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অনুেমািত: এ গ�টার একখান কিপ েতারেঠ রািখর পািরস বা  
ছাপােকারা পািরস্, িক� েবেচবার পািরস না । 



েযলা যী� এই িপিথিবত আিসেলক েসলা উয়ায় উয়ার 
েচলালাক �গ �র কথা কই আিছেলক। উয়ার �গ্ �’ক কই, 
‘েমার বােপর বািড়’ আর কই ওেঠেকানা  
েমলা িবড়াট বড্ড্-ব� জাগা  
আেছ। �গ � িপিথিবর  
কুন ুবািড়র সােথ  
ত�লনা নাই। 



যী� কইেলক্, “মুই জা�ং েতামরালাই বািড় বানাবার। আর 
েজলা বািড় হয়া যাইেব মুই আিসয়া সবাক িনয়া জাইম”। 
যী� আসেল �গ �ত েগইেছ। আর েযলা ঈ�র বাদেলার 
উপেরাত যী�ক �গ �ত িনয়া েগেলক্, েসলা এইসব উয়ার 
েচলালা েদিখেছ। 



আ�জ পয �� �ী�ান িগলা মনত রােখ উয়ার কথা েয উয়ায় 
আিসয়া িনয়া জাইেব। যী� কইেলক েয উয়ায় এমন সময়্ত 
আিসেব েযলা নািক েকহ আশা কিরেব না। িকন্তূ  
                েয মানিষলা িক হেব জ�ারা আেগই মিরেগইেচ? 
বাইেবল কই, উেমরা  
                                       যী�র কাছ্ত যাই। �রীের না 
থাকা মািন ঈ�েরর 
                                        উপস্ত্িতিতেত থাকা। 

ঈ�েরর 
উপস্ত্িতিতেত 



�কািশ� বাক�, বাইেবেলাত অি�ম বই, হামার লায় কয়্,  
েয �গ � েকমন সু�র। আর সবেচ অদ্ভ�ত েবপার হল্, �গ � 
ঈ�েরর বািড়। ঈ�র সব জ�াগাত আেচ িকন্তূক উয়ার ... 
�গ �ত্। 



�গ �দুত আর সব �গ �বািসলা ঈ�েরর আরােধানা 
�গ �ত কের। আর তাই  
কের মিরয়া জাওয়া মানিষলা জারা �গ �ত েগইেচ। 
উেমরা গান গাই  
আর ঈ�েরর আরােধানা কের। 
এই ��-লা হল �েগ �ার একটা গান্: ত�ই খা�ট,  
কারন ত�ই হামরালাক �িত জ�ািত ও েদশ 
েথ�েক ঈ�েরর কােছাত েতার র� 
িদয়া উ�ার কিরেলক্,  
আর হামরালাই রাজা 
আর প��ত কির 
ত� ে�ক।  
(�কািসত বাক� ৫:৯) 
 



বাইেবেলর েশেষর পাতা ব�াখা কের �গ � ইইেলক “নয়া 
েয�সেলম”। এটা বড়্, ব� িবশাল, ব� ব� েবড়া িদয়া 
বানােনা। েবরািগলা নামকরা দািম িশল আর ভাল কাইেচর 
িদয়া বানােনা। মিন, মু�া যমা কা�ন দামী িশল িদয়া েবড়ার 
িভি�মুল বসা হইেচ। শহেরর প�্িত দজ�াত বড়্-বড় মু�া 
িদয়া বানােনা। 



মু�া িদয়া বানা দুয়ার �লা েকােনািদন� ব� 
হয়না। িভতরত ট� িকয়া তামান িদক েদখা যাক্ ... 
বাহ!্ বাহ! �েগ �র িভতরত ঢ� িকয়া েদিখেল আরও 
কত সু�র। শহরটা েযন �জখুতঁ েসানা েযমান 
ঝকঝকা কােচর িদয়া বানােনা হইেচ। এছাড়া 
শহরটার রা�াও েসানা িদয়া বানােনা। 



একটা সু�র্, পির�ার জেলর নিদ ঈ�েরর ... েথেক বেয় 
আেস। নিদর দুই িদেকাত �জবেনার গ�াছ্, আর ওটা পথম 
এেদন বাগােনাত েদখা েগইিছ’ল। গ�াছ অিত আসাধারন। 
আর ওেঠ ১২-রকমর ফল ধের, �িত মাল আলাদা ফল ধের। 
আর ওটার পা�া েরাগ িবয়াদ চাংগা কের। 



�েগ �র কুন ুশূয � বা চােঁদর আেলা নােগনা। ঈ�েরর িনেজর 
মিহমা �গ �ত আেলা েদয়।ওেঠেকানা অ�কার নাই। 



ও�ঠেকানা জােনায়ারলাও নানান নাখান। উেমরা সব �া� 
আর ব�ুর মত আেছ। েভড়ার বা�া আর িশয়াল সবাই নািক 
ওেঠ ঘাস খাই। এমনিক িসংহ পরজ� গ�র মত ঘাস খাই। 
ঈ�র কই, “উেমরা েকও কাওেক দুঃখ বা আঘাত কিরেব না 
আমার এই পিব� পাহারত।” 



যিদ হামরা তামান পােক েদিখ তাহেল েদখা যােব �গ � থািক 
কত�লা বােদ েদওয়া হইেছ। রাগ করা বা েগাসা হওয়ার 
েকােনা শ� পাওয়া যায় না। েকহ েকােনািদন ওেঠ যু� 
কেরনা। দজ�াত েকােনা  
তালা নাই কারন  
ওেঠ েকােনা  
েচার নাই।  
ওেঠ েকােনা  
িম�কু নাই,  
েকােনা  
খুনী নাই  
বা খারাপ  
মানিষ নাই।  
ওেঠ েকােনা  
পাপ নাই। 



�গ �ত েকােনা কা��া করা 
চক্খু জল নাই। কেখােনা 
কেখােনা ঈ�েরর মানিষলা 
কা��া কের �জবেনর দুঃেখর 
জ��। িকন্তূক �গ �ত্, ঈ�র 
মানিষর সব েচােখর জল মুিছ 
িদেব। 



এলা পয্ �� �গ �ত েকােনা মরন নাই। ঈ�েরর মানিষলা 
ঈ�েরর সােথ থািকেব আর ও�ঠ েকােনা দুঃখ্, কা��া, েব�থা 
নাই। েকােনা �র্, েকােনা দুরত্ত্ত্ত্, েকােনা কবর নাই। 
সগায় ঈ�েরর কােথাত  
সুখ�ত আেছ। 



আর �ব �ািধক ভােলা, �গ � েবটা ছাওয়া আর েব�টছাওয়া, 
বুড়া-বুড়ী েদর েজ�াে�া যারা যী�ক িব�াশ কিরয়া উয়াক 
িনজ �জবেনর র�াকত�া বিলয়া িনেছ আর তাক িনজ 
মািলক বেল তার আগ�া মানেছ। �গ �ত একখান বই আেছ 
যার  
নাম ‘বা�া েভড়ার �জবেনর বই’। এটােত  
মান্িশলার নাম আেছ। েতামরা িক জােনন  
েয ওেথেকানা কার কার নাম আেছ?  
েযইলা মানিষ যী�র  
উঅপরত িনভ�র কের  
উমাের নাম আেছ।  
েতার নাম িদ  
ওেঠেকানা  
আেছ? 



বাইেবেলর েশষ বা�� িগলা কই, “আ��া আর বধু  
কক্, ‘আই’স্!’ আর জারা সুিনেত পাই উেমরা কও, ‘আই’স!’ 

আর েজ েক’হ চাই, আইসুক আর  
�জবন জল িবনামুে�� িনগাক।” 



�গ্ �, ঈ�েরর সু�র ঘর! 
 

ভগবােনার গ�িগলা হামরা বাইেবেলাত িদিখবার পাই 
 

েযাহন ১৪; ২ কিরি�য় ৫;  
প�্কািশ� বাক� ৪, ২১, ২২ 

“ভগবােনার কতা েজ�াতী আেন।”  
গীতসংিহতা ১১৯:১৩০ 



60 60 

সমা� 



এই বাইেবেলর গ�খান হামারলাক কইেচ েয হামার আ�য �জনক ঈ�র  
হামাক সজৃন কিরেচ আর উয়ায় চাই েয হামারলা উয়াক েজ�েনা জািন। 

 
ভগবান জােন েয হামরা সব সমায় খারাপ কাজ কির আর উয়ায  

ইয়াক পাপ কইেচ। পােপর শা�� মরন, িকন্তূক উয়ায় হামারলাই এমন 
ভালবািসেলক েয উয়ার একমা� েবটাক- (যী�ক) এই দুিনয়াত েপেঠয়া  
িদেচ েযন উয়ায় হামার আর যাই েতার পােপর বােদ ক্রুশত মিরেলক।  
িকন্তূক যীশ ূআবার �জিবত হইেলক আর �গ �ত্, তার আসল বািড়ত চিল 
েগেলক। যিদ ত� ই যীশকূ িব�াস কিরস আর পােপর �মা চাইস তাহেল  
উয়ায় েশটা েতাক িদেব। উয়ায় এলা আিসেব আর েতারেঠ থািকেব  

আর ত� ইও উয়ার নগদ িচরকাল থািকর পােবা। 
 

যিদ ত� ই িব�াস কিরস এইটা সত�, তাহেল ঈ�রক ত� ই ক। 
  

ি�য় যীশ,ূ মুই িব�াশ কর েয ত� ই ভগবান আর মানিষ �প ধিরয়া েমার 
পােপর বােদ মিরল আর এলা ত� ই আরও িফিরয়া আিসিছত। দয়া কিরয়া েমার 
জীবেনাত আিসয়া েমার পাপ �মা কেরা যােত মুই নত�ন �জবন পাই, আর 
এক িদন েতারেঠ জাবার পাির িচরকােলর জন�। মক সাহা�� কর যােদ মুই 

েতার বাধ� হয় আর েতার েবটা িহসােব বািচবার পাও। আেমন। 
 

প�্িতিদন বাইেবল পর আর উয়াক সেথ কতা কও! েযাহন ৩:১৬ 
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