
সংস্করণ সংখ্যা ০৬০০০পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা

এন� পযাস্টর অলযাম�যার বই The Messiah (নি 
ট�সযাইয়যা) (ত্যাণকর্যা) মেমক উদ্ধৃ র ও ধযারযাবযানিকভযামব 
প্রকযানির চরুনব্ংি অংি, এই ধযারযাবযানিক পনত্কযার 
আগযা�ী সংস্করণগুনলমর চলমব।

সব্মরেষ্ঠ অমলৌনকক ছযাপযামিযা ঘ�িযা:

ঐনরিযানসক সর্

বযাইমবল-এর ভনবষ্দ্যাণী অিুসযামর

নি ট�সযাইয়যা
“সব িবীরযা নিশুর নবষময় ভনবষ্দ্যাণী 

কমরনছমলি” (মপ্রনররমির কযাি্্ ১০:৪৩)।

“বযাইমবমল নিশুর নবষময় এ কেযাই আমছ” 
(গীরসংনিরযা ৪০:৭, ইব্ীয় ১০:৭)।

(পধৃষ্ঠযা ২-এ ক্র�ি)

(পধৃষ্ঠযা ৪-এ ক্র�ি)

নিিযাইয়-র পুনতিকযা ৫৩ র� অধ্যায়, 
ক্র�ি

(৯) পযাপীমির জি্ ত্যাণকর্যা নিশুর 
কষ্টসিি (নিিযাইয় ৫৩:৪-৬, ৮, ১০-১২)।

ঘযািযা

(পধৃষ্ঠযা ২-এ ক্র�ি)

শুকমিযা িযাড়
ট�যানি অলযাম�যা

বযাইমবমলর িবী নিনিমকেল ঈশ্বর দ্যারযা নিব্িধৃনষ্ট প্রযাপ্ত 
িি। এই দিবিি্মি নরনি একন� টখযালযা উপর্কযা টিখমর 
টপময়নছমলি িযার এক অংমি �যািুমষর শুকমিযা িযাড় পমড়নছল, 
িযা নছল ইস্যাময়ল এবং স�গ্র নবমশ্বর �যািুমষর �ধৃরবত্ আত্যার 
প্ররীকস্বরূপ। এই দিবিি্ি বস্তুর ভনবষ্র িি্ি নছল, রযামর 
টিখযামিযা িময়নছল নিশু প্রে�বযার পধৃনেবীমর আনবভ্্র িমবি 
এবং �িুষ্ আত্যার পনরত্যামণর নবষময় উপমিি টিমবি। রযামর 
আমরযা টিখযামিযা িয় টি, নিশুর উপর িযামির আস্যা েযাকমব 

রযামির আত্যা �ধৃরবত্ অবস্যা টেমক পনরত্যাণ টপময় জযাগনরর িময় উঠমব।১

নিনিমকেলমক ঈশ্বর বমলি, “এই িযাড়গুনলমক নক জীনবর করযা িযায়?” (িযামির আত্যা �ধৃরবত্ 
রযামির আত্যা জযানগময় টরযালযা িযায় নক?) নিনিমকেল বমলি, “প্রভু, আপনি নিমজ এমির সধৃনষ্ট কমরমছি। 
রযাই এরযা টবঁমচ উঠমব নকিযা রযা আপনিই বলমর পযারমবি”।২ ঈশ্বর পুিরযায় িবীমক বমলি, “এই 
শুকমিযা িযাড়গুনলমক উপমিি িযাও এবং রযামির বল ‘ও টি শুকমিযা িযাড়, প্রভুর কেযা টিযাি’ ”। রখি 
প্রভু ঐ শুকমিযা িযাড়গুনলমক বলমলি “টিখ, মরযা�যামির �মধ্ আন� প্রযাণস্পন্দি নিনরময় আিব িযার 
িমল টরযা�রযা টবঁমচ উঠমব”।৩ 

১. নিনিমকেল ৩৬:১, ৪  ২. নিনিমকেল ৩৭:৩, �্ল ইনব্য় বযাইমবল টেমক গ্রিণ করযা িময়মছ  ৩. নিনিমকেল ৩৭:৪-৫, �্ল অ্যারযান�ক বযাইমবল টেমক গ্রিণ করযা িময়মছ  

নপ্রয় পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা,
অনভবযািি। আ�যামির পর�নপরযা পরম�শ্বর 

এবং প্রভু নিশুর করুণযাকণযা আপিযার ওপর বষ্ণ 
করুক এবং আপনি পর� িযানতিলযাভ করুি। 
পর�নপরযা পরম�শ্বর আ�যামির প্রনর অসী� 
িয়যা�য়, রযাই আ�যামির ঈশ্বমরর সতিযাি বলযা 
িয় (১ টিযািি ৩:১)। পযাস্টর আপনি আ�যামক 
টিসব পযাঠ্ উপযািযাি পযাঠযামছেি টসজি্ আন� 
আপিযামক ধি্বযাি জযািযাই। ঈশ্বর আপিযার প্রনর 
সিযা আনিস বষ্ণ করুি। আ�যার স্তী টর�ওয়যা ও 
আন� আপিযার প্রচযারপত্ এবং অি্যাি্ প্রকযািিযা 
নবররমণ ব্তি আনছ। আন� এক�যা টছযা� অনিস 
খুমলনছ টসখযামি অমিমক আপিযার পযাঠ্ প্রকযািিযা 
নিমর আমস। অমিমক রযামির পযামপর জি্ 
অিুরপ্ত িময়মছি এবং নিশুমক রযামির ত্যাণকর্যা 

নপ্রয় পযাস্টর,
ঘযািযা টেমক আপিযামক অনভবযািি জযািযাই। 

আপিযামক এ কেযা জযািযামর নবমিষ আিন্দমবযাধ 
করনছ টি আন� নিশুমক আ�যার ত্যাণকর্যা 
নিসযামব স্বীকযার কমর নিময়নছ। আপিযার বই 
The Messiah (নি ট�সযাইয়যা) মর পড়লযা� 
নরনি পধৃনেবীমর এমসনছমলি এবং কু্রিনবদ্ 
িময়নছমলি। এর আমগ আন� টি জগমর বযাস 
কররযা� টসখযামি ঈশ্বমরর ব্যাপযামর সম্্ণ্ অজ্ঞ 
নছলযা�। আন� রযাঁর পুমত্র (ত্যাণকর্যা) ব্যাপযামরও 
জযািরযা� িযা। রমব আপিযার বই পমড় জযািলযা� 
আন� পেভ্রষ্ট িময় পমড়নছলযা�, এখি সনঠক 
পে খুঁমজ টপময়নছ। আন� অন্ধকযামর নছলযা�, 
পরম�শ্বর আ�যামক আমলযার পে টিনখময়মছি। 

�যালযানব

নিশু আ�যার আত্যার পনরত্যাণ কমরমছি এবং 
আন� ঈশ্বমরর সতিযািমির একজি। রমব এখিও 
আ�যার কযামছ এক�যাও বযাইমবল টিই, সম্ভব 
িমল আ�যামক এক�যা বযাইমবল পযানঠময় টিমবি। 
আরও ভযামলযা িয় িনি রযার সমগে আপিযার বই 
The Messiah (নি ট�সযাইয়যা) পযাঠযাি। এছযাড়যা 
িনি ঈশ্বরমক টচিযার অি্ টকযািও বই পযাঠযামর 
পযামরি রযািমল আন� নবমিষ কধৃ রজ্ঞ েযাকমবযা। 
আজকযাল আন� টকযামিযানরিুয়যার টপমটেমকযাস্টযাল 
চযামচ্ িযানছে। আপনি টি প্রিংসিীয় কযাজ কমর 
চমলমছি টসজি্ ঈশ্বর আপিযার �গেল করুি।
ভবিীয়,
নি. এি.                  মকযামিযানরিুয়যা, ঘযািযা

পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা – ১৯৮৬ এ টিওয়যা ছনব

ট�যানি অলযাম�যা
    নরিস্টযাি চযাচ্
ট�োনি অলোম�ো
    নরিস্োি চোচ্চ

আতিজ্যানরক সংবযািপনত্কযাআতিজ্যানরক সংবযািপনত্কযা

িরুি টিরুসযামল�িরুি টিরুসযামল� সযারযানবশ্বব্যাপী চযাচ্সযারযানবশ্বব্যাপী চযাচ্

১



নিনিমকেমলর স�য়কযামল ইস্যাময়ল এক 
িত্রুমিি দ্যারযা সম্্ণ্ পরযানজর িময় রযামির 
অধীিস্ িময় নছল।৪ এর কযারণ, রযারযা অনবরযা� 
ঈশ্বমরর নবরুমদ্ নবম্যাি করনছল। সুররযাং 
নিনিমকেলমক ঈশ্বর বমলি টি নরনি আমরকন� 
িরুি টিি সধৃনষ্ট করমবি, মি টিিন� আমগকযার 
ইস্যাময়ল টেমক আরও �িযাি িমব, মকিিযা 
আমগকযার ইস্যাময়ল নিমজর পযাপক�্ টেমক 
টবনরময় আসমর পযারমছ িযা। এই িরুি ইস্যাময়ল 
টিিন� দররী িমব সযারযা নবমশ্বর টলযামকমির 
নিময়৫ টিখযামি অল্পসংখ্ক ইহুনি এবং টবি নকছু 
নভন্ন টিিীয় �যািুষ নিশুর প্রনর আস্যার নভনতিমর 
ঐক্বদ্ িমব।৬ িযামির আত্যা পযাপবির �ধৃরবত্ 
অবস্যা টেমক টজমগ উমঠমছ রযামির নিময় দররী 
িমব এই �িযাি ও পনবত্ টিি।৭ রযারযা কখমিযাই 
ঈশ্বমরর নবরুমদ্ নবম্যাি করমব িযা। এমির 
আত্যার উদ্যার স্বয়ং প্রভু নিশু কমরমছি।৮ 

১৯৬৪ টর, নিশু দ্যারযা পনরত্যাণ পযাওয়যার 
আমগ আন�, বযারনি িি�্যাি অে্যাৎ ট�যানি 

অলযাম�যা, আ�যার পনরনচর জগমর একজি 
পযাপী নিসযামব পনরনচর নছলযা�। ঈশ্বর 
সম্বমন্ধ আ�যার টকযািও ধযারণযা নছল িযা। 
আন� ঈশ্বমরর অনতিত্ব সম্বমন্ধ অজ্ঞযার 
নছলযা�। বযাইমবমলর কেযাগুনল আ�যার 
কল্পকেযা বমল �মি ির। আন� বুঝমর 
পযাররযা� িযা টলযামকরযা ঈশ্বর বযা ঈশ্বমরর 
পুমত্ টকি এ�ি আস্যাবযাি। িযারযা নিমজমির 
ঈশ্বরনবশ্বযাসী বমল পনরচয় নির রযামির 
আন� নবশ্বযাস কররযা� িযা টকিিযা রযারযা 
নছল ভণ্ড। রযারযা আ�যার �র, বযা আ�যার 
টচময়ও টবিী পযাপক�্ করর। এসব কেযা 
আন� জযািরযা� কযারণ আন� সবস�য় 
রযামির সমগে স�য় কযা�যারযা�। আ�রযা 
সবযাই নিজ্ীব, শুকমিযা িযামড়র ত্িমপর �র 
নছলযা�। মিমিরু, বযাইমবল পড়যা আ�যার 
�মর স�ময়র অপচয় নছল, রযাই টকউ িনি 
আ�যামক নরিস্টধম�্ পনরবনর্র করযার টচষ্টযা 
করর রখি আন� টরমগ টিরযা�। আন� 
টি জীবিিযাপি করনছলযা�, রযামর এসব 
কযাল্পনিক গল্পকেযার টকযািও স্যাি নছল িযা। 

নবপণি (�যামক্ন�ং) জগমর আ�যামক 
সব্মরেষ্ঠ �মি করযা ির। নবমশ্বর টবি 
কময়কজি খ্যারিযা�যা গযায়ক এবং 
অনভমিরযার সযািমল্ আ�যার নবমিষ অবিযাি 
নছল। এছযাড়যা আন� অমিক সুপনরনচর 
ঘমরযায়যা কযামজ ব্বিযামরর নজনিমসর প্রচযার 
ও প্রসযারও কমরনছ। মসই স�য়�যায় নরিস্ট 

ধ�্যাবলম্বি, পমের ধযামর িযাঁনড়ময় নিশুর 
নবষময় প্রচযারপত্ নবররণ করযা, নিশুর বযাণী 
প্রচযার করযা এবং গরীব �যািুষমক টখমর 
টিওয়যা আ�যার জি্ িুঃস্বমনের �মরযাই নছল।

ষযাম�র িিমকর �যাঝযা�যানঝ স�ময় 
এই জগমরর অবস্যা খুব ভযামলযা নছল 
িযা। নিপ্ী আমন্দযালি, িযার প্রধযাি দবনিষ্ট্ 
নছল টিিযা করযা, অপনরছেন্ন জীবিিযাপি 
করযা ও দিনরক �্ল্মবযামধর অবজ্ঞযা করযা, 
টসই আমন্দযালমির টঘযার নবমরযাধী নছলযা� 
আন�। িনলউি এবং সযারযা িুনিয়যায় এই 
আমন্দযালমির িযা প্রভযাব পড়নছল আন� রযা 
�মি প্রযামণ ঘধৃণযা কররযা�। আন� নিমজও 
�িযাত্যা নছলযা� িযা। অমি্র পযাপ ক�্ 
নিময় আন� নবমিষ �যােযা ঘযা�যারযা� িযা। 
শুধু পনরবযামরর টছযা� টছযা� টছমলম�ময়মির 
সযা�মি এইসব িুকে�্ করমর টিখমল আন� 
খুব নবপি্তি টবযাধ কররযা�। আ�যার �মি 
ির পধৃনেবী�যা ধ্ংমসর পমে চমলমছ। �মি 
ির এই জগর�যা টিি এক শুকমিযা, �ধৃর, 
জঘি্, নিরযাি্প্ণ্ স্যাি।৯ পধৃনেবীমর টকযােযাও 
টকযািও �্ল্মবযাধ অবনিষ্ট নছল িযা। আ�যার 
�মি ির এ কেযা�যা শুধু আন� িযা, অি্যাি্ 
অমিমকই জযাির এবং টসইজি্ই টবযাধিয় 
টিিযা কমর ঐ বযাতিব টেমক পযালযামিযার পে 

খুঁজর। ধ�্ ভণ্ডযান� জজ্নরর িময় উমঠনছল এবং 
আ�যার �মি ির টি একেযা অমিমকই জযাির। 
স�তি পধৃনেবীর �যািুমষর আত্যা পযাপবির �ধৃরবত্ 
িময় পমড়নছল।১০ নিনিমকেল রযাঁর নিব্িনতি নিময় 
টি�ি টিমখনছমলি, এই জগর�যাও নঠক টর�নিই 
শুকমিযা িযামড়র উপর্কযা িময় উমঠনছল।১১

আন� টবভযানল্ নিলমসর এক�যা অনিমস িঠযাৎ 
সম্্ণ্ অপ্রর্যানির ও অমলৌনককভযামব নিশুর 
অনতিত্ব উপলনধি কনর। ঈশ্বর িখি আ�যার সযা�মি 
রযাঁর এবং রযাঁর সতিযামির অনতিত্ব প্রকযাি করমলি 
রখি আন� একযাধযামর ভীর সন্ত্রতি ও পুলনকর 
িময় উনঠ। নরনি আ�যার সমগে কেযা বমলি, 
রযাঁর িনতিিযালী স্বরধ্নি আ�যার স�তি িরীমর 
অিুরণি সধৃনষ্ট কমর। আন� উপলনধি কমরনছলযা� 
টি রযাঁর কেযাগুনল আ�যার আত্যা ও �মির গিমি 
প্রনবষ্ট িময়মছ। রযাঁর উপনস্নর অপযার �নি�যানবির 
এবং অমলৌনকক নছল। আন� অিুভব করলযা� টি 
উপর টেমক টকযািও অিধৃি্ িনতি আ�যার উপর 
চযামপর সধৃনষ্ট কমরমছ এবং টিি টসন� ঈশ্বমরর 
িযার। রযারপর রযাঁর কণ্ঠস্বর শুিমর টপলযা�, 
“উমঠ িযাঁড়যাও, এই ঘমর িযারযা আমছ রযামির 
সবযাইমক নিশুর নবষময় বল, রযামির বল, নরনি 
আবযার পধৃনেবীমর পিযাপ্ণ করমবি। এ�ি িযা 
করমল আন� অবি্ই টরযা�যার জীবিিযাি করব”। 
ঐ অনিমস ঈশ্বমরর উপনস্নর ও ঐসব কেযাবযার্যা 

৪. নিনিমকেল ৩৭:১১  ৫. আনিপুতিক ১৭:৪-১৬, ২২:১৮, ২৬:৪, ৪৬:৩, 
৪৮:১৯, ৪৯:১০, িযাত্যাপুতিক ১৯:৬, ৩২:১০, ১ নপরর ২:৯-১০, টিযািি 
১১:৫১-৫২, টপ্রনররমির কযাি্্ ১০:৩৪-৩৫, ইনিষীয় ১:১০, প্রকযানির বযাক্ 
৫:৯, ১৪:৬, ইব্ীয় ৮:৮-১২, গীরসংনিরযা ২২:২৭, নিিযাইয় ২:২, আমরযা 
অমিকগুনল  ৬. টিযািি ১৫:১, টরযা�ীয় ১১:১৭, ১৯, ২৩, ২৪, প্রকযানির বযাক্ 
৭:৪  ৭. ১ নপরর ২:৯  ৮. প্রকযানির বযাক্ ২০:৫-৬, কলসীয় ২:১২, ৩:১, 
টরযা�ীয় ১৫:১২, ১ কনরন্ীয় ১৫:১৫, ১৬, ১ নেষলিীকীয় ৪:১৬  

শুকমিযা িযাড়

�যালযানব

বমল স্বীকযার কমর নিময়মছি৷ এই টছযা� অনিমস 
সু্কমলর নিক্যাে্ী এবং অি্যাি্ চযামচ্র টলযাকজি 
আমস। রযারযা এমস িযািযা প্রশ্ন কমর ও নিমজর 
পযামপর অিুমিযাচিযা কমর। রযাই, পযাস্টর আপিযার 
কযামছ অিুমরযাধ আ�যামক আরও িযািযা ধরমণর 
পযাঠ্ উপযািযাি পযাঠযাি। আ�যামক পনত্কযা এবং 
আপিযার The Messiah (নি ট�সযাইয়যা) (ত্যাণকর্যা) 
নিমরযািযাম�র বই�যার অমিকগুনল কনপ পযাঠযাি। ির 
ির �যািুষ আসমছ, মিি আন� অে্ িযাি করনছ, 
আন� টরযা ঈশ্বমরর বযার্যা নবররণ করনছ। িযারযা 
নিশুমক ত্যাণকর্যা বমল স্বীকযার কমর নিময়মছি 
আন� রযামির নিক�বর্ী িিীমর িীক্যা-স্যাি নিমর 
ব্তি েযানক। িরুি নরিষ্টধ�্ীমির জি্ অিুগ্রি কমর 
আ�যামক বযাইমবমলর কনপ পযাঠযামবি। সম্ভব িমল 
টচয়যামরর ব্বস্যা করযার জি্ আ�যামক ১০০ িলযার 
নিময় সযািযাি্ করমবি। আপিযার পনত্কযা নবররণ 
করমর আন� জযানম্বয়যা নগময়নছলযা�, মসখযািকযার 
অমিমক এই পনত্কযা পমড় নিশুমক রযামির ত্যাণকর্যা 
বমল স্বীকযার কমর টিি এবং িিীমর িীক্যা-স্যাি 
কমরি৷ আপিযার পনত্কযা সনর্ খুব টপ্ররণযািযায়ক। 
ঈশ্বর আপিযামক এবং আপিযার চযামচ্র অি্যাি্মির 
প্রনর কধৃ পযাবষ্ণ করুি।
পযাস্টর এি টক.                        রুনফি, �যালযানব

(পধৃষ্ঠযা ১ টেমক ক্র�ি)

ক্যানলমিযানি্য়যা
নপ্রয় পযাস্টর অলযাম�যা,

পনবত্ আত্যার অিুমপ্ররণযায় আন� এই নচনঠ 
নলখনছ। বযাইমবল পমড় আন� লযাগযারযার িনতিলযাভ 
কমর চমলনছ (ইনিষীয় ৬:১০-১৭)। সম্প্রনর আন� 
একজি নরিস্টধ�্ী ভযাইময়র সমগে বযাইমবল পড়নছলযা�, 
পনবত্ আত্যার �যাধ্ম� আ�রযা এই পুনতিকযার 
কময়ক�যা সর্ ও রিস্ জযািলযা�। আন� জযানি ঈশ্বর 
রযামির িনতি প্রিযাি কমরি িযারযা রযার কেযা �যামিি। 
আন� আপিযার টলখযার একন� কনপ টপলযা�। িখি 
আন� জীবমির নকছু সমর্র টখযাঁজ করনছ নঠক টসই 
স�য় আপিযার এই টলখযা পযাওয়যা ঈশ্বরকধৃ পযা ছযাড়যা 
নকছু িয়। আপিযার চযাচ্ আ�যামক নবমিষ টপ্ররণযা 
নিময়মছ। আপনি খযাঁন� �যািুষ, নিভু্লভযামব আপনি 
বযাইমবল টবযাঝযাি। অিুগ্রি কমর আপিযার িযাক-
রযানলকযায় আ�যার িযা� টিযাগ কমর নিি এবং আ�যামক 
আপিযার চযামচ্র সিস্ কমর নিি। আ�যার নবশ্বযাস 
িধৃঢ়রর করমর আপিযার বইগুনল আ�যার িরকযার। 
এখি আন� টজমল আনছ, রযাই িতি �লযাম�র বই 
পযাঠযামবি িযা। আ�যার অে্িযাি করযার সযা�ে্্ টিই, 
রমব প্রযাে্িযা কনর আপিযার চযামচ্র খুব উন্ননর টিযাক।
আপিযার অকধৃ নত্�,
নব. এল.                   মকযামক্যারযাি, ক্যানলমিযানি্য়যা
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(পধৃষ্ঠযা ১ টেমক ক্র�ি)
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নপ্রয় পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা,
আ�যামির প্রভু নিশুর িযাম� অমিক শুমভছেযা। 

টলযামকমির আত্যার পনরত্যাণ করমর সযারযা পধৃনেবীমর 
ঈশ্বর রযাঁর বযার্যার প্রচযার প্রসযামরর জি্ নরনি টি 
আপিযামক টবমছ নিময়মছি টসজি্ রযাঁমক আন� অমিষ 
ধি্বযাি জযািযাই। পযাস্টর অলযাম�যা, আমগ আন� নরিস্টযাি 
নছলযা� িযা, রমব আ�যার একজি সিক�্ী নিশুনরিমষ্টর 
সম্বমন্ধ আ�যামক জযািযায় এবং আন� নিশুমক আ�যার 
ত্যাণকর্যা নিসযামব স্বীকযার কমর নিই৷ আপিযার পনত্কযা 
পড়যামর আ�যার নবশ্বযাস আরও িধৃঢ় িময়মছ এবং টস�যা 
আ�যার জীবি পযালম� নিমর সযািযাি্ কমরমছ৷ আন� 
জযািলযা� ঈশ্বর আ�যামির পনরত্যাণ করমর চযাি এবং 
নরনি চযাি আ�রযা রযাঁর আমিি পযালি কনর। পযাস্টর 
অলযাম�যা, পরম�শ্বমরর কেযাগুনল জযািযার জি্ আ�যার 
ও আ�যার বনু্ধমির ইংমরনজ ভযাষযায় িু এক�যা বযাইমবল 
চযাই। ঈশ্বর আপিযামক িযানতিপ্রিযাি করুি। আপিযার 
চযামচ্র টি সব িয়যালু ও নবচক্ণ ব্নতি অিুমরযামধর 
উতির টিি রযামির জি্ আপিযামক অমিক ধি্বযাি।
ধি্বযাি,
নজ. এি.                         নক�ওময়, জযানম্বয়যা

জযানম্বয়যা

পযাস্টর এ�. নস., রযাঁর চযাচ্ ট�যানি অলযাম�যা নরিস্টযাি চযামচ্র সিমিযাগী চযাচ্, কমগেযা টলযাকরমন্ত্র পযাস্টর 
অলযাম�যার পনত্কযা নবররণ করমছি।

শুমি আন� রযাঁর সব্জ্ঞরযা ও সব্ব্যাপী ক্�রযা 
উপলনধি করলযা�।১২ আন� বুঝলযা� প্রনরন� 
ধ্নলকণযায় রযাঁর নিয়ন্ত্রণ, নরনি সব্যাবস্যায় সব্ত্ 
নবি্�যাি। নরনি অরীমরর সব নকছু জযামিি এবং 
ভনবষ্মর নক ঘ�মব রযাও নরনি জযামিি।১৩ আন� 
লনজির িনছেলযা� কযারণ আ�যার জীবমি িযা িযা 
ঘম�মছ টসসব খবরই নরনি রযামখি। রযারপর 
নরনি আ�যামক টিখযামলি টি স্বগ্-িরক অবি্ই 
বর্�যাি। আন� জযািরযা�, নরনি আ�যামক িযা 
করমর বলমছি রযা িযা করমল আ�যামক টকযােযায় 
টপঁছযামর িমব...স্বমগ্ টরযা নিশ্চয়ই িযা। 

িনিও আ�যার জি্ টস এক ভয়যাবি অিুভ্নর 
নছল,১৪ রমব বযাতিনবকই টি ঈশ্বর আমছি, এবং 
িবী ও নিশুর নিষ্রযা রযাঁর নবষময় িযা বলমরি 
সব সনর্ এ কেযা টজমি খুব পুলনকর িলযা�। 
নরনি িখি টেমক স্বগ্, �র্্ ও িযাবরীয় নজনিস 
সধৃনষ্ট কমরনছমলি টসই স�য় টেমক নরনি এর�ুকু 

বিলযািনি।১৫ আন� রখি নসদ্যাতি নিলযা� 
সব্িযা রযাঁমক ভয় পযাব, রযাঁর গুণগযাি গযাইব, 
রযাঁমক রেদ্যা করব, রযাঁমক ভযামলযাবযাসব 
এবং রযাঁর টসবযায় আত্স�প্ণ করব। আন� 
জযািলযা� এখি টেমক রযাঁরই জি্ আিমন্দর সযামে 
আন� জীবি ধযারণ করব, অি্যায় অর্যাচযার সি্ 
করব এবং রযাঁর উমদেমি্ আত্নবসজ্ি টিব।১৬

অবমিমষ ঈশ্বর িখি আ�যামক ঐ অনিমস 
রযার িযার টেমক �ুনতি নিমলি, আন� রযাঁমক প্রশ্ন 
করলযা�, “আপিযার জি্ আ�যামক নক করমর 
িমব? আপনি িযা বলমবি আন� রযা করব”। আন� 
টকযািও উতির টপলযা� িযা। আন� ভযাবমর শুরু 
করলযা� ঈশ্বর আ�যার কযাছ টেমক নক চযাইমছি 
এবং এই নসদ্যামতি টপঁছলযা� ঈশ্বর চযাইমছি 
আন� চযামচ্ িযাই। প্রশ্ন িল টকযাি চযামচ্ িযাব। 
আন� ভযাবলযা� সবমচময় বড় চযাচ্ নিশ্চয় সবমচময় 
ভযামলযা িমব। রযাই আন� টসখযামি টগলযা�, অেচ 
টসখযামি ঈশ্বমরর সন্ধযাি টপলযা� িযা। রযারপর 
অি্ চযাচ্গুনলমর টগলযা�, মসখযামিও ঈশ্বমরর 
টখযাঁজ টপলযা� িযা। রযার পর আন� বই পড়মর 
শুরু করলযা�, বইগুনল টিমখ �মি িল রযামর 
নিশ্চয় ঈশ্বমরর নবষময় সব সর্ কেযা টলখযা আমছ 
টকিিযা বইময়র �লযাম� নবচক্ণ ও ধ�্পরযায়ণ 
টলখকমির ছনব নছল, রযামির লম্বযা িযানড়, লম্বযা 
ধ�্ীয় টপযািযাক। রমব আন� জযািরযা� বইময় িযা 
টলখযা আমছ সব ভুল টকিিযা রযামর টলখযা নছল 
ঈশ্বরমক ভয় টপমর টিই।১৭ ঈশ্বর �যািুষমক 
হু�নক টিি িযা, ঈশ্বর িুরযাত্যা পযাপীমির িরমক 

পযানঠময় িযানতি টিি িযা।১৮ এ�ি ভুল ঈশ্বরমক 
নিময় আ�যার টকযািও �যােযাব্েযা নছল িযা; বরং 
আন� টসই ঈশ্বরমক খুঁজনছলযা�১৯ নিনি আ�যামক 
হু�নক নিময় ভয় টিনখময়নছমলি, আ�যায় স্বগ্ ও 
িরক িি্ি কনরময়নছমলি, ভগবযাি নিশুর নবষময় 
প্রচযার প্রসযার করমর বযাধ্ কমরনছমলি, িযা আন� 
কখিই করমর চযাইনি এবং িযা টকউ আ�যামক 
নিময় আমগ করযামর পযামরনি৷ 

বযাইমবমল টি সমর্র সন্ধযাি পযাওয়যা িযামব 
রযা আন� কখিই ভযানবনি, কযারণ সব্ত্ই বযাইমবল 
পযাওয়যা টির। মিমিরু বযাইমবল এ�ি সুপ্রচনলর 
নছল রযাই আ�যার �মি ির সযাধযারণ �যািুষ টস�যা 
পমড়। মিমিরু আ�যার ধযারণযা নছল সযাধযারণ 
�যািুমষর জ্ঞযামির অভযাব আমছ রযাই বযাইমবল 
পড়যায় আ�যার অিীিযা নছল কযারণ আন� ভযাবরযা� 
টি বযাইমবল-এ টকযািও জ্ঞযামির কেযা টিই। 
অবমিমষ আন� বযাইমবল পড়মর শুরু করলযা� 
এবং উদ্যামরর পে খুঁমজ টপলযা�। আন� বযাইমবমল 
অিতি জীবিলযামভর স্পষ্ট নিমি্ি টপলযা�, রযামর 
টলখযা নছল, আ�যামির আজীবি নিশুর প্রনর িধৃঢ় 
আস্যাবযাি িময় েযাকমর িমব এবং সবযার কযামছ 
নিশুর �নি�যার কেযা জযািযামর িমব িযামর নরনি 
রযামির আত্যার উদ্যার কমরি।২০

প্রে� িখি আন� বযাইমবল পড়মর শুরু কনর 
রখি আন� আবযার ঐ একই িনতির উপনস্নর 
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“নরনি সর্ই আ�যামির কষ্ট স্বয়ং সি্ 
কমরমছি এবং আ�যামির িুঃখ নিমজ বিি 
কমরমছি” (নিিযাইয় ৫৩:৪)। “আ�যামির 
পযামপর জি্ নরনি কষ্ট টপময়মছি। আ�যামির 
অপরযামধর জি্ নরনি নিমজ িন্ত্রণযামভযাগ 
কমরমছি। নরনি �যােযা টপমর িযানতি নিময়মছি 
িযামর আ�রযা ঈশ্বমরর কযামছ িযানতি পযাই; রযাঁর 
টবত্যাঘযামর আ�রযা টসমর উমঠনছ” (নিিযাইয় 
৫৩:৫)। “ঈশ্বর রযাঁর ওপর আ�যামির সকমলর 
পযাপ চযানপময় নিময়মছি” (নিিযাইয় ৫৩:৬)। 
“ঈশ্বমরর নিমজর টলযাকমির পযামপর কযারমণ 
রযাঁমক পীড়ি করযা িময়মছ” (নিিযাইয় ৫৩:৮)। 
“নরনি আ�যামির পযামপর জি্ নিমজমক 
বনলিযাি টিমবি” (নিিযাইয় ৫৩:১০)। “রযামির 
অপরযাধভযার নরনি নিমজ বিি করমবি” 
(নিিযাইয় ৫৩:১১)১। “নরনি অমিমকর পযামপর 
টবযাঝযা নিমজর কযাঁমধ বিি কমরমছি” (নিিযাইয় 
৫৩:১২)।

১ “ত্যাণকর্যা �িুষ্জযানরর পযামপর জি্ নিমজর জীবি নবসজ্ি টিমবি” এই ভনবষ্দ্যাণীন�র এই অংিন�মর এরবযার পুিরযাবধৃনতি িময়মছ টি টসন�মক অস্বীকযার করযা অসম্ভব৷

আ�যামির নপ্রয় ও নরিষ্টধ�্ী ভযাই এবং 
পেপ্রিি্ক পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা,

ভযারমরর ট�যানি অলযাম�যা নরিস্টযাি চযামচ্র 
ভযাররীয় সিস্মির অনভবযািি গ্রিণ করুি। 
িখি পনবত্ বযাইমবল ও The Messiah 
(নি ট�সযাইয়যা) এবং আমরযা কময়ক�যা বই 
িযামর টপলযা� রখি আন� পুলনকর িময় 
উনঠ। িযারযা ইংমরনজ জযামি রযামির সবযাইমক 
আন� ও আ�যার নরিস্টযাি বনু্ধরযা উদ্যামরর 
িযািযা উপযািযাি নবররণ করনছ। িযারযা 
ইংমরনজ জযামি িযা রযামির ও গ্রযা�বযাসীমির 
জি্ আ�রযা এই অিবি্ উপযািযাি অিুবযাি 
করযার টচষ্টযা করনছ। প্রচুর সংখ্যায় বযাস ও 
অম�যা ড্যাইভযার, িযাই সু্কল, ম�নিকযাল ও 
ইনজিনিয়যানরং-এর ছযাত্ছযাত্ী, কযারখযািযার রেন�ক 
ও �যানলক, নিক্ক ও অি্ িযারযা এইসব 
সযা�গ্রী পযামছে রযারযা এমর লযাভবযাি িময়মছ। 
এইসব পযাঠ্বস্তুমর পনরত্যামণর সনর্কযার 
পেপ্রিি্ি করযা িময়মছ। আ�যামির িিমরর 
অমিমক আপিযার এই উপযািযাি পমড় নিশুমক 
নিমজমির ত্যাণকর্যারূমপ টপময়মছ। অিুগ্রি 
কমর আপিযার প্রযাে্িযায় আ�যামির চযামচ্র 

কেযা �মি রযাখমবি।
আপিযার নবশ্বতি,
পযাস্টর এি. ন�.
রযা�পযামচযািভর�, প্ব্ টগযািযাবনর,
অন্ধ্র প্রমিি, ভযারর

ভযারর

শ্রী ন�. আর., একজি নরিষ্টযাি ভযাই, ভযারমরর রযাজযা�ুন্রিমর পযাস্টর অলযাম�যার বই নি ট�সযাইয়যা-র কনপ নবররণ 
করমছি। এই বই অমিমকর জীবমি আ�্ল পনরবর্ি এমিমছ এবং রযামির পনরত্যাণ টপমর সযািযাি্ কমরমছ।

নছল, একই সমগে রযাঁর �নি�যার িীমষ্ নছল, 
টকিিযা এ�যাই নছল �যািব আত্যার পনরত্যামণর 
পেপ্রিি্ক।

প্রভু নিশু িখি পধৃনেবীমর পিযাপ্ণ কমরি, 
রখি স্বয়ং কু্রিনবদ্ িময় নরনি ত্যাণকর্যার 
নবষময় ঐ সব ভনবষ্দ্যাণীগুনলর সর্রযা 
প্র�যানণর কমরি: “িখি নরনি কু্রিনবদ্ িি 

নিশু আ�যামির পযাপ স্বয়ং নিমজর উপর গ্রিণ 
কমর টিি৷” (১ নপরর ২:২৪)। 

(১০) ত্যাণকর্যা টস্বছেযায় িন্ত্রণযা সি্ করমবি 
এবং িযানলি করমবি িযা (নিিযাইয় ৫৩:৭)।

“রযাঁমক পীড়ি করযা িয়, নিিযারুণ িন্ত্রণযা 
টিওয়যা িয়, রযা সম্বেও নরনি �ুখ টখযামলি 
নি। মি�ি বনল টিওয়যার জি্ ট�ষিযাবকমক 
ধমর আিযা িয়, একইভযামব রযাঁমক ধমর আিযা 
িময়নছল। মভড়যার টলযা� ছযাঁ�যার স�য় টস টি�ি 
চুপ কমর েযামক, নরনিও চুপ কমর নছমলি। 
নিমজমক বযাঁচযামিযার জি্ নরনি �ুখ টখযামলিনি” 
(নিিযাইয় ৫৩:৭)।

সযাধযারণর অি্যাি্ নিপীনড়র অনভমিযাগ 
কমর বযা নবড়নবড় কমর অসমতিযাষ প্রকযাি কমর, 
নবমিষরঃ িনি রযামির প্রনর অি্যায় অর্যাচযার 
করযা িয়- অেচ ত্যাণকর্যা �ুখ বুমজ নছমলি। 
আ�যামির পযাপ �যােযা টপমর স্বীকযার কমর 
টিওয়যার িযানয়ত্ব রযাঁমক টিওয়যা িময়নছল। নরনি 
সযািমন্দ টসই িযানয়ত্ব পযালি কমরনছমলি এবং 
ট�ষিযাবমকর �র আত্বনলিযাি কমরনছমলি। 
�িযািুভব িীরবরযায় নরনি সব সিি কমরনছমলি 
কযারণ টস�যাই নছল ঈশ্বমরর ইছেযা। এমর 

এই অধ্যাময়র (নিিযাইয় ৫৩) রযাৎপি্্ এই 
টি, অি্মির পযাপকম�্র জি্ টি িযানতি পযাওয়যা 
উনচর নছল ত্যাণকর্যা স্বয়ং রযা গ্রিণ কমর 
নিময়মছি। এই িযারুণ অধ্যাময় �যাত্ বযামরযান� 
তিবক আমছ, অেচ �যািুমষর পযামপর জি্ 
ত্যাণকর্যার আত্বনলিযামির ও িন্ত্রণযামভযামগর 
ভনবষ্দ্যাণীর টচযাদে বযার পুিরযাবধৃনতি করযা িময়মছ। 
নিিযাইয় ৫২:১৩-১৫ টরও এই ভনবষ্দ্যাণীর 
কেযা বলযা িময়মছ। এবং ঐ ভনবষ্দ্যাণীর প্ণ্ 
রযাৎপি্্ টবযাঝযা টগল িখি প্রভু নিশু “আ�যামির 
পযাপ নিমজ বিি কমর টিি” (২ কনরন্ীয় 
৫:২১) এবং “আ�যামির পযামপর জি্ নিমজ 
�ধৃরু্বরণ কমরি” (১ কনরন্ীয় ১৫:৩)। 

ঈশ্বর “রযাঁর ওপর আ�যামির সকমলর 
পযামপর টবযাঝযা চযানপময় নিময়নছমলি” (নিিযাইয় 
৫৩:৬)। নিশু ঈশ্বরপ্রিতি ত্যাণকর্যা নছমলি, 
নরনি স�গ্র �যািবজযানরর পযামপর িণ্ডমভযাগ 
কমরি। ঈশ্বমরর �মি অসী� িয়যা এবং টপ্র�, 
রযাই নরনি কু্রমি নিশুর �ধৃরু্ দ্যারযা �যািব আত্যার 
পনরত্যামণর পে টিনখময়মছি। কু্রিনবদ্ িওয়যা 
নিশুর জি্ কল্পিযারীর অপ�যািজিক অিুভ্নর 

নি ট�সযাইয়যা
(পধৃষ্ঠযা ১ টেমক ক্র�ি)

৪



নপ্রয় পযাস্টর অলযাম�যা,
আপিযার বই The Messiah (নি 

ট�সযাইয়যা) এবং িি�যা পনত্কযা পযাঠযামিযার 
জি্ ধি্বযাি। এগুনল টপময় আ�যার জীবমি 
আধ্যানত্ক সমচরিরযা এমসমছ এবং 
ঈশ্বমরর কযামজ িরুি উৎসযাি টপলযা�। আন� 
কময়ক�যা পনত্কযা আ�যার নরিস্টযাি বনু্ধমির 
নিময়নছ িযামির ঈশ্বমরর প্রনর আস্যা িুব্ল 
িময় পড়নছল। পমর িখি আবযার রযামির 
সমগে টিখযা িল রখি টিখলযা� ঈশ্বমরর প্রনর 
আস্যা রযামির িধৃঢ়রর িময়মছ এবং রযারযা 
আিমন্দ ভরপুর। এ�যা আপিযার পনত্কযা 
পড়যার িল। এমির পনত্কযা পড়যায় খুব 
আগ্রি, সুররযাং এমির জি্ আ�যামক ১৫০ 
�যা পনত্কযা পযাঠযামবি৷ িযারযা িরুি নরিষ্টধ�্ী 
রযামির জি্ বযাইমবমলর কময়ক�যা কনপ 
পযাঠযামবি। এগুনল পযাঠযামল আন� নবমিষ 
কধৃ রজ্ঞ িব। আপনি টি নিষ্ঠযাসি ঈশ্বমরর 
বযার্যা পযানঠময় চমলমছি টসজি্ ধি্বযাি। 
ঈশ্বর সিযা আপিযার প্রনর কধৃ পযািধৃনষ্ট রযাখুি। 
আস্যা েযাকমল পযািযাড় পি্তি িযাড়যামিযা িযায়।
আপিযার নরিষ্টযাি টবযাি, 
ন�. ও.                       কু�যানস, ঘযািযা

�যািবজযানরর প্রনর ঈশ্বমরর অসী� ভযামলযাবযাসযার 
প্র�যাণ পযাওয়যা িযায়।

বযাইমবমল নিশুমক িখি প্রিযার করযা িয়, 
ন�ে্যা টিযাষযামরযাপ করযা িয়, িুব্্বিযার করযা িয়, 
উপিযাস করযা িয়, েুরু টিলযা িয়, নিি্যারি 
করযা িয়, উৎপীড়ি করযা িয়, মবত্যাঘযার 
করযা িয় এবং কু্রিনবদ্ করযা িয়, রখিও 
নরনি টকযামিযারক� বযাধযা টিিনি। িযারযা রযাঁমক 
কু্রিনবদ্ করমর নিময় িযানছেল, নরনি রযামির 
নবরুমদ্ একবযারও অনভমিযাগ কমরিনি বরং 
রযামির জি্ প্রযাে্িযা কমরনছমলি।

অমিমক রযাঁর নবরুমদ্ ন�ে্যা সযাক্্ 
নিময়নছল। রযারপর, ইহুনিমির �িযািযাজক 
বমলনছল: “উতির িযাও িযা টকি?...রেযানপ নিশু 
িীরব নছমলি” (�নে ২৬:৫৯-৬৩)।

কু্রিনবদ্ িওয়যার িুনব্সি িন্ত্রণযা সি্ 
করযার স�য় নিশু প্রযাে্িযা কমরনছমলি: “মি 
নপরযা এমির ক্�যা করুি, এরযা জযামি িযা এরযা 
নক করমছ” (ল্ক ২৩:৩৪)।

ভনবষ্দ্যাণী নিিযাইয় ৫৩:৭ ও রযা সর্ 
িওয়যা এ�ি আশ্চি্জিক। এই অবস্যায় 
�যািুমষর িযা প্রনরনক্রয়যা িমব এন� রযা টেমক 
এর নবপরীরধ�্ী নছল টি এ কেযাগুনল জযািযার 
পর টি টকযামিযা �যািুষ অবযাক িময় িযামব।

(পধৃষ্ঠযা ৬-এ ক্র�ি)

ট�যানি অলযাম�যা নরিষ্টযাি চযাচ্, ইউ এস, মেমক পনত্কযা এবং ইংরযানজ ভযাষযায় বযাইমবমলর (নকং টজ�স সংস্করণ) 
কনপ পযাওয়যার পর পযাস্টর �যাইক অম�যায়যামসগি এবং িযাইমজনরয়যার সুমলজযা িিমর রযাঁর চযামচ্র কময়কজি 
সিস্৷

চনবিি ঘণ্যা প্রযাে্িযা এবং রে্ টিযাি িম্বর: (৪৭৯) ৭৮২-৭৩৭০

ট�নসিমকযানপ্রয় পযাস্টর অলযাম�যা,
আন� টিখযামি আনছ এখযামিও আপিযার 

প্রকযািিযা টপঁমছ নগময়মছ। আপিযার পনত্কযায় 
আপিযার উপমিি এবং পধৃনেবীর িযািযা প্রযামতির 
�যািুমষর টলখযা নচনঠ পমড় ভযামলযা লযাগল। 
নিঃসমন্দমি ঈশ্বর আপিযামক িেযামিযাগ্ ব্বিযার 
করমছি িযামর �যািবজযানরর কযামছ পনরত্যামণর 
বযার্যা টপযাঁমছ িযায়। আন� সযামড় সযার বছর িযাবৎ 
গযাঁজযা পযাচযামরর �যা�লযায় িযাজরবযাস করনছ। 
িযাজরবযাস আ�যার জি্ িুনব্সি িময় উমঠনছল 
িরক্ণ িযা িু বছর আমগ আন� প্রভু নিশুমক 

আ�যার অতিমর স্বীকযার কমর নিই এবং নরনি 
আ�যার আত্যার পনরত্যাণ কমরি। আিযা করনছ 
এই বছর আ�যার কযারযাবযাস টিষ িমব। আন� 
জযািমর চযাই আপনি নক আ�যামক আপিযার 
বই The Messiah (নি ট�সযাইয়যা) ও অি্যাি্ 
কময়কন� পযাঠ্বস্তু পযাঠযামর পযারমবি, রযািমল 
আ�যার টছমলমিরও নিশুর নবষময় জযািযামর 
পযারব। 
এ�. এ.     
�িম্যাভযা, মকযায়যাহুইলযা, ম�নসিমকযা

(১১) �যা�লযা চলযাকযালীি ত্যাণকর্যার পমক্ 
টকযািও অনধবতিযা নছল িযা, রযাঁমক নিমি্যাষ প্র�যাণ 
করযার জি্ টকযািও বনু্ধ নছল িযা (নিিযাইয় 
৫৩:৮)।

কময়ি টেমক রযাঁমক আিযালমর নিময় 
িযাওয়যা িয়, এবং টসখযাি টেমক রযাঁমক কু্রিনবদ্ 
করযার জি্ নিময় িযাওয়যা িয়, রযাঁর পক্ টেমক 
সযাক্ী টিওয়যার টকউ এনগময় আমসনি (নিিযাইয় 
৫৩:৮)।

টসই স�য় ইস্যাময়মল একন� প্রেযা 
প্রচনলর নছল। িযার নবরুমদ্ �ধৃরু্িন্যামিমির 
�যা�লযা চলর, মস জিসযাধযারমণর কযাছ টেমক 
নিমজর স্বপমক্ সযাক্্ সংগ্রি করমর পযারর। 
অেচ নিশুর নবরুমদ্ �যা�লযায় এই প্রেযািুসরণ 
করযা িয়নি। এর সম্্ণ্ নবপরীর, ইহুনিমির 
�িযািযাজক নিশুর নবরুমদ্ দ্রুরগনরমর ন�ে্যা 
ট�যাকদে�যা কমর। ঐ ট�যাকদে�যায় ি্যায়নবচযার ও 
নিরমপক্রযার নচহ্ন�যাত্ নছল িযা।

ঘযািযা

৫



(পধৃষ্ঠযা ৫ টেমক ক্র�ি)

নিশুমক ইহুনিমির �িযািযাজক এবং রযার 
পযাষ্ি এবং পরবর্ীকযামল টরযা�যাি সযাম্যামজ্র 
ি্যায়ব্বস্যার সমু্মখ একযা িযাঁড়যামর িময়নছল। 
নিশুর পমক্ টকউ নছল িযা। িুিযা ইস্কযানরময়যাত্ 
রযাঁমক প্ররযানরর কমরনছল, নপরর রযাঁমক নচিমর 
অস্বীকযার কমরি। অি্যাি্ নিষ্রযা রযাঁমক “টছমড় 
পযানলময় িযায়” (�নে ২৬:৫৬)। টসখযামি নিশুর 
টবি কময়কজি �নিলযা অিুগযা�ী নছমলি, িখি 
নিশুমক কু্রমি টরযালযা িয়, রযারযা “ি্মর িযাঁনড়ময় 
টিখনছল” (�নে ২৭:৫৫)। নবপমির স�য় টকউ 
নিশুর পযামি নছল িযা। মবি কময়ক ঘণ্যা পমর, 
িখি িন্ত্রণযায় রযাঁর িরীর অসযাড় িময় পমড় 
রখি রযাঁর �যা �নরয়�, কময়কজি অিুগর 
�নিলযা এবং রযাঁর নপ্রয় নিষ্ টিযািি কু্রমির 
কযামছ একত্ িয়। রমব �যা�লযা চলযাকযালীি 
এবং কু্রিনবদ্ করযার স�য় নিশু সম্্ণ্ একযা 
নছমলি। সযারযা নবমশ্বর ইনরিযামস কখমিযাই এ�ি 
িয়নি টি নিশুর �র কযারুর আত্ীয় বনু্ধ রযামক 
এভযামব সম্্ণ্ পনরর্যাগ কমরমছ। 

উপিুতি আনধকযানরক পদ্নরমর িয়, বরং 
উছেধৃঙ্খল জিসযাধযারণ রযাঁমক টগ্রপ্তযার কমর: 
“প্রধযাি িযাজক এবং প্রবীণগণ ররবযানর ও 
কযাষ্ঠিন্ িযামর জিসযাধযারণমক রযাঁমক টগ্রপ্তযার 
কমর আিমর পযানঠময়নছল” (�নে ২৬:৪৭)। 
এ�িনক নিশু নিমজও রযামির ঐ অসগের 
আচরমণ �তিব্ কমরনছমলি: “মিভযামব িযাকযার 
ধমর, মরযা�রযা নক টসভযামব আ�যামক লযানঠ 
রমলযায়যার নিময় ধরমর এমসছ? প্রনরনিি আন� 
উপযাসিযা স্যামি বমস উপমিি নিময়নছ, রখি 
টরযা�রযা আ�যামক টগ্রপ্তযার করনি। িবীমির বযাণী 
সর্ প্র�যানণর িওয়যার জি্ এসব ঘ�মছ” (�নে 
২৬:৫৫-৫৬)।

নপ্রয় পযাস্টর অলযাম�যা,
আ�যার নপ্রয় ও ঈশ্বমরর পযাঠযামিযা পযাস্টর, 

আ�যামির পর�নপরযা ও প্রভু নিশুর কধৃ পযািধৃনষ্ট, 
িয়যা ও িযানতি সবস�য় আপিযার ও আপিযার 
চযামচ্র ওপর বজযায় েযাকুক। ঈশ্বরমক অমিষ 
ধি্বযাি টি আন� ১৯৯৪ সযাল টেমক রযাঁর টসবযায় 
আত্নিময়যাগ কমরনছ। আন� রযািজযানিয়যার 
�ুসযাম�যামর ভগবৎবযাক্ প্রচযারক। আন� সযারযা 
টিি এ�িনক অি্যাি্ টিমিও ঈশ্বমরর বযাণী 
প্রচযার কমর চমলনছ। পযাস্টর আন� আপিযার 
কেযা নিমজ শুনিনি, উপমিি শুনিনি, আপিযামক 
স্বচমক্ টিনখনি। রমব আন� অনবরযা� আপিযার 
রনচর সযানির্ পযাই ও �মিযামিযাগ সিকযামর 
পনড়। আপিযার অপরূপ উপমিিবযাণী শুকমিযা 
িযাড় এবং ঈশ্বমরর খযা�যার পনত্কযায় পমড়নছ 
এবং আপিযার বই নি ট�সযাইয়যাও পমড়নছ। 
আপনি সনর্ এক �িযাি আতিজ্যানরক �যামির 
টলখক। আপিযার টলখযাগুনল পমড় পধৃনেবীর 
প্রকধৃ র নরিস্টধ�্ী �যািুমষর জি্ আপিযার টি 
িুনশ্চতিযা রযা বুঝমর পযারলযা�। আ�যার সিক�্ী, 

িরুি নরিষ্টধ�্ী টলযাকজি ও আন�, আ�রযা সবযাই 
ন�মল এক�যা িরুি চযাচ্ গমড় রুমলনছ, িযার 
িযা� নবনলভযার্ ক�ু্নিন� চযাচ্ (ধ�্নবশ্বযাসীমির 
সযা�যানজক চযাচ্)। আ�রযা প্ব্ আনরিকযা, নবমিষ 
কমর রযািজযানিয়যায়, আপিযার পনত্কযা ও অি্যাি্ 
পযাঠ্বস্তু নবররণ করমর চযাই। এছযাড়যাও, আ�রযা 
ি্র ি্রযামতির গ্রযা�গুনলমর ঈশ্বমরর বযার্যা নিময় 
টিমর চযাই। পযাস্টর আ�রযা আপিযার সযািযাি্প্রযাে্ী। 
রযািজযানিয়যায় পরম�শ্বমরর কযামজর প্রচযামরর 
জি্ িয়যা কমর নরিস্ট সযানির্ ও বযাইমবমলর 
কনপ পযাঠযামবি। সম্ভব িমল লযাউিনস্পকযার ও 
টজিযামর�মরর ব্বস্যা করযায় আ�যামির সযািযাি্ 
করমবি। আপিযার চযামচ্র প্রনর সব্িযা টিি 
ঈশ্বমরর িয়যা-িধৃনষ্ট েযামক ও এই সৎকযামজর জি্ 
আপিযার আধ্যানত্ক জীবমির আরও উন্ননর 
টিযাক।
আপিযার ইনরবযাচক উতিমরর অমপক্যায়,
আপিযার,
ও. ই. এ�.           রযািজযানিয়যা, প্ব্ আনরিকযা

রযািজযানিয়যা

পরবর্ী পনত্কযায় ক্র�ি চলমব

ঘযািযা
নপ্রয় এবং িয়যা�য় পযাস্টর,

আপনি আপিযার পনত্কযা পযানঠময়মছি রযাই 
আন� খুব আিনন্দর। গর সপ্তযামি আপিযার 
পনত্কযার এক�যা বযাসি টপময়নছ। নপ্রয় পযাস্টর 
অলযাম�যা, প্রভুর টসবক, মলযামকরযা এই পনত্কযাগুনল 
পমড় িযানতি টপময়মছ। এই গ্রযাম� আ�যার নকছু 
বনু্ধবযান্ধব আমছ, আন� রযামির প্রযাে্িযাসভযায় 
আ�ন্ত্রণ জযািযাই ও এই পনত্কযাগুনল পড়মর 
নিই। রযারযা অধীর আগ্রমি পরবর্ী সংস্করমণর 
প্ররীক্যায় েযামক। রযারযা িখি পধৃনেবীর অি্যাি্ 
প্রযামতির টলযামকমির নচনঠ পমড় রখি রযামির 
নবশ্বযাস আরও সুিধৃঢ় িয়। আপিযার প্রকযািিযা 

নিশুমক “�ধৃরু্িণ্ড নিমর” (�নে ২৬:৫৯) 
কময়কজি ন�ে্যা সযাক্্ নিময়নছল। এবং রযামত্ 
ঐ �যা�লযা চমলনছল, িযা টবআইনি।

টজরুজযামল� এর টরযা�যাি আিযালমর, 
রযাজ্পযাল নপলযার টলযামকমির নজজ্ঞযাসযা 
কমরনছমলি: “নিশু নক অি্যায় কমরমছ টি রযাঁমক 
�ধৃরু্িণ্ড টিওয়যা উনচর?” জিযারমণ্ টকযািও 
উতির পযাওয়যা িযায়নি, রযারযা টকবল টিরযামির 
প্রমরযাচিযায় নচৎকযার করনছল, “ওমক কু্রিনবদ্ 
কর।...ওমক কু্রিনবদ্ কর” (�নে ২৭:২২-
২৩)। িখি নপলযার টিখমলি রযাঁর িুনতিসগের 
কেযা টকউ শুিমছ িযা রখি নরনিও সমর িযাঁড়যাি 

এবং নিশুমক কু্রমি নবদ্ করযার জি্ নভমড়র 
িযামর সঁমপ টিি (�নে ২৭:২২-২৬)। ইনরিযামস 
কখিও এ�ি অি্যায় টিখযা িযায়নি।

নপলযামরর ঐ কেযা: “রযাঁর টকযামিযা টিযাষ 
টিনখ িযা” (মিযািি ১৯:৬)- নিশুর নিরপরযাধ 
িওয়যার প্র�যাণ। অিুরূপ, িবী নিিযাইয়র 
ভনবষ্দ্যাণী নিশুমক নিকেলঙ্ক নিমি্যাষ প্রনরপন্ন 
কমরনছল “টস উপ্ব কমরনি, ন�ে্যা কেযা 
বমলনি” (নিিযাইয় ৫৩:৯)।

পমড় আ�রযা খুব খুিী এবং আপিযামক অিুমরযাধ 
আপিযার িযাকরযানলকযায় আ�যামির িযা� নলমখ 
টিমবি িযামর আ�রযা এগুনল নিয়ন�র ভযামব 
পযাই। িয়যা কমর আ�যামির বযাইমবমলর কময়ক�যা 
কনপ পযাঠযামবি। আ�রযা আপিযার জি্, আপিযার 
নপ্রয় পুত্ নসয়মির জি্ এবং আপিযার চযামচ্ 
আপিযার সমগে ক�্রর সবযার জি্ প্রযাে্িযা 
কনর। ঈশ্বর আপিযামক আিীব্যাি নিি। অিুগ্রি 
কমর আ�যামির জি্ও প্রযাে্িযা করমবি। ঈশ্বর 
রযাঁর সতিযািমির প্রযাে্িযার উতির নিশ্চয় টিি। 
প্রযাে্িযা ছযাড়যা আ�রযা ঈশ্বমরর সযািযাি্ পযামবযা িযা৷ 

ঈশ্বমরর এই �িযাকযামজ টিসব ছযাত্ স্বয়ংমসবক 
ি্রি্রযামতির গ্রযাম� ও পযািযামড় িযায় রযামির �মি 
সযািস, আস্যা ও ঈশ্বর-মপ্র� বযাড়যামর, অিুগ্রি 
কমর ঈশ্বমরর কযামছ রযামির জি্ প্রযাে্িযা 
করমবি। ঈশ্বর আপিযার পেপ্রিি্ি করুি। 
আপিযার প্রনর সিযা রযাঁর িয়যািধৃনষ্ট েযাকুক। 
আ�রযা ঈশ্বমরর কযামছ আপিযার িীঘ্যায়ু, িযানতি 
ও শ্রীবধৃনদ্ কযা�িযা কনর।
নিশুর টপ্রম�,
আপিযার,
এ. এস.                        অক্যারযা, ঘযািযা

নি ট�সযাইয়যা
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জযানম্বয়যানপ্রয় পযাস্টর,
প্রভু নিশুর িযাম� অনভবযািি। আপিযার পযাঠযামিযা 

আমগকযার পনত্কযাগুনল নবররণ করযা িময়মছ। মিমখ 
অবযাক িলযা� ঐগুনল পমড় টলযামকমির জীবমি িযারুণ 
পনরবর্ি ঘম� চমলমছ। স�গ্র �িপ্রযাণ নিময় রযারযা 
প্রভু নিশুর টসবযায় আত্নিময়যামগর প্রনরশ্রুনর নিমছে। 
কময়কজি কেযা নিময়মছ টি রযারযা আপিযামক নচনঠ 
নলখমব। আপিযার কযামছ অিুমরযাধ ট�সযাইয়যার ২৫�যা 
কনপ, নবনভন্ন পত্পনত্কযার ১৫০�যা কনপ ও বযাইমবমলর 
কময়ক�যা কনপ ও অি্যাি্ পযাঠ্সযা�গ্রী পযাঠযামবি িযামর 
আন� টসসব বনু্ধবযান্ধব, পনরবযামরর সিস্ ও অি্ 
িযারযা প্রভু নিশুর নবষময় আরও জযািমর ইছুেক রযামির 
নিমর পযানর। িযাইমজনরয়যায় আন� আপিযার সিমিযাগী 
িমর চযাই এবং এর জি্ আ�যামক নক করমর িমব 
জযািযামবি। আ�যার নবশ্বযাস আপিযার জীবি ও আপিযার 
চযাচ্ প্রভুর আিীব্যািধি্। আন�ও প্রভুর আনিস কযা�িযা 
কনর। আপিযার উতিমরর অমপক্যায় রইলযা�। 
আপিযার,
আর. এ�.    
টপযা�্ িযারমকযা�্, িযাইমজনরয়যা

অিুভব করলযা� িযা টবভযানল্ নিলমসর অনিমস 
অিুভব কমরনছলযা�। আবযার ঈশ্বর আ�যামক স্বগ্ 
িরমকর অমলৌনকক িি্ি করযামলি।২১ নচৎকযার 
কমর আন� ঈশ্বরমক বললযা�, “মি প্রভু আ�যামক 
িয়যা কমর িরমক পযাঠযামবি িযা”। িখি স্বগ্ 
টিখলযা� রখি স্বমগ্র িযানতি টপলযা�।২২ নিমজমক 
আন� স্বমগ্ টিখমর টপলযা� অন্ধ, িগ্ন এবং িগণ্ 
নিসযামব। ঈশ্বরমক বললযা� িনি নচররমর এই 
স্বমগ্র িযানতি পযাই রযািমল আন� এ�িই অন্ধ, 
িগ্ন ও িগণ্ ভযামব েযাকমর রযানজ আনছ। নরনি 
আবযার আ�যামক িরক িি্ি করযামলি, আন� রযাঁর 
কযামছ িয়যা ও ক্�যানভক্যা চযাইলযা�। এর পর নপরযা, 
পুত্ এবং পনবত্ আত্যা আ�যার িরীর ও আত্যায় 
প্রনবষ্ট িি।২৩ নিশুর প্রনর আ�যার আস্যা এবং 
আ�যার জি্ রযাঁর রতি ঝরযামিযা এবং ঈশ্বমরর 
কযাছ টেমক টিযািযা এবং অিুসরণ করযা কেযাগুনলর 
প্রনর আ�যার নবশ্বযামসর২৪ উপর ভর কমর আন� 
অিুভব করলযা� টি আ�যার সব পযাপ অতির 

টেমক ধুময় �ুমছ নগময়মছ।২৫ আ�যার আত্যাশুনদ্ 
িময়মছ বুঝমর পযারলযা�।২৬ আ�যার জি্ এ এক 
অসযাধযারণ ব্যাপযার নছল, িযা নিশু, ইস্যাময়ল-এর 
ত্যাণকর্যা২৭, আ�যার জি্ কমরনছমলি। পযাপ�ুতি 
িময় এবং পযাপ টেমক ি্মর েযাকযার এই িরুি 
িনতি টপময় আন� ভীষণ খুনি িলযা� এবং সযারযা 
নবশ্বমক জযািযামর চযাইনছলযা� িযামর রযারযাও নিশুমক 
জযািমর পযামর এবং নচরজীবি লযাভ করমর পযামর৷ 

১৯৬৪ টেমক আন� অনবরযা� ঈশ্বরমসবযা কমর 
চমলনছ। িখি বযাইমবল পনড়, �মি িয় ঈশ্বমরর 
বযাণী আ�যার আত্যামক আরও সুিধৃঢ় কমর রুলমছ। 

২১. টপ্রনররমির কযাি্্ ৭:৫৫-৫৬, ল্ক ১৬:২২-৩১, প্রকযানির বযাক্ ৪:১-১১, 
১৫:১-৪, ২১:২-৫, ১০-২৭, ২২:১-৫, নিিযাইয় ৫:১৪, ১৪:৯, প্রকযানির বযাক্ 
১৪:১০-১১, ২০:১০  ২২. টরযা�ীয় ৫:১, ইনিষীয় ২:১৪, নিনলপীয় ৪:৭, কলসীয় 
৩:১৫, ১ নেষলিীকীয় ৫:২৩, ২ নেষলিীকীয় ৩:১৬  ২৩. ২ কনরন্ীয় ৬:১৬, 
১ নপরর ২:৫, টলবীয় পুতিক ২৬:১১-১২, টিযািি ১৪:১৬, ১ টিযািি ৩:২৪  ২৪. 
িবক্ ক্ক ২:৪, �নে ১৭:২০, ল্ক ৭:৫০, টপ্রনররমির কযাি্্ ২০:২১, ২৬:১৮, 
টরযা�ীয় ১:১৭, ৩:২৮, ৫:২, ১০:১৭, ১১:২০, গযালযারীয় ২:১৬, ৩:১১, ইনিষীয় 
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টি�ি নিনিমকেল দিবিি্ি টপময়নছমলি- মিখযামি 
ঈশ্বর শুকমিযা িযামড় িরুি �জিযা ভমর, রযামর 
�যাংসমপিী ও চযা�ড়যার প্রমলপ নিময় টি�িভযামব 
টসগুনলমক বলিযালী কমর রুমলনছমলি, নঠক 
টর�িভযামব আ�যার আত্যাও বলিযালী িমছে৷ 
ঈশ্বমরর প্রনরন� িব্দ নিশুর প্রনর আ�যার আস্যা 
বযাড়যায় এবং আ�যার আত্যা আরও সুিধৃঢ় িময় ওমঠ। 
িখি টেমক আন� ঈশ্বমরর টসবযা কমর চমলনছ 
রখি টেমক িয়রযাি আ�যার সযামে িুদ্ কমর 
চমলমছ, ঈশ্বর রযামক সি্ করযার ক্�রযা নিময়মছ। 
প্রনর নিি আন� আরও স্পষ্টভযামব বুঝমর পযানর 
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আ�যামির চযামচ্র টিযাি িম্বমর একন� কমলর সংনক্প্তসযার 
(প্রযাে্িযা এবং রমে্র জি্ আ�যামির চযামচ্ নিমি চনবিি ঘণ্যা, সপ্তযামি সযার নিি টিযাি করযা িযায়)

ক্যানলমিযানি্য়যা রযামজ্র পযাসযামিিযা িিমর 
নস্র িুলযার নেওলনজকযাল টসন�িযানর (িুলযার 
ঈশ্বর-র্বে কমলজ)। এই কমলমজর �্যাকযানলস্টর 
গ্রন্যাগযামর ক�্রর নি.আর. মিযাি কমর জযািযামলি 
নরনি ট�মঝমর পমড় েযাকযা িুম�যা পনত্কযা কুনড়ময় 
টপময়মছি, ও পমড়মছি। রযার টসগুমলযা খুব ভযামলযা 
টলমগমছ ও রযাই নরনি অিুমরযাধ কমরি রযার িযা� 
টিি িযাকস্নচমর টিযাগ করযা িয়। নরনি আরও 
অিুমরযাধ কমরি রযামক টিি নিয়ন�র প্রমর্ক�যা 
পনত্কযা ও পযাস্টর অলযাম�যার টলখযা অি্যাি্ 
রচিযা পযাঠযামিযা িয়। মি ক�যা সযানির্ রচিযা 

আমছ, নরনি প্রমর্ক�যার এক�যা কমর কনপর 
অিুমরযাধ কমরি। নরনি �্যাকযানলস্টর লযাইমব্নরর 
জি্ পযাস্টর অলযাম�যার প্রমর্ক�যা সযানির্সংগ্রি 
রযাখমর চযাি িযামর গমবষকরযা এই লযাইমব্নরমর 
এমস বযাইমবল ও পযাস্টর অলযাম�যার নবষময় 
সনবতিযামর জযািমর পযামর। এই সযানির্সম্ভযামরর 
ব্যাপযামর নরনি অর্তি উৎসযািী। নরনি বমলি 
এক�যা বইময়র আল�যানরমর নরনি শুধুই পযাস্টর 
অলযাম�যার সযানির্সধৃনষ্ট রযাখমর চযাি। নরনি আরও 
বমলি টি পযাস্টর অলযাম�যার প্রমর্কন� রচিযা 
সর্মক প্রনরিনলর কমর।

(পধৃষ্ঠযা ৮-এ ক্র�ি)

নপ্রয় পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা,
আপিযামক এই নচনঠ নলখমর টপমর আন� 

খুবই আিনন্দর। আপনি টক�ি আমছি 
পযাস্টর? আিযা কনর ঈশ্বমরর কধৃ পযায় আপনি 
ভযামলযা আমছি। আপিযার Leaders and 
Fables (নলিযাস ্ অ্যান্ টিবলস িযা খযানঁ� 
ও িকল পেপ্রিিক্ সম্বমন্ধ) নিমরযািযাম�র 
রচিযাসি পনত্কযা�যা পড়লযা�। আন� এই 
পনত্কযা পড়যার সুমিযাগ টপময়নছ বমল ঈশ্বরমক 
ধি্বযাি। এ�যা পমড় নিমজমক ধি্ �মি িল 
আর ইছেযা িল আপিযামক এক�যা নচনঠ নলনখ। 
আপনি টি পেভ্রযাতি, আস্যাি্ি্ টলযামকমির 
কযামছ পরম�শ্বমরর পনরত্যামণর বযার্যা টপঁমছ 
নিমছেি, মসজি্ আপিযামক ধি্বযাি জযািযামর 
চযাই। আিযা কনর রযারযা প্রভু নিশুমক নিমজমির 
ত্যাণকর্যাস্বরুপ স্বীকযার কমর টিমব ও রযামির 
জীবমি উন্ননর িমব। আপিযার সযানির্ পড়যার 
পমর অমিমক প্রভু নিশুমক স্বীকযার কমর 
নিময়মছ এবং রযারযা িয়রযামির কবল টেমক 
�ুনতি টপময়মছ। প্রভু আপিযামক আনেক্, 
িযারীনরক ও আধ্যানত্ক বল প্রিযাি করুি। 

পযাস্টর, আন� একজি িুবরী, পযাঁচ বছর 

িল আ�যার নবময় িময়মছ। িু বছর আমগ আন� 
আ�যার জীবি নিশুর টসবযায় উৎসগ্ কমরনছ 
এবং ঈশ্বর আ�যার প্রনর সিয় িময়মছি। আ�যার 
আতিনরক ইছেযা সবযার �যামঝ আন� এই বযার্যা 
প্রচযার কনর টি এক�যাত্ প্রভু নিশু আ�যামির 
আত্যার পনরত্যাণ করমর পযামরি। আনরিকযার 
প্রেযা ও নবনধ�র িুগ িুগযাতির ধমর আ�যামির 
�নিলযামির বযাঁধমি টবঁমধ রযাখযা িময়নছল। 
এখি টসই বযাঁধি টেমক �ুনতি টপময়নছ বমল 
আ�যার ইছেযা প্রভুর টসবযায় আ�যার জীবি 
উৎসগ্ কনর। পযাস্টর, আপিযার কযামছ অিুমরযাধ 
আ�যামক বযাইমবমলর কময়ক�যা কনপ, ত্যাণকর্যা 
নিশুর নবষময় আপিযার বই, আপিযার পনত্কযা 
এবং ট�মপ আপিযার উপমিিবযাণী ও অি্যাি্ 
নজনিসপত্ পযাঠযাি। এগুনলর সযািযামি্ আ�যার 
বযাইমবল বুঝমর ও পেভ্রষ্টমির পনরত্যামণর পে 
টিখযামর সুনবধযা িমব। মিমষ, আপনি িনি ধ�্ীয় 
সগেীমরর কময়ক�যা ক্যামস� পযাঠযাি রযািমল 
অমিষ কধৃ পযা িয়।
আপিযার,
এল. এ�.                 আইমসযাকযা, জযানম্বয়যা

িযাইমজনরয়যা

শুকমিযা িযাড়
(পধৃষ্ঠযা ৩ টেমক ক্র�ি)

৭



টি নিশুর িনতি টপময় আ�রযা “অপযার নবজয়ী” 
িময়নছ২৮ এবং নিশুমর পনরপ্ণ্ িময় উমঠনছ।২৯ 
আন� আরও জযানি টি নিশুর প্রনরন� কেযা পযালি 
করযা কর�যা জরুরী। পুিরযায় স্বমগ্ প্রর্যাবর্মির 
অল্পক্ণ আমগ নিশু বমলনছমলি, “সযারযা নবমশ্ব 
সব্ত্ আ�যার বযার্যা প্রচযার কর”।৩০ (িযামির আত্যা 
শুকমিযা িযামড়র �র �ধৃর-রুল্ িময় উমঠমছ রযামির 
সবযাইমক উপমিি িযাও, িযামর রযাঁরযা “প্রভুর বযাণী 
শুিমর” পযায়।৩১) মি (নিশুমক) নবশ্বযাস করমব টস 
�ুনতি পযামব, মি নবশ্বযাস করমব িযা টস িমব টিযাষী 
(িযার জি্ রযামক িরমক টিমর িমব)।৩২

আপনি িনি চযাি টি নিশু আপিযার আত্যামক 
�ুতি করুক এবং আপনি িরকিন্ত্রণযার �ধ্ নিময় 
িযা টিমর চযাইমল পরম�শ্বমরর কযামছ এই প্রযাে্িযা 
করুি: 

আ�যার প্রভু, আ�যার ঈশ্বর, আন� পযাপী, 
আ�যার প্রনর সিয় িি।৩৩ আ�যার সম্্ণ্ নবশ্বযাস 
নিশু স্বয়ং ঈশ্বমরর পুত্।৩৪ আ�যার নবশ্বযাস নরনি 
কু্রিনবদ্ িময় �ধৃরু্বরণ কমরনছমলি এবং আ�যার 
আমগকযার সব পযামপর ক্�যা করমর রযাঁর অ�্ল্ 
রতি নিময়মছি।৩৫ আ�যার নবশ্বযাস ঈশ্বর পনবত্ 
আত্যার িনতি দ্যারযা নিশুমক �ধৃরমির টেমক 

পুিরুজিীনবর কমরনছমলি, ৩৬ এবং নরনিই এখি 
ঈশ্বমরর িনক্ণিতি িময় আ�যার পযাপ স্বীকযামরযানতি 
ও এই প্রযাে্িযা শুিমছি।৩৭ প্রভু নিশু আন� আ�যার 
হৃিময়র দ্যার উনু্তি কমর আপিযামক প্রমবমির 
আ�ন্ত্রণ জযািযানছে।৩৮ আপনি ক্যালভ্যানরমর 
কু্রিনবদ্ িময় টি রতিপযার কমরনছমলি টসই 
অ�্ল্ রতি নিময় আ�যার সব পযাপ ধুময় নিি।৩৯ 

প্রভু নিশু আন� জযানি আ�যামক আপনি প্রর্যাখ্যাি 
করমবি িযা; আন� জযানি আপনি আ�যামক ক্�যা 
কমর টিমবি ও আ�যার আত্যার পনরত্যাণ করমবি। 
আন� এ কেযা জযানি কযারণ বযাইমবমল, িযামর 
আপিযার বযাণী আমছ, মসখযামি এ কেযাই বলযা 
িময়মছ।৪০ আপনি বযাইমবমল বমলমছি আপনি 
কযাউমক প্রর্যাখ্যাি করমবি িযা, আ�যামকও িযা।৪১ 
রযাই আন� জযানি আপনি আ�যার প্রযাে্িযা শুমিমছি, 
এবং আন� জযানি আপনি রযার উতিরও নিময়মছি, 
আন� এ কেযাও জযানি টি আপনি আ�যামক 
পনরত্যাণ কমরমছি।৪২ প্রভু নিশু আ�যার আত্যার 
পনরত্যাণ করযার জি্ ধি্বযাি, আন� আপিযার 
আমিিযািুসযামর জীবিিযাপি কমর আ�যার কধৃ রজ্ঞরযা 
প্রকযাি করব এবং কখমিযা পযাপক�্ করব িযা।৪৩

আমত্যাদ্যামরর জি্ একযাতি জরুরী পযাঁচন� 
পিমক্মপর প্রে� পিমক্প এই�যাত্ আপনি 
নিমলি৷ এর নদ্রীয় পিমক্প, আমগকযার 
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স্বযাে্পর,পযাপ জজ্নরর ও বযাসিযা লযালসযা প্ণ্ 
জীবি টছমড় ঈশ্বমরর ইছেযািুসযার জীবিিযাপি 
করযা। নিশু আ�যামির জি্ আত্নবসজ্ি 
নিময়নছমলি এবং নরনি আ�যামির কযাছ টেমকও 
আ�যামির প্মব্র পযাপপ্ণ্ জীবিধযারযা পনরর্যাগ 
করযার প্রর্যািযা রযামখি।

রধৃরীয় পিমক্প, পযাপ কণ্নকর জীবি 
টেমক �ুতি িময় নিশুর �র নিষ্যাপ জীবিিযাপি 
করযা। চরুে্ পিমক্প স্বযাে্পররযা ও পযাপ কলুনষর 
ইছেযাগুনল টেমক �ুতি িওয়যার জি্ ঈশ্বরীয় িনতি 
গ্রিণ করযা এবং টিষ পিমক্প ঈশ্বরপ্রিতি এই 
িনতি প্রময়যাগ করযা এবং অি্মির এ নবষময় 
জযািযামিযা, িযামর রযারযাও রযামির আত্যার পনরত্যাণ 
প্রযাপ্ত িি এবং পযাপ�ুতি জীবিিযাপি করযার 
িনতি পযাি। আপিযার বযাইমবল পড়মর িমব 
এবং ঈশ্বমরর আমিি�র চলমর িমব, িযামর 
জগরবযাসী ঈশ্বমরর আজ্ঞযাপযালমি আপিযার নিষ্ঠযা 
এবং ঈশ্বমরর অনতিমত্ব আপিযার আস্যার প্র�যাণ 
পযায়।

প্রভুর জয়গযাি করযা টিযাক। ঈশ্বমরর আিীব্যাি 
সব্িযা আপিযার সমগে েযাকুক।
নিশুর পনবত্ িযাম�,
পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যা

ট�যানি অলযাম�যা সম্ভবর �যানক্ি িুতিরযাম্রের 
সব্মরেষ্ঠ টিিভতি।

িনি আপনি পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যার টলখিীর প্রনরনলনপ টপমর ইছুেক িি এবং নবশ্বব্যাপী আ�যামির টরনিও সম্প্রচযামরর স�য়রযানলকযা জযািমর চযাি, অিুগ্রি কমর আ�যামির টিযাগযামিযাগ করমবি:
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চনবিি ঘটেযা প্রযাে্িযা এবং রমে্র টিযাি িম্বর: (৪৭৯) ৭৮২-৭৩৭০  ি্যাসি: (৪৭৯) ৭৮২-৭৪০৬

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
িযারযা �ি প্রযাণ, আত্যা ও ক্�রযা নিময় আতিনরকভযামব ঈশ্বমরর টসবযা করমর আগ্রিী রযামির সবযার জি্ ট�যানি অলযাম�যা নরিস্টযাি চযাচ্ বসবযামসর স্যাি এবং অি্ সবরক� সুনবধযা টিয়।

নিম্যাতি স্যািগুনলমর প্রনরনিি সন্ধ্যা আ��যার স�য় এবং প্রনর রনববযার নবকযাল নরিম� এবং সন্ধ্যা আ��যায় আরযাধিযা িয়: 
নিউ ইয়ক ্নসন�মর: নঠকযািযার জযািযার জি্ আ�যামির সযামে কেযা বলুি 

আরকযািসযানস্র চযাচ্: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, Arkansas 72904 (৪৪০১ উইন্সর ড্যাইভ, মিযা� ্নমিে, আরকযািসযা)
1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837 (১০০৫ িযাইওময় ৭১ সযাউে, িযাউক, আরকযািসযা)
লস অ্যািমজমলস এলযাকযায় চযাচ্: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390 

(১৩১৩৬ নসময়রযা িযাইওময়, ক্যািয়ি কযান্রি, ক্যানলমিযানি্য়যা) • (৬৬১) ২৫১-৯৪২৪
চযামচ্ প্রমর্কন� উপযাসিযা সভযামিমষ সনম্নলর টভযাজমির ব্বস্যা েযামক

চযামচ্র উপযাসিযায় অংিগ্রিমণর জি্ প্রনরনিি সন্ধ্যা সযামড় ছয়�যায় এবং রনববযার িুপুর টিড়�যায় ও সন্ধ্যা সযামড় ছয়�যায় িনলঊি, 
ক্যানলমিযানি্য়যার িনলঊি বুমলভযা এবং িযাইল্যান্ অ্যামভিু্র ট�যাড় টেমক নিঃশুল্ক পনরবিমির ব্বস্যা আমছ।

পযাস্টর অলযাম�যার বই The Messiah (নি ট�সযাইয়যা) মপমর িমল অিুগ্রি কমর আ�যামির টিযাগযামিযাগ করুি। 
ঐ বইময় জযািযামিযা িময়মছ ত্যাণকর্যার নবষময় বযাইমবমল বনণর্ ৩৩৩ ন�র টবিী ভনবষ্দ্যাণী নিশু নকভযামব প্রণ কমরনছমলি। 

পযাস্টর ট�যানি অলযাম�যার পযাঠ্বস্তু এবং রযাঁর উপমিিবযাণীর সব নসনি ও ট�প নবিযা�্মল্ পযাওয়যা িযায় এবং এগুনল টকযাি�যাই নবনক্র করযা িয় িযা৷ টকউ আপিযামক 
এইগুনল নবনক্র করযার টচষ্টযা করমল আ�যামির এই িম্বমর টিযাি কমর জযািযামবি (৪৭৯) ৭৮২-৭৩৭০। এই টিযািকমলর খরচ আ�রযা বিি করব।

এই পুনতিকযান�মর পনরত্যামণর সনঠক পেনিমি্ি টিওয়যা িময়মছ (টপ্রনররমির কযাি্্ ৪:১২)। পড়যার পর এ�যা টিমল টিমবি িযা, অি্মির নিময় টিমবি। 
িনি আপনি টকযািও ভযাষযায় সযাবলীল িি রযািমল আ�রযা আপিযামক উৎসযানির করমবযা এন� টসই ভযাষযায় অিুবযাি কমর নিমর।

িনি আপনি এই প্রকযািিযা পুিঃপ্রকযানির করমর চযাি, রযামর অবি্ই কনপরযাই� এবং িনেভুনতিকরমণর উমলেখ করমবি: 
© কনপরযাই� িমভম্বর ১৯৯৫, ২০০৬, ২০১১ সব্যানধকযার সুরনক্র World Pastor Tony Alamo (নবশ্বব্যাপী প্রচযারকর্যা ট�যানি অলযাম�যা)।  ® িনেভুনতিকরণ ১৯৯৫, ২০০৬, ২০১১ 

শুকমিযা িযাড়
(পধৃষ্ঠযা ৭ টেমক ক্র�ি)
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