
একটি মমৌটিক ও আটি সুসমাচার (The Original Gospel) 
এখানে পানেে 
 পরুাতন ও নুতন ননয়মের পুস্তকগুনির মেৌনিক নিক্ষার একনি সংনক্ষপ্ত পর্যমেক্ষন ভােোদীমদর দ্ধারা, মর্েন নিনিত 
আমে গীতসংনিতা পসু্তমক, প্রভু র্ীশু খ্রীষ্ট এেং মপ্রনরতমদর দ্বারা 
(র্ীশু েমিন “র্াও সেুদয় জগমত এেং সেস্ত সনৃষ্টর কামে এই সুসোচার প্রচার কর.” োকয ১৬:১৫)  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

একনি েযনিগত ননমদযি পাঠমকর জন্য 
অনেক শতাব্দী ধনর মান্ডিীক টেটিন্ন টচন্তাধারায় পটরেততে মিখা যায় মযমে মান্ডিীক টচন্তা, টেশ্বাস, োটিক টেষয় এেং আচার 
অনুষ্ঠাে, যটিও এরকম হনে টকন্ত োইনেি যাহা েনি তা হি  
    এক সুসমাচার, 
    এক ঈশ্বর, 
    এক প্রিূ যীশু টিষ্ট, 
    এক প্রতযাশা (ইস্রানয়িীয়নির জন্য)ও 
    একটি সতয োইনেি (ঈশ্বনরর োকয) 
পাঠক আটম আপোনক টজনেস করটি আপটে টক ঈশ্বনরর োকয খিুনেে? এেং ইহার টশক্ষামািা পরীক্ষা করনেে? েততমাে টশক্ষার 
সটহত তুিো করুে? হয়ত ফিাফি এেং সনু্তটষ্ট  আপটে অনুিে করনেে এেং পেুরায় আপোনক আশ্বস্ত করনে ও আপোনক শাটন্ত 
টিনে মকেি এই োকয পাঠ করনি। 
সেতপটর ঈশ্বর েনিে, তাাঁর পতু্র যীশু িীষ্ট টেহীে জীেে েন্ধ্যা/আফিন্ত ো অর্তহীে।  
_________________________________________________________________________________ 
এখে মিখেু – এই হি োইনেনি েটণতত ো টিটখত সতয টেষয়গুটিিঃ- 

১। একজে মাত্র ঈশ্বর আনিে যাহার মকাে সমতা মেই টতটে একক এেং অটিতীয়িঃ 
২য় টেেরণ ৬:৪   ২য় শমনুয়ি ৭:২২   ১ম রাজােটি ৮:২৩ 
১ম েংশােটি ১৭:২০   গীত ৮৬:১০   টযশাইয় ৪৪:৮ 
টযশাইয় ৪৫:৫  টযশাইয় ৪৬:৫  মাকত ১২:২৯  
মযাহে ১৭:৩   ১ম কটরন্র্ীয় ৮:৬  ইটফষীয় ৪:৬  
১ম তীমটর্য় ১:১৭  

২। একজে মাত্র প্রিু টযটে খ্রীষ্ট যীশু – মটুি িাতা, পটরত্রাতা, মধযস্থতাকারী, টযটে হনিে একমাত্র পটরত্রানণর পর্ 

শীঘ্রই টতটে টফনর আসনেে এই পটৃর্েীনত মযে টতটে রাজত্ব প্রটতষ্ঠা করনত পানরে। 
টযশাইয় ৫৩:৬   মটর্ ২০:২৮   িকু ২:১১  
মযাহে ১৭:৩   মপ্রটরত ১:১১   মপ্রটরত ৪:১২  
মপ্রটরত ১৩:২৩   ১ম তীমটর্য় ২:৫   ১ম মযাহে ৪:১৪  

৩। মকেি মাত্র একটি পটেত্র আত্মা শটি যা হনিা ঈশ্বনরর শটি যার মাধযনম ঈশ্বর টতটে তাাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন ো 
সাধে কনর র্ানকে। 
আটি ১:২    টেচারকর্ত্ৃতগণ ১৪:৬   মটর্ ১:১৮  
িকু ১:৩৫    িকু ১২:১২    মপ্রটরত ৭:৫৫  
মরামীয় ১৫:১৯   ইব্রীয় ২:৪    ২য় টপতর ১:২১  

৪। মকেি মাত্র একটি প্রটতো ো চুটিপত্র, টেয়ম পত্র, যাহা পটৃর্েীর মানুনষর মকেি মাত্র প্রতযাশা ো আশা। 
অব্রাহনমর কানি ঈশ্বর তাাঁর প্রটতোর মধয টিনয় যীশু িীনষ্টর কািনিরী কু্রনশর রি িারা মদু্রাটিত কনর পেূত কনরনিে 
এেং প্রকাশ কনরনিে। 
আটি ১২:৩    আটি ১৮:১৮   আটি ২৬:৩ 
আটি ২৮:১৪  মীখা ৭:২০   িকূ ১:৭২-৭৩    
মপ্রটরত ৩:২৫  মপ্রটরত ৭:৫   মপ্রটরত ২৬:৬    



মরামীয় ১৫:৮  গািাতীয় ৩:৮; ৩:২৯  ইব্রীয় ৬:১৩    
ইব্রীয় ১১:১৩  

৫। ঈশ্বরীয় তর্য একমাত্র পাওয়ার উপায় ো মাধযম ঈশ্বনরর পটেত্র োকয (োইনেি)। এই পটৃর্েীনক টেনয় ঈশ্বনরর 
িটেষযৎ পটরকল্পো এেং উনেশয এখানে পাওয়া যায়। 
টযশাইয় ৮:২০   িকূ ১৬:৩১    মযাহে ৫:৩৯  
মপ্রটরত ২৮:২৩   মরামীয় ১৫:৪   ২য় টতমর্ীয় ৩:১৬  
২য় টপতর ১:২১  

৬। মানুনষর মকেি মাত্র একজেই/একমাত্র শক্র আনি – তা হি পাপ, যাহা এিে উিযানে প্রনেশ কনরটিি টিয়ােনির 

মেনশ/মত হনয়। িীষ্টােনির সারা জীেে তার সটহত যদু্ধ ো কষ্ট করনত হয়। 
আটি ৩:১৫    ১ম রাজােটি ৮:৪৬  টযশাইয় ৫৩:৬  
মটর্ ১৫:১৮-২০  মটর্ ১৬:২৩   মপ্রটরত ১০:৩৮   
মরামীয় ৩:১২, ২৩  মরামীয় ৫:১২  মরামীয় ৭:২৩    
ইব্রীয় ২:১৪   যানকাে ১:১৪  ১ম টপতর ৫:৮  

৭। আর মকাে মহাে সতয মেই – মযমে পানপর মনধয টিনয় মতুৃয এনসনি এেং মতুৃয হি তাই যার মকাে সো ো 

সনচতেতা মেই ো সোহীে ও অসনচতে। 
ইনয়াে ৩:১৭-১৮  ইনয়াে ১৪:১-২  উপনিশক ৯:৫-৬      
গীত ৬:৫    গীত ১৭:১৫   গীত ৩৯:১৩   
গীত ১১৫:১৭   গীত ১৪৬:৪   টযশাইয় ৩৮:১৮    
িাটেনয়ি ১২:২  মরামীয় ৫:১২  মরামীয় ৬:২৩ 
১ম কটরন্র্ীয় ১৫:২১-২২   গীত ১০৪:২৯   আটি ৩:১৯ 

৮। ইহার মচনয় আর মকাে টেটিত ো টেিতরনযাগয সতয ঘিো মেই, ময কেরই হি একমাত্র েরক (ঘটৃেত স্থাে)। 
মষখানে সকনিই মতুৃযর মধয টিনয় যায়। 
আটি ১৫:১৫   গীত ৬:৫   গীত ৩১:১৭   
গীত ৮৯:৪৮   গীত ১১৫:১৭  উপনিশক ৩:২০ 
উপনিশক ৬:৬  টযশাইয় ৩৮:১৮   মটর্ ১১:২৩  
মপ্রটরত ২:২৭-৩১   ১ম কটরন্র্ীয় ১৫:৫৪-৫৫   

৯। একটি সুস্পষ্ট সতয টেষয় হি আত্মা (টহব্রু শব্দ মেনফস্  এেং গ্রীক শব্দ সকূী) যার প্রকৃত অর্ত হি প্রার্টমক জীেে 
এেং সমস্ত জীে যা মতুৃযর টিনক ধাটেত হয়। 
ইনয়াে ৭:১৫   গীত ২২:২৯   গীত ৩৩:১৯   
গীত ৭৮:৫০   টযটহনেি ১৮:৪  মটর্ ২৬:৩৮    
যানকাে ৫:২০  প্রকাটশত ১৬:৩   
আত্মা/মিহ কেনর (ো েরনক) যায়। 
ইনয়াে ৩৩:২২   গীত ৮৯:৪৮   টহনতাপনিশ ২৩:১৪  
টযশাইয় ৩৮:১৭  মপ্রটরত ২:৩১  মিেীয় ২৩:৩০   
গণো ১৫:৩১    টযনহাশয়ূ ১০:২৮  মটর্ ১০:২৮  
মপ্রটরত ৩:২৩ 

১০। আর মকাে আেনের ো টেস্ময়কর টেষয় মেই যা হি পেূরুত্থাে, ময ঘিো ঘিনে যখে যীশু পটৃর্েীনত টফনর 
আসনেে। 
িাটেনয়ি ১২:২   মটর্ ২২:৩০   িকূ ১৪:১৪  
মযাহে ৫:২৯   মযাহে ৬:৪০  মযাহে ১১:২৪-২৫ 
মপ্রটরত ২৩:৬   মরামীয় ৬:৫    ১ম কটরন্র্ীয় ১৫:১২  
১ম টর্ষিেীকীয় ৪:১৬    



১১। একটি টেচানরর টিে – টহসাে মিোর জন্য ককটফয়ৎ মিোর মযাগয মিাকনির মকাে একটিে টেচার সস্পন্ন হনে। 

মসই টেচানর প্রনতযনকই মনুখামটুখ হনত হনে এেং মসই টেচার কাজ হনে যীশু িীনষ্টর পটৃর্েীনত টফনর আসার পর। 
গীত ৯৮:৯    মটর্ ৮:১২   মযাহে ৫:২২-২৭   
মযাহে ১১:২৪  মপ্রটরত ১৭:৩১  মপ্রটরত ২৪:১৫ 
মরামীয় ১৪:১০   ২য় কটরন্র্ীয় ৫:১০   ২য় তীমটর্য় ৪:১   
১ম টপতর ৪:১৭   প্রকাটশত ২০:১২    

১২। একটি মাত্র উপহার ো পরুষ্কার তা হি অেন্ত জীেে, যা মিওয়া হনে টেশ্বাসীনির পরুোর টহসানে। মতৃ অর্ো 
জীটেত টেশ্বাসীনির িীনষ্টর আগমে কানি এই পটি্পণূততা পানে। 

টযশাইয় ৪০:১০-১১   িটেনয়ি ১২:২  মটর্ ৮:১১  
মটর্ ১৬:২৭   মটর্ ২৪:৩১    িকূ ১৩:২৮  
মযাহে ৫:২৯   মযাহে ৬:৪০  ১ম কটরন্র্ীয় ১৫:২৩   
২য় কটরন্র্ীয় ৫:১০  ২য় তীমটর্য় ৪:৮  ১ম টর্ষিেীকীয় ৪:১৬  
প্রকাটশত ২২:১২ 

১৩। মকেি মাত্র অটেশ্বাসীনির জন্য অেন্তমতুৃয, ময মতুৃয হনে মরািে ও িন্তঘষতে সহকানর। িীনষ্টর আগমনের 
মনধযটিনয় তানিরনক েটিত ো টেচানরর মাধযনম োি মিওয়া হনে। 
১ম শমনূয়ি ২:৯   টযটহনেি ১৮:৪   মটর্ ৭:২১-২৩ 
মটর্ ৮:১২    মটর্ ১৩:৪১    মটর্ ২৫:৪৬ 
িকূ ১৩:২৮    মযাহে ৫:২৯   মপ্রটরত ২৪:১৫  
২য় কটরন্র্ীয় ৫:১০   ২য় টর্ষিেীকীয় ১:৮-৯   

১৪। মকেি একটি মাত্র ঐশ্বটরক ো স্বগতীয় আশ্বাস ো টেিয়তা আনি। যারা ইহা গ্রহে করনে ও স্বীকার করনে তারা 
িীনষ্টর সনে রাজত্ব করনে ১০০০ (এক হাজার েিনর শাটন্তর পটৃর্েী)। 
গীত ৭২   িাটেনয়ি ২:৪৪    িাটেনয়ি ৭:২৭  
সখটরয় ৯:১০   িকূ ১:৩০-৩৩   প্রকাটশত ৫:১০  
প্রকাটশত ২০:৬ 

১৫। মকেি একটি মাত্র প্রটতশ্রুটত ো টেিয়তা – তা হি মকেি যীশু িশৃযত এেং শারীটরক িানে টফনর আসনেে তার 

আক্ষটরক টসংহাসনে। তার টসংহাসে হনে িায়নূির টসংহাসনে যা প্রটতটষ্ঠত হনে যীরূশানিনম। 
২য় শমনূয়ি ৭:১২-১৬   গীত ৮৯:১৯-৩৭   টযশাইয় ৯:৬-৭  
টযশাইয় ৩৩:১৭   টযটহনেি ২১:২৬   িাটেনয়ি ৭:২৭  
সফটেয় ২:১১   সখটরয় ১২:১০   মটর্ ১৬:২৮ 
মটর্ ২৫:৩১-৩২   মাকত ১৩:২৬   মাকত ১৪:৬২ 
িকূ ১৩:৩৫    িকূ ২১:২৭    মপ্রটরত ১:১১ 
প্রকাটশত ১:৭  প্রকাটশত ২:২৭ 
োস্তনে মধযেততী কাি অেটধ িায়নুির টসংহাসে েততমানে টেিযমাে মেই। 
গীত ৮৯:৩৯-৪৪   টযটহনেি ২১:২৬-২৭   আনমাষ ৯:১১ 
মপ্রটরত ১:৬    মপ্রটরত ১৫:১৫-১৬   মপ্রটরত ১৭:৩১  
মরামীয় ১৫:১২   প্রকাটশত ১১:১৫   প্রকাটশত ১৫:৪  

১৬। মকেি একটি রাজানিশ /হুকুম হি যীশু িীনষ্টর রাজনত্বর কানি টযরূশানিম হনে পটৃর্েীর রাজধােী। 
গীত ৪৮:২    টযশাইয় ২:১-৪   টযশাইয় ২৪:২৩ 
টযশাইয় ৩৩:২০   টযশাইয় ৬০:১৪   টযরটময় ৩:১৭    
মযানয়ি ৩:১৬  টমখা ৪:২-৮   সখটরয় ১:১৭ 
সখটরয় ৮:২২  সখটরয় ১৪:১৬  মটর্ ৫:৩৪-৩৫    
িকূ ১৯:৪২  



১৭। মসই টিে িশৃযত ঈশ্বরীয় একটি মহৎ টচহ্ন মিখা যানে, মযটিে িড়নো – টিিানো পটৃর্েীর টেটিন্ন অংনশ 

েসোসরত টযহুিীরা (ইস্রানয়িীয়নির) আোর সমস্ত মিশ মর্নক তারা তানির ঈশ্বনরর মিওয়া প্রটতোত িূটমনত টফনর 
আসনে। আর তা এখে এই কানি ো এই টিনে প্রিূ যীশুর আগমনের জন্য টযরূশানিনম সমনেত হনে। 
টযশাইয় ১১:১১-১২   টযরটময় ৩২:৩৭  টযরটময় ৩১:১০-২৮  
টযটহনেি ১১:১৭  টযটহনেি ৩৬:২৪  টযটহনেি ৩৭:৩-১৪   
মটর্ ২৩:৩৯   মরামীয় ১১:১২, ১৫, ২৬  

১৮। প্রিূ যীশুর এেং মপ্রটরতনির মিওয়া একটি মাত্র আনিশ তা হি টেশ্বাস, মনের অনুতপ্ততা এেং োটপ্তস্ম (পেূত জি 

িারা মধৌত ো জনির মনধয ডুনে হওয়া) যীশু িীনষ্টর োনম ইহাই পটরত্রানের জন্য একমাত্র প্রনয়াজে। 
মটর্ ২৮:১৯    মাকত ১৬:১৬   মযাহে ৩:২৩   
মপ্রটরত ২:৩৮  মপ্রটরত ১০:৪৭   মপ্রটরত ১৬:৩১-৩২ 
মপ্রটরত ২২:১৬   মরামীয় ৬:৩-৪   গািাতীয় ৩:২৭-২৯  
কিসীয় ২:১২  ইটফষীয় ৪:৫   ১ম টপতর ৩:২১ 

১৯। ঈশ্বরনক সনু্তষ্ট করার প্রনয়াজেীয় করণীয় কাজটি হনিা পটেত্রতা, সটঠক জীেে যাপনে এেং প্রটতটিনের জীেে 
পটরচািোর মনধয টিনয় অেশযই ঈশ্বনরর ইোনক প্রর্নম স্থাে মিওয়া। 
সখটরয় ১৪:২০   মরামীয় ৬:১৯  ২য় কটরন্র্ীয় ৭:১  
টফটিপীয় ৪:৮  কিসীয় ৩:৮   ১ম টর্ষিেীকীয় ৩:১৩  
১ম টর্ষিেীকীয় ৪:৭  ১ম তীমটর্য় ২:১৫  তীত ২:১২ 

২০। মকেি একটি মাত্র টেিয়তা হনিা পটরত্রাে/মটুি িাি করা যায় ো যীশু িীনষ্টর মাধযম িাড়া ো যীশু িীনষ্টর মনধয 
টিনয় ো আটসনি মকহ ঈশ্বনরর মিওয়া পটরত্রাে পাইনত পানর ো।  
মটর্ ১:২১    মপ্রটরত ৪:১২   মযাহে ১১:২৫  
মযাহে ১৫:৪  
________________________________________________________________________________ 
 

প্রকৃত িীষ্টােনির টচহ্ন 
ময মকহ প্রটতটিে মস তার জীেনের মনধয টিনয় মপ্রম, আেে, শাটন্ত, িীঘতসটহষু্ণতা, মাধুযতয, মেুিিাে, টেশ্বস্ততা, মদৃুতা, ইটিয়িমে। 
এই প্রকার গুনণর টেরুনদ্ধ েযেস্থা োই। 
        গািাতীয় ৫:২২-২৩ 
পরুাতে পর্ই সতয/সটঠক পর্ 
মতামরা পনর্র মচৌ মার্ায় িাটড়নয় তাটকনয় মিখ পরুানো পনর্র কর্া টজোস কর িাি পর্ মকার্ায় তা টজোস কনর মসই পনর্ চি, 
তানত মতামরা টেনজর টেনজর অন্তনর টেশ্বাস পানে। আজনক আমানির জন্য সেত েহৃৎ।  টযরটময় ৬:১৬ 
টচহ্ন, ময প্রিূর আগমে খেু সটন্নকি, টেশ্ব সংকি মিনখ ইহাই প্রকাশ কনর ময অটিতীয় আর টকিুই ো ময সমনয় মকাে টেখযাত ঘিো 
ঘিনে। টেশ্ব িীটত, অসুর তুিয প্রকান্ড যনুদ্ধর প্রস্তুটত এেং সেনচনয় েযটতক্রম এেং একমাত্র অটিতীয় প্রমাে হি কমপনক্ষ ১০০ মিশ 
হনত ইস্রানয়ি জাটতর মিানকরা তানির টেনজর ঈশ্বর ির্ত্ প্রটতোত িূটমনত টফনর আসনি। মকেি যাহা মাত্র োইনেি প্রকাশ কনর 
এেং এখে জ্বিন্ত টচহ্ন হি সকনির জন্য, তা হি ইস্রানয়ি জাটতর মিানকরা টযরূশানিনমর টিনক রওো হনে। জডতানের পাটিম 
টিনক, গাজা িূখনন্ডর টিনক এেং মগািাম মািিূটমর টিনক। িীনষ্টর আগমনের চুড়ান্ত ো চরম সীমা খেুই টেকিেততী। ঈশ্বর তার 
মহাে োম ইস্রানয়ি জাটতর মনধয টিনয় পটেত্র, পাপমিু ো স্তদ্ধ করনেে। সমস্ত জাটতর সম্মনুখ। 
        (টযটহনষ্কি ৩৯:২৭) 
 
আনরা অটধক ও টেস্তাটরত ঘনর েনস োইনেি ও ঈশ্বর টেিঃশ্বাটশত োনকযর মিূ টশক্ষা জাোর ও টেনজনক ঈশ্বরীয় পনর্ পটরচািোর 
জন্য পর্ টেনিতটশকা মচনয় টিখেু –  
 

িীষ্টানডিটফয়াে োইনেি সু্টনডন্িস 
৩টে ৩২১ মযাধপরু পাকত 
কিকাতা ৭০০০৬৮ 


