
 
 

Copyright © www.gospel.net   1  

গসপেপের বার্ত া – দয়া করে নিরেে অিুরেদগুনি পডুি : 

জেি 1:1 সর্বপ্রথরে ঈশ্বে স্বর্ব এর্ং পৃনথর্ী র্ানিরয়রেি৷ 

জোে 3:23 প্রনিটি কৃি পারপে েিয ভর্র্ারিে েনিো কু্ষণ্ণ িয় 

েি  8:34 প্রভূ যীশু িারদে উত্তে নদরয়রেি, “নিনিিভারর্, আনে জিাোরদে র্নি, জযই 
পাপ করুক িা জকি জস পারপে দাস৷ 

ঈশ্বে আোরদে সৃনি করেরেি নকন্তু িা সরেও নিরেরদে পাপী চনেরেে েিয আেো িাাঁরক 
োিরি পানে িা এর্ং িাাঁে জথরক আিাদা থানক৷ ঈশ্বেরক োডা আোরদে েীর্রিে জকারিা অথব 
র্া উরেশ্য জিই৷ আোরদে পারপে পনেণনি (প্ররদয় েূিয) িি েৃিুয, আধ্যানিক এর্ং দদনিক 
উভয় নদক জথরকই৷ আধ্যানিক েিুৃযে অথব িি ঈশ্বরেে কাে জথরক পথৃক িরয় যাওয়া৷ দদনিক 
েৃিুয িি শ্েীরেে ক্ষয়প্রানি৷ আেো যনদ পারপে ফরি েৃিুয িাভ কনে িরর্ আেো নচেনদরিে 
েিয ঈশ্বরেে কাে জথরক পৃথক িরয় যার্ এর্ং আোরদে স্থাি িরর্ িেরক৷ আেো নকভারর্ 
নিরেরদে পাপ জথরক েক্ষা কেরি পানে ঈশ্বরেে কারে নফরে জযরি পানে? আেো নিরেরদে েক্ষা 
কেরি পানে িা কােণ একেি পাপী র্যনিে পরক্ষ নিরেরক েক্ষা কো সম্ভর্ িয় (রযেকে 
একেি ডুরর্ যাওয়া োিুষ নিরেরক েক্ষা কেরি পারে িা)৷ অিযোও আোরদেরক েক্ষা কেরি 
পারে িা কােণ আেো প্ররিযরকই পাপী (একেি ডুর্ন্ত র্যনি আে এক েি ডুর্ন্ত র্যনিরক 
েক্ষা কেরি পারে িা কােণ দ’ুেরিেই সািারযযে প্ররয়ােি)৷ আোরদে পাপ জথরক েুি কোে 

েিয এেি কাউরক প্ররয়ােি নযনি নকিা পাপ েুি (ডুর্ন্ত িি)৷ শুধ্ুোে একেি নিষ্পাপ 
র্যনিই আোরদে েক্ষা কেরি পারেি৷ এই পারপে পৃনথর্ীরি এেি জকারিা র্যনিরক নকভারর্ খুাঁরে 
পাওয়া জযখারি সর্াই পাপী৷ 

জোে 6:23 পারপে শ্ানি িি েৃিুয, এর্ং প্রভূ যীশুে েরধ্য নদরয় ঈশ্বরেে শ্াশ্বি উপিাে 
িি েীর্ি৷ 

েি 3:16 ঈশ্বে পৃনথর্ীরক এিটাই ভারিার্ারসি জয নিনি িাাঁে সর্রচরয় নপ্রয় পুেরক 
এখারি পাঠিরয়রেি, িাই যাো প্রভূ যীশুরক নর্শ্বাস করে িাো ক্ষয়প্রাি িরর্ 
িা, র্েং নচেন্তি েীর্ি িাভ কেরর্৷  

েযাট্ 1:23 “নর্রর্চিা কে, কুোেী োরয়ে সন্তাি েরয়রে, এর্ং েরয়রে একটি পুে, এর্ং 
িাো িাাঁরক ইেযািুরয়ি র্রি ডাকরর্,” যা নকিা অিুর্াদ কো িরয়রে, “ঈশ্বে 
আোরদে সারথ েরয়রেি৷” 

েন্ 8:23 এর্ং নিনি িারদে র্রিরেি, “জিােো িীরচে োিুষ, আে আনে ওপরেে৷ 
জিােো এই পৃনথর্ীে; নকন্তু আনে এই পৃনথর্ীে িই৷ 

োকব  1:11 িােপে স্বর্ব জথরক একটি স্বে জভরস আরস, “িুনেই আোে নপ্রয় পুে, যাাঁে 
েিয আনে খুর্ খনুশ্৷” 

েন্ 8:36 িাই যনদ ঈশ্বরেে পুে জিাোরদে েুনি জদি িরর্ জিােো সনিযই েনুি পারর্৷ 
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েন্  3:3 প্রভূ উত্তে নদরিি এর্ং িারক র্িরিি, “নিনিিভারর্, আনে জিাোরক র্িনে, 
যিক্ষণ িা পযবন্ত জকউ পিুেব ন্ম িাভ কেরর্ িিক্ষণ জস ঈশ্বরেে োেত্ব 
জদখরি পারর্ িা৷” 

েন্ 1:12 নকন্তু যখি অরিরক িাাঁরক গ্রিণ করেরে, িারদেরক নিনি ঈশ্বরেে পুে ির্াে 
অনধ্কাে নদরয়রেি, িারদে যাো ঈশ্বরেে িারে নর্শ্বাসী: 

ঈশ্বে, নযনি আোরদে সৃনি করেরেি এর্ং আোরদে ভারিার্াসা নদরয়রেি, নিনিই আোরদে এই 
সেসযাে সোধ্াি নদরয়রেি৷ আোরদে েিয িাাঁে অিযনধ্ক ভারিার্াসাে েিয নিনি আোরদে 
কারে নিরেে পুেরক পাঠিরয়রেি, যীশু, নযনি আোরদে পারপে েিয েৃিুয র্েণ করেরেি৷ যীশু 
িরিি নিষ্পাপ কােণ নিনি এই পৃনথর্ীে িি, এর্ং, নিনি এই পনৃথর্ীরি থাকাকািীি সেরয় 
শ্য়িারিে পাপ কোরিাে প্ররিাভিরক অনিক্রে করেনেরিি৷ িাাঁে েীর্ি স্বরর্ব অর্নস্থি ঈশ্বেরক 
িুি করেনেি৷ যীশু আোরদে পাপ গ্রিণ করেনেরিি এর্ং আোরদে পারপে েিয কু্ররশ্ নর্ধ হ িরয় 
েৃিুযর্েণ করেনেরিি৷ নিনি িরিি আোরদে েীর্রিে েক্ষাকিব া (যীশু আোরদে েক্ষা কেরি 
পারেি কােণ নিনি পারপ ডুর্ন্ত িি)৷ কু্ররশ্ নর্ধ হ িরয় যীশু খ্রীরিে েৃিুযর্েণ কোে কােণ িি 
আোরদে পারপে েূিয জদওয়া এর্ং, অিঃপে, আোরদেরক পাপেিু কো এর্ং ঈশ্বরেে সারথ 
আোরদে জভরে যাওয়া সম্পকব  পুিঃস্থাপি কো৷ আেো আধ্যানিক েৃিুয জথরক েীনর্ি নফরে 
আনস (ঈশ্বরেে জথরক নর্রেদ) ঈশ্বরেে ক্ষেিাে োধ্যরে৷ এই িিুি সম্পকব  িি পুিোয় েন্ম 
গ্রিণ কো৷ এে ফরি আোরদে সৃনিে এর্ং অনিরত্বে আসি উরেশ্য পূেণ িয় এর্ং, আোরদে 
েীর্রিে আসি অথব এর্ং উরেশ্য প্রদাি করে৷ 

েন্  11:25 প্রভূ যীশু িারক র্রিরেি, “আনেই পুিেব ন্ম এর্ং আনেই েীর্ি৷ যাো 
আোরক নর্শ্বাস করে িাো েৃি িরিও েীনর্ি থাকরর্৷ 

জোে  6:9 একথা োিা যায় জয, প্রভূ েৃিুয জথরক জেরর্ উরেনেরিি িাই কখরিা নিনি 
েৃি িি৷ েৃিুয জকারিানদিই িাাঁরক পোধ্ীি কেরি পারেনি৷ 

অযাক্টস্ 2:24 যাাঁরক ঈশ্বে েৃিুয জথরক পিুেব ার্নেি করেরেি, নিনি েৃিুযে যন্ত্রণা নক িা 
োরিি িা, কােণ এটা সম্ভর্ িয়৷ 

জোে  14:9 এে পনেণনিরি প্রভূ খ্রীি েৃিুযর্েণ করেরেি, িা জথরক জেরর্ উরেরেি এর্ং 
আর্াে েীর্ি যাপি করেরেি, িাই নিনিই িয়ি েৃিুয এর্ং েীর্রিে 
অনধ্পনি৷ 

অযাক্টস্ 1:11 নিনি একথাও র্রিরেি, “র্যানিনিে োিুরষো, জকি জিােো স্বরর্বে নদরক 
িানকরয় থাক? এই একই প্রভূ ঈশ্বে যাাঁরক নকিা স্বরর্ব নিরয় যাওয়া িরয়নেি, 
নিনি ঠিক জসভারর্ই নফরে আসরর্ি জযভারর্ জিােো িাাঁরক স্বরর্ব চরি জযরি 
জদরখে৷” 

প্রভূ যীশু জয আোরদে পারপে েিয েৃিুযর্েণ করেরেি িা জয স্বরর্ব ঈশ্বরেে দ্বাো স্বীকৃি িরয়রে 
িাে প্রোণ নক? এে প্রোণ িি ঈশ্বরেে দ্বাো প্রভূ যীশুে েৃিুয জথরক পুিরুত্থাি৷ এই 
পুিরুত্থারিে দ্বাো, এটি প্রোনিি িয় জয প্রভূ যীশু েৃিুযরক অনিক্রে করেরেি (অথর্া, 
অিযভারর্, িাাঁে ওপরে েিুৃযে শ্নিে জকারিা প্রভার্ জিই)৷ এখি, জযরিিু, প্রভূ যীশু েীনর্ি, 
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িাই আেোও েীনর্ি থাকরি পানে৷ িাাঁে েীর্ি আোরদেরক েীর্ি দাি করে৷ জযরিিু নিনি 
পুিরুনত্থি িাই নিনিও আে েীনর্ি৷ 

েন্ 5:24 “নিনিিভারর্, আনে জিাোরদে র্নি, যাো আোে কথা শুিরর্ এর্ং জসই 
ঈশ্বরে নর্শ্বাস কেরর্ নযনি আোরক নচেন্তি েীর্রিে উপিাে নদরয়রেি, এর্ং 
নর্চাে করেিনি, নকন্তু েৃিুয জথরক েীর্রি উত্তেণ ঘটিরয়রেি৷” 

েন্ 10:9 আনেই েুনিে দ্বাে৷ যনদ জকউ আোে োধ্যরে প্ররর্শ্ করে, িরর্ জস েক্ষা 
পারর্, এর্ং জসও েনুিে পথ খুাঁরে পারর্৷ 

েন্  14:6 প্রভূ যীশু িারদে র্রিরেি, “আনেই পথ, আনেই সিয এর্ং আনেই েীর্ি৷ 
জকউই আোরক োডা ঈশ্বরেে কারে জপ াঁোরি পারে িা৷” 

েন্ 8:24 “িাই আনে জিাোরদে র্নি জয জিােো পারপে ফরি েৃিুয িাভ কেরর্; যনদ 
জিােো নর্শ্বাস িা কে জয আনেই নিনি, িরর্ জিাোরদে েৃিুয নিনিি৷” 

অযাক্টস্ 4:12 অিয নকেুরি দাসত্ব িয়, এই স্থারি োিুরষে জদওয়া এেি জকারিা িাে জিই 
যাাঁরক স্মেণ করে আেো েুনিিাভ কেরি পানে৷”  

জোে 10:13 িাই “যাো প্রভূে িারে নর্শ্বাস কেরর্ িাোই েুনিিাভ কেরর্৷” 

জোে 10:11 ধ্েবগ্ররে র্িা েরয়রে, “যাো িাাঁে ওপে নর্শ্বাস োখরর্ িারদে জকারিা িজ্জায় 
পডরি িরর্ িা৷” 

জোে 2:11 কােণ ঈশ্বে কখরিা পক্ষপানিত্ব করেি িা৷ 

জোে 3:22 যনদও প্রভূ যীশুে ওপরে নর্শ্বারসে োধ্যরে ঈশ্বরেে িযায় সকরিে ওপে সোি 
যাো িাাঁে ওপে আস্থা োরখ৷ িাই জসখারি জকারিা পক্ষপাি জিই; 

জোে  10:9 যনদ জিােো নিরেরদে েুরখ স্বীকাে কে জয প্রভূ যীশুই জিাোরদে ঈশ্বে এর্ং 
েি জথরক নর্শ্বাস কে জয ঈশ্বে িাাঁরক েৃিুয জথরক পুিেব ার্নেি করেরেি, 
িরর্ জিােো নিনিিভারর্ই েক্ষা পারর্৷ 

আেো নকভারর্ পাপ জথরক েুি িরি পানে এর্ং এই িিুি েীর্ি জপরি পানে? যীশুরক 
আোরদে প্রভূ এর্ং েক্ষাকিব া নিরসরর্ নর্শ্বাস কোে োধ্যরে৷ আেো যনদ আোরদে পারপে েিয 
অিুরশ্াচিা কনে এর্ং প্রভূ যীশুরক আোরদে েক্ষা কেরি এর্ং ক্ষো কেরি স্মেণ কনে, িরর্ 
নিনি িাই কেরর্ি৷ যীশু িরিি ঈশ্বরেে পুে নযনি এই পৃনথর্ীরি এরসনেরিি আোরদে পারপে 
শ্ানিস্বরূপ েৃিুয র্েণ কেরি৷ এই পৃনথর্ীে জয জকাি র্যনি যনদ প্রভূ যীশুে ওপে আস্থা স্থাপি 
করে িরর্ জস ঈশ্বরেে কাে জথরক নিরেে কৃি পারপে েিয ক্ষো িাভ কেরর্, নিরেে পাপ 
(এর্ং িেক) জথরক েক্ষা পারর্ এর্ং ঈশ্বরেে কাে জথরক িিুি েীর্ি িাভ কেরর্৷ ঈশ্বে 
কখিও পক্ষপাি করেি িা৷ আোরদে জয জদরশ্ আেো র্াস কনে, জয ভাষায় আেো কথা 
র্নি, আেো ধ্িী র্া দনেদ্র্য, পুরুষ র্া িােী, যুর্ক র্া র্ৃধ হ, অথর্া অিয জকারিা শ্ানেেীক 
পাথবকয ঈশ্বে জকারিা নকেুে দ্বাোই প্রভানর্ি িি িা৷ জয জকারিা র্যনিই যনদ ঈশ্বরে নর্শ্বাস করে 
এর্ং িাাঁে কারে নিরেে অপোধ্ স্বীকাে করে িরর্ ঈশ্বে িারক েক্ষা করেি৷ আপনি যনদ 
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নিনিি িি জয আপনি প্রভূ যীশুরক অিুসেণ কেরর্ি িরর্ নিেনিনখি অিুরেদটি আপনি প্রাথবিা 
নিরসরর্ অিুসেণ কেরি পারেি: 

স্বরর্বে ঈশ্বে, নিরেে একোে পুে, যীশুরক, এই পৃনথর্ীরি পাোরিাে েিয অসংখয ধ্িযর্াদ, এর্ং 
নযনি আোে কৃি পারপে েিয েৃিুযর্েণ করেি যাে ফরি আনে িয়ি েক্ষা পার্ এর্ং স্বর্ব 
জথরক িিুি েীর্ি িাভ কের্৷ আনে আোে পারপে েিয অিুরশ্াচিা কনে এর্ং ক্ষো প্রাথবিা 
কনে৷ আনে প্রভূ যীশুরক নর্শ্বাস কনে এর্ং িাাঁরকই আোে প্রভূ এর্ং েক্ষাকিব া নিরসরর্ গ্রিি 
কনে৷ এই িিুি েীর্রি আোরক সািাযয করুি এর্ং পথ জদখাি যারি আনে এেি েীর্ি যাপি 
কেরি পানে যা আপিারক খুনশ্ করে৷ আরেি  

যনদ আপনি ওপরেে প্রাথবিাটি অিুসেণ করে থারকি, িরর্ ঈশ্বেরক র্িুি যারি নিনি আপিারক 
জকারিা র্ীেব াে অিুসন্ধাি জদি জযখারি আপনি জযরি পারেি৷ প্রাথবিাে সেয় প্রনিনদি ঈশ্বরেে 
সারথ কথা র্িুি এর্ং ঈশ্বে আপিাে সারথ কথা র্িরর্ি৷ ঈশ্বরেে র্াণী শুিুি৷ ঈশ্বে আপিারক 
পথ জদখারর্ি৷ নিনি আপিারক ভারিার্ারসি এর্ং আপিাে যত্ন জিরর্ি৷ আপনি িাাঁরক নর্শ্বাস 
কেরি পারেি৷ যাো িাাঁরক নর্শ্বাস করেি নিনি কখিও িারদে অকৃিকাযব করেি িা৷ ঈশ্বে 
িরিি েিাি ঈশ্বে৷ িাাঁরক নর্শ্বাস কো যায়৷ আপনি নিরেে েীর্রিে েিয িাাঁে ওপে নিভব ে 
কেরি পারেি৷ নিরেে চানিদাগুরিারক িাাঁে সােরি িুরি ধ্রুি৷ নিনি আপিাে কথা ভারর্ি 
এর্ং আপিারক আশ্ীর্ব্বাদ করেি৷ ঈশ্বে র্রিি, ‘আনে জিাোরক কখিও নকেুে েিযই জেরড যার্ 
িা’৷ ঈশ্বরে নর্শ্বাস োখুি৷ প্রভূ যীশুে দ্বাো ঈশ্বরেে আশ্ীর্ব্বাদ িাভ করুি৷ 

েি-এে র্ইটি জথরক শুরু করে, প্রনিনদি র্াইরর্ি পডুি৷ ইন্টােরিরট আেও িরথযে েিয, 
এখারি নিক করুি৷  
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