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গছপেল বাৰ্ত া – অনুগ্ৰহ কৰি তলত ৰিয়া সমূহ পঢ়ক : 

জন  ১:১ আৰিতত ভগৱাতন স্বগগ আি ুপৃৰিৱী স্ৰজন কৰিৰিল। 

ি’ম  ৩:২৩ সকতলা পাপপূৰ্গ আৰিল আি ুভগৱানি গুৰ্ানকুীৰ্ত্গন নহহৰিল। 

জন  ৮:৩৪ যীচুতৱ ততওঁতলাকক উৰ্ত্ি ৰিৰিল,  “অৰত ৰনৰিতভাতৱ মই ততামাতলাকক কওঁ, ৰযতয় 
পাপ কমগ কতি ততওঁ পাপি িাস হয়।  

 

ভগৱাতন আমাক স্ৰজন কৰিতল, ৰকন্তু আৰম ততওঁক নাজাতনা আিু আমাি পাপপূৰ্গ আচিৰ্ি 
কািতৰ্ ততওঁক আমাি পিা ৰনলগাই িাত া।ঁ ভগৱানি অৰিহতন আমাি জীৱনি তকাতনা অিগ নাই 
আিু উতেশ্যও নাই। পাপি পৰিৰ্াম (ৰিিলগীয়া মলূয) হ’ল মৃতুয, আধ্যাৰিক আিু দিৰহক 
িতুয়াভাতৱ।  আধ্যাৰিক মতুৃযি অিগ হ’ল ভগৱানি পিা পৃিক তহাৱা। দিৰহক মৃতুয হ’ল শ্িীিি 
অৱক্ষয়। আমাি পাপি লগত যৰি আৰম মৃতুয হওঁ আৰম িাৰহযকভাতৱ ভগৱানি পিা পৃিক হ’ম 
আিু নিকত ৰিলীন হ’ম। তকতনহক আৰম ৰনজতক পাপি পিা মুক্ত কৰিি পাতিাঁ আিু ভগৱানি 
ওচিহল প্ৰতযাৱতগ ন কৰিি পাতিাঁ? আৰম ৰনজতক মুক্ত কৰিি তনাৱাতিাঁ কািৰ্ পাপী এজতন ৰনজতক 
মুক্ত কিাত া সম্ভৱ নহয় (তযতনহক ডুৰি তযাৱা িযৰক্ত এজতন ৰনজতক িক্ষা কৰিি তনাৱাতি)। 
তকাতনও আমাক মুক্ত কৰিি তনাৱাতি কািৰ্ আৰম সকতলা পাপত ৰনমৰিত (এজন ডুি তযাৱা 
িযৰক্ততয় অনয এজন ডুি তযাৱা িযৰক্তক িক্ষা কৰিি তনাৱাতি, িতুয়াজনতক সহায়ি আৱশ্যক)। 
আমাি পাপি পিা মুক্ত কৰিিহল আমাক এতন এজনি প্ৰতয়াজন ৰয পাপমুক্ত (ডুৰিত নহয়)।  

তকৱল পাপমুক্ত এজতনতহ আমাক মুক্ত কৰিি পাতি। পাপপূৰ্গ ৰিশ্বত তকতনহক এজন পাপমুক্ত 
িযৰক্তক ৰিচাৰি উৰলয়াম য’ত সকতলাতৱ পাপত ৰনমৰিত? 

ি’ম ৬:২৩ পাপি মলূয হ’ল মতুৃয, ৰকন্তু ভগৱাতন িান কিা শ্বাশ্বত জীৱনত া আমাি প্ৰভু 
যীশুখ্ৰীষ্টি হাতত। 

জন ৩:১৬ ভগৱানি ৰযসকল সন্তাতন ততওঁি মতুৃয নহয় িৰুল ৰকন্তু শ্বাশ্বত জীৱন িকা িৰুল ৰিশ্বাস 
কৰিৰিল ততওঁতলাকক ততওঁ অৰত ভালতপাৱা এই পৃৰিৱী ন ৰিৰিল। 

মা  ১:২৩ “তসইতিাি ৰনিীক্ষৰ্ কৰি, পৰৱত্ৰ তমিীি এ া সন্তান হ’ি, আি ুএ া সন্তান িহন কৰিি 
আি ুততওঁতলাতক ততওঁি নাম ইমানতুৱল িৰুল মাৰতি”, যাক অনিুাি কৰিৰিল এতনিতি, 
“ভগৱান আমাি মাজত আতি।” 

জন ৮:২৩ আি ুততওঁ ততওঁতলাকক দকৰিল, “ততামাতলাক মতগ যি পিা আৰহিা; মই আৰহতিাঁ স্বগগি 
পিা। ততামাতলাক এই ধ্িাি; মই এই ধ্িাি নহয়।” 

মাকগ  ১:১১ ততৰতয়া এ া িাৰ্ী আকাশ্ি পিা ভাঁৰহ আৰহৰিল, “ততামাতলাক তমাি অৰত মিমি 
সন্তান, যাক দল মই অৰত আনৰিত।” 

জন ৮:৩৬ তসইকািতৰ্ সন্তানসকতল যৰি ততামাক মকু্ত কৰি ৰিতয়, প্ৰকৃতািগত তুৰম মকু্ত হ’িা। 

জন ৩:৩ যীচুতৱ উৰ্ত্ি ৰিৰিল আি ুততওঁক দকৰিল, “অৰত ৰনৰিতভাতৱ মই ততামাক ক’ি 
পাতিাঁ, যৰিও এজতন পুনজীৱন লাভ কতি, ততওঁ ভগৱানি িাজয িশ্গন কৰিি 
তনাৱাতি।” 

 জন ১:১২ ৰকন্তু ৰযমানসং যতক ততওঁক গ্ৰহৰ্ কতি, ততওঁি নামত ৰিশ্বাস িাত  ততওঁতলাকক 
ভগৱানি সন্তান হ’িহল অৰধ্কাি ৰিতয়। 

ৰযতয় আমাক স্ৰজন কৰিৰিল আিু অৰত ভাল পায়, মুৰক্তি পি ৰিৰিল, তততৱইঁ হ’ল ভগৱান। 
আমাি প্ৰৰত িকা অসীম ভালতপাৱাি উপৰিও  ততওঁ আমাি পাপ তমাচনি অতিগ ততওঁি ৰনজ 
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পুত্ৰ যীচুক তপ্ৰিৰ্ কৰিৰিল। যীচু পাপমুক্ত আৰিল কািৰ্ ততওঁ এই ধ্িাি নহয় আিু তযৰতয়া 
ধ্িাহল আৰহল, ততৰতয়া চয়তানসকলি পাপি প্ৰতলাভনক অৰতক্ৰম কৰিৰিল। ততওঁি জীৱতন 
স্বগগত হৰষগত কৰিৰিল। যীচুতৱ আমাি পাপৰিলাক তমাচন কৰিৰিল আিু আমাি পাপি কািতৰ্ 
কু্ৰচৰিদ্ধ দহ মৃতুযিিৰ্ কৰিৰিল। ততও ঁআমাি জীৱন ত্ৰাৰ্ কতিাঁতা (যীচুতৱ আমাক িক্ষা 
কৰিিহল সক্ষম কািৰ্ ততওঁ ডুৱ তযাৱা নাৰিল)। যীচু কু্ৰচৰিদ্ধ দহ মতুৃযিিৰ্ কিাি উতেশ্য হ’ল 
আমাি পাপি মূলয ৰিয়া আিু তসইকািতৰ্ আমাি পাপ তমাচন হয় আিু ভগৱানি দসতত সম্পকগ  
পুনঃস্থাৰপত হয়। ভগৱানি শ্ৰক্তি জৰিয়তত আৰম আধ্যাৰিক মৃতুযি পিা পনুি জী উত া 
(ভগৱানি পিা পৃিক)। এই নতুন সম্পকগ ত াক তকাৱা হয় পুনঃজন্ম লাভ। ই আমাি সৃৰষ্টকিৰ্ 
আিু জীয়াই িকাি উতেশ্যত আমাক পুনঃস্থাৰপত কতি আিু আমাক জীয়াই িকাি প্ৰকৃত অিগ 
আিু উতেশ্যি জ্ঞান ৰিতয়।    

জন ১১:২৫ যীচুতৱ ততওঁক দকতি, “ মই পুনজীৱন লাভ কৰিতিাঁ। ৰযজতন তমাত ৰিশ্বাস িাত , 
ততওঁি মতুৃয হ’তলও জীয়াই িাৰকি। 

ি’ম ৬:৯ তসই কিা জাৰন তিৰি সময় মতুৃয দহ নািাৰক যীচুতৱ মতুৃযি পিা উঠি আৰহতি। 
মতুৃযতৱ ততওঁি ওপিত তিৰি সময় প্ৰভুত্ব তি ুৱাি তনাৱাৰিতল। 

এক্ট  ২:২৪ মতুৃযি যন্ত্ৰনা ৰশ্ৰিল কৰি কাি কািতৰ্ ভগৱান উঠি আৰহল, কািৰ্ত া হ’ল তাি 
দ্বািা ততওঁক তিৰি সময় আিদ্ধ কৰি ি াত া সম্ভৱ নাৰিল। 

ি’ম ১৪:৯ তশ্হত যীচুি মতুৃয দহও পুনঃ জী উঠিৰিল, কািৰ্ ততওঁ মতুৃয আি ুজীৰৱত িতুয়া 
কালতি প্ৰভু। 

এক্ট  ১:১১ ৰযজতন আি ুদকৰিল, “গাৰলৰলি মানহু, আকাশ্হল ৰকয় িি লাৰগ চাই আিা? এয়া 
এতকজন যীচু, ৰযজতন ততামাক স্বগগহল দল আৰহৰিল, তুৰম ততওঁক তযতনকুৱা আচিৰ্ত 
তিৰ ৰিলা স্বগগততা তততনকুৱাই পািা।” 

 

আমাি পাপি কািতৰ্ যীচুি জীৱন িৰলিানি ৰক প্ৰমাৰ্ ভগৱাতন স্বগগত  মাৰন দলৰিল? প্ৰমাৰ্ত া 
হ’ল মৃতুযি পািত ভগৱানি দ্বািা যীচুি পুনজীৱন লাভ। পুনজীৱন লাভি দ্বািা এইত া প্ৰমাৰ্ 
হ’ল তয যীচুতৱ মৃতুযক ৰজৰনতল (অিিা, অনয শ্ব্দত ততওিঁ ওপিত মতুৃযি তকাতনা শ্ৰক্ত নাই)। 
তসইকািতৰ্, এৰতয়াও যীচু জীয়াই আতি, আৰমও তসইিতি জী আতিাঁ। ততওঁি জীৱতন আমাক 
জীৱন ৰিতি। কািৰ্ ততও ঁপুনজীৱন লাভ কৰিৰিল, ততওঁ আৰজও জীয়াই আতি। 

জন ৫:২৪ অৰত ৰনৰিতভাতৱ মই ততামাক কওঁ, ৰযজতন তমাি িাৰ্ী শ্ৰৱৰ্ কতি আি ুততওঁত 
ৰিশ্বাস িাত , ৰয নযায়ি আওতাহল নাতহ আি ুজীৱনত মতুৃযক ৰজৰনতি ততওঁ এ া 
শ্বাশ্বত জীৱনি অৰধ্কািী হ’িহল তমাক তপ্ৰিৰ্ কৰিৰিল। 

জন ১০:৯ মইতয়ই দ্বাি। যৰি তকাতনািাই তমাি তযাতগৰি প্ৰতৱশ্ কতি ততওঁ িক্ষা পৰিি, ৰভতিহল 
যাি আি ুওলাই আৰহি পাৰিি আি ুএ ন তক্ষত্ৰ ৰিচাৰিি পাৰিি। 

জন ১৪:৬ যীচুতৱ ততওঁক দকৰিল, “মইতয়ই পি, সতয, আি ুজীৱন। তমাি অৰিহতন তকাতনও 
সৃৰষ্টকতগ াি ওচিহল আৰহি তনাৱাতি। 

জন ৮:২৪ তসইকািতৰ্ মই ততামাতলাকক কওঁ তয যৰি তমাতকই ততও ঁিৰুল ৰিশ্বাস নকিা, ততৰতয়া 
ততামাতলাকি পাপত ততামাতলাকি মতুৃয হ’ি।” 

এক্ট ৪:১২ আমাি পাপি পিা উদ্ধাি পািহল, স্বগগত মানহুি মাজত অনয তকাতনা নাম নাই যাি 
দ্বািা আৰম ত্ৰাৰ্ পাি পাতিাঁ। 

ি’ম ১০:১৩ “ৰযজতন প্ৰভুি নাম লয় ততওঁ িক্ষা পায়।” 
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ি’ম ১০:১১ তসইকািতৰ্ ধ্মগশ্াস্ত্ৰই দকতি, “ৰয ততওঁত ৰিশ্বাস িাত  ততওঁ অপমাৰনত নহয়।” 

ি’ম ২:১১ ভগৱানি লগত তকাতনা পক্ষপাৰতত্ব নাই। 

ি’ম ৩:২২ ভগৱানি নযায়পিায়ৰ্তা যীচু খ্ৰীষ্টত ৰিশ্বাসি তযাতগৰি ততওঁত ৰিশ্বাস কিা সকতলাতৱ 
পাি পাতি। তাত তকাতনা ৰিতভিতা নাই; 

ি’ম ১০:৯ তুৰম যৰি ৰনজ মতু তি প্ৰভু যীচুি ওচিত ক্ষমা প্ৰািগনা কিা আি ুভগৱান মতুৃযি পিা 
উঠি আতহ িৰুল ততামাি হৃিয়ত ৰিশ্বাস িা া ততৰতয়া তুৰম িক্ষা পািা। 

 

তকতনহক আমাি পাপ তমাচন হ’ি আিু নতুন জীৱন লাভ কৰিি পাৰিম? আমাি ভগৱান আি ু
ত্ৰাৰ্কতগ া ৰহচাতপ যীচুক ৰিশ্বাস কৰি। যৰি আমাি পাপপূৰ্গ পিি কািতৰ্ অনুতপ্ত হওঁ আিু 
আমাক ক্ষমা আিু িক্ষা কৰিিহল যীচুক প্ৰািনগা জনাওঁ, ততৰতয়া ততওঁ আমাি প্ৰািগনা শুতন। যীচু 
ভগৱানি সন্তান ৰযতয় আমাি পাপ তমাচন কৰিিি কািতৰ্ এই ধ্িাহল আৰহৰিল। এই ধ্িাত 
ৰযসকতল ততওঁি ওপিত ৰিশ্বাস িাত  ততওঁতলাতক ভগৱানি কিুৰ্া লাভ কতি, ততওঁতলাক পাপি 
পিা (আিু নিক) মুক্ত হয় আিু ভগৱানি পিা ন জীৱন লাভ কতি। ভগৱাতন তকৰতয়াও 
পক্ষপাৰতত্ব নকতি। আৰম িাস কিা তিশ্, আৰম তকাৱা ভাষা, ধ্নী অিিা ি ুীয়া, পুিুষ অিিা 
মৰহলা, তডকা অিিা িুঢ়া, অিিা অনয ৰযতকাতনা শ্ািীৰিক ৰিতভি অনযুায়ী ততওঁ প্ৰভাৰৱত 
নহয়। যীচুত ৰিশ্বাস কিা আিু পাপ স্বীকাি কৰি ততওঁত শ্িৰ্ তলাৱা প্ৰততযতকই ত্ৰাৰ্ পাি। যৰি 
তুৰম যীচুি অনুগামী হ’ি ৰিচিা তততনহ’তল ৰনম্নৰলৰ ত প্ৰািগনাত া কৰিি পািা:      

 ভগৱান স্বগগত আতি, তমাি পাপ তমাচন কৰিিহল ততামাি একমাত্ৰ সন্তান যীচুক তপ্ৰিৰ্ 
কিাি িাতি ধ্নযিাি, যাি দ্বািা মই ত্ৰাৰ্ পাি পাতিাঁ আিু স্বগগি পিা ন জীৱন লাভ কৰিি 
পাতিাঁ। তমাি পিি িাতি অনুতপ্ত দহতিাঁ আিু তমাি পাপি িাতি ক্ষমা ৰিচাৰিতিাঁ। মই যীচুক 
ৰিশ্বাস কতিাঁ আিু যীচুক তমাি প্ৰভু ত্ৰাৰ্কতগ া ৰহচাতপ গ্ৰহৰ্ কতিাঁ। তুৰম িান কিা ন জীৱনত া 
আনিপূৰ্গভাতৱ যাপন কৰিিহল তমাক সহায় কিা আিু ৰিক  িশ্গন কিা। আতমন  

তুৰম যৰি ওপিত ৰিয়া প্ৰািগনাত া জপ কিা তততনহ’তল তুৰম যািি িাতি ততামাক এ া গীজগ া 
তি ুৱািহল ভগৱানক প্ৰািগনা কিা। প্ৰািগনাতি ভগৱানি দসতত ৰনয়মীয়াহক কিা পাতা আিু 
ভগৱাতনও ততামাি দসতত কিা পাৰতি। ভগৱানি িাৰ্ী শ্ৰৱৰ্ কিা। ভগৱাতন ততামাক ৰিক  িশ্গন 
কৰিি। ততও ঁততামাক তপ্ৰম ৰিি আিু ততামাি তিািক কৰিি। তুৰম ততওঁত ৰিশ্বাস িাৰ ি 
পািা। ৰযসকতল ততওঁত ৰিশ্বাস িাত  ততওঁতলাক তকৰতয়াও ৰিফল নহয়। ভগৱান হ’ল মঙ্গলময় 
ভগৱান। ততওঁ ৰিশ্বাসী। ততামাি জীৱনি কািতৰ্ তুৰম ততওিঁ ওপিত ৰনভগ ি কৰিি পািা। 
ততওঁি আগতত ততামাি প্ৰতয়াজনীয়ৰ ৰন তলাৱা। ততও ঁততামাি তিািক আিু মঙ্গল কৰিি। 
ভগৱাতন দকৰিল, ‘মই ততামাক তকৰতয়াও এৰি ৰনৰিওঁ আিু তযাতগা নকতিাঁ।’ ভগৱানত ৰিশ্বাস 
িা া। যীচুি জৰিয়তত ততামাি মঙ্গল হওক।   

জনি ৰকতাপ নি পিা আিম্ভ কৰি ৰনয়মীয়াহক িাইতিল পঢ়ক। ইণ্টাতন ি পিা অৰধ্ক জাৰনিি 
িাতি, ইয়াৰ্ ক্লিক কৰক।  
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