকেবে? আমাবেে প্রভু রীশু খ্ীটে দ্াো আকম ঈশ্ববেে িন্যোে িকে। অেএে আকম আপকন মন কেয়া 
ঈশ্ববেে ে্যেস্াে োসত্ব িকে, কিন্তু মাংস কেয়া পাপ-ে্যেস্াে োসত্ব িকে। পধৃষ্া ২৩  

ডোমীয় ৮:১০ আে রকে খ্ীটে ডোমাকেবগবে ্াবিন, েবে ডেহ পাপ প্ররুক্ত মধৃে েবে, কিন্তু আত্া 
িাকম্্িো প্ররুক্ত জীেন। পধৃষ্া ১৯ ও ২৪ ও ২৫

ডোমীয় ৮:১-২ অেএে এখন, রাহাো খ্ীটে প্রভু রীশুবে আবে, োহাবেে প্রকে ডিান েণ্ডাজ্ঞা নাই। 
ডিননা খ্ীটে প্রভু রীশুবে জীেবনে আত্াে ডর ে্যেস্া, োহা আমাবি পাবপে ও মধৃেু্যে ে্যেস্া হইবে 
মকু্ত িকেয়াবে। পধৃষ্া ১৭ ও ২৩

ডোমীয় ৮:১৫-১৭ েস্তুেঃ ডোমো োসবত্বে আত্া পাও নাই ডর, আোে ভয় িকেবে; কিন্তু েত্তিপুত্রোে 
আত্া পাইয়াে, ডর আত্াবে আমো আর্া, কপো, েকলয়া োকিয়া উঠি। আত্া আপকনও আমাবেে 
আত্াে সকহে সাষি্য কেবেবেন ডর, আমো ঈশ্ববেে সন্ান। আে রখন সন্ান, েখন োয়াে, ঈশ্ববেে 
োয়াে ও খ্ীবটেে সহোয়াে—রকে োস্তকেি আমো োঁহাে সকহে েঃুখবভাগ িকে, ডরন োঁহাে সকহে 
প্রোপাকবেেও হই। পধৃষ্া ২০ ও ২১

ডোমীয় ৮:৩ িােণ ে্যেস্া মাংস দ্াো েরু্ল্ হওয়াবে রাহা িকেবে পাবে নাই, ঈশ্বে োহা িকেয়াবেন, 
কনজ পুত্রবি পাপময় মাংবসে সােধৃবশ্য এেং পাপা্্ি েকলরূবপ পাঠাইয়া কেয়া মাংবস পাবপে েণ্ডাজ্ঞা 
িকেয়াবেন। পধৃষ্া ১ ও ২ ও ৪

ডোমীয় ৮:৩৭ কিন্তু করকন আমাকেগবি ডপ্রম িকেয়াবেন, োঁহােই দ্াো আমো এইসিল কেষবয় কেজয়ী 
অবপষিাও অকিি কেজয়ী হই। পধৃষ্া ৯

ডোমীয় ৮:৫-৬ ডিননা রাহাো মাংবসে েবশ আবে, োহাো মাংকসি কেষয় ভাবে; কিন্তু রাহাো আত্াে 
েবশ আবে, োহাো আকত্ি কেষয় ভাবে। িােণ মাংবসে ভাে মধৃেু্য, কিন্তু আত্াে ভাে জীেন ও 
শাকন্। পধৃষ্া ১৭ ও ২৩

লিূ ১:৭৮-৭৯ ইহা আমাবেে ঈশ্ববেে ডসই িধৃ পারুক্ত ডনেহ ডহেু হইবে, রদ্দাো ঊদ্্ হইবে ঊষা আমাবেে 
েত্তােিান িকেবে, রাহাো অন্ধিাবে ও মধৃেু্যচ্ায়ায় েকসয়া আবে, োহাবেে উপবে েীকপ্ত কেোে জন্য,

লিূ ১০:২ কেকন োহাকেগবি েকলবলন, শস্য প্রচুে েবে, কিন্তু িার্্যিােী ডলাি অল্প; অেএে শস্যবষিবত্রে 
স্বামীে কনিবে প্রা্্না িে, ডরন কেকন কনজ শস্যবষিবত্র িার্্যিােী ডলাি পাঠাইয়া ডেন। পধৃষ্া ৪০ 

লিূ ১৯:১০ িােণ রাহা হাোইয়া কগয়াকেল, োহাে অববেষণ ও পকেত্রাণ িকেবে মনষু্যপুত্র আকসয়াবেন।পধৃষ্া 
৪০ 

লিূ ২:৪০ পবে োলিটী োকড়য়া উঠিবে ও েলোন্  হইবে লাকগবলন, জ্ঞাবন পূণ ্হইবে ্াকিবলন; আে 
ঈশ্ববেে অনগু্রহ োঁহাে উপবে কেল।পধৃষ্া ৩

লিূ ২:৪১-৪৭ োঁহাে কপোমাো প্রকেেৎসে কনস্তােপবর্ে্ সমবয় কররূশাবলবম রাইবেন। োঁহাে োবো 
েৎসে েয়স হইবল োঁহাো পবর্ে্ েীকে অনসুাবে কররূশাবলবম ডগবলন; এেং পবর্ে্ সময় সমাপ্ত 
িকেয়া রখন কেকেয়া আকসবেকেবলন, েখন োলি প্রভু রীশু কররূশাবলবম েকহবলন; আে োঁহাে 
কপোমাো োহা জাকনবেন না, কিন্তু কেকন সহরাত্রীবেে সবগে আবেন, মবন িকেয়া োঁহাো এি কেবনে 
প্ ডগবলন; পবে জ্ঞাকে ও পকেকচে ডলািবেে মবি্য োঁহাে অববেষণ িকেবে লাকগবলন; আে োঁহাবি 
না পাইয়া োঁহাে অববেষণ িকেবে িকেবে কররূশাবলবম কেকেয়া ডগবলন। কেন কেবনে পে োঁহাো 
োঁহাবি িম্্িাবম পাইবলন; কেকন গুরুকেবগে মবি্য েকসয়া োঁহাবেে ি্া শুকনবেকেবলন ও োঁহাকেগবি 
প্রশ্ন কজজ্ঞাসা িকেবেকেবলন; আে রাহাো োঁহাে ি্া শুকনবেকেল, োহাো সিবল োঁহাে েকুদ্ ও 
উত্তবে অকেশয় আচির্্য জ্ঞান িকেল। পধৃষ্া ৩

লিূ ২:৫২ পবে প্রভু রীশু জ্ঞাবন ও েয়বস এেং ঈশ্ববেে ও মনবুষ্যে কনিবে অনগু্রবহ েধৃকদ্ পাইবে 
্াকিবলন। পধৃষ্া ৩

লিূ ২৪:১-৭ কেরোমোবে োঁহাো কেকিমবে কেরোম িকেবলন। কিন্তু সপ্তাবহে প্র্ম কেন অকে প্রেূ্যবষ 
োঁহাো িেবেে কনিবে আকসবলন, ডর সুগকন্ধ দ্ে্য প্রস্তুে িকেয়াকেবলন, োহা লইয়া আকসবলন; আে 
ডেকখবলন, িেে হইবে প্রস্তেখানা সোন কগয়াবে, কিন্তু কভেবে কগয়া প্রভু প্রভু রীশুে ডেহ ডেকখবে 
পাইবলন না। োঁহাো এই কেষয় ভাকেবেবেন, এমন সমবয়, ডেখ, উজ্জ্বল েস্ত পকেকহে েইু পুরুষ 
োঁহাবেে কনিবে োঁড়াইবলন। েখন োঁহাো ভীে হইয়া ভূকমে কেবি মখু নে িকেবল ডসই েইু ে্যকক্ত 
োঁহাকেগবি িকহবলন, মধৃেবেে মবি্য জীকেবেে অববেষণ ডিন িকেবেে? কেকন এখাবন নাই, কিন্তু 
উঠিয়াবেন। গালীবল ্াকিবে ্াকিবেই কেকন ডোমাকেগবি রাহা েকলয়াকেবলন, োহা স্মেণ িে; কেকন 
ে েকলয়াকেবলন, মনষু্যপুত্রবি পাপী মনষু্যবেে হবস্ত সমকপ্ে হইবে হইবে, কু্রশাবোকপে হইবে এেং 
েধৃ েীয় কেেবস উঠিবে হইবে। পধৃষ্া ৫

লিূ ২৪:৫০-৫১ পবে কেকন োঁহাকেগবি শে্কনয়াে সমু্খ পর্্যন্ লইয়া ডগবলন; এেং হাে েুকলয়া 
োঁহাকেগবি আশীর্া্ে িকেবলন। পবে এইরূপ হইল, কেকন আশীর্া্ে িকেবে িকেবে োঁহাবেে হইবে 
পধৃ্ক্  হইবলন, এেং ঊবদ্্, স্ববগ ্নীে হইবে লাকগবলন। পধৃষ্া ৫

লিূ ৯:৬০ কেকন োহাবি েকলবলন, মধৃবেোই আপন আপন মধৃেবেে িেে কেউি; কিন্তু আপকন কগয়া 
ঈশ্ববেে োজ্য ডঘাষণা িে। পধৃষ্া ৪০

কহবোপবেশ ১৪:১২ এিটী প্ আবে, রাহা মানবুষে েধৃকটেবে সেল; কিন্তু োহাে পকেমাণ মধৃেু্যে প্। পধৃষ্া ১১
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অকেকরক্ত উপািান যা আিােন ো অনষ্যানষ্য খ্ষীকষ্টয়ান েইরয়র 
কিাকান কেরক ক্রয় করা কযরে পারর।  
 The Rest of the Gospel, Dan Stone and David Gregory
 Classic Christianity, Bob George
 Handbook to Happiness, Charles Solomon
 Ins and Out of Rejection, Charles Solomon
 Lifetime Guarantee, Bill Gillham
 The Normal Christian Life, Watchman Nee
 Sit Walk Stand, Watchman Nee
 Release of the Spirit, Watchman Nee
 Birthright, David Needham
 The True Vine, Andrew Murray
 Abide in Christ, Andrew Murray
 Absolute Surrender, Andrew Murray
 Victory in Christ, Charles Trumbull
 The Key to Triumphant Living, Jack Taylor
 The Saving Life of Christ, W. Ian Thomas
 The Gift of Forgiveness, Charles Stanley
 The Blessing of Brokenness, Charles Stanley
 Adversity, Charles Stanley
 Truefaced, John Lynch
 My Utmost for His Highest (Devotional), Oswald Chambers
 Forgiven Forever, Bob George
 The Grace Awakening, Charles Swindoll
 The Sufficiency of Christ, John MacArther
 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, Dr. and Mrs. Howard Taylor
 Weekly e-devotional GraceNotes, John Woodward. Available through     

www.GraceNotebook.com
 For Me to Live is Christ, Group study course, Charles Solomon
 The Cross, Your Victory Today, CD Series by Dr. Charles Stanley 

(and many other sermons by Dr. Stanley)
 The Shackling of Grace, Lee LeFebre
 The Exchanged Life Conference, CD Series by Lee LeFebre
 Free at Last, Tony Evans 
 Dr. Tony Evans (most sermons)
 Gregory Dickow (most sermons)
 Romans: Chapters 8-5, Any Version of the Bible
 www.gracefellowshipintl.com
 www.thelifebookstore.com
 Seeking God through Prayer & Meditation, David Howell
 Fully Alive and Finally Free, David Howell

49



Pl
ac

e 
St

am
p 

H
er

e

Pr
is

on
 E

va
ng

el
is

m
, I

nc
. 

PO
 B

ox
 5

71
97

7 
H

ou
st

on
, 

Te
xa

s 
77

25
7



� 

ll \Ir ll !JU\\ Et! ---� 
 

Prison Evangelism, Inc.        PO Box 571977     Houston Texas 77257 

THROUGH PRAYER 
AND 

MEDITATION

Seeking
God72019

আকম আেও জানবে চাই। অনগু্রহপূে্ি 
“SEEKING GOD THROUGH 
PRAYER AND MADITATION” 
েইটিে এিটি কনখেচ অনকুলকপ 
পাঠাবেন। 

নাম  
ঠিিানা  
নগে, োজ্য, কপন  
 

“কিভাবে ঈশ্ববেে এিটি সন্ান হবে 
হবে” েইটি ডিমন লাগল অনগু্রহ িবে 
আমাবেেবি জানান।  
 
 
 
 
 
 





এিটি 
সন্ান 

হবে হ
বে 

কিভাবে ঈশ্ববেে 

খ্ীবটেে সকহে আকম কু্রশাবোকপে 
হইয়াকে, আকম আে জীকেে নই, কিন্তু 
খ্ীটেই আমাবে জীকেে আবেন; আে 
এখন মাংবস ্াকিবে আমাে ডর জীেন 
আবে, োহা আকম কেশ্বাবস, ঈশ্ববেে 
পুবত্র কেশ্বাবসই, রাপন িকেবেকে; কেকনই 
আমাবি ডপ্রম িকেবলন, এেং আমাে 
কনকমবত্ত আপনাবি প্রোন িকেবলন। 
গালােীয় ২:২০

উকলেকখে এই সািােণ সে্যি্াগুকল অনুভে িরুন এেং 
জাননু ডর কিভাবে ঈশ্ববে কেশ্বাস ও আস্া আপনাবি 
পকেপূণ,্ প্রাচুর্পুণ ্ও জয়রুক্ত জীেন প্রোন িেবে পাবে। 

এই েইটিবি কিভাবে ে্যেহাে িেবেন:
• ঈশ্ববেে সবগে শাকন্ে প্ ও কনবে্কশিারূবপ 
• পকেত্রাবণে অনভূুকে ডোঝাে উপায়রূবপ 
• স্বেন্ত্রভাবে ো েলেদ্ হবয় োইবেল পাঠ িেবে (এে 

মবি্য উদ্ধৃে েবয়বে ২২৩টি সমূ্ণ ্োইবেবলে পে)
• োইবেবলে পে ও উোহেণ ে্যেহাে িবে, ৩০ কেবনে 

ভকক্ত ও ি্যাবনে কনবে্কশিারূবপ। 

ডলখি ডেকভে হাউএল হবলন নেজন্ গ্রহণ িো ঈশ্ববেে 
এিটি সন্ান। এই েইটিবে উবলেখ িো সমস্ত ে্্য োঁে 
েহু েেবেে স্ব-ডিক্রিি ও স্বা্্পেোে জীেবনে পবে 
প্রভু রীশু খ্ীটে দ্াো োঁবি প্রোন িো অনুভূকে, শকক্ত ও 
আশাে সােমমট্িবি প্রকেেকলে িবে। এই েইবয়ে উোহেণ, 
পে ও পাবঠ্যে মাি্যবম হাউএল এি্া প্রেশ্ন িবেবেন ডর 
কিভাবে প্রভু রীশু খ্ীবটেে জ্ঞান ও পকেত্রাবণে অনভূুকে 
আমাবেেবি জয়রুক্ত, প্রাচুবর্্যে জীেন প্রোন িেবে পাবে 
এেং এ জগবে ঈশ্ববেে সবগে শাকন্ আনবে পাবে।  


