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                         প্রাকটিস্ মিমিষ্ট্রীজ্ এর বাইববল পাঠ্যক্রি 

                                   দশ আজ্ঞা (প্রথি খণ্ড) 
                                                   এবং 

                        বাইববল থথবক উত্তরগুমল অিুসন্ধাি করা 
সমূিপত্রঃ-  
 

প্রথম খন্ড-বাইববল অধ্যয়বের সারমমম 
অেশুীলে সসদ্ধান্ত দাে কবরেঃ সকভাবব সহজ উপাবয় বাইববল অধ্যয়ে করা যায়। 

সিতীয় খণ্ড-বাইবববলর অধ্যয়েসমহূ 

তৃতীয় খণ্ড-বাইববল থথবক উত্তরগুসল অেসুন্ধাে করা। 

 

 

প্রাকটিস মিমিষ্ট্রীজ্ বাইববল স্টামি কামরকুলম্ এণ্ড এক্সবলামরং দয বাইববল (মস)১৯৯৭,২০০২ বাই  

প্রাকটিস মিমিষ্ট্রীজ্ 

মিউ ইন্টারিযাশিাল ভাসসি এর পমবত্র বাইববল থথবক সাস্ত্াংসগুমল থিওয়া হবয়বে। কমপ রাইট ১৯৭৮,১৯৮৪ বাই 
ইন্টারিযাশিাল বাইববল থসাসাইটি। উজস বাই পারমিশি অফ জন্দারভাি পাবমলমশং হাউস, অল রাইট মরসারভ। 

 

 

প্রাকটিস মিমিষ্ট্রীজ্ 

৮৪০৯ মপকউময়ক এল এি সযুট ১৮৩ দালাস থটক্সাস ৭৫২২৫ 

ই থিল এবেসঃ প্রাকটিস মিমিষ্ট্রীজ্@মজবিল০কি 

অবয়ব সাইট এবেসঃ িব্লীউ িব্লীউ িব্লীউ িট প্রাকটিস মিমিষ্ট্রীজ্ িট ওআরমজ 
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                                 দশটি আজ্ঞা (প্রথি খণ্ড) 

 

 

 

        

 

 

             বাইববল অধ্যয়বের সারিিস  
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              দশ আজ্ঞা (প্রথম খণ্ড) 

প্রথম পাঠ্যক্রম> আিরা ঈশ্ববর মিভস রশীল  

প্রথম সতেটি পাঠ্যক্রম যা সন্তােবদর বুঝবত সাহাযয করবব থয, ঈশ্বর থকে থমাসশবক দশ আজ্ঞা 

সদবয়সিবলে ও থসই দশ আজ্ঞাগুসল সক।আজবক বাইবববলর কাসহেী আবলাকপাত কবর থয,আব্রাহাবমর থথবক  

মহাজাসত উৎপন্ন করবার জেয ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞা। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’-বুঝবত সাহাযয কবর, আমাবদর প্রসত ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞা ও যীশু খ্রীবের মাধ্যবম অেন্ত 

জীবে। 

সিতীয় পাঠ্যক্রম> থিামশ ও আশ্চর্যসয্ কার্যস সকল 

সিতীয় ভাবে সতেটি পাঠ্যক্রম সন্তােবদর বুঝবত সাহাযয কবর, ঈশ্বর থকে থমাসশবক দশ আজ্ঞা 

সদবয়সিবলে ও তাহা সক।বাইবববলর এই েল্পটি আমাবদর বুঝবত সাহাযয কবর,ঈশ্বর সমশর থদশ থথবক 

ইস্রাবয়লীয়বদর থবর কবর আেবার জেয থমাসশবক আহ্বাে কবরে। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’-বুঝবত সাহাযয কবর থয,সবশ্বাস সক ও ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞাবত আস্থা রাখবল যীশু খ্রীবের 

মাধ্যবম অেন্ত জীবে লাভ করা যায়। 

তৃতীয় পাঠ্যক্রম> িহা র্যাত্রা 

তৃতীয়ভাবে সতেটি পাঠ্ক্রবম সন্তােবদর বুঝবত সাহাযয কবর,ঈশ্বর থকে থমাসশবক দশ আজ্ঞা সদবয়সিবলে ও 

থসই আজ্ঞাগুসল সক সক।বাইবববলর এই েল্পটি সববশষ কবর আবলাকপাত কবর,ইস্রাবয়লীয়বদর সমশর থথবক 

মুক্ত করবার জেয থমাসশর থেতৃত্বদাে ও দশ আজ্ঞা গ্রহণ সম্ববন্ধ। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’-আমাবদর ঈশ্বরবক ও অপরবক ভালবাসবার জেয অেুপ্রাসণত কবর। 

চতুথম পাঠ্যক্রম> প্রাথসিা করা অথবা প্রাথসিা িা করা 

প্রথম আজ্ঞা ববল “আমাবক িাড়া থতামরা আর থকােও থদবতাবক উপাসো করবব ো”(যাত্রাপুস্তক 

20:3)।বাইবববলর েল্প দাসেবয়ল ও সসিংবহর খাদ্,এই েবল্প ঈশ্ববরর প্রসত বাধ্যতা সম্ববন্ধ গুরুত্ব থদখাবো 
হবয়বি। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর উৎসাসহত কবর বাধ্য হবয় চলবার জেয। 
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পঞ্চম পাঠ্যক্রম> িাতা ও মপতাবক সন্মাি কর 

 পঞ্চম আজ্ঞায় বলা হবয়বি,”থতামার সপতা ও মাতাবক সন্মাে করবব”….(যাত্রাপুস্তক ২০:১২)।আজবকর 

বাইবববলর েল্প হল,একজে পুত্র সযসে সপতাবক সন্মাসণত কবরবিে: যীশু থেৎশীমােী বাোবে।আজবকর 
পাঠ্ক্রম সশক্ষাদাে কবর থযে সশশুরা তাবদর সপতামাতাবক সন্মাে কবর,সকন্তু থসই সবে সবে বাবারও 
দাসয়ত্ব রবয়বি থযে সতসে সন্তােবদর ঈশ্ববরর বাকয সশক্ষা থদে। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’ সশশুবদর বাবাওমাবয়র প্রসত সন্মাে ও আজ্ঞাকারী হবত সাহাযয কবর। 

ষষ্ঠ পাঠ্যক্রম> একজি উত্তি প্রমতববশী  

তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হবয়বি থয, ‘তুসম থতামার প্রভু ঈশ্ববরর োম অেথমক বযবহার করবব ো’(যাত্রা 
পুস্তক ২০:৭)।আজবকর বাইবববলর সশক্ষা উত্তম শমরীবয়র েল্প থথবক, আমাবদর সশক্ষাদাে কবর ঈশ্ববরর 
জেয থযে আমরা দতূ সহসাবব কাজ করবত পাসর। 

‘বাইবববলর অেুসন্ধাে’- সশশুবদর দয়ালু হবত উৎসাহ দাে কবর। 

সপ্তম পাঠ্যক্রম> মবশ্রাি (প্রথম খণ্ড)  

চতুথম আজ্ঞাই বলা হবয়বি, “ সবশ্রাম সদেটিবক পসবত্র ববল মােয করবব”(যাত্রাপুস্তক ২০:২৮ )। ঈশ্ববরর  
প্রসত ভালবাসার সেবদমশ স্বরূবপ, ইস্রাবয়লীয়বদর আজ্ঞা থদওয়া হবয়সিল, থযে তারা কাজ ও সবশ্রাম সদে 

সম্ববন্ধ ঈশ্ববরর আজ্ঞা পালে কবর। আমাবদর কাজ ও সবশ্রাবমর মধ্য সদবয় আমরা ঈশ্ববরর প্রসত 

ভালবাসাবক প্রকাশ করবত পাসর।  

আজবকর বাইববল আধ্যায়ে আমাবদর সশক্ষা থদয় থয, আমাবদর কাজ কবমমর প্রসত সক রকম মবোভাব 
হওয়া দরকার। 

“ বাইববল অেুসন্ধাে”-কাজ কবমমর প্রসত সক রকম মবোভাব হওয়া দরকার সম্ববন্ধ সশশুবদর উৎসাসহত 
কবর। 

অেম পাঠ্যক্রম> মবশ্রাি (সিতীয় খণ্ড) 

চতুথম আজ্ঞাই বলা হবয়বি, “সবশ্রাম বারবক পসবত্র ববল মােয করবব”(যাত্রাপুস্তক ২০:৮)।ইশ্ববরর প্রসত 
তাবদর ভালবাসার সচহ্নস্বরুবপ,ইস্রাবয়লীয়বদর আজ্ঞা থদওয়া হবয়সিল থযে তারা কাজও সবশ্রামসদে মােয 

কবর।কাজকমম ও সবশ্রাবমর মবধ্য সদবয় ইশ্ববরর প্রসত আমাবদর ভালবাসাবক প্রকাশ করবত পাসর। আজবকর 

অধ্যায়ে সবশ্রাম বা আরাবমর সবষবয় আবলাকপাত কবর। 
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“বাইববল অেুসন্ধাে”-সবশ্রাম সদে পালে করবার জেয সশশুবদর উৎসাসি্ত কবর। 

 

েবম পাঠ্যক্রম> অমধ্ক, অমধ্ক, অমধ্ক 

দশম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “তুসম থতামার প্রসতববশীর দ্রববয থলাভ কবরা ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭)। 
প্রথম খবণ্ডর ধ্ারাবাসহকভাবব সতেটি পাবঠ্ আমরা থলাভ সম্ববন্ধ জােবত পারব। আমরা আবলাচো 
করব,সকভাবব আমাবদর সম্পসত্তর প্রসত সঠিক মবোভাব রাখববা। 

“বাইববল অেুসন্ধাে”-দাে থদবার জেয সশশুবদর উৎসাসহত কবর। 

দশম পাঠ্যক্রম> প্রথবি থখাোঁজ কবরা 

দশম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “তুসম থতামার প্রসতববশীর দ্রববয থলাভ কর ো” (যাত্রা পুস্তক ২০:১৭)সিতীয় 
খবণ্ডর ধ্ারাবাসহক সতেটি পাবঠ্ আমরা থলাভ( মন্দ ইচ্ছা) সম্ববন্ধ জােবত পারব। এখাবে আমরা 
আবলাচো করব সবষয় আশবয়র প্রসত সকভাবব আমাবদর আকাঙ্ক্ষা সীসমত রাখব। 

“বাইববল অেুসন্ধাে”- সশশুবদর সঠিক সসদ্ধান্ত সেবত সশক্ষা দাে কবর। 

একাদশ পাঠ্যক্রম> ঘাস সবসদা সবুজতর 

দশম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “তুসম থতামার প্রসতববশীর দ্রববয থলাভ কর ো” (যাত্রা পুস্তক ২০:১৭)। 
তৃতীয় খবণ্ডর ধ্ারাবাসহক সতেটি পাবঠ্ আমরা থলাভ সম্ববন্ধ জােবত পাসর। এখাবে আমরা আবলাচো 
করব, আমাবদর যা আবি তাবতই সন্তুে থাকবত। 

“ বাইববল অেুসন্ধাে”- ঈশ্ববরর বহুসবধ্ আশীবমাবদর জেয আমাবদর  তাাঁবক ধ্েযবাদ সদবত উৎসাসহত 
কবর। 

িাদশ পাঠ্যক্রম> সাবধ্ািতার সবে র্যত্ন থিওয়া 

অেম আবদবশ বলা হবয়বি, “তুসম চুসর থকাবরা ো”(যাা্ত্রাপুস্তক ২০:১৫)। সতে প্রকাবর মােুষ চুসর 
করবত পাবর- অপবরর কাি থথবক, ইশ্ববরর কাি থথবক,এবিং সেবজর কাি থথবক। আজবক প্রথম খবণ্ডর 
চারবে পাবঠ্ আমরা আবলাচো করববা, “ইশ্বর থকে আমাবদর অপবরর সম্পসত্তবক সন্মাে করবার জেয 

ববলবিে”। 
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‘বাইববল অেুসন্ধাে’- অপবরর সম্পসত্ত ও সময়বক দাসয়ত্বশীল হবয় সন্মাে থদবার জেয আমাবদর 
উৎসাসহত কবর।  

ত্রবয়াদশ পাঠ্যক্রম>  বাহবা 

অেম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “তুসম চুসর কর ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। সতে প্রকাবর মােুষ চুসর করবত 
পাবর- অপবরর কাি থথবক, ঈশ্ববরর কাি থথবক, এবিং সেবজর কাি থথবক। আজবক সিতীয় পযমাবয়  
চারটি পাবঠ্ আমরা আবলাচো করববা, ঈশ্বর যা আমাবদর সদবয়বিে থসই দাসয়ত্ব সম্ববন্ধ।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’-দাসয়ত্বশীল ও সবশ্বস্ত হওয়ার জেয আমাবদর উৎসাসহত কবর।  

চতুদমশ পাঠ্যক্রম> থতামার ঈশ্বর প্রভুবক স্মরণ করবব 

অেম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “তুসম চুসর থকার ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। অপবরর থথবক, ঈশ্ববরর থথবক 
ও সেবজর থথবক- এই সতে ভাবব মােুষ চুসর করবত পাবর। আজবক তৃতীয় পযমাবয়র চারটি 

পাবঠ্ আমরা আবলাচো করব- যা ইশ্ববরর প্রাপয থসই সন্মাে ও মসহমা তাাঁবক সকভাবব থদওয়া যায়। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর উৎসাসহত কবর ঈশ্ববরর প্রসত সবমদা অেুেতয স্বীকার করবত, কারণ 
আমাবদর মবধ্য থয দক্ষতা আবি তা ইশ্ববররই দাে। 

পঞ্চদশ পাঠ্যক্রম> থেওয়ার থথবক থদওয়াবত থবশী আশীবমাদ আবি  

অেম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “তুসম চুসর কর ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। অপবরর কাি থথবক, ইশ্ববরর 
কাি থথবক ও সেবজর কাি থথবক- এই সতেভাবব মােুষ চুসর করবত পাবর। আজ চতুথম পযমাবয়র চারটি 
পাবঠ্ আমরা আবলাচো করব- আমাবদর সময়, দক্ষতা ও োকা পয়সা দাে করা সম্ববন্ধ। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- সশশুবদর / আমাবদর উৎসাসহত কবর , আমাবদর সময়, তালন্ত ও োকা-পয়সা 
হৃেসচবত্ত দাে করবার সবষবয়। 

ষষ্ঠদশ পাঠ্যক্রম> আমার ঈশ্বর থতামার থদববদবী অবপক্ষা মহাে 

প্রথম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “আমা সভন্ন আর অেয থকাে থদবতার উপাসো করবব ো” (যাত্রাপুস্তক ২০ 
:৩)। ইস্রাবয়লীয় থলাবকরা অেয থদবতার উপাসো করবত শুরু কবরসিল।তখে ভাববাদী এসলয় এবস 
তাবদর বলবলে, “ থতামরা কতকাল দইু থেৌকায় পা সদবয় থাকবব? সদাপ্রভু যসদ ঈশ্বর হে, তবব তাাঁর 
অেুোমী হও” (১ রাজাবসল ১৮:২১)। এসলয় তখে ইস্রাবয়লীয়বদর প্রসতবযাসেতায় োমবত বাধ্য করাবলে 
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থয, ইস্রাবয়লীয়বদর ঈশ্বরই একমাত্র  সতয ঈশ্বর। আজবক আমরা আবলাচো করব থয, থকে এো 
গুরুত্বপূণম ঈশ্ববরর সাসন্নবধ্য সময় অসতবাসহত করা।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর উৎসাসহত কবর ঈশ্বরবক সকবলর উপবর প্রাধ্ােয সদবত এবিং তাাঁর 
আজ্ঞাবক স্মরণ করবত। 

 

সপ্তদশ পাঠ্যক্রম> মূসতম র অক্ষমতা 

“... সকন্তু আসম ও আমার পসরজে আমরা সদাপ্রভুর থসবা করব” ( সযবহাশুয় ২৪:১৫)। সযবহাশুয়  
থলাকবদর সতকম  কবর সদবয়সিবলে থযে তারা, তাবদর ঈশ্বরবক ভুবল ো যায়,সযসে সমশবরর দাসত্ব বন্ধে  
থথবক তাবদর মুক্ত কবরসিবলে। আর থয থদবশ তারা বসবাস করবত শুরু কবরসিল তাবদর ও প্রসতববশী 
থদশগুসলর থদব-থদবীর থসবা ো কবর। আজবকর পাবঠ্ আমরা থদখব সিতীয় আজ্ঞােঃ- “ তুসম সেজ 
সেসমত্ত থখাসদত প্রসতমা সেমমাণ কর ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:৪) এবিং থকে সেৃ বস্তুর পসরববতম  সসৃেকতম ার 
আরাধ্ো করা প্রবয়াজে।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’-সশশুবদর একমাত্র ঈশ্ববরর উপরই আস্থা/ভরসা রাখবত উৎসাসহত কবর। 

অেদশ পাঠ্যক্রম> অসি পরীক্ষার সময় শান্ত থাকা 

সিতীয় আজ্ঞায় থলখা আবি, “তুসম সেজ সেসমত্ত থখাসদত প্রসতমা সেমমাণ কর ো......তুসম তাবদর কাবি 
প্রসণপাত করবব ো...” (যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৫)। আজবকর পাবঠ্ আমরা থদখব সতেজে যুবক সম্ববন্ধ- 
শদ্রক, মমশক, ও অববদ-েবো, যারা সেবজবদর জীববের ঝুাঁ সক সেবয়ও অেয থদববতর সামবে েত হে সে 
বা উপাসো কবরে সে। আমরা আবলাচো করব, ঈশ্ববরর অেুেত হওয়া থকে গুরুত্বপূণম। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’-আমাবদর উৎসাসহত কবর থকবলমাত্র ইশ্ববররই আরাধ্ো করবার জেয।  

উেসবিংশ পাঠ্যক্রম> থসাোর মত খাাঁটি / উত্তম 

পঞ্ছম আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “  থতামার সপতা-মাতাবক সমাদর করবব... (যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। ঈশ্বরবক 
সমাদর/ সন্মাে জ্ঞাবের আরম্ভ। আজবকর পাবঠ্ আবলাকপাত কবর সপতা-মাতা ও সন্তােরা  একসবে 
সময় অসতবাসহত করবার জেয।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর ঈশ্বরবক ও সপতা-মাতাবক সমাদর করবত উৎসাসহত কবর।  

সবিংশ পাঠ্যক্রম> ঘবর সিরবত আহ্বাে (প্রথম ভাে)  
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পঞ্চম আজ্ঞায় থলখা আবি, “ থতামার সপতা-মাতাবক সমাদর করবব......( যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। 
আজবকর পাবঠ্ আমরা হারাবো পুবত্রর সবষবয় থদখববা, যা আমাবদর সপতা-মাতার প্রসত সন্মাে ও দাসয়ত্ব 
সম্পবকম  সশক্ষা থদয়।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- সশশুবদর কতম বয পরায়ণ হবত উৎসাসহত কবর। 

 

২১তম পাঠ্যক্রম> ঘবর সিরবত আহ্বাে (সিতীয় ভাে) 

পঞ্চম আজ্ঞায় থলখা আবি, “ থতামার সপতা-মাতাবক সন্মাে করবব......(যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। আজবকর 
পাবঠ্ও পুেরায় আমরা হারাবো পুবত্রর সবষবয় থদখববা। আমরা থদখববা থয, সপতা তাাঁর সন্তােবক সশক্ষা 
থদওয়ার জেয একটি উদাহরে সদবয়সিবলে- যা তাবক সশক্ষা থদয় দাসয়ত্বশীল হবত।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর সেজ দাসয়বত্ব সেভম রশীল ও কতম বযশীল হওয়ার জেয উৎসাসহত কবর।  

২২তম পাঠ্যক্রম> লাঠি ও পাথর  

ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “ ের হতযা কর ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩)। আজবকর পাবঠ্ আমরা 
আবলাচো করববা, সকভাবব আমাবদর সচন্তাভাবো ও দসৃেভেী কাবযম পসরচাসলত কবর এবিং সকভাবব 
আমাবদর কথাবাতম া অেযবক দেুঃখ থদয় অথবা উৎসাসহত কবর।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর সশক্ষা থদয়, থযে আমরা সবসময়ই অেযবক উৎসাসহত কসর।  

২৩ তম পাঠ্যক্রম> এো উত্তম থতামার কাবি থশাো 

ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “ের হতযা কর ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩)।  আজবকর পাবঠ্ আমরা 
আবলাচো করববা, সকভাবব আমাবদর কথাবাতম া, কাজকমম এবিং প্রাথমোর িারা মােুষবক উৎসাসহত করা 
যায়।  

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমরা থযে অপরবক উৎসাসহত কসর থসই সবষবয় সশক্ষা প্রদাে কবর।  

২৪ তম পাঠ্যক্রম> োবমর মবধ্য সক রবয়বি ?  

তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হবয়বি, “ থতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর োম অেথমক সেও ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:৭)। 
আজবকর পাবঠ্র আবলাচয সবষয় যীশু সখ্রেই হল ঈশ্ববরর সদশৃ রাজদতূ। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর উৎসাসহত কবর খ্রীবের রাজদতূ  হবত।  

২৫ তম পাঠ্যক্রম> সততাই মহৎ গুণ  
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েবম আজ্ঞায় থলখা আবি, “ সমথযা কথা থবাবলা ো” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬)। আজবকর পাবঠ্ আমরা 
আবলাচো করববা, ঈশ্বর থকে সততাবক ভালবাবসে এবিং সসতযই বা থকে সততা মহৎ গুণ। 

‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর সততার সবে জীবে-যাপে করবার জেয সশক্ষাদাে কবর। 

২৬ তম পাঠ্যক্রম> সমূ্পণম শান্ত থাকার জেয দশটি পদবক্ষপ 

আজবক আমরা ১০ আজ্ঞার পুেরাবসৃত্ত করব এবিং ঈশ্বর থকেই বা তা আমাবদর সদবয়সিবলে।  
‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর উৎসাসহত কবর দশ আজ্ঞার উপবর সভসত্ত কবর জীবে যাপে করবত।  
                সববশষ ধ্েযবাবদর সম্ববন্ধ সশক্ষা 
“ সদাপ্রভুর স্তব কর, তাাঁর োবম ডাক, জাসতেবের মবধ্য তাাঁর কাযময সকল জাোও। তাাঁর উবযযবশ োে  
কর, তাাঁর প্রশিংসা কর। তাাঁর সকল আশ্চযম কাবজর কথা ধ্যাে কবরা” (েীত সিংসহতা ১০৫:১-২)। 
আজবক আমরা ঈশ্ববরর কাি থথবক থয আশীবমাদ থপবয়সি, থসই সকল েণো করববা তারপবর আমরা 
থদওয়ার/দাে মবধ্য সদবয় সকিু করববা।  ‘বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর েতুেভাবব থদবার জেয/ দাে 
করবার জেয অেুপ্রাণীত কবর।  
                বড়সদবের সবষবয় সববশষ সশক্ষা 
“ আর থদখ, তুসম েভম বতী হবয় পুত্র প্রসব করবব ও তাাঁর োম যীশু রাখবব” (লূক ১:৩১)। 
আজবক আমরা বড়সদবের েল্প বলব সকন্তু একেু সভন্নভাবব, এতসদে থথবক আমরা যা শুবে আসসি তার 
থথবক একেু আরম্ভ ও থশষো সভন্নরূবপ। 
‘ বাইববল অেুসন্ধাে’-  আমাবদর বড়সদবের প্রকৃত অথম বুঝবত সাহাযয কবর।   
                ইস্টার উপলবক্ষয সববশষ সশক্ষা  
“ কারণ ঈশ্বর জেতবক এমে থপ্রম করবলে থয, আপোর একমাত্র পুত্রবক দাে করবলে, থযে থয থকউ 
তাাঁবক সবশ্বাস কবর, থস সবেে ো হয় সকন্তু অেন্ত জীবে পায়” (থযাহে ৩:১৬)। এই অধ্যাবয় আমরা 
থদখবত পায়- ঈশ্ববরর একমাত্র পুত্র যীশুর ঘেো বণমে- থয সদবে তাাঁবক ধ্ৃত হবত হবয়সিল এবিং 
অববশবষ কু্রবশ প্রাণ সদবয়সিবলে থযে আসম ও আপসে পসরত্রাণ লাভ কসর।  
‘বাইবববলর অেুসন্ধাে’- যীশুর বসলদাবের তাৎপযম সম্পবকম  আমাবদর বুঝবত সাহাযয কবর। 
                প্রাথমোর সবষবয় সববশষ সশক্ষা 
“ যসদ আমার থলাবকরা অসৎ পথ ও আচরণ তযাে কবর বযাকুল ও অেুতপ্ত হৃদবয় আমায় ডাবক, তবব 
আসম অবশযই তাবদর আববদবে সাড়া সদবয় তাবদর পাপবক ক্ষমা করব এবিং থদশটিবক সাসরবয় তুলব” 
(২ বিংশাবসল ৭:১৪)। আজবক আমরা অধ্যয়বের পসরববতম  সকিু কাজ করব। আমাবদর পাবঠ্র সময়ো 
আজবক প্রাথমোয় অসতবাসহত করব, আমাবদর সৃসেকতম া ঈশ্ববরর সেকে সযসে আমাবদর সৃসে কবরবিে 
এবিং ধ্বর থরবখবিে। থসই সবে আমাবদর থদবশর মােুবষর জেযও প্রাথমো করব। 
‘ বাইববল অেুসন্ধাে’- আমাবদর থদবশর মােুবষর জেয প্রাথমো সলখবত আমাবদর আমন্ত্রণ কবর। 
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                       েবল্পর সময় 
“ শুধ্ু একটি সবষয় জাসে, আসম অন্ধ সিলাম এখে থদখবত পাসচ্ছ” (থযাহে ৯:২৫)। “ আপোর 
সেবজর েল্প বলা”- যীশু আপোর জীববে সকভাবব এবসবিে, তা বলবত যসদও একেু অস্বাভাসবক লােবব। 
হবত পাবর আপোর ভুল হবব থভবব ভয় করবি অথবা আপসে জাবেে ো সক বলববে। সকন্তু সসতয যসদ 
যীশু খ্রীে আপোর জীববে রবয়বি, তবব অবশযই আপোর েল্পও রবয়বি। আপোর েল্প বলা সশখবত 
সেবয় থক জাবে কার জীববে  যীশু খৃবের সুসমাচার বহে কবর সেবয় আসবব। 
‘ বাইবববলর অেুসন্ধাে’- আপোর েল্পবক একসত্রত করবার জেয এক সববশষ ধ্ারো, পরামশম এবিং 
রূপবরখা দাে করবব। 
                    অভযাস সসদ্ধতা দাে কবর  
সবেত েয় বির যাবৎ আমরা একশবতর থবশী বাইববল অধ্যায়বের পাঠ্যক্রম থবর করবত সক্ষম হবয়সি। 
েীবচ সকিু রূপবরখা সম্ববন্ধ পরামশম থদওয়া হল যা আপোর বাইববল অধ্যায়েবক সহজ কবর তুলববেঃ- 

*আপোর বাইববল অধ্যায়বে অিংশগ্রহণ করবার জেয যীশুবক আমন্ত্রণ জাোে। যত জে উপসস্থত হয় 
তাবদর মবধ্য কাজ করবার জেয তাাঁর শসক্ত ও উপসস্থসতবক আহ্বাে জাোে। 
*যসদ আপোর বাইববল অধ্যয়ে সকাবল হয় তবব সকিু খাস্তা ও পােীয় সেবয় বসুে। যসদ এো সন্ধযায় 
হয় তবব অধ্যায়ে আরম্ভ করবার পূববম বাচ্চাবদর ও বয়স্কবদর জেয সকিু হাল্কা জলবযাবের ববন্দাবস্ত 
করুে। যথাসমবয় সুন্দরভাবব আরম্ভ করুে, কারও সিংবকাচ থবাধ্ও থাকবত পাবর। 
* আমরা লক্ষয কবরসি, যখে আপসে বাচ্চাবদর ও বড়বদর সেবয় একসবে ববসে তখে আপোর 
অধ্যয়বের কাজটি সুন্দরভাবব হয়। 
*সেবজবক পসরচয় সদে এবিং অপরবক পসরচয় সদবত সুবযাে সদে, সববশষ কবর যারা েতুে, একজে 
অপরবক জাবে ো । 
*বাইববল অধ্যয়ে প্রাথমোর মাধ্যবম আরম্ভ করুে, থকাে বাচ্চা বা অসভভাবকবক প্রাথমো করবত বলুে, 
সকন্তু থজারাবজাসর করববে ো, হবত পাবর এো তাবদর জেয অস্বাভাসবক অথবা ভীসতজেক এমেসক 
অসভভাবকবদর মবধ্যও। অবশয তাবদরবক অিংশ গ্রহণ করবার জেয প্রস্তুত হবয় আসবত বলববে, শুরুর 
ও থশবষর প্রাথমোর ভার থযবকাবো অসভভাবক এবিং তাবদর সন্তােবদর সদে থযে তারা সময় সেবয় প্রস্তুত 
হবয় আসবত পাবর। 
*যখসে দবলর মবধ্য একজে আর একজেবক জােবত থবশী ঘসেষ্ঠ হবব, তখে সপ্তাবহর পর সপ্তাহ 
প্রাথমোর কাজটি চলবত থাকবব।, এোই সহজ উপায় সন্তাে ও অসভভাবকবদর কাযমকারী করার জেয।  
*উক্ত সদবের সশক্ষা সম্ববন্ধ সিংসক্ষপ্ত বণমো থদে। 
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* প্রশ্ন বযাখযা সদবয় শুরু করুে এবিং অল্প সমবয়র জেয তা বযাখযা করুে। অিংশগ্রহণ করবার জেয 
অসভভাবকবক উৎসাসহত করুে। সাধ্ারণত আমরা থদবখ থাসক অসভভাবকরা অিংশ সেবত চাে ো, 
থযবহতু এো বাচ্চাবদর অধ্যায়ে, সকন্তু তাবদর অিংশগ্রহণ করাোও গুরুত্বপূণম।  
*দবলর(গ্রুবপর) সুসবধ্া মবতা আপোর পাঠ্যক্রম সধ্বর সধ্বর এসেবয় সেবয় যাে। যসদ আপসে পাঠ্যক্রম 
থশষ করবত োও পাবরে তবুও থকাে আপসত্ত থেই। 
*আপোর পাঠ্দাে  তৎপরতার সবে যথা সমবয় থশষ করুে। কুসড় সমসেবের অধ্যয়ে যবথে, আপসে 
বুঝবত পারববে সময় যত কম করা যায় ততই ভাল। 
*বাইবববলর অেুসন্ধাে োমক প্রশ্ন পত্র সেবয় প্রসত সপ্তাবহ আবলাচো করবার জেয অসভভাবক ও 
বাচ্চাবদর উৎসাসহত করুে। তাবদর পযমাপ্ত সময় সদে থযে বাচ্চারা অধ্যয়ে কবর উত্তর সদবত সক্ষম 
হয়। 
*প্রসতসদবের অধ্যয়বের ও প্রসত সপ্তাবহর পাঠ্দাবের মবধ্য সদবয় থযসব চসরত্র ও গুণগুসল িুবে উবঠ্বি তা 
অভযাস করবার জেয বাচ্চাবদর উৎসাসহত করুে। তাবদরবক উৎসাসহত করুে থযে তারা পবরর সপ্তাবহ 
গ্রুবপর মবধ্য আবলাচো কবর এবিং থয থকাে পসরসস্থসতবত তাবদর সামবে থকাে সুবযাে আসবল যা তারা 
সশবখবি তা অভযাস করবার জেয প্রস্তুত থাবক। 
* প্রসতটি পাঠ্যক্রম থশষ করার এখাবে সুন্দর পদ্ধসত রবয়বিেঃ প্রসতটি অসভভাবকবক বলুে তার সন্তাবের 
সবে একসত্রত হবত (বা থকাে থিবল বা থমবয়বক থস সেবয় আসুক ো থকে যার অসভভাবক থসখাবে 
উপসস্থত েে) এবিং তাবদর একজে অপরজবের জেয প্রাথমো করবত বলুে। আমরা থদখবত 
থপবয়সি,এভাববই বাচ্চারা ও অসভভাবকরা প্রাথমো করবত থশবখ এবক অবেযর জেয। আপসে তাবদরবক 
পরামশম সদবত পাবরে থসই সদবের জেয তারা সক সেবয় প্রাথমো করবব এবক অবেযর জেয। 
 
উপবরর থদওয়া পরামশমগুসল প্রথবম সকিু সময় থচো কবর থদখুে, তারপর আপসে যসদ মবে কবরে তবব 
আপোর গ্রুবপর প্রবয়াজে অেুসাবর পসরবতম ে আেবত পারববে। 
 
                   বাইববল অধ্যয়বের েমেুােঃ- 
সকাল  ৭:১০-৭:২০- জলবযাবের সহভােীতা। 
সকাল  ৭:২০-৭:৪০- বাইববল অধ্যয়ে সশক্ষা 
সকাল  ৭:৪০-৭:৫০- বাইবববলর অেুসন্ধাে পুেরাবসৃত 
সকাল  ৭:৫০-৭:৫৫- অসভভাবক ও বাচ্চাবদর মবধ্য প্রাথমো 
সকাল  ৭:৫৫- বাসক সময় – যাহা সশক্ষা থদওয়া হবয়বি তার অেুশীলে করা।  
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                       বাইবববলর সশক্ষা  
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                  দশ আজ্ঞা (প্রথম ভাে) 

  পাঠ্যক্রম 
     
   

শাস্ত্ািংস 
 

পাতা 
 

১ আমরা ইশ্ববর সেভম র কসর  আসদপুস্তক ১২:১-২ ১১  

২  থমাসশ ও আশ্চযময কাযমসমূহ যাত্রাপুস্তক ৩:১৫ ১৩ 

৩  মহা যাত্রা মসথ ২২:৩৭-৩৯ ১৫ 

৪  প্রাথমো করা অথবা ো করা দাসেবয়ল ৬:১০ ১৭ 
৫  থেৎসশমােী উযযাবে যীশু লুক ২২:৪২ ২০ 
৬  একজে উত্তম প্রসতববশী  লুক ১০:২৭ খ ২২ 

৭ সবশ্রাম (প্রথম ভাে) আসদপুস্তক ১:৩১-২:৩ ২৪ 

৮ সবশ্রাম (সিতীয় ভাে) সিতীয় সববরণ ৫:১২ ২৬ 

৯ অসধ্ক, অসধ্ক, অসধ্ক মসথ ৬:২০ ২৯ 

১০ প্রথবম অবেষণ( থখাাঁজ) কর মসথ ৬:৩৩ ৩১ 

১১ তৃণ।ঘাস সবমদা সবুজ সিসলপীয় ৪:১১  ৩৪ 
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            পাঠ্যক্রম> ১ আমরা ঈশ্ববর সেভম র কসর  

আজবকর শাস্ত্ািংশ- “ তুসম সেবজর থদশ, সেবজর জাসত কুেুম্ব এবিং সপতার পসরবার তযাে কবর, আসম 
থয থদবশর পথ থদখাব থসই থদবশ চল” (আসদপুস্তক ১২:১-২)।  

চসরত্রেত গুণ – সেভম র করা 

প্রস্তুত করার জেয প্রশ্ন- ধ্রুে , একসদে রাসত্রকালীে আহার গ্রহে করবার সময় আপসে খাবার থেসববল 
এই খবর থপবলে থয, “ আমরা আমাবদর ঘর এবিং প্রসতববশীবদর থিবড় অেয একটি রাবজয চবল 
যাসচ্ছ”। আপসে সক কখে এর আবে স্থাোন্তসরত হবয়বিে? আপসে জায়ো বদসল সম্ববন্ধ সক অেুভব 
কবরে? আপোর স্থাে পসরবসতম ত হবল সক অেুভব করববে?  

থলওরা ইবেলস্ উইলডার(Laura Ingalls Wilder) উইস্কসিে (Wisconsin) োমক স্থাবে ১৮৬৭ 
সাবল জন্মগ্রহে কবরে। ১৮৬৮ সাবল তার বাবা-মা, সশশু থলওরা ও তার থবাে থমরীবক সেবয় 

সবেউডস্ থথবক সমসউরীবত(Missouri)আবসে। 

সকন্তু পসরবারটি সমসউরীবত থবশী সদে থাকবত পারবলে ো। পরবতীবত তার বাবা (পা) তাবদর 
থপ্ররীবসর কযােসাস্ শহবর সেবয় আসবলে। ১৮৭০ সাবলর ঘেোয় ইেলস্ পসরবার বাধ্য হবয়সিল থসই 
স্থাে িাড়বত। তাবদর তৃতীয় কেযার জবন্মর পবরই ঘেোটি হবয়সিল এবিং পা তার পসরবারবক সেবয় 
পুেরায় সবেউডবস্র পরুাতে ঘবর সিবর এবলে। ১৮৮৪ সাবল ইবেলস্ কমমবক্ষবত্র মীবেবসাোর পসশ্চম 
সদবক ওয়ালোে থগ্রাভ োমক স্থাবে একটি থিাট্ট কৃসষ খামাবর যাত্রা কবরসিবলে। পসরবার একটি োবির 
গুাঁসড় খুবদ মতসর করা থেৌকায় কু্ষদ্র জলাশবয়র ধ্াবর বসবাস করবতে, যতক্ষণ পযমন্ত পা কাঠ্ থকবে 
মতরী ঘর ো বাোবলে। ১৮৭৫ সাবলর েবভম্বর মাবস ইবেলবস্র পসরবাবর একটি পুত্র সন্তাে জন্মগ্রহে 
কবরে। তার োম রাখা হবয়সিল চালমস থিবডসরক। পবরর গ্রীষ্মকাবল সপসরবাবর তাবদর শসয খামাবরর 
জেয সমবেবসাোর পূবম সদবক যাত্রা করল,যখে তারা থসখাবে সিল তখে সশশু থিড্রী অসুস্থ হবয় মারা 
যায় আেস্ত মাবসর ১৮৭৬ সাবল। পুবত্রর সববয়াবে পসরবার দেুঃসখত হবয় সিবর আবস থলায়ার, বুরওয়াবে্ 
তারপর ১৮৭৭ সাবল ওয়ালোে থগ্রাবভ সিবর আবসে এবিং অববশবষ ১৮৭৯ সাবল দসক্ষণ ডাবকাো থত 
সিবর আবসে।  

এই অসভজ্ঞতার জেয সববশষত যারা সমবেবসাোর সবগ্ উডবস্ থাকত তারা লাউরাবক “ Little House 
On The Prarie” োমক পুস্তকটি সলখবত অেুপ্রাসণত কবরসিল। 

যসদও এইভাবব ভ্রামযমাণ হবয় ঘুবর থবড়াবত হবয়সিল ইবেলবস্র তবুও তারা জােত থকাথায় যাবচ্ছ। 
আজবক বাইবববলর েল্প একজে আব্রাহাম োমক থলাকবক সেবয়, সতসে জােবতে ো থকাথায় যাবচ্ছে, 
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তার থকাে ধ্ারণা সিল ো জীববে সক অবপক্ষা করবি, সকন্তু ঈশ্বর কবরসিবলে।  

                 ঈশ্ববর আমরা সেভম রশীল  
               ............................... 
               (শাস্ত্ািংশেঃ- থপ্রসরত ৭:২-১৬) 
হাজার হাজার বির পুববম, একটি থদবশ বতম মাবে যাবক ইরাে ও ইরাক োবম জাো যায়, ঈশ্বর আব্রাহাম 
োমক একজে থলাবকর কাবি প্রকাসশত হবয়সিবলে এবিং ববলসিবলে, “ তুসম থতামার থদশ,জাসত কুেুম্ব ও 
সপতার বাসড় তযাে কবর, আসম থয থদশ থতামাবক থদখায় থসই থদবশ চল। আসম থতামার থথবক এক 
মহাজাসত উৎপন্ন করব”। থসইসদে ঈশ্বর আব্রাহামবক প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে, আর ববলসিবলে, সতসে তাাঁর 
বিংশ পরম্পরায় ঈশ্বর হববে এবিং তারা ঈশ্ববরর প্রজা হববে।  
প্রশ্নেঃ- আপসে জাবেে সক থকে ঈশ্বর আব্রাহামবক সন্তাে ও মহাজাসত উৎপন্ন করার প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে, 
যা খুবই আশ্চযমযজেক?(যসদও আব্রাহাবমর ৯৯ বির হবয়সিল, তবওু ঈশ্বর প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে তাাঁর 
সন্তাে বহুবিংশ হবব ববল)।  
বাইবববল উবেখ আবি, “যখে আব্রাহাবমর ৯৯ বির বয়স সদাপ্রভু তাাঁবক দশমে সদবয় বলবলে, ‘ আসম 
সবমশসক্তমাে ঈশ্বর, তুসম আমার সামবে েমোেমে কবর সসদ্ধ হও। আসম থতামার সবে আমার সেয়ম 
সস্থর করব, ও থতামার অসতশয় বিংশ বৃসদ্ধ করব” (আসদপুস্তক ১৭:১-২)। 
সুতরািং, ঈশ্ববরর আজ্ঞাবহ হবয় আব্রাহাম ও তাাঁর পসরবার ঘর থিবড় থবসরবয়সিবলে এবিং অবেক বির 
পবর সতসে ইসহাবকর সপতা হে, ইসহাক যাবকাববর সপতা, এবিং যাবকাব( যার োম পরবতীবত ইস্রাবয়ল 
রাখা হবয়সিল) ১২ টি পুবত্রর সপতা হে( একটি কেযা যার োম দীো)। যাবকাববর একটি পুবত্রর োম 
সিল থযাবষি। সকন্তু তার ভাইবয়রা সহিংসা কবর একসদে তাবক সমশর থদবশ দাসরূবপ সবসক্র কবর 
সদবলে।সকন্তু ঈশ্ববরর পসরকল্পো সিল, যার জেয সমশবরর রাজা িবরৌবণর দসৃেবত প্রীসতর পাত্র 
হবয়সিবলে। যার িবল িবরৌণ সমগ্র সমশর থদবশর শাসেকতম া সহসাবব থযাবষিবক সেযুক্ত কবরে। 
তারপর দসুভম ক্ষ থদখা সদল সমস্ত সমশর থদবশ ও যাবকাব এবিং তার সন্তােরা থযখাবে বসবাস করসিবলে 
থসখাবে খাদযাভাব ঘেল, সকন্তু ঈশ্বর থযাবষিবক স্বপ্নবযাবে দশমে সদবয় দসুভম বক্ষর কথা পূববমর থথবকই সতকম  
কবর থদে, যার িলস্বরুপ, থযাবষি বসুদ্ধমাে হওয়াবত অসধ্ক পসরমাবণ খাদয সঞ্চয় কবর রাবখে থযে 
প্রবয়াজবে বযবহার করবত পাবরে। 
যখে যাবকাব শুেবত থপবলে সমশর থদবশ খাদয রবয়বি, তখে সতসে তার সন্তােবদর প্রথমবাবরর জেয 
খাদয ক্রয় করবত  পাঠ্াবলে থযে তারা রুটি বাোবত পাবরে। থযাবষবির ভাবয়রা তাবক সচেবত পাবর 
সে সকন্তু থযাবষি জােবতে তারা কারা। তাবদর সিতীয় যাত্রায় থযাবষি তার ভাইবদর সমস্ত কথা খুবল 
ববলে ও সেবজবক পসরচয় থদে এবিং িবরৌণবক তার পসরবাবরর সমস্ত কথা খবুল ববলে। এরপর থযাবষি, 
ইস্রাবয়ল ও তার সন্তােবদর এবিং তার সমস্ত পসরবার সবমবমাে ৭৫ জেবক সমশর থদবশ সেবয় আসবলে। 
সময় খুব কাবি এসেবয় আসসিল প্রসতজ্ঞা পসরপূণম হওয়ার জেয যা ঈশ্বর আব্রাহামবক সদবয়সিবলে। 
আব্রাহাবমর েল্প থথবক সশক্ষা পায়- ঈশ্ববর ভরসা রাখবত এবিং সতসে যা প্রসতজ্ঞা কবরে তা সিলও 
কবরে। 
প্রশ্নেঃ- আব্রাহাবমর সবে ঈশ্বর সক প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে? 
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বাইবববল উবেখ আবি ...... “ পবর সতসে(ঈশ্বর) তাবক(আব্রাহামবক) বাইবর এবে বলবলে, ‘তুসম 
আকাবশ তাসকবয় যসদ তারা েণো করবত পার,তবব েণো কবর বল’। সতসে তাাঁবক আরও বলবলে, 
এইরুবপ থতামার বিংশ হবব” (আসদপুস্তক ১৫:৫)। 
প্রশ্নেঃ-ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞা গ্রহে করবার জেয আব্রামবক সক করবত হবয়সিল? 
আব্রামবক ভরসা বা সবশ্বাস রাখবত হবয়সিল ঈশ্বর যা ববলবিে তার উপবর। 
বাইবববল উবেখ রবয়বি, “আব্রাম সদাপ্রভুবত সবশ্বাস করবলে......(আসদপুস্তক ১৫:১৬)। ঈশ্বর, 
আব্রাহামবক থয প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে তার পসরপূণমতা থদখবার জেয, সতসে ঈশ্ববরর উপর যবথে পসরমাবণ 
ভরসা কবরসিবলে। 
থযমে কবর ঈশ্বর, আব্রাহামবক প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে এবিং আব্রাহাম প্রসতজ্ঞার উপর ভরসা কবরসিবলে, 
থতমেভাবব আপসেও ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞার উপবর ভরসা করবত পাবরে। 
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর আপোর সবে সক প্রসতজ্ঞা কবরবিে? 
বাইববল ববল, “ কারণ তুসম যসদ যীশুবক মুবখ প্রভু ববল স্বীকার কবরা, এবিং হৃদবয় সবশ্বাস কর থয, 
ঈশ্বর তাাঁবক মৃতেবণর মবধ্য থথবক তুবলবিে, তবব তুসম পসরত্রাে পাবব” (থরামীয় ১০:৯)। 
ঈশ্বর প্রসতজ্ঞা কবরবিে, যসদ তুসম যীশুবক প্রভু ববল হৃদবয় সবশ্বাস কর, থয সতসেই ঈশ্ববরর পুত্র এবিং 
সবশ্বাস কর সতসে মবরবিে ও পুেরুসিতও হবয়বিে, তবব সতসে থতামার সমস্ত পাপ,খারাপ সচন্তা ও 
ভাবো অতীবতর এবিং বতম মাবের ক্ষমা করববে এবিং তুসম তাাঁর সবে সচরকাল ধ্বর স্ববেম বসবাস 
করবব। 
আমাবদর পরবতী পাঠ্যক্রম থমাসশর আহ্বাে ও আশ্চযময কাজ, ইহা ইস্রাবয়লীয়বদর জেয ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞার 
ধ্ারাবাসহক েল্প।  
.....................................................................................................................  
 
                 পাঠ্যক্রম> ২ থমাসশ ও আশ্চযময কাযম 
পুেরাবৃসত্তেঃ- সবেত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ  
আজবকর শাস্ত্ািংশেঃ- “আসম আব্রাহাবমর ইশ্বর,ইসহাবকর ঈশ্বর এবিং যাবকাববর ঈশ্বর। আমার এই োম 
অেন্তকাল স্থায়ী, থয োবমর জেয আসম পুরুবষ পুরুবষ স্মরেীয়” (যাত্রাপুস্তক ৩:১৫)। 
চসরত্রেত গুেেঃ- সবশ্বাস 
 প্রস্তুত করার জেয প্রশ্নেঃ- আপোবক সক কখেও বড় ধ্রবের সকিু করবত বলা হবয়বি- যা প্রকৃতই 
বড়? আপসে সক অেুভব কবরে, যখে আপসে প্রথমবাবরর জেয করবার সচন্তা কবরে? 
আজবক একজে মােুবষর েল্প বলব যার োম,ব্রুশ উইল্ সকেশন্।একসদে সতসে সকিু কবলবজর িাত্রবক 
বাইবর সেবয় সকিু বড় করবার জেয চযাবলঞ্জ কবরসিবলে- প্রকৃতই বড় থসই অবথম থয, থলাকবদর যীশু 
খ্রীে সম্ববন্ধ বলা। 
এক সপ্তাহ পবর ব্রুশ একটি সচঠি থপবলে দইুজে িাবত্রর কাি থথবক, যাবদর সতসে এই চযাবলঞ্জ  
সদবয়সিবলে। এই দইুজে িাত্র প্রাথমো কবরসিবলে থয- তারা থযে যীশুর কথা কযাসলবিাসেময়ার 
রাজযপাবলর কাবি বলবত সুবযাে পাে, এবিং তারা তৎক্ষণাৎ করবার জেয সসদ্ধান্ত সেবয়সিবলে, থয সপ্তাবহ 
উইল্ সকেশন্ চযাবলঞ্জ সদবয়সিবলে। থসই সপ্তাবহই তারা একটি োসড় সেবয় ৪০০ মাইল রাস্তা অসতক্রম 
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কবর রাজধ্ােীবত রাজযপাবলর দরজায় উপসস্থত হবলে।যখে তারা রাস্তা সদবয় যাসচ্ছবলে তখে একটি 
ঘেো ঘেল, তারা েযাস থেশবের ২ জেবক, ৪ জে পাহারাদারবক, রাজযপাবলর সসচব এবিং রাজযপাবলর 
সবেও যীশু খ্রীবের কথা বলবলে। 
এখাবেই থশষ েয়, দজুে িাত্র তাবদর আরও সমস্ত িাত্রবদর ও সশক্ষকবদর সেবয় একটি ১২৬ জবের দল 

েঠ্ে কবর একটি উবড়াজাহাজ ভাড়া কবর সিসেডযাড্ (Trinidad) োবম একটি িীবপ উবড় থেবলে ও 
গ্রীষ্মকালীে বাইববল প্রসশক্ষণ শুরু করবলে যার িবল, থসই িীবপর হাজাবররও থবসশ মােুষ যীশুবক 
জােবত থপবরসিল। 
আসম দাবী সহকাবর বলবত পাসর, এবদর মবধ্য থকাে িাবত্ররই ধ্ারো সিল ো থয তারা ঈশ্ববরর জেয 
এবতা বড় কাজ করবত পারবব। সম্ভবতেঃ তারা ভাবসিল বড় সকিু করবত সেবয় ভীত হবয় মৃতুযর মুবখ 
পরবত ো হয়। সকন্তু যখে আমরা সেবজবদর তাাঁর হাবত সাঁবপ সদয়, তখে সসতযই সতসে আমাবদর মহৎ 
সকিু করবত বযবহার কবরে- তাাঁর জেয প্রকৃতই মহৎ কাজ। 
আজ আমাবদর বাইববল অধ্যায়ে একটি মােুষবক সেবয় যার জীববে ঈশ্ববরর এক মহৎ পসরকল্পো সিল। 
সকন্তু থসই কবলবজর িাত্রবদর মত সম্ভবতেঃ তাাঁর থকাে ধ্ারো সিল ো থয- ঈশ্বর তাাঁর জেয সন্মবুখ সক 
প্রস্তুত কবর থরবখবিে। সকন্তু আজ আমরা থদখব, ঈশ্বর, থমাসশবক সাহাযয কবরসিবলে মহৎ সকিু করবার 
জেয-প্রকৃতই মহৎ। 
                    থমাসশ এবিং আশ্চযময কাজ  
                   ........................... 
    (শাস্ত্ািংশেঃ- থপ্রসরত ৭:১৭-৩৬ এবিং যাত্রাপুস্তক থথবক সকিু অিংশ) 
প্রায় ৪০০ বির পার হবয় সেবয়সিল যখে ইস্রাবয়ল(যাবকাব) এবিং তাাঁর পসরবার সমসর থদবশ 
সেবয়সিল।অল্প সিংখযক ইস্রাবয়ল যারা সমসবর বসবাস করসিল তারা বৃসদ্ধা্ লাভ করবত করবত বহু সিংখযক 
হবয় পবর। তখে অেয একজে েতুে রাজা, সযসে থযাবষবির কথা সকিুই জােবতে ো , সতসে সমসবরর 
রাজা হবলে। সতসে তখে ইস্রাবয়লীয়বদর দাসরূবপ কবঠ্ার পসরশ্রম করবত বাধ্য করাবলে। এমে সক সতসে 
বাধ্য কবরসিবলে ইস্রাবয়লীয়বদর েবজাত পুত্র সন্তােবক েীল েদীবত িুবড় থিবল সদবত থযে তারা মারা 
যায়। 
থসই সমবয় থমাসশর এক ইস্রাবয়লীয় পসরবাবর জন্ম হয়, সকন্তু সতসে এক সাধ্ারে সশশু সিবলে ো। 
থমাসশর বাবা ও মা তাাঁবক লুসকবয় থরবখসিবলে থযে তাবক মরবত ো হয় সমস্রীয়বদর হাবত। যখে তার 
বাবা- মা থদখল তাবক আর লুসকবয় রাখা সম্ভব হবচ্ছ ো, তখে তারা সশশুটিবক একটি ঝুসড়বত কবর 
েীল েদীবত ভাসসবয় সদবলে। থসখাবে িবরৌবণর কেযা তাবক খুাঁবজ পাে। িবরৌবণর কেযা তাাঁবক সেবজর 
সন্তাে সহবসবব গ্রহে কবরে এবিং থমাসশ সমশর থদবশর উন্নত সশক্ষায় সশসক্ষত হে। 

 একসদে থমাসশ যখে বড় হবয় তাাঁর সেবজর ইস্রাবয়লীয়বদর সবে থদখা করবত থেবলে, আর 
থদখবত থপবলে একজে সমস্রীয় একজে ইব্রীয়বক(ইস্রাবয়লীয়বক) মারধ্র করবি, তখে থমাসশ 
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থসই সমস্রীয়বক থমবর থিলবলে। সকন্তু সকিু থলাক থমাসশর এই ঘেোটি থদবখ থিলল। ভবয় সতসে 
িবরৌবণর হাত থথবক বাাঁচবার জেয অেয থদবশ পাসলবয় থেবলে ও থসখাবে বসবাস করবত শুরু 
করবলে। ৪০ বির সবেত হওয়ার পবর, একসদে স্বেমদতূ থমাসশবক জ্বলন্ত থঝাবপর মবধ্য সসেয় 
পবমবতর মরুভূসমবত থদখা সদবলে।  

 প্রশ্নেঃ- আপসে থভবব থদখুে, থসই জ্বলন্ত থঝাবপর অস্বাভাসবকতা সক সিল? বাইববল ববল... “ 
থঝাপ আগুবে জ্বলবি সকন্তু সবেে হবচ্ছ ো” (যাত্রাপসু্তক ৩:২)। 

থমাসশ থঝাবপর কাবি সেবয় থদখবার থচো করবলে,তখে সতসে ঈশ্ববরর আওয়াজ শুেবত থপবলে 
এবিং ঈশ্বর সেবজবক থমাসশর সেকে প্রকাশ করবলে, বলবলেেঃ- “ আসম থতামার সপতার ঈশ্বর, 
আব্রাহাবমর ঈশ্বর,ইসহাবকর ঈশ্বর, ও যাবকাববর ঈশ্বর”। তখে ঈশ্বর, থমাসশবক সকিু করবার 
জেয আহ্বাে করবলে। ঈশ্বর বলবলে, আসম সমসবর আমার প্রজাবদর আতম োদ শুবেসি ও থেবম 
এবসসি তাবদর বন্ধে মুক্ত করবত। এখে এবসা, আসম থতামাবক িবরৌবণর কাবি পাঠ্াসচ্ছ, আমার 
থলাকবদর সমসর থথবক থবর কবর আেবার জেয”।  
প্রশ্নেঃ- আপসে মবে কবর থদখুে, যখে ঈশ্বর থমাসশবক প্রথমবার কাজটি করবত ববলসিবলে,তার 
প্রসতসক্রয়া সকরূপ হবয়সিল? 
(প্রথবমই সতসে ববলসিবলে, ‘আসম যাব ো’)। সতসে ঈশ্বরবক ববলসিবলে, অেয কাউবক 
পাঠ্াবোর জেয (যাত্রাপুস্তক ৪:১৩)। সকন্তু অববশবষ সতসে ঈশ্ববরর থদওয়া দাসয়ত্ব থমবে 
সেবয়সিবলে,যা তাাঁবক করবার জেয থববি থেওয়া হবয়সিল। সুতরািং থমাসশ, সমসবর সিবর থেবলে 
এবিং সতসে ও তাাঁর ভাই হাবরাণ িবরৌবণর সামবে উপসস্থত হবয় বলবলে, “ সদাপ্রভু ইস্রাবয়বলর 
ঈশ্বর এই কথা ববলে, “ আমার প্রজাবদর থিবড় সদে”। সকন্তু িবরৌণ ইস্রাবয়লীয়বদর থযবত 
সদবলে ো, িবল ঈশ্বর আশ্চযময কাযময সকল সমসরীয়বদর মবধ্য থদখাবত লােবলে।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক ঈশ্ববরর সকিু আশ্চযময কাবজর কথা মবে করবত পারবিে, যা সমসরীয়বদর 
মবধ্য সতসে কবরসিবলে? 
( সতসে েীল েদীর জলবক রবক্ত পসরণত কবরসিবলে। সতসে বযাঙ, উকুে ও মাসির িারা 
মহামাসর পাঠ্াবলে। সতসে সমসরীয়বদর ও জন্তু জাবোয়াবরর উপবর এক ভয়ঙ্কর থরাে পাঠ্াবলে। 
সতসে বজ্রপাতসহ সশলাবসৃে পাঠ্াবলে। সতসে পেপাল(িসড়িং) পাঠ্াবলে যা তাবদর সমস্ত তৃণ ও 
োবির পাতা এবিং িল ভক্ষণ কবর থিলল। সতসে অন্ধকাবর সমস্ত সমসর থদশবক সতেসদে পযমন্ত 
থেবক সদবলে িবল থকউ থকাে সজসেস থদখবত থপবলে ো)। 
িবরৌবণর সামবে এই সকল আশ্চযময কাজ থমাসশ ও হাবরাণ করবলে সকন্তু তবওু িবরৌণ ঈশ্ববরর 

প্রজাবদর থযবত সদবলে ো। তখে সদাপ্রভু থমাসশবক বলবলে, “ আসম আর একটি আঘাত িবরৌণ 

ও সমশবরর উপর আেব। তারপর সতসে থতামাবদর থযবত আজ্ঞা থদববে। মধ্যরাবত্র আসম সমসবরর 
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মবধ্য সদবয় েমে করব এবিং প্রবতযক প্রথমজাত সন্তাে সক মােুবষর বা সক পশুর আসম আঘাত 
আেব এবিং আসম সমসবরর সমস্ত থদব-থদবীর উপবর সবচার আেব”। 
প্রশ্নেঃ- সমসরীয়বদর সবরুবদ্ধ ঈশ্বর থকে এই সমস্ত আশ্চযময কাজগুসল থববি সেবয়সিবলে, এই 
সবষবয় আপোর মতামত সক? 
(সমসবরর থলাবকরা ভাবত, অবেক ঈশ্বর রবয়বি, তারা েদী, সূযম ও সমস্ত রকবমর জন্তুর থসবা 
করত। মলূতেঃ প্রবতযকটি মহামাসর/ আঘাত ঈশ্বর সমসরীয়বদর উপবর এবেসিবলে তাবদর থদব-
থদবীবক পরাসজত করবার জেয, যার তারা উপাসো করত)। সদাপ্রভু, ঈশ্বর থদখাবত 
থচবয়সিবলে থয, সমসরীয়রা যাবদর আরাধ্ো কবর, তারা প্রকৃত ঈশ্বর েয়, সকন্তু সতসেই একমাত্র 
সতয ঈশ্বর। থমাসশবক ঈশ্বর থপ্ররণ কবরসিবলে ইস্রাবয়বলর মুসক্তদাতারুবপ এবিং সতসে আশ্চযময ও 
অদু্ভত সচবহ্নর িারা সমসরীয়বদর হাত থথবক তাবদর মুক্ত কবর এবেসিবলে। 
ঈশ্বর, আব্রাহাবমর সবে থয প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে তার পসরপণূমতার জেয কাযময কবর 
চবলসিবলে,ইস্রাবয়লীয়বদর থসই প্রসতজ্ঞাত থদবশ সেবয় যাবার জেয। 
আব্রাহাবমর মবতা থমাসশরও সবশ্বাস সিল থয ঈশ্বর যা প্রসতজ্ঞা কবরবিে, তা সতসে করববে এবিং 
ঈশ্বর অদু্ভত কাবজর মবধ্য সদবয় তা প্রমাণ কবরবিে। 
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর থয প্রসতজ্ঞা আপোবক কবরবিে, তার উপবর আপসে সকভাবব ভরসা রাখবত 
পাবরে? 
( কারে বাইববল সতয, আপসে সেসিমধ্ায় তাাঁর বাবকযর উপবর সবশ্বাস করবত পাবরে)। 
                .......................................... 
আমাবদর পরবতী পাঠ্যক্রমেঃ- মহা যাত্রা। থমাসশ, ইস্রাবয়লীয়বদর সমসবরর বন্দীত্ব থথবক মুক্ত 
কবরসিবলে এবিং ঈশ্ববরর কাি থথবক দশ আজ্ঞা গ্রহে কবরসিবলে।  
 
 
              পাঠ্যক্রম> ৩ মহা যাত্রা  
             ............................. 
পুেরাবৃসত্তেঃ- সবেত সপ্তাবহর েৃহ কবমমর প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ থতামার সমস্ত অন্তর, থতামার সমস্ত প্রাণ ও থতামার সমস্ত মে 
সদবয় থতামার ঈশ্বর প্রভুবক থপ্রম করবব। এবিং সিতীয়টি এইরূপ- ‘থতামার প্রসতববশীবক সেবজর 
মবতা থপ্রম করবব’ (মসথ ২২:৩৭-৩৯)।  
চাসরসত্রক গুণেঃ- ভরসা/ সেভম র করা 
আবলাচোমূলক প্রশ্নেঃ-  যসদ আপসে, আপোর পসরবার, এবিং বনু্ধবান্ধব একসবে ভ্রমণ করবত 
যাবচ্ছে এবিং হয়বতা আপোবকই দলবেতা বাোল, তবব আপসে কী সেয়ম করববে যাবত সকবলই 
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আপোর পাবশ ও সুরক্ষাপবূমক থাবক? আপসে কীভাবব জােববে থয আপোর সেয়মাবলী ভাবলা 
বা খারাপ?  
আজবকর বাইবববলর েল্প হল থমাসশ ও ইস্রাবয়লীয়বদর ভ্রামযমাে যাত্রা যখে তারা সমসর থথবক 
থবসরবয় আসবলে।  এই সময় থমাসশ দশ আজ্ঞা গ্রহণ কবরসিবলে।  
 
                         মহা যাত্রা 
                      ........................   
(শাস্ত্ািংশেঃ- যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭ এবিং যাত্রাপুস্তবকর সকিু থববি থেওয়া অিংশ )  
 
থমাসশবক, ঈশ্বর পাঠিবয়সিবলে ইস্রাবয়বলর সেস্তারকতম ারূবপ এবিং সতসে সমস্ত ইস্রাবয়লীয়বদর সমসর 
থথবক থবর কবর এবেসিবলে।সমসর থদবশ চমৎকার ও আশ্চযম কাযম সাধ্বের মবধ্য সদবয় এবিং লাল 
সাের পার কবরসিবলে। থসখাবে প্রায় ২০ লক্ষ ইস্রাবয়লীয় ‘যাত্রা’ কবরসিল (যাত্রা কথার অথম 
হল বাসহর হওয়া বা প্রস্থাে করা) এবিং থমাসশ তাবদরবক সবে সেবয় মরুভূসমর মবধ্য সদবয় সুদরূ 
যাত্রা আরম্ভ করবলে। 
প্রশ্নেঃ- মরুভূসমর মবধ্য সদবয় যাত্রাকালীে ইস্রাবয়লীয়বদর সেসশ্চতরূবপ থমাসশর উপর সেভম র করা 
উসচত সিল,এই সবষবয় আপোর মতামত সক?  
তাাঁর থলাবকবদর থেতৃত্ব থদওয়ার জেয ঈশ্বর, থমাসশবক সাহাযয কবরসিবলে। 
প্রশ্নেঃ- স্মরণ করুে থসই আশ্চযম কাজবক যা সমসরীয়বদর সবরুবদ্ধ ঈশ্বর , থমাসশর মাধ্যবম 
কবরসিবলে?  
থমাসশ ও ইস্রাবয়লীয়রা সমসর তযাে করার পর, ঈশ্বর সকভাবব লাল সােরবক সবভক্ত করবলে, 
থযে তারা সমসরীয় থসোর হাত থথকা রক্ষা থপবত পাবর যারা তাবদর সপিবে তাড়া কবরসিল? 
ঈশ্বর থকেই বা এই সমস্ত করসিবলে? 
ঈশ্বর, তাাঁর থলাবকবদর বুঝবত সাহাযয করসিবলে, থযে তারা থমাসশর উপর ভরসা কবর সযসে 
তাবদর থেতৃত্ব সদসচ্ছবলে।  
সমসর তযাে করার সতেমাস পবর থমাসশ ও ইস্রাবয়লীয়রা প্রান্তর পার হবয় মরুভূসমবত উপসস্থত 
হবলে এবিং সসেয় পবমবতর সেকে সশসবর স্থাপে করবলে। ঈশ্বর পবমবতর মবধ্য থথবক থমাসশবক 
আহ্বাে কবর বলবলে, “ আসম থতামাবক সকিু আবদশ সদবত চাই, যা তুসম আমার থলাবকবদর 
থদবব, এবিং ঈশ্বর থমাসশবক দশ আজ্ঞা সদবলে”। 
পযমববক্ষণেঃ- গ্রুপ বা দলটিবক সমস্ত দশ আজ্ঞাগুসল একসবে পড়বত বলেু, প্রসতটি আজ্ঞা পড়ার 
সবে সবে দলটিবক তার অথম সজজ্ঞাসা  করুে, দশ আজ্ঞাগুসল খুাঁবজ পাওয়া যায় যাত্রাপুস্তক 

২০:৩-১৭)। 
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১) আমার সাক্ষাবত থতামার অেয থদবতা ো থাকুক। 
শুধ্ুমাত্র ইশ্বরবকই আরাধ্ো করা। ঈশ্বর চাে আপোর জীববের প্রথম স্থাে তাাঁবক  সদবত।  
২)তুসম আপোর সেসমবত্ত থখাসদত প্রসতমা সেমমাণ থকাবরা ো, উপবরর স্ববেম, েীবচর পসৃথবীবত ও 
পৃসথবীর েীবচ জবলর মবধ্য যা যা আবি, তাবদর থকাে মূসতম  সেমমাণ থকাবরা ো। 
থকবলমাত্র ঈশ্ববররই থযে আমরা আরাধ্ো কসর, থয মবতা সতসে আমাবদর আজ্ঞা সদবয়বিে। 
৩)থতামার ঈশ্বর সদাপ্রভুর োম অেথমক সেও ো। 
আমাবদর আচরণ ও কথাবাতম া িারা থযে ইশ্বরবক সমাদর কসর।  
৪)তুসম সবশ্রামসদে স্মরণ কবর পসবত্র থমবে চল, িয়সদে পসরশ্রম করবব, থতামার সমস্ত কাজ 
করবব,সকন্তু সপ্তমসদে থতামার ঈশ্বর, সদাপ্রভুর উবযযবশ সবশ্রামসদে। থকেো ঈশ্বর সদাপ্রভু 
আকাশমণ্ডল ও পৃসথবী, সমুদ্র ও থসই সকবলর মধ্যবতী সমস্ত বস্তু িয়সদবে সেমমাণ কবরে সকন্তু 
সতসে সপ্তম সদবে সবশ্রাম কবরে।  
ঈশ্ববরর পক্ষ থথবক থদওয়া সবশ্রাম সদেটি দাে সহবসবব গ্রহে করুে এবিং সিংববদেশীলতার সবে 
বযবহার করুে। 
৫)থতামার সপতাবক ও মাতাবক সমাদর থকাবরা।  
সপতা ও মাতার কথা শুেেু ও সন্মাে করুে। 
৬)খুে থকাবরা ো । 
অবেযর প্রাে/জীবেবক সন্মাে করুণ। 
৭)বযসভচার থকাবরা ো। 
আপোর থদবহ ঈশ্ববরর সন্মাে করুে। আপোর সচন্তা, বাকয ও কাযমবক সসদ্ধ রাখুে।  
৮) চুসর থকাবরা ো। 
অপবরর সম্পসত্তবক সমাদর করুে। 
৯)থতামার প্রসতববশীর সবরুবদ্ধ সমথযা সাক্ষয সদও ো (সমথযা থবাবলা ো)। 
১০) প্রসতববশীর দ্রববয থলাভ থকাবরা ো। 
আপোর যা আবি তাবতই সন্তুে থাকুে।  
 
 .............................. 
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর থকে থমাসশ ও ইস্রাবয়লবক দশ আজ্ঞা সদবয়সিবলে?  
ঈশ্বরবক ও এবক অেযবক থকমেভাবব ভালবাসবত হয় থসই সবষবয় ইস্রাবয়লবক সশক্ষা থদবার জেয 
, ঈশ্বর থমাসশবক দশ আজ্ঞা সদবয়সিবলে। 
প্রশ্নেঃ- সকভাবব ঈশ্বরবক আমরা ভালবাসবত পাসর? 
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আমাবদর জীববে ঈশ্বরবক অগ্রাসধ্কার সদবয় আমরা তাাঁবক ভালবাসবত পাসর। ঈশ্বর যা ববলবিে 
তার আজ্ঞাকারী হবয়ও , তাাঁর প্রসত আমাবদর ভালবাসা থদখাবত পাসর।  
যসদও অবেকসদে পূববম ঈশ্বর থমাসশবক দশ আজ্ঞা সদবয়সিবলে, তবুও আজবকর সদবে আমাবদর 
পালে করার সববশষ প্রবয়াজে রবয়বি। 
প্রসতটি পাবঠ্ আমরা প্রসতটি আজ্ঞা সম্পবকম  সশক্ষা করব। আমরা আবলাচো করব তার অথম ও 
ঈশ্ববরর আজ্ঞা পালে কবর সকভাবব সুন্দর জীবে যাপে করা যায়। 
 
                 পাঠ্যক্রি> ৪ প্রাথসিা করা অথবা িা করা   
           ................................................... 
আমার সাক্ষাবত থতামার অেয থদবতা ো থাকুক (থকবল ঈশ্ববররই আরাধ্ো করা) 
পিুরাবৃমত্তঃ- েত সপ্তাবহর েৃহ কবমমর প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশঃ- দাসেবয়ল প্রবতযকসদে সতেবার কবর েতজােু হবয় ঈশ্ববরর কাবি 
প্রাথমো করবতে এবিং তাাঁর গুণোে করবতে।যখে সতসে এই আজ্ঞার কথা শুেবলে সতসে তার 
বাড়ীর সভতবর সেবয় থজরুশাবলবমর সদবক মুখ কবর থখালা জালোর কাবি সেবয় েতজাে ুহবয় 
প্রসতসদবের মবতা ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো করবলে। 
িামরমত্রক গুিঃ- সবশ্বাসবযােয/সমপমণ। 
আবলািিামভমত্তক প্রশ্নঃ- আপসে যা জাবেে তা সঠিক, যসদও অেয থলাবকরা সহমত েে, 
তাসবত্তযও আপসে কখে থথবম থেবিে সক? 
ভুমিকা/পমরিয়ঃ- হলযাবন্ডর একটি খ্রীোে পসরবাবর ১৮৯০ সাবলর থশবষর সদবক থকাসর থেে 

বুম্ (Corrie Ten Boom) জন্মগ্রহে কবরসিবলে। খ্রীোে পসরবাবর জন্ম থেওয়ার অথম এই 
েয় থয, আপসে আপো আপসে খ্রীোে হবয় থেবিে, সকন্তু থকাসর যীশুবক ভালবাসবতে। ১৯৪০ 
সাবল যখে হলযাবন্ডর উপবর জামমাসে আক্রমে(চড়াও) করবলে তখে তাবদর পসরবাবর সবশ্বাবসর 
পরীক্ষা উপসস্থত হল। 
জামমাসের থলাবকরা সযহুদীবদর ঘৃণা করবতে। তারা তাবদর সম্পসত্ত সেবয় সেবয়সিবলে এবিং সযহুদী 
পসরবার সিন্নসভন্ন হবয় পবড়সিল। পুরুষ, স্ত্ী ও সশশুবদর কমমসশসবর ও মবোসিংবযাে সশসববর 
স্থাোন্তসরত করা হবয়সিল। সমগ্র ইউবরাপ জবুড় ৫০ লবক্ষযরও থবসশ সযহুদীবক হতযা করা হবয়সিল, 
এই সমস্ত ঘেো অবেবকর থচাবখর সামবে ঘবেসিল, তাবদর মবধ্য অবেবকই আজও জীসবত 
রবয়বি। 
সিতীয় সবশ্বযুবদ্ধর সময় থকাসরর পসরবার, তাবদর ঘবর তাসড়ত ও খারাপভাবব তাড়ণাপ্রাপ্ত 
সযহুদীবদর লুকাবোর স্থাে কবর সদবয়সিল। তার পসরবার প্রতাসরত হবয়সিল, তারা থয দয়া 
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থদসখবয়সিল তার পসরববতম  থকাসরবক তার পসরবারসহ বন্দীসশসববর থযবত হবয়সিল তখে তার ৫৯ 
বির বয়স সিল। তার বাবা এবিং থবােবক বন্দীসশসববরই প্রাণতযাে করবত হবয়সিল।  
১৯৪৪ সাবলর ২৮ ই সডবসম্বর, সবেত দশ মাস যাবৎ েযাসজ জামমাসে বন্দীসশসববর থাকার পর 
থকাা্সরবক মুক্ত করা হবয়সিল। থকাা্সর, ঈশ্ববরর কাবি প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে যসদ সতসে জীসবত 
থাবকে তবব যতজেবক পাবরে সতসে খ্রীবের থপ্রম ও ক্ষমার কথা প্রচার করববে। তারপর ঈশ্বর 
তার কাবি প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে, থকাসরর সচন্তাভাবোর থথবকও অসধ্ক দরূবতী থলাকবদর যীশুর 
সুসমাচার সতসে থশাোববে। বন্দী থথবক সতসে মুক্ত হবয় পরবতী ৩০ বির যাবৎ থলাবকবদর 
ঈশ্ববরর থপ্রম এবিং সবশ্বস্ততার কথা প্রচার কবরবিে, তার অসভজ্ঞতার থথবক যখে সতসে বন্দী 
সিবলে তখে থথবক প্রায় ৬০টিরও থবসশ থদবশ সতসে ভ্রমে কবরবিে। তার থলখা েয়টি বইবয়র 

মবধ্য, খুবই জেসপ্রয় পুস্তক “লুকাসয়ত স্থাে”(The Hiding place), তার বন্দী হওয়া ও 
থজবল অসতবাসহত সদেগুসলর কথা সতসে এই পুস্তবক উবেখ কবরবিে। 
                   ........................... 
অবেক সময় সবতযর জেয থসাজা হবয় দাাঁড়াবো খবুই কঠিে, আমাবদর বাইববল অধ্যয়বের েল্প 
দাসেবয়ল োমক একজেবক সেবয়, সতসে সযহুদী সিবলে ও পারসয থদবশ(যা বতম মাবে ইরাক ও 
ইরাে) বাস করসিবলে। এই েবল্প দাসেবয়লবক একটি বৃহৎ সসদ্ধান্ত সেবত হবয়সিল।  
               প্রাথসিা করা অথবা িা করা  
                           (শাস্ত্াংশ দামিবয়ল ৬:১-২৩) 
“ দাসরয়াবস ভাববলে থয, ১২০ জে রাজযপালবক তার সমূ্পণম রাজবত্বর দাসয়ত্ব থদওয়াো 
বুসদ্ধমাবের কাজ হবব। এবিং সতসে এই ১২০ জে রাজযপালবক তত্ত্বাবধ্াে করবার জেয সতেজে 
অধ্যক্ষ সেযকু্ত করবলে। দাসেবয়ল সিবলে এই সতেজবের একজে। রাজা ওবদর সেযুক্ত কবরসিবলে 
যাবত থকউ তাবক ঠ্সকবয় রাবজযর ক্ষসত করবত ো পাবর। দাসেবয়ল তার উৎকৃে চসরবত্রর জেয 
অেয থয থকাে অধ্যক্ষ অথবা রাজযপাবলর থচবয় তার পবদ ভাবলা অবস্থায় সিবলে। এবত রাজা 
এতই সন্তুে হবলে থয সতসে দাসেবয়লবক সমগ্র রাবজযর শাসক সহসাবব সেবয়াে করববে ববল সস্থর 
করবলে। সকন্তু অেয অধ্যক্ষ ও শাসকরা এই খবর শুবে ঈষমাসেত হল। তাই দাসেবয়ল রাজার 

জেয থয কাজ করসিবলে তার মবধ্য তারা থদাষ খুাঁবজ থবর করবার থচো করসিল। সকন্তু তারা 
দাসেবয়বলর কাবজ থকাে থদাষ ত্রুটি খুাঁবজ থপল ো।  
প্রশ্নঃ- আপমি মক ভাববি, থকি অিয রাজযপালরা দামিবয়বলর থদাষত্রুটি খুোঁজবার থিষ্টা 
করমেবলি? 
কারণ তারা দাসেবয়বলর সািবলয অসুসখ(ঈষমাসেত) হবয়সিবলে। 
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তারা থকাে ত্রুটি খুাঁবজ পায় সে, কারণ দাসেবয়ল সিবলে সবশ্বাসী, সতসে কখে ইবচ্ছ কবর বা 
ভুবলও থকাে ভুল কাজ কবরে সে। তখে থসই বযসক্তরা বলবলে, “ আমরা দাসেবয়বলর অেয 
থকাে থদাষ পাব ো, থকবল তার ঈশ্ববরর বযবস্থা সেবয় যসদ তার থকাে থদাষ পায়”। 
প্রশ্নঃ- দামিবয়বলর িবধ্য মক দটুি গুি মেল,র্যা তাবক সিস্ত কাবজ সফল কবরমেল? 
দাসেবয়ল খুবই সৎ ও মবোবযােী সিবলে। 
৬) তখে অধ্যক্ষ ও শাসকরা দল থববধ্ রাজার কাবি সেবয় বলল, মহারাজ দাসরয়াবস সচরজীসব  
হে, ৭) সমস্ত অধ্যক্ষেে,গুরুত্বপূণম রাজ কমমচারীেণ, মন্ত্রীেণ এবিং রাজযপাবলরা একটি সেসদমে 
বযাপাবর একমত হল। আপসে এই সবষয়টিবক একটি আবদশ সহসাবব প্রচার করুে যা সকবল 
মােবব।এই আবদশটি হল থয পরবতী ৩০ সদবের মবধ্য থকউ যসদ রাজা িাড়া অেয থকাে 
থদবতা বা মােুবষর কাবি প্রাথমো কবর তবব তাবক সসিংবহর খাাঁচাই সেবক্ষপ করা হবব। ৮) এখে 
থহ রাজা আপসে এই আবদশ থলখা কােজটিবত স্বাক্ষর কবর এই আবদশটি অপসরবসতম ত রাখার 
বযবস্থা করুে,থকেো মাদীয় ও পারশীকবদর সেয়মােসুাবর থকাে আইে বা আবদশ বাসতল বা 
পসরবতম ে হয় ো”। ৯) অতএব দাসরয়াবস রাজা এই আবদশ পত্রটি স্বাক্ষর করবলে। 
১০)আবদশ পত্রটি যখে স্বাক্ষর হবয়বি এই কথা দাসেবয়ল শুেবলে, তখে সেবজর ঘবর সেবয়, 
জাোলা খুবল যার মুখ থযরুশাবলবমর সদবক সিল, সতসে সদবের মবধ্য সতেবার হােু থপবত সেবজর 
ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো করবলে ও স্তব োে করবলে, থযমে আবেও করবতে। ১১) তখে থসই 
থলাবকরা এবস থদখবলে থয, দাসেবয়ল সেবজর ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো করবিে। ১২) তাই তারা 
রাজার কাবি সেবয় তাাঁবক তার আবদবশর কথা স্মরণ কসরবয় সদবয় বলল, “মহারাজ আপসে 
একটি আবদশ জারী কবরবিে থয পরবতী ৩০ সদবের মবধ্য যসদ থকউ রাজা িাড়া অেয থকাে 
মােুষ বা থদবতার কাবি প্রাথমো কবর তবব তাবক সসিংবহর খাাঁচায় সেবক্ষপ করা হবব”। 
প্রশ্নঃ- দামিবয়বলর প্রমতমদবির অভযাস মক মেল? 
সতসে ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো করবতে।  
প্রশ্নঃ- প্রাথসিা করবার জিয তার জীববি সিসযা এবসমেল তবুও দামিবয়ল প্রমতমিয়ত প্রাথসিা 
করবতি, এই মবষবয় আপিার ধ্ারিা মক?  
সতসে সেবজবক ঈশ্ববরর কাবি সমসপমত কবরসিবলে প্রাথমো করবার জেয, দাসেবয়বলর কাবি এো 
খুবই গুরুত্বপূণম সিল থয, মােুষবক সন্তুে করার চাইবত ঈশ্বরবক সন্তুে করা উত্তম।  
 
রাজা উত্তর সদবলে, হযাাঁ, এই আবদশটি মাদীয় ও পারসসকবদর একটি আবদশ। এই আবদশ কখবো 
বাসতল করা বা বদলাবো যায় ো। ১৩) তখে তারা রাজার কাবি বলবলে, থহ মহারাজ 
সযহুদী বন্দীবদর মবধ্য থথবক দাসেবয়ল োবম একজে আপোর আবদশবক উলঙ্ঘে কবরবিে। থস 
এখবো প্রসতসদে সতেবার কবর ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো কবর। ১৪) রাজা এই কথা শুবে প্রচণ্ড 
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দেুঃখ থপবলে ও মষুবড় পড়বলে, সতসে দাসেবয়লবক রক্ষা করবত থচবয়সিবলে এবিং থসই জেয সূযমাস্ত্ 
পযমন্ত সতসে দাসেবয়লবক রক্ষা করবার উপায় ভাববত লােবলে। ১৫) তখে ওই থলাবকরা রাজার 
কাবি সেবয় বলল, “ মহারাজ, মবে রাখববে মাদীয় ও পারসসকবদর সেয়মােুসাবর থকাে সেয়ম 
বা আবদশ যসদ রাজা স্বাক্ষর কবরে তবব তা বাসতল বা পসরবতম ে করা যায় ো। ১৬) তখে 
রাজা দাসেবয়লবক এবে সসিংবহর খাবত থিলার আবদশ সদবলে। রাজা দাসেবয়লবক বলবলে, “তুসম 
অসবরত যার থসবা কবর থাক, থসই ঈশ্বরই থতামায় রক্ষা করববে”।  
প্রশ্নঃ- দামিবয়ল অমবরত ঈশ্ববরর আরাধ্িা করত, একথা রাজা মকভাবব জািল? 
দাসেবয়বলর জীবে যাত্রা ও তাাঁর কাযমকলাপ এবিং তাাঁর ঈশ্ববরর প্রসত প্রাথমোর মবধ্য সদবয় সমসপমত 
জীবে- রাজা তা থদখবত থপবয়সিবলে। ১৭) পবর একখাো পাথর আো হল ও খাবতর মুবখ 
রাখা হল, এবিং দাসেবয়বলর সবষবয় থযে সকিু পসরবতম ে ো হয়, থসই জেয রাজা কমমচারীবদর 
সীলবমাহর মারবত বলবলে, যাবত থকউ ো পাথর সরাবত পাবর এবিং দাসেবয়লবক গুহা থথবক থবর 
কবর আেবত পাবর। ১৮) তারপর রাজা তার প্রাসাবদ সিবর সেবয় রাবত্র সকিু থখবলে ো ও 
কাউবক আসবতও সদবলে ো এবিং মবোরঞ্জে করবত থদে সে, সতসে ঘুমাবতও পাবরে সে। ১৯) 
পবরর সদে সকাবল আবলা থিাাঁোর সবে সবেই সতসে গুহার কাবি িুবে থেবলে। ২০)সতসে গুহার 
কাবি সেবয় অতযন্ত উসিি স্ববর দাসেবয়লবক ডাকবত লােবলে। সতসে বলবলে, “ থহ দাসেবয়ল, 
জীবন্ত ঈশ্ববরর থসবক, তুসম সব সময় যার থসবা কর, থসই ঈশ্বর সক থতামায় সসিংবহর হাত 
থথবক রক্ষা করবত সক্ষম হবয়বিে?” ২১) দাসেবয়ল উত্তর সদবলে, মহারাজ দীঘমজীবী হে। ২২) 
আমার ঈশ্বর আমাবক রক্ষা করবার জেয তাাঁর দতূ পাঠিবয়বিে। দতূ সসিংবহর মুখ বন্ধ কবর 
সদবয়বিে। সসিংবহরা আমাবক আঘাত কবরসে কারণ ঈশ্বর জাবেে আসম সেবদম াষ। আসম কখে 
আপোর প্রসত থকাে অেযায় কসরসে”। ২৩) তখে রাজা অসতশয় আেসন্দত হবলে ও 
দাসেবয়লবক সসিংবহর খাত থথবক থবর করবত আবদশ সদবলে। সতসে যখে সসিংবহর খাত থথবক 
থবসরবয় এবলে তখে তার শরীবর থকাে প্রকার ক্ষবতর আঘাত পাওয়া থেল ো, কারে সতসে 
আপে ঈশ্ববর সবশ্বাস কবরসিবলে”। 
প্রশ্নঃ- ঈশ্ববরর কাবে প্রাথসিা করার মবরুবে থর্য আবদশ থবর হবয়মেল, তখি দামিবয়ল থকাি 
মসোবের সনু্মখীি হবয়মেবলি? 
তার জীববের সববমাচ্চ স্থাবে ঈশ্বরবক স্থাে সদবয়সিবলে, অথবা ঈশ্ববরর আজ্ঞা অমােয কবর 
ঈশ্ববরর চাইবতও থকাে সকিু বা কাউবক থবশী প্রাধ্ােয থদওয়া।  
প্রথম আজ্ঞা ঈশ্বর থমাসশবক যা সদবয়সিবলে, “ আমার সামবে তুসম অেয থকাে থদবতা রাখবব 
ো”(যাত্রাপুস্তক ২০:৩)। তার মাবে ঈশ্বর আপোর জীববে সবমবশ্রষ্ঠ স্থাবে বসবত চাে। 
দাসেবয়বলর জীবে চসরত্র থথবক অেযবক সশক্ষা থদয় থয, “ মােষুবক সন্তুে করার চাইবত ঈশ্বরবক 
সন্তুে করা ও তাাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া উত্তম। 
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প্রশ্নঃ- আজবক মকভাবব আপমি আপিার জীববি ঈশ্বরবক প্রধ্াি স্থাি মদবত পাবরি?  
 ................................. 
 

                 পাঠ্যক্রি>৫ থেৎমশিািী বাোবি র্যীশু 
থতামার সপতা ও মাতাবক সমাদর করবব(থতামার সপতা-মাতাবক সন্মাে ও সমাদর করবব)  
পিুরাবৃমত্তঃ- সবেত সপ্তাবহর েৃহকাবজর প্রশ্ন ও মুখস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশঃ- “ সপতা যসদ থতামার ইচ্ছা হয়, তবব এই পােপাত্র দরূ কর, তথাসপ 
আমার ইবচ্ছ েয়, থতামারই ইবচ্ছ সসদ্ধ থহাক” (লূক ২২:৪২)।  
িামরমত্রক গুিঃ- বাধ্যতা। 
ভূমিকা/পমরিয়ঃ- এই পাবঠ্ দটুি ভাে রবয়বি। 
১> সন্তাবেরা থকে সপতামাতাবক সন্মাে করবব ও বাধ্য হবয় থাকবব? 
২> সপতামাতার একটি দাসয়ত্ব রবয়বি তাবদর সন্তাবের প্রসত। 
প্রশ্নঃ- কাউবক সন্মাি করার অথস মক থবাঝায়? 
সন্মাে করার অথম হল মবোবযাে থদওয়া থকাে সকিুর প্রসত বা থকাে সকিুবক সমাদর করা। সুতরািং 
যখে আমরা সপতামাতাবক সন্মাে কসর, তার মাবে তাবদর প্রসত আমাবদর মবোবযাে ও সমাদর কসর।  
প্রশ্নঃ- মক উপাবয় আিরা মপতািাতাবক সন্মাি জািাবত পামর? 
একটি উৎকৃে উপাবয় আমরা সপতামাতাবক সন্মাে করবত পাসর, তা হল তাবদর কথা থশাোর িারা। 
আবলাচোমূলক প্রশ্নেঃ- থকে আমরা সপতামাতাবক সমাদর করব, থসই সম্ববন্ধ বাইবববল সতেটি কারে 
থদওয়া রবয়বি,থসইগুসল সক আপসে তা সচন্তা করুে?  

{ ঈশ্বর ববলবিে থসই জেয, এো ঈশ্বরবক সন্তুে কবর, এো যথাযথ}। আসেু আমরা এই সবষবয় থদসখ।  

                                     থেৎসীিািী(শাস্ত্াংশ লকূ ২২:৪১-৪৪) 
 ....................................... 
পঠ্ভূমিঃ- অবেক সযহুদী থলাবকরা প্রসত বিবর সেস্তার পবম পালে কবরে, থয রাবত্র থমাসশ সমস্ত 
ইস্রাবয়লীয়বদর সমসবরর বন্দীত্ব থথবক থবর কবর এবেসিবলে তার স্মরণাবথম। যীশু কু্রবশ সবদ্ধ হওয়ার 
আবের সদে রাবত, সতসে ও তাাঁর সশষযরা সযরুশাবলবম সেস্তারপববমর থভাজ আবয়াজে কবরসিবলে। থভাবজর 
পবর সতসে সশষযবদর সবে মজতুে পবমবত থেৎসশমােী োমক বাোবে থেবলে। যীশু জােবতে থয সতসে 
শত্রুবদর হাবত সমসপমত হবত চবলবিে, তাাঁবক মারা হবব ও কু্রবশ থদওয়া হবব। সকন্তু যা ঘেবত চবলসিল 
তা দভুম ােযজেক সবষয় সিল ো। যীশুর জেয আরও দভুম ােযজেক সকিু ঘেবত চবলসিল। বাইববল 
আমাবদর ববলেঃ- ৪১)পবর সতসে তাবদর কাি থথবক কমববশ এক থেলার পথ দবূর থেবলে ও হাাঁেু থপবত 
প্রাথমো করবত লােবলে। ৪২) “ সপতা যসদ থতামার ইচ্ছা হয়, তবব আমার থথবক এই পােপাত্র দরূ 
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কর, তথাসপ আমার ইচ্ছা েয়, থতামার ইচ্ছা সসদ্ধ থহাক”। ৪৩) তখে স্ববেমর থথবক এক দতূ থদখা 
সদবয় তাাঁবক সবল করল। ৪৪) পবর সতসে মমমবভদী দেুঃবখ দেুঃসখত হবয় আরও মবোবযাবের সবে প্রাথমো 
করবলে এবিং তাাঁর ঘাম থযে রবক্তর মত বড় বড় থিাো হবয় ভূসমবত পড়বত লােল”।  
প্রশ্নঃ- আপমি মক কখিও মপতা-িাতার থথবক হামরবয় মেবয় একাকী জীবি র্যাপি কবরবেি? তখি 
আপিার মক রকি লাবে? 
যীশু কখে তাাঁর সপতার(ঈশ্বর) কাি থথবক আলাদা হবয় থাবকে সে সকন্তু কু্রবশর উপবর থসোই ঘেবত 
চবলসিল তাাঁর জীববে। যীশু জাবেে থয তাাঁর জীববে থযো ঘেবত চবলবি তা এক ভয়ােক সবষয়। 
প্রশ্নঃ- র্যীশু র্যখি কু্রবশর উপবর মেবলি, তখি মতমি মকভাবব ঈশ্ববরর থথবক আলাদা হবয় থেবলি? 
আমাবদর পাবপর প্রায়সশ্চত্তস্বরুপ যীশু তাাঁর জীবেবক বসলদাে করবত চবলসিবলে। পৃসথবীর সমস্ত পাবপর 
থবাঝা সেবজর কাাঁবধ্ তুবল সেবলে, বাইববল আমাবদর ববল থয, পাপ কখেই ঈশ্ববরর উপসস্থসতবত আসবত 
পাবর ো। থযবহতু যীশু আমাবদর পাবপর ভার সেবজর উপর তুবল সেবয়সিবলে, থসইজেয তাাঁবক ক্ষসণবকর 
জেয ঈশ্ববরর থথবক পৃথক হবয় থাকবত হবয়সিল।  
প্রশ্নঃ- র্যীশুর এই কথা বলার অথস মক, র্যখি মতমি বলবলি, “ এই পািপাত্র আিার থথবক দবূর র্যাক?” 
যীশুর বলার অথম , তাাঁর কু্রবশর উপর উঠ্া এবিং ঈশ্বর থথবক আলাদা হওয়া।  
শীঘযই তাাঁবক ঈশ্ববরর থথবক পৃথক হবত হবব একথা জােবতে, সপতা ঈশ্বর তাাঁবক সদবয় যা করাবত 
থচবয়সিবলে তার জেয যীশুর শসক্তর প্রবয়াজে সিল। কাযমত সপতার থথবক আলাদা হওয়ার থয সচন্তা তা 
যীশুবক শারীসরকভাবব যাতো সদবয়সিল। তাই সতসে থসই যাতোর মবধ্য সদবয় থযবত চাইসিবলে ো, 
তবুও সতসে বলবলে, “ আমার ইচ্ছা েয়, সকন্তু থতামার(তাাঁর সপতার ইচ্ছা) ইচ্ছায় পণূম থহাক”। বা 
অেয কথায় বলা থযবত পাবর- আসম এো পিন্দ কসর ো, সকন্তু তুসম যা চাও থসচ্ছাপূবমক আসম তাই 
করব”।  
সকিু সহজ সবষয় থদখবার রবয়বি থয, থকে আপোর বাবা-মা চাে থযে আপসে সকিু কবরে। থযমে 
‘আস্তাকুাঁ বড় থববড় ো উঠ্ার আবে বজম য পদাথম থবর কবর থিলুে’।অেয সবষবয় এো সহজ েয় থবাঝা, 
থযমে ‘এো প্রবতযবক করবি সুতরািং আসম থকে করব ো’? আপোর সপতা-মাতার সসদ্ধাবন্তর সপিবে 
ভাল কারে রবয়বি। যসদও আপসে তা হয়বতা বুঝবত পাবরে ো।  
প্রশ্নঃ- আপিার প্রমত বাবা-িাবয়র মকেু কতস বয রবয়বে এবং তারা আশা কবরি থর্যি আপমি তাবদর 
সন্মাি ও শ্রো কবরি। আপিার মক িবি হয়, থসই দাময়ত্বটা মক হবত পাবর?  
ঈশ্বর চাে থযে, আপোর সপতা-মাতা আপোবক তাাঁর বাবকযর সশক্ষা- তাাঁর আবদশ সশক্ষা থদে আপোর 
মেবলর জেয।  
বাইববল ববল, “............... বরিং প্রভু থযমে চাে থসইরূপ শাসে কবর ও সশক্ষা সদবয় 
তাবদর(আপোর সন্তােবদর) মােুষ কবর থতাল”।  
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থকাে থকাে সময় ঈশ্ববরর মবে উত্তম সঙ্কল্প থাবক থয থকে সতসে সববশষ সবষয় করাবত(বা ো 
করাবত) চাে, কারণ সতসে উত্তমরূবপ জাবেে থযে আমরা তাাঁর সেবদমশ থমবে চসল, আমাবদর শরীর, 
আমাবদর পসরবার, আমাবদর সবদযালয়, আমাবদর কমমবক্ষত্র, ও আমাবদর থদশ থযে সঠিকভাবব কাজ 
কবর। এই জেয ঈশ্বর পসরবার সেযুক্ত কবরবিে থযে সপতা-মাতা ঈশ্বর সবষয়ক সশক্ষা আপোবক দাে 
কবরে,থযে আপসেও পরবতীবত আপোর থিবল থমবয়বদর সশক্ষা সদবত পাবরে।  
যীশুর উদাহরণটি থদখুে, সপতা আসম এো করবত চাই ো, সকন্তু থযবহতু তুসম চাও, তাই আসম এো 
করব। এো একো সসদ্ধ উদাহরণ থয, থকমে কবর একজে থিবল বা থমবয় তাবদর মা- বাবার সন্মাে 
করবব।  

 বাইববল এখাবে সক ববল থয, সকভাবব আপোর সপতা-মাতা আপোবক সশক্ষা থদববেঃ- “ আজ 
আসম থতামাবদর থয আবদশগুসল সদলাম থসগুসল থতামরা সব সময় মবে রাখবব। থতামাবদর 
সন্তােবদরও ওইগুসল থশখাবোর বযাপাবর সেসশ্চত থাকবব। যখে থতামরা বাড়ীবত ববস থাক এবিং 
যখে থতামরা রাস্তায় হাাঁে থসই সময় থতামরা এই সকল সবসধ্গুবলা সেবয় আবলাচো করবব। 
যখে থতামরা শুবয় থাক এবিং যখে থতামরা ঘুম থথবক ওঠ্, থসই সময় ঐগুবলা সেবয় 
আবলাচো করবব” (সিতীয় সববরণ ৬:৬-৭)।  

আপোর সপতা-মাতার দাসয়ত্ব হবচ্ছ আপোবক সবমদা সশক্ষা থদওয়া ,থযে আপসে ঈশ্ববরর ইচ্ছাবক 
থজবে আপোর জীবে সেবমাহ করবত পাবরে।  

প্রশ্নেঃ- একজি থেবল বা থিবয় মহবসবব আপিার কতস বয মক- এই মবষবয় আপমি মক ভাববি? 
     মপতা-িাতাবক সন্মাি করা ও আজ্ঞাকারী হওয়া, কারে এটা িযার্যয এবং ঈশ্ববরর সবোষজিক। 
প্রশ্নেঃ- মকভাবব আপিার মপতা-িাতা আপিাবক ঈশ্ববরর বাকয মশক্ষা থদয়? আপমি মক অিয পেমত 
জাবিি, থর্য উপাবয় আপিার মপতা-িাতা আপিাবক মশক্ষা মদবত পাবর?  
প্রশ্নেঃ- একটি উপায় বলুি, থর্য উপাবয় এই সপ্তাবহ আপমি আপিার বাবা-িাবক সন্মাি থদখাবত 
পাবরি?   

 
                  পাঠ্যক্রি> ৬ এক উত্তি প্রমতববশী  
               তুমি থতািার প্রভু ঈশ্ববরর িাি অিথসক মিবব িা 
        (আপোর কথাবাতম া ও চাল- চলবের মাধ্যবম ঈশ্বরবক সন্মাে করুে)  
পিুরাবৃমত্তঃ- েত সপ্তাবহর েৃহ কবমমর প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশঃ- “ সকন্তু একজে শমরীয়  ঐ পবথ থযবত থযবত থসই থলাকটির কািাকাসি 
এল, থলাকটিবক থদবখ তার মবে মমতা হল” (লূা্ক ১০:৩৩)। 
িামরমত্রক গুেঃ- দয়া  
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প্রশ্ন আবলািিাঃ- কখেও আপসে কারও প্রসত ভাল কাজ বা দয়া কবরবিে?/ কখেও আপোর প্রসত 
থকাে থলাক ভাল কাজ বা দয়া কবরবি?   
আবিস্ থবাজাক্াা্(Agnes Bojaxhiu) ১৯১০ সাবলর যুবোবলাসভয়াবত জন্ম গ্রহণ কবরে এবিং ১৯২৮ সাবল 
সন্নযাসসেী হববে ববল সসদ্ধান্ত থেে।অল্প সময় সতসে আয়ারলযাবন্ড থাকার পবর তাবক উত্তরপূবম ভারবতর 
দাসজম সলিং এ একটি কেবভন্ট সু্কবল থযােদাে করবার জেয পাঠ্াে হয়। যখে তার বয়স ২১ তখে সতসে 
থেবরসা োম গ্রহন্ন কবরে। 
প্রথবম সতসে থকালকাতার একটি োলমস সু্কবল ভূবোল পড়াবত লােবলে। সকন্তু থসই শহবর আরও অেয 
প্রবয়াজেও সিল। থসখাবে অবেক সভখারী ও েৃহহীে থলাক সিল, অোথবদর মবতা কুষ্ঠ থরােীরাও রাস্তায় 
ববস থাকত। ১৯৪৬ সাবল থেবরসা তার সশক্ষকতার জীবে তযাে কবর থকালকাতার দসু্থ থলাকবদর থসবা  
শুরু করবলে। ১৯৪৮ সাবল সতসে ভারতববষমর োেরীক সহসাবব স্বীকৃসত পাে। ১৯৫০ সাবল সতসে 
সন্নযাসসেীবদর জেয সমশোরীজ্ অফ্ চযাসরটি েঠ্ে কবরে।  
 তার প্রাথসমক স্তবর কাজ সিল সশশুবদর সেবজবদর যত্ন থেওয়ার জেয ও প্রাথসমকভাবব থলখাপড়া থশখার 
জেয সশক্ষা থদওয়া। ১৯৪৯ সাবল সতসে সেযুক্ত হে এবিং পরবতী কবয়ক বিবরর মবধ্য অবেবকই তার 
সবে থযােদাে কবরে। ১৯৫২ সাবল সতসে মতৃপ্রায় বযসক্তবদর জেয কালীঘাে থহাম স্থাপে কবরে। সতসে 
কুষ্ঠবরােীবদর সাহাযয করোবথম কুষ্ঠ কবলােীও  প্রসতসষ্ঠত কবরে। পরবতী বিরগুবলাবত প্রায় ২০০০ থথবক 
৩০০০ সন্নযাসীসে(মসহলা) সমশোরীজ্ অফ্ চযারীটির কাজ এসেবয় সেবয় যাে ১০০ ও থবশী থদবশ। 
*১৯৯৭ সাবল মাদার থেবরসা মারা যাে। সতসে যাবদর সাহাযয করবতে তাবদর মবধ্যই সতসে বসবাস 

করবতে। সতসে থলাবকবদর যত্ন সেবতে কারণ তার প্রবয়াজে সিল,তার পসরববতম  সতসে থকাে সকিুই 
তাবদর কাবি আশা কবরে সে। সতসে প্রকৃত অবথম সেবজর জীবেবক সকবলর জেয সবসলবয় সদবয়সিবলে 
ভালবাসা ও করুণা সদবয়। 
আজ আমরা বাইববল থথবক একো েল্প থদখব যার মবধ্য সদবয় ঈশ্বরবক সকভাবব সন্মাে করবত হয় তা 
প্রকাসশত হবব। থসই েল্পো হল উত্তম শমরীবয়র েল্প।  
                     উত্তি শিরীয় (লকূ ১০:২৫-৩৭) 
                     .......................................  
এরপর একজে বযবস্থার সশক্ষক যীশুবক পরীক্ষার িবল সজজ্ঞাসা করল, গুরু অেন্ত জীবে লাভ করার 
জেয আমায় সক করবত হবব? যীশু তাবক বলবলে, সবসধ্ বযবস্থায় এই সবষবয় সক থলখা আবি? থসখাবে 
তুসম সক পবড়ি?  
থস জবাব সদল, “থতামার সমস্ত অন্তর,মে,প্রাণ ও শসক্ত সদবয় অবশযই থতামার প্রভু ঈশ্বরবক ভাবলাবাবসা, 
আর থতামার প্রসতববশীবক সেবজর মবতা ভাবলাবাবসা”।  
তখে যীশু তাবক বলবলে, ‘তুসম ঠিক উত্তর সদবয়ি, ঐ সবই কবরা তবব অেন্ত জীবে লাভ করবব’।  
সকন্তু থস সেবজবক ধ্াসমমক থদখাবত থচবয় যীশুবক সজজ্ঞাস করল আমার প্রসতববশী থক? 
এর উত্তবর যীশু বলবলে, ‘ একজে থলাক যীরুশাবলম থথবক সযরীবহার সদবক থেবম যাসচ্ছল,পবথ থস 
ডাকাবতর হাবত ধ্রা পড়ল, তারা থলাকটির জামা কাপড় খুবল সেবয় তাবক মারধ্র কবর আধ্মরা 
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অবস্থায় থসখাবে থিবল থরবখ চবল থেল। ঘেোক্রবম থসই পথ সদবয় একজে ইহুদী যাজক যাসচ্ছল,যাজক 
তাবক থদখবত থপবয় পবথর অেয ধ্ার সদবয় চবল থেল। থসই পবথ  এরপর একজে থলবীয় এল, তাবক 
থদবখ থসও পবথর অেয ধ্ার সদবয় চবল থেল। সকন্তু একজে শমরীয় ঐ পবথ থযবত থযবত থসই থলাকটির 
কািাকাসি এল। থলাকটিবক থদবখ তার মবে মমতা হল। থস ঐ থলাকটির কাবি সেবয় তার ক্ষত স্থাে 
দ্রাক্ষারস সদবয় ধ্ুবয় তাবত থতল থেবল থবাঁবধ্ সদল। এরপর থসই শমরীয় থলাকটিবক তার সেবজর োধ্ার 
উপর চাসপবয় একটি সরাইখাোয় সেবয় এবস তার থসবা যত্ন করল। পবরর সদে থসই শমরীয় দটুি 
থরৌপযমুদ্রা থবর কবর সরাইখাোর মাসলকবক সদবয় বলল, ‘ এই থলাকটির যত্ন করববে আর আপসে যসদ 
এরবচবয় থবশী খরচ কবরে, তবব আসম সিবর এবস আপোবক তা থশাধ্ কবর থদব’। এখে বল, এই 
সতেজবের মবধ্য থসই ডাকাতদবলর হাবত পড়া থলাকটির প্রকৃত প্রসতববশী থক? 
থস বলল, থয থলাকটি তার প্রসত দয়া করল। তখে যীশু তাবক বলবলে, থস থযমে করল, যাও তুসমও 
সেবয় থতমে কবরা”।  
প্রশ্নঃ- প্রমতববশী শবের িাবি/ অথস মক?  
বাইবববল যখে প্রসতববশী শবের বযবহার কবরবি তার অথম হবত পাবর, একজে সযসে পাবশর বাড়ীবত 
থাবকে অথবা সযসে দবূর থাবকে।অথমাৎ এর প্রকৃত অথম হল, থয থকাে বযসক্ত সযসে আপোর জীববের 
সবে জসড়ত।  
সুতরািং বযবস্থার সশক্ষক যীশুবক পরীক্ষা করবার িবল থয সজজ্ঞাসা কবরসিল ‘আমার প্রসতববশী থক? 
তার মাবে সতসে বলবত চাইসিবলে থয, আমাবক সক প্রবতযকবকই ভালবাসবত হবব? কারণ সকিু থলাক 
রবয়বি যাবদর আসম পিন্দ কসর ো বা ভালবাসবত থচোও কসর ো। 
শমরীয় হবচ্ছ তারা যারা শমরীয় থদবশ বসবাস কবর,ইস্রাবয়বলর কাবির একটি থদশ। সযহুদী থলাবকরা 
শমরীয়বদর ঘৃণা কবর কারণ তাবদর সভন্ন ধ্মীয় সবশ্বাস সিল। ইস্রাবয়লীয়রা তাবদর সবে থকাে সম্পকম  
রাখত ো।  
প্রশ্নঃ- তাহবল থকি থসই শিরীয় থলাকটা থথবি মেবয় আঘাতপ্রাপ্ত মর্যহুদীর সাহার্যয কবরমেল?  
 সমস্ত প্রসতবন্ধকতা ভুবল সেবয় আঘাতপ্রাপ্ত সযহুদীর প্রসত দয়া করা এোই শমরীবয়র কাবি থবশী 
গুরুত্বপূণম সিল-তার প্রসতববশীবক ভালবাসা।  
উত্তম শমরীবয়র দেৃাবন্ত দইুজে থলাক যাজক ও থলবীয় আধ্মরা বযসক্তবক থদবখও মুখ ঘুসরবয় চবল 
সেবয়সিবলে। যখে বাইবববলর এই েল্পটি থলখা হবয়সিল, তখে যাজকরা সিবলে থসবাকারী এবিং থলবীয়রা 
সিবলে তাবদর সহায়তাকারী।  
প্রশ্নঃ- র্যাজক ও থলবীয় আধ্িরা থলাকটাবক সাহার্যয কবরি মি- এটা খুবই খারাপ মবষয় মেল থকি?  
কারণ এো তাবদর কাজ সিল ঈশ্ববরর সববশষ থসবক হওয়ার জেয।  
সকন্তু তারা ঈশ্ববরর মবোেীত সববশষ থসববকর মত বযবহার কবর সে বরিং তার উবটাো কবরসিল। ঈশ্বর 
থয মবতা থচবয়সিবলে থসই মবতা তারা ঈশ্বরবক উপস্থাপে কবরে সে, থসই জেয ঈশ্বর ববলবিে, “ যসদ 
থতামরা আমার সশষয/প্রসতসেসধ্ হও তবব আমার আজ্ঞা সকল পালে কর।  
প্রশ্নঃ- আপিার কাবজর দ্বারা আজবক আপমি মকভাবব ঈশ্বরবক সন্মাি করববি?  
.....................................................................................................................  
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                   পাঠ্যক্রি> ৭ সািময়ক মবরমত (প্রথি খণ্ড) 
                     সবশ্রামবার পসবত্র ববল মােয কর  
          (ঈশ্ববরর থদওয়া দাি মহসাবব মবশ্রাি মদিটি দাময়ত্ব সহকাবর পালি করুি)  
পিুরাবৃমত্তঃ- েত সপ্তাবহর বাড়ীর কাজ ও মুখস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশঃ- “ থতামরা সমস্ত কাজ আন্তরীকতার সবে কর, মােুবষর জেয থয করি 
তা েয় , সকন্তু প্রভুর কাজ মবে কবরই কাজ কবর যাও”। (কলসীয় ৩:২৩)  
িামরমত্রক গুিঃ- প্রসন্ন মবোভাব।  
প্রশ্ন আবলািিাঃ- আপোর সক সিংসাবরর মদেসন্দে কাজ বা ঘবরর দাসয়ত্ব রবয়বি? আপসে যখে থসো 
কবরে তখে থকমে লাবে?  

ভূমিকাঃ- আপসে সক কখেও এস. থিে কযাসথর োম শুবেবিে? থসই মুরেীর মািংস খাওয়া সবলববাডম স্ 
সম্ববন্ধ? আবমসরকাবত সচক- সিল্- এ োবম একটি থরসু্টবরন্ট খুবই প্রসসদ্ধ সিল। তাবদর জােবত 
থচবয়সিবলে থয, তাবদর সিলতার রহসয সক?  
সমস্টার থিে প্রথম তার থদাকাে ১৯৬৭ সাবল খুবলে। সতসে রসববাবরর সদে থদাকাে বন্ধ থরবখ ঈশ্বরবক 
সন্মাে করবত চাে,তাই সতসে সসদ্ধান্ত সেবয়সিবলে প্রসত সপ্তাবহর রসববার থদাকাে বন্ধ থাকবব। তথয 
অেুসাবর বলসি, রসববার হবচ্ছ সপ্তাবহর তৃতীয় বযস্ততম সদে থরসু্টবরন্টবদর জেয। সকন্তু সচক- সিল- এ 
থসই সদে বন্ধ থাকত। থসইজেয ,বড় বড় থদাকােগুসল সাধ্ারেত বন্ধ থাকত সপ্তাবহর ষষ্ঠ সদবে,অেযােয 
থরসু্টবরন্টগুসল সপ্তম সদবে।  
অল্প সময় পবর, সচক- সিল- এ তাবদর কসমটি পেুরায় মূলযায়ে কবরে রসববাবরর সদেটি ববন্ধর 
সবষবয়, সকন্তু যখসে মূলযায়বের থশবষর সদবক আসবতে তখসে ঈশ্বরবক সন্মাবের কথা মবে করবতে। 
সমস্ত থদাকাবের মাসলকরা থযৌথ বযবসাসয়ক সিংস্থার উবযবশয একমত হেেঃ “সতসে যা আমাবদর হাবত 
েসচ্ছত থরবখবিে তা সবশ্বাসবযােযতার সবে ঈশ্বরবক মসহমাসেত করা এবিং ইসতবাচক অেুবপ্ররণা যারা 
থচক-সিল-এ র সিংস্পবশম এবসসিল”।  

 চতুথম আজ্ঞায় বলা হবয়বি “ ৮) সবশ্রাবমর সদেটিবক সববশষ সদে সহসাবব মবে রাখবব। ৯) 
সপ্তাবহর িয় সদে কাজ থকাবরা। ১০) সকন্তু সপ্তম সদেটি হবব অবসবরর। প্রভু, থতামাবদর 
ঈশ্ববরর প্রসত সন্মাে প্রদশমবের সদে।  সুতরািং থসই সদবে থকউ কাজ করবব ো- তুসম েয়, 
অথবা থতামার থিবল বা থমবয়রা, অথবা থতামার স্ত্ী, অথবা থতামার কৃত দাস-দাসীরা থকউ 
েয়। এমেসক থতামাবদর েৃহপাসলত পশু এবিং থতামাবদর শহবর বাস করা সববদশীরাও সবশ্রাবমর 
সদবে থকাে কাজ করবব ো। ১১) কারে প্রভু সপ্তাবহ িয় সদে কাজ কবর এই 
আকাশ,পৃসথবী,সমুদ্র,এবিং এর মধ্যসস্থত সবসকিু বাসেবয়বিে এবিং সপ্তম সদবে সতসে সবশ্রাম 
সেবয়বিে। এইভাবব সবশ্রাবমর সদেটি প্রভুর আশীবমাদ ধ্েয িুটির সদে। প্রভু এই সদেটিবক 
সববশষ সদে সহবসবব সসৃে কবরবিে” (যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১)।  
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যসদও চতুথম আজ্ঞাটি সববশষত আমাবদর সবশ্রাম সম্ববন্ধ, তবুও থসই সদবে কাবজর কথাও বলা হবয়বি। 
তার পাশাপাসশ আমাবদর থকাে সকিু করার থথবক সবশ্রাম সেবত হবব। তাহবল আমরা আপোবদর 
বলব,সকভাবব এই আজ্ঞাটি আমাবদর কাজ কবমম সাহাযয কবর।  
ঈশ্বরবক ভালবাসার সচহ্ন সহবসবব ইস্রাবয়ল থলাবকবদর আবদশ থদওয়া হবয়সিল কাজ ও সবশ্রাম সম্ববন্ধ থযে 
তারা ঈশ্ববরর আজ্ঞা পালে কবর।  
 
                                সািময়ক মবরমত (প্রথি খণ্ড)  
                               ( শাস্ত্ঃ- আমদপসু্তক ১:৩১-২:৩)  
১) “ ঈশ্বর যা সকিু সসৃে কবরবিে থস সব সকিু থদখবলে এবিং ঈশ্বর থদখবলে সমস্ত সৃসেই খবু ভাল 
হবয়বি, সবন্ধয হল,তারপর সকাল হল, এভাবব ষষ্ঠ সদে হল। ২:১) এইভাবব পৃসথবী, আকাশ, এবিং 
তাবদর অভযন্তরীণ যাবতীয় সজসেস সমূ্পণম হল। ২)থয কাজ ঈশ্বর শুরু কবরসিবলে তা থশষ কবর সপ্তম 
সদবে সতসে সবশ্রাম সেবলে। ৩)সপ্তম সদেটিবক ঈশ্বর আশীবমাদ কবর থসটিবক পসবত্র সদবে পসরণত 
করবলে। সদেটিবক ঈশ্বর এক সববশষ সদবে পসরণত করবলে কারণ ওই সদেটিবত পৃসথবী সৃসের সমস্ত 
কাজ থথবক সতসে সবশ্রাম সেবলে”।  
সৃসের েবল্প ঈশ্বর কাজ কবরবিে এবিং তা উত্তম ববলবিে, পবর আদমবক সৃসে করবার পবর ঈশ্বর তাাঁবক 
কাজ করবত সদবয়সিবলে। বাইববল ববল, “ কৃসষকাজ ও বাোবের রক্ষণাববক্ষবণর জেয প্রভু ঈশ্বর 
মােুষটিবক এদে বাোবে রাখবলে” (আসদপুস্তক ২:১৫)।   
প্রশ্নঃ- ঈশ্বর আদিবক বাোবির থদখাবশািার ভার মদবয়মেবলি , মতমি থকাথায় বসবাস করবতি ও 
কাজ করবতি?  
আজবক ঈশ্বর চাে আমরা থযে তাাঁর বাোেবক রক্ষণাববক্ষণ  কসর যা সতসে আমাবদর সদবয়বিে। 
আমরা থযখাবে বসবাস কসর থসো কীভাবব থদখাবশাো করবত পাসর?  
আমাবদর ঘর পসরষ্কার রাখা, থোিংরাবক তুবল থিবল থদওয়া, কােজবক পচেশীল করা, কাাঁচ ও প্লাসস্টবকর 
সজসেসবক আমাবদর বাসস্থাে থথবক দবূর থিবল থদওয়ার মাধ্যবম আমরা আমাবদর বাসস্থােবক থদখাবশাো 
করবত পাসর।  
প্রশ্নেঃ- এই সিংসাবরর যত্ন থেওয়ার মবধ্য সদবয় ঈশ্ববরর প্রসত আমাবদর আচরণ থকমণভাবব থদখাবত পাসর?  
আমাবদরবক সতসে যা সদবয়বিে তার জেয কৃতজ্ঞতা থদখাবোোই প্রকাশ কবর আমরা তাাঁবক সন্মাে কসর। 
আমাবদর কাবজর মবধ্য সদবয় ঈশ্ববরর প্রসত আমাবদর আচরণ প্রকাশ পায়।  
প্রশ্নেঃ- আপোর কাবজর বা মদেসন্দে জীববের মবধ্য সদবয় কীভাবব ঈশ্বরবক সন্মাে করববে?  
সােবন্দ, আমাবদর আচার বযবহাবরর মবধ্য সদবয় তা করবত পাসর।  
প্রশ্নেঃ- বাইববল আমাবদর দটুি সবষয় ববল, আমাবদর থয কাজ থদওয়া হবয়বি তা কীভাবব করবত হয়। 
আপসে সক জাবেে থসো সক?  
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১) “ থতামরা সমস্ত কাজ আন্তসরকতার সবে কর। মােুবষর জেয থয করি তা েয়, সকন্তু প্রভুর কাজ 
মবে কবরই কাজ কবর যাও” (কলসীয় ৩:২৩)। আমাবদর উত্তম কাজ ও আচরবণর মবধ্য সদবয় 
ঈশ্বরবক আমরা সন্মাে প্রদশমে করবত পাসর।  
২) “থতামরা অসভবযাে ও তকম  সবতকম  ো কবর সব কাজ কর” (সিসলপীয় ২:১৪)। ঈশ্বর ববলবিে, 
এো খুবই গুরুত্বপূণম থয আমাবদর কাজ কবমমর প্রসত ভাল আচরণ থাকা।  
প্রশ্নেঃ- এই সপ্তাবহ আপোবক থয কাজ থদওয়া হবয়বি তার মবধ্য সদবয় সকভাবব ঈশ্বরবক সন্মাে থদখাববে?  
 

 আমাবদর পরবতী পাবঠ্ আমরা থদখব সবশ্রাম সদে সম্ববন্ধ এবিং এো পসবত্র করার অথমই বা 
কী?    

 
                         পাঠ্যক্রি> ৮ সািময়ক মবরমত (মদ্বতীয় খণ্ড)  
              “ সবশ্রাম সদেবক পসবত্র ববল মােয কর”   
   ( ঈশ্ববরর থদওয়া দাে সহসাবব সবশ্রাম সদেটি দাসয়ত্ব সহকাবর পালে করুণ) 

পুেরাবৃসত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ এবিং মুখস্ত পদ।  
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ প্রভু থতামাবদর ঈশ্বর থয রকম আজ্ঞা কবরসিবলে, থসই অেুসাবর থতামরা 
অবশযই সবশ্রাবমর সদেটিবক একটি সববশষ সদে সহবসবব পালে করবব” (সিতীয় সববরণ ৫:১২)।  
চাসরসত্রক গুেেঃ- বাধ্যতা  
েত সপ্তাবহর পাঠ্যক্রবমর পুেরাবৃসত্তেঃ- ঈশ্ববরর জেয তাবদর ভালবাসা তার সচহ্নস্বরূপ- ইস্রাবয়লীয়বদর 
আবদশ কবরসিবলে, থযে তারা কাজ কমম ও সবশ্রাম বারবক ঈশ্ববরর থদওয়া সবসধ্ সহসাবব পালে কবর। 
আবলাচোমূলক প্রশ্নেঃ- আপোর সখ বা প্রবতযকসদে সববোদবের উপায় সক? 
ভূসমকােঃ- ১৯২৪ সাবল অসলসম্পক থখলা যা পযাসরবস অেুসষ্ঠত হবয়সিল, তাবত ইিংলযাবন্ডর কাবি ১০০ 
সমোর থদৌড় প্রসতবযাসেতায় স্বণমপদক  সজতবার  একো বড় সুবযাে সিল, সকন্তু ফ্রাি তাবত অিংশ সেবত 
প্রতযাক্ষাে কবরসিল। প্রথম ১০০ সমোর থদৌড় প্রসতবযাসেতার রসববাবরর সদে ধ্াযম হয়। এসরক বলবলে, 
“ আসম রসববার থদৌড়ায় ো, রসববার থখলাধ্ুলার জেয েয় সকন্তু শুধ্ুমাত্র ঈশ্ববরর আরাধ্োর জেয, 
অন্ততেঃ আমার জেয”।  
সব্রটিশ কমমকতম ারা সদেটি পসরবতম ে করার থচো কবরসিবলে সকন্তু সিল হে সে। এই ঘেোয় থকউ থকউ 
তাবক থবাকা ববলসিল, থকউবা তাবক সবশ্বাসঘাতক ববলসিল, সকন্তু এসরক তার প্রসতজ্ঞায় অেড় 
থাকবলে, ঈশ্বরবক সন্মাোবথম রসববার যা প্রভুর সদে, থখলা ও কাযম থথবক সবরাম। এসরক স্কটিস্টা্  চাবচম  
ভাষণ থদওয়ার সময় যীশু খৃবের প্রসত তার সমপমণ সম্ববন্ধ বলবত সেবয় প্রথম ১০০ সমোর থদৌবড়র কথা 

সতসে ববলসিবলে। যসদও এো তার খুব ভাল সিলতা/ কৃসতত্ব পাে সে, এসরক ৪০০ সমোর থদৌবড় 
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উত্তীণম হবয় থসসম িাইোল পযমন্ত সেবয়সিবলে। তার থদৌড় প্রসতবযাসেতার থশবষর সদে একজে প্রসশক্ষক 
তার হাবত একটি কােজ ধ্সরবয়সিবলে যাবত থলখা সিল, “ থয আমাবক সন্মাে কবর আসমও তাবক 
সন্মাসেত করব” (১ শমূবয়ল ২:২০)। যসদও এসরক সমূ্পণম সিলতা পাে সে তবুও সতসে ৪০০ সমোর 
থদৌবড় সবশ্ব থরকডম  কবরসিবলে অল্প সমবয়র মবধ্য। ১৯৮১ সাবল এসরক সলবডল্সস্ এর েল্প ঈশ্ববরর 
সন্মাোবথম সবশ্রাম বারবক আরাবমর জেয একটি সববশষ সদে সহসাবব পালে করা- এই ঘেোবক থকন্দ্র 

কবর একটি সসবেমা মতসর হবয়সিল যার োম ‘অসিরথ’ ( Chariots of Fire)।  
(এই অিংশটি সহবরা থেলস্ থথবক থেওয়া হবয়বি যা থদভ ও সেতা জযাক্ন্ সলবখসিবলে, থবথােী 
হাউস,১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৮১-৮৮)।  
 
                    সািময়ক মবরমত ( মদ্বতীয় খণ্ড)  
 (শাস্ত্ঃ- মদ্বতীয় মববরে ১০:১২-১৩)   
১২) “ এখে থহ ইস্রাবয়ল থলাবকরা থশাবো, প্রভু, থতামাবদর ঈশ্বর, প্রকৃতই থতামাবদর কাি থথবক সক 
আশা কবরে? ঈশ্বর চাে থয থতামরা তাাঁবক শ্রদ্ধা করবব এবিং সতসে যা ববলে থসো করবব। ঈশ্বর চাে 
থয থতামরা তাাঁবক ভালবাসবব এবিং থতামাবদর সমস্ত হৃদয় এবিং সমস্ত আত্মা সদবয় তাাঁর থসবা করবব। 
১৩) থসই কারবে আসম আজ থতামাবদর থযগুবলা সদসচ্ছ থসই সবসধ্ সমূহ এবিং আজ্ঞা সমূহ থতামরা থমবে 
চল।বতামাবদর ভাবলার জেযই এই সেয়মাবলী এবিং আজ্ঞা সমূহ”।  

 সবেত পাঠ্যক্রবম আমরা সশবখসি, আমাবদর কাবজর প্রসত মবোভাব, সকন্তু চতুথম আজ্ঞাটি হল 
সববশষত সবশ্রাম সদে সম্ববন্ধ আমাবদর মবোভাব। সবশ্রাম বার এবিং আমরা থসো সকভাবব 
পসবত্র রাখব।  

প্রশ্নেঃ- পসবত্র কথার অথম সক? ( আপোর মুবজার মবতা পসবত্র েয়) 
পসবত্র মাবে হল ঈশ্ববরর উবযবশয বযবহাবরর জেয সমু্পণম পৃথক হওয়া)।  

                   সবশ্রামবাবরর আরম্ভ  
 ........................ 

প্রকৃতপবক্ষ ঈশ্বর দশ আজ্ঞা থদওয়ার আবেই, ইস্রাবয়লীয়বদর সবশ্রাম বার সদবয়সিবলে। 
প্রশ্নেঃ- আমাবদর অবেক আবেকার পাঠ্যক্রম মবে কবর থদবখে থযখাবে আমরা আবলাচো কবরসিলাম 
ইস্রাবয়লীয়রা প্রান্তবর তাম্বু থোঁবড় সিল (পাঠ্যক্রম> ৩)। আপোর সক মবে পড়বি তারা কতসদে 
মরুভূসমবত সিল?  
৪০ বির। 
প্রশ্নেঃ- স্মরণ করুণ ঈশ্বর সকভাবব তাবদরবক ৪০ বির যাবৎ আহার যুসেবয়সিবলে?  
ঈশ্বর মরুভূসমবত ইস্রাবয়লীয়বদর মান্না থখবত সদবয়সিবলে।  
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৪) তখে প্রভু থমাসশবক বলবলে, “ আসম থতামাবদর জেয আকাশ থথবক খাবার থিলবার বযবস্থা 
করব।বসই খাবার থতামাবদর খাবার থযােয হবব।বলাবকরা প্রসতসদে বাইবর থবসরবয় এবস তাবদর প্রবয়াজে 
মবতা সাড়াসদবের খাবার কুসড়বয় সেবয় আসবব।আসম যা বলসি থতামরা তা করি সকো শুধ্ু তা 
থদখবার জেয আসম এো করব। ৫) প্রবতযকসদে তারা থকবলমাত্র একসদবের মবতা পযমাপ্ত খাবার সিংগ্রহ 
করবব। সকন্তু ষষ্ঠসদে(শুক্রবার) যখে তারা খাবার মতসর করবব তখে তারা থদখবব থয দসুদবের মবতা 
পযমাপ্ত খাবার সসঞ্চত আবি” (যাত্রাপুস্তক ১৬:৪-৫)।  
থমাসশও তাবদর ববলসিবলে, (২২) “ থদখ, প্রভু এই সবশ্রাবমর সদেটি থতামাবদর অবসবরর জেয সেসদমে 
কবরবিে। তাই প্রভু ষষ্ঠসদে(শুক্রবার) থতামাবদর দসুদবের জেয পযমাপ্ত খাবার সদবয়বিে। সুতরািং থয 
থযখাবেই থাক ো থকে শসেবার অথমাৎ সবশ্রাবমর সদবে থতামরা সকবল সবশ্রাম থেবব ও আরাম করবব”। 
(৩০) তাই থলাবকরা প্রভুর কথা মবতা সবশ্রাবমর সদবে আরাম করবত লােল”(যাত্রাপুস্তক ১৬:২৯-
৩০)।  
পরবতীবত ইস্রাবয়লীয়রা স্থায়ী বসবাস শুরু কবর এবিং কৃসষকমম কবর। প্রভু তাাঁর থলাবকবদর বলবলে, “ 
থতামরা িয়সদে যাবৎ পসরশ্রম করবব ও সপ্তমসদে সবশ্রাম থেবব। চাবষর বীজ থরাপণ ও িসল কাোর 
সময় থতামরা অবশযই সবশ্রাম থেবব” (যাত্রাপুস্তক ৩৪:২১)।  
এবিং অবেক বির থকবে থেবি, ইস্রাবয়লীয়রা থয থকবল কৃসষকাজ কবর তা েয় ,থয থকাে অেযােয কমম 
, চাকুরী তারা করুক ো থকে ঈশ্বর তাবদর জেয একই সবসধ্ থববধ্ সদবয়বিে, ‘ িয়সদে কাজ কর 

এবিং সপ্তমসদে সবশ্রাম কর’।  
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর থকে সবশ্রাম সদে সদবয়সিবলে?  
চতুথম আজ্ঞা অেুসাবর, সৃসেবক থকন্দ্র কবর সবশ্রাম সদেটি হবয়সিল। ঈশ্বর সমস্ত সকিু ষষ্ঠসদবে(িয়) সসৃে 
কবরবিে এবিং সপ্তম সদবে সতসে সবশ্রাম সেবয়বিে। সতসে পেুরায় স্বতেঃসূ্ফতম  হবয় যা বাসেবয়সিবলে 
থসোবক থদখবার জেয সময় সেবয়সিবলে।   
আমরা কাজ কসর কারণ ঈশ্বরও কাজ কবরসিবলে। আমরা সবশ্রাম সেয় কারণ ঈশ্বরও সবশ্রাম 
সেবয়সিবলে। ঈশ্বর আমাবদর সামবে একো উদাহরণ থরবখবিে। 
প্রশ্নেঃ- আরাম বা সবশ্রাম করবার িারা আমরা ঈশ্বরবক সকভাবব সন্মাে সদবত পাসর?  
সতেটি মুখয কারণ রবয়বি থয, ঈশ্বর থকে আমাবদর সবশ্রাম থেওয়ার জেয আবদশ সদবয়বিে।  
১) কারণ সতসে আমাবদর জেয সচন্তা কবরে বা যত্ন থেে। 
প্রশ্নেঃ- আমরা আমাবদর যত্ন সেয় তা আরাম বা সবশ্রাবমর মবধ্য সদবয় সকভাবব প্রকাশ পায়?  
যসদ আমরা লাোতার থযবতই থাসক, থযবতই থাসক তবব আমরা ক্লান্ত হবয় যায় ও আমরা থভবে পসড় বা 
হয়রাণ হবয় যায়, িলস্বরুপ,আমরা যা করসি তাবত সিল বা ভাবলা িল করবত পাসর ো। 
২) এো থদখায় থয, আমরা ঈশ্ববর সেভম রশীল।   
প্রশ্নেঃ- সবশ্রাম বা আরাবমর মবধ্য সদবয় সকভাবব প্রকাশ পায় থয, আমরা ঈশ্ববর সেভম র কসর?   
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ঈশ্বর চাে থযে আমরা একসদবের সবরসত সেবয় সতসে থয সমস্ত আশীবমাদ বা উপকার কবরবিে 
থসগুসলবক স্মরণ কসর এবিং আমাবদর সবশ্বাস ও ভরসা রবয়বি থয, যসদ আমরা একসদবেরও সবরসত বা 
আরাম সেয় সতসে আমাবদর সকল প্রবয়াজে থমোববে।  
৩) এো থদখায় থয, আমরা ঈশ্বরবক ভালবাসস ও তাাঁর আবদশ সকল পালে কসর ।  
প্রশ্নেঃ- সবশ্রাবমর মবধ্য সদবয় সকভাবব প্রকাশ পায় থয আমরা ঈশ্বরবক ভালবাসস?  
তাাঁর আবদশ পালে করার মবধ্য সদবয়।  
বাইববল ববল, “ এখে থহ ইস্রাবয়ল থশাবো, প্রভু থতামাবদর ঈশ্বর প্রকৃতই থতামাবদর কাি থথবক সক 

আশা কবরে? ঈশ্বর চাে থয থতামরা তাাঁবক শ্রদ্ধা করবব এবিং সতসে যা ববলে থসো করবব। ঈশ্বর চাে 
থয থতামরা তাাঁবক ভালবাসবব এবিং থতামাবদর সমস্ত হৃদয় এবিং সমস্ত আত্মা সদবয় তাাঁর থসবা করবব। 
থসই কারবণ আসম আজ থতামাবদর থযগুবলা সদসচ্ছ থসই সবসধ্সমূহ এবিং আজ্ঞাসমূহ থতামরা থমবে চল। 
থতামাবদর ভাবলার জেযই এই সেয়মাবলী এবিং আজ্ঞা সমূহ” (সিতীয় সববরণ ১০:১২-১৩)।  
প্রশ্নেঃ- আর অেয সক উপায় রবয়বি যার মাধ্যবম আমরা সবশ্রাম সদেটি পালে করবত পাসর?  
ঘবর ববস পসরবাবরর কাজকমম সেবয় একেু পসরকল্পো করুণ, একেু ঘুসমবয় বা েসড়বয় সেে, বই পড়ুে।  
..................................................................................................................... 
               পাঠ্যক্রি> ৯ আরও অমধ্ক,অমধ্ক,অমধ্ক 
                           ‘থতািার প্রমতববশীর দ্রববয থলাভ কমরও িা’  
               (থতািার র্যা আবে তাবতই সন্তুষ্ট থাবকা)  
পিুরাবৃমত্তঃ- সবেত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ এবিং মুখস্ত পদ।  
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশঃ- “ ......বরিং স্ববেম থতামার জেয ধ্ে সঞ্চয় কর” (মসথ ৬:২০)।  
িামরমত্রক গুেঃ- সন্তুে থাকা বা তৃপ্ত থাকা।  
ভূমিকাঃ- ১৯৯৮ সাবলর আসথমক অবস্থার উপর সভসত্ত কবর, আবমসরকার থহসরবেজ্ মযাোসজে 
তৎকালীে ৪০ জে ধ্েী বযসক্তর একটি তাসলকা মতরী কবরে। থসই তাসলকায় ৩৯ জে পুরুষ ও 
একজে মসহলার োম সিল। আবমসরকার সবচাইবত ধ্েী মসহলা সিবলে থহইটি গ্রীন্। তার থসৌভােয যখে 
সতসে ১৯১৬ সাবল মারা থেবলে, তখে সহসাব কবর থদখা থেল ১০০ সমসলয়বেরও থবশী তার কাবি ধ্ে 
সিল( আজবকর ডলাবরর সহসাবব তার সিংখযা হল ১৭ সবসলয়াবেরও থবশী)। সকন্তু থহইটি গ্রীন্ প্রচুর 
ধ্েবতী সিবলে ববলই থয তার খযাসত সিল তা েয় বরিং তার কৃপণতার জেয সতসে থবসশ পসরসচত 
সিবলে।   
আপসে এই সবষবয় সক ভাববে? তার ২১ তম জন্মসদবে থহইটি থমামবাসত জ্বালাবত অস্বীকার কবরসিবলে 
কারণ তা একো অযথা খরচ। পবররসদে সতসে থমামবাসতো থবর কবর মুবি সেবয় থদাকাবে সিরত 
সদবয়সিবলে ও োকা থিরত সেবয়সিবলে।  
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১৯০২ সাবল যখে তার স্বামী মারা থেবলে, তারপর সতসে তার ঘর থববলাস্ িল্সস্, ভারমন্ট েু 
হববাবকন্ এর সেউ জাসসম থিবড় সদবয় সেউ ইয়কম  শহবর এবলে থযখাবে তার োকা রাখা সিল তার 
কািাকাসি। থসখাবে সতসে ঘর সকবেে সে বরিং সলবজ থদওয়া একো ভাড়া ঘবর থাকবতে যার খরচ 
সিল সপ্তাবহ মাত্র ৫ ডলার। সতসে প্রবতযকসদে একই জামা কাপড় পড়বতে যতক্ষণ পযমন্ত তা ো েযাকড়া 
হবয় থযত। অসিবসর সহোবর সতসে ওত্সস্ (সহজ হজমকারক) খাদয বাসেবয় দপুুবরর খাবার সারবতে।  
থহইটি গ্রীে খুবই েীচ প্রকৃসতর থলাভী সিবলে। এই সববর জেযই দায়ী সিল তার আচরণ। প্রথম েয়ো 
আবদশ যা আমাবদর কাজকমম বা আচরবণর উপর সেভম র কবর- থযগুবলা আমাবদর করা উসচৎ বা উসচৎ 
ো বা ভাবা উসচৎ েয়। সকন্তু থলাভ করাো আমাবদর আচরবণর উপর সেভম র কবর। থলাভ করার অথম 
হল মন্দ ভাবব আকাঙ্ক্ষা বা আশা করা।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক ধ্রবের সজসেস সিংগ্রহ করবত ভালবাবসে?  

(থবস ববলর কাডম , অবোগ্রাি, সসসক পয়সা, পাথর, জন্তু জাবোয়াবরর উপাদাে)। আপসে এমে থকাে 

সকিুরই আশা করববে ো থযো আমাবদর কাবি অপসরস্কার, ঠ্াণ্ডা, আকষমণীয় েয়। আপোর আকাঙ্ক্ষা 
বা পাওয়ার থচো থসোবকই করববে থযো সঠিক সজসেস এবিং আমরা পিন্দ কসর ও আমাবদর আকষমণ 
কবর।  
প্রশ্নেঃ- সক ধ্রবের সজসেস করবত আপসে পিন্দ কবরে?  
(থখলাধ্লূা, িসব আাঁকা, বনু্ধ বান্ধব, োে োওয়া)। আপসে হয়বতা থখলাধ্ূলা করবত থবশী পিন্দ 
কবরে। আপসে সু্কবলর কাবজ ভাবলা েম্বর বা স্থাে অসধ্কার কবর সিল হবত চাে। ঈশ্বর আমাবদর সসৃে 
কবরবিে থযে আমরা লবক্ষয থপৌাঁিাবত পাসর এবিং সমস্ত সকিু ঠিকঠ্াক হয়।  
প্রশ্নেঃ- সক ধ্রবের সজসেস আপসে বাোবত বা মতরী করবত পিন্দ কবরে?  
থকাে সকিুর েমেুা, একটি ঘর োিপালায় োকা, হস্তকলা(িসব আকাাঁ), সবসু্কে বাোবো। আপোর থকাে 
সকিু বাোবার বা মতরী করবার আকাঙ্ক্ষা থাবক কারণ ঈশ্বর আমাবদর মবধ্য থসই ইচ্ছা বা থযােযতা 
থেবল সদবয়বিে থযে আমরা মতরী করবত পাসর।  
প্রশ্নেঃ- বাইবববল সক থস রকম থকাে সজসেবসর োম রবয়বি থযো আপসে পাবার জেয আকাসঙ্ক্ষত বা 
উৎসুক?   
থপ্রম, আেন্দ, শাসন্ত, মেলভাব, জ্ঞাে। 
একা মবোবযাে সদবয় শুেুেেঃ “ প্রভুর সশক্ষামালা ভাবলা ও েযায় সেত, তা খাটি থসাোর থচবয়ও 
মুলযবাে। তাহা মধ্ুর থথবকও সমসে” (েীতসিংসহতা ১৯:৯-১০)।  ঈশ্বর ববলে থয, আপসে বাইবববলর 
মবধ্য সঠিকভাবব জীববে চলবার জেয রাস্তা খুাঁবজ থপবত পাবরে যা খবুই আকািংখাজেক।  

 ‘কবভট্’-(covet)থলাভ করা এই শেো ‘পসরতৃপ্ত করা বা কামো/ বাসো’ উক্ত শবের 
থথবক এবসবি।যার অথম একোই। থকাে সকিুর জেয কামো করার মবধ্য থকাে ভুল থেই। 
একেু আবেই থয কথাগুবলা আমরা আবলাচো করসিলাম, ঈশ্বর আমাবদর অন্তবর সববশষ 
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আকাঙ্ক্ষা সদবয়বিে এবিং আমাবদর অবেক সকিু সদবয়বিে থযে আমরা আেসন্দত/খুসশ হবত 
পাসর। সকন্তু ঈশ্বর আমাবদর থযমে আকাঙ্ক্ষা ও অবেক উত্তম সজসেসগুসল সদবয়বিে, থসই সবে 
সতসে আরও সকিু ববলবিে থযো োোবলর বাইবর। আসুে আমরা বাইবববলর থথবক একটি 
ঘেো থদসখ, থয সকভাবব একজে মন্দভাবব বাসো/ থলাভ কবরসিল।  

                                একজি ধ্িী র্যবুক (লকূ ১৮:১৮-২৩)  
১৮) “ ইহুদীবদর একজে দলবেতা তাাঁবক সজজ্ঞাস করল, “ থহ সৎগুরু, অেন্ত জীবে থপবত হবল 
আমাবক সক করবত হবব? ১৯) যীশু তাবক বলবলে, ‘ তুসম আমায় সৎ বলি থকে? ঈশ্বর িাড়া আর 
থকউ সৎ েয়। ২০) তুসম থতা ঈশ্ববরর সব আজ্ঞা জাে, বযসভচার কর ো, ের হতযা কর ো, চুসর 

কর ো, সমথযা সাক্ষী সদয় ো, থতামার বাবা-মাবক সন্মাে কর’। ২১) থস বলল, ‘আসম থিােববলা 

থথবকই থস সব পালে কবর আসসি’। ২২) একথা শুবে যীশু তাবক বলবলে, “ সকন্তু থতামার মবধ্য 
একটি সবষবয়র এখেও ত্রুটি আবি। থতামার যা সকিু আবি থস সব সবসক্র কবর তা েরীববদর মবধ্য 
সবসলবয় থদও, তাহবল স্ববেম থতামার ধ্ে সম্পদ জমা হবব, তারপর আমায় অেুসরণ কবরা”। ২৩) সকন্তু 
একথা শুবে তার খুবই দেুঃখ হল, কারণ তার প্রচুর ধ্ে সম্পদ সিল”।  
প্রশ্নেঃ- যীশু থসই যুবকটিবক সক করবত ববলসিবলে?  
যীশু থসই যুবকবক ববলে সে থয, অেন্ত জীবে পাওয়ার জেয থতামার আরও অবেক ধ্ে সম্পসত্তর 
দরকার রবয়বি । যীশু তাবক অেয সকিু করবত ববলসিবলেেঃ – থয আর থবশী সজসেবসর দরকার োই 
বরিং যা আবি তা অেযবক সদবয় সদবত।  
প্রশ্নেঃ- যখে যীশু তাবক ববলসিবলে সমস্ত ধ্ে সম্পসত্ত সবসক্র কবর সদবত তখে ধ্েী যুবকটি থকে 
দেুঃসখত হবয়সিল?  
সতসে তার জীববের সব থথবক গুরুত্বপূণম সবষয় সহসাবব ধ্ে সম্পদবক থরবখসিবলে- এমেসক ঈশ্ববরর 
থথবকও থবশী গুরুত্বপূণম। যীশু থয তার সমস্ত প্রবয়াজে থমোবত পাবরে তা, ধ্েী বযসক্তর পবক্ষ সবশ্বাস 
করা কঠিে হবয়সিল। সতসে তার ধ্ে সম্পসত্তবক থবশী ভালবাসবতে। 
শুেুে সুসমাচার লূক আমাবদর সক ববলেঃ- “সাবধ্াে, সমস্ত রকম থলাভ থথবক সেবজবদর দবূর রাখ, 
কারণ মােুবষর প্রবয়াজবের অসতসরক্ত সম্পসত্ত থাকবলও তার জীবে তার সম্পসত্তর উপর সেভম র কবর ো” 
(লূক ১২:১৫)। 
ধ্েী থলাকটি সেবজর সম্পসত্ত ভালভাবব থদখাবশাো কবরে সে এবিং তার মন্দভাবব বাসো করার 
িলস্বরুপ প্রচণ্ড থলাবভ পসরণত হবয়সিল।  
প্রশ্নেঃ- সম্পসত্ত মাবেই সক সবসময় োকা? োকার বাইবর অেয সজসেবসর উপবরও সক আপোর থলাভ 
রবয়বি?  
মবোবযাে, প্রশিংসা, পদ, থযােযতা, জ্ঞাে, সম্পসত্ত। 
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আসুে আমরা জােবত থচো কসর, থলাভী ো হবয় সকভাবব সঠিক রাস্তাবত আকাঙ্খা বা বাসো করা 
যায়েঃ- “ থতামাবদর যা আবি তা অভাবী ঈশ্ববরর থলাকবদর সবে ভাে কবর থেও” (থরামীয় ১২:১৩)। 
সুবযাে থপবলই ভাে/দাে করুে। 
“............ অকাতবর দাে করুণ” (সহবতাপবদশ ২১:২৬)। আপোর সামথময অেুসাবর দাে করুণ।  
“ সবো মুবলয থতামরা থপবয়ি, সবোমুবলয দাে কর” (মসথ ১০:৮)। থদও কারণ তুসম থপবয়ি। 
আমাবদর আজ যা আবি তা ঈশ্ববরর কাি থথবক এবসবি এবিং সতসে আশা কবরে যা আমাবদর সতসে 
সদবয়বিে তা থথবক যাবদর প্রবয়াজে তাবদর থযে দাে কসর।  
প্রশ্নেঃ- ধ্ে সম্পসত্ত রাখা সক অেুসচত?  
ো। 
প্রশ্নেঃ- যাবদর দরকার আবি বা প্রবয়াজে আবি তাবদর সাহাযয ো করাো সক অেুসচত?  
হযাাঁ।  
যীশু ববলবিে, “............ থতামরা সেবজর জেয স্ববেম ধ্ে সঞ্ছয়/জমা কবরা............” (মসথ 
৬:২০)। পৃসথবীবত দাে থদওয়ার মবধ্য সদবয়ও আপসে স্ববেম ধ্ে জমা করবত পাবরে।  
............................................................................................................ 
                     পাঠ্যক্রি> ১০ প্রথবি থখাোঁজ কর  
                                  থতািার প্রমতববশীর দ্রববয থলাভ কর িা  
                  (থতািার র্যা আবে তাবতই সন্তুষ্ট থাক)  
পিুরাবৃমত্তঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ এবিং মুখস্ত পদ।  
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশঃ-  “ সকন্তু প্রথবম তাাঁর রাজয ও ধ্াসমমকতার থখাাঁজ কর.........” (মসথ 
৬:৩৩)।   
িামরমত্রক গুেঃ- সন্তুে বা তৃসপ্ত।  
আবলািিািলূক প্রশ্নঃ- তুসম সক বাবা-মাবয়র কাবি কখে এমে সকিু থচবয়ি থয, থতামার বাবা-মা 
ববলবি, তুসম পাবব ো? 
উদাহরণ- থযমে রাবত্র খাবার আবে সবসু্কে, একটি সববশষ সভসডও থেম, উপবর এক ঘণ্টা দাাঁসড়বয় 
থাকা।  
পিুরাবৃমত্তঃ- আমাবদর েত বাইববল অধ্যয়বের পাবঠ্ আমরা থদবখসি, থয সকভাবব থলাভ আমাবদর মবধ্য 

থথবক অপরবক থদওয়ার থয আেন্দ তা থকবড় সেবয় যায়। অেযবক দাে করা বা ভাে কবর থেওয়া যা 
থতামার আবি, যার মবধ্য সদবয় সঠিক মবোভাব েঠ্ে করবত সাহাযয কবর। থযমে- থখলো,োকা 
পয়সা, এবিং আরও অেযােয দরকারী বস্তু থযো আপোর।  
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ভূমিকাঃ- আজবক বাইববল থথবক একটি েল্প শুেব, থযো আমাবদর থদখাবব যখে থকাে থলাক থকাে 
সকিুর আশা কবর তখে ঈশ্বর ববলে, ‘থতামার জেয থসো সেসষদ্ধ’। তারপর আমরা আবলাচো করব, 
থকাে সকিুর সবষবয় ভাল সসদ্ধান্ত থেওয়া থযো আমার জেয সেসষদ্ধ করা হবয়বি।  
 
                                                প্রথবি থখাোঁজ কর      
                                   (আমদপসু্তক ২:৪-৯,১৫-১৮,৩:১-৭) 
৪) “ এই হল আকাশ ও পৃসথবীর ইসতহাস, ঈশ্বর যখে পৃসথবী ও আকাশ সসৃে কবরসিবলে, তখে যা 
সকিু ঘবেসিল এো তারই েল্প। ৫) পৃসথবীবত তখে থকাে োিপালা সিল ো। মাবঠ্ তখে সকিুই 
জন্মাবতা ো। কারণ প্রভু তখেও পৃসথবীবত বৃসে পাঠ্াে সে এবিং থক্ষবত চাষবাস করার জেয থকউ সিল 
ো। ৬) পসৃথবী থথবক জল উবঠ্ চারপাবশর জসমবত িসড়বয় পড়ল। ৭) তখে প্রভু ঈশ্বর মাটি থথবক 
ধ্ূবলা তুবল সেবয় একজে মােুষ মতসর করবলে এবিং থসই মােুবষর োবক িুাঁ  সদবয় প্রাণবায়ু প্রববশ 
করাবলে এবিং মােুষটি জীবন্ত হবয় উঠ্ল। 8) তখে প্রভু ঈশ্বর, পবূমসদবক বাোে বাোবলে আর থসই 
বাোেটির োম সদবলে এদে এবিং প্রভু ঈশ্বর তাাঁর সৃসে করা মােষুটিবক থসই বাোবে রাখবলে। ৯) 
এবিং থসই বাোবে প্রভু ঈশ্বর সব রকবমর সুন্দর বকৃ্ষ এবিং খাদযপবযােী িল থদয় এমে প্রসতটি বৃক্ষ 
থরাপণ করবলে। বাোবের মাঝখােটিবত প্রভু ঈশ্বর থরাপণ করবলে জীবে বকৃ্ষটি যা ভাল এবিং মন্দ 
সবষবয় জ্ঞাে থদয়। 
............................................. 
 ১৫)কৃসষকাজ আর বাোবের রক্ষণাববক্ষবণর জেয প্রভু ঈশ্বর মােষুটিবক এদে বাোবে রাখবলে। ১৬) 
প্রভু ঈশ্বর মােষুটিবক এই আবদশ সদবলে, বাোবের থযবকাবো বৃবক্ষর িল তুসম থখবত পার। ১৭) সকন্তু 
থয বৃক্ষ ভাল আর মন্দ সবষবয় জ্ঞাে থদয় থসই বৃবক্ষর িল কখেও থখও ো। যসদ তুসম থসই বৃবক্ষর 
িল খাও, থতামার মৃতুয হবব। ১৮) তারপর প্রভু ঈশ্বর বলবলে, মােুবষর সেেঃসে থাকা ভাল েয়। 
আসম ওবক সাহাযয করার জেয ওর মবতা আর একটি মােুষ মতরী করব”।  
...................................................  
           ৩:১-৭ - ১) প্রভু ঈশ্বর যত রকম বেয প্রােী সৃসে কবরসিবলে থস সবগুবলার মবধ্য 
সাপ সব থচবয় চালাক সিল। সাপ থসই োরীর সবে একটি চালাসক করবত চাইল। একসদে থসই সাপো 
োরীবক সজজ্ঞাস করল, ‘ োরী, ঈশ্বর সক বাোবের থকাে োবির িল ো থখবত সসতযই আবদশ 
সদবয়বিে? ২) তখে োরী সাপোবক বলল, ো, ঈশ্বর তা ববলে সে। বাোবের সব োিগুবলার থথবক 
আমরা থখবত পাসর। ৩) শুধ্ু একটি োি আবি যার িল সকিুবতই থখবত পাসর ো। ঈশ্বর আমাবদর 
ববলসিবলে, “ বাোবের মাঝখাবে থয োিো আবি, তার িল থকাবোমবতই খাবব ো। এমেসক ঐ োিো 
থিাাঁববও ো- িুাঁ বলই মরবব”। ৪) সকন্তু সাপো োরীবক বলল, ো, মরবব ো। ৫) ঈশ্বর জাবেে, যসদ 
থতামরা ওই োবির িল খাও তাহবল থতামাবদর ভাল আর মবন্দর জ্ঞাে হবব। আর থতামরা তখে 
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ঈশ্ববরর মবতা হবয় যাবব”। ৬) থসই োরী থদখল োিো সুন্দর এবিং এর িল সুস্বাদ,ু আর এই থভবব 
থস উবত্তসজত হল থয, ওই োি তাবক জ্ঞাে থদবব, তাই োরী োিোর থথবক িল সেবয় থখল। তার 
স্বামী থসখাবেই সিল, তাই থস স্বামীবকও িবলর একো েুকবরা সদল আর স্বামীও থসো থখল। ৭) তখে 
থসই োরী ও পুরুষ দজুবের মবধ্যই একো পসরবতম ে ঘেল, থযে তাবদর থচাখ খুবল থেল আর তারা সব 
সকিু অেযভাবব থদখবত শুরু করল। তারা থদখল তাবদর থকাে জামা কাপড় থেই, তারা উলে। তাই 
তারা কবয়কো ডুমুবরর পাতা থজাোড় কবর থসগুবলাবক জবুড় জবুড় থসলাই করল এবিং থসগুবলাবক থপাশাক 

সহসাবব পরল”।  
 আমাবদর ইশ্বর, থসই একই ঈশ্বর সযসে আদমবক প্রাণবায়ু সদবয়সিবলে, থসই একই ঈশ্বর সযসে 

আদম ও হবার জেয বাোে সেমমাণ কবরসিবলে। সতসে আমাবদর ভালবাবসে।  
প্রশ্নেঃ- একটি সবষয় বলেু যার মাধ্যবম আমরা জােবত পাসর ঈশ্বর আমাবদর ভালবাবসে?  
একটি রাস্তা রবয়বি যার মাধ্যবম আমরা জােবত পাসর থয, ঈশ্বর আমাবদর ভালবাবসে, কারণ তাাঁবক 
ভাবলাবাসার জেয সতসে আপোবক সৃসে কবরে সে। বরিং সতসে  আপোবক পিন্দ সদবয়বিে আপসে 
তাাঁবক ভালবাসববে সকো ?  
প্রশ্নেঃ- একটি সবষবয় বলেু যার মাধ্যবম ঈশ্বরবক আপসে থয ভালবাবসে তা প্রকাশ করববে  ?  
তাাঁবক থমবে চলার িারা বা তাাঁর বাধ্য হবয় চলার িারা আপসে থদখাবত পারববে থয আপসে তাাঁবক 
ভালবাবসে।  

 ‘বাধ্যতা’ সম্ববন্ধ আসম সকিু আপোবদর বলবত চাই, আপসে যসদ ‘বাধ্য’ এই শেোবক অসভধ্াবে থদবখে 
তাহবল তাবত বলা হবয়বি- “ থতামাবক থযমেটি বলা হবয়বি থতমসে কর”। সকন্তু ইহার অেয অথম হল 
“ থমবে চলা/অেবুতী হওয়া”। থকাে সকিুর বা থকাে বযসক্তর অেুবতী হওয়া মাবে তার মবতা হওয়া।  

  আপসে সমূ্পণম োকা খরচ করবিে োবোবরড পাে কবর আর আশা করবিে থয আপসে মাইবকল 
জডম বের মবতা হববে, যসদ আপসে শুধ্ু মাইবকর মবতা হবত চাে তবব বাইবর সেবয় 

োবোবরড(Gatorade) পাে করুে ।  
ঈশ্বর ববলে সে মাইবকর মবতা হবত, সকন্তু সতসে ববলবিে খ্রীবের মবতা হবত।  
প্রশ্নেঃ- আপসে অেয একজবের মবতা হবত থেবল সক করববে? 
আপোবক থসই বযসক্তর সবে থলবে থাকবত হবব। লক্ষয রাখববে যখে আপসে থকাে বযসক্তর সবে 
ঘসেেভাবব রবয়বিে, তখে আপসে থসই বযসক্তর মবতা কথা বলবত এবিং বযবহার করবত শুরু করববে।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক ভাবব যীশুর মবতা হবত পাবরে?  
তাাঁর সবে ঘসেেভাবব থলবে থাকুে। যখে আপসে যীশুর সাবথ সময় অসতবাসহত করববে তখে তাাঁবক 
জােবত পারববে। অেয থকাে বযসক্তর সপিবে ঘুবর ো থবসড়বয় যখে আপসে যীশুর সপিবে ঘুবর 
থবড়াবত লাবেে , তখে আপসে তাাঁর মবতা হবত শুরু কবরে। তাাঁর অেুবতী হবত লাবেে। সুতরািং 

যখে আপসে ঈশ্ববরর বাধ্য হবয় চবলে তখে আপসে আরও থবশী তাাঁর মবতা হবত থাবকে।  
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প্রশ্নেঃ- আমাবদর প্রথম স্তবর ঈশ্বর থকে আজ্ঞা/ আবদশ সদবয়সিবলে?  
আমাবদর মেল বা ভাবলার জেয।  
বাইববল ববল, ১২) “ এখে থহ ইস্রাবয়বলর থলাবকরা থশাে, প্রভু থতামাবদর ঈশ্বর, প্রকৃতই থতামাবদর 
কাি থথবক সক আশা কবরে? ঈশ্বর চাে থয থতামরা তাাঁবক শ্রদ্ধা করবব এবিং সতসে যা ববলে থসো 
করবব। এবিং চাে থয থতামরা তাাঁবক ভালবাসবব এবিং থতামাবদর সমস্ত হৃদয় এবিং সমস্ত আত্মা সদবয় 
তাাঁর থসবা করবব। ১৩) থসই কারবণ আসম আজ থতামাবদর থযগুবলা সদসচ্ছ , থসই সবসধ্ সমূহ এবিং 
আজ্ঞা সমূহ থতামরা থমবে চল। থতামাবদর ভাবলার জেযই এই সেয়মাবলী এবিং আজ্ঞাসমূহ” (সিতীয় 
সববরণ ১০:১২-১৩)।  
ঈশ্বর আমাবদর ববলে, “ আসম থতামাবক সববশষ উবযবশয সেমমাণ কবরসি এবিং তুসম যখে আমার 
সেবদমশােুসাবর চল তখে ভাবলাই িল হয়, সকন্তু ইহা থতামার পিন্দ তুসম থমবে চলবব ো োই। মবে 
রাখবব থতামার পিবন্দর সবে পসরণামও রবয়বি( থতামার সসদ্ধাবন্তর পসরণাম)। আপসে সসদ্ধান্ত থেওয়ার 
জেয স্বাধ্ীে, সকন্তু আপসে থয সসদ্ধান্ত থেে তার পসরণাম আপোর পিবন্দর উপর সেভম র কবর ো।  
প্রশ্নেঃ- থসই বাোবের োবির িল সম্ববন্ধ ঈশ্বর সক ববলসিবলে?  
ঈশ্বর, আদম আর হবাবক বাোবের মাঝখাবে থাকা োিটির িল থখবত সেবষধ্ কবরসিবলে, এমেসক 
স্পশম করবতও বারণ কবরসিবলে।  
যসদও িলো থদখবত সুন্দর এবিং থলাভেীয় সিল, থয থকাে কারণই থহাক ো থকে, ঈশ্বর তা আদম 
আর হবার জেয সেসষদ্ধ কবরসিবলে। সকন্তু ঈশ্বর যা ববলসিবলে তা আদম-হবা অবজ্ঞা করবলে এবিং 
সরাসসর তাাঁর অবাধ্য হবলে, অবাধ্যতার িলস্বরুপ, তাবদর জীববে পসরণাম থেবম আসবলা।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক জাবেে, আদম-হবার অবাধ্যতার জেয সক ঘবেসিল?  
সব থথবক বড় পসরণামস্বরূবপ পাপ পৃসথবীবত প্রববশ করল।  
বাইববল ববল, “ একজবের মবধ্য সদবয় থযমে পসৃথবীবত পাপ এবসসিল, থতমসে পাবপর সাবথ এবসবি 
মৃতুয। সকল মােুষ পাপ কবরবি আর পাপ করার জেযই সকবলর কাবি মৃতুয এল” ( থরামীয় ৫:১২)।  
প্রশ্নেঃ- থকে আপোর বাবা-মা অথবা সশক্ষক, আপোর খুবই আকাসঙ্ক্ষত সজসেসো , আপোবক সেবষধ্ 
কবর, এই সবষবয় আপোর ভাবো/ ধ্ারো সক?  
আবার বলব, থসো আপোর ভাবলার জেয, আপোর সুরক্ষার জেয, আপোর কুশলতার জেয, ধ্ীবর 
ধ্ীবর থববড় উঠ্বার জেয চসরত্র এবিং মুলযববাধ্ খবুই গুরুত্বপূণম ।  
থযমে কবর আপোর বাবা-মার থকাে ভাবলা উবযশয রবয়বি এবিং সম্ভবতেঃ থসো মবে রাখা ভাবলা- 
যসদ তারা থকাে সকিু সেবষধ্ কবর থাবক।  
ঈশ্বর ববলে, সেসষদ্ধ সজসেবসর আকাঙ্ক্ষা করাো ভুল। সতসে যাবেে অবেক সময় যখে আমাবদর 

লালসা পরূবণর জেয ভুল রাস্তায় পদবক্ষপ সেয়, তখে আমরা সবপবদ পসড়।   
প্রশ্নেঃ- আপসে যা সেসষদ্ধ, তার থথবক সকভাবব থবাঁবচ থাকবত পাবরে?  
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এখাবে সকিু ধ্ারো থদওয়া হল- “ প্রথবম থতামরা যা ভাল এবিং উসচৎ তার থখাাঁজ কর তাহবল 
থতামাবদর যা সকিু প্রবয়াজে তা সব থদওয়া হবব” (মসথ ৬:৩৩)। আপসে কাবযম প্রকাশ ো করার 
আবেই সচন্তা করুে থসই সঠিক সবষয়গুসল সক সক। “ একজে সৎ বযসক্ত প্রভুর সশক্ষাবক ভালবাবসে। 
থস প্রভুর সশক্ষা সবষবয় সদে রাত সচন্তা কবর” (েীতসিংসহতা ১:২)। বাইববল পাঠ্ করুে এবিং জােবত 
থচো করুে থকােো উসচৎ ও থকােো অেুসচত।   
“ আর আমাবক খুব থবসশ ধ্েী বা দসরদ্র কর ো, সকন্তু আমার প্রসতসদবের প্রবয়াজবের সজসেস থদও............” 
(সহবতাপবদশ ৩০:৮-৯)। আপোর যা আবি তাবতই সন্তুে থাকুে।  

“ আমার ঈশ্বর থতামাবদর সব অভাব সমটিবয় থদববে, খ্রীে যীশুবত ঈশ্ববরর থয মসহমার ভাণ্ডার আবি তার থথবক 
সতসে থতামাবদর সব অভাব থমাচে করববে” (সিসলপীয় ৪:১৯)। মবে রাখববে আপোর যা প্রবয়াজে ঈশ্বর 
থযাোববে।  

অবেক সময় যা সেসষদ্ধ আপসে ও আসম থসো আকাঙ্ক্ষা কসর। থযমে আদবমর অবাধ্যতার জেয জেবত পাপ 
প্রববশ করল এবিং তার পিবন্দর পসরোমস্বরুপ আসম ও আপসে পাপ কসর।  

সকন্তু সুখবর এো থয আপোবক ও আমাবক থবাঁবি থেওয়ার জেয যীশু শসক্ত সদবয়বিে। 

যীশুর কাবি প্রাথমো করুণ, থয আপোর যা আবি থযে তাবতই সন্তুে থাকবত পাবরে, এবিং মবে রাখববে ঈশ্বর 
আমাবদর সমস্ত প্রবয়াজে থমোববে।  

.................................................................................................................................  

                                 পাঠ্যক্রম> ১১ ঘাস সবমদা সবজুতর   

                             তুসম থতামার প্রসতববশীর দ্রববয থলাভ কর ো 

                              ( থতামার যা আবি তাবতই সন্তুে থথবকা) 

পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ ও মখুস্ত পদ। 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ থকে তুসম প্রভুর আবদশ অমােয করবল? তাাঁর দসৃেবত যা মন্দ তা করার িারা?” 
(সিতীয় শমবূয়ল ১২:৯)।  

চাসরসত্রক গুেেঃ- সন্তুে থাকা  

আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপোর সক থকাে বনু্ধ আবি সযসে তার জন্মসদবে বা বড়সদবে সুন্দর একটি পসরপাটি 
সজসেস থপবয়বিে থযো আপসেও থপবত চাে? থসো সক? আর আপসে সক এখেও থসো থপবত চাে?  

পুেরাবসৃত্তেঃ- আমাবদর সবেত বাইববল অধ্যয়বে আমরা আবলাচো কবরসি, সকভাবব আদম ও হবা থলাভ 
কবরসিবলে থযো ঈশ্বর তাবদর জেয সেসষদ্ধ কবরসিবলে এবিং তাবদর অবাধ্যতার পসরোমস্বরূপ পৃসথবীবত পাপ 
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প্রববশ কবর। তারপর আমরা থদবখসি, আপোর যা আবি তাবতই সন্তুে থাকবত কারণ ঈশ্বর সমস্ত প্রবয়াজে 
থমোববে।  

ভূসমকােঃ- থগ্র হাউন্ডা্  (এক ধ্রবের তীক্ষ্ণ দসৃে ও ঘ্রাে শসক্তসম্পন্ন সশকাসর কুকুর) উত্তর আেলাসন্টবকর একটি 
ঝবড়র মবধ্য এক সপ্তাবহর থবশী পবর সিল। ঝবরর এোবরা সদবের সময় োসবক জন্ সেউেন্ জাহাবজর জল থবর 
করবত করবত খুবই ক্লান্ত হবয় পবরসিবলে, তবওু সতসে জাহাবজর হাল শক্ত কবর ধ্রবলে থযে জাহাজো তার েসত 
পবথ ঠিক থাকবত পাবর, এইভাবব সতসে দপুুর একো থথবক মধ্যরাসত্র পযমন্ত হাল ধ্বর ববস থাকবলে।  

সকন্তু ঝড় যখে জাহাবজ ভয়িংকরভাবব ধ্াক্কা মারবত লােল, সেউেবের সচন্তা করবার সময় সিল। তার জীবে 
থযে সবপন্ন ও থভবঙ থযবত লােল তবওু সতসে ঝবড়র মবধ্যও জাহাবজর হাল ধ্বর রাখবত থচো করবলে। যখে 
তার ১১ বির বয়স তখে সতসে সামসুদ্রক জীবে যাপে কবরবিে। োসবকরা তার আচরবণর মবধ্য সদবয় তার 
বযবহার লক্ষয কবরে সে সকন্তু সেউেবের ববমর জীবে ধ্ারবণর সবষবয় জেসপ্রয়তা সিল যা অবেক োসবকবকই 
হতবাক কবর সদবয়সিল।  

সেউেে তার মাবয়র সশক্ষা যা বাইববল থথবক সদবতে তা অগ্রাহয কবরসিবলে এবিং োসবকবক সবপবথ পসরচাসলত 
কবরসিবলে। যসদও শাস্ত্গুসল সসতয সিল তবওু তার থকাে আশা বা উদ্ধাবরর উপায় সিল ো, সকন্তু সেউেে যীশু 
খ্রীবের সদবক সিবর আসবার জেয সচন্তা করবলে।  

থসইসদে ১৭৪৮ সাবলর ২১ থশ মাচম  জাহাবজর হাবলর কাবি সেউেবের জীববে এক অসবস্মরণীয় ঘেো ঘবে, “ 
থসসদে প্রভু ঊর্ধ্ম থথবক তাাঁর দতূ পাঠিবয় আমাবক েভীর জল থথবক উদ্ধার কবরে”। ঈশ্ববরর পরম সবস্ময়কর 
অেগু্রহই একজে অভদ্র, অধ্াসমমক, দাসবাহী জাহাবজর োসবকবক ঈশ্ববরর সন্তাবে রূপান্তসরত কবরসিবলে।  

যসদও সেউেে লাোতার তার বযবসাবতই যুক্ত সিবলে তবওু তার জীবে পসরবসতম ত হবয়সিল। ৩৯ বির বয়স 
থথবক শুরু কবর ৪৩ বির বয়স পযমন্ত সতসে যীশু খ্রীবের প্রচার করবত শুরু করবলে।  

সেউেে রসববারীয় সন্ধযার উপাসোর জেয প্রায়সেঃ োে রচো করবতে যা তাবক থসই সদবের প্রচাবরর জেয 
পসরচাসলত করত। তার সববচবয় সবখযাত োে যা আমাবদর সকবলর পসরসচত “ অযাবমসজিং থগ্রস্ ( সক আশ্চযময 
অেগু্রহ) । (Christian History Institute, Glimpses article # 28, www.gospelcom.net)    

এক সময় জে সেউেে হাসরবয় সেবয়সিল সকন্তু এখে খুাঁবজ পাওয়া সেবয়বি। সতসে জােবতে থয, সতসে কতো 
খারাপ হবয় সেবয়সিবলে। এবিং ঈশ্বর থকমেভাবব তাবক মন্দ থথবক থবর কবর এবেবিে। আজবক আমরা বাইববল 
থথবক একটি েল্প শুেব, একজে বযসক্ত সম্ববন্ধ সযসে ভীষণভাবব ভুল কবরসিবলে এবিং তারপর ঈশ্বর সকভাবব 
তাবক রক্ষা করবলে। এবিং রক্ষা পাওয়ার পর সতসে সকভাবব ঈশ্ববরর ডাবক সাড়া সদবয়সিবলে।  

                              দায়দু ও বৎবশবা 

                  (শাস্ত্ািংশেঃ- ২শমবূয়ল ১১ অধ্যায় থথবক ১২:১-১০)   

পঠ্ভূসমেঃ- একসদে বসন্ত কাবল দায়ূদ (ইস্রাবয়বলর রাজা) থযায়াববক (থসোপসত) ও সমস্ত ইস্রাবয়বলর থসো 
বাসহেীবক যুদ্ধ থক্ষবত্র পাঠ্াবলে সকন্তু দায়দূ সেবজ সযরুশাবলবম থাকবলে। ২) “ একসদে সন্ধযায়, সতসে সবিাো 
থিবড় উঠ্বলে এবিং রাজবাড়ীর িাবদ পায়চাসর করবত লােবলে। দায়ূদ যখে িাবদ পায়চাসর করসিবলে, তখে 
সতসে এক মসহলাবক স্নাে করবত থদখবলে। থসই মসহলা সিল পরমাসুন্দরী। ৩) দায়ূদ তার আসধ্কাসরকবক ওই 

http://www.gospelcom.net/
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মসহলাটির সম্ববন্ধ থখাাঁজ সেবত পাঠ্াবলে। এক আসধ্কাসরক উত্তর সদল, ‘ থমবয়টি ইসলয়াবমর কেযা বৎবশবা। থস 
সহত্তীয় উসরবয়র স্ত্ী। ৪) দায়ূদ থলাক পাঠিবয় বৎবশবাবক তার কাবি আেবলে...............” 

দায়ূদ এই েবল্প একটি চরম ভুল কবরসিবলে। সতসে বৎবশবাবক তার স্ত্ী করবত থচবয়সিবলে যসদও সতসে জােবতে 
থস উসরবয়র স্ত্ী। তারপর আরও অেয সকিু খারাপ ঘেো ঘেল। দায়দূ বৎবশবার কাি থথবক খবর থপবলে থয, 
“ দায়দূ আসম েভম বতী হবয়সি, থয রাবত্র তুসম আমাবক রাজপ্রাসাবদ এবেসিবল থসই রাত্র থথবকই”। দায়ূদ জােবতে 
সতসে খুবই ভয়ােক ভুল কবরবিে এবিং ঈশ্বর তার প্রসত অসন্তুে হবয়বিে।  

প্রশ্নেঃ- আপোর সক মবে হয়, ঈশ্বর থকে দায়ূবদর প্রসত অসন্তুে সিবলে?  

রাজার দাসয়ত্ব সিল ঈশ্ববরর থলাকবদর রক্ষা করা ও পসরচালো করা।সঠিক কাজ করার িারা এবিং ঈশ্ববরর 
আজ্ঞাকারী হওয়ার িারা। সকন্তু দায়ূদ একটি ভুল কবরসিল। তার একজে থলাকবক আঘাত কবরসিল এবিং ঈশ্ববরর 
অবাধ্য হবয়সিল। তার ভুল বাসো/কামো চুসর করবত, সমথযা বলবত, এমেসক হতযা করবত পসরচাসলত কবরসিল।  

#  এখে শুেেু, সকভাবব ঈশ্বর, দায়ূদবক তার অবাধ্যতার জবাব সদবয়সিবলেেঃ- ১) “ প্রভু, োথেবক দায়ূবদর 
কাবি পাঠ্াবলে। োথে দায়ূবদর কাবি থেবলে। োথে বলবলে, “ এক শহবর দইুজে থলাক সিল। একজে সিল 
ধ্েী, অেয জে দসরদ্র। ২) ধ্েী থলাকটির অবেক থমষ ও েবাসদ পশু সিল। ৩) দসরদ্র থলাকোর একটি স্ত্ী 
থমষ িাড়া আর সকিুই সিল ো। দসরদ্র থলাকো থমষটিবক খাওয়াত, থমষটি ওই দসরদ্র থলাক ও তার সন্তাে 
সন্তসতবদর সবেই বড় হল। থমষো েসরব থলাকোর থথবকই খাবার থখত এবিং তার থপয়ালা থথবকই পাে করত। 
থমষো ওই থলাকটির ববুকর উপর ঘুমাত, থমষো থলাকটির থমবয়র মতই সিল। ৪) একসদে এক পসথক ধ্েী 
থলাকোর সবে থদখা করবত এল। ধ্েী থলাকটি পসথকবক সকিু খাবার সদবত চাইল। সকন্তু পসথকবক থদবার জেয 
ধ্েী থলাকটি তার থমষ বা েবাসদ পশুর থথবক সকিুই সেবত চাইল ো। ধ্েী থলাকটি দসরদ্র থলাকটির থমষো সেবয় 
এল এবিং তাবক থকবে পসথবকর জেয রান্না করল”। ৫) দায়দূ ধ্েী থলাকটির উপর ভীষণ থরবে থেবলে। সতসে 
োথণবক বলবলে, ‘ এ কথা জীবন্ত প্রভুর সদবয,থয থলাক এই কাজ কবরবি থস অবশযই মারা যাবব। ৬) তাবক 
ওই থমবষর মবূলযর চারগুণ থবশী সদবত হবব কারণ থস এমে ভয়াবহ কাজ কবরবি এবিং তার থকাে দয়া মায়া 
সিল ো”। ৭) োথণ দায়দূবক বলবলে, তুসমই থসই ধ্েী বযসক্ত,প্রভু ইস্রাবয়বলর ঈশ্বর এ কথায় ববলে, “ আসম 
থতামাবক ইস্রাবয়বলর রাজারূবপ মবোণীত কবরসি। আসম থতামাবক থশৌবলর হাত থথবক রক্ষা কবরসি। 8) আসমই 
থতামাবক তার পসরবার ও স্ত্ীেণবক সদবয়সি। এবিং আসম থতামাবক ইস্রাবয়ল ও যীহুদার রাজা কবরসিলাম,তাও থযে 
যবথে সিল ো, আসম থতামাবক আরও অবেক সকিু সদবয়সি। ৯) সকন্তু থকে তুসম প্রভুর আবদশ অমােয করবল? 
থকে তুসম থসই কাজ করবল যা সতসে(ঈশ্বর) েসহম ত ববল থঘাষণা কবরবিে? তুসম সহসত্তয় উসরয়বক অম্মেীয়বদর 
িারা হতযা করাবল এবিং তার স্ত্ীবক সিসেবয় সেবল।এইভাবব তুসম তরবাসরর িারা উসরয়বক হতযা করাবল। ১০) 
এই কারবণ থতামার পসরবারও তরবাসর থথবক রক্ষা পাবব ো। তুসম উসরয় সহত্তীবয়র স্ত্ীবক থতামার স্ত্ী করার 
জেয সেবয় এবসি। এইভাবব তুসম বসুঝবয় সদবয়ি থয তুসম আমায় ঘৃণা কবরি” (সিতীয় শমবূয়ল ১২:১-১০)।  

োথবের কথা বলা থশষ হবল, “ দায়দূ োথেবক বলবলে, আসম ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ পাপ কবরসি” ( সিতীয় শমবূয়ল 
১২:১৩)। দায়ূদ ঈশ্ববরর কাবি স্বীকার করবলে থয, সতসে যা কবরবিে তা,সতসে ভুল কাজ কবরবিে এবিং তার 
ভুবলর জেয সতসে শাসস্ত থপবয়সিবলে।  

প্রশ্নেঃ- যা ভুল কাজ কবরসিবলে থসোবক স্বীকার করবার পর দায়দূ সক কবরসিবলে, এসবষবয় আপসে সক সচন্তা 
কবরে?  

সতসে যা কবরবিে,তা ভুল এো স্বীকার করবার পর সতসে েীতসিংসহতা রচো কবরসিবলে।  
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েীতসিংসহতা ববল,- “ ঈশ্বর আমার মবধ্য সবশুদ্ধ হৃদয় সৃসে করুে......” (েীতসিংসহতা ৫১:১০)। দায়দূ 
জােবতে তার জীববে সতসে পরীক্ষা বা প্রবলাভেবক আসবত সদবয়সিবলে, থযো তার েয় থসোবক কামো করবার 
মবধ্য সদবয়। ঈশ্ববরর আবদশবক অমােয কবর সতসে সেবজর সবষবয় থভববসিবলে। সতসে জােবতে থয তার অেতুাপ 
করবার দরকার রবয়বি, থয ভুল সতসে কবরবিে তার জেয ঈশ্ববরর কাবি ক্ষমা চাওয়ার দরকার রবয়বি।  

প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর ,তাাঁর দশ আজ্ঞার থশবষ থকে ববলসিবলে ‘থতামার যা আবি তাবত সন্তুে থাক’- এ সবষবয় আপসে 
সক মবে কবরে?  

কারণ অসৎভাবব কামো করার িারা আরও বাকী েয়টি আজ্ঞাও ভে করবার পবথ পসরচাসলত কবর।  

প্রশ্নেঃ- “ আমার যা আবি, তাবত সন্তুে থাকা”, এো সকভাবব আমাবদর জীববে অভযাস করবত পাসর?  

এখাবে সকিু ধ্ারো থদওয়া হল...............  

আপোর থয সকল আশীবমাদ আবি, তাবতই সন্তুে থাকুে।  

বাইববল ববল............ ৯) ......... কারণ থয থকাে অবস্থাবতই আসম তৃপ্ত থাকবত সশবখসি............” 
(সিসলপীয় ৪:১১)।  

সচন্তা করুে, আপোর কাযময এবিং সচন্তা ভাবো ঈশ্বরবক সন্তুে কবর সকো। বাইববল ববল, ৯) “ একজে যবুক 
সক কবর শুদ্ধ জীবে যাপে করবব? আপোর আবদশসমহু থমবে থস এ রকম করবত পারবব। ১০) সমগ্র অন্তর 
সদবয় আসম প্রভুর থসবা করবত থচো কসর। ইশ্বর, আপোর আজ্ঞা মােবত আমায় সাহাযয করুে। ১১) আপোর 
সশক্ষামালা আসম যত্ন কবর অেধু্াবে কসর, যাবত আসম আপোর সবরুবদ্ধ পাপ ো কসর” ( েীতসিংসহতা ১১৯:৯-
১১)।  

সচন্তা করুে, যসদ আপোর আকাঙ্খা/বাসো অপবরর জেয উপকারী হয়। বাইববল ববল, “ প্রবতযবক থকবল সেবজর 
সবষবয় েয়, সকন্তু অপবরর মেল সকবস হয় থস সবষবয়ও লক্ষয রাখুে” ( সিসলপীয় ২:৪)।  

................................................................................................................................. 

             পাঠ্যক্রম> ১২ সাবধ্ােতার সসহত যত্ন থেওয়া ( প্রথম ভাে)  

              চুসর কসরও ো(অপবরর সম্পসত্তবক সন্মাবের থচাবখ থদখা)  

পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ ও মখুস্ত পদ। 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “............ সেবজর মবতা থতামার প্রসতববশীবক ভালবাস। ভালবাসা কখে কারও 
ক্ষসত কবর ো............” (থরামীয় ১৩:৯-১০)।  

চাসরসত্রক গুেেঃ- দাসয়ত্ব এবিং সন্মাে।  

আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপসে অথবা আপোর পসরবার কখে সক চুসর কবরবিে? আপোর তখে সক রকম 
অেভুব হয়?  
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ভূসমকােঃ- আপসে যা সচন্তা করবিে থসোই হবচ্ছ কাবজর মবধ্য সদবয় বসহেঃপ্রকাশ। থসই জেয, এো খুবই গুরুত্বপূণম 
থয, আপোর মবে সবসময় থযে সঠিক সচন্তা ভাবো আবস।  

আজবক আমরা একেু অেযভাবব থদখব, থলাবকরা অবেযর থথবক চুসর কবর এবিং ঈশ্বর থকে ববলে অবেযর 
সম্পসত্তবক সন্মাবের থচাবখ থদখবত।  

                           সাবধ্ােতার সবে যত্ন থেওয়া  

 (শাস্ত্েঃ- সববশষ পদগুসল)  

প্রশ্নেঃ- থলাবক থকে চুসর করবব- এই সবষবয় আপসণ কী কী কারণ থদখাবত পাবরে?  

থলাবকরা সবসভন্ন কারবণ চুসর কবর, সকন্তু থকােোই সঠিক েয়। 

# আমাবদর হৃদয় শুদ্ধ েয়। বাইববল ববল, “ মােবুষর হৃদয় সব থথবক প্রবঞ্চক(থকৌশলপূণম) এবিং অপ্রসতকাযময” 
( সযরসময় ১৭:৯)। স্বাভাসবক চসরত্রই আমাবদর খারাপ কাজ করবত প্রবরাসচত কবর। 

# থকাে থকাে থলাক তাবদর যা আবি তাবত সন্তুে হবত চায় ো এবিং তারা আরও চায়, অবেক সময় অবপক্ষাও 
করবত চাই ো, থযো বাঞ্ছা করবি থসো পাওয়ার জেয কাজও করবত চাই ো।  

# থকাে থকাে থলাক ঈশ্ববরর আবদশ থথবক পথভ্রে হবয় যায়।  

# থকাে থকাে থলাক অেয থলাকবদর অেভুববর সবষবয় ভাববই ো।  

# থকউ থকউ ঈশ্বরবক ভরসা কবরে ো থয সতসে তাবদর সমস্ত প্রবয়াজে থযাোববে।  

প্রশ্নেঃ- সতেভাবব থলাবকরা অবেযর কাি থথবক চুসর করবত পাবর- থসগুসল সক সক? 

 সবো অেমুসতবত সম্পসত্ত থেওয়া।  
 সন্মাে অথবা অসধ্কার চুসর করা।  

    *  সময় অথবা সুবযাে চুসর করা।   
আসুে আমরা সকিু উদাহরণ থদসখেঃ-  
প্রশ্নেঃ- একটি উদাহরণ সক হবত পাবর, থকমে কবর একজে িাত্র তার সশক্ষবকর কাি থথবক চুসর করবত পাবর?  
ক্লাবস মবোবযাে সদবয় ো শুেবার িারা। 
সমস স্মােম  অবেক পসরশ্রম কবর ক্লাবস সশক্ষা থদওয়ার জেয একটি পাঠ্যক্রম মতসর কবরবিে। যসদ সবসল বর  ক্লাস 
চলাকালীে তার বনু্ধর সবে কথা ববল তবব সম্পূণম ক্লাস সবঘ্ন পাবব। িবল সমস স্মােম বক সবসলর বযবহারবক ঠিক 
করার জেয থামবত হবব। এইভাবব সবসল বর তার সশসক্ষকার সময় চুসর করবত পাবর।  
প্রশ্নেঃ- একটি উদাহরণ- থকমে কবর একজে িাত্র তার সহপাঠীর কাি থথবক চুসর করবত পাবর?  
ক্লাবস সবঘ্ন জন্মাবোর িারা।  
একই সমবয় সমস স্মােম  সবসলর অসন্মােীয় বযবহাবরর জেয তাবক ভৎসো কবরসিবলে, কারণ  তার সবঘ্ন জন্মাবার 
িারা অেয সহপাঠীর সশক্ষার সুবযাে থস চুসর কবরসিল।  
প্রশ্নেঃ- আপোর সপতা-মাতার কাি থথবক সকভাবব চুসর কবরে তার একটি উদাহরণ সদে?  
অবাধ্যতার িারা।  
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 সুোর সুযইস্ স্ এর সপতা-মাতা তাবক টিসভ বন্ধ কবর সেবজর ঘবরর কাজ (home work) করবত বলল। যসদ 
সুোর তা প্রতযাখযাে কবর তবব থস তার বাবা-মাবয়র অসধ্কার চুসর করল। কারণ থস ঈশ্ববরর থদওয়া আজ্ঞার 
অবাধ্য হবয়বি- থযো েযাযয (থদখুে থতামার সপতা ও মাতাবক সন্মাে কর)।  
প্রশ্নেঃ- একজে সদসয অেয সদসযর থথবক থকমেভাবব চুসর করবত পাবর তার একটি উদাহরণ সদে ? 
অভযাস বা অেশুীলে বন্ধ করার িারা।  
যসদ সামান্থা গ্রাসসিল্ডা্  সকার অেশুীলে ো কবর তবব থস তার দবলর সহ থখবলায়াড়বদর সুবযাে চুসর কবর কারণ 
তার অেশুীলবের সবে দবলর রণবকৌশল ও উন্নসত জসড়বয় রবয়বি। কারণ সক্রয়া সশসক্ষকা সমডসিল্ডা্  চাে থযে 
প্রবতযক সক্রয়াসবধ্ উপসস্থত থথবক সকার (soccer) অেশুীলে কবর।  
প্রশ্নেঃ- চুসর করার সবপদগুসল সক সক ?  
অপবরর সম্পসত্ত চুসর করবল আইে বযবস্থা আপোবক সমসযায় থিলবত পাবর।  
# চুসর বনু্ধত্ববক র্ধ্িংস কবর সদবত পাবর।  
# চুসর করবল, যারা আপোবক সবশ্বাস কবর তাবদর থথবক সম্পকম  থভবঙ যায়। 
# চুসর, আপোর থচৌযমবসৃত্তবক োকার জেয সমথযা বলবত প্রবণতা থদয়। 

# চুসর, আপোবক আরও চুসর করার জেয পসরচাসলত কবর।  

প্রশ্নেঃ- সন্মাে এবিং অপবরর জেয থযো ভাল থসো করবার জেয বাইবববলর থকাে পদটি আপোবক সাহাযয করবত 
পাবর?   

“ কারণ থয থকাে অবস্থাবতই আসম সন্তুে থাকবত সশবখসি” (সিসলপীয় ৪:১১)। ইসতপূববমই আপোর থয সকল 
আশীবমাদ আবি তাবতই সন্তুে থাকবত সশখুে।  

# “ একজে যুবক সক কবর শুদ্ধ জীবে যাপে করবব? আপোর আবদশসমহূ থমবে থস এই রকম করবত 
পারবব” ( েীতসিংসহতা ১১৯:৯)। ঈশ্ববরর বাকযবক আপোর হৃদবয় রাখুে।  

# “ প্রবতযবক থকবল সেবজর সবষবয় েয়, সকন্তু অপবরর মেল সকবস হয় থস সবষবয়ও লক্ষয রাখুে” (সিসলপীয় 
২:৪), আপোর কাজ ো করার আবে সচন্তা বা পরীক্ষা কবর থদখুে থয, আপোর থয বাসো/আকািংখা থসো 
অবেযর জেয সাহাযযকারী সক েয়।  

# “............ যা মন্দ তা ঘৃণা কর .........”(থরামীয় ১২:৯)। চুসর করাো থয মন্দ তা বঝুবত থচো করুে 
ও থসোবক ঘৃণা করুণ।   

প্রশ্নেঃ- যসদ আপোর থথবক থকউ চুসর কবর তবব আপোর সক রকম প্রসতসক্রয়া হয়?  

প্রসতবশাবধ্র বদবল দয়া থদখাও।  

বাইববল ববল, “ থদখ, থযে অপবরর প্রসতবশাধ্ সেবত থকউ কারও অপকার ো কবর। থতামরা পরস্পবরর মেল 
করবত থচো কর এবিং বাকী সকবলর ভাল করবত থচো কর” ( ১ সথষলেীকীয় ৫:১৫)। এর অথম থয শুধ্ু 
ববস থথবক “ উেঃ ভাল, খুবই খারাপ, খুব দেুঃসখত” বলাোয় যবথে েয়। বহু রাস্তা আবি, থযখাবে আমরা এই 
পসরসস্থসতগুসলবক সামলাবত পাসর। তার মাবে এো েয় থয, প্রসতবশাধ্ থেবার জেয, তাবদর যা আবি তা সেবয় 
থেওয়া, তাহবল আপোর ও তার মবধ্য তিাৎ সক থাকল,যসদ আপসেও তার মবতা খারাপ কাজ কবরে।  
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ঈশ্বর ঘৃণা কবরে চুসরবক কারণ তা সম্পকম  থভবঙ থদয়। একজে খ্রীোেসুারী সহবসবব আমাবদরবক বলা হবয়বি, 
“......থতামার প্রসতববশীবক সেবজর মবতা কবর থপ্রম কর। থপ্রম কখেই প্রসতববশীর অসেে কবর ো” (থরামীয় 
১৩:৯-১০), ঈশ্ববরর সাহাবযয, দয়া, মদৃতুা, এবিং আত্মসিংযম এর মবধ্য সদবয় অপরবক থদখবত সাহাযয করবব থয 
ঈশ্ববরর রাস্তায় হবচ্ছ থশ্রষ্ঠ।   

................................................................................................................................. 

                 পাঠ্যক্রম> ১৩ বাহবা (well done) সিতীয় খণ্ড 

                 তুসম চুসর কর ো (অবেযর সম্পসত্তবক সন্মাে করা) 

পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাজ সম্ববন্ধ প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ।  

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ ...আর মসেব তখে তাবক বলবলে, থবশ তুসম উত্তম ও সবশ্বস্ত দাস। তুসম এই  

সামােয সবষবয় সবশ্বস্ত থাকাবত আসম থতামার হাবত অবেক সবষবয়র ভার থদব। এস, থতামার মসেববর আেবন্দর 
সহভােী হও” (মসথ ২৫:২১)।  

চাসরসত্রক গুেেঃ- দাসয়ত্ব 

আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপোর সশক্ষক সবেত সদবে থয কাজ সদবয়সিল থসই সবষবয় সচন্তা করুে।আপোর কাবজ সক 
আপোর সশক্ষক খুশী সিবলে?  

# আজবকর বাইববল অধ্যয়বে আমরা থদখব থয, দইুভাবব মােষু, ঈশ্ববরর কাি থথবক চুসর করবত পাবরেঃ-  

 আমাবদর সতসে(ঈশ্বর)থয দক্ষতা সদবয়বিে তাবত দাসয়ত্বশীল ো হওয়ার িারা। 
 আমাবদর সতসে(ঈশ্বর)থয সজসেস সদবয়বিে তাবত দাসয়ত্বশীল ো হওয়ার িারা। 

আসুে আমরা বাইববল থথবক একটি েল্প থদসখ, ঈশ্বর আমাবদর যা সদবয়বিে তাবত সকভাবব দাসয়ত্বশীল হব থসই 
সবষবয় আমাবদর বঝুবত সাহাযয করবব।  

                     তালবন্তর দেৃান্ত (শাস্ত্েঃ- মসথ ২৫:১৪-৩০)  

১৪)“ স্বেমরাজয এমে একজে থলাবকর মবতা, সযসে সববদবশ যাবার আবে চাকরবদরবক থডবক সম্পসত্তর ভার 
তাবদর হাবত সদবয় থেবলে. ১৫)সতসে একজেবক পাাঁচ থসল থমাহর, আর একজেবক দইু থসল থমাহর এবিং আর 
একজেবক এক থসল থমাহর সদবলে।যার থযমে ক্ষমতা থসই অেসুাবর সদবয় সতসে সববদবশ চবল থেবলে. ১৬)থয 
পাাঁচ থসল থমাহর থপবয়সিল, থস সবে সবে থসই োকা খাোবত শুরু করল, আর তাই সদবয় আরও পাাঁচ থসল 
থমাহর লাভ করল. ১৭)থয থলাক দইু থসল থমাহর থপবয়সিল থসও থসই োকা খাটিবয় আরও দইু থসল থমাহর 
থরাজোর করল. ১৮)সকন্তু থয এক থসল থমাহর থপবয়সিল, থস সেবয় মাটিবত েতম  খুাঁবড় তার মসেববর োকা থসই 
েবতম  পুাঁবত রাখল। ১৯)অবেকসদে পর থসই চাকরবদর মসেব সিবর এবস তাবদর কাবি সহসাব চাইবলে। ২০)থয 
পাাঁচ থসল থমাহর থপবয়সিল, থস আরও থমাহর সেবয় এবস বলল, ‘হুজরু, আপসে আমাবক পাাঁচ থসল থমাহর 
সদবয়সিবলে, থদখুে আসম তাই সদবয় আরও পাাঁচ থসল থমাহর থরাজোর কবরসি’। ২১)তার মসেব তখে তাবক 
বলবলে, ‘থবশ, তুসম উত্তম ও সবশ্বস্ত দাস।তুসম এই সামােয সবষবয় সবশ্বস্ত থাকাবত আসম থতামার হাবত অবেক 
সবষবয়র ভার থদব। এস, থতামার মসেববর আেবন্দর সহভােী হও। ২২)এরপর থয দইু থসল থমাহর থপবয়সিল, 
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থসও তার মসেববর কাবি এবস বলল, ‘হুজরু, আপসে আমায় দইু থসল থমাহর সদবয়সিবলে,থদখুে আসম তাই সদবয় 
আরও দইু থসল থমাহর থরাজোর কবরসি’। ২৩)তার মসেব তাবক বলবলে, ‘থবশ,তুসম উত্তম ও সবশ্বস্ত দাস। 
তুসম সামােয সবষবয়র উপর সবশ্বস্ত হবল, তাই আসম আরও অবেক সকিুর ভার থতামার উপর থদব। এস, তুসম  
থতামার মসেববর আেবন্দর সহভােী হও। ২৪)এরপর থয থলাক এক থসল থমাহর থপবয়সিল থস তার মসেববর 
কাবি এবস বলল, ‘হুজরু, আসম জাসে আপসে বড় কড়া থলাক।আপসে থযখাবে বীজ থবাবেে সে থসখাবে কাবেে, 
আর থযখাবে থকাে বীজ িড়াে সে থসখাে থথবক শসয সিংগ্রহ কবরে। ২৫)তাই আসম ভবয় আপোর থদওয়া 
থমাহবরর থসল মাটিবত পুাঁবত লসুকবয় থরবখসিলাম। আপোর যা সিল তা সেে’। ২৬)এর উত্তবর তার মসেব তাবক 
বলবলে, ‘তুসম দেু ও অলস দাস। তুসম থতা জােবত আসম থযখাবে বসুে ো থসখাবেই কাটি, আর তুসম এও জাে 
থযখাবে আসম বীজ িড়ায় ো থসখাে থথবকই সিংগ্রহ কসর। ২৭)তাই থতামার উসচৎ সিল মহাজেবদর কাবি আমার 
োকা জমা রাখা, তাহবল আসম এবস আমার োকার সবে সকিু সুদও থপতাম’। ২৮)“তাই থতামরা এর কাি 
থথবক ওই থমাহর সেবয় যার দশ থসল থমাহর আবি তাবক থদও। ২৯) হযাাঁ, যার আবি তাবক আরও থদওয়া 
হবব,তাবত তার প্রচুর হবব। সকন্তু যার থেই, তার যা আবি তাও তার কাবি থথবক সেবয় থেওয়া হবব”। 
৩০)থতামরা ঐ অকমমণয দাসবক অন্ধকাবর বাইবর থিবল থদও; থসখাবে থলাবকরা কান্নাকাটি কবর ও যন্ত্রণায় দাাঁবত 
দাাঁত ঘবষ।  

প্রশ্নেঃ- থকে দইুজে চাকরবক পুরস্কার থদওয়া হবয়সিল?  

দইুজে চাকরবক যা থদওয়া হবয়সিল তার সঠিক বযবহার কবরসিল এবিং তাবদর দক্ষতাবক সুন্দরভাবব বযবহার 
কবরসিল।  

প্রশ্নেঃ- মসেব থকে অেয এক চাকবরর প্রসত কু্ষব্ধ বা অসন্তুে হবয়সিবলে?  

থসই অকমমণয চাকর দেু ও অলস সিল। 

সতসে ঈশ্ববরর কাি থথবক চুসর কবরসিবলে, কারণ ঈশ্বর যা তাবক সদবয়সিবলে থসই দক্ষতাবক সতসে েে কবরসিবলে 
এবিং ঈশ্বর থয কাজটি করবত সদবয়সিবলে থসো ো কবর সতসে সুবযাে েে কবরসিবলে। ঈশ্বর থসই অলস চাকরবক 
একজে থচার সহসাববই থদবখে কারণ ঈশ্বর থসই চাকবরর কাি থথবক সকিু ভাল িল পাওয়ার বাঞ্ছা কবরসিবলে 
সকন্তু তার পসরববতম  সতসে সকিুই পাে সে। 

প্রশ্নেঃ- এই েবল্পর থথবক আপসে সক গুরুত্বপূণম সশক্ষা পাে?  

সমস্ত সকিুই ঈশ্ববরর। 

বাইববল ববল, “ এই পৃসথবী এবিং পৃসথবীর সমস্ত সকিুই প্রভুর, এই জেত এবিং জেবতর সব থলাকও তাাঁর” 
(েীতসিংসহতা ২৪:১)।   

বাইবববলর এই েবল্পর চাকরবদর মবতা, ঈশ্বর আপোবক তাাঁর সকিু সম্পসত্ত থদখাবশাোর ভার সদবয়বিে এবিং সতসে 
আপোবদর প্রবতযকবক থসই সম্পসত্ত থদখাবশাো করবার জেয সববশষ দক্ষতা সদবয়বিে। বাইবববল একটি পবদ বলবি, 
“ আর ঈশ্ববরর অেগু্রহ অেসুাবর আমরা সভন্ন সভন্ন বরদাে থপবয়সি”(ইশ্বর আমাবদর থযোর থযােয থদবখবিে 
থসোই সদবয়বিে) থরামীয় ১২:৬ ।  

আসুে আমরা থদসখ এো সকভাবব কাজ কবর। এই েীবচর উদাহরবণর মবধ্য সদবয় সকিু উত্তর খুাঁবজ থপবত সাহাযয 
করববেঃ-  
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~ একজে সশক্ষবকর দক্ষতা রবয়বি যা(থলাবকবদর সশখাবত সাহাযয কবর)। 

~ একজে সচসকৎসক বঝুবত পাবরে আমাবদর শরীর সকভাবব কাজ কবর এবিং তার দক্ষতা রবয়বি যা(থলাবকবদর 
সুস্থ হবত সাহাযয কবর)।  

~ একজে সক্রয়া সশক্ষক থখবলায়াড়বক বঝুবত পাবরে থয( সকভাবব একসবে দলেতভাবব কাজ করা যায়)। 

~ একজে স্থপসত(Architect) জাবেে থয( সকভাবব ঘবরর েক্া বা কারুকাযম করা যায়)।  

~ একজে ঘর সেমমাতা জাবেে থয(সকভাবব ঘর বাোবত হয় থযে থসো ো পবড় যায়)।  

~ একজে পরামশম দােকারী জাবেে থয( সকভাবব থলাকবদর কথা শুেবত হয় ও ভাল পরামশম সদবত হয়)। 

~ একজে থসববকর জ্ঞাে রবয়বি যা(বাইববল সক ববল তা থলাবকবদর সশখাবত সাহাযয কবর)।  

~ একজে কৃষক জাবেে থয(িসল সকভাবব বসৃদ্ধলাভ করাবত হয় থযো আমরা খায়)।  

সকন্তু যা সকিুই থহাক ো থকে, আমাবদর যা করবত থদওয়া হবয়বি এোই ঈশ্বর আমাবদর কাি থথবক আশা 
কবরে, “ থতামরা সমস্ত কাজ আন্তসরকতার সবে কবরা। মােবুষর জেয থয করি তা েয়, প্রভুর কাজ মবে 
কবরই কবর যাও” ( কলসীয় ৩:২৩)।  

সুতরািং আপসে যখে ঘবরর কাজ কবরে তখে সেসিমধ্ায় কবরে কারণ তা করবল আপসে অভযাস ও মেসতক 
সবষবয় েবড় উঠ্বত পারববে যা আপোবক থসই জ্ঞাে ও থকৌশল বা মশলীবক বযবহার করবত সাহাযয করবব 
আপোর সম্পূণম জীববে।  

একজে েৃহ সশক্ষক সবদযালবয়র একজে িাত্রবক অঙ্ক সশখবত সাহাযয করসিবলে। িাত্রটি বলবলে, “ আমাবক থকে 
এইগুসল সশখবত হবব? আসম বড় হবয় একজে িাবকর চালক হবত চায়”। েৃহ সশক্ষক উত্তর করবলে, ‘ভাবলা যখে 
তুসম িাবকর চালক হবব তখে থতামাবকই দাসয়ত্ব সেবত হবব িাবক কত মাল উঠ্ল ও কত মাল োমল। থতামাবক 
জােবত হবব থতামার িাক কত ওজে বহে করবত পারবব। থসই পসরমাণ জােবত হবব, িাবকর ওজে িাড়াও 
কতো ওজে তুসম িাবক থযাে করবত পারবব। থসো হল থযাে করা। থতামার খরবচরও খসরা মতসর করবত হবব, 
থসো হল সহসাব। এখে এবসা আমরা অঙ্ক শুরু কসর’।  

প্রশ্নেঃ- ইশ্বর, তাাঁর জেয আপোবক সদবয় যা করাবত চাে থসই সবষয়টি সক? 

একটি সবষবয় এই মহূুবতম  আপোবক দাসয়ত্বশীল হবত হবব থযো আপোবক করবত থদওয়া হবয়বি। হবত পাবর এটি 
একটি সশক্ষবকর িারা থদওয়া ঘবরর কাজ, বা আপোর বাবা-মাবয়র কথা থমবে চলবত থশখা। আর একটি সবষয় 
হল থয, ঈশ্বর আপোবক সক রকম জীবে যাপে করা থদখবত চাে।  

যখে, ঈশ্বর আপোবক বলবব, “ এই একটি কাজ রবয়বি থতামার জেয, তুসম সক প্রস্তুত? এবিং যখে আপসে থসই 
কাজো থশষ করববে তখে ঈশ্বর আপোবক বলবত সক্ষম হবব, “ সাবাস্, উত্তম ও সবশ্বস্ত দাস”।  

................................................................................................................................. 

পাঠ্যক্রম> ১৪ থতামার ঈশ্বর প্রভুবক স্মরে কর (তৃতীয় ভাে)  
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চুসর কসরও ো (অবেযর সম্পসত্তবক সন্মাবের থচাবখ থদখা)  

পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ।  

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ থতামরা মবে মবেও বল ো, ‘ আসম আমার সেবজর শসক্ত ও সমবথমর িারা এই 
সমস্ত সম্পদ থপবয়সিলাম’। সকন্তু প্রভু, থতামাবদর ঈশ্বরবক স্মরে কর কারণ সতসেই থতামাবদর ওই সম্পদ লাভ 
করার জেয শসক্ত সদবয়সিবলে.........” (সিতীয় সববরণ ৮:১৭-১৮)।  

চাসরসত্রক গুণেঃ- সন্মােীয় 

আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপসে সক কখে ধ্েযবাবদর সচঠি সলবখবিে? কাবক এবিং থকে আপসে তা সলবখসিবলে? 

পুেরাবসৃত্তেঃ- আমাবদর েত বাইববল অধ্যয়বে আমরা থদবখসি সকভাবব থলাবকরা ঈশ্ববরর কাি থথবক চুসর কবর। 
আমাবদর থয ভার থদওয়া হবয়বি তাবত দাসয়ত্বহীেতার মধ্য সদবয় কবর থাসক।  

ভূসমকােঃ- আর একটি উপাবয় মােষু, ঈশ্ববরর থথবক চুসর কবর আজ থসো আমরা থদখব- সন্মাে ও মসহমা যা 
যথাযথ তাাঁর প্রাপয, থসই ঈশ্বরবক ঠ্কাবোর িারা।  

পঠ্ভূসমেঃ-  ঈশ্বর ইস্রাবয়লীয়বদর থয প্রসতজ্ঞার থদশ থদওয়ার প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে থসই প্রসতজ্ঞার থদবশ প্রবববশর 
ঠিক আবে, অথমাৎ সমসর থদশ থিবড় মরুভূসমবত ৪০ বির ভ্রমে করবার পর, থমাসশ থলাবকবদর সতকম  কবর 
সদবয়সিবলে থয, থযে তারা ভুবল ো যায় ঈশ্বর সকভাবব ৪০ বির যাবৎ তাবদর সকল প্রবয়াজে সমটিবয় সিবলে।  

 

                  থতামার প্রভু, ঈশ্বরবক স্মরে কর  

                  শাস্ত্েঃ- সিতীয় সববরণ ৮ অধ্যায়  

১) “ থতামরা অবশযই সমস্ত আজ্ঞাগুবলা থমবে চলবব থযগুবলা আজ আসম থতামাবদর সদলাম। কারণ তাহবল 
থতামরা থবাঁবচ থাকবব, বসৃদ্ধ পাবব এবিং প্রভু থতামাবদর পূবমপুরুষবদর কাবি থয থদশ থদববে ববল শপথ কবরসিবলে 
থসই থদবশ প্রববশ করবব। ২)প্রভু থতামাবদর ঈশ্বর ৪০ বির ধ্বর মরুভূসমবত থয ভ্রমবণর থেতৃত্ব সদবয়বিে, থসোর 
কথা থতামরা অবশযই মবে রাখবব। প্রভু থতামাবদর পরীক্ষা করসিবলে। সতসে থতামাবদর সবেয়ী করবত 
থচবয়সিবলে। সতসে থতামাবদর মবের থভতবরর সজসেস জােবত থচবয়সিবলে। সতসে জােবত থচবয়সিবলে থয থতামরা 
তাাঁর আবদশ মােবব সকো। ৩)প্রভু থতামাবদর েম্র কবরসিবলে এবিং থতামাবদর কু্ষধ্াতম  কবরসিবলে। সতসে 
থতামাবদর মান্না খাইবয়সিবলে- যা থতামরা আবে কখে জােবত ো, যা থতামাবদর পবূমপুরুষরা আবে কখেও থদবখ 
সে। এই কাজগুবলা প্রভু কবরসিবলে যাবত থতামরা জাে থয থকবলমাত্র রুটিই মােষুবক বাাঁসচবয় রাবখ ো। মােবুষর 
জীবে প্রভুর কসথত সমস্ত বাবকযর উপর সেভম র কবর। ৪)এই েত ৪০ বিবর থতামাবদর জামা কাপড় পুরবো হয় 
সে এবিং থতামাবদর পাও থিাবল সে, কারণ প্রভু থতামাবদর রক্ষা কবরসিবলে। ৫)থতামরা অবশযই মবে রাখবব থয 
প্রভু থতামাবদর ঈশ্বর, থতামাবদর সশক্ষা সদসচ্ছবলে ও সিংবশাধ্ে করসিবলে থযমে একজে সপতা তার পতু্রবক সশক্ষা 
থদয় এবিং সিংবশাধ্ে কবর। ৬)থতামরা অবশযই প্রভু থতামাবদর ঈশ্ববরর আজ্ঞাগুবলা থমবে চবল তাাঁবক অেসুরণ 
এবিং শ্রদ্ধা করবব। ৭)প্রভু থতামাবদর ঈশ্বর থতামাবদর এক উত্তম থদবশ সেবয় থযবত চবলবিে- থয থদবশ অবেক 
েদী ও জলপ্রবাহ আবি। থসখাবে উপতযকা এবিং পাহাড়গুবলাবত ভূসমর থভতর থথবক জল থবসরবয় এবস প্রবাসহত 
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হয়। ৮)থসই থদবশ েম এবিং বাসলম, দ্রাখালতা, ডুমরু োি এবিং ডাসলম আবি। থসই থদবশ জলপাই থতল এবিং মধ্ু 
আবি”।  

প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর, মরুভূসমবত ইস্রাবয়লীয়বদর যত্ন সেবয়সিবলে- থসইগুসল সক সক ? 

ঈশ্বর মরুভূসমবত তাবদর পসরচাসলত কবরসিবলে, মান্না িারা তাবদর খাইবয়সিবলে, তাবদর কাপড়বক সিাঁ বড় বা থিবে 
থযবত থদে সে, তাবদর আঘাত পাওয়ার থথবক বাাঁসচবয়সিবলে- যখে তারা এতদবূর যাত্রা কবরসিবলে।  

প্রশ্নেঃ- ইস্রাবয়লীয়রা প্রসতজ্ঞার থদবশ যাবার সম্ববন্ধ থমাসশর সক সচন্তা হসচ্ছল?  

থমাসশর দসুশ্চন্তা হবয়সিল থয, যখে ইস্রাবয়ল থলাবকরা একবার প্রসতজ্ঞার থদবশ প্রববশ করবব তারা হয়বতা ভুবল 
যাবব থয ঈশ্বরই তাবদরবক মরুভূসমবত যত্ন সেবয়সিবলে। তারা থয আশীবমাদ গ্রহণ কবরসিল তা হয়বতা ভুবল যাবব 
এবিং ঈশ্বরবক তার জেয কৃসতত্ব থদবব ো।  

প্রশ্নেঃ- যখে ইস্রাবয়লীয়রা প্রসতজ্ঞার থদবশ প্রববশ করল তখে ঈশ্বর তাবদরবক সক সক সদবয় আশীর্ব্মাদ কবরসিবলে 
?  

ঝণমা এবিং জবলর উেইু, খাবার, প্রাকৃসতক সম্পদ।তাবদর জীবে ধ্ারবণর জেয যা সকিু প্রবয়াজে সবই তারা 
থপবয়সিবলে। 

আসুে লাোতার েল্প থদসখেঃ-  

১০)থতামরা যা থখবত চাও তা থপবয় তৃপ্ত হবব এবিং থসই সুন্দর থদশটি থতামাবদর থদবার জেয থতামরা থতামাবদর 
প্রভু ঈশ্ববরর প্রশিংসা করবব। ১১)সতকম  হও। থতামাবদর প্রভু ঈশ্বরবক ভুবলা ো। আসম আজ থতামাবদর থয 
আজ্ঞা,সবসধ্, এবিং সেয়মসমহূ সদলাম থসগুবলা থমবে চলার সবষবয় সতকম  হও। ১২)তাহবল থতামাবদর খাওয়ার জেয 
পযমাপ্ত পসরমাণ খাবার থাকবব এবিং থতামরা সুন্দর বাড়ী বাোবব এবিং তাবত বাস করবব। ১৩)থতামাবদর েরু, 
থমষ এবিং িােলগুবলা সিংখযায় বাড়বব। থতামরা প্রচুর থসাো এবিং রূপা পাবব। সমস্ত সকিুই থতামরা প্রচুর 
পসরমাবণ পাবব। ১৪)যখে থসগুবলা হয়, থস সময় যাবত থতামরা অহিংকারী ো হও থস বযাপাবর থতামরা অবশযই 
সতকম  থাকবব। থতামরা অবশযই প্রভু থতামাবদর ঈশ্বরবক ভুলবব ো। থতামরা সমসবর ক্রীতদাস সিবল, সকন্তু প্রভু 
থতামাবদর মকু্ত কবর থসই থদশ থথবক সেবয় এবসসিবলে”।  

প্রশ্নেঃ- সক গুরুত্বপূণম সশক্ষা আপসে বাইবববলর এই েল্প থথবক সশখবত পাবরে?  

যখে আপসে থকাে সকিুর জেয ঈশ্বরবক ধ্েযবাদ সদবত ভুবল যাে, তারমাবে ঈশ্ববরর সন্মাে আপসে চুসর করবিে, 
থযবহতু সমস্ত সকিুবতই তাাঁবক প্রথম স্থাে থদওয়া দরকার। শাস্ত্ ববল, “ এই পৃসথবী এবিং পৃসথবীর সমস্ত সকিুই 
প্রভুর । এই জেত এবিং জেবতর সব থলাকও তাাঁর” (েীতসিংসহতা ২৪:১)।  

ঈশ্বর চাে থযে-  আপসে থয সেেঃশ্বাস থেে, থয জল আপসে পাে কবরে, এমেসক আপোর থদহ যা আপোবক 
আেন্দ উপবভাে করবত সাহাযয কবর। আপসে এই সমস্ত সবষবয়র জেয তাাঁবক ধ্েযবাদ থদে।  

প্রশ্নেঃ- ঈশ্ববরর কাি থথবক আমরা সতেভাবব চুসর করবত পাসর- আপসে সচন্তা করুে থসগুবলা সক হবত পাবর?  

আমাবদর দক্ষতা, আমাবদর অথম এবিং আমাবদর কথাবাতম া ও কাযময।  
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প্রশ্নেঃ- আপোবক থয সামথময সতসে দাে কবরবিে- থসোবক আপসে ঈশ্ববরর থথবক চুসর করা থথবক সকভাবব দবূর 
সসরবয় রাখববে তার একটি উদাহরণ সদে?  

আপোর দাে, তালন্ত এবিং থযােযতা যা সতসে সদবয়বিে তার জেয ঈশ্বরবক ধ্েযবাদ থদওয়া।  

ইস্রাবয়ল থলাবকবদর মবতা, সতসে থয দক্ষতা সদবয়বিে পড়াশুবো করবার জেয, অথবা থখলাধ্ুলার জেয, অথবা 
থকাে বাদয যন্ত্র বাজাবোর জেয , যখে আপসে এই সমস্ত সবষবয়র জেয ঈশ্বরবক ধ্েযবাদ সদবত ভুবল যাে, 
থসোই হল ঈশ্ববরর থথবক চুসর করা। কারণ তাাঁবক ঠ্কাবো হয় । আমাবদর সতসে যা সদবয়বিে তার জেয সন্মাে 
ও খযাসতর থযােয থকবল সতসেই। মবে কবর আপোর দক্ষতার জেয ঈশ্বরবক ধ্েযবাদ থদববে তারপর থসোবক 
উত্তমরূবপ বযবহার করুণ।  

প্রশ্নেঃ- আপোর ধ্ে বা অবথমর িারা সকভাবব ঈশ্ববরর কাি থথবক চুসর করা থথবক সবরত থাকবত পাবরে তার 
একটি উদাহরণ সদে?  

দাে এবিং দশমািংশ থদওয়ার মবধ্য সদবয়। 

ঈশ্বর ববলবিে, “............থতামরা আমার কাি থথবক চুসর কবরি। সকন্তু থতামরা বল, ‘আমরা থতামার কাি 
থথবক সক চুসর কবরসি?’ ঈশ্বর ববলে- “ দশমািংশ ও দাবে (মালাসখ ৩:৮)।  

ঈশ্বর আপোবক যা সদবয়বিে তার থথবক সামােয অিংশ তাাঁবক সিসরবয় থদে। যখে আপসে থসো কবরে ো তখে 
আপসে ঈশ্বর থথবক চুসর কবরে এবিং অেযবক সাহাযয বা থসবা করবার সুবযাে হাসরবয় থদে, যারা কে ও অভাবব 
রবয়বি। এো আপোবক জীববের প্রবতযকো পসরসস্থসতবত ঈশ্ববরর উপর ভরসা রাখবত সাহাযয কবর। যখে আপসে 
ঈশ্ববরর আবদশবক উবপক্ষা বা অমােয করববে,জীববের প্রসতটি পদবক্ষবপ আপসে সিলতা থদখবত পাববে ো থয 
রকম হওয়া দরকার সিল।  

আপোবক থয অপযমাপ্ত সদবয়বিে তার থথবক সকিু অিংশ ঈশ্বরবক সদবত ভুলববে ো।  

প্রশ্নেঃ- আপোর বাকয বা কাবযমযর িারা সকভাবব আপসে ঈশ্বর কাি থথবক চুসর করা থথবক সবরত থাকবত পাবরে 
তার একটি উদাহরণ থদে?  

এমেভাবব কথা বলব, যা ঈশ্বরবক সন্মাে করবব। বাইববল ববল, “ এই সমস্ত থলাবকরা আমার কাবি আবস, 
তাবদর মখু সেেঃসৃত শে আমার প্রসত সন্মাে জাোয় সকন্তু তাবদর হৃদয় আমার থথবক অবেক দবূর” সযশাইয় 
২৯:১৩।  

যখে আপসে ববলে, আপসে ঈশ্বরবক সন্মাে কবরে সকন্তু তাাঁর থথবক সিবর এরকম আচরণ কবরে যাবত প্রকাশ 
পায় আপসে তাাঁবক সন্মাে কবরে ো, তবব আপসে ঈশ্ববরর সুখযাসত এবিং োম চুসর কবরে এবিং ঈশ্বর তখে 
আপোর জীববে কম গুরুত্ব হবয় দাাঁড়ায় এবিং অবেযর জবেযও থহয়জ্ঞাবের সবষয় হবয় যায়।  

প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর আপোবক ও আপোর পসরবারবক থয উত্তম সজসেসগুসল সদবয়বিে তা সক সক?  

একটি ঘর,খাবার,থপাশাক,সাস্থয,বনু্ধবান্ধব,মণ্ডলীর ঘর,তাাঁর পুত্র যীশু। 

প্রশ্নেঃ- এই সকল সবষয়গুসলর জেয আপসে প্রবতযকসদে ঈশ্বরবক সকভাবব ধ্েযবাদ সদবত পাবরে?  
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আপোর জীববের একটি ধ্েযবাদমলূক স্মারকসলসপ বা পত্র সলখুে।  

................................................................................................................................. 

           পাঠ্যক্রম> ১৫ থতামার প্রভু ঈশ্বরবক স্মরণ কর (চতুথম ভাে) 

          চুসর কসরও ো(অবেযর সম্পসত্তবক সন্মাবের থচাবখ থদখুে) 

েৃহ কবমমর পুেরাবসৃত্তেঃ- প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “......যার অপরবক সাহাযয দাবের ক্ষমতা আবি, থস উদারভাববই সাহাযয 
করুক”(থরামীয় ১২:৮)।   

চাসরসত্রক গুেেঃ- দাে করা 

আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপসে সক ধ্রবের সজসেস করবার জেয ভাল? আপসে থয সবষবয় ভাল, থসো অেযবক 
সাহাযয করবার জেয সকভাবব বযবহার করবত পাবরে? 

পুেরাবসৃত্তেঃ- এখে পযমন্ত আমরা থদখলাম অবেযর কাি থথবক এবিং ঈশ্ববরর কাি থথবক- এই দইুভাবব মােষু চুসর 
করবত পাবর।  

প্রশ্নেঃ- সকভাবব মােষু অবেযর কাি থথবক চুসর করবত পাবর?(সবো অেমুসতবত অপবরর সজসেস থেওয়া, অেয 
থলাবকর মযমাদা বা অসধ্কার চুসর করার িারা)। 

প্রশ্নেঃ- সকভাবব থলাবকরা, ঈশ্ববরর থথবক চুসর করবত পাবর? 

আমাবদর থয দক্ষতা সদবয়বিে তাবত সবশ্বাস থযােয ো থদখাবোর মবধ্য সদবয়, ঈশ্ববরর মসহমা ও সম্মাে চুসর করার 
মবধ্য সদবয় । 

ভূসমকােঃ- এণু্ড্র কারবেেী(Andrew Carnegie) ১৮৩৫ সাবল স্কেলযাবণ্ড জন্মগ্রহে কবরে ।তাাঁর পসরবাবরর দসরদ্রতা  
কারবেেীবক একটি সশক্ষা সদবয়সিল ।যখে ১৮৪৮ সাবল কারবেেীস্ আবমসরকায় আসবলে, এনু্ড্র মেসস্থর করবলে  
তাাঁর পসরবাবর স্বাচ্ছলতা সেবয় আসববে ।  

কারবেেী সপস্ সবাবেমর বসস্ত থথবক সেউইয়বকম র রাজভববে উবঠ্সিবলে ।১৮৬৮ সাবল কারবেেীর আবমসরকাে অবথম 
৪০০,০০০ োকা সিল(যা বতম মাবে প্রায় ৫ সমসলয়বের কািাকাসি)।প্রায় সতে দশক ধ্বর সতসে স্টীল ইেডাসিবত 
অসধ্পতয কবরে।১৯০০ সাবল কারবেেী সমস্ত সব্রটিশ স্টীল ইেডাসি থথবক থবশী স্টীল উৎপাদে কবরে।যখে সতসে 
১৯০১ সাবল থজ.সপ. মরোবের কাবি তাাঁর থকাম্পােী সবসক্র কবর সদবলে, তখে কারবেেী বযাসক্তেত রুবপ 
আবমসরকাে অবথম ২৫০ সমসলয়ে(বতম মাবে প্রায় ৪.৫ সবসলয়ে)উপাযমে কবরে । 

আজবক মােষু তাাঁবক স্মরে কবরে-কারে তাাঁর থস্বচ্ছাকৃত সমউসজক হবলর দাে করবার জেয, সশক্ষার অেবুমাদে, 
এবিং ৩০০০ জেসাধ্ারবের জেয গ্রণ্থাোর সতসে সেমমাণ কবরসিবলে ।তাাঁর মতুৃযর আবে পযমন্ত অথমাৎ ১৯১৯ 
সাবলর মবধ্য সতসে ৩৫০ সমসলয়বেরও থবশী দাে কবরসিবলে(যা বতম মাবে আবমসরকার অবথম ৩ সবসলয়ে)। 
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আজবকর সশক্ষায় আমরা আবলাচো করবত চবলসি, থয আরও অেয উপায় রবয়বি যার মাধ্যবম আমরা চুসর 

করবত পাসর-সেবজর কাি থথবক । 

প্রশ্নেঃ- সেবজর কাি থথবক সকভাবব চুসর করবত পাবরে ? 

থস্বচ্ছাকৃত উদারতার সবে দাে ো করবার িারা । ঈশ্বর আপোবক যা সদবয়বিে তার থথবক সামােয একটি অিংশ 

তাাঁবক সদে । যখে আপসে তা কবরে ো তখে আপসে সেবজর কাি থথবক আেন্দ চুসর কবরে যা অেযবক দাে 

করবার মবধ্য সদবয় আবস । 

                                            দাি করা ধ্িয হবার মবষয় 
                         (শাস্ত্ািংশেঃ- মাকম  ১২:৪১-৪৪) 

৪১“র্যীশু দাবির বাবক্সর সািবি ববস, থলাবকরা থকিি কবর তাবত টাকা পয়সা থফলবে থদখমেবলি । বহু ধ্িী 

থলাক প্রিুর টাকা পয়সা তার িবধ্য রাখল । ৪২পবর একজি েরীব মবধ্বা এবস তাবত দটুি তািার িুদ্রা থফলল, 

র্যার িূলয এক মসমকরও কি । ৪৩তখি র্যীশু মিবজর মশষযবদর কাবে থিবক বলবলি, ‘আমি থতািাবদর সমতয 

বলমে, দািবাবক্স র্যারা টাকা পয়সা থরবখবে, তাবদর সবার থথবক এই েরীব মবধ্বা থবশী রাখল । ৪৪কারি 

তারা সকবল মিবজর মিবজর অমতমরক্ত অথস থথবক মকেু মকেু থরবখবে মকন্তু এই েরীব মবধ্বা তার র্যা মকেু সম্বল 

মেল, তার সবটুকুই মদবয় থেল” । 

খুব থোপবে, কপেতা ো কবর, এই েরীব সবধ্বাটি তার জীবেধ্ারবের জেয যা সিল তা দাে কবরসিল। 
তুলোমলূকভাবব বযবস্থার সশক্ষবকরা, ইস্রাবয়বলর থেতারা সেবজবদর প্রসত মবোবযাে সদবত পিন্দ করবতে । আলখাো 

পসরধ্াে কবর রাস্তায় চলাবিরা করত, থযে প্রবতযবক লক্ষয কবর । মণ্ডলীবত সববশষ স্থাে গ্রহণ করত এবিং থভাজ 
বাসড়বত সম্মােীয় স্থাে গ্রহণ করত । 

প্রশ্নেঃ- যীশু সক ববলসিবলে থয এই সবধ্বার থিাট্ট দােটি মহৎ দাে রুবপ পসরেসণত হবয়সিল ? 

[তার বাাঁচার জেয যা সিল থস তা সবমস্ব সদবয়সিল] । তার দাে করার মােসসকতাই তার দােটিবক মহৎ দাে 
রুবপ েসণত কবরসিল ।  

উদার হবস্ত এই দাে করার মােসসকতাই আজ আমরা িড়াবত চাই । 

প্রশ্নেঃ- আর সক থকউ ঈশ্ববরর উবযবশ উদারহবস্ত দাে কবরসিবলে ? 

ো । 
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প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর আমাবদর সকভাবব দাে কবরবিে ? 

আমাবদর যা সকিু আবি সব ঈশ্ববররই দাে । বাইববল ববল, “এই পৃসথবী এবিং পৃসথবীর সমস্ত সকিুই 
প্রভুর.....”(েীতসিংসহতা ২৪:১)। 

“কারে ঈশ্বর জেতবক এবতাই ভাবলাবাসবলে থয সতসে তাাঁর একমাত্র পুত্রবক দাে করবলে থযে থসই পুবত্রর উপর 
থয থকউ সবশ্বাস কবর থস সবেে ো হয় বরিং অেন্ত জীবে লাভ কবর” (থযাহে ৩:১৬)। ঈশ্বর দাে স্বরূবপ 
আমাবদর অেন্ত জীবে সদবয়বিে । 

ঈশ্বরবক যারা ভাবলাবাবস তাবদর জেয সতসে যা প্রস্তুত কবর থরবখবিে থকাে মােষু তা কখেও থচাবখ থদবখসে, 
কাবেও থশাবেসে, এমেসক কল্পোও করবত পাবরসে” (১ কসরণ্থীয় ২:৯)। ঈশ্বর আমাবদর সচন্তার অতীত সকিু 
সদবত চবলবিে । 

প্রশ্নেঃ- থলাবকরা থকে দাে কবর ? 

[থলাবকরা দাে কবর কারে ঈশ্বর আমাবদর দাে করার জেয এক আকাঙ্খা সদবয়বিে । আপসে যখে দাে তখে 

ঈশ্বরবক খুশী কবরে কারে তাবত অেযবদর সাহাযয হয়] । 

প্রশ্নেঃ- সতেটি ভাল উপায় রবয়বি দাে করার জেয, থসগুসল সক হবত পাবর এ সবষবয় আপোর সচন্তাভাবো সক ?  

[আপোর সময়, আপোর দক্ষতা, আপোর অথম] । 

এখে সববশষতেঃ আমরা থদখব আপসে থকে দাে করববে, সকভাবব দাে করববে, এবিং কখে দাে করববে? 

প্রশ্নেঃ- আপসে থকে দাে করববে? 

[দাে করুে কারে আপসে অবেযর থথবক থবশী থপবয়বিে] ।  

বাইববল ববল- 

 “থতামরা সবোমবূলয থপবয়ি, সবোমবূলয দাে কর” (মসথ ১০:৮) । 
 “গ্রহণ করা অবপক্ষা দাে করা ধ্েয হইবার সবষয়” (থপ্রসরত ২০:২৫) । 

এো সবসময় খুবই ভাল থকাে সজসেস পাওয়া বা আপোর জেয থকাে সজসেস কবর থদওয়া । সকন্তু ঈশ্বর ববলে, 
যখে আপসে দাে কবরে তখে তাবত আপসে উপকৃত হে এবিং অপর থলাকও উপকৃত হয় । 

প্রশ্নেঃ- দাে করা আপোবক সকভাবব সাহাযয কবর?  

[এো অেভুব করায় থয, ঈশ্বর আপোর মবধ্য এই দাে করার আকাঙ্খা সঞ্চার কবরবিে] । 
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প্রশ্নেঃ- আপসে যখে দাে কবরে তখে তা অেযবক সকভাবব সাহাযয কবর? 

[তাবদর প্রবয়াজে থমোবোর িারা] । 

প্রশ্নেঃ- আমাবদর সক দাে করা উসচত? 

[আপোর যা আবি তা দাে করুে কারে আপসে তা চাে] । 

বাইববল ববল, “মবে থরখ : থয অল্প পসরমাবণ বীজ থবাবে, থস অল্প পসরমাবণ িসল কােবব এবিং থয যবথে 
পসরমাবে বীজ থবাবে থস প্রচুর িসল কােবব ।প্রবতযবক সেবজর সেবজর অন্তবর থযমে সস্থর কবরবি, থসই মবতাই 
দাে করুক । মবে দেুঃখ থপবয় বা থজার করা হবয়বি ববল েয়, কারে খসুশ মবে যারা থদয়, ঈশ্বর তাবদর 
ভালবাবসে(২ কসরন্থীয় ৯:৬-৭) । 

বাইববল আরও ববল, “পতু্র আমার কাবি এস এবিং আসম যা বলসি তা থশাে । আমার জীবেবক থতামার জেয 

উদাহরে স্বরুপ সবববচো কর” ।(উপবদশক ২৩:২৬) ।ঈশ্ববরর প্রসত মবোবযাে করুে থযে আপসে সম্পূণম জীবে 

ও অথমপূণম জীবে যাপে করবত পাবরে । 

প্রশ্নেঃ- থকমে ভাবব আমরা দাে করব ? 

[সামথম অেসুাবর দাে করুে] । 

বাইববল আমাবদর ববল, “…..সকন্তু একজে ভাবলা থলাক অবেক সকিু সদবয় থদয় কার তার প্রচুর 

আবি"(সহবতাপবদশ ২১:২৬)। মবে করুে থসই সবধ্বার কথা তার পযমাপ্ত সিল ো দাে করার জেয সকন্তু তার 
সামথম অেসুাবর সদবয়সিল। 

প্রশ্নেঃ- আমাবদর কখে দাে করা উসচত ? 

যখেই সুবযাে আবস তখেই দাে করুে । 

শাস্ত্ আমাবদর থশখায়, “থতামাবদর যা আবি তা অভাবী ঈশ্ববরর থলাবকবদর সবে ভাে কবর োও”(থরামীয় 
১২:১৩) । 

শাস্ত্ আমাবদর একথাও ববল থয, সব সময় পসবত্র আত্মাবত প্রাথমো কর। সব রকম প্রাথমোবত প্রাথমো কবর 
থতামাবদর যা প্রবয়াজে থস সব জাোও। এর জেয সব সময় সজাে থথবকা, কখেও হাল থিবড় সদও ো। ঈশ্ববরর 
সমস্ত থলাবকবদর জেয প্রাথমো কর”(ইসিষীয় ৬:১৮)। প্রাথমো করুে যখে আপসে অবেত রবয়বিে আপোর 
প্রবয়াজে সম্ববন্ধ । 

প্রশ্নেঃ- থক থসই সমস্ত বযাসক্তরা যারা আপোবক দাে কবরবিে এবিং সকভাবব তারা আপোবক দাে কবরবিে? 
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[সপতা-মাতা আপোবক যারা ঈশ্ববরর ভালবাসাবক থদসখবয়বিে; সশক্ষবকরা যারা সু্কবল আপোবক সশখবত সাহাযয 
কবরবিে; সক্রয়া সশক্ষক সযসে আপোবক থখলাধ্ূলা সশসখবয়বিে; থস সমস্ত থলাবকরা যারা থসোবাসহেীবত থথবক 
আপোর থদশবক সুরসক্ষত রাবখ । 

প্রশ্নেঃ- আপসে সচন্তা করুে, যখে থকউ আপোবক সময় সেবয় সাহাযয কবর,তখে আপোর সক অেভুব হয় । 
আজ আপসে সকভাবব অেযবক সাহাযয করবত পাবরে আপোর সময় বা দক্ষতা বা আপোর অথম িারা ? 
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      পাঠ্যক্রি # ১৬:আিার ঈশ্বর থতািার ঈশ্বর অবপক্ষা িহাি 
                            আিার সাক্ষাবত থতািার অিয থকাি থদবতা িা থাকুক 
                  (থর্য ভাবব মতমি ববলবেি ঠিক থসই ভাববই ঈশ্ববরর আরাধ্িা করুি) 

পিুরাবৃমত্ত :-   েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ । 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশ :- থতামরা কবব সস্থর করবব থয থতামরা থকাে থদবতাবক অেসুরণ করবব ? থশাে, 
প্রভুই যসদ সতয ঈশ্বর হে তাহবল তাাঁবক অেসুরণ কর; আর বাল মসূতম বক যসদ থতামাবদর প্রকৃত থদবতা ববল মবে 

হয় তাহবল তাবক অেসুরণ কর” (১ম রাজাবসল ১৮:২১)।  

িামরমত্রক গুে :- দাসয়ত্ব । 

আবলািিা িূলক প্রশ্ন :- আপিার মক থকাি বনু্ধ রবয়বে থর্য আপিার থথবক অবিক দবূর িবল থেবে ? আপমি মক 
কখি আপিার বনু্ধবক থফাি কবরবেি বা মিঠি মলবখবেি ? র্যমদ আপিা তার সবে সম্পকস  িা রাবখি তাহবল মক 
হবব ? 

ভূমিকা :- চীে থদবশর থমই-হুয়া(Mei-hua) গ্রাবম একটি িুটির অেষু্ঠাে পাসলত হসচ্ছল, যা তাবদর ঈশ্বরবক দাে 

সম্বন্ধীয় । পাহারাদার েী(Nee) একদল যুবক প্রচারবকর সবে সিবলে এবিং তারা থচো করসিবলে থসই 
অেষু্ঠাবের সময় রাস্তার ধ্াবরর থলাবকবদরবক সুসমাচার প্রচার করবার জেয,সকন্তু ভীবড়র মবধ্য থলাবকরা শুেল 

ো।তারা বলল, “আমাবদর সেবজর ঈশ্বর রবয়বি যার োম ো-ওয়ািং(Ta-Wang) যার অথম হল মহাে রাজা। 

তার এই অেষু্ঠােটি আর মাত্র দ-ুসদে বাসক আবি এবিং সবেত ২৮৬ বির ধ্বর ো-ওয়ািং থদবতা তার এই 
অেষু্ঠাবের সদেটিবত থরৌদ্রক-উজ্জল সদবের সৃসে কবর থাবকে......তারপর লী(Lee) চীৎকার কবর(পাহাড়াদার েী 
এর সবে থাকা একজে প্রচারক) প্রসতজ্ঞা কবর বলবলে, “আমাবদর ঈশ্বর সযসে সতয ঈশ্বর সতসে থতামাবদর উক্ত 

ো-ওয়ািং পববমর সদবে বসৃে থদববে” ।  

....এই কথা শুবে সমস্ত গ্রাবমর থলাবকরা উৎসুক হবয় সচৎকার কবর বলবলে, “আমরা রাজী!” যসদ ো-ওয়ািং 
অেষু্ঠাবের সদবে বসৃে হয় থতামার যীশুই থয ঈশ্বর থসো আমরা জােব, তাাঁর সবষয় তখে আমরা শুেবত 

প্রস্তুত”। 

ো-ওয়ািং অেষু্ঠাবের সময় সদেটি সিল থরৌদ্রজ্জল ।পাহারাদার উবত্তসজত হবয় ঈশ্ববরর কাবি বসৃের জেয প্রাথমো 
করবত লােল, সকন্তু একটি থিাট্ট আওয়াজ শুেবত থপবলে “এসলবয়র ঈশ্বর থকাথায়?” যখে পাহাড়াদার এবিং অেয 

থলাবকরা তাবদর সকাবলর জল খাবাবরর জেয ধ্েযবাদ সদসচ্ছবলে, তখেই বসৃে আরম্ভ হল । থসই বসৃে প্রচণ্ড প্রবল 
হবত লােল এবিং তা সস্থরভাবব হবত থাকল । 

সকিু সকিু গ্রাবমর থলাবকরা সচৎকার কবর বলল “যীশুই ঈশ্বর।” ো-ওয়ািং এর পূজারীরা তার মসূতম টিবক সেবয় 
সমসিল যাত্রা থবর করবত থচষ্ঠা করল সকন্তু রাস্তাবত জলমি হবয় সমস্ত সকিু লণ্ড-ভণ্ড হবয় থেল । যারা সমসিবল 
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থবসরবয় সিল তারাও রাস্তাবত সপাঁিবল পবড় থেল । এবিং ো-ওয়ািং মসূতম ো থভবে পবড় থেল । তারপর সমস্ত গ্রাম 
সুসমাচার থশাোর জেয উৎসকু হবয় পড়ল ।[এই অিংশটি থেওয়া হবয়বি োয়বকর েল্প(Hero Tales) থডভভ 

এবিং থেতা জযাকশন্, থবথােী হাউস, ১৯৯৭, পৃো ৯৮-১০০] । 

            ****************************************** 

আজবকর বাইববল অধ্যয়বে, ঈশ্ববরর এসলয় োবম একজে পাঠিবয়সিবলে আহাববক স্মরে কসরবয় সদবত ঈশ্বর সম্ববন্ধ 
এবিং সতসে যা করসিবলে তা ভুল । আমরা “এসলবয়র ঈশ্বর” সম্ববন্ধ শুেব থযমে কবর পাহাড়াদার থমই-
হুয়া(Mei-hua) গ্রাবমর থলাবকরা ববলসিল । 

পঠ্ভূসম:- আহাব একজে ইস্রাবয়বলর রাজা সিবলে এবিং সতসে খুবই দেু সিবলে । বাইববল ববল আহাব অবেক 
খারাপ কাজ কবরসিবলে ঈশ্বরবক অসন্তুে করবার জেয যা তার আবে থকাে রাজা কবরে সে । প্রসতববশী থদবশর 

এক কেযাবক আহাব সববয় কবরে, যার োম সিল ইবষবল। সতসে এক রাজার কেযা সিবলে এবিং তার িাাঁবদ পবর 
রাজা সতসেও বাল থদবীর পজূা শুরু কবরে ।  

ঈশ্বর আহাববর উপর খুবই কু্রদ্ধ হবলে, এবিং ভাববাদী এসলয়বক পাঠ্াবলে রাজাবক এই সিংবাদ থদওয়ার জেয:- 
“আসম সেবদমশ ো থদওয়া পযমন্ত পৃসথবীবত আর বসৃে হবব ো”(১ম রাজাবলী ১৭:১)। প্রভুর আবদশ অেসুাবর 
এসলয় পাসলবয় থেবলে আহাব রাজার সামবে থথবক এবিং লসুকবয় রয়বলে । 

প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর আহাববর উপর থকে কু্রদ্ধ হবয়সিবলে ? 

মবে রাখববে রাজার দাসয়ত্ব হবচ্ছ সমস্ত ইস্রাবয়লীয়বদর কাবি একটি উদাহরণ স্বরুপ হওয়া ঈশ্ববরর থদওয়া সমস্ত 
বযবস্থা ও আবদশ পালে করার িারা, সকন্তু আহাব থলাবকবদর অেয থদবতার উপাসো করবার জেয ববলসিবলে 
যা খুবই অেসুচত সিল । 

সতে বির পর ঈশ্বর এসলয়বক ববলসিবলে, “তুসম সেবয় আহাববর সবে থদখা কর এবিং তাবক বল, থয সতসে 
পৃসথবীবত বসৃে পাঠ্াববে ।” সুতরািং, এসলয় আহাববর সবে থদখা করবত থেবলে । 

প্রশ্নেঃ- দসুভম ক্ষ সক তা আপসে জাবেে সক? 

দসুভম বক্ষর অথম হল যখে থদবশ খাদয থাবকো, অভাব থদখা থদয় । আজবক আমাবদর েবল্প ইস্রাবয়ল থদবশ দসুভম ক্ষ 
থদখা সদল কারে, সতে বির যাবৎ থসখাবে বসৃে হয়সে । থসখাবে পযমাপ্ত বসৃের জল সিল ো চাবষর জবেয / 
িসল বসৃদ্ধ লাবভর জেয- এই সকবলর কারে হল রাজা আহাববর দেুতা । দসুভম ক্ষ এতই থবশী হবয়সিল শমরীয়বত 
(থসই শহর থযখাবে আহাব বসবাস করত)থয আহাব তার রাজপ্রাসাবদর অধ্যক্ষ ওবসদয়বক খাবাবরর সন্ধাবে 
পাঠ্াবলে। ওবসদয় ঈশ্ববর খুবই দঢ়ৃ সবশ্বাসী সিবলে । এমেসক যখে আহাব রাজার স্ত্ী ইবষবল সমস্ত ইস্রাবয়বলর 
ভাববাদীবদর হতযা করসিবলে তখে ওবসদয় থোপবে ১০০ জে ভাববাসদবক গুহাবত লসুকবয় থরবখসিবলে এবিং 
তাবদর রুটি ও জল সদবয়সিবলে । যখে ওবসদয় যাসচ্ছবলে এসলয় তার সবে থদখা করবলে এবিং বলবলে, “যাও 
আহাববক খবর দাও থয, এসলয় এবসবি”(১ম রাজাবসল ১৮:৮) । 
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                      আমার ঈশ্বর থতামার থদবতা অবপক্ষা মহাে  
                  (শাস্ত্:- ১ম রাজাবসল ১৮:১৬-৩৯) 

১৬ “ওবসদয় তখে রাজা আহাববক সেবয় এসলয় থকাথায় আবি তা জাোল । রাজা আহাব এসলবয়র সবে থদখা 

করবত থেবলে ।” ১৭ আহাব এসলয়বক থদবখ প্রশ্ন করল,“তুসমই সক থসই থলাক যার জেয ইস্রাবয়বলর  এই  

দরুাবস্থা ।” 

প্রশ্ন:- থকে আহাব এসলয়বক এইভাবব সম্বধ্ে কবরবিে ? 

মবে রাখববে, তখে ইস্ররাবয়ল থদবশ দসুভম ক্ষ চলসিল কারে আহাববর দেুতার জেয, এসলয় ববলসিবলে যখে সতসে 

বলববে তখে বসৃে হবব । সতে বির যাবৎ আহাব রাজা থলাক পাঠিবয় সমস্ত রাবজয এসলয়বক খুাঁবজ সিবলে এবিং 

আা্হাব দসুভম বক্ষর জেয তার সেবজর ভুল কাবজর ো থদাষ সদবয় এসলয়বকই থদাষী কবরসিবলে । 

১৮ এসলয় উত্তর সদবলে, “আমার জেয ইস্রাবয়বলর থকাে দদুমশাই হয়সে, তুসম ও থতামার সপতৃ পুরুবষরাই এরজেয 

দায়ী । থতামরা প্রভুর আবদশ অমােয কবর মসূত্তমর পূজা শুরু কবরি । ১৯ এখে ইস্রাবয়বলর সবাইবকই কসমমল 
পবমবত আমার সবে থদখা করবত বল । বালবদববর ৪৫০ জে ভাববাসদ ও রােী ইবষবল সমথমক আবশরার মসূত্তমর 

৪০০ ভাববাসদবকও থযে ওখাবে আো হয় । ২০ আহাব তখে সমস্ত ইস্রাবয়লীয় এবিং ঐসব ভাববাদীবদর কসমমল 

পবমবত ডাকবলে । ২১ এসলয় তখে সবাইবক বলবলে, “থতামরা কবব সস্থর করবব থকাে থদবতাবক থতামরা 
অেসুরে করবব ? থশাে, প্রভুই যসদ সতয ঈশ্বর হে তাহবল তাাঁবক অেসুরে কর । আর বাল মসূত্তমবক যসদ 

থতামরা প্রকৃত থদবতা ববল মবে হয় তাহবল তাবক অেসুরে কর ।” 

প্রশ্ন:- এসলয় ইস্রাবয়লীয়বদর সক করবত থচবয়সিবলে ? 

এসলয় ইস্রাবয়লীয়বদর ববলসিবলে-তারা থযে তাবদর মেবক সস্থর কবর সসদ্ধান্ত থেয় থয কার থসবা করবব, 

ইস্রাবয়লীয় ঈশ্বরবক ো বাল্ থদবতাবক । মবে রাখববে, ইস্রাবয়বলর রাজা তাবদর ববলসিবলে- বাল থদবতার 
আরাধ্ো করবত, সকন্তু থলাবকরা সকিুই বলল ো । 

২২ তখে এসলয় তাবদর বলল, “আসম এখাবে প্রভুর একমাত্র ভাববাদী সহসাবব উপসস্থত আসি, আর বালবদববর 

অেেুামী ৪৫০ জে ভাববাদী আবিে। ২৩  এবার দবুো ষাাঁড় সেবয় আসা থহাক । বাল মসূত্তমর ভাববাদীরা তার 
একটি থকবে েুকবরা েুকবরা কবর কাবঠ্র উপর রাখুে, আসম অেযটি েুকবরা েুকবরা কবর কাবঠ্র উপর রাখসি । 
আমরা থকউই সেবজ থথবক কাবঠ্ আগুে ধ্রাব ো । আসম আমার প্রভুর কাবি প্রাথমো করসি, বাল মসূত্তমর 
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অেেুামী সভববাদীরাও তাবদর থদবতার কাবি প্রাথমো করুে । যার প্রাথমোয় সাড়া সদবয় কাবঠ্ আগুে জ্ববল 

উঠ্বব, তার থদবতায় আসল প্রমােীত হববে ।” ২৪ তখে সমস্ত থলাক এই কাবজ সায় সদল । 

প্রশ্ন:- আপসে সক সচন্তা কবরে এই সবষয়, থয উক্ত পসরসস্থসতবত এসলয় এখাবে সক প্রমাে করবত থচয়সিবলে ? 

ইস্রাবয়বলর ঈশ্বর হবচ্ছে একমাত্র সতয ঈশ্বর এবিং বাল থকাে মবতই ঈশ্বর েে ।  

২৫ এসলয় তখে বাল মসূত্তমর ভাববাদীবদর থডবক বলবলে, “আপোরা সিংখায় অবেক, আপোরাই প্রথবম যাে । 
থযভাবব বললাম ষাাঁড়টিবক থকবে ঠিক করুে, তবব আগুে জ্বালাববে ো ।” ২৬ তখে বাল মসূত্তমর অেেুামী 
ভাববাদীরা তাবদর থয ষাাঁড়টিবক থদওয়া হবয়সিল থসোবক কথামত থকবে সাজাবলে । তারপর তারা থবলা দপুুর 
পযমন্ত বাল মসূত্তমর কাবি প্রাথমো করবলে, তাবদর বাোে যজ্ঞববদী সঘবর োচাোসচ করবলে সকন্তু থকউ তাবদর 

প্রাথমোয় সাড়া সদল ো, আগুে জ্বলল ো । ২৭ দপুুর েসড়বয় থেল, এসলয় ওইসব ভাববাদীবদর সেবয় রসসকতা 
শুরু করবলে । এসলয় বলবলে, “বাল যসদ সসতয সসতযই থদবতা হে, তাহবল একেু থজাবড় প্রাথমো করা উসচত। 
হয়বতা উসে এখে ভাবোয় ডুবব আবিে সকিংবা হয়বতা ঘুসমবয় থেবিে, োো আপোবদর আর একেু থজাবড় হাাঁক 

ডাক সদবয় তাবক ঘুম থথবক থতালা দরকার ।” ২৮ একথা শুবে তারা আরও উচ্চস্ববর প্রাথমো করবত লােবলে, 

ধ্ারাল অস্ত্ সদবয় সেবজবদর ক্ষত-সবক্ষত কবর রক্ত থবর কবর থিলবলে(বাল থদববর প্রাথমোয় এটিও একটি সববশষ 

প্রসক্রয়া সিল) । ২৯ সকন্তু দপুুর থথবক সবকাল েসড়বয় থেবল তখেও আগুে ধ্রার থকাে লক্ষণ থদখা থেল ো । 
ক্রবম সবকাবলর বসলদাবের সময় ঘসেবয় এল, ভাববাদীরা উন্মবত্তর মবতা ডাকাডাসক করবত লােবলে সকন্তু 

বালবদববর সদক থথবক থকােও সাড়া পাওয়া থেল ো । 

৩০ এসলয় তখে সমস্ত থলাবকবদর বলবলে, “এবার আমার কাবি এস ।” সকবল এসলয়বক সঘবর দাাঁড়াল, এসলয় 
প্রথবম প্রভুর থভবঙ যাওয়া থবসদটিবক ঠিক করবলে । ৩১ তারপর ইস্রবয়বলর ১২ টি পসরবার থোসষ্ঠর প্রবতযবকর 
োবম একটি কবর থমাে ১২ টি পাথর খুাঁবজ থবর করবলে । যাবকাববর ১২ জে সন্তাবের োবম এই ১২ জে 
থোসষ্ঠর োমকরণ হবয়সিল । যাবকাববকই প্রভু ইস্রবয়ল ববল থডবকসিবলে ।৩২ এসলয় প্রভুবক সম্মাে জাোবত এই 
পাথর গুসল সদবয় যজ্ঞববদীটি ঠিক কবর সিবলে । তারপর সতসে থবদীর পাবশ ৭ গ্য়ালে জল ধ্রার মবতা একটি 
থিাট্ট থডাবা কােবলে, ৩৩ এবিং সমস্ত জ্বালাসে কাঠ্ থবদীবত রাখবলে । ষাাঁড়োবক েুকবরা কবর কাোর পর এসলয় 
থসইসব েুকবরা কাবঠ্র ওপর রাখবলে । ৩৪ তারপর সতসে বলবলে, “চারটি পাবত্র জল ভবর সেবয় এবস থসই জল 
এই মািংবসর েুকবরা ও কাবঠ্র ওপর িসড়বয় দাও ।” ৩৫ এসলয় এরপর সতেবার একাজ করবল, থবদী থথবক জল 
েসড়বয় পবড় থডাবাো ভসড়বয় সদলল । ৩৬ তখে মবকাসলক বসলদাবের সময় । ভাববাদী এসলয় থবদীর কাবি সেবয় 
প্রাথমো করবলে, “প্রভু অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাবকাববর ঈশ্বর, আসম আপোবক আহ্বাে করসি । আপসে এবস প্রমাে 

করুে থয আপসেই ইস্রাবয়বলর প্রকৃত ঈশ্বর । এইসব থলাকবক থদখাে থয আপসেই আমাবক এসব করার আবদশ 

সদবয়সিবলে । ৩৭ থহ প্রভু, আপসে এবস আমার ডাবক সাড়া সদবল তববই এই সব থলাবকরা বঝুবত পারবব আপসেই 
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তাবদর আপোর কাবি সিসরবয় সেবলে ।” ৩৮ তখে প্রভু আগুে পাঠ্াবলে । থসই আগুবে সমস্ত বসল, কাঠ্, পাথর 

থবদীর পাবশর মাটি পযমন্ত পুবড় থেল । আগুে থডাবায় জমা জলবক ভক্ষণ কবর সেল । ৩৯ সমস্ত থলাক এ ঘেো 
থদবখ মাটিবত হাাঁেু থেবড় ববস বলবত শুরু করবলা, “প্রভুই ঈশ্বর । প্রভুই ঈশ্বর ।” 

 

প্রশ্ন:- এসলয় তাাঁর প্রসতবযাসেতার মধ্যসদবয় সক প্রমাে করবত থচবয়সিবলে ? 

[ইস্রাবয়বলর ঈশ্বর হবচ্ছে একমাত্র সতয ঈশ্বর এবিং থকাে মবতই ঈশ্বর েে । যখে থলাবকরা সেবজর থচাবখ 
থদবখসিবলে থয ঈশ্বর সক কবরসিবলে থসইসদে তারা বঝুবত পারবলে থয তারা সতয ঈশ্বরবক ভুবল সেবয়সিবলে এবিং 

তারা স্মরণ করবলে থয প্রভুই একমাত্র ঈশ্বর] । 

প্রশ্ন:- আপসে সক মবে করবত পারবিে আমাবদর প্রথম আবলাচোর প্রশ্ন ?- আপসে যসদ কারও সবে সম্পকম  ো 
রাখববে তাহবল সক হবব ? 

এো খুবই সহজ ও স্বাভাসবক তাবক ভুবল যাওয়া, যসদ আমরা সম্পকম  ো রাসখ- তা েয় সক?  

প্রশ্ন:- ইস্রবয়বলর থলাবকরা সক ভুবল সেবয়সিল ঈশ্ববরর সবে সম্পকম  রাখবার সবষবয় ? 

হযাাঁ । 

প্রশ্ন:- যসদ আপসে ঈশ্ববরর সবে সম্পবকম  ো থাবকে তাহবল সক হবত পাবর ? 

আপসে তবব ঈশ্ববরর সম্ববন্ধ ভুবল থযবত পাবরে । আমাবদর মবে রাখা দরকার রবয়বি ঈশ্ববরর সবে সম্পকম  

রাখবার জেয তাাঁর সবে সময় অসতবাসহত করবত হবব । সু্কল, বনু্ধরা,কাজকমম এবিং বাইববল অধ্যায়ে এই সবই 
গুরুত্বপূণম । ঈশ্বর আমাবদর এইসব সদবয়বিে থযে আমরা আেন্দ উপবভাে করবত পাসর এবিং সতসে আমাবদর জেয 

থয সকল কাজ কবরবিে তার জেয তাাঁবক ধ্েযবাদ সদবত পাসর । সকন্তু ঈশ্বর কখে চাে ো থয আমরা ঈশ্বর 

থথবক থসই গুবলাবক থবসশ গুরুত্ব প্রদাে কসর । 

প্রশ্ন:- আপসে সক কবর ঈশ্ববরর সবে সময় কাোবত পারববে ? 

তাাঁর সবে কথা বলেু যখে আপসে ঘুম থথবক উবঠ্ে ও ঘুমাবত যাে । তাাঁর সবে কথা বলেু সদবের থবলায় 
যখে আপসে থকাে সজসেস করবিে । তাাঁবক বলেু, তাাঁর উপসস্থসত থযে আপোর সবে সবে যায়, আপোবক থযে 

ভাল বনু্ধ হবত সাহাযয কবর । আপোর বাসবকে বল থখলার সময়ও থযে সতসে আপোর সবে যাে । থযে 
একজে ভাল থিবল বা থমবয় হবত পাবরে । ঈশ্ববরর অবেক পসরকল্পো রবয়বি যা আপসে ও সতসে এক সাবথ 

করবত পাবরে, শুধ্ ুপ্রাথমোয় চাে । 
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                          পাঠ্যক্রি # ১৭: িূমত্তসর ক্ষিতার সীিাবেতা 

                                    তুমি থকাি প্রমতিার িূমত্তস  মিিসাে করবব িা  

                           (থকবলিাত্র ঈশ্ববররই আরাধ্িা করা ঠিক থর্যিিটি মতমি ববলবেি) 

পিুরাবৃমত্ত:- েত সপ্তাবহর েৃহ কবমমর প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ । 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্াংশ:-“…সকন্তু আসমও আমার পসরবার, সদাপ্রভু ঈশ্ববররই থসবা করব”(সযবহাশয়ূ ২৪:১৫)। 

িামরমত্রক গুি:- আরাধ্ো / থসবা । 

আবলািিা িূলক প্রশ্ন:- আপিার ভাতা / বৃমত্ত মদবয় আপমি মক করববি ? 

সু্টয়ােম  সব্রশবকা সতসে একজে পালক সযসে যুবকবদর মবধ্য,পালকবদর মবধ্য এবিং ১০০ থবশী থদবশ সমশোরীবদর 

মবধ্য কাজ কবরে । সতসে এই েল্পটি ববলসিবলে, “ভারবত ভ্রমবণর সময় আসম ও আমার পালক বনু্ধ একটি 

োসড়বত উবঠ্সিলাম । আমাবক একটি বস্তা সরাবত হবয়সিল বসবার জেয । সকন্তু আসম বস্তার মবধ্য ঝেঝে 

আওয়াজ শুেবত থপলাম, এবিং আসম সজজ্ঞাসা করলাম এই বস্তার মবধ্য সক আবি, সতসে বলবলে, ও: অল্প খড় 

রবয়বি ।” তারপর আসম সকিু বজ্রম  পদাথম থেবে থবর করলাম এবিং থসো থদখবত অবেকো ভারতীয় তামার মতরী 

কারুকাযম । তখে আসম তাবক সজজ্ঞাসা করলাম তুসম থকে এই বজ্রম  পদাথম গুসলবক থিবল সদবত চাইি । আমার 

বনু্ধ উত্তর সদল এো হবচ্ছ সহন্দবুদর মসূত্তম । যাবদর পসরবাবর এো সিল তারা সদয খ্রীে সবশ্বাসী হবয়বি এবিং আসম 

তাই তাবদর মসূত্তমো দবূর থিবল সদবত চায় ।  

সুতরািং আসম তাবক বললাম, “আমার ঘবর এর একো সেবয় থযবত চায় । যতদরূ আসম জাসে এো একো সুন্দর 

হস্ত সেসমমত কারুকাযম । এো তখেই মসূত্তম হবয় দাাঁড়ায় যখে আসম েত হবয় আরাধ্ো বা থসবা কসর ।” (এই 
েল্পটি ১০ আজ্ঞার পুস্তবক পাওয়া যায়, থলখক স্টােম  সব্রশবকা পৃো ২০-২১) । 

পটভূমি:- ইস্রাবয়ল থলাবকরা প্রায় ৪০০ বিবররও থবশী সমশর থদবশ দাসরুবপ বসন্দ হবয় সিল যখে ঈশ্বর থমাশীবক 

বলবলে থেতৃত্ব সদবয় ইস্রাবয়ল জাসতবক সমশর থদশ থথবক থবর করার জেয ।তারা সমশর থথবক থবর হবয় আসবার 

পর থলাবকরা ঈশ্ববরর অবাধ্য হল । এবিং তাবদর অবাধ্যতার িলস্বরুপ ঈশ্বর তাবদরবক প্রসতজ্ঞার থদবশ প্রববশ 
করবত সদবলে ো । প্রায় ৪০ বির যাবৎ মরুভূসমবত পসরভ্রমে করাবলে । যখে সময় হল সযবহাশয়ূ থলাবকবদরবক 
সেবয় কোে থদবশ অথমাৎ প্রসতজ্ঞার থদবশর সদবক রওো সদবলে । ঈশ্বর ইস্রবয়লীয়বদর সাহাযয কবরসিবলে থয সমস্ত 
জাসতরা থসই থদবশ বসবাস করসিবলে তাবদর উৎখাত করবার জেয । যখে ইস্রাবয়লীয়রা থসখাবে েতুেভাবব 
বসবাস শুরু করল, তখে ঈশ্বর যীবহাশবূয়র মাধ্যবম ইস্রাবয়লবক সাবধ্াে কবর সদবলে । 
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                                           “থতািরা থকাি িূমত্তস  মিিসাে কর িা” 
                                                  (শাস্ত্: মর্যবহাশয়ূ ২৩:৬-৮) 

৬ “প্রভু থতামাবদর যা যা আবদশ সদবয়বিে থসসব থতামরা অবশযই পালে করবব । থমাসশর সবসধ্ পুস্তবক থযসব 
থলখা আবি থসসব পালে করবব । ওই সবসধ্ থথবক সবচুতয হবব ো । ৭ আমাবদর মবধ্য এমে সকিু থলাক আবি 

যারা ইস্রাবয়বলর থকউ েয় । তারা তাবদর সেবজবদর থদবতাবদর পূজা কবর । থতামরা তাবদর থদবতাবদর থসবা 
অথবা পূজা করবব ো । প্রসতশ্রুসত থেবার সময় তাবদর থদবতাবদর োম থতামাবদর থেওয়া উসচত হবব ো।৮ 
থতামরা থতামাবদর প্রভু ঈশ্ববরর অেসুরণ কবর চলবব, আবেও থতামরা তাই কবরসিবল সবমদাই থতামরা তাই 

করবব” ।  

ইস্রাবয়লীয়বদর থসই থদশ অসধ্কাবরর পূববম থসই থদবশ বসবাসকারী থলাবকরা অবেক থদববদবীর থসবা করত । ঈশ্বর 
ইস্রাবয়ল থলাবকবদর ববলসিবলে থযে তারা এই সমস্ত থলাক / জাসতর সবে থমলাবমশা ো কবর । 

প্রশ্ন:- সিতীয় আজ্ঞায় বলা হবয়বি থতামার সেসমবত্ত থকাে প্রসতমা সেমমাে করবব ো । প্রসতমা বা মসূত্তম সক ? 

মসূত্তম হল একটি স্তম্ভ বা েঠ্ে যা থকউ োবকউ কাঠ্ বা পাথর সদবয় বাসেবয়বি যা ঈশ্ববরর প্রসতসেসধ্ স্বরুপ । 
অবেবকই মসূত্তম সেমমাে কবর এবিং থসোবক ঈশ্বর ববল পূজা বা থসবা কবর । 

 প্রশ্ন:- থকে ঈশ্বর ববলবিে “থকাে ক্ষসদত প্রসতমা সেমমাে করবব ো ও তার থসবা করবব ো ?” 

আসুে আমরা জােবত থচো কসর । 

প্রশ্ন:- মসূত্তম সক আপোবক সাহাযয করবত পাবর ? 

ো । শুেেু বাইববল সক ববল এই সবষবয় । ৪ “অোেয জাসতর থদবতারা শুধ্ইু থসাো বা রুপার মতরী মসূত্তম 

মাত্র । ৫ ওই মসূত্তমবদর মখু আবি সকন্তু কথা বলবত পাবর ো । ওবদর থচাখ আবি সকন্তু থদখবত পায় ো । ৬ 
ওবদর কাে আবি সকন্তু শুেবত পায় ো । ওবদর োক আবি সকন্তু ঘ্রাে সেবত পাবর ো । ৭ ওবদর হাত আবি 
সকন্তু অেভুব করবত পাবর ো । ওবদর পা আবি সকন্তু চলবত পাবর ো এবিং ওবদর কণ্ঠ থথবক থকাে স্বর আবস 
ো ।” (েীতসিংসহতা ১১৫:৪-৭) ।  

সুতরািং ঈশ্বর প্রথবমই ববলবিে, মসূত্তম আমাবদর সহায়তা করবত পাবর ো । কারে তারা সেসমমত হয় থসই একই 
কাঠ্ সদবয় থয কাঠ্ আপসে আগুে জ্বালাবার জেয বযবহার কবরে ।(সযশাইয় ৪৪:১৫), সকন্তু মসূত্তমরা থকবলমাত্র 
অসহায় একটি কাবঠ্র স্তুপ ।  
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প্রশ্ন:- মসূত্তম বা প্রসতমা থকে সবপদ জেক হয় ? 

থলাবকরা ঈশ্ববরর চাইবত থবশী মেবযাে থদয় থসই বস্তু গুসলবত ।  

এখাবে একটি উদাহরে:- আপোর যসদ বসৃত্তভাতা আবমসরকার অবথম ১ ডলার হয়, সপ্তাবহ তবব আপোর প্রথম 
সচন্তা সক তার থথবক আপসে দশমািংশ ঈশ্ববরর জেয সদবত চাে, ো আপসে থবশী সচসন্তত এই সবষবয় থয আপসে 
এো সদবয় সক সকেববে ? আপোর কাবি থকাে সকিু যতই গুরুত্বপূণম থহাক ো থকে, ঈশ্বর আপোর কাবি থবশী 
গুরুত্বপূণম হবত চাে । 

প্রশ্ন:- থকাে সকিুর বা কাবরা থথবক ঈশ্বর থকে থবশী গুরুত্বপূণম হবত চাে আপোর কাবি ? 

যসদ ঈশ্বর আপোর জীববে গুরুত্বপূণম বযসক্ত ো হে, তাহবল আপসে যাবকই চাে বা আপসে যা চাে বা আপসে 
যা করবত চাে করবত পাবরে ।  

প্রশ্ন:- প্রসতবযাসেতায় এো সকরকম হবব যসদ থকউ সেবজর সেয়বম িুেবল থখলবত চায় ? সক ধ্রবের থখলা 
আপসে থখলবত চাে ? 

প্রশ্ন:- সক হবব যসদ আপোর সশক্ষক ববলে, “আজ তুসম যার সবে, যা ইচ্ছা তাই করবত পাবরা, যসদ তুসম 
কযাবিবেসরয়া লাইবে থজাড় কবর েুবক পড়বত চাও অথবা যসদ তুসম সপ্রসণ্সপাবলর সবে কথা বলবত চাও- তাহবলও 
ঠিক আবি! থতামার সু্কবল তবব থসো কী ধ্রবের সদে হবব ?   

আপসে থদবখবিে, আপোর পাসরমাপ বা জসরবপর দরকার রবয়বি যার িারা আপোর বযবহার পাসরমাপ করববে, 
থয থসটি বা ভুল । যীশু খ্রীে হবচ্ছে থসই মােদণ্ড যা ঈশ্বর আমাবদর সদবয়বিে থযে আমরা জােবত পাসর 
সকভাবব আমাবদর তাাঁা্র বাধ্য থথবক জীবে যাপে করবত হয় । যীশুবক জােবত থচো করুে থযে আপসে তাাঁর 
মত হবয় উঠ্বত পাবরে । থযে তাাঁর মবধ্য সদবয় জােবত পাবরে আপসে আপোর জীবেবক সকভাবব সেবমাহ 
করববে ।  

আমাবদর সবেত পাবঠ্ থদবখসি যসদ আমরা ঈশ্ববরর সবে সময় অসতবাসহত ো কসর, তাহবল এো খবুই সহজ 
তাাঁবক ভুবল যাওয়া । আপসে মবে কবর থদখুে, ইস্রাবয়লীয়বদর কী হবয়সিল । সম্পূণম জাসত ঈশ্বরবক এবিং তাবদর 
সন্তােরাও ঈশ্বরবক ভুবল সেবয়সিল ।  

ইস্রাবয়ল জাসতরা যখে অেযােয জাসতবদর মবধ্য বসবাস করসিল যারা অবেক থদবতার থসবা করত যা তাবদর 
অেযােয জাসতর থথবক আলাদা কবরসিল ঈশ্বর মেস্থ কবরসিবলে থযে তারা সমগ্র পরজাসতয়বদর মাবঝ সস্থর হবয় 
দাাঁসড়বয় থাবক । সকন্তু যখে ইস্রাবয়লীয়রা অেযােয পরজাতীয়বদর থমলাবমশা শুরু করল, তারা ঈশ্ববরর কথা থশাো 
থথবক সবরত থাকল এবিং তারা হতভম্ব হবয় সেবয় ঈশ্বরবক ভুবল থেল । তারা অেযােয থদববদবীর সপিবে চলবত 
শুরু করল । 

প্রশ্ন:- থকে আপোর সপতামাতা আপোবক ঈশ্বর সম্পবকম  সশক্ষা থদে ? 

যসদ আপোর সপতা-মাতা আপোবক ঈশ্বর সম্পবকম  সশক্ষা ো থদয় তাহবল আপসে হয়বতা ঈশ্বরবক ো থজবেই থশষ 
হবয় যাববে । তাই আপোর জেয খুবই গুরুত্বপূণম থয থযভাবব ঈশ্বর আপোবক সেমবদশ থদয় থসই রুবপ ঈশ্ববরর 
থসবা করা, তাহবল আপসে তাাঁবক ভুবল যাববে ো এবিং একসদে আপোর সন্তােরাও ঈশ্বরবক ভুবল যাববো । 
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প্রশ্ন:- আজবকর সদবে থলাবকরা সক ধ্রবের মসূতম র থসবা কবর ? 

বাইববল ববল, আপসে থয থকাবো সবষয় যখে খুব থজারপূবমক চাে, এবিং আপসে তা পাবার জেয যা খসুশ তাই 
কবরে- আপোর জবেয থসোই মসূতম  । এই সমস্ত সবষয় আপোবক ঈশ্বর থথবক দবূর সেবয় যায় । 

প্রশ্ন:- থসই সমস্ত সবষয় গুবলা সক যা থলাবকরা উৎসুক হবয় ঈশ্ববরর থথবক থবশী গুরুত্ব থদয় ? 

ভাল থপাষাক, থেশা, থখলাধ্লূায় ভাল হওয়া, ভাল ভাল বনু্ধবান্ধব িারা গ্রহেবযােয সকিু- এই সমস্ত সকিুই থবশী 
ঈশ্ববরর থথবক গুরুত্বপূণম হবত পাবর । 

প্রশ্ন:- আমরা সকভাবব থখলাধূ্লা ও বনু্ধ বান্ধব থথবক ঈশ্বরবক থবশী গুরুত্ব সদবত পাসর ? 

বাইববল ববল- ঈশ্বরবক সব সবষবয়র ধ্েযবাদ সদবত, সমস্ত সকিুই ঈশ্ববরর দসৃেবত গ্রহণবযােয হওয়ার জেয করুে, 
সকন্তু সেবজর মসহমার জেয েয়- অেয কথায়, সমস্ত সকিুর উপবর এবিং সেবজর উপবর ঈশ্বরবক থবশী গুরুত্ব 
সদে। 

মবে আবি সযবহাশুবয়া সক ববলসিবলে, “.......সকন্তু আসম আর আমার পসরবার সম্পবকম  বলবত পাসর, আমরা 
প্রভুর থসবা করব” (সযবহাশুবয়া ২৪:১৫)। 
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                          পাঠ্যক্রি # ১৮: অমি পমরক্ষার শাে থাকা 

                                    তুমি থতািার মিমিবত্ত প্রমতিার মিিসাে করবব িা  

                           (থকবলিাত্র ঈশ্ববররই আরাধ্িা করা ঠিক থর্যিিটি মতমি ববলবেি) 

পুেরুাবসৃত্ত:- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ । 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশ:- “যসদ আপসে আমাবদর আসিকুবণ্ড সেবক্ষপ কবরে তাহবল আমরা থয ঈশ্ববরর আরাধ্ো 
সতসে আমাবদর রক্ষা করববে, সতসে ইচ্ছা করবল আমাবদর আপোর হাত থথবক রক্ষা করবত পাবরে । সকন্তু যসদ 
আমাবদর ঈশ্বরও আমাবদর রক্ষা ো কবরে তাহবলও আমরা আপোর থদবতার থসবা করব ো এবিং আপোর 
প্রসতসষ্ঠত থসাোর মসূত্তমর পূজাও করব ো”(দাসেবয়ল: ১৭-১৮) । 

চাসরসত্রক গুণ:- ভরসা এবিং সবশ্বস্ততা । 

আবলাচো মলূক প্রশ্ন:- যসদ আপোর ভাবলা বনু্ধ থাবক আপসে জাবেে, সযসে ঈশ্ববর সবশ্বাসী েে । তাবক 
সজজ্ঞাসা করুে- আপসে যসদ ঈশ্ববর সবশ্বাস কবরে ।আপসে সক ববলে ? 

জামমােীর সিতীয় সবশ্ব যুবদ্ধর একটি েবল্পর কথা বসল- থসই সময় সকিু পসরবার থোপবে একটি ঘবর প্রাথমো ও 
বাইববল পাবঠ্র জেয একত্র হবতে । যখে তারা একবত্র প্রাথমো করসিবলে দরজা থখালা সিল, সকিু জামমাে থসো 
বনু্ধক হাবত সেবয় ঘবর েুবক পরবলে । তারপর থসোরা সবাইবক থদওয়াবলর সদবক মখু কবর প্রবতযকবক দাাঁড়াবত 
বলবলে ও তারা বনু্ধবকর সেশাোয় রাখবলে । 

তারপর একজে থসো বলবলে, “আমরা জাসে আপোরা জমাবয়ত হে প্রাথমো ও বাইববল পাবঠ্র জেয ।” থসই 
কারবে আমাবদর কাবি আবদশ রবয়বি আপোবদর হতযা করবার জেয ।সকন্তু যারা যারা অস্বীকার করবব এবিং 

বলবব থয তারা খ্রীে সবশ্বাসী েে তারা এখাে থথবক থবসরবয় সেবজর ঘবর থযবত পাবর । 

একথা শুবে অবেবকই থবসড়বয় থেল সকন্তু অল্প কবয়কজে সবশ্বস্ত খ্রীে সবশ্বাসী থসোবদর সামবে অবসশে রইল । 
অববশবষ থশবষর বযসক্তটি যাওয়ার পর থসোরা তাবদর বনু্ধক সেবচ োসমবয় রাখল এবিং বলল, আমরা প্রকৃতই খ্রীে 
সবশ্বাসী আমরা চাই আপোবদর সবে আরাধ্ো করবত । সকন্তু আমাবদর এো সচবে সেবত হল থয প্রকৃতপবক্ষ 
আপোরা খ্রীে সবশ্বাসী সকো ? আমরা তাাঁর অেসুরণ করব যতই সবপদ আসুক ো থকে । 

পঠ্ভূসম:- প্রায় ৬০০ খ্রী: পূ: বাসবলবের রাজা েবখূদসেৎসর সযরুশাবলম আক্রমণ কবরে, েবখূদসেৎসর তার 
থসোধ্ক্ষযবক আবদশ সদবয়সিবলে থযে সযরুশাবলম থথবক সকিু রাজকীয় পসরবাবরর ও অোেয গুরুত্বপূণম পসরবাবরর 
সকিু যুবক থিবলবদর ধ্বর বাসবলবে সেবয় আবস ।  

এই সমস্ত যুবকরা শসক্তশালী, সুন্দর, বসুদ্ধমাে এবিং পারদশী সিবলে । রাজা েবখূদসেৎসবরর রাজ সভায় থসবা 
করবার জেয যা যা আবশযক তা সবরকবমর সশক্ষায় তাবদর সশসক্ষত করা হল । ৩ বির তাবদর বাসবলবের 
ভাষা থশখাে হবয়সিল, এমেসক তাবদর েতুে োমও থদওয়া হবয়সিল । 
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তাবদর মবধ্য এই চারজে যবুবকর োম সিল-দাসেবয়ল,শদ্রক,মমশক এবিং ওববদেবো এবিং ঈশ্বর তাবদর সাহাযয 
কবরসিবলে সশক্ষা লাভ করবত এবিং তাবদর যা থশখাে হবয়সিল তা বঝুবত । 

তবওু তারা এই সমস্ত সবষবয়র মবধ্য সবশ্বাসবযােয ও সবশ্বস্ত থাকবলে ইস্রাবয়বলর ঈশ্ববরর প্রসত । তাবদর ঈশ্ববরর 
প্রসত সেভম রতার ও সবশ্বাসবযােযতার পরীক্ষা হবয়সিল । 

                            “অসি পসরক্ষায় শান্ত থাকা” 

                            (শাস্ত্:-দাসেবয়ল ৩ অধ্যায়) 
“1 রাজা েবখূদসেৎসর একটি থসাোর মসূত্তম মতরী করবলে| মসূত্তমটি সিল 60 হাত উাঁচু এবিং 6 হাত চওড়া| তারপর সতসে থসই 

মসূত্তমটি বাসবল প্রবদবশ দরূা সমতবলর ওপর স্থাপে করবলে| 2 তারপর রাজা প্রাবদশীয় রাজযপাল, উচ্চপদস্থ সামসরক কমমচারীেণ, 

উপবদশকেণ, থকাষাধ্যক্ষেণ, সবচারকেণ, শাসকেণ এবিং অেযােয উচ্চপদস্থ কমমচারীবদর ঐ মসূত্তমর উৎসেীকরণ অেষু্ঠাবে 

আসবত আবদশ সদবলে| 

3 তাই তারা সবাই এবলে এবিং েবখূদসেৎসবরর স্থাসপত মসূত্তমর সামবে দাাঁড়াবলে| 4 তারপর রাজার থঘাষক উচ্চকবণ্ঠ বলবলে, 

“থহ সবসভন্ন থদশ ও োো ভাষাসবদ্গণ থতামরা আমার কথা থশাে| থতামাবদর এই আবদশ থদওয়া হবচ্ছ: 5 থয মহূুবতম  সশঙা, বাাঁসশ, 

বীণা এবিং অেযােয সমস্ত বাদযযবন্ত্রর আওয়াজ শুেবব তখেই থতামরা আভূসম েত হবব এবিং রাজার স্থাপো করা মসূত্তমর পূবজা 
করবব| 6 যসদ থকাে বযসক্ত আভূসম েত ো হবয় পূবজা কবর, তাবক সবে সবে অসিকুবণ্ড সেবক্ষপ করা হবব|” 

7 তাই, থয মহূুবতম  সশঙা, বাাঁসশ, বীণা এবিং অেযােয বাদযযবন্ত্রর শে থশাো থেল, সমস্ত থদশসমহূ ও সমস্ত ভাষাসবদেণ আভূসম েত 

হল এবিং েবখূদসেৎসবরর প্রসতসষ্ঠত মসূত্তমর পূজা করল| 

8 থসই সময়, সকিু কলদীয় থলাকরা রাজার কাবি এল এবিং ইহুদীবদর সবরুবদ্ধ কথা বলবত লােল| 9 তারা রাজা েবখূদসেৎসরবক 

বলল, “মহারাজ দীঘমজীসব থহাে! 10 মহারাজ আপসে আবদশ কবরসিবলে থয সশঙা, বাাঁসশ, বীণা ও অেযােয বাদযযবন্ত্রর বাদে 

থশাো মাত্র সকলবক মাথা েত কবর থসাোর মসূত্তমটির পূজা করবত| 11 আপসে আবরা ববলসিবলে থয যসদ থকউ এই মসূত্তমর পূজা ো 
কবর তাহবল তাবদর অসিকুবণ্ড সেবক্ষপ করা হবব| 12 সকন্তু থহ মহারাজ, সকিু ইহুদী আপোর আবদশ অমােয কবরবি| আপসে পূববম 
তাবদর গুরুত্বপূণম কমমচারীর পবদ বহাল কবরসিবলে| তারা হল শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবো| তারা আপোর থদবতার পূজা কবর 

সে| তারা আভূসম েত হয়সে এবিং আপোর প্রসতসষ্ঠত থসাোর মসূত্তমটি পূবজা কবর সে|” 

13 তখে রাজা ভীষণ রুদ্ধ হবয় শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোবক থডবক পাঠ্াবলে| তাবদর রাজার সামবে আো হল| 14 েবখূদসেৎ
সর ঐ থলাবকবদর বলবলে, “শদ্রক, মমশক এবিং অববদ্-েবো, এো সক সসতয থয থতামরা আমার থদবতাবদর পূবজা কর ো আর 

থতামরা আভূসম েত হও সে এবিং আমার প্রসতসষ্ঠত থসাোর মসূত্তমবক পূবজা করসে? 15 এবার যখেই থতামরা সশঙা, বীণা ও 

অেযােয বাদযযবন্ত্রর শে শুেবব তখেই থতামরা মাথা েত কবর থসাোর মসূত্তমর পূজা করবব| যসদ থতামরা এই মসূত্তমর পূজা করবত 

রাজী থাবকা তবব ভাল, েয়বতা থতামাবদর অসিকুবণ্ড সেবক্ষপ করা হবব| তখে থকাে থদবতাই থতামাবদর আমার হাত থথবক রক্ষা 
করবত পারবব ো!” 

16 শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবো রাজাবক বলল, “এর বযাখযা থদওয়ার প্রবয়াজে আমাবদর থেই| 17 যসদ আপসে আমাবদর 

অসিকুবণ্ড সেবক্ষপ কবরে তাহবল আমরা থয থদবতার পূজা কসর সতসে আমাবদর রক্ষা করববে| সতসে ইচ্ছা করবল আমাবদর 

আপোর হাত থথবক রক্ষা করবত পাবরে| 18 সকন্তু যসদ আমাবদর ঈশ্বরও আমাবদর রক্ষা ো কবরে, তাহবলও আমরা আপোর 

থদবতার থসবা করব ো এবিং আপোর প্রসতসষ্ঠত থসাোর মসূত্তমর পূজাও করব ো|” 
19 তখে েবখূদসেৎসর ভীষণ থরবে থেবলে এবিং শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোর সদবক ভত্সম সোপূণম দসৃেবত তাকাবলে| সতসে 

অসিকুণ্ডটিবক সাতগুণ থবশী উৎতপ্ত করবার আবদশ সদবলে| 20 তারপর েবখূদসেৎসর তাাঁর সব থচবয় শসক্তশালী মসেযবদর 

কবয়ক জেবক শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোবক থবাঁবধ্ থিবল তাবদর অসিকুবণ্ডর মবধ্য িুাঁ বড় থিবল সদবত আবদশ সদবলে| 
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21 তাই মসেযরা আঙরাখা, পায়জামা, েুসপ ও অেযােয ববস্ত্ পূণমসসজ্জত শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোবক থবাঁবধ্ থিলল এবিং জ্বলন্ত 

অসিকুবণ্ডর মবধ্য থিবল সদল| 22 রাজার আবদশ এত সেষু্ঠর সিল ববল এবিং অসিকুণ্ডটি এত উৎতপ্ত সিল ববল থয মসেযরা শদ্রক, 

মমশক এবিং অববদ্-েবোবক সেবয় সেবয়সিল তারাই আগুে পুবড় মারা থেল| 23 শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোবক দঢ়ৃ ভাবব থবাঁবধ্ 

আগুবে সেবক্ষপ করা হবয়সিল| 

24 থসই সময় েবখূদসেৎসর সবস্মবয় লাসিবয় উঠ্বলে| সতসে তাাঁর উপবদশকবদর সজজ্ঞাসা করবলে, “এো সক ঠিক থয আমরা মাত্র 

সতে জেবক থবাঁবধ্ অসিকুবণ্ড সেবক্ষপ কবরসিলাম?” 

উপবদশকরা বলবলে, “হযাাঁ, মহারাজ|” 

25 রাজা বলবলে, “থদখ, আসম থদখসি চার জে মােষু আগুবের থভতর থহাঁ বে থবড়াবচ্ছ| তারা বাাঁধ্েমকু্ত এবিং তারা থকউই 

আগুবে পুবড় যাবচ্ছ ো| চতুথম জেবক থদখবত থযে একজে থদবদবূতর মবতা|” 

26 তখে েবখূদসেৎসর অসিকুবণ্ডর মবুখর কাবি সেবয় সচৎকার কবর বলবলে, “পরাৎপর ঈশ্ববরর অেেুত শদ্রক, মমশক ও 

অববদ্-েবো থতামরা এখাবে থবসরবয় এবসা!” 

তাই শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবো আগুবের থভতর থথবক থবসরবয় এবলা| 27 তারা থবসরবয় আসার পর প্রাবদশীয় রাজযপাল, 

উচ্চপদস্থ কমমচারী, অসধ্পসত ও রাজার উপবদশকরা তাবদর সঘবর ধ্রল| তারা থদখল থয আগুে শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোর 

আঙরাখা অথবা অেয সকিু, এমে সক তাবদর মাথার একো চুলও থপাড়ায়সে এবিং তারা থয আগুবের কাবি সিল এমে থকাে 

েন্ধও তাবদর ো থথবক থববরাসচ্ছল ো| 
28 এরপর েবখূদসেৎসর বলবলে, “শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোর ঈশ্ববরর প্রশিংসা কবরা| সতসে তাাঁর দতূ পাঠিবয়বিে এবিং তাাঁর 

দাসবদর আগুে থথবক রক্ষা কবরবিে| এই সতে জে থলাক তাবদর ঈশ্ববরর প্রসত সবশ্বস্ত সিল| তারা আমার আবদশ অমােয কবর 

মতুৃযবরণ করবতও রাজী সিল, সকন্তু তবওু তারা অেয থকাে থদবতার আরাধ্ো করবত রাজী হয়সে| 29 তাই আসম এই সেয়ম 

করলাম: থকাে থদবশর এবিং থকাে ভাষার থকাে বযসক্ত যসদ শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোর ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ থকাে কথা ববল তবব 

তাবদর েুকবরা েুকবরা কবর থকবে থিলা হবব| তাবদর বাসড়-ঘর সবমসাধ্ারবণর থশৌচালয় হবয় উঠ্বব কারণ অেয থকাে থদবতা 
তাাঁর থলাকবদর এভাবব বাাঁচাবত পাবরে ো|” 30 তখে রাজা শদ্রক, মমশক ও অববদ্-েবোবক আবরা গুরুত্বপূণম কাবজর ভার সদবয় 

বাসবল প্রবদবশ পাঠ্াবলে”।  
                 ....................................... 
প্রশ্ন:- সবশ্বস্ততার সিংজ্ঞা সক হবত পাবর ? 
সবশ্বস্ততার অথম হল ভসক্ত থদখাে বা সবশ্বস্ত থাকা বা সবশ্বাবস সস্থর থাকা । 
প্রশ্ন:- ঈশ্বর থকে শদ্রক, মমশক, এবিং ওববদেবোবক রক্ষা কবরসিবলে-এই সবষবয় আপোর সচন্তা সক ? 
কারে তারা  ঈশ্ববরর প্রসত সবশ্বাবস সস্থর থাকাোবক এবিং েবখূদসেৎসবরর বাোে মসূত্তম থসবা ো করার সসদ্ধান্তবক 

থববি সেবয়সিবলে।   
প্রশ্ন:- থকে শদ্রক, মমশক, অববদ-েবো ঈশ্ববরর প্রসত সবশ্বস্ত থাকাোবক থববি সেবয়সিবলে যখে তারা জােবতে-
তাবদর এই সবশ্বস্ততার জেয তাবদর জীবেও থযবত পাবর-এ সবষবয় আপসে সক সচন্তা কবরে ? 
শদ্রক, মমশক, অববদেবো তারা ববুঝসিবলে থয ঈশ্বরই তাবদর রাজার থসবা করার জেয সুস্বাস্থয, জ্ঞাে, বসুদ্ধ, 

থযােযতা, দক্ষতা দাে কবরবিে।  
তারা এোও জােবতে থয মসূত্তম পূজা কবঠ্ার ভাবব সেসষদ্ধ সিল তাবদর জেয । শদ্রক, মমশক, অববদেবো জােবতে 
থয তারা থকাবো মবতই তাবদর আরাধ্ো বা থসবা মসূত্তম বা থদবতাবক থদববে ো । কারে আরাধ্োর থযােয 
থকবল ঈশ্বরই একমাত্র । তারা ঈশ্ববরর প্রসত সবশ্বস্ত থাকবত থচবয়সিবলে । 
প্রশ্ন:- ভাল বনু্ধর একটি চাসরসত্রক মবসশে সক ? 
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ভাল বনু্ধবত্বর একটি চাসরসত্রক গুে হল সবশ্বস্ততা । থসই সবশ্বস্ত বনু্ধ প্রসতসদবের একসদবের েয় যসদও আপোর 
খারাপ বা দদুমশায় সদে যায় তবওু থস সবে থাকবব । 
আপসে জাবেে সক একজে বনু্ধ রবয়বিে থয বনু্ধ সব বনু্ধর থথবক উত্তম, তাাঁর োম যীশু । যীশু সম্পূণমরূবপ 
সবশ্বস্ত থাবকে আপোর সদে যতই খারাপ থাক ো থকে, সতসে সবমদা প্রস্তুত আপোর সবে সময় কাোবার জেয। 
প্রশ্ন:- থসই সমস্ত সবষয় গুসল সক সক যা আপোর মবোবযাে থকাঁ বড় থেয় ? 

ঘবরর কাজ, থখলাধ্ূলা, আেযােয কাজ, বনু্ধবান্ধব ।  
প্রশ্ন:- ঈশ্ববরর থথবক এইগুসল আপোর কাবি সকভাবব গুরুত্বপূণম হবয় যায় ? 
যখে আপসে ঈশ্ববরর চাইবত এইগুসলবক থবশী মবোবযাে থদে । 
প্রশ্ন:- ঈশ্ববরর থথবক অেয সকিু থবসশ গুরুত্বপূণম হওয়া থথবক সকভাবব সবরত থাকবত পাবরে ? 
যখে থকাে সকিু আপোর জীববে আবস যা ঈশ্ববরর থথবক থসোই থবশী গুরুত্ব আকষমে কবর, তখে আপোর 
প্রসত ঈশ্ববরর সবশ্বস্ততার কথা মবে রাখববে । 
প্রশ্ন:- ঈশ্বর আপোরও সমস্ত থলাবকর কাবি সকভাবব সবশ্বস্ত বনু্ধ হবলে ? 
বাইববল ববল, যীশু আপোর জেয তাাঁরা জীবেবক অপমে কবরবিে থযে আপসে একসদে তাাঁর সবে স্ববেম হবত 
পাবরে । সববচবয় মবে রাখবার কথা এোই থয, যীশু আমাবদর এবতাোই ভাল বাসবলে থয সতসে সেবজর 
জীবেবক সম্পূণম করবলে যসদও আমরা তার উপযুক্ত েয় । 
প্রশ্ন:- আজবক আপসে সকভাবব সবশ্বস্ত বনু্ধ হববে ? 
ভালবাসা থদসখবয়, দয়া থদসখবয়, যা সঠিক তা করার মবধ্য । 
 
................................................................................................................................. 
 
                           পাঠ্যক্রম> ১৯  
                       থসাোর মবতা উত্তম/খাাঁটি 
                  “ থতামার সপতা-মাতাবক সমাদর করবব”  
                   (আমাবদর সপতা-মাতার সমাদর করা)  
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ থয বযসক্ত প্রজ্ঞা লাভ কবরবি, থস সুখী হবব, যখে থস থবাধ্শসক্ত প্রাপ্ত হবব, তখে 
থস আশীবমাদ ধ্েয হবব। প্রজ্ঞা থথবক থয লাভ আবস তা রূবপার থচবয়ও ভাল। প্রজ্ঞা থথবক থয লাভ হয় তা সকূ্ষ্ম 
থসাোর থচবয়ও ভাল” (সহবতাপবদশ ৩:১৩-১৪)।  
চাসরসত্রক গুণেঃ- সন্মাে।  
আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- সব চাইবত মলূযবাে বা সববশষ গুরুত্বপূণম সম্পদ আপোর সক আবি?  
 
                           থসাোর থথবকও খাাঁটি  
                        শাস্ত্েঃ- সহবতাপবদশ ৩:১৩-১৫  
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“১৩ থয বযসক্ত প্রজ্ঞা লাভ কবরবি, থস সুখী হবব, যখে থস থবাধ্শসক্ত প্রাপ্ত হবব, তখে থস আশীবমাদ ধ্েয হবব। 
প্রজ্ঞা থথবক থয লাভ আবস তা রূবপার থচবয়ও ভাল। ১৪প্রজ্ঞা থথবক থয লাভ হয় তা সূক্ষ্ম থসাোর থচবয়ও ভাল.১৫ 

প্রজ্ঞা মসণমুক্তার থচবয়ও মলূযবাে, থতামার ইসস্পত থকাে বস্তুই তার তূলয েয়”।   
প্রশ্নেঃ- প্রজ্ঞা সক? 
অসভধ্াে অেসুাবর প্রজ্ঞা হবচ্ছ জ্ঞাে অথবা ভাল বা মন্দ সম্ববন্ধ বঝুবত পারা। সকন্তু থলাবকরা সাধ্ারণত যা সচন্তা 
কবর ভাল বা মন্দ সম্ববন্ধ প্রজ্ঞা তার থথবকও উবদ্ধম । প্রকৃত প্রজ্ঞা হবচ্ছ ঈশ্বর থযো ববলবিে থসোই ঠিক এবিং 
থসোবক প্রবতযক সদবের সসদ্ধান্ত থেওয়ার জেয বযবহার করা। 
বাইববল ববল, আপসে যা সকিুই আকাঙ্ক্ষা কবরে ো থকে প্রজ্ঞা তার থথবকও মলূযবাে। েতুে থমাের সাইবকল, 
বা থকাে থখলাধ্ুলায় চযাসম্পয়াে হওয়া, থসাো, রূপা অথবা মলূযবাে েহো/অলিংকার- এইগুসলর থকাে সকিুই 
প্রজ্ঞার থথবক আপোর কাবি মলূযবাে হবত পাবর ো।  
প্রশ্নেঃ- প্রজ্ঞা থকে খুবই গুরুত্বপূণম- আপসে এই সবশবয় সক ভাববে?  
প্রজ্ঞা থকে খুবই গুরুত্বপূণম থসই সবশবয় সতেটি কারণ থদসখ। 
প্রজ্ঞার মলূযেঃ-  
প্রজ্ঞা আপোবক ববল থকােটি ঠিক এবিং থকােটি ভুল।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক জাবেে মলূযববাধ্ এবিং সততার মবধ্য পাথমকয সক?  
যা প্রচসলত তার উপর সভসত্ত কবর মলূয পসরবসতম ত হয়। সততা হবচ্ছ ঈশ্ববরর থদওয়া সতয যা সবমদা ও 
সচরকাবলর জেয একই থাবক বা অপসরবতীত। 
প্রশ্নেঃ- প্রজ্ঞার একটি উদাহরণ সক হবত পাবর যা আপসে জাবেে তা ঠিক?  
সৎ, দয়া, থপ্রম। 
প্রশ্নেঃ- আপসে জাবেে থযো ঠিক েয় এমে একটি ভাব ভসেমার উদাহরণ সক হবত পাবর? 
ঘৃণা, স্বাথমপরতা।  
প্রশ্নেঃ- থকােটি সঠিক মবোভাব যা আমাবদর থাকা দরকার, তা আপসে সকভাবব সশক্ষা থপবত পাবরে? 
বাইববল পড়ার মবধ্য সদবয় যীশুবক জােবত থচো করুণ। ঈশ্ববরর কাবি বলেু থযে সতসে আপোবক সঠিক 
মবোভাব দাে করবত সাহাযয কবরে, যারা ঈশ্বরবক জাবে এবিং বাইববল যা ববলবি তা থমবে চবল, এমে সপতা-
মাতার উদাহরণ থদবখ ।  
# প্রজ্ঞা আপোবক সাহাযয করবব যা েযাযয ও ঠিক তা করবত।  
প্রশ্নেঃ- েযাযয হওয়ার একটি উদাহরণ সক হবত পাবর?  
প্রবতযবক সমােভাবব থখলাবত অিংশ থেবব, ঈশ্বর আপোবক থয সদবয়বিে তার সকিু অিংশ তাাঁবক সিসরবয় সদবয়।  
# প্রজ্ঞা আপোবক ভাল সসদ্ধান্ত সেবত সাহাযয কবর।  
প্রশ্নেঃ- ভাল সসদ্ধান্ত থেওয়ার একটি উদাহরণ সক হবত পাবর?  
সন্মাে থদওয়া এবিং আপোর সশক্ষবকর কথা থশাো, আপোর সপতা-মাতার বাধ্য হওয়া, আপোর সক্রয়া সশক্ষবকর 
সেবদমশ পালে করা, রাস্তা পারাপাবরর আবে দইুসদবক থদবখ থেওয়া।  
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                      প্রজ্ঞা লাবভর জেয সকভাবব থযবত হয় 
                      .......................................... 
 
ঈশ্বরবক সন্মাে করবত সশখেুেঃ- “ প্রভুবক মােয করা ও শ্রদ্ধা করাই হল জ্ঞাবের আরম্ভ, সকন্তু মখূম/থবাকারা 
অেশুাসে এবিং যথাথম জ্ঞােবক ঘৃণা কবর” (সহবতাপবদশ ১:৭)। “ভয়” এর একটি সিংজ্ঞা হল সন্মাে, সুতরািং 
ঈশ্বরবক ভয় তার অথম হল ঈশ্ববরর জেয সন্মাে থদখাবো।  
প্রশ্নেঃ- অপবরর জবেয আপসে সকভাবব সন্মাে থদখাবত পাবরে? 
তার একটি সদক হল- থসই বযসক্ত সক বলবি তা মবোবযাে সদবয় থশাোর িারা। 
 
আপোর সপতা-মাতাবক সন্মাে করবত থশখােঃ- 
...................................................  
  “ ৫থতামরা সেশ্চয়ই প্রভু, থতামাবদর ঈশ্বরবক থতামাবদর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, এবিং থতামাবদর সমস্ত শসক্ত 
সদবয় থপ্রম করবব।৬ আজ আসম থতামাবদর থয আবদশগুসল সদলাম থসগুবলা থতামরা সবসময় মবে রাখবব। ৭ 
থতামাবদর সন্তােবদরও ওইগুসল থশখাবার বযাপাবর সেসশ্চত থাকবব।যখে থতামরা বাসড়বত ববস থাক এবিং যখে 
থতামরা রাস্তায় হাাঁে থসই সময় থতামরা এই সকল সবসধ্গুবলা সেবয় আবলাচো করবব। যখে থতামরা শুবয় থাক 
এবিং থতামরা ঘুম থথবক উঠ্ থসই সময় ওইগুসল সেবয় আবলাচো করবব” ( সিতীয় সববরণ ৬:৫-৭)।  
প্রাথসমকভাবব, ঈশ্বর থয রাস্তাো আপোবক তাাঁর বাকয থথবক সশক্ষা থদওয়ার জেয থববি সেবয়বিে তা হল আপোর 
সপতা-মাতা। থসইজেয এো খুবই গুরুত্বপূণম আপোর সপতা-মাতার সন্মাে করা এবিং তাবদর কথা থমবে চলা। 
বাইবববলর থয পদটি আমরা এখসে পড়লাম তার থথবক অবেক সকিু বলা হবয়বি থয ঈশ্বর থয রকম চাে ঠিক 
থসই রকম আমাবদর সপতা-মাতা থকমেভাবব আমাবদর সশক্ষা থদববে।  
 
যখে ঘবর ববস থাবকেেঃ- 
........................... 
প্রশ্নেঃ- ঘবর আপসে আপোর সপতা-মাতার কাবি সক সশখবলে? 
এবক অপবরর সবে সকভাবব থমলাবমশা করবত হয়, বাইববল সশক্ষা, দাসয়ত্ব,বযবহার, ঘবরর কাবজ সাহাযয, দশমািংশ 
থদওয়া।  
যখে আপসে রাস্তায় চলাবিরা কবরেেঃ- 
.......................................... 
প্রশ্নেঃ- থকমে কবর আপসে ও আপোর সপতা-মাতা একসবে সময় কাোে?  
েরবমর িুটি, বাইবর থবড়াবত যাওয়া, পড়াশুো করা, কমমসশক্ষা, রাবতর আহার, আরাধ্ো করা। 
  
যখে আপসে ঘুমাবত যােেঃ- 
.............................. 
প্রশ্নেঃ- সবিাোয় ঘুমাবত যাওয়ার আবে আপসে সক কবরে? 
পসরচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সাড়া সদবে যা ঘবেবি তা সেবয় সচন্তা করা, প্রাথমো করা।  
 
আপসে কখে ঘুম থথবক  উবঠ্েেঃ- 
.................................... 
প্রশ্নেঃ- সদবের আরবম্ভ সক গুরুত্বপূণম সবশয় থশখা থযতা পাবর?  
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সাড়া সদবের কাবজর জেয পসরকল্পো করা এবিং দাসয়ত্ব পালে করা। সকল আশীবমাবদর জেয ঈশ্বরবক ধ্েযবাদ 
থদওয়া। 
বাইবববলর এই পদগুসল সরাসসর ো বলবলও পবরাক্ষভাবব আমাবদর ববল থয, আপসে থযে সেবদমশ ও পরামশম থমবে 
চবলে যা আপোর সপতা-মাতা আপোবক সশক্ষা থদে। এখাবে বাইবববলর দটুি পদ থদওয়া হল থযখাবে সপতা-
মাতার সেবদম বশর প্রসত মেবযাে করবত সন্তােবদর সববশষ রূবপ সশক্ষা থদয়েঃ-  
 
“বৎস, থতামরা সপতার উপবদশ থশাে, অগ্রাহয কবরা ো থতামার জেেীর সশক্ষা”(সহবতাপবদশ ১:৮)। মবে রাখববে 
আপোবক সক ভাল বা সক মন্দ থসই সবষবয় সশক্ষা থদওয়ার জেয ঈশ্বর আপোর সপতা-মাতাবক দাসয়ত্ব সদবয়বিে। 
এো আপোর দাসয়ত্ব তাবদর কথা থশাো ও থমবে চলা।  
“ একজে জ্ঞােী পতু্র তার সপতাবক খসুশ কবর সকন্তু একজে সেববমাধ্ পুত্র তার মাবক খুবই দেুঃখী কবর” 
(সহবতাপবদশ ১০:১)। বাইববল ববল, থয পতু্র  শুবে ও ভুল থথবক সঠিক সশক্ষা লাভ কবর এবিং যা ঠিক থসোই 
কবর তবব থস তার িারা সপতা-মাতাবক আেসন্দত কবর। বাইববল এও ববল থয পতু্র খারাপ থথবক সঠিক সশক্ষা 
লাভ কবর সকন্তু খারাপো করবার জেয থববি থেয় থস থবাকা এবিং তার িারা সমস্ত রকবমর সবপদ থডবক আবে।  
 
বাইববল স্পেরূবপ ববল থয, আপোর সপতা-মাতা, সববশষত আপোর সপতার দাসয়ত্ব রবয়বি ঈশ্ববরর বাকয থথবক 
সশক্ষা থদওয়ার। শাস্ত্ একথা ববল থয, আপোরও দাসয়ত্ব রবয়বি আপোর সপতা-মাতার কথা থশাো ও তাবদর 
সন্মাে করা- থযে আপসে জােবত পাবরে থকােটি ঠিক ও থকােটি ভুল, এবিং যা উসচৎ তা করা।  
প্রশ্নেঃ- থিবল থমবয়রা আজবক আপসে সপতা-মাতার সিংবে সকভাবব সময় কাোববে ?  
 
 
প্রশ্নেঃ- সপতারা, আপোর সন্তােবদর সবে আজবক আপসে সকভাবব সময় অসতবাসহত করববে?  
 
........................................................................................................................... 
 
                             পাঠ্যক্রম> ২০  
                        ঘবর থিরার আহ্বাে ( প্রথম খণ্ড)  
                     “ আপোর সপতা-মাতাবক সমাদর করুে”  
                  ( আমাবদর সপতা ও মাতাবক আদর ও সন্মাে করা)  
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন ও মখুস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ সকন্তু থস যখে বাসড় থথবক সকিু দবূর আবি এমে সময় তার বাবা তাবক থদখবত 
থপবলে, বাবার অন্তর করুণায় ভবর থেল। বাবা থদৌাঁবড় সেবয় থিবলর েলা জসরবয় ধ্বর তাবক চুম ু থখবলে” ( 
লকূ ১৫:২০)।  
চাসরসত্রক গুণেঃ- দাসয়ত্ব। 
আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- একটি দাসয়ত্ব সক হবত পাবর- থয আপোর সপতা-মাতা আপসে তা করববে ববল আপোর 
উপবর ভরসা রাখবত পাবর।  
প্রশ্নেঃ- দাসয়ত্ব সক?  
সেভম রশীল হওয়া অথবা আপোবক যা থদওয়া হবয়বি তার উপর আস্থা রাখা।  
প্রশ্নেঃ- আজবকর বাচ্চাবদর থসই দাসয়ত্বগুসল সক হবত পাবর?  
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সু্কবল যাওয়া, সপতা-মাতার বাধ্য হওয়া, সশক্ষকবদর, সক্রয়া সশক্ষকবদর, ঈশ্ববরর থসবকবদর বাধ্য হওয়া, ঘবরর 
চাসরসদবক প্রসতসদবের কাজ করা।  
প্রশ্নেঃ- সপতা-মাতার সকিু দাসয়ত্বববাধ্ রবয়বি থসগুসল সক সক ? 
খাবার, থপাশাক, বাসস্থাে থযাোে, এবিং তাবদর সন্তােবদর ঈশ্ববরর বাকয থথবক সশক্ষা সদবয় সেবদমশো দাে করা।  
 
আজবকর সশক্ষা হল দাসয়ত্বববাধ্। আজবক আমরা থয েল্প শুেবত চবলসি তা হল একজে সপতা ও তার দইু 
পুবত্রর। আজবক আমরা সপতা ও থিাে থিবলর কথা বলব। প্রবতযবকর সকিু দাসয়ত্ব রবয়বি। আসুে আমরা থদসখ 
তারা থসগুসল সকভাবব কবরবি। 
 
                       ঘবর থিরার আহ্বাে ( প্রথম খণ্ড) 
                          শাস্ত্েঃ- লকূ ১৫:১১-২৪)।  
“ ১১ এরপর যীশু বলবলে, ১২একজে থলাবকর দটুি থিবল সিল। থিাে থিবলটি তার বাবাবক বলল, বাবা, সম্পসত্তর 
থয অিংশ আমার ভাবে পড়বব তা আমায় সদবয় থদয়। তখে বাবা দইু থিবলর মবধ্য সম্পসত্ত ভাে কবর সদবলে।১৩ 

সকিুসদে পর থিাে থিবল তার সমস্ত সকিু সেবয় দরূ থদবশ চবল থেল। থসখাবে থস উচ্ছঙৃ্খল জীবে যাপে কবর ১৪ 

সমস্ত োকা পয়সা উসড়বয় সদল।তার সব োকা পয়সা খরচ হবয় থেবল থসই থদবশ ভীষণ দসুভম ক্ষ থদখা সদল আর 
থসও অভাবব পড়ল। ১৫ তাই থস থসই থদবশর এক বযসক্তর কাবি সদে মজরুীর একো কাজ চাইল। থসই বযসক্ত 
তাবক তার শুবয়ার চরাবার জেয মাবঠ্ পাঠিবয় সদল। ১৬ শুবয়ার থয শুাঁটি খায় তা থখবয় থস তার থপে ভরাবত 
চাইত, সকন্তু থকউ তাবক তাও সদত ো। ১৭ থশষ পযমন্ত একসদে তার থচতো হল, আর থস বলল, আমার বাবার 
কাবি কত মজরু থপে ভবর থখবত পায় আর এখাবে আসম সখবদর জ্বালায় মরসি। ১৮ আসম উবঠ্ আমার বাবার 
কাবি যাব, তাবক বলব, বাবা, আসম ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ ও থতামার সবরুবদ্ধ অেযায় পাপ কবরসি। ১৯ থতামার থিবল 
ববল পসরচয় থদবার কে থযােযতা আর আমার থেই। থতামার চাকরবদর একজবের মবতা কবর তুসম আমায় রাখ। 
২০ এরপর থস উবঠ্ তার বাবার কাবি থেল।বস যখে বাসড় থথবক থবশ সকিুো দবূর আবি, এমে সময় তার বাবা 
তাবক থদখবত থপবলে, বাবার অন্তর দেুঃবখ ভবর থেল। বাবা থদৌবড় সেবয় থিবলর েলা জসড়বয় ধ্বর তাবক চুম ু
থখবলে। ২১ থিবল তখে তার বাবাবক বলল, বাবা, আসম ঈশ্ববরর দসৃেবত ও থতামার কাবি অেযায় পাপ কবরসি। 
থতামার থিবল ববল পসরচয় থদবার থযােযতা আমার থেই। ২২ সকন্তু তার বাবা চাকরবদর থডবক ববলে, তাড়াতাসড় 
কর, সব থথবক ভাল জামাো সেবয় এবস এবক পসরবয় থদও। এর হাবত আিংটি ও পাবয় জবুতা পসরবয় থদও। ২৩ 

হৃেপুে একো বািুর সেবয় এবস থসো কাে, আর এস আমরা সবায় সমবল খাওয়া দাওয়া কসর, আেন্দ কসর। ২৪ 

কারণ আমার এই থিবলটি মারা সেবয়সিল আর এখে থস জীবে সিবর থপবয়বি। থস হাসরবয় সেবয়সিল, এখে তাবক 
খুাঁবজ পাওয়া থেবি। এই ববল তারা সকবল আেন্দ করবত লােল”। 
আসুে আমরা এই েবল্পর থথবক কবয়কটি পদবক পুেরাবসৃত্ত কবর থদসখ। থিাে থিবলবক থয সবষবয়র দাসয়ত্ব থদওয়া 
হবয়সিল থস তা পালে কবরসিল ো কতম বয পালবে বযাথম হবয়সিল থসই সবশবয় আমরা বঝুবত থচো কসর।  
 

“সকিুসদে পর থিাে থিবল তার সমস্ত সকিু সেবয় দরূ থদবশ চবল থেল। থসখাবে থস উচ্ছঙৃ্খল জীবে যাপে কবর 
সমস্ত োকা পয়সা উসড়বয় সদল”(১৩পদ)।  
প্রশ্নেঃ- থিাে থিবলবক বাবা তার সম্পসত্তর থয ভাে সদবয়সিল, তাবত থস সক দাসয়ত্বশীল সিল?  
ো, থিাে থিবল এবকবাবর তার বাবার কাবি সম্পসত্তর ভাে থচবয়সিল।বাবা তাবত রাজী হবয় তার ভাবের অিংশ 
সদবয়সিবলে, তারপর তার থিাে থিবল থসগুসল েে কবর বা উসড়বয় সদবয়সিল। 
প্রশ্নেঃ- থিাে থিবল থয কাজ কবরসিল তার মবধ্য সদবয় সক বাবাবক সন্মাে সদবয়সিল?  
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থয সমবয় বাইবববলর এই েল্পটি থলখা হবয়সিল থসই সমবয় যসদ থকাে থিবল থকাে সকিু চাই সাধ্ারণভাবব তবব 
এইভাবব- “ বাবা, আমার জ্ঞাবে তুসম মতৃ, আসম পসরবাবরর সকবলর সবে সেবজবক আলাদা করসি। সুতরািং 
শুধ্ুমাত্র থিবলই থয থবাকাসম করবি তা ণয় সকন্তু থসই সবে থস তার পসরবাবরর সবাইবক তুচ্ছ কবর এবিং বযাে 
কবর। 
যসদ ভাল থকাে সকিু করার জেয আপসে পুরস্কার পাণ তবব সক আপোর সবে আপোর সম্পূণম পসরবার আেন্দ 
কবর ো? অপরসদবক, যসদ আপসে থকাে সকিু ভুল/খারাপ কাজ কবরে তবব শুধ্ু থয আপোর বদোম হবব তা 
েয় সকন্তু থসই সবে আপোর পসরবাবররও সক বদোম হবব ো?  
এখাবে একটি উদাহরে  থদওয়া হলেঃ-  
                          যসদ আপসে সু্কবল োেরীকবত্বর পুরস্কার পাে আপোর থস্বচ্ছাকৃত সময় 
থদওয়ার জেয, তবব আপোর সশক্ষক মবে করবব, “ তার বাবা-মা তাবক জীববের সততা সশসখবয় খুব ভাল 
কাজ করবি”। বা ধ্রুে আপসে খারাপ কাজ করবত সেবয় সু্কবল ধ্রা পড়বলে তখে আপোর সশক্ষকরা ভাবো 
করবব, “ সক দেু এই থিবলটি/থমবয়টি, তার বাবা-মা সক তাবক থকাে ভদ্রতা থশখায় সে? সক জাসে হয়বতা 
তার সপসরবারই অভদ্র”।  
প্রশ্নেঃ- বাবা থয সময় অসতবাসহত কবর থিবলবক ভাল মবন্দর সশক্ষা সদবয়সিল, থসইজেয সক থিবল বাবাবক সন্মাে 
কবরসিল?  
যসদও প্রথবম তা প্রকাশ পায় সে। আসুে আমরা অেয আর একটি পদ থদসখেঃ-  “ ১৭ থশষ পযমন্ত একসদে তার 
থচতো হল, আর থস বলল, আমার বাবার কাবি কত মজরু থপে ভবর থখবত পায় আর এখাবে আসম সখবদর 
জ্বালায় মরসি। ১৮ আসম উবঠ্ আমার বাবার কাবি যাব, তাবক বলব, বাবা, আসম ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ ও থতামার 
সবরুবদ্ধ অেযায় পাপ কবরসি। ১৯ থতামার থিবল ববল পসরচয় থদবার থকাে থযােযতা আর আমার থেই। থতামার 
চাকরবদর একজবের মবতা কবর তুসম আমায় রাখ।এরপর থস উবঠ্ তার বাবার কাবি থেল” (১৭-২০ পদ)।  
প্রশ্নেঃ- এখে আপসে সক বলববে? থিবল সক তার কাবযম এবিং আচরবণ দাসয়ত্বশীল সিল? 
সকিু সময় পবর থিবল বঝুবত থপবরসিল থয, থস ভুল কবরবি। থস বাবার কাবি সিবর সেবয় ক্ষমা চাইবত সসদ্ধান্ত 
সেবয়সিল ।  
 প্রশ্নেঃ- এখাবে ভাল ও মবন্দর সশক্ষা বাবা, থিবলবক থদওয়ার সম্ববন্ধ আপোবক সক গুরুত্বপূণম সবষয় থশখায়? 
সশক্ষা দাে করা মাবে হল বীজ বপে করার মবতা, যখে সতযতার ও সঠিক সবষবয়র বীজ বপে করা হয়, তা 
েভীবর সেবয় ধ্বর রাবখ। 
বাইববল ববল, “ ১০ বসৃে ও বরি কো আকাশ থথবক পবর এবিং তা আর আকাবশ সিবর যায় ো, যতক্ষণ ো 
তারা মাটিবক স্পশম কবর মাটিবক থভজায়। তখে মাটি োিবক অঙু্কসরত কবর বড় কবর থতাবল। এই োিগুসল 
কৃষকবদর জেয বীজ বাোয়।আর থলাবক এই বীজ বযবহার কবর খাবার রুটি বাোয়। ১১ ঠিক থসই ভাববই আমার 
মখু সেেঃসৃত বাণী সেবজবক বাস্তবাসয়ত ো কবর সিবর আবস ো। আসম যা করবত চাই আমার বাকয তাই 
কবর।আসম যা করবত পাঠ্াই আমার বাকয সিলভাবব তাই কবর সিবর আবস” ( সযশাইয় ৫৫:১০-১১)। ঈশ্ববরর 
বাকয সবমদাই পূণম হয় যা সতসে করবত চাে। যসদও বাবার কথা এবিং সশক্ষা প্রথবম সবিল হবয়সিল সকন্তু থশবষ 
তা হয় সে।  
প্রশ্নেঃ- সপতা-মাতার কাবি সশক্ষা লাবভর পর আপোর সক দাসয়ত্ব রবয়বি এই সবশবয় সক ববল? 
থিবল/থমবয় সহসাবব সপতা-মাতার কথা থশাো ও থমবে চলা হবচ্ছ আপোর একো বড় দাসয়ত্ব। ঈশ্ববরর প্রকৃত 
ভাবো হবচ্ছ ভাল ও মন্দ সম্ববন্ধ সশক্ষা থদওয়া, থযো সপতা-মাতা তাবদর থিবলবমবয়বদর সশক্ষা থদবব ঈশ্ববরর বাকয 
থথবক- যা সঠিক এবিং সতয।  
প্রশ্নেঃ- আপোর সপতা-মাতা দাসয়ত্ব সম্ববন্ধ থকে সশক্ষা থদয়?  
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দাসয়ত্বশীল হবার জেয অবেক সময় থেয়, থসখাবে একটিই কারণ রবয়বি- থকে আপোর বাবা-মা ঘবরর কাবজর 
জেয এবিং আপোর সশক্ষকবদর থদওয়া ঘবরর কাবজর জেয থজার কবর। তারা আপোবক দাসয়ত্বশীল হবত সশক্ষা 
থদয়।  
ঈশ্বর চাে আপসেও থযে দাসয়ত্বশীল হে। সতসে আশা কবরে থয আপসে ভাল কাজ করববে যা আপোবক করবত 
দাসয়ত্ব থদওয়া হবয়বি। আপোর সপতা-মাতাবক সন্মাে ও তাবদর কথা থশাোর মবধ্য সদবয় আপসে ঈশ্ববরর প্রসত 
দাসয়ত্ববাে হবত পাবরে। কারণ ঈশ্বর ববলবিে, সপতা-মাতাবক সমাদর করা োযয এবিং তাবত ঈশ্বর সন্তুে হে।  
................................................................................................................................. 
 
                               পাঠ্যক্রম> ২১ 
                        ঘবর থিরার আহ্বাে (সিতীয় খণ্ড)  
                      “ থতামার সপতা-মাতাবক সমাদর কর”  
                   ( আমাবদর সপতা-মাতাবক সমাদর ও সন্মাে করা) 
  
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ।  
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ ভালবাসা মধ্যময ধ্বর, ভালবাসা দয়া কবর, ভালবাসা ঈষমা কবর ো, অহিংকার বা 
েবম কবর ো। ভালবাসা থকাে অভদ্র আচরণ কবর ো।ভালবাসা থকাে স্বাথম-সসসদ্ধর থচো কবর ো, কখবো থরবে 
ওবঠ্ ো, অপবরর অেযায় আচরণ মবে রাবখ ো। ভালবাসা থকাে মন্দ সবষয় সেবয় আেন্দ কবর ো সকন্তু সবতয 
আেন্দ কবর। ভালবাসা সব সকিুই সহয কবর, সব সকিু সবশ্বাস কবর, সব সকিুবতই প্রতযাশা রাবখ, সবই মধ্বযমর 
সবে গ্রহে কবর” (১ কসরন্থীয় ১৩:৪-৭)।  
চাসরসত্রক গুণেঃ- দাসয়ত্ব। 
আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপোর সপতা-মাতা তাবদর আচরবণর মবধ্য সদবয় উদাহরণস্বরূপ হবয় আপোবক সশক্ষা 
থদবার থচো কবরবিে- আপোর সক এমে থকাে সবশয় মবে আবি?  
তরকাসর খাওয়া, সসতয বলা, ভাল বযবহার, দশমািংশ থদওয়া ইতযাসদর মবধ্য সদবয় তারা আমায় সশক্ষা সদবয়বি। 
 
                    ঘবর থিরার আহ্বাে (সিতীয় খণ্ড)  
                      (শাস্ত্েঃ-লকূ ১৫:১১-৩১)  
            (প্রবয়াজে হবল বযবহাবরর জেয এই পদগুসল িাপাে হবয়বি) 
  
 “ ১১ এরপর যীশু বলবলে, ১২একজে থলাবকর দটুি থিবল সিল। থিাে থিবলটি তার বাবাবক বলল, বাবা, 
সম্পসত্তর থয অিংশ আমার ভাবে পড়বব তা আমায় সদবয় থদয়। তখে বাবা দইু থিবলর মবধ্য সম্পসত্ত ভাে কবর 
সদবলে।১৩ সকিুসদে পর থিাে থিবল তার সমস্ত সকিু সেবয় দরূ থদবশ চবল থেল। থসখাবে থস উচ্ছঙৃ্খল জীবে যাপে 
কবর ১৪ সমস্ত োকা পয়সা উসড়বয় সদল।তার সব োকা পয়সা খরচ হবয় থেবল থসই থদবশ ভীষণ দসুভম ক্ষ থদখা 
সদল আর থসও অভাবব পড়ল। ১৫ তাই থস থসই থদবশর এক বযসক্তর কাবি সদে মজরুীর একো কাজ চাইল। থসই 
বযসক্ত তাবক তার শুবয়ার চরাবার জেয মাবঠ্ পাঠিবয় সদল। ১৬ শুবয়ার থয শুাঁটি খায় তা থখবয় থস তার থপে 
ভরাবত চাইত, সকন্তু থকউ তাবক তাও সদত ো। ১৭ থশষ পযমন্ত একসদে তার থচতো হল, আর থস বলল, আমার 
বাবার কাবি কত মজরু থপে ভবর থখবত পায় আর এখাবে আসম সখবদর জ্বালায় মরসি। ১৮ আসম উবঠ্ আমার 
বাবার কাবি যাব, তাবক বলব, বাবা, আসম ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ ও থতামার সবরুবদ্ধ অেযায় পাপ কবরসি। ১৯ 

থতামার থিবল ববল পসরচয় থদবার কে থযােযতা আর আমার থেই। থতামার চাকরবদর একজবের মবতা কবর তুসম 
আমায় রাখ। ২০ এরপর থস উবঠ্ তার বাবার কাবি থেল।বস যখে বাসড় থথবক থবশ সকিুো দবূর আবি, এমে 
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সময় তার বাবা তাবক থদখবত থপবলে, বাবার অন্তর দেুঃবখ ভবর থেল। বাবা থদৌবড় সেবয় থিবলর েলা জসড়বয় 
ধ্বর তাবক চুম ুথখবলে। ২১ থিবল তখে তার বাবাবক বলল, বাবা, আসম ঈশ্ববরর দসৃেবত ও থতামার কাবি অেযায় 
পাপ কবরসি। থতামার থিবল ববল পসরচয় থদবার থযােযতা আমার থেই। ২২ সকন্তু তার বাবা চাকরবদর থডবক 
ববলে, তাড়াতাসড় কর, সব থথবক ভাল জামাো সেবয় এবস এবক পসরবয় থদও। এর হাবত আিংটি ও পাবয় জবুতা 
পসরবয় থদও। ২৩ হৃেপুে একো বািুর সেবয় এবস থসো কাে, আর এস আমরা সবায় সমবল খাওয়া দাওয়া কসর, 
আেন্দ কসর। ২৪ কারণ আমার এই থিবলটি মারা সেবয়সিল আর এখে থস জীবে সিবর থপবয়বি। থস হাসরবয় 
সেবয়সিল, এখে তাবক খুাঁবজ পাওয়া থেবি। এই ববল তারা সকবল আেন্দ করবত লােল”। 
 
পুেরাবসৃত্তেঃ- আমাবদর সবেত পাবঠ্, আমরা হারাে পুবত্রর েল্প শুবেসি। (prodigal মাবে হল ‘েে হবয় যাওয়া’)। 
এই েবল্প থিাে থিবল তার বাবার কাবি সেবজর সম্পসত্তর ভাে থচবয়সিল এবিং তার বাবা তাবক সদবত রাজী 
হবয়সিল। বাবার থদওয়া সম্পসত্তর ভাে সেবয় থিবল অসৎ পবথ বযয় কবরসিল। যখে থস তার ভুল বঝুবত পারল, 
থস তার বাবার কাবি সিবর এবস ক্ষমা থচবয়সিল।  
আজবকর পাবঠ্ আমরা সশখব,তার সেবজর কাবজর উদাহরবণর মবধ্য সদবয় সকভাবব একজে সপতা সেবজর থিবলবক 
দাসয়ত্ব সম্ববন্ধ সশক্ষা থদয় ।   
১কসরন্থীয় ১৩:৪-৭- “ভালবাসা মধ্যময ধ্বর, ভালবাসা দয়া কবর, ভালবাসা ঈষমা কবর ো, অহিংকার বা েবম কবর 
ো। ভালবাসা থকাে অভদ্র আচরণ কবর ো।ভালবাসা থকাে স্বাথম-সসসদ্ধর থচো কবর ো, কখবো থরবে ওবঠ্ ো, 
অপবরর অেযায় আচরণ মবে রাবখ ো। ভালবাসা থকাে মন্দ সবষয় সেবয় আেন্দ কবর ো সকন্তু সবতয আেন্দ 
কবর। ভালবাসা সব সকিুই সহয কবর, সব সকিু সবশ্বাস কবর, সব সকিুবতই প্রতযাশা রাবখ, সবই মধ্বযমর সবে 
গ্রহে কবর”। 
তার পুবত্রর প্রসত ভালবাসা সম্ববন্ধ সতেটি দেৃান্তর মাধ্যবম বাবার সুবযাে রবয়বি থিবলবক দাসয়ত্বববাধ্ সম্ববন্ধ  
 সকিু গুরুত্বপূণম সশক্ষা থদওয়া। 
 
ভালবাসা মধ্যময ধ্বর  
.....................  
প্রশ্নেঃ- এই েবল্প আপসে মধ্বযমযর সবষবয় থকাথায় থদখবত পাে?  
শাস্ত্ ববল, থস যখে বাসড় থথবক থবশ সকিুো দবূর আবি, তার বাবা তাবক থদখবত থপবলে।সতসে জােলা সদবয় 
থদখবতে থয কখে থসইসদে আসবব থযসদে তার থিবল ঘবর সিবর আসবব(২০ পদ)। এখাবে দাসয়ত্ব সম্ববন্ধ খুবই 
গুরুত্বপূণম সশক্ষা রবয়বি যা সপতা তার পতু্রবক সশক্ষা সদবত চাে,থসই জেয সতসে থসই সদবের জেয মধ্যময ধ্বর 
অবপক্ষায় সিবলে, থযসদে সতসে তার পতু্রবক সশক্ষা থদওয়ার সুবযাে পাববে।  
প্রশ্নেঃ- আপোর দাসয়ত্বগুসল সক রবয়বি যা আপোর বাবা-মা আপোবক মধ্যময ধ্বর থশখাবত চাে?  
সজসেসপবত্রর থদখাবশাো করা, ঘবরর কাজ করা, দাে ও দশমািংশ থদওয়া, ভাল আচরে, সশক্ষা থদওয়ার জেয 
মধ্যময দরকার। দাসয়ত্বববাধ্ সম্ববন্ধ সশক্ষা লাবভর জেয সময় এবিং অভযাবসর প্রবয়াজে রবয়বি। আপোর প্রসত 
বাবা- মা মধ্যময সহকাবর ববলে, ‘ সেবজর সজসেবসর দাসয়ত্ব সম্ববন্ধ থতামার কাবি থযমে মলূযবাে থতমসে 
থতামাবকও গুরুত্ব সহকাবর সময় সদবয় থশখাবোো আমার কাবি মলূযবাে’।  
 
                            ভালবাসা েবম কবর ো  
                            ........................ 
 
প্রশ্নেঃ- এই েবল্প থকাথায় আপসে ক্ষমা সম্ববন্ধ উদাহরণ থদখবত পাে?  
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তার থিবল থয ভুল কবরবি তার জেয বাবা সকন্তু খবু রাে কবরে সে – এমেও েয় থয সতসে তার থিবলবক 
ক্ষমা করববে ো। বরিং তার বাবা খবুই আেসন্দত হবয়সিবলে যখে থিবল তার ভুল স্বীকার কবর ক্ষমা থচবয়সিল, 
সতসে থিবলবক মহা উৎসববর সবে ঘবর সেবয় এবসসিবলে(২২-২৪ পদ)।  
বাবা সকন্তু থিবলর প্রসত থরবে থযবত পারবতে এবিং তাবক ঘবর সিবর আসবার জেয অেমুসত োও সদবত পারবতে। 
যসদ বাবা থিবলবক ক্ষমা ো করবতে, তাহবল হয়বতা সতসে আর কখেও তার থিবলবক থকাে সকিু সশক্ষা থদওয়ার 
জেয সুবযাে থপবতে ো।  
প্রশ্নেঃ- আপোর সপতা-মাতা সক সততা(ঈশ্ববরর সততা যা সচরকাল সস্থর থাবক)আপোবক সশসখবয়বিে যা 
সঠিক/উসচৎ?  
সতয কথা বলা, চুসর ো করা, ইতযাসদ। 
প্রশ্নেঃ- আপসে ভুল করার পবরও যসদ আপোর বাবা-মা আপোবক ক্ষমা কবরে, তবব আপসে তাবদর সন্মাে 
করববে সক ো?  
আমাবদর বাইবববলর এই েবল্প- বাবা থিবলবক সাহাযয কবরসিল তার অসভজ্ঞতার মবধ্য সদবয় দাসয়ত্বববাধ্ সম্ববন্ধ 
সশক্ষা লাভ করবত। আপোর বাবা-মাও আপোবক জীববের অসভজ্ঞতার মবধ্য সদবয় দাসয়ত্বশীল হওয়ার জেয সশক্ষা 
সদবত পাবর।  
 
ভালবাসা সততার সবে আেন্দ কবর 
.......................................... 
 
প্রশ্নেঃ- এই েবল্প আেবন্দর একটি উদাহরণ থকাথায় থদখবত পাে?  
তার বাবা খুবই খসুশ হবয়সিবলে থয তার থিাে থিবল সেবজর ভুল বঝুবত থপবর সেবজ থথবক সিবর এবসবি(২১-২৪ 
পদ)।  
সপতা সেবজ একো ভাল উদাহরবণর মবধ্য সদবয় থযো সঠিক থসই সবষবয় থিবলবক সশক্ষা সদবয়সিল। তার থিবলও 
জােবতে থয বাবা উৎসুক হবয় তার জেয সদে গুেবিে। এমেসক সতসে যখে সিরবত চাইসিবলে ো তখেও তার 
বাবা তার জেয থসখাবে সিবলে।  
প্রশ্নেঃ- দাসয়ত্বববাবধ্র একটি উদাহরণ সক হবত পাবর যা আপোর বাবা-মা আপোর জেয ভালভাবব কবরবিে?  
প্রবয়াজেীয় আহার সদবয়বিে, বস্ত্ সদবয়বিে এবিং বাসস্থাে সদবয়বিে।  
প্রশ্নেঃ- আপোর বাবা-মার কতম ববযর উপর দাসয়ত্বশীল হওয়াো থকে গুরুত্বপূণম?  
তাবদর অসভজ্ঞতার থথবক সশক্ষা লাভ করা, যা আপসে সেবজ থথবক করবত পাবরে ো তা আপোর জেয কবর 
থদওয়া।  
প্রশ্নেঃ- আপোর কতম ববযর উপর দাসয়ত্বশীল হওয়া থকে এো গুরুত্বপূণম?  
থযে আপসে আরও বড় ও থবশী দাসয়ত্ব থেওয়ার জেয সক্ষম হে, অেযরা যারা আপোর উপর সেভম র কবর 
তাবদর জেয ভাল করা।  
আজবক আমাবদর বাইবববলর েবল্প, বাবা একটি দেৃান্ত থদসখবয়বিে থয সকভাবব আপসে আপোর বাবা-মাবক সন্মাে 
করববে। থযমে কবর আপোর বাবা-মা আপোবক ভালবাবসে, আপসেও তাবদর ভালবাবসে।  
প্রশ্নেঃ- আজবক আপসে সকভাবব আপোর বাবা-মাবক ভালবাসববে?  
প্রথম বাবরর মবতা তাবদর বাধ্য হবয় থদখুে। আপোর বাবা-মা থযমে তাবদর কতম ববয দাসয়ত্বশীল, আপসেও 
আপোর কতম ববয দাসয়ত্ববাে হে।  
প্রশ্নেঃ- আজবক আপসে থকাে কতম বয করবার জেয দাসয়ত্বশীল হববে?  
আপোর বাদয যবন্ত্রর সশক্ষামালা অেশুীলবের জেয প্রস্তুত হে, ঘবরর কাজ কবর সেে। 
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থযমে কবর আপোর সপতা-মাতা আপোর প্রসত সন্মাে থদখায়, থতমসে আপসেও তাবদর প্রসত সন্মাে থদখাে।  
প্রশ্নেঃ-আপোর সপতা-মাতাবক সকভাবব আপসে আজবক সন্মাে থদখাববে?  
ধ্েযবাদ, দয়া কবর- এই সমস্ত কথা বলার িারা, তারা যা সকিু সদবয়বিে তার যত্ন থেওয়া িারা। 
তারা থযমে তাবদর দেৃান্ত িারা আপোবক সঠিক সশক্ষা সদবয়বিে থতমেই আপসেও তা পালে করবার িারা 
তাবদর সশক্ষাবক সন্মাে করুে।  
প্রশ্নেঃ- আজবক আপসে থযো সঠিক তা সকভাবব অভযাস করববে?  
ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো কবর বলেু থযে সতসে আপোবক ভাল বা সঠিক সসদ্ধান্ত সেবত সাহাযয কবর, দয়াল ুহে।  
 
................................................................................................................................. 
 
                                পাঠ্যক্রম> ২২  
                               লাঠি ও পাথর  
                              ের হতযা কর ো  
                          (অপবরর জীবেবক সন্মাে করুে)  
 
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ। 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ অপবরর সবে আলাপ আবলাচো করার সময় থকাে খারাপ কথা থবাবলা ো। 
থলাবকবদর প্রবয়াজেীয় আসত্মক শসক্ত থদবার জেয যা ভাল থকবল তাই বল। এমেভাবব কথা বল থযে থতামার 
কথায় অপবরর উপকার হয়” (ইসিষীয় ৪:২৯)।  
চাসরসত্রক গুণেঃ- উৎসাহ দাে  
দলেতভাবব এবক অপরবক উৎসাসহত করােঃ- আপোর দরকার হবব দাাঁত মাজার থপস্ট(টিউব অি েুথবপস্ট) 
এবিং সকিু খববরর কােজ। টিউববর থথবক সমস্ত মাজে(থপস্ট) থবর কবর খববরর কােবজ রাখুে। তারপর থকাে 
একজে বাচ্চাবক বলেু সমস্ত মাজেো(থপস্ট)আবার টিউববর মবধ্য েুসকবয় সদবত পারবল তাবক ১০ োকা 
থদববে(আপোর োকা সুরসক্ষত থাকবব- তারা কখেই এই কাজটি করবত পারবব ো)। ধ্ারো এোই থয-  
আঘাত করা কথা যা একবার বলা হয়, তা কখেই সিসরবয় থেওয়া হয় ো।   
 
                           পাথর এবিং লাঠি  
                         শাস্ত্েঃ- মসথ ৫:২১-২২  

“থতামরা শুবেি, আমাবদর সপতৃপুরুষবদর কাবি বলা হবয়সিল, ‘ের হতযা কর ো’, আর থকউ ের হতযা করবল 
তাবক সবচারালবয় তার জবাবসদসহ করবত হবব। সকন্তু আসম থতামাবদর বলসি, যসদ থকউ থকাে থলাবকর প্রসত কু্রদ্ধ 
হয় সবচাবর তাবক তার জবাবসদসহ করবত হবব”।  
প্রশ্নেঃ- আপোর সক মবে হয়- যীশু যখে একথা ববলসিবলে তখে থকাে পসরবপ্রসক্ষবত ববলসিবলে?  
আসুে আমরা খুাঁবজ থদসখ-  
 
মবে করুে, আপসে ইস্রাবয়বলর বাসসন্দা যীশু যখে সযরুশাবলবম যাসচ্ছবলে। একসদে বড় সভড় শহবরর বাইবর 
পাহাবরর উপবর জমা হবলে, আপসে ধ্ীর েসতবত থসই সভবড়র মবধ্য থপৌাঁিাবলে থসখাবে আপসে থদখবত পাববে থয 
সক হবচ্ছ? যখে আপসে থসখাবে থেবলে থদখবলে যীশু পাহাবড়র উপর ববস সশক্ষা সদসচ্ছবলে যারা তার চতুসদম বক 
ববস রবয়বি। 
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তাাঁর সশক্ষা থদওয়ার সময় যীশু বলবলে- “যসদ আপসে কাউবক হতযা কবরে তবব সবচারবকর সামবে সবচাবরর 
জেয আপোবক দাাঁড়াবত হবব”, থসই সমবয় আপোর পাবশর থলাকটি িুসিুস কবর বলবত লােল- ‘ ভাল, সতসে 
থতা আমার কথা বলবিে ো- আসম থতা কাউবক হতযা কসর সে’। তারপর যীশু লাোতার সশক্ষা সদবত লােবলে 
, বলবলে, “ যসদ তুসম কারও উপর থরবে যাও, যসদ তুসম তাবক ঘৃণা কর, এবিং অপমাে কর, তবব তা হতযা 
করবার থথবকও বড়”।  
প্রশ্নেঃ- বতম মাে সম্ববন্ধ সক যীশু একথা বলবিে? যীশু সক আপোবক বলবিে এবিং থয আপোর পাবশ আবি তাবক 
বলবিে?  
অবশযই সতসে থসোই বলবিে। প্রতযক্ষ বা পবরাক্ষভাবব আপসে ও আসম কারও উপর থরবে সেবয় থাসক।  
প্রশ্নেঃ- সকন্তু যীশু থকে একথা ববলবিে থয- কারও উপর থরবে যাওয়া খুবই খারাপ?  
কারে যীশু জােবতে আমাবদর সচন্তা ভাবো এবিং আচরণ কাবযম পসরণত কবর। এবিং যীশু এোও জােবতে থয, 
থরবে সেবয় সচন্তা ভাবো করা এবিং থরবে সেবয় আচরণ- এইগুসল যসদ কাবযম রূপাসয়ত হয় তবব কাউবক আঘাত 
করবত পাবর।  
আপসে সক কখে শুবেবিে, ‘ লাঠি ও পাথর আমার হাাঁড়বক ভাঙবত পাবর সকন্তু বাকয আমাবক কখে আঘাত 
করবত পারবব ো?” আসম মবে কসর এই মতামবতর অবধ্মক কথাো সতয। লাঠি এবিং পাথর আপোর হাাঁড়বক 
ভাঙবত পাবর সকন্তু সকিু সকিু কথা সসতযই আঘাত কবর তাই েয় সক?  
প্রশ্নেঃ- সক ধ্রবের কথাবাতম া অপর একজেবক বলবল আঘাত করবত পাবর? 
উপহাস করা, কাউবক সেবয় মজা/সবদ্রূপ করা, রাবের ববশ সকিু কথা বলা।  
কাউবক তাড়াতাসড় রাসেবয় থদওয়ার সহজ উপায় হল তাবদর আববেবক আঘাত করুে।  
ইস্রাবয়বলর রাজা জ্ঞােী সবলামেও একথা জােবতে, বাইবববলর একটি পসু্তক সহবতাপবদশ সতসে সলবখবিে। সতসে 
সলবখবিে।  “............ কেুবাকয থকাপ উবত্তসজত কবর”(সহবতাপবদশ১৫:১)।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক থসই সদেবক মবে রাখবত পারববে, থযসদে আপোবক থকউ খবুই রাসেবয় সদবয়বি? সক থসই 
সবষয়ো যা আপোবক রাসেবয় সদবয়সিল?  
এমে সময় সম্ভবত থকউ আপোবক এমে কথা ববলবি যাবত আপসে থরবে সেবয়বিে। 
প্রশ্নেঃ- কারও উপর যসদ আপসে থরবে যাে তবব আপোর সক করা উসচৎ?  
এই রকম ধ্রবের পসরসস্থসতবত, ঈশ্ববরর কাবি প্রাথমো করবত ভুলববে ো, থযে সতসে আপোবক থরবে থযবত ো 
থদে। এো করা খুব সহজ েয় সকন্তু এো ঈশ্বর থয রকম চাে থসই রকম জীবে যাপে করবত সাহাযয করবব 
এবিং বাস্তসবকভাবব ইহা আপোবক বহু সবপদ থথবক রক্ষা করবব।  
যখে আসম ষষ্ঠ থশ্রেীবত পড়তাম তখে চতুথম থশ্রেীর একজে যার োম থপৌল সিসলপ তার সবে মারামাসর 
কবরসিলাম। আসম একজে সিংবযাে রক্ষক সিলাম(সন্মােীয় রক্ষক,েহলদাসর থিবল) এবিং থপৌবলর একজে সিংবযাে 
রক্ষবকর সবে থকাে বযবহারই সিল ো। একটি কথার জেয আমরা এবক অপবরর সবে মারামাসর করব ববল সস্থর 
করলাম। পবরর সদে আমার প্রসতববশীর উঠ্াবে আসলাম এবিং লড়াই শুরু হল িবল সমস্ত থলাকজে জমা হবয় 
থেল(আমার থসই জ্ঞােটিও সিল ো থয আমার এমে একটি জায়ো থববি সেবত হবব থযখাবে প্রসতববশীরা থকউ 
থদখবত পাবব ো)। সেসশ্চতরূবপ ১০০ বিবরর এক বদৃ্ধা আমার প্রসতববশী আসবলা ও আমাবদর ধ্াক্কা সদবয় থবর 
কবর সদল। সুতরািং আমরা অল্প দবূর সু্কবলর বারান্দায় থেলাম। থলাবকরা এবিং থপৌা্বলর সকিু বনু্ধরাও আমাবদর 
সপিবে থেল- তারাও এই লড়াবয় অিংশ সেবয়সিল- এখে তারা সতেজে আমার একার সবরুবদ্ধ। আেমুাে করুে 
থয থক সজতল? ১০০ বিবরর বদৃ্ধা আমার প্রসতববশী যা ঘবেসিল সমস্ত কথা আমার বাসড়বত খবর সদল- আসম 
ঘবর যাবার সবে সবে সক ঘবেসিল অেমুাে করুে? ভাববত পারবিে থয ষষ্ঠ থশ্রণীর িাত্র একজে চতুথম থশ্রণীর 
িাবত্রর হাবত মার থখল?  
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বাইববল ববল, ঘৃণা করা, সবদ্রূপ করা, থলাকবক সেচু থচাবখ থদখা- এই ধ্রবের আচরণ ঈশ্বর আমাবদর কাি 
থথবক আশা কবরে ো। থসই কারবে আপমাে এবিং বযাে করা সকিু সকিু শে আমাবদর এবতাই আঘাত কবর থয, 
থসগুসল আমাবদর মবে থোঁবথ যায় এবিং সহবজ থভালা যায় ো। আমাবদর বাকয এবিং কাবযমর িারা কাউবক আঘাত 
করা উসচত েয়।  
মবে রাখববে, থসই েুথবপবের কথা? মােষুবক আঘাত করা কথা যখে একবার থবসরবয় যায় তখে আর তা 
সিবর আবস ো এবিং থসগুসল অবেকসদে ধ্বর মবের মবধ্য থোঁবথ থাবক।  
প্রশ্নেঃ- আমাবদর কথা ও কাবজর মবধ্য সদবয় কাউবক আঘাত করার বদসল আমাবদর সক করা উসচৎ?  
আমাবদর বাকয ও কাবজর মবধ্য সদবয় থলাকবক উৎসাসহত করা দরকার। উৎসাহ মাবে হল- কাউবক সাহাযয 
থদওয়া, অথবা সাবাসী থদওয়া, সেশ্চয়তা দাে করা। বাইববল ববল- “ অপবরর সবে আলাপ আবলাচো করবার 
সময় থকাে খারাপ কথা বল ো। থলাবকবদর প্রবয়াজেীয় আসত্মক শসক্ত থদবার জেয যা ভাল থকবল তাই বল 
............” (ইসিষীয় ৪:২৯)।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক এমে কাউবক জাবেে যার উৎসাবহর দরকার রবয়বি? তাবক উৎসাসহত করবার জেয আপসে 
সক বলবত পাবরে?  
................................................................................................................................. 
 
                                পাঠ্যক্রম> ২৩ 
                          থতামার কাবি থশাো ইহা উত্তম 
                              ের হতযা কর ো  
                       ( অপবরর জীবেবক সন্মাে করুে)  
 
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ।  
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ অপবরর সবে আলাপ আবলাচো করবার সময় থকাে খারাপ কথা বল ো। 
থলাবকবদর প্রবয়াজেীয় আসত্মক শসক্ত থদবার জেয যা ভাল থকবল তাই বল ............” (ইসিষীয় ৪:২৯)।  

  
চাসরসত্রক গুণেঃ- উৎসাহ দাে  
আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- থসই ভাল সবষয়ো সক যা হাবল/ইদাসেিং আপোর জেয থকউ কবরবিে? তারপর আপসে সক 
রকম অেভুব কবরবিে?  
এো একটি থসই সময়কার জেসপ্রয় ই-থমল সিল। যা সকিু সময় ধ্বর েণো করসিল।TruthorFiction.com  
সততা এবিং উৎস খুাঁবজ সেবয় থদখুে।  
একসদে সায়া(shaya) সববকল থবলাবত তার বাবার সবে একটি পাবকম র পাশ সদবয় থবড়াবত যাসচ্ছবলে-থযখাবে 
সায়ার সকিু পসরসচত থলাবকরা থবস বল থখলসিল।  
সায়া সজজ্ঞাসা করল- “তুসম সক মবে কর থয তারা আমাবক থখলবত থেবব”? সায়ার বাবা জাবেে থয তার 
থিবল থখবলায়াড় েে এবিং থবশীর ভাে থিবলরাই তাবক তাবদর দবল সেবত চাইবব ো। সকন্তু সায়ার বাবা অেভুব 
করল থয তারা যসদ তার থিবলবক থখলবত সুবযাে থদয় তাহবল থস খুবই তৃসপ্ত অেভুব করবব।  
থসয়ার বাবা ময়দাবে সেবয় একজে থিবলবক সজজ্ঞাসা করল থয, থসয়া যসদ তাবদর সবে থখলবত সুবযাে পায়। 
থিবলটি দবলর অেযােয থিবলবদর সদবক সেবদমশো পাওয়ার জেয তাকাল থকাে উত্তর ো পাওয়ার পর থস তার 
সেবজর হাবত সবষয়োবক সেবয় বলল, ‘ আমরা ৬ রাবে হারবত চবলসি এবিং থখলাো ৮ ইসেিংবসর। আসম অেমুাে 
কসর থস আমাবদর দবল আসবল তাবক আমরা েবম ইসেিংবস বযাে করাবত পাঠ্াবত পারব”।  
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থসয়ার বাবা খুবই আেসন্দত হবলে ও থসয়া খুব থজাবর হাসবলে। থসয়াবক বলা হল থস থযে হাবত গ্লাপ্স লাসেবয় 
সেম  থসন্টার সিবল্ড সেবয় থখবল।  
অেম ইসেিংবসর থশবষ থসয়ার দবলর খুবই কম রাে সকন্তু তবওু সতে রাবের সপিবে সিবলে। েবম ইসেিংবসর থশবষ 
থসয়ার দবলর অবস্থা পুেরায় খারাপ এবিং দজুে আউে হবয় থেবলে িবল রাবের সিংখযা চড়বত লােল। থসয়াবক 
োমাবোর জেয ঠিক করা হল। এই অবস্থায় তারা ঝুাঁ সক সেবয় দলবক থজতাবার আশায় থসয়াবক সক োমাবত 
চাইবব? আশ্চযমযজেকভাবব থসয়াবক বযাে করবত থদওয়া হল।  
প্রবতযবকই জাবে এো খুবই অসম্ভব কারণ থসয়া সকভাবব বযাে ধ্রবত হয় তাই ঠিক মবতা জাবে ো। যাই থহাক 
থসয়া যখে থখলবত োমল তখে সপচার(pitcher) কবয়ক পা সপসিবয় থেল এবিং আবস্ত কবর বলটি িুবর সদল থযে 
থসয়া অন্ততেঃ তার সবে সম্পকম  করবত পাবর। 
প্রথম বলটি থভতবর আসবল সায়া লাসিবয় ধ্রবত থেবলে সকন্তু পারবলে ো। সায়ার দবলর আর একজে 
থখবলায়াড় সায়ার সবে একবত্র বযাে তুলল এবিং সপচাবরর সন্মখুীে হবয় পরবতী সপবচর জেয অবপক্ষা করবত 
লােল, সপচার পূববমর েযায় সকিু পা এসেবয় সেবয় সায়ার সদবক আবস্ত কবর বলটি সদল। যখে সপচটি সামবে এবলা 
সায়া এবিং তার দবলর একজে একবত্র বলটিবক মাবঠ্ সপচাবরর সদবক িুাঁ বড় সদল, সপচার খুব সহবজই বলটিবক তুবল 
সেবয় প্রথম থবস মযােবক সদল। সায়া সকন্তু আউে হবত পারবতা তাহবলই থখলা থশষ থযত। তার বদসল সপচার 
বলটি তুবল সেবয় উপবরর সদবক ডােপাবশ িুাঁ বড় সদল, প্রথম থবস্ মযাবের থথবকও দবূর থেল বলটি।  
প্রবতযবক সচৎকার কবর বলবত লােল “ সায়া দ্রুত থদৌাঁড়াও, দ্রুত থদৌাঁড়াও, সায়া তার জীববে থকােসদে এবতা 
থজাবর থদৌাঁড়ায় সে। থস তাড়াহুবড়া কবর থবস্ লাইবে সবসস্মত হবয় থেবম থেবলে এবিং চমবক থেবলে। প্রথম থববসর্ 
কাবি থপৌাঁিাবত ো থপৌাঁিাবতই বলটি ডােসদবকর থখবলায়াবড়র হাবত চবল থেল, থস সকন্তু সিতীয় থবস্ মযােবক বলটি 
সদবত পারবতে থয সায়াবক বলো িুাঁ বড় সদবত চাইসিল, সায়া সকন্তু তখেও থদৌড়াাঁসচ্ছল। সকন্তু ডােসদবকর থখবলায়াড় 
বঝুবত থপবরসিবলে সপচাবরর মসতেসত, থসইজেয সতসে বলটি উপবর তৃতীয় থবস্ মযাবের উপবরর সদবক িুাঁ বড় 
সদবলে। প্রবতযবক সচৎকার করবত লােল, ‘সিতীয় জবের সদবক থদৌড়াাঁও’- সায়া সিতীয় থখবলায়াবড়র সদবক থদৌড়াাঁবত  
লােল, যখে সায়া থপৌাঁিাল, সববরাধ্ী পক্ষ থথবক বাধ্া সদবত লােল, তার েসত তৃতীয় থখবলায়াবড়র সদবক সেবয় 
থেল , এবিং সকবল সচৎকার কবর বলবত লােল তৃতীয় থখবলায়াবড়র সদবক থদৌড়াাঁও। সায়া তৃতীয় থখবলায়াবড়র 
িারা যখে সঘবর থেল তখে উভয় দবলর থথবক সচৎকার কবর বলবত লােল ‘ সায়া ঘবরর সদবক থদৌড়াাঁও’। 
 
সায়া থদৌবড় সেবয় থহাম থপ্লবে পা রাখল যখে থস বলটি মাড়ল ও েুেমাবমবন্ট জয়লাভ করাল এবিং তার দবলর 
হবয় থসই সদে থখলা থজতাল এবিং ১৮ জে থখবলায়াড় তাবক ঘাবড় তুবল সেবয় তাবক োয়ক বাোবলে। 
 
                          থতামার কাবি থশাো উত্তম 
                          .............................. 
                           শাস্ত্েঃ- থপ্রসরত ৩:১-১০   
  একসদে সপতর ও থযাহে মসন্দবর থেবলে, তখে থবলা প্রায় সতেবে৷ এই সমবয়ই মসন্দবর থরাজ প্রাথমো হত৷ 2 যখে তাাঁরা মসন্দর 

প্রােবে যাসচ্ছবলে, থসখাবে একো থলাকবক থদখা থেল৷ থস জন্ম থথবকই থখাাঁড়া, চলবত পারত ো৷ তার বনু্ধরা প্রসতসদে তাবক 

মসন্দর চত্ববর ববয় সেবয় আসত আর মসন্দবরর “সুন্দর” োবম থয িেক আবি থসখাবে সেবয় সেবয় তাবক বসসবয় রাখত৷ যাাঁরা 
মসন্দবর েুকত, থস তাবদর কাবি সকিু অথম সভক্ষা চাইত৷ 3 থসসদে এই থলাকো সপতর ও থযাহেবক মসন্দবর েুকবত থদবখ তাবদর কাি 
সকিু সভক্ষা চাইবত লােল।                                               

4 সপতর ও থযাহে থসই থখাাঁড়া থলাকটির সদবক একদবৃে থচবয় বলবলে, “আমাবদর সদবক তাকাও!” 5 থসই থলাকো তখে সকিু অথম 
পাবার আশায় তাাঁবদর সদবক তাকাবলা৷ 6 সকন্তু সপতর তাবক বলবলে, “আমার কাবি থসাো বা রূবপা থেই, আমার কাবি যা আবি 

আসম থতামাবক তাই সদসচ্ছ৷ োসরতীয় যীশুর োবম তুসম উবঠ্ দাাঁড়াও ও থহাঁ বে থবড়াও৷” 
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7 এই ববল সপতর তার ডাে হাত ধ্বর তাবক তুলবলে, সবে সবে থস তার পাবয় ও থোড়াসলবত বল থপল, 8 আর লাসিবয় উবঠ্ দাাঁড়াল 

ও চলবত লােল৷ তারপর থস তাবদর সবে মসন্দবরর মবধ্য েুবক থসখাবে থহাঁ বে লাসিবয় ঈশ্ববরর প্রশিংসা করবত লােল৷ 9-10 থলাকরা 
থদখল থসই থলাকটি হাাঁেবি ও ঈশ্ববরর প্রশিংসা করবি৷ তারা সচেবত পারল মসন্দবরর “সুন্দর” োবম িেবকর সামবে ববস সভক্ষা 
করত থয থলাক, থসই থলাকই থহাঁ বে থবড়াবচ্ছ ও ঈশ্ববরর প্রশিংসা করবি৷ ঐ থলাকটির জীববে যা ঘবেবি তা থদবখ তারা আশ্চযময হবয় 

থেল, তারা ববুঝ উঠ্বত পারল ো এমে সবস্ময়কর বযাপার সক কবর ঘেল৷ 
  
প্রশ্নেঃ- আপোর সক মবে আবি উৎসাহ কথার অথম সক?  
উৎসাহ মাবে হল অপরবক আশা থদওয়া, বাহ্বা থদওয়া বা দঢ়ৃ সবশ্বাস প্রদাে করা।  
এই খঞ্জ মােষুটি থয জন্ম থথবকই খঞ্জ সিল ৪০ বির ধ্বর মসন্দবরর দরজার কাবি ববস থাকত। থস কখে 
জীববে হাাঁেবত, চলবত, লািাবত, থদৌাঁড়াবত সক্ষম হয় সে। প্রবতযকসদে থস মসন্দবরর দরজার সামবে থলাবকর কাবি 
সভক্ষা চাওয়ার জেয ববস থাকত।  
মবে করুে, আপোর বাবা-মার একটি দঘুমেোর পর থথবক তারা আর কাজ করবত পাবর ো। আপোর অেয 
থকাে পসরবারও থেই থয আপোবক সাহাযয করবব এবিং আপোর সমস্ত োকা পয়সা থশষ হবয় সেবয়বি। তাহবল 
আপসে একটিই সবশয় ভাববত পাবরে থসো হল মণ্ডলীর বাইবর রসববাবরর সদে সকাবল দাাঁসড়বয় থথবক থলাবকবদর 
কাবি সকিু সাহাযয চাওয়া অথবা থকাে খাবার সজসেস চাওয়া।  
প্রশ্নেঃ- ধ্ারো করুে থলাবকরা আপোর পসরবার সম্ববন্ধ সক ধ্রবের কথা বলবব?  
 
প্রশ্নেঃ- ধ্ারো করুে সকিু পসরবার যসদ আপোর পসরবারবক সাহাযয বন্ধ কবর থদয় তাহবল সক হবব? আপসে সক 
রকম অেভুব করববে?   
কথা এবিং উৎসাহমলূক পদবক্ষপ খুবই শসক্তশালী যা সসু্থ করবত পাবর, থলাবকবদর মবের ইচ্ছাবক তুবল ধ্রবত পাবর 
এবিং একজে মােবুষর জীববে পসরবতম ে সেবয় আসবত পাবর।  
সতে ধ্রবের উপাবয় কাউবক উৎসাসহত করা থযবত পাবর। আপসে সক সচন্তা কবরে- থসগুসল সক হবত পাবর?  
কথাবাতম ার িারা, প্রাথমোর িারা, এবিং কাবযমর িারা। আসুে আমরা এই সতে ধ্রবের উৎসাবহর সবষবয় আবলাচো 
কসর।  
 
বাকয/কথাবাতম া উৎসাসহত করবত পাবরেঃ- “ সচন্তা মােবুষর সুখ ও আেন্দ থকবড় থেয় সকন্তু একটি দয়া-বৎসল 
শে মােষুবক আেসন্দত কবর”(সহবতাপবদশ১২:২৫)। অবেক সময় অবেবক শুধ্ুমাত্র দয়া-বৎসল বা উৎসাহপণুম 
কথায় আেন্দ দাে কবর।  
প্রশ্নেঃ- থক থসই বযসক্ত যাবক আজবক আপসে উৎসাসহত করবত পাবরে?  
থয ঘবর অসুস্থ হবয় পবড় আবি, থয হাসপাতাবল রবয়বি, থয এক স্থাে থথবক অেয স্থাবে চবল যাবচ্ছ।  
 
প্রাথমো উৎসাসহত করবত পাবরেঃ- “মাঝরাবত থপৌল ও সীল ঈশ্ববরর স্তব োে ও প্রাথমো করসিবলে, অেয বন্দীরা 
তা শুেসিল”(থপ্রসরত ১৬:২৫)। থপৌল ও সীল সমশোরী সিবলে যাবদরবক যীশুর কথা প্রচার করবার জেয থজবল 
বন্দী করা হবয়সিল। তবওু মধ্যরাবত থয সমবয় তাবদর ঘুমাে দরকার তার বদসল তারা োে োইবত ও প্রাথমো 
করবত শুরু করল। তাবদর প্রাথমো অেযােয বন্দী যারা  কাণ থপবত শুেসিবলে তাবদরবক উৎসাসহত করসিল।  
প্রশ্নেঃ- থক থসই বযসক্ত যার জেয আজবক আপসে প্রাথমো করবত পাবরে?   
আপোর পসরবাবরর থকউ হবত পাবর, একজে বনু্ধ, সমশোরী(থপৌল ও সীবলর মত), আপোর পালবকর জেয, 
রাষ্ট্রপসতর জেয।  
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কাযময উৎসাসহত কবরেঃ- “ ঈশ্ববরর বাকয জীবন্ত ও সসক্রয়”(ইব্রীয় ৪:১২)। আসুে আমরা থদসখ, অপরবক 
উৎসাসহত করবার জেয সকভাবব ঈশ্ববরর বাকয কাযমকারী হবত পাবর আপোর জীববে।  
স্মরণ করবত পারবিে সক উত্তম সমরীবয়র েল্প?  
“............একজে থলাক থজরুশাবলম থথবক সযরীবহার সদবক থেবম যাসচ্ছল, পবথ থস ডাকাবতর হাবত ধ্রা পড়ল৷ তারা থলাকটির 

জামা কাপড় খুবল সেবয় তাবক মারবধ্ার কবর আধ্মরা অবস্থায় থসখাবে থিবল থরবখ চবল থেল৷ 

31 “ঘেোক্রবম থসই পথ সদবয় একজে ইহুদী যাজক যাসচ্ছল, যাজক তাবক থদখবত থপবয় পবথর অেয ধ্ার সদবয় চবল থেল৷ 32 থসই 

পবথ এরপর একজে থলবীয়† এল৷ তাবক থদবখ থসও পবথর অেয ধ্ার সদবয় চবল থেল৷ 

33 “সকন্তু একজে শমরীয় ঐ পবথ থযবত থযবত থসই থলাকটির কািাকাসি এল৷ থলাকটিবক থদবখ তার মমতা হল৷ 34 থস ঐ 

থলাকটির কাবি সেবয় তার ক্ষতস্থাে দ্রাক্ষারস সদবয় ধ্ুবয় তাবত থতল থেবল থবাঁবধ্ সদল৷ এরপর থসই শমরীয় থলাকটিবক তার সেবজর 

োধ্ার ওপর চাসপবয় একটি সরাইখাোয় সেবয় এবস তার থসবা যত্ন করল৷ 35 পবরর সদে থসই শমরীয় দটুি থরৌপযমদু্রা বার কবর 

সরাইখাোর মাসলকবক সদবয় বলল, ‘এই থলাকটির যত্ন করববে আর আপসে যসদ এর থচবয় থবশী খরচ কবরে, তবব আসম সিবর 

এবস আপোবক তা থশাধ্ কবর থদব৷’ ” (লকূ ১০:৩০-৩৫)।  
 
প্রশ্নেঃ- সক উপাবয় উত্তম শমরীয় থসই আধ্মরা বযসক্তবক উৎসাসহত কবরসিবলে? 
তার প্রসত সতসে দয়া থদসখবয়সিবলে।  
প্রশ্নেঃ- আজবক আপোর কাযম সকভাবব অপরবক উৎসাসহত কবর?  
থকউ হয়বতা সু্কবল েতুে এবসবি তার থকাে বনু্ধ থেই? 
আপোর বনু্ধত্ব ভাে কবর সেে। 
থকউ হয়বতা েরীব?  
আপোর অপযমাপ্ত থাকবল ভাে কবর সেে বা দাে করুে।  
থকউবা যাবক দবল সিংযুক্ত করা হয় সে?  
তাবক আপোর দবল সেমন্ত্রণ করুণ।  
থকউবা হয়বতা তাবক সব থশবষ দবল সেবমাচে করা হয়?  
আপসে তাবক সাহাযয করুে।  
থকউ হয়বতা থলখাপড়া জাবে ো?  
আপোর সময় থবর কবর তাবক সশখাবত সাহাযয করুে। 
 
আপোর কথা ও কাজকমম অেয থলাকবক উৎসাসহত করবত পাবর। আবার মবে রাখববে আপোর কথা ও কাবজর 
িারা অপরবক হতাশ করবত পাবর।  
বাইববল ববল, “অপবরর সবে আলাপ আবলাচো করার সময় থকাে খারাপ কথা থবাল ো। থলাবকবদর প্রবয়াজেীয় 
আসত্মক শসক্ত থদবার জেয যা ভাল থকবল তাই বল............” (ইসিষীয় ৪:২৯)।  
যখে আপসে অপরবক উৎসাসহত করার জেয সচন্তা কবরে, তখে আপোর সাহাযয অবেযর জীবেবক সুন্দর কবর 
থতাবল। আপোর প্রাথমোয়, আপোর কথায়, আপোর কাবজর িারা কাউবক আজ আপসে উৎসাসহত করুে। 
  
................................................................................................... 
 
                                পাঠ্যক্রম> ২৪  
                            োবমর মবধ্য সক রবয়বি?  
                   তুসম, থতামার প্রভু ঈশ্ববরর োম অেথমক থেবব ো।  
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               (আপোর কথা ও কাবজর িারা ঈশ্ববরর োবমর সন্মাে করুণ)  
 
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ।   
 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ অতএব আমরা খ্রীবের রাজদতূ ....”(২কসরন্থীয় ৫:২০)।  
চাসরসত্রক গুেেঃ- একজে ভাল প্রসতববশী। 
আবলাচোমলূক প্রশ্নেঃ- আপসে সক জাবেে আপোর োবমর অথম সক? 
  
                        োবমর মবধ্য সক রবয়বি?  
                       যাত্রাপুস্তক ৩৪:৫-৭  
“5 অতেঃপর প্রভু থমবঘর মবধ্য থমাসশর কাবি থেবম এবলে এবিং তার সবে দাাঁড়াবলে এবিং তাাঁর োম (প্রভুর) থঘাষণা করবলে| 

6 প্রভু থমাসশর সামবে সদবয় থেবলে এবিং বলবলে, “সযবহাবা, প্রভু হবলে দয়াল ুও করুণাময়| সতসে থক্রাবধ্র বযাপাবর মধ্যমযশীল| 

সতসে পরমবস্নবহ পসরপূণম এবিং সবশ্বস্ত| 7 হাজার হাজার পুরুষ ধ্বর প্রভু তাাঁর করুণা থদখাে| সতসে ভুল কাজ, অবাধ্যতা এবিং পাপ 

ক্ষমা কবর থদে| সকন্তু তব ুসতসে থদাষীবদর শাসস্ত সদবত থভাবলে ো| সতসে থকবলমাত্র থদাষীবদরই শাসস্ত থদে ো, তাবদর দণ্ডেীয় 

অপরাবধ্র জেয তাবদর তৃতীয় ও চতুথম পুরুবষর উত্তরপুরুষবদরও শাসস্ত থদে|”  
 
প্রশ্নেঃ- তাাঁর সেবজর সম্ববন্ধ ঈশ্বর সেবজর োবমর মবধ্য সক ববলবিে? 
ঈশ্বর করুণাময়, দয়াল ুও অেগু্রহকারী, সহবজ থরবে যাে ো, ভালবাসা ও ক্ষমাবত পূণম, ধ্াসমমক।  
 
আবের সদবে সববশষত যখে বাইববল থলখা হবয়সিল তখে োম খুবই গুরুত্বপূণম সিল। োবমর মবধ্য সদবয় মােবুষর 
বণমো/পসরচয় পাওয়া থযত, থসইজেয খুবই যত্নপূবমক/সাবধ্ােতার সবে োম বািায় করা হত।  
মবে করুে অব্রাম? তার োবমর অথম হল ‘থেৌরবাসেত সপতা’ পবর ঈশ্বর তার বদবল আব্রাহাম থরবখসিবলে, যার 
অথম হল ‘অবেবকর সপতা’। আব্রাহাম সযহুদী জাসতর সপতা হবয়সিবলে এবিং তার বিংশধ্ররা আকাবশর তারার েযায় 
অসিংখয হবয়সিল।  
 
থমাসশ োবমর অথম ‘থেবে থতালা’, িবরৌবণর কেযা তাবক েীল েদীর থথবক থেবে থতালার পর তার োম থরবখসিল 
থমাসশ।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক জাবেে যীশু োবমর অথম সক?  
পুরাতে সেয়বম যীশুর োম ‘ইম্মােবুয়ল’ থদওয়া হবয়সিল যার অথম হবচ্ছ ‘আমাবদর সবে ঈশ্বর’। যীশু হবচ্ছ 
সযবহাশুবয়র গ্রীক োম, যার অথম ‘প্রভু রক্ষা কবরে’।  
সুতরািং যীশু োবমর অথম হল “আমাবদর সবে ঈশ্বর” এবিং প্রভু রক্ষক” সতুরািং আপসে থদখবত পাবচ্ছে োমো 
খুবই গুরুত্বপূণম।  
আপসে থক তা আপোর োবমর মবধ্য সদবয় পসরচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত আপসে আপোর োবমর অথম জােবার 
জেয বই থদখবত পাবরে, তাবত আপোর োবমর অথম থদখবত পাববে।  
(থদখুে- http:/staging.parenthoodweb.com/parent_cfmfiles/babynames.cfm) . সকন্তু আপোর োবমর অথম 
অপরবক অবেক সকিু ববল।  
প্রশ্নেঃ- সক ধ্রবের সজসেস অপরবক, আপোর সম্ববন্ধ আপোর োম বলবত পাবর?  
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আপসে থকাথায় থাবকে আপোর বাবা-মা থক, আপসে থকাে সু্কবল যাে, আপোর বনু্ধরা কারা, আপসে সক 
করবত পিন্দ কবরে ইতযাসদ।  
ঈশ্ববরর োম গুরুত্বপূণম কারে সতসে থয থক এো তাাঁর পসরচয়। যখে সতসে থমাসশবক তাাঁর োম ববলসিবলে- সতসে 
পসরচয় সদবয়সিবলে থয সতসে থক। সতসে থমাসশবক ববলসিবলে সতসে সকবসর মবতা।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক জাবেে রাজদতূ মাবে সক?  
রাজদতূ সতসে যাবক সেযুক্ত করা হয় অপর একজবের প্রসতসেসধ্ত্ব করার জেয।  
থযমে খ্রীে সবশ্বাসী সহসাবব, ঈশ্বর আপোবক সেযুক্ত কবরবিে যীশুর প্রসতসেসধ্ত্ব করার জেয এবিং তাাঁর োবমর 
অথম সক তা অপবরর কাবি প্রকাশ করবার জেয। ২ কসরন্থীয় ৫:২০ পবদ ববলবিে “ অতএব আমরা খ্রীবের 
রাজদতূ .........” । 
যসদ আপসে খ্রীে সবশ্বাসী হবয় থাবকে, তবব ঈশ্বর আপোবক যীশু খ্রীবের প্রসতসেসধ্স্বরূবপ সেযুক্ত কবরবিে তাাঁবক 
সন্মাে করা আপোর কাবজর, কথার এবিং সচন্তার মবধ্য সদবয়। থসোই আপোর কাজ খ্রীবের রাজদতূ সহবসবব।  
প্রশ্নেঃ- উত্তম শমরীবয়র েল্পটি স্মরণ করুে ? থকমেভাবব সতসে ঈশ্ববরর রাজদতূ হবয়সিবলে?  
সতসে থথবম সেবয় থসই আঘাতপ্রাপ্ত থলাকোবক সাহাযয কবরসিবলে। অেযবদর মবতা রাস্তার অেয সদক সদবয় পাশ 
কাটিবয় চবল যাে সে। 
প্রশ্নেঃ- আপসে সক এমে কাউবক জাবেে থয হয়বতা আঘাত থপবয়বি কারে তারা সু্কল হবলর অেয সদক সদবয় 
যাসচ্ছল? হবত পাবর-  
এমে একজে সযসে সভন্ন রঙ বা সভন্ন জাসতর? 
এমে থকউ থয হয়বতা খুবই আকষমেীয় বা সুন্দর েয়?  
এমে থকউ থয হয়বতা অপবরর মবতা স্মােম  েয়? 
এমে থকউ থয হয়বতা সঠিক রকবমর থপাশাক লাোয় ো? 
এমে থকউ থয হয়বতা শহবর েতুে?  
এমে থকউ যার শারীসরক অক্ষমতা রবয়বি?  
 
প্রশ্নেঃ- আজবক আপোর সু্কবল আপসে সকভাবব যীশুর একজে রাজদতূ হববে?  
........................................................................................................................... 
 
                                পাঠ্যক্রম> ২৫  
                              সততায় মহৎ গুে 
                              “সমথযা থবাবলা ো”  
                       (সততার সবে জীবে যাপে করুে) 
 
পুেরাবসৃত্তেঃ- েত সপ্তাবহর ঘবরর কাবজর প্রশ্ন এবিং মখুস্ত পদ।   
 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “কাবরার ক্ষসত থকার ো ......” থরামীয় ১৩:১০।  
চাসরসত্রক গুেেঃ- সততা। 
 
                             সততায় মহৎ গুে 
                           শাস্ত্েঃ- থরামীয় ১৩:৮-১০  
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8শুধ্ ুপরস্পবরর প্রসত ভালবাসার ঋণ িাড়া কাবরা কাবি ঋণী থথবকা ো, কারণ যারা প্রসতববশীবক ভালবাবস, তারাই ঠিকভাবব 

সবসধ্-বযবস্থা থমবে চলবি৷ 9 আসম একথা বলসি কারণ ঈশ্ববরর এই আজ্ঞাগুসল অথমাৎ, “বযসভচার করবব ো, েরহতযা করবব ো, 
চুসর করবব ো, অপবরর সজসেস আত্মসাত্স করবব ো”✡ আর অেয যা সকিু আবদশ সতসে সদবয়বিে থস সবগুসল সিংবক্ষবপ এই একটি 

আবদবশর মবধ্যই চবল আবস, “সেবজর মবতা থতামার প্রসতববশীবক ভালবাবসা৷”✡ 10 ভালবাসা কখেও কাবরার ক্ষসত কবর ো, 
তাই থদখা যাবচ্ছ ভালবাসাবতই সবসধ্-বযবস্থা পালে করা হয়৷  
েবম আবদবশ বলা হবয়বি থয, “থতামার প্রসতববশীর সবরুবদ্ধ সমথযা সাক্ষী থদবব ো”-যাত্রাপুস্তক ২০:১৬, সহজ 
কথায় সৎভাবব জীবে কাোে।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক সচন্তা কবরে, ঈশ্বর থকে দশ আজ্ঞার মবধ্য ‘সমথযা থবাবলা ো’ এই কথাোবক থযাে কবরবিে?  
যার মবধ্য সদবয় প্রকাশ পায়- ‘সতসে থক’। ঈশ্ববরর স্বভাববক/মবসশেবক তুবল ধ্রা হবয়বি।  
 
ঈশ্বর সতযেঃ- 
............... 
ঈশ্ববরর চসরবত্রর প্রধ্াে মবসশেয হল সতয। যীশু সযসে হবলে “.........অদশৃয ঈশ্ববরর প্রসতমসূতম ............” কলসীয় 
১:১৫ এবিং “ আসমই পথ,সতয,ও জীবে....” থযাহে ১৪:৬।  
ঈশ্বর থজযাসতেঃ- 
............... 
শাবস্ত্ আমরা সব সময় থদখবত পায় থয, থজযাসত/আবলা সবতযর সমতুলয। শাস্ত্ ববল “এই থসই বাতম া যা আমরা 
খ্রীবের কাি থথবক শুবেসি এবিং থতামাবদর কাবি থঘাষণা করসি – ঈশ্বর থজযাসত, ঈশ্ববরর মবধ্য থকাে অন্ধকার 
থেই” ১ থযাহে ১:৫। ঈশ্বর সবতয পূণম, সবতযর বাইবর তাাঁর কাবি আর থকাে সকিুর স্থাে থেই।  
 
ঈশ্বর মােষুবক সৃসে কবরবিে তাাঁর মবতা হওয়ার জেযেঃ-  
............................................................... 
“ থহ ঈশ্বর, আপসে চাে আসম প্রকৃতভাবব অেেুত হই। তাই আমার মবের েভীবর প্রকৃা্ ত জ্ঞাে দাে করুে” 
(েীতসিংসহতা ৫১:৬)। থযবহতু আপোবক ঈশ্ববরর প্রসতমসূতম বত বাসেবয়বিে। সতসে চাে থযে আপোর জীববের 
মবধ্য সদবয় ঈশ্ববরর চসরত্র প্রকাশ পায়, ঈশ্বর চাে আপসে থযে সততার সবে জীবে কাোে।  
 
সমথযা হল সবতযর সবপরীতেঃ-  
.............................. 
“পরস্পবরর কাবি সমথযা ববলা ো, কারণ থতামরা থতামাবদর পুরাবো পাপময় সত্ত্বাবক তার সমস্ত মন্দ কমম সবমত তযাে কবরি৷ 10 

থতামরা েতুে সত্ত্বাবক পসরধ্াে কবরি; এই েতুে জীববে থতামাবদর েতুে কবর মতরী করা হবচ্ছ৷ থতামাবদর সযসে সৃসে কবরবিে 

থতামরা তাাঁর মবতা হবয় উঠ্ি, এই েতুে জীববের মাধ্যবম থতামরা ঈশ্ববরর সতয পসরচয় পাচ্ছ” (কলসীয় ৩:৯-১০)।  
প্রশ্নেঃ- বাইববল থকে ববল থয- “সমথযা থবাবলা ো”?  
কারণ সমথযা থলাকবক আঘাত/কে থদয়। আমাবদর শুরুবত শাবস্ত্র অিংশ আমরা থদবখসি থযখাবে বলা হবয়বি- 
ভালবাসা যা সঠিক তাই কবর এবিং থসই ভালবাসা কাউবক আঘাত কবর ো এবিং থজবে ববুঝ কাউবক থকাে সকিু 
বলা ঠিক েয় এবিং তা থলাবকবদর আঘাত কবর।  
 
আসুে আমরা সমথযা সক কবর তার সতেটি উদাহরণ থদসখেঃ-  
(১) সমথযা অপবরর সখুযাসতবক আঘাত করবত পাবর- “ প্রভু সমথযাবাদীবদর ঘৃণা কবরে। সতসে সতযবাদীবদর 
প্রসত সন্তুে” (সহবতাপবদশ১২:২২)।  
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মবে রাখববে দাসেবয়বলর সসিংবহর খাবদর েল্পো(দাসেবয়ল৬ অধ্যায়)? আসুে আমরা থসই েবল্পর শুরুো থদসখ-  
 
“3 দাসেবয়ল তাাঁর উৎকৃে চসরবত্রর জেয অেয থয থকাে অধ্যক্ষ অথবা রাজযপাবলর থচবয় তাাঁর পবদ ভাবলা অবস্থায় 

সিবলে| এবত রাজা এতই সন্তুে হবলে থয সতসে দাসেবয়লবক সমগ্র রাবজযর শাসক সহবসবব সেবয়াে করববে ববল সস্থর 

করবলে| 4 সকন্তু অেয অধ্যক্ষ ও শাসকরা এই খবর শুবে ঈষমাসেত হল| তাই দাসেবয়ল রাজার জেয থয কাজ করসিবলে 

তার মবধ্য তারা থদাষ খুাঁবজ থবর করবার থচো করসিল| সকন্তু তারা তাাঁর কাবজ থকাে থদাষ-ত্রুটি খুাঁবজ থপল ো| 
দাসেবয়ল সিবলে সবশ্বাসী| সতসে কখেও ইবচ্ছ কবর অথবা ভুবলও থকাে ভুল কাজ কবরে সে| 

5 অববশবষ থসই থলাকরা থদখল থয দাসেবয়লবক থদাষাবরাপ করার মবতা থকাে কারণই তারা খুাঁবজ পাবব ো| তাই তারা 
ঠিক করল থয তারা রাজার কাবি দাসেবয়বলর ঈশ্ববরর েীসত সম্পসকম ত বযাপাবর অসভবযাে করবব| 
 
প্রশ্নেঃ- থসই সমস্ত উচ্চপদস্থ কমমচারীরা থকে দাসেবয়বলর থকাে থদাষ খুাঁবজ পাে সে?  
কারে দাসেবয়ল সৎ সিবলে এবিং তাবক থয কাবজর ভার থদওয়া হবয়সিল তাবত সতসে সম্পূণমরূবপ সবশ্বস্ত সিবলে।  
প্রশ্নেঃ- সততার সবে জীবে যাপে করার জেয দাসেবয়লবক সকভাবব পুরসৃ্কত করা হবয়সিল?  
তাবক রাবজযর সববমাচ্চ পদাসধ্কারী বাসেবয়সিবলে। 
প্রশ্নেঃ- আপসে সক স্মরণ করবত পারবিে-  রাজার কাবি দাসেবয়বলর সম্ববন্ধ থয সমস্ত উচ্চ পদস্থ কমমচারীরা 
সমথযা অসভবযাে সদবয়সিল তাবদর সক হবয়সিল?  
দাসেবয়লবক যখে সেবদম াষ পাওয়া থেল, তখে রাজা থসই দেু কমমচারীবদর সসিংবহর খাবদ থিবলসিবলে। সেসশ্চতরূবপ, 
দাসেবয়বলর ঘেোয় আমরা থদখবত পায় সততাই মহৎ গুণ।   
 
(২) একটি সমথযা একজে বযসক্তর উপবর ভারী থবাঝা হবয় যায়েঃ-  
“ প্রভু ভুাঁ বয়া দাাঁসড়পাোবক ঘৃণা কবরে, যথাযথ বােখারা প্রভুবক তুে কবর” (সহবতাপবদশ ১১:১)।  
সবক্কবয়র কথা মবে করুে? অসৎভাবব, সবক্কয় সকভাবব থলাবকবদর উপর থবাঝা চাসপবয়সিল আসুে আমরা তা 
থদসখ এবিং তারপর সকভাবব ঈশ্ববরর শসক্ত তার জীববে পসরবতম ে সেবয় আসবলা।  
 
“1 যীশু সযরীবহা শহবরর মধ্য সদবয় যাসচ্ছবলে৷ 2 থসখাবে সবক্কয় োবম একজে থলাক সিল৷ থস সিল একজে উচ্চ-পদস্থ কর 

আদায়কারী ও খুব ধ্েী বযসক্ত৷ 3 থক যীশু তা থদখার জেয সবক্কয় খুবই থচো করসিল, সকন্তু থবাঁবে হওয়াবত ভীবড়র জেয যীশুবক 

থদখবত পাসচ্ছল ো৷ 4 তাই সবার আবে িুবে সেবয় থয পথ ধ্বর যীশু আসসিবলে, থসই পবথর পাবশ একো সুকবমার োবি উঠ্ল 

যাবত থসখাে থথবক যীশুবক থদখবত পায়৷ 5 যীশু থসখাবে এবস ওপর সদবক তাসকবয় বলবলে, “সবক্কয় তাড়াতাসড় থেবম এস, কারণ 

আজ আমায় থতামার ঘবর থাকবত হবব৷” 

6 সবক্কয় তাড়াতাসড় থেবম এবস মহােবন্দ যীশুবক তার বাসড়বত সেবয় সেবয় অভযথমো জাোল৷ 7 থসখাবে যাাঁরা সিল, এই থদবখ 

তারা সকবল অেবুযাবের সুবর বলল, “উসে একজে পাপীর ঘবর অসতসথ হবয় থেবলে৷” 

8 সকন্তু সবক্কয় উবঠ্ দাাঁসড়বয় প্রভুবক বলল, “প্রভু থদখুে, আসম আমার সম্পবদর অবধ্মক েরীববদর মবধ্য সবসলবয় থদব, আর যসদ 

কাউবক ঠ্সকবয় থাসক তবব তার চতুগুমণ সিসরবয় থদব৷” 

9 যীশু তাবক বলবলে, “আজ এই বাসড়বত পসরত্রাণ এবসবি, থযবহতু এই মােষুটি অব্রাহাবমর পুত্র (লূক ১৯:১-৯।  
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সবক্কয় একজে কর আদায়কারী সিবলে এবিং কর আদায়কারীরা খুবই কুখযাত সিবলে পাওো কবরর 
থথবক থবশী আদায় করবার জেয। সযহুদী থলাবকরা তাবদর ঘৃণা করবতে এবিং এো খুবই স্বাভাসবক থয 
থকে তারা ঘৃণা করবতে।  
প্রশ্নেঃ- সবক্কবয়র অসৎ আচরণ থকে থলাবকবদর কাবি থবাঝা হবয় সেবয়সিল?  
কারণ থলাবকবদর তাবদর ববকয়া কবরর থথবক থবশী সদবত হত।  
প্রশ্নেঃ- সকভাবব সবক্কবয়র পসরবতম ে হল?  
যীশুর সবে সাক্ষাবতর িারা। ঈশ্ববরর শসক্তর পসরণাম সবক্কবয়র জীববে থদখা থেল যা তাবক সৎ জীবে 
যাপবের সদবক পসরচাসলত কবরসিল। সবক্কবয়র জেয সততায় মহৎ গুে হবয় দাাঁসড়বয়সিল।  
 
(৩) একটি সমথযা থলাবকবদর অেুভববক আঘাত করবত পাবরেঃ- “ ............কেুবাকয থকাপ উবত্তসজত 
কবর” (সহবতাপবদশ ১৫:১)।  
স্মরণ কবর থদখুে, সকিু অধ্যায় পূববম(২২ অধ্যায়) যখে ববলসিলাম েুথবপবের টিউব থথবক যসদ সব 
েুথবপে থবর কবর একটি খববরর কােবজ থরবখ সদয় এবিং আপোবক বসল আপোবক ১০ োকা থদওয়া 
হবব যসদ আপসে থসো আবার টিউববর সভতবর েুকাবত পাবরে? আপসে ১০ োকা পাববে ো তাই েয় 
সক?  
প্রশ্নেঃ- আপসে সক মবে করবত পারবিে থয আমরা এই দেৃাবন্তর মাধ্যবম সক বুঝাবত চাইসিলাম?  
থয কথা একবার ববল সদয় বা মুবখর থথবক থবসরবয় আবস, থসই আঘাত থদওয়া বাকয আপসে আর 
সিসরবয় সেবত পারববে ো।  
প্রশ্নেঃ- অপমােজেক এবিং খযাপাবো কথা এবিং সমথযা কথা থকে প্রচুর আঘাত/বযথা থদয়?  
যখে থসই সমস্ত কথা একবার মবের মবধ্য রাখা যায় তখে তা মবের মবধ্য বাসা বাাঁবধ্ এবিং 
অবেকসদে পযমন্ত তা স্মরবণ থাবক।  
প্রশ্নেঃ- থলাবকবদর বযথা/আঘাত থদওয়ার বদবল আমাবদর কথা/বাবকযর িারা সক করা উসচৎ?  
আমাবদর বাবকযর িারা থলাবকবদর উৎসাসহত করা দরকার।  
উৎসাবহর অথম হল অপরবক আশা থদওয়া বা দঢ়ৃতা প্রদাে করা। বাইববল ববল- “ থতামাবদর মুখ থথবক 
কে রকম খারাপ কথা বাসহর ো থহাক সকন্তু প্রবয়াজে মবত সদালাপ থবর থহাক থোঁবথ থতালার 
জেয..........” (ইসিষীয় ৪:১৯)।   
# সেসশ্চত হে, থযে সততাই আপোর মহৎ গুণ হবয় দাাঁড়ায়।  
এই পযমন্ত আমরা আবলাচো করলাম থয সতেভাবব সমথযা অথবা অসৎ আচরণ একজে মােুষবক আঘাত 
করবত পাবর।  
# একটি সমথযা একজে বযসক্তর সন্মাবের আঘাত ঘোবত পাবর।  
# একটি সমথযা একজে বযসক্তর জীববে বহে করবার জেয কঠিে থবাঝাস্বরুপ হবয় যায়। 
# একটি সমথযা একজে মােুবষর অেভূুসতবক আঘাত ঘোবত পাবর।  
 
প্রশ্নেঃ- আপসে সক আর অেয থকাে কারণ খুাঁবজ থবর করবত পারববে- থয ঈশ্বর থকে ববলবিে, 
“সততার সবে জীবে যাপে করবত”?  
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থয আপোবক সমথযা বলল তার প্রসত আপোর অসবশ্বাস জন্মাবতই পাবর। একবার যখে থকউ আপোবক 
সমথযা ববল তখে পুেরায় থসই বযসক্তর উপর ভরসা করা কঠিে হবয় যায়।  
# একটি সমথযা অবেক সমথযা বলবত পসরচাসলত কবর থসই থশষ সমথযাোবক োকবার জেয।  
# একটি সমথযা বনু্ধত্ব েে কবর থদয়, থয সমথযা ববল তার সবে বনু্ধত্ব করা খুব কঠিে।  
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর থকে আমাবদর দশ আজ্ঞা সদবয়বিে তার কারণগুসল সক সক হবত পাবর?  
ঈশ্বরবক সকভাবব ভালবাসবত হয় তা সশক্ষা থদওয়ার জেয, সকভাবব জীবে যাপে করা যায় এবিং এবক অপবরর 
সবে সকভাবব সমবলসমবশ থাকা যায়, আমাবদর বা অপবরর ক্ষসত হবব এমে খারাপ সসদ্ধান্ত থেওয়ার থথবক রক্ষা 
করবার জেয।  
ঈশ্ববরর বাকয আমাবদর ববল- “প্রসতববশীবক সেবজর মবতা থপ্রম কর, থপ্রম প্রসতববশীর অসেে কবর ো”(থরামীয় 
১৩:১০)।  
যখে আমরা সমথযা বসল, তখে অপবরর আঘাত কসর এবিং সেবজও বযথা পায়। যখে আমরা সততার সবে 
জীবে যাপে কসর, তখে আমরা ঈশ্ববরর চসরত্রবক তুবল ধ্সর। এই কারবণই ঈশ্বর ববলবিে, “সততার সবে জীবে 
যাপে করবত”। থস কারবণই সততাই হবচ্ছ মহৎ গুণ।  
................................................................................................................................. 
 
                            পাঠ্যক্রম> ২৬   
                    সম্পূণম শান্ত থাকার দশটি উপায়  
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “13 থতামরা আমায় ‘গুরু’ ও ‘প্রভু’ ববল থাবকা; আর থতামরা তা ঠিকই বল, কারণ আসম তা-ই৷ 

14 তাই আসম প্রভু ও গুরু হবয় যসদ থতামাবদর পা ধ্ুইবয় সদই, তাহবল থতামাবদরও উসচত পরস্পবরর পা থধ্ায়াবো৷ 15 আসম 

থতামাবদর কাবি এক দেৃান্ত স্থাপে করলাম, থযে আসম থতামাবদর প্রসত থযমে করলাম, থতামরাও থতমসে কর (থযাহে 
১৩:১৩-১৫)।  
চাসরসত্রক গুণেঃ- ঈশ্বর এবিং অপবরর জেয সন্মাে।  
আবলাচোমূলক প্রশ্নেঃ- শান্ত থাকার তাসলকায় আপোর দশটি উপায় সক হবত পাবর? 
দশ আজ্ঞার ভূসমকােঃ- ধ্রুে আপসে আপোর বযায়াম প্রসশক্ষবণর জেয একসদে সকাবল সেবয় থদখবলে 
থসখাবে থকাে সশক্ষক বা থকাচ থেই, বরিং থসখাবে একটি হলুদ থপাবে সববৃসত থদওয়া রবয়বি থয, “ 
আপসে যা ইচ্ছা তাই করবত পাবরে”।  
প্রশ্নেঃ- আপোর সক ধ্রবের সাস্থয চচম ার ক্লাস আবি?  
ভসলবল থখলার মাবঝ হয়বতা বাবস্কে বল থখলা। এবিং হয়বতা সকিু থিবল থমবয় সমস্ত সকিুর মাঝখাবে 
ববস রবয়বি।  
প্রশ্নেঃ- এই পসরসস্থসতবত সক ধ্রবের থখলা/কাজ করা উসচৎ হবব?  
থকউ থসো বলবত পারবব ো, এই প্রবশ্নর উত্তর থদবার পূববম মােদণ্ড- সেবদম সশকার প্রবয়াজে রবয়বি।  
প্রশ্নেঃ- এই পসরসস্থসতবত থকাে বযসক্তর সঠিক হবব বলা থয, সক ধ্রবের থখলা উসচৎ হবব ?  
সেসশ্চত থকউ েয়, থকউ থকাে সকিু ো বলার আবে একজেবক থেতৃবত্বর জেয থববি সেবত হবব।  
 
প্রশ্নেঃ- এই পসরসস্থসতবত সক একটি সবশয় সেসশ্চত?  
প্রবতযবকই যা ইচ্ছা তাই করবব।  
প্রশ্নেঃ- এই ধ্রবের মবোভাব আজ আপসে থকাথায় খুাঁবজ পাববে?  
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একটি স্থাে থযোবক বাইববল ববল- ‘ পৃসথবী/জেৎ’ । 
প্রশ্নেঃ- বাইববল যাবক পসৃথবী বা সিংসার ববল সক রকম থসই জায়োটি?  
সিংসাবরর থসইে স্থােগুসলর থলাক যারা ঈশ্বরবক অেসুরণ করবার জেয থববি থেয় ো। জেত সব সময় 
সশক্ষা থদয় সেবজর স্বাবথমর সবষবয় সচন্তা করবার জেয, অপবরর স্বাবথমর জেয েয়।  
এই জেবতর সেজস্ব মােদণ্ড রবয়বি, থকােটি ঠিক থকােটি ভুল জেবতর সেজস্ব মােদণ্ড ঈশ্বর যা ববলে 
তার সমূ্পণম সবপরীত।  
জীবে যাপে করবার জেয জেবতর সেজস্ব সেয়ম রবয়বি। ঈশ্বর থয রকম আচরে আমাবদর মবধ্য 
থদখবত চাে তা জেবতর বযবহাবরর সরাসসর সবপরীত।  
প্রশ্নেঃ- থকােটি সঠিক ও থকােটি সতয থসই সম্ববন্ধ থক সস্থর কবর জেবতর সিংজ্ঞা?  
জেবতর সিংজ্ঞা অেসুাবর সক ঠিক ও গ্রহণবযােয তা সবমদা পসরবতম ে হবয় চবলবি। েযায়ালবয়র সসদ্ধান্ত 
অেুসাবর পসরবসতম ত হবত পাবর, খববর সক বলবি, যা জেসপ্রয় তার উপর সভসত্ত কবর পসরবতম ে হবয় 
চবলবি।  
প্রশ্নেঃ- আপসে সকিু উদাহরবণর সবষবয় সচন্তা করুে যা জেত ববল তা হবত পাবর সতয, সঠিক অথবা 
গ্রহণবযােয ?  
যতক্ষণ পযমন্ত আপসে সমথযা বলাবত বা ঠ্কাবোবত ধ্রা ো পড়বিে ততক্ষণ পযমন্ত ঠিক আবি, আপসে 
তা করবত পাবরে। যসদ আপোর প্রসত থকউ ভুল কবর থাবক তবব আপোরও অসধ্কার রবয়বি তাবক 
ঘুসরবয় প্রসতবশাধ্ থেওয়ার জেয।  
প্রশ্নেঃ- সঠিক সম্ববন্ধ ঈশ্ববরর সিংজ্ঞা সক আলাদা হবত পাবর?  
ঈশ্ববরর সিংজ্ঞা সঠিক সম্ববন্ধ সবমদা সতয এবিং অপসরবসতম ত। বাইববল ববল- “ থতামার সমস্ত বাকয 
সতয, থতামার ধ্মমময় সমস্ত শাসে সচরস্থায়ী” (েীতসিংসহতা ১১৯:১৬০)।  
জেত কখেই খুাঁবজ থবর করবত পাবর ো থয শান্ত স্বভাব সক এবিং সকভাবব শান্ত হওয়া যায়। সকন্তু 
ঈশ্বর পাবরে এবিং আমাবদর তা ববলবিে। 
প্রশ্নেঃ- শান্ত স্বভাব সম্ববন্ধ ঈশ্ববরর সিংজ্ঞা আপসে বা আসম সকভাবব জােবত পাসর?  
ঈশ্বর সববশষ দশটি উপায় আমাবদর সলবখ সদবয়বিে থয সকভাবব শান্ত থাকা যায়।যাবক আমরা দশ আজ্ঞা 
ববল জাসে সকন্তু আমরা তাবদর োম সদবত চাইেঃ-  
 
 সমূ্পণম শান্ত থাকার মুখয দশটি উপায়  
শাস্ত্েঃ- যাত্রাপুস্তক ২০:৩-১৭  
টীকা/মবোবযােেঃ- দলেতভাবব সমূ্পণম দশ আজ্ঞাগুসল একসবে পড়বত বলুে, প্রবতযকো পড়ার পবর তার 
অথম সম্ববন্ধ আবলাচো করুণ। (দশ আজ্ঞা যাত্রাপসু্তক ২০:৩-১৭ পবদ থদখবত পাওয়া যায়)।  
 
আমার সামবে থতামার অেয থকাে থদবতা ো থাকুক। 
অপবরর থথবক ঈশ্বরবক সন্তুে করাোই থববি সেে। ঈশ্বর জাবেে আপোবক সকভাবব উত্তম জীবে 
থদববে। 
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তুসম আপোর জেয থক্ষাসদত প্রসতমা সেমমাণ করবব ো। উপবর স্ববেম, েীবচর পৃসথবীবত ও পসৃথবীর েীবচ 
জবলর মবধ্য যা আবি তার থকাে মূসতম  সেমমাণ করবব ো। তুসম তাবদর কাবি প্রণাম কর ো এবিং তার 
থসবা কর ো।  
ঈশ্ববরর সবে সময় অসতবাসহত করবার িারা ঈশ্বরবক  জােুে। তখে আপসে জােববে থসবা করার 
জেয সতসে সক আকাঙ্ক্ষা কবরে।  
তুসম, থতামার প্রভু ঈশ্ববরর োম অেথমক সেও ো।  
আপসে যা সকিুই করুে তাবত যীশুর বযসক্তেত প্রসতসেসধ্ত্ব করুে।  
সবশ্রাম বারবক পসবত্র ববল মােয করুে। 
ঈশ্ববরর সবে সময় অসতবাসহত করবার জেয সামসয়ক সবরসত।  
সেবজর সপতা-মাতাবক সন্মাে কর।  
সন্মাে করবল সন্মাে পাববে। 
হতযা কর ো।  
উৎসাসহত ও অপরবক সাহাযয করা। 
বযসভচার কর ো।  
শারীসরকভাবব, সচন্তাভাবোয়, বাবকয এবিং কাবজ সসদ্ধ থাকা।  
চুসর কর ো।  
অপবরর জেয যা ভাল তাই করুে।  
আপোর প্রসতববশীর সবরুবদ্ধ সমথযা সাক্ষী সদও ো।  
সততার সবে জীবে যাপে করুে। 
প্রসতববশীর দ্রববয থলাভ কর ো।  
কৃতজ্ঞ থাকুে।  
 
প্রশ্নেঃ- থকে ঈশ্ববরর পবথ শান্ত জীবে যাপে করা যায়?  
ঈশ্ববরর পবথ চলা আপোর জীবেবক আরও প্রিুে কবর, ঈশ্ববরর পবথ চলবল আপোবক ক্লাবস অসধ্ক 
সিল কবর থতাবল। ঈশ্ববরর পবথ চলবল আপোবক ভাল সক্রয়াসবধ্ হবত সাহাযয কবর। ঈশ্ববরর পবথ 
চলবল আপোবক সমস্ত সবষবয় এবিং অসধ্ক সবষবয় সিল কবর থতাবল যসদ আপসে সেবজবক সমপমণ কবর 
থাবকে তাাঁর পবথ চলবার জেয।  
প্রশ্নেঃ- শুধ্ুমাত্র দশ আজ্ঞায় সক আপোবক ঈশ্ববরর পবথ চলবত সাহাযয কবর?  
দশ আজ্ঞা হবচ্ছ একটি আয়ো স্বরূপ। যা আপোবক থদখায় থয, আপসে যা করবিে তা সঠিক সক ো 
থযো ঈশ্বর আপোর জীববে থরবখবিে- উসচত জীবে যাপে করবার জেয। 
প্রশ্নেঃ- তাহবল আপসে দশ আজ্ঞা মবত সকভাবব জীবে যাপে করববে?  
আপোর জীববে যীশু খ্রীবের শসক্তর িারা। শুধ্ুমাত্র থকবল যীশুই আপোবক শসক্ত সদবত পাবরে জেবতর 
থথবক সমূ্পণম আলাদাভাবব জীবে যাপে কর জেয। বাইববল ববল- “ খ্রীবের বাকয প্রচুররুবপ থতামাবদর 
অন্তবর বাস করুক......” (কলসীয় ৩:১৬)। যখে তাাঁর ভাবো আপোর ভাবো হবয় যায়, তখে 
তাাঁর কাযম আপোর কাযম কলাপ হবয় যায়।  
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যীশু এবসসিবলে আপোর ও আমার কাবি এক উদাহরণ রাখবত- থয সকভাবব প্রকৃতই শান্ত থাকা যায়। 
সকন্তু সতসে আর এবসসিবলে থসোবক করবার জেয শসক্ত সদবত। আজই সসদ্ধান্ত সেে, থযে যীশু আপোবক 
সাহাযয কবরে শান্ত স্বভাববর জীবে যাপে করবত।  
..................................................................................................................... 
 
                        ধ্েযবাদ জ্ঞাপে 
               একটি সময় ধ্েযবাবদর এবিং দাে করবার  
“ সদাপ্রভুর স্তব কর তাাঁর োবম ডাক, জাসতেবণর মবধ্য তাাঁর কমম সকল জাোও। তাাঁর উবযবশয োে 
োও, তাাঁর প্রশিংসা োে কর। তাাঁর সব আশ্চযম কাবজর কথা থঘাষণা কর” (েীতসিংসহতা ১০৫:১-২)।  
ধ্েযবাদ জ্ঞাপে হবচ্ছ থসোয় – আমরা যা থপবয়সি তার জেয তাাঁবক ধ্েযবাদ থদওয়া। আসুে অল্প 
সমবয়র জেয সচন্তা কসর থয আমরা সক সক গ্রহণ কবরসি। উক্ত পদগুসল পড়ুেেঃ-  
 
“ পৃসথবী ও তার সমস্ত বস্তু ঈশ্ববররই......” (েীতসিংসহতা ২৪:১)।  
প্রশ্নেঃ- আপোর সমস্ত সকিু থকাথা থথবক এবসবি?  
আমাবদর যা আবি তা ঈশ্ববরর থথবক এবসবি সযসে আমাবদর তা সদবয়বিে।  
প্রশ্নেঃ- ঈশ্ববরর থথবকও সক থকউ উদারভাবব থস্বচ্ছাকৃত সদবয়বিে?  
“ কারণ ঈশ্বর জেতবক এমে থপ্রম করবলে থয, সতসে তাাঁর একজাত পুত্রবক দাে করবলে, থযে থয  
থকউ তাবত সবশ্বাস কবর থস সবেে ো হয় সকন্তু অেন্ত জীবে পায় (থযাহে ৩:১৬)। ঈশ্বর আমাবদর 
দাে সহসাবব অেন্ত জীবে সদবয়বিে। 
“ থচাখ যা থদবখ সে, কাে যা থশাবেসে, মােুবষর হৃদবয় যা উবঠ্ সে, যারা তাাঁবক ভালবাবস ঈশ্বর তা 
তাবদর জেয প্রস্তুত কবর থরবখবিে” (১কসরন্থীয় ২:৯)। আমরা যা ধ্ারো করবত পাসর, ঈশ্বর তার 
থথবকও থবশী আমাবদর সদবত পাবরে।  
ঈশ্বর খ্রীে সবশ্বাসীবদর সেশ্চয়তা সদবয়বিে(যারা যীশুবক তাবদর জীববে মুসক্তদাতা এবিং প্রভু ববল গ্রহণ 
কবরবিে) থয, একসদে তারা স্বেীয় ভববে তাাঁর সবে সচরসদবের জেয জীসবত হবয় থাকবব। সকন্তু 
অবেক সময় আমরা ভুবল যায় আর একটি চমৎকার প্রসতজ্ঞা যা সতসে আমাবদর কবরবিেেঃ- “ 
............আসম এবসসি, থযে থতামরা জীবে পাও এবিং জীববের উপচয় পাও” (থযাহে ১০:১০)।  
যীশু ববলবিে, শুধ্ুমাত্র থয সতসে স্ববেমর োেসরকত্ব সদবয়বিে তা েয়। সকন্তু স্ববেমর অপরসদবকও আপসে 
উত্তম জীবে থপবত পাবরে। ঈশ্বর আমাবদর কাবি উভয় জেবতর উত্তম সবষয় সদবয়বিে। 
 
প্রশ্নেঃ- থকাে সমস্ত থলাবকবদরবক ঈশ্বর আপোর জীববে সদবয়বিে?  
মাতা-সপতা- যারা ঈশ্ববরর ভালবাসা থদসখবয়বিে। সশক্ষক যারা আপোবক সু্কবল সশখবত সাহাযয কবরবিে, 
সক্রয়াসবধ্/থকাচ যারা আপোবক থখলাধ্ুলা সশখবত সাহাযয কবরবিে, যারা আমাবদর থদবশর থসো-যারা 
আমাবদর থদশবক রক্ষা কবর। সচন্তা কবর থদখুে কত ভালই ো লাবে যখে থকউ আপোর জেয সময় 
বযয় কবর।   
সেসশ্চতরূবপ আমাবদরবক অবেক থদওয়া হবয়বি, সুতরািং ধ্েযবাদ থদবার জেয আমাবদর অবেক সবষয় 
রবয়বি। আসুে আমরা এই অেুশীলবের থশবষ সকিু মজার থখলা থখসলেঃ-  
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প্রশ্নেঃ- থসই সদে সিল ১১ই থসবেম্বর, ২০০১ শে- সেউ ইয়াবকম র ওয়াল্ড থিড থসন্টাবরর সবসল্ডিং এর 
মবধ্য থয মােষু থপ্লেটি চাসলবয়সিল- থসখাবে ধ্েযবাদ থদওয়ার মবতা সক সবষয় সিল?  
ঈশ্বর বড় ধ্রবণর র্ধ্িংবসর থথবক সিংবক্ষবপর মবধ্য সদবয় রক্ষা কবরবিে। অবেবক তাবদর উদ্ধারকতম া রূবপ 
আশা, ভরসা, সবশ্বাস যীশুবত থরবখসিবলে। থদশবপ্রম থেবল সদবয়সিবলে এবিং দাে কবরসিবলে, প্রাথমোশীল 
জীবে এবিং মণ্ডলীবত উপসস্থসত েবীকরণ কবরসিবলে।  
প্রশ্নেঃ- আপোর পসরবাবর থকউ প্রচণ্ড অসসু্থ রবয়বি, থসই সময় আপসে ধ্েযবাদ থদওয়ার মবতা সক খুাঁবজ 
পাে?  
থয সাস্থয আপসে উপবভাে করবিে তা খ্রীে থপ্রবমর প্রকাশ যখে থলাবকরা সাহাযয কবর এবিং উত্তম 
ভসবষযবতর আশা কবর।  
প্রশ্নেঃ- আপোর থখলার দলটি থশষ থখলায় থহবর থেবি, থসই সময় আপসে ধ্েযবাদ থদবার সক খুাঁবজ 
পাে?  
শারীসরক সুস্থতার জেয, থয কারবে আপসে থখলবত থপবরবিে, থখলা সম্ববন্ধ বঝুবত সশক্ষা করা ও 
বৃদ্ধলাভ করা, ভাল সশক্ষা পাওয়া যা থখলার বাইবরও বযবহার করা থযবত পাবরেঃ- আত্মসিংযম, মধ্যম, 
দয়া।   
প্রশ্নেঃ- আপোর ঘবরর চাসরসদবক থদখুে- আপসে ধ্েযবাদ থদওয়ার মবতা সক সবষয় খুাঁবজ পাে?  
পসরবার,আপোর ঘর, থপাশাক, খাবার ইতযাসদ। 
প্রশ্নেঃ- আপোর মণ্ডলীর চাসরসদবক থদখুে, আপসে ধ্েযবাদ থদওয়ার সক সবশয় খুাঁবজ পাে?  
যীশু খ্রীে, আপোর পালক, স্বাধ্ীেভাবব এবিং মুক্তভাবব আরাধ্ো করবার স্থাে।  
প্রশ্নেঃ- ধ্বর সেে,আপসে একজে েৃহহীে থলাকবক থদখবত থপবলে এবিং থস আপোবক বলল, ‘আমাবক 
সকবসর জেয ধ্েযবাদ সদবত হবব?  
ঈশ্বর আপোর প্রবয়াজে থমোে, থলাবকরা আপোর যত্ন থেয় ও সাহাযয কবর- আপোবক সতসে ভুবল 
যাে সে। আপোর সেবজর পাবয় দাাঁড়াবোর সুবযাে রবয়বি।  
ধ্েযবাদ থদওয়ার জেয আমাবদর অবেক সকিু রবয়বি সকন্তু ধ্েযবাদ থদওয়ার আর একটি সদক হল দাে 
করা। সতুরািং আসুে আমরা দাে সম্ববন্ধ আবলাচো কসরেঃ-  
প্রশ্নেঃ- সতেটি উত্তম উপাবয় আপসে দাে করবত পাবরে- থসগুসল আপোর ধ্ারোয় সক মবে হয়?  
১) আমাবদর সমবয়র িারা দাে করবত পাসর। 
২) আমাবদর থযােযতার িারা দাে করবত পাসর। 
৩) আমাবদর অবথমর িারা দাে করবত পাসর। 
 
প্রশ্নেঃ- আপসে থকে দাে করববে? বাইববল ববল--- 

 “ সবোমূবলয থপবয়ি, সবোমূবলয দাে কবরা” (মসথ ১০:৮)। থদও থকেো থতামাবক থদওয়া হবব। 
 মবে রাখববে- “ থয অল্প পসরমাবণ বীজ বুবে, থস অল্প পসরমাবণ শসযও কােবব, আর থয 

আশীবমাবদর সবে বীজ বুবে থস আশীবমাবদর সবে শসযও কােবব। প্রবতযক বযসক্ত সেজ হৃদবয় থয 
সঙ্কল্প কবরবি, থসই অেুসাবর দাে করুক, মবোদেুঃখ বা আবসশযক ববল ো থদয়, থকেো ঈশ্বর 
উদার মবে দােকারীবক ভালবাবসে” (২ কসরন্থীয় ৯:৬-৭)। দাে করুে আপোর যা আবি 
তার থথবক কারণ আপসে থপবত চাে।  
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প্রশ্নেঃ- আমরা কখে থদব বা দাে করব ?  
যখে সুবযাে আবস তখেই দাে করুে।বাইববল ববল- “ পসবত্রেবণর অভাববর সহভােী হও” ( থরামীয় 
১২:১৩)। থয থকাে সময় হবচ্ছ সঠিক সময়।  
ধ্েযবাবদর দাে িুটির সময়বক খুবল থদয়। এো থসই সময় আমরা স্বাভাসবকভাবব দাে কবর থাসক।   
প্রশ্নেঃ-আপসে সকভাবব আপোর দক্ষতা, সময়, এবিং আপোর অথমবক দাে করা অভযাস করবত পাবরে ?  
 
আসম আমার দক্ষতা বযবহার করবত পাসরেঃ-  

 ঘবর- েৃহ কাবজর পসরকল্পোয় সাহাবযযর িারা। 
 সু্কবল- সহপাঠীবক সবজ্ঞাবের কমম সশক্ষায় সাহাবযযর িারা। 
 মণ্ডলীবত- োবের দবল োে োওয়ার মবধ্য সদবয়। 
 সমাবজ- বৃদ্ধ প্রসতববশীবক োবির পাতা জড় করবত সাহাযয করার িারা। 

 
আসম আমার সময় বযবহার করবত পাসরেঃ-  

 ঘবর- টিসভ থদখার আবে ঘবরর প্রসতসদবের কাজ করার িারা। 
 সু্কবল- অথম সিংগ্রবহর থপ্রাবজবস সাহাবযযর িারা। 
 মণ্ডলীবত- সশশুবদরবক সাহাযয করবার িারা। 
 সমাবজ- থসবামূলক কাবজ অিংশ গ্রহে করবার িারা। 

 
আসম আমার অথম বযবহার করবত পাসরেঃ-  

 ঘবর- পসরবাবরর সকবলর জেয সববশষ সেিে থকোর িারা। 
 সু্কবল- বনু্ধর জেয দপুুবরর খাবার থকেবার িারা। 
 মণ্ডলীবত- আপোর দশমািংশ মণ্ডলীবত থদওয়ার িারা। 
 সমাবজ- থয পসরবাবরর সাহাযয দরকার তাবদর সাহাযয থদওয়ার িারা।  

.................................................................................................................. 
 
                   সববশষ বড়সদবের সশক্ষা  
 
আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “ তুসম েভম বতী হবয় পুবত্রর জন্ম থদবব এবিং তুসম তাাঁর োম রাখবব যীশু” 
(লূক ১:৩১)।  
আবলাচোমূলক প্রশ্নেঃ- আপোর সববশষ বড়সদবের মুহূতম গুসল সক সক ? 
 
                    বড়সদবের েল্প 
                    ............... 
                    লূক ২:১-৭  
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 “ 1 থসই সময় আেস্ত মকসর হুকুম জাসর করবলে থয, থরাম সাম্রাবজযর সব জায়োয় থলাক েণো করা হবব৷ 2 এোই হল 

সুসরযার রাজযপাল কুরীসণবয়র সমবয় প্রথম আদমশুমাসর৷ 3 আর প্রবতযবক সেবজর সেবজর শহবর োম থলখাবার জেয থেল৷ 

4 থযাবষি সিবলে রাজা দায়ূবদর বিংশধ্র, তাই সতসে োলীল প্রবদবশর োসরৎ থথবক রাজা দায়ূবদর বাসভূসম মবৎবলহবম থেবলে৷ 

5 থযাবষি তাাঁর বাগ্দত্তা স্ত্ী মসরয়মবক সবে সেবয় োম থলখাবত চলবলে৷ এই সময় মসরয়ম সিবলে অন্তেঃসত্ত্বা৷ 6 তাাঁরা যখে 

থসখাবে সিবলে, তখে মসরয়বমর প্রসব থবদো উঠ্ল৷ 7 আর মসরয়ম তাাঁর প্রথম সন্তাে প্রসব করবলে৷ সতসে সবদযাজাত থসই 

সশশুবক কাপবড়র েুকবরা সদবয় জসড়বয় একটি জাবো খাবার পাবত্র শুইবয় রাখবলে, কারণ ঐ েেবরর অসতসথশালায় তাাঁবদর জেয 
জায়ো সিল ো৷ 

থসই সময় আেস্ত মকসর হুকুম জাসর করবলে থয, থরাম সাম্রাবজযর সব জায়োয় থলাক েণো করা হবব৷ 2 এোই হল সুসরযার 

রাজযপাল কুরীসণবয়র সমবয় প্রথম আদমশুমাসর৷ 3 আর প্রবতযবক সেবজর সেবজর শহবর োম থলখাবার জেয থেল৷ 

4 থযাবষি সিবলে রাজা দায়ূবদর বিংশধ্র, তাই সতসে োলীল প্রবদবশর োসরৎ থথবক রাজা দায়ূবদর বাসভূসম মবৎবলহবম থেবলে৷ 

5 থযাবষি তাাঁর বাগ্দত্তা স্ত্ী মসরয়মবক সবে সেবয় োম থলখাবত চলবলে৷ এই সময় মসরয়ম সিবলে অন্তেঃসত্ত্বা৷ 6 তাাঁরা যখে 

থসখাবে সিবলে, তখে মসরয়বমর প্রসব থবদো উঠ্ল৷ 7 আর মসরয়ম তাাঁর প্রথম সন্তাে প্রসব করবলে৷ সতসে সবদযাজাত থসই 

সশশুবক কাপবড়র েুকবরা সদবয় জসড়বয় একটি জাবো খাবার পাবত্র শুইবয় রাখবলে, কারণ ঐ েেবরর অসতসথশালায় তাাঁবদর জেয 
জায়ো সিল ো”।  
 
বড়সদবের েল্প, এো ৩৪ বিবরর রাস্তা অসতক্রম করা আশ্চযম জীববের ঘেো। এো খবুই সহজ 
বড়সদবের প্রকৃত অথম ভুবল যাওয়া। আপসে যসদ বড়সদে সম্পবকম  সমস্ত সকিুই জাবেে- যা টিসভবত 
থদখাে হয়, বা থদাকাবে, আপসে ভাববত পাবরে বড়সদে মাবে হল থকোকাো করা, উপহার পাওয়া, 
পাটিম  করা, সান্টা ক্লজ ইতযাসদ। সকন্তু প্রকৃত অবথম বড়সদে হল তার থথবকও অবেক অবেক থবশী। 
 
প্রশ্নেঃ- বড়সদে(Christmas) সক?  
বড়সদে হল এক ঐসতহাসসক ঘেোর সদে যা ২০০০ বির পূববম ঘবেসিল।  
প্রশ্নেঃ- প্রকৃতপবক্ষ কখে বড়সদে শুরু হবয়সিল? 
বড়সদবের েল্প জেত পত্তবের পূববম ঈশ্ববরর হৃদবয় শুরু হবয়সিল।  
আসদবত ঈশ্বর পৃসথবী সৃসে করবলে এবিং বলবলে ভাল। তারপর ঈশ্বর প্রথম মােব আদম ও প্রথম 
মােবী হবাবক সৃসে করবলে। তারা ঈশ্ববরর সসৃের সশবরামসণ সিবলে। থযমে ঈশ্বর থচবয়সিবলে থতমেই 
শুরুবত তারা পসবত্র সিবলে।  
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর, আদম ও হবার ভালবাসার পসরক্ষা কবরসিবলে। ঈশ্ববরর থসই পসরক্ষা সক সিল?  
ঈশ্ববরর প্রসত মােুবষর ভালবাসার বাধ্যতার পসরক্ষা সেবয়সিবলে। সকন্তু ঈশ্বর যা থচবয়সিবলে আদম তা 
থববি থেে সে। সতসে ঈশ্ববরর অবাধ্য হওয়াবক থববি থেওয়ার সবে সবে সসদ্ধতার থথবক পসতত হবলে। 
এখে আদম তার সেবজর মবতা কবর সচন্তা কবরে, যা ঈশ্বর থচবয়সিবলে সতসে তা আর ধ্বর রাখবত 
পারবলে ো।  
প্রশ্নেঃ- আদবমর অবাধ্যতার জেয সক ঘবেসিল ? 
আদবমর অবাধ্যতার জেয আসম এবিং আপসে ঈশ্ববরর থথবক আলাদা হবয় থেসি। বাইববল ববল- “ 
অতএব থযমে এক মােুষ িারা পাপ, ও পাপ িারা মৃতুয জেবত প্রববশ করল, আর এইভাবব মৃতুয সব 
মােুবষর কাবি উপসস্থত হল। থকেো সকবলই পাপ করল” (থরামীয় ৫:১২)।   



  Page- 

সকবলই আদবমর স্বভাববর বশবতী হবয়বি কারণ থস ঈশ্ববরর প্রসত অবাধ্য হওয়া থক থববি সেবয়সিল। 
ঈশ্ববরর প্রসত অবাধ্য হওয়ার অপর োম হল ‘পাপ’। এবিং আমাবদর ঈশ্বর পসবত্র- পাপ থথবক পৃথক- 
একজে পাপী ঈশ্ববরর উপসস্থসতবত দাাঁড়াবত পাবর ো। এমে সক থয পৃসথবী ঈশ্বর সৃসে কবরসিবলে থস তার 
থসৌন্দযময এবিং উত্তমতাবক হাসরবয় থিবলসিল।  
প্রশ্নেঃ- ঈশ্বর সক কবরসিবলে?  

সতসে একটি প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে। থসই প্রসতজ্ঞা হল- ‘ আসম থতামাবক সচরকাবলর জেয এই পসরসস্থসতবত থিাঁ বড় 
থদব ো- আমার থথবক পৃথক হওয়া এবিং পাবপর জেয থয অবস্থা তার থথবক উদ্ধাবরর জেয আসম একটি রাস্তা 
করব। থয বড় িাাঁক আমার থথবক থতামাবক আলাদা কবরবি, থসখাবে আসম একটি থসতু মতসর করব থযে তুসম 
আমার কাবি আসবত পার। থয রাস্তা আসম থতামাবক থদব তা থতামার প্রসত আমার ভালবাসা থদখাবব, এবিং থসই 
ভালবাসা আমার প্রসত যা আসম চাই থতামার কাি থথবক এবিং এবক অপবরর জেয।  
ঈশ্বর যখে তাাঁর প্রথম প্রসতজ্ঞা করল, তারপর থথবক বহু থলাক থসই প্রসতজ্ঞার উপর সবশ্বাস স্থাপে কবরসিল ও 
ঈশ্ববরর বাবকযর উপর ভরসা কবরসিল।   
প্রায় ২০০০ বির আবে, সময় পূণম হবল- োলীবলর োসরৎ গ্রাবম মসরয়ম োবম একটি কুমারী কেযা বসবাস 
করবতে, সতসে সববয় কবরে সে, সতী োরী সিবলে। সকন্তু থজাবসি োবম এক বযসক্তর সসহত সববয় ঠিক হবয়সিল।  
মসরয়ম সকন্তু ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞার উপর সবশ্বাসী সিবলে, কারে সতসে ঈশ্ববর সেভম রশীল সিবলে। একসদে যখে সতসে 
প্রাথমো করসিবলে তখে ঈশ্ববরর থথবক আসা এক দতূ তার কাবি থদখা সদবলে।  
 
প্রশ্নেঃ- থসই স্বেমদতু মসরয়মবক সক ববলসিবলে?  
স্বেমদতু ববলসিবলে ভয় কর ো- কারে থতামার পসবত্র আত্মার শসক্তবত একটি বাচ্চা হবব, আর তুসম থসই বাচ্চার 
োম যীশু রাখবব, যার অথম উদ্ধারকতম া বা ঈশ্বর রক্ষাকতম া।  
সতসে থয মবতা প্রসতজ্ঞা কবরসিবলে ঠিক থসইভাবব তাাঁর পসরকল্পো অেসুাবর আমাবদর জেয একটি পথ থযাোবলে 
থযে আমরা তাাঁর কাবি আবার সিবর থযবত পাসর। স্বেমদতু থজাবসিবকও দশমে সদবলে।সশশু যীশুর সপতা-মাতা 
হবত থপবর থজাবসি ও মসরয়ম খুবই আেসন্দত হবলে- সযসে থদখাববে ঈশ্বর কতো আমাবদর ভালবাবসে।  
 
যখে মসরয়ম সন্তােটি জন্ম থদবার জেয অবপক্ষা করসিবলে, থসই সময় থদবশর শাসেকতম া থঘাষণা করবলে থযে 
প্রবতযবক সেবজর জন্ম স্থাবে সেবয় োম থলখায়।িবল মসরয়ম ও থজাবসি থবথবলবহবম রওো হবলে। যখে তারা 
উপসস্থত হবলে তখে মসরয়বমর সন্তাে প্রসববর কাল উপসস্থত হল। থবথবলবহবম প্রচুর থলাবকর সমােম সিল িবল 
সমস্ত পান্থশালা, যাত্রীসেবাস পসরপূণম সিল সকন্তু মসরয়ম ও থজাবসি একটি স্থাে খুাঁবজ থপবলে। মসরয়ম তার 
সন্তাবের জন্ম সদবলে এবিং েবজাত সশশুবক যাবপাবত্র রাখবলে।  
প্রশ্নেঃ- যাবপাত্র সক?  
যাবপাত্র হবচ্ছ পশুবদর খাবার পাত্র। 
প্রশ্নেঃ- থসই সশশু যীশু থক?  
এই সশশু হবলে সমগ্র জেবতর জেয ঈশ্ববরর দাে- একজে প্রকৃত,জীসবত মােবপুত্র, োরীর েভম জাত তবওু সতসে 
ঈশ্ববরর পুত্র। যীশু শতকরা ১০০ ভাে মােষু ও শতকরা ১০০ ভাে ঈশ্বর সিবলে। ঈশ্বর থযমেভাবব সেবদমশ 
সদবয়সিবলে থসই অেসুাবর থজাবসি ও মসরয়ম তাাঁর োম সদবলে যীশু(যীশু োবমর বতম মাবে জেসপ্রয় োম হল ‘ 
সযবহাশুয়’ তার অথম ঈশ্বর রক্ষাকতম া এবিং ঈশ্বর আমার সবে), কারণ সতসেই হবলে জেবতর উদ্ধারকতম া।  
 
থসই সময় থবথবলবহবমর বাইবর রাখাবলরা মাবঠ্ থভড়া পাহাড়া সদসচ্ছল। হঠ্াৎ তারা উজ্জ্বল আবলা থদখবত থপবলে 
এবিং প্রভুর দতূ তাবদরবক দশমে সদবলে।  
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প্রশ্নেঃ- স্বেমদতূ তাবদরবক সক ববলসিবলে?  
শাস্ত্ ববল- “10 থসই স্বেমদতূ তাবদর বলবলে, “ভয় থেই, থদখ আসম থতামাবদর কাবি এক আেবন্দর সিংবাদ সেবয় এবসসি৷ এই 

সিংবাদ সকবলর জেয মহা আেবন্দর হবব৷ 11 কারণ রাজা দায়ূবদর েেবর আজ থতামাবদর জেয একজে ত্রাণকতম ার জন্ম হবয়বি৷ 

সতসে খ্রীে প্রভু৷ 12 আর থতামাবদর জেয এই সচহ্ন রইল, থতামরা থদখবব একটি সশশুবক কাপবড় জসড়বয় একো জাবো খাবার পাবত্র 

শুইবয় রাখা হবয়বি” (লকূ ২:১০-১২)।  
পবর স্বেীয় বাসহেীর একদল দতূ ওই দবূতর সবে এবস ঈশ্ববরর স্তব োে করবত করবত বলবলে-“ ঊর্ধ্মবলাবক 
ঈশ্ববরর মসহমা, পৃসথবীবত তাাঁর প্রীসতর পাত্র, মােবুষর মবধ্য শাসন্ত”। রাখাবলরা সিবলে থসই থলাক যারা সবশ্বাস 
কবরসিবলে ঈশ্ববরর প্রসতজ্ঞায়। যার িবল তারা যাবপাবত্রর কাবি িুবে সেবয় েতজাে ু হবয় সশশু যীশুবক 
আরাধ্ো/প্রণাম কবরসিবলে।  
প্রশ্নেঃ- থয রাবত্র যীশু জন্ম সেবয়সিবলে, রাজা বা সরকারী কমমচারী বা ধ্মীয় থেতাবদর কাবি দশমে ো সদবয়-  
রাখালবদর কাবি স্বেমদতূ থকে  দশমে সদবয়সিবলে, এই সবষবয় আপসে সক মবে কবরে? 
আপসে লক্ষয করুে, কারণ তাবদর থোিংরা, সবশ্রী, অপ্রীসতকর কাবজর জেয- রাখালরা সমাজ থথবক বসঞ্চত সিল। 
তারা এমে ধ্রবের থলাক সিবলে- তাবদর সবে থকউ থমলাবমশা করবত চাইত ো- আজবকর সদবে ঠিক 
েৃহহীেবদর মবতা। যীশু এবসসিবলে দসরদ্র হবয় দসরদ্রবদর মাবঝ যাবদর খুবই দরকার সিল। যীশুর দসৃেবত থকাে 
থলাকই থিাে েয়, আপসে ভাববত পারবিে থসই সদে রাখাবলরা কতো আেসন্দত হবয়সিল যখে স্বেমদতূ তাবদর 
প্রথম দশমে সদবলে, থয রাবত্র খ্রীে জবন্মসিবলে? 
পৃসথবীর আর এক প্রান্ত থথবক, তখেকার সমবয় পারসয থদশ, এখে বতম মাবে ইরাে বা ইরাক ববল জাো 
যায়।সকিু পসণ্ডত সিবলে যারা তাবদর রাজাবক পরামশম সদবতে, যারা তারা েক্ষত্র সম্ববন্ধ অধ্যয়ে করবতে। 
পসণ্ডতরা আশ্চযমযচসকত হবয়সিবলে একটি উজ্জ্বল, েতুে তারার আসবভম াব আকাবশ থদখবত থপবয়। পসণ্ডতরা ঈশ্ববরর 
প্রসতজ্ঞা সম্ববন্ধ শুবেসিবলে। সুতরািং তারা তাবদর যাত্রা আরম্ভ করবলে আর তাবদরবক থসই তারাটি পথ থদসখবয় 
সেবয় চলল। আমরা সঠিক জাসে ো থয কতজে পসণ্ডত যীশুবক দশমে করবত এবসসিবলে। সকন্তু আমরা এো 
জাসে পসণ্ডবতরা সতেটি উপহার এবেসিবলে।  
প্রশ্নেঃ- পসণ্ডবতরা থসই উপহার সক সক এবেসিবলে?  
থসাো, কুন্দরুু, েন্ধরস।  
প্রশ্নেঃ- এই উপহার সকবসর প্রসতসেসধ্ত্ব কবর?  
প্রবতযকো উপহার যীশুর জীবেবক প্রসতসেসধ্ত্ব কবর ইশ্বর, তাাঁবক থয কাজ সম্পন্ন করার জেয পাঠিবয়সিবলে। 
থসাো হবচ্ছ উপহার রাজার জেয কারণ যীশু হবচ্ছে আমাবদর স্বেীয় রাজা। কুন্দরুু হবচ্ছ এক প্রকার ধূ্প যা 
ঈশ্ববরর আরাধ্োয় বযবহার হয়, কারণ ঈশ্বর সেবজবক যীশুর মবধ্য সদবয় প্রকাশ কবরসিবলে। েন্ধরস হবচ্ছ এক 
প্রকার সুেসন্ধত দ্রবয যা মতৃ থদবহর শরীবর লাোে হয়, থসই কারবণই যীশু এবসসিবলে মতুৃযবরণ করবত , এবিং 
তাাঁর মতুৃযর মবধ্য সদবয় আমাবদর পাবপর প্রায়সশ্চবত্তর জেয সম্পূণম মলূয পসরবশাধ্ করবলে যা আমাবদর প্রাপয সিল।  
 
এখে পযমন্ত আপসে যা শুেবলে তা একটি েল্প যা আমরা বড়সদবে শুবে থাসক। সকন্তু তার তাৎপযম সেিক হবয় 
যাবব যসদ আমরা তা অেসুরে ো কসর।  
মসরয়ম ও থজাবসি সিবর এবলে তাবদর সন্তাবের সবে োসরৎ গ্রাবম। যীশু ঈশ্ববরর আত্মায় পূণম হবত থাকবলে, 
সতসে পসবত্র জীবে যাপে করবলে, সতসে সবমদা ঈশ্ববরর আজ্ঞাকারী সিবলে।  
 
প্রশ্নেঃ- যীশু, ঈশ্বরবক সক ববল ডাকবতে?  
যীশু, ঈশ্বরবক আর্ব্া, সপতা ববল ডাকবতে।  
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যীশু আমাবদর স্মরণ কসরবয় সদবলে থয ঈশ্বর চাে আমাবদর সবে প্রকৃতরূবপ বযসক্তেত সম্পকম  েড়বত। থযমে 
কবর একজে থপ্রমময় বাবা তার থিবল বা থমবয়বক ভালবাসবত চাে। যীশু আমাবদর স্মরণ কসরবয় সদবলে থয 
ঈশ্বর আপোবক ভালবাবসে এবিং গ্রহে করবত চাে আপসে থযমে আবিে থতমেভাববই, একইভাবব সতসেও চাে 
থযে আমরা তাাঁবক ভালবাসস।  
প্রশ্নেঃ-যীশু সক করবত এবসসিবলে?  
যীশু এবসসিবলে এক েতুে ও আলাদা জীবে সদবত যারা তা চাইবব। এো মহা জীবে যা থকােসদেও থকউ 
কল্পো করবত পারবব। যীশু থয জীবে থদে তা হল অেন্ত এবিং থসো থসই মহূুবতম  আরম্ভ হয় থয মহূুবতম  আপসে 
আপোর সবশ্বাস ও ভরসা তাাঁর উপর কবরে।  

৩৩ বির বয়বস সতসে অবেক সকিু কাজ কবরবিে ও সশক্ষা সদবয়বিে। যীশুবক তারা কু্রবশ সদবয়সিবলে যারা 
সবশ্বাস/গ্রহণ কবরে সে থয সতসে থক সিবলে। তারাই থসই মােষু যারা আর একবার ঈশ্ববরর ভালবাসাবক অেযাহয 
করল।  

প্রশ্নেঃ- সকবসর জেয যীশু মারা থেসিবলে?  

থকাে রকবমর অবাধ্য কাবজর জেয যীশু মারা যাে সে, তাাঁর সদক থথবক তাাঁর জীবে সিল সম্পূণম সেষ্কলঙ্ক/সসদ্ধ। 
বরিং সতসে তাাঁর সপতা ঈশ্ববরর আজ্ঞাকারী হবলে। যীশু মারা থেবলে থযে সতসে পথ মতরী করবত পাবরে- 
তাবদর জেয যারা পাপ থথবক মকু্ত হবত চাে এবিং যারা ঈশ্বর থথবক আলাদা হবয় রবয়বিে।  

যখে আমরা পাপ কসর, আমরা ঈশ্ববরর সবরুদ্ধাচরণ কসর। কারণ আমরা মােষু তাই মােষু সহসাবব আমাবদর 
শাসস্ত থপবতই হবব। সকন্তু যখে ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ অেযায় কসর তখে থকবল ঈশ্বরই তার দণ্ড পসরবশাধ্ করবত 
পাবরে। থসই জেয ঈশ্বর, সতসে তাাঁর পুত্র যীশুবক আমাবদর কাবি পাঠ্াবলে। যীশু ১০০ ভাে মােষু সিবলে সযসে 
পসবত্র ও সসদ্ধ জীবে যাপে কবরবিে এবিং যীশু ১০০ ভাে ঈশ্বর সিবলে িবল তাাঁর ক্ষমতা সিল আমাবদর থথবক 
সমস্ত পাপ তুবল থেওয়ার। “ সযসে পাপ জাবেে োই, তাাঁবক সতসে আমাবদর পবক্ষ পাপস্বরুপ করবলে, থযে 
আমরা তাাঁর মবধ্য সদবয় ঈশ্ববরর ধ্াসমমকতাস্বরূপ হই” ( ২ কসরন্থীয় ৫:২১)।  

যখে যীশু কু্রবশ মারা থেবলে, সতসে তাাঁর সেবজর উপবর আপসে ও আসম থয পাপ কবরসি এবিং আোমী সদবে 
করব সমস্ত পাপভার তুবল সেবলে।আর এই পাপই আপোবক ঈশ্ববরর থথবক আলাদা কবর থরবখসিল।সকন্তু থয মহূুবতম  
আপসে তাাঁবক আপোর জীববে স্বীকার কবর থেে, তৎক্ষণাৎ আপসে ঈশ্ববরর থথবক আর আলাদা থাবকে ো। 
যীশুই হবচ্ছে থসই পথ ঈশ্ববরর কাবি যাবার জেয যা বহু বির আবে প্রসতজ্ঞা করা হবয়সিল। 

তাাঁর মতুৃয এবিং কবরপ্রাপ্ত হওয়ার সতেসদে পবর যীশু মতুৃয থথবক জীসবত হবয় উঠ্বলে এবিং পুেরায় এক জীসবত 
বযসক্তর েযায় এই জেবত চলাবিরা করবলে। যীশুর পেুরুিাে প্রমাণ কবর থয সমস্ত মােবুষর জেয ঈশ্বর তাাঁর 
বসলদােবক গ্রাহয কবরবিে।  

এই েবল্প আরও অবেক রবয়বি সকন্তু এখে এই বড়সদে উপলবক্ষয, সববশষত যখে উপহার আদাে প্রদাে কসর, 
তখে অবশযই মবে রাখা দরকার থয, ঈশ্বর আমাবদর সকলবক মহাে উপহার সদবয়বিে- সতসে যীশু খ্রীে। 
আমাবদর বড়সদে উদযাপে করবার সতসেই হবলে প্রধ্াে কারণ।  

................................................................................................................................. 
 
 

                      ইস্টারেঃ- কু্রশাবরাপে 

                      ........................ 
 

আজবকর পাবঠ্র শাস্ত্ািংশেঃ- “কারণ ঈশ্বর এই জেতবক এবতাই ভালবাবসে থয সতসে তাাঁর একমাত্র পতু্রবক সদবলে, 

থযে থসই পুবত্রর ওপর থয থকউ সবশ্বাস কবর থস সবেে ো হয় বরিং অেন্ত জীবে লাভ কবর” ( থযাহে 
৩:১৬)।  
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ভূসমকােঃ- থকে খ্রীে সবশ্বাসীরা ইস্টার পবম পালে কবর তা জােবত হবল প্রথবম আমাবদর বড়সদবের অথম জােবত 
হবব। সুতরািং আসেু আমরা বড়সদে সম্পবকম  আবের অধ্যাবয়র পুেরাবসৃত্ত কসর।  

আসদবত ঈশ্বর পৃসথবী সৃসে করবলে। তারপর ঈশ্বর ের ও োরী সেমমাণ করবলে। শুরুবত তারা পসবত্র, সসদ্ধ 
সিবলে থযমেটি ঈশ্বর থচবয়সিবলে। সকন্তু আদম ঈশ্ববরর অোজ্ঞাকারীতাবক থববি সেবলে, থসই মহূুবতম  থস সসদ্ধতা 
থথবক পসতত হল। আর সবে সবে পাপ পৃসথবীবত প্রববশ করল।  

বাইববল ববল থয, “ অতএব থযমে এক মােষু িারা পাপ ও পাপ িারা মতুৃয জেবত প্রববশ করল, আর 
এইভাববই মতুৃয সাড়া মােবুষর কাবি উপসস্থত হল, থকেো সকবলই পাপ করল” ( থরামীয় ৫:১২)।  

আদবমর মবধ্য সদবয় সকবলই পাপ কবরবি, কারণ আমরা আদবমর মবধ্য সদবয় পাবপ পসতত হবয়সি। থসই জেযই 
আজ আসম ও আপসে ঈশ্ববরর থথবক আলাদা। থকােভাববই আমরা সেবজবদর থচোয় তাাঁর কাবি সিবর থযবত পাসর 
ো, আমাবদর পাবপর থথবক মকু্ত হওয়ার দরকার রবয়বি।  

যখে সময় উপসস্থত হল ঈশ্বর, েযাসব্রবয়ল দতূবক মসরয়ম োবম এক কেযার কাবি পাঠ্াবলে। েযাসব্রবয়ল থঘাষণা 
করবলে থয – তার েবভম  পসবত্র আত্মার শসক্তবত একটি সন্তাে হবব, সতসে তাাঁর োম রাখববে যীশু। যার অথম 
উদ্ধারকতম া বা ঈশ্বর রক্ষক। এো সিল ঈশ্ববরর পসরকসল্পত পথ যার মাধ্যবম আমরা তাাঁর কাবি সিবর থযবত 
পারব।  

ঈশ্ববরর সব সময় একটি পসরকল্পো রবয়বি আর আমাবদর পসরত্রাবণর পসরকল্পো প্রায়সশ্চবত্তর উপবর সেভম রশীল। 
থসই কারবেই বড়সদবের সবে সামঞ্জসয থরবখ আমরা ইস্টার পালে কসর।  

 

কু্রশাবরাপবের ধ্াপ সেধ্মারণ করা  

....................................... 
 

প্রশ্নেঃ- উদ্ধার পাওয়ার অথম সক?  

বাাঁচাে বা মকু্ত করা।  

প্রশ্নেঃ- সকবসর থথবক আমাবদর উদ্ধার থপবত হবব? 

পাপ। 

প্রশ্নেঃ- পাপ সক? 

পাপ হল ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ থয থকাে অবাধ্য কাজ। 

প্রশ্নেঃ- আমাবদর থকে পাবপর থথবক উদ্ধার পাওয়ার দরকার রবয়বি? 

যখে আমরা পাপ কসর তখে ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ থদাষ কসর, থযবহতু আমরা মােষু ঈশ্ববরর সবরুবদ্ধ পাপ কবরসি। 
সুতরািং একজে বযসক্তই থসই পাবপর দণ্ড/শাসস্ত পসরবশাধ্ করবত পাবরে। থসই জেযই ঈশ্বর, তাাঁর পতু্র যীশুবক 
আমাবদর কাবি পাঠ্াবলে। যীশু ১০০ ভাে মােষু সিবলে- সযসে সেষ্পাপ, সসদ্ধ জীবে যাপে কবরবিে। অপরপবক্ষ 
যীশু ১০০ ভাে ঈশ্বর থসইজেয তাাঁর সকবলর পাপ দরূ করবার জেয ক্ষমতা রবয়বি। “ সযসে পাপ জাবেে সে, 
তাাঁবক সতসে আমাবদর পবক্ষ পাপস্বরূপ করবলে, থযে আমরা তাাঁর মবধ্য সদবয় ঈশ্ববরর ধ্াসমমকতাস্বরূপ হই”(২ 
কসরন্থীয় ৫:২১)।  

সুসিংবাদ হবচ্ছ, ঈশ্বর ববলবিে তুসম থতামার পাপ থথবক মকু্ত হবত পার যসদ তুসম সবশ্বাস কর থয ঈশ্বর তাাঁবক 
মতৃেবণর মবধ্য থথবক তুবলবিে, এবিং আপোর জীববে আসবার জেয যীশুবক সেমন্ত্রণ কর।  

 

শুেেু এই বণমোটি থয ঈশ্ববরর পুবত্রর প্রসত সক ঘবেসিল, থযে সতসে আপোবক পাবপর থথবক উদ্ধার করবত পাবরে 
এবিং ঈশ্ববরর কাবি যাবার জেয পথ খুবল সদবত পাবরে। থশষ থভাজ গ্রহবণর সময় থসইরাবত্র যীশু রুটি সেবয় 
ভাঙবলে ও তাাঁর সশষযবদর সদবলে এবিং পােপাত্র সেবয় ধ্েযবাদ সদবয় তাবদরর উবযবশয উৎসেম করবলে, তারপর 
তারা মজতুে পবমবত থেবলে।  
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                            কু্রশাবরাপে 

                           ............ 
               ( শাস্ত্েঃ- মসথ ২৬:৩৬-৩৯, লকূ ২২:৪৩-৪৪)  

থেৎসশমােীেঃ- “36 এরপর যীশু তাাঁবদর সবে থেতসশমােী োবম একো জায়োয় সেবয় তাাঁর সশষযবদর বলবলে, “আসম 
ওখাবে সেবয় যতক্ষণ প্রাথমো কসর, থতামরা এখাবে ববস থাক৷” 37 এরপর সতসে সপতর ও সসবসদবয়র দইু থিবলবক 
সবে সেবয় চলবত থাকবলে৷ থযবত থযবত তাাঁর মে উবিে ও বযথায় ভবর থেল, সতসে অসভভূত হবয় পড়বলে৷ 38 

তখে সতসে তাবদর বলবলে, “দেুঃবখ আমার হৃদয় থভবে যাবচ্ছ৷ থতামরা এখাবে থাক আর আমার সবে থজবে 
থাবকা৷” 

39 পবর সতসে সকিু দবূর সেবয় মাটিবত উপুড় হবয় পবড় প্রাথমো কবর বলবলে, “আমার সপতা, যসদ সম্ভব হয় তবব 
এই কবের পােপাত্র আমার কাি থথবক দবূর যাক; তব ুআমার ইচ্ছামবতা েয়, সকন্তু থতামারই ইচ্ছা পূণম থহাক”। 

                  ............................................. 
 

“43 এরপর স্বেম থথবক একজে স্বেমদতূ এবস তাাঁবক শসক্ত থজাোবলে৷ 44 সেদারুণ মােসসক যন্ত্রণার সবে যীশু আরও 
আকুলভাবব প্রাথমো করবত লােবলে৷ থসই সময় তাাঁর ো সদবয় রবক্তর বড় বড় থিাাঁোর মবতা ঘাম ঝবর 
পড়সিল”( লকূ ২২:৪৩-৪৪)।  

এমেসক কু্রশাবরাপবের আবে, শুরু থথবকই যীশু অসভজ্ঞতা লাভ করসিবলে যখে সতসে থেৎসশমােীবত ভীত 
হসচ্ছবলে থয সতসে সক কঠিে পসরসস্থসতর মবধ্য সদবয় যাববে- শারীসরক ও আসত্মকভাবব আমাবদর উদ্ধার করবার 
জেয- ঈশ্ববরর পসরকল্পোবক পূণম করবার জেয আপোর ও আমার পসরত্রাবের জেয। যীশু আববসেকভাবব থভবে 
পবড়সিবলে থসইজেয স্বেমদতূ এবস তাাঁবক শসক্ত সদবয়সিবলে। যীশু সতেবার প্রাথমো কবরসিবলে যাবত তাাঁবক কু্রবশর 
যাতোর মবধ্য সদবয় থযবত ো হয়- তবওু সতসে প্রাথমো কবর বলবলে- তাাঁর ইচ্ছা েয় সকন্তু সপতার ইচ্ছায় পণূম 
থহাক।  

 

যীশুর বন্দীেঃ- 

.................. 
 

থসই রাবত্র যীশুর একজে সশষয সযহুদা তাাঁর সবরুবদ্ধ উবঠ্ দাাঁড়াল এবিং কু্রদ্ধ জেতাবক যীশুর সদবক পসরচাসলত 
করল। তারা যীশুবক বন্দী কবর মকিার কাবি সেবয় থেবলে, সযসে মহাযাজক এবিং সযহুদী উচ্চ েযায়ালবয়র 
মহাসভার সদসয সিবলে। থসখাবে তারা যীশুর মবুখ থথু ুসদল ও তাাঁবক আঘাত করল (মসথ ২৬:৬৭)।  
 
“1 থভার হবল প্রধ্াে যাজকরা ও সমাজপসতরা সবাই সমবল যীশুবক হতযা করার চক্রান্ত করল৷ 2 তারা তাাঁবক থবাঁবধ্ থরামীয় 

রাজযপাল পীলাবতর কাবি হাসজর করল(মসথ ২৭:১-২)।  
সপলাত তখে যীশুবক চাবকু থমবর কু্রবশ থদওয়ার জেয অেমুসত সদবলে। তখেকার সদবে শাসস্ত থদওয়ার জেয 
চাববুক থয সজসেস বযবহার করা হত তাবক Flagra/ফ্ল্যােরা বলা হত। যাবত ১২ টি চামড়ার েুকবরার থশষ ভাবে 
খুবই ধ্ারাবলা ধ্াতু বা হাাঁড় বাাঁধ্া থাকত। যীশুবক একটি খাম্বাবত থবাঁবধ্ কমপবক্ষ ৩৯ বার চাবকু মারা হবয়সিল।  
 
“27 এরপর রাজযপাবলর থসোরা যীশুবক রাজভববের সভােৃবহ সেবয় সেবয় থসখাবে সমস্ত থসোদলবক তাাঁর চারধ্াবর জবড়া করল৷ 28 তারা 
যীশুর থপাশাক খুবল সেল, আর তাাঁবক একো লাল রবঙর থপাশাক পরাল৷ 29 পবর কাাঁো লতা সদবয় একো মুকুে মতরী কবর তা তাাঁর মাথায় থচবপ 

বসসবয় সদল, আর তাাঁর ডাে হাবত একো লাঠি সদল৷ পবর তাাঁর সামবে হাাঁেু থেবড় তাাঁবক ঠ্াট্টা কবর বলল, “ইহুদীবদর রাজা, দীঘমজীসব থহান্!” 30 
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তারা তাাঁর মুবখ থুথু সদল ও তাাঁর লাঠিটি সেবয় তাাঁর মাথায় মারবত লােল৷ 31 এইভাবব তাাঁবক সবদ্রূপ করবার পর তারা থসই থপাশাকটি তাাঁর ো 
থথবক খুবল সেবয় তাাঁর সেবজর থপাশাক আবার পসরবয় সদল, তারপর তাাঁবক কু্রবশ থদবার জেয সেবয় চলল” (মসথ ২৭:২৭-৩১)।  
 
কু্রশাবরাপেেঃ- 
............... 
এরপর থরামীয় থসোরা যীশুবক মারধ্র কবর দবুমল কবর সদল ও থযখাবে তাাঁবক কু্রবশ োঙাবো হবব থসই েলেথার 
সদবক সেজ কু্রশ বহে কবর থযবত লােবলে। যখে থস আর চলবত পারল ো তখে তারা কুসরেীয় সশবমাে োবম 
একজেবক থজার কবর ধ্বর যীশুর কু্রশ বহে করবত সদল (থযাহে ১৯:১৬-১৭, মাকম  ১৫:২১)।  
 
অববশবষ যখে তারা েলেথায় থপৌাঁিাল তারা যীশুবক কু্রবশর উপর শাসয়ত করল এবিং লম্বা ধ্াতুর মতরী েজাল 
সদবয় তাাঁর হাবত মারল, তারপর তারা অেয হাবতও েজাল মারল। যতবার হাতুড়ী মারা হসচ্ছল, ততবার যীশু 
হয়বতা বলসিবলে “ সপতা, তুসম ওবদর ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তারা জাবে ো তারা সক করবি”।  
তারপর থসোরা যীশুর পা দটুি সেবয় একেু ভাাঁজ কবর (কারণ এো সিল থরামীয়বদর কু্রবশ থদওয়ার প্রথা) তাাঁর 
পাবয় েজাল মারল।  
যীশুবক এইভাবব কু্রবশ সবদ্ধ করার পর তারা যীশুর থদহো থসাজাভাবব কু্রশসহ তুলল এবিং েবতম র মবধ্য কু্রবশর 
থশষ অিংশো পুাঁবত সদল। হয়বতা যীশুর ঘাবড়র থথবক হাড় সবড় সেবয়সিল, তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর কু্রবশর যাতো শুরু 
হবয় থেল।  
আপসে থদখুে, কু্রশাবরাপবের সময় যীশু সকন্তু সেশ্বাস সেবত পারসিবলে- যসদও এো তাাঁর পবক্ষ শারীসরকভাবব  
সেশ্বাস িাড়াো অসম্ভব- সতসে তাাঁর িুসিুস থথবক সঠিকভাবব হয়বতা হাওয়া/বাতাস পাসচ্ছবলে ো।  
সকন্তু থরামীয়রা জােত তারা সক করবি, থসইজেয তারা যীশুর হাাঁেুবক একেু ভাাঁজ কবর কু্রবশ সদবয়সিল। যখে 
যীশুর সেেঃশ্বাস থেওয়ার প্রবয়াজে হসচ্ছল, তখে সতসে সেবজবক উপবরর সদবক থঠ্লসিবলে থযে তাাঁর বাতাস থবসরবয় 
আবস। তারপর আবার সতসে সপিবে েুবল পড়বতে। থসখাবে সতসে অবেক ঘণ্টা লড়াই কবরবিে। ঐসতহাসসকরা 
ববলে, যাবদর কু্রবশ মারা হয় তাবদর চাসরপাবশর থলাবকরা অবেক খারাপ কথা ববল। বাইববল ববল- “38 তারা 
দজুে দসুযবকও যীশুর সবে কু্রবশ সদল, একজেবক তাাঁর ডােসদবক ও অেযজেবক তাাঁর বাাঁ সদবক৷ 39 থসই সময় ঐ রাস্তা সদবয় থয 

সব থলাক যাতায়াত করসিল, তারা তাবদর মাথা থেবড় তাাঁবক ঠ্াট্টা কবর বলল, 40 “তুসম ো মসন্দর থভবে আবার তা সতে সদবের 

মবধ্য মতরী করবত পার! তাহবল এখে সেবজবক রক্ষা কর৷ তুসম যসদ ঈশ্ববরর পুত্র হও তবব কু্রশ থথবক থেবম এস৷” 

41 থসইভাববই প্রধ্াে যাজকরা, বযবস্থার সশক্ষকরা ও ইহুদী থেতারা সবদ্রূপ কবর তাাঁবক বলবত লােবলে, 42 “এ থলাক থতা 
অপরবক রক্ষা করত, সকন্তু এ সেবজবক বাাঁচাবত পাবর ো! ও থতা ইস্রাবয়বলর রাজা, তাহবল এখে ও কু্রশ থথবক থেবম আসুক, 

তাহবল আমরা ওর ওপর সবশ্বাস করব৷ 43 ঐ থলাকটি ঈশ্ববরর ওপর সবশ্বাস কবর৷ যসদ সতসে চাে, তবব ওবক এখেই রক্ষা 
করুে, কারণ ও থতা ববলবি, ‘আসম ঈশ্ববরর পুত্র৷’ ” 44 তাাঁর সবে থয দজুে দসুযবক কু্রবশ থদওয়া হবয়সিল, তারাও থসইভাববই 

তাাঁবক সবদ্রূপ করবত লােল” (মসথ ২৭:৩৮-৪৪)।  
প্রশ্নেঃ- বসলদাে সক?  
বসলদাে হবচ্ছ থসো যখে অপবরর উপকাবরর জেয থকাে মূলযবাে সকিু থদওয়া হয়। যীশু তাাঁর বহুমূলয 
জীবেবক প্রায়সশ্চত্ত করবলে থযে আপসে ও আসম পাপ থথবক উদ্ধার পায়।  
প্রশ্নেঃ- সক কারবে যীশুবক মারা হল, থথুু থদওয়া হল, ঠ্াট্টা সবদ্রূপ করা হল- এই সবষবয় আপসে সক 
ভাববে?  
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এো শয়তাবের থশষ প্রবচো সিল- সমস্ত মােবজাসতর পসরত্রাবণর জেয ঈশ্ববরর থয পসরকল্পো সিল 
থসোবক সেসিয় করায় সিল তার কাজ। শয়তাবের সুসিংবদ্ধ আঘাত, থুথু থদওয়া, ঠ্াট্টা করা, সবদ্রূপ 
করা, বযে করা, উপহাস করা। যীশু যসদ একেু থরবে সেবয় খারাপ কথা বা খারাপ সচন্তা করবতে 
তাহবলই সকন্তু আপোর আমার পসরত্রাবণর থয পসরকল্পো ঈশ্বর কবরসিবলে যীশুর মাধ্যবম তা সমূ্পণমরূবপ 
েে হবয় থযত।  
প্রশ্নেঃ- যীশু যসদ থরবে যাওয়ার িারা পাপ করবতে- থসই থলাবকবদর উপর যারা তাাঁবক আঘাত 
কবরসিল, থুথ ুসদবয়সিল, সবদ্রূপ কবরসিল- তাহবল আমাবদর পসরত্রাবণর জেয ঈশ্ববরর পসরকল্পো সকভাবব 
পরাসজত হত?  
আপসে থদখুে, সমস্ত মােবজাসতর জেয একজে বসলদাে- যীশু, তাাঁবক সেষ্কলঙ্ক হবত হবব- সেখুাঁত হবত 
হবব- যার থকাে পাপ থেই।  
শয়তাবের সময় থশষ হবয় আসসিল সতুরািং সতসে তাপবক বাসড়বয় সদবলে। অসহয যন্ত্রণা, সবদ্রূপ, ঠ্াট্টা, 
অসভশাপ, মােসসক সেযমাতে,  কু্রবশর উপর শারীসরক যন্ত্রো, চাসরসদবকর জেতা তাাঁবক সচৎকার কবর 
সবদ্রূপ করবত লােল। সেশ্চয় যীশু একবার হবলও থরবে যাববে সকন্তু তাাঁর পসরববতম  যীশু বলবলে- “ 
সপতা, ওবদর ক্ষমা কর, কারণ তারা জাবে ো তারা সক করবি” (লূক ২৩:৩৪)।  
সকন্তু যীশু থয ভয়ােকভাবব ভীত হবয়সিবলে তা মার খাওয়া েয়, বা সবদ্রূপ েয়, বা কু্রশাবরাপেও 
েয়। এো যা ঘেবত চবলসিল- থযোর জেয যীশু থেৎসশমােী বাোবে সপতার কাবি প্রাথমো কবরসিবলে 
থযে তাাঁবক থসই পসরসস্থসতর মবধ্য সদবয় থযবত ো হয়।   
প্রশ্নেঃ- যীশুর সকবসর জেয এবতা ভয় হসচ্ছল- আপসে সক মবে কবরে?  
 
বাইববল আমাবদর ববল- “45 থসই সদে দপুুর বাবরাো থথবক থবলা সতেবে পযমন্ত সমস্ত থদশ অন্ধকাবর থেবক রইল৷ 

46 প্রায় সতেবের সময় যীশু খুব থজাবর ববল উঠ্বলে, “এসল, এসল লামা শবক্তােী?” যার অথম, “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর 

আমার, তুসম থকে আমায় তযাে কবরি?” (মসথ ২৭:৪৫-৪৬)।  

যীশু এখে তাাঁর সপতার থথবক আলাদা হবয় থেবিে। আসদ থথবকই যীশুর সপতার সিংবে এক সসদ্ধ সম্পকম  

বজায় সিল। সকন্তু মবে রাখববে পাপ কখেই ঈশ্ববরর পসবত্র উপসস্থসতবত দাাঁড়াবত পাবর ো। যীশু যা 

ঈশ্ববরর বসলদাে,সসদ্ধ ঈশ্ববরর থমষশাবক, সতসে সমস্ত মােুবষর থদাষ ভার তাাঁর উপর তুবল সেবলে এবিং 

যীশু উচ্চরবব সচৎকার কবর বলবলে, “ সমাপ্ত হল” (থযাহে ১৯:৩০)।  

   




