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েলখক স��ীয় 

এ.এল এিং জবয়স বিল আন্তজৃাবর্কভাবি পবরবির্ বিকার, থলখক এিং িাইবিল বিক্ষক। র্াাঁর 
থেবরর্ থসিাকাবজর ভ্রমণ র্াবক বিবশ্বর আবি থেবিরও থিবি থেবি বনবয় বিবয়বে, এিং র্ারা 
থরবডও এিং থেবলবভিবনর মাধ্যবম এক লক্ষাবধ্ক িযবিক এিং িহু বমবলয়ন থলাবকর মবধ্য  

েিার কবরবেন। র্ার িীর্ৃ বিবির্ িই এিং মযানয়ুালগুবলার পবনবরা বমবলয়বনরও থিিী অনবুলবপ 
বিবি হবয়বে। র্াবের থলখাগুবল, যা বিবভন্ধ ভার্ায় অনিুাে হবয়বে, িাইবিল সু্কল এিং 
থসবমনারগুবলর মাধ্যবম সারা বিবশ্ব িযিহৃর্ হবে। ঈশ্ববরর িাবকযর িবিিালী জীিন পবরিরৃ্বনর 
সর্যগুবল র্াবের িবর্িীল েিার, বিক্ষা, থলখার এিং বভবডও এিং অবডও থেপ মন্ত্রবকর মাধ্যবম 

অবনযর জীিবন বিবফাবরর্ হবয়বে। ঈশ্ববরর উপবিবর্র অপূিৃ থিৌরি র্াবের েিংসা ও উপাসনার 
দ্বারা থসবমনাবর অনভুুর্ হয় এিং র্ার দ্বারা বিশ্বাসীরা আবিষ্কার কবর থয কীভাবি ঈশ্ববরর সর্য 

এিং অন্তরঙ্খ উপাসক হওয়া যায়। বিশ্বাসীরা র্াবের বিক্ষার মাধ্যবম অবনবক বিজয় এিং সাহবসর 
এক নরু্ন এিং উবেজনাপূণৃ মাত্রা র্াবের জীিবন আবিষ্কার কবরবেন। বিলস েবিক্ষবনর দ্বারা 
েিাবহর্ ঈশ্ববরর বনরাময় িবি বেবয় ঈশ্বর-েেে অবর্োকত র্ মন্ত্রীবের মবধ্য পেবক্ষপ বনবর্ অবনক 

বিশ্বাসীবক উৎসাবহর্ কবরবেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহার র্াবের েবর্বেবনর জীিন ও  

থসিাকাবজ পবরিাবলর্ করার জনয সাহাযয কবরবে র্াবর্ অবনবক অবর্োকত র্ভাবি োকত বর্ক হবর্ 

বিবখবেন। এ.এল. ও জবয়স উভবয়রই মাস্টাসৃ অফ বেওলবজকাল স্টাবডজ বডবি রবয়বে। এ.এল. 
বভিন বিবিয়ান ইউবনভাবসটৃি থেবক বেওলবজ বডবিবর্ ডক্টর অফ বফবলাসবফ অজৃন কবরবেন। 
ঈশ্ববরর িাবকযর উপর বভবে কবর র্াবের থসিাকাজ, যীশুর উপর বনভৃর কবর, বিশ্বাবস েতঢ় এিং 

পবিত্র আত্মার িবিবর্ থিখাবনা হবয় োবক।র্াবের থসিাকাজ বপর্ার হৃেবয়র ভালিাসার একটি 
েেিনৃ। র্াবের েিার ও বিক্ষার দ্বারা  িবিিালী অবভবর্ক, বিহ্ন, আিয ৃএিং বনরাময়কারী 

অবলৌবকক বিহ্ন কাজ হবে এিং র্ার দ্বারা ঈশ্ববরর িবি থেউবয়র আকাবর বনবহর্ হবে। ঈশ্ববরর 
থিৌরি এিং িবির অপূিৃ েকািগুবল র্াবের সভাগুবলবর্ উপবির্ হওয়া সকবলই অনভুি করবে। 

 ডাঃ এ.এল. ও জবয়স বিল বিশ্বাসীবের যীশুর কাজ করবর্ সবির্ করার জনয িযিহাবরক 

সরঞ্জাম তর্বরবর্ সিেৃা বনবিবের্ রবয়বেন । 

র্াবের আকাঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর পবরপক্কর্ার সকল স্তবর েবর্টি বিশ্বাসীর জনয বিজয়ী, 

অবর্োকত র্ জীিনযাপনবক উত্সাবহর্ করা। এটি সিৃো স্মরণ করা উবির্ এটি পবিত্র আত্মা 

বযবন আমাবের সমস্ত বকেু থিখাবর্ এবসবেন, এিং যখন আমরা অধ্যায়নরর্ িা যখন আমরা 
বিক্ষা বেবে, আমাবের সিেৃা িবিযুি হওয়া উবির্ এিং পবিত্র আত্মার দ্বারা পবরিাবলর্ হওয়া 

উবির্। এই অধ্যায়নটি িযবিির্ িা গ্রুপ স্টাবড, িাইবিল সু্কল, রবিিার সু্কল এিং থহাম গ্রুবপর 
জনয েেৃুান্ত , অধ্যয়ন িলাকালীন বিক্ষক এিং বিক্ষােী উভবয়রই কাবে এই মযানয়ুালটির 

অনবুলবপ োকা জরুরী। থসরা িইগুবল থলখা হয়, আন্ডারলাইন করা হয়, ধ্যান করা হয় এিং 



4 
 

মখুি করা হয়। আমরা আপনার থলখা এিং মন্তবিযর জনয জায়িা থরবখবে । ফমযৃােটি একটি 
�র্ থরফাবরন্স বসবস্টবমর সাবে পযাৃবলািনা করার জনয এিং আপনাবক আিার অঞ্চলগুবল স�াবন 

সহায়র্া করার জনয বডজাইন করা হবয়বে। থপৌল বর্মবেবক বলবখবেবলনঃ 

‘’ আর অবনক সাক্ষীর মুবখ থয সকল িাকয আমার কাবে শুবনয়াে, থস সকল এমন বিশ্বস্ত থলাকবেিবক সমপৃণ কর, 

যাহারা অনয অনয থলাকবকও বিক্ষা বেবর্ সক্ষম হইবি’’। (২বর্মবেয় ২:২) 
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শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরদের জন্য শকছু কর্থা  

বিশ্বাসী কর্তৃ পবক্ষর এই িবিিালী অধ্যায়নটি েবর্টি বিক্ষােীর জীিবন পুনরুদ্ধারকত র্ আবধ্পবর্যর 

েকাি ঘোয় । কীভাবি হারবর্ ভুবল হবি এিং জীিবনর েবর্টি লডাইবয় বজর্বর্ হবি র্া র্ারা 
বিখবি। বিশ্বাসীরা যারা যীশু খ্রীবের মবধ্য রবয়বে র্ার এক নরু্ন েকাি দ্বারা অনেুাবণর্ 
হবি।এিং এই অধ্যায়নটি বিক্ষােীবের জীিবন একটি সাহবসর এিং বিজবয়র আত্মবিশ্বাস েকাি 

করবি।এই থকাসটৃি থিখাবনার আবি, আমরা আপনাবক এই বসবরবজর অবডও িা বভবডও থেপগুবল 

থেখার িা থিানার পরামিৃ বেই উচ্চমাবনর কর্তৃ ত্ব এিং আধ্যাবত্মক যুবদ্ধর কর্তৃ ত্ব সম্পবকৃর্ ই 
ঈশ্ববরর িাবকযর সর্যগুবলর সাবে আপবন বনবজবক যর্ থিবি পবরেন্ধ করবিই, র্র্ই এই 

সর্যগুবল আরও আপনার মন থেবক আপনার আত্মায় সঞ্চাবরর্ হবি। এই মযানয়ুালটি র্খন 
অনযবের কাবে এই সর্যগুবল সরিরাহ করার সময় আপনাবক িযিহার করার জনয রূপবরখা 

সরিরাহ করবি। কাযৃকরী বিক্ষাোবনর জনয িযবিির্ জীিবনর বিত্রগুবল আিিযক। থলখক এটিবক 
এই কাজ থেবক িাে বেবয়বেন ,যাবর্ বিক্ষক র্ার বনজস্ব সমতদ্ধ অবভজ্ঞর্া থেবক িা অনয 

থযগুবলর সাবে বিক্ষােীরা সম্পবকৃর্ হবর্ পারবিন থসগুবলর বিত্র রু্বল ধ্রবর্ পাবর। ফমযৃােটি 
একটি �র্ থরফাবরন্স বসবস্টবমর সাবে পযাৃবলািনা করার জনয এিং আপনাবক আিার অঞ্চলগুবল 

স�াবন সহায়র্া করার জনয বডজাইন করা হবয়বে।থপৌল বর্মবেবক িললঃ 

‘’ আর অবনক সাক্ষীর মবুখ থয সকল িাকয আমার কাবে শুবনয়াে, থস সকল এমন বিশ্বস্ত 
থলাকবেিবক সমপৃণ কর, যাহারা অনয অনয থলাকবকও বিক্ষা বেবর্ সক্ষম হইবি।২বর্মবেয়-২:২ 

এই থকাসটৃি MINDS (থসিাকাজ বিকাি বসবস্টম) ফমযৃাবে িযিহাবরক অংিিহবণর িাইবিল থকাসৃ 

বহসাবি নকিা করা হবয়বে, যা থোিামড লাবনংৃবয়র একটি বিবির্ভাবি বিকবির্ পদ্ধবর্।  

এই ধ্ারণাটি জীিন, থসিাকাজ এিং বিক্ষােীবের ভবির্যবর্র বিক্ষার থক্ষবত্র গুণবনর জনয তর্বর 

করা হবয়বে। োিন বিক্ষােীরা, এই মযানয়ুালটি িযিহার কবর, অনযবেরবক এই থকাসটৃি সহবজই 
বিবখবয় বেবর্ পারবি ।  
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প্রর্থম অধ্যায়( CHAPTER 1)  

 আপন্ার িত্রুদক শিন্ুন্ 

আমরা যুদের মদধ্য রদয়শছ! 

_______________________________________________________________________ 

যুে     

 বখ্রস্ট বিশ্বাসী বহসাবি, আমরা অিিযই যুবদ্ধ জবডর্ র্া 
সম্পবকৃ আমাবের সবির্ন হবর্ হবি । িয়র্াবনর অনযর্ম 
েধ্ান থকৌিল হ'ল আমরা থয সংঘবর্রৃ মবধ্য আবে র্ার 
বেবক আমাবের েতবে অ� কবর থেওয়া এিং যাবর্ আমরা 
র্াাঁর আিমণগুবলর বিরুবদ্ধ েবর্বরাধ্ না করবর্ পাবর। বকন্তু 
ঈশ্বর আমাবের িত্রুবের উপর বিজয়ী হওয়ার জনয আমাবের 
েবর্টি অস্ত্র বেবয়বেন! 

২ কবরবিয় ১০:৩,৪ ‘’ আমরা মাংবস িবলবর্বে িবে, বকন্তু 
মাংবসর িবি যুদ্ধযাত্রা কবরবর্বে না, কারন আমাবের যুবদ্ধর 
অস্ত্রিস্ত্র মাংবসক নবহ, বকন্তু েিুসৃমহূ ভাবঙ্খয়া থফবলিার জনয 
ঈশ্ববরর সাক্ষাবর্ পরািমী ‘’। 

১ বর্মবেয় ৬:১২ ‘’ বিশ্বাবসর উেম জবুদ্ধ োনপন কর, 
অনন্ত জীিন ধ্বরয়া রাখ, র্াহারই বনবমে রু্বম আহূর্ 
হইয়াে, এিং অবনক সাক্ষীর সাক্ষাবর্ থসই উেম েবর্জ্ঞা 
স্বীকার কবরয়াে’’। 

এই অস্ত্রগুবল োকত বর্ক বিবশ্বর নয় র্া মবন রাখা গুরুত্বপূণৃ। 
থসগুবল আত্মার দ্বারা হয় । 
নরু্ন বনয়বমর অবনক থলখক যুবদ্ধর কো উবেখ কবরবেবলন। 
নরু্ন বনয়বমর অবনক থলখক যুবদ্ধর কো উবেখ কবরবেবলন। 
এগুবল ের্ীকী পে নয়, িরং আমরা থয যুবদ্ধ বনযুি রবয়বে 
র্ার েকত র্ বিিরণ। এই যুদ্ধগুবল আধ্যাবত্মক অঙ্খবন 
পবরিাবলর্ হবয় োবক । 

আমাদের িত্রু   

আমাবের েবর্বেবনর জীিন এিং সম্পবকৃর সমস্ত থক্ষবত্র 
আমরা আমাবের িত্রু দ্বারা আিান্ত হবে - আমাবের: 

 * পবরিার 

 * অেনৃনবর্ক 

 * কাজ 

 * মন ( মানবসক ) 

 * িরীর (স্বািয ) 
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* িতহ 

* েবর্বিিী 

* িহর 

* থেি 

* পতবেিী 

সিবিবয় গুরুত্বপূণৃ বির্য়গুবল বিখবর্ হবি থয, আমাবের এই 
যুদ্ধটি থকান মানবুর্র সাবে নয় িরং এটি িয়র্ান ও র্ার 
মন্দ আত্মাবের বিরুবদ্ধ । এো আত্মার রাবজয হয়। মানবুর্র 
সাবে বিবরাবধ্ জবডর্ হওয়া থকিল হর্ািা এিং পরাজবয়র 
বেবক পবরিাবলর্ কবর। 

 

লক আমাদের িত্রু ? 

___________________________________________________________________________ 
আমরা যবে জাবন থয আমরা যুবদ্ধ আবে, র্বি আমাবের িত্রু থক র্া জানা খুি গুরুত্বপূণৃ।  

  আমাবের িত্রু থক – 

* আমাবের পবরিার? 

* আমাবের সহকমী? 

* আমাবের সরকার? 

* আমাবের অেনৃনবর্ক অিিা? 

না ! 
 

িাসক – কর্তৃ পক্ষ 

িশি - আধ্যাশিক বাশিন্ী 

থেবরর্ থপৌল আমাবের সুন্দর বিত্রায়বনর দ্বারা িত্রুবের িণৃনা 
কবরবেন । বর্বন আমাবের িবলবেবলন, আমাবের সংিাম আমাবের 
আবিপাবির মানবুর্র সাবে নয়। বর্বন িবলবেবলন, আমরা মাংস ও 
রবির বিরুবদ্ধ লডাই কবর না। 
ইবফবর্য় ৬:১২ ‘’ থকননা রিমাংবসর সবহর্ নয়, বকন্তু আবধ্পর্য 
সকবলর সবহর্, কর্তৃ ত্ব সকবলর সবহর্, এই অ�কাবরর 
জিৎপবর্বের সবহর্, স্বিীয় িাবন েেুোর আত্মািবণর সবহর্ 
আমাবের মেযুদ্ধ হইবর্বে ‘’।  

িয়র্ান্ 

বপর্র িে জাবনবয় বেবয়বেবলন থয আমাবের বিবরাধ্ী হল 
িয়র্ান। 
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১ বপর্র ৫:৮ ‘’ থর্ামরা েিদু্ধ হও, জাবিয়া োক, থর্ামাবের 
বিপক্ষ বেয়ািল, িজৃনকারী বসংবহর নযায়, কাহাবক িাস কবরবি, 
র্াহার অবের্ণ কবরয়া থিডাইবর্বে ‘’। 

ইচ্ছা  

িয়র্াবনর িিান্ত হল র্াাঁর থকৌিল, থকৌিল এিং ের্ারণার 
পবরকল্পনা, যা থস আমাবের বিরুবদ্ধ িযিহার কবর।। আমাবের 
পরাবজর্ করার জনয র্াাঁর কাবে সামবরক ধ্রবণর যুদ্ধ পবরকল্পনা 
রবয়বে । যাইবহাক, আমরা র্াাঁর পবরকল্পনাগুবল সম্পবকৃ সবির্ন 
হওয়ার সাবে সাবে ঈশ্বর আমাবের যুবদ্ধর জনয থয িমৃ এিং অস্ত্র 
সরিরাহ কবরবেন থস সম্পবকৃ আমাবের আরও সবির্ন হবর্ হবি 
। িমৃ আমাবের েবর্রক্ষার জনয। অস্ত্রগুবল আমাবের িত্রুবের 
বিরুবদ্ধ আমাবের বিজয়ী হিার জনয। 
ইবফবর্য় ৬:১১ ‘’ ঈশ্ববরর সমি যুদ্ধসিা পবরধ্ান কর, থযন 
বেয়ািবলর নানাবিধ্ িারু্রীর সম্ভুবখ োাঁডাইবর্ পার’’।  

সাবধ্ান্বান্ী 
     * যীশুর সাবে অবধ্বষ্ঠর্ হন 

     * কর্তৃ ত্ববক জানা 

     * িয়র্াবনর দ্বারা েবলাবভর্ হবিন না  

আমরা িয়র্ান, র্ার োনিীয়বের িা র্ার পবরকল্পনাগুবলর দ্বারা 
িযস্ত িা অবর্বরি মাত্রায় বিবন্তর্ হি না। পবরিবরৃ্, আমরা 
যীশুর সাবে সিেৃা োকবিা । আমরা র্াাঁর বেবক নজর রাখার 
সাবে সাবে ,আমরা যারা র্াাঁর মবধ্য রবয়বে থস সম্পবকৃ আমরা 
সবির্ন হি । যীশুর মাধ্যবম আমরা আমাবের পুনরুদ্ধারকত র্ 
কর্তৃ ত্ব সম্পবকৃ সবির্ন হবয় উঠি, সাহস আমাবের আত্মার মবধ্য 
উেয় হয়। আপনারা িয়র্ান িা র্ার র্ডযন্ত্র দ্বারা ভয় পাবিন 
না। 

 

ঈশ্বর স্বরৃ্েরূ্দক সতশি কদরশছদেন্ 

________________________________________________________________ 

ঈশ্বর শিরস্তায়ী   

ঈশ্বর অনন্তকালিায়ী।সিেৃা র্ার অবস্তত্ব রবয়বে এিং বর্বনই সমস্ত 
বকেুর স্রো। 
 থযাহন ১:১-৩ ‘’আবের্া িাকয বেবলন, এিং িাকয ঈশ্ববরর 
কাবে বেবলন, এিং িাকয ঈশ্বর  বেবলন। বর্বন আবেবর্ ঈশ্ববরর 
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কাবে বেবলন । সকলই র্াাঁহার দ্বারা হইয়াবেল, যাহা হইয়াবে, 
র্াাঁহার বকেুই িযবর্রবক হয় নাই ‘’।  
থযাহন ১:১৪ ‘’ আর থসই িাকয মাংবস মবূরৃ্মান হইবলন, এিং 
আমাবের মবধ্য েিাস কবরবলন, আর আমরা র্াাঁহার মবহমা 
থেবখলাম, থযমন বপর্া হইবর্ আির্ একজাবর্র মবহমা, বর্বন 
অনিুবহ ও সবর্য পূণৃ ‘’।  

‘’িাকয’’ হবলন যীশু 
 

ঈশ্বর স্বরৃ্েরূ্দের সতশি করদেন্ 

ঈশ্ববরর পুত্র বহসাবি, যীশু সমস্ত বকেু সতবে কবরবেন। স্বিেৃরূ্বেরও 
বর্বন সতবে কবরবেন। র্াবের বর্বন শুধু্মাত্র সতবে কবরবন, বকন্তু 
র্ার ঐশ্ববরক কাবজর উবেিয বর্বন র্াবের সতবে কবরবেন।  

কলবসয় ১:১৬-১৭ ‘’ থকননা র্াাঁহাবর্ই সকলই সতে হইয়াবে, স্ববি ৃ
ও পতবেিীবর্, েতিয বক অেতিয থয বকেু আবে, বসংহাসন হউক, বক 
েভুত্ব হউক, বক আবধ্পর্য হউক, বক কর্তৃ ত্ব হউক, সকলই 
র্াাঁহার দ্বারা ও র্াাঁহার বনবমে সতে হইয়াবে’’।  

স্বরৃ্েদূর্রা সুশবন্য্�  

থপৌল যখন বসংহাসন, আবধ্পর্য, কর্তৃ ত্ব এিং ক্ষমর্া র্াবলকাভুি 
কবরবেবলন, র্খন বর্বন স্বিেৃরূ্বের কোও উবেখ কবরবেবলন। 
বর্বন র্াবের বকেু বির্য়বক উবেখ কবরবেবলন।  
র্াদের শবশিন্ধ ন্ামঃ 

*স্বিেৃরূ্ 

*স্বিীয় েরূ্ 

*উচ্চর্ম থেণীর েরূ্ 

*জীিন্ত োবন 

র্াদের শবশিন্ধ কাজঃ 

*বসংহাসন 

*রাজত্ব 

*রাজযিাসন 

*ক্ষমর্া  
 

ঈশ্বর েুশসফারদক সতশি কদরশছদেন্ 

_______________________________________________________________ 

থযবহরু্ আমরা জাবন যীশু সমস্ত বকেু সতবে কবরবেন, র্াই আমরা 
জাবন থয বর্বন লুবসফারবক তর্বর কবরবেবলন। 
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েুশসফাদরর আদর্র স্তান্ 

লবুসফাবরর মলূ অিিানটি বেল অনযর্ম সম্ভাবনর। র্ার একটি 
বিবরানাম বেল । থভাবরর র্ারা।  
বযিাইয় ১৪:১২ ‘’ থহ েভাবর্ দ্বারা! ঊর্া নন্দন! রু্বম র্ 
স্বিভৃ্রে হইয়াে! থহ জাবর্িবনর বনপার্নকারী, রু্বম বেন্ধ ও 
ভূপাবর্র্ হইয়াে’’।  

ইবয়াি ৩৮:৭ ‘’ র্ৎকাবল েভার্ীয় নক্ষত্রিণ একসবঙ্খ আনন্দরি 
কবরল, ঈশ্ববরর পুত্রিণ সকবল জয়ধ্ববন কবরল’’।  

েুশসফাদরর শববরন্ 

বযবহবস্কল এিং বযিাইয় ভািািােী েজুবনই লবুসফাবরর বির্বয় িণৃনা 
কবরবেন। 

*পবরপূণৃর্ার মবডল 

*েজ্ঞায় পূণৃ 

*সুন্দরর্ায় পবরপূণৃ  

বযবহবস্কল ২৮:১২খ ‘’ েভু সোেভু এই কো কবহন, রু্বম 
পবরমাবনর মদু্রাঙ্ক,  রু্বম পূণৃজ্ঞান, রু্বম থসৌন্দবয ৃবসদ্ধ ‘’।  

স্বণৃ দ্বারা আভুবর্র্  

বযবহবস্কল ২৮:১৩ক ‘’ সিেৃকার িহুমুলয েস্তর, িুবন, পীর্মবণ, 
হীরক,  তিেযূমৃবণ, থিাবমেক, সূযৃকান্ত, নীলকান্ত, হবরন্মবন,ও 
মরকর্, এিং স্বণৃ থর্ামার আোেন বেল।  

সুন্দর কণ্ঠ 

বযবহবস্কল ২৮:১৩খ ‘’ থর্ামার োবকর ও িাাঁিীর কারুকাযৃ 
থর্ামার মবধ্য বেল, থর্ামার সতবে বেবন এ সকল েতুর্ 
হইয়াবেল‘’।  
োক ও িাাঁিী হল িােযযন্ত্র। িার্াবসর িােযযন্ত্র থযমন িাাঁবি।  
বযিাইয় ১৪:১১ক ‘’পার্াবল নামান হল থর্ামার ঘো, ও থর্ামার 
থনিল যবন্ত্রর মধু্র িােয । 

র্াাঁর কণ্ঠসরটি েেৃুান্ত অবকৃবস্টর মবর্া বেল।  
 বনবেৃার্হীন 

 বযবহবস্কল ২৮:১৫ ‘’ থর্ামার সতবে বেন অিবধ্ রু্বম আপন 
আিাবর বসদ্ধ বেবল, থিবর্ থর্ামার মবধ্য অনযায় পাওয়া থিল।   

েুশসফাদরর কাদজর পেশর্ 

 লবুসফাবরর মলূ কাজটি কী বেল র্া নিী বযবহবস্কল   
বলবখবেবলন।  
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   *রাজবত্বর অবভভািক 

বযবহবস্কল ২৮:১৪ ‘’ রু্বম অবভবর্ি আোেক করুি বেবল, আবম 
থর্ামাবক িাপন কবরয়াবেলাম, রু্বম ঈশ্ববরর পবিত্র পিবৃর্ বেবল। 
রু্বম অবিময় েস্তর সকবলর মবধ্য িমনািমন কবরবর্’’।  
এিং করুিরাও সাক্ষযবসন্দবুকর েুপাবির আসবন অবধ্বষ্ঠর্ বেল। 

( যাত্রাপুস্তক ২৫:১৮-২২ )  সিাৃবধ্ক সম্ভাবনর জায়িায় ঈশ্ববরর 
পবরই লবুসফার বেল। থভাবরর র্ারা িা থভাবরর পুত্র বহসাবি, 
বর্বন ঈশ্ববরর বসংহাসনটি থেবক থরবখবেবলন এিং সুরবক্ষর্ 
কবরবেবলন এিং ঈশ্ববরর েীবপ্ত এিং থিৌরি েবর্ফবলর্ 
কবরবেবলন। বর্বন অবভভািক করূি বহসাবি অবভবর্ি হন। 
ঈশ্ববরর দ্বারা র্াাঁবক সিবিবয় িড োবয়ত্ব অপৃণ করা হবয়বেল । 

েধ্ান আরাধ্নাকারী 

 র্াাঁর িােযযবন্ত্রর িণৃনা থেবক থেখা যাবে থয বর্বন সমস্ত েিংসা 
ও ঈশ্ববরর উপাসনায় থনর্ত ত্ব বেবয়বেবলন এিং বর্বন ঈশ্ববরর 
বসংহাসনবক েিংসা ও উপাসনার আিরণ বেবয় রক্ষা কবরবেবলন। 

 

স্বদরৃ্ যুে – েুশসফাদরর পর্ন্  

________________________________________________________________        
অিঙ্কার  /শবদরাদির কারদন্   

লবুসফাবরর বিবদ্রাহ, পর্ন এিং স্ববি ৃ যুবদ্ধর ফবলর থেবক আমরা 
িঝুবর্ পাবর থয আমরা থয যুবদ্ধ এখন আমরা রবয়বে র্া কর্ো 
গুরুত্বপূণৃ।  
বযবহবস্কল ২৮,১৫,১৭ ‘’ থর্ামার সতবে বেন অিবধ্ রু্বম আপন আিাবর 
বসদ্ধ বেবল, থিবর্ থর্ামার মবধ্য অনযায় পাওয়া থিল। থর্ামার বিে 
থর্ামার থসৌন্দবযৃ িবিৃর্ হইয়াবেল। রু্বম বনজ েীবপ্ত থহরু্ আপন জ্ঞান 
নে কবরয়াে, আবম থর্ামাবক ভুবমবর্ বনবক্ষপ কবরলাম, রাজিবনর সমু্ভবখ 
রাবখলাম থযন র্াহারা থর্ামাবক থেবখবর্ পায় ।  

লুবসফার  

         বযবন র্াবক সতবে কবরবেন র্ার থসৌন্দবযৃর পবরিবরৃ্ বনবজর থসৌন্দবযৃর 
েবর্ মবনাবযাি থকন্দ্রীভূর্ না করা অিবধ্  লুবসফার বনভৃুল  বেবলন। িিৃ েবিি 
করল। বর্বন ঈশ্ববরর উজ্জ্বল উজ্জ্বলর্ার বেবক মবনাবযাি রাখার পবরিবরৃ্ 
বনবজর উজ্জ্বলর্া সম্পবকৃ বিন্তা কবরবেবলন।  

‘’আমার ইচ্ছা’’ 

শুধু্মাত্র একোই ইো রবয়বে, আর থসো হল ঈশ্ববরর ইো। যা 
এই মহাবিশ্ববক িাসন করর্, যর্ক্ষণ না লবুসফাবরর মবধ্য িি ৃ
েবিি করল না।  
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বযিাইয় ১৪:১২-১৭ ‘’ থহ েভাবর্ র্ারা ! ঊর্া নন্দন ! রু্বম 
র্ স্বিভৃ্রে হবয়ে ! থহ জাবর্িবনর বনপার্নকারী, রু্বম বেন্ধ ও 
ভূপাবর্র্ হবয়ে!রু্বম বেন্ধ ও ভূপাবর্র্ হইয়াে! 

রু্বম মবন মবন িবলবেবলঃ 

আবম স্বিাৃবরাহণ করি, 

ঈশ্ববরর নক্ষত্রিবণর উবদ্ধ আমার বসংহাসন উন্ধর্ করি, 

আবম সমািম পিবৃর্, উেরবেবকর োবন্ত উপবিে হি, 

আবম থমঘরুপ উচ্চিলীর উপবর উঠি, 

আবম পরাৎপবরর রু্লয হি। 

রু্বম র্ নামান হবি পার্াবল, িবরৃ্র িভীরর্ম র্বল। 

থর্ামাবক থেখবল থলাবক একেতবেবর্ থর্ামার েবর্ বনরীক্ষণ করবি, 
থর্ামার বির্বয় বিবিিনা করবি, ‘ এ বক থসই পুরুর্, থয 
পতবেিীবক কম্পাবনর্ করর্, রাজয সকল বিিবলর্ করর্, জির্বক 
বনজৃন িাবনর নযায় করর্, জিবর্র সকল নির উৎপােন করর্, 
িন্দীবেিবক িাটি থযবর্ বের্ না?’’  

এই মহুুরৃ্ পযনৃ্ত মহাবিবশ্ব থকিল একটি ইো বেল, থসটি হল 
ঈশ্ববরর ইো । বিবদ্রাবহর দ্বারা, লবুসফার ঈশ্ববরর ইোর 
বিবরাবধ্র্া কবর র্াাঁর বনবজর ইো েবয়াি কবরবেল। লবুসফাবরর 
পাাঁিটি "আমার ইো"বর্ েকাি করা হবয়বে থয, র্াাঁর বিবদ্রাবহর 
এিং ের্ারণার দ্বারা থস স্ববিরৃ বসংহাসবন ঈশ্বরবক েবর্িাপবনর 
েবিোয় রর্ বেল।  

যুে  

 েকাবির্ িাকয ১২:৭-১০ ‘’ আর স্ববি ৃ যুদ্ধ হল, মীখাবয়ল ও 
র্াাঁহার েরূ্িন ঐ নাবির সবহর্ যুদ্ধ করবর্ লািল, র্াহাবর্ থসই 
নাি ও র্াাঁহার েরূ্িনও যুদ্ধ করল, বকন্তু জয়ী হল না, এিং 
স্ববি ৃর্াবের িান আর পাওয়া থিল না।  

 

*িয়র্ান এিং র্ার েরূ্িনবের বনবক্ষপ্ত করা হল 

   আর থসই মহানাি বনবক্ষপ্ত হল, এ থসই পুরার্ন সাপ,যাহাবক 
বেয়ািল এিং িয়র্ান িলা যায়, থস সমস্ত নরবলাবকর ভ্রাবন্ত 
জন্মায়, থস পতবেিীবর্ বনবক্ষপ্ত হল, এিং র্ার েরূ্িনও র্ার  
সবঙ্খ বনবক্ষপ্ত হল।  

র্খন আবম স্ববি ৃ এই উচ্চ রি শুনলাম,’’ এখন পবরত্রান ও 
পরািম ও রাজত্ব আমাবের ঈশ্ববরর এিং কর্তৃ ত্ব র্াাঁহার বখ্রবের 
অবধ্কার হল; থকননা থয আমাবের ভ্রার্ত িবণর উপবর 
থোর্াবরাপকারী, থয বেিারাত্র আমাবের ঈশ্ববরর সম্ভুবখ র্াহাবের 
নাবম থোর্াবরাপ কবর, থস বনপাবর্র্ হল’’। 

লবুসফার এিং র্ার েরূ্িণবের স্বি ৃথেবক বনবক্ষপ্ত করা হল 
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যুদের ফোফে 

*এক- র্ত র্ীয়াংি েরূ্িবনরা বনবক্ষপ্ত হল  

এক- র্ত র্ীয়াংি েরূ্িবনরা লবুসফাবরর কর্তৃ বত্ব বেল এিং র্ারা 
সকবল বনবক্ষপ্ত হল। িাবক েরূ্িবনরা, থযমন বমখাইল এিং 
িাবিবয়ল ঈশ্ববরর েবর্ বিশ্বস্ত বেল। 

েকাবির্ িাকয ১২:৪ক ‘’ আর র্াাঁহার লাঙুল আকাবির 
র্ত র্ীয়াংি নক্ষত্র আকর্ণৃ কবরয়া পতবেিীবর্ বনবক্ষপ কবরল’’।  

লবুসফার এিং ‘’ র্ার েরূ্িবনবের’’ পতবেিীবর্ নীবি বনবক্ষপ্ত কবর 
থেওয়া হল  

েকাবির্ িাকয ১২:৯ ‘’ আর থসই মহানাি বনবক্ষপ্ত হল, এ থসই 
পুরার্ন সপৃ যাহাবক বেয়ািল এিং িয়র্ান িলা যায়, থস সমস্ত 
নরবলাবকর ভ্রাবন্ত জন্মায়, থস পতবেিীবর্ বনবক্ষপ্ত হল এিং র্াাঁহার 
েরূ্িনও র্াাঁহার সবঙ্খ বনবক্ষপ্ত হল’’।  

*নাবমর পবরিরৃ্ন 

লবুসফাবরর নাবমর পবরিরৃ্ন হল। আবি র্ার থযমন, থভাবরর 
র্ারা, অবভবর্ি েরূ্ নাবম উচ্চসম্ভানীয় নাম বেল বকন্তু এখন 
র্ার পবরিবরৃ্ র্ার নাম হলঃ 

    ড্রািন 

    সাপ 

    বেয়ািল 

    িয়র্ান 

লবুসফাবরর কর্তৃ ত্বাধ্ীন েরূ্িণ, যারা র্াাঁবক বিবদ্রাবহ অনসুরণ 
কবরবেবলন, র্ারা র্াবের বসংহাসন, িবি, িাসক এিং কর্তৃ পবক্ষর 
সাংিঠবনক কাঠাবমা থরবখবেবলন, বকন্তু র্াবের নামগুবল র্াবের 
পবর্র্ েকত বর্র েবর্বিবির্ করবর্ পবরিরৃ্ন করা হবয়বেল। 
র্াবের এখন ভূর্, িয়র্ান এিং মন্দ আত্মা িবল ডাকা হয়। 

*স্বভাবির পবরিরৃ্ন 

   িয়র্াদন্র সম্পরৃূ্ স্বিাব পশরবরৃ্ন্ িদয় লর্ে 

     লস আদর্ লযমন্ শছেঃ 

     থভাবরর র্ারা 

     থভাবরর র্ারার পুত্র 

     থয ঈশ্ববরর েধ্ান আরাধ্নাকারী বেল 

     ঈশ্ববরর বসংহাসবনর রক্ষক বেল 

    লস এখন্ িদয় লর্েঃ 

     েনুীবর্িাজ 

     অপমাবনর্ 
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     স্বি ৃথেবক বনবক্ষপ্ত 

   লস িারাদোঃ 

     র্ার মহান সুন্দরর্া 

     ঈশ্ববরর রাবজয উচ্চিান 

  র্ার স্বিাব িদয় লর্েঃ 

     অ�কারময় 

     কুৎবসর্ 

     মন্দ 

    ঘতণায় পবরপূণৃ 

    এই সিবকেুই র্ার িি ৃএিং বিবদ্রাবহর পাবপর ফবলই হল। 
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  পনু্ারদোিন্ার জন্য প্রশ্নাবেী 

________________________________________________________________ 

১। লবুসফাবরর সবর্যকাবরর কাজ এিং িান বক বেল? 

 

 

 

 

২। র্ার বিবদ্রাবহর বির্য়টি িযাখযা করুন, যার ফবল পর্ন এিং যুদ্ধ হল? 

 

 

 

 

৩। আজবকর বেবন বিশ্বাসীবের েধ্ান িত্রু থক ? 
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শির্ীয় অধ্যায় ( CHAPTER 2 ) 

পতশর্থবীদর্ কর্তৃ ত্ব 

পতশর্থবী সতশি িে  

________________________________________________________________ 

ঈশ্বদরর িারা   

আবেপুস্তবক আমরা থেখবর্ পাই থয ঈশ্বর পতবেিী সতবে করবলন। 

আবেপুস্তক ১:১ ‘’ আবেবর্, ঈশ্বর পতবেিী এিং আকািমণ্ডল সতবে 
করবলন। 

*িাসিাবনর জনয 

বযিাইয় পুস্তবকর মবর্, পতবেিী খাবল োকার জনয সতবে করা 
হয়বন। এটি িসবর্ িাপন করার জনয সতবে করা হবয়বেল।  

বযিাইয় ৪৫:১৮ ‘’ থকননা আকািমণ্ডবলর সতবেকরৃ্া সোেভু স্বয়ং 
ঈশ্বর, বযবন পতবেিীবক সংিঠন কবরয়া বনমাৃণ কবরয়াবেন, র্াহা 
িাপন কবরবেন ও অনেকৃ সতবে না কবর িাসিাবনর জনয বনমাৃণ 
কবরবেন, বর্বন এই কো িবলন, আবমই সোেভু, আর থকহ 
নয়’’।  

*পতবেিী িূনয বেল  

র্বি, আবেপুস্তক ১:২ িবল থয, ‘’ পতবেিী থঘার এিং িনূয এিং 
অ�কারময় বেল।এই িণৃনা থেবক থিাঝা যায় থয পতবেিী র্খন 
িসবর্র জনয তর্বর বেল না। ইবিয় ভার্ার থেবক ইংরাবজবর্ 
অনিুাে হবয়বে থসটি ‘’ হবয়বেল’’ না হবয় ‘’ হল’’ িলবল ঠিক 
হবি। 

আবেপুস্তক ১:২ ‘’ পতবেিী থঘার ও িনূয বেল এিং অ�কার 
জলবধ্র উপবর বেল, আর ঈশ্ববরর আত্মা জবলর উপবর অিবিবর্ 
করবেল’’। 

বযরবময় পুস্তবক থসই একই ইবিয় কো িযিহার এিং অনিুাে করা 
হবয়বে 

বযরবময় ৪:২৩-২৫ ‘’ আবম পতবেিীবর্ েতবেপার্ কবরলাম, আর 
থেখ র্াহা থঘার ও িনূয বেল। আবম আকািমণ্ডবল েতবেপার্ 
করলাম, র্াাঁহার েীবপ্ত বেল না। আবম পিরৃ্িবণর উপবর েতবেপার্ 
করলাম আর থেখ থস সকল কাাঁপবেল ও উপপিরৃ্ সকল 
েলেলায়মান হবেল। আবম েতবেপার্ করলাম আর থেখ মনরু্যমাত্র 
নাই, এিং আকাবির সমস্ত পক্ষী পাবলবয় থিবে’’।  

*অ�কার এিং িূনয বেল 

বযরবময় িযাখযা করল থয, ঈশ্ববরর বিিাবরর ফবল বনখুর্ পতবেিী 
ধ্বংবসর িান হবয় থিল  
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  (অ�কারময়)। 

বযরবময় ৪:২৩ ‘’ পতবেিী থঘার ও িনূয বেল এিং আকািমণ্ডবল 
থকান েীবপ্ত বেল না ‘’।  

বযরবময় পতবেিীর উপবর ঈশ্ববরর বিিাবরর বির্য়টিবক িযাখযা 
করবলন । 

বযরবময় ৪:২৬-২৭ ‘’ আবম েতবেপার্ করলাম, আর থেখ 
সোেভুর সম্ভুবখ ও র্াাঁহার জ্বলন্ত থিাবধ্র সম্ভুবখ উেযান মরুভুবম 
হবয় পবডবে ও র্াাঁহার সমস্ত নির ভি হবয়বে। কারন সোেভু 
এই কো িবলন, সমস্ত থেি ধ্বংবসর িান হবি র্োবপ আবম 
বনঃবিবর্ সংহার কবরি না’’।  

*িয়র্ান পতবেিীবর্ এল  

এটি স�ি থয িয়র্ানবক আবেপুস্তক ১:১ থেবক আবেপুস্তক ১:২ 
এর মবধ্য পতবেিীবর্ বনবক্ষপ করা হবয়বেল।  

কল্পনা কবর িয়র্ানবক পতবেিীবর্ বনবক্ষবপর্ করা হবয়বেল। থয 
স্ববিরৃ উচ্চপবে বেল। িণনৃার িাইবর র্ার থসৌন্দযৃর্া বেল। থস 
ঈশ্ববরর থিৌরবির েবর্ফলক বেল। বকন্তু থস বিবদ্রাহ করল এিং 
থস আর থিবি ক্ষমর্া পাওয়ার থলাভ করল। র্ার স্ববি ৃ িাসন 
করার ইো বেল।  

র্খন একটি যুদ্ধ হল। র্াবক এিং র্ার অনসুরণকারীবের 
পতবেিীবর্ বনবক্ষবপর্ করা হল। িয়র্ান থযবেবকই র্াবকবয়বেল র্াবক 
থসই স্রো ঈশ্ববরর স্মরণ কবরবয় থেওয়া হবয়বেল যাবক থস এর্ো 
ঘতণা করর্। থস র্ার বিবদ্রাবহর ফবল র্ার সমস্ত বকেু হাবরবয় 
থফলল । 

হয়র্, িয়র্ান, থয িুবর, হর্যা, এিং ধ্বংস করবর্ই আবস, থস 
ঘতণায় এিং রাবি অ� হবয় পতবেিীবক ধ্বংস কবরবেল।র্ার িাসন 
করার জনয থয জায়িাটি বেল থসটিও অ�কার এিং িনূয হবয় 
থিল। লবুসফাবরর সম্পূণৃ মহাবিবশ্বর উপর িাসন করার ইো 
বেল।বকন্তু এখন র্ার কাবে একো থোে, অ�কারময়, িনূয �হই 
শুধু্মাত্র বেল। 

ঈশ্বর পতশর্থবীদক পনু্রুোর করদেন্ 

 আবেপুস্তক ১:২ আমরা পবড, ঈশ্ববরর আত্মা জবলর উপবর 
অবধ্বষ্ঠর্ বেল। আবেপুস্তক ১:৩ পবে থলখা রবয়বে, ‘’ পবর ঈশ্বর 
িলবলন, আবলা থহাক’’। িয়র্ান র্াাঁর আওয়াজবক বিনবর্া ! 

থস অনন্ত অর্ীর্ থেবক থসই আওয়াজবক শুনবে। থভবি থেখুন 
যখন, িয়র্ান ঈশ্ববরর আওয়াজ শুনল র্খন থস কর্ো ভয়ভীর্ 
হল। এমনবক পতবেিীবর্ও র্ার ঈশ্ববরর থেবক লুকািার জায়িা 
বেল না।এখাবনও ঈশ্বর র্াবক একা থেবড থেনবন।  

পাাঁি বেবন ঈশ্ববরর পতবেিীর আসলরুবপ আিার পুনুরদ্ধার করবর্ 
থেবখ িয়র্ান কর্ো না ভীর্ হবয়বেল। 
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 ’‘র্ারপর ঈশ্বর বেদেন্ ’‘  

ঈশ্ববরর মখুবনিরৃ্ িাকয দ্বারা পতবেিী পুনবনৃবমরৃ্ হবয়বেল। এো 
থিাঝা গুরুত্বপূণৃ থয, ঈশ্বর র্ার দ্বারা ধ্ংবসর্ পতবেিীবকই আিার 
িাবকযর দ্বারা পুনবনৃমাৃণ কবরবেবলন। 

আবেপুস্তক ১:৩ এ ঈশ্বর িলবলন, ‘’ আবলা থহাক’’, আর আবলা 
হল। 

৬পে র্ারপর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ জবলর মবধ্য বির্ান থহাক, ও 
জলবক েইু ভাবি পতেক করুক’’। 

৯পে র্ারপর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ আকািমণ্ডবলর বনিি সমস্ত জল 
এক িাবন সংিতহীর্ থহাক ও িল সেকাি থহাক। র্াহাবর্ থসইরুপ 
হল। 

১১পে পবর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ ভূবম, র্ত ণ, িীবজাৎপােক ওর্বধ্, ও 
সিীজ স্ব স্ব জাবর্ অনযুায়ী ফবলর উৎপােক ফলিতক্ষ ভুবমর 
উপবর উৎপন্ধ করুক ‘’। 

১৪পে, ‘’ঈশ্বর িলবলন, ‘’ রাবত্র হইবর্ বেিসবক বিবভন্ধ করনাবেৃ 
আকািমণ্ডবলর বির্াবন থজযাবর্িণ থহাক। থস সমস্ত বিবহ্নর জনয, 
ঋরু্র জনয এিং বেিবসর ও িৎসবরর জনয থহাক ‘’।  

২০পে, ঈশ্বর িলবলন ‘’ জল বিবভন্ধ জীিন্ত োণীর ঝাাঁবক ভবর 
উঠুক, আর পতবেিীর উপবর আকাবির মবধ্য বিবভন্ধ পাখী উবড 
থিডাক ‘’। 

২৪পে, র্ারপর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ মাটি থেবক এমন সি জীিন্ত 
োণীর জন্ম থহাক যাবের বনবজর বনবজর জার্বক িাবডবয় রু্লিার 
ক্ষমর্া োকবি। র্াবের মবধ্য িতহপাবলর্, িনয ও িবুক হাাঁো োণী 
োকুক’’।  

২৬পে, পবর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ আমরা আমাবের মর্ কবর এিং 
আমাবের সবঙ্খ বমল থরবখ এখন মানরু্ তর্বর কবর। র্ারা সমবুদ্রর 
মাে, আকাবির পাখী, পশু, িবুক হাাঁো োণী এিং সমস্ত পতবেিীর 
উপর রাজত্ব করুক’’।  

২৯পে, এিং ঈশ্বর িলবলন, ‘’ থেখ, পতবেিীর উপবর েবর্যকটি 
িসয ও িাক-সিজী যার বনবজর িীজ আবে এিং েবর্যকটি িাে 
যার ফবলর মবধ্য িীজ রবয়বে থসগুবলা আবম থর্ামাবের বেলাম। 
এগুবলাই থর্ামাবের খািার হবি ‘’।  

িয়র্াদন্র প্রশর্শিয়া 

যাহা বকেু পতবেিীবর্ ধ্বংস হবয় থিবেল ঈশ্বর থসগুবলবকও আিার 
সুসবির্ভাবি িঠন করবলন । ঈশ্ববরর পবরকল্পনা বক বেল ? 
থকন ঈশ্বর এই িহটির উপর এর্ আিহী বেবলন ? 

 কল্পনা করুন থয িয়র্ান র্ার মন্দেরূ্বের কাবে িলবে থয , 
‘’ থকন ঈশ্বর আমাবের একা োডবেন না ? র্াাঁর পুবরা 
মহাবিশ্বটি িালনার জনয রবয়বে এিং আমাবের যা বকেু আবে র্া 
এই একটি থোে িহ! " 
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পাাঁি বেবনর েবর্যক বেন ঈশ্ববরর আওয়াজবক শুবন িয়র্াবনর 
মবধ্য ভয় এিং ঘতণা আিদ্ধ হবেবলা । ঈশ্বর র্ার িাবকযর দ্বারা, 
পতবেিীবক র্ার আসলরুবপ বফবরবয় আনল।ঈশ্ববরর েবর্ িয়র্াবনর 
ঘতণা বেনবেন িতবদ্ধ থপবর্ লািল।  

    

 টিকাঃ িয়র্াবনর পর্ন এিং মানবুর্র সতবে সম্পবকৃর্ থয ঘেনাগুবলর িম 
বনবয় িাইবিল পবণ্ডর্রা একমর্ নন । এই পাবঠর উপাোনগুবল "িযাপ র্ত্ত্ব" 
এর উপর বভবে কবর তর্বর করা হবয়বে যা আবেপুস্তবকর েেম অধ্যাবয় েেম 
পে এিং বদ্বর্ীয় পবের মবধ্য থয সমবয়র িযাপ রবয়বে র্ার বির্বয় বিক্ষা থেয় 
।এই র্ত্ত্ব িবল থয িয়র্ানবক র্ার বিবদ্রাবহর জনয পতবেিীবর্ বনবক্ষবপর্ করা 
হবয়বেল। র্ার ফবল, বদ্বর্ীয় পবে থযমন িবণৃর্ আবে থয, িূনয, অ�কারময় 
হবয় থিল । 
বকেু জন এই বিক্ষা থেয় থয, মনবুর্যর বনমৃাবণর পবর িয়র্ান বিবদ্রাহ কবরবেল 
এিং র্ার পর্ন হবয়বেল। এিং িয়র্াবনর স্বি ৃ থেবক পতবেিীবর্ বনবক্ষপবনর 
সময় বনবয় পবণ্ডর্রা একমর্ নয়।  
এই পাবঠ িবণৃর্ ঘেনািলীর িবমর সাবে একমর্ হওয়া র্র্ো গুরুত্বপণূ ৃ
নয়।এটি থিাঝা থয, মনুর্য ঈশ্ববরর েবর্মূবরৃ্বর্ সতবে হবয়বেল।এিং মনুর্যবক 
পতবেিীর সমস্ত কর্তৃ ত্ব এিং অবধ্কার বেবলন। এই কারবনই িয়র্ান মনুর্যবক 
এর্ো ঘতণা কবর । 

 

মন্ুষ্যদক কর্তৃ ত্ব প্রোন্ করা িদয়দছ 

________________________________________________________________ 

ঈশ্বদরর প্রশর্মূশরৃ্দর্ সতশি  

পতবেিী সতবের পবর, বর্বন পুরুর্ ও মবহলাবক বনবজর েবর্মবূরৃ্বর্ 
সতবে করবলন। র্ারপর বর্বন র্াবের পতবেিীর সমস্ত জীিন্ত 
োণীবের উপর কর্তৃ ত্ব এিং অবধ্কার বেবলন। 

*র্াবের আবধ্পর্য থহাক  

আবেপুস্তক ১ অধ্যাবয় িলা হবয়বে থয মনুর্যবক ঈশ্ববরর 
েবর্মবূরৃ্বর্ সতবে করা হবয়বে। আবেপুস্তক ৯ অধ্যাবয়ও থসই এবক 
কো িলা হবয়বে। 

   আবেপুস্তক ১:২৬ ‘’ র্ারপর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ আমরা 
আমাবের মর্ কবর এিং আমাবের সবঙ্খ বমল থরবখ এখন মানরু্ 
তর্বর কবর। র্ারা সমবুদ্রর মাে, আকাবির পক্ষী, পশু, িবুক হাাঁো 
োণী এিং সমস্ত পতবেিীর উপবর রাজত্ব করুক ‘’।  

ঈশ্বর মনুর্য পতবেিীবর্ কর্তৃ ত্ব করার জনয সতবে কবরবেবলন থসই 
বির্বয় িীর্সংবহর্াবর্ও আমরা থেখবর্ পাই । 

িীর্সংবহর্া ৮:৪-৬ ‘’ র্খন ভাবি, মানরু্ এমন বক থয, রু্বম 
র্ার বির্য় বিন্তা কর? মানবুর্র সন্তানই িা বক থয, রু্বম র্ার 
বেবক মবনাবযাি োও? রু্বম মানরু্বক স্বিেৃবূর্র থিবয় সামানয বনিু 
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কবরে, রাজমকুুে বহসাবি রু্বম র্াবক োন কবরে থিৌরি ও 
সম্ভান। থর্ামার হাবর্র সতবের িাসনভার রু্বম র্ারই হাবর্ বেবয়ে 
আর র্ার পাবয়র র্লায় থরবখে এই সি ‘’।  

আবেপুস্তক ৯:৬ ‘’ ঈশ্বর মানরু্বক র্ার মর্ কবরই সতবে 
কবরবেন, থসইজনয থকান মানরু্বক যবে থকউ খুন কবর র্বি অনয 
একজনবক থসই খুবনর োন বনবর্ হবি’’।  

ঈশ্ববরর েবর্মূবরৃ্বর্ পুরুর্ এিং মবহলা তর্বর করা হবয়বেল এই 
বির্য়টিবক থিাঝা গুরুত্বপূণৃ কারণ ঈশ্ববরর েবর্মবূরৃ্ হল একটি 
কর্তৃ ত্ব। 

আবেপুস্তক ১:২৭ ‘’ পবর ঈশ্বর র্ার মর্ কবরই মানরু্ সতবে 
করবলন, হযাাঁ বর্বন র্ার মর্ কবরই মানরু্ সতবে করবলন, সতবে 
করবলন পুরুর্ ও স্ত্রীবলাক কবর’’।  

ঈশ্বদরর প্রান্ লেওয়া িে 

ঈশ্বর র্াাঁর হার্ বেবয় মাটির ধূ্বলকণা থেবক মানবুর্র থেহবক িঠন 
কবরবেবলন এিং র্ারপবর বর্বন র্াাঁর মবধ্য বর্বন ফু বেবয় জীিন 
িায়ু বেবয়বেবলন। ঈশ্বর র্ার স্বভািবক মনবুর্যর মবধ্য বনঃশ্বাবসর 
দ্বারা বেবয় বেবলন। 

বর্বন আমাবের র্ার জীিন বেবলন, ঈশ্ববরর োনিায়ু আমাবের 
মবধ্য রবয়বে! 

আবেপুস্তক ২:৭ ‘’ পবর সোেভু ঈশ্বর মাটি বেবয় একটি পুরুর্ 
মানরু্ তর্বর করবলন এিং র্ার নাবক ফুাঁ  বেবয় র্ার বভর্বর 
জীিন িায়ু েুবকবয় বেবলন। র্াবর্ থসই মানুর্ একটি জীিন্ত োণী 
হল ‘’। 

িয়র্াদন্র উপর কর্তৃ ত্ব 

স্ববি ৃ যুবদ্ধর পর, িয়র্ানবক পতবেিীবর্ বনবক্ষবপর্ করা হল। 
আপবন বক র্াাঁর ভয়ািহর্াটি কল্পনা করবর্ পাবরন যখন থস 
থেখল থয ঈশ্বর মানিজাবর্বক সতবে কবরবেন, র্াাঁর মবধ্য ঈশ্ববরর 
জীিবনর শ্বাস বেবয়বেন এিং র্ারপবর পতবেিীর িবুকর েবর্টি 
জীিন্ত বজবনবসর উপবর এই নরু্ন সতবে অোৃৎ মনরু্যবক িাসন 
এিং কর্তৃ ত্ব করবর্ বেবয়বেন। এই থেবখ িয়র্ান কর্ো না 
ভয়বভর্ হবয় থিবেল। 

িয়র্ান পতবেিীবর্ িসিাস করবেল! মনরু্যবক িয়র্ান এিং র্ার 
অনিুামীবের উপবরও কর্তৃ ত্ব করার অবধ্কার ঈশ্বর বেবয়বেবলন। 

েজুন্দকই কর্তৃ ত্ব লেওয়া িে 

ঈশ্বর আেম এিং হিাবক একসাবে সতবে কবরবেবলন, র্াবেরবক 
বর্বন পতবেিীর সমস্ত বকেুর ওপর কর্তৃ ত্ব করার অবধ্কার বেবলন। 

আবেপুস্তক ২ অধ্যযাবয় আমরা হিার সতবের বির্বয় থেখবর্ পাই। 

 আবেপুস্তক ২:২১-২৪ ‘’ থসইজনয সোেভু ঈশ্বর আেবমর উপর 
একো িভীর ঘুম বনবয় আসবলন, আর র্াবর্ বর্বন ঘুবমবয় 
পডবলন। র্খন বর্বন র্ার একো পাাঁজর রু্বল বনবয় থসই 
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জায়িাো ি� কবর বেবলন। আেম থেবক রু্বল থনওয়া থসই 
পাাঁজরো বেবয় সোেভু ঈশ্বর একজন স্ত্রীবলাক তর্বর কবর আেবমর 
কাবে বনবয় থিবলন। র্াবক থেবখ আেম িলবলন, ‘’ এিার 
হবয়বে’’। এর হাড মাংস আমার হাড মাংস থেবকই তর্বর। পুরুর্ 
থলাবকর থেবহর মধ্য থেবক রু্বল থনওয়া হবয়বে িবল এবক স্ত্রীবলাক 
িলা হবি। এই জনযই মানরু্ মা-িািাবক থেবড র্ার স্ত্রীর সবঙ্খ 
এক হবয় োকবি আর র্ারা েজুন একবেহ হবি ‘’।  

*শুধু্ আেমবকই নয়  

মনবুর্যর বির্বয় েেবম উবেখ কবর, ঈশ্বর িলবলন, ‘’ র্ারা 
রাজত্ব করুক’’। বর্বন এটি িবলনবন থয , ‘’ থস রাজত্ব 
করুক’’। 

 আবেপুস্তক ১:২৬-২৮ক ‘’ র্ারপর ঈশ্বর িলবলন, ‘’ আমরা 
আমাবের মর্ কবর এিং আমাবের সবঙ্খ বমল থরবখ এখন মানরু্ 
তর্বর কবর। র্ারা সমবুদ্রর মাে, আকাবির পাখী, পশু, িবুক হাাঁো 
োণী এিং সমস্ত পতবেিীর উপর রাজত্ব করুক। পবর ঈশ্বর র্ার 
মর্ কবরই মানরু্ সতবে করবলন। হযাাঁ, বর্বন র্ার মর্ কবর মানরু্ 
সতবে করবলন, সতবে করবলন পুরুর্ ও স্ত্রীবলাক কবর। ঈশ্বর র্াবের 
আিীিাৃে কবর িলবলন, ‘’ থর্ামরা িংিিতবদ্ধর খমর্ায় পূণৃ হও, 
আর বনবজবের সংখযা িাবডবয় পতবেিী ভবরবয় থর্াল এিং পতবেিীবক 
বনবজবের িাসবনর অধ্ীবন আন। এোডা থর্ামরা সমবুদ্রর মাে, 
আকাবির পাখী এিং মাটির উপর ঘুবর থিডাবনা েবর্যকটি জীিন্ত 
োণীর উপবর রাজত্ব কর’’।  

পুরুর্ নারীর উপর কর্তৃ ত্ব করবি না, িা একজন নারী পুরুবর্র 
উপবর কর্তৃ ত্ব করবি না, িরং এক থেহ বহসাবি র্াবেরবক এই 
পতবেিীবর্ কর্তৃ ত্ব ও অবধ্কাবরর সাবে একসাবে িলবর্ হবি । 
একসবঙ্খ র্াবের কর্তৃ ত্ব থেওয়া হলঃ 

   *সমবুদ্রর মাে  

   *আকাবির পক্ষী 

   *মাটির উপর ঘুবর থিডাবনা জীিন্ত োণী 

   *সমস্ত পতবেিী 

   *সমস্ত জীিন্ত োণী  
 

*অনয মানবুর্র উপর নয় 

একজন মনবুর্যর উপবর আবরকজন মনবুর্যর কর্তৃ ত্ব করার 
অবধ্কার থনই। পতবেিীবর্ ঈশ্ববরর সতে মনরু্য িাবে সমস্ত বকেুর 
উপর কর্তৃ ত্ব করার অবধ্কার থেওয়া হবয়বে।এিং িয়র্ান ও মন্দ 
আত্মাবের উপবরও মনরু্যবক কর্তৃ ত্ব থেওয়া হবয়বে। 
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 িহ পতবেিী িহ িযর্ীর্ সমি মহাবিবশ্ব ঈশ্ববরর পরম কর্তৃ ত্ব এিং 
আবধ্পর্য বেল । এখাবন বর্বন নর ও নারী নামক এই নরু্ন 
ঈশ্ববরর মবর্া োণীবের সমস্ত কর্তৃ ত্ব বেবয়বেবলন। 

মন্ুষ্যদক স্বাধ্ীন্র্া লেওয়া িদয়দছ 

*বিভবি 

ঈশ্বর আিাহামবক স্বাধ্ীন সো বেবয়বেবলন। র্ার কাবে ঈশ্ববরর 
িাধ্য িা অিাধ্য হিার স্বাধ্ীন ক্ষমর্া বেল। মনরু্য জাবর্বক 
বনিাৃিন করার স্বাধ্ীন সো থেওয়া হবয়বেল। 

মানবুর্র বনিাৃিন ক্ষমর্ার েকাি িািাবনর মবধ্য ঈশ্ববরর িাধ্য 
এিং অিাধ্যর্ার মবধ্য, ভাল এিং মন্দ জ্ঞাবনর িাে খাওয়ার 
মবধ্য িা এটি না খাওয়ার মবধ্য পরীবক্ষর্ হবয়বেল। 
আবেপুস্তক ২:১৬-১৭ ‘’ আর সোেভু ঈশ্বর আেমবক এই আজ্ঞা 
বেবলন, রু্বম এই উেযাবনর সমস্ত িতবক্ষর ফল স্বােবন্দ থভাজন 
কবরও; বকন্তু সেসে জ্ঞানোয়ক থয িতক্ষ র্াাঁহার ফল থভাজন 
কবরও না, থকননা থয বেন র্াাঁহার ফল খাইবি থসই বেন মবরবিই 
মবরবি ‘’।  

িয়র্ান্ মন্ুষ্যদক ঘতর্া কদর  

________________________________________________________________ 

িয়র্ান আেম ও হিাবক ঘতণা করর্ কারন র্ারা ঈশ্ববরর 
েবর্মবূরৃ্বর্ সতে হবয়বেল। িয়র্ান যা বকেু িবলর দ্বারা থনিার 
থিো কবরবেল থে্গুবল সতবের সময় র্াবেরবক থেওয়া হবয়বেল। 

*র্ার ঈশ্ববরর েবর্মূবরৃ্বর্ সতে হবয়বেল  

*র্ারা ঈশ্ববরর মর্ কো িলর্ 

*র্ারা ঈশ্ববরর মর্ হাাঁের্ 

র্াবেরবক পতবেিীর সমস্ত বকেু এমনবক িয়র্াবনর উপবরও কর্তৃ ত্ব 
থেওয়া হবয়বেল। িয়র্ান থযসবির উপর কর্তৃ ত্ব করর্ থসই সমস্ত 
বকেুর উপর ঈশ্বর মনরু্যবক কর্তৃ ত্ব েোন কবরবেল।  

িয়র্াদন্র সবদর্থদক বড় িয় 

িয়র্ান আমাবের কর্তৃ ত্ববক জাবন। থস জাবন ঈশ্বর বক িবলবেল 
এিং বক কবরবেল। র্াাঁর পবক্ষ এো অর্যন্ত গুরুত্বপূণৃ থয আমরা 
জান আমাবের কর্তৃ ত্ববক না জানবর্ পাবর। িয়র্ান িায় থয,  
আমরা থযন ঈশ্বর েেে কর্তৃ ত্ববক িঝুবর্ না পাবর এিং আমরা 
এই কর্তৃ বত্বর পবে িলবর্ শুরু না কবর। 

িয়র্াদন্র’‘ , আমার ইচ্ছা ’‘ 

আমরা জাবন থয, িয়র্াবনর ‘’ আমার ইো’’ কোটি বযিাইয় 
পুস্তবক পাই। 

বযিাইয় ১৪:১৩-১৫ রু্বম থর্ামার হৃেবয় িলবলঃ 
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আবম স্বিাৃবরাহণ কবরি 

ঈশ্ববরর নক্ষত্রিবনর উপবর আমার বসংহাসন উন্ধর্ করি 

সমািম পিবৃর্, উেরবেবকর োবন্ত উপবিে হি 

আবম থমঘরুপ উচ্চিবলর উপবর উঠি 

আবম পরাৎপবরর রু্লয হি 

রু্বম র্ নামান যাইবি পার্াবল, িবরৃ্র িভীরর্ম র্বল।  
 

সম� িকছুই মনুষয্েক েদওয়া হল 

িয়র্ান যার জনয বিবদ্রাহ করবলা, থসই সমস্ত কর্তৃ ত্ব ঈশ্বর 
মনরু্যবক েোন করবলন।  

*িয়র্ান িবলবেল, ‘’ আবম স্বিাৃবরাহণ করি’’। 

ঈশ্ববরর সবঙ্খ সহভািীর্া করার জনয মনরু্যবক সতবে করা 
হবয়বেল।এই মহাবিবশ্বর ঈশ্ববরর সবঙ্খ কো িলবর্ এিং িলার জনয 
আমাবের সতবে করা হবয়বে। ঈশ্ববরর সবঙ্খ রাজত্ব করার জনয 
আমাবের সতবে করা হবয়বে । 

েকাবির্ িাকয ২০:৬ ‘’ থয থকহ এই েেম পুনরুত্থাবনর অংিী 
হয়, থস ধ্নয ও পবিত্র, র্াহাবের উপবর বদ্বর্ীয় মতরু্যর থকান 
কর্তৃ ত্ব নাই, বকন্তু র্াহারা ঈশ্ববরর ও বখ্রবের যাজক হইবি এিং 
থসই সহস্র িের র্াাঁহার সবঙ্খ রাজত্ব করবি’’।  

*িয়র্ান িবলবেল, ‘’ ঈশ্ববরর নক্ষত্রিবনর উপবর আমার 
বসংহাসন উন্ধর্ করি’’। 
ঈশ্ববরর নক্ষত্রিণ িলবর্ স্বিেৃরূ্বের কো িলা হবয়বে। িয়র্ান 
সমস্ত স্বিেৃরূ্বের উপবর গুরুত্বপূণৃ হবর্ থিবয়বেল। 

থেবরর্ থপৌল বলবখবেবলন থয একবেন আমরা স্বিৃেরূ্বের বিিার 
করি 

১কবরবিয় ৬:২,৩ ‘’ থর্ামরা বক জান না থয, ঈশ্ববরর থলাবকরাই 
জিবর্র বিিার করবি? যখন থর্ামরা জিবর্র বিিার করবি 
র্খন থর্ামরা বক সামানয বির্বয়র বিিার করবর্ পার না? 

থর্ামরা বক জান না আমরা স্বিেৃরূ্বেরও বিিার করি? র্াই 
যবে হয় র্বি এই জিবর্র বির্য় থর্া সামানয কো!’’  

*িয়র্ান িবলবেল, ‘’আবম সমািম পিবৃর্, উেরবেবকর োবন্ত 
উপবিে হি’’। 
আমরাও যীশুর সবঙ্খ স্বিীয় িাবন িবস আবে। 
ইবফর্ীয় ২:৬... ‘’ আমরা বখ্রে যীশুর সবঙ্খ যুি হবয়বে িবল 
ঈশ্বর আমাবের বখ্রবের সবঙ্খ জীবির্ কবর বখ্রবের সবঙ্খই স্ববি ৃ
িবসবয়বেন। 
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*িয়র্ান িবলবেল, ‘’ আবম থমঘরুপ উচ্চিবলর উপবর উঠি’’। 
আমরা যীশুর সবঙ্খ থমবঘর মবধ্য সাক্ষাৎ করি। 

১বেসলনকীয় ৪:১৬,১৭ ‘’ থজার িলায় আবেবির সবঙ্খ এিং 
েধ্ান েবূর্র ডাক ও ঈশ্ববরর রু্রীর ডাবকর সবঙ্খ েভু বনবজই 
স্বি ৃ থেবক থনবম আসবিন। বখ্রবের সবঙ্খ যুি হবয় যারা মারা 
থিবে র্খন র্ারাই েেবম জীবির্ হবয় উঠবি। র্ার পবর আমরা 
যারা জীবির্ ও িাবক োকি, আমাবেরও আকাবি েভুর সবঙ্খ 
বমবলর্ হিার জনয র্াবের সবঙ্খ থমবঘর মবধ্য রু্বল থনওয়া হবি। 
আর এইভাবি আমরা বিরকাল েভুর সবঙ্খ োকি’’।  

*িয়র্ান িবলবেল, ‘’ আবম পরাৎপবরর রু্লয হি ‘’। 
মনরু্য ঈশ্ববরর েবর্মূবরৃ্বর্ সতে হবয়বেল। এখন আপনারা িঝুবর্ 
পারবেন থয িয়র্ান থকন মনুর্যবক এর্ো ঘতণা কবরন? 

আমাদের সতশি করা িদয়দছঃ 

*ঈশ্ববরর সােতবিয 

*ঈশ্ববরর মর্ কো িলা 

*ঈশ্ববরর মর্ িলাবফরা করা এিং 

*ঈশ্ববরর সবঙ্খ রাজত্ব করবর্! 

িয়র্াবনর কাবে এো কর্ো অিমাননাকর থয, থস যার জনয 
বিবদ্রাবহ করার থিো কবরবেল র্া সমস্ত বকেুই আমাবের থেওয়া 
হবয়বে। 
িীর্সংবহর্া ১১৫:১৬ ‘’ স্বি ৃহল সোেভুরই স্বি,ৃ বকন্তু পতবেিীো 
বর্বন মানরু্বক বেবয়বেন’’।  
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পনু্রাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন  

________________________________________________________________  

১। আপনার বনবজর ভার্ায় পতবেিীর উৎস স�ব� বলখুন, িয়র্াবনর পর্ন এিং পতবেিীর 
ফলাফবলর বির্বয় িযাখযা করুন  

 

 

 

২।  পতবেিী পুনরুদ্ধার করার সময় ঈশ্বর কীভাবি কর্তৃ ত্ব ও রাজবত্বর কাজ কবরবেবলন র্া িণৃনা 
করুন। 

 

 

 

৩। িয়র্ান আপনাবক থকন ঘতণা কবর র্া িযাখযা করুন। আপবন বক কবরবেন থয িয়র্ান 
আপনাবক ঘতণা কবর? 
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র্ত র্ীয় অধ্যায় ( CHAPTER 3) 

িয়র্াদন্র প্রর্ারন্ার পশরকল্পন্া 

িয়র্ান থেবখবেল থয আেম এিং হিা, এিং এইভাবি সমস্ত 
মানিজাবর্বক ঈশ্ববরর সমান একই জীিন এিং েকত বর্ থেওয়া 
হবয়বেল । িয়র্ান বনিয়ই আর্বঙ্কর্ হবয়বেল থয মানিজাবর্র 
এখন এই পতবেিীর সমস্ত বকেুর উপবর কর্তৃ ত্ব রবয়বে। 
মানরু্ ঈশ্ববরর মর্ লািবেল। র্ারা ঈশ্ববরর মবর্া িলাবফরা 
কবরবেল। িয়র্াবনর ঈশ্ববরর েবর্ যর্ ঘতণা বেল, থসগুবলর জনয 
থস মানবুর্র িত্রু হবয় থিল। থস মানরু্বক সফল হবর্ বেবর্ 
িায়বন। সুর্রাং, িয়র্ান র্ার বনজস্ব পবরকল্পনা তর্বর কবরবেল! 

 

িয়র্াদন্র পশরকল্পন্া  

________________________________________________________________ 

প্রর্ারন্া 

িয়র্ান স্ববিরৃ স্বিেৃরূ্বের সবঙ্খও ের্ারণা কবরবেল এিং এক 
র্ত র্ীয়াংি স্বিেৃবূর্রা র্াবক বিবদ্রাবহ অনসুরণ কবরবেল। ের্ারণার 
করাবর্ থস অবভজ্ঞ বেল।  
ঈশ্বর মানিজাবর্বক একটি স্বাধ্ীন ইো বেবয়বেবলন - র্ারা িাধ্য 
হবি বক অিাধ্য হবি র্ারা বনবজরাই থিবে বনবর্ পাবর। থসই 
পেবন্দর স্বাধ্ীনর্ার সাবে, অিাধ্যর্ার জনয বর্বন একটি িাবস্তর  
কোও িবল বেবয়বেবলন। 
আবেপুস্তক ২:১৭ ‘’ বকন্তু ভাল মন্দ জ্ঞাবনর থয িােটি রবয়বে 
র্ার ফল রু্বম খাবি না, কারন থযবেন রু্বম র্ার ফল খাবি 
থসই বেন বনিয়ই থর্ামার মতরু্য হবি’’।  

 িয়র্ান্ ছেদবি ধ্দর  

ঈশ্বদরর শবরুদে প্রশ্ন করে  

িয়র্ান সবপৃর েদ্মবিি বনবয় এবসবেল যাবর্ থস অলবক্ষর্ ভাবি 
িািাবন আসবর্ পাবর । র্ার িািাবন যাওয়ার থকান অবধ্কার 
বেল না এিং িয়র্ান যবে েদ্মবিি োডাই সাহবসর সাবে িািাবন 
আসর্ র্বি আেম র্াবক অিিযই িািান থেবক বির্াবডর্ কবর 
বের্।  
আবেপুস্তক ৩:১ক ‘’ সোেভু ঈশ্ববরর তর্বর ভূবমর জীিজন্তুবের 
মবধ্য সাপ বেল সিবিবয় িালাক’’।  

"িালাক কোর অেৃ হল, িালাবক িা েলনাকারী। 
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িয়র্ান সবপৃর মবধ্য বেবয় হিার সাবে কো িলবেল । আজও 
মন্দ আত্মা থেবহর মবধ্য েবিি কবর। এটি র্াবের েদ্মবিি এিং 
র্ারা থয মন্দর্া অজৃন করবর্ িায় র্ার জনয র্ারা েদ্মবিি 
ধ্ারন কবর। 
আবেপুস্তক ৩:১খ ‘’ এই সাপ একবেন থসই স্ত্রীবলাকটিবক িলল, ‘’ 
ঈশ্বর বক সবর্য থর্ামাবের িবলবেন থয, িািাবনর সি িাবের ফল 
থর্ামরা থখবর্ পারবি না? 

িয়র্ান, ঈশ্বর যা িবলবেবলন র্া বনবয় েশ্ন কবরবেল এিং একই 
সমবয় পাবপর জনয িাবস্তবক েবিি কবরবয়বেল। 

*ঈশ্ববরর কোর উবি 

লক্ষয করুন থয িয়র্ান ঈশ্ববরর িাকযগুবলবক র্ার ের্ারণার 
সাবে যুি করার জনয উদ্ধত বর্ বেবয়বেল। 
আবেপুস্তক ৩:২,৩ ‘’ উেবর স্ত্রীবলাকটি িলবলন, ‘’ িািাবনর 
িাবের ফল আমরা থখবর্ পাবর। র্বি িািাবনর মাঝখাবন থয 
িােটি রবয়বে র্ার ফল স�ব� ঈশ্বর িবলবেন, ‘’ থর্ামরা র্ার 
ফল খাবিও না, থোাঁবিও না, র্া করবল থর্ামাবের মতরু্য হবি’’।  
হিা, ঈশ্বর আসবল যা িবলবেবলন র্াবর্ "িিৃ" যুি কবরবেবলন, 
বকন্তু র্িওু বর্বন িাবস্তর কোবক মবন থরবখবেবলন। 

*িয়র্াবনর বমেযা  

৩:৪খ পে ‘’ বকেুবর্ই থর্ামরা মরবি না’’।  

িয়র্ান ঈশ্বর যা িবলবেবলন র্ার বিবরাবধ্র্া কবরবেল, বকন্তু হিা 
এখনও র্ার কো শুনবর্ অবিরর্ বেল। অর্ঃপর িয়র্ান পাবপর 
েবর্োবনর েবর্শ্রুবর্ বেবয়বেল । 

*রু্বম ঈশ্ববরর মর্ হবয় যাবি 

 ৩:৫পে ‘’ ঈশ্বর জাবনন, থযবেন থর্ামরা থসই িাবের ফল খাবি 
থসই বেনই থর্ামাবের থিাখ খুবল যাবি। র্াবর্ ভাবলা মবন্দর জ্ঞান 
থপবয় থর্ামরা ঈশ্ববরর মর্ই হবয় উঠবি’’।  

িয়র্ান, হিা এিং আেমবক িবলবেল, "থর্ামার থিাখ খুবল যাবি 
এিং রু্বম ঈশ্ববরর মবর্া হবয় যাবি!" র্ারা ইবর্মবধ্য ঈশ্ববরর 
মর্ই বেল বকন্তু িয়র্ান র্াবের ঠবকবয়বেল। 

 

আেম ও িবা পাপ করে 

________________________________________________________________ 

েজুদন্ই পাপ করে               
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অবনক সময়, আমরা হিাবক একা বিবত্রর্ কবর যখন সপৃ 
েদ্মবিবি িয়র্ান র্ার কাবে আবস।  বকন্তু িাস্ত্র এো িবল না। 
েয় পবে আমারা থেখবর্ পাই থয, ‘’ থসই ফল বর্বন র্ার 
স্বামীবকও বেবলন এিং র্ার স্বাবমও র্া থখবলন’’। 

র্ারা উভবয়ই ঈশ্ববরর িাবকযর অিাধ্য হবয়বেল , র্াবের বনজস্ব 
জ্ঞানবক অনসুরণ কবরবেল,  এিং িয়র্াবনর কো শুবনবেল এিং 
ফলটি থখবয়বেল। 
৩:৬ পে ‘’ স্ত্রীবলাকটি যখন িঝুবলন থয, িােোর ফলগুবলা 
থখবর্ ভাবলা হবি এিং থসগুবলা থেখবর্ও সুন্দর আর র্া োডা 
জ্ঞান লাবভর জনয কামনা করিার মর্ িবে, র্খন বর্বন 
কবয়কো ফল থপবড বনবয় থখবলন। থসই ফল বর্বন র্ার স্বামীবকও 
বেবলন এিং র্ার স্বামীও র্া থখবলন’’।  
যখন আেম এিং হিা ঈশ্ববরর অিাধ্য হবয়বেল এিং ফলটি 
থখবয়বেল, র্খন ঈশ্ববরর েকত বর্ র্াবের থেবড িবল থিবেল।  
র্ারা থিৌরিময় আবলায় থপািাক পবরবেল-ঈশ্ববরর েকত বর্ ।বকন্তু 
র্ারা এখন উলঙ্খ বেল। 
ভাল-মবন্দর জ্ঞাবনর িােটি িযিহার কবর িয়র্ান আেম ও 
হাওয়াবক ের্ারণা কবরবেল, ঠবকবয়বেল এিং র্াবের পরাবজর্ 
কবরবেল। িয়র্ান পবরিরৃ্ন হয়বন। র্ার থকৌিল আজও একই 
রবয়বে! 

র্ারা পশরর্যি িদয়শছে 

*পরাবজর্ 

*উলঙ্খ  

িয়র্ান র্াবের ের্াবরর্ কবরবেল এিং মানিজাবর্র আোেন, 
আবধ্পর্য এিং কর্তৃ ত্ববক বেবনবয় বনবয়বেল। 
আবেপুস্তক ৩:৭ ‘’ এবর্ র্খনই র্াবের েজুবনর থিাখ খুবল থিল। 
র্ারা িঝুবর্ পারবলন থয, র্ারা উলঙ্খ অিিায় আবেন। র্খন 
র্ারা কর্গুবলা ডুমবুরর পার্া একসবঙ্খ জবুড বনবয় বনবজবের জনয 
খাবো ঘািরা তর্বর কবর বনবলন’’।  

*ভয়ভীর্ 

*লবুকবয় পডল 

িয়র্ান আেম ও হিাবক পরাস্ত কবরবেল। এখন, এই পতবেিীর 
োিন িাসকরা একটি থঝাবপর আডাবল লবুকবয় লবুকবয় বেল। 
আবেপুস্তক ৩:১০ ‘’ বর্বন িলবলন, ‘’ িািাবনর মবধ্য আবম 
থর্ামার িলার আওয়াজ শুবনবে। বকন্তু আবম উলঙ্খ, র্াই ভবয় 
লবুকবয় আবে। 

*র্ারা র্খনও ঈশ্বর সােতবিয বেল 
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এটি থিাঝা গুরুত্বপূণৃ থয আেম এিং হিা পাপ করার পবরও 
র্ারা ঈশ্ববরর েবর্েবিবর্ তর্বর হবয়বেল । র্বি র্াবের মবধ্য 
আর ঈশ্ববরর জীিন বেল না।র্ারা আবত্মকভাবি মতর্ হবয় থিবেল।  

আবেপুস্তক ৯:১,২,৬ ‘’ ঈশ্বর থনাহ আর র্ার থেবলবের আিীিাৃে 
কবর িলবলন, ‘’ থর্ামরা িংিিতবদ্ধর ক্ষমর্া দ্বারা সংখযায় থিবড 
ওবঠা এিং পতবেিী ভবর থর্াল ।পতবেিীর সি জীিজন্তু, আকাবির 
পাখী, িবুক হাাঁো োণী, আর সমবুদ্রর মাে থর্ামাবের ভীর্ণ ভয় 
কবর িলবি। এগুবলা থর্ামাবের হাবর্ই থেওয়া হল। 

ঈশ্বর মানুর্বক র্ার মর্ কবরই সতবে কবরবেন, থসইজনয থকান 
মানরু্বক যবে থকউ খুন কবর র্বি অনয একজনবক থসই খুবনর 
োন বেবর্ হবি’’।  

মনরু্য র্খন পযনৃ্ত 

 *ফলিান 

 *িহুিন্ত    

 *পতবেিী ভবর রু্লল 

 *পরাধ্ীন 

 *আবধ্পর্য এিং িাসন করা  

এখন, যন্ত্রণায় এটি করা হবি, কপাবলর ঘাম দ্বারা এিং সমস্ত 
জীিন্ত বজবনস মানিজাবর্র ভবয় িাস করবি।  

 

পনু্রাদোিন্া 

 ঈশ্বর আেম এিং হিা এই পতবেিী িাসবনর জনয তর্বর 
কবরবেবলন। র্বি, মানুর্ যখন ঈশ্ববরর অিাধ্য হবয়বেল এিং র্াাঁর 
ইো ঈশ্ববরর ইোর বিপরীবর্ িযিহার কবরবেল, র্খন র্ারা 
আধ্যাবত্মকভাবি মারা বিবয়বেল।  র্াবের থেবক ঈশ্ববরর থেওয়া 
কর্তৃ ত্ব এিং আবধ্পর্য বেবনবয় থনওয়া হবয়বেল। 

 

ঈশ্বদরর ইচ্ছা পরুুষ্ ও মশিোদের কর্তৃ ত্ব এবং আশধ্পদর্যর অশধ্কারী লিাক 

িয়র্াদন্র ইচ্ছা মান্বজাশর্র ঈশ্বদরর শবরুদে শবদরাি করার শছে। 

আেম এবং িবার শসোন্ত লন্বার অশধ্কার শছে - 

র্াদের  শন্দজর  ইচ্ছা শছে 

র্ারা র্াদের ইচ্ছাদক িয়র্াদন্র সাদর্থ যুি কদরশছে 

িয়র্ান্ আেদমর লর্থদক কর্তৃ ত্ব িুশর কদরশছে: 
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লসটি িে এই শবদশ্বর িাসক, এই শবদশ্বর রাজপতু্র। 

  

মন্ুদষ্যর পাদপর পর 

________________________________________________________________ 

অশিিাপ লন্দম এদসশছে 

 *সাবপর উপবর 

থযবহরু্ সপৃ িয়র্ানবক র্ার থেহ িযিহার করার অনমুবর্ 
বেবয়বেল, র্াই সমস্ত সপৃগুবলবক একটি অবভিাপ থেওয়া হবয়বেল।  
আবেপুস্তক ৩:১৪ ‘’ র্খন সোেভু ঈশ্বর থসই সাপবক িলবলন, 
থর্ামার এই কাবজর জনয ভূবমর সমস্ত িতহপাবলর্ আর িনয 
োণীবের মবধ্য রু্বম সিবিবয় থিিী অবভিপ্ত। রু্বম সারা জীিন 
থপবের উপর ভর কবর িলবি এিং ধু্লা খাবি’’। 

*নারীর উপর 

নারীর উপর অবভিাবপর েটুি অংি বেল। র্ারা বিশু েসবির 
থিেনা সহয করবি এিং পুরুর্ র্ার উপবর রাজত্ব করবি। 
আবেপুস্তক ৩:১৬ ‘’ র্ারপর বর্বন থসই স্ত্রীবলাকটিবক িলবলন, ‘’ 
আবম থর্ামার িভৃকালীন অিিায় থর্ামার কে অবনক িাবডবয় 
থেি। রু্বম যন্ত্রণার মধ্য বেবয় সন্তান েসি করবি। স্বামীর জনয 
থর্ামার খুি কামনা হবি। আর থস থর্ামার উপর কর্তৃ ত্ব করবি 
‘’।  

থকানও মবহলা যখন যীশুবক র্াাঁর িযবিির্ ত্রাণকরৃ্া বহসাবি িহণ 
করবি, র্খন থস র্ার পুরাবনা অিিানটি বফবর পাবি। যীশু র্ার 
জনয সমস্ত অবভিাপ বনবজর উপর বনবয় বনবয়বেন। 
িালাবর্য় ৩:১৩ ‘’ আইন কাননু অমানয করিার েরুন থয 
অবভিাপ আমাবের উপর বেল, বখ্রে থসই অবভিাপ বনবজর উপর 
বনবয় আমাবের মিু কবরবেন। পবিত্র িাবস্ত্র এই কো থলখা আবে, 
‘’ যাবক িাবে োঙ্খাবনা হয় থস অবভিপ্ত ‘’।  

*পুরুবর্র উপর 

পুরুবর্র উপর অবভিাপ থনবম আসল থয থস সারা জীিন ভীর্ণ 
পবরেম কবর র্বি থস মাটির ফসল খাবি। 

আবেপুস্তক ৩:১৭ ‘’ র্ারপর বর্বন আেমবক িলবলন, ‘’ থয 
িাবের ফল থখবর্ আবম বনবর্ধ্ কবরবেলাম রু্বম থর্ামার স্ত্রীর 
কো শুবন র্া থখবয়ে। র্াই থর্ামার েরুন মাটি অবভিপ্ত হল। 
সারা জীিন ভীর্ণ পবরেম কবর র্বি রু্বম মাটির ফসল খাবি’’।  

*পতবেিীর উপর 
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     পতবেিীও অবভিপ্ত হবয়বেল। 

১৮,১৯ পে, ‘’ থর্ামার জনয মাটিবর্ কাাঁোিাে ও বিয়ালকাাঁো 
িজাবি, বকন্তু থর্ামার খািার হবি থক্ষবর্র ফসল। থয মাটি থেবক 
থর্ামাবক তর্বর করা হবয়বেল থসই মাটিবর্ বফবর না যাওয়া পযনৃ্ত 
মাোর ঘাম পাবয় থফবল থর্ামাবক থখবর্ হবি। থর্ামার এই ধু্লার 
থেহ ধু্লাবর্ই বফবর যাবি’’।  

*িয়র্াবনর উপর 

িয়র্ান মানিজাবর্র উপবর র্াাঁর েেৃুান্ত বিজয় অজৃন করার সাবে 
সাবেই ঈশ্বর র্াাঁর েবর্ অবভিাপ থঘার্ণা কবরবেবলন। 
আবেপুস্তক ৩:১৫ ‘’ আবম থর্ামার ও স্ত্রীবলাবকর মবধ্য এিং 
থর্ামার িংি ও স্ত্রীবলাবকর মধ্য বেবয় আসা িংবির মবধ্য িত্রুর্া 
সতবে করি। থসই িংবির একজন থর্ামার মাো বপবর্ থেবি আর 
রু্বম র্ার পাবয়র থিাডাবলবর্ থোিল মারবি’’।  

িয়র্ান যখন সবপৃর অভযন্তবর বেল,র্খন ঈশ্বর র্ার সাবে কো 
িলল এিং র্াবক িলল থয নারীর িংি র্ার মাো িূণৃ করবি। 

উোদরর প্রশর্শ্রুশর্!  

িয়র্াবনর উপর িাপাবনা অবভিাপ আসন্ধ মিীবহর েেম 
েবর্শ্রুবর্ও বেল। "িংি" হল যীশুর জনয ভবির্যদ্বাণী বযবন 
একজন নারীর িভৃ থেবক জন্মিহণ কবরবেবলন । 
িয়র্ান যীশুর পাবয়র নীবি োকবি।যীশু র্ার পা বেবয় িয়র্াবনর 
মাো িূণৃ-বিিূণৃ করবিন। 

িশবষ্যদর্র শিহ্ন  

  মানুবর্র পর্বনর ঘেনায় ভবির্যবর্র বিবভন্ধ ধ্রবনর বিহ্ন রবয়বে। 
*ডুমুর পার্া 

ডুমরু পার্াগুবল আেম এিং হিা বনবজবের োকবর্ িযিহার 
কবরবেল থসটি মানবুর্র বনবজর পাপ োকা থেিার থিো করার 
এক ের্ীক । এগুবল মানবুর্র দ্বারা বনবমরৃ্ ধ্মগৃুবলর ের্ীক। 

*পশু উৎসিৃ 

ঈশ্ববরর েেম রিপাবর্র িযিিা আেম এিং হিার পাপবক োকার 
জনয কবরবেবলন । এটি বেল যীশুর জনয একটি বিহ্ন িা এক 
ের্ীক, যাবক পুবরা পতবেিীর পাবপর োয়বিে বহসাবি বনবজবক হর্ 
হবর্ হবি। 

ঈশ্বদরর পশরকল্পন্া  

 এমনবক মানি জাবর্র ইবর্হাবসর সিবিবয় অ�কারর্ম সমবয়ও 
ঈশ্ববরর মানিজাবর্র জনয পবরত্রাবণর পবরকল্পনা বেল । ঈশ্ববরর 
পুত্র যীশু বখ্রস্ট র্াাঁর বনবজর ইো অনসুাবর আমাবের জনয র্াাঁর 
জীিন োন করবিন। 
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র্াাঁর মতরু্যর দ্বারা বর্বন িয়র্ানবক পরাবজর্ করবিন । িয়র্ান 
যীশুর থিাডাবলবর্ আঘার্ করবি , বকন্তু যীশু িয়র্াবনর মাো 
িূণৃ করবিন। িয়র্াবনর কর্তৃ ত্ব িূণৃ করা হবি এিং ঈশ্ববরর আসল 
পবরকল্পনা অনসুাবর কর্তৃ ত্ব মানিজাবর্র জনয পুনরুদ্ধার করা 
হবি। 

 

িয়র্াদন্র পশরকল্পন্া 

______________________________________________________________ 

িয়র্াদন্র ছেন্া  

িয়র্ান ঈশ্ববরর েবর্মবূরৃ্বর্ সতে পুরুর্ এিং নারীবক যাবের 
সিেৃা শুধু্ ঘতণা কবরবে। র্াাঁর ের্ারণার পবরকল্পনা কখনও 
োবমবন। ের্ারণার মাধ্যবম, যুবি যুবি থস আধ্যাবত্মক থনর্াবের 
কাে থেবক র্াবের ক্ষমর্াবক থকবড বনবয়বে। র্ারা অব�র মর্ 
সি অ� থনর্া হবয় থিবে।  

িয়র্াদন্র কাজ  

িয়র্ান র্ার িাবহনীবক পুবরা যুবদ্ধর পবরকল্পনার জনয সংিঠির্ 
কবরবে । অ�কাবরর িাসক েবর্যক জাবর্বক  েবর্টি পুরুর্, 
মবহলা এিং বিশুবক র্ার োসত্ব করার জনয বনবজবক বনযুি 
কবরবে। র্াবের বনবেৃিািলী হ'ল িুবর করা, হর্যা করা এিং 
ধ্বংস করা। 
 ঈশ্বর মানির্ার আইন এবনবেন যাবর্ র্ারা পাবপর জনয ক্ষমা 
থপবর্ পাবর এিং র্াাঁর সাবে সহভািীর্ায় িলবর্ পাবর। বকন্তু 
মানিজাবর্র অিাধ্যর্ার কারবণ িয়র্ান িার-হাজার িের ধ্বর 
পতবেিীবর্ রাজত্ব কবর িবলবে।  

 

মন্ুষ্যদক সতশি করা িে র্ারা লযন্ এই 

 গ্রদির মদধ্য রাজত্ব করদর্ পাদর লযখাদন্ এখন্ঃ 

অ� রা�ার পাদি শিক্ষা কদর, 

েবৃুের্ার আিার মদধ্য সকদে আবে রদয়দছ, 

মন্দ আিার িারা সবাই আবে িদয় আদছ 

ঈশ্বদরর মদর্া লেখদর্ তর্শর করা মুখ এবং লেি, 

িয়ঙ্কর কুষ্ঠদরার্ শেদয় লখদয় লফো িদয়দছ। 
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িাসন্ এবং কর্তৃ ত্ব করার জন্য পরুুষ্ এবং মশিো সতশি করা িদয়শছে শকন্তু র্ারা এখন্ 

পরাশজদর্র জীবন্যাপন্ করদছ ! 

 

 

  পনু্রাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন   

______________________________________________________________
__ 

১. িয়র্ান থকন পুরুর্ ও মবহলা নামক োণীটিবক এর্ মারাত্মকভাবি ঘতণা কবরবেল র্া িযাখযা 

করুন। 

 

 

 

২. মানবুর্র পাপ ও পর্বনর ফলাফল িণৃনা কর। 

 

 

 

৩. আবেপুস্তক :৩:১৫ পবে  বহসাবি ঈশ্ববরর েবর্শ্রুবর্ কী বেল? 
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িরু্রৃ্থ অধ্যায় ( CHAPTER 4 ) 

র্ারপর যীশু এদেন্ – ঈশ্বদরর পশরকল্পন্া 

প্রর্থম আেম – লিষ্ আেম 

________________________________________________________________ 

ঈশ্বর র্ার পতু্রদক লপ্ররন্ করদেন্ 

 যখন আেম ও হিা েেম পাপ কবরবেল, ঈশ্বর র্খন র্ার 
পুত্রবক থেরন করার েবর্শ্রুবর্ বেবলন, নারীর িবভৃর ফল, থয 
সবপৃর মস্তক িূণৃ করবি। ( আবেপুস্তক ৩:১৫) উদ্ধারকরৃ্ার 
েেম েবর্শ্রুবর্র বির্বয় থপৌল আিার রু্বল ধ্বরবেন। 

 িালাবর্য় ৪:৪,৫ ‘’ বকন্তু কাল সম্পূণৃ হবল ঈশ্বর আপনার 
বনকে হইবর্ আপন পুত্রবক থেরন কবরবলন, বর্বন স্ত্রীজার্, 
িযিিার অধ্ীবন জার্ হইবলন, থযন বর্বন মূলয বেয়া িযিিার 
অধ্ীন থলাকবেিবক মিু কবরন থযন আমরা েেকপুত্র োপ্ত হই’’। 

যীশুর িুবিবর্ মতরু্যর দ্বারা মনবুর্যর সবঙ্খ ঈশ্ববরর সম্পকৃ এিং 
সমস্ত কর্তৃ ত্ব আিার পুনরুদ্ধার হয়।  

পাপ এিং র্ার জবরমানা থেবক র্ার ফবল আসা সমস্ত অবভিাপ 
থেবক মনরু্য উদ্ধার পায় এিং নরু্ন জন্মোপ্ত হিার পর ঈশ্ববরর 
পবরিাবরর সেসয হয় । থস এক নরু্ন সতবে হবয় যায়। থস 
আিার ঈশ্ববরর আত্মাবক বনবজর মবধ্য বফবর পায়।  

আেম পাপ শন্দয় আসদো 

আেবমর অিাধ্যর্ার কারবন পতবেিীবর্ পাপ েবিি করল। 

 থরামীয় ৫:১২ ‘’অর্এি থযমন এক মনুর্য দ্বারা পাপ, ও পাপ 
দ্বারা মতরু্য জিবর্ েবিি করল, আর এই েকাবর মতরু্য সমেুয় 
মনবুর্যর কাবে উপবির্ হল, থকননা সকবল পাপ করল’’।  

যীশু আন্দেন্ 

 *ধ্াবমকৃর্া 

একজন  মানরু্  যীশুর  সম্পূণৃ  আনিুবর্যর  মাধ্যবম  অবনবক  
ধ্াবমকৃ  হবর্  পাবরন। 
১৯পে ‘’ কারন থযমন থসই এক মনবুর্যর অিাধ্যর্ার দ্বারা 
অবনকবক পাপী িবল ধ্রা হল থর্মবন থসই আর এক িযবির 
িাধ্যর্ার দ্বারা অবনকবক ধ্াবমৃক িবল ধ্রা হবি’’।  
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*সুসমািার 

আেম এিং হিা পাপ করার পবর, যখন র্ারা জানল থয ঈশ্বর 
আসবেন, র্খন র্ারা থঝাবপর আডাবল লবুকবয় পডল।  ঈশ্ববরর 
পুত্র যীশু আসবলন এিং স্বিেৃরূ্রা িলবলন, 'ভয় থকাবরা না! এটি 
থর্ামাবের জনয সুসংিাে ‘’।  
 লকু ২:১০,১১ ‘’ থসই স্বিেৃরূ্ র্াবের িলবলন, ‘ভয় থনই, থেখ 
আবম থর্ামাবের কাবে এক আনবন্দর সংিাে বনবয় এবসবে৷ এই 
সংিাে সকবলর জনয মহা আনবন্দর হবি৷ 
কারণ রাজা োযূবের নিবর আজ থর্ামাবের জনয একজন 
ত্রাণকরৃ্ার জন্ম হবয়বে৷ বর্বন খ্রীে েভু’’। 

 

 *মনবুর্যর কাবে িাবন্ত 

একজন স্বিেৃরূ্ থসই রাবর্ থিবেলবহম পাহাবডর রাখালবের কাবে 
িারৃ্াটি থপৌবে বেবয়বেল, বকন্তু স্ববি ৃ থয আনন্দ বেল র্া এর্ই 
েেৃুান্ত বেল, আবত্মক রাজযটি োকত বর্ক রাবজয মবধ্য েবিি 
কবরবেল।  

১৩,১৪ পে, ‘’থসই সময় হঠাত্ স্বিীয় িাবহনীর এক বিরাে েল 
ঐ স্বিেৃরূ্বের সবঙ্খ থয়াি বেবয় ঈশ্ববরর েিংসা করবর্ করবর্ 
িলবলন। ‘স্ববি ৃ ঈশ্ববরর মবহমা, পতবেিীবর্ র্াাঁর েীবর্র পাত্র 
মনরু্যবের মবধ্য িাবন্ত’’৷ 

খ্রীবের জবন্মর পবরও কী অপূিৃ েবর্শ্রুবর্ থেওয়া হবয়বেল। 
"পতবেিীবর্ িাবন্ত, মানবুর্র েবর্ শুভ কামনা!"  

 

 

আন্ন্দ বরৃ্ন্া করার জন্য লকান্ও িব্দ লন্ই 

সমগ্র মিাশবশ্ব জদুড় আন্ন্দ অন্ুিূর্ িদচ্ছ 

স্বরৃ্েরূ্রা আন্দন্দর সাদর্থ  

 রাখােদের উন্মুি েতশিদর্  

 প্রিংসা র্ান্ করে। 
এমন্শক র্ারারাও র্ার জন্মদক লঘাষ্র্া করে !  
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যীশু এই পতশর্থবীদর্ একজন্ মান্ুষ্ শিসাদব কাজ কদরদছন্! 

________________________________________________________________ 
 এই পতবেিীবর্ োকাকালীন যীশু বক ঈশ্ববরর কর্তৃ ত্ব এিং িবি 
বনবয় কাজ কবরবেবলন, নাবক একজন মানরু্ বহসাবি - পবিত্র 
আত্মার দ্বারা ক্ষমর্াোপ্ত? 

যীশু িদেন্ লিষ্ আেম 

 থপৌল যীশুবক থির্ আেম িবল উবেখ কবরবেন। 
১কবরবিয় ১৫:৪৫ ‘’ িাবস্ত্র এই কোও িলবে: ‘েেম মানরু্ 
(আেম) সজীি োণী হল;আর থির্ আেম (খ্রীে) জীিনোয়ক 
আত্মা হবলন ‘’। 
যীশু, সিবৃির্ আেম বহসাবি, পতবেিীবর্ এবলন এিং কর্তৃ বত্বর 
সবহর্ থসিাকাজ করবলন। যা বর্বন েেম আেমবক করার জনয 
সতবে কবরবেবলন ,থসটি বর্বন বনবজই করবলন।  

এটি িঝুা খুি গুরুত্বপূণৃ কারণ এটি থকিলমাত্র সিবৃির্ আেম 
বহসাবি আইন পূরণ করার দ্বারাই, যীশু আমাবের আইন থেবক 
মিু করবর্ পাবরন। থকিলমাত্র মানুর্ হবয়ই বর্বন আমাবের 
পবরত্রার্া হবর্ পাবরন। িয়র্ান েেম আেবমর কাে থেবক থয 
কর্তৃ ত্ব বনবয় বনবয়বেল র্া বফবর পাওয়ার জনয যীশু মানরু্ বহসাবি 
িয়র্ানবক পরাবজর্ কবরবেবলন। 
থযবহরু্ যীশু আেবমর পবর েেম বনখুাঁর্ মানুর্ বেবলন, র্াই 
আেমবক থেওয়া সমস্ত কর্তৃ ত্ব র্ার কাবেও বেল। পবিত্র আত্মা 
যখন র্াাঁর উপবর এবসবেল র্খন বর্বন ঈশ্ববরর িবির দ্বারা পূণৃ  
হবয়বেবলন। 

 

যীশুর বাশিশ্ম 

*আত্মা র্ার উপবর এল 

যীশুর উপর ঈশ্ববরর আত্মা অির্বরর্ হবর্ িাবপ্তশ্মোর্া থযাহন 
িাকু্ষি থেবখবেবলন।এিং এই ঘেনাটি এর্োই গুরুত্বপূণৃ থয এর 
বির্বয় িারটি সুসমািাবর উবেবখর্ রবয়বে।( মাকৃ ১:১০, লকু 
৩:২২, থযাহন ১:৩২)। 

মবে ৩:১৬ ‘’ যীশু িাপ্তাইবজর্ হবয় জল থেবক উবঠ আসার সবঙ্খ 
সবঙ্খ র্াাঁর সামবন আকাি খুবল থিল, আর বর্বন থেখবলন ঈশ্ববরর 
আত্মা কবপাবর্র মবর্া থনবম র্াাঁর ওপবর আসবেন ‘’। 

 

*আিয ৃকাজ সম্পাবের্ হল 

যীশু র্াাঁর জীিবনর েেম বত্রি িেবরর মবধ্য থকানও অবলৌবকক 
কাজ কবরন বন, বকন্তু বর্বন যখন র্াাঁর থসিাকাজ শুরু করবলন 
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র্খন পবিত্র আত্মা র্াাঁর উপবর এবসবেল। এরপবর, পবিত্র আত্মার 
িবিবর্ যীশুর অবলৌবকক পবরিযাৃ কাজ শুরু হবয়বেল। 
ঈশ্ববরর কর্তৃ বত্বর সাবে পবিত্র আত্মায় পবরিাবলর্ হওয়া হল জয়ী 
হিার যমজ িবি! 

যীশু ঈশ্বদরর কর্তৃ ত্বদক 

র্যার্ করদেন্ 

*বর্বন বনবজবক উজার কবর বেবলন  

 পতবেিীবর্ আসার পবর খ্রীবস্টর মবনর স�ব�, সাধু্ থপৌল আমাবের 
অন্তেতৃ বে  বেবয়বেন। থপৌল বলবখবেবলন থয যীশু ঈশ্বর বহসাবি র্াাঁর 
সমস্ত গুণািলী েকাি কবরবেবলন। 
বফবলবপয় ২:৫-৮ ‘’খ্রীে যীশুর মবধ্য থয় ভাি বেল, থর্ামাবের 
মবধ্যও থসই মবনাভাি োকুক৷যবেও সমস্ত বেক বেবয় খ্রীে বেবলন 
ঈশ্ববরর মবর্া৷ বর্বন ঈশ্ববরর সমান বেবলন; বকন্তু ঈশ্ববরর সবঙ্খ 
সমান োকাো বর্বন আাঁকবড ধ্বর োকার মর্ এমন বকেু িবল 
মবন কবরন বন৷ বর্বন ঈশ্ববরর স্তর থেবক নামবলন,বনবজর উচ্চিান 
থেবড বেবলন এিং একজন িীর্োবসর মবর্া হবলন৷ বর্বন 
মানবুর্র মর্ হবয় জন্ম বনবলন ও একজন োবসর মবর্া হবলন৷ 

 

যীশু শন্দজদকঃ  

      বনবজবক থকানও খযাবর্সম্পন্ধ কবরন বন  

         বনবজবক োস করবলন 

      মনবুর্যর মর্ পতবেিীবর্ এবলন 

          বনবজবক নম্র কবরবেন  

          মতরু্যর িাধ্য হবয়বেবলন  

যীশুর মবধ্য ঈশ্ববরর েকত বর্ বেল, এিং বর্বন ঈশ্ববরর সমান 
বেবলন র্িওু, একটি মানরু্ বহসাবি এই পতবেিীবর্ কাজ করার 
জনয বর্বন ঈশ্বর বহসাবি র্াাঁর সমস্ত অবধ্কারবক িজৃন করবলন । 
বর্বন বনবজবক একজন োস করবলন এিং মানবুর্র মর্ সেতির্া 
এিং থিহারা ধ্ারন করবলন। বর্বন বনবজবক নর্ করবলন এিং 
মতরু্যর িাধ্য হবয়বেবলন। বর্বন একজন মানরু্ বহসাবি এই 
পতবেিীবর্ এবসবেবলন এিং এই পতবেিীবর্ র্াাঁর িবি পবিত্র আত্মার 
মাধ্যবম এবসবেল।  
লকন্ এটি এর্ গুরুত্বপরৃূ্  ? 

    েেম িযবি আেম ঈশ্ববরর অিাধ্য হবয়বেল এিং র্ার 
কর্তৃ ত্ব িয়র্াবনর কাবে সমপৃণ কবরবেল । যীশু, থির্ আেম 
বহসাবি ঈশ্ববরর আত্মার দ্বারা ক্ষমর্াোপ্ত একজন মানরু্ বহসাবি 
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এই পতবেিীবর্ সমস্ত বকেু কবরবেবলন।।  আেমবক থযমন সতবে 
করা হবয়বেল  থর্মবন বর্বন এই পতবেিীবর্ বনখুাঁর্ িযবি বহসাবি 
কাজ কবরবেবলন। 

 

মন্ুষ্য পতু্ররুদপ   

যীশু  এই  পতবেিীবর্  বেবলন  মানিপুত্র বহসাবি সমস্ত কর্তৃ ত্ব 
দ্বারা পবরিাবলর্ হবয়বেবলন। বনম্নবলবখর্ অনবুেবে, থযাহন 
ি�গুবলর খুি সঠিক িযিহার কবরবেন: "ঈশ্ববরর পুত্র" - 
"মনরু্যপুত্র।"   
থযাহন ৫:২৫-২৭ ‘’ আবম থর্ামাবের সবর্য িলবে সময় আসবে; 
িলবর্ বক এবস থিবে, যখন মতবর্রা ঈশ্ববরর পুবত্রর রি শুনবি, 
আর যাাঁরা শুনবি র্ারা িাাঁিবি৷ বপর্ার বনবজর থয়মন জীিন োন 
করার ক্ষমর্া রবয়বে ঠিক থর্মনই বর্বন র্াাঁর পুত্রবকও জীিন 
োন করার ক্ষমর্া বেবয়বেন ।এিং বপর্া থসই পুবত্রর হাবর্ই সমস্ত 
বিিাবরর অবধ্কার বেবয়বেন, কারণ এই পুত্রই মানিপুত্র’’৷ 

মতবর্রা ঈশ্ববরর পুবত্রর কন্ঠ শুনবর্ পাবি। এই পতবেিীর িাইবরও, 
যীশু ঈশ্বর-সেতি বত্রবত্বর অংি বহসাবি কাজ কবরবেবলন। 
এই পতবেিীবর্, যীশু মানিপুত্ররুবপ কর্তৃ পবক্ষর সাবে পেিারণ 
কবরবেবলন। মানরু্ কর্তৃ পক্ষ এিং আবধ্পর্য সবঙ্খ িলার জনয 
বনবমরৃ্ হবয়বেল। এটি মানিরুপী যীশুর কাবেও থসই একই কর্তৃ ত্ব 
বেল । কারণ বর্বন ঈশ্ববরর পুত্র বহসাবি নয় িরং মানিপুত্র, 
সিবৃির্ আেমরুবপ সমস্ত বকেু সাধ্ন করবলন। 

যশে যীশু করদর্ পাদরন্ 

র্দব আমরাও র্া করদর্ পাশর! 

 মনুর্যবক থয জনয পতবেিীবর্ সতবে করা হবয়বেল থসই কাজ যীশু 
স্বয়ং করবলন। । বর্বন ঈশ্ববরর পুবত্রর িবিবর্ নয়!িরং পবিত্র 
আত্মার িবিবর্ দ্বারা িাবলর্ হবয়বেবলন। 
এটিও আমাবের জনয খুি গুরুত্বপূণৃ! যীশু যবে এই পতবেিীবর্ 
একজন মানরু্ বহসাবি পবরিাবলর্ হবর্ পাবরন , র্বি আমরা র্াাঁর 
কাজ একইভাবি করবর্ পাবর । যীশু যখন একজন মানরু্ বহসাবি 
পতবেিীবর্ বেবলন, র্খন যীশু যা বকেু কবরবেবলন থসই একই 
কাজ করার  ক্ষমর্া, কর্তৃ ত্ব এিং অবধ্কার আমাবেরও রবয়বে। 

 

মন্ুদষ্যর মর্ পশরক্ষার মদধ্য পদড়শছদেন্  
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________________________________________________________________ 

আমাদের মর্ পশরশক্ষর্ িদয়শছদেন্  

ঈশ্বর আেম এিং হিাবক একটি স্বাধ্ীন ইো, একটি পেন্দ, 
অবধ্কার  বেবয়বেবলন।  
যীশুরও কাবে থসই একই ক্ষমর্া বেল। সম্পূণৃরূবপ থির্ আেম 
হবর্, যীশুবকও পরীক্ষার মবধ্য পডবর্ হবয়বেল। 
আেম এবং িবাদক শর্ন্টি শবষ্দয় পরীশক্ষর্ িদর্ িদয়শছেঃ 

 লেি – হিা ফলটিবক থেখল ,থসটি খাওয়ার জনয ভাবলা  

 মন্  –  িয়র্ান র্াবক িবুদ্ধ ,ভালমবন্দর জ্ঞাবনর েবর্শ্রুবর্ 
বেবয়বেল। 

আিা  –  অিবিবর্ িয়র্ান র্াবক েবর্শ্রুবর্ বেল থয থস ঈশ্ববরর 
মর্ হবয় যাবি। 

যীশুদক এই শর্ন্টি শবষ্দয়র জন্য পরীশক্ষর্ িদয়শছদেন্ঃ  
প্রর্থম পশরক্ষা – লেি  

যীশুবক িবেি বেন ধ্বর োন্তবর কাোবর্ হবয়বেল।িয়র্ান িাইল থয, 
যীশু র্ার এই তেবহক ক্লাবন্তর সময় থযন র্াবক েবলাবভর্ করবর্ 
জান বর্বন র্ার মনরু্য থেবহর িাবহো থমোিার জনয ঈশ্ববরর পুত্র 
হিার িবি েবয়াি কবর। বকন্তু যীশু এই পতবেিীবর্ আসার পর 
র্ার ঈশ্ববরর পুত্র হিার সমস্ত িবি র্যাি কবর মনুর্যপুবত্রর কাজ 
কবরবেবলন।  

*মনুবর্যর িাবহো পূরণ 

মবে ৪:১-৩ ‘’ এরপর বেয়ািল থয়ন যীশুবক পরীক্ষা করবর্ 
পাবর র্াই আত্মা যীশুবক োন্তবর বনবয় থিবলন। একোনা িবেি 
বেন ও িবেি রার্ থসখাবন উবপাস কবর কাোবনার পর যীশু 
কু্ষবধ্র্ হবলন৷ র্খন থসই পরীক্ষক বেয়ািল র্াাঁর কাবে এবস 
িলল, ‘রু্বম যবে ঈশ্ববরর পুত্র হও, র্বি এই পােরগুবলবক রুটিবর্ 
পবরণর্ হবর্ িল । 
যখন পবরক্ষা র্ার কাবে এল, থস িলল, ‘’ ‘রু্বম যবে ঈশ্ববরর 
পুত্র হও, র্বি এই পােরগুবলবক রুটিবর্ পবরণর্ হবর্ িল । 
যবে যীশু পােরবক রুটিবর্ পবরণর্ করবর্ন র্বি বর্বন 
মনরু্যরুবপ কাজ করবর্ পারবর্ন না।যবে বর্বন র্ার ঈশ্বরীয় 
িবির েবয়াি কবর র্া করবর্ন। র্বি িয়র্ান েেম এিং থির্ 
েজুন আেমবকই পরাবজর্ কবর বেবর্ন। 

*যীশু উের বেবলন 

যীশু ঈশ্ববরর িাকয উদ্ধত র্ কবর িলবলন, 
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মবে ৪:৪ ‘’ বকন্তু যীশু এর উেবর িলবলন: ‘িাবস্ত্র একো থলখা 
আবে, ‘মানরু্ থকিল রুটিবর্ িাাঁবি না, বকন্তু ঈশ্ববরর মবুখর 
েবর্যকটি িাবকযই িাাঁবি৷’বদ্বর্ীয় বিিরণ 8:3 

লক্ষয করুন বকভাবি যীশু বনবজবক মনরু্য বহসাবি নযাযয কবরবেন। 

৫পে ‘’ বেয়ািল র্খন পবিত্র নিরী থজরুিাবলবমর মবন্দবরর 
িূডায় যীশুবক বনবয় থিল ‘’। 

শির্ীয় পশরক্ষা – মন্  

বদ্বর্ীয় পবরক্ষাটি মবনর মবধ্য এবসবেল। িয়র্ান যীশুবক র্াাঁর 
জীিবনর ঈশ্ববরর ইোর বিপরীবর্ যুবিযুি করবর্ এিং র্াাঁর 
আবিিবক অনসুরণ করার জনয েলবু্দ কবরবেল।  

*বনবজবক েমান কর 

৬পে ‘’ আর যীশুবক িলল, ‘রু্বম যবে ঈশ্ববরর পুত্র হও র্বি 
লাফ বেবয় নীবি পড, কারণ িাবস্ত্র থর্া একো থলখা আবে: ‘বর্বন 
র্াাঁর স্বিেৃরূ্বের থর্ামার উপর েতবে রাখবর্ আবেি থেবিন আর 
র্ারা থর্ামাবক রু্বল ধ্রবিন, থয়ন পােবরর উপর পবড থর্ামার 
পাবয় আঘার্ না লাবি ‘’।  
এটি থসই একই িবুনয়ােী পবরক্ষা। ‘রু্বম যবে ঈশ্ববরর পুত্র হও...’’ 
িয়র্ান জানর্ থয যীশু ঈশ্ববরর পুত্র। যীশু পতবেিীবর্ মনরু্যপুত্র, 
থির্ আেম রুবপ জীিনযাপন করার জনয এবসবেবলন।  

*যীশুর উের 

যীশু ঈশ্ববরর িাবকযর দ্বারা িয়র্ানবক পরাবজর্ কবরবেবলন। যীশু 
জানবর্ন থয বর্বনই হবলন েভু ,আর িয়র্ানও থসটি জানর্। 

৭পে ‘’ যীশু র্খন র্াবক িলবলন, ‘িাবস্ত্র একোও থলখা আবে, 
‘থর্ামার েভু ঈশ্বরবক রু্বম পরীক্ষা করবি না৷’   

র্ত র্ীয় পশরক্ষা – আিা  

র্ত র্ীয় পবরক্ষায়, িয়র্ান যীশুবক জিবর্র সমস্ত রাজয থেিার 
েস্তাি বেবলন। যীশুর এই পতবেিীবর্ আসার এটি কারণ বেল না? 
বর্বন বক এখাবন িয়র্াবনর হার্ থেবক পতবেিী বফবরবয় থনওয়ার 
জনয আবসনবন?  

*জিবর্র অবধ্পবর্ হও  

মবে ৪:৮,৯ ‘’ এরপর বেয়ািল আিার র্াাঁবক খুি উাঁিু একো 
পাহাবড বনবয় বিবয় জিবর্র সমস্ত রাজয ও র্ার সম্পে থেখাল৷ 
পবর বেয়ািল যীশুবক িলল, ‘রু্বম যবে আমার সামবন মাো নর্ 
কবর আমার উপাসনা কর, র্বি এসিই আবম থর্ামায় থেি’’৷ 

িয়র্াবনর যীশুর কাবে এই রাজযগুবলর থেওয়ার অবধ্কার বেল। 
িয়র্ান আেমবক ের্াবরর্ কবর  র্ার থেবক কর্তৃ ত্ব বেবনবয় 
বনবয়বেল, র্ারপর থস এই পতবেিীর িাসক হবয় থিবেল। বকন্তু 
যীশু বপর্ার অিাধ্য হবর্ হয় এমন থকানও উপাবয় িয়র্াবনর 
কাে থেবক পতবেিী বফবরবয় আনবর্ আিহী বেবলন না। 
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*যীশুর উের 

যীশু িয়র্াবনর সবঙ্খ থকান র্বকৃর মবধ্য থিবলন না।বক এই 
পতবেিীর িাসক হবি থসই বনবয় বর্বন র্ার সাবে মর্াননকযও 
কবরন বন।যীশু িয়র্ানবক েূর হবয় থযবর্ িলবলন। বর্বন আিার 
ঈশ্ববরর িাবকযর দ্বারা র্ার সাবে কো িলবলন। 

মবে ৪:১০ ‘’ র্খন যীশু র্াবক িলবলন, ‘েরূ হও িয়র্ান! 
কারণ িাবস্ত্র থলখা আবে,‘থর্ামরা অিিযই েভু ঈশ্ববররই উপাসনা 
করবি, একমাত্র র্াাঁরই থসিা করবি’’। 

 

 

পনু্রাদোিন্া 

যীশু যবে ঈশ্ববরর পুত্র বহসাবি িয়র্াবনর েবরািনায় কাজ 
করবর্ন, র্বি র্াবক মানিপুত্র বহসাবি র্াাঁর অবধ্কার থেবড বেবর্ 
হর্। বর্বন আর মানিজাবর্র মবুির জনয উপযুি বিকল্প বহসাবি 
থযািয হবয় উঠবর্ পারবর্ন না। 

িয়র্ান যীশুবক থসই বজবনসই বেবেল যা বর্বন বফবরবয় বনবর্ 
এবসবেবলন - এই পতবেিীবর্ িাসবনর অবধ্কার । িয়র্াবনর পবে 
এটি করা অবনক "সহজ" হর্ - িুবি থকান মতরু্যর থকান 
েরকার্ হর্ না। যীশু জানবর্ন থয র্াাঁর রি িযবর্রবক পাবপর 
থকানও ক্ষমা হবি না । 
যীশু িুবি যখন মারা যাবেবলন, র্খন এমনকী িয়র্ানও 
থলাকবের মাধ্যবমও যীশুবক একই ি� বেবয় বিদ্রুপ কবরবেল। 

মবে ২৭:৪০ ‘’ রু্বম না মবন্দর থভবঙ্খ আিার র্া বর্ন বেবনর 
মবধ্য তর্রী করবর্ পার! র্াহবল এখন বনবজবক রক্ষা কর৷ রু্বম 
যবে ঈশ্ববরর পুত্র হও র্বি িুি থেবক থনবম এস’’। 
ঈশ্বর আমাবের থয েবর্শ্রুবর্ বেবয়বেবলন র্া োয়িই িয়র্ানও 
আমাবের বেবয় োবক। আমাবের েবর্যকবক বকেু থক্ষবত্র সমবঝার্া 
করবর্ হয়। র্াাঁর থকৌিলগুবলবক জয় করার জনয আমাবের পদ্ধবর্ 
হ'ল ঈশ্ববরর িাকযবক জানা এিং থসটিবক িলা।  

 

প্রদোিন্ লর্থদক েদূর র্থাকার ,প্রধ্ান্ উোিরন্ িদেন্ , স্বয়ং যীশু। 

________________________________________________________________ 

  যীশু জান্দর্ন্ লকান্টি প্রদোিন্ 

মবে পুস্তবক যীশুর 'পবরক্ষার ঘেনাটি থেবক আমরাও বিখবর্ পাবর 
থয বকভাবি আমরা িয়র্ানবক পরাবজর্ করি। আমাবেরও বনবজর 
স্বাধ্ীন সত্ত্বা রবয়বে। ,িয়র্ান আমাবেরও েবলাবভর্ কবর োবক ,
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বকন্তু আমারাও যীশুর মর্ সমস্ত েবলাভন ,পবরক্ষা থেবক জয়ী 
হবর্ পাবর।  

থপৌল িলবলন থয ,থযবহরু্ যীশু বনবজ পরীবক্ষর্ হবয়বেবলন র্াই 
বর্বন অনযবেরবক পরীবক্ষর্ হওয়া থেবক সাহাযয করবর্ পাবরন। 

ইবিয় ২:৮ ‘’ যীশু বনবজ পরীক্ষা ও েঃুখবভাবির মধ্য বেবয় থিবেন 
িবল যাাঁরা পরীক্ষার মধ্য বেবয় যাবে র্াবের যীশু সাহাযয করবর্ 
পাবরন ‘’। 

আমাদের মর্ যীশুও পরীশক্ষর্ িদয়শছদেন্ 

  যীশু আমাবের মবর্াই েবর্টি থক্ষবত্র েলবু্দ হবয়বেবলন র্া থজবন 
আমরাও সাহবসর সাবে আত্মবিশ্বাস অজৃন করবর্ পাবর। থযবহরু্ 
বর্বন এই েবলাভবনর থেবক উেীণৃ হবয়বেবলন,থর্মবন আমরাও  
ঈশ্ববরর কাবে সাহাযয িাইবর্ পাবর যাবর্ থসই েবলাভনবক 
েবর্বরাধ্ করার জনয র্াাঁর অবর্োকত র্ সাহাযয আমরা থপবর্ 
পাবর। 
ইবিয় ৪:১৪-১৬ ‘’ আমাবের এক মহাযাজক আবেন, বযবন স্ববি ৃ
ঈশ্ববরর সাবে িাস করবর্ থিবেন৷ বর্বন যীশু, ঈশ্ববরর পুত্র৷ র্াই 
এবসা আমরা বিশ্বাবস অবিিল োবক । আমাবের মহাযাজক যীশু 
আমাবের েিুলৃর্ার কো জাবনন৷ যীশু এই পতবেিীবর্ 
সিরকমভাবি েবলাবভর্ হবয়বেবলন৷ আমরা থয়ভাবি পরীবক্ষর্ হই 
যীশু থসইভাবিই পরীবক্ষর্ হবয়বেবলন, বকন্তু বর্বন কখনও পাপ 
কবরন বন৷ থসইজবনয বিশ্বাবস ভর কবর করুণা বসংহাসবনর সামবন 
এবসা, যাবর্ আমাবের েবযাজবন আমরা েয়া ও অনিুহ থপবর্ 
পাবর ‘’। 

সম� পশরক্ষাই এক 

িয়র্াবনর থকৌিলগুবলর মবধ্য একটি হ'ল থয আমরা থযন অনভুি 
কবর থয আমরা আলাো; আমাবের েবলাভন অননয, িা অবনযরা 
যা থভাি কবর র্ার থিবয় আমার পবরক্ষা কঠিন। র্বি িাস্তবি 
সমস্ত েবলাভন এক এিং ঈশ্বর আমাবের থসই পবরক্ষার থেবক 
িাাঁিার উপায় বেবয়বেন যাবর্ আমরা েতঢ়ভাবি োাঁডাবর্ পাবর। 
১কবরবিয় ১০:১৩ ‘’ থয় েবলাভনগুবল স্বাভাবিকভাবি থলাকবের 
কাবে আবস র্ার থেবক থিিী বকেু থর্ামাবের কাবে আবসবন৷ 
থর্ামরা ঈশ্ববর বিশ্বস্ত োক, থয় সি েবলাভন েবর্বরাধ্ করার 
ক্ষমর্া থর্ামাবের থনই, বর্বন র্া থর্ামাবের জীিবন আসবর্ 
থেবিন না; বকন্তু েবলাভবনর সাবে সাবে র্ার থেবক উদ্ধাবরর পে 
বর্বনই কবর থেবিন, থয়ন  থর্ামরা সহয করবর্ পার । 

যীশুর উোিরদক অন্ুসরন্ করুন্ 

 যীশু আমাবের উোহরণ। যীশু থযমন ঈশ্ববরর িাকয িযিহার  
কবর িয়র্ানবক উের বেবয়বেবলন, আমরাও র্া-ই করি। 
িয়র্ান যখন যীশুর কাবে এল, যীশু থযো করবলন না, 
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 *িয়র্াবনর সবঙ্খ র্কৃ 

 *িয়র্াবনর সবঙ্খ যুবি 

 *িয়র্াবনর পবে কাজ করা  

যীশু শুধু্মাত্র বলবখর্ ঈশ্ববরর িাবকযর উবি করবলন। 
মবে ৪:৪ ‘’ বকন্তু যীশু এর উেবর িলবলন: ‘িাবস্ত্র একো থলখা 
আবে, ‘মানরু্ থকিল রুটিবর্ িাাঁবি না, বকন্তু ঈশ্ববরর মবুখর 
েবর্যকটি িাবকযই িাাঁবি৷’  

িয়র্ান এভাবিই পরাবজর্ হয়। ঈশ্ববরর িাকয অিিযই আমাবের 
মখু থেবক েিাবহর্ হবর্ হবি। 
যখন আমাবের থেবহ থরাি িযাবধ্ আসার থিো কবর, র্খন 
আমরা থযন িলবর্ পাবর, "এটি বলবখর্ আবে," র্াাঁর আঘাবর্র 
দ্বারা আবম সুি হবয়বে। " 
যখন োবরদ্রয আমাবের অবেরৃ বিরুবদ্ধ আসার থিো কবর, র্খন 
আমরা িলবর্ পাবর, "এটি থলখা আবে," ঈশ্বর আমার সমস্ত 
বকেুর থযািান থেবিন ... "" 

িয়র্ান যখন আমাবের সন্তানবের ভুল পবে িাবলর্ করার থিো 
কবর, র্খন আমরা িলবর্ পাবর, "এটি থলখা আবে," আমার 
সমস্ত সন্তানবক েভুর বিক্ষা বেবর্ হবি ... "" 

 

সমাধ্ান্টি বেুন্ - সমসযা ন্য়। 

উত্তরটি বেুন্ - প্রদয়াজন্ ন্য় 

ঈশ্বদরর বাকয বেুন্ এবং শবশ্বাস করুন্ 

িয়র্ান্ িদব - সম্পরৃূ্ - সম্পরৃূ্ 

- এদকবাদর - পরাশজর্! 

এবং আপশন্ শবজয়ী িদবন্! 
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পনু্রাদোদিান্ার জন্য প্রশ্ন 

________________________________________________________________ 

১। যীশু ঈশ্বর বহসাবি র্াাঁর অবধ্কার থেবড বেবয়বেবলন এিং পতবেিীবর্ োকাকালীন মানরু্ 
বহসাবি জীিনযাপন কবরবেবলন এিং পবরিাবলর্ হবয়বেবলন, এটি থজবন রাখা থকন আপনার পবক্ষ 
গুরুত্বপূণৃ? 

 

 

২। যীশু পতবেিীবর্ োকাকালীন মনবুর্যর কর্তৃ বত্ব কাজ কবরবেবলন র্ার জনয আপবন থকান 

উোহরণটি বেবর্ পাবরন? 

 

 

৩। যখন িয়র্ান ও র্ার মন্দেবূর্রা আপনাবক ঈশ্ববরর অিাধ্য হিার জনয েবরাবির্ কবর 

র্খন আপবন বকভাবি যীশুর উোহরণবক অনসুরন কবর িয়র্ানবক পরাস্ত করবিন? 
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পঞ্চম অধ্যায় ( CHAPTER 5 ) 

যীশু কর্তৃ দত্বর সাদর্থ র্ার লসবাকাজ কদরশছদেন্ 

 

সম� শব�াসীদদর জন্য ঈ�দরর পশরক�ন্া 

________________________________________________________________ 

 মন্ুষ্যরুদপ  ,যীশু   

যীশু এই পতবেিীবর্ মানরু্ বহসাবি পবরিাবলর্ হবয়বেবলন। বর্বন 
ঈশ্বর বহসাবি র্াাঁর অবধ্কারগুবল উবেিযমলূকভাবি র্যাি 
কবরবেবলন। মানরু্ বহসাবি বর্বন েবলাভবনর মবুখামবুখ হবয়বেবলন। 
বর্বন মানরু্ বহসাবি িয়র্ানবক পরাভূর্ও কবরবেবলন। 
 মানি যীশুর এই পতবেিীবর্ কর্তৃ ত্ব বেল। র্াাঁর কর্তৃ ত্ব বেল কারণ 
বর্বন ঈশ্ববরর পুত্র বেবলন র্াই নয় িরং বর্বন মানিপুত্র, সিবৃির্ 
আেম বেবলন।  
ঈশ্বর েেম আেমবক থয জনয সতবে কবরবেবলন যীশু থসই থসই 
উবেিযবক সম্পূণৃ করার জনয যীশু থির্ আেম হবয় এই পতবেিীবর্ 
এবসবেবলন। যীশু সম্পূণৃ কর্তৃ ত্ব এিং অবধ্কার বনবয় এই পতবেিীবর্ 
র্ার থসিাকাজ কবরবেন। 

 যীশু থকান কর্তৃ বত্বর সাবে পবরিাবলর্ হবয়বেবলন, র্া থিাঝা 
গুরুত্বপূণৃ।এটি যবে থসই কর্তৃ ত্ব হয় যা ঈশ্বর সতবের সময় মনরু্যবক 
বেবয়বেল , র্াহবল আমরাও এক উদ্ধারোপ্ত পুরুর্, মবহলারুবপ 
কর্তৃ বত্বর সাবে িলবর্ পাবর।  

লকু ১০:১৯ ‘’ থিান! সাপ ও বিবেবক পাবয় েলিার ক্ষমর্া 
আবম থর্ামাবের বেবয়বে; আর থর্ামাবের িত্রুর সমস্ত িবির 
ওপবর ক্ষমর্াও আবম থর্ামাবের বেবয়বে; থকান বকেুই থর্ামাবের 
ক্ষবর্ করবর্ পারবি না ‘’।  
 থকিলমাত্র যীশুবর্ নরু্ন সতবের দ্বারাই আমরা ঈশ্ববরর 
পবরকল্পনার জনয তর্বর হওয়া পুরুর্ ও মবহলা হবয় উঠবর্ পাবর। 
আমরা যখন িাইবিবলর পেগুলী পবড এিং যীশুবক একজন বনখুাঁর্ 
মানরু্ বহসাবি িলবর্ থেবখ র্খন আমরা আমাবের জীিনযাপবনর 
জনয ঈশ্ববরর ধ্রণটি িঝুবর্ পাবর এিং আমাবের জীিবনর েবর্টি 
বেন পরম কর্তৃ ত্ব এিং আবধ্পবর্যর সাবে িলবর্ পাবর। 
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েুক যীশুর কর্তৃ দত্বর কর্থা বদেদছন্  

________________________________________________________________ 

   প্রর্থম প্রিার 

*পবিত্র আত্মার িবিবর্’’ 

যীশু যখন জডৃন নেীবর্ িাবপ্তস্ম বনবয়বেবলন, র্খন র্াাঁর আবত্মক 
কাবজর জনয র্াাঁবক িবিিালী করার জনয পবিত্র আত্মা র্াাঁর 
উপবর এবসবেবলন। এর অিযিবহর্ পবর র্াাঁবক োন্তবর বনবয় যাওয়া 
হবয়বেল, থযখাবন বর্বন ঈশ্ববরর িাবকযর দ্বারা িয়র্ান এিং র্ার 
েবলাভবনর বিরুবদ্ধ জয়লাভ কবরবেবলন। পবিত্র আত্মার দ্বারা 
ক্ষমর্াোপ্ত একজন মানরু্ বহসাবি এই পতবেিীবর্ র্াাঁর কর্তৃ বত্বর 
পবরিয় বেবয়, বর্বন র্াাঁর পাবেৃি পবরিযাৃ শুরু করার জনয েতুর্ 
হবয়বেবলন। 
বর্বন িালীবল র্ার পবরিযাৃ শুরু কবরবেবলন। এিং পবিত্র আত্মার 
িবির দ্বারা অবভবর্ি হবয় এিং কর্তৃ বত্বর সাবে বর্বন ঈশ্ববরর 
রাবজযর বির্বয় েিার কবরবেবলন। 
লকু ৪:১৪,১৬,১৮-২১ ‘’ যীশু পবিত্র আত্মার পবরিালনায় 
িালীবল বফবর থিবল ঐ সংিাে থসই অঞ্চবলর সি জায়িায় েবডবয় 
পডল৷ 

এরপর যীশু নাসরবর্ থিবলন, এখাবনই বর্বন েবর্পাবলর্ 
হবয়বেবলন৷ র্াাঁর রীবর্ অনসুাবর বিোমিাবর বর্বন সমাজ-িতবহ 
বিবয় থসখাবন িাস্ত্র পাঠ করার জনয উবঠ োাঁডাবলন । 
েভুর আত্মা আমার ওপর আবেন কারণ েীন েবরবদ্রর কাবে 
সুসমািার েিাবরর জনয বর্বনই আমায় বনযুি কবরবেন৷ বর্বন 
আমাবক িন্দীবের কাবে স্বাধ্ীনর্ার কো ও অ�বের কাবে েতবে 
বফবর পািার কো থঘার্ণা করবর্ পাঠিবয়বেন; আর বনযাৃবর্র্বের 
মিু করবর্ িবলবেন৷ এোডা েভুর অনিুহ োবনর িত্সবরর কো 
থঘার্ণা করবর্ও পাঠিবয়বেন৷ এরপর বর্বন পুস্তকটি গুটিবয় 
থসখানকার সহায়কবের হাবর্ বেবয় িসবলন৷ সমাজ-িতবহ যাাঁরা থস 
সময় বেল, র্াবের সকবলর েতবে র্াাঁর ওপর বিবয় পডল । র্খন 
বর্বন র্াবের িলবলন, ‘িাবস্ত্রর এই কো যা থর্ামরা শুনবল র্া 
আজ পূণৃ হল ‘’৷ 

যীশু বযিাইয় ৬১:১,২ পে পডবেবলন । 
শির্ীয় প্রিার  

নাসরবর্ েিার করার পর যীশু, কফুরনাহুবমর িালীল িহবর 
থিবলন।বসখাবনর থলাবকরা র্ার কর্তৃ ত্ব থেবখ অিাক হবয় থিবেল।  
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*কর্তৃ বত্বর সাবে 

লকু ৪:৩১,৩২ ‘’ এরপর যীশু িালীবলর কফরনাহূম িহবর 
থিবলন৷ থসখাবন বর্বন বিোমিাবর র্াবের বিক্ষা বেবেবলন । র্াাঁর 
থেওযা বিক্ষায় র্ারা আিয ৃহবয় থিল, কারণ র্াাঁর বিক্ষা বেল 
ক্ষমর্াযুি ‘’৷ 

 *মন্দ আত্মা পালায় 

৩৩-৩৫ পে ‘’ থসই সমাজিতবহ অশুবি আত্মায় পাওযা একজন 
থলাক বেল, থস বিত্কার কবর িবল উঠল, ‘ওবহ নাসরর্ীয় যীশু! 
আমাবের কাবে আপনার বক েরকার? আপবন বক আমাবের ধ্বংস 
করবর্ এবসবেন? আবম জাবন আপবন থক, আপবন ঈশ্ববরর পবিত্র 
িযবি! যীশু র্াবক ধ্মক বেবয় িলবলন, ‘িুপ কবরা! আর ওর 
মধ্য থেবক থির হবয় যাও!’ র্খন থসই অশুবি আত্মা থলাকটিবক 
সকবলর মাঝখাবন আেবড থফবল বেবয় র্ার থকান ক্ষবর্ না কবর 
র্ার মবধ্য থেবক থির হবয় থিল। 

 

*ক্ষমর্া এিং কর্তৃ ত্ব 

৩৬পে ‘’ এই থেবখ থলাবকরা অিাক হবয় বনবজবের মবধ্য িলািবল 
করবর্ লািল, ‘এর মাবন বক? সম্পূণৃ ক্ষমর্া ও কেতৃবত্বর সবঙ্খ 
বর্বন অশুবি আত্মাবের হুকুম কবরন আর র্ারা থির হবয় যায়৷ 

       

যীশুর মন্দ আিা -অসুস্তর্া-র্াছপাো- ঝদড়র উপর কর্তৃ ত্ব রদয়দছ,  

________________________________________________________________ 

মাকৃ কফরনাহূবম যীশুর থসিাকাজ এিং বর্বন থয কর্তৃ বত্বর সাবে 
র্ার কাজ কবরবেবলন থস বির্বয় জনিবণর আিযরৃ্া সম্পবকৃ 
বলবখবেবলন। মাকৃ অনযানয মন্দআত্মার দ্বারা আিান্ত এিং অসুি 
থলাকবের সুি হওয়ার বির্বয় িবলবেন। 

মন্দ আিাদের উপর কর্তৃ ত্ব  

যীশুর মন্দ আত্মার উপবর কর্তৃ ত্ব রবয়বে 

৪০,৪১ পে ‘’ সূয়ৃ অস্ত যািার সময় থলাকরা র্াবের ি�ু-িা�ি 
ও পবরিাবরর থলাকজন, যাাঁরা নানা থরাবি অসুি বেল র্াবের 
যীশুর কাবে বনবয় এল৷ যীশু র্াবের েবর্যবকর ওপবর হার্ থরবখ 
র্াবের সুি করবলন। 
র্াবের অবনবকর মবধ্য থেবক ভূর্ থির হবয় এল৷ র্ারা বিত্কার 
কবর িলবর্ লািল, ‘আপবন ঈশ্ববরর পুত্র৷’ বকন্তু বর্বন র্াবের 
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ধ্মক বেবলন, র্াবের কো িলবর্ বেবলন না, কারণ র্ারা জানর্ 
থয় বর্বনই থসই খ্রীে’’।  

 

অসুস্তর্ার উপদর কর্তৃ ত্ব 

যীশুর অসুির্ার উপবর কর্তৃ ত্ব রবয়বে 

মাকৃ ১:৪০,৪১ ‘’ একবেন এক কুষ্ঠবরািী র্াাঁর কাবে এবস হাাঁেু 
থিবড বিনীর্ভাবি র্াাঁর সাহাযয িাইল৷ থস যীশুবক িলল, ‘আপবন 
ইবে করবল আমাবক ভাল কবর বেবর্ পাবরন৷যীশু র্ার েবর্ 
মমর্ায় পূণৃ হবয় হার্ িাবডবয় র্াবক িি ৃকবর িলবলন, ‘আবম 
র্া-ই িাই, রু্বম ভাল হবয় যাও ‘’৷ 

মন্ুদষ্যর লেদির উপদর কর্তৃ ত্ব 

যীশু পঙ্খ ু থলাকটির সাবে কো িলবলন। "থর্ামার হার্ েসাবরর্ 
কর!"  

মাকৃ ৩:১-৩ ‘’ আিার বর্বন সমাজ-িতবহ থিবলন৷ থসখাবন একো 
থলাক বেল, যার একো হার্ পঙ্খ ুহবয় বিবয়বেল। বর্বন থলাকটিবক 
সুি কবরন বক না, র্া থেখার জনয বকেু থলাক র্াাঁর বেবক নজর 
রাখল, যাবর্ র্াাঁর থোর্ ধ্রবর্ পাবর। যীশু থসই থলাকটিবক, যার 
হার্ পঙ্খ ুহবয় থিবে র্াবক িলবলন, ‘সকবলর সামবন এবস োাঁডাও 
‘’।  
যীশু জানবর্ন থলাকটি সুি হবয় উঠবি। বর্বন িলবলন, "এবিবয় 
যাও" 

৪,৫ পে ‘’ পবর বর্বন র্াবের িলবলন, ‘বিোমিাবর থলাবকর 
উপকার, না ক্ষবর্ করা, থকানটি বিবধ্সম্ভর্? জীিন রক্ষা করা 
না জীিন নে করা, থকানটি বিবধ্সম্ভর্? বকন্তু র্ারা িুপ কবর 
োকল৷ র্খন বর্বন িুদ্ধ েতবেবর্ র্াবের িাবরবেবক র্াকাবলন এিং 
র্াবের কবঠার মবনর জনয েঃুখ েকাি কবর থসই থলাকটিবক 
িলবলন, ‘থর্ামার হার্ িাডাও৷’ থস র্ার হার্ িাবডবয় বেবল 
র্ার হার্ ভাল হবয় থিল’’।  
কর্তৃ বত্বর সাবে, যীশু একটি কো িলবলন এিং থলাকটি র্ার হার্ 
িাডাবর্ই সুির্া থপল। 

সতশির উপদর কর্তৃ ত্ব 

*অবভিপ্ত ডুমুর িাে 

যীশুর ডুমুর িাবের উপর কর্তৃ ত্ব বেল 

মবে ২১:১৯ ‘’ বর্বন পবের ধ্াবর একটি ডুমরু িাে থেখবর্ থপবয় 
থসই িােোর কাবে থিবলন৷ বকন্তু পার্া োডা র্াবর্ বকেু থেখবর্ 
থপবলন না৷ র্খন বর্বন থসই িােটিবক িলবলন, ‘থর্ামাবর্ আর 
কখনও ফল হবি না৷’ আর থসইডুমরু িােটি শুবকবয় থিল ‘’। 
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প্রকত শর্র উপদর কর্তৃ ত্ব 

*ঝডবক িান্ত করবলন 

 

যীশু িার্াস ও সমবুদ্রর সাবে কর্তৃ বত্বর সাবে কো িবলবেবলন এিং 
র্ারা র্াাঁর আনিুর্য হবয়বেল। 
মাকৃ ৪:৩৫-৩৮ ‘’ ঐবেন সব�য হবল বর্বন বির্যবের িলবলন, 
‘িল, আমরা হ্রবের ওপাবর যাই৷ র্খন র্াাঁরা থলাকবের বিোয় 
বেবয়, বর্বন থনৌকায় থয় অিিায় িবসবেবলন, থর্মবনভাবিই র্াাঁবক 
সবঙ্খ বনবয় থিবলন, থসখাবন আরও থনৌকা র্াবের সবঙ্খ বেল। 
থেখবর্ থেখবর্ েিণ্ড ঝড উঠল এিং থেউগুবলা থনৌকায় এমন 
আেবড পডবর্ লািল থয় থনৌকা জবল ভবর উঠবর্ লািল৷ 
থসইসময় যীশু থনৌকার বপেন বেবক িাবলবি মাো বেবয় 
ঘুবমাবেবলন৷ র্াাঁরা র্াাঁবক জাবিবয় িলবলন, ‘গুরু, আপনার বক 
বিন্তা হবে না থয় আমরা সকবল ডুিবর্ িবসবে? 

     যীশু িার্াসবক ধ্মক বেবয় সমবুদ্রর সাবে কো িলবলন। 
৩৯,৪০ পে ‘’ র্খন বর্বন থজবি উবঠ ঝডবক ধ্মক বেবলন ও 
সমদু্রবক িলবলন, ‘োম!িান্ত হও!’ সবঙ্খ সবঙ্খ ঝড থেবম থিল, 
আর সিবকেু িান্ত হল । র্খন বর্বন র্াবের িলবলন, ‘থর্ামরা 
এর্ ভীরু্ থকন? থর্ামাবের বক এখনও বিশ্বাস হয় বন? 

যীশুর থিাঝাবর্ িাইবেবলন থয, “রু্বম এর্ ভয় পাে থকন? 
রু্বমও ঝড িান্ত করবর্ পাবর। থর্ামার বিশ্বাস থকাোয়? ”  
৪১পে ‘’ বকন্তু বির্যরা আরও ভয় থপবয় পরিবরর মবধ্য 
িলািবল করবর্ লািবলন, ‘ইবন র্বি থক? এমন বক ঝড এিং 
সমদু্রও এাঁর কো থিাবন’’। 

যীশু আমাদের উোিরন্  

________________________________________________________________ 

আমাবের কীভাবি িলবর্ হবি এিং কর্তৃ বত্বর সাবে িাবলর্ হবর্ 
হবি, যীশুবক আমাবের উোহরণ বহসাবি থেখবর্ হবি। থির্ আেম 
বহসাবি পতবেিীবর্ র্াাঁর কাজগুবল উোহরণস্বরূপ, আমরা কীভাবি  
উদ্ধার থপবয়বে এিং পুনরুবদ্ধর্ হবয়বে,যাবর্ আমরা পতবেিীবর্ 
যীশুর কাজগুবল করবর্পাবর।আমরাও থযন যীশুর মর্ কর্তৃ ত্ব এিং 
সাহস বনবয় ঈশ্ববরর থসিাকাজ করবর্ পাবর।  

থযাহন ১৪:১২ ‘’ আবম থর্ামাবের সবর্য িলবে, থয় আমার ওপর 
বিশ্বাস রাবখ, আবম থয় কাজই কবর না থকন, থসও র্া করবি, 
িলবর্ বক থস এর থেবকও মহান মহান কাজ করবি, কারণ আবম 
বপর্ার কাবে যাবে ‘’।  
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যীশু জ্বদরর আিাদক ধ্মক শেদেন্ 

বপর্বরর িাশুবডর মবধ্য োকা জ্বরবক যীশু কর্তৃ বত্বর সাবে ধ্মক 
বেবয়বেবলন। 

লকু ৪:৩৮,৩৯ ‘’ যীশু সমাজ-িতহ থেবক থিবরবয় বিবমাবনর 
িাবডবর্ থিবলন৷ থসখাবন বিবমাবনর িাশুডী খুি জ্ববর ভুিবেবলন, 
র্াই র্ারা এবস র্াাঁবক অনবুরাধ্ করল থয়ন বর্বন র্াাঁবক সুি 
কবরন ।র্খন যীশু র্াাঁর কাবে োাঁবডবয় জ্বরবক ধ্মক বেবলন, এর 
ফবল জ্বর থেবড থিল, আর বর্বন র্খনই উবঠ র্াবের খাওযা 
োওযার িযিিা করবর্ লািবলন ‘’। 

োসাদরর জীশবর্ িওয়া 

যীশু লাসাবরর কিবরর কাবে বিবয় সাহস এিং থজার বেবয় কো 
িলবলন।  

থযাহন ১১:৪৩ ‘’ এই কো িলার পর যীশু থজার িলায় 
ডাকবলন, ‘লাসার থিবরবয় এস ‘’!  

যীশুর কাদজর িারা 

যীশু থযখাবনই থিবেন, বর্বন সাহবসর সাবে থসিাকাজ কবরবেবলন 
যা মানিপুত্র বহসাবি র্াাঁর কর্তৃ বত্বর অিির্ োকার ফলস্বরূপ। 
পবিত্র আত্মার িবিবর্ বর্বন যখন এই কর্তৃ ত্ব েকাি কবরবেবলন, 
র্খন বর্বন অসুিবক বনরাময় কবরবেবলন, ভূর্বের থির 
কবরবেবলন এিং মতর্বেরবক জীবির্ কবরবেবলন। বর্বন থসই 
সময়কার এিং আমাবের সময় উভয়ই বিশ্বাসীবের জনয এটি 
একটি উোহরণস্বরূপ। 
যীশু র্াাঁর বির্যবের একই কর্তৃ বত্বর সাবে থসিাকাজ করবর্ এিং 
বর্বন থয কাজ করবেবলন ঠিক একই কাজ করবর্ িবলবেবলন। 
 মবে ১০:৮ ‘’ থর্ামরা বিবয় থরািীবের সাবরবয় থর্াল, মতর্বের 
িাাঁবিবয় থর্াল, কুষ্ঠ থরািীবের পবরষ্কার কবরা, ভূর্বের থির কবর 
োও৷ থর্ামরা এসি কাজ বিনামবূলয কবরা, কারণ থর্ামরা থসই 
ক্ষমর্া বিনামবূলযই থপবয়ে’’। 
যীশু থযই কর্তৃ ত্ব বনবয় থসিাকাজ করবর্ন থসই একই কর্তৃ ত্ব বর্বন 
র্ার বিসযবেরও বেবয়বেবলন, র্ারফবল র্ারাও থসিাকাজবক করবর্ 
থপবরবেল। 
লকু ১০:১৯ ‘’ থিান! সাপ ও বিবেবক পাবয় েলিার ক্ষমর্া 
আবম থর্ামাবের বেবয়বে; আর থর্ামাবের িত্রুর সমস্ত িবির 
ওপবর ক্ষমর্াও আবম থর্ামাবের বেবয়বে; থকান বকেুই থর্ামাবের 
ক্ষবর্ করবর্ পারবি না’’। 

সািসী কর্তৃ ত্ব 

যীশুর থসিাকাজ ভয় িা ভীরুর্া েকাি কবর না িরং র্ার 
থসিাকাজ আমাবের কাবে সাহস এিং িবির উোহরণস্বরূপ। 
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২ বর্মবেয় ১:৭ ‘’ঈশ্বর আমাবের ভীরুর্ার আত্মা থেন বন৷ 
ঈশ্বর আমাবের পরািম, থেম ও আত্মসংযবমর আত্মা বেবয়বেন 
‘’৷  

যীশু সাহবসর সাবে সুসমািার েিার কবরবেবলন, েেু আত্মা 
োবডবয়বেন এিং অসুি থলাকবের উপবর র্াাঁর হার্ থরবখবেবলন 
এিং বর্বন কর্তৃ বত্বর সাবে পবরিযাৃ করার দ্বারা র্াবের সুি হবয় 
উঠবর্ থেবখবেবলন। আমাবের উোহরণস্বরূপ, যীশু এই বিভাজনীয় 
িাকয থরবখ থিবেন। 
মাকৃ ১৬:১৫-১৮ ‘’ আর বর্বন র্াাঁবের িলবলন, ‘থর্ামরা সমস্ত 
পতবেিীবর্ যাও, এিং সি থলাবকর কাবে সুসমািার েিার কর৷ 
যাাঁরা বিশ্বাস কবর িাপ্তাইজ হবি, র্ারা রক্ষা পাবি, বকন্তু যাাঁরা 
বিশ্বাস করবি না, র্াবের থোর্ী সািযস্ত করা হবি । যাাঁরা বিশ্বাস 
করবি এই বিহ্নগুবল র্াবের অনিুর্ী হবি৷ আমার নাবম র্ারা 
ভূর্ র্াডাবি; নরু্ন নরু্ন ভার্ায় কো িলবি। হাবর্ কবর সাপ 
রু্লবি এিং মারাত্মক বকেু থখবলও র্াবের থকান ক্ষবর্ হবি না; 
আর র্ারা অসুি থলাবকর ওপর হার্ রাখবল র্ারা সুি হবি’’৷   

যখন আমরা থির্ আেম বহসাবি যীশুর উোহরণ অনসুরণ করি, 
আমরা খুাঁবজ পাি থয আমরা েেম আেম বহসাবি জান যীশু 
বযবন স্রো র্ার িাকয মানয কবর িবল। 
আমরা এই পতবেিী এিং অসুির্া, োসত্ব, োবরদ্রয এিং মতরু্য সহ 
এই পতবেিীবর্ এিং এই পতবেিীর সমস্ত বকেুর উপবর বনবজবের 
িাসন ও কর্তৃ ত্ব করার বির্য়টি থেখবর্ পাি।আমরা থয কারবন 
সতে হবয়বেলাম থসই কাজ আমরা আিার করি। 

িয়র্াদন্র িয় 

যীশু এই পতবেিীবর্ থসিা করার সময় িয়র্ান বনিয়ই র্া থেবখ 
ভীর্ হবয় উবঠবেল। যীশু মনরু্যপুত্ররুবপ কাজ করবেন, 
আবধ্পবর্যর সাবে, কো িলবেবলন এিং কর্তৃ বত্বর সবঙ্খ পবরিযাৃ 
করবেবলন এিং র্া কবর বর্বন িয়র্াবনর কাজগুবলবক ধ্বংস 
করবেবলন। 
১ থযাহন ৩:৮খ ‘’ বেয়ািল থসই শুরু থেবকই পাপ কবর িবলবে৷ 
থয় িযবি পাপ কবরই িবল থস বেয়ািবলর৷ বেয়ািবলর কাজবক 
ধ্বংস করার জনযই ঈশ্ববরর পুত্র েকাবির্ হবয়বেবলন ‘’। 
আজ আমরা যীশুর উোহরণ অনসুরণ দ্বারা জীিনযাপন করি 
এিং আমাবের ঈশ্ববরর থেওয়া কর্তৃ বত্বর মবধ্য পবরিাবলর্ হি। 
আমরাও িয়র্াবনর কাজবক ধ্বংস করি। 
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পনু্ারাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

________________________________________________________________ 

১। থযাহন ৫:২৫-২৭ অনসুাবর, যীশু বক ঈশ্ববরর পুত্র বহসাবি নাবক মানিপুত্র বহসাবি কর্তৃ বত্বর  
সবঙ্খ থসিাকাজ কবরবেবলন?  

 

২। । যীশু সমস্ত বির্বয়র উপর, অসুির্া এিং থরাবির উপবর এিং মন্দ আত্মার উপবর 

কর্তৃ বত্বর সাবে করা কাবজর উোহরণ বেন।   

 

৩। এই পতবেিীবর্ যীশুর কর্তৃ বত্বর দ্বারা কাজ থেবখ থলাবকবের বক েবর্বিয়া বেল।  

 

৪। আপবন যখন এই পতবেিীবর্ কর্তৃ বত্বর সাবে পবরিাবলর্ হবিন র্খন থলাবকবের েবর্বিয়া কী 
হবর্ পাবর?   
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ষ্ষ্ঠ অধ্যায় ( CHAPTER 6 ) 

িুি লর্থদক শসংিাসন্ পযৃন্ত 

যীশুর মতরু্য 

______________________________________________________________ 

িয়র্াবনর রাজয ধ্বংস হবয় থিবেল এিং িয়র্ান জানর্ থয 
যীশুবক অিিযই হর্যা করা হবি । িয়র্াবনর ের্ারনা স্বিেৃরূ্বের 
সবঙ্খ আেম এিং হিার বিরুবদ্ধ কাজ কবরবেল। বকন্তু যীশুর 
বিরুবদ্ধ র্া সফল হয়বন!  

র্বি, আিারও িয়র্ান ের্ারণার িযিহার কবরবেল।যীশুর মতরু্যর 
োিী করার মধ্য বেবয় থস ধ্মীয় থনর্াবের ের্ারণা কবরবেল । 
থস বযহুোর মবধ্য বেবয় কাজ করল এিং বযহুো যীশুর সবঙ্খ 
বিশ্বাসঘার্কর্া কবরবেল। এমনবক আেম ও হাওয়ার সবঙ্খ ের্ারণা 
করার জনয থস সবপৃর থেবহ েবিি কবরবেল 

িয়র্ান যীশুবক এর্ো ঘতণা কবরবেল থয থকিল থস র্াাঁর মতরু্যই 
িায় বন থস র্াাঁবক যন্ত্রণা বেবর্ থিবয়বেল। িয়র্াবনর সমস্ত রাজত্ব, 
ক্ষমর্া, অ�কাবরর িাসক এিং েেু আত্মারা জমাবয়র্ হবয়বেল। 
র্ারা অিিযই র্াবের সিবৃেষ্ঠ বিজয় এিং উেযাপবনর মহুুবরৃ্র 
জনয েতুর্ বেল বকন্তু র্ারা জানর্ থয র্াবের বনবজর ধ্বংসই 
র্খন িবল এবসবেল। 

যীশুর সাদর্থ শবশ্বাসঘার্কর্া করা িদয়শছে  ,র্াদক আঘার্ করা িদয়শছে এবং িুদিদর্ লেওয়া  
িদয়শছে। 

 মিান্  প্রর্ারন্া   

িয়র্ান, মহান ের্ারক বনবজই ের্াবরর্ হবয়বেল। র্ার অ� 
বিবদ্ববর্র জনয, থস িঝুবর্ই পাবরন বন থয থস থসই িযবির মতরু্যর 
কারণ হবয়বেল, থয র্াাঁর মতরু্য এিং পরির্ী পুনরুত্থাবনর মাধ্যবম 
র্াাঁবক পুবরাপুবর পরাস্ত করবিন এিং মানিজাবর্বক পাবপর পবরণবর্ 
থেবক উদ্ধার করবিন। 
িুদিদর্ মতরু্যর িারা যীশু আমাদের পাদপর মূেয প্রোন্ 
করদেন্। 

বর্বন আমাবের সমস্ত পাপ, অসুির্া, থরাি এিং অসুির্া সমস্ত 
যন্ত্রণার বনবজর উপর বনবয় বনবয়বেবলন। যখন এই জিবর্র সমস্ত 
পাপ যীশুর থেবক মবুে থফলা হবয়বেল, র্খন ইশ্ববরর িবি র্াাঁর 
উপবর এবসবেল। মহান আধ্যাবত্মক যুবদ্ধর এই সমবয় পুবরা বিশ্ব 
থকাঁ বপ উবঠবেল। যীশু, িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্বের বিনে  
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কবরবেবলন। িয়র্ান আেবমর সময় থেবকই মানরু্বক র্ার কর্তৃ বত্বর 
অধ্ীবন থরবখবেল। যীশু থসই কর্তৃ বত্বর িাবি িয়র্াবনর থেবক থকবড 
বনল। 

পতশর্থবীদর্ শক ঘদেশছে? 

________________________________________________________________________ 

বর্ন বেন ধ্বর যুদ্ধ িবলবেল। যীশু িবলবেবলন থয থযানা বর্ন 
বেন এিং বর্ন রার্ এক িড মাবের থপবে বেবলন, বর্বনও 
থর্মবন বর্ন বেবনর এিং বর্ন রার্ পতবেিীর িবুক োকবিন। 
মবে ১২:৪০ ‘’ থযানা থয়মন থসইবিরাে মাবের থপবে বর্ন বেন 
বর্ন রার্ বেবলন, থর্মন মানিপুত্র বর্ন বেন বর্ন রার্ পতবেিীর 
অন্তঃিবল কাোবিন ‘’। 

*পেৃা েভুাি হবয় থিবেল 

*পতবেিী কবম্পর্ হবয় উঠল 

*পাের থফবে থিল 

*কির খুবল থিল 

মনরু্য আর ঈশ্বর থেবক পতেক োকল না। মবন্দবরর 
মহাপবিত্রিাবনর িাবনর পেৃাটি বেবর েভুাি হবয় থিবেল। যীশু 
মতরু্যর িাাঁধ্নবক থভবঙ্খ বেবয়বেবলন র্ার ফবল পতবেিী থকাঁ বপ 
উবঠবেল। 
মবে ২৭:৫০-৫৩ ‘’ পবর যীশু আর একিার খুি থজাবর বিত্কার 
কবর োণ র্যাি করবলন। সবঙ্খ সবঙ্খ মবন্দবরর মবধ্যকার থসই 
ভারী পেৃাো ওপর থেবক নীি পযনৃ্ত বিবর েভুাি হবয় থিল, 
পতবেিী থকাঁ বপ উঠল, িড িড পােবরর িাাঁই থফবে থিল। 
সমাবধ্গুহাগুবল খুবল থিল, আর মারা বিবয়বেবলন এমন অবনক 
ঈশ্ববরর থলাবকর থেহ পুনরুবত্থর্ হল৷ যীশুর পুনরুত্থাবনর পর 
এরা কির থেবড পবিত্র নির থজরুিাবলবম বিবয় িহুবলাকবক থেখা 
বেবয়বেবলন’’।  

 

আিার জর্দর্ শক ঘদেশছে? 

________________________________________________________________ 
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যুদ্ধটি যীশু এিং িয়র্ান ও র্ার তপিাবিক িাবহনীর সাবে 
ঘবেবেল। 
যখন যীশুবক িুবি থপবরক িাাঁো হবেল, িয়র্ান অিিযই এই 
গুরুর্র ঘেনাটি ের্যক্ষ করার জনয র্ার সমস্ত িাবহনীবক থডবক 
পাঠিবয়বেল। এটি ের্ক্ষয করা র্াবের জনয খুি গুরুত্বপূণৃ বেল! 
যীশু িুবি মারা যািার সাবে সাবে িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্রা 
অিিযই র্াবের বিজবয়র সিবিবয় িড মহুুরৃ্ হবি িবল থভবি 
থভবি আনবন্দর্ভাবি েতুর্ হবর্ শুরু কবরবেল। 
িয়র্াবনর পবক্ষ যীশুর োণহীন থেহবক িুবি ঝুলবর্ থেখাই যবেে 
বেল না। অ� বিবদ্ববর্ িয়র্ান বনিয়ই বিৎকার কবর িবলবেল 
থয, "র্াবক অিিযই নরবকর িভীবর থফবল থেওয়া থহাক!" 
িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্রা র্াবের অজ্ঞানহীন থিাকাবমর ফবল 
আনবন্দর মবধ্য থমবর্ উবঠবেল, বকন্তু র্াবের আনন্দ ক্ষণিায়ী 
বেল কারন নরবকর েরজা যীশুর পিাবর্ ি� হবয় থিবেল।  
যীশু সমস্ত মানিজাবর্র ভয়ািহ পাপবক বনবয় নরবকর সমস্ত 
যন্ত্রণা সহয কবরবেবলন, বর্বন অসহায় হবয় নরবকর িভীবর থনবম 
এবসবেবলন। বর্বন থসখাবন বিবয় মনবুর্যর সমস্ত পাপবক মবুঝ 
বেবলন এিং আমাবের সমস্ত পাপবক বিরকাবলর জনয থোবের্ কবর 
বেবলন। 
িীর্সংবহর্া ১০৩:১২ ‘’ পূিৃ থয়মন পবিবমর থেবক বিবেন্ধ, 
থর্মন কবরই ঈশ্বর, আমাবের কাে থেবক আমাবের পাপবক 
বিবেন্ধ কবর বনবয় থিবেন ‘’।  

োউদের িারা িশবষ্যৎবান্ী 

*পাবপর মূলয েোন 

*পাবপর িাবস্ত িহন 

যীশুর মতরু্যর পর বক ঘেবি র্া োউে  িণৃনা কবরবেন।আমাবের 
পাপ িহন কবর, িয়র্ান র্াাঁর িূডান্ত ধ্বংবসর পবরকল্পনা করার 
সময় বর্বন অসহায় হবয় পবডবেবলন। বর্বন নরবকর িভীরর্ম 
অংবি থনবমবেবলন। থযখাবন যারা অবিশ্বাবসর ফবল মারা বিবয়বেল 
র্াবের বিিার ও িাবস্তর জনয থসখাবন বেল।  
যীশু আমাবের পাবপর িাবস্ত ও বিিার িহন কবর নরবক নামবলন। 
িীর্সংবহর্া ৮৮:৩-৭ ‘’ আমার আত্মা এই যন্ত্রণায় অবনক কে 
থপবয়বে! খুি র্াডার্াবড আবম মারা যাবিা। ইবর্মবধ্যই থলাকরা 
আমার সবঙ্খ থসই রকম আিরণ শুরু কবরবে, যা একজন মতবর্র 
েবর্ করা হয়, অেিা একজন থলাক থয় থিাঁবি োকার পবক্ষ খুি  

েিুলৃ র্ার সবঙ্খ থয়মন িযিহার করা হয়। ওরা মতর্বের মবধ্য 
আমাবক থখাাঁবজ| আবম থসই মতর্ থলাবকর মর্ কিবর পবড আবে, 
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থয় মতর্ থলাকবক আপবন ভুবল থিবেন, থয় আপনার থেবক এিং 
আপনার যত্ন থেবক বিবেন্ধ হবয় থিবে। আপবন আমাবক মাটির 
থসই িবরৃ্ পুবর বেবয়বেন| হযাাঁ, আপবন আমাবক অ�কাবর বনবক্ষপ 
কবরবেন| থহ ঈশ্বর, আপবন আমার েবর্ থিাধ্াবন্তর্ বেবলন এিং 
আপবন আমায় িাবস্ত বেবয়বেন’’।  
োউে যীশুর পুনরুত্থাবনর বির্বয়ও ভবির্যৎিানী কবরবেবলন। 

 িীর্সংবহর্া ১৬:১০ ‘’ থকন? কারণ থহ েভু পার্াবল আপবন 
আমার আত্মা থেবড িবল যাবিন না| আপনার বিশ্বস্ত জনবক 
আপবন কিবর পিবর্ থেবিন না’’। 

 

শযিাইদয়র িাববান্ী 

ভািিােী বযিাইয় যীশুর মতরু্য এিং পুনরুত্থাবনর বির্বয় ভািিানী 
কবরবেবলন। 

বযিাইয় ৫৩:৮-১২ ‘’ মানরু্ িবি েবযাি কবর র্াবক বনবয়বেল 
এিং র্ার েবর্ নযাযয বিিার কবরবন| র্াাঁর ভবির্যত্ পবরিার 
সম্পবকৃ থকউ বকেু িবলবন| কারণ থস জীবির্বের থেি থেবক 
বিবেন্ধ হবয়বেল| আমার থলাকবের পাবপর জনয থস িাবস্ত 
থপবয়বেল| র্ার মতরু্য হবয়বেল এিং ধ্নীবের সবঙ্খ র্াবক সমাবহর্ 
করা হবয়বেল| র্াবক েেু থলাকবের সবঙ্খ সমাবহর্ করা হবয়বেল 
যবেও থস থকান বহংস্র কাজ কবরবন| থস কখনও কাউবক ের্ারণা 
কবরবন| েভু র্াবক থমবর বপবর্ থফলার বসদ্ধান্ত থনন| যবে থস 
থোর্বমািবনর িবল বহবসবি বনবজবক উত্সি ৃ কবর, থস র্ার 
সন্তাবনর মখু থেখবি এিং েীঘৃ বেন িাাঁিবি| ঈশ্ববরর অবভোয় 
র্ার হাবর্ সফল হবি। র্ার আত্মা িহু কে থপবলও থস অবনক 
ভাবলা বজবনস ঘো থেখবর্ পাবি| থস থযসি বজবনস বিবখবে র্া 
বনবয় সন্তুে হবি| আমার ভাবলা োসটি অবনক মানরু্বক ধ্াবমকৃ 
করবি| থস র্াবের অপরাবধ্র েরুণ িাবস্ত থভাি করবি| এই 
কারবণ আবম র্াবক অবনক থলাবকর মবধ্য পুরস্কতর্ করি| থয সি 
থলাকরা িবিিালী র্াবের সবঙ্খ সমস্ত বজবনবস র্ার অংি 
োকবি|আবম এো র্ার জনয করি কারণ থস থলাবকর জনয 
বনবজর জীিন উত্সিৃ কবর মারা বিবয়বেল| র্াবক এক জন 
অপরাধ্ী বহবসবি িণয করা হর্| বকন্তু সর্যো হল থস অবনক 
থলাবকর পাপ িহন কবর বেল| এিং এখন থস পাপী থলাকবের 
সপবক্ষ কো িলবে’’। 

ঈশ্বদরর লমষ্ 

*সকবলর পাপ িহন করবলন 

*অপরাধ্ীবের জনয মধ্যির্া করবলন 

োকবি|আবম এো র্ার জনয করি কারণ থস থলাবকর জনয 
বনবজর জীিন উত্সিৃ কবর মারা বিবয়বেল| র্াবক এক জন 
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অপরাধ্ী বহবসবি িণয করা হর্| বকন্তু সর্যো হল থস অবনক 
থলাবকর পাপ িহন কবর বেল| এিং এখন থস পাপী থলাকবের 
সপবক্ষ কো িলবে’’। 
পুরার্ন বনয়বমর উৎসবিৃর থমবর্র বিয়াবক যীশু িুবির মবধ্য পূণৃ 
করবলন। 

থযাহন ১:২৯ ‘’ পবরর বেন থয়াহন যীশুবক র্াাঁর বেবক আসবর্ 
থেবখ িলবলন, ‘ঐ থেখ, ঈশ্ববরর থমর্িািক, বযবন জিবর্র 
পাপরাবি িহন কবর বনবয় যান’’। 

বশের ছার্ে  

যীশু যখন আমাবের পাপবক পতবেিীর িভীবর বনবয় থিবলন, র্খন 
বর্বন পাপ-োিল দ্বারা বিবত্রর্ কাজটি সম্পােন করবলন যা 
মানবুর্র পাপবক েবূর সবরবয় বেবয়বেল। 
থলিীবয়র পুস্তক ১৬:১০,২১,২২ ‘’ অজাবজবলর জনয ঘুাঁটি থিবল থয 
োিলোবক থিবে থনওয়া হবয়বে র্াবক অিিযই জীিন্ত অিিায় 
েভুর কাবে আনবি| র্ারপর এই োিলটিবক অজাবজবলর জনয 
মরুভূবমবর্ পাঠাবর্ হবি| এো থলাকবের পবিত্র করার জনযই 
েরকার। হাবরাণ র্ার হার্ েটুি জীিন্ত োিবলর মাোয় রাখবি 
এিং র্ার ওপর ইস্রাবয়বলর থলাকবের পাপ ও অপরাধ্গুবল স্বীকার 
করবি| এইভাবি হাবরাণ থলাকবের পাপসমহূবক োিবলর মাোয় 
িাপাবি| র্ারপর থস োিলোবক মরুভূবমবর্ পাঠাবি| একজন 
মানরু্ বনযুি করা হবি এিং থস োিলটিবক বনবয় ইস্রাবয়বলওযার 
জনয তর্রী োকবি। সুর্রাং োিলো বনবজর ওপর সমস্ত মানবুর্র 
পাপ িবয় বনবয় থখালা মরুভূবমবর্ িবল ইস্রাবয়বলবি| থয মানরু্টি 
োিলটিবক বনবয় ইস্রাবয়বলবি থস র্াবক মরুভূবমবর্ থেবড বেবয় 
আসবি’’। 

 

যীশুদক ধ্দর রাখা যায় শন্ 

________________________________________________________________ 

যীশু যখন আমাবের পাপগুবল নরবকর িভীরর্ম অঞ্চবল থপৌাঁবে 
বেবয়বেবলন, র্খন ঈশ্ববরর িবি র্াাঁর উপবর থনবম এবসবেল। 
থেবরর্ ২:২৭ ‘’ কারণ রু্বম আমার োণ মতরু্যবলাবক পবরর্যাি 
করবি না৷ রু্বম থর্ামার পবিত্র িযবিবক ভয় থপবর্ থেবি না ‘’।  
নরবকর েরজা (থহবডস) যীশুর বিরুবদ্ধ বকেু করবর্ পাবরবন। 
নরবকর েরজা থভবঙ বর্বন িয়র্াবনর থেবক  মতরু্য, নরক এিং 
কিবরর িাবি বেবনবয় বনবয়বেবলন। 

মন্দ আিা এবং েিু আিারা পরাশজর্ িদয়শছে 
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োিীন যুদ্ধগুবলর ইবর্হাস এিং িত্রুবের পরাজয় বনম্নবলবখর্ 
িাবকযর র্াৎপযৃ সম্পবকৃ বিবির্ অন্তেতৃ বে েকাি কবর োবক। 
কলবসয় ২:১৫ ‘’ আর এইভাবি সমস্ত (আবত্মক) িাসক ও 
আবধ্পর্যবক পরাস্ত করবলন৷ ঈশ্বর জির্বক থেখাবলন থয় র্ারা 
িবিহীন ‘’৷ 

িবি এিং কর্তৃ পক্ষগুবল, থযমনটি আমরা আবি অধ্যয়ন কবরবে, 
থসগুবল হল িয়র্াবনর িাবহনীর সংিঠবনর উবেবখর্ বির্য়। 
োিীনকাবল, যখন থকানও থসনািাবহনী র্াবের িত্রুবক পরাবজর্ 
করর্, র্ারা র্াবেরবক বনরস্ত্র কবর বের্, র্াবের থপািাক বেবনবয় 
বনর্, র্াবের বিকল বেবয় এবক অপবরর সাবে থিাঁবধ্ থরবখ বের্ 
এিং সম্পূণ ৃঅসম্ভাবনর্ভাবি র্াবের োস বহসাবি বনবজবের থেবি 
বনবয় থযর্। 
যীশু িযবিির্ভাবি িয়র্ান এিং সমস্ত মন্দ আত্মাবের বনরস্ত্র 
কবরবেবলন। বর্বন র্াবের কাে থেবক র্াবের অস্ত্র থকবড 
বনবয়বেবলন। বর্বন র্াবের কাপড খুবল থফলবলন। বর্বন র্াবেরবক 
সকবলর সামবন পরাস্ত করবলন। 
যারা বকেু বেন আবি যীশুবক িুবিবর্ ঝুবলবয়, উলঙ্খ কবর র্াবক 
অপমাবনর্ করবেল, র্ারাও এখন থসই একইভাবি অপমাবনর্ 
হবেল। 
শয়তান্ আদম ও হবাদক পরা� কদরশছে 

*র্াবেরবক উলঙ্খ কবর বেবয়বেল 

*র্াবের কর্তৃ ত্ব থকবড বনবয়বেল 

শয়তান্ েভদবশছে েস যীশুদকও পরা� কদর শদদয়দছ 

*র্াবক আহর্, উলঙ্খ কবর বেবয়বেল  

*িুবিবর্ োবঙ্খবয় বেবয়বেল 

শকন্তু যীশু  ,শয়তান্ এবং তার ম� আত্মাদদর পরা� কদরশছদেন্  

*র্াবেরবক উলঙ্খ কবর বেবয়  

*র্াবের কর্তৃ ত্ববক বিরকাবলর জনয থকবড বনবয় 

 
পনু্রুত্তান্ 

িুবি র্াাঁর মতরু্যর মাধ্যবম এিং পাপবক নরবকর িভীবর থপৌাঁবে 
বেবয় পাবপর িাবস্ত েোন করার পবর, যীশু মতরু্য, নরক এিং 
কিবরর িাবি িয়র্াবনর থেবক থকবড বনবয়বেবলন। 
িয়র্ানবক পরাস্ত কবর এিং মতরু্যর উপবর র্ার িবি থভবঙ বেবয়, 
কিরও আর যীশুর থেহবক ধ্বর রাখবর্ পাবর না। িবিিালী 
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বিজবয়র বিবফারবণ যীশু মতর্বের মধ্য থেবক উবঠ এবসবেবলন। 
িয়র্ান এিং সমস্ত মন্দ িবি পরাবজর্ হবয়বেল!  

ইবফর্ীয় ১:১৯-২১  ‘’ আমরা যাাঁরা বিশ্বাসী, আমাবের মবধ্য 
ঈশ্ববরর থয় মহািবি কাজ করবে র্াও থর্ামরা জানবর্ পারবি। 
থসই মহািবি দ্বারা ঈশ্বর খ্রীেবক মতর্বের মধ্য থেবক জীবির্ 
কবরবেন ও র্াাঁর ডানপাবি স্বিীয় িাবন িবসবয়বেন৷ ঈশ্বর খ্রীেবক 
সমস্ত রাজা, মহারাজা, িাসনকরৃ্া ও মহান থনর্াবের থেবক এিং 
েবর্যক িীর্ৃ িানীয় িবির উবদৃ্ধ খ্রীেবক িাপন কবরবেন, থকিল 
এই কাবল নয় আিামীকাবলও ‘’৷ 

যীশু স্বরৃ্াদরাশির্ িদেন্ 

________________________________________________________________ 

 শবজয়ী িদয়  

যীশু বিজয়ীভাবি স্ববি ৃ বফবর থিবলন এিং বর্বন র্াাঁর যাত্রায় 
িন্দীবের থনর্ত ত্ব বেবয়বেবলন। 
ইবফর্ীয় ৪:৮-১০ ‘’ র্াই িাস্ত্র িলবে: ‘বর্বন উবদৃ্ধ আকাবি 
থিবলন, সবঙ্খ িন্দীবের বনবয় থিবলন, আর মানবুর্র হাবর্ রু্বল 
বেবয় থিবলন নানা িরোন৷’ যখন িলা হবয়বে, ‘বর্বন উবদৃ্ধ উবঠ 
থিবলন,’ র্ার অেৃ বক? র্ার অেৃ এই থয় েেবম বর্বন বনবম্ন 
পতবেিীবর্ থনবমবেবলন।থসই জন বযবন থনবম এবসবেবলন (খ্রীে) 
বর্বন থসই একই িযবি বযবন আকাবির থেবকও উবচ্চ উবঠবেবলন, 
যাবর্ সি বকেুই র্াাঁর দ্বারা পূণৃ করবর্ পাবরন’’।  
যীশু যখন িন্দী হবয় িন্দীবের থনর্ত ত্ব বেবয়বেবলন, র্খন র্ার 
মবধ্য আমরা এক বিজয়ী তসনযেমুখ বহসাবি সামবরক েেিনৃীর 
মবধ্য পরাবজর্ িত্রুবক থনর্ত ত্ব থেওয়ার বিত্র থেখবর্ পাই - বনরস্ত্র, 
বিকল বেবয় আিদ্ধ, স্ববিরৃ সমস্ত স্বিেৃরূ্বের সামবন 
অপমাবনর্রুবপ িয়র্ান ও র্ার িাবহনীর েল িবলবে। িয়র্ান ও 
র্ার সমস্ত িাবহবনবক বর্বন সম্পূণৃরুবপ পরাবজর্ কবরবেবলন এিং 
র্াবের সম্পূণৃ অপমান জনসাধ্ারবণর কাবে ের্ক্ষয কবর 
রু্বলবেবলন। 
যীশু যখন কর্তৃ বত্বর িাবি িয়র্াবনর থেবক বনবয় বনবলন। বর্বন 
কর্তৃ বত্বর িাবিগুবল বফবরবয় বনবয়বেবলন যা আেম র্ার অিাধ্যর্ার  

কারবন িয়র্াবনর কাবে আত্মসমপৃণ কবরবেল। যীশু যখন 
িয়র্াবনর হার্ থেবক এই কর্তৃ বত্বর িাবিগুবল বেবনবয় বনবয়বেবলন, 
র্খন বর্বন মানিজাবর্ ও এই পতবেিীর উপবর িয়র্ানবক র্ার 
কর্তৃ ত্ব থেবক পরাস্ত কবরবেবলন। যীশু িযবিির্ভাবি িয়র্ান এিং 
র্ার সমস্ত মন্দর্াবক পরাবজর্ কবরবেবলন। 

আন্দন্দর সশির্ গ্রিন্ করা 
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বনিয়ই ঈশ্ববরর পুত্রবক স্ববি ৃর্াাঁর যোযে জায়িায় বফবরবয় 
আসার পর স্বিীয় থসনািাবহনীর আনন্দবক িণৃনা করার থকানও 
ি� থনই। র্াহবল কীভাবি মানরু্ থসই বিজয়ী ের্যািরৃ্বনর িণৃনা 
বেবর্ পাবর? 

োউে এই আনবন্দর একটি িণৃনা আমাবের বেবয়বেন। 

 িীর্সংবহর্া ২৪:৭-১০ ‘’ থহ ফেক সকল, থর্ামাবের মাো 
থর্াল! থহ োিীন দ্বারসমহূ, খুবল যাও, কারণ মবহমাবের্ রাজা 
থভর্বর আসবিন। থক থসই মবহমাবের্ রাজা? েভুই থসই রাজা| 
বর্বনই পরািমী তসবনক| েভুই থসই রাজা, বর্বনই যুবদ্ধর নাযক। 
থহ ফেক সকল থর্ামাবের মাো থর্াল! থহ োিীন েবিি 
দ্বারসমহূ, খুবল যাও, কারণ মবহমাবের্ রাজা থভর্বর আসবিন। 
থক থসই মবহমাবের্ রাজা? সিিৃবিমান েভুই থসই রাজা| বর্বনই 
থসই মবহমাবের্ রাজা। 

শবজয়ীর লঘাষ্র্া ! 

থেবরর্ থযাহন েকাবির্ িাবকয যীশুর কোবক রু্বল ধ্রবলন, যীশু 
বনবজর জয়ী হিার কো থঘার্ণা করবলন! 

েকাবির্ িাকয ১:১৮ ‘’ আবম থসই বির জীিন্ত, আবম 
মবরবেলাম, আর থেখ আবম বিরকাল যুবি যুবি জীবির্ আবে৷ 
মতরু্য ও পার্াবলর িাবিগুবল আবম ধ্বর আবে’’। 

যীশুর কাদছ িাশব রদয়দছ! 

________________________________________________________________ 

যীশু স্ববি ৃরাবজয এবস বিৎকার কবর িলবলন, ‘’ বপর্া, আমার 
কাবে িাবি আবে! িয়র্ান পরাবজর্ হবয়বে এিং আমার কাবে 
এখন িাবি রবয়বে’’! 

যীশুর হাবর্ কর্তৃ বত্বর িাবি বেল যা বর্বন িয়র্ান থেবক থকবড 
বনবয়বেবলন যা থস আেম ও হিাবক ের্ারণা কবর এবেন উেযান 
থেবক িুবর কবর বনবয়বেল। 

িাশবর গুরুত্ব 

 

যীশু িয়র্াবনর কাে থেবক িাবিগুবল বফবরবয় বনবয়বেবলন, বকন্তু 
বর্বন থসগুবল বনবজর কাবে রাবখন বন। থসগুবলবক বর্বন র্ার 
‘’নরু্ন সতবের’ কাবে বফবরবয় বেবয়বেবলন। 
মণ্ডলীর েেম েকাবি যীশু বির্যবের িবলবেবলন থয বর্বন 
র্াবেরবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেবিন। 
মবে ১৬:১৯ ‘’ আবম থর্ামাবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেি, র্াবর্ 
রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ থিাঁবধ্ রাখা হবি৷ আর 
পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ থেওযা হবি ‘’৷ 
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বযিাইয় পুস্তবক িাবির বির্বয় উবেবখর্ রবয়বে। 

 বযিাইয় ২২:২২ ‘’ “আবম োযূবের িাবডর িাবি ঐ মানরু্োর 
িলায় ঝুবলবয় থেি| যবে থস একো েরজা থখাবল, র্াহবল থস 
েরজা থখালাই োকবি| থকউই র্া ি� করবর্ সক্ষম হবি না| 
যবে থস একো েরজা ি� কবর র্াহবল ঐ েরজা ি�ই োকবি| 
থকউই র্া খুলবর্ পারবি না’’| 

পুরার্ন সমবয়, িাবিগুবল খুি িড, ভারী এিং অলঙ্কত র্ হর্। ধ্নী 
পুরুর্রা িাবি র্াবের কাাঁবধ্ ঝুবলবয় রাখর্, থসগুবল ভাবর বেল 
থসইজনয নয় িরং থসৌন্দযরৃ্ার জনয।োয়িই ে'ুজন োস ধ্নী 
থলাকবক কাাঁবধ্ িাবিগুবল বনবয় র্ার বপেবন অনসুরন করর্। এটি 
বেল সম্পবের এক েেিনৃ। 
বযিাইয় যখন মিীবহর আিমবনর বির্বয় ভবির্যদ্বাণী কবরবেবলন, 
র্খন বর্বন কাাঁবধ্ িাবলর্ িাবিগুলীর র্াত্পযৃ উবেখ কবরবেবলন। 
বযিাইয় ৯:৬ক ‘’ একটি বিবির্ বিশু জন্মিহণ করার পরই এো 
ঘেবি| ঈশ্বর আমাবের একটি পুত্র থেবিন| থলাকবের থনর্ত ত্ব 
থেওয়ার ভার র্ার ওপর োকবি’’। 
রাজত্ব, কর্তৃ বত্বর িাবিগুলী যীশুর হাবর্ বেল! যীশু এই িাবিগুলী 
বনবলন এিং মণ্ডলীবক বেবয় বেবলন। 

এই পতশর্থবীর কর্তৃ ত্ব আবার 

মন্ুদষ্যর জন্য পনু্রুশের্ করা িে! 
 

 

পনু্রাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

________________________________________________________________ 

১। িুবি মতরু্যর পবর, যীশু আমাবের সমস্ত পাপ এিং অপরাধ্বক থকাোয় বনবয় বিবয়বেবলন? 

 

২। িাস্ত্রিাবকযর অেৃ কী যখন এটি িবল থয যীশু আধ্যাবত্মক ক্ষমর্া এিং ক্ষমর্াগুবল লণু্ঠন 

কবরবেবলন এিং র্াবের েকািয লিায় থফবলবেন? 

 

৩।েকাবির্ িাকয ১:১৮ থর্ উবেবখর্ িাবিগুলী কাবক েবর্বনবধ্ত্ব কবর? 
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সিম অধ্যায় ( CHAPTER 7 ) 

কর্তৃ ত্ব মন্ুদষ্যর জন্য পুন্রুশের্ করা িদয়শছে 

যীশুর কাজ সম্পূরৃ্ িদয়শছে! 

________________________________________________________________ 

যীশুর কাজ সম্পূণৃ হবয়বে! 

ঈশ্বর যখন আেম এিং হিাবক সতবে কবরবেবলন, র্খন বর্বন 
র্াবেরবক এই পতবেিীবর্ িাসন করার ক্ষমর্া বেবয়বেবলন। পাবপর 
মাধ্যবম র্ারা এই কর্তৃ ত্বটি িয়র্াবনর কাবে হাবরবয়বেল। অর্ঃপর 
যীশু, বনখুাঁর্ মানরু্, সিবৃির্ আেমরুবপ, পতবেিীবর্ এমন েবর্টি 
পেবক্ষপ বনবয়বেবলন যা ঈশ্বর মানিজাবর্বক করার জনয তর্বর 
কবরবেবলন। যীশু সমস্ত মানিজাবর্র পাপবক বনবজর উপর িহণ 
কবরবেবলন এিং র্াবের পাবপর িাবস্ত বনবজর উপর বনবয় িুবি 
মতরু্যিরন কবরবেবলন। 
বর্বন সমস্ত মানিজাবর্র জনয মতরু্য থভাি কবরবেবলন। বর্বন এই 
পাপগুবল নরবকর িভীবর থপৌাঁবে বেবয়বেবলন এিং র্ার পবর 
ঈশ্ববরর িবি স্বয়ং যীশুর উপবর এবসবেল। বর্বন িয়র্ান ও 
সমস্ত মন্দেরূ্বক নরবকর দ্বারোন্তবর পরাবজর্ কবরবেবলন। যীশু 
কর্তৃ বত্বর সমস্ত িাবিগুবল বফবরবয় বনবয় বনবয়বেবলন। 
 মানিজাবর্র কাে থেবক িুবর করা সমস্ত বকেুই যীশু বফবরবয় 
বনবয়বেবলন। আেম ও হিাবক ঈশ্বর যা বকেুর জনয সতবে 
কবরবেবলন, যীশু থসগুবলবক িয়র্াবনর কাে থেবক পুনরুদ্ধার 
কবরবেবলন এিং মানিজাবর্র কাবে বফবরবয় বেবয়বেবলন। 
যীশু র্ার দ্বারা িঠির্ মণ্ডলীর কাবে বর্বন েেবম িলবলন, 

মবে ১৬:১৮খ,১৯ ‘’ রু্বম বপর্রআর এইপােবরর ওপবরই আবম 
আমার মণ্ডলী থিাঁবে রু্লি মতরু্যর থকান িবির্ার ওপর জয়লাভ 
করবর্ পারবি না । আবম থর্ামাবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেি, 
র্াবর্ রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ থিাঁবধ্ রাখা হবি৷ 
আর পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ থেওযা হবি ‘’।  

যীশু স্বরৃ্রাদজয রদয়দছন্ 

যীশুর িরৃ্মান িাবনর বির্বয় ইবিয় পুস্তবকর থলখবকরা িবলবেন। 

ইবিয় ১০:১২,১৩ ‘’ যখন থর্ামরা থসই িাবডবর্ বিবয় উঠবি 
র্খন থসখানকার থলাকবের শুবভো জাবনবয় িবলা, ‘থর্ামাবের 
িাবন্ত থহাক্৷ থসই িাবডর থলাকরা যবে থর্ামাবের স্বাির্ জানায়, 
র্বি র্ারা থসই িাবন্ত লাবভর উপযুি৷ বকন্তু র্ারা যবে  
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কর্তৃ ত্ব মন্ুদষ্যর জন্য পুন্রুশের্ করা িদয়শছে 

থর্ামাবের স্বাির্ না জানায়, র্বি থর্ামাবের িাবন্ত থর্ামাবেরই 
কাবে বফবর আসুক’’। 
যীশু এখন বপর্ার ডানবেবক িবস আবেন। 

যীশুর িরৃ্মান অিিান স�ব� োউে আবিই ভবির্যৎিানী 
কবরবেবলন। 

িীর্সংবহর্া ১১০:১ ‘’ েভু আমার মবনিবক িবলবেন, “য়র্ক্ষণ 
পয়ৃন্ত আবম থর্ামার িত্রুবক থর্ামার অধ্ীবন না এবন বেই র্র্ক্ষণ 
আমার ডান বেবক িস ‘’। 
োউে ভবির্যৎিানী কবরবেবলন থয যীশু বপর্ার ডানবেবক 
িসবিন। 

যীশু অদপক্ষা করদছন্ 

োউে এিং ইিীয় িইবয়র থলখক উভবয়ই আমাবের জাবনবয়বেবলন 
থয যীশু বপর্ার ডানবেবক িবস োকার থিবয় আরও থিবি বকেু 
করবেন। যীশু র্াাঁর িত্রুবের র্াাঁর পােবেবি আবনর্ করার জনয 
অবপক্ষা করবেন । 
থক র্ার িত্রুবের র্ার পের্বল বনবয় আসবি? 

যীশু র্াবের পুনরুদ্ধারকত র্ কর্তৃ ত্ব আবিষ্কার করার জনয এিং 
িয়র্ানবক পরাবজর্ িত্রু বহসাবি েেিনৃ করার জনয েভুর মবুির 
জনয অবপক্ষা করবেন। যীশুর কাজ থির্! বর্বন র্াাঁর িত্রুবের 
র্াাঁর পােবেবি পবরণর্ হওয়ার অবপক্ষায় রবয়বেন। িয়র্ানবক র্ার 
জায়িায় িাপন করা বিশ্বাসীবের কাজ। বিশ্বাসীবের অিিযই 
িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্বেরবক যীশুর পাবয়র নীবি রাখবর্ হবি। 
যীশুর যা যা করার বেল থসই সমস্ত বকেুই বর্বন সম্পন্ধ 
কবরবেবলন।এখন োবয়ত্ব আমাবের।আমরা হবে র্ার থেহ। আমরা 
র্ার হার্, পা। আমরা এখন পতবেিীবর্ কর্তৃ ত্ব করি। 

লপৌদের প্রারৃ্থন্া  

________________________________________________________________ 

থেবরর্ থপৌল সমস্ত থেবরর্বের জনয একটি গুরুত্বপূণৃ, িবিিালী 
োেনৃা কবরবেবলন। র্াাঁর োেনৃায় বপর্ার ডানবেবক যীশুর 
অিিান, আমাবের অিিান, আমাবের িবি এিং আমাবের 
োবয়ত্ববক বর্বন রু্বল ধ্বরবেবলন। 
ইবফর্ীয় ১:১৮-২৩ ‘’ আবম োেনৃা করবে থয়ন থর্ামরা আপন 
আপন হৃেবয় ঐশ্ববরক জ্ঞান লাভ করবর্ পার, র্াহবল ভবির্যবর্ 
বক ের্যািার জনয ঈশ্বর থর্ামাবের আহ্বান কবরবেন র্া থর্ামরা 
জানবর্ পারবি৷ থয় আিীিাৃে ঈশ্বর র্াাঁর পবিত্র থলাকবের থেিার  
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জনয বির কবরবেন র্া কর্ সম্পেিালী ও ের্াপযুি র্া থর্ামরা 
িঝুবর্ পারবি৷ আমরা যাাঁরা বিশ্বাসী, আমাবের মবধ্য ঈশ্ববরর থয় 
মহািবি কাজ করবে র্াও থর্ামরা জানবর্ পারবি। থসই মহািবি 
দ্বারা ঈশ্বর খ্রীেবক মতর্বের মধ্য থেবক জীবির্ কবরবেন ও র্াাঁর 
ডানপাবি স্বিীয় িাবন িবসবয়বেন৷ ঈশ্বর খ্রীেবক সমস্ত রাজা, 
মহারাজা, িাসনকরৃ্া ও মহান থনর্াবের থেবক এিং েবর্যক িীর্ৃ 
িানীয় িবির উবদৃ্ধ খ্রীেবক িাপন কবরবেন, থকিল এই কাবল নয় 
আিামীকাবলও। ঈশ্বর সিবকেুই খ্রীবের িরবণর নীবি িাপন 
কবরবেন৷ র্াাঁবকই সকবলর ওপবর মস্তক স্বরূপ কবর মণ্ডলীবক োন 
কবরবেন৷ মণ্ডলী হল খ্রীবের থেহ; আর র্াাঁর পবরপূণৃর্া সি 
বকেুই সমস্ত বেবক বেবয় পূণৃ কবর। 

 

যীশুর স্তান্ 

            থেবরর্ থপৌবলর মবর্, 

            *যীশু মতরু্য থেবক জীবির্ হবয়বেবলন 

            *স্বিীয় িাবন ডানবেবক িবস রবয়বেন 

            *সমস্ত ক্ষমর্া, বনয়ম, িবি, রাজবত্বর উপবর 

            *সমস্ত নাবমর উবদ্ধ 

            *মস্তক হিার জনয বনযুি 

যীশু সমস্ত মন্দ িবির থেবক অবনক উপবর। যীশু থেওয়া িা 
থেওয়া থযবর্ পাবর এমন সমস্ত উপাবধ্ থেবক অবনক উপবর। 
সমস্ত বজবনস যীশুর পাবয়র নীবি রবয়বে। 

িশির মান্েণ্ড 

িবির েটুি মানেণ্ড রবয়বে, একটি পুরার্ন বনয়বম ও অপরটি 
নরু্ন বনয়বম রবয়বে। 

পুরার্ন বনয়বম ক্ষমর্ার মানেণ্ড হল লাল সমবুদ্রর েুভাি। 

নরু্ন বনয়বম যীশুর পুনরুত্থাবনর ক্ষমর্া হবে থসই মানেণ্ড।  

থপৌল বলখবলন, 

     ইবফর্ীয় ১:১৯খ,২০ক ‘’ আমাবের মবধ্য ঈশ্ববরর থয় 
মহািবি কাজ করবে র্াও থর্ামরা জানবর্ পারবি। থসই মহািবি 
দ্বারা ঈশ্বর খ্রীেবক মতর্বের মধ্য থেবক জীবির্ কবরবেন ও র্াাঁর 
ডানপাবি স্বিীয় িাবন িবসবয়বেন ‘’।  

শবশ্বাসীদের স্তান্ 
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থেবরর্ থপৌল োেনৃা কবরবেবলন থযন বিশ্বাসীরা জ্ঞানেীপ্ত হবর্ 
পাবর এিং র্ারা জানবর্ পাবর থযঃ 

র্ার আহ্বাবনর আিা 

র্ার উোবরধ্াকাবরর থিৌরবির োিুযরৃ্া থক 

র্ার অবিিাসয ক্ষমর্াবক জানার 

আমরা র্ার থেহ 

আমরা র্ার মবধ্যই সম্পূণৃ 

আমাবের র্াাঁর উেরাবধ্কাবরর থিৌরিময় সম্পে এিং র্াাঁর িবির 
অর্যবধ্ক মহত্ত্ব সম্পবকৃ জ্ঞার্ োকবর্ হবি। থযই মহান ক্ষমর্ার 
দ্বারা যীশুর মতর্বের মধ্য হবর্ জীবির্ হবয়বেবলন থসই একই িবি 
বনবয় আমাবেরও কাজ করবর্ হবি। 

র্ার মদধ্য সম্পরৃূ্র্া 

________________________________________________________________ 

থপৌল মণ্ডলীর জনয োেনৃা করবলন, ‘’ মণ্ডলী হল বখ্রবের থেহ, 
র্ার সম্পূণৃর্া যার দ্বারা বর্বন সকলবক সম্পূণৃ কবরন ‘’। 

আমরা যবে, র্াাঁর মণ্ডলী হওয়া নাবর্, ঈশ্ববরর পুবত্রর িনূযর্া িা 
খাবলিান পূরণ করবে, র্াহবল কখন এই িনূযর্া থেখা বেবয়বে? 
স�ির্ এই িনূযর্া থসই সমবয়র বেবক বফবর যায় যখন লবুসফার 
থসই অবভবর্ি করূি যাবক র্াাঁর বিবদ্রাবহর জনয র্াাঁবক এিং র্ার 
অনসুরণকারী েবূর্বের সাবে স্বি ৃথেবক থফবল থেওয়া হবয়বেল।  
বযবহবস্কল ২৮:১৪ ‘’ আবম বিবির্ ভাবি থর্ামার জনযই একজন 
করূিবক থর্ামার একজন অবভভািক বহবসবি বনযুি কবরবেলাম| 
আবম থর্ামাবক ঈশ্ববরর পবিত্র পিবৃর্র ওপর িাপন কবরবেলাম| 
আগুবনর মর্ িকিবক ঐ মবণ মাবনবকযর মবধ্য বেবয় রু্বম 
যার্ায়ার্ করবর্ ‘’। 

স্বর্ীয়েরূ্সুেি পশরিােন্া  

থযমন ঈশ্ববরর মবধ্য বত্রত্বর্া রবয়বে থর্মবন স্ববিরৃ েরূ্বের 
পবরিালনার মবধ্য বত্রত্বর্া বেল।থসখাবন বমখাবয়ল, লবুসফার এিং 
িাবিবয়ল বেল। 

*এক র্ত র্ীয়াংি 

যখন লুবসফার বিবদ্রাহ কবরবেল, থলখা আবে থয, ‘’র্ার 
েবূর্বের’’ বনবক্ষবপর্ করা হল। 

েকাবির্ িাকয ১২:৭-৯ ‘’ এরপর স্ববি ৃএক যুদ্ধ থিবধ্ থিল৷ 
মীখাবয়ল ও র্ার অধ্ীবন অনযানয স্বিেৃরূ্রা থসই নাবির সবঙ্খ যুদ্ধ 
করল৷ থসই নািও র্ার অপেরূ্বের সবঙ্খ বনবয় যুদ্ধ করবর্  
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লািল। বকন্তু সাপ যবেে িবিিালী বেল না, র্াই র্ারা স্ববিরৃ 
িান হারাবলা। থসই বিরাে নািবক স্বি ৃ থেবক পতবেিীবর্ েুাঁ বড 
থফলা হল৷ এই বিরাে নাি হল থসই পুরাবনা নাি যাবক বেয়ািল 
িা িয়র্ান িলা হয়, থস সমি জির্বক ভ্রান্ত পবে বনবয় যায়৷ 
থসই নাি ও র্ার সঙ্খী অপেরূ্বের পতবেিীবর্ েুাঁ বড থফলা হল ‘’।  
থযসি েরূ্বের বনবক্ষবপর্ করা হবয়বেল থসগুবলবক িয়র্াবনর েরূ্ 
িবল উবেখ করা হবয়বে।স্ববিরৃ থমাে এক র্ত র্ীয়াংি েরূ্বের 
পতবেিীবর্ বনবক্ষবপর্ করা হবয়বেল। 

েকাবির্ িাকয ১২:৪ক ‘’ থস র্ার থলজ বেবয় আকাবির এক 
র্ত র্ীয়াংি নক্ষত্র থেবন নাবমবয় এবন পতবেিীর ওপর থফলল’’। 

  

 

*বমখাবয়ল 

স্বিেৃরূ্বের মবধ্য বমখাবয়লবক েধ্ান িবল উবেখ করা হবয়বে। 

বযহুো ১:৯ক ‘’ বকন্তু েধ্ান স্বিেৃরূ্ মীখাবয়বলর কো আমরা 
জাবন...... 

এটি বমখাবয়ল এিং "র্াাঁর স্বিেৃরূ্রা" বযবন িয়র্ান, োনি এিং 
র্ার েরূ্বের" বিরুবদ্ধ যুদ্ধ কবরবেবলন’’। 
েকাবির্ িাকয ১২:৭ ‘’ এরপর স্ববি ৃ এক যুদ্ধ থিবধ্ থিল৷ 
মীখাবয়ল ও র্ার অধ্ীবন অনযানয স্বিেৃরূ্রা থসই নাবির সবঙ্খ যুদ্ধ 
করল৷ থসই নািও র্ার অপেরূ্বের সবঙ্খ বনবয় যুদ্ধ করবর্ 
লািল’’।  
স�ির্ বমখাবয়ল এিং র্াাঁর থসনািাবহনীর অধ্ীবন এক র্ত র্ীয়াংি 
স্বিেৃরূ্ বেল, যারা বপর্ার থসিক বেল। 

*িাবিবয়ল 

স�ির্ িযাবিবয়ল, বযবন সিেৃা েরূ্ থেিেরূ্ বহসাবি উপবির্ 
হবর্ন এিং র্ার অধ্ীবন এক র্ত র্ীয়াংি েবূর্রা বেল যারা পবিত্র 
আত্মার পবরিযাৃয় োকর্। 
বর্বন সখবরবয়র কাবে এবস সংিাে বেবলন থয, র্ার স্ত্রী 
এবলজাবিে একটি পুত্র সন্তান েসি করবি , থয ‘’ জন্ম থেবক 
পবিত্র আত্মায় পবরপূণৃ োকবি’’।  

লকু ১:১৯ ‘’ এর উেবর স্বিেৃরূ্ র্াাঁবক িলবলন, ‘আবম িাবিবয়ল, 
ঈশ্ববরর সামবন োাঁবডবয় োবক; আর থর্ামার সবঙ্খ কো িলার 
জনয ও থর্ামাবক এই সুখির থেিার জনযই আমাবক পাঠাবনা 
হবয়বে’’৷  
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িাবিবয়ল কুমারী মবরয়বমর কাবেও এবসবেবলন। 

 লকু ১:৩০,৩১,৩৫ ‘’ স্বিেৃরূ্ র্াাঁবক িলবলন, ‘মবরয়ম রু্বম 
ভয় থপও না, কারণ ঈশ্বর থর্ামার ওপর সন্তুে হবয়বেন। থিান! 
রু্বম িভৃির্ী হবি আর থর্ামার এক পুত্র সন্তান হবি৷ রু্বম র্াাঁর 
নাম রাখবি যীশু। এর উেবর স্বিেৃরূ্ িলবলন, ‘পবিত্র 
আত্মাবর্ামার ওপর অবধ্ষ্ঠান করবিন আর পরবমশ্ববরর িবি 
থর্ামাবক আিতর্ করবি; র্াই থয় পবিত্র বিশুটি জন্মিহণ করবি 
র্াাঁবক ঈশ্ববরর পুত্র িলা হবি’’। 
িাবিবয়ল পবিত্র আত্মার কাজবক েকাবির্ করবলন । 

*লবুসফার 

র্খন বক লবুসফার এিং র্াাঁর েরূ্িণ ঈশ্ববরর পুবত্রর থসিা করর্? 

লবুসফার আোেন করূি বহসাবি পবরবিিন কবরবেবলন এিং বর্বন 
েয়ার আসবনর েবর্টি পাবি োকা োকা থেওয়ার থিরুিগুবলর দ্বারা 
বিবত্রর্ কবরবেবলন। বর্বন ঠিক ঈশ্ববরর বসংহাসবনর পাবি বেবলন। 
থযমনটি আমরা থেবখবে, আোেনটি বেল েিংসা ও উপাসনার 
মন্ত্রক।  
হঠাৎ র্াাঁর বিবদ্রাবহর সময়, লবুসফার এিং র্াাঁর সমস্ত স্বিেৃরূ্বক স্বিৃ 
থেবক বনবক্ষপ করা হবয়বেল, কীভাবি এই িনূযর্া পূরণ করা 
হবয়বেল? 

পুবত্রর পবরিযাৃয় এই িনূযর্া পূরবণর জনয বপর্া বক বমখাবয়ল এিং 
িযাবিবয়লবক র্াবের বকেু স্বিেৃরূ্বের পুনরায় বনবয়াবির জনয 
িবলবেবলন? এই ঘেনার আমাবের কাবে থকান র্েয থনই। 
ঈশ্ববরর বক আরও ভাল পবরকল্পনা োকবর্ পাবর যখন বর্বন 
মানিজাবর্বক র্াাঁর আকাবর সতবে কবরবেন, র্াাঁরাই র্ার উপাসক 
হবর্ পাবরন, র্াাঁর সাবে স্বিীয় িাবন িসবর্ পাবর, র্াাঁর পাবি োকবর্ 
পাবর এিং র্াাঁর সাবে সিেৃা অনন্তকাল রাজত্ব করবর্ পাবর? 

িূন্যর্া পরূর্ করা িে 

ঈশ্ববরর েবর্মবূরৃ্বর্ সতে পুরুর্ এিং মবহলা থকিল র্খনই সম্পূণৃ 
ও পবরপূণৃ হবর্ পাবর যখন পবরত্রাবণর মহুুবরৃ্ স্রো আিার র্াবের 
মবধ্য বনবজর বনঃশ্বাসবক থেবিন। বর্বন জীিবনর সাবে িনূযর্া 
পূরণ কবরন। র্ার দ্বারা এই মনরু্য িরীর থসই িনূযর্াবক পূরণ 
কবর এিং র্ারা র্াবের জীিনবক ঈশ্ববরর থিৌরি এিং েিংসার 
জনয উৎসিৃ কবর থসই িনূযর্াবক পূরণ করবর্ পাবর।  
শুরুবর্, থকিল একটি থসিাকাজ বেল, থসটি েিংসা ও উপাসনা 
থসিাকাজ। যখন এটি ি� হবয় যায়, র্খন অবনক অনযানয  
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থসিাকাজ েবয়াজনীয় হবয় পবড – সুির্া, উদ্ধার, পুনবমলৃন, 
পুনরুদ্ধার এিং অনযানয থসিাকাজ।  
েসংিা এিং থিৌরবির থসিাকাজ আিার মণ্ডলীর দ্বারা বক 
পুনরুবদ্ধর্ হবর্ পাবর? অনযানয থসিাকাজগুলী যা বখ্রবের থেবহর 
মবধ্য  িরৃ্মাবন রবয়বে র্ার বক আর েরকার থনই? 

আমরা ঈশ্ববরর েিংসা ও উপাসনা করার জনয আরও থিবি 
সময় িযয় করার সাবে সাবে আমরা আবিষ্কার করি থয 
আমাবের জীিবন সুির্ার িা উদ্ধার িা অনযানয থসিাকাবজর জনয 
হ্রাসমান েবয়াজন রবয়বে। 
আমরা ঈশ্ববরর কাবে খুি গুরুত্বপূণৃ! আমাবের র্াাঁর েবর্ পূণৃ 
হবর্ হবি। র্াাঁর েিংসা ও উপাসনা করার জনয র্াাঁর থসিা 
করবর্ হবি। এটি করার মাধ্যবম আমরা র্াাঁর থেহ বহসাবি "র্াাঁর 
পবরপূণৃর্া হবয় উঠি বযবন সমস্ত বকেু পূরণ কবরন।" 
ইবফর্ীয় ১:২২,২৩ ‘’ ঈশ্বর সিবকেুই খ্রীবের িরবণর নীবি িাপন 
কবরবেন৷ র্াাঁবকই সকবলর ওপবর মস্তক স্বরূপ কবর মণ্ডলীবক োন 
কবরবেন ‘’। 
মণ্ডলী হল খ্রীবের থেহ; আর র্াাঁর পবরপূণৃর্া সি বকেুই সমস্ত 
বেবক বেবয় পূণৃ কবর ‘’।  
আমরা যখন ঈশ্ববরর েিংসা কবর এিং উপাসনা কবর, আমরা 
থকিল লবুসফার এিং র্াাঁর েরূ্বের পূবিরৃ কাজগুবলাই সম্পন্ধ 
করবে না, আমরা র্াবের পরাবজর্ হওয়া সর্যটি েমাণ করবে 
এিং স্ববি ৃর্ার আর থকানও িান থনই। আমরা র্াবের লাবির্ 
করবে এিং র্াবের আমাবের পাবয়র নীবি রাখবে। আমরা যখন 
েভুর সামবন নতর্য কবর র্খন, আমরা আমাবের পাবয়র র্লায় 
িয়র্ানবক পের্বল েবলর্ কবর। 
দ্রেিয: েিংসা ও উপাসনার িভীর অধ্যয়বনর জনয, এ.এল. ও 
জবয়স বিবলর েিংসা ও উপাসনা মযানয়ুালটি পডুন। 

আমাদের কাদছ এর অরৃ্থ শক  

_______________________________________________________________ 

িুবি যীশুর কাজ এিং এরপবর ঘবে যাওয়া ঘেনার দ্বারা, 
িয়র্ান পরাবজর্ হবয়বে! েবর্টি মন্দ িবিবক পরাবজর্ করা 
হবয়বে! যীশু র্াবের পরাবজর্ কবরবেবলন এিং র্াবের বনঃস্ব কবর 
বেবলন! বর্বন র্াবেরবক িনূযবর্ পবরনর্ করবলন। 
            

*থকন আমরা এখন িয়র্ানবক আমাবের পরাবজর্ করবর্ বেবে? 
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*থকন আমরা র্াবক আমাবের ঘবরর মবধ্য,আমাবের িহবর, থেবি 
েবিি করবর্  বেবে? 

*থকন আমরা র্াবক আমাবের উপর থরাি েডাবর্ বেবে? 

*থকন আমরা দ্রাবরদ্রর্াবক িহন করবে? 

উেরটি হ'ল আমাবের অিিযই যীশু খ্রীবে যা থেওয়া হবয়বে র্া 
অধ্যয়ন করবর্ হবি এিং জানবর্ হবি। আমাবের অিিযই 
আমাবের পুনরুদ্ধার করা কর্তৃ ত্ববক আবিষ্কার করবর্ হবি। 

আমরা উোর লপদয়শছ! 

থেবরর্ থপৌল কলবসয় মণ্ডলীবক থলখার সময় িলবলন, আমরা 
থপবয়বে,  

*উদ্ধার 

*অনিুাবের্ 

*পবরত্রান 

*ক্ষমা 

কলবসয় ১:১৩,১৪ ‘’ বর্বনই অ�কাবরর কর্তৃ � থেবক আমাবের 
উদ্ধার কবর র্াাঁর বেয় পুবত্রর রাজবত্ব িান বেবয়বেন । র্াাঁর 
মাধ্যবমই আমরা মিু হই ও আমাবের সি পাবপর ক্ষমা হয়। 

রাজয এখাদন্ই 

পুবত্রর রাজয বক ? 

যখন যীশু র্ার বিসযবের োেৃনা করবর্ থিখাবেবলন, বর্বন 
এইভাবি োেনৃা করবলন, 

মবে ৬:১০ ‘’ থর্ামার রাজত্ব আসুক৷ থর্ামার ইো থয়মন স্ববি ৃ
থর্মবন পতবেিীবর্ও পূণৃ থহাক৷ 

ঈশ্ববরর রাজত্ব ভবির্যবর্ বকেু নয়। এো এখন এখাবনই। আমরা 
অ�কাবরর রাজত্ব থেবক উদ্ধার থপবয়বে এিং মবুি ও আমাবের 
পাবপর ক্ষমার মধ্য বেবয় পুবত্রর রাবজযর মবধ্য েবিি কবরবে। 
আমাবের পুনরুদ্ধারকত র্ কর্তৃ বত্বর জ্ঞান বনবয় আমরা িবিিালী 
পুরুর্ ও মবহলা হবর্ পাবর যারা এই পতবেিীবর্ স্বিরৃাজযবক 
েতঢ়র্ার সাবে এবিবয় বনবয় যাওয়ার থক্ষবত্র গুরুত্বপূণৃ ভূবমকা 
থনবি। 
মবে১১:১২ ‘’ িাবপ্তস্মোর্া থয়াহবনর সময় থেবক আজ পযনৃ্ত 
স্বিরৃাজয ভীর্ণভাবি আিান্ত হবে৷ আর িবিধ্র থলাকরা র্া 
থজাবরর সাবে অবধ্কার করবর্ থিো কর’’। 
থপৌল সুন্দরভাবি যীশুর িণৃনা বেবলন, 
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কলবসয় ১:১৫-১৮ ‘’ থকউই ঈশ্বরবক থেখবর্ পায় না; বকন্তু 
যীশুই অেতিয ঈশ্ববরর েবর্মবূরৃ্ এিং সমস্ত সতবের েেমজার্। র্াাঁর 
পরািবম সিবকেুই সতবে হবয়বে৷ স্ববি ৃও মবরৃ্, েতিয ও অেতিয যা 
বকেু আবে, সমস্ত আবত্মক িবি, েভুিতন্দ, িাসনকারী কর্তৃ �, 
সকলই র্াাঁর দ্বারা ও র্াাঁর বনবমে সতে হবয়বে৷ সিবকেুর পূবিইৃ 
খ্রীবের অবস্তত্ব বেল; র্াাঁর িবিবর্ই সি বকেু বিবর্িীল আবে৷ 
খ্রীে হবলন থেবহর মস্তক থসই থেহ হবে মণ্ডলী৷ সি বকেুর আবে 
বর্বন, মতর্বের মধ্য থেবক পুনরুবত্থর্বের মবধ্য বর্বন েেম, র্াই 
সি বকেুবর্ই েেবম র্াাঁর িান ‘’। 

যীশু আমাদদর ম�ক 

যীশুঃ  

*ঈশ্ববরর েবর্মূবরৃ্ 

*সমস্ত বকেুর সতবেকরৃ্া 

*সমস্ত বকেুর পূবি ৃবেবলন 

*সমস্ত বকেুবক একত্র কবর রাবখন 

*থেহ অোৃৎ মণ্ডলীর মস্তক 

*েেম, মতরু্যর থেবক েেমজার্ 

যীশু আমাবের মস্তক। আমরা র্াাঁর থেহ। র্াাঁর থেহ সমস্ত 
বিশ্বাসীবের সমেবয় িঠির্। র্াাঁর থেহ বহসাবি, আমরা ইবর্মবধ্য 
িয়র্াবনর আবধ্পর্য থেবক উদ্ধার থপবয় এিং একেম নরু্ন রাবজয 
িাস কবরবে থযখাবন আমরা ঈশ্ববরর পুত্র যীশুর সাবে রাজত্ব 
করি। আমরা আমাবের সমস্ত পাপ থেবক ক্ষমা ও উদ্ধার লাভ 
কবরবে। 
থেবহর েধ্ান যীশু স্ববি ৃআবেন। র্াাঁর পা সহ র্াাঁর িরীবরর িাকী 
অংি পতবেিীবর্। পতবেিীবর্ই মানরু্বক র্ার বনখুাঁর্ আবধ্পবর্যর কাযৃ 
সম্পােন করবর্ হবি। এখাবনই র্াবক কাযকৃর আধ্যাবত্মক যুবদ্ধর 
মাধ্যবম কর্তৃ বত্বর সবহর্ ঈশ্ববরর রাবজযবক িতবদ্ধ করবর্ হবি। 

িয়র্াদন্র স্তান্ 

________________________________________________________________ 

যীশুর পাদয়র র্োয় 

ঈশ্বর িয়র্ানবক যীশুর পাবয়র নীবি থরবখবেবলন এিং যীশুবক 
মণ্ডলীর বির্বয় সমস্ত বকেুর উপবর েধ্ান বহসাবি বনবয়াি 
কবরবেবলন। 
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 ইবফর্ীয় ১:২২ ‘’ ঈশ্বর সিবকেুই খ্রীবের িরবণর নীবি িাপন 
কবরবেন৷ র্াাঁবকই সকবলর ওপবর মস্তক স্বরূপ কবর মণ্ডলীবক োন 
কবরবেন’’। 

আমাদের পাদয়র র্োয় 

থরামীয় ১৬:২০ক ‘’ িাবন্তর ঈশ্বর িীঘ্রই থর্ামাবের পাবয়র নীবি 
িয়র্ানবক বপবর্ থফলবিন’’৷ 

কারও পাবয়র নীবি োকা অোৃৎ পুবরাপুবর বিজয়ী, পরাবজর্ ও 
পরাধ্ীন হওয়ার বিত্র। এটি পরম কর্তৃ ত্ব এিং আবধ্পবর্যর েকাি 
ঘোয়।  
আবেপুস্তক ৩:১৫ ‘’ থর্ামার এিং নারীর মবধ্য আবম িত্রুর্া 
আনি এিং র্ার সন্তানসন্তবর্ এিং থর্ামার সন্তান সন্তবর্র মবধ্য 
এই িত্রুর্া িবয় িলবি| রু্বম কামড থেবি র্ার সন্তাবনর পাবয 
বকন্তু থস থর্ামার মাো িূণৃ করবি ‘’। 

আমাদের কর্তৃ দত্বর মদধ্য 

িয়র্ান যীশুর পাবয়র নীবি কারণ যীশু র্াবক পুবরাপুবর পরাস্ত 
কবরবেবলন এিং র্াাঁর এিং র্াাঁর সমস্ত েরূ্বের থেবক অবনক 
উপবর উবঠবেবলন। আমরা যখন আমাবের পুনরুদ্ধারকত র্ কর্তৃ ত্ববক 
আবিষ্কার কবর এিং পতবেিীবর্ থসই কর্তৃ ত্ববক িযিহার করবর্ শুরু 
কবর র্খন িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্বের আমারাও আমাবের 
পাবয়র নীবি রাখবর্ পারি। 

পের্দে েশের্ করা 

লকু পুস্তবক আমরা িয়র্াবনর অিিাবনর একটি পবরষ্কার বিত্র 
থেখবর্ পাই। আমরা িয়র্ানবক পাবয়র র্লায় েবলর্ করি। 
আমাবেরও েবর্শ্রুবর্ থেওয়া হবয়বে থয থকানও বকেুই আমাবের 
থকানওভাবিই ক্ষবর্ করবি না। 
লকু ১০:১৯ ‘’ থিান! সাপ ও বিবেবক পাবয় েলিার ক্ষমর্া 
আবম থর্ামাবের বেবয়বে; আর থর্ামাবের িত্রুর সমস্ত িবির 
ওপবর ক্ষমর্াও আবম থর্ামাবের বেবয়বে; থকান বকেুই থর্ামাবের 
ক্ষবর্ করবর্ পারবি না’’। 
মানিজাবর্বক উদ্ধার করা, বফবরবয় আনা, রক্ষা করা, ক্ষমা করা 
এিং পতবেিীবর্ ঈশ্ববরর েবর্মবূরৃ্বর্ সম্পূণৃরূবপ পুনরুদ্ধার করা 
হবয়বে, এখন িয়র্ানবক পরাবজর্ িত্রু বহসাবি মানিজাবর্র 
পাবয়র র্লায় েবলর্ হবি। 
যখন বযিাইয় িয়র্াবনর অবন্তম পবরনাম িণৃনা কবর িলবলন থয 
িয়র্ানবক পের্বল েবলর্ করা হবি। 
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বযিাইয় ১৪:১৮-২০ ‘’ পতবেিীর সি রাজা সসম্ভাবন মারা 
থিবেন| েবর্যক রাজারই বনজস্ব সমাবধ্ রবয়বে। বকন্তু থর্ামার 
মবর্া অর্যািারী রাজাবক কিরও ের্যাখযান কবরবে| থর্ামার 
অিিা এখন িাবের কাো ডাবলর মবর্া| িাবের ডালবক থকবে 
থযমন েুাঁ বড থফবল থেওয়া হয় থর্মবন রু্বমও বনজ কিরিান থেবক 
েবূর বনবক্ষপ্ত হবয়ে| রু্বম যুবদ্ধ বনহর্ থসইসি িযবির িরীর বেবয় 
োকা যারা িবরৃ্র মবধ্য পােবরর মর্ িবডবয যায়| রু্বম থসই 
মতর্বেবহর মর্ যাবক মাবডবয় যাওয়া হয়। অবনক রাজা মারা 
বিবয়বে এিং র্াবের বনজস্ব কির রবয়বে| বকন্তু রু্বম র্াবের সবঙ্খ 
থযাি বেবর্ পাবরা না| কারণ রু্বম থর্ামার বনবজর থেিবকই 
ধ্বংস কবরে| রু্বম থর্ামার েজাবের হর্যা কবরে| থর্ামার 
থেবলবমবয়রা থর্ামার মবর্া ধ্বংসকার্য়্য়ৃ িাবলবয যাবি না| র্াবের 
বিরর্ করা হবি’’। 

আদেদির িতঙ্খে 

________________________________________________________________ 

যীশু যখন র্াাঁর বপর্ার কাবে বফবর থিবলন, বর্বন মানিপুত্র 
বহসাবি র্াাঁর অবধ্কারগুবল থরবখ থিবলন এিং ঈশ্ববরর পুত্র বহসাবি 
র্াাঁর সমস্ত অবধ্কারগুলী বফবরবয় বনবয় থিবলন। 

পতশর্থবীদর্ মন্ুদষ্যর অশধ্কার 

       ঈশ্বর বহসাবি, বর্বন আর পতবেিীবর্ আবধ্পর্য জ্ঞাপন কবরন না কারণ এখাবন, বর্বন 

মানরু্বক সমস্ত আবধ্পর্য বেবয়বেন। 

পতশর্থবীদর্ মন্ুদষ্যর কর্তৃ ত্ব 

পতবেিীবর্ িয়র্ানবক পাবয়র র্লার রাখার জনযই মানরু্বক সতবে 
করা হবয়বেল। 
ভািিােী বযিাইয় এক সুন্দর, উর্সাহজনক ভািিােী কবরবেন, 

*থর্ামাবের ধ্াবমকৃর্া বেবয় িডা ও েবর্ষ্ঠা করা হবি 

*বকেুই থর্ামাবক আঘার্ করবর্ আসবি না 

*ভবয়র বকেু োকবি না 

*ভয় থর্ামার থেবক েবূর োকবি 

*যবে থকউ থর্ামার আিমন কবর র্বি থস পরাস্ত হবি 

*থকান অস্ত্র থর্ামাবক আঘার্ করবর্ পারবি না 

*থকউ থকউ থর্ামার বিরুবদ্ধ কো িলবি| র্বি থয থয থলাক 
থর্ামার বিরুবদ্ধ কো িলবে র্াবের ভুল িবল েমাণ করা হবি । 
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বযিাইয় ৫৪:১৪-১৭ ‘’ থর্ামাবের ধ্াবমকৃর্া বেবয় িডা ও েবর্ষ্ঠা 
করা হবি| বহংসা ও বিবদ্বর্ থেবক রু্বম োকবি বনরুপদ্রি| ভবয়র 
বকেু োকবি না| বকেুই থর্ামাবক আঘার্ করবর্ আসবি না। 
আমার থকান থসনােল থর্ামাবক আিমণ করবি না| যবেও িা 
কবর র্বি রু্বম র্াবের পরাস্ত করবি। থেবখা, আবম কামারবক 
সতবে কবরবে| থস আগুবন ফুাঁ  বেবয় র্াবক উেপ্ত কবর| র্ারপর থস 
আগুন িযিহার কবর িরম থলাহার সাহাবযয বনবজর ইবেমর্ যন্ত্র 
িানায়| ঠিক থস ভাবিই আবম সতবে কবরবে ‘ধ্বংসকারকবের’ 
বজবনস ধ্বংস করার জনয । মানরু্ থর্ামাবক ধ্বংস করার জনয 
অস্ত্র িানাবি| বকন্তু থসই অস্ত্রগুবল থর্ামাবক পরাস্ত করবর্ পারবি 
না| থকউ থকউ থর্ামার বিরুবদ্ধ কো িলবি| র্বি থয থয থলাক 
থর্ামার বিরুবদ্ধ কো িলবে র্াবের ভুল িবল েমাণ করা 
হবি|”েভু িবলন, “েভুর োসরা বক পায়? আমার কাে থেবক 
আসা ভাবলা বজবনস র্ারা পায় ‘’।  
আমাবের ঐবর্হয আমরা জন্মির্ অবধ্কার থেবকই থপবয়বে 

বযিাইয় ভািিানী করবলন, 

ঈশ্ববরর োবসর এটি হল ঐবর্হয! 
 

 

পনু্রাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

১। যবে সমস্ত বকেু যীশুর পাবয়র নীবি োবক র্বি িয়র্ান ও মন্দ িবি এখনও থকন এই 
পতবেিীবর্ র্াবের মন্দ কাজ িাবলবয় থযবর্ সক্ষম হবে? 

 

 

২। যীশু িুবি র্াাঁর মতরু্যর দ্বারা এিং র্াাঁর পুনরুত্থাবনর মাধ্যবম  র্াবক পরাবজর্ করার পবরও 
থকন ঈশ্বর িয়র্ানবক পতবেিীবর্ র্ার মন্দর্া িাবলবয় যাওয়ার অনমুবর্ বেবেন? 

 

 

৩। পুনরুবদ্ধর্ অবধ্কার বনবয় িলার জনয জীিবন বক ধ্রবনর পবরিরৃ্বনর েবয়াজন রবয়বে? 

যাবর্ আপবন িয়র্ানবক থেখাবর্ পাবরন থয থস হবে পরাস্ত িত্রু। 
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অিম অধ্যায় ( CHAPTER 8 ) 

                     বরৃ্মান্ যুদর্ িয়র্াদন্র পশরকল্পন্া 

শক িদয়শছে ? 

_______________________________________________________________ 

২০০০ বছর পর – িয়র্ান্ লসই কর্তৃ ত্বদক প্রদয়ার্ করদছ 

২০০০ বছর পদর আমরা লেখশছঃ 

লোদকরা যীশুর ন্াম ছাড়া জীবন্যাপন্ করদছ। 

মান্ুষ্ োশররর্ার মদধ্য রদয়দছ 

পাদপর মদধ্য রদয়দছ 

পরাশজর্ িদয় রদয়দছ 

শবদচ্ছদের মদধ্য রদয়দছ 

সন্তাদন্রা লন্িার মদধ্য আবে রদয়দছ 

মান্ুষ্ শমর্থযা লেবর্াদের আরাধ্ন্া করদছ। 

লকন্ িয়র্ান্ এখন্ এই জর্দর্র অশধ্পশর্ িদয় রদয়দছ? 

লস লর্া যীশুর �ারা পরা� িদয় লর্শছে 

এবং র্ার সম� ক্ষমর্া চদে লর্শছে। 

যীশুর আমাদের উোর কাজ কদরদছন্! 

শকন্তু আমরা শক আমাদের োশয়ত্ব পােন্ কদরশছ 

আমরা শক ক্ষমর্া- কর্তৃ ত্ব – অশধ্কাদরর সাদর্থ কাজ কদরশছ? 
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িয়র্াদন্র লকৌিে 

________________________________________________________________ 

িুশর করা, ির্যা করা এবং ধ্বংস করা 

যুি যুি ধ্বর, িয়র্াবনর বিন্তাভািনা কখনও পবরিরৃ্ন হয়বন  

থযাহন ১০:১০ক ‘’ থিার থকিল িুবর, খুন ও ধ্বংস করবর্ আবস 
‘’। 
িয়র্ান আমাবের এর্োই ঘতণা কবর থয থস র্ার মন্দ 
থসনািাবহনীর মবধ্য বেবয় িুবর, হর্যা এিং ধ্বংস করার আবেি 
বেবয়বে! আমাবের জীিন ও থসিাকাবজর জনয েবয়াজনীয় 
বজবনসপত্র বেবনবয় থনওয়ার জনয আবেি জাবর করা হবয়বে। 
েিুলৃর্া, হর্যা এিং আত্মহর্যার আত্মার মাধ্যবম আমাবের হর্যা 
করার আবেি জাবর করা হবয়বে। আমাবের জীিবন মমাৃবন্তক 
েঘৃুেনা ঘোবনার থিো করা হবে। িয়র্াবনর এোই ইো, ‘’ থয 
কবরই থহাক না থকন শুধু্মাত্র মনবুর্যর ধ্বংস’’। 
যবে মন্দেবূর্রা আমাবের হর্যা করবর্ অক্ষমও হয়, স�ির্, 
র্ারা িয়র্ানবক এো জানায় থয র্ারা আমাবের ঈশ্ববরর েেে 
কাজ এিং থসিাকাজগুলী পূরণ করবর্ মির কবরবে িা 
আমাবেরবক োবমবয় বেবয়বে। 

েবৃুের্ার আিা লপ্ররন্ 

িয়র্ান েিুলৃর্ার আত্মার দ্বারা আমাবের স্বািযবক থকবড বনবর্ 
িায়। 

লকু ১৩:১১-১৩ ‘’ থসখাবন একজন স্ত্রীবলাক বেল যাবক এক েেু 
আত্মা আঠাবরা িের ধ্বর পঙ্খ ুকবর থরবখবেল৷ থস কুাঁ বজা হবয় 
বিবয়বেল, থকানরকবমও থসাজা হবর্ পারর্ না৷ যীশু র্াবক থেবখ 
কাবে ডাকবলন, এিং স্ত্রীবলাকটিবক িলবলন, ‘থহ নারী, থর্ামার 
থরাি থেবক রু্বম মিু হবল! এরপর বর্বন র্ার ওপর হার্ 
রাখবলন, সবঙ্খ সবঙ্খ থস থসাজা হবয় োাঁডাল, আর ঈশ্ববরর েিংসা 
করবর্ লািল’’। 
থযাহন ৫:৫ ‘’ থসখাবন একজন থলাক বেল থয় আেবত্রি িের 
ধ্বর থরাবি ভুিবেল ‘’। 

েশমদয় রাখা,অর্যািাদরর িারা 
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থেবরর্ থপৌল র্ার জীিন ও পবরিযাৃয় িয়র্াবনর আিমণবক 
িণৃনা কবরবেবলন।  বকভাবি িয়র্াবনর সমস্ত েবিো েভুর জনয 
থপৌল এর পবরিযাৃ ি� করবর্ িযেৃ হবয়বে র্া থেবক আমরা 
উৎসাহ পাই। 
২ কবরবিয় ৪:৮,৯ ‘’ আমরা সিবেক বেবয়ই নানা কেোয়ক 
িাবপর মবধ্য রবয়বে, বকন্তু থভবঙ্খ পবড বন৷ আমরা জাবন না বক 
করি, অেি হাল থেবড বেই না। আমরা অর্যািাবরর্ হবলও 
ঈশ্বর কখনও আমাবের থেবড থেন না৷ আমাবের থমবর ধ্রািাযী 
কবর বেবলও আমরা ধ্বংস হবে না’’। 
আমাবের জীিবনর সমস্ত ভাবলা এিং ধ্নাত্মক বির্য়গুলীর উপর 
আঘার্ কবর োবকঃ 

*বিিাহ 

*সন্তান 

*পবরিার 

*ি�ুিা�ি 

*থসিাকাজ 

*স্বািয 

*আনন্দ 

*িাবন্ত 
আমাদের রক্ষা 

___________________________________________________________________________ 

িত্রুর লকৌিেদক জান্া 

জ্ঞাবনর অভাবি পুরুর্ ও মবহলা বিনে হয়। র্ারা যবে িয়র্াবনর 
লক্ষযগুলী অোৃৎ িুবর, হর্যা এিং ধ্বংসবক রুখবর্ িায় র্াহবল 
অিিযই র্াবের িত্রুর থকৌিল সম্পবকৃ জানবর্ হবি। 
িয়র্ান মতরু্য বনবয় আবস – ঈশ্বর জীিন বনবয় আবসন 

                    িয়র্ান ঘতণা বনবয় আবস – ঈশ্বর ভাবলািাসা বনবয় আবসন 
যীশু 

*মতরু্যবক ধ্বংস করবলন 

যীশু মতরু্যবক ধ্বংস কবরবেবলন এিং জীিন ও অমরর্া বনবয় 
এবসবেবলন। 
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২ বর্মবেয় ১:১০ ‘’ বকন্তু থসই অনিুহ আমাবের ত্রাণকরৃ্া খ্রীে যীশু না 
আসা পযনৃ্ত েকাবির্ হয় বন৷ যীশু এবস থসই মতরু্যবক িবিহীন করবলন ও 
র্াাঁর সুসমািাবরর মাধ্যবম জীিবনর ও অমরর্ার পে থেখাবলন ‘’৷ 

*েেু িবিবক ধ্বংস করবলন 

যীশু েেুবক িবিবক ধ্বংস করবলন এিং আমাবের মতরু্যর ভয় 
হবর্ রক্ষা করবলন । 

ইবিয় ২:১৪,১৫ ‘’ ভাল, থসই সন্তানরা যখন রিমাংবসর মানরু্, 
র্খন যীশু বনবজও র্াবের স্বরূবপর অংিীোর হবলন৷ যীশু 
এইরকম করবলন থয়ন মতরু্যর মাধ্যবম মতরু্যর অবধ্পবর্ বেয়ািলবক 
ধ্বংস করবর্ পাবরন। আর যাাঁরা মতরু্যর ভবয় যািিীিন োসবত্ব 
কাোবে র্াবের যুি কবরন’’। 

*োসত্ব থেবক মবুি 

িয়র্াবনর আমাবের উপর োসত্ব করার থকান অবধ্কার থনই। 
আমরা, যীশু খ্রীবের েবর্ বিশ্বাবসর মাধ্যবম িয়র্ান ও র্ার 
রাবজযর োসবত্বর োসত্ব থেবক মবুি থপবয়বে। 
িয়র্ান িা র্ার মন্দেরূ্রা যখন িুবর করবর্, হর্যা করবর্ এিং 
ধ্বংস করবর্ আবস, র্খন র্ারা থযন আমাবের মবধ্য েিুলৃ, 
অবনরাপে িা েবর্রক্ষামলূক ভািনা খুবজ না পায়। পবরিবরৃ্, 
ঈশ্ববরর িাকয জ্ঞাবনর মাধ্যবম, আমাবের অিিযই যীশুর রবি 
বনবজবেরবক থেবক রাখবর্ হবি। আমাবের অিিযই আমাবের 
বিশ্বাবসর োল বনবয় েতঢ়ভাবি োাঁডাবর্ হবি। আমাবের অিিযই 
ভািিােী বযিাইবয়র মর্ ঈশ্ববরর িাকয সাহবসর সাবে এিং 
বনভীকভাবি িলবর্ হবি। 

শযিাইয় ৫৪:১৭ক ‘’ “মান্ুষ্ লর্ামাদক ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র বান্াদব| শকন্তু লসই অস্ত্রগুশে 
লর্ামাদক পরা� করদর্ পারদব ন্া...... 

আমাদের মধ্য লর্থদক ঈশ্বদরর বাকযদক িুশর কদর লন্ওয়াই িে িয়র্াদন্র 
সবদর্থদক মূে অগ্রাশধ্কার 

আপন্ার র্দরায়ােদক ধ্ার শেন্ 

যবে আমাবের মবন এিং আমাবের আত্মার মবধ্য িাকয না োবক 
র্বি আমরা িয়র্ান এিং র্ার অনসুারীবেরবক িাকয বেবয় পরাস্ত 
করবর্ পারি না। যীশু আমাবের জীিবনর েবর্টি থক্ষবত্র আমাবের 
েিুর পবরমাবণ োকবর্ িান। আমাবের মবধ্য যবে এটি না োবক 
র্বি িয়র্ান আমাবের সমস্ত বকেু িুবর কবর থনবি।  
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আমরা অিিযই জানবর্ পাবর থয আমরা খ্রীবের মবধ্য রবয়বে 
আর িঝুবর্ পাবর থয আমরা ইবর্মবধ্য যুবদ্ধ জয়ী হবয়বে! 

 

বীজবপদকর েতিান্ত – জয়ী িবার প্রকাি 

   

েতিান্ত 
মাকৃ ৪:৩-৮ 

লিান্! এক িাষ্ী বীজ বুন্দর্ লর্ে। 
 
লবান্ার সময় কর্কগুদো বীজ পদর্থর পাদি 
পড়ে, র্াদর্ পাশখরা এদস র্া লখদয় লফেে৷ 
 
আবার কর্কগুদো বীজ পারু্থদর জশমদর্ 
পড়ে, লসখাদন্ লবিী মাটি শছে ন্া৷ লবিী 
মাটি ন্া র্থাকাদর্ খুব র্াড়ার্াশড় বীজ লর্থদক 
অঙু্কর লবর িে। 
 
শকন্তু সূয়ৃ ওঠার সাদর্থ সাদর্থ অঙু্করগুদো 
শুশকদয় লর্ে, কারর্ এর লিকড় র্িীদর শছে 
ন্া। 
 
কর্কগুদো বীজ কাাঁোদঝাদপর মদধ্য শর্দয় 
পড়ে, কাাঁোবন্ লবদড় শর্দয় িারার্াছগুদোদক 
বাড়দর্ শেে ন্া, ফদে লস র্াদছ লকান্ ফে িে 
ন্া৷ 
 
কর্কগুদো বীজ িাে জশমদর্ পড়ে এবং 
র্ার লর্থদক অঙু্কর লবর িে, আর র্া লবদড় ফে 
শেে৷ যা লবান্া িদয়শছে র্ার শত্রি গুর্, ষ্াে 
গুর্ ও একদিা গুর্ ফে শেে৷ 
 
 

যীশুর েতিাদন্তর বযখযা করদেন্ 
মাকৃ ৪:১৪-২০ 

লসই িাষ্ী িে লসই লোক, লয় ঈশ্বদরর শিক্ষা 
মান্ুদষ্ব কাদছ শন্দয় যায় । 
শকছু লোক লসই পদর্থর পাদি পড়া বীদজর 
মদর্া, যাদের মদধ্য ঈশ্বদরর শিক্ষা লবান্া 
যায়, আর র্ারা লিান্ার সদে সদে িয়র্ান্ 
এদস র্াদের মন্ লর্থদক লয় শিক্ষা লবান্া 
িদয়শছে র্া শন্দয় যায়৷ 
শকছু লোক লসই পারু্থদর জশমদর্ পড়া বীদজর 
মদর্া, যাাঁরা শিক্ষা লিান্ার সাদর্থ সাদর্থ র্া 
আন্দন্দ গ্রির্ কদর৷ 
শকন্তু র্াদের হৃেদয়র র্িীদর মূে যায় ন্া, 
র্ারা অল্প সময় শস্তর র্থাদক৷ লসই শিক্ষা 
গ্রিদর্র জন্য লয়ই র্াদের ওপর কি অর্থবা 
র্াড়ন্া আদস, অমশন্ র্ারা লসই পর্থ লছদড় 
লেয় । 
শকছু লোক লসই কাাঁোদঝাদপ লবান্া বীদজর 
মদর্া যাাঁরা শিক্ষা লিাদন্ 
শকন্তু সংসাদরর শিন্তা, অদরৃ্থর মাযা ও অন্যান্য 
শবষ্দয়র অশিোষ্ মদন্র লির্র শর্দয় ঐ 
বাকয লিদপ রাদখ, আর র্াই র্াদর্ লকান্ ফে 
িয় ন্া। 
আর শকছু লোক লসই উবৃর জশমদর্ পড়া 
বীদজর মর্, যাাঁরা লসই বাকয সকে শুদন্ গ্রির্ 
কদর এবং শত্রি গুর্, লকউ ষ্াে গুর্ ও লকউ 
ির্ গুর্ ফে উত্পন্ধ কদর । 

  

 

 



80 
 

বরৃ্মান্ যুদর্ িয়র্াদন্র পশরকল্পন্া 

অবনবকই এই েতোন্ত থেবক এটি িঝুবর্ থপবরবেন থয পবরত্রাবনর 
িীজ িপন করা হবে এিং সুসমািার েিাবরর বিবভন্ধ ফল পাওয়া 
যাবে, আর এো সর্য । 
র্বি, যীশু িবলবেবলন থয বর্বন ঈশ্ববরর িাকয বনবয় কো 
িলবেন। যীশু বিবখবয়বেবলন থয, আমরা যখন ঈশ্ববরর িাকয 
স�ব� একটি নরু্ন উপলবব্দ পাই, র্খন িয়র্ান র্াৎক্ষবণকভাবি 
আমাবের কাে থেবক র্া িুবর করবর্ আসবি। এটি আমাবের 
জীিবনর থয থকানও থক্ষবত্র েবযাজয আর থসটি ঈশ্ববরর িাকযও 
হবর্ পাবর। 
আপবন কর্িার থলাকবক িলবর্ শুবনবেন থয েভুর বনকেির্ী 
হওয়ার পবর সিেৃা পবরক্ষা আবস? একটি েেৃুান্ত সবম্ভলন িা 
থসবমনাবরর পবর, সমস্ত বকেু "বিবেন্ধ" িবল মবন হবে। যীশু 
িবলবেবলন থয এইভাবিই িয়র্ান িাকয িুবর করবর্ আসবি। 

শর্ন্টির মদধ্য একটি শবষ্য় 

িাকয িপন করার পর বর্নটি বজবনস হবর্ পাবরঃ 

*িয়র্ান যখন আমাবের জীিবন েেৃুিা ও অর্যািার বনবয় আবস 
র্খন আমরা যবে কু্ষব্দ হবয় উঠি িয়র্ান সবঙ্খ সবঙ্খ আমাবের 
মধ্য থেবক হরন কবর বনবর্ পাবর। 
 *এই জীিবনর উবদ্বি, সম্পবের িাবহো িা পাবপর িাসনা ফবল 
িাকয োকা পবর যায়। 
*িাকযবক আমাবের হৃেবয়র মবূল িাাঁেবর্ হবি এিং থসটিবক িতবদ্ধ 
থপবর্ বেবর্ হবি।   

েেৃুিা / র্াড়ন্া 

যীশু র্াবের সর্কৃ কবরবেবলন থয িাবকযর জনয র্াবের উপর 
কে ও র্াডনা আসবি।  

মাকৃ ৪:১৭ ‘’ বকন্তু র্াবের হৃেবয়র িভীবর মলূ যায় না, র্ারা 
অল্প সময় বির োবক৷ থসই বিক্ষা িহবণর জনয থয়ই র্াবের ওপর 
কে অেিা র্াডনা আবস, অমবন র্ারা থসই পে থেবড থেয়’’। 

িয়র্ান্ র্ৎক্ষর্াৎ িদে আদস 

িয়র্ান জাবন থয ঈশ্ববরর িাবকযর েকাি যবে আমাবের হৃেবয় 
থেবক যায় র্বি থসই একই িাকয দ্বারা থস পরাবজর্ হবর্ পাবর। 
যবেও আমাবের জীিবন পরাজয় আনবর্ র্াাঁর অবনক পবরকল্পনা 
এিং থকৌিল রবয়বে, র্বি র্াাঁর সবিাৃচ্চ অিাবধ্কার হল সিেৃা 
আমাবের মবধ্য থেবক ঈশ্ববরর িাবকযর েকািবক েবূর সবরবয় রাখা। 
যীশু িলবলন যখন র্ারা শুবন র্খন সিেৃা িয়র্ান আবস।  
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মাকৃ ৪:১৫ ‘’ বকেু থলাক থসই পবের পাবি পডা িীবজর মবর্া, 
যাবের মবধ্য ঈশ্ববরর বিক্ষা থিানা যায়, আর র্ারা থিানার সবঙ্খ 
সবঙ্খ িয়র্ান এবস র্াবের মন থেবক থয় বিক্ষা থিানা হবয়বেল র্া 
বনবয় যায় ‘’। 

যীশু সমুরদক িান্ত করদেন্ 

________________________________________________________________ 

যীশু যখন বিক্ষা থেওয়া থির্ করবলন, র্খন বর্বন ও র্ার 
বির্যরা থনৌকায় িডবলন। িীঘ্রই যীশু থনৌকার বপেন বেবক বিবয় 
ঘুবমবয় পডবলন। র্খন িয়র্ান জীিবনর উবদ্বি বনবয় িবল এল। 
মাকৃ ৪:৩৫-৪১ ‘’ ঐবেন সব�য হবল বর্বন বির্যবের িলবলন, 
‘িল, আমরা হ্রবের ওপাবর যাই। র্খন র্াাঁরা থলাকবের বিোয় 
বেবয়, বর্বন থনৌকায় থয় অিিায় িবসবেবলন, থর্মবনভাবিই র্াাঁবক 
সবঙ্খ বনবয় থিবলন, থসখাবন আরও থনৌকা র্াবের সবঙ্খ বেল। 
থেখবর্ থেখবর্ েিণ্ড ঝড উঠল এিং থেউগুবলা থনৌকায় এমন 
আেবড পডবর্ লািল থয় থনৌকা জবল ভবর উঠবর্ লািল। 
থসইসময় যীশু থনৌকার বপেন বেবক িাবলবি মাো বেবয় 
ঘুবমাবেবলন৷ র্াাঁরা র্াাঁবক জাবিবয় িলবলন, ‘গুরু, আপনার বক 
বিন্তা হবে না থয় আমরা সকবল ডুিবর্ িবসবে?’ র্খন বর্বন 
থজবি উবঠ ঝডবক ধ্মক বেবলন ও সমদু্রবক িলবলন, ‘োম!িান্ত 
হও!’ সবঙ্খ সবঙ্খ ঝড থেবম থিল, আর সিবকেু িান্ত হল। র্খন 
বর্বন র্াবের িলবলন, ‘থর্ামরা এর্ ভীরু্ থকন? থর্ামাবের বক 
এখনও বিশ্বাস হয় বন? বকন্তু বির্যরা আরও ভয় থপবয় 
পরিবরর মবধ্য িলািবল করবর্ লািবলন, ‘ইবন র্বি থক? এমন 
বক ঝড এিং সমদু্রও এাঁর কো থিাবন ‘’৷ 

থসরকম ঝডটি হল থসই কে ও র্াডনা থযমনো যীশু িবলবেবলন 
িাকয িপন করার সাবে সাবে িয়র্ান িবল আবস।  
বির্যবের েবর্বিয়া লক্ষয করুন। র্ারা বিকু্ষব্দ বেল। "গুরু, 
আপনার বক বিন্তা থনই থয আমরা মবর যাবে?" র্ারা অসন্তুে 
হবয়বেল কারণ যীশু ঘুবমাবেবলন এিং র্াবের মর্ ভীর্ও বেবলন 
না, এিং বর্বন র্াবের েবর্ বিবন্তর্ বেবলন না। 

 

 

আমাদের কাদছ শবকল্প রদয়দছ 

িয়র্ান যখন ঈশ্ববরর িাকয আমাবের থেবক থকবড থনওয়ার 
েয়াবস আমাবের বিরুবদ্ধ বিপে ও র্াডনা বনবয় আবস, র্খন  
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আমাবের কাবে একটি বিকল্প োবক। আমাবের সর্কৃ করার জনয 
আমরা েভুবক ধ্নযিাে জানাবর্ পাবর যাবর্ আমরা িয়র্াবনর 
পবরকল্পনা সম্পবকৃ অজ্ঞ হবর্ পাবর এিং র্ারপবর র্াবক বর্রস্কার 
করবর্ পাবর।  বকন্তু যবে আমরা অসন্তুে হবয় পবর,র্াহবল 
আমরা আমাবের আনন্দ হারাি এিং এর মাধ্যবম িয়র্ান 
আমাবের কাে থেবক ঈশ্ববরর িাকয যা আমাবের হৃেবয় িপন 
করা হবয়বেল র্া হরন কবর বনবয় যায় । 
যখবন আমাবের জীিবন কে এিং র্াডনা আবস আমরা ঈশ্বরবক 
থোর্াবরাপ কবর োবক। 

*‘’ গুরু, আমরা থয ডুবি যাবে, আপনার বক থকান বিন্তা থনই 
? 

*‘’ ঈশ্বর আমার সন্তাবনরা থয বিপবে যাবে আপনার বক থকান 
বিন্তা থনই’’। 

*‘’ ঈশ্বর থর্ামার বক থকান বিন্তা থনই থয আমার জীিবন 
অসুির্া বঘবর রবয়বে? 

*‘’ ঈশ্বর থর্ামার বক থকান বিন্তা থনই থয আবম আবেকৃ 
সমসযার মবধ্য রবয়বে’’। 
আমরা যখন আমাবের জীিবন ঝবডর জনয বিরি হই এিং 
ঈশ্বরবক থোর্াবরাপ কবর, র্খন আমরা িয়র্ানবক ঈশ্ববরর 
িাবকযর মলূযিান িীজ বেবনবয় থনওয়ার সুবযাি বেবয় বেই।  

শবশ্বাদসর িারা বো 

যবে আমরা িাবকযর িীজবক আমাবের হৃেবয় িাাঁবে এিং আিা 
কবর থয র্ার দ্বারা আমরা বত্রিগুন, র্ােগুন এমনবক একবিাগুন 
ফল উৎপন্ধ করি র্বি আমাবের অিিযই বিশ্বাবসর দ্বারা কাজ 
করবর্ হবি।  
মাকৃ ৪:৪০ ‘’ র্খন বর্বন র্াবের িলবলন, ‘থর্ামরা এর্ ভীরু্ 
থকন? থর্ামাবের বক এখনও বিশ্বাস হয় বন ‘’? 

কর্তৃ দত্বর সাদর্থ বো 

জীিবনর ঝড যখন আমাবের থনৌকার বিরুবদ্ধ আবস, র্খন 
আমাবের বিরি হওয়ার পবরিবরৃ্, অিিযই িয়র্াবনর বিরুবদ্ধ 
োাঁডাবর্ হবি এিং বিশ্বাবসর সাবে ঈশ্ববরর িাকযবক  সাহবসর সাবে 
িলবর্ হবি। 
মাকৃ ৪:৩৯’’ র্খন বর্বন থজবি উবঠ ঝডবক ধ্মক বেবলন ও 
সমদু্রবক িলবলন, ‘োম!িান্ত হও!’ সবঙ্খ সবঙ্খ ঝড থেবম থিল, 
আর সিবকেু িান্ত হল ‘’৷ 

সাবধ্ান্ র্থাকুন্! 
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িয়র্ান যবেও পরাবজর্ িত্রু, র্িওু থস আমাবের ঈশ্ববরর েেে 
কর্তৃ বত্বর পবে িলবর্ িাধ্া থেওয়ার জনয সমস্ত বকেু কবর। 
আমাবের অিিযই সর্কৃ োকবর্ হবি এিং আমাবের জীিবনর 
বিরুবদ্ধ েবর্টি আিমণবক কাটিবয় উঠবর্ েতুর্ োকবর্ হবি। 
১বপর্র ৫:৮ ‘’ থর্ামরা সংযর্ ও সর্কৃ োক, থর্ামাবের 
মহািত্রু বেয়ািল িজৃনকারী বসংবহর মর্ কাবক িাস করবি র্া 
খুাঁবজ থিডাবে’’। 

ঈশ্বদরর ঢাে  

বিশ্বাবসর দ্বারা, আমরা ঈশ্ববরর িমৃ পবরধ্ান করবর্ হবি যাবর্ 
আমরা িয়র্াবনর পবরকল্পনার বিরুবদ্ধ োাঁডাবর্ পাবর।  
ইবফর্ীয় ৬:১০,১১ ‘’ বিঠি থির্ করার আবি থর্ামাবের এই 
কোই িবল, থর্ামরা েভুবর্ িলিান হও, র্াাঁরই মহািবিবর্ 
িবিমান হও’’। থর্ামরা ঈশ্ববরর থেওয়া সমি যুদ্ধসাজ পবর নাও, 
থয়ন বেয়ািবলর সমস্ত থকৌিবলর বিরুবদ্ধ রুবখ োাঁডাবর্ পার ‘’৷ 

যখন আমরা এটি করি, আমরা ঝবডর মাবঝও বনবজবক 
িয়র্াবনর বিরুবদ্ধ েতঢ়ভাবি োাঁবডবয় োকবর্ পারি। 
ইবফর্ীয় ৬:১৩ ‘’ এইজনযই ঈশ্ববরর েবর্টি যুদ্ধসাজ থর্ামাবের 
পবর থনওয়া েরকার, র্াহবল িয়র্াবনর আিমবণর সামবন থর্ামরা 
বির হবয় োাঁডাবর্ পারবি, এিং যুবদ্ধর থিবর্ও থর্ামরা োাঁবডবয় 
োকবি ‘’।  

আমাদের অশধ্কার 

যীশুর কাজ সম্পূণৃ হবয়বে! বর্বন িয়র্ান এিং র্ার অনিুামীবের 
ইবর্মবধ্য পরাস্ত কবরবেন।  

পতবেিীবর্, বর্বন পুরুর্ ও মবহলাবেরবক কর্তৃ বত্বর পবে িলার জনয 
সতবে কবরবেন। বর্বন আমাবের কর্তৃ ত্ব পুনরুদ্ধার কবরবেন এিং 
এখন, আমাবের অিিযই উবঠ োাঁডাবর্ হবি এিং িয়র্ানবক 
পরাবজর্ িত্রু িবল েমাণ করবর্ হবি। আমাবের এই পতবেিীবর্ 
ঈশ্ববরর রাজযবক িাপন করবর্ হবি। 
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________________________________________________________________ 

১। থযাহন ১০:১০ অনসুাবর, িয়র্ান আমাবের জীিবন বর্বনটি োেবমক উবেিয বনবয় আঘার্ 
কবর োবক। থসই বর্নটি উবেবিযর নাম থলখ। 

 

২। িীজিপবকর েতোন্ত অনসুাবর থিার বহসাবি িয়র্াবনর েধ্ান অিাবধ্কারটি বক ? 

 

৩। থকন আমাবের কর্তৃ বত্বর সাবে কাজ করা গুরুত্বপূণৃ এিং থকন আমরা যখন েেৃুিা ও 
র্াডনার মবুখামবুখ হি র্খন বনবজবক বনয়ন্ত্রন করি ? 
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মণ্ডেী শক ? 

________________________________________________________________ 

প্রর্থম উদেখ 

পুরার্ন বনয়বম, বমলনর্ািু, মবন্দর এিং উপাসনালবয় আরাধ্না 
হর্। এখনকার মর্ এখন মণ্ডলী বেল না। 

যীশু যখন েেম মণ্ডলীর কো উবেখ কবরবেবলন, র্খন বর্বন 
বর্নটি বির্য় েকাি কবরবেবলন যা এটির অনযানয তিবিেযগুবলর 
উপবর এটির তিবিেযযুি বেল। এটি যীশু দ্বারা বনবমরৃ্ হবি। এটি 
বেল একটি বিজয়ী থসনািাবহনী যা নরবকর েরজার বিরুবদ্ধ 
জয়লাভ করবি। এর থকান বকেু িাাঁধ্া িা থখালার ক্ষমর্া রবয়বে 
। 
মবে ১৬:১৩-১৮ ‘’ এরপর যীশু তকসবরয়া, বফবলপী অঞ্চবল 
এবলন৷ বর্বন র্াাঁর বির্যবের বজবজ্ঞস করবলন, ‘মানিপুত্রবক?’ 
এবির্বয় থলাবক বক িবল? র্াাঁরা িলবলন, ‘থকউ থকউ িবল 
আপবন িাবপ্তস্মোর্া থয়াহন, থকউ িবল এলীয়,আিার থকউ িবল 
আপবন বযরবময়িা ভািিােীবের মবধ্য থকউ একজন হবিন৷ বর্বন 
র্াাঁবের িলবলন, ‘বকন্তু থর্ামরা বক িল, আবম থক? এর উেবর 
বিবমান বপর্র িলবলন, ‘আপবন থসইমিীহ (খ্রীে), জীিন্ত ঈশ্ববরর 
পুত্র৷ এর উেবর যীশু র্াাঁবক িলবলন, ‘থয়ানার থেবল বিবমান, 
রু্বম ধ্নয, থকাবনা মানবুর্র কাে থেবক একো রু্বম জানবন, বকন্তু 
আমার স্ববিরৃ বপর্া একো থর্ামায় জাবনবয়বেন৷ আর আবমও 
থর্ামাবক িলবে, রু্বম বপর্রআর এইপােবরর ওপবরই আবম আমার 
মণ্ডলী থিাঁবে রু্লি৷ মতরু্যর থকান িবির্ার ওপর জয়লাভ করবর্ 
পারবি না ‘’।  

মূে সর্য 

বপর্র ঈশ্ববরর কাে থেবক েকাি জানবর্ পারল থয যীশুই হবলন 
ঈশ্ববরর পুত্র। এই সর্যই বেল যার উপবর মণ্ডলী িঠির্ হবয়বেল। 

যীশুর িারা র্ঠির্ 

মণ্ডলীর েেম তিবিেয হ'ল যীশু এটি বনমাৃণ কবরবেবলন। এটি 
মনরু্যবের ঐবর্হয  িা হস্ত দ্বারা বনবমরৃ্ নয় । 

ন্রদকর িারদক পরা� কদর 

বদ্বর্ীয় তিবিেয হল নরবকর েরজাও মণ্ডলীবক রুখবর্ পারবি না। 

িাইবিবল আমরা থেখবর্ পাই থয, 
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‘’ আর আবমও থর্ামাবক িলবে, রু্বম বপর্রআর এইপােবরর 
ওপবরই আবম আমার মণ্ডলী থিাঁবে রু্লি৷ মতরু্যর থকান িবির্ার 
ওপর জয়লাভ করবর্ পারবি না’’। 

বাাঁধ্া এবং লখাোর িাশব 

মণ্ডলী, র্ার থেহ, সমস্ত বিশ্বাসীর কাবে িাাঁধ্া এিং থখালার 
ক্ষমর্া রবয়বে।  

মবে ১৬:১৯ ‘’ আবম থর্ামাবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেি, র্াবর্ 
রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ থিাঁবধ্ রাখা হবি৷ আর 
পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ থেওযা হবি’’। 
যীশু েেমিার মণ্ডলী সম্পবকৃ থয বর্বনটি বির্য় িবলবেবলন 
থসগুবলবক আমাবের জানবর্ হবি। 

ঈশ্বর বপর্া যীশু খ্রীেবক, জীবির্ ঈশ্ববরর পুত্ররুবপ েকাবির 
মাধ্যবম মণ্ডলী যীশুর দ্বারা বনবমরৃ্ হবি। 
নরবকর থকান িবি মণ্ডলীর বিরুবদ্ধ জয়লাভ করবর্ পারবি না। 

মণ্ডলীর কাবে স্বিরৃাবজযর িাবি োকবি, এিং মণ্ডলীর কাবে 
িাাঁধ্ার এিং থখালার ক্ষমর্া োকবি।  

িাশবগুেী পনু্রুশের্ িদয়দছ 

________________________________________________________________ 

আমরা িঝুবর্ থপবরবে কবরবে থয িাবিগুলী এই পতবেিীর কর্তৃ ত্ববক 
থিাঝায়। িাবি হয় থযগুবল েরজা খুলবর্ িা ি� করবর্ পাবর । 
যা আমরা থেবখবে থয থকানও িযবি, পবরিার, সংিা, িহর, 
একটি রাষ্ট্র িা জাবর্র উপবর িয়র্ান এর্বেন িাসন কবর 
আসবে থসই আিদ্ধর্াবক থখালার জনয আমারা িাবির েবয়াি 
করি। 

িাসন্ করার িাশব 

বনবজর েবর্মূবরৃ্বর্ পুরুর্ এিং মবহলাবক তর্বর করার সময় এই 
কর্তৃ বত্বর িাবিগুবল ঈশ্বর মনরু্যবক বেবয়বেবলন। 
আবেপুস্তক ১:২৬ ‘’ র্খন ঈশ্বর িলবলন, “এখন এস, আমরা 
মানরু্ সতবে কবর| আমাবের আেবল আমরা মানরু্ সতবে করি| 
মানরু্ হবি ঠিক আমাবের মর্| র্ারা সমবুদ্রর সমস্ত মাবের ওপবর 
আর আকাবির সমস্ত পাখীর ওপবর কর্তৃ � করবি| র্ারা পতবেিীর 
সমস্ত িড জাবনায়ার আর িবুক হাাঁো সমস্ত থোে োণীর উপবর 
কর্তৃ � করবি ‘’| 

িয়র্ান্ িুশর কদর শন্ে 
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এই িাবিগুবল ঈশ্ববরর দ্বারা এই পতবেিীবর্ ভাবলার জনয িযিহার 
করার উবেবিয থেওয়া হবয়বেল। যাইবহাক, আেম এিং হিা পাপ 
করার সময়, র্ারা িুবর, হর্যা এিং ধ্বংস করবর্ আসা 
িয়র্াবনর কাবে িাবিগুবল সমপৃণ কবর বেবয়বেল। 
িয়র্াবনর বনয়ন্ত্রবণ কর্তৃ বত্বর িাবিগুবল মতরু্য এিং নরবকর িাবি 
হবয় উবঠবেল। 
েকাবির্ ১:১৮ ‘’ আবম থসই বির জীিন্ত, আবম মবরবেলাম, আর 
থেখ আবম বিরকাল যুবি যুবি জীবির্ আবে৷ মতরু্য ও 
পার্াবলরিাবিগুবল আবম ধ্বর আবে ‘’। 

যীশুর িারা পনু্রুশের্ 

এগুবল কর্তৃ বত্বর িাবি যা যীশু আমাবের পাপবক নরবকর িভীবর 
থপৌাঁবে থেওয়ার পবর িয়র্ান থেবক বেবনবয় বনবয়বেবলন। যীশু 
মতরু্যর েরজা বেবয় যখন বিজয়ীভাবি বফবর  এবসবেবলন র্খন 
বর্বন কর্তৃ বত্বর এই িাবি িয়র্ান থেবক েবূর সবরবয় বনবয়বেবলন। 
এই পতবেিীবর্ িয়র্াবনর আর থকান কর্তৃ ত্ব থনই। 

মন্ুদষ্যর জন্য পনু্রুোর করা িদয়দছ 

এই িাবিগুবল হল থসই কর্তৃ ত্ব যা যীশু পুনরুত্থান এিং স্ববি ৃ
বপর্ার কাবে আবরাহবণর পর মনরু্যজাবর্বক এক নরু্ন সতবের 
জনয পুনরুদ্ধার কবরবেবলন ।  

স্বদরৃ্র িাশব 

মবে ১৬:১৯ ‘’ আবম থর্ামাবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেি, র্াবর্ 
রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ থিাঁবধ্ রাখা হবি৷ আর 
পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ থেওযা হবি’’৷ 

এই িািগুুবলর দ্বারা আমারা ঈশ্ববরর ইো এিং রাজয এই 
পতবেিীবর্ িাপন করবর্ পাবর।  

এই জয়ী হিার কোই যীশু র্ার বিসযবের োরেনার দ্বারা 
বিবখবয়বেবলন। 

মবে ৬:৯,১০ ‘’ র্াইবর্ামরা এইভাবি োেনৃা কবরা,‘থহ আমাবের 
স্ববিরৃ বপর্া, থর্ামার নাম পবিত্র িবল মানয থহাক্। থর্ামার 
রাজত্ব আসুক৷ থর্ামার ইো থয়মন স্ববি ৃ থর্মবন পতবেিীবর্ও পূণৃ 
থহাক’’।  
আমরা খ্রীবস্টর থেহ হওয়া নাবর্, র্াাঁর ইো অনুসাবর আমাবের 
ঈশ্বর-েেে কর্তৃ ত্ব িাবিগুবল িযিহার করার দ্বারা, আমরা এই 
পতবেিীবর্ স্বিরৃাজয েবর্ষ্ঠা করবে। 
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ন্রদকর িার  

________________________________________________________________ 

মণ্ডেীর উপর আিমন্ 

যখন যীশু েেম মণ্ডলীর বির্বয় উবেখ করবলন বর্বন িবলবেবলন 
থয নরবকর েরজা এবক েবর্বরাধ্ করবর্ পারবি না। 

মবে ১৬:১৮খ ‘’  মতরু্যর থকান িবি র্ার ওপর জয়লাভ 
করবর্ পারবি না’’। 
আমাবের এো থিাঝা খুি গুরুত্বপূণৃ থয যীশু নরবকর েরজা 
মণ্ডলীর উপর জয়লাভ করবর্ পারবি না িলবর্ বক িবুঝবয়বেন। 
আমাবের সমবয়, আমরা একটি থিডা িা োিীবরর দ্বারবক িবুঝ । 
এই বিন্তা কবর িাকযটি থেখবল আমরা থসটির আসল সর্যবক 
িঝুবর্ পারি না। আমরা কখনই েরজা দ্বারা আঘার্ োপ্ত হই 
বন। 

িার শক ? 

িাইবিবলর সমবয়, িযিসা এিং সরকাবর কাজ িহবরর দ্বাবর সম্পন্ধ 
করা হর্।র্াই থসই দ্বারবক সুরক্ষা েোন করার জনয োবির 
থেওয়া হর্। এর দ্বারা থকান িহর িা রাজযবকও বিবহ্নর্ করা 
হর্।রাজা সবলামন র্ার বহর্পবেি পুস্তবক এই বির্বয় উবেখ 
কবরবেন। 

বহর্পবেি ৩১:২৩ ‘’ র্ার স্বামী হয় দ্বাবরর থনর্াবের একজন 
যাবক সকবলই েদ্ধা কবর’’। 

িাদরর অশধ্কার 

 যখন ঈশ্বর আিাহামবক আিীিাৃে করবলন, বর্বন িলবলন থয, 
‘’রু্বম িয়র্াবনর দ্বার সকবলর অবধ্কারী হবি;;।এটি বেল একো 
আিীিাৃে। 

আবেপুস্তক ২২:১৭ ‘’ আবম থর্ামাবক অিিয আিীিাৃে করি| 
আকাবি যর্ র্ারা, আবম থর্ামার উেরপুরুর্বেরও সংখযাও র্র্ 
করি| সমদু্রর্ীবর যর্ িাবল, থর্ামার উেরপুরুর্রাও র্র্ হবি| 
এিং থর্ামার িংি র্াবের সমস্ত িত্রুবের পরাস্ত করবি’’। 
বরবিকাবক থয আিীিাৃে থেওয়া হবয়বেল থসখাবনও িত্রুবের দ্বাবরর 
উপর অবধ্কাবরর কো িলা হবয়বেল। 

আবেপুস্তক ২৪:৬০ ‘’ যখন বরবিকা যাত্রা শুরু করল র্াাঁরা র্াবক 
িলবলন,“আমাবের থিান, রু্বম হও লক্ষ লক্ষ জবনর জননী|  
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থর্ামার উেরপুরুর্িণ িত্রুবের পরাবজর্ কবর েখল করুক র্াবের 
নিরগুবল’’। 
িত্রুর দ্বার েখল করার অেৃ র্ার রাজযবক েখল করা এিং 
বনয়ন্ত্রণ করা। আজ আমাবের আবত্মক রাবজয আমাবের িত্রুবের 
দ্বার অবধ্কার করবর্ হবি। কর্তৃ ত্ব, আবধ্পর্যিাে এিং 
আিমণাত্মক দ্বারা সবহংস আধ্যাবত্মক যুবদ্ধর দ্বারা দ্বারগুবলবক 
আমাবের অবধ্কার করবর্ হবি। 
রাজা সবলামন এই বির্বয় িবলবেবলন, 

  বহবর্াপবেি ১৪:১৯ ‘’ েজৃুনবের বিরুবদ্ধ সিনবের জয় হবিই| 
েজৃুনরা সিনবের কাবে মাো নর্ করবর্ িাধ্য হবিই’’। 
অবনবক উবদ্ববির ভবয় দ্বাবরর বভর্বর োকার সময় বনবজবক 
িয়র্াবনর দ্বারা আিান্ত হওয়ার বিত্র রু্বল ধ্বরবে। র্বি, এটি হল 
মণ্ডলী ,িয়র্ান নয় যাবক আিমনাত্মক হবর্ হবি। 
আমরা মণ্ডলী র্াই আমরা নরবকর দ্বারগুবলবর্ ঝড রু্লবিা এিং 
অবধ্কাবরর কবর বিশ্বজবুড ঈশ্ববরর রাবজযর েবর্ষ্ঠা করি। 

রাদজযর িাশব 

________________________________________________________________ 

  যীশু যখন েেম মণ্ডলীর কো উবেখ করবলন, বর্বন িলবলন, 
‘’ আবম থর্ামাবের িাবিগুলী থেি’’। ভবির্যবৎ এই ঘেনা ঘেবি। 
পবর,র্ার মতরু্য এিং পুনরুত্থাবনর পর বর্বন বপর্াবক িলবলন, ‘’ 
আমার কাবে িাবি রবয়বে!’’ 

িাবি হবে মানবুর্র হারাবনা কর্তৃ ত্ব উদ্ধাবরর ের্ীক। এটি হল 
থসই িাবি যা িয়র্ানবক পরাবজর্ করার পর যীশু র্ার কাে 
থেবক থকবড বনবয়বেল।  

যীশু হবলন রাজাবের রাজা, বর্বন বপর্ার সাবে এই সম্পূণ ৃ
মহাবিবশ্বর উপর রাজত্ব কবরন। পতবেিীবর্ও র্ার রাজত্ববক িাপন 
করবর্ হবি।   

উদ্ধারোপ্ত মনরু্য যখন পুনরুবদ্ধর্ িাবিগুবলবক আবত্মক কর্তৃ বত্বর 
দ্বারা িযিহার করবি র্খনই ঈশ্ববরর রাজয এই পতবেিীবর্ িতবদ্ধ 
পাবি।  

এগুবল হল থসই িাবি যার দ্বারা আমরা থকান বকেু খুলবর্ িা 
িাাঁধ্বর্ পাবর।িয়র্ান ও র্ার মন্দেরু্বের িাাঁধ্ার ক্ষমর্া 
আমাবেরবক থেওয়া হবয়বে। যারা িয়র্াবনর কাবে পরাধ্ীনর্ার 
ি�বন রবয়বে র্াবের থখালার অবধ্কারও আমাবের থেওয়া হবয়বে। 
আমরা যখন আত্মার রাবজযর যুদ্ধটি বজবর্ োবক র্খন এটি 
োকত বর্ক িা  মাংবসক জিবর্র মবধ্যও েকাবির্ হবয় োবক।  



90 
 

মণ্ডেী এবং কর্তৃ ত্ব 

বাাঁধ্া ও লখাোর ন্ীশর্ 

________________________________________________________________ 

যীশু িলবলন , ‘’আবম থর্ামাবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেি, র্াবর্ 
রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ থিাঁবধ্ রাখা হবি৷ আর 
পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ থেওযা হবি’’৷ 

এর অে ৃবক ? 
যীশু িশিিােী মান্ষু্দক বাাঁধ্দেন্ 

যীশু িবিিাবল মানরু্বক িাাঁধ্ার কো িবলবেন। 

মবে ১২:২৮,২৯ ‘’ বকন্তু আবম যবে ঈশ্ববরর আত্মার িবিবর্ 
ভূর্বের র্াডাই, র্বি ঈশ্ববরর রাজয থর্া থর্ামাবের কাবে এবস 
থিবে ‘’৷আিার িলবে, থকান িবিমান থলাকবক আবি না থিাঁবধ্ 
থকউ বক র্ার িাবডবর্ েুবক র্ার সিবকেু লেু করবর্ পাবর? 
র্াবক িাাঁধ্িার পর র্বিই থর্া র্ার িাবডর সিবকেু লেু করবর্ 
পারবি’’। 

এই িশিিাশে মান্ুষ্টি লক? 

থসই িবিিাবল মানুর্টি হল িয়র্ান ও র্ার মন্দেবূর্রা যারা এই 
পতবেিীবর্  মানরু্বের, িাসকবের উপর কর্তৃ ত্ব করার জনয 
বনবয়াবজর্ হবয়বে। 

যীশু থসই িবিিালী থলাবকর ঘবর েুকবলন এিং র্াবক িাাঁধ্বলন – 
অোৃৎ িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্বের। 

আমরাও িয়র্াবনর ও র্ার মন্দেরূ্বের কর্তৃ বত্বর সাবে এই কো 
িবল িাাঁধ্বর্ পাবর থয, 

‘’ িয়র্ান, আবম থর্াবক যীশুর নাবমবর্ িাাঁবধ্ ‘’। 

আমরা থসই মন্দ আত্মাবকও িাাঁধ্বর্ পাবরই এই িবল থয, 

‘’ থিাকা মন্দ িবি, আবম থর্াবক যীশুর নাবমবর্ িাাঁবধ্’’। 
বাাঁধ্া শক ? 

িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্বের িাাঁধ্ার অে ৃহল ঈশ্ববরর পবরিাবলর্ 
আবত্মক যুবদ্ধ র্াবের ক্ষমর্াবক হ্রাসমান করা। 

উোহরণস্বরূপ, আমরা যখন একটি কুকুরবক একটি িত�বল থিাঁবধ্ 
রাবখ র্খন কুকুরটি থকিল একটি বনবেৃে েরূত্ব পযনৃ্তই থযবর্ 
পাবর।  িত�ল বেবয় আিদ্ধ করার দ্বারা আমরা কুকুরো র্ার 
েভাবির থক্ষত্রবক সীমািদ্ধ কবর। এটিই হল ‘’ িাাঁধ্া ‘’িব�র অেৃ 
। 

র্ার র্তিদক েুণ্ঠন্ করা 
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এর পবর, আমরা র্ার িাবডটি লণু্ঠন করি। আমরা িবিিালী 
িযবির কর্তৃ বত্বর অধ্ীবন মন্দ আত্মাবের আবেি বেবয় োবক, 

*‘’ যীশুর নাবমবর্ থিবরবয় যাও’’। 

িাবকযর জ্ঞান এিং আবত্মক োবনর সঠিক িযিহাবরর দ্বারা আমরা 
এইসি মন্দ আত্মাবের পবরিয়বক িঝুবর্ পাবর। আমরা র্াবের 
কাযেৃণালী দ্বারাও র্াবেরবক বিনবর্ পাবর।বসগুবল হলঃ 

*গুপ্ত আত্মা 

*বিঘ্নর্ার আত্মা 

*অশুবি আত্মা –লালসা, বিকারিস্ত আত্মা 

*েিুলৃর্ার আত্মা 

*যন্ত্রণাোয়ক আত্মা 

*আত্মহর্যার আত্মা 
 

মন্দ আিাদক লবর করা! 

মন্দ আত্মাবক থির কবর থেওয়ার দ্বারা আমরা থসই িবিিালী 
মানরু্টির ঘরবক ধ্বংস কবর বেই। যখন র্ার থঘার বিনে হবয় 
যায়, র্খন থস অসহায় হবয় পবর র্ারপর আমরা র্াবক যীশুর 
নাবমবর্ থির হবয় যাওয়ার আবেি বেই। 

লকু ১১:২১,২২ ‘’ যখন থকান িবিিালী থলাক অস্ত্রিবস্ত্র সবির্ 
হবয় র্ার ঘর পাহারা থেয়, র্খন র্ার ধ্নসম্পে বনরাপবে োবক। 
বকন্তু র্ার থেবক পরািান্ত থকান থলাক যখন র্াবক আিমণ কবর 
পরাস্ত কবর, র্খন বনরাপবে োকার জনয থয় অস্ত্রিবস্ত্রর ওপর থস 
বনভৃর কবরবেল, অনয িবিিালী থলাকটি থসগুবলা থকবড থনয় আর 
ঐ থলাকটির ঘবরর সি বজবনসপত্র লবুে থনয়’’। 
যীশু ইবর্মবধ্য িয়র্াবনর ক্ষমর্া এিং কর্তৃ ত্বগুবলবক বনরস্ত্র 
কবরবেন এিং র্াবের একটি সিজৃনীন েিনৃীয় কবরবেন। বর্বন 
র্াবের সিার থেবক অবনক উপবর উবঠবেন এিং বপর্ার ডানবেবক 
িবস আবেন। এটি স্ববি ৃএকটি সাবধ্র্ সর্য। 

শবশ্বাসীর কর্তৃ ত্ব 

বিশ্বাসী বহসাবি, আমাবের অিিযই পতবেিীবর্ আমাবের কর্তৃ ত্ব এিং 
অবধ্কার েবয়াি করবর্ হবি। আমাবের এখন অিবধ্ পতবেিীবর্ যা 
অজৃন করা উবির্ এিং িাবক মহাবিবশ্বর মবধ্য ইবর্মবধ্য সম্পােন 
করা উবির্ - র্া স্ববি ৃ একটি েবর্বষ্ঠর্ সর্য। পতবেিীবর্, 
আমাবের অিিযই িয়র্ান এিং র্ার িাসক মন্দ আত্মাবের থিাঁবধ্  
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রাখবর্ হবি এিং িন্দীবের মিু করবর্ হবি। আমাবের অিিযই 
র্াাঁর েভাবির থক্ষত্রবক সীমািদ্ধ করবর্ হবি। 
মবে ১৬:১৯খ ‘’ র্াবর্ রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ 
থিাঁবধ্ রাখা হবি৷ আর পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ 
থেওযা হবি ‘’৷ 

আমরা এটি করার সাবে সাবে আমরাও িয়র্াবনর ক্ষমর্া এিং 
কর্তৃ ত্বগুবলবক বনরস্ত্রীকরণ করবে এিং িুি দ্বারা র্াবের উপর 
জয়লাভ করবে, র্াবের একটি সিজৃনীন েিনৃীয় কবর রু্লবে। 

িয়র্াদন্র অবস্তান্ 

________________________________________________________________ 

লকান্ প্রিাব লন্ই  

যীশু মতরু্য এিং পুনরুত্থাবনর দ্বারা িয়র্াবনর সমস্ত ক্ষমর্াবক 
বিনে কবর বেবয়বে। 

ইবিয় ২:১৪ ‘’ ভাল, থসই সন্তানরা যখন রিমাংবসর মানুর্, 
র্খন যীশু বনবজও র্াবের স্বরূবপর অংিীোর হবলন৷ যীশু 
এইরকম করবলন থয়ন মতরু্যর মাধ্যবম মতরু্যর অবধ্পবর্ বেয়ািলবক 
ধ্বংস করবর্ পাবরন’’। 

আর আমরা বশন্দ ন্ই 

আমরা মতরু্য এিং োসবত্বর ভয় থেবক মবুি থপবয়বে। 

ইবিয় ২:১৫ ‘’ আর যাাঁরা মতরু্যর ভবয় যািিীিন োসবত্ব কাোবে 
র্াবের যুি কবরন’’। 
যীশুর মতরু্য এিং বিজয়ী পুনরুত্থাবনর দ্বারা সমস্ত বকেু সপন্ধ 
কবরবেন র্াই মনরু্যবক আর মতরু্যর ভবয় আিদ্ধ োকার েরকার 
থনই। যখন আমরা এই সর্যবক িঝুবর্ পাবর ,র্খন আমরা মিু 
হই এিং িয়র্াবনর ভয় এিং পরাধ্ীনর্া থেবক মবুি পাই।  

কাজসকে ধ্বংস িদয়দছ 

         থকন ঈশ্ববরর পুত্রবক েকাবির্ করা হবয়বে? 

        *িয়র্াবনর কাজবক ধ্বংস করার জনয! 

        *িয়র্ানবক জনসমবক্ষ হাসযকর কবর থর্ালার জনয 

১থযাহন ৩:৮ ‘’ বেয়ািল থসই শুরু থেবকই পাপ কবর িবলবে৷ 
থয় িযবি পাপ কবরই িবল থস বেয়ািবলর৷ বেয়ািবলর কাজবক 
ধ্বংস করার জনযই ঈশ্ববরর পুত্র েকাবির্ হবয়বেবলন’’। 
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কলবসয় ২:১৫ ‘’ আর এইভাবি সমস্ত (আবত্মক) িাসক ও 
আবধ্পর্যবক পরাস্ত করবলন৷ ঈশ্বর জির্বক থেখাবলন থয় র্ারা 
িবিহীন’’। 

ঘুমন্ত মণ্ডেী লজদর্ উঠদছ! 

________________________________________________________________ 

যীশু যখন এই পতবেিীবর্ িয়র্াবনর কাজগুবল ধ্বংস করবর্ 
এবসবেবলন, র্খন বর্বন ঈশ্বর বহসাবি র্াাঁর কর্তৃ ত্ববক আলাো 
কবরবেবলন। সিবৃির্ আেম বহসাবি পতবেিীবর্, বর্বন পবরিাবলর্ 
হবয়  কর্তৃ ত্ব এিং আবধ্পবর্যর সাবে কাজ কবরবেবলন। 
িয়র্ান সম্পূণৃরূবপ যীশুর কাবে পরাবজর্ হবয়বেল। র্াবক 
অকাযকৃর করা হবয়বেল এিং র্ার থকানও েভাি আর থনই। 
যীশু িয়র্ানবক "িনূযবর্" নাবমবয় এবনবেন। 
এখন এই কর্তৃ ত্ব এিং আবধ্পর্য হ'ল থসই িাবিগুবল যা বর্বন 
মনবুর্যর জনয পুনরুবদ্ধর্ কবরবেবলন র্া বিশ্বাবসর মাধ্যবম, এখন 
র্াাঁর মণ্ডলী অোৃৎ পতবেিীবর্ র্াাঁর থেহবক েোন করা হবয়বে। 
পরাবজর্ িত্রু বহসাবি, এই পতবেিীবর্ িয়র্ান থকিলমাত্র যা 
করবর্ পাবর র্া হ'ল আমরা আমাবের অজ্ঞর্ায় র্াবক করবর্ 
বেই। ঈশ্ববরর িাকয থেবক বিক্ষা বনবয়, আমরা উবঠ োাঁডাবর্ পাবর 
এিং িয়র্ান এিং র্ার িাসক মন্দ আত্মাবের থিাঁবধ্ রাখবর্ 
পাবর। আমরা িয়র্াবনর িবিিালী েিুবৃক থভবঙ্খ বেবর্ পাবর । 
যখন আমরা যীশুর নাবমবর্ আবেি বেই র্খন িয়র্ান ও র্ার 
মন্দ েরূ্রা পাবলবয় যায়। 
২ কবরবিয় ১০:৪ ‘’ জিত্ থয় যুবদ্ধর অস্ত্র িযিহার কবর, আমরা 
র্ার থেবক স্বর্ন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র িযিহার কবর৷ আমাবের যুবদ্ধর অস্ত্র 
ঈশ্ববরর পরািম; এই যুদ্ধাস্ত্র িত্রুর সুেতঢ় ঘাাঁটি ধ্বংস করবর্ 
পাবর৷ থলাকবের িাবজ বির্কৃ আমরা বিফল করবর্ পাবর’’। 
 যীশু িবলবেবলন থয মণ্ডলী বর্বন তর্বর করবিন র্া একটি ঘুমন্ত 
তের্য। এখন, এটি র্ার -ঈশ্বর-েেে কর্তৃ ত্ববক পবরিালনা করার 
জনয জাির্ হবে এিং এটি িয়র্াবনর েিুগৃুবল ধ্বংস করবে! 
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পনু্রাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

________________________________________________________________ 

 ১।  যীশু যখন িলবলন থয ‘’ নরবকর দ্বার মণ্ডলীর থকান ক্ষবর্ করবর্ পারি না’’, এর 
অেৃ বক ? 

 

২। যীশু িবলবেবলন থয আমরা িাাঁধ্ি এিং খুলি। আপবন কীভাবি যীশুর কাে থেবক এই 

গুরুত্বপূণৃ বনবেৃিািলী পালন করার পবরকল্পনা করবেন র্া িণৃনা করুন। 

 

৩। িবিিালী থলাকটিবক িয়র্াবনর অনযর্ম েবুিরৃ উপর আিদ্ধ কবর থরবখ যীশু িবলবেবলন থয 

একজনবক র্ার বজবনসপত্র নে করা উবির্। কাবক িবিিালী মানরু্ বহসাবি িণৃনা করা হবয়বে? 
র্ার বজবনসপত্র বিনে করার পদ্ধবর্ কী? 
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রাদজযর িাশব 

যীশুর কাদছ িাশব রদয়দছ 

________________________________________________________________ 

আপনার বক মবন আবে যীশু স্ববি ৃবফবর এবস থকান বিজয়ীী্র স্ববর 
কোটি িবলবেন? 

েকাবির্ িাকয ১:১৮ ‘’ আবম থসই বির জীিন্ত, আবম 
মবরবেলাম, আর থেখ আবম বিরকাল যুবি যুবি জীবির্ আবে৷ 
মতরু্য ও পার্াবলরিাবিগুবল আবম ধ্বর আবে ‘’৷ 

যীশু িয়র্াবনর থেবক মতরু্য এিং নরবকর িাবি বনবয় বনবয়বেবলন। 
একিার যীশু আমাবের পাপবক নরবকর িভীবর থপৌাঁবে বেবয়বেবলন, 
আর থসখাবন আর র্াাঁবক িন্দী কবর রাখা স�ি বেল না। 
থেবরর্ ২:২৪ ‘’ যীশু মতরু্য যন্ত্রণা থভাি করবলন, বকন্তু ঈশ্বর 
থসই বিভীবর্কা থেবক র্াাঁবক উদ্ধার করবলন৷ ঈশ্বর যীশুবক 
মতর্বের মধ্য থেবক রু্বল আনবলন৷ মতরু্য যীশুবক র্ার কিবল 
রাখবর্ সক্ষম হল না’’। 
যীশু মতরু্যবক জয় করবলন! 

যীশু কর্তৃ ত্ব, অবধ্কার এিং রাজত্ববক মানবুর্র কাবে পুনরুদ্ধার 
কবরবেবলন। িয়র্ান যা িুবর কবরবেল র্া বর্বন আমাবের বফবরবয় 
বেবয়বেবলন। 
আমরা জাবন থয ঈশ্বর িান থয আমরা িয়র্াবনর উপবর 
পুবরাপুবর আবধ্পর্য ও কর্তৃ বত্বর মবধ্য োকবর্ পাবর কারণ বর্বন 
আমাবের এই পতবেিীবর্ যা বকেু করবর্ এিং তর্বর করবর্ সতবে 
কবরবেবলন র্া পুনরুদ্ধার করবর্ র্াাঁর বনবজর পুত্রবক উত্সিৃ 
কবরবেবলন। 
 যীশু এই পতবেিীবর্, র্াাঁর জীিন, র্াাঁর মতরু্য এিং র্াাঁর 
পুনরুত্থবর্র্ হবয়বেবলন যাবর্ আমরা আিারও পুনরুদ্ধার হবর্ 
পাবর। বর্বন এটি কবরবেবলন যাবর্ আমরা কর্তৃ বত্বর সাবে িলবর্ 
পাবর এিং িয়র্ান, র্ার মন্দেরূ্ এিং এই পতবেিীবর্ সমবস্তর 
উপবর বিজয়ী হবর্ পাবর। 
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যীশুর রি – জয়ী িবার িাশব 

________________________________________________________________ 

যখন ঈশ্বর আেমবক সতবে কবরবেবলন, র্খন বর্বন র্াাঁর মবধ্য 
বনবজর জীিন শ্বাস বেবয়বেবলন। এই জীিনটি আেবমর থেবহর 
মবধ্য এক বিবেন্ধ অংবি সীমািদ্ধ বেল না। ঈশ্বর র্াাঁর জীিনবক 
আেবমর রবির মবধ্য বেবয়বেন। এটি বনয়বমর্ আেবমর থেবহর 
েবর্টি অংবি েিাবহর্ হবেল। 
মবি িবলবেন থয মানবুর্র জীিন রবির মবধ্য রবয়বে। 

থলিীয় ১৭:১১ক ‘’ কারণ থেহটির জীিন রবির মবধ্য রবযবে| 
আবম থসই রি থিেীর ওপর থেবল থর্ামাবের বনবজবের শুবি 
করার জনয বেবয়বে| রবি োণ আবে িবলই র্া োযবিে সাধ্ন 
কবর ‘’।  

আেদমর পাপ – মতরু্য  

পাবপর মধ্য বেবয় আেম র্াাঁর রবি ঈশ্ববরর জীিনবক 
হাবরবয়বেবলন। এই জীিন থকিলমাত্র ঈশ্ববরর মবুির পবরকল্পনার 
মাধ্যবমই মানবুর্র কাবে পুনরুদ্ধার করা যায়। মানরু্বক ঈশ্ববরর 
েবর্মবূরৃ্বর্ বফবরবয় আনবর্ র্ার রবি আিারও ঈশ্ববরর জীিন 
োকবর্ হবি। 
ঈশ্ববরর উদ্ধাবরর পবরকল্পনায়, র্ার পুত্র যীশু বনবজর রিবক 
ঝরাবিন। 

ইবিয় ৯:২২ ‘’ কারণ বিবধ্-িযিিা িবল থয় োয় সি বকেুই রি 
বেটিবয় শুবি করা েবযাজন, আর রিপার্ িযবর্বরবক পাবপর 
থমািন হয় না ‘’। 
পাবপর িাবস্ত হল মতর্য, এর উদ্ধাবরর জনয এমন একজবনর রবির 
েবয়াজন যার মবধ্য থকান পাপ থনই। 
পবিত্র আত্মা দ্বারা কুমারীর িভৃ থেবক জন্ম থনওয়া, যীশু 
আেবমর রি উেরাবধ্কার সূবত্র পান বন। বর্বন থসই বনখুাঁর্ 
বিকল্প হবয় ওবঠন বযবন থস্বোয় বনবজর বনরীহ রি ির্ণৃ কবর 
োণ বেবয়বেবলন। 

যীশুর রি িারা আমরা 

*পাবপর ক্ষমা পাই 

যীশুর রবির মবধ্য আমাবের পবরত্রান রবয়বে। 
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ইবফর্ীয় ১:৭ ‘’ খ্রীবের রবির দ্বারা আমরা মিু হবয়বে৷ ঈশ্ববরর 
মহানিুবহর ফবল আমাবের পাপসমহূ ক্ষমা থপবয়বে’’। 
১বপর্র ১:১৮,১৯ ‘’ থর্ামরা থর্া জান থয় অর্ীবর্ থর্ামরা 
উেত�ল জীিনযাপন করবর্, যা থর্ামরা থর্ামাবের পূিপুৃরুর্বের 
কাে থেবক থপবয়বেবল, বকন্তু এখন থসই রকম জীিনযাপন করা 
থেবক থর্ামরা মবুি থপবয়ে৷ ঈশ্বর নশ্বর থসানা িা রূবপার 
বিবনমবয় থর্ামাবের মবুি িয় কবরন বন। বকন্তু বনবেৃার্ ও বনখুাঁর্ 
থমর্িািক, খ্রীবের িহুমলূয রি বেবয় থর্ামাবের িয় কবরবেন ‘’। 

*ধ্াবমৃক িবল িবণর্ হই 

*পবরত্রান 

যীশুর রবির দ্বারা আমাবের জীিবন ঈশ্ববরর ধ্াবমকৃর্া পুনরুবদ্ধর্ 
হবয়বে এিং আমরা উদ্ধার লাভ কবরবে। 

থরামীয় ৫:৮,৯ ‘’ বকন্তু আমরা যখন পাপী বেলাম খ্রীে র্খনও 
আমাবের জনয োণ বেবলন; আর এইভাবি ঈশ্বর থেখাবলন থয় 
বর্বন আমাবের ভালিাবসন। ঈশ্বর খ্রীবের রবির মাধ্যবম আমাবের 
ধ্াবমকৃ েবর্পন্ধ কবরবেন; র্বি এই সর্যটি আরও কর্ সুবনবির্ 
থয় খ্রীবের মাধ্যবম আমরা ঈশ্ববরর থিাধ্ থেবক রক্ষা পাি ‘’। 
ঈশ্ববরর বনখুাঁর্ নযায়বিিার সম্পন্ধ হবয়বেল এিং আমরা ঈশ্ববরর 
থিাধ্ থেবক রক্ষা থপবয়বে। যীশু আমাবের বিকল্প হবয় ওবঠন এিং 
িুবির উপবর র্াাঁর রি ঝবরবয় আমাবের মতরু্যর িাবস্ত িহন 
কবরবেবলন। 
থকিলমাত্র যীশুর রবির মবধ্য বেবয়ই যার মবধ্য ঈশ্ববরর জীিন 
রবয়বে, আমরা আিার আমাবের মবধ্য ঈশ্ববরর জীিনবক লাভ 
করবর্ পাবর। 
থযাহন ৬:৫৩ ‘’ যীশু র্াবের িলবলন, ‘আবম থর্ামাবের সবর্যই 
িলবে; থর্ামরা যবে মানিপুবত্রর মাংস না খাও ও র্াাঁর রি পান 
না কর, র্াহবল থর্ামাবের মবধ্য জীিন থনই’’। 

*সহভািীর্া 

যীশুর রি আমাবের জীিবনর স্বমস্ত পাবপর সমস্ত েভাি মবুে 
থফবল যাবর্  ঈশ্ববরর জীিন আিার আমাবের মবধ্য পুনরুবদ্ধর্ 
হয় । 
১থযাহন ১:৭ ‘’ ঈশ্বর থজযাবর্বর্ আবেন, আমরা যবে থসই রকম 
থজযাবর্বর্ িাস কবর, র্বি িলা যায় আমাবের পরিবরর মবধ্য 
সহভািীর্া আবে৷ ঈশ্ববরর পুত্র যীশুর রি আমাবের সমস্ত পাপ 
থেবক শুবিশুদ্ধ কবর ‘’। 

*মবুি 
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র্ার রবির দ্বারাই আমরা সম্পূণৃরুবপ আমাবের পাপ থেবক মবুি 
থপবর্ পাবর। 

কলবসয় ১:১৩,১৪ ‘’ বর্বনই অ�কাবরর কর্তৃ � থেবক আমাবের 
উদ্ধার কবর র্াাঁর বেয় পুবত্রর রাজবত্ব িান বেবয়বেন । র্াাঁর 
মাধ্যবমই আমরা মিু হই ও আমাবের সি পাবপর ক্ষমা হয় ‘’। 
যীশুর রিপাবর্র মাধ্যবম মবুি এিং ঈশ্ববরর পবরত্রাবণর উপহার 
িহণ োডা মানরু্বক ক্ষমা করা ও পুনরুদ্ধার করার থকানও 
উপায় থনই। 
ইবিয় ৯:২২ ‘’ কারণ বিবধ্-িযিিা িবল থয় োয় সি বকেুই রি 
বেটিবয় শুবি করা েবযাজন, আর রিপার্ িযবর্বরবক পাবপর 
থমািন হয় না’’। 
ইবিয় ৯:১২ ‘’ খ্রীে একিার বিরর্বর থসই মহাপবিত্রিাবন েবিি 
কবরবেন৷ বর্বন মহাপবিত্রিাবন েবিবির জনয োি িা িােুবরর 
রি িযিহার কবরন বন, বকন্তু বর্বন একিার বিরর্বর বনবজর 
রি বনবয় মহাপবিত্রিাবন েবিি কবরবেবলন৷ খ্রীে থসখাবন েবিি 
কবর আমাবের জনয অনন্ত মবুি অজৃন কবরবে ‘’। 

*োি বিহীন 

*থসিার থযািয 

যীশুর রবির দ্বারা শুবি হবয় আমরা ঈশ্ববরর থসিাকাবজর জনয 
থযািয হবয়বে। 

ইবিয় ৯:১৪ ‘’ র্বি এো বক ঠিক নয় থয় খ্রীবের রি আরও 
কর্ অবধ্ক কায়ৃকরী হবর্ পাবর? অনন্তজীবি আত্মার মাধ্যবম খ্রীে 
ঈশ্ববরর উবেবিয বনবজবক িবলোন করবলন পবরপূণৃ উত্সিরৃূবপ৷ 
র্াই খ্রীবের রি আমাবের সমস্ত হৃেয়বক পাপ থেবক শুদ্ধ ও 
পবিত্র করবি, যাবর্ আমরা জীিন্ত ঈশ্ববরর উপাসনা করবর্ পাবর 
‘’। 

*আত্মবিশ্বাবসর সাবে 

আেম থযমন পাপ করার আবি ঈশ্ববরর উপবিবর্বর্ েবর্বেন 
সহভািীর্ায় িলবর্ন, থর্মবন যীশুর রবির দ্বারা, সমস্ত অপরাধ্ 
ও পাপ থেবক মবুি োপ্ত মানরু্ ঈশ্ববরর সামবন আিারও সাহবসর 
সাবে িলবর্ পাবর। 
ইবিয় ১০:১৯ ‘’ র্াই আমার ভাই ও থিাবনরা, মহাপবিত্র িাবন 
েবিি করার সম্পূণ ৃ স্বাধ্ীনর্া আমাবের আবে৷ যীশুর রবির 
গুবণ আমরা বনভীকর্ার সবঙ্খ থসখাবন েবিি করবর্ পাবর ‘’। 

*িাবন্তর সাবে 

র্ার রবির দ্বারা িাবন্ত ও সহভািীর্া পুনিাপন হবয়বে। 
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কলবসয় ১:১৯,২০ ‘’ র্াই ঈশ্বর র্াাঁর সমস্ত পূণৃর্ায় খ্রীবে িাস 
কবর খুিী হবয়বেবলন । আর খ্রীবের িুবির ওপর পবর্র্ রবির 
দ্বারা িাবন্ত িাপন কবর বক স্ববিরৃ, বক মবৃর্য়্র্র সি বকেু খ্রীবের 
মাধ্যবম র্াাঁর কাবে পুনরায় বফবরবয় এবনবেবলন’’। 

*পুরার্ন অিিার পুনরুদ্ধার  

এটি যীশুর রি যা িয়র্ানবক পরাস্ত কবরবেল এিং নরু্ন জবন্মর 
মাধ্যবম মানিজাবর্বক ঈশ্ববরর জীিবন পুনরুদ্ধার কবরবেল। 
িয়র্ান থসই মানরু্টিবক িুবর করবর্, হর্যা করবর্ এিং ধ্বংস 
করবর্ এবসবেল যাবক ঈশ্বর র্াাঁর পতবেিীবর্ র্াাঁর যোযে উপমা 
এিং েবর্মবূরৃ্বর্ তর্বর কবরবেবলন। পাবপর মাধ্যবম, মানরু্ ঈশ্ববরর 
জীিনবক হাবরবয়বেল। মানরু্ র্ার জীিবন িয়র্াবনর আিমবণ 
অসহায় বেল। ঈশ্বর র্াাঁর বনবজর পুবত্রর রি েিাবহর মাধ্যবম 
উদ্ধাবরর পবরকল্পনারকরবলন, যাবর্ মানরু্ সম্পূণৃরূবপ ঈশ্ববরর 
সাবে র্াাঁর মলূ বনবমরৃ্ অিিান এিং সম্পকৃবক পুনরুদ্ধার করবর্ 
পাবর। যীশুর রবির দ্বারা, মানরু্ হর্াি পরাজয় থেবক আিারও 
বিজয়ী হবর্ থপবরবে। 

*রক্ষার আোেন 

পুরার্ন বনয়বমর যাজক থযমন উৎসবিরৃ থভডার রি বনবয় বিবয় 
র্া মানবুর্র  ঈশ্ববরর বিরুবদ্ধ করা পাপবক োকবর্ন িা োয়বিে 
করবর্ন। থর্মবন আজও বিশ্বাবসর দ্বারা থমর্িািবকর রি হবয় 
যায় উদ্ধারকত র্ মানিজাবর্র জনয সুরক্ষার আোেন। 

*বিজয় 

যীশুর রবির দ্বারা আমরা জয়ী হবয়বে! 

আমরা যখন ঈশ্ববরর িাধ্য হবয় বিশ্বাবসর দ্বারা িবল র্খন আমরা 
িলবর্ পাবর থয, 

‘’ িয়র্ান আবম যীশুর রবির দ্বারা আোবের্ হবয়বে’’। 

আমার পবরিার ও সম্পবে যীশুর রবির দ্বারা আোবের্ হবয়বে 
‘’। 

আবম যীশুর রবির দ্বারা থর্ামার উপর জয়লাভ কবরবে’’ 

যীশুর রবির কারবন, রু্বম আমাবকও িিওৃ করবর্ পারবি না’’। 

থযমন যীশু র্াাঁর রি দ্বারা িয়র্ানবক পরাস্ত কবরবেবলন, 
আমরাও যীশুর রি বেবয় িয়র্ানবক পরাস্ত করবর্ পাবর! র্াাঁর 
রবির রক্ষার দ্বারা, আমাবের বিরুবদ্ধ িঠির্ থকানও অস্ত্রই সফল 
হবর্ পাবর না। 
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েকাবির্ িাকয ১২:১১ক ‘’ র্ারা থমর্িািবকর রবি ও বনবজর 
বনবজর সাক্ষয দ্বারা থসই নািবক পরাস্ত কবরবে’’। 
যীশুর রবির দ্বারা আমরা িয়র্ানবক পরাস্ত করবর্ পাবর 

যীশুর রবির কর্তৃ বত্বর িাবি আমাবের েবর্যকবক থেওয়া হবয়বে 
যারা থসই রবির মধ্য বেবয় মবুি থপবয়বে র্াাঁর রবির িবিিালী 
িাবি বেবয় আিদ্ধ হবয়বে এিং িয়র্ান র্াবের কাবে  সিেৃা 
পরাবজর্ হবর্ োকবি। 

 

ঈশ্বদরর বাকয – জয়ী িবার একটি িাশব 

________________________________________________________________ 

আিার র্দরায়াে 

ইবফর্ীয় পুস্তবক িবল, ‘’ আর পবরত্রাণরূপ বিরস্ত্রাণ ও পবিত্র 
আত্মার র্বলায়ার, অোৃত্ ঈশ্ববরর বিক্ষা সবঙ্খ বনও। ( ইবফর্ীয় 
৬:১৭ ) 

যখন আমরা ঈশ্ববরর িাকযবক িলবিা র্খন থসটি িবিিালী অবস্ত্র 
পবরনর্ হয় যার কাবে িয়র্াবনর থকান জিাি োবক না। 
ঈশ্ববরর িাবকযর দ্বারা আমরা িয়র্াবনর উপর জয় লাভ করবর্ 
পাবর।  

েকাবির্ িাকয ১২:১১ক ‘’ র্ারা থমর্িািবকর রবি ও বনবজর 
বনবজর সাক্ষয দ্বারা থসই নািবক পরাস্ত কবরবে ‘’৷ 

সাদক্ষযর বাকয 

"র্াবের সাবক্ষযর িাকযটি" ঠিক র্াবের যোযেভাবি অনিুাে করা 
থযবর্ পাবর "র্াবের সাবক্ষযর িাকযটি"। আমাবের সাক্ষয হ'ল 
আমরা যা িবল। যখন আমরা সমসযা, আমাবের বিন্তাভািনা, 
ভযবক থেবড আমাবের পবরবিবর্ সম্পবকৃ ঈশ্ববরর িাকয যা িবলবে 
র্া সাহবসর সাবে িলবর্ শুরু করি, র্খন আমরাও জয়ী হবয় 
উঠি। 

বাকয জয় শন্দয় আদস 

ঈশ্ববরর িাকয িমাির্ আমাবের মখু থেবক থিবরবয় আসার জনয, 
আমাবের িাকযবক পডবর্, অধ্যয়ন করবর্ এিং ধ্যান করবর্ হবি। 
র্াহবলই এটি আমাবের জীিবনর অভযন্তবর িভীরভাবি িদ্ধমলূ 
বিশ্বাবস পবরণর্ হবি। 
১ থযাহন ২:১৩,১৪ ‘’ বপর্ারা, আবম থর্ামাবের বলখবে কারণ 
বযবন শুরু থেবক আবেন থর্ামরা র্াাঁবক জান৷ যুিবকরা, আবম  
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থর্ামাবের বলখবে কারণ থর্ামরা থসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ 
কবরে। বিশুরা, আবম থর্ামাবের বনকে বলখবে কারণ বযবন শুরু 
থেবক আবেন থর্ামরা র্াাঁবক জান৷ যুিকরা, আবম থর্ামাবের 
বলখবে কারণ থর্ামরা িবিিালী, ঈশ্ববরর িারৃ্া থর্ামাবের অন্তবর 
আবে; আর থর্ামরা থসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ কবরে’’। 
এই যুিবকরা িবিিালী বিজয়ী  িবল িলা হবয়বেল কারণ র্াবের 
মবধ্য ঈশ্ববরর িাকয বেল। র্ারা ঈশ্ববরর থেওয়া কর্তৃ ত্ব এিং 
ক্ষমর্ার মবধ্য র্াবের মখু থেবক িাকয সাহবসর সাবে িবলবেল 
এিং েেুবক জয় কবরবেল। 
ইবফর্ীয় ৬:১৭ ‘’ আর পবরত্রাণরূপ বিরস্ত্রাণ ও পবিত্র আত্মার 
র্বলায়ার, অোৃত্ ঈশ্ববরর বিক্ষা সবঙ্খ বনও’’। 
আত্মার র্বরায়াল হল ঈশ্ববরর িাকয। 

েকাবির্ িাকয ১৯:১৩-১৬ ‘’ রবি থডািাবনা থপািাক র্াাঁর 
পরবণ; র্াাঁর নাম ঈশ্ববরর িাকয। স্ববিরৃ থসনািাবহনী সাো থঘাডায় 
িবড র্াাঁর থপেবন থপেবন িবলবেল৷ র্াবের পরবণ বেল শুবিশুভ্র 
মসীনার থপািাক। একটি ধ্ারাবলা র্রিাবর র্াাঁর মখু থেবক 
থিবরবয় আসবেল, যা বেবয় বর্বন পতবেিীর সমস্ত জাবর্বক আঘার্ 
করবিন৷ থলৌহ যবে হাবর্ জাবর্িতবন্দর ওপর বর্বন িাসন 
পবরিালনা করবিন৷ সিিৃবিমান ঈশ্ববরর েিণ্ড থিাবধ্র কুবণ্ড 
বর্বন সি দ্রাক্ষা মাডাই করবিন। র্াাঁর থপািাবক ও উরুবর্ থলখা 
আবে এই নাম: 

      ‘রাজাবের রাজা ও েভুবের েভু’’৷ 
বাকযদক বেুন্ 

যীশু িবলবেবলন থয বিশ্বাবসর সিাৃবধ্ক উোহরণ হ'ল এক িযবি 
থযন কর্তৃ ত্ববক িঝুবর্ পাবর এিং িাকযবক িযিহার কবর থসটিবক 
এটি েবয়াি করবর্ পাবর। 
মবে ৮:৮-১০ ‘’ থসইির্পবর্ র্খন যীশুবক িলবলন, ‘েভু, 
আবম এমন থয়ািয নইবয় আমার িাডীবর্ আপবন আসবিন৷ আপবন 
থকিল মবুখ িবল বেন, র্াবর্ইআমার িাকর ভাল হবয় যাবি। 
আবম বনবজ অপবরর কর্তৃ বত্বর অধ্ীন আর আমার তসনযবের উপবর 
আবম কর্তৃ ত্ব কবর৷ আবম কাউবক ‘যাও’ িলবল থস যায়, আিার 
কাউবক ‘এস’ িলবল থস আবস; আর আমার িাকরবক ‘এো কর’ 
িলবল থস র্া কবর ৷ যীশু একো শুবন আিয ৃ হবলন; যাাঁরা 
র্াাঁর বপেবন বপেবন যাবেল র্াবের িলবলন, ‘আবম থর্ামাবের 
সবর্য িলবে সমি ইস্রাবয়বল আবম এর্ থিিী বিশ্বাস কারও মবধ্য 
থেখবর্ পাইবন ‘’। 

বাকযদর্ শন্শির্ িদর্ িদব 
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ঈশ্ববরর িাকয বিহ্ন এিং আিয ৃ কাবজর দ্বারা বনবির্ হবয় 
োবক। 

মাকৃ ১৬:১৯-২০ ‘’ র্াাঁবের সবঙ্খ কো িলার পর েভু যীশুবক 
স্ববি ৃ রু্বল থনওযা হল এিং বর্বন ঈশ্ববরর ডানবেবক িসবলন । 
আর র্াাঁরা বিবয় সি জায়িায় সুসমািার েিার করবর্ লািবলন, 
এিং েভু র্াাঁবের সবঙ্খ কাজ করবলন, আর অবলৌবকক কাবজর 
মধ্য বেবয় র্াাঁর সুসমািাবরর সর্যর্া েমাণ করবলন ‘’৷ 

যীশুই বাকয 

যীশুই হবলন স্বয়ং ঈশ্ববরর িাকয। 

েকাবির্ িাকয ১৯:১৩ ‘’ রবি থডািাবনা থপািাক র্াাঁর পরবণ; 
র্াাঁর নাম ঈশ্ববরর িাকয’’। 
থযাহন ১:১ ‘’ আবেবর্ িাকযবেবলন, িাকয ঈশ্ববরর সবঙ্খ বেবলন 
আর থসই িাকযই ঈশ্বর বেবলন’’। 

বাকয খাশে শফদর আদস ন্া 

      বযিাইবয়র দ্বারা ঈশ্বর র্ার িবিিালী িাকযবক িলবলন, 

 বযিাইয় ৫৫:১১ ‘’ ঠিক থস ভাবিই আমার মখু বনঃসতর্ িাণী 
বনবজবক িাস্তিাবয়র্ না কবর বফবর আবস না| আবম যা করবর্ 
িাই আমার কো র্াই কবর| আবম যা করবর্ পাঠাই আমার কো 
সফল ভাবি র্াই কবর বফবর আবস ‘’।  
োউবের মধ্য বেবয় ঈশ্বর র্ার িাবকযর সুির্ার ক্ষমর্ার কো 
িলবলন, 

িীর্সংবহর্া ১০৭:২০ ‘’ ঈশ্বর আজ্ঞা বেবয়বেবলন এিং ওবের 
সমসযা মিু কবরবেবলন| র্াই ওই থলাকরা মতরু্য থেবক রক্ষা 
থপবয়বেবলা ‘’। 
আমরা কর্তৃ বত্বর সাবে থয কোটি িবল র্া ঈশ্বরবক সন্তুে কবর 
এমন বজবনসগুবল সম্পােন করবর্ কাযকৃর। ঈশ্ববরর িাকয 
আমাবের েবর্শ্রুবর্ থেয় এটি সফল হবি! 

বাকয সতশি কদর 

 িাবকযর মবধ্য সতবে করার িবি রবয়বে। 

 ইবিয় ১১:৩ ‘’ বিশ্বাবস আমরা িঝুবর্ পাবর থয় বিশ্ব ভুমণ্ডল 
ঈশ্ববরর মবুখর কোবর্ই সতে হবয়বেল, র্াই থিাবখ যা থেখা যায় 
থসই েতিয থকান বকেু ের্যক্ষ িতু থেবক উত্পন্ধ হয় বন ‘’৷ 

বাদকযর মদধ্য কর্তৃ ত্ব রদয়দছ 

যীশুর কর্তৃ বত্বর সাবে িাকযবক িবলবেবলন। 
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লকু ৪:৩৬ ‘’ এই থেবখ থলাবকরা অিাক হবয় বনবজবের মবধ্য 
িলািবল করবর্ লািল, ‘এর মাবন বক? সম্পূণ ৃক্ষমর্া ও কেতৃবত্বর 
সবঙ্খ বর্বন অশুবি আত্মাবের হুকুম কবরন আর র্ারা থির হবয় 
যায় ‘’৷ 

বাকয শির্দর – বাকয বাইদর 

িাকযবক জানা ভাল, র্বি যর্ক্ষণ না আমরা আমাবের মখু থেবক 
ঈশ্ববরর িাকযবক পবরবিবর্ অনযুায়ী েবয়াি করি , র্র্ক্ষণ 
আমরা জয়ী হবর্ পারি না! 

যীশু কর্তৃ ত্ব এিং ক্ষমর্ার দ্বারা িাকযবক িবলবেবলন। 

ঈশ্বদরর মর্ শবশ্বাস  

*বাকযদর্ শবশ্বাস 

*বাকযদক বো 

*বাদকযর িারা আিযৃ কাজদক িদর্ লেখা 

আমরা যবে কর্তৃ ত্ব এিং ক্ষমর্ার সাবে ঈশ্ববরর িাকযবক িলবর্ 
োবক র্বি ঈশ্ববরর িাবকযর িাবি কখনও িযে ৃহবি না। 

আমাবের পতবেিীবর্ আবধ্পর্য িালাবনার জনয যার জনয আমাবের 
সতবে হবয়বেল, যীশু আমাবের র্াাঁর মণ্ডলীবক বেবয়বেন, বিজয়ী 
আধ্যাবত্মক যুবদ্ধর কর্তৃ বত্বর িাবি। যখন আমরা এই িাবিগুলী িহন 
কবর এিং থসগুবলবক কাযকৃরভাবি িযিহার কবর, র্খবন আমরা 
আমাবের বনবজর জীিন সংিাবম বিজয়ী হবর্ পারি। যীশুর 
আমাবের জনয ইবর্মবধ্যই যা কবরবেন র্া আমরা িঝুবর্ পারি 
এিং থসভাবি আমরাও েতুর্ হবর্ পারি। 
আমরা শবজয়ীর লর্থদকও বড় 

আমরা র্ার ন্াদমদর্ শবজয়ী িদয়শছ 
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পনু্ারদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

________________________________________________________________ 

১।  থকন যীশুর রি িয়র্ান িা মন্দ আত্মার আিমণবক কাটিবয় উঠবর্ এর্ কাযকৃর? 

 

২। কীভাবি ঈশ্ববরর িাকয িলার দ্বারা আপনার বনবজর জীিবন আপনাবক বিজয় এবন বেবয়বে 

র্ার একটি উোহরণ বেন। 

 

৩। আপনার আধ্যাবত্মক লডাইবয় অস্ত্র বহসাবি িযিহার করার জনয আপবন থকান িাস্ত্রাংস মখুি 

করবর্ িবলবেন? 
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একােি অধ্যায় ( CHAPTER 11 ) 

 যীশুর ন্াম 

যীশুর ন্াম – শবজয়ী িবার িাশব 

________________________________________________________________ 

আমরা যখন যীশুর নাম িযিহার কবর, আমরা যীশুর কর্তৃ বত্বর 
সাবে িবল। আমরা যখন থসই নাবম কো িবল র্খন এর একই 
েভাি হয় থযন যীশু স্বয়ং থসখাবন োাঁবডবয় পবরবিবর্টির সাবে 
কো িলবেন। বর্বন আমাবের র্াাঁর নাম িযিহার করার অবধ্কার 
বেবয়বেন। 

র্ার ন্াদমদর্ শবশ্বাদসর শিহ্ন 

যারা যীশুর নাবমবর্ বিশ্বাস কবর র্াবের জীিবন এইসি বিহ্নগুবল 
কাজ কবর 

মাকৃ ১৬:১৫-১৮ ‘’ আর বর্বন র্াাঁবের িলবলন, ‘থর্ামরা সমস্ত 
পতবেিীবর্ যাও, এিং সি থলাবকর কাবে সুসমািার েিার কর। 
যাাঁরা বিশ্বাস কবর িাপ্তাইজ হবি, র্ারা রক্ষা পাবি, বকন্তু যাাঁরা 
বিশ্বাস করবি না, র্াবের থোর্ী সািযস্ত করা হবি৷ যাাঁরা বিশ্বাস 
করবি এই বিহ্নগুবল র্াবের অনিুর্ী হবি৷ আমার নাবম র্ারা 
ভূর্ র্াডাবি; নরু্ন নরু্ন ভার্ায় কো িলবি। হাবর্ কবর সাপ 
রু্লবি এিং মারাত্মক বকেু থখবলও র্াবের থকান ক্ষবর্ হবি না; 
আর র্ারা অসুি থলাবকর ওপর হার্ রাখবল র্ারা সুি হবি ‘’৷ 

িীক ভার্ায় থকানও বিরামবিহ্ন বেল না, থয ভার্ায় নরু্ন বনয়ম 
মলূর্ রবির্ হবয়বেল। আমাবের িাইবিবল থয বিরামবিহ্ন রবয়বে 
র্া অনিুােকরা র্াবের বনজস্ব রায় অনসুাবর যুি কবরবেবলন। 
মবে ১৬:১৭ িবল, 

যাাঁরা বিশ্বাস করবি এই বিহ্নগুবল র্াবের অনিুর্ী হবি৷ আমার 
নাবম র্ারা ভূর্ র্াডাবি; নরু্ন নরু্ন ভার্ায় কো িলবি... 

যবে এই অংিটি সঠিকভাবি অনিুাে হবল এমন হর্, 

‘’ যারা আমার নাবমবর্ বিশ্বাস করবি বিহ্নগুবল র্াবের জীিবন 
কাজ করবি..... 

যীশু িবলবেবলন থয আমরা র্াাঁর নামবক বিশ্বাস কবর এো 
গুরুত্বপূণৃ। যীশুর নাবম আমাবের থয কর্তৃ ত্ব রবয়বে র্া আমাবের 
অিিযই িঝুবর্ হবি এিং যীশুর নাম িযিহার করার সময় 
আমাবের অিিযই সাহবসর সাবে থসই কর্তৃ ত্ব বিশ্বাবস েকাি করবর্ 
হবি। 
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আমরা যখন সাহবসর সাবে কো িলবর্ এিং যীশুর নাবম 
বিশ্বাবসর সাবে কাজ করি, র্খন আমরা মন্দেরূ্বের বির্াবরর্ 
করবর্ পারি। আমরা অসুি থলাকবের উপর আমাবের হার্ রাখি 
এিং র্ারা সুি হবয় উঠবি। 

একটি অসাধ্ারন্ অশধ্কার 

যীশুর িুবিবর্ কাজ সম্পন্ধ করার আবি থকউই ঈশ্ববরর নামবক 
বনবর্ সাহস থপর্ না।ঈশ্ববরর নামবক থনওয়া খুি পবিত্র িবল মানয 
করা হর্। থসই নাম শুধু্ মহাপবিত্রিাবন থখাবের্ বেল এিং 
শুধু্মাত্র মহাপুবরাবহর্ থসই নামবক বনবর্ পারর্। 
যীশুর আমাবের র্ার নামবক থনিার অবধ্কার বেবয়বেন, এটি 
একটি অসাধ্ারন অবধ্কার, এিং আমাবের এটিবক হালকাভাবি 
থনওয়া উবির্ নয়।  

যীশুর কর্তৃ ত্বদক প্রকাি কদর 

    কারন যীশু হবলন ঈশ্ববরর পুত্র 

     *র্ার কাবে স্ববিরৃ সমস্ত কর্তৃ ত্ব রবয়বে। 

   কারন যীশু হবলন মনরু্যপুত্র 

    *র্ার কাবে পতবেিীর সমস্ত কর্তৃ ত্ব রবয়বে। 

মবে ২৮:১৮ ‘’ র্খন যীশু কাবে এবস র্াবের িলবলন, ‘স্ববি ৃও 
পতবেিীবর্ পূণৃ ক্ষমর্া ও কেতৃত্ব আমাবক থেওযা হবয়বে’’। 
যখন আমরা র্াাঁর নাম িযিহার কবর, র্খন একটি অেবর্বরাধ্য 
কর্তৃ ত্ব এিং িবি েকাবির্ হয়। এটি থযন আমরা র্াাঁর জায়িায় 
োাঁবডবয় র্াাঁর কর্তৃ ত্ববক িযিহার করবর্ পাবর। 

লমািারন্ামা 

যীশু যখন র্াাঁর নাম িযিহাবরর আইনী অবধ্কার আমাবের 
বেবয়বেন, র্খন বর্বন র্াাঁর উপর আমাবের সিবিবয় থিবি আিা 
থরবখবেবলন। আইনী ভার্ায়, বর্বন আমাবের র্াাঁর নাম িযিহাবরর 
জনয থমািারনামা বেবয়বেন।  
আমাবের বিিার িযিিাবর্ থমািারনামা একটি আইনী েবলল যা 
থকানও িযবিবক অবনযর নাম িযিহার করার অবধ্কার এিং 
সুবযাি থেয়। থয িযবিবক এর োবয়ত্ব থেওয়া হবয়বে, থসই িযবির 
পবক্ষ িুবি স্বাক্ষর কবর এিং থসই িুবিবর্ থমািারনামার একটি 
অনবুলবপ সংযুি কবর, এটি একই আইনী িাধ্যর্ামলূক েভাি 
বহসাবি থেখা যায় থয িযবি থসই িুবিবর্ স্বাক্ষর কবরবে। 
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ঈশ্বদরর লর্থদক লিান্া 

যীশু এই পতবেিীবর্ থসিাকাজ করার সময় র্ার বপর্ার আবেিবক 
পালন করবেবলন। 
থযাহন ৫:১৯ ‘’ এর উেবর যীশু র্াবের িলবলন, ‘আবম 
থর্ামাবের সবর্য িলবে; পুত্র বনবজ থেবক বকেু করবর্ পাবরন না৷ 
বপর্াবক যা করবর্ থেবখন থকিল র্াই করবর্ পাবরন৷ বপর্া যা 
বকেু কবরন পুত্রও র্াই কবরন’’। 
এখন আমরা যখন পতবেিীবর্ থসিাকাজ করবে, আমরা পুবত্রর 
পবক্ষ কাজ করবে। ঈশ্ববরর কাে থেবক না শুবন আমরা শুধু্মাত্র 
বনবজর ইো পূরণ করার জনয যীশুর নাম িযিহার করা উবির্ 
নয়। 

অযর্থা ন্াম ন্া লন্ওয়া 

েেবম ঈশ্ববরর ইো বিবিিনা না কবর আমাবের বনজস্ব ইো পূরণ 
করার জনয যীশুর নাম িযিহার করার থিো করার অে ৃ হ'ল 
র্াাঁর নাম বনরেৃকভাবি িযিহার করা। 
বদ্বর্ীয়বিিরন ৫:১১ ‘’ থর্ামরা অিিযই ভুলভাবি থর্ামাবের েভু 
ঈশ্ববরর নাম িযিহার করবি না| যবে থকাবনা িযবি ভুলভাবি 
েভুর নাম িযিহার কবর, র্াহবল থসই িযবি থোর্ী এিং েভু 
র্াবক বনরপরাধ্ী িবল মবন করবিন না’’। 

সম� ন্াদমর উপদর ন্াম 

 যীশুর নাম সমস্ত নাবমর উপবর রবয়বে। 

বফবলবপয় ২:৫-১১ ‘’ খ্রীে যীশুর মবধ্য থয় ভাি বেল, থর্ামাবের 
মবধ্যও থসই মবনাভাি োকুক। যবেও সমস্ত বেক বেবয় খ্রীে বেবলন 
ঈশ্ববরর মবর্া৷ বর্বন ঈশ্ববরর সমান বেবলন; বকন্তু ঈশ্ববরর সবঙ্খ 
সমান োকাো বর্বন আাঁকবড ধ্বর োকার মর্ এমন বকেু িবল 
মবন কবরন বন৷ বর্বন ঈশ্ববরর স্তর থেবক নামবলন। বনবজর 
উচ্চিান থেবড বেবলন এিং একজন িীর্োবসর মবর্া হবলন৷ 
বর্বন মানবুর্র মর্ হবয় জন্ম বনবলন ও একজন োবসর মবর্া 
হবলন। বর্বন যখন মানি জীিনযাপন করবলন, র্খন বর্বন 
সম্পূণৃভাবি ঈশ্ববরর িাধ্যর্া স্বীকার করবলন৷ থসই িাধ্যর্ার েরুণ 
র্াাঁর মতরু্য হল, আর িুবির ওপর র্াাঁবক োণ বেবর্ হল। খ্রীে 
ঈশ্ববরর িাধ্য হবলন র্াই ঈশ্বর র্াাঁবক পুনরুবত্থর্ কবর সি বকেুর 
ওপবর উন্ধর্ করবলন এিং থসই ঈশ্বর খ্রীবের নামবক সিবেবক 
থেষ্ঠ করবলন। থয়ন যাাঁরা স্ববি ৃআবে, যাাঁরা মবরৃ্যর থলাক আর 
যাাঁরা পার্াবলর র্ারা সকবলই থসই যীশু নাবমর কাবে নর্জান ু
হয়। আর েবর্যবক থয়ন মবুখ স্বীকার কবর, ‘থয় যীশু খ্রীেই 
েভু৷’ এবর্ই বপর্া ঈশ্বর মবহমাবের্ হবিন। 
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*েবর্যক মন্দিবির নাম আবে। 

*েবর্যক িযবির নাম রবয়বে। 

*েবর্যক থরাি এিং িযাবধ্র নাম রবয়বে। 

*মন্দ িবির েবর্যক কাবজর নাম রবয়বে। 

*যীশুর নাবমবর্ মন্দ িবি পাবলবয় যায়। 

*যীশুর নাবমবর্, কযান্সার এিং িাবক সমস্ত থরাি েূবর পালায়। 

*যীশুর নাবমবর্ িয়র্াবনর সমস্ত িারু্রর্া পরাস্ত হয়। 

যীশুর নাম সমস্ত নাবমর উপবর। র্ার নামবক বিশ্বাবসর সাবে 
থনিার দ্বারা েবর্যক হাাঁেু যীশুর েভুবত্বর কাবে নর্জান ুহয়। 

ম� শশ� র্ার ন্াদমর কাদছ পরা� হয় 

       মন্দআত্মা যীশুর নাবমর িবিবক জাবন, এিং র্ারা 
অিিযই থসই নাবমর কাবে পরাস্ত হয়। 

লকু ১০:১৭,১৯ ‘’ এরপর থসই িাহােরজন আনবন্দর সবঙ্খ বফবর 
এবস িলবলন, ‘েভু, আপনার নাবম এমন বক ভূর্রাও আমাবের 
িিযর্া স্বীকার কবর! থিান! সাপ ও বিবেবক পাবয় েলিার 
ক্ষমর্া আবম থর্ামাবের বেবয়বে; আর থর্ামাবের িত্রুর সমস্ত 
িবির ওপবর ক্ষমর্াও আবম থর্ামাবের বেবয়বে; থকান বকেুই 
থর্ামাবের ক্ষবর্ করবর্ পারবি না’’। 
মবে ২৮:১৮ ‘’ র্খন যীশু কাবে এবস র্াবের িলবলন, ‘স্ববি ৃও 
পতবেিীবর্ পূণৃ ক্ষমর্া ও কেতৃত্ব আমাবক থেওযা হবয়বে’’। 
সমস্ত কর্তৃ ত্ব যীশুবক থেওয়া হবয়বে, এিং যীশুর নাবমর িযিহার 
দ্বারা আমরাও থসই একই কর্তৃ বত্বর অবধ্কারী হই। 

ন্ামদর্ শবশ্বাস করা 

আমাবের যীশুর নাবম বিশ্বাস করার জনয আবেি করা হবয়বে। 

১থযাহন ৩:২৩ ‘’ র্াাঁর আবেি হল আমরা থয়ন র্াাঁর পুত্র যীশু 
খ্রীবের নাবম বিশ্বাস কবর ও পরিরবক ভালিাবস’’। 
আমাবের অনন্তকাল ধ্বর যীশুর নাবমবর্ বিশ্বাস করবর্ হবি। 

থযাহন ৩:১৮ ‘’ থয় থকউ র্াাঁবক বিশ্বাস কবর র্ার বিিার হয় 
না৷ বকন্তু থয় থকউ র্াাঁবক বিশ্বাস কবরনা, থস থোর্ী সািযস্ত হয়, 
কারণ থস ঈশ্ববরর একমাত্র পুবত্রর ওপর বিশ্বাস কবর বন’’। 
থযাহন ২০:৩১ ‘’ বকন্তু এসি থলখা হবয়বে যাবর্ থর্ামরা বিশ্বাস 
করবর্ পার থয় যীশুই খ্রীে, ঈশ্ববরর পুত্র; আর এই বিশ্বাবসর 
দ্বারা র্াাঁর নাবমর মধ্য বেবয় থর্ামরা সকবল থয়ন িাশ্বর্ জীিন 
লাভ করবর্ পার’’। 
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আমরা আমাবের পবরত্রাবনর বির্বয় আশ্বস্ত কারন আমরা যীশুর 
নাবমবর্ বিশ্বাস কবর। 

১থযাহন ৫:১৩ ‘’ থর্ামরা যাাঁরা ঈশ্ববরর পুবত্রর ওপর বিশ্বাস 
কবরে আবম থর্ামাবের কাবে এই কো বলখবে থয়ন থর্ামরা 
জানবর্ পার থয় থর্ামরা অনন্ত জীিন থপবয়ে ‘’৷ 

র্ার ন্াদমদর্ যাচ্ঞা করা  

আমরা যীশুর নাবমবর্ যাচ্ঞা কবর। 

থযাহন ১৪:১২-১৪ ‘’ আবম থর্ামাবের সবর্য িলবে, থয় আমার 
ওপর বিশ্বাস রাবখ, আবম থয় কাজই কবর না থকন, থসও র্া 
করবি, িলবর্ বক থস এর থেবকও মহান মহান কাজ করবি, 
কারণ আবম বপর্ার কাবে যাবে। আর থর্ামরা আমার নাবম যা 
বকেু িাইবি, আবম র্া পূণৃ করি, থয়ন বপর্া পুবত্রর দ্বারা 
মবহমাবের্ হন। থর্ামরা যবে আমার নাবম আমার কাবে বকেু 
িাও, আবম র্া পূণৃ করি’’। 
যীশু যখন বপর্ার কাবে যাবেবলন, বর্বন র্াাঁর অনুসারীবের র্াাঁর 
নাম িযিহার করার বনবেৃি বেবয়বেবলন। বর্বন র্াবের িলবলন 
থর্ামরা আমার নাবম যা বকেু িাইবি র্া থর্ামাবের জনয করা 
হবি যাবর্ পুবত্রর মবধ্য বেবয় বপর্া মবহমাবের্ হন। 
থযাহন ১৫:১৬ ‘’ থর্ামরা আমায় মবনানীর্ করবন, িরং আবমই 
থর্ামাবের মবনানীর্ কবরবে৷ আবম থর্ামাবের বনবযাি কবরবে থয়ন 
থর্ামরা যাও ও ফলিন্ত হও, আর থর্ামাবের ফল থয়ন িাযী হয় 
এই আমার ইো৷ থর্ামরা আমার নাবম যা বকেু িাও, বপর্া র্া 
থর্ামাবের থেবিন’’। 
থযাহন ১৬:২৩,২৪ ‘’ থসবেন থর্ামরা আমার কাবে বকেু িাইবি 
না৷ আবম থর্ামাবের সবর্য িলবে, থর্ামরা আমার নাবম যবে 
বপর্ার কাবে বকেু িাও, বর্বন থর্ামাবের র্া থেবিন। এ পযনৃ্ত 
থর্ামরা আমার নাবম বকেু িাও বন৷ থর্ামরা িাও, র্াহবল 
থর্ামরা পাবি৷ থর্ামাবের আনন্দ র্খন পূণৃর্ায় ভবর যাবি’’। 
আমাবের যীশুর নাবম যাচ্ঞা করার জনয িলা হবে। 

র্ার ন্াদমদর্ সম� িকছু করা 

আমাবের যীশুর নাবমবর্ সমস্ত বকেু করবর্ হবি। কর্ সুন্দর এক 
অবধ্কার আমাবের থেওয়া হবয়বে! 

কলবসয় ৩:১৭ ‘’ কোয় িা কাবজ যা বকেু কবরা, সিই েভুর 
নাবম কর এিং বপর্া ঈশ্বরবক যীশুর মাধ্যবম ধ্নযিাে োও’’। 
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আমরা যীশুর নাবমবর্ সমস্ত কাজ থযন করবর্ পাবর আর 
অিিযই থসগুবল ঈশ্ববরর থিাবখ সঠিক হওয়া িাই।এর দ্বারা 
আমাবের জীিবন এক যুিান্তকারী পবরিরৃ্ন আসবি। 

 

লপ্রশরদর্রা যীশুর ন্ামদক বযবিার কদরশছদেন্ 

________________________________________________________________ 

থেবরবর্রা এিং েেম বিশ্বাসীরা যীশুর নামবক সাহবসর সাবে 
িযিহার দ্বারা অবনক আিযকৃাজ কবরবেবলন। 

র্ার ন্াদমদর্ িশি রদয়দছ 

থেবরর্ ৩:১-১০ ‘’ একবেন বপর্র ও থয়াহন মবন্দবর থিবলন, 
র্খন থিলা োয় বর্নবে৷ এই সমবয়ই মবন্দবর থরাজ োেনৃা হর্। 
যখন র্াাঁরা মবন্দর োঙ্খবন যাবেবলন, থসখাবন একো থলাকবক 
থেখা থিল৷ থস জন্ম থেবকই থখাাঁডা, িলবর্ পারর্ না৷ র্ার 
ি�ুরা েবর্বেন র্াবক মবন্দর িত্ববর িবয় বনবয় আসর্ আর 
মবন্দবরর ‘সুন্দর’ নাবম থয় ফেক আবে থসখাবন বনবয় বিবয় র্াবক 
িবসবয় রাখর্৷ যাাঁরা মবন্দবর েুকর্, থস র্াবের কাবে বকেু অে ৃ
বভক্ষা িাইর্। থসবেন এই থলাকো বপর্র ও থয়াহনবক মবন্দবর 
েুকবর্ থেবখ র্াবের কাে থেবক বভক্ষা িাইবর্ লািল। বপর্র ও 
থয়াহন থসই থখাাঁডা থলাকটির বেবক একেতবে থিবয় িলবলন, 
‘আমাবের বেবক র্াকাও! থসই থলাকো র্খন বকেু অেৃ পািার 
আিায় র্াাঁবের বেবক র্াকাবলা৷ বকন্তু বপর্র র্াবক িলবলন, 
‘আমার কাবে থসানা িা রূবপা থনই, আমার কাবে যা আবে আবম 
থর্ামাবক র্াই বেবে৷ নাসরর্ীয় যীশুর নাবম রু্বম উবঠ োাঁডাও 
ও থহাঁ বে থিডাও৷ এই িবল বপর্র র্ার ডান হার্ ধ্বর র্াবক 
রু্লবলন, সবঙ্খ সবঙ্খ থস র্ার পাবয় ও থিাডাবলবর্ িল থপল। আর 
লাবফবয় উবঠ োাঁডাল ও িলবর্ লািল৷ র্ারপর থস র্াবের সবঙ্খ 
মবন্দবরর মবধ্য েুবক থসখাবন থহাঁ বে লাবফবয় ঈশ্ববরর েিংসা করবর্ 
লািল। থলাবকরা থেখল থসই থলাকটি হাাঁেবে ও ঈশ্ববরর েিংসা 
করবে৷ র্ারা বিনবর্ পারল মবন্দবরর ‘সুন্দর’ নাবম ফেবকর 
সামবন িবস বভক্ষা করর্ থয় থলাক, থসই থলাকই থহাঁ বে থিডাবে ও 
ঈশ্ববরর েিংসা করবে৷ ঐ থলাকটির জীিবন যা ঘবেবে র্া থেবখ 
র্ারা আিয ৃ হবয় থিল, র্ারা িবুঝ উঠবর্ পারল না এমন 
বিস্ময়কর িযাপার বক কবর ঘেল’’। 

র্ার ন্াদমদর্ শবশ্বাস রদয়দছ 

বপর্র যীশুর নাম িযিহাবরর মলূ কোটি িযাখযা কবরবেবলন, র্াাঁর 
মবধ্য বিশ্বাবসর দ্বারা র্াাঁর নাবমর কর্তৃ ত্ব েকাবির্ হবয় োবক। 
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থেবরর্ ৩:১২ ‘’ এই থেবখ বপর্র জনর্ার উবেবিয িলবলন, ‘থহ 
আমার ইহুেী ভাইবয়রা, আপনারা এবর্ আিয ৃ হবেন থকন? 
আপনারা আমাবের বেবক এমনভাবি থেখবেন, থয়ন আমরা 
বনবজবের ক্ষমর্ার গুবণ এবক িলিার িবি বেবয়বে৷ আপনারা বক 
মবন কবরন থয় আমরা খুি ধ্াবমকৃ, র্াই এই কাজ করবর্ 
থপবরবে? 

থেবরর্ ৩:১৬ ‘’ এই যীশুর পরািবমই এই থখাাঁডাটি সুির্া লাভ 
কবরবে৷ এসি ঘবেবে কারণ আমরা যীশুর ক্ষমর্ায় বিশ্বাস 
কবরবে৷ আপনারা এই থলাকটিবক থেবখবেন ও র্াবক থিবনন৷ 
যীশুর উপর বনভৃর করায় থস সম্পূণৃ সুি হবয় থিবে; বনজ িবক্ষ 
আপনারা র্া থেবখবেন’’। 

র্ার ন্াদমদর্ সুস্তর্া আদছ 

এই বনরামবয়র ফবল বপর্র এিং থযাহনবক থিপ্তার করা হবয়বেল, 
রার্ারাবর্ কারািাবর রাখা হবয়বেল এিং ধ্মীয় থনর্ারা হুমবক 
বেবয়বেবলন থয যীশুর নাবম আর থকানও কো র্ারা থযন না 
িলুী্ক। বপর্র সাহবসর সাবে এই আিয ৃকাবজর বির্বয় র্াবের 
েবশ্নর উের বেবয় িবলবেবলন: 

 থেবরর্ ৪:১০ ‘’ র্াহবল আপনারা সকবল ও ইস্রাবয়বলর সকল 
থলাক একো জানকু, থয় এো থসই নাসরর্ীয় যীশু খ্রীবের িবিবর্ 
হল! যাবক আপনারা িুবি বিদ্ধ কবর হর্যা কবরবেবলন, ঈশ্বর 
র্াবক মতর্বের মধ্য থেবক পুনরুবত্থর্ কবরবেন৷ হযাাঁ, র্াাঁরই 
মাধ্যবম এই থলাক আজ সম্পূণৃ সুি হবয় আপনাবের সামবন 
োাঁবডবয় আবে’’। 

 

র্ার ন্াদমদর্ পশরত্রান্ আদছ 

বপর্র এিং থযাহবনর যীশুর নাম িযিহাবরর দ্বারা থখাাঁডা িযবির 
সুির্ার পর োয় ৫০০০ জন যীশুবক বিশ্বাস কবরবেল। 

থেবরর্ ৪:৪ ‘’ বকন্তু অবনবক যাাঁরা বপর্র ও থয়াহবনর মখু থেবক 
থসই বিক্ষা শুবনবেল, র্াবের মবধ্য অবনবকই যীশুর উপর বিশ্বাস 
করল৷ যাাঁরা বিশ্বাস করল, থসই বিশ্বাসীবের মবধ্য পুরুর্ মানরু্ই 
বেল োয় পাাঁি হাজার’’। 
যীশুর িবিিালী নাবমবর্ আমাবের মলুযিান পবরত্রান রবয়বে। 

থেবরর্ ৪:১২ ‘’ যীশুই একমাত্র িযবি, বযবন মানরু্বক উদ্ধার 
করবর্ পাবরন৷ জিবর্ র্াাঁর নামই একমাত্র িবি যা মানরু্বক 
উদ্ধার করবর্ পাবর ‘’৷ 
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র্ার ন্াদমদর্ মন্ুদষ্যর মদধ্য িয় রদয়দছ 

ধ্মীয় থনর্ারা বপর্র এিং থযাহনবক যীশুর নাম না িলার জনয 
হুমবক বেবয়বেল। 

থেবরর্ ৪:১৭,১৮ ‘’ বকন্তু একো থয়ন থলাকবের মবধ্য আর না 
েডায়, র্াই এস আমরা এবের ভয় থেবখবয় সািধ্ান কবর বেই, 
থয়ন এই থলাবকর নাবমর বির্য় উবেখ কবর র্ারা থকান কো না 
িবল৷ র্াই র্ারা বপর্র ও থয়াহনবক আিার থভর্বর ডাকল; 
আর যীশুর নাবম থকান বকেু িলবর্ িা বিক্ষা বেবর্ বনবর্ধ্ 
করল’’। 

র্ার ন্াদমদর্ সািস আদছ 

থসই মহূুবরৃ্ সাহবসর আত্মা বপর্র এিং থযাহবনর মবধ্য কাজ 
কবরবেল। 

থেবরর্ ৪:২৯,৩০ ‘’ আর এখন, থহ েভু, র্াবের এই িাসাবন 
রু্বম থিান৷ েভু আমরা থর্ামার োস; থর্ামার এই োসবের 
সাহবসর সবঙ্খ থর্ামার কো িলিার ক্ষমর্া োও৷ থলাকবক সুির্া 
থেিার জনয থর্ামার হার্ রু্বম িাবডবয় োও; থর্ামার পবিত্র োস 
যীশুর নাবম থয়ন অবলৌবকক ও আিয ৃসি কাজ সম্পন্ধ হয় ‘’৷ 

শফশেপ র্ার ন্ামদক প্রিার কদরশছদেন্ 

    থেবরর্ ৮:১২ ‘’বকন্তু বফবলপ যখন র্াবেরবক ঈশ্ববরর 
সুসমািার, র্াাঁর রাজয ও যীশু খ্রীবের নাবমর বির্য় জানাবলন, 
র্খন স্ত্রী-পুরুর্ সকবল বফবলপবক বিশ্বাস কবর িাবপ্তস্ম বনল’’। 

র্ার ন্াদমর জন্য লগ্রিার িদেন্ 

যারা যীশুর নামবক েিার করবেল  র্াবের থিপ্তার করবর্ 
থপৌলবক পাঠাবনা হবয়বেল। 

থেবরর্ ৯:১৪ ‘’ আর এখাবন যর্ থলাক আপনাবক বিশ্বাস 
কবর,র্াবের থিপ্তার কবর বনবয় যািার জনয থস েধ্ান যাজকবের 
কাে থেবক বিবির্ পবরায়ানা বনবয় এবসবে ‘’৷ 

র্ার ন্ামদক বিন্ করার জন্য মদন্ান্ীর্ 

পতবেিীবর্ যীশুর নামবক িহন করার জনয থপৌলবক মবনানীর্ করা 
হবয়বেল 

থেবরর্ ৯:১৫ ‘’ বকন্তু েভু র্াবক িলবলন, ‘রু্বম যাও, কারণ 
অইহুেীবের কাবে, রাজাবের ও ইস্রাবয়লীয়বের কাবে আমার নাম 
বনবয় যািার জনয আবম র্াবক মবনানীর্ কবরবে ‘’৷ 

র্ার ন্াদমদর্ শন্িীক িদয় প্রিার করদেন্ 

      থেবরর্ ৯:২৭ ‘’ বকন্তু িাণৃিা থিৌলবক িহণ কবর র্াাঁবক 
বনবয় থেবরর্বের কাবে থিবলন৷ েবম্ভিবকর পবে থিৌল বকভাবি  
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যীশুর থেখা থপবয়বেন ও েভু যীশু থয় র্াাঁর সবঙ্খ কো িবলবেন 
আর বকভাবি বর্বন েবম্ভিবক সাহবসর সবঙ্খ যীশুর নাম েিার 
কবরবেন, থসসি কো র্াবের সবিস্তাবর জানাবলন ‘’৷ 

র্ার ন্াদমদর্ মুশি আদছ 

   থেবরর্ ১৬:১৮ ‘’ এভাবি থস অবনকবেন ধ্বর িলবর্ 
লািল৷ থিবর্ থপৌল এবর্ বিরি হবয় ঘুবর োাঁবডবয় থসই আত্মাবক 
িলবলন ‘যীশু খ্রীবের নাবম আবম থর্াবক আবেি করবে থয় রু্ই 
এর থেবক থিবরবয় যা৷’ র্াবর্ থসই মন্দ আত্মা সবঙ্খ সবঙ্খ থির 
হবয় থিল’। 

র্ার ন্াদমদর্ উচ্চসম্মান্ আদছ 

থেবরর্ ১৯:১৭,১৮ ‘’ ইহুেী ও িীক যাাঁরা ইবফবর্ োকর্, র্ারা 
সিাই এই ঘেনার কো জানবর্ পারল৷ এর ফবল র্াবের সকবলর 
মবধ্য ত্রাবসর সঞ্চার হল; আর েভুর নাম সমােতর্ হল৷ থলাবকরা 
যীশুর নামবক আরও উচ্চ সম্ভান বেবর্ লািল। অবনবক যাাঁরা 
বিশ্বাসী হল র্ারা বনবজর বনবজর অপকবমরৃ কো েকাবিয স্বীকার 
করল ‘’। 

যীশুর ন্াদমদর্ আিযৃ কাজ ও শিহ্ন সকে িয় 

_______________________________________________________________ 

আমরা যখন ঈশ্ববরর কো শুবন এিং র্াাঁর িাকযবক থমবন িবল, 
র্খন আমাবের অিিযই সাহবসর সাবে পেবক্ষপ বনবর্ হবি এিং 
বিশ্বাবসর দ্বারা যীশুর নাবমর িবিিালী কর্তৃ ত্ববক িযিহার করবর্ 
হবি। যখন আমরা এটি করি, র্খন আমরা আমাবের তেনবন্দন 
জীিন এিং পবরিযাৃয় লক্ষণ ও আিবযরৃ অবভজ্ঞর্া অজৃন করি। 
থেবরর্ ৪:২৯-৩১ ‘’ আর এখন, থহ েভু, র্াবের এই িাসাবন 
রু্বম থিান৷ েভু আমরা থর্ামার োস; থর্ামার এই োসবের 
সাহবসর সবঙ্খ থর্ামার কো িলিার ক্ষমর্া োও। থলাকবক সুির্া 
থেিার জনয থর্ামার হার্ রু্বম িাবডবয় োও; থর্ামার পবিত্র োস 
যীশুর নাবম থয়ন অবলৌবকক ও আিয ৃ সি কাজ সম্পন্ধ হয়৷ 
থসই বিশ্বাসীরা োেৃনা থির্ করবল, র্াাঁরা থয়খাবন একবত্রর্ 
হবয়বেবলন থসই জায়িা থকাঁ বপ উঠল৷ র্াাঁরা সকবল পবিত্র আত্মায় 
পূণৃ হবলন আর অসীম সাহবস ঈশ্ববরর কো িলবর্ লািবলন ‘’৷ 

আমরা যখন যীশুর নাবমর কর্তৃ ত্ব এিং িবিবক িযিহার করার 
দ্বারা আমারাও িবিিালী এিং অসাধ্ারন ঈশ্ববরর উপবিবর্বর্ এই 
পতবেিীবক কাবপবয় বেবর্ পারি। 

যীশুর নামবক বনবয় িলাই হল বিজয়ী বখ্রেীয় জীিবনর মলূ 
িাবিকাঠি। 
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থযমনো থেবরর্ পুস্তবক িবণৃর্ েেম মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা কর্তৃ বত্বর 
সাবে যীশুর নাম িযিহার কবরবেল ঠিক একইভাবি আমরাও একই 
কর্তৃ বত্বর সাবে জীিনযাপন করবর্ পাবর। 

 

 

 

 

 

পনু্ারদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

_______________________________________________________________ 

১। থেবরর্ পুস্তবক থেবরর্বের দ্বারা যীশুর নামবক িযিহাবরর েটুি উোহরন বেন। 

 

 

 

২।যীশুর নাবমবর্ সমস্ত ক্ষমর্া আবে এটির অে ৃবক ? 

 

 

৩। এখনই আপবন থকান সমসযার মবুখামবুখ হবেন, আপবন বক যীশুর নাম িযিহার কবর বিজয় 

অজৃন করার পবরকল্পনা করবেন? আপনার অবভজ্ঞর্াটি এখাবন বলখুন। 
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শবজয়ী আশিক যুে 

যুদের জন্য সুসশির্ িওয়া! 

________________________________________________________________ 

ঐশ্বশরক িশি  

এখন আমরা বিরন্তন সংঘার্বক িঝুবর্ থপবরবে এিং আমাবের 
কর্তৃ ত্ব এিং আমাবের িবিিালী অস্ত্রগুবলবকও জাবন, আমরা এখন 
িবিিালী, বিজয়ী, যুদ্ধবক কাটিবয় উঠার জনয সুসবির্ হবয়বে।  
থপৌল বলবখবেবলন, 

 ২ কবরবিয় ১০:৪ ‘’ জিত্ থয় যুবদ্ধর অস্ত্র িযিহার কবর, 
আমরা র্ার থেবক স্বর্ন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র িযিহার কবর৷ আমাবের যুবদ্ধর 
অস্ত্র ঈশ্ববরর পরািম; এই যুদ্ধাস্ত্র িত্রুর সুেতঢ় ঘাাঁটি ধ্বংস করবর্ 
পাবর৷ থলাকবের িাবজ বির্কৃ আমরা বিফল করবর্ পাবর’’। 
এই েকাবির বিনাই অবনবক যুবদ্ধ েবিি করার থিো কবরবে।র্ারা 
যীশুবর্ বক কর্তৃ বত্বর অবধ্কারী র্ারা র্া িঝুবর্ই পাবরবন। 

র্াবের কাবে আধ্যাবত্মক যুদ্ধ িবিিালী িত্রুর সাবে র্ীি এিং 
অবিরাম লডাইবয় পবরণর্ হবয়বে। র্ারা িয়র্ান এিং র্ার 
মন্দেরূ্বের কাবে িন্দী হবয় থিবে। র্ারা র্াবের মবনাবযাি  যর্ 
িয়র্ান ও মন্দিবির মবধ্য থকবন্দ্রর্ কবর থফবলবে, র্র্ই িয়র্ান 
র্াবের কাবে আরও িতহৎ, িবিিালী হবয় উবঠবে। 

পরাশজর্ িত্রু 

ভািািােী বযিাইয় িয়র্াবনর ভবিষযৎ স�ব� বলবখবেবলন। বর্বন 
আমাবের বিশ্বাবসর একটি িে েবি বেবয়বেন। 

বযিাইয় ১৪:১৫-১৭ ‘’ বকন্তু থসো ঘবেবন| রু্বম ঈশ্ববরর সবঙ্খ 
স্ববি ৃ থযবর্ পাবরা বন| থর্ামাবক সমাবধ্িবলর িভীর অ�কাবর 
বনমবির্ করা হবয়বে। থলাকরা থর্ামাবক থেবখ থর্ামার কো 
ভািবি| থেখবি রু্বম শুধু্ই একো মতর্বেহ| র্ারা থেখবি থয রু্বম 
একটি িিবেবহর থিবয় থিিী বকেু নও এিং িলবি: “এ-ই বক 
থসই একই িযবি থয পতবেিীর সমস্ত রাবজযর েিণ্ড ভবয়র কারণ 
বেল। এ বক থসই িযবি থয নিবরর পর নির ধ্বংস কবর র্াবক 
মরুভূবমবর্ পবরণর্ করর্? এ বক থসই িযবি থয যুদ্ধিন্দী 
থলাকবের িাবড বফরবর্ বের্ না’’। 
যখন আমরা িঝুবর্ পারি থয যীশুবর্ আমরা কারা র্খন 
আমরা আর িয়র্াবনর অবধ্কত র্ োকি না।িরং সিেৃা যীশুবর্ 
অবধ্কত র্ হবয় োকি! 
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িয়র্ান হবে এক পরাবজর্ িত্রু। র্ার সমস্ত ক্ষমর্া ধ্বংস করা 
হবয়বে। যীশু র্াবক িনূযবর্ পবরনর্ কবরবে।র্াবক বনরস্ত্র, অক্ষম 
এিং েকািয লিার মবধ্য থফবল থেওয়া হবয়বে। 

র্াদক িনূ্যদর্ পশরন্র্ করা িদয়দছ 

ইবিয় ২:১৪খ ‘’ যীশু এইরকম করবলন থয়ন মতরু্যর মাধ্যবম 
মতরু্যর অবধ্পবর্ বেয়ািলবক ধ্বংস করবর্ পাবরন’’। 
িয়র্ান এিং র্ার মন্দেরূ্বের সাবে লডাই করবর্ আমাবের 
থকানও অসুবিধ্া থনই। িত্রুর সমস্ত িবির উপবর আমাবের 
ক্ষমর্া থেওয়া হবয়বে।  
আমাবের যুবদ্ধ েবিবির সাবে সাবে এটি বনবির্ হবর্ হবি থয 
আমরা আত্মবিশ্বাবসর আশ্বাস এিং বিশ্বাবসর জয় থপবর্ িবলবে। 
আমরা যীশুবর্ রবয়বে এিং র্ার নামবক বনবয় যুবদ্ধ নামবর্ হবি। 
আমরা িবিিালী িত্রুর সাবে র্ীি লডাইবয়র পবরকল্পনা করি 
না। পবরিবরৃ্ আমরা আনবন্দর্ বিজবয়র ের্যািায় রবয়বে কারণ 
আমরা এই সর্যটি জাবন থয িয়র্ান ইবর্মবধ্য পরাবজর্ হবয়বে। 
িয়র্ান থকান ‘’িড বির্য়!’’ নয়। 

যীশু হবলন ‘’ বড় শবষ্য়’’! 

সমস্ত বকেু র্ার মধ্য বেবয়ই স�ি! 

বফবলবপয় ৪:১৩ ‘’ বযবন আমাবক িবি থেন, থসই খ্রীবের িবিবর্ 
আবম সকল অিিাবর্ই িলিান’’। 
আধ্যাবত্মক িবি এিং কর্তৃ ত্ব আমাবের বনজস্ব স্বােপৃর িাসনা পূণৃ 
করবর্ একটি "থখলনা" নয়। আমাবের ইো অিিযই ঈশ্ববরর 
ইোর সাবে সম্পূণৃ বমল োকবর্ হবি। 

জদয়র পেদক্ষপ 

________________________________________________________________ 

পাদপর স্বীকাদরাশি 

আমাবের আধ্যাবত্মক যুবদ্ধ যবে বিজয়ী হবর্ হয় র্বি  অিিযই 
পাবপর জনয েেবম অনরু্াপ করবর্ হবি এিং ঈশ্ববরর কাবে 
আমাবের পাপ স্বীকার করবর্ হবি এিং র্াাঁর ক্ষমা থপবর্ হবি। 
আমরা এটি বকভাবি করবর্ হবি থসই বির্বয় থেবরর্ থযাহন 
িবলবেন, 

১ থযাহন ১:৯ ‘’ আমরা যবে বনবজবের পাপ স্বীকার কবর, বিশ্বস্ত 
ও ধ্াবমকৃ ঈশ্বর আমাবের সমস্ত পাপ ক্ষমা করবিন ও সকল 
অধ্াবমৃকর্া থেবক আমাবের শুদ্ধ করবিন’’। 
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অেীকার  

যীশুবক আমাবের জীিবনর েভু বহসাবি সম্পূণৃ জীিন সমপৃণ 
করবর্ হবি। 

থরামীয় ১২:১,২ ‘’ ভাই ও থিাবনরা আমার বমনবর্ এই, ঈশ্বর 
আমাবের েবর্ েয়া কবরবেন িবল থর্ামাবের জীিন ঈশ্ববরর 
উবেবিয জীবির্ িবলরূবপ উত্সিৃ কর, র্া র্াাঁর কাবে পবিত্র 
েীবর্জনক থহাক৷ ঈশ্ববরর উপাসনা করার জনয থর্ামাবের কাবে 
এ এক আবত্মক উপায়। এই জিবর্র থলাকবের মবর্া বনবজবের 
িলবর্ বেও না, িরং নরু্ন বিন্তাধ্ারায় বনবজবের পবরিরৃ্ন কর; 
থয়ন িঝুবর্ পার ঈশ্বর বক িান, থকানো ভাল,থকানো র্াাঁবক খুিী 
কবর ও থকানো বসদ্ধ’’। 

জর্র্ লর্থদক আোো িদর্ িদব 

জিবর্র বির্য় থেবক আমাবের অিিযই আলাো কবর রাখবর্ 
হবি। 

২ বর্মবেয় ২:৪ ‘’ তসবনক, যুদ্ধ করার সময় র্ার থসনাপবর্বক 
সন্তুে করিার কো মবন রাবখ, জনসাধ্ারবণর কাজ বনবয় িযস্ত 
োবক না ‘’। 

আমাদের িাশিোগুশেদক েদূর সশরদয় রাখদর্ িদব 

আমাবের অিিযই আমাবের বনজস্ব আকাঙ্ক্ষা েবূর রাখবর্ হবি 
এিং ঈশ্ববরর আত্মার দ্বারা পবরিাবলর্ হবর্ হবি। যীশুর মবর্া 
আমাবের অিিযই িলবর্ হবি, "আবম থকিল আমার বপর্াবক যা 
করবর্ থেবখ র্াই কবর”  

থযাহন ৫:১৯ ‘’ এর উেবর যীশু র্াবের িলবলন, ‘আবম 
থর্ামাবের সবর্য িলবে; পুত্র বনবজ থেবক বকেু করবর্ পাবরন না৷ 
বপর্াবক যা করবর্ থেবখন থকিল র্াই করবর্ পাবরন৷ বপর্া যা 
বকেু কবরন পুত্রও র্াই কবরন’’। 
ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বাসীবের বকেু বির্বয়র উপর অবধ্কার বেবয়বেনঃ 

বিিাহ, সন্তান এিং পবরিার 

থযখাবন র্ারা োবক – েবর্বিিী, িহর, থেি 

থযখাবন ঈশ্বর র্াবের থসিাকাজ করার জনয পাঠান। 

আমরা যখন ঈশ্বর-েেে কর্তৃ বত্বর রাজবত্বর িাইবর বিবয় িয়র্াবনর 
িি ঘাাঁটিবর্ বিবয় যুদ্ধ করবর্ যাই র্খন আমরা সফলর্া পাই 
না ।ঈশ্বর িান থযন বিশ্বাসীরা র্াবের কর্তৃ ত্ববক িঝুবর্ পাবর এিং 
ঈশ্ববরর িি ঘাটিবর্ িসিাস কবর। 

 



118 
 

শবজয়ী আশিক যুে 

লপ্রদমর মদন্ািাব র্থাকা 

ঈশ্ববরর তসনযেবলর একজন বিশ্বাসী পুরুর্ িা মবহলা হওয়া নাবর্ 
আমাবের অপবরর েবর্ খারাপ িা অহঙ্কারপূণৃ িযিহার োকা 
উবির্ নয়। 

বফবলমন ১:৪,৫ ‘’ আবম যখন োেনৃার সময় থর্ামাবক মবন 
কবর, র্খন থর্ামার জনয সিেৃা আমার ঈশ্বরবক ধ্নযিাে 
বেই।েভু যীশুর েবর্ থর্ামার বিশ্বাস ও ঈশ্ববরর সমস্ত পবিত্র 
থলাবকর েবর্ থর্ামার ভালিাসার কো আবম শুনবর্ পাই ও 
ঈশ্ববরর কাবে কত র্জ্ঞর্া জানাই’’। 
আমাবের অিিযই িয়র্ান এিং মন্দিবির েবর্ কবঠার হবর্ হবি, 
র্বি অনয িযবির েবর্ থেবম িলবর্ হবি। আমরা িয়র্ানবক ঘতণা 
কবর, র্বি আমরা মানরু্বক ভালিাবস। 
আমাবের সিেৃা আমাবের কর্তৃ ত্ববক স্মরণ রাখবর্ হবি কারণ 
বিশ্বাসীরা অনয থলাকবের উপর কর্তৃ ত্ব করার জনয নয় িরং  
িয়র্ান ও র্ার মন্দেরূ্বের উপর কর্তৃ ত্ব করার জনয মবনানীর্ 
হবয়বে । 
 িয়র্াবনর সবঙ্খ যুবদ্ধর বির্বয় িমাির্ বিন্তা আমরা থযন না 
কবর আমরা থযন ঈশ্বর এিং মানবুর্র েবর্ থেবমর পবে িলবর্ 
পাবর। 

লকাদন্ারকম আপস ন্য় 

আমরা ঈশ্ববরর সাবে ঘবনষ্ঠ সম্পবকৃর পবে িলবর্ িলবর্ - 
আমাবের জীিবন আবপার্, পাপ িা বিশ্বজিবর্র বমেণ োডাই – 
ঈশ্বর আত্মার বিিক্ষণর্ার আধ্যাবত্মক উপহাবরর বিয়াকলাপ 
আমাবের িয়র্াবনর থকৌিল সম্পবকৃ সর্কৃ কবর থেয়। আমরা যর্ 
ঈশ্ববরর কাোকাবে োকি র্র্ই িয়র্াবনর উপবিবর্, থকৌিল, 
স�ব� অিির্ োকি। 
আমাবের েতবে সিেৃা যীশুর উপর রাখবর্ হবি। িয়র্ান িা র্ার 
মন্দেরূ্রা যবে আপনার পবে িবল আবস র্বি র্াবের সাবে 
থমাকাবিলা করুন, র্াবেরবক েবর্হর্ করুন, র্াবের পরাস্ত 
করুন। - থযসি বিন্তাভািনা ঈশ্বর থেবক আবস না থসগুবলবক 
িজৃন কবর শুধু্মাত্র যীশুর বেবক আমাবের েতবে বেবর্ হবি এিং 
সমস্ত বকেুর জনয র্াবক ধ্নযিাে বেবর্ হবি। 
২কবরবিয় ২:১৪ ‘’ বকন্তু ঈশ্বর ধ্নয, কারণ বর্বন খ্রীবের মধ্য 
বেবয় সিেৃাই আমাবের জয়লাবভর পে থেখান এিং আমাবের মধ্য 
বেবয় সিতৃ্র র্াাঁর স�ব� জ্ঞান থসৌরবভর মর্ েবডবয় থেন ‘’৷ 
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 লকান্ আধ্যাশিক শবদিষ্জ্ঞ ন্য় 

 ঈশ্ববরর রাবজয এটি র্াাঁর থসরা পবরকল্পনা নয় থয আধ্যাবত্মক 
যুদ্ধ এিং উদ্ধার থকানও বিবির্জ্ঞ িা "উচ্চ-িবিধ্র মন্দিবি 
োডািার" কাউবক থডবক িা মাধ্যবম বিবয় সাবধ্র্  করবর্ হবি। 
পবরিবরৃ্, থেবরর্ যাবকাি থযমন বলবখবেবলন, েবর্টি বিশ্বাসী 
িয়র্ানবক েবর্হর্ করবর্ পাবর। 
যাবকাি ৪:৭ ‘’ র্াই থর্ামরা বনবজবের ঈশ্ববরর কাবে সাঁবপ োও৷ 
বেয়ািবলর বিরুবদ্ধ রুবখ োাঁডাও, র্াহবল থস থর্ামাবের থেবড 
পাবলবয় যাবি’’। 

 

 

ঈশ্বদরর যুেকবি 

________________________________________________________________ 

ঈশ্বর আমাবের যুবদ্ধর জনয িমৃ সরিরাহ কবরবেন।  থেবরর্ 
থপৌল আমাবের িমৃ পবরধ্ান করার জনয নয় িরং ঈশ্ববরর িম ৃ
পবরধ্ান করবর্ িবলবেন। 
মধ্যযুিীয় নাইেরা যখন র্াবের িমৃ এিং র্াবের থহলবমে লাবিবয় 
বেবয় মবুখর উপর মখুািরন থফবলবেল র্খন র্ারা সিাই িত্রুর 
কাবে িবিিালী, থপিীিহুল, বিপিনক থযাদ্ধাবের মবর্া থেখাবেল। 
থসই িমটৃির অভযন্তবর িরীবরর ত্রুটিগুবল বনবিবৃিবর্ র্ারা 
িবিিালী থযাদ্ধাবের মবর্া থেখবর্ লািবেল। 
আমরা যখন ঈশ্ববরর িমৃ পবরধ্ান কবর র্খন আমরা ঈশ্ববরর 
মবর্া থেখবর্ হবয় যাই। র্ারপর যুদ্ধ থজর্ার জনয যা করা 
েরকার অোৃৎ, ঈশ্ববরর মর্ িলা, র্ার মর্ কো িলা, র্ার 
মর্ িযিহার করবর্ হবি। 

আমাদের ক্ষমর্া 

         আমাবের ঈশ্ববরর িবিিালী ক্ষমর্ার দ্বারা কাযিৃীল 
হবর্ হবি।আমরা বনবজবের িবিবর্ যুদ্ধবক্ষবত্র যাি না। 

ইবফর্ীয় ৬:১০,১১ ‘’ বিঠি থির্ করার আবি থর্ামাবের এই 
কোই িবল, থর্ামরা েভুবর্ িলিান হও, র্াাঁরই মহািবিবর্ 

িবিমান হও। থর্ামরা ঈশ্ববরর থেওয়া সমি যুদ্ধসাজ পবর নাও, 
থয়ন বেয়ািবলর সমস্ত থকৌিবলর বিরুবদ্ধ রুবখ োাঁডাবর্ পার’’। 
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আমাদের সংগ্রাম 

১২ পে ‘’ রিমাংবসর থেহধ্ারী মানবুর্র সবঙ্খ আমাবের সংিাম 
নয়৷ িাসকিণ, কর্তৃ ব�র অবধ্কারীসকল, এই অ�কার যুবির 
মহাজািবর্ক ক্ষমর্ার সবঙ্খ এিং স্বিরৃাবজযর মন্দ িবি সমবূহর 
সবঙ্খ আমাবের সংিাম’’। 
থপৌল আমাবের স্মরণ কবরবয় বেবয়বেন থয আমাবের লডাই মাংস 
ও রবির সাবে নয়, িরং িাসক, কর্তৃ ত্বকারী এিং েবুের 
আধ্যাবত্মক িবির সাবে। আমাবের সংিাম োকত বর্ক বিবশ্বর মবধ্য 
নয়, িরং আধ্যাবত্মক রাবজয। 

আমাদের যুেকবি 

 *সবর্যর থকামরি� 

*ধ্াবমৃকর্ার োল 

*সুসমািাবরর পােকুা 

১৩-১৫ পে ‘’ এইজনযই ঈশ্ববরর েবর্টি যুদ্ধসাজ থর্ামাবের পবর 
থনওয়া েরকার, র্াহবল িয়র্াবনর আিমবণর সামবন থর্ামরা বির 
হবয় োাঁডাবর্ পারবি, এিং যুবদ্ধর থিবর্ও থর্ামরা োাঁবডবয় 
োকবি।সুর্রাং িি হবয় োাঁডাও, থকামর থিাঁবধ্ নাও; আর 
নযায়পরায়ণর্ার োলও নাও।েতঢ়ভাবি োাঁডাবর্ সুসমািাবরর িাবন্তর 
পােকুা থর্ামাবের পাবয় পবর নাও’’। 
থপৌল বর্নিার "োাঁডাও" ি�টি পুনরািতবে কবরবেবলন। েেবম 
বর্বন িবলবেবলন যখন মন্দ বেন আবস; আমরা আমাবের িাবন 
োাঁডাবর্ সক্ষম হি। র্ারপবর বর্বন িবলবেবলন সিবকেু করার 
পবর আমাবের োাঁডাবনা উবির্। অিবিবর্, বর্বন িবলবেবলন, 
নযায়পরায়ণর্ার িক্ষি�ন বনবয় েতঢ়ভাবি োাঁডাও, এিং িাবন্তর 
সুসমািার েতুর্ করার জনয আমাবের পাবয় পােকুা পরবর্ হবি। 
ঈশ্ববরর িাকয হল সর্য।িাকয আমাবের রক্ষাকিি র্াই আমবের 
থসটিবক জানবর্ হবি। 

ধ্াবমকৃর্ার োল হল ঈশ্ববরর ধ্াবমৃকর্া। আমাবের বনখুাঁর্ হওয়ার 
েরকার থনই, র্বি এই িক্ষোল  োকার জনয আমাবের জীিবনর 
আমাবের জানা-পাপ োকবল হবি না। 
সুসমািাবরর িাবন্তর েতুবর্র জনয আমাবের পাবয় পােবুক পবরবহর্ 
করবর্ হবি। ঈশ্ববরর িাবকযর অধ্যায়বনর দ্বারা আমরা এর েতুবর্ 
বনবর্ পাবর। 

থপৌল বর্মবেয়বক বলবখবেবলন, 
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২ বর্মবেয় ২:১৫ ‘’ থয কমী সঠিকভাবি সর্য বিক্ষাবক িযিহার 
কবর এিং বনবজর কাজকম ৃস�ব� লবির্ নয় এমন একজন কমী 
বহবসবি ঈশ্ববরর অনবুমােন পািার জনয আোণ থিো কর’’। 

*বিশ্বাবসর োল 

*পবরত্রাবনর বিরিান 

*আত্মার র্বরায়াল 

ইবফর্ীয় ৬:১৬,১৭ ‘’ এর দ্বারা থর্ামরা থসই মন্দ িবির সমস্ত 
রকবমর অবিিাণ বনবভবয় বেবর্ পারবি। আর পবরত্রাণরূপ বিরস্ত্রাণ 
ও পবিত্র আত্মার র্বলায়ার, অোৃত্ ঈশ্ববরর বিক্ষা সবঙ্খ বনও’’। 
িয়র্াবনর অবিময় র্ীরবক রুখবর্ আমরা বিশ্বাবসর োল িযিহার 
করি। জ্বলন্ত র্ীরগুবল হ'ল বিন্তা, েবলাভন, অসুির্া এিং িয়র্ান 
আমাবের বেবক েুবড থেয়। আমরা ঈশ্ববরর েবর্ বিশ্বাস এিং র্াাঁর 
িাবকয বিশ্বাবসর মাধ্যবম থসসিবক বনবভবয় থফলবর্ পাবর। 
যখন আমরা পবরত্রাণ পাই র্খন পবরত্রাবণর বিবরিানবক পবরধ্ান 
কবর। এটি এমন একটি পবরত্রাণ যা থকিলমাত্র আমাবের বিরন্তন 
বনয়বর্ বির কবর র্া নয় িরং আমবের সতবের সমবয়র অিিাবক 
পুনিাবপর্ কবর।পবরত্রাবনর বিরিান আমাবের পবরত্রাবনর সম্পূণৃ 
েকাি করবর্ আমাবের মনবক রূপান্তবরর্ কবর। 

থরামীয় ১২:২ক ‘’ এই জিবর্র থলাকবের মবর্া বনবজবের িলবর্ 
বেও না, িরং নরু্ন বিন্তাধ্ারায় বনবজবের পবরিরৃ্ন কর;’’। 
ঈশ্ববরর িাকয অধ্যায়ন, ধ্যান করার দ্বারা আমরা আমাবের 
মনবক ঈশ্ববরর িাবকযর জীিন্ত জল বেবয় ধু্বয় নরুু্নীকরন করবর্ 
পাবর। 

ইবফর্ীয় ৫:২৬ ‘’ মণ্ডলীবক পবিত্র করার জনয খ্রীে মতরু্যবভাি 
করবলন৷ সুসমািাবরর িাকযরূপ জবল ধু্বয় র্াবক পবরষ্কার করবলন, 
যাবর্ বর্বন র্া বনবজবক উপহার বেবর্ পাবরন’’। 
আমাবের একটি রক্ষাকারী অস্ত্র থেওয়া হবয়বে এিং র্া হ'ল 
আত্মার র্বরায়াল যা ঈশ্ববরর িাকয। থপৌল ইিীয় পুস্তবক আত্মার 
র্বরায়াল সম্পবকৃ আমাবের জাবনবয়বেন। 
ইবিয় ৪:১২ ‘’ ঈশ্ববরর িাকয জীিন্ত ও সবিয়৷ র্াাঁর িাকয 
েপুাবি ধ্ারযুি র্বলায়াবরর ধ্াবরর থেবকও র্ীক্ষ্ন৷ এো োণ ও 
আত্মার িভীর সংবয়ািিল এিং সব� ও অবির থকন্দ্র থভে কবর 
মবনর বিন্তা ও ভািনার বিিার কবর’’। 
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ঈশ্ববরর িাকয আমাবের সবর্যর থকামরি�, আমাবের পা এিং 
আমাবের র্বরায়াবলর আোেন! িাকয অধ্যয়বনর গুরুত্ব বনবয় বক 
আর থকান সবন্দহ োকবর্ পাবর? 

শবজয়ীর প্রারৃ্থন্া 

যখন আমরা বিশ্বাবস ঈশ্ববরর সমস্ত িমবৃক ধ্ারন কবর র্খন 
আমরা সি ৃবির্বয় আত্মায় োেৃনা করি। 

ইবফর্ীয় ৬:১৮ ‘’ সিসময় পবিত্র আত্মাবর্ োেৃনা কর৷ সি 
রকম োেনৃায় োেনৃা কবর থর্ামাবের যা েবযাজন থস সিই 
জানাও৷ এর জনয সি সময় সজাি থেবকা, কখনও হাল থেবড 
বেও না৷ ঈশ্ববরর সমস্ত থলাকবের জনয োেনৃা কর’’। 
আমরা যখন আমাবের পুনরুদ্ধারকত র্ কর্তৃ ত্ব িযিহার কবর সমস্ত 
বির্বয়র জনয োেনৃা করি র্খন িয়র্াবনর েিুগৃুবলর পর্ন হবর্ 
থেখি।আমরা যুবদ্ধ অেবর্বরাধ্য হবয় পডি এিং িয়র্ানবক 
পের্বল েবলর্ করবর্ পারি। 
ইবিয় ১১:৩৩,৩৪ ‘’ র্াাঁরা বিশ্বাবসর দ্বারা রাজযসকল জয় 
কবরবেবলন৷ র্াাঁরা যা নযায় র্াই করবলন এিং ঈশ্ববরর 
েবর্শ্রুবর্গুবল থপবলন৷ র্াাঁরা বসংহবের মখু ি� কবরবেবলন। থকউ 
থকউ আগুবনর থর্জ বনস্প্রভ করবলন, র্রিাবরর আঘাবর্ মতরু্যর 
হার্ থেবক রক্ষা থপবলন৷ এাঁবের বিশ্বাস বেল র্াই এাঁরা এসি 
করবর্ থপবরবেবলন৷ বিশ্বাবসর িবলই েিুলৃ থলাবকরা িলিালী থলাবক 
রূপান্তবরর্ হবয়বেবলন; র্াাঁরা যুবদ্ধর সময় মহাবিিমী হবয় িত্রু 
তসনযবের পরাস্ত কবরবেবলন ‘’। 

 

পশরিযৃা কাদজর জন্য সশির্ িওয়া 

________________________________________________________________ 

যীশু িবলবেবলন থয আমরা থযন সমস্ত জিবর্ যাই এিং 
সুসমািার েিার কবর। 

মাকৃ ১৬:১৫ ‘’ আর বর্বন র্াাঁবের িলবলন, ‘থর্ামরা সমস্ত 
পতবেিীবর্ যাও, এিং সি থলাবকর কাবে সুসমািার েিার কর’’। 
যারা সুসমািারবক বনবয় আসবি র্াবের বির্বয় বযিাইয় িলবলন, 

বযিাইয় ৫২:৭ ‘’ এো একো খুিই িমত্কার িযাপার থয পাহাড 
থেবক িারৃ্ািাহক সুসংিাে বনবয় এবসবে| িারৃ্ািাহবকর থঘার্ণাটিও 
িমত্কার, “থসখাবন িাবন্ত বিরাজ করবে| রক্ষা পাবে আমরা| 
থর্ামাবের ঈশ্বর আমাবের রাজা ‘’! 
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থপৌল িবলবেন থয আমরা বিজয়ীর থিবয়ও িড, থকানবকেুই 
ঈশ্ববরর সবঙ্খ আমাবের বিবেে হবর্ থেবি না। 

থরামীয় ৮:৩৭-৩৯ ‘’ বকন্তু ঈশ্বর, বযবন আমাবের ভালিাবসন 
র্াাঁর দ্বারা আমরা ঐ সিবকেুবর্ পূণৃ বিজয়লাভ কবর। কারণ 
আবম বনবির্ভাবি জাবন থয় থকান বকেুই েভু যীশু খ্রীবের বনবহর্ 
ঐশ্ববরক ভালিাসা থেবক আমাবের বিবেন্ধ করবর্ পারবি না, 
মতরু্য িা জীিন, থকান স্বিেৃরূ্ িা েভুত্বকারী আত্মা, িরৃ্মান িা 
ভবির্যবর্র থকান বকেু, উবদৃ্ধর িা বনবম্নর থকান েভাি বকংিা 
সতে থকান বকেুই আমাবের থসই ভালিাসা থেবক বিবেন্ধ করবর্ 
পারবি না ‘’৷ 

 যীশু িবলবেবলন থয,িাবপ্তস্মোর্া থয়াহবনর সময় থেবক আজ পযনৃ্ত 
স্বিরৃাজয ভীর্ণভাবি আিান্ত হবে৷ আর িবিধ্র থলাকরা র্া 
থজাবরর সাবে অবধ্কার করবর্ থিো করবে। 
মবে ১১:১২ ‘’ িাবপ্তস্মোর্া থয়াহবনর সময় থেবক আজ পযনৃ্ত 
স্বিরৃাজয ভীর্ণভাবি আিান্ত হবে৷ আর িবিধ্র থলাকরা র্া 
থজাবরর সাবে অবধ্কার করবর্ থিো করবে। 
থপৌল আমাবের থেখাবলন থয থজারটি হল বিশ্বাস! 

ইবিয় ১১:৩৩ ‘’ র্াাঁরা বিশ্বাবসর দ্বারা রাজযসকল জয় 
কবরবেবলন৷ র্াাঁরা যা নযায় র্াই করবলন এিং ঈশ্ববরর 
েবর্শ্রুবর্গুবল থপবলন৷ র্াাঁরা বসংহবের মখু ি� কবরবেবলন’’। 
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শবজয়ী আশিক যুে 

পনু্রাদোিন্ার জন্য প্রশ্ন 

_______________________________________________________________
  

১। ঈশ্ববরর িমৃ' িলবর্ কী থিাঝায় র্া িণৃনা করুন যা আমরা আধ্যাবত্মক যুবদ্ধ জবডর্ োকার 

সময় আিতর্ কবর। 

২। ইবফর্ীয় ৬:১৬,১৭ পবে থয িবিিালী যুবদ্ধর অবস্ত্রর কো িলা হবয়বে র্া িণৃনা করুন। 

৩। ইবিয় ১১:৩৩ এিং ৩৪ পে অনযুায়ী আবত্মক যুদ্ধ জয়ী হিার জনয বিশ্বাস কর্ো 
গুরুত্বপূণৃ ? 

    

অিবিবর্ 

যীশুর কাজ সম্পরৃূ্ িদয়দছ! 

শর্শন্ িয়র্ান্দক পরাশজর্ কদরদছন্ 

এবং িয়র্ান্ যা আেম ও িবার কাছ লর্থদক লকদড় শন্দয়শছে র্া শফশরদয় শন্দয়দছন্। 

শর্শন্ পতশর্থবীদর্ র্ার কর্তৃ ত্বদক মন্ষু্য  ,এবং  র্ার মণ্ডেী র্ার িশিিােী তসদন্যর  !জন্য পনু্রুশের্ 
কদরদছন্। 

এখন্ আপন্ার উপদর রদয়দছ! 

আমাদের সুসমািারদক বিন্ করদর্ িদব 

এবং পতশর্থবীদর্ সকদের মদধ্য পশরত্রান্দক শন্দয় আসদর্ িদব। 

আমাদের অশধ্কাদরর সাদর্থ ঈ�দরর রাজযদক শব�ার করদর্ িদব। 

যীশুর িত্রুদক র্ার পাদয়র র্োয় আন্দর্ িদব। 

আমরা এই পতশর্থবীদর্ কর্তৃ দত্বর সাদর্থ িেব। 
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মুখস্ত পে ( MEMORY VERSE ) 

ইবফর্ীয় ৬:১২ ‘’ আমরা িাই না থয় থর্ামরা অলস হও; বকন্তু আমরা িাই যাাঁরা বিশ্বাস ও 

তধ্বযযৃর দ্বারা ঈশ্ববরর েবর্শ্রুবর্ লাভ কবর, থর্ামরাও র্াবের মবর্া হও’’। 

১বপর্র ৫:৮,৯ ‘’ থর্ামরা সংযর্ ও সর্কৃ োক, থর্ামাবের মহািত্রু বেয়ািল িজৃনকারী 

বসংবহর মর্ কাবক িাস করবি র্া খুাঁবজ থিডাবে। থর্ামরা বেয়ািবলর েবর্বরাধ্ কর, বিশ্বাবস 
িলিান হও৷ থর্ামরা জান, সারা বিবশ্ব থর্ামাবের বিশ্বাসী ভাইরাও এই রকম েঃুখ কবের মধ্য 

বেবয়ই বেন কাোবে’’। 

থযাহন ১০:১০ ‘’ থিার থকিল িুবর, খুন ও ধ্বংস করবর্ আবস৷ আবম এবসবে, যাবর্ থলাবকরা 
জীিন লাভ কবর, আর থয়ন র্া পবরপূণৃ ভাবিই লাভ কবর ‘’৷ 

আবেপুস্তক ১:২৬ ‘’ র্খন ঈশ্বর িলবলন, “এখন এস, আমরা মানুর্ সতবে কবর| আমাবের 
আেবল আমরা মানরু্ সতবে করি| মানরু্ হবি ঠিক আমাবের মর্| র্ারা সমবুদ্রর সমস্ত মাবের 
ওপবর আর আকাবির সমস্ত পাখীর ওপবর কর্তৃ � করবি| র্ারা পতবেিীর সমস্ত িড জাবনায়ার 

আর িবুক হাাঁো সমস্ত থোে োণীর উপবর কর্তৃ � করবি ‘’। 

আবেপুস্তক ৩:১৫ ‘’ থর্ামার এিং নারীর মবধ্য আবম িত্রুর্া আনি এিং র্ার সন্তানসন্তবর্ এিং 
থর্ামার সন্তান সন্তবর্র মবধ্য এই িত্রুর্া িবয় িলবি| রু্বম কামড থেবি র্ার সন্তাবনর পাবয 

বকন্তু থস থর্ামার মাো িূণৃ করবি ‘’। 

ইবিয় ২:১৪ ‘’ ভাল, থসই সন্তানরা যখন রিমাংবসর মানরু্, র্খন যীশু বনবজও র্াবের স্বরূবপর 
অংিীোর হবলন৷ যীশু এইরকম করবলন থয়ন মতরু্যর মাধ্যবম মতরু্যর অবধ্পবর্ বেয়ািলবক ধ্বংস 

করবর্ পাবরন’’। 

১ থযাহন ৩:৮ ‘’ বেয়ািল থসই শুরু থেবকই পাপ কবর িবলবে৷ থয় িযবি পাপ কবরই িবল থস বেয়ািবলর৷ 

বেয়ািবলর কাজবক ধ্বংস করার জনযই ঈশ্ববরর পুত্র েকাবির্ হবয়বেবলন’’। 

কলবসয় ২:১৫ ‘’ আর এইভাবি সমস্ত (আবত্মক) িাসক ও আবধ্পর্যবক পরাস্ত করবলন৷ ঈশ্বর 

জির্বক থেখাবলন থয় র্ারা িবিহীন’’। 

েকাবির্ িাকয ১:১৮ ‘’ আবম থসই বির জীিন্ত, আবম মবরবেলাম, আর থেখ আবম বিরকাল 

যুবি যুবি জীবির্ আবে৷ মতরু্য ও পার্াবলরিাবিগুবল আবম ধ্বর আবে ‘’। 

ইবফবর্য় ১:২২,২৩ ‘’ ঈশ্বর সিবকেুই খ্রীবের িরবণর নীবি িাপন কবরবেন৷ র্াাঁবকই সকবলর ওপবর মস্তক 

স্বরূপ কবর মণ্ডলীবক োন কবরবেন। মণ্ডলী হল খ্রীবের থেহ; আর র্াাঁর পবরপূণৃর্া সি বকেুই সমস্ত 

বেবক বেবয় পূণৃ কবর’’। 
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মুখস্ত পে 

কলবসয় ১:১৩ ‘’ বর্বনই অ�কাবরর কর্তৃ � থেবক আমাবের উদ্ধার কবর র্াাঁর বেয় পুবত্রর রাজবত্ব িান 

বেবয়বেন’’। 

থরামীয় ১৬:২০ ‘’ িাবন্তর ঈশ্বর িীঘ্রই থর্ামাবের পাবয়র নীবি িয়র্ানবক বপবর্ থফলবিন৷ আমাবের েভু 

যীশুর অনিুহ থর্ামাবের সিার সবঙ্খ োকুক’’। 

লকু ১০:১৯ ‘’ থিান! সাপ ও বিবেবক পাবয় েলিার ক্ষমর্া আবম থর্ামাবের বেবয়বে; আর 
থর্ামাবের িত্রুর সমস্ত িবির ওপবর ক্ষমর্াও আবম থর্ামাবের বেবয়বে; থকান বকেুই থর্ামাবের 

ক্ষবর্ করবর্ পারবি না’’। 

মবে ১৬:১৮,১৯ ‘’ আর আবমও থর্ামাবক িলবে, রু্বম বপর্রআর এইপােবরর ওপবরই আবম 

আমার মণ্ডলী থিাঁবে রু্লি৷ মতরু্যর থকান িবির্ার ওপর জয়লাভ করবর্ পারবি না। আবম 

থর্ামাবক স্বিরৃাবজযর িাবিগুবল থেি, র্াবর্ রু্বম এইপতবেিীবর্ যা িাাঁধ্বি র্া স্ববিওৃ থিাঁবধ্ রাখা 

হবি৷ আর পতবেিীবর্ যা হবর্ থেবি র্া স্ববিওৃ হবর্ থেওযা হবি’’। 

েকাবির্ িাকয ১২:১১ ‘’ র্ারা থমর্িািবকর রবি ও বনবজর বনবজর সাক্ষয দ্বারা থসই নািবক পরাস্ত 

কবরবে৷ র্ারা বনবজর োণ রু্ে কবর খ্রীবের জনয মতরু্যিরণ করবর্ েতুর্ বেল’’। 

১ থযাহন ২:১৩,১৪ ‘’ বপর্ারা, আবম থর্ামাবের বলখবে কারণ বযবন শুরু থেবক আবেন থর্ামরা 
র্াাঁবক জান৷ যুিবকরা, আবম থর্ামাবের বলখবে কারণ থর্ামরা থসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ 

কবরে। বিশুরা, আবম থর্ামাবের বনকে বলখবে কারণ বযবন শুরু থেবক আবেন থর্ামরা র্াাঁবক 

জান৷ যুিকরা, আবম থর্ামাবের বলখবে কারণ থর্ামরা িবিিালী, ঈশ্ববরর িারৃ্া থর্ামাবের 

অন্তবর আবে; আর থর্ামরা থসই পাপাত্মার ওপর জয়লাভ কবরে’’। 

বফবলবপয় ২:৯,১০ ‘’ খ্রীে ঈশ্ববরর িাধ্য হবলন র্াই ঈশ্বর র্াাঁবক পুনরুবত্থর্ কবর সি বকেুর ওপবর উন্ধর্ 

করবলন এিং থসই ঈশ্বর খ্রীবের নামবক সিবেবক থেষ্ঠ করবলন। থয়ন যাাঁরা স্ববি ৃআবে, যাাঁরা মবরৃ্যর 

থলাক আর যাাঁরা পার্াবলর র্ারা সকবলই থসই যীশু নাবমর কাবে নর্জান ুহয়’’। 
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একটি সম্পরৃূ্ প্রশিক্ষন্ িম 

সুন্দর বাইদবে প্রশিক্ষন্ স্তান্ – বাইদবে সু্কে, সান্দে সু্কে  ,অধ্যায়ন্ েে ,এবং বযশির্র্ 
অধ্যায়ন্ 

থহাবিয়বর্ আমরা পবডবে, আমার থলাবকরা জ্ঞাবনর অভাবি ধ্বংস হবয় থিবে (৪:৬)। আমরা 

এর্ো হাবরবয়বে কারণ আমরা জাবন না থয ঈশ্বর আমাবের জনয কী সরিরাহ কবরবেন। আমরা 

জাবন না িবল বিশ্বাস ও করবর্ পারবে না। েবিক্ষন বিবির এই কারবনই করা হয় যাবর্ আমরা 

িবি ও সামবেযৃর সাবে ঈশ্ববরর রাবজযর মবধ্য িসিাস করবর্ পাবর। 

আমাবের বিশ্বাসীবের একটি িবিিালী, অবলৌবকক কাজকারী হবর্ হবি। এই িবিিালী, 
বভবেিীল, িাস্তি জীিন-পবরিরৃ্নিীল বিক্ষাটি এই উবেবিয রবির্ হবয়বে – পবরিযাৃ 
কাবজর জনয বিশ্বাসীবের সবির্ করা, বখ্রবস্টর থেহবক সংবিাধ্ন করার জনয,যর্ক্ষন না 
আমরা ঈশ্ববরর পুবত্রর জ্ঞাবন এিং বিশ্বাবস ঐকয না হবর্ পাবর। আমরা থযন এক বনখুাঁর্ 
িযবি হবর্ পাবর। ঈশ্ববরর থলাকবেরবক েতুর্ করার জনয ও থসিার কাজ সম্পন্ধ করার উবেবিয 
খ্রীে এইসি িরোন কবরবেন৷ খ্রীবের থেহরূবপ মণ্ডলীবক িঠন করার জনয বর্বন থসইসি ির 
বেবয়বেন৷বয় পযনৃ্ত না আমরা ঈশ্ববরর পুবত্রর বির্বয় একই বিশ্বাস ও র্ত্ত্বজ্ঞাবন সুষ্ঠভাবি 
যুি হি, থসই পযনৃ্ত এই কাজ িলবর্ োকবি৷ আমাবের পবরণর্ মানবুর্র মবর্া হবর্ 
হবি৷ আমরা র্র্বেন িতবদ্ধ থপবর্ োকি থয় পযনৃ্ত না খ্রীবের মর্ হই ও র্াাঁর মর্ 
সম্পূণৃ বসদ্ধ হই’’। ( ইবফর্ীয় ৪:১২,১৩)। 
আপনারা এইভাবি অধ্যায়ন করুন। 
ন্রু্ন্ সতশি - বখ্রবে আপবন বক র্া জানা 

জানার থিো করুন থয আমরা কার জনয সতে হবয়বে!  "নরু্ন জন্ম ‘’ হিার অে ৃ বক।  
ধ্াবমকৃর্ার এই উদ্ঘােন বিশ্বাসীবেরবক অপরাধ্, বনন্দা, হীনমনযর্া এিং বখ্রবস্টর ভািমবূরৃ্র সাবে 
সঙ্খবর্পূণৃ হওয়ার অেরু্লর্ার বিন্তাভািনা থেবক মবুি থেয়। 
 

      শবশ্বাসীর কর্তৃ ত্ব  -বকভাবি পরাবজর্ থেবক বিবজর্ হবর্ হবি 

ঈশ্বর মানিজাবর্র জনয র্াাঁর বিরন্তন উবেিয েকাি কবরবেন যখন বর্বন িবলবেবলন, "র্াবের 
রাজত্ব থহাক!" আপবন র্াই এখন নরু্ন সাহবসর সাবে িলবিন। আপবন আপনার েবর্বেবনর 
জীিন এিং পবরিযাৃয় িয়র্ান এিং মন্দ িবিগুবলর বিরুবদ্ধ বিজবয়র সাবে থিাঁবি োকি। 
 

অশর্প্রাশকশর্ক জীবন্ - পবিত্র আত্মার িবির দ্বারা 

 আমাবের পবিত্র আত্মার সাবে একটি নরু্ন, অন্তরঙ্খ সম্পকৃ িাপন করবর্ হবি। পবিত্র আত্মার 
সমস্ত নয়টি উপহারবক কীভাবি পবরিালনা করবর্ হয় র্া িঝুবর্ হবি।  আপবন অবর্ োকত বর্ক 
জীিনযাত্রার নরু্ন জীিবন েবিবির সাবে আিবহর সাবে এই উপহারগুবলবক থিখার ও জীিবন র্া 
কাজ করার জনয আকাঙ্ক্ষা করুন, িহণ করুন এিং ধ্যান করুন। 
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শবশ্বাস – অবর্োকত বর্কভাবি জীিনযাপবনর জনয 

আপবন কীভাবি বিশ্বাবসর থক্ষত্রগুবলবর্ থযবর্ পাবরন র্া বিখুন। কীভাবি আপবন ঈশ্ববরর  পবক্ষ 
িবিিালী িযিহার করবর্ পাবরন। বিশ্বাসীবের বিশ্বাস সহকাবর ঈশ্ববরর অবর্োবকবর্ক রাবজযর 
মবধ্য আমাবের িলবর্ হবি যাবর্ সমস্ত পতবেিী ঈশ্ববরর মহানর্াবক থেখবর্ পায়। 
সুির্ার জনয ঈশ্ববরর িযিিা 

সুস্তর্ার জন্য ঈশ্বদরর উপায় - ঈশ্ববরর সুির্ার িবিবক িহন এিং পবরিযাৃ করা 

িাবকযর েতঢ় বভবের যা সুির্ার পবরিযাৃয় বিশ্বাসবক কাযকৃরভাবি েকাি কবর। এটির দ্বারা 
আমারা যীশু এিং থেবরর্বের মর্ সুির্ার পবরিযাৃবক করবর্ পাবর। 
আরাধ্ন্া এবং লর্ৌরব - ঈশ্ববরর আরাধ্নাকারী হওয়া 

েিংসা ও উপাসনা ঈশ্ববরর বিরন্তন উবেিযবক েকাি কবর। বিশ্বাসীবের উচ্চ েিংসা িাইবিবলর 
বিবভন্ধ থরামাঞ্চকর বির্য়গুবলবক েকাি কবর োবক। অন্তরঙ্খ উপাসনায় দ্বারা আমরা ঈশ্ববরর 
উপবিবর্বক অনুভি করবর্ পাবর। 
মশিমা - ঈশ্ববরর উপবিবর্ 

কর্ আিবযরৃ বেবন আমরা িসিাস করবে! আমরা ঈশ্ববরর মবহমাবক অনভুি করবর্ 
পারবে।বর্বন আমাবের িাবরবেবক বঘবর থরবখবেন। মবহমা বক থসই বির্বয় বিখুন এিং র্া অনভুি 
করুন।  
আিযৃ পশরিযৃাকাজ - ঈশ্ববরর পবরকল্পনা হল আমরা থযন সমস্ত পতবেিীবর্ থপৌোবর্ পাবর। 

থেবরবর্র পুস্তবকর মবর্া আমরাও আমাবের জীিবন লক্ষণ, আিয ৃ এিং বনরামবয়র অবলৌবকক 
ঘেনাগুবল থেখবর্ পাবর। আমাবের মাধ্যবম অবলৌবকক সুসমািার েিার িাবলবয় বেবয় আমরা েেৃুান্ত 
থির্ সমবয়র ফবলর অংি হবর্ পাবর! 
প্রারৃ্থন্া – স্বিবৃক পতবেিীবর্ নাবমবয় আনা 

বকভাবি ঈশ্ববরর ইো স্বি ৃথযমন পতবেিীবর্ পূণৃ হবর্ পাবর র্া জাননু। মধ্যিযর্া োেনৃা, বিশ্বাবস 
োেনৃার দ্বারা আপনারা আপানবের জীিন এিং পতবেিীবক পবরিরৃ্ন করবর্ পাবরন। 
শবজয়ী মণ্ডেী - থেবরর্ পুস্তবকর দ্বারা 

যীশু িবলবেবলন, "আবম আমার মণ্ডলী তর্বর করি এিং র্ার বিরুবদ্ধ নরবকর েরজা  বিজয়ী 
হবর্ পারবি না।" এই বিক্ষায়, আপবন থেখবর্ পাবিন কীভাবি থেবরর্ িইটি েেম বেবকর 
মণ্ডলীর কাযকৃবর কাহানী এিং এভাবিই আজ র্াাঁর মণ্ডলীর কাবে লক্ষণ ও আিয ৃ পুনরুদ্ধার 
করার একটি নমনুা। 
লসবাকাদজর োন্ - থেবরর্, ভািিােী, সুসমািার েিারকারী, পালক, বিক্ষক 

যীশু মনরু্যবের উপহার বেবয়বেন। ঈশ্ববরর থলাকবের কাবজর  জনয েতুর্ করার জনয এই 
উপহারগুবল কীভাবি মণ্ডলীর সাবে একবত্র েিাবহর্ হবি র্া খুবজ িার করুন। আপনার জীিবন 
ঈশ্ববরর আহ্বানবক িঝুুন! 
জীবন্যাপদন্র ধ্াপ - পুরার্ন বনয়ম থেবক ঈশ্ববরর সমতদ্ধ থমৌবলক সর্যগুবল এই সামবয়ক 
িবির্ণায় জীিন্ত হবয় উবঠবে। আসন্ধ বখ্রবের ভবির্যদ্বাণী, উৎসি, িবলোন এিং পুরার্ন বনয়বমর 
বমেণগুবল সমস্তই ঈশ্ববরর বিরন্তন পবরকল্পনা েকাি কবর োবক। 
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