
                  1.  

3. আপনােক আবার জ� িনেত হেব! 
3. You Must Be Born Again! 

জন 3:1-12 
আিম এেত নতুন 

 
আমােদর মেধয্ অেনেকই এই কথািটর সােথ পিরিচত: "আপনােক অবশয্ই নতুন কের জ� িনেত হেব!" এিট শাে�র একিট সুপিরিচত ে�াক যা 

ি��ান স�দােয়র িবেশষ কের পি�মা িবে� িনিদর্� িকছু ে�ে�র জনয্ �� আ�ান। অতএব, ি��ধেমর্র একিট িনিদর্� ে�ে� "নতুন জ�" 

শ�িটেক যু� করা সহজ। যাইেহাক, আমােদর অবশয্ই এই সতয্িট হারােত হেব না েয যীশই এই েকৗতূহলী িববৃিতিট কেরিছেলন এবং আরও 

গর�পূণর্ভােব, "আপনােক অবশয্ই নতুন কের জ� িনেত হেব" শ�িট িছল একিট উত্তর যা যীশ সবেচেয় গর�পূণর্ �ে�র উত্তর িদেয়িছেলন . ��, 
সংে�েপ, এই হল: "িকভােব আিম অন� জীবন লাভ করব?" এই �� এবং এর উত্তেরর মেধয্ আমরা সুসমাচােরর বাতর্ ার মূল িবষয় খঁুেজ 

পাই।সাধারন মানুষেদর অেনেকই যীশর স� েচেয়িছল। কাছাকািছ েথেক অনুসরণ করা তােদর পে� িনরাপদ িছল, কারণ তােদর হারােনার মেতা 

িকছু িছল না। অনয্রা, যারা তখনকার ধম�য় বয্ব�ার অংশ িছল, তারা যীশেক সতকর্ তার সােথ িবেবচনা কেরিছল। স�বত, তারা তাঁর বাতর্ া 

�ারা আ�হী িছল িক� তােদর জীবেনর অব�ােনর কারেণ তােদর দূর� বজায় েরেখিছল। তারা জানত েয যীশেক অনুসরণ করা বা তাঁর িশ�ােক 

অনুেমাদন করা মােন তারা তােদর সুনামেক ঝঁুিকপূণর্ করেব। তারা এমন একজন িহসােব পিরিচত হেত পাের িযিন একজন িবধম�, একজন 

কনজরু বা এমনিক একজন ধমর্াে�র সােথ স�িত কেরিছেলন, কারণ তাঁর িদেনর �িতি�ত ধম�য় শৃ�লার মেধয্ েকউ েকউ �ী�েক েদেখিছল। 

িতিন একজন িবতিকর্ ত বয্ি�� িছেলন এবং এখনও আেছন। েযাহেনর গসেপেলর িতন অধয্ােয়, আমরা এমন একজন বয্ি�র কথা পিড় েয তার 

িদেনর ধম�য় সমােজর একজন উ�পদ েথেক যীশেক েদখেত এেসিছল, িনেকােদমাস নােম একজন বয্ি�। 

িনেকােদমাস নােম একজন ফরীশী: 

1এখন েসখােন িনকেদমাস নােম ফরীশীেদর মেধয্ একজন ইহদী শাসন পিরষেদর সদসয্ িছেলন৷ 2 েস রােত যীশর কােছ এেস 
বলল, "রি�, আমরা জািন আপিন একজন িশ�ক িযিন ঈ�েরর কাছ েথেক এেসেছন৷ কারণ ঈ�র তাঁর সে� না থাকেল আপিন 
েয অেলৗিকক িচ�গিল করেছন তা েকউ করেত পারত না৷" 3 উত্তের যীশ বলেলন, "আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকউ নতুন 

কের জ� না িনেল ঈ�েরর রাজয্ েদখেত পােব না।" 4 "একজন মানুষ যখন বৃ� হয় তখন িকভােব জ� েনয়?" িনেকােডমাস 

িজে�স করেলন। "িন�য়ই েস তার মােয়র গেভর্  জে�র জনয্ ি�তীয়বার �েবশ করেত পাের না!" 5 যীশ উত্তর িদেলন, "আিম 

েতামােদর সিতয্ বলিছ, জল ও আত্মা েথেক জ� না হেল েকউ ঈ�েরর রােজয্ �েবশ করেত পাের না৷ 6মাংস মাংেসর জ� েদয়, 
িক� আত্মা আত্মার জ� েদয়৷ 7আমার কথায় েতামােদর আ�যর্ হওয়া উিচত নয়৷ , 'েতামােক অবশয্ই নতুন কের জ� িনেত 

হেব।' 8 বাতাস েযখােন খুিশ েসখােন বেয় যায়৷ েতামরা তার শ� শনেত পাও, িক� েকাথা েথেক আেস বা েকাথায় যাে� তা 

বলেত পারেব না৷ তাই আত্মা েথেক জ� েনওয়া �েতয্েকর সােথই৷ 9"এটা িকভােব হেত পাের?" িনেকােডমাস িজে�স 

করেলন। 10 যীশ বলেলন, “আপিন ই�ােয়েলর িশ�ক এবং আপিন িক এই িবষয়গিল েবােঝন না? 11 আিম আপনােক সতয্ 

বলিছ, আমরা যা জািন তা বিল এবং আমরা যা েদেখিছ তার সা�য্ িদই, িক� তবুও েতামরা আমােদর কথা �ীকার কর না। 
সা�য্ 12আিম েতামােদর কােছ পািথর্ব িবষেয়র কথা বেলিছ িক� েতামরা িব�াস কর না, তাহেল আিম �গ�য় িবষেয়র কথা 
বলেল েতামরা িব�াস করেব িকভােব? (জন 3:1-12) 

 

জন ে�িরত এখন আমােদরেক �ীে�র বয্ি�র পিরচেয়র অেনক শ� িদেয়েছন, েযমন, ঈ�েরর সােথ তার শরেত থাকা, জন 

বয্াি�ে�র �ারা তার বাি��, এবং েলােকেদরেক িনেজর সােথ স�েকর্ র জনয্ আ�ান করা। আমরা তৃতীয় অধয্ায় শর করার 

সােথ সােথ, জন এখন আমােদরেক �ভু যীশর িশ�ার �থম এবং সবেচেয় গভীর ব�ৃতার সােথ পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন, 
অথর্াৎ জ� েনওয়ার �েয়াজনীয়তা- 

2. 



আবার �ভু তাঁর িশ�ার শর েথেকই �� েয আমরা কখনই আমােদর কােজর �ারা ঈ�েরর সােথ অন�কােলর মেধয্ �েবশ করেত পাির না। এই 

কারেণই ি�� পুনরায় জ��হেণর উপমা বয্বহার কেরন। এিট এমন িকছু নয় যা আমরা আমােদর িনজ� শি� বা �মতা �ারা স�� করেত 

পাির। পৃিথবীেত শারীিরকভােব জ� েনওয়ার সােথ আমােদর কতজেনর িকছু করার িছল? এ বয্াপাের আমােদর েকােনা অংশ বা বলার িছল না! 

আমােদর �েতয্েকই অেনয্র এবং ঈ�েরর ফল�রপ এেসিছল। ঈ�র িনেজই এই পুনজর্ ে�র সূচনা কেরেছন। িতিন তাঁর মুি�র পিরক�নার মাধয্েম 

আমােদর জনয্ তাঁর কােছ িফের যাওয়ার পথ ৈতির কেরেছন। আমরা যা করেত পাির না, িতিন তাঁর পু� যীশর মাধয্েম তা স�� কেরেছন। 

 

আমরা অনুমান করেত পাির েয িনেকােদমােসর সােথ এই এেকর পর এক সা�াত েজরজােলেম হেয়িছল, কারণ আমােদর পূবর্বত� অনুে�েদ বলা 
হেয়েছ েয যীশ িন�ারপেবর্র উৎসেব েযাগ িদেয়িছেলন এবং েসখােন অেনক েলাক অেলৗিকক িচ�গিল েদেখিছল যা িতিন করিছেলন এবং তােদর 

িব�াস কেরিছেলন। িতিন (জন 2:23)। যীশ িনেজই বেলেছন েয িতিন �ায়শই েজরজােলেমর মি�র আদালেত িশ�া িদেতন (জন 18:20), তাই 

এিট অনুমান করাও েযৗি�ক েয িনেকােডমাস উে�িখত একই ল�ণ এবং অেলৗিকক ঘটনাগিল েদখিছেলন। 

বাইেবেলর এই অনুে�েদ িনেকােদমাস স�েকর্  িতনিট িজিনস রেয়েছ যা আমােদর িকছু ইি�ত েদয় েয িতিন েকাথা েথেক আসিছেলন। 

 

1) িতিন একজন ফরীশী িছেলন, অথর্াৎ একিট শ� যার অথর্ "িবি�� বয্ি�" (v. 1)। ফরীশীরা 6,000 জেনর েবিশ বয্ি�েদর একিট গভীর 

ধম�য় দল িছল যারা ই�ােয়েলর আইেনর েলখক এবং িশ�কেদর �ারা বয্াখয্া করা আইেনর �িতিট িববরণ পযর্েব�ণ করেত �িত�িতব� 

িছল। ফরীশীেদর কােছ, বাইেবেলর �থম পাঁচিট বইেত েমািশর �ারা িনধর্ািরত আেদশগিল পালন করা যেথ� িছল না। তারা �েতয্কিট 

আেদশেক িবেশষভােব সং�ািয়ত কের একিট িনয়েম পিরণত করেত েচেয়িছল; উদাহরণ�রপ, তারা িব�ামবাের কাজ না করার অথর্ কী 

তা জানেত েচেয়িছল। েকউ িক িব�ামবাের হাঁটার জনয্ েযেত পাের? এটা িক কাজ বেল গণয্ হেব? হাঁটার জনয্ কতদূর েযেত পাের? একজন 

বয্ি� কী এমন হাঁটাহাঁিট করেত পাের? ই�ােয়লীয়েদর রাখার জনয্ এই ধরেনর আইন ও িনয়ম বয্াখয্া ও সং�ািয়ত করার জনয্ �াইবরা 

তালমুড নােম েতষি�িট খ� িলেখিছেলন। �াইবেদর �ারা িনধর্ািরত একিট িব�ােমর িদেনর যা�া িছল 2,000 হাত (এক হাজার গজ), িক� 

যিদ একিট রা�ার েশষ জেুড় একিট দিড় েবঁেধ েদওয়া হয় তেব পুেরা রা�ািট একিট বািড় হেয় যায় এবং একজন মানুষ েশেষর েশেষর 

বাইের আরও হাজার গজ েযেত পাের। রা�া. এই িনয়মগিল কতটা িবশদ এবং কেঠার হেয় উেঠেছ তার এিট একিট উদাহরণ। 
 

2) িনেকােদমাস েকবল একজন ফরীশীই িছেলন না, িতিন ইহিদ শাসক পিরষদ, মহাসভার সত্তরিট সদেসয্র একজন িছেলন। সানেহি�ন িছল 

ইহিদেদর �মতাসীন সুি�ম েকাটর্ , িবে�র �িতিট ইহিদর ওপর এখিতয়ার িছল। 
 

3) িতিন ই�ােয়েলর িশ�ক িছেলন, যীশ বেলিছেলন (আয়াত 10)। ঈসা মিসহ জানেতন েয িতিন েক িছেলন, েযমনটা �েতয্ক ইহিদেদর 

অনুশীলন করেতন। িনেকােডমাসেক ই�ােয়েলর িশ�ক িহসােব উে�খ করা এই শাে� �ীক ভাষায় একিট িনিদর্� িনব� রেয়েছ যা ইি�ত 

কের েয িনেকােদমাস িছেলন জািতর সেবর্া� পদমযর্াদার িশ�ক। স�বত, তার অেনক �াইব িছল যারা তােক ফরীশী িহসােব ধািমর্ক বেল 

িবেবিচত হেত হয় এমন অেনক েছাট িনয়েমর উত্তেরর জনয্ তােক েদেখিছল। 
 
�� 1) েকন একজন মানুষ, েযমন িনেকােদমাস, রােত যীশর কােছ আসেবন (ভ. 2)? যিদও িনেকােদমাস একজন পি�ত িছেলন, িতিন 

যীশর কাছ েথেক উত্তর খঁুজিছেলন। এই আধয্ািত্মক অনুস�ােনর কারেণ তার জীবেন কী ঘটেছ বেল আপিন ক�না কেরন ? 

 
এত রােত েস এেলা েকন? স�বত, এিট িছল কারণ িতিন েদেখিছেলন েয িদেনর েবলায় যীশর চারপােশ কীভােব িভড় জমাট েবঁেধিছল 

এবং যারা �িতিদন তাঁর কােছ আসেতন তােদর চািহদার �িত যীশ কতটা মেনােযাগী িছেলন। েস ও 

 
 
 
 
 



                  3. 

শধুমা� যীশর সােথ িকছু মানস�� সময় অজর্ ন করার েচ�া করা হেয়েছ যখন িতিন অনয্ানয্ িজিনেসর �ারা িব�া� হনিন। এটাও স�ব 

েয িনেকােডমােসর মেতা একজন বয্ি�র িদেনর েবলায় অেনক দািয়� িছল এবং তার আত্মার �ে�র বয্ি�গত উত্তর েখাঁজার জনয্ খুব কম 

সময় িছল, তাই যখন তার কােজর িদন েশষ হেয় েগল, তখন িতিন যীশেক খঁুেজ েবর করেলন। তৃতীয় স�াবনা হল েয িনেকােডমাস 

ইহদীেদর অনয্ানয্ শাসক �বীণেদর কাছ েথেক তার িবরে� িবেরািধতা এবং উপহাস করেত চানিন। িতিন রাে� এেসিছেলন যােত অনয্রা 

তােক তার ধম�য় আেদেশ েদখেত না পায় যা িদেনর েবলায় যীশর �িতিট গিতিবিধ পযর্েব�ণ করত েযমন িতিন মি�েরর আদালেত 

িশ�া িদেয়িছেলন। 
 

িনেকােডমাস যীশর �িত মহাযাজক এবং মহাসভার অনয্েদর ঈষর্া ও ঘৃণা স�েকর্  জানেতন। পের, যখন িনেকােদমাস িনেজেক অনয্ 

ফরীশীেদর সােথ েদখেত েপেলন যারা যীশেক ে��ার করার েচ�া করিছল, তখন িতিন ইহদীেদর কাউি�েলর সামেন যীশেক র�া করার 

েচ�া কেরিছেলন, িক� সমােবেশর অনয্রা যারা যীশেক অপমান কেরিছল তারা তােক িচৎকার কের বেলিছল। 
 
50িনেকােদমাস, িযিন আেগ যীশর কােছ িগেয়িছেলন এবং িযিন তােদরই একজন িছেলন, িতিন িজ�াসা করেলন, 51 "আমােদর আইন িক 
কাউেক �থেম তার কথা না শেনই েদাষী কের েয েস িক করেছ?" 52তারা উত্তর িদল, "আপিনও িক গালীল েথেক এেসেছন? এর মেধয্ 
েদখুন, এবং আপিন েদখেত পােবন েয একজন ভাববাদী গালীল েথেক আেসিন" (জন 7:50-52) 
 

আমােদর আত্মার শ�, শয়তান, �ভুেত আমােদর িব�াস স�েকর্  সাহেসর সােথ কথা বলা েথেক আমােদর ভয় েদখােত চায়। এই পৃিথবীেত 

েয আত্মা কাজ করেছ তা �ীে� িব�াসীেদর �ভাব �াস করার েচ�া কের (ইিফিসয়ানস 2:2)। দুঃেখর িবষয়, আমরা �ীে� আমােদর িব�াস 

লুিকেয় রাখেল আত্মার দাির�য্ আমােদর উপর আেস। বাইেবল বেল েয ধািমর্করা িসংেহর মেতা সাহসী (িহেতাপেদশ 28:1)। যখন 

অিব�াসীেদর মেধয্ �ীে�র পে� দাঁড়ােনার কথা আেস তখন সাহসী হন। 

 

কারণ যাই েহাক না েকন িনেকােদমাস রােত এেসিছেলন; এটা �� েয তার হৃদেয় িকছু আেলাড়ন করিছল। িতিন িনি�ত িছেলন েয যীশর 

এমন িকছু আেছ যা তার েনই। িনেকােদমাস তােক কী িনেয় এেসেছ তা বলেত পােরনিন; িতিন শধু বলার সুেযাগ েপেয়িছেলন েয িতিন 

েদেখিছেলন েয ঈ�র যীশর সােথ িছেলন এবং িতিন িনি�ত িছেলন েয যীশ ঈ�েরর �ারা ে�িরত িছেলন (আয়াত 2)। তারপেরও, িতিন 

িনেজই এিটর মািলক িছেলন না, কারণ িতিন বেলিছেলন, "আমরা জািন আপিন একজন িশ�ক িযিন ঈ�েরর কাছ েথেক এেসেছন" (v. 2) 

েযন অনয্রা এই কথা বলেছ। 

 
একিট ��াত �ান, একিট অভয্�রীণ সা�ী, বা একিট �মবধর্মান সেচতনতা িছল যা িনেকােদমােসর �ী� এবং তার িনেজর আধয্ািত্মক 

েদউিলয়া� স�েকর্  িছল। িতিন �ীে�র বয্ি�র �িত আ�হ েনওয়ার �াথিমক পদে�েপ িছেলন িক� এখনও িনেজর জনয্ �ীে�র মািলক 

হনিন। "শধু এই যীশ েক িছেলন" অবশয্ই তার িনকটতম সামািজক বৃেত্তর মেধয্ যারা উত্ত� আেলাচনার িবষয় হেয় উঠত, িবেশষ কের 

ি�� মি�ের এেস অথর্ বদলকারী এবং বিলদানকারী পশেদর িবে�তােদর েবর কের েদওয়ার পের, যা পূবর্বত� অনুে�েদ উে�খ করা 

হেয়েছ। িনি�তভােবই, িনেকােডমাস েয অেলৗিকক ঘটনাগিল েদেখিছেলন তা তােক েদখেত সাহাযয্ কেরিছল েয ি�ে�র কােছ �থম েচােখ 

েদখা হওয়ার েচেয় আরও েবিশ িকছু িছল। এই সময় পযর্� তার সম� কৃিতে�র জনয্, িনেকােডমােসর েকান অভয্�রীণ সা�য্ িছল না েয 

িতিন ঈ�েরর কােছ সিঠক িছেলন। িতিন �ীে�র কােছ এেসিছেলন িতিন িক অনুপি�ত তা জানেত। েরােমর িগজর্ ার কােছ েলখা, পল দয্ 

অয্ােপাে�ল আমােদর বেলেছন েয �েতয্েক েয একজন ি��ান তার জীবেনর মেধয্ একিট অভয্�রীণ সা�ী থােক যা তােক জানায় েয েস 
ি�ে�র অ�গর্ত: 

 

িক� আপিন পু�ে�র আত্মা েপেয়েছন৷ এবং তার �ারা আমরা কাঁিদ, "আ�া, িপতা।" 16 আত্মা িনেজই আমােদর আত্মার সােথ 

সা�য্ িদে�ন েয আমরা ঈ�েরর স�ান। 17এখন যিদ আমরা িশশ হই, 

                   4. 



তাহেল আমরা উত্তরািধকারী—ঈ�েরর উত্তরািধকারী এবং �ীে�র সহ-উত্তরািধকারী, যিদ সিতয্ই আমরা তাঁর দুঃখ-কে� 

অংশীদার হই যােত আমরাও তাঁর েগৗরেবর অংশীদার হেত পাির (েরামানস্ 8:15-17। েজার েদওয়া আমার) 

�� 2) পিব� আত্মা আমােদর আত্মার সােথ সা�য্ েদওয়ার অথর্ কী বেল আপিন মেন কেরন ? 

পির�াণ মানুেষর পে� অস�ব 

একজন শাসক, একজন িশ�ক এবং একজন ফরীশী িহসােব, এই বয্ি�র ধািমর্কতা িছল যা সম� জািত ঈষর্া কেরিছল, িক� 

িকছু অনুপি�ত িছল। িতিন যেথ� ভাল িছল না! যীশ িশিখেয়িছেলন েয শধুমা� ভাল কােজর বয্ব�া রাখার েচেয় আরও িকছু 

�েয়াজন িছল: 

কারণ আিম আপনােক বলিছ েয যিদ না আপনার ধািমর্কতা ফরীশী এবং আইেনর িশ�কেদর [যার মেধয্ িনেকােদমাস উভয়ই 

িছেলন] ছািড়েয় না যায়, আপিন অবশয্ই �গর্রােজয্ �েবশ করেত পারেবন না (ময্াথু 5:20। আমার ব�নীেত েনাট করন)। 

িনেকােদমােসর মেন েয ��িট িছল তা �ভু জানেতন। িতিন তােক বেলিছেলন, "েকউ ঈ�েরর রাজয্ েদখেত পাের না যিদ না েস 

নতুন কের জ� েনয়" (জন 3:3)। "পুনরায়" জ� েনওয়া শে�র সােথ অনুবাদ করা �ীক শ�িট হল anōthen শ�, একিট শ� 

যার অথর্ দুিট িভ� িজিনস হেত পাের। এর অথর্ আবার ি�তীয়বােরর মত হেত পাের, অথবা এর অথর্ হেত পাের উপেরর িদক 

েথেক এই অেথর্ েয আমরা ঈ�েরর রাজয্েক উপলি� করেত শর করার আেগ ঈ�রেক আমােদর আত্মায় একিট কাজ করেত 

হেব। উভয় পদই সিঠক। যীশর কথাগিল িনেকােদমােসর কােছ ধা�ার মেতা এেসিছল, কারণ ধম�য় ইহিদরা েভেবিছল েয তারা 

আ�াহােমর স�ান এবং আইন েমেন চলার কারেণ তারা সকেলই ঈ�েরর রােজয্ �েবশ করেব। তারা বাইেরর েপাশাক পেরিছল, 

িক� িভতের তারা ভ�ািমেত পিরপূণর্ িছল: 

িধক্ েতামােদর, আইেনর িশ�করা ও ফরীশীরা, েহ ভ�! আপিন সাদা েধায়া সমািধর মেতা, যা বাইের েথেক েদখেত সু�র 
িক� িভতের মৃতেদর হাড় এবং সম� িকছু অশিচেত পূণর্ (ময্াথু 23:27) 

�েতয্ক মানুেষর অভয্�ের একিট অিভযু� (একজেনর আধয্ািত্মক অয্াকাউে� ধািমর্কতা) থাকেত হেব। একিট অভয্�রীণ 

পিরবতর্ ন ছাড়া, আমােদর জীবন একই থােক। পিরবতর্ ন িভতর েথেক আসা দরকার, এবং আমরা এই পিরবতর্ ন আনার জনয্ 

যেথ� নই, অথর্াৎ এই পুনজর্ �, সবিকছু িনেজর �ারা। আমােদর পাওয়ার েসােসর্র সােথ সংেযাগ করেত হেব! একজন মানুেষর 

অ�রেক, হৃদয়েক ি�র করেত হয়। এর জনয্ আমােদর একিট ধমর্তাি�ক পিরভাষা রেয়েছ, এিটেক পুনজর্ � বলা হয়: "িতিন 

আমােদর র�া কেরিছেলন, আমােদর �ারা ধািমর্কতার কােজর কারেণ নয়, বরং তারঁ িনেজর করণা অনুসাের, পুনরত্থান এবং 

পিব� আত্মার পুননর্বীকরেণর মাধয্েম" (টাইটাস 3) :5)। একজন ি��ান হওয়া মােন জীবেন নতুন কের শর করা নয়; এিট 

একিট নতুন জীবন �হণ করেছ যার সােথ শর করেত হেব। েলখক, েজ. িসডেলা বয্া�টার বেলেছন, “পুনরত্থান হল ঝণর্া; 

পিব�তা নদী।" 

যীশর ব�বয্ িনেকােদমােসর জনয্ চয্ােলি�ং িছল। ইহিদেদর িব�াস িছল েয, যিদ েকউ ধনী হন, তেব এিট একিট ভাল ল�ণ েয 

িতিন �েগর্র রােজয্ �েবেশর পেথ আেছন। িশ�ার অনয্ একিট অনুে�েদ, যীশ িশষয্েদর বেলিছেলন েয একজন ধনী বয্ি�র পে� 

রােজয্ �েবশ করা কিঠন। ি�ে�র ব�েবয্ তারা হতবাক হেয় েগল 

23তখন যীশ তাঁর িশষয্েদর বলেলন, “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, একজন ধনীর পে� �গর্রােজয্ �েবশ করা কিঠন৷ 

24আিম আবারও েতামােদর বলিছ, সঁূেচর িছ� িদেয় যাওয়া উেটর পে� সহজ৷ ধনী বয্ি� ঈ�েরর রােজয্ �েবশ করেব।" 

25যখন িশষয্রা শনেলন৷ 

                  5. 



এেত তারা খুবই আ�যর্ হেয় েগল এবং িজে�স করল, "তাহেল েক র�া পােব?" 26 যীশ তােদর িদেক 
তািকেয় বলেলন, "মানুেষর পে� এিট অস�ব, িক� ঈ�েরর পে� সবিকছুই স�ব" (ময্াথু 19:23-26। েজার 
েদওয়া আমার) 

িকছু েলাক েশখায় েয একিট সুেচর েচাখ এমন একিট শহেরর একিট েগটেক িনেদর্শ কের যা এত েছাট েয, 
"সাম�ী" েবাঝাই আপনার উট িনেয় �েবশ করার জনয্, একজন বয্ি�েক েগট িদেয় �েবশ করার আেগ তােক 
আনেলাড করেত হেব। আিম মেন কির, যিদও, এই উত্তরণিট আ�িরক অেথর্ বয্াখয্া করা উিচত। আিম িব�াস 
কির েয যীশ বেলেছন েয, েযমন েসলাইেয়র সঁূচ িদেয় উটেক সঁূচ েদওয়া অস�ব, েতমিন আপিন ধনী বা 
দির� েয কারও পে�ই ঈ�েরর অন� রােজয্ �েবশ করা অস�ব। born-again or born from above. 
একজেনর জীবেনর েকে� ঈ�েরর পুনজর্ ে�র কাজ না হেল, ঈ�েরর রােজয্ �েবশ করা অস�ব। এই সতয্েক 
�ীকৃিত েদওয়া আমােদর জনয্ এতই গর�পূণর্ েয শধুমা� এই অনুে�েদ িতনবার ি�� বেলেছন, "আিম 
েতামােক সতয্ বলিছ" (vv. 3, 5, এবং 11), তাঁর কথার গর� েদখােনার জনয্ িডজাইন করা একিট 
িববৃিত। 

একজন মানুষ িযিন সবসময় জীবনেক বািহয্ক দৃি�েকাণ েথেক েদেখেছন তার পে� আধয্ািত্মক জে�র 
�েয়াজনীয়তার মেতা আেলাচনার িবষেয় তার মন পাওয়া কিঠন। িনেকােডমাস �থমবার এই ধরেনর িববৃিত 
েশানার সময় আমােদর মেধয্ েবিশরভাগই একইভােব �িতি�য়া জািনেয়িছেলন। েস শধু �াভািবক দিৃ�েত িচ�া 
কের। তার কােছ, এই িববৃিতিট েবাঝার েকান েযৗি�ক উপায় িছল না এবং এিট তােক িব�া� কেরিছল। যিদ 
অিভিহত মূেলয্ েনওয়া হয়, এর অথর্ হল েয তােক আবার জ� িনেত তার মােয়র গেভর্ �েবশ করেত হেব। 
িতিন আ�িরক অেথর্ ভাবিছেলন এবং ভাবিছেলন কীভােব এিট এমন হেত পাের। 

যীশ তােক বেলিছেলন েয ঈ�েরর কাছ েথেক আধয্ািত্মক জীবন দান ছাড়া ঈ�েরর রাজয্েকও উপলি� করা 
যায় না। �ভু এই িবষেয় এতই েজারদার েয িতিন িনেকােদমােসর কােছ এবং আমােদর উপকােরর জনয্ এিটেক 
��ভােব বানান কেরন। িতিন বেলন; “আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, েকউই ঈ�েরর রােজয্ �েবশ করেত পাের 
না যিদ না েস জল ও আত্মা েথেক জ� েনয়৷ 6মাংস মাংেসর জ� েদয়, িক� আত্মা আত্মার জ� েদয়" 
(ে�াক 5-6)। মাংস েথেক যা জে�েছ তা মাংস, িক� একিট আধয্ািত্মক রােজয্ �েবশ করার জনয্ আপনার 
মৃত আত্মােক ঈ�েরর জীবেনর উপহার েপেত হেব। িতিন বেলন না েয িকছু েলাক পুনরায় জ� না হেল �েবশ 
করেত পাের না, তেব িতিন কেঠার শ� বয্বহার কেরন, বেলেছন েয একজন বয্ি�র জীবেন দুিট িজিনস না 
ঘটেল েকউ �েবশ করেত পাের না। আপিন ি��ান জীবনযাপন করার েচ�া কের ি��ান হেত পারেবন না। 
এই পৃিথবীেত আপনার জে�র মেতা, আপিন আপনার আধয্ািত্মক জে� অবদান রাখার জনয্ িকছুই করেত 
পারেবন না। পির�াণ ঈ�েরর কাছ েথেক একিট উপহার িহসােব েদওয়া হয় (ইিফিসয়ানস 2:8)। যীশ 
বেলিছেলন, দুিট িজিনেসর �েয়াজন: জল এবং আত্মা েথেক জ� েনওয়া। 

জল এবং আত্মার জ� 

যত�ণ না আমরা �ীে�র কােছ আিস এবং অন� জীবেনর উপহার না পাই, মৃতুয্ এখনও আমােদর জীবেন সি�য়। যখন 
আদম ঈ�েরর সতকর্ বাণী অমানয্ কেরিছেলন, অথর্াৎ, েযিদন িতিন এেডন বাগােন িনিষ� ফল েখেয়িছেলন, �ভু বেলিছেলন েয 
িতিন অবশয্ই মারা যােবন (েজেনিসস 2:17), আদম 930 বছর বয়স পযর্� শারীিরকভােব মারা যানিন ( েজেনিসস 5:5)। 
মৃতুয্ তার মেধয্ তার কাজ শর কেরিছল েযিদন েস পাপ কেরিছল, িক� যা �ভািবত হেয়িছল তা হল ঈ�েরর সােথ সংেযাগ 
�াপন এবং েযাগােযাগ করার �মতা, যা ইেডন উদয্ােন ঈ�েরর কাছ েথেক তার লুিকেয় থাকার �ারা �মািণত হেয়িছল 
(েজেনিসস 3:8)। ঈ�েরর সােথ আমােদর সংেযাগ বয্তীত, আমরা আশাহীন (ইিফিসয়ানস 2:12), এমন একিট শতর্ যা ঈ�র 
মৃত বেল অিভিহত কেরন। যীশ েসই সংেযাগ পুনর�ার করেত এেসিছেলন। িতিন বেলিছেলন, “আিম এেসিছ যােত তারা জীবন  

                  6. 

[েজা] পায় এবং তা পূণর্ হয়” (জন 10:10)। যীশ যিদ আমােদর এই নতুন জীবন িদেত আেসন, তাহেল তারঁ জীবন 
পাওয়ার আেগ আমােদর যা আেছ তা অপযর্া�। 



ে�িরত পল ইিফসােসর িগজর্ ার কােছ তাঁর িচিঠেত একই িজিনস স�েকর্ িলেখেছন: "েতামােদর জনয্, আপিন আপনার সীমাল�ন 
ও পােপ মৃত িছেলন" (ইিফসীয় 2:1 এবং 5)। যখন েলােকরা �ীে�র কােছ আেস, পােপর জনয্ অনুত� হয় এবং �ী�েক 
তােদর জীবেন �হণ কের, তারা আবার জ��হণ কের: "িক� যারা তােক �হণ কেরেছ, যারা তাঁর নােম িব�াস কেরেছ, 
িতিন তােদর ঈ�েরর স�ান হওয়ার অিধকার িদেয়েছন" (জন 1:12)। নতুন ি��ানেদর আত্মােক জীবেনর একিট আধান 
েদওয়া হয়। তােদর হৃদেয়র মি�ের পদর্ া সিরেয় েনওয়া হয়, এবং ঈ�েরর সােথ েমলােমশা পুনর�ার করা হয়। আমরা যখন 
�ীে�র উপর আমােদর আ�া রািখ তখন পােপর সমসয্া যা আমােদর ঈ�েরর কাছ েথেক িবি�� কের তা সিরেয় েনওয়া হয়। 

�� 3) যীশ যখন "জল েথেক জ��হণ কেরেছন" (জন 3:5) উে�খ কেরন তখন তার অথর্ কী হেত 
পাের? 

চারিট স�াবয্ বয্াখয্া রেয়েছ: 

1) জল শারীিরক জে�র একিট উে�খ। আমােদর জীবেনর �থম নয় মােস, আমরা আমােদর মােয়র গেভর্ অয্ামিনওিটক 
ব�ার মেধয্ তরল অব�ায় থািক। যারা এই িচ�াধারােক ধের রােখ তারা িব�াস কের েয যীশ বলেছন েয একজন 
বয্ি�র শধুমা� একিট শারীিরক জ� নয় বরং একিট আধয্ািত্মক জ�ও �েয়াজন। এিট একিট খুব আ�িরক বয্াখয্া, 
এবং অেনক পি�ত এই মত েপাষণ কেরন না. 

2) 2) ি�তীয়িট হল জল ঈ�েরর শে�র �তীক। আমােদর শাে� বলা হেয়েছ েয �ী� চাচর্ েক পির�ার কেরন "তােক 
পিব� করার জনয্, শে�র মাধয্েম জল িদেয় ধুেয় পির�ার করার জনয্..." (ইিফিসয়ানস 5:26)। অনয্ জায়গায়, 
যীশ এটােক এভােব েরেখেছন: "আিম েতামােক েয কথা বেলিছ তার কারেণ তুিম ইিতমেধয্ই শিচ" (জন 15:5)। 
এই বয্াখয্ায়, যীশ বলেছন েয ঈ�েরর আত্মা ঈ�েরর শ�েক একজন পােপর েদাষী সাবয্� করার উপায় িহসােব 
বয্বহার কের এবং বয্াখয্া কের েয ঈ�র আমােদর সম� পাপ েথেক শ� করার জনয্ কী কেরেছন৷ এই িবেশষ 
বয্াখয্ায়, জল আমােদর পথেক শ� করার জনয্ ঈ�েরর শে�র শ�করণ শি�র �তীক- ঈ�েরর বাকয্ অনুসাের 
জীবনযাপন কের (গীতসংিহতা 119:9)। 

3) 3) আেরকিট বয্াখয্া হল েয জল একজন বয্ি�র জীবেন আত্মার পির��তা এবং পুনজর্ ে�র কােজর �তীকী হয় 
যখন েস �ীে�র িদেক িফের আেস: 4“িক� যখন আমােদর �াণকতর্ া ঈ�েরর দয়া ও ভালবাসা আিবভূর্ ত হেয়িছল, 
5িতিন আমােদর র�া কেরিছেলন, কারণ নয় আমরা ধািমর্ক কাজ কেরিছ, িক� তাঁর করণার কারেণ৷ িতিন পিব� 
আত্মার �ারা পুনজর্ � এবং পুননর্বীকরেণর েধায়ার মাধয্েম আমােদর র�া কেরেছন" (িটটাস 3:4-5)। 

4) 4) চতুথর্ বয্াখয্া হল েয জল অনুতাপ ৈবিশ�য্. েকউ েকউ িব�াস কেরন েয বাি�� েনওয়ার অথর্ িছল যীশ, িক� 
বাি�� হল হৃদেয়র অভয্�রীণ পিরবতর্ েনর বািহয্ক অিভবয্ি�। এিট িভতের যা ঘেট তা সম� পাথর্কয্ ৈতির কের। 
িনেকােডমােসর সােথ মুেখামুিখ হওয়ার সময়, জন বয্াপিট� এখনও অনুতােপর বাি�� �চার করিছেলন (মাকর্ 1:4; 
ে�িরত 19:4)। জেলর নীেচ ডুব েদওয়া হল িব�েক বলার একিট উপায় েয একজন অনুতাপ কেরেছ (অনুতাপ 
মােন িনেজর মন পিরবতর্ ন করা) এবং একজেনর অতীত জীবেন মারা েগেছ এবং মশীেহর (ি�ে�র) আগমেনর 
সােথ আত্মার আগমেনর জনয্ অেপ�া করিছল। অনুতাপ আমােদর িদেন আর একিট জনি�য় শ� নয়। েকউ েকউ 
িশ�া েদয় েয একজনেক শধুমা� �ীে� িব�াস করেত হেব, িক� �ীে�র বাতর্ ািট িছল েয, যিদ মানুষ অনুত� হয় 
এবং িব�াস কের না, তারা �ংস হেয় যােব (লুক 13:3-5)। সা�িতক অনুস�ােনর সময়, আিম 
biblegateway.com বয্বহার কের বাইেবেল পঁচাত্তর বার "অনুতাপ" শ�িট েপেয়িছ, ��তই েদখায় েয এিট একিট 
গর�পূণর্ িবষয় যােক ছাড় েদওয়া উিচত নয় বা েকােনাভােবই কম গর� েদওয়া উিচত নয়। 

আিম িব�াস কির েয সম� চারিট বয্াখয্াই ৈবধ, তাই আমােদর তােদর েযেকানও িবষেয় েগাঁড়ািম করা উিচত নয়। ঈ�েরর 
বােকয্ সেতয্র �রগিল খঁুেজ পাওয়া সাধারণ িবষয় যখন আমরা এইরকম একিট িববৃিত েদিখ। গর�পূণর্ িবষয় হল আপনার 
হৃদয় পরী�া করা এবং আপিন পাপ েথেক সিতয্কােরর বাইেবেলর অনুতাপ অনুশীলন কেরেছন িকনা তা িবেবচনা করা। 
আপিন িক পিব� আত্মার জনয্ িজ�াসা কেরেছন আপনােক শ� করেত এবং আপনােক পুননর্বীকরণ করেত? আপিন 
করেবন 

                   

সিতয্কার অেথর্ এমন অভয্াস েথেক মু� হেত চান যা আপনার চির� এবং আত্মােক �িত�� কের এবং আপনার জীবেন 
এবং আপনার চারপােশর অনয্েদর জীবেন বয্থা সৃি� কের? আমরা যিদ সম� পিরিচত পােপর জনয্ সিতয্ই অনুত� হেয় 
থািক, তাহেল ঈ�েরর আত্মা েসই িজিনসগিলেক আেলািকত করেব যা আমােদর েছেড় েদওয়া দরকার, েযগিল আমােদর 
েছেড় িদেত হেব বা পিরবতর্ ন করেত হেব৷ যাইেহাক, েয সব না! পিব� আত্মা েকবল সতয্ই �কাশ করেত িব�� নয়, 



িতিন আমােদর সেতয্র িদেক িনেয় যােবন। ঈ�র েকবল মুি�র পথময্াপই সরবরাহ কেরন না, আমােদর গ�েবয্ েপৗঁছােনার 
জনয্ যানবাহনও সরবরাহ কেরন। যা �েয়াজন তা হল একিট আধয্ািত্মক জাগরণ বা জ�, যা ঈ�েরর কাছ েথেক তাঁর 
বাকয্ এবং তাঁর আত্মার মাধয্েম জীবন �দােনর কারেণ আেস এবং আমােদর ধািমর্কতার কােজর মাধয্েম নয়। শাে�র এই 
অনুে�েদ আমরা যা েদখেত পাই তা হল একজন মানুষ িযিন তার িনেজর �েয়াজেন েজেগ উঠেছন এবং আধয্ািত্মক পুনজর্ � 
খঁুজেছন। 

�� 4) েলােকরা কীভােব জানেব েয তারা জল এবং আত্মা েথেক জ��হণ কেরেছ? আপিন িক মেন কেরন? েয বয্ি� 
�কৃতপে� পির�ােণর উপহার েপেয়েছন এবং পুনরায় জ��হণ কেরেছন (বা উপের েথেক জ��হণ কেরেছন) তার জীবেন 
আমােদর কী �মাণ েদখা উিচত? 

েবশ কেয়ক বছর আেগ, একিট অ�বয়সী েমেয় একিট িগজর্ ার �বীণেদর কােছ এেসিছল যা চােচর্ র একিট অংশ হেত চায়। 
�থেম, তােক িজ�াসা করা হেয়িছল, "আপিন িক কখনও জানেত েপেরেছন েয আপিন একজন পাপী?" "হয্া,ঁ" েস িবনা ি�ধায় 
বলল, "আিম সিতয্ই কেরিছ।" তার কােছ ি�তীয় ��িট িছল, "তুিম িক মেন কর, আমার েমেয়, তুিম িক পিরবতর্ েনর মধয্ 
িদেয়ছ?" "আিম জািন আমার আেছ," তাৎ�িণক উত্তর িছল। "আ�া," �� এল, "এবং আপনার মেধয্ িক পিরবতর্ ন 
এেসেছ?" "আ�া," েস বলল, "এটা এরকম। আিম ধমর্া�িরত হওয়ার আেগ, আিম পােপর িপছেন েদৗড়াি�লাম। এখন, আিম 
এিট েথেক পািলেয় যাি�।" চিরে�র এই পিরবতর্ ন আবার জ�গত অিভ�তার �মাণ; এিট মেনাভােবর পিরবতর্ ন এবং িদক 
পিরবতর্ ন উভয়ই। 

আসুন একজন বয্ি�র পুনঃজে�র িকছু �মােণর উপর েযেত িকছু সময় েনওয়া যাক, তেব সতকর্ থাকুন েয এই িজিনসগিল 
আপিন যা করেত পােরন তার েচক িচ� িহসােব েদখা না হয়। তারা একিট অভয্�রীণ পিরবতর্ েনর ফল যা আত্মা �ারা সৃ� 
এবং আমােদর মাংস �ারা নয়৷ 

1) আপিন িক সতয্ই সুসমাচার িব�াস কেরন? আমরা বাতর্ ার সতয্তার জনয্ একিট মানিসক �ীকৃিতর কথা বলিছ না, তেব 
একিট হৃদয়িব�ােসর কথা বলিছ যা আপনার ৈদনি�ন জীবেন ঈ�রীয় মূলয্েবাধেক বাঁিচেয় রােখ। আপিন িব�াস করন বা না 
করেল আপনার জীবন েদখােব। যীশ বলেলন, “তােদর ফেলর �ারাই েতামরা তােদর িচনেত পারেব। েলােকরা িক কাঁটােঝাপ 
েথেক আ�রু বা কাটঁােঝাপ েথেক ডুমুর বাছাই কের?” (ময্াথু 7:16)। আপনার জীবেন আত্মার ফেলর �মবধর্মান �মাণ 
থাকা উিচত (গালাতীয় 5:16-25)। 

2) আপনার জনয্ �ুেশ মারা যাওয়ার জনয্ �ভু যীশর �িত কৃত� এবং ে�মময় হৃদয় িক আেছ? 

3) আপনার িক ঈ�েরর বাকয্ জানার �ুধা আেছ? “িক� যিদ েকউ তার বাকয্ পালন কের, তেব তার মেধয্ ঈ�েরর 
ভালবাসা সিতয্ই পিরপূণর্ হয়। এইভােব আমরা জািন েয আমরা তাঁর মেধয্ আিছ" (1 জন 2:5)। 

4) �ীে�র �তয্াবতর্ েনর জনয্ আপনার হৃদেয় �তয্াশা আেছ? 2“ি�য় ব�ুরা, এখন আমরা ঈ�েরর স�ান, আর আমরা কী হব 
তা এখনও জানা যায়িন৷ িক� আমরা জািন েয িতিন যখন আিবভূর্ ত হেবন, তখন আমরা তাঁর মত হব, কারণ িতিন েযমন 
আেছন আমরা তােঁক েদখেত পাব। 3 েয েকউ তার উপর এই আশা রােখ েস িনেজেক শ� কের, েযমন েস শ�" (1 জন 
3:2-3 েজার েদওয়া আমার)। 

5) আপিন যখন পাপ কেরন তখন িক আপিন িবর� এবং হতাশ হন? আপিন যিদ �ী�েক আপনার জীবেনর িসংহাসেন 
বসেত আম�ণ জািনেয় থােকন এবং তােক িনয়�ণ েদন, আপিন যখন পাপ করেবন তখন আত্মা আপনােক েদাষী সাবয্� 
করেব। 

 

 

 

                   8. 

6) আপিন িক অনয্েদর ভালবােসন যারা ঈ�রেক ভালবােসন? আপিন অনয্ানয্ ি��ান কাছাকািছ থাকা উপেভাগ কেরন? 14 “আমরা জািন েয 

আমরা মৃতুয্ েথেক জীবেন চেল এেসিছ, কারণ আমরা আমােদর ভাইেদর ভালবািস৷ েয েকউ ে�ম কের না েস মৃতুয্েত থােক" (1 জন 3:14)। 



7) আপিন িক আপনার জীবেন কমর্রত আত্মা স�েকর্  একিট সেচতন সেচতনতা আেছ? যিদ তাই হয়, তেব এিটও আপনার মেধয্ কাজ কের 
ঈ�েরর জীবেনর �মাণ: "আমরা জািন েয আমরা তাঁর মেধয্ বাস কির এবং িতিন আমােদর মেধয্, কারণ িতিন আমােদরেক তাঁর আত্মা িদেয়েছন" 

(1 জন 4:13)। 

আমার িনেজর আধয্ািত্মক অস�ি� 

আিম পাঁচ বছর ধের পাঁচিট িভ� মহােদশ এবং িবিভ� েদশ ঘুের দীঘর্ অনুস�ােনর পর ি��েক েপেয়িছ। আমার িনকট-মৃতুয্র অিভ�তা িছল যা 

আমােক সেচতন কের তুেলিছল েয মৃতুয্ জীবেনর েশষ নয়, েকবলমা� শরর দরজা। আিম আসেল আমার শরীর েছেড় ছাদ েথেক িনেজেক 

েদেখিছ। আিম যখন মৃতুয্ ও জীবেনর মাঝখােন িছলাম, তখন আিম একজন ঈ�েরর কােছ িচৎকার কেরিছলাম যােক আিম িচনতাম না। 
ভাবতাম, মানুষ মের েগেলই েতা! আিম এমন একজন ঈ�রেক বেলিছলাম যােক আিম জািন না, "আিম েতামােক আমার জীবন েদব এবং তুিম যা 

চাও তাই করব যিদ তুিম আমার জীবন বাঁিচেয় দাও এবং আমােক বাঁচেত দাও।" ঈ�র আমার �াথর্না শেনিছেলন, এবং আিম অিবলে� িনেজেক 

আমার শরীের িফের েপেয়িছ। েসই সময় েথেক, আমার মেন হেয়িছল েয আিম একজন অদৃশয্ েকউ েনতৃ� িদেয়িছ—িক� ঈ�র েক তা আমার 

েকােনা ধারণা িছল না! েকউ কখনও আমােক ি�ে�র গসেপল বেলিন, তাই আিম িহ�ু এবং েবৗ� ধেমর্র আকাের ধেমর্র েচ�া কেরিছ। এিট 

ঈ�েরর �িত আমার অভয্�রীণ তৃ�া েমটােত পােরিন, তাই আিম দশর্ন এবং অনয্ানয্ িকছু অ�ুত িজিনস অধয্য়ন করেত িগেয়িছলাম যা 

জাদুিবদয্ার সােথ স�িকর্ ত। 

যখন আিম আমার অনুস�ান েশষ কেরিছলাম এবং েদখেত েপলাম েয েসগিল সবই িন�ল, আিম আমােদর িদেন ভিবষয্�াণী পূণর্ হওয়ার িবষেয় 

হয্াল িল�েসর একিট বই েপলাম; বইিটর নাম িছল দয্ েলট ে�ট �য্ােনট আথর্। েসই বইিট পড়া আমার েচাখ খুেলিছল েয ঈ�র পৃিথবীেত কাজ 

করেছন এবং আমােদর িনজ� িডভাইেস আমােদর েছেড় েদনিন। আিম আমার �িত তাঁর ভালবাসার কথা িশেখিছ, এবং মা� কেয়ক স�াহ পের, 

আিম ি�ে�র �তয্াবতর্ ন স�েকর্  আরও জানেত আেমিরকায় পি�ম িদেক অনুস�ান করার জনয্ একিট িবমােন চেড়িছলাম। �ভু িনি�ত 

কেরেছন েয আিম িবমােন একজন িব�াসীর সােথ বেসিছ। িতিন আমােক তার ভাড়া গািড়েত চেড় ভািজর্ িনয়া রােজয্র একিট ি��ান �ী�কালীন 

কয্াে� তার সােথ বাইেবেলর ভিবষয্�াণী অধয্য়ন করার জনয্ আম�ণ জািনেয়িছেলন। একরকম, আমরা ইিমে�শেনর মাধয্েম আলাদা হেয় 

েগলাম। অিফসাররা যখন আমার পাসেপাটর্  এবং আিম েয অেনক েদেশ িগেয়িছলাম তা েদেখ িনেল আমােক আটক করা হয়। আিম একিট 

ে�হাউ� বােস উেঠিছলাম যখন আিম অবেশেষ ইিমে�শেনর মধয্ িদেয় েপৗঁেছিছলাম, িনি�ত হেয়িছলাম েয এই ঈ�েরর েনতৃ� যা আমােক 

অনুসরণ করেছ, এবং আিম ভািজর্ িনয়ার িরচমে� েপৗঁেছিছ। 

দুই িদন পের, আিম বাস ে�শেন িগেয়িছলাম এবং িরচম� েথেক �ায় িবশ মাইল দূের একিট কয্া��াউে�র িটিকট িকেনিছলাম। েসখােন বােসর 

সািরেত িছল একমা� আেমিরকান যােক আিম সারা েদেশ িচনতাম, েযমন। েয েলাকিটর সােথ আমার েদখা হেয়িছল িবমােন। িতিন েসই িদনিট 

এবং েসই একই সময়িটেক তার গািড়িট িনকটতম শহের িনেয় যাওয়ার জনয্ েবেছ িনেয়িছেলন যােত িতিন আর ভাড়া িফ িদেত না পােরন। িতিন 

আমার মেতা একই বাস ধেরিছেলন এবং িতিন আমােক েসই কয্াে� িনেয় এেসিছেলন েযখােন আিম �থমবার গসেপল শেনিছলাম। আিম ঈ�েরর 

আত্মার শি�শালী �শর্ সহ েযেকান জায়গা েথেক মাইল দূের েসই �ী�কালীন িশিবের ি��েক েপেয়িছ। 

আিম আমার জীবেন �ী�েক �হণ করার সােথ সােথ আমার েথেক একিট ভারী ওজন তুেল েনওয়ার অিভ�তা েপেয়িছ এবং আবার জ��হণ 

কেরিছ। আমার হৃদয় অেনক িদন েজিলর মত িছল। যীশর সামানয্ উে�েখ আিম েকঁেদ েফললাম। আমার িব�াস করা কিঠন িছল েয েকউ 

আমােক আমার মেতা ভােলাবােস, অথর্াত্ একজন �া�, আহত পাপীেক ভােলাবাসা পাওয়ার আকা�া। আমার জনয্, এিট এমন একিট অিভ�তা 

িছল যা আিম কখনই ভুলব না। আিম জানতাম আিম আলাদা! আিম খুব খুিশ িছলাম! আিম ঈ�েরর ভালবাসা অনুভব কেরিছ  

 

                   9. 

যারা এখনও তাঁেক ছাড়া আেছ তারা জােন কতটা তারাও ভােলাবােস। আমার আত্মা িছল এবং স�� হয়. 

                    

যারা এখনও তাঁেক ছাড়া আেছ তারা জােন কতটা তারাও ভােলাবােস। আমার আত্মা িছল এবং স�� হয়. 



�েতয্েকর যা�া অননয্। আমার জীবন একিট আমূল বাঁক িনেয়িছল কারণ আিম খুব মিরয়া িছলাম, ঈ�র েথেক এত দূের 

জীবনযাপন করিছলাম। এটা েকান বয্াপার না েয আমােদর অনুস�ােনর িব�ুেত িনেয় যায়; আমােদর সকলেক েকােনা না েকােনা 

সমেয় একিট েমােড় আনা হয়। এিট এমন একিট জায়গা েযখােন আমরা আমােদর জীবন পরী�া কির এবং জীবেন আমােদর 

অব�ান, আমরা কী অজর্ ন কেরিছ এবং জীবেনর অথর্ িনেয় আ�যর্ হই। আপনার মেন হেত পাের "এটাই িক সব আেছ?" "এই 

জীবন িকেসর?" যিদ আপিন িনেজেক এই ধরেনর িচ�া খঁুেজ পান, আপিন একিট েমােড় আেছন! েসখােন �ীে�র স�ান করন। েস 

অেপ�ায় থাকেব। 

�ীে�র সােথ সা�ােতর কারেণ িনেকােডমাস িব�াসী হেয় ওেঠন। দুই বছর পর �ুশিব� হওয়ার সময়, আমরা তােক ি�ে�র 

সমািধেত আিরমািথয়ার েজােসেফর সােথ একে� পাই, “িতিন িনেকােদমােসর সােথ িছেলন, েয বয্ি� আেগ রােত যীশেক েদখেত 

িগেয়িছল। িনেকােডমাস গ�রস এবং ঘৃতকুমারীর িম�ণ িনেয় এেসিছেলন, �ায় পঁচাত্তর পাউ�। 40তারা দুজেন যীশর মৃতেদহ িনেয় 

মসীনার িফেত মশলা িদেয় মুেড় িদল। এটা িছল ইহিদ কবেরর রীিত অনুসাের” (জন 19:39-40)। 

েতামার কী অব�া? আপনার হৃদেয় িক পূণর্ আ�াস আেছ, অথর্াৎ, আত্মার েসই অভয্�রীণ সা�ী, েয আপিন আবার জ��হণ 

কেরেছন এবং ঈ�েরর স�ান? এটা িক স�ব েয, িনেকােদমােসর মেতা, আপিন অনুভব করেছন েয আপিন িকছু হািরেয়েছন? 

ঈ�েরর আত্মায় পুনরায় জ��হণ করেত এবং ঈ�েরর সােথ শাি� উপেভাগ করেত, আপনােক পােপর জনয্ অনুত� হেত হেব এবং 

�ী�েক আপনার জীবেন আসেত বলুন এবং এই সময় েথেক িনয়�ণ করেত হেব। এখােন একিট �াথর্না যা আপিন �াথর্না করেত 

পােরন: 

�াথর্না: িপতা, আিম এখন আপনার কােছ এেসিছ, িব�াস কের েয আপিন আমােক ভালবােসন এবং আমার জীবেনর জনয্ একিট 

পিরক�না আেছ। আপনােক ধনয্বাদ েয আপিন আমােক এত ভােলাবােসন েয আপিন আমার পােপর শাি� িদেত আপনার পু�েক 

পৃিথবীেত পািঠেয়েছন, যা আমােক আপনার উপি�িত উপেভাগ করেত এতিদন ধের েরেখেছ। আিম অনুত� হই এবং পাপ েথেক দূের 

সের যাই এবং �ী�েক আসেত বিল এবং আমার মেধয্ বাস কির কারণ আিম তােক আমার জীবেনর িনয়�ণ েদই। ধনয্বাদ, িপতা, 

অন� জীবেনর উপহােরর জনয্। আমীন! 

িকথ টমাস। 

ওেয়বসাইট: www.groupbiblestudy.com 

ইেমইল: keiththomas@groupbiblestudy.com 

 

 


