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1. পবিত্র বিন িনাম জনবিয় ছুটির বিন 

 

অ্রিক যগাষ্ঠী আরছ োরা নিোি মুক্তকরে মরধয কােণত সি নকছু ছুটি িা পনিত্র নিি পািি। 

আপনি ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা িষু্ট ছুটির পািি করা উনিত? 

এটি একটি সহজ উত্তর নিরয় একটি সহজ েশ্ন মত মরি হয়। আর িাইরিি নিশ্বাস স্থাপি কররত ইেকু োরা, 
নিনিন্ন জিতার পনরিরতণ  জিয, এটা। 

যকাোয় পনিত্র নিি এিং ছুটির নিিগুনি যেরক এরসরছ? তারা িাইরিি যেরক আসা অ্েিা তারা ঐনতহযগত 
মুশনরক / িুষ্ট পেণরিের্ সারে সম্পনকণ ত হয় িা? 

আপনি নিশ্বাস কররি যে আপনি একটি খৃোি হি, তাহরি আপনি নক আসরিই জানি নিি, েনি োরক, আপনি 
রাখা এিং যকি উনিত? 

এই সংনেপ্ত িই িানষণক িাইরিরির পনিত্র নিি গুরুত্ত্ব ও িানষণক ছুটির ো অ্িযরির পািি নকছু তেয আরছ। 

 

ওয়া ে  হবলস্ট  

 

ওরয়িোর এর অ্নিধাি মরত, নিরশ্বর ছুটির নিি মূিত যেরক োিীি এরসনছরিি ইংররনজ hāligdæg। মািষু এখি 
মরি মরি সরত্ত্বও, যে শব্দ আসরি সময় মারি িা িন্ধ িযারকশি - ছুটির নিি পনিত্র নিি যিাঝারিা আরছ। 

অ্িশযই, িা সি 'ছুটির' ধমীয় পনিত্র নিি নহসারি উেীষ্ট নছি। জাতীয় ছুটির অ্গতযা ধমীয় নহরসরি নিরিিিা 
করা হয় নি, এিং এমিনক েীশু িৃশযত এক িা োরা আররা (রোহি 10: 22-23) পািি করা হয়। 

েতিুর েীশু োয়, িাইরিি নিরশষিারি যরকডণ  নতনি িাইরিরির পনিত্র নিি এিং এই ধররির পাস ওিার 
যেমি উৎসি পািি যে (িকু 2: 41-42; 22: 7-19), কুটির উত্সরির জিযও (রোহি 7: 10-26), এিং সিণরশষ 
যগ্র্ট যড (রোহি 7: 37-38; 8: 2)। নেশুর যেনরতরির কারছ নিউ যটোরমন্ট পরয়ন্ট পাস ওিার পািি (1 
কনরন্থীয় 5: 7), খানমরনিহীি রুটির পরিণর (রেনরত 20: 6; 1 কনরন্থীয় 5: 8), যপরন্টকে (রেনরত 2: 1-14), তূরী, 
কুুঁ র়ে (সা . যিিীয় পুস্তক 23: 24,33-37; 18:21 যেনরত; 21: 18-24; 28:17), এিং োয়নিরত্তর (নিি যেনরত 
27: 9)। 

িাইরিি কখরিাই যিখায় যে, ঈসা িা যেনরতরির যিশী যে মুশনরক যরামািরা পািি মত ধমীয় ছুটির নিি 
পািি করা। তিুও, অ্রিক োরা স্বীয় ধমণরক যেমি িীষ্টধমণ িানি ধমীয় ছুটির নিি যে িাইরিি িাইররর উৎস 
যেরক আসা সংস্করর্ পািি। 

 

ত্ারা রাখস্টত্ হস্টি? 

 



িাইরিরির দিিিার্ীর যসই সময় েখি সমুিয় জানতরক ঈশ্বররর পনিত্র নিি রাখা িা খরা এিং আঘাত 
সারপরে হরত হরি আসরি (সখনরয় 14: 16-19)। যেরহতু যে যেরত্র হয়, তাহরি আপনি নিরিিিা করা উনিত 
িয় নকিা তাই এখি কী করা উনিত? 

িয়া করর তার সমূ্পর্ণতা এই িইরয়র কমপরে িুইিার করর প়ুেি। নকছু আপনত্ত যে নকছু নক িাইরিি যশা 
এটা মরধয সুরাহা সম্পরকণ  করররছি। একটি ডিি পঠিত আশা আররা গুরুতর েশ্ন আপনি হয়ত উত্তর নিরত 
হরি। 

সনতযই যখািা মি নিরয় এই নিষরয় অ্ধযয়ি কররত যিষ্টা করুি। এটা সি মািরুষর জিয স্বািানিক আমরা 
েনি এটা নিরুরে আমারির সতকণ  কুসংস্কার একটি আত্মা মরধয এই িানষণক পনিত্র নিি যকাি উপস্থাপিা উপর 
যিখুি িয়। িাইরিি যে "নতনি, নেনি একটি িযাপার উত্তর আরগই তা িা যশারি, তারক মূখণতা এিং অ্পমাি" 
(নহরতাপরিশ 18:13), তাই োিীিকারির Bereans মত হরত েনি এই নজনিস এখারি তাই হয় (রেনরত 17:10 
যিখরত যশখায় -11)। 

আসুি তাই আল্লাহ ও তাুঁর ইো হি কুসংস্কার যেরক মকু্ত অ্ন্তর নিরয় কররত ইেকু জমা যিিার সময়, যখািা 
মি আমারির নিজস্ব উপারয় যিরয় যিনশ সতয কামিা, ঈশ্বর পনিত্র ও পনিত্র করার আরগ যকারিা শব্দ কনম্পত 
সরঙ্গ (নেশাইয় 66: 2), ঈশ্বর নজজ্ঞাসা নিিীতিারি তাুঁর পনিত্র আত্মার নিক জিয। এিং এই, োেণিাপূিণক 
নিিয়ী, িারহ এখরিা সতকণ  োকুি এিং সতকণ  মরিািাি, এই নিষরয় োনড - সিনকছুর েনতপািি (সা . 1 
নেষিিীকীয় 5:21 KJV / DRB)। 

 

ঈশ্বস্টরর উত্সি ও ছুটির বিন 

 

আপনি নক জারিি যে ঈশ্বররর উৎসি িাইরিরি তানিকািুক্ত করা হয় নি? এই সাধারর্ জ্ঞাি হওয়া উনিত 
েনিও অ্রিক নক যিখ িা যে এই তাই, িা যেখারি তারির নকতারি খুুঁরজ। 

উপরন্তু, তারির সরঙ্গ একটি নিষয় যে তারা যকারিা পৃেক কযারিন্ডাররর যিরয় অ্নধকাংশ যিাক এখি 
িযিহাররর উপর নিনত্ত করর করা হয়। ঈশ্বর এর কযারিন্ডারর মূিত একটি িান্দ্র-যসৌর অ্িযতম। সাহােয করার 
জিয আপনি িাি ঈশ্বররর পনিত্র নিি সময়সীমারক িুঝরত িাইরিরির কযারিন্ডার এিং যরামাি (রগ্র্গনরয়াি) 
কযারিন্ডার নিম্ননিনখত তুিিা িাটণ  খুুঁরজ িার কররা (তারা েনত িছর একই যরামাি কযারিন্ডার নিরি পর়ে 
িা): 

(পনিত্র নিি একটি আধুনিক যরামাি কযারিন্ডারর এই পুনস্তকা যশরষ যিখারিা হয়।) 



েতিুর ঈশ্বররর পনিত্র নিি, এর েেম আনিপুস্তরকর একটি যর াররন্স, েনতিারই যোরটেযান্ট ও একটি কযােনিক 
অ্িুিাি যিখারে সারে শুরু করা োক 

14 তারপর ঈশ্বর িিরিি, "যসখারি হরত আকারশ িাইট রাত যেরক নিিরক আিািা। তারা নিহ্ন যিখরত 
পারি এিং ধমীয় উৎসি, নিি ও িছর নিনহ্নত হরি। (আনিপুস্তক 1:14, ঈশ্বররর িাকয অ্িুিাি, 
GWT) 
14 ঈশ্বর িিরিি, 'যসখারি' যছর়ে িাও আকারশর নখিাি মরধয আরিানকত রাত যেরক নিিরক িাগ, এিং 
তারির উৎসি, নিি এিং িছর ইনঙ্গত নিি। (আনিপুস্তক 1:14, নিউ িারসি, NJB) 

নহব্রু শব্দ যলাক 14 mowed 'ধমীয় উত্সি যিাঝায়। 

আপনি নক জারিি যে িাইরিি তার খুি েেম িই ধমীয় উৎসি অ্নস্তত্ব কো িরিরছি হয়নি? সাম িকু 
এছা়োও নিনিত এই মিূত এই কাররর্ই ঈশ্বররর িাুঁি দতনর করররছি: 

19 নতনি িাুঁি উৎসি উপিরে দতনর (গীতসংনহতা 104: 19, Holman স্বাগতম খৃোি েযান্ডাডণ  
িাইরিি) 

মাস্টসর   সংখুা   দিঘেু   বসবভল সমতু্লু  

আনিি/নিশাি  1   30 নিি   মািণ  - এনেি  

নজি/ইয়ার  2  29 নিি   এনেি - যম 

নসিাি/নসয়াি 3   30 নিি   যম - জিু  

সমুজ   4   29 নিি   জিু - জিুাই 

অ্নি/অ্ি 5   30 নিি   জিুাই - অ্গাে 

ইিুি   6   29 নিি   অ্গাে - যসরেম্বর 

এেনিম/নিশ্রী 7   30 নিি   যসরেম্বর - অ্রটাির 

িুি/রিশ্বাি  8   29 or 30 নিি  অ্রটাির - িরিম্বর 

নকসরিি   9   30 or 29 নিি  িরিম্বর - নডরসম্বর 

যতরিট   10   29 নিি   নডরসম্বর - জািযু়ারী 

যসিাটি   11   30 নিি   জািযু়ারী - য ব্রুয়ানর 

আিার   12   30 নিি   য ব্রুয়ানর - মািণ  

(এছা়োও িাইরিরির 'নিপ িছররর অ্িয অ্ির মারসর 2 িামক যিই)  

 



এই নকছু আপনি আরগ যশািা োয় নক? 

ধমীয় উৎসি ঈশ্বর "আকারশ আরিা" স্থাপি কররনছি যসখারি নিনহ্নত নছি নক নক? 

ওরয়ি, যসখারি িাইরিি যেখারি সি পনিত্র নিি (mowed ') তানিকািুক্ত করা হয় এিং নিনিণষ্ট িাইট উরল্লখ 
করা হয় এক জায়গা। 

এটা যতারি িাইরিি এর একটি অ্ংশ যে অ্রিক ইো উরপো, অ্েিা এই উপসংহারর তার সমূ্পর্ণতা যিাপ 
করা হরয়রছ ররয়রছ। নিম্ননিনখত িিয আরমনরকাি িাইরিি (NAB), একটি যরামাি কযােনিক অ্িুিাি যেরক 
যিখারিা হয় (NAB িীরির নহসারি অ্নধকাংশ যোরটেযান্ট, নিি তারা এিং মািয করর িা অ্রিক সংক্রান্ত 
যরারমর িািণ  অ্িুসরর্ িযিহৃত হয় নক শাস্ত্র রারজযর সরত্ত্বও): 

2 ... নিম্ননিনখত েিু, ো আপনি পনিত্র নিি যঘাষর্া কররি উৎসি হয়। এই আমার উৎসি আরছি: 

3 ছয় নিি ধরর কাজ করা যেরত পারর; নকন্তু সপ্তম নিিটি নিশ্রাম, একটি যঘাষর্া পনিত্র নিরির সম্মাি 
েিণশরির নিি | আপনি যকাি কমণ কনররি িা। আপনি যেখারিই োকুি িা িাস সিােিুর নিশ্রারমর 
নিি। 
4 এগুনি হি েিুর পনিত্র নিি ো আপনি তারির সঠিক সমরয় যঘাষর্া কররি উৎসি হয়। 5 েিুর 
নিস্তারপিণ সন্ধযা যগাধূনি সমরয়, েেম মারসর যিৌে নিরির নিি পর়ে। 6 এই মারসর পঞ্চিশ নিরি 
খানমরনিহীি রুটির েিুর যিারজর হয়। সাত নিি ধরর যতামারক খানমরনিহীি রুটি খারি |। এই নিি 
আপনি একটি যঘানষত পনিত্র নিি োকরি েেম 7; আপনি যকাি িারী কমণ কনররি িা। (যিিীয় পুস্তক 
23: 2-7, NAB) 
15 নিশ্রামিারর নিি ো আপনি টিিা জিয যগাছা আিা, আপনি সাত সপ্তাহ গর্িা কনররি পররর নিি 
সুিিা: 16 আপনি পঞ্চাশ নিি সপ্তম সপ্তাহ পরর নিি গর্িা কররি। (যিিীয় পুস্তক 23: 15-16, NAB) 

24 ... সপ্তম মারসর েনি তুনম সািাত যক নিশ্রাম, একটি অ্িুস্মারক, একটি যঘাষর্া পনিত্র নিি ডঙ্কা 
নিরফারর্ সরঙ্গ োকরি েেম নিরি; (যিিীয় পুস্তক 23:24, NAB) 

26 েিু যমানশরক িিরিি, 27 এখি এই সপ্তম মারসর িশম নিরি োয়নিরত্তর নিিস। আপনি একটি যঘানষত 
পনিত্র নিি োকরি। যতামরাই নিিয়ী মািুরির উরেরশ দিরিিয অ্িুষ্ঠাি কররি। 28 এই নিরি আপনি 
কারর্ এটি োয়নিরত্তর েখি োয়নিত্ত েিু, যতামারির ঈশ্বররর, সামরি আপিার জিয দতনর করা হয় 
নিিস যকাি কাজ কররি িা |। 29 োরা নিরজরির এই নিরি নিিয়ী িা জানতর মধয যেরক মুরছ 
য িরত হরি। যে যকউ এই নিরি যকাি কাজ করর 30 তরি আনম যিাকরির মধয যেরক যে িযনক্ত মুরছ 
য িা হরি। 31 আপিার কারছ যকারিা কাজ কররি িা | এই িংরশর পর িংশ ধরর স্থায়ী নিয়ম যেখারি 
আপনি িাস হয়; 32 এটা আপিার জিয সমূ্পর্ণ নিশ্রারমর নিশ্রারমর নিি। যতামরাই নিিয়ী হরি। মারসর 
িিম সন্ধযায় যেরক শুরু করর আপনি সন্ধযা যেরক সন্ধযা যেরক আপিার নিশ্রামনিি পািি কনররি। 

33 েিু যমানশরক িিরিি, 34 িিুি ইস্রারয়িীয়রা: এই সপ্তম মারসর পঞ্চিশ নিি কুটির েিুর যিারজর, ো 
সাত নিরির জিয োকরি হয়। 35 েেম নিরি, একটি যঘাষর্া পনিত্র নিি, আপনি যকাি িারী কমণ 
কনররি িা। 36 সাত নিি ধরর যতামারক সিােিুর উরেরশ দিরিিয উত্সগণ কররি | এিং অ্ষ্টম নিরি 
আপনি েনি একটি যঘানষত পনিত্র নিি োকরি। যতামরা েিুর কারছ দিরিিয উৎসগণ কনররি। এটা 
যতারি উত্সি যলানজং হয়। আপিার কারছ যকারিা িারী কমণ কনররি িা। 



এই 37, েিুর িরি উৎসি ... (: 26-37, NAB যিিীয় পুস্তক 23) হয় 

িাইরিি পনরষ্কারিারি ঈশ্বররর উত্সি ও ঈশ্বররর পনিত্র নিি তানিকািে করর। তা সরত্ত্বও, অ্নধকাংশ যিাক 
োরা নিোি িরি িািী সনতযই পনিত্র নিি রানখ িা যে ঈশ্বর কমান্ড। 

দ্রষ্টিয: িাইরিরি একটি পুররা নিি সূেণাস্ত-টু-সূেণাস্ত যেরক যিৌর়ে (আনিপুস্তক 1: 5; যিিীয় পুস্তক 23:32; 
নদ্বতীয় নিিরর্ 16: 6; 23:11; জশুয়া 8: 9; মাকণ  1:32), িা মধযরাত যেরক নিি মধযরাত আজ গর্িা করা 
হয়।এছা়োও মরি রাখরিি নিউ যটোরমন্ট সাহােয করর যেমি েখি ওল্ড যটোরমন্ট পনিত্র নিি যে 
নিোিরির জিয পনরিতণ ি করা হরয়রছ সরঙ্গ েুক্ত ধমণািষু্ঠাি নিক আরছ clear- যেমি করা মযাে ু26:18, 26-
30; ইব্রীয় 10: 1-14 - িাস্তরি এই নিি এিং উৎসি এখিও নিিযমাি এিং নিধমী যিশী সহ োেনমক 
নিোিরির দ্বারা রাখা হয় হয়। 

আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  একই িাইরিরির পনিত্র নিরির েীশু তাুঁর নশষযরির, এিং তারির নিশ্বস্ত 
অ্িুগামীরির সু্মর্ণা এর পনিকাপণ মত নিধমী খৃোি যিতারির সহ রাখা, রাখা। আমরা তারির এমিিারি 
যগা়োর নিরক এিং পরর নিোি তা পািি কর রাখুি। এই একই মূি নিরির ইহুিীরির রাখা যেরক নিনিণষ্ট 
উপারয় পৃেক ইহুিীরির এই সি নিি নক িিরত িাইরছি িা নকিারি তারা নিোি দ্বারা পাহারা নিরয় রাখরত 
উপর নিউ যটোরমন্ট নশোর গ্র্হর্ করা হয় িা নহসারি। 

িহু নিোি যে, ঈশ্বররর উৎসি পািি িুঝরত পানর যে িাইরিরির পনিত্র নিি েেম ও নদ্বতীয় েীশুর আসরছ 
যসইসারে পনরত্রারর্র সাহারেয ছনি ঈশ্বররর পনরকল্পিা নিরক ইশারা করুি। 

2. পাস ওভার: এটা শুধুমাত্র সম্পস্টিে  বিস্টের মতুৃ্ু? 

নিোি নিস্তারপিণ পািি করা উনিত? 

অ্রিক As সরিতি, ইস্রারয়রির যিাকরির নিরশষিারি মরধয োত্রাপুস্তক িই পাস ওিার পািি কররত িিা 
হরয়রছ। পনরিার, একটা যমষ নিরয় যগি কিঙ্ক (োত্রাপসু্তক 12: 5) ছা়ো, িনিিাি জিয (োত্রাপুস্তক 12: 3-
4)।যমষশািক যগাধূনি সমরয় িতুিণশ উপর িনি যিওয়া হয় (োত্রাপুস্তক 12: 6) ও তার নকছু রক্ত পনরিাররর 
িান়ের িরজা উপর স্থাপি করা হয় (োত্রাপুস্তক 12: 7)। 

োরা পিরেপ ঈশ্বররর নিরিণশ যিওয়া হয় মৃতুযর হাত যেরক 'ওিার পাস' গ্র্হর্ নমশরীয়রা যেরহতু এই কনরনি 
(োত্রাপুস্তক 12: 28-30) নছি িা। 

এিং তার সমগ্র্ জীিি (িকূ 22:15) সিণত্র: অ্রিরকই এটা উপিনি নহরসরি নেশু পাস ওিার িানষণক 
(োত্রাপুস্তক 13:10) তাুঁর যেৌিি (41-42 িকু 2) সময় যেরক রাখা। 

পাস ওিার েেম মারসর মারসর যিৌে নিরির নিি পািি করা হত (রিিীয় পুস্তক 23: ইরষ্টর 3 জরির মরধয 
1 িা নিশাি: 5 নদ্বতীয় নিিরর্ 16 Abib িামক 7)। এটা িছররর িসন্ত ঋতু মরধয যিখা যিয়। 

েীশু এর সারে জন়েত নিনিন্ন িিণ া (: 19-22; যোহি 13: িূক 22 1-17) পনরিনতণ ত হরিও আমারির ত্রার্কতণ া 
এছা়োও এটা রাখরত (: 7-13 িকু 22) তাুঁর নশষযরির িরিনছরিি। এছা়োও নিউ যটোরমন্ট স্পষ্ট হি যে, 
কারর্ েীশুর িনিিারির, যি়ো নিহত এিং িরজার যিৌকারে রক্ত নিিণার্ (োত্রাপুস্তক 12: 6-7) আর েরয়াজি 
হয় িা (Cf. ইব্রীয় 7: 12-13,26-27; 9:11 -28)। 



িূত পি নিরশষিারি নশনখরয়নছরিি যে নিোিরা নেশুর নিরিণশািিী অ্িুোয়ী নিস্তারপিণ পািি নছি (1 
কনরন্থীয় 5: 7-8; 11: 23-26)। 

িাইরিি নশো যিয় যে, নেশু "জগত সৃনষ্টর আরগই দিিনিনিণষ্ট নছি" (1 নপতর 1:20) হরত "রমষশািরকর 
জগত সৃনষ্টর আরগ যেরক নিহত" (েকানশত িাকয 13: 8)। সুতরাং, তাুঁর পনিত্র নিি এিং উৎসি সহ েীশু 
হরে "নিস্তারপরিণর যমষ," মাধযরম পনরত্রারর্র ঈশ্বররর পনরকল্পিা করার আরগ মািরুষর গ্র্রহ স্থাপি করা হয় 
পনরনিত নছি। যসজিয মহাজাগনতক সংস্থা আসমাি মরধয স্থাপি করা হয় নকছু পারি 

তারির নহসাি! 

োয় কাছাকানছ সমস্ত মণ্ডিীরত নিিরত িাইরিি নশো যিয় যে েীশু পাস ওিার সরঙ্গ েুক্ত নকছু পূর্ণ যে 
েখি নতনি নিহত হি। 

আমরা এমিনক স্বগণ উিযাি মরধয আরিািিা এই মহাি তযারগর অ্পাররশি পারিি। এরপর েীশু িনিষযদ্বার্ী 
করা হরয়নছি (আনিপুস্তক 3:15) ঈশ্বর একটি োর্ী (সম্ভিত একটি যমষশািক িা ছাগি), অ্ডণ ার আিম এিং 
ইি এর নস্কিস সরঙ্গ িগ্নতা (এই ঘটিা মরধয পাপ এক ধররির একটি েনতনিনধত্ব) আিরর্ মরধয 
(আনিপুস্তক নিহত 3:21)। আমরা িনি অ্পাররটিং এর এই িীনত যিখরত যপরি যহিি তার পারির (আনিপুস্তক 
4: 2-4) যেরক একটি যমষশািক িনি। 

যমানশর নিরি নিখযাত পাস ওিার নমশর (োত্রাপসু্তক 12:1-38) যেরক ইস্রারয়রির সন্তািরির উোর 
যিনখরয়রছ। (1; োত্রাপুস্তক 12 1 2 আনিপুস্তক 1:14) এিং তার যিাজ (রিিীয় পুস্তক 23) মূসা এই সম্পরকণ  
ঈশ্বররর নিরিণশগুনি যসইসারে কযারিন্ডার যরকডণ । পাস ওিার মূিত এই ঘটিা িানষণক ঈশ্বররর সন্তাি উোর 
তাুঁর মহাি পনরকল্পিা যক তুরি েেম হি। 

ওল্ড যটোরমরন্ট, পাস ওিার নমশর ও ঈশ্বররর হস্তরেরপর িাসত্ব যেরক মুনক্ত অ্নঙ্কত। নকন্তু 
িনিষযদ্বার্ীমূিকিারি, এটি িার েীশু আসা এিং আমারির নিস্তারপরিণর যমষ হরি েনত খুুঁজরছি নছি (1 
কনরন্থীয় 5: 7)। আল্লাহ্র যমষ-শািক নেনি জগরতর পাপ নিরত এরসনছরিি (জি 1:29; cf. 3: 16-17)। 

নেশুর একজি মািষু নহরসরি যশষ নিস্তারপরিণর উপর, নতনি যিনর সন্ধযা সময় রাখা অ্িযাহত ও তাুঁর 
নশষযরির (িকূ 22: 14-19; cf. যোহি 13: 2,12-15) িরিি এটা রাখরত এিং এর নিশাি / আনিি 14 তম (cf. 
িুক 22:14; 23: 52-54)। 

েীশু, তরি, তার রীনত েুক্ত িিণ া নিনিন্ন পনরিতণ ি করররছি। েীশু খানমরনিহীি রুটি এিং ওয়াইি পাস ওিার 
(মনে 26:18, 26-30) অ্নিরেিয অ্ংশ দতনর এিং পা যধায়ার িিণ া (রোহি 13: 12-17) যোগ করা হরয়রছ। 

যকাি িারিই েীশু এটি একটি িানষণক পাস ওিার করা নছি িা যশখারিা, নকংিা নতনি পনরর্ারম োরা 
যগ্র্রকা-যরামাি ঐনতহয অ্িুসরর্ িা মত একটি রনিিার সকারি তার পেণরিের্ নিরির সময় পনরিতণ ি 
হয়নি। এমিনক নগ্র্ক অ্েণডক্স পনণ্ডতরির মািা যে 1 ম এিং 2 য় শতাব্দীর নিোিরা রাত নিস্তারপিণ (কযানিিাস, 
আিনকনিয়ানডস নস পাসকা এিং মহাি সপ্তারহ অ্নরনজন্স অ্  - পাটণ  আই হনি ক্রস অ্েণডক্স যেস, 1992) 
ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  আমরা পছন্দ কনর 21 যশ শতাব্দীরত। পাস ওিার শুধুমাত্র (Cf. 1 কনরন্থীয় 11: 27-29; 
যরামীয় 6: 3-10; োত্রাপুস্তক 12:48; িাম্বার 9:14) সঠিকিারি িাপ্তাইনজত নিোিরির দ্বারা গ্র্হর্ করা হয়। 



এটা সম্ভিত, েুক্ত করা উনিত যরারমর িািণ  (পাশাপানশ তার যোরটেযান্ট উত্তরপুরূষ অ্রিক নহসারি) 
আিুষ্ঠানিকিারি যশখায় এটি পাস ওিার রারখ েনিও এটা ইংররনজ িাষার নিন্ন নকছু কনিং এিং এটা পািি 
যেমি ঈসা (কযােনিক িারিণ র েরশ্নাত্তর কররনি। ডািরড, এিওয়াই 1995, নপ। 332)। 

মি, না আঙ্গসু্টরর রস 

সতয যে েীশু ওয়াইি জি পনরর্ত (জি 2: 3-10) সরত্ত্বও ও নগ্র্ক নিউ যটোরমন্ট িযিহৃত 
শব্দ (oinos) ওয়াইি যিাঝায় (Cf. 1 তীমনেয় 3: 8), নিনিন্ন যিশী িানি করররছি এটি দ্রাো নছি জসু, এিং 
ওয়াইি, যে নিস্তারপরিণর জিয িযিহার করা হরয়নছি। ইহুিীরা নিরজরির েনিও, পাস ওিার (নহসািণ  যেমি, 
আইরজিোইি যজনড। মি। ইহুনি নিশ্বরকাষ। 1907, নপনপ। 532-535) এ ওয়াইি িযিহার করুি। 

কীিারি আমরা জানি যে দ্রাো রস সম্ভিত নেশুর দ্বারা িযিহৃত হয় নি িা? 

আঙ্গরু স্বািানিকিারি যসরেম্বর োয় িাষ করা হয় এিং পাস ওিার যরামাি কযারিন্ডারর মাস এনেি িামক 
সাধারর্ত তাই হয়। নেশুর নিরি, তারা আধুনিক নিিীজি িা নহমায়ি নছি িা। তাই, আঙ্গরুরর রস  সি এিং 
নিস্তারপরিণর সময় মরধয িষ্ট হরি। 

অ্িযরা উনল্লনখত আরছ এটি অ্সম্ভি নছি ইহুিীরির আঙ্গরুরর রস যে িীঘণ (cf. যকরিনড এআরএস। যহনেংস 
িাইরিি। অ্নিধাি নস নিিিার পুত্র এর, 1909 নপ। 974) সনঞ্চত হরয়রছ। অ্তএি, শুধুমাত্র ওয়াইি, এমিনক িহু 
িছর ধরর unspoiled োকরত পারর িযিহৃত করা হত। (এিরকাহি িযিহার, ওয়াইি মত, নদ্বতীয় নিিরর্ 26:14 
মরধয কুটির উত্সরির জিযও অ্িুরমািি করা হয়, নকন্তু েরয়াজি হয় িা।) 

নিোি হরত "দ্রাোররস মত্ত, যেখারি মাত্রা িৃনে করর," নহসারি যপৌি নিরখনছরিি (ইন ষীয় 5:18, KJV) 
হয়। শুধ ুএকটি খুি স্বািানিকিারি অ্িুসারর নিস্তারপরিণর সমরয় খাওয়া ওয়াইি যছাট (সমূ্পর্ণ িা কম িা 
িামি সম্পরকণ )। 
পাস ওভার 14 ত্ম নয় 15 ত্ম বছল 

নকছু িাইরিরির নিস্তারপরিণর তানরখ নিরয় নিভ্রান্ত করা হরয়রছ। 

িাইরিি নশো যিয় যে ঈশ্বররর কযারিন্ডাররর েেম মাস 14 তম নিরি রাখা নছি (রিিীয় পুস্তক 23: 5)। 

| এক্সনডউস িযাোর 12 6 তম আয়ারত, এটা িরি যে, যি়োর মাংস "রগাধুনি" নিহত করা হয় (GWT ও ইহুনি 
েকাশিা যসাসাইটি অ্িুিারির)। ২8 যশ যলাক িরিরছ যে তারা যসই রারত মাংস িের্ করা হয়। এটা যতারি 
যরাে এিং খাওয়া োয় যে রাত। আর, হযাুঁ এক োরা যি়োর িাচ্চা নিহত করররছ, এক সহরজ হতযা কররত 
পারর, যরাে, এিং 'িছররর' একটি যমষশািক খাওয়া (োত্রাপুস্তক 12: 5) সূেণাস্ত মরধয মধযরানত্র ো মূিত নক 
ইস্রারয়রির যিাকরির যরকডণ  কররনি োত্রাপুস্তক 12. মরধয নিস্তারপিণ এিং যটকনিকযানি, তারা পেণন্ত সকাি 
োত্রাপুস্তক 12:10 েনত এটা খাওয়া আরছ নছি। এখি িাইরিি যে যিিিরূতাপম পাস ওিার (োত্রাপুস্তক 
12:12), 14 তম একই রারত "রে রারত" ঘরটরছ স্পষ্ট। 

িাইরিি নশো যিয় যে েীশু শুধুমাত্র নছি একিার িনি নিরত (1 নপতর 3:18; ইব্রীয় 9:28; 10: 10-14)। িতুি 
নিয়রম, এটা স্পষ্ট যে, নেশু তাুঁর িূ়োন্ত পাস ওিার (িকূ 22: 14-16) রাখা, এিং নিহত হি। িাইরিি যিখায় 
যে, েীশু পর্ 15 তম পূরিণ যেরক সরারিা হরয়রছ। যকি? কারর্ 15 তম একটি "উচ্চ নিিস" নছি (জি 19: 28-31), 



নিরশষ করর খানমরনিহীি রুটির পরিণর েেম নিি (রিিীয় পুস্তক 23: 6)। তাই, নেশু রাখা এিং 14 তম নিরি 
নিস্তারপরিণর যমষ পরূ্ণ। 

োিীি ঈসায়ী জামারতর মরধয ইনতহাস এছা়োও যরকডণ  যে পাস ওিার েেম, নদ্বতীয় ও তৃতীয় শতাব্দী 
(ইউরসনিয়ারসর। িািণ  ইনতহাস, িইরয়র িী, অ্ধযায় 24) এ নিশ্বস্ত ইহুনি এিং নিধমী নিোি যিতারা নিশাি 
মারস 14 তম উপর রাখা হরয়নছি এিং এটা রাখা হরয়নছি সন্ধযা (Calivas) এ। 

সিণানধক যিতারা িীষ্ট মুক্তকরে, পাস ওিার নকছু সংস্করর্ পািি িানি েনিও অ্রিক িাম পনরিনতণ ত হরয়রছ, 
তানরখ, সময়, 

েতীক, এিং অ্েণ (10 অ্ধযারয় ইোর অ্ধযায় যিখুি)। 

িাইরিি পনরষ্কারিারি যশখায় নেশু নিে নিস্তারপরিণর যমষ আমারির জিয এিং আমরা খানমহীি রুটি সরঙ্গ 
যে ন ে যররখ যিওয়ার জিয িনি নছি: 

7 সা  আউট পুরাতি খানমর, োরত আপনি মািকন়ে একটি তাজা িযাি হরত পারর, যেরহতু যতামরা 
নিিয়ই খানমরনিহীি কররছ। আমারির নেশুনিে, িীষ্ট জিয উৎসগণ করা হরয়রছ। 8 তাই এস পরি 
উিোপি, পুরাতি খানমর, পাপ ও িুষ্টতা খানমর িা োক, নকন্তু আন্তনরকতা ও সরতযর খানমরনিহীি 
রুটি সরঙ্গ। (1 কনরন্থীয় 5: 7-8, NAB) 

িেয করুি যে পরি আন্তনরকতা ও সরতযর খানমরনিহীি রুটি নিরয় রাখা যেরত হয়। িূত পি উপিনি েীশু 
নিস্তারপরিণর যমষ যে ইহুনি মািরুষর িযিহৃত জিয একটি নিকল্প নছি িা। নতনি নশনখরয়নছরিি যে নিোি 
এখিও পাস ওিার পািি করা িানিরয় োওয়া উনিত। 

নকন্তু মূিত নকিারি নিোি এই কাজ কররত হরয়নছি? 

িূত পি িযাখযা করররছি: 
23 আনম েিু ো আনমও যতামারক নিতনরত যেরক োপ্ত: যে একই রারত োর উপর নতনি 
নিশ্বাসঘাতকতা নছি একটি রুটি নিরয় উপর হেরত ঈসার; 24 েখি নতনি ধিযিাি নিরয়নছরিি, আর 
তা যিরঙ্গ িিরিি, 'এই িাও, খাও, এ আমার শরীর, ো যতামারির জিয িষ্ট হরয় যগরছ হয়;। আমার 
স্মরর্ারেণ ইহা কনরও " 25 একই পেনতরত নতনি দিশরিাজ পর যপয়ািা নিরয় িিরিি, "এই পািপাত্র 
আমার ররক্ত স্থানপত িতুি িুনক্ত হয়। এটি কররি, নহসারি োয়ই নহসারি আপনি তা পাি, আমার 
স্মরর্ারেণ।" 26 নহসারি োয়ই যতামরা এই রুটি খারি ও এই পািপারত্র পাি যেমি, েনি আপনি েিুর 
মৃতুযর যঘাষর্া পেণন্ত নতনি আরস। (1 কনরন্থীয় 11: 23-29) 

সুতরাং, িূত পি নশনখরয়নছরিি যে নিোি পেনতরত নেশু রুটি এিং ওয়াইি সরঙ্গ তাুঁর িূ়োন্ত পাস ওিার 
পনরিনেত মরধয নিস্তারপিণ পািি করর। একটি স্মারক একটি িানষণক, একটি সাপ্তানহক ঘটিা িয় - এিং যে 
স্মরর্ িা স্মারক নহসারি রারত নছি। 

কযােনিক িারিণ র েরশ্নাত্তর সঠিকিারি যিাট যে, "েীশু ... নিস্তারপরিণর সময় যিরছ যিওয়া হরয়রছ রুটি নিরয়, 
এিং ... আর তা যিরঙ্গ" এিং নিরয়রছি এটা খাওয়া োয়। 

এটা যতারি িাইরিরি িনেিুক্ত করা েীশু খানমরনিহীি রুটির যিরঙ্গ যখরত তাুঁর অ্িুগামীরা তা পাস হয়। েীশু 
একটি যছাট পনরমার্ পাি কররত তাুঁর অ্িুসরর্কারীরির ওয়াইি গৃহীত। আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  োেণিা 



কনর, নিরনত আর খানমহীি রুটি নিতরর্ এিং গ্র্াস তাুঁর নিশ্বস্ত অ্িুসারীরির জিয ওয়াইি নিতররর্র িাইরসন্স 
যিি। তিুও, যরারমর িািণ  (অ্রিরক মত) আর খানমহীি রুটি (এটা একটি সমূ্পর্ণ 'যহাে' িযিহার করর) িা 
এটা সাধারর্ত ওয়াইি নিতরর্ কররি তার অ্িুসারীরির পাি করার উপরোগী (ওয়াইি নিতররর্র যরারমর 
িািণ  দ্বারা ঐনেক নহরসরি গর্য করা হয় িঙ্গ, এিং এটা োয়ই যোরটেযান্ট িারিণ ই িা করা হয়)। 

বি সম্পস্টিে  'বহসাস্টি িায়ই ... আপবন পঘাষো'? 

নকিারি োয়ই পাস ওিার যিয়া উনিত? 

নেশু িরিনছরিি, "বহসাস্টি িায়ই পত্ামরা এই রুটি খাস্টি ও এই পানপাস্টত্র পান পেমন, েবি আপবন িভুর 
মৃতু্ুর পঘাষো পেেন্ত বত্বন আস্টস।" 

নিরিিিা করুি এটি নেশুর মৃতুযর যে এই উিোপি। 

নেশুর মৃতুয ঈশ্বর (ররামীয় 5:10) এিং ঈসা আমারিররক reconciles আমারির পনরত্রারর্র জিয তার জীিি 
নিরয়রছি (জি 3: 16-17; ইব্রীয় 5: 5-11)। তার মৃতুয আমারির নশো যিয় যে নিোি আমারির িশ্বর যিহ 
উপর পাপ রাজরত্বর (ররামীয় 6: 3-12) আরছ িয়। খৃোি পাস ওিার নেশুর মৃতুযর িানষণক সৃ্মনতিারর্া। 

েীশু িয় োয়ই এই অ্িুষ্ঠাি কররত আঃ আপনি ইো িিরি, শুধুমাত্র েখি আপনি এটি কররি, তখি 
আপিারক তার মৃতুয যঘাষর্া করা হয়। োয়ই এ 1 কনরন্থীয় 11:26 জিয নগ্র্ক শব্দ, hosakis, িতুি নিয়রম অ্িয 
একটি সময় িযিহার করা হয়। এটা যতারি নহসারি োয়ই আপনি ইো নহসারি মারি িা, যে পেণন্ত িা "আপনি 
ইো," thelo িা ethelo জিয নগ্র্ক শব্দ উপনস্থত হয় (ো এটা কািাম 11 হয়: 6; এই নিরশষ শব্দটির িাইরিরি 
শুধুমাত্র অ্িযািয স্থাি)। োইরহাক, যেরহতু এই 1 কনরন্থীয় 11:26 উপনস্থত িা, পি িয় আমারির িিরছি নহসারি 
োয়ই আমরা ইো যেমি েিুর নিস্তারপরিণর পািি করা, নকন্তু আমরা েখি পাস ওিার যত এটি পািি 
কররছ, এটা ঠিক িয় যে 

একটি অ্িুষ্ঠাি, এটা নেশুর মৃতুয যিখারিা হয়। 

অ্নধকন্তু, যপৌি এই নিরখনছরিি: 

27 অ্তএি যে যকহ অ্রোগয িারি এই রুটি িা পািীয় েিুর এই কাপ খায় যস েিুর যিরহর ও 
ররক্তর জিয িােী হরি। 28 নকন্তু উনিত নিরজর হৃিয় পরীো, এিং তাই তারক রুটি ও পািপারত্র পাি 
খাওয়া োক। 29নতনি যক আহার করর এিং হারট অ্রোগয িারি পািীয় নিরজরক পািাহার রায়, েিুর 
যিরহর অ্েণ নক তা িা। (1 কনরন্থীয় 11: 27-29) 

পি পনরষ্কারিারি অ্ধযাপিা যে এই রুটি ও দ্রাোরস নিরত, এক নিরজরক পরীো িয়। যডনিরিনিং যে পাস 
ওিার সাহােয করর আমারির  ল্ট এিং পারপর উপর য াকাস, এিং এইিারি সংসরগণ অ্িুনমত হয় নিরজরিররক 
পরীো করার পি যেরক এই কমান্ড যমটাি সাহােয করর। যডনিরিনিং েরিষ্টা েিুর সময় নিরত পারর, এই 
এছা়োও একটি িানষণক পরীোর ধারর্া সমেণি (মািরুষর খানমর সরারিার করা হয় নি যে নিি িা 
সপ্তারহ)। 

নিউ যটোরমন্ট যরকডণ  নেশু এিং পি উিয় খৃোি পেনতরত পাস ওিার পািি করা নশো 
নিরয়নছরিি। এিং যে একটি িানষণক অ্নতক্রমর্ পেণরিের্। 



পা ওয়াব ং 

পা ওয়ানশং িম্রতা েিশণি এমিনক নিরের অ্িুসারী এখরিা এিাকার শুনি হরি (সা . জি 13:10) েরয়াজি যে 
যঝাুঁক আরছ সাহােয করর। 

েীশু নশনখরয়নছরিি যে তাুঁর অ্িুগামীরা এই কাজ করা উনিত: 
13 তুনম আমারক নশেক ও েিু 'িরি সরম্বাধি, এিং আপনি তা ঠিকই িি, কারর্ আনম তাই। 14 আনম 
তখি যতামারির পািিকতণ া এিং গুরু, যতামারির পা ধুইরয় নিই, তাহরি আপনি এরক অ্পররর পা 
যধাোরিা।15 আনম যতামারির কারছ একটি উিাহরর্, আপনি যেমি আনম যতামারির কৃতকরমণর নক করা 
উনিত নিরয়নছ। 16 নিিয় আনম যতামারির িিনছ, িাকর তার মনিরির যেরক ি়ে িয়; নকংিা নতনি যক 
তার যিরয় অ্রিক যিশী নেনি তাুঁরক পাঠিরয়রছি পাোরিা হয় যস। এইসি নজনিস, আশীিণাি 
জানি 17 আপনি েনি তারির িা হয়। (যোহি 13: 13-17) 

তুিিামূিকিারি করয়ক োরা নেশুর মরতা নিোি যধায়ার  ুট মুক্তকরে কররত িরিি। 

নকন্তু ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  আমরা এই নেশুর নিরিণশািিী িানষণক অ্িুসরর্ করুি। 

িাইস্টিল এর িাইস্টরর উৎস 

এটা ঠিক িাইরিি যে আমরা যিখরত যে পাস ওিার নিোিরির দ্বারা িানষণক রাখা হরয়নছি যিই। ইনতহাস 
যরকডণ  নিশ্বস্ত মিূ যেনরতরির সময় যেরক এিং িয়রসর (নেরয়ি নি অ্িযাহত ঈশ্বররর িারিণ র ইনতহাস। 
2 য়সংস্করর্। িাজারররির িই, 2016) সিণত্র 14 তম িানষণক পাস ওিার রাখা। 

যসখারি পনিকাপণ জীিি (এই িস্তারিজটি নদ্বতীয় শতাব্দীরত যিখা উপর নিনত্ত করর হরি িরি মরি হয়, নকন্তু 
অ্িযানপ িতণ মাি সংস্করর্ এখি আমরা যিখরত তেয / যে পনরিতণ ি িতুেণ শতাব্দীরত যোগ হরি িরি মরি 
হরে ধারর্ করর িারম পনরনিত িূনষত পারে নকছু মজার তেয যিই; । ইনতহাস ও একটি আনিম নিোি 
সম্প্রিায় নপটার িযাঙ সংস্করর্, 2015, পৃ 31) এর ধমণশাস্ত্র।। Monroy মাইরক্রাস ট িািণ  সু্মর্ণা যিখরত। নক 
মজার এটা িানি কররছ যে এনশয়া মাইিরর পাস ওিার পেণরিের্ েেম সু্মর্ণা িূত জি যেরক যেনরত পি 
(নপওনিয়াস । পনিকাপণ জীিি, অ্ধযায় 2) যেরক আসা হরত পারর, নকন্তু এমিনক তার আরগ িয়। 

পনিকাপণ জীিি িা়োয় যে খানমহীি রুটি এিং ওয়াইি সরঙ্গ িতুি িুনক্তর পাস ওিার খানমরনিহীি রুটির 
নসজরির সময় পািি করা হয়। এটা যতারি যে ধমণরদ্রাহীতা এটা অ্িয উপায় কররনি। এিং যে যিখা এছা়োও 
ধারর্া যে খানমরনিহীি রুটির এিং ওয়াইি নিরয় োওয়া হয়, এিং িানষণক যতািা হরয়নছি সমেণি যিই। 

ইনতহাস যরকডণ  নিনিলযা তানিকািুক্ত যেনরতরির যসইসারে নিশপ / পািক পনিকাপণ, থ্রানসয়াস, সাগনরস, 
পানপনরউস, নমনিত, পনিক্রারটস, এপনিিানরস, এিং অ্িযরির (ন নিপ ও জি সহ) 14 তম (ইউরসনিয়ারসর। ইনতহাস 
উপর িানষণক নিস্তারপিণ িািণ , িইরয়র িী, অ্ধযায় 24 আয়াত 2-7)। যরামাি, ইোিণ অ্েণডক্স এিং অ্যাঙ্গনিকাি 
কযােনিকরা সি নিরিিিা ঐ যিতারির পয়িা হরয়রছ, এখরিা যসই ধরমণর যকািটাই এই উপর তারির উিাহরর্ 
অ্িুসরর্ করুি। 

এনশয়া মাইিররর  রুনগয়া মরধয নহরয়রারপানিস, নিশপ / োজক এপনিিানরস 14 তম উপর নিস্তারপিণ উিয়াপি 
কররত পাররি নিোি কহি 180 নিোরব্দর নিরক নিরখনছরিি: 



িতুিণশ নিরি েিুর সতয পাস ওিার; মহাি তযাগ পনরিরতণ  ঈশ্বর যমষশািরকর পুত্র, নেনি আিে 
নছরিি ... এিং োরা পাস ওিার নিরি সমানহত করা হয়, পাের সমানধ উপর স্থাপি করা হরে। 

েীশু ate এিং 14 তম উপর নিস্তারপিণ 14 তম খুি হি এিং 14 তম উপর সমানধস্থ করা হয়। এই 15 তম উপর নছি 
িা এিং তাুঁর মৃতুযর িছররর মরধয, এই একটি যরািিার নছি িা। েীশু ঠিক সূেণারস্তর পর পাস ওিার নিরয় 
োওয়া হরি এিং হতযা করা হরি নিিারিাক সময় এিং সূেণ আিার যসট (একটি িতুি নিি শুরু) আরগর 
িা ি করা হরি। 

েখি নিটর 14 তম পনরিরতণ  একটি যরািিার পাস ওিার পািরির যজার করার যিষ্টা েয়াত নদ্বতীয় শতাব্দীরত, 
নিশপ / োজক ইন রষর পনিক্রারটস যরামাি নিশপ নিটর একটি নিঠি পাোরিা হরয়রছ: 

পনিক্রারটস নিরখনছরিি, "আমরা ঠিক যকাি নিরি পািি; তন্ন তন্ন যোগ, নকংিা িরূর গ্র্হর্। জিয এনশয়া 
এছা়োও মহাি িাইট ঘুনমরয় আরছ, নিরি আিার যিুঁরি উেরিি ো িডণ স, আসরছ েখি নতনি স্বগণ 
যেরক মনহমামনণ্ডত হরয় আসরি, এিং সমস্ত পয়িা িাইরত আউট হইরি। এ িুটির মরধয ন নিপ, িাররা 
জি যেনররতর, নেনি Hierapolis, ঘুনমরয় প়েিাম িরির একজি! ' এিং তার িুই িু়ো কুমারী কিযা, 
এিং অ্িয কিযা, নেনি পাক-রূরহ িাস কররতি এিং এখি ইন রষ অ্িনস্থত োকরি সংনলষ্ট; এিং, 
পরন্তু, জি, োরা উিয় সােী এিং একজি নশেক, নেনি েিুর িে উপর গা এনিরয়, এিং, িনের্া 
হরে নছি, োজকীয় যেট পররতি। ইন রষ নতনি ঘুনমরয় প়েি। এিং Smyrna, নেনি নিশপ এিং শহীি 
নছি পনিকাপণ; এিং থ্রানসয়াস, ইউরমনিয়া যেরক নিশপ এিং শহীি, নেনি সু্মর্ণা ঘুনমরয় প়েিাম। যকি 
আনম নিশপ এিং শহীি সাগনরস োরা িায়নিরকয়া ঘুনমরয় পর়েনছিাম, অ্েিা সুখী পানপনরউস, অ্েিা 
নমনিত, িপুংসক োরা পনিত্র আত্মা মরধয পুরাপুনর িসিাস কররতি, এিং োরা সানেণ এই িযিস্থার 
সিরিরয় গুরত্বপূর্ণ, স্বগণ যেরক নিশরপর পি অ্রপো েখি নতনি যেরক পুিরুনিত উরল্লখ েরয়াজি 
মৃত? এই সি গসরপি অ্িুোয়ী পাস ওিার যিৌে নিরির নিি পািি, যকাি সম্মাি নিিুযত নকন্তু 
নিশ্বারসর নিয়ম করর। আনম এছা়োও পনিক্রারটস, আপনি সমস্ত অ্ন্তত, আমার আত্মীয়, োরির যকউ 
যকউ আনম ঘনিষ্ঠিারি অ্িুসরর্ করররছি রীনতিীনত অ্িুসারর িা। আমার আত্মীয় সাত জিয নিশরপর 
নছি; এিং আনম অ্ষ্টম িই। আর আমার আত্মীয় সিসময় নিি পািি েখি মািুষ খানমর পনরতযাগ 
করা। আনম তাই িাই ও যিারিরা, নেনি েিুর জিয পুঁয়ষনি িছর যিুঁরি আরছ, এিং সারা নিরশ্ব 
িাইরির সরঙ্গ যিখা কররনছ এিং েরতযক পনিত্র িাইরিি মধয নিরয় িরি যগরছ, আতঙ্কজিক শব্দ দ্বারা 
িীত হরয়া িা। তারির জিয যিনশ আনম আরগই িরিনছ ... আনম নিশপ োরা উপনস্থত নছরিি, োুঁরক 
আনম আপিার ইো এ তিি উরল্লখ পারর 'আমরা িরং মািরুষর যিরয় ঈশ্বররর িাধয কতণ িয'; োরির 
িাম, আনম তারির যিখা উনিত, িহুরিাক গেি কররি। তারা আমার েুদ্রতা যিরখ, তারির সম্মনত নিঠি 
নিরিি, িুনেমাি যে আনম িৃো আমারক এই িৃে মািুষরক িহি করা হয়নি, নকন্তু সিসময় েিু 
েীশুরত আমার জীিরির পনরিানিত কররনছরিি। 

নিঠিরত, পনিক্রারটস মরধয িেয করুি: 

1) যস িিিঃ নশো িূত জি যেরক হস্তান্তর নপছি নপছি আসরছ।  
2) িরিরছি যে নতনি গসরপি নশোর নিশ্বস্ত হরে নছি।  
3) অ্িস্থাি যে িাইরিি যেরক নশো যরামাি গ্র্হর্ ঐনতহয যসই উপরর নছি উপর নিিণ রশীি নছি।  
4) যস িিিঃ নশোর আরগর নগজণ া যিতারা তাুঁরক নিরি পাস নিশ্বস্ত হরে নছি।  
5) যিখাি তারপর নতনি এনশয়া মাইিরর নিশ্বস্ত মুখপাত্র নছরিি।  



6) িিি নতনি ও তার পূিণসুরীরির খানমরনিহীি রুটির সময় পনরিনেত।  
7) িাইরিি উপর একটি অ্ িাইরিরির যরামাি ঐনতহয কতৃণ পে গ্র্হর্ কররত অ্স্বীকার।  
8) যরারমর নিশপ কতৃণ ত্ব গ্র্হর্ কররত অ্স্বীকার - নতনি পৃেক হরত পছন্দ (সা . েকানশত িাকয 18: 
4)।  
9) িরিি যে তাুঁর জীিরির েীশু এিং পুরুষরির মতামত দ্বারা পনরিানিত করা হয়। 

আপনি েীশু ও মত পনিক্রারটস কররনি অ্যাপরেি উিাহরর্ অ্িুসরর্ কররি? 

কারর্ োেনমক নিোিরা 14 তম উপর নিস্তারপিণ তারা এিং অ্িযরির অ্রিক ঐনতহানসকরির দ্বারা ( ূতীন্থস 
জিয িযাটিি) যকায়ারটণ ারডনসমযান্স যিরিি করা হয় িা োরা। 

োেনমক নিোিরা উপিনি কররি যে পাস ওিার পনরত্রারর্র ঈশ্বররর পনরকল্পিা সরঙ্গ নক নছি। িেয করুি 
যে 180 নিোব্দ দ্বারা, নিশপ / োজক সানেণ এর নমনিত নিরখনছরিি: 

ইহুিীরির নিস্তারপরিণর রহসয আরস, এমিনক যেমি আইি ... মািরুষর মরধয নিনখত যঘারা, সুতরাং 
নগজণ া জিয মরডি এিং আইি অ্নধিৃত্তসিৃশ যস্কি হরয় ওরে। নকন্তু গসরপি, আইি এিং তার নসনে 
িযাখযা ওরে েখি নগজণ া সরতযর আ়েত ওরে ... এই এক আমারির পনরত্রারর্র নিস্তারপিণ। এই এক 
োরা অ্কাতরর অ্রিক মািুষ অ্রিক নকছু সহয ... এই এক োরা কুমারী মািি হরয় ওরে, োরা 
গারছ  াুঁনস হরয়নছি, নেনি পৃনেিীরত সমানহত করা হয়, নেনি মৃতরির মধয যেরক পুিরুনিত করা 
হরয়নছি, এিং োরা মািিজানতর উিানপত হয় আকারশর উচ্চতা নিরি কির যেরক উরে। এই 
যমষশািক যে নিহত হয়। 

পাস ওিার 14 পরর শতানব্দরত নিশ্বস্ত দ্বারা নিশাি তম এিং অ্িযরির িানষণক রাখা হরয়নছি। কযােনিক পনণ্ডত 
(ইউরসনিয়ারসর, সরক্রটিস সিিানেকাস, Bede) এই ২4 তম, 5 ম, 6 ম -8 ম এিং পরর শতাব্দী ঘরটরছ যরকডণ  
করুি। ঈশ্বর যিখকরির নিনিন্ন িািণ  আধুনিক সমরয়র (রেমিিুরজ্ঞর োি, ডড নসও। সতয ধমণ এ নহনি অ্ , 
3 য় ইনড। যজরুজারিম, 1972 (ঈশ্বর নগজণ া, 7 ম নিরি) যেনরতরির সময় যেরক তার রীনত আুঁকা হরয়রছ। 
নেরয়ি নি ঈশ্বর। িাজারররির িই, 2016) এর িারিণ র অ্িযাহত ইনতহাস। 

যগ্র্রকা-যরামাি পনন্ডত স্বীকার কনর যে নিস্তারপরিণর নিক, পা ওয়ানশং মত, যসই তারা তা়োতান়ে নিশ্বস্ত নিোি 
নহরসরি নিরিিিা করা দ্বারা পানিত হয় (রেমিেুররোি, এইি (1912)।  ুট এিং হারতর ওয়ানশং। কযােনিক 
এিসাইরলানপনডয়া সারি)। 

পাস ওিার যিিীয় পুস্তক 23 য় অ্ধযারয় তানিকািুক্ত েেম িানষণক যিারজর হয়। 

পাস ওিার ছনি পনরত্রারর্র ও নিোিরা জিয অ্িুগ্র্হ সাহােয করর। এটা িেিীয় যে োিীি খৃোি যিখা 
োয়শই পাস ওিার এিং নহসারি এটি প়ুেি "েিুর যিারজর।" 

েনিও নকছু পাস ওিার এর রীনত নিতান্ত 'আনত্মক করা' যসটিও িূর, যিতারির হয়নি এটা আেনরক রাখা 
যগ্র্রকা-যরামাি এিং ঈশ্বররর িািণ  দ্বারা পয়িা মরি করা হয়। 

আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  আজও তাই িা। 

আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  নিস্তারপিণ পািি এিং ঐনতহানসক এিং িাইরিরির এক ওয়ানশং পরস্পররর পা 
িিণ া অ্ন্তিুণ ক্ত। 



শুরু পিস্টি প্ল্ুান 

পাস ওিার যিখায় যে ঈশ্বর জগরতর (1 নপতর 1:20) সৃনষ্টর আরগই একটি পনরকল্পিা আমারির পারপর জিয 
মররত, ঈশ্বর আমারির (রোহি 3:16) িািিারস েীশু পাোরত নছি, যে ঈশ্বর আমারির রো কররত পাররি, 
এিং তাুঁর পুত্র যে িুক্তরিাগী এিং আমারির জিয োর্ নিরয়নছরিি। পাস ওিার যিখায় যে নিোি তাুঁর 
মৃতুযর দ্বারা পাপ যেরক মুক্ত হয় এিং পাপ (ররামীয় 6: 1-5) োকা িা। 

নকন্তু যকিি েীশুর িনিিাি গ্র্হর্ সি আরছ পনরত্রারর্র ঈশ্বররর পনরকল্পিা িয়। 

আরও িহু যিাক নকছুটা পাস ওিার এিং / অ্েিা যপরন্টকে স্বীকৃনত দ্বারা পনরত্রারর্র ঈশ্বররর যিাজ 
শুরুরত রাখা, নকন্তু উপর যেরত িা "ধরির গিীরতা" জারিি যে (সা . যরামীয় 11:33) ঈশ্বররর করুর্া (2 
নপতর 3:18) অ্িযািয িাইরিরির যিাজ দ্বারা অ্নঙ্কত। 

(;: 1-9 ইিরািী 12 1 নপতর 1 2), নকন্তু আমারির মুনক্তর ন নিশার হি: িীষ্ট িা শুধুমাত্র আমারির পনরত্রারর্র 
(9 ইব্রীয় 5) যিখক / নশোিনিস হয়। তাুঁর সতয অ্িুসারীরির তাুঁর িসন্ত রাখা এিং পনিত্র নিি পতি। 

3. নাইট পালন িরা িস্টয়াজন এিং খাবমরবিহীন রুটির পস্টিের 

িাইরিি ইনঙ্গত করর যে নমশররর পাপ এক ধররির ো যেরক ইস্রারয়রির যিাকরির নিতরর্ করা নছি (সা . 
োত্রাপুস্তক 13: 3; কািাম 11: 8)। িাইরিি যিখায় যে, নিোিরা আজ একটি নিশ্ব ো আধযানত্মক "িযানিিরির" 
হি এক ধররির িাস (েকানশত িাকয 17: 1-6)। িাইরিি যিখায় যে, নিোিরা তুিিামূিকিারি তা়োতান়ে 
তা যেরক নিতরর্ করা হরি পরর ঈশ্বর িযানিিরির (েকানশত িাকয 18: 1-8) েনত স্বীয় আঘাত আউট একা 
আরস।মরধয েনতিাস িই তানিকািুক্ত আঘাত করয়কজি একিার নমশরর িযিহৃত আরগ ঈশ্বররর যিাকরির 
উোর করা হরয়রছ যসই একই রকম। 

ইস্রারয়রির যিাকরির খানমরনিহীি রুটির পরিণর েেম নিরি নমশর তযাগ কররি। 

িাইরিি, যিিীয় পুস্তক 23-এ: 7-8 যশখায় উিয় খানমরনিহীি রুটির পরিণর েেম ও যশষ নিি পনিত্র 
"সমািতণ ি" (NKJV), একটি "পনিত্র সমারিশ" (NJB) জিয িার। নিশাি পঞ্চিশ (ো পনিত্র নিি শুরু) 
সন্ধযায় খানমরনিহীি রুটির, ো খাওয়া জন়েত ন ে শুরু (সা . োত্রাপুস্তক 12:16; যিিীয় পুস্তক 23: 6)। 

িাইরিি নিম্ননিনখত যরকডণ স: 

42 এটা একটা রাত অ্রিক নমসর যিশ যেরক তারির আউট আিার জিয পািিকতণ ারক পািি করা 
হয়: এই েিুর যসই রারত তারির েজরে ইস্রারয়রির সি নশশুরির পািি করা হয়। (োত্রাপুস্তক 
12:42, KJV) 

এই আমারির েিু, এর পেণরিের্রোগয রানত্র েখি নতনি তারির যঘাষর্া আিা Ægypt যিশ যেরক যির 
করর: এই রারত সি ইস্রারয়িীয়রা তারির েজরে পািি কররত হরি। (অ্নরনজিাি Douay Rheims) 

নিোিরির জিয িাইট ছনি পেণরিের্ করা হরয়রছ আমারির িযিস্থা গ্র্হরর্র আধযানত্মক নমশর (সা . েকানশত 
িাকয 11: 8) যছর়ে হরত - এই নকছু যে নিোি আিন্দ হরত হরি। 

ঐনতহানসকিারি, িাইট স্বািানিকিারি পািি করা জিয একটি উল্লনসত নডিার জন়েত। নডিার স্বািানিকিারি 
অ্ন্তিুণ ক্ত, নকন্তু খানমরনিহীি রুটির সীমািে নছি িা। 



ইহুবিস্টির িাল্ক 15 ত্ম পাস ওভার িল 

ইহুনি যিতারা তানরখ এিং পাস ওিার সরঙ্গ েুক্ত তারির অ্িুশীিি নকছু পনরিতণ ি করররছি। নকছু রাব্বীরির 
সূত্র সুপানরশ এই নছি কারর্ তারা এটা নিশ্বস্ত নিোিরা (উি  নজ আনিধানিক ও িাইরিি সংক্রান্ত এিং 
রনব্বরির পাস ওিার। নজ উি , 1991 সারি ঐনতহানসক অ্িিাি) নহসারি একই রাখার িায়নি। 

নকন্তু, সম্ভিত কারর্ িাইট পািি করা এিং নিনিণষ্ট ির্ণিার ওপর একটি খািার, নকিারি ইহুিীরির সরঙ্গ 
নমনিত একটি খরি েিাসী (ইস্রারয়ি যিরশ িানহরর ইহুিী) এিং কযারিন্ডার সমসযার কাররর্ পনিত্র নিি সরঙ্গ 
যমাকানিিা করার জিয (রসনিরকই ঝুুঁ রকরছ পনিত্র নিি। 1906 ইহুনিরির এিসাইরলানপনডয়া), ইহুিী িাইট 
ডাকরত পাস ওিার পািি করা নহরসরি অ্নধকাংশ ইহুিী এটা নিশাি / আনিি 15 তম সন্ধযায় রাখা 
যঝাুঁক। নকছু রাখা উিয় 14 তমএিং পাস ওিার যেমি 15 তম। 

েীশুর সমরয়, সেূকীরির 14 তম ও 15 তম উপর  রীশীরা উপর নিস্তারপিণ পািি যসনিরকই ঝুুঁ রকরছ (রাব্বী যজনি 
ডনিউ যগাল্ডিারসর । যকি িুটি পাস ওিার Seders আরছ আরমনরকায় ইহুিী নক?)। 

তা সরত্ত্বও, িাইরিি নশো যিয় িুটি নিন্ন সমরয়র িুটি নিন্ন উরেরশয িযিহৃত। ওল্ড যটোরমন্ট পাস ওিার 
যিখায় যে ইস্রারয়রির যিাকরা সংরনেত হয় এিং মৃতুযর যিিিূত যিাগা নি। নিউ যটোরমন্ট পাস ওিার 
নিোিরির জিয, যশা নেশু তার মৃতুয আমারির পারপর স্বিূনমকায় শানস্ত নিরক্ত হয়। 

নকন্তু িাইট পািি করা ইহুিীরির যে তারা নমশররর িাসত্ব (োত্রাপুস্তক 12:42) িাসত্ব যেরক ঈশ্বররর মতামত 
েিাি করার জিয কৃতজ্ঞ হওয়া উনিত স্মরর্ কনররয়। নিোিরির জিয িাইট পািি করা যশখায় আমরা 
আিন্দ ও মুনক্তর েীশু পারপর িাসত্ব যেরক উপিি জরিয কৃতজ্ঞতা েকাশ কর (ইউরহান্না 8: 34-36) হয়। 

নকছু ইহুনি পনণ্ডতরির িুঝরত পানর যে িাইরিি খানমরনিহীি রুটির উত্সি তুিিায় নিনিন্ন তানররখ হরে 
তানিকািে করর পাস ওিার িা: 

যিি। । Ἑορτή τῶν ἀζύμων িকু দ্বািশ 1;।। যজারস াস, "নিরজ" আ 1, § 3 Xxiii অ্িশয পাস ওিার, 
ো মারসর যিৌে নিরির নিি জিয যসট করা হয়, এিং (খানমহীি রুটির পরিণর মরধয পােণকয িরি 
মরি হয় ), পঞ্চিশ েনতনিি নিেুক্ত। (পাস ওিার। 1906 ইহুনিরির এিসাইরলানপনডয়া) 

অ্তএি, সিরিরয় সরত্ত্বও ইহুিীরা কনিং নক তারা পাস ওিার যেমি 15 তম উপর রাখা, 15 তম biblically 
খানমরনিহীি রুটির সাত নিরির উৎসরির অ্ংশ হরত নিরিিিা করা হয়। কারর্ ইহুিীরা নমশর যেরক েস্থারির 
যজার যঝাুঁক এিং নিনিণষ্ট অ্ িাইরিরির ির্ণিার ওপর নিিণ র করর, তারা যিনশরিাগই শুধুমাত্র নদ্বতীয় তানরখ 
পািি করা যঝাুঁক। 

এক্সনডউস িযাোর 12 পাস ওিার আরিািিা এিং ঈশ্বররর তারা ো মািুষ যশখাি যসইসারে নক ঘটরত োরে 
নছি সম্পরকণ  নেনি মূসা ও হারুরির নিরিণশ নিরয় শুরু হয়। 14 তম শুরুরত - এই নিরিণশ এই েেম মারসর 
িশম নিরি একটি যমষশািক, আনিি িামক গ্র্হর্, এিং এটি সংরের্ আপ 14 তম নিরির, েখি যস যগাধূনি 
নিহত করা হয় েতের্ িা অ্ন্তিুণ ক্ত করা হরয়রছ। 

িেয করুি পাস ওিার সম্পরকণ  নিম্ননিনখত নিরিণশািিী যেরক নকছু: 

21 তাই যমানশ ইস্রারয়িীয়রির সমস্ত েিীর্রির যডরক তারিররক িিরিি, "। নির্ণয় করা এিং আপিার 
যগাষ্ঠী অ্িুসারর নিরজরির জিয যি়োর িাচ্চা নিরত, খুি নিস্তারপরিণর যমষ 22 আর তুনম এরসাি গারছর 
ডাি একটি গুে যিরি ররক্ত ডুনিরয় যে (োত্রাপুস্তক 12: 21-22) অ্িিানহকা ররয়রছ, এিং যিৌকাট ও 



রক্ত অ্িিানহকা মরধয যে িটুি িরজার যিৌকারে আঘাত আর তুনম সকারির আরগ যকউ নিরজর িা়েী 
যেরক যির করর যেরত হরি।। 

অ্নিিযনক্ত "সকাি পেণন্ত" নিিারিাক আসার নহব্রু শব্দ অ্েণ যেরক আরস "নিিারিাক এর মাধযরম িঙ্গ," "," িা 
"সূরেণািয় আসার।" 

তাই, ইস্রারয়িীয়রা 14 তম যিার পর পেণন্ত তারির িান়েরত যেরক যির হয়নি। তার আরগ যসই রারত কী 
ঘরটনছি? 

29 এিং এটা  ররৌরর্র েেমজাত োরা িন্দী েেমজাত োরা অ্ন্ধকূপ মরধয নছি তার নসংহাসরি এরস 
িসরিি এিং গৃহপানিত পশুর সকি েেমজাত যেরক মধযরাত যে সিােিু নমসর যিরশর েরতযকটি 
েেমজাত সন্তািরক তান়েত এ পাস, এি ... 33 নমশরীয়রা জিগরর্র েনত আহ্বাি জানিরয়রছি, যে তারা 
তা়োহুর়ো যিশ যেরক যির করর তারির পাোরত পারর। তারা িরিনছরিি, 'আমরা সি মৃত হইরি। 
" (োত্রাপুস্তক 12: 29, 33) 

নেনি মূসা ও হারুরির রারত িাি োিনি - যে একটি িুি ধৃষ্টতা আরছ অ্রিক হি: 
28 তখি য রাউি তারক িরিি, "আমার কাছ যেরক িরূর যপরত! তখি সািধাি কর এিং যিখ 
আমার মুখ আর! যকিিা যে নিি তুনম আমার মুখ যিখরত আপনি মারা োরি!" 

29 সুতরাং যমানশ িিি, "তুনম িারিা কো িরিনছ। আনম যতামার মুখ আর যিখরত হরি 
িা।" (োত্রাপুস্তক 10: 28-29) 

েেমজাত মৃতুযর পর, ইস্রারয়িীয়রা নমশর ছা়োর আরগ সম্পন্ন করার কাজগুরিা একটি সংখযা নছি। তারা 
সকাি পেণন্ত তারির িা়েীর নিতরর োকার নছি, নিিারিাক িঙ্গ, িািণ যি়োর িাচ্চা যে খাওয়া হয়নি 
যিহািরশষ, গ্র্াম ও শহর যেখারি নমশরীয়রির িসিাস কররতি এ োি এিং তারিররক নজরজ্ঞস তারির যসািা, 
রূপা, এিং যপাশাক নিরত একত্র এিং োই যহাক িা যকি স্ব তারা িহি নছি যিাড এিং তারির গরু-যি়োর 
পাি পারয় যহুঁরট ভ্রমর্ সহ, নকছু েতটা নিশ মাইি, রানমরষষ নমশর যেরক যির তারির সংগঠিত োত্রা শুরু 
হরয় নগরয়নছি যেখারি। িেয করুি: 

34 যিারকরা তারির মািকন়ে যিরগনছি খানমর হরয়নছি, তারির িটকানি পাত্র তারির কাুঁরধ তারির 
জামাকাপ়ে আপ আিে হরে। 35 ইস্রারয়রির যিাকরা যমানশর নিরিণশ অ্িুোয়ী কাজ করি | এিং তারা 
রূপা নমশরীয়রা রত্ন এর ধার, এিং যসািার দতরী িাহু, এিং যপাশাক 36 েিু নিরিি মািুষ, নমশরীয়রা 
ইস্রারয়িীয়রির েনত িোিু োরত তারা তারির কারছ এই ধররির নজনিস ধার নহসারি তারা 
েরয়াজি। তারা নমশরীয়রির িুন্ঠি। 37 ইস্রারয়রির যিাকরা সুরকারত রানমরষষ যেরক োত্রা যিাক নছি | 
নশশুরির পারশ পারয় যহুঁরট োয় ছয় িে। 38 একটি নমশ্র িৃন্দ তারির সরঙ্গ আররা জিয যগি; এিং 
যমষপাি ও যগা-পারির, এমিনক খুি গিানি পশু। 39 তারা মািকন়ে ো তারা নমশর যেরক যির করর 
এরিনছরিি, জিয খানমর িা নছি খানমরনিহীি রুটি যিকড; কারর্ তারা নমশররর িাইরর যির করর 
নিি করা হরয়রছ, এিং যিরী কররত পানরনি তন্ন তন্ন তারা নিরজরির যকাি আহার যোগারিা েস্তুত 
নছি। (োত্রাপুস্তক 12: 34-39, KJV) 

রাত পািি করা রারত যে তারা রানমরষষ তযাগ করর িয়। রাত তারা আসরি নমশর তযাগ কররি। 

কররছি নক ঈশ্বর তারির কাজ কররত িিা পর, তারা তযাগ কররি। 



োত্রাপুস্তক 13:18 আমারিররক িরি, "ইস্রারয়রির যিাকরির নমশর যিশ যেরক যির করর সুশৃঙ্খি সানরিেিারি 
উরে যগি।" মািরুষর সংখযা এিং িয়স পনরসীমা, এটা সি রারতর পর দ্বারা অ্সাধারর্ যে তারা এই কাজ 
করা সম্ভি কররত সেম হরয়নছ নিরিিিা পাস ওিার। 

খাবমরবিহীন রুটির 

োরা নিরজরিররক িীষ্টাি স্বীকার কনর যে েীশু পাস ওিার আমারির পারপর শানস্ত েিাি করা এিং আমরা 
পাপ এিং িণ্ডানম ছা়ো, যিুঁরি োকার যিষ্টা কররত নহসারি নতনি নক, োর মরধয েতীকী খানমর উপস্থাপি 
কররত পাররি হয় (িূক 12: 1)। 

েয়াত হািণাটণ  ডনিউ আমণিং এই সম্পরকণ  নিরখরছ: 

এিং, যেমি ইস্রারয়িীয়রা হাত উুঁিু (গর্িা 33: 3) সরঙ্গ যির হরয় যগি - সুখ এিং আিন্দ যমরঘর 
মরধয আপ,, মহাি উল্লাস এিং িাসত্ব যেরক তারির উোর উপর উল্লাস োরত সিয নিোি শুরু তার 
িীষ্টাি জীিি গ্র্হর্ কররি িা। নকন্তু নক হরি? 

শয়তাি ও পারপর অ্নিিরম্ব ঈশ্বররর সিয পুত্ররক তা়ো - এিং শীঘ্রই িতুি ও অ্িনিজ্ঞ নিোি 
খুুঁরজ যির করর নতনি আত্মনিশ্বাসহীিতা এর depths মরধয ডাউি, এিং যছর়ে েস্থাি করার জিয 
েিুি। 

িেয করুি োত্রাপুস্তক 14, যলাক 10 শুরু - েত তা়োতান়ে ইস্রারয়িীয়রা তারির অ্িুগমি এই মহাি 
যসিা নিরক তাকাি এিং তারির সাহস হানররয় যগরছ। িয় তারির উপর এরসরছ। তারা অ্সরন্তাষ েকাশ 
এিং অ্নিরোগ কররত শুরু কররি। তারা যিরখনছি এটা অ্সম্ভি নছি তারির  ররৌর্ ও তার 
যসিািানহিীরক যেরক িূরর যপরত জিয, কারর্ নতনি তারির জিয খুি শনক্তশািী নছি। তারা অ্সহায় 
নছি। সুতরাং এটি আমারির মারঝ আরছ। 

আমাস্টির েস্টিষ্ট  বি ালী নয়! 

নকন্তু মসূার মধয নিরয় তারির ঈশ্বররর িাতণ া িেয: "িয় যতামরা জাি িা, এখিও িাুঁ়োও, এিং িডণ  
উোররর কাজ যিখরত নমশরীয়রা জিয ... ... যতামরা আিার তারির যকাি নিরনিরির জিয যিখরত 
পারি িা েিু জিয েুে কররি। আপনি"! নক িমৎকার! 

অ্সহায়, আমরা এখিও িাুঁ়োও, এিং িডণ  নিস্তার যিখরত িিা হয়। নতনি আমারির জিয েুে 
কররি। আমরা শয়তাি ও পারপর িশীিূত পাররিি িা, নকন্তু নতনি কররত পাররি। এটা যতারি উনিত 
িীরষ্টর হয় - আমারির উচ্চ নেে - যক আমারির শুে হরি - আমারির পনিত্রতা - আমারির 
রো - নেনি িরিরছি নতনি আমারির িরি িা আমারির পনরতযাগ হরি! 

আমরা আমারির নিজস্ব েমতা ও শনক্ত আরিরশর রাখা োরি িা। নকন্তু মানকণ ি নিরের তারির 
রাখরত পাররিি িা! আমরা নিশ্বারস তাুঁর উপর নিিণ র কররত হরি। আমণিং এইি ডনিউ। নিি িা 
ঈশ্বররর পনিত্র যপৌত্তনিক ছুটির নিি-যকািটি? ঈশ্বররর নিশ্বিযাপী িািণ , 1976) 

উৎসস্টির উস্টে ু 

নকন্তু আমারির এই পূর্ণ তাত্পেণ নশখরত োক। যকি আল্লাহ এই পরি নিি নিরখ কররনছরিি? তাুঁর 
মহাি উরেশয কী নছি? োত্রাপুস্তক 13, যলাক 3 এখি িাি ুকরুি: "... যমানশ তারির িিি, এই নিি, 



ো যতামরা নমশররর যিনররয় আরসি ... মরি রাখুি" এই Abib 15 তম নছি। আয়াত 6: "সাত নিি 
ধরর যতামরা খানমরনিহীি রুটি খারি | সপ্তম নিরি অ্িন্ত যিারজর হইরি ... এই কাররর্ ো শাশ্বত 
[একটি স্মারক] কররনছি সম্পন্ন করা হয় ... এিং এটি একটি সাইি ইি করার জিয হইরি "- 
(পনরিয় অ্রিৌনকক েমার্) -" যতামার কারছ যতামার হাত উপরর, এিং যতামার যিাখ "এর মারঝ 
একটি স্মারক জিয - যকি? - "যে, সিােিু আইি যতামার যোুঁরট হরত পারর ... তুনম যসইজিয এই 
অ্ধযারিশ পািি কররি ..." 

ওহ, নেয় িাই ও যিারিরা, আপনি নিস্ময়কর অ্েণ যিখরত পাে? আপনি এটা সি সতয তাত্পেণ 
উপিনি কররি? আপনি ঈশ্বররর উরেরশযর যিখরত পাি নক? পাস ওিার পারপর অ্তীরতর হয় েশমরির 
জিয িীরষ্টর মৃতুযর ছনি। তাুঁর ররক্তর গ্র্হর্ পারপর আমরা কনমট োকরি েমা করর িা - এটা পাপ 
অ্িযাহত রাখার জিয িাইরসন্স যিয় িা - তাই েখি আমরা এটা গ্র্হর্, আমারির পারপর শুধুমাত্র যে 
সময় পেণন্ত েমা হয় - অ্তীত পারপর। 

নকন্তু আমরা িন্ধ করি? অ্তীত পারপর েমা। নকন্তু আমরা এখিও মািুষ যিহ হয়। আমরা এখিও 
েরিািি যিারগ হইরি। পাপ এটির যছাুঁ অ্িুনষ্ঠত হরয়রছ - আমরা পারপর িাস হরয়রছ তার 
েমতায়। এিং আমরা নিরজরিররক তা যেরক রো েমতাহীি হয়! আমরা পাপ িারস পনরর্ত 
হরয়রছ। অ্েণ - আমারির ছনি িুঝরত োক। (আমণিং এইি ডনিউ। আপনি পাস ওিার এিং 
খানমরনিহীি রুটির উত্সি সম্পরকণ  জািা উনিত। গুড নিউজ, মািণ  1979) 

নক নডগ্র্ী করা উনিত নিোিরির পাপ পনরতযাগ করা? সমূ্পর্ণরূরপ, যেমি েীশু যশখারিা, "আপনি নিখুুঁত োকরি 
যতামারির স্বরগণর নপতা নিখুুঁত ঠিক যেমি" (মনে 5:48)। েতীকী পাপ এক ধররির (: 7-8 সা . 1 কনরন্থীয় 
5) হরত পারর খানমর। পাপ মরতা আপ খানমর পা । 
নহসারি সাত ঈশ্বররর সংখযা সমূ্পর্ণতার েতীক হয়, নিোি খানমরনিহীি রুটির সাতনিি সারে নিস্তারপরিণর 
যিাজ অ্িুসরর্ কররত হয়। অ্েণ এিং েতীক মাত্র পাস ওিার সরঙ্গ সমূ্পর্ণ িয়। পাস ওিার গত পাপ 
যমািরির এিং নেশুর মৃতুযর জিয নিরের রক্ত গ্র্হর্রোগযতা ছনি। 
আমরা িীষ্ট েতীকী তার মৃতুয (সা . গািাতীয় 3:13) িৃে ঝুিন্ত যছর়ে যিওয়া উনিত? িং আমারির কারছ 
পাস ওিার সাহারেযর ছনি নিম্ননিনখত খানমরনিহীি রুটির সাতনিি সমূ্পর্ণ পাপ আরিরশর পািি এর িরূর 
নিিণার্ - পরর অ্তীত পারপর নেশুর িনিিারির  রি েমা করা হি। 
খানমরনিহীি রুটির ছনি নিি জীিি ও উনিত েীশুর হরি। েীশু ঈশ্বররর নসংহাসি যেখারি নতনি আমারির 
মহাোজক নহরসরি আমারির পে কাজ এখি সনক্রয়িারি হয়, পারপর আমারির যশাধক (ইব্রীয় 2: 17-18) 
আররাহর্ আমারির েমতা যেরক সমূ্পর্ণরূরপ েিাি! 
এখারি নহব্রু ধমণগ্র্ন্থ খানমরনিহীি রুটির পরিণর সম্পরকণ  কী িরি নকছু যিই: 

15 যতামরা সাতনিি খানমরনিহীি রুটি খারি। েেম নিরি আপনি আপিার িান়ে যেরক খানমর 
অ্পসারর্ হইরি। যে যকহ সপ্তম নিি পেণন্ত েেম নিি যেরক রুটি খানমর খারি জিয, যে িযনক্ত 
ইস্রারয়রির যেরক নিনেন্ন করা হরি। 16 েেম নিরি একটা পনিত্র সিা হরি | আর সপ্তম নিরি যতামার 
জিয একটি পনিত্র সিা হরি। যকাি কাজ তারির উপর যতমিই করা হরি; নকন্তু যে ো েরতযরকর 
যখরত হরি - যে শুধমুাত্র আপিার দ্বারা েস্তুত করা হরত পারর। 17 সুতরাং আপনি খানমরনিহীি 
রুটির উত্সরির কো মরি রাখরি, এই একই নিরি আনম নমসর যিশ যেরক যির করর এরিনছিাম হরি 
জিয। অ্তএি আপনি একটি নিরস্থায়ী অ্ধযারিশ নহসারি আপিার িংরশর পর িংশ ধরর এই নিরি 



পািি কররি। 18 েেম মারস, সন্ধযায় মারসর িতুিণশ নিি নিরকরি যতামরা নিিয়ই খানমরনিহীি রুটি 
খারি, সন্ধযায় মারসর একনিংশ নিি পেণন্ত। 19 সাতনিি ধরর যকাি খানমর যতামারির গৃরহ পাওয়া োরি, 
যে যকউ খায় নক খানমর হয় যেরহতু, যসই একই িযনক্ত ইস্রারয়রির মণ্ডিী যেরক মরুছ য িরত হরি, তা 
হরে নতনি অ্পনরনিত অ্েিা জনম যিটিি। 20 আপনি নকছুই খানমর খারি | । যতামারির সকরির 
িা়েীরতই আপনি খানমরনিহীি রুটি খারি | ' "(োত্রাপুস্তক 12: 15-20) 

যিিীয় পুস্তক 23: 6-8 এটি সম্পরকণ  পাশাপানশ যশখায়। এিং নদ্বতীয় নিিরর্ 16:16 যিখায় যে অ্ঘণ রুটি, 
যপরন্টকে, এিং পতি পনিত্র নিি নিি যিওয়া হরি িরি আশা করা হরয়নছি। 

মূিত, যকাি "রহামিনি িা উত্সরগণর" নছরি, েখি আল্লাহ (নেরনময় 7:22) "নমশর যিশ যেরক যির করর 
তারির আিা"। তারা অ্িাধযতার কাররর্ যোগ করা হয় নি (নেরনময় 7: 21-27) এিং নিউ যটোরমন্ট যে 
আমরা এখি যহামিনি িা পশুিনি োকরত হরি িা (ইব্রীয় 9: 11-15) স্পষ্ট। 

আমরা ধরর খানমরনিহীি রুটি খারি নহসারি নিি েনতটি আমরা িুঝরত পানর আমরা পাপ যে আমারির 
িারপারশর িুনিয়া োরত েিনিত এ়োরত আরছ। 

পলাপ িা িাধা বিস্টয়বছলাম? 

নছি খানমরনিহীি রুটির পরিণর যিাপ? যে অ্িয নকছু হািণাটণ  ডনিউ আমণিং নিরখনছরিি নিরিিিা করুি: 

ওল্ড চুবির সস্টঙ্গ বিলুপ্ত িরা হয় বন 
মািয যে খানমরনিহীি রুটির পরিণর একটি নিনিণষ্ট সমরয়র হয়, িটুি উচ্চ নিরির নিশ্রারমর সময় 
হরে। এিং এই সমরয়র মরধয নিরস্থায়ী হয় - ইস্রারয়িীয়রা েখি নমশরর এখিও - আরগ মূসার 
আিুষ্ঠানিক আইি যিওয়া িা যিখা হরয়রছ - আরগ ঈশ্বররর এমিনক পরুাতি িুনক্ত েস্তাি! নক 
যমানশর নিনধ-িযিস্থা, িা পরুরারিা িুনক্ত, আিা িা ইিনেটিউট করা হয়নি, তারা িূরর নিরত িা 
পারর! মরধয Fenton এর অ্িুিাি সারি 17 তম যলাক অ্িুিাি করা হয়: "অ্তএি এই সমরয়র একটি 
সিা িীঘণস্থায়ী েনতষ্ঠাি নহরসরি রাখা।" পরুরা সমরয়র অ্ন্তিুণ ক্ত করা হয়। 
এই একা কতণ িয েমার্ কররত হরি যে পনিত্র নিরির - এিং খানমরনিহীি রুটির সাতনিি - আজ 
িাুঁধাই করা হয় আর অ্িন্ত কাি! 
এখি, এই গ্র্রন্থ 15, িা 14 তম যেরত্র েরোজয নহসারি তারা নিিয় িা, এিং এখারি সরন্দহাতীতিারি 
েমানর্ত, তারপর নিস্তারপরিণর জিয কখিও-েনতনষ্ঠত হয় তাহরি নক হরি? অ্িশযই এটা! নকন্তু এই 
গ্র্রন্থ উপরর পরি এিং পাস ওিার প়ুেি। অ্িুরেি শুরু োত্রাপুস্তক 12:21 পাস ওিার আিার উরল্লখ 
করা হয়, এিং যলাক 24 এটি নিরতরর স্থাপি! ... 
পাস ওিার একা পািি করা, এিং তারপর, রুটি, মারি সাত নিরির পািি করা েতীক িীরষ্টর রক্ত 
গ্র্হর্ কররত, পারপ ধরর িিরত িযেণ - িিরত ... আইি িূরর সম্পন্ন করা হয়, আমরা করুর্া অ্ধীরি 
আরছ , োর অ্েণ িাইরসন্স, পাপ কররতই করুি! 
খানমহীি রুটির সাতনিি আরিরশর, ো িিার অ্রপো রারখ িা পারপর িূরর নিিণার্ অ্িয উপায় হি 
পািি ছনি। (আমণিং এইি ডনিউ। আপনি পাস ওিার এিং খানমরনিহীি রুটির উত্সি সম্পরকণ  
জািা উনিত। গুড নিউজ, মািণ  1979) 



োেনমক নিোিরা নিশ্বাস কনর িা যে খানমরনিহীি রুটির পরিণর িূরর সম্পন্ন করা হয়। িূত পি সঠিকিারি 
খানমরনিহীি রুটি সরঙ্গ ন ে পািি কটা (1 কনরন্থীয় 5: 7)। নতনি এিং অ্িযরির এখরিা নিনহ্নত / এটি 
পনরিনেত নেহূনিয়া িাইরর এটা পেণরিের্: 

6 নকন্তু আমরা ন নিপী যেরক খানমরনিহীি রুটির পরিণর পর সমুদ্রপরে রওিা হরয় পাুঁি নিি তারির 
যত্রায়ারত, যেখারি আমরা সাত নিি োকিাম এ যোগিাি কররি। (যেনরত 20: 6) 

েনি নিোি খানমরনিহীি রুটির পরিণর পািি করা হয় নি, পনিত্র আত্মা এই মত যরকডণ  করা অ্িুোনর্ত 
িা। এখি ন নিনপ মযারসরডানিয়া একটি নিধমী শহরর নছি িা। এটা যতারি যরামািরির দ্বারা শানসত নছি - 
এইিারি এই নিি যজরুজারিরম মত একটি জায়গা সীমািে নছি িা রাখা। (; Acts 20 7: 6 1 কনরন্থীয় 5) িতুি 
নিয়রম অ্ন্তত িুটি স্থারি, আমরা যিখরত যে খানমরনিহীি রুটির পরিণর নিধমী এিাকায় পাহারা নিরয় রাখরত 
নছি। 

এছা়োও নিরিিিা করুি নিিৃনত অ্যাট 12 "এটা খানমরনিহীি রুটির পরিণর সময় নছি": 3। নতনি এই নিি 
যকি উনল্লনখত হরতা েনি তারা নিধমী নিোিরির কারছ অ্জািা নছি অ্নস্তত্ব নিরস্ত করররছি: নিধমী যিখক 
িুক অ্িয নিধমী (1 যেনরত 1) এর যেনরত িই সুরাহা যেরহতু? 

সম্ভিত এটা যোগ করা হরি তা কৃনত্রম 3 য় শতরকর পত্র আপস্তিরুম িািী কররি যে েীশু যশখারিা তাুঁর 
অ্িুগামীরা খানমহীি রুটির নিি পেণন্ত নতনি য রৎ রাখা উনিত িয়। আমরা যে িস্তারিরজ নিিণ র কররত 
পারর িা, তাহরিও এটি ইনঙ্গত যিয় যে নকছু 3 য় শতরকর মরধয ঐ নিি পািি করা হয়। 

িাইরিি িাইরর যেরক তেয জানিরয়রছ যে অ্যাপরেি পি, যয়াহি আর ন নিপ, সু্মর্ণা এর পনিকাপণ এিং অ্িযািয 
োেনমক নিোিরির সরঙ্গ িরাির খানমরনিহীি রুটির পরিণর (নপওনিয়াস । পনিকাপণ জীিি, অ্ধযায় 2) রাখা। 

তা সরত্ত্বও, িতুেণ শতরকর িায়নিরকয়া (গ। 363-364) পনরষরির কযািি 38 খানমরনিহীি রুটির পরিণর পেণরিের্ 
নিনষে। ঈশ্বররর িািণ  আর এই কাউনন্সরির ো িাইরিি ও নিশ্বস্ত েেম ঐনতহয নিরুরে নগরয় অ্রিক রায়গুরিা 
যমরি িিরত িা পারর। 

।।। যজররাম নেৎজ মরধয উিাহৃত যেমি, নপনপ 58,62,63;। এন  ানিউস পািানরং অ্তএি, নিনিন্ন নিশ্রামিারর-
নকপার পরর খানমরনিহীি রুটির পরিণর রাখার (নেৎজ িাজারররির ইহুনি নিোি মযাগিাস, যজরুজারিম, 1988, 
পৃ 35 অ্িযাহত। । সািামী এর এন  ানিউস এর: িইরয়র ২ (অ্ংশগুরিা 1-46) অ্িুরেি 1, অ্ধযায় 19, 7-9 
নব্রি, 1987, পৃ 117-119) এিং মধযেুগ মরধয এিং তার পররও যষাি শতরক (নিএকটি নড সাব্বাটানরয়ানিজম।। 
অ্যাণু্ড্রজ ইউনিিানসণটি যেস, যিনররয়ি নরংস (MI) 1993, নপনপ 61-62; জি যেসরকস ইহুিীয় এিং উপিযাস 
 ানন্টরসস, নপনপ 57-58, িি নি সপ্তম নিিস পুরুষরির মরধয উিাহৃত নহরসরি  ািকারির জি একজি যব্রইর  
খণ্ডি।।। সাব্বাটানরয়ান্স এিং ইংিযান্ড অ্যান্ড ওরয়িস, 1600-1800 সারি সাব্বাটানরয়ানিজম, 2nd সংস্করর্। 
যজমস লাকণ  অ্যান্ড যকাং, 2009, নপনপ। 49-50)। 

ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  আমরা গ্র্হি কনর িা নহসারি যে িায়নিরকয়া কাউনন্সি সতয নিোি নগজণ া জিয আপনি 
িরিরছি, আমরা এখরিা খানমরনিহীি রুটির পরিণর রাখা। আমরা সাত নিি িাইরিি পরামশণ যিয় যেমি 
েরতযরকর জিয নকছু খানমরনিহীি রুটি খারি (োত্রাপুস্তক 12:15; 13: 6; 23:15; 34:18)। / িািাম-গম িযিহার 
নিনিলযা -েরয়াজি হয় িা এই রুটি নিনিন্ন শসয করা যেরত পারর। 



(এটা সম্ভিত উরল্লখ করা উনিত যে যকউ এই ন ে সময় শুধমুাত্র খানমরনিহীি রুটি ছা়ো অ্িয খািার 
যখরত পাররি, এটা ঠিক যে খানমরনিহীি রুটি খাওয়া কররত হরি। এছা়োও, পাস ওিার মরতা খানমহীি 
রুটির েেম ও যশষ নিিরসর নিি, মত সাপ্তানহক নিশ্রামিার, যে এক কাজ কররত হয় িা।) 

নকছু িাইরিরির অ্রিক অ্ংশ িরূর allegorize িাই, েনিও অ্িশযই পনিত্র নিি করার জিয একটি আধযানত্মক 
যিাঝার মত সময়, এছা়োও আরছ একটি শারীনরক অ্িযতম। এিং শারীনরক রীনত কররত আমারির সহায়তা 
করর িাি আধযানত্মক পাে িুঝরত। 

খানমরনিহীি রুটির সাহারেযর ছনি নিি যে আমরা নিোি আমারির জীিি যেরক পাপ এিং িণ্ডানম করা 
সংগ্র্াম কররছ (সা . মযাে ু16: 6-12; 23:28; িূক 12: 1)। তারির শারীনরকিারি পািি, এটি আমারির সহায়তা 
করর িাি আধযানত্মক পাে যে ঈশ্বর অ্নিরেত জািরত। 

4. পপস্টেিে: সত্ু পত্ামাস্টির প স্টিস্টছন ও ঈশ্বস্টরর অবিশ্বাসু উপহার 
সম্পস্টিে  

সিণানধক োরা িীষ্ট মুক্তকরে যপরন্টকে সম্পরকণ  নকছু জানি। অ্রিক সঠিকিারি এটা নিউ যটোরমন্ট নগজণ া 
শুরুর কো নিরিিিা করুি। 

নেশু মারা োওয়ার পর তাুঁর নশষযরা পনিত্র আত্মার শনক্তরত গ্র্হর্ কররত অ্রপো কররত িিা হরয়নছি: 

4 তারির সরঙ্গ আহার করনছরিি, নতনি তাুঁরির আরিশ নিরিি যজরুশারিম যছর়ে িা, নকন্তু নপতার 
েনতশ্রুনত, "ো," নতনি িরিি, "আপনি আমার কাছ যেরক শুরিনছ জিয অ্রপো কররত; জি 5 জরি 
িাপ্তাইজ নকন্তু আপনি এখি যেরক িয় অ্রিক নিি পনিত্র আত্মায় িাপ্তাইনজত হরি। " (যেনরত 1: 4-
5) 

তাই তারা ঢুরক: 
1 েখি যপরন্টকে নিি সমূ্পর্ণরূরপ এরসনছি, তারা এক জায়গায় সমরিত সকরির উরেশয একই নছি 
(রেনরত 2: 1) । 

িেয করুি যে নিিৃনত উপর যজার যিয় যে যে পপস্টেিে বিন সম্পেূেরূস্টপ আসা বছল। িাইরিি এটা স্পষ্ট 
যে ঘটিা অ্িুসরর্ সরাসনর সতয যে পপস্টেিে বিন সম্পেূেরূস্টপ এস্টসবছল এর সারে সম্পনকণ ত করা 
হয় কররছ। এিং, এটা কারর্ তারা সি একসরঙ্গ যিরখ যসটা নশষযরির ঘরটরছ। 

এখারি তারপর নক ঘরটরছ: 

2 হোত্ রুনসং েিি িাতারস নহসারি, স্বগণ যেরক একটা শব্দ যশািা যগি, এিং এটি সারা িান়ে তারা 
িনসয়া নছি যেখারি িরা। 3 তখি আগুরির িাগ মরুখর তারির হানজর, এিং তাুঁহারির েরতযরকর উপর 
িসি।4 তাুঁরা পনিত্র আত্মায় পরূ্ণ আর নিন্ন িাষায় কো িিরত িাগরিি পনিত্র আত্মাই তারির 
এইিারি কো িিার শনক্ত নিরিি। ... 
38 নপতর তাুঁরির িিরিি, "মি ন রাও, এিং আপিার েনত এক েশমরির জিয েীশু িীরষ্টর িারম 
িাপ্তাইনজত হও 



পারপর; এিং আপনি পনিত্র আত্মা িাি োপ্ত হইরি। 39 েনতশ্রুনত জিয আপিারক আপিারির সন্তািরির 
জিয, এিং োরা সি িরূর হয়, েিু, আমারির ঈশ্বর কি হরি নহসারি অ্রিক নহসারি। " 
40 আররা অ্রিক কো যস সােয এিং তারির উত্সাহ নিরিি িিার অ্রপো রারখ িা, "এই িষু্ট 
েকৃনতর যিাক েজে যেরক রো পারি।" 41 োুঁরা নপতররর কো গ্র্হর্ িানপ্তস্ম নিরয়নছি; এিং যে নিি 
োয় নতি হাজার আত্মার তারির যোগ করা হরয়রছ। 42 তারা যেনরতরির নশো গ্র্হর্ িনু্ধতা মরধয 
অ্নিিনিতিারি অ্িযাহত, রুটির অ্নিনেন্ন, এিং োেণিা কররতি। ... 47 ঈশ্বররর েশংসা কররত কররত 
এিং সকরিই হরে।েিু নিশ্বাসীিরগণর দিিনন্দি োরা উোর হরে যোগ করা হরয়রছ। (যেনরত 2: 2-4, 
38-42, 47) । 

তারা পনিত্র আত্মার শনক্তরত নকছু যপরয়নছ। আর এই যরামাি কযােনিক, ইোিণ অ্েণডক্স, অ্নধকাংশ যোরটেযান্ট, 
নেরহািার সানেরির দ্বারা নিোি নগজণ ার শুরু, এিং ঈশ্বররর িরির িািণ  িরি মরি করা হয়। তাই পনিত্র আত্মা 
(একই সময় যে ইহুিীরির অ্রিরকই যপরন্টকে পনরিনেত) একটি নিনিণষ্ট সময় এ অ্িুরমািি যিয়া হয় এিং 
নেশুর নশষযরা এখিও এটা যিরখ সহািুিূনত যিনখরয়ছ। 

এটা একটা কাকতািীয় নছি িা। 

পসখাস্টন পপস্টেিে আস্টরা আস্টছ বি? 

অ্রিক িুঝরত পারনছ িা যে যপরন্টকে পনিত্র আত্মার িাি এিং নিউ যটোরমন্ট নগজণ া শুরুর যিরয় যিনশ 
েনতনিনধত্ব। 

োিীি মরধয পযারসজ নিরক তানকরয় আরছ এিং নিউ যটষ্টারমন্টস এই নিি এিং এর অ্েণ সম্পরকণ  আররা তেয 
েিাি করর। 

যপরন্টকে ন ে োেনমক এক পর নিোিরির দ্বারা রাখা, নকন্তু িাষায় কো িিরত যকারিা উরল্লখ সরঙ্গ 
নছি। িূত পি যপরন্টকে িশক রাখার পর যপরন্টকে যেনরত িই নদ্বতীয় অ্ধযারয় উরল্লখ অ্িযাহত। িেয 
করুি নতনি ো নিরখরছি, োয় 56 নিোরব্দ: 

8 আনম পে এখি যতামার সারে যিখা কররত িাই িা; নকন্তু আনম যতামারির সরঙ্গ অ্রিকটা সময় 
োকরত আশা কনর, েনি েিুর অ্িুমনত যিয়। পঞ্চাশত্তমীর নিি পেণন্ত আনম ইন রষ োকি (1 কনরন্থীয় 
16: 8)। 

এ যেরক জািা োয় পি জািত েখি যপরন্টকে নছি, নতনি মরি কররতি, যে কনরনন্থয়ান্স জািরত হরি েখি 
যপরন্টকে নছি এিং যসই ইন ষীয় পনরনিত হরি েখি যপরন্টকে নছি। সুতরাং, এটা আপাতিৃনষ্টরত যপৌি ও 
ইর সারস কনরন্থ অ্ইহুিী দ্বারা পানিত হরে। 

অ্িয িছররর যেনরত যপৌি এছা়োও, যপরন্টকে যজরুশারিরম হরত 60 নিোব্দ োয় ইো েকাশ করররছ: 
16 যপৌি জিয গত ইর সারস জাহাজসমূহ, োরত নতনি এনশয়ারত যিশী সময় হরতা িা নসোন্ত 
নছি; নতনি যজরুশারিরম যপরন্টকে নিি েনি সম্ভি হরত ত্বরা হরয়নছি (রেনরত 20:16)। 

সুতরাং, যজরুজারিরম নিোিরা এখিও যপরন্টকে যিরখ হয় এিং পি এটা খুি যিরখ োয়নি। তা িা হরি, 
যকাি সুস্পষ্ট কাররর্ পি পঞ্চাশত্তমীর নিরি যজরুজারিরম হরত যিরয়নছরিি হরি। 



যময়াি যপরন্টকে একটি নগ্র্ক শব্দ 50 তম অ্েণ হয়। যে শব্দ তানরখ গর্ক নিম্ননিনখত নহব্রু নিিরর্ যেরক 
এরসরছ: 

15 আর তুনম, নকন্তু নিশ্রামিাররর পর নিি যেরক নিরজরির জিয গর্িা কররি যেনিি তুনম যিািিীয় 
দিরিিযর জিয যগাছা আিা যেরক: সাত নিশ্রাম নিিগুরিার সম্পন্ন কনররত হইরি। 16 কাউন্ট পঞ্চাশ নিি 
সপ্তম নিশ্রামিারর পর নিি (রিিীয় পুস্তক 23: 15-16)। 

যপরন্টকে নিি নিনিন্ন িাম আরছ, এিং কারর্ যে, নকছু এটা সম্পরকণ  নিভ্রান্ত করা হরয়রছ। তার অ্িযািয 
িাইরিরির িাম অ্ন্তিুণ ক্ত: হারিণ ে ঈি, সাত সপ্তারহর ঈি এিং  িরক নিি। 

ইহুবি ঐবত্স্টহুর েখন পপস্টেিে হয়? 

োয়ই গাওয়া ঈশ্বররর পনিত্র উৎসি, ো সূেণারস্তর শুরু অ্িুষঙ্গী: 
29 েখি পনিত্র উত্সি রাখা হয় রারতর মত একটি গাি আরছ, এিং েখি যকউ োরর্ িাজায় িাুঁনশ 
সরঙ্গ োয়, িডণ  পিণত মরধয আসা কররত, ইস্রারয়রির িিশািী এক নহসারি হৃিরয়র আিন্দ 
হইরি। (নেশাইয় 30:29) 

আধুনিক ইহুিী যময়াি সািুওত দ্বারা যপরন্টকে ডাকরত োরক। 

নকছু নিভ্রান্ত হরয়রছ েখি যপরন্টকে হয়। অ্রিক ইহুিী একই নিরি এটি রারখ ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  যত এটি 
রাখা হরি িা। 

ইহুনি সেূকীরির সঠিকিারি িরিি তরি "[আনম] এি যপাে তািমূরির এিং গনর্রক সানহতয ... যপরন্টকে 
নসয়াি 6 ষ্ঠ পর়ে" (পযারিরির, " িাররক যস তওরাত," নপ "রে যপরন্টকে সিসময় রনিিার, উপর প়ো হরি"। 
212 , নিরয়িা, 1861;।। যপরন্টকে 1906 ইহুনিরির এিসাইরলানপনডয়া) যডট অ্রিক ইহুিী এখি িযিহার (ো 
যপাে তািমূিীয় সানহরতয ো ওল্ড যটোরমন্ট পর একত্র করা হয় এিং শাস্ত্র িয়) আরছ, পরিতী পনরিতণ ি 
এিং িাইরিরির তানরখ । আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  িাইরিরির পেনত পািি। 

িেয করুি এছা়োও সারিক েধাি রানব্ব েিু সযাক্স যেরক নিরম্নাক্ত: 

 রীশীর িি, োরা নিরখরছি এক যিাঝা নহসারি যমৌনখক আইি নিশ্বাস পাশাপানশ মারি "নিশ্রারমর 
নিিটিরক নিরশষ", এখারি নপশাি েেম নিি (15 নিশাি)। সেূকীরা, োরা শুধুমাত্র নিনখত আইি 
নিশ্বাস, যটক্সট আেনরক গ্র্হর্ কররি। নিি নিশ্রামিারর পর রনিিার হয়। এিারি গর্িা সিণিা িাি ু
রনিিার, এিং সািুওত শুরু হয়, পঞ্চাশ নিি পরর, এছা়োও সিসময় একটি যরািিার পর়ে। (সযাক্স এি 
ইহুিীধমণ। সািুওত জিয একটি নিন্তার আরুজ নশিা, 3 জিু, 2014.) 

নিোি মরি রাখা উনিত যে, নেশু নিনখত আইি উপর যমৌনখক আইরির উপর অ্তযনধক নিিণ র  রীশীরা 
নিন্দা (মাকণ  7: 5-13)। েীশু তারির িিরিি তারা নছি "আপিার ঐনতহয ো আপনি নিরি হস্তান্তর করররছি। 
এইরকম আরও অ্রিক নজনিষ আপনি কররত মাধযরম যকারিা েিাি ঈশ্বররর িাকয উপাজণ ি" (মাকণ  7:13)। 

এিং, নিরির নিরত্রর, যপরন্টকে  িরক সরঙ্গ েুক্ত হরে নহসারি পঞ্চাশ যির়ে িরিরছ সময় যিাঝায়: 



16 কাউন্ট সপ্তম নিশ্রামিারর পর নিি পঞ্চাশ নিি; তারপর আপনি েিুর কারছ একটি িতুি শসয 
দিরিিয আিরি |। 17 তুনম যতামার িা়েী-ঘর যেরকই নিরয় আসরি এক ঐ া িুই-িশমাংশ িুই তরঙ্গ 
রুটি। তারা নমনহ মেিা হইরিি; তারা খানমর নিরয় যিকড হইরি। তারা মািরুির (: 16-17 যিিীয় 
পুস্তক 23) এর েেম  সি হয়। 

আপনি েখি সপ্তম নিশ্রামিারর পর নিি পঞ্চাশ নিি গর্িা, আপনি যে যপরন্টকে সিসময় একটি যরািিার 
আসরছি। ' পঞ্চাশত্তমীর নিি পেণন্ত সূেণাস্ত রনিিার সূেণাস্ত শনিিার যেরক িািারিা হয়। , নেনি িানি পূরর্ িা 
করার সু্মর্ণা এর পনিকাপণ নিরখনছরিি যে, যেনরতরা একটি যরািিার যপরন্টকে রাখা (-টাকরা 7)। 

িিম িসল 

শব্দ "অ্নগ্র্মাংশ" িযিহার একটি নদ্বতীয়  সি িা়োয়। এিং েকৃতপরে, এই অ্তযন্ত আউট ওল্ড যটোরমন্ট 
উরল্লখ: 

16 ... হারিণ ে ঈি, আপিার শ্রনমকরির আপনি মারে িাষ েেম; 17 ও িছররর যশরষ সংগ্র্হ ঈি, আপনি 
েখি মাে যেরক আপিার শ্রনমকরির (োত্রাপুস্তক 23: 16-17)  ি সংগ্র্হ কররি।  
 
22 আর তুনম সাত সপ্তারহর উত্সি পািি কররি গম কাটার পর েেম শসয যেরক দতরী এিং 
িছররর যশষ (োত্রাপুস্তক 34:22) এ সংগ্র্হ ঈি। 
26 এছা়োও অ্নগ্র্মাংশ নিরি, েখি আপনি সপ্তাহ আপিার ন ে মুরখ েিুর কারছ িতুি শসয দিরিিয 
এরি একটি পনিত্র সিা অ্িুনষ্ঠত (গর্িা 28:26) আরছ হইরি। 

নকছু যোরটেযান্ট মন্তিযকারীরির েেম শসয যেরক দতরী পরি যেমি তরঙ্গ যগাছা দিরিিয প়ুেি েনিও 
(রেমিইনড। যিিসি োনড িাইরিি। টমাস যিিসি পািনিশাসণ, িযাশনিি, 1997, নপ। 213), এটা একটা আসি 
িয়। েনিও "অ্নগ্র্মাংশ একটি যগাছা" তাহরি েস্তাি যিওয়া হরয়নছি (রিিীয় পুস্তক 23: 10-11), যেমি উপরর 
যিখারিা, িাইরিি েেম শসয যেরক দতরী সময় (িা যকিি এক যগাছা) নহরসরি সাত সপ্তারহর ঈি যিাঝায়। 

নকিারি েেম শসয যেরক দতরী ধারর্া সাহােয করর আমারির েরোজি তা আজ িুঝরত যপররছ? 

যপরন্টকে ঈি িা ন ে েেম শসয যেরক দতরী (োত্রাপুস্তক 34:22) আমারিররক মরি কনররয় যিয় আল্লাহ্র 
এখি শুধুমাত্র একটি যছাট "অ্নগ্র্মাংশ" আধযানত্মক  সি কি কররছ যে গত যগ্র্ট নিি আসরছ ো পরর 
অ্নধক  সি ছনির সরঙ্গ। নরং  সি, সিরিরয় এিাকায় িৃহত্তর পতি  সি তুিিায় অ্রিক যছাট, এিং এই 
মািিতার জিয পনরত্রারর্র ঈশ্বররর পনরকল্পিা সরঙ্গ সামঞ্জসযপূর্ণ হরি। 

নকন্তু নক েীশু সম্পরকণ  নক? নতনি েেম  সি হি এক ধররির নছি িা? 

হযাুঁ, নতনি অ্িশযই নছরিি। পি নিরখরছি: 

20 নকন্তু সনতযই িীষ্ট মৃতরির মধয যেরক পুিরুনিত এিং োরা ঘুনমরয় আরছ েেম পনরর্ত 
হরয়রছ। 21 সাি যেরক মািুরষর জিয, মৃতুয এরসরছ মযাি মৃতরির পুিরুিািও দ্বারা এরসরছ। 22 যেমি 
আিম সকরির মৃতুয হয়, ঠিক যসিারি িীরষ্ট তাই সি জীনিত হরয় উেরি। ' 23 তরি তার েনতটি 
এক: িীষ্ট অ্নগ্র্মাংশ, পরর োরা নিরের হয় তাুঁর পুিরুিারির সমরয়। (1 কনরন্থীয় 15: 20-23) । 



10-11: িীষ্ট যিিীয় পুস্তক 23-এ তরঙ্গ যগাছা দিরিিয পািি করা হয়। নতনি েেম শসয যেরক দতরী 
যগাছা। েখি যস (তরঙ্গ যগাছা দিরিিয একটি যরািিার নছি িা) যরািিার স্বরগণ মরধয আররাহি পর নতনি 
পুিরুিাি হরয়নছি (জি 20: 1, 17) নতনি আররা িূনমকা পূর্ণ। নকন্তু নতনি িা তাুঁর সতয অ্িুসারীরির পািি 
এখি ইোর িিা হয়। 

এছা়োও, যজমস িিরছি নেশু আমারির যঘাষর্া আিা এছা়োও এক ধররির হরত: 
18 তার নিরজর ইো নতনি আমারির সতয কো দ্বারা যঘাষর্া আিা, যে আমরা তাুঁর িান্দারির মরধয 
েেম  সি (রজমস 1:18) এক ধররির হরত পারর। 

েীশু তরঙ্গ যগাছা দিরিিয েনতনিনধত্ব কররত মূি নছি তাই েখি, সতয নিোিরা  িরক এক ধররির, 
যপরন্টকে নিি দ্বারা েনতনিনধত্ব হয়। "অ্নগ্র্মাংশ" মারি মাত্র করয়ক এই িয়রস  সি অ্ংশ হরি (Cf. িুক 
12:32; যরামািরির 9:27; 11: 5) - নকন্তু তারা পররােিারি যে অ্নধক  সি হরি - একটি সময় যেখারি োরা 
পনরত্রারর্র জিয একটি সরুোগ নছি িা পরর একটি সতয এিং িাস্তি সুরোগ োকরি। 

িেয করুি নক নপটার যপরন্টকে উপর িরিি: 
29 " 'িাইরয়রা, যতামরা আমারক কুিপনত িাউি আপিারক অ্িারধ কো নতনি মারা যগরছি ও সমানহত 
করা হরয়রছ যে, নতনি ও তাুঁর সমানধ আজও আমারির সারে আরছি োক। 30 একজি িািিািী নছরিি 
এিং জািরতি ঈশ্বর একটি েনতশ্রুনত নিরয়নছরিি তারক তার শরীররর  ি যে শপে, মাংস অ্িুোয়ী, 
নতনি িীষ্ট আপ িা়োরত হরি, 31 নতনি, এই এনিষরয় আরগই যিখা, িীরষ্টর পুিরুিাি নিষরয় িক্তিয 
রারখি, তাুঁর নসংহাসরি িসরত 'তাুঁরক মৃতুযরিারক পাতাি িানক নছি িা নকংিা তাুঁর মাংস যিখরত 
পাইনি িুিীনত। 32 ঈশ্বর মৃতুযর পর েীশুরকই পুিরুনিত করররছি, ো আমরা সি সােী। 33 অ্তএি 
ঈশ্বররর ডািনিরক পেণন্ত উন্নীত হরে, নপতার কাছ যেরক পনিত্র আত্মা েনতশ্রুনত গ্র্হর্ করর নতনি 
যঢরি (রেনরত 2: 29-33) এই ো এখি আপনি যিখরত এিং শুিরত োক। 

িেয করুি যে নপটার, যপরন্টকে উপর েীশুর কারছ  ি নহসারি উরল্লখ করা এিং যে নতনি উিানপত 
হরয়নছি। যপরন্টকে যিখায় যে, ঈশ্বর তাুঁর পনিত্র আত্মা যিওয়া োরত আমরা, পরাস্ত তাুঁর কাজ এিং 
আধযানত্মক হত্তয়া এমিনক "এই িতণ মাি মন্দ িয়স 'িাস েনিও পারর এই যছাট  সি আশীিণাি কররি 
(গািাতীয় 1: 4) 

এখি েীশু িা শুধুমাত্র নছি েেম শসয যেরক দতরী েেম, নতনি অ্রিক িাইরির মরধয েেমজাত নছি: 

29 োরির মরিািীত কররনছরিি তারির নতনি স্বরূপ, নতনি তাুঁর পুরত্রর ইরমজ নিিয়তা করা যিরছ 
যররখনছরিি যে, নতনি অ্রিক িাইরির (ররামীয় 8:29) মরধয েেমজাত।  
 
5 নেশু নিে নিশ্বস্ত সােী মৃত যেরক েেমজাত (েকানশত িাকয 1: 5)। 

যেরহতু নেশু েেমজাত, এটি অ্িশযই যিাঝা যে োরা অ্িযরির তাুঁর মত হরত হয় হরয় োরি। সুতরাং, েীশু 
িীরষ্টর মত হরত পারাটাও যপরন্টকে িার্ী অ্ংশ। অ্িশযই নিরের মরতা হওয়ার ধারর্া িাইরিি সিণত্র 
যশখারিা হয় এিং যপরন্টকে মরধয সীমািে োকরি িা। িেয করুি নক যোহি নিরখনছরিি: 

2 ... আমরা তাুঁর মত হইরি (1 যোহি 3: 2)। 



এটি একটি পনিত্র সিা হরি, এটি একটি সাপ্তানহক নিশ্রামিার অ্িুরূপ পনরিনেত নকন্তু অ্ঘণ (নদ্বতীয় নিিরর্ 
16:16) সারে। ওল্ড যটোরমন্ট, সপ্তারহর উত্সরির নিি, েেরম যতািা  সি জন়েত, 50 নিি নিস্তারপরিণর পরর 
নিশ্রামিারর পর রাখা হরয়নছি। 

িীরষ্টর মৃতুযর পর যেনরতরির যসই তানররখ একত্র হরিি। এিং যে তানররখ, পনিত্র আত্মা যিরম এি নিোি 
 িরক এক ধররির নহসারি ঈশ্বররর কারছ অ্যারক্সস েিাি। েীশু এই  িরক এিং নিোি োরা এই িয়রস 
িিা হয় েেম  সি রাখরত হরয়নছি কারি নতনি এছা়োও হয় েেম (পরর ররয়রছ েীশু নহসারি হিার জিয 
আহ্বাি করররছি োরা, নকন্তু যকিি েেম  সি হরি িা)। 

পবিত্র বিন পজরুজাস্টলস্টমর িাইস্টর রাখা পেস্টত্ পাস্টর? 

নকছু ইনঙ্গত পাওয়া োরে যে িাইরিরির পনিত্র নিি এখি রাখা োরি িা নহসারি তারা কররত হরি সিাই 
যজরুশারিরম নগরয়। 

নকন্তু যে যেরত্র ঐনতহানসকিারি এমিনক েীশু সরঙ্গ নছরিি িা। 

তাুঁর মন্ত্রর্ািয় শুরু েখি িাসররত নিরক নেশু (িকূ 4:16) "নিশ্রারমর সময় নিি" িকৃ্ততা কররি। যপরন্টকে 
এছা়োও সপ্তাহ / নিশ্রাম নিিগুরিার ঈি (: 10,16 নদ্বতীয় নিিরর্ 16) িিা হয়। িকু অ্েণ নছি িহুিিি 
েকৃত নগ্র্ক শব্দ নিরক তানকরয় দ্বারা নিনিত করা যেরত পারর। েকৃত শব্দ (যেমি শরব্দর এর 
শনক্তশািী িা যগাষ্ঠীিেকরর্) নিশ্রারমর সময় জিয, σαββάτων, িহুিিি হয় (: 1, একিিি হয় σαββάτω িুক 
14 নহরসরি) হয়।উত্তরর্ আেনরক নিম্নরূপ অ্িুিাি করা হয়: 

16 এরপর েীশু িাসররত যগরিি এখারিই নতনি েনতপানিত হরয়নছি িরি আরস। তাুঁর আর ও এক 
রীনত অ্িুসারর, নতনি নিশ্রারমর সময় নিি সারি নগরয়নছিাম, সমাজ-গৃরহ উরে িাুঁ়োরিি প়েরত। (িকূ 
4:16, সিুজ) 

সুতরাং, এই যশা যে এক একটি পনিত্র নিি রাখা োয়নি, নেশুর মরতা, যজরুজারিম ছা়ো অ্িয যকারিা অ্িস্থাি 
সাহােয করর। 1-2 (সিুজ যজনপ, নসনিয়র ইন্টারনিনিয়ার নগ্র্ক ইংররনজ নিউ যটোরমন্ট, তৃতীয় সংস্করর্ যিকার 
িই, 2002।): নতনি সম্ভিত িূক 6 গািীরির অ্ন্তগণত অ্িয পনিত্র নিি নহরসরি পািি কররিা। 

সম্ভিত এটা যে, েখি সামানরটাি মনহিার যিাঝা োয় যে পূজা সম্ভিত যজরুজারিম এিাকা (রোহি 4:19) 
অ্িনধ সীনমত করা উনিত উরল্লখ করা উনিত, নেশু িরিনছরিি যে, যসখারি একটি যজরুজারিম পজূা 
সীমািেতা নছি িা: 

। 21 েীশু তাুঁরক িিরিি, 'যহ িারী, আমার কোয় নিশ্বাস আনসরতরছ েখি আপনি হরি তন্ন তন্ন এই 
পাহার়ে, নকংিা যজরুজারিরম নপতা ঈশ্বররর উপাসিা 22 তুনম নক িা জানি িা এিািত কর আমরা জানি 
আমরা নক উপাসিা, পনরত্রারর্র জিয । 23 ইহুনিরির নকন্তু সময় আসরছ, এিং এরস যগরছ, েখি েকৃত 
উপাসিাকারীরা আত্মায় ও সরতয নপতা ঈশ্বররর উপাসিা কররি;। নপতা তাুঁর ইিািরত যেমি 
িাইরছি 24 ঈশ্বর আত্মা, োুঁরা তাুঁর উপাসিা উপাসিা কররত হরি আত্মায় ও সরতয। " (যোহি 4: 21-
24) 

নিউ যটোরমন্ট স্পষ্টিারি যিখায় যে পনিত্র নিিস িা অ্িযািয পূজা (এছা়োও যিখুি মযাে ু10:23; 23:24) 
যজরুশারিরম সীমািে িয়। 



এটা িেিীয় যগ্র্রকা-যরামাি নগজণ ার এছা়োও স্বীকার কনর যে যে যপরন্টকে, কখিও কখিও সপ্তাহ (রিিীয় 
পুস্তক 23: 15-16) ঈি নহসারি উরল্লখ করা িা ওল্ড যটোরমন্ট েেম  সি (িম্বর 28:26) নিরি, নিোি 
তাত্পেণ নছি । তারা একটি শহর তার রীনত সীমািে িা। 

এছা়োও নিরিিিা করুি যে, নিোিরা েেম  সি হরে ধারর্া নিউ যটোরমন্ট (রজমস 1:18) নিনিত করা 
হয়। োিীি ইস্রারয়রি, যসখারি িসরন্ত একটি যছাট  সি এিং পতি একটি িৃহত্তর  সি নছি। নরং পনিত্র যড 
যপরন্টকে েখি সঠিকিারি যিাঝা, সাহােয করর ছনি ঈশ্বর শুধুমাত্র পনরত্রারর্র জিয কি কররছ নকছু এখি 
(রোহি 6:44; 1 কনরন্থীয় 1:26; যরামািরির 11:15) একটি িৃহত্তর  সি পরর আসরছ (জি 7: 37- 38)। 

অ্রিক যগ্র্রকা-যরামাি নগজণ ার যপরন্টকে নকছু সংস্করর্ পািি। তিুও, আংনশকিারি, কারর্ তারা অ্িয নকছু 
িাইরিরির পনিত্র নিি পািি করর িা, তারা িুঝরত যকি ঈশ্বর শুধুমাত্র এখি নকছু কি কররছ িযেণ, এিং 
সমস্ত পনরত্রারর্র নিরত একটি পনরকল্পিা (িকূ 3: 6; ইশাইয়ার 52:10) োকরত নতনি কররি িা যে। রায় উপর 
মানসণ জয় "(োরকাি 2:13)। 

5. ব ংগা ঈি: বিস্টের বিস্টর বগস্টয় ঘটনািলী এটি বলব ং 

যগ্র্রকা-যরামাি নগজণ ার অ্নধকাংশই িাইরিরির পনিত্র নিি যেরক পরুরাপুনর অ্িয পতি ঘটরত রাখা হরি 
িা। তিুও, এই পনিত্র নিরি ঈশ্বররর পনরকল্পিা অ্রিক যকুঁ দ্রগত ঘটিা িাষায় ির্ণিা। 

নশংগা ঈি িা শুধুমাত্র নিনত্রত মৃত যেরক  িরক পুিরুনিত করার িীরষ্টর আগমরির, এটি শুধু এনগরয় নিধ্বংস 
িয়ািক সময় এিং নেশু নিরের হস্তরেপ যমাট িাশ যেরক জীনিত সংরের্ কররত এিং এর ঈশ্বররর রাজয 
েনতষ্ঠা ছনি পৃনেিী। 

এর িুঝরত এই উৎসি ঈশ্বররর মহাি মহাপনরকল্পিা মরধয ন ট করা োক। 

নিরিিিা করুি যপরন্টকে নিি ও তূরী ঈি মরধয একটি েধাি সময়  াুঁক যিই। যেরহতু নিউ যটোরমন্ট 
নগজণ া যপরন্টকে এ শুরু হরয় এিং মূিত যশষ হয় েখি েীশু গত ডঙ্কা (1 কনরন্থীয় 15: 51-57) এ য রৎ 
নগজণ া িয়স েনতনিনধত্ব নিরিিিা করা যেরত পারর, একটি অ্রেণ যপরন্টকে ও তূরী ঈি পেণন্ত সময়-কাি । 

িতুেণ পনিত্র যড নশঙা িুটিরক ঈি, পনরিনেত হয় "সপ্তম মারসর, মারসর েেম নিরি" (যিিীয় পুস্তক 23: 23-
25)। 

ঈশ্বররর পনরকল্পিা সংখযা সাত নিনল্ডং এিং পনরপূর্ণতা েকাশ করর। ঈশ্বররর কযারিন্ডাররর সপ্তম মারসর 
(রসরেম্বর এিং / অ্েিা অ্রটািরর পর়ে) িূ়োন্ত িার উৎসি ররয়রছ, আমারির জিয ঈশ্বররর মহাি 
মহাপনরকল্পিা সম্পন্ন । উত্সি যে এই মারসর েেম নিরি পর়ে ঈশ্বররর পনরকল্পিা িূ়োন্ত ঘটিা শুরুরত 
নিনহ্নত করর। 

এটা এক এর নিয়নমত কাজ যেরক নিশ্রাম আররকটি িানষণক নিশ্রামিারর (: 24-25 যিিীয় পুস্তক 23), এিং 
এটি জিয যিরী িাজারি একটি স্মারক হরত নছি। এটি একটি সময় ঈশ্বররর পে (:;: 1-7 cf. এজরা 3 2-3 
িনহনময় 8) নশখরত হয়। নক ইস্রারয়রির যিাকরির ঘরটরছ অ্রিক (1 কনরন্থীয় 10:11) আমারির জিয নিনখত 
হরয়নছি "উিাহরর্, এিং তারা, আমারির সািধাি করর যিিার জিয যিখা হরয়রছ েরুগ োন্ত এরসনছ"। 
এটা যতারি তূরী িাজারিা হয় যে নশংগা ঈি এর িাম স্বপরে যেরক। 



যসখারি নিরশষ করর যশষ সময় ো আমরা িাস করনছ িযাপারর এই তূরী িাজারিা নিরয় িাুঁধা, নসম্বনিক অ্েণ 
একটি মহাি িুনক্ত হয়। এটা িেিীয় যে এই তানরখ, রশ হাসািাহ জিয আধুনিক ইহুনি িাম, িাইরিরির নকংিা 
ইহুিী এমিনক মূি িয়। এটা যতারি এমি নকছু নিষয় ো তারা শত শত িছর গৃহীত পর ঈশ্বর তারির পর 
ওল্ড যটোরমন্ট যিখা হরয়নছি এটি নিরয়রছ নছি (Kramer,, এনম যজ রশ Hashana উত্পনত্ত। কনপরাইট © 
1998-1999 সিনকছু ইহুনি, ইিকরপণারররটড)। 

িাইরিি নশো যিয় যে নশংগা ঈশ্বররর যিাজ যঘাষর্া কররত, যসইসারে মািুষ জ়ে করা ডাকরত েফুটিত হয় 
(িাম্বার 10: 1-3, 10)। 

লাইি িই 

মজার িযাপার হরে, ইহুিী পনণ্ডতরির 'জীিি িই' (Peltz এম, রাব্বী। কী এক রশ হাসািাহ অ্নিিািি? হাররত্জ, 
যসরেম্বর 17, 2012 মরধয আরছ) নিরয় নশংগা ঈি যিুঁরধ নিিাম। যকি সুি হি? 

ওরয়ি, িাইরিি নশো যিয় োরা এ 'িাই  িই' তানিকািুক্ত করা হয় যে (ন নিপীয় 4: 3; েকানশত িাকয 3: 
5) পুিরুনিত হরি (ইব্রীয় 12: 22-23)। কখি? সপ্তম এিং যশষ তূরী িাজরি তখি: 

51 যশাি, আনম যতামারির এক নিগূঢ়তত্ত্ব িনি: আমরা সি ঘুম োকরি িা; নকন্তু আমারির সকরিরই 
রূপান্তর হইরি - 52 নমনিরটর মরধয, যিারখর পিরক যশষ তূরী িাজরি তখি। ডঙ্কা এর জিয শব্দ হরি, 
এিং মৃরতরা সকরি অ্েয় হরয় োকরি, এিং আমরা রূপান্তনরত হি। 53 ো িষ্ট জিয অ্েয়তার 
আররাপ করা হরি, এিং এই িশ্বর অ্মরত্ব উপর করা আিশযক। (1 কনরন্থীয় 15: 51-53) 

েনতিাস িই পনরষ্কারিারি যশখায় সাতটি তূরী  ুুঁ ক যিয়া হরি, এিং তারপর ঈশ্বররর রাজয ও রায় আসরি 
(11: 15-18) (8: 2), শানস্ত োরা আল্লাহর (4 9) দ্বারা সরুনেত িয় উপর আরস। অ্িরশরষ এটা যশখায় োরির 
িাম জীিি পুস্তক যিখা হয় নদ্বতীয় মৃতুয (েকানশত িাকয 20: 14-15) অ্নিজ্ঞতা হরি। 

ব ংগায় বিস্টফারে 

নিরিিিা করুি িাইরিি যিখায় যে, যে ইস্রারয়রির ইনতহারস, ো েিন্ডিারি দ্বন্দ্ব ও নিরদ্রারহর সরঙ্গ punctuated 
নছি সময়, যিরী, সতকণ িার্ী নডিাইস নহসারি িযিহার করা যেরত অ্স্ত্র অ্েিা গুরুত্বপূর্ণ িাতণ া preludes কি 
অ্িযাহত - সিসময় সমগ্র্ অ্সাধারর্ আমিানির একটি ইরিন্ট নিনহ্নত কররত জানত। 

ঈশ্বরও শানস্ত নতনি তাুঁর আইি নিরুরে তারির ধ্রুিক নিরদ্রারহর জিয তারির ওপর আিা যসই সম্বরন্ধ ইস্রারয়ি 
সতকণ  কররত িািিািীরা তারির মরধয ইশাইয়ার, নেনহরষ্কি, যহারশয় ও যোরয়ি িযিহৃত। এই িিী যিরী মত 
তারির কে িযিহার কররত ঈশ্বররর যিারকরা তারির সতকণ িাতণ া তূেণনিিাি নছি। 

1 কান্না যজারর যজারর, িা অ্িািশযক; নশঙা মত আপিার যিুঁ নিরয় ওরো; আমার যিাকরির িি যেি 
তারা তারির পাপ, োরকারির পনরিার তারির পারপর। (নেশাইয় 58: 1) 

আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  আজ যে কাজ কররত কাজ কররছ। ো আমরা িযাখযা কররত সংগ্র্াম - আমরা 
নিিণ রয় সমাজ ও নকিারি পারপর নিরশ্বর ঘটিা সঠিকিারি যিাঝা িনিষযদ্বার্ীর সরঙ্গ সমতিতা কররছ িিুি। 

নকন্তু িনিষযরত আসরছ আেনরক ডঙ্কা নিরফারর্ (কািাম 8: 1-13, 9: 1-18) হরত হরি েনতিাস িই 
যশখায়। নকন্তু যসই সতকণ িাতণ া মরিারোগ করা হরি িা। 



অ্রিক মরধয েনতিাস িই েফুটিত হয়, এিং অ্রিক নশংগা ঈি (রিিীয় পুস্তক 23:24) এ েফুটিত হরি নছি 
- আশা অ্রিক সংরোগ যিখরত পাররি। 

নকন্তু সিরিরয় গুরুত্বপূর্ণ ডঙ্কা, একটি অ্রেণ, গত সপ্তম এক হরত পারর। এখারি েকানশত িাকয যে সম্পরকণ  নক 
নশো যিয় হি: 

15 তখি সপ্তম স্বগণিূত তূরী িাজারিি: এরপর স্বরগণ এক অ্ি করন্ঠ িরি উেি, "এই নিরশ্বর সাম্রারজযর 
আমারির েিুর ও তাুঁর িীরষ্টর রাজয হরয় যগরছ, আর নতনি নিরনিরির রাজত্ব হইরি!" 16 িনব্বশজি 
োিীি োরা নিরজরির নসংহাসরি ঈশ্বররর সামরি িরস মাটিরত উিু়ে হরয় প়েি এিং ঈশ্বররর, 17 ঋত 
িরিি: "আমরা আপিারক ধিযিাি িাও, যহ েিু ঈশ্বর সিণশনক্তমাি, নেনি আর যক নছরিি এিং নেনি 
আসরছি, কারর্ তুনম নিজ পরাক্রম মৃত সময় নিরয়নছ এিং রাজত্ব কররনছরিি। 18 জানতর উপর যররগ 
নগরয়নছরিি এিং যতামার যক্রাধ আসা হরয়রছ, এিং, যে তারা নিিার করা উনিত, এিং যে আপনি 
আপিার িান্দারির িিী ও পয়িা, এিং োরা পুরস্কার উনিত োরা িয় আপিার িাম, যছাট ও ি়ে 
আর োরা পৃনেিী ধ্বংস ধ্বংস করা উনিত। " 19 তখি স্বরগণ ঈশ্বররর মনন্দররর যখািা নছি, আর তাুঁর 
সােয-নসনু্দকটি তাুঁর মনন্দরর যিখা নগরয়রছ। আর নিিুযৎ যগািমারির, িজ্রপাত, িূনমকম্প ও েিণ্ড 
নশিািৃনষ্ট হি নছি। (েকানশত িাকয 11: 15-19) 

নশংগা ঈি যিরী িনিষযত  ুুঁ  এিং িাস্তিতা নেশু আসা এিং পৃনেিীরত ঈশ্বররর রাজয েনতনষ্ঠত করর যিি 
ছনি। ঈশ্বররর রাজয আগমরির সুসংিাি (মনে 24:14; 28: 19-20) নেশু তাুঁর িান্দারির এখি যঘাষর্া কররত 
িায় একটি ি়ে অ্ংশ, আর তারপরই উপনস্থত হরি (মযােু 24:14)। এই নিশ্বজরু়ে নিরের নিজয় নশংগা পরয়ন্ট 
ন ে। 

। 1542A, নপনপ 922 930 এিং এনপ ানিউস (এন  ানিউস সািামী এর এন  ানিউস এর পািানরং -। এই ধররির 
যজররাম এিং এনপ ানিউস (কযােনিক সি তািুনিিাম নড িািণ  পাত্রীিাস ডনিৰুষক উপািাি Migné যজনপ েমার্ 
যপরোিনজয়া িানতিা িনিউম MPL025 আি কিাম নিজ্ঞাপি কুিমুিাম 1415 যেমি যগ্র্রকা-যরামাি ঐনতহানসক, 
: িইরয়র ২ (অ্ংশগুরিা 1-46) অ্িুরেি 1, অ্ধযায় 19, 7-9 িাঙ্ক উইনিয়ামস, সম্পািক েকাশক নব্রি, 1987, পৃ 
117-119), যরকডণ  যে 'িাজারররির নিোিরির' পতি পনিত্র নিি রাখা োরক।।। িতুেণ ও পঞ্চম শতাব্দী মরধয। 
তারা যজরুজারিরম নিশ্বস্ত নিোি োরা িতুেণ শতাব্দীর মরধয যজরুজারিরম েেম নিেীয় িিি িানি েতের্ 
িা তারা ইরম্পনরয়াি কতৃণ পে অ্যাপরেি এর (নপক্সরির নি িািণ  যমগাটি নসরয়ারি পাওয়া দ্বারা িন্ধ নছি 
দ্বারা রাখা হয়। িাইরিরির েত্নতত্ত্ব পেণারিািিা, যম / জিু 1990: 16-35,60)। 

নিররাধী যশমীট্ জি িেণাসরোম নিরশষিারি িতুেণ শতাব্দীর যশরষর নিরক এ নশংগা ঈি পািি যেরক মািুষ 
োমারত যিষ্টা করররছি (। জি িেণাসরোম ধরমণাপরিশ আনম ইহুিীরির আমার নিরুরে: 5; ষষ্ঠ: 5; সপ্তম: 
2)। োইরহাক, নিশ্বস্ত হরত যিষ্টা োরা ইনতহাস জরু়ে তা করার অ্িযাহত। ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  তাই এখি যিই। 

6. িায়বিস্টত্তর বিন:  য়ত্ান িবহষ্কার পরার 

পরিতী পতি পনিত্র নিি োয়নিরত্তর নিরির হি: 

26 তখি েিু যমানশরক িিরিি: 27 "এছা়োও এই সপ্তম মারসর িশম নিরি োয়নিরত্তর নিরির হইরি এটা 
আপিার জিয একটি পনিত্র সিা হরি | যতামরা আপি আপি োরর্র স্পশণ কররি, এিং অ্নগ্ন েিত্ত 
দিরিিয অ্ ার। েিু। 28 এিং আপনি যে যকারিা িযনক্ত নেনি যে একই নিরি আত্মা নিপীন়েত হয় িা 



হইরি জিয এটি োয়নিরত্তর নিরির জিয েিু যতামার ঈশ্বর আরগ আপনি শুনি করার জিয যে একই 
নিরি যকাি কাজ কররি িা |। 29 তার যিাকরির যেরক নিনেন্ন 30 যেরকারিা িযনক্ত যে যে একই নিরি 
যকাি কাজ করর, যে িযনক্ত আনম তার যিাকরির কাছ যেরক ধ্বংস কররি 31 তুনম যকাি কাজ কররি 
িা |।। নিরতরর এটা হইরি একটা স্থায়ী নিয়ম আপিার িংরশর পর িংশ ধরর সি আপিার । 
নিিারস 32 এটা আপিার জাুঁকজমকপরূ্ণ নিশ্রারমর নিশ্রারমর নিি হইরি, এিং আপনি আপিার নিিটিরত 
হইরি;। সন্ধযা যেরক সন্ধযা যেরক, সন্ধযায় মারসর িিম নিরি, আপনি আপিার নিশ্রামিারর উিোপি 
হইরি " (যিিীয় পুস্তক 23: 26-32)। 

7 'এই সপ্তম মারসর িশম নিরি আপনি েনি একটি নিরশষ সিা অ্িুনষ্ঠত হরি। তুনম যতামার নিিটিরত 
হইরি; যকারিা িযনক্তর কাজ করা হরি িা। (গর্িা 29: 7) 

যরাজা েধািত নকিারি যিজ "নিিটিরত" ইহুনি এিং দ্বারা িযাখযা করা হরয়রছ ঐনতহানসকিারি ঈশ্বররর 
সম্প্রিারয়র িািণ  (এই এছা়োও সাম 35:13 যেমি পযারসজ দ্বারা োিাই করা; 69:10 এিং নেশাইয় 58: 5) যরাো 
মারি, েনি িা এক একরকম অ্সুস্থ, এিং এইিারি ইনতমরধয নিপীন়েত হয়। সন্ধযা এ সন্ধযা সেূণাস্ত যেরক সূেণাস্ত 
যেরক মারি। 

নিউ যটোরমন্ট নিরজই োয়নিরত্তর নিরির যডরক িিি, " াে" (রেনরত 27: 9), ো িা শুধমুাত্র ইনঙ্গত করর 
যে িূত পি এটা পািি করা হয় (ো নতনি যেনরত 21 মরধয নিিৃনতর েনত হরত হরি: 18-24; 28:17 ), নকন্তু 
যে নগ্র্ক িাম নেওন িাস (খৃোি ো যেনরত িই যেনরত ঠিকািায় এরসনছি 1: 1), এছা়োও হরয়রছ িা অ্িয 
শব্দ েনতস্থানপত করা হত। 

যিরখি িযনক্ত ঈশ্বররর গীজণ া সরঙ্গ সম্বন্ধেুক্ত হরি দ্রুত সূেণাস্ত যেরক এই রারত সূেণাস্ত পেণন্ত পররর রারত (তারা 
শারীনরকিারি সেম তাহরি - িানসণং মারয়রা, যছাট নশশু, গিণ িতী মনহিারির, এিং নিনিন্ন িুঃখী অ্িযরির 
যরাজা িরি আশা করা হয় িা - এই সামঞ্জসযপরূ্ণ এই এিাকায় ইহুনি িিণ া পাশাপানশ) সরঙ্গ। এই  াে 
আমরা খািয িা পািীয় ছা়ো যেরত। 

আিরেণর, এক যোরটেযান্ট নররপাটণ  িািী কররি যে এক কাররর্ নিোিরা রাখার যকাি ইহুনি মনন্দর আজ িা 
োকায় োয়নিরত্তর নিিস েরয়াজি হরি িা (কারছররি নি এি। নিরের অ্িুসারী োয়নিত্ত নিরি যরাজা 
রাখরিি?)। তিুও, িাইরিরির িাস্তিতা োরত ইস্রারয়িীয়রা শতাব্দী ধরর োয়নিরত্তর নিরির রাখা সামরি একটা 
মনন্দর নছি এিং অ্িযািয িাস্তিতা নিউ যটোরমন্ট যিখায় যে, নিোিরা এখি ঈশ্বররর মনন্দর; (কনরন্থীয় 3: 
16-17 1) হয় । 

িটুি ছাগল 

ওল্ড যটোরমরন্ট, োয়নিরত্তর নিরির একটি অ্িুষ্ঠাি যেখারি আজানজি ছাগি োন্তরর (রিিীয় পুস্তক 16: 1-10) 
পাোরিা হরয়রছ অ্ন্তিুণ ক্ত করা হরয়রছ। নকছু নিোি এই আজানজি ছাগি পাোরিার সহস্রারব্দর েখি শয়তাি 
অ্তি গরতণ  হাজার িছর ধরর আিে হরত হরি সময় সময় যেমি িূরর (উদ্ঘাটি 20: 1-4) যিরখনছ। এর 
অ্েণ এই যে নতনি যে সমরয় েিুি এিং েতানরত কররত সেম হরি িা। েীশুর িনিিাি কাররর্ একটি ছাগি 
এই নিি (cf. ইব্রীয় 10: 1-10) পািি করা নিসজণ ি িয়। 

েনিও েীশু নছি আমারির নিস্তারপরিণর যমষ নতনি আমারির জিয িনি (1 কনরন্থীয় 5: 7-8) নতনি শুধুমাত্র 
একিার (ইব্রীয় 9:28) হতয করা হি? আমরা একটি সময় পাস ওিার যেখারি েীশু আিুষ্ঠানিকিারি নিহত 
হয় আর অ্িয যিখুি। 



যকি? 

অ্রিক জল্পিা, নকন্তু যসখারি সতয যে এই িনিিাি নদ্বতীয় ছাগি মুনক্তর আরগ ঘরট সহ সংরকত সিাক্ত করুি 
হরত পারর। 

মূি পাস ওিার শুধুমাত্র ইস্রারয়রির যিাকরির  রি তারির পারপর উপর যেরর্ করা হরে। এ েরুগ, োরা সতয 
নিোি আমারির পারপর জিয শানস্ত পনররশাধ হরয় তার সিণরশষ পানেণি পাস ওিার উপরর েীশুর যে 
িনিিাি িানি করুি। নকন্তু েকৃত নিোি জগরতর জিসংখযার একটি যছাট সংখযািঘু হয় (িুক 12:32; 
যরামীয় 11: 5)। 

যেরহতু িাইরিি শয়তাি হরয়রছ োরা "আজরকর েরুগর িগিাি" কি "অ্ন্ধ" নিরশ্বর (2 কনরন্থীয় 4: 4), 
সিরিরয় অ্ন্ধ হরয়রছ এিং এখরিা েীশুর িনিিাি দ্বারা আোনিত করা হয়নি। তিুও এই োয় সমস্ত োরা 
ডাকা হরি ঘটরত হরি - হয় আপনি এই িয়স িা িয়স আসা (মনে 12:32)। িনিিাি হরে, আিুষ্ঠানিকিারি 
পর নগজণ া িয়স যশষ, েকট যে, নেশুর আত্মাহুনত নহসারি ঈশ্বররর পনরকল্পিা সকরির কারছ পনরত্রারর্র েস্তাি 
অ্ন্তিুণ ক্ত, এিং মাত্র আজরকর িা নিিণানিত, শুধ ুজামাত িয়রস িামক তারির জিয নছি িা সাহােয করর। 

িনিিাি অ্িযািয ছাগি পরূিণ মুনক্ত যিখারে, এই যিখায় যে েীশু শয়তাি পারপর িরূর গ্র্হর্ করা হয় নি। 

েীশু সি মািরুষর শানস্ত গ্র্হর্ কররি। নকন্তু এটা হওয়া পেণন্ত ঈশ্বর আমারির আহ্বাি এিং আমারির তাওিার 
(রোহি 6:44) মঞ্জুর এিং আমরা তওিা কররত ইেকু হরত আসা এিং আমরা নিশ্বাস কনর আসা মািুরষর 
েরোজয িয়। শুধু নেশুর, নকন্তু আমরা পুত্র নিশ্বাস এিং আমরা নিশ্বাস কনর নপতা, যে, আমরা নিশ্বাস কনর 
তারা কী িরি। এছা়োও, আমরা এটা অ্িুতপ্ত িাপ্তাইনজত হরে, পনিত্র আত্মা যিওয়া হরে (রেনরত 2:38) এিং 
আসরি যেমি তারা আমারির িসিাস হরি যিুঁরি োকার যিষ্টা করর েমার্ (Cf. 1 জি 2: 6)। 

ইবত্হাস জসু্ট়ে রাখা 

োয়নিরত্তর নিরির ২4 তম শতাব্দীরত জি িেণাসরোম োরা নিরুরে েিানরত অ্িুোয়ী রাখা হরয়নছি (। জি 
Chrysostom ধরমণাপরিশ আনম ইহুিীরির আমার নিরুরে: 5; ষষ্ঠ: 5; সপ্তম: 2)। 

এটাও এই সময় ো (BAN করার যিষ্টা কাছাকানছ নসনরয়ার অ্যারপানেনিক অ্িুশাসি অ্িুসারর কযািি 69/70 
যিখা োয় সািার যজ যরামাি সাম্রারজযর ইহুনিরির (300-438) এর তা়েিা, কািসাস েকাশিা নিশ্বনিিযািরয়র 
ইসুয 30:। মািিতািািী োনডজ। কািসাস েকাশিা 1952 নিশ্বনিিযািয়, নপনপ। 34-35)। 

পঞ্চম িশম শতরকর সময় যেরক তানররখর একজি মুসনিম ডকুরমন্ট, যে েীশু তাুঁর নশষযরির সরঙ্গ ইহুিীরির 
মরতা একই নিরি  াে রাখা। এটা যতারি ইনঙ্গত করর যে ইহুিী-নিোি এখিও োয়নিরত্তর নিরির মাোয় 
যররখ করা হরয়রছ েখি যগ্র্রকা-যরামাি 50 নিি Lenten- নিরয় এরসরছি 

উপিাস সমরয়র যে ঈসা (টমসি নপ িাম্বাসণ-যপনে এি োিীি ইহুনি ও নিোি সানহরতয রো িা জরুডও 
নিোি নিত্র, িনিউম 158, 2003, নপনপ 70-72;। োিণ এসএম মরধয অ্োমানর্ক গসরপরির যেরক উেৃনত। ।।। 
আব্দ আি-জব্বার নেওিনজকযাি োনডজ, এি যিাি অ্ষ্টািশ জািণাি, (1) 1967 সারির এনেি মারস: 34-
57)। অ্িযািয ঐনতহানসকরির যেরক নররপাটণ  এই িৃশয (রেমি পাইন্স, নপনপ। 32-34) সমেণি করর। উপরন্তু, 
আমরা ঐনতহানসক যে নররপাটণ  এটি এখিও 16 তম শতরক োিনসিিানিয়া রাখা হরে যিখরত (নিএকটি, নপনপ। 
61-62)। 



ঈশ্বররর পুরাতি যরনডও িািণ  20 তম শতাব্দী ধরর োয়নিরত্তর নিরির (এিং অ্িযািয পনিত্র নিি) পািি করা 
হয়। আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  আজ তা মািয অ্নিরত। 

7. কুটির উত্সস্টির জনুও: আপবন বি পবৃিিী বিস্টের অধীস্টন রাজত্ব মত্ 
পিখায় এিটি আভাস 

কুটির উত্সরির জিযও ঈশ্বররর পনরকল্পিা একটি িূ়োন্ত পনরর্নত পায় ঘটিা ছনি। েীশু আমারির পারপর 
জিয মৃতুযিরর্ মািিজীিরির িাঙ্গারত, এিং পরর পরর নতনি আমারির পনিত্র আত্মা পাঠিরয় তাুঁর িাম রাজা 
ও োজক পৃনেিীরত তাুঁর সারে রাজা হওয়ার জিয একটি মািুষ (েকানশত িাকয 5:10) িাছাই করা ও তার 
নদ্বতীয় আসার পর এিং পরর অ্িরশরষ তারক এিং ঈশ্বররর উপনস্থনত যেরক পাপ উিয় এিং তাুঁর যিারকরির 
পৃেক শয়তাি মাোর ওপর সি পাপ করররছি (উপাজণ ি আমারির পনররশরষ অ্যাট এক তাুঁরক োয়নিত্ত সারে 
যোগ), তারপর আমরা যে িূ়োন্ত নসনররজর জিয েস্তুত হয় ঘটিা, পৃনেিীরত ঈশ্বররর হাজার িছররর রারজযর 
েনতষ্ঠার েিতণ রির। 

কুটির উত্সরির জিযও আধযানত্মক ও িস্তুগত োিুেণ যে নেশু নিরের হাজার িছর রাজত্ব িিাকারি ঘটরি 
েখি মািুষ (উদ্ঘাটি 20: 1-6) শয়তারির েতারর্া ছা়ো ঈশ্বররর আইিগুরিা রাখা হরি ছনি। এটা নক 
িতণ মারি একটি নিশ্ব শয়তাি দ্বারা েতানরত ঘটরছ নিপরীরত হয় (েকানশত িাকয 12: 9)। সযাটানিক েতারর্া, 
ো িরি োরি (েকানশত িাকয 20: 1-3), যকি অ্নধকাংশ োরা নিোি মুক্তকরে 'িমৎকার' নমেযা মন্ত্রীরির 
পাশাপানশ যকি মন্ত্রীরির অ্রিকরক পেভ্রষ্ট হরয়রছ (2 কনরন্থীয় 11 দ্বারা িগু়োয় হরয়রছ অ্ংশ: 14-15)। 

েীশু তাুঁর কুটির উত্সরির জিযও রাখা, এিং এছা়োও যোহি 7 েনত তা যশখায়: 10-26। 

এখারি নহব্রু ধমণগ্র্ন্থ যেরক এটা সম্পরকণ  নকছু নিরিণশািিী আরছি: 

েেম নিরি 'এই সপ্তম মারসর পঞ্চিশ নিি েিুর সাত নিরির জিয কুটির উত্সরির জিযও 
হইরি 35 োনকরি: 33 তখি েিু যমানশরক িিরিি িিরিি, 34 "ইস্রারয়রির যিাকরির সরঙ্গ কো িরিা। একটি 
পনিত্র সিা। আপনি এটা যকাি গতািুগনতক কমণ কনররি িা। 

41 আপনি িছররর মরধয সাত নিরির জিয েিুর যিারজর যেমি পািি কনররি। এটা আপিার েজরের 
নিরকাি হরি একটা স্থায়ী নিয়ম। আপনি সপ্তম মারস এটি উিোপি কররি। 42 তুনম সাত নিরির জিয 
আিারস িাস কররি। োরা যিটিি ইস্রারয়ি িংরশরই, আিারস িাস কররি (রিিীয় পুস্তক 23: 33-
35,41-42) 

13 "তুনম কুটির উত্সরির জিযও সাতনিি কো মরি রাখরি ... 14 এিং েনি আপনি আপিার পরি ও 
আিন্দ কররি, আপনি এিং আপিার পুত্র ও আপিার যমরয়, আপিার পুরুষ িাস এিং আপিার মনহিা 
িাস ও িসিাসকারী যিিীয়রা, নিরিশীরা এিং অ্িাে ও নিধিারির, আপিার িরজা মরধয। 15 সাত নিি 
আপনি এখি কারর্ েিু যতামারির ঈশ্বর, যতামারির উত্পািি এিং আপিার হারতর সি কাজ 
যতামারির আশীিণাি কররিি, িডণ  জায়গা ো েিু পছন্দ আপিার ঈশ্বররর কারছ একটি পনিত্র ঈি 
পািি কররি, আপনি নিিয় আিন্দ হয়। 

16 "এক িছররর েিু জায়গা ো নতনি পছন্দ আপিার ঈশ্বররর সামরি আপিার সি পুরুষরা অ্িশযই 
আসরি নতিিার সাত সপ্তারহর ঈি এ খানমরনিহীি রুটির উত্সি, এিং কুটির উত্সরির জিযও এ, 



আর তারা সামরি উপনস্থত িা েিু খানি হারত 17 েনতটি মািুষ নতনি সেম হয় যিি েিু যতামারির 
ঈশ্বর আশীিণাি ো নতনি যতামারির নিরয়রছি যসই পনররেনেরতই (নদ্বতীয় নিিরর্ 16: 13-17)।। 

ঈশ্বর োিীি ইস্রারয়ি করয়ক িশক ধরর িুে / তাুঁি ু(নহব্রু এ 'সুকস') োন্তরর িাস আরগ তারা েনতশ্রুত 
িূনম েরিশ নছি। ঐ িুে, একটি অ্রেণ, অ্নঙ্কত যে তারা েনতশ্রুত িূনম একমাত্র উত্তরানধকারী নছরিি। এমিনক 
নমরিনিয়াম সময়, েখি ঈশ্বররর রাজয িশ্বর জানতর ওপর কতৃণ ত্ব কররছি িশ্বর মািুষ রারজযর একমাত্র 
উত্তরানধকারী হরি। তারা পরানজত করর এিং জ্ঞাি ও েজ্ঞার িা়ো েনতশ্রুনত উত্তরানধকারী উনিত িয়। 

ঈশ্বর ইিনয়ম (কখিও কখিও শাস্ত্র সমস্ত ইস্রারয়রির একটি টাইপ অ্নিিয়) যে তারির "নতনি তাুঁিরুত িাস 
পরিণর সমরয়র নহসারি," হরি (: 9, যিায়ায়-Rheims যহারশয় 12) এর িিরছি। ইস্রারয়ি, োন্তরর, সমস্ত মািুষ োরা 
েনতশ্রুনত (1 কনরন্থীয় 10:11) উত্তরানধকারী োয়াি এিং মধয নিরয় যেরত হরি এক ধররির নছি। তারা 
নিরিশী নছরি, ঈশ্বররর েনতশ্রুনতর উত্তরানধকারী অ্রপো কররছ। 

োরা নিরজরিররক িীষ্টাি িুঝরত পারনছ যে আমরা এই িয়রস যকাি স্থায়ী শহর আরছ এিং আসরত এক 
যিহারা (ইব্রীয় 13:14) আরছ। কুটির উত্সরির জিযও সময় অ্স্থায়ী নিিারস খাকরত যে কো মরি কনররয় 
যিয় সহায়তা করর। নিোি িারিণ  মরিানিরিশ করা উনিত, েনি সম্ভি, কুটির উত্সরির জিযও েনতটি নিি 
নশখরত (নদ্বতীয় নিিরর্ 31: 10-13; িনহ 8: 17-18) িাস হরে উত্সগণমূিক, ো আমারির "েুনক্তেুক্ত যসিা" হয় 
(ররামািস্ 12: 1) । 

কুটির উত্সরির জিযও খুি আনস্টের সময় (; 16:15 নদ্বতীয় নিিরর্ 14:26) হয়। সংনলষ্ট িশমাংশ 
(সাধারর্িারি িিা হয় "নদ্বতীয় িশমাংশ") িযিহার যিখায় যে এই োিুেণ একটি সময় হরত হয় (নদ্বতীয় 
নিিরর্ 14: 22-26), নকন্তু যসই মন্ত্রর্ািরয়র এই িয়রস (নদ্বতীয় নিিরর্ 14 েত্ন গ্র্হর্ করা উনিত: 27)। কুটির 
উত্সরির জিযও ছনি হাজার িছররর োিুেণ সময় সাহােয করর। এটা আমারির েীশু আয় পর সময় এক 
ঝিক যিয়। 

সহস্রারব্দর ঈশ্বররর 7,000 িছর পনরকল্পিা সপ্তম নিরি েনতনিনধত্ব করর। মজার িযাপার হরে, েনত সাত িছর, 
আইি পুস্তক কুটির উত্সরির জিযও (: 10-13 নদ্বতীয় নিিরর্ 31) এ প়ো োয় োওয়ার নিরিণশ যিয়া 
হরয়নছি। এই ছনিটি যে িশটি আরিরশর সহ আইি, সহস্রারব্দর অ্িস্থায় রাখা োরি িা সাহােয করর, যেমি 
িাইরিি যিখায় আইি তারপর যশখারিা হরি (নেশাইয় 2: 2-3; হুকুম সম্পরকণ  আররা আমারির নিিামূরিয 
অ্িিাইি পুনস্তকা িয খুুঁরজ পাওয়া যেরত পারর িশটি আরিরশর)। এটা ঈশ্বররর আইি যে সহস্রারব্দর সময় এিং 
োিুেণ আিি অ্িুোয়ী িসিাস কররছি। 

োরা নিরজরিররক িীষ্টাি এখি আসরছ সহস্রারব্দর এিং পনরিতণ ি যে গত ডঙ্কা (1 কনরন্থীয় 15:52), ো েেরম 
পুিরুিাি িিা হয় ঘরট অ্রপো: 

4 পরর আনম করয়কটি নসংহাসি যিখিাম; আর তারির উপর িসরিি এিং রায় তারির েনতশ্রুনতিে 
নছি। তারপর আনম আর োরা েীশু তারির সােয জিয এিং ঈশ্বররর, নেনি জন্তু িা তার ইরমজ 
উপাসিা-িরন্দগী করনি নছি শরব্দর জিয োরির নশররেি করা হরয়রছ, এিং তারির েরতযরকর কপারি 
িা হারত তার ছাপ যিয় নি আত্মার যিরখনছ। আর তারা সকরি পুিজীনিত হাজার িছর ধরর িীরষ্টর 
সরঙ্গ রাজত্ব করি। (েকানশত িাকয 20: 4) 

িাইরিি যিি নেশু িািণ  তুরি ধরররছি পর, এিং পরর নতনি তাুঁর নসংহাসি যেখারি আমরা তাুঁর সারে 
েমতাসীি করা হরি উপনিষ্ট হয়, নতনি তার সামরি জানতরির একত্র এিং নিোিরির উরেরশ িিরিঃ 



34 এরসা, আমার নপতার আশীিণাি যপরয়ছ, রারজযর অ্নধকারী 

(মনে 25:34): জগত সৃনষ্টর আরগ যেরক যতামারির জিয েস্তুত করা। 

এখি, োরা কুটির উত্সরির জিযও রাখা এই অ্রপোয় োকিাম যেমি ছনি হাজার িছররর রাজত্ব কররত 
সাহােয করর। 

যগা়োর নিরক নদ্বতীয় শতরক নহরয়রারপানিস, পানপয়াস িিিঃ 

[টি] এখারি মৃতরির পুিরুিাি পরর নকছু হাজার িছর একটি নিনিণষ্ট সমরয়র হরত হরি, এিং যে 
িীরষ্টর রাজত্ব এ পৃনেিীরতই উপািাি  মণ যসট আপ করা হরি িা। 

কুটির উত্সরির জিযও পািরির ঈশ্বররর আসরছ হাজার িছররর রাজত্ব একটি ছায়া যে নিশ্বস্ত নিোিরির 
নিউ যটোরমন্ট যেরকই যররখরছ। 

পিািায় রাখা পেস্টত্ পাস্টর? 

, কাি অ্েণ এটি সাধারর্ত এক স্বািানিক সম্প্রিায়টির িাইরর ভ্রমর্ োরক: কুটির উত্সরির জিযও মূিত 
একটি 'তীেণোত্রা' (1-5 সাম 84) হয়। েীশু মািুরষর সরঙ্গ 'তারিরিারকি' েখি যস এখারি নছি (রোহি 1:14 
মরধয নগ্র্ক শব্দ ἐσκἠνωσεν েনত সিজু যজনপ। ইন্টারনিনিয়ার নগ্র্ক ইংররনজ নিউ যটোরমন্ট। যিকার িই, 
1996, 5 ম মুদ্রর্ 2002, নপ। 282 অ্িুিাি করা োয় নহসারি) । 

েনিও নকছু নমেযা িানি করর যে িতণ মাি সমরয়র মধয নিরয় অ্তীত যেরক কুটির উত্সরির জিযও শুধুমাত্র 
যজরুজারিরম রাখরত হরি, এই নিভ্রানন্তরত আরছ। ইস্রারয়রির যিাকরির পর যিিীয় পুস্তক 23 তার রীনত কমান্ড 
যরকডণ -অ্ত: পর হয় যজরুজারিরম তারির জিয ইনিনশয়াি নিকল্প নছি িা শতাব্দী ধরর যজরুজারিরম এমিনক 
নছি িা। িাইরিি যিখায় কুটির উত্সরির জিযও যজরুজারিম ছা়ো অ্িয শহরগুরিারত (িনহ 8:15; cf. নদ্বতীয় 
নিিরর্ 14: 23-24) এ রাখা যেরত পারর। নদ্বতীয় মনন্দর সময়কারি (530 নিেপূিণ - 70 নিোব্দ), ইহুিী োয়ই 
এটা অ্িযত্র রাখা (হাইনয়ম সাহাউরস িেিীয় ইহুনি উৎসি সাহাউরস এইি "সুকস এমিনক যজরুজারিরমর িাইরর 
একটি মহাি উত্সি নছি।": তারির ইনতহাস ও উিযাপি একটি গাইড, 1938 সুকস, নপ। 184)। 

এছা়ো 2 ২ য় শতাব্দীরত সু্মর্ণা এর পনিকাপণ যখয়াি করা েয়াত ২4 তম শতাব্দীরত এনশয়া মাইিররর (পনিকাপণ 
জীিি, অ্ধযায় 19) এিং নিনিণষ্ট অ্িযরির সুি হরত পারর যজরুজারিম এনশয়া মাইিরর কুটির উত্সরির জিযও 
রাখা, িা। ও গরিষর্া 20 ম শতাব্দী অ্ঙ্কিািক জাুঁ ডানিরয়িও (ডানিরয়িও, অ্ঙ্কিািক জাুঁ গুইিরি -মানর ইহুনি 
নিোি ধমণশাস্ত্র দ্বারা সম্পন্ন। - এই যেমি কযােনিক সন্ত যজররাম (1542A যপরোিনজয়া িানতিা িনিউম 
MPL025 আি কিাম নিজ্ঞাপি কুিুমিাম 1415) যেমি উৎস দ্বারা নিনিত করা হয় । জি এ যিকার। 
ওরয়েনমনিোর যেস, 1964 দ্বারা অ্িুিানিত, নপনপ। 343-346)। 

একজি উনিশ শতরকর নিররাধী হাজার িছররর নজওিানন্ন িানতস্তা িারম পনণ্ডত তৃতীয় শতরকর নমশরীয় 
নিশপ Nepos এিং োরা সহস্রারব্দর সমনেণত সম্পরকণ  নিম্ননিনখত নিরখনছরিি: 

... ঐ সমস্ত এমি একজি সহস্রারব্দর ইহুনি ধারিা অ্িুোয়ী ের্ীত যশখাি িরি যে সহস্রারব্দর সময়, 
যমাজাইক আইি পুিরুোর করা হরি ... এই িিা হয় ইহুিীয়, নহরসরি যতামরা ইহুিী, নকন্তু উদ্ভানিত 
এিং একটি সহস্রারব্দর অ্িুোয়ী upheld োকার নহসারি ... অ্ধযে এই ত্রুটি যিখক যিপস, একটি 
আনিকাি নিশপ, কার নিরুরে যসন্ট ডারয়ানিসাস েনতশ্রুনত তার িুই গ্র্ন্থ রিিা কররি হরয়নছি | এিং 



এপনিিানরস, োরির যসন্ট এনপ ানিউস ধমণরদ্রাহীতা নিরুরে তার কারজ হতিুনে। (পাগানি, নজওিানন্ন 
িানতস্তা। িািণস যিািমাি, 1855 দ্বারা েকানশত, নপনপ। 252-253) 

এটা যখয়াি করা জরুরী যে অ্পনি নিশপ Nepos নকংিা এপনিিানরস ইহুিী নছি, নকন্তু ধমণ যে নছি "ইহুনি" 
নিশ্বারসর োকার জিয নিন্দা করা হরয়রছ সুরির হওয়া উনিত। যেরহতু এপনিিানরস একটি কযােনিক সন্ত িিা 
হয়, এটা স্পষ্ট হওয়া উনিত যে োিীি তৃতীয় শতরক সম্মানিত অ্-ইহুিী খৃোি যিতারির পনরষ্কারিারি 
ধারিা নিন্দা করা হরয়রছ জিয ধরর রাখিু হয়নি। এটা সতয যে তারা "রমাজাইক আইি" এ অ্িুনষ্ঠত তারা 
উিয় অ্েণ যিাঝা োয় এিং কুটির উত্সরির জিযও রাখা, নকন্তু একটি খৃোি যজার নিরয় তারপর েমার্ 
পাওয়া োয়। 

েয়াত 3 য় িা যগা়োর নিরক ২4 তম শতরক অ্নিম্পাস এর যগ্র্রকা-যরামাি নিশপ ও সন্ত নশনখরয়নছরিি যে কুটির 
উত্সরির জিযও নিরিণশ যিয়া হরয়নছি এিং এটা নিোিরির জিয পাে নছি: 

যেরহতু ছয় নিি ধরর ঈশ্বর স্বর্রগণমত্ত্র্য দতরী এিং সমগ্র্ নিরশ্বর কমণ সমাপ্ত হরি, ও তাুঁর সি কাজ, ো 
নতনি দতনর করররছ করর সপ্তম নিরি নতনি নিশ্রাম এিং সপ্তম নিরি আশীিণাি সপ্তম মরধয একটি নিত্র 
দ্বারা এটি পনিত্রীকৃত, তাই মারস, েখি পৃনেিীর  ি জর়ো করা হরয়রছ, আমরা েিুর উত্সি পািি 
কররত আরিশ করা হয় ... এটা আরিশ হয় মত ইস্রারয়িীয়রির নহরসরি োকার জিয আমারির কুটির 
উত্সরির জিযও েিুর পানিত হইরি ... নমশররর সীমািা যছর়ে েেম কুুঁ র়ে এরসনছরিি, এিং যেরক 
অ্ত: পর, আিার যসট যঘাষর্া কররিি, েনতশ্রুনত যিরশ যগরিি, যতমনি আমরা িা। কারর্ আনমও 
আমার োত্রা গ্র্হর্, এিং এই জীিরির নমশর যেরক যির োরে, পুিরুিাি, ো কুুঁ র়ে-সতয ন ে, এিং 
আমার পনিত্র তাুঁিুটি দতরী কররত যিরয়নছরিি, পরু্য  ি সরঙ্গ সরুশানিত কারছ েেরম যপৌুঁছারিি উপর 
পুিরুিাি, ো নিিাররর নিি েেম নিি িীরষ্টর সরঙ্গ নিশ্রারমর সহস্রারব্দর, ো সপ্তম নিি িিা হয়, 
এমিনক সতয নিশ্রামিারর পািি করর। (যমরোনডউস । িশ কুমারীর যিাজ, নডসরকাসণ 9) 

কযােনিক োজক এিং পনণ্ডত যজররাম িরিি যে িাজারররির নিোিরির এটা রাখা এিং তারা নিশ্বাস 
কররতি যে এটি নেশু নিে (রপরোিনজয়া িানতিা িনিউম MPL025 আি কিাম নিজ্ঞাপি কুিুমিাম 1415 - 
1542A) এর হাজার িছররর রাজরত্বর নিরক ইনঙ্গত কররিি। িতুেণ শতাব্দীর যশরষর নিরক এ িাজারররির 
নিোিরির দ্বারা কুটির উত্সরির জিযও এই পািি এছা়োও কযােনিক এিং সািামী করার ইোিণ অ্েণডক্স 
সন্ত এনপ ানিউস দ্বারা নিনিত করা হয়। 

ইস্রাস্টয়লীয়রা পিস্টি বিেীয় পািেিু 

েধািত নিউ যটোরমন্ট ধমণগ্র্ন্থ উপর নিনত্ত করর, নিোি কুটির উত্সরির জিযও একটু নিন্ন যিরয় 
ইস্রারয়িীয়রির কররনি রাখা। 

যরকডণ  নিরিণশ করর যে কুটির উত্সরির জিযও মধযেুগ (রাষ্ট্রিূত করিজ নিঠিপরত্রর অ্িশযই সময় ইউররাপ 
রাখা হরয়রছ মরি হরে, পাে 51. "আর যসই স্ত্রীরিাকটি োন্তরর, যেখারি নতনি একটি জায়গা নিরয়রছি ... 
পানিরয় নগরয়নছি" যরিাররন্ড 12: 6 । 1968) এিং যসইসারে 1500s মরধয োিনসিিানিয়া (নিএকটি, নপনপ। 61-
62) এ নিরশষিারি, যখজরু পাতা ছা়ো স্থারি। নকছু েমার্ও আরছ যে এটা 1600 এিং 1700s আরমনরকাস করর 
রাখা হি যিই। এটা যতারি 20 তম শতরক সারা নিশ্বিযাপী ঈশ্বররর পুরাতি যরনডও িািণ  এিং ঈশ্বররর নিশ্বিযাপী 
িািণ  দ্বারা রাখা হরয়নছি। 

আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  নিশ্বজরু়ে স্থারি এটা রাখরত িিরত োকা ও আমরা যশখারিা হয় যে ঈশ্বররর 
রারজয নেশু নিরের হাজার িছররর রাজত্ব কুুঁ র়ে পরয়ন্ট ন ে। 



কুটির উত্সরির জিযও "কুুঁ র়ে" - অ্স্থায়ী নিিারস - এিং মাত্র িা যখজরু শাখা কুুঁ র়েঘররর যে ইস্রারয়িীয়রা 
স্বািানিকিারি িযিহার করা যেমি কাজ পাররি তাুঁি ুিা যমারটি / যহারটি আসরর অ্রিক আধুনিক নিোি 
দ্বারা পানিত হরয়রছ। নিউ যটোরমন্ট যিখায় যে নিোি একটি নিন্ন আিারসর (Cf. ইব্রীয় 8: 2; 9: 11-15), ো 
িযনক্তগতিারি একটি যখজরু িািাঘর গর়ে তুিরত হরে িা সরঙ্গ সামঞ্জসযপূর্ণ। িাইরিি যিখায় যে, িিী-
ইসরাঈরির োত্রাপুস্তক েনত তাুঁিরুত েধািত িাস কররত িাগি 33: 8 (এিং কখিও কখিও অ্িযািয িৃশযত 
অ্স্থায়ী েনত নদ্বতীয় নিিরর্ 4: 45-49, ঘরিান়ে) েখি তারা িনল্লশ িছর ধরর োন্তরর নছি এিং ঈশ্বররর 
নহসারি োরা নিরিনিত যে, " যিিীয় পুস্তক 23:43 েনত কুুঁ র়ে "। তাুঁিু িা যমারটি কে িাস অ্স্থায়ী কায় / 
আিারসর একটি অ্িুরূপ টাইপ আজ। 

িাইরিি যিখায় নিোি পশু তযাগস্বীকার েরয়াজি যিই / অ্ঘণ (ইব্রীয় 9: 9) যহামিনি ইস্রারয়িিাসীরা কুটির 
উত্সরির জিযও সময় নিরত িযিহৃত (রিিীয় পুস্তক 23: 36-37) মত। এর পনরিরতণ , আমরা জীনিত িনি 
নহসারি নিরজরিররক অ্ ার ো আমারির েুনক্তসঙ্গত যসিা হয় (ররামািস্ 12: 1) -যেটা স্বািানিকিারি নিয়নমত 
কুটির উত্সরির জিযও সময় িারিণ  যিাসর অ্ন্তিুণ ক্ত। 

নকছু আিেণ হরত পাররি যকি যিাসর যসিা কুটির উত্সরির জিযও এ সি নিরির জিয সম্পন্ন করা হয়, 
এখরিা এই খানমরনিহীি রুটির পরিণর জিয েরয়াজি হয় িা। যমৌনিক শাস্ত্রসম্মত কারর্ কমান্ড িিরছি যে, 
"আপনি সাত নিি ... সাত নিি কুুঁ র়ে উত্সরির কো মরি রাখরি যতামারির ঈশ্বর জায়গা ো েিু যিরছ 
পািিকতণ ার করার জিয একটি পনিত্র উৎসি পািি কনররি" (নদ্বতীয় নিিরর্ 16: 13,15) নকন্তু োরত 
খানমরনিহীি রুটির-কমান্ড যস নিিগুরিা সম্পরকণ  সংনলষ্ট নিিৃত করা হয় িা এটা যিিীয় পুস্তক 23-এ সাত 
নিরির জিয খানমরনিহীি রুটি খারি িিি জিয: 3 যেমি সাত নিরির জিয উত্সরির কো উরল্টানিরক 
(আমরা কররত: 6 এিং নদ্বতীয় নিিরর্ 16 একটি 'যকারিানি' নিরির েনতটি খানমরনিহীি রুটি খাওয়ার দ্বারা 
খানমরনিহীি রুটির সাত নিি)। িাইরিি এছা়োও কুটির উত্সরির জিযও (রিিীয় পুস্তক 23:42) সময় 
অ্স্থায়ী নিিারস হরত িিরছি, নকন্তু এই অ্িযািয পনিত্র নিি সম্পনকণ ত রাষ্ট্র যিই। 

যেরহতু শয়তাি হাজার িছররর রাজরত্বর (েকানশত িাকয 20: 1-2) জিয িাধয হরি, যসখারি কম েতারর্া 
তারপর হরি। কুটির উত্সরির জিযও সমরয়র জিয িরূর োরে এিং দিনিক সাোৎ ছনি একটা সময় নছি 
েখি নিরশ্বর পুররাপুনর নিন্ন এটা এখি যিরয় োকরি সাহােয করর। 

"যতামার রাজয আসা!" (মনে 6:10)। 

িাইস্টিল ব ক্ষা পিয় পে কুটির উত্সস্টির জনুও বমস্টলবনয়াম অিস্থায় রাখা োস্টি না এিং ঈশ্বস্টরর উইল 
পবরস্ট স্টষ 'আিাস-ত্াম্বরু' আমাস্টির সাস্টি 

িাইরিি িনিষযদ্বার্ী যিখায় যে কুটির উত্সরির জিযও সহস্রারব্দর রাখা হরি: 
16 এিং এটা যে সিাই যক সি যিরশরই ো যজরুশারিরমর নিরুরে এরস রাজা, সিণেমতার অ্নধকারী 
সিােিু উপাসিা কররত েনত িছর পেণন্ত যেরত হরি, আর কুটির উত্সরির জিযও রাখার কারজ 
যছর়ে যিওয়া হয় ঘটা হইরি। 17 এিং এটা োকরি যে পৃনেিীর পনরিাররর যেটা িা রাজা, সিণেমতার 
অ্নধকারী সিােিু উপাসিা কররত যজরুশারিরম আরস িা, তারির উপর যকারিা িৃনষ্ট হরি হরি। 18 েনি 
নমশররর পনরিার িা আরস এিং েরিশ কররি, তারা িৃনষ্ট হরি | তারা যেগ ো নিরয় েিু জানত 
কুটির উত্সরির জিযও রাখা পেণন্ত আরস িা িাইক পাি হইরি। 19 এই নমসররর শানস্ত ও সকি 
রারষ্ট্রর শানস্ত যে কুটির উত্সরির জিযও (: 16-19 সখনরয় 14) পািি কররত িা আরস িা হইরি। 



তাই িাইরিি নশো যিয় যে ঈশ্বর সি িনিষযরত কুটির উত্সরির জিযও রাখার আশা কররি। এমিনক 
কযােনিক মন্তিযকারীরির স্বীকার কনর যে ঈশ্বররর পনরকল্পিা কুটির উত্সরির জিযও অ্ন্তিুণ ক্ত করা 
হরয়রছ। সখনরয় 14 রারজয পযারসজ ওপর কযােনিক িাষয: 

যেমি িািণ  আরগ তা়েিা নহসারি গ়ে সময় ও রূপান্তনরত হইরি, মহাি িনক্ত উত্সরির উিোপি 
হরি, এিং যিিতা সম্মাি ধমীয় আিার-অ্িুষ্ঠাি িযায়াম সরঙ্গ এিং মহাি পুরস্কাররর যোগযতা 
হইরি। (িৃোিস্থা মূি এিং সতয যিায়ায় ওল্ড যটোরমন্ট 1610 িনিউম 2, নপ। 824) 

ঈশ্বররর রাজয এই জগরতর (েকানশত িাকয 11:15) সমস্ত রাজয েনতস্থাপি কররি, এিং এই উত্সি পৃেক 
(Cf. েকানশত িাকয 18: 4; 1 জি 2: 18-19) দ্বারা ছনি এই সাহােয নিোি তীেণোত্রীরির (1 নপতর 2: তারির 
স্বািানিক রুটিি যেরক 1-12)। 
কুটির উত্সরির জিযও পািি আমারির নক িনিষযরত হাজার িছররর রাজত্ব ঘটরত হরি এই িয়রস একটি 
আিাস যিয়। িাইরিি একোও জািা োয় যে পরর, "ঈশ্বররর কায়" পৃনেিীরত হরত হরি "এিং নতনি সরঙ্গ িাস 
কররিি" আমারির (রহরসযাদ্ঘাটি 21: 3)। 
কুটির উত্সরির জিযও রাখা এখি একটা পূিণাস্বািি ঈশ্বররর রারজয আসরছি। ' 

8. সিেস্ট ষ পেট বিন: মানিজাবত্র জনু পবরত্রাস্টের ঈশ্বস্টরর অুাস্টমবজং 
প্ল্ুান 

এই অ্ষ্টম নিরি, নিি ো অ্নিিরম্ব কুুঁ র়ে-উৎসরির সাত নিরির অ্িুসরর্ করর, িায়রমািি পনরকল্পিা সম্পন্ন 
ছনি। 

"জীিি িই" - পনরত্রারর্র - যখািা হরি (েকানশত িাকয 20:12)। এই মাত্র িতুি স্বগণ ও িতুি পৃনেিী পূরিণ 
আরছ (রহরসযাদ্ঘাটি 21: 1)। ইহুিীরির এই উৎসি Shemini 'Azeret, োর মারি "সমারিশ অ্ষ্টম নিরি" 
(এছা়োওরে কুটির উত্সরির জিযও পূিণিতী সাত নিি সমারিরশর নিি নছি) কি করুি। 

এখারি িাইরিি যেরক অ্ষ্টম নিরিই যিনশ হি: 

34 ... 'এই সপ্তম মারসর পঞ্চিশ নিি েিুর সাত নিরির জিয কুটির উত্সরির জিযও হইরি। ... 36 আট 
নিরির নিি যতামারির একটি নিরশষ সিা অ্িুনষ্ঠত হরি। ... এটা একটা পনিত্র সমারিশ, এিং আপনি 
এটা যকাি গতািুগনতক কমণ কনররি িা। (যিিীয় পুস্তক 23: 34,36) 

এই নিি োয়ই কারর্ নিউ যটোরমন্ট এটা সম্পরকণ  নক রারজযর, যেমি গত মহানিিরসর ঈশ্বর যিিারশািা িািণ  
উরল্লখ করা হয়: 

37 যশষ নিরি, পরিণর যে মহাি নিি, েীশু উরে িাুঁন়েরয় নিত্কার করর িিি, "েনি যকউ নপপাসা যপরয় 
োরক, তাহরি যস আমার কারছ এরস পাি করুক। 38 োরা আমারক নিশ্বাস করর, এর িাইরর শারস্ত্র এ 
কো িরি নতনি তাুঁর হৃিয় জীিন্ত জরির িিী েিানহত হরি। " (যোহি 7: 37-38) 

তখি েীশু এই নিরি যে উত্সি সহস্রারব্দর পরর অ্নিিরম্ব আরস রাখা, এিং এটি নশো নিরয়নছরিি। 

সহস্রারব্দর পর নক হরি? 



পুিরুিাি (েকানশত িাকয 20: 5)। 

ঈশ্বররর সামরি মৃত েযান্ড। এই, আজ সতয নিোিরির অ্ন্তিুণ ক্ত হরি িা নহসারি তারা পুিরুনিত হয় েখি 
েীশু য রৎ। এই পুিরুিারি ঐ োরা ঈশ্বররর সতয পনরকল্পিার অ্জ্ঞতা মারা োি হওয়া আিশযক 

গত িয়রসর মরধয। এই নিিাররর নিি েীশু িারিার উরল্লখ করা হয়: 

7 এিং নহসারি আপনি োি, ধমণেিার িিি, 'স্বগণ-রাজয কারছ এরস যগরছ।' ... 14 যতামারির পারিি িা িা 
যতামারির কো শুিরত িা িায়, তরি যসই িান়ে িা শহর যেরক েস্থাি, যতামারির পারয়র ধূরিা যঝর়ে 
য রিা। 15 নিঃসরন্দরহ আনম আপিারির িিনছ, এটা যে শহর যিরয় নিিাররর নিরি সরিাম ও ঘরমারার 
জনম অ্রিক সহিীয় হরি! (মনে 10: 7,14-15) 

23 আর তুনম ক রিাহূম স্বগণ পেণন্ত উন্নীত করা হয়, নিরি পাতাি আিা হরি; েনি অ্রিৌনকক কাজ 
কররনছরিি আপনি মরধয সম্পন্ন করা হয় সরিাম মরধয সম্পন্ন করা হরয়রছ, এটা এই নিি পেণন্ত 
োকরত হত। 24 নকন্তু আনম যতামারির িিনছ, এটা আপিার জিয নিিাররর নিরি সরিাম যিরশর িশা 
অ্রিক সহিীয় হরি। (মনে 11: 23-24) 

িেয করুি যে যসই ঈশ্বর সরিাম ও ঘরমারার ধ্বংস নিিার নিরি আরও সহিীয় (রজরিনসস্ 19:24) নকন্তু 
োরা যজরিশুরি িীষ্ট ও তাুঁর রাজত্ব িাতণ া েতযাখযাি যিরয়। 

এ ছা়ো, নেশু নশনখরয়নছরিি যে "সি পাপ েমা করা হরি" (মাকণ  3:28), 'অ্মাজণ িীয় পাপ' (মাকণ  3:29) 
িযতীত। এটা সি োরা পনরত্রারর্র জিয একটি সুরোগ নছি িা সনতযই যে সরুোগ োকরি, এিং োয় সি যে 
েস্তাি গ্র্হর্ কররি যশষ নিিরসর নসনে সারে। 

োয় সি মািুষরির োরা এক সমরয় যিুঁরি নছরিি সংরের্ করা হরি! 

2 য় শতাব্দীরত, সু্মর্ণা এর পনিকাপণ জািা কুটির উত্সরির জিযও ও যশষ যগ্র্ট যড (পনিকাপণ জীিি, অ্ধযায় 
19) সম্পরকণ  নশো নিরয়নছরিি। 

িাইরিরির সতয যে, ঈশ্বররর যেম কাররর্ েীশু সি জিয মররত এরসরছ: 

16 ঈশ্বর মািুষরক এত িািিাসরিি যে, তাুঁর একমাত্র পুত্র সািযস্ত করর, যেি যে যকউ নিশ্বাস করর যস 
নিিষ্ট িা হয় নকন্তু অ্িন্ত জীিি পায় নিরিি। 17 ঈশ্বর জগতরক যিাষী সািযস্ত করার জগরত তাুঁর পুত্র 
পাোিনি নকন্তু তাুঁর মাধযরম নিরশ্বর সংরের্ করা হরত পারর। (যোহি 3: 16-17) 

সুতরাং যেমময় ঈশ্বর একটি আরপনেক করয়ক িা নিরশ্বর জিয মররত তাুঁর পুত্র পাঠিরয়ছ? 

যোরটেযান্ট, োরা োয়ই উেৃত যোহি 3:16, যশখাি যে নিরশ্বর সংরের্ করা োয়নি নকন্তু যে যিশীরিাগ োরা 
এক সমরয় যিুঁরি নছরিি আোরি নিরকাি েনতগ্র্স্ত হরি িা। তারা তত্ত্বািধাি করা নেশু সমস্ত (রোহি 3:17) 
জিয মররত এরসনছি িরি মরি হরে। এটা নক পনরত্রারর্র পনরকল্পিা ধরর্ নেনি ঈশ্বররর সিণজ্ঞ এিং যেম 
সরঙ্গ আসা পেণন্ত হরি যে? িাইরিি ধারর্া যে সিাই এখি সংরের্ করা োরি সমেণি করর? েনি িা হয়, যে 
িযােয? 

ঈশ্বর সি িুনেমাি যেরহতু করা হয় এিং সি শনক্তশািী এিং যেম (1 যোহি 4: 8,16) হি, ঈশ্বর সিরিরয় 
দিিনিনিণষ্ট যেত োরা কখিও অ্িন্তকািীি োতিা যিওয়ার এখিও যিুঁরি আনছ! 



িা। 

অ্িশযই আল্লাহ েরেষ্ট জ্ঞািী একটি পনরকল্পিা যে আসরি কাজ করর হয়। 

যরামীয় 9: 14-15 পি িরি: 

14 আমরা নক তরি নক িিি? ঈশ্বরর নক অ্িযায় আরছ নক? অ্িশযই িা! 15 নতনি যমানশরক িরিনছরিি, 
"আনম করুর্া োরক আনম যতামারির েনত রহমত কররিি আরছ হরি, এিং আনম োরক আনম মমতা 
কররিি মমতা হরে িা।" 

আমরা জানি ঈশ্বর ওল্ড যটোরমন্ট, এিং অ্িয করয়কজি ইস্রারয়রির অ্ংশ যিরছ যিওয়া হরয়রছ। নকিারি যে 
যেম হরি িানক শাশ্বত নিেণাতরির নিন্দা করা হয়? 

ঈশ্বর "েুধা সি পুরুষরির সংরের্ করা েরয়াজি এিং সতয জ্ঞাি আসরত" (1 তীমনেয় 2: 4)। কারর্ নতনি 
জািরতি সিরিরয় সা়ো এিং যশষ সংরনেত করা যেরক সতয নিরয় সহয কররি িা কারর্ এই িয়রস সি িা 
িিা হয় নছি (Cf. মাকণ  13:13; িূক 8: 5-15)। নকন্তু যে মারি এই িয় যে িিা হয় িা োরা এখি সি 
যকরট হানররয় নছি। 

িাইরিি নশো যিয় যে অ্রিক ইোকৃতিারি এই িয়স (জি 12: 37-40; ইশাইয়ার 44:18) অ্ন্ধ হরয়রছ। (;: 
16-18 ইশাইয়ার 42 cf. জি 9:41) োরা এই িয়রস অ্ন্ধ নছি এখিও একটি সরুোগ আরছ। এছা়োও িেয 
করুি: 

14 আনম আিার এই জানতর মরধয একটি অ্নিশ্বাসয কাজ হরি ... 24 এগুরিাও োরা আত্মা পে ভ্রষ্ঠ হরয় 
যগি যিাঝার আসরি আর োরা অ্নিরোগ মতিাি নশখরত হরি। (নেশাইয় 29: 14,24) 

ঈশ্বরর (ররামীয় 2:11) যকাি পেপানতত্ব যিই। যসখারি নহসারি "পৃনেিীর সমস্ত োন্ত আমারির ঈশ্বররর পনরত্রার্ 
যিখরত পারি" (ঈশা 52:10) সমস্ত জিয একটি সরুোগ োকরি িা। 

যসই িা এই েেম পুিরুিাি অ্ংশ, "মৃত িানক" িিা (েকানশত িাকয 20: 5), পরর সহস্রারব্দর যশষ হরয় যগরছ 
পুিরুনিত হয়। এই শারীনরক পুিরুিাি, আর োরা মরি কররি যে তারির আশা যছুঁ রট য িা হরয়রছ 
(নেনহরষ্কি 37: 1-14) জন়েত করা হরি। 

তারির যিাষ নিিার করা হরি েনিও (েকানশত িাকয 20:12; যরামািস্ 3:23; cf. 1 নপতর 4:17), "রায় উপর 
মানসণ জয়" (োরকাি 2:13)। ঈশ্বর সি মাংস (নেরনময় 25:31; ইশাইয়ার 3:13) সারে অ্িুররাধ করি এিং 
অ্রিক সা়ো নিরত হরি (নেশাইয় 65:24)। েনিও তাুঁর েস্তাি িা যমরি যিরি, এিং এই নদ্বতীয় সরুোগ (োরা 
সনতযই একটি সুরোগ ঈশ্বররর পনিত্র আত্মা যসই সুরোগটি পারিি িা নছি এিং সমূ্পর্ণরূরপ েতযাখযাত মাকণ  
3:29 েনত েমা করা পেণন্ত) িয়, অ্রিক অ্িুতাপ কররি। ' সিণরশষ যগ্র্ট যড এই েিশণি কররত সাহােয 
করর। 

এছা়োও নিরিিিা করুি নিম্ননিনখত: 

19 যহ েিু, আমার শনক্ত ও আমার িুগণ, নিপরির নিরি আমার আশ্রয়, 'অ্ইহুিীরির যতামার পৃনেিীর োন্ত 
যেরক আসা এিং িিরি "আমারির নপতারির যিরশ আরছ নমেযা, অ্পিােণতা এিং অ্িািজিক 
নজনিস।" 20একজি যিাক যকাি যিিতা িয় নিরজর জিয উপাসযরির কররত হরি? 21 "অ্তএি যিখ, আনম 



এই একিার তারির জািরত হরত হরি, আনম আমার হাত এিং আমার শনক্তর সম্বরন্ধ তারির যিি, 
যিারক আর তখি তারা জািরি যে আমার িাম িডণ  (নেরনময় 16: 19-21)। 

17 এিং এটা িানক ইনি নিিয়ই যিিতা তাুঁর উত্কীর্ণ ইরমরজ করর যতারি। নতনি এটা আরগ নিরি 
পর়ে এিং এটি উপাসিা তার কারছ োেণিা করর িরি, "আমারক উোর, আপনি আমারক রো 
কর!!" 18 তারা জারি িা িুঝরত পারনছ িা; জিয ঈশ্বর তারির যিাখ তারির মরির িন্দী করর 
যররখরছি োরত তারা যিখরত পারর িা, এিং, োরত তারা িুঝরত পারনছ িা। ... 22 আনম শনক্ত নিিুপ্ত 
করর একটি পুরু যমঘ, যতামার অ্িযায় মত, এিং একটি যমঘ, আপিার পারপর মত। , আমার কারছ 
ন রর আসরত কারর্ আনমই যতামারক মুক্ত কররনছ। (নেশাইয় 44: 17,18,22) 

এমিনক োরা যসই মুশনরক নছিাম সহ নমেযা ঐনতহয, (নেশাইয় 44: 17-18) যমরি পনরত্রারর্র জিয তারির েেম 
িাস্তি সুরোগ (নেশাইয় 44:22) োকরি। আনিকা, ইউররাপ, এনশয়া, আরমনরকা মহারিরশর িয়স ও দ্বীপ েীশু 
কো শুনিনি এিং রারজযর এিং ঈশ্বররর সতয গসরপি সিণত্র নিনিয়াি এই মরিািীত কররনছরিি এিং 
পনরকল্পিা নছি (ররামীয় 11: 2)। 

আমরা আল্লাহর অ্িযাহত িািণ  সম্মত হি যে (গীতসংনহতা 68:20) "আমারির ঈশ্বর মুনক্তর ঈশ্বর" এিং যশখাি 
নতনি মুনক্তর একটি পনরকল্পিা যে আসরি শুধ ু একটি আরপনেক করয়ক তুিিায় আররা জিয কাজ করর 
ররয়রছ। 

(যেনরত 4:12; cf. ইশাইয়ার 43:11) যসখারি আকারশর িীরি শুধুমাত্র এক িারম সংরের্ করা মািরুষরা নক 
যিই এিং যে েীশু িীরষ্টর (রেনরত 4:10; যোহি 3:18)। যেরহতু মািিতার সিরিরয় েীশু সম্পরকণ  সতয এিং 
ঈশ্বররর রারজযর সুসমািার শুনিনি হরয়রছ (নিস্তানরত জািার জিয আমারির নিিামূরিয পুনস্তকা 
www.ccog.org ঈশ্বররর রারজযর গসরপি যিখুি), এিং "সকি যিারকর পনরত্রার্ যিখরত পারি ঈশ্বররর "(িূক 
3: 6), সি সাধা জিয পনরত্রারর্র-হয় এই িয়রস িা িয়স আসা (;: 29-30 িূক 13 31-32 cf. মযাে ু12) একটি 
সুরোগ োকরি। 

িনিষযরত িয়স আসরত নদ্বতীয় পুিরুিাি (সমরয় সতয নিোি নহরসরি েকানশত কািাম 20 েনত েেম 
পুিরুিাি এ উিানপত হয়: 5-6) আসার এিং সািা নসংহাসি রায় সময় (েকানশত কািাম 20: 11-12) 
অ্ন্তিুণ ক্ত করা হরয়রছ। ইশাইয়ার (নেশাইয় 65:20), যসইসারে যরামাি ও অ্েণডক্স কযােনিক সন্ত 
(এডিারসাসহাইররনসস, িইরয়র িী, অ্ধযায় 34, 2-3,4 আয়াত), যিাঝা োয় যে এই নিরশষ িয়স আসরত োয় 
এক শত িছর িীঘণ হরি। 

এই ধারর্া এখিও যসসি তা়েিা যে যরারমর িািণ  যেমি যজরাকারী নিশপ িািণাডণ  (: ইিকুইনজটর এর 
মযািুয়াি, অ্ধযায় 5 িািণাডণ  গুই) দ্বারা নররপাটণ  দ্বারা মধযেুগ অ্িুনষ্ঠত হয়। 

এই মতিাি 20 তম শতরক যরনডও / নিশ্বিযাপী িািণ  ঈশ্বররর যশখারিা হয় এিং এটি এখিও 
ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  যশখারিা। 

পবরত্রাস্টের ঈশ্বস্টরর পবরিল্পনা 

িাইরিরির পনিত্র নিি রাখা পনরত্রারর্র জিয ঈশ্বররর সতয পনরকল্পিার সতয নিোিরির মরি কনররয় 
যিয়। ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  িুঝরত পারর নকিারি এই নিষরয় ঈশ্বররর পনরকল্পিা তাুঁর যিাজ (রিিীয় পুস্তক 
23:37) পািরির দ্বারা পনরপূর্ণ হয়। 



ঈশ্বর পনরষ্কারিারি যশখায় যে তারক পূজা করত মুশনরক িিণ া িায় িা: 

29 েখি েিু যতামারির ঈশ্বর যতামার আরগ জানতরির যতামরা যিিখি যেরত যেরক যকরট, এিং 
আপনি তারির স্থািিুযত এিং তারির যিরশ িাস, নিরজরক 30 নিন্তা-িািিা আপনি তারির অ্িুসরর্ 
কররত  াুঁরি যিই 'এরপর তারা যতামারির কাছ যেরক এই ধ্বংস করর যিওয়া হয় আর যতামরা 
তারির যিিতারির অ্িুসরর্ নজজ্ঞাসা িা যে িিি, 'এই সি জানত যকমি তারির যিিতার পূজা কররা 
নি? আনমও একইিারি কাজ হরি। ' 31 আপনি যে িারি যতামার েিু ঈশ্বররকই উপাসিা কররি িা 
| েিু েনত কিেণতা, ো নতনি ঘৃর্া কররি তারা তারির উপাসযরির সারে কৃতকরমণর জিয; তারা তারির 
যিিািরয়, নগরয় আগুরি তারির পুত্র ও কিযা এমিনক িািণ। 32 োই যহাক িা যকি আনম যতামারক 
িিনছ, এটা পািি করা সতকণ তা অ্িিম্বি করা আিশযক; আপনি এটিরত যোগ িা এটা যেরক িরূর 
নিরয় কররি িা। (নদ্বতীয় নিিরর্ 12: 29-32) 

োরা উোর িাইরিরির যিশী অ্স্পষ্ট ঈশ্বররর পনরকল্পিা সরঙ্গ মুশনরক পূজা িিণ া যমশা এিং সাধারর্ত এটা 
িুঝরত পারনছ িা। 

নিউ যটোরমন্ট যিখায় যে িূত পি িাইরিরির পনিত্র নিি পািি (রেমি যেনরত 18:21; 20: 6,16; 27: 9; 1 
কনরন্থীয় 5: 7-8, 16: 8) নতনি আইি ও যিওয়া রীনত-িীনতর রাখা নহরসরি তার মািুষ। 

পি নিরশষিারি িাইরিরির ধমণািুষ্ঠাি (: 20-23 1 কনরন্থীয় 10) সরঙ্গ মুশনরক িিণ া একনত্রত নিন্দা জািারিা 
হয়। এিং যে সি পনিত্র যিিীয় পুস্তক তানিকািুক্ত নিি অ্ন্তিুণ ক্ত করা নছি হরি:;: পি নিরজ তার জীিরির 
যশষ কাছাকানছ িরিরছি যে নতনি সি িিণ া ইহুিীরির রাখা েরয়াজি রাখা (18-24 যেনরত 28 cf. যেনরত 21 
17-19) 23। 

একটি নিয়ম নহসারি, যগ্র্রকা-যরামাি নগজণ ার রসূি যপৌরির উপরিশ অ্িুসরর্ কররিি তাুঁরক অ্িুকরর্ করার 
নক নতনি িীষ্ট (1 কনরন্থীয় 11: 1) অ্িুসৃত নকংিা যেনরত যোহরির উপরিশ পিব্ররজ ভ্রমর্ অ্িযাহত রাখার 
জিয নতনি এিং নেশুর পিিারর্া (1 যোহি 2: 6 , 18-19), যেরহতু তারা সি িাইরিরির পনিত্র নিি রাখা হরি 
িা। এছা়োও, ঐ নগজণ ার স্বািানিকিারি তারির পূজা কযারিন্ডার, ো যেনরতরির নিররানধতা মরধয জানতর িিণ া 
যমশা (1 কনরন্থীয় 10: 20-23; 2 কনরনন্থয়ান্স 6: 14-18; নেহূিা 3-4, 12; 1 জি 2: 6)। 

ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা যররখ, নকন্তু এর পনরিরতণ  অ্ িাইরিরির পনরপূরক করর, অ্রিক পাপ িুঝরত পারনছ িা 
সনতযই আমারির জীিি যেরক করা েরয়াজি, যে ঈশ্বর শুধুমাত্র এখি নকছু কি কররছ, সি এই িয়রস িা 
পনরত্রারর্র জিয একটি সরুোগ োকরি যে িয়স আসরত িাও, োয় সমস্ত োরা কখিও িসিাস কররতি পরর 
 সি সংরনেত হরি। 

ঈশ্বররর পনিত্র নিি পনরত্রারর্র যে অ্নধকাংশ িুঝরত পারনছ িা তাুঁর পনরকল্পিার অ্ংশ খুুঁরজ রাখা। এটা একটা 
অ্নিশ্বাসয এিং যেমময় পনরকল্পিা। 

9. বমস্টেন্সস্টল ন্স এিং বিশ্রামিাস্টর 

যকি অ্নধকাংশ োরা েীশু মুক্তকরে িাইরিরির পনিত্র নিি যেরকা িা? নিররাধী ইহুনিসঙক্রান্ত অ্িুিূনত, আপস, 
অ্জ্ঞতা, এিং োয় নজনিরষর পাল্টাপানল্ট ধারিা ছা়োও 'ঐনতহয' নমরিন্সরিশন্স একটি কারর্ অ্রিক গ্র্হর্ কররত 
যে, তারা ঈশ্বররর উৎসি পািি করা িরকার ইেকু িরি মরি হরে িা। 



সাধারর্ত নমরিন্সরিরটড / অ্রিরকই িুি িরুঝ িারিি পযারসজ যে মািষু নহসারি 'েমার্' যে িাইরিরির পনিত্র 
নিি পার করা হয় অ্িুনমত নিরিণশ করার যঝাুঁক একটি িম্পনত আরছ। 

িলসীয় 2: 16-17 

16-17: সম্ভিত, িাইরিরির সিরিরয় সাধারর্ অ্ংশ যে োয়ই "েমার্" যে নিশ্রামিারর এিং িাইরিরির পনিত্র 
নিি িূরর সম্পন্ন করা হয় িরি উরল্লখ করা হয় কিসীয় 2 হয়। সুতরাং, এর এটা এক সামািয ভ্রান্ত অ্িুিাি 
পরীো যিওয়া: 

16 যকাি মািুষ তাই যতামার নিিার মাংস, িা পাি, অ্েিা একটি হনিরড িযাপারর োক, িা িতুি িাুঁি, 
অ্েিা নিশ্রামিারর এর: 17 যসই সি নিষরয় আসা একটি ছায়া আরছ; নকন্তু শরীররর িীষ্ট (: 16-17, 
KJV কিসীয় 2) হয়। 

উপরর অ্িুিাি পারস েনিও, একটি শব্দ (োর কাররর্ KJV অ্িুিািক করা ইটানিক্স মরধয হয়) "হয়" যে মূি 
নগ্র্ক িাষায় িয় এখরিা যোগ কররনি। 

একটি সনতযকাররর আেনরক অ্িুিাি এটি যছর়ে নিরতি যেমি যসখারি যিই। িেয করুি িং এর 
নিঘণণ্ট সংখযা এিং সম্পনকণ ত শব্দ যলাক 17 জিয: 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
যসই সি নিষরয় আসা একটি ছায়া আরছ; িয…. নকন্তু ...। শরীররর ... িীষ্ট ............।   

এটা িেিীয় 9999 এর মারি হি যে যসখারি িাইরিরির যটক্সট শব্দ যকাি শব্দ নছি, "" এই নকতাি িয়। 

কারর্ একই নতি এর িং শব্দ (# 4983, 3588, & 5547) নিউ যটোরমন্ট এিং োরা িার KJV তারির নহসারি 
"িীরষ্টর যিরহর" অ্িুিাি িার অ্িযািয িার িযিহার করা হয় (ররামীয় 7: 4; 1 কনরন্থীয় 10:16; 1 কনরন্থীয় 
12:27; ইন ষীয় 4:12) - NKJV োরত KJV উনিত িরি। 

অ্তএি, েনি ঐ অ্িুিািক নিরজরির সরঙ্গ যকিি সামঞ্জসযপূর্ণ নছি, তারা কিসীয় 2 অ্িূনিত যেত: 16-17 রাষ্ট্র 
(এিং েেম িন্ধিী িা কমা অ্ন্তিুণ ক্ত): 

16 অ্তএি যকাি মািুষ যসই নিিার আপিার খািানপিা িা উৎসরির সম্মাি অ্েিা অ্মািসযা একজি 
রীনত িা নিশ্রারমর নিি 17 (জিয যসগুরিা একটা ছায়া আসা হয়), নকন্তু িীরষ্টর যিরহর োক। 

অ্েিা অ্িয কোয়, (নগজণ া, কিসীয় 1:18) নিিারক আপনি সংক্রান্ত পনিত্র নিি 'িীরষ্টর যিরহর' িানহরর ঐ নিি 
িা, নকন্তু একমাত্র সতয নগজণ া নিরজই। কিসীয় 2: 16-17 িিার অ্রপো রারখ িা যে নিশ্রামিারর ও পনিত্র নিি 
িূরর করা হয়। 

এমিনক েেম নিরক অ্েণডক্স নিশপ নমিাি অ্যামরব্রাস স্বীকৃত যে কিসীয় 2:17 "িীরষ্টর যিরহর" উরল্লখ নছি 
যেমি নতনি নিরখনছরিি যে যলাক উপর মন্তিয করুি: 

তা হরি, আসুি িীষ্ট ... িাশ যেখারি িীরষ্টর যিরহর, যসখারি সতয িাইরত োক। (নমিাি অ্যামরব্রাস। 
িইরয়র ২। পুিরুিারি নিশ্বাস পেনত জািরত অ্িুরেি 107) 

এটি যিশ যিিিািায়ক নগ্র্ক আধুনিক অ্িুিািকরির োয়ই উরপনেত যে নক অ্নিিযনক্ত সনতযই যিাঝারিা। 



এটা যতারি িনরদ্র িাইরিরির সমারিািিা ও িাষয (িাইরিরির িযাখযা) িানি কররত যে পনিত্র নিি যিাপ হয় 
ভ্রান্ত অ্িুিাি ওপর নিিণ র কররত হয়। 

গালাত্ীয় 4: 8-10 

: 8-10 আররকটি সাধারর্ আপনত্ত পনিত্র নিি গািাতীয় 4 হয় পািি হয়। নকছু যোরটেযান্ট িিরত িাই যে 
যকাি িাইরিরির তানরখ পািি করা এই িযিহাররর েির্তা। সুতরাং আসুি নক ঐ ধমণগ্র্ন্থ আসরি যশখাি 
তাকাি: 

8 নকন্তু তারপর েকৃতপরে, েখি আপনি ঈশ্বররর জারিি িা, যসখারি আপনি যসই ো েকৃনত দ্বারা 
যিিতারির িয় িানয়ত্ব পািি কররি। 9 নকন্তু এখি আপনি পনরনিত ঈশ্বর, অ্েিা িরং ঈশ্বররর 
পনরনিত হয়, নকিারি এটা আপনি িুিণি ও িনরদ্র উপািাি আিার িািু কররত ো আপিারক আিার 
ইো িাস হরত হয়? 10 যতামরা নিি, মাস, ঋতু ও িছর পািি করছ। 

যসখারি নিররাধী পনিত্র যড েুনক্ত এখারি যিশ নকছু সমসযা আরছ। 

এক যে গািাতীয় নছি অ্ইহুিীরির (েনিও যসখারি িৃশযত নছি করয়কজি ইহুিী পরর আয়াত সুরাহা) এিং 
রূপান্তর করার পূরিণ িাইরিরির পনিত্র নিি পািি করা হয় নি। 

োস, যকাি উপায় যে িাইরিি যেমি িাইরিরির েরয়াজিীয়তা কি কররি হি "ত্তুঁছা উপািাি।" পি 
পনরষ্কারিারি মুশনরক ধমণািুষ্ঠাি নিরুরে সতকণ  হয় গািাতীয় নছি "ঐ ো েকৃনত দ্বারা যিিতারির নছি িা 
িানয়ত্ব পািি কররি।" 

আররকটি যে কযােনিকরা / যোরটেযান্ট / ইোিণ অ্েণডক্স নিরিিিা করা উনিত যে, তারা োয়ই নিনিন্ন 
নিি ও িছর (রনিিার, ইোর, ির়োনিরির উৎসি, িিিরষণর) পািি িা, তাই তারা নকছু পািি করা উনিত 
িয় েনি তারা মরি করর যে যকাি ধমীয় নিি পািি করা হয়। 

গািাতীয় 4: 8-10 িাইরিরির পনিত্র নিি পার কররছি িা, নকন্তু এর পনরিরতণ  অ্ িাইরিরির ধমণািুষ্ঠাি আুঁকর়ে 
নিরুরে সতকণ িার্ী। 

বি সপ্তম বিন বিশ্রামিার সম্পস্টিে ? 

সপ্তম নিি নিশ্রামিার েনিও একটি সাপ্তানহক, িা িানষণক পনিত্র নিিস, নকছু সংনেপ্ত মন্তিয আরিশ হরি িরি 
মরি হরে হরি ঈশ্বররর উৎসি যিিীয় পুস্তক 23 তানিকািুক্ত েেম। 

সপ্তারহর সপ্তম নিি, িাইরিরির রনিিার, এখি শনিিার িিা হয়। েনিও রনিিার সপ্তারহর সপ্তম নিি নিনিণষ্ট 
কযারিন্ডার যিখারিা হরয়রছ, িাস্তিতা যে রনিিার সপ্তারহর েেম নিি হয়। নিউ যটোরমন্ট স্পষ্টিারি যিখায় 
েীশু (িূক 4:16, 21; 6: 6; 13:10) যে যসইসারে যেনররতরা ও নিশ্বস্ত (রেনরত 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 
4; ইব্রীয় 4: 9-11) সপ্তম নিি নিশ্রামিার রাখা। 

অ্রিক িানি করর যে সপ্তম নিি নিশ্রামিার িতুি নিয়রম নিরিণশ করা হয় িা, তাই এটি িরকার যিই আজ 
রাখা োইরি। নকন্তু যে িানি করা একমাত্র উপায় িাইরিরির নমরিন্সরিশন্স উপর নিিণ র কররত হয়। এক নক 
মূি নগ্র্ক, মূি আরামাইক এিং মূি িযাটিি িাইরিরির োিীি িাটিি অ্িুিািনিরশষ নিশ্বাস করা হয় এ 
যিখায়, এটা ঐ িাষায় সাত নিরির নিি নিশ্রামিারর নিোিরির জিয এ নিরিণশ যিয়া হয় সি স্পষ্ট। 



এমিনক িাইরিরির নিনিণষ্ট কযােনিক ও যোরটেযান্ট অ্িুিারির অ্িুোয়ী, সপ্তম নিি নিশ্রামিার ঈশ্বররর অ্িুগত 
নিোি মািুরষর জিয োকা নছি: 

4 নতনি এই পেনতরত সপ্তম নিি সম্বরন্ধ যকাোও উচ্চানরত হরয়রছ, "তাহরি ঈশ্বর নক তাুঁর সমস্ত কাজ 
যশষ করর সপ্তম নিরি নতনি নিশ্রাম"; 5 এিং আিার, পরূিণ উনল্লনখত স্থারি, অ্তএি "তারা আমার 
নিশ্রামস্থরি েরিশ কররত পাররি িা।" 6, যেরহতু এটি অ্িরশষ যে নকছু েরিশ কররত পাররি এিং 
োরা পূরিণ সুসংিাি অ্িাধযতার কাররর্ যিরখিনি যপরয়নছ, .. । 9 যসরহতু, একজি নিশ্রামিার এখিও 
ঈশ্বররর েজারির নিনমত্ত ররয় োয়। 10 আর যে যকউ ঈশ্বররর নিশ্রারম েরিশ করর, তাহার নিরজর কােণয 
ঈশ্বর তার যেরক কররনি যেরক । 11 অ্তএি, আমারির, যসই নিশ্রারমর স্থারি েরিশ োরত যকউ 
অ্িাধযতার িষৃ্টান্ত অ্িুসরর্ করর প়েরত পারর আোর্ যিষ্টা করা োক। (ইব্রীয় 4: 4-6,9-11, NAB) 

4 যকাোও যস এই কোগুরিা সপ্তম নিি সম্বরন্ধ উচ্চানরত হরয়রছ: "সপ্তম নিরি ঈশ্বর তার সি কাজ 
যেরক নিশ্রান্ত।" 5 এিং আিার উত্তরর্ উপরর নতনি িরিরছি, "তারা কখিই আমার নিশ্রাম যেরত 
পাররি িা।" 6এটা এখিও ররয় যে নকছু যে িানক েরিশ কররি, এিং োরা পূরিণ যিাকরির কারছ 
সুসমািার েিার নছি তারির অ্িাধয হওয়ার কাররর্ োিনি, ... 9 আরছ োরক তরি ঈশ্বর মািুরষর জিয 
নিশ্রারমর নিি-িানক; যে যকউ নেনি ঈশ্বররর নিশ্রারম েরিশ করর 10 তার নিরজর কাজ যেরক অ্িনস্থত 
োকরি সংনলষ্ট, ঈশ্বর তার যেরক কররনি ঠিক যেমি। 11 আমারির, তাই যসই নিশ্রারম েরিশ কররত যে 
েরিষ্টা, োরত যকউ অ্িাধযতার তারির উিাহরর্ অ্িুসরর্ করর প়ো হরি করা োক (ইব্রীয় 4: 4-
6,9-11, NIV) 

নিউ যটোরমন্ট পনরষ্কারিারি িরি যে, নিোিরা সপ্তম নিি নিশ্রামিার পািি কররত হয়। আধযানত্মক িৃনের 
এিং িযনক্তগত িিজীিি জিয অ্িুমনত ছা়োও, নিশ্রামিারর ঈশ্বররর হাজার িছররর িানক একটি আসরছ সময় 
ছনি। 

েনিও অ্রিক নিরিিিা িা যে সপ্তম নিি নিশ্রামিার একটি পনিত্র নিিস, িাইরিি িা (রিিীয় পুস্তক 23: 3; 
েস্থাি 20: 8; ইশাইয়ার 58:13)। "খানি শরব্দর" (Cf. ইন ষীয় 5:26) সরঙ্গ োয়, এখরিা অ্রিক কারর্: নিউ 
যটোরমন্ট এটা পািি িা (4-11 ইব্রীয় 4) নিরুরে ড। 

এটা যতারি সম্ভিত আররা উরল্লখ করা উনিত যে সরত্ত্বও নমরিন্সরিশন্স অ্িযোয় ইনঙ্গত আনন্তয়নখোর নদ্বতীয় 
শতরকর নিশপ ইগ্নানতয়ুস রনিিার (নেরয়ি নি ইগ্নানতয়ুস এিং নিশ্রামিারর সরঙ্গ সপ্তম নিি নিশ্রামিার 
েনতস্থাপি করা হয়নি নিশ্রামিারর যসনন্সরিি, িনিউম 69 (3):। 18-21 , 2016 এিং ইগ্নানতযু়স এিং নিশ্রামিারর 
নিশ্রামিারর যসনন্সরিি আররা নেরয়ি নি, িনিউম 70 (2):। 15-17, 2017)। তাছা়োও োিীি িনে নিিারক িিা 
হয়নি (। নেরয়ি নি িয নিিারক এিং নিশ্রামিারর নিশ্রামিারর যসনন্সরিি, িনিউম 69 (2): 10, 19-20, 2016)। 

নগজণ ার ইনতহাস সম্বরন্ধ আররা িনেিুক্ত তরেযর জিয, পুনস্তকাগুরিা যকাোয় সতয নিষ্টাি িারিণ র আজ খুুঁরজ 
িার কররা? এিং www.ccog.org ঈশ্বররর িারিণ র অ্িযাহত ইনতহাস। 

10. পরপুাস্টি  দিত্ুাবিসংক্রান্ত ছুটির বিন 

নক নক্রসমাস, ইোর এিং অ্িযািয ধমীয় নিি সম্পরকণ  িীরষ্টর অ্রিক অ্ধযাপকরির মািয যে? 

তারা িাইরিি যেরক আরস িা? েনি িা হয়, তারা যকাো যেরক আরস িা? এটা যকাি িযাপার িা, িাইরিি 
অ্িুোয়ী, েনি আপনি তারির রানখ? 



সি তারির েনিও তারির সি দ্বারা অ্িুরমানিত আরছ, অ্রিক ছুটির নিরশ্বর গীজণ া অ্িুরমািি হয়। ইনতহারসর 
সিণত্র, নকছু নগজণ ার কখিও কখিও অ্িুরমািি আরছ, কখিও কখিও নিনন্দত, ঐ একই ছুটির যসইসারে। 

েনিও এটা এই পুনস্তকা েনতটি ছুটির সম্পরকণ  সি নিস্তানরত এিং তারির উদ্ভি যঢাকা সরুোগ পররিাক হি, 
িাস্তিতা যে অ্রিক িুষ্ট যিশী যরপযারকড হয় নহসারি তারা োয়ই মিূত একটি মুশনরক যিিতা / যিিী 
সম্মাি করার উরেরশয িহু আরগ যেরকই নিনিন্ন গীজণ া গৃহীত এিং / অ্েিা তারির িতুি িামকরর্। 

অ্রিক নশখরত যে যগ্র্রকা-যরামাি আরিরমরা কখিও কখিও জিয মশুনরক এিং অ্িুপেুক্ত নহরসরি ছুটির 
নিন্দা জািাই নিনস্মত হরি নিোিরা-সরত্ত্বও এটা সতয যে নিনিন্ন যগ্র্রকা-যরামাি নগজণ ার তারির 
21 যশ শতাব্দীরত উন্নীত করা। 

নিিস্টষের বিন সম্মাবনত্ জানুস (সময় পিিত্া) এিং েস্টরনুয়া (পবরস্ট াধন পিিী এিং ভাল হস্টে) 

িাইরিি িসরন্ত িছর শুরু (োত্রাপুস্তক 12: 2), নকন্তু নক সাধারর্িারি িিা হয় িিিরষণর নিি আধুনিক 
কযারিন্ডার জািুয়ানর 1 ম উপর পািি করা হয়। েয়াত 2 ২ য় শতরকর ইি, যগ্র্রকা-যরামাি ধমণতত্ত্বনিি তুনিয়াি 
োরা িীষ্ট যক তা একটি সংস্করর্ উিোপি করা হয় িারমমাত্র নিন্দা জািারিা হয়। নকন্তু, যে অ্রিক োরা 
উিোপি কররত যিরয়নছরিি িন্ধ করা হয়নি। 

কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া নররপাটণ : 

নিোি যিখক ও পনরষরির জানতর আিন্দ-উত্সরির এিং উত্সি সরঙ্গ সংেুক্ত িাহুিযও নিন্দা ... 
িছররর শুরুরত পানিত: তুনিয়াি নিোি োরা গতািগুনতক উপহার গর্য িায়ী - যিিী েররিুয়া, 
নেনি িিিরষণর নিি সিাপনতত্ব যেরক িিা েররিযু়া ( রাসী িাষায় étrennes) (cf. ওনিি,  নে, 185-
90) - িনু্ধত্বপূর্ণ গনতনিনধ (। নড আইডি XIV) নহসারি নিছক যটারকি। (টিরকনি যজ িিিষণ নিিস। 
কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া। যিাি। 11, 1911) 

487 নিোরব্দ োয় যগ্র্রকা-যরামাি 1 জািযু়ানর St এ "সুন্নত ন ে" িত্তক গ্র্হর্ করা িারগ। এই তরি, সি জানতর 
কােণকিাপ িন্ধ করা হয়নি। 

কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া যিাট: 

এমিনক আমারির নিরজরির নিরি িিিষণ যখািার ধমণনিররপে দিনশষ্টয সুন্নত ধমীয় রীনত হস্তরেপ, এিং 
যে একটি নিছক ছুটির নিি ো পনিত্র নিিস পনিত্র িনরত্র োকা উনিত কররত োরক। যসন্ট 
অ্গানেরি পরয়ন্ট আউট মুশনরক ও নিি উিোপি নিোি পেনতরত মরধয পােণকয: মুশনরক যিারজর 
এিং িাহুিযও নিোি উপিাস ও োেণিা দ্বারা করা নছি (। নপএি, XXXVIII, 1024 sqq .; যসর 
cxcvii, cxcviii)। (োগুক্ত) 

সুতরাং এটি আররা িরিি: 

... ষষ্ঠ শতাব্দীর আয়ারক্সর কাউনন্সি (পাররিি িা। আনম) নিরষধ করররছি নিোিরির যিন্স 
ডািনিকাস অ্িসািণ ার যশষনিরক। 

অ্নিিযনক্ত যিন্স ডািনিকাস অ্িসািণ ার যমাটামুটিিারি 'নিয়ািরির িতুি সময় যিরখ। "সম্ভিত িিিরষণর 
যরজরুিশি িামারজর ও অ্িুশীিি একিার মুশনরক যিিী জিয যিওয়া সারে সম্পনকণ ত হয় নহসারি ইংররনজরত 
িযাটিি যেরক অ্িুিাি করর। 



জািুয়ারী 1 ম একটি িাইরিরির ছুটির নিি িয়, এিং এমিনক যরারমর িািণ  িুষ্ট নহরসরি তার গুর্ািিীর নকছু 
হারাম করররছি। 

ভুাস্টলোইন্স প  সম্মাবনত্ িাউনসু / পুান (গরুর পাস্টলর ও উিেরত্ার পিিত্া) 

িাইরিি িযারিন্টাইন্স যড মত একটি ছুটির নিি যিই, নকন্তু অ্রিক মািুষই তা মািয। 

এখারি নক একটি কযােনিক উৎস এটা সম্পরকণ  যিখা হরয়রছ হি: 

িুরপরকানিয়া, ো   15. পানিত হয় 800 িছর যরামািরির োিীি যরামাি উত্সি যসন্ট িযারিন্টাইন্স 
যড নমেযা নশক়ে যিিতা িুপাকণ াস এই নিরির নিরিনিত নছি। িুরপরকানিয়া, একটি েুিক একটি 
িটানররত একজি েুিতী িাম আুঁকা হরি এিং তারপর িছররর জিয একটি যেৌি সঙ্গী নহরসরি িারী 
রাখা হরি ... 

কযােনিক িািণ  আর আিুষ্ঠানিকিারি যসন্ট িযারিন্টাইন্স সম্মাি করর, নকন্তু ছুটির নিি উিয় যরামাি 
ও কযােনিক নশক়ে আরছ। (যসন্ট িযারিন্টাইন্স যড অ্নরনজন্স অ্  HTTP:। //www.american 
catholic.org) 

মুশনরক নশক়ে এিং যেৌি িাইরসরন্সর একনিি অ্িশযই নিোি পািি করা জিয একটি নিি িয়। আিরর্ এই 
ধররির িতুি নিয়রম নিরুরে সািধাি করর যিয়া হয় (1 কনরন্থীয় 6:18; নেহূিা 4)। 

িেয করুি িযারিন্টাইন্স যড সম্পরকণ  নকছু ইসিামী মন্তিয করররছি: 

েেমত, এটি একটি উদ্ভািি ছুটির নিি ... নিোিরির িযারিন্টাইন্স যড এর যপৌত্তনিক নশক়ে সরিতি 
নছি: িযারিন্টাইন্স যড উিোপি জারয়ে কারর্ িয়। পি বিোন গৃহীত্ পসে ভুাস্টলোইন্স 
প  মুসিমািরির জিয এিটি পাঠ িরা উবচত্ ... আমরা মু বরি অননবত্ি আচার সস্টঙ্গ েিু বিছু 
এব়েস্টয় চলা উবচত্ .. িািিাসা পনরিার, িনু্ধ এিং নিিানহত মািুরষর মরধয যেমি সরঙ্গ একটি নিরি 
উিোপি করা েরয়াজি হরি িা। ... উৎপনত্ত. (িযারিন্টাইন্স যড উিোপি নিধাি HTTP:। // 
WWW contactpakistan.com।) 

িেয করুি যে, মুসিমািরা নিোি (স্পষ্টত নমেযা আরপারষর ধররির) এিং পাপ নিরয় িযারিন্টাইন্স যড 
শরীক। 

অ্িয কোয়, িযারিন্টাইন্স যড অ্ইহুিীরির মরধয নিন্দা করা িীরষ্টর িাম (শব্দটি 'িীষ্টধমণ' মাধযরম) ঘটায় 
(ররামীয় 2:24; ইশাইয়ার 52: 5)। (যরামীয় 2:24) োকরত িা "আল্লাহর িাম যতামার কাররি নিন্দা" যপৌত্তনিক 
ছুটির রাখা। 

নরয়াি নিোি যরপযারকড িষু্ট ছুটির (Cf. 1 কনরন্থীয় 10:21) রাখা হরি িা। 

মাবিে  োস: বিয়ািস্টলর িাবনেভাল 

মানিণ গ্র্াস এিং িযারিন্টাইন্স যড (িীরি িামক িুপারকযানি) -এর মত কানর্ণিািস যপৌত্তনিকতা যেরক এরসরছি: 

একটি িানষণক িসন্ত উৎসি েেম িনেিুক্ত িৃষ্টান্ত এক নমশরর উত্সি হয়; এটা িীি িরির িাত্সনরক 
িিযার দ্বারা সঙ্ঘটিত জীিরির পুিিণিীকরর্ স্মরর্। এরেন্স সারি 6 ষ্ঠ শতাংশ সময়। নিেপূিণ, ঈশ্বর 



নির্য়সূস সম্মারি একটি িাৎসনরক উিোপি একটি এর িযিহাররর েেম িনেিুক্ত ইিেযান্স। এটা 
যতারি যরামাি সাম্রারজযর সময় নছি িাগনরক িযানধ এিং নিনসনন্টউশরিস একজি অ্িুপম নশখর 
যপৌুঁরছরছি। েধাি যরামাি মি খাত্তয়ার তাণ্ডি, সযাটািণানিয়া এিং িরুপরকানিয়া নছরিি। ইউররারপ িসন্ত 
উিণরতা উিোপি ঐনতহয িাি িীষ্টাি িার মরধয িিরত োরক ... কারর্ কানিণিাি গিীরিারি 
মুশনরক কুসংস্কার ও ইউররারপর যিাকািারনিিযা মূিী হয়, যরামাি কযােনিক িািণ  তারির েযাম্প কররত 
পাররনি এিং পনররশরষ নগজণ া কােণকিারপর অ্ংশ নহরসরি তারির অ্রিরকই স্বীকার করা 
হরয়রছ। (কানিণিাি। কিানম্বয়া এিসাইরলানপনডয়া, 6 ষ্ঠ ইনড। 2015) 

িাকািানিয়া যিিতা আসিরিিতা নছি, এছা়োও নির্য়সসূ িিা হয়। নতনি দ্রাো  সি, ওয়াইিনিমণার্ এিং 
ওয়াইি, অ্িুষ্ঠাি উোি, উিণরতা, নেরয়টার, ও নগ্র্ক পুরার্ ধমীয় পরমািন্দ এর যিিতা। ' যেৌি িযনিিার 
িাকািানিয়া উিোপি অ্ংশ নছি। তাুঁর পূজা (পূিণ-নিসারি নপতা যেরক করমানডয়ারিা । নিেীয় শৃঙ্খিা 
উপর।, যিাি। 4) তৃতীয় শতরক যগ্র্রকা-যরামাি যিতা করমানডয়ারিা নিন্দা করা হয়। 

অ্যািরকাহি, নিরশষ করর মি, একটি ককণ শ িাই  োইি জিয একটি গুরুত্বপূর্ণ কারর্ হরে নগ্র্ক সংসৃ্কনতরত 
একটি গুরুত্বপূর্ণ িূনমকা পািি (গযাটনি আই পাি কররি। যগাোম িই, 2008, পৃ। 11)। মানিণস গ্র্াস এিং 
কানিণিাি এই সংক্রান্ত িরি মরি হরে। 

েয়াত নদ্বতীয় শতরক যরামাি কযােনিক নিশপ ও ইোিণ অ্েণডক্স সন্ত ইরররিস মাংস অ্ংশগ্র্হর্ জানতর উৎসি 
খাওয়া যেমি নতনি নিরখনছরিি জিয পাষণ্ড অ্িুসারীরা নিন্দা: 

এই জিযই এটা পাস যে, "সিরিরয় নিখুুঁত" মরধয তারির নিরজরির নিিণ রয় আসক্ত নিনষে কারজর োর 
ধমণগ্র্ন্থ আমারির আশ্বাস যিয় যে যসই সি ধররর্র আরস "তারা োরা এই ধররর্র কাজ ঈশ্বররর 
রারজযর অ্নধকারী হরি িা।" উিাহরর্স্বরূপ, তারা েনতমার সামরি িনিিাি যিওয়া মাংস খাওয়া 
সম্পরকণ  যকাি সরঙ্কাি কররত, কল্পী যে তারা এই পে িুনক্ত যকাি অ্পনিত্রতা পাররি। তারপর, আিার, 
যে জানতর উৎসরি মূনতণ  সম্মারি, উিোপি করর। । । তারির অ্িযরা পরম িািসা সরঙ্গ মাংরসর 
যখয়াি-খুশীর নিরজরাই আপ উত্পাি, িজায় রাখার আধযানত্মক নিষয়গুরিার আধযানত্মক জিয েিাি 
করা হয় জাগনতক নজনিস, জাগনতক েকৃনত করার অ্িুমনত যিওয়া হরি উনিত। তারির মরধয যকউ 
যকউ পরন্তু, যসই িারী োরক উপররর মতিাি যশখারিা হরয়রছ কিুনষত অ্িযাস, নহসারি ঘি ঘি োরা 
মনহিারির নিপরে তারির মরধয নকছু যিাক তারির ঈশ্বররর িািণ  ন রর উপর যিতৃরত্ব হরয়রছ দ্বারা 
স্বীকার করা হরয়রছ এিং তারির ত্রুটি িানক সারে এই স্বীকার। (ইরররিস । নিরুরে দিধমণয। িইরয়র 
1, অ্ধযায় 6, যলাক 3) 

পরিতীরত, অ্েণডক্স কযােনিক দকন য়তিািকারী (330 মারা) যরাো যে মুশনরকরির নছি ধরর্ নিরুরে সতকণ  
করর নিরয়নছরিি: 

আপনি নক িিরত, যহ জ্ঞািী পুত্র সন্তাি? িনি, তুনম নমিািণ া িাগনরকরির? মি নক শব্দ আপনি রো 
করি তা িজায় রাখার জিয, োরত নিপজ্জিক, িা নক কিা োর দ্বারা আপনি িযনক্তিরগণর এিং কারর্ 
তাই িীষর্িারি আহত নিরাপত্তা নিরত সরঙ্গ জািরত উৎসুক। এটি যকাি নমেযা অ্নিশ্বাস, িা তুনম 
নমেযা অ্নিরোগ নিরয়: আপিার ইরিউনসনিয়া এর কুকীনতণ  তারির যিস সূত্রপাত দ্বারা ও োিীি 
সানহরতযর যরকডণ  দ্বারা উিয় যঘানষত হয় নিিশণিািিীই জনরমািা, ো আপনি েখি েশ্ননিে িযিহার 
োনপ্তর দ্বারা পনিত্র নজনিস, - "আনম উপিাস কররনছ এিং খস়ো মাতাি; আনম নিগূঢ় েস্তরর নিনমণত 
শিাধার িাইরর নিরয় োওয়া হরয়রছ, এিং যিরতর-ঝুন়ে পুরা; আনম আিার ন রর যপি এিং সামািয 
িুরক স্থািান্তনরত করররছি। (আিণনিউস । জানতর নিরুরে, িইরয়র িী, অ্ধযায় 26) 

আিণনিউস এমিনক একটি 'মানিণ গ্র্াস' যিাজ  াে দ্বারা অ্িুসরর্ সম্পরকণ  সতকণ  কররিা: 



জনুপটাররর পরি আগামীকাি। জনুপটার, আনম অ্িুমাি,  এিং মহাি যিাজি সরঙ্গ তৃপ্ত করা আিশযক, 
এিং িীঘণ স্বািানিক নিরনত পর উপিাস দ্বারা খারিযর জিয উৎসুক েুধা িরা, এিং েুধাতণ ।( 
আিণনিউস, অ্সিয, িইরয়র সপ্তম নিরুরে, অ্ধযায় 32) 

সুতরাং, েেম নিরক যিখকরির ছুটির কারর্ মুশনরক মূনতণ পূজা তার সম্পরকণ র কানিণিাি / মানিণ গ্র্াস মত 
অ্রিক শব্দ নিন্দা জািারিা হয়। 

িাইরিি নশো যিয়: 

13 আমারির ঠিকমরতা হাুঁটরত, নিি নহসারি, হুরল্লা়ে এিং মাতিানম িয়, পাপািার ও নররংসা যিই নিিাি, 
ঈষণা ও নহংসা মরধয িা োক। 14 নকন্তু েিু েীশু িীষ্টরক পনরধাি, এিং তার যখয়াি-খশুীর পূররর্ 
মাংরসর জিয যকাি নিধাি করা। (যরামীয় 13: 13-14) 

িাইরিি আিন্দ নিন্দা করর িা, মানিণ গ্র্াস ও সংনলষ্ট ধমণািুষ্ঠাি শাস্ত্র নিপরীত হয়। িনিনিয়া তারা এটি 
"নিয়ািরির কানিণিাি" কি এিং যখািাখুনিিারি তারির যিিতা নহরসরি, শয়তারির এিািত কররা! 

শয়তাি এর কানিণিাি (িাডািিিা) েনতটি িসন্ত, স্বাগতম কানিণিারির যমারড ররয়রছ ... হাইিাইট 
এক শয়তাি িতণকী, ঐনতহয োর শয়তাি উপাসিার একটি অ্দু্ভত ধররির যেরক আহনরত হয়।  
স্বাগতম একটি খনির শহর এিং স্থািীয়রির, অ্রিক সময় িূগিণ স্থ খরি আন্ডারওয়াল্ডণ  যিিতা িত্তক 
গ্র্হর্ করা করার নসোন্ত নিরয়রছ। খৃোি ঐনতহয যে এই শয়তাি এিং নিশ্বস্ত এইিারি গৃহীত 
শয়তাি, িা হরত হরি, তারির যিিতা / (নহসারি। Http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm? FX = ইরিরন্টর EVENT_ID = 5769) 

কানিণিাি / মানিণস গ্র্াস একটি িুষ্ট ছুটির নিি এিং অ্িশযই িা একটি খৃোি অ্িযতম। এটা যতারি ঈসা িা 
তাুঁর তা়োতান়ে নিশ্বস্ত অ্িুসারীরির যকারিা দ্বারা রাখা হয় নি। 

 ুাস্টিাব ল: খাবমরবিহীন রুটির এিং পপস্টেিে বিস্টনর এিটি পেোচাবরত্া? 

নক ডযার ানডি সম্পরকণ ? 

েনিও শব্দ 'ডযার ানডি' িসন্ত ঋতু মারি, এটি এখি েধািত অ্নধকার মানিণ গ্র্াস পর শীতকারি পািি করা 
হয়। 

ওয়াল্ডণ  িকু এিসাইরলানপনডয়া িরি: 

ডযার ানডি একটি ধমীয় ঋতু িসন্ত পনরিনেত ... এটি অ্যাশ িুধিার, 40 নিি ইোর আরগ শুরু, 
রনিিার িযতীত, আর ইোর সািরড যশষ (নি ডযার ানডি। ওয়াল্ডণ  িুক এিসাইরলানপনডয়া, 50 তম 
ইনড। 1966)। 

নক অ্যাশ িুধিার সম্পরকণ ? 

ওরয়ি, এটা একটি মূি নিেীয় নকংিা িাইরিরির পনিত্র নিিস িয়। 

কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া নররপাটণ : 



অুা  িুধিার িাম ডাইস (ছাই নিি) োর  রি এটি যরামাি নমসাি মরধয যগ্র্গনরয়াি োিীিতম 
নিিযমাি কনপ পাওয়া োয় এিং সম্ভিত অ্ন্তত অ্ষ্টম শতাব্দী যেরক তানরখগুনি। 

এই নিরি সি োিীি রীনত অ্িুসারর নিশ্বস্ত গর্ শুরুরত, এিং োজক সামরি যিিীর কারছ োও, খাক 
পূরিণ আশীিণাি মরধয তার োম্ব ডুি পরামশণ যিওয়া হরয়রছ কপাি নিনহ্নত (এইি অ্যাশ িুধিার। 
কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া 1907 )। 

সুতরাং, যরারমর িািণ  ২8 যশ শতাব্দীরত আিুষ্ঠানিকিারি এটা গ্র্হর্ করর। 

আরও িরি রাখা উনিত যে কপারি খাক একটি ক্রস স্থাপি ধারর্া সূেণ যিিতা পূজা এিং যপৌত্তনিকতা 
অ্িযািয ধররির যেরক এরসরছি: 

নমথ্রাটিস ... ইনিটিএরতস... অ্ত: পর তারির েরতযরকর কপারি সরূেণর ক্রস হরি। খৃোি অ্যাশ িুধিার 
কপারি দতনর ছাই কু্ররশ আিি আকষণর্ীয় হয়। নকছু এই োরনম্ভক নিোি aনমথ্রাটিস অ্িণ িা যেরক ধার 
একটি উিাহরর্ হরত পরামশণ নিরয়রছি; অ্িযরির যে সুপানরশ উিয় নিশ্বাসী যগাষ্ঠী একই যোরটাটাইপ 
উপর অ্ঙ্কি করা হরয়রছ। (িািাজ নপ নমথ্রাস রহসয।। মুশনরক নিশ্বাস যে খৃোি নিরশ্বর আকৃনতর 
ইিার ঐনতহয / নিয়ার অ্যান্ড যকাম্পানি, 2005, পৃ 36) 

অ্যাশ িুধিার এই অ্নিরোগ খৃোি উত্সি যরামাি যপৌত্তনিকতা, যেটা ঘরুর ন রর দিনিক িারত 
যেরক এটা গ্র্হর্ যেরক এরসরছি। অ্যারশজ আগুি যিিতা অ্নগ্ন আনি িানসন্দারা পারপর মুক্ত কররত ... 
মারিণ  োয়নিরত্তর যরারমর িিিষণ ন ে-এ আরিািিা করা হরয়রছ, েমতা সরঙ্গ, মািুষ িট পররতি 
ছাইরয়র মরধয যগাসি তারির পারপর োয়নিত্ত করার। তারপর এখি, িিিরষণর আরগর নিি, আহার 
মিযপাি এিং িারকী, তত্ত্ব যে সি পাপ পররর নিি নিনিহ্ন করা হরি এ একটি উত্সি নছি। মারিণ র 
মৃতুু্ ে যিিতা নহরসরি মঙ্গি মৃতুযরত তাুঁর সরঙ্গ তাুঁর উপাসকরির 'পারপর যিি। অ্তএি কানিণিারির 
নহংস্র উপর মাসণ নিি ডাইস। ইংররনজরত এই মঙ্গিিার নছি, কারর্ মঙ্গি সযাক্সি যিিতা সরঙ্গ েুক্ত 
নছি।  রানস ইি কানিণিারির নিি মানিণস গ্র্াস, " যাট মঙ্গিিার," িিা হয় অ্যাশ িুধিার সামরি 
আিরন্দাত্সি নিি। (ওয়াকার নি কাল্পনিক এিং যগাপিীয়তার মনহিার নিশ্বরকাষ। হাপণার, 1983, নপনপ। 
66-67) 

পিািায় চবি  বিন বনরাবমষ িাে পিস্টি এস্টসস্টছ? 

িাইরিি, 50 নিরির সময়সীমা িরি গর্িা করা হয় ো যেখারি আমরা িাম যপরন্টকে যপরত। িতুেণ ষষ্ঠ 
শতাব্দী িাগাি যগ্র্রকা-যরামাি 50 নিি দ্রুত যে রমজাি (পাইন্স, p.32) ইসিামী দ্রুত েনতোয়া নছি নকছু 
টাইপ পািি করা হয়। সমরয়র সরঙ্গ সরঙ্গ এই এক িা একানধক (সাধারর্ত খািয) আইরটম িনল্লশ নিরির 
আত্মনিয়ন্ত্ররর্র নিরক পনরিতণ ি করররছি। 

োেনমক নিোিরা, অ্িশযই, উপিনি পঞ্চম শতাব্দীরত এমিনক কযােনিক সন্ত মোধযে জি যেমি ডযার ানডি 
রাখা নি: 

নকন্তু আপিার জািা উনিত যে েত্বিন আবিম বগজে া ত্ার পবরপেূেত্া আস্ত অপবরিবত্ে ত্ রাখা, 
 ুাস্টিাব ল এই রীবত্ অবস্তত্ব বছল না। (জি। সরম্মিি 21, মোধযে েেম সরম্মিি। িিাকািীি 
পঞ্চাশ নিি নশনেিকরর্ করুি। অ্ধযায় 30) 

সুতরাং, নতনি যে ডযার ানডি যোগ করা হরয়নছি এিং যে মূি নিশ্বস্ত এটা রাখা হয়নি িনতণ । 



িূত পি নিস্তারপিণ এিং খানমরনিহীি রুটির পরিণর (: 7-8 1 কনরন্থীয় 5) পািি িািিা করা হরয়রছ। তিুও 
নতনি নকছু ডযার ানডি িামক জিয তাই িা। োইরহাক, কারর্ খানমরনিহীি রুটির পরিণর জন়েত সাত নিরির 
খানমর যেরক "দ্রুত", সময় অ্রিক কাছাকানছ ইোর কি, এটা হরত পারর যরাম ও নমসররর সরঙ্গ সংেুক্ত নকছু 
মরি হরয়রছ যে, যে সংেম সমরয়র সঠিক হরত পারর, নকন্তু সময় পনরমার্ , যসইসারে নক তারা যেরক দিনিত্রময় 
কররিনি। 

সরক্রটিস 5th শতাব্দীরত নিরখনছরিি: 

ইোর আরগ যরাো নিন্নিারি নিনিন্ন মািুরষর মরধয পািি করা পাওয়া োরি। যরাম োরির  াে 
নতি ধারািানহক সপ্তাহ ইোর আরগ, শনিিার এিং রনিিার িারি। গ্র্ীস ও আরিকজানন্দ্রয়া উপর ঐ 
সমস্ত ছয় সপ্তাহ যরাো ো তারা শব্দটি 'িনল্লশ নিি যরাো।' অ্িযরা ইোর আরগ সপ্তম সপ্তাহ যেরক 
তারির দ্রুত আরম্ভ, এিং নতি-পাুঁি নিি শুধুমাত্র উপিাস, এিং যে সময় অ্ন্তর, এখরিা কি যসই 
সময় 'িনল্লশ নিি যরাো।' ... নকছু তার জিয এক কাররর্ িানয়ত্ব অ্পণর্, এিং অ্িযরির অ্িয, তারির 
নিনিন্ন ধারর্া অ্িুসারর। যতািা োয় খািয যেরক, যসইসারে নিরির সংখযা সম্পরকণ  নিরত োকার রীনত 
নিষরয় একটি দিসািৃশয যিখরত পাররি। নকছু নিিকুি নকছু জীিি আরছ তা যেরক নিরত োকা: 
অ্িযরির শুধমুাত্র সমস্ত োর্ীর সরঙ্গ মাছ খায়: মাছ নিরয় অ্রিক একসরঙ্গ, এছা়োও  াউি খাওয়া, এই 
িরি যে মূসা অ্িুোয়ী, এই একইিারি গিীর জি যেরক দতনর করা হরয়রছ। নকছু নডম যেরক নিরত, 
এিং  ি সি ধররর্র: অ্িযরির শুধুমাত্র শুষ্ক রুটি গ্র্হর্; েনিও অ্রিরক এমিনক এই িা যখরত: 
অ্িযরা নতিরটর পেণন্ত উপিাস োকার, পরর পােণকয ছা়ো খািয যকাি ধররর্র নিরত ... যেরহতু তরি 
যকউ একটা কতৃণ রত্বর ... (সরক্রটিসরেমি একটি নিনখত কমান্ড দতরী কররত পারর োজকীয় ইনতহাস, 
িনিউম। িী, অ্ধযায় 22) 

যেনরতরির অ্িশযই েরয়াজিীয়তা নিনিন্নমুখী সরঙ্গ যরাো নিনিন্নমুখী নছি িা (Cf. 1 কনরন্থীয় 1:10; 11: 
1)। িনল্লশ নিরির নিরানমষ যরাোর িনল্লশ নিরির িাইরিি ো সি খািয ও পানি যেরক অ্িুপনস্থনত জন়েত 
উরল্লখ যরাো মত িও (োত্রাপুস্তক 34:28; িকূ 4: 2)। 

ডযার ানডি এর উত্স সম্বরন্ধ িেয নক এক পনণ্ডত নিরখরছি: 

একজি িনল্লশ নিি িযানিিিীয় ইস্তার উপাসক দ্বারা পানিত হরয়নছি এিং মহাি নমশরীয় যিিতা 
অ্যারডানিস িা উপাসক দ্বারা ডযার ানডি ... মুশনরকরির মরধয এই ডযার ানডি সমরয়র মহাি িানষণক 
(সাধারর্ত িসন্ত একটি অ্পনরহােণ োেনমক হরে িরি মরি হরে ) উৎসি। (নকতাি ও ইনতহাস, 
পাটণ  1. িাইরিরির পাসণরপনটরসস, যিনরং নরংস (MI) 1995 সারি এস ঈশ্বররর উৎসি, নপ। 108) 

এটা সম্ভিত একটি িনল্লশ নিরির ধারর্া  াে নমশর গ্র্ীরস িা যেরক আরিকজানন্দ্রয়া যেরক এরসরছ এিং 
মুশনরক যিিী ইস্তার এর সারে সম্পনকণ ত করা হয়। যেরহতু িানিি গ্র্ীক ও নমশরীয়রা িখি করর যিয়, যে 
হয়রতা েখি তারা এই অ্িযাস শুরু করর। 

যেরহতু োেনমক নিোিরির খানমরনিহীি রুটির পরিণর পািি কররনছি যরপযারকড মুশনরক যরাো িৃশযত 
যগ্র্রকা-যরামািরা িািািারি েনতস্থানপত করা হরয়রছ। 

িেয করুি যে, যেনরত যপৌি মুশনরক ধমণািুষ্ঠাি জন়েত োকার নিরুরে সািধাি করর: 



14 কার র সরঙ্গ একটি অ্সম িরি নিরজরির যজাতা িা; নকিারি িযায়পরায়র্তা এিং আইরির 
অ্নিনেন্ন শরীক হওয়া, িা নক আরিানকত কররত পারর এিং অ্ন্ধকার কমি আরছ? 15 কীিারি নিে 
সরঙ্গ একটি িুনক্ত আসরত পাররি এিং নক িাগ আরছ একজি আনস্তক এিং কার র মরধয হরত 
পারর? 16 ঈশ্বররর মনন্দর নমেযা যিিতারির সরঙ্গ আরপাষ কররত পারর িা এিং যে আমরা নক - 
জীিন্ত ঈশ্বররর মনন্দর। (2 কনরন্থীয় 6: 14-16, NJB) 

19 এর অ্েণ নক? নমেযা উপাসযরির সারে খািয উত্সজণ ি নকছু পনরমার্ যে? অ্েিা যে নমেযা উপাসয 
যিিতারা নিরজরাই নকছু পনরমার্? 20 িা, এটা িা; যকিি েখি মুশনরকরির িনিিাি, নক তারির দ্বারা 
কুরিািী করা হয় িূত োরা আল্লাহর িয় সামরি উত্সগণ করা করররছ। আবম পত্ামাস্টির দিত্ু s 
এর সাস্টি ভাগ িস্টর বনস্টত্ চাই না। 21 যতামরা অ্িশযই েিু ও িুতরির পািপাত্র পাশাপানশ যপয়ািা 
পাি কররত পারর িা; যতামরা েিুর যটনিি এিং 'যটনিরি অ্ংশ নহসারি িাি োকরত পারর 
িা। 22 আমরা সনতযই েিুর ঈষণা জাগারিা কররত িাি; আমরা তাুঁর যেরক শনক্তশািী হয়? (1 কনরন্থীয় 
10: 19-22, NJB) 

নমশর, যরামাি যপৌত্তনিকতা িা অ্িয িষু্ট উত্স, এক জায়গায় ডযার ানডি আরসনি িাইরিি নছি যেরক নক 
িা। এটা এমি নক ঈসার েেম অ্িুসারীরির যগা়োর নিরক ঐনতহয যেরক এরসরছ। 

নকছু মরি কনর তারা েরেষ্ট শনক্তশািী আধযানত্মক তাই তারা যপৌত্তনিকতা নমনশ্রত করা োরি, নকন্তু তারা 
সনতযই িূত পি অ্িুোয়ী ঈশ্বররর যক্রাধ জানগরয় যতািার কররছ। 

োর 

অ্রিরক িুঝরত পারনছ িা যে ইোর (ইস্তার) পাস ওিার হরত অ্িুনমত নছি, রনিিার সরারিা কারর্ 
কাপুরুষতা ও ইহুিী (োগুক্ত, নপনপ। 101-103) ঘৃর্া জিয। 

িেয করুি নক যোরটেযান্ট পনণ্ডত যজ নদ্বতীয় শতরকর সম্পরকণ  নররপাটণ  সম্মানিত: 

এই উৎসি সিরিরয় গুরুত্বপূর্ণ পাস ওিার নিি, নিশাি 14 ... এটা তারা রুটি খানমরনিহীি নছি, তারির মরধয 
নকয়ামরতর একটি িানষণক উৎসি ... এনশয়ার নিোি যকারিা যখাুঁজ যিই আরছ সম্ভিত ইহুিীরির, আট নিি 
মাধযরম ... মত মাইির ইয়ানহয়ার কারছ 14 নিশাি তারির পাস ওিার অ্িুষ্ঠাি পরে আনপি। (নগরজরির, 
যজাহাি কািণ িুডউইগ। িািণ  ইনতহাস। হারপার ও িাই, 1857 সারির একটি যটক্সট-িুক, নপ। 166) 

নিোিরির েনিও কারর্ যরামাি কতৃণ পে িৃনষ্টরত ইহুনিরির কারর্ নিরদ্রাহ নিরজরির িূরত্ব তরিই এর নিশাি 
14 তম উপর নিস্তারপিণ যজরুজারিম, যরাম, এিং আরিকজানন্দ্রয়া যগ্র্রকা-যরামাি (নকন্তু এনশয়া মাইির) অ্রিক 
রনিিার যেরক পাস ওিার সইুি করার নসোন্ত নিরয়রছ। েেরম, তারা পাস ওিার একটি সংস্করর্ রাখা এিং 
এটি একটি পুিরুিাি ছুটির নিি রাখা হয় নি। 

িেয করুি এছা়োও নজ স্নাইডাররর যেরক নিরম্নাক্ত: 

েেম নিোি ইহুনি পাস ওিার (রিাট 1: 7-8  কনর 5) এর িান্দ্র তানররখ পাসকা খািার 
(ইউকযানরে) সরঙ্গ নেশুর মৃতুযর উিোপি করর। 



িিস্টম পসখাস্টন পিয়ামস্টত্র পিান িাবষেি উিোপন বছল। অ্িরশরষ উম্মী নিরশ্বর যকয়ামরতর নিি 
পাসকা উৎসরি যোগ করা হরয়নছি। যসনিি রনিিার নছি। (স্নাইডাররর নজএ  আইনরশ েীশু, যরামাি 
েীশু।।। েেম নিরক আইনরশ নিোি নেনিটি যেস ইন্টারিযাশিাি, 2002 গেরির, নপ 183) 

কারর্ এনশয়া মাইির মরধয নকছু এিং অ্িযত্র রনিিার োও তানরখ পনরিতণ রির সরঙ্গ িরাির যেরত হয়নি, 
পূজা সম্রাট কিোন্টটাইি কাউনন্সি, ো যগ্র্রকা-যরামািরির রনিিার যঘানষত িিা হয়।কিোন্টটাইি নিরজরক 
তারপর যঘাষর্া কররনছরিি: 

তাহরি আমারির জঘিয ইহুনি নি়ে সরঙ্গ সাধারর্ নকছুই কনর; আমরা আমারির ত্রার্কতণ া যেরক 
অ্িযিারি যপরয়নছ। (কিোন্টটাইি-এর ইউরসনিয়ারসর 'িাই , িইরয়র তৃতীয় অ্ধযারয় 18)। 

নিোি ইহুনিরির ঘৃর্া করা উনিত িয় নকংিা পািি িা ঈশ্বররর পনিত্র নিিস, শুধুমাত্র এই কাররর্ অ্রিক 
ইহুিী তা করার একটি েয়াস আরছ। 

নেশু কখরিাই যিাঝা োয় যে ইহুনি জানত জঘিয নছি (নতনি একজি ইহুিী নছি িা) নকংিা নতনি পাস 
ওিার তানরখ পনরিনতণ ত হয়। তিুও সূেণ অ্িুগত কিোন্টটাইি অ্িযোয় পেণিনসত। আর রনিিার রীনত এখি 
ইোর নহসারি পনরনিত হয়। নকন্তু কারর্ যরারি পূজা অ্িযাস ও িিণ া পনরহার করর নিরিিিা করা হরতা খুি 
"ইহুনি" যকি েখি এটা ইোর পািি করা হয় সনতযই হয়। 

ইোর নডম, ইোর খররগাশ, এিং ইোর আগুরির মত তার িিণ া অ্রিক যপৌত্তনিকতা যেরক যরামাি কযােনিক 
সূত্র (রেমি ইোর। কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া, িনিউম নি রিাটণ  অ্যাপিটি যকাম্পানির। 1909) অ্িুোয়ী 
এরসনছরিি। 

অ্যাঙ্গনিকাি নিশপ যজনি িাইট ুট নিরখনছরিি: 

... এনশয়া মাইির ... গীজণ া সপ্তারহর নিি িযাপারর ছা়ো ইহুনি পাস ওিার দ্বারা তারির ইোর 
উত্সি নিয়নন্ত্রত, নকন্তু ... যরাম ও আরিকজানন্দ্রয়া ও  রাসী োরা আররকটি নিয়রমর 
পািি; এইিারি ইহুিীধমে এমনবি আভাস এ়োস্টনা। (িাইট ুট, যজারস  িানপত যসন্ট পি এর 
সংরকািি করা;।।। িূনমকা, যিাট এিং গরিষিামূি সরঙ্গ একটি সংরশানধত যটক্সট মযাকনমিাি, 1881 
দ্বারা েকানশত, নপনপ 317, 331) 

আর িাম ইোর? এই সূরেণািরয়র যিিী একটি এিং ইস্তার 'আকাশ-রার্ীর' হি: 

ইস্তার, যস উিয় উিণরতা এিং একটি েুে যিিী নছরিি। ... ইোর িা কােণকরী যোো রার্ী োরা 
রক্ত জিয একটি নররংসা নছি দ্বারা কৃত একটি পুরারিা িযানিিিীয় পসক্স অ্িণ িা একই উপাসিা। (কুশ 
এইি এর আনিকর জানতনিরশরষর যিাক যিারকরা সমু্মখীি হরি। করপণাররশি, 2010, পৃ। 164) 

ইস্তার গ্র্হ শুক্র মূতণ  েতীক নহরসরি মরি করা হয়, এিং একসরঙ্গ, সেূণ যিিতা, এিং পাপ, িাুঁি যিিতা 
সরঙ্গ, নতনি একটি িােনত্রক ত্রয়ী গেি করর। (মরধযনস এস। যিিরিিী, ও পুরার্, িনিউম 6. মাশণাি 
কযারিনন্ডশ, 2005 নপ। 760) 

িাইরিি 'আকাশ-রার্ীর' িজিা নিরুরে সািধাি করর: 



17 নক আপনি 'নেহূিার শহরগুনিরত এিং যজরুশারিরমর রাস্তায় িা যিখরত পাি নক? 18 যছরিরমরয়রা কাে 
কু়োয়, িািারা আগুি জ্বারি এিং মনহিারির ময়িা মারখ ও আকাশ-রার্ীর উরেরশ নপো করা; এিং 
তারা যিি-যিিীরির উরেরশ যপয় দিরিিয যঢরি, যে তারা আমারক রুে করার জিয |। (নেরনময় 7: 
17-19) 

যকক 'হট ক্রস িাি' (েযাট নস সামানজক জীিি। ডড & তৃর্িূনম, 1922, পৃ। 71 এর মরিানিিযা) অ্িুরূপ নছি। 
' আকাশ-রার্ীর '? 

নেরনময় 7 ... আিা -রােীর (িিাম। 18) এর পিি। সম্ভিত িযানিিিীয় উিণরতা-যিিী ইস্তার, গ্র্হ 
শুক্র যিিী একটি যর াররন্স। (ওয়াইনল  িাইরিি িাষয, ইরিকেনিক ডাটারিজ। কনপরাইট (c) 1962 
মুনড যেস দ্বারা) 

নিোিরির একটি যপৌত্তনিক যিিী োর িিণ া িাইরিি অ্িযিহােণ িরি যঘাষর্া পর একটি ছুটির নিি যঘাষর্া 
করররছ করা উনিত িয়। তিুও, অ্নধকাংশ োরা নিোি স্বীকার করর নিরয় একটি সমসযা আরছ িরি মরি 
হরে িা। 

মবি িাসেস্ট  এিং পসগুস্টলার পহাে 

অ্িয পাস ওিার জিয 'নিকল্প', নকছু মনন্ড োসণরড রাখা '। এখারি নক কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া এটি সম্পরকণ  
নশো যিয় নকছু হি: 

মনন্ড (িা পনিত্র) িৃহস্পনতিার ঈি িৃঢ়তার ইউকযানরে এর েনতষ্ঠাি উিোপি এিং ধমণািুষ্ঠাি 
পনিত্র সপ্তাহ যেরক অ্দু্ভত োিীিতম। যরারম নিনিন্ন আিুষনঙ্গক অ্িুষ্ঠাি শুরুর নিরক এই সৃ্মনতিারর্া 
যোগ করা হয় নি ... এটা নিটানজণ  এর েনতষ্ঠাি িানষণকী োয় এরিরছ। ... 

পনিত্র িৃহস্পনতিার একটি আিন্দিায়ক িনররত্রর সমাররাহ অ্িুষ্ঠারি একটি উত্তরানধকার আপ নিরয় 
োওয়া হয়।  িানপ্তস্ম যিিার অ্নধকার এর পুিনমণিি, পনিত্র যতি উত্সগণ,  ুট ওয়ানশং এিং সৃ্মনতিারর্া 
ধিয ইউকযানরে ... (এইি মনন্ড োসণরড কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া যিাি 10. নিউ ইয়কণ ।।। রিাটণ  
অ্যাপিটি যকাম্পানি, 1911) 

'ইউকযানরে এর েনতষ্ঠাি' মূিত পাস ওিার সরঙ্গ েুক্ত েতীক নেশুর পনরিতণ ি প়ুেি অ্িুনমত হয়। িািণ  
যরারমর স্বীকার এটি এটি সমাররাহ অ্িুষ্ঠারি যোগ, যে এটি একটি িানষণক অ্িুষ্ঠাি নছি এিং যসই যরওয়াজ 
নছি। িািণ  যরারমর অ্িযত্র স্বীকার করর যে কররত িযিহৃত, নকন্তু যে এখি আর তার অ্িুশীিি (।।। রিাটণ  
অ্যাপিটি যকাম্পানি, 1912 এইি  ুট এিং হারতর ওয়ানশং কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া যিাি 15. নিউ ইয়কণ ) 
হয়। 

'যসগুরিার যহাে' যে এখি যরারমর িািণ  দ্বারা িযিহৃত নক মূি নিোি কররনি যেরক পৃেক। 

কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া নশো যিয়: 

রুটি যসগুরিার উত্সগণ গ্র্হর্ কররত পূিণনিনিণষ্ট সাধারর্িারি যহাে িিা হয়, েনিও এই শব্দটি 
একইিারি রুটি ও তযারগর ওয়াইি েরয়াগ করা যেরত পারর, এটি আররা নিরশষ করর রুটি জিয 
সংরনেত। কারর্ োিীিকারির উপাসযরির সারে েনতগ্র্স্তরির নহরসরি তারির পরানজত শত্রুরির যিওয়া, 
" হনস্তিানস একটি যডানমটিস যহানেয়া িাম হরিি": ওনিি মরত শব্দ হস্তীস, শত্রু যেরক আরস। োইরহাক, 
এটা সম্ভি যে যহানেয়া হনস্তরর যেরক োপ্ত করা হয়, ধমণঘট, যেমি পাকানিউস.... েেম নিোি পাওয়া 



... যকিি রুটি যে খািয নহরসরি িানয়ত্ব পািি কররি িযিহৃত। মরি হরে যে  মণ নিন্ন নকন্তু নক 
এটা আমারির নিরি যেরক একটু। (যিরলরনসক এইি "রহাে" কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া। যিাি। 7. 
কােণ হয় অ্িস্তাত । 1 িা জিু, 1910) 

োেনমক নিোিরা খানমহীি রুটি, িা একটি িৃত্তাকার যহাে যে 'সূেণ' যে যপৌত্তনিকতা যেরত্র িযিহার করা 
হরয়নছি মত যিখায় িযিহৃত। 

পমবর আসাম্প্ ান 

োেনমক নিোিরা মূিত ঈসার মা যমনর নি। তাই যেখারি মনরয়রমর ধৃষ্টতা ধারর্া যেরক এরসরছ? 

মূিত, িতুেণ শতাব্দীরত অ্োমানর্ক সানহতয যেরক (অ্েিা সম্ভিত েত তা়োতান়ে যিরী তৃতীয় শতরকর 
নহসারি) -নকন্তু েধািত এমিনক পরর োরক। েনিও কযােনিক এনপ ানিউস এটা তিন্ত করার যিষ্টা কররনছি, 
নতনি েখি এটি সনতযই েেম উন্নত-এটা পনরষ্কারিারি মনহিারা মুশনরক যিিী পূজা (এনপ ানিউস এর, 
78.11.4) এর অ্িুনষ্ঠত এর সারে সম্পনকণ ত নহরসরি অ্নিনিত নছি। 

োিীি যরামাি যিিী ডায়ািা জিয 1-3 নিি উত্সি নছি। েেম নিরি নতনি অ্নিেুক্ত পৃনেিীরত এরসনছরিি 
এিং তৃতীয় নিরি, আগে 15, তারা িৃশযত তার ধৃষ্টতা স্বরগণ মরধয আকাশ-রার্ীর যেমি উিোপি করর। এই 
যমনর ধৃষ্টতা কযােনিক পরি একই নিরি হরি (রকর ই উইনিয়াম  কিার এর: "। ইউনিিাসণ মরধয একটি 
কাইন্ড" য াডণ হযাম ইউনিিানসণটি যেস, 1985, পৃ 61।)। নকছু নিরিিিা িা এই একটি িুঘণটিা িা কাকতািীয় 
হরত (সিজু নসএমনস যরামাি ধমণ ও এ ডায়ািা অ্িণ িা, িনিউম 0, সমসযা 521-85150 যকমনব্রজ ইউনিিানসণটি 
যেস, 2007, নপ 62;।।।। যিজার JG মযানজক নশল্প ও নকংস V1 যেরক নিিতণ ি, িনিউম 1. েকাশিা, 2006, 

নপনপ। 14-17)। 

যসখারি ডায়ািা এিং অ্িযািয নিনিন্ন যিিীপুজার এিং কতগুনি িৃশয পি (ন শার-হযািরসি, নপ। 49) মরধয 
একটি সংরোগ ররয়রছ। তিুও, কযােনিক যসন্ট নিরশষিারি নিনিন্ন "নমেযা এিং নমেযা যিিতার" এর এক 
(অ্গানেি। গসরপরির হারমনি, িইরয়র আনম, অ্ধযায় 25) যেমি ডায়ািা পনরনিত। 

এটা যতারি সরন্দহ করা হয় যে, এই আিুষ্ঠানিকিারি ইসিারমর েিাি কারর্ অ্ন্তত আংনশকিারি যরারমর িািণ  
গৃহীত হয় যেমি মুহাম্মরির 'কুমারী' কিযা  ানতমা অ্নিরোগ এছা়োও স্বরগণ মরধয আররাহি। 'ধৃষ্টতা' একটি 
িাইরিরির পনিত্র নিিস িয়। যপৌত্তনিক: এটি একটি 'আকাশ-রার্ীর' (17-19 নেরনময় 7) হয়। 

হুাস্টলাইন / সি সাধুস্টির বিিস 

জীিি ও একটি সন্ত মত একটি িযনক্তর মৃতুয স্মররর্ সম্মানিত ধারর্া শাস্ত্র নিররানধতা েনিও িয় (Cf. 
নিিারকরির 11: 38-40), পয়িা শ্রো এিং তারির যেনরতরির নশো নিররাধী। 

শয়তাি মাো িত কররত িীষ্ট যিরয়নছরিি তাুঁরক ের্াম (মনে 4: 9) নকন্তু েীশু েতযাখযাি (মনে 
4:10)। সাইমি পাশী পরুরানহত (রেনরত 8: 9-23) িরি জািা / তাুঁর উপাসিা (।ইরররিস এডিারসাস 
হাইররনসস, িইরয়র 1, অ্ধযায় 23, আয়াত 1-5) তাুঁর অ্িুসারীরির উৎসানহত কররি। 

রসূি নপটার িা শুধুমাত্র নিন্দা সাইমি পাশী পরুরানহত, নতনি মাো িত িা তারক সম্মাি পনররশাধ করা যেরক 
নিধমী (যেনরত 10: 25-26)। িূত পি তারক এিং িার্ণিার যেরক অ্ইহুিীরির (যেনরত 14: 11-18)। অ্যাপরেি 
মূিত উিয় েুনক্ত যিখাি যে তারা পুরুষ মািরুষর সংখযাই নছি এিং এই কাজ কররত হরি। োেনমক 



নিোিরা এই যিাঝা এিং এই ধররির িা। সমরয়র সারে সারে, োইরহাক, নকছু ধমণরদ্রাহীতা েয়াত নদ্বতীয় 
শতাব্দীরত ধ্বংসািরশষ শ্রো কররত শুরু কররি। 

িানি পয়িা শ্রো আসরি এটি একটি অ্যারপানেনিক অ্িুশীিি নছি িা সরত্ত্বও, িতুেণ এিং পরর শতানব্দরত 
যগ্র্রকা-যরামাি নগজণ ার সরঙ্গ একটি উরল্লখরোগয সমসযা হরত শুরু কররি। 

িেয করুি নিম্ননিনখত: 

যেমি যসনল্টক যিিতা, সিুজ মযাি, এিং গীজণ া ও কযারেড্রারির মরধয মাো িারম পনরনিত যপৌত্তনিক 
নিত্র, একনত্রত করার মাধযরম, নগজণ া কমণকতণ ারা জিসাধারর্ কল্পিািুসারর িতুি ধরমণর তারির 
গ্র্হর্রোগযতা টুকটাক যেরক রূপান্তরটি মসৃর্করর্ তারির মি িুই আধযানত্মক ঐনতহয যমশারিা করার 
পরামশণ যিওয়া পুররারিা যেরক িতুি উপারয়। (এস।। এর উইজানড্রণ  কযানরয়ার যেস, 2006 যগ্র্ 
নিিযািরয়র আকণ াইি যেরক, নপ 85) 

িই প়েরত প়েরত, উপররাক্ত িক্তরিযর একটি যছুঁ রট য িা সংস্করর্ পূরিণ নিম্ননিনখত যে যপাপ "রগ্র্গনর" যগ্র্ট 
"নিরখরছি োয় 600 নি: 

অ্গানেি িিনছ, নতনি যকাি মারি ঐ মনন্দর মরধয যিিতারির মনন্দর িরং মূনতণ  ধ্বংস হওয়া 
উনিত। তারক োক, পরর নতনি তারির পনিত্র পানি, স্থাি যিিী ও তারির মরধয পয়িা এর ধ্বংসািরশষ 
সরঙ্গ শুে হরয়রছ। , েনি ঐ মনন্দর িাি আরগ যেরকই ররয়রছ, তারা সতয ঈশ্বররর যসিার ভূত্ 
উপাসনা পিস্টি রূপান্তনরত কররত হরি। ... তাই ঐ সি তারির এক সময় মনন্দর োয় কুুঁ র়েঘররর 
নিমণার্ ও ধমীয় যিারজর সরঙ্গ অ্িুষ্ঠারি উিোপি করা োক, তারির নগজণ ার উত্সজণ ি নিরি, অ্েিা 
শহীি োর ধ্বংসািরশষ তারির মরধয সংরনেত হয় ঈি হরি। ত্ারা পশু-উৎসগে িরি এিং িােীর 
পিান  য়ত্ান উৎসগে বহসাস্টি আস্টরা খাও ত্স্টি ঈশ্বস্টরর মবহমা োরির, সি নকছুর িাতা নহসারি, 
তারা তৃপ্ত হরয়রছ োকার জিয ধিযিাি যিরি। (যগ্র্গনর আনম:। মোধযে যমনিটাস নিঠি 76, নপএি 
77: 1215-1216) 

যপাপ যগ্র্গরী মুশনরক িিণ া নিগম পরে িক্তিয রারখি। তা সরত্ত্বও, িাইরিি এই এিং িূতগ্র্স্ত (: 20-21 1 
কনরন্থীয় 10) িারম িনি এই ধররির নিররানধতা। অ্নধকন্তু, িাইরিি নশো যিয় পশুিনি জিয যকাি েরয়াজি 
(ইব্রীয় 10: 1-10) ররয়রছ যে, নেশু যকারিানি করার পর যে। 'পয়িা নিরির যশা এটাও যপৌত্তনিকতা 
ধ্বংসািরশষ যে জিয উপরর অ্িুমনত এিং তারা সনতযই িুষ্ট ছুটির ররয়রছ। 

অ্রিক যপাষাক অ্েোেেিারি (Cf. 1 টিরমানে 2: 9) এিং কখিও কখিও এছা়োও ডাইনিরির যেমি (ো 
িাইরিি - োত্রাপুস্তক 22: 8) হযারিাইি উপর। এই -উপেুক্ত উিোপি িয় এিং অ্িশযই একটি োেনমক খৃোি 
এক নছি িা। 

সমস্ত সাধুরির নিিস সপ্তম শতাব্দীরত যঘাষর্া করা হয়, এিং পরর িরিম্বর 1 ম ও সন্ধযায় আরগ হযারিাইি 
(এ  সমস্ত সাধরুির িারম পনরনিনত িাি করর সরারিা ', 1907। যিাি। 1. কােণ হয় । 1 মািণ  নিিস। 
কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া )। 

অ্রটাির 31 তানরখ োিীি পনরিনেত নছি: 

োিীি  রাসী ও নব্ররটরি ইমামরির আরিশ, নিশ্বাস কররতি যে হযারিাইি উপর, িুত নকংিা রূহ, পরী, 
জািুকর এিং পরী আউট মািুরষর েনত আরসি। ... যেরক এই িযিহার নিশ্বারসর হযারিাইি উত্সরির 
ডাইনিরা, িুত, এিং নি়োি এর অ্ধুিাতি িযিহার আসা ... হযারিাইি সজ্জা যেমি পাতা, কুমর়ো, 



আর িুিা ডািপািা িযিহাররর কােম যেরক আরস। ইউররাপ েেম মািরুষর একটি উত্সি িযিহার 
ছুটির নিি অ্িুরূপ নছি ... 700s সারি যরামাি কযােনিক িািণ  সমস্ত সাধরুির নিিস নহসারি িরিম্বর 
1 টির িাম। পরুাত্ন মু বরি রীবত্নীবত্ এিং বিেীয় উত্সি হুাস্টলাইন উৎসি এিবত্রত্ িরা 
হয়। (হযারিাইি ওয়াল্ডণ  িুক এিসাইরলানপনডয়া, যিাি 9. নশকারগা, 1966। 25-26) 

তা নিরিিিা করা নক একটি কযােনিক যিখক নিরখনছরিি সুরির হরত পারর: 

পিন এিজন পপাপ মৃত্ মু বরিস্টির 'উিোপন উপস্টর মৃত্ িুািবলি উিোপন িরা হস্টি? িারে 
িুািবলি পভাজ ধারািাবহিত্া রস্টয়স্টছ এিং মু বরি পি ী অিে পেূে িরা। (ব্রায়াি। হযারিাইি, শরৎ 
উিোপি নহসারি, অ্িুস্মারক ঈশ্বররর িাম পনিত্র িরি মািয করা হয়। কযােনিক অ্িিাইি 
আন্তজণ ানতক খির। 10/31/06) 

এটা সতয যে অ্রিক যরারমর িািণ  সুস্বাি সরঙ্গ েুক্ত এিং তারির নিশ্বারসর জিয মুশনরক সংরোগ সম্পরকণ  
অ্হংকার করা হয়। এটা যতারি িাইরিি যে তারা, এিং সমস্ত, মতিাি (Cf. 2 তীমনেয় 3:16) উৎস নহসারি 
হওয়া উনিত এিং এটি উপাসিার মুশনরক  রম (নদ্বতীয় নিিরর্ 12 িযিহার অ্িযিহােণ িরি যঘাষর্া: 29-
32; নেরনময় 10: 2-6; 1 কনরন্থীয় 10:21; 2 কনরনন্থয়ান্স 6: 14-18)। 

ি়েবিস্টনর পিে 

িাইরিি কখরিা জেনিি উিোপরির নেশুর সহ উপস্থাপিা। যগা়োর নিরক িািণ  যরারমর নক্রসমাস িা অ্িয 
যকাি জেনিি উিোপি কররি নি। জেনিরির ধমণািুষ্ঠাি এখিও দ্বারা েয়াত 3 য় শতরক নিন্দা করা হয় 
(অ্সিয, িইরয়র আনম, অ্ধযায় 64 নিরুরে)। 

তদ্বযতীত, তুনিয়াি সািধাি করর নিরয়নছরিি যে পষু্পস্তিক অ্পণর্ এিং উপহার যিিার এক মুশনরক উপাসযরির 
সারে রো করররছি সরঙ্গ শীতকািীি উিোপি অ্ংশগ্র্হরর্র। এক ধররির সযাটািণানিয়া েয়াত নডরসম্বরর 
জানতর দ্বারা পানিত হয় নহসারি পনরনিত উিোপি নছি। 

িানি "িানতি ধমণতরত্ত্ব নপতা," তুনিয়াি যেমি সযাটািণানিয়া শীতকারি উিোপি, নিন্দা ো নক্রসমাস মরধয 
যেমি নতনি নিরখনছরিি (ক মুশনরক যিিতা োর িাম অ্রঢি অ্েণ যেরক): 

সযাটািণানিয়া শনির মরতা েতটা নমিািণ া এর হয়; শনির, ো অ্গতযা সযাটািণানিয়া সময় এমিনক 
সামািয ক্রীতিাসরির দ্বারা উিোপি করা উনিত িয়। িতুি িছররর উপহার একইিারি এ ধরা হরি, 
এিং যররখনছি এিং সমস্ত মকরক্রানন্ত এর উপহার এিং নেয় ঈি করা আিশযক; সু্করির  ুি সরঙ্গ 
আিৃত করা আিশযক;  'নিিাসএিং এএনডরিস িনিিাি; সু্কি নিেুক্ত পনিত্র-নিরি সম্মানিত করা 
হয়। একই নজনিস একটি েনতমা জেনিরি সঞ্চানিত; শয়তাি েনতটি ধুমধাম করা হয়। যক মরি হরি 
যে, এই নজনিস, একটি খৃোি মাোর েুরগাপরোগী িা োকরি এটা হরত যস উপেুক্ত তারির এক 
একইিারি মরি পাররি যক একটি মাোর িয়? (তুনিয়াি। মূনতণ পূজা উপর, অ্ধযায় এক্স) 

তুনিয়াি, যরামাি নিশপ (199-217) এিং এর সময় (217-222) োয় আপস ও িুিীনতর খযানত নছি (এিং এই 
ধররির নহরপানিটা (নহরপানিটা । সকি দিধমণয খণ্ডি যেমি যরামাি কযােনিক পয়িা দ্বারা নিনিত করা হয়, 
িইরয়র িিম, অ্ধযায় ষষ্ঠ) এিং তারির নগজণ া অ্িুমনতোপ্ত মািুষ যে যপৌত্তনিকতা সরঙ্গ আরপাস, ইতযানি 

োিীি িযানিিিীয় রহসয অ্িণ িা যে - যরামাি সযাটািণানিয়া এিং  াসী নিরজরির একটি এমিনক তার আরগ 
মুশনরক ধরমণর অ্নিরোজরির নছরিি। োিীি িানিি একটি নিরহনরৎ িৃে পূজা দ্বারা িিজাত যেমি িিজে 



িমরূি উিোপি করর। িাইরিি নিরহনরৎ িৃে (2-6:; নেরনময় 3:13 10 2-3 নদ্বতীয় নিিরর্ 12) জন়েত পূজা 
অ্িযিহােণ িরি যঘাষর্া। 

িানিিীয়রা িনের্ায়র্ নসজরির সময় সূেণ পুিজণ রের উিোপি করর। নডরসম্বর 25 তম অ্িরশরষ, নেশুর জেনিরির 
তানরখ নহরসরি নিিণানিত করা হরয়রছ কারর্ সযাটািণানিয়া এিং অ্িযািয সূেণ যিিতা পূজা িছররর যে সময় এ 
ঘটিা ঘরট: 

354 নিোরব্দ যরারমর নিশপ নিরিনরয়াস উিোপি নডরসম্বর 25. উপর নতনি সম্ভিত এই তানররখর 
যিরছ যিওয়া হরয়রছ কারর্ যরাম জিগর্ ইরতামরধয শনি ঈি যেমি পনরিনেত, সূেণ জেনিি উিোপি 
মািুষ আরিশ যিি। (যসনক্রে এ । নক্রসমাস। ওয়াল্ডণ  িকু এিসাইরলানপনডয়া, িনিউম 3.েনি যেরত্রর 
নকছু r উরিযাগ নশোগত করপণাররশি, নশকারগা, 1966, নপনপ। 408-417) 

যহনিওস নমথ্রা এক উপাসয যিই ... রনিিার নমথ্রা সম্মারি পনিত্র িন্দী হরয় আরছ এিং েনতটি মারসর 
যষা়েশ মধযস্থতাকারী নহরসরি তারক পনিত্র নছি। 25 ব স্টসম্বর ত্ার জন্মবিন, নাত্াবলস ইনবভবসটি, 
 ীত্-সূস্টেের পনুজে স্টন্মর, ঋতু্ এর বরগরস দ্বারা ঊনস্টিানিস্টরি পালন িরা হয়। (আরএন্ডনজি যজ 
নমেরাইসম । কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া, িনিউম এক্স কােণ হয় অ্িস্তাত, অ্রটাির 1, 1911) 

সম্রাট কিোন্টটাইি সূেণ যিিতা, নেনি অ্পরানজত সূেণ নহরসরি নিরিিিা করা হয় এিং িীরি তুরি স্থি গুহায় 
একটি নশিা যেরক জে অ্িযতম অ্িুসারী নছরিি। সম্ভিত এই কাররর্ তার মা যহরিিা শ্রুনত নেশু িীরি তুরি 
স্থি পােুরর গুহা জেগ্র্হর্ কররি নিশ্বাস করার নসোন্ত যিি। 

যরাম এখি এই নশো যিয় (এিং এই যিখক যিরখরছ যে 'নেশুর জে' িযাটিকাি নসটি মরধয একানধক িার 
েিনশণত), নকন্তু তৃতীয় শতরকর এর সমেণকরা এক, রক যিিতা নিন্দা: 

অ্পরানজত এক, একটি নশিা যেরক জেগ্র্হর্ কররি েনি যস একজি যিিতা নহরসরি গর্য করা 
হয়। এখি তারপর িিনছ, অ্িযনিরক, ো এই িইু েেম হরয়রছ। নশিা যিিতা পরাস্ত করররছি: তারপর 
নশিা স্রষ্টার পরর িাওয়া হরি। তাছা়ো, আপনি নক এখিও তারক একটি যিার নহসারি ির্ণা; েনিও, যস 
েনি যিিতা হরিি, কারর্ নতনি অ্িশযই িা িুনর দ্বারা িাস কররিনি। নিিয় নতনি পৃনেিীর নছরিি 
এিং নিকট েকৃনতর। আর নতনি তার গুহা মরধয অ্িয যিারকরির গরু পনরর্ত; ঠিক যেমি, যে যছরি 
কররনি। (। নিেীয় শৃঙ্খিা উপর) 

েীশু একটি নশিা যেরক জে হয়নি, এখরিা আংনশকিারি নকিারি তার জে এখি নিনত্রত করা হয়। এছা়ো 
সতয যশখাি যে, নতনি নডরসম্বর 25 তম জেগ্র্হর্ কররি িয়। নিিযািরির স্বীকার কনর যে যমষপািকরির মারে 
তারির পশুপাি সরঙ্গ হরয়রছ কররতা িা (রেমি িাইরিি িুক 2 যিখায়: 8) েতটা যিরী নডরসম্বর 25 তম এিং 
উনল্লনখত (িূক 2: 1-5) যে "আিমশুমানর হরি শীতকারি অ্সম্ভি হরয়রছ "(নক্রসমাস। কযােনিক 
এিসাইরলানপনডয়া, 1908)। 

িিণ া এিং ি়েনিি সরঙ্গ েুক্ত রীনতিীনত অ্রিক যপৌত্তনিকতা যেরক আরস মত িাস্তনিক পনণ্ডতরির সতয িনিয়া 
স্বীকার করা হরি। আমরাও নেশুর যেনরতরির িা তারির োেনমক অ্িুসারীরা ি়েনিি পািি। 

পরপুাস্টি  পপৌত্তবলি ছুটির বিন 



িাইরিি ধমণনিররপে ছুটির (েশান্ত স্বাধীিতা নিিস ধমণািুষ্ঠাি মত) নিনষে করর িা, তাই োেনমক 
নিোিরির মৃত পয়িা কারছ োেণিা নকংিা সকি যসন্ট নিিস নকংিা নক্রসমাস মত নকছু পািি 
কররনি। অ্রিক যপৌত্তনিক যিি-যিিীর মূিত িিা হরে 'নকছু যিিতা' হওয়া যেরক পনরিতণ ি করা হরয়রছ 'নকছু 
সন্ত।' 

মুশনরক িিণ া মরধয করয়কটি পনরিনতণ ত হরত পারর, নকন্তু িুষ্ট ছুটির এখিও নিোি িয়, আর তারা যে েীশু 
ও তাুঁর োেনমক অ্িুসারীরা রাখা হয়। অ্রিক ছুটির মািুষ রাখা যপৌত্তনিকতা যেরক এরসরছি, এিং এমিনক 
োিীি িযানিিিীয় রহসয ধমণ িন্ধি আরছ। ঈশ্বর েখি িনহ পাোরিা ইস্রারয়রির নশশুরা িযানিিরির দ্বারা 
েিানিত হরয়রছ সাহােয করার জিয, তা িেয করা িনহ িরিি ো করররছ: 

30 আনম তারির সিনকছু মুশনরক যেরক পনরষ্কার। (িনহ 13:30) 
নিউ যটোরমন্ট একটি আরপাস নিশ্বাস এিং "রহসয মহতী িানিি" সতকণ  (েকানশত িাকয 17: 5)। িেয 
করুি িাইরিি নশো নক ঈশ্বররর যিারকরির "মহতী িানিি" শুরিো করা উনিত: 

4 তার, আমার সম্প্রিায় যিনররয় আসুি, পারছ তুনম তারক পারপর িাগ, এিং আপনি তার ওপর এই 
আঘাত এর গ্র্হর্ পারছ। (েকানশত িাকয 18: 4) 

এটা আনিঙ্গি িা এটা েিার কররিি; নিোি েরিািি ও পারপর (2 টিরমানে 2:22 1 কনরন্থীয় 6:18) পানিরয় 
োক। তারা সতয ঈশ্বররর উপাসিা নিরয় মুশনরক িিণ া একনত্রত করা উনিত িয় (1 কনরন্থীয় 10: 19-21; 2 
কনরনন্থয়ান্স 6: 14-18), এমিনক এটি একটি ঐনতহয (মনে 15: 3-9) হয়। 

11. ঈশ্বস্টরর পবিত্র বিন িা বমিুা? 

যকাি নিিগুনি নিশ্বস্ত দ্বারা রাখরত হরি? 

1600 ওিার িছর আরগ, ঈশ্বররর পনিত্র নিি নিররাধী যশমীট্ জি, োরা এখি একটি কযােনিক এিং অ্েণডক্স 
সন্ত িরি মরি করা হয় নিন্দা করা হরয়রছ। যিশ নকছু িছর আরগ, যোরটেযান্ট েকাশিার নক্রসনিয়ানিটি 
টুরড আসরি জি "োিীি ঈসায়ী জামারতর মরধয সিণরশ্রষ্ঠ েিারক" িিা (জিোিীি ঈসায়ী জামারতর মরধয 
সিণরশ্রষ্ঠ েিারক। িীষ্টধমণ আজ, 8 আগে, 2008)। 

জি েকারশয, 387 নিোরব্দ পতি পনিত্র নিি নিরুরে েিানরত কারর্ নকছু োরা িীষ্ট িারমমাত্র তারির যিরখ 
নছরিি। নতনি নিরশষিারি উরল্লখ ( ' াে ... িরজার কারছ') নশংগা ঈি, োয়নিরত্তর নিরির, এিং কুটির 
উত্সরির জিযও: 

যস্নহময়ী এিং িু: স্থ ইহুনিরির উৎসি আমারির উপর মািণ  এরকর পর এক এিং দ্রুত পারম্পেণ মরধয 
শীঘ্রই আরছি: যিরী, কুটির উত্সরির জিযও, যরাোর পরি। যসখারি আমারির পিমেণািার োরা িরি 
তারা মরি যেমি আমরা নক অ্রিক আরছ। তা সরত্ত্বও এর মরধয নকছু উৎসি এিং অ্িযরির যিখার 
জিয তারির যিাজ পািি এিং তারির যরাো যিরখ ইহুনিরির যোগ যিরিি োনে। আনম এই মুহূরতণ  
িািণ  যেরক এই নিপেগামী কােম ড্রাইি কররত ইেকু ... ইহুনি সমাররাহ অ্িুষ্ঠারি েিীর্ এিং 
মহাি হি, আমানিরগর হয় নমেযা ... ঈশ্বর তারির উৎসি ঘৃর্া এিং আপনি তারির িাগ কাজ 
করর? নতনি একসরঙ্গ এটা িা ওটা উৎসি, নকন্তু তারির সি িরিনি। 



ইহুনিরির িষু্ট ও অ্পনিত্র  াে আমারির িরজার সামরি এখি হয়। েট এটি একটি দ্রুত, আর 
িািনছ িা যে আনম এটা অ্পনিত্র িিা ... নকন্তু এখি যে শয়তাি সমি নশংগা ঈি করার জিয 
আপিার এিং তারা এই আহ্বারি একটি দতয়ানর কাি ঘুনররয়, আপনি তারির নিরত িা। আপনি 
তারিররক নিরজরির অ্ধমণ অ্নিরোগ  াুঁরি য িা োক, আপনি তারির িম্পট উপারয় মরধয িন্ধ যটরি 
নিরয় োওয়া হরি। (জিধরমণাপরিশ নদ্বতীয় নিরুরে ইহুিীরির আনম:। 1; তৃতীয়: 4। আনন্তয়নখয়ায়, 
নসনরয়া যরািিার, 5 যসরেম্বর, 387 নিোরব্দ এ েিানরত) 

এটি যিাঝা জি নিিয়ই িুঝরত যপররনছরিি যে, তার অ্ঞ্চরির নদ্বতীয় শতরকর নগজণ া একই সময় ইহুিীরির 
কররনি নিস্তারপিণ এিং কযােনিক িািণ  এখিও যপরন্টকে রাখা যে গুরুত্বপরূ্ণ। সুতরাং, েিার যস নক দ্বারা জি 
তার নিরজর নগজণ া নিরুরে েিানরত যরামাি ও অ্েণডক্স কযােনিকরা উিয় নিস্তারপিণ এিং যপরন্টকে-নহসারি 
োরা উৎসি উিয় অ্ংশ হরত হরি রাখার িানি নহসারি "তারির সি একসরঙ্গ।" 

উপরন্তু, জি আসরি একিার যপরন্টকে (িাইরিরির:'যেনরতরির কােণ উপর যজ এস জি, ইস্তানু্বি আিণ নিশপ 
এর) িামক একটি "ইহুনিরির উত্সি" পরে নিরখরছি।এিারি নতনি স্বীকার কররি যে নেশুর পুিরুিাি পর 
নিশ্বস্ত নক তারপর একটি িরি মরি করা হত উপনস্থত োকার েরয়াজি "ইহুনি যিারজর।" 

ঈশ্বর েনি ঐ নিি সি নিররাধী নছরিি, যকি যেনরতরির তা পািি কর হরতা? সুস্পষ্ট কারর্ তারা নেশুর 
উিাহরর্ অ্িুসরর্ এিং নিশ্বাস কনর যে তারা একরকম িরি সম্পন্ন করা হয় যকারিা কারর্ নছি হরতা। 

আরগই িিা হরয়রছ নিউ যটোরমন্ট তোকনেত "ইহুনি" পনিত্র নিি এক কি িেয করুি একটি কযােনিক 
অ্িুিাি যেরক নিরম্নাক্ত "মহাি।": 

37 এিং যশষ এ, অনুষ্ঠান েীশু যেরম যগরিি, যিুঁ নিরয় মহাবিন (জি 7:37, নিউ যটোরমন্ট)। 

সুতরাং োরা সঠিক? 

োরা নেশুর িযিহার িা তারির নিন্দা অ্িুসরর্ করর? 

মরি করর যিখুি যে জি এই যেরত্র, নকছুটা সঠিকিারি িরিি: 

"ইহুবি সমাস্টরাহ অনষু্ঠাস্টন িিীে এিং মহান হন, আমাবিস্টগর বমিুা আস্টছ।" 

ো নিি পািি করা উনিত? যকািটি িাইরিি অ্িুোয়ী একটি "পেট বিিস" আরছ? 

যকাি নিিগুনি নমেযা হয়? 

জি যেমি নক্রসমাস এিং ইোর যেমি মুশনরক িন্ধি সমনেণত নিি। নডরসম্বর 25 নক্রসমারস তাুঁর েুনক্তনিজ্ঞাি 
এছা়োও পনরষ্কারিারি িুি ও নমেযা এিং িুি তেয (উপর নিনত্ত করর নছি আনেস আমরা, আিণল্ড টি 
একটি কযােনিক অ্নিধাি: মতিাি, শৃঙ্খিা,  অ্িুষ্ঠািসমূহ, পনরষি, এিং ধমীয় কযােনিক িারিণ র অ্ডণ াররর নকছু 
অ্যাকাউন্ট ধারর্কারী । ব্রািাসণ, 1893, পৃ। 178)। 

এটি সুস্পষ্ট হওয়া উনিত যে, ঈশ্বররর নিি নমেযা হয় িা, নকন্তু জি এর (এিং নগজণ ার োরা ঐ নিি যে, 
নতনি উন্নীত গৃহীত োরা) স্পষ্টিারি এই িযিস্থার সিরিরয় গুরত্বপূর্ণ নছি। এমিনক কযােনিক সন্ত টমাস 
অ্যাকুইিাস নিরখরছি নিশ্রামিারর এিং মূিত সি িাইরিরির পনিত্র নিি নছি  
নিোিরির জিয অ্েণ (রসন্ট টমাস অ্যাকুইিাস এর সমগ্র্ আি নকরশারীরর।)। 



উত্সারহর িযাপার হি কযােনিক এিসাইরলানপনডয়া নররপাটণ , " পাউনিনসয়ান্স োয়ই যগা়োর নিরক এিং নিশুে 
িীষ্টধমণ (র াটণ সু্করি উ: পাউনিনসয়ান্স) এর যিুঁরি োকার নহসারি ির্ণিা করা হরয়রছ অ্ন্তিুণ ক্ত করা 
হরয়রছ। একটি 11 শতরকর যগ্র্রকা-যরামাি নিরখরছি পাউনিনসয়ান্স "েনতমা পূজা নহসারি ঈশ্বররর আমারির উপাসিার 
েনতনিনধত্ব করর। োরা ক্রস ও পনিত্র ছনি নিহ্ন সম্মাি েনি আমরা নহসারি, এখিও শয়তািরির পজূা "( 
কনিরৰরৰ এ নস অ্যারডন্ড IX তৃতীয় মরধয জন়েত নছি মরধয: সতয কী:। আরমণনিয়া লযাররন্ডি যেস 
অ্ক্সর ারডণ র পাউনিনসয়ান্স িারিণ র একটি মযািুয়াি, 1898, নপ। 149)। 

উপিনি যে অ্রিক োরা িীষ্ট িারমমাত্র উৎপন্ন িষু্ট ছুটির পনরিনেত িতুি িয় এিং শতাব্দী িযাপী নকছু 
নিন্দা করা হরয়রছ। 

ঐবত্হু এিং / িাইস্টিল িা? 

গ্র্রহ তুিিামূিকিারি কম যিাকই এমিনক ঈশ্বররর পনিত্র নিি রাখার যিষ্টা করুি। সিণানধক এমি একজি ধমণ 
তারা িাইরিি সারে সংেুক্ত আরছ িরি িািী অ্িযািয রাখরছি। 

নকছু পনরিাররর সিসযরির যেরক িাপ কাররর্ অ্ িাইরিরির ধমীয় ছুটির নিি রাখা। নকছু কারর্ তারির 
সমারজর এিং / অ্েিা তারির নিরয়াগকারীরির িারপ িাইরিরির পনিত্র নিি রাখা হরি িা। 

নেশু সািধাি করর নিরয়নছরিি যে োরা তাুঁর অ্িুসৃত পনরিাররর সিসযরির সরঙ্গ সমসযা (মযােু 10:36) এিং 
নিরশ্বর আরছ আশা করা উনিত। নকন্তু পনরপরূ্ণতা জিয সংগ্র্াম করার জিয (মযানেউ 5:48): নতনি নিরশ্বর যে 
তাুঁর সতয অ্িুসারীরির (18-19 জি 15) ঘৃর্া কররি সরঙ্গ আরপাষ কররত তারির িিুি নি। 

ইউরহান্না ঈশ্বররর যিারকরির সম্পরকণ  নিম্ননিনখত নশো যিয়: 

3 তারা মন্দ সরঙ্গ আরপাষ িা এিং তারা শুধুমাত্র তাুঁহার মারগণ গমি। (গীতসংনহতা 119: 3) 

আপনি মন্দ সরঙ্গ আরপাষ কররত ইেকু?  য়ত্ান পাপ ভাল (আনিপুস্তক 3: 1-6) িানাস্টত্ পচষ্টা িস্টর এিং 
নহসারি "আরিার একটি যিিিূত" (2 যকানরনন্থয়ান্স 11: 14-15) েিনশণত হরি। আপনি তার ছুটির এমিনক েনি 
তারা যতামারক শুি েিনশণত রাখরি? 

যগ্র্রকা-যরামাি ধরমণর নিরিিিা কররত যে তারির ছুটির রীনত উপর নিনত্ত করর দতনর যঝাুঁক ঐনতহয-নকন্তু 
োয়ই যসই ঐনতহয যপৌত্তনিকতা শুরু হয়। তারির ধরমণর গত অ্রিক (এিং িতণ মাি) যিতারির যেরক িহু 
আইি এসি হািীস কটা, যেি তারা ঈশ্বররর কারছ গ্র্হর্রোগয। 

েনিও ঐনতহয োুঁরা ঈশ্বররর নশো সরঙ্গ সামঞ্জসযপূর্ণ হয় জনরমািা (Cf. 1 কনরন্থীয় 11: 2; 2 নেষিিীকীয় 
2:15), িাইরিি সরঙ্গ সংঘারত ঐ রাখা উনিত িয়। িেয করুি নিউ যটোরমন্ট পনরষ্কার করর যতারি: 

যে যকউ পারছ সতকণ  োকুি 8 িশণি ও খানি ছিিা দ্বারা যতামারির নিশ্বাস েকাই, পুরুষ রীনতিীনত 
অ্িুসারর, নিরশ্বর যমৌনিক িীনত অ্িুসারর, এিং িীরষ্টর অ্িুরূপ িয়। (কিসীয় 2: 8) 

3 এর উত্তরর েীশু তারির িিরিি, "যকি আপনি আপিার ঐনতহয কারর্ ঈশ্বররর আরিশ অ্মািয কররা 
... 7 মুিান করির আো আপনি সম্পরকণ  ইশাইয়ার িািিার্ী করররছি?!: 

8 "এই িযনক্তরা তারির মখু নিরয় আমার কারছ হও, তাহারত মরুখই শুধু আমারক সম্মাি করর, নকন্তু 
তারির অ্ন্তর আমার যেরক অ্রিক িরূর 9 নিরেণক তারা আমার এিািত কররি পুরুষরির আরিশ 
তত্ত্বগুরিার নহরসরি নশের্ '।।" (মনে 15: 3 , 7-9) 



আল্লাহর িার্ী উরল্লখ করররছি যে অ্রিক ঐনতহয যে তারা উনিত িয় এিং একিার তারা এই উপিনি যসই 
যেরক তওিা উৎসানহত গ্র্হর্ করররছি: 

19 যহ েিু, আমার শনক্ত ও আমার িুগণ, নিপরির নিরি আমার আশ্রয়, 'অ্ইহুিীরির যতামার পৃনেিীর োন্ত 
যেরক আসা এিং িিরি "আমারির নপতারির যিরশ আরছ নমেযা, অ্পিােণতা এিং অ্িািজিক 
নজনিস।" (নেরনময় 16:19) 

িাইরিি নশো যিয় যে নিরিশী ধমীয় পেণরিের্ িষু্ট আরছি: 

16 তারা নিরিশী যিিতারির ঈষণানন্বত জানগরয় তুিি; িয়ঙ্কর যিিতার পূজা করর তারা রাগ জানগরয় 
তুিি। 17 তারা িূতরির উরেরশয িনিিাি উত্সগণ করি, ঈশ্বররর কারছ, উপাসযরির সারে তারা জারি িা 
িা, িতুি যিিতারির, িতুি আগমি যতামারির পূিণপুরুষরা িয় পাইনি করুি। (নদ্বতীয় নিিরর্ 32: 
16-17) 

েয়াত যরামাি কযােনিক  রানস অ্ঙ্কিািক জাুঁ গুইিরি -মানর Daniélou যেরক এই ধারর্ার যিাটিশ 
নিনিতকরর্: 

মুশনরক নিরশ্বর গুরু এিং িীোি িািণ  সমূ্পর্ণিারি যিমািাি; এক একরোরগ উিয় ঈশ্বর ও মূনতণ  
রাখরত পাররিা িা। (িযাটিি নিষ্ট ধরমণর Daniélou যজ িয উত্পনত্ত। যডনিড নস্মে এিং জি অ্নেি 
যিকার দ্বারা অ্িুিানিত। ওরয়েনমিোর যেস, 1977, পৃ। 440) 

সনতয মুশনরক নিরশ্বর গুরু এিং িীোি িািণ  সমূ্পর্ণিারি যিমািাি; এক একরোরগ উিয় ঈশ্বর ও মূনতণ  রাখরত 
পাররিা িা। 

তিুও, অ্রিক, তার নগজণ া সহ, তাই আজ েখি তারা মশুনরক ছুটির যে, নিেীয় শতণ ািিী এিং অ্িুশীিরির 
নকছু পনরিতণ ি নকছুটা পনরিতণ ি করা পািি িা। িুঝুি েীশু িিরিি, "তুনম নক আমার নশো মািয কররি, 
তাহরি আপনি আমার নশষযরির েকৃতপরে হয়। আর তুনম সতযরক জািরি, আর যসই সতয যতামারির স্বাধীি 
কররি। '" (ইউরহান্না 8: 31-32)। ঈশ্বররর পনিত্র নিি আমারির যপৌত্তনিকতা যেরক মুক্ত হরি। 

নিরিিিা করুি যে, যেনরত যপৌি সািধাি কররনছরিি: 

14 অ্নিশ্বাসীরির সরঙ্গ একসরঙ্গ যজায়ারি কাুঁধ নিরয়া িা। নক য রিানশপ জিয অ্িািার সরঙ্গ িযায় 
আরছ? এিং নক আিাপি অ্ন্ধকাররর সারে আরিার আরছ? 15 আর সঙ্গনত মার সরঙ্গ িীষ্ট আরছ? িা নক 
অ্নিশ্বাসীর সারে নিশ্বাসী আরছ? 16 সারে েনতমারই িা নক ঈশ্বররর মনন্দর আরছ? জিয আপনি জীিন্ত 
ঈশ্বররর মনন্দর আরছ। ঈশ্বর িরিরছি: 

"আনম তারির মরধয িাস কররিি আর তারির মরধয পায়িানর করা। আনম তারির ঈশ্বর হি 
আর তারা আমার যিাক হরি।" 

17 অ্তএি 

"তারিররক মধয যেরক যিনররয় আসুি এিং পৃেক হও, েিু িরিি। স্পশণ কররিি িা নক 
অ্পনিত্র, এিং আনম আপনি পারিি।" 

18 'আনম যতামারির নপতা হি আর তুনম আমার পুত্র ও কিযা হইরি, িডণ  পরাক্রমশািী িরিরছি। (2 
কনরন্থীয় 6: 14-18) 



িেয করুি ঈশ্বর োরা মুশনরক িিণ া অ্ংশ হরি িা করার জিয একটি নপতা হরত হরি। োরা তারির পজূা 
অ্ংশ নহরসরি গ্র্হর্ করার জিয িয় নপতা। 

েনিও িিণ া িা োকার যে মুশনরকরির নছি মত নকছু আইি ঈশ্বররক খুনশ করর, তারা নিরজরির নিভ্রান্ত 
কররছি: 

32 আপনি িরি, "আমরা নিরশ্বর মািুষরির, োরা কাে ও পােররর যিিতার যসিা মরতা জানতর মত 
হরত িাই।" নকন্তু নক মি আপনি আরছি ঘটরত হরি িা। (নেনহরষ্কি 20:32, NIV) 

26 োজকরা সনতযই আমার আইি সনহংসতা িা এিং আমার পনিত্র উপহারসামগ্র্ী কখিও 
অ্পনিত্র; তারা পনিত্র এিং সাধারর্ মরধয পােণকয কনর িা; তারা যশখাি যসখারি শুনি-অ্শুনি মরধয 
যকারিা পােণকয হি যে; এিং তারা আমার নিশ্রারমর নিরশষ নিিরক পািি করার জিয তারির যিাখ 
িন্ধ, োরত আনম তারির আমার যকাি গুরুত্বই যিই। (নেনহরষ্কি 22:26, NIV) 

ঈশ্বর এটা একটি পােণকয যতারি িিরছি। এই আিন্দিায়ক তাুঁর পনরিরতণ  মুশনরক িিণ া সহ তাুঁর যক্রাধ 
(নেনহরষ্কি 30:13) আিরত হরি! কামকু পানেণি িিণ া রোর িুষ্ট (: 13-15 cf. যজমস 3)। 

ঈশ্বস্টরর পবিত্র বিন িা বি? 

িা 'পনিত্র উৎসি' (Cf. ইশাইয়ার 30:29); িাইরিি নহসারি 'পনিত্র সিা' (29:12 উিাঃ িাম্বার 28:26) ঈশ্বররর 
যিাজ যিাঝায়। 

িাইরিি িার িার িুি এিং িূতগ্র্স্ত যেমি মুশনরক ধমণািুষ্ঠাি অ্িযিহােণ িরি যঘাষর্া (1 কনরন্থীয় 10: 20-
21; 1 তীমনেয় 4: 1)। িাইরিি িয় ঈশ্বররর উপাসিা মরধয অ্ িাইরিরির উিোপি একনত্রত কররত িরিরছি 
(; নেরনময় 10; নদ্বতীয় নিিরর্ 32 1 কনরন্থীয় 10: 20-21)। 

তা সরত্ত্বও অ্রিক একটি পূজা কযারিন্ডার পািি করা ঠিক করররছ যে িাইরিি 

েিার কররি িা। িিণ া িূত জি (: 18-19 1 জি 2) সরঙ্গ সহরোগীরির িযিহার করা হরে। 

অ্ িাইরিরির ছুটির দ্বারা উন্নীত করা হয় এিং িয়রসর উপর নিনিয়াি জিয অ্স্পষ্ট ঈশ্বররর পনরকল্পিা 
সাহােয করররছি। 

েীশু ঈশ্বররর আিরত ঋত যিরয়নছরিি িিিঃ 

24 ঈশ্বর আত্মা, এিং োরা উপাসিা আত্মায় ও সরতয উপাসিা কররত হরি। (জি 4:24, NJB) 

িুষ্ট ছুটির সতয ঈশ্বররর সম্মাি করর িা। ঈশ্বর, তাুঁরক নিশ্বাস এিং নকছু তাুঁর পে কররত আপনি িায় 
পুনিরশর (নহরতাপরিশ 3: 5-6) িয়। 

িাইরিরির পনিত্র নিি সাহারেযর ছনি পনরত্রারর্র ঈশ্বররর পনরকল্পিা। , পাস ওিার, নেশু যক িনিিাি যেরক 
শুরু করর আমারির পারপর মরধয শয়তারির িূনমকা অ্িুস্মারক, এই িয়স (রপরন্টকে) এ েেম শসয যেরক 
দতরী কনিং পরে জীিি িারম আনম শপে করনছ 'খানমরনিহীি' অ্হী ও নকয়ামরতর যিরী কররত এিং নিরের 
োয়নিত্ত িনিিাি, পৃনেিীরত ঈশ্বররর হাজার িছররর নকংডম (কুটির উত্সরির জিযও) উপিনি যে, আল্লাহ 
সি (গত যগ্র্ট নিরি) পনরত্রারর্র অ্ ার কররি কররত, ঈশ্বররর পনরকল্পিা অ্ংশগুনি েকাশ ও নিোিরা 
আররা িাস্তি দতনর করা হয়। 



িাইরিি নিোিরির িরি িূত পি অ্িুকরর্ করার নতনি নেশুরক অ্িুকরর্ কররনছরিি (1 কনরন্থীয় 11: 1)। 

েীশু িাইরিরির পনিত্র নিি (:;: 7-19; যোহি 7: 22 41-42 িকু 2 10-38; 13) রাখা। যতামারিররক তাুঁর 
উিাহরর্ অ্িুসরর্ করা উনিত িয়, যেমি নতনি যিরয়রছি (রোহি 13: 12-15) যশখারিা? 

িূত পি িাইরিরির পনিত্র নিি রাখা (18:21 যেনরত; 20: 6,16; 21: 18-24; 27: 9; 28: 17-18; 1 কনরন্থীয় 5: 7-
8; 16: 8)। পি তারির িষু্ট িিণ া (: 19-21 1 কনরন্থীয় 10) সরঙ্গ আরপাষ কররি সতকণ  করর নিরয়নছরিি। যে 
সকি িযনক্ত িাইরিরির ঈশ্বর অ্িুসরর্ কররত িানি (িনহ 13:30 cf.; 2 নপটার 1: 9) যপৌত্তনিকতা যেরক শুনি 
হরি। 

িূত জি িাইরিরির পনিত্র নিি রাখা, নকন্তু খৃোি িানি করা মািুরষর তার িিণ া নিম্ননিনখত করা হয় নি 
সতকণ : 

18 নেয় সন্তািরা, জগরতর যশষ ঘন্টায় হয়; এিং নহসারি আপনি শুরিনছ িীষ্টশত্রু, আসরছ এখিও অ্রিক 
এরসনছ, োর দ্বারা আমরা জানি যে এই যশষ সময়। 19 তারা আমারির কাছ যেরক িরি যগরিি, নকন্তু 
তারা আমারির নছি িা; েনি তারা আমারির নছি, ম আমারির সরঙ্গই োকত; নকন্তু তারা িাইরর নগরয় 
যে তারা েকানশত হি পারর, যে তারির যকউ আমারির নছি। (1 যোহি 2: 18-19) 

নিোি, তখি তাুঁর যেনরতরা নহসারি একই িাইরিরির পনিত্র নিি রাখা উনিত মত জি িাধা 
নিরয়নছিাম? জি নিখনছিাম োরা নমেযািারি নিোি নেনি তাুঁর িিণ া নহরসরি কাজ কররছ অ্িুসরর্ কররা িা 
িরি িািী করর। 

েখি এটি পনিত্র নিি এিং ছুটির আরস োরা আমরা শুিরত হয়? ঈশ্বর িা মািরুষর ঐনতহয শব্দ? যসখারি 
ঐনতহয সঠিক স্থারি হরত পারর তরি যকউ ঐনতহয আল্লাহর িার্ী সারে নিররারধ ররয়রছ যে গ্র্হর্ করা উনিত। 

যেরহতু আল্লাহর িার্ী মতিাি (2 টিরমানে 3:16) এর জিয িািজিক, সম্ভিত আমরা নপটার যেরক যশখা 
উনিত তারির যসই সময়কার ধমীয় যিতারির অ্িযািয যেনরতরির েনতনক্রয়া: 

29 যিরয় িরং ঈশ্বররর পুরুষরির মািয করা কতণ িয। (যেনরত 5:29) 

আপনি েীশু ও অ্যাপরেি উিাহরর্ অ্িুসরর্ কররিি, এিং ঈশ্বররর পনিত্র নিি তাুঁহার পরে িরি, এিং 
পুরুষরির কাউনন্সরির ঐনতহয আপনি িন্ধ করার অ্িুমনত যিয় িা? 

োরা "পনিত্র সিা িরি যঘাষর্া কর" এ (রিিীয় পসু্তক 23: 8,21,24,27,35,36) শুিরত হরি ো ঈশ্বররর 
িাইরিরির উৎসি (রিিীয় পুস্তক 23:37) নক? 

নেশু িরিনছরিি: 
21 আমার িাই োরা আল্লাহর িার্ী শুিরত এিং কাজ করর। ' (িূক 8:21) 

আপনি সনতযই নেশুর িাইরির মরধয একজি? নিোি (ররামীয় 8:29) হরত অ্িুনমত হয়। আমরা সতয (জি 
17:19) দ্বারা সরাইয়া যসট যেরত িরিরছ। 

আপিার এিং / অ্েিা আপিার ঘর ঈশ্বররর নশো যশারি এিং তা হরি? আপনি ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা 
ঐনতহয যে -অ্িুোনর্ত হয় রাখরি? 



"14 েিু পনররিশি! 15 এিং এটি আপিারক েিুর এিািত কররত কররত, এই নিি যতামরা জিয িয়ি 
োরক আপনি োরির যিরশ যতামরা িাস "রপৌত্তনিক যিিতারির মত" পনররিশি করা হরি মন্দ িরি 
মরি হয় পাররি। নকন্তু আনম আর আমার পনরিার সম্পরকণ  িিরত পানর, আমরা েিুর "(: 14-15 
জশুয়া 24) পনররিশি করা হরি। 

ঈশ্বররর পনিত্র নিি িয়ি করুি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পনিত্র নিিস কযারিন্ডার 

শাস্ত্রীয় পিণনিি *   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

পাস ওিার   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

খানমরনিহীি রুটির   Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

যপরন্টকে    Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

যিরী   Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

োয়নিত্ত    Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

কুটির উত্সরির জিযও  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

সিণরশষ যগ্র্ট যড   Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

* সকি পনিত্র নিি, আরগ সন্ধযা শুরু সূেণারস্তর।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ঈশ্বররর িািণ  অ্িযাহত 
 
ঈশ্বররর অ্িযাহত িারিণ র ইউ এস এ অ্ন রস অ্িনস্থত: 1036 ডনিউ গ্র্যান্ড এনিনিউ, যগ্র্ািার নিি, কযানির ানিণয়া, 
93433 মানকণ ি েুক্তরাষ্ট্র। 
 

ঈশ্বর (CCOG) ওরয়ি ধারািানহক িািণ  
 

CCOG.ASIA এই সাইটটি এনশয়া উপর য াকাস এিং একানধক এশীয় িাষাগুনির নিনিন্ন নিিন্ধ, যসইসারে 
ইংররনজ মরধয নকছু আইরটম ররয়রছ। 
CCOG.IN এই সাইটটি িারতীয় ঐনতহয যসই েনত িেয করা হয়। এটা যতারি ইংররনজ িাষা এিং নিনিন্ন 
িারতীয় িাষায় উপকরর্ হরয়রছ। 
CCOG.EU এই সাইটটি ইউররাপ নিরক িেয করর করা হয়। এটি একানধক ইউররাপীয় িাষায় উপকরর্ 
হরয়রছ। 
CCOG.NZ এই সাইটটি নিউনজিযান্ড এিং নব্রটিশ-অ্িতীর্ণ পটিূনম সরঙ্গ অ্িযরির েনত িেয করা হয়। 
CCOG.ORG এই হি ঈশ্বররর অ্িযাহত িারিণ র েধাি ওরয়িসাইট। এটা সি মহারিরশর মািুষ কাজ করর। 
এটা যতারি নিিন্ধ, নিঙ্ক, এিং নিনডও, সাপ্তানহক ও পনিত্র নিি উপরিশ সহ ররয়রছ। 
CCOGAFRICA.ORG এই সাইটটি আনিকায় যসই েনত িেয করা হয়। 
CCOGCANADA.CA এই সাইটটি কািাডায় তারির েনত িেয করা হয়। 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. এই হি ঈশ্বররর অ্িযাহত িািণ  জিয স্পযানিশ িাষা 
ওরয়িসাইট। 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. এই ইংররনজ এিং তাগারিাগ োকা তরেযর ন নিপাইি ওরয়িসাইট। 
 

সংিাি ও ইনতহাস ওরয়িসাইট 
 

COGWRITER.COM এই ওরয়িসাইটটি একটি েধাি যঘাষর্া টুি এিং সংিাি, মতিাি, ঐনতহানসক েিন্ধ, 
নিনডও, এিং িনিষযদ্বার্ীপূর্ণ আপরডট ররয়রছ। 
CHURCHHISTORYBOOK.COM এই নিিন্ধ এিং নগজণ া ইনতহারসর উপর তেয নিরয় ওরয়িসাইট স্মরর্ 
করার একটি সহজ। 
BIBLENEWSPROPHECY.NET এটি একটি অ্িিাইি যরনডও ওরয়িসাইট ো সংিাি এিং িাইরিরির 
নিষয় জরু়ে হয়। 
 

উপস্টি  ও সামস্টনটাস জনু ইউটুস্টি বভব ও চুাস্টনল 
 

BibleNewsProphecy িযারিি. CCOG সামরিটা নিনডও। 
CCOGAfrica িযারিি.  CCOG আনিকাি িাষায় িাতণ া। 
CDLIDDSermones িযারিি. CCOG যস্পিীয় িাষায় িাতণ া। 
ContinuingCOG িযারিি. CCOG নিনডও উপরিশ। 

 

 

 

 



ঈশ্বররর পনিত্র নিি  িা দিতযানিসংক্রান্ত ছুটির নিি? 

আপনি েখি ছুটির মরি কনর, ো মরি আরস? আপনি নিরহনরৎ িৃে, নরি খররগাশ, নডম হট ক্রস িাি, এিং 
নিরিস 'পনরধািসমূহ তার কতা িানি?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তা সরত্ত্বও ওই েতীক যকউই িাইরিরি কটা কররছ। আপনি নক জারিি িাইরিি আসরি যশখায় কররি? 

যেনরত যপৌি নিরখনছরিি: 

19 তাহরি আমার কোর অ্েণ নক হি? আনম নক এই কো িিনছ, যে েনতমার কারছ যেসি 
যিাগ উৎসগণ করা হয় তার যকাি তাত্পেণ আরছ অ্েিা েনতমার যকাি িাস্তিতা 
আরছ? 20 নকন্তু আমার কোর অ্েণ এই যিারকরা ো নকছু েনতমার উরেরশয িনিিাি করর, তারা 
তা িূতরির উরেরশযই করর, ঈশ্বররর উরেরশয িয়; আর আনম িাই িা যে যতামারির যকািিারি 
িুতরির সরঙ্গ সংরোগ োরক৷ 21 যতামরা েিুর পািপাত্র ও িুতরির পািপাত্র, উিয় যেরক পাি 
কররত পার িা৷ আিার যতামরা েিুর যটনিি ও িুতরির যটনিি উিয় যটনিরি অ্ংশ নিরত 
পার িা৷ 22 যতামরা নক েিুরক ঈষণানন্বত কররত িাইছ? আমরা নক তাুঁর যেরক শনক্তশািী?  (1 
কনরন্থীয়রির 10:19-22) 

 

আপনি ঈশ্বররর পনিত্র নিি িা িষু্ট ছুটির রাখা উনিত? 

 


