ইশ্বরযয ভরনোনয়ন ফররত কি ?
ফোআরফররয কিোন ংরত ইশ্বরযয ভরনোনয়রনয কফলয় োঠ িকয এফং এয থথটো ফো কি?

ভরনোনয়ন, কনফথোচন, ভরনোকনত,এফং কনফথোকচত ব্দগুররি ফযফোয িরয ইশ্বরযয ভরনোনয়ন কি ফোআরফরর কনম্নকরকিত িরয়িটো রদ ফোিযো
িরযরছ:
গীতংকতো ৬৫:৪ ধনয কআ, মোোরি তুকভ ভরনোনীত িকযয়ো কনিরট অন,র কতোভোয প্রোঙ্গরণ ফো িকযরফ;
কমোআয় ৬৫:৯ অয অকভ মোরিোফ আরত এি ফংরি, এফং কমূদো আরত অভোয ফথতগরণয এি কধিোযীরি ঈৎন্ন িকযফ, অভোয
ভরনোনীত করোরিযো তোো কধিোয িকযরফ, ও অভোয দোরযো কিোরন ফকত িকযরফ।
কযোভীয় ৯:১১ মিন ন্তোরনযো বূকভষ্ঠ য় নোআ, এফং বোর-ভন্দ কিছুআ িরয নোআ, তিন- ইশ্বরযয কনফথোচনোনুরূ ঙ্কল্প কমন কিয থোরি,
িভথ কতু নয়, কিন্তু অহ্বোনিোযীয আচ্ছো কতু- তোাঁোরি ফরো কগয়োকছর,
১ কতয ১: ১-২ কতো ইশ্বরযয ূফথজ্ঞোন নুোরয অত্মোয কফত্রীিযরণ অজ্ঞোফতোয জনয ও মীশু খ্রীরেয যক্ত কপ্রোক্ষরণয জনয ভরনোনীত
আয়োরছন, তোোরদয ভীর। নুগ্র ও োকন্ত প্রচুযরূর কতোভোরদয প্রকত ফতুি
থ ।
ফোআরফরর ঈরেকিত এআ কনফথোকচত, ভরনোকনত করোিযো িোযো?

তোযো কআ করোিযো মোযো কল িোরর আশ্বরযয কফচোরযয ম্মুকিন আরফন নো- মার্ক ১৩:২৭ তিন কতকন দূতগণরি কপ্রযণ িকযয়ো ৃকথফীয
ীভো ফকধ অিোরয ীভো মথযন্ত চোকয ফোয়ু আরত তোাঁোয ভরনোনীতকদগরি এিত্র িকযরফন।
ভকথ ২৫:৩১-৩৩, ৪১ অয মিন ভনুলযুত্র ভুদয় দূত রঙ্গ িকযয়ো অন প্রতোর অকরফন, তিন কতকন কনজ প্রতোরয কংোরন
ফকরফন। অয ভুদয় জোকত তোাঁোয ম্মুরি এিত্রীিৃত আরফ; রয কতকন তোোরদয এিজন আরত নয জনরি ৃথি িকযরফন, কমভন
োরযক্ষি ছোগ আরত কভল ৃথি িরয; অয কতকন কভলকদগরি অনোয দকক্ষণকদরি ও ছোগকদগরি ফোভকদরি যোকিরফন। রয কতকন
ফোভকদরি কিত করোিকদগরিও ফকররফন, ওর োগ্রস্ত ির, অভোয কনিট আরত দূয ও, কদয়োফররয ও তোোয দূতগরণয জনয কম নন্ত
কি প্রস্তুত িযো কগয়োরছ, তোোয ভরধয মোও।
ভরনোকনতরদয ঈত্তভ িভথিররি কদরি কি আশ্বয তোরদযরি কযত্রোরনয জনয কনফথোকচত িরযরছন?
ঈরদি ৭:২০ এভন ধোকভথি করোি ৃকথফীরত নোআ, কম ৎিভথ িরয, ো িরয নো।
গীতংকতো ১৪;২-৩ দোপ্রবু স্বগথ আরত ভনুলয-ন্তোনরদযপ্রকত কনযীক্ষণ িকযররন;িরর কফরথ কগয়োরছ, িররআ কফিোযপ্রোপ্ত
আয়োরছ;ৎিভথ িরয, এভন কিআ নোআ, এিজনও নোআ।
কমোআয় ৬৪:৬,৭ অভযো ত িরর শুকচ ফযক্তয দৃ কয়োকছ, অভোরদয র্ব্থপ্রিোয ধোকভথিতো ভকরন ফস্ত্র ভোন; অয অভযো িরর
রত্রয নযোয় জীনথ য়, অভোরদয যোধ ির ফোয়ুয নযোয় অভোকদগরি ঈড়োআয়ো রআয়ো মোয়। অফোয কিহু কতোভোয নোরভ ডোরি নো,
কতোভোরি ধকযরত ঈৎুি য় নো; কিননো তুকভ অভোরদয অযোরধয রস্ত অভোকদগরি গোকরয়ো মোআরত কদরতরছ।
কযোভীয় ৩:২৩ কিননো িররআ ো িকযয়োরছ এফং ইশ্বরযয কগৌযফ-কফীন আয়োরছকযোভীয় ৫:৬ কিননো মিন অভযো কক্তীন কছরোভ, তিন খ্রীে ঈমুক্ত ভরয় বকক্তীনরদয কনকভত্ত ভৃতযু ফযণ িকযররন।
ইশ্বরযয ভরনোনয়নরি কফরছ কনফোয স্বোকধন আচ্ছো কি অভোরদয কনআ?

কমোন ৮:৩৪,৩৬ মীশু তোোকদগরি ঈত্তয িকযররন, তয, তয, অকভ কতোভোকদগরি ফকররতকছ, কম কি োোচযণ িরয, ক োরয
দো। .......তএফ ুত্র মকদ কতোভোকদগরি স্বোধীন িরযন, তরফ কতোভযো প্রিৃতরূর স্বোধীন আরফ।
কমোন ৩;১৯ তোরি কদোলী ফরর কিয িযো রয়রছ িোযণ জগরত অররো এররছ, কিন্তু ভোনুরলয িোজ ভন্দ ফরর ভোনুল অররোয কচরয়
ন্ধিোযরি কফী বোররফররছ।
কযোভীয় ৮:৭ কিননো ভোংরয বোফ ইশ্বরযয প্রকত ত্রুতো, িোযণ তোো ইশ্বরযয ফযফিোয ফীবূত য় নো, ফোস্তকফি আরত োরযও নো।
এটো কিভন কমন কফচোয ভরতো ভরন রছ কিননো কযত্ররনয জনয ইশ্বয িরয়ি জন কি ভরনোকনত িযরছ অয িরয়ি কি িযরছন নো।

অভোরদয কি কদিরত রফ কম অভযো কিঈআ কযত্রোরনয জনয কমোগয নয়। কিননো ইশ্বরযয বয়ঙ্কয নযোময কফচোরযয ফোস্তফতো যরয়রছ , তোয
ভরধয তোয কযত্রোরনয োফোয অো ও যরয়রছ।
অকদ
ুস্তি ৬:৫ অয দোপ্রবু কদকিররন, ৃকথফীরত ভনুলযরদয দুেতো তযকধি, এফং তোোরদয ন্তঃিযরণয কচন্তোয ভস্ত িল্পনো কনযন্তয
কিফর ভন্দ।
কমযকভয় ১৭:৯ ন্তঃিযণ ফথোরক্ষো ফঞ্চি, তোোয কযোগ প্রকতিোমথ, কি তোো জোকনরত োরয?
কযোভীয় ৩:১০,১১ ‘ধোকভথি কিআ নোআ, এিজনও নোআ, ফুরঝ, এভন কিআ নোআ, ইশ্বরযয রেলণ িরয, এভন কিআ নোআ।
কফরো ৩;২৬ দোপ্রবুয কযত্রোরণয প্রতযোো িযো,নীযরফ রক্ষো িযো, আোআ ভঙ্গর।
কযোভীয় ১৫:৪ িোযণ ূফথিোরর মোো মোো করকিত আয়োকছর, কআ ির অভোরদয কক্ষোয কনকভরত্ত করকিত আয়োকছর, কমন োস্ত্রভূরি ধধমথ
ও োন্ত্বনো দ্বোযো অভযো প্রতযোো প্রোপ্ত আ।
কমোআয় ৫৫:৬,৭ দোপ্রবুয রেলণ িয, মোফৎ তোাঁোরি োওয়ো মোয়, তোাঁোরি ডোি, মোফৎ কতকন কনিরট থোরিন; দুে অন থ,
ধোকভথি অন ঙ্কল্প তযোগ িরুি; এফং ক দোপ্রবুয প্রকত কপকযয়ো অআুি, তোোরত কতকন তোোয প্রকত িরুণো িকযরফন; অভোরদয
ইশ্বরযয প্রকত কপকযয়ো অআুি, কিননো কতকন প্রচুযরূর ক্ষভো িকযরফন।
কযত্রোন োফোয জনয অভোরদযরি ইশ্বরযয ভরনোনয়ন ভকন্ধত ভুদয় কক্ষোটোরি কি ফুঝরত রফ?
আরয়োফ ২৮:১২,১৩ “কিন্তু জ্ঞোন কিোথোয় োওয়ো মোয়? অয ফুকিআ ফো কিোথোয় থোরি? করোরি তোয ভূরয জোরন নো; জীকফতরদয কদর তো
োওয়ো মোয় নো।
ভোিথ ১০:১৫ অকভ কতোভোরদয কতয ফরকছ, কছোট কছরররভরয়য ভত িরয ইশ্বরযয োন কভরন নো কনরর কিঈ কিোনভরতআ ইশ্বরযয যোরজয
ঢুিরত োযরফ নো।
কযোভীয় ১১:৩৩-৩৬ ইশ্বরযয ধন ীভ। তোাঁয জ্ঞোন ও ফুকি িত গবীয! তোাঁয কফচোয ও তোাঁয ভস্ত িোজ ফুঝো ম্ভফ। কি প্রবুয ভন
ফুঝরত করযরছ? অয কি-আ ফো তোাঁয যোভথদোতো রয়রছ? ইশ্বরযয কফরুরি িোয দোকফ অরছ কম, তোয দোকফ তোাঁরি ভোনরত রফ? ফ কিছু
কতো তোাঁযআ িোছ কথরি ও তোাঁযআ ভধয কদরয় অর এফং ফ কিছু তোাঁযআ ঈরের। কচযিোর তোাঁযআ কগৌযফ কোি। অরভন।
১ িকযন্থীয় ১:২৭,২৮ কিন্তু জগৎ মো ভূিথতো ফরর ভরন িরয ইশ্বয তো-আ কফরছ কনরয়রছন কমন জ্ঞোনীযো রজ্জো োয়। জগৎ মো দুফথর ফরর
ভরন িরয ইশ্বয তো-আ কফরছ কনরয়রছন কমন মো কক্তোরী তো কক্তীন য়। জগৎ মো নীচ ও তুচ্ছ ফরর ভরন িরয, এভন কি, জগরতয
কচোরি মো কিছুআ নয় ইশ্বয তো-আ কফরছ কনরয়রছন কমন জগরতয কচোরি মো ভূরযফোন তো ভূরযীন রত োরয।
কদ্বতীয় কফফযণ ২৯:২৯ “কগোন ফ কিছু অভোরদয ইশ্বয দোপ্রবুয ফযোোয, কিন্তু প্রিোকত ফ কিছু কচযিোররয জনয অভোরদয ও
অভোরদয ন্তোনরদয, কমন এআ অআন-িোনুরনয ভস্ত িথো অভযো োরন িরয চররত োকয।
ইশ্বরযয ভরনোনয়রনয কযত্রোরনয কফলরয় ফুঝোয ঈরেটো কি।

ি. দোপ্রবু ভস্ত কফলরয়য কনয়ন্ত্ররণ অরছন এফং অভোরদযরি চযোররঞ্জ ভরতো কম অভযো কযত্রোরনয জনয ইশ্বরযয ঈরয কনবথয িকয কি
নো, মকদও এআ কফলরয় অভযো কিচ্ছু কি ফুরঝ ঈঠরত োকযনো এআ তযরিআ গুরুত্ব কদরয় থোরি(কমভন এি জন কশু তোয ফোফোরি বযো
িরয) আরয়োফ ১৩:১৫, কমোআয় ৫৫:১১, কযোভীয় ১০:১৭, কমোন ১৭, ২ িকযন্থীয় ১৩:৫, আকপীয় ১:৯ ১ তীভকথয় ৩:৯,১৬।
ি. কযত্রোরনয কনশ্চয়তো োফোয জনয কম কিোন ধযরনয িভথ িযোয কচন্তো বোফনো যরয়রছ তোরি আো িন্ডন িরয- আকপীয় ২:৮,৯, কযোভীয়
১১:৫,৬, গোরোতীয় ২:১৬
গ. মোযো তোাঁরদয অত্মীি কদন কনতো, ভকরনতোরি ঈরকি িরয তয কযত্রোরনয প্ররয়োজনতো কফোধ িরয কআ োকরদযরি ফোআরফররয
প্ররিোকত িরুণো ও ো ক্ষভোয অশ্বো প্রদোন িরয থোরি। কমোআয় ৫৫:৬,৭,৬৬;২. ভকথ ১১:২৮,২৯, কমোন ৫:২৪, কযোভীয় ৮:১, ১
িকযন্থীয় ৬:২৮,২৯, ১ কমোন ১:৯
ঘ. অভোরদয কনজস্ব বুর ও ো কতু অনযরি তাঁরদয কযত্রোন কথরি ফংকচত িযরত োযফ নো ফরো কফলরয়য কনশ্চয়তো িরয থোরি ইশ্বরযয কগৌযফ কোি!!!- কমোন ৬:৩৭, ১০:২৮,২৯. কযোভীয় ৮:৩৫-৩৯
ঙ. আো ম্পুণথ রুর ইশ্বযরি আ কগৌযফ ও ভকভো কদরয় থোরি কমযকভয় ৯:২৩,২৪, ১ িকযন্থীয় ১: ২৭-৩১।

ইশ্বরযয ভরনোনয়ন ইশ্বরযয িোজ। অভোরদযরি ফোআরফর কথরি জোনরত রফ কম ইশ্বরযয দ্বোযো কযত্রোন োফোয এিটোআ থ, অভোরদয
িভথ কতু নয় কিন্তু খ্রীরেয িভথ কতু। মকদ অভযো অভোরদয কিোন িরভথয ঈরয কনবথয িকয কট্ অভোরদয কনজস্ব কফশ্বো মকদ য়, আো
কিোন ভরত কযত্রোন এরনকদরত োরযন নো। অভোরদয ংিোয ইশ্বরযয িতৃরথ ত্বয কফরযোকধতো িরয।
করতোরদ ৩:৩৪ কনশ্চয়আ কতকন কনন্দুিরদয কনন্দো িরযন,কিন্তু নম্রকদগরি নুগ্র প্রদোন িরযন,
কমোন১:১২,১৩ কিন্তু মত করোি তোাঁোরি গ্রণ িকযর, কআ িররি, মোোযো তোাঁোয নোরভ কফশ্বো িরয তোোকদগরি, কতকন ইশ্বরযয
ন্তোন আফোয ক্ষভতো কদররন। তোোযো যক্ত আরত নয়, ভোংরয আচ্ছো আরত নয়, ভোনুরলয আচ্ছো আরতও নয়, কিন্তু ইশ্বয আরত জোত।
গোরোতীয় ২;১৬ তথোক ফুকঝয়োকছ, ফযফিোয িোমথ কতু নয়, কিফর মীশু খ্রীরেয কফশ্বো দ্বোযো ভনুলয ধোকভথি গকণত য়। কআ জনয অভযোও
খ্রীে মীশুরত কফশ্বোী আয়োকছ, কমন ফযফিোয িোমথ কতু নয়, কিন্তু খ্রীরেয কফশ্বো কতু ধোকভথি গকণত আ; িোযণ ফযফিোয িোমথ কতু কিোন
ভনুলয ধোকভথি গকণত আরফ নো।

