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িইটির সংবষিপ্ত সারাংশ

এই বইটিেক েীবন্ত কদবতার কথামতৃ বলা েেল।
তারঁ এই কথামেৃতর মাধ্যেম, পরেমশ্বেরর আশীব ্ণাদ পােথয়

কের আপিন িশখেত পারেবন কয ঈশ্বর কক এবং তারঁ কেেল কক।

ধম ্ণপ্রোরক কহািসয়া কহািসয়া 4:6-এ বেলেেন:
“আমার চারপাশশ থাকা মানুষজন জ্াশনর অভাশি নষ্ট হশয় যাশছেন।”

এবং মিসহা েন 5:39-এ বেলেেন:
ধম ্মগ্রন্থগুবির মশধযে খ�াশঁজা; খসগুবির মশধযেই খ�ামরা অবিনশ্বর জীিশনর সন্ান পাশি:

খসগুবিশ�ই আমার িাণীর সাথ ্মক�া �ুঁশজ পাশি।”

মিসহা বেলন কয এই প্রাসিঙ্গক ক্াকগুিল তানােখ আেে।
কসেন্যই এটি োনািা গুরুত্বপপূর ্ণ কয মিসহা ধম ্ণগ্রেথের ককান অনুেছেদগুিলর কথা কবাঝােত কেেয়িেেলন।

এই বইটিেত আপিন তানাখ কথেক কনওয়া 300-র কবিশ অনুেছেদ পােবন কযগুিল প্রত্যষি বা পেরাষিভােব 
মিসহার বারীেক িনেদ্ণশ কের।

এই অনুেছেদগুিল িনউ কিস্টােমেন্ট কদওয়া অনুেছেেদর আেলােক িবেবেনা ও ব্যাখ্যা করা হল
কযগুিলর সােথ তারা সম্িক্ণত।

এই বইটিেক বাইেবল পােঠর একটি অনন্য িনেদ্ণিশকা গ্রথে বলা েেল।
বলাই বাহুল্য কয এরকম বই বত্ণমােন খুব স্বল্পই আেে

যােত এইভােব ধম ্ণগ্রথেগুিলর ঐক্যমত্য ব্যাখ্যা করা হেয়েে।
এই বইটিেক বাইেবল পাঠ ও প্রসঙ্গিনেদ্ণশ দুইেয়র েন্যই ব্যবহার করা কযেত পাের।
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এই বইটি তানােখর মিসহা িনেয় আেলােনা কের। মিসহার আগমন ও তারঁ সময়কাল িনেয় কয কয 
ধম ্ণগ্রথে ও ধম ্ণপ্রোরক রেয়েেন তােঁদরেক িনেয়ই কিারার মপূল িবষয় ককন্দীভপূত হেয়েে। মিসহা হেবন 
একেন ইহুদী পুরুষ িযিন প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ তারঁ অনুগামীেদর, ইহুদী সম্প্রদায়েক বােঁােনার েন্য 
এই পিৃথবীেত পদাপ ্ণর করেবন। িকন্তু আব্াহামেক কদওয়া প্রিতশ্রুিত অনুসাের, অন্য সব োিত ও কদশই 
তােঁক কপেয় আশীব ্ণাদধন্য হেব। এবং ইহুদী োিত কসই প্রক্ক্রয়ায় িনেয়াক্েত থাকেব।

পিৃথবীেত িতিন কয সময় কাটিেয়িেেলন, কসই সমেয় মিসহা ইেয়শুয়া বেলিেেলন কয তারঁ ধম ্ণগ্রথেই তারঁ 
বারীর সাষিী হেয় থাকেব। কােেই িতিন পিৃথবীেত বত্ণমান থাকাকালীন যা যা ঘেিিেল, তার সবিকেুই 
তানােখ ভিবষ্যদ্ারী করা হেয়িেল। তার মােন ইেয়শুয়া প্রকৃত মিসহা িক না তা আমরা ধম ্ণগ্রথেগুিলেত 
কদখেত পাির। মিসহা এই পিৃথবীেত এেসিেেলন পােপর প্রায়ক্চিত্ত করেত, িকন্তু িতিন তারঁ েীবদ্দশার 
অেনকাংশই মিসহার আগমন ও কসবার কাল িনেয় থাকা ধম ্ণগ্রথে ব্যাখ্যা করায় কাটিেয়েেন।
এবং তারঁ ইহুদী দপূত ও িশষ্যরা শুধুমাত্র এই ধম ্ণগ্রথেগুিলর ব্যাখ্যা কের কগেেন ও মানুষেনেক ঈশ্বর ও 
মিসহা ইেয়শুয়ার প্রিত িবশ্বাস রাখার আহ্ান োিনেয়েেন।

বলাই বাহুল্য কয তানাখ মিসহা সম্েক্ণ িক িশিখেয়েে, এবং ককাথায় তা বলা আেে তা োনার গুরুত্ব 
প্রেুর।
এই বইটি আপনােক 300-র কবিশ বাইেবেলর পাঠ্য কদেব যােত মিসহার আগমন এবং তারঁ প্রোেরর কাল 
সম্েক্ণ আেলােনা করা হেয়েে। এই পাঠ্যগুিল িকভােব সম্পূরক িনউ কিস্টােমেন্টর ঘিনা ও দাবীগুিলর 
সােথ সম্িক্ণত তাও এেত বলা আেে। 

মিসহার উপের থাকা পাঠ্যগুিল মপূলতঃ দুই প্রকােরর। প্রথমতঃ, এমন িকেু পাঠ্য আেে কযগুিল পড়েল 
অিবলেবে কবাঝা যােব কয কসগুিল মিসহা সংক্রান্ত পাঠ্য, এগুিলেক “প্রত্যষি” পাঠ্য বলা হয়। িদ্তীয়তঃ, 
অন্য পাঠ্যগুিলেক শুধুমাত্র িনউ কিস্টােমেন্টর সােথ পিরিেত পাঠকরাই মিসহা সংক্রান্ত পাঠ্য বেল 
িেনেত পারেবন-এগুিলেক “পেরাষি” পাঠ্য বলা হয়। এই বইগুিলেত সরাসির পাঠ্যাংশ তুেল কবকঁা বা 
কমািা হরেফ কদওয়া হেয় থােক। মিসহার সংক্রান্ত সব পাঠ্যগুিল ধপূসর কপ্রষিাপেি োপােনা হয়। বইেয়র 
আকার সীিমত রাখার েন্য, অেনক পাঠ্যাংশই সম্পূর ্ণভােব োপােনা হয় না, তেব প্রসঙ্গিনেদ্ণেশর 
পাঠ্যাংশ িহসােব উেলেখ করা থােক।

মিসহা সংক্রান্ত পাঠ্যগুিল তারঁ রােত্ব প্রিতষ্ার েন্য পিৃথবীেত িদ্তীয় আগমেনর িবষয়টিও উেলেখ কের। 
পুেরা ইহুদী োিত তখন তােঁদর পপূব ্ণপপূরুেষর বাসস্ােন িফের যােব, তারঁা প্রেত্যেকই ঈশ্বরেক িেনেব, এবং 
মিসহা হেবন তােঁদর রাো। সব োিত তারঁ বশ্য হেব। কয পাঠ্যাংশগুিল এটির উেলেখ কের কসটি একটি 
পথৃক অধ্যােয় বলা হয় এবং #1 - #7 িেেণের মেধ্য উেলেখ করা হয়।

তানােখ আমরা অ-ইহুদী ব্যক্তিেদর িনেয় করা বহু প্রিতশ্রুিতও পাব। এই প্রিতশ্রুিতগুিল বত্ণমান সময় 
এবং ভিবষ্যেতর রােত্ব দুই িনেয়ই করা হেয়েে। 

পরেমশ্বেরর জ্ঞান এবং পথিনেদ্ণেশ অিবরাম প্রাথ ্ণনার ফল এই বইটি। আমার প্রাথ ্ণনা এই কয এই 
পাঠ্যগুিলর েে্ণা আশীব ্ণাদধন্য হেব; ঈশ্বেরর বারী পাঠ করেল কোেখর সামেন কথেক পদ্ণা সের যােব, 
অন্ধকার দপূর হেব এবং ঈশ্বেরর অন্তেরর আেলা উপিস্ত এবং কায ্ণকর হেব।

সূচনা
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িপিার, িস্টেফন এবং পেলর প্রথা কমেন, যারঁা তানাখ কথেক মিসহার অক্স্তেত্বর দাবী তুেলেেন (সময়ানুবততী 
ক্রেম),
এই বইটি একটি অনুরূপ িনেদ্ণিশকা িহসােব উক্দ্দষ্ট।

এই বইটি িনম্নিলিখত উেদ্দেশ্য ব্যবহার করা কযেত পাের:

ক. আপনার শান্ত সমেয় সাধারর একটি িনেদ্ণিশকা িহসােব;
খ. িবষয়টির উপর স্ানীয়ভােব েে্ণা করেত কগেল;
গ. প্রসঙ্গিনেদ্ণেশর েন্য। কসেন্যই, উদাহররস্বরূপ, আপিন বইটির কশেষ বহু িনউ কিস্টােমন্ট পােঠ্যর 
সামিগ্রক িেত্র পােবন কযগুিল সরাসির তানােখর সােথ যুতি।

তার সােথ এমন িবষয়গুিলর উপেরও নের কদওয়া হেয়েে কযগুিল সেরাের কম গুরুত্ব কপেয় থােক 
কযমন:
-উত্সগ ্ণ, কভােনপব ্ণ এবং মিসহার মেধ্য সম্ক্ণ;
-ইহুদী ব্যক্তিেদর ধম ্ণান্তিরতকরর;
-মিসহার পুনরাগমন;
-প্রিতশ্রুত স্ােন তােঁদর প্রত্যাবত্ণন;
-িনউ কেভন্যান্ট।
পরেমশ্বেরর বারী পড়া ও কবাঝার েন্য তারঁ পথিনেদ্ণেশর প্রাথ ্ণনা করুন।

 

এই পাঠটির পথিনেদ্ণশ



9

আিদপুস্তক  
3:15
3:21
9:26,27
12:3
14:18
17:7,8,19,21
21:12
22:8
22:17,18
26:3-4
28:14
49:8-12

যাত্রাপুস্তক
3:6
3:14
12:5-14,22-24
12:46
15:1,2
17:6
23:20-21
25:8-9,22
28:12 
28:29,36
28:37,38
29:45,46.
33:19

কলবীয় পুস্তক
1:5,13
2:1,2
3:1-5,16
4:3-12, 27-29
7:16
16:1-31
17:11

কলবীয় পুস্তক
22:17-21
23:6-8
23:9-14
23:15-21
23:33-43
26:11,12

গরনা পুস্তক
19:2,3,9
21:9
24:7,8,15-19
28:3-10

িদ্তীয় িববরর
11:18-20
18:15-19
21:23
33:3

রুথ
4:13,14,17,21,22

সামুেয় ল ১L
2:10

সামুেয় ল ২
7:12-16
22:20-25
23:1-4
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A. িযেক্তি বহসাশি মবসহা

01. মবসহা হশিন আব্াহাশমর উত্তরসূরী।
 আিদপুস্তক 9:26,27; আিদপুস্তক 17:7,8,19,21; 
 আিদপুস্তক 21:12; আিদপুস্তক 22:17,18; 
 আিদপুস্তক 28:14. 

02. মবসহা িশিন জডুার উত্তরসূচী।
 আিদপুস্তক 49:8-12.

03. মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।
 রুথ 4:13,14,17,21,22; সামুেয়ল ২ 7:12-16; 
 বংশাবিল ১ 17:11; ইসাইয়া 11:1-3; ইসাইয়া 

16:5;  কযেরিময়া 30:3-24.

04. মবসহা অমর।
 সামসঙ্গীত 21:5; সামসঙ্গীত 89:28-30; 

সামসঙ্গীত 90:2;  সামসঙ্গীত 93:1,2; প্রবেন 
8:22-29; িমখা 5:1.

05. মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
 যাত্রাপুস্তক 23:20,21; বংশাবিল ১ 17:13; 
 সামসঙ্গীত 16:8-11; সামসঙ্গীত 20:5-7; 

সামসঙ্গীত 28:8;  সামসঙ্গীত 89:27; প্রবেন 
8:30-31; 

 ইসাইয়া 42:21; ইসাইয়া 49:5; কযেরিময়া 
30:21,22.

06. মবসহা হশিন সৃটষ্টক�্মা।
 সামসঙ্গীত 33:6,9; সামসঙ্গীত 102:26-28; 

ইসাইয়া 44:1-8,21-24,26; কযাহন 1:1-3.

07. ব�বনই ইজরাশয়শির মবসহা।
 ইসাইয়া 4:2; ইসাইয়া 49:6; দািনেয়ল 9:25.

08. মবসহার নাম এিং পদিী।
 যাত্রাপুস্তক 17:6; সামসঙ্গীত 95:1-3; ইসাইয়া 

5:1-2; 
 ইসাইয়া 9:5,6.

B. মবসহার প্রকৃব�।

01. মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।
 সামুেয়ল ২ 7:12-16; সামসঙ্গীত 2:7; 
 প্রবেন 30:4; ইসাইয়া 43:1-13,18-21; 
 সামসঙ্গীত 89:4,27,28.

02. মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
 আিদপুস্তক 22:8; যাত্রাপুস্তক 12:5-14,22-24;  

কলবীয় পুস্তক 4:3-12; কলবীয় পুস্তক 4:27-29;  
 কলবীয় পুস্তক 16:1-31; কলবীয় পুস্তক 22:17-

21; 
 গরনা পুস্তক 28:3,4; ইসাইয়া 53:7.

03. মবসহা হশিন মানিপুত্র।
 সামসঙ্গীত 80:15,16,18; ইসাইয়া 7:14; ইসাইয়া 

9:5,6;  এেেিকেয়ল 1:26; দািনেয়ল 7:13.

04. মবসহার ঈশ্বরসুিভ বিবশষ্টযে।
 সামসঙ্গীত 2:7; সামসঙ্গীত 24:7,10; ইসাইয়া 

11:2; কযেরিময়া 23:5,6; িমখা 5:4.

05. মবসহার মশধযে পরশমশ্বশরর বিবশষ্টযে পূণ ্ম 
রশয়শে।

 সামসঙ্গীত 45:8; সামসঙ্গীত 89:21,22; ইসাইয়া 
11:1-3;  ইসাইয়া 42:1.

06. মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।
 সামসঙ্গীত 95:7; ইসাইয়া 40:9-11; 
 এেেিকেয়ল 34:11-15,22-24; িমখা 2:12,13;  

োখািরয়া 11:4-6,7.

07. মবসহার সি ্মশক্তিমান�া।
 সামসঙ্গীত 8:7; সামসঙ্গীত 107:25-29; 

সামসঙ্গীত 110:3;  ইসাইয়া 22:22; ইসাইয়া 
40:10; 

08. মবসহার অপার জ্ান।
 সামসঙ্গীত 139:1-4; কযেরিময়া 17:10.

িবষয়
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09. মবসহার সি ্মবিরাজমান�া।
 সামসঙ্গীত 139:7-10.

10. মবসহার বনরহঙ্ার এিং দাবরদ্যে।
 ইসাইয়া 42:2-4.

11. মবসহার িাধযে�া।
 সামসঙ্গীত 1:1-6; সামসঙ্গীত 18:22-25; 

সামসঙ্গীত 40:8,9; ইসাইয়া 53:7,8.

12. মবসহার পবরপূণ ্ম�া।
 সামসঙ্গীত 45:3; ইসাইয়া 53:9; িমখা 5:3.

13. মবসহার ক�ৃ্মত্ব।
 যাত্রাপুস্তক 3:6; িদ্তীয় িববরর 18:18,19; 
 সামুেয়ল ২ 23:1-4; সামসঙ্গীত 98:9; 
 সামসঙ্গীত 110:1,2; োখািরয়া 9:10.

14. মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
 সামসঙ্গীত 21:6; সামসঙ্গীত 45:4,5; ইসাইয়া 

4:2; 
 ইসাইয়া 12:1-6; ইসাইয়া 49:3; ইসাইয়া 60:1-5.

15. মবসহা সহানুভূব�পূণ ্ম।
 সামসঙ্গীত 103:13; সামসঙ্গীত 112:4; ইসাইয়া 

66:2; োখািরয়া 11:7.

16. মবসহার ষিম�া এিং িি।
 যাত্রাপুস্তক 17:6; সামসঙ্গীত 45:6; ইসাইয়া 

40:9-11; ইসাইয়া 49:2,7; িমখা 2:12,13.

17. মবসহার আশি�প্রিণ�া এিং পবরণাম।
 সামসঙ্গীত 45:4,5; ইসাইয়া 29:19.

18. মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 
পবরণাম।

 সামসঙ্গীত 17:15; সামসঙ্গীত 21:6; সামসঙ্গীত 
45:2,3; 

 সামসঙ্গীত 99:1-5; পরম গীত 5:16; 

 ইসাইয়া 33:17-24; ইসাইয়া 42:21; দািনেয়ল 
10:5,6.

19. মবসহার রহসযে।
 যাত্রাপুস্তক 3:14; সামসঙ্গীত 78:2.
  
20. রাজার �ারঁ অনু�ামীশদর প্রব� 

ভাশিািাসা।
 ইসাইয়া 62:4-9; কহােসয়া 2:15-23.

21. মবসহাই হশিন আশিার উ�স্।
 সামুেয়ল ২ 23:1-4; সামসঙ্গীত 43:3; ইসাইয়া 

2:5; 
 ইসাইয়া 9:1-3; ইসাইয়া 42:6,7,16; 
 ইসাইয়া 60:19,20.

22. ঈশ্বর এিং মবসহার ধাবম ্মক�া।
 যাত্রাপুস্তক 15:1,2; সামসঙ্গীত 86:15; 

সামসঙ্গীত 103:11,17; কযেরিময়া 31:1-9.

23. ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।
 আিদপুস্তক 28:14; যাত্রাপুস্তক 33:19; 

সামসঙ্গীত 45:3; 
 সামসঙ্গীত 86:15; ইসাইয়া 62:4-9; 
 িবলাপ-গাথা 3:25,26.

24. ঈশ্বর এিং মবসহা স�প্শথ থাকা িযেক্তি ও 
িবস্বাসীেদর আনন্দ এবং প্রসন্তা কদন। 

 ইসাইয়া 29:19. 
    

C. মবসহার পবরণাম।

01. মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী হশয়বেি।
 আিদপুস্তক 3:15; সামসঙ্গীত 132:11,12; 

ইসাইয়া 9:5,6; ইসাইয়া 11:1-3; ইসাইয়া 49:1; 
 ইসাইয়া 60:1-3; কযেরিময়া 23:5,6; কযেরিময়া 

31:22; কযেরিময়া 33:14-15,22; হাবাকুক 2:3; 
 হগয় 2:24; োখািরয়া 3:8.
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02. মবসহার পূি ্মপূরুশষর কথা খ�াবষ� 
হশয়বেি।

 ইসাইয়া 40:1-5; মালািখ 3:1; মালািখ 4:5,6.

03. মবসহার জন্মস্থি।
 িমখা 5:1.

04. মবসহার প্রথম আবিভ্মাি হওয়া পয ্মন্ �ারঁ 
জীিন।

 ইসাইয়া 7:14-16.

05. খিথশিশহশমর বশশুশদর �ুন করার 
বদিিাণী।

 কযেরিময়া 31:15.

D. মবসহার কায ্মস্থান।

01. মবসহার অবভশষক।
 সামসঙ্গীত 89:21; প্রবেন 8:22-29; ইসাইয়া 

61:1.

02. ভবিষযেদ্তিা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
 িদ্তীয় িববরর 18:15-19; ইসাইয়া 50:4; 

কযেরিময়া 28:9; এেেিকেয়ল 33:32,33; 
 মালািখ 4:5,6. 

03. ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
 আিদপুস্তক 14:18; যাত্রাপুস্তক 28:12,29,36-

38; সামসঙ্গীত 110:4; কযেরিময়া 33:14-18,22; 
 োখািরয়া 6:12,13,15.

04. রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
 আিদপুস্তক 49:8-12; গরনা পুস্তক 24:7,8,15-

19; 
 সামুেয়ল ২ 7:12-16; বংশাবিল ১ 17:11; 
 সামসঙ্গীত 45:10,14-18; সামসঙ্গীত 47:2-10; 
 সামসঙ্গীত 72:7-19; সামসঙ্গীত 93:1,2; 
 সামসঙ্গীত 132:17,18; োখািরয়া 9:9.

05. মবসহা ত্রা�া হশিন।
 কযাব 19:25-27; ইসাইয়া 41:8-20; 
 ইসাইয়া 44:1-8,21,24-26; ইসাইয়া 45:17; 
 ইসাইয়া 47:4; ইসাইয়া 52:7-12; ইসাইয়া 59:18-

20; ইসাইয়া 63:1-6; কযেরিময়া 30:3-24; 
 কযেরিময়া 33:14-18,22; কেফািনয়া 3:9-20; 

োখািরয়া 3:1-10; োখািরয়া 10:3-12.

06. মবসহা উপশদষ্টা হশিন।
 ইসাইয়া 59:16.

07. মবসহা হশিন মধযেস্থ�াকারী।
 িদ্তীয় িববরর 18:15-19; ইসাইয়া 59:16.

08. মবসহা হশিন বনক্চিন্�ার প্রব�ভূ।
 কযাব 17:3; কযেরিময়া 30:21,22.

09. মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
 সামসঙ্গীত 130:7,8; ইসাইয়া 43:1-13,18-21; 
 ইসাইয়া 25:9; ইসাইয়া 30:18; ইসাইয়া 

45:21,22; ইসাইয়া 49:6; কযেরিময়া 23:6; 
কযেরিময়া 33:16.

10. মবসহা বিচারক হশিন।
 োখািরয়া 3:1-10.

E. মবসহার অবভযান এিং  রাজযেপাি।

01. মবসহার রাজযেপাশির ধরন।
 রাোবিল ২ 1:6,11,12; ইসাইয়া 28:15,16; 
 ইসাইয়া 42:6,7,16; ইসাইয়া 48:15-17.

02. মবসহার রাজযেপাশির স্থান।
 ইসাইয়া 8:23; ইসাইয়া 41:25; কহােসয়া 11:1.

03. মবসহার প্রশিাভন।
 সামসঙ্গীত 91:11,12.

04. মবসহার করা পাশপর যুশধে জয়িাভ করা।
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 কহােসয়া 13:14; োখািরয়া 13:1,2.

05. মবসহার চম�ক্ার।
 সামসঙ্গীত 146:8; ইসাইয়া 35:5-10; ইসাইয়া 

29:18.

06. মবসহার অবভযান এিং ঈশ্বশরর আহ্ান।
 ইসাইয়া 61:1-3.

07. মবসহার দ্ারা পবরত্রাশণর প্রস্াি খদওয়া।
 সামসঙ্গীত 85:10; ইসাইয়া 55:1,2,6.

08. মবসহার নযোয়ধম ্ম।
 আিদপুস্তক 3:21; সামসঙ্গীত 40:10,11; 

সামসঙ্গীত 45:7,8; সামসঙ্গীত 85:11-14; 
ইসাইয়া 32:1,2; ইসাইয়া 46:13; ইসাইয়া 
59:16,17; কযেরিময়া 33:14-18,22.

09. মবসহার ধাবম ্মক�া।
 সামুেয়ল ২ 23:1-4; সামসঙ্গীত 45:4,5; 
 সামসঙ্গীত 112:4; ইসাইয়া 16:5.

10. মবসহা অ-ইহদুীশদরও মবসহা হশিন।
 আিদপুস্তক 12:3; আিদপুস্তক 26:3-5; 
 িদ্তীয় িববরর 33:3; 
 সামসঙ্গীত 2:8; সামসঙ্গীত 22:24-32; 

সামসঙ্গীত 46:11; সামসঙ্গীত 72:7-19; 
সামসঙ্গীত 98:1-3; 

 সামসঙ্গীত 102:14-23; 
 ইসাইয়া 11:10-12; ইসাইয়া 19:23-25; 
 ইসাইয়া 24:13-16; ইসাইয়া 42:2-4; 
 ইসাইয়া 45:22-25; ইসাইয়া 49:6; ইসাইয়া 51:1-

23; ইসাইয়া 52:15; ইসাইয়া 55:4,5; ইসাইয়া 
56:6-8; ইসাইয়া 60:1-5; ইসাইয়া 61:10,11; 

 ইসাইয়া 62:1-3,10-12; ইসাইয়া 65:1,2; 
 ইসাইয়া 66:10-13,15-24; কযেরিময়া 4:2; 
 কযেরিময়া 10:7; কযেরিময়া 16:19; 
 আেমাস 9:11-15; িমখা 4:1-4; হগয় 2:7-10; 

োখািরয়া 2:1-13; োখািরয়া 8:1-23; 
 োখািরয়া 14:1-21; মালািখ 1:11.

11. মবসহা অমন জীিন খদশিন।
 কযাব 19:25; সামসঙ্গীত 103:4; ইসাইয়া 25:8; 
 ইসাইয়া 55:3; কহােসয়া 13:14; 
 এেেিকেয়ল 37:11-14; োখািরয়া 2:1-13.

12. মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।
 িদ্তীয় িববরর 11:18-20; 
 সামুেয়ল ২ 22:20-25; সামসঙ্গীত 1:1-6; 
 সামসঙ্গীত 40:7; সামসঙ্গীত 119:97-103; 

ইসাইয়া 42:2-4.

13. ঈশ্বর মবসহার রাজযেপাি বনক্চি� 
করশিন।

 সামসঙ্গীত 20:5-7; সামসঙ্গীত 89:23,28-30; 
 ইসাইয়া 42:1.

14. মবসহা মৃ�ুযে এিং অন্কাশরর উপর 
জয়িাভ করশিন।

 সামসঙ্গীত 49:16; সামসঙ্গীত 86:12,13; 
সামসঙ্গীত 110:1; কহােসয়া 13:14.

15. মবসহা সু�ির আনশিন।
 সামসঙ্গীত 96:1-3; ইসাইয়া 9:1-3; ইসাইয়া 

41:26,27; ইসাইয়া 52:7-12; ইসাইয়া 61:1-3; 
এেেিকেয়ল 33:32,33.

16. মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

 সামসঙ্গীত 21:7,8; সামসঙ্গীত 45:10,14-16; 
 সামসঙ্গীত 132:13-16; ইসাইয়া 4:2; কযােয়ল 

2:18-27.

17. মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 
িানাশিন।

 বংশাবিল ১ 17:12; সামসঙ্গীত 118:22-24; 
 ইসাইয়া 66:1; কযেরিময়া 31:1-9; 
 এেেিকেয়ল 37:26-28; োখািরয়া 1:16,17; 
 োখািরয়া 6:12,13,15.

18. ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 
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মশধযে  িাস কশরন।
 যাত্রাপুস্তক 25:8,9; যাত্রাপুস্তক 29:45,46; 
 কলবীয় পুস্তক 26:11,12; সামসঙ্গীত 46:5-12; 
 ইসাইয়া 12:1-6; এেেিকেয়ল 37:21-28; 
 কেফািনয়া 3:9-20; োখািরয়া 2:1-13.

19. মবসহা আশ্বাস খদশিন।
 ইসাইয়া 51:3; ইসাইয়া 52:9; ইসাইয়া 66:10-13; 

োখািরয়া 1:16,17.

20. মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
 ইসাইয়া 49:8-26; ইসাইয়া 55:3; ইসাইয়া 59:21; 

ইসাইয়া 61:4-9; ইসাইয়া 62:4-9; 
 কযেরিময়া 31:31-34; কযেরিময়া 32:37-41; 
 কযেরিময়া 50:4-7,19,20; এেেিকেয়ল 16:60-

63; এেেিকেয়ল 37:21-28; কহােসয়া 2:15-23; 
 আেমাস 9:11-15.

21. মবসহা পাশপর ষিমা কশর খদশিন।
 সামসঙ্গীত 103:3,12; ইসাইয়া 55:7; কযেরিময়া 

33:6-13; কযােয়ল 3:21; িমখা 7:15-20.

22. মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

 আিদপুস্তক 22:17,18; আিদপুস্তক 28:14; 
 সামসঙ্গীত 89:25; ইসাইয়া 40:9-11; ইসাইয়া 

49:4; 
 ইসাইয়া 53:10-12; ইসাইয়া 55:10,11; 
 ইসাইয়া 62:10-12; এেেিকেয়ল 17:22-24; 
 আেমাস 8:11.

23. মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 
করশিন।

 সামসঙ্গীত 51:19; ইসাইয়া 57:15-19; 
 এেেিকেয়ল 11:17-20; কহােসয়া 2:15-23; 

কহােসয়া 3:4; 
 কহােসয়া 6:1,2; মালািখ 4:5,6.

24. মবসহা শাবন্ আনশিন।
 ইসাইয়া 54:10-13; ইসাইয়া 57:15-19; 

 ইসাইয়া 66:10-13; কযেরিময়া 28:9; 
 কযেরিময়া 33:6-13; িমখা 5:4; 
 োখািরয়া 9:10-12.

25. বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং �ারঁ 
প্রশংসা করা হশি।

 সামসঙ্গীত 8:2-3; সামসঙ্গীত 22:23; 
সামসঙ্গীত 45:17,18; সামসঙ্গীত 103:22; 
ইসাইয়া 8:13-15; হাবাকুক 2:4; 

 োখািরয়া 11:10,11.

26. মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
 গরনা পুস্তক 21:9; সামসঙ্গীত 53:7; সামসঙ্গীত 

89:20; সামসঙ্গীত 95:7-11; সামসঙ্গীত 103:4; 
 সামসঙ্গীত 107:1-3; সামসঙ্গীত 130:7,8; 
 সামসঙ্গীত 147:3,6; ইসাইয়া 40:1-5; ইসাইয়া 

49:6; ইসাইয়া 63:7-9; এেেিকেয়ল 34:11-
15,22-31; 

 দািনেয়ল 9:24.

27. এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি খদওয়া।
 সামসঙ্গীত 51:19; সামসঙ্গীত 103:5; 

এেেিকেয়ল 11:17-20; এেেিকেয়ল 36:26,27; 
এেেিকেয়ল 37:9,10,14; এেেিকেয়ল 39:29; 
কযােয়ল 2:28,29.

F. মবসহার যন্ত্রণাশভা� এিং পবরণাম।

01. মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।
 সামসঙ্গীত 16:8-11; সামসঙ্গীত 22:1,2; 
 সামসঙ্গীত 91:14-16; দািনেয়ল 9:25-26; 
 োখািরয়া 13:7.

02. মবসহার খজরুজাশিশম প্রশিশ 
পূি ্মপ্র�যোবশ� বেি।

 সামসঙ্গীত 118:26,27; োখািরয়া 9:9.

03. মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
 সামসঙ্গীত 62:4,5; সামসঙ্গীত 118:22-24; 
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 ইসাইয়া 5:1,2; ইসাইয়া 8:13-15; 
 ইসাইয়া 29:10,13,14; ইসাইয়া 49:4,5,7; 
 ইসাইয়া 53:3; ইসাইয়া 65:1,2; 
 োখািরয়া 11:8; োখািরয়া 12:1-14.

04. মবসহাশক প্র�যো�যোশনর পবরণাম।
 দািনেয়ল 9:25-27; োখািরয়া 11:10,11.

05. মবসহার সাশথ বিশ্বাস�া�ক�া করা হশি।
 সামসঙ্গীত 41:6-10; সামসঙ্গীত 55:5,6,13-15; 

সামসঙ্গীত 109:8; ইসাইয়া 29:18; োখািরয়া 
11:12,13.

06. মবসহাশক একা খেশড় যাওয়া হশি।
 সামসঙ্গীত 88:15-19; োখািরয়া 13:7.

07. মবসহার উপর খদাষাশরাপ এিং মবসহার 
বিচার।

 সামসঙ্গীত 27:12; সামসঙ্গীত 35:11,12; 
 সামসঙ্গীত 41:6-10; সামসঙ্গীত 109:1-5.

08. মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।
 সামসঙ্গীত 22:2,3,7-19; সামসঙ্গীত 34:21; 
 ইসাইয়া 53:9; আেমাস 8:9; োখািরয়া 12:1-14.

09. মবসহার উ�স্� ্ম এিং প্রায়ক্চি�শ্�র 
পবরণাম।

 ইসাইয়া 53:4-6,10-12.

10. মবসহার মৃ�ুযেগ্রহশণর ইছো।
 সামসঙ্গীত 31:5,6; সামসঙ্গীত 40:8.

11. মবসহার যন্ত্রণাশভা�।
 িদ্তীয় িববরর 21:23; সামসঙ্গীত 18:5-7; 
 সামসঙ্গীত 27:2; সামসঙ্গীত 31:12-16; 

সামসঙ্গীত 35:19; 
 সামসঙ্গীত 38:13,14,21; সামসঙ্গীত 40:15; 

সামসঙ্গীত 42:8; সামসঙ্গীত 55:5,6,13-15; 
সামসঙ্গীত 69:5,9-10; 

 সামসঙ্গীত 102:1-12; সামসঙ্গীত 109:25; 

সামসঙ্গীত 110:7; ইসাইয়া 50:3; ইসাইয়া 
53:1,2; ইসাইয়া 63:1-6; িবলাপ-গাথা 3:30; 
োখািরয়া 11:8.

12. মবসহা প্রব�শরাশধর সমু্�ীন হশিন।
 সামসঙ্গীত 2:1-3; সামসঙ্গীত 35:4-6; 
 সামসঙ্গীত 41:6-10; সামসঙ্গীত 69:5.

13. মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।
 যাত্রাপুস্তক 12:46; সামসঙ্গীত 69:20-22,27; 
 সামসঙ্গীত 88:15-19; সামসঙ্গীত 129:3; 

ইসাইয়া 50:7-9;
 ইসাইয়া 52:14; ইসাইয়া 53:1-8; িমখা 4:14. 

14. মবসহার কথা বিশ্বাস করা হশি না।
 ইসাইয়া 6:9,10; ইসাইয়া 53:1,2.

G. মবসহার পুনরুজ্ীিন এিং পুনরুত্ান।

01. মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

 কযাব 19:25-27; সামসঙ্গীত 16:8-11; 
সামসঙ্গীত 30:4; সামসঙ্গীত 40:3,4; সামসঙ্গীত 
49:16; সামসঙ্গীত 71:20; সামসঙ্গীত 91:14-
16; ইসাইয়া 53:10,11; 

 কযানা 1;17; কযানা 2:2-7.

02. মবসহার পুনরুত্াশনর কথা পূি ্ম প্র�যোবশ� 
বেি।

 সামসঙ্গীত 24:3,7-10; সামসঙ্গীত 47:2-10; 
 সামসঙ্গীত 68:19.

03. মবসহার উন্নব�।
 সামসঙ্গীত 91:14-16; সামসঙ্গীত 110:7; 

ইসাইয়া 52:13; এেেিকেয়ল 21:26,27. 

04. মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

 সামসঙ্গীত 68:19; প্রবেন 1:23; 
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 ইসাইয়া 32:15-18; ইসাইয়া 44:3-4; 
 এেেিকেয়ল 36:8-38; এেেিকেয়ল 39:29; 
 কযােয়ল 2:28,29; োখািরয়া 12:10.

05. মবসহা প্রচুর ফি খদ�শ� পাশিন।
 সামসঙ্গীত 1:3; ইসাইয়া 60:21; 
 ইসাইয়া 61:11; কহােসয়া 14:4-8. 

06. পরমাত্ার অবধষ্ান।
 ইসাইয়া 57:15-19; কযেরিময়া 31:33; 
 এেেিকেয়ল 11:19; এেেিকেয়ল 36:26,27; 
 এেেিকেয়ল 37:9,10.

H. বসহার ভবিষযে�।

01. মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
 সামসঙ্গীত 50:3-6; সামসঙ্গীত 96:13; ইসাইয়া 

25:6-12; ইসাইয়া 65:17-25; ইসাইয়া 66:15,16; 
 দািনেয়ল 7:13,14,18,22,27; হাবাকুক 2:3; 
 োখািরয়া 12:1-14; োখািরয়া 14:1-21.

02. মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
 সামুেয়ল ১ 2:10; সামসঙ্গীত 2:4-6,9-12; 
 সামসঙ্গীত 50:2-6; সামসঙ্গীত 68:1-5; 
 সামসঙ্গীত 75:8,9; সামসঙ্গীত 96:7-13; 

সামসঙ্গীত 97:1-6; সামসঙ্গীত 98:4-9; 
সামসঙ্গীত 110:1,2,5,6; 

 সামসঙ্গীত 149:6-9; ইসাইয়া 2:4; ইসাইয়া 
11:4,5; 

 ইসাইয়া 24:18-23; ইসাইয়া 26:19-21; 
 ইসাইয়া 27:1-3,6,12,13; ইসাইয়া 51:5,6; 
 ইসাইয়া 59:18-20; ইসাইয়া 63:1-6; 
 ইসাইয়া 66:15-24; এেেিকেয়ল 38:16-23; 
 দািনেয়ল 12:1,2; কযােয়ল 2:1-17,30-32; 
 কযােয়ল 3:1-21; োখািরয়া 11:9; োখািরয়া 

13:8,9; মালািখ 3:2-5,16-18; মালািখ 4:1-4.

03. মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
 আিদপুস্তক 49:8-12; গরনা পুস্তক 24:7,8,15-

19; 
 সামুেয়ল ১ 2:10; সামুেয়ল ২ 7:12-16; 
 বংশাবিল ১ 17:14; সামসঙ্গীত 2:4-6,8-12; 
 সামসঙ্গীত 22:24-32; সামসঙ্গীত 45:8,9,17,18; 
 সামসঙ্গীত 46:5-12; সামসঙ্গীত 47:2-

9; সামসঙ্গীত 50:2-6; সামসঙ্গীত 53:7; 
সামসঙ্গীত 65:3.

 সামসঙ্গীত 67:2-7; সামসঙ্গীত 68:1-5; 
সামসঙ্গীত 72:7-19; সামসঙ্গীত 85:11-14; 
সামসঙ্গীত 86:9; 

 সামসঙ্গীত 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 সামসঙ্গীত 96:7-13; সামসঙ্গীত 97:1-6; 
 সামসঙ্গীত 98:4-9; সামসঙ্গীত 99:1-5; 
 সামসঙ্গীত 102:14-23; সামসঙ্গীত 107:1-3; 
 সামসঙ্গীত 110:1-3,5,6; সামসঙ্গীত 130:7,8; 
 সামসঙ্গীত 132:11-18; সামসঙ্গীত 138:4,5;  
 সামসঙ্গীত 145:10-13; সামসঙ্গীত 

147:2,13,14,20; সামসঙ্গীত 149:1-5; ইসাইয়া 
2:2-5; ইসাইয়া 4:2,6; ইসাইয়া 6:1-4; ইসাইয়া 
10:20-22; ইসাইয়া 11:4-12; ইসাইয়া 12:1-6; 
ইসাইয়া 14:1-3; ইসাইয়া 16:5; 

 ইসাইয়া 17:7; ইসাইয়া 19:23-25; 
 ইসাইয়া 24:13-16,18-23; ইসাইয়া 25:6-12; 
 ইসাইয়া 26:1-4; ইসাইয়া 27:1-3,6,12,13; 
 ইসাইয়া 29:22-24; ইসাইয়া 30:18-33; 
 ইসাইয়া 32:1,2,15-18; ইসাইয়া 33:17-24; 
 ইসাইয়া 35:5-10; ইসাইয়া 40:1-5,9-11; 
 ইসাইয়া 41:8-20; ইসাইয়া 42:2-4,6,7,16; 
 ইসাইয়া 43:1-13,18-21; ইসাইয়া 44:1-8,21-

24,26; ইসাইয়া 45:17,18,22-25; ইসাইয়া 
46:3,4,13; 

 ইসাইয়া 49:6-26; ইসাইয়া 51:1-23; ইসাইয়া 
52:7-12; 

 ইসাইয়া 54:1-17; ইসাইয়া 55:12,13; ইসাইয়া 
56:6-8; 

 ইসাইয়া 59:18-21; ইসাইয়া 60:1-21; 
 ইসাইয়া 61:4-11; ইসাইয়া 62:1-12; 
 ইসাইয়া 63:7-9; ইসাইয়া 65:17-25; 
 ইসাইয়া 66:15-24; কযেরিময়া 3:14-19; 
 কযেরিময়া 12:15; কযেরিময়া 15:19-21; 

িবষয়



24

 কযেরিময়া 16:14,15,19; কযেরিময়া 23:3-8; 
 কযেরিময়া 24:6,7; কযেরিময়া 29:14; 
 কযেরিময়া 30:3-24; কযেরিময়া 31:1-9,31-34; 
 কযেরিময়া 32:37-41; কযেরিময়া 33:6-13; 
 কযেরিময়া 50:4-7,19,20; এেেিকেয়ল 11:17-

20; এেেিকেয়ল 20:34-42; এেেিকেয়ল 
34:11-31; 

 এেেিকেয়ল 36:8-38; এেেিকেয়ল 37:1-
14,21-28; এেেিকেয়ল 38:23; এেেিকেয়ল 
39:6-8,21-29; এেেিকেয়ল 47:6-23; দািনেয়ল 
2:34,35,44,45; 

 দািনেয়ল 7:13,14,18,22,27; দািনেয়ল 12:1,3; 
 কহােসয়া 1:10,11; কহােসয়া 2:15-23; কহােসয়া 

3:5; কহােসয়া 6:1-3; কহােসয়া 13:14; কহােসয়া 
14:4-8; 

 কযােয়ল 2:18-27; কযােয়ল 3:1-21; আেমাস 
9:11-15; ওবািদয়া 1:17-21; িমখা 2:12,13; 

 িমখা 4:1-4,7; িমখা 5:2,3; িমখা 7:15-20; 
হাবাকুক 2:14; কেফািনয়া 3:9-20; 

 HAGGAÍ 2:7-10; োখািরয়া 1:16,17; 
 োখািরয়া 2:1-13; োখািরয়া 3:1-10; 
 োখািরয়া 6:12,13,15; োখািরয়া 8:1-23; 

োখািরয়া 9:10-12; োখািরয়া 10:3-12; 
 োখািরয়া 12:1-14; োখািরয়া 13:1-2,8,9; 
 োখািরয়া 14:1-21; মালািখ 1:11; 
 মালািখ 3:2-5,16-18; মালািখ 4:1-4. 

04. মবসহার বসংহাসন।
 সামসঙ্গীত 45:7; ইসাইয়া 9:5,6.

05. মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 
পবরণাম।

 সামসঙ্গীত 46:5-12; সামসঙ্গীত 61:7,8; 
 সামসঙ্গীত 72:7-19; সামসঙ্গীত 95:1-3; 
 সামসঙ্গীত 102:14-23; ইসাইয়া 25:6-12; 
 ইসাইয়া 60:8-21; ইসাইয়া 65:17-25.

06. মবসহার মধযেস্থ�া।
 ইসাইয়া 53:12,; ইসাইয়া 59:16.

07. মবসহা ঈশ্বশরর ডানপাশশর আসশন 
িসশিন।

 সামসঙ্গীত 80:15,16,18; সামসঙ্গীত 110:1-2.

08. মবসহা অমর জীিন পাশিন।
 সামসঙ্গীত 61:7,8.

09. �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 
বদিিাণী।

 সামসঙ্গীত 91:13; ইসাইয়া 4:3; ইসাইয়া 10:20-
22; ইসাইয়া 14:1-3; ইসাইয়া 17:7; ইসাইয়া 
27:1-3,6,12,13; 

 ইসাইয়া 33:17-24; ইসাইয়া 35:5-10;
 ইসাইয়া 41:8-20; ইসাইয়া 43:1-13,18-21; 
 ইসাইয়া 45:22-25; ইসাইয়া 46:3,4,13; 
 ইসাইয়া 49:8-26; ইসাইয়া 52:7-12; ইসাইয়া 

54:1-17; 
 ইসাইয়া 56:6-8; ইসাইয়া 57:15-18; ইসাইয়া 

59:21; ইসাইয়া 60:6-21; ইসাইয়া 61;4-9,10,11; 
 ইসাইয়া 62:1-12; ইসাইয়া 65:8-10; 
 ইসাইয়া 66:15-24; কযেরিময়া 3:14-19; 
 কযেরিময়া 12:15; কযেরিময়া 15:19-21; 
 কযেরিময়া 16:14,15,19; কযেরিময়া 23:3,4,7,8; 
 কযেরিময়া 24:6,7; কযেরিময়া 29:14; 
 কযেরিময়া 30:3-24; কযেরিময়া 32:37-41; 
 কযেরিময়া 33:6-18,22; এেেিকেয়ল 20:34-42; 

এেেিকেয়ল 34:11-31; এেেিকেয়ল 36:8-38; 
 এেেিকেয়ল 37:1-14; এেেিকেয়ল 39:6-8,21-

29; দািনেয়ল 9:27; কহােসয়া 1:10,11; কহােসয়া 
2:15-23; কহােসয়া 3:4; আেমাস 9:11-15; 
ওবািদয়া 1:17-21; 

 িমখা 2:12,13; িমখা 4:1-4,7; 
 িমখা 7:15-20; কেফািনয়া 3:9-20; হগয় 2:7-

10; োখািরয়া 1:16,17; োখািরয়া 2:1-13; 
 োখািরয়া 3:1-10; োখািরয়া 8:1-23; 
 োখািরয়া 9:10-12; োখািরয়া 10:3-12; 
 োখািরয়া 12:1-14; োখািরয়া 13:8,9; 
 োখািরয়া 14:1-21; মালািখ 4:1-4.

10. শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।

িবষয়
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 ইসাইয়া 9:6; ইসাইয়া 11:6-9; 
 এেেিকেয়ল 37:1-14,21-28; দািনেয়ল 

2:34,35,44,45; 
 দািনেয়ল 7:13,14,18,22,27; কহােসয়া 2:15-23; 
 কযােয়ল 3:1-21.

11. মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 
হশি।

 ইসাইয়া 4:2; ইসাইয়া 43:21; ইসাইয়া 44:23; 
 ইসাইয়া 49:3; ইসাইয়া 60:21; ইসাইয়া 61:3; 
 দািনেয়ল 7:13,14.

Y. উ�স্� ্ম এিং খভাজনপশি ্ম মবসহা।

01. খপাড়াশনা এিং মাংসশক বনশিদযে বহসাশি 
উ�স্� ্ম করার মাধযেশম মবসহার কাজশক 
উপস্থাবপ� করা- বমটষ্ট স্াদ।

  কলবীয় পুস্তক 1:5,13; কলবীয় পুস্তক 2:1,2.

02. খপাড়াশনা ক্জবনস উ�স্� ্ম করা মবসহার 
কাজশক বনশদ্মশ কশর- বনঃস্াথ ্মভাশি 
উ�স্� ্ম করা।

 কলবীয় পুস্তক 7:16.

03. খপাড়াশনা ক্জবনস উ�স্� ্ম করা মবসহার 
কাজশক বনশদ্মশ কশর- খকান �র্ুটি োড়াই 
উ�স্� ্ম করা -ধারািাবহকভাশি খপাড়াশনার 
মাধযেশম যা বনশিদন করা হশছে।

 কলবীয় পুস্তক 22:17-21; গরনা পুস্তক 28:3,4.

04. শাবন্ বনশিদন করা এিং 
থযোঙ্সব�বভংশয়র উ�স্� ্ম মবসহার 
কাজশক পবরণাম।

 কলবীয় পুস্তক 3:1-5,16; সামসঙ্গীত 51:17.

05. পাপ বনশিদন করা পবরণাম।
 কলবীয় পুস্তক 4:3-12; কলবীয় পুস্তক 4:27-29.

06. প্রায়ক্চি�শ্�র বদনটি  রাজযেপাি।

 
কলবীয় পুস্তক 16:1-31; কলবীয় পুস্তক 17:11.

07. িাি িকনা িােুর উ�স্� ্ম করা মবসহার 
কাজশক বনশদ্মশ কশর।

 গরনা পুস্তক 19:2,3,9.

08. ইহদুীশদর িা�স্বরক খভাজন পি ্ম মবসহার 
কাজশক পবরণাম।

 যাত্রাপুস্তক 12:5-14, 22-24.

09. অবমবশ্র� পাউঁরুটি বদশয় খভাজনপি ্ম 
মবসহার কাজশক বনশদ্মশ কশর।

 কলবীয় পুস্তক 23:6-8.

10. প্রথম শসযে খথশক ব�রী মদ মবসহার 
পুনরুত্ানশক বনশদ্মশ কশর।

 কলবীয় পুস্তক 23:9-14.

11. ইহদুীশদর িা�স্বরক খভাজনপশি ্মর 
50 বদন পশর,  প্রথম ফি বদশয় করা 
খভাজনপি ্ম পরমাত্ার আশীি ্মাদশক 
বনশদ্মশ কশর।

    কলবীয় পুস্তক 23:15-21.

12. মবসহার কাশজর সাশথ সম্পবক্ম� 
কঁুশড়�শর খভাজনপি ্ম।

    কলবীয় পুস্তক 23:33-43.   

িবষয়



পিবত্র ধম ্ণগ্রেথের অন্যান্য ক্াকগুিল
মিসহার রাে্যপােির আগমন সংক্রান্ত।
মিসহার প্রথমবার আিবভ্ণােবর সময় রাে্যপাি 
তারঁ কাোকািে এেলও,
তারঁ িদ্তীয় আগমেনর সমেয়ই রাে্যপািটি 
সম্পূর ্ণ বাস্তবািয়ত হয়।
নীেে উিলেিখত ক্াকগুিল রাে্যপািেক িনেদ্ণশ 
কের।
স্ান সঙ্কুলােনর েন্য আমরা সবকটি সম্িক্ণত 
ক্াক উেলেখ কিরিন তেব
একটি সােঙ্কিতক সংখ্যার মাধ্যেম কসগুিলেক 
বুক্ঝেয়িে।
আমরা নীেে উিলেিখত ক্াকগুছেেক িনেদ্ণশ 
কেরিে।
এই সেঙ্কতগুিল হল #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7।

খসই বদশন মবসহার ভবিষযে� 
রাজযেপাি:

#1 মবসহার রাশজযের ষিম�া, মহত্ব এিং 
মবহমা।
আিদপুস্তক 49:10; গরনা পুস্তক 24:17-19; 
সামুেয়ল ১ 2:10; সামুেয়ল ২  7:12-16; 
সামসঙ্গীত 2:6-12; সামসঙ্গীত 8:2-3; 
সামসঙ্গীত 21:5; সামসঙ্গীত 45; সামসঙ্গীত 46:6-
12; 
সামসঙ্গীত 47:3,4,8-10; সামসঙ্গীত 48:2-4,9-15;
সামসঙ্গীত 50:2-6; সামসঙ্গীত 61:7,8;
সামসঙ্গীত 66:1-5; সামসঙ্গীত 67:2-8; 
সামসঙ্গীত 68:1-5; সামসঙ্গীত 72:6-20; 
সামসঙ্গীত 85:2-4,10-14; সামসঙ্গীত 86:9; 
সামসঙ্গীত 89:1-5,26-29,36,37; সামসঙ্গীত 93:1; 
সামসঙ্গীত 95:3-7; সামসঙ্গীত 96:1-13; 
সামসঙ্গীত 97:1,6; সামসঙ্গীত 98:1-9; সামসঙ্গীত 
99:1-4; সামসঙ্গীত 110:1-6; সামসঙ্গীত 130:7,8; 
সামসঙ্গীত 132:11-14; 
সামসঙ্গীত 138:4,5; সামসঙ্গীত 145:10-13; 
সামসঙ্গীত 149:1-9; ইসাইয়া 2:10-22; ইসাইয়া 
9:5,6; ইসাইয়া 11:2-10; ইসাইয়া 16:5; ইসাইয়া 

24:19-23; ইসাইয়া 26:1-4; ইসাইয়া 32:1-5,13-20; 
ইসাইয়া 33:17-24; ইসাইয়া 35:1-10; 
ইসাইয়া 40:5,9-11; ইসাইয়া 41:18-20; 
ইসাইয়া 42:4,13,16; ইসাইয়া 49:7; 
ইসাইয়া 52:1-3,10,13; ইসাইয়া 63:1-6; ইসাইয়া 
65:13-25; ইসাইয়া 66:10-17,22-24; কযেরিময়া 
23:5; 
এেেিকেয়ল 40-48; দািনেয়ল 2:35,44; দািনেয়ল 
4:3; দািনেয়ল 7:13,14,18,27; দািনেয়ল 12:1-3; 
কযােয়ল 2; 
কযােয়ল 3; ওবািদয়া 1:17-21; িমখা 4:13; 
হাবাকুক 2:14; কেফািনয়া 2:11; 
োখািরয়া 6:12,13; োখািরয়া 9:9-12; 
োখািরয়া 10:11,12; োখািরয়া 14:9; 
মালািখ 4:1-6; মিথ 6:10; 
মিথ 19:28; মিথ 28:18; 
লুক 1:32,33; লুক 22:29; কযাহন 17:24; কযাহন 
18:36; पিশষ্যেিরত 1:6,7; 
করামীয় 8:19-23; করামীয় 14:17; কিরথেীয় ১ 
15:24,25; এেফসীয় 1:10,20; 
িফিলপ্ীয় 2:9; কথসােলািনকীয় ১ 2:12; িতমিথ ১ 
6:15; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:8; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 2:5-9; িপতেরর ১ম পত্র 
1:3-5; 
पপ্রত্যােদশ 6:2; पপ্রত্যােদশ 11:15; पপ্রত্যােদশ 
12:10; पপ্রত্যােদশ 19:15,16; पপ্রত্যােদশ 20:1-6.  

#2 ইজরাশয়শির রূপান্র এিং বনি ্মাচন।
কলবীয় পুস্তক 26:40-45; 
িদ্তীয় িববরর 4:29-31; 
িদ্তীয় িববরর 30:1-10; 
িদ্তীয় িববরর 33:28,29; সামসঙ্গীত 47:5; 
সামসঙ্গীত 69:36,37; সামসঙ্গীত 85:9-14;  
সামসঙ্গীত 102:14,17,18,22; সামসঙ্গীত 106:5; 
সামসঙ্গীত 121; সামসঙ্গীত 126; সামসঙ্গীত 
130:7,8; 
ইসাইয়া 4:2-6; ইসাইয়া 12:1-6; ইসাইয়া 14:1-3; 
ইসাইয়া 26:1-4; ইসাইয়া 27:6; ইসাইয়া 29:18-24; 
ইসাইয়া 30:18-26; ইসাইয়া 40:1,2; 
ইসাইয়া 41:8-20; ইসাইয়া 44:1-8,21-24,26; 

মিসহার ভিবষ্যত রাে্যপাি
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ইসাইয়া 45:17,18,22-25; ইসাইয়া 46:13; 
ইসাইয়া 49:6-26; ইসাইয়া 51; 
ইসাইয়া 54:1-14,17; ইসাইয়া 55:1-3; 
ইসাইয়া 59:16-21; ইসাইয়া 60:10,15-18,21,22; 
ইসাইয়া 61:1-11; ইসাইয়া 62; 
ইসাইয়া 65:8-10; কযেরিময়া 3:14-16, 18,19;
কযেরিময়া 23:4-6; কযেরিময়া 30:18-24; 
কযেরিময়া 31:1-7,16-40; কযেরিময়া 32:38-44; 
কযেরিময়া 33:6-22,26; কযেরিময়া 50:4-7,20; 
এেেিকেয়ল 16:60-63; এেেিকেয়ল 34:20-31; 
এেেিকেয়ল 36:8-15,26-38; এেেিকেয়ল 37:1-
28; 
কহােসয়া 1:7,11; কহােসয়া 2:14-23; কহােসয়া 3:5; 
কহােসয়া 14:5,6; আেমাস 9:11-15; িমখা 4:7; 
িমখা 5:2-15; িমখা 7:14-20; কেফািনয়া 3:11-19; 
োখািরয়া 1:12-17; োখািরয়া 2:1-5,10,12,13; 
োখািরয়া 3:10; োখািরয়া 8:3-7,9-19; 
োখািরয়া 9:10-17; োখািরয়া 10:3-7; 
োখািরয়া 12:1-14; োখািরয়া 13:1,2,8,9; 
োখািরয়া 14:1-21; মালািখ 3:1-6,11,12,16-18;
पিশষ্যেিরত 15:16-18; করামীয় 9:27,28; করামীয় 
11:1-36; গালাতীয় 3:17; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 8:6-12; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 10:16,17;                         

#3 ইজরাশয়শির প্র�যোি�্মন।
িদ্তীয় িববরর 30:3-5; সামসঙ্গীত 14:7; 
সামসঙ্গীত 53:7; সামসঙ্গীত 106:47; সামসঙ্গীত 
107:2,3; সামসঙ্গীত 147:2; ইসাইয়া 10:20-22; 
ইসাইয়া 11:11-16; ইসাইয়া 27:12,13; ইসাইয়া 
35:8-10; ইসাইয়া 43:5,6; 
ইসাইয়া 49:6,12,22; ইসাইয়া 51:11; 
ইসাইয়া 52:8-10; ইসাইয়া 54:7; ইসাইয়া 56:8; 
ইসাইয়া 60:3-11; ইসাইয়া 66:20-21; 
কযেরিময়া 3:18,19; কযেরিময়া 12:15; 
কযেরিময়া 15:19-21; কযেরিময়া 16:14,15; 
কযেরিময়া 23:3,7,8; কযেরিময়া 30:3,10,11,17; 
কযেরিময়া 31:8-14,17; কযেরিময়া 32:37; 
কযেরিময়া 46:27-28; কযেরিময়া 50:19; 
এেেিকেয়ল 11:17-20; এেেিকেয়ল 20:34-44; 

এেেিকেয়ল 28:24-26; এেেিকেয়ল 34:11-14; 
এেেিকেয়ল 36:24-27; এেেিকেয়ল 37:21; 
এেেিকেয়ল 39:25-29; কহােসয়া 1:11; 
কহােসয়া 14:7-8; িমখা 2:12,13; িমখা 4:6; 
কেফািনয়া 3:18-20; োখািরয়া 1:17; 
োখািরয়া 8:7,8; োখািরয়া 10:8-10; 
কযাহন 11:52; এেফসীয় 1:10.

#4 অ-ইহদুীরাও আসশি।
আিদপুস্তক 26:4; িদ্তীয় িববরর 32:43; 
সামসঙ্গীত 22:28-32; সামসঙ্গীত 72:11,17; 
সামসঙ্গীত 86:9; সামসঙ্গীত 96:10; সামসঙ্গীত 
102:16-23; সামসঙ্গীত 117:1; ইসাইয়া 2:2-6; 
ইসাইয়া 5:26; ইসাইয়া 11:10,12; 
ইসাইয়া 19:16-25; ইসাইয়া 25:6-12; ইসাইয়া 26:2; 
ইসাইয়া 43:9; ইসাইয়া 51:5; ইসাইয়া 55:5; 
ইসাইয়া 56:6-7; ইসাইয়া 60:3-7, 10-14; 
ইসাইয়া 62:10; ইসাইয়া 66:18-23; কযেরিময়া 3:17; 
কযেরিময়া 4:2; কযেরিময়া 10:6,7; কযেরিময়া 16:19; 
দািনেয়ল 7:18,25-27; িমখা 4:1-4; হগয় 2:6,7;  
োখািরয়া 2:11;  কেফািনয়া 3:8-10; 
োখািরয়া 8:3,20-23; োখািরয়া 14:16-19; 
MALEACH 1:11; মাক্ণ 11:17; কযাহন 10:16; 
করামীয় 3:29; করামীয় 15:9-12; 
গালাতীয় 3:8; এেফসীয় 2:11-13; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 2:11-13; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 12:23; पপ্রত্যােদশ 7:9-
12; पপ্রত্যােদশ 15:4; पপ্রত্যােদশ 21:24-26; 
पপ্রত্যােদশ 22:2.

#5 মবসহার প্র�যোি�্মন এিং মৃ�ুযে খথশক 
পুনরুজ্ীিন িাভ করা।
সামসঙ্গীত 68:22,23; সামসঙ্গীত 71:20; 
সামসঙ্গীত 126:5,6; ইসাইয়া 25:8; ইসাইয়া 26:19; 
কহােসয়া 13:14; দািনেয়ল 12:13; মিথ 22:32; 
মিথ 24:27-51; মিথ 26:64; 
মাক্ণ 13:24-37; লুক 12:37; 
লুক 14:13-15; লুক 20:34-37; 
লুক 21:22-36; লুক 22:29; লুক 23:43; কযাহন 
3:21; কযাহন 5:28,29; 
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কযাহন 6:39,40; কযাহন 8:51; 
কযাহন 11:25,26; কযাহন 12:25,26; কযাহন 14:2,3; 
কযাহন 17:24; 
पিশষ্যেিরত 2:6-8; पিশষ্যেিরত 23:6-8; 
पিশষ্যেিরত 26:6-8; করামীয় 8:17,24; 
কিরথেীয় ১ 6:14; কিরথেীয় ১ 15:1-58; 
কিরথেীয় ২ 4:14,17; এেফসীয় 1:10; 
িফিলপ্ীয় 2:10,11; িফিলপ্ীয় 3:20,21; কলসীয় 3:4; 
কথসােলািনকীয় ১ 1:10; 
কথসােলািনকীয় ১ 4:14-17; 
কথসােলািনকীয় ২ 1:7-10; 
কথসােলািনকীয় ২ 2:7,8; 
িতমিথ ২ 2:11,12,18; িতমিথ ২ 4:8; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 1:13; িহব্রুেদর কােে পত্র 11:13,35; 
িপতেরর ১ম পত্র 1:4-9; িপতেরর ১ম পত্র 4:13; 
িপতেরর ১ম পত্র 5:4; 
িপতেরর ২য় পত্র 1:11; কযাহেনর ১ম পত্র 3:2; 
যুেদর পত্র 1:14; पপ্রত্যােদশ 1:6,7; पপ্রত্যােদশ 
2:26,27; पপ্রত্যােদশ 3:21; पপ্রত্যােদশ 5:1-14; 
पপ্রত্যােদশ 7:3,4; पপ্রত্যােদশ 10:7; पপ্রত্যােদশ 
11:15; पপ্রত্যােদশ 12:10; पপ্রত্যােদশ 15:3,4; 
पপ্রত্যােদশ 20:1-6. 

#6 বিচাশরর বদন।
আিদপুস্তক 18:25; সামসঙ্গীত 1:4; সামসঙ্গীত 9:8; 
সামসঙ্গীত 68:1-5; সামসঙ্গীত 73:20; সামসঙ্গীত 
96:11-13; সামসঙ্গীত 98:9; সামসঙ্গীত 122:5; 
উপেদশক 12:14; ইসাইয়া 5:30; ইসাইয়া 13:1-
22; ইসাইয়া 30:8,27-30; ইসাইয়া 34:1-4; ইসাইয়া 
66:15,16; দািনেয়ল 7:9,10; দািনেয়ল 12:1,2; 
কযােয়ল 2:1,10,11,30-32; 
কযােয়ল 3:12-16; িমখা 1:3,4; নাহুম 1:5,6; 
কেফািনয়া 1:14-18; মালািখ 3:5,16-18; 
মিথ 8:11,12; মিথ 10:28; 
মিথ 11:21-24; মিথ 12:36,41,42; মিথ 13:40-43; 
মিথ 19:28; 
মিথ 24:50,51; মিথ 25:21,23,31-46; মাক্ণ 9:43-
48; লুক 10:12-14; লুক 19:27; লুক 20:35,36; লুক 
22:30; 
কযাহন 5:24-29; কযাহন 12:31,32; पিশষ্যেিরত 

10:42; पিশষ্যেিরত 17:31; पিশষ্যেিরত 24:15; 
করামীয় 2:5-16; করামীয় 14:10-12; কিরথেীয় ১ 
3:12-15; 
কিরথেীয় ১ 4:5; কিরথেীয় ১ 6:1-3; 
কিরথেীয় ২ 5:10; কলসীয় 3:6; 
িতমিথ ২ 4:1; িহব্রুেদর কােে পত্র 6:2; 
িপতেরর ২য় পত্র 2:9; িপতেরর ২য় পত্র 3:7; 
কযাহেনর ১ম পত্র 4:17; যুেদর পত্র 1:6,13-15; 
पপ্রত্যােদশ 2:11; 
पপ্রত্যােদশ 3:4,5; पপ্রত্যােদশ 6:12-17; 
पপ্রত্যােদশ 11:18,19; पপ্রত্যােদশ 14:1-11; 
पপ্রত্যােদশ 17:14-16; पপ্রত্যােদশ 19; पপ্রত্যােদশ 
20:10-15;  

#7 ন�ুন স্� ্ম এিং ন�ুন পৃবথিী।
সামসঙ্গীত 48:8; ইসাইয়া 60:18-20; 
ইসাইয়া 65:17-19; ইসাইয়া 66:22-24; 
মিথ 8:11; মিথ 24:35; 
কিরথেীয় ১ 15:24,25; গালাতীয় 4:26; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 10:12,13; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 11:10; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 12:22-28; িপতেরর ২য় পত্র 
3:7-13; 
पপ্রত্যােদশ 3:12,21; पপ্রত্যােদশ 16:20; 
पপ্রত্যােদশ 21, 22. 
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C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

আবদপুস্ক 3:15 খ�ামার এিং নারীর 
মশধযে আবম শ�র্ু�া আনি এিং �ার 
সন্ানসন্ব� এিং খ�ামার সন্ান সন্ব�র 
মশধযে এই শ�র্ু�া িশয় চিশি| �ুবম 
কামড় খদশি �ার সন্াশনর পাশয বকন্তু খস 
খ�ামার মাথা চূণ ্ম করশি|”

�ণনা পুস্ক 21:8 প্রভু কমািশেক বলেলন, 
“একটি িপতেলর সাপ ততরী কেরা এবং এটিেক 
একটি খুটঁির ওপের রােখা| ককােনা ব্যক্তিেক 
সােপ কামড়ােল যিদ কসই ব্যক্তি খুটঁির ওপেরর 
িপতেলর সাপটির িদেক তাকায তাহেল কস 
ব্যক্তি মারা যােব না|”

9 কমািশ প্রভুর আেদশ পালন করেলন| িতিন 
একটি িপতেলর সাপ ততরী কের কসটিেক খুটঁির 
ওপের রাখেলন| এরপর যখনই ককান মানুষেক 
সােপ দংশন করত, তখনই কস খুটঁির ওপেরর 
িপতেলর সাপটির িদেক তাকােতা আর কবেঁে 
কযেতা|

ইসাইয়া 53:10 প্রভু তােক কমের িপেষ 
কফলার িসদ্ান্ত কনন| যিদ কস কদাষেমােেনর 
বিল িহেসেব িনেেেক উত্সগ ্ণ কের, কস তার 
সন্তােনর মুখ কদখেব এবং দীঘ ্ণ িদন বােঁেব| 
ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল হেব|

মবথ 27:50 পের যীশু আর একবার খুব 
কোের িেত্ কার কের প্রার ত্যাগ করেলন৷

51 সেঙ্গ সেঙ্গ মক্ন্দেরর মেধ্যকার কসই ভারী 
পদ্ণািা ওপর কথেক নীে পয ্ণন্ত িেের দুভাগ হেয় 
কগল, পিৃথবী ককঁেপ উঠল, বড় বড় পাথেরর 
োইঁ কফেি কগল,

মবথ 28:5 কসই স্বগ ্ণদপূত ঐ স্তীেলাকেদর 
বলেলন, ‘কতামরা ভয় কপও না, আিম োিন 
কতামরা, য়ােঁক ক্রুেশ িদেয়িেেল তােঁক খুেঁে৷

6 িকন্তু িতিন এখােন কনই৷ িতিন কয়মন 

বেলিেেলন, কতমিন পুনরুত্িথত হেয়েেন৷ 
এস, কয়খােন তােঁক শুইেয় রাখা হেয়িেল তা 
কদখ;

িুক 2:10 কসই স্বগ ্ণদপূত তােদর বলেলন, 
‘ভয় নই, কদখ আিম কতামােদর কােে এক 
আনেন্দর সংবাদ িনেয় এেসিে৷ এই সংবাদ 
সকেলর েন্য মহা আনেন্দর হেব৷

11 কারর রাো দাযপূেদর নগের আে কতামােদর 
েন্য একেন ত্রারকত্ণার েন্ম হেয়েে৷ িতিন 
খ্ীষ্ট প্রভু৷

খযাহন 3:14 ‘মরুভপূ িমর মেধ্য কমািশ 
কয়মন সাপেক উঁেুেত তুেলিেেলন, কতমিন 
মানবপুত্রেক অবশ্যই উঁেুেত ওঠােনা হেব৷

�ািা�ীয় 3:19 তাহেল িবিধ-ব্যবস্া িকেসর 
েন্য? অপরাধ িক এিা কবাঝাবার েন্য িবিধ-
ব্যবস্া কসই বংশধর (অব্াহােমর) আসা পয ্ণন্ত 
কয়াগ করা হল, যােক কসই প্রিতশ্রুিত কদওয়া 
হেয়িেল৷ মানুেষর কােে কসই িবিধ-ব্যবস্া 
কপৌঁেে িদেত স্বগ ্ণদপূতরা কমািশেক মধ্যস্তরূেপ 
ব্যবহার কেরিেেলন৷

�ািা�ীয় 4:4 িকন্তু িনরুিপত সমেয় ঈশ্বর 
তারঁ পুত্রেক পাঠােলন৷ ঈশ্বেরর পুত্র একেন 
স্তীেলােকর গভ্ণোত হেলন এবং িবিধ-ব্যবস্ার 
অধীেন েীবন কািােলন,

5 যােত িতিন িবিধ-ব্যবস্ার অধীন সমস্ত 
কলাকেদর স্বাধীন করেত পােরন এবং কয়ন 
আমরা সকেল তারঁ পুত্ররূেপ স্বীকৃিত পাই৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:14 ভাল, কসই সন্তানরা 
যখন রতিমাংেসর মানুষ, তখন যীশু িনেেও 
তােদর স্বরূেপর অংশীদার হেলন৷ যীশু 
এইরকম করেলন কয়ন মতুৃ্যর মাধ্যেম মতুৃ্যর 
অিধপিত িদয়াবলেক ধ্ংস করেত পােরন;

पপ্র�যোশদশ 12:9 কসই িবরাি নাগেক স্বগ ্ণ কথেক 
পিৃথবীেত েঁুেড় কফলা হল৷ এই িবরাি নাগ হল 
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কসই পুরােনা নাগ যােক িদয়াবল বা শয়তান 
বলা হয়, কস সমগ্র েগতেক ভ্ান্ত পেথ িনেয় 
যায়৷ কসই নাগ ও তার সঙ্গী অপদপূতেদর 
পিৃথবীেত েঁুেড় কফলা হল৷

पপ্র�যোশদশ 20:10 তখন কসই শয়তান কয় তােদর 
ভ্ান্ত কেরিেল তােক জ্বলন্ত গন্ধেকর হ্রেদ 
েঁুেড় কফলা হেব, কয়খােন কসই পশু ও ভণ্ড 
ভাববাদীেদর আেগই েঁুেড় কফলা হেয়েে৷ 
কসখােন যুগ যুগ ধের িদনরাত তারা যন্ত্ররা 
কভাগ করেব৷

এটিও কদখুন: গরনা পুস্তক 21:6,7; মাক্ণ 16:18; লুক 10:19; 
पিশষ্যেিরত 28:3-6.

E09 মবসহার ধাবম ্মক�া।

আবদপুস্ক 3:21 প্রভু ঈশ্বর পশুর চামড়া 
বদশয় আদম ও হিার জনযে খপাশাক 
িাবনশয় �াশদর পবরশয বদশিন|

আবদপুস্ক 3:7 তখন কসই নারী ও পুরুষ 
দুেেনর মেধ্যই একিা পিরবত্ণন ঘিল| কয়ন 
তােদর কোখ খুেল কগল আর তারা সব িকেু 
অন্যভােব কদখেত শুরু করল| তারা কদখল 
তােদর ককানও োমাকাপড় কনই| তারা উলঙ্গ| 
তাই তারা কেযকিা ডুমুেরর পাতা কোগাড় 
কের কসগুেলােক েেুড় েেুড় কসলাই করল 
এবং কসগুেলােক কপাশাক িহেসেব পরল|

ইসাইয়া 61:10 “প্রভু আমােক খুব সুখী 
কেরেেন| আমার সমগ্র সত্ত্বা আমার 
ঈশ্বের সুখী| ঈশ্বর আমােক পিরত্রােরর বস্ত 
পিরেযেেন| এিা হেছে কযমন এক েন িবেয়র 
বর িনেেেক মালা িদেয় সাোয কসই রকম| 
ঈশ্বর আমার ওপর ধািম ্ণকতার আবরর বস্ত 
পিরেযেেন| কযন িবেয়র বধপূ ক্বিােহর েমত্কার 
কপাশাক পেরেে|

पপ্র�যোশদশ 4:4 কসই িসংহাসেনর োরিদেক 
েক্বিশটি িসংহাসন িেল৷ কসইসব িসংহাসেন 
েক্বিশ েন প্রােীনবেসিেেলন, তারঁা সকেল 
শুভ্ কপাশাক পেরিেেলন; আর তােঁদর মাথায় 
কসানার মুকুি িেল৷

पপ্র�যোশদশ 7:9 এরপর আিম কদখলাম 
প্রেত্যক োিতর, প্রেত্যক বংেশর এবং প্রেত্যক 
কগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিরত কলাক কসই িসংহাসন 
ও কমষশাবেকর সামেন এেস তারা দািঁড়েয়েে৷ 
তােদর পরের শুভ্ কপাশাক এবং হােত কখেরু 
পাতা৷

10 তারা সকেল িেত্ কার কের বলেে, ‘িযিন 
িসংহাসেন বেস আেেন, এই েয় কসই ঈশ্বেরর 
ও কমষশাবেকর দান৷’

11 সমস্ত স্বগ ্ণদপূত িসংহাসেনর প্রােীনেদর ও 
োরেন প্রারীর োরিদক িঘের দািঁড়েয় িেেলন৷ 
তারঁা িসংহাসেনর সামেন মাথা নীেু কের প্ররাম 
করেলন ও ঈশ্বেরর উপাসনা করেত থাকেলন৷

12 তারঁা বলেলন, ‘আেমন! প্রশংসা, মিহমা, 
প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্ান, পরাক্রম ও ষিমতা 
যুগপয় ্ণােয়র যুেগ যুেগ আমােদর ঈশ্বেররই 
কহাক্৷ আেমন!’

13 এরপর কসই প্রােীনেদর মেধ্য একেন আমায় 
ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘শুভ্ কপাশাক পর! এই 
কলাকরা কক, আর এরা সব ককাথা কথেক 
এেসেে?’

14 আিম তােঁক বললাম, ‘মহাশয়, আপিন 
োেনন৷’িতিন আমায় বলেলন, ‘এরা কসই 
কলাক যারঁা মহািনয় ্ণাতন সহ্য কের এেসেে ; 
আর কমষশাবেকর রেতি িনেের কপাশাক ধুেয় 
শুেীশুভ্ কেরেে৷

पপ্র�যোশদশ 21:2 আিম আেরা কদখলাম, কসই 
পিবত্র নগরী, নতুন কেরুশােলম, স্বগ ্ণ হেত 
ঈশ্বেরর কাে কথেক কনেম আসেে৷ কেন 
কয়মন তার বেরর েন্য সােে, কসও কসইভােব 
প্রস্তুত হেয়িেল৷
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 132:9,16; ইসাইয়া 52:1; এেেিকেয়ল 
16:8-18.

A01 মবসহা হশিন আব্াহাশমর উত্তরসূরী।

আবদপুস্ক 9:26 খনাহ আরও 
িিশিন,“খশশমর প্রভু ঈশ্বশরর প্রশংসা 
কর! কনান খয়ন খশশমর দাস হয়|

27 ঈশ্বর খয়ফ� ্খক আরও জবম বদন, ঈশ্বর 
খশশমর �ািুঁশ� অিস্থান করুন এিং কনান 
�াশদর দাস হউক|”

িুক 3:23 প্রায় ক্ত্রশ বের বয়েস যীশু 
তারঁ কাে শুরু কেরন৷ কলােকরা মেন করত 
িতিন কয়ােষেফরই কেেল৷কয়ােষফ হেলন এিলর 
কেেল৷

িুক 3:24-33
িুক 3:34 িযহপূদা যােকােবর কেেল৷ 

যােকাব ইসহােকর কেেল৷ ইসহাক অব্াহােমর 
কেেল৷ অব্াহাম কতরূেহর কেেল৷ কতরূহ 
নােহােরর কেেল৷

35 নােহার সরূেগর কেেল৷ সরূগ িরযুর কেেল৷ িরযু 
কপলেগর কেেল৷ কপলগ এবেরর কেেল৷ এবর 
কশলেহর কেেল৷

36 কশলহ তকনেনর কেেল৷ তকনন অফ্ণষিেদর 
কেেল৷ অফ্ণষিদ কশেমর কেেল৷ কশম কনােহর 
কেেল৷ কনাহ কলমেকর কেেল৷

   
এটিও কদখুন: ইসাইয়া 11:10; করামীয় 9:5; করামীয় 15:12; 

এেফসীয় 2:19; এেফসীয় 3:6.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

আবদপুস্ক 12:3 যারা খ�ামাশক আশীি ্মাদ 
করশি, খসই খিাশকশদর আবম আশীি ্মাদ 
করি এিং যারা খ�ামাশক অবভশাপ 
খদশি, খসই খিাশকশদর আবম অবভশাপ 
খদি| খ�ামার মাধযেশম আবম পৃবথিীর সি 
খিাশকশদর আশীি ্মাদ করি|”

पবশষযেচবর� 3:25 আপনারা কতা ভাববাদীেদর 
বংশধর, আপনারা ঈশ্বেরর কসই েুক্তির 
উত্তরািধকারী, কয় েুক্তি ঈশ্বর আপনােদর 
িপতৃপুরুেষর সােথ কেরিেেলন৷ িতিন কতা 
অব্াহামেক বেলিেেলন, ‘কতামার বংশ দ্ারা 
পিৃথবীর সকল োিতই আশীব ্ণাদ লাভ করেব৷’

26 ঈশ্বর তারঁ দাসেক পুনরুত্িথত কের প্রথেম 
তােঁক আপনােদর কােেই পাঠােবন, কয়ন 
আপনােদর প্রেত্যকেক মন্দ কথেক িফিরেয় 
এেন আশীব ্ণাদ করেত পােরন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 72:17; করামীয় 4:11; গালাতীয় 
3:8,16,28; কলসীয় 3:11; पপ্রত্যােদশ 7:9.

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

আবদপুস্ক 14:18 শাশিশমর রাজা 
মল্ীশষদকও অব্াশমর সশগে সাষিা� ্
করশ� খ�শিন| মল্ীশষদক বেশিন 
পরা� ্পর ঈশ্বশরর একজন যাজক| 
মল্ীশষদক বনশয় এশিন রুটি ও দ্াষিারস|

মবথ 26:26 তারঁা খাক্ছেেলন, এমন সময় 
যীশু একটি রুটি িনেয় ঈশ্বরেক ধন্যবাদ 
িদেলন, আর কসই রুটি িুকেরা িুকেরা কের 
িশষ্যেদর িদেয় বলেলন, ‘এই নাও, খাও, এ 
আমার কদহ৷’

27 এরপর িতিন পানপাত্র িনেয় ধন্যবাদ িদেলন 
আর পানপাত্রটি িশষ্যেদর িদেয় বলেলন, 
‘কতামরা সকেল এর কথেক পান কর৷

28 কারর এ আমার রতি, নতুন িনয়ম প্রিতটষ্ত 
হওযার রতি যা বহুেলােকর পাপ কমােেনর 
েন্য পািতত হল৷

29 আিম কতামােদর বলিে, এখন কথেক আিম 
এইদ্াষিারস আর কখনও পান করব না, কয় 
পয ্ণন্ত না আমার িপতার রােে্য কতামােদর 
সেঙ্গ নতুন দ্াষিারস পান কির৷’
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 6:20 যীশু, িযিন 
মল্ীেষদেকর রীিত অনুযাযী িেরকােলর 
েন্য মহাযােক হেলন, িতিন আমােদর হেয় 
কসখােন প্রেবশ কেরেেন এবং আমােদর েন্য 
পথ খুেল িদেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:1 এই মল্ীেষদক 
শােলেমর রাো ও পরাত্ পর ঈশ্বেররযােক 
িেেলন৷ অব্াহাম যখন রাোেদর পরাস্ত 
কের ঘের িফরিেেলন তখন এই মল্ীেষদক 
অব্াহােমর সেঙ্গ সাষিাত্ কের তােঁক আশীব ্ণাদ 
কেরিেেলন৷

2 অব্াহাম যুদ্ েয় কের যা িকেু কপেয়িেেলন 
তার দশ ভােগর একভাগ তােঁক িদেয়িেেলন৷ 
মল্ীেষদেকর নােমর অথ ্ণ হল, ‘ন্যােয়র রাো,’ 
এরপর িতিন আবার ‘শােলেমর রাো’ অথ ্ণাত্ 
‘শািন্তরাে৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 110:4; িহব্রুেদর কােে পত্র 5:6,10; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 7:1-3.

A01 মবসহা হশিন আব্াহাশমর উত্তরসূরী।

আবদপুস্ক 17:7 এিং খ�ামার ও আমার 
মশধযে এক চুক্তি সম্পন্ন হশি| খ�ামার 
সমস্ উত্তরপুরুষ�শণর জনযেও এই একই 
চুক্তি প্রশয়াজযে হশি| এই চুক্তি বচরকাি 
িহাি থাকশি| আবম খ�ামার ও খ�ামার 
উত্তরপুরুষ�শণর জনযে ঈশ্বর থাকি|

8 আবম খ�ামাশক এিং খ�ামার সি 
উত্তরপুরুষশদর এই কনান খদশ খদি যার 
মধযে বদশয় খ�ামরা যাত্রা করে| আবম 
খ�ামাশক এই খদশ বচরকাশির জনযে খদি| 
আবম হি খ�ামার ঈশ্বর|”

19 ঈশ্বর িিশিন, “না! আবম িশিবে খয় 
খ�ামার স্তী সারার একটি পুত্র হশি| �ুবম 
�ার নাম খদশি ইসহাক| �ার সশগে আবম 
আমার চুক্তি সম্পাদন করি| �ার সশগে ঐ 

চুক্তি এমন হশি যা �ার উত্তরপুরুষ�শণর 
সশগেও বচরকাি িজায় থাকশি|

21 বকন্তু আবম ইসহাশকর সশগে চুক্তিিধে হি| 
সারার খয় পুত্র হশি খস-ই হশি ইসহাক - 
পশরর িের টিক এই সময় খসই পুশত্রর 
জন্ম হশি|”

আবদপুস্ক 21:12 বকন্তু অব্াহামশক 
ঈশ্বর িিশিন, “ঐ পুত্র আর দাসীর জশনযে 
বচন্া খকাশরা না| সারা যা চায় �া-ই কশরা| 
খ�ামার একমাত্র উত্তরাবধকারী হশি 
ইসহাক|

খরামীয় 9:6 আিম একথা বলিে না কয় 
ঈশ্বেরর কয় প্রিতশ্রুিত তােদর েন্য িেল তা 
িতিন পপূর ্ণ কেরন িন৷ িকন্তু ইস্ােয়েলর সমস্ত 
মানুষই সিত্যকার ইস্ােয়েলর কলাক নয়৷

7 এমনও নয় কয় অব্াহােমর বংেশর বেলই তারা 
সিত্যকােরর সন্তান; িকন্তু ঈশ্বর বেলিেেলন, 
‘ককবল ইসহাক্ই কতামার তবধ পুত্র হেব৷’

8 এর অথ ্ণ কহাল এই কয় তদিহকভােব েন্মপ্রাপ্ত 
অব্াহােমর সন্তানরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান 
নয়৷ অব্াহােমর প্রকৃত বংশধর তারাই যারঁা 
অব্াহােমর কােে ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুসাের 
েন্মলাভ কেরেে৷

9 িতিন অব্াহামেক এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন: 
‘িনরুিপত সমেয় আিম পুনব ্ণার আসব তখন 
সারার এক পুত্র হেব৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 21:2,3,6; গালাতীয় 4:28-31.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।

আবদপুস্ক 22:8 অব্াহাম িিশিন, “আমার 
পুত্র, িয়ং ঈশ্বর িবির জশনযে খমষশািশকর 
িযেিস্থা করশিন|”সু�রাং অব্াহাম আর 
ইসহাক দজুশন বমশি বনবদ্মষ্ট স্থানটিশ� 
খ�শিন|
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খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

এটিও কদখুন: কযাহন 1:36; িপতেরর ১ম পত্র 1:19,20; पপ্রত্যােদশ 
5:6,12; पপ্রত্যােদশ 7:9,13,14.

A01 মবসহা হশিন আব্াহাশমর উত্তরসূরী।
E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 

হশি।

আবদপুস্ক 22:17 আবম খ�ামাশক 
অিশযে আশীি ্মাদ করি| আকাশশ য� 
�ারা, আবম খ�ামার উত্তরপুরুষশদরও 
সং�যোও �� করি| সমুদ্�ীশর য� িাবি, 
খ�ামার উত্তরপুরুষরাও �� হশি| এিং 
খ�ামার িংশ �াশদর সমস্ শ�র্ুশদর 
পরাস্ করশি|

18 পৃবথিীর প্রশ�যেক জাব� খ�ামার 
উত্তরপুরুষশদর মাধযেশম আশীি ্মাদ পাশি| 
�ুবম আমার আজ্া পািন কশরে িশি 
খ�ামার উত্তরপুরুষশদর জশনযে আবম 
একাজ করি|”

খযাহন 8:56 কতামােদর িপতৃপুরুষ অব্াহাম 
আমার আগমেনর িদন কদখেত পােবন বেল 
খুশী হেয়িেেলন৷ িতিন কসই িদন কদেখ খুশী 
হেয়িেেলন৷’

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

23 কয় ককউ তারঁ কথা না শুনেব, কস কলাকেদর 
মধ্য কথেক সম্পূর ্ণভােব িবক্ছেন্ হেব৷’

24 হ্যা ,ঁ সমস্ত ভাববাদী এমনিক শমপূেয়ল ও তার 
পের কয় সকল ভাববাদী এেসেেন তারঁা সকেল 

এই িদেনর কথা বেল কগেেন৷
25 আপনারা কতা ভাববাদীেদর বংশধর, 

আপনারা ঈশ্বেরর কসই েুক্তির উত্তরািধকারী, 
কয় েুক্তি ঈশ্বর আপনােদর িপতৃপুরুেষর 
সােথ কেরিেেলন৷ িতিন কতা অব্াহামেক 
বেলিেেলন, ‘কতামার বংশ দ্ারা পিৃথবীর সকল 
োিতই আশীব ্ণাদ লাভ করেব৷’

26 ঈশ্বর তারঁ দাসেক পুনরুত্িথত কের প্রথেম 
তােঁক আপনােদর কােেই পাঠােবন, কয়ন 
আপনােদর প্রেত্যকেক মন্দ কথেক িফিরেয় 
এেন আশীব ্ণাদ করেত পােরন৷

খরামীয় 4:17 শােস্ত কলখা আেে, ‘আিম 
কতামােক বহু োিতর িপতা করলাম৷’ঈশ্বেরর 
দৃটষ্টেত অব্াহাম আমােদর িপতা৷ িতিন কসই 
ঈশ্বের িবশ্বাস করেতন, িযিন মতৃেক েীবন 
কদন ও যার অক্স্তত্ব কনই তােক অক্স্তেত্ব 
আেনন৷

18 অব্াহােমর সন্তান হবার ককান আশা িেল 
না; িকন্তু অব্াহাম ঈশ্বেরর ওপের িবশ্বােস 
িস্র িেেলন৷ আশা না থাকেলও আশা কের 
যাক্ছেেলন; আর এই েন্যই িতিন বহুোিতর 
িপতা হেত কপেরিেেলন৷ টঠক ঈশ্বর কয়মন 
বেলিেেলন, ‘কতামার বংশধররা আকােশর 
তারার মত অসংখ্য হেব৷’

কবরন্থীয় ২ 1:20 কতামরা পরস্পর এেক 
অপরেক পিবত্র েুবেেন শুেভছো োিনও৷

�ািা�ীয় 3:16 ঈশ্বর, অব্াহাম ও তারঁ 
বংশধরেক আশীব ্ণােদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ 
লষি্য কর কয় এখােন ‘বংশধর’ বলা হেয়েে, 
‘বংশধরেদর’ নয়, কয়ন অেনকেক নয় বরং 
একেনেক অথ ্ণাত্ খ্ীষ্টেক িনেদ্ণশ করা হয়৷

17 আিম এিাই বলেত োই কয়: ঈশ্বর অব্াহােমর 
সেঙ্গেুক্তি কেরিেেলন, আর তার োরেশা 
িতিরশ বের পের িবিধ-ব্যবস্া এেসিেল৷ তাই 
িবিধ-ব্যবস্া এেস পপূেব ্ণই কয় েুক্তি ঈশ্বেরর সােথ 
অব্াহােমর হেয়িেল তা বািতল করেত পাের 
না৷

আিদপুস্তক



36

18 যিদ উত্তরািধকার িবিধ-ব্যবস্ার ওপর িনভ্ণর 
করত তাহেল তা আর প্রিতশ্রুিতর ওপর 
িনভ্ণরশীল হত না; িকন্তু ঈশ্বর মুতি হেস্ত এই 
উত্তরািধকার অব্াহামেক তারঁ প্রিতশ্রুিতর 
মেধ্য িদেয়িেেলন৷

�ািা�ীয় 3:29 কতামরা খ্ীেষ্টর, তাই কতামরা 
অব্াহােমর বংশধর; সুতরাং অব্াহােমর কােে 
ঈশ্বর কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কতামরাও তার 
উত্তরািধকারী হেব৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 12:2,3; আিদপুস্তক 13:16; আিদপুস্তক 
15:1,5,6; আিদপুস্তক 17:1,6,7; আিদপুস্তক 18:18; আিদপুস্তক 
22:3,10; আিদপুস্তক 26:4,5; আিদপুস্তক 27:28,29; আিদপুস্তক 

28:3,14; আিদপুস্তক 49:25,26; িদ্তীয় িববরর 1:10; িদ্তীয় 
িববরর 28:2; সামসঙ্গীত 2:8; সামসঙ্গীত 72:8,9,17; কযেরিময়া 

7:23; কযেরিময়া 33:22; দািনেয়ল 2:44,45; লুক 1:68-75; 
এেফসীয় 1:3; पপ্রত্যােদশ 11:15.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

আবদপুস্ক 26:3 খসই খদশশ থাশকা এিং 
আবম খ�ামার সশগে থাকি| আবম খ�ামায় 
আশীি ্মাদ করি| এই য� জবমজমা খদ�চ 
সি আবম খ�ামায় ও খ�ামার পবরিারশক 
খদি| খ�ামার বপ�া অব্াহামশক আবম 
যা-যা প্রব�জ্া কশরবেিাম খস সি কথা 
আবম রা�ি|

4 আকাশশর �ারার ম� খ�ামার 
উত্তরপুরুষরা হশি অসং�যে এিং খ�ামার 
পবরিার এই সমস্ জবমর মাবিক হশি| 
খ�ামার উত্তরপুরুষশদর মাধযেশম পৃবথিীর 
সমস্ জাব� আমার আশীি ্মাদ পাশি|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 6:17 ঈশ্বর কয় প্রিতজ্ঞা 
কেরিেেলন কসই প্রিতজ্ঞার উত্তরািধকারীেদর 
িতিন শপেথর মাধ্যেম আরও িনচিয়তার 
সেঙ্গ বলেত োইেলন কয় তারঁ কসই প্রিতজ্ঞা 
অপিরবত্ত্ণনীয়৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 11:9 তারঁ িবশ্বােসর বেলই 
িতিন ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত কসই কদেশ আগন্তুেকর 

মেতা েীবনযাপন করেলন৷ তারঁ িবশ্বাস িেল 
বেলই িতিন তা করেত কপেরিেেলন৷ কসই 
প্রিতশ্রুত কদেশ ইসহাক ও যােকােবর সােথ 
িতিন তাবঁুেত বাস কেরিেেলন, যারঁা তারঁ 
মেতাই (একই প্রিতশ্রুিতর) উত্তরািধকারী 
িেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 11:13 এইসব 
মহান ব্যক্তিরা িবশ্বাস িনেয়ই মারা কগেলন৷ 
ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন তারঁা ককউই 
বাস্তেব তা পান িন, িকন্তু দপূর কথেক তা 
কদেখিেেলন ও তােক স্বাগত োিনেয়িেেলন৷ 
তারঁা কখালাখুিল স্বীকার কেরিেেলন কয় এই 
পিৃথবীেত তারঁা প্রবাসী ও িবেদশী৷

14 কারর কয় সব কলাক এরকম কথা বেলন, তারঁা 
কয় িনেের কদেশ কফরার আশায় আেেন তা 
স্পষ্ট কেরই ব্যতি কেরন৷

15 কয় কদশ কথেক তারঁা বাইের কবিরেয় 
এেসিেেলন, কসই কদেশর কথা যিদ মেন 
রাখেতন, তেব ইছো করেল কসখােন িফের 
কয়েত পারেতন৷

16 িকন্তু এখন তারঁা তার কথেক আেরা ভাল কদেশ, 
কসই স্বগতীয় কদেশ, যাবার আকাঙ্া করিেেলন৷ 
এইেন্য ঈশ্বর িনেেেক তােঁদর ঈশ্বর বেল 
পিরেয় িদেত লজ্া পান না, কারর িতিন 
তােঁদর েন্য এক নগর প্রস্তুত কেরেেন৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 12:1-3; আিদপুস্তক 13:15-17; 
আিদপুস্তক 15:18; আিদপুস্তক 17:8; আিদপুস্তক 22:16-18; 

সামসঙ্গীত 32:8; সামসঙ্গীত 39:12; ইসাইয়া 43:2,5.

A01 মবসহা হশিন আব্াহাশমর উত্তরসূরী।
B23 ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।
E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 

হশি।

আবদপুস্ক 28:14 খ�ামার িহ ু
সং�যেক উত্তরপুরুষ হশি| �ারা পৃবথিীর 
ধূশিার মশ�া অসং�যে হশি| �ারা পূি ্ম, 
পক্চিম, উত্তর ও দবষিশণ েবড়শয় পড়শি| 
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পৃবথিীর সি জাব�রা খ�ামার এিং খ�ামার 
উত্তরপুরুষশদর মাধযেশম আশীি ্মাদ পাশি|

पবশষযেচবর� 3:25 আপনারা কতা ভাববাদীেদর 
বংশধর, আপনারা ঈশ্বেরর কসই েুক্তির 
উত্তরািধকারী, কয় েুক্তি ঈশ্বর আপনােদর 
িপতৃপুরুেষর সােথ কেরিেেলন৷ িতিন কতা 
অব্াহামেক বেলিেেলন, ‘কতামার বংশ দ্ারা 
পিৃথবীর সকল োিতই আশীব ্ণাদ লাভ করেব৷’

26 ঈশ্বর তারঁ দাসেক পুনরুত্িথত কের প্রথেম 
তােঁক আপনােদর কােেই পাঠােবন, কয়ন 
আপনােদর প্রেত্যকেক মন্দ কথেক িফিরেয় 
এেন আশীব ্ণাদ করেত পােরন৷

�ািা�ীয় 3:8 পিবত্র শােস্ত এিবষেয় আেগই 
কলখা িেল কয়, অইহুদী কলাকেদর ঈশ্বর তােদর 
িবশ্বােসর দ্ারা ধািম ্ণক প্রিতপন্ করেবন৷ আেগ 
কথেকই এই সুসমাোর অব্াহামেক োিনেয় 
কদওয়া হেয়িেল! ‘অব্াহাম সমস্ত োিত 
কতামার মাধ্যেম আশীব ্ণাদ পােব৷’

�ািা�ীয় 3:16 ঈশ্বর, অব্াহাম ও তারঁ 
বংশধরেক আশীব ্ণােদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ 
লষি্য কর কয় এখােন ‘বংশধর’ বলা হেয়েে, 
‘বংশধরেদর’ নয়, কয়ন অেনকেক নয় বরং 
একেনেক অথ ্ণাত্ খ্ীষ্টেক িনেদ্ণশ করা হয়৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 12:3; আিদপুস্তক 18:17,18; 
আিদপুস্তক 22:18; আিদপুস্তক 26:4; সামসঙ্গীত 72:17.

A02 মবসহা িশিন জুডার উত্তরসূচী।
D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

আবদপুস্ক 49:8 “বযহূদা খ�ামার ভাইরা 
খ�ামার প্রশংসা করশি| �ুবম খ�ামার 
শ�র্ুশদর পরাক্জ� করশি| খ�ামার 
ভাইরা খ�ামার কাশে জানু পা�শি|

9 আমার িাো, �ুবম বশকাশরর ওপর দাবঁড়শয় 
থাকা বসংশহর মশ�া| খস বিশ্রাম করশি 
�াশক বিরতি করার সাহস কার আশে|

10 বযহূদার িংশ খথশকই রাজারা উিশি| �ার 
িংশ খয় শাসন করশি এই বচহ্ন প্রকৃ� 
রাজা না আসা পয্ন্্ম রইশি| পশর িহ ু
খিাক িাধযে হশয় �ার খসিা করশি|

11 খস দ্াষিাি�া বদশয় �ার �াধা িাধঁশি| 
�াধার শািকশক উত্তম দ্াষিাি�ায় িাধঁশি| 
উত্তম দ্াষিারশস বনশজর িস্ত খধৌ� করশি|

12 �ার খচা� দ্াষিারস পান কশর িাি, �ার 
দা�ঁ দধু পান কশর সাদা|”

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

 
মবথ 1:1 এই হল যীশু খ্ীেষ্টর বংশ তািলকা৷ ইিন 

িেেলন রাো দায়পূেদর বংশধর, দায়পূদ িেেলন 
অব্াহােমর বংশধর৷

2 অব্াহােমর কেেল ইসহাক৷ ইসহােকর কেেল 
যােকাব৷ যােকােবর কেেল িযহপূদা ও তার ভাইরা৷

3 িযহপূদার কেেল কপরস ও কসরহ৷ এেদর মােয়র 
নাম তামর৷ কপরেসর কেেল িহে্ার৷ িহে্ােরর 
কেেল রাম৷

4 রােমর কেেল অম্ীনাদব৷ অম্ীনাদেবর কেেল 
নহেশান৷ নহেশােনর কেেল সে্ান৷

5 সে্ােনর কেেল কবায়স৷ এর মােয়র নাম রাহব৷ 
কবায়েসর কেেল ওেবদ৷ এর মােয়র নাম রূত্৷ 
ওেবেদর কেেল িযশয়৷

6 িযশেয়র কেেল রাো দায়পূদ৷ দায়পূেদর কেেল 
রাো শেলামন৷ এর মা িেেলন ঊিরেয়র িবধবা 
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স্তী৷
7 শেলামেনর কেেল রহিবয়াম৷ রহিবয়ােমর কেেল 

অিবয়৷ অিবেয়র কেেল আসা৷
8 আসার কেেল িযেহাশাফি৷ িযেহাশাফেির 

কেেল কয়ারাম৷ কয়ারােমর কেেল ঊিষয়৷
9 উিষেয়র কেেল কয়াথম৷ কয়াথেমর কেেল আহস৷ 

আহেসর কেেল িহিকিয়৷

10 িহিকিেয়র কেেল মনঃিশ৷ মনঃিশর কেেল 
আেমান৷ আেমােনর কেেল কয়ািশয়৷

11 কয়ািশেয়র কেেল িযকিনয় ও তার ভাইরা৷ 
বািবেল ইহুদীেদর িনব ্ণাসেনর সময় এরঁা 
েেন্মিেেলন৷

12 িযকিনেয়র কেেল শল্ঠীেয়ল৷ ইিন বািবেল 
িনব ্ণাসেনর পর েেন্মিেেলন৷ শল্ঠীেয়েলর 
কেেল সরুবিািবল৷

13 সরুবিািবেলর কেেল অবীহপূদ৷ অবীহপূেদর কেেল 
ইলীয়াকীম৷ ইলীয়াকীেমর কেেল আেসার৷

14 আেসােরর কেেল সােদাক৷ সােদােকর কেেল 
আখীম৷ আখীেমর কেেল ইলীহপূদ৷

15 ইলীহপূেদর কেেল ইিলয়াসর৷ ইিলয়াসেরর কেেল 
মত্তন৷ মত্তেনর কেেল যােকাব৷

16 যােকােবর কেেল কয়ােষফ৷ এই কয়ােষফই 
িেেলন মিরয়েমর স্বামী এবং মিরয়েমর গেভ্ণ 
যীশুর েন্ম হয়, যােঁক মশীহ বা খ্ীষ্ট বেল৷

17 এইভােব অব্াহাম কথেক দায়পূদ পয ্ণন্ত কমাি 
কেৌদ্দ পুরুষ৷ দায়পূেদর পর কথেক বািবেল 
িনব ্ণাসন পয ্ণন্ত কমাি কেৌদ্দ পুরুষ এবং বািবেল 
িনব ্ণাসেনর পর কথেক খ্ীেষ্টর আগমন পয ্ণন্ত 
কমাি কেৌদ্দ পুরুষ৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:14 কারর এিা সুস্পষ্ট 
কয় আমােদর প্রভু িযহপূদা বংশ কথেকই 
এেসেেন; আর এই বংেশর ব্যাপাের কমািশ 
যােক হওয়ার িবষেয় িকেুই বেলন িন৷

पপ্র�যোশদশ 5:5 তখন কসই প্রােীনেদর মেধ্য 
একেন আমােক বলেলন, ‘তুিম ককঁেদা না! 
কদখ, িযিন িযহপূদা বংেশর িসংহ, দাযপূেদর 
বংশধর, িতিন িবেযী হেয়েেন, িতিন সাতটি 

সীলেমাহর ভাঙ্গার ও পুস্তকটি কখালার কয়াগ্য 
হেয়েেন৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 29:35; গরনা পুস্তক 24:17; িদ্তীয় 
িববরর 33:7; সামুেয়ল ২ 22:41; বংশাবিল ১ 5:2; সামসঙ্গীত 

60:6; সামসঙ্গীত 72:8-11; ইসাইয়া 9:6; ইসাইয়া 11:1-4; ইসাইয়া 
42:1-4; ইসাইয়া 49:6,7,22,23; ইসাইয়া 55:4,5; ইসাইয়া 60:1-5; 
ইসাইয়া 63:1-3; কযেরিময়া 23:5,6; কযেরিময়া 30:21; কহােসয়া 

5:14; কহােসয়া 11:12; হগয় 2:7; মিথ 17:5; মিথ 21:9; লুক 
2:30-32; করামীয় 15:12; কিরথেীয় ১ 15:24,25; पপ্রত্যােদশ 11:15; 

पপ্রত্যােদশ 20.
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B13 মবসহার ক�ৃ্মত্ব।

যাত্রাপুস্ক 3:6 আবম খ�ামার পূি ্মপুরুষশদর 
ঈশ্বর| আবম অব্াহাশমর ঈশ্বর, ইস্হাশকর 
ঈশ্বর এিং যাশকাশির ঈশ্বর|”খমাবশ 
ঈশ্বশরর বদশক �াকাশনার ভশয় �ার মু� 
খেশক খফিি|

মবথ 22:31 মতৃেদর েীিবত হেয় ওঠার 
িবষেয় কতামােদর ভােলার েন্য ঈশ্বর িনেে কয় 
কথা বেলেেন, তা িক কতামরা পড়িন?

32 িতিন বেলেেন, ‘আিম অব্াহােমর ঈশ্বর, 
ইসহােকর ঈশ্বর ও যােকােবর ঈশ্বর৷’ঈশ্বর 
মতৃেদর ঈশ্বর নন, িকন্তু েীিবতেদরই ঈশ্বর৷

33 সমেবত কলােকরা তারঁ এই িশষিা শুেন আচিয ্ণ 
হেয় কগল৷

িুক 20:37 জ্বলন্ত কঝােপরিবষেয় কয়খােন 
কলখা হেয়েে, কসখােন কমািশও কদিখেয়েেন কয় 
মেৃতরা পুনরুত্িথত হয়৷ কসখােন কমািশ প্রভু 
ঈশ্বরেক ‘অব্াহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর, 
ও যােকােবর ঈশ্বরবেল উেলেখ কেরেেন৷’

38 ঈশ্বর মতৃ কলাকেদর ঈশ্বর নন, িতিন েীিবত 
কলাকেদরই ঈশ্বর৷ তারা সকেলই যারঁা আগামী 
যুেগর কয়াগ্য কলাক ঈশ্বেরর কোেখ েীিবত 
থােক৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 17:7,8; আিদপুস্তক 28:13; আিদপুস্তক 
32:9; যাত্রাপুস্তক 3:14,15; যাত্রাপুস্তক 4:5; রাোবিল ১ 18:36; 
মাক্ণ 12:26; पিশষ্যেিরত 7:32; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:21; 

पপ্রত্যােদশ 1:17.

B19 মবসহার রহসযে।

যাত্রাপুস্ক 3:14 ��ন ঈশ্বর খমাবশশক 
িিশিন, “�াশদর িশিা, ‘আবম আবমই|’ 
য�নই �ুবম ইস্াশয়িীয়শদর কাশে যাশি 
��নই �াশদর িিশি, ‘আবমই’ আমাশক 
পাটিশয়শেন|”

মবথ 22:32 িতিন বেলেেন, ‘আিম 
অব্াহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর ও 
যােকােবর ঈশ্বর৷’ঈশ্বর মতৃেদর ঈশ্বর নন, 
িকন্তু েীিবতেদরই ঈশ্বর৷

িুক 9:20 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘িকন্তু 
কতামরা িক বল, আিম কক?’িপতর বলেলন, 
‘ঈশ্বেরর কসই খ্ীষ্ট৷’

খযাহন 6:35 যীশু তােদর বলেলন, ‘আিমই 
কসই রুটি যা েীবন দান কের৷ কয় ককউ আমার 
কােে আেস কস কখনও ষুিধাত্ণ হেব না, 
কখনও তার িপপাসা পােব না৷

খযাহন 8:58 যীশু তােদর বলেলন, ‘আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে৷ অব্াহােমর েেন্মর 
আেগ কথেকই আিম আিে৷’

খযাহন 11:25 যীশু মাথ ্ণােক বলেলন, ‘আিমই 
পুনরুত্ান, আিমই েীবন৷ কয় ককউ আমােক 
িবশ্বাস কের, কস মরবার পর েীবন িফের 
পােব৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:8 যীশু খ্ীষ্ট কাল, 
আে আর িেরকাল একই আেেন৷

पপ্র�যোশদশ 1:8 প্রভু ঈশ্বর বেলন, ‘আিমই 
আল্া ও ওিমগা;আিমই কসই সব ্ণশক্তিমান৷ 
আিমই কসই েন িযিন আেেন, িযিন িেেলন 
এবং িযিন আসেেন৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 90:2; প্রবেন 30:4; ইসাইয়া 44:6; মিথ 
13:11; কযাহন 8:12; কযাহন 10:9,14; কযাহন 14:6; কযাহন 15:1; 

पপ্রত্যােদশ 1:4,17; पপ্রত্যােদশ 4:8.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
I08 ইহুদীশদর িা�্সবরক খভাজন পি ্ম 

মবসহার কাজশক পবরণাম।

যাত্রাপুস্ক 12:3 এই আশদশ সমস্ 
ইস্াশয়িিাসীর জনযে: এই মাশসর দশম 
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বদশন প্রশ�যেশক �ার িাড়ীর জনযে একটি 
কশর পশু খজা�াড় করশি| পশুটি একটি 
খমষ অথিা একটি ো�িও হশ� পাশর| 
যবদ �ার িাড়ীশ� একটি খ�ািা পশুর 
মাংস �াওয়ার মশ�া য়শথষ্ট খিাক না 
থাশক �শি খস �ার বকেু প্রব�শিশীশক 
মাংস ভা� কশর �াওয়ার জনযে বনমন্ত্রণ 
করশি| প্রশ�যেশকর �াওয়ার জনযে যশথষ্ট 
মাংস থাকশি| পশুটিশক হশ� হশি একটি 
এক িেশরর পুংশািক এিং সম্পূণ ্মরূশপ 
স্াস্থ্য়িান|

6 মাশসর চ�ুদ্মশ বদন পয় ্মন্ এই পশুটির 
ওপর খ�ামাশদর নজর রা�শ� হশি| খসই 
বদন ইস্াশয়িীয় মণ্ডিীর সমস্ খিাকরা 
এই পশুটিশক খ�াধুবি খিিায হ�যো করশি|

7 খ�ামরা এই প্রাণীর রতি সংগ্রহ করশি, খয় 
িাড়ীশ� খিাকরা খভাজ �াশি খসই িাড়ীর 
দরজার কািাশমার ওপশর ও পাশশ এই রতি 
িাব�শয় খদশি|

8 “এই বদন রাশ� খ�ামরা খমষটিশক পুবড়শয় 
�ার মাংস �াশি| খ�ামরা খ�ঁশ�া শাক ও 
�াবমরবিহীন রুটিও �াশি|

9 খমষটিশক কাচঁা অথিা জশি বসধে করা 
অিস্থায় খ�ামাশদর �াওয়া উবচ� ্ হশি 
না, বকন্তু আগুশনর �াশপ খসঁকশি| 
খমষশািকটির মাথা, পা এিং বভ�শরর 
অংশ সি বকেুই অষুিন্ন থাকশি|

10 খ�ামরা সি মাংস রাশ�র মশধযেই খ�শয 
খশষ করশি| যবদ পরবদন সকাশি বকেু 
অিবশষ্ট থাশক �শি �া পুবড়শয় খফিশি|

11 “য�ন খ�ামরা আহার করশি ��ন 
খ�ামরা যাত্রার জনযে পুশরাপুবর প্রস্তু� হশয় 
থাকার খপাশাশক থাকশি| খ�ামাশদর পাশয় 
জশু�া থাকশি, হাশ� েবড় থাকশি এিং 
খ�ামরা �াড়াহশুড়া কশর �াশি| কারণ এ 
হি প্রভুর বনস্ারপি ্ম|

12 “আবম বমশরীয়শদর প্রথমজা� 
বশশুগুবিশক এিং �াশদর সমস্ পশুর 
প্রথমজা� শািকগুবিশক হ�যো করি| 
এইভাশি, আবম বমশশরর সমস্ খদি�াশদর 

ওপর রায খদি যাশ� �ারা জানশ� পাশর 
খয় আবমই প্রভু|

13 বকন্তু খ�ামাশদর দরজায় িা�াশনা রতি 
একটি বিশশষ বচশহ্নর কাজ করশি| য�ন 
আবম ঐ রতি খদ�ি ��ন আবম খ�ামাশদর 
িাড়ীগুশিার ওপর বদশয় চশি যাি| আবম 
শুধু বমশশরর খিাকশদর ষিব� করি| এই 
সি মারাত্ক খরাশ� খ�ামাশদর খকান ষিব� 
হশি না|

14 “�াই খ�ামরা সিসময় মশন রা�শি খয় 
আজ খ�ামাশদর একটি বিশশষ েুটির বদন| 
খ�ামাশদর উত্তরপুরুষরা এই েুটির বদশনর 
মাধযেশম প্রভুশক সম্ান জানাশি|

22 এক আঁটি কশর এশসাি বনশয় পাশত্র রা�া 
রশতি ডুবিশয় �া বদশয় দরজার কািাশমার 
ওপর ও পাশশর বদক রঙ কশরা| সকাশির 
আশ� খকউ বনশজর িাড়ী �যো� করশি না|

23 এই সময়, প্রভু বমশশরর খভ�র বদশয় 
বমশরীয়শদর হ�যো করশ� যাশিন| য�ন 
ব�বন দরজার কািাশমার পাশশ ও ওপশর 
রশতির প্রশিপ খদ�শিন, ��ন ব�বন খসই 
দরজাগুশিার ওপর বদশয় যাশিন| প্রভু 
ধ্ংসকারীশক খ�ামাশদর িাড়ীশ� এশস 
আ�া� করশ� খদশিন না|

24 খ�ামরা অিশযেই এই আশদশ মশন রা�শি, 
এই বনয়ম খ�ামাশদর ও খ�ামাশদর 
উত্তরপুরুষশদর জনযে বচরকাি থাকশি|

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

কবরন্থীয় ১ 5:7 কতামােদর মধ্য কথেক পুরােনা 
খািমর কবর কের কফল, কয়ন কতামরা এক 
নতুন তাল হেত পার৷ খ্ীষ্টঠীয়ান িহসােব কতামরা 
কতা খািমরিবহীন রুটির মেতাই, কারর খ্ীষ্ট, 
িযিন আমােদর িনস্তারপবতীয় কমষশাবক, িতিন 
আমােদর েন্য বিল হেয়েেন৷
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এশফসীয় 1:7 খ্ীেষ্টর রেতির দ্ারা আমরা 
মুতি হেয়িে৷ ঈশ্বেরর মহানুগ্রেহর ফেল 
আমােদর পাপসমপূহ ষিমা কপেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:11 িকন্তু এখন 
মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ আমরা এখন 
কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, িতিন কসসেবর 
মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা তাবঁুর মেতা ককান 
স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু খ্ীষ্ট কতমিন কেরন 
না৷ কসই তাবঁু কথেকও এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট 
মহাযােকরূেপ কসবা করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, 
কসই স্ান মানুেষর হােত গড়া নয়, তা এই 
েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

13 োগ বা বেৃষর রতি ও বােুেরর ভস্ম কসই সব 
অশুিে মানুেষর উপর িেটিেয় তােদর কদহেক 
পিবত্র করা হত, যারঁা উপাসনা স্েল প্রেবেশর 
েন্য যেথষ্ট শুিে িেল না৷

14 তেব এিা িক টঠক নয় কয় খ্ীেষ্টর রতি 
আরও কত অিধক কায় ্ণকরী হেত পাের? 
অনন্তেীিব আত্ার মাধ্যেম খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর 
উেদ্দেশ্য িনেেেক বিলদান করেলন পিরপপূর ্ণ 
উত্ সগ ্ণরূেপ৷ তাই খ্ীেষ্টর রতি আমােদর সমস্ত 
হৃদয়েক পাপ কথেক শুদ্ ও পিবত্র করেব, 
যােত আমরা েীবন্ত ঈশ্বেরর উপাসনা করেত 
পাির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:29 কভেব 
কদেখা, কয় কলাক ঈশ্বেরর পুত্রেক ঘরৃা কেরেে, 
েুক্তির কয় রেতির মাধ্যেম কস শুিে হেয়িেল তা 
তুছে কেরেে, আর িযিন অনুগ্রহ কেরন কসই 
অনুগ্রেহর আত্ােক অপমান কেরেে - হ্যা ,ঁ 
নতুন েুক্তির রতিেক কয় অবমাননা কেরেে 
কসই ব্যক্তির কেতাই না কঘারতর শাক্স্ত হওয়া 

উিেত৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 11:28 কমািশ 
িনস্তারপব ্ণ পালন কের গেৃহর দরোয় রতি 
কলেপ িদেলন৷ দরোয় এইভােব রতি কলপন 
করা হল কয়ন সংহারকত্ণা ইস্ােয়লীয়েদর 
প্রথম পুত্র সন্তানেদর স্পশ ্ণ করেত না পাের৷ 
কমািশর িবশ্বাস িেল তাই িতিন এসব করেত 
কপেরিেেলন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:18 কতামরা কতা োন কয় 
অতীেত কতামরা উছেঙৃ্ল েীবনযাপন করেত, 
যা কতামরা কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেদর কাে কথেক 
কপেয়িেেল, িকন্তু এখন কসই রকম েীবনযাপন 
করা কথেক কতামরা মুক্তি কপেয়ে৷ ঈশ্বর নশ্বর 
কসানা বা রূেপার িবিনমেয় কতামােদর মুক্তি 
ক্রয় কেরন িন৷

19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর 
বহুমপূল্য রতি িদেয় কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 12:7; কলবীয় পুস্তক 23:4,5; গরনা 
পুস্তক 19:18; সামসঙ্গীত 51:5; মিথ 26:17-19,30; মাক্ণ 14:12-
16; কযাহন 1:36; িহব্রুেদর কােে পত্র 9:7,19; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 10:14; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:24; पপ্রত্যােদশ 5:6-13; 

पপ্রত্যােদশ 21:22,23.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

যাত্রাপুস্ক 12:46 “প্রশ�যেক পবরিার একটি 
িাড়ীশ�ই আহার করশি| খকানও �ািার 
িাড়ীর িাইশর যাশি না, খমষ শািশকর 
খকান হাড় ভাগেশি না|

খযাহন 19:36 এই সকল ঘিনা ঘিল যােত 
শােস্তর এই কথা পপূর ্ণ হয়: ‘তারঁ একটি অিস্ও 
ভাঙ্গেব না৷’

এটিও কদখুন: গরনা পুস্তক 9:12; সামসঙ্গীত 34:20; কযাহন 
19:33.
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B22 ঈশ্বর এিং মবসহার ধাবম ্মক�া।

যাত্রাপুস্ক 15:1 এরপর খমাবশ এিং 
ইস্াশয়শির খিাকরা প্রভুর উশদেশশযে এই 
�ানটি �াইি:“আবম প্রভুর উশদেশশযে �ান 
�াইি! ব�বন মহান কাজ কশরশেন| ব�বন 
খ�াড়া এিং খ�াড়সওয়ারশদর সমুশদ্ েঁুশড় 
খফশি বদশয়শেন|

2 প্রভুই আমার শক্তি| ব�বন আমার পবরত্রা�া 
এিং আবম �ারঁ প্রশংসার �ান �াইি| প্রভু 
আমার ঈশ্বর, আবম �ারঁ প্রশংসা করি| 
প্রভু হশিন আমার পূি ্মপুরুষশদর ঈশ্বর| 
এিং আবম �াশঁক সম্ান করি|

पপ্র�যোশদশ 15:3 তারা ঈশ্বেরর দাস কমািশর 
গীত ও কমষশাবেকর গীত গাইিেল: ‘কহ প্রভু 
ঈশ্বর ও সব ্ণশক্তিমান, মহত্ ও আচিয ্ণ কতামার 
ক্ক্রয়া সকল, কহ োিতবেৃন্দর রােন! ন্যায় ও 
সত্য কতামার পথ সকল৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:3; সামসঙ্গীত 132:5; ইসাইয়া 
66:1; पিশষ্যেিরত 4:12; এেফসীয় 2:21,22; पপ্রত্যােদশ 5:9-14; 

पপ্রত্যােদশ 19:1.

A08 মবসহার নাম এিং পদিী।
B16 মবসহার ষিম�া এিং িি।

যাত্রাপুস্ক 17:6 আবম খ�ামার সামশন 
খহাশরি পি ্মশ�র (সীনয় পি ্ম�) ওপর 
দাডঁ়াি| পথ চিার িাটি বদশয় ঐ পাথশর 
আ�া� কশরা আর ��নই খদ�শি পাথর 
খথশক জি খিবরশয় আসশে| ঐ জি 
খিাকরা পান করশ� পারশি|”খমাবশ �াই 
করি এিং ইস্াশয়শির প্রিীণ খন�ারাও �া 
স্চশষি খদ�শ� খপি|

কবরন্থীয় ১ 10:1 আমার ভাই ও কবােনরা, আিম 
োই কয় কতামরা একথা োন কয় আমােদর 
িপতৃপুরুষরা যখন কমািশেক অনুসরর 

কেরিেেলন তখন তােঁদর িক হেয়িেল৷ তারঁা 
সকেল কমেঘর নীেে িেেলন, সকেলই সাগর 
পার হেয়িেেলন৷

2 তারঁা সকেল কমািশর অনুগামী হেয় কমেঘ ও 
সমুেদ্ বাপ্তাইে হেয়িেেলন৷

3 তারঁা সকেল একই ধরেরর আত্িমক খাদ্য 
কপেয়িেেলন;

4 আর একই আত্িমক পানীয় পান কেরিেেলন৷ 
তারঁা এক আত্িমক তশল কথেক কসই পানীয় 
পান করেতন যা তােঁদর সেঙ্গ সেঙ্গ যাক্ছেল, 
কসই তশলই হেছেন খ্ীষ্ট৷

এটিও কদখুন: কযাহন 4:10,14; কযাহন 7:37; पপ্রত্যােদশ 22:17.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।

যাত্রাপুস্ক 23:20 ঈশ্বর িিশিন, “খদ� 
খ�ামাশদর জনযে আবম এক দ�ূ জন 
পািাক্ছে| আবম খ�ামাশদর জনযে খয় স্থান 
বনি ্মাচন কশরবে খ�ামাশদর খসই�াশন 
বনশয় যাওয়ার জনযে আমার পািাশনা দ�ূ 
খ�ামাশদর খন�ৃত্ব খদশি| ঐ দ�ূ খ�ামাশদর 
রষিা করশি|

21 ঐ দ�ূশক অমানযে না কশর �াশক অনুসরণ 
কশরা| �ার বিরুশধে ক�নও অসশন্াষ 
প্রকাশ কশরা না| ঐ দশূ�র শরীশর আমার 
শক্তি আশে ; সু�রাং খস খকানরকম 
অনযোয় িরদাস্ করশি না|

মািাব� 3:1 প্রভু সব ্ণশক্তিমান বেলন, “কদখ 
আিম আমার বাত্ণাবাহকেক পাঠাক্ছে এবং কস 
আমার আেগ আেগ আমার েন্য পথ পিরকিার 
করেব| কতামরা কয় প্রভুর অেবেষর করে, িতিন 
হঠাত্  তারঁ মক্ন্দের আসেবন| হ্যা ,ঁ নতুন েুক্তির 
বাত্ণাবাহক যােঁক কতামরা োও, িতিন আসেেন|

মবথ 17:5 িপতর যখন কথা বলিেেলন, 
কসইসময় একিা উজ্জ্বল কমঘ তােঁদর কেেক 
িদল৷ কসই কমঘ কথেক একটি রব কশানা কগল, 
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‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম খুবই 
প্রীত৷ কতামরা এরঁ কথা কশান৷’

খযাহন 10:30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’

খযাহন 10:36 আিমই কসই ব্যক্তি, িপতা যােঁক 
মেনানীত কের েগেত পাঠােলন৷ আিম বেলিে 
কয়, ‘আিম ঈশ্বেরর পুত্র৷’ তেব কতামরা ককন 
বলে কয় আিম ঈশ্বর িনন্দা করিে?

37 আিম যিদ আমার িপতার কাে না কির, 
তাহেল আমায় িবশ্বাস কেরা না৷

38 িকন্তু আিম যখন কসইসব কাে করিে তখনও 
যিদ কতামরা আমােক িবশ্বাস না কেরা, তাহেল 
কসই সব কােেক িবশ্বাস কর৷ তাহেল কতামরা 
োনেত পারেব ও বুঝেত পারেব কয় িপতা 
আমােত আেেন আর আিম িপতার মেধ্য 
আিে৷’

খযাহন 17:6 ‘এই েগেতর মেধ্য কথেক তুিম 
কয় সব কলাকেদর আমায় িদেয়ে, আিম তােদর 
কােে কতামার পিরেয় িদেয়িে৷ তারা কতামারই 
িেল এবং তুিম তােদরেক আমায় িদেয়ে, আর 
তারা কতামার িশষিানুসাের েেলেে৷

খযাহন 17:26 তুিম কক আিম তােদর কােে 
তা প্রকাশ কেরিে, আর এরপেরও আিম 
তােদর কােে তা করেতই থাকব৷ তাহেল তুিম 
আমায় কয়মন ভালেবেসে, তারা একইভােব 
অন্যেদর ভালবাসেব আর আিম তােদর মেধ্যই 
থাকব৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 48:16; যাত্রাপুস্তক 3:2-6; যাত্রাপুস্তক 
14:19; যাত্রাপুস্তক 32:34; যাত্রাপুস্তক 33:2,14,15; গরনা 

পুস্তক 20:16; কযাশুয়া 5:13,14; সামসঙ্গীত 2:12; ইসাইয়া 9:6; 
ইসাইয়া 42:8; ইসাইয়া 63:9; কযাহন 10:30,38; কযাহন 12:28; 

কযাহন 14:9,10; কলসীয় 2:9; িহব্রুেদর কােে পত্র 3:10,11,16; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 10:26-29; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:25; 

पপ্রত্যােদশ 1:8.

E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 
মশধযে  িাস কশরন।

     
যাত্রাপুস্ক 25:8 ঈশ্বর আরও িিশিন, 

“খিাকরা আমার জনযে একটি পবিত্র স্থান 
ব�রী করশি| ��ন আবম �াশদর মশধযে 
থাকশ� পারি|

9 আবম খ�ামাশদর পবিত্র �ািুঁ এিং �ার 
আসিািপত্রাবদ খকমন খদ�শ� হওয়া 
উবচ� ্ খদ�াি| এিং আবম খয়মনটি খদ�াি 
টিক খ�মবন একটি �ািুঁ ব�রী করশি|

22 আবম য�ন খ�ামাশদর সশগে সাষিা� ্ করি 
��ন আবম পরস্পর মুশ�ামুব� ঐ দ�ূশদর 
মাঝ�াশন আছোদশনর ওপর খথশক কথা 
িিি| ইস্াশয়িিাসীশক খদিার জনযে আবম 
আমার সমস্ আশদশসমূহ খ�ামাশদর 
খদি|

িুক 7:16 এই কদেখ সকেলর মন ভয় ও 
ভক্তিেত পপূর ্ণ হল৷ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের 
বলেত লাগল, ‘আমােদর মেধ্য একেন মহান 
ভাববাদীর আিবভ্ণাব হেয়েে৷’ তারা আরও 
বলেত লাগল, ‘ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর সাহায্য 
করেত এেসেেন৷’

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

पবশষযেচবর� 7:44 ‘মরু এলাকায় আমােদর কসই 
িপতৃপুরুষেদর কােেই কসই সাষি্য তাবঁু িেল৷ 
এই পিবত্র তাবঁু ততরী হেয়িেল কসই ধারায়, 
কয়ভােব নমুনা কদিখেয় ঈশ্বর কমািশেক তা 
করেত বেলিেেলন৷

45 পরবততীকােল িযেহাশপূয় আমােদর 
িপতৃপুরুষেদর পিরোিলত করেল তারঁা 
িভন্ োিতর কদশ দখল করেলন৷ আমােদর 
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কলােকরা কসই কদেশ প্রেবশ করেল ঈশ্বর 
কসখানকার কলাকেদর কসই কদশ কেেড় েেল 
কয়েত বাধ্য করেলন৷ আমােদর কলােকরা এই 
নতুন কদেশ কগেল ঐ তাবঁুও সেঙ্গ িনেয় এেলন৷ 
িপতৃপুরুষেদর কাে কথেক তারঁা এই তাবঁু 
কপেয়িেেলন৷ কসই তাবঁু রাো দাযপূেদর সময় 
পয ্ণন্ত তােঁদর কােে িেল৷

46 দাযপূদ ঈশ্বেরর দৃটষ্টেত িবেশষ অনুগ্রহ লাভ 
করেলন আর যােকােবর ঈশ্বেরর েন্য এক 
গহৃ িনম ্ণার করার অনুমিত োইেলন৷

47 িকন্তু দাযপূেদর কেেল শেলামন তারঁ েন্য মক্ন্দর 
িনম ্ণার করেলন৷

48 ‘িকন্তু িযিন পরেমশ্বর িতিন কখনও মানুেষর 
হােত ততরী গেৃহ বাস কেরন না৷ এ িবষেয় 
ভাববাদী বেলেেন:‘প্রভু বেলন,

49 স্বগ ্ণ আমার িসংহাসন৷ পিৃথবী আমার পা রাখার 
োয়গা৷ তুিম আমার েন্য িকরূপ গহৃ িনম ্ণার 
করেব? আমার িবশ্ােমর স্ান ককাথায়!

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:2 উপাসনার 
স্ানটি িেল এক তাবঁুর কভতের৷ যার প্রথম 
অংশেক বলা হেতা পিবত্র স্ান, কয়খােন িেল 
বািতদান,কিিবল ও ঈশ্বরেক উত্ সগতীকৃত 
িবেশষ রুটি৷

3 িদ্তীয় পদ্ণার কপেেন আর একটি অংশ িেল 
যােক মহাপিবত্রস্ান বলা হত৷

4 এই অংেশ িেল ধপূপ জ্বালাবার েন্য কসানার 
কবদী ও েুক্তির কসই িসন্দকু, যার োরপাশ িেল 
কসানার পােত কমাড়া৷ এর মেধ্য িেল কসানার 
এক ঘটিেত মান্া ও হােরােরর েিড়, কয় েিড় 
মুকুিলত হেয়িেল; আর পাথেরর কসই দুই 
ফলক যার ওপর িনয়ম েুক্তির শত্ণ কলখা িেল৷

5 কসই িসন্দেুকর ওপর িেল কসানার দুই করূব 
স্বগ ্ণদপূতযা ঈশ্বেরর মিহমা প্রকাশ করত৷ তার 
দয়ার আসনটির ওপর োয়া কফেল থাকত৷ 
বত্ণমােন আমরা এর খুটঁিনাটি বর ্ণনা িদেত পাির 
না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:11 িকন্তু এখন 
মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ আমরা এখন 

কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, িতিন কসসেবর 
মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা তাবঁুর মেতা ককান 
স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু খ্ীষ্ট কতমিন কেরন 
না৷ কসই তাবঁু কথেকও এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট 
মহাযােকরূেপ কসবা করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, 
কসই স্ান মানুেষর হােত গড়া নয়, তা এই 
েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 18:33; যাত্রাপুস্তক 15:2; যাত্রাপুস্তক 
20:24; যাত্রাপুস্তক 29:42,43; যাত্রাপুস্তক 30:6; যাত্রাপুস্তক 

31:18; যাত্রাপুস্তক 36:2; কলবীয় পুস্তক 4:6; কলবীয় পুস্তক 16:2; 
গরনা পুস্তক 7:89; িদ্তীয় িববরর 5:26-31; সামসঙ্গীত 80:1; 
ইসাইয়া 12:6; ইসাইয়া 37:16; োখািরয়া 2:10; োখািরয়া 8:3; 

কিরথেীয় ২ 6:16; িহব্রুেদর কােে পত্র 8:5; িহব্রুেদর কােে পত্র 
9:9.

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

যাত্রাপুস্ক 28:12 এিাশর ঐ দটুি মবণ 
এশফাশদর দইু কাশঁধ িা�াশি| হাশরাণ য�ন 
প্রভুর সামশন দাডঁ়াশি ��ন খস ইস্াশয়শির 
পুত্রশদর নাশমর স্ারক বহশসশি ঐ বিশশষ 
আছোদনটি পরশি|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:24 িকন্তু ইিন (যীশু) 
িেরেীিব বেল তারঁ এই যােকত্ব িেরস্াযী৷

25 তাই যারঁা খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে আেস 
তােদর িতিন িেরকাল উদ্ার করেত পােরন, 
কারর তােদর েন্য তারঁ কােে আেবদন করেত 
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িতিন িেরকাল েীিবত আেেন৷
26 প্রকৃতপেষি আমােদর যীশুর মেতা এইরকম 

পিবত্র, িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক 
প্রেযােন িেল৷ িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, 
আর আকাশ মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত 
করা হেয়েে৷

27 িতিন অন্যান্য যােকেদর মেতা নন৷ অন্যান্য 
যােকেদর মেতা প্রিতিদন আেগ িনেের 
পােপর েন্য ও পের কলাকেদর পােপর েন্য 
বিল উত্ সগ ্ণ করার তারঁ ককান প্রেযােন 
কনই, কারর িতিন যখন িনেেেক বিলরূেপ 
একবার উত্ সগ ্ণ কেরন তখনই িতিন কসই কাে 
িেরকােলর েন্য সম্ন্ কেরেেন৷

28 িবিধ-ব্যবস্ানুসাের কয় সব মহাযােক িনেযাগ 
করা হয় তারা দুব ্ণল মানুষ; িকন্তু পের ঈশ্বেরর 
শপথ বােক্যর দ্ারা, য়ােঁক মহাযােকরূেপ 
িনেযাগ করা হয়, িতিন ঈশ্বেরর পুত্র, িযিন িের 
িসদ্৷

এটিও কদখুন: োখািরয়া 6:13; লুক 1:54,72.

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

যাত্রাপুস্ক 28:29 “হাশরাণ পবিত্র স্থাশন 
প্রশিশ করশি �াশক িষিািরণ পরশ�ই 
হশি| এইভাশি য�ন খস প্রভুর সামশন 
দাডঁ়াশি ��ন খস �ার িশষির ওপর স্ারক 
বহশসশি ইস্াশয়শির িাশরাজন সন্াশনর 
নাম পশর থাকশি|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:6 িকন্তু এখন যীশুেক 
কয় কােের েন্য িনেযাগ করা হেয়েে তা ঐ 
যােকেদর কথেক অেনক গুের মহত্৷ কসই 
একইভােব যীশু কয় নতুন েুক্তি ঈশ্বেরর কাে 
কথেক এেনেেন তা পুরাতন েুক্তিটির কথেক 
অেনক কশ্ষ্৷ এই নতুন েুক্তি কশ্ষ্ িবষেয়র 
প্রিতশ্রুিতর ওপর স্ািপত হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:24 খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ মহাপিবত্র 

স্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ মানুেষর ততরী ককান 
মহাপিবত্র স্ােন খ্ীষ্ট প্রেবশ কেরন িন৷ পিৃথবীর 
তাবঁুর মহাপিবত্র স্ােন স্বগতীয় স্ােনর প্রিতছেিব 
মাত্র; িকন্তু খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন, আর 
এখন আমােদর হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন 
দািঁড়েয় আেেন৷

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

যাত্রাপুস্ক 28:36 “বনম ্মি খসানার ফিক 
িাবনশয় �াশ� শীিশমাহশরর মশ�া 
জন�শণর উশদেশশযে খ�াদাই করশি এই 
কথাগুবি: এটি প্রভুর কাশে উ�স্�গীকৃ�|

এশফসীয় 5:27 খ্ীষ্ট তােক পিরকিার করেলন 
যােত কস িনেেেক একেন কে্যািতম ্ণযী বধপূ 
িহসােব পিবত্র ও অিনন্দনীয়ভােব উপহার 
িদেত পাের, যােত তার ককান কলঙ্ক বা কুেন 
বা ককান অসম্পূর ্ণতা না থােক৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 39:30; কলবীয় পুস্তক 8:9; কলবীয় 
পুস্তক 10:3; োখািরয়া 14:20.

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

যাত্রাপুস্ক 28:37 খসানার ফিকটিশক নীি 
বফশ�শ� আিধে করশি| পা�বড়র ওপর 
চাবরবদশক নীি বফশ� িাধঁা থাকশি| 
পা�বড়র সামশনর বদশক থাকশি খসানার 
ফিকটি|

38 হাশরাণ পা�বড় সশম� ঐ খসানার ফিকটি 
মাথায় পরশি| আর �া সিসময় হাশরাশণর 
মাথায় থাকশি| �ার ফশি ইস্াশয়শির 
খিাকরা প্রভুশক খয় সমস্ উপশেৌকন 
খদশি হাশরাণ �া খদাষ মুতি কশর সি বকেু 
পবিত্র কশর �ুিশি যাশ� খসই সমস্ 
উপশেৌকন প্রভু গ্রহণ করশ� পাশরন|
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:14 আমােদর এক 
মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর সােথ 
বাস করেত কগেেন৷ িতিন যীশু, ঈশ্বেরর পুত্র৷ 
তাই এেসা আমরা িবশ্বােস অিবেল থািক৷

এটিও কদখুন: কলবীয় পুস্তক 1:4; কলবীয় পুস্তক 22:27; কলবীয় 
পুস্তক 23:11; ইসাইয়া 53:6,11,12; োখািরয়া 3:1-5; োখািরয়া 

14:20; কযাহন 1:29; কিরথেীয় ২ 5:21; িহব্রুেদর কােে পত্র 9:28; 
িপতেরর ১ম পত্র 2:5,24; িপতেরর ১ম পত্র 3:18.

E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 
মশধযে  িাস কশরন।

যাত্রাপুস্ক 29:45 ইস্াশয়শির খিাকশদর 
সশগেই আবম থাকি| আবমই হি �াশদর 
ঈশ্বর|

46 খিাকরা জানশি আবমই �াশদর প্রভু এিং 
ঈশ্বর| �ারা জানশ� পারশি খয় আবমই 
‘খসই জন’ খয় �াশদর খন�ৃত্ব বদশয় বমশর 
খথশক খির কশর এশনশে �াই আবম �াশদর 
মাশঝই িাস করি| আবমই �াশদর প্রভু, 
আবমই �াশদর ঈশ্বর|”

যাত্রাপুস্ক 25:8 ঈশ্বর আরও বলেলন, 
“কলাকরা আমার েন্য একটি পিবত্র স্ান 
ততরী করেব| তখন আিম তােদর মেধ্য থাকেত 
পারব|

যাত্রাপুস্ক 40:34 এরপরই কমঘ এেস পিবত্র 
সমাগম তাবঁু কেেক কফলল| এবং প্রভুর 
মিহমায পিবত্র তাবঁু পিরপপূর ্ণ হল|

জা�াবরয়া 2:10 প্রভু বেলেেন, “িসেয়ান, 
আনন্দ কেরা এবং সুখী হও! কারর আিম 
আসিে এবং আিম কতামার শহের বাস করব|

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 

কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 14:17 িতিন সেত্যর আত্া,যােঁক এই 
েগত সংসার কমেন িনেত পাের না, কারর 
েগত তােঁক কদেখ না বা তােঁক োেন না৷ 
কতামরা তােঁক োন, কারর িতিন কতামােদর 
সেঙ্গ সেঙ্গই থােকন, আর িতিন কতামােদর 
মেধ্যই থাকেবন৷

20 কসই িদন কতামরা োনেব কয় আিম িপতার 
মেধ্য আিে, কতামরা আমার মেধ্য আে, আর 
আিম কতামােদর মেধ্য আিে৷

23 এর উত্তের যীশু তােঁক বলেলন, ‘যিদ ককউ 
আমায় ভালবােস তেব কস আমার িশষিা 
অনুসাের েলেব, আর আমার িপতা তােক 
ভালবাসেবন, আর আমরা তার কােে আসব ও 
তার সেঙ্গ বাস করব৷

কবরন্থীয় ২ 6:16 ঈশ্বেরর মক্ন্দেরর সােথ 
প্রিতমারই বা িক সম্ক্ণ? কারর আমরাই 
কতা েীবন্ত ঈশ্বেরর মক্ন্দর; কয়মন ঈশ্বর 
বেলেেন:‘আিম তােদর মেধ্য বাস করব এবং 
তােদর মেধ্য যাতায়াত করব; আিম তােদর 
ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার কলাক হেব৷’কলবীয় 

এশফসীয় 2:22 খ্ীেষ্ট কতামােদর অন্য 
মানুষেদর সেঙ্গ একই সােথ কগেঁথ কতালা হেছে৷ 
কতামােদর এমন এক স্ান িহেসেব গঠন করা 
হেয়েে কয়খােন ঈশ্বর আত্ার মাধ্যেম বাস 
কেরন৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: কলবীয় পুস্তক 26:12; গরনা পুস্তক 9:15; িদ্তীয় 
িববরর 18:15; রাোবিল ১ 8:10,11; বংশাবিল ২ 7:1-3.
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47

B23 ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।

যাত্রাপুস্ক 33:19 ��ন প্রভু উত্তর বদশিন, 
“আবম আমার সমস্ গুণািিীশক খ�ামার 
সামশন বদশয় �মণ করাশিা| আবমই প্রভু 
এিং খ�ামরা যাশ� শুনশ� পাও খসইজনযে 
আবম আমার নাম খ�াষণা করি| কারণ 
আমার যাশক �ুশী আবম আমার করুণা ও 
ভািিাসা খদ�াশ� পাবর|

খরামীয় 9:15 ঈশ্বর, কমািশেক বেলিেেলন, 
‘আিম যােক দয়া করেত োই, তােকই দয়া 
করব৷ যােক করুরা করেত োই, তােকই করুরা 
করব৷’

16 তাই ঈশ্বর তােকই মেনানীত কেরন যােক 
করুরা করেবন বেল টঠক কেরেেন৷ তাই 
মানুেষর কেষ্টা বা তার ইছোর ওপর তারঁ 
মেনানয়ন িনভ্ণর কের না৷

17 শােস্ত আেে ঈশ্বর ফেরৌরেক উেদ্দশ্য কের 
বলেলন, ‘তুিম আমার েন্য এই কাে করেব, 
এই েন্যই আিম কতামােক রাো কেরিে, কয়ন 
কতামার মধ্য িদেয় আিম আমার ষিমতা প্রকাশ 
করেত পাির ও সারা েগেত আমার নাম 
কঘািষত হয়৷’

18 কসেন্য ঈশ্বর যােক দয়া করেত োন, তােকই 
দয়া কেরন আর যার অন্তর ঈশ্বর কেঠার 
করেত োন, তার অন্তর কেঠার কের কতােলন৷

খরামীয় 9:23 যােত কসই দয়ার পাত্রেদর, 
যােদর িতিন মিহমা প্রািপ্তর কয়াগ্য কের ততরী 
কেরিেেলন, তােদর কােে তারঁ মিহমার ঐশ্বয ্ণ 
সবেেন্ধ পিরেয় করােত পােরন৷
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I01 খপাড়াশনা এিং মাংসশক বনশিদযে বহসাশি 
উ�্স� ্ম করার মাধযেশম মবসহার কাজশক 
উপস্থাবপ� করা- বমটষ্ট স্াদ।

খিিীয় পুস্ক 1:5 “প্রভুর সামশনই খস খসই 
এঁশড় িােুরটিশক হনন করশি| �ারপর 
হাশরাশণর পুত্ররা অথ ্মা� ্ যাজকরা সমা�ম 
�ািুঁশ� খোকার মুশ� অিবস্থ� খিদীর 
কাশে অিশযেই খসই রতি আনশি এিং 
খিদীর ওপশর এিং চারপাশশ �া বেটিশয় 
খদশি|

13 যাজকরা জি বদশয় প্রাণীটির পাগুবি 
আর খদশহর বভ�শরর অংশগুবি ধুশয় 
খনশি| যাজকশদর অিশযেই পশুটির সমস্ 
অংশই উ�স্� ্ম করশ� হশি| �ারা খিদীর 
ওপর প্রাণীটিশক পুবড়শয় খনশি| এ হি 
খহামিবি, আগুশন প্রস্তু� বনশিদযে| এই 
সু�ন্ প্রভুশক �ুশী কশর|

খিিীয় পুস্ক 2:1 “যবদ খকউ প্রভু ঈশ্বরশক 
শসযে বনশিদযে দান কশর, �শি �ার বনশিদযে 
খযন গঁুশড়া ময়দা খথশক ব�রী হয়| এই 
ময়দার ওপর খিাকটি অিশযেই খ�ি 
োিশি এিং �ার ওপর কুন্দরুু রা�শি|

2 �ারপর খস খসিা হাশরাশণর পুত্রশদর কাশে 
অথ ্মা� ্ যাজকশদর কাশে আনশি| খস খ�ি 
আর সু�বন্ খমশাশনা এক মশুিা ময়দার 
গঁুশড়া খনশি| যাজক ��ন খিদীর ওপশর 
এই স্ারক বনশিদযে খপাড়াশি| এই বনশিদযে 
আগুশন প্রস্তু�| এর সু�ন্ প্রভুশক �শুী কশর|

সামসগেী� 141:2 প্রভু আমার প্রাথ ্ণনা গ্রহর 
করুন| এিা কয়ন জ্বলন্ত ধপূেপর সুগিন্ধর মত 
হয়| এিা কয়ন সান্ধ্য়কালীন উত্সেগ ্ণর মত 
হয়|

খহাশসয়া 6:6 কারর, আিম িবশ্বাসপপূর ্ণ 
ভােলাবাসা োই, উত্সগ ্ণ নয়| আিম োই কলােক 
ঈশ্বরেক োনুক, কহামবিল উত্সগ ্ণ নয়|

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:14 তেব এিা িক টঠক 
নয় কয় খ্ীেষ্টর রতি আরও কত অিধক কায় ্ণকরী 
হেত পাের? অনন্তেীিব আত্ার মাধ্যেম 
খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য িনেেেক বিলদান 
করেলন পিরপপূর ্ণ উত্ সগ ্ণরূেপ৷ তাই খ্ীেষ্টর রতি 
আমােদর সমস্ত হৃদয়েক পাপ কথেক শুদ্ ও 
পিবত্র করেব, যােত আমরা েীবন্ত ঈশ্বেরর 
উপাসনা করেত পাির৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 8:21; যাত্রাপুস্তক 29:18,25,41; কলবীয় 
পুস্তক 2:2,9,12; কলবীয় পুস্তক 3:5,16; কলবীয় পুস্তক 4:31; 

কলবীয় পুস্তক 6:15,21; কলবীয় পুস্তক 8:21,28; কলবীয় পুস্তক 
17:6; কলবীয় পুস্তক 23:13,18; গরনা পুস্তক 15:3,7,10,13,14,24; 
গরনা পুস্তক 18:17; গরনা পুস্তক 28:2,6,8,13,36; গরনা পুস্তক 

29:2,6,8,13,36; ইসাইয়া 1:13; মিথ 12:7; মাক্ণ 12:33; কযাহন 
4:34; কযাহন 6:38; पপ্রত্যােদশ 5:8; पপ্রত্যােদশ 8:3,4.

I04 শাবন্ বনশিদন করা এিং 
থযোঙ্সব�বভংশয়র উ�্স� ্ম মবসহার 
কাজশক পবরণাম।

খিিীয় পুস্ক 3:1 “মগেি বনশিদযে বহশসশি 

কলবীয় পুস্তক
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য�ন খকউ ঈশ্বশরর কাশে উ�স্� ্ম খদয় 
��ন প্রাণীটি একটি পুরুষ িা স্তী �রু হশ� 
পাশর| বকন্তু প্রাণীটির অিশযেই খযন খকান 
খদাষ না থাশক|

2 খিাকটি প্রাণীটির মাথায় হা� রা�শি এিং 
সমা�ম �ািুঁশ� খোকার মুশ� প্রাণীটিশক 
হ�যো করশি, �ারপর খিদীর ওপশর আর 
�ার চারপাশশ হাশরাশণর পুত্ররা অথ ্মা� ্ 
যাজকরা রতি বেবযশ খদশি|

3 মগেি বনশিদযে হি প্রভুর প্রব� আগুশন 
প্রস্তু� এক বনশিদযে| প্রাণীটির খদশহর 
বভ�শর ও িাইশর খয চবি ্ম আশে, যাজকরা 
�া অিশযেই উ�স্� ্ম করশি|

4 �ারা দটুি িৃক্ক এিং খয চবি ্ম বন�শবের নীশচ 
�াশদর খেশক খরশ�শে খসগুশিা উ�স্� ্ম 
করশি| খয চবি ্ম য়কৃ� ্খক খেশক খরশ�শে 
�ারা খসটিও উ�স্� ্ম করশি এিং িৃশক্কর 
সশগে এটিশক সবরশয় রা�শি|

5 �ারপর হাশরাশণর পুত্ররা খিদীর ওপর চবি ্ম 
খপাড়াশি| আগুশনর ওপরকার কাশি রা�া 
জ্বিন্ বনশিদযের ওপর �া �ারা রা�শি| 
এিা হি আগুশন প্রস্তু� বনশিদযে| এর সু�ন্ 
প্রভুশক �ুশী কশর|

16 এরপর যাজকরা অিশযেই এগুবি খিদীর 
ওপর খপাড়াশি| মগেি বনশিদযে হি আগুশন 
প্রস্তু� এক বনশিদযে| এর সু�ন্ প্রভুশক �ুশী 
কশর| এটিও সাধারণ মানুষ �াদযে বহশসশি 
গ্রহণ করশ� পাশর; বকন্তু খশ্রষ্ অংশগুবি 
অথ ্মা� ্ চবি ্ম, প্রভুর জনযে বনবদ্মষ্ট|

খিিীয় পুস্ক 7:11 “প্রভুর কােে মঙ্গল 
তনেবদ্যসমপূহ দােনর িনয়ম|

12 ককান ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা োনােত মঙ্গল তনেবদ্য 
আনেত পাের| যিদ কস কৃতজ্ঞতা োনােত 
তনেবদ্য আেন তেব তার খািমরিবহীন কতল 
মাখােনা রুটি, ওপের কতল কদওয়া পাতলা িকেু 
রুটি এবং কতল কমশােনা গঁুেড়া ময়দার িকেু 
কগািা পাউঁরুটি আনা উিেত|

বদ্�ীয় বিিরণ 27:7 এবং কসই খােন 
কতামরা অবশ্যই বিল িহেসেব মঙ্গল তনেবদ্য 
দান করেব এবং কসই খােনই তা খােব| কসখােন 
প্রভু কতামােদর ঈশ্বেরর সামেন তুিম আনন্দ 
করেব|

িুক 22:15 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘আমার 
কষ্টেভােগর আেগ কতামােদর সেঙ্গ এই 
িনস্তারপেব ্ণর কভাে কখেত আিম খুবই ইছো 
কেরিে৷

িুক 22:19 এরপর িতিন রুটি িনেয় 
ধন্যবাদ িদেয় তা খণ্ড খণ্ড করেলন, আর তা 
কপ্রিরতেদর িদেয় বলেলন, ‘এ আমার শরীর, যা 
কতামােদর েন্য কদওযা হল৷ আমার স্মরনােথ ্ণ 
কতামরা এিা ককার৷’

খযাহন 4:32 িকন্তু িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘আমার কােে এমন খাবার আেে যার কথা 
কতামরা িকেুই োন না৷’

33 তখন তারঁ িশষ্যরা পরস্পর বলাবিল করেত 
লাগল, ‘তাহেল িক ককউ তােঁক িকেু খাবার 
এেন িদেয়েে?’

34 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, ‘িযিন আমায় 
পাটঠেয়েেন, তারঁ ইছো পালন করা ও তারঁ কয় 
কাে িতিন আমায় করেত িদেয়েেন তা সম্ন্ 
করাই হল আমার খাবার৷

খযাহন 6:51 আিমই কসই েীবন্ত রুটি যা 
স্বগ ্ণ কথেক কনেম এেসেে৷ ককউ যিদ এই রুটি 
খায় তেব কস িেরেীিব হেব৷ কয় রুটি আিম কদব 
তা হল আমার কদেহর মাংস৷ তা আিম িদই 
যােত েগত েীবন পায়৷’

52-57
58 এ কসই রুটি যা স্বগ ্ণ কথেক কনেম এেসিেল৷ এিা 

কতমন রুটি নয় যা কতামােদর িপতৃপুরুেষরা 
কখেয়িেল এবং তা সত্েত্বও পের তারা সকেল 
মারা িগেয়িেল৷ এই রুটি কয় খায় কস িেরেীিব 
হেব৷’
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কবরন্থীয় ১ 10:16 আশীব ্ণােদর পানপাত্র, যা 
িনেয় আমরা ধন্যবাদ িদই তা িক খ্ীেষ্টর 
রেতির সহভাগীতা নয়? কয় রুটি কভেঙ িুকেরা 
িুকেরা কের খাওয়া হয়, তা িক খ্ীেষ্টর কদেহর 
সহভাগীতা নয়?

কবরন্থীয় ১ 11:23 আিম প্রভুর কাে কথেক কয় 
িশষিা কপেয়িে কতামােদর তা িদেয়িে৷ কয় রােত্র 
প্রভু যীশুেক হত্যার েন্য শত্রুর হােত সেঁপ 
কদওয়া হয়, কসই রােত্র িতিন একটি রুটি িনেয়,

24 ধন্যবাদ িদেলন ও তা কভেঙ্গ বলেলন, ‘এ 
আমার কদহ ; এ কতামােদর েন্য, আমার স্মরের 
এটি কেরা৷’

25 খাওয়া কশষ হেল, কসইভােব িতিন পানপাত্র 
তুেল িনেয় বলেলন, ‘এই পানপাত্র হল আমার 
রেতি স্ািপত নতুন েুক্তি৷ কতামরা যতবার এই 
পানপাত্র কথেক পান করেব আমার স্মরের কতা 
কেরা৷’

26 কারর কতামরা যতবার এই রুটি খােব ও এই 
পানপােত্র পান করেব, ততবার কতামরা প্রভুর 
মতুৃ্যর কথাই প্রোর করেত থাকেব, যতিদন 
পয ্ণন্ত না িতিন িফের আেসন৷

27 তাই কয় ককউ অেয়াগ্যভােব প্রভুর এই রুটি 
খায় ও পানপােত্র পান কের, কস প্রভুর কদেহর 
ও রেতির েন্য দাযী হেব৷

28 এই রুটি খাওয়ার ও কসই পানপােত্র পান করার 
আেগ প্রেত্যেকর উিেত িনেের হৃদয় পরীষিা 
করা৷

29 কারর কয় অেয়াগ্যভােব এই রুটি খায় ও 
পানপােত্র পান কের, কস যিদ কদেহর অথ ্ণ িক 
তা না কবােঝ তেব কসই খাদ্য পানীয় ঈশ্বেরর 
িবোরদেণ্ডই পিররত হয়৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:15 তাই যীশুর 
মাধ্যেম আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য স্তবস্তুিত 
উতসগ ্ণ করেত কয়ন িবরত না হই৷ কসই বিলদান 
হল স্তব স্তুিত, যা আমরা তারঁ নাম স্বীকারকারী 
ওষ্াধের কের থািক৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:5 কতামরাও এক 

একটি েীবন্ত প্রস্তর সুতরাং কসই আত্িমক 
ধম ্ণধাম গড়বার েন্য কতামােদর ব্যবহার 
করেত দাও, যােত পিবত্র যােক িহসােব 
কতামরা আত্িমক বিল উত্ সগ ্ণ করেত পার, যা 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে গ্রহরীয় হেব৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 24:11; কলবীয় পুস্তক 7:18-21; 
সামুেয়ল ১ 9:12; সামুেয়ল ১ 16:3; রাোবিল ১ 8:62; সামসঙ্গীত 
27:6; সামসঙ্গীত 50:14; সামসঙ্গীত 96:8; সামসঙ্গীত 107:22; 
সামসঙ্গীত 116:17; এেেিকেয়ল 43:27; লুক 11:41; করামীয় 

14:14,17; এেফসীয় 5:20; গালাতীয় 5:22; িফিলপ্ীয় 4:18; তীত 
1:15; িহব্রুেদর কােে পত্র 13:16; কযাহন 1:6-9.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
I05 পাপ বনশিদন করা পবরণাম।

যােেকর পাপ:

খিিীয় পুস্ক 4:3 “যবদ অবভবষতি যাজক 
এমন একিা ভুি কশর িশস ইস্াশয়শিশ� 
মানুষ �ার পাশপ খদাষী হশয় ইস্াশয়শিয, 
��ন যাজক �ার পাশপর জনযে অিশযেই 
প্রভুর কাশে একটি বনশিদযে দান করশি| 
যাজক অিশযেই খকান খদাষ খনই এমন 
একটি এঁশড় িােুর উ�স্� ্ম করশি| পাপ 
বনশিদযে বহশসশি খস এঁশড় িােুরটি প্রভুশক 
উ�স্� ্ম করশি|

4 অবভবষতি যাজক এঁশড় িােুরটিশক 
সমা�ম �ািুঁর প্রশিশ পশথ আনশি| 
�ারপর �ার হা� ষাশঁড়র মাথায় রা�শি 
এিং প্রভুর সামশন ষাডঁ়িাশক হ�যো করশি|

5 খসই যাজক িােুরটি খথশক বকেুিা রতি 
বনশয় �া সমা�ম �ািুঁর খভ�শর বনশয় 
আসশি|

6 পশর �ার আঙুি রশতির মশধযে খডািাশি 
এিং পবিত্র�ম জায়�ার আছোদশনর 
সামশন প্রভুর সামশন সা�িার খসই রতি 
খেিাশি|

7 যাজক বকেুিা রতি সু�ন্ী খিদীর খকাশণ 
িা�াশি| (এই খিদীটি সমা�ম �ািুঁশ� 
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প্রভুর সামশন রশযশে|) ষাশঁড়র সি রতিিাই 
�াশক খহাম খিদীর নীশচ খেশি বদশ� হশি| 
(এই খিদীটি সমা�ম �ািুঁশ� খোকার 
মুশ�র খিদী|)

খিিীয় পুস্ক 4:8-11

খিিীয় পুস্ক 4:11 বকন্তু যাজক 
অিশযেই ষাডঁ়টির চামড়া, খভ�শরর 
অংশগুশিা এিং শরীশরর িয়্জ্ম পদাথ ্ম 
এিং মাথা ও পাশযর সমস্ মাংস সবরশয় 
রা�শি| যাজক খসই সি অংশ �ািুঁর 
িাইশর বিশশষ জায়�ায়-খয�াশন োইগুশিা 
খেশি রা�া হয়, খস�াশন িশয় বনশয় 
আসশি| খস�াশন অিশযেই খস কাশির ওপর 
খসই সি অংশ খরশ� খপাড়াশি| খয�াশন 
োইগুশিা োিা আশে খস�াশনই ষাডঁ়টিশক 
খপাড়াশ� হশি|

ককান মানুেষর পাপ-মপূখ ্ণতা:

খিিীয় পুস্ক 4:27 “সাধারণ মানুশষর 
খকউ যবদ অজাশন্ পাপ কশর এিং প্রভু 
ইস্াশয়শি বনবষধে কশরশেন এমন বকেু 
যবদ কশর �াহশি খস �ার অপরাশধর জনযে 
আইশনর কাশে দাযিধে থাকশি|

28 যবদ খসই িযেক্তিটির বনশজর পাপ সবেশন্ 
অি�� হয় �শি খস বনচিয়ই খদাষ খনই 
এমন একটি স্তী ো�ি আনশি| এইটিই 
হশি খিাকটির পাশপর জনযে বনশিদযে| পাপ 
কশরশে িশি খস অিশযেই এই ো�িটি 
আনশি|

29 খস �ার হা� প্রাণীটির মাথায় রা�শি এিং 
খহামিবির জায়�ায় �াশক হ�যো করশি|

ইসাইয়া 53:6 আমরা সবাই হািরেয যাওয়া 
কমেষর মত ঘুের কবিড়েযিেলাম| আমরা সবাই 
আমােদর িনেেেদর পেথ িগেয়িেলাম যখন 
প্রভু আমােদর সব শাক্স্ত তােক িদেয় কভাগ 
করাক্ছেেলন|

7 তার সেঙ্গ িনষ্ঠুর ব্যবহার করা হেয়িেল এবং 

কস আত্সমপ ্ণর কেরিেল| কস কখনও প্রিতবাদ 
কেরিন| কমষেক কযমন হত্যার েন্য িনেয় 
যাওয়া হেল কস নািলশ কের না কতমিন কসও 
েুপোপ িেল| কমষ কযমন তার পশম কািার 
সময় ককান শব্দ কের না, কসও কতমিন তার 
মুখ কখােল িন|

ইসাইয়া 53:10 প্রভু তােক কমের িপেষ 
কফলার িসদ্ান্ত কনন| যিদ কস কদাষেমােেনর 
বিল িহেসেব িনেেেক উত্সগ ্ণ কের, কস তার 
সন্তােনর মুখ কদখেব এবং দীঘ ্ণ িদন বােঁেব| 
ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল হেব|

11 তার আত্া বহু কষ্ট কপেলও কস অেনক ভােলা 
ক্েিনস ঘিা কদখেত পােব| কস কযসব ক্েিনস 
িশেখেে তা িনেয় সন্তুষ্ট হেব| আমার ভােলা 
দাসটি অেনক মানুষেক ধািম ্ণক করেব| কস 
তােদর অপরােধর দরুর শাক্স্ত কভাগ করেব|

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

খযাহন 1:36 যীশুেক কসখান িদেয় কয়েত 
কদেখ িতিন বলেলন, ‘ঐ কদখ, ঈশ্বেরর 
কমষশাবক!’

पবশষযেচবর� 8:32 শােস্তর কয় অংশটি িতিন 
পাঠ করিেেলন তা হল:‘হত হবার েন্য 
কমেষর মেতা তােঁক িনেয় যাওয়া হল৷ কলাম 
োিঁাইকারীেদর সামেন কভড়া কয়মন মুখ বুেে 
থােক, কতমিন িতিন মুখ কখােলন িন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:12 খ্ীষ্ট একবার 
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িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ 
িতিন মহাপিবত্রস্ােন প্রেবেশর েন্য োগ 
বা বােুেরর রতি ব্যবহার কেরন িন, িকন্তু 
িতিন একবার িেরতের িনেের রতি িনেয় 
মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ খ্ীষ্ট 
কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য অনন্ত 
মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

13 োগ বা বেৃষর রতি ও বােুেরর ভস্ম কসই সব 
অশুিে মানুেষর উপর িেটিেয় তােদর কদহেক 
পিবত্র করা হত, যারঁা উপাসনা স্েল প্রেবেশর 
েন্য যেথষ্ট শুিে িেল না৷

14 তেব এিা িক টঠক নয় কয় খ্ীেষ্টর রতি 
আরও কত অিধক কায় ্ণকরী হেত পাের? 
অনন্তেীিব আত্ার মাধ্যেম খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর 
উেদ্দেশ্য িনেেেক বিলদান করেলন পিরপপূর ্ণ 
উত্ সগ ্ণরূেপ৷ তাই খ্ীেষ্টর রতি আমােদর সমস্ত 
হৃদয়েক পাপ কথেক শুদ্ ও পিবত্র করেব, 
যােত আমরা েীবন্ত ঈশ্বেরর উপাসনা করেত 
পাির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:21 আর কসইভােব 
কমািশ পিবত্র তাবঁু ও উপাসনা সংক্রান্ত সব 
ক্েিনেসর ওপর রতি িেটিেয় িদেয়িেেলন৷

22 কারর িবিধ-ব্যবস্া বেল কয় প্রায় সব িকেুই রতি 
িেটিেয় শুিে করা প্রেযােন, আর রতিপাত 
ব্যিতেরেক পােপর কমােন হয় না৷

23 এই িবষয়গুিল িেল আসল স্বগতীয় িবষয়গুিলর 
দৃষ্টান্ত, কসগুিলেক বিলদােনর রেতি শুিে করার 
প্রেযােন িেল৷ িকন্তু যা প্রকৃত স্বগতীয় িবষয় 
কসগুিল এর কথেক কশ্ষ্তর বিলদােনর দ্ারা 
শুিে হওয়া প্রেযােন৷

24 খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ মহাপিবত্র স্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ 
মানুেষর ততরী ককান মহাপিবত্র স্ােন খ্ীষ্ট 
প্রেবশ কেরন িন৷ পিৃথবীর তাবঁুর মহাপিবত্র 
স্ােন স্বগতীয় স্ােনর প্রিতছেিব মাত্র; িকন্তু খ্ীষ্ট 
স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন, আর এখন আমােদর 
হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন দািঁড়েয় আেেন৷

25 মহাযােক বেের একবার বিলর কয় রতি 
িনেয় মহাপিবত্র স্ােন প্রেবশ কেরন তা তার 
িনেের নয়৷ িকন্তু খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন 

মহাযােকেদর উত্ সেগ ্ণর মেতা বারবার 
িনেেেক উত্ সগ ্ণ করার েন্য নয়৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:4 কারর বেৃষর িক 
োেগর রতি পাপ দপূর করেত পাের না৷

5 কসইেন্যই খ্ীষ্ট এ েগেত আসার সময় 
বেলিেেলন:‘তুিম বিলদান ও তনেবদ্য োও িন, 
িকন্তু আমার েন্য এক কদহ প্রস্তুত কেরে৷

6 তুিম কহােম ও পাপাথ ্ণক বিলদান উত্ সেগ ্ণ প্রীত 
নও৷

7 এরপর িতিন বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার 
িবষেয় কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, 
আিম কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

8 প্রথেম িতিন বলেলন, ‘বিলদান, তনেবদ্য, 
কহামবিল ও পাপাথ ্ণক বিল তুিম োও িন; আর 
তােত তুিম প্রীত হও িন৷’ যিদও কসইসব িবিধ-
ব্যবস্া অনুসাের উত্ সগ ্ণ করা হয়৷

9 এরপর িতিন বলেলন, ‘কদেখা, আিম কতামার 
ইছো পালন করবার েন্যই এেসিে৷’ িতিন 
িদ্তীয়টি প্রবত্ণন করার েন্য প্রথমটিেক 
বািতল করেত এেসেেন৷

10 ঈশ্বেরর ইছোনুসােরই িতিন এই কাে সমাপ্ত 
কেরেেন৷ এইেন্যই খ্ীষ্ট তারঁ কদহ একবােরই 
িেরকােলর েন্য উত্ সগ ্ণ কেরেেন যােত 
আমরা িেরকােলর েন্য পিবত্র হই৷

11 প্রেত্যক যােক প্রেত্যকিদন দািঁড়েয় ঈশ্বেরর 
কসবা কেরন তারঁা বারবার কসই একই বিল 
উত্ সগ ্ণ কেরন৷ িকন্তু তােদর বিলদান কখনও 
পাপ দপূর করেত পাের না৷

12 খ্ীষ্ট পােপর েন্য একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ 
করেলন যা সকল সমেয়র েন্য যেথষ্ট৷ তারপর 
িতিন ঈশ্বেরর দিষির পােশ বসেলন৷

13 তারঁ শত্রুেদর মাথা তারঁ পােয়র নীেে অবনত 
না হওয়া পয ্ণন্ত এখন িতিন কসখােন অেপষিা 
করেেন৷

14 িতিন একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ কের িেরকােলর 
েন্য তারঁ কলােকেদর িনখুতঁ কেরেেন৷ তারাই 
কসই কলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:11 মহাযােক 
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পশুেদর রতি িনেয় মক্ন্দেরর মহাপিবত্রস্ােন 
কয়েতন পােপর বিল িহেসেব; িকন্তু পশুেদর 
কদহগুিল িশিবেরর বাইের পুিড়েয় কফলা হত৷

12 টঠক কসই মেতাই যীশু নগেরর বাইের 
দুঃখেভাগ করেলন৷ যীশু বিল হেলন কয়ন তারঁ 
িনেের রেতি তারঁ কলাকেদর পিবত্র করেত 
পােরন৷

13 তাই আমােদরও ঐ িশিবেরর বাইের যীশুর 
কােে যাওয়া উিেত৷ যীশু কয়মন লজ্া, 
অপমান সহ্য কেরিেেলন, আমােদর উিেত্ 
কসই লজ্া, অপমান বহন করা,

বপ�শরর ১ম পত্র 1:18 কতামরা কতা োন কয় 
অতীেত কতামরা উছেঙৃ্ল েীবনযাপন করেত, 
যা কতামরা কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেদর কাে কথেক 
কপেয়িেেল, িকন্তু এখন কসই রকম েীবনযাপন 
করা কথেক কতামরা মুক্তি কপেয়ে৷ ঈশ্বর নশ্বর 
কসানা বা রূেপার িবিনমেয় কতামােদর মুক্তি 
ক্রয় কেরন িন৷

19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর 
বহুমপূল্য রতি িদেয় কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

20 েগত সটৃষ্টর আেগই খ্ীষ্টেক মেনানীত করা 
হেয়িেল; িকন্তু এই কশষ সমেয় কতামােদর েন্য 
িতিন প্রকািশত হেলন৷

पপ্র�যোশদশ 5:6 পের আিম কদখলাম ঐ 
িসংহাসেনর সামেন োর েন প্রারীর সেঙ্গ 
এবং প্রােীনেদর সেঙ্গ এক কমষশাবক দািঁড়েয় 
আেেন; কসই কমষশাবকেক এমন কদখাক্ছেল 
কয়ন তােক বধ করা হেয়েে৷ তারঁ সাতটি শঙৃ্গ 
ও সাতটি েষুি, কসই েষুিগুিল হল ঈশ্বেরর সপ্ত 
আত্া যােদর পিৃথবীর সব ্ণত্র পাঠােনা হেয়েে৷

7 এরপর কসই কমষশাবক এেস িযিন িসংহাসেন 
বেস আেেন তারঁ হাত কথেক কসই পুস্তকটি 
িনেলন৷

8 িতিন যখন পুস্তকটি িনেলন, তখন ঐ োরেন 
প্রারী ও েক্বিশেন প্রােীন কমষশাবেকর 
সামেন ভপূ িমষ্ট হেয় প্ররাম করেলন৷ তােঁদর 
প্রেত্যেকর কােে িেল একটি কের বীরা ও 
কসানার বাটিেত সুগিন্ধ ধপূপ, কসই ধপূপ হেছে 

ঈশ্বেরর পিবত্র কলাকেদর প্রাথ ্ণনাস্বরূপ৷
9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক নতুন গীত 

গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার ও তার 
সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম বিল 
হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

এটিও কদখুন: মিথ 18:21,22; করামীয় 3:24-26; করামীয় 8:1-4; 
গালাতীয় 4:4; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:3; িহব্রুেদর কােে পত্র 

10:29; িপতেরর ১ম পত্র 2:22-24; িপতেরর ১ম পত্র 3:18; কযাহন 
1:7-9; पপ্রত্যােদশ 7:9,10.

I02 খপাড়াশনা ক্জবনস উ�্স� ্ম করা মবসহার 
কাজশক বনশদ্মশ কশর- বনঃস্াথ ্মভাশি 
উ�্স� ্ম করা।

খিিীয় পুস্ক 7:16 “খকান মানুষ 
মগেি বনশিদযে আনশ� পাশর কারণ খস 
হয়� ঈশ্বরশক উপহার বদশ� চায় অথিা 
খস হয়� ঈশ্বশরর কাশে বিশশষ মান� 
কশরবেি| যবদ এিা স�যে হয় �াহশি 
খযবদন খস বনশিদযে খদয়, খসই বদশনই প্রদত্ত 
বনশিদযে খ�শয বনশ� হশি| যবদ বকেু পশড় 
থাশক �া পশরর বদন অিশযেই খ�শ� হশি|

যাত্রাপুস্ক 35:21 প্লেত্যেক, যােদর হৃদেয় 
প্রবত্ৃিত ও মেন ইছো হল তারা প্রভুর েন্য 
উপহার িনেয় এল| এই উপহার সামগ্রীগুিল 
সমাগম তাবঁুর েন্য, তাবঁুর কভতেরর 
প্রেযােনীয ক্েিনস এবং িবেশষ বস্ত ততরীর 
কােে লাগােনা হল|

22 পুরুষ, স্তী যারা ইছুেক িেল প্রভুর েন্য উপহার 
সামগ্রী িনেয় এেলা| তারা িপন, দুল, আংটি ও 
অন্যান্য গযনা িনেয় এল এবং সমস্ত প্রভুেক 
িদেয় িদল| এিা িেল প্রভুর েন্য িবেশষ 
তনেবদ্য.

খিিীয় পুস্ক 22:21 “মানত পপূর ্ণ করার 
েন্য অথবা কস্বছোয যখন ককান ব্যক্তি প্রভুর 
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কােে মঙ্গল তনেবদ্য আেন কসই তনেবদ্য 
একটি ষাডঁ় বা কমষ হেত পাের; িকন্তু কসিা কযন 
স্বাস্থ্য়বান হয়| কসই প্রারীটির মেধ্য অবশ্যই 
কযন ককান কদাষ না থােক|

সামসগেী� 40:7 তাই আিম বেলিে,. “এই কয় 
আিম, আমায় গ্রহর করুন| আিম এেসিে| 
আমার সম্েক্ণ বইেত এমনই কলখা আেে|

সামসগেী� 66:13 তাই আিম আপনার মক্ন্দের 
বিল িনেয় যােবা| যখন আিম সংকেির মেধ্য 
িেলাম আিম আপনার সাহায্য কেেয়িেলাম| 
আিম আপনার কােে অেনক প্রিতশ্রুিত 
কেরিেলাম| যা আিম প্রিতশ্রুিত কেরিেলাম, 
এখন তা আিম আপনােক িদক্ছে|

ইসাইয়া 53:7 তার সেঙ্গ িনষ্ঠুর ব্যবহার 
করা হেয়িেল এবং কস আত্সমপ ্ণর কেরিেল| 
কস কখনও প্রিতবাদ কেরিন| কমষেক কযমন 
হত্যার েন্য িনেয় যাওয়া হেল কস নািলশ কের 
না কতমিন কসও েুপোপ িেল| কমষ কযমন তার 
পশম কািার সময় ককান শব্দ কের না, কসও 
কতমিন তার মুখ কখােল িন|

িুক 3:22 আর স্বগ ্ণ কথেক পিবত্র আত্া 
কেপােতর মেতা তারঁ ওপর কনেম এেলন৷ তখন 
স্বগ ্ণ কথেক এই রব কশানা কগল, ‘তুিম আমার 
িপ্রয় পুত্র, কতামার ওপর আিম খুবই সন্তষ্ট৷’

খযাহন 2:17 তারঁ িশষ্যেদর মেন পড়ল 
শােস্ত কলখা আেে:’কতামার গেৃহর প্রিত আমার 
উত্ সাহ আমােক গ্রাস করেব৷’

খযাহন 3:16 কারর ঈশ্বর এই েগতেক 
এেতাই ভালবােসন কয় িতিন তারঁ একমাত্র 
পুত্রেক িদেলন, কয়ন কসই পুেত্রর ওপর কয় 
ককউ িবশ্বাস কের কস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত 
েীবন লাভ কের৷

খযাহন 10:17 এই কারেরই িপতা আমায় 

ভালবােসন, কারর আিম আমার প্রার দান কির 
কয়ন আবার তা কপেত পাির৷

18 ককউ আমার কাে কথেক তা হরর কের িনেত 
পারেব না, বরং আিম তা স্ব-ইছোেতই করিে৷ 
এিা দান করার অিধকার আমার আেে এবং 
আবার তা িফের পাওযার অিধকারও আমার 
আেে৷ আমার িপতার কাে কথেকই আিম এই 
সব শুেনিে৷’

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

কবরন্থীয় ২ 8:9 কারর কতামরা আমােদর প্রভু 
যীশু খ্ীেষ্টর অনুগ্রেহর কথা োন, িতিন ধনী 
হেয়ও কতামােদর েন্য দিরদ্ হেলন, যােত 
কতামরা তারঁ দিরদ্তায় ধনবান হেয় উঠেত 
পার৷

বফবিপ্ীয় 2:7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন 
এবং একেন ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন 
মানুেষর মত হেয় েন্ম িনেলন ও একেন 
দােসর মেতা হেলন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 25:39; যাত্রাপুস্তক 35:29; যাত্রাপুস্তক 
36:3; গরনা পুস্তক 15:3; িদ্তীয় িববরর 12:6; িদ্তীয় িববরর 
23:23; সামসঙ্গীত 69:9; সামসঙ্গীত 116:14,18; বংশাবিল ১ 

29:3,9; বংশাবিল ২ 35:8; এেেিকেয়ল 46:12; মিথ 3:17; মিথ 
17:5; মাক্ণ 1:11; মাক্ণ 9:7; লুক 9:35; पিশষ্যেিরত 2:44; করামীয় 

12:1; কিরথেীয় ২ 9:7; এেফসীয় 5:2; িপতেরর ২য় পত্র 1:17.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
I06 প্রায়ক্চি�্শ�র বদনটি  রাজযেপাি।

যােেকর প্রায়ক্চিত্ত:

খিিীয় পুস্ক 16:1 হাশরাশণর দইু 
পুত্র প্রভুর কাশে উপবস্থ� হশয় মারা 
ইস্াশয়শিিার পর প্রভু খমাবশশক িিশিন,

2 “খ�ামার ভাই হাশরাশণর সশগে কথা িশিা, 
�াশক িশিা খয খস �ার ইছো ম� খয 
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খকান সমশয পদ্মার বপেশন পবিত্র�ম 
জায়�ায় খযশ� পাশর না| চুক্তির পবিত্র 
বসন্দকুটি ঐ পদ্মার বপেশনর �শর আশে| 
ঐ পবিত্র বসন্দকুটির মাথায় আশে বিশশষ 
ধরশণর আছোদন| আবম ঐ বিশশষ 
আছোদশনর ওপর খমশ�র মশধযে আবিভূ্ম� 
হই| যবদ হাশরাণ ঐ �শর খোশক খস মারা 
খযশ� পাশর|

খিিীয় পুস্ক 16:3,4,6 

োগল কমের ইেরােয়েলর িশশুেদর প্রায়ক্চিত্ত:

খিিীয় পুস্ক 16:5 “ইস্াশয়শির 
খিাকশদর কাে খথশক হাশরাণ দটুি পুরুষ 
ো�ি পাপশমাচশনর বনশিদযের জনযে এিং 
একটি পুরুষ খমষ খহামিবির জনযে খনশি|

7 “�ারপর হাশরাণ ো�ি দটুি খনশি এিং �া 
সমা�ম �ািুঁর খোকার দরজার মুশ� প্রভুর 
সামশন আনশি|

8 হাশরাণ ো�ি দটুির জনযে �ুঁটি চািশি 
একিা হশি প্রভুর জনযে, অপরটি হশি 
অজাশজশির জনযে|

9 “�ারপর �ুঁটি খচশি খয ো�িটি প্রভুর 
জনযে বনি ্মাবচ� হয় হাশরাণ অিশযেই 
খসটিশক পাপ খমাচশনর বনশিদযে বহসাশি 
উ�স্� ্ম করশি|

খিিীয় পুস্ক 16:11-14
খিিীয় পুস্ক 16:15 “�ারপর হাশরাণ 

খিাকশদর জনযে পাপ খমাচশনর বনশিদযের 
ো�িটিশক হ�যো কশর খসই রতি পদ্মার 
আড়াশির �রটিশ� আনশি| ষাশঁড়র রতি 
বনশয় ইস্াশয়শি কশরবেি, ো�িটির রতি 
বনশয় হাশরাণ টিক �াই করশি| হাশরাণ 
অিশযেই ো�শির রতি বিশশষ আছোদশনর 
ওপর এিং আছোদশনর সামশন বেটিশয় 
খদশি|

16 এইভাশি খস ঐ পবিত্র�ম জায়�াটিশক 
ইস্াশয়শির খিাকশদর �াশদর অশুবচ�া, 
বিরুধোচরণ এিং �াশদর কৃ� সমস্ পাপ 

খথশক শুবচ করশি| হাশরাণশক সমা�ম 
�ািুঁর জনযে এই সমস্ বকেু করশ� হশি, 
কারণ এিা অশুবচ খিাকশদর মাঝ�াশন 
আশে|

খিিীয় পুস্ক 16:17-19 

োগলটিেক দপূের পাটঠেয় ইেরােয়েলর িশশুেদর 
প্রায়ক্চিত্ত:

খিিীয় পুস্ক 16:10 অজাশজশির 
জনযে �ুঁটি খচশি খয ো�িিাশক খিশে 
খনওয়া হশয়শে �াশক অিশযেই জীিন্ 
অিস্থায় প্রভুর কাশে আনশি| �ারপর 
এই ো�িটিশক অজাশজশির জনযে 
মরুভূবমশ� পািাশ� হশি| এিা খিাকশদর 
পবিত্র করার জনযেই দরকার|

20 “পবিত্র�ম স্থান, সমা�ম �ািুঁ এিং 
খিদীশক পবিত্র করার পর হাশরাণ জীিন্ 
ো�িটি প্রভুর কাশে আনশি|”

21 হাশরাণ �ার হা� দটুি জীিন্ ো�শির 
মাথায় রা�শি এিং �ার ওপর ইস্াশয়শির 
খিাকশদর পাপ ও অপরাধগুবি স্ীকার 
করশি| এইভাশি হাশরাণ খিাকশদর 
পাপসমূহশক ো�শির মাথায় চাপাশি| 
�ারপর খস ো�িিাশক মরুভূবমশ� 
পািাশি| একজন মানুষ বনযুতি করা হশি 
এিং খস ো�িটিশক বনশয় ইস্াশয়শিওযার 
জনযে ব�রী থাকশি|

22 সু�রাং ো�িিা বনশজর ওপর সমস্ 
মানুশষর পাপ িশয় বনশয় খ�ািা মরুভূবমশ� 
চশি ইস্াশয়শিশি| খয মানুষটি ো�িটিশক 
বনশয় ইস্াশয়শিশি খস �াশক মরুভূবমশ� 
খেশড় বদশয় আসশি|

23 “�ারপর হাশরাণ সমা�ম �ািুঁশ� েুকশি| 
পবিত্র স্থাশন আসার সময় খস খয বিশনশনর 
কাপড়-খচাপড় পশরবেি খসগুবি খস �ুশি 
খফিশি| কাপড়গুবি খস অিশযেই খস�াশন 
খেশড় রা�শি|

খিিীয় পুস্ক 16:24-28
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খিিীয় পুস্ক 16:29 “খ�ামাশদর খষিশত্র 
এই আইন সি ্মদাই চিশি: সপ্তম মাশসর 
দশ বদশনর বদন খ�ামাশদর খকান �াদযে গ্রহণ 
করা চিশি না এিং অিশযেই খ�ামরা খকান 
কাজ করশি না| খ�ামাশদর খদশশ িাস করা 
খকান ভ্রমণকারী িা বিশদশী খকান কাজ 
করশ� পারশি না|

30 কারণ এই বদশন যাজক খ�ামাশদর পবিত্র 
করার জনযে খ�ামাশদর পাশপর প্রাযক্চিত্ত 
করশি| ��ন খ�ামরা প্রভুর কাশে শুবচ 
হশি|

31 খ�ামাশদর জনযে এই বদনটি অ�যেন্ 
গুরুত্বপূণ ্ম বিশ্রাশমর বদন| খ�ামরা অিশযেই 
�াওয়া-দাওয়া করশি না|এই আইন 
বচরকাি চিশি|

খিিীয় পুস্ক 17:11 কারণ খদহটির 
জীিন রশতির মশধযে রশযশে| আবম 
খসই রতি খিদীর ওপর খেশি খ�ামাশদর 
বনশজশদর শুবচ করার জনযে বদশয়বে| রশতি 
প্রাণ আশে িশিই �া প্রাযক্চিত্ত সাধন 
কশর|

ইসাইয়া 53:4 িকন্তু কস আমােদর 
অসুখগুেলােক বেয় কবিড়েয-িেল| কস 
আমােদর যন্ত্ররা কভাগ কেরিেল| এবং আমরা 
মেন কেরিেলাম ঈশ্বর তােক শাক্স্ত িদেছেন| 
তার ককান কৃতকেম ্ণর েন্য ঈশ্বর তােক শাক্স্ত 
িদেছেন বেল আমরা মেন কেরিেলাম|

5 িকন্তু আমােদরই ভুল কােের েন্য তােক 
আহত হেত হেয়িেল| আমােদর পােপর েন্য 
কস ষিত-িবষিত হেয়িেল| আমােদর কাক্ঙ্ত 
শাক্স্ত কস কপেয়িেল| তার আঘােতর েন্য 
আমােদর আঘাত কসের উেঠিেল|

6 আমরা সবাই হািরেয যাওয়া কমেষর মত 
ঘুের কবিড়েযিেলাম| আমরা সবাই আমােদর 
িনেেেদর পেথ িগেয়িেলাম যখন প্রভু 
আমােদর সব শাক্স্ত তােক িদেয় কভাগ 
করাক্ছেেলন|

মবথ 27:51 সেঙ্গ সেঙ্গ মক্ন্দেরর মেধ্যকার 
কসই ভারী পদ্ণািা ওপর কথেক নীে পয ্ণন্ত িেের 
দুভাগ হেয় কগল, পিৃথবী ককঁেপ উঠল, বড় বড় 
পাথেরর োইঁ কফেি কগল,

িুক 23:46 যীশু িেত্ কার কের বলেলন, 
‘িপতা আিম কতামার হােত আমার আত্ােক 
সেঁপ িদক্ছে৷’ এই কথা বেল িতিন কশষ িনঃশ্বাস 
কফলেলন৷

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

খরামীয় 4:24 ঐ কথাগুিল আমােদর েন্যও 
কলখা হেয়েে৷ আমােদর িবশ্বাসেকও ঈশ্বর 
আমােদর পেষি ধািম ্ণকতা িহসােব প্রিতপন্ 
করেলন৷ কারর িযিন প্রভু যীশুেক মতৃেদর 
মধ্য কথেক পুনরুত্িথত কেরেেন, কসই ঈশ্বের 
আমরা িবশ্বাস কির৷

25 আমােদর পােপর েন্য কসই যীশুেক মতুৃ্যর 
হােত সমপ ্ণর করা হল এবং আমােদর ঈশ্বেরর 
সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ করার েন্য যীশু 
মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত হেয় উঠেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:22 এই শপেথর কারের 
যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক 
েুক্তির োিমনদার হেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:1 এখন আমরা 
কয় িবষয় বলিে, তার প্রধান বতিব্য হেছে: 
আমােদর এক মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমাময় িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

2 িতিন কসই মহাপিবত্রস্ােন কসবা করেেন, যা 
প্রকৃত উপাসনার স্ান এবং কয় উপাসনাস্ল 
মানুেষর হােত গড়া নয় বরং ঈশ্বর স্বয়ং তা 
িনম ্ণার কেরেেন৷
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:7 িকন্তু মহাযােক 
িদ্তীয় কেষি ককবল একা বেের একবার 
প্রেবশ করেতন; িতিন আবার রতি না িনেয় 
প্রেবশ করেতন না৷ কসই রতি িতিন িনেের 
েন্য ও কলাকেদর কদাষ-ত্রুটি ও অিনছোকৃত 
পােপর মাে্ণনার েন্য উত্ সগ ্ণ করেতন৷

8 পিবত্র আত্া এর দ্ারা আমােদর োনােছেন 
কয়, যতিদন পয ্ণন্ত প্রথম তাবঁু িেল, ততিদন 
মহাপিবত্র স্ােন প্রেবেশর পথ খুেল কদওয়া হয় 
িন৷

9 এিা আেেকর েন্য একিা দৃষ্টান্তস্বরূপ৷ কসই 
দৃষ্টান্ত মেত ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য উত্ সগতীকৃত 
ঐসব বিল ও উপহার উপাসনাকারীেক 
সম্পূর ্ণভােব শুদ্ করেত পারত না এবং 
উপাসনাকারীর হৃদয়েক িসক্দ্লাভ করােতা না৷

10 ঐ উপহারগুিল ককবল খাদ্য়, পানীয় ও নানা 
প্রকার বািহ্যক শুিে স্ােনর গণ্ডীেত বাধঁা িেল৷ 
কস সব িবিধ-ব্যবস্াগুিল িেল ককবল মানুেষর 
কদহ সবেন্ধীয়৷ কসগুিল ব্যক্তির হৃদয় সবেন্ধীয় 
িবষয় িেল না৷ নতুন আেদশ না আসা পয ্ণন্ত 
ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর এইসব িনয়ম অনুসরর 
করেত িদেয়িেেলন৷

11 িকন্তু এখন মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ 
আমরা এখন কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, 
িতিন কসসেবর মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা 
তাবঁুর মেতা ককান স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু 
খ্ীষ্ট কতমিন কেরন না৷ কসই তাবঁু কথেকও 
এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট মহাযােকরূেপ কসবা 
করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, কসই স্ান মানুেষর 
হােত গড়া নয়, তা এই েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

13 োগ বা বেৃষর রতি ও বােুেরর ভস্ম কসই সব 
অশুিে মানুেষর উপর িেটিেয় তােদর কদহেক 
পিবত্র করা হত, যারঁা উপাসনা স্েল প্রেবেশর 

েন্য যেথষ্ট শুিে িেল না৷
14 তেব এিা িক টঠক নয় কয় খ্ীেষ্টর রতি 

আরও কত অিধক কায় ্ণকরী হেত পাের? 
অনন্তেীিব আত্ার মাধ্যেম খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর 
উেদ্দেশ্য িনেেেক বিলদান করেলন পিরপপূর ্ণ 
উত্ সগ ্ণরূেপ৷ তাই খ্ীেষ্টর রতি আমােদর সমস্ত 
হৃদয়েক পাপ কথেক শুদ্ ও পিবত্র করেব, 
যােত আমরা েীবন্ত ঈশ্বেরর উপাসনা করেত 
পাির৷

15 তাই খ্ীষ্ট তারঁ কলাকেদর েন্য ঈশ্বেরর 
কােে এক নতুন েুক্তি উপিস্ত কেরেেন৷ 
খ্ীষ্ট এই নতুন েুক্তি এেনেেন কয়ন ঈশ্বেরর 
আহুত কলােকরা তারঁ প্রিতশ্রুত সব আশীব ্ণাদ 
কপেত পাের৷ ঈশ্বেরর কলাকরা কসই আশীব ্ণাদ 
অনন্তকাল কভাগ করেব৷ তারা কসসেবর 
অিধকারী হেব কারর প্রথম েুক্তির সমেয় 
তারা কয় পাপ কেরেে কসই পাপ কথেক তােদর 
উদ্ার করেত খ্ীষ্ট মতুৃ্যবরর করেলন৷

16 মানুষ মতুৃ্যর পপূেব ্ণ একিা িনয়ম পত্রকের যায়; 
িকন্তু িনয়মকারী যিদ েীিবত থােক তেব কসই 
িনয়মপত্র বা েুক্তির ককান অথ ্ণই হয় না৷

17 কারর িনয়মকারীর মতুৃ্য হেল তেবই িনয়ম পত্র 
বলবত্ হয়৷

18 এইেন্য ঐ প্রথম েুক্তি যা ঈশ্বর ও তারঁ 
কলাকেদর মেধ্য সম্ন্ হেয়িেল কসখােনও ঐ 
কথা প্রেয়াে্য৷ কসই েুক্তি বলবত্ করেত রেতির 
প্রেযােন িেল৷

19 কারর কলাকেদর কােে কমািশ িবিধ-ব্যবস্া 
কথেক সমস্ত আজ্ঞা পাঠ কের পের িতিন েল 
ও রতিবর ্ণ কমষেলাম আর একেগাো এেসােবর 
ঘাস ব্যবহার কের কগাবত্ স ও োগেদর রতি 
কসই পুস্তকটিেত ও কলাকেদর গােয় িেটিেয় 
িদেয়িেেলন৷

20 কমািশ বেলিেেলন, ‘এই কসই রতি যা কায় ্ণকারী 
করেে কসই েুক্তি যার আজ্ঞাবহ হেত ঈশ্বর 
কতামােদর বলেেন৷’

21 আর কসইভােব কমািশ পিবত্র তাবঁু ও উপাসনা 
সংক্রান্ত সব ক্েিনেসর ওপর রতি িেটিেয় 
িদেয়িেেলন৷

22 কারর িবিধ-ব্যবস্া বেল কয় প্রায় সব িকেুই রতি 
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িেটিেয় শুিে করা প্রেযােন, আর রতিপাত 
ব্যিতেরেক পােপর কমােন হয় না৷

23 এই িবষয়গুিল িেল আসল স্বগতীয় িবষয়গুিলর 
দৃষ্টান্ত, কসগুিলেক বিলদােনর রেতি শুিে করার 
প্রেযােন িেল৷ িকন্তু যা প্রকৃত স্বগতীয় িবষয় 
কসগুিল এর কথেক কশ্ষ্তর বিলদােনর দ্ারা 
শুিে হওয়া প্রেযােন৷

24 খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ মহাপিবত্র স্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ 
মানুেষর ততরী ককান মহাপিবত্র স্ােন খ্ীষ্ট 
প্রেবশ কেরন িন৷ পিৃথবীর তাবঁুর মহাপিবত্র 
স্ােন স্বগতীয় স্ােনর প্রিতছেিব মাত্র; িকন্তু খ্ীষ্ট 
স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন, আর এখন আমােদর 
হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন দািঁড়েয় আেেন৷

25 মহাযােক বেের একবার বিলর কয় রতি 
িনেয় মহাপিবত্র স্ােন প্রেবশ কেরন তা তার 
িনেের নয়৷ িকন্তু খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন 
মহাযােকেদর উত্ সেগ ্ণর মেতা বারবার 
িনেেেক উত্ সগ ্ণ করার েন্য নয়৷

26 খ্ীষ্ট যিদ তাই করেতন তেব েগত্ সটৃষ্টর সময় 
কথেক তােঁক বারবার প্রার িদেত হত৷ খ্ীষ্ট এেস 
একবার িনেেেক উত্ সগ ্ণ কেরেেন৷ কসই 
একবারই িেরন্তন কােের সমািপ্ত হেয়েে৷ 
েগেতর অিন্তম কােলই খ্ীষ্ট িনেেেক 
বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ কের কলাকেদর পাপনাশ 
করেত এেলন৷

27 মানুেষর েন্য একবার মতুৃ্য এবং মতুৃ্যর পর 
তারঁ িবোর হয়৷

28 বহুেলােকর পােপর কবাঝা তুেল কনবার েন্য 
খ্ীষ্ট একবার িনেেেক উত্ সগ ্ণ করেলন; িতিন 
িদ্তীয়বার দশ ্ণন কদেবন, তখন পােপর কবাঝা 
তুেল কনবার েন্য নয়, িকন্তু যারঁা তারঁ েন্য 
অেপষিা করেে তােদর পিরত্রার িদেত িতিন 
আসেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:4 কারর বেৃষর িক 
োেগর রতি পাপ দপূর করেত পাের না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:14 িতিন 
একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ কের িেরকােলর েন্য 
তারঁ কলােকেদর িনখুতঁ কেরেেন৷ তারাই কসই 

কলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:2 িতিনই কসই 
প্রায়ক্চিত্ত বিলগুিল, যার ফেল আমােদর সব 
পাপ দপূর হয়৷ ককবল আমােদর সব পাপ নয়, 
েগেতর সমস্ত মানুেষরও পাপ দপূর হয়৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 32:30; যাত্রাপুস্তক 28:2,30; 
যাত্রাপুস্তক 30:10; যাত্রাপুস্তক 33:20; কলবীয় পুস্তক 16:4; কলবীয় 
পুস্তক 23:26-32; কলবীয় পুস্তক 25:9; গরনা পুস্তক 27:21; গরনা 
পুস্তক 29:7; িদ্তীয় িববরর 5:24; িবোরকেিরত 6:22; সামসঙ্গীত 

51:15,17; সামসঙ্গীত 103:12; ইসাইয়া 38:17; ইসাইয়া 43:25; 
ইসাইয়া 44:22; ইসাইয়া 53:12; এেেিকেয়ল 10:18,19; দািনেয়ল 

10:5; কহােসয়া 6:2,3; কযানা 1-3; িমখা 7:19; মিথ 28:30; মাক্ণ 
15:38; লুক 23:41,45; কযাহন 1:14; কযাহন 2:11,19; কযাহন 19:23; 

पিশষ্যেিরত 13:38; করামীয় 5:9; কিরথেীয় ২ 5:19,21; এেফসীয় 
2:6; িতমিথ ১ 2:5; িহব্রুেদর কােে পত্র 7:26-28; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 8:5; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:19-22; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 12:24; িপতেরর ২য় পত্র 3:9; पপ্রত্যােদশ 19:7,8.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
I03 খপাড়াশনা ক্জবনস উ�্স� ্ম করা মবসহার 

কাজশক বনশদ্মশ কশর- খকান �্রুটি 
োড়াই উ�্স� ্ম করা -ধারািাবহকভাশি 
খপাড়াশনার মাধযেশম যা বনশিদন করা 
হশছে।

খিিীয় পুস্ক 22:17 প্রভু ঈশ্বর 
খমাবশশক িিশিন,

18 “হাশরাণ এিং �ার পুত্রশদর এিং 
ইস্াশয়শির সমস্ খিাকশদর িশিা: 
ইস্াশয়শির একজন না�বরক িা একজন 
বিশদশী বনশিদযে বনশয় আসশ� পাশর| 
হশ� পাশর খিাকটি খয বিশশষ প্রব�জ্া 
কশরবেি খসই উপহার �ার জনযে, অথিা 
খকান বিশশষ বনশিদযে খিাকটি আনশ� 
খচশযবেি|

19 ঐ উপহারগুবি খিাকরা আশন কারন �ারা 
সব�যেই ঈশ্বরশক উপহার বদশ� চায়| বকন্তু 
খকান বনশিদযে ইস্াশয়শিশ� খকান খদাষ 
আশে �া খ�ামরা অিশযেই গ্রহণ করশি 
না| আবম খসই উপহাশর �ুশী হশিা না| যবদ 
খসই উপহার একটি ষাডঁ় অথিা একটি 
খমষ িা একটি ো�ি হয় �াহশি খসই 
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প্রাণী অিশযেই পুরুষ হশি এিং খসিার 
মশধযে খযন খদাষ না থাশক|

20 ঐ উপহারগুবি খিাকরা আশন কারন �ারা 
সব�যেই ঈশ্বরশক উপহার বদশ� চায়| বকন্তু 
খকান বনশিদযে ইস্াশয়শিশ� খকান খদাষ 
আশে �া খ�ামরা অিশযেই গ্রহণ করশি 
না| আবম খসই উপহাশর �ুশী হশিা না| যবদ 
খসই উপহার একটি ষাডঁ় অথিা একটি 
খমষ িা একটি ো�ি হয় �াহশি খসই 
প্রাণী অিশযেই পুরুষ হশি এিং খসিার 
মশধযে খযন খদাষ না থাশক|

21 “মান� পূণ ্ম করার জনযে অথিা খস্ছোয 
য�ন খকান িযেক্তি প্রভুর কাশে মগেি 
বনশিদযে আশন খসই বনশিদযে একটি ষাডঁ় 
িা খমষ হশ� পাশর; বকন্তু খসিা খযন 
স্াস্থ্য়িান হয়| খসই প্রাণীটির মশধযে 
অিশযেই খযন খকান খদাষ না থাশক|

খিিীয় পুস্ক 17:11 কারর কদহটির 
েীবন রেতির মেধ্য রেযেে| আিম কসই রতি 
কবদীর ওপর কেেল কতামােদর িনেেেদর শুিে 
করার েন্য িদেয়িে| রেতি প্রার আেে বেলই তা 
প্রাযক্চিত্ত সাধন কের|

�ণনা পুস্ক 28:3 তারা অবশ্যই আগুেনর 
সাহােয্য ততরী কের এই তনেবদ্যগুিল প্রভুেক 
কদেব| প্রেত্যকিদন এক বের বয়স্ক

4 ঐ কমষশাবক দুটির মেধ্য একটিেক সকােল 
এবং অপরটিেক কগাধুিল কবলায উত্সগ ্ণ কেরা|

সামসগেী� 40:6 আপিন আমােক প্রকৃত সত্য 
বারী কশানাবার কান িদেয়েেন| কহ প্রভু আপিন 
আমােক এিা বুঝেত িদেয়েেন| আপিন 
প্রকৃতপেষি উত্সগ ্ণ বা শস্য় তনেবদ্য ককানিাই 
োন িন| আপিন আসেল কহামবিল এবং 
পাপেমােেনর তনেবদ্যও োন না| িকন্তু আপিন 
যা োন তা হল অন্য আেরা িকেু|

ইসাইয়া 53:8 মানুষ শক্তি প্রেযাগ কের 
তােক িনেয়িেল এবং তার প্রিত ন্যায্য িবোর 

কেরিন| তারঁ ভিবষ্যত্  পিরবার সম্েক্ণ ককউ 
িকেু বেলিন| কারর কস েীিবতেদর কদশ কথেক 
িবক্ছেন্ হেয়িেল| আমার কলাকেদর পােপর 
েন্য কস শাক্স্ত কপেয়িেল|

মবথ 20:28 মেন করেখা, কতামােদর 
মানবপুেত্রর মেতা হেত হেব, িযিন কসবা কপেত 
নয় বরং কসবা করেত এেসেেন, আর অেনক 
কলােকর মুক্তির মপূল্য িহসােব িনেের প্রার 
উত্ সগ ্ণ করেত এেসেেন৷’

মবথ 26:28 কারর এ আমার রতি, নতুন 
িনয়ম প্রিতটষ্ত হওযার রতি যা বহুেলােকর 
পাপ কমােেনর েন্য পািতত হল৷

মবথ 27:19 পীলাত যখন িবোর আসেন 
বেস আেেন, কসই সময় তারঁ স্তী তােঁক বেল 
পাঠােলন, ‘ঐ িনেদ্ণাষ কলাকটির প্রিত তুিম িকেু 
কেরা না, কারর রােত্র স্বেনে আিম তারঁ িবষেয় 
যা কদেখিে তােত আে বড়ই উেদ্েগ কািেে৷’

িুক 23:4 এরপর পীলাত প্রধান যােক 
ও কলাকেদর উেদ্দেশ্য বলেলন, ‘এই কলােকর 
িবরুেদ্ ককান কদাষই আিম খুেঁে পাক্ছে না৷’

িুক 23:47 কসখােন উপিস্ত শতপিত 
এইসব ঘিনা কদেখ ঈশ্বেরর প্রশংসা কের বেল 
উঠেলন, ‘ইিন সিত্যই িনেদ্ণাষ িেেলন!’

কবরন্থীয় ১ 1:30 ঈশ্বরই কতামােদর খ্ীষ্ট যীশুর 
সােথ যুতি কেরেেন৷ খ্ীষ্টই আমােদর কােে 
ঈশ্বেরর কদওয়া জ্ঞান, িতিনই আমােদর 
ধািম ্ণকতা, পিবত্রতা ও যুক্তি৷

এশফসীয় 5:2 ভালবাসাপপূর ্ণ েীবনযাপন 
কর৷ খ্ীষ্ট আমােদর কয়মন ভালেবেসেেন 
কতমিন কের অপরেক ভালবাস৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
েন্য িনেেেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কসৌরভযুতি 
বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ করেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
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আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:4 কারর বেৃষর িক 
োেগর রতি পাপ দপূর করেত পাের না৷

5 কসইেন্যই খ্ীষ্ট এ েগেত আসার সময় 
বেলিেেলন:‘তুিম বিলদান ও তনেবদ্য োও িন, 
িকন্তু আমার েন্য এক কদহ প্রস্তুত কেরে৷

6 তুিম কহােম ও পাপাথ ্ণক বিলদান উত্ সেগ ্ণ প্রীত 
নও৷

7 এরপর িতিন বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার 
িবষেয় কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, 
আিম কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

8 প্রথেম িতিন বলেলন, ‘বিলদান, তনেবদ্য, 
কহামবিল ও পাপাথ ্ণক বিল তুিম োও িন; আর 
তােত তুিম প্রীত হও িন৷’ যিদও কসইসব িবিধ-
ব্যবস্া অনুসাের উত্ সগ ্ণ করা হয়৷

9 এরপর িতিন বলেলন, ‘কদেখা, আিম কতামার 
ইছো পালন করবার েন্যই এেসিে৷’ িতিন 
িদ্তীয়টি প্রবত্ণন করার েন্য প্রথমটিেক 
বািতল করেত এেসেেন৷

10 ঈশ্বেরর ইছোনুসােরই িতিন এই কাে সমাপ্ত 
কেরেেন৷ এইেন্যই খ্ীষ্ট তারঁ কদহ একবােরই 
িেরকােলর েন্য উত্ সগ ্ণ কেরেেন যােত 
আমরা িেরকােলর েন্য পিবত্র হই৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:18 কতামরা কতা োন কয় 
অতীেত কতামরা উছেঙৃ্ল েীবনযাপন করেত, 
যা কতামরা কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেদর কাে কথেক 
কপেয়িেেল, িকন্তু এখন কসই রকম েীবনযাপন 
করা কথেক কতামরা মুক্তি কপেয়ে৷ ঈশ্বর নশ্বর 
কসানা বা রূেপার িবিনমেয় কতামােদর মুক্তি 
ক্রয় কেরন িন৷

19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর 
বহুমপূল্য রতি িদেয় কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

20 েগত সটৃষ্টর আেগই খ্ীষ্টেক মেনানীত করা 
হেয়িেল; িকন্তু এই কশষ সমেয় কতামােদর েন্য 
িতিন প্রকািশত হেলন৷

21 খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই কতামরা ঈশ্বের িবশ্বাসী হেয়ে৷ 
ঈশ্বর মতৃেদর মধ্য কথেক খ্ীষ্টেক পুনরুত্িথত 
কের তােঁক মিহমািবেত কেরেেন৷ কস েন্যই 
ঈশ্বেরর প্রিত কতামােদর িবশ্বাস ও প্রত্যাশা 
আেে৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 12:3; কলবীয় পুস্তক 1:1-4,10; কলবীয় 
পুস্তক 3:1,6; কলবীয় পুস্তক 4:32; কলবীয় পুস্তক 7:11; কলবীয় 
পুস্তক 21:16-24; কলবীয় পুস্তক 22:27; গরনা পুস্তক 16:40; 

িদ্তীয় িববরর 14:6; িদ্তীয় িববরর 15:21; িদ্তীয় িববরর 17:1; 
এেরা 6:8-10; সামসঙ্গীত 50:8-12; সামসঙ্গীত 51:16; ইসাইয়া 
1:11-15; মালািখ 1:8,13,14; মিথ 3:15; মিথ 27:19,24,54; মাক্ণ 

10:45; মাক্ণ 14:24; লুক 4:3; লুক 9:56; লুক 23:41; কযাহন 
4:34; কযাহন 5:30; কযাহন 6:38; কিরথেীয় ২ 5:21; গালাতীয় 4:4; 
এেফসীয় 5:26; কথসােলািনকীয় ১ 2:10; তীত 1:7,10; তীত 2:14; 

িহব্রুেদর কােে পত্র 9:22; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:19-21; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 13:12; কযাহন 1:7; কযাহন 2:1.

I09 অবমবশ্র� পাউঁরুটি বদশয় খভাজনপি ্ম 
মবসহার কাজশক বনশদ্মশ কশর।

খিিীয় পুস্ক 23:6 “�াবমরবিহীন 
রুটির উ�স্ি হশি ঐ একই মাশসর 
15 বদশনর বদন| খ�ামরা সা� বদন ধশর 
�াবমরবিহীন রুটি �াশি|

7 এই েুটির প্রথম বদশন খ�ামাশদর এক 
বিশশষ সভা হশি| খ�ামরা অিশযেই ঐ 
বদনটিশ� খকান কাজ করশি না|

8 সা�বদন ধশর খ�ামরা প্রভুর কাশে 
অবনিপ্রদত্ত উ�স্� ্মগুবি আনশি| �ারপর 
সপ্তমবদশন আর একটি পবিত্র সভা হশি| 
খ�ামরা অিশযেই ঐ বদশন খকান কাজ 
করশি না|”

বদ্�ীয় বিিরণ 16:3 এই বিলর সেঙ্গ 
খািমরযুতি ককান রুটি খােব না| কতামরা 
সাতিদন খািমরিবহীন রুটি খােব| এই রুটিেক 
বলা হয় ‘দুঃখাবস্ার রুটি|’ িমশের কতামােদর 
কয় সব সমস্যা িেল কসগুেলা মেন করেত 
এটি সাহায্য করেব| মেন কের কদখ কেতা 
তাড়াতািড় কতামােদর কদশ ত্যাগ করেত 
হেয়িেল| িমশর কথেক কয়িদন কতামরা কবিরেয় 
এেসিেেল কস িদেনর কথা কতামরা যতিদন 
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কবেঁে থাকেব ততিদন মেন রাখেব|

মবথ 26:17 খািমরিবহীন রুটির পেব ্ণর 
প্রথম িদেন যীশুর িশষ্যরা তারঁ কােে এেস 
বলেলন, ‘আপনার েন্য আমরা ককাথায় 
িনস্তারপেব ্ণর কভােের আেযােন করব? 
আপিন িক োন?’

মাক্ম 14:1 দুিদন পের িনস্তারপব ্ণ এবং 
খািমরিবহীন রুটির উত্ সব পব ্ণ৷প্রধান যােকরা 
এবং ব্যবস্ার িশষিকরা কসই সমেয় তােঁক 
ককমন কের েেল বেল কগ্রপ্তার কের কমের 
কফলেত পাের তারই কেষ্টা করিেেলন৷

কবরন্থীয় ১ 5:7 কতামােদর মধ্য কথেক পুরােনা 
খািমর কবর কের কফল, কয়ন কতামরা এক 
নতুন তাল হেত পার৷ খ্ীষ্টঠীয়ান িহসােব কতামরা 
কতা খািমরিবহীন রুটির মেতাই, কারর খ্ীষ্ট, 
িযিন আমােদর িনস্তারপবতীয় কমষশাবক, িতিন 
আমােদর েন্য বিল হেয়েেন৷

কবরন্থীয় ২ 5:21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; 
িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর 
সব কদাষ োিপেয় িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

এশফসীয় 5:2 ভালবাসাপপূর ্ণ েীবনযাপন 
কর৷ খ্ীষ্ট আমােদর কয়মন ভালেবেসেেন 
কতমিন কের অপরেক ভালবাস৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
েন্য িনেেেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কসৌরভযুতি 
বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ করেলন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 12:15-20,39; যাত্রাপুস্তক 13:6,7; 
যাত্রাপুস্তক 23:15; যাত্রাপুস্তক 34:18; গরনা পুস্তক 28:17-25; 

িদ্তীয় িববরর 16:8,16; িবোরকেিরত 6:12-24; বংশাবিল ২ 
30:13,21; বংশাবিল ২ 35:17; এেরা 6:22; মাক্ণ 14:12; লুক 

22:1,7.

I10 প্রথম শসযে খথশক ব�রী মদ মবসহার 
পুনরুত্ানশক বনশদ্মশ কশর।

খিিীয় পুস্ক 23:9 প্রভু খমাবশশক 
িিশিন,

10 “ইস্াশয়শির খিাকশদর িশিা: আবম 
খ�ামাশদর খয খদশ খদশিা �াশ� 
খ�ামরা প্রশিশ করশি| খ�ামরা এর 
শসযে খেদন করশি শশসযের প্রথম আঁটি 
ইস্াশয়শিজশকর কাশে আনশি|

11 যাজক প্রভুর সামশন খসই আঁটি খদািাশি 
খযন খ�ামাশদর জনযে �া গ্রাহযে হয়| যাজক 
রবিিার সকাশি খসই শশসযের আঁটি 
খদািাশি|

12 “খয বদন খ�ামরা শশসযের আঁটি খদািাশি, 
খসবদন খ�ামরা একটি এক িের িযসী 
পুরুষ খমষ উপহার খদশি| খসই খমশষর 
মশধযে খযন খকান খদাষ না থাশক| ঐ খমষটি 
প্রভুর কাশে খহামিবির বনশিদযে হশি|

13 এোড়া খ�ামরা অিশযেই অবিভ খ�ি 
খমশাশনা 16 কাপ বমবহ ময়দা শসযে বনশিদযে 
বহসাশি খদশি| এর সাশথ খদশি1 খকাযাি্ম 
দ্াষিারস| খসই বনশিদযের �ন্ প্রভুশক �ুশী 
করশি|

14 ঈশ্বশরর কাশে �া বনশিদযে বহসাশি না 
আনা পয় ্মন্ খ�ামরা অিশযেই খকান ন�ুন 
শসযে অথিা ফি িা ন�ুন শসযে খথশক 
ব�রী রুটি �াশি না| খ�ামরা খয�াশনই 
িাস কর না খকন এই বিবধ খ�ামাশদর িংশ 
পরম্পরায চিশি|

মবথ 28:5 কসই স্বগ ্ণদপূত ঐ স্তীেলাকেদর 
বলেলন, ‘কতামরা ভয় কপও না, আিম োিন 
কতামরা, য়ােঁক ক্রুেশ িদেয়িেেল তােঁক খুেঁে৷

6 িকন্তু িতিন এখােন কনই৷ িতিন কয়মন 
বেলিেেলন, কতমিন পুনরুত্িথত হেয়েেন৷ 
এস, কয়খােন তােঁক শুইেয় রাখা হেয়িেল তা 
কদখ;

7 আর তাড়াতািড় িগেয় তারঁ িশষ্যেদর বল, ‘িতিন 
মতৃেদর মধ্য কথেক পুনরুত্িথত হেয়েেন৷ 
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িতিন কতামােদর আেগ আেগ গালীেল যােছেন, 
কতামরা তােঁক কসখােন কদখেত পােব৷›» আিম 
কতামােদর কয় কথা বললাম তা মেন করেখা৷

খরামীয় 8:29 েগত্ সটৃষ্টর পপূেব ্ণ ঈশ্বর 
যােদর োনেতন, তােদর িতিন তারঁ পুেত্রর মত 
করেবন বেল মনস্ করেলন৷ এইভােব যীশু 
হেবন অেনক ভাইেদর মেধ্য প্রথমোত৷

কবরন্থীয় ১ 15:20 িকন্তু সিত্যই খ্ীষ্ট মতৃেদর 
মধ্য কথেক পুনরুত্িথত হেয়েেন, আর কয়সব 
ব্যক্তির মতুৃ্য হেয়েে িতিন তােদর মেধ্য প্রথম 
ফসল৷

21 কারর একেন মানুেষর মধ্য িদেয় কয়মন মতুৃ্য 
এেসেে, মতৃেদর মধ্য কথেক পুনরুত্ানও 
কতমিনভােবই একেন মানুেষর দ্ারা এেসেে৷

22 কারর আদেম কয়মন সকেলর মতুৃ্য হয়, টঠক 
কসভােব খ্ীেষ্ট সকেলই েীবন লাভ করেব৷

23 িকন্তু প্রেত্যেক তার পালাক্রেম েীিবত হেব; 
খ্ীষ্ট, িযিন অগ্রনী, িতিন প্রথেম মতৃেদর মধ্য 
কথেক েীিবত হেলন, আর এরপর যারা খ্ীেষ্টর 
কলাক তারা তারঁ পুনরুত্ােনর সমেয় েীিবত 
হেয় উঠেব৷

কিসীয় 1:18 খ্ীষ্ট হেলন কদেহর মস্তক 
কসই কদহ হেছে মণ্ডলী৷ সব িকেুর আিদ িতিন, 
মতৃেদর মধ্য কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য 
িতিন প্রথম, তাই সব িকেুেতই প্রথেম তারঁ 
স্ান৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:10 ঈশ্বেরর 
ইছোনুসােরই িতিন এই কাে সমাপ্ত কেরেেন৷ 
এইেন্যই খ্ীষ্ট তারঁ কদহ একবােরই িেরকােলর 
েন্য উত্ সগ ্ণ কেরেেন যােত আমরা 
িেরকােলর েন্য পিবত্র হই৷

11 প্রেত্যক যােক প্রেত্যকিদন দািঁড়েয় ঈশ্বেরর 
কসবা কেরন তারঁা বারবার কসই একই বিল 
উত্ সগ ্ণ কেরন৷ িকন্তু তােদর বিলদান কখনও 
পাপ দপূর করেত পাের না৷

12 খ্ীষ্ট পােপর েন্য একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ 

করেলন যা সকল সমেয়র েন্য যেথষ্ট৷ তারপর 
িতিন ঈশ্বেরর দিষির পােশ বসেলন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:18 কতামরা কতা োন কয় 
অতীেত কতামরা উছেঙৃ্ল েীবনযাপন করেত, 
যা কতামরা কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেদর কাে কথেক 
কপেয়িেেল, িকন্তু এখন কসই রকম েীবনযাপন 
করা কথেক কতামরা মুক্তি কপেয়ে৷ ঈশ্বর নশ্বর 
কসানা বা রূেপার িবিনমেয় কতামােদর মুক্তি 
ক্রয় কেরন িন৷

19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর 
বহুমপূল্য রতি িদেয় কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 1:17 তােঁক কদেখ আিম মুক্ছে ্ণত হেয় 
তারঁ েরের লুটিেয় পড়লাম৷ তখন িতিন আমার 
গােয় তারঁ ডান হাত করেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা 
না! আিম প্রথম ও কশষ৷

18 আিম কসই িের েীবন্ত, আিম মেরিেলাম, আর 
কদখ আিম িেরকাল যুেগ যুেগ েীিবত আিে৷ 
মতুৃ্য ও পাতােলরোিবগুিল আিম ধের আিে৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 4:4,5; কলবীয় পুস্তক 1:10; কযাশুয়া 
5:11,12.

I11 ইহুদীশদর িা�্সবরক খভাজনপশি ্মর 
50 বদন পশর,  প্রথম ফি বদশয় করা 
খভাজনপি ্ম পরমাত্ার আশীি ্মাদশক 
বনশদ্মশ কশর।

খিিীয় পুস্ক 23:15 “খসই রবিিাশরর 
সকাি খথশক অথ ্মা� ্ (খদািনীয় বনশিদযের 
জনযে আনী� শশসযের আঁটি আনার বদন 
খথশক) সা� সপ্তাহ গুশন নাও|

16 সপ্তম সপ্তাহ পশর রবিিাশর (অথ ্মা� ্ 50  
বদন পশর) খ�ামরা প্রভুর কাশে একটি 
ন�ুন শসযে বনশিদযে আনশি|

17 ঐ বদশন খ�ামাশদর িাড়ী খথশক দুকুশরা 
রুটি বনশয় আসশি| ঐ রুটি খদািনীয় 
বনশিদযের জনযে বনবদ্মষ্ট হশি| ঐ রুটি ব�রী 
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করার জনযে �াবমর এিং 16 কাপ ময়দা 
িযেিহার কর| এিাই হশি খ�ামাশদর প্রথম 
শসযে খথশক প্রভুর কাশে খদওয়া উপহার|

18 “খিাকরা শসযে বনশিদযের সশগে একটি 
ষাডঁ়, একটি খমষ এিং সা�টি এক িের 
িযস্ক পুরুষ খমষশািক খদশি| ঐসি 
প্রাণীর মশধযে অিশযেই খকান খদাষ থাকশি 
না| �ারা প্রভুর কাশে খহামিবির বনশিদযে 
হশি| শসযে বনশিদযে ও খপয বনশিদযের সাশথ 
হশি ঈশ্বশরর উশদেশশযে অবনির দ্ারা প্রদত্ত 
বনশিদযে| এর �ন্ প্রভুশক �ুশী করশি|

19 এ োড়াও খ�ামরা পাপাথ ্মক বনশিদযের 
জনযে একটি পুরুষ ো�ি এিং মগেি 
বনশিদযে বহশসশি দটুি এক িের িযসী 
পুরুষ খমষশািক আনশি|

20 “যাজক �াশদর প্রথম শসযে খথশক 
ব�রী রুটি সহ খদািনীয় বনশিদযের দটুি 
খমষশািক প্রভুর সামশন খদািাশি| 
�ারা প্রভুর কাশে পবিত্র| �ারা থাকশি 
ইস্াশয়শিজশকর অবধকাশর|

21 ঐ একই বদশন খ�ামরা এক পবিত্র সভা 
ডাকশি| খ�ামরা অিশযেই খকান কাজ 
করশি না| খ�ামাশদর সকশির িাড়ীশ� এই 
বিবধ বচরকাশির জনযে চিশি|

খযাহন 15:26 ‘আিম িপতার কাে কথেক 
একেন সাহায্যকারী পাঠােবা, িতিন সেত্যর 
আত্া৷ িতিন যখন িপতার কাে কথেক 
আসেবন, িতিন আমার িবষেয় সাষি্য কদেবন৷

पবশষযেচবর� 2:1 এরপর পঞ্াশত্তমীর িদনটি 
এল, কসই িদনটিেত কপ্রিরেতরা সকেল একই 
োয়গায় সমেবত িেেলন৷

2 কসই সময় হঠাত্ আকাশ কথেক কঝােড়া 
হাওযার শেব্দর মত প্রেণ্ড একিা শব্দ কশানা 
কগল, আর কয় ঘের তারঁা বেসিেেলন, কসই 
ঘেরর সব ্ণত্র তা েিড়েয় কগল৷

3 তারঁা তােঁদর সামেন আগুেনর িশখার মেতা 
িকেু কদখেত কপেলন, কসই িশখাগুিল তােদর 
উপর েিড়েয় পড়ল ও পথৃক পথৃক ভােব 

তােঁদর প্রেত্যেকর উপর বসল৷
4 তারঁা পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ হেলন আর িভন্ 

ভাষায় কথা বলেত লাগেলন৷ পিবত্র আত্াই 
তােদর এইভােব কথা বলার শক্তি িদেলন৷

पবশষযেচবর� 2:32 িকন্তু ঈশ্বর মতুৃ্যর পর 
যীশুেকই পুনরুত্িথত কেরেেন; আর আমরা 
সকেল এই ঘিনার সাষিী আিে৷ আমরা সকেল 
তােঁক কদেখিে৷

33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল; এখন যীশু 
ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক অবস্ান 
করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 
িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

খরামীয় 8:23 ককবল কগািা িবশ্ব নয়, 
আমরাও যারঁা পিবত্র আত্ােক উদ্ােরর েন্য 
প্রথম ফলরূেপ কপেয়িে, আমােদর কদেহর 
মুক্তিলােভর প্রতীষিায় অন্তের আত্ণনাদ করিে৷

কবরন্থীয় ১ 12:13 আমােদর মেধ্য ককউ ইহুদী, 
ককউ অইহুদী, ককউ দাস, আবার ককউ স্বাধীন, 
িকন্তু আমরা সকেলই কদেহেত এক হওয়ার 
েন্য এক আত্ার দ্ারা বাপ্তাইে হেয়িে৷ আর 
আমােদর সকলেকই পান করার েন্য একই 
আত্া কদওয়া হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:15 পিবত্র 
আত্াও আমােদর কােে এ িবষেয় সাষি্য 
িদেছেন৷ প্রথেম িতিন বেলন:

16 ‘ঐ সমেয়র পর প্রভু বেলেেন, আিম তােদর 
সেঙ্গ এই েুক্তি করব৷ আিম তােদর হৃদেয় 
আমার িনয়মগুেলা কগেঁথ কদব, আর তােদর 
মেন আিম তা িলেখ কদব৷’

যাশকাশির পত্র 1:18 ঈশ্বর তারঁ িনেের 
ইছোয় সেত্যর বােক্য়র মধ্য িদেয় আমােদর 
েীবন িদেয়েেন৷ িতিন োন কয়ন তারঁ সমস্ত 
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সটৃষ্টর মেধ্য আমরা অগ্রগন্য হই৷

पপ্র�যোশদশ 14:4 এই 144000 েন কলাক হেলন 
তারঁা যারঁা স্তীেলাকেদর সংসেগ ্ণ িনেেেদর 
কলুিষত কেরন িন, কারর তারঁা খাটঁি৷ তারঁা 
কমষশাবক কয়খােন যান কসখােনই তােঁক 
অনুসরর কেরন৷ পিৃথবীর কলাকেদর মধ্য 
কথেক এই 144000 েন কলাকেক মুতি করা 
হেয়েে৷ ঈশ্বর ও কমষশাবেকর উেদ্দেশ্য তারঁা 
মনুষ্যেদর মধ্য কথেক অিগ্রমাংশরূেপ গহৃীত 
হেয়েেন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 19-20; যাত্রাপুস্তক 34:22; কলবীয় 
পুস্তক 23:10; গরনা পুস্তক 28:26-31; িদ্তীয় িববরর 16:9-11; 
কযেরিময়া 31:31-34; এেেিকেয়ল 36:24-30; মালািখ 1:13,14; 

করামীয় 8:3; কিরথেীয় ২ 5:21.

I12 মবসহার কাশজর সাশথ সম্পবক্ম� 
কঁুশড়�শর খভাজনপি ্ম।

খিিীয় পুস্ক 23:33 প্রভু আিার 
খমাবশশক িিশিন,

34 “ইস্াশয়শির খিাকশদর িশিা: সপ্তম 
মাশসর 15  বদশনর বদন হি কুটির উ�স্ি 
পািশনর বদন| প্রভুর উশদেশশযে এই উ�স্ি 
সা� বদন ধশর চিশি|

খিিীয় পুস্ক 23:35-38
খিিীয় পুস্ক 23:39 “সপ্তম মাশসর 15  

বদশন, য�ন খ�ামরা জবমর শসযে সংগ্রহ 
করশি ��ন খ�ামরা সা�বদন ধশর প্রভুর 
উ�স্ি পািন করশি| খ�ামরা প্রথম বদন ও 
সপ্তম বদশন বিশ্রাম করশি|

40 প্রথম বদনটিশ� খ�ামরা সুন্দর �ােগুবি 
খথশক ফি এিং নদীর �ীরি�গী 
�াি�ােগুবির, ঝাউ�ােগুবির এিং 
িাইসী �ােগুবির ডািগুবি খনশি| খ�ামরা 
সা�বদন ধশর খ�ামাশদর প্রভু ঈশ্বশরর 
সামশন উ�স্ি করশি|

41 প্রব� িেশর সা� বদন ধশর খ�ামরা এই 
পি ্ম প্রভুর জনযে পািন করশি| এই বিবধ 

বচরকাি চিশি| সপ্তম মাশস খ�ামরা এই 
পি ্ম পািন করশি|

42 খ�ামরা সা�বদন ধশর অস্থায়ী কুটিশর 
িসিাস করশি| ইস্াশয়শি জন্ম খনওয়া 
সমস্ খিাক ঐ সমস্ আিাশস িাস 
করশি,

43 ইস্াশয়শিশ� খ�ামাশদর সমস্ উত্তরপুরুষ 
জাশন খয �াশদর বমশর খথশক খির কশর 
আনার সময় আবম ইস্াশয়শির খিাকশদর 
অস্থায়ী আিাশস িসিাশসর িযেিস্থা 
কশরবেিাম| আবমই প্রভু খ�ামাশদর 
ঈশ্বর!”

ইসাইয়া 12:3 পিরত্রােরর ঝর ্ণা কথেক কতামরা 
েল তুলেব এবং তারপর কতামরা আনক্ন্দত 
হেব|

ইসাইয়া 55:1 “আমার তৃষ্াত্ণ মানুেষরা 
এেস েল পান কেরা| িনেেেদর অথ ্ণ না 
থাকেলও িবষন্ হেযা না| যতষির না ষুিধা-তৃষ্া 
কমেি ততষির খাও এবং পান কর| খাদ্য ও 
দ্াষিারেসর েন্য ককান অথ ্ণ লাগেব না|

জা�াবরয়া 14:16 কেরুশােলেম যারা যুদ্ করেত 
এেসিেল, তার কথেক কবেঁে থাকা কলােকরা প্রিত 
বের কসই রাো িযিন সব ্ণশক্তিমান প্রভু, তারঁ 
উপাসনা করেত আসেব| এবং কুটিরবাস পব ্ণ 
পালন করেত কেরুশােলম পয় ্ণন্ত যােব|

17 আর পিৃথবীর ককান পিরবার যিদ কেরুশােলেম 
সব ্ণশক্তিমান প্রভুর উপাসনা করেত না যায় 
তেব প্রভু তােদর বটৃষ্ট কদেবন না|

খযাহন 4:13 যীশু তােক বলেলন, ‘কয় ককউ 
এই েল পান করেব তার আবার কতষ্টা পােব৷

14 িকন্তু আিম কয় েল িদই তা কয় পান করেব 
তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ কসই েল 
তার অন্তের এক প্রস্বেন পিররত হেয় বইেত 
থাকেব, যা কসই ব্যক্তিেক অনন্ত েীবন কদেব৷’

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
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িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার ওপর িবশ্বাস 
কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত েেলর নদী 
বইেব৷’

39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ এই কথা বলেলন, 
‘কসই পিবত্র আত্া তখনও কদওযা হয় িন, 
কারর যীশু তখনও মিহমািবেত হন িন; িকন্তু 
পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা কসই 
আত্া পােব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 11:9 তারঁ িবশ্বােসর বেলই 
িতিন ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত কসই কদেশ আগন্তুেকর 
মেতা েীবনযাপন করেলন৷ তারঁ িবশ্বাস িেল 
বেলই িতিন তা করেত কপেরিেেলন৷ কসই 
প্রিতশ্রুত কদেশ ইসহাক ও যােকােবর সােথ 
িতিন তাবঁুেত বাস কেরিেেলন, যারঁা তারঁ 
মেতাই (একই প্রিতশ্রুিতর) উত্তরািধকারী 
িেেলন৷

10 কারর অব্াহাম কসই দৃঢ় িভত্িতযুতি নগেরর 
প্রতীষিায় িেেলন স্বয়ং ঈশ্বর যার স্পিত ও 
িনম ্ণাতা৷

11 অব্াহাম বেযাবদৃ্ হেয়িেেলন তাই তারঁ 
সন্তান হওয়ার সন্ভব িেল না৷ তারঁ স্তী সারা 
বন্ধ্যা িেেলন৷ িকন্তু ঈশ্বেরর ওপর অব্াহােমর 
িবশ্বাস িেল, তাই ঈশ্বর শক্তি িদেলন কয়ন 
তােঁদর সন্তানলাভ হয়৷ ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত 
িদেয়েেন তা কয় িতিন পপূর ্ণ করেত পােরন এ 
িবশ্বাস অব্াহােমর িেল৷ িতিন প্রায় মতৃকল্প 
িেেলন; িকন্তু এই একটি কলােকর মধ্য িদেয় 
েন্ম িনেয়িেল আকােশর তারার মেতা অেস্ 
বংশধর৷

12 কসই এক ব্যক্তি কথেক সমুদ্ তসকেত বালুকরার 
মেতা অগিনত বংশধররা এেলা৷

13 এইসব মহান ব্যক্তিরা িবশ্বাস িনেয়ই মারা 
কগেলন৷ ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন তারঁা 
ককউই বাস্তেব তা পান িন, িকন্তু দপূর কথেক তা 
কদেখিেেলন ও তােক স্বাগত োিনেয়িেেলন৷ 
তারঁা কখালাখুিল স্বীকার কেরিেেলন কয় এই 

পিৃথবীেত তারঁা প্রবাসী ও িবেদশী৷
14 কারর কয় সব কলাক এরকম কথা বেলন, তারঁা 

কয় িনেের কদেশ কফরার আশায় আেেন তা 
স্পষ্ট কেরই ব্যতি কেরন৷

15 কয় কদশ কথেক তারঁা বাইের কবিরেয় 
এেসিেেলন, কসই কদেশর কথা যিদ মেন 
রাখেতন, তেব ইছো করেল কসখােন িফের 
কয়েত পারেতন৷

16 িকন্তু এখন তারঁা তার কথেক আেরা ভাল কদেশ, 
কসই স্বগতীয় কদেশ, যাবার আকাঙ্া করিেেলন৷ 
এইেন্য ঈশ্বর িনেেেক তােঁদর ঈশ্বর বেল 
পিরেয় িদেত লজ্া পান না, কারর িতিন 
তােঁদর েন্য এক নগর প্রস্তুত কেরেেন৷

 
पপ্র�যোশদশ 22:1 পের িতিন আমােক 

েীবনদাযী েেলর একটি নদী কদখােলন৷ এই 
নদী স্ফটিেকর মেতা স্বছে, তা ঈশ্বেরর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন কথেক বেয় েেলেে৷

2 নদীটি নগেরর রােপেথর মাঝখান িদেয় বেয় 
েেলেে৷ নদীর তীেরই েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর 
বােরা মাসই তােত বােরা বার ফল ধের, প্রিত 
মােস নতুন নতুন ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির 
পাতা োিতবেৃন্দর আেরাগ্য দায়ক৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 13:14; গরনা পুস্তক 29:12-38; িদ্তীয় 
িববরর 16:13-15; িদ্তীয় িববরর 31:10-13; রাোবিল ১ 8:65,66; 
বংশাবিল ২ 7:8-10; এেরা 3:4; কনেহিময়া 8:13-17; সামসঙ্গীত 

36:8; সামসঙ্গীত 42:1,2; ইসাইয়া 35:10; ইসাইয়া 41:17,18; 
ইসাইয়া 44:3; ইসাইয়া 49:10; কযেরিময়া 2:3; এেেিকেয়ল 45:25; 
কযােয়ল 3:18; োখািরয়া 3:10; োখািরয়া 14:18,19; কযাহন 4:10-
12; কযাহন 16:22; কিরথেীয় ১ 10:4; কিরথেীয় ২ 5:1; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 13:13,14; पপ্রত্যােদশ 7:17; पপ্রত্যােদশ 21:6; 
पপ্রত্যােদশ 22:1,17.

ইহুদী প্রথা অনুসাশর পানীয় বনশিদন 
করাটি বনম্নবিব�� অনুসাশর উদযাপন করা 
হয়। সপ্তম বদশনর শুরুশ�, খয বদনটিশক 
বহি্রুশ� খহাসানা রাব্া িিা হয়, একজন 
যাজক বশশিাশমর পুষ্কবরণীশ� যান। ব�বন 
পুষ্কবরণী খথশক জি খনন এিং খসানার পাশত্র 
কশর খসটিশক মক্ন্দশর বনশয় যান। খস�াশন 
জিটিশক বনশিদন করার জনযে িবির পশুর 
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উপশর খেশি খদওয়া হয়। জি খনওয়ার এই 
প্রথাটি চিাকািীন বনম্নবিব�� অনুশছেদটি 
মানুষজনশক পশড় খশানাশনা হয়:
ইসাইয়াহ 12:3 খসজনযে সকশি মুক্তিিাশভর 
পুষ্কবরণী খথশক জি আনন্দ সহকাশর জি 
খনশিন।
এক প্রাচীন ইহুদী িইশয় িিা হশয়শে: « 
জি খনওয়ার সময় খয িযেক্তি আনশন্দর 
িবহঃপ্রকাশ খদশ�নবন ব�বন ক�শনা �ারঁ 
জীিশন খকান আনন্দই খদশ�নবন (বমশনা 
সুক্কা, 5:1)। খসজনযেই িযোিারনাকশির 
উ�্সি চিাকািীন দারুণ আনন্দ বনশয় 
�াওয়া ও পান করার জনযে ঈশ্বর স্য়ং 
আশদশ বদশয়বেশিন।

E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 
মশধযে  িাস কশরন।

খিিীয় পুস্ক 26:11 “এোড়াও আবম 
খ�ামাশদর মশধযে আমার পবিত্র বশবির 
িসাশিা| আবম খ�ামাশদর খথশক সশর 
ইস্াশয়শিশিা না|

12 আবম খ�ামাশদর সশগে ওিা িসা করি, 
খ�ামাশদর ঈশ্বর হশিা এিং খ�ামরা হশি 
আমার খিাকজন|

এশজবকশয়ি 37:27 আমার পিবত্র তাবঁু 
তােদর সােথই থাকেব| হ্যা ,ঁ আিম তােদর ঈশ্বর 
হব আর তারা আমার কলাক হেব|

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 1:49 নথেনল বলেলন, ‘রক্বি (গুরু), 
আপিনই ঈশ্বেরর পুত্র, আপিনই ইস্ােয়েলর 

রাো৷’

খযাহন 5:46 কতামরা যিদ কমািশেক িবশ্বাস 
করেত তেব আমােকও িবশ্বাস করেত, কারর 
কমািশ তা আমার িবষেয়ই িলেখেেন৷

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

पবশষযেচবর� 15:16 ‘এরপর আিম িফের 
আসব, আর দাযপূেদর কয় ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা 
পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার ধ্ংস স্ান আবার 
কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:11 িকন্তু এখন 
মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ আমরা এখন 
কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, িতিন কসসেবর 
মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা তাবঁুর মেতা ককান 
স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু খ্ীষ্ট কতমিন কেরন 
না৷ কসই তাবঁু কথেকও এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট 
মহাযােকরূেপ কসবা করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, 
কসই স্ান মানুেষর হােত গড়া নয়, তা এই 
েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:22 কারর িবিধ-ব্যবস্া 
বেল কয় প্রায় সব িকেুই রতি িেটিেয় শুিে করা 
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প্রেযােন, আর রতিপাত ব্যিতেরেক পােপর 
কমােন হয় না৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 29:45,46; িদ্তীয় িববরর 18:15; 
কযাশুয়া 22:19; বংশাবিল ২ 29:6; সামসঙ্গীত 78:59,60; আেমাস 

9:11,12; িহব্রুেদর কােে পত্র 8:5,6; িহব্রুেদর কােে পত্র 
13:10-13.
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I07 িাি িকনা িােুর উ�্স� ্ম করা মবসহার 
কাজশক বনশদ্মশ কশর।

�ণনা পুস্ক 19:2 “ইস্াশয়শির খিাকশদর 
ঈশ্বর খয বশষিা বদশয়বেশিন, �ার খথশকই 
আসশে এই বিবধগুবি| ইস্াশয়শির 
খিাকশদর িশিা �ারা খযন খ�ামাশদর 
কাশে একটি বন�ুঁ� িাি খ�ারু বনশয় 
আশস| খ�ারুটির শরীশর খযন অিশযেই 
খকাশনা রকম আ�াশ�র বচহ্ন না থাশক 
এিং খসটি খযন খকাশনাবদন খজাযাি না 
িশয় থাশক|

3 খসই খ�ারুটিশক যাজক ইিীয়াসশরর 
কাশে বদশয় দাও| ইিীয়াসর খসই 
খ�ারুটিশক বশবিশরর িাইশর বনশয় যাশি 
এিং খস�াশন এটি হ�যো করশি|

9 “এরপর একজন শুবচ িযেক্তি খসই খ�ারুর 
োই সংগ্রহ করশি| খস বশবিশরর িাইশর 
পবরষ্কার জায়�ায় খসই োই রা�শি| য�ন 
খিাকরা শুবচ হওয়ার জনযে এক বিশশষ 
অনুষ্াশনর আশযাজন করশি, খস সময় 
এই োই িযেিহৃ� হশি| খকাশনা িযেক্তির 
পাপ দরূীকরশণর জনযেও এই োই িযেিহৃ� 
হশি|

খযাহন 15:3 আিম কতামােদর কয় িশষিা 
িদেয়িে তার ফেল কতামরা এখন শুিে হেয়ে৷

�ািা�ীয় 3:13 িবিধ-ব্যবস্া আমােদর ওপর 
কয় অিভশাপ োিপেয় িদেয়েে তার কথেক খ্ীষ্ট 
আমােদর উদ্ার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
স্ােন দািঁড়েয় িনেের ওপর কসই অিভশাপ 
গ্রহর করেলন৷ কারর শাস্ত বলেে: ‘যার কদহ 
গােে িাঙ্গােনা হয় কস শাপগ্রস্ত৷’

এশফসীয় 5:26 মণ্ডলীেক পিবত্র করার েন্য 
খ্ীষ্ট মতুৃ্যেভাগ করেলন৷ সুসমাোেরর বাক্যরূপ 
েেল ধুেয় তােক পিরকিার করেলন, যােত িতিন 
তা িনেেেক উপহার িদেত পােরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:3 একমাত্র ঈশ্বেরর 
পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার ও তারঁ প্রকৃিতর 
মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র তারঁ পরাক্রান্ত 
বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের করেখেেন৷ কসই 
পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমার 
ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:11 িকন্তু এখন 
মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ আমরা এখন 
কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, িতিন কসসেবর 
মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা তাবঁুর মেতা ককান 
স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু খ্ীষ্ট কতমিন কেরন 
না৷ কসই তাবঁু কথেকও এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট 
মহাযােকরূেপ কসবা করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, 
কসই স্ান মানুেষর হােত গড়া নয়, তা এই 
েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

13 োগ বা বেৃষর রতি ও বােুেরর ভস্ম কসই সব 
অশুিে মানুেষর উপর িেটিেয় তােদর কদহেক 
পিবত্র করা হত, যারঁা উপাসনা স্েল প্রেবেশর 
েন্য যেথষ্ট শুিে িেল না৷

14 তেব এিা িক টঠক নয় কয় খ্ীেষ্টর রতি 
আরও কত অিধক কায় ্ণকরী হেত পাের? 
অনন্তেীিব আত্ার মাধ্যেম খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর 
উেদ্দেশ্য িনেেেক বিলদান করেলন পিরপপূর ্ণ 
উত্ সগ ্ণরূেপ৷ তাই খ্ীেষ্টর রতি আমােদর সমস্ত 
হৃদয়েক পাপ কথেক শুদ্ ও পিবত্র করেব, 
যােত আমরা েীবন্ত ঈশ্বেরর উপাসনা করেত 
পাির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:14 িতিন 
একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ কের িেরকােলর েন্য 
তারঁ কলােকেদর িনখুতঁ কেরেেন৷ তারাই কসই 
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কলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:11 মহাযােক 
পশুেদর রতি িনেয় মক্ন্দেরর মহাপিবত্রস্ােন 
কয়েতন পােপর বিল িহেসেব; িকন্তু পশুেদর 
কদহগুিল িশিবেরর বাইের পুিড়েয় কফলা হত৷

12 টঠক কসই মেতাই যীশু নগেরর বাইের 
দুঃখেভাগ করেলন৷ যীশু বিল হেলন কয়ন তারঁ 
িনেের রেতি তারঁ কলাকেদর পিবত্র করেত 
পােরন৷

13 তাই আমােদরও ঐ িশিবেরর বাইের যীশুর 
কােে যাওয়া উিেত৷ যীশু কয়মন লজ্া, 
অপমান সহ্য কেরিেেলন, আমােদর উিেত্ 
কসই লজ্া, অপমান বহন করা,

এটিও কদখুন: িহব্রুেদর কােে পত্র 10:19-22,29.

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।

�ণনা পুস্ক 21:9 খমাবশ প্রভুর আশদশ পািন 
করশিন| ব�বন একটি বপ�শির সাপ ব�রী 
কশর খসটিশক �ুঁটির ওপশর রা�শিন| 
এরপর য�নই খকান মানুষশক সাশপ দংশন 
কর�, ��নই খস �ুঁটির ওপশরর বপ�শির 
সাপটির বদশক �াকাশ�া আর খিঁশচ 
খযশ�া|

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

খযাহন 3:14 ‘মরুভপূ িমর মেধ্য কমািশ 
কয়মন সাপেক উঁেুেত তুেলিেেলন, কতমিন 
মানবপুত্রেক অবশ্যই উঁেুেত ওঠােনা হেব৷

15 সুতরাং কয় ককউ মানবপুত্রেক িবশ্বাস কের 
কসই অনন্ত েীবন পায়৷’

খযাহন 6:40 আমার িপতা এই োন, কয় 

ককউ তারঁ পুত্রেক কদেখ ও তােত িবশ্বাস কের, 
কস কয়ন অনন্ত েীবন লাভ কের; আর আিমই 
তােক কশষ িদেন ওঠাব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

এটিও কদখুন: রাোবিল ২ 18:4.

D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

�ণনা পুস্ক 24:7 খ�ামাশদর জশির অভাি 
হশি না, এই জি খ�ামাশদর িীশজর খিশড 
ওিার কাশজ িযেিহার করা যাশি| রাজা 
অ�াশ�র খথশক খ�ামাশদর রাজা অশনক 
মহ� ্ হশিন| খ�ামাশদর রাজযে অশনক 
খশ্রষ্�র হশি|

8 “ঈশ্বর ঐ সমস্ খিাকশদর বমশর খথশক 
বনশয় এশসশেন| �ারা িুশনা ষাশঁড়র মশ�া 
শক্তিশািী| �ারা �াশদর সমস্ শ�র্ুশদর 
পরাক্জ� করশি| �ারা �াশদর হাড় খভশগে 
খদশি এিং �ীর বিধে করশি|

15 ��ন বিবিয়ম এই ভািিাণী কশর 
িিশিন:“বিশযাশরর পুত্র বিবিয়শমর কাে 
খথশক এই িা�্মা, আবম যা স্পষ্ট খদশ�বে 
খস সম্পশক্মই িিবে|

16 আবম ঈশ্বশরর কাে খথশক এই 
িা�্মা শুশনবে| পরা� ্পর আমাশক 
যা বশব�শযশেন �া আবম বশশ�বে| 
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সি ্মশক্তিমান ঈশ্বর আমাশক যা 
খদব�শয়শেন �া আবম খদশ�বে| আবম যা 
স্পষ্ট খদশ�বে খস সম্পশক্ম বিনশযর সশগে 
িিবে|

17 “আবম খদ�িাম প্রভু আসশেন, বকন্তু 
এ�ন নয়| আবম খদ�িাম ব�বন আসশেন, 
বকন্তু �াড়া�াবড় নয়| যাশকাশির পবরিার 
খথশক একজন নষিত্র আসশি| ইস্াশয়শির 
খিাকশদর মধযে খথশক একজন ন�ুন 
শাসনক�্মা আসশিন| খসই শাসনক�্মা 
খমায়াশির খিাকশদর মাথা চূণ ্মবিচূণ ্ম কশর 
খদশিন| খসই শাসনক�্মা কিশহর সকি 
পুত্রশদর মাথা চূণ ্মবিচূণ ্ম কশর খদশিন|

18 ইস্াশযি ইশদাম খদশ অবধকার করশি 
এিং খস �ার শ�র্ুর, খসয়ীর খদশটিও 
অবধকার করশি|

19 “যাশকাশির পবরিার খথশক একজন ন�ুন 
শাসনক�্মা আসশিন| খসই শাসনক�্মা 
খসই শহশরর অিবশষ্ট খিাকশদর ধ্ংস 
করশিন|”

আবদপুস্ক 49:10 িযহপূদার বংশ কথেকই 
রাোরা উঠেব| তার বংশ কয় শাসন করেব এই 
িেহ্ন প্রকৃত রাো না আসা পয্ন্ত্ণ রইেব| পের 
বহু কলাক বাধ্য হেয় তার কসবা করেব|

সামসগেী� 110:2 প্রভু কতামার রাে্য বাড়ােত 
সাহায্য করেবন| কতামার রাে্য িসেয়ােন শুরু 
হেব য়তিদন পয় ্ণন্ত তুিম কতামার শত্রুেদর 
তােদর িনেেেদর রােেয়্ শাসন করেব, 
ততিদন তা বাড়েত থাকেব|

দাবনশয়ি 2:44 “েতুথ ্ণ রােে্যর রাোেদর সময় 
স্বেগ ্ণর ঈশ্বর আর একটি রাে্য স্াপন করেবন| 
এই রাে্যটি িের কােলর েন্য থাকেব| এটি 
ধ্ংস হেব না এবং এটি কসই োতীয় রাে্য হেব 
না কয়িা একটি োিত কথেক আর একটিেক 
কদওয়া হেব| এই রাে্য অন্য সমস্ত রাে্যেক 
ধ্ংস কের কফলেব িকন্তু িনেে িেরস্ায়ী হেব|

মবথ 2:1 কহেরাদ যখন রাো িেেলন, কসই 
সময় িযহপূিদয়ার তবত্ কলহেম যীশুর েন্ম হয়৷ 
কসই সময় প্রাে্য কথেক কেয়কেন পক্ণ্ডত 
কেরুশােলেম এেস যীশুর কখােঁ করেত 
লাগেলন৷

2 তারঁা এেস ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘ইহুদীেদর কয় 
নতুন রাো েেন্মেেন িতিন ককাথায়? কারর 
পপূব ্ণ িদেক আকােশ আমরা তারঁ তারা কদেখ 
তােঁক প্ররাম োনােত এেসিে৷’

কবরন্থীয় ১ 15:24 এরপর খ্ীষ্ট যখন প্রেত্যক 
শাসনকত্ণার কত্তৃ ্ণত্ব ও পরাক্রমেক পরাস্ত 
কের িপতা ঈশ্বেরর হােত রাে্য সেঁপ কদেবন 
তখন সমািপ্ত আসেব৷

25 কারর যতিদন না ঈশ্বর তারঁ সমস্ত শত্রুেক 
খ্ীেষ্টর পদানত করেেন, ততিদন খ্ীষ্টেক 
রােত্ব করেত হেব৷

বফবিপ্ীয় 2:10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা 
মেত্ণ্যর কলাক আর যারঁা পাতােলর তারা 
সকেলই কসই যীশু নােমর কােে নতোনু হয়,

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর 
িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ ঈশ্বর, কতামার 
িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর ন্যায় িবোেরর 
মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য শাসন করেব৷

9 তুিম ন্যায়েক ভালবাস এবং অন্যায়েক ঘরৃা 
কর৷ এই কারের কতামার ঈশ্বর কতামােক পরম 
আনন্দ িদেয়েেন; কতামার সঙ্গীেদর কথেক 
কতামায় অিধক পিরমাের িদেয়েেন৷’ 

पপ্র�যোশদশ 19:16 তারঁ কপাশােক ও উরুেত কলখা 
আেে এই নাম:‘রাোেদর রাো ও প্রভুেদর 
প্রভু৷’

पপ্র�যোশদশ 22:16 আিম যীশু, আিম আমার 
স্বগ ্ণদপূতেক পাঠালাম কয়ন কস মণ্ডলীেদর েন্য 
কতামােক এসব কথা বেল৷ আিম দাযপূেদর মপূল 
ও বংশধর৷ আিম উজ্জ্বল প্রভাতী তারা৷’
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এটিও কদখুন: #1; গরনা পুস্তক 24:4; সামসঙ্গীত 18:43; কযাহন 
1:49; যুেদর পত্র 1:11; িপতেরর ২য় পত্র 1:19; पপ্রত্যােদশ 2:14; 

पপ্রত্যােদশ 20.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
I03 খপাড়াশনা ক্জবনস উ�্স� ্ম করা মবসহার 

কাজশক বনশদ্মশ কশর- খকান �্রুটি 
োড়াই উ�্স� ্ম করা -ধারািাবহকভাশি 
খপাড়াশনার মাধযেশম যা বনশিদন করা 
হশছে।

�ণনা পুস্ক 28:3 �ারা অিশযেই আগুশনর 
সাহাশযযে ব�রী কশর এই বনশিদযেগুবি 
প্রভুশক খদশি| প্রশ�যেকবদন এক িের িয়স্ক

4 ঐ খমষশািক দটুির মশধযে একটিশক 
সকাশি এিং অপরটিশক খ�াধুবি খিিায 
উ�স্� ্ম কশরা|

5 এোড়াও
6 (সীনয় পি ্মশ�র ওপশর �ারা �াশদর 

বদবনক বনশিদযে খদওয়া শুরু করি| খসই 
বনশিদযেগুবি আগুশনর সাহাশযযে ব�রী হি 
এিং �াশদর সু�ন্ প্রভুশক �ুশী করি|)

7 খিাকরা এোড়াও অিশযেই খপয় বনশিদযে 
প্রদান করশি খযিা আগুশনর সাহাশযযে 
ব�রী বনশিদযের সশগেই �াশি| �ারা 
অিশযেই প্রশ�যেকটি খমষশািশকর সশগে

8 কাপ �ুি বমবহ মযদা বমবশ্র� কশর 
দানাশশসযের বনশিদযেও দাও|”

9 “বিশ্রাশমর বদন �ুবম অিশযেই এক িের 
িয়স্ক 2টি খমষশািক খদশি| �াশদর খযন 
খকাশনা �ুঁ� না থাশক| এোড়াও �ুবম 
অিশযেই অবিভ খ�শি বমবশ্র�

10 এটি এই বিশ্রাশমর বদশনর জনযে বিশশষ 
বনশিদযে| বনয়বম� খয বনশিদযে এিং খপয় 
বনশিদযে খদওয়া হয় �ার সাশথ এটি 
অব�বরতি বনশিদযে বহশসশি �ণযে হশি|”

ইসাইয়া 53:10 প্রভু তােক কমের িপেষ 
কফলার িসদ্ান্ত কনন| যিদ কস কদাষেমােেনর 

বিল িহেসেব িনেেেক উত্সগ ্ণ কের, কস তার 
সন্তােনর মুখ কদখেব এবং দীঘ ্ণ িদন বােঁেব| 
ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল হেব|

মবথ 27:51 সেঙ্গ সেঙ্গ মক্ন্দেরর মেধ্যকার 
কসই ভারী পদ্ণািা ওপর কথেক নীে পয ্ণন্ত িেের 
দুভাগ হেয় কগল, পিৃথবী ককঁেপ উঠল, বড় বড় 
পাথেরর োইঁ কফেি কগল,

িুক 23:45 কসই সময় সপূেয ্ণর আেলা কদখা 
কগল না; আর মক্ন্দেরর মেধ্য ভারী পদ্ণািা 
মাঝখােন কথেক িেের দুভাগ হেয় কগল৷

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:25 তাই যারঁা খ্ীেষ্টর 
মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে আেস তােদর িতিন 
িেরকাল উদ্ার করেত পােরন, কারর তােদর 
েন্য তারঁ কােে আেবদন করেত িতিন 
িেরকাল েীিবত আেেন৷

26 প্রকৃতপেষি আমােদর যীশুর মেতা এইরকম 
পিবত্র, িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক 
প্রেযােন িেল৷ িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, 
আর আকাশ মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত 
করা হেয়েে৷

27 িতিন অন্যান্য যােকেদর মেতা নন৷ অন্যান্য 
যােকেদর মেতা প্রিতিদন আেগ িনেের 
পােপর েন্য ও পের কলাকেদর পােপর েন্য 
বিল উত্ সগ ্ণ করার তারঁ ককান প্রেযােন 
কনই, কারর িতিন যখন িনেেেক বিলরূেপ 
একবার উত্ সগ ্ণ কেরন তখনই িতিন কসই কাে 
িেরকােলর েন্য সম্ন্ কেরেেন৷
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28 িবিধ-ব্যবস্ানুসাের কয় সব মহাযােক িনেযাগ 
করা হয় তারা দুব ্ণল মানুষ; িকন্তু পের ঈশ্বেরর 
শপথ বােক্যর দ্ারা, য়ােঁক মহাযােকরূেপ 
িনেযাগ করা হয়, িতিন ঈশ্বেরর পুত্র, িযিন িের 
িসদ্৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:26 খ্ীষ্ট যিদ তাই 
করেতন তেব েগত্ সটৃষ্টর সময় কথেক তােঁক 
বারবার প্রার িদেত হত৷ খ্ীষ্ট এেস একবার 
িনেেেক উত্ সগ ্ণ কেরেেন৷ কসই একবারই 
িেরন্তন কােের সমািপ্ত হেয়েে৷ েগেতর 
অিন্তম কােলই খ্ীষ্ট িনেেেক বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ 
কের কলাকেদর পাপনাশ করেত এেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:1 ভিবষ্যেত কয় সকল 
উত্ কৃষ্ট িবষয় আসেব, িবিধ-ব্যবস্া হেছে তারই 
অস্পষ্ট োয়া মাত্র৷ িবিধ-ব্যবস্া ঐসব িবষেয়র 
বাস্তবরূপ নয়৷ তাই যারঁা ঈশ্বেরর উপাসনা 
করেত আেস, বের বের তারা একই রকম 
বিলদান বারবার কের, িকন্তু িবিধ-ব্যবস্া কসই 
কলাকেদর িসক্দ্ িদেত পাের না৷

2 িবিধ-ব্যবস্া যিদ পারত, তেব ঐ বিলদান িক 
কশষ হত না? কারর যারঁা উপাসনা কের তারা 
যিদ একবার শুিে হয় তেব তােদর পােপর 
েন্য িনেেেক আর কদাষী ভাববার প্রেযােন 
কনই৷ িকন্তু িবিধ-ব্যবস্া তা করেত সষিম নয়৷

3 ঐসব কলােকর বিলদান বের বের তােদর 
পােপর ষিমা স্মরর কিরেয় কদয়,

4 কারর বেৃষর িক োেগর রতি পাপ দপূর করেত 
পাের না৷

5 কসইেন্যই খ্ীষ্ট এ েগেত আসার সময় 
বেলিেেলন:‘তুিম বিলদান ও তনেবদ্য োও িন, 
িকন্তু আমার েন্য এক কদহ প্রস্তুত কেরে৷

6 তুিম কহােম ও পাপাথ ্ণক বিলদান উত্ সেগ ্ণ প্রীত 
নও৷

7 এরপর িতিন বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার 
িবষেয় কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, 
আিম কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

8 প্রথেম িতিন বলেলন, ‘বিলদান, তনেবদ্য, 
কহামবিল ও পাপাথ ্ণক বিল তুিম োও িন; আর 

তােত তুিম প্রীত হও িন৷’ যিদও কসইসব িবিধ-
ব্যবস্া অনুসাের উত্ সগ ্ণ করা হয়৷

9 এরপর িতিন বলেলন, ‘কদেখা, আিম কতামার 
ইছো পালন করবার েন্যই এেসিে৷’ িতিন 
িদ্তীয়টি প্রবত্ণন করার েন্য প্রথমটিেক 
বািতল করেত এেসেেন৷

10 ঈশ্বেরর ইছোনুসােরই িতিন এই কাে সমাপ্ত 
কেরেেন৷ এইেন্যই খ্ীষ্ট তারঁ কদহ একবােরই 
িেরকােলর েন্য উত্ সগ ্ণ কেরেেন যােত 
আমরা িেরকােলর েন্য পিবত্র হই৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও 
িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর বহুমপূল্য রতি িদেয় 
কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

20 েগত সটৃষ্টর আেগই খ্ীষ্টেক মেনানীত করা 
হেয়িেল; িকন্তু এই কশষ সমেয় কতামােদর েন্য 
িতিন প্রকািশত হেলন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 29:41,42; কলবীয় পুস্তক 6:9,12; কলবীয় 
পুস্তক 9:3; কলবীয় পুস্তক 12:6; কলবীয় পুস্তক 14:12,13,21,24,25; 
কলবীয় পুস্তক 17:3; কলবীয় পুস্তক 23:12; গরনা পুস্তক 6:12,14; 
গরনা পুস্তক 29:6,41-43; িবোরকেিরত 13:33; বংশাবিল ২ 2:4; 

এেরা 3:4,5; কনেহিময়া 10:33; সামসঙ্গীত 50:8; সামসঙ্গীত 
51:16-19; ইসাইয়া 56:7; এেেিকেয়ল 43:27; এেেিকেয়ল 

46:13-15; কযােয়ল 2:14; মাক্ণ 15:38; কযাহন 4:34; করামীয় 12:1; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 10:14; িপতেরর ১ম পত্র 2:5.
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E12 মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।

বদ্�ীয় বিিরণ 11:18 “আবম খ�ামাশদর 
খয় আজ্াগুশিা বদিাম খসগুশিা খ�ামরা 
মশন রা�শি| খসগুশিা খ�ামরা খ�ামাশদর 
হৃদশয় খ�ঁশথ রাশ�া| আজ্াগুশিাশক খি�, 
খসগুশিাশক হাশ� খিঁশধ রা� এিং আমার 
বিবধগুশিা মশন রা�ার উপায় বহশসশি �া 
খ�ামাশদর কপাশি খিঁশধ রা�|

19 এই বিবধগুশিা খ�ামাশদর সন্ানশদরও 
খশ�াও| য�ন খ�ামরা খ�ামাশদর িাড়ীশ� 
িশস থাকশি, য�ন খ�ামরা রাস্ায় হািঁশি, 
য�ন খ�ামরা শুশয় থাকশি এিং য�ন 
খ�ামরা উিশি ��ন এগুশিা সম্পশক্ম 
আশিাচনা কশরা|

20 খ�ামাশদর িাবড়গুবির দরজার �ুঁটির 
ওপশর এিং ফিকগুবির ওপশর এই 
আজ্াগুশিাক বিশ� রা�|

খযাশুয়া 1:8 িবিধ পুস্তেক যা-যা কলখা আেে 
সব ্ণদাই কস সব মেন করেখা| ঐ পুস্তক িদন 
রাত পাঠ কেরা| তাহেল িলিখত িনেদ্ণশগুিল 
তুিম িনচিয়ই পালন করেত পারেব| যিদ এই 
কাে সম্পূর ্ণভােব করেত পার তাহেল তুিম 
বুক্দ্পপূব ্ণক েলেব ও তুিম যা িকেু করেব তােতই 
কৃতকায় ্ণ হেব|

সামসগেী� 1:1 একেন ব্যক্তি প্রকৃত সুখী হেব 
যিদ কস মন্দ কলােকর পরামেশ ্ণ না েেল, যিদ 
কস পাপীেদর মত েীবনযাপন না কের, যিদ 
কস তােদর সেঙ্গ স্বাছেন্দ্য কবাধ না কের - যারা 
ঈশ্বরেক অশ্দ্া কের|

2 একেন সত্  ব্যক্তি প্রভুর িশষিােক ভােলাবােস| 
কস প্রভুর িশষিা িবষেয িদনরাত িেন্তা কের|

সামসগেী� 119:11 আপনার িশষিামালা 
আিম যত্ন কের অনুধাবন কির, যােত আিম 
আপনার িবরুেদ্ পাপ না কির|

সামসগেী� 119:97 কহ প্রভু, আিম 

আপনার িশষিামালাগুেলা ভােলাবািস| সব 
সমেয়ই আিম কস সম্েক্ণ কথা বিল|

98 প্রভু আপনার আজ্ঞাগুেলা আমােক আমার 
শত্রুেদর কথেক জ্ঞানী কেরেে| আপনার িবিধ 
সব সমেয়ই আমার সেঙ্গ থােক|

99 আমার সকল িশষিেকর কেেয় আিম জ্ঞানী, 
কারর আিম আপনার েুক্তি অধ্যয়ন কির|

ইসাইয়া 34:16 প্রভুর বইটির মেধ্য খুেঁে 
কদখ এবং পড়| একিা ক্েিনষও বাদ যােব না| 
কসখােন কলখা আেে কয ঐ সকল প্রারীেদর 
এক েনও িনক্চিহ্ন হেব না| এক েনও 
সঙ্গীহীন হেব না| ঈশ্বর এই আেদশ িদেয়েেন 
এবং ঈশ্বেরর আত্া তােদর একক্ত্রত কেরেে|

খযশরবময়া 8:9 ঐ ‘জ্ঞানী ব্যক্তিরা’ প্রভুর 
িশষিামালা কমেন েলেত অস্বীকার কেরেে| 
সুতরাং তারা প্রকৃতপেষি জ্ঞানী ব্যক্তি নয়| কসই 
‘জ্ঞানী ব্যক্তিেদর’ ফােঁদ কফলা হেয়িেল| তারা 
িবহবল এবং লজ্জ্ত হেয়েে|

মবথ 22:29 ‘এর উত্তের যীশু তােদর 
বলেলন, ‘কতামরা ভুল করে, কারর কতামরা না 
োন শাস্ত, না োন ঈশ্বেরর পরাক্রম৷

িুক 16:29 িকন্তু অব্াহাম বলেলন, 
‘কমািশ ও অন্যান্য ভাববাদীরা কতা তােদর েন্য 
আেেন, তােঁদর কথা তারা শুনুক৷’

30 তখন ধনী কলাকটি বলল, ‘না, না, িপতা 
অব্াহাম মতৃেদর মধ্য কথেক ককউ যিদ তােদর 
কােে যায়, তেব তারা অনুতাপ করেব৷’

31 অব্াহাম তােক বলেলন, ‘তারা যিদ কমািশ ও 
ভাববাদীেদর কথা না কশােন, তেব মতৃেদর মধ্য 
কথেক উেঠ িগেয়ও যিদ ককউ তােদর সেঙ্গ কথা 
বেল তবু তারা তা শুনেব না৷’

খযাহন 5:39 কতামরা সকেলই খুব 
মেনােয়াগ সহকাের শাস্তগুিল পড়, কারর 
কতামরা মেন কেরা কসগুিলর মধ্য িদেয়ই 
কতামরা অনন্ত েীবন লাভ করেব আর কসই 

িদ্তীয় িববরর
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শাস্তগুিলই আমার িবষেয় সাষি্য িদেছে৷

पবশষযেচবর� 17:11 িথষলনীকীয় 
কলাকেদর কথেক এই কলােকরা আেরা উদার 
মেনাভাবাপন্ িেল৷ এরা আগ্রেহর সেঙ্গ 
ঈশ্বেরর বাক্য শুনল৷ কপৌল সীেলর বতিেব্যর 
িবষয় সত্য িকনা তা িমিলেয় কদখার েন্য 
তারা প্রিতিদন শােস্তর মেধ্য অনুসন্ধান করেত 
লাগল৷

খরামীয় 3:2 হ্যা ,ঁ সব িদক িদেয়ই ইহুদীেদর 
অেনক সুিবধা আেে৷ তােদর মেধ্য কথেক 
গুরুত্বপপূর ্ণ িবষয় এই ; ঈশ্বর তারঁ িশষিা প্রথেম 
ইহুদীেদরই িদেয়িেেলন৷

বপ�শরর ২য় পত্র 1:19 কসইেন্য 
ভাববাদীরা যা বেলেেন আমরা কস িবষেয় 
িনক্চিত৷ ভাববাদীরা যা বেল কগেেন কস িবষেয় 
মেনােয়াগ কদওয়া কতামােদর পেষি ভাল৷ তারঁা 
যা বেলেেন তা কয়ন অন্ধকার োয়গায় উজ্জ্বল 
আেলার মেতা৷ তা কয় পয ্ণন্ত না িদেনর শুরু হয় 
ও কতামােদর হৃদেয় প্রভাতী তারার উদয় হয় 
কসই পয ্ণন্ত অন্ধকােরর মােঝ আেলা কদয়৷

20 এিা কতামােদর িবেশষভােব োনা দরকার কয় 
শােস্তর ককান ভাববারী বতিার িনেের ব্যাখ্যার 
ফল নয়৷

21 ভাববারী কখনই মানুেষর ইছোক্রেম আেস িন, 
িকন্তু পিবত্র আত্ার পিরোলনায় ভাববাদীরা 
ঈশ্বেরর কথা বেলেেন৷

पপ্র�যোশদশ 1:3 ধন্য কসইেন, কয় এই বাত্ণার 
বাক্যগুিল পাঠ কের এবং যারঁা তা কশােন ও 
তােত িলিখত িনেদ্ণশগুিল পালন কের তারাও 
ধন্য, কারর সময় সিন্কি৷

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 6:6-8; সামসঙ্গীত 19:7-10; 
এেফসীয় 6:17; কলসীয় 3:16; কথসােলািনকীয় ১ 5:27; িপতেরর 

১ম পত্র 2:2.

B13 মবসহার ক�ৃ্মত্ব।
D02 ভবিষযেদ্তিা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
D07 মবসহা হশিন মধযেস্থ�াকারী।
     
বদ্�ীয় বিিরণ 18:15 প্রভু, খ�ামাশদর 

ঈশ্বর, খ�ামাশদর জনযে একজন ভািিাদী 
পািাশিন| খ�ামাশদর বনশজর খিাকশদর 
মধযে খথশকই এই ভািিাদী আসশি| খস 
আমারই মশ�া হশি| খ�ামরা অিশযেই এই 
ভািিাদীর কথা শুনশি|

16 খ�ামরা ঈশ্বশরর কাশে খয় খচশয়বেশি 
খসই অনুযায়ীব�বন এই ভািিাদীশক 
খ�ামাশদর কাশে পািাশিন| য�ন খ�ামরা 
খহাশরি পি ্মশ� সকশি একক্ত্র� হশয়বেশি, 
��ন খ�ামরা ঈশ্বশরর রি শুশন এিং 
পি ্ম�মািার ওপশর খসই মহ� ্ আগুন 
খদশ� ভী� হশয়বেশি| খসজনযে খ�ামরা 
িশিবেশি, ‘আমাশদর প্রভু ঈশ্বশরর রি 
আমাশদর পুনরায আর খশানাশিন না! 
আমাশদর আর খসই মহ� ্ আগুন খদ�শ� 
খদশিন না, খদ�শি আমরা মারা যাি!’

17 “প্রভু আমাশক িশিবেশিন, “�ারা যা 
িশিশে �া যথাথ ্ম|

18 আবম �াশদর কাশে খ�ামার মশ�াই 
একজন ভািিাদী পািাি| এই ভািিাদী 
�াশদর খিাকশদর মশধযেই একজন হশি| খস 
খয় কথা অিশযেই িিশি খসিা আবম �াশক 
িশি খদি| আবম যা আশদশ কবর �ার 
সমস্ বকেু খস খিাকশদর িিশি|

19 এই ভািিাদী আমার জনযেই িিশি এিং 
য�ন খস কথা িিশি, যবদ খকান িযেক্তি 
আমার আশদশ না খশাশন �াহশি আবম 
খসই িযেক্তিশক শাক্স্ খদি|’

মবথ 17:5 িপতর যখন কথা বলিেেলন, 
কসইসময় একিা উজ্জ্বল কমঘ তােঁদর কেেক 
িদল৷ কসই কমঘ কথেক একটি রব কশানা কগল, 
‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম খুবই 
প্রীত৷ কতামরা এরঁ কথা কশান৷’

িদ্তীয় িববরর
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মবথ 21:10 যীশু যখন কেরুশােলেম 
প্রেবশ করেলন, তখন সমস্ত শহের খুব 
কশারেগাল পেড় কগল৷ কলােকরা বলাবিল 
করেত লাগল, ‘ইিন কক?’

11 েনতা বেল উঠল, ‘ইিন যীশু, গালীেলর 
নাসরতীয় শহেরর কসই ভাববাদী৷’

মাক্ম 16:16 যারঁা িবশ্বাস কের বাপ্তাইে 
হেব, তারা রষিা পােব, িকন্তু যারঁা িবশ্বাস করেব 
না, তােদর কদাষী সাব্যস্ত করা হেব৷

িুক 7:13 কসই িবধবােক কদেখ তার েন্য 
প্রভুর খুবই দযা হল৷ িতিন তােক বলেলন, ‘তুিম 
ককঁেদা না৷’

14 তারপর িতিন কােে এেস শেবর খাি েঁুেলন, 
তখন যারঁা মতৃেদহ বেয় িনেয় যাক্ছেল তারা 
দািঁড়েয় পড়ল৷ এমন সময় যীশু বলেলন, 
‘যুবক, আিম কতামায় বলিে তুিম ওেঠা৷’

15 তখন কসই কলাকটি উেঠ বসল, আর কথা 
বলেত শুরু করল৷ যীশু তখন তােক তার 
মােয়র কােে িফিরেয় িদেলন৷

16 এই কদেখ সকেলর মন ভয় ও ভক্তিেত পপূর ্ণ 
হল৷ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের বলেত লাগল, 
‘আমােদর মেধ্য একেন মহান ভাববাদীর 
আিবভ্ণাব হেয়েে৷’ তারা আরও বলেত 
লাগল, ‘ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর সাহায্য করেত 
এেসেেন৷’

িুক 9:18 একিদন যীশু ককান এক 
োয়গায় িনভৃেত প্রাথ ্ণনা করিেেলন৷ তারঁ 
িশষ্যরা কসখােন এেল িতিন তােঁদর ক্েেজ্ঞস 
করেলন, ‘কলােকরা িক বেল, আিম কক?’

19 তারঁা বলেলন, ‘ককউ ককউ বেল আপিন 
বািপ্তস্মদাতা কয়াহন, ককউ বা বেল এলীয়, 
আবার ককউ ককউ বেল প্রােীনকােলর 
ভাববাদীেদর মেধ্য একেন কবেঁে উেঠেেন৷’

20 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘িকন্তু কতামরা িক বল, 
আিম কক?’িপতর বলেলন, ‘ঈশ্বেরর কসই খ্ীষ্ট৷’

িুক 9:35 কসই কমেঘর মধ্য কথেক এক 

রব কশানা কগল৷ কসই রব বলল, ‘এই আমার 
পুত্র, আমার মেনানীত পাত্র, তারঁ কথা কশান৷’

িুক 24:17 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘কতামরা 
কয়েত কয়েত পরস্পর িক িনেয় আেলােনা 
করে?’তারঁা থমেক দাডঁ়ােলন, তােঁদর খুবই 
িবপন্ কদখাক্ছেল৷

18 তােঁদর মেধ্য িলিয়পা নােম একেন তােঁক 
বলেলন, ‘কেরুশােলেমর অিধবাসীেদর মেধ্য 
আমােদর মেন হয় আপিনই একমাত্র কলাক, 
িযিন োেনন না গত কিদেন কসখােন িক 
কাণ্ডিাই না ঘেি কগেে৷’

19 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘িক ঘেিেে, কতামরা 
িকেসর কথা বলে?’ তারঁা যীশুেক বলেলন, 
‘নাসরতীয় যীশুর িবষেয় বলিে৷ িতিন িেেলন 
এমন একেন মানুষ, িযিন তারঁ কথা ও 
কােের শক্তিেত ঈশ্বর ও সমস্ত মানুেষর কোেখ 
িনেেেক এক মহান ভাববাদীরূেপ প্রমার 
কেরেেন৷

20 িকন্তু আমােদর প্রধান যােকরা ও কনতারা 
তােঁক মতুৃ্যদণ্ড কদবার েন্য ধিরেয় িদল, তারা 
তােঁক ক্রুশিবদ্ কের মারল৷

খযাহন 1:45 িফিলপ এবার নথেনলেক 
কদখেত কপেয় বলেলন, ‘আমরা এমন 
একেেনর কদখা কপেয়িে যার কথা কমািশ ও 
ভাববাদীরা িবিধ-ব্যবস্ায় িলেখ করেখ কগেেন৷ 
িতিন নাসরত্ িনবাসী কয়ােষেফর কেেল যীশু৷’

খযাহন 4:19 কসই স্তীেলাকটি তখন তােঁক 
বলল, ‘মহাশয়, আিম কদখেত পাক্ছে কয় 
আপিন একেন ভাববাদী৷

খযাহন 4:25 তখন কসই স্তীেলাকটি তােঁক 
বলল, ‘আিম োিন, মশীহ আসেেন৷ মশীহেক 
তারা খ্ীষ্ট বেল৷ যখন িতিন আসেবন, তখন 
আমােদর সব িকেু োনােবন৷’

26 যীশু তােক বলেলন, ‘কতামার সেঙ্গ কয় কথা 
বলেে আিমই কসই মশীহ৷’
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খযাহন 6:14 কলােকরা যীশুেক এই 
অেলৌিকক িেহ্ন করেত কদেখ বলেত লাগল, 
‘েগেত য়ারঁ আগমেনর কথা আেে ইিন 
িনচিয়ই কসই ভাববাদী৷’

খযাহন 7:40 সমেবত েনতা যখন এই কথা 
শুনল তখন তােদর মেধ্য ককউ ককউ বলল, 
‘ইিন সিত্যই কসই ভাববাদী৷’

41 অন্যরা বলল, ‘ইিন মশীহ (খ্ীষ্ট)৷’এ সত্েত্বও 
ককউ ককউ বলল, ‘খ্ীষ্ট গালীলী কথেক আসেবন 
না৷

42 শােস্ত িক একথা কলখা কনই কয় খ্ীষ্টেক দাযপূেদর 
বংশধর হেত হেব; আর দাযপূদ কয় তবত্ কলহম 
শহের থাকেতন, িতিন কসখান কথেক 
আসেবন?’

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

23 কয় ককউ তারঁ কথা না শুনেব, কস কলাকেদর 
মধ্য কথেক সম্পূর ্ণভােব িবক্ছেন্ হেব৷’

24 হ্যা ,ঁ সমস্ত ভাববাদী এমনিক শমপূেয়ল ও তার 
পের কয় সকল ভাববাদী এেসেেন তারঁা সকেল 
এই িদেনর কথা বেল কগেেন৷

25 আপনারা কতা ভাববাদীেদর বংশধর, 
আপনারা ঈশ্বেরর কসই েুক্তির উত্তরািধকারী, 
কয় েুক্তি ঈশ্বর আপনােদর িপতৃপুরুেষর 
সােথ কেরিেেলন৷ িতিন কতা অব্াহামেক 
বেলিেেলন, ‘কতামার বংশ দ্ারা পিৃথবীর সকল 
োিতই আশীব ্ণাদ লাভ করেব৷’

26 ঈশ্বর তারঁ দাসেক পুনরুত্িথত কের প্রথেম 
তােঁক আপনােদর কােেই পাঠােবন, কয়ন 
আপনােদর প্রেত্যকেক মন্দ কথেক িফিরেয় 
এেন আশীব ্ণাদ করেত পােরন৷

पবশষযেচবর� 7:37 কমািশই তারঁ ইহুদী ভাইেদর 
বেলিেেলন, ‘ঈশ্বর কতামােদর মধ্য কথেক এক 
ভাববাদী টঠক করেবন, িতিন হেবন আমারই 

মেতা৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:3 তখন এমন মহত্ 
এই পিরত্রার যা আমােদরই েন্য এেসেে তা 
অগ্রাহ্য় করেল আমরা িকভােব রষিা পাব? এই 
পিরত্রােরর কথা প্রভু স্বয়ং কঘাষরা কেরিেেলন; 
আর যারঁা তারঁ কাে কথেক এই বারী শুেনিেল, 
তারাই আমােদর কােে এই পিরত্রােরর সত্যতা 
প্রমার করল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 3:7 তাই পিবত্র আত্া 
কয়মন বলেেন:‘আে, কতামরা যিদ ঈশ্বেরর 
রব কশান,

8 অতীত িদেনর মেতা হৃদয় কটঠন কেরা না, 
কয় িদন কতামরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ িবেদ্াহ 
কেরিেেল; কসিদন কতামরা প্রান্তের ঈশ্বেরর 
পরীষিা কেরিেেল৷

এটিও কদখুন: িহব্রুেদর কােে পত্র 1:1,2; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 3:2-8; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:26; িহব্রুেদর কােে পত্র 

12:25,26.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

বদ্�ীয় বিিরণ 21:23 খ�ামরা সারা রা� 
ধশর খসই মৃ�শদহশক �াশে ঝুবিশয় খরশ�া 
না বকন্তু বনক্চি�ভাশি খসই একই বদশন 
খসই িযেক্তিশক কির বদও| খকন? কারণ 
�াশে খঝািাশনা খসই খিাকটি ঈশ্বশরর 
দ্ারা অবভশপ্ত| প্রভু খ�ামাশদর ঈশ্বর, 
খ�ামাশদর খয় খদশ বদশছেন খসই খদশশক 
খ�ামরা ক�নই অশুবচ করশি না|

�ািা�ীয় 3:13 িবিধ-ব্যবস্া আমােদর ওপর 
কয় অিভশাপ োিপেয় িদেয়েে তার কথেক খ্ীষ্ট 
আমােদর উদ্ার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
স্ােন দািঁড়েয় িনেের ওপর কসই অিভশাপ 
গ্রহর করেলন৷ কারর শাস্ত বলেে: ‘যার কদহ 
গােে িাঙ্গােনা হয় কস শাপগ্রস্ত৷’

িদ্তীয় িববরর
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E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

বদ্�ীয় বিিরণ 33:3 হযোঁ, প্রভু �ারঁ 
খিাকশদর ভািিাশসন| সমস্ পবিত্র 
খিাকরা �ারঁ হাশ� রশয়শে| �ারা �ারঁ 
চরণ�শি িশস �ারঁ বশষিাসকি খশশ�!

খযাহন 3:16 কারর ঈশ্বর এই েগতেক 
এেতাই ভালবােসন কয় িতিন তারঁ একমাত্র 
পুত্রেক িদেলন, কয়ন কসই পুেত্রর ওপর কয় 
ককউ িবশ্বাস কের কস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত 
েীবন লাভ কের৷

খযাহন 10:28 আিম তােদর অনন্ত েীবন 
িদই, আর তারা কখনও িবনষ্ট হয় না, আমার 
হাত কথেক ককউ তােদর ককেড় িনেতও পারেব 
না৷

29 আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় 
িদেয়েেন, িতিন সবার ও সবিকেু কথেক মহান, 
আর ককউ িপতার হাত কথেক িকেুই ককেড় 
িনেত পারেব না৷

খযাহন 17:12 আিম যখন তােদর সেঙ্গ 
িেলাম, আিম তােদর িনরাপেদ করেখিেলাম৷ 
তুিম আমায় কয় নাম িদেয়ে কসই নােমর 
শক্তিেত তখন আিম তােদর রষিা কেরিেলাম৷ 
আিম তােদর সাবধােন রষিা কেরিে৷ তােদর 
মেধ্য ককউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র ব্যিতক্রম 
কসই কলাকটি, ধ্ংস হওযাই যার পিররিত৷ 
শােস্তর কথা সফল করার েেন্যই এই পিররিত৷

খযাহন 17:24 ‘িপতা, আিম োই, আিম 
কয়খােন আিে, তুিম যােদর আমায় িদেয়ে, 
তারাও কয়ন আমার সেঙ্গ কসখােন থােক৷ আর 
তুিম আমায় কয় মিহমা িদেয়ে তারা আমার 
কসই মিহমা কয়ন কদখেত পায়, কারর েগত 
সটৃষ্টর আেগই তুিম আমায় ভালেবেসে৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 1:6  আর কতামরা 
আমােদর ও প্রভুর অনুকরর কেরিেেল৷ 

কতামরা অেনক িনয় ্ণাতন কভােগর মেধ্যও কসই 
িশষিা আনেন্দর সেঙ্গ গ্রহর কেরিেেল৷ পিবত্র 
আত্াই কসই আনন্দ কতামােদর িদেয়িেেলন; 

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

पপ্র�যোশদশ 1:20 আমার ডানহােত কয় সাতটি 
তারা ও সাতটি সুবর ্ণ দীপাধার কদখেল তােদর 
গুপ্ত অথ ্ণ হেছে এই-সাতটি তারা ঐ সাতটি 
মণ্ডলীর স্বগ ্ণদপূত আর কসই সাতটি দীপাধােরর 
অথ ্ণ কসই সাতটি মণ্ডলী৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 19:5,6; িদ্তীয় িববরর 7:7-10; সামুেয়ল 
১ 2:9; সামসঙ্গীত 31:23; কযেরিময়া 31:3; মালািখ 1:2; লুক 10:39; 

কযাহন 17:11-15; করামীয় 8:35-39; করামীয় 9:11-13; এেফসীয় 
2:4,5; কযাহন 4:19; যুেদর পত্র 1:1.
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78

A03 মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।

রুথ 4:13 খিায়স রূ�শক বিশয় 
করশিা| প্রভুর আশীি ্মাশদ রূ� ্ �ভ্মি�ী 
হি| খস একটি পুশত্রর জন্ম বদি|

14 শহশরর রমনীরা নয়মীশক িিি,প্রশংসা 
কশরা প্রভুশক বযবন খ�ামাশক উপহার 
বহশসশি এই মহান পুত্র বদশিন| খস 
ইস্াশয়শি বি�যো� হশি|

17 পাড়া প্রব�শিশীরা �ার একিা নাম বদি| 
এই স্তীশিাকরা িিি, “এ�ন নয়মীর 
একটি পুত্র আশে!” �ারা পুত্রটির নাম 
রা�ি ওশিদ| ওশিশদর পুশত্রর নাম 
বযশয়| বযশশয়র পুশত্রর নাম দায়ূদ|রূ� ্ ও 
খিায়শসর পবরিার

21 সশ্াশনর পুত্র খিায়স| খিায়শসর পুত্র 
ওশিদ|

22 ওশিশদর পুত্র বযশয়| বযশশয়র পুত্র দায়ূদ|

মবথ 1:5 সে্ােনর কেেল কবায়স৷ এর মােয়র নাম 
রাহব৷ কবায়েসর কেেল ওেবদ৷ এর মােয়র নাম 
রূত্৷ ওেবেদর কেেল িযশয়৷

6 িযশেয়র কেেল রাো দায়পূদ৷ দায়পূেদর কেেল 
রাো শেলামন৷ এর মা িেেলন ঊিরেয়র িবধবা 
স্তী৷

মবথ 1:15 ইলীহপূেদর কেেল ইিলয়াসর৷ 
ইিলয়াসেরর কেেল মত্তন৷ মত্তেনর কেেল 
যােকাব৷

16 যােকােবর কেেল কয়ােষফ৷ এই কয়ােষফই 
িেেলন মিরয়েমর স্বামী এবং মিরয়েমর গেভ্ণ 
যীশুর েন্ম হয়, যােঁক মশীহ বা খ্ীষ্ট বেল৷

17 এইভােব অব্াহাম কথেক দায়পূদ পয ্ণন্ত কমাি 
কেৌদ্দ পুরুষ৷ দায়পূেদর পর কথেক বািবেল 
িনব ্ণাসন পয ্ণন্ত কমাি কেৌদ্দ পুরুষ এবং বািবেল 
িনব ্ণাসেনর পর কথেক খ্ীেষ্টর আগমন পয ্ণন্ত 
কমাি কেৌদ্দ পুরুষ৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

এটিও কদখুন: কলবীয় পুস্তক 25:25-29; কলবীয় পুস্তক 27:13-31; 
কযাব 19:25; সামসঙ্গীত 19:14; সামসঙ্গীত 78:35; ইসাইয়া 41:14; 
ইসাইয়া 44:6,24; ইসাইয়া 48:17; ইসাইয়া 49:7; ইসাইয়া 54:5,8; 

ইসাইয়া 59:20; ইসাইয়া 60:16; মিথ 1:1-17; লুক 3:23-38.

রুথ
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H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামুশয়ি ১ 2:10 প্রভু �ারঁ শ�র্ুশদর ধ্ংস 
কশরন| ব�বন �াশদর বিরুশধে স্শ� ্ম িজ্র 
বনশ� ্মাষ �িাশিন| প্রভু দশূরর খদশগুবিরও 
বিচার করশিন| ব�বন �ারঁ রাজাশক ষিম�া 
খদশিন এিং �ারঁ অবভবষতি রাজাশক 
শক্তিশািী করশিন|”

সামসগেী� 96:13 খুশী হও, কারর প্রভু আসেেন. 
পিৃথবীেক শাসনকরার েন্য প্রভু আসেেন| 
ন্যায় িবোর ও সত্যপেথ িতিন পিৃথবীেক শাসন 
করেবন|

মবথ 25:31 ‘মানবপুত্র যখন িনে মিহমায় 
মিহমািবেত হেয় তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদব সেঙ্গ িনেয় 
এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন,

32 তখন সমস্ত োিত তারঁ সামেন েেড়া হেব৷ 
রাখাল কয়মন কভড়া ও োগল আলাদা কের, 
কতমিন িতিন সব কলাকেক দুভােগ ভাগ 
করেবন৷

খরামীয় 14:10 তাহেল কতামরা ককন খ্ীেষ্টেত 
কতামার এক ভাইেয়র কদাষ ধর? কতামার 
ভাইেয়র কথেক তুিম ভাল, এমন কথাই বা 
ভাব িক কের? আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর 
িবোরাসেনর সামেন দাডঁ়ােত হেব৷ আর ঈশ্বর 
আমােদর িবোর করেবন৷

11 হ্যা ,ঁ শােস্ত কলখা আেে:‘প্রেত্যক ব্যক্তি আমার 
সাষিােত নতোনু হেব৷ প্রেত্যক ওষ্াধর স্বীকার 
করেব কয় আিম ঈশ্বর, প্রভু বেলন, আমার 
েীবেনর িদব্য, এসব হেবই৷’

12 আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর কােে আমােদর 
েীবেনর িহসাব িদেত হেব৷

কবরন্থীয় ২ 5:10 কারর আমােদর সকলেক 
খ্ীেষ্টর িবোরাসেনর সামেন দাডঁ়ােত হেব; আর 
এই নশ্বর কদেহ বাস করার সময় আমরা ভাল 
বা মন্দ যা িকেু কেরিে তার উপযুতি প্রিতদান 

আমােদর প্রেত্যকেক কদওয়া হেব৷

पপ্র�যোশদশ 20:11 পের আিম এক িবরাি কশ্বত 
িসংহাসন ও তার ওপর িযিন বেস আেেন 
তােঁক কদখলাম৷ তারঁ সামেন কথেক পিৃথবী ও 
আকাশ িবলুপ্ত হল এবং তােদর ককান অক্স্তত্ব 
রইল না৷

12 আিম কদখলাম, ষুিদ্ অথবা মহান সমস্ত মতৃ 
কলাক কসই িসংহাসেনর সামেন দািঁড়েয় আেে৷ 
পের কেয়কটি গ্রথে কখালা হল এবং আরও 
একটি গ্রথে কখালা হল৷ কসই গ্রথেটির নাম েীবন 
পুস্তক৷ কসই গ্রথেগুিলেত মতৃেদর প্রেত্যেকর 
কােের িববরর িলিপবদ্ িেল এবং কসই 
অনুসাের তােদর িবোর হল৷

13 কয় সব কলাক সমুদ্গেভ্ণ িনিষিপ্ত হেয়িেল 
সমুদ্ তােদর সেঁপ িদল, আর মতুৃ্য ও পাতাল 
িনেেেদর মেধ্য কয় সব মতৃ ব্যক্তি িেল তােদর 
সমপ ্ণর করল৷ তােদর কৃতকম ্ণ অনুসাের 
তােদর িবোর হল৷

14 পের মতুৃ্য ও পাতাল আগুেনর হ্রেদ েঁুেড় কফলা 
হল৷ এই আগুেনর হ্রদই হল আসেল িদ্তীয় 
মতুৃ্য৷

15 েীবন পুস্তেক যােদর নাম কলখা কদখেত 
পাওয়া কগল না, তােদর সকলেক আগুেনর 
হ্রেদ েঁুেড় কফলা হল৷

এটিও কদখুন: #1; #6; সামসঙ্গীত 2:2; সামসঙ্গীত 20:6; 
সামসঙ্গীত 45:7; সামসঙ্গীত 89:17,24; সামসঙ্গীত 92:9; মিথ 

28:18; লুক 1:69; पিশষ্যেিরত 4:27; पিশষ্যেিরত 10:38.

সামুেয়ল ১
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A03 মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।
B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।
D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
               
সামুশয়ি ২ 7:12 “খ�ামার আযু খশষ হশি 

য�ন �ুবম মারা যাশি, ��ন খ�ামরা 
পূি ্মপুরুষশদর মশধযে খ�ামাশক কির 
খদওয়া হশি| খ�ামার একটি পুত্রশক আবম 
রাজারূশপ বনযুতি করি এিং �ার রাজযে 
প্রব�টষ্� কশর খদি|

13 খস আমার নাশম একিা মক্ন্দর ব�রী 
করশি এিং আবম �ার রাজযেশক বচরবদশনর 
জনযে শক্তিশািী করি|

14 খস আমার ‘পুত্র’, এিং আবম �ার ‘বপ�া’ 
হি|য�ন খস পাপ করশি আবম অনযে 
খিাকর মাধযেশম �াশক শাক্স্ খদি| �ারা 
আমার চািুক হশি|

15 বকন্তু খস আমার ভািিাসা খথশক িক্চি� 
হশি না| আবম �ার প্রব� সি ্মদা দয়াময 
থাকি| খশৌশির খথশক আবম আমার খপ্রম 
ও দয়া �ুশি বনশয়বে| য�ন আবম খ�ামার 
বদশক বফরিাম, ��ন আবম খশৌিশক দশূর 
সবরশয় বদশয়বে| খ�ামার পবরিাশরর প্রব� 
আবম �া করশিা না|

16 খ�ামার রাজপবরিার বচরকাি থাকশি| 
খ�ামার জনযে খ�ামার রাজত্ব বচরস্থায়ী 
হশি| খ�ামার বসংহাসন বচরবদন অিুি 
থাকশি|”

সামসগেী� 89:26 কস আমােক বলেব, “আপিনই 
আমার িপতা| আপিনই আমার ঈশ্বর, আমার 
িশলা, আমার পিরত্রাতা|”

27 আিম তােক আমার প্রথম োত সন্তান করেবা| 
কস পিৃথবীর সব রাোেদর ওপের মহারাো 
হেব|

28 আমার কপ্রম, ওই মেনানীত রাোেক সব 
সমেয়ই রষিা করেব| ওর সেঙ্গ আমার েুক্তি 
ককানিদন কশষ হেব না|

29 আিম ওর পিরবারেক িেরকাল অব্যাহত রাখব| 

ওর রাে্য স্বগ ্ণগুিলর মতই িেরিদন বোয় 
থাকেব|

মবথ 3:17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা 
কগল, কসই স্বর বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, 
এর প্রিত আিম অত্যন্ত প্রীত৷’

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

18 ঈশ্বরেক ককউ কখনও কদেখিন; িকন্তু একমাত্র 
পুত্র, িযিন িপতার কােে থােকন, িতিনই তােঁক 
প্রকাশ কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 
পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার 
ও তারঁ প্রকৃিতর মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র 
তারঁ পরাক্রান্ত বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের 
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করেখেেন৷ কসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ 
কথেক শুিেশুদ্ কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

4 ঈশ্বর তারঁ পুত্রেক এমন এক নাম িদেয়েেন যা 
স্বগ ্ণদপূতেদর নাম কথেক কশ্ষ্; আর স্বগ ্ণদপূতেদর 
তুলনায় িতিন হেয় উেঠেেন আেরা মহান৷

5 কারর ঈশ্বর ঐ স্বগ ্ণদপূতেদর মেধ্য কােক কখন 
বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র; আে আিম 
কতামার িপতা হেয়িে৷’গীতসংিহতা 2:7আবার 
ঈশ্বর কখনই 

6 আবার তারঁ প্রথম পুত্রেক যখন িতিন েগেত 
িনেয় এেলন তখন ঈশ্বর বলেলন,‘ঈশ্বেরর 
সমস্ত স্বগ ্ণদপূতরা তারঁ উপাসনা করুক৷’িদ্তীয় 
িববরর 32 :43

7 স্বগ ্ণদপূতেদর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘আমার 
স্বগ ্ণদপূতেদর আিম ততরী কির বাযুর মেতা কের 
আর আমার কসবকেদর আগুেনর িশখার মেতা 
কের৷’

8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ 
ঈশ্বর, কতামার িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর 
ন্যায় িবোেরর মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য 
শাসন করেব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 4:9 ঈশ্বর আমােদর 
প্রিত তারঁ ভালবাসা এইভােবই কদিখেয়েেন, 
িতিন তারঁ একমাত্র পুত্রেক এ েগেত 
পাঠােলন কয়ন তারঁ মাধ্যেম আমরা েীবন লাভ 
কির৷

10 ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর ভালবাসা নয়, বরং 
আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসাই হল প্রকৃত 
ভালবাসা৷ ঈশ্বর আমােদর পােপর প্রায়ক্চিত্ত 
বিলরূেপ তারঁ পুত্রেক পাটঠেয় আমােদর প্রিত 
তারঁ ভালবাসা প্রকাশ কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; রাোবিল ১ 5:5; রাোবিল ১ 8:19; বংশাবিল ১ 
17:11; সামসঙ্গীত 72:17-19; সামসঙ্গীত 89:36,37; ইসাইয়া 9:7; 
কযেরিময়া 23:5,6; দািনেয়ল 2:44; দািনেয়ল 7:14; োখািরয়া 6:13; 
মিথ 16:18; কযাহন 12:34; पিশষ্যেিরত 13:34-37; িপতেরর ১ম 

পত্র 2:5; पপ্রত্যােদশ 20.

E12 মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।

সামুশয়ি ২ 22:20 প্রভু আমায় ভাশিািাশসন, 
ব�বন আমায় উধোর কশরশেন| ব�বন 
আমায় বনরাপদ আশ্রশয় বনশয় খ�শেন|

21 প্রভু আমাশক আমার পুরস্কার খদশিন| 
কারণ যা স�যে আবম �াই কশরবে| �াই 
ব�বন আমার ভাি করশিন|

22 খকন? কারণ আবম প্রভুশক মানযে কশর 
চশিবে| আমার প্রভুর বিরুশধে আবম খকান 
পাপ কবর বন|

23 আবম সি ্মদাই প্রভুর বসধোন্সকি স্রশণ 
রাব� ও �ারঁ বিবধগুবি অনুসরণ কবর|

24 �ারঁ সামশন আবম বনশজশক সি ্মদাই শুবচ 
এিং বনশদ্মাষ রাব�|

25 এই জনযে প্রভু আমাশক আমার পুরস্কার 
খদশিন| খকন? কারণ যা স�যে আবম �াই 
কশরবে| আবম খকান অনযোয কবর বন, �াই 
ব�বন আমার মগেি করশিন|

সামসগেী� 1:2 একেন সত্  ব্যক্তি প্রভুর 
িশষিােক ভােলাবােস| কস প্রভুর িশষিা িবষেয 
িদনরাত িেন্তা কের|

সামসগেী� 22:8 তারা আমায় বেল: “প্রভুর 
কােে সাহায্য োও| হয়েতা বা িতিন কতামার 
পিরত্রার করেবন| িতিন যিদ সিত্যই কতামায় 
পেন্দ কেরন, িনচিয়ই িতিন কতামায় উদ্ার 
করেবন!”

সামসগেী� 40:8 কহ ঈশ্বর, আপিন যা োন, 
আিম কসইগুেলাই করেত োই| আিম আপনার 
িশষিামালাগুেলা োনেত োই|

ইসাইয়া 42:1 “আিম আমার দােসর িদেক 
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তাকাই! আিম তােক সমথ ্ণন কির| কস হেছে 
কসই েন, যােক আিম কবেে িনেয়িেলাম| 
আিম তােক িনেয় সন্তুষ্ট| তার ওপর আিম 
আমার আত্া করেখিে| কস ন্যায়সঙ্গত ভােব 
োিতসমপূেহর িবোর করেব|

মবথ 3:17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা 
কগল, কসই স্বর বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, 
এর প্রিত আিম অত্যন্ত প্রীত৷’

মবথ 17:5 িপতর যখন কথা বলিেেলন, 
কসইসময় একিা উজ্জ্বল কমঘ তােঁদর কেেক 
িদল৷ কসই কমঘ কথেক একটি রব কশানা কগল, 
‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম খুবই 
প্রীত৷ কতামরা এরঁ কথা কশান৷’

খযাহন 15:10 আিম আমার িপতার আেদশ 
পালন কেরিে ও তারঁ ভালবাসায় আিে৷ 
একইভােব কতামরা যিদ আমার আেদশ পালন 
কর তেব কতামরাও আমার ভালবাসায় থাকেব৷

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

খরামীয় 10:4 খ্ীেষ্টর আগমেন িবিধ-ব্যবস্ার 
যুগ কশষ হেয়েে৷ এখন যারঁা তােঁক িবশ্বাস কের 
তারাই ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হয়৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 18:19-24; সামসঙ্গীত 37:31; 
সামসঙ্গীত 119:13,30,102; কযাহন 8:29; কযাহন 13:31,32; 

করামীয় 3:31; করামীয় 7:12; করামীয় 8:3,4; গালাতীয় 3:13,21; 
গালাতীয় 5:22,23.

B13 মবসহার ক�ৃ্মত্ব।
B21 মবসহাই হশিন আশিার উ�্স।
E09 মবসহার ধাবম ্মক�া।

সামুশয়ি ২ 23:1 এইগুবি হি বয়শশযর পুত্র 
দায়ূশদর খশষ িাক্য়| এই িা�্মা এশসশে 
খসই খিাকবর কাে খথশক যাশক ঈশ্বর 
মহান কশরশেন, বযবন যাশকাশির ঈশ্বশরর 
মশনানী� রাজা, ইস্াশয়শির সুমধুর 
�ায়ক| এইগুবি �ারঁ িাণী|

2 প্রভুর আত্া আমার মধযে বদশয় কথা 
িশিশেন| আমার মু� বদশয় �ারঁ িাক্য় 
উচ্াবর� হশয়শে|

3 ইস্াশয়শির ঈশ্বর কথা িশিশেন| 
ইস্াশয়শির ঈশ্বর আমায় িশিশেন, “খসই 
িযেক্তি বযবন স� ্ভাশি শাসন কশরন|

4 খসই িযেক্তি খয ঈশ্বশর শ্রধো খরশ� শাসন 
কশর| খসই িযেক্তি ঊষাকাশির প্রভা� 
বকরশণর ম�, পবরষ্কার আকাশশর ম�, 
িৃটষ্টর পর সূয় ্ম বকরশণর ম�, খসই িৃটষ্টর 
ম� যার খোযঁায় মাটির ওপর ন�ুন �াস 
জন্ম খনয|”

সামসগেী� 72:6 কয় বটৃষ্ট শস্য়েষিেতর ওপর 
ঝের পেড়, রাোেক কসই বটৃষ্টর মত হেত 
সাহায্য করুন| কয় েলধারা েিমেত পিতত হয়, 
তােক কসই ধারার মত হেত সাহায্য করুন|

7 য়তষির িতিন রাো রেয়েেন ততিদন কয়ন সত্  
কলাকরা িবকিশত হয়| য়তিদন আকােশ োদঁ 
রেয়েে ততিদন কয়ন শািন্ত বোয় থােক|

8 এক সমুদ্ কথেক আর এক সমুদ্ পয় ্ণন্ত তার 
রােেত্বর িবস্তার কহাক| ফরাত্  নদী কথেক 
পিৃথবীর দপূর প্রান্ত পয় ্ণন্ত কয়ন তারঁ রােত্ব 
বোয় থােক|

বম�া 5:2 িকন্তু তবত্ কলহম-ইফ্াথা, তুিম িযহপূদার 
সবেেেয় কোি শহর| কতামার পিরবার কগানার 
পেষি খুবই কোি| িকন্তু আমার েেন্য় 
“ইস্ােযেলর শাসক” কতামার মধ্য কথেকই 
কবিরেয় আসেব| তার উত্পত্িত প্রােীনকাল 
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কথেক বহু প্রােীনকাল কথেক|

িুক 1:76 এখন কহ বালক, কতামােক বলা 
হেব পরেমশ্বেরর ভাববাদী; কারর তুিম প্রভুর 
পথ প্রস্তুত করবার েন্য তারঁ আেগ আেগ 
েলেব৷

77 তুিম তারঁ কলাকেদর বলেব, ঈশ্বেরর দযায় 
কতামরা পােপর ষিমা দ্ারা উদ্ার পােব৷

78 কারর আমােদর ঈশ্বেরর দযা ও করুরার 
উদ্্ণ কথেক এক নতুন িদেনর কভােরর আেলা 
আমােদর ওপর ঝের পড়েব৷

79 যারঁা অন্ধকার ও মতুৃ্যর োযায় বেস আেে 
তােদর ওপর কসই আেলা এেস পড়েব; আর তা 
আমােদর শািন্তর পেথ পিরোিলত করেব৷’

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

খযাহন 12:35 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘আর সামান্য িকেু সমেয়র েন্য কতামােদর 
মেধ্য আেলা থাকেব৷ যতষির কতামরা আেলা 
পাছে, তারই মধ্য িদেয় েল৷ তাহেল অন্ধকার 
কতামােদর আছেন্ করেব না৷ কয় কলাক 
অন্ধকাের েেল কস ককাথায় যােছে তা োেন না৷

36 যতষির কতামােদর কােে আেলা আেে, কসই 
আেলােত িবশ্বাস কর, তােত কতামরা আেলার 
সন্তান হেব৷’ এই কথা বেল যীশু কসখান কথেক 
েেল কগেলন ও তােদর কাে কথেক িনেেেক 
কগাপন রাখেলন৷

पপ্র�যোশদশ 21:23 নগরটি আেলািকত করার 
েন্য সপূয় ্ণ ও োেঁদর প্রেযােন িেল না, কারর 
ঈশ্বেরর মিহমা তা আেলাকময় কের, আর 
কমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷

এটিও কদখুন: #1; িদ্তীয় িববরর 32:4,30,31; সামসঙ্গীত 2:5,7,8; 
সামসঙ্গীত 72:6; সামসঙ্গীত 89:35; ইসাইয়া 4:2; ইসাইয়া 60:1-

3,19,20; কহােসয়া 6:3; িমখা 5:8; কযাহন 1:6,7.

সামুেয়ল ২



84

E01 মবসহার রাজযেপাশির ধরন।

রাজািবি ২ 1:6 �ারা িিি, “এক িযেক্তি 
এশস আমাশদর িিশিন, রাজার কাশে 
বফশর ব�শয়, প্রভু বক িশিশেন খস কথা 
জানাও| প্রভু িিশিন, ‘ইস্াশয়শির 
বক খকান ঈশ্বর খনই খয় �ুবম ইশএাণর 
িাি্-সিূশির কাশে ক্জজ্াসা করশ� 
িা�্মািাহকশদর পাটিশয়ে? খয়শহ�ু �ুবম 
একাজ কশরে, �ুবম আর ক�শনা বিোনা 
খেশড় উিশ� পারশি না| খ�ামার মৃ�ুযে 
অবনিায়্য় ্ম!”‘

11 অহবসয় ��ন 50 জন খিাক বদশয় আশরা 
এক জন খসনাপব�শক এবিয়র কাশে 
পািাশিন| খস এশস এবিয়শক িিশিা, 
“এই খয় ঈশ্বশরর খিাক, ‘রাজা খ�ামায় 
�াড়া�াবড় নীশচ খনশম আসশ� হকুুম 
বদশয়শেন!”‘

12 এবিয় �ার কথার উত্তশর িিশিন, “খিশ 
খ�া, খ�ামার কথামশ�া আবম যবদ ঈশ্বশরর 
খিাক হই, �াহশি স্� ্ম খথশক অবনি িৃটষ্ট 
হশয় �ুবম আর খ�ামার খিাক সকি ধ্ংস 
খহাক!”কথা খশষ হশ� না হশ�ই আকাশ 
খথশক ঈশ্বশরর পািাশনা অবনিবশ�া খনশম 
এশস খসই খসনাপব� আর �ার 50 জন 
খসনাশক পুবড়শয় োই কশর বদি|

িুক 9:51 যীশুর স্বেগ ্ণ যাবার সময় হেয় 
এেল িতিন িস্র িেত্েত কেরুশােলেমর িদেক 
এিগেয় েলেলন৷

52 িতিন তারঁ কপৌঁোবার আেগই কসখােন িকেু 
বাত ্ণবাহক পাঠােলন৷ তারঁা িগেয় শমরীয়েদর 
এক গ্রােম উঠেলন, কয়ন যীশুর েন্য সব িকেু 
ব্যবস্া করেত পােরন৷

53 িকন্তু যীশু কেরুশােলেম যােবন বেল িস্র 
করায় শমরীয়রা তােঁক গ্রহর করল না৷

54 যীশুর অনুগামী যােকাব ও কয়াহন এই কদেখ 
বলেলন, ‘প্রভু, আপিন িক োন কয় এেদর ধ্ংস 
করার েন্য আমরা আকাশ কথেক আগুন 

নািমেয় আিন?’
55 িকন্তু যীশু িফের দািঁড়েয় তােদর ধমক িদেলন৷
56 তখন তারঁা অন্য গ্রােম কগেলন৷

িুক 24:47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা 
ও পােপর ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর 
কােে কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই 
একাে শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

খযাহন 3:17 ঈশ্বর েগতেক কদাষী সাব্যস্ত 
করার েন্য তারঁ পুত্রেক এ েগেত পাঠান 
িন, বরং েগত কয়ন তারঁ মধ্য িদেয় মুক্তি পায় 
এইেন্য ঈশ্বর তারঁ পুত্রেক পাটঠেয়েেন৷

খযাহন 12:47 ‘আর কয় ককউ আমার কথা 
কশােন অথে তা কমেন েেল না, তার িবোর 
করেত আিম োই না, কারর আিম েগেতর 
িবোর করেত আিসিন, এেসিে েগতেক রষিা 
করেত৷

पবশষযেচবর� 1:8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্া 
কতামােদর কােে আসেবন, তখন কতামরা 
শক্তি পােব আর কতামরা আমার সাষিী হেব৷ 
কলাকেদর কােে কতামরা আমার কথা বলেব৷ 
প্রথেম কতামরা কেরুশােলেমর কলাকেদর 
কােে সাষি্য কদেব তারপর সমগ্র িযহপূিদযা 
ও শমিরযায় এমনিক েগেতর কশষ সীমানা 
পয ্ণন্ত কতামরা আমার কথা বলেব৷’

पবশষযেচবর� 8:14 কপ্রিরেতরা তখনও 
কেরুশােলেম িেেলন, তারঁা শুনেত কপেলন 
কয় শমিরয়ায় কলােকরা ঈশ্বেরর বাক্য গ্রহর 
কেরেে, তখন তারঁা িপতর ও কয়াহনেক 
কসখােন পাঠােলন৷

এটিও কদখুন: প্রবেন 9:8; কযেরিময়া 23:13; িমখা 1:5; মিথ 18:11; 
মিথ 20:28; লুক 19:10; কযাহন 4:4,9,40-42; पিশষ্যেিরত 9:31; 

িতমিথ ১ 1:15.
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A03 মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।
D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
     
িংশািবি ১ 17:11 মৃ�ুযের পর �ুবম য�ন 

খ�ামার পূি ্মপুরুষশদর সশগে খয়া� খদশি 
আবম খ�ামার বনশজর পুত্রশক ন�ুন রাজা 
করি এিং �ার রাজত্ব সুদৃঢ় করি|

মবথ 2:1 কহেরাদ যখন রাো িেেলন, কসই 
সময় িযহপূিদয়ার তবত্ কলহেম যীশুর েন্ম হয়৷ 
কসই সময় প্রাে্য কথেক কেয়কেন পক্ণ্ডত 
কেরুশােলেম এেস যীশুর কখােঁ করেত 
লাগেলন৷

2 তারঁা এেস ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘ইহুদীেদর কয় 
নতুন রাো েেন্মেেন িতিন ককাথায়? কারর 
পপূব ্ণ িদেক আকােশ আমরা তারঁ তারা কদেখ 
তােঁক প্ররাম োনােত এেসিে৷’

पবশষযেচবর� 13:36 দাযপূদ তারঁ সমেয় 
ঈশ্বেরর ইছো অনুযাযী কাে করার পর মারা 
কগেল িপতৃপুরুেষর কবেরর মেধ্য তােঁকও 
কবর কদওয়া হল ও তার কদহও ষিয় কপল৷

37 িকন্তু ঈশ্বর যােক (যীশুেক) মতুৃ্য কথেক 
পুনরুত্িথত কেরেেন, িতিন ষিয় কদেখন িন৷

খরামীয় 1:3 ঈশ্বেরর পুত্র আমােদর 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর িবষয়ই হল এই সুসমাোর৷ 
মানবরূেপ িতিন দাযপূেদর বংেশ েেন্মিেেলন; 
িকন্তু যীশু খ্ীষ্ট কয় ঈশ্বেরর পুত্র তা পিবত্র 
আত্ার মাধ্যেম কদখােনা হল৷ মতৃেদর মধ্য 
হেত মহাপরাক্রেম তারঁ পুনরুত্ানও প্রমার 
কের কয় িতিন ঈশ্বেরর পুত্র৷

এটিও কদখুন: #1.

E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 
িানাশিন।

িংশািবি ১ 17:12 খ�ামার পুত্র আমার জনযে 

একটি মক্ন্দর িানাশি আর আবম খ�ামার 
পুশত্রর পবরিারশক আজীিন রাজত্ব 
করশ� খদি|

খযাহন 2:19 এর উত্তের যীশু তােদর 
বলেলন, ‘কতামরা এই মক্ন্দর কভেঙ্গ কফল, 
আিম িতন িদেনর মেধ্য এেক আবার গেড় 
তুলব৷’

20 তখন ইহুদীরা বলল, ‘এই মক্ন্দর িনম ্ণার করেত 
কেেিলেশ বের কলেগিেল; আর তুিম িকনা িতন 
িদেনর মেধ্য এিা গেড় তুলেব?’

21 িকন্তু কয় মক্ন্দেরর কথা িতিন বলিেেলন তা 
হেছে তারঁ কদহ৷

पবশষযেচবর� 7:47 িকন্তু দাযপূেদর কেেল শেলামন 
তারঁ েন্য মক্ন্দর িনম ্ণার করেলন৷

48 ‘িকন্তু িযিন পরেমশ্বর িতিন কখনও মানুেষর 
হােত ততরী গেৃহ বাস কেরন না৷ এ িবষেয় 
ভাববাদী বেলেেন:‘প্রভু বেলন,

49 স্বগ ্ণ আমার িসংহাসন৷ পিৃথবী আমার পা রাখার 
োয়গা৷ তুিম আমার েন্য িকরূপ গহৃ িনম ্ণার 
করেব? আমার িবশ্ােমর স্ান ককাথায়!

কিসীয় 2:9 কারর ঈশ্বেরর সম্পূর ্ণতা 
খ্ীেষ্টর কদেহর মেধ্য বাস কেরেে ;

এটিও কদখুন: #1; োখািরয়া 6:12,13.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।

িংশািবি ১ 17:13 খ�ামার আশ� বযবন রাজা 
বহসাশি শাসন করশ�ন খসই খশৌশির ওপর 
খথশক যবদও আবম আমার সমথ ্মন সবরশয় 
বনশয়বেিাম বকন্তু খ�ামার পুত্রশক আবম 
সি সময়ই ভািিাসি| আবম হি �ার বপ�া 
এিং খস হশি আমার পুত্র|

িুক 9:35 কসই কমেঘর মধ্য কথেক এক 
রব কশানা কগল৷ কসই রব বলল, ‘এই আমার 
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পুত্র, আমার মেনানীত পাত্র, তারঁ কথা কশান৷’

খযাহন 3:3 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, নতুন 
েন্ম না হেল ককান ব্যক্তি ঈশ্বেরর রাে্য 
কদখেত পােব না৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:5 কারর ঈশ্বর 
ঐ স্বগ ্ণদপূতেদর মেধ্য কােক কখন 
বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র; আে আিম 
কতামার িপতা হেয়িে৷’গীতসংিহতা 2:7আবার 
ঈশ্বর কখনই 

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 2:7,12.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

িংশািবি ১ 17:14 �াশক বচর জীিশনর জনযে 
আমার মক্ন্দর ও রাজশত্বর ভার অপ ্মণ 
করি| আর �ার শাসন বচরস্থায়ী হশি|”‘

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

এটিও কদখুন: #1; িহব্রুেদর কােে পত্র 3:6.

বংশাবিল ১
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D08 মবসহা হশিন বনক্চিন্�ার প্রব�ভূ।

খযাি 17:3 “ঈশ্বর, আমাশক মুতি 
করার মূিযে বদন| আর খকউ আমায় 
সাহাযযে করশ� পারশি না|

প্রিচন 11:15 কয় এক েন অপিরিেত 
কলােকর ঋর কশাধ করবার প্রিতশ্রুিত কদয় 
তােক দুঃখ কপেত হেবই| অেন্যর োিমনদার 
হেত কয় অস্বীকার কের, কস িনরাপদ|

প্রিচন 17:18 একমাত্র কবাকারাই অন্য 
কলােকর িববােদর দািয়ত্ব কনয়|

প্রিচন 22:26 অেন্যর ঋর কশােধর অঙ্গীকার 
কেরা না|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:22 এই শপেথর কারের 
যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক 
েুক্তির োিমনদার হেয়েেন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 38:14; কযেরিময়া 30:21,22.

 
D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
E11 মবসহা অমন জীিন খদশিন।
G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 

অনুমান করা হশয়বেি।

খযাি 19:25 আবম জাবন একজন আমার 
স্পশষি আশে| আবম জাবন খস খিঁশচ 
আশে| এিং খশষ কাশি খস এই মাটিশ� 
দাডঁ়াশি এিং আমায় প্রব�রষিা করশি|

26 আবম আমার খদহ �যো� কশর চশি যািার 
পশর এিং আমার খদশহর চামড়া নষ্ট 
হওয়ার পশরও আবম ঈশ্বরশক খদ�শিা, 
আবম �া জাবন|

27 আবম বনশজর খচাশ� ঈশ্বরশক খদ�শিা| 
অনযে খকউ নয়, আবম বনশজ ঈশ্বরশক 
খদ�শিা, এিং �া আমাশক ক��াবন 

অবভভূ� করশি �া আবম িিশ� পারশিা 
না! আমার শক্তি সম্পূণ ্ম ভাশি চশি খ�শে|

ইসাইয়া 26:19 িকন্তু প্রভু বেলন, “কতামােদর 
কলাকরা মারা িগেয়েে, তেব তারা আবার কবেঁে 
উঠেব| আমার মানুষেদর মতৃেদহগুিল মতুৃ্য 
কথেক কেেগ উঠেব| মতৃ মানুষরা মাটিেত 
উেঠ দাডঁ়ােব এবং সুখী হেব| কতামােদর 
আছোিদত িশিশরসমপূহ নতুন িদেনর আেলার 
মেতা ঝলমল করেব| এর অথ ্ণ এই- নতুন সময় 
আসেে যখন পিৃথবী মতৃ মানুষেদর মেধ্য 
নতুন প্রােরর সঞ্ার ঘিােব|”

দাবনশয়ি 12:2 সমািধস্ মতৃেদর মেধ্য 
অেনেক পুনরায় কেেগ উঠেব, তারা আবার 
েীবন িফের পােব| তারা অমরত্ব পােব| ককউ 
ককউ আবার কেেগ উঠেব লজ্ার ও অনন্ত 
ঘরৃার েীবেনর উেদ্দেশ্য|

খযাহন 5:28 এই কথা শুেন কতামরা অবাক 
হেযা না, কারর সময় আসেে, যারঁা কবেরর 
মেধ্য আেে তারা সবাই মানবপুেত্রর রব 
শুনেব৷

খরামীয় 8:13 কারর যিদ কতামরা তদিহক 
প্রবত্ৃিতর দ্ারা েল তেব মরেব৷ িকন্তু পিবত্র 
আত্ার সাহােয্য যিদ কদেহর মন্দ কােগুিল 
কথেক িবরত থাক তেব েীবন পােব৷

কবরন্থীয় ১ 15:22 কারর আদেম কয়মন সকেলর 
মতুৃ্য হয়, টঠক কসভােব খ্ীেষ্ট সকেলই েীবন 
লাভ করেব৷

23 িকন্তু প্রেত্যেক তার পালাক্রেম েীিবত হেব; 
খ্ীষ্ট, িযিন অগ্রনী, িতিন প্রথেম মতৃেদর মধ্য 
কথেক েীিবত হেলন, আর এরপর যারা খ্ীেষ্টর 
কলাক তারা তারঁ পুনরুত্ােনর সমেয় েীিবত 
হেয় উঠেব৷

पপ্র�যোশদশ 1:18 আিম কসই িের েীবন্ত, আিম 
মেরিেলাম, আর কদখ আিম িেরকাল যুেগ যুেগ 

কযাব
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েীিবত আিে৷ মতুৃ্য ও পাতােলরোিবগুিল আিম 
ধের আিে৷

এটিও কদখুন: কযাব 33:23,24; সামসঙ্গীত 19:14; ইসাইয়া 54:5; 
ইসাইয়া 59:20,21; এেেিকেয়ল 37:7-10; এেফসীয় 1:7; িতমিথ 

২ 4:8.

কযাব
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B11 মবসহার িাধযে�া।
E12 মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।
G05 মবসহা প্রচুর ফি খদ�শ� পাশিন।

সামসগেী� 1:1 একজন িযেক্তি প্রকৃ� সু�ী 
হশি যবদ খস মন্দ খিাশকর পরামশশ ্ম না 
চশি, যবদ খস পাপীশদর ম� জীিনযাপন 
না কশর, যবদ খস �াশদর সশগে স্াছেন্দযে 
খিাধ না কশর - যারা ঈশ্বরশক অশ্রধো 
কশর|

2 একজন স� ্ িযেক্তি প্রভুর বশষিাশক 
ভাশিািাশস| খস প্রভুর বশষিা বিষশয 
বদনরা� বচন্া কশর|

3 এই জনযে খসই িযেক্তি নদীর ধাশর খপা�ঁা 
�াশের ম� শতি ও দৃঢ় হয়| খয় �াে টিক 
সময় ফি খদয়, খসই খিাক খসই �াশের 
ম� হয়| খসই খিাক, খসই �াশের ম�ই 
হয়, যার পা�া খকানবদন ঝশর যায় না| খস 
যা বকেু কশর, সিই সফি হয়|

4 মন্দ খিাকরা খস রকম নয়| মন্দ খিাকরা 
িা�াশস উবড়শয বনশয় যাওয়া �ুশষর ম�|

5 স� ্ খিাকরা যবদ একিা বিচাশরর বসধোন্ 
খনিার জনযে একক্ত্র� হয়, �শি মন্দ 
খিাকরা অপরাধী বহশসশিই প্রমাবণ� হশি| 
খসই পাপীরা, বিচাশর সরি বনষ্াপ িশি 
প্রমাবণ� হশি না|

6 খকন? কারণ প্রভু স� ্ খিাকশদর রষিা 
কশরন, বকন্তু মন্দ খিাকশদর বিনাশ কশরন|

সামসগেী� 40:8 কহ ঈশ্বর, আপিন যা োন, 
আিম কসইগুেলাই করেত োই| আিম আপনার 
িশষিামালাগুেলা োনেত োই|

ইসাইয়া 53:11 তার আত্া বহু কষ্ট কপেলও 
কস অেনক ভােলা ক্েিনস ঘিা কদখেত পােব| 
কস কযসব ক্েিনস িশেখেে তা িনেয় সন্তুষ্ট হেব| 
আমার ভােলা দাসটি অেনক মানুষেক ধািম ্ণক 
করেব| কস তােদর অপরােধর দরুর শাক্স্ত কভাগ 
করেব|

খযশরবময়া 17:7 িকন্তু কয় ব্যক্তি প্রভুেত িবশ্বাস 
রাখেব, কস প্রভুর আশীব ্ণাদ কথেক বক্ঞ্ত 
হেব না| কারর প্রভু তােক কদখােবন কয় তােঁক 
িবশ্বাস করা যায়|

8 এই ব্যক্তি েেলর ধাের করাপর করা গােের 
মেতা শক্তিশালী হেয় উঠেব| কয় গােের লবো 
িশকড় েেলর সন্ধান পােব, গ্রীেমের সময় কসই 
গাে ভীত হেব না| কসই গােের পাতা সব ্ণদা 
সবুে থাকেব| খরার বেেরও কস িনক্চিন্ত 
থাকেব| ফলদান কথেক কস কখনও িবরত 
থাকেব না|

খযাহন 4:34 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, 
‘িযিন আমায় পাটঠেয়েেন, তারঁ ইছো পালন 
করা ও তারঁ কয় কাে িতিন আমায় করেত 
িদেয়েেন তা সম্ন্ করাই হল আমার খাবার৷

খরামীয় 3:12 সকেলই ঈশ্বর হেত দপূের সের 
কগেে, সকেলই অপদাথ ্ণ, ককউই ভাল কাে 
কের না, একেনও না!’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

पপ্র�যোশদশ 22:2 নদীটি নগেরর রােপেথর 
মাঝখান িদেয় বেয় েেলেে৷ নদীর তীেরই 
েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর বােরা মাসই তােত 
বােরা বার ফল ধের, প্রিত মােস নতুন নতুন 
ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির পাতা োিতবেৃন্দর 
আেরাগ্য দায়ক৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 2:9; িদ্তীয় িববরর 11:18-20; কযাশুয়া 
1:8; সামসঙ্গীত 37:30,31; সামসঙ্গীত 104:34; সামসঙ্গীত 112:1; 
সামসঙ্গীত 119:11,15,16,24,47,97-99; কযেরিময়া 31:33; মালািখ 

3:17,18; করামীয় 7:22; িহব্রুেদর কােে পত্র 8:10; কযাহন 5:3.

সামসঙ্গীত
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F12 মবসহা প্রব�শরাশধর সমু্�ীন হশিন।

সামসগেী� 2:1 অনযোনযে জাব�গুশিার 
খিাকজন এ� ক্রুধে খকন? খকন �ারা 
খিাকার ম� পবরকল্পনা করশে?

িুক 18:32 হ্যা ,ঁ অইহুদীেদর হােত তােঁক 
তুেল কদওযা হেব, তারা তােঁক উপহাস করেব, 
গালাগািল কদেব, তারঁ গােয় থুতু কেিােব৷

पবশষযেচবর� 4:24 একথা শুেন িবশ্বাসীরা সকেল 
সমেবত কেঠে ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য এই প্রাথ ্ণনা 
োনাল, ‘প্রভু, আকাশমণ্ডল, পিৃথবী, সমুদ্ 
আর এসেবর মেধ্য যা িকেু আেে কস সব 
িকেুর সটৃষ্টকত্ণা, তুিমই৷

25 তুিম কতামার দাস আমােদর িপতৃপুরুষ 
দাযপূেদর মুখ িদেয় পিবত্র আত্ার দ্ারা 
বেলে:‘োিতবনৃ্দ ককন ক্রুদ্ হল? ককনই বা 
কলােকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ অসার পিরকল্পনা 
করল?

26 েগেতর রাোরা যুেদ্র েন্য প্রস্তুত হল, আর 
শাসেকরা প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ ও তারঁ খ্ীেষ্টর 
িবরুেদ্ এক হল৷’

27 হ্যা ,ঁ এই শহেরই কতামার পিবত্র দাস যীশুর 
িবরুেদ্, যােক তুিম অিভিষতি কেরে তারঁ 
িবরুেদ্ কহেরাদ, পন্তীয়, পীলাত, ইহুদীরা ও 
অইহুদীরা এক হেয়িেল৷

28 কতামার শক্তিেত ও কতামার ইছোয় পপূেব ্ণই যা 
ঘিেব বেল তুিম টঠক কেরিেেল, কসই কাে 
করেতই তারা একত্র হেয়িেল৷

पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 
কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 
সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 83:2-5; মিথ 21:38; কযাহন 11:50; 
पিশষ্যেিরত 5:33; पিশষ্যেিরত 16:22.

F12 মবসহা প্রব�শরাশধর সমু্�ীন হশিন।

সামসগেী� 2:2 �াশদর রাজারা এিং 
খন�ারা, প্রভু এিং �ারঁ মশনানী� রাজার 
বিরুশধে িড়াই করার জনযে একক্ত্র� হশছে|

3 খসই সি খন�া িিশে, “এস আমরা ঈশ্বর 
এিং �ারঁ মশনানী� রাজার বিরুশধে 
বিশদ্াহ কবর| “এস আমরা ওশদর খথশক 
আিাদা হশয় খিবরশয় এশস বনশজশদর মুতি 
কবর!”

িুক 13:31 কসই সময় কেয়কেন ফরীশী 
যীশুর কােে এেস বলেলন, ‘তুিম এখান কথেক 
অন্য ককাথাও যাও! কারর কহেরাদ কতামায় 
হত্যা করেত োইেে৷’

িুক 19:14 িকন্তু তারঁ প্রোরা তােক ঘরৃা 
করত; আর িতিন েেল যাওযার সেঙ্গ সেঙ্গ 
স্ানীয় কলােকরা একেন প্রিতিনিধর মাধ্যেম 
বেল পাঠাল, ‘আমরা োই না কয় এই কলাক 
আমােদর রাো কহাক্!’

িুক 23:11 কহেরাদ তার তসন্যেদর 
িনেয় যীশুেক নানাভােব অপমান ও উপহাস 
করেলন৷ পের একিা সুন্দর আলখালো পিরেয় 
তােঁক আবার পীলােতর কােে পাটঠেয় িদেলন৷

12 এর আেগ পীলাত ও কহেরাদ পরস্পর শত্রু 
িেেলন; িকন্তু ঐ িদন তারঁা পরস্পর আবার বনু্ধ 
হেয় কগেলন৷

पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 
কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 
সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

এটিও কদখুন: #1; মিথ 2:16; মিথ 25:59; মিথ 27:1; কযাহন 
1:41; কযাহন 15:23; पিশষ্যেিরত 4:5-8; पিশষ্যেিরত 10:38; 

पিশষ্যেিরত 12:1-6; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:9; িপতেরর ১ম পত্র 
2:7,8.
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H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 2:4 বকন্তু আমার প্রভু, 
স্শ� ্মর রাজা, ওশদর প্রব� বিদ্শূপর হাবস 
খহশসবেশিন|

5 ঈশ্বর ক্রুধে হশয় খসই সি খিাকশদর 
িশিশেন, “এই িযেক্তিশক আবম রাজা 
বহশসশি মশনানী� কশরবে! এিং খস 
বসশয়ান পি ্মশ� রাজত্ব করশি| বসশয়ান 
আমার কাশে একটি বিশশষ গুরুত্বপূণ ্ম 
পি ্ম�|” এই �িনা খসই সি খন�াশদর ভী� 
করশিা|

মবথ 23:33 সাপ, িবষধর সােপর বংশধর! 
িক কের কতামরা ঈশ্বেরর হাত কথেক রষিা 
পােব? কতামরা কদাষী প্রমািরত হেব ও নরেক 
যােব৷

34 তাই আিম কতামােদর বলিে, আিম কতামােদর 
কােে কয় ভাববাদী, জ্ঞানীেলাক ও িশষিকেদর 
পাঠাক্ছে কতামরা তােদর কােরা কােরােক হত্যা 
করেব, আর কাউেক বা ক্রুেশ কদেব, কাউেক 
বা কতামরা সমাে-গেৃহ োবুক মারেব৷ এক 
শহর কথেক অন্য শহের কতামরা তােদর তাড়া 
কের িফরেব৷

35 এই ভােব িনেদ্ণাষ কহবেলর রতিপাত কথেক শুরু 
কের বরখায়ার পুত্র সখিরয়, যােক কতামরা 
মক্ন্দেরর পিবত্র স্ান ও যজ্ঞেবদীর মাঝখােন 
হত্যা কেরিেেল, কসই িদন কথেক আে পয ্ণন্ত 
যত িনেদ্ণাষ ব্যক্তির রতি মাটিেত ঝের পেড়েে, 
কসই সমেস্তর দায় কতামােদর ওপের পড়েব৷

36 আিম কতামােদর সিত্য বলিে, এই যুেগর 
কলাকেদর ওপর ঐ সেবর শাক্স্ত এেস পড়েব৷’

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

এশফসীয় 1:22 ঈশ্বর সবিকেুই খ্ীেষ্টর েরেরর 
নীেে স্াপন কেরেেন৷ তােঁকই সকেলর ওপের 

মস্তক স্বরূপ কের মণ্ডলীেক দান কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 14:1 এরপর আিম িসেযান পব ্ণেতর 
ওপর এক কমষশাবকেক দািঁড়েয় থাকেত 
কদখলাম৷ তারঁ সেঙ্গ দািঁড়েয় 144000 েন 
কলাক৷ তােদর প্রেত্যেকর কপােল তারঁ নাম ও 
তারঁ িপতার নাম িলিখত৷

पপ্র�যোশদশ 19:15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ 
মুখ কথেক কবিরেয় আসিেল, যা িদেয় িতিন 
পিৃথবীর সমস্ত োিতেক আঘাত করেবন৷ 
কলৌহ যটষ্ট হােত োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন 
পিরোলনা করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর 
প্রেণ্ড কক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই 
করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 11:4; সামসঙ্গীত 37:13; সামসঙ্গীত 
50:16-22; সামসঙ্গীত 59:8; সামসঙ্গীত 115:3; প্রবেন 1:26; 

ইসাইয়া 40:22; োখািরয়া 1:15; লুক 19:27,43,44; पিশষ্যেিরত 
2:34-36; पিশষ্যেিরত 5:30,31; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:22-25; 

पপ্রত্যােদশ 14:1; पপ্রত্যােদশ 19:15.

B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।
B04 মবসহার ঈশ্বরসুিভ বিবশষ্টযে।

সামসগেী� 2:7 এ�ন আবম খ�ামাশক প্রভুর 
চুক্তির কথা িিশিা| প্রভু আমায় িিশিন, 
“আজ আবম খ�ামার বপ�া হিাম! এিং 
�ুবম আমার পুত্র|

মবথ 3:17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা 
কগল, কসই স্বর বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, 
এর প্রিত আিম অত্যন্ত প্রীত৷’

মবথ 25:31 ‘মানবপুত্র যখন িনে মিহমায় 
মিহমািবেত হেয় তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদব সেঙ্গ িনেয় 
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এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন,

पবশষযেচবর� 13:32 আমরা আপনােদর 
কােে এই সুসমাোর োনাক্ছে, যা ঈশ্বর 
আমােদর িপতৃপুরুেষর কােে প্রিতশ্রুিত স্বরূপ 
িদেয়িেেলন;

33 যীশুেক মতুৃ্য কথেক পুনরুত্িথত কের ঈশ্বর 
আমােদর কােে অথ ্ণাত্ তারঁ সন্তানেদর েেন্য 
কসই প্রিতশ্রুিত পপূর ্ণ কেরেেন৷ কয়মন িদ্তীয় 
গীেত এ কলখা আেে:‘তুিম আমার পুত্র, আেই 
আিম কতামার িপতা হেয়িে৷

খরামীয় 1:1 যীশু খ্ীেষ্টর দাস কপৌেলর 
কাে কথেক ঈশ্বর আমােক কপ্রিরত হবার 
েন্য আহ্ান কেরেেন৷ সমস্ত মানুেষর কােে 
ঈশ্বেরর সুসমাোর প্রোেরর েন্য আমােক 
মেনানীত করা হেয়িেল৷

2 ঈশ্বর বহুপপূেব ্ণই মানুেষর কােে এই সুসমাোর 
কপৌঁেে কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এই 
প্রিতশ্রুিত িদেত ঈশ্বর তারঁ ভাববাদীেদর 
ব্যবহার কেরিেেলন৷ পিবত্র শােস্ত এই 
প্রিতশ্রুিতর কথা কলখা িেল৷

3 ঈশ্বেরর পুত্র আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
িবষয়ই হল এই সুসমাোর৷ মানবরূেপ িতিন 
দাযপূেদর বংেশ েেন্মিেেলন; িকন্তু যীশু খ্ীষ্ট 
কয় ঈশ্বেরর পুত্র তা পিবত্র আত্ার মাধ্যেম 
কদখােনা হল৷ মতৃেদর মধ্য হেত মহাপরাক্রেম 
তারঁ পুনরুত্ানও প্রমার কের কয় িতিন ঈশ্বেরর 
পুত্র৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:5 কথািা খ্ীেষ্টর 
কবলায়ও প্রেয়াে্য৷ খ্ীষ্ট মহাযােক হেয় কগৌরব 
কদবার েন্য িনেেেক মেনানীত কেরন িন৷ 
িকন্তু ঈশ্বরই খ্ীষ্টেক মেনানীত কেরেেন৷ ঈশ্বর 
খ্ীষ্টেক বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র, আে 
আিম কতামার িপতা হলাম৷’

6 আর অন্য গীেত ঈশ্বর বলেলন, ‘তুিম 
মল্ীেষদেকরমেতা িেরকােলর েন্য 
মহাযােক হেল৷’

এটিও কদখুন: মিথ 16:16; মিথ 17:5; কযাহন 1:14,18; করামীয় 1:1-
3; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:5,6.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 2:8 যবদ �ুবম আমার কাশে 
চাও, আবম সমগ্র জাব�গুবি খ�ামার হাশ� 
বদশয় খদি!

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা কতামােক োেন 
কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুিম যােঁক 
পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব আমায় িদেয়িেেল, 
তা আিম কশষ কেরিে ও পিৃথবীেত কতামােক 
মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

पপ্র�যোশদশ 14:1 এরপর আিম িসেযান পব ্ণেতর 
ওপর এক কমষশাবকেক দািঁড়েয় থাকেত 
কদখলাম৷ তারঁ সেঙ্গ দািঁড়েয় 144000 েন 
কলাক৷ তােদর প্রেত্যেকর কপােল তারঁ নাম ও 
তারঁ িপতার নাম িলিখত৷

पপ্র�যোশদশ 19:15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ 
মুখ কথেক কবিরেয় আসিেল, যা িদেয় িতিন 
পিৃথবীর সমস্ত োিতেক আঘাত করেবন৷ 
কলৌহ যটষ্ট হােত োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন 
পিরোলনা করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর 
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প্রেণ্ড কক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই 
করেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; সামসঙ্গীত 22:17; पিশষ্যেিরত 20:21; 
पিশষ্যেিরত 26:18-20; করামীয় 16:26; কথসােলািনকীয় ১ 1:9; 

पপ্রত্যােদশ 7:9-12; पপ্রত্যােদশ 15:4.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 2:9 খভশগে খয়শ� পাশর না এমন 
ষিম�া বনশয় �ুবম �াশদর ওপর শাসন 
করশি| �ুবম �াশদর খভশগে চুরমার হশয় 
যাওয়া মাটির পাশত্রর ম� েবড়শয় খদশি|”

पপ্র�যোশদশ 2:26 ‘আর কয় েয় কের ও কশষ 
পয ্ণন্ত আমার ইছো অনুসাের েেল তােক আিম 
আমার সমস্ত োিতর ওপের কতৃ ্ণত্ত্ব করেত 
অিধকার কদব৷

27 ‘তােত কস কলৌহদেণ্ডর দ্ারা তােদর শাসন 
করেব৷ মাটির পাত্র ভাঙ্গার মেতা কস তােদর 
কভেঙ্গ েুরমার করেব৷’

पপ্র�যোশদশ 12:5 স্তীেলাকটি এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করল, িযিন কলৌহ দণ্ড িদেয় সমস্ত 
োিতেক শাসন করেবন৷ তার সন্তানেক 
ঈশ্বেরর িসংহাসেনর কােে িনেয় যাওয়া হল;

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 21:8,9; সামসঙ্গীত 89:22; ইসাইয়া 
30:14; ইসাইয়া 60:12; দািনেয়ল 2:44.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 2:10 সু�রাং খহ রাজনযেি� ্ম জ্ানী 
হও| অ�এি খহ শাসক�ণ, চািাক-চ�ুর 
হও|

11 ভয় ও শ্রধো সহকাশর প্রভুর খসিা কর|
12 ঈশ্বশরর পুত্রশক চুবেন কর এিং প্রমাণ কর 

খয় �ুবম ঈশ্বশরর পুশত্রর প্রব� ভক্তিশ� 
একবনষ্ যবদ �ুবম �া না কর ব�বন ক্রুধে 
হশিন এিং খ�ামার বিনাশ করশিন| খসই 
সি খিাক যারা প্রভুর ওপর আস্থা রাশ� 
�ারা ধনযে| বকন্তু অনযেশদর সািধান হশ� 
হশি, কারণ প্রভু �ারঁ খক্রাধ খদ�াশ� প্রায় 
প্রস্তু�|

ইসাইয়া 60:1 “কেরুশােলম, আমার আেলা 
উেঠ পড়! কতামার আেলা (ঈশ্বর) আসেেন| 
কতামার উপর প্রভুর মিহমা প্রিতভাত হেব|

2 অন্ধকার পিৃথবীেক কেেক িদেয়েে| কলাকরা 
অন্ধকারাছেন্| িকন্তু প্রভু কতামার উপর তারঁ 
িকরর িবকীরর করেবন| তারঁ মিহমা কতামার 
উপর কদখা যােব|

3 সব োিত কতামার আেলার কােে আসেব| 
রাোরাও কতামার উজ্জ্বল আেলার (ঈশ্বর) 
কােে আসেবন|

4 কতামার োর পােশ কদেখা! কদখ, কলাকরা 
কতামার োরপােশ েেড়া হেছে এবং কতামার 
কােে আসেে| কতামার পুত্রেদর সেঙ্গ দপূর 
দপূরান্ত কথেক কন্যারাও আসেে|

5 ভিবষ্যেত এসব ঘিেব এবং কসই সময় তুিম 
কতামার কলাকেদর কদখেত পােব| কতামার 
মুেখ সুেখর বিহঃপ্রকাশ থাকেব| প্রথম তুিম 
ভীত হেলও পের উছেিসত হেয় উঠেব| সাগর 
পােরর সমস্ত ধনসম্দ কতামার সামেন রাখা 
হেব| োিতসমপূেহর ধনসম্দও কতামার কােে 
কপৌঁেেব|

খযাহন 5:23 যােত িপতােক কয়মন 
সমস্ত কলাক সম্ান কের কতমিন পুত্রেকও 
সম্ান কের৷ কয় পুত্রেক সম্ান কের না, কস 
িপতােকও সম্ান কের না, কারর িপতাই 
কসইেন িযিন পুত্রেক পাটঠেয়েেন৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন 
না এমন কলাকেদর শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক 
জ্বলন্ত অিনিসহ কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু 
যীশু খ্ীেষ্টর সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন 
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কের না, িতিন তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷
9 তারা অনন্তকাল িবনাশরূপ শাক্স্ত কভাগ করেব৷ 

তারা প্রভুর সেঙ্গ থাকেত পারেব না এবং তারঁ 
মহাপরাক্রেমর মিহমা কথেক তােদর দপূের রাখা 
হেব৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

12 আগুেনর িশখার মেতা তারঁ কোখ, আর 
তারঁ মাথায় অেনকগুিল মুকুি আেে ; কসই 
মুকুিগুিলর উপর এমন এক নাম কলখা আেে, 
যার অথ ্ণ িতিন োড়া অন্য আর ককউ োেন না৷

13 রেতি কডাবােনা কপাশাক তারঁ পরের; তারঁ নাম 
ঈশ্বেরর বাক্য৷

14 স্বেগ ্ণর কসনাবািহনী সাদা কঘাড়ায় েেড় তারঁ 
কপেেন কপেেন েেলিেল৷ তােদর পরের িেল 
শুিেশুভ্ মসীনার কপাশাক৷

15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ মুখ কথেক কবিরেয় 
আসিেল, যা িদেয় িতিন পিৃথবীর সমস্ত 
োিতেক আঘাত করেবন৷ কলৌহ যটষ্ট হােত 
োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন পিরোলনা 
করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর প্রেণ্ড কক্রােধর 
কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই করেবন৷

16 তারঁ কপাশােক ও উরুেত কলখা আেে এই 
নাম:‘রাোেদর রাো ও প্রভুেদর প্রভু৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; সামসঙ্গীত 40:4; সামসঙ্গীত 84:12; 
সামসঙ্গীত 146:3-5; প্রবেন 16:20; কযেরিময়া 17:7; করামীয় 

10:11; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:5; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:22-
25,28,29; িপতেরর ১ম পত্র 2:6; িপতেরর ১ম পত্র 1:21.

E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 
�ারঁ প্রশংসা করা হশি।

সামসগেী� 8:1 খহ প্রভু আমাশদর সদাপ্রভু, 
সারা পৃবথিীশ� আপনার নামই সি খথশক 
মবহমাববি�! আপনার নাম স্� ্মশিাক জশুড় 

আপনার প্রশংসা এশন খদয়|
2 বশশু ও দগু্ধশপাষযেশদর মু� খথশক আপনার 

প্রশংসা �ী� খিবরশয় আশস| আপনার 
শ�র্ুশদর নীরি কশর খদওয়ার জনযে 
আপবন ওশদর মুশ� এইসি শক্তিশািী �ান 
বদশয়শেন|

মবথ 11:25 এই সময় যীশু বলেলন, 
‘স্বগ ্ণ ও পিৃথবীর প্রভু, আমার িপতা, আিম 
কতামার প্রশংসা কির, কারর েগেতর জ্ঞানী ও 
পক্ণ্ডতেদর কােে এসব তত্ত্ব তুিম কগাপন করেখ 
িশশুর মেতা সরল কলাকেদর কােে তা প্রকাশ 
কেরে৷

মবথ 21:15 প্রধান যােকরা ও ব্যবস্ার 
িশষিকরা কদখেলন কয়, যীশু অেনক 
অেলৌিকক কাে করেেন, আর যখন কদখেলন 
মক্ন্দর েত্বেরর মেধ্য কেেলেমেয়রা িেত্ কার 
কের বলেে, ‘প্রশংসা, দায়পূেদর পুেত্রর প্রশংসা 
কহাক্,’ তখন তারঁা করেগ কগেলন৷

16 তারঁা যীশুেক বলেলন, ‘ওরা যা বলেে, তা িক 
তুিম শুনেত পাছে?’যীশু তােদর েবাব িদেলন, 
‘হ্যা ,ঁ পাক্ছে, কতামরা িক শােস্ত পড় িন? ‘তুিম 
কোি কোি কেেলেমেয় ও দুগ্ধেপাষ্য িশশুেদরই 
প্রশংসা করেত িশিখেয়ে৷›»

এটিও কদখুন: লুক 10:21; কিরথেীয় ১ 1:27.

B07 মবসহার সি ্মশক্তিমান�া।

সামসগেী� 8:6 আপবন যা যা সৃটষ্ট 
কশরশেন �ার দাবয়ত্ব আপবন মানুশষর 
হাশ�ই বদশয়শেন| সি বকেুই আপবন 
মানুশষর বনয়ন্ত্রশণ খরশ�শেন|

এশফসীয় 1:22 ঈশ্বর সবিকেুই খ্ীেষ্টর েরেরর 
নীেে স্াপন কেরেেন৷ তােঁকই সকেলর ওপের 
মস্তক স্বরূপ কের মণ্ডলীেক দান কেরেেন৷
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এটিও কদখুন: মিথ 28:18; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:2; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 2:8.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
F01 মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।
G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 

অনুমান করা হশয়বেি।
     
সামসগেী� 16:8 আবম সি ্মদাই প্রভুশক 

আমার সামশন রাব�| এিং আবম ক�নই 
�ারঁ দবষিণ পাশ খেশড় যাশিা না|

9 �াই, আমার হৃদয় এিং আত্া অ�যেন্ 
�ুশী হশি| আমার খদহও বনরাপশদ খিঁশচ 
থাকশি|

10 খকন? কারণ খহ প্রভু পা�াশি আপবন 
আমার আত্া খেশড় চশি যাশিন না| 
আপনার বিশ্বস্ জনশক আপবন কিশর 
পচশ� খদশিন না|

11 আপবন আমাশক িাচঁার প্রকৃ� পথ 
সম্পশক্ম বশষিা প্রদান করশিন| খহ প্রভু, 
শুধুমাত্র আপনার সশগে থাকশিই জীিশনর 
চরম শাবন্ িাভ হশি| আপনার ডানবদশক 
থাকশ� পারশিই বচরন্ন সু� আসশি|

সামসগেী� 49:15 িকন্তু প্রভু আমায় মতুৃ্য কথেক 
মুক্তি কদেবন এবং আমার েীবনেক রষিা 
করেবন| যখন িতিন আমােক তারঁ সেঙ্গ িনেয় 
যােবন, তখন িতিন আমায় কবেরর দুেভ্ণাগ 
কথেক রষিা করেবন!

সামসগেী� 71:20 আপিন আমােক সমস্যা এবং 
দুঃসময় প্রত্যষি কিরেয়েেন| িকন্তু তােদর 
সবিকেু কথেক রষিা কের আপিন আমায় 
বািঁেেয় করেখেেন| কত গভীের আিম ডুেব 
িগেয়িেলাম কসিা কথা নয়, িকন্তু আপিন 
আমায় সমস্যা কথেক কিেন তুেলেেন|

ইসাইয়া 25:8 িকন্তু মতুৃ্য িেরতের ধ্ংসপ্রাপ্ত 
হেব| আমার সদাপ্রভু প্রেত্যকটি মুখ কথেক 
প্রিতটি অশ্রুকরা মুিেেয কদেবন| অতীেত 

তারঁ সমস্ত অনুরাগী ভতিরা িেল িবষর্ন| িকন্তু 
ঈশ্বর পিৃথবী কথেক মুেে কদেবন িবষর্নতা| এ 
সমস্তই ঘিেব কারর প্রভু এসব ঘিনার কথাই 
বেলেেন|

पবশষযেচবর� 2:25 কারর দাযপূদ যীশুর িবষেয় 
বেলিেেলন:‘আিম প্রভুেক সবসময়ই আমার 
সামেন কদেখিে ; আমােক িস্র রাখেত িতিন 
আমার ডানিদেক অবস্ান করেেন৷

26 এইেন্য আমার অন্তর আনক্ন্দত, আর আমার 
ক্েভ উলোস কের৷ আমার এই কদহ ও প্রত্যাশায় 
েীিবত থাকেব৷

27 কারর তুিম আমার প্রার মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ 
করেব না৷ তুিম কতামার পিবত্র ব্যক্তিেক ভয় 
কপেত কদেব না৷

28 কতামার সািন্েধ্য আমার েীবন তুিম আনেন্দ 
ভিরেয় কদেব৷ 

29 ‘আমার ভাইেয়রা, আমােদর কসই শ্েদ্য় 
পপূব ্ণপুরুষ দাযপূেদর িবষেয় আিম দৃঢ়তার সেঙ্গ 
বলেত পাির কয়, িতিন মারা কগেেন ও তােঁক 
কবর কদওযা হেয়েে, আর আেও তারঁ কবর 
আমােদর মােঝ আেে৷

30 িকন্তু িতিন একেন ভাববাদী িেেলন এবং 
োনেতন ঈশ্বর শপথ কের এই প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন কয়, তারঁ বংেশর একেনেক তারঁই 
মেতা রাো কের িসংহাসেন বসােবন৷

31 পের িক হেব তা আেগই োনেত কপের দাযপূদ 
যীশুর পুনরুত্ােনর িবষেয় বেলিেেলন:‘তােঁক 
মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ করা হয় িন বা তারঁ কদহ 
কবেরর মেধ্য ষিয় প্রাপ্ত হয় িন৷’

पবশষযেচবর� 13:33 যীশুেক মতুৃ্য কথেক 
পুনরুত্িথত কের ঈশ্বর আমােদর কােে 
অথ ্ণাত্ তারঁ সন্তানেদর েেন্য কসই প্রিতশ্রুিত 
পপূর ্ণ কেরেেন৷ কয়মন িদ্তীয় গীেত এ কলখা 
আেে:‘তুিম আমার পুত্র, আেই আিম কতামার 
িপতা হেয়িে৷

34 ঈশ্বর যীশুেক মতুৃ্য কথেক পুনরুত্িথত 
কেরেেন৷ যীশু আর কখনও ষিয় পােবন না৷ 
এই িবষেয় ঈশ্বর বেলেেন:‘আিম দাযপূেদব 
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কােে কয় পিবত্র ও সত্য প্রিতশ্রুিতগুিল 
িদেয়িেলাম, তা কতামােক কদব৷’ 

35 আবার আর এক োয়গায় ঈশ্বর বেলেেন:‘তুিম 
কতামার পিবত্রতমেক ষিয় কদখেত কদেব না৷’ 

36 দাযপূদ তারঁ সমেয় ঈশ্বেরর ইছো অনুযাযী কাে 
করার পর মারা কগেল িপতৃপুরুেষর কবেরর 
মেধ্য তােঁকও কবর কদওয়া হল ও তার কদহও 
ষিয় কপল৷

37 িকন্তু ঈশ্বর যােক (যীশুেক) মতুৃ্য কথেক 
পুনরুত্িথত কেরেেন, িতিন ষিয় কদেখন িন৷

पপ্র�যোশদশ 1:18 আিম কসই িের েীবন্ত, আিম 
মেরিেলাম, আর কদখ আিম িেরকাল যুেগ যুেগ 
েীিবত আিে৷ মতুৃ্য ও পাতােলরোিবগুিল আিম 
ধের আিে৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 30:3; সামসঙ্গীত 86:13; ইসাইয়া 26:19; 
কহােসয়া 6:2; কহােসয়া 13:14; মিথ 27:52,53; কযাহন 8:51-55; 

पিশষ্যেিরত 3:14,15; কিরথেীয় ১ 15:20,26,42,54,55.

B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 
পবরণাম।

সামসগেী� 17:15 আবম বিচাশরর জনযে প্রাথ ্মনা 
কশরবে| �াই খহ প্রভু আবম আপনাশক 
খদ�শিা এিং খহ প্রভু, আপনাশক খদশ� 
পবরপূণ ্মভাশি পবর�ৃপ্ত হি|

মবথ 25:31 ‘মানবপুত্র যখন িনে মিহমায় 
মিহমািবেত হেয় তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদব সেঙ্গ িনেয় 
এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন,

িুক 9:26 যিদ ককউ আমার েন্য ও 
আমার িশষিার েন্য লজ্া কবাধ কের, তেব 
যখন মানবপুত্র িনে মিহমায় এবং িপতা 
পিবত্র স্বগ ্ণদপূতেদর মিহমায় আসেবন তখন 
িতিনও তার েন্য লজ্জ্ত হেবন৷

িুক 9:32 িকন্তু িপতর ও তারঁ অন্য 
সঙ্গীরা কসই সময় েুলেত েুলেত ঘুিমেয় 

পেড়িেেলন৷ তারঁা কেেগ উেঠ যীশুেক 
মিহমািবেত রূেপ কদখেত কপেলন, আর ঐ 
দুই ব্যক্তিেক যীশুর সেঙ্গ দািঁড়েয় থাকেত 
কদখেলন৷

33 কসই ব্যক্তিরা যখন যীশুর কাে কথেক েেল 
যাক্ছেেলন, তখন িপতর যীশুেক বলেলন, 
‘গুরু, ভােলাই হেয়েে কয় আমরা এখােন আিে৷ 
আমরা এখােন িতনেি কুিঠীর ততরী কির, একিা 
আপনার েন্য, একিা কমািশর েন্য আর 
একিা এিলয়র েন্য৷’ িতিন োনেতন না কয় 
িতিন িক বলিেেলন৷

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 11:40 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিম িক 
কতামায় বিলিন, যিদ িবশ্বাস কর তেব ঈশ্বেরর 
মিহমা কদখেত পােব?’

খযাহন 17:22 আর তুিম আমায় কয় মিহমা 
িদেয়ে তা আিম তােদর িদেয়িে, যােত আমরা 
কয়মন এক, তারাও কতমিন এক হেত পাের৷

23 আিম তােদর মেধ্য, আর তুিম আমার মেধ্য 
থাকেব, এইভােব তারা কয়ন সম্পূর ্ণভােব 
এক হয়৷ েগত যােত োেন কয় তুিম 
আমায় পাটঠেয়ে৷ আর তুিম কয়মন আমায় 
ভালেবেসে, কতমিন তুিম তােদরও ভালেবেসে৷

24 ‘িপতা, আিম োই, আিম কয়খােন আিে, তুিম 
যােদর আমায় িদেয়ে, তারাও কয়ন আমার 
সেঙ্গ কসখােন থােক৷ আর তুিম আমায় কয় 
মিহমা িদেয়ে তারা আমার কসই মিহমা কয়ন 
কদখেত পায়, কারর েগত সটৃষ্টর আেগই তুিম 
আমায় ভালেবেসে৷

पবশষযেচবর� 7:55 ক্স্তফান পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ 
হেয় স্বেগ ্ণর িদেক তাকােলন আর কদখেলন 
ঈশ্বেরর মিহমা, কদখেলন যীশু ঈশ্বেরর 
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ডানিদেক দািঁড়েয় আেেন৷

খরামীয় 8:18 এখন আমরা দুঃখ কভাগ 
করিে ; িকন্তু আমােদর েন্য কয় মিহমা 
প্রকািশত হেব তার সেঙ্গ বত্ণমান কােলর এই 
দুঃখেভাগ তুলনার কয়াগ্যই নয়৷

কবরন্থীয় ১ 13:12 এখন আমরা আয়নায় আবো 
কদখিে ; িকন্তু কসই সময় সরাসির পিরকিার 
কদখব৷ এখন আমার জ্ঞান সীিমত, িকন্তু তখন 
আিম সম্পূর ্ণভােব োনেত পারব, টঠক কয়মন 
ঈশ্বর এখন আমােক সম্পূর ্ণভােব োেনন৷

কবরন্থীয় ২ 3:18 তাই, যখন আমরা অনাদৃত 
মুেখ আয়নায় কদখা েিবর মত কের প্রভুর 
মিহমা কদখেত থািক, তখন তা কদখেত কদখেত 
আমরা সকেলই তারঁ কসই (মিহমাময়) রূেপ 
রূপান্তিরত হেত থািক৷ কসই রূপান্তর আমােদর 
মিহমা কথেক উজ্জ্বলতর মিহমার মেধ্য িনেয় 
যায়৷ এই মিহমা আমরা প্রভু, িযিন আজ্ঞা 
কেরন তারঁ কাে কথেক লাভ কির৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:2 িপ্রয় বনু্ধরা, এখন 
কতা আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, আর ভিবষ্যেত 
আমরা আেরা িক হব তা এখনও আমােদর 
কােে প্রকাশ করা হয় িন৷ িকন্তু আমরা োিন 
কয় যখন খ্ীষ্ট পুনরায় আসেবন তখন আমরা 
তারঁ সমরূপ হব, কারর িতিন কয়মন আেেন, 
তােঁক কতমিন কদখেত পাব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 104:31; সামসঙ্গীত 138:5; ইসাইয়া 
6:1-5; ইসাইয়া 24:14; ইসাইয়া 35:2; ইসাইয়া 40:5; ইসাইয়া 60:1; 

ইসাইয়া 61:6; এেেিকেয়ল 3:23; এেেিকেয়ল 10:4; হাবাকুক 
2:14; মিথ 8:38; মিথ 19:28; মাক্ণ 8:38; মাক্ণ 13:26; লুক 19:38; 

কযাহন 12:41.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 18:4 আমার শ�র্ুরা আমায় 
হ�যো করশ� চাইবেি! আমার চারপাশশ 
বেি মৃ�ুযের দবড়| এক �ীব্ িনযো আমাশক 

পা�াশির বদশক ভাবসশয বনশয় যাক্ছেি|
5 আমার চারপাশশ বেি কিশরর রজ্গুুবি| 

আমার সামশন পশড়বেি মৃ�ুযের ফাদঁ|
6 ফাশঁদ িধে হশয়, আবম প্রভুর কাশে সাহাযযে 

চাইিাম| হযোঁ, আবম আমার ঈশ্বরশক 
ডাকিাম| ঈশ্বর �ারঁ মক্ন্দশর বেশিন| 
ব�বন আমার কন্ঠস্র শুনশ� খপশিন| 
ব�বন আমার সাহাশযযের জনযে কান্না শুনশ� 
খপশিন|

সামসগেী� 88:6 আপিন আমােক মাটির কসই 
গেত্ণ পুের িদেয়েেন| হ্যা ,ঁ আপিন আমােক 
অন্ধকাের িনেষিপ কেরেেন|

7 কহ ঈশ্বর, আপিন আমার প্রিত কক্রাধািন্তত 
িেেলন এবং আপিন আমায় শাক্স্ত িদেয়েেন|

সামসগেী� 116:3 আিম প্রায় মতৃ হেয় 
িগেয়িেলাম! আমার োর িদেক মতুৃ্যর 
দিড়গুেলা েড়ােনা িেল| কবর আমার ওপর 
ধীের ধীের বন্ধ হেয় আসেে| আিম সংকিযুতি 
ও দুঃিখত হলাম|

মাক্ম 14:33 পের িতিন িপতর, যােকাব 
এবং কয়াহনেক সেঙ্গ িনেয় কগেলন, কসসময় 
ব্যথায় তারঁ আত্া ব্যাকুল হেয় উঠল৷

34 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘আমার প্রার মতুৃ্য পয ্ণন্ত 
উেদ্েগ আছেন্৷ কতামরা এখােন থাক আর 
কেেগ থাক৷’

35 পের িকেুিা এিগেয় মাটিেত উপুড় হেয় পেড় 
িতিনপ্রাথ ্ণনা করেলন কয় যিদ সন্ভব হয় তেব 
এই দুঃেখর সময়িা তারঁ কাে কথেক সের যাক৷

36 িতিন বলেলন, ‘আবিা, িপতা কতামার পেষি কতা 
সবই সন্ভব৷ এই পানপাত্রআমার কাে কথেক 
দপূের সিরেয় নাও৷ িকন্তু তবুও আিম যা োই তা 
নয়; কতামার ইছোই পপূর ্ণ কহাক৷’

িুক 22:44 িনদারুর মানিসক যন্ত্ররার 
সেঙ্গ যীশু আরও আকুলভােব প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷ কসই সময় তারঁ গা িদেয় রেতির বড় 
বড় কফািঁার মেতা ঘাম ঝের পড়িেল৷
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 
মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷

B11 মবসহার িাধযে�া।

সামসগেী� 18:21 খকন? কারণ আবম প্রভুর 
বনশদ্মশ পািন কশরবে! আবম ঈশ্বশরর 
বিরুশধে খকান পাপ কবর বন|

22 আবম সি ্মদাই প্রভুর বনশদ্মশসমূহ স্রশণ 
রাব�| আবম �ারঁ বনশদ্মবশ� বিবধ পািন 
কবর!

23 �ারঁ সামশন আবম সি ্মদাই স� ্ ও বিশুধে 
বেিাম| আবম বনশজশক অনযোয় কাজ 
খথশক দশূর খরশ�বেিাম|

24 এই কারশণ প্রভু আমাশক আমার পুরস্কার 
খদশিন! খকন? কারণ আবম বনশদ্মাষ! প্রভু 
খদশ�শেন, আবম খকান �বহ্ম� কাজ কবর 
বন| �াই আমার প্রব� ব�বন বহ�কর কাজই 
করশিন|

িুক 23:4 এরপর পীলাত প্রধান যােক 
ও কলাকেদর উেদ্দেশ্য বলেলন, ‘এই কলােকর 
িবরুেদ্ ককান কদাষই আিম খুেঁে পাক্ছে না৷’

িুক 23:14 ‘কতামরা আমার কােে এই 
কলাকটিেক িনেয় এেস বলে কয় এ কলাকেদর 
িবপেথ োিলত করেে৷ কতামােদর সামেনই 
আিম ভালভােব এেক কেরা কের কদখলাম; 
আর কতামরা এর িবরুেদ্ কয় অিভেযাগ করে 
তার ককান প্রমারই কপলাম না, কস িনেদ্ণাষ৷

িুক 23:22 পীলাত তৃতীয় বার তােদর 

বলেলন, ‘ককন? এই কলাক িক অপরাধ 
কেরেে? মতুৃ্যদণ্ড কদবার মেতা ককান কদাষই 
কতা এর আিম কদখিে না, তাই এেক আিম 
োবুক কমের কেেড় কদব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 23:21; সামসঙ্গীত 1:2; সামসঙ্গীত 
37:31; সামসঙ্গীত 40:8; সামসঙ্গীত 119:1,44,51,97,102; 

কযেরিময়া 31:33; এেেিকেয়ল 36:27; কযাহন 18:38; কযাহন 
19:4,6.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
E13 ঈশ্বর মবসহার রাজযেপাি বনক্চি� 

করশিন।

সামসগেী� 20:4 �ুবম যা চাও, ঈশ্বর খয়ন 
�াই মঞ্জরু কশরন| ব�বন খয়ন, খ�ামার 
সি পবরকল্পনা সফি কশরন|

5 ঈশ্বর য�ন খ�ামাশক সাহাযযে কশরন ��ন 
আমরা আনন্দ করি| এস, আমরা �ারঁ 
নাশমর প্রশংসা কবর| �ুবম যা চাও প্রভু খয়ন 
খ�ামাশক �ার সি বকেুই খদন!

6 এ�ন আবম খজশনবে, প্রভু �ারঁ মশনানী� 
রাজাশক সাহাযযে কশরন! প্রভু �ারঁ 
পবিত্র স্� ্মশিাশক বিরাক্জ� বেশিন 
এিং �ারঁ মশনানী� রাজাশক ব�বন উত্তর 
বদশয়বেশিন|

সামসগেী� 132:17 এই স্ােন আিম 
দায়পূদেক শক্তিশালী করেবা| আমার দ্ারা 
মেনানীত রাোর েন্য আিম একটি প্রদীপ 
কদব|

18 দায়পূেদর শত্রুেদর আিম লজ্ায কেেক কদেবা| 
িকন্তু দায়পূেদর রাে্যেক আিম বািড়েয তুলেবা|”
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খযাহন 11:42 আিম োিন তুিম সব সময়ই 
আমার কথা শুেন থাক৷ িকন্তু আমার োরপােশ 
যারঁা দািঁড়েয় আেে তােদর েন্য আিম একথা 
বলিে, কয়ন তারা িবশ্বাস কের কয় তুিম আমায় 
পাটঠেয়ে৷’

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা কতামােক োেন 
কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুিম যােঁক 
পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব আমায় িদেয়িেেল, 
তা আিম কশষ কেরিে ও পিৃথবীেত কতামােক 
মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

पবশষযেচবর� 2:36 ‘তাই ইস্ােয়েলর সমস্ত 
পিরবার িনক্চিতভােব োনুক কয় যােক 
আপনারা ক্রুশিবদ্ কেরিেেলন, কসই 
যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু ও খ্ীষ্ট উভয়ই কেরেেন৷’

पবশষযেচবর� 5:31 কসই যীশুেক ঈশ্বর কনতা ও 
ত্রারকত্ণারূেপ উন্ত কের িনেের ডান িদেক 
স্াপন কেরেেন, যােত ইহুদীরা তােদর মন 
িফরায় ও িতিন তােদর পােপর ষিমা িদেত 
পােরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 

মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 13:5; সামসঙ্গীত 18:35,50; সামসঙ্গীত 
28:8; ইসাইয়া 57:15; মিথ 6:9; কযাহন 9:31; पিশষ্যেিরত 2:33.

A04 মবসহা অমর।
     
সামসগেী� 21:4 ঈশ্বর, রাজা আপনার 

কাশে জীিন খচশয়বেশিা, আপবন �াশক 
�াই বদশয়শেন! আপবন �াশক দী� ্ম জীিন 
বদশয়শেন, যা য়�ু য়�ু ধশর চিশে|

ইসাইয়া 53:10 প্রভু তােক কমের িপেষ 
কফলার িসদ্ান্ত কনন| যিদ কস কদাষেমােেনর 
বিল িহেসেব িনেেেক উত্সগ ্ণ কের, কস তার 
সন্তােনর মুখ কদখেব এবং দীঘ ্ণ িদন বােঁেব| 
ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল হেব|

মবথ 28:5 কসই স্বগ ্ণদপূত ঐ স্তীেলাকেদর 
বলেলন, ‘কতামরা ভয় কপও না, আিম োিন 
কতামরা, য়ােঁক ক্রুেশ িদেয়িেেল তােঁক খুেঁে৷

6 িকন্তু িতিন এখােন কনই৷ িতিন কয়মন 
বেলিেেলন, কতমিন পুনরুত্িথত হেয়েেন৷ 
এস, কয়খােন তােঁক শুইেয় রাখা হেয়িেল তা 
কদখ;

খযাহন 11:25 যীশু মাথ ্ণােক বলেলন, ‘আিমই 
পুনরুত্ান, আিমই েীবন৷ কয় ককউ আমােক 
িবশ্বাস কের, কস মরবার পর েীবন িফের 
পােব৷

पপ্র�যোশদশ 1:18 আিম কসই িের েীবন্ত, আিম 
মেরিেলাম, আর কদখ আিম িেরকাল যুেগ যুেগ 
েীিবত আিে৷ মতুৃ্য ও পাতােলরোিবগুিল আিম 
ধের আিে৷
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 16:10,11; সামসঙ্গীত 91:16.

B14 মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 

পবরণাম।

সামসগেী� 21:5 আপবন রাজাশক জশয়র 
পশথ পবরচাবি� কশরশেন এিং �াশক 
মহান খ�ৌরি এশন বদশয়শেন| আপবন 
�াশক সম্ান এিং প্রশংসা বদশয়শেন|

খযাহন 13:31 িযহপূদা কসখান কথেক েেল 
যাবার পর যীশু বলেলন, ‘মানবপুত্র এখন 
মিহমািবেত হেলন, আর ঈশ্বরও তারঁ মাধ্যেম 
মিহমািবেত হেলন৷

32 ঈশ্বর যিদ তারঁ মাধ্যেম মিহমািবেত হন, 
তেব ঈশ্বরও মানবপুত্রেক িনেের মাধ্যেম 
মিহমািবেত করেবন, িতিন খুব িশিগিরই তা 
করেবন৷’

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা কতামােক োেন 
কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুিম যােঁক 
পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব আমায় িদেয়িেেল, 
তা আিম কশষ কেরিে ও পিৃথবীেত কতামােক 
মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

বফবিপ্ীয় 2:9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন 
তাই ঈশ্বর তােঁক পুনরুত্িথত কের সব িকেুর 
ওপের উন্ত করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
নামেক সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা মেত্ণ্যর কলাক আর 
যারঁা পাতােলর তারা সকেলই কসই যীশু নােমর 
কােে নতোনু হয়,

11 আর প্রেত্যেক কয়ন মুেখ স্বীকার কের, ‘কয় 
যীশু খ্ীষ্টই প্রভু৷’ এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািবেত 
হেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:1 এখন আমরা 
কয় িবষয় বলিে, তার প্রধান বতিব্য হেছে: 
আমােদর এক মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমাময় িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

पপ্র�যোশদশ 5:13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, 
পিৃথবীর নীেে ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী 
এবং আর যা িকেু কসইসব োয়গােত িেল 
তােদর এই বারী শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস 
আেেন তারঁ ও কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, 
সম্ান, মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত 
কহাক্৷’

এটিও কদখুন: #2; মিথ 28:18; কযাহন 17:22; এেফসীয় 1:20-22; 
িপতেরর ১ম পত্র 3:22.

E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

সামসগেী� 21:6 ঈশ্বর, সব�যেই আপবন 
রাজাশক বচরবদশনর জনযে আশীি ্মাদ 
কশরশেন| য�ন রাজা আপনার মু� দশ ্মন 
কশর, ��ন খস ভীষণ �ুশী হয়|

7 রাজা প্রভুর ওপর আস্থা রাশ�| খহ 
পরা� ্পর, �াশক হ�াশ করশিন না|

पবশষযেচবর� 3:26 ঈশ্বর �ারঁ দাসশক 
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পুনরু�ব্থ� কশর প্রথশম �াশঁক 
আপনাশদর কাশেই পািাশিন, খয়ন 
আপনাশদর প্রশ�যেকশক মন্দ খথশক 
বফবরশয় এশন আশীি ্মাদ করশ� পাশরন৷

�ািা�ীয় 3:9 অব্াহাম িবশ্বাস কের কয়মন 
আশীব ্ণাদ কপেয়েেন কতমিন কয় সমস্ত কলাক 
এখন িবশ্বাস করেে তারাও কসই আশীব ্ণাদ লাভ 
করেে৷

�ািা�ীয় 3:14 খ্ীষ্ট এই কাে সম্ন্ করেলন 
যােত কয় আশীব ্ণাদ অব্াহাম লাভ কেরিেেলন 
তা খ্ীেষ্টর মাধ্যেম অইহুদীরাও লাভ কের, এবং 
কয়ন িবশ্বােসর দ্ারা আমরা কসই প্রিতশ্রুত 
আত্ােক পাই৷

এশফসীয় 1:3 আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
ঈশ্বর ও িপতার প্রশংসা কহাক্৷ িতিন খ্ীেষ্ট 
আমােদর স্বগতীয় স্ােন সমস্ত আত্িমক 
আশীব ্ণােদ পপূর ্ণ কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:13 িতিন আবার 
বেলেেন, ‘আিম ঈশ্বেরর ওপর িনভ্ণর 
করব৷’িযশাইয় 8:17 িতিন আবার এও 
বেলেেন, ‘কদখ, এই আিম ও আমার সেঙ্গ 
কসই সন্তানেদর, ঈশ্বর আমােক যােদর 
িদেয়েেন৷’িযশাইয় 8:18

এটিও কদখুন: #1; আিদপুস্তক 12:2; সামসঙ্গীত 16:8,11; 
সামসঙ্গীত 18:2; সামসঙ্গীত 63:2-5; সামসঙ্গীত 91:2,9.

F01 মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।
F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:1 খহ আমার ঈশ্বর, খহ 
আমার ঈশ্বর! খকন আপবন আমায় 
খেশড় চশি খ�শেন? আপবন এ� দশূর খয়, 
আমাশক রষিা করশ� পারশিন না! আপবন 
এ� দশূর খয়, আমার সাহাশযযের জনযে 
বচ�ক্ার ও শুনশ� পাশিন না!

2 ঈশ্বর আমার, সারাবদন ধশর আবম 
আপনাশক খডশকবে| বকন্তু আপবন সাড়া 
খদন বন| সারারা� ধশর আবম আপনাশক 
খডশকবে|

মবথ 27:45 কসই িদন দুপুর বােরািা কথেক 
কবলা িতনেি পয ্ণন্ত সমস্ত কদশ অন্ধকাের 
কেেক রইল৷

46 প্রায় িতনেির সময় যীশু খুব কোের বেল 
উঠেলন, ‘এিল, এিল লামা শবতিানী?’ যার 
অথ ্ণ, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুিম ককন 
আমায় ত্যাগ কেরে?’

িুক 22:41 পের িতিন িশষ্যেদর কথেক 
িকেুিা দপূের িগেয় হািুঁ কগেড় প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷

42 িতিন বলেলন, িপতা যিদ কতামার ইছো হয় তেব 
এই পানপাত্র আমার কাে কথেক সিরেয় নাও৷ 
হ্যা ,ঁ তবুও আমার ইছো নয়, কতামার ইছোই পপূর ্ণ 
কহাক্!’

43 এরপর স্বগ ্ণ কথেক একেন স্বগ ্ণদপূত এেস তােঁক 
শক্তি কোগােলন৷

44 িনদারুর মানিসক যন্ত্ররার সেঙ্গ যীশু আরও 
আকুলভােব প্রাথ ্ণনা করেত লাগেলন৷ কসই 
সময় তারঁ গা িদেয় রেতির বড় বড় কফািঁার 
মেতা ঘাম ঝের পড়িেল৷

45 প্রাথ ্ণনা কথেক উেঠ িতিন িশষ্যেদর কােে এেস 
কদখেলন, মেনর দুঃেখ অবসন্ হেয় তারা 
সকেল ঘুিমেয় পেড়েেন৷

46 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘কতামরা ঘুমাছে ককন? 
ওঠ, প্রাথ ্ণনা কর কয়ন প্রেলাভেন না পড়৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 
মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:11; সামসঙ্গীত 32:3,4; সামসঙ্গীত 
38:8; মিথ 26:39; মাক্ণ 15:34; লুক 24:44.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:6 সু�রাং, আবম বক কীি, 
মানুষ নই? খিাশক আমার সম্পশক্ম িজ্া 
খিাধ কশর এিং আমাশক �ৃণা কশর|

ইসাইয়া 53:3 কলােক তােক ঘরৃা কেরিেল, 
তার বনু্ধরা তােক ত্যাগ কেরিেল| তার প্রেুর 
দুঃখ িেল| অসুস্তার িবষেয় তার অিভজ্ঞতা 
িেল| কলাকরা তার কাে কথেক লুিকেয় থাকত| 
আমরা তােক ঘরৃা করতাম| আমরা তার কথা 
িেন্তাও কিরিন|

মবথ 12:24 ফরীশীরা একথা শুেন 
বলেলন, ‘এ কতা ভপূতেদর শাসনকত্ণা 
কবল্সবপূেলরশক্তিেত ভপূতেদর তাড়ায়৷’

মবথ 27:28 তারা যীশুর কপাশাক খুেল 
িনল, আর তােঁক একিা লাল রেঙর কপাশাক 
পরাল৷

মাক্ম 9:12 িতিন তােদর বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ 
এলীয় প্রথেম এেস সব িকেু পুনঃস্াপন 
করেবন বেি, িকন্তু মানবপুেত্রর িবষেয় ককন 
এসব কলখা হেয়েে কয় তােঁক অেনক দুঃখ 
কপেত হেব আর কলােক তােঁক প্রত্যাখ্যান 
করেব?

িুক 23:38 তারা একিা ফলেক ‘এ 
ইহুদীেদর রাো’ িলেখ যীশুর ক্রুেশর ওপর 
তা লিেক িদল৷

39 তারঁ দুপােশ যারঁা ক্রুেশর ওপর ঝুলিেল, 
তােদর মেধ্য একেন তােঁক িবদ্পূপ কের বলল, 
‘তুিম না খ্ীষ্ট? আমােদরেক ও িনেেেক বােঁাও 
কদিখ!’

খযাহন 7:20 েনতা উত্তর িদল, ‘কতামােক 

ভপূ েত কপেয়েে, কক কতামােক হত্যা করেত 
োইেে?’

খযাহন 7:47 তখন ফরীশীরা বলেলন, 
‘তাহেল কতামরাও িক ঠেক কগেল?

48 ফরীশী বা কনতােদর মেধ্য এমন ককউ িক 
িেেলন িযিন তারঁ ওপর িবশ্বাস কেরেেন?

49 িকন্তু এইসব কলােকরা িবিধ-ব্যবস্ার িকেুই 
োেন না৷ তারা অিভশপ্ত এবং ঈশ্বেরর কৃপা 
কথেক বক্ঞ্ত৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 31:11; সামসঙ্গীত 44:13; সামসঙ্গীত 
69:7-12,19,20; সামসঙ্গীত 88:8; সামসঙ্গীত 89:41; সামসঙ্গীত 

109:25; ইসাইয়া 37:22; ইসাইয়া 49:7; িবলাপ-গাথা 3:30; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 13:12.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:7 প্রশ�যেশক যারা আমাশক 
খদশ�, আমায় বনশয় িাট্া কশর| �ারা 
�াশদর মাথা নাড়ায এিং আমায় ক্জভ 
খভগোয|

মবথ 27:29 পের কািঁা লতা িদেয় একিা 
মুকুি ততরী কের তা তারঁ মাথায় কেেপ বিসেয় 
িদল, আর তারঁ ডান হােত একিা লাটঠ িদল৷ 
পের তারঁ সামেন হািুঁ কগেড় তােঁক ঠাট্া কের 
বলল, ‘ইহুদীেদর রাো, দীঘ ্ণেীিব কহান্!’

মবথ 27:39 কসই সময় ঐ রাস্তা িদেয় কয় 
সব কলাক যাতাযাত করিেল, তারা তােদর মাথা 
কনেড় তােঁক ঠাট্া কের বলল,

40 ‘তুিম না মক্ন্দর কভেঙ্গ আবার তা িতন িদেনর 
মেধ্য ততরী করেত পার! তাহেল এখন 
িনেেেক রষিা কর৷ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও 
তেব ক্রুশ কথেক কনেম এস৷’

িুক 16:14 অথ ্ণেলাভী ফরীশীরা যীশুর এই 
সব কথা শুেন যীশুেক ব্যঙ্গ করেত লাগল৷

সামসঙ্গীত
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িুক 23:11 কহেরাদ তার তসন্যেদর 
িনেয় যীশুেক নানাভােব অপমান ও উপহাস 
করেলন৷ পের একিা সুন্দর আলখালো পিরেয় 
তােঁক আবার পীলােতর কােে পাটঠেয় িদেলন৷

িুক 23:35 কলােকরা কসখােন দািঁড়েয় 
দািঁড়েয় এই দৃশ্য কদখিেল, ইহুদী কনতারা ব্যঙ্গ 
কের তােঁক বলেত লাগল, ‘ওেতা অন্যেদর 
বােঁােতা ও যিদ ঈশ্বেরর মেনানীত কসই খ্ীষ্ট হয় 
তেব এখন িনেেেক বােঁাক কদিখ!’

36 তসন্যরা তারঁ কােে এিগেয় এেস তােঁক উপহাস 
করেত লাগল৷ তারা পান করার িসরকা এিগেয় 
িদেয় যীশুেক বলল,

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 109:25; ইসাইয়া 37:22,23; ইসাইয়া 
57:4; মাক্ণ 15:20,29; লুক 23:21-23.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:8 �ারা আমায় িশি: “প্রভুর 
কাশে সাহাযযে চাও| হয়শ�া িা ব�বন 
খ�ামার পবরত্রাণ করশিন| ব�বন যবদ 
সব�যেই খ�ামায় পেন্দ কশরন, বনচিয়ই 
ব�বন খ�ামায় উধোর করশিন!”

মবথ 27:41 কসইভােবই প্রধান যােকরা, 
ব্যবস্ার িশষিকরা ও ইহুদী কনতারা িবদ্পূপ কের 
তােঁক বলেত লাগেলন,

42 ‘এ কলাক কতা অপরেক রষিা করত, িকন্তু এ 
িনেেেক বােঁােত পাের না! ও কতা ইস্ােয়েলর 
রাো, তাহেল এখন ও ক্রুশ কথেক কনেম 
আসুক, তাহেল আমরা ওর ওপর িবশ্বাস করব৷

43 ঐ কলাকটি ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের৷ যিদ 
িতিন োন, তেব ওেক এখনই রষিা করুন, 
কারর ও কতা বেলেে, ‘আিম ঈশ্বেরর পুত্র৷›»

কবরন্থীয় ২ 13:4 কারর এিা সত্য কয় িতিন তারঁ 
দুব ্ণলতার েন্য ক্রুেশর ওপর কপেরক িবদ্ 
হেয়িেেলন; িকন্তু ঈশ্বেরর পরাক্রেম িতিন 

এখন েীিবত৷ এও সত্য কয় আমরাও তােঁত 
(খ্ীেষ্ট) দুব ্ণল, িকন্তু কতামােদর েন্য আমরা 
ঈশ্বেরর পরাক্রম দ্ারা তারঁ সােথ বাস করব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 42:10; মাক্ণ 15:30-32; লুক 23:35.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:9 খহ ঈশ্বর, এিাই প্রকৃ� 
স�যে খয়, একমাত্র আপনার ওপশরই আবম 
বনভ্মর কবর| এমন বক আবম য�ন আমার 
মাশযর িুশকর দধু খ��াম আপবন আমাশক 
আশ্বাস এিং স্ক্স্ বদশ�ন|

10 খয় বদন আবম জশন্মবে, খস বদন খথশকই 
আপবন আমার ঈশ্বর| মাশযর �ভ্ম খথশক 
খিবরশয় আসার পশরই আবম আপনার 
য�শ্ন িাবি� হশয়বে|

িুক 2:40 িশশুটি ক্রেম ক্রেম কবেড় 
উঠেত লাগেলন ও বিলষ্ হেয় উঠেলন৷ িতিন 
জ্ঞােন পপূর ্ণ হেত থাকেলন, তারঁ ওপের ঈশ্বেরর 
আশীব ্ণাদ িেল৷

पপ্র�যোশদশ 12:4 কস তার কলে িদেয় আকােশর 
এক তৃতীয়াংশ নষিত্র কিেন নািমেয় এেন 
পিৃথবীর ওপর কফলল৷ কয় স্তীেলাকটি সন্তান 
প্রসব করার অেপষিায় িেল, কসই নাগটি তার 
সামেন দাডঁ়াল, কয়ন স্তীেলাকটি সন্তান প্রসব 
করার সেঙ্গ সেঙ্গ কস তার সন্তানেক গ্রাস 
করেত পাের৷

5 স্তীেলাকটি এক পুত্র সন্তান প্রসব করল, িযিন 
কলৌহ দণ্ড িদেয় সমস্ত োিতেক শাসন করেবন৷ 
তার সন্তানেক ঈশ্বেরর িসংহাসেনর কােে 
িনেয় যাওয়া হল;

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 71:6,17; ইসাইয়া 7:14,15; ইসাইয়া 
49:1,2; লুক 1:30-33; লুক 2:52.
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F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:11 �াই, খহ আমার ঈশ্বর, 
আমাশক খেশড় যাশিন না! কারণ সংকি 
বনকিিত্তগী| আমাশক সাহাযযে করার ম� 
খকউই খনই|

মবথ 26:31 যীশু তােদর বলেলন, ‘আমার 
কারের কতামরা আে রােত্রইিবশ্বাস হািরেয় 
কফলেব৷ আিম একথা বলিে কারর শােস্ত কলখা 
আেে,‘আিম কমষপালকেক আঘাত করেবা৷ 
তারঁ মতুৃ্য হেল পােলর কমষরা োরিদেক েিড়েয় 
পড়েব৷’ সখিরয়

মবথ 26:56 িকন্তু কতামরা আমায় কগ্রপ্তার 
কর িন৷ যাইেহাক, এসব িকেুই ঘিল কয়ন 
ভাববাদীেদর কলখা সকল কথাই পপূর ্ণ হয়৷’ তখন 
তারঁ িশষ্যরা তােঁক কফেল পািলেয় কগেলন৷

মবথ 26:72 িপতর আবার অস্বীকার 
করেলন৷ িতিন িদিব্য কের বলেলন, ‘আিম ঐ 
কলাকিােক কমােিই িেিন না৷’

73 এর িকেু পের, কসখােন যারঁা দািঁড়েয়িেল তারা 
িপতেরর কােে এেস বলল, ‘তুিম টঠক ওেদরই 
একেন কারর কতামার কথার উচ্চারেরর ধরর 
কদেখই তা বুঝেত পারা যােছে৷’

74 তখন িপতর িদিব্য কের শাপ িদেয় বলেলন, 
‘আিম ঐ কলাকিােক আেদৌ িেিন না৷’ আর 
তখনইেমারগ কডেক উঠল৷

খযাহন 16:32 কশান, সময় আসেে, বলেত 
িক এেস পেড়েে, যখন কতামরা িবক্ছেন্ হেয় 
কয় যার িনেের োয়গায় েেল যােব, আর 
আমায় একা কফেল পালােব, তবু আিম একা 
নই, কারর িপতা আমার সেঙ্গ আেেন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 10:1; সামসঙ্গীত 38:21; সামসঙ্গীত 
59:1,2; সামসঙ্গীত 71:12; মিথ 26:31-56.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:12 আমার চারপাশশ খিাকজন 
রশয়শে, শক্তিশািী িিশদর ম� �ারা 
আমার চারবদশক ব�শর রশয়শে|

13 �াশদর মু�গুশিা একিা �জ্মনকারী 
বসংশহর ম� হা ঁকশর খ�ািা, খয়ন �ার 
বশকাশরর বদশক সশিশ� েুশি যাশছে|

মবথ 26:3 কসইসময় মহাযােক 
কায়াফার বািড়র উঠােন প্রধান যােকরা ও 
ইহুদী কনতারা এেস ষড়যন্ত্র করেত বসল,

4 কয়ন তারা যীশুেক কগ্রপ্তার করেত পাের ও 
তােঁক ফােঁদ কফেল হত্যা করেত পাের৷

মবথ 26:59 যীশুেক কয়ন মতুৃ্যদণ্ড িদেত 
পাের তাই যীশুর িবরুেদ্ িমথ্যা সাষিী কয়াগাড় 
করার েন্য প্রধান যােকরা ও ইহুদী মহাসভার 
সব সভ্য়রা কসখােন সমেবত হেয়িেেলন৷

60 অেনেক িমথ্যা সাষি্য কদবার েন্য কসখােন 
হাক্ের হেয়িেল, তবু কয় সাষি্য যীশুেক হত্যা 
করার েন্য দরকার তা পাওযা কগল না৷

61 কশেষ দুেন কলাক এেস বলল, ‘এইেলাক 
বেলিেল, ‘আিম ঈশ্বেরর মক্ন্দর কভেঙ্গ কফলেত 
ও তা আবার িতন িদেনর কভতের কগেঁথ তুলেত 
পাির৷’

62 তখন মহাযােক উেঠ দািঁড়েয় যীশুেক 
বলেলন, ‘তুিম িক এর েবােব িকেুই বলেব না? 
এরা কতামার িবরুেদ্ িক সাষি্য িদেছে?’

63 িকন্তু যীশু নীরব থাকেলন৷তখন মহাযােক 
তােঁক বলেলন, ‘আিম কতামােক েীবন্ত 
ঈশ্বেরর নােম িদিব্য িদক্ছে, আমােদর বল, তুিম 
িক কসইখ্ীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র?’

64 যীশু তােঁক বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ তুিমই একথা বলেল৷ 
তেব আিম কতামােক এিাও বলিে, এখন কথেক 
কতামরা মানবপুত্রেক মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বেরর 
ডানপােশ বেস থাকেত ও আকােশ কমেঘর 
মেধ্য িদেয় আসেত কদখেব৷’

65 তখন মহাযােক তারঁ কপাশাক িেঁেড় কফেল 
বলেলন, ‘এ ঈশ্বেরর িনন্দা করল, আমােদর 
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আর অন্য সােষি্যর দরকার িক?কদখ, কতামরা 
এখন ঈশ্বর িনন্দা শুনেল!

মবথ 27:1 কভার হেল প্রধান যােকরা ও 
সমােপিতরা সবাইিমেলযীশুেক হত্যা করার 
েক্রান্ত করল৷

पবশষযেচবর� 4:27 হ্যা ,ঁ এই শহেরই কতামার 
পিবত্র দাস যীশুর িবরুেদ্, যােক তুিম 
অিভিষতি কেরে তারঁ িবরুেদ্ কহেরাদ, পন্তীয়, 
পীলাত, ইহুদীরা ও অইহুদীরা এক হেয়িেল৷

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:14 মাটিশ� খফশি খদওয়া 
জশির ম� আমার শক্তি চশি খ�শে| 
আমার অবস্থগুশিা আিাদা হশয় খ�শে| 
আবম আমার সাহস হাবরশয খফশিবে!

মবথ 26:38 তখন িতিন তােদর বলেলন, 
‘দুঃেখ আমার হৃদয় কভেঙ্গ যােছে৷ কতামরা 
এখােন থাক আর আমার সেঙ্গ কেেগ থােকা৷’

িুক 22:44 িনদারুর মানিসক যন্ত্ররার 
সেঙ্গ যীশু আরও আকুলভােব প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷ কসই সময় তারঁ গা িদেয় রেতির বড় 
বড় কফািঁার মেতা ঘাম ঝের পড়িেল৷

খযাহন 12:27 ‘এখন আমার অন্তর খুব 
িবেিলত৷ আিম িক বলব, ‘িপতা? এই কষ্ট 
কভােগর মুহপূত ্ণ কথেক আমায় রষিা কর?’ না, 
কারর কসই সময় এেসেে এবং কষ্ট কভাগ করার 
উেদ্দেশ্যই আিম এেসিে৷

খযাহন 19:32 সুতরাং কসনারা এেস প্রথম 
কলাকটির পা ভাঙ্গল, আর তার সেঙ্গ যােক 
ক্রুেশ কদওযা হেয়িেল তারও পা ভাঙ্গল৷

33 িকন্তু তারা যীশুর কােে এেস কদখল কয় িতিন 

মারা কগেেন, তখন তারঁ পা ভাঙ্গল না৷
34 িকন্তু একেন তসিনক যীশুর পােঁেরর নীেে 

বশ ্ণা িদেয় িবদ্ করল, আর সেঙ্গ সেঙ্গ কসখান 
িদেয় রতি ও েল কবিরেয় এল৷

35 এই ঘিনা কয় কদখল কস এিবষেয় সাষি্য িদল 
তা আপনারা সকেলই িবশ্বাস করেত পােরন, 
আর তার সাষি্য সত্য৷ আর কস োেন কয় কস যা 
বলেে তা সত্য৷

36 এই সকল ঘিনা ঘিল যােত শােস্তর এই কথা 
পপূর ্ণ হয়: ‘তারঁ একটি অিস্ও ভাঙ্গেব না৷’

37 আবার শােস্ত আর এক োয়গায় আেে, ‘তারা 
যােঁক িবদ্ কেরেে তারঁই িদেক দৃটষ্টপাত 
করেব৷’

এটিও কদখুন: মাক্ণ 14:33,34.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:15 আমার শক্তিভাগো মৃ� ্ 
পাশত্রর ম�ই শুবকশয় খ�শে| আমার ক্জভ 
�ািুশ� আিশক যাশছে| আপবন আমাশক 
“মৃ�ুযের ধূিায” খপৌঁশে বদশয়শেন|

মবথ 27:50 পের যীশু আর একবার খুব 
কোের িেত্ কার কের প্রার ত্যাগ করেলন৷

খযাহন 19:28 এরপর যীশু বুঝেলন কয় 
সবিকেু এখন সম্ন্ হেয়েে৷ শােস্তর সকল 
বারী কয়ন সফল হয় তাই িতিন বলেলন, 
‘আমার িপপাসা কপেয়েে৷’

29 কসখােন একিা পােত্র িসরকা িেল, তাই তসন্যরা 
একিা স্পঞ্জ কসই িসরকায় ডুিবেয় এেসাব নেল 
কের তা যীশুর মুেখর কােে ধরল৷

30 যীশু কসই িসরকার স্বাদ কনবার পর বলেলন, 
‘সমাপ্ত হল!’ এরপর িতিন মাথা নীেু কের প্রার 
ত্যাগ করেলন৷

কবরন্থীয় ১ 15:3 আিম কয় বাত ্ণা কপেয়িে তা 
গুরুত্বপপূর ্ণ মেন কের কতামােদর কােে কপৌঁেে 
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িদেয়িে৷ কসগুিল এইরকম: শােস্তর কথা মেতা 
খ্ীষ্ট আমােদর পােপর েন্য মরেলন,

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 32:3,4; সামসঙ্গীত 69:3,21; ইসাইয়া 
53:12; িহব্রুেদর কােে পত্র 2:14; িহব্রুেদর কােে পত্র 9:14.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:16 আমার চারপাশশ “কুকুর” 
�ুশর খিড়াশছে| খসই সি মন্দ খিাশকশদর 
দি আমাশক ফাশঁদ খফশিশে| বসংশহর ম� 
�ারা আমার হা� ও পা বিধে কশর বদশয়শে|

মাক্ম 15:16 পের কসনারা প্রাসােদর মেধ্য 
অথ ্ণাত্ প্রধান শাসনকত্ণার সদর দপ্তেরর 
উেঠােন যীশুেক িনেয় িগেয় সমস্ত কসনােদর 
ডাকল৷

17 তারা যীশুেক কবগুনী রেঙর কাপড় পিরেয় 
িদল এবং কািঁার মুকুি ততরী কের তারঁ মাথায় 
োিপেয় িদল৷

18 তারা তােঁক অিভবাদন োিনেয় বলেত লাগল, 
‘ইহুদীেদর রাো নমস্কার!’

19 তারা তারঁ মাথায় একিা লাটঠ িদেয় বার বার 
মারেত লাগল ও তারঁ গােয় থুথু িেটিেয় িদল৷ 
তারঁ সামেন হািুঁ কগেড় তােঁক প্ররাম করেত 
থাকল৷

20 তােঁক িনেয় এইভােব মো করবার পর তারা ঐ 
কবগুনী রেঙর কাপড় খুেল িনেয় তারঁ িনেের 
কাপড় পিরেয় িদল৷ আর ক্রুেশ কদবার েন্য 
তােঁক বাইের িনেয় কগল৷

িুক 11:53 িতিন যখন কসই োয়গা 
কেেড় েেল কগেলন, তখন ব্যবস্ার িশষিকরা 
ও ফরীশীরা তারঁ িবরুেদ্ ভীষরভােব শত্রুতা 
করেত আরন্ভ করল এবং পের তােঁক 
নানাভােব প্রশ্ন করেত থাকল৷

54 তারা সুেয়ােগর অেপষিা করেত লাগল কয়ন 
যীশু ভুল িকেু করেল তাই িদেয় তােঁক ধরেত 
পাের৷

িুক 23:10 প্রধান যােেকরা ও ব্যবস্ার 
িশষিকরা কসখােন দািঁড়েয় প্রবলভােব যীশুর 
িবরুেদ্ কদাষােরাপ করেত লাগল৷

11 কহেরাদ তার তসন্যেদর িনেয় যীশুেক 
নানাভােব অপমান ও উপহাস করেলন৷ পের 
একিা সুন্দর আলখালো পিরেয় তােঁক আবার 
পীলােতর কােে পাটঠেয় িদেলন৷

িুক 23:23 িকন্তু তারা প্রেণ্ড িেত্ কার 
কেরই েলল, তােঁক কয়ন ক্রুেশ কদওযা হয়, 
এই দািবেত তারা অনড় থাকল৷ আর কশষ 
পয ্ণন্ত তােদর িেত্ কােররই েয় হল৷

খযাহন 19:37 আবার শােস্ত আর এক 
োয়গায় আেে, ‘তারা যােঁক িবদ্ কেরেে 
তারঁই িদেক দৃটষ্টপাত করেব৷’

খযাহন 20:25 অন্য িশেষ্যরা তােঁক বলেলন, 
‘আমরা প্রভুেক কদেখিে!’ িকন্তু িতিন তােঁদর 
বলেলন, ‘আিম যিদ তারঁ দুহােত কপেরেকর 
িেহ্ন না কদিখ, আর কসই কপেরক িবদ্ োয়গায় 
আমার আঙু্গল না িদই, আর তারঁ পােঁেরর 
নীেে আমার হাত না িদই, তাহেল আিম 
িকেুেতই িবশ্বাস করব না৷’

খযাহন 20:27 এরপর িতিন কথামােক 
বলেলন, ‘এখােন কতামার আঙু্গল দাও, আর 
আমার হাত দুটি কদখ৷ কতামার হাত বািড়েয় 
আমার পােঁেরর নীেে দাও৷ সেন্দহ ককােরা না, 
িবশ্বাস কর৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 40:6; সামসঙ্গীত 86:14; োখািরয়া 
12:10; মিথ 27:41-43; মাক্ণ 15:29-32; লুক 23:35; पপ্রত্যােদশ 

22:15.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:17 আবম আমার হাড়গুশিা 
পয় ্মন্ খদ�শ� পাক্ছে| খিাকজন আমার 
বদশক খচশয় রশয়শে! �ারা ক্রুর দৃটষ্টশ� 
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আমার বদশক �াবকশয আশে!

মাক্ম 15:29 কলােকরা কসই পথ িদেয় কয়েত 
কয়েত যীশুর িনন্দা করেত লাগল৷ তারা মাথা 
কনেড় বলল, ‘ওেহ, তুিম না মক্ন্দর কভেঙ্গ 
কফেল িতনিদেনর মেধ্য তা আবার কগেঁথ 
কতাল?

30 ক্রুশ কথেক কনেম িনেেেক রষিা কর৷’
31 টঠক একইভােব প্রধান যােকরা এবং ব্যবস্ার 

িশষিকরা তােঁক ঠাট্া কের িনেেেদর মেধ্য 
বলাবিল করেলন, ‘ঐ কলাকটি অন্যেদর রষিা 
করত, িকন্তু িনেেেক রষিা করেত পাের না৷

32 খ্ীষ্ট, ঐ ইস্ােয়েলর রাো এখন ক্রুশ কথেক 
কনেম আসুক, তাহেল আমরা িবশ্বাস করব৷’ 
তারঁ সেঙ্গ যারঁা ক্রুেশ িবদ্ হেয়িেল, তারাও 
তােঁক ঠাট্া করেত লাগল৷

িুক 23:27 এক িবরাি েনতা তার 
কপেেন কপেেন যাক্ছেল, তােদর মেধ্য িকেু 
স্তীেলাকও িেল যারঁা যীশুর েন্য কান্াকাটি ও 
হা-হুতাশ করেত করেত যাক্ছেল৷

খযাহন 19:32 সুতরাং কসনারা এেস প্রথম 
কলাকটির পা ভাঙ্গল, আর তার সেঙ্গ যােক 
ক্রুেশ কদওযা হেয়িেল তারও পা ভাঙ্গল৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 102:3-5; ইসাইয়া 52:14; মিথ 27:39-41.

F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

সামসগেী� 22:18 ঐ খিাকগুশিা ওশদর মশধযে 
আমার কাপড়গুশিা ভা�াভাব� কশর 
বনশছে| �ারা আমার কাপশড়র জনযে �ুঁটি 
চািশে|

খযাহন 19:23 যীশুেক ক্রুেশ িদেয় কসনারা 
যীশুর সমস্ত কপাশাক িনেয় োরভােগ ভাগ 
কের প্রেত্যেক এক এক ভাগ িনল৷ আর তারঁ 
উপেরর লবো কপাশাকটিও িনল, এটিেত ককান 

কসলাই িেল না, ওপর কথেক নীেে পয ্ণন্ত 
সমস্তিাই কবানা৷

24 তাই তারা িনেেেদর মেধ্য বলাবিল করল, 
‘এিােক আর িেঁড়ব না৷ আমরা বরং ঘুটঁি 
কেেল কদিখ কক ওিা পায়৷’ শােস্তর এই বারী 
এইভােব ফেল কগল:‘তারা িনেেেদর মেধ্য 
আমার কপাশাক ভাগ কের িনল, আর আমার 
কপাশােকর েন্য ঘুটঁি োলল৷’গীতসংিহতা

এটিও কদখুন: মিথ 27:35; মাক্ণ 15:24; লুক 23:34.

E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 
�ারঁ প্রশংসা করা হশি।

সামসগেী� 22:22 প্রভু, আপনার সম্পশক্ম 
আবম আমার ভাইশদর িিশিা| 
মহাসমাশজর সামশন আবম আপনার 
প্রশংসা করি|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:11 িযিন পিবত্র কেরন 
আর যারঁা পিবত্র হয়, তারা সকেল এক 
পিরবারভুতি৷ কসই কারেরই িতিন তােদর ভাই 
বেল ডাকেত লজ্জ্ত নন৷

12 যীশু বেলন,‘কহ ঈশ্বর, আিম আমার ভাইযর 
কােে কতামার নাম প্রোর করব, মণ্ডলীর মেধ্য 
কতামার প্রশংসা গান করব৷’ 

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 40:9,10; মিথ 28:10; কযাহন 20:17; 
করামীয় 8:29.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 22:23 খ�ামরা যারা প্রভুর 
উপাসনা কর, �ারা প্রভুর প্রশংসা কর! 
খহ ইস্াশয়শির উত্তরপুরুষ�ণ প্রভুর প্রব� 
সম্ান প্রদশ ্মন কর! খহ ইস্াশয়শির মানুষ 
প্রভুশক ভয় ও শ্রধো কর|
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সামসগেী� 22:25-27
সামসগেী� 22:27 খ�ামরা, সুদরূ খদশগুবির 

জন�ণ, প্রভুশক মশন খরশ�া এিং �ারঁ 
কাশে বফশর এস! খয় সি মানুষ বিশদশশ 
থাশক �ারাও খয়ন প্রভুরই উপাসনা কশর|

28 খকন? কারণ প্রভুই রাজা| ব�বন সি 
জাব�শক শাসন কশরন|

29 িবিষ্ এিং সুশদহী খিাশকরা আহারাশন্ 
ঈশ্বশরর কাশে প্রবণপা� করশি| িস্তু�ঃ 
সকশি যারা মারা যাশি এিং যারা 
ইব�মশধযেই মারা খ�শে �ারা সকশিই 
ঈশ্বশরর কাশে অিন� হশি!

30 এিং ভবিষযেশ� আমাশদর উত্তরপুরুষরা 
প্রভুর খসিা করশি| খিাশক বচরবদন �ারঁ 
কথা িিশি|

31 প্রশ�যেকটি প্রজন্ম �াশদর বশশুশদর কাশে 
ঈশ্বর খয় ভাি ক্জবনসগুবি কশরশেন খস 
সম্পশক্ম িিশি|

মবথ 3:9 আর িনেেরা মেন মেন একথা িেন্তা 
কের গব ্ণ কেরা না কয়, ‘আমােদর িপতৃপুরুষ 
অব্াহাম৷’ আিম কতামােদর বলিে, ঈশ্বর এই 
পাথরগুিলেকও অব্াহােমর সন্তােন পিররত 
করেত পােরন৷

খযাহন 10:16 আমার এমন আেরা অেনক 
কমষ আেে যারঁা এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম 
অবশ্যই তােদরও আনব, তারাও আমার কথা 
শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব 
আর তােদর পালকও হেবন একেন৷

খযাহন 11:25 যীশু মাথ ্ণােক বলেলন, ‘আিমই 
পুনরুত্ান, আিমই েীবন৷ কয় ককউ আমােক 
িবশ্বাস কের, কস মরবার পর েীবন িফের 
পােব৷

26 কয় ককউ েীিবত আেে ও আমায় িবশ্বাস কের, 
কস কখনও মরেব না৷ তুিম িক একথা িবশ্বাস 
কর?’

খরামীয় 1:17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক 
িনেদ্ণাষ বেল গ্রহর কেরন, তা এই সুসমাোেরর 
মধ্য িদেয়ই কদখােনা হেয়েে৷ শুরু কথেক কশষ 
পয ্ণন্ত িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন 
িনেদ্ণাষ বেল গন্য হয়৷ শাস্ত কয়মন বেল, 
‘িবশ্বােসর দ্ারা কয় ব্যক্তি ঈশ্বেরর সামেন 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে কস অনন্ত েীবেনর 
অিধকারী হেব৷’

কবরন্থীয় ২ 5:21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; 
িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর 
সব কদাষ োিপেয় িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

�ািা�ীয় 3:26 কারর কতামােদর মেধ্য যােদর 
খ্ীেষ্ট বািপ্তস্ম হেয়েে, তােদর সবাই খ্ীষ্টেক 
পিরধান কেরেে৷ খ্ীষ্ট যীশুর মাধ্যেম িবশ্বাস 
দ্ারা কতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান৷

28 এখন খ্ীষ্ট যীশুেত যারঁা আেে তােদর মেধ্য 
পুরুষ বা স্তীেত ককান কভদােভদ কনই, ইহুদী 
িক গ্রীক, স্বাধীন িক দােসর মেধ্য ককান পাথ ্ণক্য 
কনই৷ কারর খ্ীষ্ট যীশুেত কতামরা এক৷

29 কতামরা খ্ীেষ্টর, তাই কতামরা অব্াহােমর 
বংশধর; সুতরাং অব্াহােমর কােে ঈশ্বর 
কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কতামরাও তার 
উত্তরািধকারী হেব৷

বফবিপ্ীয় 2:10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা 
মেত্ণ্যর কলাক আর যারঁা পাতােলর তারা 
সকেলই কসই যীশু নােমর কােে নতোনু হয়,

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর 
িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ ঈশ্বর, কতামার 
িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর ন্যায় িবোেরর 
মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য শাসন করেব৷

9 তুিম ন্যায়েক ভালবাস এবং অন্যায়েক ঘরৃা 
কর৷ এই কারের কতামার ঈশ্বর কতামােক পরম 
আনন্দ িদেয়েেন; কতামার সঙ্গীেদর কথেক 
কতামায় অিধক পিরমাের িদেয়েেন৷’ 
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:10 ককবল ঈশ্বরই 
কসই েন য়ারঁ দ্ারা সবিকেু সটৃষ্ট হেয়েে এবং 
সবিকেুই তারঁ মিহমার েন্য, তাই অেনক 
সন্তানেক তারঁ মিহমার ভাগীদার করেত ঈশ্বর 
প্রেযােনীয় কােটিই করেলন৷ িতিন তােদর 
পিরত্রােরর প্রবত্ণক যীশুেক িনয় ্ণাতন কভােগর 
মাধ্যেম িসদ্ ত্রারকত্ণা কেরেেন৷

11 িযিন পিবত্র কেরন আর যারঁা পিবত্র হয়, তারা 
সকেল এক পিরবারভুতি৷ কসই কারেরই িতিন 
তােদর ভাই বেল ডাকেত লজ্জ্ত নন৷

12 যীশু বেলন,‘কহ ঈশ্বর, আিম আমার ভাইযর 
কােে কতামার নাম প্রোর করব, মণ্ডলীর মেধ্য 
কতামার প্রশংসা গান করব৷’ 

13 িতিন আবার বেলেেন, ‘আিম ঈশ্বেরর ওপর 
িনভ্ণর করব৷’িযশাইয় 8:17 িতিন আবার এও 
বেলেেন, ‘কদখ, এই আিম ও আমার সেঙ্গ 
কসই সন্তানেদর, ঈশ্বর আমােক যােদর 
িদেয়েেন৷’িযশাইয় 8:18

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; সামসঙ্গীত 49:6-8; ইসাইয়া 45:23; 
ইসাইয়া 53:10; কযাহন 3:36; করামীয় 3:21-25; করামীয় 5:19-21; 

করামীয় 14:10-12; িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

B06 মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।

সামসগেী� 23:1 প্রভুই আমার খমষপািক| 
আমার যা বকেু চাই, সিসময় আবম �া-ই 
খনি|

2 ব�বন আমাশক সিুজ চারণ খষিশত্র শুইশয 
খদন| ব�বন আমাশক বিশ্রাম জিাধাশরর 
পাশশ পবরচাবি� কশরন|

3 �ারঁ নাশমর মবহমা উপিক্ধে করার জনযে 
ব�বন আমার আত্াশক ন�ুন শক্তি খদন| 
�ারঁ নাশমর জনযে ব�বন আমায় টিক পশথ 

পবরচাবি� কশরন|
4 এমনবক, যবদ আবম কিশরর ম� �াঢ় 

অন্কারময় খকান উপ�যেকা বদশয় খহঁশি 
যাই, আবম খকান বিপশদর দ্ারা ভী� 
হি না| খকন? কারণ আপবন খয় আমার 
সশগে রশয়শেন প্রভু| আপনার শাসনদণ্ড 
আমাশক স্ক্স্ খদয়, বনরাপশদ রাশ�|

5 প্রভু, আপবন আমার শ�র্ুশদর সামশন 
আমার খিবিি ব�রী কশরবেশিন| আপবন 
আমার মাথায় খ�ি বদশয় আমাশক 
অবভিাদন কশরবেশিন| আমার পানপাত্র 
পবরপূণ ্ম এিং �া উপশচ পড়শে|

6 ধাক্ম্ ্মক�া এিং ষিমা আজীিন আমার 
সশগে থাকশি| এিং আবম প্রভুর মক্ন্দশর 
দী� ্ম সময় ধশর িশস থাকশিা|

খযাহন 10:11 ‘আিমই উত্তম কমষপালক৷ 
উত্তম পালক কমষেদর েন্য তার েীবন 
সমপ ্ণর কের৷

খযাহন 10:14 ‘আিমই উত্তম পালক৷ আিম 
আমার কমষেদর োিন আর আমার কমষরা 
আমায় োেন৷ টঠক কয়মন আমার িপতা 
আমােক োেনন, আিমও আমার িপতােক 
োিন; আর আিম কমষেদর েন্য আমার েীবন 
সেঁপ িদই৷

খযাহন 10:27 আমার কমষরা আমার কঠেস্বর 
কশােন৷ আিম তােদর োিন, আর তারা আমার 
অনুসরর কের৷

28 আিম তােদর অনন্ত েীবন িদই, আর তারা 
কখনও িবনষ্ট হয় না, আমার হাত কথেক ককউ 
তােদর ককেড় িনেতও পারেব না৷

29 আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় 
িদেয়েেন, িতিন সবার ও সবিকেু কথেক মহান, 
আর ককউ িপতার হাত কথেক িকেুই ককেড় 
িনেত পারেব না৷

30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:20 শািন্তর 
ঈশ্বর িযিন মতৃেদর মধ্য কথেক আমােদর প্রভু 
যীশুেক িফিরেয় এেনেেন, রেতির মাধ্যেম 
শাশ্বত েুক্তি অনুযাযী িযিন মহান কমষপালক, 
প্রাথ ্ণনা কির কসই ঈশ্বর কয়ন কতামােদর 
প্রেযােনীয় সব উত্তম িবষয়গুিল কদন যােত 
কতামরা তারঁ ইছো পালন করেত পার৷ আিম 
িনেবদন কির কয়ন যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই িতিন 
তা সাধন কেরন৷ যুেগ যুেগ যীশুর মিহমা 
অষিয় কহাক৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:25 কতামরা ভুল পেথ 
যাওয়া কমেষর মত ঘুের কবড়াক্ছেেল, িকন্তু 
এখন কতামরা কতামােদর প্রােরর পালক ও 
রষিেকর কােে িফের এেসে৷

বপ�শরর ১ম পত্র 5:4 কয়িদন প্রধান পালক 
(খ্ীষ্ট) কদখা কদেবন কসিদন কতামরা িনচিয়ই 
কসই অম্ান মিহমাময় মুকুি লাভ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 7:17 কারর িসংহাসেনর টঠক 
সামেন কয় কমষশাবক আেেন িতিন এেদর 
কমষপালক হেবন, তােদর েীবন েেলর 
প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন আর ঈশ্বর এেদর 
সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় কদেবন৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 80:1; ইসাইয়া 40:11; ইসাইয়া 53:11; 
এেেিকেয়ল 34:11,12,23,24; এেেিকেয়ল 37:24; িমখা 5:5; 

োখািরয়া 13:7.

G02 মবসহার পুনরুত্াশনর কথা পূি ্ম 
প্র�যোবশ� বেি।

সামসগেী� 24:3 খক প্রভুর পি ্মশ� আশরাহণ 
করশ� পাশর? খক প্রভুর পবিত্র মক্ন্দশর 
ব�শয় দাডঁ়াশ� পাশর?

पবশষযেচবর� 1:10 যীশু যখন যােছেন, আর 
কপ্রিরেতরা আকােশর িদেক তািকেয় আেেন, 
টঠক কসই সময সাদা ধবধেব কপাশাক পরা দুই 

ব্যক্তি তােদর পােশ এেস দাডঁ়ােলন৷
11 কসই দুই ব্যক্তি কপ্রিরতেদর বলেলন, ‘কহ 

গালীেলর কলােকরা, কতামরা আকােশর িদেক 
তািকেয় রেয়ে ককন? এই কয় যীশু,যােক 
কতামােদর সামেন কথেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল, 
তােঁক কয় ভােব কতামরা স্বেগ ্ণ কয়েত কদখেল, 
টঠক কসই ভােবই িতিন িফের আসেবন৷’

12 এরপর তারঁা তেতুন পব ্ণতমালা কথেক কনেম 
কেরুশােলেম িফের কগেলন৷ কেরুশােলম 
কথেক পাহাড়টির দপূরত্ব িেল এক িবশ্ামবােরর 
পথ অথ ্ণাত্ প্রায় আধ মাইল৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 15:1; সামসঙ্গীত 68:18; কযাহন 20:17.

B04 মবসহার ঈশ্বরসুিভ বিবশষ্টযে।
G02 মবসহার পুনরুত্াশনর কথা পূি ্ম 

প্র�যোবশ� বেি।

সামসগেী� 24:7 খহ ফিক সকি, খ�ামাশদর 
মাথা খ�াি! খহ প্রাচীন দ্ারসমূহ, �ুশি 
যাও, কারণ মবহমাববি� রাজা খভ�শর 
আসশিন|

8 খক খসই মবহমাববি� রাজা? প্রভুই খসই 
রাজা| ব�বনই পরাক্রমী বসবনক| প্রভুই 
খসই রাজা, ব�বনই যুশধের নাযক|

9 খহ ফিক সকি খ�ামাশদর মাথা খ�াি! খহ 
প্রাচীন প্রশিশ দ্ারসমূহ, �ুশি যাও, কারণ 
মবহমাববি� রাজা খভ�শর আসশিন|

10 খক খসই মবহমাববি� রাজা? সি ্মশক্তিমান 
প্রভুই খসই রাজা| ব�বনই খসই মবহমাববি� 
রাজা!

মাক্ম 16:19 তােঁদর সেঙ্গ কথা বলার পর 
প্রভু যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল এবং িতিন 
ঈশ্বেরর ডানিদেক বসেলন৷

িুক 24:51 িতিন আশীব ্ণাদ করেত করেত 
তােঁদর কেেড় আকােশ উেঠ কয়েত লাগেলন 
আর স্বেগ ্ণ উন্ীত হেলন৷
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पবশষযেচবর� 1:10 যীশু যখন যােছেন, আর 
কপ্রিরেতরা আকােশর িদেক তািকেয় আেেন, 
টঠক কসই সময সাদা ধবধেব কপাশাক পরা দুই 
ব্যক্তি তােদর পােশ এেস দাডঁ়ােলন৷

11 কসই দুই ব্যক্তি কপ্রিরতেদর বলেলন, ‘কহ 
গালীেলর কলােকরা, কতামরা আকােশর িদেক 
তািকেয় রেয়ে ককন? এই কয় যীশু,যােক 
কতামােদর সামেন কথেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল, 
তােঁক কয় ভােব কতামরা স্বেগ ্ণ কয়েত কদখেল, 
টঠক কসই ভােবই িতিন িফের আসেবন৷’

पবশষযেচবর� 7:55 ক্স্তফান পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ 
হেয় স্বেগ ্ণর িদেক তাকােলন আর কদখেলন 
ঈশ্বেরর মিহমা, কদখেলন যীশু ঈশ্বেরর 
ডানিদেক দািঁড়েয় আেেন৷

এশফসীয় 1:20 কসই মহাশক্তি দ্ারা ঈশ্বর 
খ্ীষ্টেক মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত কেরেেন ও 
তারঁ ডানপােশ স্বগতীয় স্ােন বিসেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:24 খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ মহাপিবত্র 
স্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ মানুেষর ততরী ককান 
মহাপিবত্র স্ােন খ্ীষ্ট প্রেবশ কেরন িন৷ পিৃথবীর 
তাবঁুর মহাপিবত্র স্ােন স্বগতীয় স্ােনর প্রিতছেিব 
মাত্র; িকন্তু খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন, আর 
এখন আমােদর হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন 
দািঁড়েয় আেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 3:22 যীশু স্বগ ্ণােরাহর 
কের িপতা ঈশ্বেরর ডানপােশ আেেন, 
আর স্বগ ্ণদপূতরা, ষিমতায় অিধটষ্তগর এবং 
শক্তিধররা এখন তারঁ অধীেন৷

पপ্র�যোশদশ 22:14 ‘যারঁা তােদর কপাশাক কধায় 
তারা ধন্য৷ তারা েীবন বেৃষির ফল খাবার 
অিধকারী হেব ও সকল দ্ার িদেয় নগের প্রেবশ 
করেত পারেব৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 18:19; সামসঙ্গীত 118:19,20; 
ইসাইয়া 26:2; কযেরিময়া 17:25; দািনেয়ল 7:13,14; সামসঙ্গীত 

45:2-5; ইসাইয়া 9:7; ইসাইয়া 63:1-6; কলসীয় 2:15; पপ্রত্যােদশ 
6:2; पপ্রত্যােদশ 19:11-21; ইসাইয়া 6:3; ইসাইয়া 54:5.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 27:2 মন্দ খিাশকরা আমায় 
আক্রমণ করশ� পাশর এিং আমার 
শ�র্ুরা আমায় ধ্ংস করিার খচষ্টা 
করশ� পাশর, ��ন �ারা খহাচঁি খ�শয় 
পশড় যাশি|

 
খযাহন 18:3 কস ফরীশীেদর ও প্রধান 

যােকেদর কাে কথেক একদল তসিনক ও িকেু 
রষিী িনেয় কসখােন এল৷ তােদর হােত িেল 
মশাল, লঠেন ও নানা অস্ত৷

4 তখন যীশু, তারঁ প্রিত িক ঘিেত েেলেে কস 
সবই তারঁ োনা থাকার ফেল এিগেয় িগেয় 
বলেলন, ‘কতামরা কােক খুেঁে?’

5 তারা তােঁক বলল, ‘নাসরতীয় যীশুেক৷’যীশু 
বলেলন, ‘আিমই িতিন৷’ কয় িযহপূদা যীশুর 
িবরুেদ্ িগেয়িেল কসও তােদরই সেঙ্গ কসখােন 
দািঁড়েয় িেল৷

6 িতিন যখন তােদর বলেলন, ‘আিমই িতিন৷’ 
তখন তারা িপেু হেি িগেয় মাটিেত পেড় কগল৷

F07 মবসহার উপর খদাষাশরাপ এিং মবসহার 
বিচার।

সামসগেী� 27:12 প্রভু, আমার বিশরাধী 
পষিশক আমায় পরাক্জ� করশ� খদশিন 
না| কারণ বমশথযে সাষিীরা আদািশ� 
আমার বিরুশধে কথা িশিশে| আমার 
বিরুশধে বহংসাত্ক কায়্য় ্মকিাপ উশদ্ক 
করিার জনযে �ারা এিা কশরবেি|

মবথ 26:59 যীশুেক কয়ন মতুৃ্যদণ্ড িদেত 
পাের তাই যীশুর িবরুেদ্ িমথ্যা সাষিী কয়াগাড় 
করার েন্য প্রধান যােকরা ও ইহুদী মহাসভার 
সব সভ্য়রা কসখােন সমেবত হেয়িেেলন৷

60 অেনেক িমথ্যা সাষি্য কদবার েন্য কসখােন 
হাক্ের হেয়িেল, তবু কয় সাষি্য যীশুেক হত্যা 
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করার েন্য দরকার তা পাওযা কগল না৷

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।

সামসগেী� 28:8 প্রভু যাশক পেন্দ কশরন 
�াশঁক রষিা কশরন| প্রভুই �ারঁ শক্তি!

সামসগেী� 80:17 কহ ঈশ্বর, কয় সন্তান আপনার 
ডানিদেক দািঁড়েয় িেল তার িদেক হাত বাড়ান| 
কয় সন্তানেক আপিন বড় কেরেেন তার িদেক 
হাত বাড়ান|

সামসগেী� 89:20 আমার দাস দায়পূদেক আিম 
খুেঁে কপেয়িে| িবেশষ ততল দ্ারা আিম 
দায়পূদেক অিভিষতি কেরিে|

21 আমার ডান হাত িদেয় আিম দায়পূদেক সহায়তা 
িদেয়িে এবং আমার শক্তি িদেয় আিম তােক 
শক্তিশালী কেরিে|

22 এই মেনানীত রাোেক শত্রুরা পরাক্েত 
করেত পাের িন| দুষ্ট কলাকরা ওেক হারােত 
পাের িন|

িুক 22:41 পের িতিন িশষ্যেদর কথেক 
িকেুিা দপূের িগেয় হািুঁ কগেড় প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷

42 িতিন বলেলন, িপতা যিদ কতামার ইছো হয় তেব 
এই পানপাত্র আমার কাে কথেক সিরেয় নাও৷ 
হ্যা ,ঁ তবুও আমার ইছো নয়, কতামার ইছোই পপূর ্ণ 
কহাক্!’

43 এরপর স্বগ ্ণ কথেক একেন স্বগ ্ণদপূত এেস তােঁক 
শক্তি কোগােলন৷

খযাহন 8:28 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘যখন কতামরা মানবপুত্রেক উঁেুেত তুলেব, 
তখন োনেব কয় আিমই িতিন এবং আিম 
িনেের কথেক িকেুই কির না৷ িপতা কয়মন 
আমায় িশিখেয়েেন, আিম কসরকমই বলিে৷

29 আর িযিন আমায় পাটঠেয়েেন, িতিন আমার 

সেঙ্গ আেেন৷ িতিন আমােক একা কফেল 
রােখন িন, কারর আিম সব সময় সেন্তাষেনক 
কােই কির৷’

খযাহন 10:38 িকন্তু আিম যখন কসইসব 
কাে করিে তখনও যিদ কতামরা আমােক 
িবশ্বাস না কেরা, তাহেল কসই সব কােেক 
িবশ্বাস কর৷ তাহেল কতামরা োনেত পারেব ও 
বুঝেত পারেব কয় িপতা আমােত আেেন আর 
আিম িপতার মেধ্য আিে৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 2:2; সামসঙ্গীত 20:6; সামসঙ্গীত 68:28; 
ইসাইয়া 61:1.

G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

 
সামসগেী� 30:3 আপবন আমায় কির খথশক 

খিশন �ুশিশেন| আপবন আমায় িাচঁশ� 
বদশয়শেন| মৃ�ুযে খিাশকর মৃ� মানুষশদর 
সশগে আমাশক থাকশ� হয় বন|

মবথ 28:6 িকন্তু িতিন এখােন কনই৷ 
িতিন কয়মন বেলিেেলন, কতমিন পুনরুত্িথত 
হেয়েেন৷ এস, কয়খােন তােঁক শুইেয় রাখা 
হেয়িেল তা কদখ;

7 আর তাড়াতািড় িগেয় তারঁ িশষ্যেদর বল, ‘িতিন 
মতৃেদর মধ্য কথেক পুনরুত্িথত হেয়েেন৷ 
িতিন কতামােদর আেগ আেগ গালীেল যােছেন, 
কতামরা তােঁক কসখােন কদখেত পােব৷›» আিম 
কতামােদর কয় কথা বললাম তা মেন করেখা৷

पবশষযেচবর� 2:27 কারর তুিম আমার প্রার 
মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ করেব না৷ তুিম কতামার 
পিবত্র ব্যক্তিেক ভয় কপেত কদেব না৷

पবশষযেচবর� 13:35 আবার আর 
এক োয়গায় ঈশ্বর বেলেেন:‘তুিম কতামার 
পিবত্রতমেক ষিয় কদখেত কদেব না৷’ 

সামসঙ্গীত
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 16:10; সামসঙ্গীত 49:15; সামসঙ্গীত 
71:20; সামসঙ্গীত 86:13; কযানা 2:4-6.

F10 মবসহার মৃ�ুযেগ্রহশণর ইছো।

সামসগেী� 31:4 আমার শ�র্ুরা আমার 
সামশন এক ফাদঁ খপশ� খরশ�শে| ওশদর 
ফাদঁ খথশক আমায় উধোর করুন| আপবনই 
আমার বনরাপদ আশ্রয়|

5 প্রভু, আপবনই খসই ঈশ্বর যাশক আমরা 
বিশ্বাস করশ� পাবর| আমার জীিন আবম 
আপনার হাশ� সমপ ্মণ করিাম| আমায় 
উধোর করুন!

িুক 23:46 যীশু িেত্ কার কের বলেলন, 
‘িপতা আিম কতামার হােত আমার আত্ােক 
সেঁপ িদক্ছে৷’ এই কথা বেল িতিন কশষ িনঃশ্বাস 
কফলেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:13,17; সামসঙ্গীত 25:15; সামসঙ্গীত 
35:7; সামসঙ্গীত 57:6; সামসঙ্গীত 140:5; মিথ 27:50; মাক্ণ 

15:37; কযাহন 17:17; কযাহন 19:30.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 31:11 শ�র্ুরা আমায় �ৃণা 
করশে| আমার প্রব�শিশীরাও আমায় �ৃণা 
করশে| সমস্ আত্ীয়রা আমার সশগে 
রাস্ায় খদ�া কশর| �ারা আমাশক ভয় 
পায় এিং এবড়শয় চশি|

12 হাবরশয যাওয়া যন্ত্রপাব�র ম� খিাকরা 
আমাশক ভুশি খ�শে|

13 খিাকরা আমার সম্পশক্ম খয় সি ভয়ঙ্র 
কথা িশি, �া আবম শুবন| ঐসি খিাক 
আমার বিরুশধে খ�শে| ওরা আমায় খমশর 
খফিার চক্রান্ কশরশে|

14 খহ প্রভু, আবম আপনাশ� আস্থা রাব�| 
আপবনই আমার ঈশ্বর|

15 আমার জীিন আপনার হাশ� রশয়শে| 
আমার শ�র্ুশদর হা� খথশক আমায় রষিা 

করুন| বকেু খিাক আমায় �াড়া করশে| 
ওশদর হা� খথশক আমায় রষিা করুন|

মবথ 27:39 কসই সময় ঐ রাস্তা িদেয় কয় 
সব কলাক যাতাযাত করিেল, তারা তােদর মাথা 
কনেড় তােঁক ঠাট্া কের বলল,

40 ‘তুিম না মক্ন্দর কভেঙ্গ আবার তা িতন িদেনর 
মেধ্য ততরী করেত পার! তাহেল এখন 
িনেেেক রষিা কর৷ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও 
তেব ক্রুশ কথেক কনেম এস৷’

41 কসইভােবই প্রধান যােকরা, ব্যবস্ার িশষিকরা 
ও ইহুদী কনতারা িবদ্পূপ কের তােঁক বলেত 
লাগেলন,

42 ‘এ কলাক কতা অপরেক রষিা করত, িকন্তু এ 
িনেেেক বােঁােত পাের না! ও কতা ইস্ােয়েলর 
রাো, তাহেল এখন ও ক্রুশ কথেক কনেম 
আসুক, তাহেল আমরা ওর ওপর িবশ্বাস করব৷

43 ঐ কলাকটি ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের৷ যিদ 
িতিন োন, তেব ওেক এখনই রষিা করুন, 
কারর ও কতা বেলেে, ‘আিম ঈশ্বেরর পুত্র৷›»

44 তারঁ সেঙ্গ কয় দুেন দসু্যেক ক্রুেশ কদওযা 
হেয়িেল, তারাও কসইভােবই তােঁক িবদ্পূপ 
করেত লাগল৷

এটিও কদখুন: মিথ 26:3,4,59; মিথ 27:1; কযাহন 11:53.

A06 মবসহা হশিন সৃটষ্টক�্মা।

সামসগেী� 33:6 প্রভু বনশদ্মশিাকযে উচ্ারণ 
কশরবেশিন এিং এই পৃবথিী সৃটষ্ট 
হশয়বেি| ঈশ্বশরর মুশ�র বনঃশ্বাস খথশকই 
পৃবথিীর সিবকেু সৃটষ্ট হশয়শে|

9 খকন? কারণ ঈশ্বর একটি আজ্া খদন 
এিং খসটি �শি| যবদ ব�বন িশিন “থাম” 
�াহশিই সিবকেু িন্ হশয় যায়|

সামসগেী� 34:20 �াশদর প্রশ�যেকটি হাড় প্রভু 
রষিা করশিন| �াশদর একটি হাড়ও ভাঙশি 
না|
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খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

2 কসই বাক্য আিদেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন৷
3 তারঁ মাধ্যেমই সব িকেুর সটৃষ্ট হেয়িেল এবং এর 

মেধ্য তােঁক োড়া ককান িকেুরই সটৃষ্ট হয় িন৷

খযাহন 19:32 সুতরাং কসনারা এেস প্রথম 
কলাকটির পা ভাঙ্গল, আর তার সেঙ্গ যােক 
ক্রুেশ কদওযা হেয়িেল তারও পা ভাঙ্গল৷

33 িকন্তু তারা যীশুর কােে এেস কদখল কয় িতিন 
মারা কগেেন, তখন তারঁ পা ভাঙ্গল না৷

34 িকন্তু একেন তসিনক যীশুর পােঁেরর নীেে 
বশ ্ণা িদেয় িবদ্ করল, আর সেঙ্গ সেঙ্গ কসখান 
িদেয় রতি ও েল কবিরেয় এল৷

35 এই ঘিনা কয় কদখল কস এিবষেয় সাষি্য িদল 
তা আপনারা সকেলই িবশ্বাস করেত পােরন, 
আর তার সাষি্য সত্য৷ আর কস োেন কয় কস যা 
বলেে তা সত্য৷

36 এই সকল ঘিনা ঘিল যােত শােস্তর এই কথা 
পপূর ্ণ হয়: ‘তারঁ একটি অিস্ও ভাঙ্গেব না৷’

37 আবার শােস্ত আর এক োয়গায় আেে, ‘তারা 
যােঁক িবদ্ কেরেে তারঁই িদেক দৃটষ্টপাত 
করেব৷’

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 12:46; গরনা পুস্তক 9:12; সামসঙ্গীত 
22:16,17; োখািরয়া 12:10; पপ্রত্যােদশ 1:7.

F12 মবসহা প্রব�শরাশধর সমু্�ীন হশিন।

সামসগেী� 35:4 খিাক আমাশক হ�যো 
করশ� চাইশে| ওশদর পরাক্জ� এিং 
িজ্জ্� করুন| এমন করুন খয়ন ওরা 
বপেন বফশর পাবিশয় যায়| ওরা আমায় 
আ�া� করার চক্রান্ করশে| ওশদর 
পরাক্জ� ও নাস্ানািুদ কশর োডু়ন|

5 ওশদর �ুশষর ম� িা�াশস উবড়শয বদন| 
প্রভুর দ�ূ খয়ন ওশদর ধাওযা কশর|

6 প্রভু ওশদর পথ অন্কারময় এিং বপক্ছেি 

কশর বদন| প্রভুর দ�ূ খয়ন ওশদর �াড়া 
কশর|

খযাহন 17:12 আিম যখন তােদর সেঙ্গ 
িেলাম, আিম তােদর িনরাপেদ করেখিেলাম৷ 
তুিম আমায় কয় নাম িদেয়ে কসই নােমর 
শক্তিেত তখন আিম তােদর রষিা কেরিেলাম৷ 
আিম তােদর সাবধােন রষিা কেরিে৷ তােদর 
মেধ্য ককউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র ব্যিতক্রম 
কসই কলাকটি, ধ্ংস হওযাই যার পিররিত৷ 
শােস্তর কথা সফল করার েেন্যই এই পিররিত৷

খযাহন 18:4 তখন যীশু, তারঁ প্রিত িক 
ঘিেত েেলেে কস সবই তারঁ োনা থাকার ফেল 
এিগেয় িগেয় বলেলন, ‘কতামরা কােক খুেঁে?’

5 তারা তােঁক বলল, ‘নাসরতীয় যীশুেক৷’যীশু 
বলেলন, ‘আিমই িতিন৷’ কয় িযহপূদা যীশুর 
িবরুেদ্ িগেয়িেল কসও তােদরই সেঙ্গ কসখােন 
দািঁড়েয় িেল৷

6 িতিন যখন তােদর বলেলন, ‘আিমই িতিন৷’ 
তখন তারা িপেু হেি িগেয় মাটিেত পেড় কগল৷

7 তাই আবার একবার িতিন তােদর ক্েেজ্ঞস 
করেলন, ‘কতামরা কােক খুেঁে?’তারা বলল, 
‘নাসরতীয় যীশুেক৷’

8 এর উত্তের যীশু বলেলন, ‘আিম কতা কতামােদর 
আেগই বেলিে, ‘আিমই িতিন৷’ সুতরাং যিদ 
কতামরা আমােকই খুেঁে, তাহেল এেদর কয়েত 
দাও৷’

9 এিা ঘিল যােত তারঁ আেগর বতিব্য যথাথ ্ণ 
প্রিতপন্ হয়, ‘তুিম আমায় যােদর িদেয়ে 
তােদর কাউেক আিম হারাই িন৷’

এটিও কদখুন: কযাব 21:17,18; সামসঙ্গীত 31:17,18; সামসঙ্গীত 
35:26; সামসঙ্গীত 40:14,15; সামসঙ্গীত 70:2,3; সামসঙ্গীত 

71:24; কহােসয়া 13:3,4.
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F07 মবসহার উপর খদাষাশরাপ এিং মবসহার 
বিচার।

সামসগেী� 35:11 একদি বমথযো সাষিী আমায় 
আ�া� করিার জনযে পবরকল্পনা করশে| 
ওরা আমায় নানা প্রশ্ন ক্জজ্াসা করশি| 
আবম বকন্তু জাবন না ওরা বক বিষশয 
িিশে|

12 আবম খকিিমাত্র ভাি কাজই কশরবে| 
বকন্তু ওরা আমার প্রব� �ারাপ কাজই 
করশি| প্রভু, খয় রকম ভাশিা ক্জবনস 
আমার প্রাপযে �া আমায় বদন|

মবথ 23:29 ‘িধক্ ব্যবস্ার িশষিক 
ও ফরীশীর দল, কতামরা ভণ্ড! কতামরা 
ভাববাদীেদর েন্য স্মিৃতেসৌধ গাথঁ ও ঈশ্বর ভতি 
কলাকেদর কবর সাোও,

30 আর বেল থাক, ‘আমরা যিদ আমােদর 
পপূব ্ণপুরুষেদর সমেয় থাকতাম, তেব 
ভাববাদীেদব হত্যা করার েন্য তােদর সাহায্য 
করতাম না৷’

31 এেত কতামরা িনেেেদর িবষেয়ই সাষি্য িদছে 
কয়, ভাববাদীেদর যারঁা হত্যা কেরিেল কতামরা 
তােদরই বংশধর৷

মবথ 26:59 যীশুেক কয়ন মতুৃ্যদণ্ড িদেত 
পাের তাই যীশুর িবরুেদ্ িমথ্যা সাষিী কয়াগাড় 
করার েন্য প্রধান যােকরা ও ইহুদী মহাসভার 
সব সভ্য়রা কসখােন সমেবত হেয়িেেলন৷

60 অেনেক িমথ্যা সাষি্য কদবার েন্য কসখােন 
হাক্ের হেয়িেল, তবু কয় সাষি্য যীশুেক হত্যা 
করার েন্য দরকার তা পাওযা কগল না৷

61 কশেষ দুেন কলাক এেস বলল, ‘এইেলাক 
বেলিেল, ‘আিম ঈশ্বেরর মক্ন্দর কভেঙ্গ কফলেত 
ও তা আবার িতন িদেনর কভতের কগেঁথ তুলেত 
পাির৷’

62 তখন মহাযােক উেঠ দািঁড়েয় যীশুেক 
বলেলন, ‘তুিম িক এর েবােব িকেুই বলেব না? 
এরা কতামার িবরুেদ্ িক সাষি্য িদেছে?’

63 িকন্তু যীশু নীরব থাকেলন৷তখন মহাযােক 

তােঁক বলেলন, ‘আিম কতামােক েীবন্ত 
ঈশ্বেরর নােম িদিব্য িদক্ছে, আমােদর বল, তুিম 
িক কসইখ্ীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র?’

64 যীশু তােঁক বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ তুিমই একথা বলেল৷ 
তেব আিম কতামােক এিাও বলিে, এখন কথেক 
কতামরা মানবপুত্রেক মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বেরর 
ডানপােশ বেস থাকেত ও আকােশ কমেঘর 
মেধ্য িদেয় আসেত কদখেব৷’

খযাহন 7:19 কমািশ িক কতামােদর কােে 
িবিধ-ব্যবস্া কদন িন? িকন্তু কতামরা ককউই 
কসই িবিধ-ব্যবস্া পালন কর না৷ কতামরা ককন 
আমােক হত্যা করেত োইে?’

খযাহন 8:37 আিম োিন কতামরা 
অব্াহােমর বংশধর; িকন্তু কতামরা আমােক 
হত্যা করার কেষ্টা করে, কারর কতামরা আমার 
িশষিাগ্রহর কেরা না৷

पবশষযেচবর� 7:52 এমন ককান ভাববাদী িেেলন 
িক যােক আপনােদর িপতৃপুরুেষরা িনয় ্ণাতন 
কেরন িন? কসই ধািম ্ণক ব্যক্তির আগমেরর 
কথা যারঁা বহুপপূেব ্ণ কঘাষরা কেরিেেলন 
আপনােদর িপতৃপুরুষরা তােদরেক খুন 
কেরেেন; আর এখন আপনারা কসই ধািম ্ণকেক 
শত্রুর হােত সেঁপ িদেয় হত্যা করেেন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 27:12; মাক্ণ 14:55-62; पিশষ্যেিরত 
6:13; पিশষ্যেিরত 24:12,13.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 35:19 ঐসি শ�র্ুশক খকান 
কারশণই আমাশক �ৃণা করশ� অথিা 
পরাক্জ� করশ� খদশিন না| আমাশক 
ওশদর বিদ্শূপর পাত্র হশ� খদশিন না| 
ওশদর খ�াপন পবরকল্পনার জনযে ওরা 
অিশযেই শাক্স্ পাশি|
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খযাহন 15:25 শােস্তর এই বাক্য পপূর ্ণ হওযার 
েন্যই এসব ঘিল: ‘তারা অকারের আমায় ঘরৃা 
কেরেে৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 38:19; সামসঙ্গীত 69:4; সামসঙ্গীত 
109:3.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 38:12 শ�র্ুরা যারা আমায় হ�যো 
করশ� চায় �ারা আমার নাশম বমথযো 
রিনা কশর| ওরা যারা আমায় হ�যো করশ� 
চায়, আমার নাশম বমথযো গুজি েড়াশছে| 
সি ্মদাই ওরা আমার বিষশয আশিাচনা 
করশে|

13 বকন্তু খয় কাশন খশাশন না আবম �ার ম�ই 
িবধর| খয় কথা িিশ� পাশর না, আবম �ার 
ম�ই মূক হশয় আবে|

20 আমার শ�র্ুরা আমার প্রব� অশনক 
�ারাপ আচরণ কশরশে| আবম বকন্তু ওশদর 
শুধু ভাশিা কশরবে| আবম শুধুমাত্র ভাি 
কাজই করশ� খচষ্টা কশরবে, বকন্তু ওই সি 
খিাক আমার বিরুশধে খ�শে|

সামসগেী� 109:3 কলােকরা আমার সম্েক্ণ 
অপ্রীিতকর কথাবাত ্ণা বলেে| অকারের কলাকরা 
আমায় আক্রমর করেে|

4 আিম ওেদর ভােলােবেসিেলাম, িকন্তু ওরা 
আমায় ঘরৃা কের| তাই ঈশ্বর, এখন আিম 
আপনার কােে শররাগত|

5 আিম ওইসব কলােকরা েন্য ভাল কােই 
কেরিেলাম িকন্তু ওরা আমার প্রিত মন্দই 
কেরেে| আিম ওেদর ভােলােবেসিেলাম, িকন্তু 
ওরা আমায় ঘরৃা কেরেে|

িুক 20:19 প্রধান যােেকরা ও ব্যবস্ার 
িশষিকরা কসই সময় কথেকই তােঁক কগ্রপ্তার 
করার েন্য উপায় খুেঁেত লাগল; িকন্তু তারা 

েনসাধাররেক ভয় পাক্ছেল৷ তারা যীশুেক 
কগ্রপ্তার করেত োইিেল কারর তারা বুঝেত 
কপেরিেল কয় যীশু তােদর িবরুেদ্ই ঐ দৃষ্টান্তটি 
িদেয়িেেলন৷

20 তাই তারা তারঁ ওপর নের রাখেত কেয়কেন 
কলাকেক গুপ্তেররূেপ তারঁ কােে পাঠাল, যারঁা 
ভাল কলাক কসেে তারঁ কােে কগল কয়ন যীশুর 
কথা ধের তােঁক করামীয় রাে্যপােলর ষিমতা ও 
িবোেরর অধীেন তুেল িদেত পাের৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:23 তােঁক অপমান 
করেল, িতিন তার েবােব কাউেক অপমান 
কেরন িন৷ তারঁ কষ্টেভােগর সময় িতিন 
প্রিতেশাধ কনবার ভয় কদখান িন৷ িকন্তু িযিন 
ন্যায় িবোর কেরন, তারঁই ওপর িবোেরর ভার 
িদেয়িেেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 35:12; সামসঙ্গীত 39:9; সামসঙ্গীত 
119:10; সামসঙ্গীত 140:5; ইসাইয়া 53:7; কযেরিময়া 18:20.

G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

সামসগেী� 40:2 ব�বন আমাশক কির খথশক 
খিশন �ুশিশেন| ব�বন আমাশক খসই 
কাদাময় জায়�া খথশক খিশন �ুশিশেন| 
ব�বন আমায় উধোর কশর, আমাশক শতি 
মাটিশ� দাডঁ় কবরশয়শেন| ব�বন আমার 
পদস্খিন হশ� খদন বন|

3 প্রভু আমার মুশ� ন�ুন �ান বদশয়শেন, 
খসই �ান বদশয় আবম আমার ঈশ্বশরর 
প্রশংসা কবর| িহশুিাক খদ�শ� পাশি 
আমার বক হশি এিং �ারা ঈশ্বশরর 
উপাসনা করশি| �ারঁা প্রভুশক বিশ্বাস 
করশি|

पবশষযেচবর� 2:24 যীশু মতুৃ্য যন্ত্ররা কভাগ 
করেলন, িকন্তু ঈশ্বর কসই িবভীিষকা কথেক 
তােঁক উদ্ার করেলন৷ ঈশ্বর যীশুেক মতৃেদর 
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মধ্য কথেক তুেল আনেলন৷ মতুৃ্য যীশুেক তার 
কবেল রাখেত সষিম হল না৷

पবশষযেচবর� 2:27 কারর তুিম আমার প্রার 
মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ করেব না৷ তুিম কতামার 
পিবত্র ব্যক্তিেক ভয় কপেত কদেব না৷

28 কতামার সািন্েধ্য আমার েীবন তুিম আনেন্দ 
ভিরেয় কদেব৷ 

29 ‘আমার ভাইেয়রা, আমােদর কসই শ্েদ্য় 
পপূব ্ণপুরুষ দাযপূেদর িবষেয় আিম দৃঢ়তার সেঙ্গ 
বলেত পাির কয়, িতিন মারা কগেেন ও তােঁক 
কবর কদওযা হেয়েে, আর আেও তারঁ কবর 
আমােদর মােঝ আেে৷

30 িকন্তু িতিন একেন ভাববাদী িেেলন এবং 
োনেতন ঈশ্বর শপথ কের এই প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন কয়, তারঁ বংেশর একেনেক তারঁই 
মেতা রাো কের িসংহাসেন বসােবন৷

31 পের িক হেব তা আেগই োনেত কপের দাযপূদ 
যীশুর পুনরুত্ােনর িবষেয় বেলিেেলন:‘তােঁক 
মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ করা হয় িন বা তারঁ কদহ 
কবেরর মেধ্য ষিয় প্রাপ্ত হয় িন৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 103:1-5; ইসাইয়া 12:1-4; पিশষ্যেিরত 
2:32-41; पিশষ্যেিরত 4:4.

E12 মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।

সামসগেী� 40:6 আপবন আমাশক প্রকৃ� 
স�যে িাণী খশানািার কান বদশয়শেন| 
খহ প্রভু আপবন আমাশক এিা িুঝশ� 
বদশয়শেন| আপবন প্রকৃ�পশষি উ�স্� ্ম িা 
শস্য় বনশিদযে খকানিাই চান বন| আপবন 
আসশি খহামিবি এিং পাপশমাচশনর 
বনশিদযেও চান না| বকন্তু আপবন যা চান �া 
হি অনযে আশরা বকেু|

ইসাইয়া 50:5 আমার প্রভু সদাপ্রভু আমােক 
িশষিা গ্রহের সাহায্য কেরন| আিম তার 
িবরুদ্ােরর কির না| তােঁক অনাসরর করা 

আিম বন্ধ করব না|

মবথ 9:13 বিলদান নয়, আিম োইেতামরা 
দয়া করেত কশখ,’শােস্তর এইকথার অথ ্ণ িক তা 
বুেঝ কদখ৷ কারর সত্ ও ধািম ্ণক কলাকেদর নয়, 
পাপীেদরই আিম ডাকেত এেসিে৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:4 কারর বেৃষর িক 
োেগর রতি পাপ দপূর করেত পাের না৷

5 কসইেন্যই খ্ীষ্ট এ েগেত আসার সময় 
বেলিেেলন:‘তুিম বিলদান ও তনেবদ্য োও িন, 
িকন্তু আমার েন্য এক কদহ প্রস্তুত কেরে৷

6 তুিম কহােম ও পাপাথ ্ণক বিলদান উত্ সেগ ্ণ প্রীত 
নও৷

7 এরপর িতিন বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার 
িবষেয় কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, 
আিম কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

8 প্রথেম িতিন বলেলন, ‘বিলদান, তনেবদ্য, 
কহামবিল ও পাপাথ ্ণক বিল তুিম োও িন; আর 
তােত তুিম প্রীত হও িন৷’ যিদও কসইসব িবিধ-
ব্যবস্া অনুসাের উত্ সগ ্ণ করা হয়৷

9 এরপর িতিন বলেলন, ‘কদেখা, আিম কতামার 
ইছো পালন করবার েন্যই এেসিে৷’ িতিন 
িদ্তীয়টি প্রবত্ণন করার েন্য প্রথমটিেক 
বািতল করেত এেসেেন৷

10 ঈশ্বেরর ইছোনুসােরই িতিন এই কাে সমাপ্ত 
কেরেেন৷ এইেন্যই খ্ীষ্ট তারঁ কদহ একবােরই 
িেরকােলর েন্য উত্ সগ ্ণ কেরেেন যােত 
আমরা িেরকােলর েন্য পিবত্র হই৷

11 প্রেত্যক যােক প্রেত্যকিদন দািঁড়েয় ঈশ্বেরর 
কসবা কেরন তারঁা বারবার কসই একই বিল 
উত্ সগ ্ণ কেরন৷ িকন্তু তােদর বিলদান কখনও 
পাপ দপূর করেত পাের না৷

12 খ্ীষ্ট পােপর েন্য একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ 
করেলন যা সকল সমেয়র েন্য যেথষ্ট৷ তারপর 
িতিন ঈশ্বেরর দিষির পােশ বসেলন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 21:6; সামসঙ্গীত 51:16; ইসাইয়া 1:11; 
কযেরিময়া 7:21-23; কহােসয়া 6:6.
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B11 মবসহার িাধযে�া।
F10 মবসহার মৃ�ুযেগ্রহশণর ইছো।

সামসগেী� 40:7 �াই আবম িশিবে,. “এই খয় 
আবম, আমায় গ্রহণ করুন| আবম এশসবে| 
আমার সম্পশক্ম িইশ� এমনই খি�া 
আশে|

িুক 24:27 আর িতিন কমািশর পুস্তক 
কথেক শুরু কের ভাববাদীেদর পুস্তেক তারঁ 
িবষেয় যা যা কলখা আেে, শােস্তর কস সব কথা 
তােঁদর বুক্ঝেয় িদেলন৷

িুক 24:44 িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘আিম যখন কতামােদর সেঙ্গ িেলাম, তখনই 
কতামােদর এসব কথা বেলিেলাম, আমার 
সবেেন্ধ কমািশর িবিধ-ব্যবস্ায়, ভাববাদীেদর 
পুস্তেক ও গীতসংিহতায় যা িকেু কলখা হেয়েে 
তা পপূর ্ণ হেতই হেব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:7 এরপর িতিন 
বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার িবষেয় 
কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, আিম 
কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

8 প্রথেম িতিন বলেলন, ‘বিলদান, তনেবদ্য, 
কহামবিল ও পাপাথ ্ণক বিল তুিম োও িন; আর 
তােত তুিম প্রীত হও িন৷’ যিদও কসইসব িবিধ-
ব্যবস্া অনুসাের উত্ সগ ্ণ করা হয়৷

9 এরপর িতিন বলেলন, ‘কদেখা, আিম কতামার 
ইছো পালন করবার েন্যই এেসিে৷’ িতিন 
িদ্তীয়টি প্রবত্ণন করার েন্য প্রথমটিেক 
বািতল করেত এেসেেন৷

पপ্র�যোশদশ 19:10 আিম তােঁক উপাসনা করার 
েন্য তারঁ েরের মাথা নত করলাম৷ িকন্তু 
স্বগ ্ণদপূত আমায় বলেলন, ‘আমার উপাসনা কেরা 
না! আিম কতামারই মত এবং কতামার কয় ভাইরা 
যীশুর সাষি্য ধের রেয়েে তােদর মেতা এক 
দাস৷ ঈশ্বেররই উপাসনা কর, কারর ভাববাদীর 
আত্াই হল যীশুর সাষি্য৷’

এটিও কদখুন: কযাহন 5:39; কিরথেীয় ১ 15:3,4; িপতেরর ১ম পত্র 
1:10,11.

B11 মবসহার িাধযে�া।

সামসগেী� 40:8 খহ ঈশ্বর, আপবন যা চান, 
আবম খসইগুশিাই করশ� চাই| আবম 
আপনার বশষিামািাগুশিা জানশ� চাই|

খযাহন 4:34 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, 
‘িযিন আমায় পাটঠেয়েেন, তারঁ ইছো পালন 
করা ও তারঁ কয় কাে িতিন আমায় করেত 
িদেয়েেন তা সম্ন্ করাই হল আমার খাবার৷

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:8 যীশু ঈশ্বেরর পুত্র 
হওয়া সত্েত্বও দুঃখেভাগ কেরিেেলন ও 
দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় বাধ্যতা িশেখিেেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 37:30,31; সামসঙ্গীত 119:16,24,47; 
কযেরিময়া 31:33; করামীয় 7:22.

E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।

সামসগেী� 40:9 মহাসভায মানুশষর সামশন 
আবম জশয়র কথা িশিবে| এিং প্রভু 
আপবন জাশনন, সুসমাচার উচ্ারণ করা 
খথশক আবম ক�নও বির� হি না|

10 আপনার কৃ� মহ� ্ কীব�্ম সম্পশক্ম আবম 
িশিবে| আমার অন্শরও আবম খস সি 
কথা খ�াপন রাব� বন| প্রভু আবম খিাকশদর 
িশিবে, বনশজশদর িাচঁাশনার জনযে �ারা 
আপনার ওপর বনভ্মর করশ� পাশর| আবম 
মহাসভায আপনার করুণা ও বিশ্বস্�া 
খ�াপন কবর বন|
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মাক্ম 16:15 আর িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘কতামরা সমস্ত পিৃথবীেত যাও, এবং সব 
কলােকর কােে সুসমাোর প্রোর কর৷

16 যারঁা িবশ্বাস কের বাপ্তাইে হেব, তারা রষিা 
পােব, িকন্তু যারঁা িবশ্বাস করেব না, তােদর 
কদাষী সাব্যস্ত করা হেব৷

িুক 3:6 তােত সকল কলােক ঈশ্বেরর পিরত্রার 
কদখেত পােব৷

খরামীয় 1:16 সুসমাোেরর েন্য আিম 
গব ্ণেবাধ কির৷ সুসমাোরই হল কসই শক্তি, কয় 
শক্তির দ্ারা ঈশ্বর তারঁ িবশ্বাসীেদর উদ্ার 
কেরন, প্রথেম ইহুদীেদর পের অইহুদীেদর৷

17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক িনেদ্ণাষ বেল গ্রহর 
কেরন, তা এই সুসমাোেরর মধ্য িদেয়ই 
কদখােনা হেয়েে৷ শুরু কথেক কশষ পয ্ণন্ত িবশ্বাস 
দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন িনেদ্ণাষ বেল গন্য 
হয়৷ শাস্ত কয়মন বেল, ‘িবশ্বােসর দ্ারা কয় ব্যক্তি 
ঈশ্বেরর সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে কস 
অনন্ত েীবেনর অিধকারী হেব৷’

বফবিপ্ীয় 3:9 এবং তারঁ সেঙ্গ সংযুতি রােখ৷ 
খ্ীেষ্টেত আিম ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে৷ এই 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হওয়া আমার িবিধ-ব্যবস্া 
পালেনর মধ্য িদেয় আেস িন৷ ঈশ্বেরর কাে 
কথেক দানরূেপ এ আিম কপেয়িে৷ খ্ীেষ্ট আমার 
কস িবশ্বাস আেে, এই িবশ্বােসর মাধ্যেম ঈশ্বর 
আমােক ধািম ্ণক প্রিতপন্ কেরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:12 যীশু বেলন,‘কহ 
ঈশ্বর, আিম আমার ভাইযর কােে কতামার 
নাম প্রোর করব, মণ্ডলীর মেধ্য কতামার 
প্রশংসা গান করব৷’ 

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:22,25; সামসঙ্গীত 35:18; সামসঙ্গীত 
71:15-18; সামসঙ্গীত 119:13; লুক 2:30-32; লুক 4:16-22; 
কযাহন 1:17; কযাহন 3:16,17; पিশষ্যেিরত 20:20,21; করামীয় 

3:22-26; করামীয় 10:9,10; িতমিথ ১ 1:15.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 40:14 ঐসি মন্দ খিাক আমায় 
হ�যো করশ� চাইশে| প্রভু ঐসি খিাকশক 
হ�াশ ও িজ্জ্� করুন| ঐ খিাকরা 
আমায় আ�া� করশ� চাইশে| ওরা খয়ন 
িজ্ায েুশি পাবিশয় যায়!

খযাহন 18:6 িতিন যখন তােদর বলেলন, 
‘আিমই িতিন৷’ তখন তারা িপেু হেি িগেয় 
মাটিেত পেড় কগল৷

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
F07 মবসহার উপর খদাষাশরাপ এিং মবসহার 

বিচার।
F12 মবসহা প্রব�শরাশধর সমু্�ীন হশিন।
     
সামসগেী� 41:5 আমার শ�র্ুরা আমার 

সম্পশক্ম �ারাপ কথা িিশে| �ারা িশি, 
“য�ন ও মারা যাশি ��ন ওর নাম মুশে 
যাশি|”

6 খিাশক আমাশক খদ�শ� আশস বকন্তু �ারা 
প্রকৃ�ই বক ভািশে, �া আমাশক িশি না| 
ওরা আমার সম্পশক্ম �ির বনশ� আশস 
এিং বফশর ব�শয় গুজি েড়ায|

7 আমার শ�র্ু আমার সম্পশক্ম কানা�ুশষা 
কশর| ওরা আমার বিরুশধে �ারাপ কাজ 
করার ষড়যন্ত্র করশে|

8 ওরা িশি, “ও বনচিয় খকান অনযোয় কাজ 
কশরবেশিা| �াই ও অসুস্থ হশয়শে এিং 
আর ক�নও ভাশিা হশয় উিশি না|”

9 আমার বপ্রয�ম িনু্, আমার সশগে 
খ�শয়শে| আবম ওশক বিশ্বাস কশরবেিাম| 
বকন্তু এ�ন খসও আমার বিরুশধে ব�শয়শে|

মবথ 26:20 সন্ধ্যা হেল পর যীশু কসই বােরা 
েন িশেষ্য়র সেঙ্গ িনস্তারপেব ্ণর কভাে কখেত 
বসেলন৷
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21 তারঁা যখন খােছেন কসই সময় যীশু বলেলন, 
‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, কতামােদর মেধ্য 
একেন আমােক শত্রুর হােত তুেল কদেব৷’

22 এেত িশষ্যরা খুবই দুঃখ কপেয় এক একেন 
কের যীশুেক ক্েেজ্ঞস করেত লাগেলন, ‘প্রভু, 
কস িক আিম?’

23 তখন যীশু বলেলন, ‘কয় আমার সেঙ্গ বাটিেত 
হাত কডাবােলা, কসই আমােক শত্রুর হােত 
সেঁপ কদেব৷

24 মানবপুেত্রর িবষেয় শােস্ত কয়মন কলখা আেে, 
কসইভােবই তােঁক কয়েত হেব৷ িকন্তু িধক্ কসই 
কলাক, কয় মানবপুত্রেক ধিরেয় কদেব৷ কসই 
কলােকর েন্ম না হওযাই তার পেষি ভাল িেল৷

25 কয় যীশুেক শত্রুর হােত ধিরেয় িদেত যাক্ছেল, 
কসই িযহপূদা বলল, ‘গুরু কস িনচিয়ই আিম নই 
?’ যীশু তােক বলেলন, ‘তুিম িনেেইেতা একথা 
বলে৷’

িুক 11:53 িতিন যখন কসই োয়গা 
কেেড় েেল কগেলন, তখন ব্যবস্ার িশষিকরা 
ও ফরীশীরা তারঁ িবরুেদ্ ভীষরভােব শত্রুতা 
করেত আরন্ভ করল এবং পের তােঁক 
নানাভােব প্রশ্ন করেত থাকল৷

54 তারা সুেয়ােগর অেপষিা করেত লাগল কয়ন 
যীশু ভুল িকেু করেল তাই িদেয় তােঁক ধরেত 
পাের৷

িুক 20:20 তাই তারা তারঁ ওপর নের 
রাখেত কেয়কেন কলাকেক গুপ্তেররূেপ তারঁ 
কােে পাঠাল, যারঁা ভাল কলাক কসেে তারঁ 
কােে কগল কয়ন যীশুর কথা ধের তােঁক করামীয় 
রাে্যপােলর ষিমতা ও িবোেরর অধীেন তুেল 
িদেত পাের৷

িুক 22:47 িতিন তখনও কথা বলেেন, 
কসই সময় িযহপূদার কনতৃেত্ব একদল কলাক 
কসখােন এেস হাক্ের হল৷ িযহপূদা েুমু িদেয় 
অিভবাদন করার েন্য যীশুর িদেক এিগেয় 
কগল৷

48 যীশু তােক বলেলন, ‘িযহপূদা তুিম িক েুমু িদেয় 

মানবপুত্রেক ধিরেয় কদেব?’

খযাহন 13:18 ‘আিম কতামােদর সকেলর 
িবষেয় বলিে না৷ আিম োিন, কােদর আিম 
মেনানীত কেরিে৷ িকন্তু শােস্ত কয় কথা কলখা 
হেয়েে তা অবশ্যই পপূর ্ণ হেব, ‘কয় আমার সেঙ্গ 
আহার করল, কসই আমার িবরুেদ্ কগল৷’

19 এসব ঘিবার আেগই আিম কতামােদর এসব 
বলিে, যােত যখন এসব ঘিেব, কতামরা িবশ্বাস 
করেব কয় আিমই িতিন৷

খযাহন 17:12 আিম যখন তােদর সেঙ্গ 
িেলাম, আিম তােদর িনরাপেদ করেখিেলাম৷ 
তুিম আমায় কয় নাম িদেয়ে কসই নােমর 
শক্তিেত তখন আিম তােদর রষিা কেরিেলাম৷ 
আিম তােদর সাবধােন রষিা কেরিে৷ তােদর 
মেধ্য ককউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র ব্যিতক্রম 
কসই কলাকটি, ধ্ংস হওযাই যার পিররিত৷ 
শােস্তর কথা সফল করার েেন্যই এই পিররিত৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 12:2; সামসঙ্গীত 22:6-8; সামসঙ্গীত 
102:8.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 42:7 পৃবথিীর �ভীর অ�ি 
খথশক আ�� জি, জিপ্রপাশ�র মশধযে 
বদশয় ঝশড় পড়শে, আবম খসই জশির 
�জ্মন শুশনবে| প্রভু আপনার সি �রগে 
বিশষিাভ আমার মাথার ওপর বদশয় যাশছে| 
আপবন আমায় সমসযোর মশধযে খফশিশেন!

ইসাইয়া 53:5 িকন্তু আমােদরই ভুল কােের 
েন্য তােক আহত হেত হেয়িেল| আমােদর 
পােপর েন্য কস ষিত-িবষিত হেয়িেল| 
আমােদর কাক্ঙ্ত শাক্স্ত কস কপেয়িেল| তার 
আঘােতর েন্য আমােদর আঘাত কসের 
উেঠিেল|

সামসঙ্গীত



121

ইসাইয়া 53:10 প্রভু তােক কমের িপেষ 
কফলার িসদ্ান্ত কনন| যিদ কস কদাষেমােেনর 
বিল িহেসেব িনেেেক উত্সগ ্ণ কের, কস তার 
সন্তােনর মুখ কদখেব এবং দীঘ ্ণ িদন বােঁেব| 
ঈশ্বেরর অিভপ্রায় তার হােত সফল হেব|

মবথ 27:46 প্রায় িতনেির সময় যীশু 
খুব কোের বেল উঠেলন, ‘এিল, এিল লামা 
শবতিানী?’ যার অথ ্ণ, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর 
আমার, তুিম ককন আমায় ত্যাগ কেরে?’

িুক 22:44 িনদারুর মানিসক যন্ত্ররার 
সেঙ্গ যীশু আরও আকুলভােব প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷ কসই সময় তারঁ গা িদেয় রেতির বড় 
বড় কফািঁার মেতা ঘাম ঝের পড়িেল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 
মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:1-10; সামসঙ্গীত 88:7,15-17; কযানা 
2:3; নাহুম 1:6; মাক্ণ 15:34.

B21 মবসহাই হশিন আশিার উ�্স।

সামসগেী� 43:3 খহ ঈশ্বর, আপনার স�যে 
এিং আশিা আমার ওপর বিকীণ ্ম খহাক্| 
আপনার আশিা ও স�যে আমায় পথ 
খদ�াশি| ঐগুশিা আমায় আপনার পবিত্র 
পি ্মশ� বনশয় যাশি| ঐগুশিা আমাশক 
আপনার �ৃশহর পথ খদ�াশি|

ইসাইয়া 9:2 এই সব কদেশর কলাক 
অন্ধকাের বাস করত| িকন্তু তারা মহা-

আেলাকটি কদখেত পােব| ঐসব কলাক কবেরর 
মত অন্ধকার োয়গায় বাস করত| িকন্তু “মহা-
আেলাক” তােদর ওপর িকরর কদেব|

ইসাইয়া 49:6 “তুিম আমার খুবই গুরুত্বপপূর ্ণ 
দাস| ইস্ােয়েলর কলাকরা এখন বন্দী| িকন্তু 
তােদর আমার কােে আনা হেব| যােকােবর 
পিরবারেগাষ্ঠী আমার কােেই িফের আসেব| 
িকন্তু কতামার অন্য কাে আেে, এর কথেক 
কবিশ গুরুত্বপপূর ্ণ কসই কাে! আিম কতামােক 
সমস্ত োিতর আেলা িহেসেব ততির করব| 
িবশ্ববাসীেক রষিা করেত তুিমই হেব আমার 
পথ|”

খযাহন 1:4 তারঁ মেধ্য েীবন িেল; আর 
কসই েীবন েগেতর মানুেষর কােে আেলা 
িনেয় এল৷

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 1:17 কারর কমািশর মাধ্যেম িবিধ-
ব্যবস্া কদওযা হেয়িেল, িকন্তু অনুগ্রহ ও 
সেত্যর পথ যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম এেসেে৷

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

খযাহন 9:5 আিম যতষির এই েগেত 
আিে, আিমই এই েগেতর আেলা৷’

খযাহন 12:35 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘আর সামান্য িকেু সমেয়র েন্য কতামােদর 
মেধ্য আেলা থাকেব৷ যতষির কতামরা আেলা 
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পাছে, তারই মধ্য িদেয় েল৷ তাহেল অন্ধকার 
কতামােদর আছেন্ করেব না৷ কয় কলাক 
অন্ধকাের েেল কস ককাথায় যােছে তা োেন না৷

36 যতষির কতামােদর কােে আেলা আেে, কসই 
আেলােত িবশ্বাস কর, তােত কতামরা আেলার 
সন্তান হেব৷’ এই কথা বেল যীশু কসখান কথেক 
েেল কগেলন ও তােদর কাে কথেক িনেেেক 
কগাপন রাখেলন৷

খযাহন 12:46 আিম এ েগেত আেলা রূেপ 
এেসিে যােত কয় আমায় িবশ্বাস কের তােক 
কয়ন অন্ধকাের থাকেত না হয়৷

খযাহন 14:6 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিমই 
পথ, আিমই সত্য ও েীবন৷ িপতার কােে 
যাবার আিমই একমাত্র পথ৷

খযাহন 16:13 সেত্যর আত্া যখন আসেবন, 
তখন িতিন সকল সেত্যর মেধ্য কতামােদর 
পিরোিলত করেবন৷ িতিন িনেে কথেক িকেু 
বেলন না, িকন্তু িতিন যা কশােনন তাই বেলন, 
আর আগামী িদেন িক ঘিেত েেলেে তা িতিন 
কতামােদর কােে বলেবন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 1:5 এই কসই বাত্ণা 
যা আমরা খ্ীেষ্টর কাে কথেক শুেনিে এবং 
কতামােদর কােে কঘাষরা করিে- ঈশ্বর কে্যািত; 
ঈশ্বেরর মেধ্য ককান অন্ধকার কনই৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 36:9; ইসাইয়া 60:1,3,19,20; কযাহন 
15:26; কযাহন 2:7-10.

B12 মবসহার পবরপূণ ্ম�া।
B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 

পবরণাম।
B23 ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।

সামসগেী� 45:1 রাজার জনযে য�ন আবম 
এই �ানটি বি�বে, আমার মন চম�ক্ার 

শব্দসমূশহ ভশর যাশছে| একজন দষি 
খি�শকর কিশম খয়মন শব্দ আশস, 
খ�মবন ভাশি আমার মুশ� শব্দগুশিা 
আসশে|

2 খয় খকান খিাশকর খথশকই �ুবম সুন্দর! 
�ুবম একজন দারুণ িতিা| �াই ঈশ্বর 
সি ্মদাই খ�ামাশক আশীি ্মাদ করশিন!

িুক 2:40 িশশুটি ক্রেম ক্রেম কবেড় 
উঠেত লাগেলন ও বিলষ্ হেয় উঠেলন৷ িতিন 
জ্ঞােন পপূর ্ণ হেত থাকেলন, তারঁ ওপের ঈশ্বেরর 
আশীব ্ণাদ িেল৷

িুক 2:52 এইভােব যীশু বয়েস ও জ্ঞােন 
বড় হেয় উঠেলন, আর ঈশ্বর ও মানুেষর 
ভালবাসা লাভ করেলন৷

িুক 4:21 তখন িতিন তােদর বলেলন, 
‘শােস্তর এই কথা যা কতামরা শুনেল তা আে 
পপূর ্ণ হল৷’

22 সকেলই তারঁ খুব প্রশংসা করল, তারঁ মুেখ 
অপপূব ্ণ সব কথা শুেন তারা আচিয ্ণ হেয় কগল৷ 
তারা বলল, ‘এ িক কয়ােষেফর কেেল নয়?’

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 1:16 কসই বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য 
পপূর ্ণ িেেলন৷ আমরা সকেল তারঁ কথেক 
অনুগ্রেহর ওপর অনুগ্রহ কপেয়িে৷

17 কারর কমািশর মাধ্যেম িবিধ-ব্যবস্া কদওযা 
হেয়িেল, িকন্তু অনুগ্রহ ও সেত্যর পথ যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম এেসেে৷

पবশষযেচবর� 15:11 িকন্তু আমরা িবশ্বাস 
কির কয় এই অইহুদী িবশ্বাসীরা আমােদর মত 
প্রভু যীশুর অনুগ্রেহই উদ্ার লাভ করেব!’
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খরামীয় 3:24 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ 
িবনামপূেল্য যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম পাপ কথেক 
মুক্তিলাভ কের ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হেয়েে৷

খরামীয় 5:15 িকন্তু আদেমর অপরাধ 
কয়রকম ঈশ্বেরর অনুগ্রহ দান কসই রকেমর 
নয়, কারর ঐ একটি কলােকর পােপর দরুন 
অেনেকর মতুৃ্য হল, কসইরকমভােবই একেন 
ব্যক্তি যীশু খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় বহুেলাক ঈশ্বেরর 
অনুগ্রহদােন েীবন লাভ করল৷

কবরন্থীয় ১ 15:10 িকন্তু এখন আিম যা হেয়িে, 
তা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর গুেনই হেয়েে৷ আমার 
প্রিত তারঁ কয় অনুগ্রহ তা িনষ্ফল হয় িন, বরং 
আিম তােদর সকেলর কথেক অিধক পিরশ্ম 
কেরিে৷ তেব আিম কয় এই কাে কেরিেলাম 
তা নয়; িকন্তু আমার মেধ্য ঈশ্বেরর কয় অনুগ্রহ 
িেল তােতই তা সন্ভব হেয়েে৷

কবরন্থীয় ২ 1:15 আমার ভাইেয়রা, আিম 
কতামােদর কােে একিা অনুেরাধ করিে, 
কতামরা ক্স্তফান ও তারঁ পিরবােরর িবষেয় 
োন৷ আখায়ােত (গ্রীেস) তারঁাই প্রথম 
খ্ীষ্টানুসারী হন৷ এখন তারঁা খ্ীষ্টানুসারীেদর 
কসবায় িনেেেদর িনেযাগ কেরেেন৷ ভাইেয়রা, 
কতামােদর কােে আমার অনুেরাধ,

কবরন্থীয় ২ 12:9 িকন্তু িতিন আমােক বলেলন, 
‘আমার অনুগ্রহ কতামার েন্য যেথষ্ট; কারর 
দুব ্ণলতার মেধ্য আমার শক্তি সম্পূর ্ণতা লাভ 
কের৷’ এেন্য আিম বরং অত্যিধক আনেন্দর 
সেঙ্গ নানা দুব ্ণলতার গব ্ণ করব, যােত খ্ীেষ্টর 
পরাক্রম আমার ওপের অবস্ান কের৷

এশফসীয় 2:8 কারর ঈশ্বেরর অনুগ্রেহর 
দ্ারা িবশ্বােসর মধ্য িদেয় কতামরা উদ্ার 
কপেয়ে৷ িবশ্বাস করােতই কতামরা কসই অনুগ্রহ 
কপেয়ে৷ কতামরা িনেেরা িনেেেদর উদ্ার কর 
িন; িকন্তু তা ঈশ্বেরর দানরূেপ কপেয়ে৷

�ী� 2:11 ঐভােবই আমােদর েলা উিেত 
কারর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ প্রকািশত হেয়েে৷ কস 
অনুগ্রহ প্রেত্যক মানুষেক রষিা করেত পাের, 
কসই অনুগ্রহ আমােদর কদওয়া হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:9 িকন্তু আমরা 
যীশুেক কদেখিে, য়ােঁক অল্পষিেরর েন্য 
স্বগ ্ণদপূতেদর কথেক নীেে স্ান কদওয়া হেয়িেল৷ 
কসই যীশুেকই এখন সম্ান আর মিহমার 
মুকুি পরােনা হেয়েে৷ কারর িতিন মতুৃ্য যন্ত্ররা 
কভাগ কেরেেন এবং ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সকল 
মানুেষর েন্য মতুৃ্যেক আিলঙ্গন কেরেেন৷

যাশকাশির পত্র 4:6 িকন্তু ঈশ্বেরর 
অনুগ্রহদান তার কথেকও বড় িবষয়৷ তাই শােস্ত 
কলখা আেে: ‘ঈশ্বর অহঙ্কারীেদর প্রিতেরাধ 
কেরন, িকন্তু যারঁা নম্র িতিন তােদর অনুগ্রহ 
প্রদান কেরন৷’

पপ্র�যোশদশ 22:21 প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তারঁ সকল 
কলােকর সহবততী কহাক্৷

এটিও কদখুন: পরম গীত 2:3; পরম গীত 5:10-16; ইসাইয়া 63:9; 
োখািরয়া 9:16; মিথ 17:2; করামীয় 5:17,21; করামীয় 6:1,14,15; 
করামীয় 11:5,6; করামীয় 12:3,6; করামীয় 16:20; কিরথেীয় ১ 3:4; 
কিরথেীয় ২ 4:15; কিরথেীয় ২ 8:9; কিরথেীয় ২ 9:8; কিরথেীয় ২ 
13:14; গালাতীয় 1:6; গালাতীয় 5:4; এেফসীয় 1:7; এেফসীয় 

2:5,7; এেফসীয় 4:7; িফিলপ্ীয় 1:29; কলসীয় 1:15-18; িতমিথ 
১ 1:14; িতমিথ ২ 2:6; তীত 3:7; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:3; 

িহব্রুেদর কােে পত্র 4:16; িহব্রুেদর কােে পত্র 7:26; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 10:29; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:15,28; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 13:9; িপতেরর ১ম পত্র 1:10,13; িপতেরর ১ম পত্র 
2:19,20; িপতেরর ১ম পত্র 5:10,12; িপতেরর ২য় পত্র 3:18; 

पপ্রত্যােদশ 1:13-18.

B14 মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
B17 মবসহার আশি�প্রিণ�া এিং পবরণাম।
E09 মবসহার ধাবম ্মক�া।

সামসগেী� 45:3 খ�ামার �রিাবর খকামশর 
খিঁশধ নাও| খ�ামার খ�ৌরিময় উবদ্ম পশর 
নাও|

4 খ�ামাশক িড় সুন্দর খদ�ায়! যাও, নযোয় 
এিং সশ�যের যুশধে বিজয়ী হও| খ�ামার 
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িিিান ডান হা� বিস্য়কর কাজ করিার 
বশষিা খপশয়শে|

খজফাবনয়া 2:3 সমস্ত কলােকরা, কতামরা য়ারা 
িবনয়ী, তারা প্রভুর কােে এেসা| কতামরা সকেল 
তারঁ আেদশ পালন কেরা|

মবথ 11:29 আমার কোয়াল কতামােদর 
কােঁধ তুেল নাও, আর আমার কাে কথেক কশখ, 
কারর আিম িবনযী ও নম্র, তােত কতামােদর 
প্রার িবশ্াম পােব৷

মবথ 21:5 ‘িসেযান নগরীেক বল, ‘কদখ 
কতামার রাো কতামার কােে আসেেন৷ িতিন 
নম্র, িতিন গাধার ওপের, একটি ভারবাহী গাধার 
বাচ্চার ওপের েেড় আসেেন৷›» সখিরয় 9:9

খযাহন 17:17 ‘সেত্যর দ্ারা কতামার কসবার 
েন্য তুিম তােদর পিবত্র কর৷ কতামার বাক্যই 
সত্যস্বরূপ৷

কবরন্থীয় ২ 10:1 আিম কপৌল িনেের খ্ীেষ্টর 
িবনয় ও কসৌেেন্যর কদাহাই িদেয় কতামােদর 
অনুনয় করিে৷ আিম নািক কতামােদর সামেন 
িবনম্র িকন্তু কপেেন িেটঠেত কতামােদর কড়া 
কড়া কথা বিল৷

�ািা�ীয় 5:22 িকন্তু আত্ার ফল হল 
ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, তধয ্ণ্য, দয়া, 
মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মদৃুতা ও আত্সংযম৷

এশফসীয় 4:2 কতামরা সব ্ণদাই নতনম্র থাক, 
সিহষু্ হও, ভালেবেস এেক অপরেক গ্রহর 
কর৷

কিসীয় 3:12 ঈশ্বর কতামােদর মেনানীত 
কেরেেন ও কতামােদর তারঁ পিবত্র কলাক 
বেল িনরূপর কেরেেন৷ িতিন কতামােদর 
ভালবােসন, তাই এইসব ভাল গুরগুিল পিরধান 
কের সহানুভপূ িতপপূর ্ণ, দয়ালু , নম্র, ভদ্ এবং 

তধয ্ণ্যবান হও৷

ব�মবথ ১ 6:11 িকন্তু তুিম ঈশ্বেরর কলাক, তাই 
এই সব কথেক তুিম দপূের কথেকা৷ সত্য পেথ 
েলেত কেষ্টা কর, ঈশ্বেরর কসবা কর, িবশ্বাস, 
ভালবাসা, তধয ্ণ্য ও নম্রতা এইসেবর েন্য কেষ্টা 
কর৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:12 ঈশ্বেরর বাক্য 
েীবন্ত ও সক্ক্রয়৷ তারঁ বাক্য দুপােশ ধারযুতি 
তেলায়ােরর ধােরর কথেকও তীষ্িন৷ এিা প্রার ও 
আত্ার গভীর সংেয়াগস্ল এবং সিন্ধ ও অিস্র 
ককন্দ কভদ কের মেনর িেন্তা ও ভাবনার িবোর 
কের৷

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

12 আগুেনর িশখার মেতা তারঁ কোখ, আর 
তারঁ মাথায় অেনকগুিল মুকুি আেে ; কসই 
মুকুিগুিলর উপর এমন এক নাম কলখা আেে, 
যার অথ ্ণ িতিন োড়া অন্য আর ককউ োেন না৷

13 রেতি কডাবােনা কপাশাক তারঁ পরের; তারঁ নাম 
ঈশ্বেরর বাক্য৷

14 স্বেগ ্ণর কসনাবািহনী সাদা কঘাড়ায় েেড় তারঁ 
কপেেন কপেেন েেলিেল৷ তােদর পরের িেল 
শুিেশুভ্ মসীনার কপাশাক৷

15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ মুখ কথেক কবিরেয় 
আসিেল, যা িদেয় িতিন পিৃথবীর সমস্ত 
োিতেক আঘাত করেবন৷ কলৌহ যটষ্ট হােত 
োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন পিরোলনা 
করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর প্রেণ্ড কক্রােধর 
কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই করেবন৷
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पপ্র�যোশদশ 19:21 যারঁা বাকী থাকল তারা সকেল 
কসই সাদা কঘাড়ার সওয়ারীর মুখ কথেক কবিরেয় 
আসা ধারােলা তেলায়ােরর আঘােত মারা 
পড়ল; আর সমস্ত পািখ তােদর মাংস কখেয় 
তৃপ্ত হল৷

এটিও কদখুন: গরনা পুস্তক 12:3; সামসঙ্গীত 18:35; ইসাইয়া 
49:2,3; ইসাইয়া 63:1-6; কিরথেীয় ১ 4:21; কিরথেীয় ২ 6:4-6; 
গালাতীয় 6:1; িতমিথ ২ 2:25; তীত 3:2; যােকােবর পত্র 1:21; 

িপতেরর ১ম পত্র 3:15.

B16 মবসহার ষিম�া এিং িি।

সামসগেী� 45:5 খহ রাজা আপনার ধারাশিা 
�ীরসমূহ আপনার শ�র্ুশদর হৃদশয়র 
�ভীশর বিধে হশয়শে, আপনার সামশনই 
�ারা মাটিশ� িুটিশয পড়শি| আপবন 
বচরকাি আপনার শ�র্ুশদর ওপশর শাসন 
করশিন|

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

पবশষযেচবর� 4:4 িকন্তু অেনেক যারঁা িপতর 
ও কয়াহেনর মুখ কথেক কসই িশষিা শুেনিেল, 
তােদর মেধ্য অেনেকই যীশুর উপর িবশ্বাস 
করল৷ যারঁা িবশ্বাস করল, কসই িবশ্বাসীেদর 
মেধ্য পুরুষ মানুষই িেল প্রায় পােঁ হাোর৷

কবরন্থীয় ২ 10:3 আমরা েগেতই বাস কির 
িকন্তু েগত্ কয়ভােব যুদ্ কের আমরা 
কসইভােব কির না৷

4 েগত্ কয় যুেদ্র অস্ত ব্যবহার কের, আমরা 
তার কথেক স্বতন্ত্র যুদ্াস্ত ব্যবহার কির৷ 
আমােদর যুেদ্র অস্ত ঈশ্বেরর পরাক্রম; এই 
যুদ্াস্ত শত্রুর সুদৃঢ় ঘাটঁি ধ্ংস করেত পাের৷ 
কলাকেদর বােে িবতক্ণ আমরা িবফল করেত 
পাির৷

5 কয় সমস্ত গব ্ণেনক িবষয় ঈশ্বর িবষয়ক 

জ্ঞােনর িবরুেদ্ ওেঠ, আমরা তােদর 
প্রেত্যকেক ধ্ংস কির এবং সমস্ত িেন্তােক 
বশীভপূত কের খ্ীেষ্টর অনুগত কির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:12 ঈশ্বেরর বাক্য 
েীবন্ত ও সক্ক্রয়৷ তারঁ বাক্য দুপােশ ধারযুতি 
তেলায়ােরর ধােরর কথেকও তীষ্িন৷ এিা প্রার ও 
আত্ার গভীর সংেয়াগস্ল এবং সিন্ধ ও অিস্র 
ককন্দ কভদ কের মেনর িেন্তা ও ভাবনার িবোর 
কের৷

13 ঈশ্বেরর সামেন ককান সষৃ্ট বস্তুই তারঁ অেগােের 
থাকেত পাের না, িতিন সব িকেু পিরকিারভােব 
কদখেত পান৷ তারঁ সাষিােত সমস্ত িকেুই কখালা 
ও প্রকািশত রেয়েে, আর তারঁই কােে একিদন 
সব কােকেম ্ণর িহেসব িদেত হেব৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 22:27,28; সামসঙ্গীত 66:3,4; 
पিশষ্যেিরত 5:14; पিশষ্যেিরত 6:7.

B05 মবসহার মশধযে পরশমশ্বশরর বিবশষ্টযে পূণ ্ম 
রশয়শে।

E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H04 মবসহার বসংহাসন।
     
সামসগেী� 45:6 খহ ঈশ্বর, আপনার 

বসংহাসন বচরবিরাজমান থাকশি! আপবন 
নযোয়সগে�ভাশি শাসন কশরন|

7 আপবন নযোয় ভাশিািাশসন এিং আপবন 
মন্দ �ৃণা কশরন| �াই ঈশ্বর, আপনার 
ঈশ্বর আপনাশক আপনার অনু�ামীশদর 
রাজা কশরশেন|

মবথ 3:15 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘এখন এরকমই হেত দাও, কারর 
ঈশ্বেরর ইছো এই ভােবই আমােদর পপূর ্ণ করা 
উিেত৷’ তখন কয়াহন যীশুেক বাপ্তাইে করেত 
রােী হেলন৷
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িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

पবশষযেচবর� 10:37 সমগ্র িযহপূদােত িক 
ঘেিিেল কস সব কথা আপনারা শুেনেেন৷ 
কয়াহন বাপ্তাইেক কলােকেদর কােে বািপ্তেস্মর 
কথা প্রোর করার পর গালীেল এই ঘিনাগুিল 
শুরু হয়৷

38 আপনারা কসই নাসরতীয় যীশুর িবষেয় 
শুেনেেন, শুেনেেন ঈশ্বর িকভােব তােঁক 
পিবত্র আত্ায় ও পরাক্রেমর সেঙ্গ অিভেষক 
কেরিেেলন৷ যীশু সব ্ণত্র মানুেষর মঙ্গল কের 
কবড়ােতন, আর যারঁা িদয়াবেলর কবেল 
পেড়িেল তােদর িতিন মুতি করেতন, কারর 
ঈশ্বর তারঁ সেঙ্গ িেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর 
িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ ঈশ্বর, কতামার 
িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর ন্যায় িবোেরর 
মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য শাসন করেব৷

9 তুিম ন্যায়েক ভালবাস এবং অন্যায়েক ঘরৃা 
কর৷ এই কারের কতামার ঈশ্বর কতামােক পরম 
আনন্দ িদেয়েেন; কতামার সঙ্গীেদর কথেক 
কতামায় অিধক পিরমাের িদেয়েেন৷’ 

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 33:5; সামসঙ্গীত 89:29,36,37; 
সামসঙ্গীত 93:2; সামসঙ্গীত 145:13.

D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 

খদশিন।

সামসগেী� 45:9 আপনার সভা-নক্ন্দনীরা 
সকশিই রাজকনযো, রাণী আপনার 
ডানবদশক �াটঁি খসানার রাজমুকুি পশর 
িশস আশেন|

13 খসানার সুশ�া বদশয় খিানা �ারঁ খপাশাশক 
রাজকনযোশক খদ�শ� মবহযসী িা�শে|

14 খসই সুন্দর খপাশাক পশর য�ন ব�বন 
রাজার কাশে যাশিন ��ন রাজার সভা-
নক্ন্দনীরা �ারঁ বপেন বপেন যাশি|

15 নাশচ, �াশন, আনশন্দ মশগুি হশয় �ারা 
রাজপ্রাসাশদর বদশক যাশি|

পরম �ী� 1:4 আমােক কতামার সেঙ্গ 
িনেয় েল! েল, কতামােত আমােত ককাথাও 
পািলেয় যাই! রাো আমােক তারঁ কেষি 
িনেয় কগেলন|আমরা কতামােত উলেিসত এবং 
আনক্ন্দত| আমরা কতামার কপ্রমােরেরর 
প্রশংসা করব- যা দ্াষিারেসর কেেয়ও ভাল| 
যুবতী নারীরা কয় কতামায় ভােলাবােস তা আর 
আচিয়্য় ্ণ িক?

পরম �ী� 2:10 আমার িপ্রয়তম আমােক 
বেল, “ওেঠা িপ্রয়তম আমার, অিদ্তীয় অনন্য 
আমার সেঙ্গ েল! আমরা েেল যাই!

পরম �ী� 6:2 আমার িপ্রয়তম তার মশলার 
বাগােন িগেয়েে| কস তার বাগােন ঘুের কবড়ােত 
ও পদ্ম ফুল তুলেত কগেে|

3 আিম এক মাত্র আমার কপ্রিমেকর এবং আমার 
কপ্রিমক এক মাত্র আমারই| কস পদ্ম বেন ঘুের 
কবড়ায়|
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ইসাইয়া 61:10 “প্রভু আমােক খুব সুখী 
কেরেেন| আমার সমগ্র সত্ত্বা আমার 
ঈশ্বের সুখী| ঈশ্বর আমােক পিরত্রােরর বস্ত 
পিরেযেেন| এিা হেছে কযমন এক েন িবেয়র 
বর িনেেেক মালা িদেয় সাোয কসই রকম| 
ঈশ্বর আমার ওপর ধািম ্ণকতার আবরর বস্ত 
পিরেযেেন| কযন িবেয়র বধপূ ক্বিােহর েমত্কার 
কপাশাক পেরেে|

খযাহন 17:24 ‘িপতা, আিম োই, আিম 
কয়খােন আিে, তুিম যােদর আমায় িদেয়ে, 
তারাও কয়ন আমার সেঙ্গ কসখােন থােক৷ আর 
তুিম আমায় কয় মিহমা িদেয়ে তারা আমার 
কসই মিহমা কয়ন কদখেত পায়, কারর েগত 
সটৃষ্টর আেগই তুিম আমায় ভালেবেসে৷

কবরন্থীয় ২ 11:2 আিম অন্তের কতামােদর 
েন্য জ্বালা অনুভব করিে৷ এই অন্তজ্ব্ণালা 
স্বয়ং ঈশ্বেরর অন্তর কথেক আেস৷ আিম 
কতামােদরেক এক বেরর সেঙ্গ িবেয় িদেত 
প্রিতজ্ঞা কেরিে, কয়ন সতী কন্যা রূেপ 
কতামােদর খ্ীেষ্টর কােে উপহার িদেত পাির৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 4:17 তারপর আমরা 
যারঁা তখনও পিৃথবীেত েীিবত থাকব, প্রভুর 
সেঙ্গ আকােশ সাষিাত্ করেত তােদর সােথ 
আমােদরও কমেঘর মেধ্য তুেল কনওয়া হেব; 
আর আমরা প্রভুর সেঙ্গ িেরকাল থাকব৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:10 কসইিদন যীশু 
তারঁ পিবত্র কলাকেদর দ্ারা মিহমািবেত হেত 
আসেবন, আর যারঁা যীশুেত িবশ্বাস কেরেে 
তারা সবাই যীশুেত েমত্ কৃত হেব৷ িবশ্বাসী 
ভাই ও কবােনরা, কতামরাও কসই িবশ্বাসীবেগ ্ণর 
মেধ্য থাকেব, কারর আমরা কয় বারী কতামােদর 
বলিে তােত কতামরা িবশ্বাস কেরে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:2 িপ্রয় বনু্ধরা, এখন 
কতা আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, আর ভিবষ্যেত 
আমরা আেরা িক হব তা এখনও আমােদর 

কােে প্রকাশ করা হয় িন৷ িকন্তু আমরা োিন 
কয় যখন খ্ীষ্ট পুনরায় আসেবন তখন আমরা 
তারঁ সমরূপ হব, কারর িতিন কয়মন আেেন, 
তােঁক কতমিন কদখেত পাব৷

पপ্র�যোশদশ 3:5 কয় েযী হয়, কস ঐরকম শুভ্ 
কপাশাক পরেব; আর আিম ককান মেতই তার 
নাম েীবন পুস্তক কথেক মুেে কফলব না, আিম 
স্বীকার করব কয় কস আমার৷ আমার িপতার 
সামেন ও তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর সামেন আিম একথা 
বলব৷

पপ্র�যোশদশ 7:15 এই কারেরই এরা ঈশ্বেরর 
িসংহাসেনর সামেন দািঁড়েয় আেে ; আর িদন 
রাত তারঁ মক্ন্দের তারঁ উপাসনা কের েেলেে৷ 
িযিন িসংহাসেন বেস আেেন, িতিন এেদর রষিা 
করেবন৷

16 এরা আর কখনও ষুিধাত্ণ, তৃষ্াত্ণ হেব না, 
এেদর গােয় করাদ বা তার প্রখর তাপও লাগেব 
না৷

17 কারর িসংহাসেনর টঠক সামেন কয় কমষশাবক 
আেেন িতিন এেদর কমষপালক হেবন, তােদর 
েীবন েেলর প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন 
আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় 
কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 19:7 এস, আমরা আনন্দ ও 
উলোস কির, আর তারঁ মিহমা কির, কারর 
কমষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তারঁ বধপূও 
িববােহর েন্য িনেেেক প্রস্তুত কেরেে৷

8 তােক পিরধান করেত কদওয়া হল শুিে শুভ্ 
উজ্জ্বল মসীনার বসন৷’কসই মসীনার বসন হল 
ঈশ্বেরর পিবত্র কলাকেদর সত্ কেম ্ণর প্রতীক৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 35:10; ইসাইয়া 51:11; ইসাইয়া 55:12,13; 
ইসাইয়া 60:19,20; এেফসীয় 2:4-6.
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D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 

�ারঁ প্রশংসা করা হশি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 45:16 খহ রাজা, আপনার পশর, 
রাজযে শাসন করার জনযে আপবন অশনক 
পুত্র সন্ান পাশিন| যাশ� আপনার পশর 
�ারা রাজযে শাসন করশ� পাশর|

17 আবম আপনার নাম বচরবদশনর জনযে 
বি�্য়া� কশর যাশিা| খিাশক বচরকাি 
আপনার প্রশংসা কশর যাশি!

মবথ 19:28 যীশু তােঁদর বলেলন., ‘আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে, কসইনতুন েগেত 
যখন মানবপুত্র তারঁ মিহমামক্ণ্ডত িসংহাসেন 
বসেবন, তখন কতামরা যারঁা আমার অনুসারী 
হেয়ে, কতামরাও বােরাটি িসংহাসেন বসেব 
আর ইস্ােয়েলর বােরা কগাষ্ঠীর িবোর করেব৷

29 আর কয় ককউ আমার েন্য বািড় ঘর, ভাই 
কবান, বাবা-মা, কেেলেমেয় অথবা োয়গা েিম 
কেেড়েে, কস তার শতগুন কবশী পােব এবং 
অনন্ত েীবেনরও অিধকারী হেব৷

মবথ 26:13 আিম কতামােদর সিত্য বলিে, 
সারা েগেত কয়খােনই এই সুসমাোর প্রোর 
করা হেব, কসখােনইএর এইকােের কথা বলা 
হেব৷’

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 
বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 

তারঁই গুরগান কর৷

पপ্র�যোশদশ 5:9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক 
নতুন গীত গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার 
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম 
বিল হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য গেড়ে ও 
আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে আর তারা 
সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #4.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 

মশধযে  িাস কশরন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।

সামসগেী� 46:4 একটি নদী আশে যার 
খস্া� ঈশ্বশরর শহশর পরা� ্পশরর পবিত্র 
শহশর আনন্দ িশয় আশন|

5 খসই শহশর ঈশ্বর আশেন| �াই খকানবদন 
�া ধ্ংস হশি না. সূশয় ্মাদশযর আশ�ই 
ঈশ্বর খস�াশন সাহাশযযের জনযে উপবস্থ� 
থাকশিন|

6 য�ন প্রভু �জ্মন করশিন, পৃবথিী খভশগে 
পড়শি, জাব�গুবি ভশয় কাপঁশি এিং 
রাজত্বগুবি খভশঙ পড়শি|

7 সি ্মশক্তিমান প্রভু আমাশদর সশগে আশেন| 
যাশকাশির ঈশ্বরই আমাশদর বনরাপদ স্থান|

8 প্রভু খয় সি ষিম�া সম্পন্ন কাজ কশরন 
�া খদ�| পৃবথিীশ� ব�বন খয় সি বিস্য়কর 
ক্জবনসগুবি কশরশেন খসগুশিা খদ�|

9 প্রভু এই পৃবথিীর খয় খকান জায়�ার য়ধুে 
থাবমশয বদশ� পাশরন| ব�বন একজন 
বসবনশকর ধনু খভশঙ বদশ� পাশরন| ব�বন 
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�াশদর িল্লম চূণ ্মবিচূণ ্ম কশর বদশ� পাশরন 
এিং ব�বন �াশদর রথও পুবড়শয় বদশ� 
পাশরন|

10 ঈশ্বর িশিন, “িড়াই িন্ কর এিং আবমই 
খয় ঈশ্বর এই বশষিা গ্রহণ কর! আবমই 
খসই জন, খয় জাব��ণশক পরাক্জ� কবর! 
আবমই পৃবথিীশক বনয়ন্ত্রণ কবর!”

11 সি ্মশক্তিমান প্রভু আমাশদর সশগে আশেন| 
যাশকাশির ঈশ্বরই আমাশদর বনরাপদ স্থান|

ইসাইয়া 2:4 তারপর ঈশ্বর সকল োিতর 
িবোরক হেবন| এবং অেনক কলােকর 
বাদানুবােদর িনষ্পত্িত করেবন| তারা 
িনেেেদর মেধ্য লড়াইেয়র সময় অস্তশেস্তর 
ব্যবহার বন্ধ করেব| তারা তােদর তরবাির কথেক 
লাঙেলর ফলা ততির করেব এবং বশ ্ণার ফলা 
িদেয় কািাির বানােব| এক োিত অন্য োিতর 
িবরুেদ্ তরবাির ধরেব না| পরস্পেরর মেধ্য 
লড়াই বন্ধ হেব| তারা কখনও যুেদ্র প্রিশষির 
কনেব না|

বম�া 4:3 তখন ঈশ্বর সমগ্র োিতর িবোর হেবন| 
িতিন দপূর কদেশর বহু মানুেষর যুক্তি-তেক্ণর 
সমািপ্ত ঘিেবন| ওই কলােকরা যুেদ্র েন্য অস্ত 
িহসােব ব্যবহার করেব| কলােকরা অেন্যর সেঙ্গ 
লড়াই করা বন্ধ করেব আর কখনই যুেদ্র 
েন্য অনুশীলন করেব না|

4 প্রেত্যকটি কলাক তার দ্াষিা এবং ডুমুর গােের 
নীেে বসেব| ককউ তােদর কদখেব না| ককন? 
কারর, সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলেেন এমনিাই 
ঘিেব!

জা�াবরয়া 2:10 প্রভু বেলেেন, “িসেয়ান, 
আনন্দ কেরা এবং সুখী হও! কারর আিম 
আসিে এবং আিম কতামার শহের বাস করব|

খযাহন 3:14 ‘মরুভপূ িমর মেধ্য কমািশ 
কয়মন সাপেক উঁেুেত তুেলিেেলন, কতমিন 
মানবপুত্রেক অবশ্যই উঁেুেত ওঠােনা হেব৷

খযাহন 12:32 আর যখন আমােক মাটি 
কথেক উঁেুেত কতালা হেব, তখন আিম আমার 
কােে সকলেকই কিেন আনব৷’

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা কতামােক োেন 
কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুিম যােঁক 
পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব আমায় িদেয়িেেল, 
তা আিম কশষ কেরিে ও পিৃথবীেত কতামােক 
মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

पবশষযেচবর� 5:31 কসই যীশুেক ঈশ্বর কনতা ও 
ত্রারকত্ণারূেপ উন্ত কের িনেের ডান িদেক 
স্াপন কেরেেন, যােত ইহুদীরা তােদর মন 
িফরায় ও িতিন তােদর পােপর ষিমা িদেত 
পােরন৷

पপ্র�যোশদশ 15:3 তারা ঈশ্বেরর দাস কমািশর 
গীত ও কমষশাবেকর গীত গাইিেল: ‘কহ প্রভু 
ঈশ্বর ও সব ্ণশক্তিমান, মহত্ ও আচিয ্ণ কতামার 
ক্ক্রয়া সকল, কহ োিতবেৃন্দর রােন! ন্যায় ও 
সত্য কতামার পথ সকল৷

4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর প্রশংসা করেব? 
কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ সমস্ত োিত 
কতামার সামেন এেস কতামার উপাসনা করেব, 
কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত কাে প্রকািশত 
হেয়েে৷’
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এটিও কদখুন: #2, #5; সামসঙ্গীত 66:7; সামসঙ্গীত 83:2-4; 
ইসাইয়া 5:16; ইসাইয়া 8:9; কযেরিময়া 16:19; হাবাকুক 2:20; 

কযাহন 8:28; पিশষ্যেিরত 2:33; িফিলপ্ীয় 2:9.

D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
G02 মবসহার পুনরুত্াশনর কথা পূি ্ম 

প্র�যোবশ� বেি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
   
সামসগেী� 47:1 খহ পৃবথিীর জন�ণ, 

খ�ামরা হা��াবি দাও! মহানশন্দ ঈশ্বশরর 
উশদেশশযে ধ্বন দাও!

2 পরা� ্পর প্রভু িড় ভয়ঙ্র| ব�বন সারা 
পৃবথিীর মহান রাজা|

3 ব�বন আমাশদর অনযে খিাকশদর পরাক্জ� 
করশ� সাহাযযে কশরন| ঐসি জাব�শক 
ব�বন আমাশদর অধীনস্থ কশরশেন|

4 প্রভুই আমাশদর জনযে বনবদ্মষ্ট ভূ�ণ্ড 
মশনানী� কশরশেন| যাশকাি যাশক ব�বন 
ভাশিািাসশ�ন, �ারঁ জনযে ব�বনই সুন্দর 
ভূ�ণ্ড মশনানী� কশরশেন|

5 বশঙা ও খভরীর শশব্দর মাশঝ প্রভু �ারঁ 
বসংহাসশন আশরাহণ কশরন|

6 ঈশ্বশরর উশদেশশযে প্রশংসা কর| �ারঁ 
প্রশংসা কর| আমাশদর রাজার প্রশংসা�ী� 
�াও| �ারঁ প্রশংসা কর|

7 ঈশ্বরই সারা পৃবথিীর রাজা| �ারঁই প্রশংসা 
কর|

8 ঈশ্বর �ারঁ পবিত্র বসংহাসশন িশসন| ব�বন 
সি জাব�শক শাসন কশরন|

9 সি জাব�র খন�ারা অব্াহাশমর ঈশ্বশরর 
খিাকশদর সশগে একত্র হয়| পৃবথিীর সি 
জাব�র সকি খন�া ঈশ্বশরর অধীন| ঈশ্বর 
�াশদর সিার ওপশর বিরাজ কশরন!

িুক 24:50 এরপর যীশু তােঁদর তবথিনযা 
পয ্ণন্ত িনেয় কগেলন এবং হাত তুেল তােদর 
আশীব ্ণাদ করেলন৷

51 িতিন আশীব ্ণাদ করেত করেত তােঁদর কেেড় 
আকােশ উেঠ কয়েত লাগেলন আর স্বেগ ্ণ উন্ীত 

হেলন৷
52 িশষ্যরা যীশুেক প্ররাম োিনেয় মহানেন্দর 

সেঙ্গ কেরুশােলেম িফের কগেলন৷
53 আর সব ্ণষির মক্ন্দের উপিস্ত কথেক ঈশ্বেরর 

প্রশংসা করেত লাগেলন৷

पবশষযেচবর� 1:6 এরপর কপ্রিরেতরা একত্র হেয় 
যীশুেক ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘প্রভু, এই সময় 
আপিন িক ইস্ােয়লেক তােঁদর রাে্য িফিরেয় 
কদেবন?’

7 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘িপতা িনেেই ককবল 
সময় ও তািরখগুিল িনধ ্ণারর কেরন, এসব 
িবষয় কতামরা োনেত পারেব না;

8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্া কতামােদর কােে 
আসেবন, তখন কতামরা শক্তি পােব আর 
কতামরা আমার সাষিী হেব৷ কলাকেদর কােে 
কতামরা আমার কথা বলেব৷ প্রথেম কতামরা 
কেরুশােলেমর কলাকেদর কােে সাষি্য কদেব 
তারপর সমগ্র িযহপূিদযা ও শমিরযায় এমনিক 
েগেতর কশষ সীমানা পয ্ণন্ত কতামরা আমার 
কথা বলেব৷’

9 এই কথা বলার পর কপ্রিরতেদর কোেখর সামেন 
তােঁক আকােশ তুেল কনওযা হল৷ আর এক 
খানা কমঘ তােঁক তােদর দৃটষ্টর আড়াল কের 
িদল৷

10 যীশু যখন যােছেন, আর কপ্রিরেতরা আকােশর 
িদেক তািকেয় আেেন, টঠক কসই সময সাদা 
ধবধেব কপাশাক পরা দুই ব্যক্তি তােদর পােশ 
এেস দাডঁ়ােলন৷

11 কসই দুই ব্যক্তি কপ্রিরতেদর বলেলন, ‘কহ 
গালীেলর কলােকরা, কতামরা আকােশর িদেক 
তািকেয় রেয়ে ককন? এই কয় যীশু,যােক 
কতামােদর সামেন কথেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল, 
তােঁক কয় ভােব কতামরা স্বেগ ্ণ কয়েত কদখেল, 
টঠক কসই ভােবই িতিন িফের আসেবন৷’

এশফসীয় 4:8 তাই শাস্ত বলেে: ‘িতিন উেদ্্ণ 
আকােশ কগেলন, সেঙ্গ বন্দীেদর িনেয় কগেলন, 
আর মানুেষর হােত তুেল িদেয় কগেলন নানা 
বরদান৷’ 
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9 যখন বলা হেয়েে, ‘িতিন উেদ্্ণ উেঠ কগেলন,’ 
তার অথ ্ণ িক? তার অথ ্ণ এই কয় প্রথেম িতিন 
িনেম্ন পিৃথবীেত কনেমিেেলন৷

10 কসই েন িযিন কনেম এেসিেেলন (খ্ীষ্ট) িতিন 
কসই একই ব্যক্তি িযিন আকােশর কথেকও 
উেচ্চ উেঠিেেলন, যােত সব িকেুই তারঁ দ্ারা 
পপূর ্ণ করেত পােরন৷

ব�মবথ ১ 3:16 একথা ককউই অস্বীকার করেত 
পাের না কয় আমােদর ধেম ্ণর িনগপূঢ় সত্য অিত 
মহান:খ্ীষ্ট মনুষ্য কদেহ প্রকািশত হেলন, 
পিবত্র আত্ার শক্তিেত যথাথ ্ণ প্রিতপন্ হেলন, 
স্বগ ্ণদপূতরা তারঁ দশ ্ণন কপেলন৷ সব ্ণোিতর মেধ্য 
তারঁ সুসমাোর প্রোিরত হল, েগেতর মানুষ 
তারঁ প্রিত িবশ্বাসী হেয় উঠল, পের স্বমিহমায় 
িতিন স্বেগ ্ণ উন্ীত হেলন৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; #5; িদ্তীয় িববরর 33:29; কযাশুয়া 
21:44; সামসঙ্গীত 18:47; সামসঙ্গীত 24:7-10; সামসঙ্গীত 

68:17,18,24,25,33; पপ্রত্যােদশ 20.

E14 মবসহা মৃ�ুযে এিং অন্কাশরর উপর 
জয়িাভ করশিন।

G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

সামসগেী� 49:15 বকন্তু প্রভু আমায় মৃ�ুযে 
খথশক মুক্তি খদশিন এিং আমার জীিনশক 
রষিা করশিন| য�ন ব�বন আমাশক �ারঁ 
সশগে বনশয় যাশিন, ��ন ব�বন আমায় 
কিশরর দশুভ্মা� খথশক রষিা করশিন!

খযাহন 20:11 মিরয়ম িকন্তু সমািধর বাইের 
দািঁড়েয় কাদঁিেেলন৷ িতিন কাদঁেত কাদঁেত 

ঝঁুেক পেড় সমািধর কভতরিা লষি্য করেলন৷
12 আর কদখেলন শুভ্ কপাশাক পের দুেন 

স্বগ ্ণদপূত যীশুর কদহ কয়খােন কশাযােনা িেল 
কসখােন বেস আেেন৷ একেন তারঁ মাথার 
িদেক, আর একেন তারঁ পােয়র িদেক৷

খযাহন 20:15 যীশু তােঁক বলেলন, ‘নারী, 
তুিম কাদঁে ককন? তুিম কােক খুেঁে?’মিরয়ম 
তােঁক বাগােনর মালী মেন কের বলেলন, 
‘মহাশয়, আপিন যিদ তােঁক িনেয় িগেয় থােকন 
তেব আমায় বলুন তােঁক ককাথায় করেখেেন, 
আিম তােঁক িনেয় যাব৷’

16 যীশু তােঁক বলেলন, ‘মিরয়ম৷’িতিন িফের 
তাকােলন, আর তােঁক ইহুদীেদর ভাষায় 
বলেলন, ‘রক্বি’ যার অথ ্ণ ‘গুরু’৷

17 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আমােক ধেরা না, কারর 
আিম উেদ্্ণ িপতার কােে এখনও যাইিন৷ িকন্তু 
তুিম আমার ভাইেদর কােে যাও, আর তােদর 
বল, ‘িযিন আমার িপতা ও কতামােদর িপতা 
আর আমার ঈশ্বর ও কতামােদর ঈশ্বর, উেদ্্ণ 
আিম তারঁ কােে যাক্ছে৷”

पবশষযেচবর� 2:27 কারর তুিম আমার প্রার 
মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ করেব না৷ তুিম কতামার 
পিবত্র ব্যক্তিেক ভয় কপেত কদেব না৷

पবশষযেচবর� 13:35 আবার আর 
এক োয়গায় ঈশ্বর বেলেেন:‘তুিম কতামার 
পিবত্রতমেক ষিয় কদখেত কদেব না৷’ 

पবশষযেচবর� 26:23 তারঁা বেল কগেেন, 
খ্ীষ্টেক মতুৃ্যেভাগ করেত হেব ও মতৃেদর মধ্য 
কথেক িতিনই হেবন প্রথম পুনরুত্িথত, ইহুদী 
িক অইহুদী সবার কােে িবিশষ্ট কে্যািতর বাত ্ণা 
িনেয় আসেবন৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 16:10; সামসঙ্গীত 30:3; সামসঙ্গীত 
71:20; সামসঙ্গীত 86:13; কযানা 2:4-6.
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H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 50:2 বসশয়ান খথশক দীবপ্তমান 
ঈশ্বর অসীম সুন্দর!

3 আমাশদর ঈশ্বর আসশেন এিং ব�বন নীরি 
থাকশিন না| �ারঁ সামশন সি ্মগ্রাসী আগুন 
জ্বিশে| �ারঁ চারবদশক প্রচণ্ড ঝড় িইশে|

4 য�ন ব�বন �ারঁ খিাকশদর বিচার কশরন 
��ন ব�বন আকাশ ও পৃবথিীশক সাষিী 
থাকশ� ডাশকন|

5 ঈশ্বর িশিন, “খহ আমার অনু�ামীরা 
আমার চাবরবদশক এস| খহ আমার 
ভতিসকি, আমরা এশক অশন্য়র সশগে 
চুক্তি কশরবে|

6 ঈশ্বর হশিন বিচারক, আকাশ �ারঁ যথায়থ 
ধাক্ম্ ্মক�ার কথা খ�াষণা কশর|

সামসগেী� 97:6 আকাশ তারঁ ধাক্ম্ ্ণকতার কথা 
বেল! প্রেত্যেক তারঁ মিহমা কদখুক!

ইসাইয়া 12:6 কহ িসেয়ানবাসীগর উচ্চস্বের 
ঈশ্বেরর স্তবগান কর| ইস্ােয়েলর পিবত্রতম 
ঈশ্বর অত্যন্ত সএিযভােব কতামার সেঙ্গ 
আেেন| তাই সকেল খুশী হও|

ইসাইয়া 33:21 কারর প্রভু সব ্ণশক্তিমান 
কসখােন রেয়েেন| এই কদশ কোি ও বড় 
নদী কবটষ্টত োয়গা| িকন্তু এই নদীগুিলেত 
শএুর কনৌকা বা শক্তিশালী োহাে থাকেব 
না| কতামরা যারা এই কনৌেকাগুেলােত কাে 
করে, তারা এই দিড়গুিল িনেয় কাে করা বন্ধ 
কের িদেত পােরা| কতামরা মাস্তুলেক যেথষ্ট 
শক্তিশালী করেত পােরা না| কতামরা কতামােদর 
পাল খুলেত পারেব না| কারর প্রভু আমােদর 
িবোরক| প্রভু আমােদর িবিধ প্রেরতা| প্রভুই 
আমােদর রাো| িতিন আমােদর রষিা কেরন| 
তাই িতিন আমােদর যেথষ্ট সম্দ কদেবন| 
এমনিক পঙু্গ কলাকরা যুদ্ কথেক প্রেুর সম্দ 

লাভ করেব|

মবথ 24:31 খুব কোের তপূরীধ্িনর 
সেঙ্গ িতিন তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর পাঠােবন৷ তারঁা 
আকােশর এক প্রান্ত কথেক অপর প্রান্ত পয ্ণন্ত, 
োর িদক কথেক তারঁ মেনানীত কলাকেদর 
েেড়া করেবন৷

খযাহন 12:48 কয় ককউ আমােক অগ্রাহ্য় 
কের ও আমার কথা গ্রহর না কের, তার িবোর 
করার েন্য একেন িবোরক আেেন৷ আিম কয় 
বাত ্ণা িদেয়িে কশষ িদেন কসই বাত ্ণাই তার িবোর 
করেব৷

पবশষযেচবর� 17:31 কারর িতিন 
একটি িদন িস্র কেরেেন, কয় িদেন িতিন 
তারঁ িনরূিপত একেনেক িদেয় সারা েগত 
সংসােরর িবোর করেবন৷ এই িবষেয় সকেল 
কয়ন িবশ্বাস করেত পাের এমন প্রমারও িতিন 
িদেয়েেন: এই প্রমারস্বরূপ িতিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক তােঁক পুনরত্িথত কেরেেন!’

খরামীয় 2:5 িকন্তু তুিম কটঠনমনা কলাক 
ও অবাধ্য৷ তুিম পিরবিত্ণত হেত োও না, তাই 
তুিমই কতামার দণ্ডেক কঘারতর কের তুলে৷ 
ঈশ্বেরর কক্রাধ প্রকােশর িদেন তুিম কসই দণ্ড 
পােব, কয় িদন কলােক ঈশ্বেরর ন্যায়িবোর 
কদখেত পােব৷

খরামীয় 2:16 এসব তখনই ঘিেব যখন 
ঈশ্বর, যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম মানুেষর সকল 
গুপ্ত িবষেয়র িবোর করেবন৷ কয় সুসমাোর 
আিম কলাকেদর কােে প্রোর কির তা এই 
কথাই বলেে৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 4:16 কারর যখন প্রধান 
স্বগ ্ণদপূেতর গন্ভীর আেদশ ও ঈশ্বেরর তপূরীধ্িন 
হেব, প্রভু িনেে স্বগ ্ণ কথেক কনেম আসেবন৷ 
তখন কয় সব খ্ীষ্ট িবশ্বাসীেদর মতুৃ্য হেয়েে 
তারা প্রথেম কেেগ উঠেব৷
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17 তারপর আমরা যারঁা তখনও পিৃথবীেত েীিবত 
থাকব, প্রভুর সেঙ্গ আকােশ সাষিাত্ করেত 
তােদর সােথ আমােদরও কমেঘর মেধ্য তুেল 
কনওয়া হেব; আর আমরা প্রভুর সেঙ্গ িেরকাল 
থাকব৷

ব�মবথ ২ 4:1 ঈশ্বরেক ও যীশু খ্ীষ্টেক 
সামেন করেখ আিম কতামােক এক আেদশ 
িদক্ছে৷ খ্ীষ্ট যীশু, িযিন েীিবত ও মতৃেদর িবোর 
করেবন, তারঁ এক রাে্য আেে আর িতিন 
আবার িফের আসেেন, তাই আিম কতামােক 
এই আেদশ িদক্ছে;

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

23 কতামরা এেসে ঈশ্বেরর প্রথম োতেদর 
সভাস্েল, যােদর নাম স্বেগ ্ণ িলিখত রেয়েে৷ 
িযিন সকেলর িবোরকত্ণা কসই ঈশ্বেরর কােে 
এেসে৷ িসক্দ্প্রাপ্ত আত্ার সমােবেশ এেসে৷

24 কতামরা যীশুর কােে এেসে িযিন ঈশ্বেরর 
কাে কথেক তারঁ কলাকেদর েন্য নতুন েুক্তি 
এেনেেন৷ কসই কেিােনা রেতির কােে এেসে যা 
কহবেলর রতি কথেক উত্তম কথা বেল৷

25 সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা বেলন তা শুনেত 
অসম্ত হেযা না৷ িতিন পিৃথবীেত যখন 
সতক্ণবারী উচ্চারর করেলন যারঁা তারঁ কথা 
শুনেত অসম্ত হল তারা রষিা কপল না৷ এখন 
ঈশ্বর স্বগ ্ণ কথেক বলেেন, তারঁ কথা না শুনেল 
কতামােদর অবস্া ঐ কলাকেদর কথেকও ভয়াবহ 
হেব একথা সুিনক্চিত কেেনা৷

26 কসই সময় তারঁ কথায় পিৃথবী ককঁেপ উেঠিেল৷ 
িকন্তু এখন িতিন প্রিতজ্ঞা কেরেেন, ‘আিম 
আর একবার পিৃথবীেক কািঁপেয় তুলব৷ 
এমনিক স্বগ ্ণেকও কািঁপেয় তুলব৷’

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 16:5 তখন আিম েল সমুেদ্র 
স্বগ ্ণদপূতেক বলেত শুনলাম:‘তুিম আে ও িেেল, 
তুিমই পিবত্র, তুিম ন্যায়পরায়র কারর তুিম 
এইসব িবষেয়র িবোর কেরে৷

6 ওরা পিবত্র কলাকেদর ও ভাববাদীেদর রতিপাত 
কেরেে ; আর তার প্রিতফলস্বরূপ আে তুিমও 
এই সব কলাকেক রতিপান করেত িদেয়ে, 
এিাই এেদর প্রাপ্য়৷’

7 তখন আিম যজ্ঞেবদীেক বলেত শুনলাম,‘হ্যা ,ঁ 
প্রভু ঈশ্বর িযিন সব ্ণশক্তিমান, কতামার িবোর 
সত্য ও ন্যায়সঙ্গত৷’

पপ্র�যোশদশ 19:2 কারর তারঁ িবোরসকল সত্য ও 
ন্যায়৷ িতিন কসই মহান গিরকার িবোর িনষ্পন্ 
কেরেেন, কয় তার কয়ৌন পাপ দ্ারা পিৃথবীেক 
কলুিষত করত৷ ঈশ্বেরর দাসেদর রতিপােতর 
প্রিতেশাধ িনেত ঈশ্বর কসই কবশ্যােক শাক্স্ত 
িদেয়েেন৷’

पপ্র�যোশদশ 22:20 যীশু িযিন বলেেন এই 
িবষয়গুিল সত্য, এখন িতিনই বলেেন, ‘হ্যা ,ঁ 
আিম িশিগির আসিে৷’আেমন৷ এস, প্রভু যীশু!

এটিও কদখুন: #1; #6; আিদপুস্তক 18:25; সামসঙ্গীত 7:11; 
সামসঙ্গীত 94:2; কিরথেীয় ১ 6:2,3; যােকােবর পত্র 5:9; িপতেরর 
১ম পত্র 4:5; पপ্রত্যােদশ 11:15; पপ্রত্যােদশ 16:7; पপ্রত্যােদশ 

19:2; पপ্রত্যােদশ 20.
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E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 
করশিন।

E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 
খদওয়া।

I04 শাবন্ বনশিদন করা এিং 
থযোঙ্সব�বভংশয়র উ�্স� ্ম মবসহার 
কাজশক পবরণাম।

সামসগেী� 51:17 ঈশ্বর খয় িবি চান �া 
হি এক অনু�প্ত আত্া| খহ ঈশ্বর, যবদ 
একজন খিাক নম্র হৃদশয় ও িশযে�ার মন 
বনশয় আপনার কাশে আশস �াশক আপবন 
বফবরশয় খদশিন না|

ইসাইয়া 57:15 ঈশ্বর ওপের, আেরা ওপের| 
িতিন থাকেবন িেরকাল| তারঁ নাম পিবত্র| ঈশ্বর 
বেলন, আিম অেনক উঁেু ও পিবত্র স্ােন বাস 
করেলও যারা দুঃখীত ও িবনীত তােদর সেঙ্গও 
আিম থািক| যােদর আত্া অিনষ্টকারী তােদর 
আিম নতুন েীবন কদব| যােদর মেন দুঃখ 
রেয়েে আিম তােদর নতুন েীবন কদব|

মবথ 5:3 ‘ধন্য কসই কলােকরা যারঁা আত্ায় নত-
নম্র, কারর স্বগ ্ণরাে্য তােদরই৷

মাক্ম 12:33 আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শক্তি 
িদেয় তােঁক ভালবােসা এবং প্রিতেবশীেক 
িনেের মেতা ভালবাসা হেছে সমস্ত রকম 
বিলদান ও উত্ সেগ ্ণর কথেক অেনক ভাল৷’

িুক 15:10 আিম কতামােদর বলিে, টঠক 
এইভােব একেন পাপী যখন মন-িফরায়, 
তখন ঈশ্বেরর স্বগ ্ণদপূতেদর সামেন আনন্দ হয়৷’

িুক 18:11 ফরীশী দািঁড়েয় িনেের সবেেন্ধ 
এইভােব প্রাথ ্ণনা করেত লাগল, ‘কয় ঈশ্বর, 
আিম কতামায় ধন্যবাদ িদক্ছে কয় আিম অন্য 
সব কলাকেদর মেতা নই ; দস্য়ু , প্রতারক, 
ব্যিভোরী অথবা এই কর-আদায়কারীর মেতা 
নই৷

12 আিম সপ্তােহ দুিদন উেপাস কির, আর আমার 
আেয়র দশ ভােগর একভাগ দান কির৷’

13 ‘িকন্তু কসই কর-আদায়কারী দািঁড়েয় স্বেগ ্ণর 
িদেক মুখ তুেল তাকােতও সাহস করল না, বরং 
কস বুক োপড়ােত োপড়ােত বলল, ‘কহ ঈশ্বর, 
আিম পাপী! আমার প্রিত দযা কর!’

14 আিম কতামােদর বলিে, এই কর-আদায়কারী 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয় বািড় েেল কগল িকন্তু ঐ 
ফরীশী নয়৷ কয় ককউ িনেেেক বড় কের তােক 
কোি করা হেব; আর কয় িনেেেক কোি কের 
তােক বড় করা হেব৷’

খরামীয় 12:1 ভাই ও কবােনরা আমার িমনিত 
এই, ঈশ্বর আমােদর প্রিত দয়া কেরেেন বেল 
কতামােদর েীবন ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য েীিবত 
বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ কর, তা তারঁ কােে পিবত্র 
প্রীিতেনক কহাক৷ ঈশ্বেরর উপাসনা করার 
েন্য কতামােদর কােে এ এক আত্িমক উপায়৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:5 কতামরাও এক 
একটি েীবন্ত প্রস্তর সুতরাং কসই আত্িমক 
ধম ্ণধাম গড়বার েন্য কতামােদর ব্যবহার 
করেত দাও, যােত পিবত্র যােক িহসােব 
কতামরা আত্িমক বিল উত্ সগ ্ণ করেত পার, যা 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে গ্রহরীয় হেব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:24; সামসঙ্গীত 34:18; সামসঙ্গীত 
102:17; সামসঙ্গীত 147:3; ইসাইয়া 61:1-3; ইসাইয়া 66:2; লুক 

15:2-7,21-32; িফিলপ্ীয় 4:18; িহব্রুেদর কােে পত্র 3:16.

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 53:6 ঈশ্বর, ইস্াশয়শির জনযে 
বসশয়ান পি ্মশ� জয় বনশয় আসুন! ঈশ্বর 
য�ন �ারঁ খিাকশদর বনি ্মাসন খথশক 
বফবরশয় আনশিন ��ন যাশকাশির 
খিাকরা খয়ন আনন্দ কশর|

ইসাইয়া 59:20 তখন িসেয়ােন এক েন 
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পিরত্রাতা আসেব| িতিন যােকােবর কলাকেদর 
কােে আসেবন যারা পাপ কাে কেরও 
ঈশ্বেরর কােে িফের এেসেে|

মবথ 1:21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করেব, তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর 
িতিন তারঁ কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার 
করেবন৷»

িুক 1:68 ‘ইস্ােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর 
প্রশংসা কহাক্, কারর িতিন তারঁ িনেের 
কলাকেদর সাহায্য করেত ও তােদর মুতি করেত 
এেসেেন৷

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

িুক 21:28 এসব ঘিনা ঘিেত কদখেল 
মাথা তুেল উেঠ দািঁড়ও, কারর কেেনা কয় তখন 
কতামােদর মুক্তি আসেে!’

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:12 খ্ীষ্ট একবার 
িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ 
িতিন মহাপিবত্রস্ােন প্রেবেশর েন্য োগ 
বা বােুেরর রতি ব্যবহার কেরন িন, িকন্তু 
িতিন একবার িেরতের িনেের রতি িনেয় 

মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ খ্ীষ্ট 
কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য অনন্ত 
মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; # 2; #3; সামসঙ্গীত 14:7; সামসঙ্গীত 42:11; 
সামসঙ্গীত 43:5; সামসঙ্গীত 44:4; সামসঙ্গীত 74:12; সামসঙ্গীত 
78:35; সামসঙ্গীত 111:9; হাবাকুক 3:13; লুক 1:71; লুক 2:38; 

এেফসীয় 1:7; কলসীয় 1:14.

F05 মবসহার সাশথ বিশ্বাস�া�ক�া করা 
হশি।

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 55:4 আমার হৃদশয়র বভ�শর 
�া�-প্রব��া� হশয় যাশছে| মৃ�ুযে ভশয় 
আবম ভী� হশয় রশয়বে|

5 আ�শঙ্ আবম কাপঁবে| আবম সন্ত্রস্|
 
12 এিা যবদ আমার শ�র্ুরা আমাশক 

অপমান করশ�া, আবম সহযে করশ� 
পার�াম| এিা যবদ আমার শ�র্ুরা 
আমায় আক্রমণ করশ�া আবম িুশকাশ� 
পার�াম|

13 বকন্তু খহ আমার স�া, িনু্, আপবন িয়ং 
আমায় আক্রমণ কশরশেন|

14 য�ন আমরা একসশগে ভীশড়র মশধযে বদশয় 
ঈশ্বশরর মক্ন্দশর খহঁশি খয়�াম, ��ন 
বনশজশদর খ�াপন কথা এশক অপশরর 
সশগে বিবনময় কশর ক� বনকিভাশি কথা 
িশিবে|

মবথ 26:31 যীশু তােদর বলেলন, ‘আমার 
কারের কতামরা আে রােত্রইিবশ্বাস হািরেয় 
কফলেব৷ আিম একথা বলিে কারর শােস্ত কলখা 
আেে,‘আিম কমষপালকেক আঘাত করেবা৷ 
তারঁ মতুৃ্য হেল পােলর কমষরা োরিদেক েিড়েয় 
পড়েব৷’ সখিরয়

32 িকন্তু আিম পুনরুত্িথত হেল পর, কতামােদর 
আেগ আেগ গালীেল যাব৷’

33 এর উত্তের িপতর বলেলন, ‘আপনার কারের 
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সকেলই িবশ্বাস হািরেয় কফলেত পাের িকন্তু 
আিম কখনইিবশ্বাস হারােবা না৷’

34 যীশু বলেলন, ‘আিম সিত্য বলিে, আে 
রােত্রইতুিম বলেব কয় তুিম আমােক কেেনা না৷ 
কভাের কমারগ ডাকার আেগই তুিম আমােক 
িতনবার অস্বীকার করেব৷’

35 িকন্তু িপতর তােঁক বলেলন, ‘আিম আপনােক 
িেিন না, একথা আিম কখনও বলব না৷ 
আপনার সেঙ্গ আিম মরেতও প্রস্তুত৷’ অন্য 
িশষ্যরা ও সকেল একইকথা বলেলন৷

36 এরপর যীশু তােঁদর সেঙ্গ কগত্ িশমানী নােম 
একিা োয়গায় িগেয় তারঁ িশষ্যেদর বলেলন, 
‘আিম ওখােন িগেয় যতষির প্রাথ ্ণনা কির, 
কতামরা এখােন বেস থাক৷’

37 এরপর িতিন িপতর ও িসবিদেয়র দুই কেেলেক 
সেঙ্গ িনেয় েলেত থাকেলন৷ কয়েত কয়েত তারঁ 
মন উেদ্গ ও ব্যথায় ভের কগল, িতিন অিভভপূত 
হেয় পড়েলন৷

38 তখন িতিন তােদর বলেলন, ‘দুঃেখ আমার 
হৃদয় কভেঙ্গ যােছে৷ কতামরা এখােন থাক আর 
আমার সেঙ্গ কেেগ থােকা৷’

খযাহন 13:21 এই কথা বলার পর যীশু 
খুবই উিদ্নি হেলন, আর কখালাখুিলই বলেলন, 
‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, কতামােদর মেধ্য 
একেন আমােক ধিরেয় কদেব৷’

খযাহন 13:27 িযহপূদা রুটির িুকেরাটি 
কনওযার পর শয়তান তার মেধ্য েুেক পড়ল৷ 
এরপর যীশু তােক বলেলন, ‘তুিম যা করেত 
যাছে তা তাড়াতািড় কেরােগ যাও৷’

খযাহন 13:37 িপতর তােঁক বলেলন, ‘প্রভু, 
এখন ককন আিম আপনার সেঙ্গ কয়েত পাির 
না? আিম আপনার েন্য িনেের েীবন পয ্ণন্ত 
িদেয় কদব৷’

38 যীশু তােক বলেলন, ‘তুিম িক সিত্য আমার 
েন্য প্রার কদেব? আিম কতামােক সিত্য বলিে ; 
কাল কভাের কমারগ ডাকার আেগই তুিম 
আমােক িতনবার অস্বীকার করেব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 6:3; সামসঙ্গীত 69:20,21; সামসঙ্গীত 
102:3-5; মাক্ণ 14:33,34.

H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 
পবরণাম।

H08 মবসহা অমর জীিন পাশিন।
     
সামসগেী� 61:6 রাজাশক দী� ্ম জীিন বদন! 

�াশক বচরবদন জীবি� থাকশ� বদন!
7 �াশক বচরবদন ঈশ্বশরর সশগে খিঁশচ থাকশ� 

বদন! আপনার প্রকৃ� ভাশিািাসা বদশয় 
�াশক আপবন রষিা করুন|

সামুশয়ি ২ 7:16 কতামার রােপিরবার িেরকাল 
থাকেব| কতামার েন্য কতামার রােত্ব িেরস্ায়ী 
হেব| কতামার িসংহাসন িেরিদন অিুি থাকেব|”

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:24 খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ মহাপিবত্র 
স্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ মানুেষর ততরী ককান 
মহাপিবত্র স্ােন খ্ীষ্ট প্রেবশ কেরন িন৷ পিৃথবীর 
তাবঁুর মহাপিবত্র স্ােন স্বগতীয় স্ােনর প্রিতছেিব 
মাত্র; িকন্তু খ্ীষ্ট স্বেগ ্ণ প্রেবশ কেরেেন, আর 
এখন আমােদর হেয় িতিন ঈশ্বেরর সামেন 
দািঁড়েয় আেেন৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 41:12; িহব্রুেদর কােে পত্র 
7:21-25.
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F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

সামসগেী� 62:3 ক�ষিণ খ�ামরা আমায় 
আক্রমণ করশি? আবম একিা ঝঁুশক পড়া 
খদওয়াশির ম�| আবম একিা ভনি প্রায় 
খিড়ার ম�|

4 আমার গুরুত্ব থাকা স�শ্ত্বও ঐসি খিাক 
আমার বিনাশশর পবরকল্পনা করশে| 
আমার সম্পশক্ম বমথযো িশি ওরা আনন্দ 
পায়| জনসমশষি ওরা আমার সম্পশক্ম 
ভাি কথা িশি বকন্তু খ�াপশন আমায় 
অবভশাপ খদয়|

সামসগেী� 2:1 অন্যান্য োিতগুেলার 
কলাকেন এত ক্রুদ্ ককন? ককন তারা 
কবাকার মত পিরকল্পনা করেে?

2 তােদর রাোরা এবং কনতারা, প্রভু এবং তারঁ 
মেনানীত রাোর িবরুেদ্ লড়াই করার েন্য 
একক্ত্রত হেছে|

3 কসই সব কনতা বলেে, “এস আমরা ঈশ্বর এবং 
তারঁ মেনানীত রাোর িবরুেদ্ িবেদ্াহ কির| 
“এস আমরা ওেদর কথেক আলাদা হেয় কবিরেয় 
এেস িনেেেদর মুতি কির!”

মবথ 26:3 কসইসময় মহাযােক 
কায়াফার বািড়র উঠােন প্রধান যােকরা ও 
ইহুদী কনতারা এেস ষড়যন্ত্র করেত বসল,

4 কয়ন তারা যীশুেক কগ্রপ্তার করেত পাের ও 
তােঁক ফােঁদ কফেল হত্যা করেত পাের৷

মবথ 27:1 কভার হেল প্রধান যােকরা ও 
সমােপিতরা সবাইিমেলযীশুেক হত্যা করার 
েক্রান্ত করল৷

খযাহন 11:49 িকন্তু তােদর মেধ্য একেন, 
য়ারঁ নাম কাযাফা, িযিন কসই বেেরর েন্য 
মহাযােেকর পদ কপেয়িেেলন, তােদর 
বলেলন, ‘কতামরা িকেুই োেনা না৷

50 আর কতামরা এও কবাঝ না কয় কগািা োিত 
ধ্ংস হওযার পিরবেত্ণ কসই মানুেষর মতুৃ্য 

হওযা কতামােদর পেষি মঙ্গলেনক হেব৷’
51 একথা কাযাফা কয় িনেের কথেক বলেলন 

তা নয়, িকন্তু কসই বেেরর েন্য মহাযােক 
হওযােত িতিন এই ভাববারী করেলন, কয় সমগ্র 
োিতর েন্য যীশু মতুৃ্যবরর করেত যােছেন৷

पবশষযেচবর� 4:25 তুিম কতামার দাস আমােদর 
িপতৃপুরুষ দাযপূেদর মুখ িদেয় পিবত্র আত্ার 
দ্ারা বেলে:‘োিতবনৃ্দ ককন ক্রুদ্ হল? 
ককনই বা কলােকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ অসার 
পিরকল্পনা করল?

26 েগেতর রাোরা যুেদ্র েন্য প্রস্তুত হল, আর 
শাসেকরা প্রভু ঈশ্বেরর িবরুেদ্ ও তারঁ খ্ীেষ্টর 
িবরুেদ্ এক হল৷’

27 হ্যা ,ঁ এই শহেরই কতামার পিবত্র দাস যীশুর 
িবরুেদ্, যােক তুিম অিভিষতি কেরে তারঁ 
িবরুেদ্ কহেরাদ, পন্তীয়, পীলাত, ইহুদীরা ও 
অইহুদীরা এক হেয়িেল৷

28 কতামার শক্তিেত ও কতামার ইছোয় পপূেব ্ণই যা 
ঘিেব বেল তুিম টঠক কেরিেেল, কসই কাে 
করেতই তারা একত্র হেয়িেল৷

এটিও কদখুন: মিথ 2:14-16.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 65:2 আপবন খয় সি কাজ 
কশরশেন খস সম্পশক্ম আমরা িশি থাবক| 
আপবনও আমাশদর প্রাথ ্মনা শুশনশেন| যারা 
আপনার কাশে আশস, �াশদর প্রশ�যেশকর 
প্রাথ ্মনা আপবন খশাশনন|

সামসগেী� 22:27 কতামরা, সুদপূর কদশগুিলর 
েনগর, প্রভুেক মেন করেখা এবং তারঁ কােে 
িফের এস! কয় সব মানুষ িবেদেশ থােক তারাও 
কয়ন প্রভুরই উপাসনা কের|

সামসগেী� 86:9 প্রভু, আপিনই প্রেত্যকটি 
মানুষেক সটৃষ্ট কেরেেন| ওরা সবাই কয়ন এেস 
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আপনার উপাসনা কের| ওেদর সকেল কয়ন 
আপনার নােমর সম্ান কের|

ইসাইয়া 66:23 সব কলাকরা প্রাথ ্ণনার িদেন 
আমার উপাসনা করেত আসেব| তারা প্রিত 
মােসর প্রথম িদন এবং িবশ্ােমর িদন আমার 
উপাসনা করেত আসেব|

িুক 11:9 তাই আিম কতামােদর বলিে, 
কতামরা োও, কতামােদর কদওযা হেব, কখােঁ 
কতামরা পােব৷ দরোয় ধাক্া দাও, কতামােদর 
েন্য দরো কখালা হেব৷

10 কারর যারঁা োয়, তারা পায়৷ যারঁা কখােঁ কের, 
তারা সন্ধান পায় আর যারঁা দরোয় ধাক্া কদয়, 
তােদর েন্য দরো কখালা হয়৷

খযাহন 12:32 আর যখন আমােক মাটি 
কথেক উঁেুেত কতালা হেব, তখন আিম আমার 
কােে সকলেকই কিেন আনব৷’

খযাহশনর ১ম পত্র 5:14 আমরা এিবষেয় 
সুিনক্চিত কয় আমরা যিদ তারঁ ইছোনুসাের তারঁ 
কােে িকেু োই তেব িতিন আমােদর প্রাথ ্ণনা 
শুনেবন;

15 আর আমরা যিদ সিত্য োিন কয় িতিন 
আমােদর প্রাথ ্ণনা শুেনেেন তেব োনেত হেব 
কয় আমরা তারঁ কােে যা কেেয়িে তা কপেয় 
িগেয়িে৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 66:4; সামসঙ্গীত 145:18,19; 
ইসাইয়া 49:6; ইসাইয়া 65:24; কযেরিময়া 29:12,13.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 67:1 খহ ঈশ্বর, আমাশদর কৃপা 
করুন এিং আশীি ্মাদ করুন| অনুগ্রহ কশর 
আমাশদর গ্রহণ করুন!

2 খহ ঈশ্বর, পৃবথিীর সমস্ খিাক খয়ন 
আপনার সম্পশক্ম জানশ� পাশর| 
প্রশ�যেকিা জাব� খয়ন খদ�শ� পায় খকমন 
কশর আপবন মানুষশক িাচঁান|

3 খহ ঈশ্বর, খিাকরা খয়ন আপনার প্রশংসা 
কশর! খয়ন সমস্ খিাক আপনার প্রশংসা 
কশর|

4 সমস্ জাব� আহ্াবদ� হশয় আনন্দ 
উপশভা� করুন! খকন? কারণ আপবন 
নযোয়সগে� ভাশি খিাশকর বিচার কশরন| 
এিং আপবন প্রশ�যেকটি জাব�শক শাসন 
কশরন|

5 খহ ঈশ্বর, খিাকরা খয়ন আপনার প্রশংসা 
কশর! সকি খিাক খয়ন আপনার প্রশংসা 
কশর|

6 খহ ঈশ্বর, আমাশদর ঈশ্বর, আমাশদর 
আশীি ্মাদ করুন| আমাশদর জবম খয়ন 
আমাশদর ভাি আিাদ খদয়|

7 ঈশ্বর খয়ন আমাশদর আশীি ্মাদ কশরন| 
পৃবথিীর সমস্ খিাক খয়ন ঈশ্বরশক ভয় ও 
শ্রধো কশর|

ইসাইয়া 2:2 কশেষর িদনগুিলেত, প্রভুর 
মক্ন্দেরর পব ্ণতেক সকল পব ্ণেতর মেধ্য 
শীষ ্ণস্ানীয করা হেব এবং ওটিেক সমস্ত পব ্ণত 
কথেক উচ্চতর করা হেব| এবং সমস্ত কদশগুিল 
কথেক কলাকরা কসখােন িনয়িমত ভােব প্রবােহর 
মত যােব|

3 বহু কদেশর কলাক কসখােন যােব| তারা বলেব, 
“েল, আমরা সবাই প্রভুর পব ্ণেত, যােকােবর 
ঈশ্বেরর উপাসনাগেৃহ উটঠ| তারপর িতিন 
আমােদর তারঁ েীবনযাপেনর পথ কশখােবন 
এবং আমরা েীবেনর কসই পথ অনুসরর 
করব|”ঈশ্বেরর িবিধ, প্রভুর বাত ্ণাসমপূহ 
কেরুশােলেমর িসেয়ান পব ্ণত কথেক শুরু হেব 
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এবং কগািা পিৃথবীেত েিড়েয় পড়েব|
4 তারপর ঈশ্বর সকল োিতর িবোরক হেবন| 

এবং অেনক কলােকর বাদানুবােদর িনষ্পত্িত 
করেবন| তারা িনেেেদর মেধ্য লড়াইেয়র সময় 
অস্তশেস্তর ব্যবহার বন্ধ করেব| তারা তােদর 
তরবাির কথেক লাঙেলর ফলা ততির করেব 
এবং বশ ্ণার ফলা িদেয় কািাির বানােব| এক 
োিত অন্য োিতর িবরুেদ্ তরবাির ধরেব না| 
পরস্পেরর মেধ্য লড়াই বন্ধ হেব| তারা কখনও 
যুেদ্র প্রিশষির কনেব না|

দাবনশয়ি 7:14 “কসই মানুেষর মেতা 
ব্যক্তিটিেক কত্তৃ ্ণত্ব, মিহমা ও সম্পূর ্ণ শাসন 
ষিমতা কদওয়া হল| সমস্ত কদশ ও সমস্ত ভাষার 
কলাকরা তারঁ উপাসনা করেব| তারঁ শাসন ও 
রােত্ব িেরস্ায়ী হেব| তা কখেনা ধ্ংস হেব না|

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; #5; কযেরিময়া 10:10.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 68:1 ঈশ্বর, আপবন উিুন এিং 
শ�র্ুশদর েত্রভগে করুন| �ারঁ সি 
শ�র্ুরা খয়ন �ারঁ খথশক দশূর পাবিশয় 
যায়|

2 খধাযঁা খয়মন িা�াশস উশড় যায়, খ�মবন 

আপনার শ�র্ুরা খয়ন েত্রভগে হয়| খমাম 
খয়মন ভাশি আগুশন �শি যায়, খ�মনই 
কশর খয়ন আপনার শ�র্ুরাও ধ্ংস হয়|

3 বকন্তু ধাক্ম্ ্মক খিাকরা সু�ী| ধাক্ম্ ্মক 
খিাকরা ঈশ্বশরর সশগে আনশন্দাল্লাশস 
সময় কািাশি| ধাক্ম্ ্মক খিাকরা বনশজশদর 
উপশভা� করশ� পারশি এিং প্রচণ্ড সু�ী 
হশি!

4 ঈশ্বশরর উশদেশযে �ান �াও| �ারঁ নাশম 
প্রশংসা কর| ঈশ্বশরর জনযে পথ প্রস্তু� কর| 
মরুভূবমশ� ব�বন রশথ চশড় আসশেন| �ারঁ 
নাম “য়াঃ|” �ারঁ নাশমর প্রশংসা কর!

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন 
না এমন কলাকেদর শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক 
জ্বলন্ত অিনিসহ কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু 
যীশু খ্ীেষ্টর সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন 
কের না, িতিন তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷

9 তারা অনন্তকাল িবনাশরূপ শাক্স্ত কভাগ করেব৷ 
তারা প্রভুর সেঙ্গ থাকেত পারেব না এবং তারঁ 
মহাপরাক্রেমর মিহমা কথেক তােদর দপূের রাখা 
হেব৷

पপ্র�যোশদশ 18:20 এই েন্য কহ স্বগ ্ণ উলেিসত হও! 
কহ ঈশ্বেরর পিবত্র কলােকরা! কহ কপ্রিরেতরা 
আর ভাববাদীরা, উদ্ািসত হও! কারর কস 
কতামােদর প্রিত কয় অন্যায় কেরেে, ঈশ্বর তার 
শাক্স্ত তােঁক িদেয়েেন৷’

पপ্র�যোশদশ 19:7 এস, আমরা আনন্দ ও 
উলোস কির, আর তারঁ মিহমা কির, কারর 
কমষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তারঁ বধপূও 
িববােহর েন্য িনেেেক প্রস্তুত কেরেে৷

এটিও কদখুন: #1; যাত্রাপুস্তক 3:14; ইসাইয়া 12:4-6; 
কথসােলািনকীয় ১ 5:16; িপতেরর ১ম পত্র 1:8; पপ্রত্যােদশ 

6:16,17.
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G02 মবসহার পুনরুত্াশনর কথা পূি ্ম 
প্র�যোবশ� বেি।

G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

সামসগেী� 68:18 খিাকশদর কাে খথশক 
উপহার খনওয়ার জনযে, এমনবক যারা 
�ারঁ বিরুশধে ব�শয়বেি �াশদর কাে 
খথশকও উপহার গ্রহণ করার জনযে ব�বন 
জাকঁজমক কশর িন্দীশদর খন�ৃত্ব বদশয় 
উচ্ পি ্মশ�র ওপশর খ�শিন| প্রভু ঈশ্বর 
খস�াশন থাকার জনযে খ�শিন|

মাক্ম 16:19 তােঁদর সেঙ্গ কথা বলার পর 
প্রভু যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল এবং িতিন 
ঈশ্বেরর ডানিদেক বসেলন৷

িুক 24:51 িতিন আশীব ্ণাদ করেত করেত 
তােঁদর কেেড় আকােশ উেঠ কয়েত লাগেলন 
আর স্বেগ ্ণ উন্ীত হেলন৷

খযাহন 7:39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ 
এই কথা বলেলন, ‘কসই পিবত্র আত্া তখনও 
কদওযা হয় িন, কারর যীশু তখনও মিহমািবেত 
হন িন; িকন্তু পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের 
তারা কসই আত্া পােব৷’

पবশষযেচবর� 1:2 আিম যা িলেখিে, তােত শুরু 
কথেক তারঁ স্বগ ্ণােরাহেরর িদন পয ্ণন্ত িতিন 
যা কেরিেেলন এবং িশিখেয়িেেলন তার সব 
িববরর আেে৷ স্বগ ্ণােরাহেরর পপূেব ্ণ যীশু তারঁ 
মেনানীত কপ্রিরতেদর, পিবত্র আত্ার সাহােয্য 
তােদর িক কররীয় তা োিনেয়িেেলন৷

पবশষযেচবর� 1:8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্া 
কতামােদর কােে আসেবন, তখন কতামরা 
শক্তি পােব আর কতামরা আমার সাষিী হেব৷ 
কলাকেদর কােে কতামরা আমার কথা বলেব৷ 
প্রথেম কতামরা কেরুশােলেমর কলাকেদর 
কােে সাষি্য কদেব তারপর সমগ্র িযহপূিদযা 

ও শমিরযায় এমনিক েগেতর কশষ সীমানা 
পয ্ণন্ত কতামরা আমার কথা বলেব৷’

9 এই কথা বলার পর কপ্রিরতেদর কোেখর সামেন 
তােঁক আকােশ তুেল কনওযা হল৷ আর এক 
খানা কমঘ তােঁক তােদর দৃটষ্টর আড়াল কের 
িদল৷

पবশষযেচবর� 2:17 ‘ঈশ্বর বলেেন:কশেষর 
িদনগুিলেত এরকমই হেব; কশষকােল আিম 
সকল কলােকর উপের আমার আত্া কেেল 
কদব, তােত কতামােদর কেেলেমেয়রা ভাববারী 
বলেব, কতামােদর যুবেকরা দশ ্ণন পােব, আর 
কতামােদর বদৃ্ কলােকরা স্বনে কদখেব৷

18 হ্যা ,ঁ আিম আমার কসবকেদর, স্তী ও পুরুষ 
সকেলর উপের আমার আত্া কেেল কদব, আর 
তারা ভাববানী বলেব৷

খরামীয় 12:6 আর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ 
অনুসােরই আমরা িভন্ িভন্ বরদান কপেয়িে৷ 
ককউ যিদ ভাববারী বলার বরদান কপেয় থােক 
তেব কস তার িবশ্বােসর পিরমার অনুসাের 
ভাববারী বলুক৷

7 যার কসবা করবার বরদান আেে কস তা কসবা 
কেম ্ণই প্রেযাগ করুক৷ কয় িশষিক, কস িশষিার 
দ্ারা কলাকেদর উত্ সাহ িদক৷

এশফসীয় 1:3 আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
ঈশ্বর ও িপতার প্রশংসা কহাক্৷ িতিন খ্ীেষ্ট 
আমােদর স্বগতীয় স্ােন সমস্ত আত্িমক 
আশীব ্ণােদ পপূর ্ণ কেরেেন৷

এশফসীয় 4:8 তাই শাস্ত বলেে: ‘িতিন উেদ্্ণ 
আকােশ কগেলন, সেঙ্গ বন্দীেদর িনেয় কগেলন, 
আর মানুেষর হােত তুেল িদেয় কগেলন নানা 
বরদান৷’ 

9 যখন বলা হেয়েে, ‘িতিন উেদ্্ণ উেঠ কগেলন,’ 
তার অথ ্ণ িক? তার অথ ্ণ এই কয় প্রথেম িতিন 
িনেম্ন পিৃথবীেত কনেমিেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:14 আমােদর এক 

সামসঙ্গীত



141

মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর সােথ 
বাস করেত কগেেন৷ িতিন যীশু, ঈশ্বেরর পুত্র৷ 
তাই এেসা আমরা িবশ্বােস অিবেল থািক৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 6:20 যীশু, িযিন 
মল্ীেষদেকর রীিত অনুযাযী িেরকােলর 
েন্য মহাযােক হেলন, িতিন আমােদর হেয় 
কসখােন প্রেবশ কেরেেন এবং আমােদর েন্য 
পথ খুেল িদেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:1 এখন আমরা 
কয় িবষয় বলিে, তার প্রধান বতিব্য হেছে: 
আমােদর এক মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমাময় িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 24:3,7-10; সামসঙ্গীত 47:5; সামসঙ্গীত 
72:17-19; সামসঙ্গীত 104:3; সামসঙ্গীত 110:1; কিরথেীয় ১ 12:4-

10; িপতেরর ১ম পত্র 3:22.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।
F12 মবসহা প্রব�শরাশধর সমু্�ীন হশিন।

সামসগেী� 69:4 আমার মাথায় য়� চুি 
আশে, আমার শ�র্ুর সং�্য়া �ার 
খথশকও খিশী| খকান কারণ োড়াই �ারা 
আমায় �ৃণা কশর| আমাশক বিনাশ করার 
জনযে ওরা �ুি কটিন খচষ্টা কশর| শ�র্ুরা 
আমার সম্পশক্ম বমথযো কথা িিশে| ওরা 
িিশে খয় আবম নাবক চুবর কশরবে| এরপর 
খয় ক্জবনস আবম চুবর কবর বন, ওরা আমায় 
�ার দাম বদশ� িাধযে কশরশে|

খযাহন 15:25 শােস্তর এই বাক্য পপূর ্ণ হওযার 
েন্যই এসব ঘিল: ‘তারা অকারের আমায় ঘরৃা 
কেরেে৷’

খযাহন 19:4 পীলাত আর একবার বাইের 
কবিরেয় এেস তােদর বলেলন, ‘কশান, আিম 
যীশুেক কতামােদর সামেন িনেয় আসিে৷ আিম 

োই কয়, কতামরা বুঝেব আিম এর ককানই কদাষ 
খুেঁে পাক্ছে না৷’

কবরন্থীয় ২ 5:21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; 
িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর 
সব কদাষ োিপেয় িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:22 ‘িতিন কখনও ককান 
পাপ কেরন িন, এবং তারঁ মুেখ কখনও ককান 
েলনার কথা কশানা যায় িন৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 2:24 ক্রুেশর ওপের 
িতিন িনে কদেহ আমােদর সমস্ত পােপর 
কবাঝা বইেলন, কয়ন আমরা আমােদর 
পােপর িদক কথেক মতৃ হেয় ধািম ্ণকতার েন্য 
েীবনযাপন কির৷ তারঁ কদেহর ষিত দ্ারা 
কতামরা সুস্তা লাভ কেরে৷

বপ�শরর ১ম পত্র 3:18 কারর খ্ীষ্ট িনেে 
পােপর েন্য একবার িেরকােলর েন্য সবার 
হেয় কষ্টেভাগ কেরিেেলন৷ কসই ন্যায়পরায়র 
মানুষ অন্যায়কারী মানুেষর েন্য মতুৃ্যবরর 
কেরিেেলন৷ এই কাে িতিন কেরিেেলন 
ঈশ্বেরর কােে কতামােদর কপৌঁেে কদওয়ার 
েন্য৷ তদিহকভােব তােঁক মারা হেয়িেল, িকন্তু 
আত্ায় িতিন েীিবত হেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 35:19; সামসঙ্গীত 109:3; ইসাইয়া 53:4-
7; মিথ 26:59.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 69:7 আমার মু� িজ্ায খেশক 
খ�শে| এই িজ্া আবম আপনার জনযে 
িহন করবে|

8 আমার ভাশযরা অশচনা মানুশষর সশগে 
খয়রকম িযেিহার কশর খসরকম আমার 
সশগে কশর| আমার মাশযর সন্ানরা আমার 
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সশগে বভশন্দশীর ম�ই িযেিহার কশর|
9 আপনার মক্ন্দর সম্পশক্ম আমার �ীব্ 

অনুভূব�ই আমাশক খশষ কশর বদশছে| 
যারা আপনাশক বনশয় মজা কশর �াশদর 
কাে খথশক আবম অপমান কুবড়শযবে|

মবথ 26:48 কয় তােঁক ধিরেয় িদক্ছেল, কস 
ঐ কলাকেদর একিা সােঙ্কিতক িেহ্ন িদেয় 
বেলিেল, ‘আিম যােক েুমু কদব, কসই ঐ কলাক, 
তােক কতামরা ধরেব৷’

49 এরপর িযহপূদা যীশুর কােে এিগেয় এেস বলল, 
‘গুরু, নমস্কার,’ এই বেল কস তােঁক েুমু িদল৷

50 যীশু তােঁক বলেলন, ‘বনু্ধ, তুিম যা করেত 
এেসে কর৷’তখন তারা এিগেয় এেস োপেি 
ধের যীশুেক কগ্রপ্তার করল৷

মবথ 26:56 িকন্তু কতামরা আমায় কগ্রপ্তার 
কর িন৷ যাইেহাক, এসব িকেুই ঘিল কয়ন 
ভাববাদীেদর কলখা সকল কথাই পপূর ্ণ হয়৷’ তখন 
তারঁ িশষ্যরা তােঁক কফেল পািলেয় কগেলন৷

মবথ 26:74 তখন িপতর িদিব্য কের শাপ 
িদেয় বলেলন, ‘আিম ঐ কলাকিােক আেদৌ 
িেিন না৷’ আর তখনইেমারগ কডেক উঠল৷

খযাহন 1:10 কসই বাক্য েগেত িেল এবং 
এই েগত তারঁ দ্ারাই সষৃ্ট হেয়িেল; িকন্তু 
েগত তােঁক িেনেত পাের িন৷

11 কয় েগত তারঁ িনেস্ব কসখােন িতিন এেলন, 
িকন্তু তারঁ িনেের কলােকরাই তােঁক গ্রহর করল 
না৷

খযাহন 2:16 যারঁা পায়রা িবক্ক্র করিেল 
তােদর বলেলন, ‘এখান কথেক এসব িনেয় যাও! 
আমার িপতার এই গহৃেক বাোের পিররত 
ককােরা না!’

17 তারঁ িশষ্যেদর মেন পড়ল শােস্ত কলখা 
আেে:’কতামার গেৃহর প্রিত আমার উত্ সাহ 
আমােক গ্রাস করেব৷’

খযাহন 7:5 তারঁ ভাইরাও তারঁ ওপর িবশ্বাস 
করত না৷

খযাহন 15:21 তারা আমার েন্যই কতামােদর 
প্রিত এগুিল করেব, কারর িযিন আমােক 
পাটঠেয়েেন তােঁক তারা োেন না৷

22 আিম যিদ না আসতাম ও তােদর সেঙ্গ কথা 
না বলতাম, তাহেল তােদর পাপ হত না৷ িকন্তু 
আিম এেসিে, তােদর সেঙ্গ কথা বেলিে তাই 
তােদর এখন পাপ োকবার ককান উপায় কনই৷

23 কয় আমায় ঘরৃা কের, কস আমার িপতােকও 
ঘরৃা কের৷

24 কয় কাে আর ককউ কখনও কের িন, কসরূপ 
কাে যিদ আিম তােদর মেধ্য না করতাম, তেব 
তােদর পােপর েন্য তারা কদাষী হত না৷ িকন্তু 
এখন তারা আমার কাে কদেখেে, আর তা 
সত্েত্বও তারা আমােক ও িপতােক উভয়েকই 
ঘরৃা কেরেে৷

খরামীয় 15:8 মেন করেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন, তা পপূর ্ণ করার েন্যই খ্ীষ্ট 
ইহুদীেদর দাস হেয়িেেলন, কয়ন ঈশ্বর কয় 
িবশ্বস্ত তা প্রমার হয়৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:6-8; সামসঙ্গীত 31:11; সামসঙ্গীত 
119:139; মিথ 26:70-74; মাক্ণ 11:15-17.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

সামসগেী� 69:19 আমার িজ্া আপবন 
জাশনন| আপবন জাশনন খয় আমার 
শ�র্ুরা আমাশক �ৃণা ও অপমান কশরশে| 
ওরা আমার প্রব� খয় কাজ কশরশে �াও 
আপবন খদশ�শেন|

20 খসই িজ্া আমায় বিদীণ ্ম কশর বদশয়শে| 
িজ্ায আবম মশর খয়শ� িশসবে! আবম 
সহানুভূব� পাওয়ার আশা কশরবেিাম 
বকন্তু ক�নই আবম �া পাই বন| আবম 
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অশপষিা কশরবেিাম খকান খিাক এশস 
আমায় সান্ত্বনা বদক বকন্তু খকান খিাক 
আশস বন|

21 ওরা আমায়, আহার নয়, বিষ বদশয়শে| 
য�ন আবম �ৃষ্া�্ম বেিাম দ্াষিারশসর 
িদশি ওরা আমায় অম্লরস বদশয়বেি|

মবথ 27:34 কসখােন কপৌঁেে তারা যীশুেক 
মাদক দ্ব্য কমশােনা িততি দ্াষিারস পান 
করেত িদল; িকন্তু িতিন তা সামান্য আস্বাদ 
কের আর কখেত োইেলন না৷

মবথ 27:39 কসই সময় ঐ রাস্তা িদেয় কয় 
সব কলাক যাতাযাত করিেল, তারা তােদর মাথা 
কনেড় তােঁক ঠাট্া কের বলল,

40 ‘তুিম না মক্ন্দর কভেঙ্গ আবার তা িতন িদেনর 
মেধ্য ততরী করেত পার! তাহেল এখন 
িনেেেক রষিা কর৷ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও 
তেব ক্রুশ কথেক কনেম এস৷’

41 কসইভােবই প্রধান যােকরা, ব্যবস্ার িশষিকরা 
ও ইহুদী কনতারা িবদ্পূপ কের তােঁক বলেত 
লাগেলন,

42 ‘এ কলাক কতা অপরেক রষিা করত, িকন্তু এ 
িনেেেক বােঁােত পাের না! ও কতা ইস্ােয়েলর 
রাো, তাহেল এখন ও ক্রুশ কথেক কনেম 
আসুক, তাহেল আমরা ওর ওপর িবশ্বাস করব৷

43 ঐ কলাকটি ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের৷ যিদ 
িতিন োন, তেব ওেক এখনই রষিা করুন, 
কারর ও কতা বেলেে, ‘আিম ঈশ্বেরর পুত্র৷›»

44 তারঁ সেঙ্গ কয় দুেন দসু্যেক ক্রুেশ কদওযা 
হেয়িেল, তারাও কসইভােবই তােঁক িবদ্পূপ 
করেত লাগল৷

45 কসই িদন দুপুর বােরািা কথেক কবলা িতনেি 
পয ্ণন্ত সমস্ত কদশ অন্ধকাের কেেক রইল৷

46 প্রায় িতনেির সময় যীশু খুব কোের বেল 
উঠেলন, ‘এিল, এিল লামা শবতিানী?’ যার 
অথ ্ণ, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুিম ককন 
আমায় ত্যাগ কেরে?’

47 যারঁা কসখােন দািঁড়েয়িেল, তােদর মেধ্য 
কেয়কেন একথা শুেন বলেত লাগল, ‘ও 

এলীয়েক ডাকেে৷’
48 তােদর মেধ্য একেন তখনই কদৌেড় িগেয় 

একিা স্পঞ্জ কতকিা িসরকায় ডুিবেয় িদেয় 
একিা নেলর মাথায় কসিা লািগেয় তা যীশুর 
মুেখ তুেল ধের তােক কখেত িদল৷

মাক্ম 15:23 তারা তােঁক গন্ধরস কমশােনা 
দ্াষিারস পান করেত িদল; িকন্তু িতিন তা পান 
করেলন না৷

খযাহন 19:28 এরপর যীশু বুঝেলন কয় 
সবিকেু এখন সম্ন্ হেয়েে৷ শােস্তর সকল 
বারী কয়ন সফল হয় তাই িতিন বলেলন, 
‘আমার িপপাসা কপেয়েে৷’

29 কসখােন একিা পােত্র িসরকা িেল, তাই তসন্যরা 
একিা স্পঞ্জ কসই িসরকায় ডুিবেয় এেসাব নেল 
কের তা যীশুর মুেখর কােে ধরল৷

30 যীশু কসই িসরকার স্বাদ কনবার পর বলেলন, 
‘সমাপ্ত হল!’ এরপর িতিন মাথা নীেু কের প্রার 
ত্যাগ করেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:23 তােঁক অপমান 
করেল, িতিন তার েবােব কাউেক অপমান 
কেরন িন৷ তারঁ কষ্টেভােগর সময় িতিন 
প্রিতেশাধ কনবার ভয় কদখান িন৷ িকন্তু িযিন 
ন্যায় িবোর কেরন, তারঁই ওপর িবোেরর ভার 
িদেয়িেেলন৷

24 ক্রুেশর ওপের িতিন িনে কদেহ আমােদর 
সমস্ত পােপর কবাঝা বইেলন, কয়ন আমরা 
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আমােদর পােপর িদক কথেক মতৃ হেয় 
ধািম ্ণকতার েন্য েীবনযাপন কির৷ তারঁ কদেহর 
ষিত দ্ারা কতামরা সুস্তা লাভ কেরে৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:6,7; ইসাইয়া 53:3-5.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

সামসগেী� 69:26 ওশদর শাক্স্ বদন, ওরা েুশি 
পািাশি| ��ন ওরা আশিাচনা করার জনযে 
বকেু যন্ত্রণা ও ষি� পাশি|

মাক্ম 15:28  আর শাস্তটি পপূর ্ণ হেয়িেল, যা 
বেলিেল, এবং িতিন অপরাধীেদর সেঙ্গ গরনা 
করা হেয়িেল।

29 কলােকরা কসই পথ িদেয় কয়েত কয়েত যীশুর 
িনন্দা করেত লাগল৷ তারা মাথা কনেড় বলল, 
‘ওেহ, তুিম না মক্ন্দর কভেঙ্গ কফেল িতনিদেনর 
মেধ্য তা আবার কগেঁথ কতাল?

30 ক্রুশ কথেক কনেম িনেেেক রষিা কর৷’
31 টঠক একইভােব প্রধান যােকরা এবং ব্যবস্ার 

িশষিকরা তােঁক ঠাট্া কের িনেেেদর মেধ্য 
বলাবিল করেলন, ‘ঐ কলাকটি অন্যেদর রষিা 
করত, িকন্তু িনেেেক রষিা করেত পাের না৷

32 খ্ীষ্ট, ঐ ইস্ােয়েলর রাো এখন ক্রুশ কথেক 
কনেম আসুক, তাহেল আমরা িবশ্বাস করব৷’ 
তারঁ সেঙ্গ যারঁা ক্রুেশ িবদ্ হেয়িেল, তারাও 
তােঁক ঠাট্া করেত লাগল৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 53:4,10; োখািরয়া 13:7.

G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

সামসগেী� 71:20 আপবন আমাশক সমসযো 
এিং দঃুসময় প্র�যেষি কবরশয়শেন| বকন্তু 
�াশদর সিবকেু খথশক রষিা কশর আপবন 
আমায় িাবঁচশয় খরশ�শেন| ক� �ভীশর 

আবম ডুশি ব�শয়বেিাম খসিা কথা নয়, 
বকন্তু আপবন আমায় সমসযো খথশক খিশন 
�ুশিশেন|

িুক 24:6 িতিন এখােন কনই, িতিন 
পুনরুত্িথত হেয়েন৷ িতিন যখন গালীেল 
িেেলন তখন কতামােদর িক বেলিেেলন মেন 
কের কদখ৷

িুক 24:34 কপ্রিরত ও অন্যান্য যারঁা 
কসখােন িেেলন তারঁা বলেলন, ‘প্রভু, সিত্য 
েীিবত হেয় উেঠেেন৷ িতিন িশেমানেক কদখা 
িদেয়েেন৷’

খরামীয় 14:9 এইেন্যই খ্ীষ্ট মতুৃ্য বরর 
করেলন ও পুনরায় কবেঁে উঠেলন, যােত িতিন 
মতৃ ও েীিবত সকেলরই প্রভু হেত পােরন৷

पবশষযেচবর� 2:27 কারর তুিম আমার প্রার 
মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ করেব না৷ তুিম কতামার 
পিবত্র ব্যক্তিেক ভয় কপেত কদেব না৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 16:10; সামসঙ্গীত 30:3; সামসঙ্গীত 
49:15; সামসঙ্গীত 86:13; কযানা 2:4-6; पিশষ্যেিরত 13:35.

D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।

সামসগেী� 72:7 য়�ষিণ ব�বন রাজা 
রশয়শেন ��বদন খয়ন স� ্ খিাকরা 
বিকবশ� হয়| য়�বদন আকাশশ চাদঁ 
রশয়শে ��বদন খয়ন শাবন্ িজায় থাশক|

8 এক সমুদ্ খথশক আর এক সমুদ্ পয় ্মন্ 
�ার রাজশত্বর বিস্ার খহাক| ফরা� ্ নদী 
খথশক পৃবথিীর দরূ প্রান্ পয় ্মন্ খয়ন �ারঁ 
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রাজত্ব িজায় থাশক|
9 মরুভূবমশ� যারা িাস কশর �ারা সিাই 

খয়ন �ারঁ কাশে আন� হয়| �ারঁ সি 
শ�র্ুরা খয়ন মাটির ধূশিাশ� মু� খিবকশয 
�ার কাশে অিন� হয়|

10 �শগীশশর রাজা এিং অনযোনযে দরূি�গী 
রাজযে খয়ন �ারঁ জনযে উপহার িশয় আশন| 
বশিা ও সিার রাজারা খয়ন �ার জনযে 
বনশিদযে িশয় আশন|

11 সি রাজা খয়ন আমাশদর রাজার কাশে ন� 
হয়| সি জাব� খয়ন �ারঁ খসিা কশরন|

12 আমাশদর রাজা সহায় সবেিহীনশদর 
সাহাযযে কশরন| আমাশদর রাজা দবরদ্ 
অসহায় মানুষশক সাহাযযে কশরন|

13 দবরদ্ ও অসহায় মানুষ �ারঁ ওপর বনভ্মর 
কশরন| রাজা �াশদর খিঁশচ থাকশ� সাহাযযে 
কশরন|

14 খসই সি বনষ্িুর খিাকরা যারা ওশদর 
ষিব� করশ� খচষ্টা কশর, �াশদর হা� 
খথশক রাজা ওশদর রষিা কশরন| ওই সি 
দীন-দবরদ্ মানুশষর জীিন রাজার কাশে 
অ�যেন্ মূিযেিান|

15 রাজা দী� ্মজীিী খহান! ব�বন খয়ন বশিার 
কাে খথশক খসানা গ্রহণ কশরন| সি ্মদা 
রাজার জনযে প্রাথ ্মনা কর| প্রব�বদন �াশক 
আশীি ্মাদ কর|

16 জবমগুবিশ� খয়ন প্রচুর পবরমাশন ফসি 
হয়| পাহাড়গুশিা খয়ন শশস্য় ভশর ওশি| 
জবমগুশিা খয়ন বিিাশনাশনর ম� উি ্মর 
হশয় ওশি| খয়মন কশর মািগুশিা �াশস 
ভশর যায় খ�মন কশর খয়ন শহরগুশিা 
মানুশষ ভশর ওশি|

17 রাজা খয়ন বচরবদশনর জনযে বি�্য়া� হশয় 
যান| য়�বদন সূয় ্ম প্রব�ভা� হশি, ��বদন 
খয়ন খিাকরা �ারঁ নাম মশন রাশ�| খিাকরা 
খয়ন �ারঁ আশীি ্মাদ পায় এিং সকশি খয়ন 
�াশঁক আশীি ্মাদ কশর|

18 প্রভু ঈশ্বর, ইস্াশয়শির ঈশ্বশরর প্রশংসা 
কর! একমাত্র ঈশ্বরই এমন আচিয়্য় ্ম 
কায়্য় ্ম করশ� পাশরন|

19 বচরবদন �ারঁ মবহমাময় নাশমর প্রশংসা 
কর! �ারঁ মবহমা খয়ন সারা পৃবথিীশক 
পবরপূণ ্ম কশর খদয়! আশমন! আশমন!

মবথ 2:11 পের কসই ঘেরর মেধ্য েুেক 
িশশুটি ও তারঁ মা মিরয়মেক কদখেত কপেয় 
তারঁা মাথা নত কের তােঁক প্ররাম করেলন ও 
তারঁ উপাসনা করেলন৷ তারপর তােঁদর উপহার 
সামগ্রী খুেল কবর কের তােঁক কসানা, সুগিন্ধ 
গুগ্গুল ও সুগিন্ধ িনয ্ণাস উপহার িদেলন৷

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

মাক্ম 16:15 আর িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘কতামরা সমস্ত পিৃথবীেত যাও, এবং সব 
কলােকর কােে সুসমাোর প্রোর কর৷

16 যারঁা িবশ্বাস কের বাপ্তাইে হেব, তারা রষিা 
পােব, িকন্তু যারঁা িবশ্বাস করেব না, তােদর 
কদাষী সাব্যস্ত করা হেব৷

বফবিপ্ীয় 2:10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা 
মেত্ণ্যর কলাক আর যারঁা পাতােলর তারা 
সকেলই কসই যীশু নােমর কােে নতোনু হয়,

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:8 যীশু খ্ীষ্ট কাল, 
আে আর িেরকাল একই আেেন৷

पপ্র�যোশদশ 1:18 আিম কসই িের েীবন্ত, আিম 
মেরিেলাম, আর কদখ আিম িেরকাল যুেগ যুেগ 
েীিবত আিে৷ মতুৃ্য ও পাতােলরোিবগুিল আিম 
ধের আিে৷

पপ্র�যোশদশ 7:9 এরপর আিম কদখলাম 
প্রেত্যক োিতর, প্রেত্যক বংেশর এবং প্রেত্যক 
কগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিরত কলাক কসই িসংহাসন 
ও কমষশাবেকর সামেন এেস তারা দািঁড়েয়েে৷ 
তােদর পরের শুভ্ কপাশাক এবং হােত কখেরু 
পাতা৷
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पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 
কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 
সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; আিদপুস্তক 22:18; সামসঙ্গীত 21:4.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
     
সামসগেী� 75:7 প্রভুই বিচারক| খক 

গুরুত্বপূণ ্ম হশি �া ঈশ্বরই বস্থর কশরন| 
ঈশ্বর একজন িযেক্তিশক �ুশি খনন 
এিং �াশক গুরুত্বপূণ ্ম কশর খ�াশিন| 
অনযেবদশক, ব�বন অনযে এক িযেক্তিশক খিশন 
নাবমশয় খদন এিং �াশক গুরুত্বহীন কশরন|

8 মন্দ খিাকশদর শাক্স্ বদশ� ঈশ্বর সি ্মদাই 
প্রস্তু�| প্রভুর হাশ� একিা খপয়ািা আশে| 
খসই খপয়ািাটি বিষাতি দ্াষিারশস পবরপূণ ্ম| 
এই দ্াষিারস (শাক্স্) ব�বন মন্দ খিাকশদর 
ওপর োিশিন এিং খশষ বিন্দ ুপয় ্মন্ �ারা 
�া পান করশি|

িুক 1:52 িতিনই শাসকেদর 
িসংহাসনেু্যত কেরন, যারঁা নতনম্র তােদর 
উন্ত কেরন৷

पবশষযেচবর� 17:31 কারর িতিন 
একটি িদন িস্র কেরেেন, কয় িদেন িতিন 
তারঁ িনরূিপত একেনেক িদেয় সারা েগত 
সংসােরর িবোর করেবন৷ এই িবষেয় সকেল 
কয়ন িবশ্বাস করেত পাের এমন প্রমারও িতিন 

িদেয়েেন: এই প্রমারস্বরূপ িতিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক তােঁক পুনরত্িথত কেরেেন!’

খরামীয় 2:16 এসব তখনই ঘিেব যখন 
ঈশ্বর, যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম মানুেষর সকল 
গুপ্ত িবষেয়র িবোর করেবন৷ কয় সুসমাোর 
আিম কলাকেদর কােে প্রোর কির তা এই 
কথাই বলেে৷

ব�মবথ ২ 4:1 ঈশ্বরেক ও যীশু খ্ীষ্টেক 
সামেন করেখ আিম কতামােক এক আেদশ 
িদক্ছে৷ খ্ীষ্ট যীশু, িযিন েীিবত ও মতৃেদর িবোর 
করেবন, তারঁ এক রাে্য আেে আর িতিন 
আবার িফের আসেেন, তাই আিম কতামােক 
এই আেদশ িদক্ছে;

पপ্র�যোশদশ 14:9 এরপর ঐ দুেন স্বগ ্ণদপূেতর 
কপেেন আর এক স্বগ ্ণদপূত এেস িেত্ কার কের 
বলেলন, ‘যিদ ককউ কসই পশু ও তার প্রিতমার 
আরাধনা কের আর কপােল অথবা হােত তার 
োপধারর কের

10 তেব কসও ঈশ্বেরর কসই করাষ মিদরা পান 
করেব, যা ঈশ্বেরর কক্রােধর পােত্র অিমিশ্ত 
অবস্ায় োলা হেছে৷ পিবত্র স্বগ ্ণদপূতেদর ও 
কমষশাবেকর সামেন জ্বলন্ত গন্ধেক ও আগুেন 
পুেড় তােক িক িনদারুর যন্ত্ররাই না কপেত হেব৷

11 তােদর যন্ত্ররার কধায়ঁা যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ 
উপের উঠেত থাকেব৷ যারঁা কসই পশু ও তারঁ 
মপূিত ্ণর আরাধনা কের অথবা কয় ককউ তার 
নােমর োপ ধারর কের, তারা িদেন িক রােত 
কখনও িবশ্াম পােব না৷’

पপ্র�যোশদশ 16:19 কসই মহানগরী তােত কভেঙ্গ 
িুকেরা হেয় কগল, আর ধপূিলসাত্ হেয় কগল 
িবধমতীেদর সব শহর৷ ঈশ্বর মহান বািবলেক 
শাক্স্ত িদেত ভুেল যান িন৷ িতিন তারঁ প্রেণ্ড 
কক্রােধ পপূর ্ণ কসই পানপাত্র মহানগরীেক 
িদেলন৷

এটিও কদখুন: #1; #6; সামুেয়ল ১ 2:7,8; ইসাইয়া 51:17-22; 
কযেরিময়া 25:15-17.
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B19 মবসহার রহসযে।

সামসগেী� 78:2 আবম খ�ামাশদর এই �ল্প 
িিশিা| আবম খ�ামাশদর এই প্রাচীন �ল্পটি 
িিশিা|

মবথ 13:10 যীশুর িশষ্যরা তারঁ কােে 
এেস বলেলন, ‘ককন আপিন দৃষ্টােন্তর মাধ্যেম 
কলাকেদর সেঙ্গ কথা বলেলন?’

11 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, ‘স্বগ ্ণরােে্যর 
িবষেয় ঈশ্বেরর গুপ্ত সত্য কবাঝার ষিমতা 
ককবল মাত্র কতামােদরই কদওয়া হেয়েে, িকন্তু 
সকলেক এ ষিমতা কদওয়া হয় িন৷

12 কারর যার িকেু আেে, তােক আরও কদওয়া 
হেব, তােত তার প্রেুর হেব; িকন্তু যার কনই, 
তার যা আেে তাও তার কাে কথেক ককেড় 
কনওয়া হেব৷

13 আিম তােদর সেঙ্গ দৃষ্টােন্তর মাধ্যেম কথা বিল, 
কারর তারা কদেখও কদেখ না, শুেনও কশােন না 
আর তারা কবােঝও না৷

মবথ 13:34 েনসাধারেরর কােে উপেদশ 
কদবার সময় যীশু প্রায়ই এই ধরেরর দৃষ্টান্ত 
িদেতন৷ িতিন দৃষ্টান্ত োড়া ককান িশষিাই িদেতন 
না৷

35 যােত ভাববাদীর মাধ্যেম ঈশ্বর যা বেলিেেলন, 
তা পপূর ্ণ হয়:‘আিম দৃষ্টােন্তর মাধ্যেম কথা বলব; 
েগেতর সটৃষ্ট কথেক কয় সমস্ত িবষয় এখনও 
গুপ্ত আেে কসগুিল প্রকাশ করব৷’

মাক্ম 4:11 তখন িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘ঈশ্বেরর রােে্যর িনগপূঢ় তত্ত্ব কতামােদর বলা 
হেয়েে ; িকন্তু যারঁা ঈশ্বেরর রােে্যর বাইেরর 
কলাক তােদর কােে সব িকেুই দৃষ্টােন্তর 
মাধ্যেম বলা হেছে৷

খযাহন 16:25 ‘আিম কহঁযািল কের কতামােদর 
এসব বেলিেলাম৷ সময় আসেে যখন আিম 
আর কহঁযািল কের কতামােদর িকেু বলব না, 
বরং িপতার িবষয় সরল ভাষায় কতামােদর 
কােে ব্যতি করব৷

কবরন্থীয় ১ 4:1 কলাকেদর কােে আমােদর 
পিরেয় এই কহাক কয়, আমরা খ্ীেষ্টর কসবক 
এবং আমরা ঈশ্বেরর িনগপূঢ়তত্ত্বরূপ সম্েদর 
ভারপ্রাপ্ত মানুষ৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 49:4; কহােসয়া 12:9; মিথ 21:45; মাক্ণ 
3:23; মাক্ণ 4:2,13,33; মাক্ণ 12:1; লুক 8:10; কিরথেীয় ১ 13:2; 

কিরথেীয় ১ 14:2.

B03 মবসহা হশিন মানিপুত্র।
H07 মবসহা ঈশ্বশরর ডানপাশশর আসশন 

িসশিন।

সামসগেী� 80:14 খহ সি ্মশক্তিমান ঈশ্বর 
আপবন আসুন| স্� ্ম খথশক আপনার 
দ্াষিাশষি� খদ�ুন এিং �াশক রষিা করুন|

15 খহ ঈশ্বর, বনজ হাশ� খয় “দ্াষিাি�া” 
আপবন িাব�শয়বেশিন, �ার বদশক খদ�ুন| 
খয় চারা�ােশকআপবন িড় হশ� বদশয়শেন 
�ার বদশক খদ�ুন|

17 খহ ঈশ্বর, খয় সন্ান আপনার ডানবদশক 
দাবঁড়শয় বেি �ার বদশক হা� িাড়ান| খয় 
সন্ানশক আপবন িড় কশরশেন �ার বদশক 
হা� িাড়ান|

ইসাইয়া 11:1 একটি কোি গাে (িশশু) 
িয়শেযর কগাড়া (পিরবার) কথেক বাড়েব| ঐ 
শাখাটি িয়শেযর িশকড়গুিল কথেক বাড়েব|

জা�াবরয়া 3:8 ওেহ মহাযােক িযেহাশপূয় 
এবং কতামার সামেন কয় মহাযােেকরা বেস 
আেে, সবাই দয়া কের কশান| অদপূর ভিবষ্যেত 
আমার িবেশষ দাসেক যখন আিম আনব তখন 
িক ঘিেব তা কদখাবার েন্য এই কলােকরা তার 
উদাহররস্বরূপ| তােক ‘শাখা’ এই নােম ডাকা 
হয়|

খযাহন 15:1 যীশু বলেলন, ‘আিমই প্রকৃত 
আঙু্গর লতা, আর আমার িপতা আঙু্গর 
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কষিেতর প্রকৃত কৃষক৷

पবশষযেচবর� 10:38 আপনারা কসই 
নাসরতীয় যীশুর িবষেয় শুেনেেন, শুেনেেন 
ঈশ্বর িকভােব তােঁক পিবত্র আত্ায় ও 
পরাক্রেমর সেঙ্গ অিভেষক কেরিেেলন৷ যীশু 
সব ্ণত্র মানুেষর মঙ্গল কের কবড়ােতন, আর 
যারঁা িদয়াবেলর কবেল পেড়িেল তােদর িতিন 
মুতি করেতন, কারর ঈশ্বর তারঁ সেঙ্গ িেেলন৷

पবশষযেচবর� 15:15 ভাববাদীেদর কথাও 
এর সােথ কমেল কয়মন শােস্ত কলখা আেে:

16 ‘এরপর আিম িফের আসব, আর দাযপূেদর কয় 
ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার 
ধ্ংস স্ান আবার কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের 
স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

কিসীয় 1:15 ককউই ঈশ্বরেক কদখেত পায় 
না; িকন্তু যীশুই অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমপূিত ্ণ এবং 
সমস্ত সটৃষ্টর প্রথমোত৷

16 তারঁ পরাক্রেম সবিকেুই সটৃষ্ট হেয়েে৷ স্বেগ ্ণ ও 
ম ্ণেয়্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য যা িকেু আেে, সমস্ত 
আত্িমক শক্তি, প্রভুবনৃ্দ, শাসনকারী কতৃ ্ণত্ত্ব, 
সকলই তারঁ দ্ারা ও তারঁ িনিমত্ত সষৃ্ট হেয়েে৷

17 সবিকেুর পপূেব ্ণই খ্ীেষ্টর অক্স্তত্ব িেল; তারঁ 
শক্তিেতই সব িকেু িস্িতশীল আেে৷

18 খ্ীষ্ট হেলন কদেহর মস্তক কসই কদহ হেছে 
মণ্ডলী৷ সব িকেুর আিদ িতিন, মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য িতিন প্রথম, তাই 
সব িকেুেতই প্রথেম তারঁ স্ান৷

19 তাই ঈশ্বর তারঁ সমস্ত পপূর ্ণতায় খ্ীেষ্ট বাস কের 
খুশী হেয়িেেলন,

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 

আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 
পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার 
ও তারঁ প্রকৃিতর মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র 
তারঁ পরাক্রান্ত বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের 
করেখেেন৷ কসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ 
কথেক শুিেশুদ্ কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

এটিও কদখুন: #2; সামসঙ্গীত 7:7; সামসঙ্গীত 80:8; সামসঙ্গীত 
90:13; ইসাইয়া 63:15,17; কযেরিময়া 2:21; কযেরিময়া 23:5,6; 

এেেিকেয়ল 17:22-24; দািনেয়ল 9:16-19; োখািরয়া 6:12; মাক্ণ 
12:1-9.

E07 মবসহার দ্ারা পবরত্রাশণর প্রস্াি 
খদওয়া।

সামসগেী� 85:9 ঈশ্বর �ারঁ অনু�ামীশদর 
�ুি শীঘ্রই রষিা করশিন| আমরা �ুি শীঘ্রই 
সম্াশনর সশগে আমাশদর ভূ�শণ্ড িাস 
করশিা|

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

पবশষযেচবর� 13:26 ‘ভাইেয়রা, 
অব্াহােমর বংশধেররা, আর অইহুদীেদর 
মেধ্য যারঁা ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন, আপনারা 
সকেল োনুন কয় আমােদরই কােে পিরত্রােরর 
এই বাত্ণা পাঠােনা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: #2; সামসঙ্গীত 24:4,5; সামসঙ্গীত 50:23; মাক্ণ 
12:32-34; पিশষ্যেিরত 10:2-4; पিশষ্যেিরত 13:14-16.
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E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 85:10 �ারা স�যে এিং করুণাশক 
অবভনন্দন জানাশি| �ারা শাবন্ ও 
ধাক্ম্ ্মক�াশক চুমু �াশি|

11 পৃবথিীর খিাকরা ঈশ্বশরর প্রব� বনষ্ািান 
হশি| স্� ্ম খথশক ঈশ্বর ওশদর মগেি 
করশিন|

12 প্রভু আমাশদর অশনক ভাশিা ক্জবনস 
খদশিন| জবমগুশিা প্রচুর পবরমাশণ ভাশিা 
শস্য় খদশি|

13 ধাক্ম্ ্মক�া ঈশ্বশরর আশ� আশ� যাশি এিং 
�ারঁ চিার পথ প্রস্তু� করশি|

মবথ 3:15 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘এখন এরকমই হেত দাও, কারর 
ঈশ্বেরর ইছো এই ভােবই আমােদর পপূর ্ণ করা 
উিেত৷’ তখন কয়াহন যীশুেক বাপ্তাইে করেত 
রােী হেলন৷

মবথ 21:32 আিম একথা বলিে কারর 
েীবেনর সটঠক পথ কদখাবার েন্য কয়াহন 
কতামােদর কােে এেসিেেলন আর কতামরা 
তােঁক িবশ্বাস করিন৷ িকন্তু কর-আদায়কারী ও 
কবশ্যারা তােক িবশ্বাস কেরেে৷ এসব কদেখও 
কতামরা মন পিরবত্ণন করিন ও তারঁ প্রিত 
িবশ্বাস করিন৷

খযাহন 14:6 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিমই 
পথ, আিমই সত্য ও েীবন৷ িপতার কােে 
যাবার আিমই একমাত্র পথ৷

খরামীয় 5:1 িবশ্বােসর েন্য আমরা 
ঈশ্বেরর সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে বেল, 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর শািন্ত েুক্তি হেয়েে৷

কবরন্থীয় ২ 5:21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; 
িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর 

সব কদাষ োিপেয় িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

বফবিপ্ীয় 1:10 কতামরা কয়ন ভাল ও মেন্দর 
মেধ্য পাথ ্ণক্য বুঝেত পার আর যা ভাল তা 
কবেে নাও৷এইভােব েল কয়ন যীশু খ্ীেষ্টর 
আগমেনর িদন পয ্ণন্ত কতামরা শুদ্ ও িনেদ্ণাষ 
থাক৷

11 খ্ীেষ্টর মাধ্যেম কতামরা িবিবধ সত্ গুরাবলীেত 
পপূর ্ণ হও, যার দ্ারা ঈশ্বেরর প্রশংসা ও মিহমা 
হয়৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:13 িকন্তু ঈশ্বর 
আমােদর এক নতুন আকাশমণ্ডল ও এক 
নতুন পিৃথবীর প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন৷ এই 
প্রিতশ্রুিতর পপূর ্ণতার েন্য আমরা অেপষিা 
করিে, আর কসখােন ককবল ধািম ্ণকতা থাকেব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:6 ককউ যিদ বেল কয় 
আিম ঈশ্বের আিে তাহেল তােক অবশ্যই তারঁ 
মেতা েীবনযাপন করেত হেব৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; কযাহন 13:14-16,34; করামীয় 3:25,26; 
এেফসীয় 5:1,2; িফিলপ্ীয় 2:5-8; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:1,2; 

িপতেরর ১ম পত্র 2:18-24.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 86:9 প্রভু, আপবনই প্রশ�যেকটি 
মানুষশক সৃটষ্ট কশরশেন| ওরা সিাই খয়ন 
এশস আপনার উপাসনা কশর| ওশদর 
সকশি খয়ন আপনার নাশমর সম্ান কশর|

ইসাইয়া 66:23 সব কলাকরা প্রাথ ্ণনার িদেন 
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আমার উপাসনা করেত আসেব| তারা প্রিত 
মােসর প্রথম িদন এবং িবশ্ােমর িদন আমার 
উপাসনা করেত আসেব|

জা�াবরয়া 14:9 কসই সময়, প্রভু সমস্ত পিৃথবীর 
রাো হেবন| কসই িদন প্রভু হেবন একেন| 
তারঁ নাম হেব একটিই|

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #4.

E14 মবসহা মৃ�ুযে এিং অন্কাশরর উপর 
জয়িাভ করশিন।

সামসগেী� 86:12 ঈশ্বর, প্রভু আমার, আমার 
সকি অন্র বদশয় আবম আপনার প্রশংসা 
কবর| বচরবদন আবম আপনার নাশমর 
সম্ান করশিা!

13 ঈশ্বর আপবন আমার জনযে ক� মহান 
ভাশিািাসা প্রদশ ্মন কশরশেন এিং মৃ�ুযের 
হা� খথশক আমায় রষিা কশরশেন|

খথসাশিাবনকীয় ১ 1:10 আর ঈশ্বর তারঁ কয় 
পুত্রেক মতৃেদর মধ্য কথেক উত্ািপত কেরেেন 
তারঁ িফের আসার অেপষিায় আে৷ যীশুই 
আমােদর ঈশ্বেরর আসন্ কক্রাধ কথেক রষিা 
করেবন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 16:10; সামসঙ্গীত 56:13; কযানা 2:3-6.

B22 ঈশ্বর এিং মবসহার ধাবম ্মক�া।
B23 ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।

সামসগেী� 86:15 প্রভু, আপবন দয়াময় ও 
করুণাময় ঈশ্বর| আপবন বধয়্য় ্মশীি, 
বিশ্বস্ এিং খপ্রশম পবরপূণ ্ম|

খযাহন 1:17 কারর কমািশর মাধ্যেম িবিধ-
ব্যবস্া কদওযা হেয়িেল, িকন্তু অনুগ্রহ ও 
সেত্যর পথ যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম এেসেে৷

খরামীয় 5:20 িবিধ-ব্যবস্া কদওয়া হেয়িেল 
যােত পাপ বকৃ্দ্ পায়৷ িকন্তু কয়খােন পােপর 
বাহুল্য হল কসখােন ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আেরা 
উপেে পড়ল৷

21 এক সময় কয়মন পাপ মতুৃ্যর মাধ্যেম 
আমােদর ওপর রােত্ব কেরিেল, কসইরকম 
ঈশ্বর কলাকেদর ওপর তারঁ মহা অনুগ্রহ দান 
করেলন যােত কসই অনুগ্রহ তােদর ঈশ্বেরর 
সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ কের কতােল, আর 
এরই ফেল আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর দ্ারা 
মানুষ অনন্ত েীবন লাভ কের৷

এশফসীয় 1:9 িনেেই তারঁ কগাপন 
পিরকল্পনা আমােদর কােে প্রকাশ কেরেেন, 
আর এই িেল ঈশ্বেরর ইছো এবং িতিন তা 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম সম্ন্ করেত পিরকল্পনা 
করেলন৷

এশফসীয় 2:4 িকন্তু ঈশ্বেরর করুরা অসীম৷ 
িতিন তারঁ মহান ভালবাসায় আমােদর কেতা 
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ভালবােসন৷
5 ঈশ্বেরর িবরুেদ্ কয়সব অন্যায় কাে 

কেরিেলাম তার ফেলই আমরা আত্িমকভােব 
মতৃ িেলাম; িকন্তু ঈশ্বর খ্ীষ্ট যীশুর সােথ 
আমােদর নতুন েীবন িদেলন৷ কতামরা 
ঈশ্বেরর অনুগ্রেহই উদ্ার কপেয়ে৷

6 ঈশ্বর যীশু খ্ীেষ্টর সেঙ্গ আমােদর েীিবত কের 
স্বগতীয়স্ােন তারঁ পােশ বসেত আসন িদেয়েেন৷

7 ঈশ্বর এই কাে করেলন কয়ন আগামী 
যুগপয় ্ণােয় তারঁ অতুলনীয় মহানুগ্রহ সকেলর 
প্রিত কদখােত পােরন৷ খ্ীষ্ট যীশুেত আমােদর 
প্রিত দয়াপরবশ হেয় এই অনুগ্রহ িতিন প্রকাশ 
কেরেেন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 86:5; সামসঙ্গীত 103:8; সামসঙ্গীত 
111:4; সামসঙ্গীত 130:4,7; সামসঙ্গীত 145:8; কযােয়ল 2:13; 

িমখা 7:18.

F06 মবসহাশক একা খেশড় যাওয়া হশি।
F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

সামসগেী� 88:14 প্রভু খকন আপবন আমায় 
�যো� কশরশেন? খকন আপবন আমার কথা 
শুনশ� পান না?

15 �রুণ িযস খথশকই আবম অসুস্থ ও দিু ্মি| 
আবম আপনার খক্রাধ খভা� কশরবে| আবম 
আপনার খক্রাশধর বশকার হশয়বে| আবম 
অসহায়!

16 প্রভু, আপনার খক্রাধ আমাশক ধ্ংস 
কশরশে|

17 জ্বািা-যন্ত্রণা আমার বন�যেসগেী| আমার 
মশন হশছে খয়ন, আবম আমার জ্বািা-
যন্ত্রণায় ডুশি যাক্ছে|

18 প্রভু, আমার বপ্রযজন ও িনু্শদর খথশক 
আপবন আমার বিক্ছেন্ন কশরশেন| একমাত্র 
অন্কারই আমার সগেী হওয়ার জনযে 
অিবশষ্ট রশয়শে|

মবথ 26:37 এরপর িতিন িপতর ও 
িসবিদেয়র দুই কেেলেক সেঙ্গ িনেয় েলেত 

থাকেলন৷ কয়েত কয়েত তারঁ মন উেদ্গ 
ও ব্যথায় ভের কগল, িতিন অিভভপূত হেয় 
পড়েলন৷

38 তখন িতিন তােদর বলেলন, ‘দুঃেখ আমার 
হৃদয় কভেঙ্গ যােছে৷ কতামরা এখােন থাক আর 
আমার সেঙ্গ কেেগ থােকা৷’

39 পের িতিন িকেু দপূের িগেয় মাটিেত উপুড় হেয় 
পেড় প্রাথ ্ণনা কের বলেলন, ‘আমার িপতা, যিদ 
সন্ভব হয় তেব এই কেষ্টর পানপাত্র আমার 
কাে কথেক দপূের যাক; তবু আমার ইছোমেতা 
নয়, িকন্তু কতামারই ইছো পপূর ্ণ কহাক্৷’

40 এরপর িতিন িশষ্যেদর কােে িফের িগেয় 
কদখেলন, তারঁা ঘুমােছেন৷ িতিন িপতরেক 
বলেলন, ‘এিক! কতামরা আমার সেঙ্গ এক 
ঘন্টাও কেেগ থাকেত পারেল না?

মবথ 26:56 িকন্তু কতামরা আমায় কগ্রপ্তার 
কর িন৷ যাইেহাক, এসব িকেুই ঘিল কয়ন 
ভাববাদীেদর কলখা সকল কথাই পপূর ্ণ হয়৷’ তখন 
তারঁ িশষ্যরা তােঁক কফেল পািলেয় কগেলন৷

মবথ 27:28 তারা যীশুর কপাশাক খুেল 
িনল, আর তােঁক একিা লাল রেঙর কপাশাক 
পরাল৷

29 পের কািঁা লতা িদেয় একিা মুকুি ততরী কের 
তা তারঁ মাথায় কেেপ বিসেয় িদল, আর তারঁ 
ডান হােত একিা লাটঠ িদল৷ পের তারঁ সামেন 
হািুঁ কগেড় তােঁক ঠাট্া কের বলল, ‘ইহুদীেদর 
রাো, দীঘ ্ণেীিব কহান্!’

30 তারা তারঁ মুেখ থুথু িদল ও তারঁ লাটঠটি িনেয় 
তারঁ মাথায় মারেত লাগল৷

31 এইভােব তােঁক িবদ্পূপ করবার পর তারা 
কসইেপাশাকটি তারঁ গা কথেক খুেল িনেয় তারঁ 
িনেের কপাশাক আবার পিরেয় িদল, তারপর 
তােঁক ক্রুেশ কদবার েন্য িনেয় েলল৷

মবথ 27:46 প্রায় িতনেির সময় যীশু 
খুব কোের বেল উঠেলন, ‘এিল, এিল লামা 
শবতিানী?’ যার অথ ্ণ, ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর 
আমার, তুিম ককন আমায় ত্যাগ কেরে?’
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:11-21; সামসঙ্গীত 31:11; 
সামসঙ্গীত 38:10,11; সামসঙ্গীত 69:17-21; সামসঙ্গীত 88:8; 
সামসঙ্গীত 143:3,4; ইসাইয়া 53:4-6,8,10,11; ইসাইয়া 63:3; 

দািনেয়ল 9:26; োখািরয়া 13:7; মিথ 27:39-44; মাক্ণ 14:33,34; 
লুক 22:44; করামীয় 8:32; গালাতীয় 3:13; িপতেরর ১ম পত্র 2:24.

B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 89:3 ঈশ্বর িশিশেন, “আমার 
মশনানী� রাজার সশগে আবম একটি চুক্তি 
কশরবে| আমার দাস দায়ূশদর কাশে আবম 
প্রব�শ্রুব� বদশয়বে|

4 দায়ূদ, খ�ামার পবরিারশক আবম বচরবদন 
িাবঁচশয় রা�শিা| খ�ামার রাজযেশক আবম 
বচরকাি অিযোহ� রা�শ� সাহাযযে করি|”

মবথ 12:18 ‘এই আমার দাস, এেঁক আিম 
মেনানীত কেরিে৷ আমার অিত িপ্রয় েন, যার 
উপর আিম সন্তুষ্ট৷ আিম তারঁ উপের আমার 
আত্ার প্রভাব রাখব, তােত িতিন অইহুদীেদর 
কােে ন্যায়নীিতর বারী প্রোর করেবন৷

19 িতিন কলহ িববাদ করেবন না, কলােকরা পেথ 
ঘােি তারঁ গলার স্বর শুনেব না৷

20 মেকােনা কবতগাে িতিন ভাঙ্গেবন না, িমি্-
িমি্ কের জ্বলেত থাকা পলেতেক িতিন 
িনিভেয় কদেবন না (যতিদন না ন্যায়নীিতেক 
েযী কেরন ততিদন)৷

21 সব ্ণোিতর কলাক তারঁ ওপর প্রত্যাশা 
রাখেব৷িযশাইয়

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

पবশষযেচবর� 2:29 ‘আমার ভাইেয়রা, আমােদর 
কসই শ্েদ্য় পপূব ্ণপুরুষ দাযপূেদর িবষেয় আিম 

দৃঢ়তার সেঙ্গ বলেত পাির কয়, িতিন মারা 
কগেেন ও তােঁক কবর কদওযা হেয়েে, আর 
আেও তারঁ কবর আমােদর মােঝ আেে৷

30 িকন্তু িতিন একেন ভাববাদী িেেলন এবং 
োনেতন ঈশ্বর শপথ কের এই প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন কয়, তারঁ বংেশর একেনেক তারঁই 
মেতা রাো কের িসংহাসেন বসােবন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 89:28-34; কযেরিময়া 30:9; এেেিকেয়ল 
34:23,24; কহােসয়া 3:5; মিথ 3:17; িহব্রুেদর কােে পত্র 7:21.

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।

সামসগেী� 89:19 আপনার বিশ্বস্ 
অনু�ামীশদর সশগে আপবন এক 
স্প্নদশ ্মশনর কথা িশিবেশিন, “জন�ার 
মশধযে খথশক আবম একজন �রুণশক 
মশনানী� কশরবে| আবম খসই �রুণশক 
একজন গুরুত্বপূণ ্ম খিাক কশর �ুশিবে| 
খসই �রুণ বসনযেশক আবম শক্তিশািী 
কশরবে|

বদ্�ীয় বিিরণ 18:18 আিম তােদর কােে 
কতামার মেতাই একেন ভাববাদী পাঠাব| এই 
ভাববাদী তােদর কলাকেদর মেধ্যই একেন 
হেব| কস কয় কথা অবশ্যই বলেব কসিা আিম 
তােক বেল কদব| আিম যা আেদশ কির তার 
সমস্ত িকেু কস কলাকেদর বলেব|

19 এই ভাববাদী আমার েন্যই বলেব এবং যখন 
কস কথা বলেব, যিদ ককান ব্যক্তি আমার 
আেদশ না কশােন তাহেল আিম কসই ব্যক্তিেক 
শাক্স্ত কদব|’

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
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কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 7:16 এই কদেখ সকেলর মন ভয় ও 
ভক্তিেত পপূর ্ণ হল৷ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের 
বলেত লাগল, ‘আমােদর মেধ্য একেন মহান 
ভাববাদীর আিবভ্ণাব হেয়েে৷’ তারা আরও 
বলেত লাগল, ‘ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর সাহায্য 
করেত এেসেেন৷’

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

বফবিপ্ীয় 2:6 যিদও সমস্ত িদক িদেয় খ্ীষ্ট 
িেেলন ঈশ্বেরর মেতা৷ িতিন ঈশ্বেরর সমান 
িেেলন; িকন্তু ঈশ্বেরর সেঙ্গ সমান থাকািা 
িতিন আকঁেড় ধের থাকার মত এমন িকেু 
বেল মেন কেরন িন৷ িতিন ঈশ্বেরর স্তর কথেক 
নামেলন,

7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন এবং একেন 
ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন মানুেষর মত 
হেয় েন্ম িনেলন ও একেন দােসর মেতা 
হেলন৷

8 িতিন যখন মানব েীবনযাপন করেলন, তখন 
িতিন সম্পূর ্ণভােব ঈশ্বেরর বাধ্যতা স্বীকার 
করেলন৷ কসই বাধ্যতার দরুর তারঁ মতুৃ্য হল, 
আর ক্রুেশর ওপর তােঁক প্রার িদেত হল৷

9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন তাই ঈশ্বর তােঁক 
পুনরুত্িথত কের সব িকেুর ওপের উন্ত 
করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর নামেক 
সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা মেত্ণ্যর কলাক আর 
যারঁা পাতােলর তারা সকেলই কসই যীশু নােমর 
কােে নতোনু হয়,

11 আর প্রেত্যেক কয়ন মুেখ স্বীকার কের, ‘কয় 
যীশু খ্ীষ্টই প্রভু৷’ এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািবেত 
হেবন৷

पপ্র�যোশদশ 3:7 ‘িফলািদক্ল্য়ার মণ্ডলীর 
স্বগ ্ণদপূতেদর কােে কলখ: ‘িযিন পিবত্র ও িযিন 
সত্য িতিন কতামায় একথা বলেেন৷ তারঁ কােে 
দাযপূেদর োিব আেে ; িতিন খুলেল ককউ তা বন্ধ 
করেত পাের না বা বন্ধ করেল ককউ তা খুলেত 
পাের না৷ িতিনই একথা বলেেন:

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 33:29; মাক্ণ 1:24; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 2:9-17.

B05 মবসহার মশধযে পরশমশ্বশরর বিবশষ্টযে পূণ ্ম 
রশয়শে।

D01 মবসহার অবভশষক।

সামসগেী� 89:20 আমার দাস দায়ূদশক আবম 
�ুঁশজ খপশয়বে| বিশশষ ব�ি দ্ারা আবম 
দায়ূদশক অবভবষতি কশরবে|

21 আমার ডান হা� বদশয় আবম দায়ূদশক 
সহায়�া বদশয়বে এিং আমার শক্তি বদশয় 
আবম �াশক শক্তিশািী কশরবে|

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

খযাহন 3:34 কারর ঈশ্বর যােঁক 
পাটঠেয়েেন িতিন ঈশ্বেরর কথাই বেলন৷ ঈশ্বর 
তােঁক পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ কেরেেন৷

খযাহন 12:3 তখন মিরয়ম িবশুদ্ 
েিামাংসীেথেক ততরী করা প্রায় আধ কসর 
মেতা দামী আতর িনেয় এেস যীশুর পােয় তা 
কেেল িদেলন, আর িনেের মাথার েুল িদেয় 
তারঁ পা দুখািন মুিেেয় িদেলন তখন সমস্ত ঘর 
আতেরর সুগেন্ধ ভের কগল৷
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খযাহন 12:7 তখন যীশু বলেলন, ‘ওেক 
থািমেয় িদও না৷ আমােক সমািধ িদেনর েন্য 
প্রস্তুত করেত তােক এই আতর রাখেত হেয়েে৷

पবশষযেচবর� 10:38 আপনারা কসই 
নাসরতীয় যীশুর িবষেয় শুেনেেন, শুেনেেন 
ঈশ্বর িকভােব তােঁক পিবত্র আত্ায় ও 
পরাক্রেমর সেঙ্গ অিভেষক কেরিেেলন৷ যীশু 
সব ্ণত্র মানুেষর মঙ্গল কের কবড়ােতন, আর 
যারঁা িদয়াবেলর কবেল পেড়িেল তােদর িতিন 
মুতি করেতন, কারর ঈশ্বর তারঁ সেঙ্গ িেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর 
িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ ঈশ্বর, কতামার 
িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর ন্যায় িবোেরর 
মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য শাসন করেব৷

9 তুিম ন্যায়েক ভালবাস এবং অন্যায়েক ঘরৃা 
কর৷ এই কারের কতামার ঈশ্বর কতামােক পরম 
আনন্দ িদেয়েেন; কতামার সঙ্গীেদর কথেক 
কতামায় অিধক পিরমাের িদেয়েেন৷’ 

এটিও কদখুন: #2; সামসঙ্গীত 89:13; ইসাইয়া 41:10; ইসাইয়া 
42:1; োখািরয়া 10:12; মিথ 26:12.

E13 ঈশ্বর মবসহার রাজযেপাি বনক্চি� 
করশিন।

   
সামসগেী� 89:22 এই মশনানী� রাজাশক 

শ�র্ুরা পরাক্জ� করশ� পাশর বন| দষু্ট 
খিাকরা ওশক হারাশ� পাশর বন|

মবথ 4:1 এরপর িদয়াবল কয়ন যীশুেক পরীষিা 
করেত পাের তাই আত্া যীশুেক প্রান্তের িনেয় 
কগেলন৷

2 একিানা েিলেশ িদন ও েিলেশ রাত কসখােন 
উেপাস কের কািােনার পর যীশু ষুিিধত 
হেলন৷

3 তখন কসই পরীষিক িদয়াবল তারঁ কােে এেস 
বলল, ‘তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এই 

পাথরগুিলেক রুটিেত পিররত হেত বল৷’
4 িকন্তু যীশু এর উত্তের বলেলন: ‘শােস্ত একথা 

কলখা আেে, ‘মানুষ ককবল রুটিেত বােঁে না, 
িকন্তু ঈশ্বেরর মুেখর প্রেত্যকটি বােক্যই বােঁে৷’

5 িদয়াবল তখন পিবত্র নগরী কেরুশােলেমর 
মক্ন্দেরর েপূড়ায় যীশুেক িনেয় কগল;

6 আর যীশুেক বলল, ‘তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র 
হও তেব লাফ িদেয় নীেে পড়, কারর শােস্ত 
কতা একথা কলখা আেে: ‘িতিন তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর 
কতামার উপর দৃটষ্ট রাখেত আেদশ কদেবন আর 
তারা কতামােক তুেল ধরেবন, কয়ন পাথেরর 
উপর পেড় কতামার পােয় আঘাত না লােগ৷›

7 যীশু তখন তােক বলেলন, ‘শােস্ত একথাও 
কলখা আেে, ‘কতামার প্রভু ঈশ্বরেক তুিম 
পরীষিা করেব না৷’ 

8 এরপর িদয়াবল আবার তােঁক খুব উঁেু একিা 
পাহােড় িনেয় িগেয় েগেতর সমস্ত রাে্য ও 
তার সম্দ কদখাল৷

9 পের িদয়াবল যীশুেক বলল, ‘তুিম যিদ আমার 
সামেন মাথা নত কের আমার উপাসনা কর, 
তেব এসবই আিম কতামায় কদব৷’

10 তখন যীশু তােক বলেলন, ‘দপূর হও শয়তান! 
কারর শােস্ত কলখা আেে,‘কতামরা অবশ্যই প্রভু 
ঈশ্বেররই উপাসনা করেব, একমাত্র তারঁই 
কসবা করেব৷›

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 89:23 আবম ওর শ�র্ুশদর খশষ 
কশর বদশয়বে| যারা আমার মশনানী� 
রাজাশক �ৃণা কশরশে, �াশদর আবম 
পরাক্জ� কশরবে|

খযাহন 15:23 কয় আমায় ঘরৃা কের, কস 
আমার িপতােকও ঘরৃা কের৷

িুক 19:27 িকন্তু যারঁা আমার শত্রু, যারঁা 
োয় িন কয় আিম তােদর ওপর রােত্ব কির, 
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তােদর এখােন িনেয় এেস আমার সামেনই 
কমের কফল৷”

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 2:1-5; সামসঙ্গীত 21:8,9; 
সামসঙ্গীত 110:1; সামসঙ্গীত 132:8.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 89:24 খয় রাজাশক আবম পেন্দ 
কশরবে, �াশক আবম সি ্মদা ভাশিািাসশিা 
ও সমথ ্মন করশিা| সি ্মদাই আবম �াশক 
শক্তিশািী কশর �ুিশিা|

খযাহন 17:6 ‘এই েগেতর মেধ্য কথেক তুিম 
কয় সব কলাকেদর আমায় িদেয়ে, আিম তােদর 
কােে কতামার পিরেয় িদেয়িে৷ তারা কতামারই 
িেল এবং তুিম তােদরেক আমায় িদেয়ে, আর 
তারা কতামার িশষিানুসাের েেলেে৷

খযাহন 17:11 ‘আিম আর এই েগেত 
থাকিে না, িকন্তু তারা এই েগেত থাকেে, 
আিম কতামারই কােে যাক্ছে৷ পিবত্র িপতা, কয় 
নাম তুিম আমায় িদেয়ে, কতামার কসই নােমর 
শক্তিেত তুিম তােদর রষিা কর৷ আমরা কয়মন 
এক, কতমিন তারা কয়ন সকেল এক হেত পাের৷

খযাহন 17:25 ন্যায়বান িপতা, েগত কতামায় 
োেন না, িকন্তু আিম কতামায় োিন৷ আর 
আমার এই িশষ্যরা োেন কয় তুিম আমায় 
পাটঠেয়ে৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 89:16,17,28,33; সামসঙ্গীত 91:14.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 89:25 আমার মশনানী� 
রাজাশক আবম সমুশদ্র দাবয়ত্ব বদশয়বে| 
নদীগুশিাশক খস বনয়ন্ত্রণ করশি|

যাত্রাপুস্ক 23:21 ঐ দপূতেক অমান্য না কের 
তােক অনুসরর কেরা| তার িবরুেদ্ কখনও 
অসেন্তাষ প্রকাশ কেরা না| ঐ দপূেতর শরীের 
আমার শক্তি আেে ; সুতরাং কস ককানরকম 
অন্যায় বরদাস্ত করেব না|

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।

সামসগেী� 89:26 খস আমাশক িিশি, 
“আপবনই আমার বপ�া| আপবনই আমার 
ঈশ্বর, আমার বশিা, আমার পবরত্রা�া|”

মবথ 11:27 ‘আমার িপতা সব িকেুই 
আমার হােত সেঁপ িদেয়েেন৷ িপতা োড়া 
পুত্রেক ককউ োেন না; আর পুত্র োড়া 
িপতােক ককউ োেন না৷ পুত্র যার কােে 
িপতােক প্রকাশ করেত ইছো কেরন কস-
ইতােঁক োেন৷

িুক 23:46 যীশু িেত্ কার কের বলেলন, 
‘িপতা আিম কতামার হােত আমার আত্ােক 
সেঁপ িদক্ছে৷’ এই কথা বেল িতিন কশষ িনঃশ্বাস 
কফলেলন৷
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খযাহন 14:7 কতামরা যিদ সিত্য আমােক 
কেেনে, তেব িপতােকও োনেত কপেরে৷ আর 
এখন কথেক কতামরা তােঁক কেেনে ও তােঁক 
কদেখে৷’

খযাহন 14:23 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘যিদ ককউ আমায় ভালবােস তেব কস 
আমার িশষিা অনুসাের েলেব, আর আমার 
িপতা তােক ভালবাসেবন, আর আমরা তার 
কােে আসব ও তার সেঙ্গ বাস করব৷

খযাহন 20:17 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আমােক 
ধেরা না, কারর আিম উেদ্্ণ িপতার কােে 
এখনও যাইিন৷ িকন্তু তুিম আমার ভাইেদর 
কােে যাও, আর তােদর বল, ‘িযিন আমার 
িপতা ও কতামােদর িপতা আর আমার ঈশ্বর 
ও কতামােদর ঈশ্বর, উেদ্্ণ আিম তারঁ কােে 
যাক্ছে৷”

কবরন্থীয় ২ 6:18 ‘আিম কতামােদর িপতা হব 
ও কতামরা আমার পুত্র কন্যা হেব৷’ একথা 
সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:5 কারর ঈশ্বর 
ঐ স্বগ ্ণদপূতেদর মেধ্য কােক কখন 
বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র; আে আিম 
কতামার িপতা হেয়িে৷’গীতসংিহতা 2:7আবার 
ঈশ্বর কখনই 

पপ্র�যোশদশ 3:21 আিম েযী হেয় কয়মন আমার 
িপতার সেঙ্গ তারঁ িসংহাসেন বেসিে, কসইরূপ 
কয় েযী হয়, তােকও আিম আমার সােথ 
আমার িসংহাসেন বসেত কদব৷

এটিও কদখুন: সামুেয়ল ২ 22:47; বংশাবিল ১ 22:10; সামসঙ্গীত 
18:46; সামসঙ্গীত 62:2,6,7; সামসঙ্গীত 95:1; মিথ 10:32,33; মিথ 

26:39,42; কযাহন 8:54; কযাহন 11:41; গালাতীয় 4:6.

A04 মবসহা অমর।
B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।
E13 ঈশ্বর মবসহার রাজযেপাি বনক্চি� 

করশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 89:27 আবম �াশক আমার প্রথম 
জা� সন্ান করশিা| খস পৃবথিীর সি 
রাজাশদর ওপশর মহারাজা হশি|

28 আমার খপ্রম, ওই মশনানী� রাজাশক সি 
সমশয়ই রষিা করশি| ওর সশগে আমার 
চুক্তি খকানবদন খশষ হশি না|

29 আবম ওর পবরিারশক বচরকাি অিযোহ� 
রা�ি| ওর রাজযে স্� ্মগুবির ম�ই বচরবদন 
িজায় থাকশি|

पবশষযেচবর� 13:32 আমরা আপনােদর 
কােে এই সুসমাোর োনাক্ছে, যা ঈশ্বর 
আমােদর িপতৃপুরুেষর কােে প্রিতশ্রুিত স্বরূপ 
িদেয়িেেলন;

33 যীশুেক মতুৃ্য কথেক পুনরুত্িথত কের ঈশ্বর 
আমােদর কােে অথ ্ণাত্ তারঁ সন্তানেদর েেন্য 
কসই প্রিতশ্রুিত পপূর ্ণ কেরেেন৷ কয়মন িদ্তীয় 
গীেত এ কলখা আেে:‘তুিম আমার পুত্র, আেই 
আিম কতামার িপতা হেয়িে৷

34 ঈশ্বর যীশুেক মতুৃ্য কথেক পুনরুত্িথত 
কেরেেন৷ যীশু আর কখনও ষিয় পােবন না৷ 
এই িবষেয় ঈশ্বর বেলেেন:‘আিম দাযপূেদব 
কােে কয় পিবত্র ও সত্য প্রিতশ্রুিতগুিল 
িদেয়িেলাম, তা কতামােক কদব৷’ 

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:5 কারর ঈশ্বর 
ঐ স্বগ ্ণদপূতেদর মেধ্য কােক কখন 
বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র; আে আিম 
কতামার িপতা হেয়িে৷’গীতসংিহতা 2:7আবার 
ঈশ্বর কখনই 

6 আবার তারঁ প্রথম পুত্রেক যখন িতিন েগেত 
িনেয় এেলন তখন ঈশ্বর বলেলন,‘ঈশ্বেরর 
সমস্ত স্বগ ্ণদপূতরা তারঁ উপাসনা করুক৷’িদ্তীয় 
িববরর 32 :43
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7 স্বগ ্ণদপূতেদর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘আমার 
স্বগ ্ণদপূতেদর আিম ততরী কির বাযুর মেতা কের 
আর আমার কসবকেদর আগুেনর িশখার মেতা 
কের৷’

8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ 
ঈশ্বর, কতামার িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর 
ন্যায় িবোেরর মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য 
শাসন করেব৷

কিসীয় 1:15 ককউই ঈশ্বরেক কদখেত পায় 
না; িকন্তু যীশুই অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমপূিত ্ণ এবং 
সমস্ত সটৃষ্টর প্রথমোত৷

16 তারঁ পরাক্রেম সবিকেুই সটৃষ্ট হেয়েে৷ স্বেগ ্ণ ও 
ম ্ণেয়্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য যা িকেু আেে, সমস্ত 
আত্িমক শক্তি, প্রভুবনৃ্দ, শাসনকারী কতৃ ্ণত্ত্ব, 
সকলই তারঁ দ্ারা ও তারঁ িনিমত্ত সষৃ্ট হেয়েে৷

17 সবিকেুর পপূেব ্ণই খ্ীেষ্টর অক্স্তত্ব িেল; তারঁ 
শক্তিেতই সব িকেু িস্িতশীল আেে৷

18 খ্ীষ্ট হেলন কদেহর মস্তক কসই কদহ হেছে 
মণ্ডলী৷ সব িকেুর আিদ িতিন, মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য িতিন প্রথম, তাই 
সব িকেুেতই প্রথেম তারঁ স্ান৷

19 তাই ঈশ্বর তারঁ সমস্ত পপূর ্ণতায় খ্ীেষ্ট বাস কের 
খুশী হেয়িেেলন,

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; করামীয় 8:20.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 89:35 আমার পবিত্র�া বদশয়, 
আবম ওশক প্রব�শ্রুব� বদশয়বে| দায়ূশদর 
সশগে আবম ক�নই বমথযোচার করশিা না!

36 দায়ূশদর পবরিার বচরবদশনর জনযে অিযোহ� 

থাকশি| য়�কাি সূয় ্ম থাকশি ��কাি ওর 
রাজযে িজায় থাকশি|

37 চাশঁদর ম�ই ওর রাজত্ব বচরবদন িজায় 
থাকশি| আকাশই আমার খসই চুক্তির 
প্রমাণ খদয়| এই চুক্তি বিশ্বাস খয়া�যে|”

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 9:8; पপ্রত্যােদশ 1:5.

A04 মবসহা অমর।

সামসগেী� 90:2 খহ ঈশ্বর, পি ্ম�মািার 
জশন্মর আশ�, এই পৃবথিীর এিং জ�� ্ 
সৃটষ্টর আশ�, আপবনই ঈশ্বর বেশিন| 
খহ ঈশ্বর, আপবন বচরবদন বেশিন এিং 
আপবন বচরবদন থাকশিন|

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

এটিও কদখুন: প্রবেন 8:22-26; ইসাইয়া 44:6; িহব্রুেদর কােে 
পত্র 1:10-12; িহব্রুেদর কােে পত্র 13:8; पপ্রত্যােদশ 1:8.

E03 মবসহার প্রশিাভন।

সামসগেী� 91:11 ঈশ্বর �ারঁ দ�ূশদর আজ্া 
খদশিন এিং �ুবম খয�াশনই যাশি �ারা 
খ�ামায় রষিা করশি|

12 খ�ামার পা যাশ� পাথশর খহাচঁি না �ায়, 
খসই জনযে ওশদর হা� খ�ামায় ধশর 
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থাকশি|

িুক 4:9 এরপর িদযাবল তােঁক কেরুশােলেম 
িনেয় িগেয় মক্ন্দেরর েপূড়ার ওপের দাডঁ় কিরেয় 
বলল, ‘তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও, তেব এখান 
কথেক লাফ িদেয় নীেে পড়৷

10 কারর শােস্ত কলখা আেে:‘ঈশ্বর তারঁ 
স্বগ ্ণদপূতেদর কতামার িবষেয় আেদশ কদেবন 
কয়ন তারা কতামােক রষিা কের৷’ 

11 আেরা কলখা আেে:‘তারা কতামােক তােদর 
হােত কের তুেল ধরেব কয়ন কতামার পােয় 
পাথেরর আঘাত না লােগ৷” 

12 এর উত্তের যীশু তােক বলেলন, ‘শােস্ত একথাও 
বলা হেয়েে:‘তুিম কতামার প্রভু ঈশ্বেরর পরীষিা 
কেরা না৷” 

এটিও কদখুন: মিথ 4:6; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:14.

H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 
বদিিাণী।

সামসগেী� 91:13 বিষধর সাপ, এমন বক 
বসংশহর মশধযে বদশয়ও �ুবম খহঁশি খয়শ� 
পারশি|

 
মাক্ম 16:18 হােত কের সাপ তুলেব এবং 

মারাত্ক িকেু কখেলও তােদর ককান ষিিত 
হেব না; আর তারা অসুস্ কলােকর ওপর হাত 
রাখেল তারা সুস্ হেব৷’

पবশষযেচবর� 28:3 কপৌল এক কবাঝা শুকেনা কাঠ 
কয়াগাড় কের এেন আগুেনর ওপর কফেল িদেল 
আগুেনর হল্ায় একিা িবষধর সাপ কবিরেয় 
এেস কপৌেলর হােত েিড়েয় ধরল৷

4 তখন কসই দ্ীেপর কলােকরা তার হােত 
সাপিােক ঝুলেত কদেখ বলাবিল করেত লাগল, 
‘এ কলাকিা িনচিয় খুনী, সমুেদ্র ঝেড়র হাত 
কথেক বােঁেলও ন্যায় এেক বােঁেত িদল না৷’

5 িকন্তু কপৌল হাত কঝেড় কসই সাপিােক 

আগুেনর মেধ্য কফেল িদেলন, তারঁ ককান ষিিত 
হল না৷

ব�মবথ ২ 4:17 িকন্তু প্রভু আমার পােশ 
দাডঁ়ােলন এবং আমােকশক্তিশালী করেলন, 
যােত আিম কসই বাত্ণা সম্পূর ্ণভােব প্রোর 
করেত পাির এবং কয়ন সমস্ত অইহুদী েনগর 
কসই সুসমাোর শুনেত পায়, আর আিম 
িসংেহর মুখ কথেক রষিা কপলাম৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 1:6-8; ইসাইয়া 35:9; ইসাইয়া 65:25; 
দািনেয়ল 6:21; पপ্রত্যােদশ 5:5.

F01 মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।
G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 

অনুমান করা হশয়বেি।
G03 মবসহার উন্নব�।

সামসগেী� 91:14 প্রভু িশিন, “যবদ খকান 
িযেক্তি আমাশক ভািিাশস এিং বিশ্বাস 
কশর, আবম �াশক রষিা করশিা| আমার 
অনু�ামীরা যারা আমার নাম উপাসনা 
কশর, �াশদর আবম রষিা করশিা|

15 আমার অনু�ামীরা সাহাশযযের জনযে 
আমায় ডাকশি এিং আবম �াশদর সাড়া 
খদশিা| য�ন �ারা সমসযোয় পড়শি ��ন 
আবম ওশদর সশগে থাকশিা| আবম ওশদর 
রষিা করশিা এিং সম্ান খদশিা|

16 আমার অনু�ামীশদর আবম দী� ্ম জীিন 
খদশিা| আবম ওশদর রষিা করশিা|

 
খযাহন 12:28 িপতা, কতামার নামেক 

মিহমািবেত কর!’তখন স্বগ ্ণ কথেক এক রব 
কভেস এল, ‘আিম এেঁক মিহমািবেত কেরিে, 
আর আিম আবার তােঁক মিহমািবেত করব৷’

খযাহন 13:32 ঈশ্বর যিদ তারঁ মাধ্যেম 
মিহমািবেত হন, তেব ঈশ্বরও মানবপুত্রেক 
িনেের মাধ্যেম মিহমািবেত করেবন, িতিন খুব 
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িশিগিরই তা করেবন৷’

খযাহন 14:23 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘যিদ ককউ আমায় ভালবােস তেব কস 
আমার িশষিা অনুসাের েলেব, আর আমার 
িপতা তােক ভালবাসেবন, আর আমরা তার 
কােে আসব ও তার সেঙ্গ বাস করব৷

খযাহন 16:14 িতিন আমােক মিহমািবেত 
করেবন, কারর আিম যা বিল তাই িতিন গ্রহর 
করেবন এবং কতামােদর তা বলেবন৷

খযাহন 16:27 না, িপতা িনেেই কতামােদর 
ভালবােসন, কারর কতামরা আমায় ভালেবেসে 
এবং কতামরা িবশ্বাস কর কয় আিম ঈশ্বেরর 
কাে কথেক এেসিে৷

খযাহন 21:19 এই কথা বেল যীশু ইিঙ্গত 
করেলন, িপতর িক প্রকার মতুৃ্য দ্ারা ঈশ্বেরর 
কগৌরব করেবন৷ এসব কথা বলার পর িতিন 
িপতরেক বলেলন, ‘আমায় অনুসরর কর৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 
মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷

8 যীশু ঈশ্বেরর পুত্র হওয়া সত্েত্বও দুঃখেভাগ 
কেরিেেলন ও দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় বাধ্যতা 
িশেখিেেলন৷

এটিও কদখুন: করামীয় 8:28; সামসঙ্গীত 18:3,4; সামসঙ্গীত 16:10; 
সামসঙ্গীত 21:4; সামসঙ্গীত 61:5,6.

A04 মবসহা অমর।
D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

সামসগেী� 93:1 প্রভুই রাজা| ব�বন রাজকীয 
এিং শক্তিমান খপাশাশক সজ্জ্�| ব�বন 
দৃঢ়�ার সশগে এই বিশ্বশক �ার আপন 
জায়�ায় স্থাপন কশরশেন এিং এিাশক 
নাড়াশনা হশি না|

2 খহ ঈশ্বর, আপনার রাজত্ব বচরবদন 
ধশর রশয়শে| ঈশ্বর আপনার অক্স্ত্ব 
অনাবদকাি খথশক রশয়শে|

প্রিচন 8:22 বহুকাল আেগ, শুরুেত প্রভু 
অন্য আর িকেু সটৃষ্ট করবার আেগ আমােক 
সটৃষ্ট কেরিেেলন|

23 আিমই আিদ| আমােক সবার আেগ সটৃষ্ট করা 
হেয়িেল| পিৃথবীর আেগ আমােক সব ্ণপ্রথম 
সটৃষ্ট করা হেয়িেল|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:2 এখন এই কশেষর 
িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আবার 
কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর দ্ারাই সমগ্র 
েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ পুত্রেকই সবিকেুর 
উত্তরািধকারী কেরেেন৷

3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার 
ও তারঁ প্রকৃিতর মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র 
তারঁ পরাক্রান্ত বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের 
করেখেেন৷ কসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ 
কথেক শুিেশুদ্ কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

पপ্র�যোশদশ 19:6 পের আিম িবরাি েনসমুেদ্র 
রব, প্রবল েলকেলোল ও প্রেণ্ড কমঘগে্ণেনর 
মেতা এই বারী শুনলাম:‘হািলেলুইয়া! আমােদর 
প্রভু িযিন সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বর, িতিন রােত্ব 
শুরু কেরেেন৷

7 এস, আমরা আনন্দ ও উলোস কির, আর তারঁ 
মিহমা কির, কারর কমষশাবেকর িববােহর িদন 
এল৷ তারঁ বধপূও িববােহর েন্য িনেেেক প্রস্তুত 
কেরেে৷
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এটিও কদখুন: #1; #2; িমখা 5:2; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:10-12; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 13:8; पপ্রত্যােদশ 1:8,17,18.

A08 মবসহার নাম এিং পদিী।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।

সামসগেী� 95:1 এস, আমরা প্রভুর প্রশংসা 
কবর! খয় বশিা আমাশদর রষিা কশরন �ারঁ 
উশদেশশযে আমরা উচ্স্শর প্রশংসাধ্বন 
বদই|

2 আমরা প্রভুর উশদেশশযে ধনযেিাশদর �ান 
�াই| �ারঁ প্রশংসায় আমরা আনন্দ�ান 
�াই|

3 খকন? কারণ প্রভুই মহান ঈশ্বর! ব�বনই 
খসই মহান রাজা বযবন সকি “খদি�াশদর” 
শাসন করশেন|

সামুশয়ি ২ 22:2 প্রভু আমার িশলা, আমার দুগ ্ণ, 
আমার িনরাপদ আশ্য়|

সামুশয়ি ২ 22:32 প্রভু োড়া িদ্তীয় ককান ঈশ্বর 
কনই| আমােদর ঈশ্বর ব্যতীত অন্য ককান িশলা 
কনই|

সামুশয়ি ২ 22:47 প্রভু েীিবত| আিম আমার 
িশলােক প্রশংসা কির! ঈশ্বর মহান! িতিনই 
কসই িশলা িযিন আমােক রষিা কেরন|

সামুশয়ি ২ 23:3 ইস্ােয়েলর ঈশ্বর কথা 
বেলেেন| ইস্ােয়েলর ঈশ্বর আমায় বেলেেন, 
“কসই ব্যক্তি িযিন সত্ ভােব শাসন কেরন|

কবরন্থীয় ১ 10:4 আর একই আত্িমক পানীয় 
পান কেরিেেলন৷ তারঁা এক আত্িমক তশল 
কথেক কসই পানীয় পান করেতন যা তােঁদর 
সেঙ্গ সেঙ্গ যাক্ছেল, কসই তশলই হেছেন খ্ীষ্ট৷

এটিও কদখুন: #1; #4; িদ্তীয় িববরর 32:4,15,18; সামসঙ্গীত 
18:1,2,31,46; সামসঙ্গীত 19:14; সামসঙ্গীত 31:2,3; সামসঙ্গীত 

62:2,6,7; সামসঙ্গীত 71:3; সামসঙ্গীত 73:26; সামসঙ্গীত 
78:35; সামসঙ্গীত 89:26; সামসঙ্গীত 92:15; সামসঙ্গীত 94:22; 

সামসঙ্গীত 144:1; ইসাইয়া 26:4; ইসাইয়া 30:29; ইসাইয়া 44:8.

B06 মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।
E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।

সামসগেী� 95:7 খকন? কারণ যবদ আমরা 
�ারঁ কন্ঠ শুবন �াহশি ব�বন আমাশদর 
ঈশ্বর হশিন এিং আমরা হি খসই 
খিাশকরা যাশদর ব�বন �াদযে খয়া�ান, 
আমরা হি খসই খমষ যাশদর ব�বন স্হশস্ 
খন�ৃত্ব খদন|

8 ঈশ্বর িশিন, “মরীিাশ� খ�ামরা খয়মন 
অিাধযে হশয়বেশি, মঃসার মরুপ্রান্শর 
খয়মন হশয়বেি, খ�মন হশযা না|

9 খ�ামাশদর পূি ্মপুরুষরা আমায় পরীষিা 
কশরশে| ওরা আমাশক পরীষিা কশরবেশিা 
বকন্তু এই সময় ওরা খদশ�বেশিা আবম বক 
করশ� পাবর!

10 40 িের ধশর আবম ওশদর প্রব� বধয়্য় ্ম 
ধারণ কশরবে| আবম জাবন খয় ওরা বিশ্বাসী 
নয়| ওরা আমার বশষিামািা অনুসরণ 
করশ� অগ্রাহযে কশরশে|

11 �াই ওশদর প্রব� আবম ক্রুধে হশয়বেিাম 
এিং আবম কথা বদশয়বেিাম খয়, ওরা 
আমার বিশ্রাশমর স্থাশন ক�শনা প্রশিশ 
করশ� পারশি না|

মবথ 11:28 ‘কতামরা যারঁা শ্ান্ত-লিান্ত ও 
ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােে এস, 
আিম কতামােদর িবশ্াম কদব৷

29 আমার কোয়াল কতামােদর কােঁধ তুেল নাও, 
আর আমার কাে কথেক কশখ, কারর আিম 
িবনযী ও নম্র, তােত কতামােদর প্রার িবশ্াম 
পােব৷

খযাহন 10:14 ‘আিমই উত্তম পালক৷ আিম 
আমার কমষেদর োিন আর আমার কমষরা 
আমায় োেন৷ টঠক কয়মন আমার িপতা 
আমােক োেনন, আিমও আমার িপতােক 
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োিন; আর আিম কমষেদর েন্য আমার েীবন 
সেঁপ িদই৷

15 টঠক কয়মন আমার িপতা আমােক োেনন, 
আিমও আমার িপতােক োিন; আর আিম 
কমষেদর েন্য আমার েীবন সেঁপ িদই৷ 

16 আমার এমন আেরা অেনক কমষ আেে যারঁা 
এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম অবশ্যই তােদরও 
আনব, তারাও আমার কথা শুনেব আর তারা 
তখন সকেল এক পাল হেব আর তােদর 
পালকও হেবন একেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 3:7 তাই পিবত্র আত্া 
কয়মন বলেেন:‘আে, কতামরা যিদ ঈশ্বেরর 
রব কশান,

8 অতীত িদেনর মেতা হৃদয় কটঠন কেরা না, 
কয় িদন কতামরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ িবেদ্াহ 
কেরিেেল; কসিদন কতামরা প্রান্তের ঈশ্বেরর 
পরীষিা কেরিেেল৷

9 কসই প্রান্তের কতামােদর িপতৃপুরুষরা েিলেশ 
বের ধের আমার সমস্ত কীিত ্ণ কদখেত 
কপেয়িেল, তবু তারা আমার তধয ্ণ্য পরীষিা 
করল৷

10 তাই আিম এই োিতর ওপর ক্রুদ্ হলাম ও 
বললাম, ‘এরা সব সময় ভুল িেন্তা কের, এই 
কলােকরা কখনও আমার পথ বুঝল না৷’

11 তখন আিম ক্রুদ্ হেয় এই শপথ 
করলাম:‘তারা কখনই আমার িবশ্াম স্ােন 
প্রেবশ করেত পারেব না৷’ 

12 আমার ভাই ও কবােনরা, কদেখা, কতামরা সতক্ণ 
কথেকা, কতামােদর মেধ্য কােরা কয়ন দুষ্ট ও 
অিবশ্বাসী হৃদয় না থােক যা েীবন্ত ঈশ্বর 
কথেক কতামােদর দপূের সিরেয় িনেয় যায়৷

13 কতামরা িদেনর পর িদন এেক অপরেক 
উত্ সািহত কর যতষির সময় ‘আে’ আেে৷ 
পােপর েলনা কয়ন কতামােদর হৃদয়েক িনম ্ণম 
না কের৷

14 শুরুেত আমােদর কয় িবশ্বাস িেল যিদ কশষ 
পয ্ণন্ত আমরা কসই িবশ্বােস িস্র থািক তাহেল 
আমরা সকেলই খ্ীেষ্টর সহভাগী৷

15 শাস্ত কতা এই কথা বেল:‘আে যিদ কতামরা 

ঈশ্বেরর রব কশান, তাহেল কতামােদর অন্তর 
কেঠার কেরা না, কয়মন কসই িবেদ্ােহর িদেন 
কেরিেেল৷’

16 যারঁা ঈশ্বেরর রব কশানার পরও তারঁ িবরুেদ্ 
িবেদ্াহ কেরিেল, প্রশ্ন হল তারা কারা? 
কমািশ যােদর িমশর কথেক কবর কের িনেয় 
এেসিেেলন তারাই িক নয়?

17 আর কােদর ওপরই বা ঈশ্বর েিলেশ বের ধের 
ক্রুদ্ িেেলন? কসই কলাকেদর ওপের নয় িক 
যারঁা পাপ কেরিেল ও তার ফেল প্রান্তের মারা 
পেড়িেল?

18 িতিন কােদর িবরুেদ্ই বা শপথ কের 
বেলিেেলন, ‘এরা আমার িবশ্ােমর স্ােন 
প্রেবশ করেত পারেব না?’ যারঁা অবাধ্য 
হেয়িেল তােদর িবরুেদ্ িক নয়?

19 তাহেল এখন আমরা কদখলাম কয়, অিবশ্বােসর 
দরুনই তারা ঈশ্বেরর িবশ্ােমর স্ােন প্রেবশ 
করেত পারল না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:1 ঈশ্বর কসই 
কলাকেদর কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন তা এখনও 
আমােদর েন্য রেয়েে৷ এই কসই প্রিতশ্রুিত কয়, 
আমরা প্রেবশ করেত পারব ও ঈশ্বেরর িবশ্াম 
পাব৷ তাই আমােদর খুব সতক্ণ থাকা দরকার, 
কয়ন কতামােদর মেধ্য ককউ ব্যথ ্ণ না হও৷

2 পিরত্রার লােভর েন্য সুসমাোর কয়মন ওেদর 
কােে প্রোর করা হেয়িেল কতমিন আমােদর 
কােেও প্রোর করা হেয়েে, তবু কসই সুসমাোর 
িশষিা শুেনও তােদর ককান শুভ ফল কদখা 
কগল না, কারর তারা তা শুেন িবশ্বােসর সেঙ্গ 
গ্রহর কের িন৷

3 আমরা যারঁা িবশ্বাস কেরিে, তারাই কসই 
িবশ্ােমর স্ােন প্রেবশ করেত সষিম৷ ঈশ্বর 
কয়মন বেলিেেলন,‘আিম ক্রুদ্ হেয় শপথ 
কেরিে: ‘এরা কখনও আমার িবশ্ামস্েল 
প্রেবশ করেত পারেব না৷’’গীতসংিহতা 95 
:11 একথা ঈশ্বর বেলেেন যিদও ঈশ্বেরর 
সমস্ত কাে েগত্ সটৃষ্টর সেঙ্গ সেঙ্গই সমাপ্ত 
হেয়িেল৷

4 শােস্তর ককান ককান োয়গায় ঈশ্বর সপ্তােহর 
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সপ্তম িদেনর িবষেয় বেলিেেলন: ‘সটৃষ্টর সমস্ত 
কাে কশষ কের সপ্তম িদেন িতিন িবশ্াম 
করেলন৷’

5 আবার শােস্তর অন্য একস্ােন ঈশ্বর বলেেন: 
‘আমার িবশ্ােম ঐ মানুষেদর কখনই প্রেবশ 
করেত কদওয়া হেব না৷’

6 তবুও একথা এখনও সত্য কয় ককউ কসই 
িবশ্ােম প্রেবশ করেব, িকন্তু কসই কলােকরা 
যারঁা প্রথেম সুসমাোেরর কথা শুেনিেল, 
অবাধ্য হওয়ার কারের কসখােন প্রেবশ কের িন৷

7 তখন ঈশ্বর আবার একটি িদন িস্র করেলন, 
আর কসই িদেনর িবষেয় িতিন বলেলন, 
‘আে’৷ ঈশ্বর এর বহুিদন পর রাো দাযপূেদর 
মাধ্যেম এই িদনটির িবষেয় বেলিেেলন৷ কয়মন 
এ িবষেয় আেগই শােস্তর কথা উেলেখ করা 
হেয়েে:‘আে যিদ কতামরা ঈশ্বেরর রব কশান, 
তেব অতীত িদেনর মেতা কতামােদর হৃদয় 
কেঠার কেরা না৷’গীতসংিহতা 95 :7-8

8 িযেহাশপূয় তােদর ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত িবশ্ােমর 
মেধ্য িনেয় কয়েত পােরন িন৷ এিবষেয় আমরা 
োিন কারর ঈশ্বর এরপর আবার িবশ্ােমর 
েন্য আর এক িদেনর ‘আে’ কথা উেলেখ 
কেরেেন৷

9 এেত কবাঝা যায় কয় ঈশ্বেরর কলাকেদর েন্য 
কসই সপ্তম িদেন কয় িবশ্াম তা আসেে,

10 কারর ঈশ্বর তারঁ কাে কশষ করার পর িবশ্াম 
কেরিেেলন৷ কতমিন কয় ককউ ঈশ্বেরর িবশ্ােম 
প্রেবশ কের কসও ঈশ্বেরর মত তার কাে কশষ 
পয ্ণন্ত সম্ন্ কের৷

11 তাই এস, আমরাও ঈশ্বেরর কসই িবশ্ােম 
প্রেবশ করেত প্রারপর কেষ্টা কির, যােত ককউ 
অবাধ্যতার পুরােনা দৃষ্টান্ত অনুসরর কের 
পিতত না হই৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:25 কতামরা ভুল পেথ 
যাওয়া কমেষর মত ঘুের কবড়াক্ছেেল, িকন্তু 
এখন কতামরা কতামােদর প্রােরর পালক ও 
রষিেকর কােে িফের এেসে৷

যুশদর পত্র 1:5 আিম কতামােদর িকেু কথা 

স্মরর কিরেয় িদেত োই, যিদও কতামরা সকেলই 
এসব িবষয় োন, তবু বলব প্রভু িমশর কদশ 
কথেক তারঁ প্রোেদর উদ্ার কের পের যারঁা 
অিবশ্বাসী তােদর সকলেক ধ্ংস কেরিেেলন৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 2:2,3; যাত্রাপুস্তক 17:2-7; গরনা 
পুস্তক 14:11-30; িদ্তীয় িববরর 1:34,35; িদ্তীয় িববরর 2:14-16; 

সামসঙ্গীত 78:17,18,40,41,56; पিশষ্যেিরত 20:28; কিরথেীয় ১ 
10:9; িহব্রুেদর কােে পত্র 11:16; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:25; 

पপ্রত্যােদশ 14:13.

E15 মবসহা সু�ির আনশিন।

সামসগেী� 96:1 প্রভু যা বকেু ন�ুন 
কশরশেন �ার জনযে একিা ন�ুন �ান �াও! 
সারা পৃবথিীশক প্রভুর উশদেশশযে খ�শয় 
উিশ� দাও|

2 প্রভুর উশদেশশযে �ান �াও! �ারঁ নামশক ধনযে 
কর! আনন্দ সংিাদ েবড়শয় দাও! বযবন 
প্রব�বদন আমাশদর রষিা কশরন �ারঁ কথা 
িি!

3 খিাশকশদর িি খয় ঈশ্বর সব�যেই 
বিস্য়কর| ঈশ্বর খয় সি আচিয়্য় ্ম কায়্য় ্ম 
কশরন �া সি ্মত্র মানুষশক িি|

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

িুক 24:47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা 
ও পােপর ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর 
কােে কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই 
একাে শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

এশফসীয় 1:3 আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
ঈশ্বর ও িপতার প্রশংসা কহাক্৷ িতিন খ্ীেষ্ট 
আমােদর স্বগতীয় স্ােন সমস্ত আত্িমক 
আশীব ্ণােদ পপূর ্ণ কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 5:13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, 
পিৃথবীর নীেে ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী 
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এবং আর যা িকেু কসইসব োয়গােত িেল 
তােদর এই বারী শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস 
আেেন তারঁ ও কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, 
সম্ান, মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত 
কহাক্৷’

पপ্র�যোশদশ 14:6 পের আিম আর একেন 
স্বগ ্ণদপূতেক আকাশপেথ উেড় কয়েত কদখলাম৷ 
পিৃথবীবাসী কলাকেদর কােে, পিৃথবীর সকল 
োিত, উপোিত, সকল ভাষাভাষী কলােকর 
কােে কঘাষরা করার েন্য এই স্বগ ্ণদপূেতর কােে 
িেল অনন্তকালীন সুসমাোর৷

7 স্বগ ্ণদপূত উদাত্ত কেঠে এই কথা বলেলন, 
‘ঈশ্বরেক ভয় কেরা ও তারঁ প্রশংসা কেরা, 
কারর সময় হেয়েে, যখন ঈশ্বর সমস্ত 
কলাকেদর িবোর করেবন৷ িযিন স্বগ ্ণ, পিৃথবী, 
সমুদ্ ও সমস্ত েেলর উত্ স সটৃষ্ট কেরেেন, 
কসই ঈশ্বেররই উপাসনা কেরা৷’

H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 96:7 খহ পবরিার ও জাব��ণ, 
প্রশংসার �ান কর এিং প্রভুশক মবহমাববি� 
কর|

8 প্রভুর নাশমর প্রশংসা কর| খ�ামাশদর 
বনশিদযে নাও এিং মক্ন্দশর যাও|

9 খ�ামাশদর পবিত্র খপাশাশক প্রভুর সামশন 
ন� হও| পৃবথিীর সমগ্র জন�ণ, �ারঁ 
উপবস্থব�শ� �াশঁক শ্রধো জানাও|

10 জাব��শণর মশধযে খ�াষণা কশর দাও 
খয় প্রভু রাজা! �াহশি বিশ্ব ধ্ংস হশি 
না| অ�এি প্রভু নযোয়পরায়ণ�ার সশগে 
খিাকশদর বিচার কশরন|

11 খহ স্� ্মশিাক - সু�ী হও! খহ পৃবথিী - 
উল্লবস� হও! সমুদ্ এিং সমুশদ্ যা বকেু 
রশয়শে খ�ামরা সিাই আনশন্দ বচ�ক্ার 

কশর ওশিা!
12 খষি�গুবি এিং খস�াশন যা বকেু জশন্মশে, 

সু�ী হও! খহ অরশণযের িৃষিরাবশ, খ�ামরা 
�ান �াও ও সু�ী হও!

13 �ুশী হও, কারণ প্রভু আসশেন. পৃবথিীশক 
শাসনকরার জনযে প্রভু আসশেন| নযোয় 
বিচার ও স�যেপশথ ব�বন পৃবথিীশক শাসন 
করশিন|

�ািা�ীয় 1:16 আিম কয়ন অইহুদীেদর 
কােে তারঁ পুেত্রর িবষয় সুসমাোর প্রোর কির 
কসইেন্য ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর িবষেয় আমার 
কােে প্রকাশ করেত মনস্ করেলন৷ ঈশ্বর 
যখন আমােক ডাকেলন তখন আিম ককান 
মানুেষর সেঙ্গ পরামশ ্ণ কির িন,

খথসাশিাবনকীয় ১ 4:16 কারর যখন প্রধান 
স্বগ ্ণদপূেতর গন্ভীর আেদশ ও ঈশ্বেরর তপূরীধ্িন 
হেব, প্রভু িনেে স্বগ ্ণ কথেক কনেম আসেবন৷ 
তখন কয় সব খ্ীষ্ট িবশ্বাসীেদর মতুৃ্য হেয়েে 
তারা প্রথেম কেেগ উঠেব৷

17 তারপর আমরা যারঁা তখনও পিৃথবীেত েীিবত 
থাকব, প্রভুর সেঙ্গ আকােশ সাষিাত্ করেত 
তােদর সােথ আমােদরও কমেঘর মেধ্য তুেল 
কনওয়া হেব; আর আমরা প্রভুর সেঙ্গ িেরকাল 
থাকব৷

18 সুতরাং এইসব কথার দ্ারা কতামরা পরস্পরেক 
সান্ত্বনা িদও৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:10 কসইিদন যীশু 
তারঁ পিবত্র কলাকেদর দ্ারা মিহমািবেত হেত 
আসেবন, আর যারঁা যীশুেত িবশ্বাস কেরেে 
তারা সবাই যীশুেত েমত্ কৃত হেব৷ িবশ্বাসী 
ভাই ও কবােনরা, কতামরাও কসই িবশ্বাসীবেগ ্ণর 
মেধ্য থাকেব, কারর আমরা কয় বারী কতামােদর 
বলিে তােত কতামরা িবশ্বাস কেরে৷

ব�মবথ ২ 4:8 এখন অবিধ সটঠক 
েীবনযাপন করার েন্য আমার েন্য এক 
িবেয় মুকুি কতালা আেে, কসই ন্যায়পরায়র 
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িবোরক প্রভু কসই মহািদেন আমােক তা 
কদেবন৷ হ্যা ,ঁ কসই মুকুি িতিন আমায় কদেবন৷ 
ককবল আমােক নয়, বরং যত কলাক তারঁ 
পুনরাগমেরর েন্য ভােলাবাসার সােথ 
অধীরভােব প্রতীষিা কেরেে, এ মুকুি তােদর 
সকলেক কদেবন৷

�ী� 2:13 আমােদর মহান ঈশ্বর এবং 
ত্রারকত্ণা যীশু খ্ীেষ্টর মিহমার আিবভ্ণােবর 
েন্য যখন অেপষিা করিে, তখন কয়ন আমরা 
সবাই এইভােবই েিল৷ িতিনই আমােদর মহান 
প্রত্যাশা, িযিন মিহমা িনেয় আসেবন৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:12 পরম আগ্রেহর সেঙ্গ 
ঈশ্বেরর কসই িদেনর অেপষিায় থাকা উিেত, 
কয় িদন আকাশমণ্ডল আগুেন পুেড় ধ্ংস হেব 
এবং আকােশর সব িকেু উত্তােপ গেল যােব৷

पপ্র�যোশদশ 11:18 েগেতর োিতবনৃ্দ কতামার 
ওপর ক্রুদ্ িেল; িকন্তু এখন কতামার কক্রাধ 
তােদর ওপর উপিস্ত হল৷ মতৃ কলাকেদর 
িবোেরর সময় হেয়েে ; আর কতামার ভাববাদী, 
যারঁা কতামার দাস, যারঁা কতামার কলাক, ষুিদ্ 
এবং গুরুত্বপপূর ্ণ সব কলাক যারঁা কতামােক শ্দ্া 
কের, তােদর পুরস্কার কদওয়ার সময় হেয়েে৷ 
যারঁা পিৃথবীেক ধ্ংস করেে তােদর ধ্ংস 
করবার সময় হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #6.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 97:1 প্রভু শাসন কশরন, �াই 
পৃবথিী সু�ী| দরূদরূাশন্র ভূ�ণ্ডও সু�ী|

2 �ন কাশিা খম� প্রভুশক ব�শর রশয়শে| 
সুবিচার এিং ধাক্ম্ ্মক�া �ারঁ রাজযেশক দৃঢ় 
কশর|

3 একিা আগুন প্রভুর আশ� আশ� যায় এিং 
�ারঁ শ�র্ুশদর ধ্ংস কশর|

4 �ারঁ বিদ্য়�ু ্ আকাশশ ঝিক বদশয় ওশি| �া 
খদশ� খিাশক ভয় পায়|

5 পি ্ম�ও প্রভুর সামশন খমাশমর ম� �শি 
যায়| সমগ্র পৃবথিীর প্রভুর সামশন �ারা 
�শি যায়!

6 আকাশ �ারঁ ধাক্ম্ ্মক�ার কথা িশি! 
প্রশ�যেশক �ারঁ মবহমা খদ�ুক!

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন 
না এমন কলাকেদর শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক 
জ্বলন্ত অিনিসহ কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু 
যীশু খ্ীেষ্টর সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন 
কের না, িতিন তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:29 কারর 
আমােদর ঈশ্বর সব ্ণগ্রাসী অিনিস্বরূপ৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:10 িকন্তু প্রভুর িদন 
কোেরর মত এেস েমেক কদেব৷ তখন আকাশ 
িবরাি শব্দ কের অদৃশ্য হেব; আকােশর সব 
িকেু আগুেন ধ্ংস করা হেব এবং পিৃথবী ও 
তার মেধ্য যা িকেু আেে তা পুিড়েয় কফলা 
হেব৷

11 সব িকেু যখন এইভােব ধ্ংস হেত যােছে 
তখন িেন্তা কর িক প্রকার মানুষ হওয়া 
কতামােদর দরকার৷ কতামােদর পিবত্র 
েীবনযাপন করা উিেত এবং ঈশ্বেরর কসবােথ ্ণ 
কাে করা উিেত৷

12 পরম আগ্রেহর সেঙ্গ ঈশ্বেরর কসই িদেনর 
অেপষিায় থাকা উিেত, কয় িদন আকাশমণ্ডল 
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আগুেন পুেড় ধ্ংস হেব এবং আকােশর সব 
িকেু উত্তােপ গেল যােব৷

पপ্র�যোশদশ 1:7 কদখ, যীশু কমঘ সহকাের 
আসেেন৷ আর প্রেত্যেক তােঁক কদখেত পােব, 
এমনিক যারঁা তােঁক বশ ্ণািদেয় িবদ্ কেরিেল, 
তারাও কদখেত পােব৷ তখন পিৃথবীর সকল 
কলাক তারঁ েন্য কান্ায় কভেঙ্গ পড়েব৷ হ্যা ,ঁ 
তাই ঘিেব! আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 5:13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, 
পিৃথবীর নীেে ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী 
এবং আর যা িকেু কসইসব োয়গােত িেল 
তােদর এই বারী শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস 
আেেন তারঁ ও কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, 
সম্ান, মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত 
কহাক্৷’

पপ্র�যোশদশ 6:16 তারা পব ্ণত এবং 
পাহাড়গুেলােক বলেত লাগল, ‘আমােদর 
ওপের কেেপ বেসা এবং িযিন িসংহাসেন বেস 
আেেন তারঁ কাে কথেক এবং কমষশাবেকর 
কক্রােধর হাত কথেক আমােদর লুকাও৷

17 কারর তােদর কক্রােধর মহািদন এেস পড়ল৷ 
কার সাধ্য আেে তার সামেন দাডঁ়াবার৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 19:2 কারর তারঁ িবোরসকল সত্য ও 
ন্যায়৷ িতিন কসই মহান গিরকার িবোর িনষ্পন্ 
কেরেেন, কয় তার কয়ৌন পাপ দ্ারা পিৃথবীেক 
কলুিষত করত৷ ঈশ্বেরর দাসেদর রতিপােতর 
প্রিতেশাধ িনেত ঈশ্বর কসই কবশ্যােক শাক্স্ত 
িদেয়েেন৷’

এটিও কদখুন: #1; #6; #7.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

সামসগেী� 98:1 প্রভুর উশদেশশযে একিা ন�ুন 
�ান �াও, কারণ ব�বন ন�ুন ন�ুন আচিয়্য় ্ম 
কায়্য় ্ম কশরশেন!

2 �ারঁ পবিত্র ডান িাহ ুআিার �াশঁক বিজয় 
এশন বদশয়শে|

3 প্রভু জাব�গুশিার বনকি �ারঁ উধোর করার 
শক্তি প্রকাশ কশরশেন| প্রভু �াশদর �ারঁ 
নযোয়পরায়ণ�া প্রদশ ্মন কশরশেন|

ইসাইয়া 52:10 প্রেত্যক োিতর ওপর 
প্রভু তারঁ পিবত্র ষিমতা কদখােবন| প্রেত্যক 
োিত দপূের কথেকও কদখেত পােব ঈশ্বর তারঁ 
কলাকেদর রষিা করেেন|

ইসাইয়া 52:15 এমনিক অেনক কলাক িবহবল 
হেয় যােব এবং একিা কথাও বলেত পারেব না| 
রাোরা তােক কদেখ িবহবল হেয় িগেয় একটি 
কথাও বলেত পারেবন না| তারা আমার দােসর 
গল্প কশােনিন, িকন্তু িক ঘেিিেল তা কদেখিেল| 
কসই গল্প তারা শুনেত না কপেলও বুঝেত 
পারেব িক ঘেিিেল|”

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

19 তাই কতামরা যাও, কতামরা িগেয় সকল োিতর 
মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ িপতা, পুত্র ও 
পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

মাক্ম 16:15 আর িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘কতামরা সমস্ত পিৃথবীেত যাও, এবং সব 
কলােকর কােে সুসমাোর প্রোর কর৷

িুক 1:70 এ িবষেয় তারঁ পিবত্র 
ভাববাদীেদরমাধ্যেম িতিন বহুপপূেব ্ণই প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন৷

71 শত্রুেদর হাত কথেক ও যারঁা আমােদর 
ঘরৃা কের তােদর কবল কথেক উদ্ার করার 
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প্রিতশ্রুিত৷
72 িতিন বেলিেেলন, আমােদর িপতৃপুরুষেদর 

প্রিত দযা করেবন এবং িতিন কসই প্রিতশ্রুিত 
স্মরর কেরেেন৷

73 এ কসই প্রিতশ্রুিত যা িতিন আমােদর িপতৃপুরুষ 
অব্াহােমর কােে কেরিেেলন৷

74 শত্রুেদর হাত কথেক আমােদর উদ্ার করার 
প্রিতশ্রুিত কয়ন আমরা িনভ্ণেয় তারঁ কসবা 
করেত পাির:

75 আর আমােদর েীবেনর কশষ িদন পয ্ণন্ত তারঁ 
দৃটষ্টেত পিবত্র ও ধািম ্ণক কথেক তারঁ কসবা কের 
কয়েত পাির৷

িুক 2:30 কারর আিম িনেের কোেখ 
কতামার পিরত্রার কদেখিে৷

31 কয় পিরত্রার তুিম সকল কলােকর সাষিােত 
প্রস্তুত কেরে৷

32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার 
েন্য আেলা; আর িতিনই কতামার প্রো 
ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান আনেবন৷’

খরামীয় 10:18 তাহেল আিমই ক্েজ্ঞাসা 
কির, ‘কলােকরা িক তারঁ সুসমাোর শুনেত 
পায় িন?’ হ্যা ,ঁ তারা িনচিয়ই শুেনেে এিবষেয় 
শাস্ত বলেে:‘তােঁদর রব পিৃথবীর ককাের ককাের 
কপৌঁেেেে, তােঁদর বাক্য পিৃথবীর সব ্ণত্র কপৌঁেে 
কগেে৷’

খরামীয় 15:8 মেন করেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন, তা পপূর ্ণ করার েন্যই খ্ীষ্ট 
ইহুদীেদর দাস হেয়িেেলন, কয়ন ঈশ্বর কয় 
িবশ্বস্ত তা প্রমার হয়৷

9 খ্ীষ্ট এই কায়্য় ্ণ সাধন করেলন কয়ন ‘অইহুদীরা 
তারঁ দয়া কপেয়েে বেল তারঁ কগৌরব কের৷ শােস্ত 
কয়মন কলখা আেে:‘এই েন্যই অইহুদীেদর 
মেধ্য আিম কতামার কগৌরব করব; কতামার 
নােমর প্রশংসা গান করব৷’ 

এটিও কদখুন: কলবীয় পুস্তক 26:14-45; সামসঙ্গীত 106:45; 
ইসাইয়া 45:21-23; ইসাইয়া 49:6; িমখা 7:20; লুক 3:6.

B13 মবসহার ক�ৃ্মত্ব।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 98:4 ইস্াশয়শির খিাকশদর 
প্রব� প্রভুর বিশ্বস্�া �ারঁ অনু�ামীরা 
স্রণ কশর| দরূদরূাশন্র খদশও আমাশদর 
ঈশ্বশরর ত্রাণশক্তি খদশ�শে|

5 পৃবথিীর প্রশ�যেকটি মানুষ, প্রভুর উশদেশশযে 
আনন্দধ্বন দাও| শীঘ্রই প্রশংসা �ী� শুরু 
কর!

6 খহ িীণা, প্রভুর প্রশংসা কর| িীণার সুর 
প্রভুর প্রশংসা কর|

7 খভঁপু ও িাবঁশ িাজাও এিং আমাশদর রাজা 
প্রভুর উশদেশশযে আনন্দ ধ্বন দাও!

8 সমুদ্ এিং পৃবথিী এিং খয�াশন যা বকেু 
আশে সিাই খয়ন উচ্স্শর খ�শয় ওশি|

9 খহ নদীসমূহ, খ�ামরা হা��াবি দাও! 
হ পি ্ম�রাক্জ, খ�ামরা একসশগে খ�শয় 
ওশিা!প্রভুর সামশন �ান �াও খকননা ব�বন 
বিশ্বশক শাসন করশ� আসশেন| ব�বন 
নযোয়পরায়ণ�ার সশগে এই বিশ্বশক শাসন 
করশিন| ব�বন স��ার সশগে খিাকশদর 
শাসন করশিন|

মবথ 24:30 ‘কসই সময় আকােশ 
মানবপুেত্রর িেহ্ন কদখা কদেব৷ তখন পিৃথবীর 
সকল কগাষ্ঠী হাহুতাশ করেব; আর তারা 
মানবপুত্রেক মহাপরাক্রম ও মিহমামক্ণ্ডত 
হেয় আকােশর কমেঘ কের আসেত কদখেব৷

মবথ 26:64 যীশু তােঁক বলেলন, 
‘হ্যা ,ঁ তুিমই একথা বলেল৷ তেব আিম 
কতামােক এিাও বলিে, এখন কথেক কতামরা 
মানবপুত্রেক মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বেরর ডানপােশ 
বেস থাকেত ও আকােশ কমেঘর মেধ্য িদেয় 
আসেত কদখেব৷’

पপ্র�যোশদশ 1:7 কদখ, যীশু কমঘ সহকাের 
আসেেন৷ আর প্রেত্যেক তােঁক কদখেত পােব, 
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এমনিক যারঁা তােঁক বশ ্ণািদেয় িবদ্ কেরিেল, 
তারাও কদখেত পােব৷ তখন পিৃথবীর সকল 
কলাক তারঁ েন্য কান্ায় কভেঙ্গ পড়েব৷ হ্যা ,ঁ 
তাই ঘিেব! আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 14:14 পের আিম তািকেয় কদখলাম, 
আমার সামেন একখণ্ড সাদা কমঘ৷ কসই 
কমেঘর ওপর মানবপুেত্ররমেতা একেন বেস 
আেেন৷ তারঁ মাথায় কসানার মুকুি ও তার হােত 
একিা ধারােলা কােস্ত৷

15 এরপর মক্ন্দর কথেক আর একেন স্বগ ্ণদপূত কবর 
হেয় এেলন৷ িযিন কমেঘর ওপের বেস আেেন 
তােঁক িতিন বলেলন, ‘আপনার কােস্ত লাগান ও 
শস্য সংগ্রহ করুন, কারর শস্য সংগ্রেহর সময় 
হেয়েে৷ পিৃথবীর সব শস্য কপেকেে৷’

16 তাই িযিন কসই কমেঘর ওপর বেসিেেলন িতিন 
পিৃথবীর ওপর কােস্ত োলােলন আর পিৃথবীর 
ফসল কতালা হল৷

এটিও কদখুন: #5; #6; पিশষ্যেিরত 1:9-11.

B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 
পবরণাম।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 99:1 প্রভুই রাজা| �াই 
জাব�গুশিাশক ভশয় কাপঁশ� দাও| করূি 
দ�ূশদর ওপশর ঈশ্বর একজন রাজার ম� 
িশসন| �াই পৃবথিীশক ভশয় খকঁশপ উিশ� 
দাও|

2 বসশয়াশন প্রভু মহান! সমগ্র জাব�র ওপশর 
ব�বন একজন মহান খন�া|

3 সমস্ খিাক আপনার প্রশংসা করুক| 

ঈশ্বশরর নাম ভীব�প্রদ| ঈশ্বরই পবিত্র|
4 শক্তিশািী রাজা, নযোয় বিচার পেন্দ কশর| 

ঈশ্বর, আপবনই ধাক্ম্ ্মক�া সৃটষ্ট কশরশেন| 
আপবনই যাশকািশক ধাক্ম্ ্মক�া এিং 
নযোয়নীব� বদশয়বেশিন|

5 আমাশদর প্রভু ঈশ্বশরর প্রশংসা কর এিং 
�ারঁ পবিত্র পাদপীশিউপাসনা কর|

ইসাইয়া 14:32 এই কসনারা তােদর কদেশ 
বাত্ণাবাহক পাঠােব| এই বাত ্ণাবাহকরা তােদর 
কলাকেদর িক বলেব? তারা কঘাষরা করেব: 
পেলষ্টঠীয় পরাক্েত হেয়েে| িকন্তু প্রভু 
িসেয়ানেক শক্তিশালী কেরেেন এবং তার দীন 
দিরদ্ কলাকরা িনরাপেদ কসখােন আশ্য় কনেব|

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

23 কতামরা এেসে ঈশ্বেরর প্রথম োতেদর 
সভাস্েল, যােদর নাম স্বেগ ্ণ িলিখত রেয়েে৷ 
িযিন সকেলর িবোরকত্ণা কসই ঈশ্বেরর কােে 
এেসে৷ িসক্দ্প্রাপ্ত আত্ার সমােবেশ এেসে৷

24 কতামরা যীশুর কােে এেসে িযিন ঈশ্বেরর 
কাে কথেক তারঁ কলাকেদর েন্য নতুন েুক্তি 
এেনেেন৷ কসই কেিােনা রেতির কােে এেসে যা 
কহবেলর রতি কথেক উত্তম কথা বেল৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:3 খ্ীষ্ট শুদ্ আর তারঁ 
ওপের কয় সমস্ত কলাক এই আশা রােখ, তারা 
খ্ীেষ্টর মত িনেেেদর শুদ্ কের৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
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বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 14:1 এরপর আিম িসেযান পব ্ণেতর 
ওপর এক কমষশাবকেক দািঁড়েয় থাকেত 
কদখলাম৷ তারঁ সেঙ্গ দািঁড়েয় 144000 েন 
কলাক৷ তােদর প্রেত্যেকর কপােল তারঁ নাম ও 
তারঁ িপতার নাম িলিখত৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

पপ্র�যোশদশ 19:16 তারঁ কপাশােক ও উরুেত কলখা 
আেে এই নাম:‘রাোেদর রাো ও প্রভুেদর 
প্রভু৷’

 
এটিও কদখুন: #1; #2.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 102:1 যন্ত্রণা কা�র একটি 
মানুশষর প্রাথ ্মনা| খস য�ন দিু ্মি খিাধ কশর 
ও প্রভুশক �ার অবভশয়া� জানাশ� চায় 
��নকার প্রাথ ্মনা| প্রভু, আমার প্রাথ ্মনা 
শুনুন| সাহাশযযের জনযে আমার ক্রন্দন 
শুনুন|

2 য�ন আবম সমসযোর মশধযে থাবক ��ন 
আমার বদক খথশক মু� বফবরশয় খনশিন না| 
আমার কথা শুনুন| য�ন আবম সাহাশযযের 
জনযে প্রাথ ্মনা কবর ��ন আমায় উত্তর বদন|

3 খধাযঁার ম� আমার জীিন খকশি যাশছে| 
আমার জীিন একটি আগুশনর ম� যা 
ধীশর ধীশর পুশড় যাশছে|

4 আমার শক্তি চশি খ�শে| আবম শুকশনা 

মৃ� প্রায় �াশসর ম�| আবম আমার �ািার 
পয় ্মন্ খ�শ� ভুশি খ�বে|

5 দঃুশ�র কারশণ আমার ওজন কশম যাশছে|
6 আবম একটি ধ্ংসসূ্শপর মশধযে িাস 

করা খপঁচার ম� বনঃসগে| ধ্ংসািবশষ্ট 
অট্াবিকায আবম একা খপঁচার ম� িাস 
করবে|

7 আবম �ুশমাশ� পাবর না| আবম োশদ িাস 
করা এক বনঃসগে পাব�র ম�|

8 শ�র্ুরা সি সমশয় আমাশক অপমান 
কশর| ওরা আমাশক বনশয় মজা কশর ও 
ভ�্্ম সনা কশর|

9 আমার �াদযেই এ�ন আমার বিরাি দঃু�| 
আমার খচাশ�র জি আমার পানীয়শ� 
পড়শে|

10 খকন? কারণ প্রভু আপবন আমার প্রব� 
ক্রুধে হশয়শেন| আপবনই আমাশক �ুশি 
ধশরশেন এিং �ারপর আপবনই আমায় 
েঁুশড় খফশি বদশয়শেন|

11 বদশনর খশশষর দী� ্ম োয়াগুবির ম� আমার 
জীিন প্রায় খশষ হশয় খ�শে| আবম শুকশনা 
এিং মৃ� প্রায় �াশসর ম�|

মাক্ম 14:33 পের িতিন িপতর, যােকাব 
এবং কয়াহনেক সেঙ্গ িনেয় কগেলন, কসসময় 
ব্যথায় তারঁ আত্া ব্যাকুল হেয় উঠল৷

34 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘আমার প্রার মতুৃ্য পয ্ণন্ত 
উেদ্েগ আছেন্৷ কতামরা এখােন থাক আর 
কেেগ থাক৷’

িুক 22:44 িনদারুর মানিসক যন্ত্ররার 
সেঙ্গ যীশু আরও আকুলভােব প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷ কসই সময় তারঁ গা িদেয় রেতির বড় 
বড় কফািঁার মেতা ঘাম ঝের পড়িেল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 
মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
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সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।

সামসগেী� 102:13 আপনাশক উত্ান 
করশ� হশি এিং আপবন বসশয়ানশক স্ক্স্ 
খদশিন| কারণ �াশক সান্ত্বনা খদিার সময় 
হশয়শে|

14 আপনার দাস�ণ বসশয়াশনর পাথরগুবিশক 
ভাশিািাশস| এই শহশরর ধূশিাশক পয় ্মন্ 
�ারা ভাশিািাশস|

15 খিাকরা প্রভুর নাশমর উপাসনা করশি| খহ 
ঈশ্বর, পৃবথিীর সমস্ রাজারা আপনাশক 
মবহমাববি� করশি|

16 প্রভু বসশয়ানশক আিার বনম ্মাণ করশিন| 
খিাশকরা আিার �ারঁ মবহমা খদ�শি|

17 খয় সি খিাকশক ঈশ্বর িাবঁচশয় খরশ�শেন, 
ব�বন আিার �াশদর প্রাথ ্মনার উত্তর খদশিন| 
ঈশ্বর �াশদর প্রাথ ্মনা শুনশিন|

18 ভবিষযে� ্ প্রজশন্মর জনযে এইসি বিশ� 
রাশ�া এিং ভবিষযেশ� ওরা প্রভুর প্রশংসা 
করশি|

19 প্রভু, �ারঁ পবিত্র স্থান খথশক নীশচর বদশক 
খচশয় খদ�শিন| স্� ্ম খথশক প্রভু পৃবথিীর 
বদশক খচশয় খদ�শিন|

20 ব�বন িন্দীশদর প্রাথ ্মনা শুনশিন| যাশদর 
মৃ�ুযেদণ্ড খদওয়া হশয়শে �াশদর ব�বন মুতি 
করশিন|

21 �ারপর বসশয়াশন খিাকরা প্রভুর কথা 
িিশি| খজরুশাশিশম �ারা প্রভুর নাশমর 
প্রশংসা করশি|

22 সি জাব�সমূহ একসশগে জড় হশি| প্রভুর 
খসিার জনযে সি রাজযে েুশি আসশি|

জা�াবরয়া 2:10 প্রভু বেলেেন, “িসেয়ান, 
আনন্দ কেরা এবং সুখী হও! কারর আিম 
আসিে এবং আিম কতামার শহের বাস করব|

11 কসই সমেয় বহু োিত আমার কােে আসেব| 
তারা আমার কলাক হেব এবং আিম কতামার 
শহের বাস করব|” আর তুিম োনেব কয় 
সব ্ণশক্তিমান প্রভু আমায় কতামার কােে 
পাটঠেয়েেন|”

12 প্রভু কেরুশােলমেক তারঁ িবেশষ শহর িহেসেব 
আবার মেনানীত করেবন| িযহপূদা হেব পিবত্র 
ভপূ িমেত তারঁ অংশ|

িুক 2:32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর 
আেলািকত করার েন্য আেলা; আর িতিনই 
কতামার প্রো ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান 
আনেবন৷’

पবশষযেচবর� 13:46 িকন্তু কপৌল ও বার ্ণবা 
িনভতীকভােব বলেত থাকেলন, ‘প্রথেম কতামরা 
যারঁা ইহুদী কতামােদরই কােে ঈশ্বেরর বাত ্ণা 
প্রোর করার প্রেযােন িেল; িকন্তু কতামরা যখন 
তা অগ্রাহ্য় কের িনেেেদরেক অনন্ত েীবেনর 
অেয়াগ্য মেন করে, তখন আমরা অইহুদীেদর 
কােেই যাব৷

47 কারর প্রভু আমােদর এমনই আেদশ 
কেরেেন:‘আিম কতামােদর অইহুদীেদর কােে 
দীিপ্তস্বরূপ কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর 
সমস্ত কলােকর কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত 
কর৷’

48 অইহুদীরা কপৌেলর এই কথা শুেন আনক্ন্দত 
হল ও প্রভুর বাত ্ণার সম্ান করল৷ আর যারঁা 
অনন্ত েীবেনর েন্য মেনানীত হেয়িেল, তারা 
িবশ্বাস করল৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷
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26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

पপ্র�যোশদশ 21:24 এর আেলােত সমস্ত োিত 
েলােফরা করেব, আর েগেতর রাোরা তােদর 
প্রতাপ কসখােন িনেয় আসেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; সামসঙ্গীত 51:18; पিশষ্যেিরত 
10:45; पিশষ্যেিরত 11:1,18; पিশষ্যেিরত 13:42.

A06 মবসহা হশিন সৃটষ্টক�্মা।

সামসগেী� 102:25 সুদরূ অ�ীশ� 
আপবন এই বিশ্বসৃটষ্ট কশরবেশিন| বনশজর 
হাশ� আপবন আকাশ সৃটষ্ট কশরবেশিন!

26 এই বিশ্ব, এই আকাশ একবদন খশষ 
হশয় যাশি বকন্তু আপবন বচর বিরাজমান 
থাকশিন! ওশদর িশস্তর ম�ই পবরধান করা 
হশি| এিং জামাকাপশড়র ম�ই আপবন 
ওশদর িদি করশিন| ওরা সিাই পবরিব�্ম� 
হশি|

27 বকন্তু ঈশ্বর, আপবন পবরিব�্ম� হশিন না| 
আপবন বচরবদন বিরাজ করশিন!

িুক 21:33 আকাশ ও পিৃথবীর কলাপ 
পােব, িকন্তু আমার বাক্য কখনও কলাপ পােব 
না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 

পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:10 ঈশ্বর একথাও 
বেলেেন:‘কহ প্রভু, আিদেত তুিমই পিৃথবীর 
িভত্িতমপূল স্াপন কেরে ; স্বগ ্ণ কতামারই হােতর 
সটৃষ্ট৷

11 কসসব একিদন অদৃশ্য হেয় যােব; িকন্তু তুিমই 
িনত্যস্াযী৷ কসসব কপাশােকর মেতা পুরােনা 
হেয় যােব৷

12 তুিম কসসব কপাশােকর মেতা গুটিেয় রাখেব; 
আর কপাশােকর মেতা কসগুিলর পিরবত্ণন 
হেব৷ িকন্তু কতামার ককান পিরবত্ণন হেব না, 
কতামার অনুগ্রহ কশষ হেব না৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:8 যীশু খ্ীষ্ট কাল, 
আে আর িেরকাল একই আেেন৷

এটিও কদখুন: িপতেরর ২য় পত্র 3:7-12; पপ্রত্যােদশ 20:11; 
पপ্রত্যােদশ 21:1.

E21 মবসহা পাশপর ষিমা কশর খদশিন।

সামসগেী� 103:3 ঈশ্বর আমাশদর পাপসমূহ 
ষিমা কশরন| ব�বন আমাশদর সকি খরা� 
খথশক সাবরশয খ�াশিন|

12 পূি ্ম খয়মন পক্চিশমর খথশক বিক্ছেন্ন, 
খ�মন কশরই ঈশ্বর, আমাশদর কাে খথশক 
আমাশদর পাপশক বিক্ছেন্ন কশর বনশয় 
খ�শেন|

সামসগেী� 147:3 ঈশ্বর তােদর ভনিহৃদয় সািরেয 
তুেলিেেলন এবং তােদর ষিেতর শুশ্পূষা 
কেরিেেলন|

ইসাইয়া 33:24 কসখােন বাস করা ককানও 
কলাকই বলেব না কয “আিম রুনি|” পাপমুতি 
কলাকরাই কসখােন বাস করেব|
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ইসাইয়া 43:25 “আিম, আিমই এক মাত্র কয 
কতামােদর সব পাপ ধুেয় মুেে পিরকিার কের 
িদই| িনেেেক খুিশ করেত এইসব আিম কির! 
কতামােদর পােপর কথা আিম মেন রাখব না|

ইসাইয়া 53:5 িকন্তু আমােদরই ভুল কােের 
েন্য তােক আহত হেত হেয়িেল| আমােদর 
পােপর েন্য কস ষিত-িবষিত হেয়িেল| 
আমােদর কাক্ঙ্ত শাক্স্ত কস কপেয়িেল| তার 
আঘােতর েন্য আমােদর আঘাত কসের 
উেঠিেল|

মাক্ম 2:5 তােদর িবশ্বাস কদেখ যীশু কসই পঙু্গ 
কলাকটিেক বলেলন, ‘বাো, কতামার সব পােপর 
ষিমা হল৷’

মাক্ম 2:10 িকন্তু পিৃথবীেত পাপ ষিমা 
করার ষিমতা কয় মানবপুেত্রর আেে এিা আিম 
কতামােদর প্রমার কের কদব৷’ তাই িতিন কসই 
পঙু্গ কলাকটিেক বলেলন,

11 ‘আিম কতামায় বলিে ওঠ! কতামার খাটিযাটি 
তুেল িনেয় কতামার ঘের েেল যাও৷’

যাশকাশির পত্র 5:15 িবশ্বাসপপূর ্ণ প্রাথ ্ণনা 
কসই অসুস্ ব্যক্তিেক সুস্ করেব, প্রভুই তােক 
সুস্তা কদেবন; আর কস যিদ পাপ কের থােক 
তেব প্রভু তােক ষিমা করেবন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 1:7 ঈশ্বর কে্যািতেত 
আেেন, আমরা যিদ কসই রকম কে্যািতেত 
বাস কির, তেব বলা যায় আমােদর পরস্পেরর 
মেধ্য সহভাগীতা আেে৷ ঈশ্বেরর পুত্র যীশুর 
রতি আমােদর সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কের৷

E11 মবসহা অমন জীিন খদশিন।
E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।

সামসগেী� 103:4 ঈশ্বর আমাশদর জীিনশক 
কির খথশক রষিা কশরন| ব�বন আমাশদর 
খপ্রম ও সহানুভূব� খদন|

কবরন্থীয় ১ 9:25 আবার কদখ, কয় সব প্রিতেয়াগী 
কখলায় অংশগ্রহর কের, তারা কটঠন িনয়ম 
পালন কের৷ তারা অস্াযী িবেয় মুকুি পাবার 
েন্য তা কের; িকন্তু আমরা অষিয় মুকুেি 
ভপূ িষত হবার েন্য কির৷

কবরন্থীয় ২ 1:10 তীমিথয় কতামােদর কােে 
কয়েত পােরন, তােঁক আদর যত্ন কেরা৷ 
কতামােদর সেঙ্গ িতিন কয়ন িনভ্ণেয় থাকেত 
পােরন৷ িতিনও আমার মেতা প্রভুর কাে 
করেেন, ককউ কয়ন তােঁক তাক্ছেল্য না কের৷

�ািা�ীয় 3:13 িবিধ-ব্যবস্া আমােদর ওপর 
কয় অিভশাপ োিপেয় িদেয়েে তার কথেক খ্ীষ্ট 
আমােদর উদ্ার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
স্ােন দািঁড়েয় িনেের ওপর কসই অিভশাপ 
গ্রহর করেলন৷ কারর শাস্ত বলেে: ‘যার কদহ 
গােে িাঙ্গােনা হয় কস শাপগ্রস্ত৷’

ব�মবথ ২ 4:8 এখন অবিধ সটঠক 
েীবনযাপন করার েন্য আমার েন্য এক 
িবেয় মুকুি কতালা আেে, কসই ন্যায়পরায়র 
িবোরক প্রভু কসই মহািদেন আমােক তা 
কদেবন৷ হ্যা ,ঁ কসই মুকুি িতিন আমায় কদেবন৷ 
ককবল আমােক নয়, বরং যত কলাক তারঁ 
পুনরাগমেরর েন্য ভােলাবাসার সােথ 
অধীরভােব প্রতীষিা কেরেে, এ মুকুি তােদর 
সকলেক কদেবন৷

যাশকাশির পত্র 1:12 পরীষিার সমেয় 
কয় তধয ্ণ্য ধের ও িস্র থােক কস ধন্য, কারর 
িবশ্বােসর পরীষিায় উত্তীর ্ণ হেল ঈশ্বর তােক 
পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত েীবন কদেবন৷ ঈশ্বরেক 
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যারঁা ভালবােস তােদর িতিন এই েীবন কদবার 
প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 5:4 কয়িদন প্রধান পালক 
(খ্ীষ্ট) কদখা কদেবন কসিদন কতামরা িনচিয়ই 
কসই অম্ান মিহমাময় মুকুি লাভ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 2:10 কতামােক কয় সমস্ত দুঃখেভাগ 
করেত হেব তােত ভয় কপও না৷ আিম কতামােক 
বলিে কতামােদর পরীষিা করার েন্য িদয়াবল 
কতামােদর কাউেক কাউেক কারাগাের পুরেব৷ 
দশ িদন পয ্ণন্ত কতামােদর কষ্ট হেব৷ যিদ মরেত 
হয় তবু আমার প্রিত িবশ্বস্ত কথেকা৷ যিদ তুিম 
িবশ্বস্ত থাক তাহেল আিম কতামােক েীবন-
মুকুি কদব৷

पপ্র�যোশদশ 5:9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক 
নতুন গীত গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার 
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম 
বিল হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 
খদওয়া।

সামসগেী� 103:5 ব�বন আমাশদর রাবশ রাবশ 
ভাশিা ক্জবনস খদন| ব�বনই খসইজন বযবন 
পুরাশনা পািক �শস ন�ুন পািক �জাশনা 
একটি ঈ�শির ম� খ�ামাশদর খয়ৌিন 
পুনরুজীবি� কশরন|

কবরন্থীয় ২ 4:16 এইেন্য আমরা হতাশ হই না, 
কারর যিদও আমােদর এই কদহ িবনাশপ্রাপ্ত 
হেত থাকেে তবু আমােদর অন্তরাত্া িদেন 
িদেন নতুন হেয় উঠেে৷

ব�মবথ ১ 6:17 যারঁা এই যুেগ ধনী, তােদর 

এই আেদশ দাও, কয়ন তারা গব ্ণ না কের৷ কসই 
ধনীেদর বেলা তারা কয়ন অিনক্চিত সম্েদর 
ওপর আস্া না রােখ৷ িকন্তু ঈশ্বেরর ওপর 
িনভ্ণর করুক, িযিন আমােদর উদার হােত সব 
িকেু কভাগ করেত িদেয়েেন৷ ধনীেদর বল তারা 
কয়ন সত্ কম ্ণ কের৷

B15 মবসহা সহানুভূব�পূণ ্ম।

সামসগেী� 103:13 বপ�া খয়মন 
পুশত্রর প্রব� দয়াময় খ�মবন প্রভুও �ারঁ 
অনু�ামীশদর প্রব� দয়ািু|

पবশষযেচবর� 13:26 ‘ভাইেয়রা, 
অব্াহােমর বংশধেররা, আর অইহুদীেদর 
মেধ্য যারঁা ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন, আপনারা 
সকেল োনুন কয় আমােদরই কােে পিরত্রােরর 
এই বাত্ণা পাঠােনা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 63:15; কযেরিময়া 31:9,20; মালািখ 3:16,17.

B22 ঈশ্বর এিং মবসহার ধাবম ্মক�া।

সামসগেী� 103:11 খয়মন কশর 
পৃবথিীর ওপশর আকাশ বিস্�ৃ� হশয় 
আশে, খ�মবন ঈশ্বশরর অনু�ামীশদর 
ওপশর ঈশ্বশরর খপ্রম পবরিযেপ্ত হশয় আশে|

17 বকন্তু প্রভু �ারঁ অনু�ামীশদর প্রব� 
সিসময়ই খনেহশীি| ব�বন বচরবদনই �ারঁ 
অনু�ামীশদর ভাশিািাশসন| ঈশ্বর �ারঁ 
সন্ানশদর প্রব� এিং সন্ানশদর সন্াশনর 
প্রব�ও ভাশিা িযেিহার করশিন|

ইসাইয়া 54:8 আিম রুদ্ হেয়িেলাম, তাই 
অল্প কােলর েন্য আিম কতামােদর কাে কথেক 
আমােক লুিকেয় করেখিেলাম| তেব এখন সদয 
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হেয় িের কােলর েন্য কতামােদর আরাম কদব|” 
কতামােদর পিরত্রাতা প্রভু এই সব বেলেেন|

খযশরবময়া 31:3 বহুদপূর কথেক প্রভু কলাকেদর 
দৃটষ্টেগােের আসেবন| প্রভু বেলেেন, “আিম 
কতামােদর একটি অফুরন্ত ভালবাসা িদেয় 
ভালেবেস িেলাম| কসই েন্য আিম কতামােদর 
প্রিত দযা কদখােনা োিলেয িগেয়িেলাম|

খহাশসয়া 2:20 আিম কতামােক আমার িবশ্বস্ত 
নবিধপূ িহসােব ততির করব| তখন তুিম প্রভুেক 
যথাথ ্ণভােব োনেত পারেব|

খরামীয় 2:4 ঈশ্বর কতামার প্রিত দয়া 
কেরেেন ও সিহষু্ হেয়েেন৷ ঈশ্বর অেপষিা 
করেেন কয়ন কতামার পিরবত্ণন হয়; িকন্তু 
তুিম তারঁ দয়ােক তুছে জ্ঞান করে৷ তুিম হয়েতা 
বুঝেত পারে না কয় কতামােদর প্রিত ঈশ্বেরর 
এত দয়ার উেদ্দশ্য হল যােত কতামরা পাপ 
কথেক মন-িফরাও৷

খরামীয় 11:22 তাহেল ঈশ্বেরর দয়ার ভাব ও 
কেঠারভাব কদখ৷ যারঁা আর ঈশ্বেরর অনুগামী 
হয় না তােদর িতিন দণ্ড কদন৷ িকন্তু ঈশ্বর 
কতামার প্রিত দয়াবান হন যিদ তুিম তারঁ দয়ায় 
অবস্ান করেত থাক৷ যিদ না থাক তাহেল 
কতামােক কসই প্রকৃত গাে কথেক ককেি কফলা 
হেব;

কবরন্থীয় ২ 6:6 এসব সত্েত্বও আমরা 
আমােদর েীবেনর পিবত্রতা, জ্ঞান, তধয ্ণ্য, 
কস্হমমতা, পিবত্র আত্া, প্রকৃত ভালবাসা ও 
সেত্যর প্রোর দ্ারা এবং ঈশ্বেরর পরাক্রেমর 
দ্ারা, িক আক্রমের িক আত্রষিায় উভয় 
কষিেত্রই সদাোেরর অস্ত ব্যবহার কের প্রমার 
িদেয়িে কয় আমরা ঈশ্বেরর কসবক৷

কবরন্থীয় ২ 10:1 আিম কপৌল িনেের খ্ীেষ্টর 
িবনয় ও কসৌেেন্যর কদাহাই িদেয় কতামােদর 
অনুনয় করিে৷ আিম নািক কতামােদর সামেন 

িবনম্র িকন্তু কপেেন িেটঠেত কতামােদর কড়া 
কড়া কথা বিল৷

�ািা�ীয় 5:22 িকন্তু আত্ার ফল হল 
ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, তধয ্ণ্য, দয়া, 
মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মদৃুতা ও আত্সংযম৷

এশফসীয় 2:7 ঈশ্বর এই কাে করেলন কয়ন 
আগামী যুগপয় ্ণােয় তারঁ অতুলনীয় মহানুগ্রহ 
সকেলর প্রিত কদখােত পােরন৷ খ্ীষ্ট যীশুেত 
আমােদর প্রিত দয়াপরবশ হেয় এই অনুগ্রহ 
িতিন প্রকাশ কেরেেন৷

কিসীয় 3:12 ঈশ্বর কতামােদর মেনানীত 
কেরেেন ও কতামােদর তারঁ পিবত্র কলাক 
বেল িনরূপর কেরেেন৷ িতিন কতামােদর 
ভালবােসন, তাই এইসব ভাল গুরগুিল পিরধান 
কের সহানুভপূ িতপপূর ্ণ, দয়ালু , নম্র, ভদ্ এবং 
তধয ্ণ্যবান হও৷

�ী� 3:4 িকন্তু যখন আমােদর ত্রারকত্ণা ঈশ্বেরর 
দয়া ও মনুষ্যপ্রীিত প্রকািশত হল,

5 তখন িতিন তারঁ দয়ার গুের আমােদর রষিা 
করেলন৷ ঈশ্বেরর কােে কয়াগ্য বেল িবেবিেত 
হওয়ার েন্য, ভাল কাে কেরিেলাম বেল নয়৷ 
িতিন আমােদর পিরকিার কের পিরত্রারপ্রাপ্ত 
নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্র আত্ার 
মাধ্যেম আমরা নতুন হলাম৷

এটিও কদখুন: গরনা পুস্তক 14:19; সামুেয়ল ২ 7:15; সামুেয়ল 
২ 22:51; বংশাবিল ১ 16:34,41; বংশাবিল ১ 17:13; বংশাবিল 
২ 20:21; কনেহিময়া 1:5; কনেহিময়া 13:22; সামসঙ্গীত 5:7; 
6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 
33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 

59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 
85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 
92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 

107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-
4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 

138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; প্রবেন 3:3; প্রবেন 
16:6; ইসাইয়া 16:5; ইসাইয়া 54:10; ইসাইয়া 63:7; কযেরিময়া 3:12; 
কযেরিময়া 16:5; কযেরিময়া 32:18; কযেরিময়া 33:11; িবলাপ-গাথা 
3:22,32; কযােয়ল 2:13; কযানা 4:2; িমখা 7:18,20; োখািরয়া 7:9; 

কযাহন 3:16; এেফসীয় 2:3-5.
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E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 
�ারঁ প্রশংসা করা হশি।

সামসগেী� 103:22 প্রভুর প্রশংসা 
কর| �ারঁ রাশজ্য়র প্রব�টি জায়�ায় �ারঁ 
সি কাজগুবিশক প্রশংসা কর| খহ আমার 
আত্া, প্রভুর প্রশংসা কর!

पপ্র�যোশদশ 5:12 তারা উদাত্ত কেঠে বলেত 
লাগেলন:‘কসই কমষশাবক, িযিন হত 
হেয়িেেলন, িতিনই পরাক্রম, সম্দ, িবজ্ঞতা, 
ষিমতা, সম্ান, মিহমা ও প্রশংসা পাবার পরম 
কয়াগ্য৷’

13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, পিৃথবীর নীেে 
ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী এবং আর যা 
িকেু কসইসব োয়গােত িেল তােদর এই বারী 
শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস আেেন তারঁ ও 
কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, সম্ান, মিহমা ও 
পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত কহাক্৷’

14 কসই োরেন প্রারী তখন বলেলন, ‘আেমন!’ 
এরপর কসই প্রােীনরা মাথা নীেু কের প্ররাম ও 
উপাসনা করেলন৷

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 107:1 প্রভুশক ধনযেিাদ দাও, 
খকননা ব�বন মগেিময়| �ারঁ খপ্রম বচরন্ন!

2 প্রভু যাশদর রষিা কশরশেন, �ারা প্রশ�যেশক 
অিশযেই এই একই কথাগুবি উচ্ারণ 
করশি| প্রভু ওশদর শ�র্ুশদর হা� খথশক 
রষিা কশরশেন|

3 প্রভু বিবভন্ন খদশ খথশক �ারঁ খিাকশদর 
জড় কশরশেন| �াশদর ব�বন পূি ্ম ও পক্চিম 
এিং উত্তর ও দবষিণ খথশক বনশয় এশসশেন|

সামসগেী� 107:4-16

খযশরবময়া 23:6 তার রােেত্বর সময়, িযহপূদা 

রষিা পােব এবং ইস্ােয়ল িনরাপেদ থাকেব| এই 
হেব তার নাম: প্রভুই আমােদর ধািম ্ণকতা|”

িুক 1:68 ‘ইস্ােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর 
প্রশংসা কহাক্, কারর িতিন তারঁ িনেের 
কলাকেদর সাহায্য করেত ও তােদর মুতি করেত 
এেসেেন৷

িুক 1:74 শত্রুেদর হাত কথেক 
আমােদর উদ্ার করার প্রিতশ্রুিত কয়ন আমরা 
িনভ্ণেয় তারঁ কসবা করেত পাির:

িুক 24:21 আমরা আশা কেরিেলাম কয় 
িতিনই কসই িযিন ইস্ােয়লেক মুতি করেবন৷ 
ককবল তাই নয়, আে িতন িদন হল এসব ঘেি 
কগেে৷

�ািা�ীয় 3:13 িবিধ-ব্যবস্া আমােদর ওপর 
কয় অিভশাপ োিপেয় িদেয়েে তার কথেক খ্ীষ্ট 
আমােদর উদ্ার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
স্ােন দািঁড়েয় িনেের ওপর কসই অিভশাপ 
গ্রহর করেলন৷ কারর শাস্ত বলেে: ‘যার কদহ 
গােে িাঙ্গােনা হয় কস শাপগ্রস্ত৷’

খথসাশিাবনকীয় ১ 1:10 আর ঈশ্বর তারঁ কয় 
পুত্রেক মতৃেদর মধ্য কথেক উত্ািপত কেরেেন 
তারঁ িফের আসার অেপষিায় আে৷ যীশুই 
আমােদর ঈশ্বেরর আসন্ কক্রাধ কথেক রষিা 
করেবন৷

�ী� 2:14 খ্ীষ্ট আমােদর েেন্য িনেেেক 
িদেলন, যােত সমস্ত মন্দ কথেক আমােদর 
উদ্ার করেত পােরন, যােত আমরা সত্ কেম ্ণ 
আগ্রহী ও পিরশুদ্ মানুষ িহেসেব ককবল তারঁ 
হই৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; সামসঙ্গীত 31:5; ইসাইয়া 43:1; 
কিরথেীয় ২ 1:10; িপতেরর ১ম পত্র 1:18; যুেদর পত্র 1:5.
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B07 মবসহার সি ্মশক্তিমান�া।

সামসগেী� 107:25 ঈশ্বর আজ্া 
বদশয়বেশিন এিং প্রিি িা�াস িইশ� শুরু 
কশরবেশিা| খেঊগুশিা ক্রশমই উচ্ খথশক 
উচ্�র হশয়বেি|

26 খেউগুশিা ওশদর আকাশশ �ুশি বদক্ছেশিা 
এিং সমুশদ্র �ভীশর নাবমশয় বদক্ছেশিা| 
খস এমন ভয়ঙ্র ঝড় বেশিা খয় ওরা সাহস 
হাবরশয খফশিবেশিা|

27 ওরা ি্ি করবেশিা এিং খনশাগ্রশস্র 
ম� খিাধ করবেশিা| নাবিক বহশসশি 
�াশদর ষিম�া খকান কাশজই িাশ�বন|

28 ওরা সমসযোয় পশড়বেশিা �াই ওরা 
সাহাশযযের জনযে প্রভুশক খডশকবেশিা এিং 
ব�বন সমসযোসমুহ খথশক ওশদর রষিা 
কশরবেশিন|

29 ঈশ্বর ঝড় থাবমশয বদশয়বেশিন| ব�বন 
সমুদ্শক শান্ কশর বদশয়বেশিন|

মবথ 8:24 কসইহ্রেদর মেধ্য হঠাত্ ভীষর 
ঝড় উঠল, তােত কনৌকার উপর কেউ আেেড় 
পড়েত লাগল৷ যীশু তখন ঘুেমাক্ছেেলন৷

25 তাইিশষ্যরা তারঁ কােে িগেয় তারঁ ঘুম ভািঙ্গেয় 
বলেলন, ‘প্রভু বােঁান! আমরা কয় ডুেব মরলাম৷’

26 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, ‘কহ অল্প িবশ্বাসীর 
দল! ককন কতামরা এত ভয় পাছে?’ তারপর 
িতিন উেঠ কঝােড়া বাতাস ওহ্রেদর কেউেক 
ধমক িদেলন, তখন সব িকেু শান্ত হল৷

এটিও কদখুন: কযানা 1:4; মাক্ণ 4:39-41; লুক 8:23-25.

F07 মবসহার উপর খদাষাশরাপ এিং মবসহার 
বিচার।

সামসগেী� 109:1 ঈশ্বর, আমার প্রাথ ্মনা খশানা 
খথশক বির� হশিন না!

2 দষু্ট খিাকরা আমার সম্পশক্ম বমথযো কথা 
িিশে| যা স�যে নয় ওরা �াই িিশে|

3 খিাশকরা আমার সম্পশক্ম অপ্রীব�কর 
কথািা�্মা িিশে| অকারশণ খিাকরা 
আমায় আক্রমণ করশে|

4 আবম ওশদর ভাশিাশিশসবেিাম, বকন্তু ওরা 
আমায় �ৃণা কশর| �াই ঈশ্বর, এ�ন আবম 
আপনার কাশে শরণা��|

5 আবম ওইসি খিাশকরা জনযে ভাি কাজই 
কশরবেিাম বকন্তু ওরা আমার প্রব� মন্দই 
কশরশে| আবম ওশদর ভাশিাশিশসবেিাম, 
বকন্তু ওরা আমায় �ৃণা কশরশে|

মবথ 26:59 যীশুেক কয়ন মতুৃ্যদণ্ড িদেত 
পাের তাই যীশুর িবরুেদ্ িমথ্যা সাষিী কয়াগাড় 
করার েন্য প্রধান যােকরা ও ইহুদী মহাসভার 
সব সভ্য়রা কসখােন সমেবত হেয়িেেলন৷

60 অেনেক িমথ্যা সাষি্য কদবার েন্য কসখােন 
হাক্ের হেয়িেল, তবু কয় সাষি্য যীশুেক হত্যা 
করার েন্য দরকার তা পাওযা কগল না৷

61 কশেষ দুেন কলাক এেস বলল, ‘এইেলাক 
বেলিেল, ‘আিম ঈশ্বেরর মক্ন্দর কভেঙ্গ কফলেত 
ও তা আবার িতন িদেনর কভতের কগেঁথ তুলেত 
পাির৷’

62 তখন মহাযােক উেঠ দািঁড়েয় যীশুেক 
বলেলন, ‘তুিম িক এর েবােব িকেুই বলেব না? 
এরা কতামার িবরুেদ্ িক সাষি্য িদেছে?’

খযাহন 10:32 যীশু তােদর বলেলন, ‘িপতার 
শক্তিেত আিম অেনক ভাল কাে কেরিে, 
তার মেধ্য ককান্ কােিার েন্য কতামরা পাথর 
মারেত োইে?’

খযাহন 15:25 শােস্তর এই বাক্য পপূর ্ণ হওযার 
েন্যই এসব ঘিল: ‘তারা অকারের আমায় ঘরৃা 
কেরেে৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:12; সামসঙ্গীত 31:13; সামসঙ্গীত 
35:7,12; সামসঙ্গীত 38:20; সামসঙ্গীত 64:3,4; সামসঙ্গীত 69:5; 

সামসঙ্গীত 88:17,18; সামসঙ্গীত 140:3.

সামসঙ্গীত



176

F05 মবসহার সাশথ বিশ্বাস�া�ক�া করা 
হশি।

সামসগেী� 109:8 আমার শ�র্ুর শীঘ্রই মৃ�ুযে 
খহাক| অনযে খিাকরা �ার স্থান বনক|

খযাহন 17:12 আিম যখন তােদর সেঙ্গ 
িেলাম, আিম তােদর িনরাপেদ করেখিেলাম৷ 
তুিম আমায় কয় নাম িদেয়ে কসই নােমর 
শক্তিেত তখন আিম তােদর রষিা কেরিেলাম৷ 
আিম তােদর সাবধােন রষিা কেরিে৷ তােদর 
মেধ্য ককউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র ব্যিতক্রম 
কসই কলাকটি, ধ্ংস হওযাই যার পিররিত৷ 
শােস্তর কথা সফল করার েেন্যই এই পিররিত৷

पবশষযেচবর� 1:20 বাস্তিবক, ‘গীতসংিহতায় কলখা 
আেে:‘তার গহৃ কয়ন পিরত্যতি হয়; ককউ কয়ন 
তার মেধ্য বাস না কের৷’ 

এটিও কদখুন: মিথ 25:41; লুক 9:54-56; 13:27; কিরথেীয় ১ 16:22; 
গালাতীয় 1:8; पপ্রত্যােদশ 6:10-17; पপ্রত্যােদশ 19:1-6.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

সামসগেী� 109:25 মন্দ খিাকরা 
আমায় অপমান কশর| আমার বদশক 
�াবকশয ওরা মাথা নাড়ায|

মবথ 27:39 কসই সময় ঐ রাস্তা িদেয় কয় 
সব কলাক যাতাযাত করিেল, তারা তােদর মাথা 
কনেড় তােঁক ঠাট্া কের বলল,

40 ‘তুিম না মক্ন্দর কভেঙ্গ আবার তা িতন িদেনর 
মেধ্য ততরী করেত পার! তাহেল এখন 
িনেেেক রষিা কর৷ তুিম যিদ ঈশ্বেরর পুত্র হও 
তেব ক্রুশ কথেক কনেম এস৷’

খরামীয় 15:3 খ্ীষ্টও িনেেেক সন্তুষ্ট করার 
কথা ভােবন িন, বরং শাস্ত কয়মন বেল: ‘যারঁা 
কতামােদর অপমান কেরেে, কসই সব অপমান 

আমার ওপরই এেসেে৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:6,7; সামসঙ্গীত 69:9-12,19-21; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 13:13.

B13 মবসহার ক�ৃ্মত্ব।
E14 মবসহা মৃ�ুযে এিং অন্কাশরর উপর 

জয়িাভ করশিন।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H07 মবসহা ঈশ্বশরর ডানপাশশর আসশন 

িসশিন।
 
সামসগেী� 110:1 প্রভু আমার মবনিশক 

িশিশেন, “য়�ষিণ পয় ্মন্ আবম খ�ামার 
শ�র্ুশক খ�ামার অধীশন না এশন বদই 
��ষিণ আমার ডান বদশক িস|”

2 প্রভু খ�ামার রাজযে িাড়াশ� সাহাযযে 
করশিন| খ�ামার রাজযে বসশয়াশন শুরু হশি 
য়�বদন পয় ্মন্ �ুবম খ�ামার শ�র্ুশদর 
�াশদর বনশজশদর রাশজ্য় শাসন করশি, 
��বদন �া িাড়শ� থাকশি|

মবথ 22:41 ফরীশীরা তখনও কসখােন 
সমেবত িেেলন, কসই সময় যীশু তােদর 
ক্েজ্ঞাসা করেলন,

42 ‘খ্ীেষ্টর িবষেয় কতামরা িক মেন কর? িতিন 
কার বংশধর?’তারা বলেলন, ‘িতিন দায়পূেদর 
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পুত্র৷’
43 যীশু তােদর বলেলন, ‘তেব দায়পূদ িকভােব 

পিবত্র আত্ার অনুেপ্রররায় তােঁক ‘প্রভু’ বেল 
সেবোধন কেরেেন? িতিন বেলিেেলন,

44 ‘প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন, যতষিন না আিম 
কতামার শত্রুেদর কতামার পােয়র নীেে রািখ 
ততষির তুিম আমার ডান িদেক বস ও শাসন 
কর৷’ গীতসংিহতা

45 তাহেল, দায়পূদ যখন তােঁক ‘প্রভু’ বেল সেবোধন 
কেরেেন, তখন িতিন ককমন কের তারঁ সন্তান 
হেত পােরন?’

46 িকন্তু এর উত্তের ককউ একটি কথাও তােঁক 
বলেত পারেলন না, আর কসই িদন কথেক ককউ 
তােঁক আর িকেু ক্েজ্ঞাসা করেতও সাহস 
করেলন না৷

पবশষযেচবর� 2:33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা 
হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক 
অবস্ান করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 
িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

34 কারর দাযপূদ স্বগ ্ণােরাহন কেরন িন, আর িতিন 
িনেে একথা বলেেন,‘প্রভু ঈশ্বর আমার 
প্রভুেক বলেেন;

35 কয় পয ্ণন্ত না আিম কতামার শত্রুেদর কতামার 
পা রাখার োয়গায় পিররত কির, তুিম আমার 
ডানিদেক বস৷’

কবরন্থীয় ১ 15:24 এরপর খ্ীষ্ট যখন প্রেত্যক 
শাসনকত্ণার কত্তৃ ্ণত্ব ও পরাক্রমেক পরাস্ত 
কের িপতা ঈশ্বেরর হােত রাে্য সেঁপ কদেবন 
তখন সমািপ্ত আসেব৷

25 কারর যতিদন না ঈশ্বর তারঁ সমস্ত শত্রুেক 
খ্ীেষ্টর পদানত করেেন, ততিদন খ্ীষ্টেক 
রােত্ব করেত হেব৷

26 কশষ শত্রু িহেসেব মতুৃ্যও ধ্ংস হেব৷
27 কারর, ‘ঈশ্বর সব িকেুই তারঁ অধীনস্ কের 

তারঁ পােয়র তলায় রাখেবন৷’ যখন বলা হেছে 

কয়, ‘সব িকেু’ তারঁ অধীনস্ করা হেয়েে, তখন 
এটি স্পষ্ট কয় ঈশ্বর িনেেেক বাদ িদেয় সব 
িকেু খ্ীেষ্টর অধীনস্ কেরেেন৷

28 সব িকেু খ্ীেষ্টর অধীনস্ হেল পুত্র ঈশ্বেরর 
অধীনস্ হেবন৷ কয়ন ঈশ্বর, িযিন তােঁক সব 
িকেুর ওপর কত্তৃ ্ণত্ব করেত িদেয়েেন, িতিনই 
সেব ্ণসব ্ণা হন৷

এশফসীয় 1:20 কসই মহাশক্তি দ্ারা ঈশ্বর 
খ্ীষ্টেক মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত কেরেেন ও 
তারঁ ডানপােশ স্বগতীয় স্ােন বিসেয়েেন৷

21 ঈশ্বর খ্ীষ্টেক সমস্ত রাো, মহারাো, 
শাসনকত্ণা ও মহান কনতােদর কথেক এবং 
প্রেত্যক শীষ ্ণ স্ানীয় শক্তির উেদ্্ণ খ্ীষ্টেক 
স্াপন কেরেেন, ককবল এই কােল নয় 
আগামীকােলও৷

22 ঈশ্বর সবিকেুই খ্ীেষ্টর েরেরর নীেে স্াপন 
কেরেেন৷ তােঁকই সকেলর ওপের মস্তক স্বরূপ 
কের মণ্ডলীেক দান কেরেেন৷

23 মণ্ডলী হল খ্ীেষ্টর কদহ ; আর তারঁ পিরপপূর ্ণতা 
সব িকেুই সমস্ত িদেক িদেয় পপূর ্ণ কের৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 
পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার 
ও তারঁ প্রকৃিতর মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র 
তারঁ পরাক্রান্ত বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের 
করেখেেন৷ কসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ 
কথেক শুিেশুদ্ কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:13 িকন্তু ঈশ্বর 
স্বগ ্ণদপূতেদর মেধ্য কাউেক কখনও বেলন 
িন:‘আিম কতামার শত্রুেদর যতষির না 
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কতামার পদানত কির, তুিম আমার ডানপােশ 
বস৷’গীতসংিহতা 110:1

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:13 তারঁ 
শত্রুেদর মাথা তারঁ পােয়র নীেে অবনত 
না হওয়া পয ্ণন্ত এখন িতিন কসখােন অেপষিা 
করেেন৷

14 িতিন একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ কের িেরকােলর 
েন্য তারঁ কলােকেদর িনখুতঁ কেরেেন৷ তারাই 
কসই কলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: #1; মাক্ণ 12:35-37; মাক্ণ 16:19; লুক 20:41-44; 
पিশষ্যেিরত 2:34-37; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:2; িপতেরর ১ম 

পত্র 3:22.

B07 মবসহার সি ্মশক্তিমান�া।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 110:3 য�ন আপবন আপনার 
বসনযেশদর একক্ত্র� করশিন, ��ন 
আপনার খিাকরা খস্ছোয আপনার সশগে 
খয়া� খদশি| ওরা ওশদর বিশশষ খপাশাক 
পশর অব� প্র�ুযেশষ বমবি� হশি| জবমশ� 
পড়া বশবশর কণার ম� ওই �রুণরা 
আপনার চারবদশক থাকশি|

पবশষযেচবর� 2:41 যারঁা িপতেরর কথা গ্রহর 
করেলন, তারঁা বািপ্তস্ম িনেলন৷ এর ফেল 
কসিদন কম কবশী িতন হাোর কলাক 
খ্ীষ্টিবশ্বাসীবেগ ্ণর সেঙ্গ যুতি হেলন৷

पবশষযেচবর� 19:20 এইভােব প্রবলভােব 
প্রভুর বাক্য প্রসার লাভ করল এবং শক্তিশালী 
হেত লাগল; আর বহুেলাক িবশ্বাস করল৷

पবশষযেচবর� 21:20 এই কথা শুেন 
তারঁা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত লাগেলন৷ তারঁা 
কপৌলেক বলেলন, ‘ভাই, আপিন কতা োেনন, 
হাোর হাোর ইহুদী আে খ্ীষ্টিবশ্বাসী হেয়েে৷ 
িকন্তু তারা তােদর কমািশর িবিধ-ব্যবস্া পালন 

করেত বড়ই উত্ সাহী৷

এশফসীয় 1:4 েগত্ সটৃষ্টর পপূেব ্ণ ঈশ্বর তারঁ 
পিবত্র, িনেদ্ণাষ এবং কপ্রমময় কলাক হবার েন্য 
আমােদর খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় কবেে িনেলন৷

বফবিপ্ীয় 2:13 হ্যা ,ঁ ঈশ্বর কতামােদর মেধ্য 
কাে করেেন; ঈশ্বেরর শক্তির সাহােয্য 
কতামরা কসইসব কাে কর, যা ঈশ্বরেক সন্তুষ্ট 
কের৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:20 শািন্তর 
ঈশ্বর িযিন মতৃেদর মধ্য কথেক আমােদর প্রভু 
যীশুেক িফিরেয় এেনেেন, রেতির মাধ্যেম 
শাশ্বত েুক্তি অনুযাযী িযিন মহান কমষপালক, 
প্রাথ ্ণনা কির কসই ঈশ্বর কয়ন কতামােদর 
প্রেযােনীয় সব উত্তম িবষয়গুিল কদন যােত 
কতামরা তারঁ ইছো পালন করেত পার৷ আিম 
িনেবদন কির কয়ন যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই িতিন 
তা সাধন কেরন৷ যুেগ যুেগ যীশুর মিহমা 
অষিয় কহাক৷

पপ্র�যোশদশ 7:9 এরপর আিম কদখলাম 
প্রেত্যক োিতর, প্রেত্যক বংেশর এবং প্রেত্যক 
কগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিরত কলাক কসই িসংহাসন 
ও কমষশাবেকর সামেন এেস তারা দািঁড়েয়েে৷ 
তােদর পরের শুভ্ কপাশাক এবং হােত কখেরু 
পাতা৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; पিশষ্যেিরত 1:8; पিশষ্যেিরত 4:4,30-
35; কিরথেীয় ২ 8:3; কিরথেীয় ২ 13:4; কথসােলািনকীয় ১ 4:7; তীত 

2:14.

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

সামসগেী� 110:4 প্রভু একিা প্রব�শ্রুব� 
বদশয়শেন এিং ব�বন �ারঁ ম� পবরি�্মন 
করশিন না| “�ুবম বচরবদশনর জনযে একজন 
যাজক, একটি বিবশষ্ট রীব�র যাজশকর 
ম�, খয়মন মল্ীশষদক বেি খসইরকম|”
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:5 কথািা খ্ীেষ্টর 
কবলায়ও প্রেয়াে্য৷ খ্ীষ্ট মহাযােক হেয় কগৌরব 
কদবার েন্য িনেেেক মেনানীত কেরন িন৷ 
িকন্তু ঈশ্বরই খ্ীষ্টেক মেনানীত কেরেেন৷ ঈশ্বর 
খ্ীষ্টেক বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র, আে 
আিম কতামার িপতা হলাম৷’

6 আর অন্য গীেত ঈশ্বর বলেলন, ‘তুিম 
মল্ীেষদেকরমেতা িেরকােলর েন্য 
মহাযােক হেল৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 6:20 যীশু, িযিন 
মল্ীেষদেকর রীিত অনুযাযী িেরকােলর 
েন্য মহাযােক হেলন, িতিন আমােদর হেয় 
কসখােন প্রেবশ কেরেেন এবং আমােদর েন্য 
পথ খুেল িদেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:21 িকন্তু িতিন যীশুেক 
যােক করার সময় শপথ করেলন৷ ঈশ্বর 
বলেলন:‘প্রভু এক শপথ করেলন, আর 
িতিন এ িবষেয় তারঁ মন বদলােবন না, ‘তুিম 
অনন্তকালীন যােক৷’’ গীতসংিহতা

22 এই শপেথর কারের যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক েুক্তির োিমনদার 
হেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:28 িবিধ-ব্যবস্ানুসাের 
কয় সব মহাযােক িনেযাগ করা হয় তারা দুব ্ণল 
মানুষ; িকন্তু পের ঈশ্বেরর শপথ বােক্যর দ্ারা, 
য়ােঁক মহাযােকরূেপ িনেযাগ করা হয়, িতিন 
ঈশ্বেরর পুত্র, িযিন িের িসদ্৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 14:18; োখািরয়া 6:13; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 5:7-10; িহব্রুেদর কােে পত্র 7:1-28; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 10:1-11.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 110:5 আমার প্রভু আপনার ডান 
বদশক রশয়শে| য�ন ব�বন ক্রুধে হন ��ন 

ব�বন অনযোনযে রাজাশদর পরাক্জ� কশরন|
6 ঈশ্বর জাব� সকশির বিচার করশিন| 

জবমটি মৃ�শদশহ খেশক যাশি এিং ঈশ্বর 
শক্তিশািী জাব�র খন�াশদর শাক্স্ খদশিন|

মাক্ম 16:19 তােঁদর সেঙ্গ কথা বলার পর 
প্রভু যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল এবং িতিন 
ঈশ্বেরর ডানিদেক বসেলন৷

খযাহন 5:22 িপতা কারও িবোর কেরন 
না, িকন্তু সমস্ত িবোেরর ভার িতিন পুত্রেক 
িদেয়েেন৷

पবশষযেচবর� 2:34 কারর দাযপূদ স্বগ ্ণােরাহন কেরন 
িন, আর িতিন িনেে একথা বলেেন,‘প্রভু ঈশ্বর 
আমার প্রভুেক বলেেন;

35 কয় পয ্ণন্ত না আিম কতামার শত্রুেদর কতামার 
পা রাখার োয়গায় পিররত কির, তুিম আমার 
ডানিদেক বস৷’

36 ‘তাই ইস্ােয়েলর সমস্ত পিরবার িনক্চিতভােব 
োনুক কয় যােক আপনারা ক্রুশিবদ্ 
কেরিেেলন, কসই যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু ও খ্ীষ্ট 
উভয়ই কেরেেন৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:12 খ্ীষ্ট 
পােপর েন্য একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ করেলন 
যা সকল সমেয়র েন্য যেথষ্ট৷ তারপর িতিন 
ঈশ্বেরর দিষির পােশ বসেলন৷

13 তারঁ শত্রুেদর মাথা তারঁ পােয়র নীেে অবনত 
না হওয়া পয ্ণন্ত এখন িতিন কসখােন অেপষিা 
করেেন৷

14 িতিন একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ কের িেরকােলর 
েন্য তারঁ কলােকেদর িনখুতঁ কেরেেন৷ তারাই 
কসই কলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: #1; #4; #6; সামসঙ্গীত 16:8; ইসাইয়া 2:4; ইসাইয়া 
42:1; ইসাইয়া 51:5; पিশষ্যেিরত 7:56.
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F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।
G03 মবসহার উন্নব�।

সামসগেী� 110:7 রাস্ার ধাশরর ঝণ ্মা খথশক 
রাজাশক জি পান করশ� হশি| �ারপর 
খস বিজয়ী হশয় �ার মাথা �ুিশি!

সামসগেী� 27:6 আমার শত্রুরা আমায় িঘের 
রেয়েে| িকন্তু ওেদর পরাক্েত করেত প্রভু 
আমায় সাহায্য করেবন! তারপর আিম তারঁ 
তাবঁুেত বিল উত্সগ ্ণ করেবা| আনন্দধ্িন কের 
আিম উত্সগ ্ণ িনেবদন করব| প্রভুর সম্ােন 
আিম গান-বােনা করেবা|

মবথ 20:22 এর উত্তের যীশু বলেলন, 
‘কতামরা িক োইে তা কতামরা োন না৷ আিম 
কয় দুঃেখর কপয়ালায় পান করেত যাক্ছে তােত 
িক কতামরা পান করেত পার?’কেেলরা তােঁক 
বলল, ‘হ্যা ,ঁ পাির!’

মবথ 26:42 িতিন িগেয় আর একবার 
প্রাথ ্ণনা করেলন, ‘কহ আমার িপতা, এই দুঃেখর 
পানপাত্র কথেক আিম পান না করেল যিদ তা 
দপূর হওযা সন্ভব না হয় তেব কতামারইইছো 
পপূর ্ণ কহাক্৷’

িুক 24:26 খ্ীেষ্টর মিহমায় প্রেবশ লােভর 
পপূেব ্ণ িক তারঁ এইসব কষ্টেভাগ করার একান্ত 
প্রেযােন িেল না?’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 3:3; সামসঙ্গীত 102:9; ইসাইয়া 
53:11,12; কযাহন 18:11; িফিলপ্ীয় 2:7-11; িহব্রুেদর কােে পত্র 

2:9,10; িপতেরর ১ম পত্র 1:11.

B15 মবসহা সহানুভূব�পূণ ্ম।
E09 মবসহার ধাবম ্মক�া।

সামসগেী� 112:4 স� ্ খিাকশদর কাশে ঈশ্বর 
অন্কাশর প্রব�ভা� একটি আশিার ম�| 
ঈশ্বর দয়াময়, ষিমাশীি এিং ভাশিা|

িুক 6:36 কতামােদর িপতা, কয়মন দযালু 
কতামরাও কতমন দযালু হও৷

খযাহন 12:46 আিম এ েগেত আেলা রূেপ 
এেসিে যােত কয় আমায় িবশ্বাস কের তােক 
কয়ন অন্ধকাের থাকেত না হয়৷

কবরন্থীয় ২ 8:8 আিম আেদশ কের বলিে 
না; িকন্তু অেন্য়র আগ্রেহর উদাহরর িদেয় 
কতামােদর ভালবাসা যথাথ ্ণ িকনা পরীষিা করিে৷

9 কারর কতামরা আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
অনুগ্রেহর কথা োন, িতিন ধনী হেয়ও 
কতামােদর েন্য দিরদ্ হেলন, যােত কতামরা 
তারঁ দিরদ্তায় ধনবান হেয় উঠেত পার৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:29 যিদ কতামরা োন কয় 
খ্ীষ্ট ধািম ্ণক তাহেল কতামরা এও োন কয় যারঁা 
ধম ্ণােরর কাে কের তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷

এটিও কদখুন: কলসীয় 1:12,13; কযাহন 3:7,10.

E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 
িানাশিন।

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
      
সামসগেী� 118:22 খয় পাথরটিশক স্থপব�রা চায় 

বন, খসিাই হশয় খ�ি ম�ুযে প্রস্র|
23 প্রভু এটি কশরশেন এিং এটি খদ�শ� 

অদ্ভু� িা�শে!
24 আজশকর বদন খসই বদন যা প্রভু সৃটষ্ট 

কশরশেন| আজ আমাশদর আনন্দ করশ� 
বদন, সু�ী হশ� বদন|

ইসাইয়া 28:16 এই সব কারেরই প্রভু, আমার 
মিনব বেলন, “িসেয়ােনর মাটিেত আিম একটি 
পাথর, একটি িভত্িত প্রস্তর স্াপন করব| এটি 
একটি মপূল্যবান পাথর| কসই গুরুত্বপপূর ্ণ পাথেরর 
ওপর সমস্ত িকেু গেড় উঠেব| কসই পাথরটির 
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কােে এেস িবশ্বস্ত কলাকরা কখেনা ভয় পােব 
না|”

মবথ 21:42 তখন যীশু তােদর 
বলেলন, ‘কতামরা িক শােস্তর এই অংশ পড় 
িন:‘রােিমিস্তরা কয় পাথরিা বািতল কের 
িদেয়িেল, কসই পাথরিাই হেয় উেঠেে ককােরর 
প্রধান পাথর৷ এিা প্রভুরইকাে, এিা আমােদর 
কোেখ আচিয ্ণ লােগ৷’

িুক 20:17 িকন্তু যীশু তােদর িদেক 
তািকেয় বলেলন, ‘তাহেল এই কয় কথা শােস্ত 
কলখা আেে এর অথ ্ণ িক,‘রােিমিস্তরা কয় 
পাথরিা বািতল কের িদল, কসিাই হেয় উঠল 
ককােরর প্রধান পাথর?’

पবশষযেচবর� 2:23 যীশুেক আপনােদর হােত 
সেঁপ কদওযা হল, আর আপনারা তােঁক হত্যা 
করেলন৷ মন্দ কলাকেদর িদেয় আপনারা তােঁক 
ক্রুেশর উপর কপেরক িবদ্ করেলন৷ ঈশ্বর 
োনেতন কয় এসব ঘিেব; আর তাই িেল 
ঈশ্বেরর পিরকল্পনা, যা িতিন বহুপপূেব ্ণই িনরূপর 
কেরিেেলন৷

पবশষযেচবর� 3:13 না! ঈশ্বরই একাে কেরেেন৷ 
িতিন অব্াহােমর, ইসহােকর ও যােকােবর 
ঈশ্বর, আমােদর িপতৃপুরুষেদর ঈশ্বর, িতিনই 
তারঁ দাস যীশুেক মিহমািবেত কেরেেন৷ এই 
যীশুেকই আপনারা মতুৃ্যদেণ্ডর েন্য শত্রুর 
হােত তুেল িদেয়িেেলন৷ কসিদন পীলাত যখন 
তােঁক কেেড় কদেবন বেল মনস্ কেরিেেলন, 
তখন আপনারা তােঁক অগ্রাহ্য কেরিেেলন৷ 
আপনারা বেলিেেলন, যীশুেক আপনারা োন 
না৷

पবশষযেচবর� 4:10 তাহেল আপনারা সকেল ও 
ইস্ােয়েলর সকল কলাক একথা োনুক, কয় এিা 
কসই নাসরতীয় যীশু খ্ীেষ্টর শক্তিেত হল! যােক 
আপনারা ক্রুেশ িবদ্ কের হত্যা কেরিেেলন, 
ঈশ্বর তােক মতৃেদর মধ্য কথেক পুনরুত্িথত 

কেরেেন৷ হ্যা ,ঁ তারঁই মাধ্যেম এই কলাক আে 
সম্পূর ্ণ সুস্ হেয় আপনােদর সামেন দািঁড়েয় 
আেে৷

11 যীশু হেলন‘কসই পাথর যােক রােিমিস্তরা 
অথ ্ণাত্ আপনারা অগ্রাহ্য় কের সিরেয় 
িদেয়িেেলন৷ িতিনই এখন ককােরর প্রধান পাথর 
হেয় উেঠেেন৷’ 1

খরামীয় 9:33 শােস্ত কয়মন কলখা আেে:‘কদখ, 
আিম িসেযােন একটি পাথর রাখিে যােত মানুষ 
কহােঁি কখেয় পেড় যােব; িকন্তু যারঁা তারঁ ওপর 
িবশ্বাস করেব তারা কখনও লজ্ায় পড়েব না৷’

এশফসীয় 2:20 কপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা কয় 
িভত কগেঁথিেেলন তার ওপর কতামােদর কগেঁথ 
কতালা হেছে৷ খ্ীষ্ট স্বয়ং হেছেন কসই দালােনর 
গাথঁনীর প্রধান পাথর,

21 যা কগািা দালানটিেক ধের করেখেে৷ খ্ীষ্ট এই 
দালানটি গেড় কতােলন কয়ন তা প্রভুেত এক 
পিবত্র মক্ন্দের পিররত হেত পাের৷

22 খ্ীেষ্ট কতামােদর অন্য মানুষেদর সেঙ্গ একই 
সােথ কগেঁথ কতালা হেছে৷ কতামােদর এমন এক 
স্ান িহেসেব গঠন করা হেয়েে কয়খােন ঈশ্বর 
আত্ার মাধ্যেম বাস কেরন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:6 আর শােস্তও একথা 
আেে:‘কদখ, আিম িসেযােন একটি প্রস্তর 
স্াপন করিে, যা মেনানীত মহামপূল্য ককােরর 
প্রধান প্রস্তর৷ তার ওপর কয় মানুষ িবশ্বাস 
রাখেব তােক কখনই লজ্ায় পড়েত হেব না৷’

এটিও কদখুন: দািনেয়ল 2:34; োখািরয়া 3:9; োখািরয়া 4:7; 
োখািরয়া 12:3; মিথ 28:1-8; মাক্ণ 12:10,11; पিশষ্যেিরত 

5:31,32; কিরথেীয় ১ 3:11; এেফসীয় 1:19-22; িপতেরর ১ম পত্র 
2:4-8.
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F02 মবসহার খজরুজাশিশম প্রশিশ 
পূি ্মপ্র�যোবশ� বেি।

সামসগেী� 118:26 খসই খিাকটিশক 
স্া�� জানাও, খয় প্রভুর নাম বনশয় 
আসশে|” যাজকরা উত্তর বদশয়বেশিা, 
“আমরা খ�ামাশক প্রভুর �ৃশহ স্া�� 
জানাই!”

27 প্রভুই ঈশ্বর এিং ব�বন আমাশদর গ্রহণ 
কশরন| িবির জনযে একিা খমষ িাধঁ এিং 
খসিাশক খিদীর খকাশণ বনশয় চি|”

মবথ 21:9 যারঁা যীশুর সামেন ও িপেেন 
ভীড় কের যাক্ছেল, তারা িেত্ কার কের 
বলেত লাগল,‘দায়পূেদর পুেত্রর প্রশংসা কহাক৷ 
িযিন প্রভুর নােম আসেেন, িতিন ধন্য! স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর প্রশংসা কহাক্৷’

10 যীশু যখন কেরুশােলেম প্রেবশ করেলন, 
তখন সমস্ত শহের খুব কশারেগাল পেড় কগল৷ 
কলােকরা বলাবিল করেত লাগল, ‘ইিন কক?’

11 েনতা বেল উঠল, ‘ইিন যীশু, গালীেলর 
নাসরতীয় শহেরর কসই ভাববাদী৷’

মবথ 23:39 বাস্তিবক, আিম কতামােদর 
বলিে, কয় পয ্ণন্ত না কতামরা বলেব, ‘ধন্য, িতিন 
িযিন প্রভুর নােম আসেেন, কস পয ্ণন্ত কতামরা 
আর আমােক কদখেত পােব না৷

িুক 19:36 িতিন যখন যাক্ছেেলন, তখন 
কলােকরা যাত্রা পেথ িনেেেদর োমা-োদর 
িবিেেয় িদক্ছেল৷

37 িতিন তেতুন পব ্ণতমালা কথেক কনেম যাবার 
রাস্তার মুেখ এেস কপৌঁোেলন৷ কসই সময় যারঁা 
তারঁ কপেেন কপেেন আসিেল, তারা যীশু কয় 
সব অেলৌিকক কাে কেরিেেলন তা কদখেত 
কপেয়িেল বেল আনেন্দর উছোেস ঈশ্বেরর 
প্রশংসা করেত করেত বলল,

38 ‘ধন্য! কসই রাো িযিন প্রভুর নােম আসেেন!’ 

খযাহন 12:13 তখন তারা কখেরু পাতা িনেয় 

তােঁক স্বাগত োনােত কবিরেয় পড়ল৷ তারা 
িেত্ কার কের বলেত লাগল,‘তারঁ প্রশংসা 
কর, তােঁক স্বাগত োনাও! িযিন প্রভুর নােম 
আসেেন, ঈশ্বর তােঁক আশীব ্ণাদ করুন৷ 
ইস্ােয়েলর রাোেক ঈশ্বর আশীব ্ণাদ করুন!’

এশফসীয় 1:3 আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
ঈশ্বর ও িপতার প্রশংসা কহাক্৷ িতিন খ্ীেষ্ট 
আমােদর স্বগতীয় স্ােন সমস্ত আত্িমক 
আশীব ্ণােদ পপূর ্ণ কেরেেন৷

এটিও কদখুন: মাক্ণ 11:9,10.

E12 মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।

সামসগেী� 119:97 খহ প্রভু, আবম 
আপনার বশষিামািাগুশিা ভাশিািাবস| সি 
সমশয়ই আবম খস সম্পশক্ম কথা িবি|

98 প্রভু আপনার আজ্াগুশিা আমাশক 
আমার শ�র্ুশদর খথশক জ্ানী কশরশে| 
আপনার বিবধ সি সমশয়ই আমার সশগে 
থাশক|

99 আমার সকি বশষিশকর খচশয় আবম 
জ্ানী, কারণ আবম আপনার চুক্তি অধযেয়ন 
কবর|

100 সমস্ প্রাচীন খন�াশদর খচশয় আবম 
খিশী বিজ্ কারণ আবম আপনার সি 
আজ্াগুবি মানযে কবর|

101 আবম প্রব�টি মন্দ কাজ খথশক 
বনশজশক দশূর খরশ�বেিাম| �াই প্রভু, 
আপবন যা িিশিন, আবম �াই করশ� 
পাবর|

102 খহ প্রভু, আপবন আমার বশষিক, 
�াই আবম আপনার বিবধসমূহ পািন করা 
খথশক বির� হি না|

103 আপনার িাকযেগুশিা আমার মুশ� 
মধুর খচশয়ও বমটষ্ট িাশ�|

মবথ 11:25 এই সময় যীশু বলেলন, 
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‘স্বগ ্ণ ও পিৃথবীর প্রভু, আমার িপতা, আিম 
কতামার প্রশংসা কির, কারর েগেতর জ্ঞানী ও 
পক্ণ্ডতেদর কােে এসব তত্ত্ব তুিম কগাপন করেখ 
িশশুর মেতা সরল কলাকেদর কােে তা প্রকাশ 
কেরে৷

িুক 2:46 কশষ পয ্ণন্ত িতন িদন পের 
মক্ন্দর েত্বের তারঁ কদখা কপেলন৷ কসখােন 
িতিন ধম ্ণ িশষিকেদর সােথ বেস তােঁদর কথা 
শুনিেেলন ও তােঁদর নানা প্রশ্ন ক্েজ্ঞাসা 
করিেেলন৷

47 যারঁা তারঁ কথা শুনিেেলন তারঁা সকেল যীশুর 
বুক্দ্ আর প্রেশ্নর সটঠক উত্তর কদওযা কদেখ 
অবাক হেয় কগেলন৷

খযাহন 3:2 একিদন রােত িতিন যীশুর 
কােে এেস বলেলন, ‘রক্বি (গুরু), আমরা 
োিন আপিন একেন িশষিক, ঈশ্বেরর কাে 
কথেক এেসেেন৷ ঈশ্বর সহায় না হেল ককউ 
িক ঐরূপ অেলৌিকক কাে করেত পাের, যা 
আপিন করেেন?’

খযাহন 4:34 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, 
‘িযিন আমায় পাটঠেয়েেন, তারঁ ইছো পালন 
করা ও তারঁ কয় কাে িতিন আমায় করেত 
িদেয়েেন তা সম্ন্ করাই হল আমার খাবার৷

খযাহন 15:10 আিম আমার িপতার আেদশ 
পালন কেরিে ও তারঁ ভালবাসায় আিে৷ 
একইভােব কতামরা যিদ আমার আেদশ পালন 
কর তেব কতামরাও আমার ভালবাসায় থাকেব৷

খরামীয় 13:10 ভালবাসা কখনও কােরার 
ষিিত কের না, তাই কদখা যােছে ভালবাসােতই 
িবিধ-ব্যবস্া পালন করা হয়৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:5 িকন্তু কয় তারঁ িশষিা 
পালন কের, ঈশ্বেরর ভালবাসা সিত্য তার মেধ্য 
পপূর ্ণতালাভ কেরেে৷ এইভােব আমরা সুিনক্চিত 
হেত পাির কয় আমরা তারঁ মেধ্যই অবস্ান 

করিে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:3 ঈশ্বরেক ভালবাসার 
অথ ্ণই হেছে তারঁ আেদশ পালন করা; আর 
ঈশ্বেরর আেদশ ভারী কবাঝার মেতা নয়৷

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 4:6-8; কযেরিময়া 2:8; কযেরিময়া 
8:9; কযােয়ল 2:23; মিথ 13:11; মিথ 15:6-9,14; িহব্রুেদর কােে 

পত্র 5:12.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

সামসগেী� 129:3 আমার বপশি �ভীর ষি� 
না হওয়া পয় ্মন্ �ারা আমায় খমশরবেি| 
আমার দী� ্ম �ভীর ষি� হশয়বেি|

ইসাইয়া 50:6 আিম কলাকেদর আমােক 
আঘাত করেত কদব| আিম তােদর আমার দািড় 
কথেক েুল তুেল িনেত কদব| যখন তারা আমার 
নােম বােে কথা বলেব, আমার গােয় থুতু 
কফলেব তখনও আিম িনেের মুখ লুেকাব না|

ইসাইয়া 53:5 িকন্তু আমােদরই ভুল কােের 
েন্য তােক আহত হেত হেয়িেল| আমােদর 
পােপর েন্য কস ষিত-িবষিত হেয়িেল| 
আমােদর কাক্ঙ্ত শাক্স্ত কস কপেয়িেল| তার 
আঘােতর েন্য আমােদর আঘাত কসের 
উেঠিেল|

মবথ 20:19 তারা তােঁক িবদ্পূপ করবার 
েন্য, কবত মারবার ও ক্রুেশ কদবার েন্য 
অইহুদীেদর হােত তুেল কদেব৷ িকন্তু মতুৃ্যর িতন 
িদেনর মাথায় িতিন েীিবত হেয় উঠেবন৷’

মবথ 27:26 তখন পীলাত তােদর েন্য 
বারাবিােক কেেড় িদেলন; িকন্তু যীশুেক োবুক 
কমের ক্রুেশ কদবার েন্য সেঁপ িদেলন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 51:23; মাক্ণ 10:34; মাক্ণ 15:15; লুক 
18:33.
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D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 130:7 খহ ইস্াশয়ি, প্রভুশক বিশ্বাস 
কর| প্রকৃ� খপ্রম একমাত্র প্রভুশ�ই �ুঁশজ 
পাওয়া যায়| প্রভু আমাশদর িাশর িাশর 
রষিা কশরন এিং প্রভু ইস্াশয়িশক �াশদর 
সি পাশপর জনযেই ষিমা করশিন|

সামসগেী� 103:3 ঈশ্বর আমােদর পাপসমপূহ 
ষিমা কেরন| িতিন আমােদর সকল করাগ 
কথেক সািরেয কতােলন|

4 ঈশ্বর আমােদর েীবনেক কবর কথেক রষিা 
কেরন| িতিন আমােদর কপ্রম ও সহানুভপূ িত 
কদন|

মবথ 1:21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করেব, তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর 
িতিন তারঁ কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার 
করেবন৷»

িুক 1:68 ‘ইস্ােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর 
প্রশংসা কহাক্, কারর িতিন তারঁ িনেের 
কলাকেদর সাহায্য করেত ও তােদর মুতি করেত 
এেসেেন৷

খরামীয় 3:24 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ 
িবনামপূেল্য যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম পাপ কথেক 
মুক্তিলাভ কের ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হেয়েে৷

খরামীয় 6:14 পাপ আর কতামােদর ওপর 
প্রভুত্ব করেব না, কারর কতামােদর েীবন 
আর িবিধ-ব্যবস্ার অধীন নয় িকন্তু ঈশ্বেরর 
অনুগ্রেহর অধীন৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 

কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

এশফসীয় 1:7 খ্ীেষ্টর রেতির দ্ারা আমরা 
মুতি হেয়িে৷ ঈশ্বেরর মহানুগ্রেহর ফেল 
আমােদর পাপসমপূহ ষিমা কপেয়েে৷

�ী� 2:14 খ্ীষ্ট আমােদর েেন্য িনেেেক 
িদেলন, যােত সমস্ত মন্দ কথেক আমােদর 
উদ্ার করেত পােরন, যােত আমরা সত্ কেম ্ণ 
আগ্রহী ও পিরশুদ্ মানুষ িহেসেব ককবল তারঁ 
হই৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:12 খ্ীষ্ট একবার 
িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরেেন৷ 
িতিন মহাপিবত্রস্ােন প্রেবেশর েন্য োগ 
বা বােুেরর রতি ব্যবহার কেরন িন, িকন্তু 
িতিন একবার িেরতের িনেের রতি িনেয় 
মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ খ্ীষ্ট 
কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য অনন্ত 
মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:5 কতামরা োন, 
মানুেষর পাপ তুেল কনবার েন্যই খ্ীষ্ট 
প্রকািশত হেলন; আর খ্ীেষ্টর িনেের ককান 
পাপ কনই৷

6 কয় ককউ খ্ীেষ্ট থােক, কস পােপর েীবন-যাপন 
কের না৷ ককউ যিদ পােপ েীবন-যাপন কের 
তেব কস খ্ীষ্টেক কখনও প্রকৃতভােব উপলক্দ্ 
কের িন, এমন িক তােঁক োেনও িন৷

7 িপ্রয় সন্তানরা, সতক্ণ কথেকা৷ ককউ কয়ন 
কতামােদর িবপেথ না িনেয় যায়৷ কয় ককউ যথাথ ্ণ 
কাে কের কস নীিতপরায়র, টঠক কয়মন খ্ীষ্ট 
নীিতপরায়র৷

8 িদয়াবল কসই শুরু কথেকই পাপ কের েেলেে৷ 
কয় ব্যক্তি পাপ কেরই েেল কস িদয়াবেলর৷ 
িদয়াবেলর কােেক ধ্ংস করার েন্যই 
ঈশ্বেরর পুত্র প্রকািশত হেয়িেেলন৷

এটিও কদখুন: #2; #3; মাক্ণ 15:31; লুক 2:38; লুক 21:28; লুক 
24:21; কিরথেীয় ১ 1:30; এেফসীয় 1:14; কলসীয় 1:14.
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C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 132:11 প্রভু দায়ূশদ কাশে 
একিা প্রব�শ্রুব� বদশয়শেন| প্রভু দায়ূশদর 
প্রব� বিশ্বস্ থাকিার প্রব�শ্রুব� বদশয়শেন| 
প্রভু প্রব�শ্রুব� বদশয়শেন খয়, দায়ূশদর 
পবরিার খথশকই রাজারা আসশি|

12 প্রভু িশিশেন, “দায়ূদ, যবদ খ�ামার 
সন্ানরা আমার চুক্তি এিং খয় বিবধসমূহ 
আবম �াশদর বশব�শয়বে �া মাশন �াহশি 
সি ্মদাই খ�ামার পবরিাশরর খকান একজন, 
খ�ামার বনশজর িংশধর, রাজা হশি|”

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 1:69 আমােদর েন্য িতিন তারঁ 
দাস দাযপূেদর বংেশ একেন মহাশক্তিসম্ন্ 
ত্রারকত্ণােক িদেয়েেন৷

70 এ িবষেয় তারঁ পিবত্র ভাববাদীেদরমাধ্যেম িতিন 
বহুপপূেব ্ণই প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷

पবশষযেচবর� 2:30 িকন্তু িতিন একেন ভাববাদী 
িেেলন এবং োনেতন ঈশ্বর শপথ কের 
এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কয়, তারঁ বংেশর 
একেনেক তারঁই মেতা রাো কের িসংহাসেন 
বসােবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; সামসঙ্গীত 102:28; ইসাইয়া 59:21.

E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 132:13 �ারঁ মক্ন্দশরর 
স্থান বহশসশি প্রভু বসশয়ানশক মশনানী� 
কশরশেন| �ারঁ �ৃহ (মক্ন্দর) বহশসশি ব�বন 
খসই স্থানই খচশয়বেশিন|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

23 কতামরা এেসে ঈশ্বেরর প্রথম োতেদর 
সভাস্েল, যােদর নাম স্বেগ ্ণ িলিখত রেয়েে৷ 
িযিন সকেলর িবোরকত্ণা কসই ঈশ্বেরর কােে 
এেসে৷ িসক্দ্প্রাপ্ত আত্ার সমােবেশ এেসে৷

24 কতামরা যীশুর কােে এেসে িযিন ঈশ্বেরর 
কাে কথেক তারঁ কলাকেদর েন্য নতুন েুক্তি 
এেনেেন৷ কসই কেিােনা রেতির কােে এেসে যা 
কহবেলর রতি কথেক উত্তম কথা বেল৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 68:16; সামসঙ্গীত 78:68,69; 
সামসঙ্গীত 87:2; ইসাইয়া 14:32.

E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

সামসগেী� 132:14 প্রভু িশিবেশিন, 
“বচরবদশনর জনযে এিাই আমার স্থান হশি| 
আমার থাকার স্থান বহশসশি আবম এই 
জায়�াশক মশনানী� কশরবে|

মবথ 11:28 ‘কতামরা যারঁা শ্ান্ত-লিান্ত ও 
ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােে এস, 
আিম কতামােদর িবশ্াম কদব৷
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29 আমার কোয়াল কতামােদর কােঁধ তুেল নাও, 
আর আমার কাে কথেক কশখ, কারর আিম 
িবনযী ও নম্র, তােত কতামােদর প্রার িবশ্াম 
পােব৷

খযাহন 14:23 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘যিদ ককউ আমায় ভালবােস তেব কস 
আমার িশষিা অনুসাের েলেব, আর আমার 
িপতা তােক ভালবাসেবন, আর আমরা তার 
কােে আসব ও তার সেঙ্গ বাস করব৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:3 আমরা যারঁা িবশ্বাস 
কেরিে, তারাই কসই িবশ্ােমর স্ােন প্রেবশ 
করেত সষিম৷ ঈশ্বর কয়মন বেলিেেলন,‘আিম 
ক্রুদ্ হেয় শপথ কেরিে: ‘এরা কখনও 
আমার িবশ্ামস্েল প্রেবশ করেত পারেব 
না৷’’গীতসংিহতা 95 :11 একথা ঈশ্বর বেলেেন 
যিদও ঈশ্বেরর সমস্ত কাে েগত্ সটৃষ্টর সেঙ্গ 
সেঙ্গই সমাপ্ত হেয়িেল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; সামসঙ্গীত 68:16; সামসঙ্গীত 76:1,2; 
সামসঙ্গীত 132:8,9; সামসঙ্গীত 135:21; ইসাইয়া 57:15; ইসাইয়া 

66:1; এেেিকেয়ল 38:8; 43:7,9; কিরথেীয় ২ 6:16; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 4:1-11.

E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

সামসগেী� 132:15 প্রচুর �াদযে বদশয় 
আবম এই শহরশক আশীি ্মাদ করশিা| 
এমনবক দবরদ্ মানুষরাও প্রচুর �াদযে পাশি|

মবথ 5:6 ধন্য কসইেলােকরা, যারঁা ন্যায়পরায়রতার 
েন্য ষুিধাত্ণ ও তৃষ্াত্ণ কারর তারা তৃপ্ত হেব৷

মবথ 6:32 িবধমতীরাইএসব িনেয় িেন্তা 
কের৷ কতামােদর স্বেগ ্ণর িপতা ঈশ্বর কতা 
োেনন এসব ক্েিনেসর কতামােদর প্রেযােন 
আেে৷

33 তাই কতামরা প্রথেম ঈশ্বেরর রােে্যর িবষেয় ও 

তারঁ ইছো িক তা পপূর ্ণ করেত কেষ্টা কর, তাহেল 
কতামােদর যা িকেু প্রেযােন কস সব কদওয়া 
হেব৷

মাক্ম 8:6 তখন িতিন কলােকেদর মাটিেত বসেত 
আেদশ িদেলন৷ পের কসই সাতিা রুটি তুেল 
িনেয় ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেয় রুটি গুেলােক 
িুকেরা িুকেরা কের পিরেবশেনর েন্য 
িশষ্যেদর হােত তুেল িদেলন৷ তারঁাও কলাকেদর 
মেধ্য পিরেবশন করেলন৷

7 তােদর কােে কতগুেলা কোি মাে িেল; িতিন 
কসগুেলার েন্যও ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেয় 
িশষ্যেদর বলেলন, ‘এগুেলা পিরেবশন কের 
দাও৷’

8 কলাকরা কখেয় তৃিপ্ত কপল৷ অবিশষ্ট িুকেরা িদেয় 
তারা সাতটি ঝুিড় ভিত্ণ করল৷

9 কসিদন প্রায় োর হাোর কলাক কখেয়িেল৷ 
এরপর িতিন তােদর বািড় পাটঠেয় িদেলন;

িুক 1:53 ষুিধাত্ণেক িতিন উত্তম দ্ব্য 
িদেয় তৃপ্ত কেরন; আর িবত্তবানেক িনঃস্ব কের 
িবদায় কেরন৷

খযাহন 6:35 যীশু তােদর বলেলন, ‘আিমই 
কসই রুটি যা েীবন দান কের৷ কয় ককউ আমার 
কােে আেস কস কখনও ষুিধাত্ণ হেব না, 
কখনও তার িপপাসা পােব না৷

पবশষযেচবর� 2:44 িবশ্বাসীরা সকেল একসেঙ্গ 
থাকেতন এবং সবিকেু িনেেেদর মেধ্য ভাগ 
কের িনেতন৷

45 তারঁা তােঁদর স্াবর অস্াবর সম্ত্িত িবক্ক্র 
কের, যার কয়মন প্রেযােন কসই অনুসাের ভাগ 
কের িনেতন৷

46 তারঁা প্রিতিদন মক্ন্দর প্রাঙ্গের িগেয় একক্ত্রত 
হেতন, একই উেদ্দশ্য প্রেরািদত হেয় তারা 
কসখােন কয়েতন৷ তারঁা তােঁদর বািড়েত 
একসেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া করেতন আর ঈশ্বরেক 
ধন্যবাদ িদেয় আনেন্দর সেঙ্গ খাদ্য গ্রহর 
করেতন৷
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 34:9,10; ইসাইয়া 33:16; কযেরিময়া 
31:14; মিথ 14:19-21.

E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

সামসগেী� 132:16 আবম যাজকশদর 
পবরত্রাণ বদশয় সজ্জ্� করশিা| আমার 
অনু�ামীরা সু�ী হশি|

�ািা�ীয় 3:26 কারর কতামােদর মেধ্য যােদর 
খ্ীেষ্ট বািপ্তস্ম হেয়েে, তােদর সবাই খ্ীষ্টেক 
পিরধান কেরেে৷ খ্ীষ্ট যীশুর মাধ্যেম িবশ্বাস 
দ্ারা কতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান৷

पপ্র�যোশদশ 1:6 যীশু আমােদর িনেয় এক 
রাে্য গেড়েেন এবং তারঁ িপতা ঈশ্বেরর কসবার 
েন্য আমােদর যােক কেরেেন৷ যীশুর মিহমা 
ও পরাক্রম যুেগ যুেগ স্াযী কহাক্৷ আেমন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; বংশাবিল ২ 6:41; সামসঙ্গীত 132:9; 
ইসাইয়া 61:10; पপ্রত্যােদশ 3:5; पপ্রত্যােদশ 4:4; पপ্রত্যােদশ 7:9-

14; पপ্রত্যােদশ 20:6.

D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 132:17 এই স্থাশন আবম 
দায়ূদশক শক্তিশািী করশিা| আমার দ্ারা 
মশনানী� রাজার জনযে আবম একটি প্রদীপ 
খদি|

18 দায়ূশদর শ�র্ুশদর আবম িজ্ায খেশক 
খদশিা| বকন্তু দায়ূশদর রাজযেশক আবম 
িাবড়শয �ুিশিা|”

িুক 1:67 পের কেেলটির বাবা সখিরয় 
পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ হেয় ভাববারী বলেত 
লাগেলন:

68 ‘ইস্ােয়েলর প্রভু ঈশ্বেরর প্রশংসা কহাক্, কারর 
িতিন তারঁ িনেের কলাকেদর সাহায্য করেত ও 

তােদর মুতি করেত এেসেেন৷
69 আমােদর েন্য িতিন তারঁ দাস দাযপূেদর 

বংেশ একেন মহাশক্তিসম্ন্ ত্রারকত্ণােক 
িদেয়েেন৷

70 এ িবষেয় তারঁ পিবত্র ভাববাদীেদরমাধ্যেম িতিন 
বহুপপূেব ্ণই প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷

71 শত্রুেদর হাত কথেক ও যারঁা আমােদর 
ঘরৃা কের তােদর কবল কথেক উদ্ার করার 
প্রিতশ্রুিত৷

িুক 2:25 কেরুশােলেম কসই সময় 
িশিমেযান নােম একেন ধািম ্ণক ও ঈশ্বরভতি 
কলাক বাস করেতন৷ িতিন ইস্ােয়েলর মুক্তির 
অেপষিায় িেেলন৷ পিবত্র আত্া তারঁ ওপর 
অিধষ্ান করিেেলন৷

26 পিবত্র আত্ার মাধ্যেম তারঁ কােে একথা 
প্রকাশ করা হেয়িেল কয় প্রভু খ্ীষ্টেক না কদখা 
পয ্ণন্ত তারঁ মতুৃ্য হেব না৷

27 পিবত্র আত্ার কপ্রররায় িতিন কসিদন মক্ন্দের 
এেসিেেলন৷ যীশুর বাবা-মা কমািশর িবিধ-
ব্যবস্া পালন করেত যীশুেক িনেয় কসখােন 
এেলন৷

28 তখন িশিমেযান যীশুেক ককােল তুেল িনেয় 
ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেয় বলেলন,

29 ‘কহ প্রভু, কতামার প্রিতশ্রুিত অনুসাের তুিম 
কতামার দাসেক শািন্তেত িবদায় দাও৷

30 কারর আিম িনেের কোেখ কতামার পিরত্রার 
কদেখিে৷

31 কয় পিরত্রার তুিম সকল কলােকর সাষিােত 
প্রস্তুত কেরে৷

32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার 
েন্য আেলা; আর িতিনই কতামার প্রো 
ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান আনেবন৷’

িুক 20:42 কারর গীতসংিহতায় দাযপূদ 
িনেেই বেলেেন,‘প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন,

43 যতিদন না আিম কতামার শত্রুেদর কতামার 
পাদপীেঠ পিররত কির, তুিম আমার ডানিদেক 
বস৷’গীতসংিহতা

সামসঙ্গীত



188

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; সামসঙ্গীত 21:8,9; সামসঙ্গীত 109:29; 
সামসঙ্গীত 148:14; এেেিকেয়ল 29:21.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 138:4 প্রভু, পৃবথিীর প্রশ�যেকিা 
রাজা য�ন শুনশি আপবন বক িশিন ��ন 
�ারা আপনার প্রশংসা করশি|

5 �ারা প্রভুর পশথর িন্দনা �ান �াইশি 
কারণ প্রভুর মবহমা অ�যেন্ মহান|

ইসাইয়া 49:22 আমার প্রভু, সদাপ্রভু বেলন, 
“কদখ, আমার হাত োিতেদর ওপর কেউ 
তুলেব| আিম সব মানুষেক কদখােত পতাকা 
তুলব| তখন তারা কতামােদর িশশুেদর িনেয় 
আসেব! তারা কতামােদর িশশুেদর কােঁধ কের 
আনেব, বাহু িদেয় িশশুেদর ধের রাখেব|

23 তােদর সম্রািরা িশষিক হেবন| রােকুমারীরা 
তােদর যত্ন করেব| কসই সব রাো ও 
রােকুমারীরা কতামােদর সামেন শ্দ্ায মাথা 
নত করেব | তারা কতামােদর পােয়র পাতার 
ধপূিলেত েুবেন করেব| তখন কতামরা বুঝেব কয 
আিমই প্রভু| তারপর কতামরা োনেব, আমার 
ওপর আস্াশীল হওয়া ককান কলাকই হতাশ 
হেব না|”

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #5.

B08 মবসহার অপার জ্ান।

সামসগেী� 139:1 প্রভু আপবন আমায় পরীষিা 
কশরশেন| আমার সম্পশক্ম আপবন সিই 
জাশনন|

2 আবম ক�ন িবস এিং উটি আপবন �াও 
জাশনন| িহ ুদরূ খথশকই আপবন আমার 
বচন্া-ভািনা জানশ� পাশরন|

3 প্রভু, আবম খকাথায যাই এিং আবম 
খকাথায শুই �াও আপবন জাশনন| আবম 
যা কবর �ার সিই আপবন জাশনন|

4 প্রভু, আবম বকেু িিার আশ�ই আপবন 
িুশঝ যান আবম বক িিশ� চাই|

মবথ 9:4 তারা িক িেন্তা করেে, তা োনেত কপের 
যীশু বলেলন, ‘কতামরা মেন মেন ককন এমন 
মন্দ িেন্তা করে?

মবথ 12:36 আিম কতামােদর বলিে, কলােক 
যত কবিহেসবী কথা বেল, িবোেরর িদেন তার 
প্রিতটি কথার িহসাব তােদর িদেত হেব৷

37 কতামােদর কথার সুত্র ধেরই কতামােদর িনেদ্ণাষ 
বলা হেব, অথবা কতামােদর কথার ওপর 
িভত্িত কেরইেতামােদর কদাষী সাব্যস্ত করা 
হেব৷’

িুক 9:47 িকন্তু যীশু তােঁদর মেনাভাব 
বুঝেত কপের একটি িশশুেক এেন িনেের 
পােশ দাডঁ় করােলন৷

িুক 10:22 ‘আমার িপতা আমায় সবই 
িদেয়েেন৷ িপতা োড়া আর ককউ োেন না 
পুত্র কক, আমার পুত্র োড়া আর ককউ োেন 
না িপতা কক৷ এোড়া পুত্র যার কােে িপতােক 
প্রকাশ করেত ইছো কেরন, ককবল কস-ই 
োেন৷’

খযাহন 2:24 িকন্তু যীশু িনেে তােদর ওপর 
ককান আস্া রােখন িন, কারর িতিন এই সব 
কলাকেদর ভালভােবই োনেতন৷
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25 ককান কলােকর কাে কথেক মানুেষর সবেেন্ধ 
িকেু োনার তারঁ প্রেযােন িেল না, কারর 
মানুেষর অন্তের িক আেে িতিন তা োনেতন৷

খযাহন 13:21 এই কথা বলার পর যীশু 
খুবই উিদ্নি হেলন, আর কখালাখুিলই বলেলন, 
‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, কতামােদর মেধ্য 
একেন আমােক ধিরেয় কদেব৷’

খযাহন 16:30 এখন আমরা বুঝলাম কয় 
আপিন সব িকেুই োেনন৷ ককান ব্যক্তি প্রশ্ন 
করার আেগই আপিন তার উত্তর িদেত পােরন৷ 
এেন্যই আমরা িবশ্বাস কির কয় আপিন 
ঈশ্বেরর কাে কথেক এেসেেন৷’

খযাহন 21:17 যীশু িপতরেক তৃতীয়বার 
বলেলন, ‘কয়াহেনর কেেল িশেমান, তুিম িক 
আমায় ভালবােসা?’একথা িতনবার কশানায় 
িপতর দুঃখ কপেলন৷ তাই িতিন যীশুেক 
বলেলন, ‘প্রভু, আপিন সবই োেনন৷ আপিন 
োেনন কয় আিম আপনােক ভালবািস৷’যীশু 
তােঁক বলেলন, ‘আমার কমষেদর তত্ত্বাবধান 
কর৷

কবরন্থীয় ১ 4:5 তাই যথাথ ্ণ সমেয়র আেগ 
অথ ্ণাত্ প্রভু আসার আেগ, কতামরা ককান 
িকেুর িবোর কেরা না৷ আে যা িকেু অন্ধকাের 
লুকােনা আেে িতিন তা আেলােত প্রকাশ 
করেবন; আর িতিন মানুেষর মেনর গুপ্ত িবষয় 
োিনেয় কদেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:13 ঈশ্বেরর সামেন 
ককান সষৃ্ট বস্তুই তারঁ অেগােের থাকেত পাের 
না, িতিন সব িকেু পিরকিারভােব কদখেত পান৷ 
তারঁ সাষিােত সমস্ত িকেুই কখালা ও প্রকািশত 
রেয়েে, আর তারঁই কােে একিদন সব 
কােকেম ্ণর িহেসব িদেত হেব৷

पপ্র�যোশদশ 3:8 আিম কতামার সব কােের 
কথা োিন৷ কশান, আিম কতামার সামেন একটি 

কখালা দরো রাখিে, এই দরো ককউ বন্ধ 
করেত পাের না৷ আিম োিন যিদও তুিম দুব ্ণল, 
তবু তুিম আমার িশষিা অনুসাের েেলে, আর 
তুিম আমার নাম অস্বীকার কর িন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 17:3; সামসঙ্গীত 44:21; সামসঙ্গীত 
94:11; সামসঙ্গীত 121:3-8; সামসঙ্গীত 139:23; প্রবেন 5:21; 

উপেদশক 12:14; ইসাইয়া 29:15; ইসাইয়া 37:28; কযেরিময়া 12:3; 
কযেরিময়া 17:9; কযেরিময়া 23:24; দািনেয়ল 2:22; মালািখ 3:16; 

কযাহন 4:16-19,28.

B09 মবসহার সি ্মবিরাজমান�া।

সামসগেী� 139:7 খয�াশন খয�াশন আবম যাই 
সি ্মত্রই আপনার আত্া বিরাজ কশর| খহ 
প্রভু, আবম আপনার কাে খথশক পািাশ� 
পাবর না|

8 খহ প্রভু, যবদ আবম স্� ্মশিাশক যাই, 
আপবন খস�াশন রশয়শেন| যবদ আবম 
পা�াশি যাই, আপবন খস�াশনও রশয়শেন|

9 প্রভু, খয�াশন সূশয় ্মর উদয হয় খসই 
পূি ্মবদশক যবদ আবম যাই আপবন খস�াশন 
রশয়শেন| যবদ আবম পক্চিশমর সমুশদ্ যাই 
খস�াশনও আপবন রশয়শেন|

10 খস�াশনও আপনার ডান হা� আমায় ধশর 
থাশক এিং আমায় পবরচাবি� কশর|

মবথ 18:20 একথা সত্য, কারর আমার 
অনুসারীেদর মেধ্য দুেন িকংবা িতনেন 
কয়খােন আমার নােম সমেবত হয়, কসখােন 
তােদর মােঝ আিম আিে৷’

মবথ 28:20 আিম কতামােদর কয়সব 
আেদশ িদেয়িে, কসসব তােদর পালন করেত 
কশখাও আর কদখ যুগান্ত পয ্ণন্ত প্রিতিদন আিম 
সব ্ণদাইেতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিে৷’

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷
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খযাহন 14:20 কসই িদন কতামরা োনেব কয় 
আিম িপতার মেধ্য আিে, কতামরা আমার মেধ্য 
আে, আর আিম কতামােদর মেধ্য আিে৷

কিসীয় 1:17 সবিকেুর পপূেব ্ণই খ্ীেষ্টর 
অক্স্তত্ব িেল; তারঁ শক্তিেতই সব িকেু িস্িতশীল 
আেে৷

এটিও কদখুন: কযেরিময়া 23:23,24; িমখা 5:2; पপ্রত্যােদশ 
21:2,3,10,22,23.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 145:10 প্রভু, আপবন যা 
কশরন, �াই আপনাশক প্রশংসা এশন খদয়| 
আপনার অনু�ামীরা আপনার প্রশংসা 
কশর|

11 �ারা িশি আপনার রাজত্ব ক� মহ� ্| 
�ারা আপনার মহত্ব সবেশন্ িশি|

12 �াই খহ প্রভু, আপবন খয় সি মহ� ্ কাজ 
কশরন অনযে খিাশকরা �া জানশ� পাশর 
এিং �ারা জানশ� পাশর আপনার রাজত্ব 
ক� বিশাি এিং খ�ৌরিময়|

13 প্রভু, আপনার রাজত্ব বচর বিরাজমান 
থাকশি| আপবন বচরবদনই রাজত্ব করশিন|

এশফসীয় 3:7 ঈশ্বেরর িবেশষ অনুগ্রহ 
দােনর ফেল কসই সুসমাোর প্রোর করার েন্য 
আিম দাস হলাম; ঈশ্বর তারঁ িনে পরাক্রেম 
আমােক কসই অনুগ্রহ িদেয়েেন৷

8 ঈশ্বেরর সমস্ত কলােকর মেধ্য আিম িনতান্ত 
নগন্য; িকন্তু ঈশ্বর আমােক এক বরদান 
কেরেেন কয়ন আিম অইহুদীেদর কােে 
খ্ীেষ্টেত কয় ধাররাতীত সম্দ আেে তা 
সুসমাোেরর মাধ্যেম তােদর োনাই৷ কসই 
সম্দ এত অগাধ কয় সম্পূর ্ণভােব তা বুঝেত 
পারা যায় না৷

ব�মবথ ১ 1:17 িযিন যুগপয় ্ণােয়র রাো, 

অষিয়, অদৃশ্য ও একমাত্র ঈশ্বর; যুগপয় ্ণােয় 
যুেগ যুেগ তারঁই সম্ান ও মিহমা কহাক্৷ 
আেমন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:15 তাই যীশুর 
মাধ্যেম আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য স্তবস্তুিত 
উতসগ ্ণ করেত কয়ন িবরত না হই৷ কসই বিলদান 
হল স্তব স্তুিত, যা আমরা তারঁ নাম স্বীকারকারী 
ওষ্াধের কের থািক৷

पপ্র�যোশদশ 5:12 তারা উদাত্ত কেঠে বলেত 
লাগেলন:‘কসই কমষশাবক, িযিন হত 
হেয়িেেলন, িতিনই পরাক্রম, সম্দ, িবজ্ঞতা, 
ষিমতা, সম্ান, মিহমা ও প্রশংসা পাবার পরম 
কয়াগ্য৷’

13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, পিৃথবীর নীেে 
ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী এবং আর যা 
িকেু কসইসব োয়গােত িেল তােদর এই বারী 
শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস আেেন তারঁ ও 
কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, সম্ান, মিহমা ও 
পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত কহাক্৷’

पপ্র�যোশদশ 7:9 এরপর আিম কদখলাম 
প্রেত্যক োিতর, প্রেত্যক বংেশর এবং প্রেত্যক 
কগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিরত কলাক কসই িসংহাসন 
ও কমষশাবেকর সামেন এেস তারা দািঁড়েয়েে৷ 
তােদর পরের শুভ্ কপাশাক এবং হােত কখেরু 
পাতা৷

10 তারা সকেল িেত্ কার কের বলেে, ‘িযিন 
িসংহাসেন বেস আেেন, এই েয় কসই ঈশ্বেরর 
ও কমষশাবেকর দান৷’

11 সমস্ত স্বগ ্ণদপূত িসংহাসেনর প্রােীনেদর ও 
োরেন প্রারীর োরিদক িঘের দািঁড়েয় িেেলন৷ 
তারঁা িসংহাসেনর সামেন মাথা নীেু কের প্ররাম 
করেলন ও ঈশ্বেরর উপাসনা করেত থাকেলন৷

12 তারঁা বলেলন, ‘আেমন! প্রশংসা, মিহমা, 
প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্ান, পরাক্রম ও ষিমতা 
যুগপয় ্ণােয়র যুেগ যুেগ আমােদর ঈশ্বেররই 
কহাক্৷ আেমন!’

সামসঙ্গীত
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पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

16 পের কসই েক্বিশ েন প্রােীন, যারঁা ঈশ্বেরর 
সামেন িনেেেদর িসংহাসেন বেস থােকন, 
তারঁা উপুড় হেয় ঈশ্বেরর উপাসনা করেলন৷

17 তারঁা বলেলন:‘প্রভু ঈশ্বর, সব ্ণশক্তিমান, িযিন 
আেেন ও িেেলন, আমরা কতামােক ধন্যবাদ 
োনাই ; কারর তুিম িনে পরাক্রম ব্যবহার 
কেরে এবং রােত্ব করেত শুরু কেরে৷

पপ্র�যোশদশ 12:10 তখন আিম স্বেগ ্ণ এক উচ্চস্বর 
শুনেত কপলাম, ‘এখন আমােদর ঈশ্বেরর েয়, 
পরাক্রম, রােত্ব, ধ্িন ও তারঁ খ্ীেষ্টর কতৃ ্ণত্ত্ব 
এেস পেড়েে৷ এসবই সন্ভব হেয়েে কারর 
আমােদর ভাইেদর িবরুেদ্ কয় কদাষােরাপকারী, 
তােক নীেে েঁুেড় কফেল কদওয়া হেয়েে৷ কস িদন 
রাত আমােদর ঈশ্বেরর সামেন তােদর নােম 
কদাষােরাপ করত৷

पপ্র�যোশদশ 19:5 পের িসংহাসন কথেক এক 
বারী িনগ ্ণত হল, কক কয়ন বেল উঠল:‘কহ 
আমার দাসরা, কতামরা যারঁা তােঁক ভয় কর, 
কতামরা ষুিদ্ িক মহান, কতামরা সকেল 
ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!’

6 পের আিম িবরাি েনসমুেদ্র রব, প্রবল 
েলকেলোল ও প্রেণ্ড কমঘগে্ণেনর মেতা এই 
বারী শুনলাম:‘হািলেলুইয়া! আমােদর প্রভু 
িযিন সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বর, িতিন রােত্ব শুরু 
কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; কিরথেীয় ১ 15:21-28.

E05 মবসহার চম�্কার।

সামসগেী� 146:8 প্রভু অন্শক পুনরায দৃটষ্ট 

খদন| যারা সমসযোয় পশড়শে, প্রভু �াশদর 
সাহাযযে কশরন| খয় সি খিাকরা ভাি 
�াশদর প্রভু ভাশিািাশসন|

ইসাইয়া 35:5 তখন অন্ধ মানুষরা কোেখ 
কদখেত পারেব| তােদর কোখ খুেল যােব| তখন 
বিধররা শুনেত পােব| তােদর কান খুেল যােব|

মবথ 9:30 আর তখনই তারা কোেখ 
কদখেত কপল৷ যীশু তােদর দৃঢ়ভােব িনেষধ 
কের বলেলন, ‘কদখ, একথা ককউ কয়ন োনেত 
না পাের৷’

মবথ 11:5 অেন্ধরা দৃটষ্টশক্তি পােছে, 
কখাডঁ়ারা হািঁেে, কুষ্েরাগীরা আেরাগ্য লাভ 
করেে, কালারা শুনেত পােছে, মরা মানুষ 
কবেঁে উঠেে, আর দিরদ্ কলাকেদর কােে 
সুসমাোর প্রোর করা হেছে৷

িুক 18:42 যীশু তােক বলেলন, ‘কবশ! 
তুিম কোেখ কদখেত পাও, কতামার িবশ্বাসই 
কতামােক সুস্ করল৷’

খযাহন 9:10 তখন তারা তােক বলল, ‘তুিম 
িক কের দৃটষ্টশক্তি লাভ করেল?’

11 কস এর উত্তের বলল, ‘যীশু নােমর কলাকটি মণ্ড 
ততরী কের, আমার কোেখ তা লািগেয় িদেলন, 
আর বলেলন, ‘শীেলাহ সেরাবের যাও ও 
কতামার কোখ ধুেয় কফল৷’ তখন আিম কগলাম 
ও ধুেয় কফললাম আর তখনই দৃটষ্টশক্তি লাভ 
করলাম৷”

पবশষযেচবর� 26:18 তুিম তােদর কোখ 
খুেল কদেব কয়ন তারা সত্য কদেখ ও অন্ধকার 
কথেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর 
কত্তৃ ্ণত্ব কথেক মুতি হেয় ঈশ্বেরর প্রিত িফরেল 
তােদর সব পাপ ষিমা হেব৷ আমার উপর 
িবশ্বাস কের যারঁা পিবত্র হেয়েে, তারা তােদর 
সহভাগী হেব৷”
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এশফসীয় 1:18 আিম প্রাথ ্ণনা করিে কয়ন 
কতামরা আপন আপন হৃদেয় ঐশ্বিরক 
জ্ঞান লাভ করেত পার, তাহেল ভিবষ্যেত 
িক প্রত্যাশার েন্য ঈশ্বর কতামােদর আহ্ান 
কেরেেন তা কতামরা োনেত পারেব৷ কয় 
আশীব ্ণাদ ঈশ্বর তারঁ পিবত্র কলাকেদর কদবার 
েন্য িস্র কেরেেন তা কত সম্দশালী ও 
প্রতাপযুতি তা কতামরা বুঝেত পারেব৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 
বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 
তারঁই গুরগান কর৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 42:16,18.

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।

সামসগেী� 147:3 ঈশ্বর �াশদর ভনিহৃদয় 
সাবরশয �ুশিবেশিন এিং �াশদর ষিশ�র 
শুশ্রূষা কশরবেশিন|

6 বিনযী খিাকশদর ঈশ্বর সাহাযযে কশরন| 
বকন্তু মন্দ খিাকশদর ব�বন হ�বিহ্ি কশর 
খদন|

মবথ 5:5 িবনযী কলােকরা ধন্য৷ তারা ঈশ্বেরর 
প্রিতশ্রুত কদেশর অিধকার লাভ করেব৷’

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 

মুতি করেত বেলেেন৷

এটিও কদখুন: িপতেরর ১ম পত্র 5:6.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 147:2 প্রভু খজরুশাশিম শহরটি 
িাবনশয়শেন| খয় সি ইস্াশয়িীয়শক িন্দী 
বহশসশি বনশয় যাওয়া হশয়বেশিা ঈশ্বর 
�াশদর বফবরশয় এশনবেশিন|

13 খজরুশাশিম, খ�ামার ফিকগুবিশক 
ঈশ্বর দৃঢ় কশরশেন এিং খ�ামার শহশরর 
খিাকজনশক ঈশ্বর আশীি ্মাদ কশরন|

14 ঈশ্বর খ�ামাশদর রাশজ্য় শাবন্ এশনশেন| 
খসজনযেই যুশধের সময় শ�র্ুরা খ�ামাশদর 
ফসি বনশয় যায় বন এিং খ�ামাশদর 
আহাশরর জনযে প্রচুর শস্য় আশে|

20 অনযে খকান জাব�র জনযে ঈশ্বর এসি 
কশরন বন| �ারঁ বিবধগুশিা ঈশ্বর অনযে 
খিাকশদর খশ�ান বন| প্রভুর প্রশংসা কর|

ইসাইয়া 11:12 আর িতিন সমস্ত কলাকেদর 
েন্য “পতাকা” তুলেবন| ইস্ােয়ল ও িযহপূদা 
কথেক িবতািড়ত কলাক যারা পিৃথবীর িবিভন্ 
োয়গায় িবিষিপ্ত ভােব িেন্মপূেলর মেতা বাস 
করিেল তােদর িতিন একক্ত্রত করেবন|

জা�াবরয়া 8:3 প্রভু বেলেেন, “আিম িসেয়ােন 
িফের এেসিে| আিম কেরুশােলেম বাস করিে| 
কেরুশােলমেক বলা হেব িবশ্বস্ত শহর| প্রভুর 
পব ্ণতেক বলা হেব পিবত্র পব ্ণত|”

খরামীয় 3:1 তাহেল ইহুদীেদর এমন 
িক সুিবধা আেে যা অন্য কলাকেদর কনই? 
সুন্েতরই বা মপূল্য িক?

2 হ্যা ,ঁ সব িদক িদেয়ই ইহুদীেদর অেনক সুিবধা 
আেে৷ তােদর মেধ্য কথেক গুরুত্বপপূর ্ণ িবষয় 
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এই; ঈশ্বর তারঁ িশষিা প্রথেম ইহুদীেদরই 
িদেয়িেেলন৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; সামসঙ্গীত 102:13-16; মিথ 16:18; 
মিথ 19:13,14; এেফসীয় 1:10; এেফসীয় 2:17-19; করামীয় 11:25.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

সামসগেী� 149:1 প্রভুর প্রশংসা কর! প্রভু 
ন�ুন যা কশরশেন �ার জনযে একিা 
ন�ুন �ান �াও! খয�াশন �ারঁ অনু�ামীরা 
একসশগে জড় হয়, খসই সমাশজ �ারঁ 
প্রশংসা কর|

2 ইস্াশয়িশক �াশদর স্ষ্টাশক বনশয় আনন্দ 
করশ� দাও| বসশয়াশনর খিাকশক �াশদর 
রাজাশক বনশয় আনন্দ করশ� দাও|

3 খিাশকরা িীণা ও �ঞ্জনী িাজাক এিং 
নাচশ� নাচশ� ঈশ্বশরর প্রশংসা করুক!

4 ঈশ্বর �ারঁ খিাকশদর প্রব� প্রসন্ন| ঈশ্বর 
�ারঁ বিনম্র খিাকশদর জনযে এক বিস্য়কর 
ক্জবনস কশরশেন| ব�বন �াশদর রষিা 
কশরশেন!

5 খহ ঈশ্বর অনু�ামীরা, খ�ামাশদর জয়শক 
উপশভা� কর! বিোনায় যাওয়ার পশর 
পয় ্মন্ সু�ী হও|

মবথ 21:5 ‘িসেযান নগরীেক বল, ‘কদখ 
কতামার রাো কতামার কােে আসেেন৷ িতিন 
নম্র, িতিন গাধার ওপের, একটি ভারবাহী গাধার 
বাচ্চার ওপের েেড় আসেেন৷›» সখিরয় 9:9

িুক 19:38 ‘ধন্য! কসই রাো িযিন প্রভুর 
নােম আসেেন!’ 

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:12 যীশু বেলন,‘কহ 
ঈশ্বর, আিম আমার ভাইযর কােে কতামার 
নাম প্রোর করব, মণ্ডলীর মেধ্য কতামার 
প্রশংসা গান করব৷’ 

বপ�শরর ১ম পত্র 1:8 তােঁক না কদেখও 
কতামরা তােঁক ভালবাস৷ কতামরা তােঁক না 
কদখেত কপেয়ও িবশ্বাস করে বেল কতামরা এক 
অিনব ্ণেনীয় কগৌরবময় মহা আনেন্দ পিরপপূর ্ণ 
হছে৷

বপ�শরর ১ম পত্র 3:4 বরং কতামােদর 
ভুষর হওয়া উিেত কতামােদর অন্তেরর মেধ্য 
লুেকােনা সত্তা নম্রতা ও শান্ত স্বভাব, যা 
ঈশ্বেরর কোেখ মহামপূল্যবান৷

पপ্র�যোশদশ 5:9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক 
নতুন গীত গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার 
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম 
বিল হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য গেড়ে ও 
আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে আর তারা 
সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

पপ্র�যোশদশ 19:6 পের আিম িবরাি েনসমুেদ্র 
রব, প্রবল েলকেলোল ও প্রেণ্ড কমঘগে্ণেনর 
মেতা এই বারী শুনলাম:‘হািলেলুইয়া! আমােদর 
প্রভু িযিন সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বর, িতিন রােত্ব 
শুরু কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; িদ্তীয় িববরর 7:6,7; সামুেয়ল ১ 12:22; 
সামসঙ্গীত 22:22,25; সামসঙ্গীত 33:2,3; সামসঙ্গীত 96:1; 
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সামসঙ্গীত 98:1; সামসঙ্গীত 100:1-3; সামসঙ্গীত 111:1; 
সামসঙ্গীত 116:18; সামসঙ্গীত 135:3,4; সামসঙ্গীত 144:9; 

সামসঙ্গীত 150:4; ইসাইয়া 42:10; ইসাইয়া 54:5; ইসাইয়া 62:4,5; 
িপতেরর ১ম পত্র 5:5.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

সামসগেী� 149:6 খিাকজনশক বচ�ক্ার কশর 
প্রভুর প্রশংসা করশ� দাও এিং �াশদর 
হাশ� �রিাবর ধরশ� দাও|

7 ওরা ওশদর শ�র্ুশদর শাক্স্ বদশ� যাক| 
ওরা ওই সি খিাকশদর শাক্স্ বদশ� যাক|

8 ঈশ্বশরর খিাকরা ওশদর রাজাশদর এিং 
িড় িড় খন�াশদর খিাহার বশকি বদশয় 
শৃঙ্খবি� করশি|

9 ঈশ্বশরর বনশদ্মশ ম�ই ঈশ্বশরর খিাকরা 
ওশদর শাক্স্ খদশি| ঈশ্বশরর সমস্ 
অনু�ামীরা, �াশঁক সম্ান জানাও| প্রভুর 
প্রশংসা কর!

জা�াবরয়া 14:17 আর পিৃথবীর ককান পিরবার 
যিদ কেরুশােলেম সব ্ণশক্তিমান প্রভুর উপাসনা 
করেত না যায় তেব প্রভু তােদর বটৃষ্ট কদেবন না|

18 যিদ িমশেরর ককান পিরবার কুটিরবাস 
পব ্ণ পালন করেত না আেস তেব প্রভু শএু 
োিতেদর কষিেত্র কয়মন কেরিেল কতমিন 
তােদরও কসই মারাত্ক করােগ আএান্ত 
করেবন|

19 এই শাক্স্ত হেব িমশরীয়েদর েন্য এবং অন্য কয় 
ককান োিত যারা কুটিরবাস পব ্ণ পালন করেত 
না আেস তােদর েন্য|

কবরন্থীয় ১ 6:2 কতামরা িনচিয় োন কয় 
ঈশ্বেরর কলাকরা েগেতর িবোর করেব৷ 
কতামােদর দ্ারাই যখন েগেতর িবোর হেব, 
তখন কতামরা িক এই সামান্য িবষেয়র িবোর 
করার অেযাগ্য?

3 কতামরা িক োন না কয় আমরা স্বগ ্ণদপূতেদরও 
িবোর করব? তাই যিদ হয় তেব কতা এই 
েীবেনর িবষয়গুিল সম্েক্ণও আমরা 

িনক্চিতভােব িবোর করেত পাির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:12 ঈশ্বেরর বাক্য 
েীবন্ত ও সক্ক্রয়৷ তারঁ বাক্য দুপােশ ধারযুতি 
তেলায়ােরর ধােরর কথেকও তীষ্িন৷ এিা প্রার ও 
আত্ার গভীর সংেয়াগস্ল এবং সিন্ধ ও অিস্র 
ককন্দ কভদ কের মেনর িেন্তা ও ভাবনার িবোর 
কের৷

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

पপ্র�যোশদশ 3:21 আিম েযী হেয় কয়মন আমার 
িপতার সেঙ্গ তারঁ িসংহাসেন বেসিে, কসইরূপ 
কয় েযী হয়, তােকও আিম আমার সােথ 
আমার িসংহাসেন বসেত কদব৷

এটিও কদখুন: #1; #6; সামসঙ্গীত 96:14; সামসঙ্গীত 145:3-5; 
সামসঙ্গীত 148:14; দািনেয়ল 7:18,22; লুক 2:14; पপ্রত্যােদশ 

19:11-21.

সামসঙ্গীত
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G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

প্রিচন 1:23 আমার বশষিামািার প্রব� 
খ�ামাশদর যথাশযা�যে মশনাশয়া� খদওয়া 
উবচ� ্ বেি| আবম খ�ামাশদর আমার জ্ান 
বদশয় বদ�াম| আবম আমার ভািনা�ূশিাশক 
খ�ামাশদর জ্া� কর�াম|

খযাশয়ি 2:28 “এখন কথেক আিম আমার 
আত্া সবার মেধ্য কেেল কদব| এর ফেল 
কতামােদর কেেলেমেয়রা ভাববারী বলেব| বয়স্ক 
কলাকরা স্বনে কদখেব আর কতামােদর কিরষ্রা 
দশ ্ণন পােব|

জা�াবরয়া 12:10 আিম দায়পূেদর ও পিরবােরর 
সদস্যেদর এবং কেরুশােলেম বাসকারী 
কলােকেদর আিম ষিমাশীল ও দয়ায় ভরা আত্া 
কদব| তারা আমার িদেক তাকােব, কসই একেন 
যােক তারা িবদ্ কেরিেল এবং তারা িবলাপ 
করেব| একমাত্র পুেত্রর িবেয়ােগ কলােক কয়মন 
কশাক কের তারা কসরকম তীব্ভােব কাদঁেব| 
একেেনর প্রথমোত পুেত্রর মতুৃ্যেত কলােক 
কয়মন কশাক কের, তারা কতমনই কশাক করেব|

पবশষযেচবর� 2:4 তারঁা পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ 
হেলন আর িভন্ ভাষায় কথা বলেত লাগেলন৷ 
পিবত্র আত্াই তােদর এইভােব কথা বলার 
শক্তি িদেলন৷

पবশষযেচবর� 2:38 িপতর তােঁদর বলেলন, 
‘আপনারা মন-িফরান, আর প্রেত্যেক পােপর 
ষিমার েন্য যীশু খ্ীেষ্টর নােম বাপ্তাইে কহান, 
তাহেল আপনারা দানরূেপ এই পিবত্র আত্া 
পােবন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 32:15.

A04 মবসহা অমর।
D01 মবসহার অবভশষক।

প্রিচন 8:22 িহকুাি আশ�, শুরুশ� 
প্রভু অনযে আর বকেু সৃটষ্ট করিার আশ� 
আমাশক সৃটষ্ট কশরবেশিন|

23 আবমই আবদ| আমাশক সিার আশ� সৃটষ্ট 
করা হশয়বেি| পৃবথিীর আশ� আমাশক 
সি ্মপ্রথম সৃটষ্ট করা হশয়বেি|

24 মহাসা�শরর আশ� আমাশক �িন করা 
হশয়বেি| খস�াশন জি সৃটষ্টর আশ� 
আমাশক সৃটষ্ট করা হশয়বেি|

25 আবম পি ্ম�সমূশহর আশ� জশন্মবেিাম| 
আবম পাহাড়সমূশহর আশ� জশন্মবেিাম|

26 প্রভুর পৃবথিী সৃটষ্টর আশ� আবম 
জশন্মবেিাম, ভূবম ব�রীর আশ� আবম 
জশন্মবেিাম| ঈশ্বশরর পৃবথিীশ� প্রথম 
ধূবিকনা সৃটষ্ট করার আশ� আবম 
জশন্মবেিাম|

27 প্রভু য�ন আকাশ ব�রী কশরন খসই সময় 
আবম বেিাম| প্রভু য�ন ভূবমর চারবদশক 
একটি িৃত্ত এঁশকবেশিন এিং সা�শরর 
সীমাশর�া বস্থর কশরবেশিন ��ন আবম 
বেিাম|

28 খম� সৃটষ্টর আশ� আবম রূপ খপশয়বেিাম| 
ঈশ্বর য�ন সা�শর জি োিবেশিন, আবম 
খস�াশন বেিাম|

29 প্রভু য�ন সমুদ্সমূশহ জশির সীমা 
বনধ ্মারণ কশরবেশিন খস সমশয় আবম 
খস�াশন বেিাম| সমুশদ্র �রগেদি ক�নই 
প্রভুর বনধ ্মাবর� সীমা িঙ�ন কশর না| প্রভু 
য�ন পৃবথিীর বভ�ব্�স্থাপন কশরন, ��ন 
আবম বেিাম|

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

2 কসই বাক্য আিদেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন৷
3 তারঁ মাধ্যেমই সব িকেুর সটৃষ্ট হেয়িেল এবং 

এর মেধ্য তােঁক োড়া ককান িকেুরই সটৃষ্ট হয় 

প্রবেন
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িন৷
4 তারঁ মেধ্য েীবন িেল; আর কসই েীবন 

েগেতর মানুেষর কােে আেলা িনেয় এল৷

খযাহন 17:5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য 
আমায় মিহমািবেত কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর 
পপূেব ্ণ কতামার কােে আমার কয় মিহমা িেল, 
তুিম কসই মিহমায় এখন আমায় মিহমািবেত 
কর৷

খযাহন 17:24 ‘িপতা, আিম োই, আিম 
কয়খােন আিে, তুিম যােদর আমায় িদেয়ে, 
তারাও কয়ন আমার সেঙ্গ কসখােন থােক৷ আর 
তুিম আমায় কয় মিহমা িদেয়ে তারা আমার 
কসই মিহমা কয়ন কদখেত পায়, কারর েগত 
সটৃষ্টর আেগই তুিম আমায় ভালেবেসে৷

কিসীয় 1:15 ককউই ঈশ্বরেক কদখেত পায় 
না; িকন্তু যীশুই অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমপূিত ্ণ এবং 
সমস্ত সটৃষ্টর প্রথমোত৷

16 তারঁ পরাক্রেম সবিকেুই সটৃষ্ট হেয়েে৷ স্বেগ ্ণ ও 
ম ্ণেয়্ত, দৃশ্য ও অদৃশ্য যা িকেু আেে, সমস্ত 
আত্িমক শক্তি, প্রভুবনৃ্দ, শাসনকারী কতৃ ্ণত্ত্ব, 
সকলই তারঁ দ্ারা ও তারঁ িনিমত্ত সষৃ্ট হেয়েে৷

17 সবিকেুর পপূেব ্ণই খ্ীেষ্টর অক্স্তত্ব িেল; তারঁ 
শক্তিেতই সব িকেু িস্িতশীল আেে৷

18 খ্ীষ্ট হেলন কদেহর মস্তক কসই কদহ হেছে 
মণ্ডলী৷ সব িকেুর আিদ িতিন, মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য িতিন প্রথম, তাই 
সব িকেুেতই প্রথেম তারঁ স্ান৷

19 তাই ঈশ্বর তারঁ সমস্ত পপূর ্ণতায় খ্ীেষ্ট বাস কের 
খুশী হেয়িেেলন,

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 

পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷
3 একমাত্র ঈশ্বেরর পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার 

ও তারঁ প্রকৃিতর মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র 
তারঁ পরাক্রান্ত বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের 
করেখেেন৷ কসই পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ 
কথেক শুিেশুদ্ কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমার ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

4 ঈশ্বর তারঁ পুত্রেক এমন এক নাম িদেয়েেন যা 
স্বগ ্ণদপূতেদর নাম কথেক কশ্ষ্; আর স্বগ ্ণদপূতেদর 
তুলনায় িতিন হেয় উেঠেেন আেরা মহান৷

5 কারর ঈশ্বর ঐ স্বগ ্ণদপূতেদর মেধ্য কােক কখন 
বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র; আে আিম 
কতামার িপতা হেয়িে৷’গীতসংিহতা 2:7আবার 
ঈশ্বর কখনই 

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 1:26; সামসঙ্গীত 2:5; িমখা 5:2; 
এেফসীয় 1:10,11; কযাহন 1:1,2.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।

প্রিচন 8:29 প্রভু য�ন সমুদ্সমূশহ 
জশির সীমা বনধ ্মারণ কশরবেশিন খস 
সমশয় আবম খস�াশন বেিাম| সমুশদ্র 
�রগেদি ক�নই প্রভুর বনধ ্মাবর� সীমা 
িঙ�ন কশর না| প্রভু য�ন পৃবথিীর 
বভ�ব্�স্থাপন কশরন, ��ন আবম বেিাম|

30 আবম এক জন দষি কমগীর ম� প্রভুর 
পাশশ বেিাম| আমার জনযেই প্রভু প্রব� বদন 
আনন্দশিাধ কশরশেন| আবম �ারঁ সশগে 
সি সময় হাবস মুশ� খথশকবে|

31 �ারঁ জ�� ্ আমাশক �ুবশ কশর| আবম 
মানিজাব�র সগে সু� অনুভি কবর|

মবথ 3:16 যীশু বাপ্তাইক্েত হেয় েল 
কথেক উেঠ আসার সেঙ্গ সেঙ্গ তারঁ সামেন 
আকাশ খুেল কগল, আর িতিন কদখেলন 
ঈশ্বেরর আত্া কেপােতর মেতা কনেম তারঁ 
ওপের আসেেন৷

17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা কগল, কসই স্বর 
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বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম 
অত্যন্ত প্রীত৷’

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

2 কসই বাক্য আিদেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন৷
3 তারঁ মাধ্যেমই সব িকেুর সটৃষ্ট হেয়িেল এবং 

এর মেধ্য তােঁক োড়া ককান িকেুরই সটৃষ্ট হয় 
িন৷

খযাহন 1:18 ঈশ্বরেক ককউ কখনও 
কদেখিন; িকন্তু একমাত্র পুত্র, িযিন িপতার 
কােে থােকন, িতিনই তােঁক প্রকাশ কেরেেন৷

খযাহন 4:34 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, 
‘িযিন আমায় পাটঠেয়েেন, তারঁ ইছো পালন 
করা ও তারঁ কয় কাে িতিন আমায় করেত 
িদেয়েেন তা সম্ন্ করাই হল আমার খাবার৷

খযাহন 5:19 এর উত্তের যীশু তােদর 
বলেলন, ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে ; পুত্র 
িনেে কথেক িকেু করেত পােরন না৷ িপতােক 
যা করেত কদেখন ককবল তাই করেত পােরন৷ 
িপতা যা িকেু কেরন পুত্রও তাই কেরন৷

20 িপতা পুত্রেক ভালবােসন, আর িপতা যা িকেু 
কেরন তা পুত্রেক কদখান আর এর কথেক আেরা 
মহান মহান কাে পুত্রেক িতিন কদখােবন, 
তখন কতামরা আচিয ্ণ হেয় যােব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 40:6-8; ইসাইয়া 42:1; মিথ 17:5; কযাহন 
12:28; কযাহন 13:1; কযাহন 16:28; কিরথেীয় ২ 8:9.

B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।

প্রিচন 30:4 খকান মানুষই ক�নও 
স্শ� ্মর কাে খথশক খশশ� বন| খকান মানুষই 
ক�নও হা� বদশয় হাওযা ধরশ� পাশর বন| 
খকউই ক�নও এক িুকশরা কাপড় বদশয় 

জি ধশর রা�শ� পাশর বন| খকান মানুষ 
পৃবথিীর সীমানা বনধ ্মারণ কশর খদয় বন| যবদ 
খকান িযেক্তি এসি কশর থাশক, �শি �ার 
নাম বক? এিং �ার পুশত্রর নাম বক?

ইসাইয়া 9:6 একটি িবেশষ িশশু েন্মগ্রহর 
করার পরই এিা ঘিেব| ঈশ্বর আমােদর একটি 
পুত্র কদেবন| কলাকেদর কনতৃত্ব কদওয়ার ভার 
তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব “আচিয়্য় ্ণ 
মন্ত্রী, ষিমতাবান ঈশ্বর, িেরেীিব িপতা, শািন্তর 
রােকুমার|”

খযশরবময়া 23:6 তার রােেত্বর সময়, িযহপূদা 
রষিা পােব এবং ইস্ােয়ল িনরাপেদ থাকেব| এই 
হেব তার নাম: প্রভুই আমােদর ধািম ্ণকতা|”

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

খযাহন 1:18 ঈশ্বরেক ককউ কখনও 
কদেখিন; িকন্তু একমাত্র পুত্র, িযিন িপতার 
কােে থােকন, িতিনই তােঁক প্রকাশ কেরেেন৷

খযাহন 3:13 িযিন স্বগ ্ণ কথেক কনেম 
এেসেেন কসই মানবপুত্র োড়া ককউ কখনও 
স্বেগ ্ণ ওেঠিন৷

এশফসীয় 4:9 যখন বলা হেয়েে, ‘িতিন উেদ্্ণ 
উেঠ কগেলন,’ তার অথ ্ণ িক? তার অথ ্ণ এই কয় 
প্রথেম িতিন িনেম্ন পিৃথবীেত কনেমিেেলন৷

10 কসই েন িযিন কনেম এেসিেেলন (খ্ীষ্ট) িতিন 
কসই একই ব্যক্তি িযিন আকােশর কথেকও 
উেচ্চ উেঠিেেলন, যােত সব িকেুই তারঁ দ্ারা 
পপূর ্ণ করেত পােরন৷

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 30:3; িবোরকেিরত 13:18; কযাব 
38:4; সামসঙ্গীত 2:7; কযেরিময়া 7:14; মিথ 1:21-23; কযাহন 6:46; 

করামীয় 10:6,7.
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B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 
পবরণাম।

পরম �ী� 5:16 খজরুশাশিশমর যুি�ী 
রমণীরা, �ার মু�ই বমষ্টস্াদস্রূপ| খস 
সিবকেু বনশয়ই মশনারম| এই আমার 
খপ্রবমক| এই আমার বপ্রয়|

সামসগেী� 45:1 রাোর েন্য যখন আিম এই 
গানটি িলখিে, আমার মন েমত্কার শব্দসমপূেহ 
ভের যােছে| একেন দষি কলখেকর কলেম 
কয়মন শব্দ আেস, কতমিন ভােব আমার মুেখ 
শব্দগুেলা আসেে|

খযাহন 3:29 কেন বেররই েন্য, িকন্তু বেরর 
বনু্ধ পােশ দািঁড়েয় থােক বেরর কথা কশানার 
েন্য৷ আর কস যখন বেরর গলা শুনেত পায় 
তখন খুবই আনক্ন্দত হয়৷ তাই আে আমার 
কসই আনন্দ পপূর ্ণ হল৷

�ািা�ীয় 2:20 সুতরাং আিম আর েীিবত 
নই, িকন্তু খ্ীষ্টই আমার মেধ্য েীিবত আেেন; 
আমার কদেহর মেধ্য কয় েীবন আিম এখন 
যাপন কির, এ ককবল ঈশ্বেরর পুেত্রর 
ওপর িবশ্বােসর দ্ারাই কির, িযিন আমােক 
ভালেবেসেেন এবং আমার েন্য িনেেেক 
উত্ সগ ্ণ কেরেেন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 4:16 আমােদর েন্য 
ঈশ্বেরর ভালবাসা আেে আমরা তা োিন ও 
িবশ্বাস কির৷ঈশ্বরই স্বয়ং ভালবাসা, আর কয় 
ককউ ভালবাসায় থােক কস ঈশ্বেরর মেধ্য থােক 
ও ঈশ্বর তার মেধ্য থােকন৷

এটিও কদখুন: পরম গীত 1:2; পরম গীত 2:16; পরম গীত 6:3; 
মিথ 11:19; মিথ 26:50; লুক 7:34; যােকােবর পত্র 2:23.

পরম গীত 
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E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 2:2 খশশষর বদনগুবিশ�, প্রভুর 
মক্ন্দশরর পি ্ম�শক সকি পি ্মশ�র মশধযে 
শীষ ্মস্থানীয করা হশি এিং ওটিশক সমস্ 
পি ্ম� খথশক উচ্�র করা হশি| এিং সমস্ 
খদশগুবি খথশক খিাকরা খস�াশন বনয়বম� 
ভাশি প্রিাশহর ম� যাশি|

3 িহ ুখদশশর খিাক খস�াশন যাশি| �ারা 
িিশি, “চি, আমরা সিাই প্রভুর পি ্মশ�, 
যাশকাশির ঈশ্বশরর উপাসনা�ৃশহ 
উটি| �ারপর ব�বন আমাশদর �ারঁ 
জীিনযাপশনর পথ খশ�াশিন এিং 
আমরা জীিশনর খসই পথ অনুসরণ 
করি|”ঈশ্বশরর বিবধ, প্রভুর িা�্মাসমূহ 
খজরুশাশিশমর বসশয়ান পি ্ম� খথশক শুরু 
হশি এিং খ�ািা পৃবথিীশ� েবড়শয় পড়শি|

সামসগেী� 22:27 কতামরা, সুদপূর কদশগুিলর 
েনগর, প্রভুেক মেন করেখা এবং তারঁ কােে 
িফের এস! কয় সব মানুষ িবেদেশ থােক তারাও 
কয়ন প্রভুরই উপাসনা কের|

28 ককন? কারর প্রভুই রাো| িতিন সব োিতেক 
শাসন কেরন|

ইসাইয়া 49:22 আমার প্রভু, সদাপ্রভু বেলন, 
“কদখ, আমার হাত োিতেদর ওপর কেউ 
তুলেব| আিম সব মানুষেক কদখােত পতাকা 
তুলব| তখন তারা কতামােদর িশশুেদর িনেয় 
আসেব! তারা কতামােদর িশশুেদর কােঁধ কের 
আনেব, বাহু িদেয় িশশুেদর ধের রাখেব|

23 তােদর সম্রািরা িশষিক হেবন| রােকুমারীরা 
তােদর যত্ন করেব| কসই সব রাো ও 
রােকুমারীরা কতামােদর সামেন শ্দ্ায মাথা 
নত করেব | তারা কতামােদর পােয়র পাতার 
ধপূিলেত েুবেন করেব| তখন কতামরা বুঝেব কয 
আিমই প্রভু| তারপর কতামরা োনেব, আমার 
ওপর আস্াশীল হওয়া ককান কলাকই হতাশ 
হেব না|”

খযশরবময়া 3:17 কসই সময় এই কেরুশােলম 
শহর ‘প্রভুর িসংহাসন’ িহেসেব পিরিেত হেয় 
উঠেব| এবং প্রভুর নামেক সম্ান োনােত 
সমস্ত োিত একেত্র কেরুশােলেম এিগেয় 
আসেব| তারা আর তােদর উদ্ত, কেদী এবং 
শযতান হৃদয়েক অনুসরর করেব না|

জা�াবরয়া 8:20 সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলন, 
“ভিবষ্যেত বহু শহর কথেক কলােকরা 
কেরুশােলেম আসেব|

21 িবিভন্ শহেরর কলােকরা এেক অপরেক 
অভ্য়থ ্ণনা োনােব| তােদর মেধ্য ককউ ককউ 
বলেব, ‘আমরা সব ্ণশক্তিমান প্রভুর কােে 
প্রাথ ্ণনা করেত ও তারঁ উপাসনা করেত যাক্ছে|’ 
অন্যরা বলেব, ‘কতামােদর সেঙ্গ আমরাও িক 
কয়াগদান করেত পাির?”‘

22 অেনক কলাক এবং অেনক বলবান োিত 
কেরুশােলেম সব ্ণশক্তিমান প্রভুর উপাসনা 
করেত ও তারঁ অনুগ্রেহর অেবেষর করেত 
আসেব|

23 প্রভু সব ্ণশক্তিমান বেলেেন, “কসই সময়, 
িবেদশ কথেক িবিভন্ ভাষাভাষী দশেন িবেদশী 
একেন ইহুদীর কােে এেস তার কাপড় কিেন 
ধের বলেব, ‘আমরা শুেনিে কয় ঈশ্বর আপনার 
সেঙ্গ রেয়েেন| আমরা িক এেস আপনার সেঙ্গ 
উপাসনা করেত পাির?”‘

খযাহন 6:45 ভাববাদীেদর পুস্তেক কলখা 
আেে: ‘তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােে িশষিা 
লাভ করেব৷’কয় ককউ িপতার কােে শুেন িশষিা 
কপেয়েে কসই আমার কােে আেস৷

पবশষযেচবর� 1:8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্া 
কতামােদর কােে আসেবন, তখন কতামরা 
শক্তি পােব আর কতামরা আমার সাষিী হেব৷ 
কলাকেদর কােে কতামরা আমার কথা বলেব৷ 
প্রথেম কতামরা কেরুশােলেমর কলাকেদর 
কােে সাষি্য কদেব তারপর সমগ্র িযহপূিদযা 
ও শমিরযায় এমনিক েগেতর কশষ সীমানা 
পয ্ণন্ত কতামরা আমার কথা বলেব৷’
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খরামীয় 15:18 আিম কয় িনেে িকেু কেরিে, 
এমন কথা বিল না৷ আমার বাক্য ও কায় ্ণ দ্ারা 
অইহুদীেদর ঈশ্বেরর বাধ্য করার েন্য খ্ীষ্ট 
আমার মাধ্যেম যা কেরেেন শুধু তা বলার 
সাহস আমার আেে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:27 খ্ীষ্ট কতামােদর এক 
িবেশষ বরদান িদেয়েেন এবং তা কতামােদর 
মেধ্য রেয়েে৷ তাই কতামােদর অন্য কােরার 
িশষিার দরকার কনই৷ কয় বরদান কতামরা 
কপেয়ে তা কতামােদর সব িবষেয় িশষিা কদয়৷ এ 
বরদান সত্য, এর মেধ্য িমথ্যার কলশমাত্র কনই৷ 
তাই এই বরদান কয়মন িশষিা িদেয়েে, কসইমত 
কতামরা খ্ীেষ্ট থাক৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 12:10 তখন আিম স্বেগ ্ণ এক উচ্চস্বর 
শুনেত কপলাম, ‘এখন আমােদর ঈশ্বেরর েয়, 
পরাক্রম, রােত্ব, ধ্িন ও তারঁ খ্ীেষ্টর কতৃ ্ণত্ত্ব 
এেস পেড়েে৷ এসবই সন্ভব হেয়েে কারর 
আমােদর ভাইেদর িবরুেদ্ কয় কদাষােরাপকারী, 
তােক নীেে েঁুেড় কফেল কদওয়া হেয়েে৷ কস িদন 
রাত আমােদর ঈশ্বেরর সামেন তােদর নােম 
কদাষােরাপ করত৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 
কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 

সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

पপ্র�যোশদশ 21:10 আিম আত্ার আেবেশ 
িেলাম, কসই অবস্ায় িতিন আমােক একিা 
খুব বড় উঁেু পাহােড়র ওপর িনেয় কগেলন আর 
স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর কাে কথেক কয় পিবত্র নগরী, 
কেরুশােলম কনেম আসিেল তা কদখােলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 2:8; সামসঙ্গীত 72:8,11,17-19; 
সামসঙ্গীত 86:9; সামসঙ্গীত 89:15-17; সামসঙ্গীত 110:2; 

ইসাইয়া 2:2,3; ইসাইয়া 11:10; ইসাইয়া 27:15; ইসাইয়া 30:29; 
ইসাইয়া 49:6,7; ইসাইয়া 50:4,5; ইসাইয়া 51:4,5; ইসাইয়া 54:13; 

ইসাইয়া 55:5; ইসাইয়া 60:3-14; কযেরিময়া 16:19; কযেরিময়া 31:6; 
কযেরিময়া 50:4,5; দািনেয়ল 2:44,45; দািনেয়ল 7:14,18,22,27; 

কহােসয়া 2:23; আেমাস 9:11,12; িমখা 4:1-3; কেফািনয়া 3:9,10; 
োখািরয়া 2:11; োখািরয়া 8:3; োখািরয়া 14:9; মালািখ 1:11; 

মালািখ 3:12; पিশষ্যেিরত 13:46-48; করামীয় 10:18; पপ্রত্যােদশ 
20.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 2:4 �ারপর ঈশ্বর সকি 
জাব�র বিচারক হশিন| এিং অশনক 
খিাশকর িাদানুিাশদর বনষ্�ব্� করশিন| 
�ারা বনশজশদর মশধযে িড়াইশয়র সময় 
অস্তশশস্তর িযেিহার িন্ করশি| �ারা 
�াশদর �রিাবর খথশক িাঙশির ফিা 
ব�বর করশি এিং িশ ্মার ফিা বদশয় কািাবর 
িানাশি| এক জাব� অনযে জাব�র বিরুশধে 
�রিাবর ধরশি না| পরস্পশরর মশধযে িড়াই 
িন্ হশি| �ারা ক�নও যুশধের প্রবশষিণ 
খনশি না|

ইসাইয়া 60:18 “কতামার কদেশ আর কখনও 
িহংসাত্ক ঘিনার খবর থাকেব না| কলােক 
আর কতামােক বা কতামার কদশেক আক্রমর 
করেব না| তুিম কতামার প্রােীর সমপূেহর নাম 
কদেব ‘পিরত্রার’ এবং কতামার ফিকগুিলর নাম 
কদেব ‘প্রশংসা|’

জা�াবরয়া 9:10 রাো বেলন, “আিম ইফ্িয়েমর 
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রথগুিল এবং কেরুশােলেমর অশ্বগুিলেকও 
সিরেয় কফলব| আিম যুেদ্ ব্যবহার করবার ধনু 
কভেঙ্গ কফলব|” রাো োিতগুিলর কােে শািন্তর 
সংবাদ আনেবন| িতিন সাগর কথেক সাগের 
রােত্ব করেবন| ফরাত্  নদী কথেক পিৃথবীর 
দপূরতম প্রান্ত পয় ্ণন্ত|

খযাহন 5:22 িপতা কারও িবোর কেরন 
না, িকন্তু সমস্ত িবোেরর ভার িতিন পুত্রেক 
িদেয়েেন৷

23 যােত িপতােক কয়মন সমস্ত কলাক সম্ান কের 
কতমিন পুত্রেকও সম্ান কের৷ কয় পুত্রেক 
সম্ান কের না, কস িপতােকও সম্ান কের 
না, কারর িপতাই কসইেন িযিন পুত্রেক 
পাটঠেয়েেন৷

पবশষযেচবর� 17:31 কারর িতিন 
একটি িদন িস্র কেরেেন, কয় িদেন িতিন 
তারঁ িনরূিপত একেনেক িদেয় সারা েগত 
সংসােরর িবোর করেবন৷ এই িবষেয় সকেল 
কয়ন িবশ্বাস করেত পাের এমন প্রমারও িতিন 
িদেয়েেন: এই প্রমারস্বরূপ িতিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক তােঁক পুনরত্িথত কেরেেন!’

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

এটিও কদখুন: সামুেয়ল ১ 2:10; সামসঙ্গীত 46:9; সামসঙ্গীত 
72:3-7; সামসঙ্গীত 82:8; সামসঙ্গীত 96:13; সামসঙ্গীত 110:6; 
ইসাইয়া 9:7; ইসাইয়া 11:3,4,6-9; ইসাইয়া 60:17; কহােসয়া 2:19; 

কযােয়ল 3:10; িমখা 4:3; पপ্রত্যােদশ 20.

B21 মবসহাই হশিন আশিার উ�্স।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 2:5 যাশকাশির পবরিার, এশসা 
আমরা প্রভুর আশিাবক� পশথ চবি!

ইসাইয়া 30:26 কসই সময় োেঁদর আেলা হেব 
সপূেয় ্ণর কেেয়ও উজ্জ্বল| সপূেয় ্ণর আেলা হেব 
এখনকার কেেয় সাতগুর কবশী উজ্জ্বলতর| 
সপূেয় ্ণর একিদেনর আেলাই হেব কগািা 
সপ্তােহর সমান| এসব ঘিেব তখনই যখন 
প্রভু তারঁ আহত মানুষেদর পটট্ বাধঁেবন এবং 
মারেধােরর ফেল তােদর কয ষিত হেয়েে তা 
সারােবন|

ইসাইয়া 49:6 “তুিম আমার খুবই গুরুত্বপপূর ্ণ 
দাস| ইস্ােয়েলর কলাকরা এখন বন্দী| িকন্তু 
তােদর আমার কােে আনা হেব| যােকােবর 
পিরবারেগাষ্ঠী আমার কােেই িফের আসেব| 
িকন্তু কতামার অন্য কাে আেে, এর কথেক 
কবিশ গুরুত্বপপূর ্ণ কসই কাে! আিম কতামােক 
সমস্ত োিতর আেলা িহেসেব ততির করব| 
িবশ্ববাসীেক রষিা করেত তুিমই হেব আমার 
পথ|”

িুক 1:79 যারঁা অন্ধকার ও মতুৃ্যর 
োযায় বেস আেে তােদর ওপর কসই আেলা 
এেস পড়েব; আর তা আমােদর শািন্তর পেথ 
পিরোিলত করেব৷’

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

খযাহন 12:35 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘আর সামান্য িকেু সমেয়র েন্য কতামােদর 
মেধ্য আেলা থাকেব৷ যতষির কতামরা আেলা 
পাছে, তারই মধ্য িদেয় েল৷ তাহেল অন্ধকার 

ইসাইয়া



202

কতামােদর আছেন্ করেব না৷ কয় কলাক 
অন্ধকাের েেল কস ককাথায় যােছে তা োেন না৷

36 যতষির কতামােদর কােে আেলা আেে, কসই 
আেলােত িবশ্বাস কর, তােত কতামরা আেলার 
সন্তান হেব৷’ এই কথা বেল যীশু কসখান কথেক 
েেল কগেলন ও তােদর কাে কথেক িনেেেক 
কগাপন রাখেলন৷

খরামীয় 13:12 ‘িদন’ শুরু হেত আর কদরী 
কনই৷ ‘রাত’ প্রায় কশষ হল তাই েীবন কথেক 
অন্ধকােরর ক্ক্রয়াসকল পিরত্যাগ কের এস 
এখন পিরধান কির আেলােকর ররসজ্া৷

এশফসীয় 5:8 আিম কতামােদর এসব কথা 
বলিে, কারর এক সময় কতামরা অন্ধকাের 
েীবনযাপন করেত; িকন্তু এখন প্রভুর 
অনুসারী হেয় কতামরা আেলায় এেসে, তাই 
কতামরা এখন কে্যািতর সন্তানেদর মেতা 
েীবনযাপন কেরা৷

9 সবরকেমর মঙ্গলভাব, নীিতপরায়রতা ও 
সততা কে্যািতর দ্ারা উত্ পন্ হয়৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 5:5 কতামরা কতা সকেল 
মঙ্গলােলােকর ও িদেনর সন্তান৷ আমরা 
রােতরও নই, অন্ধকােররও নই৷

6 তাই অন্য কলাকেদর মেতা আমােদর হওয়া 
উিেত নয়৷ আমরা কেেগ থাকব ও আত্সংযম 
রষিা করব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 1:7 ঈশ্বর কে্যািতেত 
আেেন, আমরা যিদ কসই রকম কে্যািতেত 
বাস কির, তেব বলা যায় আমােদর পরস্পেরর 
মেধ্য সহভাগীতা আেে৷ ঈশ্বেরর পুত্র যীশুর 
রতি আমােদর সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কের৷

पপ্র�যোশদশ 21:23 নগরটি আেলািকত করার 
েন্য সপূয় ্ণ ও োেঁদর প্রেযােন িেল না, কারর 
ঈশ্বেরর মিহমা তা আেলাকময় কের, আর 
কমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷

24 এর আেলােত সমস্ত োিত েলােফরা করেব, 
আর েগেতর রাোরা তােদর প্রতাপ কসখােন 
িনেয় আসেব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 18:29; সামসঙ্গীত 89:15; ইসাইয়া 
2:3; ইসাইয়া 42:6,16; ইসাইয়া 50:10; ইসাইয়া 51:4; ইসাইয়া 

60:1,3,19,20; োখািরয়া 14:6.

A07 ব�বনই ইজরাশয়শির মবসহা।
B14 মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 

খদশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।
     
ইসাইয়া 4:2 খসই সময়, প্রভুর �াে 

(বযহূদা) িড় হশি এিং সুন্দর হশয় উিশি| 
এমনবক ��নও ইস্াশয়শির উদ্াস্ুরা 
�াশদর খদশশ উ�প্ন্ন শসযে বনশয় �ি ্ম 
অনুভি করশি|

খযশরবময়া 23:5 প্রভু এই বাত্ণা বেলন, “কসই 
সময় আসেে যখন আিম একটি ভােলা 
‘নেবাদগম’|উত্েতালন করব| কস বুক্দ্মত্ত্বার 
সেঙ্গ শাসন করেব এবং কদেশ যা ন্যায্য এবং 
টঠক তাই করেব| কস সুষ্ঠু ভােব কদশ শাসন 
করেব এবং সটঠক িসদ্ান্ত কনেব|

6 তার রােেত্বর সময়, িযহপূদা রষিা পােব এবং 
ইস্ােয়ল িনরাপেদ থাকেব| এই হেব তার নাম: 
প্রভুই আমােদর ধািম ্ণকতা|”

খযাশয়ি 3:18 “কসই িদেন পব ্ণত কথেক িমষ্ট 
দ্াষিারস ঝের পড়েব এবং উপপব ্ণত কথেক 
দুেধর কস্াত বইেব| িযহপূদার সমস্ত শপূন্য নদী 
েেল পপূর ্ণ হেয় বইেব| প্রভুর মক্ন্দর হেত এক 
উত্স কবর হেব, যা আকিশয়া উপত্যকােক 
েল কয়াগােব|

জা�াবরয়া 6:12 প্রভু সব ্ণশক্তিমান এই 

ইসাইয়া
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কথাগুিল বেলন: ‘শাখা নােম এক মানুষ 
আেেন, িতিন শক্তিমান হেয় উঠেবন, িতিন 
প্রভুর মক্ন্দর গাথঁেবন|

13 িতিন প্রভুর মক্ন্দর গাথঁেবন ও সম্ান গ্রহর 
করেবন| িতিন িসংহাসেন বেস শাসন করেবন| 
আর একেন যােক তার িসংহাসেনর পােশ 
দাডঁ়ােব| এই দুই েন একসােথ শািন্তেত কাে 
করেব|

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 15:5 ‘আিমই আঙু্গরলতা, আর 
কতামরা শাখা৷ কয় আমােত সংযুতি থােক কস 
প্রেুর ফেল ফলবান হয়, কারর আমােক োড়া 
কতামরা িকেুই করেত পার না৷

�ািা�ীয় 5:22 িকন্তু আত্ার ফল হল 
ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, তধয ্ণ্য, দয়া, 
মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মদৃুতা ও আত্সংযম৷

पপ্র�যোশদশ 22:2 নদীটি নগেরর রােপেথর 
মাঝখান িদেয় বেয় েেলেে৷ নদীর তীেরই 
েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর বােরা মাসই তােত 
বােরা বার ফল ধের, প্রিত মােস নতুন নতুন 
ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির পাতা োিতবেৃন্দর 
আেরাগ্য দায়ক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; মিথ 24:22; কযাহন 1:14; কযাহন 15:2-
4,8,16; কিরথেীয় ২ 4:6; কলসীয় 1:10; িপতেরর ২য় পত্র 1:16; 

पপ্রত্যােদশ 7:9-14.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 4:3 এই সময় বসশয়ান এিং 
খজরুশাশিশম ��নও িসিাস করা 
খিাকশদর পবিত্র মানুষ িশি �ণযে করা 
হশি| যাশদর নাম বিশশষ �াবিকায 
থাকশি �ারাই ভা�যেিান, পবিত্র মানুষ 
িশি বিশিবচ� হশি| এিং এই �াবিকাভুতি 
খিাকশদরই িাস কশর যাওয়ার অনুমব� 
খদওয়া হশি|

খযাশয়ি 3:16 আর প্রভু ঈশ্বর িসেয়ান কথেক 
গে্ণন করেবন এবং িতিন কেরুশােলম কথেকও 
িেত্কার করেবন| ফেল আকাশ ও পিৃথবী 
ককঁেপ উঠেব| িকন্তু প্রভু ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর 
পেষি এক িনরাপদ আশ্য় এবং িতিনই 
ইস্ােয়ল সন্তানেদর পেষি দৃঢ় দুগ ্ণ হেবন|

17 “তখন কতামরা োনেব কয় আিমই প্রভু 
কতামােদর ঈশ্বর, আিম আমার পিবত্র পব ্ণত 
িসেয়ােন বাস কির| আর কেরুশােলম পিবত্র 
হেব| িবেদশীরা আর তার মেধ্য িদেয় যাতায়াত 
করেব না|”

জা�াবরয়া 14:20 কসই সময়, প্রভু সব িকেুর 
মািলক হেবন| এমনিক কঘাড়ার গলার 
ঘিটিগুিলেতও কলখা থাকেব, ‘প্রভুর েন্য 
পিবত্র|’আর প্রভুর মক্ন্দের ব্যবহৃত সমস্ত 
বাসন-ককাষন কবদীর বািঠীর মত পাত্রগুিলর 
মেতাই গুরুত্বপপূর ্ণ হেব|

21 প্রকৃতপেষি কেরুশােলম ও িযহপূদার 
প্রিতটি পােত্রই এই কথা কলখা থাকেব| প্রভু 
সব ্ণশক্তিমােনর েন্য পিবত্র| তনেবদ্য উত্সগ ্ণ 
করেত কয় সমস্ত কলাক এেসিেল এেস কসই 
সমস্ত পাত্র িনেয় তােত তােদর িবেশষ খাবার 
রান্া করেব|কসই সময়, সব ্ণশক্তিমান প্রভুর 
মক্ন্দের ককান ব্যবসায়ীেক আর কদখেত পাওয়া 
যােব না|
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খরামীয় 11:16 ময়দার তােলর কথেক ততরী 
প্রথম রুটি যিদ ঈশ্বরেক িনেবিদত করা হয় 
তাহেল পুেরা তালিাই পিবত্র; আর একটি 
গােের িশকড় পিবত্র হেল তার সব শাখাই 
পিবত্র হেব৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

এশফসীয় 1:4 েগত্ সটৃষ্টর পপূেব ্ণ ঈশ্বর তারঁ 
পিবত্র, িনেদ্ণাষ এবং কপ্রমময় কলাক হবার েন্য 
আমােদর খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় কবেে িনেলন৷

এশফসীয় 5:26 মণ্ডলীেক পিবত্র করার েন্য 
খ্ীষ্ট মতুৃ্যেভাগ করেলন৷ সুসমাোেরর বাক্যরূপ 
েেল ধুেয় তােক পিরকিার করেলন, যােত িতিন 
তা িনেেেক উপহার িদেত পােরন৷

27 খ্ীষ্ট তােক পিরকিার করেলন যােত কস 
িনেেেক একেন কে্যািতম ্ণযী বধপূ িহসােব 
পিবত্র ও অিনন্দনীয়ভােব উপহার িদেত পাের, 
যােত তার ককান কলঙ্ক বা কুেন বা ককান 
অসম্পূর ্ণতা না থােক৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:14 সবার 
সেঙ্গ শািন্তেত েীবনযাপন করেত কেষ্টা কর, 
কারর এই ধরেরর েীবন োড়া ককউ প্রভুর 
দশ ্ণন লাভ কের না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

पপ্র�যোশদশ 3:5 কয় েযী হয়, কস ঐরকম শুভ্ 
কপাশাক পরেব; আর আিম ককান মেতই তার 
নাম েীবন পুস্তক কথেক মুেে কফলব না, আিম 
স্বীকার করব কয় কস আমার৷ আমার িপতার 
সামেন ও তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর সামেন আিম একথা 
বলব৷

पপ্র�যোশদশ 13:8 পিৃথবীর সমস্ত মানুষ, 
যােদর নাম েগত সটৃষ্টর আেগ কথেক কসই 
উত্ সগতীকৃত কমষশাবেকর েীবন পুস্তেক কলখা 
হয় িন, তারা সকেল ঐ পশুর ভেনা করেব৷ 
ইিন কসই কমষশাবক িযিন হত হেয়িেেলন৷

पপ্র�যোশদশ 17:8 তুিম কয় পশুেক কদখেল, 
এক সময় কস কবেঁে িেল, িকন্তু এখন কস কবেঁে 
কনই৷ কস পাতাল কথেক উেঠ আসেব ও তার 
ধ্ংস স্ােন যােব৷ েগত্ পত্তেনর সময় কথেক 
পিৃথবী িনবাসী যত কলােকর নাম েীবন পুস্তেক 
িলিখত কনই, তারা ঐ পশুেক কদেখ িবক্স্মত 
হেব, কারর পশুটি একিদন িেল, এখন আর 
কনই, িকন্তু পের আবার আসেব৷

पপ্র�যোশদশ 20:15 েীবন পুস্তেক যােদর নাম 
কলখা কদখেত পাওয়া কগল না, তােদর সকলেক 
আগুেনর হ্রেদ েঁুেড় কফলা হল৷

पপ্র�যোশদশ 21:27 অশুিে ককান িকেু শহের 
প্রেবশ করেত পারেব না৷ ককান মানুষ কয় ঘনৃ্য 
কাে কের অথবা কয় অসত্ কস কখনও নগের 
প্রেবশ করেত পারেব না৷ ককবল যােদর নাম 
কমষশাবেকর েীবন পুস্তেক কলখা আেে শুধু 
তারাই কসখােন প্রেবশ করেত পারেব৷

पপ্র�যোশদশ 22:15 আর নগেরর বাইের আেে 
কসই সব কুকুররা, যারঁা মায়াবী, লম্ি, 
খুেন, প্রিতমাপপূেক, আর যারঁা িমথ্যা বলেত 
ভালবােস ও িমথ্যা কথা বেল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; যাত্রাপুস্তক 32:32,33; িদ্তীয় িববরর 
12:7,12; এেেিকেয়ল 13:9; এেেিকেয়ল 43:12; এেেিকেয়ল 

44:9; োখািরয়া 1:17; মিথ 21:12,13; লুক 10:20; কযাহন 17:17; 
पিশষ্যেিরত 13:48; কিরথেীয় ১ 3:16; কিরথেীয় ১ 6:9,11; এেফসীয় 
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2:19-22; িফিলপ্ীয় 4:3; কলসীয় 3:12; িপতেরর ১ম পত্র 2:9; 
पপ্রত্যােদশ 18:11-15.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 4:4 প্রভু বসশয়াশনর মবহিাশদর 
খথশক খনাংরা ধুশয় মুশে খফিশিন| ব�বন 
খজরুশাশিম খথশক রতি ধুশয় খফিশিন| 
প্রভু নযোশযর নীব�টি িযেিহার করশিন এিং 
নযোয় বিচার করশিন| ব�বন প্রজ্জ্ববি� 
করিার নীব�টি িযেিহার কশর প্রব�টি 
ক্জবনষশক শুধে কশর �ুিশিন|

5 �ারপর প্রভু বসশয়ান পি ্মশ�র বভ�ব্�র 
ওপর আকাশশ এিং �ার সমাশিশ 
স্থানগুবিশ� বদশন একটি খধাযঁার খম� 
ও রাশত্রও একটি জ্বিন্ অবনিবশ�া সৃটষ্ট 
করশিন| খস�াশন প্রব�টি সমাশিশশর ওপর 
রষিার জনযে একটি আছোদন থাকশি|

6 সমস্ মানুশষর জনযে এমন এক বনরাপদ 
স্থাশনর িযেিস্থা করা হশি খয�াশন সূশয় ্মর 
প্র�র �াপ �াশদর স্পশ ্ম করশ� পারশি না| 
সি ধরশণর ঝড় ঝঞ্া এিং প্ািন খথশক 
�ারা রষিা পাশি|

সামসগেী� 87:2 ইস্ােয়েলর কয় ককান োয়গার 
কেেয় িসেয়ােনর ফিকগুেলােক ঈশ্বর অেনক 
কবশী ভােলাবােসন|

3 কহ ঈশ্বেরর নগরী, কলােক কতামার সম্েক্ণ 
িবস্ময়কর কথা বেল|

ইসাইয়া 31:5 বাসার ওপর উড়ন্ত পািখর 
মত সব ্ণশক্তিমান প্রভু কেরুশােলেমর হেয় 
যুদ্ করেবন| প্রভু তােঁক রষিা করেবন| প্রভু 
কেরুশােলমেক প্রিতরষিা করেবন এবং তােক 
উদ্ার করেবন||

ইসাইয়া 33:20 িসেয়ােনর িদেক তাকাও| 
এই শহরটি আমােদর ধমতীয় েুটির িদেনর 
েন্য| কেরুশােলেমর িদেক তাকাও যা একটি 
সুন্দর িবশ্ােমর োয়গা| কেরুশােলম একিা 

তাবঁুর মেতা যােক কখনও সরােনা যােব না| 
কয কপেরকগুিল তােক িনিদ্ণষ্ট োয়গায় ধের 
করেখেে তােদর কখনও উপেড় কফলা যােব না| 
তার দিড়গুিল কখেনা িেঁেড় যােব না|

এশজবকশয়ি 36:25 তারপর আিম 
কতামােদর পিরস্কার করবার েন্য ও 
মপূত্িত ্ণসমপূহ পপূো কের কতামরা কয অশুদ্তা 
কপেয়িেেল কসিা ধুেয় কফলবার েন্য আিম 
কতামােদর ওপর পিবত্র েল কেিাব|”

26 ঈশ্বর বেলন, “আিম কতামােদর এক নতুন 
আত্া কদব এবং কতামােদর িেন্তাধারা পােলি 
কদব| আিম কতামােদর কদহ হেত পাথেরর হৃদয় 
কবর কের কসখােন নরম মানুেষর হৃদয় স্াপন 
করব|”

27 এবং আমার আত্া কতামােদর মেধ্য স্াপন 
করব| এক বার আিম কতামােদর হৃদয় 
পিরবত্ত্ণন করেলই কতামরা আমার িবিধগুিল 
পালন করেব| সযত্েন আমার িবিধ কমেন 
েলেব|

28 তখন আিম কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেদর কয কদশ 
িদেয়িে কসখােন কতামরা বাস করেব| কতামরা 
আমার কলাক হেব এবং আিম কতামােদর ঈশ্বর 
হব|”

29 ঈশ্বর বলেলন, “এোড়াও আিম কতামােদর 
পিরত্রার করব এবং অশুিে হওয়া কথেক রষিা 
করব| আিম আজ্ঞা করব কযন শস্য ফেল আর 
কতামােদর কদেশ দুিভ্ণষি আনব না|

জা�াবরয়া 12:8 িকন্তু প্রভু কেরুশােলেমর 
কলাকেদর প্রিতরষিা করেবন| এমনিক সবেেেয় 
েবরেঙ কলাকও দায়পূেদর মত মহাবীর 
তসন্য হেয় উঠেব| দায়পূদ পিরবােরর কলােকরা 
কদবতােদর তুল্য হেব| প্রভুর দপূতেদর মত, 
তােদর যুদ্েষিেত্র এিগেয় কদেব|

জা�াবরয়া 13:1 কসইিদন দায়পূদ পিরবােরর 
সদস্যেদর েন্য ও কেরুশােলেম বসবাসকারী 
অন্যান্য কলােকেদর েন্য এক নতুন ঝর ্ণা 
কখালা হেব| এই ঝর ্ণাটি হেব পাপ ও অশুক্দ্ 
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কথেক শুক্দ্করেরর িনিমত্ত|
2 সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলেেন, “কসইসময় আিম 

পিৃথবী কথেক মপূত্িত ্ণসমপূেহর নাম ককেি কদব| 
ভ্ান্ত ভাবিাদীেদর আর অশুদ্ আত্ােদর 
সিরেয় কদব| কলােকরা এমনিক তােদর নামও 
মেন করেব না| এবং আিম ভ্ান্ত ভাবিাদী ও 
অশুিে আত্ােদর পিৃথবী কথেক দপূর করব|

মবথ 3:11 ‘কতামরা মন িফিরেয়ে বেল 
আিম কতামােদর েেল বাপ্তাইে করিে৷ আমার 
পের একেন আসেেন, িযিন আমার কথেক 
মহান, তারঁ েেুতা কোড়া বইবার কয়াগ্যও 
আিম নই ৷ িতিন পিবত্র আত্ায় ও আগুেন 
কতামােদর বাপ্তাইে করেবন৷

12 তারঁ কুলা তারঁ হােতই আেে, তারঁ খামার 
িতিন পিরকিার করেবন৷ িতিন তারঁ গম কগালায় 
তুলেবন৷ িকন্তু কয় আগুন কখনও কনেভ না 
কসই আগুেন তপূষ পুিড়েয় কফলেবন৷’

খযাহন 16:8 যখন কসই সাহায্যকারী 
আসেবন তখন িতিন পাপ, ন্যায়পরায়রতা 
ও িবোর সম্েক্ণ েগেতর মানুষেক কেতনা 
কদেবন৷

9 িতিন পাপ সম্েক্ণ কেতনা কদেবন কারর তারা 
আমােত িবশ্বাস কের না৷

10 ন্যায়পরায়রতা সম্েক্ণ কবাঝােবন কারর এখন 
আিম িপতার কােে যাক্ছে, আর কতামরা আমায় 
কদখেত পােব না৷

11 িবোর সবেেন্ধ কেতনা কদেবন কারর এই 
েগেতর কয় শাসক তার িবোর হেয় কগেে৷

কবরন্থীয় ১ 6:11 কতামােদর মেধ্য ককউ 
ককউ এই ধরেরর কলাক িেেল, িকন্তু কতামরা 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর নােম ও ঈশ্বেরর আত্ায় 
িনেেেদর কধৌত কেরে, পিবত্র হেয়ে, কতামরা 
ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়ে৷

पপ্র�যোশদশ 1:5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক 
অনুগ্রহ ও শািন্ত কতামােদর মেধ্য কনেম 
আসুক৷ িবশ্বস্ত সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য 

কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 7:14 আিম তােঁক বললাম, ‘মহাশয়, 
আপিন োেনন৷’িতিন আমায় বলেলন, ‘এরা 
কসই কলাক যারঁা মহািনয় ্ণাতন সহ্য কের 
এেসেে ; আর কমষশাবেকর রেতি িনেের 
কপাশাক ধুেয় শুেীশুভ্ কেরেে৷

पপ্র�যোশদশ 14:1 এরপর আিম িসেযান পব ্ণেতর 
ওপর এক কমষশাবকেক দািঁড়েয় থাকেত 
কদখলাম৷ তারঁ সেঙ্গ দািঁড়েয় 144000 েন 
কলাক৷ তােদর প্রেত্যেকর কপােল তারঁ নাম ও 
তারঁ িপতার নাম িলিখত৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; যাত্রাপুস্তক 13:21,22; সামসঙ্গীত 27:5; 
সামসঙ্গীত 78:14; সামসঙ্গীত 91:1; প্রবেন 18:10; ইসাইয়া 25:4; 

ইসাইয়া 26:20; ইসাইয়া 37:35; কযেরিময়া 16:19; এেেিকেয়ল 
11:16; এেেিকেয়ল 16:6-9; এেেিকেয়ল 22:15,18-22; 

এেেিকেয়ল 24:7-14; কযােয়ল 3:16-21; োখািরয়া 2:5-10; মিথ 
18:20; মিথ 23:37; মিথ 28:20; पপ্রত্যােদশ 7:15,16; पপ্রত্যােদশ 

11:15; पপ্রত্যােদশ 20.

A08 মবসহার নাম এিং পদিী।
F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

ইসাইয়া 5:1 এ�ন আবম আমার ঈশ্বশরর 
উশদেশশযে �ান করি| দ্াষিা খষিশ�র 
(ইস্াশয়শির) প্রব� ঈশ্বশরর খয ভাশিািাসা 
আশে এই �ান খস সম্পশক্মই|আমার 
ঈশ্বশরর একটি দ্াষিা খষি� বেি অব� 
উি ্মর মাটিশ�|

2 ব�বন �ার চারবদক �ুঁশড় মািটিশক ভাশিা 
ভাশি পবরষ্কার করশিন| �ারপর খস�াশন 
ভাশিা জাশ�র দ্াষিা �াে িা�াশিন| ব�বন 
মাশির মাঝ�াশন খদ�াশশানার জনযে একটি 
উচুঁ িাবড় ব�বর করশিন| খস�াশন ব�বন 
ভাি দ্াষিা ফিিার আশায় িশস রইশিন| 
বকন্তু জন্মাশিা িুশনা দ্াষিা|
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সামসগেী� 80:14 কহ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বর আপিন 
আসুন| স্বগ ্ণ কথেক আপনার দ্াষিােষিত কদখুন 
এবং তােক রষিা করুন|

15 কহ ঈশ্বর, িনে হােত কয় “দ্াষিালতা” 
আপিন লািগেয়িেেলন, তার িদেক কদখুন| কয় 
োরাগােেকআপিন বড় হেত িদেয়েেন তার 
িদেক কদখুন|

খযশরবময়া 2:21 িযহপূদা, আিম কতামােক িবেশষ 
দ্াষিা গাে িহেসেব বপন কেরিেলাম| কতামার 
বীেে কতা ককান কদাষ িেল না| তাহেল িক কের 
তুিম একটি িভন্ োেতর দ্াষিা কুেঞ্জ পিররত 
হেল, কয়টি শুধুই বােে দ্াষিা ধারর কের?

মবথ 21:33 ‘আর একটি দৃষ্টান্ত কশান! এক 
েিমদার একটি দ্াষিা কষিত ততরী কের তার 
োরিদেক কবড়া িদেলন৷ পের কসই কষিেতর 
মেধ্য দ্াষিা মাড়াবার েন্য গত্ণ খুডঁ়েলন৷ 
পাহারা কদবার েন্য একিা উঁেু পাহারা ঘর 
ততরী করেলন৷ পের কেয়কেন োষীর কােে 
কসই দ্াষিা কষিত ইোরা িদেয় িবেদেশ েেল 
কগেলন৷

34 যখন দ্াষিা কতালার সময় হল, তখন িতিন তারঁ 
ভাগ িনেয় আসবার েন্য তারঁ ক্রীতদাসেদর 
কসই োষীেদর কােে পাঠােলন৷

35 ‘িকন্তু োষীরা তারঁ দাসেদর একেনেক মারল, 
একেনেক খুন করল আর তৃতীয়েনেক 
পাথর েঁুেড় খুন করল৷

36 এরপর িতিন প্রথম বােরর কেেয় আেরা কবশী 
দাস কসখােন পাঠােলন, আর কসইোষীরা ঐ 
দাসেদর সেঙ্গ একই রকম ব্যবহার করল৷

37 পের িতিন তারঁ িনেের কেেলেক তােদর কােে 
পাঠােলন; িতিন ভাবেলন, ‘ওরা িনচিয়ই ওঁর 
কেেলেক মান্য করেব৷

38 ‘িকন্তু োষীরা যখন কদখল কয় মািলেকর কেেল 
আসেে, তখন তারা িনেেেদর মেধ্য পরামশ ্ণ 
কের বলল, ‘কদখ, এই হেছে আইনসম্ত 
উত্তরািধকারী, এস, এেক আমরা খুন কির, 
তাহেল আমরাইতার সম্ত্িতর মািলক হেয় 
যাব৷’

39 তখন তারা কসই কেেলেক ধের দ্াষিা কষিেতর 
বাইের েঁুেড় কফেল িদল ও তােক হত্যা করল৷

খযাহন 3:29 কেন বেররই েন্য, িকন্তু বেরর 
বনু্ধ পােশ দািঁড়েয় থােক বেরর কথা কশানার 
েন্য৷ আর কস যখন বেরর গলা শুনেত পায় 
তখন খুবই আনক্ন্দত হয়৷ তাই আে আমার 
কসই আনন্দ পপূর ্ণ হল৷

খযাহন 15:1 যীশু বলেলন, ‘আিমই প্রকৃত 
আঙু্গর লতা, আর আমার িপতা আঙু্গর 
কষিেতর প্রকৃত কৃষক৷

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 32:32,33; সামসঙ্গীত 80:7; পরম 
গীত 2:8,16; পরম গীত 5:2,16; পরম গীত 6:3; ইসাইয়া 5:7; 

ইসাইয়া 27:2,3; কহােসয়া 10:1; মাক্ণ 12:1-9; লুক 13:7; কযাহন 
2:1-11; করামীয় 9:4,5.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 6:1 খয িের ঊবষয রাজার 
মৃ�ুযে হি আবম প্রভুশক এক উচ্ ও 
মশনারম বসংহাসশন িশস থাকশ� খদ�িাম| 
�ারঁ িবো রাজশপাশাক মক্ন্দরশক ভশর 
বদশয়বেি|

2 প্রভুর বিশশষ দ�ূ সরাফরা �ারঁ চারপাশশ 
দাবঁড়শয়বেি| �াশদর প্রশ�যেশকর েয়টি 
কশর ডানা বেি| �ারা দটুি ডানা বদশয় 
মু� োশক, দটুি ডানা বদশয় পা োশক এিং 
িাবক দটুি ডানা �ারা ওড়ার কাশজ িযেিহার 
কশর|

3 এই দ�ূরা এশক অপরশক খডশক িিশ� 
িা�ি, “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র| প্রভু 
সি ্মশক্তিমান �ুিই পবিত্র| �ারঁ মবহমায 
পৃবথিী পবরপূণ ্ম|”

4 �াশদর বচ�ক্াশর দরজার কািাশমা খকঁশপ 
উিশিা| মক্ন্দর খধাযঁায় ভশর খযশ� িা�ি|

মবথ 25:31 ‘মানবপুত্র যখন িনে মিহমায় 
মিহমািবেত হেয় তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদব সেঙ্গ িনেয় 
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এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন,

पপ্র�যোশদশ 4:11 ‘আমােদর প্রভু ও ঈশ্বর! তুিম 
মিহমা, সম্ান ও পরাক্রম পাবার কয়াগ্য, কারর 
তুিম সমস্ত িকেু সটৃষ্ট কেরে৷ কতামার ইছোেতই 
সব িকেু সটৃষ্ট হেয়েে ও সব িকেুর অক্স্তত্ব 
আেে৷’

पপ্র�যোশদশ 15:3 তারা ঈশ্বেরর দাস কমািশর 
গীত ও কমষশাবেকর গীত গাইিেল: ‘কহ প্রভু 
ঈশ্বর ও সব ্ণশক্তিমান, মহত্ ও আচিয ্ণ কতামার 
ক্ক্রয়া সকল, কহ োিতবেৃন্দর রােন! ন্যায় ও 
সত্য কতামার পথ সকল৷

4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর প্রশংসা করেব? 
কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ সমস্ত োিত 
কতামার সামেন এেস কতামার উপাসনা করেব, 
কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত কাে প্রকািশত 
হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; যাত্রাপুস্তক 24:10,11; গরনা পুস্তক 12:8; 
রাোবিল ১ 8:10,11; সামসঙ্গীত 24:7-10; এেেিকেয়ল 1:25-28; 
দািনেয়ল 7:9; কযাহন 1:18; িতমিথ ১ 6:16; पপ্রত্যােদশ 4:1-11; 

पপ্রত্যােদশ 5:1,7; पপ্রত্যােদশ 6:16; पপ্রত্যােদশ 7:11,12.

F14 মবসহার কথা বিশ্বাস করা হশি না।

ইসাইয়া 6:9 ��ন প্রভু আমাশক 
িিশিন, “যাও এিং এই খিাকশদর িি: 
‘খ�ামরা মন বদশয় খশান বকন্তু খিাশঝা না! 
কাে খথশক খদ� বকন্তু খকান বকেু খশশ�া 
না!’

10 খিাকশক বিভ্রান্ কর| খিাকরা খয সি 
ক্জবনস খদ�শে ও শুনশে �া �াশদর 
িুঝশ� বদও না| যবদ �ুবম এিা না কর 
�াহশি হয়শ�া �ারা খয ক্জবনস কাশন 
শুনশি �া সব�যে সব�যেই িুঝশ� পারশি| 
�ারা হয়শ�া সব�যেই �াশদর মশন উপিক্ধে 
করশ� পারশি| যবদ �ারা এিা কশর �াহশি 
খিাকরা হয়শ�া আমার কাশে বফশর 
আসশ� পাশর এিং �ারা আশরা�যে (ষিমা) 

িাভ করশি|”

খযাহন 12:39 এই কারেরই তারা িবশ্বাস 
করেত পাের িন, কারর িযশাইয় আবার 
বেলেেন,

40 ‘ঈশ্বর তােদর কোখ অন্ধ কের িদেয়েেন৷ ঈশ্বর 
তােদর অন্তর কটঠন কেরেেন যােত তারা কোখ 
িদেয় কদখেত না পায়, অন্তর িদেয় বুঝেত না 
পাের এবং ভাল হবার েন্য আমার কােে না 
আেস৷’িযশাইয় 6:10

41 িযশাইয় একথা বেলিেেলন, কারর িতিন যীশুর 
মিহমা কদেখিেেলন আর িতিন তারঁ িবষেয়ই 
বেলিেেলন৷

पবশষযেচবর� 28:24 তারঁ কথায় কবশ 
িকেু ইহুদী িবশ্বাস করল আবার অেনেক তা 
িবশ্বাস করল না৷

25 এইভােব তােদর মেধ্য মেতর িমল না হওয়ায় 
তারা কয় যার মত েেল কয়েত শুরু করল৷ 
তােদর যাবার আেগ কপৌল তােদর এই কথাটি 
বেলিেেলন: ‘পিবত্র আত্া ভাববাদী িযশাইয়র 
মাধ্যেম আপনােদর িপতৃপুরুষেদর উেদ্দেশ্য 
ভালই বেলিেেলন৷ কয়মন:

26 ‘এই কলাকেদর কােে যাও, আর তােদর বল, 
কতামরা শুনেব আর শুনেব, িকন্তু কতামরা 
বুঝেব না৷ কতামরা ককবল তািকেয় থাকেব িকন্তু 
কদখেত পােব না৷

27 কারর এই কলােকেদর অন্তঃকরর অসাড় 
হেয় কগেে, তােদর কান আেে বেি িকন্তু 
তারা শুনেত পায় না৷ এই কলােকরা সেত্যর 
প্রিত কোখ বুেে রেয়েে৷ এইসব ঘেিেে কয়ন 
কলােকরা তােদর কোখ িদেয় কদখেত না পায়, 
তােদর কান িদেয় শুনেত না পায় ও হৃদয় িদেয় 
উপলিধ্ধ না কের৷ এইসব ঘেিেে কয়ন তারা 
আমার কােে িফের না আেস, পােে আিম 
তােদর আেরাগ্য দান কির৷’ িযশাইয় 6:9-

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 2:30; ইসাইয়া 6:5; ইসাইয়া 29:10,13; 
ইসাইয়া 30:8-11; ইসাইয়া 63:17; এেেিকেয়ল 3:6-11; কহােসয়া 
1:9; মিথ 13:14,15; মাক্ণ 4:12; লুক 8:10; पিশষ্যেিরত 28:26,27; 

করামীয় 11:8; কিরথেীয় ২ 2:16.
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B03 মবসহা হশিন মানিপুত্র।
C04 মবসহার প্রথম আবিভ্মাি হওয়া পয ্মন্ 

�ারঁ জীিন।
     
ইসাইয়া 7:14 ঈশ্বর আমার প্রভু, 

খ�ামাশদর একিা বচহ্ন খদ�াশিন:ঐ যুি�ী 
মবহিাটি �ভ্মি�ী হশি এিং খদ� খস একটি 
পুত্র সন্াশনর জন্ম খদশি| �ার নাম রা�া 
হশি ইম্ানূশযি|

15 য�বদন না পয় ্মন্ ইম্ানূশযি �ারাপ কাজ 
প্র�যো�ান কশর ভাশিা কাজ খিশে বনশ� 
বশ�শি ��বদন পয় ্মন্ খস দই ও মধু �াশি|

16 বকন্তু খেশিটি ভাশিা কাজ করিার ম� 
এিং মন্দ কাজ প্র�যো�ান করিার মশ�া 
খিাঝিার িযশস এশস খপৌঁেিার আশ�ই 
ইফ্রবযম এিং অরাম খদশ জনমানি 
িক্জ্ম� হশয় যাশি|“খ�ামরা এ�ন ঐ দজুন 
রাজার ভশয় ভী�|

মবথ 1:20 িতিন যখন এসব কথা িেন্তা 
করেেন, তখন প্রভুর এক দপূত স্বেনে তােঁক 
কদখা িদেয় বলেলন, «কয়ােষফ, দায়পূেদর সন্তান, 
মিরয়মেক কতামার স্তীরূেপ গ্রহর করেত ভয় 
কেরা না, কারর তার গেভ্ণ কয় সন্তান এেসেে, 
তা পিবত্র আত্ার শক্তিেতই হেয়েে৷

21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, 
তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর িতিন তারঁ 
কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার করেবন৷»

22 এই সব ঘেিিেল যােত ভাববাদীর মাধ্যেম প্রভু 
যা বেলিেেলন তা পপূর ্ণ হয়৷

23 কশান! «এক কুমারী গভ্ণবতী হেব, আর কস 
এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, তারা তােঁক 
ইম্ানপূেয়ল যার অথ ্ণ ‘আমােদর সেঙ্গ ঈশ্বর’ 
বেল ডাকেব৷

মবথ 16:15 িতিন তােঁদর বলেলন, ‘িকন্তু 
কতামরা িক বল, আিম কক?’

16 এর উত্তের িশেমান িপতর বলেলন, ‘আপিন 
কসইমশীহ (খ্ীষ্ট), েীবন্ত ঈশ্বেরর পুত্র৷’

মবথ 18:20 একথা সত্য, কারর আমার 
অনুসারীেদর মেধ্য দুেন িকংবা িতনেন 
কয়খােন আমার নােম সমেবত হয়, কসখােন 
তােদর মােঝ আিম আিে৷’

মবথ 28:20 আিম কতামােদর কয়সব 
আেদশ িদেয়িে, কসসব তােদর পালন করেত 
কশখাও আর কদখ যুগান্ত পয ্ণন্ত প্রিতিদন আিম 
সব ্ণদাইেতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গ আিে৷’

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

34 তখন মিরয়ম স্বগ ্ণদপূতেক বলেলন, ‘এ ককমন 
কের সন্ভব? কারর আিম কতা কুমারী!’

35 এর উত্তের স্বগ ্ণদপূত বলেলন, ‘পিবত্র 
আত্ােতামার ওপর অিধষ্ান করেবন আর 
পরেমশ্বেরর শক্তি কতামােক আবতৃ করেব; 
তাই কয় পিবত্র িশশুটি েন্মগ্রহর করেব তােঁক 
ঈশ্বেরর পুত্র বলা হেব৷

খযাহন 1:15 কয়াহন তারঁ সম্েক্ণ মানুষেক 
বলেলন, ‘ইিনই িতিন য়ারঁ সবেেন্ধ আিম বেলিে৷ 
‘িযিন আমার পের আসেেন, িতিন আমার 
কথেক মহান, কারর িতিন আমার অেনক 
আেগ কথেকই আেেন৷”

খযাহন 14:15 ‘কতামরা যিদ আমায় ভালবাস 
তেব কতামরা আমার সমস্ত আেদশ পালন 
করেব৷

16 আিম িপতার কােে োইব, আর িতিন কতামােদর 
আর একেন সাহায্যকারীেদেবন, কয়ন িতিন 
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িেরকাল কতামােদর সেঙ্গ থােকন৷
17 িতিন সেত্যর আত্া,যােঁক এই েগত সংসার 

কমেন িনেত পাের না, কারর েগত তােঁক কদেখ 
না বা তােঁক োেন না৷ কতামরা তােঁক োন, 
কারর িতিন কতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গই থােকন, 
আর িতিন কতামােদর মেধ্যই থাকেবন৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 3:15; ইসাইয়া 9:6; লুক 2:40-52; 
কযাহন 1:1,2,14; িতমিথ ১ 3:16.

E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 
�ারঁ প্রশংসা করা হশি।

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

ইসাইয়া 8:13 এক মাত্র প্রভু 
সি ্মশক্তিমানশকই খ�ামাশদর ভয় পাওয়া 
উবচ� ্| �াশঁকই খ�ামাশদর সম্ান জানাশনা 
উবচ� ্|

14 যবদ খ�ামরা প্রভুশক সম্ান কর, �াশঁক 
পবিত্র িশি মানযে কর, �াহশিই ব�বন 
খ�ামাশদর পশষি এক বনরাপদ আশ্রয় 
হশিন| বকন্তু খ�ামরা �াশঁক সম্ান কর না| 
�াই ঈশ্বর একিা পাথশরর মশ�া হশিন 
এিং খ�ামরা খসই পাথশরর ওপর আেশড় 
পড়শি| ইস্াশয়শির দটুি পবরিার এই 
পাথশরর ওপর খহাচঁি �াশি এিং �ারা 
আ�া� পাশি| খজরুশাশিশমর সমস্ 
খিাকশক আিক করশ� প্রভু একিা ফাদঁ 
স্রূপ হশিন|

15 অশনক খিাক এই পাথশরর ওপর খহাচঁি 
�াশি, �ারা পশড় যাশি এিং আহ� হশি| 
অশনশক ফাশঁদ পশড় ধরা পড়শি|

মবথ 11:6 ধন্য কসইেলাক, আমােক গ্রহর 
করেত যার ককান বাধা কনই৷’

মবথ 13:57 এইভােব তােঁক কমেন িনেত 
তারা মহা সমস্যায় পড়ল৷িকন্তু যীশু তােদর 
বলেলন, ‘িনেের গ্রাম ও বািড় োড়া আর সব 
োয়গােতই ভাববাদী সম্ান পান৷’

িুক 2:34 এরপর িশিমেযান তােঁদর 
আশীব ্ণাদ কের যীশুর মা মিরয়মেক বলেলন, 
‘ইিন হেবন ইস্ােয়েলর মেধ্য বহু কলােকর 
পতন ও উত্ােনর কারর৷ ঈশ্বর হেত আগত 
এমন িেহ্ন যা বহু কলাকই অগ্রাহ্য় করেব৷

িুক 20:17 িকন্তু যীশু তােদর িদেক 
তািকেয় বলেলন, ‘তাহেল এই কয় কথা শােস্ত 
কলখা আেে এর অথ ্ণ িক,‘রােিমিস্তরা কয় 
পাথরিা বািতল কের িদল, কসিাই হেয় উঠল 
ককােরর প্রধান পাথর?’

18 কয় ককউ কসই পাথেরর ওপর পড়েব, কস কভেঙ্গ 
িুকেরা-িুকেরা হেয় যােব, আর যার ওপর কসই 
পাথর পড়েব কস কভেঙ্গ গঁুেড়া হেয় যােব৷’

িুক 21:35 বাস্তিবক, পিৃথবীর সব 
কলােকর েন্যই কসই িদন আসেব৷

খরামীয় 9:31 আর ইস্ােয়লীরা িবিধ-ব্যবস্া 
পালন করার মধ্য িদেয় ধািম ্ণক প্রিতপন্ হবার 
কেষ্টা কেরও কৃতকায় ্ণ হয় িন৷

32 কারর তারা তােদর কৃতকােয় ্ণর দ্ারা ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হবার কেষ্টা কেরেে৷ ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হবার েন্য তারা ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের 
িন, তারা ব্যাঘাতেনক পাথের ধাক্া কপেয় 
কহােঁি কখেয়েে৷

33 শােস্ত কয়মন কলখা আেে:‘কদখ, আিম িসেযােন 
একটি পাথর রাখিে যােত মানুষ কহােঁি কখেয় 
পেড় যােব; িকন্তু যারঁা তারঁ ওপর িবশ্বাস করেব 
তারা কখনও লজ্ায় পড়েব না৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 2:7 যারঁা তােঁক 

ইসাইয়া



211

িবশ্বাস কের তােদর কােে কসই প্রস্তর 
(যীশু) মহামপূল্যবান; িকন্তু যারঁা তােঁক 
অবজ্ঞা কের তােদর কােে িতিন হেলন কসই 
প্রস্তর:‘রােিমিস্তরা কয় প্রস্তর বািতল কের 
িদেয়িেল, কসিাই হেয় উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপপূর ্ণ 
প্রস্তর৷’

এটিও কদখুন: এেেিকেয়ল 11:16; মিথ 15:14; মিথ 21:43-45; 
কিরথেীয় ১ 1:23,24.

E02 মবসহার রাজযেপাশির স্থান।

ইসাইয়া 9:1 বকন্তু খয বিপশদ পশড়বেি 
�ার জনযে খকান অন্কার থাকশি না| 
খিাকরা অ�ীশ� সিূিূন খদশ ও নপ্তাবি 
খদশশক খকান গুরুত্বই বদ� না| বকন্তু 
পরি�গী-কাশি সমুশদ্র বনকিি�গী খদশ, 
য়দ্মন নদীর অপর পাশরর খদশ এিং 
অ-ইহদুীশদর মহকুমাটিশক ঈশ্বর �ুি 
মহান করশিন|

মবথ 2:22 িকন্তু কয়ােষফ যখন শুনেলন 
কয় কহেরােদর োয়গায় তারঁ পুত্র আিখ ্ণলায় 
িযহপূিদয়ার রাো হেয়েে, তখন িতিন কসখােন 
িফের কযেত ভয় কপেলন৷ পের আর এক স্বেনে 
তােঁক সাবধান কের কদওয়া হল,

23 তখন িতিন গালীেল িফের নাসরত্ নগের 
বসবাস করেত লাগেলন৷ এই রকম ঘিল কয়ন 
ভাববাদীর মাধ্যেম ঈশ্বর যা বেলিেেলন তা পপূর ্ণ 
হয়: িতিন নাসরতীয়বেল আখ্যাত হেলন৷

মবথ 4:12 যীশু যখন শুনেলন কয়াহনেক 
কগ্রপ্তার কের িনেয় কগেে, তখন িতিন গালীেল 
েেল কগেলন৷

13 িতিন নাসরেত থাকেলন না, কসখান কথেক 
সবপূলপূন ও নপ্তািলর সীমানার মেধ্য গালীল 
হ্রেদর ধাের কফরনাহপূেম িগেয় বাস করেত 
লাগেলন৷

14 এই সকল ঘিল যােত ভাববাদী িযশাইয়র 

মাধ্যেম ঈশ্বর যা বেলিেেলন তা পপূর ্ণ হয়:
15 সাগেরর পেথ যদ্ণেনর পক্চিমপাের সবপূলপূন ও 

নপ্তািল কদশ, অইহুদীেদর গালীল৷

খযাহন 1:45 িফিলপ এবার নথেনলেক 
কদখেত কপেয় বলেলন, ‘আমরা এমন 
একেেনর কদখা কপেয়িে যার কথা কমািশ ও 
ভাববাদীরা িবিধ-ব্যবস্ায় িলেখ করেখ কগেেন৷ 
িতিন নাসরত্ িনবাসী কয়ােষেফর কেেল যীশু৷’

46 নথেনল তােঁক বলেলন, ‘নাসরত্! নাসরত্ 
কথেক িক ভাল িকেু আসেত পাের?’িফিলপ 
বলেলন, ‘এস কদেখ যাও৷’

B21 মবসহাই হশিন আশিার উ�্স।
E15 মবসহা সু�ির আনশিন।

ইসাইয়া 9:2 এই সি খদশশর খিাক 
অন্কাশর িাস কর�| বকন্তু �ারা মহা-
আশিাকটি খদ�শ� পাশি| ঐসি খিাক 
কিশরর ম� অন্কার জায়�ায় িাস 
কর�| বকন্তু “মহা-আশিাক” �াশদর ওপর 
বকরণ খদশি|

3 খহ ঈশ্বর, আপবনই জাব�টিশক িড় হশ� 
খদশিন| আপবনই খস�ানকার খিাকশদর 
সু�ী করশিন| �ারা আপনার উপবস্থব�শ� 
যুধে জশয়র খশশষ িুশির মাি ভাশ�র 
সময়কার আনশন্দর মশ�া, ফসি খ�ািার 
সমশয়র আনশন্দর মশ�া সু� খভা� করশি|

4 খকননা আপবন �াশদর ভাশরর খিাঝা, 
�াশদর কাশঁধর িাকঁ, শাক্স্ খদওয়ার জনযে 
�াশদর উপর িযেিহৃ� শএুশদর দণ্ড সবরশয় 
খনশিন| খযমন বমবদযনশক হারাশনার পশর 
আপবন কশরবেশিন|

মবথ 4:16 কয় কলাকরা অন্ধকাের বাস 
কের, তারা মহােে্যািত কদখেত কপল, আর 
যারঁা মতুৃ্যোয়ার কদেশ থােক, তােদর উপর 
আেলার উদয় হল৷’

ইসাইয়া



212

িুক 1:76 এখন কহ বালক, কতামােক বলা 
হেব পরেমশ্বেরর ভাববাদী; কারর তুিম প্রভুর 
পথ প্রস্তুত করবার েন্য তারঁ আেগ আেগ 
েলেব৷

77 তুিম তারঁ কলাকেদর বলেব, ঈশ্বেরর দযায় 
কতামরা পােপর ষিমা দ্ারা উদ্ার পােব৷

78 কারর আমােদর ঈশ্বেরর দযা ও করুরার 
উদ্্ণ কথেক এক নতুন িদেনর কভােরর আেলা 
আমােদর ওপর ঝের পড়েব৷

79 যারঁা অন্ধকার ও মতুৃ্যর োযায় বেস আেে 
তােদর ওপর কসই আেলা এেস পড়েব; আর তা 
আমােদর শািন্তর পেথ পিরোিলত করেব৷’

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

2 কসই বাক্য আিদেত ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন৷
3 তারঁ মাধ্যেমই সব িকেুর সটৃষ্ট হেয়িেল এবং 

এর মেধ্য তােঁক োড়া ককান িকেুরই সটৃষ্ট হয় 
িন৷

4 তারঁ মেধ্য েীবন িেল; আর কসই েীবন 
েগেতর মানুেষর কােে আেলা িনেয় এল৷

5 কসই আেলা অন্ধকােরর মােঝ উজ্জ্বল হেয় 
উঠল; আর অন্ধকার কসই আেলােক েয় 
করেত পাের িন৷

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

খযাহন 12:35 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘আর সামান্য িকেু সমেয়র েন্য কতামােদর 
মেধ্য আেলা থাকেব৷ যতষির কতামরা আেলা 
পাছে, তারই মধ্য িদেয় েল৷ তাহেল অন্ধকার 
কতামােদর আছেন্ করেব না৷ কয় কলাক 
অন্ধকাের েেল কস ককাথায় যােছে তা োেন না৷

36 যতষির কতামােদর কােে আেলা আেে, কসই 
আেলােত িবশ্বাস কর, তােত কতামরা আেলার 

সন্তান হেব৷’ এই কথা বেল যীশু কসখান কথেক 
েেল কগেলন ও তােদর কাে কথেক িনেেেক 
কগাপন রাখেলন৷

46 আিম এ েগেত আেলা রূেপ এেসিে যােত 
কয় আমায় িবশ্বাস কের তােক কয়ন অন্ধকাের 
থাকেত না হয়৷

এশফসীয় 5:8 আিম কতামােদর এসব কথা 
বলিে, কারর এক সময় কতামরা অন্ধকাের 
েীবনযাপন করেত; িকন্তু এখন প্রভুর 
অনুসারী হেয় কতামরা আেলায় এেসে, তাই 
কতামরা এখন কে্যািতর সন্তানেদর মেতা 
েীবনযাপন কেরা৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 50:10; ইসাইয়া 60:1-3,19; লুক 2:32; 
িপতেরর ১ম পত্র 2:9; কযাহন 1:5-7.

A08 মবসহার নাম এিং পদিী।
B03 মবসহা হশিন মানিপুত্র।
C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 

হশয়বেি।
H04 মবসহার বসংহাসন।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।

ইসাইয়া 9:6 একটি বিশশষ বশশু 
জন্মগ্রহণ করার পরই এিা �িশি| 
ঈশ্বর আমাশদর একটি পুত্র খদশিন| 
খিাকশদর খন�ৃত্ব খদওয়ার ভার �ার ওপর 
থাকশি| �ার নাম হশি “আচিয়্য় ্ম মন্ত্রী, 
ষিম�ািান ঈশ্বর, বচরজীবি বপ�া, শাবন্র 
রাজকুমার|”

7 নযোয়পরায়ণ�া ও ধাবম ্মক�া বদশয় �ার 
শাসন স্থাপন কশর| এ�ন খথশক এিং 
বচর কাশির জনযে দাযূদ পবরিার উদ্ভূ� 
রাজার রাজশত্ব শক্তি ও শাবন্ বিরাজ 
করশি| �ারঁ খিাকশদর জনযে প্রভুর প্রিি 
উদেীপনা �াশঁক এই সি কাজ করাশি|

মবথ 1:23 কশান! «এক কুমারী গভ্ণবতী 
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হেব, আর কস এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, 
তারা তােঁক ইম্ানপূেয়ল যার অথ ্ণ ‘আমােদর 
সেঙ্গ ঈশ্বর’ বেল ডাকেব৷

মবথ 9:15 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘বর সেঙ্গ থাকেত িক বেরর বনু্ধরা কশাক 
করেত পাের? িকন্তু িদন আসেে যখন বরেক 
তােদর কাে কথেক িনেয় যাওয়া হেব, তখন 
তারা উেপাস করেব৷

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

মাক্ম 10:33 কশান, ‘আমরা কেরুশােলেম 
যাক্ছে আর প্রধান যােক এবং ব্যবস্ার 
িশষিেকর হােত মানবপুত্রেক সেঁপ কদওযা হেব 
তারা তােক মতুৃ্যদণ্ড কদেব এবং অইহুদীেদর 
হােত তুেল কদেব৷

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 1:35 এর উত্তের স্বগ ্ণদপূত বলেলন, 
‘পিবত্র আত্ােতামার ওপর অিধষ্ান করেবন 
আর পরেমশ্বেরর শক্তি কতামােক আবতৃ 
করেব; তাই কয় পিবত্র িশশুটি েন্মগ্রহর করেব 
তােঁক ঈশ্বেরর পুত্র বলা হেব৷

িুক 2:10 কসই স্বগ ্ণদপূত তােদর বলেলন, 
‘ভয় কনই, কদখ আিম কতামােদর কােে এক 
আনেন্দর সংবাদ িনেয় এেসিে৷ এই সংবাদ 
সকেলর েন্য মহা আনেন্দর হেব৷

11 কারর রাো দাযপূেদর নগের আে কতামােদর 
েন্য একেন ত্রারকত্ণার েন্ম হেয়েে৷ িতিন 

খ্ীষ্ট প্রভু৷

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

খযাহন 1:18 ঈশ্বরেক ককউ কখনও 
কদেখিন; িকন্তু একমাত্র পুত্র, িযিন িপতার 
কােে থােকন, িতিনই তােঁক প্রকাশ কেরেেন৷

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

খযাহন 4:25 তখন কসই স্তীেলাকটি তােঁক 
বলল, ‘আিম োিন, মশীহ আসেেন৷ মশীহেক 
তারা খ্ীষ্ট বেল৷ যখন িতিন আসেবন, তখন 
আমােদর সব িকেু োনােবন৷’

26 যীশু তােক বলেলন, ‘কতামার সেঙ্গ কয় কথা 
বলেে আিমই কসই মশীহ৷’

খযাহন 10:11 ‘আিমই উত্তম কমষপালক৷ 
উত্তম পালক কমষেদর েন্য তার েীবন 
সমপ ্ণর কের৷

पবশষযেচবর� 4:26 েগেতর রাোরা যুেদ্র 
েন্য প্রস্তুত হল, আর শাসেকরা প্রভু ঈশ্বেরর 
িবরুেদ্ ও তারঁ খ্ীেষ্টর িবরুেদ্ এক হল৷’

কবরন্থীয় ১ 15:45 শােস্ত এই কথাও বলেে: ‘প্রথম 
মানুষ (আদম) সেীব প্রারী হল;আর কশষ 
আদম (খ্ীষ্ট) েীবনদায়ক আত্া হেলন৷

কবরন্থীয় ২ 4:4 এই যুেগর কদবতা 
অিবশ্বাসীেদর মন অন্ধ কেরেে, যােত ঈশ্বেরর 
প্রিতমপূত্িত ্ণ কয় খ্ীষ্ট, তারঁ মিহমার সুসমাোেরর 
আেলা তারা কদখেত না পায়৷

এশফসীয় 1:20 কসই মহাশক্তি দ্ারা ঈশ্বর 
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খ্ীষ্টেক মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত কেরেেন ও 
তারঁ ডানপােশ স্বগতীয় স্ােন বিসেয়েেন৷

21 ঈশ্বর খ্ীষ্টেক সমস্ত রাো, মহারাো, 
শাসনকত্ণা ও মহান কনতােদর কথেক এবং 
প্রেত্যক শীষ ্ণ স্ানীয় শক্তির উেদ্্ণ খ্ীষ্টেক 
স্াপন কেরেেন, ককবল এই কােল নয় 
আগামীকােলও৷

22 ঈশ্বর সবিকেুই খ্ীেষ্টর েরেরর নীেে স্াপন 
কেরেেন৷ তােঁকই সকেলর ওপের মস্তক স্বরূপ 
কের মণ্ডলীেক দান কেরেেন৷

এশফসীয় 2:14 খ্ীষ্টই আমােদর শািন্তর উত্ স৷ 
ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধ্য কয় শত্রুভাব 
প্রােীেরর মত ব্যবধান সটৃষ্ট কেরিেল, খ্ীষ্ট 
িনে কদহ উত্ সগ ্ণ কের ঘরৃা ও ব্যবধােনর কসই 
প্রােীর কভেঙ্গ িদেয়েেন৷

বফবিপ্ীয় 2:7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন 
এবং একেন ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন 
মানুেষর মত হেয় েন্ম িনেলন ও একেন 
দােসর মেতা হেলন৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 3:16 আমরা প্রাথ ্ণনা কির 
কয়, শািন্তর প্রভু িনেে সব সময় সব অবস্ায় 
কতামােদর শািন্ত দান করুন৷ প্রভু কতামােদর 
সকেলর সােথ থাকুন৷

ব�মবথ ১ 2:5 কারর একমাত্র ঈশ্বর আেেন 
আর ঈশ্বেরর ও মানুেষর মেধ্য ককবল একমাত্র 
পথ আেে, যার মাধ্যেম মানুষ ঈশ্বেরর কােে 
কপৌঁেেত পাের৷ কসই পথ যীশু খ্ীষ্ট, িযিন 
িনেেও একেন মানুষ িেেলন৷

ব�মবথ ২ 4:8 এখন অবিধ সটঠক 
েীবনযাপন করার েন্য আমার েন্য এক 
িবেয় মুকুি কতালা আেে, কসই ন্যায়পরায়র 
িবোরক প্রভু কসই মহািদেন আমােক তা 
কদেবন৷ হ্যা ,ঁ কসই মুকুি িতিন আমায় কদেবন৷ 
ককবল আমােক নয়, বরং যত কলাক তারঁ 
পুনরাগমেরর েন্য ভােলাবাসার সােথ 

অধীরভােব প্রতীষিা কেরেে, এ মুকুি তােদর 
সকলেক কদেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:3 একমাত্র ঈশ্বেরর 
পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার ও তারঁ প্রকৃিতর 
মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র তারঁ পরাক্রান্ত 
বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের করেখেেন৷ কসই 
পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমার 
ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:14 আমােদর এক 
মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর সােথ 
বাস করেত কগেেন৷ িতিন যীশু, ঈশ্বেরর পুত্র৷ 
তাই এেসা আমরা িবশ্বােস অিবেল থািক৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:6 আর অন্য গীেত 
ঈশ্বর বলেলন, ‘তুিম মল্ীেষদেকরমেতা 
িেরকােলর েন্য মহাযােক হেল৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:6 আর শােস্তও একথা 
আেে:‘কদখ, আিম িসেযােন একটি প্রস্তর 
স্াপন করিে, যা মেনানীত মহামপূল্য ককােরর 
প্রধান প্রস্তর৷ তার ওপর কয় মানুষ িবশ্বাস 
রাখেব তােক কখনই লজ্ায় পড়েত হেব না৷’

पপ্র�যোশদশ 1:5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক 
অনুগ্রহ ও শািন্ত কতামােদর মেধ্য কনেম 
আসুক৷ িবশ্বস্ত সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য 
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কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 1:8 প্রভু ঈশ্বর বেলন, ‘আিমই 
আল্া ও ওিমগা;আিমই কসই সব ্ণশক্তিমান৷ 
আিমই কসই েন িযিন আেেন, িযিন িেেলন 
এবং িযিন আসেেন৷’

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

पপ্র�যোশদশ 19:16 তারঁ কপাশােক ও উরুেত কলখা 
আেে এই নাম:‘রাোেদর রাো ও প্রভুেদর 
প্রভু৷’

पপ্র�যোশদশ 22:16 আিম যীশু, আিম আমার 
স্বগ ্ণদপূতেক পাঠালাম কয়ন কস মণ্ডলীেদর েন্য 
কতামােক এসব কথা বেল৷ আিম দাযপূেদর মপূল 
ও বংশধর৷ আিম উজ্জ্বল প্রভাতী তারা৷’

এটিও কদখুন: িবোরকেিরত 13:18; সামুেয়ল ১ 7:16; সামসঙ্গীত 
2:8; সামসঙ্গীত 72:8-11; সামসঙ্গীত 89:35-37; ইসাইয়া 7:14; 
কযেরিময়া 33:15-17; দািনেয়ল 2:44; দািনেয়ল 7:14,27; কযাহন 

18:37; কিরথেীয় ১ 15:24-28; এেফসীয় 1:20-22.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 10:20 খসই সময় ইস্াশয়শির 
অিবশষ্টাংশ এিং যাশকাি পবরিাশরর খিঁশচ 
যাওয়া খিাকরা �াশদর অ�যোচারীশদর 
ওপর আর বনভ্মর করশি না| �ারা 
ইস্াশয়শির পবিত্র�ম প্রভুর ওপর 
যথাথ ্মভাশি বনভ্মর করশ� বশ�শি|

21 যাশকাি পবরিাশরর জীবি� খিাকরা 

আিার সি ্মশক্তিমান ঈশ্বশরর কাশে বফশর 
আসশি|

22 খহ ইস্াশয়ি, খ�ামার খিাশকর সং�যো 
বিশাি| অশনকিা সমুশদ্র িািুকণার 
মশ�া| বকন্তু �াশদর মশধযে �ুি অল্প খিাকই 
খিঁশচ থাকশি এিং �ারা ঈশ্বশরর কাশে 
বফশর আসশি| বকন্তু প্রথশম, খ�ামাশদর 
খদশটি ধ্ংস হশি| ঈশ্বর খ�াষণা কশরশেন 
খয ব�বন খ�ামাশদর খদশ ধ্ংস করশিন| 
�ারপর ভূ�ণ্ডটির ওপর প্ািশনর মশ�া 
সুবিচার চশি আসশি|

সামসগেী� 53:6 ঈশ্বর, ইস্ােয়েলর েন্য 
িসেয়ান পব ্ণেত েয় িনেয় আসুন! ঈশ্বর 
যখন তারঁ কলাকেদর িনব ্ণাসন কথেক িফিরেয় 
আনেবন তখন যােকােবর কলাকরা কয়ন আনন্দ 
কের|

ইসাইয়া 1:9 এিা সিত্য, িকন্তু প্রভু 
সব ্ণশক্তিমান গুটিকতক কলাকেক 
েীবনযাপেনর অনুমিত িদেয়েেন| আমরা 
সেদাম এবং ঘেমারা এই নগর দুটির মত 
পুেরাপুির ধ্ংস হেয় যাই িন|

ইসাইয়া 12:6 কহ িসেয়ানবাসীগর উচ্চস্বের 
ঈশ্বেরর স্তবগান কর| ইস্ােয়েলর পিবত্রতম 
ঈশ্বর অত্যন্ত সএিযভােব কতামার সেঙ্গ 
আেেন| তাই সকেল খুশী হও|

খহাশসয়া 1:9 তখন প্রভু বলেলন, “তার নাম 
কলা-অক্ম্ রােখা| ককন? কারর কতামরা আমার 
কলাক নও| আিম কতামােদর ঈশ্বর নই|”

10 “ভিবষ্যেত, ইস্ােয়ল োিতর কলাকসংখ্যা 
সমুেদ্র বািলর মেতা অসংখ্য হেব| তুিম বািল 
পিরমাপ করেত পার না অথবা তার সংখ্যা 
গুনেতও পার না| তখন এিা কযখােন তােদর 
বলা হেয়িেল, ‘কতামরা আমার কলাক নও,’ কসই 
োয়গােতই তােদর বলা হেব, ‘কতামরা েীবন্ত 
ঈশ্বেরর সন্তান|’
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জা�াবরয়া 10:9 হ্যা ,ঁ আিম আমার কলােকেদর 
িবিভন্ োিতর মেধ্য েিড়েয় িদেয়িে| কসইসব 
দপূরবততী স্ােন তারা আমায় স্মরর করেব| তারা 
ও তােদর সন্তােনরা েীবন্ত িফের আসেব|

খরামীয় 9:25 এিবষেয় কহােশেয়র পুস্তেক 
কলখা আেে:‘যারঁা আমার কলাক নয়, তােদর 
আিম িনেের কলাক বলব, কয় িপ্রয়তমা িেল না 
তােক আমার িপ্রয়তমা বলব৷’

26 ‘আর কয়খােন ঈশ্বর বেলিেেলন কতামরা 
আমার কলাক নও, কসখােনই তােদর বলা যােব 
েীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান৷’ 

27 িযশাইয় ইস্ােয়ল সবেেন্ধ উচ্চকেঠে বেলিেেলন: 
‘যিদ ইস্ােয়লীেদর সংখ্যা সমুদ্ তীেরর 
বালুকরার মত অগিনত হয়, তবুও তােদর মধ্য 
কথেক অবিশষ্ট িকেু মানুষ কশষ পয ্ণন্ত উদ্ার 
পােব৷

28 িবোেরর ব্যাপাের প্রভু এই পিৃথবীেত যা 
করেবন বেলেেন, িতিন তা পপূর ্ণ করেবন, 
িশিগিরই তা কশষ করেবন৷’

29 এই রকম কথা িযশাইয় আেগই বেলিেেলন: 
‘সব ্ণশক্তিমান প্রভু যিদ আমােদর েন্য িকেু 
বংশধর করেখ না িদেতন তেব এতিদেন আমরা 
সেদােমর তুল্য হতাম, আমরা এতিদেন 
ঘেমারার তুল্য হতাম৷’

খরামীয় 11:5 টঠক কসই ভােবই এখনও িকেু 
কলাক আেে, ঈশ্বর যােদরেক িনে অনুগ্রেহ 
মেনানীত কেরেেন৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

কবরন্থীয় ২ 3:14 তােদর মন কেঠার হেয় 
িগেয়িেল, কারর যখন শাস্ত পড়া হয় তখন 
মেন হয় আেও তােদর কসই আবরর রেয়ই 
কগেে৷ কসই আবরর এখনও সের িন, একমাত্র 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই কসই আবরর সিরেয় কদওয়া 
সন্ভব৷

15 হ্যা ,ঁ আেও কমািশর িবিধ-ব্যবস্ার পুস্তক 
পড়ার সময় তােদর হৃদেয়র ওপের আবরর 
থােক৷

16 িকন্তু যখনই ককউ প্রভুর িদেক কফের তখন 
কসই আবরর সের যায়৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4.

A03 মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।
B04 মবসহার ঈশ্বরসুিভ বিবশষ্টযে।
B05 মবসহার মশধযে পরশমশ্বশরর বিবশষ্টযে পূণ ্ম 

রশয়শে।
C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 

হশয়বেি।

ইসাইয়া 11:1 একটি খোি �াে (বশশু) 
বয়শশযর খ�াড়া (পবরিার) খথশক িাড়শি| 
ঐ শা�াটি বয়শশযর বশকড়গুবি খথশক 
িাড়শি|

2 আর প্রভুর আত্া এই িািকটির ওপশর 
ভর করশি| এই আত্া িািকটিশক জ্ান, 
িুক্ধে, পথবনশদ্মশ এিং শক্তি খদশি| এই 
আত্া িািকটিশক প্রভুশক জানার এিং 
�াশঁক সম্ান করার বশষিা খদশি|

3 প্রভুর প্রব� সমীহ দ্ারা িািকটি 
অনুপ্রাবণ� হশি|খস িাইশরর খচহারা বদশয় 
খকান বকেু বিচার করশি না| খকান বকেু 
খশানার বভ�ব্�শ� খস রায় খদশি না|

মবথ 3:16 যীশু বাপ্তাইক্েত হেয় েল 
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কথেক উেঠ আসার সেঙ্গ সেঙ্গ তারঁ সামেন 
আকাশ খুেল কগল, আর িতিন কদখেলন 
ঈশ্বেরর আত্া কেপােতর মেতা কনেম তারঁ 
ওপের আসেেন৷

17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা কগল, কসই স্বর 
বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম 
অত্যন্ত প্রীত৷’

িুক 2:52 এইভােব যীশু বয়েস ও জ্ঞােন 
বড় হেয় উঠেলন, আর ঈশ্বর ও মানুেষর 
ভালবাসা লাভ করেলন৷

খযাহন 3:34 কারর ঈশ্বর যােঁক 
পাটঠেয়েেন িতিন ঈশ্বেরর কথাই বেলন৷ ঈশ্বর 
তােঁক পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ কেরেেন৷

35 িপতা তারঁ পুত্রেক ভালবােসন, আর িতিন তারঁ 
হােতই সব িকেু সেঁপ িদেয়েেন৷

36 কয় ককউ পুেত্রর ওপর িবশ্বাস কের কস অনন্ত 
েীবেনর অিধকারী হয়; িকন্তু কয় পুত্রেক 
অমান্য কের কস কসই েীবন কখনও লাভ কের 
না, বরং তার ওপের ঈশ্বেরর কক্রাধ থােক৷’

খযাহন 16:13 সেত্যর আত্া যখন আসেবন, 
তখন িতিন সকল সেত্যর মেধ্য কতামােদর 
পিরোিলত করেবন৷ িতিন িনেে কথেক িকেু 
বেলন না, িকন্তু িতিন যা কশােনন তাই বেলন, 
আর আগামী িদেন িক ঘিেত েেলেে তা িতিন 
কতামােদর কােে বলেবন৷

पবশষযেচবর� 10:37 সমগ্র িযহপূদােত িক 
ঘেিিেল কস সব কথা আপনারা শুেনেেন৷ 
কয়াহন বাপ্তাইেক কলােকেদর কােে বািপ্তেস্মর 
কথা প্রোর করার পর গালীেল এই ঘিনাগুিল 
শুরু হয়৷

38 আপনারা কসই নাসরতীয় যীশুর িবষেয় 
শুেনেেন, শুেনেেন ঈশ্বর িকভােব তােঁক 
পিবত্র আত্ায় ও পরাক্রেমর সেঙ্গ অিভেষক 
কেরিেেলন৷ যীশু সব ্ণত্র মানুেষর মঙ্গল কের 
কবড়ােতন, আর যারঁা িদয়াবেলর কবেল 
পেড়িেল তােদর িতিন মুতি করেতন, কারর 

ঈশ্বর তারঁ সেঙ্গ িেেলন৷

पবশষযেচবর� 13:21 তারপর তারা 
একেন রাো োইেল িবন্যামীন কগাষ্ঠীর কীেশর 
কেেল কশৌলেক ঈশ্বর িদেলন,. কয় েিলেশ বের 
ধের তােদর ওপর রােত্ব করল৷

22 পের িতিন তােক সিরেয়, দাযপূদেক তােদর 
রাো করেলন৷ ঈশ্বর তারঁ িবষেয় সাষি্য িদেয় 
বলেলন, ‘আিম িযশেয়র কেেল দাযপূদেক 
কপেয়িে, কস আমার মেনর মত কলাক৷ আিম 
তােক যা করেত বলব কস তা করেব৷’

23 দাযপূেদর বংেশ ঈশ্বর তারঁ প্রিতশ্রুিত অনুসাের 
ইস্ােয়েলর েন্য এক ত্রারকত্ণা আনেলন, 
িতিন যীশু৷

কবরন্থীয় ১ 1:30 ঈশ্বরই কতামােদর খ্ীষ্ট যীশুর 
সােথ যুতি কেরেেন৷ খ্ীষ্টই আমােদর কােে 
ঈশ্বেরর কদওয়া জ্ঞান, িতিনই আমােদর 
ধািম ্ণকতা, পিবত্রতা ও যুক্তি৷

पপ্র�যোশদশ 4:5 কসই িসংহাসন কথেক িবদু্যেতর 
ঝলকািন, গুরু গুরু শব্দ ও বজ্রধ্িন িনগ ্ণত 
হক্ছেল; আর কসই িসংহাসেনর সামেন সাতটি 
মশাল জ্বলিেল৷ সাতটি আগুেনর মশাল 
ঈশ্বেরর কসই সপ্ত আত্ার প্রতীক;

पপ্র�যোশদশ 5:6 পের আিম কদখলাম ঐ 
িসংহাসেনর সামেন োর েন প্রারীর সেঙ্গ 
এবং প্রােীনেদর সেঙ্গ এক কমষশাবক দািঁড়েয় 
আেেন; কসই কমষশাবকেক এমন কদখাক্ছেল 
কয়ন তােক বধ করা হেয়েে৷ তারঁ সাতটি শঙৃ্গ 
ও সাতটি েষুি, কসই েষুিগুিল হল ঈশ্বেরর সপ্ত 
আত্া যােদর পিৃথবীর সব ্ণত্র পাঠােনা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 42:1; ইসাইয়া 59:21; ইসাইয়া 61:1; মিথ 
12:25; মিথ 13:54; লুক 2:40,52; লুক 3:21,22; কযাহন 1:32,33; 

এেফসীয় 1:17,18; িতমিথ ২ 1:7; पপ্রত্যােদশ 3:1.
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H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 11:4 খস স��া ও ধাবম ্মক�ার 
সশগে দীন-দবরদ্শদর বিচার করশি| খস 
নযোশযর সশগে খদশশর দীনহীনশদর বিবভন্ন 
বিষশয়র বনষ্�ব্� করশি| যবদ খস খকান 
খিাকশক শাক্স্ খদওয়ার বসধোন্ খনয 
�াহশি �ার আশদশমশ�া ঐ খিাকটিশক 
শাক্স্ খপশ�ই হশি| যবদ খস খিাকশদর 
মৃ�ুযের আশদশ খদয় �াহশি �াশদর হ�যো 
করা হশি| সুবিচার, ধাবম ্মক�াই এই 
শক্তির অনযে�ম উ�স্| এই গুণগুবি �ারঁ 
খকামশরর িন্নীর মশ�া হশি|

খযশরবময়া 23:5 প্রভু এই বাত্ণা বেলন, “কসই 
সময় আসেে যখন আিম একটি ভােলা 
‘নেবাদগম’|উত্েতালন করব| কস বুক্দ্মত্ত্বার 
সেঙ্গ শাসন করেব এবং কদেশ যা ন্যায্য এবং 
টঠক তাই করেব| কস সুষ্ঠু ভােব কদশ শাসন 
করেব এবং সটঠক িসদ্ান্ত কনেব|

6 তার রােেত্বর সময়, িযহপূদা রষিা পােব এবং 
ইস্ােয়ল িনরাপেদ থাকেব| এই হেব তার নাম: 
প্রভুই আমােদর ধািম ্ণকতা|”

কবরন্থীয় ২ 6:6 এসব সত্েত্বও আমরা 
আমােদর েীবেনর পিবত্রতা, জ্ঞান, তধয ্ণ্য, 
কস্হমমতা, পিবত্র আত্া, প্রকৃত ভালবাসা ও 
সেত্যর প্রোর দ্ারা এবং ঈশ্বেরর পরাক্রেমর 
দ্ারা, িক আক্রমের িক আত্রষিায় উভয় 
কষিেত্রই সদাোেরর অস্ত ব্যবহার কের প্রমার 
িদেয়িে কয় আমরা ঈশ্বেরর কসবক৷

এশফসীয় 6:14 সুতরাং শতি হেয় দাডঁ়াও, 
ককামর কবেঁধ নাও; আর ন্যায়পরায়রতার োলও 
নাও৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 2:8 তারপর কসই 
পাপপুরুষ প্রকািশত হেব; আর প্রভু তারঁ 
মুেখর কতেোময় িনঃশ্বাস এবং আিবভ্ণােবর 

মিহমা দ্ারা কসই পাপ পুরুষেক ধ্ংস করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

पপ্র�যোশদশ 19:15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ 
মুখ কথেক কবিরেয় আসিেল, যা িদেয় িতিন 
পিৃথবীর সমস্ত োিতেক আঘাত করেবন৷ 
কলৌহ যটষ্ট হােত োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন 
পিরোলনা করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর 
প্রেণ্ড কক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই 
করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 20:11 পের আিম এক িবরাি কশ্বত 
িসংহাসন ও তার ওপর িযিন বেস আেেন 
তােঁক কদখলাম৷ তারঁ সামেন কথেক পিৃথবী ও 
আকাশ িবলুপ্ত হল এবং তােদর ককান অক্স্তত্ব 
রইল না৷

12 আিম কদখলাম, ষুিদ্ অথবা মহান সমস্ত মতৃ 
কলাক কসই িসংহাসেনর সামেন দািঁড়েয় আেে৷ 
পের কেয়কটি গ্রথে কখালা হল এবং আরও 
একটি গ্রথে কখালা হল৷ কসই গ্রথেটির নাম েীবন 
পুস্তক৷ কসই গ্রথেগুিলেত মতৃেদর প্রেত্যেকর 
কােের িববরর িলিপবদ্ িেল এবং কসই 
অনুসাের তােদর িবোর হল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; িপতেরর ১ম পত্র 4:1; पপ্রত্যােদশ 
1:13.
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H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।
     
ইসাইয়া 11:6 খস সময় খনকশড় িা� এিং 

খমষশািক এক সশগে শাবন্শ� িাস করশি| 
িা� এিং ো�ি োনা এক সশগে শাবন্শ� 
শুশয় থাকশি| িােুর, বসংহ এিং ষাডঁ় 
একসশগে শাবন্শ� িাস করশি| এিং একিা 
খোট্ বশশু �াশদর চািনা করশি|

7 �রু এিং ভালু্লক একসশগে শাবন্শ� িাস 
করশি| �াশদর সমস্ শািকরাও একসশগে 
িাস করশি| খকউ কাশরা অবনষ্ট করশি 
না| বসংহ �রুর মশ�া �ড় �াশি| এমনবক 
সাপও মানুষশক দংশন করশি না|

8 একিা বশশুও বনভ্মশয় খকউশি সাশপর 
�শ�্মর ওপর খ�িা করশ� পারশি| বিষাতি 
সাশপর �শ�্মর মশধযেও খস বনবদ্ ্মধায হা� 
বদশ� পারশি|

9 এই সি বিষয়গুবি আসশি প্রমাণ কশর 
খকউ কারও খকান ষিব� না কশর পরস্পর 
শাবন্শ� িাস করশি| খিাকরা আমার 
পবিত্র পি ্মশ�র খকান অংশশ বহংসা বকংিা 
ধ্ংশসর আশ্রয় খনশি না| কারণ এই সি 
খিাকরা যথাথ ্মভাশি প্রভুশক খচশন ও জাশন| 
ভরা সমুশদ্র জশির মশ�া প্রভু বিষয়ক 
অ�াধ জ্াশন �ারা পবরপূণ ্ম থাকশি|

হািাকুক 2:14 তখন প্রভুর মিহমার কথা সব 
োয়গার কলাকরা োনেত পারেব| সমুদ্ কথেক 
েল কয়মন েিড়েয় যায় কসই রকম ভােব এই 
খবরিাও োিরিদক েিড়েয় যােব|

জা�াবরয়া 14:8 কসই িদন কেরুশােলম কথেক 
েীবন্ত েেলর ধারা বইেব| কসই েলধারা দুটি 
কস্ােত ভাগ হেয় এক ভাগ পপূব ্ণ িদেক মতৃ 
সাগের এবং অপর ভাগ পক্চিেম ভপূমধ্যসাগের 
বইেব| কসই েেলর ধারা সারা বের ধের 
থাকেব, িক গ্রীেমে, িক শীেত|

9 কসই সময়, প্রভু সমস্ত পিৃথবীর রাো হেবন| 
কসই িদন প্রভু হেবন একেন| তারঁ নাম হেব 

একটিই|

মবথ 5:44 িকন্তু আিম কতামােদর 
বলিে, কতামােদর শত্রুেদর ভালবােসা৷ যারঁা 
কতামােদর প্রিত িনয় ্ণাতন কের তােদর েন্য 
প্রাথ ্ণনা কেরা,

45 কয়ন কতামরা স্বেগ ্ণর িপতার সন্তান হেত পার৷ 
িতিন কতা ভাল মন্দ সকেলর উপর সপূয়্য় ্ণােলাক 
কদন, ধািম ্ণক অধািম ্ণক সকেলর উপর বটৃষ্ট 
কদন৷

पবশষযেচবর� 2:44 িবশ্বাসীরা সকেল একসেঙ্গ 
থাকেতন এবং সবিকেু িনেেেদর মেধ্য ভাগ 
কের িনেতন৷

45 তারঁা তােঁদর স্াবর অস্াবর সম্ত্িত িবক্ক্র 
কের, যার কয়মন প্রেযােন কসই অনুসাের ভাগ 
কের িনেতন৷

46 তারঁা প্রিতিদন মক্ন্দর প্রাঙ্গের িগেয় একক্ত্রত 
হেতন, একই উেদ্দশ্য প্রেরািদত হেয় তারা 
কসখােন কয়েতন৷ তারঁা তােঁদর বািড়েত 
একসেঙ্গ খাওয়া-দাওয়া করেতন আর ঈশ্বরেক 
ধন্যবাদ িদেয় আনেন্দর সেঙ্গ খাদ্য গ্রহর 
করেতন৷

47 িবশ্বাসীরা ঈশ্বেরর প্রশংসা করেতন, আর 
সকেলই তােঁদর ভােলাবাসেতন৷ প্রিতিদন 
অেনেক উদ্ার লাভ করিেেলন আর যারঁা 
উদ্ার লাভ করিেেলন তােদরেক প্রভু 
িবশ্বাসীবেগ ্ণর সেঙ্গ যুতি করেত থাকেলন৷

খরামীয় 14:17 ঈশ্বেরর রাে্য খাদ্য পানীয় 
নয়, িকন্তু তা ধািম ্ণকতা, শািন্ত ও পিবত্র 
আত্ােত আনন্দ৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #5; #6; #7; কযাব 5:23; কিরথেীয় ১ 6:9,11; 
কথসােলািনকীয় ১ 5:15; पপ্রত্যােদশ 5:9,10; पপ্রত্যােদশ 20:2-6.
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E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
     
ইসাইয়া 11:10 খস সময় বয়শশযর 

পবরিারি� ্ম খথশক একজন বিশশষ িযেক্তি 
থাকশিন| এই িযেক্তি খিাশকর প�াকা 
স্রূপ হশিন| এই “প�াকা” সকি খদশশক 
�ারঁ চারপাশশ আসার জনযে পথ খদ�াশি| 
সি খদশ �ারঁ কাশে �াশঁদর করণীয 
ক�্মশিয়্র িযোপাশর জানশ� চাইশি| এিং 
�ারঁ বিশ্রামস্থি মবহমাববি� হশি|

11 খসবদন প্রভু (ঈশ্বর) �ারঁ খিাকশদর 
অিবশষ্ট অংশশক মুতি কশর আনশ� 
বদ্�ীয় িাশরর জনযে হস্শষিপ করশিন| 
(অথ ্মা� ্ ব�বন অশূর, বমশর, পশ্াষ, 
এিম, িাবিি, হমা� ্ এিং সমুশদ্র 
চ�ুবদ্মশকর সমস্ উপ�যেকা খথশক অিবশষ্ট 
খিাকশদর আনশিন|)

12 আর ব�বন সমস্ খিাকশদর জনযে 
“প�াকা” �ুিশিন| ইস্াশয়ি ও বযহূদা 
খথশক বি�াবড়� খিাক যারা পৃবথিীর 
বিবভন্ন জায়�ায় বিবষিপ্ত ভাশি বেন্নমূশির 
মশ�া িাস করবেি �াশদর ব�বন একক্ত্র� 
করশিন|

পরম �ী� 5:10 আমার িপ্রয়তম উজ্জ্বল এবং 
তামােি বর ্ণ| কস  10,000 কলােকর মেধ্য িবিশষ্ট|

ইসাইয়া 59:19 পক্চিেমর কলাকরা প্রভুেক 
ভয় পােব এবং প্রভুর নােমর প্রিত শ্দ্াশীল 
হেব| পপূেব ্ণর কলাকরা তােক ভয় পােব এবং তারা 
প্রভুর মিহমােক শ্দ্া করেব| প্রভু ঈশ্বেরর 
বাতােসর কোের বহমান খরেস্াতা নদীর মেতা 
দ্তু আসেবন|

খযাহন 11:51 একথা কাযাফা কয় িনেের 
কথেক বলেলন তা নয়, িকন্তু কসই বেেরর 
েন্য মহাযােক হওযােত িতিন এই ভাববারী 
করেলন, কয় সমগ্র োিতর েন্য যীশু মতুৃ্যবরর 
করেত যােছেন৷

52 যীশু কয় ককবল ইহুদী োিতর েন্য মতুৃ্যবরর 
করেবন তা নয়, সারা েগেত কয় সমস্ত 
ঈশ্বেরর সন্তানরা োরিদেক েিড়েয় আেে, 
তােদর সকলেক একক্ত্রত করার েন্য যীশু 
মতুৃ্যবরর করেবন৷

খরামীয় 11:15 ঈশ্বর ইহুদীেদর কথেক মুখ 
ঘুিরেয় িনেয় েগেতর অন্য কলাকেদর িমত্র 
কের িনেলন৷ তাই ঈশ্বর ইহুদীেদরআবার যখন 
গ্রহর করেবন তার ফল িক হেত পাের? কস িক 
মেৃতর েীবন পাওয়ার মত অবস্া হেব না?

খরামীয় 11:22 তাহেল ঈশ্বেরর দয়ার ভাব ও 
কেঠারভাব কদখ৷ যারঁা আর ঈশ্বেরর অনুগামী 
হয় না তােদর িতিন দণ্ড কদন৷ িকন্তু ঈশ্বর 
কতামার প্রিত দয়াবান হন যিদ তুিম তারঁ দয়ায় 
অবস্ান করেত থাক৷ যিদ না থাক তাহেল 
কতামােক কসই প্রকৃত গাে কথেক ককেি কফলা 
হেব;

23 আর ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর কােে িফের আেস, 
তােঁক িবশ্বাস কের তেব ঈশ্বর ইহুদীেদর 
আবার গ্রহর করেবন৷ তারা কয়খােন িেল ঈশ্বর 
তােদর কসখােন আবার েেুড় কদেবন৷

24 বুেনা েলপাই গােের শাখা স্বাভািবকভােব 
উত্তম েলপাই গােে লাগােনা হয় না; িকন্তু 
কতামরা অইহুদীরা বুেনা েলপাই গােের 
শাখার মত হেলও কতামােদর সকলেক উত্তম 
েলপাই গােের সেঙ্গ যুতি করা হল৷ সুতরাং 
ইহুদীরা উত্তম েলপাই গােের শাখা-প্রশাখা 
বেল তােদর কভেঙ্গ কফলা হেলও তােদর িনেস্ব 
উত্তম গােের সেঙ্গ আবার কত সহেেই না 
যুতি করা যােব৷

25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই কয় কতামরা িনগপূঢ় 
সত্য কবাঝ যােত িনেের কোেখ িনেেেক জ্ঞানী 
না মেন কর৷ এই হল সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর 
িকেু অংশ শতিগ্রীব হেয়েে৷ অইহুদীেদর 
সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত ইহুদীেদর কসই 
মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
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িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

খরামীয় 15:9 খ্ীষ্ট এই কায়্য় ্ণ সাধন করেলন 
কয়ন ‘অইহুদীরা তারঁ দয়া কপেয়েে বেল তারঁ 
কগৌরব কের৷ শােস্ত কয়মন কলখা আেে:‘এই 
েন্যই অইহুদীেদর মেধ্য আিম কতামার কগৌরব 
করব; কতামার নােমর প্রশংসা গান করব৷’ 

10 আবার শাস্ত বেল,‘অইহুদীরা, কতামরা ঈশ্বেরর 
মেনানীত কলাকেদর সেঙ্গ আনন্দ কর৷’

11 শাস্ত আেরা বেল,‘সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর 
প্রশংসা কর; সমস্ত কলাক তারঁ প্রশংসা করুক৷’

12 আবার িযশাইয় বলেেন,‘িযশেয়র একেন 
বংশধর আসেবন িযিন সমস্ত অইহুদীেদর 
উপর কত্তৃ ্ণত্ব করেবন; আর অইহুদী 
োিতবনৃ্দ তারঁ উপেরই আশা রাখেব৷’ 

কবরন্থীয় ২ 3:16 িকন্তু যখনই ককউ প্রভুর িদেক 
কফের তখন কসই আবরর সের যায়৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:9 এেত কবাঝা যায় কয় 
ঈশ্বেরর কলাকেদর েন্য কসই সপ্তম িদেন কয় 
িবশ্াম তা আসেে,

पপ্র�যোশদশ 5:9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক 
নতুন গীত গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার 
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম 
বিল হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য গেড়ে ও 
আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে আর তারা 
সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

पপ্র�যোশদশ 22:16 আিম যীশু, আিম আমার 
স্বগ ্ণদপূতেক পাঠালাম কয়ন কস মণ্ডলীেদর েন্য 
কতামােক এসব কথা বেল৷ আিম দাযপূেদর মপূল 
ও বংশধর৷ আিম উজ্জ্বল প্রভাতী তারা৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 

মশধযে  িাস কশরন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 12:1 আর খসবদন �ুবম িিশি:“খহ 
প্রভু আবম খ�ামার প্রশংসা কবর! �ুবম 
আমার প্রব� রুধে বেশি| বকন্তু এ�ন আর 
আমার প্রব� রুষ্ট খথশকা না! আমার প্রব� 
খ�ামার ভাশিািাসা প্রদশ ্মন কর|”

2 ঈশ্বর আমাশক রষিা কশরন| আবম �াশক 
বিশ্বাস কবর| আবম ভয় পাই না| ব�বন 
আমাশক রষিা কশরন| প্রভু বয়শহািা আমার 
শক্তিও িশি|ব�বন আমাশক রষিা কশরন 
এিং আবম �ারঁ প্রশংসার �ান �াই|

3 পবরত্রাশণর ঝণ ্মা খথশক খ�ামরা জি �ুিশি 
এিং �ারপর খ�ামরা আনক্ন্দ� হশি|

4 �ারপর �ুবম িিশি, “প্রভুর প্রশংসা কর! 
�ারঁ নাম উপাসনা কর! সমস্ খদশশ �ারঁ 
কশম ্মর কথা বিবদ� কশর দাও| খ�াষণা কর 
খয �ারঁ নাম মহান!”

5 প্রভুর প্রশংসার �ান �াও! খকন না, ব�বন 
মহান কাজ কশরশেন| এই �ির পৃবথিীময় 
েবড়শয় দাও| পৃবথিীর সি মানুষ �া 
জানুক|

6 খহ বসশয়ানিাসী�ণ উচ্স্শর ঈশ্বশরর 
স্ি�ান কর| ইস্াশয়শির পবিত্র�ম ঈশ্বর 
অ�যেন্ সএবযভাশি খ�ামার সশগে আশেন| 
�াই সকশি �ুশী হও|

সামসগেী� 132:13 তারঁ মক্ন্দেরর স্ান 
িহেসেব প্রভু িসেয়ানেক মেনানীত কেরেেন| 
তারঁ গহৃ (মক্ন্দর) িহেসেব িতিন কসই স্ানই 
কেেয়িেেলন|

14 প্রভু বেলিেেলন, “িেরিদেনর েন্য এিাই 
আমার স্ান হেব| আমার থাকার স্ান িহেসেব 
আিম এই োয়গােক মেনানীত কেরিে|

ইসাইয়া 66:13 মা কযমন তার কেেলেক 
আরাম কদয়, আিম কতামােদর কসই ভােব 
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আরাম কদব এবং কতামরা কেরুশােলেম 
আরাম পােব|”

খযশরবময়া 23:6 তার রােেত্বর সময়, িযহপূদা 
রষিা পােব এবং ইস্ােয়ল িনরাপেদ থাকেব| এই 
হেব তার নাম: প্রভুই আমােদর ধািম ্ণকতা|”

খজফাবনয়া 3:15 ককন? কারর প্রভু কতামােদর 
শাক্স্ত কদওয়া বন্ধ কেরেেন! িতিন কতামােদর 
শত্রুেদর শক্তিশালী উচ্চ অট্ািলকাগুিল 
ধ্ংস কেরিেেলন! ইস্ােয়েলর রাো! প্রভু 
কতামার সেঙ্গ আেেন| ককান অঘিেনর িবষেয় 
কতামার দুক্চিন্তা করার দরকার কনই|

16 কসই সমেয, কেরুশােলমেক বলা হেব, “শতি 
হও, ভয় কপও না!

17 কতামার প্রভু ঈশ্বর কতামার সেঙ্গ আেেন| িতিন 
শক্তিশালী তসেন্যর মেতা| িতিন কতামােক রষিা 
করেবন| িতিন কদখােবন িতিন কতামােক কতিা 
ভােলাবােসন| িতিন কতামার সেঙ্গ কতিা সুখী 
তা কদখােবন| িতিন কতামার ওপর এত খুশী 
হেবন কয়, িতিন গান গাইেবন ও নােেবন|”

জা�াবরয়া 2:5 প্রভু বেলেেন, ‘আিম শহেরর 
োরধাের একটি আগুেনর প্রােীর ততরী কের 
তােক রষিা করব| এবং কসই শহেরর মিহমা 
আনয়র করবার েন্য আিম কসখােন বাস 
করব|”‘

খযাহন 4:14 িকন্তু আিম কয় েল িদই তা কয় 
পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ 
কসই েল তার অন্তের এক প্রস্বেন পিররত 
হেয় বইেত থাকেব, যা কসই ব্যক্তিেক অনন্ত 
েীবন কদেব৷’

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার ওপর িবশ্বাস 
কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত েেলর নদী 

বইেব৷’
39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ এই কথা বলেলন, 

‘কসই পিবত্র আত্া তখনও কদওযা হয় িন, 
কারর যীশু তখনও মিহমািবেত হন িন; িকন্তু 
পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা কসই 
আত্া পােব৷’

पপ্র�যোশদশ 7:17 কারর িসংহাসেনর টঠক 
সামেন কয় কমষশাবক আেেন িতিন এেদর 
কমষপালক হেবন, তােদর েীবন েেলর 
প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন আর ঈশ্বর এেদর 
সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 21:6 িযিন িসংহাসেন বেসিেেলন 
পের িতিন আমায় বলেলন, ‘সম্ন্ হল! আিম 
আলফা ও ওেমগা, আিমই আিদ ও অন্ত৷ কয় 
তৃষ্াত্ণ তােক আিম েীবন েেলর উত্ স কথেক 
িবনামপূেল্য েল দান করব৷

पপ্র�যোশদশ 22:1 পের িতিন আমােক 
েীবনদাযী েেলর একটি নদী কদখােলন৷ এই 
নদী স্ফটিেকর মেতা স্বছে, তা ঈশ্বেরর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন কথেক বেয় েেলেে৷

पপ্র�যোশদশ 22:17 আত্া ও বধপূ বলেেন, ‘এস!’ 
কয় একথা কশােন কসও বলুক, ‘এস!’ আর 
কয় িপপািসত কসও আসুক৷ কয় োয় কস এেস 
িবনামপূেল্য েীবন েল পান করুক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4.
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H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 14:1 ভবিষযেশ� প্রভু যাশকািশক 
পুনরায় করুণা করশিন| প্রভু আিার 
একিার ইস্াশয়শির খিাকশদর খিশে 
খনশিন এিং �াশদর খদশ �াশদর বফবরশয় 
খদশিন| ��ন বিশদশী খিাকরা যাশকাশির 
পবরিারিশ� ্মর সশগে সংযুতি হশি| এিং 
�ারা একই পবরিাশরর খিাক যাশকাশির 
িংশশাদ্ভূ� িশি পবর�বণ� হশি|

2 ঐ জাব�র খিাকরা ইস্াশয়িীয়শদর 
ইস্াশয়শি বফবরশয় আনশি| ঐ জাব�র 
খিাকরা ইস্াশয়শির দাশস পবরণ� হশি| 
��ন ইস্াশয়িশক যারা দ�ি কশরবেি, 
ইস্াশয়ি �াশদর দ�ি করশি এিং যারা 
�াশদর অ�যোচার কশরবেি �াশদর শাসন 
করশি|

3 প্রভু খ�ামাশদর কশিার পবরশ্রম দরূ কশর 
খ�ামাশদর আরাশমর িযেিস্থা করশিন| 
অ�ীশ� খ�ামরা দাস বেশি| খিাকরা 
খ�ামাশদর কশিার পবরশ্রম করশ� িাধযে 
কশরবেি| বকন্তু প্রভু খ�ামাশদর কশিার 
পবরশ্রশমর অিসান �িাশিন|

সামসগেী� 102:13 আপনােক উত্ান 
করেত হেব এবং আপিন িসেয়ানেক স্বক্স্ত 
কদেবন| কারর তােক সান্ত্বনা কদবার সময় 
হেয়েে|

ইসাইয়া 61:5 “তখন কতামার শএুরা কতামার 
কােে এেস কমষেদর যত্ন কনেব| কতামার 
শএুেদর িশশুরা কতামার মােঠ ও বাগােন কাে 
করেব|

এশজবকশয়ি 28:24 “‘ইস্ােয়েলর োর 
ধােরর কদশগুেলা যারা তােদর ঘরৃা কেরিেল, 
তারা ইস্ােয়লেক আঘাত করেত আর 
জ্বালােনক হুল বা কািঁার মত হেব না| তখন 

তারা োনেব কয আিমই প্রভু, তােদর সদাপ্রভু|”‘

জা�াবরয়া 1:17 কদবদপূেতরা বলল কলােকেদর 
বল: “প্রভু সব ্ণশক্তিমান বেলন, ‘আমার শহর 
আবার ধনী হেয় উঠেব| আিম িসেয়ানেক স্বক্স্ত 
কদব| আিম কেরুশােলমেক আবার আমার 
িবেশষ শহর িহসােব মেনানীত করব|”‘

িুক 1:72 িতিন বেলিেেলন, আমােদর 
িপতৃপুরুষেদর প্রিত দযা করেবন এবং িতিন 
কসই প্রিতশ্রুিত স্মরর কেরেেন৷

73 এ কসই প্রিতশ্রুিত যা িতিন আমােদর িপতৃপুরুষ 
অব্াহােমর কােে কেরিেেলন৷

74 শত্রুেদর হাত কথেক আমােদর উদ্ার করার 
প্রিতশ্রুিত কয়ন আমরা িনভ্ণেয় তারঁ কসবা 
করেত পাির:

িুক 2:32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর 
আেলািকত করার েন্য আেলা; আর িতিনই 
কতামার প্রো ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান 
আনেবন৷’

খরামীয় 15:27 ওেদর সাহায্য করা উিেত 
মেন কেরই মািকদিনয়া ও আখায়া মণ্ডলীরা 
এই িসদ্ান্ত িনেয়েে৷ তােদর সাহায্য করা 
উিেত, কারর তারা অইহুদী হেলও ইহুদীেদর 
কাে কথেক আত্িমক আশীব ্ণােদর সহভাগীতা 
কপেয়েে৷ এ িবষেয় তারা ইহুদীেদর কােে ঋরী৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #2; #3; #4; ইসাইয়া 14:4-18; पিশষ্যেিরত 15:14-
17; এেফসীয় 2:12-19.
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A03 মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।
E09 মবসহার ধাবম ্মক�া।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 16:5 �ারপর দাযূশদর পবরিার 
খথশক এক জন ন�ুন রাজা আসশিন| 
ব�বন বিশ্বস্ হশিন| ব�বন দয়ািু এিং 
খপ্রবমক হশিন| এই রাজা নযোযযে বিচার 
করশিন| যা বকেু ভাি এিং সটিক খস সি 
কাজ ব�বন �াড়া�াবড় করশিন|

িুক 1:33 িতিন যােকােবর বংেশর 
কলাকেদর ওপের িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ 
রােেত্বর কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 1:69 আমােদর েন্য িতিন তারঁ 
দাস দাযপূেদর বংেশ একেন মহাশক্তিসম্ন্ 
ত্রারকত্ণােক িদেয়েেন৷

70 এ িবষেয় তারঁ পিবত্র ভাববাদীেদরমাধ্যেম িতিন 
বহুপপূেব ্ণই প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷

খযাহন 12:48 কয় ককউ আমােক অগ্রাহ্য় 
কের ও আমার কথা গ্রহর না কের, তার িবোর 
করার েন্য একেন িবোরক আেেন৷ আিম কয় 
বাত ্ণা িদেয়িে কশষ িদেন কসই বাত ্ণাই তার িবোর 
করেব৷

पবশষযেচবর� 15:16 ‘এরপর আিম িফের 
আসব, আর দাযপূেদর কয় ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা 
পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার ধ্ংস স্ান আবার 
কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 89:14.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 17:7 খস সমশয় খিাকরা �াশদর 
সৃটষ্টক�্মা ঈশ্বশরর খ�াজঁ করশিন| �াশদর 
খচা� ইস্াশয়শির পবিত্র�শমর বদশক খচশয় 
থাকশি|

ইসাইয়া 10:20 কসই সময় ইস্ােয়েলর 
অবিশষ্টাংশ এবং যােকাব পিরবােরর কবেঁে 
যাওয়া কলাকরা তােদর অত্যাোরীেদর ওপর 
আর িনভ্ণর করেব না| তারা ইস্ােয়েলর 
পিবত্রতম প্রভুর ওপর যথাথ ্ণভােব িনভ্ণর 
করেত িশখেব|

21 যােকাব পিরবােরর েীিবত কলাকরা আবার 
সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর কােে িফের আসেব|

22 কহ ইস্ােয়ল, কতামার কলােকর সংখ্যা িবশাল| 
অেনকিা সমুেদ্র বালুকরার মেতা| িকন্তু 
তােদর মেধ্য খুব অল্প কলাকই কবেঁে থাকেব 
এবং তারা ঈশ্বেরর কােে িফের আসেব| 
িকন্তু প্রথেম, কতামােদর কদশটি ধ্ংস হেব| 
ঈশ্বর কঘাষরা কেরেেন কয িতিন কতামােদর 
কদশ ধ্ংস করেবন| তারপর ভপূখণ্ডটির ওপর 
প্লাবেনর মেতা সুিবোর েেল আসেব|

খহাশসয়া 3:5 এরপর ইস্ােয়লবাসীরা িফের 
আসেব| তারপর তারা তােদর প্রভু, তােদর 
ঈশ্বর এবং দাযপূদ, তােদর রাোর কখােঁে যােব| 
কশেষর িদনগুিলেত, তারা প্রভুেক এবং তারঁ 
ধািম ্ণকতােক সম্ান কদবার েন্য আসেব|

বম�া 7:7 কসেন্য আিম সাহায্য পাবার েন্য 
প্রভুর িদেক তাকােবা! আিম রষিা পাবার েন্য 
আবার ঈশ্বেরর অেপষিা করেবা! আমার ঈশ্বর 
আমার কথা শুনেবন|

8 আমার পতন হেযেে| িকন্তু শত্রু আমােক 
িনেয় উপহাস কেরা না! আিম আবার উঠেবা| 
এখন আিম অন্ধকাের বেস আিে| িকন্তু প্রভু 
আমার েন্য আেলাকস্বরূপ হেবন|
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पবশষযেচবর� 15:16 ‘এরপর আিম িফের 
আসব, আর দাযপূেদর কয় ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা 
পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার ধ্ংস স্ান আবার 
কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:2 িপ্রয় বনু্ধরা, এখন 
কতা আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, আর ভিবষ্যেত 
আমরা আেরা িক হব তা এখনও আমােদর 
কােে প্রকাশ করা হয় িন৷ িকন্তু আমরা োিন 
কয় যখন খ্ীষ্ট পুনরায় আসেবন তখন আমরা 
তারঁ সমরূপ হব, কারর িতিন কয়মন আেেন, 
তােঁক কতমিন কদখেত পাব৷

पপ্র�যোশদশ 1:7 কদখ, যীশু কমঘ সহকাের 
আসেেন৷ আর প্রেত্যেক তােঁক কদখেত পােব, 
এমনিক যারঁা তােঁক বশ ্ণািদেয় িবদ্ কেরিেল, 
তারাও কদখেত পােব৷ তখন পিৃথবীর সকল 
কলাক তারঁ েন্য কান্ায় কভেঙ্গ পড়েব৷ হ্যা ,ঁ 
তাই ঘিেব! আেমন৷

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
 
ইসাইয়া 19:23 খসই সময়, বমশর খথশক 

অশূর পয় ্মন্ একিা রাজপথ থাকশি| 
��ন অশূশরর খিাকরা ঐ পশথই বমশশর 
যাশি এিং বমশশরর খিাকরা ঐ রাজপথ 
ধশরই অশূশর আসশি| বমশর ও অশূশরর 
খিাশকরা বমশি বমশশ কাজ করশি|

24 খস সময় ইস্াশয়ি, বমশর ও অশূর বমবি� 
হশি এিং খদশশক বনয়ন্ত্রণ করশি| এিা 
খদশশর পশষি কিযোণকর হশি|

25 প্রভু সি ্মশক্তিমান ঐ সক্ম্বি� খদশগুবিশক 

আশীি ্মাদ করশিন| ব�বন িিশিন, “বমশর 
�ুবম আমার খিাক| অশূর আবম খ�ামাশক 
সৃটষ্ট কশরবে| ইস্াশয়ি, �ুবম আমার| 
খ�ামরা প্রশ�যেশকই আমার আশীি ্মাদপুষ্ট!”

ইসাইয়া 66:12 প্রভু বেলন, “কদেখা! আিম 
কতামােদর শািন্ত কদব| শািন্ত আসেব নদীর 
মেতা| পিৃথবীর সব োিতর কাে কথেক আসেব 
ঐশ্বয় ্ণ| ঐশ্বয় ্ণ আসেব বন্যার েেলর মেতা| 
কতামরা িশশুর মেতা কসই ‘দুধ’ পান করেব| 
আিম কতামােদর ককােল তুেল কনব, হািুঁেত 
বিসেয কদাল খাওয়াব|

জা�াবরয়া 2:11 কসই সমেয় বহু োিত আমার 
কােে আসেব| তারা আমার কলাক হেব এবং 
আিম কতামার শহের বাস করব|” আর তুিম 
োনেব কয় সব ্ণশক্তিমান প্রভু আমায় কতামার 
কােে পাটঠেয়েেন|”

জা�াবরয়া 10:11 (িতিন দুেয় ্ণাগপপূর ্ণ সমুদ্ পার 
হেবন এবং দুরন্ত েলরািশেত আঘাত হানেবন| 
নীল নদীর গভীরতম েল িতিন শুিকেয় 
কফলেবন| অশপূেরর গেব ্ণর পতন হেব এবং 
িমশেরর ষিমতা িনেয় কনওয়া হেব|)

জা�াবরয়া 14:18 যিদ িমশেরর ককান পিরবার 
কুটিরবাস পব ্ণ পালন করেত না আেস তেব 
প্রভু শএু োিতেদর কষিেত্র কয়মন কেরিেল 
কতমিন তােদরও কসই মারাত্ক করােগ আএান্ত 
করেবন|

িুক 2:32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর 
আেলািকত করার েন্য আেলা; আর িতিনই 
কতামার প্রো ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান 
আনেবন৷’

খরামীয় 3:29 ঈশ্বর ককবল ইহুদীেদর ঈশ্বর 
নন, িতিন অইহুদীেদরও ঈশ্বর৷

খরামীয় 9:24 আমরাই কসই কলাক, ঈশ্বর 
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যােদর আহ্ান কেরেেন৷ ইহুদী বা অইহুদীর 
মধ্য কথেক ঈশ্বর আমােদর আহ্ান কেরেেন৷

25 এিবষেয় কহােশেয়র পুস্তেক কলখা আেে:‘যারঁা 
আমার কলাক নয়, তােদর আিম িনেের কলাক 
বলব, কয় িপ্রয়তমা িেল না তােক আমার 
িপ্রয়তমা বলব৷’

খরামীয় 10:11 শাস্ত এই কথাই বেল কয: ‘কয় 
খ্ীেষ্ট িবশ্বাস কের কস কখনও লজ্ায় পড়েব 
না৷’

12 এেষিেত্র ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধ্য ককান 
পাথ ্ণক্য কনই, একই প্রভু সকেলর প্রভু৷ যত 
কলাক তােঁক ডােক কসই সকেলর ওপর িতিন 
প্রেুর আশীব ্ণাদ কেেল কদন৷

13 হ্যা ,ঁ শাস্ত বেল, ‘কয় ককউ তােঁক িবশ্বাস কের 
ডাকেব কস উদ্ার পােব৷’

এশফসীয় 2:18 হ্যা ,ঁ খ্ীেষ্টর মাধ্যেম আমরা 
সকেল একই আত্ার দ্ারা িপতার কােে 
আসেত পাির৷

19 তাই, কহ অইহুদীরা, এখন কতামরা আর 
আগন্তুক বা িবেদশী নও৷ এখন ঈশ্বেরর পিবত্র 
কলাকেদর সেঙ্গ কতামরাও নাগিরক৷ কতামরা 
ঈশ্বেরর পিরবােরর সদস্য৷

20 কপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা কয় িভত কগেঁথিেেলন 
তার ওপর কতামােদর কগেঁথ কতালা হেছে৷ খ্ীষ্ট 
স্বয়ং হেছেন কসই দালােনর গাথঁনীর প্রধান 
পাথর,

21 যা কগািা দালানটিেক ধের করেখেে৷ খ্ীষ্ট এই 
দালানটি গেড় কতােলন কয়ন তা প্রভুেত এক 
পিবত্র মক্ন্দের পিররত হেত পাের৷

22 খ্ীেষ্ট কতামােদর অন্য মানুষেদর সেঙ্গ একই 
সােথ কগেঁথ কতালা হেছে৷ কতামােদর এমন এক 
স্ান িহেসেব গঠন করা হেয়েে কয়খােন ঈশ্বর 
আত্ার মাধ্যেম বাস কেরন৷

এটিও কদখুন: #1; #4; #5; িদ্তীয় িববরর 32:43; ইসাইয়া 19:16-
22; ইসাইয়া 49:6; করামীয় 15:9; এেফসীয় 3:6-8; িপতেরর ১ম 

পত্র 2:10.

B07 মবসহার সি ্মশক্তিমান�া।

ইসাইয়া 22:22 “আবম দাযূশদর িাবড়র চাবি 
ঐ মানুষিার �িায় ঝুবিশয় খদি| যবদ খস 
একিা দরজা খ�াশি, �াহশি খস দরজা 
খ�ািাই থাকশি| খকউই �া িন্ করশ� 
সষিম হশি না| যবদ খস একিা দরজা িন্ 
কশর �াহশি ঐ দরজা িন্ই থাকশি| 
খকউই �া �ুিশ� পারশি না|

মবথ 16:18 আর আিমও কতামােক বলিে, 
তুিম িপতরআর এইপাথেরর ওপেরই আিম 
আমার মণ্ডলী কগেঁথ তুলব৷ মতুৃ্যর ককান 
শক্তিতার ওপর েয়লাভ করেত পারেব না৷

19 আিম কতামােক স্বগ ্ণরােে্যর োিবগুিল কদব, 
তােত তুিম এইপিৃথবীেত যা বাধঁেব তা স্বেগ ্ণও 
কবেঁধ রাখা হেব৷ আর পিৃথবীেত যা হেত কদেব 
তা স্বেগ ্ণও হেত কদওযা হেব৷’

মবথ 18:18 ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, 
পিৃথবীেত কতামরা যা কবেঁধ রাখেব, স্বেগ ্ণও তা 
বাধঁা হেব৷ আর পিৃথবীেত কতামরা যা খুেল কদেব 
স্বেগ ্ণও তা খুেল কদওয়া হেব৷

19 ‘আিম কতামােদর আবার বলিে, পিৃথবীেত 
কতামােদর মেধ্য দুেন যিদ একমত হেয় ককান 
িবষয় িনেয় প্রাথ ্ণনা কর, তেব আমার স্বেগ ্ণর 
িপতা তােদর েন্য তা পপূরর করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 1:18 আিম কসই িের েীবন্ত, আিম 
মেরিেলাম, আর কদখ আিম িেরকাল যুেগ যুেগ 
েীিবত আিে৷ মতুৃ্য ও পাতােলরোিবগুিল আিম 
ধের আিে৷

पপ্র�যোশদশ 3:7 ‘িফলািদক্ল্য়ার মণ্ডলীর 
স্বগ ্ণদপূতেদর কােে কলখ: ‘িযিন পিবত্র ও িযিন 
সত্য িতিন কতামায় একথা বলেেন৷ তারঁ কােে 
দাযপূেদর োিব আেে ; িতিন খুলেল ককউ তা বন্ধ 
করেত পাের না বা বন্ধ করেল ককউ তা খুলেত 
পাের না৷ িতিনই একথা বলেেন:
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E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 24:13 শসযে সংগ্রশহর পশর 
জিপাই �াশে খযমন গুটিক�ক জিপাই 
পশড় থাশক টিক খ�মবন অশনকগুবি 
জাব�র মশধযে এই খদশও একাবক পশড় 
থাকশি|

14 খিঁশচ যাওয়া খিাকরা বচ�ক্ার করশ� 
শুরু করশি| �াশদর এই বচ�ক্ার সমুশদ্র 
�জ্মশনর খথশকও খিশী হশি| প্রভুর 
মহানুভি�ায �ারা সু�ী হশি|

15 খসই সি খিাকরা িিশি, “প্রাশচয়্র 
মানুষরা প্রভুর প্রশংসা কর! দরূ খদশশর 
মানুষরা প্রভু ইস্াশয়শির ঈশ্বশরর নাশম 
প্রশংসা কর|”

16 পৃবথিীর সমস্ প্রান্ খথশক আমরা 
প্রশংসা �ী� শুনি| খিাকরা �াইশি: 
“ধাক্ম্ ্মকজনটি, মবহমাববি� হউন|” 
বকন্তু আবম িবি, “আবম মারা যাক্ছে| 
আমার পশষি সি বকেু ভয়ঙ্র হশয় 
উশিশে| বিশ্বাস�া�করা মানুশষর বিরুশধে 
বিশ্বাস�া�ক�া করশে|

ইসাইয়া 12:5 প্রভুর প্রশংসার গান গাও! 
ককন না, িতিন মহান কাে কেরেেন| এই খবর 
পিৃথবীময় েিড়েয় দাও| পিৃথবীর সব মানুষ তা 
োনুক|

6 কহ িসেয়ানবাসীগর উচ্চস্বের ঈশ্বেরর স্তবগান 
কর| ইস্ােয়েলর পিবত্রতম ঈশ্বর অত্যন্ত 
সএিযভােব কতামার সেঙ্গ আেেন| তাই সকেল 
খুশী হও|

ইসাইয়া 42:10 প্রভুর উেদ্দেশ্য গাও নতুন 
গান| কতামরা দপূর কদেশর কলাকরা, কতামরা দপূর 
কদেশর নািবকরা, কতামরা সমুেদ্র প্রারীরা, 
কতামরা দপূরবততী োয়গার কলাকরা প্রভুর 
প্রশংসা কর!

11 মরুভপূ িম ও শহর, পপূব ্ণ ইস্ােয়েলর ককদেরর 
গ্রামগুিল প্রভুর প্রশংসা কর| কশলাবাসীরা 

আনন্দগীত গাও! পব ্ণতশঙৃ্গ কথেক কতামরা 
কগেয ওঠ|

12 তারা প্রভুেক মিহমািবেত করুক| দপূর কদেশর 
কলাকরা প্রভুর প্রশংসা করুক|

पবশষযেচবর� 13:47 কারর প্রভু 
আমােদর এমনই আেদশ কেরেেন:‘আিম 
কতামােদর অইহুদীেদর কােে দীিপ্তস্বরূপ 
কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর সমস্ত কলােকর 
কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত কর৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 1:7 এসব দুঃখ কষ্ট 
আেস ককন? এরা আেস যােত কতামােদর 
িবশ্বাস খাটঁি বেল প্রমািরত হয়৷ কয় কসানা ষিয় 
পায় তােকও আগুেন পুিড়েয় খাটঁি করা হয়, 
আর কতামােদর খাটঁি িবশ্বাস কতা কসই কসানার 
োইেতও মপূল্যবান৷ িবশ্বােসর পরীষিায় যিদ 
কদখা যায় কয় কতামােদর িবশ্বাস অিল আেে, 
তেব যীশু খ্ীেষ্টর পুনরাগমেনর সমেয় কতামরা 
কত না প্রশংসা, কগৌরব ও সম্ান পােব৷

বপ�শরর ১ম পত্র 4:12 িপ্রয় বনু্ধরা, 
কতামােদর যাোই করার েন্য কয় কেষ্টর আগুন 
কতামােদর মেধ্য জ্বলেে, তােত কতামরা আচিয ্ণ 
হেযা না৷ ককান অদ্ভুত িকেু কতামােদর প্রিত 
ঘিেে বেল মেন কেরা না৷

13 বরং কতামরা আনন্দ কেরা কয় খ্ীেষ্টর 
দুঃখেভােগর ভাগীদার হেত কপেরে৷ এরপর 
তারঁ মিহমা যখন প্রকাশ পােব তখন কতামরা 
মহা আনন্দ লাভ করেব৷

14 কতামরা খ্ীষ্টানুসারী হেয়ে বেল ককউ যিদ 
কতামােদর অপমান কের, তেব কতামরা ধন্য, 
কারর ঈশ্বেরর মিহমার আত্া কতামােদর মেধ্য 
িবরাে করেে৷

पপ্র�যোশদশ 15:2 এরপর আিম অিনিিমিশ্ত 
কােঁের সমুেদ্র মত িকেু একিা কদখলাম৷ যারঁা 
কসই পশু, তার মপূিত ্ণ ও তার নােমর সংখ্যােক 
েয় কেরেে, তারা ঈশ্বেরর কদওয়া বীনা হােত 
ধের কসই কােঁের সমুেদ্র তীের দািঁড়েয় িেল৷
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3 তারা ঈশ্বেরর দাস কমািশর গীত ও 
কমষশাবেকর গীত গাইিেল: ‘কহ প্রভু ঈশ্বর ও 
সব ্ণশক্তিমান, মহত্ ও আচিয ্ণ কতামার ক্ক্রয়া 
সকল, কহ োিতবেৃন্দর রােন! ন্যায় ও সত্য 
কতামার পথ সকল৷

4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর প্রশংসা করেব? 
কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ সমস্ত োিত 
কতামার সামেন এেস কতামার উপাসনা করেব, 
কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত কাে প্রকািশত 
হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 24:18 খিাকরা �াশদর বিপশদর 
কথা শুশন ভী� হশি| বকেু খিাক পাবিশয় 
যাওয়ার খচষ্টা করশি বকন্তু �ারা �শ�্ম 
পশড় ব�শয় ফাশঁদ িন্দী হশি| �াশদর মশধযে 
কশয়ক জন ��্ম খথশক উশি আসশি বকন্তু 
�ারা অনযে ফাশঁদ ধরা পড়শি|” আকাশশ 
িাশঁধর দরজা �ুশি যাশি এিং প্ািন হশি| 
পৃবথিীর বভ�গুশিা নশড় উিশি|

19 ভূবমকম্প হশি| পৃবথিী খফশি খচৌবচর হশয় 
যাশি|

20 এই পৃবথিী পাশপ ভারাএান্| �াই �া 
ভাশরর �িায় চাপা পড়শি| জীণ ্ম িাবড়র 
মশ�া �া খকঁশপ উিশি, মত্ত মানুশষর মশ�া 
পশড় যাশি| পৃবথিী পশড় খ�শে এিং আর 
ক�নও উশি দাডঁ়াশি না|

21 খসই সময়ই প্রভু �ারঁ বিচার শুরু করশিন| 
ব�বন স্শ� ্মর স্�গীয খসনাশদরএিং পৃবথিীর 
পাবথ ্মি রাজাশদর বিচার করশিন|

22 ��ন িহ ুমানুষ একক্ত্র� হশি| �াশদর 
মশধযে খকউ আশে ভূ�ভ্মস্থ কশয়শদ িধে| 
খকউ আশে কারা�াশর| বকন্তু অিশশশষ, 
অশনক বদন পশর �াশদর সকশির বিচার 
হশি|

23 খজরুশাশিশমর বসশয়ান পি ্মশ� প্রভু 
রাজার ম� শাসন করশিন| �ণযেমানযে 
খিাকশদর উপবস্থব�শ� �ারঁ উজ্জ্বি মবহমা 
প্রকাবশ� হশি| �ারঁ মবহমা এ� উজ্ি 
হশি খয �া খদশ� চাদঁ বিহিি হশি এিং 
সূয় ্ম িজ্া পাশি|

জা�াবরয়া 14:4 কসই সময় িতিন তেতুন 
পব ্ণেতর ওপের দাডঁ়ােবন, কয় পব ্ণত 
কেরুশােলেমর পপূেব ্ণ অবিস্ত| তেতুন পব ্ণত 
িেের যােব এবং পব ্ণেতর একভাগ উত্তের, 
অপরভাগ দিষিের সের যােব| পক্চিম কথেক 
পপূেব ্ণ এক গভীর উপত্যকার সটৃষ্ট হেব|

মবথ 24:29 মহােলিেশর কসইিদনগুিলর 
পরই, ‘সপূয় ্ণ অন্ধকার হেয় যােব, োদঁ আর আেলা 
কদেব না৷ তারাগুেলা আকাশ কথেক খেস 
পড়েব আর আকাশমণ্ডেল মহা আেলাড়েনর 
সটৃষ্ট হেব৷’ িযশাইয়

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

23 কতামরা এেসে ঈশ্বেরর প্রথম োতেদর 
সভাস্েল, যােদর নাম স্বেগ ্ণ িলিখত রেয়েে৷ 
িযিন সকেলর িবোরকত্ণা কসই ঈশ্বেরর কােে 
এেসে৷ িসক্দ্প্রাপ্ত আত্ার সমােবেশ এেসে৷

24 কতামরা যীশুর কােে এেসে িযিন ঈশ্বেরর 
কাে কথেক তারঁ কলাকেদর েন্য নতুন েুক্তি 
এেনেেন৷ কসই কেিােনা রেতির কােে এেসে যা 
কহবেলর রতি কথেক উত্তম কথা বেল৷

पপ্র�যোশদশ 6:12 পের আিম যা কদখলাম, িতিন 
ষষ্ সীলেমাহরটি ভাঙ্গেলন৷ তখন ভীষর 
ভপূ িমকম্ হল৷ সপূয় ্ণ কােলা কশাকবেস্তর মত হেয় 
কগল, োদঁ রেতির মেতা লাল হেয় কগল৷
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पপ্র�যোশদশ 6:14 কগািােনা পুস্তেকর মেতা 
আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হল৷ সমস্ত পাহাড় ও 
দ্ীপেক কঠেল িনেের োয়গা কথেক সিরেয় 
কদওয়া হল৷

15 পিৃথবীর রাোগর, সমস্ত অিধপিত, 
কসনাবািহনীর অিধনায়করা, ধনবােনরা, 
শক্তিশালী কলাকরা ও পিৃথবীর সব স্বাধীন কলাক 
এবং সমস্ত দাস গুহার মেধ্যও পাহাড়গুিলর 
পাথেরর মেধ্য িনেেেদর লুকােলা৷

16 তারা পব ্ণত এবং পাহাড়গুেলােক বলেত লাগল, 
‘আমােদর ওপের কেেপ বেসা এবং িযিন 
িসংহাসেন বেস আেেন তারঁ কাে কথেক এবং 
কমষশাবেকর কক্রােধর হাত কথেক আমােদর 
লুকাও৷

17 কারর তােদর কক্রােধর মহািদন এেস পড়ল৷ 
কার সাধ্য আেে তার সামেন দাডঁ়াবার৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; #6; সামসঙ্গীত 149:6-9; ইসাইয়া 4:1,2; 
ইসাইয়া 5:30; ইসাইয়া 13:9-11; মাক্ণ 13:24-37; লুক 21:25-36; 

पপ্রত্যােদশ 18:9.

D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
E11 মবসহা অমন জীিন খদশিন।
H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।

ইসাইয়া 25:6 খসই সময়, প্রভু 
সি ্মশক্তিমান এই পি ্মশ�র সমস্ জাব�শক 
এক ভুবরশভাশজ আপ্য়াবয� করশিন| 
খসই খভাশজ খসরা �াদযে ও পানীয় থাকশি| 
মাংস হশি নরম ও সুস্াদ|ু

7 বকন্তু এ�ন, সমস্ জাব� ও খিাকশদর 
একটি খ�ামিা আছোবদ� করশে| ব�বন 
এই খ�ামিা নষ্ট  কশর খদশিন|

8 বকন্তু মৃ�ুযে বচর�শর ধ্ংসপ্রাপ্ত হশি| 
আমার সদাপ্রভু প্রশ�যেকটি মু� খথশক 
প্রব�টি অশ্রুকণা মুবেশয খদশিন| অ�ীশ� 

�ারঁ সমস্ অনুরা�ী ভতিরা বেি বিষণ্ন| 
বকন্তু ঈশ্বর পৃবথিী খথশক মুশে খদশিন 
বিষণ্ন�া| এ সমস্ই �িশি কারণ প্রভু 
এসি �িনার কথাই িশিশেন|

9 খস সময় খিাকরা িিশি, “এই খ�া 
আমাশদর ঈশ্বর| ব�বনই খসই যার জনযে 
আমরা প্র�ীষিার�| ব�বন আমাশদর রষিা 
করশ� এশসশেন| আমরা আমাশদর প্রভুর 
প্র�ীষিায আবে| �াই ব�বন আমাশদর রষিা 
করার সময় আমরা সু�ী এিং আনক্ন্দ� 
হি|”

10 এই পি ্মশ� প্রভুর শক্তি বিরাজমান| �াই 
খমায়াি পরাক্জ� হশি| আিজ্মনার সূ্শপ 
�শড়র ওপর বদশয় খহঁশি যািার মশ�া প্রভু 
শএুশদর পদদবি� করশিন|

11 সা�ঁার কািা মানুশষর মশ�া প্রভু �ারঁ 
িাহ ুপ্রসাবর� কশর খিাশক খযসি ক্জবনস 
বনশয় �ি ্ম কশর খসসি ক্জবনসশক একক্ত্র� 
করশিন| ব�বন মানুশষর ব�রী সুন্দর সুন্দর 
ক্জবনসগুশিাশক দশূর েঁুশড় খফশি খদশিন|

12 প্রভু মানুশষর িবো প্রাচীর ও বনরাপদ 
জায়�াগুবিশক ধ্ংস কশর মাটির ধূশিায় 
বমবশশয় খদশিন|

খযশরবময়া 33:10 “কলাকরা, কতামরা বলেো, 
‘আমােদর কদশেতা এখন শপূন্য মরুভপূ িম| এখােন 
প্রােরর ককান িেহ্ন কনই|’ কেরুশােলেমর পথ 
সমপূেহ এবং িযহপূদার শহরগুিলেত ককান শব্দ 
কশানা যােছে না| িকন্তু খুব শীঘ্রই কতামরা এই 
োয়গাগুিলেত শব্দ শুনেত পােব|

11 গােনর শব্দ এবং উত্সেবর শব্দ কশানা যােব| 
বর ও কেনর আনন্দপপূর ্ণ ককালাহল কশানা 
যােব| কলাকরা তােদর উপহার সামগ্রী িনেয় 
মক্ন্দের আসেব| তারা বলেব, ‘সব ্ণশক্তিমান 
প্রভুর প্রশংসা কেরা কারর িতিন ভােলা| তারঁ 
সত্যকার ভালবাসা িেরকাল প্রবহমান|’ ওরা 
একথা বলেব কারর আিম আবার িযহপূদার 
ভােলা করব| কস োয়গা আেগর মত হেয় 
যােব|” প্রভু এই কথাগুিল বলেলন|
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মবথ 8:11 আিম কতামােদর আেরা বলিে 
কয়, পপূব ্ণ ও পক্চিম কথেক অেনেক আসেব 
আর অব্াহাম, ইসহাক ও যােকােবর সেঙ্গ 
স্বগ ্ণরােে্য কভােে বসেব৷

মবথ 26:29 আিম কতামােদর বলিে, এখন 
কথেক আিম এইদ্াষিারস আর কখনও পান 
করব না, কয় পয ্ণন্ত না আমার িপতার রােে্য 
কতামােদর সেঙ্গ নতুন দ্াষিারস পান কির৷’

মবথ 28:5 কসই স্বগ ্ণদপূত ঐ স্তীেলাকেদর 
বলেলন, ‘কতামরা ভয় কপও না, আিম োিন 
কতামরা, য়ােঁক ক্রুেশ িদেয়িেেল তােঁক খুেঁে৷

6 িকন্তু িতিন এখােন কনই৷ িতিন কয়মন 
বেলিেেলন, কতমিন পুনরুত্িথত হেয়েেন৷ 
এস, কয়খােন তােঁক শুইেয় রাখা হেয়িেল তা 
কদখ;

কবরন্থীয় ১ 15:26 কশষ শত্রু িহেসেব মতুৃ্যও 
ধ্ংস হেব৷

কবরন্থীয় ১ 15:54 এই ষিয়শীল কদহ যখন 
অষিয়তার কপাশাক পরেব আর এই পািথ ্ণব 
কদহ যখন অিবনশ্বরতায় ভপূ িষত হেব তখন 
শােস্ত কয় কথা কলখা আেে তা সত্য হেব:‘মতুৃ্য 
েেয় কবিলত হল৷’িযশাইয়

55 ‘মতুৃ্য কতামার েয় ককাথায়? মতুৃ্য কতামার হুল 
ককাথায়?’কহােশয়

56 মতুৃ্যর হুল পাপ আর পােপর শক্তি আেস িবিধ-
ব্যবস্া কথেক৷

57 িকন্তু ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদই৷ িতিনই আমােদর 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম আমােদর িবেযী 
কেরন৷

কবরন্থীয় ২ 3:13 আমরা কমািশর মত নই৷ 
কমািশ কতা িনেের মুখ কেেক রাখেতন যােত 
ইস্ােয়লীয়রা কসই উজ্জ্বলতা কদখেত না পায়, 
কারর কসই মিহমা কমেত কমেত িমিলেয় 
যাক্ছেল৷

14 তােদর মন কেঠার হেয় িগেয়িেল, কারর 

যখন শাস্ত পড়া হয় তখন মেন হয় আেও 
তােদর কসই আবরর রেয়ই কগেে৷ কসই আবরর 
এখনও সের িন, একমাত্র খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই কসই 
আবরর সিরেয় কদওয়া সন্ভব৷

15 হ্যা ,ঁ আেও কমািশর িবিধ-ব্যবস্ার পুস্তক 
পড়ার সময় তােদর হৃদেয়র ওপের আবরর 
থােক৷

16 িকন্তু যখনই ককউ প্রভুর িদেক কফের তখন 
কসই আবরর সের যায়৷

17 এই প্রভু হেলন আত্া, আর প্রভুর আত্া 
কয়খােন কসখােনই স্বাধীনতা৷

18 তাই, যখন আমরা অনাদৃত মুেখ আয়নায় 
কদখা েিবর মত কের প্রভুর মিহমা কদখেত 
থািক, তখন তা কদখেত কদখেত আমরা 
সকেলই তারঁ কসই (মিহমাময়) রূেপ 
রূপান্তিরত হেত থািক৷ কসই রূপান্তর আমােদর 
মিহমা কথেক উজ্জ্বলতর মিহমার মেধ্য িনেয় 
যায়৷ এই মিহমা আমরা প্রভু, িযিন আজ্ঞা 
কেরন তারঁ কাে কথেক লাভ কির৷

ব�মবথ ২ 1:10 িকন্তু কসই অনুগ্রহ আমােদর 
ত্রারকত্ণা খ্ীষ্ট যীশু না আসা পয ্ণন্ত প্রকািশত 
হয় িন৷ যীশু এেস কসই মতুৃ্যেক শক্তিহীন 
করেলন ও তারঁ সুসমাোেরর মাধ্যেম েীবেনর 
ও অমরতার পথ কদখােলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:14 ভাল, কসই সন্তানরা 
যখন রতিমাংেসর মানুষ, তখন যীশু িনেেও 
তােদর স্বরূেপর অংশীদার হেলন৷ যীশু 
এইরকম করেলন কয়ন মতুৃ্যর মাধ্যেম মতুৃ্যর 
অিধপিত িদয়াবলেক ধ্ংস করেত পােরন;

15 আর যারঁা মতুৃ্যর ভেয় যাবজ্ীবন দাসেত্ব 
কািােছে তােদর যুতি কেরন৷

पপ্র�যোশদশ 7:15 এই কারেরই এরা ঈশ্বেরর 
িসংহাসেনর সামেন দািঁড়েয় আেে ; আর িদন 
রাত তারঁ মক্ন্দের তারঁ উপাসনা কের েেলেে৷ 
িযিন িসংহাসেন বেস আেেন, িতিন এেদর রষিা 
করেবন৷

16 এরা আর কখনও ষুিধাত্ণ, তৃষ্াত্ণ হেব না, 
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এেদর গােয় করাদ বা তার প্রখর তাপও লাগেব 
না৷

17 কারর িসংহাসেনর টঠক সামেন কয় কমষশাবক 
আেেন িতিন এেদর কমষপালক হেবন, তােদর 
েীবন েেলর প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন 
আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় 
কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 19:7 এস, আমরা আনন্দ ও 
উলোস কির, আর তারঁ মিহমা কির, কারর 
কমষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তারঁ বধপূও 
িববােহর েন্য িনেেেক প্রস্তুত কেরেে৷

8 তােক পিরধান করেত কদওয়া হল শুিে শুভ্ 
উজ্জ্বল মসীনার বসন৷’কসই মসীনার বসন হল 
ঈশ্বেরর পিবত্র কলাকেদর সত্ কেম ্ণর প্রতীক৷

9 এরপর িতিন আমায় বলেলন, ‘তুিম এই কথা 
কলখ৷ ধন্য তারা, যারঁা কমষশাবেকর িববােহ 
িনমিন্ত্রত হেয়েে৷’ তারপর দপূত আমায় বলেলন, 
‘এগুিল ঈশ্বেরর সত্য বাক্য৷’

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

4 িতিন তােদর কোেখর সব েল মুিেেয় কদেবন৷ 
মতুৃ্য, কশাক, কান্া যন্ত্ররা আর থাকেব না, 
কারর পুরােনা িবষয়গুিল িবলুপ্ত হল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; ইসাইয়া 61:10,11; কযেরিময়া 25:10; 
কযােয়ল 2:16; মিথ 22:1-14; মিথ 25:1-13; মিথ 27:51,52; কযাহন 

3:29; কযাহন 11:25,26; এেফসীয় 3:5,6; িহব্রুেদর কােে পত্র 
12:22-26; पপ্রত্যােদশ 1:7,17,18; पপ্রত্যােদশ 20:14.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 26:1 খস সমশয় বযহূদার খিাকরা 
এই �ান �াইশি:প্রভু আমাশদর পবরত্রাণ 
বদন| আমাশদর একটি শক্তিশািী দশুভ্মদযে 
ন�র আশে|

2 ফিকগুবি খ�াশিা| এক নযোয়পরায়ণ 
জাব� প্রশিশ করশি| এরা ঈশ্বশরর সুবশষিা 
খমশন চশি|

3 প্রভু, খযসি খিাকরা আপনার ওপর বনভ্মর 
কশর এিং আপনার ওপর আস্থা রাশ� 
�াশদর প্রকৃ� শাবন্ বদন|

4 সদা সি ্মদা প্রভুশক বিশ্বাস কর| ব�বন 
খ�ামাশদর বচরকাশির বনরাপদ আশ্রয়|

ইসাইয়া 9:6 একটি িবেশষ িশশু েন্মগ্রহর 
করার পরই এিা ঘিেব| ঈশ্বর আমােদর একটি 
পুত্র কদেবন| কলাকেদর কনতৃত্ব কদওয়ার ভার 
তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব “আচিয়্য় ্ণ 
মন্ত্রী, ষিমতাবান ঈশ্বর, িেরেীিব িপতা, শািন্তর 
রােকুমার|”

7 ন্যায়পরায়রতা ও ধািম ্ণকতা িদেয় তার শাসন 
স্াপন কের| এখন কথেক এবং িের কােলর 
েন্য দাযপূদ পিরবার উদ্ভপূত রাোর রােেত্ব 
শক্তি ও শািন্ত িবরাে করেব| তারঁ কলাকেদর 
েন্য প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা তােঁক এই সব 
কাে করােব|

ইসাইয়া 57:19 আিম তােদর নতুন শব্দ 
কশখাব ‘শািন্ত|’ আিম আমার কােের ও দপূেরর 
কলােকেদর শািন্ত কদব| আিম তােদর ষিমা কের 
কদেবা!” প্রভু িনেে িনেেই এই কথা বেলন|

20 িকন্তু দুষ্ট কলাকরা টঠক একটি রুদ্ সমুেদ্র 
মেতা| তারা শান্ত ও শািন্তিপ্রয হেত পাের না| 
তারাও সমুেদ্র মেতা রুদ্| এবং সমুেদ্র মেতা 
তারাও কাদােক আেলািড়ত কের|

21 আমার ঈশ্বর বেলন, “দুষ্ট কলাকেদর শািন্ত 
কনই|”

খযাহন 14:27 ‘শািন্ত আিম কতামােদর কােে 
করেখ যাক্ছে৷ আমার িনেের শািন্ত আিম 
কতামােদর িদক্ছে৷ েগত সংসার কয়ভােব শািন্ত 
কদয় আিম কসইভােব তা িদক্ছে না৷ কতামােদর 
অন্তর উিদ্নি অথবা শক্ঙ্কত না কহাক৷

पবশষযেচবর� 2:47 িবশ্বাসীরা ঈশ্বেরর প্রশংসা 
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করেতন, আর সকেলই তােঁদর ভােলাবাসেতন৷ 
প্রিতিদন অেনেক উদ্ার লাভ করিেেলন আর 
যারঁা উদ্ার লাভ করিেেলন তােদরেক প্রভু 
িবশ্বাসীবেগ ্ণর সেঙ্গ যুতি করেত থাকেলন৷

খরামীয় 5:1 িবশ্বােসর েন্য আমরা 
ঈশ্বেরর সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে বেল, 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর শািন্ত েুক্তি হেয়েে৷

এশফসীয় 2:14 খ্ীষ্টই আমােদর শািন্তর উত্ স৷ 
ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধ্য কয় শত্রুভাব 
প্রােীেরর মত ব্যবধান সটৃষ্ট কেরিেল, খ্ীষ্ট 
িনে কদহ উত্ সগ ্ণ কের ঘরৃা ও ব্যবধােনর কসই 
প্রােীর কভেঙ্গ িদেয়েেন৷

15 ইহুদীেদর িবিধ-ব্যবস্ায় অেনক আেদশ 
িনয়মকানুন িেল; িকন্তু খ্ীষ্ট কসই িবিধ-ব্যবস্া 
কলাপ কেরেেন৷ খ্ীেষ্টর উেদ্দশ্য িেল ঐ দুই 
দেলর মেধ্য শািন্ত স্াপন করা এবং িনেের 
মেধ্য িদেয় ঐ দুই দল কথেক এক নতুন মানুষ 
সটৃষ্ট করা,

16 এবং ক্রুেশর ওপর তারঁ মতুৃ্যর মাধ্যেম দুই 
েনেগাষ্ঠীেক ঈশ্বেরর সােথ একই কদেহ 
পুনিম ্ণিলত করা৷ এর ফেল দুই দেলর মেধ্য কয় 
শত্রুভাব িেল, তার অবসান ঘিল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; #7; িদ্তীয় িববরর 32:4,15; সামুেয়ল 
১ 2:2; সামসঙ্গীত 18:1; সামসঙ্গীত 106:5; ইসাইয়া 50:10; 

কযেরিময়া 17:7,8; িফিলপ্ীয় 4:7; িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

ইসাইয়া 26:19 বকন্তু প্রভু িশিন, 
“খ�ামাশদর খিাকরা মারা ব�শয়শে, 
�শি �ারা আিার খিঁশচ উিশি| আমার 
মানুষশদর মৃ�শদহগুবি মৃ�ুযে খথশক খজশ� 
উিশি| মৃ� মানুষরা মাটিশ� উশি দাডঁ়াশি 
এিং সু�ী হশি| খ�ামাশদর আছোবদ� 
বশবশরসমূহ ন�ুন বদশনর আশিার মশ�া 
ঝিমি করশি| এর অথ ্ম এই- ন�ুন সময় 

আসশে য�ন পৃবথিী মৃ� মানুষশদর মশধযে 
ন�ুন প্রাশণর সচিার �িাশি|”

20 আমার খিাকরা, খ�ামরা খ�ামাশদর �শরর 
খভ�শর যাও| দরজা িন্ কর| ষিবণশকর 
জনযে িুবকশয় �শর থাক| ��ষিণ পয় ্মন্ 
িুকাও য�ষিণ না ঈশ্বশরর খরাধ খশষ হয়|

21 পৃবথিীর খিাকশদর কুকশম ্মর বিচার 
করশ� প্রভু খজরুশাশিশমর মক্ন্দর খেশড় 
চশি যাশিন| পৃবথিী  বনহ�  খিাকশদর  
রতি  প্রকাবশ� করশি| পৃবথিী আর মৃ� 
মানুষশদর আছোবদ� করশি না|

সামসগেী� 71:20 আপিন আমােক সমস্যা এবং 
দুঃসময় প্রত্যষি কিরেয়েেন| িকন্তু তােদর 
সবিকেু কথেক রষিা কের আপিন আমায় 
বািঁেেয় করেখেেন| কত গভীের আিম ডুেব 
িগেয়িেলাম কসিা কথা নয়, িকন্তু আপিন 
আমায় সমস্যা কথেক কিেন তুেলেেন|

ইসাইয়া 25:8 িকন্তু মতুৃ্য িেরতের ধ্ংসপ্রাপ্ত 
হেব| আমার সদাপ্রভু প্রেত্যকটি মুখ কথেক 
প্রিতটি অশ্রুকরা মুিেেয কদেবন| অতীেত 
তারঁ সমস্ত অনুরাগী ভতিরা িেল িবষর্ন| িকন্তু 
ঈশ্বর পিৃথবী কথেক মুেে কদেবন িবষর্নতা| এ 
সমস্তই ঘিেব কারর প্রভু এসব ঘিনার কথাই 
বেলেেন|

দাবনশয়ি 12:2 সমািধস্ মতৃেদর মেধ্য 
অেনেক পুনরায় কেেগ উঠেব, তারা আবার 
েীবন িফের পােব| তারা অমরত্ব পােব| ককউ 
ককউ আবার কেেগ উঠেব লজ্ার ও অনন্ত 
ঘরৃার েীবেনর উেদ্দেশ্য|

খযাহন 5:28 এই কথা শুেন কতামরা অবাক 
হেযা না, কারর সময় আসেে, যারঁা কবেরর 
মেধ্য আেে তারা সবাই মানবপুেত্রর রব 
শুনেব৷

29 তারপর তারা তােদর কবর কথেক বাইের 
আসেব৷ যারঁা সত্ কম ্ণ কেরেে তারা উত্িথত 
হেব ও অনন্ত েীবন লাভ করেব৷ আর যারঁা 
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মন্দ কাে কেরিেল তারা পুনরুত্িথত হেব 
এবং কদাষী বেল িবেবিেত হেব৷

খযাহন 11:25 যীশু মাথ ্ণােক বলেলন, ‘আিমই 
পুনরুত্ান, আিমই েীবন৷ কয় ককউ আমােক 
িবশ্বাস কের, কস মরবার পর েীবন িফের 
পােব৷

26 কয় ককউ েীিবত আেে ও আমায় িবশ্বাস কের, 
কস কখনও মরেব না৷ তুিম িক একথা িবশ্বাস 
কর?’

पবশষযেচবর� 24:15 এেদর মেতা 
আমারও ঈশ্বেরর ওপর প্রত্যাশা আেে কয় 
ধািম ্ণক ও অধািম ্ণক উভেয়রই পুনরুত্ান হেব৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 4:14 আমরা িবশ্বাস কির 
কয় যীশু মারা িগেয়িেেলন এবং যীশু কবেঁে 
উেঠেেন৷ যীশু যখন িফের আসেবন তখন কয় 
সব খ্ীষ্ট িবশ্বাসীর মতুৃ্য হেয়েে, ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
মাধ্যেম তােদরও উত্ািপত কের খ্ীেষ্টর সেঙ্গ 
িফিরেয় আনেবন৷

15 আমরা যা বলিে তা আমরা প্রভুর কাে 
কথেক তারঁ বারীরূেপ োনেত কপের বলিে৷ 
আমরা যারঁা এখন েীিবত আিে তারা প্রভুর 
আগমেনর সমেয়ও েীিবত থাকব, আর 
প্রভুর কােে েেল যাব, িকন্তু ককানভােবই কসই 
মতৃেদর আেগ যাব না৷

पপ্র�যোশদশ 20:5 কয় পয ্ণন্ত কসই হাোর বের 
কশষ না হল, কস পয ্ণন্ত বািক মতৃ কলােকরা 
পুনরুত্িথত হল না৷ এই হল প্রথম পুনরুত্ান৷

6 কয় ককউ এই প্রথম পুনরুত্ােনর ভাগী হয় 
কস ধন্য ও পিবত্র৷ এই সব কলাকেদর ওপর 
িদ্তীয় মতুৃ্যর আর ককান কতৃ ্ণত্ত্ব কনই৷ তারা 
বরং খ্ীেষ্টর ও ঈশ্বেরর যােকরূেপ তারঁ সেঙ্গ 
হাোর বের ধের রােত্ব করেব৷

पপ্র�যোশদশ 20:12 আিম কদখলাম, ষুিদ্ অথবা 
মহান সমস্ত মতৃ কলাক কসই িসংহাসেনর 
সামেন দািঁড়েয় আেে৷ পের কেয়কটি গ্রথে 

কখালা হল এবং আরও একটি গ্রথে কখালা 
হল৷ কসই গ্রথেটির নাম েীবন পুস্তক৷ কসই 
গ্রথেগুিলেত মতৃেদর প্রেত্যেকর কােের 
িববরর িলিপবদ্ িেল এবং কসই অনুসাের 
তােদর িবোর হল৷

13 কয় সব কলাক সমুদ্গেভ্ণ িনিষিপ্ত হেয়িেল 
সমুদ্ তােদর সেঁপ িদল, আর মতুৃ্য ও পাতাল 
িনেেেদর মেধ্য কয় সব মতৃ ব্যক্তি িেল তােদর 
সমপ ্ণর করল৷ তােদর কৃতকম ্ণ অনুসাের 
তােদর িবোর হল৷

এটিও কদখুন: #5; #6; এেেিকেয়ল 37:1-14.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 27:1 খসই সময় প্রভু �ারঁ 
শএুশদর বিরুশধে মামিা রুজ ুকরশিন| 
ব�বন বিবিযাথন, িাকঁা সাপটিশক শাক্স্ 
খদশিন| ঐ প্য়াচঁাশনা সাপটিশক �ারঁ 
বিরাি এিং শক্তিশািী �রিাবর বদশয় শাক্স্ 
খদশিন| এিং ব�বন ঐ সামুবদ্ক বদ�যেশক 
হ�যো করশিন|

2 খস সময়, একটি মশনারম দ্াষিাশষি� 
থাকশি| খস�ানকার জবম ব�রীর কাজ 
শুরু কর|

3 “আবম, প্রভু, খসই িা�াশন টিক সমশয় জি 
খদি| বদন রাক্ত্র পাহারা খদি, �ার যত্ন খনি| 
খকউ খসই িা�াশনর ষিব� করশ� পারশি 
না|

6 খিাকরা  আমার  কাশে  আসশি|  খসই 
সি  খিাকরা যাশকািশক  দৃঢ়মূি  িৃশষির 
মশ�া শক্তিশািী হশ� সাহাযযে করশি| �ারা 
উক্ভিশদর ফুশি ওিার মশ�া ইস্াশয়শির  
িৃক্ধেশ�  সাহাযযে করশি| ��ন খদশটি 
�াশের  ফশির মশ�া ইস্াশয়শির  বশশুশ�  
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ভশর যাশি|”

12 খসই সময় প্রভু �ার খিাকশদর অনযেশদর 
খথশক আিাদা করশ� শুরু করশিন| 
ফরা� ্ নদীর বকনারা খথশক ব�বন শুরু 
করশিন|ব�বন �ারঁ খিাকশদর এই নদী 
খথশক বমশশরর নদী পয় ্মন্ একক্ত্র� 
করশিন|

13 ইস্াশয়শির খিাকরা এক এক কশর 
সং�িধে হশি| অশূশরর হাশ� আমার 
অশনক খিাক হাবরশয খ�শে| আমার বকেু 
খিাক বমশশর পাবিশয় খ�শে| বকন্তু খসই 
সমশয় খিশজ উিশি এক দারুন �ূয় ্মধ্বন| 
এিং খসই সি খিাকরা খজরুশাশিশম 
বফশর আসশি| �ারা খসই পবিত্র পি ্মশ�র 
ওপর প্রভুর সামশন ন�জানু হশি|

ইসাইয়া 4:2 কসই সময়, প্রভুর গাে (িযহপূদা ) 
বড় হেব এবং সুন্দর হেয় উঠেব| এমনিক 
তখনও ইস্ােয়েলর উদ্াস্ুরা তােদর কদেশ 
উত্পন্ শস্য িনেয় গব ্ণ অনুভব করেব|

িুক 3:8 কতামরা কয় মন িফিরেয়ে তার ফল 
কদখাও৷ একথা বলেত শুরু কেরা না, কয় ‘আের 
অব্াহাম কতা আমােদর িপতৃপুরুষ’ কারর 
আিম কতামােদর বলিে এই পাথরগুেলা কথেক 
ঈশ্বর অব্াহােমর েন্য সন্তান উত্ পন্ করেত 
পােরন৷

খযাহন 10:27 আমার কমষরা আমার কঠেস্বর 
কশােন৷ আিম তােদর োিন, আর তারা আমার 
অনুসরর কের৷

28 আিম তােদর অনন্ত েীবন িদই, আর তারা 
কখনও িবনষ্ট হয় না, আমার হাত কথেক ককউ 
তােদর ককেড় িনেতও পারেব না৷

29 আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় 
িদেয়েেন, িতিন সবার ও সবিকেু কথেক মহান, 
আর ককউ িপতার হাত কথেক িকেুই ককেড় 
িনেত পারেব না৷

30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’

খযাহন 15:5 ‘আিমই আঙু্গরলতা, আর 
কতামরা শাখা৷ কয় আমােত সংযুতি থােক কস 
প্রেুর ফেল ফলবান হয়, কারর আমােক োড়া 
কতামরা িকেুই করেত পার না৷

খযাহন 15:8 কতামরা প্রেুর ফেল ফলবান 
হেয় প্রমার কর কয়, কতামরা আমার প্রকৃত 
িশষ্য; আর তােতই আমার িপতা মিহমািবেত 
হেবন৷

খযাহন 15:16 কতামরা আমায় মেনানীত 
করিন, বরং আিমই কতামােদর মেনানীত 
কেরিে৷ আিম কতামােদর িনেযাগ কেরিে কয়ন 
কতামরা যাও ও ফলবন্ত হও, আর কতামােদর 
ফল কয়ন স্াযী হয় এই আমার ইছো৷ কতামরা 
আমার নােম যা িকেু োও, িপতা তা কতামােদর 
কদেবন৷

पপ্র�যোশদশ 20:2 িতিন কসই নাগেক ধরেলন, এ 
কসই পুরােনা সাপ, িদয়াবল বা শয়তান, িতিন 
তােক হাোর বেেরর েন্য কবেঁধ রাখেলন৷

पপ্র�যোশদশ 20:7 কসই হাোর বের কশষ হেল 
শয়তানেক অতলস্পশতী গহ্েরর কারাগার 
কথেক মুতি করা হেব৷

पপ্র�যোশদশ 20:10 তখন কসই শয়তান কয় তােদর 
ভ্ান্ত কেরিেল তােক জ্বলন্ত গন্ধেকর হ্রেদ 
েঁুেড় কফলা হেব, কয়খােন কসই পশু ও ভণ্ড 
ভাববাদীেদর আেগই েঁুেড় কফলা হেয়েে৷ 
কসখােন যুগ যুগ ধের িদনরাত তারা যন্ত্ররা 
কভাগ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 22:2 নদীটি নগেরর রােপেথর 
মাঝখান িদেয় বেয় েেলেে৷ নদীর তীেরই 
েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর বােরা মাসই তােত 
বােরা বার ফল ধের, প্রিত মােস নতুন নতুন 
ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির পাতা োিতবেৃন্দর 
আেরাগ্য দায়ক৷
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এটিও কদখুন: #1; #2; #3; ইসাইয়া 5:1-7; ইসাইয়া 26:1; ইসাইয়া 
46:4; মিথ 21:28-46; কলসীয় 1:5,6.

E01 মবসহার রাজযেপাশির ধরন।
     
ইসাইয়া 28:15 খ�ামরা িিে, “মৃ�ুযের সশগে 

আমাশদর চুক্তি হশয়শে| পা�াশির সশগে 
আমাশদর চুক্তি হশয়শে| সু�রাং আমরা 
শাক্স্ পাি না| শাক্স্ আমাশদর আ�া� 
না কশরই চশি যাশি| আমরা আমাশদর 
খকৌশি ও বমথযোর খপেশন িুবকশয় থাকি|”

16 এই সি কারশণই প্রভু, আমার মবনি 
িশিন, “বসশয়াশনর মাটিশ� আবম একটি 
পাথর, একটি বভ�ব্� প্রস্র স্থাপন 
করি| এটি একটি মূিযেিান পাথর| খসই 
গুরুত্বপূণ ্ম পাথশরর ওপর সমস্ বকেু �শড় 
উিশি| খসই পাথরটির কাশে এশস বিশ্বস্ 
খিাকরা ক�শনা ভয় পাশি না|”

সামসগেী� 118:22 কয় পাথরটিেক 
স্পিতরা োয় িন, কসিাই হেয় কগল মুখ্য প্রস্তর|

মবথ 21:42 তখন যীশু তােদর 
বলেলন, ‘কতামরা িক শােস্তর এই অংশ পড় 
িন:‘রােিমিস্তরা কয় পাথরিা বািতল কের 
িদেয়িেল, কসই পাথরিাই হেয় উেঠেে ককােরর 
প্রধান পাথর৷ এিা প্রভুরইকাে, এিা আমােদর 
কোেখ আচিয ্ণ লােগ৷’

पবশষযেচবর� 4:11 যীশু হেলন‘কসই পাথর যােক 
রােিমিস্তরা অথ ্ণাত্ আপনারা অগ্রাহ্য় কের 
সিরেয় িদেয়িেেলন৷ িতিনই এখন ককােরর 
প্রধান পাথর হেয় উেঠেেন৷’ 1

12 যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, িযিন মানুষেক উদ্ার 
করেত পােরন৷ েগেত তারঁ নামই একমাত্র 
শক্তি যা মানুষেক উদ্ার করেত পাের৷’

খরামীয় 9:31 আর ইস্ােয়লীরা িবিধ-ব্যবস্া 
পালন করার মধ্য িদেয় ধািম ্ণক প্রিতপন্ হবার 
কেষ্টা কেরও কৃতকায় ্ণ হয় িন৷

32 কারর তারা তােদর কৃতকােয় ্ণর দ্ারা ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হবার কেষ্টা কেরেে৷ ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হবার েন্য তারা ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস কের 
িন, তারা ব্যাঘাতেনক পাথের ধাক্া কপেয় 
কহােঁি কখেয়েে৷

33 শােস্ত কয়মন কলখা আেে:‘কদখ, আিম িসেযােন 
একটি পাথর রাখিে যােত মানুষ কহােঁি কখেয় 
পেড় যােব; িকন্তু যারঁা তারঁ ওপর িবশ্বাস করেব 
তারা কখনও লজ্ায় পড়েব না৷’

কবরন্থীয় ১ 3:11 কয় ভীত গাথঁা হেয়েে তা োড়া 
অন্য িভত্িতমপূল ককউ স্াপন করেত পাের না, 
কসই ভীত হেছেন যীশু খ্ীষ্ট৷

এশফসীয় 2:17 তাই খ্ীেষ্ট এেস কতামরা যারঁা 
ঈশ্বর কথেক দপূের িেেল, কতামােদর কােে 
শািন্তর বারী প্রোর করেলন; আর যারঁা ঈশ্বেরর 
কােের কলাক তােদর কােে শািন্ত িনেয় এেলন৷

18 হ্যা ,ঁ খ্ীেষ্টর মাধ্যেম আমরা সকেল একই 
আত্ার দ্ারা িপতার কােে আসেত পাির৷

19 তাই, কহ অইহুদীরা, এখন কতামরা আর 
আগন্তুক বা িবেদশী নও৷ এখন ঈশ্বেরর পিবত্র 
কলাকেদর সেঙ্গ কতামরাও নাগিরক৷ কতামরা 
ঈশ্বেরর পিরবােরর সদস্য৷

20 কপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা কয় িভত কগেঁথিেেলন 
তার ওপর কতামােদর কগেঁথ কতালা হেছে৷ খ্ীষ্ট 
স্বয়ং হেছেন কসই দালােনর গাথঁনীর প্রধান 
পাথর,

21 যা কগািা দালানটিেক ধের করেখেে৷ খ্ীষ্ট এই 
দালানটি গেড় কতােলন কয়ন তা প্রভুেত এক 
পিবত্র মক্ন্দের পিররত হেত পাের৷

22 খ্ীেষ্ট কতামােদর অন্য মানুষেদর সেঙ্গ একই 
সােথ কগেঁথ কতালা হেছে৷ কতামােদর এমন এক 
স্ান িহেসেব গঠন করা হেয়েে কয়খােন ঈশ্বর 
আত্ার মাধ্যেম বাস কেরন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:4 প্রভু যীশু হেলন 
েীবন্ত প্রস্তর৷ েগেতর কলাক কসই প্রস্তর 
অগ্রাহ্য় করল; িকন্তু িতিনই কসই ‘প্রস্তর’ য়ােঁক 
ঈশ্বর মেনানীত কেরেেন৷ ঈশ্বেরর কোেখ িতিন 
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মহামপূল্য, তাই কতামরা তারঁ কােে এস৷
5 কতামরাও এক একটি েীবন্ত প্রস্তর সুতরাং 

কসই আত্িমক ধম ্ণধাম গড়বার েন্য কতামােদর 
ব্যবহার করেত দাও, যােত পিবত্র যােক 
িহসােব কতামরা আত্িমক বিল উত্ সগ ্ণ করেত 
পার, যা খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে গ্রহরীয় 
হেব৷

6 আর শােস্তও একথা আেে:‘কদখ, আিম 
িসেযােন একটি প্রস্তর স্াপন করিে, যা 
মেনানীত মহামপূল্য ককােরর প্রধান প্রস্তর৷ তার 
ওপর কয় মানুষ িবশ্বাস রাখেব তােক কখনই 
লজ্ায় পড়েত হেব না৷’

7 যারঁা তােঁক িবশ্বাস কের তােদর কােে কসই 
প্রস্তর (যীশু) মহামপূল্যবান; িকন্তু যারঁা তােঁক 
অবজ্ঞা কের তােদর কােে িতিন হেলন কসই 
প্রস্তর:‘রােিমিস্তরা কয় প্রস্তর বািতল কের 
িদেয়িেল, কসিাই হেয় উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপপূর ্ণ 
প্রস্তর৷’

8 শাস্ত আবার এই কথাও বেল যারঁা িবশ্বাস কের 
না তােদর পেষি;‘এিা এমনই এক প্রস্তর 
যােত মানুষ কহােঁি খায়, আর কসই প্রস্তেরর 
দরুর অেনক কলাক কহােঁি কখেয় পেড় যােব৷’ 
িযশাইয় 8:14 তারা ঈশ্বেরর বাক্য অমান্য কের 
বেলই কহােঁি খায় আর এিাই কতা তােদর িবিধ 
িনিদ্ণষ্ট পিররাম৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 49:24; ইসাইয়া 8:14; কহােসয়া 2:19-
21; োখািরয়া 3:9; মাক্ণ 12:10; লুক 20:17,18.

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

ইসাইয়া 29:10 প্রভু খ�ামাশক �ুম কা�ুশর 
িানাশিন| িন্ কশর খদশিন খ�ামার দশুচা�| 
(ভাব্াদীরা হশি খ�ামার দশুচা�|) প্রভু 
খ�ামাশদর মাথা খেশক খদশিন| (ভাব্াদীরা 
হশি খ�ামার মাথা|)

13 আমার প্রভু িশিন, “ঐ মানুষরা আমার 
প্রব� ভাশিািাসার কথা জাবনশয়শে| �াশদর 

মু� বনঃসৃ� শব্দ আমার প্রব� সম্ান 
জানায| বকন্তু �াশদর হৃদয় আমার খথশক 
অশনক দশূর| আমাশক খয সম্ান �ারা 
জানায �া �াশদর মু�স্থ করা মানবিক 
বিবধসমূহ োড়া আর বকেুই নয়|

14 সু�রাং আবম আমার শক্তিশািী ও 
আচিয়্য় ্মজনক এবযাকিাপ বদশয় 
খিাশকশদর বিস্য বিহিি করা অিযোহ� 
রা�ি| ওশদর জ্ানী খিাকরা �াশদর জ্ান 
হাবরশয খফিশি| ওশদর জ্ানী খিাকরা 
উপিক্ধে করিার ষিম�াও হাবরশয 
খফিশি|”

সামসগেী� 69:22 ওেদর কিিবলগুেলা খাবাের 
পিরপপূর ্ণ| সমােরাহপপূর ্ণ মঙ্গল আহার ওেদর 
আেে| ওেদর কভাে কয়ন ওেদর িবনাশ কের|

এশজবকশয়ি 33:32 “এই কলাকেদর 
কােে তুিম ভালবাসার গান গাইেয় োড়া আর 
িকেুই নও| তােদর কােে কতামার গলা ভাল, 
তুিম ভাল বােনাদার| তারা কতামার কথা 
শুনেব িকন্তু তুিম যা বলে তা তারা করেব না|

33 িকন্তু তুিম কয সব িবষেয়র কথা বলে তা 
প্রকৃতই ঘিেব| আর কলােক কমেন কনেব কয 
সিত্যই তুিম এক েন ভাবিাদী|”‘

মবথ 15:7 কতামরা হেল ভণ্ড! ভাববাদী 
িযশাইয় কতামােদর িবষেয় টঠকই ভাববারী 
কেরেেন:

8 ‘এই কলাকগুেলা মুেখই আমায় সম্ান কের, িকন্তু 
তােদর অন্তর আমার কথেক অেনক দপূের থােক৷

9 এরা আমার কয় উপাসনা কের তা িমথ্যা, 
কারর এরা কয় িশষিা কদয় তা মানুেষর ততরী 
কতকগুিল িনয়ম মাত্র৷›» িযশাইয়

মাক্ম 4:11 তখন িতিন তােঁদর বলেলন, 
‘ঈশ্বেরর রােে্যর িনগপূঢ় তত্ত্ব কতামােদর বলা 
হেয়েে ; িকন্তু যারঁা ঈশ্বেরর রােে্যর বাইেরর 
কলাক তােদর কােে সব িকেুই দৃষ্টােন্তর 
মাধ্যেম বলা হেছে৷
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12 যােত, ‘তারা কদখেব িকন্তু উপলিধ্ধ করেত 
পারেব না৷ তারা শুনেব অথে বুঝেব না, পােে 
তারা িফের আেস ও তােদর ষিমা করা যায়৷” 

মাক্ম 7:6 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘ভণ্ডরা, ভাববাদী 
িযশাইয় কতামােদর িবষেয় টঠকই বেলেেন, 
কয়মন কলখা আেে, ‘এই কলােকরা মুেখই শুধু 
আমােক সম্ান কের, িকন্তু তােদর মন আমার 
কথেক অেনক দপূের থােক৷

7 এরা অনথ ্ণক আমার উপাসনা কের৷ কারর 
এরা মানুেষর ততরী রীিত-নীিত ঈশ্বেরর আেদশ 
বেল কলাকেদর িশষিা কদয়৷’িযশাইয়

8 কতামরা ঈশ্বেরর আেদশ অমান্য কের মানুেষর 
প্রেিলত প্রথা পালন কের থােকা৷’

पবশষযেচবর� 28:26 ‘এই কলাকেদর কােে 
যাও, আর তােদর বল, কতামরা শুনেব আর 
শুনেব, িকন্তু কতামরা বুঝেব না৷ কতামরা ককবল 
তািকেয় থাকেব িকন্তু কদখেত পােব না৷

27 কারর এই কলােকেদর অন্তঃকরর অসাড় 
হেয় কগেে, তােদর কান আেে বেি িকন্তু 
তারা শুনেত পায় না৷ এই কলােকরা সেত্যর 
প্রিত কোখ বুেে রেয়েে৷ এইসব ঘেিেে কয়ন 
কলােকরা তােদর কোখ িদেয় কদখেত না পায়, 
তােদর কান িদেয় শুনেত না পায় ও হৃদয় িদেয় 
উপলিধ্ধ না কের৷ এইসব ঘেিেে কয়ন তারা 
আমার কােে িফের না আেস, পােে আিম 
তােদর আেরাগ্য দান কির৷’ িযশাইয় 6:9-

খরামীয় 11:7 তেব ব্যাপারটি দাডঁ়াল এই : 
ইস্ােয়লীয়রা ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হেত োইেলও সফলকাম হয় িন৷ 
িকন্তু ঈশ্বর যােদর মেনানীত করেলন, তারাই 
ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হল৷ বািক 
ইস্ােয়লীয়রা তােদর অন্তঃকরর কেঠার কের 
তুলল ও ঈশ্বেরর কথা অমান্য করল৷

8 শােস্ত তাই কলখা আেে: ‘ঈশ্বর তােদর এক 
েড়তার আত্া িদেয়েেন৷’িযশাইয় 29:10 
‘ঈশ্বর তােদর েষুি রুদ্ কেরেেন, তাই তারা 
কোেখ সত্য কদখেত পায় না৷ ঈশ্বর তােদর 

কান বন্ধ কের িদেয়েেন, তাই তারা কােন সত্য 
শুনেত পায় না, এ কথা আেও সিত্য৷’

9 দাযপূদ এ সবেেন্ধ বেলেেন:‘তােদর কভাে কহাক 
ফােঁদর মেতা, োেলর মেতা যা তােদর ধের৷ 
তােদর পতন কহাক্ ও তারা দণ্ড কভাগ করুক্৷

10 তােদর কোখ রুদ্ হেয় যাক্ যােত তারা কদখেত 
না পায় আর তারা কেষ্টর ভাের সব ্ণদা নুেয় 
থাকুক৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 6:9,10; ইসাইয়া 30:10; ইসাইয়া 35:5; 
ইসাইয়া 44:18; কযেরিময়া 12:2; এেেিকেয়ল 33:31; িমখা 3:6; 

মিথ 15:2-6; মাক্ণ 7:1,2; কিরথেীয় ২ 4:4; কথসােলািনকীয় ২ 
2:9-12.

E05 মবসহার চম�্কার।

ইসাইয়া 29:18 িবধর শুনশ� পাশি, িই 
খথশক পশড় খশানাশনা কথাগুবি; অন্ 
কুযাশা ও অন্কাশরর মশধযেও খদ�শ� 
পাশি|

মবথ 11:5 অেন্ধরা দৃটষ্টশক্তি পােছে, 
কখাডঁ়ারা হািঁেে, কুষ্েরাগীরা আেরাগ্য লাভ 
করেে, কালারা শুনেত পােছে, মরা মানুষ 
কবেঁে উঠেে, আর দিরদ্ কলাকেদর কােে 
সুসমাোর প্রোর করা হেছে৷

মবথ 13:14 এেদর এই অবস্ার মধ্য 
িদেয়ই ভাববাদী িযশাইয়র ভাববারী পপূর ্ণ 
হেয়েে:‘কতামরা শুনেব আর শুনেব, িকন্তু 
বুঝেব না৷ কতামরা তািকেয় থাকেব, িকন্তু 
িকেুইেদখেব না৷

15 এইসব কলাকেদর অন্তর অসাড়, এরা কােন 
কশােন না, কোখ থাকেতও সত্য কদখেত 
অস্বীকার কের৷ এরকমিাই ঘেিেে কয়ন এরা 
কোেখ কদেখ, কােন শুেন আর অন্তের বুেঝ 
ভাল হবার েন্য আমার কােে িফের না আেস৷’

16 িকন্তু ধন্য কতামােদর কোখ, কারর তা কদখেত 
পায়; আর ধন্য কতামােদর কান, কারর তা 
শুনেত পায়৷
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িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

িুক 7:22 তখন িতিন তােদর প্রেশ্নর 
েবােব বলেলন, ‘কতামরা যা কদখেল ও শুনেল 
তা িগেয় কয়াহনেক বল৷ অেন্ধরা কদখেত 
পােছে, কখাডঁ়ারা হািঁেে, কুষ্ করাগীরা সুস্ 
হেছে, বিধেররা শুনেে, মরা মানুষ কবেঁে 
উঠেে ;আর দিরদ্রা সুসমাোর শুনেত পােছে৷

पবশষযেচবর� 26:18 তুিম তােদর কোখ 
খুেল কদেব কয়ন তারা সত্য কদেখ ও অন্ধকার 
কথেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর 
কত্তৃ ্ণত্ব কথেক মুতি হেয় ঈশ্বেরর প্রিত িফরেল 
তােদর সব পাপ ষিমা হেব৷ আমার উপর 
িবশ্বাস কের যারঁা পিবত্র হেয়েে, তারা তােদর 
সহভাগী হেব৷”

কবরন্থীয় ২ 3:14 তােদর মন কেঠার হেয় 
িগেয়িেল, কারর যখন শাস্ত পড়া হয় তখন 
মেন হয় আেও তােদর কসই আবরর রেয়ই 
কগেে৷ কসই আবরর এখনও সের িন, একমাত্র 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই কসই আবরর সিরেয় কদওয়া 
সন্ভব৷

15 হ্যা ,ঁ আেও কমািশর িবিধ-ব্যবস্ার পুস্তক 
পড়ার সময় তােদর হৃদেয়র ওপের আবরর 
থােক৷

16 িকন্তু যখনই ককউ প্রভুর িদেক কফের তখন 
কসই আবরর সের যায়৷

17 এই প্রভু হেলন আত্া, আর প্রভুর আত্া 
কয়খােন কসখােনই স্বাধীনতা৷

18 তাই, যখন আমরা অনাদৃত মুেখ আয়নায় 
কদখা েিবর মত কের প্রভুর মিহমা কদখেত 

থািক, তখন তা কদখেত কদখেত আমরা 
সকেলই তারঁ কসই (মিহমাময়) রূেপ 
রূপান্তিরত হেত থািক৷ কসই রূপান্তর আমােদর 
মিহমা কথেক উজ্জ্বলতর মিহমার মেধ্য িনেয় 
যায়৷ এই মিহমা আমরা প্রভু, িযিন আজ্ঞা 
কেরন তারঁ কাে কথেক লাভ কির৷

এশফসীয় 1:17 আিম ঈশ্বেরর কােে 
কতামােদর েন্য িনরন্তর প্রাথ ্ণনা করিে কয়ন, 
আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মিহমাময় িপতা 
কতামােদর কসই আত্া কদন, যা কতামােদর িবজ্ঞ 
করেব এবং ঈশ্বরেক কতামােদর কােে প্রকাশ 
করেব যােত কতামরা তােঁক ভালভােব োনেত 
পার৷

18 আিম প্রাথ ্ণনা করিে কয়ন কতামরা আপন 
আপন হৃদেয় ঐশ্বিরক জ্ঞান লাভ করেত 
পার, তাহেল ভিবষ্যেত িক প্রত্যাশার েন্য 
ঈশ্বর কতামােদর আহ্ান কেরেেন তা কতামরা 
োনেত পারেব৷ কয় আশীব ্ণাদ ঈশ্বর তারঁ পিবত্র 
কলাকেদর কদবার েন্য িস্র কেরেেন তা কত 
সম্দশালী ও প্রতাপযুতি তা কতামরা বুঝেত 
পারেব৷

যাশকাশির পত্র 1:21 তাই কতামােদর 
েীবন কথেক সব রকেমর অপিবত্রতা ও যা 
িকেু মন্দ যা কতামােদর োরপােশ রেয়েে তােক 
দপূের সিরেয় দাও; আর নম্রভােব ঈশ্বেরর িশষিা 
গ্রহর কর যা িতিন কতামােদর হৃদেয় বপন 
কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 3:18 আিম কতামােক এক পরামশ ্ণ 
িদই, তুিম আমার কাে কথেক আগুেন িনখাদ 
করা খাটঁি কসানা ককেনা, কয়ন প্রকৃত ধনবান 
হেত পার৷ আিম কতামােক বলিে আমার কাে 
কথেক সাদা কপাশাক ককেনা, কয়ন কতামার 
লজ্ােনক উলঙ্গতা োকা পেড়৷ আিম 
কতামােক কোেখ কদখার েন্য মলম িকনেত 
বিল, তাহেল তুিম টঠক কদখেত পােব৷

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 29:4; সামসঙ্গীত 12:5; ইসাইয়া 
29:10-12,16; ইসাইয়া 42:16-19; মাক্ণ 7:37; কিরথেীয় ২ 4:2-6; 
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িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

B17 মবসহার আশি�প্রিণ�া এিং পবরণাম।
B24 ঈশ্বর এিং মবসহা স�্পশথ থাকা িযেক্তি 

ও বিস্াসীশদর আনন্দ এিং প্রসন্ন�া 
খদন। 

ইসাইয়া 29:19 প্রভু �রীি মানুষশদর 
সু�ী করশিন| ইস্াশয়শি �রীি খিাকরা 
ইস্াশয়শির খসই পবিত্র এক জশনর নাশম 
আনন্দ করশি|

খিিীয় পুস্ক 23:40 প্রথম িদনটিেত 
কতামরা সুন্দর গােগুিল কথেক ফল এবং নদীর 
তীরবততী তালগােগুিলর, ঝাউগােগুিলর এবং 
বাইসী গােগুিলর ডালগুিল কনেব| কতামরা 
সাতিদন ধের কতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সামেন 
উত্সব করেব|

বদ্�ীয় বিিরণ 16:11 প্রভু তারঁ িবেশষ 
বাড়ীর েন্য কয় োয়গা পেন্দ করেবন কসখােন 
যাও| কসখােন কতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
কতামরা এবং কতামােদর কলাকরা একেত্র 
আনন্দ উপেভাগ করেব| কতামােদর সমস্ত 
কলাকেক কতামােদর সেঙ্গ নাও - কতামােদর 
পুত্রেদর, কতামােদর কন্যােদর এবং কতামােদর 
সমস্ত কসবকেদর| এোড়া কতামােদর 
শহরগুেলােত বসবাসকারী কলবীয়েদর, 
িবেদশীেদর, অনাথেদর এবং িবধবােদরও িনেয় 
এেসা|

সামসগেী� 5:11 িকন্তু কসই সব কলাক যারা 
ঈশ্বেরর ওপর িনভ্ণর কের, তােদর সুখী করুন| 
িেরিদেনর েন্য সুখী করুন! ঈশ্বর আমার, 
যারা আপনােক ভােলাবােস, আপিন তােদর 
রষিা করুন ও শক্তি িদন|

সামসগেী� 32:11 ভােলা কলােকরা, কতামরা 
আনন্দ কর এবং প্রভুেত আনন্দলাভ কর! 

কতামরা সত্  কলােকরা আনন্দ কর!

সামসগেী� 64:10 একেন ভােলা কলাক 
আনেন্দর সেঙ্গ প্রভুর কসবা কের এবং তারঁ 
ওপর িনভ্ণর কের| একেন ভাল ও সত্  কলাক 
ঈশ্বরেক তার অন্তর কথেক প্রশংসা কের|

সামসগেী� 68:3 িকন্তু ধাক্ম্ ্ণক কলাকরা সুখী| 
ধাক্ম্ ্ণক কলাকরা ঈশ্বেরর সেঙ্গ আনেন্দালোেস 
সময় কািােব| ধাক্ম্ ্ণক কলাকরা িনেেেদর 
উপেভাগ করেত পারেব এবং প্রেণ্ড সুখী হেব!

সামসগেী� 107:30 সমুদ্ শান্ত কদেখ 
নািবকরা খুশী হেয়িেেলা এবং তারা কযখােন 
কয়েত কেেয়িেেলা কসখােন ঈশ্বর তােদর 
িনরাপেদ কপৌঁেে িদেয়িেেলন|

সামসগেী� 118:24 আেেকর িদন কসই 
িদন যা প্রভু সটৃষ্ট কেরেেন| আে আমােদর 
আনন্দ করেত িদন, সুখী হেত িদন|

সামসগেী� 149:2 ইস্ােয়লেক তােদর স্ষ্টােক 
িনেয় আনন্দ করেত দাও| িসেয়ােনর কলাকেক 
তােদর রাোেক িনেয় আনন্দ করেত দাও|

পরম �ী� 1:4 আমােক কতামার সেঙ্গ 
িনেয় েল! েল, কতামােত আমােত ককাথাও 
পািলেয় যাই! রাো আমােক তারঁ কেষি 
িনেয় কগেলন|আমরা কতামােত উলেিসত এবং 
আনক্ন্দত| আমরা কতামার কপ্রমােরেরর 
প্রশংসা করব- যা দ্াষিারেসর কেেয়ও ভাল| 
যুবতী নারীরা কয় কতামায় ভােলাবােস তা আর 
আচিয়্য় ্ণ িক?

ইসাইয়া 9:3 কহ ঈশ্বর, আপিনই োিতটিেক 
বড় হেত কদেবন| আপিনই কসখানকার 
কলাকেদর সুখী করেবন| তারা আপনার 
উপিস্িতেত যুদ্ েেয়র কশেষ লুেির মাল 
ভােগর সময়কার আনেন্দর মেতা, ফসল 
কতালার সমেয়র আনেন্দর মেতা সুখ কভাগ 
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করেব|

ইসাইয়া 25:9 কস সময় কলাকরা বলেব, “এই 
কতা আমােদর ঈশ্বর| িতিনই কসই যার েন্য 
আমরা প্রতীষিারত| িতিন আমােদর রষিা 
করেত এেসেেন| আমরা আমােদর প্রভুর 
প্রতীষিায আিে| তাই িতিন আমােদর রষিা 
করার সময় আমরা সুখী এবং আনক্ন্দত হব|”

খযশরবময়া 31:12 িসেয়ােনর িশখের উেঠ 
আসেব ইস্ােয়েলর মানুষ| তারা আনেন্দ 
উলোস করেব| তােদর মুখমণ্ডেলর ওপর 
আনন্দ ও সুেখর দীিপ্ত কদখা কদেব| প্রভু কয় 
সমস্ত ভােলা ক্েিনষগুিল তােদর কদেবন কস 
সবেেন্ধ তারা খুশী হেব| প্রভু তােদর শস্যসমপূহ, 
নতুন দ্াষিারস, েলপাইেযর কতল, কমষ এবং 
গরুসমপূহ কদেবন| ইস্ােয়েলর কলােকর আর 
ককান সমস্যা থাকেব না| তােদর েীবন হেয় 
উঠেব একটি বাগােনর মত যােত অেনক েল 
আেে|

13 যুবতীরা আনেন্দ নতৃ্য করেব| যুবক ও বদৃ্রাও 
কসই নেৃত্য অংশ কনেব| আিম তােদর কশাকেক 
আনেন্দ পিররত করব| আিম ইস্ােয়েলর 
কলাকেদর আরাম কদব এবং দুঃেখর বদেল 
তােদর আনন্দ কদব|

হািাকুক 3:18 িকন্তু আিম তবু প্রভুেত আনন্দ 
করব| কয় ঈশ্বর আমার পিরত্রাতা, আিম তােত 
আনন্দ করেবা|

জা�াবরয়া 2:10 প্রভু বেলেেন, “িসেয়ান, 
আনন্দ কেরা এবং সুখী হও! কারর আিম 
আসিে এবং আিম কতামার শহের বাস করব|

মবথ 5:3 ‘ধন্য কসই কলােকরা যারঁা আত্ায় নত-
নম্র, কারর স্বগ ্ণরাে্য তােদরই৷

মবথ 5:5 িবনযী কলােকরা ধন্য৷ তারা ঈশ্বেরর 
প্রিতশ্রুত কদেশর অিধকার লাভ করেব৷’

মবথ 11:29 আমার কোয়াল কতামােদর 
কােঁধ তুেল নাও, আর আমার কাে কথেক কশখ, 
কারর আিম িবনযী ও নম্র, তােত কতামােদর 
প্রার িবশ্াম পােব৷

িুক 1:14 কস কতামার েীবেন আনন্দ 
ও সুেখর কারর হেব, তার েেন্মর দরুর আেরা 
অেনেক আনক্ন্দত হেব৷

িুক 2:10 কসই স্বগ ্ণদপূত তােদর বলেলন, 
‘ভয় কনই, কদখ আিম কতামােদর কােে এক 
আনেন্দর সংবাদ িনেয় এেসিে৷ এই সংবাদ 
সকেলর েন্য মহা আনেন্দর হেব৷

খযাহন 3:29 কেন বেররই েন্য, িকন্তু বেরর 
বনু্ধ পােশ দািঁড়েয় থােক বেরর কথা কশানার 
েন্য৷ আর কস যখন বেরর গলা শুনেত পায় 
তখন খুবই আনক্ন্দত হয়৷ তাই আে আমার 
কসই আনন্দ পপূর ্ণ হল৷

খযাহন 16:22 টঠক কসই রকম, কতামরাও 
এখন দুঃখ পাছে, িকন্তু আিম কতামােদর 
আবার কদখা কদব, আর কতামােদর হৃদয় তখন 
আনেন্দ ভের যােব৷ কতামােদর কসই আনন্দ 
ককউ কতামােদর কাে কথেক ককেড় িনেত 
পারেব না৷

খযাহন 20:20 একথা বলার পর িতিন 
তােঁদরেক তারঁ হাত ও পােঁেরর পাশিা 
কদখােলন৷ িশেষ্যরা প্রভুেক কদখেত কপেয় খুবই 
আনক্ন্দত হেলন৷

पবশষযেচবর� 5:41 কপ্রিরেতরা মহাসভার সভাস্ল 
কথেক কবিরেয় েেল কগেলন, আর যীশুর নােমর 
েন্য তারঁা কয় িনয় ্ণাতন ও অপমান সহ্য করার 
কয়াগ্য বেল িবেবিেত হেয়েেন, এই কথা কভেব 
আনন্দ করেত লাগেলন৷

पবশষযেচবর� 13:48 অইহুদীরা কপৌেলর 
এই কথা শুেন আনক্ন্দত হল ও প্রভুর বাত ্ণার 
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সম্ান করল৷ আর যারঁা অনন্ত েীবেনর েন্য 
মেনানীত হেয়িেল, তারা িবশ্বাস করল৷

पবশষযেচবর� 13:52 এিদেক আিন্তয়েক 
অনুগামীরা আনেন্দ ও পিবত্র আত্ায় পিরপপূর ্ণ 
হেত থাকেলন৷

বফবিপ্ীয় 2:17 ঈশ্বেরর কসবার েন্য 
কতামােদর েীবন বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ করেত 
কতামােদর িবশ্বাস কপ্রররা কয়াগায়৷ হয়েতা 
কতামােদর উত্ সেগ ্ণর সেঙ্গ আমার িনেের 
রতিও উত্ সগ ্ণ করেত হেব; আর তাই যিদ 
করেত হয় তেব আিম পরম সুখী হব ও 
কতামােদর েন্য আিম আনেন্দ ভরপুর হব৷

18 আমার সেঙ্গ কতামােদরও আনন্দ ও উলোস 
করা উিেত৷

বফবিপ্ীয় 4:4 সবসময় প্রভুেত আনন্দ কর, 
আিম আবার বলিে আনন্দ কর৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 3:9 কতামােদর েন্য 
ঈশ্বেরর সামেন আমােদর আনেন্দর কশষ কনই, 
তাই আমরা ঈশ্বরেক ধন্যবাদ োনাই ; িকন্তু 
আমরা কয় পিরমাের আনন্দ পাই তার েন্য 
ঈশ্বরেক যেথষ্ট ধন্যবাদ িদেত পাির না৷

বপ�শরর ১ম পত্র 4:13 বরং কতামরা আনন্দ 
কেরা কয় খ্ীেষ্টর দুঃখেভােগর ভাগীদার হেত 
কপেরে৷ এরপর তারঁ মিহমা যখন প্রকাশ পােব 
তখন কতামরা মহা আনন্দ লাভ করেব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 1:4 আমােদর আনন্দ 
কয়ন পিরপপূর ্ণ হেয় ওেঠ কসই েন্য আমরা 
কতামােদর এসব িলখিে৷

এটিও কদখুন: গরনা পুস্তক 10:10; িদ্তীয় িববরর 12:7,12,18; 
িদ্তীয় িববরর 14:26; িদ্তীয় িববরর 16:14; িদ্তীয় িববরর 

26:11; িদ্তীয় িববরর 27:7; সামুেয়ল ১ 2:1; রাোবিল ১ 1:39,40; 
বংশাবিল ১ 15:16; বংশাবিল ২ 29:30; বংশাবিল ২ 30:23,26; 

কনেহিময়া 8:9,11,16; কনেহিময়া 12:43,44; এস্ার 9:22; 
সামসঙ্গীত 2:11; সামসঙ্গীত 9:2,14; সামসঙ্গীত 13:5; সামসঙ্গীত 

14:7; সামসঙ্গীত 16:9,11; সামসঙ্গীত 28:7; সামসঙ্গীত 31:7; 
সামসঙ্গীত 32:7; সামসঙ্গীত 33:1,3,21; সামসঙ্গীত 34:2; 
সামসঙ্গীত 35:9,27; সামসঙ্গীত 40:16; সামসঙ্গীত 43:4; 

সামসঙ্গীত 45:8,15; সামসঙ্গীত 48:11; সামসঙ্গীত 51:8,12,14; 
সামসঙ্গীত 53:6; সামসঙ্গীত 59:16; সামসঙ্গীত 63:5,7,11; 

সামসঙ্গীত 66:6; সামসঙ্গীত 67:4; সামসঙ্গীত 69:32; সামসঙ্গীত 
70:4; সামসঙ্গীত 81:1; সামসঙ্গীত 89:16; সামসঙ্গীত 90:14,15; 

সামসঙ্গীত 92:4; সামসঙ্গীত 95:1; সামসঙ্গীত 96:11,12; 
সামসঙ্গীত 97:1,8,11,12; সামসঙ্গীত 98:4; সামসঙ্গীত 100:2; 
সামসঙ্গীত 104:34; সামসঙ্গীত 105:3,43; সামসঙ্গীত 106:5; 

সামসঙ্গীত 107:42; সামসঙ্গীত 119:14,62,74,111; সামসঙ্গীত 
122:1; সামসঙ্গীত 126:3; সামসঙ্গীত 149:5; প্রবেন 10:28; 
প্রবেন 15:15; ইসাইয়া 9:3; ইসাইয়া 12:3,6; ইসাইয়া 24:14; 
ইসাইয়া 30:29; ইসাইয়া 35:1,2,10; ইসাইয়া 41:16; ইসাইয়া 

44:23; ইসাইয়া 51:5,13; ইসাইয়া 54:1; ইসাইয়া 55:12; ইসাইয়া 
56:7; ইসাইয়া 60:15; ইসাইয়া 61:3,7,10; ইসাইয়া 62:5; ইসাইয়া 

65:18,19; ইসাইয়া 66:2,10,14; কযেরিময়া 15:16; কযেরিময়া 
33:9,11; কযেরিময়া 49:25; কযােয়ল 2:21,23; কেফািনয়া 3:14,17; 

োখািরয়া 8:19; োখািরয়া 9:9; োখািরয়া 10:7; মিথ 2:10; 
মিথ 5:12; মিথ 13:44; লুক 1:47,58; লুক 6:23; লুক 10:17,20; 

লুক 15:7,23,32; লুক 19:6,37; লুক 24:41,52; কযাহন 4:36; 
কযাহন 8:56; কযাহন 14:28; কযাহন 15:11; কযাহন 16:20,24; 

কযাহন 17:13; पিশষ্যেিরত 2:26,28,46,47; पিশষ্যেিরত 8:8,39; 
पিশষ্যেিরত 11:23; पিশষ্যেিরত 14:17; पিশষ্যেিরত 15:3,31; 

पিশষ্যেিরত 16:34; पিশষ্যেিরত 20:24; করামীয় 12:12,15; করামীয় 
14:17; করামীয় 15:10,13; কিরথেীয় ১ 12:26; কিরথেীয় ২ 1:24; 

কিরথেীয় ২ 2:3; কিরথেীয় ২ 7:4; কিরথেীয় ২ 8:2; গালাতীয় 5:22; 
িফিলপ্ীয় 1:4,18,25; িফিলপ্ীয় 2:2,29; িফিলপ্ীয় 3:1; িফিলপ্ীয় 

4:1; কলসীয় 1:11; কথসােলািনকীয় ১ 1:6; কথসােলািনকীয় ১ 
2:20; কথসােলািনকীয় ১ 3:9; িতমিথ ২ 1:4; িহব্রুেদর কােে পত্র 
10:34; িপতেরর ১ম পত্র 1:6,8; কযাহন 1:12,4; पপ্রত্যােদশ 14:3; 

पপ্রত্যােদশ 19:7.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 29:22 সু�রাং, প্রভু যাশকাশির 
পবরিাশরর সশগে কথা িিশিন| (এই 
খসই প্রভু বযবন অব্াহামশক উধোর 
কশরবেশিন|) প্রভু িশিন, “এ�ন যাশকাি 
(ইস্াশয়শির খিাক) বিব্� ও িজ্জ্� হশি 
না|

23 ব�বন �ারঁ সকি বশশুশদর খদ�শিন এিং 
িিশিন খয আমার নাম পবিত্র, আবম এই 
সি বশশুশদর বনশজর হাশ� ব�রী কশরবে 
এিং �ারা িিশি খয যাশকাশির খসই পবিত্র 
জনটি (ঈশ্বর) হশিন �ুি বিবশষ্ট| এই 
সকি বশশুরাই ইস্াশয়শির ঈশ্বরশক শ্রধো 
করশি|

24 যাশদর আত্া বিপশথ ব�শয়বেি �ারা 
িুঝশ� পারশি এিং যারা নাবিশ কশরবেি 
�ারা উবচ� ্ বশষিা পাশি|”

पবশষযেচবর� 2:37 কলােকরা এই কথা শুেন খুবই 
দুঃিখত হল৷ তারা িপতর ও অন্যান্য কপ্রিরতেদর 
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বলল, ‘ভাইেয়রা, আমরা িক করব?’

এশফসীয় 2:10 কারর ঈশ্বরই আমােদর 
িনম ্ণার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট যীশুেত ঈশ্বর আমােদর 
নতুন সটৃষ্ট কেরেেন কয়ন আমরা সব ্ণপ্রকার 
সত্ কাে কির৷ এইসব সত্ কম ্ণ ঈশ্বর পপূেব ্ণই 
আমােদর েন্য ততরী কের করেখিেেলন যােত 
আমরা কসই সত্ কাে কের েীবন কািােত 
পাির৷

ব�মবথ ১ 1:13 অতীেত আিম খ্ীেষ্টর নােম 
িনন্দা করতাম, তােঁক িনয় ্ণাতন করতাম ও 
তারঁ প্রিত খারাপ ব্যবহার করতাম৷ িকন্তু ঈশ্বর 
আমার প্রিত দয়া করেলন, কারর অিবশ্বাসী 
অবস্ায় আিম ঐসব কাে কেরিেলাম এবং িক 
করিেলাম তা োনতাম না৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; ইসাইয়া 5:16; ইসাইয়া 8:13; মিথ 5:9; 
লুক 15:17-19; কযাহন 6:45; কিরথেীয় ২ 4:2-6; গালাতীয় 5:22,23; 

িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 30:18 প্রভু খ�ামাশদর প্রব� �ারঁ 
করুণা খদ�াশ� চান| ব�বন অশপষিা 
করশেন| ব�বন উশি দাডঁ়াশ� চান এিং 
খ�ামাশদর আরাম বদশ� চান| প্রভু ঈশ্বর 
নযোয়পরায়ণ এিং যারা প্রভুর কৃপার 
অশপষিায আশেন �ারা সু�ী হশি|

19 প্রভুর খিাকরা বসশয়ান পি ্মশ�র ওপর 
খজরুশাশিশম িাস করশি| খ�ামরা 
এন্দনর� থাকশি না| প্রভু খ�ামাশদর কান্না 
শুনশিন এিং ব�বন খ�ামাশদর আরাম 
খদশিন| প্রভু খ�ামাশদর কথা শুনশিন এিং 
ব�বন খ�ামাশদর কৃপা করশিন|

20 অ�ীশ� আমার প্রভু (ঈশ্বর) খ�ামাশদর 
দঃু� ও দদু্মশা বদশয়বেশিন- খসিা বেি 
খ�ামাশদর বদনক্ন্দশনর রুটি ও জশির 

মশ�া| বকন্তু ঈশ্বর খ�ামাশদর বশষিাদা�া 
এিং ব�বন খ�ামাশদর কাে খথশক বচরকাি 
িুবকশয় থাকশিন না| খ�ামরা বনশজশদর 
খচাশ�ই বনশজশদর বশষিকশক খদ�শ� 
পাশি|

ইসাইয়া 30:21-25 
ইসাইয়া 30:26 খসই সময় চাশঁদর আশিা 

হশি সূশয় ্মর খচশয়ও উজ্জ্বি| সূশয় ্মর আশিা 
হশি এ�নকার খচশয় সা�গুণ খিশী 
উজ্জ্বি�র| সূশয় ্মর একবদশনর আশিাই 
হশি খ�ািা সপ্তাশহর সমান| এসি �িশি 
��নই য�ন প্রভু �ারঁ আহ� মানুষশদর 
পটট্ িাধঁশিন এিং মারশধাশরর ফশি 
�াশদর খয ষি� হশয়শে �া সারাশিন|

ইসাইয়া 30:27-28 
ইসাইয়া 30:29 খসই সময়, খ�ামরা সুশ�র 

সগেী� খ�শয উিশি| খসই সময়িা হশি 
একটি েুটির শুরুর রাশ�র ম�| খ�ামরা 
প্রভুর পি ্মশ� হািঁার সময় �ুিই �ুশী হশি| 
খ�ামরা য�ন প্রভু, ইস্াশয়শির বশিার 
কাশে উপাসনা করশ� যাশি ��ন খ�ামরা 
যাত্রা পশথ মধুর �ান শুশন �ুশী হশি|

ইসাইয়া 30:30-33

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:10 আিম ইস্ােয়ল 
বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি িস্র করব; 
ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন করব, একথা 
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প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর মােঝ আমার 
িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর হৃদেয় আমার 
ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও 
তারা আমার প্রো হেব৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5.

E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 32:1 আবম যা যা িবি খশান| 
একজন রাজার এমন ভাশি শাসন করা 
উবচ� ্ যা প্রজাশদর মগেি সাধন কশর| 
খন�ারা য�ন খিাকশদর খন�ৃত্ব খদয় ��ন 
�াশদর বনরশপষি ও উবচ� ্ বসধোন্ খনওয়া 
দরকার|

2 যবদ এসি �িনাগুবি �শি �শি রাজা খসই 
জায়�ার মশ�াই হশি খয�াশন খরাদ ও 
িৃটষ্ট খথশক আমরা বনশজশদর রষিা করশ� 
পারি| এিা হশয় উিশি শুকশনা জবমশ� 
জিপ্রিাহ সমূশহর মশ�া| এিা হশি �রম 
ভূ�শণ্ড বিশাি পাথর �শণ্ডর শী�ি োয়ার 
মশ�া|

ইসাইয়া 32:3,4

ইসাইয়া 9:6 একটি িবেশষ িশশু েন্মগ্রহর 
করার পরই এিা ঘিেব| ঈশ্বর আমােদর একটি 
পুত্র কদেবন| কলাকেদর কনতৃত্ব কদওয়ার ভার 
তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব “আচিয়্য় ্ণ 
মন্ত্রী, ষিমতাবান ঈশ্বর, িেরেীিব িপতা, শািন্তর 
রােকুমার|”

7 ন্যায়পরায়রতা ও ধািম ্ণকতা িদেয় তার শাসন 
স্াপন কের| এখন কথেক এবং িের কােলর 

েন্য দাযপূদ পিরবার উদ্ভপূত রাোর রােেত্ব 
শক্তি ও শািন্ত িবরাে করেব| তারঁ কলাকেদর 
েন্য প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা তােঁক এই সব 
কাে করােব|

মবথ 5:6 ধন্য কসইেলােকরা, যারঁা ন্যায়পরায়রতার 
েন্য ষুিধাত্ণ ও তৃষ্াত্ণ কারর তারা তৃপ্ত হেব৷

মবথ 11:28 ‘কতামরা যারঁা শ্ান্ত-লিান্ত ও 
ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােে এস, 
আিম কতামােদর িবশ্াম কদব৷

খযাহন 4:14 িকন্তু আিম কয় েল িদই তা কয় 
পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ 
কসই েল তার অন্তের এক প্রস্বেন পিররত 
হেয় বইেত থাকেব, যা কসই ব্যক্তিেক অনন্ত 
েীবন কদেব৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; ইসাইয়া 7:14; িমখা 5:4,5.

G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 32:15 য�বদন না ঈশ্বর ওপর 
খথশক আমাশদর জনযে �ারঁ আত্া খপ্ররণ 
কশরন ��বদন এিা চিশ� থাকশি| বকন্তু 
ভবিষযেশ� এই মরুভূবম উত্তর ইস্াশয়শির 
সুউি ্মর আিাবদ এিাকা কবম ্মশি পবরণ� 
হশি- খস�াশন নযোয়বিচার বিরাজ করশি| 
এিং কবম ্মি হশি সিুজ িনভূবমর ম�| 
সুবিচার খস�াশন বিরাজ করশি|

17 এই ধাবম ্মক�া বচর কাশির জনযে শাবন্ ও 
বনরাপত্তা এশন খদশি|

18 আমার খিাকরা এই সুন্দর শাবন্পূণ ্ম 
জায়�ায় িাস করশি| আমার খিাকরা 
বনরাপদ �ািুঁশ� িাস করশি| �ারা শান্ ও 
শাবন্পূণ ্ম জায়�ায় িাস করশি|
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ইসাইয়া 44:3 “তৃষ্াত্ণ কলাকেদর আিম েল 
কদব| শুকি েিমেত আিম েল প্রবাহ বইেয় 
কদব| কতামােদর িশশুেদর মেধ্য আিম আমার 
আত্া কেেল কদব, মেন হেব কযন কতামােদর 
সন্তানেদর ওপর িদেয় েল বেয় যােছে|

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার ওপর িবশ্বাস 
কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত েেলর নদী 
বইেব৷’

39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ এই কথা বলেলন, 
‘কসই পিবত্র আত্া তখনও কদওযা হয় িন, 
কারর যীশু তখনও মিহমািবেত হন িন; িকন্তু 
পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা কসই 
আত্া পােব৷’

पবশষযেচবর� 2:17 ‘ঈশ্বর বলেেন:কশেষর 
িদনগুিলেত এরকমই হেব; কশষকােল আিম 
সকল কলােকর উপের আমার আত্া কেেল 
কদব, তােত কতামােদর কেেলেমেয়রা ভাববারী 
বলেব, কতামােদর যুবেকরা দশ ্ণন পােব, আর 
কতামােদর বদৃ্ কলােকরা স্বনে কদখেব৷

18 হ্যা ,ঁ আিম আমার কসবকেদর, স্তী ও পুরুষ 
সকেলর উপের আমার আত্া কেেল কদব, আর 
তারা ভাববানী বলেব৷

पবশষযেচবর� 2:33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা 
হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক 
অবস্ান করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 
িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

�ািা�ীয় 5:22 িকন্তু আত্ার ফল হল 
ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, তধয ্ণ্য, দয়া, 
মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মদৃুতা ও আত্সংযম৷

কবরন্থীয় ২ 3:8 তেব আত্ার কাে িক অেনক 
কবশী মিহমামক্ণ্ডত হেব না?

�ী� 3:5 তখন িতিন তারঁ দয়ার গুের আমােদর 
রষিা করেলন৷ ঈশ্বেরর কােে কয়াগ্য বেল 
িবেবিেত হওয়ার েন্য, ভাল কাে কেরিেলাম 
বেল নয়৷ িতিন আমােদর পিরকিার কের 
পিরত্রারপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্র 
আত্ার মাধ্যেম আমরা নতুন হলাম৷

6 কসই পিবত্র আত্ােক ঈশ্বর আমােদর 
ত্রারকত্ণা যীশু খ্ীেষ্টর দ্ারা আমােদর ওপের 
িবপুল পিরমাের বষ ্ণর করেলন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; প্রবেন 1:23; সামসঙ্গীত 104:30; লুক 
24:49.

B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 
পবরণাম।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
     
ইসাইয়া 33:17 খ�ামাশদর খচা� রাজাশক 

�ারঁ খসৌন্দশয়্য় ্ম খদ�শ� পাশি| খ�ামরা 
অশনক দশূরর খসই ভূ�ণ্ডটি খদ�শ� পাশি|

ইসাইয়া 33:18-19
ইসাইয়া 33:20 বসশয়াশনর বদশক �াকাও| 

এই শহরটি আমাশদর ধমগীয় েুটির বদশনর 
জনযে| খজরুশাশিশমর বদশক �াকাও 
যা একটি সুন্দর বিশ্রাশমর জায়�া| 
খজরুশাশিম একিা �ািুঁর মশ�া যাশক 
ক�নও সরাশনা যাশি না| খয খপশরকগুবি 
�াশক বনবদ্মষ্ট জায়�ায় ধশর খরশ�শে 
�াশদর ক�নও উপশড় খফিা যাশি না| �ার 
দবড়গুবি ক�শনা বেঁশড় যাশি না|

21 কারণ প্রভু সি ্মশক্তিমান খস�াশন রশয়শেন| 
এই খদশ খোি ও িড় নদী খিটষ্ট� জায়�া| 
বকন্তু এই নদীগুবিশ� শএুর খনৌকা িা 
শক্তিশািী জাহাজ থাকশি না| খ�ামরা 
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যারা এই খনৌশকাগুশিাশ� কাজ করে, 
�ারা এই দবড়গুবি বনশয় কাজ করা িন্ 
কশর বদশ� পাশরা| খ�ামরা মাস্তুিশক 
যশথষ্ট শক্তিশািী করশ� পাশরা না| খ�ামরা 
খ�ামাশদর পাি �ুিশ� পারশি না| কারণ 
প্রভু আমাশদর বিচারক| প্রভু আমাশদর 
বিবধ প্রশণ�া| প্রভুই আমাশদর রাজা| 
ব�বন আমাশদর রষিা কশরন| �াই ব�বন 
আমাশদর যশথষ্ট সম্পদ খদশিন| এমনবক 
পগুে খিাকরা যুধে খথশক প্রচুর সম্পদ িাভ 
করশি|

24 খস�াশন িাস করা খকানও খিাকই িিশি 
না খয “আবম রুনি|” পাপমুতি খিাকরাই 
খস�াশন িাস করশি|

খযশরবময়া 31:33 “ভিবষ্যেত, আিম এই 
বেন্দাবস্ত ইস্ােয়লীয়েদর সেঙ্গ করব|” এটি হল 
প্রভুর বাত ্ণা| আিম আমার িশষিামালা তােদর 
মেন কগেঁথ কদব এবং তােদর হৃদেয় িলেখ কদব| 
আিম হব তােদর ঈশ্বর আর তারা হেব আমার 
কলাক|”

মবথ 17:2 কসখােন তােদর সামেন যীশুর 
রূপান্তর হল৷ তারঁ মুখমণ্ডল সপূেয ্ণর মেতা 
উজ্জ্বল ও তারঁ কপাশাক আেলার মত সাদা হেয় 
কগল৷

মবথ 21:5 ‘িসেযান নগরীেক বল, ‘কদখ 
কতামার রাো কতামার কােে আসেেন৷ িতিন 
নম্র, িতিন গাধার ওপের, একটি ভারবাহী গাধার 
বাচ্চার ওপের েেড় আসেেন৷›» সখিরয় 9:9

িুক 1:33 িতিন যােকােবর বংেশর 
কলাকেদর ওপের িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ 
রােেত্বর কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 

কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খযাহন 17:24 ‘িপতা, আিম োই, আিম 
কয়খােন আিে, তুিম যােদর আমায় িদেয়ে, 
তারাও কয়ন আমার সেঙ্গ কসখােন থােক৷ আর 
তুিম আমায় কয় মিহমা িদেয়ে তারা আমার 
কসই মিহমা কয়ন কদখেত পায়, কারর েগত 
সটৃষ্টর আেগই তুিম আমায় ভালেবেসে৷

খযাহন 18:37 তখন পীলাত তােঁক বলেলন, 
‘তাহেল তুিম একেন রাো?’যীশু এর উত্তের 
বলেলন, ‘আপিন বলেেন কয় আিম রাো৷ 
আিম এই েন্যই েেন্মিেলাম, আর এই 
উেদ্দেশ্যই আিম েগেত এেসিে, কয়ন সেত্যর 
পেষি সাষি্য িদই৷ কয় ককউ সেত্যর পেষি 
আেে, কস আমার কথা কশােন৷’

पবশষযেচবর� 10:42 আর িতিন আমােদর 
আেদশ িদেলন, কয়ন আমরা কলাকেদর মােঝ 
প্রোর কির আর সাষি্য িদই কয় িতিনই কসই 
ব্যক্তি, যােক ঈশ্বর সমস্ত েীিবত ও মতৃ 
সকেলর িবোরকত্ণা কের মেনানীত কেরেেন৷

কবরন্থীয় ১ 15:24 এরপর খ্ীষ্ট যখন প্রেত্যক 
শাসনকত্ণার কত্তৃ ্ণত্ব ও পরাক্রমেক পরাস্ত 
কের িপতা ঈশ্বেরর হােত রাে্য সেঁপ কদেবন 
তখন সমািপ্ত আসেব৷

25 কারর যতিদন না ঈশ্বর তারঁ সমস্ত শত্রুেক 
খ্ীেষ্টর পদানত করেেন, ততিদন খ্ীষ্টেক 
রােত্ব করেত হেব৷

ব�মবথ ১ 6:13 অেনক সাষিীর সামেন এবং 
কসই যীশু খ্ীেষ্টর সামেন আিম কতামােক এই 
আেদশ করিে, পন্তীয় পীলােতর সামেন যীশুও 
কসই মহান সেত্যর পেষি িনভতীক স্বীকােরাক্তি 
িদেয়িেেলন৷

14 যা কতামােক আেদশ করা হেয়েে, তা পালন 
কর, কয়ন এখন কথেক প্রভু যীশু পুনরায় না 
আসা পয ্ণন্ত অিনন্দনীয় আেরের কতামার 
দািযত্ব পালন কের েল৷
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15 িনরুিপত সমেয় ঈশ্বর এসমস্ত সম্ন্ 
করেবন; িতিন কসই পরম ধন্য ঈশ্বর, িবেশ্বর 
একমাত্র শাসনকত্ণা িযিন রাোর রাো ও প্রভুর 
প্রভু৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:2 িপ্রয় বনু্ধরা, এখন 
কতা আমরা ঈশ্বেরর সন্তান, আর ভিবষ্যেত 
আমরা আেরা িক হব তা এখনও আমােদর 
কােে প্রকাশ করা হয় িন৷ িকন্তু আমরা োিন 
কয় যখন খ্ীষ্ট পুনরায় আসেবন তখন আমরা 
তারঁ সমরূপ হব, কারর িতিন কয়মন আেেন, 
তােঁক কতমিন কদখেত পাব৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:3 তারা ঈশ্বেরর দাস কমািশর 
গীত ও কমষশাবেকর গীত গাইিেল: ‘কহ প্রভু 
ঈশ্বর ও সব ্ণশক্তিমান, মহত্ ও আচিয ্ণ কতামার 
ক্ক্রয়া সকল, কহ োিতবেৃন্দর রােন! ন্যায় ও 
সত্য কতামার পথ সকল৷

पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 
কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 
সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; #6; #7; সামসঙ্গীত 45:2; পরম গীত 
5:10; ইসাইয়া 32:1,2; োখািরয়া 9:17.

E05 মবসহার চম�্কার।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 35:1 শুষ্ক মরুভূবম �ুবশ হশয় 
উিশি| মরুভূবম আনক্ন্দ� হশি এিং খিশড় 
উিশি ফুশির মশ�া|

2 মরুভূবম পবরপূণ ্ম হশি ফুশির িা�াশন 
এিং বনশজর �ুশীর কথা প্রকাশ করশি| 
মশন হশি খযন মরুভূবম আনশন্দ নাচশে| 
মরুভূবম উত্তর ইস্াশয়শির পাইন �াশের 
জনযে বি�যো� বিিাশনাশনর িনাচিশির 
মশ�াই সুন্দর হশয় উিশি| মরুভূবম 
মশনারম হশয় উিশি কবম ্মি পাহাড় ও 
শাশরাণ উপ�যেকার মশ�া| এিা �িশি 
কারণ সি খিাক প্রভুর অপার মবহমা 
খদ�শ� পাশি| আমাশদর ঈশ্বশরর খসৌন্দয় ্ম 
মানুষ খদ�শ� পাশি|

3 দিু ্মি িাহশুক শতি কর| দিু ্মি হািুঁশক শতি 
কর|

4 খিাকরা ভী� ও বিভ্রান্| খসই সি 
খিাকশদর িি, “শতি হও! ভী� হশযা না!” 
খদ�, খ�ামাশদর ঈশ্বর আসশিন এিং 
খ�ামাশদর শএুশদর শাক্স্ খদশিন| ব�বন 
আসশিন এিং খ�ামাশদর পুরসৃ্ক� করশিন| 
প্রভু আসশিন এিং খ�ামাশদর রষিা 
করশিন|

5 ��ন অন্ মানুষরা খচাশ� খদ�শ� পারশি| 
�াশদর খচা� �ুশি যাশি| ��ন িবধররা 
শুনশ� পাশি| �াশদর কান �ুশি যাশি|

6 পগুে মানুষরা হবরশণর মশ�া খনশচ উিশি 
এিং যারা এ�ন কথা িিশ� পাশর না �ারা 
খ�শয উিশি সুশ�র সগেী�| িসশন্র জি 
য�ন মরুভূবমশ� প্রিাবহ� হশি ��নই 
এসি �িশি| িসন্ খনশম আসশি শুষ্ক 
জবমশ�|

7 এ�ন খিাকরা মরীবচকাশক খদ�শে জশির 
মশ�া বকন্তু খসই সময় আসশি প্রকৃ� 
জিপ্রিাহ| শুষ্ক জবমশ� কুশযা থাকশি| 
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মাটির �িা খথশক জি বনঃসৃ� হশি| এক 
সময় খয�াশন িনযে জন্তুরা রাজত্ব কর� 
খস�াশন িবো জিজ উক্ভিদ জন্মাশি|

8 খসই সময় খস�াশন একিা রাস্া হশি| 
এই দী� ্ম সড়কশক “পবিত্র সড়ক” নাশম 
অবভবহ� করা হশি| পাপী মানুষশদর 
খসই পথ বদশয় হািঁশ� অনুমব� খদওয়া 
হশি না| খয সি বনশি ্মাধ খিাকরা ঈশ্বশরর 
কথা বিশ্বাস কশর না �ারা খসই রাস্া 
বদশয় হািঁশ� পারশি না| এক মাত্র ভাশিা 
খিাকরাই খসই পশথ হািঁার খয়া�যে হশি|

9 খসই রাস্ায় খকান বিপদ থাকশি না| 
মানুষশক আ�া� করার জনযে খসই রাস্ায় 
খকান বসংহ থাকশি না| খসই রাস্ায় খকান 
ভয়ঙ্র জন্তু থাকশি না| ঈশ্বর দ্ারা খয 
সি খিাকরা রষিা খপশয়শে �ারাই ঐ পথ 
বদশয় হািঁশি|

10 ঈশ্বর �ারঁ খিাকশদর মুতি করশিন| খসই 
সি খিাক �ারঁ কাশে বফশর আসশি| খসই 
খিাকরা য�ন বসশয়াশন আসশি ��ন �ারা 
�ুবশ হশি| মানুষগুবি বচর কাশির মশ�া 
সু�ী হশি| �াশদর সু� হশি �াশদর মাথার 
রাজমুকুশির মশ�া| আনন্দ ও �ুশীশ� 
�ারা পবরপূণ ্ম হশয় উিশি| দঃু� ও যন্ত্রণা 
�াশদর কাে খথশক দশূর, অশনক দশূর চশি 
যাশি|

মবথ 11:4 এর উত্তের যীশু তােঁদর 
বলেলন, ‘কতামরা যা শুনে ও কদখে, কয়াহনেক 
িগেয় তা বল

5 অেন্ধরা দৃটষ্টশক্তি পােছে, কখাডঁ়ারা হািঁেে, 
কুষ্েরাগীরা আেরাগ্য লাভ করেে, কালারা 
শুনেত পােছে, মরা মানুষ কবেঁে উঠেে, আর 
দিরদ্ কলাকেদর কােে সুসমাোর প্রোর করা 
হেছে৷

6 ধন্য কসইেলাক, আমােক গ্রহর করেত যার 
ককান বাধা কনই৷’

মবথ 12:22 কসই সময় কলােকরা ভপূ েত 
পাওয়া একেন কলাকেক যীশুর কােে িনেয় 

এল৷ কলাকিা অন্ধ ও কবাবা িেল৷ যীশু তােক 
সুস্ করেলন: তােত কস কদখেত কপল ও কথা 
বলেত পারল৷

23 এই কদেখ কলােকরা িবক্স্মত হেয় বলল, ‘ইিনই 
িক দায়পূেদর সন্তান?’

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

খযাহন 9:39 যীশু বলেলন, ‘িবোর করেত 
আিম এ েগেত এেসিে৷ আিম এেসিে যােত 
যারঁা কদখেত পায় না তারা কদখেত পায়, আর 
যারঁা কদখেত পায় তারা কয়ন অেন্ধ পিররত 
হয়৷’

খযাহন 10:28 আিম তােদর অনন্ত েীবন 
িদই, আর তারা কখনও িবনষ্ট হয় না, আমার 
হাত কথেক ককউ তােদর ককেড় িনেতও পারেব 
না৷

29 আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় 
িদেয়েেন, িতিন সবার ও সবিকেু কথেক মহান, 
আর ককউ িপতার হাত কথেক িকেুই ককেড় 
িনেত পারেব না৷

30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’

খযাহন 14:6 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিমই 
পথ, আিমই সত্য ও েীবন৷ িপতার কােে 
যাবার আিমই একমাত্র পথ৷

पপ্র�যোশদশ 21:4 িতিন তােদর কোেখর সব েল 
মুিেেয় কদেবন৷ মতুৃ্য, কশাক, কান্া যন্ত্ররা আর 
থাকেব না, কারর পুরােনা িবষয়গুিল িবলুপ্ত 
হল৷

पপ্র�যোশদশ 22:14 ‘যারঁা তােদর কপাশাক কধায় 
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তারা ধন্য৷ তারা েীবন বেৃষির ফল খাবার 
অিধকারী হেব ও সকল দ্ার িদেয় নগের প্রেবশ 
করেত পারেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; #7; সামসঙ্গীত 146:8; ইসাইয়া 29:18; 
ইসাইয়া 32:3,4; ইসাইয়া 42:7,16; ইসাইয়া 43:8; ইসাইয়া 44:3,4; 
মিথ 9:27-33; মিথ 15:29-31; মিথ 20:30-34; মিথ 21:14; মাক্ণ 

7:32-35; মাক্ণ 8:22-25; কযাহন 4:14; কযাহন 5:2-9; কযাহন 
7:38; কযাহন 9:1-7; पিশষ্যেিরত 9:17,18; पিশষ্যেিরত 14:8-10; 

पিশষ্যেিরত 26:18.

C02 মবসহার পূি ্মপূরুশষর কথা খ�াবষ� 
হশয়বেি।

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 40:1 খ�ামাশদর ঈশ্বর িশিন, 
“স্ক্স্, আমার খিাকরা স্ক্স্শ� থাশকা!

2 খজরুশাশিশমর প্রব� দয়ািু হশয় কথা িি| 
খজরুশাশিমশক িি, ‘খ�ামার খসিা করার 
সময় খশষ| খ�ামার পাশপর মূিযে �ুবম 
বদশয়ে|”‘ খজরুশাশিম য� পাপ কশরশে 
�ার বদ্গুণ শাক্স্ প্রভু �াশক বদশয়শেন|

3 খশান একজন মানুষ বচ�ক্ার করশে! 
“মরুর মশধযেও প্রভুর জনযে পথ প্রস্তু� কর! 
মরুস্শর আমাশদর ঈশ্বশরর জনযে পথ 
ব�বর কর!

4 প্রশ�যেক উপ�যেকা পূণ ্ম কর| প্রশ�যেক 
পাহাড় পি ্ম�শক কর সম�ি| আঁকা-িাকঁা 
রাস্াশক খসাজা কর| অসমান জবমশক 
মসৃণ কর|

5 ��নই প্রভুর মবহমা িুঝশ� পারশি| সিাই 
এক সশগে খদ�শ� পাশি প্রভুর মবহমা| হযোঁ, 
প্রভু বনশজই িশিশেন এসি কথা!”

মবথ 3:1 কসই সময় বািপ্তস্মদাতা কয়াহন এেস 
িযহপূিদয়ার প্রান্তর এলাকায় প্রোর করেত 
লাগেলন৷

2 িতিন বলেলন, ‘কতামরা মন কফরাও, কদখ 
স্বগ ্ণরাে্য এেস পড়ল৷’

3 এই কয়াহেনর িবষেয়ই ভাববাদী িযশাইয় 

বেলিেেলন: ‘প্রান্তের এক উচ্চ রব কশানা 
যােছে, ‘কতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর; কয় পথ 
িদেয় িতিন যােবন তা সমান কর৷’ 

মাক্ম 1:1 ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্ীেষ্টর সুসমাোেরর 
সুেনা:

2 ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তেক কয়মন কলখা আেে, 
‘কশান! আিম িনেের সহায়েক কতামার আেগ 
পাঠােবা৷ কস কতামার েন্য পথ প্রস্তুত করেব৷’ 

3 ‘মরুপ্রান্তের একেেনর রব কঘাষরা করেে, 
‘কতামরা প্রভুর েন্য পথ প্রস্তুত কর, তারঁ েন্য 
পথ সরল কর৷” 

4 তাই বািপ্তস্মদাতা কয়াহন এেলন, িতিন 
মরুপ্রান্তের কলাকেদর বাপ্তাইেকরিেেলন৷ 
িতিন প্রোর কেরিেেলন কয়ন কলােকরা পােপর 
ষিমা পাবার েন্য মন-কফরায় ও বািপ্তস্ম কনয়৷

িুক 1:52 িতিনই শাসকেদর 
িসংহাসনেু্যত কেরন, যারঁা নতনম্র তােদর 
উন্ত কেরন৷

53 ষুিধাত্ণেক িতিন উত্তম দ্ব্য িদেয় তৃপ্ত কেরন; 
আর িবত্তবানেক িনঃস্ব কের িবদায় কেরন৷

িুক 3:2 হামন ও কায়াফা িেেলন ইহুদীেদর 
মহাযােক৷ কসই সময় প্রান্তেরর মেধ্য সখিরয়র 
পুত্র কয়াহেনর কােে ঈশ্বেরর আেদশ এল৷

3 আর িতিন যদ্ণেনর োরপােশ সমস্ত োয়গায় 
িগেয় প্রোর করেত লাগেলন কয়ন কলােক 
পােপর ষিমা লােভর েন্য মন কফরায় ও 
বািপ্তস্ম কনয়৷

4 ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তেক কয়মন কলখা 
আেে:‘প্রান্তেরর মেধ্য একেেনর কঠেস্বর 
কডেক কডেক বলেে, ‘প্রভুর েন্য পথ প্রস্তুত 
কর৷ তার েন্য েলার পথ কসাো কর৷

5 সমস্ত উপত্যকা ভরাি কর, প্রিতটি পব ্ণত ও 
উপপব ্ণত সমান করেত হেব৷ আকঁা-বাকঁা পথ 
কসাো করেত হেব এবং এবেড়া-কখবেড়া পথ 
সমান করেত হেব৷

6 তােত সকল কলােক ঈশ্বেরর পিরত্রার কদখেত 
পােব৷
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খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

কবরন্থীয় ২ 3:18 তাই, যখন আমরা অনাদৃত 
মুেখ আয়নায় কদখা েিবর মত কের প্রভুর 
মিহমা কদখেত থািক, তখন তা কদখেত কদখেত 
আমরা সকেলই তারঁ কসই (মিহমাময়) রূেপ 
রূপান্তিরত হেত থািক৷ কসই রূপান্তর আমােদর 
মিহমা কথেক উজ্জ্বলতর মিহমার মেধ্য িনেয় 
যায়৷ এই মিহমা আমরা প্রভু, িযিন আজ্ঞা 
কেরন তারঁ কাে কথেক লাভ কির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:3 একমাত্র ঈশ্বেরর 
পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার ও তারঁ প্রকৃিতর 
মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র তারঁ পরাক্রান্ত 
বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের করেখেেন৷ কসই 
পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমার 
ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

पপ্র�যোশদশ 21:23 নগরটি আেলািকত করার 
েন্য সপূয় ্ণ ও োেঁদর প্রেযােন িেল না, কারর 
ঈশ্বেরর মিহমা তা আেলাকময় কের, আর 
কমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; #7; ইসাইয়া 42:11-16; ইসাইয়া 57:15-
19; এেেিকেয়ল 17:24; কহােসয়া 2:15; লুক 18:14; কিরথেীয় ২ 

1:4; কথসােলািনকীয় ১ 4:15-18.

B06 মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।
B07 মবসহার সি ্মশক্তিমান�া।
B16 মবসহার ষিম�া এিং িি।
E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 

হশি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 40:9 বসশয়াশনর প্রব� 

সুসমাচাশরর িা�্মািাহক, পি ্মশ�র 
ওপর খথশক বচ�ক্ার কশর সুসমাচার 
খ�াষণা কশর দাও| খজরুশাশিশমর প্রব� 
সুসমাচাশরর িা�্মািাহক, ভয় খপও না, 
খচঁবচশয় কথা িি! বযহূদায় সমস্ শহশর 
এই �ির খ�াষণা কশর দাও: “খদ�, এ�াশন 
খ�ামাশদর ঈশ্বর আশেন|

10 প্রভু, আমার সদাপ্রভু ষিম�াসহ বফশর 
আসশেন| সি মানুষশকই শাসন করশ� 
ব�বন �ারঁ ষিম�া িযেিহার করশিন| খদ�, 
�ারঁ পুরস্কার �ারঁ সশগে রশয়শে এিং �ারঁ 
মজবুর �ারঁ সামশন রশয়শে|

11 খমষপািক খয ভাশি �ার খমষশদর খন�ৃত্ব 
খদয় প্রভুও খ�মবন �ারঁ খিাশকশদর খন�ৃত্ব 
খদশিন| বনশজর িাহ ুবদশয় প্রভু একক্ত্র� 
করশিন খমষশদর| ব�বন খমষশািকশদর 
খকাশি �ুশি রা�শিন| �াশদর মাশয়রা 
প্রভুর বপেন বপেন হািঁশি|

ইসাইয়া 62:11 কশান, প্রভু দপূরবততী কদশগুিলর 
কলাকেদর বেলেেন, “িসেয়ােনর কলাকেদর 
বল: কদখ, কতামােদর পিরত্রাতা আসেেন| 
িতিন কতামােদর পুরস্কার আনেেন| িতিন কসই 
পুরস্কার সেঙ্গ কের আনেেন|”

এশজবকশয়ি 34:23 তারপর আিম 
তােদর েন্য এক েন কমষপালকেক িনযুতি 
করব; কস আমার দাস দাযপূদ| কস তােদর 
খাওয়ােব ও তােদর কমষপালক হেব|

24 তখন আিম, প্রভু তােদর ঈশ্বর হব আর আমার 
দাস দাযপূদ শাসক হেয় তােদর মেধ্য বাস 
করেব| আিম, প্রভু এই কথা বেলিে|

বম�া 4:1 কশেষর িদনগুেলােত, প্রভুর মক্ন্দেরর 
পব ্ণতটি অন্য় আর সনস্ত পব ্ণেতর কোেয উঁেু 
হেয় উঠেব| প্রবােহর মত কসখােন অেনক 
কলাক কয়েত থাকেব|

2 সমস্ত োিতর কলােকরা কসখােন য়ােব| তারা 
বলেব, “এেসা! েেলা যােকােবর ঈশ্বেরর 
মক্ন্দের যাওয়া য়াক| তখন ঈশ্বর তারঁ 
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েীবনয়াপেনর িশষিা আমােদর কদেবন এবং 
আমরা তােঁক অনুসরর করব|” ঈশ্বেরর 
িবিধগুিল, হ্যা ,ঁ প্রভুর বাত ্ণা কেরুশােলেম 
িসেযান পব ্ণেতর ওপেরই শুরু হেব এবং 
পিৃথবীর সব োয়গায় েিড়েয় যােব|

মবথ 9:36 কলাকেদর ভীড় কদেখ 
তােদর েন্য যীশুর মমতা হল, কারর তারা 
পালকিবহীন কমষপােলর মেতা লিান্ত ও 
অসহায় িেল৷

খযাহন 10:11 ‘আিমই উত্তম কমষপালক৷ 
উত্তম পালক কমষেদর েন্য তার েীবন 
সমপ ্ণর কের৷

12 ককান কবতনভপূক কম ্ণোরী প্রকৃত কমষপালক 
নয়৷ কমষরা তার িনেের নয়, তাই কস যখন 
কনকেড় বাঘ আসেত কদেখ তখন কমষেদর 
কফেল করেখ পালায়৷ আর কনকেড় বাঘ তােদর 
আক্রমর কের এবং তারা েিড়েয় পেড়৷

13 কবতনভপূক কম ্ণোরী পালায়, কারর কবতেনর 
িবিনমেয় কস কাে কের, কমষেদর েন্য তার 
ককান িেন্তাই কনই৷

14 ‘আিমই উত্তম পালক৷ আিম আমার কমষেদর 
োিন আর আমার কমষরা আমায় োেন৷ টঠক 
কয়মন আমার িপতা আমােক োেনন, আিমও 
আমার িপতােক োিন; আর আিম কমষেদর 
েন্য আমার েীবন সেঁপ িদই৷

15 টঠক কয়মন আমার িপতা আমােক োেনন, 
আিমও আমার িপতােক োিন; আর আিম 
কমষেদর েন্য আমার েীবন সেঁপ িদই৷ 

16 আমার এমন আেরা অেনক কমষ আেে যারঁা 
এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম অবশ্যই তােদরও 
আনব, তারাও আমার কথা শুনেব আর তারা 
তখন সকেল এক পাল হেব আর তােদর 
পালকও হেবন একেন৷

খরামীয় 10:18 তাহেল আিমই ক্েজ্ঞাসা 
কির, ‘কলােকরা িক তারঁ সুসমাোর শুনেত 
পায় িন?’ হ্যা ,ঁ তারা িনচিয়ই শুেনেে এিবষেয় 
শাস্ত বলেে:‘তােঁদর রব পিৃথবীর ককাের ককাের 

কপৌঁেেেে, তােঁদর বাক্য পিৃথবীর সব ্ণত্র কপৌঁেে 
কগেে৷’

এশফসীয় 1:20 কসই মহাশক্তি দ্ারা ঈশ্বর 
খ্ীষ্টেক মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত কেরেেন ও 
তারঁ ডানপােশ স্বগতীয় স্ােন বিসেয়েেন৷

21 ঈশ্বর খ্ীষ্টেক সমস্ত রাো, মহারাো, 
শাসনকত্ণা ও মহান কনতােদর কথেক এবং 
প্রেত্যক শীষ ্ণ স্ানীয় শক্তির উেদ্্ণ খ্ীষ্টেক 
স্াপন কেরেেন, ককবল এই কােল নয় 
আগামীকােলও৷

22 ঈশ্বর সবিকেুই খ্ীেষ্টর েরেরর নীেে স্াপন 
কেরেেন৷ তােঁকই সকেলর ওপের মস্তক স্বরূপ 
কের মণ্ডলীেক দান কেরেেন৷

23 মণ্ডলী হল খ্ীেষ্টর কদহ ; আর তারঁ পিরপপূর ্ণতা 
সব িকেুই সমস্ত িদেক িদেয় পপূর ্ণ কের৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:14 ভাল, কসই সন্তানরা 
যখন রতিমাংেসর মানুষ, তখন যীশু িনেেও 
তােদর স্বরূেপর অংশীদার হেলন৷ যীশু 
এইরকম করেলন কয়ন মতুৃ্যর মাধ্যেম মতুৃ্যর 
অিধপিত িদয়াবলেক ধ্ংস করেত পােরন;

15 আর যারঁা মতুৃ্যর ভেয় যাবজ্ীবন দাসেত্ব 
কািােছে তােদর যুতি কেরন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 5:4 কয়িদন প্রধান পালক 
(খ্ীষ্ট) কদখা কদেবন কসিদন কতামরা িনচিয়ই 
কসই অম্ান মিহমাময় মুকুি লাভ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 7:17 কারর িসংহাসেনর টঠক 
সামেন কয় কমষশাবক আেেন িতিন এেদর 
কমষপালক হেবন, তােদর েীবন েেলর 
প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন আর ঈশ্বর এেদর 
সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় কদেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; সামসঙ্গীত 23:1; সামসঙ্গীত 78:71,72; 
সামসঙ্গীত 80:1; ইসাইয়া 9:6,7; ইসাইয়া 41:27; ইসাইয়া 49:9,10; 
ইসাইয়া 52:7; কযাহন 12:13-15; पিশষ্যেিরত 2:7-11; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 13:20; িপতেরর ১ম পত্র 2:25.
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D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 41:8 প্রভু িশিন: “ইস্াশয়ি, �ুবম 
আমার দাস| যাশকাি, খ�ামাশক আবম 
খিশে বনশয়বে| �ুবম অব্াহাশমর পবরিার 
খথশক এশসে খয আমাশক ভািিাস�|

9 �ুবম িহ ুদশূরর খদশশ বেশি, বকন্তু আবম 
খ�ামার কাশে খপৌঁশে যাই| আবম 
খ�ামাশক দরূস্থান খথশক খডশকবেিাম| 
আবম খ�ামাশক িশিবেিাম খয �ুবম 
আমার খসিক| আবম খ�ামাশক খিশে 
বনশয়বে এিং আবম খ�ামাশক িাব�ি 
কবরবন|

10 বচবন্� হশযা না, আবম খ�ামার সশগে 
আবে| ভী� হশি না, আবম খ�ামার ঈশ্বর| 
আবম খ�ামাশক শক্তিশািী করি| খ�ামাশক 
সাহাযযে করি| খ�ামাশক আমার ভাি 
দবষিণ হস্ বদশয় সমথ ্মন খদি|

ইসাইয়া 41:11-13

ইসাইয়া 41:14 মূিযেিান বযহূদা ভী� হশি 
না! আমার বপ্রয ইস্াশয়শির খিাকরা 
ভয়চবক� হশি না! আবম সব�যেই 
খ�ামাশদর সাহাযযে করি|” প্রভু বনশজই 
ঐসি িশিন| ইস্াশয়শির পবিত্র�ম 
(ঈশ্বর) বযবন রষিাক�্মা ব�বনই এই সি 
িশিশেন:

15 “খদ�, আবম খ�ামাশক একিা ন�ুন শসযে 
মাড়া য়শন্ত্রর মশ�া িাবনশয়বে| খসই য়শন্ত্রর 
অশনকগুশিা ধারাশিা েুবর আশে| কৃষকরা 
এই সি িযেিহার কশর খ�াসা ভাঙার 
কাশজ, যাশ� �ারা শসযে খথশক আিাদা 
হশ� পাশর| �ুবম পি ্ম�গুবিশক ঐ শসযে 
মাড়ার মশ�া খভশঙ খফিশি|

16 �ুবম �াশদর িা�াশস েঁুশড় খফিশি| িা�াস 
�াশদর িশয় বনশয় দশূর চশি যাশি এিং 
বিবষিপ্ত করশি| ��ন �ুবম �ুশী হশি এিং 

প্রভুর মশধযে বস্থ� হশয় আনন্দ করশি| 
ইস্াশয়শির পবিত্র�ম ঈশ্বশরর জনযে �ুবম 
�বি ্ম� হশি|”

17 “দবরদ্ ও অভািী খিাকরা জশির জনযে 
খ�াজঁ করশি| বকন্তু �ারা �ুঁশজ পাশি না| 
�ারা �ৃষ্া�্ম, �াশদর ক্জহিা শুষ্ক| আবম, 
ইস্াশয়শির ঈশ্বর, �াশদর প্রাথ ্মনার জিাি 
খদি| আবম �াশদর �যো� করি না, মরশ� 
খদি না|

18 আবম শুকশনা পাহাশড়র ওপর বদশয় 
নদীশক প্রিাবহ� করাি| উপ�যেকায় 
উপ�যেকায় িইশয় খদি জিভরা নদী| 
মরুশক কশর �ুিি জশি ভরা হ্রদ| 
জিপ্রিাহ িশয় যাশি শুকশনা ভূবমশ�|

19 মরুভূবমশ� �াে জন্মাশি| খস�াশন থাকশি 
এরস, িািিা, জিপাই, �াশূর, খদিদারু ও 
পাইন �াে|

20 খিাকরা এই ক্জবনসগুবি খদ�শি| এিং 
�ারা জানশ� পারশি প্রভুই এই কম ্ম 
কশরশেন| মানুষ এই সি খদ�শ� পাশি, 
�ারা িুঝশ� শুরু করশি খয ইস্াশয়শির 
পবিত্র�ম (ঈশ্বর) এগুবি সৃটষ্ট কশরশেন|”

ইসাইয়া 10:17 ইস্ােয়েলর আেলা (ঈশ্বর) 
হেব আগুেনর মেতা| পিবত্র এক েনটি হেবন 
আগুেনর িশখার মেতা| িতিন ইস্ােয়েলর 
আগাো ও কািঁােঝাপেক এক িদেন পুিড়েয় 
কদেবন|

ইসাইয়া 10:20 কসই সময় ইস্ােয়েলর 
অবিশষ্টাংশ এবং যােকাব পিরবােরর কবেঁে 
যাওয়া কলাকরা তােদর অত্যাোরীেদর ওপর 
আর িনভ্ণর করেব না| তারা ইস্ােয়েলর 
পিবত্রতম প্রভুর ওপর যথাথ ্ণভােব িনভ্ণর 
করেত িশখেব|

ইসাইয়া 43:15 আিমই কতামােদর প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর| আিম ইস্ােয়েলর সটৃষ্টকত্ণা| 
আিম কতামােদর রাো|”
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ইসাইয়া 47:4 “আমার কলাকরা বেল, ‘ঈশ্বর 
আমােদর রষিা কেরন| তারঁ নাম হল: প্রভু 
সব ্ণশক্তিমান, ইস্ােয়েলর পিবত্রতম|”‘

ইসাইয়া 49:7 প্রভু, ইস্ােয়েলর পিবত্র 
একেন, ইস্ােয়েলর পিরত্রাতা বেলন, “আমার 
দাস ঘিৃরত| কস শাসকেদর কসবা কের| কলােক 
তােক ঘরৃা কের| িকন্তু রাোরা তােক কদখেব 
এবং তােক সম্ান োনােনার েন্য উেঠ 
দাডঁ়ােব| মহান কনতারা তার সামেন মাথা নত 
করেব|” এই সব ঘিেব কারর প্রভু, ইস্ােয়েলর 
পিবত্রতম এই সব োন| এবং প্রভুেক িবশ্বাস 
করা কযেত পাের| িতিনই কস েন িযিন 
কতামােক কবেে িনেয়িেেলন|

মাক্ম 1:24 ‘কহ নাসরতীয় যীশু! আপিন 
আমােদর কােে িক োন? আপিন িক আমােদর 
ধ্ংস করেত এেসেেন? আিম োিন আপিন 
কক, আপিন ঈশ্বেরর কসই পিবত্র ব্যক্তি!’

খযাহন 4:14 িকন্তু আিম কয় েল িদই তা কয় 
পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ 
কসই েল তার অন্তের এক প্রস্বেন পিররত 
হেয় বইেত থাকেব, যা কসই ব্যক্তিেক অনন্ত 
েীবন কদেব৷’

খযাহন 6:35 যীশু তােদর বলেলন, ‘আিমই 
কসই রুটি যা েীবন দান কের৷ কয় ককউ আমার 
কােে আেস কস কখনও ষুিধাত্ণ হেব না, 
কখনও তার িপপাসা পােব না৷

पপ্র�যোশদশ 3:7 ‘িফলািদক্ল্য়ার মণ্ডলীর 
স্বগ ্ণদপূতেদর কােে কলখ: ‘িযিন পিবত্র ও িযিন 
সত্য িতিন কতামায় একথা বলেেন৷ তারঁ কােে 
দাযপূেদর োিব আেে ; িতিন খুলেল ককউ তা বন্ধ 
করেত পাের না বা বন্ধ করেল ককউ তা খুলেত 
পাের না৷ িতিনই একথা বলেেন:

पপ্র�যোশদশ 7:16 এরা আর কখনও ষুিধাত্ণ, 
তৃষ্াত্ণ হেব না, এেদর গােয় করাদ বা তার প্রখর 

তাপও লাগেব না৷
17 কারর িসংহাসেনর টঠক সামেন কয় কমষশাবক 

আেেন িতিন এেদর কমষপালক হেবন, তােদর 
েীবন েেলর প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন 
আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় 
কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 22:1 পের িতিন আমােক 
েীবনদাযী েেলর একটি নদী কদখােলন৷ এই 
নদী স্ফটিেকর মেতা স্বছে, তা ঈশ্বেরর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন কথেক বেয় েেলেে৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; ইসাইয়া 17:7,13; ইসাইয়া 21:10.

E02 মবসহার রাজযেপাশির স্থান।

ইসাইয়া 41:25 “আবম উত্তর বদশক একটি 
খিাকশক জা�ািাম| খস পূি ্মবদক খথশক, 
খয�াশন সূশয় ্মাদয হয়, খস�ান খথশক 
আসশে| খস আমার নাম জপ কশর| খয 
মানুষ �ি ব�রী কশর খস বভশজ মাটির 
ওপর বদশয় হাশঁি| টিক একই রকম ভাশি 
এই বিশশষ খিাকটি রাজাশদর পদদবি� 
কশর|”

ইসাইয়া 9:1 িকন্তু কয িবপেদ পেড়িেল 
তার েন্য ককান অন্ধকার থাকেব না| কলাকরা 
অতীেত সবপূলপূন কদশ ও নপ্তািল কদশেক ককান 
গুরুত্বই িদত না| িকন্তু পরবততী-কােল সমুেদ্র 
িনকিবততী কদশ, য়দ্ণন নদীর অপর পােরর কদশ 
এবং অ-ইহুদীেদর মহকুমাটিেক ঈশ্বর খুব 
মহান করেবন|

মবথ 4:13 িতিন নাসরেত থাকেলন না, 
কসখান কথেক সবপূলপূন ও নপ্তািলর সীমানার 
মেধ্য গালীল হ্রেদর ধাের কফরনাহপূেম িগেয় 
বাস করেত লাগেলন৷

14 এই সকল ঘিল যােত ভাববাদী িযশাইয়র 
মাধ্যেম ঈশ্বর যা বেলিেেলন তা পপূর ্ণ হয়:
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15 সাগেরর পেথ যদ্ণেনর পক্চিমপাের সবপূলপূন ও 
নপ্তািল কদশ, অইহুদীেদর গালীল৷

E15 মবসহা সু�ির আনশিন।

ইসাইয়া 41:26 খক আমাশদর এই সি 
�িার আশ�ই িশিবেি? �াশকই আমাশদর 
ঈশ্বর িিা উবচ� ্| খ�ামাশদর মশধযে খকান 
মূ�ব্�্ম বক এইসি িশিবেি? না! খসই সি 
মূ�ব্�্মশদর খকউই বকেু িিশ� পাশর বন| 
খসই সি মূ�ব্�্মরা খকান কথাই িিশ� 
পাশর বন| �ারা খ�ামাশদর খকান কথা 
শুনশ�ও পায় বন|

27 আবম প্রভু, সি ্মপ্রথম বসশয়ানশক এই সি 
�িনার কথা িবি| আবম খজরুশাশিশম 
এই িা�্মা বনশয় এক জন িা�্মািাহক 
পাটিশয়বেিাম: “খদ� খ�ামাশদর খিাকরা 
বফশর আসশে|”

ইসাইয়া 61:1 প্রভুর দাস বেলন, “প্রভু, 
আমার সদাপ্রভু, তারঁ আত্া আমার মেধ্য 
িদেয়েেন|’ গরীবেদর সেঙ্গ কথা বলবার েন্য, 
তােদর ভনিহৃদেয়র ষিেত বন্ধনী েড়াবার 
েন্য এবং দুঃখীেক আরাম কদবার েন্য প্রভু 
আমােক মেনানীত কেরেেন| ঈশ্বর আমােক 
পাটঠেয়েেন িনয় ্ণািততেদর ও বন্দীেদর োনােত 
কয, তারা মুতি হেছে|

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 
‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 

কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 2:10 কসই স্বগ ্ণদপূত তােদর বলেলন, 
‘ভয় কনই, কদখ আিম কতামােদর কােে এক 
আনেন্দর সংবাদ িনেয় এেসিে৷ এই সংবাদ 
সকেলর েন্য মহা আনেন্দর হেব৷

11 কারর রাো দাযপূেদর নগের আে কতামােদর 
েন্য একেন ত্রারকত্ণার েন্ম হেয়েে৷ িতিন 
খ্ীষ্ট প্রভু৷

খরামীয় 10:15 যারঁা প্রোর করেত যােব তারা 
কপ্রিরত না হেল িক কের প্রোর করেব? হ্যা ,ঁ 
শােস্ত িকন্তু কলখা আেে: ‘সুসমাোর িনেয় যারঁা 
আেসন তােদর েররযুগল িক সুন্দর৷’

पপ্র�যোশদশ 2:8 ‘স্মুর ্ণার মণ্ডলীর স্বগ ্ণদপূতেদর 
কােে এই কথা কলখ: ‘িযিন আিদ ও অন্ত, িযিন 
মেরিেেলন এবং পুনরায় েীিবত হেলন, িতিন 
এই কথা বলেেন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 40:9; ইসাইয়া 43:9,10; ইসাইয়া 44:6,7; 
ইসাইয়া 48:12; ইসাইয়া 52:9.

B05 মবসহার মশধযে পরশমশ্বশরর বিবশষ্টযে পূণ ্ম 
রশয়শে।

E13 ঈশ্বর মবসহার রাজযেপাি বনক্চি� 
করশিন।

ইসাইয়া 42:1 “আবম আমার দাশসর 
বদশক �াকাই! আবম �াশক সমথ ্মন কবর| 
খস হশছে খসই জন, যাশক আবম খিশে 
বনশয়বেিাম| আবম �াশক বনশয় সন্তুষ্ট| 
�ার ওপর আবম আমার আত্া খরশ�বে| 
খস নযোয়সগে� ভাশি জাব�সমূশহর বিচার 
করশি|

মবথ 3:16 যীশু বাপ্তাইক্েত হেয় েল 
কথেক উেঠ আসার সেঙ্গ সেঙ্গ তারঁ সামেন 
আকাশ খুেল কগল, আর িতিন কদখেলন 
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ঈশ্বেরর আত্া কেপােতর মেতা কনেম তারঁ 
ওপের আসেেন৷

17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা কগল, কসই স্বর 
বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম 
অত্যন্ত প্রীত৷’

মবথ 12:16 িকন্তু তারঁ এই কােের কথা 
সকলেক বেল কবড়ােত িতিন তােদর দৃঢ়ভােব 
িনেষধ কের িদেলন৷

17 আর এইভােব তারঁ িবষেয় ভাববাদী িযশাইয়র 
মাধ্যেম বলা ঈশ্বেরর বারী পপূর ্ণ হল:

18 ‘এই আমার দাস, এেঁক আিম মেনানীত 
কেরিে৷ আমার অিত িপ্রয় েন, যার উপর 
আিম সন্তুষ্ট৷ আিম তারঁ উপের আমার আত্ার 
প্রভাব রাখব, তােত িতিন অইহুদীেদর কােে 
ন্যায়নীিতর বারী প্রোর করেবন৷

মবথ 17:5 িপতর যখন কথা বলিেেলন, 
কসইসময় একিা উজ্জ্বল কমঘ তােঁদর কেেক 
িদল৷ কসই কমঘ কথেক একটি রব কশানা কগল, 
‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম খুবই 
প্রীত৷ কতামরা এরঁ কথা কশান৷’

খযাহন 3:34 কারর ঈশ্বর যােঁক 
পাটঠেয়েেন িতিন ঈশ্বেরর কথাই বেলন৷ ঈশ্বর 
তােঁক পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ কেরেেন৷

এশফসীয় 1:4 েগত্ সটৃষ্টর পপূেব ্ণ ঈশ্বর তারঁ 
পিবত্র, িনেদ্ণাষ এবং কপ্রমময় কলাক হবার েন্য 
আমােদর খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় কবেে িনেলন৷

বফবিপ্ীয় 2:7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন 
এবং একেন ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন 
মানুেষর মত হেয় েন্ম িনেলন ও একেন 
দােসর মেতা হেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 89:19,20; ইসাইয়া 11:2-4; ইসাইয়া 
43:10; ইসাইয়া 49:3-8; ইসাইয়া 50:4-9; ইসাইয়া 52:13; ইসাইয়া 

61:1; মালািখ 1:11; মাক্ণ 1:10,11; লুক 3:22; কযাহন 1:32-34; 
কযাহন 6:27; पিশষ্যেিরত 9:15; पিশষ্যেিরত 10:38; पিশষ্যেিরত 
11:18; पিশষ্যেিরত 26:17,18,28; করামীয় 15:8-16; এেফসীয় 3:8; 

কলসীয় 1:13; িপতেরর ২য় পত্র 1:17.

B10 মবসহার বনরহঙ্ার এিং দাবরদ্যে।
E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E12 মবসহা ঈশ্বশরর ধম ্ম পূরণ করশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 42:2 পশথ-�াশি খস বচ�ক্ার 
করশি না| খস �ীব্ বচ�ক্ার করশি না 
অথিা �ার �িা খিাকশদর মশধযে খশানা 
যাশি এমন করশি না|

3 খস ভদ্ হশি| জিাশশযর ধাশর �ক্জশয 
ওিা আ�াো খস ক�নও ভাঙশি না| দিু ্মি 
আগুনশকও খস ক�নও বনবভশয খদশি না| 
খস নযোয় ভাশি বিচার করশি এিং স�যেশক 
খির করশি|

4 পৃবথিীশ� নযোয় বিচার না আনা পয় ্মন্ খস 
দিু ্মি হশি না, অথিা বনশষ্বষ� হশি না| 
দরূি�গী স্থাশনর খিাকরা �ার বশষিামািায় 
আস্থািান হশি|”

মবথ 11:28 ‘কতামরা যারঁা শ্ান্ত-লিান্ত ও 
ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােে এস, 
আিম কতামােদর িবশ্াম কদব৷

29 আমার কোয়াল কতামােদর কােঁধ তুেল নাও, 
আর আমার কাে কথেক কশখ, কারর আিম 
িবনযী ও নম্র, তােত কতামােদর প্রার িবশ্াম 
পােব৷

30 কারর আমার কদওয়া কোয়াল বেয় কনওয়া 
সহে ও আমার কদওয়া ভার হাল্া৷’

মবথ 12:19 িতিন কলহ িববাদ করেবন না, 
কলােকরা পেথ ঘােি তারঁ গলার স্বর শুনেব না৷

20 মেকােনা কবতগাে িতিন ভাঙ্গেবন না, িমি্-
িমি্ কের জ্বলেত থাকা পলেতেক িতিন 
িনিভেয় কদেবন না (যতিদন না ন্যায়নীিতেক 
েযী কেরন ততিদন)৷

21 সব ্ণোিতর কলাক তারঁ ওপর প্রত্যাশা 
রাখেব৷িযশাইয়

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
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পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷
5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 

কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:17 কসইেন্য সবিদক 
কথেক যীশুেক িনেের ভাইেয়র মেতা হেত 
হেয়েে যােত িতিন মানুেষর পােপর ষিমার 
েন্য একেন দয়ালু ও িবশ্বস্ত মহাযােকরূেপ 
ঈশ্বেরর সাষিােত দাডঁ়ােত পােরন৷

18 যীশু িনেে পরীষিা ও দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় 
কগেেন বেল যারঁা পরীষিার মধ্য িদেয় যােছে 
তােদর যীশু সাহায্য করেত পােরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

3 যীশুর কথা ভােবা, যখন পাপীরা তারঁ 
িবেরািধতা কের অেনক িনন্দা মন্দ কেরিেল, 
তখন িতিন এই সমস্ত িবেরািধতা সহ্য 
কেরিেেলন৷ যীশু তা কেরিেেলন যােত 
কতামরাও তারঁ মেতা সিহষু্ হও এবং কেষ্টা করা 
কথেক িবরত না হও৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:22 ‘িতিন কখনও ককান 
পাপ কেরন িন, এবং তারঁ মুেখ কখনও ককান 
েলনার কথা কশানা যায় িন৷’

23 তােঁক অপমান করেল, িতিন তার েবােব 
কাউেক অপমান কেরন িন৷ তারঁ কষ্টেভােগর 
সময় িতিন প্রিতেশাধ কনবার ভয় কদখান িন৷ 
িকন্তু িযিন ন্যায় িবোর কেরন, তারঁই ওপর 
িবোেরর ভার িদেয়িেেলন৷

এটিও কদখুন: #1; #4; সামসঙ্গীত 147:3; ইসাইয়া 53:2-12; 
ইসাইয়া 57:15; ইসাইয়া 61:1-3; ইসাইয়া 66:2; কযেরিময়া 31:25; 

এেেিকেয়ল 34:16; মিথ 18:11-14.

B21 মবসহাই হশিন আশিার উ�্স।
E01 মবসহার রাজযেপাশির ধরন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 42:6 “আবম খ�ামাশদর 
প্রভু, সটিক কাজ করশ� খ�ামাশদর 
খডশকবেিাম| আবম খ�ামাশদর হা� 
ধশরবে| আবম খ�ামাশদর রষিা কশরবে 
এিং খ�ামাশদর মাধযেশম আবম খিাকশদর 
সশগে একটি চুক্তি কশরবে| �ুবম সমস্ 
জাব�গুবির জনযে একটি আশিাস্রূপ 
হশি|

7 �ুবম অন্ খিাশকর খচা� �ুশি খদশি এিং 
�ারা সি বকেু খদ�শ� পাশি| িহশুিাক 
কশয়দ�ানায িন্দী; �ুবম �াশদর মুতি কশর 
খদশি| িহশুিাক িাস কশর অন্কাশর, 
খজশির খথশক িাইশর আসিার জনযে 
�াশদর �ুবম খন�ৃত্ব খদশি|

16 �ারপর আবম অন্শদর খন�ৃত্ব খদি এক 
অজানা পশথ খয সি স্থাশন �ারা ক�নও 
যায়বন| অন্শদর বনশয় যাি খসই সি স্থাশন| 
�াশদর জনযে অন্কারশক আশিাময় কশর 
খদি| রুষি জবমশক মসৃণ কশর �ুিি| 
আবম যা প্রব�শ্রুব� বদশয়বেিাম �া সিই 
করি এিং আমার খিাকশদর খেশড় যাি 
না!

ইসাইয়া 29:18 বিধর শুনেত পােব, বই কথেক 
পেড় কশানােনা কথাগুিল; অন্ধ কুযাশা ও 
অন্ধকােরর মেধ্যও কদখেত পােব|

মবথ 11:5 অেন্ধরা দৃটষ্টশক্তি পােছে, 
কখাডঁ়ারা হািঁেে, কুষ্েরাগীরা আেরাগ্য লাভ 
করেে, কালারা শুনেত পােছে, মরা মানুষ 
কবেঁে উঠেে, আর দিরদ্ কলাকেদর কােে 
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সুসমাোর প্রোর করা হেছে৷

িুক 2:28 তখন িশিমেযান যীশুেক 
ককােল তুেল িনেয় ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেয় 
বলেলন,

29 ‘কহ প্রভু, কতামার প্রিতশ্রুিত অনুসাের তুিম 
কতামার দাসেক শািন্তেত িবদায় দাও৷

30 কারর আিম িনেের কোেখ কতামার পিরত্রার 
কদেখিে৷

31 কয় পিরত্রার তুিম সকল কলােকর সাষিােত 
প্রস্তুত কেরে৷

32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার 
েন্য আেলা; আর িতিনই কতামার প্রো 
ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান আনেবন৷’

িুক 3:5 সমস্ত উপত্যকা ভরাি কর, প্রিতটি 
পব ্ণত ও উপপব ্ণত সমান করেত হেব৷ আকঁা-
বাকঁা পথ কসাো করেত হেব এবং এবেড়া-
কখবেড়া পথ সমান করেত হেব৷

িুক 4:17 তারঁ হােত ভাববাদী িযশাইয়র 
কলখা পুস্তকটি কদওযা হল৷ িতিন পুস্তকটি খুেল 
কসই অংশটি কপেলন, কয়খােন কলখা আেে:

18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর আেেন কারর 
দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর প্রোেরর েন্য 
িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ িতিন আমােক 
বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার কথা ও অন্ধেদর 
কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা কঘাষরা করেত 
পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর মুতি করেত 
বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

20 এরপর িতিন পুস্তকটি গুটিেয় কসখানকার 
সহায়কেদর হােত িদেয় বসেলন৷ সমাে-গেৃহ 
যারঁা কস সময় িেল, তােদর সকেলর দৃটষ্ট তারঁ 
ওপর িগেয় পড়ল৷

21 তখন িতিন তােদর বলেলন, ‘শােস্তর এই কথা 
যা কতামরা শুনেল তা আে পপূর ্ণ হল৷’

িুক 24:45 এরপর িতিন তােঁদর বুক্দ্ খুেল 

িদেলন, কয়ন তারঁা শােস্তর কথা বুঝেত পােরন৷

খযাহন 9:39 যীশু বলেলন, ‘িবোর করেত 
আিম এ েগেত এেসিে৷ আিম এেসিে যােত 
যারঁা কদখেত পায় না তারা কদখেত পায়, আর 
যারঁা কদখেত পায় তারা কয়ন অেন্ধ পিররত 
হয়৷’

पবশষযেচবর� 13:46 িকন্তু কপৌল ও বার ্ণবা 
িনভতীকভােব বলেত থাকেলন, ‘প্রথেম কতামরা 
যারঁা ইহুদী কতামােদরই কােে ঈশ্বেরর বাত ্ণা 
প্রোর করার প্রেযােন িেল; িকন্তু কতামরা যখন 
তা অগ্রাহ্য় কের িনেেেদরেক অনন্ত েীবেনর 
অেয়াগ্য মেন করে, তখন আমরা অইহুদীেদর 
কােেই যাব৷

47 কারর প্রভু আমােদর এমনই আেদশ 
কেরেেন:‘আিম কতামােদর অইহুদীেদর কােে 
দীিপ্তস্বরূপ কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর 
সমস্ত কলােকর কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত 
কর৷’

पবশষযেচবর� 26:18 তুিম তােদর কোখ 
খুেল কদেব কয়ন তারা সত্য কদেখ ও অন্ধকার 
কথেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর 
কত্তৃ ্ণত্ব কথেক মুতি হেয় ঈশ্বেরর প্রিত িফরেল 
তােদর সব পাপ ষিমা হেব৷ আমার উপর 
িবশ্বাস কের যারঁা পিবত্র হেয়েে, তারা তােদর 
সহভাগী হেব৷”

কবরন্থীয় ২ 4:6 কারর কয় ঈশ্বর বেলিেেলন, 
‘অন্ধকােরর মেধ্য কথেক আেলার উদয় হেব!’, 
কসই িতিনই আমােদর অন্তের ঈশ্বেরর জ্ঞােনর 
আেলার মিহমা প্রজ্জ্বিলত কেরিেেলন, কয় 
আেলা খ্ীেষ্টর মুখমণ্ডেলই প্রকািশত রেয়েে৷

पপ্র�যোশদশ 3:18 আিম কতামােক এক পরামশ ্ণ 
িদই, তুিম আমার কাে কথেক আগুেন িনখাদ 
করা খাটঁি কসানা ককেনা, কয়ন প্রকৃত ধনবান 
হেত পার৷ আিম কতামােক বলিে আমার কাে 
কথেক সাদা কপাশাক ককেনা, কয়ন কতামার 
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লজ্ােনক উলঙ্গতা োকা পেড়৷ আিম 
কতামােক কোেখ কদখার েন্য মলম িকনেত 
বিল, তাহেল তুিম টঠক কদখেত পােব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; সামসঙ্গীত 107:10-16; সামসঙ্গীত 
146:7,8; ইসাইয়া 9:2; ইসাইয়া 29:18; ইসাইয়া 32:3; ইসাইয়া 
35:5,8; ইসাইয়া 40:4; ইসাইয়া 42:1; ইসাইয়া 45:13; ইসাইয়া 

48:17; ইসাইয়া 49:6,8,9; ইসাইয়া 51:4,5; ইসাইয়া 60:1-3; ইসাইয়া 
61:1; কযেরিময়া 31:8; কযেরিময়া 32:39,41; লুক 1:69-72,78,79; 

কযাহন 8:12; पিশষ্যেিরত 26:23; করামীয় 3:25,26; করামীয় 
15:8,9; গালাতীয় 3:15-17; এেফসীয় 1:17,18; এেফসীয় 5:8; 

িতমিথ ২ 2:26; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:8,9; িহব্রুেদর কােে পত্র 
8:6; িহব্রুেদর কােে পত্র 9:15; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:24; 

িহব্রুেদর কােে পত্র 13:5,20; িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 

পবরণাম।

ইসাইয়া 42:21 প্রভু চান �ারঁ খসিকরা 
ভাি খহাক| প্রভু চান �ারঁ আচিয়্য় ্মজনক 
বশষিামািাশক �ারা শ্রধো করুক|

মবথ 3:17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা 
কগল, কসই স্বর বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, 
এর প্রিত আিম অত্যন্ত প্রীত৷’

মবথ 5:17 কভেবা না কয় আিম কমািশর 
িবিধ-ব্যবস্া ও ভাববাদীেদর িশষিা ধ্ংস করেত 
এেসিে৷ আিম তা ধ্ংস করেত আিসিন বরং তা 
পপূর ্ণ করেতইএেসিে৷

খযাহন 8:29 আর িযিন আমায় 
পাটঠেয়েেন, িতিন আমার সেঙ্গ আেেন৷ িতিন 
আমােক একা কফেল রােখন িন, কারর আিম 
সব সময় সেন্তাষেনক কােই কির৷’

খযাহন 13:31 িযহপূদা কসখান কথেক েেল 
যাবার পর যীশু বলেলন, ‘মানবপুত্র এখন 
মিহমািবেত হেলন, আর ঈশ্বরও তারঁ মাধ্যেম 
মিহমািবেত হেলন৷

খযাহন 15:10 আিম আমার িপতার আেদশ 

পালন কেরিে ও তারঁ ভালবাসায় আিে৷ 
একইভােব কতামরা যিদ আমার আেদশ পালন 
কর তেব কতামরাও আমার ভালবাসায় থাকেব৷

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷

খরামীয় 10:4 খ্ীেষ্টর আগমেন িবিধ-ব্যবস্ার 
যুগ কশষ হেয়েে৷ এখন যারঁা তােঁক িবশ্বাস কের 
তারাই ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হয়৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 40:8; মিথ 5:18-20; মিথ 17:5; করামীয় 
3:26,31; করামীয় 7:12; করামীয় 8:3; গালাতীয় 3:13,21; গালাতীয় 

5:22,23; িফিলপ্ীয় 3:9; িহব্রুেদর কােে পত্র 8:10.

B01 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর সন্ান।
D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।

ইসাইয়া 43:1 আবম যাশকাি, প্রভু, 
খ�ামার সৃটষ্টক�্মা! ইস্াশয়ি, প্রভুই খ�ামার 
সৃটষ্টক�্মা| এ�ন প্রভু িশিন, “ভী� হশযা 
না| আবম খ�ামাশক রষিা কশরবে| আবম 
খ�ামার নাম ধশর খডশকবে| �ুবম আমারই|

2 �ুবম য�নই সমসযোয় পড়শি আবম খ�ামার 
পাশশ থাকি| নদী পার হশ�ও খ�ামার 
কষ্ট হশি না| আগুশনর মশধযে বদশয় হািঁার 
সময়ও �ুবম দ3 হশি না; অবনিবশ�া 
খ�ামাশক আ�া� করশি না|

ইসাইয়া 43:3-4
ইসাইয়া 43:5 “সু�রাং ভী� হশি না! 
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আবম খ�ামার সশগে আবে| আবম একক্ত্র� 
করি খ�ামাশদর বশশুশদর এিং বফবরশয়ও 
খদি| আবম �াশদর প্রাচয়্ ও পাচিা�যে 
খথশক এশন খদি|

6 উত্তরশক আবম িিি: আমার খিাকশদর 
আমাশক বদশয় দাও| দবষিণশক িিি: 
আমার খিাকশদর িন্দী কশর খরশ�া না| 
দরূি�গী স্থান খথশক আমার পুত্রকনযোশদর 
আমার কাশে খফর� ্ বদশয় দাও|

7 আমার সি খিাকশদর যাশদর কাশে আমার 
নাম আশে, আমার কাশে বফবরশয় দাও| 
আবম ঐসি খিাকশদর বনশজর জনযেই সৃটষ্ট 
কশরবেিাম| আবম �াশদর সৃটষ্টক�্মা, �ারা 
আমারই|”

ইসাইয়া 43:8-9
ইসাইয়া 43:10 প্রভু িশিন, “খ�ামরা 

খিাকরা আমার সাষিী| খ�ামরা হশছো 
খসই দাস, যাশদর আবম খিশে বনশয়বেিাম| 
আবম খ�ামাশদর খিশে বনশয়বেিাম 
যাশ� খ�ামরা আমাশক জানশ� পার 
এিং আমাশক বিশ্বাস করশ� পার| আবম 
খ�ামাশদর খিশে বেিাম যাশ� খ�ামরা 
উপিক্ধে করশ� পার খয ‘আবম হিাম 
ঈশ্বর|’ আবম সব�যেকাশরর ঈশ্বর| আমার 
আশ� খকান খদি�া বেি না এিং আমার 
পশর খকান খদি�া থাকশি না|”

11 আবম বনশজই হিাম প্রভু| অনযে খকান 
পবরত্রা�া খনই, আবমই একমাত্র পবরত্রা�া|

12 আবমই একমাত্র ঈশ্বর খয খ�ামাশদর সশগে 
কথা িশিবেিাম| আবম খ�ামাশদর রষিা 
কশরবেিাম| এসি কথা আবম খ�ামাশদর 
িশিবে| এমন নয় খয খ�ামাশদর সশগে 
খকউ বেি খয এক জন অপবরবচ� খিাক| 
খ�ামরা আমার সাষিী এিং আবম ঈশ্বর|” 
প্রভু বনশজই এই সি কথা িশিশেন|

ইসাইয়া 43:13-17
ইসাইয়া 43:18 �াই শুরুশ� খযসি �িনা 

�শিবেি �া আর মশন খকাশরা না| যা 
িহকুাি আশ� �শি খ�শে �া আর স্রণ 
খকাশরা না|

19 খকন না এ�ন আবম ন�ুন বকেু করি| 
এ�ন খ�ামরা ন�ুন �াশের মশ�া খিশড় 
উিশি| খ�ামরা বনক্চি� ভাশিই জান এিা 
স�যে| সব�যেই আবম মরুভূবমশ� রাস্া 
িানাি| শুষ্ক জবমশ� সব�যেই আবম নদী 
ব�রী করি|

20 মরুভূবমশ� জি খজা�াশনার পর িনযে 
জন্তুরা, খযমন বশয়াি এিং উিপা�ী 
আমাশক সম্ান জানাশি| আমার খিশে 
খনওয়া খিাশকশদর জনযে, আমার বনশজর 
খিাকশদর জনযে আবম জশির িযেিস্থা 
করি|

21 এই খিাকশদর খ�া আবমই সৃটষ্টক�্মা এিং 
এরা আমার প্রশংসা কশর �ান �াইশি|

মবথ 12:18 ‘এই আমার দাস, এেঁক আিম 
মেনানীত কেরিে৷ আমার অিত িপ্রয় েন, যার 
উপর আিম সন্তুষ্ট৷ আিম তারঁ উপের আমার 
আত্ার প্রভাব রাখব, তােত িতিন অইহুদীেদর 
কােে ন্যায়নীিতর বারী প্রোর করেবন৷

মবথ 16:16 এর উত্তের িশেমান িপতর 
বলেলন, ‘আপিন কসইমশীহ (খ্ীষ্ট), েীবন্ত 
ঈশ্বেরর পুত্র৷’

িুক 1:47 ‘আমার আত্া প্রভুর প্রশংসা 
করেে, আর আমার আত্া আমার ত্রারকত্ণা 
ঈশ্বরেক কপেয় আনক্ন্দত৷

িুক 2:11 কারর রাো দাযপূেদর নগের 
আে কতামােদর েন্য একেন ত্রারকত্ণার েন্ম 
হেয়েে৷ িতিন খ্ীষ্ট প্রভু৷

খযাহন 1:7 িতিন কসই আেলার িবষেয় 
সাষি্য কদবার েন্য সাষিী রূেপ এেলন; যােত 
তারঁ মাধ্যেম সকল কলাক কসই আেলার কথা 
শুেন িবশ্বাস করেত পাের৷

8 কয়াহন িনেে কসই আেলা িেেলন না; িকন্তু 
িতিন এেসিেেলন যােত কলাকেদর কােে কসই 
আেলার িবষেয় সাষি্য িদেত পােরন৷
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খযাহন 6:69 আমরা িবশ্বাস কির ও োিন 
কয় আপিনই কসই পিবত্র একেন, িযিন 
ঈশ্বেরর কাে কথেক এেসেেন৷’

খযাহন 15:27 কতামরাও কলাকেদর কােে 
অবশ্যই আমার কথা বলেব, কারর কতামরা 
শুরু কথেক আমার সেঙ্গ সেঙ্গ আে৷

पবশষযেচবর� 1:8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্া 
কতামােদর কােে আসেবন, তখন কতামরা 
শক্তি পােব আর কতামরা আমার সাষিী হেব৷ 
কলাকেদর কােে কতামরা আমার কথা বলেব৷ 
প্রথেম কতামরা কেরুশােলেমর কলাকেদর 
কােে সাষি্য কদেব তারপর সমগ্র িযহপূিদযা 
ও শমিরযায় এমনিক েগেতর কশষ সীমানা 
পয ্ণন্ত কতামরা আমার কথা বলেব৷’

पবশষযেচবর� 4:12 যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, িযিন 
মানুষেক উদ্ার করেত পােরন৷ েগেত তারঁ 
নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষেক উদ্ার 
করেত পাের৷’

খযাহশনর ১ম পত্র 4:14 আমরা কদেখিে 
িপতা তারঁ পুত্রেক েগেতর ত্রারকত্ণারূেপ 
পাটঠেয়েেন৷ কসই বাত্ণাই আমরা কলাকেদর 
কােে বলিে৷

এটিও কদখুন: #1; #2; ইসাইয়া 12:2; ইসাইয়া 44:7,8; ইসাইয়া 
45:21,22; ইসাইয়া 46:10; কহােসয়া 13:4; লুক 4:41; কযাহন 11:27; 

কযাহন 16:14; তীত 3:4-6; িপতেরর ২য় পত্র 3:18.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।

ইসাইয়া 44:1 “যাশকাি �ুবম আমার 
খসিক| আমার কথা খশান| ইস্াশয়ি, 
আবম খ�ামাশক মশনানী� কশরবে| আবম 
যা িবি �া খ�ামরা খশান|

2 আবম খ�ামাশদর প্রভু| আবমই খ�ামাশদর 
সৃটষ্ট কশরবে| খ�ামরা যা হশয় উশিশো 
আবম �াই কশর �শড় �ুশিবে| খ�ামরা 

য�ন মা�ৃ �শভ্ম বেশি ��ন খথশকই 
আবম খ�ামাশদর সাহাযযে কশর আসবে| 
আমার দাস যাশকাি ভয় খপও না| বয়শুরূণ 
খ�ামাশক আবম মশনানী� কশরবে|

সামসগেী� 105:6 কতামরা তারঁ দাস অব্াহােমর 
উত্তরপুরুষ| কতামরা যােকােবর উত্তরপুরুষ 
যােক ঈশ্বর কবেে িনেয়িেেলন|

সামসগেী� 105:43 ঈশ্বর িমশর কথেক 
তারঁ িনব ্ণািেত কলাকেদর কবর কের আনেলন| 
কলাকেন মহা উলোস করেত করেত, আনন্দ 
গান গাইেত গাইেত কবিরেয় এেলা!

মবথ 24:31 খুব কোের তপূরীধ্িনর 
সেঙ্গ িতিন তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর পাঠােবন৷ তারঁা 
আকােশর এক প্রান্ত কথেক অপর প্রান্ত পয ্ণন্ত, 
োর িদক কথেক তারঁ মেনানীত কলাকেদর 
েেড়া করেবন৷

খরামীয় 2:28 বািহ্যকভােব ইহুদী হেলই 
প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পপূর ্ণ অেথ ্ণ 
বািহ্যক সুন্ত প্রকৃত সুন্ত নয়৷

29 কয় অন্তের ইহুদী কসই প্রকৃত ইহুদী৷ প্রকৃত 
সুন্ত সম্ন্ হয় অন্তের; িবিধ-ব্যবস্ায় িলিখত 
অষিেরর মাধ্যেম তা হয় না িকন্তু অন্তের 
আত্া দ্ারা সািধত হয়৷ আত্ার দ্ারা কয় ব্যক্তির 
হৃদেয়র সুন্ত হয় কস মানুেষর প্রশংসা নয়, 
ঈশ্বেরর প্রশংসা পায়৷

খরামীয় 11:7 তেব ব্যাপারটি দাডঁ়াল এই : 
ইস্ােয়লীয়রা ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হেত োইেলও সফলকাম হয় িন৷ 
িকন্তু ঈশ্বর যােদর মেনানীত করেলন, তারাই 
ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হল৷ বািক 
ইস্ােয়লীয়রা তােদর অন্তঃকরর কেঠার কের 
তুলল ও ঈশ্বেরর কথা অমান্য করল৷

খরামীয় 11:28 সুসমাোর গ্রহর করেত 
অস্বীকার কের ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু হেয়েে৷ 
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কতামরা যারঁা অইহুদী কতামােদর সাহায্য 
করেতই এমন হেয়েে ; িকন্তু কবেে কনবার 
িদক কথেক ইহুদীরা এখনও ঈশ্বেরর মেনানীত 
কলাক৷ তােদর িপতৃপুরুষেদর কােে ঈশ্বর 
কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কসই সুবােদ িতিন 
তােদর ভালবােসন৷

29 ঈশ্বর কাউেক আহ্ান োিনেয় ও দান কের 
অনুেশােনা কেরন না৷

কিসীয় 3:12 ঈশ্বর কতামােদর মেনানীত 
কেরেেন ও কতামােদর তারঁ পিবত্র কলাক 
বেল িনরূপর কেরেেন৷ িতিন কতামােদর 
ভালবােসন, তাই এইসব ভাল গুরগুিল পিরধান 
কের সহানুভপূ িতপপূর ্ণ, দয়ালু , নম্র, ভদ্ এবং 
তধয ্ণ্যবান হও৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 1:4 ঈশ্বর কপ্রেম আিশ্ত 
ভাই ও কবােনরা, আমরা োিন িতিন কতামােদর 
আপন কের কনবার েন্য মেনানীত কেরেেন৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 2:13 প্রভুর িপ্রয় ভাই ও 
কবােনরা, কতামােদর েন্য আমােদর সব ্ণদা 
ঈশ্বরেক ধন্যবাদ কদওয়া উিেত৷ এইেন্য ঈশ্বর 
প্রথম কথেকই কতামােদর মেনানীত কেরিেেলন 
যােত আত্ায় পিবত্র হেয় এবং সত্যেক িবশ্বাস 
সহকাের গ্রহর করার মাধ্যেম কতামরা পিরত্রার 
পাও৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 
বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 
তারঁই গুরগান কর৷

বপ�শরর ২য় পত্র 1:10 তাই আমার ভাই 
ও কবােনরা, ঈশ্বর কতামােদর কডেকেেন ও 
মেনানীত কেরেেন৷ কসই সত্যেক দৃঢ় করার 

েন্য কতামরা আপ্রার কেষ্টা কেরা৷ যিদ কতামরা 
এগুিল কর তেব কখনও কহােঁি কখেয় পড়েব 
না;

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 106:5; ইসাইয়া 41:8,9; ইসাইয়া 45:4; 
কযেরিময়া 31:3; আেমাস 3:1,2; মাক্ণ 13:27; করামীয় 8:33.

G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 44:3 “�ৃষ্া�্ম খিাকশদর আবম 
জি খদি| শুষ্ক জবমশ� আবম জি প্রিাহ 
িইশয় খদি| খ�ামাশদর বশশুশদর মশধযে 
আবম আমার আত্া খেশি খদি, মশন হশি 
খযন খ�ামাশদর সন্ানশদর ওপর বদশয় জি 
িশয় যাশছে|

4 �াশসর মশধযে �ারা খিশড় উিশি| �ারা 
জিশস্াশ�র ধাশর �ক্জশয ওিা িাইশী 
�ােশদর মশ�া হশি|

5 “এক জন িিশি, ‘আবম প্রভুর|’ অনযে 
একজন ‘যাশকাশির’ নাম িযেিহার করশি| 
অনযে জন �ার নাম সাষির করশি এিং 
িিশি, ‘আবমই প্রভুর|’ অনযে জন িযেিহার 
করশি ‘ইস্াশয়শির নাম|”‘

6 প্রভু ইস্াশয়শির রাজা| প্রভু সি ্মশক্তিমান 
ইস্াশয়িশক রষিা করশিন| প্রভু িশিন, 
“আবমই একমাত্র ঈশ্বর| অনযে খকান 
খদি�া খনই| আবমই আবদ, আবমই অন্|

ইসাইয়া 44:7-8

ইসাইয়া 41:4 এসব ঘিনার কারর কক? 
কক এই সব কেরেেন| কক প্রথম কথেকই সব 
মানুষেক ডাক িদেয়িেল? আিম প্রভু, এসব 
কেরিেলাম| আিম প্রভু, আিমই প্রথম, আিমই 
কশষ|

ইসাইয়া 49:10 কলােক ষুিধাত্ণ হেব না, 
কলাকরা তৃষ্াত্ণ হেব না| তােদর তপ্ত সপূয় ্ণ ও 
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বাতাস কষ্ট কদেব না| ককন? কারর ঈশ্বর 
তােদর আরাম কদেবন| ঈশ্বর তােদর কনতৃত্ব 
কদেবন| েলপ্রবাহগুিলর কােে িতিন তােদর 
কনতৃত্ব কদেবন|

এশজবকশয়ি 39:29 আিম ইস্ােয়ল 
পিরবােরর উপর আমার আত্া কেেল কদব 
আর কসই সমেয়র পের আর কখনও আমার 
প্রোেদর কাে কথেক মুখ িফিরেয় কনব না|” 
প্রভু আমার সদাপ্র ভুই এই সব কথা বেলন|

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার ওপর িবশ্বাস 
কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত েেলর নদী 
বইেব৷’

39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ এই কথা বলেলন, 
‘কসই পিবত্র আত্া তখনও কদওযা হয় িন, 
কারর যীশু তখনও মিহমািবেত হন িন; িকন্তু 
পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা কসই 
আত্া পােব৷’

पবশষযেচবর� 2:17 ‘ঈশ্বর বলেেন:কশেষর 
িদনগুিলেত এরকমই হেব; কশষকােল আিম 
সকল কলােকর উপের আমার আত্া কেেল 
কদব, তােত কতামােদর কেেলেমেয়রা ভাববারী 
বলেব, কতামােদর যুবেকরা দশ ্ণন পােব, আর 
কতামােদর বদৃ্ কলােকরা স্বনে কদখেব৷

पবশষযেচবর� 2:33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা 
হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক 
অবস্ান করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 
িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

पবশষযেচবর� 5:14 আর দেল দেল অেনক 

পুরুষ ও স্তীেলাক যীশুেত িবশ্বাসী হেয় খ্ীষ্ট 
িবশ্বাসীবেগ ্ণর সেঙ্গ যুতি হেত থাকল৷

पপ্র�যোশদশ 21:6 িযিন িসংহাসেন বেসিেেলন 
পের িতিন আমায় বলেলন, ‘সম্ন্ হল! আিম 
আলফা ও ওেমগা, আিমই আিদ ও অন্ত৷ কয় 
তৃষ্াত্ণ তােক আিম েীবন েেলর উত্ স কথেক 
িবনামপূেল্য েল দান করব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; ইসাইয়া 32:15; ইসাইয়া 35:6,7; ইসাইয়া 
41:17; ইসাইয়া 43:10,11,19,20; ইসাইয়া 48:12; ইসাইয়া 

59:20,21; এেেিকেয়ল 34:26; কযােয়ল 2:28; কযােয়ল 3:18; িমখা 
4:2; োখািরয়া 8:20-23; োখািরয়া 12:10; মিথ 25:34; মিথ 27:37; 

पিশষ্যেিরত 2:41-47; पিশষ্যেিরত 4:4; पিশষ্যেিরত 10:45; 
িতমিথ ১ 3:16; তীত 3:5,6; पপ্রত্যােদশ 1:8,11,17; पপ্রত্যােদশ 

2:8; पপ্রত্যােদশ 22:13,17.

A06 মবসহা হশিন সৃটষ্টক�্মা।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।

ইসাইয়া 44:21 “যাশকাি, এই সি স্রণ 
কশরা! ইস্াশয়ি স্রণ কশর খদ� �ুবম 
আমার খসিক| খ�ামার সৃটষ্টক�্মা আবম; 
�ুবম আমার দাস| �াই ইস্াশয়ি, �ুবম 
আমাশক ভুশি খযও না|

22 খ�ামার পাপ বিশাি খমশ�র ম� বেি| 
আবম খসই পাপ ধুশয় বদশয়বে| হাল্া 
িা�াশস খযমন খম� অদৃশযে হশয় যায় 
খ�মবন খ�ামার পাপও চশি ব�শয়শে| 
খ�ামাশক আবম রষিা কশরবে, উধোর 
কশরবে, �াই আমার কাশে বফশর এশসা!”

23 খহ স্� ্ম, �ান কর, কারণ প্রভু মহ� ্ 
কাজগুবি কশরশেন| পৃবথিী, এমনবক 
পৃবথিীর বনম্নস্থিও আনশন্দ বচ�ক্ার কর! 
পি ্ম�শৃগেরা! অরশণযের সি �াে �ান খ�শয 
উিশে| খকন? কারণ প্রভু যাশকািশক রষিা 
কশরশেন| প্রভু ইস্াশয়শি �ারঁ মবহমা 
প্রদশ ্মন কশরশেন|

24 খ�ামরা এ�ন যা, খস সৃটষ্ট প্রভুর| �ুবম 
মা�ৃ-জিশর থাকার সময়ই প্রভু এই সি 
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কশরশেন| প্রভু িশিন, “আবম প্রভু, সি 
বকেু িাবনশয়বে! আকাশশক আবম বনশজই 
খিশন বিবেশযবে! বিশ্বশক আবম একাই 
েবড়শয় বদশয়বে| আমাশক সাহাযযে করিার 
জনযে আমার সশগে আর খকউ বেি না|”

25 ভ্রান্ ভাব্াদীরা বমথযো কথা িশি| বকন্তু 
প্রভু �াশদর খদব�শয় খদন খয �াশদর 
ভবিষযে� ্িাণী বমথযো| ব�বন যাদকুরশদর 
হ� িুক্ধে কশর খদন| জ্ানী খিাকশদরও 
ব�বন বিভ্রান্ কশর খদন| যবদও �ারা ভাশি 
�ারা অশনক বকেু জাশন বকন্তু প্রভু �াশদর 
খিাকার মশ�া কশর খদশিন|

26 প্রভু খিাকশদর কাশে �ারঁ িা�্মা খপৌঁশে 
বদশ� �ারঁ খসিকশদর পািাশিন| প্রভু খসই 
িা�্মাশক স�যে করশিন! খিাকশদর বক করা 
উবচ� ্ �া জানশ� ব�বন িা�্মািাহকশদর 
পািাশিন| এিং প্রভু খদ�ান খয �াশদর 
উপশদশটি ভাশিা|খজরুশাশিমশক প্রভু 
িশিন, “খিাশক আিার খ�ামার মশধযে 
িাস করশি!” প্রভু বযহূদার শহরগুবিশক 
িিশিন, “খ�ামরা আিার পুন� ্মটি� হশি!” 
ধ্ংস হশয় যাওয়া শহরগুবিশক ব�বন 
িিশিন, “খ�ামাশদর আবম আিার �শড় 
�ুিি|”

আশমাস 9:14 আিম আমার কলাকেদর 
ইস্ােয়লেক বন্দী দশা কথেক িফিরেয় আনব| 
তারা ধ্ংস হেয় যাওয়া শহরগুিল আবার 
গড়েব এবং কসখােন বাস করেব| তারা 
দ্াষিােষিত স্াপন করেব এবং তােদর উত্পন্ 
দ্াষিারস পান করেব| তারা বাগান করেব এবং 
তা কথেক ফল আহরর কের খােব|

খযাহন 1:3 তারঁ মাধ্যেমই সব িকেুর সটৃষ্ট 
হেয়িেল এবং এর মেধ্য তােঁক োড়া ককান 
িকেুরই সটৃষ্ট হয় িন৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 

কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

কবরন্থীয় ১ 8:6 িকন্তু আমােদর েন্য একমাত্র 
ঈশ্বর আেেন; িতিন আমােদর িপতা, তারঁ 
কথেকই সব িকেু সটৃষ্ট হেয়েে, আমরা তারঁ 
েন্যই কবেঁে আিে৷ একমাত্র প্রভু আেেন, িতিন 
যীশু খ্ীষ্ট, তারঁ মাধ্যেমই সব িকেু সষৃ্ট, তারঁ 
মাধ্যেমই আমরা কবেঁে আিে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 
পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:18 কতামরা কতা োন কয় 
অতীেত কতামরা উছেঙৃ্ল েীবনযাপন করেত, 
যা কতামরা কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেদর কাে কথেক 
কপেয়িেেল, িকন্তু এখন কসই রকম েীবনযাপন 
করা কথেক কতামরা মুক্তি কপেয়ে৷ ঈশ্বর নশ্বর 
কসানা বা রূেপার িবিনমেয় কতামােদর মুক্তি 
ক্রয় কেরন িন৷

19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর 
বহুমপূল্য রতি িদেয় কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 4:11 যিদ ককউ প্রোর 
কের, তেব কস এমনভােব তা করুক, কয়ন 
ঈশ্বেরর বাক্য বলেে৷ যিদ ককউ কসবা কের, কস 
ঈশ্বেরর কদওয়া শক্তি অনুসােরই তা করুক, 
যােত সব িবষেয় যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বর 
প্রশংিসত হন৷ কগৌরব ও পরাক্রম যুেগ যুেগ 
তারঁই কহাক্৷ আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 5:11 পের আিম তাকালাম, আর 
কসই িসংহাসন, েীবন্ত প্রারী ও প্রােীনেদর 
োরিদেক অেনক স্বগ ্ণদপূেতর কঠেস্বর শুনেত 
কপলাম৷ তারা সংখ্যায় লষি লষি, ককাটি ককাটি৷
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12 তারা উদাত্ত কেঠে বলেত লাগেলন:‘কসই 
কমষশাবক, িযিন হত হেয়িেেলন, িতিনই 
পরাক্রম, সম্দ, িবজ্ঞতা, ষিমতা, সম্ান, 
মিহমা ও প্রশংসা পাবার পরম কয়াগ্য৷’

13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, পিৃথবীর নীেে 
ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী এবং আর যা 
িকেু কসইসব োয়গােত িেল তােদর এই বারী 
শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস আেেন তারঁ ও 
কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, সম্ান, মিহমা ও 
পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত কহাক্৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; সামসঙ্গীত 103:12; ইসাইয়া 1:18; ইসাইয়া 
40:22; ইসাইয়া 43:25; ইসাইয়া 45:12,13; ইসাইয়া 49:13; 

ইসাইয়া 51:13; ইসাইয়া 61:4; কযেরিময়া 3:12-14; কযেরিময়া 
33:8; এেেিকেয়ল 36:10; पিশষ্যেিরত 3:19; করামীয় 11:28,29; 
এেফসীয় 3:9; কলসীয় 1:12-18; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:10-12; 

पপ্রত্যােদশ 12:12; पপ্রত্যােদশ 18:20; पপ্রত্যােদশ 19:1-6.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 45:17 বকন্তু ইস্াশয়িশক প্রভু রষিা 
করশিন| পবরত্রাণ চিশি বচরকাি, ক�নই, 
আর ক�নই ইস্াশয়ি িজ্জ্� হশি না|

18 প্রভুই ঈশ্বর| ব�বনই আকাশ ও পৃবথিী সৃটষ্ট 
কশরশেন| প্রভু পৃবথিীশক �ার জায়�ায় 
ধশর খরশ�শেন| পৃবথিীশক ব�বর করার 
সময় ব�বন �া �াবি রা�শ� চানবন| 
পৃবথিীশ� প্রাশণর সচিার কশরশেন ব�বন! 
“আবমই প্রভু, অনযে খকান ঈশ্বর খনই|

पবশষযেচবর� 13:38 তাই ভাইেয়রা, আিম 
োই আপনারা োনুন কয়, এই যীশুর মাধ্যেমই 
পােপর ষিমা লােভর কথা আপনােদর কােে 
কঘাষরা কের হেছে৷ কমািশর িবিধ-ব্যবস্ায় 
আপনারা পাপ কথেক মুতি হেত পারেতন না; 
িকন্তু প্রেত্যক ব্যক্তি কয় যীশুর ওপর িবশ্বাস 
কের, কস পাপ কথেক মুতি হেত পাের৷

খরামীয় 2:28 বািহ্যকভােব ইহুদী হেলই 
প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পপূর ্ণ অেথ ্ণ 

বািহ্যক সুন্ত প্রকৃত সুন্ত নয়৷
29 কয় অন্তের ইহুদী কসই প্রকৃত ইহুদী৷ প্রকৃত 

সুন্ত সম্ন্ হয় অন্তের; িবিধ-ব্যবস্ায় িলিখত 
অষিেরর মাধ্যেম তা হয় না িকন্তু অন্তের 
আত্া দ্ারা সািধত হয়৷ আত্ার দ্ারা কয় ব্যক্তির 
হৃদেয়র সুন্ত হয় কস মানুেষর প্রশংসা নয়, 
ঈশ্বেরর প্রশংসা পায়৷

খরামীয় 8:1 তাই যারঁা খ্ীষ্ট যীশুেত আেে 
তারা িবোের কদাষী সাব্যস্ত হেব না৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

কবরন্থীয় ২ 5:21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; 
িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর 
সব কদাষ োিপেয় িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

এটিও কদখুন: #1; #2; ইসাইয়া 26:4; করামীয় 3:24,25; করামীয় 
5:1,18,19; কিরথেীয় ১ 1:30,31; কিরথেীয় ১ 6:11; িফিলপ্ীয় 3:8,9; 

কযাহন 4:15.

D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 45:21 এশদর আমার কাশে 
আসশ� িি| �ারা �াশদর মামিা উপবস্থ� 
করুক এিং উপশদশ বনক|“অশনক বদন 
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আশ� খয �িনা �শিবেি খস সম্পশক্ম 
খ�ামাশদর খক িশিবেি? অশনক অশনক 
বদন আশ� খথশক খক খ�ামাশদর এই সি 
ক্জবনসগুবির কথা িশি আসশে? আবম, 
এক ও অবদ্�ীয় ঈশ্বর খসই সি িশি 
বেিাম| আবমই একমাত্র ঈশ্বর| এ�াশন বক 
আমার মশ�া অনযে খকান ঈশ্বর আশে? 
অনযে খকান উ�কৃ্ষ্ট ঈশ্বর আশে বক? অনযে 
খকান নযোয়পরায়ণ ঈশ্বর আশে বক খয 
�ার খিাকশদর রষিা করশ� পাশর? না! 
অনযে খকান ঈশ্বর খনই|

22 দরূি�গী এিাকার খিাকরা খ�ামরা মূ�ব্�্মর 
অনুসরণ িন্ কর| বনশজশদর রষিা করশ� 
খ�ামাশদর উবচ� ্ আমাশক অনুসরণ করা| 
আবমই ঈশ্বর| অনযে খকান ঈশ্বর খনই| 
আবমই একমাত্র ঈশ্বর|

23 আবম আমার বনজ ষিম�ািশি এই শপথ 
করবে এিং য�ন আবম প্রব�শ্রুব� কবর 
��ন �া সব�যে হশিই| আবম যা প্রব�শ্রুব� 
কশরবে �া �িশিই এিং আমার প্রব�শ্রুব� 
প্রশ�যেক খিাক আমার সামশন মাথা ন� 
করশি| প্রশ�যেক খিাক প্রব�শ্রুব�িধে হশি 
খয �ারা আমাশক অনুসরণ করশি|

24 খিাশক িিশি, ‘এক মাত্র প্রভুর কাে 
খথশকই ষিম�া ও ধাবম ্মক�া এশসশে|”‘

25 খস িিশি, “শুধুমাত্র ঈশ্বশরই বিচার এিং 
শক্তি �ুঁশজ পাওয়া যায়|” খকউ খকউ প্রভুর 
ওপর রুধে| বকন্তু �ারা �ারঁ কাশে আসশি 
এিং ��ন এই সি রুধে খিাকরা িজ্জ্� 
হশি| প্রভু ইস্াশয়শির খিাকশদর ভাি 
কাজ করশ� সাহাযযে করশিন এিং �ারা 
�াশদর ঈশ্বশরর জনযে �ুি �বি ্ম� হশি|

খযাহন 3:16 কারর ঈশ্বর এই েগতেক 
এেতাই ভালবােসন কয় িতিন তারঁ একমাত্র 
পুত্রেক িদেলন, কয়ন কসই পুেত্রর ওপর কয় 
ককউ িবশ্বাস কের কস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত 
েীবন লাভ কের৷

খযাহন 6:40 আমার িপতা এই োন, কয় 

ককউ তারঁ পুত্রেক কদেখ ও তােত িবশ্বাস কের, 
কস কয়ন অনন্ত েীবন লাভ কের; আর আিমই 
তােক কশষ িদেন ওঠাব৷’

খরামীয় 9:33 শােস্ত কয়মন কলখা আেে:‘কদখ, 
আিম িসেযােন একটি পাথর রাখিে যােত মানুষ 
কহােঁি কখেয় পেড় যােব; িকন্তু যারঁা তারঁ ওপর 
িবশ্বাস করেব তারা কখনও লজ্ায় পড়েব না৷’

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

খরামীয় 14:10 তাহেল কতামরা ককন খ্ীেষ্টেত 
কতামার এক ভাইেয়র কদাষ ধর? কতামার 
ভাইেয়র কথেক তুিম ভাল, এমন কথাই বা 
ভাব িক কের? আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর 
িবোরাসেনর সামেন দাডঁ়ােত হেব৷ আর ঈশ্বর 
আমােদর িবোর করেবন৷

11 হ্যা ,ঁ শােস্ত কলখা আেে:‘প্রেত্যক ব্যক্তি আমার 
সাষিােত নতোনু হেব৷ প্রেত্যক ওষ্াধর স্বীকার 
করেব কয় আিম ঈশ্বর, প্রভু বেলন, আমার 
েীবেনর িদব্য, এসব হেবই৷’

12 আমােদর সকলেকই ঈশ্বেরর কােে আমােদর 
েীবেনর িহসাব িদেত হেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; আিদপুস্তক 22:15-18; সামসঙ্গীত 65:5; 
োখািরয়া 12:10; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:2.

E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 46:3 “যাশকাশির পবরিার খশান! 
ইস্াশয়শির খয সি খিাক এ�নও খিঁশচ 
আশো খশান! আবম খ�ামাশদর িশয় বনশয় 
যাক্ছে| খ�ামরা য�ন মাশয়র �শভ্ম বেশি 
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��ন খথশকই আবম খ�ামাশদর িইবে|
4 খ�ামরা য�ন ভূবমষ্ট হশি ��ন খথশক 

িইবে এিং িৃধে অিস্থাশ�ও আবম 
খ�ামাশদর িইশিা| খ�ামাশদর চুি য�ন 
ধূসর রশঙর হশয় যাশি ��নও আবম 
িইশিা| এ�নও িইবে আবম| কারণ আবম 
খ�ামাশদর সৃটষ্টক�্মা| আবম খ�ামাশদর িশয় 
বনশয় যাশিা| রষিাও করি|

13 আবম ভাি কাজ করি| �ুি শীঘ্রই 
আবম আমার খিাকশদর রষিা করি| 
আবম বসশয়ান ও আমার আচিয়্য় ্মজনক 
ইস্াশয়শির জনযে পবরত্রাণ আনি|”

খরামীয় 1:17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক 
িনেদ্ণাষ বেল গ্রহর কেরন, তা এই সুসমাোেরর 
মধ্য িদেয়ই কদখােনা হেয়েে৷ শুরু কথেক কশষ 
পয ্ণন্ত িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন 
িনেদ্ণাষ বেল গন্য হয়৷ শাস্ত কয়মন বেল, 
‘িবশ্বােসর দ্ারা কয় ব্যক্তি ঈশ্বেরর সামেন 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে কস অনন্ত েীবেনর 
অিধকারী হেব৷’

খরামীয় 3:21 িকন্তু এখন িবিধ-ব্যবস্া োড়াই 
ঈশ্বর কলাকেদর তারঁ সম্েুখ ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
করার কয় কাে কেরেেন তা প্রমািরত হেয়েে৷ 
িবিধ-ব্যবস্া ও ভাববাদীরা এই নতুন পেথর 
কথাই বেল কগেেন৷

22 যীশু খ্ীেষ্টর ওপর িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর 
সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হয়৷ যারঁাই খ্ীেষ্ট িবশ্বাস 
স্াপন কের তােদর সবার েন্যই এই কাে 
ঈশ্বর কেরন, কারর তােদর মেধ্য ককান প্রেভদ 
কনই৷

খরামীয় 10:3 কয় পেথ ঈশ্বর মানুষেক 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ কেরন তারা কসই পথ োেন 
না৷ তারা িনেেেদর প্রেেষ্টায় ঈশ্বেরর সাষিােত 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেত োয়৷ তাই কয় পেথ ঈশ্বর 
মানুষেক ধািম ্ণক প্রিতপন্ কেরন, তা তারা 
গ্রহর কের িন৷

4 খ্ীেষ্টর আগমেন িবিধ-ব্যবস্ার যুগ কশষ 
হেয়েে৷ এখন যারঁা তােঁক িবশ্বাস কের তারাই 
ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হয়৷

5 িবিধ-ব্যবস্া পালন কের ধািম ্ণক প্রিতপন্ হওয়া 
সম্েক্ণ কমািশ বেল কগেেন, ‘কয় ব্যক্তি এইসব 
িবিধ-ব্যবস্া পালন করেব কস তার মধ্য িদেয়ই 
েীবন পােব৷’

6 কয় ধািম ্ণকতা ঈশ্বের িবশ্বাস কথেক েন্মায় কস 
সবেেন্ধ শােস্ত বেলেে: ‘মেন মেন কখনও বেলা 
না, ‘ওপের স্বেগ ্ণ কক যােব?’’ এর অথ ্ণ, ‘খ্ীষ্টেক 
কক পিৃথবীেত নািমেয় আনেব?’

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।

ইসাইয়া 47:4 “আমার খিাকরা িশি, 
‘ঈশ্বর আমাশদর রষিা কশরন| �ারঁ নাম 
হি: প্রভু সি ্মশক্তিমান, ইস্াশয়শির 
পবিত্র�ম|”‘

ইসাইয়া 44:6 প্রভু ইস্ােয়েলর রাো| প্রভু 
সব ্ণশক্তিমান ইস্ােয়লেক রষিা করেবন| প্রভু 
বেলন, “আিমই একমাত্র ঈশ্বর| অন্য ককান 
কদবতা কনই| আিমই আিদ, আিমই অন্ত|

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 1:8 প্রভু ঈশ্বর বেলন, ‘আিমই 
আল্া ও ওিমগা;আিমই কসই সব ্ণশক্তিমান৷ 
আিমই কসই েন িযিন আেেন, িযিন িেেলন 
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এবং িযিন আসেেন৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 32:24-31; সামুেয়ল ২ 22:3; কযাব 
19:25; সামসঙ্গীত 19:14; সামসঙ্গীত 78:35; ইসাইয়া 41:14; 

ইসাইয়া 44:24; ইসাইয়া 48:17; ইসাইয়া 49:7,26; ইসাইয়া 54:5,8; 
ইসাইয়া 59:20; ইসাইয়া 60:16; ইসাইয়া 63:16; पপ্রত্যােদশ 1:11; 

पপ্রত্যােদশ 21:6; पপ্রত্যােদশ 22:13.

E01 মবসহার রাজযেপাশির ধরন।

ইসাইয়া 48:15 প্রভু িশিন, “আবম িশিবে 
�াশক আবম ডাকি| আবম �াশক িশয় 
আনি! আবম �াশক সফি কশর �ুিি!

16 এ�াশন এস এিং আমার কথা খশান! 
িাবিশির জাব� বহশসশি উত্াশনর সময় 
আবম খস�াশন বেিাম| এিং প্রথম খথশকই 
আবম স্পষ্ট কথা িশিবে, যাশ� খিাশকরা 
িুঝশ� পাশর আবম বক িশিবে|”��ন 
বযশাইয় িিশিন, “এ�ন প্রভু, আমার 
সদাপ্রভু আমাশক পাটিশয়শেন| �ারঁ আত্া 
খ�ামাশদর এই সি কথা িিশি|

17 প্রভু, পবরত্রা�া, ইস্াশয়শির পবিত্র 
একজন িশিন,“আবমই প্রভু, খ�ামাশদর 
ঈশ্বর| আবম খ�ামাশদর খসই সি ক্জবনষ 
খশ�াই যা সহায়ক| খ�ামাশদর খয পশথ 
যাওয়া উবচ� ্ খসই পশথর আবম খন�ৃত্ব 
খদি|

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

খযাহন 3:34 কারর ঈশ্বর যােঁক 
পাটঠেয়েেন িতিন ঈশ্বেরর কথাই বেলন৷ ঈশ্বর 
তােঁক পিবত্র আত্ায় পপূর ্ণ কেরেেন৷

খযাহন 6:45 ভাববাদীেদর পুস্তেক কলখা 

আেে: ‘তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােে িশষিা 
লাভ করেব৷’কয় ককউ িপতার কােে শুেন িশষিা 
কপেয়েে কসই আমার কােে আেস৷

খযাহন 18:20 যীশু এর উত্তের তােঁক 
বলেলন, ‘আিম সব ্ণদাই সকেলর কােে 
প্রকােশ্য কথা বেলিে৷ আিম মক্ন্দেরর মেধ্য 
ও সমাে-গেৃহেত কয়খােন ইহুদীরা একসেঙ্গ 
সমেবত হয় কসখােন সব সময় িশষিা িদেয়িে৷ 
আর আিম কখনও ককান িকেু কগাপেন বিলিন৷

খযাহন 20:21 এরপর যীশু আবার তােঁদর 
বলেলন, ‘কতামােদর শািন্ত কহাক! িপতা 
কয়মন আমােক পাটঠেয়েেন, আিমও কতমিন 
কতামােদর পাঠাক্ছে৷’

22 এই বেল িতিন তােঁদর ওপর ফঁু িদেলন, আর 
বলেলন, ‘কতামরা পিবত্র আত্া গ্রহর কর৷

এশফসীয় 4:21 আিম োিন তারঁ অনুগামী 
িহসােব কসই সত্য অনুসাের কতামােদর িশষিা 
কদওয়া হেয়িেল, কয় সত্য খ্ীষ্ট যীশুেত রেয়েে৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 32:8; ইসাইয়া 49:9,10.

C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

ইসাইয়া 49:1 দরূি�গী স্থাশনর সি খিাকরা 
আমার কথা খশান| পৃবথিীিাসী সিাই 
আমার কথা খশান! আবম জন্মািার আশ�ই 
প্রভু আমাশক �ারঁ খসিা করশ� আমন্ত্রণ 
জাবনশয়বেশিন| আবম মা�ৃজিশর থাকার 
সমশয়ই প্রভু আমার নাম ধশর ডাক খদন|

মবথ 1:20 িতিন যখন এসব কথা িেন্তা 
করেেন, তখন প্রভুর এক দপূত স্বেনে তােঁক 
কদখা িদেয় বলেলন, «কয়ােষফ, দায়পূেদর সন্তান, 
মিরয়মেক কতামার স্তীরূেপ গ্রহর করেত ভয় 
কেরা না, কারর তার গেভ্ণ কয় সন্তান এেসেে, 
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তা পিবত্র আত্ার শক্তিেতই হেয়েে৷
21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, 

তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর িতিন তারঁ 
কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার করেবন৷»

খযাহন 10:36 আিমই কসই ব্যক্তি, িপতা যােঁক 
মেনানীত কের েগেত পাঠােলন৷ আিম বেলিে 
কয়, ‘আিম ঈশ্বেরর পুত্র৷’ তেব কতামরা ককন 
বলে কয় আিম ঈশ্বর িনন্দা করিে?

এশফসীয় 2:17 তাই খ্ীেষ্ট এেস কতামরা যারঁা 
ঈশ্বর কথেক দপূের িেেল, কতামােদর কােে 
শািন্তর বারী প্রোর করেলন; আর যারঁা ঈশ্বেরর 
কােের কলাক তােদর কােে শািন্ত িনেয় এেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:25 সাবধান, 
ঈশ্বর যখন কথা বেলন তা শুনেত অসম্ত 
হেযা না৷ িতিন পিৃথবীেত যখন সতক্ণবারী 
উচ্চারর করেলন যারঁা তারঁ কথা শুনেত 
অসম্ত হল তারা রষিা কপল না৷ এখন ঈশ্বর 
স্বগ ্ণ কথেক বলেেন, তারঁ কথা না শুনেল 
কতামােদর অবস্া ঐ কলাকেদর কথেকও ভয়াবহ 
হেব একথা সুিনক্চিত কেেনা৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:19 িকন্তু িনেদ্ণাষ ও 
িনখুতঁ কমষশাবক, খ্ীেষ্টর বহুমপূল্য রতি িদেয় 
কতামােদর ক্রয় কেরেেন৷

20 েগত সটৃষ্টর আেগই খ্ীষ্টেক মেনানীত করা 
হেয়িেল; িকন্তু এই কশষ সমেয় কতামােদর েন্য 
িতিন প্রকািশত হেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 71:5,6; ইসাইয়া 42:1-4,12; ইসাইয়া 
45:22; ইসাইয়া 49:5; ইসাইয়া 51:5; ইসাইয়া 55:3; কেফািনয়া 

2:11; লুক 1:15,31; লুক 2:10,11.

B16 মবসহার ষিম�া এিং িি।

ইসাইয়া 49:2 প্রভু আমাশক �ারঁ কথা 
িিশ� িযেিহার কশরন! ব�বন আমার 
মু�শক ধারাশিা �রিাবরর মশ�া ব�রী 

কশরশেন| ব�বন আমাশক বনশজর হাশ� 
িুবকশয় খরশ� আমাশক রষিাও কশরশেন| 
প্রভু আমাশক একটি ধারাশিা �ীশরর মশ�া 
িযেিহার করশিও, ব�বন আমাশক �ারঁ 
�ীশরর থবিশ� িুবকশয় রাশ�ন|

সামসগেী� 27:5 যখন আিম িবপদগ্রস্ তখন 
প্রভুই আমায় রষিা করেবন| তারঁ তাবঁুেতই 
িতিন আমায় লুিকেয় রাখেবন| িতিন আমােক 
তারঁ িনরাপদ আশ্েয় তুেল কনেবন|

সামসগেী� 45:5 কহ রাো আপনার ধারােলা 
তীরসমপূহ আপনার শত্রুেদর হৃদেয়র গভীের 
িবদ্ হেয়েে, আপনার সামেনই তারা মাটিেত 
লুটিেয পড়েব| আপিন িেরকাল আপনার 
শত্রুেদর ওপের শাসন করেবন|

সামসগেী� 91:15 আমার অনুগামীরা সাহােয্যর 
েন্য আমায় ডাকেব এবং আিম তােদর সাড়া 
কদেবা| যখন তারা সমস্যায় পড়েব তখন আিম 
ওেদর সেঙ্গ থাকেবা| আিম ওেদর রষিা করেবা 
এবং সম্ান কদেবা|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:12 ঈশ্বেরর বাক্য 
েীবন্ত ও সক্ক্রয়৷ তারঁ বাক্য দুপােশ ধারযুতি 
তেলায়ােরর ধােরর কথেকও তীষ্িন৷ এিা প্রার ও 
আত্ার গভীর সংেয়াগস্ল এবং সিন্ধ ও অিস্র 
ককন্দ কভদ কের মেনর িেন্তা ও ভাবনার িবোর 
কের৷

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

पপ্র�যোশদশ 2:12 ‘পগ ্ণাম মণ্ডলীর স্বগ ্ণদপূতেদর 
কােে কলখ:‘য়ারঁ হােত তীষ্িন িদ্ধার তেরায়াল 
িতিন বেলন:

पপ্র�যোশদশ 19:15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ 
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মুখ কথেক কবিরেয় আসিেল, যা িদেয় িতিন 
পিৃথবীর সমস্ত োিতেক আঘাত করেবন৷ 
কলৌহ যটষ্ট হােত োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন 
পিরোলনা করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর 
প্রেণ্ড কক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই 
করেবন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 45:2-5; সামসঙ্গীত 91:11; ইসাইয়া 
50:4; ইসাইয়া 51:16; ইসাইয়া 61:1-3; ইসাইয়া 66:19.

B14 মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।

ইসাইয়া 49:3 প্রভু আমাশক িিশিন, 
“ইস্াশয়ি �ুবম আমার ভৃ�যে! খ�ামার জনযে 
আবম যা কবর �ার জনযে আবম সম্াবন� 
হি|”

খযাহন 12:28 িপতা, কতামার নামেক 
মিহমািবেত কর!’তখন স্বগ ্ণ কথেক এক রব 
কভেস এল, ‘আিম এেঁক মিহমািবেত কেরিে, 
আর আিম আবার তােঁক মিহমািবেত করব৷’

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

এটিও কদখুন: কযাহন 13:31,32; িফিলপ্ীয় 2:6-11.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

ইসাইয়া 49:4 আবম িিিাম, “আবম 
কশিার পবরশ্রম কশরবে| আবম বনশজশক 
ষিয় কশরবে, বকন্তু খকান প্রশযা-জনীয 
কাজ কবর বন| আবম আমার সমস্ শক্তি 
িযেয কশরবে| বকন্তু আবম সব�যেকাশরর 
বকেুই করশ� পাবরবন| �াই প্রভুশকই 
টিক করশ� হশি| ব�বন আমাশক বনশয় 
বক করশিন| ঈশ্বরই আমার পুরস্কাশরর 
িযোপাশর বসধোন্ খনশিন|

মবথ 17:17 এর উত্তের যীশু বলেলন, 
‘কতামরা অিবশ্বাসী ও দুষ্ট প্রকৃিতর কলাক৷ 
কতকাল আিম কতামােদর সেঙ্গ থাকব? 
কতকাল আিম কতামােদর বহন করব? 
কেেলটিেক আমার কােে িনেয় এস৷’

মবথ 23:37 ‘হায় কেরুশােলম, 
কেরুশােলম! তুিম, তুিমই ভাববাদীেদর হত্যা 
কের থাক, আর কতামার কােে ঈশ্বর যােদর 
পাঠান তােদর পাথর কমের থাক৷ মুরগী কয়মন 
তার বাচ্চােদর ডানার নীেে েেড়া কের, 
কতমিন আিম কতামার কলাকেদর কতবার 
আমার কােে েেড়া করেত কেেয়িে, িকন্তু 
কতামরা রােী হও িন৷

খযাহন 1:11 কয় েগত তারঁ িনেস্ব কসখােন 
িতিন এেলন, িকন্তু তারঁ িনেের কলােকরাই 
তােঁক গ্রহর করল না৷

খযাহন 17:4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব 
আমায় িদেয়িেেল, তা আিম কশষ কেরিে ও 
পিৃথবীেত কতামােক মিহমািবেত কেরিে৷

5 তাই এখন কতামার সািন্েধ্য আমায় মিহমািবেত 
কর৷ কহ িপতা, েগত সটৃষ্টর পপূেব ্ণ কতামার কােে 
আমার কয় মিহমা িেল, তুিম কসই মিহমায় 
এখন আমায় মিহমািবেত কর৷
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খরামীয় 10:21 িকন্তু ইহুদীেদর সবেেন্ধ ঈশ্বর 
বেলন, ‘সমস্ত িদন ধের দুহাত বািড়েয় আিম 
তােদর েন্য অেপষিা করিে৷ িকন্তু তারা 
আমার অবাধ্য এবং তারা আমার িবেরািধতা 
কেরই েেলেে৷’

কবরন্থীয় ২ 12:15 আমার যা িকেু আেে কস সবই 
কতামােদর অিত আনেন্দর সেঙ্গ কদব, এমন 
িক কতামােদর েন্য আিম িনেেেকও ব্যয় 
করব৷ কতামােদর েন্য আমার ভালবাসা যখন 
কবেড়ই েেলেে, তখন আমার প্রিত কতামােদর 
ভালবাসা িক কেম যােব?

�ািা�ীয় 4:11 কতামােদর কদেখ আমার ভয় 
হয় কয়, কতামােদর মেধ্য হয়েতা আিম বথৃাই 
পিরশ্ম কেরিে৷

বফবিপ্ীয় 2:9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন 
তাই ঈশ্বর তােঁক পুনরুত্িথত কের সব িকেুর 
ওপের উন্ত করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
নামেক সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:22-31; ইসাইয়া 40:10; ইসাইয়া 
53:10-12; ইসাইয়া 62:11; ইসাইয়া 65:2.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

ইসাইয়া 49:5 প্রভু আমাশক আমার 
মা�ৃ�শভ্ম সৃটষ্ট কশরশেন, যাশ� আবম 
�ারঁ দাস হশ� পাবর এিং যাশকাি ও 
ইস্াশয়িশক পথ প্রদশ ্মন কশর �ারঁ কাশে 
বফবরশয় আনশ� পাবর| প্রভু আমাশক 
সম্ান খদশিন| ঈশ্বশরর কাে খথশক আবম 
আমার শক্তি পাি|”প্রভু আমাশক িশিন,

মবথ 15:24 এর উত্তের যীশু বলেলন, 
‘সকেলর কােে নয়, ককবল ইস্ােয়েলর হারােনা 
কমষেদর কােে আমােক পাঠােনা হেয়েে৷’

মবথ 23:37 ‘হায় কেরুশােলম, 
কেরুশােলম! তুিম, তুিমই ভাববাদীেদর হত্যা 
কের থাক, আর কতামার কােে ঈশ্বর যােদর 
পাঠান তােদর পাথর কমের থাক৷ মুরগী কয়মন 
তার বাচ্চােদর ডানার নীেে েেড়া কের, 
কতমিন আিম কতামার কলাকেদর কতবার 
আমার কােে েেড়া করেত কেেয়িে, িকন্তু 
কতামরা রােী হও িন৷

খযাহন 1:11 কয় েগত তারঁ িনেস্ব কসখােন 
িতিন এেলন, িকন্তু তারঁ িনেের কলােকরাই 
তােঁক গ্রহর করল না৷

12 িকন্তু িকেু কলাক তােঁক গ্রহর করল এবং 
তােঁক িবশ্বাস করল৷ যারঁা িবশ্বাস করল তােদর 
সকলেক িতিন ঈশ্বেরর সন্তান হবার অিধকার 
দান করেলন৷

খযাহন 3:35 িপতা তারঁ পুত্রেক ভালবােসন, 
আর িতিন তারঁ হােতই সব িকেু সেঁপ 
িদেয়েেন৷

খযাহন 13:31 িযহপূদা কসখান কথেক েেল 
যাবার পর যীশু বলেলন, ‘মানবপুত্র এখন 
মিহমািবেত হেলন, আর ঈশ্বরও তারঁ মাধ্যেম 
মিহমািবেত হেলন৷
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32 ঈশ্বর যিদ তারঁ মাধ্যেম মিহমািবেত হন, 
তেব ঈশ্বরও মানবপুত্রেক িনেের মাধ্যেম 
মিহমািবেত করেবন, িতিন খুব িশিগিরই তা 
করেবন৷’

पবশষযেচবর� 10:36 িতিন ইস্ােয়েলর 
কলাকেদর কােে তারঁ সুসমাোর পাটঠেয়িেেলন৷ 
িতিন কসই সুসমাোের োনােলন কয় যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই শািন্ত লাভ হয়৷ িতিন 
সকেলরই প্রভু!

पপ্র�যোশদশ 5:12 তারা উদাত্ত কেঠে বলেত 
লাগেলন:‘কসই কমষশাবক, িযিন হত 
হেয়িেেলন, িতিনই পরাক্রম, সম্দ, িবজ্ঞতা, 
ষিমতা, সম্ান, মিহমা ও প্রশংসা পাবার পরম 
কয়াগ্য৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 110:1-3; ইসাইয়া 49:1; মিথ 3:17; মিথ 
11:27; মিথ 17:5; মিথ 21:37-41; মিথ 28:18; লুক 19:42; করামীয় 
15:8; এেফসীয় 1:20-22; কথসােলািনকীয় ১ 2:15,16; যােকােবর 

পত্র 5:20-27; িপতেরর ১ম পত্র 3:22.

A07 ব�বনই ইজরাশয়শির মবসহা।
D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 49:6 “�ুবম আমার �ুিই 
গুরুত্বপূণ ্ম দাস| ইস্াশয়শির খিাকরা এ�ন 
িন্দী| বকন্তু �াশদর আমার কাশে আনা 
হশি| যাশকাশির পবরিারশ�াষ্ঠী আমার 
কাশেই বফশর আসশি| বকন্তু খ�ামার অনযে 
কাজ আশে, এর খথশক খিবশ গুরুত্বপূণ ্ম 
খসই কাজ! আবম খ�ামাশক সমস্ জাব�র 
আশিা বহশসশি ব�বর করি| বিশ্বিাসীশক 
রষিা করশ� �ুবমই হশি আমার পথ|”

িুক 2:32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর 
আেলািকত করার েন্য আেলা; আর িতিনই 

কতামার প্রো ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান 
আনেবন৷’

িুক 24:46 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘একথা 
কলখা আেে খ্ীষ্টেক অবশ্যই কষ্ট কভাগ করেত 
হেব, আর িতিন মতুৃ্যর িতন িদেনর িদন 
মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত হেয় উঠেবন৷’

47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা ও পােপর 
ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর কােে 
কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই একাে 
শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

पবশষযেচবর� 13:46 িকন্তু কপৌল ও বার ্ণবা 
িনভতীকভােব বলেত থাকেলন, ‘প্রথেম কতামরা 
যারঁা ইহুদী কতামােদরই কােে ঈশ্বেরর বাত ্ণা 
প্রোর করার প্রেযােন িেল; িকন্তু কতামরা যখন 
তা অগ্রাহ্য় কের িনেেেদরেক অনন্ত েীবেনর 
অেয়াগ্য মেন করে, তখন আমরা অইহুদীেদর 
কােেই যাব৷

47 কারর প্রভু আমােদর এমনই আেদশ 
কেরেেন:‘আিম কতামােদর অইহুদীেদর কােে 
দীিপ্তস্বরূপ কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর 
সমস্ত কলােকর কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত 
কর৷’

48 অইহুদীরা কপৌেলর এই কথা শুেন আনক্ন্দত 
হল ও প্রভুর বাত ্ণার সম্ান করল৷ আর যারঁা 
অনন্ত েীবেনর েন্য মেনানীত হেয়িেল, তারা 
িবশ্বাস করল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:10 আিম ইস্ােয়ল 
বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি িস্র করব; 
ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন করব, একথা 
প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর মােঝ আমার 
িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর হৃদেয় আমার 
ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও 
তারা আমার প্রো হেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; ইসাইয়া 42:6; কযাহন 1:4-9; पিশষ্যেিরত 
26:18,32.
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B16 মবসহার ষিম�া এিং িি।
F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 49:7 প্রভু, ইস্াশয়শির পবিত্র 
একজন, ইস্াশয়শির পবরত্রা�া িশিন, 
“আমার দাস �ৃবণ�| খস শাসকশদর খসিা 
কশর| খিাশক �াশক �ৃণা কশর| বকন্তু 
রাজারা �াশক খদ�শি এিং �াশক সম্ান 
জানাশনার জনযে উশি দাডঁ়াশি| মহান 
খন�ারা �ার সামশন মাথা ন� করশি|” 
এই সি �িশি কারণ প্রভু, ইস্াশয়শির 
পবিত্র�ম এই সি চান| এিং প্রভুশক 
বিশ্বাস করা খযশ� পাশর| ব�বনই খস জন 
বযবন খ�ামাশক খিশে বনশয়বেশিন|

সামসগেী� 35:19 ঐসব শত্রুেক ককান 
কারেরই আমােক ঘরৃা করেত অথবা 
পরাক্েত করেত কদেবন না| আমােক ওেদর 
িবদ্পূেপর পাত্র হেত কদেবন না| ওেদর কগাপন 
পিরকল্পনার েন্য ওরা অবশ্যই শাক্স্ত পােব|

মবথ 27:22 পীলাত তখন তােদর বলেলন, 
‘তাহেল যীশু যােক মশীহ বেল তােক িনেয় িক 
করব?’তারা সবাইবলল, ‘ওেক ক্রুেশ কদওযা 
কহাক৷’

23 পীলাত বলেলন, ‘ককন? ও িক অন্যায় 
কেরেে?’ িকন্তু তারা তখন আেরা কোের 
িেত্ কার করেত লাগল, ‘ওেক ক্রুেশ দাও, 
ক্রুেশ দাও!’

খযাহন 7:47 তখন ফরীশীরা বলেলন, 
‘তাহেল কতামরাও িক ঠেক কগেল?

48 ফরীশী বা কনতােদর মেধ্য এমন ককউ িক 
িেেলন িযিন তারঁ ওপর িবশ্বাস কেরেেন?

49 িকন্তু এইসব কলােকরা িবিধ-ব্যবস্ার িকেুই 
োেন না৷ তারা অিভশপ্ত এবং ঈশ্বেরর কৃপা 
কথেক বক্ঞ্ত৷’

খযাহন 15:22 আিম যিদ না আসতাম ও 

তােদর সেঙ্গ কথা না বলতাম, তাহেল তােদর 
পাপ হত না৷ িকন্তু আিম এেসিে, তােদর সেঙ্গ 
কথা বেলিে তাই তােদর এখন পাপ োকবার 
ককান উপায় কনই৷

23 কয় আমায় ঘরৃা কের, কস আমার িপতােকও 
ঘরৃা কের৷

24 কয় কাে আর ককউ কখনও কের িন, কসরূপ 
কাে যিদ আিম তােদর মেধ্য না করতাম, তেব 
তােদর পােপর েন্য তারা কদাষী হত না৷ িকন্তু 
এখন তারা আমার কাে কদেখেে, আর তা 
সত্েত্বও তারা আমােক ও িপতােক উভয়েকই 
ঘরৃা কেরেে৷

25 শােস্তর এই বাক্য পপূর ্ণ হওযার েন্যই এসব 
ঘিল: ‘তারা অকারের আমায় ঘরৃা কেরেে৷’

খরামীয় 14:11 হ্যা ,ঁ শােস্ত কলখা 
আেে:‘প্রেত্যক ব্যক্তি আমার সাষিােত নতোনু 
হেব৷ প্রেত্যক ওষ্াধর স্বীকার করেব কয় আিম 
ঈশ্বর, প্রভু বেলন, আমার েীবেনর িদব্য, 
এসব হেবই৷’

বফবিপ্ীয় 2:10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা 
মেত্ণ্যর কলাক আর যারঁা পাতােলর তারা 
সকেলই কসই যীশু নােমর কােে নতোনু হয়,

11 আর প্রেত্যেক কয়ন মুেখ স্বীকার কের, ‘কয় 
যীশু খ্ীষ্টই প্রভু৷’ এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািবেত 
হেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; সামসঙ্গীত 22:6-8; সামসঙ্গীত 69:7-
9; সামসঙ্গীত 109:3; ইসাইয়া 42:1; ইসাইয়া 52:15; ইসাইয়া 

53:13; মিথ 20:28; মিথ 26:67; মিথ 27:38-44; লুক 22:27; লুক 
23:18,23,35; কযাহন 18:40; কযাহন 19:6,15; িপতেরর ১ম পত্র 

2:4.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 49:8 প্রভু িশিন, “একিা বিশশষ 
সময় আসশি, য�ন আবম আমার দয়া 
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খদ�াি| ��ন আবম খ�ামাশদর প্রাথ ্মনার 
জিাি খদি| বিশশষ বদন আসশি য�ন 
আবম খ�ামাশদর রষিা করি| আবম 
খ�ামাশদর সাহাযযে করি, আবম খ�ামাশদর 
বনরাপত্তা খদি| খিাশকর সশগে আমার 
খয চুক্তি আশে �ার প্রমাণ হশি খ�ামরা| 
খয খদশ এ�ন ধ্ংসপ্রাপ্ত, খসই খদশশক 
খ�ামরা �ার বনশজর জবম বফবরশয় খদশি|

9 খ�ামরা কশয়দীশদর িিশি: ‘কারা�ার 
খথশক খিবরশয় এশসা|’ অন্কাশর থাকা 
খিাকশদর খ�ামরা িিশি, ‘খিবরশয় এশসা 
অন্কার জ�� খথশক!’ ভ্রমণ করশ� 
করশ� খিাশক �াশি| বনস্ফিা পাহাশড়ও 
�ারা �ািার পাশি|

10 খিাশক ষুিধা�্ম হশি না, খিাকরা �ৃষ্া�্ম 
হশি না| �াশদর �প্ত সূয় ্ম ও িা�াস কষ্ট 
খদশি না| খকন? কারণ ঈশ্বর �াশদর 
আরাম খদশিন| ঈশ্বর �াশদর খন�ৃত্ব 
খদশিন| জিপ্রিাহগুবির কাশে ব�বন 
�াশদর খন�ৃত্ব খদশিন|

11 “আবম আমার খিাকশদর জনযে সড়ক 
িানাি| পাহাড়গুবিশক করা হশি সম�ি 
এিং নীচু রাস্াগুবিশক করা হশি উচুঁ|

12 “খদ�! দরূ দরূ স্থান খথশক আমার কাশে 
খিাশক চশি আসশে| উত্তর ও পক্চিম 
খথশক খিাকরা আসশে| বমশশরর সীনীম 
খদশ খথশক খিাক আসশে|”

13 স্� ্ম ও পৃবথিী সু�ী হও! পাহাড় খচঁবচশয় ওি 
আনশন্দ! খকন? কারণ প্রভু �ারঁ খিাকশদর 
আরাম খদশিন| প্রভু �রীি খিাকশদর প্রব� 
সদয হশিন|

ইসাইয়া 49:14-15
ইসাইয়া 49:16 এই খদশ�া, আবম বনজ 

হাশ� খ�ামাশদর নাম খ�াদাই কশর 
খরশ�বে! খ�ামাশদর কথা সি সময়ই ভাবি|

ইসাইয়া 49:17-21
ইসাইয়া 49:22 আমার প্রভু, সদাপ্রভু 

িশিন, “খদ�, আমার হা� জাব�শদর ওপর 
খেউ �ুিশি| আবম সি মানুষশক খদ�াশ� 
প�াকা �ুিি| ��ন �ারা খ�ামাশদর 

বশশুশদর বনশয় আসশি! �ারা খ�ামাশদর 
বশশুশদর কাশঁধ কশর আনশি, িাহ ুবদশয় 
বশশুশদর ধশর রা�শি|

ইসাইয়া 49:23-26

বম�া 7:19 প্রভু আবার িফের আসেবন 
এবং আমােদর আরাম কদেবন| িতিন আমােদর 
অপরাধ েপূর ্ণ কের কদেবন এবং আমােদর সমস্ত 
পাপ গভীর সমুেদ্র মেধ্য েঁুেড় কফেল কদেবন|

মবথ 5:6 ধন্য কসইেলােকরা, যারঁা ন্যায়পরায়রতার 
েন্য ষুিধাত্ণ ও তৃষ্াত্ণ কারর তারা তৃপ্ত হেব৷

মবথ 12:18 ‘এই আমার দাস, এেঁক আিম 
মেনানীত কেরিে৷ আমার অিত িপ্রয় েন, যার 
উপর আিম সন্তুষ্ট৷ আিম তারঁ উপের আমার 
আত্ার প্রভাব রাখব, তােত িতিন অইহুদীেদর 
কােে ন্যায়নীিতর বারী প্রোর করেবন৷

িুক 2:13 কসই সময় হঠাত্ স্বগতীয় 
বািহনীর এক িবরাি দল ঐ স্বগ ্ণদপূতেদর সেঙ্গ 
কয়াগ িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত 
বলেলন,

14 ‘স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমা, পিৃথবীেত তারঁ প্রীিতর 
পাত্র মনুষ্যেদর মেধ্য শািন্ত৷’

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

িুক 12:32 ‘ষুিদ্ কমষপাল! কতামরা ভয় 
কপও না, কারর কতামােদর িপতা আনেন্দর 
সােথই কসই রাে্য কতামােদর কদেবন, এিাই 
তারঁ ইছো৷

খযাহন 6:35 যীশু তােদর বলেলন, ‘আিমই 
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কসই রুটি যা েীবন দান কের৷ কয় ককউ আমার 
কােে আেস কস কখনও ষুিধাত্ণ হেব না, 
কখনও তার িপপাসা পােব না৷

খযাহন 10:14 ‘আিমই উত্তম পালক৷ আিম 
আমার কমষেদর োিন আর আমার কমষরা 
আমায় োেন৷ টঠক কয়মন আমার িপতা 
আমােক োেনন, আিমও আমার িপতােক 
োিন; আর আিম কমষেদর েন্য আমার েীবন 
সেঁপ িদই৷

কবরন্থীয় ২ 6:2 কারর ঈশ্বর বেলন,‘আিম 
উপযুতি সমেয় কতামােদর প্রাথ ্ণনা শুনলাম 
এবং পিরত্রােরর িদেন আিম কতামােদর সাহায্য 
করলাম৷’িযশাইয়  49 :8 আিম যা বলিে 
কশান, এখনই কসই ‘উপযুতি সময়৷’ আেই 
‘পিরত্রােরর িদন৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:7 খ্ীষ্ট যখন এ েগেত 
িেেলন তখন সাহােয্যর েন্য িতিন ঈশ্বেরর 
কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বরই তােঁক 
মতুৃ্যর হাত কথেক রষিা করেত সমথ ্ণ আর যীশু 
ঈশ্বেরর িনকি প্রবল আত্ণনাদ ও অশ্রুেেলর 
সেঙ্গ প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন৷ ঈশ্বেরর ইছোর প্রিত 
তারঁ নম্রতা ও বাধ্যতার েন্য ঈশ্বর যীশুর 
প্রাথ ্ণনার উত্তর িদেয়িেেলন৷

8 যীশু ঈশ্বেরর পুত্র হওয়া সত্েত্বও দুঃখেভাগ 
কেরিেেলন ও দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় বাধ্যতা 
িশেখিেেলন৷

9 এইভােব যীশু মহাযােকরূেপ পপূর ্ণতা লাভ 
করেলন; আর তাই তারঁ বাধ্য সকেলর েন্য 
িতিন হেলন িেরকােলর পিরত্রােরর পথ৷

पপ্র�যোশদশ 7:15 এই কারেরই এরা ঈশ্বেরর 
িসংহাসেনর সামেন দািঁড়েয় আেে ; আর িদন 
রাত তারঁ মক্ন্দের তারঁ উপাসনা কের েেলেে৷ 
িযিন িসংহাসেন বেস আেেন, িতিন এেদর রষিা 
করেবন৷

16 এরা আর কখনও ষুিধাত্ণ, তৃষ্াত্ণ হেব না, 
এেদর গােয় করাদ বা তার প্রখর তাপও লাগেব 

না৷
17 কারর িসংহাসেনর টঠক সামেন কয় কমষশাবক 

আেেন িতিন এেদর কমষপালক হেবন, তােদর 
েীবন েেলর প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন 
আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় 
কদেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; সামসঙ্গীত 23:1-6; সামসঙ্গীত 102:13; 
সামসঙ্গীত 107:10-14; সামসঙ্গীত 146:7; ইসাইয়া 42:7; কযাহন 

10:1-16; কলসীয় 1:13; িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

ইসাইয়া 50:3 আবম খশাশকর কাশিা 
কাপশড়র মশ�া আকাশশক অন্কার কশর 
বদশ� পাবর| আকাশশক অন্কারময় কশর 
বদশ� পাবর|”

মবথ 27:45 কসই িদন দুপুর বােরািা কথেক 
কবলা িতনেি পয ্ণন্ত সমস্ত কদশ অন্ধকাের 
কেেক রইল৷

এটিও কদখুন: লুক 23:44,45; पপ্রত্যােদশ 6:12.

D02 ভবিষযেদ্তিা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

ইসাইয়া 50:4 আমার প্রভু আমাশক বশষিা 
খদিার ষিম�া বদশয়শেন| �াই আবম এ�ন 
এই দঃু�ী খিাকশদর বশষিা বদই| প্রব�বদন 
সকাশি ব�বন বশষিশকর মশ�া আমাশক 
দশ ্মন বদশয় বশষিা খদন|

মবথ 11:28 ‘কতামরা যারঁা শ্ান্ত-লিান্ত ও 
ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােে এস, 
আিম কতামােদর িবশ্াম কদব৷

মবথ 13:54 তারপর িতিন িনেের শহের 
িগেয় কসখােন সমাে-গেৃহ তােদর মেধ্য িশষিা 
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িদেত লাগেলন৷ তারঁ কথা শুেন কলােকরা 
আচিয ্ণ হেয় কগল৷ তারা বলল, ‘এইজ্ঞান ও 
এইসব অেলৌিকক কাে করার ষিমতা এ 
ককাথা কথেক কপল?

িুক 4:22 সকেলই তারঁ খুব প্রশংসা 
করল, তারঁ মুেখ অপপূব ্ণ সব কথা শুেন 
তারা আচিয ্ণ হেয় কগল৷ তারা বলল, ‘এ িক 
কয়ােষেফর কেেল নয়?’

িুক 21:15 কারর কসই সময় আিম 
কতামােদর বুক্দ্ কদব, কতামােদর মুেখ এমন 
কথা কোগাব কয় কতামােদর িবপষিরা তা 
অস্বীকার করেত পারেব না আবার তার 
প্রিতেরাধও করেত পারেব না৷

খযাহন 5:19 এর উত্তের যীশু তােদর 
বলেলন, ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে ; পুত্র 
িনেে কথেক িকেু করেত পােরন না৷ িপতােক 
যা করেত কদেখন ককবল তাই করেত পােরন৷ 
িপতা যা িকেু কেরন পুত্রও তাই কেরন৷

খযাহন 7:15 ইহুদীরা এেত খুব আচিয ্ণ হেয় 
বলল, ‘এই কলাক ককান িকেু অধ্যয়ন না কেরই 
িক ভােব এত সব জ্ঞান লাভ করল?’

16 এর উত্তের যীশু তােদর বলেলন, ‘আিম যা 
িশষিা িদই তা আমার িনেস্ব নয়৷ িযিন আমায় 
পাটঠেয়েেন এসব কসই ঈশ্বেরর কাে কথেক 
পাওযা৷

17 যিদ ককউ ঈশ্বেরর ইছো পালন করেত োয় 
তাহেল কস োনেব আিম যা িশষিা িদই তা 
ঈশ্বেরর কাে কথেক এেসেে, না আিম িনেের 
কথেক এসব কথা বলিে৷

খযাহন 7:46 পদািতকরা বলল, ‘উিন কয় 
সব কথা বলিেেলন ককান মানুষ কখনও কসই 
ধরেরর কথা বেলিন!’

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 4:11,12; সামসঙ্গীত 45:2; কযেরিময়া 
1:9.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

ইসাইয়া 50:5 আমার প্রভু সদাপ্রভু 
আমাশক বশষিা গ্রহশণ সাহাযযে কশরন| 
আবম �ার বিরুধোচরণ কবর না| �াশঁক 
অনাসরণ করা আবম িন্ করি না|

6 আবম খিাকশদর আমাশক আ�া� করশ� 
খদি| আবম �াশদর আমার দাবড় খথশক 
চুি �ুশি বনশ� খদি| য�ন �ারা আমার 
নাশম িাশজ কথা িিশি, আমার �াশয় থু�ু 
খফিশি ��নও আবম বনশজর মু� িুশকাি 
না|

মবথ 26:39 পের িতিন িকেু দপূের িগেয় 
মাটিেত উপুড় হেয় পেড় প্রাথ ্ণনা কের বলেলন, 
‘আমার িপতা, যিদ সন্ভব হয় তেব এই কেষ্টর 
পানপাত্র আমার কাে কথেক দপূের যাক; তবু 
আমার ইছোমেতা নয়, িকন্তু কতামারই ইছো 
পপূর ্ণ কহাক্৷’

মাক্ম 14:65 তখন ককউ ককউ তারঁ মুেখ 
থুথু িেটিেয় িদল, তারঁ মুখ কেেক ঘুিষ মারল 
এবং বলেত লাগল, ‘ভাববারী কের বল কতা, 
কক কতামােক ঘুিষ মারল?’ পের রষিীরা তােঁক 
মারেত মারেত িনেয় কগল৷

খযাহন 8:29 আর িযিন আমায় 
পাটঠেয়েেন, িতিন আমার সেঙ্গ আেেন৷ িতিন 
আমােক একা কফেল রােখন িন, কারর আিম 
সব সময় সেন্তাষেনক কােই কির৷’

খযাহন 14:31 েগত সংসার যােত োনেত 
পাের কয় আিম িপতােক ভালবািস, তাই িপতা 
আমায় কয়মন আেদশ কেরন আিম কসরকমই 
কির৷‘এখন এস! আমরা এখান কথেক যাই৷’

খযাহন 19:1 তখন পীলাত আেদশ িদেলন 
কয় যীশুেক োবুক মারার েন্য িনেয় যাওযা 
কহাক৷

2 কসনারা কািঁালতা িদেয় একিা মুকুি ততরী 
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কের কসিা যীশুর মাথায় পিরেয় িদল৷ তারা 
যীশুেক কবগুেন রেঙর কপাশাক পরাল,

3 এরপর তারঁ কােে এিগেয় এেস বলেত লাগল, 
‘ইহুদীেদর রাো দীঘ ্ণেীিব কহাক!’ এই বেল 
তারা তারঁ গােল েড় মারেত লাগল৷

বফবিপ্ীয় 2:7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন 
এবং একেন ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন 
মানুেষর মত হেয় েন্ম িনেলন ও একেন 
দােসর মেতা হেলন৷

8 িতিন যখন মানব েীবনযাপন করেলন, তখন 
িতিন সম্পূর ্ণভােব ঈশ্বেরর বাধ্যতা স্বীকার 
করেলন৷ কসই বাধ্যতার দরুর তারঁ মতুৃ্য হল, 
আর ক্রুেশর ওপর তােঁক প্রার িদেত হল৷

9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন তাই ঈশ্বর তােঁক 
পুনরুত্িথত কের সব িকেুর ওপের উন্ত 
করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর নামেক 
সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 40:6-8; িবলাপ-গাথা 3:30; িমখা 5:1; 
মিথ 5:39; মিথ 26:67,68; মাক্ণ 15:19; লুক 22:63; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 5:8; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:5-9.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

ইসাইয়া 50:7 প্রভু আমার সদাপ্রভু 
আমাশক সাহাযযে করশিন| �াই �াশদর 
িাশজ কথা আমাশক আ�া� করশি না| 
আবম শক্তিশািী হি| আবম জাবন আবম 
হ�াশ হি না|

8 প্রভু আমার সশগে আশেন| ব�বনই 
খদ�াশিন আবম বনশদ্মাষ| �াই খকউ 
আমাশক খদাষী সািযেস্ করশ� পারশি 
না| খকউ যবদ আমাশক ভুি প্রমাণ করশ� 
চায় �শি �াশক আমার সামশন এশস যুক্তি 
খদ�াশ� হশি|

9 �াবকশয খদশ�া, আমার প্রভু সদাপ্রভু 
আমাশক সাহাযযে করশেন| �াই আমাশক 
খকউ পাপী সািযেস্ করশ� পারশি না| 
�াশদর পুরাশনা মূিযেহীন কাপশড়র মশ�া 

অিস্থা হশি| খপাকামাকড় �াশদর �াশি|

মবথ 27:19 পীলাত যখন িবোর আসেন 
বেস আেেন, কসই সময় তারঁ স্তী তােঁক বেল 
পাঠােলন, ‘ঐ িনেদ্ণাষ কলাকটির প্রিত তুিম িকেু 
কেরা না, কারর রােত্র স্বেনে আিম তারঁ িবষেয় 
যা কদেখিে তােত আে বড়ই উেদ্েগ কািেে৷’

িুক 9:51 যীশুর স্বেগ ্ণ যাবার সময় হেয় 
এেল িতিন িস্র িেত্েত কেরুশােলেমর িদেক 
এিগেয় েলেলন৷

িুক 23:4 এরপর পীলাত প্রধান যােক 
ও কলাকেদর উেদ্দেশ্য বলেলন, ‘এই কলােকর 
িবরুেদ্ ককান কদাষই আিম খুেঁে পাক্ছে না৷’

িুক 23:14 ‘কতামরা আমার কােে এই 
কলাকটিেক িনেয় এেস বলে কয় এ কলাকেদর 
িবপেথ োিলত করেে৷ কতামােদর সামেনই 
আিম ভালভােব এেক কেরা কের কদখলাম; 
আর কতামরা এর িবরুেদ্ কয় অিভেযাগ করে 
তার ককান প্রমারই কপলাম না, কস িনেদ্ণাষ৷

খযাহন 8:46 কতামােদর মেধ্য কক আমােক 
পাপী বেল কদাষী করেত পাের? আিম যখন 
সত্য বলিে তখন কতামরা ককন িবশ্বাস করে 
না?

খরামীয় 8:33 ঈশ্বর িনেের বেল যােদর 
মেনানীত কেরেেন, তােদর িবরুেদ্ অিভেযাগ 
কক আনেব? ঈশ্বরই তােদর ধািম ্ণক কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:11 কসসব একিদন 
অদৃশ্য হেয় যােব; িকন্তু তুিমই িনত্যস্াযী৷ 
কসসব কপাশােকর মেতা পুরােনা হেয় যােব৷

12 তুিম কসসব কপাশােকর মেতা গুটিেয় রাখেব; 
আর কপাশােকর মেতা কসগুিলর পিরবত্ণন 
হেব৷ িকন্তু কতামার ককান পিরবত্ণন হেব না, 
কতামার অনুগ্রহ কশষ হেব না৷’
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এটিও কদখুন: কযাব 13:28; সামসঙ্গীত 89:21-27; সামসঙ্গীত 
102:26; ইসাইয়া 41:1,21; ইসাইয়া 51:6-8; এেেিকেয়ল 3:8,9; 

োখািরয়া 3:1; মিথ 5:25; पপ্রত্যােদশ 12:10.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E19 মবসহা আশ্বাস খদশিন।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
      
ইসাইয়া 51:1-2
ইসাইয়া 51:3 একই ভাশি, প্রভু বসশয়াশনর 

ওপরও কৃপা করশিন| বসশয়ান ও �ার 
খিাকশদর ব�বন আরাম খদশিন| ব�বন 
বসশয়াশনর জনযে মহান কাজ করশিন| প্রভু 
মরুভূবমর পবরি�্মন করশিন| মরুভূবম 
এদশনর িা�াশনর মশ�া সুন্দর হশয় 
উিশি| বসশয়াশনর জবম বেি পবর�যেতি 
বকন্তু �া প্রভুর িা�াশনর ম� হশয় উিশি| 
খস�ানকার খিাকরা সু�ী, �ুি সু�ী হশি| 
�ারা �াশদর আনশন্দর িবহঃপ্রকাশ �িাশি| 
�ারা ধনযেিাদ ও জয়সূচক �ান �াইশি|

4 “আমার খিাকরা, আমার কথা খশান! 
আমার বিবধ আমার কাে খথশক যাশি| 
আমার বিচার হশি আশিার ম� খযগুশিা 
খিাকশদর খদ�াশি বক ভাশি িাচঁশ� হয়|

5 শীঘ্রই আবম আমার নযোয় প্রকাশ করি| 
শীঘ্রই আবম খ�ামাশদর রষিা করশিা| 
আবম আমার ষিম�া িযেিহার করি এিং 
সি জাব�গুবিশক বিচার করি| দরূি�গী 
এিাকার খিাকরা আমার প্র�ীষিায আশে| 
আমার ষিম�া �াশদর রষিা করশি, এই 
ভরসায �ারা অশপষিায আশে|

6 স্শ� ্মর বদশক খচা� খমশিা! চাবরবদশক খচা� 
খমশি পৃবথিীশক খদশ�া! খধাযঁার খমশ�র 
ম� আকাশ অদৃশযে হশয় যাশি| পুরাশনা 
কাপশড়র ম� পৃবথিী মূিযেহীন হশয় যাশি| 
পৃবথিীশ� প্রশ�যেশক মারা যাশি, বকন্তু 
আমার পবরত্রাণ বচর কাশির জনযে খথশক 
যাশি| আমার ধাবম ্মক�া ক�নও খশষ হশি 
না|

ইসাইয়া 51:7-10
ইসাইয়া 51:11 প্রভু বনশজর খিাকশদর রষিা 

করশিন, �ারা আনশন্দর সাশথ বসশয়াশন 
বফশর যাশি| �ারা �ুি, �ুি সু�ী হশি| 
�াশদর সু� হশি বচরকািীন রাজমুকুশির 
ম�| �ারা আনশন্দ �ান �াইশ� থাকশি| 
সি দঃু� চশি যাশি অশনক দশূর|

ইসাইয়া 51:12-23

ইসাইয়া 2:3 বহু কদেশর কলাক কসখােন 
যােব| তারা বলেব, “েল, আমরা সবাই প্রভুর 
পব ্ণেত, যােকােবর ঈশ্বেরর উপাসনাগেৃহ উটঠ| 
তারপর িতিন আমােদর তারঁ েীবনযাপেনর 
পথ কশখােবন এবং আমরা েীবেনর কসই পথ 
অনুসরর করব|”ঈশ্বেরর িবিধ, প্রভুর বাত ্ণাসমপূহ 
কেরুশােলেমর িসেয়ান পব ্ণত কথেক শুরু হেব 
এবং কগািা পিৃথবীেত েিড়েয় পড়েব|

ইসাইয়া 34:4 পাকােনা কাগেের মত 
আকাশ গুটিেয বন্ধ হেয় যােব| নষিত্ররা মারা 
যােব এবং দ্াষিা গােের পাতা বা ডুমুর পাতার 
মেতা তােদর পতন হেব| আকােশর সব নষিত্র 
নষ্ট হেয় যােব|

মবথ 5:17 কভেবা না কয় আিম কমািশর 
িবিধ-ব্যবস্া ও ভাববাদীেদর িশষিা ধ্ংস করেত 
এেসিে৷ আিম তা ধ্ংস করেত আিসিন বরং তা 
পপূর ্ণ করেতইএেসিে৷

িুক 2:30 কারর আিম িনেের কোেখ 
কতামার পিরত্রার কদেখিে৷

31 কয় পিরত্রার তুিম সকল কলােকর সাষিােত 
প্রস্তুত কেরে৷

32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার 
েন্য আেলা; আর িতিনই কতামার প্রো 
ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান আনেবন৷’

पবশষযেচবর� 13:47 কারর প্রভু 
আমােদর এমনই আেদশ কেরেেন:‘আিম 
কতামােদর অইহুদীেদর কােে দীিপ্তস্বরূপ 
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কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর সমস্ত কলােকর 
কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত কর৷’

पবশষযেচবর� 26:23 তারঁা বেল কগেেন, 
খ্ীষ্টেক মতুৃ্যেভাগ করেত হেব ও মতৃেদর মধ্য 
কথেক িতিনই হেবন প্রথম পুনরুত্িথত, ইহুদী 
িক অইহুদী সবার কােে িবিশষ্ট কে্যািতর বাত ্ণা 
িনেয় আসেবন৷’

কবরন্থীয় ২ 1:3 আিম যখন কপৌঁেব, তখন 
কতামরা যােদর কয়াগ্য বেল মেন কর তােদর 
হাত িদেয় কসই অথ ্ণ কেরুশােলেম পাঠােব৷ 
আমার কলখা িেটঠ পিরেয়পত্র িহসােব তারা 
িনেয় যােব;

4 আর আমার যাওয়া যিদ টঠক বেল মেন হয় 
তেব তারা আমার সেঙ্গই যােব৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 
বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 
তারঁই গুরগান কর৷

पপ্র�যোশদশ 6:12 পের আিম যা কদখলাম, িতিন 
ষষ্ সীলেমাহরটি ভাঙ্গেলন৷ তখন ভীষর 
ভপূ িমকম্ হল৷ সপূয় ্ণ কােলা কশাকবেস্তর মত হেয় 
কগল, োদঁ রেতির মেতা লাল হেয় কগল৷

13 প্রবল বাতােস নেড় গাে কথেক কয়মন কােঁা 
ডুমুর পেড় যায়, কতমিন আকাশ কথেক 
নষিত্ররা পিৃথবীেত খেস পড়েত লাগল৷

14 কগািােনা পুস্তেকর মেতা আকাশমণ্ডল অদৃশ্য 
হল৷ সমস্ত পাহাড় ও দ্ীপেক কঠেল িনেের 
োয়গা কথেক সিরেয় কদওয়া হল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
E15 মবসহা সু�ির আনশিন।
E19 মবসহা আশ্বাস খদশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 52:1-6
ইসাইয়া 52:7 এিা একিা �ুিই চম�ক্ার 

িযোপার খয পাহাড় খথশক িা�্মািাহক 
সুসংিাদ বনশয় এশসশে| িা�্মািাহশকর 
খ�াষণাটিও চম�ক্ার, “খস�াশন শাবন্ 
বিরাজ করশে| রষিা পাক্ছে আমরা| 
খ�ামাশদর ঈশ্বর আমাশদর রাজা!”

8 ন�শরর দ্াররষিীরা বচ�ক্ার করশে| �ারা 
একক্ত্র� হশয় পুনরায় আনশন্দ খমশ�শে! 
খকন? কারণ �ারা সকশিই বসশয়াশন প্রভুর 
প্র�যোি�্মন খদশ�শেন|

9 খজরুশাশিম খ�ামার ধ্ংস হশয় যাওয়া 
িাবড়শ� আিার সু� আসশি| খ�ামরা সিাই 
একসশগে আনক্ন্দ� হশি| খকন? কারণ প্রভু 
আিার খজরুশাশিশমর প্রব� উদার হশিন| 
প্রভু �ারঁ খিাকশদর উধোর করশিন|

10 প্রশ�যেক জাব�র ওপর প্রভু �ারঁ পবিত্র 
ষিম�া খদ�াশিন| প্রশ�যেক জাব� দশূর 
খথশকও খদ�শ� পাশি ঈশ্বর �ারঁ খিাকশদর 
রষিা করশেন|

ইসাইয়া 52:11-12

সামসগেী� 22:27 কতামরা, সুদপূর কদশগুিলর 
েনগর, প্রভুেক মেন করেখা এবং তারঁ কােে 
িফের এস! কয় সব মানুষ িবেদেশ থােক তারাও 
কয়ন প্রভুরই উপাসনা কের|

সামসগেী� 98:1 প্রভুর উেদ্দেশ্য একিা নতুন 
গান গাও, কারর িতিন নতুন নতুন আচিয়্য় ্ণ 
কায়্য় ্ণ কেরেেন!

2 তারঁ পিবত্র ডান বাহু আবার তােঁক িবেয় এেন 
িদেয়েে|

3 প্রভু োিতগুেলার িনকি তারঁ উদ্ার করার 
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শক্তি প্রকাশ কেরেেন| প্রভু তােদর তারঁ 
ন্যায়পরায়রতা প্রদশ ্ণন কেরেেন|

ইসাইয়া 66:13 মা কযমন তার কেেলেক 
আরাম কদয়, আিম কতামােদর কসই ভােব 
আরাম কদব এবং কতামরা কেরুশােলেম 
আরাম পােব|”

ইসাইয়া 66:18 “ঐসব কলাকেদর িেন্তায ও 
কােে রেয়েে অপকম ্ণ| তাই আিম আসিে 
ওেদর শাক্স্ত িদেত| আিম সব োিতর সব 
মানুষেক একক্ত্রত করব| সব কলাকরা একসেঙ্গ 
এেস আমার ষিমতা কদখেব| আিম কাউেক 
কাউেক িবেশষ িেহ্ন িদেয় রাখব এবং তােদর 
রষিা করব|

মবথ 5:4 ধন্য কসইেলােকরা যারঁা কশাক কের, 
কারর তারা ঈশ্বেরর কাে কথেক সান্ত্বনা পােব৷

িুক 1:74 শত্রুেদর হাত কথেক 
আমােদর উদ্ার করার প্রিতশ্রুিত কয়ন আমরা 
িনভ্ণেয় তারঁ কসবা করেত পাির:

িুক 2:38 টঠক কসই মুহপূেত ্ণ িতিন তােঁদর 
িদেক এিগেয় এেস ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত 
আরন্ভ করেলন; আর যারঁা কেরুশােলেমর 
মুক্তির অেপষিায় িেল তােদর সকেলর কােে 
কসই িশশুটির িবষয় বলেত লাগেলন৷

িুক 3:6 তােত সকল কলােক ঈশ্বেরর পিরত্রার 
কদখেত পােব৷

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

पবশষযেচবর� 13:47 কারর প্রভু 
আমােদর এমনই আেদশ কেরেেন:‘আিম 
কতামােদর অইহুদীেদর কােে দীিপ্তস্বরূপ 
কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর সমস্ত কলােকর 
কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত কর৷’

খরামীয় 10:15 যারঁা প্রোর করেত যােব তারা 
কপ্রিরত না হেল িক কের প্রোর করেব? হ্যা ,ঁ 
শােস্ত িকন্তু কলখা আেে: ‘সুসমাোর িনেয় যারঁা 
আেসন তােদর েররযুগল িক সুন্দর৷’

কবরন্থীয় ২ 1:10 তীমিথয় কতামােদর কােে 
কয়েত পােরন, তােঁক আদর যত্ন কেরা৷ 
কতামােদর সেঙ্গ িতিন কয়ন িনভ্ণেয় থাকেত 
পােরন৷ িতিনও আমার মেতা প্রভুর কাে 
করেেন, ককউ কয়ন তােঁক তাক্ছেল্য না কের৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:3 তখন এমন মহত্ 
এই পিরত্রার যা আমােদরই েন্য এেসেে তা 
অগ্রাহ্য় করেল আমরা িকভােব রষিা পাব? এই 
পিরত্রােরর কথা প্রভু স্বয়ং কঘাষরা কেরিেেলন; 
আর যারঁা তারঁ কাে কথেক এই বারী শুেনিেল, 
তারাই আমােদর কােে এই পিরত্রােরর সত্যতা 
প্রমার করল৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 14:6 পের আিম আর একেন 
স্বগ ্ণদপূতেক আকাশপেথ উেড় কয়েত কদখলাম৷ 
পিৃথবীবাসী কলাকেদর কােে, পিৃথবীর সকল 
োিত, উপোিত, সকল ভাষাভাষী কলােকর 
কােে কঘাষরা করার েন্য এই স্বগ ্ণদপূেতর কােে 
িেল অনন্তকালীন সুসমাোর৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
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সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; ইসাইয়া 42:10-13; ইসাইয়া 
48:20; ইসাইয়া 49:6; ইসাইয়া 55:12; মিথ 24:30,31; पিশষ্যেিরত 

2:5-11; কিরথেীয় ২ 1:3-5; কলসীয় 2:2,3; पপ্রত্যােদশ 1:7.

G03 মবসহার উন্নব�।

ইসাইয়া 52:13 “আমার দাসশক খদশ�া| 
খস জ্ান অজ্মন ও বশষিাদাশন �ুিই সফি 
হশি| খস �ুিই গুরুত্বপূণ ্ম হশি| ভবিষযেশ� 
খিাশক �াশক প্রচুর শ্রধো ও সম্ান 
জানাশি|

ইসাইয়া 9:7 ন্যায়পরায়রতা ও ধািম ্ণকতা 
িদেয় তার শাসন স্াপন কের| এখন কথেক 
এবং িের কােলর েন্য দাযপূদ পিরবার উদ্ভপূত 
রাোর রােেত্ব শক্তি ও শািন্ত িবরাে করেব| 
তারঁ কলাকেদর েন্য প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা 
তােঁক এই সব কাে করােব|

খযাহন 5:22 িপতা কারও িবোর কেরন 
না, িকন্তু সমস্ত িবোেরর ভার িতিন পুত্রেক 
িদেয়েেন৷

23 যােত িপতােক কয়মন সমস্ত কলাক সম্ান কের 
কতমিন পুত্রেকও সম্ান কের৷ কয় পুত্রেক 
সম্ান কের না, কস িপতােকও সম্ান কের 
না, কারর িপতাই কসইেন িযিন পুত্রেক 
পাটঠেয়েেন৷

पবশষযেচবর� 2:31 পের িক হেব তা আেগই 
োনেত কপের দাযপূদ যীশুর পুনরুত্ােনর 
িবষেয় বেলিেেলন:‘তােঁক মতুৃ্যেলােক পিরত্যাগ 
করা হয় িন বা তারঁ কদহ কবেরর মেধ্য ষিয় 
প্রাপ্ত হয় িন৷’

33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল; এখন যীশু 
ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক অবস্ান 
করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 

িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

34 কারর দাযপূদ স্বগ ্ণােরাহন কেরন িন, আর িতিন 
িনেে একথা বলেেন,‘প্রভু ঈশ্বর আমার 
প্রভুেক বলেেন;

35 কয় পয ্ণন্ত না আিম কতামার শত্রুেদর কতামার 
পা রাখার োয়গায় পিররত কির, তুিম আমার 
ডানিদেক বস৷’

36 ‘তাই ইস্ােয়েলর সমস্ত পিরবার িনক্চিতভােব 
োনুক কয় যােক আপনারা ক্রুশিবদ্ 
কেরিেেলন, কসই যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু ও খ্ীষ্ট 
উভয়ই কেরেেন৷’

বফবিপ্ীয় 2:9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন 
তাই ঈশ্বর তােঁক পুনরুত্িথত কের সব িকেুর 
ওপের উন্ত করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
নামেক সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা মেত্ণ্যর কলাক আর 
যারঁা পাতােলর তারা সকেলই কসই যীশু নােমর 
কােে নতোনু হয়,

11 আর প্রেত্যেক কয়ন মুেখ স্বীকার কের, ‘কয় 
যীশু খ্ীষ্টই প্রভু৷’ এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািবেত 
হেবন৷

पপ্র�যোশদশ 5:13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, 
পিৃথবীর নীেে ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী 
এবং আর যা িকেু কসইসব োয়গােত িেল 
তােদর এই বারী শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস 
আেেন তারঁ ও কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, 
সম্ান, মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত 
কহাক্৷’

এটিও কদখুন: #1; ইসাইয়া 9:6; ইসাইয়া 49:6; মিথ 28:18; 
এেফসীয় 1:20-23; িহব্রুেদর কােে পত্র 1:3; पপ্রত্যােদশ 5:6-12.
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F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

ইসাইয়া 52:14 “বকন্তু আমার দাসশক 
খদশ� অশনশকর �ুি মশনাকষ্ট হশি| খস 
এ� িাশজ ভাশি আ�া�প্রাপ্ত হশয়বেি খয 
অশনশকরই �াশক মানুষ িশি বচনশ� কষ্ট 
হশি|

সামসগেী� 22:6 সুতরাং, আিম িক কীি, মানুষ 
নই? কলােক আমার সম্েক্ণ লজ্া কবাধ কের 
এবং আমােক ঘরৃা কের|

মবথ 27:29 পের কািঁা লতা িদেয় একিা 
মুকুি ততরী কের তা তারঁ মাথায় কেেপ বিসেয় 
িদল, আর তারঁ ডান হােত একিা লাটঠ িদল৷ 
পের তারঁ সামেন হািুঁ কগেড় তােঁক ঠাট্া কের 
বলল, ‘ইহুদীেদর রাো, দীঘ ্ণেীিব কহান্!’

30 তারা তারঁ মুেখ থুথু িদল ও তারঁ লাটঠটি িনেয় 
তারঁ মাথায় মারেত লাগল৷

বফবিপ্ীয় 2:5 খ্ীষ্ট যীশুর মেধ্য কয় ভাব িেল, 
কতামােদর মেধ্যও কসই মেনাভাব থাকুক৷

6 যিদও সমস্ত িদক িদেয় খ্ীষ্ট িেেলন ঈশ্বেরর 
মেতা৷ িতিন ঈশ্বেরর সমান িেেলন; িকন্তু 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ সমান থাকািা িতিন আকঁেড় 
ধের থাকার মত এমন িকেু বেল মেন কেরন 
িন৷ িতিন ঈশ্বেরর স্তর কথেক নামেলন,

7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন এবং একেন 
ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন মানুেষর মত 
হেয় েন্ম িনেলন ও একেন দােসর মেতা 
হেলন৷

8 িতিন যখন মানব েীবনযাপন করেলন, তখন 
িতিন সম্পূর ্ণভােব ঈশ্বেরর বাধ্যতা স্বীকার 
করেলন৷ কসই বাধ্যতার দরুর তারঁ মতুৃ্য হল, 
আর ক্রুেশর ওপর তােঁক প্রার িদেত হল৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 71:7; মিথ 7:28; মিথ 26:67; মাক্ণ 5:42; 
মাক্ণ 6:51; লুক 2:47.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

ইসাইয়া 52:15 এমনবক অশনক খিাক 
বিহিি হশয় যাশি এিং একিা কথাও 
িিশ� পারশি না| রাজারা �াশক খদশ� 
বিহিি হশয় ব�শয় একটি কথাও িিশ� 
পারশিন না| �ারা আমার দাশসর �ল্প 
খশাশনবন, বকন্তু বক �শিবেি �া খদশ�বেি| 
খসই �ল্প �ারা শুনশ� না খপশিও িুঝশ� 
পারশি বক �শিবেি|”

মবথ 11:28 ‘কতামরা যারঁা শ্ান্ত-লিান্ত ও 
ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা আমার কােে এস, 
আিম কতামােদর িবশ্াম কদব৷

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

িুক 24:47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা 
ও পােপর ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর 
কােে কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই 
একাে শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

খযাহন 3:16 কারর ঈশ্বর এই েগতেক 
এেতাই ভালবােসন কয় িতিন তারঁ একমাত্র 
পুত্রেক িদেলন, কয়ন কসই পুেত্রর ওপর কয় 
ককউ িবশ্বাস কের কস িবনষ্ট না হয় বরং অনন্ত 
েীবন লাভ কের৷

17 ঈশ্বর েগতেক কদাষী সাব্যস্ত করার েন্য তারঁ 
পুত্রেক এ েগেত পাঠান িন, বরং েগত কয়ন 
তারঁ মধ্য িদেয় মুক্তি পায় এইেন্য ঈশ্বর তারঁ 
পুত্রেক পাটঠেয়েেন৷

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 

ইসাইয়া



281

িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

पবশষযেচবর� 2:21 আর কয় ককউ প্রভুর নােম 
ডাকেব, কস উদ্ার পােব৷’

पবশষযেচবর� 13:47 কারর প্রভু 
আমােদর এমনই আেদশ কেরেেন:‘আিম 
কতামােদর অইহুদীেদর কােে দীিপ্তস্বরূপ 
কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর সমস্ত কলােকর 
কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত কর৷’

पবশষযেচবর� 17:30 মানুেষর এই 
অজ্ঞতার সময়েক ঈশ্বর ষিমার কোেখ 
কদেখেেন, িকন্তু এখন সব োয়গায় সকল 
মানুষেক িতিন এর েন্য মন-কফরােত বলেেন৷

31 কারর িতিন একটি িদন িস্র কেরেেন, কয় 
িদেন িতিন তারঁ িনরূিপত একেনেক িদেয় 
সারা েগত সংসােরর িবোর করেবন৷ এই 
িবষেয় সকেল কয়ন িবশ্বাস করেত পাের এমন 
প্রমারও িতিন িদেয়েেন: এই প্রমারস্বরূপ 
িতিন মতৃেদর মধ্য কথেক তােঁক পুনরত্িথত 
কেরেেন!’

খরামীয় 15:20 কয়খােন খ্ীেষ্টর নাম কখনও 
বলা হয় িন, কসখােন খ্ীেষ্টর সুসমাোর প্রোর 
করাই আমার েীবেনর লষি্য৷ অেন্য়র গাথঁা 
িভেতর ওপর আিম গেড় তুলেত োই না৷

21 এ ব্যাপাের শাস্ত বেল:‘যােদর কােে তারঁ সবেেন্ধ 
িকেুই বলা হয় িন তারা কদখেত পােব; আর 
যারঁা কশােনিন তারা বুঝেত পারেব৷’

খরামীয় 16:25 যীশু খ্ীেষ্টর িবষেয় কয় 
সুসমাোর আিম প্রোর কির, কসই সুসমাোেরর 

মধ্য িদেয় কতামােদর িস্র রাখবার ষিমতা 
ঈশ্বেরর আেে৷ অেনক যুগ ধের ঈশ্বর তারঁ 
কগাপন উেদ্দেশ্যর িবষয় কােরার কােে জ্ঞাত 
কেরন িন; িকন্তু এখন সুসমাোেরর মাধ্যেম তা 
প্রকাশ কপেয়েে ; আর আিম কসইমত তা প্রোর 
কেরিে৷

26 অনন্ত ঈশ্বেরর আেদশ মেতা ভাববাদীেদর 
বারীর মধ্য িদেয় সব োিতর কলাকেদর কােে 
তা োনােনা হেয়েে কয়ন তারা খ্ীেষ্টর ওপর 
িবশ্বাস কের ঈশ্বেরর বাধ্য হেত পাের৷

কবরন্থীয় ২ 5:19 কয়মন বলা হেয় থােক: ঈশ্বর 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম েগতেক পুনরায় তারঁ িনেের 
সেঙ্গ িমিলত করার কাে করিেেলন৷ িতিন 
খ্ীেষ্ট মানুেষর সকল পাপেক পাপ বেল গন্য 
না কের িমলেনর বাত ্ণা োনাবার ভার আমােদর 
িদেয়েেন৷

এশফসীয় 3:8 ঈশ্বেরর সমস্ত কলােকর মেধ্য 
আিম িনতান্ত নগন্য; িকন্তু ঈশ্বর আমােক 
এক বরদান কেরেেন কয়ন আিম অইহুদীেদর 
কােে খ্ীেষ্টেত কয় ধাররাতীত সম্দ আেে 
তা সুসমাোেরর মাধ্যেম তােদর োনাই৷ কসই 
সম্দ এত অগাধ কয় সম্পূর ্ণভােব তা বুঝেত 
পারা যায় না৷

9 ঈশ্বেরর িনগপূঢ় পিরকল্পনার কথা সকলেক 
োনাবার ভার ঈশ্বর আমায় িদেয়েেন৷

ব�মবথ ১ 2:3 এরকম করা ভাল, এেত 
আমােদর ত্রারকত্ণা সন্তষ্ট হন৷

4 তারঁ ইছো এই কযন সমস্ত মানুষ উদ্ার পায় ও 
সত্য োনেত পাের৷

�ী� 2:11 ঐভােবই আমােদর েলা উিেত 
কারর ঈশ্বেরর অনুগ্রহ প্রকািশত হেয়েে৷ কস 
অনুগ্রহ প্রেত্যক মানুষেক রষিা করেত পাের, 
কসই অনুগ্রহ আমােদর কদওয়া হেয়েে৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:9 প্রভু তারঁ প্রিতশ্রুিত 
পপূর ্ণ করেত সিত্য কদরী করেেন না৷ যিদও 
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ককউ ককউ কসরকমই মেন করেে ; িকন্তু িতিন 
কতামােদর েন্য তধয় ্ণ ধের আেেন৷ ককউ কয় 
ধ্ংস হয় তা ঈশ্বর োন না, ঈশ্বর োন কয় 
প্রেত্যেক মন পিরবত্ণন করুক ও পােপর পথ 
ত্যাগ করুক৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:2 িতিনই কসই 
প্রায়ক্চিত্ত বিলগুিল, যার ফেল আমােদর সব 
পাপ দপূর হয়৷ ককবল আমােদর সব পাপ নয়, 
েগেতর সমস্ত মানুেষরও পাপ দপূর হয়৷

খযাহশনর ১ম পত্র 4:14 আমরা কদেখিে 
িপতা তারঁ পুত্রেক েগেতর ত্রারকত্ণারূেপ 
পাটঠেয়েেন৷ কসই বাত্ণাই আমরা কলাকেদর 
কােে বলিে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:11 কসই সাষি্য হেছে, 
ঈশ্বর আমােদর অনন্ত েীবন িদেয়েেন এবং 
এই েীবন তারঁ পুেত্র আেে৷

12 ঈশ্বেরর পুত্রেক কয় কপেয়েে কসই সত্য েীবন 
কপেয়েে৷ ঈশ্বেরর পুত্রেক কয় পায় িন কস 
েীবন পায় িন৷

এটিও কদখুন: মিথ 11:29; কযাহন 4:42; কিরথেীয় ২ 5:14; িতমিথ 
১ 2:6; িহব্রুেদর কােে পত্র 2:3,4,9; িপতেরর ১ম পত্র 3:18; 

पপ্রত্যােদশ 22:17.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।
F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।
F14 মবসহার কথা বিশ্বাস করা হশি না।
     
ইসাইয়া 53:1 খক সব�যেই বিশ্বাস 

কশরবেি, আমাশদর খ�াষণার কথা? খক 
সব�যে সব�যেই গ্রহণ কশরবেি প্রভুর শাক্স্?

2 খস প্রভুর সামশন, খোি �াশের মশ� িড় 
হশ� িা�ি| খস বেি শুকশনা জবমশ� 
�াশের বশকশড়র িড় হওয়ার মশ�া| �াশক 
খদ�শ� বিশশষ বকেু িা�� না| �ার খকান 
বিশশষ মবহমা বেি না| যবদ আমরা �ার 
বদশক �াকা�াম �শি �াশক ভাশিা িা�ার 
ম� বিশশষ বকেুই খচাশ� পড়� না|

মাক্ম 6:3 এ কতা কসই েুেতার িমিস্ত এবং মিরয়েমর 
কেেল; যােকাব, কয়ািস, িযহপূদা ও িশেমােনর 
ভাই ; তাই নয় িক? আর এর কবােনরা িক 
আমােদর মেধ্য কনই?’ এইসব িেন্তা তােদর 
মাথায় আসায় তারা তােঁক গ্রহর করেত পারল 
না৷

খযাহন 12:37 যিদও যীশু তােদর কোেখর 
সামেনই প্রেুর অেলৌিকক িেহ্নকায় ্ণ করেলন, 
তবু তারা তােঁক িবশ্বাস করল না৷

38 ভাববাদী িযশাইয় বেলিেেলন:‘প্রভু, আমােদর 
এই বাত্ণা কক িবশ্বাস কেরেে? আর কার 
কােেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ কপেয়েে?’

39 এই কারেরই তারা িবশ্বাস করেত পাের িন, 
কারর িযশাইয় আবার বেলেেন,

40 ‘ঈশ্বর তােদর কোখ অন্ধ কের িদেয়েেন৷ ঈশ্বর 
তােদর অন্তর কটঠন কেরেেন যােত তারা কোখ 
িদেয় কদখেত না পায়, অন্তর িদেয় বুঝেত না 
পাের এবং ভাল হবার েন্য আমার কােে না 
আেস৷’িযশাইয় 6:10

খরামীয় 8:3 কমািশর িবিধ-ব্যবস্া যা পাের 
িন তা ঈশ্বর সাধন করেলন; কারর আমােদর 
স্বভাবোত দুব ্ণলতার েন্য কমািশর িবিধ-ব্যবস্া 
শক্তিহীন িেল৷ তাই িতিন তারঁ িনেের পুত্রেক 
আমােদর মত মনুষ্যেদেহ পাঠােলন, কয়ন 
িতিন মানুেষর পােপর েন্য বিল হন৷ ঈশ্বর 
এইভােব কসই মানবীয় কদেহ পাপেক মক্ণ্ডত 
করেলন৷

খরামীয় 10:16 িকন্তু ইহুদীেদর মেধ্য সকেলই 
কসই সুসমাোর গ্রহর কেরিন৷ িযশাইয় টঠকই 
বেলেেন, ‘প্রভু আমরা যা বেলিে তা ক’েেনই 
িবশ্বাস কেরেে৷’

17 সুতরাং সুসমাোর কশানার কভতর িদেয়ই িবশ্বাস 
উত্ পন্ হয় আর ককউ খ্ীেষ্টর সুসমাোর 
কশানােল তখনই কলােকরা সুসমাোর শুনেত 
পায়৷

বফবিপ্ীয় 2:6 যিদও সমস্ত িদক িদেয় খ্ীষ্ট 
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িেেলন ঈশ্বেরর মেতা৷ িতিন ঈশ্বেরর সমান 
িেেলন; িকন্তু ঈশ্বেরর সেঙ্গ সমান থাকািা 
িতিন আকঁেড় ধের থাকার মত এমন িকেু 
বেল মেন কেরন িন৷ িতিন ঈশ্বেরর স্তর কথেক 
নামেলন,

7 িনেের উচ্চস্ান কেেড় িদেলন এবং একেন 
ক্রীতদােসর মেতা হেলন৷ িতিন মানুেষর মত 
হেয় েন্ম িনেলন ও একেন দােসর মেতা 
হেলন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 11:1,2; কযেরিময়া 23:5; এেেিকেয়ল 
17:22-24; োখািরয়া 6:12; লুক 2:7,40,52.

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

ইসাইয়া 53:3 খিাশক �াশক �ৃণা 
কশরবেি, �ার িনু্রা �াশক �যো� 
কশরবেি| �ার প্রচুর দঃু� বেি| অসুস্থ�ার 
বিষশয় �ার অবভজ্�া বেি| খিাকরা �ার 
কাে খথশক িুবকশয় থাক�| আমরা �াশক 
�ৃণা কর�াম| আমরা �ার কথা বচন্াও 
কবরবন|

সামসগেী� 22:7 প্রেত্যেক যারা আমােক কদেখ, 
আমায় িনেয় ঠাট্া কের| তারা তােদর মাথা 
নাড়ায এবং আমায় ক্েভ কভঙ্গায|

8 তারা আমায় বেল: “প্রভুর কােে সাহায্য োও| 
হয়েতা বা িতিন কতামার পিরত্রার করেবন| 
িতিন যিদ সিত্যই কতামায় পেন্দ কেরন, 
িনচিয়ই িতিন কতামায় উদ্ার করেবন!”

মবথ 26:65 তখন মহাযােক তারঁ কপাশাক 
িেঁেড় কফেল বলেলন, ‘এ ঈশ্বেরর িনন্দা 
করল, আমােদর আর অন্য সােষি্যর দরকার 
িক?কদখ, কতামরা এখন ঈশ্বর িনন্দা শুনেল!

66 কতামরা িক মেন কর? এর উত্তের তারা বলল, 
‘এ মতুৃ্যর কয়াগ্য৷’

67 তখন তারা যীশুর মুেখ থুথু িদল ও তােঁক ঘুিস 

মারল৷
68 ককউ ককউ তােঁক েড় মারল ও বলল, ‘ওের 

খ্ীষ্ট, আমােদর েন্য িকেু ভাববানী বল, কক 
কতােক মারল?’

মাক্ম 9:11 পের িশষ্যরা তােঁক ক্েজ্ঞাসা 
করেলন, ‘ককন ব্যবস্ার িশষিকরা বেলন কয় 
প্রথেম এলীয়েক আসেত হেব?’

12 িতিন তােদর বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ এলীয় প্রথেম 
এেস সব িকেু পুনঃস্াপন করেবন বেি, িকন্তু 
মানবপুেত্রর িবষেয় ককন এসব কলখা হেয়েে 
কয় তােঁক অেনক দুঃখ কপেত হেব আর কলােক 
তােঁক প্রত্যাখ্যান করেব?

13 িকন্তু আিম কতামােদর বলিে, এলীেয়র িবষেয় 
কয়মন কলখা আেে, কসই অনুসাের িতিন এেস 
কগেেন এবং কলাকরা তারঁ প্রিত যা ইেছে তাই 
কেরেে৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

3 যীশুর কথা ভােবা, যখন পাপীরা তারঁ 
িবেরািধতা কের অেনক িনন্দা মন্দ কেরিেল, 
তখন িতিন এই সমস্ত িবেরািধতা সহ্য 
কেরিেেলন৷ যীশু তা কেরিেেলন যােত 
কতামরাও তারঁ মেতা সিহষু্ হও এবং কেষ্টা করা 
কথেক িবরত না হও৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 69:10-12,19,20; ইসাইয়া 50:6; িমখা 
5:1; োখািরয়া 11:8-13; মিথ 27:39-44; মাক্ণ 15:19; লুক 9:22; 

লুক 16:14; কযাহন 8:48.
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F09 মবসহার উ�্স� ্ম এিং প্রায়ক্চি�্শ�র 
পবরণাম।

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

ইসাইয়া 53:4 বকন্তু খস আমাশদর 
অসু�গুশিাশক িশয় খিবড়শয-বেি| খস 
আমাশদর যন্ত্রণা খভা� কশরবেি| এিং 
আমরা মশন কশরবেিাম ঈশ্বর �াশক 
শাক্স্ বদশছেন| �ার খকান কৃ�কশম ্মর জনযে 
ঈশ্বর �াশক শাক্স্ বদশছেন িশি আমরা 
মশন কশরবেিাম|

5 বকন্তু আমাশদরই ভুি কাশজর জনযে �াশক 
আহ� হশ� হশয়বেি| আমাশদর পাশপর 
জনযে খস ষি�-বিষি� হশয়বেি| আমাশদর 
কাক্ঙ্খ� শাক্স্ খস খপশয়বেি| �ার 
আ�াশ�র জনযে আমাশদর আ�া� খসশর 
উশিবেি|

6 আমরা সিাই হাবরশয যাওয়া খমশষর 
ম� �ুশর খিবড়শযবেিাম| আমরা সিাই 
আমাশদর বনশজশদর পশথ ব�শয়বেিাম 
য�ন প্রভু আমাশদর সি শাক্স্ �াশক বদশয় 
খভা� করাক্ছেশিন|

মবথ 8:16 সন্ধ্যা হেল কলােকরা ভপূ েত 
পাওয়া অেনক কলাকেক যীশুর কােে িনেয় 
এল৷ আর িতিন তারঁ হুকুেম কসই সব ভপূতেদর 
দপূর কের িদেলন৷ এোড়া িতিন করাগীেদর সুস্ 
করেলন৷

17 এর দ্ারা ভাববাদী িযশাইয়র ভাববারী পপূর ্ণ 
হল:‘িতিন আমােদর দুব ্ণলতা গ্রহর করেলন, 
আমােদর ব্যািধগুিল বহন করেলন৷’

খরামীয় 4:24 ঐ কথাগুিল আমােদর েন্যও 
কলখা হেয়েে৷ আমােদর িবশ্বাসেকও ঈশ্বর 
আমােদর পেষি ধািম ্ণকতা িহসােব প্রিতপন্ 
করেলন৷ কারর িযিন প্রভু যীশুেক মতৃেদর 
মধ্য কথেক পুনরুত্িথত কেরেেন, কসই ঈশ্বের 
আমরা িবশ্বাস কির৷

25 আমােদর পােপর েন্য কসই যীশুেক মতুৃ্যর 
হােত সমপ ্ণর করা হল এবং আমােদর ঈশ্বেরর 

সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ করার েন্য যীশু 
মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত হেয় উঠেলন৷

কবরন্থীয় ২ 5:21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; 
িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর ওপর আমােদর পােপর 
সব কদাষ োিপেয় িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

�ািা�ীয় 3:13 িবিধ-ব্যবস্া আমােদর ওপর 
কয় অিভশাপ োিপেয় িদেয়েে তার কথেক খ্ীষ্ট 
আমােদর উদ্ার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট আমােদর 
স্ােন দািঁড়েয় িনেের ওপর কসই অিভশাপ 
গ্রহর করেলন৷ কারর শাস্ত বলেে: ‘যার কদহ 
গােে িাঙ্গােনা হয় কস শাপগ্রস্ত৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 2:21 ঈশ্বর এই েন্যই 
কতামােদর আহ্ান কেরেেন৷ খ্ীষ্টও কতামােদর 
েন্য কষ্টেভাগ কেরেেন, আর এইভােব িতিন 
কতামােদর কােে এক আদশ ্ণ করেখ কগেেন, 
কয়ন কতামরা তারঁ পদাঙ্ক অনুসরর কর৷

22 ‘িতিন কখনও ককান পাপ কেরন িন, এবং তারঁ 
মুেখ কখনও ককান েলনার কথা কশানা যায় 
িন৷’

23 তােঁক অপমান করেল, িতিন তার েবােব 
কাউেক অপমান কেরন িন৷ তারঁ কষ্টেভােগর 
সময় িতিন প্রিতেশাধ কনবার ভয় কদখান িন৷ 
িকন্তু িযিন ন্যায় িবোর কেরন, তারঁই ওপর 
িবোেরর ভার িদেয়িেেলন৷

24 ক্রুেশর ওপের িতিন িনে কদেহ আমােদর 
সমস্ত পােপর কবাঝা বইেলন, কয়ন আমরা 
আমােদর পােপর িদক কথেক মতৃ হেয় 
ধািম ্ণকতার েন্য েীবনযাপন কির৷ তারঁ কদেহর 
ষিত দ্ারা কতামরা সুস্তা লাভ কেরে৷

25 কতামরা ভুল পেথ যাওয়া কমেষর মত ঘুের 
কবড়াক্ছেেল, িকন্তু এখন কতামরা কতামােদর 
প্রােরর পালক ও রষিেকর কােে িফের এেসে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:2 িতিনই কসই 
প্রায়ক্চিত্ত বিলগুিল, যার ফেল আমােদর সব 
পাপ দপূর হয়৷ ককবল আমােদর সব পাপ নয়, 
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েগেতর সমস্ত মানুেষরও পাপ দপূর হয়৷

এটিও কদখুন: দািনেয়ল 9:24; মিথ 20:28; লুক 15:3-7; করামীয় 
5:6-10; কিরথেীয় ১ 15:3; এেফসীয় 5:2; িহব্রুেদর কােে পত্র 

9:12-15,28; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:14; িপতেরর ১ম পত্র 3:18.

B02 মবসহা হশিন ঈশ্বশরর পুত্র যীশু।
B11 মবসহার িাধযে�া।
F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।
 
ইসাইয়া 53:7 �ার সশগে বনষ্িুর িযেিহার 

করা হশয়বেি এিং খস আত্সমপ ্মণ 
কশরবেি| খস ক�নও প্রব�িাদ কশরবন| 
খমষশক খযমন হ�যোর জনযে বনশয় যাওয়া 
হশি খস নাবিশ কশর না খ�মবন খসও 
চুপচাপ বেি| খমষ খযমন �ার পশম 
কািার সময় খকান শব্দ কশর না, খসও 
খ�মবন �ার মু� খ�াশি বন|

8 মানুষ শক্তি প্রশযা� কশর �াশক বনশয়বেি 
এিং �ার প্রব� নযোযযে বিচার কশরবন| �ারঁ 
ভবিষযে� ্ পবরিার সম্পশক্ম খকউ বকেু 
িশিবন| কারণ খস জীবি�শদর খদশ খথশক 
বিক্ছেন্ন হশয়বেি| আমার খিাকশদর 
পাশপর জনযে খস শাক্স্ খপশয়বেি|

মবথ 26:62 তখন মহাযােক উেঠ দািঁড়েয় 
যীশুেক বলেলন, ‘তুিম িক এর েবােব িকেুই 
বলেব না? এরা কতামার িবরুেদ্ িক সাষি্য 
িদেছে?’

63 িকন্তু যীশু নীরব থাকেলন৷তখন মহাযােক 
তােঁক বলেলন, ‘আিম কতামােক েীবন্ত 
ঈশ্বেরর নােম িদিব্য িদক্ছে, আমােদর বল, তুিম 
িক কসইখ্ীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র?’

64 যীশু তােঁক বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ তুিমই একথা বলেল৷ 
তেব আিম কতামােক এিাও বলিে, এখন কথেক 
কতামরা মানবপুত্রেক মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বেরর 
ডানপােশ বেস থাকেত ও আকােশ কমেঘর 
মেধ্য িদেয় আসেত কদখেব৷’

মবথ 27:12 িকন্তু প্রধান যােকরা ও 
ইহুদী কনতারা সমােন যখন তারঁ িবরুেদ্ কদাষ 
িদক্ছেল, তখন িতিন তার একিারও েবাব 
িদেলন না৷

13 তখন পীলাত তােঁক বলেলন, ‘ওরা, কতামার 
িবরুেদ্ কত কদাষ িদেছে, তুিম িক শুনেত 
পাছে না?’

14 িকন্তু যীশু তােঁক ককান েবাব িদেলন না, এমন 
িক তারঁ িবরুেদ্ একিা অিভেযােগরও উত্তর 
িদেলন না, এেত পীলাত আচিয ্ণ হেয় কগেলন৷

মাক্ম 15:3 তখন প্রধান যােকরা যীশুর 
িবরুেদ্ নানান কদােষর কথা বলেত লাগেলন৷

4 পীলাত তােঁক আবার ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘তুিম 
িক িকেুই উত্তর কদেব না? কদখ, এরা কতামার 
িবরুেদ্ কত অিভেযাগ করেে!’

5 িকন্তু তবু যীশু ককান উত্তর িদেলন না কদেখ 
পীলাত আচিয ্ণ হেয় কগেলন৷

িুক 23:9 িতিন যীশুেক অেনক প্রশ্ন 
করেলন; িকন্তু যীশু তােক ককান উত্তরই 
িদেলন না৷

িুক 23:33 তারা ‘মাথার খুিল’ নােম একিা 
োয়গায় এেস কপৌঁোল, কসখােন ঐ দুেন 
অপরাধীর সেঙ্গ তারা যীশুেক ক্রুেশ িবদ্ 
করল৷ তারা একেনেক তারঁ বািঁদেক, আর 
অন্যেনেক তারঁ ডানিদেক ক্রুেশ িাটঙেয় 
িদল৷

पবশষযেচবর� 8:30 িফিলপ কদৌেড় রেথর কােে 
িগেয় শুনেলন, কসই ককাষাধ্যষি ভাববাদী 
িযশাইয়র পুস্তক কথেক পড়েেন৷ িফিলপ 
ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘আপিন যা পড়েেন তা িক 
বুঝেত পারেেন?’

31 িতিন বলেলন, ‘িক কের বুঝব? যিদ বুক্ঝেয় 
কদওয়ার ককউ না থােক?’ আর িতিন িফিলপেক 
রেথ উেঠ এেস তার কােে বসেত বলেলন৷

32 শােস্তর কয় অংশটি িতিন পাঠ করিেেলন তা 
হল:‘হত হবার েন্য কমেষর মেতা তােঁক িনেয় 
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যাওয়া হল৷ কলাম োিঁাইকারীেদর সামেন কভড়া 
কয়মন মুখ বুেে থােক, কতমিন িতিন মুখ 
কখােলন িন৷

33 তারঁ হীন অবস্ায়, তারঁ ন্যায় অিধকার কথেক 
তােঁক বক্ঞ্ত করা হল৷ ককউ আর কখনও তারঁ 
বংশধরেদর কথা বলেব না, কারর পিৃথবীেত 
তারঁ েীবন সমাপ্ত হল৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:12-21; সামসঙ্গীত 69:12; মিথ 
26:66-68; কযাহন 19:7-9; িপতেরর ১ম পত্র 2:23.

B12 মবসহার পবরপূণ ্ম�া।
F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।
     
ইসাইয়া 53:9 �ার মৃ�ুযে হশয়বেি এিং 

ধনীশদর সশগে �াশক সমাবহ� করা 
হশয়বেি| �াশক দষু্ট খিাকশদর সশগে 
সমাবহ� করা হশয়বেি যবদও খস খকান 
বহংস্ কাজ কশরবন| খস ক�নও কাউশক 
প্র�ারণা কশরবন|

মবথ 27:57 সন্ধ্যা কনেম আসেে এমন 
সময় আিরমািথযার কয়ােষফ নােম এক ধনী 
ব্যক্তি কেরুশােলেম এেলন; িতিনও যীশুর 
একেন অনুগামী িেেলন৷

58 পীলােতর কােে িগেয় কয়ােষফ যীশুর কদহিা 
োইেলন৷ তখন পীলাত তােক তা িদেত হুকুম 
করেলন৷

59 কয়ােষফ কদহটি িনেয় পিরকিার একিা কাপেড় 
েড়ােলন৷

60 তারপর কসই কদহিা িনেয় িতিন িনেের েন্য 
পাহােড়র গােয় কয় নতুন সমািধগুহা ককেি 
করেখিেেলন, তােত রাখেলন৷ পের কসই 
সমািধর মুখ বন্ধ করেত বড় একিা পাথর 
গিড়েয় িনেয় িগেয় তা বন্ধ কের িদেয় েেল 
কগেলন৷

মাক্ম 15:27 তারা তারঁ সােথ আর দুেন 
দস্য়ুেক ক্রুেশ িদল৷ একেনেক তারঁ 

ডানিদেক এবং অপরেনেক তার বািঁদেক৷
28  আর শাস্তটি পপূর ্ণ হেয়িেল, যা বেলিেল, এবং 

িতিন অপরাধীেদর সেঙ্গ গরনা করা হেয়িেল।

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:9 এইভােব যীশু 
মহাযােকরূেপ পপূর ্ণতা লাভ করেলন; আর 
তাই তারঁ বাধ্য সকেলর েন্য িতিন হেলন 
িেরকােলর পিরত্রােরর পথ৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

এটিও কদখুন: মাক্ণ 15:43-46; লুক 23:41,50,52,53; কযাহন 
19:38-42; पিশষ্যেিরত 13:28; কিরথেীয় ১ 15:4; কযাহন 3:5.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

F09 মবসহার উ�্স� ্ম এিং প্রায়ক্চি�্শ�র 
পবরণাম।

G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

     
ইসাইয়া 53:10 প্রভু �াশক খমশর 

বপশষ খফিার বসধোন্ খনন| যবদ খস 
খদাষশমাচশনর িবি বহশসশি বনশজশক 
উ�স্� ্ম কশর, খস �ার সন্াশনর মু� খদ�শি 
এিং দী� ্ম বদন িাচঁশি| ঈশ্বশরর অবভপ্রায় 
�ার হাশ� সফি হশি|

11 �ার আত্া িহ ুকষ্ট খপশিও খস অশনক 
ভাশিা ক্জবনস �িা খদ�শ� পাশি| খস 
খযসি ক্জবনস বশশ�শে �া বনশয় সন্তুষ্ট 
হশি| আমার ভাশিা দাসটি অশনক 
মানুষশক ধাবম ্মক করশি| খস �াশদর 
অপরাশধর দরুণ শাক্স্ খভা� করশি|

সামসগেী� 110:3 যখন আপিন আপনার 

ইসাইয়া



287

তসন্যেদর একক্ত্রত করেবন, তখন আপনার 
কলাকরা কস্বছোয আপনার সেঙ্গ কয়াগ কদেব| 
ওরা ওেদর িবেশষ কপাশাক পের অিত প্রতু্যেষ 
িমিলত হেব| েিমেত পড়া িশিশর করার মত 
ওই তরুররা আপনার োরিদেক থাকেব|

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

19 তাই কতামরা যাও, কতামরা িগেয় সকল োিতর 
মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ িপতা, পুত্র ও 
পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

20 আিম কতামােদর কয়সব আেদশ িদেয়িে, কসসব 
তােদর পালন করেত কশখাও আর কদখ যুগান্ত 
পয ্ণন্ত প্রিতিদন আিম সব ্ণদাইেতামােদর সেঙ্গ 
সেঙ্গ আিে৷’

িুক 22:44 িনদারুর মানিসক যন্ত্ররার 
সেঙ্গ যীশু আরও আকুলভােব প্রাথ ্ণনা করেত 
লাগেলন৷ কসই সময় তারঁ গা িদেয় রেতির বড় 
বড় কফািঁার মেতা ঘাম ঝের পড়িেল৷

খযাহন 12:24 আিম কতামােদর সিত্য বলিে, 
গেমর একটি দানা যিদ মাটিেত পেড় মের না 
যায়, তেব তা একটি দানাই কথেক যায়৷ িকন্তু তা 
যিদ মাটিেত পেড় মের যায়, তেব তার কথেক 
আেরা অেনক দানা উত্ পন্ হয়৷

খরামীয় 3:21 িকন্তু এখন িবিধ-ব্যবস্া োড়াই 
ঈশ্বর কলাকেদর তারঁ সম্েুখ ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
করার কয় কাে কেরেেন তা প্রমািরত হেয়েে৷ 
িবিধ-ব্যবস্া ও ভাববাদীরা এই নতুন পেথর 
কথাই বেল কগেেন৷

22 যীশু খ্ীেষ্টর ওপর িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর 
সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হয়৷ যারঁাই খ্ীেষ্ট িবশ্বাস 
স্াপন কের তােদর সবার েন্যই এই কাে 
ঈশ্বর কেরন, কারর তােদর মেধ্য ককান প্রেভদ 
কনই৷

23 সকেলই পাপ কেরেে এবং ঈশ্বেরর মিহমা 
কথেক বক্ঞ্ত হেয়েে৷

24 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িবনামপূেল্য যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম পাপ কথেক মুক্তিলাভ কের 
ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে৷

কবরন্থীয় ১ 6:11 কতামােদর মেধ্য ককউ 
ককউ এই ধরেরর কলাক িেেল, িকন্তু কতামরা 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর নােম ও ঈশ্বেরর আত্ায় 
িনেেেদর কধৌত কেরে, পিবত্র হেয়ে, কতামরা 
ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়ে৷

কবরন্থীয় ২ 5:20 খ্ীেষ্টর হেয়ই আমরা কথা 
বেলিে৷ খ্ীেষ্টর হেয় কথা বলেত আমােদর 
পাঠােনা হেয়েে, এইভােব আমােদর মাধ্যেম 
ঈশ্বর কলাকেদর ডাকেেন৷ আমরা খ্ীেষ্টর হেয় 
কতামােদর অনুেরাধ করিে, কতামরা ঈশ্বেরর 
সােথ িমিলত হও৷

21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
ওপর আমােদর পােপর সব কদাষ োিপেয় 
িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

এশফসীয় 4:11 কসই খ্ীষ্ট কলাকেদর 
বরদান করেলন, তােদর কেয়কেনেক 
কপ্রিরত করেলন, আবার কেয়কেনেক 
ভাববাদী, কেয়কেনেক সুসমাোর প্রোরক, 
কেয়কেনেক িশষিক ও পালক হবার ষিমতা 
িদেলন৷

12 ঈশ্বেরর কলাকেদরেক প্রস্তুত করার েন্য ও 
কসবার কাে সম্ন্ করার উেদ্দেশ্য খ্ীষ্ট 
এইসব বরদান কেরেেন৷ খ্ীেষ্টর কদহরূেপ 
মণ্ডলীেক গঠন করার েন্য িতিন কসইসব বর 
িদেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:22 কারর িবিধ-ব্যবস্া 
বেল কয় প্রায় সব িকেুই রতি িেটিেয় শুিে করা 
প্রেযােন, আর রতিপাত ব্যিতেরেক পােপর 
কমােন হয় না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:2 আমােদর সব ্ণদাই 
যীশুর আদশ ্ণ অনুযাযী েলা উিেত৷ িবশ্বােসর 
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পেথ যীশুই আমােদর কনতা; িতিন আমােদর 
িবশ্বাসেক পপূর ্ণতা কদন৷ িতিন ক্রুেশর উপর 
মতুৃ্যেভাগ করেলন; ক্রুেশর মতুৃ্যর অপমান 
তুছে জ্ঞান কের তা সহ্য করেলন৷ তারঁ সম্েুখ 
ঈশ্বর কয় আনন্দ করেখিেেলন কসই িদেক দৃটষ্ট 
করেখই যীশু তা করেত কপেরিেেলন৷ এখন 
িতিন ঈশ্বেরর িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

पপ্র�যোশদশ 5:9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক 
নতুন গীত গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার 
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম 
বিল হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য গেড়ে ও 
আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে আর তারা 
সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 42:1; মিথ 17:5; কযাহন 12:27-32; করামীয় 
5:1,9,18,19; গালাতীয় 4:19; তীত 3:6,7; িপতেরর ১ম পত্র 2:24; 

িপতেরর ১ম পত্র 3:18; पপ্রত্যােদশ 7:9-17.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

F09 মবসহার উ�্স� ্ম এিং প্রায়ক্চি�্শ�র 
পবরণাম।

H06 মবসহার মধযেস্থ�া।
  
ইসাইয়া 53:12 এই কারশণ আবম �াশক 

অশনক খিাশকর মশধযে পুরসৃ্ক� করি| 
খয সি খিাকরা শক্তিশািী �াশদর সশগে 
সমস্ ক্জবনশস �ার অংশ থাকশি|আবম 
এিা �ার জনযে করি কারণ খস খিাশকর 
জনযে বনশজর জীিন উ�স্� ্ম কশর মারা 
ব�শয়বেি| �াশক এক জন অপরাধী 
বহশসশি �ণযে করা হ�| বকন্তু স�যেিা হি 
খস অশনক খিাশকর পাপ িহন কশর বেি| 
এিং এ�ন খস পাপী খিাকশদর সপশষি 
কথা িিশে|

মাক্ম 15:28  আর শাস্তটি পপূর ্ণ হেয়িেল, যা 
বেলিেল, এবং িতিন অপরাধীেদর সেঙ্গ গরনা 
করা হেয়িেল।

িুক 22:37 কারর আিম কতামােদর 
বলিে:‘িতিন করাগীেদর একেন বেল গন্য 
হেবন৷’িযশাইয় 53:12 শােস্তর এই কয় কথা তা 
অবশ্যই আমােত পপূর ্ণ হেব: হ্যা ,ঁ আমার িবষেয় 
এই কয় কথা কলখা আেে তা পপূর ্ণ হেত েেলেে৷’

িুক 23:34 তখন যীশু বলেলন, ‘িপতা, 
এেদর ষিমা কর, কারর এরা কয় িক করেে 
তা োেন না৷’তারা পাশার ঘুটঁি কেেল গুিলবািঁ 
কের িনেেেদর মােঝ তারঁ কপাশাকগুিল ভাগ 
কের িনল৷

বফবিপ্ীয় 2:8 িতিন যখন মানব েীবনযাপন 
করেলন, তখন িতিন সম্পূর ্ণভােব ঈশ্বেরর 
বাধ্যতা স্বীকার করেলন৷ কসই বাধ্যতার দরুর 
তারঁ মতুৃ্য হল, আর ক্রুেশর ওপর তােঁক প্রার 
িদেত হল৷

9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন তাই ঈশ্বর তােঁক 
পুনরুত্িথত কের সব িকেুর ওপের উন্ত 
করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর নামেক 
সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা মেত্ণ্যর কলাক আর 
যারঁা পাতােলর তারা সকেলই কসই যীশু নােমর 
কােে নতোনু হয়,

11 আর প্রেত্যেক কয়ন মুেখ স্বীকার কের, ‘কয় 
যীশু খ্ীষ্টই প্রভু৷’ এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািবেত 
হেবন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 2:8; ইসাইয়া 49:24,25; ইসাইয়া 52:15; 
মিথ 12:28,29; কলসীয় 2:15; িহব্রুেদর কােে পত্র 2:14,15.
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E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 54:1-4
ইসাইয়া 54:5 খকন? কারণ খ�ামার স্ামী 

খসই একজন (ঈশ্বর) বযবন খ�ামাশক 
সৃটষ্ট কশরশেন| �ারঁ নাম সি ্মশক্তিমান 
প্রভু| ব�বন ইস্াশয়শির পবরত্রা�া| ব�বন 
ইস্াশয়শির পবিত্র�ম| �াশকই খ�ািা 
পৃবথিীর ঈশ্বর িশি ডাকা হশি|

ইসাইয়া 54:6-9
ইসাইয়া 54:10 প্রভু িশিন, “পি ্ম� অদৃশযে 

হশ� পাশর| পাহাড় চূণ ্ম হশ� পাশর| 
বকন্তু আমার দয়া খ�ামাশদর খথশক দশূর 
যাশি না| খ�ামাশদর শাবন্ খদশিা এিং 
এই শাবন্ ক�নও খশষ হশি না|” প্রভু 
খ�ামাশদর ষিমা প্রদশ ্মন কশর এই কথাগুবি 
িশিবেশিন|

11 “�ুবম �রীি শহর! শএুরা ঝশড়র ম� 
খ�ামার ওপর আেশড় পশড়বেি| 
খকান িযেক্তি খ�ামাশদর আরাম খদয় বন| 
খ�ামাশদর খদওয়াশি পাথর �াথঁিার 
জনযে আবম একটি সুন্দর মূিযেিান 
অিঙ্ার বমবশ্র� হামান িযেিহার করি| 
এিং বশিানযোশসর সময় িযেিহার করি 
নীিকান্মবণ পাথর|

12 প্রাচীশরর মাথায় খয পাথর থাকশি �া 
িানাশনা হশি পান্না বদশয়| ফিশক িযেিহার 
করি উজ্জ্বি রত্ন| খ�ামার চাবর বদশকর 
প্রাচীশর িযেিহার করি মূিযেিান রত্ন|

13 খ�ামার বশশুরা ঈশ্বরশক অনুসরণ করশি 
এিং ব�বন �াশদর বশষিা খদশিন| বশশুশদর 
জনযে থাকশি প্রকৃ� শাবন্|

ইসাইয়া 54:14-17

িুক 10:21 টঠক কসই মুহপূেত ্ণ পিবত্র 
আত্ার আনেন্দ পপূর ্ণ হেয় যীশু বলেলন, 
‘িপতা, আিম কতামার প্রশংসা কির, কারর স্বগ ্ণ 

ও পিৃথবীর প্রভু, তুিম এসব িবষয় জ্ঞানীগুরী 
ও বুক্দ্মান কলাকেদর কােে কগাপন করেখ 
িশশুেদর কােে প্রকাশ কেরে৷ হ্যা ,ঁ িপতা, 
এেতই কতামার আনন্দ৷

িুক 24:45 এরপর িতিন তােঁদর বুক্দ্ খুেল 
িদেলন, কয়ন তারঁা শােস্তর কথা বুঝেত পােরন৷

খযাহন 6:45 ভাববাদীেদর পুস্তেক কলখা 
আেে: ‘তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােে িশষিা 
লাভ করেব৷’কয় ককউ িপতার কােে শুেন িশষিা 
কপেয়েে কসই আমার কােে আেস৷

খযাহন 6:65 তাই িতিন বলেলন, ‘এেন্য 
আিম কতামােদর বেলিে, ‘িপতা ইছো না করেল 
ককউই আমার কােে আসেত পাের না৷”

খযাহন 14:26 িকন্তু কসই সাহায্যকারী পিবত্র 
আত্া, যােঁক িপতা আমার নােম পাটঠেয় 
কদেবন, িতিন কতামােদর সব িকেু িশষিা 
কদেবন, আর আিম কতামােদর যা যা বেলিে, 
কস সকল িবষয় িতিন কতামােদর স্মরর কিরেয় 
কদেবন৷

पবশষযেচবর� 14:22 তারঁা ঐসব শহের 
িশষ্যেদর শক্তি কোগােলন৷ সমস্ত িনয় ্ণাতেনর 
মেধ্যও িবশ্বােস অিল থাকেত তােঁদর সাহস 
িদেয় বলেলন, ‘অেনক দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় 
আমােদর ঈশ্বেরর রােে্য প্রেবশ করেত হেব৷’

এশফসীয় 4:21 আিম োিন তারঁ অনুগামী 
িহসােব কসই সত্য অনুসাের কতামােদর িশষিা 
কদওয়া হেয়িেল, কয় সত্য খ্ীষ্ট যীশুেত রেয়েে৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 4:9 খ্ীেষ্টেত কতামােদর 
কয় িবশ্বাসী ভাই ও কবােনরা আেে তােদর 
কয় ভালবাসায় ভালবাসেত হেব, কস িবষেয় 
কতামােদর কােে কলখার দরকার কনই৷ কারর 
পরস্পরেক ভালবাসার িশষিা কতা কতামরা 
ঈশ্বেরর কাে কথেকই কপেয়ে৷

ইসাইয়া
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বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:10 আিম ইস্ােয়ল 
বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি িস্র করব; 
ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন করব, একথা 
প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর মােঝ আমার 
িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর হৃদেয় আমার 
ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও 
তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

पপ্র�যোশদশ 21:18 প্রােীেরর গাথঁিন সপূয় ্ণকান্তমিরর 
এবং নগরটি িেল শুদ্ কসানায় ততরী, কয়িা 
িেল কােঁের মেতা স্বছে৷

19 নগেরর প্রােীেরর িভত পাথরগুিলেত সব 
ধরেরর মপূল্যবান মির খিেত িেল৷ প্রথমটি 
সপূয় ্ণকান্ত মিরর, িদ্তীয়টি নীলকান্ত মিরর, 
তৃতীয়টি তাম্রমিরর, েতুথ ্ণটি পান্ামিরর, 
পঞ্মটি তবদুয় ্ণমিরর;

20 ষষ্টি লাল বর ্ণ মিরর, সপ্তমটি স্বর ্ণ মিরর, 
অষ্টমটি িফেরাো মিরর, নবমটি কপাখরাে 
মিরর, দশমটি হলুদ সবুে বর ্ণ মিরর, 
একাদশতমটি রতিাভ ফলসাবর ্ণ মিরর, 
দ্াদশতমটি োমীরা মিরর৷

21 বােরাটি িসংহদ্ার হেছে বােরাটি মুতিা, একটি 
দ্ার এক একটি মুতিার ততরী৷ নগেরর সড়কটি 
কােঁের মেতা স্বছে খাটঁি কসানার ততরী৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; সামসঙ্গীত 25:8-12; সামসঙ্গীত 
34:19; সামসঙ্গীত 71:17; ইসাইয়া 2:3; ইসাইয়া 11:9; ইসাইয়া 

51:6; কযেরিময়া 31:34; মিথ 11:27; করামীয় 11:29; কযাহন 
2:20,27.

E07 মবসহার দ্ারা পবরত্রাশণর প্রস্াি 
খদওয়া।

ইসাইয়া 55:1 “আমার �ৃষ্া�্ম মানুশষরা 
এশস জি পান কশরা| বনশজশদর অথ ্ম 

না থাকশিও বিষন্ন হশযা না| য�ষিণ না 
ষুিধা-�ৃষ্া খমশি ��ষিণ �াও এিং পান 
কর| �াদযে ও দ্াষিারশসর জনযে খকান অথ ্ম 
িা�শি না|

খযাহন 4:13 যীশু তােক বলেলন, ‘কয় ককউ 
এই েল পান করেব তার আবার কতষ্টা পােব৷

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার ওপর িবশ্বাস 
কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত েেলর নদী 
বইেব৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 2:2 িহংসা কেরা না, 
কােরা সম্েক্ণ িনন্দাবাদ কেরা না৷ এসব মন্দ 
িবষয়গুিল কতামােদর অন্তর কথেক দপূর কের 
দাও৷

पপ্র�যোশদশ 21:6 িযিন িসংহাসেন বেসিেেলন 
পের িতিন আমায় বলেলন, ‘সম্ন্ হল! আিম 
আলফা ও ওেমগা, আিমই আিদ ও অন্ত৷ কয় 
তৃষ্াত্ণ তােক আিম েীবন েেলর উত্ স কথেক 
িবনামপূেল্য েল দান করব৷

पপ্র�যোশদশ 22:17 আত্া ও বধপূ বলেেন, ‘এস!’ 
কয় একথা কশােন কসও বলুক, ‘এস!’ আর 
কয় িপপািসত কসও আসুক৷ কয় োয় কস এেস 
িবনামপূেল্য েীবন েল পান করুক৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 41:18; ইসাইয়া 52:3; ইসাইয়া 63:1; 
কযােয়ল 3:18; মিথ 13:44; মিথ 26:29; করামীয় 3:24; কিরথেীয় ১ 

3:2; এেফসীয় 2:8.

E07 মবসহার দ্ারা পবরত্রাশণর প্রস্াি 
খদওয়া।

ইসাইয়া 55:2 সব�যে �াদযে নয় এমন 
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ক্জবনশষর জনযে খ�ামরা খকন অথ ্ম নষ্ট 
করশি? খ�ামাশদর সন্ষ্ট কশর না এমন 
ক্জবনশষর জনযে খকন কাজ করশি? আমার 
�ুি কাশে এশস খশান, খ�ামরা �ুি ভাশিা 
�ািার �াশি| খ�ামাশদর আত্া সন্তুষ্ট হিার 
মশ�া �াদযে খ�ামরা খভা� করশি|

মবথ 15:9 এরা আমার কয় উপাসনা 
কের তা িমথ্যা, কারর এরা কয় িশষিা কদয় 
তা মানুেষর ততরী কতকগুিল িনয়ম মাত্র৷›» 
িযশাইয়

মবথ 22:4 ‘রাো আবার তারঁ অন্য 
দাসেদর পাঠােলন, বলেলন, ‘যারঁা িনমিন্ত্রত 
তােদর সকলেক বল৷ কদখ, আমার কভাে 
প্রস্তুত, আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট বােুরগুেলা সব 
মারা হেয়েে, আর সব িকেুই প্রস্তুত৷ কতামরা 
িববাহ কভােে কয়াগ িদেত এস৷’

মাক্ম 7:14 িতিন সমস্ত কলাকেক আবার 
তারঁ কােে কডেক বলেলন, ‘কতামরা সকেল 
আমার কথা কশান এবং কবাঝ৷

খরামীয় 10:2 আিম ইহুদীেদর িবষেয় একথা 
বলেত পাির কয় ঈশ্বেরর িবষেয় তােদর উত্ সাহ 
আেে ; িকন্তু এিা তােদর জ্ঞােনর ওপর িভত্িত 
কের কনই৷

3 কয় পেথ ঈশ্বর মানুষেক ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
কেরন তারা কসই পথ োেন না৷ তারা িনেেেদর 
প্রেেষ্টায় ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হেত োয়৷ তাই কয় পেথ ঈশ্বর মানুষেক ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ কেরন, তা তারা গ্রহর কের িন৷

খরামীয় 10:17 সুতরাং সুসমাোর কশানার 
কভতর িদেয়ই িবশ্বাস উত্ পন্ হয় আর ককউ 
খ্ীেষ্টর সুসমাোর কশানােল তখনই কলােকরা 
সুসমাোর শুনেত পায়৷

বফবিপ্ীয় 3:7 এক সমেয় ঐসব িবষয় 
আমার কােে খুবই গুরুত্বপপূর ্ণ িেল; িকন্তু আিম 

খ্ীষ্টেক কপেয়িে, তাই ঐসব িবষেয়র মপূল্য আর 
আমার কােে রইল না৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 34:11; প্রবেন 8:32; ইসাইয়া 46:6; 
ইসাইয়া 51:1,4,7; কযেরিময়া 2:13; কযেরিময়া 31:14; হাবাকুক 

2:13; লুক 15:23; কযাহন 6:48-58.

E11 মবসহা অমন জীিন খদশিন।
E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।

ইসাইয়া 55:3 “আমার কাশে এশস 
খশান আবম বক িিবে, �াহশি খ�ামাশদর 
আত্া িাচঁশি| আবম খ�ামাশদর সশগে বচর 
কাশির ম� একিা চুক্তি করি| দাযূশদর 
ম� খ�ামাশদর সশগেও আবম চুক্তি করি| 
দাযূশদর কাশে আবম প্রব�শ্রুব� কশরবে 
বচর কাি আবম ওশক ভািিাসি| বচর কাি 
আবম �ার প্রব� বিশ্বস্ থাকি| খ�ামরা এই 
চুক্তির ওপর আস্থাশীি থাকশ� পাশরা|

মবথ 13:16 িকন্তু ধন্য কতামােদর কোখ, 
কারর তা কদখেত পায়; আর ধন্য কতামােদর 
কান, কারর তা শুনেত পায়৷

মবথ 17:5 িপতর যখন কথা বলিেেলন, 
কসইসময় একিা উজ্জ্বল কমঘ তােঁদর কেেক 
িদল৷ কসই কমঘ কথেক একটি রব কশানা কগল, 
‘ইিনই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম খুবই 
প্রীত৷ কতামরা এরঁ কথা কশান৷’

খযাহন 5:24 ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে ; 
কয় ককউ আমার কথা কশােন, আর িযিন 
আমায় পাটঠেয়েেন তারঁ ওপর িবশ্বাস কের 
কস অনন্ত েীবন লাভ কের এবং কস অপরাধী 
বেল িবেবিেত হেব না৷ কস মতুৃ্য কথেক েীবেন 
উত্তীর ্ণ হেয় কগেে৷

25 আিম কতামােদর সিত্য বলিে সময় আসেে ; 
বলেত িক এেস কগেে, যখন মেৃতরা ঈশ্বেরর 
পুেত্রর রব শুনেব, আর যারঁা শুনেব তারা 
বােঁেব৷
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খযাহন 6:37 িপতা আমােক যােদর কদন, 
তারা প্রেত্যেকই আমার কােে আসেব৷ আর 
যারঁা আমার কােে আেস, আিম তােদর কখনই 
িফিরেয় কদব না৷

খযাহন 6:44 িযিন আমায় পাটঠেয়েেন কসই 
িপতা না আনেল ককউই আমার কােে আসেত 
পাের না; আর আিমই তােক কশষ িদেন েীিবত 
কের তুলব৷

45 ভাববাদীেদর পুস্তেক কলখা আেে: ‘তারা 
সকেলই ঈশ্বেরর কােে িশষিা লাভ করেব৷’কয় 
ককউ িপতার কােে শুেন িশষিা কপেয়েে কসই 
আমার কােে আেস৷

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

খযাহন 8:47 কয় ঈশ্বেরর কলাক, কস ঈশ্বেরর 
কথা কশােন৷ আর এই কারেরই কতামরা শুনেত 
োও না, কারর কতামরা ঈশ্বেরর নও৷’

খযাহন 10:27 আমার কমষরা আমার কঠেস্বর 
কশােন৷ আিম তােদর োিন, আর তারা আমার 
অনুসরর কের৷

पবশষযেচবর� 13:34 ঈশ্বর যীশুেক 
মতুৃ্য কথেক পুনরুত্িথত কেরেেন৷ যীশু আর 
কখনও ষিয় পােবন না৷ এই িবষেয় ঈশ্বর 
বেলেেন:‘আিম দাযপূেদব কােে কয় পিবত্র ও 
সত্য প্রিতশ্রুিতগুিল িদেয়িেলাম, তা কতামােক 
কদব৷’ 

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 17:7; সামসঙ্গীত 78:1; সামসঙ্গীত 
89:35-37; প্রবেন 4:20; ইসাইয়া 61:8; কযেরিময়া 32:40; 

কযেরিময়া 50:5; এেেিকেয়ল 37:24,25; মিথ 11:28; িহব্রুেদর 
কােে পত্র 13:20.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

ইসাইয়া 55:4 দাযূদশক আবম অনযোনযে 
জাব�র জনযে সাষিী িাবনশয়বে| আবম 
�াশক প্রব�শ্রুব� বদশয়বে িহ ুজাব�র 
শাসক ও খসনাপব� িাবনশয় খদি|”

খযাহন 10:3 দােরাযান তােক দরো খুেল 
কদয়, আর কমষরা তার কঠেস্বর কশােন৷ কস তার 
িনেের কমষগুিলেক নাম ধের ডােক আর 
তােদর বাইের িনেয় যায়৷

খযাহন 10:27 আমার কমষরা আমার কঠেস্বর 
কশােন৷ আিম তােদর োিন, আর তারা আমার 
অনুসরর কের৷

খযাহন 13:13 কতামরা আমায় ‘গুরু’ ও ‘প্রভু’ 
বেল থােকা; আর কতামরা তা টঠকই বল, কারর 
আিম তা-ই৷

খযাহন 18:37 তখন পীলাত তােঁক বলেলন, 
‘তাহেল তুিম একেন রাো?’যীশু এর উত্তের 
বলেলন, ‘আপিন বলেেন কয় আিম রাো৷ 
আিম এই েন্যই েেন্মিেলাম, আর এই 
উেদ্দেশ্যই আিম েগেত এেসিে, কয়ন সেত্যর 
পেষি সাষি্য িদই৷ কয় ককউ সেত্যর পেষি 
আেে, কস আমার কথা কশােন৷’

ব�মবথ ১ 6:13 অেনক সাষিীর সামেন এবং 
কসই যীশু খ্ীেষ্টর সামেন আিম কতামােক এই 
আেদশ করিে, পন্তীয় পীলােতর সামেন যীশুও 
কসই মহান সেত্যর পেষি িনভতীক স্বীকােরাক্তি 
িদেয়িেেলন৷

पপ্র�যোশদশ 1:5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক 
অনুগ্রহ ও শািন্ত কতামােদর মেধ্য কনেম 
আসুক৷ িবশ্বস্ত সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
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পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 3:14 ‘লায়িদেকয়াস্ মণ্ডলীর 
স্বগ ্ণদপূেতর কােে এই কথা কলখ:‘িযিন 
আেমন,িযিন িবশ্বস্ত ও সত্যসাষিী, িযিন 
ঈশ্বেরর সটৃষ্টর উত্ স িতিন বেলন:

এটিও কদখুন: এেেিকেয়ল 34:23,24; দািনেয়ল 9:25; কহােসয়া 
3:5; িমখা 5:2-4; মিথ 2:6; কযাহন 3:16; কযাহন 12:26; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 2:10; িহব্রুেদর কােে পত্র 5:9.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

ইসাইয়া 55:5 খ�ামাশদর অশচনা স্থাশনও 
অশনক জাব� আশে| খ�ামরা খসই সি 
জাব�শদর ডাকশি| �ারা খ�ামাশদর না 
বচনশিও খ�ামাশদর কাশে েুশি যাশি| 
এসি �িশি কারণ খ�ামাশদর প্রভু এইসি 
চান| এসি �িশি কারণ ইস্াশয়শির পবিত্র 
এক জন খ�ামাশদর সম্ান কশরন|

খযাহন 10:16 আমার এমন আেরা অেনক 
কমষ আেে যারঁা এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম 
অবশ্যই তােদরও আনব, তারাও আমার কথা 
শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব 
আর তােদর পালকও হেবন একেন৷

খযাহন 13:31 িযহপূদা কসখান কথেক েেল 
যাবার পর যীশু বলেলন, ‘মানবপুত্র এখন 
মিহমািবেত হেলন, আর ঈশ্বরও তারঁ মাধ্যেম 
মিহমািবেত হেলন৷

32 ঈশ্বর যিদ তারঁ মাধ্যেম মিহমািবেত হন, 
তেব ঈশ্বরও মানবপুত্রেক িনেের মাধ্যেম 
মিহমািবেত করেবন, িতিন খুব িশিগিরই তা 
করেবন৷’

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 

করেত পােরন৷

খরামীয় 15:21 এ ব্যাপাের শাস্ত বেল:‘যােদর 
কােে তারঁ সবেেন্ধ িকেুই বলা হয় িন তারা 
কদখেত পােব; আর যারঁা কশােনিন তারা বুঝেত 
পারেব৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 1:11 খ্ীেষ্টর আত্া ঐসব 
ভাববাদীেদর মেধ্য িেেলন এবং কসই আত্া 
তােঁদর োিনেয়িেেলন খ্ীেষ্টর প্রিত িক িক 
দুঃখেভাগ ঘিেব এবং কসই দুঃখেভােগর পর 
কত মিহমা আসেব৷ তারঁা এও োনেত কেষ্টা 
কেরিেেলন কয় কসই আত্া তােঁদর িক িনেদ্ণশ 
করেেন, কখন কসই সব ঘিেব এবং তা ঘিার 
সময় েগত্ ককমন থাকেব৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 49:10; সামসঙ্গীত 18:43; সামসঙ্গীত 
110:1-3; ইসাইয়া 11:10; ইসাইয়া 52:15; ইসাইয়া 60:5,9; কহােসয়া 
1:10; पিশষ্যেিরত 3:13; पিশষ্যেিরত 5:31; িহব্রুেদর কােে পত্র 

5:5.

E07 মবসহার দ্ারা পবরত্রাশণর প্রস্াি 
খদওয়া।

ইসাইয়া 55:6 �াই খ�ামাশদর উবচ� ্ খিশী 
খদবর না কশর প্রভুর বদশক দৃটষ্ট বনশষিপ 
করা| ব�বন এ�ন কাশে আশেন খ�ামাশদর 
উবচ� ্ এ�নই �াশঁক ডাকা|

মবথ 6:33 তাই কতামরা প্রথেম ঈশ্বেরর 
রােে্যর িবষেয় ও তারঁ ইছো িক তা পপূর ্ণ করেত 
কেষ্টা কর, তাহেল কতামােদর যা িকেু প্রেযােন 
কস সব কদওয়া হেব৷

মবথ 7:7 ‘োইেত থাক, কতামােদর কদওয়া হেব৷ 
খুেঁেত থাক, পােব৷ দরোয় ধাক্া িদেত থাক, 
কতামােদর েন্য দরো খুেল কদওয়া হেব৷

8 কারর কয় োইেত থােক কস পায়, কয় খুেঁেত 
থােক কস খুেঁে পায়, আর কয় দরোয় ধাক্া 
িদেত থােক তার েন্য দরো খুেল কদওয়া হয়৷
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িুক 11:9 তাই আিম কতামােদর বলিে, 
কতামরা োও, কতামােদর কদওযা হেব, কখােঁ 
কতামরা পােব৷ দরোয় ধাক্া দাও, কতামােদর 
েন্য দরো কখালা হেব৷

10 কারর যারঁা োয়, তারা পায়৷ যারঁা কখােঁ কের, 
তারা সন্ধান পায় আর যারঁা দরোয় ধাক্া কদয়, 
তােদর েন্য দরো কখালা হয়৷

খযাহন 12:35 তখন যীশু তােদর বলেলন, 
‘আর সামান্য িকেু সমেয়র েন্য কতামােদর 
মেধ্য আেলা থাকেব৷ যতষির কতামরা আেলা 
পাছে, তারই মধ্য িদেয় েল৷ তাহেল অন্ধকার 
কতামােদর আছেন্ করেব না৷ কয় কলাক 
অন্ধকাের েেল কস ককাথায় যােছে তা োেন না৷

36 যতষির কতামােদর কােে আেলা আেে, কসই 
আেলােত িবশ্বাস কর, তােত কতামরা আেলার 
সন্তান হেব৷’ এই কথা বেল যীশু কসখান কথেক 
েেল কগেলন ও তােদর কাে কথেক িনেেেক 
কগাপন রাখেলন৷

খরামীয় 11:7 তেব ব্যাপারটি দাডঁ়াল এই : 
ইস্ােয়লীয়রা ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হেত োইেলও সফলকাম হয় িন৷ 
িকন্তু ঈশ্বর যােদর মেনানীত করেলন, তারাই 
ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হল৷ বািক 
ইস্ােয়লীয়রা তােদর অন্তঃকরর কেঠার কের 
তুলল ও ঈশ্বেরর কথা অমান্য করল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:3 তখন এমন মহত্ 
এই পিরত্রার যা আমােদরই েন্য এেসেে তা 
অগ্রাহ্য় করেল আমরা িকভােব রষিা পাব? এই 
পিরত্রােরর কথা প্রভু স্বয়ং কঘাষরা কেরিেেলন; 
আর যারঁা তারঁ কাে কথেক এই বারী শুেনিেল, 
তারাই আমােদর কােে এই পিরত্রােরর সত্যতা 
প্রমার করল৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 27:8; সামসঙ্গীত 69:32; সামসঙ্গীত 
105:4; সামসঙ্গীত 145:18; সামসঙ্গীত 148:14; ইসাইয়া 12:6; 

ইসাইয়া 45:19; ইসাইয়া 46:13; কযেরিময়া 29:12-14; িবলাপ-গাথা 
3:25; আেমাস 5:4; কেফািনয়া 2:3; মালািখ 3:1; মিথ 7:7,8; লুক 

12:31; লুক 13:25; কযাহন 6:26; কযাহন 7:33,34; কিরথেীয় ২ 
6:1,2.

E21 মবসহা পাশপর ষিমা কশর খদশিন।

ইসাইয়া 55:7 দষু্ট খিাকশদর দষু্ট কাজ 
পবর�যো� করশ� হশি| �াশদর কু-বচন্া 
খেশড় বদশ� হশি| �াশদর প্রভুর কাশে 
বফশর আসশ� হশি| ঈশ্বর �াশদর ওপর 
করুণা করশিন| খসই খিাকশদর প্রভুর 
কাশে বফশর আসা উবচ� ্; কারণ আমার 
ঈশ্বর ষিমা কশরন|

মবথ 7:21 ‘যারঁা আমােক ‘প্রভু, প্রভু’ বেল 
তােদর প্রেত্যেকইেয় স্বগ ্ণরােে্য প্রেবশ করেত 
পারেব তা নয়৷ আমার স্বেগ ্ণর িপতার ইছো কয় 
পালন করেব, ককবল কসই স্বগ ্ণরােে্য প্রেবশ 
করেত পারেব৷

22 কসই িদন অেনেক আমায় বলেব, ‘প্রভু, প্রভু 
আমরা িক আপনার নােম ভাববারী বিলিন? 
আপনার নােম আমরা িক ভপূতেদর তাড়াই িন? 
আপনার নােম আমরা িক অেনক অেলৌিকক 
কাে কিরিন?’

23 তখন আিম তােদর স্পষ্ট বলব, ‘আিম 
কতামােদর কখনও আপন বেল োিনিন, দুেষ্টর 
দল! আমার সামেন কথেক দপূর হও৷’

মবথ 9:13 বিলদান নয়, আিম োইেতামরা 
দয়া করেত কশখ,’শােস্তর এইকথার অথ ্ণ িক তা 
বুেঝ কদখ৷ কারর সত্ ও ধািম ্ণক কলাকেদর নয়, 
পাপীেদরই আিম ডাকেত এেসিে৷’

িুক 7:47 এেতই কবাঝা যায় কয় কস কবশী 
ভালবাসা কদখােছে, কসইেন্যই আিম বলিে, 
এর পাপ অেনক হেলও তা ষিমা করা হেয়েে ; 
িকন্তু যােক অল্প ষিমা করা হয়, কস অল্প 
ভালবােস৷’

িুক 15:10 আিম কতামােদর বলিে, টঠক 
এইভােব একেন পাপী যখন মন-িফরায়, 
তখন ঈশ্বেরর স্বগ ্ণদপূতেদর সামেন আনন্দ হয়৷’

িুক 15:24 কারর আমার এই কেেলিা 
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মারা িগেয়িেল আর এখন কস েীবন িফের 
কপেয়েে! কস হািরেয় িগেয়িেল, এখন তােক 
খুেঁে পাওযা কগেে৷’এই বেল তারা সকেল 
আনন্দ করেত লাগল৷

पবশষযেচবর� 3:19 তাই আপনারা মন-িফরান 
এবং ঈশ্বেরর কােে িফের আসুন, কয়ন 
আপনােদর পাপ মুেে কদওযা হয়৷

ব�মবথ ১ 1:15 এখন আিম যা বলিে তা সত্য, 
তা সম্পূর ্ণভােব কতামােদর গ্রহর করা উিেত৷ 
খ্ীষ্ট যীশু পাপীেদর উদ্ার করার েন্য েগেত 
এেসেেন৷ তােদর মেধ্য আিমই কতা সবেেেয় 
বড় পাপী৷

16 িকন্তু এই কারেরই আমার প্রিত দয়া করা 
হেয়েে৷ পাপীেদর মেধ্য আিম অগ্রগন্য 
হেলও খ্ীষ্ট যীশু আমার প্রিত তারঁ পপূর ্ণ তধয ্ণ্য 
কদখােলন৷ যারঁা পের তারঁ ওপর িবশ্বাস করেব 
ও অনন্ত েীবন পােব তােদর সামেন আমােক 
এক দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখেলন৷

এটিও কদখুন: যাত্রাপুস্তক 34:6,7; সামসঙ্গীত 130:7; ইসাইয়া 
1:16-18; ইসাইয়া 43:25; ইসাইয়া 44:22; কযেরিময়া 3:12; 

এেেিকেয়ল 3:18,19; এেেিকেয়ল 18:21-23,27-32; 
এেেিকেয়ল 33:11,14-16; কহােসয়া 13:16; কহােসয়া 14:1; 

কযানা 3:10; মিথ 23:25,26; করামীয় 5:16-21; কিরথেীয় ১ 6:9,11; 
এেফসীয় 1:6-8; যােকােবর পত্র 4:8-10.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

ইসাইয়া 55:10 “িৃটষ্ট ও িরফ কণা আকাশ 
খথশক পশড়| এিং �া আর আকাশশ বফশর 
যায় না, য�ষিণ না �ারা মাটি স্পশ ্ম কশর 
মাটিশক খভজায| ��ন মাটি �ােশক 
অঙ্কুবর� কশর িড় কশর খ�াশি| এই 
�ােগুবি কৃষকশদর জনযে িীজ িানায়| 
আর খিাশক এই িীজ িযেিহার কশর �ািার 
রুটি িানায়|

11 টিক খস ভাশিই আমার মু� বনঃসৃ� িাণী 
বনশজশক িাস্িাবয়� না কশর বফশর আশস 

না| আবম যা করশ� চাই আমার কথা �াই 
কশর| আবম যা করশ� পািাই আমার কথা 
সফি ভাশি �াই কশর বফশর আশস|

মবথ 24:35 আকাশ ও সমগ্র পিৃথবী িবলুপ্ত 
হেয় যােব, িকন্তু আমার ককান কথা িবলুপ্ত হেব 
না৷

খযাহন 6:63 আত্াই েীবন দান কের, রতি 
মাংেসর শরীর ককান উপকাের আেস না৷ আিম 
কতামােদর সকলেক কয় সব কথা বেলিে তা হল 
আধ্যাত্িমক আর তাই েীবন দান কের৷

খরামীয় 10:17 সুতরাং সুসমাোর কশানার 
কভতর িদেয়ই িবশ্বাস উত্ পন্ হয় আর ককউ 
খ্ীেষ্টর সুসমাোর কশানােল তখনই কলােকরা 
সুসমাোর শুনেত পায়৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 2:13 আমরা সব সময় 
ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদই, কারর কতামরা ঈশ্বেরর 
কয় বাত ্ণা আমােদর কাে কথেক কপেয়িেেল তা 
মানুেষর বাত্ণা বেল নয় বরং ঈশ্বেরর বাক্য 
বেল গ্রহর কেরিেেল৷ কসই বাক্য সত্য-সত্যই 
ঈশ্বেরর বাক্য িেল এবং ঐ বাত ্ণায় যারঁা িবশ্বাসী 
তােদর সবার মেধ্য তা কাে করেে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:3 তখন এমন মহত্ 
এই পিরত্রার যা আমােদরই েন্য এেসেে তা 
অগ্রাহ্য় করেল আমরা িকভােব রষিা পাব? এই 
পিরত্রােরর কথা প্রভু স্বয়ং কঘাষরা কেরিেেলন; 
আর যারঁা তারঁ কাে কথেক এই বারী শুেনিেল, 
তারাই আমােদর কােে এই পিরত্রােরর সত্যতা 
প্রমার করল৷

যাশকাশির পত্র 1:18 ঈশ্বর তারঁ িনেের 
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ইছোয় সেত্যর বােক্য়র মধ্য িদেয় আমােদর 
েীবন িদেয়েেন৷ িতিন োন কয়ন তারঁ সমস্ত 
সটৃষ্টর মেধ্য আমরা অগ্রগন্য হই৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:23 ককান নশ্বর বীে 
কথেক কতামােদর এই নতুন েন্ম হয় িন৷ এই 
েীবন সন্ভব হেয়েে এক অিবনশ্বর বীে 
কথেক৷ ঈশ্বেরর কসই েীবন্ত ও িেরস্াযী বাক্য 
দ্ারাই কতামােদর নতুন েন্ম হেয়েে৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 45:23; ইসাইয়া 46:10; লুক 8:11-16.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 55:12 খ�ামরা আনশন্দর সশগে 
চশি যাশি এিং শাবন্শ� বফশর আসশি| 
পাহাড়-পি ্ম� খ�ামাশদর সামশন আনশন্দ 
�ান খ�শয উিশ� শুরু করশি| মাশির সি 
�াে হা��াবি বদশয় উিশি|

13 খয�াশন খয�াশন খঝাপঝাড় বেি খস�াশন 
খস�াশন খিশড় উিশি বিশাি বিশাি 
খদিদারু �াে| আ�াোর স্থাশন �ক্জশয 
উিশি গুিশমঁবদ �াে| এই সি �িনা 
প্রভুশক বি�যো� কশর �ুিশি| এই সি �িনা 
প্রমাণ করশি খয প্রভু শক্তিশািী এিং এই 
প্রমাণ ক�নই নষ্ট হশি না|”

খরামীয় 5:1 িবশ্বােসর েন্য আমরা 
ঈশ্বেরর সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে বেল, 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর শািন্ত েুক্তি হেয়েে৷

খরামীয় 15:13 ঈশ্বর, িযিন কতামােদর মেধ্য 
আশার সঞ্ার কেরন, তারঁ ওপর প্রত্যাশা 
কতামােদর সকলেক আনন্দ ও শািন্তেত 
ভরপুর করুক৷ তাহেল পিবত্র আত্ার শক্তিেত 
কতামােদর আশা আেরা উপেে পড়েব৷

কবরন্থীয় ১ 6:9 কতামরা িনচিয় োন কয় 

ঈশ্বেরর রােে্য অধািম ্ণক কলাকেদর ককান স্ান 
কনই? িনেেেদর ঠিকও না! যারা ব্যিভোরী, 
অননিতক কয়ৌনোরী, যারা প্রিতমার পপূো কের, 
যারা পুংচিলী ও পুংসমকারী, ঈশ্বেরর রােে্য 
এেদর ককান অিধকার কনই৷ কসই রকম যারা 
কোর, কলাভী, মাতাল, যারা পরিনন্দা কের ও 
যারা প্রতারক তারা ঈশ্বেরর রােে্যর অিধকারী 
হেব না৷

11 কতামােদর মেধ্য ককউ ককউ এই ধরেরর কলাক 
িেেল, িকন্তু কতামরা প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর নােম 
ও ঈশ্বেরর আত্ায় িনেেেদর কধৌত কেরে, 
পিবত্র হেয়ে, কতামরা ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হেয়ে৷

কবরন্থীয় ২ 5:17 সুতরাং ককউ যিদ খ্ীেষ্টর সেঙ্গ 
িমিলত হয়, তেব কস এক নতুন সটৃষ্ট হেয় ওেঠ., 
তার েীবেনর পুরােনা িবষয়গুিল অতীত হেয় 
যায়; কদখ, তার সবই এখন নতুন হেয় উেঠেে৷

�ািা�ীয় 5:22 িকন্তু আত্ার ফল হল 
ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, তধয ্ণ্য, দয়া, 
মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মদৃুতা ও আত্সংযম৷

কিসীয় 1:11 কয়ন ঈশ্বর তারঁ মহাশক্তিেত 
কতামােদর শক্তিমান কেরন ও তারঁ পরাক্রেম 
কতামােদর বিলষ্ কেরন; কয়ন দুঃখ কষ্ট এেল 
কতামরা সহ্য করেত ও তধয ্ণ্য ধরেত পার৷

पপ্র�যোশদশ 2:7 যার কশানার মত কান আেে 
কস শুনুক আত্া মণ্ডলীগুিলেক িক বলেেন৷ 
কয় িবেযী হয় আিম তােক েীবন বেৃষির 
ফল খাওয়ার অিধকার কদব৷ এই বষৃি রেয়েে 
ঈশ্বেরর বাগােন৷

पপ্র�যোশদশ 22:2 নদীটি নগেরর রােপেথর 
মাঝখান িদেয় বেয় েেলেে৷ নদীর তীেরই 
েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর বােরা মাসই তােত 
বােরা বার ফল ধের, প্রিত মােস নতুন নতুন 
ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির পাতা োিতবেৃন্দর 
আেরাগ্য দায়ক৷
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এটিও কদখুন: #1; #2; #5.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
     
ইসাইয়া 56:6 ইহদুী নয় এমন খকউ খকউ 

প্রভুর সশগে খযা� খদশি| �ারা এই সি 
করশি প্রভুর খসিার জনযে এিং �ারা প্রভুর 
নামশক ভািিাশস িশি �ারা প্রভুর সশগে 
খযা� খদশি �ার দাস হওয়ার জনযে| �ারা 
বিশ্রামশক বিশশষ উপাসনার বদন বহসাশি 
রা�শি এিং আমার চুক্তি বিবধ খমশন 
চিশি|

7 প্রভু িশিন, “আবম �াশদর আমার পবিত্র 
পি ্মশ� বনশয় আসি| আমার প্রাথ ্মনা�ৃশহ 
�াশদর সু�ী কশর �ুিি| �াশদর বনশিদযে 
ও উ�স্শ� ্ম আবম �ুবশ হি| খকন? কারণ 
আমার মক্ন্দরশক িিা হশি সি জাব�র 
প্রাথ ্মনা�ৃহ|”

8 প্রভু, আমার সদাপ্রভু এই সি 
িশিশেন|ইস্াশয়শির খিাকশদর 
খদশ�যোশ� িাধযে করা হশি, বকন্তু প্রভু 
�াশদর আিার একক্ত্র� করশিন| প্রভু 
িশিন, “আবম এই খিাকশদর আিার 
একক্ত্র� করি|”

ইসাইয়া 43:6 উত্তরেক আিম বলব: আমার 
কলাকেদর আমােক িদেয় দাও| দিষিরেক বলব: 
আমার কলাকেদর বন্দী কের করেখা না| দপূরবততী 
স্ান কথেক আমার পুত্রকন্যােদর আমার কােে 
কফরত্  িদেয় দাও|

ইসাইয়া 49:22 আমার প্রভু, সদাপ্রভু বেলন, 
“কদখ, আমার হাত োিতেদর ওপর কেউ 
তুলেব| আিম সব মানুষেক কদখােত পতাকা 
তুলব| তখন তারা কতামােদর িশশুেদর িনেয় 
আসেব! তারা কতামােদর িশশুেদর কােঁধ কের 

আনেব, বাহু িদেয় িশশুেদর ধের রাখেব|

মাক্ম 11:17 িতিন িশষিা িদেয় তােদর 
বলেলন, ‘এিা িক কলখা কনই ‘আমার মক্ন্দরেক 
সমগ্র োিতর উপাসনা গহৃ বলা হেব?”িকন্তু 
কতামরা এিােক দস্য়ুেদর আস্তানায় পিররত 
কেরে৷’

খযাহন 10:16 আমার এমন আেরা অেনক 
কমষ আেে যারঁা এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম 
অবশ্যই তােদরও আনব, তারাও আমার কথা 
শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব 
আর তােদর পালকও হেবন একেন৷

খযাহন 11:51 একথা কাযাফা কয় িনেের 
কথেক বলেলন তা নয়, িকন্তু কসই বেেরর 
েন্য মহাযােক হওযােত িতিন এই ভাববারী 
করেলন, কয় সমগ্র োিতর েন্য যীশু মতুৃ্যবরর 
করেত যােছেন৷

52 যীশু কয় ককবল ইহুদী োিতর েন্য মতুৃ্যবরর 
করেবন তা নয়, সারা েগেত কয় সমস্ত 
ঈশ্বেরর সন্তানরা োরিদেক েিড়েয় আেে, 
তােদর সকলেক একক্ত্রত করার েন্য যীশু 
মতুৃ্যবরর করেবন৷

पবশষযেচবর� 2:41 যারঁা িপতেরর কথা গ্রহর 
করেলন, তারঁা বািপ্তস্ম িনেলন৷ এর ফেল 
কসিদন কম কবশী িতন হাোর কলাক 
খ্ীষ্টিবশ্বাসীবেগ ্ণর সেঙ্গ যুতি হেলন৷

पবশষযেচবর� 10:34 তখন িপতর বলেত 
শুরু করেলন, ‘এখন আিম সিত্য সিত্যই বুঝেত 
কপেরিে কয় ঈশ্বর কারও প্রিত পষিপািতত্ব 
কেরন না৷

35 প্রেত্যক োিতর মেধ্য কয় ককউ ঈশ্বেরর 
উপাসনা কের ও ন্যায় কাে কের, ঈশ্বর এমন 
কলাকেদর গ্রহর কেরন৷

এশফসীয় 1:10 তারঁ িনরূিপত সমেয় ঈশ্বর 
এই পিরকল্পনা কেরিেেলন কয় স্বগ ্ণ ও মেত্ণ্যর 

ইসাইয়া



298

সব িকেুই খ্ীেষ্টর সেঙ্গ সংযুতি হেব; আর খ্ীষ্ট 
হেবন সবার মস্তক৷

এশফসীয় 2:11 কতামরা অইহুদী, 
পরোিতরূেপ েেন্মিেেল৷ কতামরাই কসই কলাক 
যােদর সুন্ত ইহুদীরা বেল ‘অসুন্ত’৷ তােদর 
সুন্ত হওয়া ককবল এক প্রক্ক্রয়া, যা কদেহর 
ওপর মানুেষর হাত দ্ারা করা হয়৷

12 মেন করেখা অতীেত কসই সময় কতামরা 
খ্ীষ্ট কথেক দপূের িেেল৷ কতামরা ইস্ােয়েলর 
নাগিরক িেেল না৷ ঈশ্বর তারঁ প্রোেদর সেঙ্গ 
কয় েুক্তিগুিল কেরিেেলন, কতামরা কসইসব 
প্রিতশ্রুিতযুতি েুক্তিগুিলর বাইের িেেল৷ 
কতামােদর প্রত্যাশা িেল না আর কতামরা 
ঈশ্বরেক োনেত না৷

13 এক সময় কতামরা ঈশ্বর কথেক বহুদপূের িেেল; 
িকন্তু এখন খ্ীষ্ট যীশুেত কতামরা িনকিবততী 
হেয়ে৷

এশফসীয় 2:18 হ্যা ,ঁ খ্ীেষ্টর মাধ্যেম আমরা 
সকেল একই আত্ার দ্ারা িপতার কােে 
আসেত পাির৷

19 তাই, কহ অইহুদীরা, এখন কতামরা আর 
আগন্তুক বা িবেদশী নও৷ এখন ঈশ্বেরর পিবত্র 
কলাকেদর সেঙ্গ কতামরাও নাগিরক৷ কতামরা 
ঈশ্বেরর পিরবােরর সদস্য৷

20 কপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা কয় িভত কগেঁথিেেলন 
তার ওপর কতামােদর কগেঁথ কতালা হেছে৷ খ্ীষ্ট 
স্বয়ং হেছেন কসই দালােনর গাথঁনীর প্রধান 
পাথর,

21 যা কগািা দালানটিেক ধের করেখেে৷ খ্ীষ্ট এই 
দালানটি গেড় কতােলন কয়ন তা প্রভুেত এক 
পিবত্র মক্ন্দের পিররত হেত পাের৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 

পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷
23 কতামরা এেসে ঈশ্বেরর প্রথম োতেদর 

সভাস্েল, যােদর নাম স্বেগ ্ণ িলিখত রেয়েে৷ 
িযিন সকেলর িবোরকত্ণা কসই ঈশ্বেরর কােে 
এেসে৷ িসক্দ্প্রাপ্ত আত্ার সমােবেশ এেসে৷

24 কতামরা যীশুর কােে এেসে িযিন ঈশ্বেরর 
কাে কথেক তারঁ কলাকেদর েন্য নতুন েুক্তি 
এেনেেন৷ কসই কেিােনা রেতির কােে এেসে যা 
কহবেলর রতি কথেক উত্তম কথা বেল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:15 তাই যীশুর 
মাধ্যেম আমরা ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য স্তবস্তুিত 
উতসগ ্ণ করেত কয়ন িবরত না হই৷ কসই বিলদান 
হল স্তব স্তুিত, যা আমরা তারঁ নাম স্বীকারকারী 
ওষ্াধের কের থািক৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:5 কতামরাও এক 
একটি েীবন্ত প্রস্তর সুতরাং কসই আত্িমক 
ধম ্ণধাম গড়বার েন্য কতামােদর ব্যবহার 
করেত দাও, যােত পিবত্র যােক িহসােব 
কতামরা আত্িমক বিল উত্ সগ ্ণ করেত পার, যা 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে গ্রহরীয় হেব৷

पপ্র�যোশদশ 14:1 এরপর আিম িসেযান পব ্ণেতর 
ওপর এক কমষশাবকেক দািঁড়েয় থাকেত 
কদখলাম৷ তারঁ সেঙ্গ দািঁড়েয় 144000 েন 
কলাক৷ তােদর প্রেত্যেকর কপােল তারঁ নাম ও 
তারঁ িপতার নাম িলিখত৷

এটিও কদখুন: #1; #3; #4; ইসাইয়া 56:3; पিশষ্যেিরত 11:23; 
কিরথেীয় ২ 8:5; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:19-22; িপতেরর ১ম 

পত্র 1:1,2.

E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 
করশিন।

G06 পরমাত্ার অবধষ্ান।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 57:15 ঈশ্বর ওপশর, আশরা ওপশর| 
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ব�বন থাকশিন বচরকাি| �ারঁ নাম পবিত্র| 
ঈশ্বর িশিন, আবম অশনক উচুঁ ও পবিত্র 
স্থাশন িাস করশিও যারা দঃু�ী� ও বিনী� 
�াশদর সশগেও আবম থাবক| যাশদর আত্া 
অবনষ্টকারী �াশদর আবম ন�ুন জীিন 
খদি| যাশদর মশন দঃু� রশয়শে আবম 
�াশদর ন�ুন জীিন খদি|

16 আবম বচরকাি যুধে করি না| সি সময় 
আবম রুধে থাকি না| আবম যবদ সি সময় 
রুধে থাবক �াহশি মানুশষর আত্া, খয 
জীিন আবম �াশদর বদশয়বে খসিা আমার 
সামশন মশর যাশি| আবম �াশদর খ�া ন�ুন 
জীিন বদশয়বে|

17 এই খিাকরা �ারাপ কাজ কশরবেি িশি 
আবমই রুধে হশয়বেিাম| �াই আবম 
ইস্াশয়িশক শাক্স্ বদশয়বেিাম এিং 
ইস্াশয়ি আমাশক �যো� কশরবেি| খস �ার 
ইশছে মশ�া খয�াশন �ুবশ চশি ব�শয়বেি|

18 ইস্াশয়ি খকাথায় ব�শয়বেি আবম 
খদশ�বে| �াই আবম ইস্াশয়িশক ষিমা 
করি| আবম ইস্াশয়ি এিং যারা �ার জনযে 
বিিাপ কশর �াশদর খন�ৃত্ব এিং আরাম 
খদি|

মবথ 19:28 যীশু তােঁদর বলেলন., ‘আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে, কসইনতুন েগেত 
যখন মানবপুত্র তারঁ মিহমামক্ণ্ডত িসংহাসেন 
বসেবন, তখন কতামরা যারঁা আমার অনুসারী 
হেয়ে, কতামরাও বােরাটি িসংহাসেন বসেব 
আর ইস্ােয়েলর বােরা কগাষ্ঠীর িবোর করেব৷

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

খযাহন 1:12 িকন্তু িকেু কলাক তােঁক গ্রহর 

করল এবং তােঁক িবশ্বাস করল৷ যারঁা িবশ্বাস 
করল তােদর সকলেক িতিন ঈশ্বেরর সন্তান 
হবার অিধকার দান করেলন৷

13 ঈশ্বেরর এই সন্তানরা প্রাকৃিতক িনয়ম 
অনুসাের ককান িশশুর মেতা েন্ম গ্রহর কের 
িন৷ মা-বাবার তদিহক কামনা-বাসনা অনুসােরও 
নয়, ঈশ্বেরর কাে কথেকই তােদর এই েন্ম৷

খযাহন 3:3 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, নতুন 
েন্ম না হেল ককান ব্যক্তি ঈশ্বেরর রাে্য 
কদখেত পােব না৷’

4 নীকদীম তােঁক বলেলন, ‘মানুষ বদৃ্ হেয় কগেল 
ককমন কের তার আবার নতুন েন্ম হেত 
পাের? কস িনচিয়ই িদ্তীয় বার মােয়র গেভ্ণ 
প্রেবশ কের আবার েন্মােত পাের না!’

5 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিম কতামােদর সিত্য 
বলিে, যিদ ককান কলাক েল ও আত্া কথেক না 
েন্মায়, তেব কস ঈশ্বেরর রােে্য প্রেবশ করেত 
পাের না৷

6 শরীর কথেকই শরীেরর েন্ম হয় আর আত্া 
কথেক েন্ম হয় আধ্যাত্িমকতার৷

7 আিম কতামােক যা বললাম, তােত আচিয ্ণ 
হেযা না, ‘কতামােদর নতুন েন্ম হওযা অবশ্যই 
দরকার৷’

8 বাতাস কয়িদেক ইছো কসিদেক বয় আর তুিম 
তার শব্দ শুনেত পাও; িকন্তু ককাথা কথেক 
আেস আর ককাথায় বা তা বেয় যায় তুিম তা 
োেনা না৷ আত্া কথেক যােদর েন্ম হয় তােদর 
সকেলর কবলাও কসইরকম হয়৷

�ািা�ীয় 6:15 কােরা সুন্ত করা হল িক হল 
না কসিা বড় িবষয় নয় িকন্তু এিা েরুরী কয় 
এক নতুন সটৃষ্ট কহাক৷

এশফসীয় 2:1 অতীেত পােপর দরুন ও 
ঈশ্বেরর িবরুেদ্ অপরােধর দরুন কতামােদর 
আত্িমক েীবন মতৃ িেল৷

কিসীয় 3:9 পরস্পেরর কােে িমথ্যা কবােলা 
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না, কারর কতামরা কতামােদর পুরােনা পাপময় 
সত্ত্বােক তার সমস্ত মন্দ কম ্ণ সেমত ত্যাগ 
কেরে৷

10 কতামরা নতুন সত্ত্বােক পিরধান কেরে ; এই 
নতুন েীবেন কতামােদর নতুন কের ততরী করা 
হেছে৷ কতামােদর িযিন সটৃষ্ট কেরেেন কতামরা 
তারঁ মেতা হেয় উঠে, এই নতুন েীবেনর 
মাধ্যেম কতামরা ঈশ্বেরর সত্য পিরেয় পাছে৷

�ী� 3:5 তখন িতিন তারঁ দয়ার গুের আমােদর 
রষিা করেলন৷ ঈশ্বেরর কােে কয়াগ্য বেল 
িবেবিেত হওয়ার েন্য, ভাল কাে কেরিেলাম 
বেল নয়৷ িতিন আমােদর পিরকিার কের 
পিরত্রারপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্র 
আত্ার মাধ্যেম আমরা নতুন হলাম৷

যাশকাশির পত্র 1:18 ঈশ্বর তারঁ িনেের 
ইছোয় সেত্যর বােক্য়র মধ্য িদেয় আমােদর 
েীবন িদেয়েেন৷ িতিন োন কয়ন তারঁ সমস্ত 
সটৃষ্টর মেধ্য আমরা অগ্রগন্য হই৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:3 প্রশংিসত কহান 
ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর িপতা৷ 
ঈশ্বেরর মহাদয়ায় িতিন আমােদর নতুন েীবন 
িদেয়েেন৷ খ্ীেষ্টর পুনরুত্ান দ্ারা এই নতুন 
েীবন এেনেে এক নতুন প্রত্যাশা৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:23 ককান নশ্বর বীে 
কথেক কতামােদর এই নতুন েন্ম হয় িন৷ এই 
েীবন সন্ভব হেয়েে এক অিবনশ্বর বীে 
কথেক৷ ঈশ্বেরর কসই েীবন্ত ও িেরস্াযী বাক্য 
দ্ারাই কতামােদর নতুন েন্ম হেয়েে৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:2 িহংসা কেরা না, 
কােরা সম্েক্ণ িনন্দাবাদ কেরা না৷ এসব মন্দ 
িবষয়গুিল কতামােদর অন্তর কথেক দপূর কের 
দাও৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:29 যিদ কতামরা োন কয় 
খ্ীষ্ট ধািম ্ণক তাহেল কতামরা এও োন কয় যারঁা 

ধম ্ণােরর কাে কের তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:9 কয় ককউ ঈশ্বেরর 
সন্তান হয়, কস ক্রমাগত পাপ করেত পাের 
না, কারর নরেীবনদাযী ঈশ্বেরর শক্তি কসই 
ব্যক্তির মেধ্য থােক৷ কস ঈশ্বেরর সন্তােন 
পিররত হেয়েে ; তাই কস পােপ েীবন কািােত 
পাের না৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:1 যারঁা িবশ্বাস কের 
কয় যীশুই খ্ীষ্ট, তারা ঈশ্বেরর সন্তান৷ কয় 
ককউ িপতােক ভালবােস, কস তারঁ সন্তানেদর 
ভালবােস৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:4 কারর প্রেত্যক 
ঈশ্বরোত সন্তান েগতেক েয় কের৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:18 আমরা োিন, 
ঈশ্বেরর সন্তানরা পােপর েীবনযাপন কের না৷ 
ঈশ্বেরর পুত্র তােদর রষিা কেরনএবং পাপাত্া 
তােদর ককানভােব ষিিত করেত পাের না৷

এটিও কদখুন: #2; সামসঙ্গীত 51:10; সামসঙ্গীত 103:9-16; 
সামসঙ্গীত 138:6; সামসঙ্গীত 147:3; ইসাইয়া 66:2; কযেরিময়া 

31:33; কযেরিময়া 32:40; এেেিকেয়ল 11:19; এেেিকেয়ল 18:31; 
এেেিকেয়ল 36:26,27; মিথ 5:3; লুক 15:20-24; কযাহন 14:23; 
করামীয় 5:21; কিরথেীয় ২ 5:17; এেফসীয় 2:5,8,10; িফিলপ্ীয় 

2:13; কলসীয় 1:13; কলসীয় 2:13; যােকােবর পত্র 4:6.

E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।

ইসাইয়া 57:19 আবম �াশদর ন�ুন শব্দ 
খশ�াি ‘শাবন্|’ আবম আমার কাশের ও 
দশূরর খিাশকশদর শাবন্ খদি| আবম �াশদর 
ষিমা কশর খদশিা!” প্রভু বনশজ বনশজই এই 
কথা িশিন|

িুক 2:14 ‘স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমা, 
পিৃথবীেত তারঁ প্রীিতর পাত্র মনুষ্যেদর মেধ্য 
শািন্ত৷’

ইসাইয়া



301

এশফসীয় 2:14 খ্ীষ্টই আমােদর শািন্তর উত্ স৷ 
ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধ্য কয় শত্রুভাব 
প্রােীেরর মত ব্যবধান সটৃষ্ট কেরিেল, খ্ীষ্ট 
িনে কদহ উত্ সগ ্ণ কের ঘরৃা ও ব্যবধােনর কসই 
প্রােীর কভেঙ্গ িদেয়েেন৷

15 ইহুদীেদর িবিধ-ব্যবস্ায় অেনক আেদশ 
িনয়মকানুন িেল; িকন্তু খ্ীষ্ট কসই িবিধ-ব্যবস্া 
কলাপ কেরেেন৷ খ্ীেষ্টর উেদ্দশ্য িেল ঐ দুই 
দেলর মেধ্য শািন্ত স্াপন করা এবং িনেের 
মেধ্য িদেয় ঐ দুই দল কথেক এক নতুন মানুষ 
সটৃষ্ট করা,

16 এবং ক্রুেশর ওপর তারঁ মতুৃ্যর মাধ্যেম দুই 
েনেগাষ্ঠীেক ঈশ্বেরর সােথ একই কদেহ 
পুনিম ্ণিলত করা৷ এর ফেল দুই দেলর মেধ্য কয় 
শত্রুভাব িেল, তার অবসান ঘিল৷

17 তাই খ্ীেষ্ট এেস কতামরা যারঁা ঈশ্বর কথেক দপূের 
িেেল, কতামােদর কােে শািন্তর বারী প্রোর 
করেলন; আর যারঁা ঈশ্বেরর কােের কলাক 
তােদর কােে শািন্ত িনেয় এেলন৷

D06 মবসহা উপশদষ্টা হশিন।
D07 মবসহা হশিন মধযেস্থ�াকারী।
E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।
H06 মবসহার মধযেস্থ�া।
     
ইসাইয়া 59:16 প্রভু খদশ� অিাক হশছেন 

খয মানি জাব�র স্পশষি িিিার জনযে 
খকউ দাডঁ়াশছে না| �াই প্রভু �ারঁ বনশজর 
ষিম�া ও ধাবম ্মক�া দ্ারা বিজয়ী হশছেন| 
ব�বন সমথ ্মন পাশছেন, �ারঁ বনশজর 
মহ�শ্ত্বর দ্ারা|

সামসগেী� 20:6 এখন আিম কেেনিে, প্রভু তারঁ 
মেনানীত রাোেক সাহায্য কেরন! প্রভু তারঁ 
পিবত্র স্বগ ্ণেলােক িবরাক্েত িেেলন এবং তারঁ 
মেনানীত রাোেক িতিন উত্তর িদেয়িেেলন|

সামসগেী� 80:17 কহ ঈশ্বর, কয় সন্তান আপনার 

ডানিদেক দািঁড়েয় িেল তার িদেক হাত বাড়ান| 
কয় সন্তানেক আপিন বড় কেরেেন তার িদেক 
হাত বাড়ান|

ব�মবথ ১ 2:5 কারর একমাত্র ঈশ্বর আেেন 
আর ঈশ্বেরর ও মানুেষর মেধ্য ককবল একমাত্র 
পথ আেে, যার মাধ্যেম মানুষ ঈশ্বেরর কােে 
কপৌঁেেত পাের৷ কসই পথ যীশু খ্ীষ্ট, িযিন 
িনেেও একেন মানুষ িেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:15 তাই খ্ীষ্ট তারঁ 
কলাকেদর েন্য ঈশ্বেরর কােে এক নতুন 
েুক্তি উপিস্ত কেরেেন৷ খ্ীষ্ট এই নতুন েুক্তি 
এেনেেন কয়ন ঈশ্বেরর আহুত কলােকরা তারঁ 
প্রিতশ্রুত সব আশীব ্ণাদ কপেত পাের৷ ঈশ্বেরর 
কলাকরা কসই আশীব ্ণাদ অনন্তকাল কভাগ 
করেব৷ তারা কসসেবর অিধকারী হেব কারর 
প্রথম েুক্তির সমেয় তারা কয় পাপ কেরেে 
কসই পাপ কথেক তােদর উদ্ার করেত খ্ীষ্ট 
মতুৃ্যবরর করেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:7 এরপর িতিন 
বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার িবষেয় 
কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, আিম 
কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

খযাহশনর ১ম পত্র 2:1 আমার িপ্রয় 
সন্তানরা, আিম কতামােদর একথা িলখিে যােত 
কতামরা পাপ না কর৷ িকন্তু ককউ যিদ পাপ 
কের কফেল, তেব িপতার কােে আমােদর 
পেষি কথা বলার একেন আেেন, িতিন কসই 
ধািম ্ণক ব্যক্তি, যীশু খ্ীষ্ট৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 18:23-32; সামসঙ্গীত 40:7; সামসঙ্গীত 
98:1,2; সামসঙ্গীত 106:23; সামসঙ্গীত 108:6; সামসঙ্গীত 138:7; 

ইসাইয়া 63:5; কযেরিময়া 5:1; এেেিকেয়ল 22:30.
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E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।

ইসাইয়া 59:17 প্রভু যুশধের জনযে প্রস্তু� 
হশছেন| ব�বন পশরন ধাবম ্মক�ার িম ্ম, 
মুক্তির বশরস্তাণ, শাক্স্র খপাশাক-সমূহ ও 
�ারঁ দৃঢ় আগ্রহশীি�ার আিরণ|

ইসাইয়া 11:4 কস সততা ও ধািম ্ণকতার সেঙ্গ 
দীন-দিরদ্েদর িবোর করেব| কস ন্যােযর সেঙ্গ 
কদেশর দীনহীনেদর িবিভন্ িবষেয়র িনষ্পত্িত 
করেব| যিদ কস ককান কলাকেক শাক্স্ত কদওয়ার 
িসদ্ান্ত কনয তাহেল তার আেদশমেতা ঐ 
কলাকটিেক শাক্স্ত কপেতই হেব| যিদ কস 
কলাকেদর মতুৃ্যর আেদশ কদয় তাহেল তােদর 
হত্যা করা হেব| সুিবোর, ধািম ্ণকতাই এই শক্তির 
অন্যতম উত্স| এই গুরগুিল তারঁ ককামেরর 
বন্ধনীর মেতা হেব|

খরামীয় 13:12 ‘িদন’ শুরু হেত আর কদরী 
কনই৷ ‘রাত’ প্রায় কশষ হল তাই েীবন কথেক 
অন্ধকােরর ক্ক্রয়াসকল পিরত্যাগ কের এস 
এখন পিরধান কির আেলােকর ররসজ্া৷

কবরন্থীয় ২ 6:6 এসব সত্েত্বও আমরা 
আমােদর েীবেনর পিবত্রতা, জ্ঞান, তধয ্ণ্য, 
কস্হমমতা, পিবত্র আত্া, প্রকৃত ভালবাসা ও 
সেত্যর প্রোর দ্ারা এবং ঈশ্বেরর পরাক্রেমর 
দ্ারা, িক আক্রমের িক আত্রষিায় উভয় 
কষিেত্রই সদাোেরর অস্ত ব্যবহার কের প্রমার 
িদেয়িে কয় আমরা ঈশ্বেরর কসবক৷

এশফসীয় 6:14 সুতরাং শতি হেয় দাডঁ়াও, 
ককামর কবেঁধ নাও; আর ন্যায়পরায়রতার োলও 
নাও৷

15 দৃঢ়ভােব দাডঁ়ােত সুসমাোেরর শািন্তর পাদুকা 
কতামােদর পােয় পের নাও৷

16 এর দ্ারা কতামরা কসই মন্দ শক্তির সমস্ত 
রকেমর অিনিবার িনিভেয় িদেত পারেব;

17 আর পিরত্রাররূপ িশরস্তার ও পিবত্র আত্ার 
তেলায়ার, অথ ্ণাত্ ঈশ্বেরর িশষিা সেঙ্গ িনও৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 5:8 িকন্তু আমরা িদেনর 
কলাক তাই এস আমরা িনেেেদর দমেন রািখ, 
আমােদর বুকিা কয়ন িবশ্বাস ও কপ্রেমর োেল 
োকা থােক; আর মাথায় কয়ন পিরত্রােরর 
আশারূপী িশরস্তার থােক৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 51:9.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 59:18 প্রভু বনশজর শএুশদর প্রব� 
রুধে| অ�এি ব�বন �াশদর উপযুতি শাক্স্ 
খদশিন| প্রভু �ারঁ শএুশদর ওপর রুধে| �াই 
ব�বন দরূি�গী এিাকার খিাকশদর শাক্স্ 
খদশিন|

19 পক্চিশমর খিাকরা প্রভুশক ভয় পাশি এিং 
প্রভুর নাশমর প্রব� শ্রধোশীি হশি| পূশি ্মর 
খিাকরা �াশক ভয় পাশি এিং �ারা প্রভুর 
মবহমাশক শ্রধো করশি| প্রভু ঈশ্বশরর 
িা�াশসর খজাশর িহমান �রশস্া�া নদীর 
মশ�া দ্�ু আসশিন|

20 ��ন বসশয়াশন এক জন পবরত্রা�া আসশি| 
ব�বন যাশকাশির খিাকশদর কাশে আসশিন 
যারা পাপ কাজ কশরও ঈশ্বশরর কাশে 
বফশর এশসশে|

ইসাইয়া 11:10 কস সময় িয়শেযর পিরবারবগ ্ণ 
কথেক একেন িবেশষ ব্যক্তি থাকেবন| এই 
ব্যক্তি কলােকর পতাকা স্বরূপ হেবন| এই 
“পতাকা” সকল কদশেক তারঁ োরপােশ আসার 
েন্য পথ কদখােব| সব কদশ তারঁ কােে তােঁদর 
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কররীয কত্ণেব্য়র ব্যাপাের োনেত োইেব| 
এবং তারঁ িবশ্ামস্ল মিহমািবেত হেব|

মািাব� 1:11 সব ্ণশক্তিমান প্রভু এই 
কথাগুিল বেলেেন: “সমস্ত পিৃথবীেত কলােক 
আমার নাম সম্ান কের এবং আমার েন্য 
শুদ্ ধপূপ এবং তনেবদ্য সমপূহ িনেয় আেস| 
কারর আমার নাম সমস্ত োিতর মেধ্য 
সম্ািনত|”

মবথ 16:27 মানবপুত্র যখন তারঁ 
স্বগ ্ণদপূতেদর সেঙ্গ িনেয় তারঁ িপতার মিহমায় 
আসেবন, তখন িতিন প্রেত্যক কলাকেক তার 
কাে অনুসাের প্রিতদান কদেবন৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #4; #5; কলবীয় পুস্তক 25:25,26; রুথ 
4:1-22; ইসাইয়া 41:14; ইসাইয়া 44:6,24; ইসাইয়া 48:17; ইসাইয়া 
49:7; ইসাইয়া 54:5,8; ইসাইয়া 60:16; ইসাইয়া 63:16; কযেরিময়া 
14:8; কিরথেীয় ২ 1:10; গালাতীয় 4:5; িতমিথ ২ 4:18; তীত 2:14; 

িহব্রুেদর কােে পত্র 2:15; িপতেরর ২য় পত্র 2:9.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 59:21 প্রভু িশিন, “ঐসি 
খিাকশদর সশগে আবম একিা চুক্তি করি| 
আবম প্রব�শ্রুব� করবে খয, আমার আত্া 
ও আমার িাকযে খযগুবি আবম খ�ামাশদর 
মুশ� বদক্ছে খসগুশিা খ�ামাশদর �যো� 
করশি না| খস সি খ�ামাশদর সন্ান ও 
�াশদর সন্ানশদর মশধযেও খথশক যাশি| 
খসইসি খ�ামাশদর মশধযে এ�ন খথশক বচর 
কাি খথশক যাশি|”

খযশরবময়া 31:31 প্রভু এই কথাগুিল বেলেেন: 
“সময় আসেে যখন আিম নতুন একটি েুক্তি 
করব িযহপূদা ও ইস্ােয়েলর পিরবােরর সেঙ্গ|

32 আিম তােদর পপূব ্ণপুরুষেদর সেঙ্গ কয় েুক্তি 
কেরিেলাম এিা কসরকম নয়| তােদর িমশর 
কথেক বাইের িনেয় আসার সময় আিম ঐ েুক্তি 
কেরিেলাম| আিম িেলাম তােদর প্রভু, িকন্তু 
তারা কসই েুক্তি কভেঙ কফেলিেল|” এই হল 
প্রভুর বাত ্ণা|

33 “ভিবষ্যেত, আিম এই বেন্দাবস্ত ইস্ােয়লীয়েদর 
সেঙ্গ করব|” এটি হল প্রভুর বাত্ণা| আিম আমার 
িশষিামালা তােদর মেন কগেঁথ কদব এবং তােদর 
হৃদেয় িলেখ কদব| আিম হব তােদর ঈশ্বর আর 
তারা হেব আমার কলাক|”

34 “কলাকেদর তােদর প্রিতেবশীেদর অথবা তােদর 
আত্ীযেদর প্রভুেক োনেত কশখাবার ককান 
প্রেয়ােন পড়েব না| কারর ষুিদ্তম কথেক 
সবেেেয় গুরুত্বপপূর ্ণ পয় ্ণন্ত সব কলাকরা আমায় 
োনেব| আিম তােদর দুষ্ট কােগুিল ষিমা কের 
কদব এবং তােদর পাপসমপূহ মেন রাখব না|” এই 
হল প্রভুর বাত ্ণা|

িুক 11:13 তাই কতামরা যিদ মন্দ প্রকৃিতর 
হেয়ও কতামােদর কেেলেমেয়েদর ভাল ভাল 
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ক্েিনস িদেত োন, তেব স্বেগ ্ণর িপতার কােে 
যারঁা োয়, িতিন কয় তােদর পিবত্র আত্া 
কদেবন, এিা কত না িনচিয়৷’

খরামীয় 9:6 আিম একথা বলিে না কয় 
ঈশ্বেরর কয় প্রিতশ্রুিত তােদর েন্য িেল তা 
িতিন পপূর ্ণ কেরন িন৷ িকন্তু ইস্ােয়েলর সমস্ত 
মানুষই সিত্যকার ইস্ােয়েলর কলাক নয়৷

7 এমনও নয় কয় অব্াহােমর বংেশর বেলই তারা 
সিত্যকােরর সন্তান; িকন্তু ঈশ্বর বেলিেেলন, 
‘ককবল ইসহাক্ই কতামার তবধ পুত্র হেব৷’

8 এর অথ ্ণ কহাল এই কয় তদিহকভােব েন্মপ্রাপ্ত 
অব্াহােমর সন্তানরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান 
নয়৷ অব্াহােমর প্রকৃত বংশধর তারাই যারঁা 
অব্াহােমর কােে ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুসাের 
েন্মলাভ কেরেে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:8 িকন্তু ঈশ্বর 
কলাকেদর মেধ্য ত্রুটি লষি্য কের 
বেলিেেলন:‘কদেখা, এমন সময় আসেে, 
যখন আিম ইস্ােয়েলর কলােকেদর ও িযহপূদার 
কলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি করব৷

9 কসই েুক্তি অনুসাের নয় যা আিম তােদর 
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিেলাম, 
কয়িদন আিম তােদর হাত ধের িমশর কদশ 
কথেক বাইের কবর কের িনেয় এেসিেলাম৷ 
আমার সেঙ্গ তােদর কয় েুক্তি হেয়িেল তােত 
তােদর িবশ্বাস িেল না; আর তাই আিম তােদর 
কাে কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িেলাম, একথা প্রভু 
বেলন৷

10 আিম ইস্ােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি 
িস্র করব; ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন 
করব, একথা প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর 
মােঝ আমার িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর 
হৃদেয় আমার ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম 
তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার প্রো হেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; মিথ 26:26-29.

B14 মবসহা ঈশ্বশরর খ�ৌরি প্রচার কশরন।
C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 

হশয়বেি।
E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
     
ইসাইয়া 60:1 “খজরুশাশিম, আমার 

আশিা উশি পড়! খ�ামার আশিা (ঈশ্বর) 
আসশেন| খ�ামার উপর প্রভুর মবহমা 
প্রব�ভা� হশি|

2 অন্কার পৃবথিীশক খেশক বদশয়শে| 
খিাকরা অন্কারাছেন্ন| বকন্তু প্রভু খ�ামার 
উপর �ারঁ বকরণ বিকীরণ করশিন| �ারঁ 
মবহমা খ�ামার উপর খদ�া যাশি|

3 সি জাব� খ�ামার আশিার কাশে আসশি| 
রাজারাও খ�ামার উজ্জ্বি আশিার (ঈশ্বর) 
কাশে আসশিন|

4 খ�ামার চার পাশশ খদশ�া! খদ�, খিাকরা 
খ�ামার চারপাশশ জশড়া হশছে এিং 
খ�ামার কাশে আসশে| খ�ামার পুত্রশদর 
সশগে দরূ দরূান্ খথশক কনযোরাও আসশে|

5 ভবিষযেশ� এসি �িশি এিং খসই সময় 
�ুবম খ�ামার খিাকশদর খদ�শ� পাশি| 
খ�ামার মুশ� সুশ�র িবহঃপ্রকাশ থাকশি| 
প্রথম �ুবম ভী� হশিও পশর উছেবস� 
হশয় উিশি| সা�র পাশরর সমস্ ধনসম্পদ 
খ�ামার সামশন রা�া হশি| জাব�সমূশহর 
ধনসম্পদও খ�ামার কাশে খপৌঁেশি|

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

িুক 2:30 কারর আিম িনেের কোেখ 
কতামার পিরত্রার কদেখিে৷

31 কয় পিরত্রার তুিম সকল কলােকর সাষিােত 
প্রস্তুত কেরে৷

32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর আেলািকত করার 
েন্য আেলা; আর িতিনই কতামার প্রো 
ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান আনেবন৷’
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িুক 24:47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা 
ও পােপর ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর 
কােে কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই 
একাে শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

খযাহন 1:9 প্রকৃত কয় আেলা, তা সকল 
মানুষেক আেলািকত করেত পিৃথবীেত 
আসিেেলন৷

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

पবশষযেচবর� 13:47 কারর প্রভু 
আমােদর এমনই আেদশ কেরেেন:‘আিম 
কতামােদর অইহুদীেদর কােে দীিপ্তস্বরূপ 
কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর সমস্ত কলােকর 
কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত কর৷’

पবশষযেচবর� 26:18 তুিম তােদর কোখ 
খুেল কদেব কয়ন তারা সত্য কদেখ ও অন্ধকার 
কথেক আেলােত িফের আেস; আর শয়তােনর 
কত্তৃ ্ণত্ব কথেক মুতি হেয় ঈশ্বেরর প্রিত িফরেল 
তােদর সব পাপ ষিমা হেব৷ আমার উপর 
িবশ্বাস কের যারঁা পিবত্র হেয়েে, তারা তােদর 
সহভাগী হেব৷”

খরামীয় 11:11 আিম বিল ইহুদীরা কহােঁি 
কখেয়িেল৷ কসই কহােঁি কখেয় তারা িক ধ্ংস 
হেয় িগেয়িেল? না৷ বরং তােদর ভুেলর েন্যই 
অইহুদীরা পিরত্রার কপেয়েে৷ এিা ইহুদীেদর 
ঈষ ্ণাতুর কের কতালার েন্য ঘেিিেল৷

12 ইহুদীেদর কসই ভুল, েগেতর েন্য মহা 
আশীব ্ণাদ িনেয় এেসেে৷ ইহুদীরা যা হারাল 
তােদর কসই ষিিত অইহুদীেদর সমদৃ্ করল৷ 
তেব একথা িনক্চিত কয় পয় ্ণাপ্ত সংখ্য়ক 
ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর িদেক মন কদয় তেব 
েগত কত না আশীব ্ণাদ পপূর ্ণ হেব৷

13 এখন আিম অইহুদীেদর বলিে, আিম 
অইহুদীেদর েন্য একেন কপ্রিরত, আর আিম 
এই কাে সাধ্যমত করব৷

14 আিম আশা রািখ কয় আমার স্বোতীয় 
ইহুদীেদর এেত অন্তজ্ব্ণালা হেব আর হয়েতা 
কসইভােব িকেু কলাকেক আিম সাহায্য করেত 
পারব, কয়ন তারা উদ্ার পায়৷

15 ঈশ্বর ইহুদীেদর কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয় 
েগেতর অন্য কলাকেদর িমত্র কের িনেলন৷ 
তাই ঈশ্বর ইহুদীেদরআবার যখন গ্রহর করেবন 
তার ফল িক হেত পাের? কস িক মেৃতর েীবন 
পাওয়ার মত অবস্া হেব না?

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; মিথ 15:14; মিথ 23:19,24; 
पিশষ্যেিরত 14:16; पিশষ্যেিরত 17:30,31; করামীয় 15:9-12; 

এেফসীয় 5:14.

B21 মবসহাই হশিন আশিার উ�্স।
G05 মবসহা প্রচুর ফি খদ�শ� পাশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।

ইসাইয়া 60:6-7
ইসাইয়া 60:8 খিাশকর বদশক �াকাও| 

আকাশশ দ্�ু পার হশয় যাওয়া খমশ�র 
মশ�া �ারা খ�ামার বদশক অগ্রসর হশছে| 
�ারা হি �ুি দ্�ু িাসায উশড় যাওয়া �ু�ু 
পা�ীশদর ম�|

9 দরূি�গী এিাকায খিাকরা আমার জনযে 
অশপষিা করশে| বিশাি যাত্রীিাহী 
জাহাজগুবি জিযাত্রার জনযে প্রস্তু�| এই 
জাহাজগুবি খ�ামাশদর খেশিশমশয়শদর 
দরূশদশ খথশক আনার প্রব�ষিায রশয়শে| 
�ারা �াশদর ঈশ্বর ইস্াশয়শির পবিত্র 
একজনশক শ্রধো জানাশনার জনযে খসানা 
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এিং রূশপা বনশয় আসশি| প্রভু খ�ামাশদর 
জনযে চম�ক্ার কাজ করশিন|

10 অনযে খদশশর খেশিশমশয়রা খ�ামাশদর 
প্রাচীরগুশিা আিার �শড় �ুিশি| �াশদর 
রাজারা খ�ামাশদর খসিা করশি| “আবম 
য�ন খ�ামাশদর উপর রুধে বেিাম, ��ন 
আবম খ�ামাশদর শাক্স্ বদশয়বেিাম| বকন্তু 
এ�ন খ�ামরা আমার স্পশষি, এিং আবম 
খ�ামাশদর জনযে করুণাময় হি|

11 খ�ামার ফিক সি সময় খ�ািা থাকশি| 
খসগুবি বদনরা� ক�নই িন্ হশি না| সি 
জাব� ও রাজারা খ�ামাশক �াশদর সম্পদ 
খদশি|

ইসাইয়া 60:12-15
ইসাইয়া 60:16 জাব�গুবি খ�ামার 

রশয়াজনীয় সি বকেুই খদশি| �ুবম হশি 
মা�ৃদ3ুপাযী বশশুর মশ�া| বকন্তু �ুবম 
রাজার ধন ‘পান’ করশি| ��ন �ুবম িুঝশি 
খয ব�বন আবম, প্রভু, বযবন খ�ামাশক রষিা 
কশরন| �ুবম জানশ� পারশি যাশকাশির 
মহান ঈশ্বর খ�ামার পবরত্রা�া|

17 “এ�ন খ�ামার �ামা রশয়শে| আবম 
খ�ামাশক খসানা এশন খদি| এ�ন খ�ামার 
খিাহা রশয়শে| আবম খ�ামাশক খদি রূপা| 
আবম খ�ামার কািশক �ামায পবরণ� 
করি| আবম খ�ামার পাথরশক খিাহাশ� 
পবরণ� করি| আবম খ�ামার শাক্স্শক 
শাবন্শ� রূপান্বর� করি| এ�ন খ�ামাশক 
খিাকরা কষ্ট বদশিও পশর �ারাই খ�ামার 
জনযে ভাি ভাি কাজ করশি|

18 “খ�ামার খদশশ আর ক�নও বহংসাত্ক 
�িনার �ির থাকশি না| খিাশক আর 
খ�ামাশক িা খ�ামার খদশশক আক্রমণ 
করশি না| �ুবম খ�ামার প্রাচীর সমূশহর 
নাম খদশি ‘পবরত্রাণ’ এিং খ�ামার 
ফিকগুবির নাম খদশি ‘প্রশংসা|’

19 “বদশনর খিিায় সূয় ্ম আর ক�নও খ�ামার 
আশিা হশি না| রাশত্র আর ক�নও চাদঁ 
খ�ামার আশিা হশি না| কারণ প্রভুই 
খ�ামার বচর কাশির আশিা| খ�ামার 

ঈশ্বরই খ�ামার খজযোব�|
20 খ�ামার ‘সূয় ্ম’ ক�নও অস্বম� হশি না| 

খ�ামার ‘চাদঁ’ আর ক�নও অন্কার হশি 
না| কারণ প্রভু বচর কাশির জনযে খ�ামার 
আশিা হশিন এিং খশাশকর সময় খশষ 
হশি|

21 “খ�ামার সি খিাক ভাি হশি| �ারা 
পৃবথিীশক বচর কাশির জনযে পাশি| �াশদর 
আবম সৃটষ্ট কশরবে| �ারা আমার বনশজর 
হাশ� �শড় খ�ািা চম�ক্ার িৃষি|

সামসগেী� 37:29 সত্  কলাকরা ঈশ্বেরর 
প্রিতশ্রুত রাে্য পােব| কসখােন তারা িেরিদন 
বাস করেব|

সামসগেী� 72:11 সব রাো কয়ন আমােদর 
রাোর কােে নত হয়| সব োিত কয়ন তারঁ 
কসবা কেরন|

ইসাইয়া 26:1 কস সমেয় িযহপূদার কলাকরা 
এই গান গাইেব:প্রভু আমােদর পিরত্রার িদন| 
আমােদর একটি শক্তিশালী দুেভ্ণদ্য নগর 
আেে|

2 ফিকগুিল কখােলা| এক ন্যায়পরায়র োিত 
প্রেবশ করেব| এরা ঈশ্বেরর সুিশষিা কমেন 
েেল|

ইসাইয়া 49:23 তােদর সম্রািরা িশষিক 
হেবন| রােকুমারীরা তােদর যত্ন করেব| কসই 
সব রাো ও রােকুমারীরা কতামােদর সামেন 
শ্দ্ায মাথা নত করেব | তারা কতামােদর 
পােয়র পাতার ধপূিলেত েুবেন করেব| তখন 
কতামরা বুঝেব কয আিমই প্রভু| তারপর কতামরা 
োনেব, আমার ওপর আস্াশীল হওয়া ককান 
কলাকই হতাশ হেব না|”

খযাহন 9:5 আিম যতষির এই েগেত 
আিে, আিমই এই েগেতর আেলা৷’

খযাহন 12:28 িপতা, কতামার নামেক 
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মিহমািবেত কর!’তখন স্বগ ্ণ কথেক এক রব 
কভেস এল, ‘আিম এেঁক মিহমািবেত কেরিে, 
আর আিম আবার তােঁক মিহমািবেত করব৷’

খযাহন 15:1 যীশু বলেলন, ‘আিমই প্রকৃত 
আঙু্গর লতা, আর আমার িপতা আঙু্গর 
কষিেতর প্রকৃত কৃষক৷

2 আমার কয় শাখােত ফল ধের না, িতিন তা 
ককেি কফেলন৷ আর কয় শাখােত ফল ধের 
তােত আরও কবশী কের ফল ধরার েন্য িতিন 
তা কেঁেি পিরকিার কের কদন৷

খযাহন 15:8 কতামরা প্রেুর ফেল ফলবান 
হেয় প্রমার কর কয়, কতামরা আমার প্রকৃত 
িশষ্য; আর তােতই আমার িপতা মিহমািবেত 
হেবন৷

খরামীয় 1:17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক 
িনেদ্ণাষ বেল গ্রহর কেরন, তা এই সুসমাোেরর 
মধ্য িদেয়ই কদখােনা হেয়েে৷ শুরু কথেক কশষ 
পয ্ণন্ত িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন 
িনেদ্ণাষ বেল গন্য হয়৷ শাস্ত কয়মন বেল, 
‘িবশ্বােসর দ্ারা কয় ব্যক্তি ঈশ্বেরর সামেন 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে কস অনন্ত েীবেনর 
অিধকারী হেব৷’

খরামীয় 5:19 সুতরাং কয়মন একেেনর 
অবাধ্যতার ফেল সব কলাক পাপী বেল গন্য 
হল, কসইরকমভােব কসই একেেনর বাধ্যতার 
ফেল অেনেক ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেব৷

এশফসীয় 2:10 কারর ঈশ্বরই আমােদর 
িনম ্ণার কেরেেন৷ খ্ীষ্ট যীশুেত ঈশ্বর আমােদর 
নতুন সটৃষ্ট কেরেেন কয়ন আমরা সব ্ণপ্রকার 
সত্ কাে কির৷ এইসব সত্ কম ্ণ ঈশ্বর পপূেব ্ণই 
আমােদর েন্য ততরী কের করেখিেেলন যােত 
আমরা কসই সত্ কাে কের েীবন কািােত 
পাির৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:13 িকন্তু ঈশ্বর 
আমােদর এক নতুন আকাশমণ্ডল ও এক 
নতুন পিৃথবীর প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন৷ এই 
প্রিতশ্রুিতর পপূর ্ণতার েন্য আমরা অেপষিা 
করিে, আর কসখােন ককবল ধািম ্ণকতা থাকেব৷

पপ্র�যোশদশ 21:12 নগেরর প্রােীরটি খুব উঁেু এবং 
বড় িেল৷ প্রােীেরর বােরাটি ফিক িেল৷ নগেরর 
বােরাটি ফিেক বােরােন স্বগ ্ণদপূত িেল৷ কসই 
দ্ারগুিলর ওপর ইস্ােয়েলর বােরা কগাষ্ঠীর নাম 
কলখা িেল৷

13 পপূব ্ণিদেক িতনটি দরো, উত্তরিদেক িতনটি 
দরো, দিষির িদেক িতনটি দরো ও পক্চিম 
িদেক িতনটি দরো৷

14 নগেরর কসই প্রােীেরর বােরাটি িভত পাথর 
িেল, আর কসই সব িভত পাথেরর ওপর 
কমষশাবেকর বােরােন কপ্রিরেতর নাম কলখা 
আেে৷

पপ্র�যোশদশ 21:23 নগরটি আেলািকত করার 
েন্য সপূয় ্ণ ও োেঁদর প্রেযােন িেল না, কারর 
ঈশ্বেরর মিহমা তা আেলাকময় কের, আর 
কমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷

24 এর আেলােত সমস্ত োিত েলােফরা করেব, 
আর েগেতর রাোরা তােদর প্রতাপ কসখােন 
িনেয় আসেব৷

25 ঐ নগেরর িসংহদ্ারগুিল ককান িদন কখনও 
বন্ধ হেব না, কারর কসখােন কখনও ককান রাক্ত্র 
হেব না,

26 আর োিতবেৃন্দর সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বয ্ণ কসই 
নগেরর মেধ্য আনা হেব৷

27 অশুিে ককান িকেু শহের প্রেবশ করেত পারেব 
না৷ ককান মানুষ কয় ঘনৃ্য কাে কের অথবা কয় 
অসত্ কস কখনও নগের প্রেবশ করেত পারেব 
না৷ ককবল যােদর নাম কমষশাবেকর েীবন 
পুস্তেক কলখা আেে শুধু তারাই কসখােন প্রেবশ 
করেত পারেব৷

पপ্র�যোশদশ 22:5 কসখােন রাক্ত্র আর হেব না, 
প্রদীেপর আেলা বা সপূেয ্ণর আেলার ককান 
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প্রেযােন হেব না, কারর প্রভু ঈশ্বর তখন 
সবার ওপর তারঁ আেলা েিড়েয় কদেবন; আর 
তারা যুেগ যুেগ িেরকাল রাোর মত রােত্ব 
করেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; সামসঙ্গীত 1:5; সামসঙ্গীত 
112:1-6; ইসাইয়া 57:13.

D01 মবসহার অবভশষক।
E06 মবসহার অবভযান এিং ঈশ্বশরর আহ্ান।
E15 মবসহা সু�ির আনশিন।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।
     
ইসাইয়া 61:1 প্রভুর দাস িশিন, “প্রভু, 

আমার সদাপ্রভু, �ারঁ আত্া আমার মশধযে 
বদশয়শেন|’ �রীিশদর সশগে কথা িিিার 
জনযে, �াশদর ভনিহৃদশয়র ষিশ� িন্নী 
জড়ািার জনযে এিং দঃু�ীশক আরাম 
খদিার জনযে প্রভু আমাশক মশনানী� 
কশরশেন| ঈশ্বর আমাশক পাটিশয়শেন 
বনয় ্মাব��শদর ও িন্দীশদর জানাশ� খয, 
�ারা মুতি হশছে|

2 ঈশ্বর আমাশক পাটিশয়শেন �ারঁ উদার�া 
ক�ন খদ�া যাশি খস সমশয়র কথা খ�াষণা 
করার জনযে| দষু্ট খিাকশদর �াশদর শাক্স্র 
সময় খ�াষণা করিার জনযে প্রভু আমাশক 
পাটিশয়শেন |ঈশ্বর আমাশক পাটিশয়শেন 
দঃু�ীশদর স্ক্স্ বদশ�|

3 ঈশ্বর আমাশক বসশয়াশনর বিমষ ্ম খিাকশদর 
কাশে পাটিশয়শেন| আবম �াশদর �া 
খভা� করার জনযে প্রস্তু� কশর �ুিি| 
আবম �াশদর মাথার োই দশূর সবরশয় 
খদি| আবম �াশদর রাজমুকুি খদি| আবম 
�াশদর দঃু�শক সবরশয় বদশয় সুশ�র খ�ি 
খদি| আবম �াশদর দঃু� দরূ করি এিং 
উপাচাশরর িস্ত খদি| ঈশ্বর আমাশক 
পাটিশয়শেন এই সি খিাকশদর ‘ভাি িৃষি’ 
এিং ‘প্রভুর বিস্যকর চারা �াে’ বহশসশি 

নাম বদশ�|

ইসাইয়া 57:15 ঈশ্বর ওপের, আেরা ওপের| 
িতিন থাকেবন িেরকাল| তারঁ নাম পিবত্র| ঈশ্বর 
বেলন, আিম অেনক উঁেু ও পিবত্র স্ােন বাস 
করেলও যারা দুঃখীত ও িবনীত তােদর সেঙ্গও 
আিম থািক| যােদর আত্া অিনষ্টকারী তােদর 
আিম নতুন েীবন কদব| যােদর মেন দুঃখ 
রেয়েে আিম তােদর নতুন েীবন কদব|

মবথ 3:16 যীশু বাপ্তাইক্েত হেয় েল 
কথেক উেঠ আসার সেঙ্গ সেঙ্গ তারঁ সামেন 
আকাশ খুেল কগল, আর িতিন কদখেলন 
ঈশ্বেরর আত্া কেপােতর মেতা কনেম তারঁ 
ওপের আসেেন৷

17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা কগল, কসই স্বর 
বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম 
অত্যন্ত প্রীত৷’

মবথ 5:4 ধন্য কসইেলােকরা যারঁা কশাক কের, 
কারর তারা ঈশ্বেরর কাে কথেক সান্ত্বনা পােব৷

5 িবনযী কলােকরা ধন্য৷ তারা ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুত 
কদেশর অিধকার লাভ করেব৷’

িুক 4:17 তারঁ হােত ভাববাদী িযশাইয়র 
কলখা পুস্তকটি কদওযা হল৷ িতিন পুস্তকটি খুেল 
কসই অংশটি কপেলন, কয়খােন কলখা আেে:

18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর আেেন কারর 
দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর প্রোেরর েন্য 
িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ িতিন আমােক 
বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার কথা ও অন্ধেদর 
কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা কঘাষরা করেত 
পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর মুতি করেত 
বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

20 এরপর িতিন পুস্তকটি গুটিেয় কসখানকার 
সহায়কেদর হােত িদেয় বসেলন৷ সমাে-গেৃহ 
যারঁা কস সময় িেল, তােদর সকেলর দৃটষ্ট তারঁ 
ওপর িগেয় পড়ল৷
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21 তখন িতিন তােদর বলেলন, ‘শােস্তর এই কথা 
যা কতামরা শুনেল তা আে পপূর ্ণ হল৷’

খযাহন 1:32 কয়াহন বলেলন, ‘আিম পিবত্র 
আত্ােক স্বগ ্ণ কথেক কনেম আসেত কদেখিে৷ 
কসই আত্া কেপােতর আকাের এেস যীশুর 
উপর বসেলন৷ 

33 এরপর কয়াহন তারঁ সােষি্য বলেলন, ‘আিম 
িনেেও খ্ীষ্ট কক তা োনতাম না৷ িকন্তু 
কলাকেদর েেল বাপ্তাইে করেত ঈশ্বর 
আমােক পাঠােলন৷ ঈশ্বর আমােক বলেলন, 
‘তুিম কদখেত পােব এক ব্যক্তির উপর পিবত্র 
আত্া এেস অিধষ্ান করেেন৷ আর িতিনই 
কসই ব্যক্তি িযিন পিবত্র আত্ােত বাপ্তাইে 
করেবন৷” 

34 আিম তা কদেখিে আর তাই আিম কলােকেদর 
বিল, ‘কয় িতিনই ঈশ্বেরর পুত্র৷”

খযাহন 15:11 আিম এসব কথা কতামােদর 
বললাম, কয়ন আমার কয় আনন্দ আেে তা 
কতামােদর মেধ্যও থােক; আর এইভােব 
কতামােদর আনন্দ কয়ন সম্পূর ্ণ হয়৷

কবরন্থীয় ২ 6:2 কারর ঈশ্বর বেলন,‘আিম 
উপযুতি সমেয় কতামােদর প্রাথ ্ণনা শুনলাম 
এবং পিরত্রােরর িদেন আিম কতামােদর সাহায্য 
করলাম৷’িযশাইয়  49 :8 আিম যা বলিে 
কশান, এখনই কসই ‘উপযুতি সময়৷’ আেই 
‘পিরত্রােরর িদন৷’

কবরন্থীয় ২ 7:9 এখন আিম আনন্দ করিে, 
কতামরা মেন ব্যথা কপেয়িেেল বেল নয়; 
িকন্তু কতামােদর কসই দুঃখ ও ব্যথা কতামােদর 
েীবনেক পিরবিত্ণত কেরেে বেল৷ ঈশ্বেরর 
ইছোনুসােরই কতামরা দুঃখ কপেয়িেেল, তাই 
আমােদর দ্ারা কতামােদর ককানরকম ষিিত হয় 
িন;

10 কারর ঈশ্বেরর ইছোনুসাের দুঃখ মানুেষর 
হৃদেয় ও েীবেন অনুতাপ আেন আর তা 
মুক্তির িদেক িনেয় যায় এবং তােত আমােদর 

দুঃখ করার িকেু কনই৷ িকন্তু এই েগেতর 
কদওযা দুঃখ মানুষেক অনন্ত মতুৃ্যর িদেক 
কঠেল কদয়৷

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 30:11; ইসাইয়া 12:1; এেেিকেয়ল 
16:8-13; কযাহন 14:14-26; তীত 3:4-6.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
   
ইসাইয়া 61:4 “খসই সময় খয সি পুরাশনা 

শহরগুবি ধ্ংস হশয়বেি �া আিার ন�ুন 
কশর �শড় উিশি| খসই শহরগুবি প্রারবভিক 
সৃটষ্টর সমশয়র ম� আিার ন�ুন হশয় 
উিশি| শহরগুবি িহকুাি আশ� ধ্ংস 
হশয়বেি| বকন্তু আিার �া ন�ুন কশর �শড় 
উিশি|

5 “��ন খ�ামার শএুরা খ�ামার কাশে এশস 
খমষশদর যত্ন খনশি| খ�ামার শএুশদর 
বশশুরা খ�ামার মাশি ও িা�াশন কাজ 
করশি|

6 খ�ামাশক িিা হশি ‘প্রভুর যাজক|’ 
‘আমাশদর ঈশ্বশরর দাস|’ পৃবথিীর সি 
জাব�শদর ধনসম্পদ �ুবম পাশি এিং এর 
জনযে �ুবম �বি ্ম� হশি|

7 “অ�ীশ�, খিাশক খ�ামাশক িজ্ায 
খফি� এিং খ�ামার কাশে �ারাপ কথা 
িি�| �ুবম অনযে খিাকশদর খচশয় অশনক 
খিশী িজ্জ্� হশয়বেশি| �াই �ুবম 
অনযেশদর �ুিনায় খ�ামার ভূ�শণ্ড বদ্গুণ 
সুবিধা পাশি| �ুবম বচর কাশির জনযে সু� 
পাশি|

8 এসি খকন �িশি? কারণ আবম প্রভুর 
ধাবম ্মক�া ও নযোয়শিাধশক ভািিাবস| আবম 
চুবর করা এিং অনযোনযে মন্দ কাজশক �ৃণা 
কবর| �াই আবম খিাশকশদর �াশদর প্রাপযে 
পুরস্কার খদি| আবম বচর কাশির মশ�া 
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আমার খিাকশদর সশগে একটি চুক্তি করি|
9 সি জাব�র প্রব�টি খিাক আমার 

খিাকশদর জানশি| যারাই �াশদর খদ�শি, 
জানশ� পারশি খয প্রভুই �াশদর আশীি ্মাদ 
কশরশেন|”

पবশষযেচবর� 20:28 িনেেেদর 
ব্যাপাের সাবধান কথেকা আর পিবত্র আত্া 
কতামােদরেক কয় পােলর কদখােশানার ভার 
িদেয়েেন, ঈশ্বেরর কসই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান 
কর, কারর এই মণ্ডলী িতিন তারঁ রতি িদেয় 
িকেনেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:8 িকন্তু ঈশ্বর 
কলাকেদর মেধ্য ত্রুটি লষি্য কের 
বেলিেেলন:‘কদেখা, এমন সময় আসেে, 
যখন আিম ইস্ােয়েলর কলােকেদর ও িযহপূদার 
কলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি করব৷

9 কসই েুক্তি অনুসাের নয় যা আিম তােদর 
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিেলাম, 
কয়িদন আিম তােদর হাত ধের িমশর কদশ 
কথেক বাইের কবর কের িনেয় এেসিেলাম৷ 
আমার সেঙ্গ তােদর কয় েুক্তি হেয়িেল তােত 
তােদর িবশ্বাস িেল না; আর তাই আিম তােদর 
কাে কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িেলাম, একথা প্রভু 
বেলন৷

10 আিম ইস্ােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি 
িস্র করব; ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন 
করব, একথা প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর 
মােঝ আমার িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর 
হৃদেয় আমার ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম 
তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

12 কারর আমার িবরুেদ্ তারা যেতা অপরাধ 
কেরেে কস সব আিম ষিমা করব, তােদর 
সকল পাপ আর কখনও স্মরর করব না৷’ 

13 এই েুক্তিেক যখন ঈশ্বর নতুন বলেেন তখন 

প্রথেমর েুক্তিটি পুরােনা হেয় যােছে৷ যা িকেু 
পুরােনা তা কতা েীর ্ণ আর তা িশিগিরই িবলীন 
হেয় যােব৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 
বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 
তারঁই গুরগান কর৷

বপ�শরর ১ম পত্র 5:1 যারঁা মণ্ডলীর 
প্রােীন তােদর কােে এখন আমার এই বতিব্য, 
আিম িনেেও একেন প্রােীন িহেসেব খ্ীেষ্টর 
দুঃখেভােগর একেন সাষিী৷ কসই সেঙ্গ 
ভিবষ্যেত কয় ঐশীমিহমা প্রকািশত হেব আিম 
হব তার একেন অংশীদার৷ আিম কতামােদর 
অনুেরাধ করিে,

2 কতামােদর তত্ত্বাবধােন ঈশ্বেরর কয় পাল 
আেে তােদর কদখােশানা কর৷ কস্বছোয় তােদর 
পিরেয় ্ণা কর, বাধ্য হেয় নয় বা িকেু পাবার 
আশায়ও নয়, বরং কস্বছোয় ও আগ্রেহর সেঙ্গ, 
ঈশ্বর কয়মন োন৷

3 যােদর দািযত্বভার কতামরা কপেয়ে তােদর 
ওপর প্রভুত্ব োিলও না; িকন্তু পােলর আদশ ্ণ 
স্বরূপ হও৷

4 কয়িদন প্রধান পালক (খ্ীষ্ট) কদখা কদেবন 
কসিদন কতামরা িনচিয়ই কসই অম্ান মিহমাময় 
মুকুি লাভ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 1:6 যীশু আমােদর িনেয় এক 
রাে্য গেড়েেন এবং তারঁ িপতা ঈশ্বেরর কসবার 
েন্য আমােদর যােক কেরেেন৷ যীশুর মিহমা 
ও পরাক্রম যুেগ যুেগ স্াযী কহাক্৷ আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 5:10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য 
গেড়ে ও আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে 
আর তারা সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’
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पপ্র�যোশদশ 20:6 কয় ককউ এই প্রথম 
পুনরুত্ােনর ভাগী হয় কস ধন্য ও পিবত্র৷ এই 
সব কলাকেদর ওপর িদ্তীয় মতুৃ্যর আর ককান 
কতৃ ্ণত্ত্ব কনই৷ তারা বরং খ্ীেষ্টর ও ঈশ্বেরর 
যােকরূেপ তারঁ সেঙ্গ হাোর বের ধের রােত্ব 
করেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
G05 মবসহা প্রচুর ফি খদ�শ� পাশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 61:10 “প্রভু আমাশক �ুি সু�ী 
কশরশেন| আমার সমগ্র সত্তা আমার 
ঈশ্বশর সু�ী| ঈশ্বর আমাশক পবরত্রাশণর 
িস্ত পবরশযশেন| এিা হশছে খযমন এক 
জন বিশয়র ির বনশজশক মািা বদশয় 
সাজায খসই রকম| ঈশ্বর আমার ওপর 
ধাবম ্মক�ার আিরণ িস্ত পবরশযশেন| খযন 
বিশয়র িধূ ক্ব্াশহর চম�ক্ার খপাশাক 
পশরশে|

11 পৃবথিীই �ােশদর জন্মাশনার কারণ| 
খিাকরা িা�াশন িীজ িা�ায এিং িা�ান 
�াশদর িড় কশর খ�াশি| একই রকম 
ভাশি প্রভু ধাবম ্মক�া িৃক্ধে করশ� সাহাযযে 
করশিন| প্রভু সমস্ জাব�র সামশন 
প্রশংসাশক িৃক্ধে করশিন|”

আবদপুস্ক 3:11 প্রভু ঈশ্বর মানুষটিেক 
বলেলন, “কক বলল কয় তুিম উলঙ্গ? কতামার 
লজ্া করেে ককন? কয় গােিার ফল কখেত 
আিম বারর কেরিেলাম তুিম িক কসই িবেশষ 
গােের ফল কখেয়ে?”

িুক 1:46 তখন মিরয়ম বলেলন,
47 ‘আমার আত্া প্রভুর প্রশংসা করেে, আর 

আমার আত্া আমার ত্রারকত্ণা ঈশ্বরেক কপেয় 
আনক্ন্দত৷

কবরন্থীয় ২ 5:2 বাস্তিবক আমরা এই তাবঁুেত 
থাকেত থাকেত কাতরভােব আত্ণনাদ করিে৷ 
আমরা মেনপ্রাের কামনা করিে কয় আমােদর 
স্বগতীয় আবাস িদেয় আমােদর কেেক কদওয়া 
কহাক৷

3 কারর আমরা িবশ্বাস কির কয় এই কপাশাক 
পরবার পর কদখা যােব কয় আমরা উলঙ্গ নই৷

पপ্র�যোশদশ 3:5 কয় েযী হয়, কস ঐরকম শুভ্ 
কপাশাক পরেব; আর আিম ককান মেতই তার 
নাম েীবন পুস্তক কথেক মুেে কফলব না, আিম 
স্বীকার করব কয় কস আমার৷ আমার িপতার 
সামেন ও তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর সামেন আিম একথা 
বলব৷

पপ্র�যোশদশ 3:18 আিম কতামােক এক পরামশ ্ণ 
িদই, তুিম আমার কাে কথেক আগুেন িনখাদ 
করা খাটঁি কসানা ককেনা, কয়ন প্রকৃত ধনবান 
হেত পার৷ আিম কতামােক বলিে আমার কাে 
কথেক সাদা কপাশাক ককেনা, কয়ন কতামার 
লজ্ােনক উলঙ্গতা োকা পেড়৷ আিম 
কতামােক কোেখ কদখার েন্য মলম িকনেত 
বিল, তাহেল তুিম টঠক কদখেত পােব৷

पপ্র�যোশদশ 7:14 আিম তােঁক বললাম, ‘মহাশয়, 
আপিন োেনন৷’িতিন আমায় বলেলন, ‘এরা 
কসই কলাক যারঁা মহািনয় ্ণাতন সহ্য কের 
এেসেে ; আর কমষশাবেকর রেতি িনেের 
কপাশাক ধুেয় শুেীশুভ্ কেরেে৷

पপ্র�যোশদশ 19:7 এস, আমরা আনন্দ ও 
উলোস কির, আর তারঁ মিহমা কির, কারর 
কমষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তারঁ বধপূও 
িববােহর েন্য িনেেেক প্রস্তুত কেরেে৷

8 তােক পিরধান করেত কদওয়া হল শুিে শুভ্ 
উজ্জ্বল মসীনার বসন৷’কসই মসীনার বসন হল 
ঈশ্বেরর পিবত্র কলাকেদর সত্ কেম ্ণর প্রতীক৷
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এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; আিদপুস্তক 2:25; আিদপুস্তক 
3:7-15; িফিলপ্ীয় 4:4; িপতেরর ১ম পত্র 1:3-9; িপতেরর ১ম পত্র 

2:9.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 62:1 “বসশয়ানশক আবম 
ভািিাবস, �াই আবম �ার জনযে কথা িশি 
যাি| খজরুশাশিমশক আবম ভািিাবস, 
�াই আবম কথা িন্ করি না| য�ষিণ না 
ধাবম ্মক�া উজ্জ্বি আশিার মশ�া বকরণ 
খদয় ��ষিণ আবম কথা িশি যাি| 
অবনিবশ�ার ম� পবরত্রাণ জ্বশি না ওিা 
পয় ্মন্ আবম কথা িিি|

2 ��ন সি জাব� খ�ামার ধাবম ্মক�া খদ�শ� 
পাশি| সমস্ রাজারা খ�ামাশক সম্ান 
খদ�াশি| ��ন খ�ামার ন�ুন নাম হশি| 
প্রভু বনশজই খসই নাম খদশিন|

3 প্রভু খ�ামার জনযে �বি ্ম� হশিন| �ুবম হশি 
প্রভুর হাশ�র সুন্দর মুকুশির ম�|

पবশষযেচবর� 9:15 িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, 
‘তুিম যাও, কারর অইহুদীেদর কােে, রাোেদর 
ও ইস্ােয়লীয়েদর কােে আমার নাম িনেয় 
যাবার েন্য আিম তােক মেনানীত কেরিে৷

কবরন্থীয় ১ 9:25 আবার কদখ, কয় সব প্রিতেয়াগী 
কখলায় অংশগ্রহর কের, তারা কটঠন িনয়ম 
পালন কের৷ তারা অস্াযী িবেয় মুকুি পাবার 
েন্য তা কের; িকন্তু আমরা অষিয় মুকুেি 
ভপূ িষত হবার েন্য কির৷

বফবিপ্ীয় 4:1 আমার িপ্রয় ভাই ও কবােনরা, 
আিম কতামােদর ভালবািস আর কতামােদর 
কদখেত োই৷ কতামরা আমার আনন্দ ও গেব ্ণর 
িবষয়৷ আিম কয়মন বেলিে, কতমনভােবই সব ্ণদা 
প্রভুর বাধ্য কথেকা৷

ব�মবথ ২ 4:8 এখন অবিধ সটঠক 
েীবনযাপন করার েন্য আমার েন্য এক 
িবেয় মুকুি কতালা আেে, কসই ন্যায়পরায়র 
িবোরক প্রভু কসই মহািদেন আমােক তা 
কদেবন৷ হ্যা ,ঁ কসই মুকুি িতিন আমায় কদেবন৷ 
ককবল আমােক নয়, বরং যত কলাক তারঁ 
পুনরাগমেরর েন্য ভােলাবাসার সােথ 
অধীরভােব প্রতীষিা কেরেে, এ মুকুি তােদর 
সকলেক কদেবন৷

যাশকাশির পত্র 1:12 পরীষিার সমেয় 
কয় তধয ্ণ্য ধের ও িস্র থােক কস ধন্য, কারর 
িবশ্বােসর পরীষিায় উত্তীর ্ণ হেল ঈশ্বর তােক 
পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত েীবন কদেবন৷ ঈশ্বরেক 
যারঁা ভালবােস তােদর িতিন এই েীবন কদবার 
প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 5:4 কয়িদন প্রধান পালক 
(খ্ীষ্ট) কদখা কদেবন কসিদন কতামরা িনচিয়ই 
কসই অম্ান মিহমাময় মুকুি লাভ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 2:10 কতামােক কয় সমস্ত দুঃখেভাগ 
করেত হেব তােত ভয় কপও না৷ আিম কতামােক 
বলিে কতামােদর পরীষিা করার েন্য িদয়াবল 
কতামােদর কাউেক কাউেক কারাগাের পুরেব৷ 
দশ িদন পয ্ণন্ত কতামােদর কষ্ট হেব৷ যিদ মরেত 
হয় তবু আমার প্রিত িবশ্বস্ত কথেকা৷ যিদ তুিম 
িবশ্বস্ত থাক তাহেল আিম কতামােক েীবন-
মুকুি কদব৷

पপ্র�যোশদশ 2:17 ‘আত্া মণ্ডলীগুিলেক িক 
বলেেন যার কশানার মেতা কান আেে কস 
শুনুক৷‘কয় েীবেন েযী হয়, তােক আিম গুপ্ত 
মান্ার অংশ কখেত কদব এবং আিম তােদর 
প্রেত্যকেক একটি কের সাদা পাথর কদব৷ কসই 
পাথেরর ওপর একিা নতুন নাম কলখা আেে ; 
যা অন্য ককউ োনেত পারেব না, ককবল কয় তা 
পােব কসই োনেত পারেব৷’

पপ্র�যোশদশ 3:11 ‘আিম িশিগির আসিে৷ কতামার 
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যা আেে তা ধের রাখ, কয়মন েলে কতমিন 
েলেত থাক, কয়ন ককউ কতামার িবেয়মুকুি 
ককেড় িনেত না পাের৷

पপ্র�যোশদশ 4:4 কসই িসংহাসেনর োরিদেক 
েক্বিশটি িসংহাসন িেল৷ কসইসব িসংহাসেন 
েক্বিশ েন প্রােীনবেসিেেলন, তারঁা সকেল 
শুভ্ কপাশাক পেরিেেলন; আর তােঁদর মাথায় 
কসানার মুকুি িেল৷

पপ্র�যোশদশ 4:10 িযিন িসংহাসেন বেস আেেন 
তারঁ সামেন ঐ েক্বিশেন প্রােীন ভপূ িমষ্ট 
হেয় প্ররাম কেরন; আর িযিন িেরেীিব তারঁ 
উপাসনা কেরন আর িনেের িনেের মাথার 
মুকুি িসংহাসেনর সামেন করেখ বেলন:

11 ‘আমােদর প্রভু ও ঈশ্বর! তুিম মিহমা, সম্ান ও 
পরাক্রম পাবার কয়াগ্য, কারর তুিম সমস্ত িকেু 
সটৃষ্ট কেরে৷ কতামার ইছোেতই সব িকেু সটৃষ্ট 
হেয়েে ও সব িকেুর অক্স্তত্ব আেে৷’

पপ্র�যোশদশ 12:1 তারপর স্বেগ ্ণ এক মহত্ 
ও িবস্ময়কর সেঙ্কত কদখা কগল৷ একটি 
স্তীেলাকেক কদখা কগল, সপূয় ্ণ যার বসন, যার 
পােয়র নীেে িেল োদঁ, আর বােরাটি নষিেত্রর 
এক মুকুি তার মাথায়৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; মিথ 27:29; কথসােলািনকীয় ১ 
2:19; पপ্রত্যােদশ 6:2; पপ্রত্যােদশ 14:14.

B20 রাজার �ারঁ অনু�ামীশদর প্রব� 
ভাশিািাসা।

B23 ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।
E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 62:4 খ�ামাশক আর খকউ �যোজযে 
খিাক িিশি না| খ�ামার ভূবমশক খকউ 

‘ধ্ংসস্থান’ িিশি না| �ারা খ�ামাশক 
িিশি, ‘ভাশিািাসার খিাক|’ খ�ামার 
খদশশক িিা হশি, ‘কশন|’ খকন? কারণ 
ঈশ্বর খ�ামাশদর ভািিাশসন| খ�ামাশদর 
খদশ ক্ব্াবহ� হশি|

5 য�ন খকান যুিক খকান যুি�ীশক 
ভািিাশস ��ন খস �াশক বিশয় কশর এিং 
যুি�ীটি বিশয়র পর �ার স্তী হয়| একই 
পশথ খ�ামার জবম হশি খ�ামার বশশুশদর| 
এক জন খিাক �ার ন�ুন স্তীশক খপশয় 
�ুি �ুশী হয়| একই রকম ভাশি, ঈশ্বরও 
খ�ামাশদর বনশয় �ুি সু�ী হশিন|”

6 “খজরুশাশিম, খ�ামার প্রাচীশর আবম 
রষিী খমা�াশযন করি| খসই রষিীরা নীরি 
থাকশি না| �ারা বদন রা� প্রাথ ্মনা করশি|” 
রষিীরা, খ�ামরা প্রভুর প্রব� প্রাথ ্মনা 
অিযোহ� খরশ�া| খ�ামরা অিশযেই �াশক 
�ারঁ প্রব�শ্রুব�র কথা স্রণ কবরশয খদশি| 
ক�নই প্রাথ ্মনা থামাশি না|

7 য�ষিণ না প্রভু খজরুশাশিমশক খিাশকর 
প্রশংসার শহর কশর �ুিশেন ��ষিণ 
�ুবম প্রাথ ্মনা চািাশি| প্রভু একটি প্রব�শ্রুব� 
কশরশেন| প্রভু প্রমাণ বহশসশি �ারঁ বনশজর 
ষিম�া প্রশযা� করশিন| এিং প্রব�শ্রুব� 
পািশন বনশজর ষিম�া িযেিহার করশিন|

8 প্রভু িশিশেন, “আবম আর ক�নও 
খ�ামার �াদযে শএুশদর খদশিা না| আবম 
প্রব�শ্রুব� করবে খ�ামার ব�বর দ্াষিারস 
শএুরা আর খনশি না|

9 খয সি খিাকরা শসযে সংগ্রহ করশি �ারাই 
�া �াশি এিং এই সি খিাকরা প্রভুর 
প্রশংসা করশি| খয সি খিাকরা দ্াষিা 
সংগ্রহ করশি �ারাই দ্াষিা খথশক উ�প্ন্ন 
দ্াষিারস পান করশ� পারশি| এই সিই 
আমার পবিত্রস্থাশন �িশি|”

খহাশসয়া 2:20 আিম কতামােক আমার িবশ্বস্ত 
নবিধপূ িহসােব ততির করব| তখন তুিম প্রভুেক 
যথাথ ্ণভােব োনেত পারেব|

21 এবং কসই সমেয়, আিম উত্তর কদব|” প্রভু এই 
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কথাগুেলা বেলেেন|“আিম আকােশর সেঙ্গ 
কথা বলব, এবং তারা পিৃথবীেত বটৃষ্ট এেন 
কদেব|

ইসাইয়া 54:6 কতামরা িেেল স্বামী পিরত্যতিা 
মিহলার মত! কতামরা মেন প্রাের খুব দুঃখী 
থাকেলও প্রভু কতামােদর তারঁ মানুষ হবার 
ডাক কদন| কতামরা িেেল স্বামী পিরত্যতিা যুবতী 
স্তীেদর মেতা| িকন্তু ঈশ্বর কতামােদর ডাক 
িদেয়েেন|

7 ঈশ্বর বেলন, “আিম কতামােদর অল্প সময়র 
েন্য ত্যাগ কেরিেলাম| আিম কতামােদর 
িনেের আসেন আবার একক্ত্রত করব| আিম 
কতামােদর মহত্  উদারতা কদখােবা|

খজফাবনয়া 3:17 কতামার প্রভু ঈশ্বর কতামার 
সেঙ্গ আেেন| িতিন শক্তিশালী তসেন্যর মেতা| 
িতিন কতামােক রষিা করেবন| িতিন কদখােবন 
িতিন কতামােক কতিা ভােলাবােসন| িতিন 
কতামার সেঙ্গ কতিা সুখী তা কদখােবন| িতিন 
কতামার ওপর এত খুশী হেবন কয়, িতিন গান 
গাইেবন ও নােেবন|”

িুক 12:32 ‘ষুিদ্ কমষপাল! কতামরা ভয় 
কপও না, কারর কতামােদর িপতা আনেন্দর 
সােথই কসই রাে্য কতামােদর কদেবন, এিাই 
তারঁ ইছো৷

িুক 15:7 আিম কতামােদর বলিে, টঠক 
কসইভােব িনরানবিই েন ধািম ্ণক, যােদর মন 
পিরবত্ণেনর প্রেযােন কনই তােদর কথেক 
একেন পাপী যিদ ঈশ্বেরর কােে মন িফরায়, 
তােক িনেয় স্বেগ ্ণ মহানন্দ হয়৷

খযাহন 3:29 কেন বেররই েন্য, িকন্তু বেরর 
বনু্ধ পােশ দািঁড়েয় থােক বেরর কথা কশানার 
েন্য৷ আর কস যখন বেরর গলা শুনেত পায় 
তখন খুবই আনক্ন্দত হয়৷ তাই আে আমার 
কসই আনন্দ পপূর ্ণ হল৷

খযাহন 15:11 আিম এসব কথা কতামােদর 
বললাম, কয়ন আমার কয় আনন্দ আেে তা 
কতামােদর মেধ্যও থােক; আর এইভােব 
কতামােদর আনন্দ কয়ন সম্পূর ্ণ হয়৷

খরামীয় 9:27 িযশাইয় ইস্ােয়ল সবেেন্ধ 
উচ্চকেঠে বেলিেেলন: ‘যিদ ইস্ােয়লীেদর 
সংখ্যা সমুদ্ তীেরর বালুকরার মত অগিনত 
হয়, তবুও তােদর মধ্য কথেক অবিশষ্ট িকেু 
মানুষ কশষ পয ্ণন্ত উদ্ার পােব৷

पপ্র�যোশদশ 19:7 এস, আমরা আনন্দ ও 
উলোস কির, আর তারঁ মিহমা কির, কারর 
কমষশাবেকর িববােহর িদন এল৷ তারঁ বধপূও 
িববােহর েন্য িনেেেক প্রস্তুত কেরেে৷

पপ্র�যোশদশ 21:9 আর কয় সপ্ত স্বগ ্ণদপূতেদর 
কােে সপ্ত সন্তাপপপূর ্ণ বাটি িেল তােদর মেধ্য 
কশষ সন্তােপর বাটিটি িযিন কেেলিেেলন, িতিন 
এেস আমায় বলেলন, ‘এস, আিম কতামােক 
কমষশাবেকর বধপূেক কদখাব৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; িদ্তীয় িববরর 4:31; িদ্তীয় িববরর 
30:9; িদ্তীয় িববরর 31:6,8,16-18; কযাশুয়া 1:5; সামুেয়ল ১ 

12:22; রাোবিল ১ 19:10; বংশাবিল ১ 16:31; সামসঙ্গীত 16:11; 
সামসঙ্গীত 94:14; ইসাইয়া 49:14-16; ইসাইয়া 53:10; ইসাইয়া 

54:1,6,7; ইসাইয়া 60:10; ইসাইয়া 62:12; কযেরিময়া 32:41; 
এেেিকেয়ল 20:41; কহােসয়া 1:7-11; কযাহন 17:13; করামীয় 

14:17; িফিলপ্ীয় 2:2; पপ্রত্যােদশ 21:2.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 

হশি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
     
ইসাইয়া 62:10 ফিক বদশয় এশসা! 

পথিাশক খিাকশদর জনযে পবরষ্কার কশরা| 
রাস্া প্রস্তু� কশরা| রাস্ার পাথর সবরশয় 
দাও| মনুষযেজাব�র জনযে প্র�ীক বহসাশি 
ধ্জাটি ওড়াও|
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11 খশান, প্রভু দরূি�গী খদশগুবির খিাকশদর 
িশিশেন, “বসশয়াশনর খিাকশদর িি: 
খদ�, খ�ামাশদর পবরত্রা�া আসশেন| ব�বন 
খ�ামাশদর পুরস্কার আনশেন| ব�বন খসই 
পুরস্কার সশগে কশর আনশেন|”

12 �ারঁ খিাকশদর িিা হশি “পবিত্র খিাক|” 
“প্রভুর রষিা করা মানুষ|” খজরুশাশিমশক 
িিা হশি, “আকাক্ঙ্খ� শহর|” “খসই শহর 
যা পবর�যো� করা হয়বন|”

যাত্রাপুস্ক 17:15 এরপর কমািশ একটি কবদী 
ততরী করল| কসই কবদীর নাম হল “প্রভুই 
আমার পতাকা|”

ইসাইয়া 11:10 কস সময় িয়শেযর পিরবারবগ ্ণ 
কথেক একেন িবেশষ ব্যক্তি থাকেবন| এই 
ব্যক্তি কলােকর পতাকা স্বরূপ হেবন| এই 
“পতাকা” সকল কদশেক তারঁ োরপােশ আসার 
েন্য পথ কদখােব| সব কদশ তারঁ কােে তােঁদর 
কররীয কত্ণেব্য়র ব্যাপাের োনেত োইেব| 
এবং তারঁ িবশ্ামস্ল মিহমািবেত হেব|

মবথ 1:21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করেব, তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর 
িতিন তারঁ কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার 
করেবন৷»

মবথ 3:3 এই কয়াহেনর িবষেয়ই ভাববাদী িযশাইয় 
বেলিেেলন: ‘প্রান্তের এক উচ্চ রব কশানা 
যােছে, ‘কতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর; কয় পথ 
িদেয় িতিন যােবন তা সমান কর৷’ 

মবথ 21:5 ‘িসেযান নগরীেক বল, ‘কদখ 
কতামার রাো কতামার কােে আসেেন৷ িতিন 
নম্র, িতিন গাধার ওপের, একটি ভারবাহী গাধার 
বাচ্চার ওপের েেড় আসেেন৷›» সখিরয় 9:9

িুক 1:17 কয়াহন এলীেয়রআত্ায় ও 
শক্তিেত প্রভুর আেগ েলেব৷ কস িপতােদর 
মন তােদর সন্তানেদর িদেক কফরােব, আর 

অধািম ্ণকেদর মেনর ভাব বদেল ধািম ্ণক 
কলাকেদর মেনর ভােবর মেতা করেব৷ প্রভুর 
েন্য কস এইভােব কলাকেদর প্রস্তুত করেব৷’

খযাহন 3:14 ‘মরুভপূ িমর মেধ্য কমািশ 
কয়মন সাপেক উঁেুেত তুেলিেেলন, কতমিন 
মানবপুত্রেক অবশ্যই উঁেুেত ওঠােনা হেব৷

খরামীয় 10:18 তাহেল আিমই ক্েজ্ঞাসা 
কির, ‘কলােকরা িক তারঁ সুসমাোর শুনেত 
পায় িন?’ হ্যা ,ঁ তারা িনচিয়ই শুেনেে এিবষেয় 
শাস্ত বলেে:‘তােঁদর রব পিৃথবীর ককাের ককাের 
কপৌঁেেেে, তােঁদর বাক্য পিৃথবীর সব ্ণত্র কপৌঁেে 
কগেে৷’

पপ্র�যোশদশ 22:12 ‘কশান! আিম িশিগির আসিে! 
আিম কদবার েন্য পুরস্কার িনেয় আসিে, যার 
কয়মন কাে কসই অনুসাের কস পুরস্কার পােব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; িদ্তীয় িববরর 7:6; িদ্তীয় 
িববরর 26:19; িদ্তীয় িববরর 28:9; সামসঙ্গীত 98:1-3; পরম 

গীত 5:10; ইসাইয়া 18:3; ইসাইয়া 49:22; ইসাইয়া 57:14; ইসাইয়া 
59:19; মাক্ণ 16:15; করামীয় 10:11-18.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
D06 মবসহা উপশদষ্টা হশিন।
F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

ইসাইয়া 63:1 ইশদাম খথশক খক আসশে? 
ব�বন আসশেন িস্া শহর খথশক| এিং �ারঁ 
িস্ত উজ্জ্বি িাি রশঙ রক্ঞ্জ�| �াশঁক �ারঁ 
িশস্ত মবহমাববি� খদ�াশছে| ব�বন �ারঁ মহান 
ষিম�ািশি মাথা উচুঁ কশর হািঁশেন| ব�বন 
িশিন, “খ�ামাশদর রষিা করার ষিম�া 
আমার আশে এিং আবম স�যে কথা িিি|”

2 “খকন আপনার িস্ত িাি? দ্াষিাফি খথশক 
যারা দ্াষিারস িানায় �াশদর ম� িাি!”

3 �ারঁ জিাি, “আবম দ্াষিারস িানািার 
জায়�ায়, খয�াশন দ্াষিাফি পা বদশয় 
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চিবকশয রস খির করা হয়, খস�াশন 
খহঁশিবে| আমাশক খকউ সাহাযযে কশরবন| 
আবম রুধে বেিাম এিং দ্াষিার ওপর বদশয় 
খহঁশি যাই| খসই রসআমার কাপশড়র ওপর 
েিশক পশড়বেি| �াই এ�ন আমার িস্ত 
খনাংরা|

4 আবম খিাকশক শাক্স্ বদশ� একিা সময় 
খিশে বনশয়বে| এ�ন আমার খিাকশদর 
রষিা করার সময় এশসশে|

5 আবম চাবর বদশক �াকািাম| বকন্তু আমাশক 
সাহাযযে করার ম� কাউশক খদ�িাম না| 
আবম এিা খদশ� আচিয়্য় ্ম হশয় খ�িাম খয 
খকউ আমাশক সমথ ্মন করি না| �াই আবম 
আমার খিাকশদর রষিা করশ� আমার 
বনশজর ষিম�া িযেিহার কশরবেিাম| 
আমার বনশজর খরাধ আমাশক সমথ ্মন 
কশরবেি|

6 য�ন আবম রুধে বেিাম, ��ন মানুশষর 
ওপর বদশয় খহঁশি ব�শয়বে| আবম য�ন 
রাশ� উন্মত্ত বেিাম আবম �াশদর শাক্স্ 
বদশয়বে এিং �াশদর রতি মাটিশ� 
খফশিবে|”

িুক 12:50 এক বািপ্তেস্ম আমায় 
বাপ্তাইক্েত হেত হেব, আর যতষির না তা 
হেছে, আিম ব্যাকুল হেয় উেঠিে৷

খযাহন 16:32 কশান, সময় আসেে, বলেত 
িক এেস পেড়েে, যখন কতামরা িবক্ছেন্ হেয় 
কয় যার িনেের োয়গায় েেল যােব, আর 
আমায় একা কফেল পালােব, তবু আিম একা 
নই, কারর িপতা আমার সেঙ্গ আেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:3 একমাত্র ঈশ্বেরর 
পুত্রই ঈশ্বেরর মিহমার ও তারঁ প্রকৃিতর 
মপূত ্ণ প্রকাশ৷ ঈশ্বেরর পুত্র তারঁ পরাক্রান্ত 
বােক্যর দ্ারা সবিকেু ধের করেখেেন৷ কসই 
পুত্র মানুষেক সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কেরেেন৷ তারপর স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমার 
ডানপােশর আসেন বেসেেন৷

पপ্র�যোশদশ 14:19 তখন কসই স্বগ ্ণদপূত পিৃথবীর 
ওপর কােস্ত োিলেয় পিৃথবীর সমস্ত আঙু্গর 
সংগ্রহ কের ঈশ্বেরর কক্রােধর মাড়াইকেল 
কেেল িদেলন৷

20 নগেরর বাইের মাড়াইকেল আঙু্গরগুিল মাড়াই 
করা হেল পের কসই মাড়াইকল কথেক রতি 
িনঃসতৃ হল৷ কসই রতি উচ্চতায় কঘাড়ার এক 
বলগা পয ্ণন্ত এবং দুরেত্ব 200 মাইল প্রবািহত 
হল৷

पপ্র�যোশদশ 19:13 রেতি কডাবােনা কপাশাক তারঁ 
পরের; তারঁ নাম ঈশ্বেরর বাক্য৷

14 স্বেগ ্ণর কসনাবািহনী সাদা কঘাড়ায় েেড় তারঁ 
কপেেন কপেেন েেলিেল৷ তােদর পরের িেল 
শুিেশুভ্ মসীনার কপাশাক৷

15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ মুখ কথেক কবিরেয় 
আসিেল, যা িদেয় িতিন পিৃথবীর সমস্ত 
োিতেক আঘাত করেবন৷ কলৌহ যটষ্ট হােত 
োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন পিরোলনা 
করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর প্রেণ্ড কক্রােধর 
কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই করেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #5; ইসাইয়া 59:16,17; पপ্রত্যােদশ 6:9-17; 
पপ্রত্যােদশ 18:20.

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

ইসাইয়া 63:7 আবম স্রণ করি খয প্রভু 
উদার| আবম �াশঁক প্রশংসা করিার কথা 
স্রণ করি| ইস্াশয়শির পবরিারশক 
প্রভু অশনক ভাি ক্জবনস বদশয়শেন| প্রভু 
আমাশদর ওপর �ুি সদয| প্রভু আমাশদর 
ষিমা প্রদশ ্মন কশরশেন|

8 প্রভু িশিন, “এরা সিাই আমার খিাক| এরা 
স�যেই আমার বশশু|” �াই প্রভু এশদর রষিা 
কশরশেন|

9 �াশদর সমস্ বিপশদ, ব�বনও �াশদর সাশথ 
উবদ্নি বেশিন| প্রভু এই সি খিাকশদর 
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ভািিাসশ�ন এিং �াশদর জনযে দঃু� খিাধ 
করশ�ন| �াই প্রভু �াশদর রষিা কশরন| 
�াই ব�বন �াশদর রষিা করশ� �ারঁ বিশশষ 
দ�ূ পাটিশয়বেশিন| ব�বন �াশদর উটিশয 
িশয় বনশয় যান এিং বচর কাশির জনযে 
�াশঁদর যত্ন খনন|

মবথ 14:14 িতিন কনৌকা কথেক তীের কনেম 
কদখেলন বহুেলাক েড় হেয়েে, তােদর প্রিত 
তারঁ করুরা হল৷ তােদর মেধ্য যারঁা অসুস্ িেল, 
তােদর সকলেক িতিন সুস্ করেলন৷

খরামীয় 11:1 তাহেল আিম ক্েজ্ঞাসা 
কির, ‘ঈশ্বর িক তারঁ কলাকেদর দপূের সিরেয় 
িদেয়েেন?’ িনচিয়ই না, কারর আিমও 
অব্াহােমর বংশধর, িবন্যামীন কগাষ্ঠীর 
একেন ইস্ােয়লী৷

2 পপূেব ্ণই ঈশ্বর যােদর তারঁ িনেের কলাক বেল 
মেনানীত কেরিেেলন তােদর িতিন দপূের সিরেয় 
কদন িন৷ শােস্ত এিলয় সবেেন্ধ িক বেল কতামরা 
িক োন না? এিলয় যখন ইস্ােয়লীেদর িবরুেদ্ 
ঈশ্বেরর কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন,

খরামীয় 11:28 সুসমাোর গ্রহর করেত 
অস্বীকার কের ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু হেয়েে৷ 
কতামরা যারঁা অইহুদী কতামােদর সাহায্য 
করেতই এমন হেয়েে ; িকন্তু কবেে কনবার 
িদক কথেক ইহুদীরা এখনও ঈশ্বেরর মেনানীত 
কলাক৷ তােদর িপতৃপুরুষেদর কােে ঈশ্বর 
কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কসই সুবােদ িতিন 
তােদর ভালবােসন৷

�ী� 3:4 িকন্তু যখন আমােদর ত্রারকত্ণা ঈশ্বেরর 
দয়া ও মনুষ্যপ্রীিত প্রকািশত হল,

5 তখন িতিন তারঁ দয়ার গুের আমােদর রষিা 
করেলন৷ ঈশ্বেরর কােে কয়াগ্য বেল িবেবিেত 
হওয়ার েন্য, ভাল কাে কেরিেলাম বেল নয়৷ 
িতিন আমােদর পিরকিার কের পিরত্রারপ্রাপ্ত 
নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্র আত্ার 
মাধ্যেম আমরা নতুন হলাম৷

6 কসই পিবত্র আত্ােক ঈশ্বর আমােদর 
ত্রারকত্ণা যীশু খ্ীেষ্টর দ্ারা আমােদর ওপের 
িবপুল পিরমাের বষ ্ণর করেলন৷

7 তারঁ অনুগ্রেহ আমরা ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হেয়িে এবং ঈশ্বর তারঁ আত্ােক 
আমােদর িদেয়েেন কয়ন আমরা অনন্ত েীবন 
কপেত পাির৷ এিাই কতা আমােদর প্রত্যাশা৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:17 কসইেন্য সবিদক 
কথেক যীশুেক িনেের ভাইেয়র মেতা হেত 
হেয়েে যােত িতিন মানুেষর পােপর ষিমার 
েন্য একেন দয়ালু ও িবশ্বস্ত মহাযােকরূেপ 
ঈশ্বেরর সাষিােত দাডঁ়ােত পােরন৷

18 যীশু িনেে পরীষিা ও দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় 
কগেেন বেল যারঁা পরীষিার মধ্য িদেয় যােছে 
তােদর যীশু সাহায্য করেত পােরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:15 আমােদর 
মহাযােক যীশু আমােদর দুব ্ণলতার কথা 
োেনন৷ যীশু এই পিৃথবীেত সবরকমভােব 
প্রেলািভত হেয়িেেলন৷ আমরা কয়ভােব 
পরীিষিত হই যীশু কসইভােবই পরীিষিত 
হেয়িেেলন, িকন্তু িতিন কখনও পাপ কেরন িন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:8 যীশু ঈশ্বেরর পুত্র 
হওয়া সত্েত্বও দুঃখেভাগ কেরিেেলন ও 
দুঃখেভােগর মধ্য িদেয় বাধ্যতা িশেখিেেলন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 4:9 ঈশ্বর আমােদর 
প্রিত তারঁ ভালবাসা এইভােবই কদিখেয়েেন, 
িতিন তারঁ একমাত্র পুত্রেক এ েগেত 
পাঠােলন কয়ন তারঁ মাধ্যেম আমরা েীবন লাভ 
কির৷

10 ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর ভালবাসা নয়, বরং 
আমােদর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসাই হল প্রকৃত 
ভালবাসা৷ ঈশ্বর আমােদর পােপর প্রায়ক্চিত্ত 
বিলরূেপ তারঁ পুত্রেক পাটঠেয় আমােদর প্রিত 
তারঁ ভালবাসা প্রকাশ কেরেেন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 4:14 আমরা কদেখিে 
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িপতা তারঁ পুত্রেক েগেতর ত্রারকত্ণারূেপ 
পাটঠেয়েেন৷ কসই বাত্ণাই আমরা কলাকেদর 
কােে বলিে৷

पপ্র�যোশদশ 1:5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক 
অনুগ্রহ ও শািন্ত কতামােদর মেধ্য কনেম 
আসুক৷ িবশ্বস্ত সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; আিদপুস্তক 22:11-17; আিদপুস্তক 48:16; 
ইসাইয়া 41:8; ইসাইয়া 43:11; ইসাইয়া 46:3,4; কযেরিময়া 14:8; 

কহােসয়া 13:4; মালািখ 3:1.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।

ইসাইয়া 65:1 প্রভু িশিন, “যারা আমার 
কাশে উপশদশ বনশ� আশসবন আবম 
�াশদরও সাহাযযে কশরবে| আমাশক যারা 
খপশয়শে �ারা খকউ আমার বদশক �াবকশয 
বেি না| আবম একিা জাব�র সশগে কথা 
িশিবেিাম যারা আমার নাশম নামাক্ঙ্� 
নয়| আবম িশিবেিাম, ‘আবম এ�াশন! 
আবম এ�াশন!’

2 যারা আমার বিরুশধে ব�শয়বেি এমন 
খিাকশদর গ্রহণ করার জনযে আবম সারাবদন 
প্রস্তু� হশয় দাবঁড়শয়বেিাম| �ারা আমার 
কাশে আসুক- আবম �াশদর অশপষিায 
বেিাম| বকন্তু �ারা আমার কাে খথশক 
দশূর বেি| �ারা অস� ্ পশথ জীিনযাপন 
চাবিশয ব�শয়বেি| �াশদর হৃদয় যা করশ� 
খচশয়বেি �ারা �াই কশরবেি|

বদ্�ীয় বিিরণ 32:21 তারা অনীশ্বর দ্ারা 
আমােক ঈষ ্ণািবেত করল| তারা ঐসব অথ ্ণহীন 
মপূত্িত ্ণ ততরী কের আমােক ক্রুদ্ করল| 
তাই আিম তােদর মেধ্য ঈষ ্ণা েন্মাব এমন 

কলাকেদর দ্ারা যারা প্রকৃতপেষি োিত নয়| 
আিম তােদর একটি দুষ্ট োিতর দ্ারা ক্রুদ্ 
করব|

মবথ 23:37 ‘হায় কেরুশােলম, 
কেরুশােলম! তুিম, তুিমই ভাববাদীেদর হত্যা 
কের থাক, আর কতামার কােে ঈশ্বর যােদর 
পাঠান তােদর পাথর কমের থাক৷ মুরগী কয়মন 
তার বাচ্চােদর ডানার নীেে েেড়া কের, 
কতমিন আিম কতামার কলাকেদর কতবার 
আমার কােে েেড়া করেত কেেয়িে, িকন্তু 
কতামরা রােী হও িন৷

पবশষযেচবর� 13:40 তাই সাবধান! 
ভাববাদীরা যা বেল কগেেন, তা কয়ন 
আপনােদর েীবেন ফেল না যায়৷ ভাববাদীরা 
বলেলন,

41 ‘কশান, কতামরা যারঁা উপহাস কর! কতামরা 
কদখ, অবাক হও ও ধ্ংস হেয় যাও, কারর 
আিম কতামােদর সমেয় এমন কাে কেরিে, 
কয় কােের কথা কতামােদর বলা হেলও কতামরা 
িবশ্বাস করেব না৷’

খরামীয় 9:24 আমরাই কসই কলাক, ঈশ্বর 
যােদর আহ্ান কেরেেন৷ ইহুদী বা অইহুদীর 
মধ্য কথেক ঈশ্বর আমােদর আহ্ান কেরেেন৷

25 এিবষেয় কহােশেয়র পুস্তেক কলখা আেে:‘যারঁা 
আমার কলাক নয়, তােদর আিম িনেের কলাক 
বলব, কয় িপ্রয়তমা িেল না তােক আমার 
িপ্রয়তমা বলব৷’

26 ‘আর কয়খােন ঈশ্বর বেলিেেলন কতামরা 
আমার কলাক নও, কসখােনই তােদর বলা যােব 
েীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান৷’ 

খরামীয় 10:20 এরপর ঈশ্বেরর মুখপাত্র হেয় 
িযশাইয় যেথষ্ট সাহেসর সেঙ্গ বলেলন:‘যারঁা 
আমায় কখােঁে িন তারাই িকন্তু আমােক 
কপেয়েে ; আর যারঁা আমােক োয় িন তােদর 
কােেই আিম িনেেেক প্রকাশ কেরিে৷’

21 িকন্তু ইহুদীেদর সবেেন্ধ ঈশ্বর বেলন, ‘সমস্ত 

ইসাইয়া



319

িদন ধের দুহাত বািড়েয় আিম তােদর েন্য 
অেপষিা করিে৷ িকন্তু তারা আমার অবাধ্য 
এবং তারা আমার িবেরািধতা কেরই েেলেে৷’

এটিও কদখুন: প্রবেন 1:24; লুক 13:34; লুক 19:41,42.

H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 
বদিিাণী।

ইসাইয়া 65:8 প্রভু িশিন, “দ্াষিাশ� য�ন 
ন�ুন সুরা থাশক মানুষ ��ন �া খির কশর 
খনয| বকন্তু �ারা দ্াষিাগুবিশক পাশরাপবর 
ধ্ংস কশর না| �ারা এই সি কশর কারণ 
দ্াষিা এরপশরও িযেিহার করা যায়| আবম 
আমার দাসশদর প্রব� টিং এংই ক্জবনষ 
করি| �াশদর আবম পাশরাপুবর ধ্ংস 
করশিা না|

9 যাশকাশির (ইস্াশয়ি) বকেু খিাকশক আবম 
রষিা করি| বযহূদার বকেু মানুষ আমার 
পাহাড় পাশি| আমার দাসরা খস�াশন িাস 
করশি| আবম পেন্দ কশর টিং করি কারা 
ও�াশন িাস করশি|

10 ��ন পশিষ্টঠীয় সংিনি শাশরাণ উপ�যেকা 
হশি খমষশদর মাি| খজরুশাশিশমর 
উত্তশরর দশ মাইি আশ�ার উপ�যেকা হশি 
�রুর পাশির বিশ্রামস্থি| এই সি হশি 
আমার খিাকশদর জনযে- খযসি খিাকরা 
আমার খ�াজঁ কশর|

আবদপুস্ক 49:10 িযহপূদার বংশ কথেকই 
রাোরা উঠেব| তার বংশ কয় শাসন করেব এই 
িেহ্ন প্রকৃত রাো না আসা পয্ন্ত্ণ রইেব| পের 
বহু কলাক বাধ্য হেয় তার কসবা করেব|

ইসাইয়া 35:2 মরুভপূ িম পিরপপূর ্ণ হেব ফুেলর 
বাগােন এবং িনেের খুশীর কথা প্রকাশ করেব| 
মেন হেব কযন মরুভপূ িম আনেন্দ নােেে| 
মরুভপূ িম উত্তর ইস্ােয়েলর পাইন গােের েন্য 
িবখ্যাত িলবােনােনর বনাঞ্েলর মেতাই সুন্দর 

হেয় উঠেব| মরুভপূ িম মেনারম হেয় উঠেব 
কিম ্ণল পাহাড় ও শােরার উপত্যকার মেতা| 
এিা ঘিেব কারর সব কলাক প্রভুর অপার 
মিহমা কদখেত পােব| আমােদর ঈশ্বেরর 
কসৌন্দয় ্ণ মানুষ কদখেত পােব|

খহাশসয়া 2:16 প্রভু এই কথাগুিল 
বেলেেন|“কসই সমেয় তুিম ‘আমার স্বামী’ 
বেল আমােক সেবোধন করেব| তুিম আমােক 
‘আমার বাল’ বেল ডাকেব না|

খরামীয় 9:27 িযশাইয় ইস্ােয়ল সবেেন্ধ 
উচ্চকেঠে বেলিেেলন: ‘যিদ ইস্ােয়লীেদর 
সংখ্যা সমুদ্ তীেরর বালুকরার মত অগিনত 
হয়, তবুও তােদর মধ্য কথেক অবিশষ্ট িকেু 
মানুষ কশষ পয ্ণন্ত উদ্ার পােব৷

28 িবোেরর ব্যাপাের প্রভু এই পিৃথবীেত যা 
করেবন বেলেেন, িতিন তা পপূর ্ণ করেবন, 
িশিগিরই তা কশষ করেবন৷’

29 এই রকম কথা িযশাইয় আেগই বেলিেেলন: 
‘সব ্ণশক্তিমান প্রভু যিদ আমােদর েন্য িকেু 
বংশধর করেখ না িদেতন তেব এতিদেন আমরা 
সেদােমর তুল্য হতাম, আমরা এতিদেন 
ঘেমারার তুল্য হতাম৷’

খরামীয় 11:5 টঠক কসই ভােবই এখনও িকেু 
কলাক আেে, ঈশ্বর যােদরেক িনে অনুগ্রেহ 
মেনানীত কেরেেন৷

খরামীয় 11:24 বুেনা েলপাই গােের শাখা 
স্বাভািবকভােব উত্তম েলপাই গােে লাগােনা 
হয় না; িকন্তু কতামরা অইহুদীরা বুেনা েলপাই 
গােের শাখার মত হেলও কতামােদর সকলেক 
উত্তম েলপাই গােের সেঙ্গ যুতি করা হল৷ 
সুতরাং ইহুদীরা উত্তম েলপাই গােের শাখা-
প্রশাখা বেল তােদর কভেঙ্গ কফলা হেলও তােদর 
িনেস্ব উত্তম গােের সেঙ্গ আবার কত সহেেই 
না যুতি করা যােব৷

25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই কয় কতামরা িনগপূঢ় 
সত্য কবাঝ যােত িনেের কোেখ িনেেেক জ্ঞানী 
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না মেন কর৷ এই হল সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর 
িকেু অংশ শতিগ্রীব হেয়েে৷ অইহুদীেদর 
সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত ইহুদীেদর কসই 
মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

�ািা�ীয় 3:29 কতামরা খ্ীেষ্টর, তাই কতামরা 
অব্াহােমর বংশধর; সুতরাং অব্াহােমর কােে 
ঈশ্বর কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কতামরাও তার 
উত্তরািধকারী হেব৷

�ািা�ীয় 4:7 তাই কতামরা আেগর মেতা 
আর দাস নও িকন্তু ঈশ্বেরর পুত্র; আর 
কয়েহতু কতামরা পুত্র তাই ঈশ্বর তারঁ প্রিতশ্রুত 
িবষয়গুিল কতামােদর কদেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 
পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 
বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 
তারঁই গুরগান কর৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; মিথ 24:21; মাক্ণ 13:20; করামীয় 11.

H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H05 মবসহার উপর ি�্মাশনা ষিম�া এিং 

পবরণাম।
   
ইসাইয়া 65:17 “আবম ন�ুন পৃবথিী ও 

ন�ুন স্� ্ম ব�রী করি| খিাকরা অ�ীশ�র 
কথা মশন রা�শি না| খসই সি কথা �ারা 
খমাশিই বচন্া করশি না|

18 আমার খিাকরা সু�ী হশি| এ�ন খথশক 
বচরকাি �ারা আনন্দ করশি| খকন? আবম 
�াই করি| খজরুশাশিমশক আবম ব�রী 
করি আনন্দ ন�রী এিং খস�ানকার 
খিাকশদর আবম করি �ুি সু�ী|

ইসাইয়া 65:19-22
ইসাইয়া 65:23 এংটি মৃ� বশশুশক জন্ম 

খদিার জনযে মবহিারা আর ক�নও প্রসি 
যন্ত্রনা খভা� করশি না| বশশুর জন্ম বদশ� 
ব�শয় মবহিারা প্রসি যন্ত্রণায় আর ভী� 
হশি না| প্রভু আমার সি খিাকশদর ও 
�াশদর বশশুশদর আশীি ্মাদ করশিন|

24 �ারা চাইিার আশ�ই জানশ� পারশি 
�াশদর চাবহদা এিং �ারা চাইিার আশ�ই 
সাহাযযে পাশি|

25 খনকশড় িা� এিং খমষশািক এংসশগে 
�াশি| বসংহ খোট্ িিশদর সশগে এংসশগে 
বিচাবি �াশি| আমার পবিত্র পি ্মশ� সাপ 
থাকশিও খস কাউশক কামড়াশি না| 
এমনবক কারও ভশয়রও কারণ হশি না|” 
এই সি প্রভু িশিশেন|

ইসাইয়া 61:9 সব োিতর প্রিতটি কলাক 
আমার কলাকেদর োনেব| যারাই তােদর 
কদখেব, োনেত পারেব কয প্রভুই তােদর 
আশীব ্ণাদ কেরেেন|”

বপ�শরর ২য় পত্র 3:12 পরম আগ্রেহর সেঙ্গ 
ঈশ্বেরর কসই িদেনর অেপষিায় থাকা উিেত, 
কয় িদন আকাশমণ্ডল আগুেন পুেড় ধ্ংস হেব 
এবং আকােশর সব িকেু উত্তােপ গেল যােব৷
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13 িকন্তু ঈশ্বর আমােদর এক নতুন আকাশমণ্ডল 
ও এক নতুন পিৃথবীর প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন৷ এই 
প্রিতশ্রুিতর পপূর ্ণতার েন্য আমরা অেপষিা 
করিে, আর কসখােন ককবল ধািম ্ণকতা থাকেব৷

पপ্র�যোশদশ 7:16 এরা আর কখনও ষুিধাত্ণ, 
তৃষ্াত্ণ হেব না, এেদর গােয় করাদ বা তার প্রখর 
তাপও লাগেব না৷

17 কারর িসংহাসেনর টঠক সামেন কয় কমষশাবক 
আেেন িতিন এেদর কমষপালক হেবন, তােদর 
েীবন েেলর প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন 
আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় 
কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 21:1 এরপর আিম এক নতুন স্বগ ্ণ 
ও নতুন পিৃথবী কদখলাম, কারর প্রথম স্বগ ্ণ ও 
প্রথম পিৃথবী িবলুপ্ত হেয় কগেে ; এখন সমুদ্ 
আর কনই৷

2 আিম আেরা কদখলাম, কসই পিবত্র নগরী, 
নতুন কেরুশােলম, স্বগ ্ণ হেত ঈশ্বেরর কাে 
কথেক কনেম আসেে৷ কেন কয়মন তার বেরর 
েন্য সােে, কসও কসইভােব প্রস্তুত হেয়িেল৷

3 পের আিম িসংহাসন কথেক এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ 
শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা করেে, ‘এখন 
মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, িতিন তােদর 
সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর ঈশ্বর হেবন৷

4 িতিন তােদর কোেখর সব েল মুিেেয় কদেবন৷ 
মতুৃ্য, কশাক, কান্া যন্ত্ররা আর থাকেব না, 
কারর পুরােনা িবষয়গুিল িবলুপ্ত হল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5.

E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 
িানাশিন।

ইসাইয়া 66:1 প্রভু যা িশিশেন �া হি, 
“আকাশ আমার বসংহাসন| আর পৃবথিী 
হি আমার পাদাবন| �াই খ�ামরা বক মশন 
কর আমার জনযে একিা িাবড় িানাশ� 

পারশি? না, পারশি না| খ�ামরা বক আমার 
জনযে একটি বিশ্রামস্থি িানাশ� পারশি? 
না! পারশি না!

মবথ 24:2 এর েবােব যীশু তােঁদর 
বলেলন, ‘কতামরা এখন এখােন এসব কদখে, 
িকন্তু আিম কতামােদর সিত্য বলিে, এখােন 
একিা পাথর আর একিা পাথেরর ওপর 
থাকেব না, এসবই ভুিমস্যাত্ হেব৷’

মাক্ম 14:58 ‘আমরা তােঁক বলেত শুেনিে, 
‘মানুেষর হােত ততরী এই মক্ন্দরটি কভেঙ্গ 
কফলব এবং িতন িদেনর মেধ্য মানুেষর হাত 
িদেয় ততরী নয় এমনই একটি মক্ন্দর আিম 
গেড় তুলব৷”

पবশষযেচবর� 7:47 িকন্তু দাযপূেদর কেেল শেলামন 
তারঁ েন্য মক্ন্দর িনম ্ণার করেলন৷

48 ‘িকন্তু িযিন পরেমশ্বর িতিন কখনও মানুেষর 
হােত ততরী গেৃহ বাস কেরন না৷ এ িবষেয় 
ভাববাদী বেলেেন:‘প্রভু বেলন,

49 স্বগ ্ণ আমার িসংহাসন৷ পিৃথবী আমার পা রাখার 
োয়গা৷ তুিম আমার েন্য িকরূপ গহৃ িনম ্ণার 
করেব? আমার িবশ্ােমর স্ান ককাথায়!

पবশষযেচবর� 17:24 ঈশ্বর, িযিন 
এই েগত ও তার মেধ্যকার সমস্ত িকেুর 
িনম ্ণারকত্ণা, িতিনই স্বগ ্ণ ও পিৃথবীর প্রভু, িতিন 
মানুেষর হােত ততরী মক্ন্দের বাস কেরন না৷

पপ্র�যোশদশ 21:22 কসই নগের আিম ককান মক্ন্দর 
কদখলাম না, কারর প্রভু ঈশ্বর সব ্ণশক্তিমান ও 
কমষশাবক হেছেন কসই নগেরর মক্ন্দর৷

এটিও কদখুন: কিরথেীয় ১ 3:16-19; কিরথেীয় ২ 6:16; এেফসীয় 
2:21; पপ্রত্যােদশ 15:5-8.
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B15 মবসহা সহানুভূব�পূণ ্ম।

ইসাইয়া 66:2 আবম বনশজই এই সি সৃটষ্ট 
কশরবে| যা বকেু এ�াশন রশয়শে �া সিই 
আমার সৃটষ্ট|” প্রভু বনশজ খথশক িশিশেন 
এইসি কথা| “আমাশক িি, আবম খকান 
ধরশণর খিাকশদর জনযে বচন্া কবর? আবম 
�রীিশদর প্রব� যত্নিান| যারা �ুি দঃু�ী 
আবম যত্ন বনই �াশদর| আর যারা আমার 
কথা মানযে কশর আবম �াশদরও যত্ন কবর|

মবথ 5:3 ‘ধন্য কসই কলােকরা যারঁা আত্ায় নত-
নম্র, কারর স্বগ ্ণরাে্য তােদরই৷

पবশষযেচবর� 9:6 ওঠ, ঐ শহের যাও আর 
কতামায় িক করেত হেব তা কতামায় বলা হেব৷’

पবশষযেচবর� 16:29 তখন কারারষিক 
কাউেক আেলা আনেত বেল কভতের কদৌেড় 
কগেলন, আর ভেয় কাপঁেত কাপঁেত কপৌল ও 
সীেলর সামেন উপুড় হেয় পড়েলন৷

30 পের তােঁদর বাইের িনেয় এেস বলেলন, 
‘মহাশেয়রা, উদ্ার কপেত হেল আমায় িক 
করেত হেব?’

কবরন্থীয় ১ 1:18 যারা ধ্ংেসর পেথ েেলেে 
তােদর কােে ক্রুেশর এই িশষিা মুখ ্ণতা; িকন্তু 
আমরা যারা উদ্ার লাভ করিে আমােদর 
কােে এ ঈশ্বেরর পরাক্রমস্বরূপ৷

19 কারর শােস্ত কলখা আেে:‘আিম জ্ঞানীেদর 
জ্ঞান নষ্ট করব আর বুক্দ্মানেদর বুক্দ্ ব্যথ ্ণ 
করব৷’ িযশাইয়

বফবিপ্ীয় 2:12 কহ আমার িপ্রয় বনু্ধরা, কতামরা 
সবসময় বাধ্যতা সহকাের েেলে৷ আিম যখন 
কতামােদর মেধ্য িেলাম তখন কতামরা ঈশ্বেরর 
বাধ্য িেেল, এখন আেরা কবশী প্রেযােন কয় 
কতামরা বাধ্য হও কারর এখন আিম কতামােদর 
সবার কথেক দপূের৷ কতামােদর পিরত্রার সম্পূর ্ণ 
করার েন্য পরম শ্দ্া ও ঈশ্বের ভীিতর সােথ 

কাে কের যাও৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:2 এখন এই কশেষর 
িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ আবার 
কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর দ্ারাই সমগ্র 
েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ পুত্রেকই সবিকেুর 
উত্তরািধকারী কেরেেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 3:4 বরং কতামােদর 
ভুষর হওয়া উিেত কতামােদর অন্তেরর মেধ্য 
লুেকােনা সত্তা নম্রতা ও শান্ত স্বভাব, যা 
ঈশ্বেরর কোেখ মহামপূল্যবান৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 40:26; কলসীয় 1:17.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E19 মবসহা আশ্বাস খদশিন।
E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।
     
ইসাইয়া 66:10 খজরুশাশিম সু�ী হও| 

খজরুশাশিমশক যারা ভািিাশস �ারা 
সু�ী হও| দঃু� জনক �িনা খজরুশাশিশম 
�শিশে| �াই খ�ামাশদর খকউ খকউ বিষন্ন| 
বকন্তু এ�ন খ�ামাশদর �ুবশ হওয়া উবচ� ্|

11 খকন? কারণ �ার স্ন খথশক দধু খিবরশয় 
আসার মশ�া খ�ামরা করুণা পাশি| 
খসই দধু সব�যে খ�ামাশদর সন্তুষ্ট করশি| 
খ�ামরা খসই দধু পান কশর �ার সমৃক্ধে্মশ� 
বনশজশদর সন্তুষ্ট করশি|

12 প্রভু িশিন, “খদশ�া! আবম খ�ামাশদর 
শাবন্ খদি| শাবন্ আসশি নদীর মশ�া| 
পৃবথিীর সি জাব�র কাে খথশক আসশি 
ঐশ্বয় ্ম| ঐশ্বয় ্ম আসশি িনযোর জশির মশ�া| 
খ�ামরা বশশুর মশ�া খসই ‘দধু’ পান 
করশি| আবম খ�ামাশদর খকাশি �ুশি খনি, 
হািুঁশ� িবসশয খদাি �াওয়াি|

13 মা খযমন �ার খেশিশক আরাম খদয়, 
আবম খ�ামাশদর খসই ভাশি আরাম খদি 
এিং খ�ামরা খজরুশাশিশম আরাম পাশি|”
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ইসাইয়া 66:14-17

ইসাইয়া 60:16 োিতগুিল কতামার রেয়ােনীয় 
সব িকেুই কদেব| তুিম হেব মাতৃদু3পাযী িশশুর 
মেতা| িকন্তু তুিম রাোর ধন ‘পান’ করেব| 
তখন তুিম বুঝেব কয িতিন আিম, প্রভু, িযিন 
কতামােক রষিা কেরন| তুিম োনেত পারেব 
যােকােবর মহান ঈশ্বর কতামার পিরত্রাতা|

জা�াবরয়া 14:11 ককান শএু আর তােদর ধ্ংস 
করেত কসখােন আসেব না| কেরুশােলম 
িনরাপদ হেব|

খযাহন 14:27 ‘শািন্ত আিম কতামােদর কােে 
করেখ যাক্ছে৷ আমার িনেের শািন্ত আিম 
কতামােদর িদক্ছে৷ েগত সংসার কয়ভােব শািন্ত 
কদয় আিম কসইভােব তা িদক্ছে না৷ কতামােদর 
অন্তর উিদ্নি অথবা শক্ঙ্কত না কহাক৷

খরামীয় 5:1 িবশ্বােসর েন্য আমরা 
ঈশ্বেরর সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে বেল, 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর শািন্ত েুক্তি হেয়েে৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:2 িহংসা কেরা না, 
কােরা সম্েক্ণ িনন্দাবাদ কেরা না৷ এসব মন্দ 
িবষয়গুিল কতামােদর অন্তর কথেক দপূর কের 
দাও৷

पপ্র�যোশদশ 21:24 এর আেলােত সমস্ত োিত 
েলােফরা করেব, আর েগেতর রাোরা তােদর 
প্রতাপ কসখােন িনেয় আসেব৷

25 ঐ নগেরর িসংহদ্ারগুিল ককান িদন কখনও 
বন্ধ হেব না, কারর কসখােন কখনও ককান রাক্ত্র 
হেব না,

26 আর োিতবেৃন্দর সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বয ্ণ কসই 
নগেরর মেধ্য আনা হেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ইসাইয়া 66:15 �াকাও, প্রভু আগুন বনশয় 
আসশেন| ঝশড়র মশ�া প্রভুর রথ আসশে| 
প্রভু খসই সি খিাশকর ওপর �ারঁ শাক্স্ 
প্রদান করশিন| য�ন ব�বন রুধে, ��ন 
ব�বন ওইসি খিাকশদর আগুশনর বশ�া 
বদশয় শাক্স্ খদশিন|

ইসাইয়া 66:16-17
ইসাইয়া 66:18 “ঐসি খিাকশদর বচন্ায 

ও কাশজ রশয়শে অপকম ্ম| �াই আবম 
আসবে ওশদর শাক্স্ বদশ�| আবম সি 
জাব�র সি মানুষশক একক্ত্র� করি| সি 
খিাকরা একসশগে এশস আমার ষিম�া 
খদ�শি| আবম কাউশক কাউশক বিশশষ 
বচহ্ন বদশয় রা�ি এিং �াশদর রষিা করি|

19 যারা রষিা খপশয়শে �াশদর কশয়ক জনশক 
আবম �শগীশ, বিবিযা, িূদ, �ূিি, গ্রীস ও 
অনযোনযে দরূি�গী খদশসমূশহ পািাি| ঐসি 
খিাকরা ক�নও আমার সবেশন্ খশাশনবন| 
�ারা ক�নও আমার মবহমা খদশ�বন| �াই 
রষিা পাওয়া ওই সি খিাকরা অনযোনযে 
জাব�গুবিশক আমার মবহমার কথা 
জানাশি|

ইসাইয়া 66:20-21
ইসাইয়া 66:22 “আবম একটি ন�ুন পৃবথিী 

ব�রী করি এিং এই ন�ুন পৃবথিী ও ন�ুন 
স্� ্ম থাকশি অনন্কাি| একই ভাশি 
খ�ামাশদর নাম ও খ�ামাশদর বশশুরা 
আমার সশগে থাকশি সি ্মষিণ|

23 সি খিাকরা প্রাথ ্মনার বদশন আমার 
উপাসনা করশ� আসশি| �ারা প্রব� 
মাশসর প্রথম বদন এিং বিশ্রাশমর বদন 
আমার উপাসনা করশ� আসশি|

24 “ঐসি খিাকরা থাকশি আমার পবিত্র 
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শহশর এিং �ারা শহশরর িাইশর খ�শিই 
আমার বিরুশধে পাপ কাশজ বিপ্ত 
মানুষশদর মৃ�শদহ খদ�শ� পাশি| খসই 
খদশহ কৃবম থাকশি এিং খসই কৃবমরা 
ক�নও মরশি না| আগুন পুবড়শয় খদশি 
খদহগুবিশক এিং ঐ আগুন ক�নও 
বনভশি না|”

ইসাইয়া 2:2 কশেষর িদনগুিলেত, প্রভুর 
মক্ন্দেরর পব ্ণতেক সকল পব ্ণেতর মেধ্য 
শীষ ্ণস্ানীয করা হেব এবং ওটিেক সমস্ত পব ্ণত 
কথেক উচ্চতর করা হেব| এবং সমস্ত কদশগুিল 
কথেক কলাকরা কসখােন িনয়িমত ভােব প্রবােহর 
মত যােব|

খযাহন 17:2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক 
তুিম অিধকার িদেয়ে যােত িতিন তােদর 
সকলেক অনন্ত েীবন িদেত পােরন৷

3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা কতামােক োেন 
কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুিম যােঁক 
পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

4 তুিম কয় কাে করার দািযত্ব আমায় িদেয়িেেল, 
তা আিম কশষ কেরিে ও পিৃথবীেত কতামােক 
মিহমািবেত কেরিে৷

খরামীয় 15:8 মেন করেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন, তা পপূর ্ণ করার েন্যই খ্ীষ্ট 
ইহুদীেদর দাস হেয়িেেলন, কয়ন ঈশ্বর কয় 
িবশ্বস্ত তা প্রমার হয়৷

9 খ্ীষ্ট এই কায়্য় ্ণ সাধন করেলন কয়ন ‘অইহুদীরা 
তারঁ দয়া কপেয়েে বেল তারঁ কগৌরব কের৷ শােস্ত 
কয়মন কলখা আেে:‘এই েন্যই অইহুদীেদর 
মেধ্য আিম কতামার কগৌরব করব; কতামার 
নােমর প্রশংসা গান করব৷’ 

10 আবার শাস্ত বেল,‘অইহুদীরা, কতামরা ঈশ্বেরর 
মেনানীত কলাকেদর সেঙ্গ আনন্দ কর৷’

11 শাস্ত আেরা বেল,‘সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর 
প্রশংসা কর; সমস্ত কলাক তারঁ প্রশংসা করুক৷’

12 আবার িযশাইয় বলেেন,‘িযশেয়র একেন 

বংশধর আসেবন িযিন সমস্ত অইহুদীেদর 
উপর কত্তৃ ্ণত্ব করেবন; আর অইহুদী 
োিতবনৃ্দ তারঁ উপেরই আশা রাখেব৷’ 

কবরন্থীয় ২ 5:17 সুতরাং ককউ যিদ খ্ীেষ্টর সেঙ্গ 
িমিলত হয়, তেব কস এক নতুন সটৃষ্ট হেয় ওেঠ., 
তার েীবেনর পুরােনা িবষয়গুিল অতীত হেয় 
যায়; কদখ, তার সবই এখন নতুন হেয় উেঠেে৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:6 বাস্তেব ঈশ্বেরর 
দৃটষ্টেত এিাই ন্যায়৷ যারঁা কতামােদর কষ্ট কদয়, 
িতিন তােদরও প্রিতফলস্বরূপ কষ্ট কদেবন৷

7 কতামরা যারঁা এখন কষ্ট পাছে, ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ কতামােদরও িবশ্াম কদেবন৷ যখন যীশু 
প্রকািশত হেবন ও পরাক্রমশালী স্বগ ্ণদপূতেদর 
সেঙ্গ িনেয় স্বগ ্ণ কথেক কনেম আসেবন, তখন 
এইসব ঘিেব৷

8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন না এমন কলাকেদর 
শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক জ্বলন্ত অিনিসহ 
কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন কের না, িতিন 
তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷

9 তারা অনন্তকাল িবনাশরূপ শাক্স্ত কভাগ করেব৷ 
তারা প্রভুর সেঙ্গ থাকেত পারেব না এবং তারঁ 
মহাপরাক্রেমর মিহমা কথেক তােদর দপূের রাখা 
হেব৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:13 এই েুক্তিেক যখন 
ঈশ্বর নতুন বলেেন তখন প্রথেমর েুক্তিটি 
পুরােনা হেয় যােছে৷ যা িকেু পুরােনা তা কতা 
েীর ্ণ আর তা িশিগিরই িবলীন হেয় যােব৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:10 িকন্তু প্রভুর িদন 
কোেরর মত এেস েমেক কদেব৷ তখন আকাশ 
িবরাি শব্দ কের অদৃশ্য হেব; আকােশর সব 
িকেু আগুেন ধ্ংস করা হেব এবং পিৃথবী ও 
তার মেধ্য যা িকেু আেে তা পুিড়েয় কফলা 
হেব৷

11 সব িকেু যখন এইভােব ধ্ংস হেত যােছে 
তখন িেন্তা কর িক প্রকার মানুষ হওয়া 
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কতামােদর দরকার৷ কতামােদর পিবত্র 
েীবনযাপন করা উিেত এবং ঈশ্বেরর কসবােথ ্ণ 
কাে করা উিেত৷

12 পরম আগ্রেহর সেঙ্গ ঈশ্বেরর কসই িদেনর 
অেপষিায় থাকা উিেত, কয় িদন আকাশমণ্ডল 
আগুেন পুেড় ধ্ংস হেব এবং আকােশর সব 
িকেু উত্তােপ গেল যােব৷

13 িকন্তু ঈশ্বর আমােদর এক নতুন আকাশমণ্ডল 
ও এক নতুন পিৃথবীর প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন৷ এই 
প্রিতশ্রুিতর পপূর ্ণতার েন্য আমরা অেপষিা 
করিে, আর কসখােন ককবল ধািম ্ণকতা থাকেব৷

पপ্র�যোশদশ 19:15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ 
মুখ কথেক কবিরেয় আসিেল, যা িদেয় িতিন 
পিৃথবীর সমস্ত োিতেক আঘাত করেবন৷ 
কলৌহ যটষ্ট হােত োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন 
পিরোলনা করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর 
প্রেণ্ড কক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই 
করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 21:1 এরপর আিম এক নতুন স্বগ ্ণ 
ও নতুন পিৃথবী কদখলাম, কারর প্রথম স্বগ ্ণ ও 
প্রথম পিৃথবী িবলুপ্ত হেয় কগেে ; এখন সমুদ্ 
আর কনই৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; पিশষ্যেিরত 11:25,26.
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H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 3:14 “খহ খিাকরা, খ�ামরা 
বিশ্বস্ নও| বকন্তু বফশর এশসা আমার 
কাশে!” এই বেি প্রভুর িা�্মা|“আবম হিাম 
খ�ামাশদর প্রভু| এশদশশর প্রশ�যেকটি শহর 
খথশক এক জন এিং প্রশ�যেকটি পবরিার 
খথশক দজুনশক আবম বসশয়াশন বনশয় 
আসি|

15 �ারপর আবম খ�ামাশদর ন�ুন 
শাসকশ�াষ্ঠী বনি ্মাচন কশর খদি| খসই 
শাসকিৃন্দ আমার প্রব� বিশ্বস্ থাকশি| 
�ারা জ্ান এিং বিশিচনার সশগে খ�ামাশদর 
খন�ৃত্ব খদশি|

16 খস সময় খ�ামরা সং�যোয় িাড়শি| 
অশনশকই ��ন খস খদশশ িাস করশি|” 
এই বেি প্রভুর িা�্মা|“খকউ খসই সময় 
আর িিশ� পারশি না খয় আমার মশন 
পশড় খসইসি বদশনর কথা য�ন আমাশদর 
কাশে প্রভুর সাষিযেবসন্দকু বেি|’ এমন 
বক �ারা আর খসই পবিত্র বসন্দকু বনশয় 
ভািশিও না| �ারা খসই বসন্দকুশক মশনও 
রা�শ� পারশি না| �ারা খসিা হাবরশযও 
খফিশি না| �ারা আর ক�নও অনযে একটি 
পবিত্র বসন্দকু ব�রী করশি না|

17 খসই সময় এই খজরুশাশিম শহর ‘প্রভুর 
বসংহাসন’ বহশসশি পবরবচ� হশয় উিশি| 
এিং প্রভুর নামশক সম্ান জানাশ� সমস্ 
জাব� একশত্র খজরুশাশিশম এব�শয় 
আসশি| �ারা আর �াশদর উধে�, খজদী 
এিং শয�ান হৃদয়শক অনুসরণ করশি না|

18 খসই বদনগুবিশ� বযহূদা এিং ইস্াশয়শির 
পবরিারি� ্ম একসশগে বমবি� হশি| এিং 
�ারা একসশগে উত্তর বদশকর খদশ খথশক, 
খয় খদশ আবম অবধকাশরর জনযে �াশদর 
পূি ্মপুরুষশদর বদশয়বেিাম খস খদশশ 
আসশি|

19 “আবম, প্রভু মশন মশন িিিাম, ‘আবম 

খ�ামাশদর সশগে বনশজর সন্াশনর মশ�া 
িযেিহার করশ� চাই| আবম খ�ামাশদর 
একিা মশনারম খদশ উপহার বদশ� চাই, 
খয়িা অনযে সকি খদশশর খচশয় খসরা|’ 
আবম খভশিবেিাম খ�ামরা আমাশক 
‘বপ�া’ িশি ডাকশি| আমাশকই অনুসরণ 
করশি|

ইসাইয়া 17:6 কস সময়িা েলপাই (অিলভ) 
সংগ্রেহর কােলর মেতা হেব| কলাকরা েলপাই 
গাে কথেক েলপাই কতােল| িকন্তু কেয়কিা 
েলপাই সাধাররত গােের মাথায় কথেক 
যায়| িকেু িকেু গােের ডােলর মাথায় োর-
পােঁিা কের েলপাই পেড় থােক| এখানকার 
শহরগুিলর অবস্াও কসরকম হেব| প্রভু 
সব ্ণশক্তিমান এই ঘিনাগুেলার কথা বলেলন|

এশজবকশয়ি 34:11 প্রভু আমার সদাপ্রভু 
একথা বেলন, “আিম িনেে তােদর কমষপালক 
হব| আিমই আমার কমষেদর খুেঁে তােদর 
কদখব|

12 ককান কমষপালেকর কমষরা পথভ্ষ্ট হেল 
কস কযমন তােদর খুেঁে কবড়ায, কসই একই 
ভােব আিমও আমার কমষেদর খুেঁে কবড়াব| 
আিম আমার কমষেদর রষিা করব| অন্ধকার 
ও কমঘলা িদেন তারা হািরেয িগেয় কযখােন 
কযখােন েিড়েয় িগেয়িেল, আিম কসই খান 
কথেকই তােদর কফরত আনব|

জা�াবরয়া 13:7 সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলেেন, 
“আমার তরবাির কমষপালকেদর আঘাত 
করুক! কসিা আমার বনু্ধেক আঘাত করুক! 
কমষপালকেদর আঘাত কর এবং কমেষরা 
পলায়ন করেব| এবং আিম কসই ষুিদ্গরেক 
শাক্স্ত কদব|

খযাহন 4:21 যীশু তােক বলেলন, ‘কহ নারী, 
আমার কথায় িবশ্বাস কর! সময় আসেে যখন 
কতামরা িপতা ঈশ্বেরর উপাসনা এই পাহােড় 
করেব না, কেরুশােলেমও নয়৷

কযেরিময়া
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22 কতামরা শমরীয়রা িক উপাসনা কর কতামরা তা 
োেনা না৷ আমরা ইহুদীরা িক উপাসনা কির 
আমরা তা োিন, কারর ইহুদীেদর মধ্য কথেকই 
পিরত্রার আসেে৷

23 সময় আসেে, বলেত িক তা এেস কগেে, 
যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্ায় ও সেত্য 
িপতা ঈশ্বেরর উপাসনা করেব৷ িপতা ঈশ্বরও 
এইরকম উপাসনাকারীেদরই োন৷

খযাহন 10:1 যীশু বলেলন, ‘আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে ; যিদ ককউ সদর দরো 
িদেয় কমষ কখাযঁােড় না কোেক এবং তার 
পিরবেত্ণ অন্য ককান ভােব িপেক কোেক, তেব 
কস একেন কোর বা ডাকাত;

2 িকন্তু কয় ব্যক্তি দরো িদেয় কোেক কস 
কমষপালক৷

3 দােরাযান তােক দরো খুেল কদয়, আর 
কমষরা তার কঠেস্বর কশােন৷ কস তার িনেের 
কমষগুিলেক নাম ধের ডােক আর তােদর 
বাইের িনেয় যায়৷

4 কস যখন তার িনেের সব কমষেদর কবর কের 
কনয়, তখন কস তােদর আেগ আেগ েেল, আর 
কমষরা তার কপেেন কপেেন েলেত থােক, 
কারর তারা তার কঠেস্বর কেেন৷

5 িকন্তু কমষরা যােক োেন না এমন কলােকর 
কপেেন যােব না, বরং তারা তার কথেক দপূের 
পািলেয় যােব, কারর তারা অেেনা কলােকর 
কঠেস্বর কেেন না৷’

খযাহন 21:15 তারঁা খাওযা কশষ করবার পর 
যীশু িশেমান িপতরেক বলেলন, ‘কয়াহেনর 
কেেল িশেমান, এই কলাকেদর কেেয় তুিম িক 
আমায় কবশী ভালবােসা?’িপতর তােঁক বলেলন, 
‘হ্যা ,ঁ প্রভু, আপিন োেনন কয় আিম আপনােক 
ভালবািস৷’যীশু িপতরেক বলেলন, ‘আমার 
কমষশাবকেদরতত্ত্বাবধান কর৷’

16 িতিন তােঁক িদ্তীয়বার ক্েেজ্ঞস করেলন, 
‘কয়াহেনর কেেল িশেমান, তুিম িক আমায় 
ভালবােসা?’ িপতর তােঁক বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ 
প্রভু, আপিন োেনন কয় আিম আপনােক 

ভালবািস৷’যীশু িপতরেক বলেলন, ‘আমার 
কমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷’

17 যীশু িপতরেক তৃতীয়বার বলেলন, 
‘কয়াহেনর কেেল িশেমান, তুিম িক আমায় 
ভালবােসা?’একথা িতনবার কশানায় িপতর 
দুঃখ কপেলন৷ তাই িতিন যীশুেক বলেলন, 
‘প্রভু, আপিন সবই োেনন৷ আপিন োেনন 
কয় আিম আপনােক ভালবািস৷’যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘আমার কমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷

খরামীয় 9:27 িযশাইয় ইস্ােয়ল সবেেন্ধ 
উচ্চকেঠে বেলিেেলন: ‘যিদ ইস্ােয়লীেদর 
সংখ্যা সমুদ্ তীেরর বালুকরার মত অগিনত 
হয়, তবুও তােদর মধ্য কথেক অবিশষ্ট িকেু 
মানুষ কশষ পয ্ণন্ত উদ্ার পােব৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:11 িকন্তু এখন 
মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ আমরা এখন 
কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, িতিন কসসেবর 
মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা তাবঁুর মেতা ককান 
স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু খ্ীষ্ট কতমিন কেরন 
না৷ কসই তাবঁু কথেকও এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট 
মহাযােকরূেপ কসবা করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, 
কসই স্ান মানুেষর হােত গড়া নয়, তা এই 
েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷
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এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; এেেিকেয়ল 34:13,14; কহােসয়া 
2:20,21; োখািরয়া 13:8,9; লুক 15:11-32; पিশষ্যেিরত 20:28; 

করামীয় 11:4-6; এেফসীয় 4:11,12; িপতেরর ১ম পত্র 5:1-4.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

খযশরবময়া 4:1 এই িা�্মা প্রভুর কাে খথশক 
এশিা| “ইস্াশয়ি, যবদ �ুবম বফরশ� চাও 
�াহশি আমার কাশে বফশর এশসা| ভ্রান্ 
খদি�াশদর মূ�ব্�্মগুশিা েঁুশড় খফশি দাও| 
আমার কাে খথশক চুযে� হশয় বিপথ�ামী 
হশযা না|

2 যবদ খকিিমাত্র এগুবি কর �াহশিই খকান 
প্রব�জ্া করিার সময় খ�ামরা আমার 
নাম িযেিহার করশ� পারশি| প্রব�শ্রুব� 
গ্রহশণর সময় িিশ� পারশি, ‘প্রভুর 
বনক্চি� অক্স্শত্বর বদিযে|’ এই কথাগুশিা 
খ�ামরা স�যে, উবচ� ্ এিং সটিকভাশি 
িযেিহার করশ� পারশি| �াহশি জাব�সমূহ 
�ারঁ আশীি ্মাদ পাশি| �ারপর �ারা �াশঁক 
প্রশংসা করশ� পারশি| খ�ামার খদশিাসী 
প্রভুর কায় ্মকিাপ ব�শর �ি ্ম অনুভি 
করশি|”

पবশষযেচবর� 11:1 িযহপূিদয়ার কপ্রিরেতরা 
এবং িবশ্বাসী ভাইেয়রা শুনেত কপেলন কয় 
অইহুদীরাও ঈশ্বেরর িশষিা গ্রহর কেরেে৷

पবশষযেচবর� 11:18 ইহুদী িবশ্বাসীরা 
যখন এই সব কথা শুনল, তারা তক্ণ থািমেয় 
িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত বলল, 
‘তাহেল আমােদরই মত অইহুদীেদরও ঈশ্বর 
েীবন লাভ করার েন্য মন-িফরােনার সুেয়াগ 
িদেলন!’

पবশষযেচবর� 13:46 িকন্তু কপৌল ও বার ্ণবা 
িনভতীকভােব বলেত থাকেলন, ‘প্রথেম কতামরা 
যারঁা ইহুদী কতামােদরই কােে ঈশ্বেরর বাত ্ণা 
প্রোর করার প্রেযােন িেল; িকন্তু কতামরা যখন 
তা অগ্রাহ্য় কের িনেেেদরেক অনন্ত েীবেনর 

অেয়াগ্য মেন করে, তখন আমরা অইহুদীেদর 
কােেই যাব৷

47 কারর প্রভু আমােদর এমনই আেদশ 
কেরেেন:‘আিম কতামােদর অইহুদীেদর কােে 
দীিপ্তস্বরূপ কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর 
সমস্ত কলােকর কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত 
কর৷’

48 অইহুদীরা কপৌেলর এই কথা শুেন আনক্ন্দত 
হল ও প্রভুর বাত ্ণার সম্ান করল৷ আর যারঁা 
অনন্ত েীবেনর েন্য মেনানীত হেয়িেল, তারা 
িবশ্বাস করল৷

49 প্রভুর এই বাত্ণা কসই অঞ্েলর সব ্ণত্র েিড়েয় 
পড়ল৷

पবশষযেচবর� 14:27 কপৌল বার ্ণবা িফের 
এেস মণ্ডলীর িবশ্বাসীেদর একত্র করেলন; 
আর ঈশ্বর তােঁদর সেঙ্গ কথেক কয় সব কাে 
কেরিেেলন ও অইহুদীেদর েন্য িবশ্বােসর কয় 
দ্ার উন্মুতি কের িদেয়িেেলন, কস সব কথা 
তােঁদর োনােলন৷

�ািা�ীয় 3:8 পিবত্র শােস্ত এিবষেয় আেগই 
কলখা িেল কয়, অইহুদী কলাকেদর ঈশ্বর তােদর 
িবশ্বােসর দ্ারা ধািম ্ণক প্রিতপন্ করেবন৷ আেগ 
কথেকই এই সুসমাোর অব্াহামেক োিনেয় 
কদওয়া হেয়িেল! ‘অব্াহাম সমস্ত োিত 
কতামার মাধ্যেম আশীব ্ণাদ পােব৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 22:18; সামসঙ্গীত 72:17.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।

খযশরবময়া 10:7 খহ ঈশ্বর, প্রশ�যেশকর 
আপনাশক সম্ান জানাশনা উবচ� ্| আপবন 
হশিন সমস্ খদশশর রাজা| আপবন �াশদর 
সম্ান পাওয়ার খয়া�যে| জাব�গুবির মশধযে 
অশনক বিজ্ িযেক্তি আশেন, বকন্তু খকউ 
আপনার মশ�া বিজ্ নয়|
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মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

িুক 12:5 তেব কােক ভয় করেব তা 
আিম কতামােদর বেল িদক্ছে৷ কতামােদর কমের 
কফলার পর নরেক পাঠাবার ষিমতা য়ারঁ আেে, 
তােঁকই ভয় কর৷ হ্যা ,ঁ আিম কতামােদর বলিে, 
তােঁকই ভয় ককার৷

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #4; সামসঙ্গীত 22:28; ইসাইয়া 2:4; কযেরিময়া 
10:6; কিরথেীয় ১ 1:19,20.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 12:15 খদশ খথশক �াশদর �াবড়শয় 
খদওয়ার পর আবম �াশদর জনযে সমিযেবথ� 
হি| আবম প্রশ�যেক পবরিারশক �াশদর 
সম্প�ব্�শ� এিং �াশদর খদশশ আিার 
বফবরশয় আনি|

খযশরবময়া 15:19 ��ন প্রভু িশিবেশিন, 

“বযরবময়, �ুবম বনশজশক িদবিশয আমার 
কাশে বফশর এশসা �াহশি খ�ামাশক শাক্স্ 
খদি না| �ুবম যবদ বনশজশক পবরি�্মন 
কশর আমার কাশে বফশর আস �াহশিই 
�ুবম আমার খসিা করশ� পারশি| ঐসি 
মূিযেহীন কথা না িশি যবদ �ুবম গুরুত্বপূণ ্ম 
কথা িিশ� পাশরা �শিই �ুবম আমার হশয় 
কথা িিশ� পারশি| বযহূদার খিাকশদর 
বনশজশদর িদশি খফশি খ�ামার কাশে 
বফশর আসশ� হশি বযরবময়| বকন্তু �ুবম 
বনশজশক �াশদর মশ�া কশর িদবিও না|

20 আবম খ�ামাশক এমন শক্তিশািী কশর 
�ুিি খয় খিাশক ভািশি �ুবম বপ�শির 
খদওয়াশির মশ�া কটিন| বযহূদার খিাশকরা 
খ�ামার সশগে যুধে করশিও খ�ামাশক ওরা 
পরাক্জ� করশ� পারশি না| কারণ আবম 
খ�ামার সশগে আবে| আবম খ�ামাশক 
সাহাযযে করি এিং আবমই খ�ামাশক রষিা 
করি|” এই হি প্রভুর িা�্মা|

21 “আবম খ�ামাশক ঐসি দষু্ট খিাকশদর 
হা� খথশক রষিা করি| ওরা খ�ামাশক ভয় 
খদ�াশি| বকন্তু আবম খ�ামাশক ওশদর হা� 
খথশক রষিা করশিা|”

খযশরবময়া 24:6 আিম তােদর রষিা করব| 
আিম তােদর িযহপূদায় িফিরেয় আনব| আিম 
তােদর িেন্িভন্ না কের গেড় তুলব| আিম 
তােদর উদ্ার করেবা| আিম তােদর প্রিতষ্া 
করেবা| যােত তারা কবেড় উঠেত পাের|

7 আিম তােদর একটি হৃদয় কদব কয়িা আমােক 
োনেত ইছো করেব| তখন তারা োনেব কয় 
আিমই প্রভু| তারা হেব আমার কলাক| আিম 
হব তােদর ঈশ্বর| আিম এিা করেবা কারর 
বািবেলর বন্দীরা সম্পূর ্ণ ভােব তােদর হৃদয় 
আমার কােে সমপ ্ণর করেব|

খযশরবময়া 29:14 আিম কতামােদর আমােক 
খুেঁেত কদব|” প্রভু বেলন: “আিম কতামােদর 
িনব ্ণাসন কথেক এই োয়গায় িফিরেয় আনব| 
আিমই কসই েন কয় কতামােদর বন্দীরূেপ 
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পাটঠেয় িেলাম| িকন্তু আিম কতামােদর সমস্ত 
কদশ কথেক এবং সমস্ত োয়গা কথেক কযখােন 
আিম কতামােদর বন্দীরূেপ পাটঠেয় িেলাম 
সকলেক একক্ত্রত করব|” এই হল প্রভুর বাত ্ণা|

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:8 িকন্তু ঈশ্বর 
কলাকেদর মেধ্য ত্রুটি লষি্য কের 
বেলিেেলন:‘কদেখা, এমন সময় আসেে, 
যখন আিম ইস্ােয়েলর কলােকেদর ও িযহপূদার 
কলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি করব৷

9 কসই েুক্তি অনুসাের নয় যা আিম তােদর 
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিেলাম, 
কয়িদন আিম তােদর হাত ধের িমশর কদশ 
কথেক বাইের কবর কের িনেয় এেসিেলাম৷ 
আমার সেঙ্গ তােদর কয় েুক্তি হেয়িেল তােত 
তােদর িবশ্বাস িেল না; আর তাই আিম তােদর 
কাে কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িেলাম, একথা প্রভু 
বেলন৷

10 আিম ইস্ােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি 
িস্র করব; ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন 
করব, একথা প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর 
মােঝ আমার িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর 
হৃদেয় আমার ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম 
তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 16:14 “খিাকরা প্রব�শ্রুব� কশরা 
এিং িশিা, ‘প্রভুর অক্স্ত্ব খয়মন বনক্চি�, 
বযবন আমাশদর বমশর খথশক খির কশর 
এশনশেন, খসই রকম বনক্চি�রূশপ| বকন্তু 
সময় এব�শয় আসশে|” এই হি প্রভুর 
িা�্মা, “য�ন মানুষ আর ঐ কথা িিশি না|

15 খিাকরা ��ন ন�ুন বকেু িিশি| �ারা 
িিশি, ‘প্রভুর অক্স্ত্ব খয়মন বনক্চি� বযবন 
আমাশদর উত্তশরর খদশ খথশক িার কশর 
এশনবেশিন, খসই রকম বনক্চি�ভাশি|’ 
ব�বন �াশদর বনশয় এশসবেশিন খসই সি 
খদশশর িাইশর খথশক খয�াশন �াশদর ব�বন 
পাটিশয়বেশিন|’ খকন �ারা একথা িিশি? 
কারণ আবম ইস্াশয়িীয়শদর পূি ্মপুরুশষর 
মাটিশ� বফবরশয় আনি|

19 প্রভু, আপবন আমার শক্তি, আপবন আমার 
রষিক| আপবন বিপশদর সমশয় আশ্রয় 
খনওয়ার জনযে এক বনরাপদ জায়�া| 
পৃবথিীর সমস্ খদশ আপনার কাশে 
আসশি| �ারা িিশি, “আমাশদর বপ�াশদর 
খদশশ বেি মূ�ব্�্ম| �ারা ঐ সমস্ অসার 
মূ�ব্�্মশদর পূজা কশরবেি| বকন্তু ঐ 
মূ�ব্�্মরা এ�িুকুও সাহাযযে কশরবন|”

সামসগেী� 22:27 কতামরা, সুদপূর কদশগুিলর 
েনগর, প্রভুেক মেন করেখা এবং তারঁ কােে 
িফের এস! কয় সব মানুষ িবেদেশ থােক তারাও 
কয়ন প্রভুরই উপাসনা কের|

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

িুক 24:47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা 
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ও পােপর ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর 
কােে কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই 
একাে শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

पবশষযেচবর� 9:15 িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, 
‘তুিম যাও, কারর অইহুদীেদর কােে, রাোেদর 
ও ইস্ােয়লীয়েদর কােে আমার নাম িনেয় 
যাবার েন্য আিম তােক মেনানীত কেরিে৷

पবশষযেচবর� 10:45 ইহুদী সম্প্রদায় 
কথেক কয় খ্ীষ্ট িবশ্বাসীরা িপতেরর সেঙ্গ 
কসখােন এেসিেেলন তারঁা সকেল আচিয ্ণ হেয় 
কগেলন, কারর অইহুদীেদর ওপরও পিবত্র 
আত্ার দান কনেম এল৷

पবশষযেচবর� 13:47 কারর প্রভু 
আমােদর এমনই আেদশ কেরেেন:‘আিম 
কতামােদর অইহুদীেদর কােে দীিপ্তস্বরূপ 
কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর সমস্ত কলােকর 
কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত কর৷’

�ািা�ীয় 3:14 খ্ীষ্ট এই কাে সম্ন্ করেলন 
যােত কয় আশীব ্ণাদ অব্াহাম লাভ কেরিেেলন 
তা খ্ীেষ্টর মাধ্যেম অইহুদীরাও লাভ কের, এবং 
কয়ন িবশ্বােসর দ্ারা আমরা কসই প্রিতশ্রুত 
আত্ােক পাই৷

पপ্র�যোশদশ 7:9 এরপর আিম কদখলাম 
প্রেত্যক োিতর, প্রেত্যক বংেশর এবং প্রেত্যক 
কগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিরত কলাক কসই িসংহাসন 
ও কমষশাবেকর সামেন এেস তারা দািঁড়েয়েে৷ 
তােদর পরের শুভ্ কপাশাক এবং হােত কখেরু 
পাতা৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; पিশষ্যেিরত 14:27; 
पিশষ্যেিরত 28:28; করামীয় 10:18; কথসােলািনকীয় ১ 2:16.

B08 মবসহার অপার জ্ান।

খযশরবময়া 17:9 “মানুশষর মন �ুিই 
খকৌশিপূণ ্ম| �ার অসুস্থ অিস্থার খকান 
বচবক� ্সা খনই| বকন্তু আবমই প্রভু এিং 
আবম মানুশষর হৃদয়ও পবরষ্কার খদ�শ� 
পাই| আবম এক জন মানুশষর মনশক 
পরীষিা করশ� পাবর| আবম বনধ ্মারণ করশ� 
পাবর কার বক থাকা উবচ� ্| আবম এক জন 
মানুশষর কশম ্মর ফি বনধ ্মারণ করশ� পাবর|

খযাহন 2:25 ককান কলােকর কাে কথেক 
মানুেষর সবেেন্ধ িকেু োনার তারঁ প্রেযােন 
িেল না, কারর মানুেষর অন্তের িক আেে িতিন 
তা োনেতন৷

খরামীয় 8:27 মানুেষর অন্তের িক আেে 
ঈশ্বর তা কদখেত পান; আর ঈশ্বর পিবত্র 
আত্ার বাসনা িক তা োেনন; কারর পিবত্র 
আত্া ভতিেদর হেয় ঈশ্বেরর ইছোনুসাের কসই 
আেবদন কেরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:12 ঈশ্বেরর বাক্য 
েীবন্ত ও সক্ক্রয়৷ তারঁ বাক্য দুপােশ ধারযুতি 
তেলায়ােরর ধােরর কথেকও তীষ্িন৷ এিা প্রার ও 
আত্ার গভীর সংেয়াগস্ল এবং সিন্ধ ও অিস্র 
ককন্দ কভদ কের মেনর িেন্তা ও ভাবনার িবোর 
কের৷

13 ঈশ্বেরর সামেন ককান সষৃ্ট বস্তুই তারঁ অেগােের 
থাকেত পাের না, িতিন সব িকেু পিরকিারভােব 
কদখেত পান৷ তারঁ সাষিােত সমস্ত িকেুই কখালা 
ও প্রকািশত রেয়েে, আর তারঁই কােে একিদন 
সব কােকেম ্ণর িহেসব িদেত হেব৷

पপ্র�যোশদশ 2:23 আিম তার সন্তানেদর ওপর 
মহামারী এেন তােদর কমের কফলব, তােত 
সমস্ত মণ্ডলী োনেত পারেব, আিমই একেন 
কয় সমস্ত কলােকর মন ও হৃদয় সকল োিন৷ 
কতামরা প্রেত্যেক যা কেরে তার প্রিতফল 
আিম কতামােদর প্রেত্যকেক কদব৷
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এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 7:9; সামসঙ্গীত 139:1,2,23,24; প্রবেন 
17:3; কযেরিময়া 11:20; কযেরিময়া 20:12; কযেরিময়া 32:19.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 23:3 “আবম আমার খমষশদর 
অনযে খদশশ পাটিশয় খদি| �ারপর ঐ 
বিশদশগুশিার খথশক আবম আমার 
িাকী খমষগুবিশক জশড়া করি এিং খয় 
সমস্ খমষরা পশড় থাকশি, �াশদর আবম 
একক্ত্র� কশর �াশদর স্শদশশ বফবরশয় 
আনি| �ারা য�ন স্শদশশ বফরশি ��ন 
�াশদর সন্ানরা সং�যোয় িৃক্ধে পাশি|

4 আবম �াশদর রষিণাশিষিশণর জনযে ন�ুন 
খমষপািক রা�ি এিং �াহশি আমার 
খকান খমষই ভয় পাশি নািা হাবরশয যাশি 
না|” এই হি প্রভুর িা�্মা|

7 “খসই সময় আসশে,” এই হি প্রভুর 
িা�্মা, “য�ন খিাকরা আর প্রভুর 
পুরাশনা প্রব�শ্রুব�র কথা িিশি না| 
পুরাশনা প্রব�শ্রুব� হি: ‘খয়শহ�ু প্রভুর 
অক্স্ত্ব বনক্চি�, প্রভু ব�বনই, বযবন সমস্ 
ইস্াশয়িিাসীশক বমশর খথশক বনশয় 
এশসবেশিন|’

8 বকন্তু খিাকরা এ�ন ন�ুন কথা িিশি| �ারা 
িিশি, ‘প্রভুর অক্স্ত্ব খয়মন বনক্চি�, 
ব�বনই হশিন খসই একজন বযবন সমস্ 
ইস্াশয়শির খিাকশদর উত্তরশদশ খথশক 
খির কশর এশনবেশিন| ব�বন �াশদর খয় সি 
খদশশ পাটিশয়বেশিন, খস�ান খথশক উধোর 
কশর বনশয় এশসবেশিন|’ ��ন খথশক 
ইস্াশয়িিাসী �াশদর বনশজশদর খদশশ 
িসিাস শুরু করি|”

খযাহন 6:39 িযিন আমায় পাটঠেয়েেন তারঁ 
ইছো এই কয় যােদর িতিন আমায় িদেয়েেন 
তােদর একেনেকও কয়ন আিম না হারাই ; বরং 

কশষ িদেন কয়ন তােদর সকলেক আিম উত্িথত 
কির৷

40 আমার িপতা এই োন, কয় ককউ তারঁ পুত্রেক 
কদেখ ও তােত িবশ্বাস কের, কস কয়ন অনন্ত 
েীবন লাভ কের; আর আিমই তােক কশষ 
িদেন ওঠাব৷’

খযাহন 10:27 আমার কমষরা আমার কঠেস্বর 
কশােন৷ আিম তােদর োিন, আর তারা আমার 
অনুসরর কের৷

28 আিম তােদর অনন্ত েীবন িদই, আর তারা 
কখনও িবনষ্ট হয় না, আমার হাত কথেক ককউ 
তােদর ককেড় িনেতও পারেব না৷

29 আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় 
িদেয়েেন, িতিন সবার ও সবিকেু কথেক মহান, 
আর ককউ িপতার হাত কথেক িকেুই ককেড় 
িনেত পারেব না৷

30 আিম ও িপতা, আমরা এক৷’

খযাহন 17:12 আিম যখন তােদর সেঙ্গ 
িেলাম, আিম তােদর িনরাপেদ করেখিেলাম৷ 
তুিম আমায় কয় নাম িদেয়ে কসই নােমর 
শক্তিেত তখন আিম তােদর রষিা কেরিেলাম৷ 
আিম তােদর সাবধােন রষিা কেরিে৷ তােদর 
মেধ্য ককউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র ব্যিতক্রম 
কসই কলাকটি, ধ্ংস হওযাই যার পিররিত৷ 
শােস্তর কথা সফল করার েেন্যই এই পিররিত৷

খযাহন 18:9 এিা ঘিল যােত তারঁ আেগর 
বতিব্য যথাথ ্ণ প্রিতপন্ হয়, ‘তুিম আমায় যােদর 
িদেয়ে তােদর কাউেক আিম হারাই িন৷’

বপ�শরর ১ম পত্র 1:5 িবশ্বােসর মাধ্যেম 
ঈশ্বেরর শক্তি কতামােদর রষিা করেে এবং কয় 
পয ্ণন্ত না কতামরা পিরত্রার পাও কসই পয ্ণন্ত 
িনরাপেদ রাখেে৷ কসই পিরত্রােরর আেযােন 
করা আেে যােত তা কশষকােল কতামরা পাও৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; িমখা 2:12,13; কযাহন 21:15-17; 
पিশষ্যেিরত 20:28,29; িপতেরর ১ম পত্র 5:1-5.
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B04 মবসহার ঈশ্বরসুিভ বিবশষ্টযে।
C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 

হশয়বেি।
D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খযশরবময়া 23:5 প্রভু এই িা�্মা িশিন, 
“খসই সময় আসশে য�ন আবম একটি 
ভাশিা ‘নশিাদ�ম’|উ�শ্�ািন করি| 
খস িুক্ধেমত্তার সশগে শাসন করশি এিং 
খদশশ যা নযোযযে এিং টিক �াই করশি| খস 
সুষ্িু ভাশি খদশ শাসন করশি এিং সটিক 
বসধোন্ খনশি|

6 �ার রাজশত্বর সময়, বযহূদা রষিা পাশি 
এিং ইস্াশয়ি বনরাপশদ থাকশি| এই হশি 
�ার নাম: প্রভুই আমাশদর ধাবম ্মক�া|”

মবথ 1:1 এই হল যীশু খ্ীেষ্টর বংশ তািলকা৷ ইিন 
িেেলন রাো দায়পূেদর বংশধর, দায়পূদ িেেলন 
অব্াহােমর বংশধর৷

মবথ 1:21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করেব, তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর 
িতিন তারঁ কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার 
করেবন৷»

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 1:71 শত্রুেদর হাত কথেক ও যারঁা 
আমােদর ঘরৃা কের তােদর কবল কথেক উদ্ার 
করার প্রিতশ্রুিত৷

72 িতিন বেলিেেলন, আমােদর িপতৃপুরুষেদর 
প্রিত দযা করেবন এবং িতিন কসই প্রিতশ্রুিত 
স্মরর কেরেেন৷

73 এ কসই প্রিতশ্রুিত যা িতিন আমােদর িপতৃপুরুষ 
অব্াহােমর কােে কেরিেেলন৷

74 শত্রুেদর হাত কথেক আমােদর উদ্ার করার 
প্রিতশ্রুিত কয়ন আমরা িনভ্ণেয় তারঁ কসবা 
করেত পাির:

িুক 19:9 যীশু তােক বলেলন, ‘আে 
এই বািড়েত পিরত্রার এেসেে, কয়েহতু এই 
মানুষটি অব্াহােমর পুত্র৷

10 কারর যা হািরেয় িগেয়িেল তা খুেঁে কবর 
করেত ও উদ্ার করেতই মানবপুত্র এ েগেত 
এেসেেন৷’

খযাহন 1:45 িফিলপ এবার নথেনলেক 
কদখেত কপেয় বলেলন, ‘আমরা এমন 
একেেনর কদখা কপেয়িে যার কথা কমািশ ও 
ভাববাদীরা িবিধ-ব্যবস্ায় িলেখ করেখ কগেেন৷ 
িতিন নাসরত্ িনবাসী কয়ােষেফর কেেল যীশু৷’

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

কবরন্থীয় ১ 1:30 ঈশ্বরই কতামােদর খ্ীষ্ট যীশুর 
সােথ যুতি কেরেেন৷ খ্ীষ্টই আমােদর কােে 
ঈশ্বেরর কদওয়া জ্ঞান, িতিনই আমােদর 
ধািম ্ণকতা, পিবত্রতা ও যুক্তি৷

पপ্র�যোশদশ 19:11 এরপর আিম কদখলাম, স্বগ ্ণ 
উনু্মতি, আর কসখােন সাদা একিা কঘাড়া 
দািঁড়েয় আেে৷ তার ওপর িযিন বেস আেেন, 
তারঁ নাম ‘িবশ্বস্ত ও সত্যময়’ আর িতিন 
ন্যায়িসদ্ িবোর কেরন ও যুদ্ কেরন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; সামসঙ্গীত 72:2; ইসাইয়া 7:14; ইসাইয়া 
53:10; কযেরিময়া 33:15; োখািরয়া 3:8; করামীয় 3:22; কিরথেীয় ২ 

5:21; িফিলপ্ীয় 3:9.
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D02 ভবিষযেদ্তিা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।

খযশরবময়া 28:9 বকন্তু খয় ভাব্াদীরা শাবন্র 
ভাব্াণী প্রচার কশর, খসই ভাব্াণীগুবি 
পরীষিা কশর খদ�শ� হশি খয় সব�যেই 
খসগুবি প্রভুর পািাশনা বকনা| সব�যে হশিই 
খিাঝা যাশি খয় খসই ভাব্াদী সব�যে সব�যেই 
প্রভুর দ্ারা খপ্রবর�| যবদ খকান ভাব্াদীর 
িাণী সটিক হয় �াহশি মানুষশক িুঝশ� 
হশি ঐ ভাব্াদী প্রভুর দ্ারা খপ্রবর�|”

মবথ 3:17 স্বগ ্ণ কথেক একটি স্বর কশানা 
কগল, কসই স্বর বলল, ‘এই আমার িপ্রয় পুত্র, 
এর প্রিত আিম অত্যন্ত প্রীত৷’

িুক 2:14 ‘স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমা, 
পিৃথবীেত তারঁ প্রীিতর পাত্র মনুষ্যেদর মেধ্য 
শািন্ত৷’

িুক 24:36 তারঁা যখন এসব কথা তােদর 
বলেেন, এমন সময় যীশু তােঁদর মােঝ এেস 
দাডঁ়ােলন আর বলেলন, ‘কতামােদর শািন্ত 
কহাক্!’

খযাহন 14:27 ‘শািন্ত আিম কতামােদর কােে 
করেখ যাক্ছে৷ আমার িনেের শািন্ত আিম 
কতামােদর িদক্ছে৷ েগত সংসার কয়ভােব শািন্ত 
কদয় আিম কসইভােব তা িদক্ছে না৷ কতামােদর 
অন্তর উিদ্নি অথবা শক্ঙ্কত না কহাক৷

पবশষযেচবর� 10:36 িতিন ইস্ােয়েলর 
কলাকেদর কােে তারঁ সুসমাোর পাটঠেয়িেেলন৷ 
িতিন কসই সুসমাোের োনােলন কয় যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই শািন্ত লাভ হয়৷ িতিন 
সকেলরই প্রভু!

খরামীয় 10:15 যারঁা প্রোর করেত যােব তারা 
কপ্রিরত না হেল িক কের প্রোর করেব? হ্যা ,ঁ 
শােস্ত িকন্তু কলখা আেে: ‘সুসমাোর িনেয় যারঁা 

আেসন তােদর েররযুগল িক সুন্দর৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 52:7; কযেরিময়া 6:14; এেেিকেয়ল 13:10-
16; নাহুম 1:15; োখািরয়া 9:10; মিথ 17:5; লুক 7:50; লুক 19:42; 

কযাহন 20:19,21; पিশষ্যেিরত 9:31; করামীয় 5:1; করামীয় 8:6; 
করামীয় 14:17; কিরথেীয় ১ 14:33; এেফসীয় 2:14,15,17; কলসীয় 

3:15; কথসােলািনকীয় ২ 3:16; িহব্রুেদর কােে পত্র 12:14; 
িপতেরর ২য় পত্র 1:2,17; पপ্রত্যােদশ 1:4.

A03 মবসহা িশিন খডবভশডর উত্তরসূরী।
D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 30:3 যা িিবে �া কর কারণ 
এমন বদন আসশি খয়বদন আবম ইস্াশয়ি 
এিং বযহূদার খিাকশদর বনি ্মাসন খথশক 
বফবরশয় আনি|” এই হি প্রভুর িা�্মা| 
“আবম �াশদর পূি ্মপুরুষশদর খয় খদশ 
বদশয়বেিাম খস�াশন �াশদর বফবরশয় খদি| 
��ন আমার খিাকরা আর এক িার খসই 
জবমর মাবিকানা পাশি|”

খযশরবময়া 30:4-8
খযশরবময়া 30:9 �ারা আর খকান বিশদশী 

রাশজযের খসিা করশি না| �ারা শুধু প্রভু 
�াশদর ঈশ্বশরর খসিা করশি এিং �ারা 
�াশদর রাজা দাযূশদর খসিা করশি| আবম 
রাজাশক �াশদর কাশে পািাি|

10 “সু�রাং যাশকাি, আমার ভৃ�যেশদর ভয় 
খপও না!” “ইস্াশয়ি ভয় খপও না| আবম 
খ�ামাশক রষিা করি| রষিা করি িন্দীশদর 
পরি�গী উত্তরপুরুষশদরও| আবম �াশদর 
বনি ্মাসন খথশক বফবরশয় আনি| আিার 
যাশকাি শাবন্ বফশর পাশি| খিাকরা �াশক 
আর বিরতি করশি না| খস�াশন আর খকান 
শএু থাকশি না যাশক আমার খিাকরা ভয় 
পাশি|” এই হি প্রভুর িা�্মা|

11 বযহূদা ও ইস্াশয়শির খিাকরা আবম 
খ�ামাশদর সশগে আবে|” এই হি প্রভুর 
িা�্মা| “আবম খ�ামাশদর রষিা করশিা| 
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একথা সব�যে খয় আবম খ�ামাশদর অনযে 
খদশশ পাটিশয়বেিাম| আবম ঐসি 
খদশগুবিশক ধ্ংস করি, বকন্তু খ�ামাশদর 
আবম ধ্ংস করি না| �ারাপ কাশজর 
শাক্স্ খ�ামাশদর খপশ�ই হশি| আবম 
খ�ামাশদর নযোযযেভাশি বশষিা খদি| আবম 
খ�ামাশদর শাক্স্ না বনশয় খয়শ� খদি না|”

খযশরবময়া 30:12-15
খযশরবময়া 30:16 আবম প্রভু, খ�ামাশদর 

ধ্ংস কশরবেিাম| বকন্তু এ�ন ওশদর ধ্ংস 
হিার পািা| ইস্াশয়ি ও বযহূদা খ�ামাশদর 
শএুরা এিার িন্দী হশি| ওরা খ�ামাশদর 
ক্জবনস চুবর কশরবেি| এিার অনযেরা ওশদর 
ক্জবনসপত্র চুবর করশি| ওরা যুশধের সময় 
খ�ামাশদর ক্জবনস বনশয় ব�শয়বেি| এিার 
যুশধের সময় ওশদর ক্জবনস অনযেরা বনশয় 
যাশি|

খযশরবময়া 30:17,18
খযশরবময়া 30:19 আিার শহরটি �ম�ম 

করশি খিাকশদর �াশন ও প্রশংসায| খকউ 
�াশদর উপহাস করশি না| আবম বযহূদা ও 
ইস্াশয়শির খিাকশদর অশনক সন্ান খদি| 
আবম �াশদর জনযে খ�ৌরি আনি| খকউ 
�াশদর নীচ নজশর খদ�শি না|

20 “অশনক আশ� খয়মন ইস্াশয়শির পবরিার 
বেি খ�মনই হশি যাশকাশির পবরিার| 
বযহূদা ও ইস্াশয়শির খয়মন পবরিার বেি 
খ�মনই হশি যাশকাশির পবরিার| বযহূদা ও 
ইস্াশয়িশক আবম শক্তিশািী কশর �ুিি| 
এিং যারা �াশদর ষিব� করার খচষ্টা করশি 
আবম �াশদর শাক্স্ খদি|

খযশরবময়া 30:23,24

সামুশয়ি ২ 22:51 প্রভু তারঁ মেনানীত রাোেক 
কয ককান যুেদ্ েয়ী হেত সাহায্য কেরন| 
তারঁ মেনানীত রাোর েন্য প্রভু তারঁ করুরা 
বষ ্ণর কেরন| িতিন দায়পূেদর প্রিত এবং তারঁ 
উত্তরসপূরীেদর প্রিত সব ্ণদা িবশ্বস্ত থাকেবন|

িুক 1:30 স্বগ ্ণদপূত তােঁক বলেলন, 

‘মিরয়ম তুিম ভয় কপও না, কারর ঈশ্বর 
কতামার ওপর সন্তুষ্ট হেয়েেন৷

31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর কতামার এক 
পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 1:69 আমােদর েন্য িতিন তারঁ 
দাস দাযপূেদর বংেশ একেন মহাশক্তিসম্ন্ 
ত্রারকত্ণােক িদেয়েেন৷

খযাহন 12:15 ‘িসেযান নগরী,ভয় কপও 
না! কদখ, কতামােদর রাো আসেেন৷ কদখ, 
কতামােদর রাো বাচ্চা গাধায় েেড় আসেেন৷’

पবশষযেচবর� 2:30 িকন্তু িতিন একেন ভাববাদী 
িেেলন এবং োনেতন ঈশ্বর শপথ কের 
এই প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কয়, তারঁ বংেশর 
একেনেক তারঁই মেতা রাো কের িসংহাসেন 
বসােবন৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

28 সুসমাোর গ্রহর করেত অস্বীকার কের 
ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু হেয়েে৷ কতামরা যারঁা 
অইহুদী কতামােদর সাহায্য করেতই এমন 
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হেয়েে ; িকন্তু কবেে কনবার িদক কথেক ইহুদীরা 
এখনও ঈশ্বেরর মেনানীত কলাক৷ তােদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে ঈশ্বর কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন কসই সুবােদ িতিন তােদর 
ভালবােসন৷

पপ্র�যোশদশ 19:15 একটি ধারােলা তরবাির তারঁ 
মুখ কথেক কবিরেয় আসিেল, যা িদেয় িতিন 
পিৃথবীর সমস্ত োিতেক আঘাত করেবন৷ 
কলৌহ যটষ্ট হােত োিতবেৃন্দর ওপর িতিন শাসন 
পিরোলনা করেবন৷ সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বেরর 
প্রেণ্ড কক্রােধর কুেণ্ড িতিন সব দ্াষিা মাড়াই 
করেবন৷

16 তারঁ কপাশােক ও উরুেত কলখা আেে এই 
নাম:‘রাোেদর রাো ও প্রভুেদর প্রভু৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 মবসহার সাশথ �ারঁ িািার সম্পক্ম।
D08 মবসহা হশিন বনক্চিন্�ার প্রব�ভূ।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 30:21 �াশদর বনশজশদর এক 
জনই খন�ৃত্ব খদশি| খসই শাসক আমারই 
খিাশকর খথশক আসশি| �ারা আমার 
কাশের খিাক হশি| আবম �াশদর খন�াশক 
আমার কাশে আসশ� িিি এিং খস হশি 
আমার কাশের খিাক|

22 খ�ামরা হশি আমার খিাক আর আবম হি 
খ�ামাশদর ঈশ্বর|”

খযশরবময়া 24:7 আিম তােদর একটি হৃদয় 
কদব কয়িা আমােক োনেত ইছো করেব| তখন 
তারা োনেব কয় আিমই প্রভু| তারা হেব আমার 
কলাক| আিম হব তােদর ঈশ্বর| আিম এিা 
করেবা কারর বািবেলর বন্দীরা সম্পূর ্ণ ভােব 
তােদর হৃদয় আমার কােে সমপ ্ণর করেব|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 4:15 আমােদর 
মহাযােক যীশু আমােদর দুব ্ণলতার কথা 
োেনন৷ যীশু এই পিৃথবীেত সবরকমভােব 
প্রেলািভত হেয়িেেলন৷ আমরা কয়ভােব 
পরীিষিত হই যীশু কসইভােবই পরীিষিত 
হেয়িেেলন, িকন্তু িতিন কখনও পাপ কেরন িন৷

16 কসইেেন্য িবশ্বােস ভর কের করুরা 
িসংহাসেনর সামেন এেসা, যােত আমােদর 
প্রেযােেন আমরা দয়া ও অনুগ্রহ কপেত পাির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 5:4 মহাযােক 
হওয়া সম্ােনর িবষয়, আর ককউই িনেের 
ইছোনুসাের এই মহাযােেকর সম্ানেনক 
পদ িনেত পাের না৷ হােরারেক কয়মন এই 
কােের েন্য ঈশ্বর কডেকিেেলন, কতমিন 
প্রেত্যক মহাযােকেক ঈশ্বরই ডােকন৷

5 কথািা খ্ীেষ্টর কবলায়ও প্রেয়াে্য৷ খ্ীষ্ট 
মহাযােক হেয় কগৌরব কদবার েন্য 
িনেেেক মেনানীত কেরন িন৷ িকন্তু ঈশ্বরই 
খ্ীষ্টেক মেনানীত কেরেেন৷ ঈশ্বর খ্ীষ্টেক 
বেলিেেলন,‘তুিম আমার পুত্র, আে আিম 
কতামার িপতা হলাম৷’

6 আর অন্য গীেত ঈশ্বর বলেলন, ‘তুিম 
মল্ীেষদেকরমেতা িেরকােলর েন্য 
মহাযােক হেল৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:22 এই শপেথর কারের 
যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক 
েুক্তির োিমনদার হেয়েেন৷

23 অেনেক যােক হেয়িেেলন, কারর মতুৃ্য 
ককানও একেন যােকেক অনন্তকােলর েন্য 
থাকেত কদয় িন৷

24 িকন্তু ইিন (যীশু) িেরেীিব বেল তারঁ এই 
যােকত্ব িেরস্াযী৷

25 তাই যারঁা খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে আেস 
তােদর িতিন িেরকাল উদ্ার করেত পােরন, 
কারর তােদর েন্য তারঁ কােে আেবদন করেত 
িতিন িেরকাল েীিবত আেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:10 আিম ইস্ােয়ল 
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বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি িস্র করব; 
ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন করব, একথা 
প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর মােঝ আমার 
িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর হৃদেয় আমার 
ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও 
তারা আমার প্রো হেব৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 49:10; িদ্তীয় িববরর 26:17-19; 
কযেরিময়া 24:7; কযেরিময়া 31:1,33; এেেিকেয়ল 11:20; 

এেেিকেয়ল 36:28; এেেিকেয়ল 37:27; কহােসয়া 2:23; োখািরয়া 
13:9; িহব্রুেদর কােে পত্র 9:14,15,24.

B22 ঈশ্বর এিং মবসহার ধাবম ্মক�া।
E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 

িানাশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খযশরবময়া 31:1 প্রভু এই কথাগুবি 
িশিবেশিন, “খস সময় আবম ইস্াশয়শির 
সমস্ পবরিারিশ� ্মর ঈশ্বর হি| এিং �ারা 
হশি আমার খিাক|”

2 প্রভু িশিশেন: “যারা শএুর �রিাবরর 
আক্রমণ খথশক পাবিশয় খিঁশছেবি �ারা 
মরুভূবমশ�ই আরাম �ুঁশজ পাশি| ইস্াশয়ি 
খস�াশন বিশ্রাশমর জনযে যাশি|”

3 িহদুরূ খথশক প্রভু খিাকশদর দৃটষ্টশ�াচশর 
আসশিন| প্রভু িশিশেন, “আবম খ�ামাশদর 
একটি অফুরন্ ভািিাসা বদশয় ভািশিশস 
বেিাম| খসই জনযে আবম খ�ামাশদর প্রব� 
দযা খদ�াশনা চাবিশয ব�শয়বেিাম|

4 “ইস্াশয়ি, আমার কশন, খ�ামাশক আিার 
ন�ুন কশর ব�রী করি| �ুবম আিার 
একটি খদশ হশি| পুনরায় �ুবম খ�ামার 
�ঞ্জনীসমূহ �ুশি খনশি| �ুশীর খজাযার 

ভাসা খিাকশদর সশগে �াশি �াি বমবিশয 
�ুবমও খনশচ উিশি|

5 ইস্াশয়শির কৃষক, খ�ামরা আিার দ্াষিা 
চাষ করশি| শমবয়য়র শহশরর চারপাশশর 
পাহাড় ব�শর খ�ামরা দ্াষিাশষি� ব�রী 
করশি| কৃষকরা খসই দ্াষিাশষি� খথশক 
উ�প্ন্ন হওয়া দ্াষিার ফসি �ুিশি এিং 
ঐ দ্াষিা খ�শয উপশভা� করশি|

6 একিা বনবদ্মষ্ট সমশয় পাহারাদার এই িাণী 
বচ�ক্ার কশর িিশি: ‘চশিা, বসশয়াশন 
ব�শয় আমাশদর প্রভু, আমাশদর ঈশ্বশরর 
উপাসনা কবর!’ এমন বক ইফ্রবযম পাি ্ম�যে 
প্রশদশশ পাহারাদাররাও ঐ িাণী বচ�ক্ার 
কশর িিশি|”

7 প্রভু িিশিন, “সু�ী হও! যাশকাশির জনযে 
�ান �াও! ইস্াশয়শির জনযে বচ�ক্ার 
কশরা| ইস্াশয়ি হি মহান রাষ্ট্র| প্রশংসা 
কর এিং বচ�ক্ার কশর িশিা: ‘প্রভু �ারঁ 
খিাকশদর রষিা কশরশেন! ইস্াশয়শির 
যারা িন্দী হশয়বেি �াশদর সিাইশক প্রভু 
রষিা কশরশেন|’

8 মশন খরশ�া, আবম ইস্াশয়িশক ঐ 
উত্তশরর খদশ খথশক বফবরশয় বনশয় আসি| 
আবম উত্তশরর িহ ুদশূরর জায়�া খথশক 
ইস্াশয়িীয়শদর একক্ত্র� করি| �াশদর 
মশধযে বকেু খিাক থাকশি অন্ ও পগুে| 
বকেু মবহিা থাকশি �ভ্মি�ী| বকন্তু অশনক 
অশনক মানুষ বফশর আসশি খস�াশন|

9 �ারা কাদঁশ� কাদঁশ� বফশর আসশি বকন্তু 
আবম �াশদর সমস্ রকম সুশযা� সুবিধা 
খদি| আবম �াশদর জিপ্রিাশহর পাশ বদশয় 
খন�ৃত্ব খদি| আবম �াশদর মসৃণ রাস্ার 
ওপর খন�ৃত্ব খদি যাশ� �ারা খহাচঁি না 
�ায়| আবম এরকম করি খয়শহ�ু আবম 
ইস্াশয়শির বপ�া এিং ইফ্রবযম আমার 
প্রথম সন্ান|

আবদপুস্ক 45:7 সুতরাং ঈশ্বর আমােক 
কতামােদর আেগই এখােন পাটঠেয়েেন যােত 
আিম কতামােদর কলাকেনেদর এই কদেশ এেন 
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বােঁােত পাির|

আশমাস 9:11 “দায়পূেদর তাবঁুপিতত হেয়েে| 
িকন্তু কসই সময় আিম আবার তা স্াপন করব| 
আিম কদওয়ােলর গত্ণগুেলা সারােবা| আিম এর 
ধ্ংসস্তপূপ কথেক আবার গড়ব| আিম তােক 
পপূেব ্ণ কয়মন িেল কসই ভােব আবার গেড় তুলব|

पবশষযেচবর� 15:16 ‘এরপর আিম িফের 
আসব, আর দাযপূেদর কয় ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা 
পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার ধ্ংস স্ান আবার 
কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের স্াপন করব৷

খরামীয় 9:27 িযশাইয় ইস্ােয়ল সবেেন্ধ 
উচ্চকেঠে বেলিেেলন: ‘যিদ ইস্ােয়লীেদর 
সংখ্যা সমুদ্ তীেরর বালুকরার মত অগিনত 
হয়, তবুও তােদর মধ্য কথেক অবিশষ্ট িকেু 
মানুষ কশষ পয ্ণন্ত উদ্ার পােব৷

খরামীয় 11:5 টঠক কসই ভােবই এখনও িকেু 
কলাক আেে, ঈশ্বর যােদরেক িনে অনুগ্রেহ 
মেনানীত কেরেেন৷

এশফসীয় 2:20 কপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা কয় 
িভত কগেঁথিেেলন তার ওপর কতামােদর কগেঁথ 
কতালা হেছে৷ খ্ীষ্ট স্বয়ং হেছেন কসই দালােনর 
গাথঁনীর প্রধান পাথর,

21 যা কগািা দালানটিেক ধের করেখেে৷ খ্ীষ্ট এই 
দালানটি গেড় কতােলন কয়ন তা প্রভুেত এক 
পিবত্র মক্ন্দের পিররত হেত পাের৷

22 খ্ীেষ্ট কতামােদর অন্য মানুষেদর সেঙ্গ একই 
সােথ কগেঁথ কতালা হেছে৷ কতামােদর এমন এক 
স্ান িহেসেব গঠন করা হেয়েে কয়খােন ঈশ্বর 
আত্ার মাধ্যেম বাস কেরন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:9 িকন্তু কতামরা 
কসরকম নও, কতামরা মেনানীত মানবেগাষ্ঠী, 
রােকীয় যােককুল, এক পিবত্র োিত৷ 
কতামরা ঈশ্বেরর আপন েনেগাষ্ঠী, তাই 
কতামরা ঈশ্বেরর আচিয ্ণ কম ্ণকােণ্ডর কথা 

বলেত পােরা৷ িযিন কতামােদর অন্ধকার কথেক 
তারঁ অপপূব ্ণ আেলায় িনেয় এেসেেন, কতামরা 
তারঁই গুরগান কর৷

पপ্র�যোশদশ 5:10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য 
গেড়ে ও আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে 
আর তারা সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

पপ্র�যোশদশ 21:10 আিম আত্ার আেবেশ 
িেলাম, কসই অবস্ায় িতিন আমােক একিা 
খুব বড় উঁেু পাহােড়র ওপর িনেয় কগেলন আর 
স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর কাে কথেক কয় পিবত্র নগরী, 
কেরুশােলম কনেম আসিেল তা কদখােলন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; কযেরিময়া 31:10-14,27-30,38-40.

C05 খিথশিশহশমর বশশুশদর �ুন করার 
বদিিাণী।

খযশরবময়া 31:15 প্রভু িিশিন, “রামা 
খথশক কান্না ও দঃুশ�র শব্দ খশানা যাশি| 
রাশহিা�ার সন্ানশদর জনযে কাদঁশি| মৃ� 
সন্ানশদর জনযে রাশহি আরাম বনশ� 
অস্ীকার করশি|”

আবদপুস্ক 35:16 যােকাব এবং 
তার দল তবেথল ত্যাগ করল| তারা ইফ্ােত 
কপৌঁোবার আেগই রােহেলর প্রসেবর সময় এল|

17 িকন্তু এইবার প্রসবকােল রােহেলর ভীষর কষ্ট 
হল, প্রসব কবদনা তীব্ হেয় উঠল| রােহেলর 
ধাত্রী এই কদেখ বলেলন, “ভয় কপও না রােহল! 
তুিম আেরকটি পুেত্রর েন্ম িদেত েেলে|”

18 রােহল পুত্রটি প্রসব করার সময়ই মারা 
কগল| মারা যাবার আেগ রােহল পুত্রটির নাম 
রাখল িবেনানী| িকন্তু যােকাব তার নাম রাখল 
িবন্যামীন|

19 রােহলেক ইফ্াথ যাবার পেথই কবর কদওয়া 
হল| (ইফ্াথই তবত্ কলহম|)

20 রােহলেক সম্ান োনােত যােকাব তার কবের 
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একটি স্তম্ভ স্াপন করল| কসই িবেশষ স্তম্ভটি 
আেও কসখােন রেয়েে|

মবথ 2:16 কহেরাদ যখন কদখেলন 
কয় কসই পক্ণ্ডতরা তােঁক কবাকা বািনেয়েে, 
তখন িতিন প্রেণ্ড ক্রুদ্ হেলন৷ িতিন কসই 
পক্ণ্ডতেদর কাে কথেক কয় সমেয়র কথা 
কেেনিেেলন, কসই িহসাব মেতা দু’বের ও 
তার কম বয়েসর যত কেেল তবত্ কলহম ও তার 
আেশপােশর অঞ্েল িেল, সকলেক হত্যা 
করার হুকুম িদেলন৷

17 এর ফেল ভাববাদী িযরিময়র মাধ্যেম ঈশ্বর কয় 
কথা বেলিেেলন তা পপূর ্ণ হল:

18 ‘রামায় একিা শব্দ কশানা কগল, কান্ার করাল 
ও তীব্ হাহাকার, রােহল তারঁ সন্তানেদর েন্য 
কাদঁেেন৷ িতিন িকেুেতই শান্ত হেত োইেেন 
না, কারর তারা ককউ আর কবেঁে কনই৷’ 

C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

খযশরবময়া 31:22 অবিশ্বস্ কনযো, ক�বদন 
�ুবম এভাশি �ুশর খিড়াশি? কশি �ুবম 
�শর বফরশি?” “প্রভু য�ন খদশশ খকান 
ন�ুন বকেু সৃটষ্ট কশরন (��ন) এক জন 
পুরুষশক এক জন মবহিা ব�শর থাশক|”

মবথ 1:18 এই হল যীশু খ্ীেষ্টর েন্ম 
সংক্রান্ত িববরর: কয়ােষেফর সেঙ্গ তারঁ মা 
মিরয়েমর বাগদান হেয়িেল; িকন্তু তােঁদর 
িবেয়র আেগই োনেত পারা কগল কয় পিবত্র 
আত্ার শক্তিেত মিরয়ম গভ্ণবতী হেয়েেন৷

19 তারঁ ভাবী স্বামী কয়ােষফ ন্যায়পরায়র কলাক 
িেেলন৷ িতিন মিরয়মেক কলাক েেষি লজ্ায় 
কফলেত োইেলন না, তাই িতিন মিরয়েমর 
সােথ িববােহর এই বাগদান বািতল কের 
কগাপেন তােক ত্যাগ করেত োইেলন৷

20 িতিন যখন এসব কথা িেন্তা করেেন, তখন 

প্রভুর এক দপূত স্বেনে তােঁক কদখা িদেয় বলেলন, 
«কয়ােষফ, দায়পূেদর সন্তান, মিরয়মেক কতামার 
স্তীরূেপ গ্রহর করেত ভয় কেরা না, কারর তার 
গেভ্ণ কয় সন্তান এেসেে, তা পিবত্র আত্ার 
শক্তিেতই হেয়েে৷

21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান প্রসব করেব, 
তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর িতিন তারঁ 
কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার করেবন৷»

�ািা�ীয় 4:4 িকন্তু িনরুিপত সমেয় ঈশ্বর 
তারঁ পুত্রেক পাঠােলন৷ ঈশ্বেরর পুত্র একেন 
স্তীেলােকর গভ্ণোত হেলন এবং িবিধ-ব্যবস্ার 
অধীেন েীবন কািােলন,

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 3:15; সামসঙ্গীত 2:7,8; ইসাইয়া 7:14; 
লুক 1:34,35.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
G06 পরমাত্ার অবধষ্ান।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খযশরবময়া 31:31 প্রভু এই কথাগুবি 
িশিশেন: “সময় আসশে য�ন আবম ন�ুন 
একটি চুক্তি করি বযহূদা ও ইস্াশয়শির 
পবরিাশরর সশগে|

32 আবম �াশদর পূি ্মপুরুষশদর সশগে খয় চুক্তি 
কশরবেিাম এিা খসরকম নয়| �াশদর 
বমশর খথশক িাইশর বনশয় আসার সময় 
আবম ঐ চুক্তি কশরবেিাম| আবম বেিাম 
�াশদর প্রভু, বকন্তু �ারা খসই চুক্তি খভশঙ 
খফশিবেি|” এই হি প্রভুর িা�্মা|

33 “ভবিষযেশ�, আবম এই িশন্দািস্ 
ইস্াশয়িীয়শদর সশগে করি|” এটি হি 
প্রভুর িা�্মা| আবম আমার বশষিামািা 
�াশদর মশন খ�ঁশথ খদি এিং �াশদর হৃদশয় 
বিশ� খদি| আবম হি �াশদর ঈশ্বর আর 
�ারা হশি আমার খিাক|”

34 “খিাকশদর �াশদর প্রব�শিশীশদর অথিা 
�াশদর আত্ীযশদর প্রভুশক জানশ� 
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খশ�ািার খকান প্রশয়াজন পড়শি না| কারণ 
ষুিদ্�ম খথশক সিশচশয় গুরুত্বপূণ ্ম পয় ্মন্ 
সি খিাকরা আমায় জানশি| আবম �াশদর 
দষু্ট কাজগুবি ষিমা কশর খদি এিং �াশদর 
পাপসমূহ মশন রা�ি না|” এই হি প্রভুর 
িা�্মা|

মবথ 26:27 এরপর িতিন পানপাত্র িনেয় 
ধন্যবাদ িদেলন আর পানপাত্রটি িশষ্যেদর 
িদেয় বলেলন, ‘কতামরা সকেল এর কথেক পান 
কর৷

28 কারর এ আমার রতি, নতুন িনয়ম প্রিতটষ্ত 
হওযার রতি যা বহুেলােকর পাপ কমােেনর 
েন্য পািতত হল৷

29 আিম কতামােদর বলিে, এখন কথেক আিম 
এইদ্াষিারস আর কখনও পান করব না, কয় 
পয ্ণন্ত না আমার িপতার রােে্য কতামােদর 
সেঙ্গ নতুন দ্াষিারস পান কির৷’

খযাহন 1:15 কয়াহন তারঁ সম্েক্ণ মানুষেক 
বলেলন, ‘ইিনই িতিন য়ারঁ সবেেন্ধ আিম বেলিে৷ 
‘িযিন আমার পের আসেেন, িতিন আমার 
কথেক মহান, কারর িতিন আমার অেনক 
আেগ কথেকই আেেন৷”

16 কসই বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পপূর ্ণ িেেলন৷ 
আমরা সকেল তারঁ কথেক অনুগ্রেহর ওপর 
অনুগ্রহ কপেয়িে৷

17 কারর কমািশর মাধ্যেম িবিধ-ব্যবস্া কদওযা 
হেয়িেল, িকন্তু অনুগ্রহ ও সেত্যর পথ যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম এেসেে৷

খযাহন 6:45 ভাববাদীেদর পুস্তেক কলখা 
আেে: ‘তারা সকেলই ঈশ্বেরর কােে িশষিা 
লাভ করেব৷’কয় ককউ িপতার কােে শুেন িশষিা 
কপেয়েে কসই আমার কােে আেস৷

কবরন্থীয় ২ 3:2 কতামরাই আমােদর পিরেয় 
পত্র, যা আমােদর হৃদেয় কলখা আেে, যা 
সমস্ত মানুষ োনেত ও পড়েত পাের৷

3 কতামরা কয় খ্ীেষ্টর কলখা পত্র এবং আমরাই তা 

কপৌঁেে িদেয়িে তা কতা কদখেতই পাওয়া যােছে৷ 
তা কািল িদেয় কলখা নয়, িকন্তু েীবন্ত ঈশ্বেরর 
আত্া িদেয় কলখা; পাথেরর ফলেক কলখা নয়, 
মানুেষর হৃদেয়র ফলেকর ওপরই কলখা৷

4 খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর ওপর আমােদর এই 
রকম দৃঢ় িবশ্বাস হেয়েে৷

5 িকন্তু তার অথ ্ণ এই নয় কয় আমরা িনেেরা 
িনেেেদর কয়াগ্যতায় একাে করেত পাির, তা 
করার শক্তি ঈশ্বরই িদেয় থােকন৷

6 িতিনই আমােদর নতুন েুক্তির কসবক কেরেেন৷ 
এই নতুন েুক্তি ককান িলিখত িবিধ-ব্যবস্া নয় 
িকন্তু আত্িমক ব্যবস্া, কারর িলিখত কয় িবিধ-
ব্যবস্া তা মতুৃ্য িনেয় আেস িকন্তু আত্া েীবন 
দান কের৷

�ািা�ীয় 3:17 আিম এিাই বলেত োই কয়: 
ঈশ্বর অব্াহােমর সেঙ্গেুক্তি কেরিেেলন, আর 
তার োরেশা িতিরশ বের পের িবিধ-ব্যবস্া 
এেসিেল৷ তাই িবিধ-ব্যবস্া এেস পপূেব ্ণই কয় েুক্তি 
ঈশ্বেরর সােথ অব্াহােমর হেয়িেল তা বািতল 
করেত পাের না৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:6 িকন্তু এখন যীশুেক 
কয় কােের েন্য িনেযাগ করা হেয়েে তা ঐ 
যােকেদর কথেক অেনক গুের মহত্৷ কসই 
একইভােব যীশু কয় নতুন েুক্তি ঈশ্বেরর কাে 
কথেক এেনেেন তা পুরাতন েুক্তিটির কথেক 
অেনক কশ্ষ্৷ এই নতুন েুক্তি কশ্ষ্ িবষেয়র 
প্রিতশ্রুিতর ওপর স্ািপত হেয়েে৷

7 কারর ঐ প্রথম েুক্তি যিদ িনখুতঁ হেতা, তাহেল 
তার োয়গায় িদ্তীয় েুক্তি স্াপেনর প্রেযােন 
হেতা না৷

8 িকন্তু ঈশ্বর কলাকেদর মেধ্য ত্রুটি লষি্য কের 
বেলিেেলন:‘কদেখা, এমন সময় আসেে, 
যখন আিম ইস্ােয়েলর কলােকেদর ও িযহপূদার 
কলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি করব৷

9 কসই েুক্তি অনুসাের নয় যা আিম তােদর 
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিেলাম, 
কয়িদন আিম তােদর হাত ধের িমশর কদশ 
কথেক বাইের কবর কের িনেয় এেসিেলাম৷ 
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আমার সেঙ্গ তােদর কয় েুক্তি হেয়িেল তােত 
তােদর িবশ্বাস িেল না; আর তাই আিম তােদর 
কাে কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িেলাম, একথা প্রভু 
বেলন৷

10 আিম ইস্ােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি 
িস্র করব; ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন 
করব, একথা প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর 
মােঝ আমার িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর 
হৃদেয় আমার ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম 
তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

12 কারর আমার িবরুেদ্ তারা যেতা অপরাধ 
কেরেে কস সব আিম ষিমা করব, তােদর 
সকল পাপ আর কখনও স্মরর করব না৷’ 

13 এই েুক্তিেক যখন ঈশ্বর নতুন বলেেন তখন 
প্রথেমর েুক্তিটি পুরােনা হেয় যােছে৷ যা িকেু 
পুরােনা তা কতা েীর ্ণ আর তা িশিগিরই িবলীন 
হেয় যােব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 2:27 খ্ীষ্ট কতামােদর এক 
িবেশষ বরদান িদেয়েেন এবং তা কতামােদর 
মেধ্য রেয়েে৷ তাই কতামােদর অন্য কােরার 
িশষিার দরকার কনই৷ কয় বরদান কতামরা 
কপেয়ে তা কতামােদর সব িবষেয় িশষিা কদয়৷ এ 
বরদান সত্য, এর মেধ্য িমথ্যার কলশমাত্র কনই৷ 
তাই এই বরদান কয়মন িশষিা িদেয়েে, কসইমত 
কতামরা খ্ীেষ্ট থাক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; যাত্রাপুস্তক 19-20; पিশষ্যেিরত 2:14-47.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 32:37 ‘আবম বযহূদা, ইস্াশয়শির 

খিাকশদর �াশদর খদশ খেশড় চশি খয়শ� 
িাধযে কশরবে| �াশদর ওপর আবম প্রচণ্ড 
রুধে বেিাম| বকন্তু আবমই আিার �াশদর 
এ�াশন বফবরশয় আনি| আবম আিার 
�াশদর সমস্ খদশগুবি খথশক, খয�াশন 
আবম �াশদর খয়শ� িাধযে কশরবেিাম, 
খস�ান খথশক সংগ্রহ করি এিং �াশদর 
এ�াশন বফবরশয় আনি এিং �াশদর 
শাবন্পূণ ্ম ও বনরাপদ জীিনযাপন করশ� 
খদি|

38 বযহূদা এিং ইস্াশয়শির খিাকরা হশি 
আমার খিাক আর আবম হি �াশদর ঈশ্বর|

39 আবম ঐ সি খিাশকশদর মশধযে এক হিার 
ইছো আশরাপ করি| �াশদর সকশির 
একিাই িষিযে থাকশি এিং �া হি 
আমাশক সারা জীিন উপাসনা কশর 
যাওয়া| আমাশক উপাসনা করার ফশি 
এিং সম্ান করার ফশি �াশদর এিং 
�াশদর সন্ানশদর ভাশিা করশি|

40 “‘বযহূদা ও ইস্াশয়শির মানুষশদর সশগে 
আবম একটি চুক্তি করি| এই চুক্তি বচর 
কাশির জনযে িহাি থাকশি| এই চুক্তিশ� 
আবম ওশদর কাে খথশক বনশজশক ক�শনা 
সবরশয় খনি না| আবম �াশদর প্রব� সি ্মদা 
মগেিকর থাকি| �ারা যাশ� আমাশক 
সম্ান করশ� চায় আবম �াশদর �াই 
করি| ওরাও ক�নও আমার কাে খথশক 
দশূর সশর যাশি না|

41 �ারা আমাশক �ুশী করশি| আবমও 
আনশন্দর সশগে ওশদর জনযে ভাশিা কাজ 
করি| আবম বনক্চি� ভাশি ওশদর এ�াশন 
বনশয় এশস িড় কশর �ুিশিা| আবম এগুশিা 
করি আমার হৃদয় ও আত্া বদশয়|”‘

এশজবকশয়ি 11:19 আিম তােদর একত্র 
করব| আিম তােদর নতুন আত্া কদব| আিম 
তােদর পাথেরর হৃদয় সিরেয় কসখােন প্রকৃত 
হৃদয় স্াপন করব|

20 তখন তারা আমার িবিধগুিল পালন করেব| 
তারা আমার আজ্ঞাগুিল পালন করেব| আিম 
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তােদর যা বলব তারা তাই করেব| তারা প্রকৃতই 
আমার কলাক হেব, আর আিম তােদর ঈশ্বর 
হব|”‘

িুক 1:72 িতিন বেলিেেলন, আমােদর 
িপতৃপুরুষেদর প্রিত দযা করেবন এবং িতিন 
কসই প্রিতশ্রুিত স্মরর কেরেেন৷

73 এ কসই প্রিতশ্রুিত যা িতিন আমােদর িপতৃপুরুষ 
অব্াহােমর কােে কেরিেেলন৷

74 শত্রুেদর হাত কথেক আমােদর উদ্ার করার 
প্রিতশ্রুিত কয়ন আমরা িনভ্ণেয় তারঁ কসবা 
করেত পাির:

75 আর আমােদর েীবেনর কশষ িদন পয ্ণন্ত তারঁ 
দৃটষ্টেত পিবত্র ও ধািম ্ণক কথেক তারঁ কসবা কের 
কয়েত পাির৷

খযাহন 17:21 িপতা, কয়মন তুিম আমােত 
রেয়ে, আর আিম কতামােত রেয়িে, কতমিন 
তারাও কয়ন এক হয়৷ তারা কয়ন আমােদর মেধ্য 
থােক যােত েগত সংসার িবশ্বাস কের কয় তুিম 
আমােক পাটঠেয়ে৷

पবশষযেচবর� 4:32 িবশ্বাসীেদর সকেলর হৃদয় ও 
মন এক িেল৷ একেনও িনেের সম্ত্িতর 
ককান িকেুই িনেের বেল মেন করেতন না, 
িকন্তু তােঁদর সকল ক্েিনস তারঁা পরস্পর ভাগ 
কের িদেতন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:22 এই শপেথর কারের 
যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক 
েুক্তির োিমনদার হেয়েেন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:8 িদয়াবল কসই শুরু 
কথেকই পাপ কের েেলেে৷ কয় ব্যক্তি পাপ 
কেরই েেল কস িদয়াবেলর৷ িদয়াবেলর কােেক 
ধ্ংস করার েন্যই ঈশ্বেরর পুত্র প্রকািশত 
হেয়িেেলন৷

9 কয় ককউ ঈশ্বেরর সন্তান হয়, কস ক্রমাগত পাপ 
করেত পাের না, কারর নরেীবনদাযী ঈশ্বেরর 
শক্তি কসই ব্যক্তির মেধ্য থােক৷ কস ঈশ্বেরর 

সন্তােন পিররত হেয়েে ; তাই কস পােপ েীবন 
কািােত পাের না৷

10 এভােবই আমরা কদখেত পাির কারা ঈশ্বেরর 
সন্তান আর কারাই বা িদয়াবেলর সন্তান৷ যারঁা 
সত্ কম ্ণ কের না তারা ঈশ্বেরর সন্তান নয়, আর 
কয় তার ভাইেক ভালবােস নােস ঈশ্বেরর সন্তান 
নয়৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:18 আমরা োিন, 
ঈশ্বেরর সন্তানরা পােপর েীবনযাপন কের না৷ 
ঈশ্বেরর পুত্র তােদর রষিা কেরনএবং পাপাত্া 
তােদর ককানভােব ষিিত করেত পাের না৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; আিদপুস্তক 17:7; িদ্তীয় িববরর 
26:17-19; ইসাইয়া 55:3; কিরথেীয় ২ 13:11; গালাতীয় 3:14-17; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 6:13-18; িহব্রুেদর কােে পত্র 8:9-11.

E21 মবসহা পাশপর ষিমা কশর খদশিন।
E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 33:6 “বকন্তু ��ন আবম �াশদর 
সাবরশয় খদি| বফবরশয় খদি �াশদর আনন্দ 
ও শাবন্পূণ ্ম জীিন|

7 �ারপর আবম বযহূদা ও ইস্াশয়শির 
খিাকশদর �াশদর খদশশ বফবরশয় আনি| 
অ�ীশ�র মশ�া আিার আবম �াশদর 
শক্তিশািী কশর �ুিি|

8 �ারা আমার বিরুশধে খয় পাপ কশরবেি 
সি পাপ আবম ধুশয় খদি| �ারা আমার 
বিরুশধে যুধে কশরবেি বকন্তু আবম �াশদর 
ষিমা কশর খদি|

9 ��ন খজরুশাশিম আিার অপূি ্ম হশয় 
উিশি| খস�াশন খিাকরা �ুশীশ� আনন্দ 
করশি| অনযে জাব�র খিাশকরা য�ন 
ভাশিা কাজগুবির কথা, খয়গুশিা আবম 
খজরুশাশিশমর জনযে করবে শুনশ� পাশি, 
��ন �ারা আমার প্রশংসা করশি| আবম 
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খজরুশাশিশম খয় সমৃক্ধে ও শাবন্ আনবে 
�ার জনযে জাব�গুবি আমাশক ভয় ও শ্রধো 
করশি|

খযশরবময়া 33:10-13

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

19 তাই কতামরা যাও, কতামরা িগেয় সকল োিতর 
মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ িপতা, পুত্র ও 
পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

20 আিম কতামােদর কয়সব আেদশ িদেয়িে, কসসব 
তােদর পালন করেত কশখাও আর কদখ যুগান্ত 
পয ্ণন্ত প্রিতিদন আিম সব ্ণদাইেতামােদর সেঙ্গ 
সেঙ্গ আিে৷’

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

20 এরপর িতিন পুস্তকটি গুটিেয় কসখানকার 
সহায়কেদর হােত িদেয় বসেলন৷ সমাে-গেৃহ 
যারঁা কস সময় িেল, তােদর সকেলর দৃটষ্ট তারঁ 
ওপর িগেয় পড়ল৷

21 তখন িতিন তােদর বলেলন, ‘শােস্তর এই কথা 
যা কতামরা শুনেল তা আে পপূর ্ণ হল৷’

খযাহন 1:17 কারর কমািশর মাধ্যেম িবিধ-
ব্যবস্া কদওযা হেয়িেল, িকন্তু অনুগ্রহ ও 
সেত্যর পথ যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম এেসেে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:10 আিম ইস্ােয়ল 
বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি িস্র করব; 
ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন করব, একথা 
প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর মােঝ আমার 

িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর হৃদেয় আমার 
ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম তােদর ঈশ্বর হেবা ও 
তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

12 কারর আমার িবরুেদ্ তারা যেতা অপরাধ 
কেরেে কস সব আিম ষিমা করব, তােদর 
সকল পাপ আর কখনও স্মরর করব না৷’ 

বপ�শরর ১ম পত্র 2:24 ক্রুেশর ওপের 
িতিন িনে কদেহ আমােদর সমস্ত পােপর 
কবাঝা বইেলন, কয়ন আমরা আমােদর 
পােপর িদক কথেক মতৃ হেয় ধািম ্ণকতার েন্য 
েীবনযাপন কির৷ তারঁ কদেহর ষিত দ্ারা 
কতামরা সুস্তা লাভ কেরে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 1:7 ঈশ্বর কে্যািতেত 
আেেন, আমরা যিদ কসই রকম কে্যািতেত 
বাস কির, তেব বলা যায় আমােদর পরস্পেরর 
মেধ্য সহভাগীতা আেে৷ ঈশ্বেরর পুত্র যীশুর 
রতি আমােদর সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কের৷

8 আমরা যিদ বিল কয় আমােদর ককান পাপ কনই, 
তাহেল আমরা িনেেেদরই ঠকাই এবং তারঁ 
সত্য আমােদর মেধ্য কনই৷

9 আমরা যিদ িনেেেদর পাপ স্বীকার কির, 
িবশ্বস্ত ও ধািম ্ণক ঈশ্বর আমােদর সমস্ত পাপ 
ষিমা করেবন ও সকল অধািম ্ণকতা কথেক 
আমােদর শুদ্ করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 1:5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক 
অনুগ্রহ ও শািন্ত কতামােদর মেধ্য কনেম 
আসুক৷ িবশ্বস্ত সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷
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এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; সামসঙ্গীত 65:3; কযাহন 18:37; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 9:11-14.

C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
D09 মবসহা হশিন রষিাক�্মা।
E08 মবসহার নযোয়ধম ্ম।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খযশরবময়া 33:14 এই হি প্রভুর িা�্মা: “আবম 
বযহূদা ও ইস্াশয়শির খিাকশদর কাশে 
একটি বিশশষ প্রব�শ্রুব� বদশয়বেিাম| 
আমার খসই প্রব�শ্রুব� পািশনর সময় 
আসশে|

15 আবম দাযূশদর পবরিার খথশক একটি ভাশিা 
‘শা�াশক’ িৃক্ধে করি| খসই ‘শা�া’ খিশড় 
উিশি এিং খদশশর জনযে সটিক এিং ভাি 
কাজসমূহ করশি|

16 এই ‘শা�ার’ সময় বযহূদার খিাকরা খিঁশচ 
যাশি| খজরুশাশিশমর খিাশকরা বনরাপশদ 
িসিাস করশ� পারশি| খসই ‘শা�ার’ নাম 
হি: ‘প্রভু মগেিময|”‘

17 প্রভু িশিশেন, “দাযূদ পবরিাশরর এক জন 
ইস্াশয়শির বসংহাসশন সি ্মদা শাসন করশি|

18 এিং যাজক�ণ হশি সি ্মদা খিিীয় ় 
পবরিার খথশক| ঐ যাজক�ণ সি ্মদাই 
আমার সামশন দাবঁড়শয় আমার উশদেশশযে 
খহামিবি, শসযে বনশিদযে এিং িবি খদশি|”

22 বকন্তু আমার খসিক দাযূদ ও খিিীয় 
পবরিারশ�াষ্ঠীর অসং�যে উত্তরপুরুষ খদি| 
�ারা সং�যোয় আকাশশর �ারাশদর মশ�া 
অ�বণ� হশি, হশি সমুদ্পৃশষ্র নীশচর 
িািুকণার মশ�া যা খকউ খকানবদন গুশন 
খশষ করশ� পারশি না|”

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 

পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:17 কারর তারঁ িবষেয় 
শােস্ত একথা বলা হেয়েে: ‘মল্ীেষদেকর মেতা 
তুিম অনন্তকালীন যােক৷’

18 পুরােনা িবধান বািতল করা হল, কারর তা দুব ্ণল 
ও অেকেো হেয় পেড়িেল৷

19 কারর কমািশর িবিধ-ব্যবস্া িকেুই িসদ্ করেত 
পাের িন৷ এখন আমােদর কােে মহত্তর আশা 
রেয়েে, যার মাধ্যেম আমরা ঈশ্বেরর কােে 
উপিস্ত হেত পাির৷

20 আেরা উেলেখেয়াগ্য িবষয় এই, কয় ঈশ্বর যখন 
যীশুেক মহাযােক কেরন তখন ঈশ্বর শপথ 
কেরিেেলন, অন্যরা যােক হবার সময় ঈশ্বর 
ককান শপথ কেরন িন,

21 িকন্তু িতিন যীশুেক যােক করার সময় 
শপথ করেলন৷ ঈশ্বর বলেলন:‘প্রভু এক 
শপথ করেলন, আর িতিন এ িবষেয় তারঁ মন 
বদলােবন না, ‘তুিম অনন্তকালীন যােক৷’’ 
গীতসংিহতা

22 এই শপেথর কারের যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক েুক্তির োিমনদার 
হেয়েেন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:5 কতামরাও এক 
একটি েীবন্ত প্রস্তর সুতরাং কসই আত্িমক 
ধম ্ণধাম গড়বার েন্য কতামােদর ব্যবহার 
করেত দাও, যােত পিবত্র যােক িহসােব 
কতামরা আত্িমক বিল উত্ সগ ্ণ করেত পার, যা 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে গ্রহরীয় হেব৷
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पপ্র�যোশদশ 1:4 এিশয়া প্রেদেশরসাতটি খ্ীষ্ট 
মণ্ডলীর কােে আিম কয়াহন িলখিে৷ঈশ্বর িযিন 
আেেন, িযিন িেেলন ও িযিন আসেেন এবং 
তারঁ িসংহাসেনর সম্খুবততী সপ্ত আত্া

5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক অনুগ্রহ ও শািন্ত 
কতামােদর মেধ্য কনেম আসুক৷ িবশ্বস্ত 
সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য কথেক 
পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷

6 যীশু আমােদর িনেয় এক রাে্য গেড়েেন এবং 
তারঁ িপতা ঈশ্বেরর কসবার েন্য আমােদর 
যােক কেরেেন৷ যীশুর মিহমা ও পরাক্রম 
যুেগ যুেগ স্াযী কহাক্৷ আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 5:10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য 
গেড়ে ও আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে 
আর তারা সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; ইসাইয়া 4:2; ইসাইয়া 11:1-4; ইসাইয়া 
53:2; কিরথেীয় ২ 1:20; িপতেরর ১ম পত্র 2:9.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খযশরবময়া 50:4 প্রভু িিশিন, “ঐ সমশয় 
ইস্াশয়ি ও বযহূদার অবধিাসীরা একত্র 
বমবি� হশি| কাদঁশ� কাদঁশ� খিাশকরা 
একশত্র �ুঁশজ বফরশি প্রভু �াশদর ঈশ্বরশক|

5 ঐসি খিাকরা বসশয়াশন যাওয়ার পথ 
জানশ� চাইশি| �ারপর �ারা বসশয়াশনর 
উশদেশশযে রওনা হশি| খয়শ� খয়শ� �ারা 
এশক অপশরর উশদেশশযে িিশি, ‘এস, 
আমরা প্রভুর সশগে বমবি� হই| এশসা, 
আমরা এক চুক্তি কবর যা বচরকাি স্থায়ী 
হশি| একিা চুক্তি করা যাক যা আমরা 
ক�নও ভুিি না|’

6 “আমরা খিাকরা হাবরশয যাওয়া খমশষর 

মশ�া| �াশদর খমষপািকরা (খন�ারা) 
�াশদর ভুিপশথ চাবি� কশরশে| নানা 
পাহাশড় পি ্ম�মািায় �াশদর পথহারা 
কশরশে| খিাকরা উদভ্রাশন্র মশ�া এক 
পি ্ম� খথশক অনযে পি ্মশ� ভ্রমণ কশরশে| 
�ারা �াশদর বিশ্রাশমর জায়�া ভুশি 
ব�শয়শে|

7 যারা আমার খিাকশদর খদশ�শে �ারাই 
�াশদর আ�া� কশরশে| এিং ঐসি শএুরা 
িশিশে, ‘আমরা খমাশিই অনযোয় কবরবন|’ 
ঐসি খিাকরা প্রভুর বিরুশধে পাপ কাজ 
কশরশে| এই প্রভুই �াশদর সব�যেকাশরর 
বিশ্রামস্থি| এই প্রভুই �াশদর ঈশ্বর যা 
�াশদর বপ�ারাও বিশ্বাস কর�|

19 আবম ইস্াশয়িশক �ার বনশজর শসযে 
খষিশ� বফবরশয় আনি| কবম ্মি পাহাশড়র 
ওপর এিং িাশশনর সম�শি খয় সমস্ 
শসযে জন্মায়, ইস্াশয়িীয়রা �াই �াশি| 
ইফ্রবযম এিং ব�বিয়শদর পাি ্ম�যে 
খদশগুবিশ� �ারা খপি ভশর �াশি|”

20 প্রভু িশিন, “খসই সময় খিাকরা 
ইস্াশয়শির খদাষএুটি �ুঁজশ� খজারদার 
ভাশি খচষ্টা করশি| বকন্তু �ুঁশজ পাওয়ার 
ম� খকান খদাষ থাকশি না| খিাকরা 
বযহূদার পাপও �ুঁশজ খির করশ� খচষ্টা 
করশি| বকন্তু �ারা খকান পাপ �ুঁশজ পাশি 
না| খকন? কারণ আবমই ইস্াশয়শির ও 
বযহূদার বকেু খিঁশচ যাওয়া খিাকশদর 
পাপসমূহ ষিমা করি এিং আবম �াশদর 
রষিা করি|”

ইসাইয়া 44:22 কতামার পাপ িবশাল কমেঘর 
মত িেল| আিম কসই পাপ ধুেয় িদেয়িে| হাল্া 
বাতােস কযমন কমঘ অদৃশ্য হেয় যায় কতমিন 
কতামার পাপও েেল িগেয়েে| কতামােক আিম 
রষিা কেরিে, উদ্ার কেরিে, তাই আমার 
কােে িফের এেসা!”

বম�া 7:19 প্রভু আবার িফের আসেবন 
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এবং আমােদর আরাম কদেবন| িতিন আমােদর 
অপরাধ েপূর ্ণ কের কদেবন এবং আমােদর সমস্ত 
পাপ গভীর সমুেদ্র মেধ্য েঁুেড় কফেল কদেবন|

पবশষযেচবর� 3:19 তাই আপনারা মন-িফরান 
এবং ঈশ্বেরর কােে িফের আসুন, কয়ন 
আপনােদর পাপ মুেে কদওযা হয়৷

पবশষযেচবর� 3:26 ঈশ্বর তারঁ দাসেক 
পুনরুত্িথত কের প্রথেম তােঁক আপনােদর 
কােেই পাঠােবন, কয়ন আপনােদর প্রেত্যকেক 
মন্দ কথেক িফিরেয় এেন আশীব ্ণাদ করেত 
পােরন৷

খরামীয় 8:33 ঈশ্বর িনেের বেল যােদর 
মেনানীত কেরেেন, তােদর িবরুেদ্ অিভেযাগ 
কক আনেব? ঈশ্বরই তােদর ধািম ্ণক কেরেেন৷

34 খ্ীষ্ট যীশু িযিন মারা কগেলন ও মতৃেদর মধ্য 
কথেক েীিবত হেয় উঠেলন, িতিন ঈশ্বেরর 
ডানিদেক বেস আেেন আর আমােদর েেন্য 
ঈশ্বেরর কােে িমনিত করেেন৷

খরামীয় 11:16 ময়দার তােলর কথেক ততরী 
প্রথম রুটি যিদ ঈশ্বরেক িনেবিদত করা হয় 
তাহেল পুেরা তালিাই পিবত্র; আর একটি 
গােের িশকড় পিবত্র হেল তার সব শাখাই 
পিবত্র হেব৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:16 ‘ঐ 
সমেয়র পর প্রভু বেলেেন, আিম তােদর সেঙ্গ 
এই েুক্তি করব৷ আিম তােদর হৃদেয় আমার 
িনয়মগুেলা কগেঁথ কদব, আর তােদর মেন 
আিম তা িলেখ কদব৷’

17 এরপর িতিন বেলন: ‘আিম তােদর সব পাপ ও 
অধম ্ণ আর কখনও মেন রাখেবা না৷’ 

18 তাই একবার যখন কসইসব পাপ ষিমা করা 
হল, তখন পােপর েন্য বিলদান উত্ সগ ্ণ করার 
আর ককান প্রেযােন কনই৷

এটিও কদখুন: #2; #3.
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B23 ঈশ্বর এিং মবসহার ষিমাপরায়ণ�া।

বিিাপ-�াথা 3:25 খয সি খিাকরা প্রভুর জনযে 
অশপষিা কশর, প্রভু �াশদর প্রব� সদয হন| 
প্রভুর কাশে যারা সাহাযযে চায় �াশদর প্রব� 
প্রভু সদয|

26 বনশজশক রষিা করিার সি খচশয় ভাি 
উপায় হি শান্ ভাশি প্রভুর অশপষিায 
থাকা|

ইসাইয়া 25:9 কস সময় কলাকরা বলেব, “এই 
কতা আমােদর ঈশ্বর| িতিনই কসই যার েন্য 
আমরা প্রতীষিারত| িতিন আমােদর রষিা 
করেত এেসেেন| আমরা আমােদর প্রভুর 
প্রতীষিায আিে| তাই িতিন আমােদর রষিা 
করার সময় আমরা সুখী এবং আনক্ন্দত হব|”

িুক 2:38 টঠক কসই মুহপূেত ্ণ িতিন তােঁদর 
িদেক এিগেয় এেস ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত 
আরন্ভ করেলন; আর যারঁা কেরুশােলেমর 
মুক্তির অেপষিায় িেল তােদর সকেলর কােে 
কসই িশশুটির িবষয় বলেত লাগেলন৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 1:10 আর ঈশ্বর তারঁ কয় 
পুত্রেক মতৃেদর মধ্য কথেক উত্ািপত কেরেেন 
তারঁ িফের আসার অেপষিায় আে৷ যীশুই 
আমােদর ঈশ্বেরর আসন্ কক্রাধ কথেক রষিা 
করেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:28 বহুেলােকর পােপর 
কবাঝা তুেল কনবার েন্য খ্ীষ্ট একবার িনেেেক 
উত্ সগ ্ণ করেলন; িতিন িদ্তীয়বার দশ ্ণন 
কদেবন, তখন পােপর কবাঝা তুেল কনবার েন্য 
নয়, িকন্তু যারঁা তারঁ েন্য অেপষিা করেে 
তােদর পিরত্রার িদেত িতিন আসেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:37 কারর 
এখন কথেক অল্প সমেয়র মেধ্য,‘য়ারঁ আসবার 
কথা আেে িতিন আসেবন, িতিন কদরী করেবন 
না৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:13 কসবার উপেয়াগী 
কের কতামােদর মনেক প্রস্তুত করেখা, আর 
আত্সংযমী হও৷ যীশু খ্ীেষ্টর আগমেনর সময় 
কয় অনুগ্রহ কতামােদর কদওয়া হেব তার ওপর 
সম্পূর ্ণ প্রত্যাশা রাখ৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 22:26; সামসঙ্গীত 27:14; সামসঙ্গীত 
33:20; সামসঙ্গীত 39:7; সামসঙ্গীত 130:5; ইসাইয়া 8:17; ইসাইয়া 

26:8; ইসাইয়া 33:2; ইসাইয়া 64:4; িমখা 7:7; হাবাকুক 2:3.

F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

বিিাপ-�াথা 3:30 ওই খিাকটির �াি িাবড়শয় 
চড় �াওয়া উবচ�| ওই িযেক্তির উবচ� 
অনযেশদর �াশক অপমান করশ� খদওয়া|

ইসাইয়া 50:6 আিম কলাকেদর আমােক 
আঘাত করেত কদব| আিম তােদর আমার দািড় 
কথেক েুল তুেল িনেত কদব| যখন তারা আমার 
নােম বােে কথা বলেব, আমার গােয় থুতু 
কফলেব তখনও আিম িনেের মুখ লুেকাব না|

বম�া 5:1 এখন, ওেহ শক্তিশালী শহর, কতামােদর 
তসন্যেদর একক্ত্রত কর| তারা তােদর লাটঠ 
িদেয় ইস্ােযেলর িবোরেকর গােল আঘাত 
করেব|

মবথ 26:67 তখন তারা যীশুর মুেখ থুথু 
িদল ও তােঁক ঘুিস মারল৷

িবলাপ-গাথা
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B03 মবসহা হশিন মানিপুত্র।

এশজবকশয়ি 1:26 খসই পাশত্রর ওপশর 
বসংহাসশনর ম� একিা বকেু খযন খদ�া 
খ�ি| আর �া বেি নীিকান্ মবণর ম� 
নীি| খসই বসংহাসশন মানুশষর ম� এক 
জনশক িশস থাকশ� খদ�া খ�ি!

দাবনশয়ি 7:13 “আিম রােত্র কয় স্বনেদশ ্ণন 
করলাম তােত মানুেষর মেতা কদখেত এক 
ব্যক্তি আমার সামেন এেলন| িতিন আকােশর 
কমেঘর মেধ্য কথেক কবিরেয় এেস কসই প্রােীন 
রাোর কােে এেলন এবং তারা তােঁক তারঁ 
সামেন িনেয় এেলা|

14 “কসই মানুেষর মেতা ব্যক্তিটিেক কত্তৃ ্ণত্ব, 
মিহমা ও সম্পূর ্ণ শাসন ষিমতা কদওয়া হল| 
সমস্ত কদশ ও সমস্ত ভাষার কলাকরা তারঁ 
উপাসনা করেব| তারঁ শাসন ও রােত্ব িেরস্ায়ী 
হেব| তা কখেনা ধ্ংস হেব না|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর 
িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ ঈশ্বর, কতামার 
িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর ন্যায় িবোেরর 
মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য শাসন করেব৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:1 এখন আমরা 
কয় িবষয় বলিে, তার প্রধান বতিব্য হেছে: 
আমােদর এক মহাযােক আেেন, িযিন স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর মিহমাময় িসংহাসেনর ডানপােশ বেস 
আেেন৷

पপ্র�যোশদশ 5:13 পের আিম স্বেগ ্ণ, পিৃথবীেত, 
পিৃথবীর নীেে ও সমুেদ্র মেধ্য সমস্ত প্রারী 
এবং আর যা িকেু কসইসব োয়গােত িেল 
তােদর এই বারী শুনলাম:‘িযিন িসংহাসেন বেস 
আেেন তারঁ ও কমষশাবেকর প্রিত প্রশংসা, 
সম্ান, মিহমা ও পরাক্রম যুেগ যুেগ বিষ ্ণত 
কহাক্৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 6:1; দািনেয়ল 7:9,10; োখািরয়া 6:13; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 12:2; पপ্রত্যােদশ 4:2,3; पপ্রত্যােদশ 20:11.

E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 
করশিন।

E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 
খদওয়া।

G06 পরমাত্ার অবধষ্ান।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

এশজবকশয়ি 11:17 বকন্তু �ুবম ঐসি 
খিাকশদর অিশযেই িিশি খয প্রভু আমার 
সদাপ্রভু �াশদর বফবরশয় আনশিন| আবম 
খ�ামাশদর িহ ুজাব�র মশধযে েবড়শয় 
বদশয়বে| বকন্তু আবম খ�ামাশদর আিার 
এক জায়�ায় সংগ্রহ করি এিং ঐসি 
জাব�র মশধযে খথশক বফবরশয় আনি| 
ইস্াশয়শির ভূবম আিার খ�ামাশদর কাশে 
বফবরশয় খদি!

18 আর আমার প্রজারা বফশর এশি �ারা 
এ�াশন এ�ন খয সি ভয়ঙ্র খনাংরা মূ�ব্�্ম 
রশয়শে খস সি ধ্ংস করশি|

19 আবম �াশদর একত্র করি| আবম �াশদর 
ন�ুন আত্া খদি| আবম �াশদর পাথশরর 
হৃদয় সবরশয় খস�াশন প্রকৃ� হৃদয় স্থাপন 
করি|

20 ��ন �ারা আমার বিবধগুবি পািন করশি| 
�ারা আমার আজ্াগুবি পািন করশি| 
আবম �াশদর যা িিি �ারা �াই করশি| 
�ারা প্রকৃ�ই আমার খিাক হশি, আর 
আবম �াশদর ঈশ্বর হি|”‘

এশজবকশয়ি 36:25 তারপর আিম 
কতামােদর পিরস্কার করবার েন্য ও 
মপূত্িত ্ণসমপূহ পপূো কের কতামরা কয অশুদ্তা 
কপেয়িেেল কসিা ধুেয় কফলবার েন্য আিম 
কতামােদর ওপর পিবত্র েল কেিাব|”

26 ঈশ্বর বেলন, “আিম কতামােদর এক নতুন 
আত্া কদব এবং কতামােদর িেন্তাধারা পােলি 
কদব| আিম কতামােদর কদহ হেত পাথেরর হৃদয় 
কবর কের কসখােন নরম মানুেষর হৃদয় স্াপন 
করব|”

27 এবং আমার আত্া কতামােদর মেধ্য স্াপন 

এেেিকেয়ল
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করব| এক বার আিম কতামােদর হৃদয় 
পিরবত্ত্ণন করেলই কতামরা আমার িবিধগুিল 
পালন করেব| সযত্েন আমার িবিধ কমেন 
েলেব|

মবথ 3:11 ‘কতামরা মন িফিরেয়ে বেল 
আিম কতামােদর েেল বাপ্তাইে করিে৷ আমার 
পের একেন আসেেন, িযিন আমার কথেক 
মহান, তারঁ েেুতা কোড়া বইবার কয়াগ্যও 
আিম নই ৷ িতিন পিবত্র আত্ায় ও আগুেন 
কতামােদর বাপ্তাইে করেবন৷

খযাহন 3:3 এর উত্তের যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, নতুন 
েন্ম না হেল ককান ব্যক্তি ঈশ্বেরর রাে্য 
কদখেত পােব না৷’

पবশষযেচবর� 2:38 িপতর তােঁদর বলেলন, 
‘আপনারা মন-িফরান, আর প্রেত্যেক পােপর 
ষিমার েন্য যীশু খ্ীেষ্টর নােম বাপ্তাইে কহান, 
তাহেল আপনারা দানরূেপ এই পিবত্র আত্া 
পােবন৷

�ী� 3:5 তখন িতিন তারঁ দয়ার গুের আমােদর 
রষিা করেলন৷ ঈশ্বেরর কােে কয়াগ্য বেল 
িবেবিেত হওয়ার েন্য, ভাল কাে কেরিেলাম 
বেল নয়৷ িতিন আমােদর পিরকিার কের 
পিরত্রারপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্র 
আত্ার মাধ্যেম আমরা নতুন হলাম৷

বপ�শরর ১ম পত্র 1:3 প্রশংিসত কহান 
ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর িপতা৷ 
ঈশ্বেরর মহাদয়ায় িতিন আমােদর নতুন েীবন 
িদেয়েেন৷ খ্ীেষ্টর পুনরুত্ান দ্ারা এই নতুন 
েীবন এেনেে এক নতুন প্রত্যাশা৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; কযাহন 1:13; িপতেরর ১ম পত্র 1:23; 
িপতেরর ১ম পত্র 2:2; কযাহন 2:29; কযাহন 3:9; কযাহন 4:7; 

কযাহন 5:1,4,18.

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।

এশজবকশয়ি 16:60 বকন্তু খ�ামার 
খয়ৌিশনর সময় খয চুক্তি হশয়বেি �া আবম 
স্রশণ খরশ�বে| খ�ামার সশগে আবম এক 
বচরকািীন চুক্তি কশরবেিাম!

61 আবম খ�ামার খিানশদর, খোি ও িড় 
উভয়শকই খ�ামার কাশে আনি এিং 
�াশদর খ�ামার কনযো করি| এিা চুক্তিশ� 
বেি না বকন্তু আবম এিা খ�ামার জনযে 
করি| ��ন �ুবম খ�ামার ভয়ঙ্র 
কাজগুবি স্রণ করশি আর িজ্জ্� হশি|

62 সু�রাং আবম খ�ামার সাশথ আমার চুক্তি 
করি আর �ুবম জানশি খয আবমই প্রভু|

63 আবম খ�ামার প্রব� সদয হি সু�রাং �ুবম 
আমায় মশন করশি, এিং খ�ামার মন্দ 
কাশজর জনযে এ� িজ্জ্� হশি খয বকেুই 
িিশ� পারশি না| বকন্তু আবম খ�ামাশক 
শুবচ করি, �ুবম আর ক�নও িজ্জ্� 
হশি না!” প্রভু আমার সদাপ্রভুই এই কথা 
িশিন|

মবথ 26:28 কারর এ আমার রতি, নতুন 
িনয়ম প্রিতটষ্ত হওযার রতি যা বহুেলােকর 
পাপ কমােেনর েন্য পািতত হল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:6 িকন্তু এখন যীশুেক 
কয় কােের েন্য িনেযাগ করা হেয়েে তা ঐ 
যােকেদর কথেক অেনক গুের মহত্৷ কসই 
একইভােব যীশু কয় নতুন েুক্তি ঈশ্বেরর কাে 
কথেক এেনেেন তা পুরাতন েুক্তিটির কথেক 
অেনক কশ্ষ্৷ এই নতুন েুক্তি কশ্ষ্ িবষেয়র 
প্রিতশ্রুিতর ওপর স্ািপত হেয়েে৷

7 কারর ঐ প্রথম েুক্তি যিদ িনখুতঁ হেতা, তাহেল 
তার োয়গায় িদ্তীয় েুক্তি স্াপেনর প্রেযােন 
হেতা না৷

8 িকন্তু ঈশ্বর কলাকেদর মেধ্য ত্রুটি লষি্য কের 
বেলিেেলন:‘কদেখা, এমন সময় আসেে, 
যখন আিম ইস্ােয়েলর কলােকেদর ও িযহপূদার 
কলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি করব৷
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9 কসই েুক্তি অনুসাের নয় যা আিম তােদর 
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিেলাম, 
কয়িদন আিম তােদর হাত ধের িমশর কদশ 
কথেক বাইের কবর কের িনেয় এেসিেলাম৷ 
আমার সেঙ্গ তােদর কয় েুক্তি হেয়িেল তােত 
তােদর িবশ্বাস িেল না; আর তাই আিম তােদর 
কাে কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িেলাম, একথা প্রভু 
বেলন৷

10 আিম ইস্ােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি 
িস্র করব; ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন 
করব, একথা প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর 
মােঝ আমার িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর 
হৃদেয় আমার ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম 
তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

12 কারর আমার িবরুেদ্ তারা যেতা অপরাধ 
কেরেে কস সব আিম ষিমা করব, তােদর 
সকল পাপ আর কখনও স্মরর করব না৷’ 

13 এই েুক্তিেক যখন ঈশ্বর নতুন বলেেন তখন 
প্রথেমর েুক্তিটি পুরােনা হেয় যােছে৷ যা িকেু 
পুরােনা তা কতা েীর ্ণ আর তা িশিগিরই িবলীন 
হেয় যােব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; লুক 22:14-20; কযাহন 6:45; কিরথেীয় 
২ 3:2-6,14-16; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:15-17; িহব্রুেদর কােে 

পত্র 12:24; িহব্রুেদর কােে পত্র 13:20.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

   
এশজবকশয়ি 17:22 প্রভু আমার 

সদাপ্রভু এই সি িশিবেশিন:“আবম িবো 
এরস �াশের এক শা�া খনি| খসই িবো 
�াশের খথশক এক খোি শা�া খনি| আর 
আবম �া বনশজ �ুি উচুঁ পি ্মশ� পুঁ�ি|

23 আবম বনশজই �া ইস্াশয়শির উচুঁ পি ্মশ� 
খরাপণ করি| খসই শা�া িৃশষি পবরণ� 

হশি| �াশ� শা�া উ�প্ন্ন হশি ও ফি 
ধরশি| আর �া সুন্দর এরস িৃষি হশয় 
উিশি| �ার শা�ায় িহ ুপাব�রা এশস 
িসশি| �ার শা�ার োয়ায় িহ ুপাব� িাস 
করশি|

24 “��ন অনযে �ােরা জানশি খয আবমই 
অনযোনযে উচুঁ িৃষিশদর মাটিশ� খফশিবে, 
আর খোি �াশেশদর িড় িৃশষি পবরণ� 
কশরবে| সিুজ �ােশদর আবম শুকশনা 
কশরবে আর শুকশনা �াশেশদর সিুজ 
কশরবে| আবমই প্রভু, যবদ আবম বকেু 
করি িশি থাবক �শি �া করি!”

মবথ 7:17 টঠক কসই ভােব প্রেত্যক ভাল 
গােে ভাল ফলই ধের, িকন্তু খারাপ গােে 
খারাপ ফলইধের৷

18 ভাল গােে খারাপ ফল এবং খারাপ গােে ভাল 
ফল ধরেত পাের না৷

19 কয় গােে ভাল ফল ধের না তা ককেি আগুেন 
কফেল কদওয়া হয়৷

20 তাই আিম কতামােদর আবার বলিে, তারা যা 
কের তা কদেখইেতামরা তােদর িেনেত পারেব৷

খযাহন 12:24 আিম কতামােদর সিত্য বলিে, 
গেমর একটি দানা যিদ মাটিেত পেড় মের না 
যায়, তেব তা একটি দানাই কথেক যায়৷ িকন্তু তা 
যিদ মাটিেত পেড় মের যায়, তেব তার কথেক 
আেরা অেনক দানা উত্ পন্ হয়৷

খযাহন 15:4 কতামরা আমার সেঙ্গ সংযুতি 
থাক, আর আিমও কতামােদর সেঙ্গ সংযুতি 
থাকব৷ শাখা কয়মন আঙু্গর লতার সেঙ্গ সংযুতি 
না থাকেল ফল ধরেত পাের না, কতমিন 
কতামরাও আমার সেঙ্গ সংযুতি না থাকেল 
ফলবন্ত হেত পারেব না৷

5 ‘আিমই আঙু্গরলতা, আর কতামরা শাখা৷ কয় 
আমােত সংযুতি থােক কস প্রেুর ফেল ফলবান 
হয়, কারর আমােক োড়া কতামরা িকেুই 
করেত পার না৷

6 যিদ ককউ আমােত না থােক, তেব তােক 
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শুিকেয় যাওযা শাখার মেতা েঁুেড় কফলা হয়৷ 
তারপর কসই সব শুকেনা শাখােক েেড়া কের 
তা আগুেন েঁুেড় পুিড়েয় কদওযা হয়৷

7 ‘যিদ কতামরা আমােত থাক, আর আমার িশষিা 
যিদ কতামােদর মেধ্য থােক, তাহেল কতামরা যা 
ইছো কর, তা পােব৷

8 কতামরা প্রেুর ফেল ফলবান হেয় প্রমার কর 
কয়, কতামরা আমার প্রকৃত িশষ্য; আর তােতই 
আমার িপতা মিহমািবেত হেবন৷

বফবিপ্ীয় 2:9 খ্ীষ্ট ঈশ্বেরর বাধ্য হেলন 
তাই ঈশ্বর তােঁক পুনরুত্িথত কের সব িকেুর 
ওপের উন্ত করেলন এবং কসই ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
নামেক সবেথেক কশ্ষ্ করেলন৷

10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা মেত্ণ্যর কলাক আর 
যারঁা পাতােলর তারা সকেলই কসই যীশু নােমর 
কােে নতোনু হয়,

11 আর প্রেত্যেক কয়ন মুেখ স্বীকার কের, ‘কয় 
যীশু খ্ীষ্টই প্রভু৷’ এেতই িপতা ঈশ্বর মিহমািবেত 
হেবন৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 80:15; সামসঙ্গীত 92:12; সামসঙ্গীত 
96:11-13; ইসাইয়া 4:2; ইসাইয়া 11:1; ইসাইয়া 27:6; ইসাইয়া 

55:12,13; কযেরিময়া 23:5; কযেরিময়া 33:15,16; োখািরয়া 4:12-
14; োখািরয়া 6:12,13.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

এশজবকশয়ি 20:34 আবম খ�ামাশদর 
ঐসি জাব�শদর মশধযে খথশক িার 
কশর এশন জাব��শণর মশধযে েবড়শয় 
বদশয়বেিাম| বকন্তু আবমই আিার খসই সি 
খদশ খথশক খ�ামাশদর সংগ্রহ কশর আনি; 
�শি আমার িিিান িাহ ুদ্ারা �াশদর 
শাক্স্ খদি| খ�ামাশদর প্রব� আমার খরাধ 
প্রকাশ করি|

35 আবম আশ�র ম� খ�ামাশদর মরুভূবমশ� 
চাবি� করি, এ খসই জায়�া খয�াশন 

জাব��ণ িাস কশর| আবম সামনাসামবন 
হশয় খ�ামাশদর বিচার করি|”

এশজবকশয়ি 20:36-39
এশজবকশয়ি 20:40 প্রভু, আমার 

সদাপ্রভু িশিন, “খিাকরা অিশযেই 
ইস্াশয়শির পবিত্র উচুঁ পি ্মশ� আমার খসিা 
করশ� আসশি! সমস্ ইস্াশয়ি পবরিার 
�াশদর ভূবমশ� থাকশি আর �ারা আমার 
কাশে উপশদশ চাইশ� পাশর| খসই স্থাশনই 
খ�ামরা খ�ামাশদর বনশিদযে আমার কাশে 
আনশি| খ�ামাশদর ফসশির প্রথম অংশ 
ও সমস্ পবিত্র উপহার খসই স্থাশন আমার 
কাশে আনশি|

41 আবম খ�ামাশদর িহ ুজাব�র মশধযে 
েবড়শয় বদশয়বেিাম বকন্তু আবমই আিার 
খ�ামাশদর সংগ্রহ কশর আমার বিশশষ 
প্রজা কশর �ুিি এিং ��ন খ�ামাশদর 
সু�ন্যুতি িবির ম� গ্রাহযে করি আর 
ঐসি জাব� �া খদ�শি|

42 আবম খ�ামাশদর পূি ্মপুরুষশদর খয খদশ 
খদি িশি প্রব�শ্রুব� কশরবেিাম খসই 
ইস্াশয়ি খদশশ য�ন আবম খ�ামাশদর 
আনি ��ন খ�ামরা জানশি খয আবমই 
প্রভু|

এশজবকশয়ি 20:43-44

খরামীয় 9:6 আিম একথা বলিে না কয় 
ঈশ্বেরর কয় প্রিতশ্রুিত তােদর েন্য িেল তা 
িতিন পপূর ্ণ কেরন িন৷ িকন্তু ইস্ােয়েলর সমস্ত 
মানুষই সিত্যকার ইস্ােয়েলর কলাক নয়৷

7 এমনও নয় কয় অব্াহােমর বংেশর বেলই তারা 
সিত্যকােরর সন্তান; িকন্তু ঈশ্বর বেলিেেলন, 
‘ককবল ইসহাক্ই কতামার তবধ পুত্র হেব৷’

8 এর অথ ্ণ কহাল এই কয় তদিহকভােব েন্মপ্রাপ্ত 
অব্াহােমর সন্তানরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান 
নয়৷ অব্াহােমর প্রকৃত বংশধর তারাই যারঁা 
অব্াহােমর কােে ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুসাের 
েন্মলাভ কেরেে৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
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উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

�ািা�ীয় 6:15 কােরা সুন্ত করা হল িক হল 
না কসিা বড় িবষয় নয় িকন্তু এিা েরুরী কয় 
এক নতুন সটৃষ্ট কহাক৷

16 ঈশ্বেরর কলােকরা যারঁাই এই িনয়ম মােন 
তােদর ওপর শািন্ত ও দয়া বিষ ্ণত কহাক্৷

এশফসীয় 1:5 েগত্ সটৃষ্টর পপূেব ্ণই ঈশ্বর 
টঠক কেরিেেলন কয় আমরা খ্ীেষ্টর মাধ্যেম 
তারঁ সন্তান হব৷ এ কাে ঈশ্বর িনেেই সম্ন্ 
করেত কেেয়িেেলন, আর তােতই িতিন খুশী 
হেলন৷

6 ঈশ্বেরর এই মহান অনুগ্রহ তারঁ প্রশংসার 
কারর হেয় উেঠেে ; আর এই অনুগ্রহ ঈশ্বর 
আমােদর মুতিহেস্ত দান কেরেেন৷ িতিন যােক 
ভালবােসন কসই খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই এই অনুগ্রহ 
ঈশ্বর আমােদর মুতিহেস্ত দান কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; এেেিকেয়ল 28:24-26.

G03 মবসহার উন্নব�।

এশজবকশয়ি 21:26 প্রভু আমার 
সদাপ্রভু িশিন, “বশরস্তান �ুশি খফি! 
মুকুি �ুশি নাও! পবরি�্মশনর সময় 
এশসশে| �ণযেমানযে খন�াশদর ন� করা হশি 
আর যারা সাধারণ �ারা �ণযেমানযে খন�া 
হশি|

27 আবম শহরটি সম্পূণ ্মরূশপ ধ্ংস করি| 
এরকমটি আশ� ক�নও হয়বন, বকন্তু আবম 
এমন এক জনশক শহরটি খদি যার এটি 
দািী করিার অবধকার আশে|”

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:7 তুিম তােক অল্প 

সমেয়র েন্যই স্বগ ্ণদপূতেদর কথেক নীেুেত 
করেখিেেল; িকন্তু তুিম তােকই পরােল সম্ান ও 
মিহমার মুকুি৷

8 আর সব িকেুই তুিম রাখেল তার পদতেল৷’ 
গীতসংিহতা 8:4-6সবিকেু তার অধীেন করােত 
ককান িকেুই তার কতৃ ্ণেত্বর বাইের রইল না, 
যিদও এখন আমরা অবশ্য সব িকেু তার 
অধীেন কদখিে না৷

9 িকন্তু আমরা যীশুেক কদেখিে, য়ােঁক 
অল্পষিেরর েন্য স্বগ ্ণদপূতেদর কথেক নীেে 
স্ান কদওয়া হেয়িেল৷ কসই যীশুেকই এখন 
সম্ান আর মিহমার মুকুি পরােনা হেয়েে৷ 
কারর িতিন মতুৃ্য যন্ত্ররা কভাগ কেরেেন এবং 
ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সকল মানুেষর েন্য মতুৃ্যেক 
আিলঙ্গন কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 4:4 কসই িসংহাসেনর োরিদেক 
েক্বিশটি িসংহাসন িেল৷ কসইসব িসংহাসেন 
েক্বিশ েন প্রােীনবেসিেেলন, তারঁা সকেল 
শুভ্ কপাশাক পেরিেেলন; আর তােঁদর মাথায় 
কসানার মুকুি িেল৷

पপ্র�যোশদশ 4:10 িযিন িসংহাসেন বেস আেেন 
তারঁ সামেন ঐ েক্বিশেন প্রােীন ভপূ িমষ্ট 
হেয় প্ররাম কেরন; আর িযিন িেরেীিব তারঁ 
উপাসনা কেরন আর িনেের িনেের মাথার 
মুকুি িসংহাসেনর সামেন করেখ বেলন:

11 ‘আমােদর প্রভু ও ঈশ্বর! তুিম মিহমা, সম্ান ও 
পরাক্রম পাবার কয়াগ্য, কারর তুিম সমস্ত িকেু 
সটৃষ্ট কেরে৷ কতামার ইছোেতই সব িকেু সটৃষ্ট 
হেয়েে ও সব িকেুর অক্স্তত্ব আেে৷’

E15 মবসহা সু�ির আনশিন।
D02 ভবিষযেদ্তিা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।

এশজবকশয়ি 33:32 “এই খিাকশদর 
কাশে �ুবম ভািিাসার �ান �াইশয় োড়া 
আর বকেুই নও| �াশদর কাশে খ�ামার 
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�িা ভাি, �ুবম ভাি িাজনাদার| �ারা 
খ�ামার কথা শুনশি বকন্তু �ুবম যা িিে �া 
�ারা করশি না|

33 বকন্তু �ুবম খয সি বিষশয়র কথা িিে �া 
প্রকৃ�ই �িশি| আর খিাশক খমশন খনশি 
খয সব�যেই �ুবম এক জন ভাব্াদী|”‘

মবথ 21:46 তাই তারঁা যীশুেক কগ্রপ্তার 
করােত োইেলন, িকন্তু েনসাধারেরর ভেয় 
তা করেলন না, কারর সাধারর কলােক তােঁক 
ভাববাদী বেল মেন করত৷

িুক 7:16 এই কদেখ সকেলর মন ভয় ও 
ভক্তিেত পপূর ্ণ হল৷ তারা ঈশ্বেরর প্রশংসা কের 
বলেত লাগল, ‘আমােদর মেধ্য একেন মহান 
ভাববাদীর আিবভ্ণাব হেয়েে৷’ তারা আরও 
বলেত লাগল, ‘ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর সাহায্য 
করেত এেসেেন৷’

িুক 7:31 ‘তাহেল আিম িকেসর সেঙ্গ 
এই যুেগর কলাকেদর তুলনা করব? এরা ককমন 
ধরেরর কলাক?

32 এরা কোি কেেলেদর মেতা, যারঁা হােি বেস 
এেক অপরেক বেল,‘আমরা কতামােদর েন্য 
বািঁশ বাোলাম, িকন্তু কতামরা নােেল না৷ 
আমরা কতামােদর েন্য কশাকগাথা গাইলাম, 
িকন্তু কতামরা কাদঁেল না৷’

33 কারর বািপ্তস্মদাতা কয়াহন এেসেেন, িতিন রুটি 
খান না আর দ্াষিারস পানও কেরন না, আর 
কতামরা বল, ‘ওেক ভপূ েত কপেয়েে৷’

34 মানবপুত্র এেস পানাহার কেরন; আর কতামরা 
বল, ‘কদখ! ও কপিুক, মদ্য়পাযী, আবার পাপী 
ও কর আদায়কারীেদর বনু্ধ৷’

35 প্রো তার কােের দ্ারাই প্রমার কের কয় তা 
িনেদ্ণাষ৷’

খযাহন 6:14 কলােকরা যীশুেক এই 
অেলৌিকক িেহ্ন করেত কদেখ বলেত লাগল, 
‘েগেত য়ারঁ আগমেনর কথা আেে ইিন 
িনচিয়ই কসই ভাববাদী৷’

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

23 কয় ককউ তারঁ কথা না শুনেব, কস কলাকেদর 
মধ্য কথেক সম্পূর ্ণভােব িবক্ছেন্ হেব৷’

এটিও কদখুন: কযেরিময়া 28:9.

B06 মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।
E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

এশজবকশয়ি 34:11 প্রভু আমার 
সদাপ্রভু একথা িশিন, “আবম বনশজ 
�াশদর খমষপািক হি| আবমই আমার 
খমষশদর �ুঁশজ �াশদর খদ�ি|

12 খকান খমষপািশকর খমষরা পথভ্রষ্ট হশি 
খস খযমন �াশদর �ুঁশজ খিড়ায, খসই 
একই ভাশি আবমও আমার খমষশদর �ুঁশজ 
খিড়াি| আবম আমার খমষশদর রষিা করি| 
অন্কার ও খম�িা বদশন �ারা হাবরশয 
ব�শয় খয�াশন খয�াশন েবড়শয় ব�শয়বেি, 
আবম খসই �ান খথশকই �াশদর খফর� 
আনি|

13 আবম �াশদর জাব��শণর মধযে খথশক 
বফবরশয় আনি| ঐ খদশগুবি খথশক আবম 
�াশদর সংগ্রহ কশর �াশদর বনশজশদর 
খদশশ খফর� আনি| আর আবম �াশদর 
ইস্াশয়শির পাহাড়, নদী ও খয�াশন 
জনিসব� আশে খস�াশনই চরাি|

14 আবম �াশদর �াশস ভরা মাশি বনশয় যাি| 
�ারা ইস্াশয়শির উচুঁ পি ্মশ�র উপর উশি 
খস�ানকার উত্তম ভূবমশ� খশাশি ও �াস 
�াশি| �ারা ইস্াশয়শির পি ্মশ� সিুজ �াশস 
ভরা মাশি চরশি|
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15 হযোঁ, আবম আমার খমষপািশদর চরাি ও 
�াশদর বিশ্রাশমর স্থাশন বনশয় যাি|” প্রভু 
আমার সদাপ্রভু এই কথা িশিন|

22 �াই আবম আমার খমষশদর রষিা করি| 
িনযে জন্তুরা আর �াশদর ধশর বনশয় যাশি 
না| আবম এক খমশষর সাশথ অনযে খমশষর 
বিচার করি|

23 �ারপর আবম �াশদর জনযে এক জন 
খমষপািকশক বনযুতি করি; খস আমার 
দাস দাযূদ| খস �াশদর �াওয়াশি ও �াশদর 
খমষপািক হশি|

24 ��ন আবম, প্রভু �াশদর ঈশ্বর হি আর 
আমার দাস দাযূদ শাসক হশয় �াশদর 
মশধযে িাস করশি| আবম, প্রভু এই কথা 
িশিবে|

এশজবকশয়ি 34:25-31

এশজবকশয়ি 20:41 আিম কতামােদর 
বহু োিতর মেধ্য েিড়েয় িদেয়িেলাম িকন্তু 
আিমই আবার কতামােদর সংগ্রহ কের আমার 
িবেশষ প্রো কের তুলব এবং তখন কতামােদর 
সুগন্ধযুতি বিলর মত গ্রাহ্য করব আর ঐসব 
োিত তা কদখেব|

এশজবকশয়ি 28:25 প্রভু আমার সদাপ্রভু 
এই কথাগুিল বেলন, “আিম ইস্ােয়েলর 
েনগরেক অন্যান্য োিতর মেধ্য েিড়েয় 
িদেয়িেলাম, িকন্তু আিমই আবার তােদর 
পিরবারেক এংত্র করব| তখন ঐ োিতরা 
োনেব কয ককবল আিমই পিবত্র এবং আমার 
সােথ কসই অনাসাের ব্যবহার করেব| আিম 
আমার দাস যােকাবেক কয কদশ িদেয়িেলাম, 
ইস্ােয়েলর েনগর তখন কসই কদেশ বাস 
করেব|

26 তারা কসই কদেশ িনরাপেদই বাস করেব, 
ঘরবাড়ী বানােব ও দ্াষিা গাে লাগােব| োর 
পােশর কয োিতরা তােদর ঘরৃা করত, আিম 
তােদর শাক্স্ত কদব| তখন ইস্ােয়লবাসী 
িনরাপেদ বাস করেব, আর োনেব কয আিমই 

তােদর প্রভু ও ঈশ্বর|”

এশজবকশয়ি 30:3 কসই িদন িনকি! হ্যা ,ঁ প্রভুর 
কসই িবোেরর িদন িনকেিই| কসই িদন হেব 
কমঘাছেন্ এক িদন, কসিা হেব োিতগেরর 
িবোেরর িদন!

িুক 15:4 ‘যিদ কতামােদর মেধ্য কােরার 
একেশাটি কভড়া থােক, তার মেধ্য কথেক একিা 
হািরেয় যায়, তেব কস িক মােঠর মেধ্য বািক 
িনরানবিইিা করেখ কয়িা হািরেয় কগেে তােক 
না পাওযা পয ্ণন্ত তার কখােঁ করেব না?

5 আর যখন কস ঐ কভড়ািােক খুেঁে পায়, তখন 
তােক আনেন্দর সেঙ্গ কােঁধ তুেল কনয়৷

6 তারপর বািড় এেস তার বনু্ধবান্ধব ও 
প্রিতেবশীেদর কডেক বেল, ‘এস, আমার সেঙ্গ 
কতামরাও আনন্দ কর, কারর আমার কয় 
কভড়ািা হািরেয় িগেয়িেল তােক আিম খুেঁে 
কপেয়িে৷’

খযাহন 10:9 আিমই দরো৷ যিদ ককউ 
আমার মধ্য িদেয় কোেক তেব কস রষিা পােব৷ 
কস কভতের আসেব এবং বাইের কগেল তার 
োররভপূ িম পােব৷

10 কোর ককবল েুির, খুন ও ধ্ংস করেত আেস৷ 
আিম এেসিে, যােত কলােকরা েীবন লাভ 
কের, আর কয়ন তা পিরপপূর ্ণ ভােবই লাভ কের৷’

11 ‘আিমই উত্তম কমষপালক৷ উত্তম পালক 
কমষেদর েন্য তার েীবন সমপ ্ণর কের৷

12 ককান কবতনভপূক কম ্ণোরী প্রকৃত কমষপালক 
নয়৷ কমষরা তার িনেের নয়, তাই কস যখন 
কনকেড় বাঘ আসেত কদেখ তখন কমষেদর 
কফেল করেখ পালায়৷ আর কনকেড় বাঘ তােদর 
আক্রমর কের এবং তারা েিড়েয় পেড়৷

13 কবতনভপূক কম ্ণোরী পালায়, কারর কবতেনর 
িবিনমেয় কস কাে কের, কমষেদর েন্য তার 
ককান িেন্তাই কনই৷

14 ‘আিমই উত্তম পালক৷ আিম আমার কমষেদর 
োিন আর আমার কমষরা আমায় োেন৷ টঠক 
কয়মন আমার িপতা আমােক োেনন, আিমও 
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আমার িপতােক োিন; আর আিম কমষেদর 
েন্য আমার েীবন সেঁপ িদই৷

15 টঠক কয়মন আমার িপতা আমােক োেনন, 
আিমও আমার িপতােক োিন; আর আিম 
কমষেদর েন্য আমার েীবন সেঁপ িদই৷ 

16 আমার এমন আেরা অেনক কমষ আেে যারঁা 
এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম অবশ্যই তােদরও 
আনব, তারাও আমার কথা শুনেব আর তারা 
তখন সকেল এক পাল হেব আর তােদর 
পালকও হেবন একেন৷

খযাহন 21:15 তারঁা খাওযা কশষ করবার পর 
যীশু িশেমান িপতরেক বলেলন, ‘কয়াহেনর 
কেেল িশেমান, এই কলাকেদর কেেয় তুিম িক 
আমায় কবশী ভালবােসা?’িপতর তােঁক বলেলন, 
‘হ্যা ,ঁ প্রভু, আপিন োেনন কয় আিম আপনােক 
ভালবািস৷’যীশু িপতরেক বলেলন, ‘আমার 
কমষশাবকেদরতত্ত্বাবধান কর৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:20 শািন্তর 
ঈশ্বর িযিন মতৃেদর মধ্য কথেক আমােদর প্রভু 
যীশুেক িফিরেয় এেনেেন, রেতির মাধ্যেম 
শাশ্বত েুক্তি অনুযাযী িযিন মহান কমষপালক, 
প্রাথ ্ণনা কির কসই ঈশ্বর কয়ন কতামােদর 
প্রেযােনীয় সব উত্তম িবষয়গুিল কদন যােত 
কতামরা তারঁ ইছো পালন করেত পার৷ আিম 
িনেবদন কির কয়ন যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই িতিন 
তা সাধন কেরন৷ যুেগ যুেগ যীশুর মিহমা 
অষিয় কহাক৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:25 কতামরা ভুল পেথ 
যাওয়া কমেষর মত ঘুের কবড়াক্ছেেল, িকন্তু 
এখন কতামরা কতামােদর প্রােরর পালক ও 
রষিেকর কােে িফের এেসে৷

বপ�শরর ১ম পত্র 5:4 কয়িদন প্রধান পালক 
(খ্ীষ্ট) কদখা কদেবন কসিদন কতামরা িনচিয়ই 
কসই অম্ান মিহমাময় মুকুি লাভ করেব৷

पপ্র�যোশদশ 7:16 এরা আর কখনও ষুিধাত্ণ, 

তৃষ্াত্ণ হেব না, এেদর গােয় করাদ বা তার প্রখর 
তাপও লাগেব না৷

17 কারর িসংহাসেনর টঠক সামেন কয় কমষশাবক 
আেেন িতিন এেদর কমষপালক হেবন, তােদর 
েীবন েেলর প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন 
আর ঈশ্বর এেদর সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় 
কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; কেফািনয়া 1:15.

E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 
খদওয়া।

G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

G06 পরমাত্ার অবধষ্ান।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

এশজবকশয়ি 36:8 “বকন্তু ইস্াশয়শির পি ্ম�রা, 
খ�ামরা ন�ুন �াশের জন্ম খদশি আর 
আমার ইস্াশয়িীয় প্রজাশদর জনযে ফি 
উ�প্ন্ন করশি| আমার প্রজারা শীঘ্রই 
বফশর আসশি|

এশজবকশয়ি 36:9-14
এশজবকশয়ি 36:15 “ঐসি জাব� খয 

খ�ামাশক অপমান কশর �া আবম আর 
হশ� খদি না| ঐসি খিাকশদর দ্ারা �ুবম 
আর আ�া�প্রাপ্ত হশি না| �ুবম আর 
খ�ামার খিাকশদর সন্ানশদর বনশয় যাশি 
না|” প্রভু আমার সদাপ্রভু এই সি কথা 
িশিন|
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এশজবকশয়ি 36:24 ঈশ্বর িশিশেন, 
“আবম খ�ামাশক ঐসি জাব��শণর কাে 
খথশক খির কশর এশন এক স্থাশন জশড়া 
কশর খ�ামাশদর খদশশ বফবরশয় আনি|

25 �ারপর আবম খ�ামাশদর পবরস্কার করিার 
জনযে ও মূ�ব্�্মসমূহ পূজা কশর খ�ামরা খয 
অশুধে�া খপশয়বেশি খসিা ধুশয় খফিিার 
জনযে আবম খ�ামাশদর ওপর পবিত্র জি 
খেিাি|”

26 ঈশ্বর িশিন, “আবম খ�ামাশদর এক ন�ুন 
আত্া খদি এিং খ�ামাশদর বচন্াধারা 
পাশিি খদি| আবম খ�ামাশদর খদহ হশ� 
পাথশরর হৃদয় খির কশর খস�াশন নরম 
মানুশষর হৃদয় স্থাপন করি|”

27 এিং আমার আত্া খ�ামাশদর মশধযে 
স্থাপন করি| এক িার আবম খ�ামাশদর 
হৃদয় পবরিত্ত্মন করশিই খ�ামরা আমার 
বিবধগুবি পািন করশি| সয�শ্ন আমার 
বিবধ খমশন চিশি|

28 ��ন আবম খ�ামাশদর পূি ্মপুরুষশদর খয 
খদশ বদশয়বে খস�াশন খ�ামরা িাস করশি| 
খ�ামরা আমার খিাক হশি এিং আবম 
খ�ামাশদর ঈশ্বর হি|”

এশজবকশয়ি 36:32- 38

এশজবকশয়ি 11:19 আিম তােদর একত্র 
করব| আিম তােদর নতুন আত্া কদব| আিম 
তােদর পাথেরর হৃদয় সিরেয় কসখােন প্রকৃত 
হৃদয় স্াপন করব|

এশজবকশয়ি 36:31 কতামরা কতামােদর 
কৃত মন্দ কােগুিল স্মরর করেব এবং বুঝেব 
কয কসসব ভাল করিন| তখন কতামােদর পাপ ও 
কতামােদর কৃত ভয়ঙ্কর কােের েন্য কতামরা 
িনেেরাই িনেেেদর ঘরৃা করেব|”

খরামীয় 6:21 কসই মন্দ কাে কথেক িক 
ফসল তুেলে? তার েন্য এখন কতামরা লজ্া 
কবাধ করে, কারর এই সব কােের ফল মতুৃ্য৷

22 িকন্তু এখন কতামরা কসই পাপ কথেক মুতি হেয় 

ঈশ্বেরর দাস হেয়ে ; তাই এখন কয় ফসল 
কতামরা পাছে তা পিবত্রতার েন্য এবং তার 
পিররাম অনন্ত েীবন৷

খরামীয় 8:14 ঈশ্বেরর প্রকৃত সন্তানরা 
ঈশ্বেরর আত্ার দ্ারা পিরোিলত হয়৷

15 কতামরা কয় আত্ােক কপেয়ে তা কতা দাসেত্বর 
আত্া নয় কয় পুনরায় ভেয় থাকেব, বরং 
কতামরা কয় আত্ােক কপেয়ে তার দ্ারা পুত্রত্ব 
কপেয়ে ; আর কসই আত্ােত আমরা ডািক, 
‘আবিা,’ ‘িপতা৷’

16 পিবত্র আত্া িনেেও আমােদর আত্ার সেঙ্গ 
সাষি্য িদেয় বলেেন কয় আমরা ঈশ্বেরর সন্তান;

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

কবরন্থীয় ২ 3:7 যিদ পাথেরর ফলেকরওপর 
কলখা ব্যবস্া, যার পিররিত মতুৃ্য, তা কদবার 
সময় এমন ঔজ্জ্বেল্যর সােথ এেসিেল কয় 
ইস্ােয়েলর কলােকরা ঔজ্জ্বেল্যর েন্য কমািশর 
মুেখর িদেক কসাো তাকােত পারিেল না, 
যিদও কসই উজ্জ্বলতা ম্ান হেয় যাক্ছেল,

8 তেব আত্ার কাে িক অেনক কবশী 
মিহমামক্ণ্ডত হেব না?

কবরন্থীয় ২ 5:17 সুতরাং ককউ যিদ খ্ীেষ্টর সেঙ্গ 
িমিলত হয়, তেব কস এক নতুন সটৃষ্ট হেয় ওেঠ., 
তার েীবেনর পুরােনা িবষয়গুিল অতীত হেয় 
যায়; কদখ, তার সবই এখন নতুন হেয় উেঠেে৷

�ািা�ীয় 5:22 িকন্তু আত্ার ফল হল 
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ভালবাসা, আনন্দ, শািন্ত, তধয ্ণ্য, দয়া, 
মঙ্গলভাব, িবশ্বস্ততা, মদৃুতা ও আত্সংযম৷

�ািা�ীয় 6:15 কােরা সুন্ত করা হল িক হল 
না কসিা বড় িবষয় নয় িকন্তু এিা েরুরী কয় 
এক নতুন সটৃষ্ট কহাক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; যাত্রাপুস্তক 19-20; লুক 
11:13; पিশষ্যেিরত 2:14-47; কিরথেীয় ১ 3:16; এেফসীয় 1:13,14; 
এেফসীয় 2:10; তীত 3:5,6; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:22; িপতেরর 

১ম পত্র 1:18,19,22; কযাহন 3:24; কযাহন 5:5.

E11 মবসহা অমন জীিন খদশিন।
E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 

খদওয়া।
G06 পরমাত্ার অবধষ্ান।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।

এশজবকশয়ি 37:1-8
এশজবকশয়ি 37:9 ��ন প্রভু আমার সদাপ্রভু 

আমায় িিশিন, “খহ মনুষযেসন্ান, আমার 
হশয় িা�াসশক িি, প্রভু আমার সদাপ্রভু 
এই কথা িশিন: ‘খহ িাযু চাবরবদক খথশক 
এশস এই মৃ�শদহগুবির মশধযে প্রশিশ কর| 
�াশদর মশধযে প্রশিশ করশি �াশদর জীিন 
বফশর আসশি!”‘

10 �াই প্রভু খযমনটি িশিবেশিন, �ারঁ হশয় 
আবম িা�াশসর সাশথ খসই ভাশিই কথা 
িিিাম আর খসই মৃ�শদহগুবির মশধযে 
আত্া এি| �ারা জীিশন বফশর এশস উশি 
দাডঁ়াি- খস এক বিশাি খসনাদি!

11 ��ন প্রভু আমার সদাপ্রভু আমায় 
িিশিন, “খহ মনুষযেসন্ান, এই অবস্থগুশিা 
সমস্ ইস্াশয়ি পবরিাশরর ম�| 
ইস্াশয়শির খিাকরা িশি, ‘আমাশদর 
অবস্থগুশিা শুবকশয় খ�শে| আমাশদর 
আশা খশষ হশয়শে| আমরা সম্পূণ ্মভাশি 

ধ্ংস হশয়বে!’
12 �াই, �াশদর িি: প্রভু আমার সদাপ্রভু 

এই কথা িশিন, ‘আমার স্পশষি একটি 
ভাব্ানী| �াশদর িি, ‘ওশহ আমার 
খিাকরা, আবম খ�ামাশদর কিরগুশিা �ুশি 
খদি এিং খ�ামাশদর খির কশর আনি! 
�ারপর আবম খ�ামাশদর ইস্াশয়শি 
বফবরশয় আনি|

13 খহ আমার প্রজারা, আবম খ�ামাশদর কির 
�ুশি খির কশর আনশি খ�ামরা জানশি খয 
আবমই প্রভু|

14 আবম খ�ামাশদর মশধযে আমার আত্া 
স্থাপন করি আর খ�ামরা আিার জীিন 
বফশর পাশি| ��ন আবম খ�ামাশদর আিার 
বনশজর খদশশ বফবরশয় বনশয় যাি আর 
খ�ামরা জানশি খয আবমই প্রভু| খ�ামরা 
জানশি খয আবম যা যা িশিবেিাম, �া-ই 
�টিশযবে|”‘ প্রভুই ঐসি কথা িশিবেশিন|

ইসাইয়া 66:14 কতামরা যা কদখেব তােতই 
আনন্দ পােব| কতামরা ঘােসর মত মুতি এবং 
বড় হেব| প্রভুর দাসরা কদখেত পােব তারঁ 
ষিমতা িকন্তু শএুরা কদখেত পােব প্রভুর করাধ|

এশজবকশয়ি 28:25 প্রভু আমার সদাপ্রভু 
এই কথাগুিল বেলন, “আিম ইস্ােয়েলর 
েনগরেক অন্যান্য োিতর মেধ্য েিড়েয় 
িদেয়িেলাম, িকন্তু আিমই আবার তােদর 
পিরবারেক এংত্র করব| তখন ঐ োিতরা 
োনেব কয ককবল আিমই পিবত্র এবং আমার 
সােথ কসই অনাসাের ব্যবহার করেব| আিম 
আমার দাস যােকাবেক কয কদশ িদেয়িেলাম, 
ইস্ােয়েলর েনগর তখন কসই কদেশ বাস 
করেব|

খহাশসয়া 6:2 দুিদন বােদ িতিন আমােদর 
েীবন িফিরেয় কদেবন| তৃতীয় িদেন, িতিন 
আমােদর ওঠােবন| তাহেল আমরা তারঁ সামেন 
কবেঁে থাকেত পারব|
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আশমাস 9:14 আিম আমার কলাকেদর 
ইস্ােয়লেক বন্দী দশা কথেক িফিরেয় আনব| 
তারা ধ্ংস হেয় যাওয়া শহরগুিল আবার 
গড়েব এবং কসখােন বাস করেব| তারা 
দ্াষিােষিত স্াপন করেব এবং তােদর উত্পন্ 
দ্াষিারস পান করেব| তারা বাগান করেব এবং 
তা কথেক ফল আহরর কের খােব|

15 আিম আমার কলাকেদর তােদর কদেশ 
স্ায়ীভােব বসবাস করাব| কয় কদশ আিম তােদর 
িদেয়িে, কসখান কথেক তােদর আর কখনও 
িবক্ছেন্ করা হেব না|” প্রভু কতামার ঈশ্বরই এই 
সব বেলেেন|

খরামীয় 8:11 ঈশ্বর যীশুেক মতৃেদর 
মধ্য কথেক েীিবত কেরেেন, আর ঈশ্বেরর 
আত্া যিদ কতামােদর মেধ্য বাস কেরন তেব 
িতিন কতামােদর মররশীল কদহেক েীবনময় 
করেবন৷ ঈশ্বরই যীশুেক মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথত কেরেেন, তারঁ কয় আত্া 
কতামােদর মেধ্য আেে িতিন কসই আত্ার দ্ারা 
কতামােদর কদহেক সঞ্জীিবত করেবন৷

খরামীয় 11:1 তাহেল আিম ক্েজ্ঞাসা 
কির, ‘ঈশ্বর িক তারঁ কলাকেদর দপূের সিরেয় 
িদেয়েেন?’ িনচিয়ই না, কারর আিমও 
অব্াহােমর বংশধর, িবন্যামীন কগাষ্ঠীর 
একেন ইস্ােয়লী৷

2 পপূেব ্ণই ঈশ্বর যােদর তারঁ িনেের কলাক বেল 
মেনানীত কেরিেেলন তােদর িতিন দপূের সিরেয় 
কদন িন৷ শােস্ত এিলয় সবেেন্ধ িক বেল কতামরা 
িক োন না? এিলয় যখন ইস্ােয়লীেদর িবরুেদ্ 
ঈশ্বেরর কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন,

3 তখন িতিন বলেলন, ‘প্রভু তারা কতামার 
ভাববাদীেদর হত্যা কেরেে, কতামার সমস্ত 
যজ্ঞেবদী ধ্ংস কেরেে৷ আিমই একমাত্র 
ভাববাদী এখনও েীিবত আিে আর কলাকরা 
আমার প্রারনােশর কেষ্টা করেে৷’

4 িকন্তু ঈশ্বর তখন এিলয়েক িক উত্তর 
িদেয়িেেলন? ঈশ্বর বলেলন, ‘এখনও আমার 
সাত হাোর কলাকেক বািঁেেয় করেখিে, যারঁা 

আমার উপাসনা কের৷ এই সাত হাোর কলাক 
বােলর সামেন োনুপাত কের িন৷’

5 টঠক কসই ভােবই এখনও িকেু কলাক আেে, 
ঈশ্বর যােদরেক িনে অনুগ্রেহ মেনানীত 
কেরেেন৷

খরামীয় 11:24 বুেনা েলপাই গােের শাখা 
স্বাভািবকভােব উত্তম েলপাই গােে লাগােনা 
হয় না; িকন্তু কতামরা অইহুদীরা বুেনা েলপাই 
গােের শাখার মত হেলও কতামােদর সকলেক 
উত্তম েলপাই গােের সেঙ্গ যুতি করা হল৷ 
সুতরাং ইহুদীরা উত্তম েলপাই গােের শাখা-
প্রশাখা বেল তােদর কভেঙ্গ কফলা হেলও তােদর 
িনেস্ব উত্তম গােের সেঙ্গ আবার কত সহেেই 
না যুতি করা যােব৷

25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই কয় কতামরা িনগপূঢ় 
সত্য কবাঝ যােত িনেের কোেখ িনেেেক জ্ঞানী 
না মেন কর৷ এই হল সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর 
িকেু অংশ শতিগ্রীব হেয়েে৷ অইহুদীেদর 
সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত ইহুদীেদর কসই 
মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

খরামীয় 11:32 ঈশ্বর তােদর সকলেকই 
অবাধ্যতায় বন্দী কের করেখেেন যােত িতিন 
সকেলর প্রিত দয়া করেত পােরন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; সামসঙ্গীত 126:2,3; ইসাইয়া 32:15; 
কযেরিময়া 33:24-26; এেেিকেয়ল 11:19; এেেিকেয়ল 16:62,63; 

এেেিকেয়ল 36:24-31; এেেিকেয়ল 37:21,25; এেেিকেয়ল 
39:29; কযােয়ল 2:28.
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E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 
িানাশিন।

E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 
মশধযে  িাস কশরন।

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।

এশজবকশয়ি 37:21 খিাকশদর িশিা, 
প্রভু আমার সদাপ্রভু িশিন, ‘ইস্াশয়শির 
খিাশক খয খয জাব�র মশধযে েবড়শয় 
ব�শয়শে আবম �াশদর খস�ান খথশক 
আনি| আবম �াশদর চারবদক খথশক জশড়া 
কশর �াশদর বনশজশদর খদশশ বফবরশয় 
আনি|

22 ইস্াশয়শির পি ্ম�ময় খদশশ আবম �াশদর 
এক জাব�শ� পবরণ� করি| �াশদর সিার 
এক রাজা হশি| �ারা আর দটুি জাব� হশয় 
থাকশি না আর দইু রাশজযে বিভতি হশয় 
থাকশি না|

23 �ারা �াশদর ভ্রান্ খদিশদিী, ভয়ঙ্র 
মূ�ব্�্মগুবি ও অপরাধ দ্ারা বনশজশদর 
অিমাননা করশি না| বকন্তু আবম �াশদর 
খসই সমস্ স্থান খথশক রষিা করি খয�াশন 
�ারা পাপ কর�| আবম �াশদর ধুশয় শুবচ 
শুধে করি| �ারা আমার খিাক হশি এিং 
আবম �াশদর ঈশ্বর হি|

24 “‘আমার দাস দাযূদ �াশদর রাজা হশি| 
�াশদর সকশির একটি মাত্র খমষপািক 
আশে| �ারা আমার বনয়ম খমশন চিশি 
ও বিবধ পািন করশি এিং আমার কথা 
অনুসাশর কাজ করশি|

25 আবম আমার দাস যাশকািশক খয খদশ 
বদশয়বেিাম খসই খদশশ �ারা িাস করশি| 
খ�ামাশদর পূি ্মপুরুষরা খয খদশশ িাস 
করশ�ন, আমার খিাকরা খস�াশনই িাস 
করশি| খস�াশন �ারা, �াশদর সন্ানরা 
ও �াশদর খপৌত্র-খপৌত্রীরা এিং �াশদর 
ভবিষযেশ�র সমস্ প্রজন্ম িাস করশি আর 
আমার দাস দাযূদ হশি �াশদর বচর কাশির 

খন�া|
26 আর আবম �াশদর সশগে একটি শাবন্র 

চুক্তি করি| খসই চুক্তি হশি বচরকািীন 
চুক্তি| আবম �াশদর আশীি ্মাদ করি আর 
�ারা সং�যোয় িৃক্ধে পাশি এিং আমার 
পবিত্র স্থান বচর কাি �াশদর মশধযে থাকশি|

27 আমার পবিত্র �ািুঁ �াশদর সাশথই থাকশি| 
হযোঁ, আবম �াশদর ঈশ্বর হি আর �ারা 
আমার খিাক হশি|

28 অনযে জাব�রা জানশি খয আবমই প্রভু 
আর এও জানশি খয আমার পবিত্র-স্থান 
বচর কাশির জনযে ইস্াশয়শির মশধযে খরশ� 
আবম খসই জাব�শক আমার বিশশষ খিাক 
কশর �ুশিবে|”‘

এশজবকশয়ি 11:19 আিম তােদর একত্র 
করব| আিম তােদর নতুন আত্া কদব| আিম 
তােদর পাথেরর হৃদয় সিরেয় কসখােন প্রকৃত 
হৃদয় স্াপন করব|

20 তখন তারা আমার িবিধগুিল পালন করেব| 
তারা আমার আজ্ঞাগুিল পালন করেব| আিম 
তােদর যা বলব তারা তাই করেব| তারা প্রকৃতই 
আমার কলাক হেব, আর আিম তােদর ঈশ্বর 
হব|”‘

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 10:14 ‘আিমই উত্তম পালক৷ আিম 
আমার কমষেদর োিন আর আমার কমষরা 
আমায় োেন৷ টঠক কয়মন আমার িপতা 
আমােক োেনন, আিমও আমার িপতােক 
োিন; আর আিম কমষেদর েন্য আমার েীবন 
সেঁপ িদই৷

15 টঠক কয়মন আমার িপতা আমােক োেনন, 
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আিমও আমার িপতােক োিন; আর আিম 
কমষেদর েন্য আমার েীবন সেঁপ িদই৷ 

16 আমার এমন আেরা অেনক কমষ আেে যারঁা 
এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম অবশ্যই তােদরও 
আনব, তারাও আমার কথা শুনেব আর তারা 
তখন সকেল এক পাল হেব আর তােদর 
পালকও হেবন একেন৷

17 এই কারেরই িপতা আমায় ভালবােসন, কারর 
আিম আমার প্রার দান কির কয়ন আবার তা 
কপেত পাির৷

খরামীয় 11:15 ঈশ্বর ইহুদীেদর কথেক মুখ 
ঘুিরেয় িনেয় েগেতর অন্য কলাকেদর িমত্র 
কের িনেলন৷ তাই ঈশ্বর ইহুদীেদরআবার যখন 
গ্রহর করেবন তার ফল িক হেত পাের? কস িক 
মেৃতর েীবন পাওয়ার মত অবস্া হেব না?

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

কবরন্থীয় ২ 6:16 ঈশ্বেরর মক্ন্দেরর সােথ 
প্রিতমারই বা িক সম্ক্ণ? কারর আমরাই 
কতা েীবন্ত ঈশ্বেরর মক্ন্দর; কয়মন ঈশ্বর 
বেলেেন:‘আিম তােদর মেধ্য বাস করব এবং 
তােদর মেধ্য যাতায়াত করব; আিম তােদর 
ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার কলাক হেব৷’কলবীয় 

কিসীয় 2:9 কারর ঈশ্বেরর সম্পূর ্ণতা 
খ্ীেষ্টর কদেহর মেধ্য বাস কেরেে ;

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 

নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

23 কতামরা এেসে ঈশ্বেরর প্রথম োতেদর 
সভাস্েল, যােদর নাম স্বেগ ্ণ িলিখত রেয়েে৷ 
িযিন সকেলর িবোরকত্ণা কসই ঈশ্বেরর কােে 
এেসে৷ িসক্দ্প্রাপ্ত আত্ার সমােবেশ এেসে৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

पপ্র�যোশদশ 21:22 কসই নগের আিম ককান মক্ন্দর 
কদখলাম না, কারর প্রভু ঈশ্বর সব ্ণশক্তিমান ও 
কমষশাবক হেছেন কসই নগেরর মক্ন্দর৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; আিদপুস্তক 17:7; যাত্রাপুস্তক 
31:13; িদ্তীয় িববরর 30:1-10; সামুেয়ল ২ 23:5; সামসঙ্গীত 
126:1-6; ইসাইয়া 9:6,7; ইসাইয়া 27:6,12,13; ইসাইয়া 40:11; 
ইসাইয়া 43:5,6; ইসাইয়া 49:8-26; ইসাইয়া 55:3,4; ইসাইয়া 

59:20,21; ইসাইয়া 60:21,22; কযেরিময়া 16:14-17; কযেরিময়া 
23:3-8; কযেরিময়া 30:3,8-11,17-22; কযেরিময়া 31:8-10,27,32-
40; কযেরিময়া 32:37-44; কযেরিময়া 33:7-26; কযেরিময়া 50:4,5; 

এেেিকেয়ল 11:11-16; এেেিকেয়ল 14:11; এেেিকেয়ল 
20:12,43; এেেিকেয়ল 28:25,26; এেেিকেয়ল 34:13,23-25; 

এেেিকেয়ল 36:23-31,36-38; এেেিকেয়ল 38:23; এেেিকেয়ল 
39:7; এেেিকেয়ল 43:7-9; দািনেয়ল 2:44,45; কহােসয়া 1:11; 
কহােসয়া 2:19-23; কহােসয়া 3:4,5; কহােসয়া 14:4-7; আেমাস 

9:14,15; ওবািদয়া 1:17-21; িমখা 5:2-4,8,12,13; কযােয়ল 3:20; 
োখািরয়া 2:2-6; োখািরয়া 6:12,13; োখািরয়া 8:4,5; োখািরয়া 
13:1,2; োখািরয়া 14:11,21; কিরথেীয় ১ 1:30; কথসােলািনকীয় ১ 

5:23; এেফসীয় 5:25,26.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

এশজবকশয়ি 38:16 খ�ামরা ইস্াশয়ি, 
আমার খিাকশদর বিরুশধে যুধে করশ� 
আসশি| খ�ামরা ঝঞ্ার খমশ�র ম� 
খসই খদশ খেশক খফিার জনযে আসশি| 
য�ন সময় হশি, আবম খ�ামাশদর আমার 
খদশশর বিরুশধে যুধে করিার জনযে আনি| 
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��ন সমস্ জাব� জানশি খয আবম ক� 
শক্তিশািী! �ারা আমাশক সম্ান করশ� 
বশ�শি এিং জানশি খয আবম ক� পবিত্র| 
খ�ামার প্রব� আবম যা করি �া �ারা 
খদ�শি!”‘

জা�াবরয়া 12:9 প্রভু বেলন, “কসই সমেয় 
কেরুশােলেমর িবরুেদ্ যুদ্ করেত কয়সব 
োিত আসেব তােদর আিম ধ্ংস করব|

ব�মবথ ২ 3:1 একথা মেন করেখা কয় 
কশষকােল ভয়ঙ্কর সময় আসেে৷

এটিও কদখুন: #1; #4; ইসাইয়া 2:2; এেেিকেয়ল 36:23; 
এেেিকেয়ল 38:8,23; এেেিকেয়ল 39:21; দািনেয়ল 10:14; িমখা 

4:1; 7:15-17.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

এশজবকশয়ি 38:18 প্রভু আমার 
সদাপ্রভু িশিন, “খসই সমশয় খ�া� 
ইস্াশয়ি খদশশর বিরুশধে যুধে করশ� 
আসশি আর ��ন আবম আমার খরাধ 
প্রকাশ করি|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:29 কারর 
আমােদর ঈশ্বর সব ্ণগ্রাসী অিনিস্বরূপ৷

এটিও কদখুন: এেেিকেয়ল 36:5,6; সামসঙ্গীত 18:7,8; সামসঙ্গীত 
89:46.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

এশজবকশয়ি 38:19 আমার খরাধ ও 
অন্জ্মািায আবম এই প্রব�শ্রুব� করবে: 
ইস্াশয়শি এক প্রচণ্ড ভূবমকম্প হশি|

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:26 কসই সময় 
তারঁ কথায় পিৃথবী ককঁেপ উেঠিেল৷ িকন্তু এখন 

িতিন প্রিতজ্ঞা কেরেেন, ‘আিম আর একবার 
পিৃথবীেক কািঁপেয় তুলব৷ এমনিক স্বগ ্ণেকও 
কািঁপেয় তুলব৷’

पপ্র�যোশদশ 11:13 কসই মুহপূেত ্ণ প্রেণ্ড ভপূ িমকম্ 
হল, তার ফেল শহেরর দশভােগর একভাগ 
ধ্ংস হেয় কগল এবং সাত হাোর কলাক মারা 
পড়ল৷ যারঁা বািক রইল তারা সকেল প্রেণ্ড ভয় 
কপল ও স্বেগ ্ণর ঈশ্বেরর মিহমা কীত্ণন করল৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 42:13; এেেিকেয়ল 39:25; কযােয়ল 2:18; 
কযােয়ল 3:16; হগয় 2:6,7,21,22; োখািরয়া 1:14; োখািরয়া 14:3-

5; पপ্রত্যােদশ 16:10.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

এশজবকশয়ি 38:20 খসই সময়, সমস্ 
জীিজন্তু ভশয় কাপঁশি| সমুশদ্র মাে, 
আকাশশর পাব�, মাশির পশুরা এিং 
সমস্ সরীসৃপ ভশয় কাপঁশি| পি ্ম�গুবি 
পশড় যাশি, চূশড়াগুশিা ধ্ংস হশি আর 
প্রাচীরগুশিা মাটিশ� খভশগে পড়শি!”

पপ্র�যোশদশ 6:12 পের আিম যা কদখলাম, িতিন 
ষষ্ সীলেমাহরটি ভাঙ্গেলন৷ তখন ভীষর 
ভপূ িমকম্ হল৷ সপূয় ্ণ কােলা কশাকবেস্তর মত হেয় 
কগল, োদঁ রেতির মেতা লাল হেয় কগল৷

13 প্রবল বাতােস নেড় গাে কথেক কয়মন কােঁা 
ডুমুর পেড় যায়, কতমিন আকাশ কথেক 
নষিত্ররা পিৃথবীেত খেস পড়েত লাগল৷

এটিও কদখুন: #6; ইসাইয়া 30:25; কযেরিময়া 4:23-26; কহােসয়া 
4:3; োখািরয়া 14:3-5.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

এশজবকশয়ি 38:21 প্রভু আমার 
সদাপ্রভু িশিন, “আর ইস্াশয়শির পি ্মশ� 
আবম খ�াশ�র বিরুশধে সি রকশমর 
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আ�ঙ্ আনি| �ার বসনযেরা এ� ভী� হশি 
খয এশক অপরশক আক্রমণ কশর হ�যো 
করশি|”

22 আবম খরা� ও মৃ�ুযে দ্ারা খ�া�শক শাক্স্ 
খদি| আবম বশিািৃটষ্ট, অবনি এিং �ন্ক 
খ�াশ�র প্রব� ও িহজুাব� খথশক সং�ৃহী� 
�ার খসনাদশির প্রব� িষ ্মাি|

হ�য় 2:22 আিম অেনক রাো ও তােদর 
রাে্যেক উেলি কফলব| আিম ঐসব রােে্যর 
কলাকেদর শক্তিেকও খব ্ণ করব| আিম তােদর 
রথ ও রেথর আেরাহীেদর ধ্ংস করব| তােদর 
যুেদ্র কঘাড়া ও কঘাড়সওযারীেকও আিম ধ্ংস 
করব| কসই সমস্ত তসন্যরা এখন পরস্পেরর 
িমত্র িকন্তু তারাই এেক অপেরর িবরুেদ্ উেঠ 
তরবাির িদেয় এেক অপরেক হত্যা করেব|

23 প্রভু সব ্ণশক্তিমান এই সব কথা বেলন| 
শলিঠীেযেলর পুত্র সরুবিািবল, তুিম আমার 
দাস| আিম কতামায় মেনানীত কেরিে| কসই 
সমেয় আিম কতামােক “কমাহরাক্ঙ্কত আংটির”6 
মত কের কদব| আিম কয় এসব কেরিে তার 
প্রমার তুিমই হেব|”সব ্ণশক্তিমান প্রভু এই সব 
কথা বেলন|

पপ্র�যোশদশ 11:19 পের স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মক্ন্দেরর 
দরো উনু্মতি হেল মক্ন্দেরর মেধ্য তারঁ েুক্তির 
িসন্দকুটি কদখা কগল, িবদ্য়ুত েমকােলা, 
গুরু গুরু শব্দ, বজ্রপাত, ভপূ িমকম্ ও প্রেণ্ড 
িশলাবটৃষ্ট হল৷

पপ্র�যোশদশ 16:21 আকাশ কথেক মানুেষর ওপের 
িবরাি িবরাি িশলা পড়েত লাগল, এক একটি 
িশলা িেল এক এক মন ভারী; আর এই িশলা 
বটৃষ্টর েন্য কলাকরা ঈশ্বেরর িনন্দা করেত 
লাগল, কারর কসই আঘাত িেল িনদারুর 
ভয়ঙ্কর এক আঘাত৷

এটিও কদখুন: #6; সামসঙ্গীত 11:6; ইসাইয়া 28:17; ইসাইয়া 29:6; 
ইসাইয়া 54:17; কযেরিময়া 25:31; এেেিকেয়ল 13:11; োখািরয়া 

12:2,9.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

এশজবকশয়ি 38:23 ��ন আবম 
আমার মহত্ব ও পবিত্র�ার প্রমাণ খদি| 
��ন অশনক জাব� আমার পবরচয খপশয় 
আমাশকই প্রভু িশি জানশি|”

মবথ 24:35 আকাশ ও সমগ্র পিৃথবী িবলুপ্ত 
হেয় যােব, িকন্তু আমার ককান কথা িবলুপ্ত হেব 
না৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:7 কতামরা যারঁা এখন 
কষ্ট পাছে, ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ কতামােদরও 
িবশ্াম কদেবন৷ যখন যীশু প্রকািশত হেবন 
ও পরাক্রমশালী স্বগ ্ণদপূতেদর সেঙ্গ িনেয় স্বগ ্ণ 
কথেক কনেম আসেবন, তখন এইসব ঘিেব৷

8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন না এমন কলাকেদর 
শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক জ্বলন্ত অিনিসহ 
কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন কের না, িতিন 
তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:26 কসই সময় 
তারঁ কথায় পিৃথবী ককঁেপ উেঠিেল৷ িকন্তু এখন 
িতিন প্রিতজ্ঞা কেরেেন, ‘আিম আর একবার 
পিৃথবীেক কািঁপেয় তুলব৷ এমনিক স্বগ ্ণেকও 
কািঁপেয় তুলব৷’

27 ‘আর একবার’ এর অথ ্ণ হল সমস্ত সষৃ্ট বস্তু 
যােদর নাড়ােনা যায় তােদর িতিন দপূর কের 
কদেবন, সুতরাং যা িকেু অনড় তা হেব 
িেরস্াযী৷

28 আমােদর কৃতজ্ঞ হওয়া উিেত কারর আমরা 
একিা েগতেক কপেয়িে যােক নাড়ােনা যায় 
না৷ আমরা কৃতজ্ঞ িেত্েত ঈশ্বেরর উপাসনা 
করব যােত িতিন প্রীত হন৷ আমরা তারঁ 
উপাসনা করেবা শ্দ্া ও ভীিতর সেঙ্গ৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
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বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:3 তারা ঈশ্বেরর দাস কমািশর 
গীত ও কমষশাবেকর গীত গাইিেল: ‘কহ প্রভু 
ঈশ্বর ও সব ্ণশক্তিমান, মহত্ ও আচিয ্ণ কতামার 
ক্ক্রয়া সকল, কহ োিতবেৃন্দর রােন! ন্যায় ও 
সত্য কতামার পথ সকল৷

4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর প্রশংসা করেব? 
কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ সমস্ত োিত 
কতামার সামেন এেস কতামার উপাসনা করেব, 
কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত কাে প্রকািশত 
হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 19:1 এরপর আিম স্বেগ ্ণ এক 
িবশাল েনতার কলরব শুনলাম৷ কসই কলাকরা 
বলেে:‘হািলেলুইয়া! েয়, মিহমা ও পরাক্রম 
আমােদর ঈশ্বেররই,

2 কারর তারঁ িবোরসকল সত্য ও ন্যায়৷ িতিন 
কসই মহান গিরকার িবোর িনষ্পন্ কেরেেন, 
কয় তার কয়ৌন পাপ দ্ারা পিৃথবীেক কলুিষত 
করত৷ ঈশ্বেরর দাসেদর রতিপােতর প্রিতেশাধ 
িনেত ঈশ্বর কসই কবশ্যােক শাক্স্ত িদেয়েেন৷’

3 তারপর স্বেগ ্ণর কসই কলােকরা বেল 
উঠল:‘হািলেলুইয়া! কসই কবশ্যা ভস্মীভপূত হেব 
এবং যুগ যুগ ধের তার কধায়ঁা উঠেব৷’

4 এরপর কসই েক্বিশেন প্রােীন ও োরেন প্রারী 
িসংহাসেন িযিন বেসিেেলন, কসই ঈশ্বেরর 
েরের মাথা নত কের তারঁ উপাসনা কের 
বলেলন:‘আেমন, হািলেলুইয়া!’

5 পের িসংহাসন কথেক এক বারী িনগ ্ণত হল, কক 
কয়ন বেল উঠল:‘কহ আমার দাসরা, কতামরা 
যারঁা তােঁক ভয় কর, কতামরা ষুিদ্ িক মহান, 
কতামরা সকেল ঈশ্বেরর প্রশংসা কর!’

6 পের আিম িবরাি েনসমুেদ্র রব, প্রবল 
েলকেলোল ও প্রেণ্ড কমঘগে্ণেনর মেতা এই 
বারী শুনলাম:‘হািলেলুইয়া! আমােদর প্রভু 
িযিন সব ্ণশক্তিমান ঈশ্বর, িতিন রােত্ব শুরু 
কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 21:1 এরপর আিম এক নতুন স্বগ ্ণ 
ও নতুন পিৃথবী কদখলাম, কারর প্রথম স্বগ ্ণ ও 
প্রথম পিৃথবী িবলুপ্ত হেয় কগেে ; এখন সমুদ্ 
আর কনই৷

এটিও কদখুন: #1; #5; #6; এেেিকেয়ল 36:23; এেেিকেয়ল 
37:28; িপতেরর ২য় পত্র 3:10,11.

E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 
খদওয়া।

G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

এশজবকশয়ি 39:6 ঈশ্বর িশিশেন, “আবম 
মাশ�া� ও সমুশদ্র উপকূশি িসিাসকারী 
সমস্ খিাকশদর উপশর আগুন পািাি| 
�ারা মশন কশর খয �ারা বনরাপশদ আশে 
বকন্তু �ারা জানশি খয আবমই প্রভু|

7 আবম আমার পবিত্র নাম ইস্াশয়শি জ্া� 
করি, আবম �াশদর দ্ারা আমার নাম আর 
অপবিত্র হশ� খদি না| জাব��ণ জানশি 
খয আবমই প্রভু, আবমই ইস্াশয়শির পবিত্র 
একজন|

8 খদ�, খসই সময় আসশে য�ন �া বসধে 
হশি! প্রভুই এইসি কথা িশিশেন| খসই 
বদশনর কথাই আবম িিবে|

21 ঈশ্বর িিশিন, “আবম অনযে জাব�শদর 
আমার কাজ খদ�াি আর �ারা আমায় 
সম্ান করশ� শুরু করশি! শএুশদর 
বিপশষি আবম খয শক্তি িযেিহার কশরবে 
�াও �ারা খদ�শি|

22 খসই বদন খথশকই ইস্াশয়ি পবরিার 
জানশি খয আবমই �াশদর প্রভু ও ঈশ্বর|

23 জাব��ণ জানশি খকন ইস্াশয়ি 
পবরিারশক িন্দী কশর অনযে খদশশ বনশয় 

এেেিকেয়ল



364

যাওয়া হশয়বেি| �ারা জানশি আমার 
খিাকরা আমার বিরুশধে উশিবেি িশিই 
আবম �াশদর খথশক �ুশর দশূর ব�শয়বেিাম| 
আবম �াশদর শএু দ্ারা পরাক্জ� হশ� 
বদিাম িশিই আমার খিাকরা যুশধে বনহ� 
হি|

24 �ারা পাশপ বনশজশদর অশুবচ করি, �াই 
�াশদর কাশজর জনযে আবম শাক্স্ বদিাম| 
আবম �াশদর খথশক দশূর খ�িাম ও �াশদর 
সাহাযযে করশ� অস্ীকার করিাম|”

25 �াই প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা িশিন: 
“এ�ন আবম যাশকাশির পবরিারশক িন্দীত্ব 
খথশক বনশয় আসি| আবম সমস্ ইস্াশয়ি 
পবরিাশরর প্রব� দয়া করি| আবম আমার 
পবিত্র নাশমর পশষি উশদ্য়া�ী হি|

26 �ারা সিসময় খয আমার বিরুধোচরণ 
কর� এই িজ্া খিাকরা ভুশি যাশি| �ারা 
বনশজশদর খদশশ বনরাপশদ থাকশি খকউ 
�াশদর ভয় খদ�াশি না|

27 আবম অনযে খদশ খথশক আমার প্রজাশদর 
বফবরশয় আনি| আবম শএুশদর খদশ খথশক 
�াশদর সংগ্রহ করি, ��ন িহ ুজাব� 
খদ�শ� পাশি খয আবম ক� পবিত্র|

28 �ারা জানশি খয আবমই প্রভু, �াশদর 
ঈশ্বর, কারণ আবমই �াশদর �র িাড়ী 
খেশড় অনযে খদশশ িন্দী বহশসশি খযশ� 
িাধযে কশরবেিাম| আর আবমই �াশদর 
আিার একত্র কশর �াশদর বনশজশদর 
খদশশ বফবরশয় এশনবে| �াশদর এক জনও 
খপেশন পশড় থাকশি না|

29 আবম ইস্াশয়ি পবরিাশরর উপর আমার 
আত্া খেশি খদি আর খসই সমশয়র পশর 
আর ক�নও আমার প্রজাশদর কাে খথশক 
মু� বফবরশয় খনি না|” প্রভু আমার সদাপ্র 
ভুই এই সি কথা িশিন|

খযাশয়ি 2:28 “এখন কথেক আিম আমার 
আত্া সবার মেধ্য কেেল কদব| এর ফেল 
কতামােদর কেেলেমেয়রা ভাববারী বলেব| বয়স্ক 
কলাকরা স্বনে কদখেব আর কতামােদর কিরষ্রা 

দশ ্ণন পােব|
29 আর কসই সময় আিম এমনিক, কতামােদর 

দাসদাসীেদর ওপরও আমার আত্া কেেল কদব|

খযাহন 17:3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা 
কতামােক োেন কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও 
তুিম যােঁক পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

पবশষযেচবর� 2:33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা 
হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক 
অবস্ান করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 
িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

খরামীয় 9:6 আিম একথা বলিে না কয় 
ঈশ্বেরর কয় প্রিতশ্রুিত তােদর েন্য িেল তা 
িতিন পপূর ্ণ কেরন িন৷ িকন্তু ইস্ােয়েলর সমস্ত 
মানুষই সিত্যকার ইস্ােয়েলর কলাক নয়৷

7 এমনও নয় কয় অব্াহােমর বংেশর বেলই তারা 
সিত্যকােরর সন্তান; িকন্তু ঈশ্বর বেলিেেলন, 
‘ককবল ইসহাক্ই কতামার তবধ পুত্র হেব৷’

8 এর অথ ্ণ কহাল এই কয় তদিহকভােব েন্মপ্রাপ্ত 
অব্াহােমর সন্তানরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান 
নয়৷ অব্াহােমর প্রকৃত বংশধর তারাই যারঁা 
অব্াহােমর কােে ঈশ্বেরর প্রিতশ্রুিত অনুসাের 
েন্মলাভ কেরেে৷

খরামীয় 11:1 তাহেল আিম ক্েজ্ঞাসা 
কির, ‘ঈশ্বর িক তারঁ কলাকেদর দপূের সিরেয় 
িদেয়েেন?’ িনচিয়ই না, কারর আিমও 
অব্াহােমর বংশধর, িবন্যামীন কগাষ্ঠীর 
একেন ইস্ােয়লী৷

2 পপূেব ্ণই ঈশ্বর যােদর তারঁ িনেের কলাক বেল 
মেনানীত কেরিেেলন তােদর িতিন দপূের সিরেয় 
কদন িন৷ শােস্ত এিলয় সবেেন্ধ িক বেল কতামরা 
িক োন না? এিলয় যখন ইস্ােয়লীেদর িবরুেদ্ 
ঈশ্বেরর কােে প্রাথ ্ণনা কেরিেেলন,

3 তখন িতিন বলেলন, ‘প্রভু তারা কতামার 
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ভাববাদীেদর হত্যা কেরেে, কতামার সমস্ত 
যজ্ঞেবদী ধ্ংস কেরেে৷ আিমই একমাত্র 
ভাববাদী এখনও েীিবত আিে আর কলাকরা 
আমার প্রারনােশর কেষ্টা করেে৷’

4 িকন্তু ঈশ্বর তখন এিলয়েক িক উত্তর 
িদেয়িেেলন? ঈশ্বর বলেলন, ‘এখনও আমার 
সাত হাোর কলাকেক বািঁেেয় করেখিে, যারঁা 
আমার উপাসনা কের৷ এই সাত হাোর কলাক 
বােলর সামেন োনুপাত কের িন৷’

5 টঠক কসই ভােবই এখনও িকেু কলাক আেে, 
ঈশ্বর যােদরেক িনে অনুগ্রেহ মেনানীত 
কেরেেন৷

6 ঈশ্বর যিদ তারঁ কলাকেদর অনুগ্রেহ মেনানীত 
কেরেেন, তেব তােদর কৃতকেম ্ণর ফেল তারা 
ঈশ্বেরর কলাক বেল গন্য হয় িন, কারর তাই 
যিদ হত তেব ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ 
হত না৷

7 তেব ব্যাপারটি দাডঁ়াল এই : ইস্ােয়লীয়রা 
ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেত 
োইেলও সফলকাম হয় িন৷ িকন্তু ঈশ্বর যােদর 
মেনানীত করেলন, তারাই ঈশ্বেরর সাষিােত 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হল৷ বািক ইস্ােয়লীয়রা তােদর 
অন্তঃকরর কেঠার কের তুলল ও ঈশ্বেরর কথা 
অমান্য করল৷

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

28 সুসমাোর গ্রহর করেত অস্বীকার কের 
ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু হেয়েে৷ কতামরা যারঁা 
অইহুদী কতামােদর সাহায্য করেতই এমন 
হেয়েে ; িকন্তু কবেে কনবার িদক কথেক ইহুদীরা 
এখনও ঈশ্বেরর মেনানীত কলাক৷ তােদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে ঈশ্বর কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন কসই সুবােদ িতিন তােদর 
ভালবােসন৷

29 ঈশ্বর কাউেক আহ্ান োিনেয় ও দান কের 

অনুেশােনা কেরন না৷
30 একসময় কতামরা ঈশ্বেরর অবাধ্য িেেল, িকন্তু 

এখন ইহুদীেদর অবাধ্যতার েন্য কতামরা তারঁ 
করুরা কপেয়ে৷

31 টঠক কতমনই কতামরা করুরা কপেয়ে বেল 
ইহুদীরা ঈশ্বেরর অবাধ্য হেয়েে কয়ন ইহুদীরা 
ঈশ্বেরর করুরা কপেত পাের৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; এেেিকেয়ল 40-48; पিশষ্যেিরত 
2:14-18; কযাহন 3:24.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

এশজবকশয়ি 47:6 ��ন খসই পুরুষটি আমায় 
িিি, “খহ মনুষযেসন্ান, �ুবম যা খদ�শি �া 
বক মশনাশযা� সহকাশর খদশ�ে?”�ারপর 
খসই পুরুষটি আমায় নদীর ধাশর বনশয় 
খ�ি|

7 আবম খসই নদীর ধার বদশয় খহঁশি খযশ� 
খযশ� খসই জশির দধুাশর অশনক �াে 
খদ�শ� খপিাম|

8 খসই পুরুষটি আমায় িিি, “এই জশি পূি ্ম 
বদশক অরািা �িভূবম পয় ্মন্ িশয় যাশছে|

9 এই জি মৃ�সা�শর িশয় যাশছে এিং খসটি 
খসই সমুশদ্র জিশক পবরষ্কার ও সশ�জ 
কশর �ুিশি| এই জশি অশনক মাে 
থাকশি এিং নদীটি খয সমস্ জায়�া বদশয় 
িশয় খ�শে খস�াশন সি রকশমর জীিজন্তু 
িাস কশর|

10 �ুবম ঐন্-�দী খথশক ঐন্-ইগ্লবযম পয় ্মন্ 
নদীর দধুাশর খজশিশদর খদ�শ� পাশি| 
�ুবম �াশদর জাি খফশি বিবভন্ন রকশমর 
মাে ধরশ�ও খদ�শি| ভূমধযেসা�শরর 
মশ�াই মৃ� সা�শরও িহ ুপ্রকাশরর মাে 
থাকশি|

11 বকন্তু পাশঁকর জায়�া ও খোি খোি 
জিাভূবমগুবি পবরষ্কার হশি না, �া 
খনান�া হশয় ওিার জনযে খেশড় খদওয়া 
আশে|
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12 নদীর দধুাশর সি রকশমর ফশির �াে 
জন্মাশি| �াশদর পা�া ক�নও �শস পড়শি 
না| ঐ �ােগুবি ফি খদওয়াও িন্ করশি 
না| �ােগুবিশ� প্রব� মাশসই ফি ধরশি 
কারণ �ােগুবির জনযে খয জি প্রশয়াজন 
�া মক্ন্দর খথশক আশস| �ােগুবির ফি 
�াদযে বহশসশি িযেিহার করা হশি এিং 
�াশদর পা�াগুশিা খরা� আশরা�যে করিার 
জনযে িযেিহৃ� হশি|”

এশজবকশয়ি 47:13-23

মবথ 4:18 যীশু যখন গালীল হ্রেদর 
ধার িদেয় যাক্ছেেলন, তখন িতিন দুই ভাইেক 
কদখেত কপেলন, িশেমান যার অন্য নাম িপতর 
ও তারঁ ভাই আক্ন্দয়৷ তারঁা তখন ্ব্েদ োল 
কফলিেেলন৷

19 যীশু তােদর বলেলন, ‘আমার সেঙ্গ েল, মাে 
নয়, ককমন কের মানুষ ধরেত হয়, আিম তা 
কতামােদর কশখাব৷’

20 িশেমান এবং আন্দিরয় তখনই োল কফেল 
যীশুর সেঙ্গ েলেলন৷

মবথ 13:47 ‘স্বগ ্ণরাে্য আবার এমন একিা 
বড় োেলর মেতা যা সমুেদ্ কফলা হেল তােত 
সব রকম মাে ধরা পড়ল৷

48 োল পপূর ্ণ হেল কলাকরা কসিা পােড় কিেন 
তুলল, পের তারা বেস ভােলা মােগুেলা কবেে 
ঝুিড়েত রাখল এবং খারাপগুেলা কফেল িদল৷

49 েগেতর কশেষর িদেন এই রকমই হেব৷ 
স্বগ ্ণদপূতরা এেস ধািম ্ণক কলাকেদর মধ্য কথেক 
দুষ্ট কলাকেদর আলাদা করেবন৷

पপ্র�যোশদশ 22:1 পের িতিন আমােক 
েীবনদাযী েেলর একটি নদী কদখােলন৷ এই 
নদী স্ফটিেকর মেতা স্বছে, তা ঈশ্বেরর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন কথেক বেয় েেলেে৷

2 নদীটি নগেরর রােপেথর মাঝখান িদেয় বেয় 
েেলেে৷ নদীর তীেরই েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর 
বােরা মাসই তােত বােরা বার ফল ধের, প্রিত 
মােস নতুন নতুন ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির 

পাতা োিতবেৃন্দর আেরাগ্য দায়ক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; আিদপুস্তক 2:10; গরনা পুস্তক 34:1-
12; সামসঙ্গীত 65:9; ইসাইয়া 43:19,20.
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H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।

দাবনশয়ি 2:34 মূ�ব্�্মটির বদশক �াবকশয় 
থাকা কািীন আপবন এক িুকশরা পাথর 
খদশ�বেশিন খয়িা একিা পি ্ম� খথশক 
খকশি খির করা, খকান িযেক্তির দ্ারা নয়| 
খসই পাথশরর িুকশরাটি এশস মূ�ব্�্মটির 
খিাহা এিং মাটির পাশয় আ�া� করি 
এিং �াশদর সম্পূণ ্মরূশপ খভশগে বদি|

35 এরপর খিাহা, মাটি, বপ�ি, রূপা ও খসানা 
সি বকেু এক সশগে খভশঙ িুকশরা িুকশরা 
হশয় খ�ি| �ারপর এগুশিা গ্রীষ্মকািীন 
শসযোবদ মাড়ািার জায়�ায বকেুই খফশি 
না খরশ� �ুশষর মশ�া িা�াশসর সশগে উশড় 
খ�ি| �ারপর খসই পাথশরর �ণ্ডটি এক 
বিরাি পি ্মশ�র আকার বনি ও সারা পৃবথিী 
খেশক খফিি|

44 “চ�ুথ ্ম রাশজযের রাজাশদর সময় স্শ� ্মর 
ঈশ্বর আর একটি রাজযে স্থাপন করশিন| 
এই রাজযেটি বচর কাশির জনযে থাকশি| 
এটি ধ্ংস হশি না এিং এটি খসই জা�ীয় 
রাজযে হশি না খয়িা একটি জাব� খথশক 
আর একটিশক খদওয়া হশি| এই রাজযে 
অনযে সমস্ রাজযেশক ধ্ংস কশর খফিশি 
বকন্তু বনশজ বচরস্থায়ী হশি|

45 “এিাই হি খসই পাথশরর িুকশরািা খয়িা 
আপবন খদশ�বেশিন| আপনা আপবন 
পি ্ম� খকশি খিবরশয় এশসবেি এিং 
�ারপর খিাহা, বপ�ি, মাটি, রূশপা ও 
খসানা সি বকেুশক িুকশরা িুকশরা কশর 
খভশগে বদশয়বেি| এই ভাশিই ঈশ্বর 
আপনাশক খদব�শয়শেন ভবিষযেশ� বক 
হশি| স্প্নটি সব�যে ও আপবন এর িযো�যোশক 
সটিক িশি বিশ্বাস করশ� পাশরন|”

সামুশয়ি ২ 7:16 কতামার রােপিরবার িেরকাল 
থাকেব| কতামার েন্য কতামার রােত্ব িেরস্ায়ী 
হেব| কতামার িসংহাসন িেরিদন অিুি থাকেব|”

ইসাইয়া 9:6 একটি িবেশষ িশশু েন্মগ্রহর 
করার পরই এিা ঘিেব| ঈশ্বর আমােদর একটি 
পুত্র কদেবন| কলাকেদর কনতৃত্ব কদওয়ার ভার 
তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব “আচিয়্য় ্ণ 
মন্ত্রী, ষিমতাবান ঈশ্বর, িেরেীিব িপতা, শািন্তর 
রােকুমার|”

7 ন্যায়পরায়রতা ও ধািম ্ণকতা িদেয় তার শাসন 
স্াপন কের| এখন কথেক এবং িের কােলর 
েন্য দাযপূদ পিরবার উদ্ভপূত রাোর রােেত্ব 
শক্তি ও শািন্ত িবরাে করেব| তারঁ কলাকেদর 
েন্য প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা তােঁক এই সব 
কাে করােব|

মবথ 26:29 আিম কতামােদর বলিে, এখন 
কথেক আিম এইদ্াষিারস আর কখনও পান 
করব না, কয় পয ্ণন্ত না আমার িপতার রােে্য 
কতামােদর সেঙ্গ নতুন দ্াষিারস পান কির৷’

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 18:36 যীশু বলেলন, ‘আমার 
রাে্য এই েগেতর নয়৷ যিদ আমার রাে্য 
এই েগেতর হত তাহেল আমার কলােকরা 
ইহুদীেদর হাত কথেক আমােক রষিা করার 
েন্য লড়াই করত; িকন্তু না, আমার রাে্য 
এখানকার নয়৷’

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 12:10 তখন আিম স্বেগ ্ণ এক উচ্চস্বর 
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শুনেত কপলাম, ‘এখন আমােদর ঈশ্বেরর েয়, 
পরাক্রম, রােত্ব, ধ্িন ও তারঁ খ্ীেষ্টর কতৃ ্ণত্ত্ব 
এেস পেড়েে৷ এসবই সন্ভব হেয়েে কারর 
আমােদর ভাইেদর িবরুেদ্ কয় কদাষােরাপকারী, 
তােক নীেে েঁুেড় কফেল কদওয়া হেয়েে৷ কস িদন 
রাত আমােদর ঈশ্বেরর সামেন তােদর নােম 
কদাষােরাপ করত৷

এটিও কদখুন: #1.

B03 মবসহা হশিন মানিপুত্র।
H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।
H11 মবসহার খ�ৌরি বদশক বদশক প্রচার করা 

হশি।

দাবনশয়ি 7:13 “আবম রাশত্র খয় স্প্নদশ ্মন 
করিাম �াশ� মানুশষর মশ�া খদ�শ� 
এক িযেক্তি আমার সামশন এশিন| ব�বন 
আকাশশর খমশ�র মশধযে খথশক খিবরশয় 
এশস খসই প্রাচীন রাজার কাশে এশিন 
এিং �ারা �াশঁক �ারঁ সামশন বনশয় এশিা|

14 “খসই মানুশষর মশ�া িযেক্তিটিশক ক��ৃ্্মত্ব, 
মবহমা ও সম্পূণ ্ম শাসন ষিম�া খদওয়া হি| 
সমস্ খদশ ও সমস্ ভাষার খিাকরা �ারঁ 
উপাসনা করশি| �ারঁ শাসন ও রাজত্ব 
বচরস্থায়ী হশি| �া ক�শনা ধ্ংস হশি না|

18 বকন্তু যারা ঈশ্বশরর উপাসনা কশর এিং 
�ারঁ অবধকারভুতি, �ারা রাজত্ব পাশি 
এিং ঐ রাজত্ব বচর কাশির জনযে খভা� 
করশি|’

22 এিা চিশ� িা�ি য�ষিণ না প্রাচীন রাজা 
এশিন এিং ঈশ্বশরর বিশশষ খিাকশদর 
স্পশষি রায় বদশিন| প্রাচীন রাজার 
খ�াবষ� বিচার �ারঁ বিশশষ খিাকশদর 
�াশদর রাজত্ব খপশ� সাহাযযে করি|

27 �ারপর ঈশ্বশরর বিশশষ খিাকরা পৃবথিীর 
সমস্ রাশজযের খিাশকশদর ওপর ক��ৃ্্মত্ব 
করশি| অনযে সমস্ রাশজযের খিাকরা 
এশদর সম্ান ও খসিা করশি|’

মবথ 11:27 ‘আমার িপতা সব িকেুই 
আমার হােত সেঁপ িদেয়েেন৷ িপতা োড়া 
পুত্রেক ককউ োেন না; আর পুত্র োড়া 
িপতােক ককউ োেন না৷ পুত্র যার কােে 
িপতােক প্রকাশ করেত ইছো কেরন কস-
ইতােঁক োেন৷

মবথ 24:30 ‘কসই সময় আকােশ 
মানবপুেত্রর িেহ্ন কদখা কদেব৷ তখন পিৃথবীর 
সকল কগাষ্ঠী হাহুতাশ করেব; আর তারা 
মানবপুত্রেক মহাপরাক্রম ও মিহমামক্ণ্ডত 
হেয় আকােশর কমেঘ কের আসেত কদখেব৷

মবথ 25:31 ‘মানবপুত্র যখন িনে মিহমায় 
মিহমািবেত হেয় তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদব সেঙ্গ িনেয় 
এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন,

মবথ 26:64 যীশু তােঁক বলেলন, 
‘হ্যা ,ঁ তুিমই একথা বলেল৷ তেব আিম 
কতামােক এিাও বলিে, এখন কথেক কতামরা 
মানবপুত্রেক মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বেরর ডানপােশ 
বেস থাকেত ও আকােশ কমেঘর মেধ্য িদেয় 
আসেত কদখেব৷’

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

19 তাই কতামরা যাও, কতামরা িগেয় সকল োিতর 
মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ িপতা, পুত্র ও 
পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

20 আিম কতামােদর কয়সব আেদশ িদেয়িে, কসসব 
তােদর পালন করেত কশখাও আর কদখ যুগান্ত 
পয ্ণন্ত প্রিতিদন আিম সব ্ণদাইেতামােদর সেঙ্গ 
সেঙ্গ আিে৷’

িুক 10:22 ‘আমার িপতা আমায় সবই 
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িদেয়েেন৷ িপতা োড়া আর ককউ োেন না 
পুত্র কক, আমার পুত্র োড়া আর ককউ োেন 
না িপতা কক৷ এোড়া পুত্র যার কােে িপতােক 
প্রকাশ করেত ইছো কেরন, ককবল কস-ই 
োেন৷’

িুক 21:27 এর পরই তারা মহাপরাক্রেম 
ও মিহমামক্ণ্ডত হেয় মানবপুত্রেক কমেঘ কের 
আসেত কদখেব৷

খযাহন 3:35 িপতা তারঁ পুত্রেক ভালবােসন, 
আর িতিন তারঁ হােতই সব িকেু সেঁপ 
িদেয়েেন৷

খযাহন 5:22 িপতা কারও িবোর কেরন 
না, িকন্তু সমস্ত িবোেরর ভার িতিন পুত্রেক 
িদেয়েেন৷

23 যােত িপতােক কয়মন সমস্ত কলাক সম্ান কের 
কতমিন পুত্রেকও সম্ান কের৷ কয় পুত্রেক 
সম্ান কের না, কস িপতােকও সম্ান কের 
না, কারর িপতাই কসইেন িযিন পুত্রেক 
পাটঠেয়েেন৷

খযাহন 5:27 এবং িপতা কসই পুেত্রর হােতই 
সমস্ত িবোেরর অিধকার িদেয়েেন, কারর এই 
পুত্রই মানবপুত্র৷

এশফসীয় 1:19 আমরা যারঁা িবশ্বাসী, 
আমােদর মেধ্য ঈশ্বেরর কয় মহাশক্তি কাে 
করেে তাও কতামরা োনেত পারেব৷

20 কসই মহাশক্তি দ্ারা ঈশ্বর খ্ীষ্টেক মতৃেদর 
মধ্য কথেক েীিবত কেরেেন ও তারঁ ডানপােশ 
স্বগতীয় স্ােন বিসেয়েেন৷

21 ঈশ্বর খ্ীষ্টেক সমস্ত রাো, মহারাো, 
শাসনকত্ণা ও মহান কনতােদর কথেক এবং 
প্রেত্যক শীষ ্ণ স্ানীয় শক্তির উেদ্্ণ খ্ীষ্টেক 
স্াপন কেরেেন, ককবল এই কােল নয় 
আগামীকােলও৷

22 ঈশ্বর সবিকেুই খ্ীেষ্টর েরেরর নীেে স্াপন 
কেরেেন৷ তােঁকই সকেলর ওপের মস্তক স্বরূপ 

কের মণ্ডলীেক দান কেরেেন৷

ব�মবথ ২ 2:12 এখন যিদ কষ্ট সহ্য কির তেব 
তারঁ সােথ রােত্বও করব৷ যিদ তােঁক অস্বীকার 
কির, িতিনও আমােদর অস্বীকার করেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:28 আমােদর 
কৃতজ্ঞ হওয়া উিেত কারর আমরা একিা 
েগতেক কপেয়িে যােক নাড়ােনা যায় না৷ 
আমরা কৃতজ্ঞ িেত্েত ঈশ্বেরর উপাসনা করব 
যােত িতিন প্রীত হন৷ আমরা তারঁ উপাসনা 
করেবা শ্দ্া ও ভীিতর সেঙ্গ৷

पপ্র�যোশদশ 1:7 কদখ, যীশু কমঘ সহকাের 
আসেেন৷ আর প্রেত্যেক তােঁক কদখেত পােব, 
এমনিক যারঁা তােঁক বশ ্ণািদেয় িবদ্ কেরিেল, 
তারাও কদখেত পােব৷ তখন পিৃথবীর সকল 
কলাক তারঁ েন্য কান্ায় কভেঙ্গ পড়েব৷ হ্যা ,ঁ 
তাই ঘিেব! আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 2:26 ‘আর কয় েয় কের ও কশষ 
পয ্ণন্ত আমার ইছো অনুসাের েেল তােক আিম 
আমার সমস্ত োিতর ওপের কতৃ ্ণত্ত্ব করেত 
অিধকার কদব৷

27 ‘তােত কস কলৌহদেণ্ডর দ্ারা তােদর শাসন 
করেব৷ মাটির পাত্র ভাঙ্গার মেতা কস তােদর 
কভেঙ্গ েুরমার করেব৷’

पপ্র�যোশদশ 5:9 তারঁা কমষশাবেকর েন্য এক 
নতুন গীত গাইিেেলন:‘তুিম ঐ পুস্তকটি কনবার 
ও তার সীলেমাহর ভাঙ্গার কয়াগ্য, কারর তুিম 
বিল হেয়িেেল; আর কতামার রতি িদেয় সমস্ত 
উপোিত, ভাষা, সম্প্রদায় ও োিতর মধ্য 
কথেক ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য কলাকেদর িকেনে৷

10 তুিম তােদর িনেয় এক রাে্য গেড়ে ও 
আমােদর ঈশ্বেরর যােক কেরে আর তারা 
সমস্ত পিৃথবীেত রােত্ব করেব৷’

पপ্র�যোশদশ 20:6 কয় ককউ এই প্রথম 
পুনরুত্ােনর ভাগী হয় কস ধন্য ও পিবত্র৷ এই 
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সব কলাকেদর ওপর িদ্তীয় মতুৃ্যর আর ককান 
কতৃ ্ণত্ত্ব কনই৷ তারা বরং খ্ীেষ্টর ও ঈশ্বেরর 
যােকরূেপ তারঁ সেঙ্গ হাোর বের ধের রােত্ব 
করেব৷

पপ্র�যোশদশ 22:5 কসখােন রাক্ত্র আর হেব না, 
প্রদীেপর আেলা বা সপূেয ্ণর আেলার ককান 
প্রেযােন হেব না, কারর প্রভু ঈশ্বর তখন 
সবার ওপর তারঁ আেলা েিড়েয় কদেবন; আর 
তারা যুেগ যুেগ িেরকাল রাোর মত রােত্ব 
করেব৷

এটিও কদখুন: #1; #5; সামসঙ্গীত 8:6; এেেিকেয়ল 1:26; মিথ 
13:41; মাক্ণ 14:61,62; কযাহন 3:13; কযাহন 12:34; पিশষ্যেিরত 

2:33-36; িপতেরর ১ম পত্র 3:22; पপ্রত্যােদশ 14:14.

E26 মবসহার করা মুক্তিদাশনর কাজ।

দাবনশয়ি 9:24 “ঈশ্বর খ�ামার জাব� এিং 
খ�ামার পবিত্র শহশরর জনযে 70  সপ্তাহ 
বনধ ্মারণ কশরশেন| এই বিষয়গুবির জনযে 
70 সপ্তাহ সমশয়র আশদশ খদওয়া হশয়শে: 
সমস্ �ারাপ কাজ িন্ করিার জনযে, 
পাপ কাজ িন্ করিার জনযে, খিাকশদর 
শুধে করিার জনযে, ধাবম ্মক�াশক আনিার 
জনযে খয়িা বচরকাশির জনযে অিযোহ� 
থাকশি, স্প্নদশ ্মন ও ভাব্াদীশদর ওপর 
শীিশমাহর করা এিং �ুি পবিত্র স্থানটি 
উ�স্� ্ম করা|

মবথ 1:21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করেব, তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর 
িতিন তারঁ কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার 
করেবন৷»

মবথ 11:13 কয়াহেনর আগমেরর পপূব ্ণ 
পয ্ণন্ত যা ঘিেব সকল ভাববাদী ও কমািশর িবিধ-
ব্যবস্ার মেধ্য তা বলা হেয়েে৷

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 

আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

20 এরপর িতিন পুস্তকটি গুটিেয় কসখানকার 
সহায়কেদর হােত িদেয় বসেলন৷ সমাে-গেৃহ 
যারঁা কস সময় িেল, তােদর সকেলর দৃটষ্ট তারঁ 
ওপর িগেয় পড়ল৷

21 তখন িতিন তােদর বলেলন, ‘শােস্তর এই কথা 
যা কতামরা শুনেল তা আে পপূর ্ণ হল৷’

িুক 24:25 তখন যীশু তােঁদর বলেলন, 
‘কতামরা সিত্য িকেু কবাঝ না, কতামােদর মন 
বড়ই অসাড়, তাই ভাববাদীরা যা িকেু বেল 
কগেেন কতামরা তা িবশ্বাস করেত পার না৷

26 খ্ীেষ্টর মিহমায় প্রেবশ লােভর পপূেব ্ণ িক তারঁ 
এইসব কষ্টেভাগ করার একান্ত প্রেযােন িেল 
না?’

27 আর িতিন কমািশর পুস্তক কথেক শুরু কের 
ভাববাদীেদর পুস্তেক তারঁ িবষেয় যা যা কলখা 
আেে, শােস্তর কস সব কথা তােঁদর বুক্ঝেয় 
িদেলন৷

খযাহন 1:41 আন্দিরয় সেঙ্গ সেঙ্গ তারঁ ভাই 
িশেমােনর কদখা কপেয় তােক বলেলন, ‘আমরা 
মশীেহর কদখা কপেয়িে৷’ ‘মশীহ’ কথাটির অথ ্ণ 
‘খ্ীষ্ট৷’

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

খরামীয় 5:10 আমরা যখন তারঁ শত্রু 
িেলাম তখন যিদ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর মতুৃ্যর 
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মাধ্যেম তারঁ সেঙ্গ আমােদর িমলন কিরেয় 
িনেলন, তাহেল িমলেনর পের এিা আরও কত 
িনক্চিত কয় আমরা এখন তারঁ পুেত্রর েীবেনর 
মাধ্যেম উদ্ার পাব৷

কবরন্থীয় ২ 5:18 সমস্ত িকেুই ঈশ্বর কথেক 
এেসেে, িযিন খ্ীেষ্টর মাধ্যেম িনেের সােথ 
আমােদর পুন ্ণিমিলত কেরেেন এবং অন্যেদর 
তারঁ সেঙ্গ আবার িমলন কিরেয় কদওয়ার কাে 
আমােদর িদেয়েেন৷

19 কয়মন বলা হেয় থােক: ঈশ্বর খ্ীেষ্টর মাধ্যেম 
েগতেক পুনরায় তারঁ িনেের সেঙ্গ িমিলত 
করার কাে করিেেলন৷ িতিন খ্ীেষ্ট মানুেষর 
সকল পাপেক পাপ বেল গন্য না কের 
িমলেনর বাত ্ণা োনাবার ভার আমােদর 
িদেয়েেন৷

20 খ্ীেষ্টর হেয়ই আমরা কথা বেলিে৷ খ্ীেষ্টর 
হেয় কথা বলেত আমােদর পাঠােনা হেয়েে, 
এইভােব আমােদর মাধ্যেম ঈশ্বর কলাকেদর 
ডাকেেন৷ আমরা খ্ীেষ্টর হেয় কতামােদর 
অনুেরাধ করিে, কতামরা ঈশ্বেরর সােথ িমিলত 
হও৷

21 খ্ীষ্ট ককান পাপ কেরন িন; িকন্তু ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
ওপর আমােদর পােপর সব কদাষ োিপেয় 
িদেয়েেন, কয়ন খ্ীেষ্টর মেধ্য ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর সুসম্ক্ণ স্ািপত হয়৷

বফবিপ্ীয় 3:9 এবং তারঁ সেঙ্গ সংযুতি রােখ৷ 
খ্ীেষ্টেত আিম ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে৷ এই 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হওয়া আমার িবিধ-ব্যবস্া 
পালেনর মধ্য িদেয় আেস িন৷ ঈশ্বেরর কাে 
কথেক দানরূেপ এ আিম কপেয়িে৷ খ্ীেষ্ট আমার 
কস িবশ্বাস আেে, এই িবশ্বােসর মাধ্যেম ঈশ্বর 
আমােক ধািম ্ণক প্রিতপন্ কেরন৷

কিসীয় 2:14 ঈশ্বেরর িবিধ-ব্যবস্া লঙঘন 
করার ফেল আমরা দায়বদ্ িেলাম, কসই 
দায় এর মেধ্য আমােদর ঈশ্বেরর িবিধ-ব্যবস্া 
পালেনর ব্যথ ্ণতার কথা িলিখত িেল; িকন্তু ঈশ্বর 
আমােদর কসই দায় মকুব করেলন৷ ঈশ্বর কসই 

দায় এর তািলকা িনেয় ক্রুেশর উপর কপেরক 
িদেয় ঝুিলেয় িদেলন;

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:8 িকন্তু তারঁ পুেত্রর 
িবষেয় ঈশ্বর বেলন:‘কহ ঈশ্বর, কতামার 
িসংহাসন হেব িেরস্াযী; আর ন্যায় িবোেরর 
মাধ্যেম তুিম কতামার রাে্য শাসন করেব৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:26 প্রকৃতপেষি 
আমােদর যীশুর মেতা এইরকম পিবত্র, 
িনেদ্ণাষ ও িনকিলঙ্ক মহাযােক প্রেযােন িেল৷ 
িতিন পাপীেদর কথেক স্বতন্ত্র, আর আকাশ 
মণ্ডেলর উেদ্্ণও তােঁক উন্ীত করা হেয়েে৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:14 িতিন 
একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ কের িেরকােলর েন্য 
তারঁ কলােকেদর িনখুতঁ কেরেেন৷ তারাই কসই 
কলাক যােদর পিবত্র করা হেয়েে৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:8 িদয়াবল কসই শুরু 
কথেকই পাপ কের েেলেে৷ কয় ব্যক্তি পাপ 
কেরই েেল কস িদয়াবেলর৷ িদয়াবেলর কােেক 
ধ্ংস করার েন্যই ঈশ্বেরর পুত্র প্রকািশত 
হেয়িেেলন৷

এটিও কদখুন: কলবীয় পুস্তক 25:8; গরনা পুস্তক 14:35; 
সামসঙ্গীত 45:7; ইসাইয়া 53:10,11; ইসাইয়া 56:1; ইসাইয়া 61:1; 
কযেরিময়া 23:5,6; এেেিকেয়ল 4:6; লুক 24:44,45; কিরথেীয় ১ 

1:30; কিরথেীয় ২ 5:21; কলসীয় 1:20; িহব্রুেদর কােে পত্র 2:17; 
িহব্রুেদর কােে পত্র 9:11-14,26; पপ্রত্যােদশ 14:6.

A07 ব�বনই ইজরাশয়শির মবসহা।
F01 মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।
F04 মবসহাশক প্র�যো�যোশনর পবরণাম।

দাবনশয়ি 9:25 “দাবনশয়ি এই বিষয়গুবি 
িুশঝ নাও, খজশন নাও| খজরুশাশিমশক 
পুনবনম ্মাণ করার জনযে একিা িা�্মা 
আসশি| ঐ িা�্মাটি আসার সা� সপ্তাহ 
পশর এক জন খন�া বনি ্মাচন করা হশি| 
�ারপর খজরুশাশিম পুনবনবম ্ম� হশি| 
খজরুশাশিশম আিার একটি উনু্মতি 
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ি� ্মশষিত্র থাকশি এিং শহশরর সুরষিার 
জনযে �ার চাবর বদশক একটি পবর�া 
থাকশি| 62  সপ্তাশহর মশধযে খজরুশাশিম 
পুনরায ব�রী হশি| বকন্তু ওই সময় অশনক 
সঙ্শির মুশ� পড়শ� হশি|

ইসাইয়া 55:4 দাযপূদেক আিম অন্যান্য 
োিতর েন্য সাষিী বািনেয়িে| আিম তােক 
প্রিতশ্রুিত িদেয়িে বহু োিতর শাসক ও 
কসনাপিত বািনেয় কদব|”

মাক্ম 13:14 ‘যখন কতামরা কদখেব, 
‘ধ্ংেসর কসই ঘরৃার বস্তু কয়খােন দাডঁ়াবার নয় 
কসখােন দািঁড়েয় আেে৷’পাঠেকর কবাঝা উিেত্ 
এর অথ ্ণ িক,’তখন যারঁা িযহপূিদযােত থােক তারা 
পাহােড় পািলেয় যাক৷

খযাহন 1:41 আন্দিরয় সেঙ্গ সেঙ্গ তারঁ ভাই 
িশেমােনর কদখা কপেয় তােক বলেলন, ‘আমরা 
মশীেহর কদখা কপেয়িে৷’ ‘মশীহ’ কথাটির অথ ্ণ 
‘খ্ীষ্ট৷’

पবশষযেচবর� 3:15 িযিন েীবনদাতা, আপনারা 
তােঁক হত্যা কেরিেেলন; িকন্তু ঈশ্বর তােঁক 
মতৃেদর মেধ্য কথেক পুনরুত্িথত কেরেেন৷ 
আমরা এসেবর সাষিী৷

पবশষযেচবর� 5:31 কসই যীশুেক ঈশ্বর কনতা ও 
ত্রারকত্ণারূেপ উন্ত কের িনেের ডান িদেক 
স্াপন কেরেেন, যােত ইহুদীরা তােদর মন 
িফরায় ও িতিন তােদর পােপর ষিমা িদেত 
পােরন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 9:6; িমখা 5:2; মিথ 24:15; কযাহন 4:25.

F01 মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।

দাবনশয়ি 9:26 িাষটট্ সপ্তাশহর পর 
বনি ্মাবচ� িযেক্তিশক হ�যো করা হশি এিং 

�ারঁ বকেুই থাকশি না| �ারপর ভবিষযে� ্ 
খন�ার খিাকরা শহরটি এিং �ার পবিত্র 
স্থান ধ্ংস কশর খদশি| সমাবপ্ত আসশি 
িনযোর মশ�া| সি খশষ না হওয়া পয় ্মন্ যুধে 
চিশি| এই স্থানটি সম্পূণ ্মরূশপ ধ্ংসপ্রাপ্ত 
হশি|

ইসাইয়া 53:8 মানুষ শক্তি প্রেযাগ কের 
তােক িনেয়িেল এবং তার প্রিত ন্যায্য িবোর 
কেরিন| তারঁ ভিবষ্যত্  পিরবার সম্েক্ণ ককউ 
িকেু বেলিন| কারর কস েীিবতেদর কদশ কথেক 
িবক্ছেন্ হেয়িেল| আমার কলাকেদর পােপর 
েন্য কস শাক্স্ত কপেয়িেল|

মবথ 24:2 এর েবােব যীশু তােঁদর 
বলেলন, ‘কতামরা এখন এখােন এসব কদখে, 
িকন্তু আিম কতামােদর সিত্য বলিে, এখােন 
একিা পাথর আর একিা পাথেরর ওপর 
থাকেব না, এসবই ভুিমস্যাত্ হেব৷’

মাক্ম 9:12 িতিন তােদর বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ 
এলীয় প্রথেম এেস সব িকেু পুনঃস্াপন 
করেবন বেি, িকন্তু মানবপুেত্রর িবষেয় ককন 
এসব কলখা হেয়েে কয় তােঁক অেনক দুঃখ 
কপেত হেব আর কলােক তােঁক প্রত্যাখ্যান 
করেব?

মাক্ম 13:2 তখন যীশু তােঁক বলেলন, 
‘তুিম এইসব বড় বড় দালান কদখে? এর একিা 
পাথর আর একিা পাথেরর ওপের থাকেব না; 
সবই ধ্ংসস্তপূ েপ পিররত হেব৷’

িুক 21:24 তরবািরর আঘােত তারা মারা 
পড়েব, আর তােদর বন্দী কের সকল োিতর 
কােে িনেয় যাওযা হেব৷ যতিদন না অইহুদীেদর 
িনরুিপত সময় পপূর ্ণ হেছে, কেরুশােলম 
অইহুদীেদর দ্ারা অবজ্ঞা ভের পদদিলত হেব৷

িুক 24:26 খ্ীেষ্টর মিহমায় প্রেবশ লােভর 
পপূেব ্ণ িক তারঁ এইসব কষ্টেভাগ করার একান্ত 
প্রেযােন িেল না?’
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িুক 24:46 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘একথা 
কলখা আেে খ্ীষ্টেক অবশ্যই কষ্ট কভাগ করেত 
হেব, আর িতিন মতুৃ্যর িতন িদেনর িদন 
মতৃেদর মধ্য কথেক েীিবত হেয় উঠেবন৷’

খযাহন 11:51 একথা কাযাফা কয় িনেের 
কথেক বলেলন তা নয়, িকন্তু কসই বেেরর 
েন্য মহাযােক হওযােত িতিন এই ভাববারী 
করেলন, কয় সমগ্র োিতর েন্য যীশু মতুৃ্যবরর 
করেত যােছেন৷

52 যীশু কয় ককবল ইহুদী োিতর েন্য মতুৃ্যবরর 
করেবন তা নয়, সারা েগেত কয় সমস্ত 
ঈশ্বেরর সন্তানরা োরিদেক েিড়েয় আেে, 
তােদর সকলেক একক্ত্রত করার েন্য যীশু 
মতুৃ্যবরর করেবন৷

খযাহন 12:32 আর যখন আমােক মাটি 
কথেক উঁেুেত কতালা হেব, তখন আিম আমার 
কােে সকলেকই কিেন আনব৷’

33 যীশুর িকভােব মতুৃ্য হেত যােছে, তাই োনােত 
যীশু এই কথা বলেলন৷

34 এর উত্তের কলােকরা তােঁক বলল, ‘আমরা 
কমািশর কদওযা িবিধ-ব্যবস্া কথেক শুেনিে কয় 
খ্ীষ্ট িেরকাল বােঁেবন৷ তাহেল আপিন িকভােব 
বলেেন কয়, ‘মানবপুত্রেক উঁেুেত কতালা হেব? 
এই ‘মানবপুত্র’ তেব কক?’

এটিও কদখুন: লুক 19:43,44; লুক 21:6; িপতেরর ১ম পত্র 2:24; 
িপতেরর ১ম পত্র 3:18.

F04 মবসহাশক প্র�যো�যোশনর পবরণাম।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

দাবনশয়ি 9:27 “��ন ভবিষযেশ�র শাসক 
অশনক খিাশকর সশগে একটি চুক্তি করশি| 
ঐ চুক্তিটি এক সপ্তাহ পয় ্মন্ অিযোহ� 
থাকশি| অশধ ্মক সপ্তাশহর জনযে উ�স্� ্ম 
এিং বনশিদযেসমূহ িন্ হশি| এিং এক জন 

ধ্ংসকারী আসশি| বকন্তু ঈশ্বর আশদশ 
বদশয়শেন খস ভয়ঙ্র ধ্ংশসর কাজ 
করশি| খয় ধ্ংসকারীটি সম্পূণ ্মরূশপ ধ্ংস 
হশি|”

মবথ 24:14 আর রােে্যর (স্বগ ্ণ) 
এইসুসমাোর েগেতর সব ্ণত্র প্রোর করা হেব৷ 
সমস্ত োিতর কােে তা সাষি্যরূেপ প্রোিরত 
হেব, আর তারপরই উপিস্ত হেব কসই সময়৷

15 ‘কতামরা তখন কদখেব কয়, ভাববাদী দািনেয়েলর 
মধ্য িদেয় কয় ‘সব ্ণনাশা ঘরৃার বস্তুর’কথা বলা 
হেয়িেল তা পিবত্র স্ােন দািঁড়েয় আেে৷’ কয় 
একথা পড়েে কস বুঝুক এর অথ ্ণ িক৷

মাক্ম 13:14 ‘যখন কতামরা কদখেব, 
‘ধ্ংেসর কসই ঘরৃার বস্তু কয়খােন দাডঁ়াবার নয় 
কসখােন দািঁড়েয় আেে৷’পাঠেকর কবাঝা উিেত্ 
এর অথ ্ণ িক,’তখন যারঁা িযহপূিদযােত থােক তারা 
পাহােড় পািলেয় যাক৷

িুক 21:20 ‘কতামরা যখন কদখেব কয় 
তসন্যসামন্তরা কেরুশােলমেক োরপাশ কথেক 
িঘের ধেরেে, তখন বুঝেব কয় তার ধ্ংেসর 
সময় ঘিনেয় এেসেে৷

21 তখন যারঁা িযহপূিদযায় থাকেব তারা কয়ন 
পািলেয় যায়৷ যারঁা কেরুশােলেম থাকেব তারা 
কয়ন অবশ্যই নগর কেেড় পালায়; আর যারঁা 
গ্রােম থাকেব তারা কয়ন নগের না আেস৷

22 কারর এই িদনগুেলা হেছে শািন্তর িদন, যা 
শােস্তর বারী অনুসাের পপূর ্ণ হেব৷

23 ঐ িদনগুেলােত যােদর প্রসবকাল ঘিনেয় 
এেসেে ও যােদর ককােল দুেধর বাচ্চা আেে, 
কসই সব স্তীেলাকেদর ভয়ঙ্কর দুদ্ণশা হেব৷ আিম 
একথা বলিে কারর কদেশ মহাসংকি আসেে 
ও এই কলাকেদর ওপর ঈশ্বেরর কক্রাধ কনেম 
আসেে৷

24 তরবািরর আঘােত তারা মারা পড়েব, আর 
তােদর বন্দী কের সকল োিতর কােে িনেয় 
যাওযা হেব৷ যতিদন না অইহুদীেদর িনরুিপত 
সময় পপূর ্ণ হেছে, কেরুশােলম অইহুদীেদর 

দািনেয়ল



374

দ্ারা অবজ্ঞা ভের পদদিলত হেব৷

এটিও কদখুন: িদ্তীয় িববরর 4:26-28; িদ্তীয় িববরর 28:15; 
িদ্তীয় িববরর 31:28,29; ইসাইয়া 10:22,23; ইসাইয়া 28:22; 

দািনেয়ল 8:13; দািনেয়ল 11:36; দািনেয়ল 12:11; কথসােলািনকীয় 
১ 2:14-16.

B18 মবসহার পবিত্র�া, খসৌন্দয ্মযে এিং 
পবরণাম।

দাবনশয়ি 10:5 খস�াশন দাডঁ়াশনার সময় 
খচা� খমশি সামশন �াকাশ�ই খদ�শ� 
খপিাম খষিৌমিস্ত পবরবহ� এিং খকামশর 
�াটঁি খসানার খকামর িন্নী পবরবহ� 
একজন িযেক্তি আমার সামশন দাবঁড়শয় 
আশে|

6 �ার শরীর বেি মসৃণ ও উজ্জ্বি পাথশরর 
মশ�া| �ার মু�মণ্ডি বেি বিদযুে�প্্রভার 
ম�| �ার দটুি খচা�ই বেি আগুশনর 
জ্বিন্ বশ�া| �ার িাহদু্য এিং পদযু�ি 
বেি উজ্জ্বি বপ�শির মশ�া| �ার স্র বেি 
খয়ন হাজার খিাশকর বমবি� খকািাহি|

पপ্র�যোশদশ 1:13 কসই দীপাধারগুিলর মাঝখােন 
দািঁড়েয়, ‘মানবপুেত্রর মতন একেন৷’ পরের 
তারঁ লবো কপাশাক, আর বুেক েড়ােনা কসানালী 
কটিবন্ধ৷

14 তারঁ মাথা ও েুল িেল পশেমর মত - কয় পশম 
তুষােরর মত শুভ্; তারঁ কোখ িেল আগুেনর 
িশখার মেতা৷

15 তারঁ পা কয়ন আগুেন কপাড়ােনা উজ্জ্বল 
িপতল, বন্যার েল কেলোেলর মেতা তারঁ 
কঠেস্বর৷

16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, তারঁ মুখ কথেক 
িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ িদ্ধারযুতি তরবাির৷ 
পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর মত তারঁ রূপ৷

17 তােঁক কদেখ আিম মুক্ছে ্ণত হেয় তারঁ েরের 
লুটিেয় পড়লাম৷ তখন িতিন আমার গােয় তারঁ 
ডান হাত করেখ বলেলন, ‘ভয় কেরা না! আিম 

প্রথম ও কশষ৷

এটিও কদখুন: মিথ 17:2; লুক 9:29; पপ্রত্যােদশ 19:12.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

দাবনশয়ি 12:1 “স্প্নদশ ্মশন আবিভূ্ম� িযেক্তি 
িিি, ‘দাবনশয়ি, খসই সময় খসই মহান 
দ�ূ মী�াশয়ি উশি দাডঁ়াশি| মী�াশয়ি 
খ�ামার খিাকশদর রষিা করশি| ��ন 
খস�াশন এমন সঙ্ি খদ�া খদশি, যা আশ� 
ক�নও হয়বন| বকন্তু দাবনশয়ি, খসই সময় 
পুস্শক খ�ামার জাব�র মশধযে যাশদর নাম 
খি�া থাকশি �ারা রষিা পাশি|

ইসাইয়া 4:3 এই সময় িসেয়ান এবং 
কেরুশােলেম তখনও বসবাস করা কলাকেদর 
পিবত্র মানুষ বেল গর্য করা হেব| যােদর নাম 
িবেশষ তািলকায থাকেব তারাই ভাগ্যবান, 
পিবত্র মানুষ বেল িবেবিেত হেব| এবং এই 
তািলকাভুতি কলাকেদরই বাস কের যাওয়ার 
অনুমিত কদওয়া হেব|

মবথ 24:21 ‘কসই িদনগুিলেত এমন 
মহাকষ্ট হেব যা েগেতর শুরু কথেক এই সময় 
পয ্ণন্ত আর কখনও হয় িন এবং হেব ও না৷

িুক 10:20 তবু আত্ারা কয় কতামােদর 
বশীভপূত হয়, এ কেেন আনন্দ ককার না; িকন্তু 
স্বেগ ্ণ কতামােদর নাম কলখা হেয়েে বেল আনন্দ 
কর৷’

पপ্র�যোশদশ 3:5 কয় েযী হয়, কস ঐরকম শুভ্ 
কপাশাক পরেব; আর আিম ককান মেতই তার 
নাম েীবন পুস্তক কথেক মুেে কফলব না, আিম 
স্বীকার করব কয় কস আমার৷ আমার িপতার 
সামেন ও তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদর সামেন আিম একথা 
বলব৷
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पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 
কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 
সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

এটিও কদখুন: #2; সামসঙ্গীত 69:28; ইসাইয়া 9:7; ইসাইয়া 
26:20,21; কযেরিময়া 30:7; এেেিকেয়ল 34:24; দািনেয়ল 9:25; 

দািনেয়ল 10:21; মাক্ণ 13:19; লুক 21:23,24; িফিলপ্ীয় 4:3; 
पপ্রত্যােদশ 13:8; पপ্রত্যােদশ 16:17-21; पপ্রত্যােদশ 19:11-16.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

দাবনশয়ি 12:2 সমাবধস্থ মৃ�শদর মশধযে 
অশনশক পুনরায় খজশ� উিশি, �ারা 
আিার জীিন বফশর পাশি| �ারা অমরত্ব 
পাশি| খকউ খকউ আিার খজশ� উিশি 
িজ্ার ও অনন্ �ৃণার জীিশনর উশদেশশযে|

মবথ 25:31 ‘মানবপুত্র যখন িনে মিহমায় 
মিহমািবেত হেয় তারঁ স্বগ ্ণদপূতেদব সেঙ্গ িনেয় 
এেস মিহমার িসংহাসেন বসেবন,

32 তখন সমস্ত োিত তারঁ সামেন েেড়া হেব৷ 
রাখাল কয়মন কভড়া ও োগল আলাদা কের, 
কতমিন িতিন সব কলাকেক দুভােগ ভাগ 
করেবন৷

33 িতিন িনেের ডানিদেক কভড়ােদর রাখেবন 
আর বািঁদেক োগলেদর রাখেবন৷

34 ‘এরপর রাো তারঁ ডানিদেকর যারঁা তােদর 
বলেবন, ‘আমার িপতার আশীব ্ণাদ কপেয়ে, 
কতামরা এস! েগত সটৃষ্টর শুরুেতইেয় রাে্য 
কতামােদর েন্য প্রস্তুত করা হেয়েে, তার 
অিধকার গ্রহর কর৷

पবশষযেচবর� 17:31 কারর িতিন 
একটি িদন িস্র কেরেেন, কয় িদেন িতিন 
তারঁ িনরূিপত একেনেক িদেয় সারা েগত 
সংসােরর িবোর করেবন৷ এই িবষেয় সকেল 
কয়ন িবশ্বাস করেত পাের এমন প্রমারও িতিন 

িদেয়েেন: এই প্রমারস্বরূপ িতিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক তােঁক পুনরত্িথত কেরেেন!’

খরামীয় 2:16 এসব তখনই ঘিেব যখন 
ঈশ্বর, যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম মানুেষর সকল 
গুপ্ত িবষেয়র িবোর করেবন৷ কয় সুসমাোর 
আিম কলাকেদর কােে প্রোর কির তা এই 
কথাই বলেে৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 4:14 আমরা িবশ্বাস কির 
কয় যীশু মারা িগেয়িেেলন এবং যীশু কবেঁে 
উেঠেেন৷ যীশু যখন িফের আসেবন তখন কয় 
সব খ্ীষ্ট িবশ্বাসীর মতুৃ্য হেয়েে, ঈশ্বর খ্ীেষ্টর 
মাধ্যেম তােদরও উত্ািপত কের খ্ীেষ্টর সেঙ্গ 
িফিরেয় আনেবন৷

पপ্র�যোশদশ 20:12 আিম কদখলাম, ষুিদ্ অথবা 
মহান সমস্ত মতৃ কলাক কসই িসংহাসেনর 
সামেন দািঁড়েয় আেে৷ পের কেয়কটি গ্রথে 
কখালা হল এবং আরও একটি গ্রথে কখালা 
হল৷ কসই গ্রথেটির নাম েীবন পুস্তক৷ কসই 
গ্রথেগুিলেত মতৃেদর প্রেত্যেকর কােের 
িববরর িলিপবদ্ িেল এবং কসই অনুসাের 
তােদর িবোর হল৷

এটিও কদখুন: #5; #6; কযাব 19:25-27; মিথ 22:32; করামীয় 9:21.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

দাবনশয়ি 12:3 জ্ানী িযেক্তিরা আকাশশর 
মশ�া উজ্জ্বি হশয় উিশি| যারা অনযে 
খিাকশদর খশ�ায় বক কশর ভাশিা 
জীিনযাপন করশ� হয, �ারা নষিশত্রর 
ম� বচরকাি উজ্জ্বিভাশি চক্চক্ করশি|

মবথ 13:43 তারপর যারঁা ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হেয়েে, তারা িপতার রােে্য সপূেয ্ণর মেতা 
উজ্জ্বল হেয় কদখা কদেব৷ যার কশানার মেতা 
কান আেে কস শুনুক!
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মবথ 19:28 যীশু তােঁদর বলেলন., ‘আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে, কসইনতুন েগেত 
যখন মানবপুত্র তারঁ মিহমামক্ণ্ডত িসংহাসেন 
বসেবন, তখন কতামরা যারঁা আমার অনুসারী 
হেয়ে, কতামরাও বােরাটি িসংহাসেন বসেব 
আর ইস্ােয়েলর বােরা কগাষ্ঠীর িবোর করেব৷

বফবিপ্ীয় 2:16 কতামরা তােদর কােে কসই 
িশষিা দাও যা েীবন আেন, তাহেল খ্ীষ্ট যখন 
িফের আসেবন তখন আমার আনন্দ করার 
মত িকেু থাকেব৷ আমার পিরশ্ম কয় বথৃা হয় 
িন এবং আিম কয় বথৃা কদৌেড়াই িন এই েন্য 
আিম আনন্দ করেত পারব৷

17 ঈশ্বেরর কসবার েন্য কতামােদর েীবন 
বিলরূেপ উত্ সগ ্ণ করেত কতামােদর িবশ্বাস 
কপ্রররা কয়াগায়৷ হয়েতা কতামােদর উত্ সেগ ্ণর 
সেঙ্গ আমার িনেের রতিও উত্ সগ ্ণ করেত 
হেব; আর তাই যিদ করেত হয় তেব আিম 
পরম সুখী হব ও কতামােদর েন্য আিম 
আনেন্দ ভরপুর হব৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 2:19 কতামরাই আমােদর 
প্রত্যাশা, আনন্দ ও কগৌরেবর মুকুি৷ আমােদর 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর আগমেনর িদেন এই হেব 
আমােদর গব ্ণ৷

20 সত্য সত্য কতামরাই আমােদর মিহমা ও 
আনন্দ৷

এটিও কদখুন: #1; দািনেয়ল 11:33,35; লুক 1:16,17; কিরথেীয় ১ 
3:10; এেফসীয় 4:11.
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H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খহাশসয়া 1:10 “ভবিষযেশ�, ইস্াশয়ি 
জাব�র খিাকসং�যো সমুশদ্র িাবির 
মশ�া অসং�যে হশি| �ুবম িাবি পবরমাপ 
করশ� পার না অথিা �ার সং�যো গুনশ�ও 
পার না| ��ন এিা খয�াশন �াশদর িিা 
হশয়বেি, ‘খ�ামরা আমার খিাক নও,’ খসই 
জায়�াশ�ই �াশদর িিা হশি, ‘খ�ামরা 
জীিন্ ঈশ্বশরর সন্ান|’

11 “��ন বযহূদািাসী এিং ইস্াশয়িিাসীরা 
একক্ত্র� হশি| �াশদর মশধযে খথশক �ারা 
এক জন শাসকশক বনধ ্মারণ করশি| এিং 
ঐ খদশশর ভূ�শণ্ডর জনযে �াশদর জাব� 
হশি অশনক িড়!বয়বরিশযশির বদন স�যেই 
মহ� ্ হশি|”

আবদপুস্ক 13:16 পিৃথবীর ধপূেলার 
মত আিম কতামার উত্তরপুরুষেদর সংখ্যাবকৃ্দ্ 
করব| যিদ কলােক পিৃথবীর সব ধপূেলা গুনেত 
পাের তাহেল কতামার কলােকেদর কগানা যােব|

খযাহন 11:52 যীশু কয় ককবল ইহুদী োিতর 
েন্য মতুৃ্যবরর করেবন তা নয়, সারা েগেত 
কয় সমস্ত ঈশ্বেরর সন্তানরা োরিদেক েিড়েয় 
আেে, তােদর সকলেক একক্ত্রত করার েন্য 
যীশু মতুৃ্যবরর করেবন৷

पবশষযেচবর� 2:47 িবশ্বাসীরা ঈশ্বেরর প্রশংসা 
করেতন, আর সকেলই তােঁদর ভােলাবাসেতন৷ 
প্রিতিদন অেনেক উদ্ার লাভ করিেেলন আর 
যারঁা উদ্ার লাভ করিেেলন তােদরেক প্রভু 
িবশ্বাসীবেগ ্ণর সেঙ্গ যুতি করেত থাকেলন৷

খরামীয় 9:26 ‘আর কয়খােন ঈশ্বর 
বেলিেেলন কতামরা আমার কলাক নও, 
কসখােনই তােদর বলা যােব েীবন্ত ঈশ্বেরর 
সন্তান৷’ 

27 িযশাইয় ইস্ােয়ল সবেেন্ধ উচ্চকেঠে বেলিেেলন: 
‘যিদ ইস্ােয়লীেদর সংখ্যা সমুদ্ তীেরর 
বালুকরার মত অগিনত হয়, তবুও তােদর মধ্য 
কথেক অবিশষ্ট িকেু মানুষ কশষ পয ্ণন্ত উদ্ার 
পােব৷

�ািা�ীয় 3:26 কারর কতামােদর মেধ্য যােদর 
খ্ীেষ্ট বািপ্তস্ম হেয়েে, তােদর সবাই খ্ীষ্টেক 
পিরধান কেরেে৷ খ্ীষ্ট যীশুর মাধ্যেম িবশ্বাস 
দ্ারা কতামরা সকেলই ঈশ্বেরর সন্তান৷

28 এখন খ্ীষ্ট যীশুেত যারঁা আেে তােদর মেধ্য 
পুরুষ বা স্তীেত ককান কভদােভদ কনই, ইহুদী 
িক গ্রীক, স্বাধীন িক দােসর মেধ্য ককান পাথ ্ণক্য 
কনই৷ কারর খ্ীষ্ট যীশুেত কতামরা এক৷

29 কতামরা খ্ীেষ্টর, তাই কতামরা অব্াহােমর 
বংশধর; সুতরাং অব্াহােমর কােে ঈশ্বর 
কয় প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন কতামরাও তার 
উত্তরািধকারী হেব৷

�ািা�ীয় 6:15 কােরা সুন্ত করা হল িক হল 
না কসিা বড় িবষয় নয় িকন্তু এিা েরুরী কয় 
এক নতুন সটৃষ্ট কহাক৷

16 ঈশ্বেরর কলােকরা যারঁাই এই িনয়ম মােন 
তােদর ওপর শািন্ত ও দয়া বিষ ্ণত কহাক্৷

এশফসীয় 1:10 তারঁ িনরূিপত সমেয় ঈশ্বর 
এই পিরকল্পনা কেরিেেলন কয় স্বগ ্ণ ও মেত্ণ্যর 
সব িকেুই খ্ীেষ্টর সেঙ্গ সংযুতি হেব; আর খ্ীষ্ট 
হেবন সবার মস্তক৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 11:12 কসই এক 
ব্যক্তি কথেক সমুদ্ তসকেত বালুকরার মেতা 
অগিনত বংশধররা এেলা৷

13 এইসব মহান ব্যক্তিরা িবশ্বাস িনেয়ই মারা 
কগেলন৷ ঈশ্বর যা প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন তারঁা 
ককউই বাস্তেব তা পান িন, িকন্তু দপূর কথেক তা 
কদেখিেেলন ও তােক স্বাগত োিনেয়িেেলন৷ 
তারঁা কখালাখুিল স্বীকার কেরিেেলন কয় এই 
পিৃথবীেত তারঁা প্রবাসী ও িবেদশী৷
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पপ্র�যোশদশ 7:4 এরপর আিম শুনলাম কত 
কলােকর কপােল িেহ্ন কদওয়া হল৷ কমাি 
একলষি েুয়ািলেশ হাোর কলাক৷ তারা িেল 
সমস্ত ইস্ােয়ল কগাষ্ঠীর ও োিতর৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; আিদপুস্তক 32:12; ইসাইয়া 43:5,6; 
ইসাইয়া 49:17-26; ইসাইয়া 54:1-3; ইসাইয়া 60:4-22; ইসাইয়া 

66:20-22; কহােসয়া 2:23.

B20 রাজার �ারঁ অনু�ামীশদর প্রব� 
ভাশিািাসা।

E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 

করশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।

খহাশসয়া 2:15 খস�াশন আবম �াশক 
দ্াষিার খষি�গুবি খদি| আবম �াশক 
আশার খ�ারণ বহসাশি আশ�ার উপ�যেকা 
খদি| ��ন খস �ার খয়ৌিনকাশি খয়মন 
ভাশি আমার সশগে কথা িি� এিং খস 
য�ন বমশর খথশক খিবরশয় এশসবেি খসই 
ভাশি আমার সশগে কথা িিশি|”

16 প্রভু এই কথাগুবি িশিশেন|“খসই সমশয় 
�ুবম ‘আমার স্ামী’ িশি আমাশক সশবোধন 
করশি| �ুবম আমাশক ‘আমার িাি’ িশি 
ডাকশি না|

17 আবম �ার মু� খথশক িাি-খদর নাম খকশড় 
খনি| ��ন খিাশক আর িাশির নাম 
উচ্ারণ করশি না|

18 “খসই সময়, আবম ইস্াশয়িীয়শদর 
জনযে মাশির জন্তুশদর সশগে, আকাশশর 
পষিীসমূশহর সশগে এিং মাটিশ� হামাগুবড় 
খদওয়া প্রাণীশদর সশগে একটি চুক্তি করি| 
আবম যুশধের ধনুক, �রিাবর এিং অস্ত-শস্ত 
খভশগে খদি| খদশশর মশধযে খকান অস্ত-

শস্তই পশড় থাকশি না| আবম খদশিাশক 
বিপদমুতি করি, যাশ� ইস্াশয়শির খিাক 
শাবন্শ� �ুশমাশ� পাশর|

19 এিং আবম (প্রভু) বচরকাশির জনযে 
খ�ামাশক আমার নব্ধূ করি| আবম 
ধাবম ্মক�ায, নযোয়বিচাশর খপ্রশম ও কৃপায় 
খ�ামাশক আমার নব্ধূ বহসাশি ব�বর 
করি|

20 আবম খ�ামাশক আমার বিশ্বস্ নব্ধূ 
বহসাশি ব�বর করি| ��ন �ুবম প্রভুশক 
যথাথ ্মভাশি জানশ� পারশি|

21 এিং খসই সমশয়, আবম উত্তর খদি|” প্রভু 
এই কথাগুশিা িশিশেন|“আবম আকাশশর 
সশগে কথা িিি, এিং �ারা পৃবথিীশ� িৃটষ্ট 
এশন খদশি|

22 পৃবথিী ভুট্া দ্াষিারস এিং খ�ি উ�প্াদন 
করশি| �ারা বয়বরিশযশির প্রশযাজন 
খমিাশি|

23 আবম �ার জবমশ� িহ ুিীজ িপন করি| 
খিা-রুহামাশক আবম কৃপা খদ�াশিা| 
খিা-অক্ম্শক, আবম িিি, ‘�ুবম আমার 
খিাক’ এিং �ারা আমাশক িিশি, ‘আপবন 
আমাশদর ঈশ্বর|”‘

ইসাইয়া 11:6 কস সময় কনকেড় বাঘ এবং 
কমষশাবক এক সেঙ্গ শািন্তেত বাস করেব| 
বাঘ এবং োগল োনা এক সেঙ্গ শািন্তেত 
শুেয় থাকেব| বােুর, িসংহ এবং ষাডঁ় একসেঙ্গ 
শািন্তেত বাস করেব| এবং একিা কোট্ িশশু 
তােদর োলনা করেব|

7 গরু এবং ভালেুক একসেঙ্গ শািন্তেত বাস 
করেব| তােদর সমস্ত শাবকরাও একসেঙ্গ 
বাস করেব| ককউ কােরা অিনষ্ট করেব না| 
িসংহ গরুর মেতা খড় খােব| এমনিক সাপও 
মানুষেক দংশন করেব না|

8 একিা িশশুও িনভ্ণেয় ককউেি সােপর গেত্ণর 
ওপর কখলা করেত পারেব| িবষাতি সােপর 
গেত্ণর মেধ্যও কস িনিদ্ ্ণধায হাত িদেত পারেব|

ইসাইয়া 54:5 ককন? কারর কতামার স্বামী 
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কসই একেন (ঈশ্বর) িযিন কতামােক সটৃষ্ট 
কেরেেন| তারঁ নাম সব ্ণশক্তিমান প্রভু| িতিন 
ইস্ােয়েলর পিরত্রাতা| িতিন ইস্ােয়েলর 
পিবত্রতম| তােকই কগািা পিৃথবীর ঈশ্বর বেল 
ডাকা হেব|

হািাকুক 2:4 যারা শুনেত আগ্রহী নয়, 
তােদর এই বাত্ণাটি সাহায্য করেব না: িকন্তু কয় 
ব্যক্তি টঠক কাে কের কস তার আনুগেত্যর 
েন্য কবেঁে থােক|”

মবথ 11:27 ‘আমার িপতা সব িকেুই 
আমার হােত সেঁপ িদেয়েেন৷ িপতা োড়া 
পুত্রেক ককউ োেন না; আর পুত্র োড়া 
িপতােক ককউ োেন না৷ পুত্র যার কােে 
িপতােক প্রকাশ করেত ইছো কেরন কস-
ইতােঁক োেন৷

খযাহন 17:3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা 
কতামােক োেন কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও 
তুিম যােঁক পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

খরামীয় 1:17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক 
িনেদ্ণাষ বেল গ্রহর কেরন, তা এই সুসমাোেরর 
মধ্য িদেয়ই কদখােনা হেয়েে৷ শুরু কথেক কশষ 
পয ্ণন্ত িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন 
িনেদ্ণাষ বেল গন্য হয়৷ শাস্ত কয়মন বেল, 
‘িবশ্বােসর দ্ারা কয় ব্যক্তি ঈশ্বেরর সামেন 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে কস অনন্ত েীবেনর 
অিধকারী হেব৷’

খরামীয় 9:24 আমরাই কসই কলাক, ঈশ্বর 
যােদর আহ্ান কেরেেন৷ ইহুদী বা অইহুদীর 
মধ্য কথেক ঈশ্বর আমােদর আহ্ান কেরেেন৷

25 এিবষেয় কহােশেয়র পুস্তেক কলখা আেে:‘যারঁা 
আমার কলাক নয়, তােদর আিম িনেের কলাক 
বলব, কয় িপ্রয়তমা িেল না তােক আমার 
িপ্রয়তমা বলব৷’

26 ‘আর কয়খােন ঈশ্বর বেলিেেলন কতামরা 
আমার কলাক নও, কসখােনই তােদর বলা যােব 

েীবন্ত ঈশ্বেরর সন্তান৷’ 

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 
উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

কবরন্থীয় ২ 11:2 আিম অন্তের কতামােদর 
েন্য জ্বালা অনুভব করিে৷ এই অন্তজ্ব্ণালা 
স্বয়ং ঈশ্বেরর অন্তর কথেক আেস৷ আিম 
কতামােদরেক এক বেরর সেঙ্গ িবেয় িদেত 
প্রিতজ্ঞা কেরিে, কয়ন সতী কন্যা রূেপ 
কতামােদর খ্ীেষ্টর কােে উপহার িদেত পাির৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:11 কাউেক আর তােদর 
সহ নাগিরকেদর ও ভাইেদর এই বেল িশষিা 
কদবার দরকার হেব না, প্রভুেক োেনা, কারর 
কোি কথেক বড় পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 5:20 আমরা োিন কয় 
ঈশ্বেরর পুত্র এেসেেন, আর িতিন আমােদর 
কসই কবাধ বুক্দ্ িদেয়েেন যার দ্ারা আমরা 
কসই সত্যময় ঈশ্বরেক োনেত পাির৷ এখন 
আমরা সত্য ঈশ্বের আিে, কারর আমরা তারঁ 
পুত্র যীশু খ্ীেষ্টেত আিে৷ িতিনই সত্য ঈশ্বর ও 
অনন্ত েীবন৷

पপ্র�যোশদশ 12:6 আর কসই স্তীেলাকটি প্রান্তের 
পািলেয় কগল, কসখােন ঈশ্বর তার েন্য একটি 
স্ান প্রস্তুত কের করেখিেেলন, কসখােন কস 
বারেশা ষাি িদন পয ্ণন্ত প্রিতপািলতা হেব৷

पপ্র�যোশদশ 12:14 িকন্তু কসই স্তীেলাকটিেক 
খুব বড় ঈগেলর দুটি ডানা কদওয়া হল, কয়ন 
কয় প্রান্তর তার েন্য িনিদ্ণষ্ট কসই স্ােন কস 
উেড় কয়েত পাের; কসখােন কস ঐ নােগর দৃটষ্ট 
কথেক দপূের সােড় িতন বের পয ্ণন্ত িনরাপেদ 
প্রিতপািলতা হেব৷
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पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; কলবীয় পুস্তক 26:40-45; িদ্তীয় 
িববরর 26:17-19; িদ্তীয় িববরর 30:3-5; ইসাইয়া 49:13-26; 

ইসাইয়া 51:3; কযেরিময়া 2:2; কযেরিময়া 3:12-24; কযেরিময়া 24:7; 
কযেরিময়া 30:18-22; কযেরিময়া 31:1-37; কযেরিময়া 32:36-41; 
কযেরিময়া 33:6-26; এেেিকেয়ল 34:22-31; এেেিকেয়ল 36:8-
15; এেেিকেয়ল 37:11-28; এেেিকেয়ল 39:25-29; কহােসয়া 
1:11; আেমাস 9:11-15; িমখা 7:14-20; কেফািনয়া 3:12-20; 
োখািরয়া 1:16,17; োখািরয়া 8:12-15; োখািরয়া 10:9-12; 

োখািরয়া 13:9.

H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 
বদিিাণী।

খহাশসয়া 3:4 একই ভাশি, 
ইস্াশয়িিাসীরা রাজা অথিা খন�াশদর 
োড়াই িহবুদন কািাশি| �াশদর উ�স্� ্ম 
অথিা স্রণ স্ভি থাকশি না| �ারা 
যাজকশদর বিশশষ খপাশাক এশফাদ অথিা 
�ৃহশদি�া োড়াই থাকশি|

মবথ 24:1 যীশু মক্ন্দর কথেক যখন কবর 
হেয় যাক্ছেেলন, কসইসময়তারঁ িশষ্যরা তারঁ 
কােে এেস মক্ন্দেরর বড় বড় দালােনর িদেক 
তারঁ দৃটষ্ট আকষ ্ণর করেত োইেলন৷

2 এর েবােব যীশু তােঁদর বলেলন, ‘কতামরা 
এখন এখােন এসব কদখে, িকন্তু আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে, এখােন একিা পাথর 
আর একিা পাথেরর ওপর থাকেব না, এসবই 
ভুিমস্যাত্ হেব৷’

িুক 21:24 তরবািরর আঘােত তারা মারা 
পড়েব, আর তােদর বন্দী কের সকল োিতর 
কােে িনেয় যাওযা হেব৷ যতিদন না অইহুদীেদর 
িনরুিপত সময় পপূর ্ণ হেছে, কেরুশােলম 
অইহুদীেদর দ্ারা অবজ্ঞা ভের পদদিলত হেব৷

খযাহন 19:15 তখন তারা িেত্ কার করেত 
লাগল, ‘ওেক দপূর কর! দপূর কর! ওেক ক্রুেশ 
িদেয় মার!’পীলাত তােদর বলেলন, ‘আিম 
িক কতামােদর রাোেক ক্রুেশ কদব?’প্রধান 
যােেকরা েবাব িদেলন, ‘তকসর োড়া 
আমােদর আর ককান রাো কনই৷’

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 49:10; এেেিকেয়ল 34:23,24; 
দািনেয়ল 8:11-13; দািনেয়ল 9:27; দািনেয়ল 12:11; িমখা 5:2-5; 

োখািরয়া 13:2; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:26.

E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 
করশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খহাশসয়া 3:5 এরপর ইস্াশয়িিাসীরা 
বফশর আসশি| �ারপর �ারা �াশদর প্রভু, 
�াশদর ঈশ্বর এিং দাযূদ, �াশদর রাজার 
খ�াশঁজ যাশি| খশশষর বদনগুবিশ�, �ারা 
প্রভুশক এিং �ারঁ ধাবম ্মক�াশক সম্ান 
খদিার জনযে আসশি|

पবশষযেচবর� 15:16 ‘এরপর আিম িফের 
আসব, আর দাযপূেদর কয় ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা 
পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার ধ্ংস স্ান আবার 
কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

18 ঈশ্বর বহুপপূেব ্ণই এই িবষয়গুিল োিনেয়েেন৷ 

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
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কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 1:1 অতীেত ঈশ্বর 
ভাববাদীেদর মাধ্যেম বহুবার নানাভােব 
আমােদর িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ কথা 
বেলিেেলন৷

2 এখন এই কশেষর িদনগুেলােত ঈশ্বর আমােদর 
সেঙ্গ আবার কথা বলেলন৷ ঈশ্বর তারঁ পুেত্রর 
দ্ারাই সমগ্র েগত সটৃষ্ট কেরেেন৷ তারঁ 
পুত্রেকই সবিকেুর উত্তরািধকারী কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #2; কযেরিময়া 3:22,23; কহােসয়া 5:15; কহােসয়া 
10:3.

E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 
করশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খহাশসয়া 6:1 “এশসা, চি আমরা 
প্রভুর কাশে বফশর যাই| ব�বন আমাশদর 
আ�া� কশরশেন, বকন্তু ব�বনই আমাশদর 
আশরা�যে করশিন| ব�বন আমাশদর 
আহ� কশরবেশিন, বকন্তু ব�বন আমাশদর 
(ষি�স্থানগুবিশক) পটি বদশয় খিঁশধ 
খদশিন|

2 দবুদন িাশদ ব�বন আমাশদর জীিন বফবরশয় 
খদশিন| �ৃ�ীয় বদশন, ব�বন আমাশদর 
ওিাশিন| �াহশি আমরা �ারঁ সামশন খিঁশচ 
থাকশ� পারি|

খরামীয় 11:15 ঈশ্বর ইহুদীেদর কথেক মুখ 
ঘুিরেয় িনেয় েগেতর অন্য কলাকেদর িমত্র 
কের িনেলন৷ তাই ঈশ্বর ইহুদীেদরআবার যখন 
গ্রহর করেবন তার ফল িক হেত পাের? কস িক 
মেৃতর েীবন পাওয়ার মত অবস্া হেব না?

খরামীয় 11:26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর 

উদ্ার হেব৷ শােস্ত কলখা আেে:‘িসেযান কথেক 
ত্রারকত্ণা আসেবন৷ িতিন যােকােবর বংশ 
কথেক সব অধম ্ণ দপূর করেবন৷

কবরন্থীয় ১ 15:4 এবং তােঁক কবর কদওয়া 
হেয়িেল৷ আবার শােস্তর কথা মেতা মতুৃ্যর িতন 
িদন পর তােঁক মতৃেদর মেধ্য কথেক েীিবত 
করা হল৷

এটিও কদখুন: #1; #2; আিদপুস্তক 1:9-13; গরনা পুস্তক 17:8; 
ইসাইয়া 26:19; ইসাইয়া 55:7; কযেরিময়া 3:22; িবলাপ-গাথা 

3:22,40,41; কহােসয়া 5:15; কহােসয়া 13:16; লুক 24:21; কযাহন 
2:1; করামীয় 14:8; पপ্রত্যােদশ 11:14,15.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খহাশসয়া 6:3 এস, প্রভুর সবেশন্ আমরা 
জ্ান সচিয় কবর| প্রভুশক জানিার জনযে 
আপ্রাণ খচষ্টা কবর| খয় রকম বনক্চি� ভাশি 
আমরা জাবন খয় খভার হশ� চশিশে খস 
রকম ভাশিই আমরা বনক্চি� খয় ব�বন 
আসশেন| প্রভু আমাশদর কাশে িৃটষ্টর মশ�া 
আসশিন, িসশন্র িৃটষ্টর জি খয়ভাশি 
মাটিশক বসতি কশর|”

সামুশয়ি ২ 23:3 ইস্ােয়েলর ঈশ্বর কথা 
বেলেেন| ইস্ােয়েলর ঈশ্বর আমায় বেলেেন, 
“কসই ব্যক্তি িযিন সত্ ভােব শাসন কেরন|

4 কসই ব্যক্তি কয ঈশ্বের শ্দ্া করেখ শাসন 
কের| কসই ব্যক্তি ঊষাকােলর প্রভাত িকরেরর 
মত, পিরকিার আকােশর মত, বটৃষ্টর পর সপূয় ্ণ 
িকরেরর মত, কসই বটৃষ্টর মত যার কোযঁায় 
মাটির ওপর নতুন ঘাস েন্ম কনয|”

িুক 1:78 কারর আমােদর ঈশ্বেরর 
দযা ও করুরার উদ্্ণ কথেক এক নতুন িদেনর 
কভােরর আেলা আমােদর ওপর ঝের পড়েব৷

খযাহন 17:3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা 
কতামােক োেন কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও 
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তুিম যােঁক পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

पপ্র�যোশদশ 22:16 আিম যীশু, আিম আমার 
স্বগ ্ণদপূতেক পাঠালাম কয়ন কস মণ্ডলীেদর েন্য 
কতামােক এসব কথা বেল৷ আিম দাযপূেদর মপূল 
ও বংশধর৷ আিম উজ্জ্বল প্রভাতী তারা৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; কহােসয়া 10:12; িপতেরর ২য় পত্র 1:19.

E02 মবসহার রাজযেপাশির স্থান।

খহাশসয়া 11:1 প্রভু িশিশেন, “ইস্াশয়ি 
য�ন বশশু বেি ��ন আবম �াশক 
ভাশিাশিশসবেিাম; আবম আমার পুত্রশক 
বমশর খথশক খডশক বনশয়বেিাম|

মবথ 2:13 তারঁা েেল যাবার পর প্রভুর 
এক দপূত স্বেনে কয়ােষফেক কদখা িদেয় বলেলন, 
‘ওেঠা!’ িশশুটি ও তারঁ মােক িনেয় িমশের 
পািলেয় যাও৷ যতিদন না আিম কতামােদর বিল, 
কতামরা কসখােনই কথেকা, কারর এই িশশুটিেক 
কমের কফলার েন্য কহেরাদ এর কখােঁ করেব৷’

14 তখন কয়ােষফ উেঠ কসই িশশু ও তারঁ মােক 
িনেয় রােত িমশের রওনা হেলন৷

15 আর কহেরােদর মতুৃ্য না হওয়া পয ্ণন্ত কসখােন 
থাকেলন৷ এরূপ ঘিল যােত ভাববাদীর মাধ্যেম 
প্রভুর কথা সফল হয়; প্রভু বলেলন, ‘আিম 
িমশর কথেক আমার পুত্রেক কডেক আনলাম৷’

E04 মবসহার করা পাশপর যুশধে জয়িাভ 
করা।

E মবসহার অবভযান এিং  রাজযেপাি।
E14 মবসহা মৃ�ুযে এিং অন্কাশরর উপর 

জয়িাভ করশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খহাশসয়া 13:14 “আবম �াশদর কির খথশক 

রষিা করি! আবম �াশদর মৃ�ুযের হা� 
খথশক মুক্তি খদি! মৃ�ুযে, খ�ামার খরা�গুবি 
খকাথায়? কির, খকাথায় খ�ামার বিনষ্ট 
করার ষিম�া? আবম খশাক প্রকাশ করার 
খকান কারণই খদব� না!

কবরন্থীয় ১ 15:52 এক মুহপূেত ্ণর মেধ্য যখন কশষ 
তপূরী বােেব তখন কোেখর পলেক তা ঘিেব৷ 
হ্যা ,ঁ তপূরী বােেব, তােত মেৃতরা সকেল অষিয় 
হেয় উঠেব, আর আমরা সকেল রূপান্তিরত 
হব৷

53 কারর এই ষিয়শীল কদহেক অষিয়তার 
কপাশাক পরেত হেব; আর এই পািথ ্ণব নশ্বর 
কদহ অিবনশ্বরতায় ভুিষত হেব৷

54 এই ষিয়শীল কদহ যখন অষিয়তার 
কপাশাক পরেব আর এই পািথ ্ণব কদহ যখন 
অিবনশ্বরতায় ভপূ িষত হেব তখন শােস্ত কয় কথা 
কলখা আেে তা সত্য হেব:‘মতুৃ্য েেয় কবিলত 
হল৷’িযশাইয়

55 ‘মতুৃ্য কতামার েয় ককাথায়? মতুৃ্য কতামার হুল 
ককাথায়?’কহােশয়

56 মতুৃ্যর হুল পাপ আর পােপর শক্তি আেস িবিধ-
ব্যবস্া কথেক৷

57 িকন্তু ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদই৷ িতিনই আমােদর 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম আমােদর িবেযী 
কেরন৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 26:19; কিরথেীয় ১ 15:21,22; কিরথেীয় ২ 
5:4; पপ্রত্যােদশ 20:13; पপ্রত্যােদশ 21:14.

G05 মবসহা প্রচুর ফি খদ�শ� পাশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খহাশসয়া 14:4 প্রভু িশিন, “আমাশক 
পবর�যো� করিার জনযে আবম �াশদর ষিমা 
করি| খয়শহ�ু আবম রুধে হওয়া খথশক 
বির� হশয়বে �াই আবম �াশদর মুতিমশন 
ভাশিািাসি|

5 আবম ইস্াশয়শির কাশে বশবশশরর মশ�া 
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হি| ইস্াশয়ি বিবির মশ�া প্রস্?ুটি� হশি| 
খস বিিাশনাশনর বসডার �াশের মশ�া হশি|

6 �ার বশকড়গুবি িাড়শি এিং �াশক একটি 
সুন্দর জিপাই �াশের ম� খদ�াশি| 
বিিাশনাশনর বসডার �ােগুশিা খথশক খয় 
সুন্দর �ন্ আশস খসও খস রকম সুন্দর �ন্ 
হশি|

7 ইস্াশয়শির জনসাধারণ আিার আমার 
আশ্রশয় থাকশি| �ারা শশসযের ম� িাড়শি| 
�ারা দ্াষিা �াশের ম� মুকুবি� হশি| 
�ারা বিিাশনাশনর মশদর ম� হশি|”

8 “ইফ্রবয়ম, মূ�ব্�্মগুশিা বনশয় আমার আর 
খিশী বকেু করিার থাকশি না| আবমই 
খসই ‘এক’ বযবন খ�ামাশদর প্রাথ ্মনার উত্তর 
খদন| আবমই খসই খয় খ�ামাশদর ওপর 
নজর রাশ�| আবম খসই ফার �াশের ম� 
খয়িা বচর সিুজ| আমার কাে খথশকই 
খ�ামাশদর ফি আশস|”

ইসাইয়া 44:3 “তৃষ্াত্ণ কলাকেদর আিম েল 
কদব| শুকি েিমেত আিম েল প্রবাহ বইেয় 
কদব| কতামােদর িশশুেদর মেধ্য আিম আমার 
আত্া কেেল কদব, মেন হেব কযন কতামােদর 
সন্তানেদর ওপর িদেয় েল বেয় যােছে|

4 ঘােসর মেধ্য তারা কবেড় উঠেব| তারা 
েলেস্ােতর ধাের গক্েেয ওঠা বাইশী গােেদর 
মেতা হেব|

পরম �ী� 2:3 আমার িপ্রয়তম, অন্যান্য 
পুরুষেদর মেধ্য েংলী গােের মেধ্য তুিম 
একটি দুল ্ণভ আেপল গােের মত!আমার 
িপ্রয়তেমর োয়ায বেস আিম তার সুিমষ্ট ফেলর 
আস্বাদ গ্রহর কির|

বম�া 4:4 প্রেত্যকটি কলাক তার দ্াষিা এবং ডুমুর 
গােের নীেে বসেব| ককউ তােদর কদখেব না| 
ককন? কারর, সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলেেন 
এমনিাই ঘিেব!

বম�া 5:7 তখন যােকাব পিরবাের কবেঁে থাকা 

কলােকরা বহু োিতর মেধ্য েিড়েয় পড়েব| তারা 
হেব ঈশ্বেরর কাে কথেক আসা িশিশর িবন্দরু 
মত য়া কােরা ওপর িনভ্ণর কের না| তারা হেব 
ঘােসর উপর পড়া বটৃষ্টর মেতা য়ার কােরা েন্য 
অেপষিা করার প্রেযােন হয না|

জা�াবরয়া 3:10 সব ্ণশক্তিমান প্রভু বেলন, 
“কসই সময় কলােকরা তােদর বনু্ধবান্ধব ও 
প্রিতেবশীেদর সেঙ্গ একেত্র বসেব| তারা এেক 
অপরেক ডুমুর গাে ও দ্াষিালতার তলায় 
বসবার েন্য িনমন্ত্রর োনােব|”

িুক 3:8 কতামরা কয় মন িফিরেয়ে তার ফল 
কদখাও৷ একথা বলেত শুরু কেরা না, কয় ‘আের 
অব্াহাম কতা আমােদর িপতৃপুরুষ’ কারর 
আিম কতামােদর বলিে এই পাথরগুেলা কথেক 
ঈশ্বর অব্াহােমর েন্য সন্তান উত্ পন্ করেত 
পােরন৷

9 গােের কগাড়ােত কুডু়ল লাগােনাই আেে, কয় 
গাে ভাল ফল িদেছে না তা ককেি আগুেন 
কফেল কদওযা হেব৷’

িুক 6:43 ‘কারর এমন ককান ভাল গাে 
কনই যােত খারাপ ফল ধের, আবার এমন ককান 
খারাপ গাে কনই যােত ভাল ফল ধের৷

44 প্রেত্যক গােেক তার ফল িদেয়ই কেনা যায়৷ 
কলােক কািঁা-কঝাপ কথেক ডুমুর ফল কতােল না, 
বা বুেনা কঝাপ কথেক দ্াষিা সংগ্রহ কের না৷

খযাহন 15:2 আমার কয় শাখােত ফল ধের 
না, িতিন তা ককেি কফেলন৷ আর কয় শাখােত 
ফল ধের তােত আরও কবশী কের ফল ধরার 
েন্য িতিন তা কেঁেি পিরকিার কের কদন৷

3 আিম কতামােদর কয় িশষিা িদেয়িে তার ফেল 
কতামরা এখন শুিে হেয়ে৷

4 কতামরা আমার সেঙ্গ সংযুতি থাক, আর 
আিমও কতামােদর সেঙ্গ সংযুতি থাকব৷ শাখা 
কয়মন আঙু্গর লতার সেঙ্গ সংযুতি না থাকেল 
ফল ধরেত পাের না, কতমিন কতামরাও আমার 
সেঙ্গ সংযুতি না থাকেল ফলবন্ত হেত পারেব 
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না৷
5 ‘আিমই আঙু্গরলতা, আর কতামরা শাখা৷ কয় 

আমােত সংযুতি থােক কস প্রেুর ফেল ফলবান 
হয়, কারর আমােক োড়া কতামরা িকেুই 
করেত পার না৷

6 যিদ ককউ আমােত না থােক, তেব তােক 
শুিকেয় যাওযা শাখার মেতা েঁুেড় কফলা হয়৷ 
তারপর কসই সব শুকেনা শাখােক েেড়া কের 
তা আগুেন েঁুেড় পুিড়েয় কদওযা হয়৷

7 ‘যিদ কতামরা আমােত থাক, আর আমার িশষিা 
যিদ কতামােদর মেধ্য থােক, তাহেল কতামরা যা 
ইছো কর, তা পােব৷

8 কতামরা প্রেুর ফেল ফলবান হেয় প্রমার কর 
কয়, কতামরা আমার প্রকৃত িশষ্য; আর তােতই 
আমার িপতা মিহমািবেত হেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; সামসঙ্গীত 72:16; ইসাইয়া 27:6; ইসাইয়া 
35:2; ইসাইয়া 57:18; কযেরিময়া 2:21; কযেরিময়া 3:22; কযেরিময়া 

33:6; এেেিকেয়ল 17:8,22-24; কহােসয়া 2:12; কহােসয়া 10:1; 
কযােয়ল 2:22; হাবাকুক 3:17,18.

কহােসয়া
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H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

খযাশয়ি 2:1 বসশয়াশন বশঙা িাজাও| 
আমার পবিত্র পি ্মশ� খজাশর বচ�ক্ার 
কশরা| খদশশর সমস্ িাবসন্দারা ভশয় 
খকঁশপ উিুক| কারণ প্রভুর বদন আসশে 
এিং �া সবন্নকি|

খযাশয়ি 2:2-12
খযাশয়ি 2:13 আর খ�ামাশদর হৃদয় 

বেন্ন কর, খ�ামাশদর িস্ত নয়|” খ�ামাশদর 
প্রভু ঈশ্বশরর কাশেই বফশর এস| কারণ 
ব�বন কৃপাময|ব�বন চি কশর খরশ� ওশিন 
না| ব�বন মহা দয়াময়| হয়শ�া ব�বন খয় 
অমগেশির পবরকল্পনা কশরবেশিন খস 
বিষশয় �ারঁ মন পবরি�্মন করশিন|

14 খক জাশন, প্রভু হয়শ�া �ারঁ মন পবরি�্মন 
করশ� পাশরন| এমনবক ব�বন হয়শ�া 
খ�ামাশদর জনযে পচিাশ� আশীি ্মাদ খরশ�ও 
খয়শ� পাশরন| �াহশি খ�ামরা প্রভু, 
খ�ামাশদর ঈশ্বশরর উশদেশশযে িবি ও খপয 
বনশিদযে উ�স্� ্ম করশ� সষিম হশি|

খযাশয়ি 2:15-17

খরামীয় 2:4 ঈশ্বর কতামার প্রিত দয়া 
কেরেেন ও সিহষু্ হেয়েেন৷ ঈশ্বর অেপষিা 
করেেন কয়ন কতামার পিরবত্ণন হয়; িকন্তু 
তুিম তারঁ দয়ােক তুছে জ্ঞান করে৷ তুিম হয়েতা 
বুঝেত পারে না কয় কতামােদর প্রিত ঈশ্বেরর 
এত দয়ার উেদ্দশ্য হল যােত কতামরা পাপ 
কথেক মন-িফরাও৷

খথসাশিাবনকীয় ১ 5:2 কতামরা িনেেরাই 
ভােলা কের োেনা, রােত কয়মন কোর েুিপেুিপ 
আেস, কতমিন প্রভুর িদন হঠাত্ আসেব৷

বপ�শরর ১ম পত্র 4:7 কসই সময় ঘিনেয় 
আসেে যখন সবিকেুই কশষ হেব, সুতরাং মন 
িস্র রাখ ও আত্সংযমী হও৷ এিা কতামােদর 
প্রাথ ্ণনা করেত সাহায্য করেব৷

এটিও কদখুন: #5; সামসঙ্গীত 103:8; ইসাইয়া 57:15; 66:2; 
আেমাস 3:6; িমখা 7:18; কেফািনয়া 2:3; 3:11; োখািরয়া 8:3; 

মালািখ 4:2.

E16 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর আশীি ্মাদ 
খদশিন।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

খযাশয়ি 2:18 ��ন প্রভু �ারঁ খদশশর জনযে 
ঈষ ্মাকা�র হশিন এিং �ারঁ খিাকশদর দয়া 
করশিন|

19 ��ন প্রভু �ারঁ খিাকশদর সশগে কথা 
িিশিন, এিং িিশিন, “আবম খ�ামাশদর 
কাশে শসযে দ্াষিারস ও অবিভ খ�ি 
পািাশিা এিং খ�ামরা প্রচুর পাশি ও �াশ� 
খ�ামরা সন্তুষ্ট হশি| আবম আর অনযে 
খদশশক খ�ামাশদর ক�নও অপমান করশ� 
খদি না|

খযাশয়ি 2:20-22
23 বসশয়াশনর খিাকরা খ�ামরা প্রভু ঈশ্বশরশ� 

আনন্দ অনুষ্ান কর| কারণ ব�বন �ারঁ 
উদার�ার বচহ্ন বহসাশি িৃটষ্ট িষ ্মাশিন| �া 
োড়াও ব�বন আশ�র মশ�াই খ�ামাশদর 
আশ� আশ� িৃটষ্ট ও খশশষর বদশক িৃটষ্ট 
খদশিন|

খযাশয়ি 2:24-25
খযাশয়ি 2:26 খ�ামরা প্রচুর �ািার খ�শয় 

�ৃপ্ত হশি এিং প্রভু খ�ামাশদর ঈশ্বশরর 
নাশমর প্রশংসা করশি| কারণ ব�বন 
খ�ামাশদর জনযে অশিৌবকক চম�ক্ার 
কাজ কশরশেন| প্রভু িশিন, আমার 
খিাকরা আর ক�নও িজ্জ্� হশি না|

27 আর খ�ামরা জানশি খয় আবম (প্রভু) 
ইস্াশয়শির মশধযে িাস কবর| আবমই 
খ�ামাশদর প্রভু ও ঈশ্বর আর খকান 
ঈশ্বর খনই| আমার খিাকরা আর ক�নও 
িজ্জ্� হশি না|”

খরামীয় 9:23 যােত কসই দয়ার পাত্রেদর, 
যােদর িতিন মিহমা প্রািপ্তর কয়াগ্য কের ততরী 
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কেরিেেলন, তােদর কােে তারঁ মিহমার ঐশ্বয ্ণ 
সবেেন্ধ পিরেয় করােত পােরন৷

যাশকাশির পত্র 5:11 আমরা বিল যারঁা 
েীবেন দুঃখ কষ্ট সিহষু্তার সেঙ্গ কমেন কনয় 
তারা ধন্য৷ কতামরা ইেযােবর সিহষু্তার কথা 
শুেনে৷ কতামরা োন কয় ইেযােবর সমস্ত দুঃখ 
কেষ্টর পর প্রভু তােঁক সাহায্য কেরিেেলন৷ 
এেত োনা যায় কয় প্রভু করুরা ও দয়ায় 
পিরপপূর ্ণ৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; সামসঙ্গীত 72:6,7.

E27 এক ন�ুন হৃদয় ও ন�ুন কম ্মশক্তি 
খদওয়া।

G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  
আশীি ্মাদ করশিন।

খযাশয়ি 2:28 “এ�ন খথশক আবম আমার 
আত্া সিার মশধযে খেশি খদি| এর ফশি 
খ�ামাশদর খেশিশমশয়রা ভািিাণী িিশি| 
িয়স্ক খিাকরা স্প্ন খদ�শি আর খ�ামাশদর 
কবণষ্রা দশ ্মন পাশি|

29 আর খসই সময় আবম এমনবক, খ�ামাশদর 
দাসদাসীশদর ওপরও আমার আত্া খেশি 
খদি|

ইসাইয়া 44:3 “তৃষ্াত্ণ কলাকেদর আিম েল 
কদব| শুকি েিমেত আিম েল প্রবাহ বইেয় 
কদব| কতামােদর িশশুেদর মেধ্য আিম আমার 
আত্া কেেল কদব, মেন হেব কযন কতামােদর 
সন্তানেদর ওপর িদেয় েল বেয় যােছে|

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

িুক 11:13 তাই কতামরা যিদ মন্দ প্রকৃিতর 
হেয়ও কতামােদর কেেলেমেয়েদর ভাল ভাল 
ক্েিনস িদেত োন, তেব স্বেগ ্ণর িপতার কােে 
যারঁা োয়, িতিন কয় তােদর পিবত্র আত্া 
কদেবন, এিা কত না িনচিয়৷’

খযাহন 3:5 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিম 
কতামােদর সিত্য বলিে, যিদ ককান কলাক েল 
ও আত্া কথেক না েন্মায়, তেব কস ঈশ্বেরর 
রােে্য প্রেবশ করেত পাের না৷

খযাহন 7:38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার 
ওপর িবশ্বাস কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত 
েেলর নদী বইেব৷’

39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ এই কথা বলেলন, 
‘কসই পিবত্র আত্া তখনও কদওযা হয় িন, 
কারর যীশু তখনও মিহমািবেত হন িন; িকন্তু 
পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা কসই 
আত্া পােব৷’

খযাহন 14:16 আিম িপতার কােে 
োইব, আর িতিন কতামােদর আর একেন 
সাহায্যকারীেদেবন, কয়ন িতিন িেরকাল 
কতামােদর সেঙ্গ থােকন৷

17 িতিন সেত্যর আত্া,যােঁক এই েগত সংসার 
কমেন িনেত পাের না, কারর েগত তােঁক কদেখ 
না বা তােঁক োেন না৷ কতামরা তােঁক োন, 
কারর িতিন কতামােদর সেঙ্গ সেঙ্গই থােকন, 
আর িতিন কতামােদর মেধ্যই থাকেবন৷

খযাহন 15:26 ‘আিম িপতার কাে কথেক 
একেন সাহায্যকারী পাঠােবা, িতিন সেত্যর 
আত্া৷ িতিন যখন িপতার কাে কথেক 
আসেবন, িতিন আমার িবষেয় সাষি্য কদেবন৷

খযাহন 16:7 িকন্তু আিম কতামােদর 
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সিত্য বলিে ; আমার যাওযা কতামােদর পেষি 
ভাল, কারর আিম যিদ না যাই তাহেল কসই 
সাহায্যকারী কতামােদর কােে আসেবন না৷ 
িকন্তু আিম যিদ যাই তাহেল আিম তােঁক 
কতামােদর কােে পাটঠেয় কদব৷

8 যখন কসই সাহায্যকারী আসেবন তখন িতিন 
পাপ, ন্যায়পরায়রতা ও িবোর সম্েক্ণ 
েগেতর মানুষেক কেতনা কদেবন৷

9 িতিন পাপ সম্েক্ণ কেতনা কদেবন কারর তারা 
আমােত িবশ্বাস কের না৷

10 ন্যায়পরায়রতা সম্েক্ণ কবাঝােবন কারর এখন 
আিম িপতার কােে যাক্ছে, আর কতামরা আমায় 
কদখেত পােব না৷

11 িবোর সবেেন্ধ কেতনা কদেবন কারর এই 
েগেতর কয় শাসক তার িবোর হেয় কগেে৷

12 ‘কতামােদর বলবার মেতা আমার এখনও 
অেনক কথা আেে ; িকন্তু কসগুেলা কতামােদর 
গ্রহর করার পেষি এখন অিতিরতি হেয় যােব৷

13 সেত্যর আত্া যখন আসেবন, তখন িতিন 
সকল সেত্যর মেধ্য কতামােদর পিরোিলত 
করেবন৷ িতিন িনেে কথেক িকেু বেলন না, 
িকন্তু িতিন যা কশােনন তাই বেলন, আর 
আগামী িদেন িক ঘিেত েেলেে তা িতিন 
কতামােদর কােে বলেবন৷

14 িতিন আমােক মিহমািবেত করেবন, কারর 
আিম যা বিল তাই িতিন গ্রহর করেবন এবং 
কতামােদর তা বলেবন৷

पবশষযেচবর� 2:16 িকন্তু ভাববাদী কয়ােয়ল 
এিবষেয়ই বেলেেন,

17 ‘ঈশ্বর বলেেন:কশেষর িদনগুিলেত এরকমই 
হেব; কশষকােল আিম সকল কলােকর উপের 
আমার আত্া কেেল কদব, তােত কতামােদর 
কেেলেমেয়রা ভাববারী বলেব, কতামােদর 
যুবেকরা দশ ্ণন পােব, আর কতামােদর বদৃ্ 
কলােকরা স্বনে কদখেব৷

18 হ্যা ,ঁ আিম আমার কসবকেদর, স্তী ও পুরুষ 
সকেলর উপের আমার আত্া কেেল কদব, আর 
তারা ভাববানী বলেব৷

पবশষযেচবর� 10:44 িপতর যখন এইসব 
কথা বলিেেলন, তখন যারঁা কসখােন কসইসব 
কথা শুনিেল, তােদর সকেলর ওপর পিবত্র 
আত্া কনেম এেলন৷

45 ইহুদী সম্প্রদায় কথেক কয় খ্ীষ্ট িবশ্বাসীরা 
িপতেরর সেঙ্গ কসখােন এেসিেেলন 
তারঁা সকেল আচিয ্ণ হেয় কগেলন, কারর 
অইহুদীেদর ওপরও পিবত্র আত্ার দান কনেম 
এল৷

पবশষযেচবর� 13:2 তারঁা প্রভুর কসবায় রত িেেলন 
ও উপবাস করিেেলন৷ কসই সময় একিদন 
পিবত্র আত্া বলেলন, ‘বার ্ণবা ও কশৌলেক 
আমার েন্য পথৃক কের দাও; কারর একটি 
িবেশষ কােের েন্য আিম তােদর মেনানীত 
কেরিে৷’

খরামীয় 5:5 এই প্রত্যাশা কখনই আমােদর 
িনরাশ কের না, কারর পিবত্র আত্ার মাধ্যেম 
ঈশ্বেরর ভালবাসা আমােদর অন্তের কেেল 
কদওয়া হেয়েে৷ কসই পিবত্র আত্ােক আমরা 
ঈশ্বেরর দানরূেপ কপেয়িে৷

খরামীয় 8:13 কারর যিদ কতামরা তদিহক 
প্রবত্ৃিতর দ্ারা েল তেব মরেব৷ িকন্তু পিবত্র 
আত্ার সাহােয্য যিদ কদেহর মন্দ কােগুিল 
কথেক িবরত থাক তেব েীবন পােব৷

14 ঈশ্বেরর প্রকৃত সন্তানরা ঈশ্বেরর আত্ার দ্ারা 
পিরোিলত হয়৷

15 কতামরা কয় আত্ােক কপেয়ে তা কতা দাসেত্বর 
আত্া নয় কয় পুনরায় ভেয় থাকেব, বরং 
কতামরা কয় আত্ােক কপেয়ে তার দ্ারা পুত্রত্ব 
কপেয়ে ; আর কসই আত্ােত আমরা ডািক, 
‘আবিা,’ ‘িপতা৷’

16 পিবত্র আত্া িনেেও আমােদর আত্ার সেঙ্গ 
সাষি্য িদেয় বলেেন কয় আমরা ঈশ্বেরর সন্তান;

কবরন্থীয় ১ 2:12 আমরা েগেতর আত্ােক 
গ্রহর কির িন িকন্তু ঈশ্বেরর কাে কথেক কয় 
আত্া এেসেেন তােঁকই আমরা কপেয়িে, 
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কয়ন ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােদর যা যা দান 
কেরেেন তা োনেত পাির৷

13 কসই সব িবষেয় বলেত িগেয় আমরা মানিবক 
জ্ঞােনর িশষিানুরূপ কথায় নয়, িকন্তু পিবত্র 
আত্ার িশষিানুসাের বেলিে, আত্িমক িবষয় 
কবাঝােত আত্িমক কথাই ব্যবহার করিে৷

কবরন্থীয় ১ 6:19 কতামরা িক োন না, 
কতামােদর কদহ পিবত্র আত্ার মক্ন্দর, িতিন 
কতামােদর মেধ্য বাস কেরন, য়ােঁক কতামরা 
ঈশ্বেরর কাে কথেক কপেয়ে? কতামরা কতা আর 
িনেেেদর নও৷

এটিও কদখুন: প্রবেন 1:23; মিথ 12:32; করামীয় 8:9-12; কিরথেীয় 
১ 12:4,8,11,13; কিরথেীয় ১ 15:45; কিরথেীয় ২ 3:6; গালাতীয় 4:6; 

কথসােলািনকীয় ২ 2:13; িপতেরর ১ম পত্র 1:11,12.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

খযাশয়ি 2:30 আবম আকাশশ ও পৃবথিীশ� 
বচহ্ন খদ�াি| রতি, আগুন ও খধায়ঁার স্ভি 
খদ�া যাশি|

31 সূয় ্ম অন্কার হশয় যাশি, চাদঁ রশতির ম� 
িাি হশয় যাশি| আর �ারপর প্রভুর খসই 
মহান ও ভয়ঙ্র বদন আসশি!

32 আর যারাই প্রভুর নাম ডাশক �ারা রষিা 
পাশি| কারণ প্রভুর িাকযোনুসাশর ঐ সমস্ 
খিাক বসশয়ান পি ্মশ� ও খজরুশাশিশম 
খিঁশচ থাকশি| হযোঁ, ঐ সমস্ খিঁশচ যাওয়া 
খিাক, যাশদর প্রভু খডশকশেন �ারাই 
বফশর আসশি|

মবথ 24:29 মহােলিেশর কসইিদনগুিলর 
পরই, ‘সপূয় ্ণ অন্ধকার হেয় যােব, োদঁ আর আেলা 
কদেব না৷ তারাগুেলা আকাশ কথেক খেস 
পড়েব আর আকাশমণ্ডেল মহা আেলাড়েনর 
সটৃষ্ট হেব৷’ িযশাইয়

30 ‘কসই সময় আকােশ মানবপুেত্রর িেহ্ন কদখা 
কদেব৷ তখন পিৃথবীর সকল কগাষ্ঠী হাহুতাশ 
করেব; আর তারা মানবপুত্রেক মহাপরাক্রম 
ও মিহমামক্ণ্ডত হেয় আকােশর কমেঘ কের 

আসেত কদখেব৷
31 খুব কোের তপূরীধ্িনর সেঙ্গ িতিন তারঁ 

স্বগ ্ণদপূতেদর পাঠােবন৷ তারঁা আকােশর এক 
প্রান্ত কথেক অপর প্রান্ত পয ্ণন্ত, োর িদক কথেক 
তারঁ মেনানীত কলাকেদর েেড়া করেবন৷

মবথ 27:45 কসই িদন দুপুর বােরািা কথেক 
কবলা িতনেি পয ্ণন্ত সমস্ত কদশ অন্ধকাের 
কেেক রইল৷

মাক্ম 13:24 ‘িকন্তু কসই সময়, কসই কেষ্টর 
কশেষ, ‘সপূয় ্ণ অন্ধকার হেয় যােব এবং োদঁ আর 
আেলা কদেব না৷

25 আকাশ কথেক তারা খেস পড়েব, আকােশর 
সমস্ত শক্তি িবেিলত হেব৷’িযশাইয়

িুক 21:11 ‘মহা ভপূ িমকম্ হেব, িবিভন্ 
োয়গায় দুিভ্ণষি ও মহামারী কদখা কদেব; আর 
আকােশর বুেক ভযাবহ ঘিনা ও মহত্ িেহ্ন 
কদখেত পােব৷

িুক 21:25 ‘তখন োেঁদ, সপূেয় ্ণ ও 
তারাগুিলেত অেনক িবস্ময়কর ক্েিনস কদখা 
যােব৷ পিৃথবীেত সমস্ত োিত হতাশায় ভুগেব৷ 
তারা সমুদ্ গে্ণন ও প্রেণ্ড কেউ কদেখ িবহ্ল 
হেয় পড়েব৷

26 পিৃথবীেত কয় ভয়ঙ্কর অবস্া আসেে তার কথা 
কভেব ভেয়েত কলােক অজ্ঞান হেয় যােব, কারর 
আকােশর সব শক্তিগুিল ওেলাি-পালি হেয় 
যােব৷

पবশষযেচবর� 2:19 আিম উেদ্্ণ আকােশ 
িবস্ময়কর সব লষির কদখােবা ও নীেে পিৃথবীেত 
নানা অদ্ভুত িেহ্ন, রতি, আগুন ও কধাযঁার 
কুণ্ডলী কদখােবা৷

20 প্রভুর কসই মহান ও মিহমাময় িদন আসার 
আেগ, সপূয় ্ণ কােলা ও োদঁ রেতির মেতা লাল 
হেয় যােব৷

21 আর কয় ককউ প্রভুর নােম ডাকেব, কস উদ্ার 
পােব৷’
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पপ্র�যোশদশ 6:12 পের আিম যা কদখলাম, িতিন 
ষষ্ সীলেমাহরটি ভাঙ্গেলন৷ তখন ভীষর 
ভপূ িমকম্ হল৷ সপূয় ্ণ কােলা কশাকবেস্তর মত হেয় 
কগল, োদঁ রেতির মেতা লাল হেয় কগল৷

13 প্রবল বাতােস নেড় গাে কথেক কয়মন কােঁা 
ডুমুর পেড় যায়, কতমিন আকাশ কথেক 
নষিত্ররা পিৃথবীেত খেস পড়েত লাগল৷

এটিও কদখুন: #5; #6; #7; সামসঙ্গীত 50:15; ইসাইয়া 13:9,10; 
ইসাইয়া 34:4,5; কযােয়ল 2:10; কযােয়ল 3:15; োখািরয়া 13:9; 

করামীয় 10:11-14; কিরথেীয় ১ 1:2.

E21 মবসহা পাশপর ষিমা কশর খদশিন।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H10 শাবন্র অবিনশ্বর রাজশত্বর বদিিাণী।
     
খযাশয়ি 3:1 “খসই সময় আবম বযহূদা ও 

খজরুশাশিশমর খিাকশদর িন্দী দশা হশ� 
বফবরশয় আনি|

খযাশয়ি 3:2-16
খযাশয়ি 3:17 “��ন খ�ামরা জানশি 

খয় আবমই প্রভু খ�ামাশদর ঈশ্বর, আবম 
আমার পবিত্র পি ্ম� বসশয়াশন িাস কবর| 
আর খজরুশাশিম পবিত্র হশি| বিশদশীরা 
আর �ার মশধযে বদশয় যা�ায়া� করশি না|”

18 “খসই বদশন পি ্ম� খথশক বমষ্ট দ্াষিারস 
ঝশর পড়শি এিং উপপি ্ম� খথশক দশুধর 
খস্া� িইশি| বযহূদার সমস্ শূনযে নদী 
জশি পূণ ্ম হশয় িইশি| প্রভুর মক্ন্দর 
হশ� এক উ�স্ খির হশি, যা আকবশয়া 
উপ�যেকাশক জি খয়া�াশি|

19 বমশর ধ্ংস স্থান হশি এিং ইশদাম ধ্ংবস� 
প্রান্শর পবরণ� হশি| কারণ �াশদর 
বনষ্িুর�া বযহূদার খিাকশদর বিরুশধে 
খদ�াশনা হশয়শে| �ারা বনশদ্মাষ খিাকশদর 
�াশদর খদশশই হ�যো কশরবেি|

20 বকন্তু বযহূদাশ� সি ্মদাই খিাশক িাস করশি, 
খিাশক িহ ুিংশ পরম্পরায় খজরুশাশিশম 
িাস করশি|

21 ওই খিাকরা আমার খিাকশদর হ�যো 
কশরবেি, �াই সব�যে সব�যেই আবম �াশদর 
খিাকশদর শাক্স্ খদি! প্রভু ঈশ্বর বসশয়াশন 
িাস করশিন!

দাবনশয়ি 12:1 “স্বনেদশ ্ণেন আিবভপূ ্ণত ব্যক্তি 
বলল, ‘দািনেয়ল, কসই সময় কসই মহান দপূত 
মীখােয়ল উেঠ দাডঁ়ােব| মীখােয়ল কতামার 
কলাকেদর রষিা করেব| তখন কসখােন এমন 
সঙ্কি কদখা কদেব, যা আেগ কখনও হয়িন| 
িকন্তু দািনেয়ল, কসই সময় পুস্তেক কতামার 
োিতর মেধ্য যােদর নাম কলখা থাকেব তারা 
রষিা পােব|

বম�া 4:7 ঐ “পঙু্গ” শহেরর কলােকরাই অবিশষ্ট 
থাকেব| ওই শহেরর কলােকেদর কোর কের 
শহর কেেড় কয়েত বাধ্য করা হেয়িেল; িকন্তু 
আিম তােদর একটি শক্তিশালী োিতেত 
পিররত করব|” প্রভুই তােদর রাো হেবন| িতিন 
িসেয়ান পব ্ণত কথেক িেরকাল তােদর শাসন 
করেবন|

জা�াবরয়া 13:1 কসইিদন দায়পূদ পিরবােরর 
সদস্যেদর েন্য ও কেরুশােলেম বসবাসকারী 
অন্যান্য কলােকেদর েন্য এক নতুন ঝর ্ণা 
কখালা হেব| এই ঝর ্ণাটি হেব পাপ ও অশুক্দ্ 
কথেক শুক্দ্করেরর িনিমত্ত|

খযাহন 4:13 যীশু তােক বলেলন, ‘কয় ককউ 
এই েল পান করেব তার আবার কতষ্টা পােব৷

14 িকন্তু আিম কয় েল িদই তা কয় পান করেব 
তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ কসই েল 
তার অন্তের এক প্রস্বেন পিররত হেয় বইেত 
থাকেব, যা কসই ব্যক্তিেক অনন্ত েীবন কদেব৷’

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷
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पপ্র�যোশদশ 21:6 িযিন িসংহাসেন বেসিেেলন 
পের িতিন আমায় বলেলন, ‘সম্ন্ হল! আিম 
আলফা ও ওেমগা, আিমই আিদ ও অন্ত৷ কয় 
তৃষ্াত্ণ তােক আিম েীবন েেলর উত্ স কথেক 
িবনামপূেল্য েল দান করব৷

पপ্র�যোশদশ 21:27 অশুিে ককান িকেু শহের 
প্রেবশ করেত পারেব না৷ ককান মানুষ কয় ঘনৃ্য 
কাে কের অথবা কয় অসত্ কস কখনও নগের 
প্রেবশ করেত পারেব না৷ ককবল যােদর নাম 
কমষশাবেকর েীবন পুস্তেক কলখা আেে শুধু 
তারাই কসখােন প্রেবশ করেত পারেব৷

पপ্র�যোশদশ 22:1 পের িতিন আমােক 
েীবনদাযী েেলর একটি নদী কদখােলন৷ এই 
নদী স্ফটিেকর মেতা স্বছে, তা ঈশ্বেরর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন কথেক বেয় েেলেে৷

2 নদীটি নগেরর রােপেথর মাঝখান িদেয় বেয় 
েেলেে৷ নদীর তীেরই েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর 
বােরা মাসই তােত বােরা বার ফল ধের, প্রিত 
মােস নতুন নতুন ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির 
পাতা োিতবেৃন্দর আেরাগ্য দায়ক৷

3 নগরীেত অিভশপ্ত ককান িকেুই থাকেব 
না, কসখােন অিধটষ্ত থাকেব ঈশ্বর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন৷ কসখােন ঈশ্বেরর 
দাসরা তারঁ উপাসনা করেব,

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; িদ্তীয় িববরর 30:3; বংশাবিল ২ 
6:36-39; ইসাইয়া 4:3-6; ইসাইয়া 11:11-16; ইসাইয়া 19:1-15; 
ইসাইয়া 33:20,21; ইসাইয়া 41:17-20; ইসাইয়া 52:1; ইসাইয়া 
55:12,13; কযেরিময়া 16:15,16; কযেরিময়া 23:3-8; কযেরিময়া 
30:3,18; কযেরিময়া 31:23-25; কযেরিময়া 49:17; িবলাপ-গাথা 

4:21,22; এেেিকেয়ল 35:1-15; এেেিকেয়ল 36:25-38; 
এেেিকেয়ল 37:21-28; এেেিকেয়ল 39:25-29; এেেিকেয়ল 
43:12; এেেিকেয়ল 47:1-12; কযােয়ল 2:27; আেমাস 9:13-

15; কেফািনয়া 3:14-20; োখািরয়া 8:3; োখািরয়া 10:10-12; 
োখািরয়া 14:8,9,18-21; মালািখ 1:3,4.
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F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।

আশমাস 8:9 প্রভু আরও িশিশেন: 
“খসই সময় আবম সূয় ্মশক দপুুরশিিাশ�ই 
অস্�� করি| আকাশ পবরষ্কার থাকশিও 
পৃবথিীশক অন্কারাছেন্ন করি|

মবথ 27:45 কসই িদন দুপুর বােরািা কথেক 
কবলা িতনেি পয ্ণন্ত সমস্ত কদশ অন্ধকাের 
কেেক রইল৷

এটিও কদখুন: আেমাস 4:13; আেমাস 5:8.

E22 মবসহার শ্রম ফিপ্রসূ ও আশীি ্মাদধনযে 
হশি।

আশমাস 8:11 প্রভু িশিশেন:“খদ�, এমন 
বদন আসশে য�ন খদশশ দবুভ্মষি হশি| 
খিাশক ��ন রুটির জনযে ষুিবধ� িা জশির 
জনযে বপপাবস� হশি না| না, খিাশক প্রভুর 
িাশকযের জনযে ষুিবধ� হশি|

মবথ 4:25 গালীল, িদকাপিল, 
কেরুশােলম, িযহপূিদয়া ও যদ্ণেনর ওপার 
কথেকও বহুেলাক তারঁ িপেেন িপেেন েলল৷

মবথ 7:28 যীশু যখন এই সব কথা বলা 
কশষ করেলন, তখন েনতা তারঁ এই সব িশষিা 
শুেন হতবুক্দ্ হেয় কগল৷

মবথ 8:1 যীশু কসই পাহাড় কথেক কনেম এেল 
অেনক কলাক তারঁ িপেেন িপেেন েলেত 
লাগল৷

মবথ 9:36 কলাকেদর ভীড় কদেখ 
তােদর েন্য যীশুর মমতা হল, কারর তারা 
পালকিবহীন কমষপােলর মেতা লিান্ত ও 
অসহায় িেল৷

মবথ 12:23 এই কদেখ কলােকরা িবক্স্মত 
হেয় বলল, ‘ইিনই িক দায়পূেদর সন্তান?’

মবথ 13:34 েনসাধারেরর কােে উপেদশ 
কদবার সময় যীশু প্রায়ই এই ধরেরর দৃষ্টান্ত 
িদেতন৷ িতিন দৃষ্টান্ত োড়া ককান িশষিাই িদেতন 
না৷

মবথ 21:11 েনতা বেল উঠল, ‘ইিন যীশু, 
গালীেলর নাসরতীয় শহেরর কসই ভাববাদী৷’

মবথ 22:33 সমেবত কলােকরা তারঁ এই 
িশষিা শুেন আচিয ্ণ হেয় কগল৷

এটিও কদখুন: মিথ 9:33; মিথ 12:15; মিথ 13:2; মিথ 14:13; মিথ 
15:30,31; মাক্ণ 10:1; লুক 4:42; লুক 5:15; লুক 9:11.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E20 মবসহা এক ন�ুন সম্পক্ম �ড়শিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

আশমাস 9:11 “দায়ূশদর �ািুঁপব�� 
হশয়শে| বকন্তু খসই সময় আবম আিার �া 
স্থাপন করি| আবম খদওয়াশির ��্মগুশিা 
সারাশিা| আবম এর ধ্ংসসূ্প খথশক 
আিার �ড়ি| আবম �াশক পূশি ্ম খয়মন 
বেি খসই ভাশি আিার �শড় �ুিি|

12 �ারপর, �ারা, যারা আমার নাশম 
অবভবহ� হয়, �ারা ইশদাশমর এিং খদশশর 
অনযোনযে অিবশষ্ট অংশশর সত্ত গ্রহণ করশি 
প্রভু িশিন, ব�বন এগুশিা কশরন|

13 প্রভু িশিন, “খসই সময় আসশে য�ন 
হািিাহক শসযে খেদশকর সশগে �াি 
বমবিশয় পা খফিশি| দ্াষিা মদ্মনকারী, 
দ্াষিা চযনকারীশক োবড়শয যাশি| পি ্ম� 
এিং উপপি ্ম� খথশক বমষ্ট দ্াষিারস ঝশর 
পড়শি|
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14 আবম আমার খিাকশদর ইস্াশয়িশক িন্দী 
দশা খথশক বফবরশয় আনি| �ারা ধ্ংস 
হশয় যাওয়া শহরগুবি আিার �ড়শি এিং 
খস�াশন িাস করশি| �ারা দ্াষিাশষি� 
স্থাপন করশি এিং �াশদর উ�প্ন্ন 
দ্াষিারস পান করশি| �ারা িা�ান করশি 
এিং �া খথশক ফি আহরণ কশর �াশি|

15 আবম আমার খিাকশদর �াশদর খদশশ 
স্থায়ীভাশি িসিাস করাি| খয় খদশ আবম 
�াশদর বদশয়বে, খস�ান খথশক �াশদর আর 
ক�নও বিক্ছেন্ন করা হশি না|” প্রভু খ�ামার 
ঈশ্বরই এই সি িশিশেন|

पবশষযেচবর� 15:14 অইহুদীেদর প্রিত 
ঈশ্বেরর ভােলাবাসার কথা আপনারা ভাই 
িশেমােনর মুেখ শুেনেেন৷ এই প্রথম যখন 
ঈশ্বর অইহুদীেদর গ্রহর করেলন ও তােদরেক 
তারঁ প্রো কের িনেলন৷

15 ভাববাদীেদর কথাও এর সােথ কমেল কয়মন 
শােস্ত কলখা আেে:

16 ‘এরপর আিম িফের আসব, আর দাযপূেদর কয় 
ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার 
ধ্ংস স্ান আবার কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের 
স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; ইসাইয়া 11:14; ইসাইয়া 14:1,2; 
ওবািদয়া 1:8.
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H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

ওিাবদয়া 1:17 বকন্তু বসশয়ান পি ্মশ� বকেু 
খিাক জীবি� খথশক যাশি| �ারা বিশশষ 
খিাক িশি �ণযে হশি| যাশকাশির িংশধররা 
বনশজশদর অবধকারভুতি ক্জবনসগুশিা 
বফবরশয় বনশয় যাশি|

18 যাশকাশির পবরিার আগুশনর ম� হশয় 
উিশি| খয়াশষশফর জাব� হশি অবনিবশ�ার 
ম�| বকন্তু এশষৌর উপজাব�রা হশি �ৃশণর 
ম�| বযহূদািাসীরা ইশদামশক পুবড়শয় 
খফিশি| বযহূদািাসীরা ইশদামশক ধ্ংস 
কশর খদশি| ��ন এশষৌর উপজাব�র মশধযে 
খকউ জীবি� থাকশি না|” খকন? কারণ 
প্রভু ঈশ্বরই এই কথাটি িশিশেন|

19 ��ন খনশ�ভ-এর খিাকরা এশষৌর পি ্মশ� 
িাস করশি এিং পাহাশড়র পাদশদশশর 
খিাকরা এশস পশিষ্টঠীয়শদর খদশগুবি 
অবধকার কশর খনশি|ওই সি খিাকরা 
ইফ্রবয়শমর এিং শমবরয়ার খদশশ িাস 
করশি| ব�বিয়দ বিনযোমীশনর অবধকারভুতি 
হশি|

20 ইস্াশয়শির খিাকরা �াশদর িাড়ী োড়শ� 
িাধযে হশয়বেি; বকন্তু ওই সি খিাকরাই 
সাবরফ� ্ পয় ্মন্ কনানীয় খদশ অবধকার 
করশি| বযহূদার খিাকরা খজরুশাশিম 
�যো� কশর সফারশদ ব�শয় িাস করশ� 
িাধযে হশয়বেি| বকন্তু �ারা খনশ�শভর 
শহরগুবি অবধকার করশি|

21 বিজয়ীরা বসশয়ান পি ্মশ�র উপশর যাশি| 
এিং খয় সি খিাকজন এশষৌর পি ্মশ� 
থাশক �াশদর শাসন করশি ও রাজযেটি 
প্রভুর অবধকারভুতি হশি|

সামসগেী� 2:5 ঈশ্বর ক্রুদ্ হেয় কসই সব 
কলাকেদর বেলেেন, “এই ব্যক্তিেক আিম রাো 
িহেসেব মেনানীত কেরিে! এবং কস িসেয়ান 
পব ্ণেত রােত্ব করেব| িসেয়ান আমার কােে 

একটি িবেশষ গুরুত্বপপূর ্ণ পব ্ণত|” এই ঘিনা কসই 
সব কনতােদর ভীত করেলা|

সামসগেী� 102:15 কলাকরা প্রভুর 
নােমর উপাসনা করেব| কহ ঈশ্বর, পিৃথবীর 
সমস্ত রাোরা আপনােক মিহমািবেত করেব|

ইসাইয়া 24:23 কেরুশােলেমর িসেয়ান পব ্ণেত 
প্রভু রাোর মত শাসন করেবন| গর্যমান্য 
কলাকেদর উপিস্িতেত তারঁ উজ্জ্বল মিহমা 
প্রকািশত হেব| তারঁ মিহমা এত উজ্ল হেব 
কয তা কদেখ োদঁ িবহবল হেব এবং সপূয় ্ণ লজ্া 
পােব|

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 12:22 িকন্তু 
কতামরা কসরকম ককান স্ােন আেসা িন৷ কয় 
নতুন স্ােন কতামরা এেসে তা হল িসেযান 
পব ্ণত৷ কতামরা েীবন্ত ঈশ্বেরর নগরী স্বগতীয় 
কেরুশােলেম এেসে৷ কতামরা কসই োয়গায় 
এেসে কয়খােন হাোর হাোর স্বগ ্ণদপূতরা 
পরমানেন্দ একক্ত্রত হয়৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 14:1 এরপর আিম িসেযান পব ্ণেতর 
ওপর এক কমষশাবকেক দািঁড়েয় থাকেত 
কদখলাম৷ তারঁ সেঙ্গ দািঁড়েয় 144000 েন 
কলাক৷ তােদর প্রেত্যেকর কপােল তারঁ নাম ও 
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তারঁ িপতার নাম িলিখত৷

पপ্র�যোশদশ 21:27 অশুিে ককান িকেু শহের 
প্রেবশ করেত পারেব না৷ ককান মানুষ কয় ঘনৃ্য 
কাে কের অথবা কয় অসত্ কস কখনও নগের 
প্রেবশ করেত পারেব না৷ ককবল যােদর নাম 
কমষশাবেকর েীবন পুস্তেক কলখা আেে শুধু 
তারাই কসখােন প্রেবশ করেত পারেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

ওবািদয়া
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G01 মবসহার পুনরুজ্ীিশনর কথা পূি ্ম 
অনুমান করা হশয়বেি।

খযানা 1:17 আর প্রভু খয়ানাশক ব�শি 
খফিার জনযে একিা িড় মাে টিক কশর 
খরশ�বেশিন| খয়ানা মাশের খপশির মশধযে 
ব�ন বদন ও ব�ন রাক্ত্র রইশিন|

খযানা 2:2 “আবম �ুি �ারাপ অিস্ার 
মশধযে বেিাম| আবম প্রভুশক সাহাশযযের 
জনযে ডাকিাম এিং ব�বন আমাশক উত্তর 
বদশিন! আবম কিশরর আশরা �ভীশর 
বেিাম প্রভু, আবম আপনাশক বচ�ক্ার 
কশর ডাকিাম এিং আপবন আমার রি 
শুনশ� খপশিন!

3 “আপবন আমাশক সমুশদ্ খফশি 
বদশয়বেশিন| আপনার শক্তিশািী খেউ 
আমার উপর পশড়বেি| আবম �ভীর, 
অব� �ভীর সমুশদ্ ডুশি খ�িাম| আমার 
চাবরবদশক খকিিই জি বেি|

4 ��ন আবম ভিবেিাম, “এ�ন আমাশক 
িাধযে হশয়ই খসই �াশন খয়শ� হশি খয�াশন 
আপবন আমাশক খদ�শ� পাশি না|’ বকন্তু 
আবম সাহাশযযের জনযে �িু আপনার পবিত্র 
মক্ন্দশরর বদশক খচশয়বেিাম|”

5 “সমুশদ্র জি আমার চাবরবদক ব�শর 
ধরি| জি আমার মু� খেশক বদি, আবম 
বনঃশ্বাস বনশ� পারবেিাম না| ক্রমশঃ আবম 
�ভীর খথশক �ভীর�র সমুশদ্ চশি খয়শ� 
থাকিাম| সমুশদ্র বশিাি আমার মাথার 
চাবরবদক জবড়শয় খ�ি|

6 আবম সমুশদ্র �িশদশশ বেিাম, খয়�ান 
খথশক পাহাড়গুশিা আরভি হশয়শে| আবম 
খভশিবেিাম আবম এই কারা�াশর সারা 
জীিশনর জনযে িন্দী হশয় খ�বে| বকন্তু প্রভু 
আমার ঈশ্বর, আমাশক আমার কিশরর 
মধযে খথশক খির কশর আনশিন! ঈশ্বর, 
আপবন আিার আমাশক জীিন দান 
করশিন!

7 “আমার আত্া সি আশা খেশড় 

বদশয়বেশিন| বকন্তু ��ন আবম প্রভুশক 
স্রণ করিাম| প্রভু, আবম আপনার কাশে 
প্রাথ ্মনা কশরবেিাম| এিং আপবন আপনার 
পবিত্র মক্ন্দরর আমার প্রাথ ্মনাগুবি 
শুশনবেশিন|

মবথ 12:39 যীশু তােদর বলেলন, ‘এ 
যুেগর দুষ্ট ও পাপী কলােকরা িেেহ্নর কখােঁ 
কের; িকন্তু ভাববাদী কয়ানার িেহ্ন োড়া আর 
ককান িেহ্নইতােদর কদখান হেব না৷

40 কয়ানা কয়মন কসইিবরাি মােের কপেি িতন িদন 
িতন রাত িেেলন, কতমন মানবপুত্র িতন িদন 
িতন রাত পিৃথবীর অন্তঃস্েল কািােবন৷

41 িবোেরর িদেন নীনবীয় কলােকরা এই কােলর 
কলাকেদর িবরুেদ্ উেঠ দািঁড়েয় তােদর কদাষী 
করেব, কারর নীনবীয় কলােকরা কয়ানার 
প্রোেরর ফেল তােদর মন কফরাল৷ আর কদখ, 
কয়ানার কেেয় এখােন আরও একেন মহান 
আেেন৷

মবথ 16:4 এ যুেগর দুষ্ট ও ভ্ষ্টাোরী 
কলােকরা িেেহ্নর কখােঁ কের, িকন্তু কয়ানার িেহ্ন 
োড়া আর ককান িেহ্নই তােদর কদখােনা হেব 
না৷’ এরপর যীশু তােদর কেেড় কসখান কথেক 
েেল কগেলন৷

এটিও কদখুন: আিদপুস্তক 22:4; রাোবিল ২ 20:8; সামসঙ্গীত 
27:13; সামসঙ্গীত 42:7; সামসঙ্গীত 66:11,12; সামসঙ্গীত 68:20; 

সামসঙ্গীত 69:1,2.
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B06 মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।
B16 মবসহার ষিম�া এিং িি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

বম�া 2:12 হযোঁ, যাশকাশির খিাশকরা, 
আবম খ�ামাশদর সকিশক একক্ত্র� 
করশিা| আবম ইস্াশযশির য়শুধে অিবশষ্ট 
জীবি� িয়্ক্তিশদর একক্ত্র� কশর আনশিা| 
খয়মন খমষশদর খমষশ�াযঁাড় একক্ত্র� 
করা হয, খমষপাি খয়মন চরাশনার মাশি 
একক্ত্র� করা হয, খসইভাশিই আবম 
�াশদর একক্ত্র� করশিা, ��ন জায়�াটি 
িহ ুখিাকজশনর খকািাহশি ভশর য়াশি|

13 �ারপর “চূন ্মকারী”িয়্ক্তিটি পথ �ুশি খদশি 
এিং �ার খিাশকশদর সামশন য়াশি| �ারা 
দরজাগুশিা ভাঙশি এিং শহর খেশড় চশি 
য়াশি| �াশদর রাজা �াশদর সশগে আশ� 
আশ� হািঁশিন আর প্রভু �ারঁ খিাশকশদর 
সামশন থাকশিন|

ইসাইয়া 42:13 প্রভু বলবান তসেন্যর মত েেল 
যােবন! িতিন হেবন যুদ্ করেত প্রস্তুত মানুেষর 
মত| িতিন প্রেণ্ড উত্েতক্েত হেয় উঠেবন| 
িতিন কাদঁেবন, উচ্চস্বের িেত্কার করেবন 
এবং তার শএুেদর পরাক্েত করেবন|

ইসাইয়া 55:4 দাযপূদেক আিম অন্যান্য 
োিতর েন্য সাষিী বািনেয়িে| আিম তােক 
প্রিতশ্রুিত িদেয়িে বহু োিতর শাসক ও 
কসনাপিত বািনেয় কদব|”

কবরন্থীয় ১ 15:25 কারর যতিদন না ঈশ্বর তারঁ 
সমস্ত শত্রুেক খ্ীেষ্টর পদানত করেেন, 
ততিদন খ্ীষ্টেক রােত্ব করেত হেব৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:9 িকন্তু আমরা 
যীশুেক কদেখিে, য়ােঁক অল্পষিেরর েন্য 
স্বগ ্ণদপূতেদর কথেক নীেে স্ান কদওয়া হেয়িেল৷ 

কসই যীশুেকই এখন সম্ান আর মিহমার 
মুকুি পরােনা হেয়েে৷ কারর িতিন মতুৃ্য যন্ত্ররা 
কভাগ কেরেেন এবং ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ সকল 
মানুেষর েন্য মতুৃ্যেক আিলঙ্গন কেরেেন৷

10 ককবল ঈশ্বরই কসই েন য়ারঁ দ্ারা সবিকেু 
সটৃষ্ট হেয়েে এবং সবিকেুই তারঁ মিহমার েন্য, 
তাই অেনক সন্তানেক তারঁ মিহমার ভাগীদার 
করেত ঈশ্বর প্রেযােনীয় কােটিই করেলন৷ 
িতিন তােদর পিরত্রােরর প্রবত্ণক যীশুেক 
িনয় ্ণাতন কভােগর মাধ্যেম িসদ্ ত্রারকত্ণা 
কেরেেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 2:14 ভাল, কসই সন্তানরা 
যখন রতিমাংেসর মানুষ, তখন যীশু িনেেও 
তােদর স্বরূেপর অংশীদার হেলন৷ যীশু 
এইরকম করেলন কয়ন মতুৃ্যর মাধ্যেম মতুৃ্যর 
অিধপিত িদয়াবলেক ধ্ংস করেত পােরন;

15 আর যারঁা মতুৃ্যর ভেয় যাবজ্ীবন দাসেত্ব 
কািােছে তােদর যুতি কেরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 6:20 যীশু, িযিন 
মল্ীেষদেকর রীিত অনুযাযী িেরকােলর 
েন্য মহাযােক হেলন, িতিন আমােদর হেয় 
কসখােন প্রেবশ কেরেেন এবং আমােদর েন্য 
পথ খুেল িদেয়েেন৷

पপ্র�যোশদশ 6:2 এরপর আিম কদখলাম, আমার 
সামেন একটি সাদা রেঙর কঘাড়া৷ তার ওপর 
িযিন বেস আেেন তারঁ হােত একটি ধনুক িেল৷ 
তােঁক একিা মুকুি পিরেয় কদওয়া হেল িতিন 
যুদ্ েয় করেত িবেেতার মত বাইের এেলন৷

पপ্র�যোশদশ 7:17 কারর িসংহাসেনর টঠক 
সামেন কয় কমষশাবক আেেন িতিন এেদর 
কমষপালক হেবন, তােদর েীবন েেলর 
প্রস্বেরর কােে িনেয় যােবন আর ঈশ্বর এেদর 
সমস্ত কোেখর েল মুিেেয় কদেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 17:14 তারা কমষশাবেকর সেঙ্গ যুদ্ 
করেব িকন্তু কমষশাবক তােদর পরাক্েত করেব 

িমখা
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িমখা

কারর িতিন প্রভুেদর প্রভু ও রাোেদর রাো৷ 
িতিন তারঁ মেনানীত এবং িবশ্বস্ত কলাকেদর 
সাহােয্য তােদর পরাক্েত করেবন৷ এই 
কলাকেদর িতিন আহ্ান কেরিেেলন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; কযাহন 10:27-30; पপ্রত্যােদশ 
19:13-17.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

বম�া 4:1 খশশষর বদনগুশিাশ�, প্রভুর মক্ন্দশরর 
পি ্ম�টি অন্য় আর সনস্ পি ্মশ�র খচাশয 
উচুঁ হশয় উিশি| প্রিাশহর ম� খস�াশন 
অশনক খিাক খয়শ� থাকশি|

2 সমস্ জাব�র খিাশকরা খস�াশন য়াশি| 
�ারা িিশি, “এশসা! চশিা যাশকাশির 
ঈশ্বশরর মক্ন্দশর যাওয়া য়াক| ��ন ঈশ্বর 
�ারঁ জীিনয়াপশনর বশষিা আমাশদর 
খদশিন এিং আমরা �াশঁক অনুসরণ 
করি|” ঈশ্বশরর বিবধগুবি, হযোঁ, প্রভুর িা�্মা 
খজরুশাশিশম বসশযান পি ্মশ�র ওপশরই 
শুরু হশি এিং পৃবথিীর সি জায়�ায় 
েবড়শয় যাশি|

3 ��ন ঈশ্বর সমগ্র জাব�র বিচার হশিন| 
ব�বন দরূ খদশশর িহ ুমানুশষর যুক্তি-�শক্মর 
সমাবপ্ত �িশিন| ওই খিাশকরা যুশধের জনযে 
অস্ত বহসাশি িযেিহার করশি| খিাশকরা 
অশনযের সশগে িড়াই করা িন্ করশি আর 
ক�নই যুশধের জনযে অনুশীিন করশি না|

4 প্রশ�যেকটি খিাক �ার দ্াষিা এিং ডুমুর 
�াশের নীশচ িসশি| খকউ �াশদর খদ�শি 
না| খকন? কারণ, সি ্মশক্তিমান প্রভু 
িশিশেন এমনিাই �িশি!

7 ঐ “পগুে” শহশরর খিাশকরাই অিবশষ্ট 

থাকশি| ওই শহশরর খিাশকশদর খজার 
কশর শহর খেশড় খয়শ� িাধযে করা 
হশয়বেি; বকন্তু আবম �াশদর একটি 
শক্তিশািী জাব�শ� পবরণ� করি|” প্রভুই 
�াশদর রাজা হশিন| ব�বন বসশয়ান পি ্ম� 
খথশক বচরকাি �াশদর শাসন করশিন|

ইসাইয়া 2:2 কশেষর িদনগুিলেত, প্রভুর 
মক্ন্দেরর পব ্ণতেক সকল পব ্ণেতর মেধ্য 
শীষ ্ণস্ানীয করা হেব এবং ওটিেক সমস্ত পব ্ণত 
কথেক উচ্চতর করা হেব| এবং সমস্ত কদশগুিল 
কথেক কলাকরা কসখােন িনয়িমত ভােব প্রবােহর 
মত যােব|

3 বহু কদেশর কলাক কসখােন যােব| তারা বলেব, 
“েল, আমরা সবাই প্রভুর পব ্ণেত, যােকােবর 
ঈশ্বেরর উপাসনাগেৃহ উটঠ| তারপর িতিন 
আমােদর তারঁ েীবনযাপেনর পথ কশখােবন 
এবং আমরা েীবেনর কসই পথ অনুসরর 
করব|”ঈশ্বেরর িবিধ, প্রভুর বাত ্ণাসমপূহ 
কেরুশােলেমর িসেয়ান পব ্ণত কথেক শুরু হেব 
এবং কগািা পিৃথবীেত েিড়েয় পড়েব|

4 তারপর ঈশ্বর সকল োিতর িবোরক হেবন| 
এবং অেনক কলােকর বাদানুবােদর িনষ্পত্িত 
করেবন| তারা িনেেেদর মেধ্য লড়াইেয়র সময় 
অস্তশেস্তর ব্যবহার বন্ধ করেব| তারা তােদর 
তরবাির কথেক লাঙেলর ফলা ততির করেব 
এবং বশ ্ণার ফলা িদেয় কািাির বানােব| এক 
োিত অন্য োিতর িবরুেদ্ তরবাির ধরেব না| 
পরস্পেরর মেধ্য লড়াই বন্ধ হেব| তারা কখনও 
যুেদ্র প্রিশষির কনেব না|

5 যােকােবর পিরবার, এেসা আমরা প্রভুর 
আেলািকত পেথ েিল!

িুক 1:33 িতিন যােকােবর বংেশর 
কলাকেদর ওপের িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ 
রােেত্বর কখনও কশষ হেব না৷’

पবশষযেচবর� 17:31 কারর িতিন 
একটি িদন িস্র কেরেেন, কয় িদেন িতিন 
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তারঁ িনরূিপত একেনেক িদেয় সারা েগত 
সংসােরর িবোর করেবন৷ এই িবষেয় সকেল 
কয়ন িবশ্বাস করেত পাের এমন প্রমারও িতিন 
িদেয়েেন: এই প্রমারস্বরূপ িতিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক তােঁক পুনরত্িথত কেরেেন!’

খরামীয় 11:5 টঠক কসই ভােবই এখনও িকেু 
কলাক আেে, ঈশ্বর যােদরেক িনে অনুগ্রেহ 
মেনানীত কেরেেন৷

6 ঈশ্বর যিদ তারঁ কলাকেদর অনুগ্রেহ মেনানীত 
কেরেেন, তেব তােদর কৃতকেম ্ণর ফেল তারা 
ঈশ্বেরর কলাক বেল গন্য হয় িন, কারর তাই 
যিদ হত তেব ঈশ্বেরর অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ 
হত না৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; মিথ 25:31,32; কযাহন 5:22-
29; पিশষ্যেিরত 4:32-35.

F13 মবসহার যন্ত্রণাশভাশ�র বিশদ।

বম�া 5:1 এ�ন, ওশহ শক্তিশািী শহর, 
খ�ামাশদর বসনযেশদর একক্ত্র� কর| �ারা 
�াশদর িাটি বদশয় ইস্াশযশির বিচারশকর 
�াশি আ�া� করশি|

মবথ 26:67 তখন তারা যীশুর মুেখ থুথু 
িদল ও তােঁক ঘুিস মারল৷

68 ককউ ককউ তােঁক েড় মারল ও বলল, ‘ওের 
খ্ীষ্ট, আমােদর েন্য িকেু ভাববানী বল, কক 
কতােক মারল?’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 33:21; িবলাপ-গাথা 3:30; মিথ 27:30; 
কযাহন 18:22; কযাহন 19:3.

A04 মবসহা অমর।
C03 মবসহার জন্মস্থি।

বম�া 5:2 বকন্তু বি� ্খিহম-ইফ্রাথা, �ুবম 
বযহূদার সিশচশয় খোি শহর| খ�ামার 
পবরিার খ�ানার পশষি �ুিই খোি| বকন্তু 
আমার জশন্য় “ইস্াশযশির শাসক” 
খ�ামার মধযে খথশকই খিবরশয় আসশি| 
�ার উ�প্�ব্� প্রাচীনকাি খথশক িহ ু
প্রাচীনকাি খথশক|

মবথ 2:4 তখন িতিন ইহুদীেদর মেধ্য যারঁা প্রধান 
যােক ও ব্যবস্ার িশষিক িেেলন, তােঁদর 
কডেক ক্েেজ্ঞস করেলন, মশীহ (খ্ীষ্ট) ককাথায় 
েন্মগ্রহর করেবন?

5 তারঁা কহেরাদেক বলেলন, ‘িযহপূিদয়া প্রেদেশর 
তবত্ কলহেম, কারর ভাববাদী কসরকমই িলেখ 
কগেেন:

6 ‘আর তুিম িযহপূদা প্রেদেশর তবত্ কলহম, তুিম 
িযহপূদার শাসনকত্ণােদর কোেখ ককান অংেশ 
নগন্য নও, কারর কতামার মধ্য কথেক একেন 
শাসনকত্ণা উঠেবন িযিন আমার প্রো 

িমখা
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ইস্ােয়লেক েরােবন৷›

িুক 1:31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর 
কতামার এক পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম 
রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

িুক 2:4 কয়ােষফ িেেলন রাো দাযপূেদর বংশধর, 
তাই িতিন গালীল প্রেদেশর নাসরত্ কথেক 
রাো দাযপূেদর বাসভপূ িম তবত্ কলহেম কগেলন৷

5 কয়ােষফ তারঁ বাগ্দত্তা স্তী মিরয়মেক সেঙ্গ 
িনেয় নাম কলখােত েলেলন৷ এই সময় মিরয়ম 
িেেলন অন্তঃসত্ত্বা৷

6 তারঁা যখন কসখােন িেেলন, তখন মিরয়েমর 
প্রসব কবদনা উঠল৷

7 আর মিরয়ম তারঁ প্রথম সন্তান প্রসব করেলন৷ 
িতিন সেদ্য়াোত কসই িশশুেক কাপেড়র 
িুকেরা িদেয় েিড়েয় একটি োবনা খাবার 
পােত্র শুইেয় রাখেলন, কারর ঐ নগেরর 
অিতিথশালায় তােঁদর েন্য োয়গা িেল না৷

খযাহন 1:1 আিদেত বাক্যিেেলন, বাক্য 
ঈশ্বেরর সেঙ্গ িেেলন আর কসই বাক্যই ঈশ্বর 
িেেলন৷

খযাহন 7:41 অন্যরা বলল, ‘ইিন মশীহ 
(খ্ীষ্ট)৷’এ সত্েত্বও ককউ ককউ বলল, ‘খ্ীষ্ট 
গালীলী কথেক আসেবন না৷

42 শােস্ত িক একথা কলখা কনই কয় খ্ীষ্টেক দাযপূেদর 
বংশধর হেত হেব; আর দাযপূদ কয় তবত্ কলহম 
শহের থাকেতন, িতিন কসখান কথেক 
আসেবন?’

বপ�শরর ১ম পত্র 1:20 েগত সটৃষ্টর আেগই 
খ্ীষ্টেক মেনানীত করা হেয়িেল; িকন্তু এই কশষ 

সমেয় কতামােদর েন্য িতিন প্রকািশত হেলন৷
21 খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই কতামরা ঈশ্বের িবশ্বাসী হেয়ে৷ 

ঈশ্বর মতৃেদর মধ্য কথেক খ্ীষ্টেক পুনরুত্িথত 
কের তােঁক মিহমািবেত কেরেেন৷ কস েন্যই 
ঈশ্বেরর প্রিত কতামােদর িবশ্বাস ও প্রত্যাশা 
আেে৷

এটিও কদখুন: রুথ 4:11; বংশাবিল ১ 4:4; সামসঙ্গীত 102:25-27; 
সামসঙ্গীত 132:6; প্রবেন 8:22-31; ইসাইয়া 9:6,7; ইসাইয়া 11:1; 
ইসাইয়া 53:2; এেেিকেয়ল 17:22-24; এেেিকেয়ল 34:23,24; 

এেেিকেয়ল 37:22-25; আেমাস 9:11; োখািরয়া 9:9; লুক 23:38; 
কযাহন 1:1-3; কযাহন 19:14-22; িহব্রুেদর কােে পত্র 13:8; 

কযাহন 1:1; पপ্রত্যােদশ 1:11-18; पপ্রত্যােদশ 19:16; पপ্রত্যােদশ 
21:6.

B12 মবসহার পবরপূণ ্ম�া।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

বম�া 5:3 অ�এি য�বদন না ঐ স্তীশিাকটি 
�ার বশশু, প্রব�শ্রু� রাজাশক জন্ম খদয় 
��বদন প্রভু �ারঁ খিাশকশদর খেশড় 
খদশিন| �াশদর িাবক ভাইশয়রা ইস্াশয়শির 
খিাশকশদর কাশে বফশর আসশি|

4 �ারপর ইস্াশয়শির শাসক প্রভুর শক্তির 
ওপর এিং প্রভু, �ার ঈশ্বশরর চম�ক্ার 
নাশমর ওপর বনভ্মর করশি ও �ার খমশষর 
পািশক �াওয়াশি| খস�াশন শাবন্ থাকশি| 
কারণ খসই সমশয �ারঁ মবহমা পৃবথিীর 
খশষ প্রান্ পয় ্মন্ খপৌঁেশি|

মবথ 1:21 কদখ, কস এক পুত্র সন্তান 
প্রসব করেব, তুিম তারঁ নাম করেখা যীশু, কারর 
িতিন তারঁ কলাকেদর তােদর পাপ কথেক উদ্ার 
করেবন৷»

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

খযাহন 10:16 আমার এমন আেরা অেনক 
কমষ আেে যারঁা এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম 

িমখা
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অবশ্যই তােদরও আনব, তারাও আমার কথা 
শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব 
আর তােদর পালকও হেবন একেন৷

খযাহন 10:27 আমার কমষরা আমার কঠেস্বর 
কশােন৷ আিম তােদর োিন, আর তারা আমার 
অনুসরর কের৷

28 আিম তােদর অনন্ত েীবন িদই, আর তারা 
কখনও িবনষ্ট হয় না, আমার হাত কথেক ককউ 
তােদর ককেড় িনেতও পারেব না৷

29 আমার িপতা, িযিন তােদরেক আমায় 
িদেয়েেন, িতিন সবার ও সবিকেু কথেক মহান, 
আর ককউ িপতার হাত কথেক িকেুই ককেড় 
িনেত পারেব না৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; মিথ 25:31; কযাহন 14:9-11; কিরথেীয় 
২ 6:16; पপ্রত্যােদশ 1:13-18; पপ্রত্যােদশ 12:1,2.

B04 মবসহার ঈশ্বরসুিভ বিবশষ্টযে।
E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।

বম�া 5:5 খস�াশন শাবন্ বিরাজ করশি| হযোঁ, 
অশূরীয় বসনযেরা আমাশদর খদশ আক্রমণ 
করশি এিং আমাশদর দ�ূ ্মগুবিশক 
পদদবি� করশি| বকন্তু ইস্াশযশির শাসক 
সা�জন খমষপািক ও আিজন খন�া 
মশনানী� করশিন|

খযাহন 14:27 ‘শািন্ত আিম কতামােদর কােে 
করেখ যাক্ছে৷ আমার িনেের শািন্ত আিম 
কতামােদর িদক্ছে৷ েগত সংসার কয়ভােব শািন্ত 
কদয় আিম কসইভােব তা িদক্ছে না৷ কতামােদর 
অন্তর উিদ্নি অথবা শক্ঙ্কত না কহাক৷

খরামীয় 16:20 শািন্তর ঈশ্বর শীঘ্রই কতামােদর 
পােয়র নীেে শয়তানেক িপেষ কফলেবন৷ 
আমােদর প্রভু যীশুর অনুগ্রহ কতামােদর সবার 
সেঙ্গ থাকুক৷

এশফসীয় 2:14 খ্ীষ্টই আমােদর শািন্তর উত্ স৷ 
ইহুদী ও অইহুদীেদর মেধ্য কয় শত্রুভাব 
প্রােীেরর মত ব্যবধান সটৃষ্ট কেরিেল, খ্ীষ্ট 
িনে কদহ উত্ সগ ্ণ কের ঘরৃা ও ব্যবধােনর কসই 
প্রােীর কভেঙ্গ িদেয়েেন৷

কিসীয় 1:20 আর খ্ীেষ্টর ক্রুেশর ওপর 
পিতত রেতির দ্ারা শািন্ত স্াপন কের িক 
স্বেগ ্ণর, িক ম ্ণেয়্তর সব িকেু খ্ীেষ্টর মাধ্যেম 
তারঁ কােে পুনরায় িফিরেয় এেনিেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 13:20 শািন্তর 
ঈশ্বর িযিন মতৃেদর মধ্য কথেক আমােদর প্রভু 
যীশুেক িফিরেয় এেনেেন, রেতির মাধ্যেম 
শাশ্বত েুক্তি অনুযাযী িযিন মহান কমষপালক, 
প্রাথ ্ণনা কির কসই ঈশ্বর কয়ন কতামােদর 
প্রেযােনীয় সব উত্তম িবষয়গুিল কদন যােত 
কতামরা তারঁ ইছো পালন করেত পার৷ আিম 
িনেবদন কির কয়ন যীশু খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই িতিন 
তা সাধন কেরন৷ যুেগ যুেগ যীশুর মিহমা 
অষিয় কহাক৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 72:7; ইসাইয়া 9:6,7; লুক 2:14; কযাহন 
14:27; কযাহন 16:33; করামীয় 3:17; কিরথেীয় ২ 13:11; এেফসীয় 
2:14-17; িফিলপ্ীয় 4:9; কথসােলািনকীয় ১ 5:23; কথসােলািনকীয় 

২ 3:16; িহব্রুেদর কােে পত্র 7:2.

E21 মবসহা পাশপর ষিমা কশর খদশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

বম�া 7:15 আবম য�ন খ�ামাশদর 
বমশর খদশ খথশক খির কশর এশনবেিাম 
��ন অশনক অশিৌবকক কাজ 
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কশরবেিাম| আবম ওইরকম আশরা অশনক 
অশিৌবকক �িনা খ�ামাশদর খদ�াশিা|

16 িহজুাব�র খিাশকরা খসই অশিৌবকক 
�িনাগুশিা প্র�যেষি করশি এিং �ারা 
িজ্জ্� হশি| �ারা প্র�যেষি করশি খয় 
�াশদর ‘শক্তি’ আমার �ুিনায় বকেুই নয়| 
�ারা অিাক হশয় যাশি এিং �াশদর মুশ� 
হা� খদশি| �ারা বকেুই শুনশ� চাইশি না|

17 সাশপর মশ�া �ারা ধূশিাশ� িুশক ভর 
বদশয় য়াশি| �ারা ভশয় কাপঁশি| �ারা 
কীি প�গেশদর মশ�া �াশদর ��্ম খথশক 
মাশি খিবরশয় আসশি এিং আমাশদর প্রভু 
ঈশ্বশরর কাশে এশস �ারা খ�ামাশদর ভয় 
ও সম্ান করশি!

18 খ�ামার মশ�া ঈশ্বর আর খকাথাও খনই| 
�ুবম খিাশকরা অপরাধ হরণ কর| খয়সি 
খিাক খিঁশচ খ�শে �াশদর ঈশ্বর ষিমা 
কশরন| ব�বন বচরকাশির জনযে রা� কশর 
থাকশিন না| কারণ ব�বন বিশ্বস্ থাকশ� 
ইছো কশরন|

19 প্রভু আিার বফশর আসশিন এিং আমাশদর 
আরাম খদশিন| ব�বন আমাশদর অপরাধ 
চূণ ্ম কশর খদশিন এিং আমাশদর সমস্ 
পাপ �ভীর সমুশদ্র মশধযে েঁুশড় খফশি 
খদশিন|

20 ঈশ্বর যাশকাশির প্রব� অিি থাকশিন| দযা 
কশর আপবন আপনার দয়া অব্াহামশক 
খদ�ান খয়মনটি আপবন িহ ুআশ� 
আমাশদর পূি ্মপুরুষশদর কাশে প্রব�শ্রুব� 
বদশয়বেশিন|

িংশািবি ২ 7:14 তখন যিদ আমার কলাকরা 
অসত্  পথ ও আেরর ত্যাগ কের ব্যাকুল ও 
অনুতপ্ত িেত্েত আমায় ডােক, তেব আিম 
অবশ্যই তােদর আেবদেন সাড়া িদেয় তােদর 
পাপেক ষিমা করব এবং কদশটিেক সািরেয 
তুলব|

ইসাইয়া 55:7 দুষ্ট কলাকেদর দুষ্ট কাে 
পিরত্যাগ করেত হেব| তােদর কু-িেন্তা কেেড় 

িদেত হেব| তােদর প্রভুর কােে িফের আসেত 
হেব| ঈশ্বর তােদর ওপর করুরা করেবন| কসই 
কলাকেদর প্রভুর কােে িফের আসা উিেত্ ; 
কারর আমার ঈশ্বর ষিমা কেরন|

বিিাপ-�াথা 3:32 প্রভু যখন শাক্স্ত কদন তখন 
িতিন ষিমাও কেরন| এই ষিমা তারঁ গভীের 
ভালবাসা আর করুরা কথেকই আেস|

খহাশসয়া 3:5 এরপর ইস্ােয়লবাসীরা িফের 
আসেব| তারপর তারা তােদর প্রভু, তােদর 
ঈশ্বর এবং দাযপূদ, তােদর রাোর কখােঁে যােব| 
কশেষর িদনগুিলেত, তারা প্রভুেক এবং তারঁ 
ধািম ্ণকতােক সম্ান কদবার েন্য আসেব|

জা�াবরয়া 10:6 আিম িযহপূদার পিরবারেক 
বলবান করব| যুদ্ কেতার েন্য আিম 
কয়ােষেফর পিরবারেক সাহায্য করব| আিম 
তােদর িনরাপেদ িফিরেয় আনব| তােদর এমন 
সান্ত্বনা কদব মেন হেব আিম কয়ন কখনই 
তােদর কেেড় যাই িন| আিমই প্রভু তােদর ঈশ্বর 
তােদর সাহায্য করব|

মবথ 18:21 তখন িপতর যীশুর কােে 
এেস তােঁক বলেলন, ‘প্রভু, আমার ভাই আমার 
িবরুেদ্ কতবার অন্যায় করেল আিম তােক 
ষিমা করব? সাত বার পয ্ণন্ত করব িক?’

22 যীশু তােঁক বলেলন, ‘আিম কতামােক বলিে, 
ককবল সাত বার নয়, িকন্তু সাতেক সত্তর িদেয় 
গুর করেল যতবার হয় ততবার৷’

িুক 7:49 যারঁা তারঁ সেঙ্গ কখেত 
বেসিেল, তারা পরস্পর বলাবিল করেত লাগল, 
‘ইিন কক কয় পাপ ষিমা কেরন?’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:16 ‘ঐ 
সমেয়র পর প্রভু বেলেেন, আিম তােদর সেঙ্গ 
এই েুক্তি করব৷ আিম তােদর হৃদেয় আমার 
িনয়মগুেলা কগেঁথ কদব, আর তােদর মেন 
আিম তা িলেখ কদব৷’

িমখা
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17 এরপর িতিন বেলন: ‘আিম তােদর সব পাপ ও 
অধম ্ণ আর কখনও মেন রাখেবা না৷’ 

বপ�শরর ১ম পত্র 2:10 আেগ কতামরা তারঁ 
প্রো িেেল না িকন্তু এখন কতামরা ঈশ্বেরর 
আপন প্রোবনৃ্দ; একসময় কতামরা ঈশ্বেরর 
দয়া পাও িন িকন্তু এখন তা কপেয়ে৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #5; সামসঙ্গীত 103:3.

িমখা
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C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।

হািাকুক 2:3 এই িা�্মাটি ভবিষযেশ�র 
এক বিশশষ সমশয়র জনযে| এই িা�্মাটি 
ভবিষযেশ�র এক বিশশষ সমশয়র জনযে| 
এই িা�্মাটি সমাবপ্ত সম্পশক্ম| এিা সব�যেই 
�িশি| মশন হশ� পাশর খয় সময়িা ক�নও 
আসশি না| বকন্তু বধয়্য় ্ম ধশরা এিং এর 
জনযে অশপষিা কশরা| খসই সময় আসশি, 
খদরী হশি না|

সামসগেী� 130:5 প্রভু আমায় সাহায্য করেবন 
আিম এই প্রতীষিায রেয়িে| আমার আত্া তারঁ 
েন্য প্রতীষিা কের| প্রভু যা বেলন আিম তা 
িবশ্বাস কির|

6 আিম আমার প্রভুর প্রতীষিায রেয়িে, কয়মন 
একেন প্রহরী সকাল হওয়ার প্রতীষিায থােক|

ইসাইয়া 8:17 েুক্তিটি হল:আিম আমােদর 
রষিা করেত প্রভুর েন্য অেপষিা করব| িতিন 
যােকােবর পিরবােরর কথেক মুখ লুেকােছেন| 
িকন্তু আিম প্রভুর েন্য অেপষিা করব| িতিন 
আমােদর রষিা করেবন|

ইসাইয়া 46:13 আিম ভাল কাে করব| খুব 
শীঘ্রই আিম আমার কলাকেদর রষিা করব| 
আিম িসেয়ান ও আমার আচিয়্য় ্ণেনক 
ইস্ােয়েলর েন্য পিরত্রার আনব|”

িুক 18:7 তাহেল ঈশ্বর িক তারঁ 
মেনানীত কলােকরা, যারঁা িদন-রাত তােঁক 
ডাকেে, তারা কয়ন ন্যায় িবোর পায় তা 
কদখেবন না? িতিন িক তােদর সাহায্য করেত 
অযথা কদরী করেবন?

8 আিম কতামােদর বলিে, িতিন তােদর পেষি 
ন্যায় িবোর করেবনই আর তা তাড়াতািড়ই 
করেবন৷ যাইেহাক, মানবপুত্র যখন আসেবন, 
তখন িক িতিন এই পিৃথবীেত িবশ্বাস কদখেত 

পােবন?’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:37 কারর 
এখন কথেক অল্প সমেয়র মেধ্য,‘য়ারঁ আসবার 
কথা আেে িতিন আসেবন, িতিন কদরী করেবন 
না৷

বপ�শরর ২য় পত্র 3:9 প্রভু তারঁ প্রিতশ্রুিত 
পপূর ্ণ করেত সিত্য কদরী করেেন না৷ যিদও 
ককউ ককউ কসরকমই মেন করেে ; িকন্তু িতিন 
কতামােদর েন্য তধয় ্ণ ধের আেেন৷ ককউ কয় 
ধ্ংস হয় তা ঈশ্বর োন না, ঈশ্বর োন কয় 
প্রেত্যেক মন পিরবত্ণন করুক ও পােপর পথ 
ত্যাগ করুক৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 27:14; ইসাইয়া 30:18; িবলাপ-গাথা 
3:25,26; িমখা 7:7; লুক 2:25; কথসােলািনকীয় ২ 2:6-8; যােকােবর 

পত্র 5:7,8.

E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 
�ারঁ প্রশংসা করা হশি।

হািাকুক 2:4 যারা শুনশ� আগ্রহী নয়, 
�াশদর এই িা�্মাটি সাহাযযে করশি না: 
বকন্তু খয় িযেক্তি টিক কাজ কশর খস �ার 
আনু�শ�যের জনযে খিঁশচ থাশক|”

খরামীয় 1:17 ঈশ্বর িক কের মানুষেক 
িনেদ্ণাষ বেল গ্রহর কেরন, তা এই সুসমাোেরর 
মধ্য িদেয়ই কদখােনা হেয়েে৷ শুরু কথেক কশষ 
পয ্ণন্ত িবশ্বাস দ্ারাই মানুষ ঈশ্বেরর সামেন 
িনেদ্ণাষ বেল গন্য হয়৷ শাস্ত কয়মন বেল, 
‘িবশ্বােসর দ্ারা কয় ব্যক্তি ঈশ্বেরর সামেন 
ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়েে কস অনন্ত েীবেনর 
অিধকারী হেব৷’

�ািা�ীয় 2:16 তবু আমরা োিন কয় মানুষ 
ঈশ্বেরর সামেন িবিধ-ব্যবস্া পালেনর দ্ারা নয় 
বরং যীশু খ্ীেষ্ট িবশ্বাস দ্ারা ঈশ্বেরর সাষিােত 
িনেদ্ণাষ গিরত হয়, তাই আমরা যীশু খ্ীেষ্ট 

হাবাকুক
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িবশ্বাস কেরিে, যােত আমরা ঈশ্বেরর সামেন 
িবিধ-ব্যবস্া পালেনর দ্ারা নয় বরং খ্ীেষ্ট 
িবশ্বাসী বেলই িনেদ্ণাষ গিরত হই৷ কারর ককউই 
িবিধ-ব্যবস্া পালেনর দ্ারা ঈশ্বেরর সামেন 
িনেদ্ণাষ গিরত হয় না৷

�ািা�ীয় 3:11 এখন এিা পিরকিার কয় িবিধ-
ব্যবস্ার দ্ারা ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ 
হওয়া যায় না৷ কারর শাস্ত বেল: ‘ধািম ্ণক ব্যক্তি 
িবশ্বােসর েন্যই বােঁেব৷’

12 িকন্তু িবিধ-ব্যবস্ার সেঙ্গ িবশ্বােসর ককান 
সম্ক্ণ কনই, বরং শাস্ত বেল, ‘কয় িবিধ-ব্যবস্া 
পালন কের, কস তার মধ্য িদেয়ই েীবন পােব৷’

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:38 আমার 
দৃটষ্টেত যােদর ধািম ্ণক প্রিতপন্ কেরিে তারা 
িবশ্বােসর ফেলই কবেঁে থাকেব, িকন্তু কস যিদ 
ভেয় িবশ্বাস কথেক সের যায় তেব আিম তার 
প্রিত সন্তুষ্ট হব না৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 53:11; কযেরিময়া 23:5; মিথ 27:19; 
पিশষ্যেিরত 3:14; पিশষ্যেিরত 22:14; কযাহন 2:1; কযাহন 5:10-

12.

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

হািাকুক 2:14 ��ন প্রভুর মবহমার কথা 
সি জায়�ার খিাকরা জানশ� পারশি| 
সমুদ্ খথশক জি খয়মন েবড়শয় যায় খসই 
রকম ভাশি এই �িরিাও চাবরবদক েবড়শয় 
যাশি|

ইসাইয়া 11:9 এই সব িবষয়গুিল আসেল 
প্রমার কের ককউ কারও ককান ষিিত না কের 
পরস্পর শািন্তেত বাস করেব| কলাকরা আমার 
পিবত্র পব ্ণেতর ককান অংেশ িহংসা িকংবা 
ধ্ংেসর আশ্য় কনেব না| কারর এই সব 
কলাকরা যথাথ ্ণভােব প্রভুেক কেেন ও োেন| 
ভরা সমুেদ্র েেলর মেতা প্রভু িবষয়ক অগাধ 
জ্ঞােন তারা পিরপপূর ্ণ থাকেব|

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; সামসঙ্গীত 67:1-7; সামসঙ্গীত 72:19; 
সামসঙ্গীত 86:9; সামসঙ্গীত 98:1-8; ইসাইয়া 6:3.

হাবাকুক
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D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 

মশধযে  িাস কশরন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

খজফাবনয়া 3:9 ��ন আবম অনযোনযে 
জাব�র খিাশকশদর পবরি�্মন করি যাশ� 
�ারা শুধে মুশ�, শুধে ভাষায় প্রভুশক 
ডাশক| �ারা কাশঁধ কাধঁ বদশয ‘একজন 
খিাশকর ম� বমবি� হশি এিং আমাশক 
উপাসনা করশি|

খজফাবনয়া 3:10-11
খজফাবনয়া 3:12 য়ারা নম্র ও বিনী� শুধুমাত্র 

খসইসি খিাশকশদরই আবম আমার শহশর 
িাস করশ� খদি এিং �ারা প্রভুর নাশম 
আস্থা রা�শি|

13 ইস্াশয়িীয়রা য়ারা খিঁশচ আশে, �ারা মন্দ 
কাজ করশি না| �ারা ক�নই প্রিক্চি� 
করার খচষ্টা করশি না| �ারা খমশষর ম� 
হশি যারা �ায় আর শাবন্শ� শুশয় থাশক- 
এিং খকউই �াশদর বিরতি কশর না|”

14 খজরুশাশিম, �ুশী হও এিং উপশভা� 
কর| ইস্াশযি আনশন্দ বচ�ক্ার কশরা| 
খজরুশাশিম সুশ� থাশকা এিং মজা কশরা|

15 খকন? কারণ প্রভু খ�ামাশদর শাক্স্ খদওয়া 
িন্ কশরশেন! ব�বন খ�ামাশদর শ�র্ুশদর 
শক্তিশািী উচ্ অট্াবিকাগুবি ধ্ংস 
কশরবেশিন! ইস্াশয়শির রাজা! প্রভু 
খ�ামার সশগে আশেন| খকান অ�িশনর 
বিষশয় খ�ামার দকু্চিন্া করার দরকার 
খনই|

16 খসই সমশয, খজরুশাশিমশক িিা হশি, 
“শতি হও, ভয় খপও না!

17 খ�ামার প্রভু ঈশ্বর খ�ামার সশগে আশেন| 
ব�বন শক্তিশািী বসশনযের মশ�া| ব�বন 
খ�ামাশক রষিা করশিন| ব�বন খদ�াশিন 
ব�বন খ�ামাশক ক�িা ভাশিািাশসন| ব�বন 
খ�ামার সশগে ক�িা সু�ী �া খদ�াশিন| 

ব�বন খ�ামার ওপর এ� �ুশী হশিন খয়, 
ব�বন �ান �াইশিন ও নাচশিন|”

খজফাবনয়া 3:18-19

খজফাবনয়া 3:20 কসই সমেয়, আিম কতামােদর 
িফিরেয় আনেবা| আিম কতামােদর সবাইেক 
একসেঙ্গ িফিরেয় আনেবা| আিম কতামােদর 
িবখ্যাত কের তুলব| সব োয়গার কলাক 
কতামােদর প্রশংসা করেব| আর কসিা তখনই 
ঘিেব য়খন আিম কেয়দীেদর কতামার িনেের 
কোেখর সামেন িদেয় িফিরেয় আনেবা|” প্রভু ঐ 
কথাগুেলা বেলিেেলন|

এশজবকশয়ি 37:24 “‘আমার দাস দাযপূদ 
তােদর রাো হেব| তােদর সকেলর একটি মাত্র 
কমষপালক আেে| তারা আমার িনয়ম কমেন 
েলেব ও িবিধ পালন করেব এবং আমার কথা 
অনুসাের কাে করেব|

25 আিম আমার দাস যােকাবেক কয কদশ 
িদেয়িেলাম কসই কদেশ তারা বাস করেব| 
কতামােদর পপূব ্ণপুরুষরা কয কদেশ বাস করেতন, 
আমার কলাকরা কসখােনই বাস করেব| কসখােন 
তারা, তােদর সন্তানরা ও তােদর কপৌত্র-
কপৌত্রীরা এবং তােদর ভিবষ্যেতর সমস্ত প্রেন্ম 
বাস করেব আর আমার দাস দাযপূদ হেব তােদর 
িের কােলর কনতা|

মবথ 21:9 যারঁা যীশুর সামেন ও িপেেন 
ভীড় কের যাক্ছেল, তারা িেত্ কার কের 
বলেত লাগল,‘দায়পূেদর পুেত্রর প্রশংসা কহাক৷ 
িযিন প্রভুর নােম আসেেন, িতিন ধন্য! স্বেগ ্ণ 
ঈশ্বেরর প্রশংসা কহাক্৷’

মবথ 26:61 কশেষ দুেন কলাক এেস বলল, 
‘এইেলাক বেলিেল, ‘আিম ঈশ্বেরর মক্ন্দর 
কভেঙ্গ কফলেত ও তা আবার িতন িদেনর 
কভতের কগেঁথ তুলেত পাির৷’

62 তখন মহাযােক উেঠ দািঁড়েয় যীশুেক 
বলেলন, ‘তুিম িক এর েবােব িকেুই বলেব না? 
এরা কতামার িবরুেদ্ িক সাষি্য িদেছে?’

কেফািনয়া
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63 িকন্তু যীশু নীরব থাকেলন৷তখন মহাযােক 
তােঁক বলেলন, ‘আিম কতামােক েীবন্ত 
ঈশ্বেরর নােম িদিব্য িদক্ছে, আমােদর বল, তুিম 
িক কসইখ্ীষ্ট, ঈশ্বেরর পুত্র?’

মবথ 27:12 িকন্তু প্রধান যােকরা ও 
ইহুদী কনতারা সমােন যখন তারঁ িবরুেদ্ কদাষ 
িদক্ছেল, তখন িতিন তার একিারও েবাব 
িদেলন না৷

13 তখন পীলাত তােঁক বলেলন, ‘ওরা, কতামার 
িবরুেদ্ কত কদাষ িদেছে, তুিম িক শুনেত 
পাছে না?’

14 িকন্তু যীশু তােঁক ককান েবাব িদেলন না, এমন 
িক তারঁ িবরুেদ্ একিা অিভেযােগরও উত্তর 
িদেলন না, এেত পীলাত আচিয ্ণ হেয় কগেলন৷

িুক 4:18 ‘প্রভুর আত্া আমার ওপর 
আেেন কারর দীন দিরেদ্র কােে সুসমাোর 
প্রোেরর েন্য িতিনই আমায় িনযুতি কেরেেন৷ 
িতিন আমােক বন্দীেদর কােে স্বাধীনতার 
কথা ও অন্ধেদর কােে দৃটষ্ট িফের পাবার কথা 
কঘাষরা করেত পাটঠেয়েেন; আর িনয ্ণািততেদর 
মুতি করেত বেলেেন৷

19 এোড়া প্রভুর অনুগ্রহ দােনর বত্ সেরর কথা 
কঘাষরা করেতও পাটঠেয়েেন৷ িযশাইয় 61:1-2

িুক 24:47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা 
ও পােপর ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর 
কােে কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই 
একাে শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

খযাহন 13:1 ইহুদীেদর িনস্তারপেব ্ণর টঠক 
পপূেব ্ণ যীশু বুঝেত পারেলন, কয় এই েগত 
কেেড় িপতার কােে তারঁ যাবার সময় হেয় 
এেসেে৷ যীশু পিৃথবীেত তারঁ আপনেনেদর 
সব সময় ভালেবেসেেন৷ এবার িতিন তােদর 
প্রিত তারঁ ভালবাসার েপূড়ান্ত প্রমার িদেলন৷

খযাহন 15:11 আিম এসব কথা কতামােদর 
বললাম, কয়ন আমার কয় আনন্দ আেে তা 

কতামােদর মেধ্যও থােক; আর এইভােব 
কতামােদর আনন্দ কয়ন সম্পূর ্ণ হয়৷

12 আমার আেদশ এই, আিম কয়মন কতামােদর 
ভােলােবেসিে, কতামরাও কতমিন এেক 
অপরেক ভালবাস৷

13 বনু্ধেদর েন্য প্রার কদওযার কথেক একেেনর 
পেষি কশ্ষ্ ভালবাসা আর িকেু কনই৷

খরামীয় 8:37 িকন্তু ঈশ্বর, িযিন আমােদর 
ভালবােসন তারঁ দ্ারা আমরা ঐ সবিকেুেত 
পপূর ্ণ িবেয়লাভ কির৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 19:1 এরপর আিম স্বেগ ্ণ এক 
িবশাল েনতার কলরব শুনলাম৷ কসই কলাকরা 
বলেে:‘হািলেলুইয়া! েয়, মিহমা ও পরাক্রম 
আমােদর ঈশ্বেররই,

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; ইসাইয়া 62:1-7; ইসাইয়া 
65:19; কযেরিময়া 32:41; মিথ 28:18,19; पিশষ্যেিরত 6:7; 

पিশষ্যেিরত 9:15; पপ্রত্যােদশ 19:7.
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E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

হ�য় 2:7 আবম প্রশ�যেকটি জাব�শক নাড়া 
খদি এিং �ারা সমস্ জাব�শদর সমস্ 
সম্পদ বনশয় খ�ামার কাশে আসশি| ��ন 
আবম এই মক্ন্দর মবহমায পূণ ্ম করি| প্রভু 
সি ্মশক্তিমান এই সি কথা িিশেন|

8 রূশপা আমারই, খসানাও আমার, 
সি ্মশক্তিমান প্রভু এই কথা িশিন|

9 এই মক্ন্দরটির খ�ৌরি প্রথম মক্ন্দশরর 
খ�ৌরশির খচশয় অশনক খিশী হশি| 
সি ্মশক্তিমান প্রভু এই কথা িশিশেন| 
এই স্থাশন আবম শাবন্ প্রদান করি, 
সি ্মশক্তিমান প্রভু এই কথা িশিশেন|”

10 রাজা দাবরয়ািশসর রাজত্বকাশির বদ্�ীয় 
িেশরর নিম মাশসর  24 �ম বদশন প্রভু 
ভাব্াদী হ�য়শক এই িা�্মা বদশয়বেশিন|

আবদপুস্ক 49:10 িযহপূদার বংশ কথেকই 
রাোরা উঠেব| তার বংশ কয় শাসন করেব এই 
িেহ্ন প্রকৃত রাো না আসা পয্ন্ত্ণ রইেব| পের 
বহু কলাক বাধ্য হেয় তার কসবা করেব|

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

খরামীয় 14:17 ঈশ্বেরর রাে্য খাদ্য পানীয় 
নয়, িকন্তু তা ধািম ্ণকতা, শািন্ত ও পিবত্র 
আত্ােত আনন্দ৷

কবরন্থীয় ২ 3:9 কয় িবিধ-ব্যবস্ায় মানুষ কদাষী 
প্রিতপন্ হক্ছেল তা যিদ মিহমামক্ণ্ডত হেয় 
থােক, তেব কয় িবিধ-ব্যবস্া মানুষেক ঈশ্বেরর 
কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ কের তার মিহমা আরও 

কত না কবশী হেব৷
10 বাস্তিবক তুলনায় নতুন িবিধ-ব্যবস্ার মিহমার 

উজ্জ্বলতার কােে পুরােনা িবিধ-ব্যবস্ার মিহমা 
ম্ান হেয় যায়৷

पপ্র�যোশদশ 21:2 আিম আেরা কদখলাম, কসই 
পিবত্র নগরী, নতুন কেরুশােলম, স্বগ ্ণ হেত 
ঈশ্বেরর কাে কথেক কনেম আসেে৷ কেন 
কয়মন তার বেরর েন্য সােে, কসও কসইভােব 
প্রস্তুত হেয়িেল৷

3 পের আিম িসংহাসন কথেক এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ 
শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা করেে, ‘এখন 
মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, িতিন তােদর 
সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর ঈশ্বর হেবন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; লুক 21:10,11.

C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

হ�য় 2:23 প্রভু সি ্মশক্তিমান এই সি 
কথা িশিন| শিিঠীশযশির পুত্র সরুব্াবিি, 
�ুবম আমার দাস| আবম খ�ামায় মশনানী� 
কশরবে| খসই সমশয় আবম খ�ামাশক 
“খমাহরাক্ঙ্� আংটির”6 ম� কশর খদি| 
আবম খয় এসি কশরবে �ার প্রমাণ �ুবমই 
হশি|”সি ্মশক্তিমান প্রভু এই সি কথা 
িশিন|

িুক 3:23 প্রায় ক্ত্রশ বের বয়েস যীশু 
তারঁ কাে শুরু কেরন৷ কলােকরা মেন করত 
িতিন কয়ােষেফরই কেেল৷কয়ােষফ হেলন এিলর 
কেেল৷

24 এিল মত্তেতর কেেল৷ মত্তত্ কলিবর কেেল৷ 
কলিব মিল্র কেেল৷ মিল্ যান্ােয়র কেেল৷ যান্া 
কয়ােষেফর কেেল৷

25 কয়ােষফ মত্তিথেয়র কেেল৷ মত্তিথয় আেমােসর 
কেেল৷ আেমাস নহপূেমর কেেল৷ নহপূম ইষিলর 
কেেল৷ ইিষ্ল নিগর কেেল৷

হগয়
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26 নিগ মােির কেেল৷ মাি মত্তিথেয়র কেেল৷ 
মত্তিথয় িশিমিযর কেেল৷ িশিমিয কয়ােষেখর 
কেেল৷ কয়ােষখ য়পূদার কেেল৷

27 য়পূদা কয়াহানার কেেল৷ কয়াহানা রীষার কেেল৷ 
রীষা সরুবিািবেলর কেেল৷ সরুবিািবল 
শল্ঠীেয়েলর কেেল৷ শল্ঠীেয়ল কনিরর কেেল৷

হগয়
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E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 
িানাশিন।

E19 মবসহা আশ্বাস খদশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
      .
জা�াবরয়া 1:16 �াই প্রভু িশিন, “আবম 

খজরুশাশিশম বফশর আসি এিং �াশক 
স্ক্স্ খদি|” প্রভু সি ্মশক্তিমান িশিন, 
“খজরুশাশিমশক আিার �ড়া হশি আর 
খস�াশন আমার �ৃহও বনম ্মাণ করা হশি|”

17 খদিদশূ�রা িিি খিাশকশদর িি: “প্রভু 
সি ্মশক্তিমান িশিন, ‘আমার শহর আিার 
ধনী হশয় উিশি| আবম বসশয়ানশক স্ক্স্ 
খদি| আবম খজরুশাশিমশক আিার 
আমার বিশশষ শহর বহসাশি মশনানী� 
করি|”‘

ইসাইয়া 40:1 কতামােদর ঈশ্বর বেলন, “স্বক্স্ত, 
আমার কলাকরা স্বক্স্তেত থােকা!

2 কেরুশােলেমর প্রিত দয়ালু হেয় কথা বল| 
কেরুশােলমেক বল, ‘কতামার কসবা করার 
সময় কশষ| কতামার পােপর মপূল্য তুিম িদেয়ে|”‘ 
কেরুশােলম যত পাপ কেরেে তার িদ্গুর 
শাক্স্ত প্রভু তােক িদেয়েেন|

ইসাইয়া 40:9 িসেয়ােনর প্রিত সুসমাোেরর 
বাত্ণাবাহক, পব ্ণেতর ওপর কথেক িেত্কার কের 
সুসমাোর কঘাষরা কের দাও| কেরুশােলেমর 
প্রিত সুসমাোেরর বাত্ণাবাহক, ভয় কপও 
না, কেঁিেেয় কথা বল! িযহপূদায় সমস্ত শহের 
এই খবর কঘাষরা কের দাও: “কদখ, এখােন 
কতামােদর ঈশ্বর আেেন|

ইসাইয়া 66:13 মা কযমন তার কেেলেক 
আরাম কদয়, আিম কতামােদর কসই ভােব 
আরাম কদব এবং কতামরা কেরুশােলেম 
আরাম পােব|”

মবথ 9:35 যীশু কসই অঞ্েলর সমস্ত 
নগর ও গ্রােম গ্রােম ঘুের ইহুদীেদর সমাে-
গেৃহ িশষিা িদেত এবং স্বগ ্ণরােে্যর সুসমাোর 
প্রোর করেত লাগেলন৷ তাোড়া িতিন 
কলােকেদর সমস্ত করাগ ব্যািধ ভাল করেত 
লাগেলন৷

িুক 4:43 িকন্তু িতিন তােদর বলেলন, 
‘ঈশ্বেরর রােে্যর এই সুসমাোর আমােক 
অন্যান্য শহেরও বলেত হেব, কারর এরই েন্য 
আমােক পাঠােনা হেয়েে৷’

पবশষযেচবর� 1:8 িকন্তু যখন পিবত্র আত্া 
কতামােদর কােে আসেবন, তখন কতামরা 
শক্তি পােব আর কতামরা আমার সাষিী হেব৷ 
কলাকেদর কােে কতামরা আমার কথা বলেব৷ 
প্রথেম কতামরা কেরুশােলেমর কলাকেদর 
কােে সাষি্য কদেব তারপর সমগ্র িযহপূিদযা 
ও শমিরযায় এমনিক েগেতর কশষ সীমানা 
পয ্ণন্ত কতামরা আমার কথা বলেব৷’

पবশষযেচবর� 5:16 কেরুশােলেমর োরপােশর 
িবিভন্ নগর কথেক অেনক কলাক অসুস্ ও 
অশুিে আত্ায় ভর করা কলাকেদর িনেয় এেস 
ভীড় করত; আর তারা সকেলই সুস্ হত৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
E18 ঈশ্বর �ারঁ উপশর বিশ্বাস করা িযেক্তিশদর 

মশধযে  িাস কশরন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
       
জা�াবরয়া 2:1-2
জা�াবরয়া 2:3 ��ন খয় খদিদ�ূটি আমার 

সশগে কথা িশিবেশিন ব�বন চশি খ�শিন 
এিং আশরকটি খদিদ�ূ �ারঁ সশগে কথা 

োখািরয়া
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িিিার জনযে এব�শয় এশিন|
4 ব�বন �াশক িিশিন, “খদৌশড় ব�শয় 

খসই যুিকশদর িি খয় খজরুশাশিম 
মাপার পশষি অব�শয িড়| �ার কাশে 
ব�শয় এই কথাগুশিা িি:‘খজরুশাশিম 
হশি প্রাচীরবিহীন একটি শহর কারণ 
খজরুশাশিশম িসিাসকারী মানুষ ও পশুর 
সং�যো হশি অশনক|’

5 প্রভু িশিশেন, ‘আবম শহশরর চারধাশর 
একটি আগুশনর প্রাচীর ব�রী কশর �াশক 
রষিা করি| এিং খসই শহশরর মবহমা 
আনয়ণ করিার জনযে আবম খস�াশন িাস 
করি|”‘

জা�াবরয়া 2:6-9
জা�াবরয়া 2:10 প্রভু িশিশেন, “বসশয়ান, 

আনন্দ কশরা এিং সু�ী হও! কারণ আবম 
আসবে এিং আবম খ�ামার শহশর িাস 
করি|

11 খসই সমশয় িহ ুজাব� আমার কাশে 
আসশি| �ারা আমার খিাক হশি এিং 
আবম খ�ামার শহশর িাস করি|” আর 
�ুবম জানশি খয় সি ্মশক্তিমান প্রভু আমায় 
খ�ামার কাশে পাটিশয়শেন|”

12 প্রভু খজরুশাশিমশক �ারঁ বিশশষ শহর 
বহশসশি আিার মশনানী� করশিন| বযহূদা 
হশি পবিত্র ভূবমশ� �ারঁ অংশ|

13 প্রশ�যেশক নীরি হও! প্রভু �ারঁ পবিত্র 
আিাস হশ� আসশেন|

সামসগেী� 40:7 তাই আিম বেলিে,. “এই কয় 
আিম, আমায় গ্রহর করুন| আিম এেসিে| 
আমার সম্েক্ণ বইেত এমনই কলখা আেে|

িুক 2:32 িতিন অইহুদীেদর অন্তর 
আেলািকত করার েন্য আেলা; আর িতিনই 
কতামার প্রো ইস্ােয়েলর েন্য সম্ান 
আনেবন৷’

খযাহন 8:14 এর উত্তের যীশু তােদর 
বলেলন, ‘আিম যিদ িনেের পেষি সাষি্য িদই, 

তবু আমার সাষি্য সত্য, কারর আিম োিন 
আিম ককাথা কথেক এেসিে, আর ককাথায় বা 
যাক্ছে; িকন্তু আিম ককাথা কথেক এেসিে বা 
ককাথায় যাক্ছে তা কতামরা োেনা না৷

খযাহন 8:42 যীশু তােদর বলেলন, ‘ঈশ্বর 
যিদ কতামােদর িপতা হেতন, তাহেল কতামরা 
আমায় ভালবাসেত, কারর আিম ঈশ্বেরর কাে 
কথেক এেসিে আর এখন কতামােদর মােঝ 
এখােন আিে৷ আিম িনেে কথেক আিসিন, 
ঈশ্বর আমায় পাটঠেয়েেন৷

খযাহন 14:28 কতামরা শুেনে কয়, আিম 
কতামােদর বেলিে কয় আিম যাক্ছে আর আিম 
আবার কতামােদর কােে আসব৷ কতামরা যিদ 
আমায় ভালবাস তেব এিা কেেন খুশী হেব কয় 
আিম িপতার কােে যাক্ছে, কারর িপতা আমার 
কথেক মহান৷

पবশষযেচবর� 9:15 িকন্তু প্রভু তােক বলেলন, 
‘তুিম যাও, কারর অইহুদীেদর কােে, রাোেদর 
ও ইস্ােয়লীয়েদর কােে আমার নাম িনেয় 
যাবার েন্য আিম তােক মেনানীত কেরিে৷

খরামীয় 3:29 ঈশ্বর ককবল ইহুদীেদর ঈশ্বর 
নন, িতিন অইহুদীেদরও ঈশ্বর৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

খরামীয় 15:8 মেন করেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন, তা পপূর ্ণ করার েন্যই খ্ীষ্ট 
ইহুদীেদর দাস হেয়িেেলন, কয়ন ঈশ্বর কয় 
িবশ্বস্ত তা প্রমার হয়৷

9 খ্ীষ্ট এই কায়্য় ্ণ সাধন করেলন কয়ন ‘অইহুদীরা 

োখািরয়া
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তারঁ দয়া কপেয়েে বেল তারঁ কগৌরব কের৷ শােস্ত 
কয়মন কলখা আেে:‘এই েন্যই অইহুদীেদর 
মেধ্য আিম কতামার কগৌরব করব; কতামার 
নােমর প্রশংসা গান করব৷’ 

10 আবার শাস্ত বেল,‘অইহুদীরা, কতামরা ঈশ্বেরর 
মেনানীত কলাকেদর সেঙ্গ আনন্দ কর৷’

11 শাস্ত আেরা বেল,‘সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর 
প্রশংসা কর; সমস্ত কলাক তারঁ প্রশংসা করুক৷’

12 আবার িযশাইয় বলেেন,‘িযশেয়র একেন 
বংশধর আসেবন িযিন সমস্ত অইহুদীেদর 
উপর কত্তৃ ্ণত্ব করেবন; আর অইহুদী 
োিতবনৃ্দ তারঁ উপেরই আশা রাখেব৷’ 

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:27 মানুেষর েন্য 
একবার মতুৃ্য এবং মতুৃ্যর পর তারঁ িবোর হয়৷

28 বহুেলােকর পােপর কবাঝা তুেল কনবার েন্য 
খ্ীষ্ট একবার িনেেেক উত্ সগ ্ণ করেলন; িতিন 
িদ্তীয়বার দশ ্ণন কদেবন, তখন পােপর কবাঝা 
তুেল কনবার েন্য নয়, িকন্তু যারঁা তারঁ েন্য 
অেপষিা করেে তােদর পিরত্রার িদেত িতিন 
আসেবন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:7 এরপর িতিন 
বলেলন, ‘এই আিম! শােস্ত আমার িবষেয় 
কয়মন কলখা আেে, কহ ঈশ্বর কদখ, আিম 
কতামার ইছো পপূর ্ণ করেতই এেসিে৷’

पপ্র�যোশদশ 3:11 ‘আিম িশিগির আসিে৷ কতামার 
যা আেে তা ধের রাখ, কয়মন েলে কতমিন 
েলেত থাক, কয়ন ককউ কতামার িবেয়মুকুি 
ককেড় িনেত না পাের৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 16:15 ‘কশান! কোর কয়মন আেস 
আিম কতমিন আসব৷ ধন্য কসই ব্যক্তি কয় কেেগ 

থােক, আর িনেের কপাশাক িনেের কােে 
রােখ, যােত তােক উলঙ্গ হেয় না কবড়ােত হয় 
এবং লজ্ায় না পড়েত হয়৷’

पপ্র�যোশদশ 22:7 ‘কশান, আিম িশিগির আসিে৷ 
ধন্য কসই েন, কয় এই পুস্তেকর িলিখত 
ভাববারী পালন কের৷’

पপ্র�যোশদশ 22:12 ‘কশান! আিম িশিগির আসিে! 
আিম কদবার েন্য পুরস্কার িনেয় আসিে, যার 
কয়মন কাে কসই অনুসাের কস পুরস্কার পােব৷

पপ্র�যোশদশ 22:17 আত্া ও বধপূ বলেেন, ‘এস!’ 
কয় একথা কশােন কসও বলুক, ‘এস!’ আর 
কয় িপপািসত কসও আসুক৷ কয় োয় কস এেস 
িবনামপূেল্য েীবন েল পান করুক৷

पপ্র�যোশদশ 22:20 যীশু িযিন বলেেন এই 
িবষয়গুিল সত্য, এখন িতিনই বলেেন, ‘হ্যা ,ঁ 
আিম িশিগির আসিে৷’আেমন৷ এস, প্রভু যীশু!

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; কযাহন 17:13; पিশষ্যেিরত 
10:45; पিশষ্যেিরত 11:1,18; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:9; িপতেরর 

১ম পত্র 5:4.

C01 মবসহার জন্ম বনশয় ভবিষযেদ্াণী 
হশয়বেি।

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
D10 মবসহা বিচারক হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

জা�াবরয়া 3:1 খদিদ�ূটি আমাশক 
মহাযাজক বযশহাশূয়শক খদ�াশিন| 
বযশহাশূয় প্রভুর দশূ�র সামশন দাডঁ়াশিন 
আর শয�ান �ারঁ ডানবদশক দাডঁ়াি| 
শয�ান বযশহাশূয়শক মন্দ কাজ করিার 
জনযে খদাষাশরাপ কশরবেি|

2 ��ন প্রভুর দ�ূ িিশিন, “প্রভু খ�ামাশক 
ভ�্্ম সনা করশেন এিং ব�বন খ�ামাশক 

োখািরয়া
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ব�রস্কার করশ� থাকশিন! প্রভু 
খজরুশাশিমশক �ারঁ বিশশষ শহর বহশসশি 
মশনানী� কশরশেন| আগুন খথশক খিশন 
খির করা একটি জ্বিন্ কাটির ম� ব�বন 
ঐ শহর রষিা কশরশেন|”

3 বযশহাশূয় খসই খদিদ�ূটির সামশন দাবঁড়শয় 
বেশিন| বযশহাশূশযর পরশণ বেি খনাংরা 
কাপড়-খচাপড়|

4 ��ন খদিদ�ূটি �ারঁ কাশে দাবঁড়শয় থাকা 
অপর খদিদ�ূশদর িিশিন, “বযশহাশূয়র 
ঐ মবিন িস্ত �ুশি নাও|” ��ন খসই 
খদিদ�ূ বযশহাশূয়শক িিশিন, “এ�ন 
আবম খ�ামার পাপ দরূ কশর বদশয়বে এিং 
আবম খ�ামাশক ন�ুন আবধকাবরক িশস্ত 
সাজাি|”

5 ��ন আবম িিিাম, “ওর মাথায় একিা 
পবরষ্কার বশরস্তাণ পবরশয দাও|” সু�রাং, 
য�ন প্রভুর দ�ূ কাশেই দাবঁড়শয়বেশিন, 
�ারা পবরষ্কার জামাকাপড় ও বশরস্তাণ 
বদশয় �াশক সজ্জ্� করশিন|

জা�াবরয়া 3:6-7
জা�াবরয়া 3:8 ওশহ মহাযাজক বযশহাশূয় 

এিং খ�ামার সামশন খয় মহাযাজশকরা 
িশস আশে, সিাই দয়া কশর খশান| অদরূ 
ভবিষযেশ� আমার বিশশষ দাসশক য�ন 
আবম আনি ��ন বক �িশি �া খদ�ািার 
জনযে এই খিাশকরা �ার উদাহরণস্রূপ| 
�াশক ‘শা�া’ এই নাশম ডাকা হয়|

9 খদ�, আবম বযশহাশূয়র সামশন একিা 
বিশশষ ধরশণর পাথর রা�বে| ঐ পাথরিার 
সা�িা বদক রশয়শে| আবম একটি বিশশষ 
িা�্মা �াশ� খ�াদাই করি| এিাই খদ�াশি 
খয় আবম একবদশন এই খদশশর প্রব�টি 
পাপ দরূ করি|”

10 সি ্মশক্তিমান প্রভু িশিন, “খসই 
সময় খিাশকরা �াশদর িনু্িান্ি ও 
প্রব�শিশীশদর সশগে একশত্র িসশি| �ারা 
এশক অপরশক ডুমুর �াে ও দ্াষিাি�ার 
�িায় িসিার জনযে বনমন্ত্রণ জানাশি|”

মবথ 22:11 ‘িকন্তু রাো অিতিথেদর সেঙ্গ 
কদখা করেত এেস কসখােন একেন কলাকেক 
কদখেত কপেলন কয় িবেয় বািড়র কপাশাক পের 
আেস িন৷

12 রাো তােক ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘বনু্ধ, িবেয় 
বািড়র উপযুতি কপাশাক োড়াই তুিম ককমন 
কের এখােন এেল?’ িকন্তু কস েুপ কের থাকল৷

িুক 1:32 িতিন হেবন মহান, তােঁক 
পরেমশ্বেরর পুত্র বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর 
তারঁ িপতৃপুরুষ রাো দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক 
কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খরামীয় 16:20 শািন্তর ঈশ্বর শীঘ্রই কতামােদর 
পােয়র নীেে শয়তানেক িপেষ কফলেবন৷ 
আমােদর প্রভু যীশুর অনুগ্রহ কতামােদর সবার 
সেঙ্গ থাকুক৷

এশফসীয় 6:11 কতামরা ঈশ্বেরর কদওয়া সমগ্র 
যুদ্সাে পের নাও, কয়ন িদয়াবেলর সমস্ত 
ককৌশেলর িবরুেদ্ রুেখ দাডঁ়ােত পার৷

12 রতিমাংেসর কদহধারী মানুেষর সেঙ্গ 
আমােদর সংগ্রাম নয়৷ শাসকগর, কতৃ ্ণত্েত্বর 
অিধকারীসকল, এই অন্ধকার যুেগর 
মহাোগিতক ষিমতার সেঙ্গ এবং স্বগ ্ণরােে্যর 
মন্দ শক্তি সমপূেহর সেঙ্গ আমােদর সংগ্রাম৷

13 এইেন্যই ঈশ্বেরর প্রিতটি যুদ্সাে কতামােদর 
পের কনওয়া দরকার, তাহেল শয়তােনর 
আক্রমেরর সামেন কতামরা িস্র হেয় দাডঁ়ােত 
পারেব, এবং যুেদ্র কশেষও কতামরা দািঁড়েয় 
থাকেব৷

খযাহশনর ১ম পত্র 3:8 িদয়াবল কসই শুরু 
কথেকই পাপ কের েেলেে৷ কয় ব্যক্তি পাপ 
কেরই েেল কস িদয়াবেলর৷ িদয়াবেলর কােেক 
ধ্ংস করার েন্যই ঈশ্বেরর পুত্র প্রকািশত 
হেয়িেেলন৷

োখািরয়া
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োখািরয়া

पপ্র�যোশদশ 4:4 কসই িসংহাসেনর োরিদেক 
েক্বিশটি িসংহাসন িেল৷ কসইসব িসংহাসেন 
েক্বিশ েন প্রােীনবেসিেেলন, তারঁা সকেল 
শুভ্ কপাশাক পেরিেেলন; আর তােঁদর মাথায় 
কসানার মুকুি িেল৷

पপ্র�যোশদশ 4:10 িযিন িসংহাসেন বেস আেেন 
তারঁ সামেন ঐ েক্বিশেন প্রােীন ভপূ িমষ্ট 
হেয় প্ররাম কেরন; আর িযিন িেরেীিব তারঁ 
উপাসনা কেরন আর িনেের িনেের মাথার 
মুকুি িসংহাসেনর সামেন করেখ বেলন:

11 ‘আমােদর প্রভু ও ঈশ্বর! তুিম মিহমা, সম্ান ও 
পরাক্রম পাবার কয়াগ্য, কারর তুিম সমস্ত িকেু 
সটৃষ্ট কেরে৷ কতামার ইছোেতই সব িকেু সটৃষ্ট 
হেয়েে ও সব িকেুর অক্স্তত্ব আেে৷’

पপ্র�যোশদশ 7:9 এরপর আিম কদখলাম 
প্রেত্যক োিতর, প্রেত্যক বংেশর এবং প্রেত্যক 
কগাষ্ঠীর ও ভাষার অগিরত কলাক কসই িসংহাসন 
ও কমষশাবেকর সামেন এেস তারা দািঁড়েয়েে৷ 
তােদর পরের শুভ্ কপাশাক এবং হােত কখেরু 
পাতা৷

10 তারা সকেল িেত্ কার কের বলেে, ‘িযিন 
িসংহাসেন বেস আেেন, এই েয় কসই ঈশ্বেরর 
ও কমষশাবেকর দান৷’

11 সমস্ত স্বগ ্ণদপূত িসংহাসেনর প্রােীনেদর ও 
োরেন প্রারীর োরিদক িঘের দািঁড়েয় িেেলন৷ 
তারঁা িসংহাসেনর সামেন মাথা নীেু কের প্ররাম 
করেলন ও ঈশ্বেরর উপাসনা করেত থাকেলন৷

12 তারঁা বলেলন, ‘আেমন! প্রশংসা, মিহমা, 
প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্ান, পরাক্রম ও ষিমতা 
যুগপয় ্ণােয়র যুেগ যুেগ আমােদর ঈশ্বেররই 
কহাক্৷ আেমন!’

13 এরপর কসই প্রােীনেদর মেধ্য একেন আমায় 
ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘শুভ্ কপাশাক পর! এই 
কলাকরা কক, আর এরা সব ককাথা কথেক 
এেসেে?’

14 আিম তােঁক বললাম, ‘মহাশয়, আপিন 
োেনন৷’িতিন আমায় বলেলন, ‘এরা কসই 

কলাক যারঁা মহািনয় ্ণাতন সহ্য কের এেসেে ; 
আর কমষশাবেকর রেতি িনেের কপাশাক ধুেয় 
শুেীশুভ্ কেরেে৷

पপ্র�যোশদশ 19:8 তােক পিরধান করেত কদওয়া 
হল শুিে শুভ্ উজ্জ্বল মসীনার বসন৷’কসই 
মসীনার বসন হল ঈশ্বেরর পিবত্র কলাকেদর 
সত্ কেম ্ণর প্রতীক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; ইসাইয়া 6:2,3; ইসাইয়া 64:6; 
োখািরয়া 6:11-13.

D03 ধম ্মযাজক বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
E17 মবসহা ঈশ্বশরর জনযে একটি মক্ন্দর 

িানাশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
  
জা�াবরয়া 6:12 প্রভু সি ্মশক্তিমান এই 

কথাগুবি িশিন: ‘শা�া নাশম এক মানুষ 
আশেন, ব�বন শক্তিমান হশয় উিশিন, 
ব�বন প্রভুর মক্ন্দর �াথঁশিন|

13 ব�বন প্রভুর মক্ন্দর �াথঁশিন ও সম্ান 
গ্রহণ করশিন| ব�বন বসংহাসশন িশস 
শাসন করশিন| আর একজন যাজক �ার 
বসংহাসশনর পাশশ দাডঁ়াশি| এই দইু জন 
একসাশথ শাবন্শ� কাজ করশি|

15 দরূশদশশ িসিাসকারী খিাশকরাও এশস 
মক্ন্দশর বনম ্মাণ করশি| ��ন খ�ামরা 
বনক্চি�ভাশি জানশি খয় প্রভুই আমাশক 
খ�ামাশদর কাশে পাটিশয়বেশিন| প্রভুর 
কথা অনুসাশর কাজ করশি এই বিষয়গুবি 
�িশি|”

মবথ 12:6 িকন্তু আিম কতামােদর বলিে, 
মক্ন্দর কথেকও মহান িকেু এখােন আেে৷

মবথ 26:61 কশেষ দুেন কলাক এেস বলল, 
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‘এইেলাক বেলিেল, ‘আিম ঈশ্বেরর মক্ন্দর 
কভেঙ্গ কফলেত ও তা আবার িতন িদেনর 
কভতের কগেঁথ তুলেত পাির৷’

িুক 1:31 কশান! তুিম গভ্ণবতী হেব আর 
কতামার এক পুত্র সন্তান হেব৷ তুিম তারঁ নাম 
রাখেব যীশু৷

32 িতিন হেবন মহান, তােঁক পরেমশ্বেরর পুত্র 
বলা হেব, আর প্রভু ঈশ্বর তারঁ িপতৃপুরুষ রাো 
দাযপূেদর িসংহাসন তােঁক কদেবন৷

33 িতিন যােকােবর বংেশর কলাকেদর ওপের 
িেরকাল রােত্ব করেবন, তারঁ রােেত্বর 
কখনও কশষ হেব না৷’

খযাহন 2:19 এর উত্তের যীশু তােদর 
বলেলন, ‘কতামরা এই মক্ন্দর কভেঙ্গ কফল, 
আিম িতন িদেনর মেধ্য এেক আবার গেড় 
তুলব৷’

20 তখন ইহুদীরা বলল, ‘এই মক্ন্দর িনম ্ণার করেত 
কেেিলেশ বের কলেগিেল; আর তুিম িকনা িতন 
িদেনর মেধ্য এিা গেড় তুলেব?’

21 িকন্তু কয় মক্ন্দেরর কথা িতিন বলিেেলন তা 
হেছে তারঁ কদহ৷

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

3 এই হল অনন্ত েীবন; তারা কতামােক োেন 
কয় তুিম একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুিম যােঁক 
পাটঠেয়ে কসই যীশু খ্ীষ্টেক োেন৷

पবশষযেচবর� 2:39 কারর এই প্রিতশ্রুিত 
আপনােদর েন্য, আপনােদর সন্তানেদর 
েন্য আর যারঁা দপূের আেে তােদরও েন্য৷ 

আমােদর ঈশ্বর প্রভু তারঁ িনেের কােে যােদর 
কডেকেেন, এই দান তােদর সকেলর েন্য৷’

पবশষযেচবর� 15:14 অইহুদীেদর প্রিত 
ঈশ্বেরর ভােলাবাসার কথা আপনারা ভাই 
িশেমােনর মুেখ শুেনেেন৷ এই প্রথম যখন 
ঈশ্বর অইহুদীেদর গ্রহর করেলন ও তােদরেক 
তারঁ প্রো কের িনেলন৷

15 ভাববাদীেদর কথাও এর সােথ কমেল কয়মন 
শােস্ত কলখা আেে:

16 ‘এরপর আিম িফের আসব, আর দাযপূেদর কয় 
ঘর কভেঙ্গ কগেে, তা পুনরায় গাথঁব৷ আিম তার 
ধ্ংস স্ান আবার কগেঁথ তুলব, তা নতুন কের 
স্াপন করব৷

17 কয়ন মানবোিতর বািক অংশ প্রভুর অেবেষর 
কের, আর সমস্ত অইহুদীেদর যােদরেক 
আমার নােম আহ্ান করা হেয়েে, তারাও 
সকেল প্রভুর অেবেষর কের৷ ঈশ্বর একথা 
বেলন এবং িতিনই এসব কেরেেন৷

কবরন্থীয় ২ 6:16 ঈশ্বেরর মক্ন্দেরর সােথ 
প্রিতমারই বা িক সম্ক্ণ? কারর আমরাই 
কতা েীবন্ত ঈশ্বেরর মক্ন্দর; কয়মন ঈশ্বর 
বেলেেন:‘আিম তােদর মেধ্য বাস করব এবং 
তােদর মেধ্য যাতায়াত করব; আিম তােদর 
ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার কলাক হেব৷’কলবীয় 

এশফসীয় 2:19 তাই, কহ অইহুদীরা, এখন 
কতামরা আর আগন্তুক বা িবেদশী নও৷ এখন 
ঈশ্বেরর পিবত্র কলাকেদর সেঙ্গ কতামরাও 
নাগিরক৷ কতামরা ঈশ্বেরর পিরবােরর সদস্য৷

20 কপ্রিরতরা ও ভাববাদীরা কয় িভত কগেঁথিেেলন 
তার ওপর কতামােদর কগেঁথ কতালা হেছে৷ খ্ীষ্ট 
স্বয়ং হেছেন কসই দালােনর গাথঁনীর প্রধান 
পাথর,

21 যা কগািা দালানটিেক ধের করেখেে৷ খ্ীষ্ট এই 
দালানটি গেড় কতােলন কয়ন তা প্রভুেত এক 
পিবত্র মক্ন্দের পিররত হেত পাের৷

22 খ্ীেষ্ট কতামােদর অন্য মানুষেদর সেঙ্গ একই 

োখািরয়া
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সােথ কগেঁথ কতালা হেছে৷ কতামােদর এমন এক 
স্ান িহেসেব গঠন করা হেয়েে কয়খােন ঈশ্বর 
আত্ার মাধ্যেম বাস কেরন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 3:3 ককউ যখন ককান 
গহৃ িনম ্ণার কের তখন গহৃ কথেক গহৃিনম ্ণাতার 
ময় ্ণাদা অিধক হয়, যীশুর কবলায়ও টঠক তাই 
হেয়েে, সুতরাং কমািশর কথেক অিধক সম্ান 
যীশুরই প্রাপ্য়৷

4 প্রেত্যক গহৃ ককউ না ককউ িনম ্ণার কের, িকন্তু 
ঈশ্বর সবিকেু িনম ্ণার কেরেেন৷

5 কমািশ ঈশ্বেরর গেৃহ কসবকরূেপ িবশ্বস্তভােব 
কাে কেরিেেলন আর ঈশ্বর ভিবষ্যেত যা 
বলেবন তা কলাকেদর কােে কমািশই বলেলন৷

6 িকন্তু খ্ীষ্ট পুত্র িহসােব ঈশ্বেরর গেৃহর কত্ণা; 
আমরা িবশ্বাসীরাই তারঁ গহৃ, আর তাই থাকব 
যিদ আমরা আমােদর কসই মহান প্রত্যাশা 
সম্েক্ণ সাহস ও গব ্ণ িনেয় েিল৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:24 িকন্তু ইিন (যীশু) 
িেরেীিব বেল তারঁ এই যােকত্ব িেরস্াযী৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 10:12 খ্ীষ্ট 
পােপর েন্য একটি বিলদান উত্ সগ ্ণ করেলন 
যা সকল সমেয়র েন্য যেথষ্ট৷ তারপর িতিন 
ঈশ্বেরর দিষির পােশ বসেলন৷

বপ�শরর ১ম পত্র 3:22 যীশু স্বগ ্ণােরাহর 
কের িপতা ঈশ্বেরর ডানপােশ আেেন, 
আর স্বগ ্ণদপূতরা, ষিমতায় অিধটষ্তগর এবং 
শক্তিধররা এখন তারঁ অধীেন৷

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

पপ্র�যোশদশ 21:22 কসই নগের আিম ককান মক্ন্দর 

কদখলাম না, কারর প্রভু ঈশ্বর সব ্ণশক্তিমান ও 
কমষশাবক হেছেন কসই নগেরর মক্ন্দর৷

এটিও কদখুন: #1; #3; ইসাইয়া 9:7; োখািরয়া 4:1-6; पিশষ্যেিরত 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; এেফসীয় 1:20-23; িফিলপ্ীয় 

2:7-11; িহব্রুেদর কােে পত্র 2:7-9.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

জা�াবরয়া 8:1-2
জা�াবরয়া 8:3 প্রভু িশিশেন, 

“আবম বসশয়াশন বফশর এশসবে| 
আবম খজরুশাশিশম িাস করবে| 
খজরুশাশিমশক িিা হশি বিশ্বস্ শহর| 
প্রভুর পি ্ম�শক িিা হশি পবিত্র পি ্ম�|”

4 প্রভু সি ্মশক্তিমান িশিশেন, “প্রিীন 
িযেক্তিশদর আিার খজরুশাশিশমর রাস্ায় 
�াশি খদ�া যাশি| দী� ্ম জীিন িাভ করশি 
িশি খিাশকশদর হািঁার জনযে িাটির 
প্রশযাজন হশি|

5 খোি খোি খেশিশমশযশদর খ�িাধূিার 
খকািাহশি রাস্াগুশিা ভশর থাকশি|

6 অিবশষ্ট যারা থাকশি �ারা এিাশক 
বিস্যকর িশি �ণযে করশি!” প্রভু 
সি ্মশক্তিমান এ কথা িশিশেন!”

7 প্রভু সি ্মশক্তিমান িশিন, “খদ� পূি ্ম ও 
পক্চিশমর খদশগুবি হশ� আবম আমার 
খিাশকশদর উধোর করি|

8 আবম �াশদর এ�াশন বফবরশয় আনি, �ারা 
খজরুশাশিশম িাস করশি| �ারা আমার 
খিাক হশি এিং আবম �াশদর বিশ্বস্ ঈশ্বর 
হি|”

জা�াবরয়া 8:9-11
জা�াবরয়া 8:12 “এই খিাশকরা শাবন্শ� 

খরাপণ করশি| দ্াষিাও ফিাশনা হশি| 
খদশশ ভাি ফসি হশি এিং জবম পয় ্মাপ্ত 

োখািরয়া
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পবরমাণ িৃটষ্ট পাশি| আবম এই সি বকেুই 
আমার খিাশকশদর খদি|

13 “অনযে জাব��ণ অবভশাপ খদিার জনযে 
ইস্াশয়ি ও বযহূদার নাম উদাহরণস্রূপ 
িযেিহার কর�| বকন্তু আবম ইস্াশয়ি ও 
বযহূদাশক রষিা করি এিং �াশদর নাম 
আশীি ্মাদজনক হশয় উিশি| সু�রাং ভয় 
খপও না, শক্তিমান হও!”

জা�াবরয়া 8:14-19
জা�াবরয়া 8:20 সি ্মশক্তিমান প্রভু িশিন, 

“ভবিষযেশ� িহ ুশহর খথশক খিাশকরা 
খজরুশাশিশম আসশি|

21 বিবভন্ন শহশরর খিাশকরা এশক অপরশক 
অভয়্থ ্মনা জানাশি| �াশদর মশধযে খকউ 
খকউ িিশি, ‘আমরা সি ্মশক্তিমান প্রভুর 
কাশে প্রাথ ্মনা করশ� ও �ারঁ উপাসনা 
করশ� যাক্ছে|’ অনযেরা িিশি, ‘খ�ামাশদর 
সশগে আমরাও বক খয়া�দান করশ� 
পাবর?”‘

22 অশনক খিাক এিং অশনক িিিান জাব� 
খজরুশাশিশম সি ্মশক্তিমান প্রভুর উপাসনা 
করশ� ও �ারঁ অনুগ্রশহর অশবিষণ করশ� 
আসশি|

23 প্রভু সি ্মশক্তিমান িশিশেন, “খসই সময়, 
বিশদশ খথশক বিবভন্ন ভাষাভাষী দশজন 
বিশদশী একজন ইহদুীর কাশে এশস �ার 
কাপড় খিশন ধশর িিশি, ‘আমরা শুশনবে 
খয় ঈশ্বর আপনার সশগে রশয়শেন| আমরা 
বক এশস আপনার সশগে উপাসনা করশ� 
পাবর?”‘

িুক 24:45 এরপর িতিন তােঁদর বুক্দ্ খুেল 
িদেলন, কয়ন তারঁা শােস্তর কথা বুঝেত পােরন৷

46 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘একথা কলখা আেে 
খ্ীষ্টেক অবশ্যই কষ্ট কভাগ করেত হেব, আর 
িতিন মতুৃ্যর িতন িদেনর িদন মতৃেদর মধ্য 
কথেক েীিবত হেয় উঠেবন৷’

47 এবং পােপর েন্য অনুেশােনা ও পােপর 
ষিমার কথা অবশ্যই সমস্ত োিতর কােে 

কঘাষরা করা হেব, কেরুশােলম কথেকই একাে 
শুরু হেব আর কতামরাই এসেবর সাষিী৷

খরামীয় 11:25 ভাই ও কবােনরা, আিম োই 
কয় কতামরা িনগপূঢ় সত্য কবাঝ যােত িনেের 
কোেখ িনেেেক জ্ঞানী না মেন কর৷ এই হল 
সত্য কয় ইস্ােয়লীয়েদর িকেু অংশ শতিগ্রীব 
হেয়েে৷ অইহুদীেদর সংখ্যা পপূর ্ণ না হওয়া পয ্ণন্ত 
ইহুদীেদর কসই মেনাভাব বদলােব না৷

26 এইভােব সমগ্র ইস্ােয়েলর উদ্ার হেব৷ শােস্ত 
কলখা আেে:‘িসেযান কথেক ত্রারকত্ণা আসেবন৷ 
িতিন যােকােবর বংশ কথেক সব অধম ্ণ দপূর 
করেবন৷

27 আর তখন এই কলাকেদর সব পাপ হরর কের 
আিম তােদর সেঙ্গ আমার েুক্তি স্াপন করব৷’

28 সুসমাোর গ্রহর করেত অস্বীকার কের 
ইহুদীরা ঈশ্বেরর শত্রু হেয়েে৷ কতামরা যারঁা 
অইহুদী কতামােদর সাহায্য করেতই এমন 
হেয়েে ; িকন্তু কবেে কনবার িদক কথেক ইহুদীরা 
এখনও ঈশ্বেরর মেনানীত কলাক৷ তােদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে ঈশ্বর কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন কসই সুবােদ িতিন তােদর 
ভালবােসন৷

29 ঈশ্বর কাউেক আহ্ান োিনেয় ও দান কের 
অনুেশােনা কেরন না৷

30 একসময় কতামরা ঈশ্বেরর অবাধ্য িেেল, িকন্তু 
এখন ইহুদীেদর অবাধ্যতার েন্য কতামরা তারঁ 
করুরা কপেয়ে৷

31 টঠক কতমনই কতামরা করুরা কপেয়ে বেল 
ইহুদীরা ঈশ্বেরর অবাধ্য হেয়েে কয়ন ইহুদীরা 
ঈশ্বেরর করুরা কপেত পাের৷

32 ঈশ্বর তােদর সকলেকই অবাধ্যতায় বন্দী 
কের করেখেেন যােত িতিন সকেলর প্রিত দয়া 
করেত পােরন৷

খরামীয় 15:8 মেন করেখা ঈশ্বর ইহুদীেদর 
িপতৃপুরুষেদর কােে কয় প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন, তা পপূর ্ণ করার েন্যই খ্ীষ্ট 
ইহুদীেদর দাস হেয়িেেলন, কয়ন ঈশ্বর কয় 
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িবশ্বস্ত তা প্রমার হয়৷
9 খ্ীষ্ট এই কায়্য় ্ণ সাধন করেলন কয়ন ‘অইহুদীরা 

তারঁ দয়া কপেয়েে বেল তারঁ কগৌরব কের৷ শােস্ত 
কয়মন কলখা আেে:‘এই েন্যই অইহুদীেদর 
মেধ্য আিম কতামার কগৌরব করব; কতামার 
নােমর প্রশংসা গান করব৷’ 

10 আবার শাস্ত বেল,‘অইহুদীরা, কতামরা ঈশ্বেরর 
মেনানীত কলাকেদর সেঙ্গ আনন্দ কর৷’

11 শাস্ত আেরা বেল,‘সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর 
প্রশংসা কর; সমস্ত কলাক তারঁ প্রশংসা করুক৷’

12 আবার িযশাইয় বলেেন,‘িযশেয়র একেন 
বংশধর আসেবন িযিন সমস্ত অইহুদীেদর 
উপর কত্তৃ ্ণত্ব করেবন; আর অইহুদী 
োিতবনৃ্দ তারঁ উপেরই আশা রাখেব৷’ 

খরামীয় 16:25 যীশু খ্ীেষ্টর িবষেয় কয় 
সুসমাোর আিম প্রোর কির, কসই সুসমাোেরর 
মধ্য িদেয় কতামােদর িস্র রাখবার ষিমতা 
ঈশ্বেরর আেে৷ অেনক যুগ ধের ঈশ্বর তারঁ 
কগাপন উেদ্দেশ্যর িবষয় কােরার কােে জ্ঞাত 
কেরন িন; িকন্তু এখন সুসমাোেরর মাধ্যেম তা 
প্রকাশ কপেয়েে ; আর আিম কসইমত তা প্রোর 
কেরিে৷

26 অনন্ত ঈশ্বেরর আেদশ মেতা ভাববাদীেদর 
বারীর মধ্য িদেয় সব োিতর কলাকেদর কােে 
তা োনােনা হেয়েে কয়ন তারা খ্ীেষ্টর ওপর 
িবশ্বাস কের ঈশ্বেরর বাধ্য হেত পাের৷

কবরন্থীয় ২ 6:16 ঈশ্বেরর মক্ন্দেরর সােথ 
প্রিতমারই বা িক সম্ক্ণ? কারর আমরাই 
কতা েীবন্ত ঈশ্বেরর মক্ন্দর; কয়মন ঈশ্বর 
বেলেেন:‘আিম তােদর মেধ্য বাস করব এবং 
তােদর মেধ্য যাতায়াত করব; আিম তােদর 
ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার কলাক হেব৷’কলবীয় 

�ািা�ীয় 3:8 পিবত্র শােস্ত এিবষেয় আেগই 
কলখা িেল কয়, অইহুদী কলাকেদর ঈশ্বর তােদর 
িবশ্বােসর দ্ারা ধািম ্ণক প্রিতপন্ করেবন৷ আেগ 
কথেকই এই সুসমাোর অব্াহামেক োিনেয় 

কদওয়া হেয়িেল! ‘অব্াহাম সমস্ত োিত 
কতামার মাধ্যেম আশীব ্ণাদ পােব৷’

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

पপ্র�যোশদশ 21:3 পের আিম িসংহাসন কথেক 
এক উদাত্ত িনেঘ ্ণাষ শুনেত কপলাম, যা কঘাষরা 
করেে, ‘এখন মানুেষর মােঝ ঈশ্বেরর আবাস, 
িতিন তােদর সেঙ্গ বাস করেবন ও তােদর 
ঈশ্বর হেবন৷

पপ্র�যোশদশ 21:24 এর আেলােত সমস্ত োিত 
েলােফরা করেব, আর েগেতর রাোরা তােদর 
প্রতাপ কসখােন িনেয় আসেব৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; লুক 8:43,44; কযাহন 12:20,21; 
पপ্রত্যােদশ 7:9.

D04 রাজা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
F02 মবসহার খজরুজাশিশম প্রশিশ 

পূি ্মপ্র�যোবশ� বেি।

জা�াবরয়া 9:9 বসশয়ান, উল্লাস কর! 
খজরুশাশিশমর খিাশকরা, আনশন্দ 
বচ�ক্ার কর! খদ�, খ�ামাশদর রাজা 
খ�ামাশদর কাশে আসশেন! ব�বনই খসই 
ধাবম ্মক রাজা, ব�বনই খসই বিজয়ী রাজা| 
বকন্তু ব�বন নম্র| ব�বন একটি �চচশরর 
বপশি চশড় আসশেন| একটি ভারিাহী 
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�াধার িাচচার ওপর চশড় আসশেন|

আবদপুস্ক 49:10 িযহপূদার বংশ কথেকই 
রাোরা উঠেব| তার বংশ কয় শাসন করেব এই 
িেহ্ন প্রকৃত রাো না আসা পয্ন্ত্ণ রইেব| পের 
বহু কলাক বাধ্য হেয় তার কসবা করেব|

11 কস দ্াষিালতা িদেয় তার গাধা বাধঁেব| গাধার 
শাবকেক উত্তম দ্াষিালতায় বাধঁেব| উত্তম 
দ্াষিারেস িনেের বস্ত কধৌত করেব|

ইসাইয়া 62:11 কশান, প্রভু দপূরবততী কদশগুিলর 
কলাকেদর বেলেেন, “িসেয়ােনর কলাকেদর 
বল: কদখ, কতামােদর পিরত্রাতা আসেেন| 
িতিন কতামােদর পুরস্কার আনেেন| িতিন কসই 
পুরস্কার সেঙ্গ কের আনেেন|”

মবথ 21:4 এমনটি হল কয়ন এর দ্ারা 
ভাববাদীর ভাববারী পপূর ্ণ হয়:

5 ‘িসেযান নগরীেক বল, ‘কদখ কতামার রাো 
কতামার কােে আসেেন৷ িতিন নম্র, িতিন গাধার 
ওপের, একটি ভারবাহী গাধার বাচ্চার ওপের 
েেড় আসেেন৷›» সখিরয় 9:9

খযাহন 12:12 কয় িবপুল েনতা িনস্তারপেব ্ণর 
েন্য এেসিেল, পেরর িদন তারা শুনল কয় যীশু 
কেরুশােলেম আসেেন৷

13 তখন তারা কখেরু পাতা িনেয় তােঁক স্বাগত 
োনােত কবিরেয় পড়ল৷ তারা িেত্ কার কের 
বলেত লাগল,‘তারঁ প্রশংসা কর, তােঁক স্বাগত 
োনাও! িযিন প্রভুর নােম আসেেন, ঈশ্বর 
তােঁক আশীব ্ণাদ করুন৷ ইস্ােয়েলর রাোেক 
ঈশ্বর আশীব ্ণাদ করুন!’

14 যীশু একিা গাধােক কদখেত কপেয় তার ওপর 
বসেলন, কয়মন শােস্ত কলখা আেে:

15 ‘িসেযান নগরী,ভয় কপও না! কদখ, কতামােদর 
রাো আসেেন৷ কদখ, কতামােদর রাো বাচ্চা 
গাধায় েেড় আসেেন৷’

16 এসেবর অথ ্ণ তারঁ িশষ্যরা প্রথেম বুঝেত পােরন 
িন৷ িকন্তু যীশু যখন মিহমায় উত্েতািলত 

হেলন, তখন তােঁদর মেন পড়ল কয় শােস্ত 
এগুিলই তারঁ সম্েক্ণ কলখা হেয়েে এবং 
কলােকরা এসব তারঁ েন্য কেরিেল৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 12:6; ইসাইয়া 40:9; ইসাইয়া 52:9,10; 
কেফািনয়া 3:14,15; োখািরয়া 2:10; মাক্ণ 11:7-10; লুক 19:29-

38.

B13 মবসহার ক�ৃ্মত্ব।
E24 মবসহা শাবন্ আনশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

জা�াবরয়া 9:10 রাজা িশিন, “আবম 
ইফ্রবয়শমর রথগুবি এিং খজরুশাশিশমর 
অশ্বগুবিশকও সবরশয় খফিি| আবম 
যুশধে িযেিহার করিার ধনু খভশগে খফিি|” 
রাজা জাব�গুবির কাশে শাবন্র সংিাদ 
আনশিন| ব�বন সা�র খথশক সা�শর 
রাজত্ব করশিন| ফরা� ্ নদী খথশক 
পৃবথিীর দরূ�ম প্রান্ পয় ্মন্|

জা�াবরয়া 9:11-12

সামসগেী� 72:7 য়তষির িতিন রাো রেয়েেন 
ততিদন কয়ন সত্  কলাকরা িবকিশত হয়| 
য়তিদন আকােশ োদঁ রেয়েে ততিদন কয়ন 
শািন্ত বোয় থােক|

ইসাইয়া 9:6 একটি িবেশষ িশশু েন্মগ্রহর 
করার পরই এিা ঘিেব| ঈশ্বর আমােদর একটি 
পুত্র কদেবন| কলাকেদর কনতৃত্ব কদওয়ার ভার 
তার ওপর থাকেব| তার নাম হেব “আচিয়্য় ্ণ 
মন্ত্রী, ষিমতাবান ঈশ্বর, িেরেীিব িপতা, শািন্তর 
রােকুমার|”

7 ন্যায়পরায়রতা ও ধািম ্ণকতা িদেয় তার শাসন 
স্াপন কের| এখন কথেক এবং িের কােলর 
েন্য দাযপূদ পিরবার উদ্ভপূত রাোর রােেত্ব 
শক্তি ও শািন্ত িবরাে করেব| তারঁ কলাকেদর 
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েন্য প্রভুর প্রবল উদ্দীপনা তােঁক এই সব 
কাে করােব|

মবথ 8:27 এেত িশষ্যরা আচিয ্ণ হেয় 
বলেলন, ‘ইিন িকরকম কলাক? এরঁ কথা এমন 
িক বাতাস ও সাগর কশােন!’

মবথ 9:6 িকন্তু আিম কতামােদর কদখাব কয় 
এইপিৃথবীেত মানবপুেত্রর পাপ ষিমা করার 
ষিমতা আেে৷’ এই বেল যীশু কসই পঙু্গ 
কলাকটির িদেক িফের বলেলন, ‘ওঠ, কতামার 
খাটিয়া িনেয় বািড় েেল যাও৷’

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

মাক্ম 1:27 এেত প্রেত্যেক অবাক হেয় 
িনেেেদর মেধ্য বলাবিল করেত লাগল, ‘এ িক 
ব্যাপার? এিা িক একিা নতুন িশষিা? সম্পূর ্ণ 
কত্তৃ ্ণেত্বর সেঙ্গ িতিন িশষিা কদন, এমনিক 
অশুিে আত্ােদর আেদশ কেরন এবং তারা 
তারঁ আেদশ মােন৷’

িুক 2:14 ‘স্বেগ ্ণ ঈশ্বেরর মিহমা, 
পিৃথবীেত তারঁ প্রীিতর পাত্র মনুষ্যেদর মেধ্য 
শািন্ত৷’

িুক 4:32 তারঁ কদওযা িশষিায় তারা 
আচিয ্ণ হেয় কগল, কারর তারঁ িশষিা িেল 
ষিমতাযুতি৷

খযাহন 5:22 িপতা কারও িবোর কেরন 
না, িকন্তু সমস্ত িবোেরর ভার িতিন পুত্রেক 
িদেয়েেন৷

খযাহন 5:27 এবং িপতা কসই পুেত্রর হােতই 
সমস্ত িবোেরর অিধকার িদেয়েেন, কারর এই 
পুত্রই মানবপুত্র৷

খযাহন 10:17 এই কারেরই িপতা আমায় 
ভালবােসন, কারর আিম আমার প্রার দান কির 
কয়ন আবার তা কপেত পাির৷

18 ককউ আমার কাে কথেক তা হরর কের িনেত 
পারেব না, বরং আিম তা স্ব-ইছোেতই করিে৷ 
এিা দান করার অিধকার আমার আেে এবং 
আবার তা িফের পাওযার অিধকারও আমার 
আেে৷ আমার িপতার কাে কথেকই আিম এই 
সব শুেনিে৷’

খযাহন 14:27 ‘শািন্ত আিম কতামােদর কােে 
করেখ যাক্ছে৷ আমার িনেের শািন্ত আিম 
কতামােদর িদক্ছে৷ েগত সংসার কয়ভােব শািন্ত 
কদয় আিম কসইভােব তা িদক্ছে না৷ কতামােদর 
অন্তর উিদ্নি অথবা শক্ঙ্কত না কহাক৷

খযাহন 16:33 ‘আিম কতামােদর এসব কথা 
বললাম যােত কতামরা আমার মেধ্য শািন্ত পাও৷ 
েগেত কতামরা কষ্ট পােব, িকন্তু সাহসী হও! 
আিমই েগতেক েয় কেরিে!’

খযাহন 17:1 এইসব কথা বলার পর যীশু 
স্বেগ ্ণর িদেক তািকেয় এই কথা বলেলন, ‘িপতা, 
এখন সময় হেয়েে ; কতামার পুত্রেক মিহমািবেত 
কর, কয়ন কতামার পুত্রও কতামােক মিহমািবেত 
করেত পােরন৷

2 সমস্ত মানুেষর উপর পুত্রেক তুিম অিধকার 
িদেয়ে যােত িতিন তােদর সকলেক অনন্ত 
েীবন িদেত পােরন৷

पবশষযেচবর� 9:31 কসই সময় িযহপূিদয়া, গালীল ও 
শমিরয়ায় িবশ্বাসী মণ্ডলীগুিলেত শািন্ত িবরাে 
করিেল৷ িবশ্বাসীরা প্রভুর ভেয় েীবনযাপন 
করত ও পিবত্র আত্ায় উত্ সািহত হত; এর 
ফেল দলটি শক্তিশালী হেয় উঠল এবং ক্রেম 
ক্রেম সংখ্যায় বকৃ্দ্লাভ করেত লাগল৷

पবশষযেচবর� 10:36 িতিন ইস্ােয়েলর 
কলাকেদর কােে তারঁ সুসমাোর পাটঠেয়িেেলন৷ 
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িতিন কসই সুসমাোের োনােলন কয় যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেমই শািন্ত লাভ হয়৷ িতিন 
সকেলরই প্রভু!

খরামীয় 5:1 িবশ্বােসর েন্য আমরা 
ঈশ্বেরর সামেন ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়িে বেল, 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর সেঙ্গ 
আমােদর শািন্ত েুক্তি হেয়েে৷

এশফসীয় 2:17 তাই খ্ীেষ্ট এেস কতামরা যারঁা 
ঈশ্বর কথেক দপূের িেেল, কতামােদর কােে 
শািন্তর বারী প্রোর করেলন; আর যারঁা ঈশ্বেরর 
কােের কলাক তােদর কােে শািন্ত িনেয় এেলন৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 3:16 আমরা প্রাথ ্ণনা কির 
কয়, শািন্তর প্রভু িনেে সব সময় সব অবস্ায় 
কতামােদর শািন্ত দান করুন৷ প্রভু কতামােদর 
সকেলর সােথ থাকুন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; সামুেয়ল ১ 2:10; সামসঙ্গীত 
2:8; সামসঙ্গীত 22:27; সামসঙ্গীত 37:11; সামসঙ্গীত 67:7; 

সামসঙ্গীত 72:8; সামসঙ্গীত 85:8-10; সামসঙ্গীত 98:3; 
সামসঙ্গীত 122:6-8; সামসঙ্গীত 147:14; ইসাইয়া 26:12; ইসাইয়া 

45:22; ইসাইয়া 48:18; ইসাইয়া 52:7; ইসাইয়া 53:5; ইসাইয়া 
55:12; ইসাইয়া 57:19; ইসাইয়া 62:11; ইসাইয়া 66:12; কযেরিময়া 

8:11; কযেরিময়া 16:19-21; কযেরিময়া 28:9; কযেরিময়া 33:9; 
কহােসয়া 1:7; কহােসয়া 2:19; িমখা 5:4,10,11; হগয় 2:32; দািনেয়ল 
4:17; দািনেয়ল 7:13,14,27; মাক্ণ 1:27; লুক 4:32; লুক 10:19; লুক 
11:31; লুক 12:15; কযাহন 10:17,18; কযাহন 20:19,21,26; করামীয় 

10:15,17,18; করামীয় 14:17; কিরথেীয় ১ 15:24; কিরথেীয় ২ 
10:4,5; এেফসীয় 2:14,15; কলসীয় 1:20; কলসীয় 3:15; িপতেরর 

২য় পত্র 3:14.

D05 মবসহা ত্রা�া হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

জা�াবরয়া 10:3-5 
জা�াবরয়া 10:6 আবম বযহূদার পবরিারশক 

িিিান করি| যুধে খজ�ার জনযে আবম 
খয়াশষশফর পবরিারশক সাহাযযে করি| 
আবম �াশদর বনরাপশদ বফবরশয় আনি| 

�াশদর এমন সান্ত্বনা খদি মশন হশি আবম 
খয়ন ক�নই �াশদর খেশড় যাই বন| আবমই 
প্রভু �াশদর ঈশ্বর �াশদর সাহাযযে করি|

7 ইফ্রবয়শমর খিাশকরা খয়াধোশদর ম� 
�ুশী হশি, যারা পান করিার জনযে প্রচুর 
দ্াষিারস খপশয়শে| �াশদর খেশিশমশযরাও 
উল্লাস করশি| �াশদর হৃদয় প্রভুশ� 
আনক্ন্দ� হশয় উিশি|

8 “আবম বশস্ বদশয় �াশদর সিাইশক ডাকি| 
আবম �াশদর সংগ্রহ করি| আবম �াশদর 
সব�যেই রষিা করি এিং �ারা অ�ীশ�র 
ম� িংশিৃক্ধে করশি|

9 হযোঁ, আবম আমার খিাশকশদর বিবভন্ন 
জাব�র মশধযে েবড়শয় বদশয়বে| খসইসি 
দরূি�গী স্থাশন �ারা আমায় স্রণ করশি| 
�ারা ও �াশদর সন্াশনরা জীিন্ বফশর 
আসশি|

10 আবম �াশদর বমশর ও অশূর খথশক 
বফবরশয় আনি, �াশদর ব�বিয়দ ও 
বিিাশনান অচিশি বনশয় আসি| এিং 
�াশদর জনযে যশথষ্ট জায়�া থাকশি না”

11 (ব�বন দশুয় ্মা�পূণ ্ম সমুদ্ পার হশিন এিং 
দরুন্ জিরাবশশ� আ�া� হানশিন| 
নীি নদীর �ভীর�ম জি ব�বন শুবকশয় 
খফিশিন| অশূশরর �শি ্মর প�ন হশি এিং 
বমশশরর ষিম�া বনশয় খনওয়া হশি|)

12 প্রভু �ারঁ খিাশকশদর শক্তিশািী করশিন 
এিং �ারা �ারঁ ক��ৃ্্মশত্ব এিং নাশম 
িাচঁশি| প্রভু এইসি কথা িশিশেন|

মবথ 24:14 আর রােে্যর (স্বগ ্ণ) 
এইসুসমাোর েগেতর সব ্ণত্র প্রোর করা হেব৷ 
সমস্ত োিতর কােে তা সাষি্যরূেপ প্রোিরত 
হেব, আর তারপরই উপিস্ত হেব কসই সময়৷

মবথ 28:19 তাই কতামরা যাও, কতামরা 
িগেয় সকল োিতর মানুষেক আমার িশষ্য কর৷ 
িপতা, পুত্র ও পিবত্র আত্ার নােম বািপ্তস্ম দাও৷

20 আিম কতামােদর কয়সব আেদশ িদেয়িে, কসসব 
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তােদর পালন করেত কশখাও আর কদখ যুগান্ত 
পয ্ণন্ত প্রিতিদন আিম সব ্ণদাইেতামােদর সেঙ্গ 
সেঙ্গ আিে৷’

িুক 21:24 তরবািরর আঘােত তারা মারা 
পড়েব, আর তােদর বন্দী কের সকল োিতর 
কােে িনেয় যাওযা হেব৷ যতিদন না অইহুদীেদর 
িনরুিপত সময় পপূর ্ণ হেছে, কেরুশােলম 
অইহুদীেদর দ্ারা অবজ্ঞা ভের পদদিলত হেব৷

খরামীয় 11:11 আিম বিল ইহুদীরা কহােঁি 
কখেয়িেল৷ কসই কহােঁি কখেয় তারা িক ধ্ংস 
হেয় িগেয়িেল? না৷ বরং তােদর ভুেলর েন্যই 
অইহুদীরা পিরত্রার কপেয়েে৷ এিা ইহুদীেদর 
ঈষ ্ণাতুর কের কতালার েন্য ঘেিিেল৷

12 ইহুদীেদর কসই ভুল, েগেতর েন্য মহা 
আশীব ্ণাদ িনেয় এেসেে৷ ইহুদীরা যা হারাল 
তােদর কসই ষিিত অইহুদীেদর সমদৃ্ করল৷ 
তেব একথা িনক্চিত কয় পয় ্ণাপ্ত সংখ্য়ক 
ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর িদেক মন কদয় তেব 
েগত কত না আশীব ্ণাদ পপূর ্ণ হেব৷

13 এখন আিম অইহুদীেদর বলিে, আিম 
অইহুদীেদর েন্য একেন কপ্রিরত, আর আিম 
এই কাে সাধ্যমত করব৷

14 আিম আশা রািখ কয় আমার স্বোতীয় 
ইহুদীেদর এেত অন্তজ্ব্ণালা হেব আর হয়েতা 
কসইভােব িকেু কলাকেক আিম সাহায্য করেত 
পারব, কয়ন তারা উদ্ার পায়৷

15 ঈশ্বর ইহুদীেদর কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয় 
েগেতর অন্য কলাকেদর িমত্র কের িনেলন৷ 
তাই ঈশ্বর ইহুদীেদরআবার যখন গ্রহর করেবন 
তার ফল িক হেত পাের? কস িক মেৃতর েীবন 
পাওয়ার মত অবস্া হেব না?

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; पিশষ্যেিরত 2:5-11; িপতেরর 
১ম পত্র 1:1,2; पপ্রত্যােদশ 8:7-11.

F04 মবসহাশক প্র�যো�যোশনর পবরণাম।
H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

জা�াবরয়া 11:4 প্রভু আমার ঈশ্বর এই 
কথাগুবি িশিন, “খয় খমষগুবিশক হ�যো 
করিার জনযে পািন করা হশছে �াশদর যত্ন 
নাও|

5 যারা খসগুশিা খকশন ও হ�যো কশর �াশদর 
শাক্স্ খদওয়া হশি না| খয় সি িযেিসায়ী 
খমষগুশিা বিক্ক্রী কশরশে �ারা িশি, 
‘প্রভুর প্রশংসা কর, আবম ধনী হশয় 
উশিবে!’ খমষপািকরা �াশদর খমষশদর 
জনযে দঃুব�� হয় বন|

6 আবম এই খদশশ খয় খিাশকরা থাশক �াশদর 
প্রব� সহানুভূব�পূণ ্মও হি না” প্রভু এইসি 
কথা িশিশেন, “আবম প্রশ�যেকশক �ার 
প্রব�শিশী ও রাজার দ্ারা অপিযেিহৃ� 
হশ� খদি| আবম �াশদর খদশ ধ্ংস করশ� 
খদি| আবম �া িন্ করি না!”

এশজবকশয়ি 34:23 তারপর আিম 
তােদর েন্য এক েন কমষপালকেক িনযুতি 
করব; কস আমার দাস দাযপূদ| কস তােদর 
খাওয়ােব ও তােদর কমষপালক হেব|

বম�া 5:4 তারপর ইস্ােয়েলর শাসক প্রভুর শক্তির 
ওপর এবং প্রভু, তার ঈশ্বেরর েমত্কার নােমর 
ওপর িনভ্ণর করেব ও তার কমেষর পালেক 
খাওয়ােব| কসখােন শািন্ত থাকেব| কারর কসই 
সমেয তারঁ মিহমা পিৃথবীর কশষ প্রান্ত পয় ্ণন্ত 
কপৌঁেেব|

মবথ 15:24 এর উত্তের যীশু বলেলন, 
‘সকেলর কােে নয়, ককবল ইস্ােয়েলর হারােনা 
কমষেদর কােে আমােক পাঠােনা হেয়েে৷’

মবথ 23:1 এরপর যীশু কলাকেদর ও তারঁ 
িশষ্যেদর বলেলন,

2 ‘কমািশর িবিধ-ব্যবস্ার ব্যাখ্যা কদবার অিধকার 
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ব্যবস্ার িশষিক ও ফরীশীেদর আেে৷
3 তাই তারা যা যা বেল, তা কতামরা কেরা এবং 

কমেন েেলা: িকন্তু তারা যা কের কতামরা তা 
কেরা না৷ আিম একথা বলিে, কারর তারা যা 
বেল তারা তা কের না৷

4 তারা ভারী ভারী কবাঝা যা বওয়া কটঠন, তা 
কলাকেদর কােঁধ োিপেয় কদয়; িকন্তু কসগুেলা 
সরাবার েন্য িনেেরা একিা আঙু্গলও নাড়ােত 
োয় না৷

িুক 19:41 িতিন কেরুশােলেমর 
কাোকািে এেস শহরটি কদেখ ককঁেদ কফলেলন৷

42 িতিন বলেলন, ‘হায় িকেস কতামার শাক্স্ত হেব 
তা যিদ তুিম আে বুঝেত পারেত! িকন্তু এখন 
তা কতামার দৃটষ্টর অেগােের রইল৷

43 কসই িদন আসেে, যখন কতামার শত্রুরা 
কতামার োরপােশ কবষ্টনী গেড় তুলেব৷ তারা 
কতামায় িঘের ধরেব, আর োরপাশ কথেক কেেপ 
ধরেব৷

44 তারা কতামােক ও কতামার সন্তানেদর ধ্ংস 
করেব৷ কতামার প্রােীেরর একিা পাথেরর ওপর 
আর একিা পাথর থাকেত কদেব না, কারর 
কতামার তত্ত্বাবধােনর েন্য ঈশ্বর কয় কতামার 
কােে এেলন, এ তুিম বুঝেল না৷’

খযাহন 19:13 এই কথা কশানার পর 
পীলাত যীশুেক আবার বাইের িনেয় এেলন 
ও িবোরালেয় বসেলন৷ এই িবোরাসন িেল 
‘পাথের বাধঁােনা’ নােম োয়গােত৷ ইহুদীেদর 
ভাষায় এেক ‘গবিথা’ বেল৷

14 কসই িদনিা িেল িনস্তারপব ্ণ আেযােেনর 
িদন৷তখন প্রায় কবলা বােরািা, পীলাত ইহুদীেদর 
বলেলন, ‘এই কদখ, কতামােদর রাো৷’

15 তখন তারা িেত্ কার করেত লাগল, ‘ওেক দপূর 
কর! দপূর কর! ওেক ক্রুেশ িদেয় মার!’পীলাত 
তােদর বলেলন, ‘আিম িক কতামােদর রাোেক 
ক্রুেশ কদব?’প্রধান যােেকরা েবাব িদেলন, 
‘তকসর োড়া আমােদর আর ককান রাো কনই৷’

খযাহন 21:15 তারঁা খাওযা কশষ করবার পর 
যীশু িশেমান িপতরেক বলেলন, ‘কয়াহেনর 
কেেল িশেমান, এই কলাকেদর কেেয় তুিম িক 
আমায় কবশী ভালবােসা?’িপতর তােঁক বলেলন, 
‘হ্যা ,ঁ প্রভু, আপিন োেনন কয় আিম আপনােক 
ভালবািস৷’যীশু িপতরেক বলেলন, ‘আমার 
কমষশাবকেদরতত্ত্বাবধান কর৷’

16 িতিন তােঁক িদ্তীয়বার ক্েেজ্ঞস করেলন, 
‘কয়াহেনর কেেল িশেমান, তুিম িক আমায় 
ভালবােসা?’ িপতর তােঁক বলেলন, ‘হ্যা ,ঁ 
প্রভু, আপিন োেনন কয় আিম আপনােক 
ভালবািস৷’যীশু িপতরেক বলেলন, ‘আমার 
কমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷’

17 যীশু িপতরেক তৃতীয়বার বলেলন, 
‘কয়াহেনর কেেল িশেমান, তুিম িক আমায় 
ভালবােসা?’একথা িতনবার কশানায় িপতর 
দুঃখ কপেলন৷ তাই িতিন যীশুেক বলেলন, 
‘প্রভু, আপিন সবই োেনন৷ আপিন োেনন 
কয় আিম আপনােক ভালবািস৷’যীশু তােঁক 
বলেলন, ‘আমার কমষেদর তত্ত্বাবধান কর৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 40:9-11; মিথ 23:14,37; মিথ 24:10; লুক 
12:52,53; লুক 21:16,17; কযাহন 12:13; িহব্রুেদর কােে পত্র 

2:3; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:26,27.

B06 মবসহা হশিন ভাশিা খমষপািক।
B15 মবসহা সহানুভূব�পূণ ্ম।

জা�াবরয়া 11:7 �াই আবম খসই সি 
হ�ভা�যে খমশষর যত্ন বনিাম, যাশদর হ�যো 
করার জনযে পািন করা হশয়বেি| আবম 
এই কাশজর জনযে দটুি িাটি বনিাম| একটি 
িাটির নাম বদিাম মশনারম, আর অনযেটির 
নাম বদিাম ঐকযে| �ারপর আবম খমষশদর 
যত্ন বনশ� শুরু করিাম|

মবথ 9:35 যীশু কসই অঞ্েলর সমস্ত 
নগর ও গ্রােম গ্রােম ঘুের ইহুদীেদর সমাে-
গেৃহ িশষিা িদেত এবং স্বগ ্ণরােে্যর সুসমাোর 
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প্রোর করেত লাগেলন৷ তাোড়া িতিন 
কলােকেদর সমস্ত করাগ ব্যািধ ভাল করেত 
লাগেলন৷

36 কলাকেদর ভীড় কদেখ তােদর েন্য যীশুর 
মমতা হল, কারর তারা পালকিবহীন 
কমষপােলর মেতা লিান্ত ও অসহায় িেল৷

মবথ 11:5 অেন্ধরা দৃটষ্টশক্তি পােছে, 
কখাডঁ়ারা হািঁেে, কুষ্েরাগীরা আেরাগ্য লাভ 
করেে, কালারা শুনেত পােছে, মরা মানুষ 
কবেঁে উঠেে, আর দিরদ্ কলাকেদর কােে 
সুসমাোর প্রোর করা হেছে৷

খযাহন 10:16 আমার এমন আেরা অেনক 
কমষ আেে যারঁা এই কখাযঁােড়র নয়৷ আিম 
অবশ্যই তােদরও আনব, তারাও আমার কথা 
শুনেব আর তারা তখন সকেল এক পাল হেব 
আর তােদর পালকও হেবন একেন৷

খযাহন 17:21 িপতা, কয়মন তুিম আমােত 
রেয়ে, আর আিম কতামােত রেয়িে, কতমিন 
তারাও কয়ন এক হয়৷ তারা কয়ন আমােদর মেধ্য 
থােক যােত েগত সংসার িবশ্বাস কের কয় তুিম 
আমােক পাটঠেয়ে৷

22 আর তুিম আমায় কয় মিহমা িদেয়ে তা আিম 
তােদর িদেয়িে, যােত আমরা কয়মন এক, 
তারাও কতমিন এক হেত পাের৷

23 আিম তােদর মেধ্য, আর তুিম আমার মেধ্য 
থাকেব, এইভােব তারা কয়ন সম্পূর ্ণভােব 
এক হয়৷ েগত যােত োেন কয় তুিম 
আমায় পাটঠেয়ে৷ আর তুিম কয়মন আমায় 
ভালেবেসে, কতমিন তুিম তােদরও ভালেবেসে৷

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 61:1; কযেরিময়া 5:4; এেেিকেয়ল 37:16-
23; কেফািনয়া 3:12; োখািরয়া 11:4,10,11,14.

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
F11 মবসহার যন্ত্রণাশভা�।

জা�াবরয়া 11:8 এক মাশসর মশধযে আবম 
ব�নজন খমষপািকশক ির�াস্ করিাম| 
আবম খমষশদর প্রব� অরধয় ্ম হিাম এিং 
�ারাও আমাশক �ৃণা করশ� শুরু করি|

মবথ 23:34 তাই আিম কতামােদর 
বলিে, আিম কতামােদর কােে কয় ভাববাদী, 
জ্ঞানীেলাক ও িশষিকেদর পাঠাক্ছে কতামরা 
তােদর কােরা কােরােক হত্যা করেব, আর 
কাউেক বা ক্রুেশ কদেব, কাউেক বা কতামরা 
সমাে-গেৃহ োবুক মারেব৷ এক শহর কথেক 
অন্য শহের কতামরা তােদর তাড়া কের িফরেব৷

35 এই ভােব িনেদ্ণাষ কহবেলর রতিপাত কথেক শুরু 
কের বরখায়ার পুত্র সখিরয়, যােক কতামরা 
মক্ন্দেরর পিবত্র স্ান ও যজ্ঞেবদীর মাঝখােন 
হত্যা কেরিেেল, কসই িদন কথেক আে পয ্ণন্ত 
যত িনেদ্ণাষ ব্যক্তির রতি মাটিেত ঝের পেড়েে, 
কসই সমেস্তর দায় কতামােদর ওপের পড়েব৷

36 আিম কতামােদর সিত্য বলিে, এই যুেগর 
কলাকেদর ওপর ঐ সেবর শাক্স্ত এেস পড়েব৷’

মবথ 27:20 িকন্তু প্রধান যােকরা ও ইহুদী 
কনতারা েনতােক প্রেরােনা িদেত লাগল, 
কয়ন তারা বারাবিােক কেেড় িদেত ও যীশুেক 
মতুৃ্যদণ্ড কদওযার কথা বেল৷

িুক 12:50 এক বািপ্তেস্ম আমায় 
বাপ্তাইক্েত হেত হেব, আর যতষির না তা 
হেছে, আিম ব্যাকুল হেয় উেঠিে৷

িুক 19:14 িকন্তু তারঁ প্রোরা তােক ঘরৃা 
করত; আর িতিন েেল যাওযার সেঙ্গ সেঙ্গ 
স্ানীয় কলােকরা একেন প্রিতিনিধর মাধ্যেম 
বেল পাঠাল, ‘আমরা োই না কয় এই কলাক 
আমােদর রাো কহাক্!’

োখািরয়া
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খযাহন 7:7 েগত সংসার কতামােদর ঘরৃা 
করেত পাের না, িকন্তু আমােক ঘরৃা কের৷ 
কারর পিৃথবীর কলােকরা, যারঁা মন্দ কাে কের, 
কসই সব কলােকেদর িবরুেদ্ আিম সাষি্য িদই৷

খযাহন 15:18 ‘েগত সংসার যিদ কতামােদর 
ঘরৃা কের, তেব একথা মেন করেখা কয়, কস 
প্রথেম আমায় ঘরৃা করল৷

খযাহন 15:23 কয় আমায় ঘরৃা কের, কস 
আমার িপতােকও ঘরৃা কের৷

24 কয় কাে আর ককউ কখনও কের িন, কসরূপ 
কাে যিদ আিম তােদর মেধ্য না করতাম, তেব 
তােদর পােপর েন্য তারা কদাষী হত না৷ িকন্তু 
এখন তারা আমার কাে কদেখেে, আর তা 
সত্েত্বও তারা আমােক ও িপতােক উভয়েকই 
ঘরৃা কেরেে৷

25 শােস্তর এই বাক্য পপূর ্ণ হওযার েন্যই এসব 
ঘিল: ‘তারা অকারের আমায় ঘরৃা কেরেে৷’

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 106:40; ইসাইয়া 49:7; কযেরিময়া 12:8; 
কহােসয়া 9:15.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।

জা�াবরয়া 11:9 ��ন আবম িিিাম, “আবম 
চিিাম, আবম খ�ামাশদর যত্ন খনি না| খয় 
সি খিাশকরা মরশ� িশসশে, �ারা মরুক 
| যারা ধ্ংস হশ� চশিশে �াশদর ধ্ংস 
খহাক | এিং যারা িাকী থাকশি �ারা এশক 
অপরশক ধ্ংস করুক|”

খযশরবময়া 23:33 “িযহপূদার কলাকরা ভাবিাদী 
অথবা ককান যােক হয়েতা কতামােক ক্েেজ্ঞস 
করেব, ‘িযরিময়, প্রভুর কঘাষরা িক?’ তুিম 
ওেদর উত্তের বলেব, ‘কতামরা হেল প্রভুর কােে 
ভারী কবাঝা এবং আিম ঐ ভারী কবাঝা েঁুেড় 
কফলব|”‘ এই হল প্রভুর বাত ্ণা|

খযশরবময়া 23:39 িকন্তু কতামরা যিদ আমার 
বাত্ণােক ভারী কবাঝা বেল উেলেখ কেরা তাহেল 
আিমও কতামােদর এবং ঐ শহরটিেক ভারী 
কবাঝা বেল মেন কের আমার কাে কথেক দপূের 
েঁুেড় কফেল কদব| আিম কতামােদর পপূব ্ণপুরুষেক 
এই কেরুশােলম শহর িদেয়িেলাম| িকন্তু আিম 
কতামােদর এই শহর কথেক েঁুেড় কফেল কদব|

মবথ 15:14 তাই ওেদর কথা বাদ দাও৷ ওরা 
িনেেরা অন্ধ, ওরা আবার অন্য অন্ধেদর পথ 
কদখােছে৷ কদখ, অন্ধ যিদ অন্ধেক পথ কদখােত 
যায়, তেব দুেেনইগেত্ণ পড়েব৷’

মবথ 21:19 িতিন পেথর ধাের একটি ডুমুর 
গাে কদখেত কপেয় কসই গােিার কােে কগেলন৷ 
িকন্তু পাতা োড়া তােত িকেু কদখেত কপেলন 
না৷ তখন িতিন কসই গােটিেক বলেলন, 
‘কতামােত আর কখনও ফল হেব না৷’ আর 
কসইডুমুর গােটি শুিকেয় কগল৷

মবথ 21:43 ‘অতএব, আিম কতামােদর 
বলিে, ঈশ্বেরর রাে্য কতামােদর কাে কথেক 
িনেয় কনওযা হেব, আর এমন কলাকেদর কদওয়া 
হেব, যারঁা ঈশ্বেরর রােে্যর পেষি উপযুতি 
ব্যবহার করেব৷

মবথ 23:38 এখন কতামােদর মক্ন্দর 
পিরত্যতি হেয় পেড় থাকেব৷

39 বাস্তিবক, আিম কতামােদর বলিে, কয় পয ্ণন্ত না 
কতামরা বলেব, ‘ধন্য, িতিন িযিন প্রভুর নােম 
আসেেন, কস পয ্ণন্ত কতামরা আর আমােক 
কদখেত পােব না৷

খযাহন 8:21 িতিন তােদর আর একবার 
বলেলন, ‘আিম যাক্ছে, আর কতামরা আমার 
কখােঁ করেব; িকন্তু কতামরা কতামােদর পােপই 
মরেব৷ আিম কয়খােন যাক্ছে কতামরা কসখােন 
আসেত পারেব না৷’

োখািরয়া
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খযাহন 8:24 তাই আিম কতামােদর বলিে, 
কতামরা কতামােদর পােপই মরেব৷ কতামরা যিদ 
িবশ্বাস না কর কয় আিমই িতিন, তেব কতামরা 
কতামােদর পােপর েন্যই মরেব৷’

पবশষযেচবর� 13:46 িকন্তু কপৌল ও বার ্ণবা 
িনভতীকভােব বলেত থাকেলন, ‘প্রথেম কতামরা 
যারঁা ইহুদী কতামােদরই কােে ঈশ্বেরর বাত ্ণা 
প্রোর করার প্রেযােন িেল; িকন্তু কতামরা যখন 
তা অগ্রাহ্য় কের িনেেেদরেক অনন্ত েীবেনর 
অেয়াগ্য মেন করে, তখন আমরা অইহুদীেদর 
কােেই যাব৷

47 কারর প্রভু আমােদর এমনই আেদশ 
কেরেেন:‘আিম কতামােদর অইহুদীেদর কােে 
দীিপ্তস্বরূপ কেরিে, কয়ন কতামরা েগেতর 
সমস্ত কলােকর কােে পিরত্রােরর পথ জ্ঞাত 
কর৷’

पবশষযেচবর� 28:26 ‘এই কলাকেদর কােে 
যাও, আর তােদর বল, কতামরা শুনেব আর 
শুনেব, িকন্তু কতামরা বুঝেব না৷ কতামরা ককবল 
তািকেয় থাকেব িকন্তু কদখেত পােব না৷

27 কারর এই কলােকেদর অন্তঃকরর অসাড় 
হেয় কগেে, তােদর কান আেে বেি িকন্তু 
তারা শুনেত পায় না৷ এই কলােকরা সেত্যর 
প্রিত কোখ বুেে রেয়েে৷ এইসব ঘেিেে কয়ন 
কলােকরা তােদর কোখ িদেয় কদখেত না পায়, 
তােদর কান িদেয় শুনেত না পায় ও হৃদয় িদেয় 
উপলিধ্ধ না কের৷ এইসব ঘেিেে কয়ন তারা 
আমার কােে িফের না আেস, পােে আিম 
তােদর আেরাগ্য দান কির৷’ িযশাইয় 6:9-

28 ‘তাই ইহুদী ভাইেয়রা আপনারা কেেন রাখুন, 
ঈশ্বেরর কদওয়া এই পিরত্রার অইহুদীেদর 
কােেও পাঠােনা হল, আর তারা তা শুনেব!’

पপ্র�যোশদশ 22:11 কয় অন্যায় করেে, কস আেরা 
অন্যায় করুক; আর কয় কলুিষত, কস কলুিষত 
থাকুক৷ কয় ধািম ্ণক কস এর পের আেরা ধম ্ণােরর 
করুক; আর কয় পিবত্র কস আেরা পিবত্র 

কহাক্৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 9:20,21; কযেরিময়া 19:9; এেেিকেয়ল 
5:10.

E25 বসহার উপশর আস্থা রা�া যাশি এিং 
�ারঁ প্রশংসা করা হশি।

F04 মবসহাশক প্র�যো�যোশনর পবরণাম।

জা�াবরয়া 11:10 এরপর আবম “মশনারম” 
নামক িাটিিা বনিাম এিং �া খভশগে 
খফিিাম| সমস্ খিাশকশদর সশগে ঈশ্বশরর 
চুক্তি খয় খভশগে চুরমার হশয় ব�শয়বেি �া 
খদ�ািার জনযে আবম এিা করিাম|

11 �াই, খসই বদশন চুক্তিটি এিং খসই হ�ভা�যে 
খমশষরা যারা আমাশক িষিযে করবেি, 
�ারা জানি খয় এই িা�্মা ঈশ্বশরর কাে 
খথশক এশসবেি|

িুক 2:25 কেরুশােলেম কসই সময় 
িশিমেযান নােম একেন ধািম ্ণক ও ঈশ্বরভতি 
কলাক বাস করেতন৷ িতিন ইস্ােয়েলর মুক্তির 
অেপষিায় িেেলন৷ পিবত্র আত্া তারঁ ওপর 
অিধষ্ান করিেেলন৷

িুক 2:38 টঠক কসই মুহপূেত ্ণ িতিন তােঁদর 
িদেক এিগেয় এেস ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত 
আরন্ভ করেলন; আর যারঁা কেরুশােলেমর 
মুক্তির অেপষিায় িেল তােদর সকেলর কােে 
কসই িশশুটির িবষয় বলেত লাগেলন৷

িুক 21:5 িশষ্যেদর মেধ্য ককউ ককউ 
কসই মক্ন্দেরর িবষেয় এই মন্তব্য করেলন কয়, 
‘সুন্দর সুন্দর পাথর িদেয় ও ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য 
িবিভন্ দােনর ক্েিনস িদেয় এই মক্ন্দরেক 
ককমন সাোেনা হেয়েে!’

6 যীশু তােঁদর বলেলন, ‘এই কয় সব ক্েিনস 
কতামরা কদখে, সময় আসেব যখন এর একিা 
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পাথর আর একিার ওপর থাকেব না, সব 
কভেঙ্গ কফলা হেব৷’

িুক 21:32 ‘আিম কতামােদর সিত্য বলিে, 
যতষির না এসব ঘিেে, এই বংশ কলাপ পােব 
না৷

িুক 23:50 কসখােন কয়ােষফ নােম 
একেন কলাক িেেলন, িতিন িেেলন ইহুদী 
মহাসভার সভ্য়, ভাল ও দযালু ব্যক্তি৷ িতিন 
পিরষেদর িসদ্ান্ত ও কায় ্ণকলােপর সেঙ্গ 
একমত হনিন৷ িযহপূদার আিরমািথযার শহর 
কথেক িতিন এেসিেেলন এবং ঈশ্বেরর রােে্যর 
আগমেরর প্রতীষিায় িেেলন৷

িুক 24:49 আমার িপতা যা কদেবন বেল 
প্রিতশ্রুিত িদেয়েেন তা আিম কতামােদর কােে 
পাটঠেয় কদব; িকন্তু কতামরা কয় পয ্ণন্ত না উদ্্ণ 
কথেক আসা শক্তি পিরধান করে, কসই পয ্ণন্ত 
এই শহেরই থাক৷

খরামীয় 9:3 তারা আমার ভাই ও কবান, 
আমার স্বোিত৷ তােদর যিদ সাহায্য করেত 
পারতাম! এমন িক আমার এমন ইছোও োেগ 
কয় তােদর বদেল আিম কয়ন অিভশপ্ত এবং 
খ্ীষ্ট কথেক িবক্ছেন্ হই৷

4 তারা ইস্ােয়ল বংেশরই মানুষ৷ ঈশ্বর তােদর 
পুত্র হবার অিধকার িদেয়েেন, িনেের 
মিহমা কদিখেয়েেন, ধম ্ণ িনয়ম িদেয়েেন৷ 
ঈশ্বর তােদরই কমািশর কদওয়া িবিধ-ব্যবস্া, 
সটঠক উপাসনা পদ্িত এবং তারঁ প্রিতশ্রুিত 
িদেয়িেেলন৷

5 ঐ কলােকরাই আমােদর মহান িপতৃপুরুষেদর 
বংশধর এবং খ্ীষ্ট এই োিতর মধ্য িদেয়ই 
পািথ ্ণব েগেত এেসিেেলন৷ ঈশ্বর, িযিন 
সবার ওপর কত্তৃ ্ণত্ব কেরন, যুেগ যুেগ িতিন 
প্রশংিসত কহান্! আেমন!

খরামীয় 11:7 তেব ব্যাপারটি দাডঁ়াল এই : 

ইস্ােয়লীয়রা ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক 
প্রিতপন্ হেত োইেলও সফলকাম হয় িন৷ 
িকন্তু ঈশ্বর যােদর মেনানীত করেলন, তারাই 
ঈশ্বেরর সাষিােত ধািম ্ণক প্রিতপন্ হল৷ বািক 
ইস্ােয়লীয়রা তােদর অন্তঃকরর কেঠার কের 
তুলল ও ঈশ্বেরর কথা অমান্য করল৷

8 শােস্ত তাই কলখা আেে: ‘ঈশ্বর তােদর এক 
েড়তার আত্া িদেয়েেন৷’িযশাইয় 29:10 
‘ঈশ্বর তােদর েষুি রুদ্ কেরেেন, তাই তারা 
কোেখ সত্য কদখেত পায় না৷ ঈশ্বর তােদর 
কান বন্ধ কের িদেয়েেন, তাই তারা কােন সত্য 
শুনেত পায় না, এ কথা আেও সিত্য৷’

9 দাযপূদ এ সবেেন্ধ বেলেেন:‘তােদর কভাে কহাক 
ফােঁদর মেতা, োেলর মেতা যা তােদর ধের৷ 
তােদর পতন কহাক্ ও তারা দণ্ড কভাগ করুক্৷

10 তােদর কোখ রুদ্ হেয় যাক্ যােত তারা কদখেত 
না পায় আর তারা কেষ্টর ভাের সব ্ণদা নুেয় 
থাকুক৷’

11 আিম বিল ইহুদীরা কহােঁি কখেয়িেল৷ কসই 
কহােঁি কখেয় তারা িক ধ্ংস হেয় িগেয়িেল? না৷ 
বরং তােদর ভুেলর েন্যই অইহুদীরা পিরত্রার 
কপেয়েে৷ এিা ইহুদীেদর ঈষ ্ণাতুর কের কতালার 
েন্য ঘেিিেল৷

12 ইহুদীেদর কসই ভুল, েগেতর েন্য মহা 
আশীব ্ণাদ িনেয় এেসেে৷ ইহুদীরা যা হারাল 
তােদর কসই ষিিত অইহুদীেদর সমদৃ্ করল৷ 
তেব একথা িনক্চিত কয় পয় ্ণাপ্ত সংখ্য়ক 
ইহুদীরা যিদ ঈশ্বেরর িদেক মন কদয় তেব 
েগত কত না আশীব ্ণাদ পপূর ্ণ হেব৷

�ািা�ীয় 3:16 ঈশ্বর, অব্াহাম ও তারঁ 
বংশধরেক আশীব ্ণােদর প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ 
লষি্য কর কয় এখােন ‘বংশধর’ বলা হেয়েে, 
‘বংশধরেদর’ নয়, কয়ন অেনকেক নয় বরং 
একেনেক অথ ্ণাত্ খ্ীষ্টেক িনেদ্ণশ করা হয়৷

17 আিম এিাই বলেত োই কয়: ঈশ্বর অব্াহােমর 
সেঙ্গেুক্তি কেরিেেলন, আর তার োরেশা 
িতিরশ বের পের িবিধ-ব্যবস্া এেসিেল৷ তাই 
িবিধ-ব্যবস্া এেস পপূেব ্ণই কয় েুক্তি ঈশ্বেরর সােথ 
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অব্াহােমর হেয়িেল তা বািতল করেত পাের 
না৷

18 যিদ উত্তরািধকার িবিধ-ব্যবস্ার ওপর িনভ্ণর 
করত তাহেল তা আর প্রিতশ্রুিতর ওপর 
িনভ্ণরশীল হত না; িকন্তু ঈশ্বর মুতি হেস্ত এই 
উত্তরািধকার অব্াহামেক তারঁ প্রিতশ্রুিতর 
মেধ্য িদেয়িেেলন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 7:22 এই শপেথর কারের 
যীশু ঈশ্বেরর সেঙ্গ মানুেষর উত্ কৃষ্টতর এক 
েুক্তির োিমনদার হেয়েেন৷

বহির্ুশদর কাশে পত্র 8:8 িকন্তু ঈশ্বর 
কলাকেদর মেধ্য ত্রুটি লষি্য কের 
বেলিেেলন:‘কদেখা, এমন সময় আসেে, 
যখন আিম ইস্ােয়েলর কলােকেদর ও িযহপূদার 
কলােকেদর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি করব৷

9 কসই েুক্তি অনুসাের নয় যা আিম তােদর 
িপতৃপুরুষেদর সেঙ্গ এর আেগ কেরিেলাম, 
কয়িদন আিম তােদর হাত ধের িমশর কদশ 
কথেক বাইের কবর কের িনেয় এেসিেলাম৷ 
আমার সেঙ্গ তােদর কয় েুক্তি হেয়িেল তােত 
তােদর িবশ্বাস িেল না; আর তাই আিম তােদর 
কাে কথেক মুখ ঘুিরেয় িনেয়িেলাম, একথা প্রভু 
বেলন৷

10 আিম ইস্ােয়ল বংেশর সেঙ্গ এক নতুন েুক্তি 
িস্র করব; ভিবষ্যেত আিম এই েুক্তি স্াপন 
করব, একথা প্রভু বেলন৷ আিম তােদর মেনর 
মােঝ আমার িবিধ-ব্যবস্া কদেবা আর তােদর 
হৃদেয় আমার ব্যবস্া িলেখ কদেবা৷ আিম 
তােদর ঈশ্বর হেবা ও তারা আমার প্রো হেব৷

11 কাউেক আর তােদর সহ নাগিরকেদর ও 
ভাইেদর এই বেল িশষিা কদবার দরকার হেব 
না, প্রভুেক োেনা, কারর কোি কথেক বড় 
পয ্ণন্ত সবাই আমােক োনেব৷

12 কারর আমার িবরুেদ্ তারা যেতা অপরাধ 
কেরেে কস সব আিম ষিমা করব, তােদর 
সকল পাপ আর কখনও স্মরর করব না৷’ 

13 এই েুক্তিেক যখন ঈশ্বর নতুন বলেেন তখন 

প্রথেমর েুক্তিটি পুরােনা হেয় যােছে৷ যা িকেু 
পুরােনা তা কতা েীর ্ণ আর তা িশিগিরই িবলীন 
হেয় যােব৷

এটিও কদখুন: সামসঙ্গীত 89:39; ইসাইয়া 8:17; ইসাইয়া 26:8,9; 
কযেরিময়া 14:21; কযেরিময়া 31:31,32; এেেিকেয়ল 7:20-22; 

এেেিকেয়ল 16:59-61; এেেিকেয়ল 24:21; দািনেয়ল 9:26; িমখা 
7:7; লুক 24:49-53.

F05 মবসহার সাশথ বিশ্বাস�া�ক�া করা 
হশি।

জা�াবরয়া 11:12 ��ন আবম িিিাম, “�ুবম 
যবদ আমায় খি�ন বদশ� চাও খ�া দাও, 
ন�ুিা বদও না!” �াই �ারা আমায় 30 টি 
রূশপার মুদ্া বদি|

13 ��ন প্রভু আমায় িিশিন, “�াশদর খচাশ� 
আবম ঐরকম মূিযেিান| ঐ িাকা মক্ন্দশরর 
অথ ্মভাণ্ডাশর েঁুশড় খফি|” �াই আবম খসই 
30 টি রূশপার মুদ্া বনশয় প্রভুর মক্ন্দশরর 
অথ ্ম ভাণ্ডাশর েঁুশড় বদিাম|

মবথ 26:14 ��ন িাশরা জন 
বশষযের মশধযে একজন, যার নাম বযহূদা 
ঈষ্কবরশযা�ীয়, খস প্রধান যাজকশদর 
কাশে ব�শয় িিি,

15 ‘আবম যবদ �াশঁক আপনাশদর হাশ� ধবরশয় 
বদই, �শি আপনারা আমায় বক খদশিন 
িিুন?’ �ারা �াশক গুশন গুশন ক্ত্রশিা 
রূশপার িাকা বদি৷

16 খসই মুহূত্ত্ম খথশকই বযহূদা �াশঁক ধবরশয় 
খদিার সুশয়া� �ুঁজশ� িা�ি৷

মবথ 27:3 যীশুেক শত্রুেদর হােত কয় 
ধিরেয় িদেয়িেল, কসই িযহপূদা যখন কদখল 
যীশুেক কদাষী সাব্যস্ত করা হেয়েে তখন তার 
মেন খুব কষিাভ হল৷ কস তখন যােকেদর 
ও সমােপিতেদর কােে িগেয় কসই ক্ত্রশিা 
রূেপার িাকা িফিরেয় িদেয় বলল,
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4 ‘একেন িনরপরাধ কলাকেক হত্যা করার 
েন্য আপনােদর হােত তুেল িদেয় তারঁ প্রিত 
আিম িবশ্বাসঘাতকতা কেরিে, আিম মহাপাপ 
কেরিে৷ইহুদী কনতারা বলল, ‘তােত আমােদর 
িক? তুিম কবাঝেগ যাও৷’

5 তখন িযহপূদা কসই িাকা মক্ন্দেরর মেধ্য েঁুেড় 
কফেল িদল, পের বাইের িগেয় গলায় দিড় িদেয় 
মরল৷

6 প্রধান যােকরা কসইরূেপার িাকাগুিল কুিড়েয় 
িনেয় বলেলন, ‘মক্ন্দেরর তহিবেল এই িাকা 
েমা করা আমােদর িবিধ-ব্যবস্া িবরুদ্ কাে, 
কারর এিা খুেনর িাকা৷’

7 তাই তারা পরামশ ্ণ কের ঐ িাকায় কুেমারেদর 
একিা েিম িকনেলন৷ কয়ন কেরুশােলেম 
কয়সব িবেদশী মারা যােব, তােদর কসখােন 
কবর কদওযা কয়েত পাের৷

8 কসই েন্য ঐ কবরখানােক আেও কলােক 
‘রতিেষিত্র’ বেল৷

9 এর ফেল ভাববাদী িযরিময়র ভাববারী পপূর ্ণ 
হল:‘তারা কসইক্ত্রশিা রূেপার িাকা িনল, এিাই 
হল তারঁ মপূল্য, ইস্ােয়েলর েনগরই তারঁ মপূল্য 
িনধ ্ণারর কেরিেল৷  1)

10 আর প্রভুর িনেদ্ণশ অনুসােরই কসই িাকা িদেয় 
তারা কুেমােরর েিম িকেনিেল৷’৷

1) এ�াশন উদ্ধৃ� শব্দগুবি খজশরবময়ায় 
পাওয়া যায়না, িরং খজকাবরয়াহশ� 
পাওয়া যায়; এিং এই �রবমি খমিাশনার 
জনযে বিবভন্ন ধরশনর অনুমানও করা 
হশয়শে।  সিশথশক সভিািযে ম�াম� এই খয, 
ইভানশজবিস্রা আদশ� খসই সশন্র নাম 
উশল্ল�ই কশরনবন, এিং পরি�গীকাশি যারঁা 
এটির নকি কশরশেন �ারঁা খজশরবময়ার 
নাম জুশড় বদশয়শেন। পুশরাশনা আমশির 
সন্রা িিশ�ন: “খজশরবময়ার আত্া 
খজকাবরয়ার মশধযে িাস করশেন”।

F03 মবসহাশক প্র�যো�যোন করা হশি।
F08 মবসহার মৃ�ুযের বিশদ।
G04 মবসহা �ারঁ কম ্মশক্তি বদশয় সিাইশক  

আশীি ্মাদ করশিন।
H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

জা�াবরয়া 12:1-2
জা�াবরয়া 12:3 আবম খজরুশাশিমশক 

একিা ভারী পাথশরর ম� কশর খদি| 
খয় খকউ �াশক বনশ� খচষ্টা করশি খসই 
খভশগে িুকশরা িুকশরা হশয় যাশি| �ারা 
কািা পড়শি এিং �ার দ্ারা �াশদর 
আঁচড় িা�শি| �িু পৃবথিীর সমস্ জাব� 
খজরুশাশিশমর বিরুশধে যুধে করশ� 
একশত্র আসশি|

জা�াবরয়া 12:4-7
জা�াবরয়া 12:8 বকন্তু প্রভু খজরুশাশিশমর 

খিাকশদর প্রব�রষিা করশিন| এমনবক 
সিশচশয় জিরজঙ খিাকও দায়ূশদর 
ম� মহািীর বসনযে হশয় উিশি| দায়ূদ 
পবরিাশরর খিাশকরা খদি�াশদর �ুিযে হশি| 
প্রভুর দ�ূশদর ম�, �াশদর যুধেশষিশত্র 
এব�শয় খদশি|

9 প্রভু িশিন, “খসই সমশয় খজরুশাশিশমর 
বিরুশধে যুধে করশ� খয়সি জাব� আসশি 
�াশদর আবম ধ্ংস করি|

10 আবম দায়ূশদর ও পবরিাশরর সদসযেশদর 
এিং খজরুশাশিশম িাসকারী খিাশকশদর 
আবম ষিমাশীি ও দয়ায় ভরা আত্া খদি| 
�ারা আমার বদশক �াকাশি, খসই একজন 
যাশক �ারা বিধে কশরবেি এিং �ারা 
বিিাপ করশি| একমাত্র পুশত্রর বিশয়াশ� 
খিাশক খয়মন খশাক কশর �ারা খসরকম 
�ীব্ভাশি কাদঁশি| একজশনর প্রথমজা� 
পুশত্রর মৃ�ুযেশ� খিাশক খয়মন খশাক কশর, 
�ারা খ�মনই খশাক করশি|
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জা�াবরয়া 12:11-14

খযাহন 19:34 িকন্তু একেন তসিনক যীশুর 
পােঁেরর নীেে বশ ্ণা িদেয় িবদ্ করল, আর 
সেঙ্গ সেঙ্গ কসখান িদেয় রতি ও েল কবিরেয় 
এল৷

35 এই ঘিনা কয় কদখল কস এিবষেয় সাষি্য িদল 
তা আপনারা সকেলই িবশ্বাস করেত পােরন, 
আর তার সাষি্য সত্য৷ আর কস োেন কয় কস যা 
বলেে তা সত্য৷

36 এই সকল ঘিনা ঘিল যােত শােস্তর এই কথা 
পপূর ্ণ হয়: ‘তারঁ একটি অিস্ও ভাঙ্গেব না৷’

37 আবার শােস্ত আর এক োয়গায় আেে, ‘তারা 
যােঁক িবদ্ কেরেে তারঁই িদেক দৃটষ্টপাত 
করেব৷’

पবশষযেচবর� 2:17 ‘ঈশ্বর বলেেন:কশেষর 
িদনগুিলেত এরকমই হেব; কশষকােল আিম 
সকল কলােকর উপের আমার আত্া কেেল 
কদব, তােত কতামােদর কেেলেমেয়রা ভাববারী 
বলেব, কতামােদর যুবেকরা দশ ্ণন পােব, আর 
কতামােদর বদৃ্ কলােকরা স্বনে কদখেব৷

18 হ্যা ,ঁ আিম আমার কসবকেদর, স্তী ও পুরুষ 
সকেলর উপের আমার আত্া কেেল কদব, আর 
তারা ভাববানী বলেব৷

पবশষযেচবর� 2:23 যীশুেক আপনােদর হােত 
সেঁপ কদওযা হল, আর আপনারা তােঁক হত্যা 
করেলন৷ মন্দ কলাকেদর িদেয় আপনারা তােঁক 
ক্রুেশর উপর কপেরক িবদ্ করেলন৷ ঈশ্বর 
োনেতন কয় এসব ঘিেব; আর তাই িেল 
ঈশ্বেরর পিরকল্পনা, যা িতিন বহুপপূেব ্ণই িনরূপর 
কেরিেেলন৷

24 যীশু মতুৃ্য যন্ত্ররা কভাগ করেলন, িকন্তু ঈশ্বর 
কসই িবভীিষকা কথেক তােঁক উদ্ার করেলন৷ 
ঈশ্বর যীশুেক মতৃেদর মধ্য কথেক তুেল 
আনেলন৷ মতুৃ্য যীশুেক তার কবেল রাখেত 
সষিম হল না৷

पবশষযেচবর� 2:33 যীশুেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা 
হল; এখন যীশু ঈশ্বেরর কােে তারঁ ডানিদেক 
অবস্ান করেেন৷ িপতা যীশুেক পিবত্র আত্া 
িদেয়েেন, িপতা তােঁক কসই পিবত্র আত্া 
কদবার প্রিতশ্রুিত িদেয়িেেলন৷ এখন যীশু কসই 
পিবত্র আত্ােক কেেল িদেলন, কতামরা এখন 
তাই কদখে ও শুনে৷

पবশষযেচবর� 2:36 ‘তাই ইস্ােয়েলর সমস্ত 
পিরবার িনক্চিতভােব োনুক কয় যােক 
আপনারা ক্রুশিবদ্ কেরিেেলন, কসই 
যীশুেকই ঈশ্বর প্রভু ও খ্ীষ্ট উভয়ই কেরেেন৷’

37 কলােকরা এই কথা শুেন খুবই দুঃিখত হল৷ তারা 
িপতর ও অন্যান্য কপ্রিরতেদর বলল, ‘ভাইেয়রা, 
আমরা িক করব?’

38 িপতর তােঁদর বলেলন, ‘আপনারা মন-িফরান, 
আর প্রেত্যেক পােপর ষিমার েন্য যীশু 
খ্ীেষ্টর নােম বাপ্তাইে কহান, তাহেল আপনারা 
দানরূেপ এই পিবত্র আত্া পােবন৷

पপ্র�যোশদশ 1:7 কদখ, যীশু কমঘ সহকাের 
আসেেন৷ আর প্রেত্যেক তােঁক কদখেত পােব, 
এমনিক যারঁা তােঁক বশ ্ণািদেয় িবদ্ কেরিেল, 
তারাও কদখেত পােব৷ তখন পিৃথবীর সকল 
কলাক তারঁ েন্য কান্ায় কভেঙ্গ পড়েব৷ হ্যা ,ঁ 
তাই ঘিেব! আেমন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; पিশষ্যেিরত 10:45; 
पিশষ্যেিরত 11:15; তীত 3:5,6.

E04 মবসহার করা পাশপর যুশধে জয়িাভ 
করা।

H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

জা�াবরয়া 13:1 খসইবদন দায়ূদ পবরিাশরর 
সদসযেশদর জনযে ও খজরুশাশিশম 
িসিাসকারী অনযোনযে খিাশকশদর জনযে 
এক ন�ুন ঝণ ্মা খ�ািা হশি| এই ঝণ ্মাটি 
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হশি পাপ ও অশুক্ধে খথশক শুক্ধেকরশণর 
বনবমত্ত|

2 সি ্মশক্তিমান প্রভু িশিশেন, “খসইসময় 
আবম পৃবথিী খথশক মূ�ব্�্মসমূশহর নাম 
খকশি খদি| ভ্রান্ ভাব্াদীশদর আর অশুধে 
আত্াশদর সবরশয় খদি| খিাশকরা এমনবক 
�াশদর নামও মশন করশি না| এিং আবম 
ভ্রান্ ভাব্াদী ও অশুবচ আত্াশদর পৃবথিী 
খথশক দরূ করি|

এশজবকশয়ি 36:25 তারপর আিম 
কতামােদর পিরস্কার করবার েন্য ও 
মপূত্িত ্ণসমপূহ পপূো কের কতামরা কয অশুদ্তা 
কপেয়িেেল কসিা ধুেয় কফলবার েন্য আিম 
কতামােদর ওপর পিবত্র েল কেিাব|”

খযাহন 1:29 পেরর িদন কয়াহন যীশুেক 
তারঁ িদেক আসেত কদেখ বলেলন, ‘ঐ কদখ, 
ঈশ্বেরর কমষশাবক, িযিন েগেতর পাপরািশ 
বহন কের িনেয় যান!

কবরন্থীয় ১ 6:11 কতামােদর মেধ্য ককউ 
ককউ এই ধরেরর কলাক িেেল, িকন্তু কতামরা 
প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর নােম ও ঈশ্বেরর আত্ায় 
িনেেেদর কধৌত কেরে, পিবত্র হেয়ে, কতামরা 
ঈশ্বেরর কােে ধািম ্ণক প্রিতপন্ হেয়ে৷

�ী� 3:5 তখন িতিন তারঁ দয়ার গুের আমােদর 
রষিা করেলন৷ ঈশ্বেরর কােে কয়াগ্য বেল 
িবেবিেত হওয়ার েন্য, ভাল কাে কেরিেলাম 
বেল নয়৷ িতিন আমােদর পিরকিার কের 
পিরত্রারপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করেলন এবং পিবত্র 
আত্ার মাধ্যেম আমরা নতুন হলাম৷

6 কসই পিবত্র আত্ােক ঈশ্বর আমােদর 
ত্রারকত্ণা যীশু খ্ীেষ্টর দ্ারা আমােদর ওপের 
িবপুল পিরমাের বষ ্ণর করেলন৷

খযাহশনর ১ম পত্র 1:7 ঈশ্বর কে্যািতেত 
আেেন, আমরা যিদ কসই রকম কে্যািতেত 

বাস কির, তেব বলা যায় আমােদর পরস্পেরর 
মেধ্য সহভাগীতা আেে৷ ঈশ্বেরর পুত্র যীশুর 
রতি আমােদর সমস্ত পাপ কথেক শুিেশুদ্ 
কের৷

पপ্র�যোশদশ 1:5 ও যীশু খ্ীেষ্টর কাে কথেক 
অনুগ্রহ ও শািন্ত কতামােদর মেধ্য কনেম 
আসুক৷ িবশ্বস্ত সাষিী যীশু, িযিন মতৃেদর মধ্য 
কথেক পুনরুত্িথতেদর মেধ্য প্রথম এবং এই 
পিৃথবীর রাোেদর শাসনকত্ণা, িতিন আমােদর 
ভালবােসন এবং িনেের রতি িদেয় আমােদর 
পাপ কথেক মুতি কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 7:13 এরপর কসই প্রােীনেদর মেধ্য 
একেন আমায় ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘শুভ্ 
কপাশাক পর! এই কলাকরা কক, আর এরা সব 
ককাথা কথেক এেসেে?’

14 আিম তােঁক বললাম, ‘মহাশয়, আপিন 
োেনন৷’িতিন আমায় বলেলন, ‘এরা কসই 
কলাক যারঁা মহািনয় ্ণাতন সহ্য কের এেসেে ; 
আর কমষশাবেকর রেতি িনেের কপাশাক ধুেয় 
শুেীশুভ্ কেরেে৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; এেেিকেয়ল 37:23-26; কহােসয়া 2:18; 
কহােসয়া 14:7; কেফািনয়া 1:3,4; এেফসীয় 5:25-27; িহব্রুেদর 

কােে পত্র 9:13,14; কযাহন 5:6.

 

F01 মবসহার মৃ�ুযে পূি ্ম অনুবম� বেি।
F06 মবসহাশক একা খেশড় যাওয়া হশি।

জা�াবরয়া 13:7 সি ্মশক্তিমান প্রভু িশিশেন, 
“আমার �রিাবর খমষপািকশদর আ�া� 
করুক! খসিা আমার িনু্শক আ�া� 
করুক! খমষপািকশদর আ�া� কর এিং 
খমশষরা পিায়ন করশি| এিং আবম খসই 
ষুিদ্�ণশক শাক্স্ খদি|

মবথ 26:31 যীশু তােদর বলেলন, ‘আমার 
কারের কতামরা আে রােত্রইিবশ্বাস হািরেয় 

োখািরয়া
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কফলেব৷ আিম একথা বলিে কারর শােস্ত কলখা 
আেে,‘আিম কমষপালকেক আঘাত করেবা৷ 
তারঁ মতুৃ্য হেল পােলর কমষরা োরিদেক েিড়েয় 
পড়েব৷’ সখিরয়

মবথ 26:56 িকন্তু কতামরা আমায় কগ্রপ্তার 
কর িন৷ যাইেহাক, এসব িকেুই ঘিল কয়ন 
ভাববাদীেদর কলখা সকল কথাই পপূর ্ণ হয়৷’ তখন 
তারঁ িশষ্যরা তােঁক কফেল পািলেয় কগেলন৷

মাক্ম 14:27 যীশু তােদর বলেলন, ‘কতামরা 
সকেল িবশ্বাস হারােব, কারর শােস্ত কলখা 
আেে, ‘আিম কমষপালকেক আঘাত করব এবং 
কমেষরা োরিদেক েিড়েয় পড়েব৷’সখিরয়

মাক্ম 14:50 তখন তারঁ সব িশেষ্যরা তােঁক 
কফেল পািলেয় কগেলন৷

খযাহন 16:32 কশান, সময় আসেে, বলেত 
িক এেস পেড়েে, যখন কতামরা িবক্ছেন্ হেয় 
কয় যার িনেের োয়গায় েেল যােব, আর 
আমায় একা কফেল পালােব, তবু আিম একা 
নই, কারর িপতা আমার সেঙ্গ আেেন৷

খযাহন 17:12 আিম যখন তােদর সেঙ্গ 
িেলাম, আিম তােদর িনরাপেদ করেখিেলাম৷ 
তুিম আমায় কয় নাম িদেয়ে কসই নােমর 
শক্তিেত তখন আিম তােদর রষিা কেরিেলাম৷ 
আিম তােদর সাবধােন রষিা কেরিে৷ তােদর 
মেধ্য ককউ িবনষ্ট হয় িন, একমাত্র ব্যিতক্রম 
কসই কলাকটি, ধ্ংস হওযাই যার পিররিত৷ 
শােস্তর কথা সফল করার েেন্যই এই পিররিত৷

খযাহন 18:7 তাই আবার একবার িতিন 
তােদর ক্েেজ্ঞস করেলন, ‘কতামরা কােক 
খুেঁে?’তারা বলল, ‘নাসরতীয় যীশুেক৷’

8 এর উত্তের যীশু বলেলন, ‘আিম কতা কতামােদর 
আেগই বেলিে, ‘আিমই িতিন৷’ সুতরাং যিদ 
কতামরা আমােকই খুেঁে, তাহেল এেদর কয়েত 

দাও৷’
9 এিা ঘিল যােত তারঁ আেগর বতিব্য যথাথ ্ণ 

প্রিতপন্ হয়, ‘তুিম আমায় যােদর িদেয়ে 
তােদর কাউেক আিম হারাই িন৷’

এটিও কদখুন: ইসাইয়া 5:1-5; ইসাইয়া 27:1,2; মিথ 18:10-14; 
पিশষ্যেিরত 2:23.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

জা�াবরয়া 13:8 খদশশর দইু-�ৃ�ীয়াংশ খিাক 
আ�াশ� মারা যাশি বকন্তু এক-�ৃ�ীয়াংশ 
অিবশষ্ট থাকশি|

9 ��ন আবম ঐ অিবশষ্ট এক �ৃ�ীয়াংশ 
খিাশকশদর পরীষিা করি| আবম �াশদর 
বিবভন্ন সংকশি খফিি| খসগুশিা হশি 
�াশদর অবনিপরীষিার ম� টিক খয়মন 
খিাশকরা আগুন িযেিহার কশর রূশপাশক 
�াটঁি করশ� অথিা খসানা �াটঁি বকনা �া 
পরীষিা করশ�| ��ন �ারা আমার নাশম 
ডাকশি আর আবম �াশদর ডাশক সাড়া 
খদি| আবম িিি, ‘খ�ামরা আমার খিাক|’ 
আর �ারা িিশি, ‘প্রভু আমাশদর ঈশ্বর|”‘

মবথ 21:43 ‘অতএব, আিম কতামােদর 
বলিে, ঈশ্বেরর রাে্য কতামােদর কাে কথেক 
িনেয় কনওযা হেব, আর এমন কলাকেদর কদওয়া 
হেব, যারঁা ঈশ্বেরর রােে্যর পেষি উপযুতি 
ব্যবহার করেব৷

44 আর ঐ কয় পাথর তার ওপের কয় পড়েব কস 
কভেঙ্গ েপূর ্ণ-িবেপূর ্ণ হেয় যােব, আর কসই পাথর 
যার ওপের পড়েব তােক গঁুিড়েয় ধপূিলসাত্ 
করেব৷’

মবথ 24:2 এর েবােব যীশু তােঁদর 
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বলেলন, ‘কতামরা এখন এখােন এসব কদখে, 
িকন্তু আিম কতামােদর সিত্য বলিে, এখােন 
একিা পাথর আর একিা পাথেরর ওপর 
থাকেব না, এসবই ভুিমস্যাত্ হেব৷’

মবথ 24:21 ‘কসই িদনগুিলেত এমন 
মহাকষ্ট হেব যা েগেতর শুরু কথেক এই সময় 
পয ্ণন্ত আর কখনও হয় িন এবং হেব ও না৷

22 আেরা বলিে, কসইিদনগুিলর সংখ্যা ঈশ্বর যিদ 
কিমেয় না িদেতন তেব ককউই অবিশষ্ট থাকত 
না৷ িকন্তু তারঁ মেনানীত কলাকেদর েন্য িতিন 
কসই িদেনর সংখ্যা কিমেয় করেখেেন৷

িুক 21:24 তরবািরর আঘােত তারা মারা 
পড়েব, আর তােদর বন্দী কের সকল োিতর 
কােে িনেয় যাওযা হেব৷ যতিদন না অইহুদীেদর 
িনরুিপত সময় পপূর ্ণ হেছে, কেরুশােলম 
অইহুদীেদর দ্ারা অবজ্ঞা ভের পদদিলত হেব৷

पপ্র�যোশদশ 8:7 প্রথম স্বগ ্ণদপূত বাোেলন, তােত 
পিৃথবীেত রতি কমশােনা িশলা ও আগুন বষ ্ণন 
হল; ফেল পিৃথবীর এক তৃতীয়াংেশ আগুন ধের 
কগল, আর এক তৃতীয়াংেশ গােপালা ও সমস্ত 
সবুে ঘাস পুেড় কগল৷

8 িদ্তীয় স্বগ ্ণদপূত তপূরী বাোেলন; আর কদখা কগল 
কয়ন িবরাি এক জ্বলন্ত পাহাড় সমুেদ্ েঁুেড় 
কফলা হল৷

9 তােত সমুেদ্র এক তৃতীয়াংশ েল রতিাতি হেয় 
কগল ও সামুিদ্ক েীেবর এক তৃতীয়াংশ মারা 
পড়ল; আর সমুদ্গামী সমস্ত োহােের এক 
তৃতীয়াংশ ধ্ংস হেয় কগল৷

10 পের তৃতীয় স্বগ ্ণদপূত তপূরী বাোেলন, তখন 
আকাশ কথেক জ্বলন্ত মশােলর মেতা এক 
িবরাি নষিত্র পিৃথবীর এক তৃতীয়াংশ নদী ও 
েেলর উত্ কসর ওপর খেস পড়ল৷

11 কসই নষিেত্রর নাম নাগদানাকারর তা পিৃথবীর 
এক তৃতীয়াংশ েল িততি কের িদল৷ এভােব 
েল কতেতা হওয়ার কারের অেনক কলাক মারা 
পড়ল৷

12 এরপর েতুথ ্ণ স্বগ ্ণদপূত তপূরী বাোেলন আর 
সপূেয ্ণর এক তৃতীয়াংশ, েন্দেরর এক তৃতীয়াংশ 
এবং সমস্ত নষিেত্রর এক তৃতীয়াংশ এমনভােব 
ঘা কখল কয় তােদর এক তৃতীয়াংশ অন্ধকার 
হেয় কগল৷ কসইভােব িদেনরও এক তৃতীয়াংশ 
আেলািবহীন হল, আর রাক্ত্রর অবস্াও একই 
রকম হল৷

पপ্র�যোশদশ 16:19 কসই মহানগরী তােত কভেঙ্গ 
িুকেরা হেয় কগল, আর ধপূিলসাত্ হেয় কগল 
িবধমতীেদর সব শহর৷ ঈশ্বর মহান বািবলেক 
শাক্স্ত িদেত ভুেল যান িন৷ িতিন তারঁ প্রেণ্ড 
কক্রােধ পপূর ্ণ কসই পানপাত্র মহানগরীেক 
িদেলন৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; সামসঙ্গীত 66:10-12; মিথ 23:35-37; 
লুক 19:41-44; লুক 21:20-24; লুক 23:28-30; কিরথেীয় ১ 3:11-
13; কথসােলািনকীয় ১ 2:15,16; িপতেরর ১ম পত্র 1:6-8; িপতেরর 

১ম পত্র 4:12,13.

E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H01 মবসহার প্র�যোি�্মন পূি ্ম অনুবম� বেি।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।
. 
জা�াবরয়া 14:1-2
জা�াবরয়া 14:3 ��ন খসইসি জাব�র 

সশগে যুধে করিার জনযে প্রভু বনশজ যাশিন 
অ�ীশ� খয়মন ব�বন যুধে কশরবেশিন|

4 খসই সময় ব�বন বজ�ুন পি ্মশ�র ওপশর 
দাডঁ়াশিন, খয় পি ্ম� খজরুশাশিশমর পূশি ্ম 
অিবস্থ�| বজ�ুন পি ্ম� বচশর যাশি এিং 
পি ্মশ�র একভা� উত্তশর, অপরভা� 
দবষিশণ সশর যাশি| পক্চিম খথশক পূশি ্ম 
এক �ভীর উপ�যেকার সৃটষ্ট হশি|

5 খসই উপ�যেকা খ�ামার বনকিি�গী হশি 
খ�ামরা পািািার খচষ্টা করশি| খয়মন 
বযহূদার রাজা উবষশযর সমশয় ভূবমকশম্পর 
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বদশন খ�ামরা খদৌশড়বেশি খসইরকম 
খদৌশড় পািাশি| ঈশ্বর আসশিন, এিং �ারঁ 
সমস্ পবিত্র খিাশকরা �ারঁ সশগে থাকশি|

6 খসই বদন হশি বিশশষ বদন| খসই বদন 
আশিা, িাণ্ডা িা বহম িশি বকেু থাকশি 
না| খকিি প্রভু জাশনন �া বকভাশি হশি, 
বকন্তু বদন িা রা� িশি বকেু থাকশি না| 
সাধারণ�ঃ অন্কার য�ন খনশম আশস 
খসই সময়শ�ও আশিা থাকশি|

8 খসই বদন খজরুশাশিম খথশক জীিন্ 
জশির ধারা িইশি| খসই জিধারা দটুি 
খস্াশ� ভা� হশয় এক ভা� পূি ্ম বদশক 
মৃ� সা�শর এিং অপর ভা� পক্চিশম 
ভূমধযেসা�শর িইশি| খসই জশির ধারা 
সারা িের ধশর থাকশি, বক গ্রীশষ্ম, বক 
শীশ�|

9 খসই সময়, প্রভু সমস্ পৃবথিীর রাজা 
হশিন| খসই বদন প্রভু হশিন একজন| �ারঁ 
নাম হশি একটিই|

জা�াবরয়া 14:10-15
জা�াবরয়া 14:16 খজরুশাশিশম যারা যুধে 

করশ� এশসবেি, �ার খথশক খিঁশচ থাকা 
খিাশকরা প্রব� িের খসই রাজা বযবন 
সি ্মশক্তিমান প্রভু, �ারঁ উপাসনা করশ� 
আসশি| এিং কুটিরিাস পি ্ম পািন করশ� 
খজরুশাশিম পয় ্মন্ যাশি|

17 আর পৃবথিীর খকান পবরিার যবদ 
খজরুশাশিশম সি ্মশক্তিমান প্রভুর উপাসনা 
করশ� না যায় �শি প্রভু �াশদর িৃটষ্ট 
খদশিন না|

18 যবদ বমশশরর খকান পবরিার কুটিরিাস 
পি ্ম পািন করশ� না আশস �শি প্রভু শএু 
জাব�শদর খষিশত্র খয়মন কশরবেি খ�মবন 
�াশদরও খসই মারাত্ক খরাশ� আএান্ 
করশিন|

19 এই শাক্স্ হশি বমশরীয়শদর জনযে এিং 
অনযে খয় খকান জাব� যারা কুটিরিাস পি ্ম 
পািন করশ� না আশস �াশদর জনযে|

20 খসই সময়, প্রভু সি বকেুর মাবিক হশিন| 

এমনবক খ�াড়ার �িার �বটিগুবিশ�ও 
খি�া থাকশি, ‘প্রভুর জনযে পবিত্র|’আর 
প্রভুর মক্ন্দশর িযেিহৃ� সমস্ িাসন-
খকাষন খিদীর িািঠীর ম� পাত্রগুবির 
মশ�াই গুরুত্বপূণ ্ম হশি|

21 প্রকৃ�পশষি খজরুশাশিম ও বযহূদার 
প্রব�টি পাশত্রই এই কথা খি�া থাকশি| 
প্রভু সি ্মশক্তিমাশনর জনযে পবিত্র| বনশিদযে 
উ�স্� ্ম করশ� খয় সমস্ খিাক এশসবেি 
এশস খসই সমস্ পাত্র বনশয় �াশ� 
�াশদর বিশশষ �ািার রান্না করশি|খসই 
সময়, সি ্মশক্তিমান প্রভুর মক্ন্দশর খকান 
িযেিসায়ীশক আর খদ�শ� পাওয়া যাশি না|

ইসাইয়া 2:2 কশেষর িদনগুিলেত, প্রভুর 
মক্ন্দেরর পব ্ণতেক সকল পব ্ণেতর মেধ্য 
শীষ ্ণস্ানীয করা হেব এবং ওটিেক সমস্ত পব ্ণত 
কথেক উচ্চতর করা হেব| এবং সমস্ত কদশগুিল 
কথেক কলাকরা কসখােন িনয়িমত ভােব প্রবােহর 
মত যােব|

3 বহু কদেশর কলাক কসখােন যােব| তারা বলেব, 
“েল, আমরা সবাই প্রভুর পব ্ণেত, যােকােবর 
ঈশ্বেরর উপাসনাগেৃহ উটঠ| তারপর িতিন 
আমােদর তারঁ েীবনযাপেনর পথ কশখােবন 
এবং আমরা েীবেনর কসই পথ অনুসরর 
করব|”ঈশ্বেরর িবিধ, প্রভুর বাত ্ণাসমপূহ 
কেরুশােলেমর িসেয়ান পব ্ণত কথেক শুরু হেব 
এবং কগািা পিৃথবীেত েিড়েয় পড়েব|

4 তারপর ঈশ্বর সকল োিতর িবোরক হেবন| 
এবং অেনক কলােকর বাদানুবােদর িনষ্পত্িত 
করেবন| তারা িনেেেদর মেধ্য লড়াইেয়র সময় 
অস্তশেস্তর ব্যবহার বন্ধ করেব| তারা তােদর 
তরবাির কথেক লাঙেলর ফলা ততির করেব 
এবং বশ ্ণার ফলা িদেয় কািাির বানােব| এক 
োিত অন্য োিতর িবরুেদ্ তরবাির ধরেব না| 
পরস্পেরর মেধ্য লড়াই বন্ধ হেব| তারা কখনও 
যুেদ্র প্রিশষির কনেব না|

মবথ 16:27 মানবপুত্র যখন তারঁ 
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স্বগ ্ণদপূতেদর সেঙ্গ িনেয় তারঁ িপতার মিহমায় 
আসেবন, তখন িতিন প্রেত্যক কলাকেক তার 
কাে অনুসাের প্রিতদান কদেবন৷

মবথ 24:35 আকাশ ও সমগ্র পিৃথবী িবলুপ্ত 
হেয় যােব, িকন্তু আমার ককান কথা িবলুপ্ত হেব 
না৷

36 ‘কসই িদন ও মুহপূত্েত ্ণর কথা ককউ োেন না, 
এমন িক স্বগ ্ণদপূেতরা অথবা পুত্র িনেেও তা 
োেনন না, ককবলমাত্র িপতা (ঈশ্বর) তা 
োেনন৷

37 কনােহর সময় কয়মন হেয়িেল, মানবপুেত্রর 
আগমেনর সময় কসইরকম হেব৷

মবথ 28:18 তখন যীশু কােে এেস তােদর 
বলেলন, ‘স্বেগ ্ণ ও পিৃথবীেত পপূর ্ণ ষিমতা ও 
কত্তৃ ্ণত্ব আমােক কদওযা হেয়েে৷

খযাহন 4:10 এর উত্তের যীশু তােক 
বলেলন, ‘তুিম যিদ োনেত কয় ঈশ্বেরর দান 
িক আর কক কতামার কাে কথেক খাবার েন্য 
েল োইেেন৷ তাহেল তুিমই আমার কােে 
েল োইেত আর আিম কতামােক েীবন্ত েল 
িদতাম৷’

খযাহন 4:14 িকন্তু আিম কয় েল িদই তা কয় 
পান করেব তার আর কখনও িপপাসা পােব না৷ 
কসই েল তার অন্তের এক প্রস্বেন পিররত 
হেয় বইেত থাকেব, যা কসই ব্যক্তিেক অনন্ত 
েীবন কদেব৷’

খযাহন 7:37 পেব ্ণর কশষ িদন, কয় িদনটি 
িবেশষ িদন, কসই িদন যীশু উেঠ দািঁড়েয় 
কেঁিেেয় বলেলন, ‘কােরার যিদ িপপাসা কপেয় 
থােক তেব কস আমার কােে এেস পান করুক৷

38 শােস্ত এ কথা বেল, কয় আমার ওপর িবশ্বাস 
কের তার অন্তর কথেক েীবন্ত েেলর নদী 
বইেব৷’

39 যীশু পিবত্র আত্া সম্েক্ণ এই কথা বলেলন, 

‘কসই পিবত্র আত্া তখনও কদওযা হয় িন, 
কারর যীশু তখনও মিহমািবেত হন িন; িকন্তু 
পের যারঁা যীশুেক িবশ্বাস কের তারা কসই 
আত্া পােব৷’

पবশষযেচবর� 1:10 যীশু যখন যােছেন, আর 
কপ্রিরেতরা আকােশর িদেক তািকেয় আেেন, 
টঠক কসই সময সাদা ধবধেব কপাশাক পরা দুই 
ব্যক্তি তােদর পােশ এেস দাডঁ়ােলন৷

11 কসই দুই ব্যক্তি কপ্রিরতেদর বলেলন, ‘কহ 
গালীেলর কলােকরা, কতামরা আকােশর িদেক 
তািকেয় রেয়ে ককন? এই কয় যীশু,যােক 
কতামােদর সামেন কথেক স্বেগ ্ণ তুেল কনওযা হল, 
তােঁক কয় ভােব কতামরা স্বেগ ্ণ কয়েত কদখেল, 
টঠক কসই ভােবই িতিন িফের আসেবন৷’

12 এরপর তারঁা তেতুন পব ্ণতমালা কথেক কনেম 
কেরুশােলেম িফের কগেলন৷ কেরুশােলম 
কথেক পাহাড়টির দপূরত্ব িেল এক িবশ্ামবােরর 
পথ অথ ্ণাত্ প্রায় আধ মাইল৷

पপ্র�যোশদশ 11:13 কসই মুহপূেত ্ণ প্রেণ্ড ভপূ িমকম্ 
হল, তার ফেল শহেরর দশভােগর একভাগ 
ধ্ংস হেয় কগল এবং সাত হাোর কলাক মারা 
পড়ল৷ যারঁা বািক রইল তারা সকেল প্রেণ্ড ভয় 
কপল ও স্বেগ ্ণর ঈশ্বেরর মিহমা কীত্ণন করল৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 16:18 তােত িবদ্য়ুত্ ঝলক, 
কমঘগে্ণন, বজ্রপাত এবং ভয়ঙ্কর 
এক ভপূ িমকম্ হল৷ পিৃথবীেত মানুেষর 
উত্ পত্িতকাল কথেক এমন ভপূ িমকম্ আর 
কখনও হয় িন৷

19 কসই মহানগরী তােত কভেঙ্গ িুকেরা হেয় কগল, 
আর ধপূিলসাত্ হেয় কগল িবধমতীেদর সব শহর৷ 
ঈশ্বর মহান বািবলেক শাক্স্ত িদেত ভুেল যান 
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িন৷ িতিন তারঁ প্রেণ্ড কক্রােধ পপূর ্ণ কসই পানপাত্র 
মহানগরীেক িদেলন৷

20 এর ফেল সমস্ত দ্ীপ অদৃশ্য হেয় কগল, আর 
পব ্ণতমালা সমভপূ িম হেয় কগল৷

21 আকাশ কথেক মানুেষর ওপের িবরাি িবরাি 
িশলা পড়েত লাগল, এক একটি িশলা িেল 
এক এক মন ভারী; আর এই িশলা বটৃষ্টর েন্য 
কলাকরা ঈশ্বেরর িনন্দা করেত লাগল, কারর 
কসই আঘাত িেল িনদারুর ভয়ঙ্কর এক আঘাত৷

पপ্র�যোশদশ 21:23 নগরটি আেলািকত করার 
েন্য সপূয় ্ণ ও োেঁদর প্রেযােন িেল না, কারর 
ঈশ্বেরর মিহমা তা আেলাকময় কের, আর 
কমষশাবকই তার আেলাস্বরূপ৷

24 এর আেলােত সমস্ত োিত েলােফরা করেব, 
আর েগেতর রাোরা তােদর প্রতাপ কসখােন 
িনেয় আসেব৷

25 ঐ নগেরর িসংহদ্ারগুিল ককান িদন কখনও 
বন্ধ হেব না, কারর কসখােন কখনও ককান রাক্ত্র 
হেব না,

पপ্র�যোশদশ 22:1 পের িতিন আমােক 
েীবনদাযী েেলর একটি নদী কদখােলন৷ এই 
নদী স্ফটিেকর মেতা স্বছে, তা ঈশ্বেরর ও 
কমষশাবেকর িসংহাসন কথেক বেয় েেলেে৷

2 নদীটি নগেরর রােপেথর মাঝখান িদেয় বেয় 
েেলেে৷ নদীর তীেরই েীবনবষৃি আেে৷ বেেরর 
বােরা মাসই তােত বােরা বার ফল ধের, প্রিত 
মােস নতুন নতুন ফল হয়৷ কসই েীবন বেৃষির 
পাতা োিতবেৃন্দর আেরাগ্য দায়ক৷

पপ্র�যোশদশ 22:5 কসখােন রাক্ত্র আর হেব না, 
প্রদীেপর আেলা বা সপূেয ্ণর আেলার ককান 
প্রেযােন হেব না, কারর প্রভু ঈশ্বর তখন 
সবার ওপর তারঁ আেলা েিড়েয় কদেবন; আর 
তারা যুেগ যুেগ িেরকাল রাোর মত রােত্ব 
করেব৷

पপ্র�যোশদশ 22:17 আত্া ও বধপূ বলেেন, ‘এস!’ 

কয় একথা কশােন কসও বলুক, ‘এস!’ আর 
কয় িপপািসত কসও আসুক৷ কয় োয় কস এেস 
িবনামপূেল্য েীবন েল পান করুক৷

এটিও কদখুন: #1; #2; #3; #4; #5; पপ্রত্যােদশ 21:1-3.

োখািরয়া
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E10 মবসহা অ-ইহুদীশদরও মবসহা হশিন।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

মািাব� 1:11 সি ্মশক্তিমান প্রভু এই 
কথাগুবি িশিশেন: “সমস্ পৃবথিীশ� 
খিাশক আমার নাম সম্ান কশর এিং 
আমার জনযে শুধে ধূপ এিং বনশিদযে সমূহ 
বনশয় আশস| কারণ আমার নাম সমস্ 
জাব�র মশধযে সম্াবন�|”

ইসাইয়া 66:20 তারাই কতামােদর ভাইেবানেদর 
অন্যান্য সমস্ত োিত কথেক িনেয় আসেব| তারা 
কতামােদর ভাইেবানেদর আনেব কেরুশােলেম, 
আমার পিবত্র পব ্ণত িসেয়ােন| কতামােদর 
ভাইেবানরা আসেব কঘাড়া, গাধা, উি, যুেদ্ 
ব্যবহৃত কোি কোি যান প্রভৃিতেত কেেপ| প্রভুর 
মক্ন্দের ইস্ােয়েলর মানুষরা কযমন উপহার 
িনেয় যায় কতমিন কতামােদর ভাই-কবানরা 
উপহার হেয় আসেব|

খরামীয় 14:11 হ্যা ,ঁ শােস্ত কলখা 
আেে:‘প্রেত্যক ব্যক্তি আমার সাষিােত নতোনু 
হেব৷ প্রেত্যক ওষ্াধর স্বীকার করেব কয় আিম 
ঈশ্বর, প্রভু বেলন, আমার েীবেনর িদব্য, 
এসব হেবই৷’

বফবিপ্ীয় 2:10 কয়ন যারঁা স্বেগ ্ণ আেে, যারঁা 
মেত্ণ্যর কলাক আর যারঁা পাতােলর তারা 
সকেলই কসই যীশু নােমর কােে নতোনু হয়,

বহির্ুশদর কাশে পত্র 9:9 এিা আেেকর 
েন্য একিা দৃষ্টান্তস্বরূপ৷ কসই দৃষ্টান্ত মেত 
ঈশ্বেরর উেদ্দেশ্য উত্ সগতীকৃত ঐসব বিল ও 
উপহার উপাসনাকারীেক সম্পূর ্ণভােব শুদ্ 
করেত পারত না এবং উপাসনাকারীর হৃদয়েক 
িসক্দ্লাভ করােতা না৷

10 ঐ উপহারগুিল ককবল খাদ্য়, পানীয় ও নানা 
প্রকার বািহ্যক শুিে স্ােনর গণ্ডীেত বাধঁা িেল৷ 
কস সব িবিধ-ব্যবস্াগুিল িেল ককবল মানুেষর 

কদহ সবেন্ধীয়৷ কসগুিল ব্যক্তির হৃদয় সবেন্ধীয় 
িবষয় িেল না৷ নতুন আেদশ না আসা পয ্ণন্ত 
ঈশ্বর তারঁ কলাকেদর এইসব িনয়ম অনুসরর 
করেত িদেয়িেেলন৷

11 িকন্তু এখন মহাযােকরূেপ খ্ীষ্ট এেসেেন৷ 
আমরা এখন কয় সব উত্তম িবষয় কপেয়িে, 
িতিন কসসেবর মহাযােক৷ পপূেব ্ণ যােকরা 
তাবঁুর মেতা ককান স্ােন কসবা করেতন, িকন্তু 
খ্ীষ্ট কতমিন কেরন না৷ কসই তাবঁু কথেকও 
এক উত্তমস্ােন খ্ীষ্ট মহাযােকরূেপ কসবা 
করেতন৷ কসই স্ান িসদ্, কসই স্ান মানুেষর 
হােত গড়া নয়, তা এই েগেতর নয়৷

12 খ্ীষ্ট একবার িেরতের কসই মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবশ কেরেেন৷ িতিন মহাপিবত্রস্ােন 
প্রেবেশর েন্য োগ বা বােুেরর রতি ব্যবহার 
কেরন িন, িকন্তু িতিন একবার িেরতের িনেের 
রতি িনেয় মহাপিবত্রস্ােন প্রেবশ কেরিেেলন৷ 
খ্ীষ্ট কসখােন প্রেবশ কের আমােদর েন্য 
অনন্ত মুক্তি অে্ণন কেরেেন৷

पপ্র�যোশদশ 8:3 পের আর এক স্বগ ্ণদপূত এেস 
যজ্ঞেবদীর কােে দাডঁ়ােলন, তারঁ হােত কসানার 
ধুনুিে৷ তােঁক প্রেুর ধপূপ কদওয়া হল, যােত িতিন 
তা স্বর ্ণ িসংহাসেনর সামেন ঈশ্বেরর সমস্ত 
পিবত্র কলােকর প্রাথ ্ণনার সেঙ্গ িনেবদন করেত 
পােরন৷

4 ফেল ঈশ্বেরর কলাকেদর প্রাথ ্ণনার সেঙ্গ 
স্বগ ্ণদপূেতর হাত কথেক কসই ধপূেপর কধায়ঁা 
ঈশ্বেরর সামেন উঠল৷

এটিও কদখুন: #1; #4; #5; সামসঙ্গীত 113:3,4; ইসাইয়া 45:6; 
ইসাইয়া 59:19.

C02 মবসহার পূি ্মপূরুশষর কথা খ�াবষ� 
হশয়বেি।

মািাব� 3:1 প্রভু সি ্মশক্তিমান িশিন, 
“খদ� আবম আমার িা�্মািাহকশক 
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পািাক্ছে এিং খস আমার আশ� আশ� 
আমার জনযে পথ পবরষ্কার করশি| খ�ামরা 
খয় প্রভুর অশবিষণ করে, ব�বন হিা� ্ 
�ারঁ মক্ন্দশর আসশিন| হযোঁ, ন�ুন চুক্তির 
িা�্মািাহক যাশঁক খ�ামরা চাও, ব�বন 
আসশেন|

ইসাইয়া 40:3 কশান একেন মানুষ িেত্কার 
করেে! “মরুর মেধ্যও প্রভুর েন্য পথ প্রস্তুত 
কর! মরুস্তের আমােদর ঈশ্বেরর েন্য পথ 
ততির কর!

মবথ 3:3 এই কয়াহেনর িবষেয়ই ভাববাদী িযশাইয় 
বেলিেেলন: ‘প্রান্তের এক উচ্চ রব কশানা 
যােছে, ‘কতামরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর; কয় পথ 
িদেয় িতিন যােবন তা সমান কর৷’ 

মবথ 11:10 িতিন কসইেলাক যার িবষেয় 
শােস্ত কলখা আেে,‘কশান! আিম কতামার আেগ 
আেগ আমার এক দপূতেক পাঠাক্ছে৷ কস কতামার 
েন্য পথ প্রস্তুত করেব৷’

11 আিম কতামােদর সিত্য বলিে, স্তীেলােকর 
গেভ্ণ যত মানুেষর েন্ম হেয়েে তােদর মেধ্য 
বািপ্তস্মদাতা কয়াহেনর কেেয় ককউই মহান 
নয়, তবু স্বগ ্ণরােে্যর ককান ষুিদ্তম ব্যক্তিও 
কয়াহেনর কথেক মহান৷

মাক্ম 1:2 ভাববাদী িযশাইয়র পুস্তেক কয়মন কলখা 
আেে, ‘কশান! আিম িনেের সহায়েক কতামার 
আেগ পাঠােবা৷ কস কতামার েন্য পথ প্রস্তুত 
করেব৷’ 

3 ‘মরুপ্রান্তের একেেনর রব কঘাষরা করেে, 
‘কতামরা প্রভুর েন্য পথ প্রস্তুত কর, তারঁ েন্য 
পথ সরল কর৷” 

4 তাই বািপ্তস্মদাতা কয়াহন এেলন, িতিন 
মরুপ্রান্তের কলাকেদর বাপ্তাইেকরিেেলন৷ 
িতিন প্রোর কেরিেেলন কয়ন কলােকরা পােপর 
ষিমা পাবার েন্য মন-কফরায় ও বািপ্তস্ম কনয়৷

িুক 1:76 এখন কহ বালক, কতামােক বলা 
হেব পরেমশ্বেরর ভাববাদী; কারর তুিম প্রভুর 
পথ প্রস্তুত করবার েন্য তারঁ আেগ আেগ 
েলেব৷

77 তুিম তারঁ কলাকেদর বলেব, ঈশ্বেরর দযায় 
কতামরা পােপর ষিমা দ্ারা উদ্ার পােব৷

78 কারর আমােদর ঈশ্বেরর দযা ও করুরার 
উদ্্ণ কথেক এক নতুন িদেনর কভােরর আেলা 
আমােদর ওপর ঝের পড়েব৷

79 যারঁা অন্ধকার ও মতুৃ্যর োযায় বেস আেে 
তােদর ওপর কসই আেলা এেস পড়েব; আর তা 
আমােদর শািন্তর পেথ পিরোিলত করেব৷’

িুক 7:26 তেব কতামরা িক কদখেত 
িগেয়িেেল? একেন ভাববাদীেক? হ্যা ,ঁ আিম 
কতামােদর বলিে, কতামরা য়ােঁক কদেখে িতিন 
একেন ভাববাদীর কথেকও মহান৷

27 ইিন কসই কলাক য়ারঁ িবষেয় কলখা হেয়েে:‘কদখ, 
আিম কতামার আেগ আেগ আমার এক 
সহায়েক পাঠাক্ছে৷ কস কতামার আেগ িগেয় 
কতামার পথ প্রস্তুত করেব৷’ 

28 আিম কতামােদর বলিে, স্তীেলােকর গভ্ণোত 
সকল মানুেষর মেধ্য কয়াহেনর কেেয় কশ্ষ্ 
ককউ কনই, তবু ঈশ্বেরর রােে্য ষুিদ্তম 
ব্যক্তিও কয়াহেনর কেেয় মহান৷’

িুক 10:24 কারর আিম কতামােদর বলিে, 
কতামরা যা কদখে, অেনক ভাববাদী ও রাো 
তা কদখার ইছো করেলও তা কদখেত পান িন; 
কতামরা যা শুনে, তা কশানার ইছো করেলও 
তারঁা তা শুনেত পান িন৷’

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।

মািাব� 3:2 “বকন্তু ব�বন য�ন আসশিন 
��ন খক �া সহযে করশ� পারশি? আর 
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ব�বন দশ ্মন বদশি খক উশি দাডঁ়াশ� পারশি? 
কারণ ব�বন খশাধন করার আগুশনর ম� ও 
খধাপার ষিারযুতি সািাশনর ম�|

3 খরৌপযেকার খয়মন কশর রূশপা বন�াদ কশর 
খ�মন কশর ব�বন খিিীয় উত্তরপুরুষশদর 
শুধে করশিন| ব�বন সন্ানশদর খসানা 
রূশপার মশ�া পবরষ্কার করশিন আর 
�ারাই প্রভুশক টিক ম� বনশিদযে উ�স্� ্ম 
করশি|

4 ��ন বযহূদার ও খজরুশাশিশমর 
ধাবম ্মক�ার উপহারগুবি প্রভু গ্রাহযে 
করশিন, খয়মন িহ ুআশ� অ�ীশ� হ�|

5 আবম খ�ামাশদর কাশে বিচার করশ� 
আসি এিং যারা যাদবুিদযো অভযোস 
কশর, যারা িযেবভচারী, যারা বমথযো ভাশি 
প্রব�শ্রুব� কশর, যারা মজরুশদর িকায়, 
বিধ্া ও বপ�ৃহীনশদর যারা সাহাযযে কশর 
না, যারা বিশদশীশদর প্রব� অনযোয় কশর 
আর আমাশক ভয় পায় না �াশদর বিরুশধে 
সাষিী খদি!” সি ্মশক্তিমান প্রভু এই কথা 
িশিন|

16 ��ন ঈশ্বশরর অনু�ামীরা পরস্পশরর সশগে 
কথা িিি আর প্রভু ওশদর কথা শুনশিন| 
প্রভুর সামশন একটি ক্ব্রণী পুস্ক আশে 
যার মশধযে যারা �াশঁক শ্রধো কশরবেি এিং 
�ারঁ নামশক সম্ান কশরবেি �ার নাশমর 
�াবিকা আশে|

17 প্রভু িশিবেশিন, “য�ন আবম পৃবথিীশক 
বিচার করি ঐ খিাকরা খসই বদন আমার 
হশি| খস সময় আবম �াশদর প্রব� দয়া 
করি, খয়মন কশর বপ�া �ার খসিায় র� 
পুশত্রর প্রব� কশর|

18 ��ন খ�ামরা আমার কাশে বফশর আসশি 
এিং ধাবম ্মক ও দশুষ্টর মশধযে পাথ ্মকযে করশ� 
বশ�শি| ঈশ্বশরর খসিাকারীশদর সশগে যারা 
�ার খসিা কশর না �াশদর �ফা� িুঝশ� 
পারশি|”

দাবনশয়ি 7:10 কসই প্রােীন রাোর সামেন 
িদেয় এক আগুেনর নদী বেয় যাক্ছেল| লষি 
লষি কলাক তােঁক কসবা করিেল এবং ককাটি 
ককাটি কলাক তারঁ সামেন দািঁড়েয়িেল| 
রােসভা শুরু হেত যাক্ছেল এবং বইগুিল 
কখালা িেল|

মবথ 3:10 প্রিতটি গােের কগাড়ােত কুডু়ল 
লাগােনাই আেে৷ আর কয় গােে ভাল ফল ধের 
না, তা ককেি আগুেন কফেল কদওয়া হেব৷’

11 ‘কতামরা মন িফিরেয়ে বেল আিম কতামােদর 
েেল বাপ্তাইে করিে৷ আমার পের একেন 
আসেেন, িযিন আমার কথেক মহান, তারঁ 
েেুতা কোড়া বইবার কয়াগ্যও আিম নই ৷ িতিন 
পিবত্র আত্ায় ও আগুেন কতামােদর বাপ্তাইে 
করেবন৷

12 তারঁ কুলা তারঁ হােতই আেে, তারঁ খামার 
িতিন পিরকিার করেবন৷ িতিন তারঁ গম কগালায় 
তুলেবন৷ িকন্তু কয় আগুন কখনও কনেভ না 
কসই আগুেন তপূষ পুিড়েয় কফলেবন৷’

মবথ 12:35 ভাল কলাক তার অন্তের ভাল 
কথাইসক্ঞ্ত রােখ, আর ভাল কথাই বেল; িকন্তু 
যার অন্তের মন্দ িবষয় থােক, কস তার মুখ 
িদেয় মন্দ কথাইবেল৷

36 আিম কতামােদর বলিে, কলােক যত কবিহেসবী 
কথা বেল, িবোেরর িদেন তার প্রিতটি কথার 
িহসাব তােদর িদেত হেব৷

37 কতামােদর কথার সুত্র ধেরই কতামােদর িনেদ্ণাষ 
বলা হেব, অথবা কতামােদর কথার ওপর 
িভত্িত কেরইেতামােদর কদাষী সাব্যস্ত করা 
হেব৷’

খযাহন 12:48 কয় ককউ আমােক অগ্রাহ্য় 
কের ও আমার কথা গ্রহর না কের, তার িবোর 
করার েন্য একেন িবোরক আেেন৷ আিম কয় 
বাত ্ণা িদেয়িে কশষ িদেন কসই বাত ্ণাই তার িবোর 
করেব৷
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খযাহন 17:24 ‘িপতা, আিম োই, আিম 
কয়খােন আিে, তুিম যােদর আমায় িদেয়ে, 
তারাও কয়ন আমার সেঙ্গ কসখােন থােক৷ আর 
তুিম আমায় কয় মিহমা িদেয়ে তারা আমার 
কসই মিহমা কয়ন কদখেত পায়, কারর েগত 
সটৃষ্টর আেগই তুিম আমায় ভালেবেসে৷

এশফসীয় 5:26 মণ্ডলীেক পিবত্র করার েন্য 
খ্ীষ্ট মতুৃ্যেভাগ করেলন৷ সুসমাোেরর বাক্যরূপ 
েেল ধুেয় তােক পিরকিার করেলন, যােত িতিন 
তা িনেেেক উপহার িদেত পােরন৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:7 কতামরা যারঁা এখন 
কষ্ট পাছে, ঈশ্বর আমােদর সেঙ্গ কতামােদরও 
িবশ্াম কদেবন৷ যখন যীশু প্রকািশত হেবন 
ও পরাক্রমশালী স্বগ ্ণদপূতেদর সেঙ্গ িনেয় স্বগ ্ণ 
কথেক কনেম আসেবন, তখন এইসব ঘিেব৷

8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন না এমন কলাকেদর 
শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক জ্বলন্ত অিনিসহ 
কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্ীেষ্টর 
সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন কের না, িতিন 
তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷

�ী� 2:14 খ্ীষ্ট আমােদর েেন্য িনেেেক 
িদেলন, যােত সমস্ত মন্দ কথেক আমােদর 
উদ্ার করেত পােরন, যােত আমরা সত্ কেম ্ণ 
আগ্রহী ও পিরশুদ্ মানুষ িহেসেব ককবল তারঁ 
হই৷

বপ�শরর ১ম পত্র 2:5 কতামরাও এক 
একটি েীবন্ত প্রস্তর সুতরাং কসই আত্িমক 
ধম ্ণধাম গড়বার েন্য কতামােদর ব্যবহার 
করেত দাও, যােত পিবত্র যােক িহসােব 
কতামরা আত্িমক বিল উত্ সগ ্ণ করেত পার, যা 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম ঈশ্বেরর কােে গ্রহরীয় হেব৷

पপ্র�যোশদশ 1:6 যীশু আমােদর িনেয় এক 
রাে্য গেড়েেন এবং তারঁ িপতা ঈশ্বেরর কসবার 
েন্য আমােদর যােক কেরেেন৷ যীশুর মিহমা 

ও পরাক্রম যুেগ যুেগ স্াযী কহাক্৷ আেমন৷
7 কদখ, যীশু কমঘ সহকাের আসেেন৷ আর 

প্রেত্যেক তােঁক কদখেত পােব, এমনিক যারঁা 
তােঁক বশ ্ণািদেয় িবদ্ কেরিেল, তারাও কদখেত 
পােব৷ তখন পিৃথবীর সকল কলাক তারঁ েন্য 
কান্ায় কভেঙ্গ পড়েব৷ হ্যা ,ঁ তাই ঘিেব! আেমন৷

पপ্র�যোশদশ 6:17 কারর তােদর কক্রােধর 
মহািদন এেস পড়ল৷ কার সাধ্য আেে তার 
সামেন দাডঁ়াবার৷

पপ্র�যোশদশ 15:4 কহ প্রভু, কক না কতামার নােমর 
প্রশংসা করেব? কারর তুিমই একমাত্র পিবত্র৷ 
সমস্ত োিত কতামার সামেন এেস কতামার 
উপাসনা করেব, কারর কতামার ন্যায়সঙ্গত 
কাে প্রকািশত হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; মালািখ 4:1; আেমাস 5:18-20; মিথ 
23:13-35; লুক 3:9,17; লুক 12:49; কযাহন 4:23,24; করামীয় 

11:5-10; িহব্রুেদর কােে পত্র 10:28-30; িহব্রুেদর কােে পত্র 
12:25,26.

H02 মবসহার দ্ারা ভবিষযেশ� পবরণাম।
H03 মবসহার ভবিষযে� রাজযেপাি।
H09 �ারঁ অনু�ামীশদর ভবিষযে� জীিশনর 

বদিিাণী।

মািাব� 4:1 “বিচাশরর খসই বদন 
আসশে| খসই বদন হশি �প্ত চুল্লীর ম�| 
সমস্ �বি ্ম� খিাকশদর শাক্স্ খদওয়া হশি, 
খসই দষু্ট খিাকরা �শড়র ম� জ্বিশি| খসই 
বদন �ারা খঝাশপর ম� আগুশন জ্বিশি- 
একিাও শা�া বক খশকড় অিবশষ্ট থাকশি 
না|” সি ্মশক্তিমান প্রভু এই কথা িশিন|

2 “বকন্তু খ�ামরা যারা আমাশক অনুসরণ 
কর �াশদর ওপর ধাবম ্মক�া সূশয় ্মাদশয়র 
ম� উজ্জ্বি হশি| �া সূশয় ্মর বকরশণর ম� 
আশরা�্য় ষিম�া আনশি| খ�াযঁাড় খথশক 
খেশড় খদওয়া িােুশরর মশ�া খ�ামরা মুতি 
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ও আনক্ন্দ� হশি|
3 �ারপর খ�ামরা দষু্ট খিাকশদর পাশয়র 

�িায় বপশষ খদশি| দষু্ট খিাকরা খ�ামাশদর 
পাশয়র �িায় োই হশয় যাশি| য�ন 
বিচাশরর সময় আসশি ��ন আবম এই 
সমস্ ক্জবনষ �িাি|” প্রভু সি ্মশক্তিমান 
এই সি কথা িশিন|

4 “খমাবশর বিবধ-িযেিস্থা পািন কর| 
খমাবশ আমার দাস বেি| খহাশরি পি ্মশ� 
আবমই �াশক ঐসি বিবধ ও বনয়মগুবি 
বদশয়বেিাম| ঐ বিবধগুবি ইস্াশয়শির সি 
খিাকশদর জনযে|”

মবথ 3:12 তারঁ কুলা তারঁ হােতই আেে, 
তারঁ খামার িতিন পিরকিার করেবন৷ িতিন তারঁ 
গম কগালায় তুলেবন৷ িকন্তু কয় আগুন কখনও 
কনেভ না কসই আগুেন তপূষ পুিড়েয় কফলেবন৷’

িুক 1:50 আর যারঁা বংশানুক্রেম তারঁ 
উপাসনা কের িতিন তােদর দযা কেরন৷

খযাহন 1:4 তারঁ মেধ্য েীবন িেল; আর 
কসই েীবন েগেতর মানুেষর কােে আেলা 
িনেয় এল৷

5 কসই আেলা অন্ধকােরর মােঝ উজ্জ্বল হেয় 
উঠল; আর অন্ধকার কসই আেলােক েয় 
করেত পাের িন৷

খযাহন 3:19 আর এিাই িবোেরর িভত্িত৷ 
েগেত আেলা এেসেে, িকন্তু মানুষ আেলার 
কেেয় অন্ধকারেক কবশী ভালেবেসেে, কারর 
তারা মন্দ কাে কেরেে৷

খযাহন 8:12 এরপর যীশু আবার কলাকেদর 
সােথ কথা বলেত শুরু করেলন এবং বলেলন, 
‘আিমই েগেতর আেলা৷ কয় ককউ আমার 
অনুসারী হয় কস কখনও অন্ধকাের থাকেব না; 
িকন্তু কসই আেলা পােব যা েীবন কদয়৷’

पবশষযেচবর� 13:26 ‘ভাইেয়রা, 
অব্াহােমর বংশধেররা, আর অইহুদীেদর 
মেধ্য যারঁা ঈশ্বেরর উপাসনা কেরন, আপনারা 
সকেল োনুন কয় আমােদরই কােে পিরত্রােরর 
এই বাত্ণা পাঠােনা হেয়েে৷

খরামীয় 16:20 শািন্তর ঈশ্বর শীঘ্রই কতামােদর 
পােয়র নীেে শয়তানেক িপেষ কফলেবন৷ 
আমােদর প্রভু যীশুর অনুগ্রহ কতামােদর সবার 
সেঙ্গ থাকুক৷

খথসাশিাবনকীয় ২ 1:8 যারঁা ঈশ্বরেক োেন 
না এমন কলাকেদর শাক্স্ত িদেত িতিন স্বগ ্ণ কথেক 
জ্বলন্ত অিনিসহ কনেম আসেবন৷ আমােদর প্রভু 
যীশু খ্ীেষ্টর সুসমাোেরর িনেদ্ণশ যারঁা পালন 
কের না, িতিন তােদরও শাক্স্ত কদেবন৷

पপ্র�যোশদশ 11:15 এরপর সপ্তম স্বগ ্ণদপূত তপূরী 
বাোেলন, তখন স্বেগ ্ণ কারা কয়ন উদাত্ত কেঠে 
বেল উঠল:‘েগেতর ওপর শাসন করবার ভার 
এখন আমােদর প্রভুর ও তারঁ খ্ীেষ্টর হল, আর 
িতিন যুগপয় ্ণােয় যুেগ যুেগ রােত্ব করেবন৷’

पপ্র�যোশদশ 11:18 েগেতর োিতবনৃ্দ কতামার 
ওপর ক্রুদ্ িেল; িকন্তু এখন কতামার কক্রাধ 
তােদর ওপর উপিস্ত হল৷ মতৃ কলাকেদর 
িবোেরর সময় হেয়েে ; আর কতামার ভাববাদী, 
যারঁা কতামার দাস, যারঁা কতামার কলাক, ষুিদ্ 
এবং গুরুত্বপপূর ্ণ সব কলাক যারঁা কতামােক শ্দ্া 
কের, তােদর পুরস্কার কদওয়ার সময় হেয়েে৷ 
যারঁা পিৃথবীেক ধ্ংস করেে তােদর ধ্ংস 
করবার সময় হেয়েে৷’

এটিও কদখুন: #1; #2; #5; ইসাইয়া 50:10; ইসাইয়া 66:1,2; 
িপতেরর ২য় পত্র 3:7.
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C02 মবসহার পূি ্মপূরুশষর কথা খ�াবষ� 
হশয়বেি।

D02 ভবিষযেদ্তিা বহসাশি মবসহার কায ্মািয়।
E23 মবসহা �ারঁ অনু�ামীশদর ধম ্মান্বর� 

করশিন।

মািাব� 4:5 প্রভু িশিবেশিন, “খদ�, 
আবম ভািিাদী এবিয়শক খ�ামাশদর কাশে 
পািাি| ব�বন প্রভুর খসই ভয়ঙ্র বিচাশরর 
বদশনর আশ� আসশিন|

6 এবিয় বপ�ামা�াশদর �াশঁদর সন্ানশদর 
কাশে আসশ� সাহাযযে করশিন| এিা 
অিশযেই �িশি ন�ুিা আবম (ঈশ্বর) এশস 
খ�ামাশদর খদশ সম্পূণ ্মভাশি ধ্ংস করি!”

মবথ 11:13 কয়াহেনর আগমেরর পপূব ্ণ 
পয ্ণন্ত যা ঘিেব সকল ভাববাদী ও কমািশর িবিধ-
ব্যবস্ার মেধ্য তা বলা হেয়েে৷

14 কতামরা যিদ একথা িবশ্বাস করেত রােী 
থাক তেব কশান, এই কয়াহনই কসই ভাববাদী 
এলীয়,য়ারঁ আসবার কথা িেল৷

মবথ 17:11 এর উত্তের যীশু তােঁদর 
বলেলন, ‘এলীয় আসেবন, আর িতিন সব িকেু 
পুনঃস্াপন করেবন৷

12 িকন্তু আিম কতামােদর বলিে, এলীয় এেস 
কগেেন, আর কলােক তােক কেেনিন৷ কলােকরা 
তারঁ প্রিত যােছেতাইব্যবহার কেরেে৷ 
মানবপুত্রেকও তােদর হােত কসই একই রকম 
িনয় ্ণাতন কভাগ করেত হেব৷’

13 তখন তারঁ িশষ্যরা বুঝেত পারেলন কয়, িতিন 
তােঁদর বািপ্তস্মদাতা কয়াহেনর কথা বলেেন৷

িুক 1:16 ইস্ােয়লীয়েদর অেনক 
কলাকেকই কস তােদর প্রভু ঈশ্বেরর পেথ 
কফরােব৷

17 কয়াহন এলীেয়রআত্ায় ও শক্তিেত প্রভুর আেগ 
েলেব৷ কস িপতােদর মন তােদর সন্তানেদর 
িদেক কফরােব, আর অধািম ্ণকেদর মেনর ভাব 

বদেল ধািম ্ণক কলাকেদর মেনর ভােবর মেতা 
করেব৷ প্রভুর েন্য কস এইভােব কলাকেদর 
প্রস্তুত করেব৷’

খযাহন 1:14 বাক্য মানুেষর রূপ ধারর 
করেলন এবং আমােদর মেধ্য বসবাস করেত 
লাগেলন৷ িপতা ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র িহসােব 
তারঁ কয় মিহমা, কসই মিহমা আমরা কদেখিে৷ 
কস বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পিরপপূর ্ণ িেেলন৷

15 কয়াহন তারঁ সম্েক্ণ মানুষেক বলেলন, ‘ইিনই 
িতিন য়ারঁ সবেেন্ধ আিম বেলিে৷ ‘িযিন আমার 
পের আসেেন, িতিন আমার কথেক মহান, 
কারর িতিন আমার অেনক আেগ কথেকই 
আেেন৷”

16 কসই বাক্য অনুগ্রহ ও সেত্য পপূর ্ণ িেেলন৷ 
আমরা সকেল তারঁ কথেক অনুগ্রেহর ওপর 
অনুগ্রহ কপেয়িে৷

17 কারর কমািশর মাধ্যেম িবিধ-ব্যবস্া কদওযা 
হেয়িেল, িকন্তু অনুগ্রহ ও সেত্যর পথ যীশু 
খ্ীেষ্টর মাধ্যেম এেসেে৷

पবশষযেচবর� 3:22 কারর কমািশ বেলেেন, ‘প্রভু, 
কতামােদর ঈশ্বর কতামােদর েন্য কতামােদর 
ভাইেদর মধ্য কথেক আমার মত এক 
ভাববাদীেক উত্ পন্ করেবন৷ িতিন কতামােদর 
যা যা বলেবন, কতামরা তারঁ সকল কথা শুনেব৷

23 কয় ককউ তারঁ কথা না শুনেব, কস কলাকেদর 
মধ্য কথেক সম্পূর ্ণভােব িবক্ছেন্ হেব৷’

पপ্র�যোশদশ 1:16 তারঁ ডান হােত সাতটি তারা, 
তারঁ মুখ কথেক িনঃসতৃ হক্ছেল এক তীক্ষ্ণ 
িদ্ধারযুতি তরবাির৷ পপূর ্ণ কতেে জ্বলন্ত সপূেয ্ণর 
মত তারঁ রূপ৷

এটিও কদখুন: #5; ইসাইয়া 40:3; মালািখ 3:1; মিথ 13:14-26; 
মিথ 23:35-38; মিথ 24:27-30; মিথ 27:47-49; মাক্ণ 9:11-13; 
লুক 1:76; লুক 7:26-28; লুক 19:41-44; লুক 21:22-27; কযাহন 

1:21,25.

মালািখ



442

�ানাশ�র উদ্ধৃব� এিং �সশপি ও অযোশটে 
থাকা সূত্র

মবথ
1:23 ইসাইয়া 7:14
2:6 িমখা 5:1
2:15 কহােসয়া 11:1
2:18 কযেরিময়া 31:15
2:23 গরনা পুস্তক 6:13; 
 সামসঙ্গীত 69:9,10;
 ইসাইয়া 53:2
3:3 ইসাইয়া 40:3
4:4 িদ্তীয় িববরর 8:3
4:6 সামসঙ্গীত 91:11,12
4:10 িদ্তীয় িববরর 6:13,14; 
 িদ্তীয় িববরর 10:20
4:1516 ইসাইয়া 9:1,2
4:7 িদ্তীয় িববরর 6:16
5:3 ইসাইয়া 57:15
5:4 ইসাইয়া 61:2,3
5:5 ইসাইয়া 29:19; ইসাইয়া 61:1
5:6 ইসাইয়া 41:17; ইসাইয়া 49:10; 
 ইসাইয়া 55:1-3
5:7 সামসঙ্গীত 112:4; িমখা 6:8
5:8 সামসঙ্গীত 73:1; প্রবেন 22:11; 
 এেেিকেয়ল  36:25
5:11 ইসাইয়া 66:5
5:12 ইসাইয়া 3:10
5:13 কলবীয় পুস্তক 2:13; কযাব 6:6; 
5:14 প্রবেন 4:18
5:15 যাত্রাপুস্তক 25:37
5:16 ইসাইয়া 60:1-3; ইসাইয়া 61:3
5:17 সামসঙ্গীত 40:7-9; ইসাইয়া 42:21
5:18     ইসাইয়া 40:8; ইসাইয়া 51:6; 
 সামসঙ্গীত 119:89
5:19    িদ্তীয় িববরর 12:32; 
 িদ্তীয় িববরর 27:26; দািনেয়ল 12:3
5:21 আিদপুস্তক 9:5,6; যাত্রাপুস্তক 20:13;
 িদ্তীয় িববরর 5:17
5:23-24  িদ্তীয় িববরর 16:16,17; 

মবথ
 ইসাইয়া 1:10-17
5:25 প্রবেন 25:8
5:27 যাত্রাপুস্তক 20:14; িদ্তীয় িববরর 5:18
5:31 িদ্তীয় িববরর 24:1
5:33 কলবীয় পুস্তক 19:12; গরনা পুস্তক 30:2
5:34,35 কহােসয়া 4:15; োখািরয়া 5:3
5:38 যাত্রাপুস্তক 21:24
5:42 িদ্তীয় িববরর 15:7-14
5:43 কলবীয় পুস্তক 19:18; 
 সামসঙ্গীত 139:21
5:44 যাত্রাপুস্তক 23:45
5:48 কলবীয় পুস্তক 19:2; 
 কলবীয় পুস্তক 20:26
6:2 সামসঙ্গীত 37:21; প্রবেন 20:6
6:4 ইসাইয়া 58:10-12
6:5,6 রাোবিল ২ 4:33; দািনেয়ল 6:10
6:7 উপেদশক 5:2
6:8 সামসঙ্গীত 38:10
6:9 ইসাইয়া 63:16; ইসাইয়া 64:8
6:10 দািনেয়ল 2:44; দািনেয়ল 7:27
6:11 যাত্রাপুস্তক 16:16-35
6:12 যাত্রাপুস্তক 34:7; ইসাইয়া 1:18
6:13 িদ্তীয় িববরর 8:2
6:16 ইসাইয়া 58:3-5
6:17 উপেদশক 9:8; দািনেয়ল 10:3
6:19 সামসঙ্গীত 62:11; উপেদশক 5:10-14
6:24 যাত্রাপুস্তক 20:39
6:25 সামসঙ্গীত 55:23
6:26 আিদপুস্তক 1:29-30
6:31 কলবীয় পুস্তক 25:20-22; 
 সামসঙ্গীত 55:23
6:33 রাোবিল ১ 3:11-13; প্রবেন 3:9,10
6:34 যাত্রাপুস্তক 16:18-20; 
 িবলাপ-গাথা 3:23
7:3 সামুেয়ল ২ 12:5; সামসঙ্গীত 50:16-21
7:7 ইসাইয়া 55:6,7; কযেরিময়া 29:12,13
7:11 আিদপুস্তক 8:5; সামসঙ্গীত 103:11-13
7:12 আেমাস 5:14,15; োখািরয়া 8:16,17

তানােখর প্রসঙ্গিনেদ্ণশ (ওর্ কিস্টােমন্ট)
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মবথ
7:14 ইসাইয়া 35:8
7:15 িদ্তীয় িববরর 13:1-3
7:17 সামসঙ্গীত 92:14,15
7:18 কযেরিময়া 17:8
7:19 এেেিকেয়ল 15:2-7
7:21 ইসাইয়া 29:13; কহােসয়া 8:2,3
7:23 সামসঙ্গীত 6:9
7:26,27 এেেিকেয়ল 13:10-16
7:29 িদ্তীয় িববরর 18:18,19
8:17 ইসাইয়া 53:4
9:13       প্রবেন 21:3; কহােসয়া 6:6;
 িমখা 6:6-8
10:35,36 আিদপুস্তক 3:15; কযেরিময়া 12:6
10:37 িদ্তীয় িববরর 33:9
10:41 আিদপুস্তক 20:7
11:5         ইসাইয়া 29:18; ইসাইয়া 35:4-6; 
 ইসাইয়া 42:6-7
11:10 মালািখ 3:1
11:14 মালািখ 4:5
11:23 ইসাইয়া 14:13,15
11:24 িবলাপ-গাথা 4:6
11:25 সামসঙ্গীত 8:3; কযেরিময়া 1:5-8
11:26 ইসাইয়া 45:10
11:28       ইসাইয়া 11:10; ইসাইয়া 55:1-3; 
 কযেরিময়া 6:16
11:29 ইসাইয়া 42:1-4; োখািরয়া 9:9; 
 কযেরিময়া 6:16
12:1 িদ্তীয় িববরর 23:25
12:2 যাত্রাপুস্তক 23:12; 
 গরনা পুস্তক 15:32-36
12:3 সামুেয়ল ১ 21:3-6
12:4 যাত্রাপুস্তক 25:30; যাত্রাপুস্তক 29:33;
 কলবীয় পুস্তক 24:8-9
12:5 গরনা পুস্তক 28:19,20; 
 কনেহিময়া 13:17
12:6 মালািখ 3:1

মবথ
12:7        ইসাইয়া 1:11-17; কহােসয়া 6:6; 
 িমখা 6:6-8
12:11 যাত্রাপুস্তক 23:4,5
12:1721 ইসাইয়া 11:2,10; ইসাইয়া 42:14; 
 ইসাইয়া 49:6
12:35 সামসঙ্গীত 37:30,31
12:36 উপেদশক 12:14
12:37 প্রবেন 13:3
12:40 কযানা 1:17
12:41,42 রাোবিল ১ 10:110
13:3 এেেিকেয়ল 17:2; এেেিকেয়ল 24:3
13:11 সামসঙ্গীত 25:8,9,14; ইসাইয়া 29:10
13:13 ইসাইয়া 44:15; এেেিকেয়ল 12:2
13:14,15 ইসাইয়া 6:9,10; ইসাইয়া 29:10,12
13:35 সামসঙ্গীত 78:2
13:43 দািনেয়ল 12:3
15:4 যাত্রাপুস্তক 20:12; কলবীয় পুস্তক 20:9;
  িদ্তীয় িববরর 5:16
15:8 ইসাইয়া 29:3
15:13 সামসঙ্গীত 92:14; ইসাইয়া 60:21
15:14 ইসাইয়া 9:16
15:18 প্রবেন 10:32
15:19 আিদপুস্তক 6:5; কযেরিময়া 17:9
16:4 কযানা 1:17
16:27 সামসঙ্গীত 62:13; দািনেয়ল 7:10
17:11 মালািখ 4:5,6
18:10 সামসঙ্গীত 34:8; সামসঙ্গীত 91:11; 
 োখািরয়া 13:7
18:14 ইসাইয়া 40:11; োখািরয়া 13:7
18:15 কলবীয় পুস্তক 19:17
18:16 িদ্তীয় িববরর 19:15
18:22 ইসাইয়া 55:7
19:4 আিদপুস্তক 1:27
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11:4 রাোবিল ১ 19:18
11:8 িদ্তীয় িববরর 29:4
11:9-10 সামসঙ্গীত 69:23-24
11:26-27A ইসাইয়া 59:20,21
11:27B কযেরিময়া 31:31-34
11:34 ইসাইয়া 40:13
11:35 কযাব 41:11
12:19 িদ্তীয় িববরর 32:35
12:20 প্রবেন 25:21-22
13:9A িদ্তীয় িববরর 5:17-21
13:9B কলবীয় পুস্তক 19:18
14:11 ইসাইয়া 45:23
15:3 সামসঙ্গীত 69:10
15:9 সামসঙ্গীত 18:50
15:10 িদ্তীয় িববরর 32:43
15:11 সামসঙ্গীত 117:1
15:12 ইসাইয়া 11:10
15:21 ইসাইয়া 52:15

কবরন্থীয় ১
1:19 ইসাইয়া 29:14
1:31 কযেরিময়া 9:23,24
2:16 ইসাইয়া 40:13
3:19 কযাব 5:13
3:20 সামসঙ্গীত 94:11
5:13 িদ্তীয় িববরর 17:7
6:16 আিদপুস্তক 2:24
9:9 িদ্তীয় িববরর 25:4
10:7 যাত্রাপুস্তক 32:6
10:26 সামসঙ্গীত 24:1; 50:12
14:21 ইসাইয়া 28:11-12
15:27 সামসঙ্গীত 8:7
15:32 ইসাইয়া 22:13

তানােখর প্রসঙ্গিনেদ্ণশ (ওর্ কিস্টােমন্ট)



451

কবরন্থীয় ১
15:45 আিদপুস্তক 2:7
15:54 ইসাইয়া 25:8
15:55 কহােসয়া 13:14

কবরন্থীয় ২
3:16 কহােসয়া 3:4,5
4:13 সামসঙ্গীত 116:10
6:2 ইসাইয়া 49:8
6:16 কলবীয় পুস্তক 26:12
6:17 ইসাইয়া 52:11
6:18 সামুেয়ল ২ 7:14
8:15 যাত্রাপুস্তক 16:18
9:7 িদ্তীয় িববরর 15:4
9:9 সামসঙ্গীত 112:9
10:17 কযেরিময়া 9:24
13:1 িদ্তীয় িববরর 19:15

�ািা�ীয়
3:6 আিদপুস্তক 15:6
3:8 আিদপুস্তক 12:3; 18:18
3:10 িদ্তীয় িববরর 27:26
3:11 হাবাকুক 2:4
3:12 কলবীয় পুস্তক 18:5
3:13 িদ্তীয় িববরর 21:23
3:16 আিদপুস্তক 13:15; 17:7; 22:18
4:27 ইসাইয়া 54:1
4:30 আিদপুস্তক 21:10
5:14 কলবীয় পুস্তক 19:18

এশফসীয় 
4:8 সামসঙ্গীত 68:19
5:31 আিদপুস্তক 2:24
6:2,3 যাত্রাপুস্তক 20:12; 
 িদ্তীয় িববরর 5:16

খথসাশিাবনকীয় ১
4:16,17 ইসাইয়া 57:1,2

ব�মবথ ১ 
5:18A িদ্তীয় িববরর 24:14,15; 25:4

ব�মবথ ২ 
2:19A            সামসঙ্গীত 1:6; নাহুম 1:7
2:19B            সামসঙ্গীত 34:15

বহির্ুশদর কাশে পত্র
1:1 িদ্তীয় িববরর 18:15;
 গরনা পুস্তক 12:6-8
1:2 সামসঙ্গীত 2:6-9; 
 প্রবেন 8:22-31
1:4 সামসঙ্গীত 2:7,8; ইসাইয়া 9:6
1:5 সামসঙ্গীত 2:7; সামসঙ্গীত 89:27,28
1:6 সামসঙ্গীত 97:7; প্রবেন 8:24,25
1:7 সামসঙ্গীত 104:4
1:8 সামসঙ্গীত 45:7,8; সামসঙ্গীত 145:13;
 ইসাইয়া 9:6
1:9 সামসঙ্গীত 45:8; সামসঙ্গীত 89:21;
 ইসাইয়া 61:1
1:10 সামসঙ্গীত 102:26-28
1:11 ইসাইয়া 50:9; ইসাইয়া 51:6,8
1:12 সামসঙ্গীত 102:27,28
1:13 সামসঙ্গীত 110:1
1:14 সামসঙ্গীত 103:20,21; দািনেয়ল 7:10
2:2 কলবীয় পুস্তক 24:14-16
2:6 সামসঙ্গীত 8:6,7; কযাব 7:17,18
2:8 সামসঙ্গীত 8:7; দািনেয়ল 7:14
2:12 সামসঙ্গীত 22:23,26
2:13 সামসঙ্গীত 16:1; ইসাইয়া 8:18; 
 ইসাইয়া 12:2
2:14 ইসাইয়া 25:8; কহােসয়া 13:14
2:15 সামসঙ্গীত 56:14
2:16 আিদপুস্তক 22:18
3:2 গরনা পুস্তক 12:7
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