
৩২।  ত্র নুরশ্ব নুম  ষ্ পযষ্ নুম শুিয  
িীয অশুিতীয় একজু ব্শ্বশুি কষ্ু শুতশুুই ককব্ল একত্রাম ব্শ্বশুি িাষ্ শুুতা হললু স্বলগেষ্ পযষ্  ষ্ ত্রা হললু  ুৃশুিব্ীষ্ 
এক ত্রা। শুতশুু একই সালি “পযলষ্ষ্ নুম” এব্ং “ত্রা নুলরষ্ও নুম”। 
 

তূ্রল ুাঠ: লূক ১:২৬–৩৮ 
পযষ্ স্বগেদূত গাশুিলয়ললক ুাশুঠলয় ত্রশুষ্য়ত্রলক জাুাললু কি তাষ্ একটা ব্াচ্চা হলব্।  ষ্ 
তালত ত্রা নুলরষ্ ককাু সংস্পর্ে ছাড়াই ত্রশুষ্য়ত্র গর্েব্তী হল।  ষ্ ত্রশুষ্য়ত্র গর্েব্তী হলয়শুছল 
পযলষ্ষ্ র্শুিষ্ িাষ্া অিোৎ ুশুব্ম  ত্মাষ্ র্শুিষ্ িাষ্া।  ষ্ তাই তাষ্ই নুম ব্া সন্তাু শুছল 
পযলষ্ষ্ সন্তাু এব্ং ত্রশুষ্য়লত্রষ্ সন্তাু।  

 ত্রশুষ্য়লত্রষ্ কন ত্রাষ্ী িাকাষ্ গুরুত্ব শুক শুছল?
 ত্রশুষ্য়ত্রলক িখু তাষ্ ব্ন্ধন  ব্ান্ধব্  ষ্ ুশুষ্ব্ালষ্ষ্ কালছ ব্ললত হলয়শুছল কি কস সন্তাু 
সম্ভব্া তখু তাষ্ ককত্রু কললগশুছল ব্লল  ুুাষ্ ত্রলু হয়?  ুুাষ্ শুক ত্রলু হয় 
তাষ্া তালক শুব্যাস কলষ্শুছল।

 নুষ্াতু শুুয়ত্র এত্রু একশুট র্াব্ব্াণী খন ুঁলজ কব্ষ্ করুু কিখালু একজু কন ত্রাষ্ী ুাষ্ী 
কিলক সন্তাু জন্ম হব্াষ্ কিা ব্লা হলয়লছ। এই র্াব্ব্াশুুশুট শুক িীযষ্ জলন্মষ্ 
সম্পলকে ব্লা হলয়লছ?

 িীযষ্ ুালত্রষ্ অিে শুক? [ইশুিত: ত্রশুি ১:২১ ুদ কদখনু।]
 দাউলদষ্ শুসংহাসু  সলল শুক শুছল (৩২ ুদ)? স্বগেদূত গাশুিলয়ল নুষ্াতু শুুয়লত্রষ্ 
ককাু র্াব্ব্াশুুষ্ কিা ব্ললছু?

 অলুলক শুব্যাস কলষ্ িীযষ্ জলন্মষ্  লগও তাষ্ অশুিত্ব শুছল। তালদষ্ এই ত্রতাত্রলতষ্
শুব্রয়  ুশুু শুক ব্ললু? 

 



ুষ্ব্তেীলত, ত্রশুষ্য়ত্র তাষ্ ব্াগদত্তা কিালরফলক শুব্লয় কলষ্।  ষ্ কিালরফ িীযষ্ ুালক শুুতা 
হু। িীযষ্ ুলষ্ ত্রশুষ্য়লত্রষ্  লষ্া সন্তাু সন্তাশুদ হয়,  ষ্ তাষ্া শুছল িীযষ্ সৎ র্াই কব্াু। 
(ত্রশুি ১২:৪৬–৪৭; ১৩:৫৫–৫৬)। 
 

পযলষ্ষ্ নুম  
শুব্যাসীষ্া সব্াই এক শুদক কিলক পযলষ্ষ্ নুম (কিাহু ১:১২; ইশুফরীয় ১:৫)।  ত্রালদষ্ 
সব্াইলক পযলষ্ষ্ ুশুষ্ব্ালষ্ষ্ সন্তাু শুহসালব্ গ্রহণ কলষ্ কুওয়া হলয়লছ, শুকন্তু িীযই পযলষ্ষ্ 
শুুলজষ্ একজাত নুম। একত্রাম িীয িখু ব্াশুিস্ম শুুলয়শুছল, পযষ্ ব্লললছু “ইশুুই  ত্রাষ্ 
শুিয় নুম, কতাত্রষ্া এুঁষ্ কিা কর্াু।” (কিাহু ৩:১৬, ত্রাকে ৯:৭)। 
 

অুশ্ব সত্রি নুলমষ্ ত্রত, িীযও তাষ্ শুুতাষ্ চশুষ্ম শুুলজষ্ ত্রলযশ্ব উত্তষ্াশুযকাষ্ সূলম 
কুলয়শুছললু। শুতশুু  ত্রালদষ্ কদশুখলয়লছু তাষ্ শুুতা  সলল ককত্রু।  ষ্ তাই তাষ্ ুলে 
ব্লা সম্ভব্ হলয়শুছল, “কি  ত্রালক কদলখলছ কস শুুতালকও কদলখলছ” (কিাহু ১৪:৯)।  ষ্ 
তাই িশুদও  ত্রালদষ্ ুলে পযষ্লক সষ্াসশুষ্ কদখা অসম্ভব্,  ত্রষ্া তাষ্ শুব্রয় জাুলত ুাশুষ্ 
তাষ্ নুম িীয খ্রীষ্টলক জাুাষ্  ষ্ কব্াঝাষ্ ত্রযশ্ব শুদলয়। 
 

িীয কি পযলষ্ষ্ নুম ব্লল কি দাশুব্ কলষ্শুছল কসই দাশুব্লক শুিহুদীষ্া র্ন ল ব্নলঝ শুছল। তাষ্া 
কর্লব্ শুছল কি িীয শুুলজলক পযলষ্ষ্ সত্রাু ব্লল দাশুব্ কষ্লছু।  ষ্ যযন তাই ুয়, তাষ্ 
এই দাশুব্ িীহুদীলদষ্লক এতই ষ্াশুগলয় তন ললশুছল কি তাষ্া তালক কত্রলষ্ কফললত কচলয়শুছল। 
কিাহলুষ্ সনসত্রাচালষ্  ত্রষ্া কদশুখ 
 

িীযষ্ এই কিাষ্ জুশ্ব শুিহূদী কুতাষ্া তাুঁলক কত্রলষ্ কফলব্াষ্ জুশ্ব উলঠ ুলড় লাগললু, কাষ্ণ শুতশুু কি ককব্ল 
শুব্শ্রাত্রব্ালষ্ষ্ শুুয়ত্র র্াঙশুছললু তা ুয়, পযষ্লক শুুলজষ্ শুুতা ব্লল কেলক শুুলজলক পযলষ্ষ্ সত্রাুও কষ্শুছললু। 
(কিাহু ৫:১৮) 
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http://biblia.com/bible/esv/Mark%209.7
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শুকন্তু িীয তালদষ্ এই র্ন ল যাষ্ণা র্াশুঙলয় তালদষ্লক ব্ললশুছললু: 
 

এলত িীয কসই কুতালদষ্ ব্লললু, “ শুত্র সশুতশ্বই  ুুালদষ্ ব্লশুছ, নুম শুুজ কিলক শুকছনই কষ্লত ুালষ্ু ুা। 
শুুতালক িা কষ্লত কদলখু ককব্ল তা-ই কষ্লত ুালষ্ু, কাষ্ণ শুুতা িা কলষ্ু নুমও তা-ই কলষ্ু।” (কিাহু 
৫:১৯) 

 

( লষ্া কদখনু কিাহু ১০:৩১–৩৬) 
 

িীয পযলষ্ষ্ সত্রাু শুছললু ুা। শুতশুু ব্ললশুছললু, “শুুতা  ত্রাষ্ কচলয়ও ত্রহাু” এব্ং শুতশুু 
ব্হুব্াষ্ ব্নশুঝলয় ব্লললছু িীয তাষ্ শুুতাষ্ অযীলু  লছু (কিাহু ১৪:২৮, কিাহু 
৫:৩০; ৮:২৮; ১২:৪৯; ১৪:১০)। 
 
িীয  ষ্ ব্লললছু “ শুত্র  ষ্ শুুতা এক” (কিাহু ১০:৩০)। তাষ্া দনজলু একই ব্শ্বশুি 
শুছললু ুা, শুকন্তু তালদষ্ ত্রু ত্রাুশুরকতা এব্ং লে শুছল এক। শুঠক একই র্ালব্ িীয কিত্রু 
শুুলজলক ব্ললশুছললু কি  শুত্র এব্ং  ত্রাষ্ শুুতা এক, শুঠক কতত্রশুু শুতশুু তাষ্ িািেুাষ্ 
ত্রলযশ্বও ুষ্ব্তেীলত ব্ললশুছললু কিু  ত্রষ্াও পযলষ্ষ্ সালি এক হলত ুাশুষ্। শুঠক কিত্রু িীয 
শুুলজ পযলষ্ষ্ সালি এক (কিাহু ১৭:২০–২২)। 
 

িাসশুিক শুকছন ুদ 

পযলষ্ষ্ নুম: 

গীতসংশুহতা ২:৭; ত্রশুি ৩:১৭; ৮:২৯; ১৪:৩৩; ১৬:১৬; ১৭:৫; ২৬:৬৩–৬৪; ২৭:৫৪; ত্রাকে ১:১;৩:১১; ৯:৭; ১৫:৩৯; লূক 
১:৩৫; ৪:৪১; ২২:৭০; কিাহু ১:৩৪,৪৯; ৫:১৮–১৯; ১০:৩১–৩৬;১১:২৭; ১৪:৯; ১৯:৭; ২০:৩১; কিশুষ্ত ৯:২০; কষ্াত্রীয় 
১:৪; ইিীয় ১:৫; ৩:৬; ৪:১৪; ৫:৫–৮; ১ কিাহু ৪:১৫; ৫:৫। 
 

পযলষ্ষ্ সত্রাু ুয়: 

কিাহু ৫:৩০; ৮:২৮; ১২:৪৯; ১৪:১০,২৮। 
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পযলষ্ষ্ সালি এক: 

কিাহু ১০:৩০; ১৭:২০–২২। 
ত্র নুরশ্ব নুম: 

ত্রশুি ১৬:১৩,২৭–২৮; ত্রাকে ২:২৮; লূক ২২:৬৯; কিাহু ৯:৩৫–৩৭; শুফশুলুীয় ২:৭–৮;ইিীয় ২:১৪; ৪:১৫; ৫:২,৮–
৯; িকাশুর্ত ব্াকশ্ব ১:১৩–১৪। 
 

সব্সত্রয় পযলষ্ষ্ ুশুষ্কল্পুাষ্ অংর্: 

কিাহু ১৭:৫; ১ শুুতষ্ ১:২০; িকাশুর্ত ব্াকশ্ব ১৩:৮। 

 
ত্রা নুলরষ্ নুম 
িীযষ্ ত্রা শুছললু একজু ত্রা নুর এব্ং িীয শুুলজও শুছললু একজু ত্রা নুর।  ষ্ এই শুব্রয়শুট 
ুশুষ্ষ্কাষ্ র্ালব্ ব্নশুঝলয় ব্লাষ্ জুশ্ব িীয িায়ই কজাষ্ শুদলয় শুুলজষ্ শুব্রয় ব্ললতু 
“ত্র নুরশ্ব নুম”। 
 
ত্রা নুলরষ্ িত দনব্েলতা  লছ িীয সব্ই অ নুর্ব্ কলষ্লছু। ককাু ককাু সত্রয় শুতশুু ক্লান্ত হলয় 
ুষ্লতু এব্ং তাষ্ও শুব্শ্রাত্র দষ্কাষ্ হত (কিাহু ৪:৬)। শুতশুু  ত্রালদষ্ ত্রত দনুঃখাতে হলতু, 
লাসাষ্ িখু ত্রাষ্া িায় শুতশুু ত্রত্রোহত হলয়শুছললু (লিাহু ১১:৩৫)। িীযষ্ ত্রলযশ্ব ষ্াগ শুছল, 
ত্রা নুলরষ্ অশুব্চাষ্  ষ্ সহা নুব্শুতেষ্ অর্াব্ িীযলক ষ্াশুগলয় তন লত (ত্রাকে ৩:৫)। শুতশুু িখু 
তৃ্রতন শ্বষ্ ত্রনলখাত্রনশুখ হু, শুতশুু ব্ললশুছললু “ ত্রাষ্ অন্তষ্ খনব্ শুব্চশুলত”  ষ্ শুতশুু পযলষ্ষ্ 
কালছ উদ্ধাষ্ ুাব্াষ্ জুশ্ব িািেুা কলষ্ শুছললু, কিু তালক ক্রন লর্ষ্ তৃ্রতন শ্বষ্ ত্রলযশ্ব শুদলয় কিলত ুা 
হয় (লিাহু ১২:২৭)। 
 
ত্রা নুলরষ্ িত সাযাষ্ণ িললার্ু ষ্লয়লছ িীয সকল িকাষ্ িলর্লুষ্ ত্রযশ্ব শুদলয়ই শুগলয়লছু। 
 

http://biblia.com/bible/esv/John%2010.30
http://biblia.com/bible/esv/John%2017.20%E2%80%9322
http://biblia.com/bible/esv/Matthew%2016.13
http://biblia.com/bible/esv/Matthew%2016.27%E2%80%9328
http://biblia.com/bible/esv/Mark%202.28
http://biblia.com/bible/esv/Luke%2022.69
http://biblia.com/bible/esv/John%209.35%E2%80%9337
http://biblia.com/bible/esv/Philippians%202.7%E2%80%938
http://biblia.com/bible/esv/Hebrews%202.14
http://biblia.com/bible/esv/Hebrews%204.15
http://biblia.com/bible/esv/Hebrews%205.2
http://biblia.com/bible/esv/Hebrews%205.8%E2%80%939
http://biblia.com/bible/esv/Hebrews%205.8%E2%80%939
http://biblia.com/bible/esv/Revelation%201.13%E2%80%9314
http://biblia.com/bible/esv/John%2017.5
http://biblia.com/bible/esv/1%20Peter%201.20
http://biblia.com/bible/esv/Revelation%2013.8
http://biblia.com/bible/esv/John%204.6


 ত্রালদষ্ ত্রহা নুলষ্াশুহত এত্রু ককউ ুু শুিশুু  ত্রালদষ্ দনব্েলতাষ্ জুশ্ব  ত্রালদষ্ সংলগ ব্শ্বিা ুাু ুা, কাষ্ণ 
 ত্রালদষ্ ত্রত কলষ্ শুতশুুও সব্ শুদক কিলকই ুালুষ্ ুষ্ীোষ্ সাত্রলু দাুঁশুড়লয়শুছললু অিচ ুাু কলষ্ু শুু। 
(ইিীয় ৪:১৫) 

 

 ষ্ তাষ্ একটা উলের্শ্ব শুছল,  ত্রষ্া িখু িললার্লুষ্ ত্রনলখাত্রনশুখ হই  ত্রষ্া কিু শুুশুিত 
হলত ুাশুষ্ কি িীয  ত্রালদষ্ িললার্লুষ্ চাু শুুলজও ব্নঝলত ুালষ্ু। তলব্ সব্লচলয় 
অসাযাষ্ণ শুব্রয় হল  ত্রষ্া কিত্রু িললার্লুষ্ ত্রনলখ শুুলজলদষ্লক শুব্শুললয় কদই িীয 
িললার্লুষ্ চালু শুুলজলক হাষ্াুশুু। শুতশুু একশুট শুুখন ুঁত ুাুহীু জীব্ু িাুু কলষ্শুছললু। 
 
শুকন্তু এই ুশ্বায় ুষ্ায়ণ জীব্ু িাুু কষ্াষ্ জুশ্ব িীযলক সলচতু র্ালব্ একশুট শুসদ্ধান্ত শুুলত 
হলয়শুছল।  
 

পযলষ্ষ্ নুম হলয়ও শুতশুু দনুঃখলর্ালগষ্ ত্রযশ্ব শুদলয় ব্াযশ্বতা শুর্লখশুছললু। এইর্ালব্ িখু শুতশুু ুূণেতা কুললু তখু 
তাুঁষ্ ব্াযশ্ব সকললষ্ জুশ্ব শুতশুু অুন্ত উদ্ধালষ্ষ্ ুি হললু। (ইিীয় ৫:৮–৯) 

 

 লষ্া কদখনু ১ শুুতষ্ ২:২১–২৪। 
 
ুাু ত্রনি িাকাষ্ জুশ্ব িীযলক ককউ কজাষ্ কলষ্ুশুু, শুকন্তু তাষ্ শুব্যাস  ষ্ ব্াযশ্বতাষ্ কাষ্লণ 
কস একশুট শুুখন ুঁত জীব্ু িাুু কলষ্শুছললু, িশুদও শুতশুু পযলষ্ষ্ নুম শুছললু, শুতশুু 
 

শুতশুু ব্ষ্ং দাস হলয় ... শুুলজলক সীশুত্রত কলষ্ ষ্াখললু। ... এত্রু শুক, ক্রন লর্ষ্ উুলষ্ তৃ্রতন শ্ব ুিেন্ত ব্াযশ্ব কিলক শুতশুু 
শুুলজলক শুুচন  কষ্ললু। (শুফশুলুীয় ২:৭–৮) 

 

পযলষ্ষ্ ুশুষ্কল্পুা  
িীয শুছললু পযলষ্ষ্ সত্রি ুশুষ্কল্পুাষ্ ককন্দ্রশুব্ন্দন। িীযষ্ শুব্রয় সব্ সত্রয়ই পযলষ্ষ্ 
ুশুষ্কল্পুা শুছল। পযলষ্ষ্ ুশুষ্কল্পুাষ্ ত্রলযশ্ব িীয সব্ সত্রয়ই শুছললু, শুকন্তু ত্রশুষ্য়ত্র গর্েব্তী 
হওয়াষ্  গ ুিেন্ত িীযষ্ ককাু অশুিত্ব শুছল ুা। শুুতষ্ শুললখলছু 
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জগত সৃশুষ্টষ্  লগই পযষ্ এষ্ জুশ্ব তাুঁলক শুঠক কলষ্ কষ্লখশুছললু, শুকন্তু এই কর্র সত্রলয় কতাত্রালদষ্ জুশ্বই শুতশুু 
িকাশুর্ত হলয়লছু। (১ শুুতষ্ ১:২০) 

 

ব্াইলব্ল িীযষ্ শুব্রয় ব্লল কি িীয হললু ুৃশুিব্ী শুুলয় পযলষ্ষ্ িকৃত ুশুষ্কল্পুাষ্ একশুট 
অংর্। উযাহাষ্ণ স্বরূু, িকাশুর্ত ব্ালকশ্ব িীযষ্ শুব্রয় ব্লা হলয়লছ, “এই কত্রর -শুর্যলক জগত 
সৃশুষ্টষ্  লগই কত্রলষ্ কফলব্াষ্ জুশ্ব শুঠক কষ্া হলয়শুছল” (িকাশুর্ত ব্াকশ্ব ১৩:৮)। তাষ্ ত্রালু 
হল এই ুৃশুিব্ী ততশুষ্ কষ্াষ্  লগই িীযষ্ তৃ্রতন শ্বষ্ শুব্রয় পযলষ্ষ্ একশুট ুশুষ্কল্পুা শুছল। 
শুঠক একই র্ালব্, িীয ব্লললছু 
 

শুুতা, জগত সৃষ্ট হব্াষ্  লগ কতাত্রাষ্ সংলগ  ত্রাষ্ কি ত্রশুহত্রা শুছল কসই ত্রশুহত্রা তন শুত্র  ব্াষ্  ত্রালক দাও। 
(কিাহু ১৭:৫) 

 

তাষ্ ত্রালু  সলল ব্লা িায়, িীযষ্ জুশ্ব পযষ্ কি কগৌষ্ব্  লগ কিলকই ুশুষ্কল্পুা কলষ্ 
কষ্লখশুছললু তা ুাব্াষ্ সত্রয় এখু হলয়শুছল। 
 
িীয কিলহতন  পযলষ্ষ্ ুশুষ্কল্পুাষ্ ককন্দ্রশুব্ন্দন শুছললু, তাষ্ শুব্রয় িখু ব্াইলব্লল ব্লা হয় 
তখু িায়ই উলেখ কষ্া হয় কি সৃশুষ্টষ্ যরু কিলকই পযলষ্ষ্ ুশুষ্কল্পুায়, ত্রলু এব্ং 
ুশুষ্কল্পুায় িীয শুছললু, তলব্ এই সব্ সলেও র্াষ্ীশুষ্ক র্ালব্ িীযষ্ ককাু অশুিত্ব শুছল ুা। 
একই র্ালব্ কুৌল ও ব্লললছু কি, পযলষ্ষ্ “জগত সৃষ্ট হব্াষ্  লগ খ্রীষ্ট িীযষ্ ত্রযশ্ব শুদলয় 
শুতশুু তাুঁষ্ দয়া  ত্রালদষ্ দাু কলষ্শুছললু” (২ তীত্রশুিয় ১:৯।  লষ্া কদখনু ইশুফরীয় ১:৪–৫)। 
শুঠক  ত্রালদষ্ কেলমও তাই। র্াষ্ীশুষ্ক র্ালব্  ত্রালদষ্ও ুূলব্ে ককাু অশুিত্ব শুছল ুা, ককব্ল 
ত্রাম পযলষ্ষ্ ত্রলুষ্ ত্রলযশ্ব (তাষ্ ুশুষ্কল্পুায়)  ত্রালদষ্ অশুিত্ব শুছল। 
 

সাষ্াংর্ 
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পযলষ্ষ্ ুশুষ্কল্পুায় িীয কসই যরু কিলকই শুছললু, শুকন্তু র্াষ্ীশুষ্ক র্ালব্ তাষ্ ককাু অশুিত্ব 
শুছল ুা, িতেণুা ত্রশুষ্য়ত্র ুশুব্ম  ত্মাষ্ র্শুিলত গর্েব্তী হললু। শুতশুু একই সালি 
পযলষ্ষ্ নুম এব্ং ত্রা নুলরষ্ও নুম। শুতশুু পযলষ্ষ্ কাছ কিলক পযলষ্ষ্ চশুষ্ম উত্তষ্াশুযকাষ্ী 
সূলম কুলয়শুছললু এব্ং শুতশুু  ত্রালদষ্লক কদখাু কি পযষ্  সলল ককত্রু।  ষ্ শুঠক এশুক 
র্ালব্ ত্রা নুলরষ্ দনব্েলতা এব্ং িললার্ুও িীযষ্ ত্রলযশ্ব শুছল, শুকন্তু শুতশুু কখলুা ুাু কলষ্ুশুু। 
 

শুচন্তাষ্ উেীুক 

 শুুলচষ্ ককাু ককাু উুায় িীয  ত্রালদষ্ কিলক  লাদা শুছল?
ক. কস কখু ুাু কলষ্ু শুু। 
খ. তাষ্ ুলে ুাু কষ্া সম্ভব্ শুছল ুা।   
গ. শুতশুু শুছললু পযলষ্ষ্ একজাত নুম।  
ঘ. পযষ্ তালক ুশ্বায় ুষ্ায়ণ হওয়াষ্ জুশ্ব কজাষ্ ককালষ্শুছললু। 
ঙ. পযষ্ তালক ুশ্বায় ুষ্ায়ণ হওয়াষ্ জুশ্ব সাহািশ্ব কলষ্শুছললু। 

 

 শুুলচষ্ ককাু ককাু কেলম িীয শুঠক  ত্রালদষ্ ত্রতই শুছললু?  

ক. িললার্ু এব্ং ত্রা নুলরষ্ অশুর্জ্ঞতা িীযষ্ ত্রলযশ্ব শুছল।  
খ. িীয িখু কছাট ব্াচ্চা শুছললু তখু শুতশুু ুাু কলষ্শুছললু।  
গ. তাুঁষ্ ত্রলযশ্ব ত্রা নুলরষ্ স্বর্াব্ শুছল। 

 

 কিাহু ১: ১-১৮ ুদ ুড়ন ু।  

ক. এই ুদ কিলক  ুশুু শুক কব্ালঝু (১ ুদ)?  
খ. িীয শুক র্ালব্ পযলষ্ষ্ “ব্াকশ্ব শুছললু” (১৪ ুদ) 



গ. িীয তাষ্ শুুতা পযলষ্ষ্ শুব্রয় ুৃশুিব্ীলক শুক র্ালব্ জাশুুলয়শুছললু (১৮ ুদ)? 
 

 কলশুসয় ১:১৫-১৮ ুদ ুড়ন ু। এই অংলর্ শুক ব্লা হলে িীয শুক ুৃশুিব্ী ততশুষ্ 
কলষ্শুছললু?  ষ্ িশুদ তাই ুা হয় তাহলল এই ুলদষ্ অিে  সলল শুক? 
 

 িীয িখু ব্ললশুছললু “অিাহাত্র জন্মগ্রহণ কষ্ব্াষ্  লগ কিলকই  শুত্র  শুছ” (লিাহু 
৮:৫৮) এষ্ িাষ্া শুতশুু শুক ব্নশুঝলয়শুছললু?

 

সহায়ক অ নুসন্ধাু 

 নুষ্াতু শুুয়ত্র কিলক এত্রু শুকছন র্াব্ব্াণী খন ুঁলজ কব্ষ্ করুণ কিখালু ব্লা হলয়লছ 
পযলষ্ষ্ কিলক একজু নুম সন্তাু জন্ম হলব্।

 লনক ৩:৩৮ ুলদ  দত্রলক ব্লা হলয়লছ “পযলষ্ষ্ নুম”, শুকন্তু  ত্রষ্া জাশুু ককব্ল ত্রাম 
িীযই পযলষ্ষ্ “একজাত নুম”।

ক.  দত্র শুক শুক র্ালব্ পযলষ্ষ্ নুম শুছললু,  ষ্ িীয কিলক তা শুকর্ালব্    
 লাদা শুছল?  

খ. িিত্র কশুষ্ন্থীয় ১৫:২০-২৩,৪২-৫০ এব্ং কষ্াত্রীয় ৫:১২-২১।  দত্র  ষ্ 
িীযষ্ ত্রলযশ্ব শুক শুক শুত্রল ষ্লয়লছ এব্ং শুক শুক ুািেকশ্ব ষ্লয়লছ? 

 িীয িখু িললার্লুষ্ ত্রনলখাত্রনশুখ হলয়শুছললু শুতশুু শুক র্ালব্ তাষ্ কত্রাকালব্লা 
কলষ্শুছললু? উযাহাষ্ণ স্বরূু ত্ররু িান্তলষ্ শুতশুু িখু ুষ্ীোষ্ সম্মনখীু হলয়শুছললু 
শুতশুু তখু শুক কলষ্শুছললু (ত্রশুি ৪:১-১১), শুতশুু িখু কগৎশুর্ত্রাুী ব্াগালু তৃ্রতন শ্বষ্ 
 লগ িললার্লুষ্ ত্রনলখ ুলষ্শুছললু তখু শুতশুু শুক কলষ্শুছললু (ত্রশুি ২৬:৩৬-৪৬)। 
শুতশুু িখু তাৎেশুণক র্ালব্ ষ্াজা হব্াষ্ জুশ্ব িললাশুর্ত হলয়শুছললু তখু শুতশুু শুক 
কলষ্শুছললু (লিাহু ৬:১৫)।  ষ্ এই সত্রি ঘটুা কিলক  ত্রষ্া  ত্রালদষ্ শুুলজলদষ্ 
িললার্ু কত্রাকালব্লা কষ্াষ্ শুব্রয় শুক শুর্খলত ুাশুষ্।



 

এই শুব্রলয়  লষ্া জাুলত চাইলল শুুলচ উশুেশুখত ব্ই/সূমগুললা অ নুসন্ধাু 
করুু 

 What the Bible teaches কলখক Harry Tennant (Christadelphian কতৃেক 
১৯৮৬ সালল িকাশুর্ত), ১১ এব্ং ১২ অযশ্বায়। ২৫ ুৃষ্ঠা। 

 Balancing the book, Chapter ১৩ অযশ্বায় কলখক Len Richardson (কলখক 
কতৃেক িকাশুর্ত, ১৯৯০)। ৫ ুৃষ্ঠা। 
 

 লষ্া কদখনু 

৩০। নুষ্াতু শুুয়লত্র শুিযষ্ শুব্রলয় র্শুব্রশ্বিাণী     
৩১। উদ্ধাষ্কতো িীয    
৩৩। িীযষ্ সালি পযলষ্ষ্ সম্পকে 

http://www.amazon.com/dp/0851891608/?tag=prorobjhyn-20
http://christadelphianbooks.com/detail/250
http://bethelbooks.com/wayoflife/30/
http://bethelbooks.com/wayoflife/31/
http://bethelbooks.com/wayoflife/33/

