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যীচুেৱ ৈকিছল, “মই েতামােলাকৈল ঠাই যু গুত কিৰবৈল যাওঁ,
আ� মই েতামােলাকৈল যিদ ঠাই যু গুত কেৰাৈগ, … মই আেকৗ আিহ
েতামােলাকক েমাৰ ওচৰৈল ৈল যাম”৷ মৃতুয্ৰ পৰা জীিৱত ৈহ ওঠাৰ
িপছত যীচু �গর্ৈল গ’ল৷ িশষয্সকেল চাই থােকােত যীচুক ওপৰৈল িনয়া
ৈহিছল, আ� এচপা েমেঘ েতওঁেলাকৰ দৃ ি�ৰ আগৰ পৰা েতওঁক �হণ
কিৰেল৷

যীচু উভিত আিহ েতওঁেলাকক ৈল েযাৱা িয �িতজ্ঞা েসই �িতজ্ঞাক
�ীি�য়ানসকেল সু ঁৱৰণ কেৰ৷ যীচুেৱ ৈকিছল েয আশা নকৰা সময়ত
েতঁও অক�ােত আিহব৷ িক� েতওঁ উলিট অহা আগেত
মৃতুয্ েহাৱা �ীি�য়ানসকলৰ িক হ’ব? বাইেবেল
ৈকেছ েয, েতওঁেলাক পুেন পুেন যীচুৰ
লগত থািকবৈল যাব৷ শৰীৰৰ পৰা
অনু পি�ত েহাৱাই �ভুৰ লগত
উপি�ত েহাৱােক বুজায়৷

3

4
�গর্দূত আ� আন �গর্িনবাসীসকেল �গর্ত
ঈ�ৰৰ েসৱা আৰাধনা কেৰ৷ মৃতুয্ৰ �াৰাই
�গর্ৈল েযাৱা ঈ�ৰৰ েলাকসকেলও েসই
এেকদেৰ কেৰ৷ েতওঁেলােক ঈ�ৰৈল
িবেশষ �িত �শংসাৰ গীত-গান কেৰ৷

�গর্খন েয িকমান মেনাৰম এই িবষেয় বাইেবলৰ েশষ
পু�ক �কািশতবাকয্ই কয়৷ আ�যর্য্জনক িবষয়েটা ৈহেছ েয, অিত
িবেশষধৰেণ �গর্ ৈহেছ ঈ�ৰৰ ঘৰ৷ ঈ�ৰ সকেলােত িচৰিবৰাজমান,
িক� েতওঁৰ িসংহাসন আেছ৷
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6
বাইেবলৰ েশষৰ পৃ�া েকইখেন �গর্ক “নতুন িয�চােলম”
বুিল বণর্না কিৰেছ৷ ই অিত বৃ হৎ আ� বািহৰৰ ফােল সু উ� েদৱাল
আেছ৷ েদৱালেবাৰ সূ যর্য্কা� মিণৰ, িন�র্াল আচর্ীৰ দেৰ, গড়েবাৰৰ
িভি�মূ লেবাৰ আটাইিবধ বহুমূ লীয়া মিণেৰ িবভূ িষত, আ� িবিভ� ৰেঙেৰ
জকমকাই থকা৷ নগৰখনৰ �িতেটা দু ৱাৰ এটা ডাঙৰ মুকুতােৰ সজা!

এিতয়া েতওঁেলাকৰ গীতগান কৰা গীতৰ েকইিটমান শ�: তুিমেহ
েযাগয্; িকয়েনা তুিম হ’ত হ’লা, আ� সকেলা ৈফদ, ভাষা ৰাজয্ আ�
জািতিবলাকৰ মাজৰ পৰা ঈ�ৰৰ উে�েশয্
�জাসমূ হক িনজৰ েতেজেৰ িকিনলা,
আমাৰ ঈ�ৰৰ উে�েশয্ েতওঁিবলাকক
ৰাজয্��প আ� পুেৰািহত পািতলা৷
(�কািশতবাকয্
৫:৯ – ১০ পদ)৷
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মুকুতােৰ সি�ত েসই দু ৱাৰেবাৰ েকিতয়াও ব� নহয়৷ িভতৰৈল �েবশ
কিৰ চািৰওফােল িনৰীক্ষণ কেৰা আহাঁ… আহ! �গর্খন িভতৰত আ�
অিধক মেনাৰম৷ নগৰখন িবশু� েসােণেৰ সজা, আচর্ীৰ দেৰ িন�র্াণ
আনিক আিলেবােৰা েসােণেৰ সজা৷
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ঈ�ৰৰ িসংহাসনৰ পৰা এই অিত মেনাৰম িন�র্াল নদীৰ জীৱন জলৰ
পানী ৈব থােক৷ ৈন খনৰ আনফােল জীৱন বৃ ক্ষ আেছ, িয বৃ ক্ষ �থেম
এদন বাৰীত েপাৱা ৈগিছল৷ এই বৃ ক্ষ িবেশষ�পূ ণর্, ইয়াত বাৰিবধ
িবিভ� ধৰণৰ ফল উৎপ� হয়, �িতমােহ এিবধ েবেলগ ফল৷ জীৱন
বৃ ক্ষৰ পাতেবাৰ ৈহেছ জািতেবাৰৰ সু �তাৰ কাৰেণ৷
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�গর্ত থকা জ�েবাৰ েবেলগ ধৰণৰ৷ সকেলােবাৰ জ� শা� আ�
ব�ু�েৰ পূ ণর্৷ ৰাংকুকুৰ আ� েমৰিবলােক এেকলেগ ঘাঁহ খায়, আনিক
ডাঙৰ ডাঙৰ িসংহেবােৰও বলদৰ দেৰ ধান েখৰ খায়৷ �ভুেৱ ৈকেছ:
“েমাৰ পিব� প�র্তত িসহঁেত আঘাত বা �ংস নকিৰব”৷

েপাহৰৰ কাৰেণ �গর্ত সূ যর্য্ বা চ�ৰ �েয়াজন নাই৷ ঈ�ৰৰ েগৗৰেৱ
এক অপূ �র্ েপাহেৰেৰ েগােটইখন আেলািকত কেৰ৷ তাত েকিতয়াও
ৰািত নহয়৷
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চািৰওিদেশ লক্ষয্ কেৰােত, আিম েদিখবৈল পাওঁ েয �গর্ত িকছু মান ব�
নাই৷ খেঙেৰ পূ ণর্ শ� েকিতয়াও শুনা নাযায়৷ েকােনও কািজয়া কৰা
নাই বা �াথর্পৰ েহাৱা নাই৷ দু ৱাৰেবাৰত তলা লেগাৱা নাই,
িকয়েনা �গর্ত েকােনা
েচাৰ নাই৷ তাত
িমছলীয়া,
নৰবধী,
যাদু কৰ,
বা আন
েকােনা
দু � েলাক
নাই৷ �গর্ত
েকােনা
ধৰণৰ
পাপ নাই৷
13
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�গর্ত ঈ�ৰৰ লগত চকুেলা
নাই৷ েকিতয়াৱা এই জীৱনত
লাভ কৰা দু খ েবদনাৰ
কাৰেণ ঈ�ৰৰ েলাকসকেল
��ন কেৰ৷ �গর্ত, ঈ�েৰ
আটাই চকুেলা মিচ েপলাব৷
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�গর্ত আনিক মৃতুয্ও নাই৷ ঈ�ৰৰ েলাকিবলাক িচৰিদন �ভুৰ লগত
থািকব৷ দু খ, েশাক আ� নাথািকব, ��ন আ� নাথািকব, ক� আ�
েবদনাও আ� নাথািকব, েৰাগ নাথািকব, িবদায় েবলা নাথািকব,
সমািধ� কৰা নহ’ব৷ ঈ�ৰৰ সিহত �গর্ত সকেলােৱ িচৰিদন সু খী ৈহ
থািকব৷

আটাইতৈক উ�ম কথােটা ৈহেছ, �গর্খন ল’ৰা-েছাৱালীসকলৰ কাৰেণ
(আ� েজ�য্জনৰ কাৰেণও), িযসকেল যীচু �ী�ক েতওঁেলাকৰ �াণক�র্া
বুিল িব�াস কিৰেছ৷ আ� েতওঁেলাকৰ �ভু ��েপ েতওঁৰ বাধয্ ৈহেছ৷
�গর্ত েমৰ েপাৱািলৰ জীৱন পু�ক বুিল এখন পু�ক আেছ৷ ই
েলাকসমূ হৰ নােমেৰ ভিৰ আেছ৷ তাত কাৰ, কাৰ
নাম িলখা আেছ তাক েতামােলােক জানা েন?
েসই সকেলােৰ নাম িয সকেল
যীচুত িব�াস কিৰেল৷
েতামাৰ নাম তাত
আেছ েন?
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বাইেবলত �গর্ৰ িবষেয় থকা েশষৰ শ�েবাৰ অিত সু �ৰ আহবান৷
“আ�া আ� কনয্াই কয়, আঁহা; আ� িয জনৰ িপয়াহ লােগ, েতওঁ
আহক; িযজেন ই�া কেৰ, েতওঁ িবনামূ েলয্ জীৱন জল �হণ কৰক”৷
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�গর্ ঈ�ৰৰ মেনাৰম ঘৰ
ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত
এই কািহনী েপাৱা যায়
েযাহন ১৪, ২য় কিৰন্হীয়া ৫,
�কািশতবাকয্ ৪, ২১, ২২ অধয্ায়৷
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“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ
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বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়,
িযজনাই আমাক িন�র্াণ কিৰেল আ� িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷
ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বু িল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি�
ৈহেছ মৃ তুয্, িক� ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক
পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃ তুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ
িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আ� েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷ তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আ�
েতামাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! েতওঁ এিতয়াই
আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আ� তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

সমা�

60

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃ তুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানু হৰ �প ধাৰণ কিৰেল, আ� এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আ� েমাৰ পাপেবাৰ ক্ষমা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আ� এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ
আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷
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বাইেবলখন পঢ়া আ� �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা!
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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