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উপবাবসর প্রস্তুতত
Dcevm ‡Kb?
Dcevm n‡jv GKwU AvwZ¥K Dcv`vb hv Ck^i Zuvi ¯^M©ivR¨ we¯Ív‡i, RvwZi fvM¨ cwieZ©‡b, cyYR©viY ‰Zwi‡Z, I
gvby‡li Rxe‡b weRq Avbq‡b e¨envi K‡ib| Bfwi b¨vkb gÛjx Ges K¨v¤úvm wgwbw÷ª cÖwZ eQi 5 w`b e¨vcx
cÖv_©bv Avi Dcev‡mi gva¨‡g Ck^‡ii mvwbœ‡a¨ b¤ª I AvMgbx eQ‡i wb‡R‡`i †K Zvui wbKV cweÎ Dc¯’vcb Avi
K‡cv©‡iUMZfv‡e mvd‡j¨i Rb¨ m¤§wZ Ávc‡bi gva¨‡g ïiæ Kwi |

hxï Dcevm K‡iwQ‡jb
এরপর দিয়াবল যেন েীশুকে পরীক্ষ়া েরকে প়াকর ে়াই আত্ম়া েীশুকে প্র়ান্তকর দনকয যেকলন।
এেট়ান়া চদিশ দিন ও চদিশ র়াে যেখ়াকন উকপ়াে েকর ে়াট়াকন়ার পর েীশু ক্ষুদিে হকলন। মদি

৪:১-২ পি।
এরপর েীশু পদবত্র আত্ম়ায পূর্ণ হকয জিণ়ান নিী যিকে দিকর একলন: আর আত্ম়ার পদরচ়ালন়ায

প্র়ান্তকরর মকিে যেকলন। লুে ৪:১৪ পি।
েীশু জ়ানকেন যে ে়াাঁর উকেশ্য ে়ািকন আদত্মে শদির িরে়ার হকব। উপব়াে আম়াকির যে ঈশ্বকরর
ে়ােণ েম্প়ািকন আদত্মেভ়াকব শদিশ়ালী েকর।

উপব়াে নম্রে়া ও পদবত্রেরকর্র এেদট পিকক্ষপ
অহব়া নিীর ে়াকে আদম য ়াষর়্া েরল়াম, ঈশ্বকরর ে়াকে আম়াকির দবনীে প্রদেপন্ন ের়ার জন্য আমর়া
েেকল উপব়াে েরব। ঈশ্বকরর ে়াকে আমর়া আম়াকির ও আম়াকির েন্তদেকির এবং আম়াকির দবষয
েম্পদির দনর়াপি ে়াত্র়ার জন্য প্র়ািণন়া েরকে যচকযদেল়াম। এজর়া ৮:২১ পি।
প্র়ািণন়া এবং উপব়াকের ম়ািেকম আমর়া আম়াকির প্র়ািণন়ার ঈশ্বকরর উির প়াই।

উপব়াে আম়াকিরকে পদবত্র-আত্ম়া েম্পকেণ েংকবিনশীল হকে েহ়াযে়া েকর
ে়াাঁর়া প্রভুর যেব়ায রে দেকলন ও উপব়াে েরদেকলন। যেই েময এেদিন পদবত্র আত্ম়া বলকলন,
‘ব়ার্ণব়া ও যশৌলকে আম়ার জন্য পৃিে েকর ি়াও; ে়ারর্ এেদট দবকশষ ে়াকজর জন্য আদম ে়াকির

মকন়ানীে েকরদে। যপ্রদরে ১৩: ২ পি
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আমর়া েখন আম়াকির স্ব়াভ়াদবে ব়ােন়া আর জ়ােদেে আেষণর্ েমূহকে দবেজনণ দিই েখন আমর়া
ঈশ্বকরর রব/শব্দ েম্পকেণ আকর়া েংকবিনশীল হকয উদি। েখন আমর়া ঈশ্বকরর দিকে লক্ষে েরকে
েমিণ হই ও ে়াাঁর ইচ্ছ়ায দনকজকির েমপণর্ েরকে প়াদর।

উপব়াে আদত্মে পুনজণ়ােরর্ ট়ায
যে়াম়ার যল়াকের়া প্র়াচীনে়াকলর ধ্বংে়াবকশষকে পুনদনণমণ়ার্ েরকবএবং বহুে়াল পূকবণর দভদিমূলগুদল
আব়ার যোঁকি েুলকব; যে়াম়াকে বল়া হকব ভগ্ন প্র়াচীরগুদলর যমর়ামেে়ারী, পিেমূহ ও বেব়াকের
স্থ়ানগুদলর পুনঃপ্রদেষ্ঠ়াে়ারী। তর্শাইয় ৫৮:১২ পে।
পুকর়া ইদেহ়াে জুকে যিখ়া ে়ায যে ঈশ্বর প্র়ািণন়া আর উপকব়াকে ে়াে়া দিকয পুনজণ়ােরকর্র ম়ািেকম
জ়াদেেনকে দবপেণয যিকে রক্ষ়া েকরকেন। উপব়াে আম়াকির প্রিণন়া ও ে়াচন়ায দবজয ল়াকভ ে়াহ়ােে
েকর।

উপব়াে স্ব়াস্থেের
দবষ়াি পি়ািণ যিকে উপব়াে আপন়ার প়াে-েন্ত্রকে পদরস্ক়ার েকর। দচদেৎেকের়া উপব়ােকে দবকশষ

দেেু চমণকর়াে ও বে়াদির দনর়াময দহকেকব দবকবচন়া েকর। উপব়াে শৃংখল়া আম়াকির জীবকনর ক্ষদেের
আেদি যিকে মুদি যপকে ে়াহ়ােে েকর।

আপন়ার উপব়াে পদরেল্পন়া
ে়ারপর দেকহ়াশূয ে়াকির বলকলন, “দনকজকির পদবত্র েকর়া। আে়ামীে়াল প্রভু যে়াম়াকির উপদস্থদেকে
দেেু আশ্চেণ ে়াজ েরকবন”। দেকহ়াশূয ৩:৫ পি।
প্র়ািণন়া েরুন: উপব়াকের পূকবণ ঈশ্বকরর ব়ােে অিে়াযন েকর েময ে়াট়ান। প্র়ািণন়া পদবত্র আত্ম়ার
দনকিণশন়া প্রেে়াশ়া েরুন। ৭-৯ পৃষ্ঠ়ার বর্ণ়ানুে়াযী আপন়ার দবশ্ব়াকের লক্ষে ও আপন়ার পদরব়ার, বন্ধুব়ান্ধব, মন্ডলী এবং জ়াদের জন্য দবকশষ প্র়ািণন়ার দবষয দলকখ র়াখুন।
েমপণন েরুন: আপদন যে িরকনর উপব়াকের মিে দিকয যেকে চ়ান ে়ার জন্য প্র়ািণন়া েরুন এবং
েমকযর আকেই ে়াকে দনকজকে েমপণর্ েরুন। ৫ম পৃষ্ঠ়ায আপন়ার পদরেল্পন়া দলদপবদ্ধ েরুন।
আপন়ার দেদ্ধ়ান্ত েমূহ অনুেরকর্ ঈশ্বকরর অনুগ্রহ প্রেে়াশ়া েরুন।
পিকক্ষপ দনন: উপব়াকের আকে যিকেই খ়াব়ার অল্প পদরম়াকনর যখকে শুরু েরুন। উচ্চম়াত্র়ার সুে়ার
আর চদবণ েমৃদ্ধ খ়াব়ার পদরহ়ার েরুন। উপব়াে েপ্ত়াকহ আপন়ার শ়ারীদরে আর ে়াম়াদজে ে়ােণক্রম
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েীদমে েরুন। উপব়াে েপ্ত়াকহর পুকর়া েমযট়া জুকে আপন়ার ে়াকি ি়াে়ার জন্য ে়াউকে খুাঁকজ দনন
আর ৫ম পৃষ্ঠ়ায ে়ার ে়াক্ষর দনন।
টীে়া: আপদন েদি েভণবদে, যেব়াগ্রহন ব়া প্রদেকষিে গ্রহন েকর ি়াকেন ে়াহকল আপদন দচদেৎেকের
পর়ামশণ দনকে প়াকরন। আপন়ার দবিেম়ান পদরদস্থদের ে়ারকর্ েদি আপদন পূর্ণ উপব়াে েরকে ন়া
প়াকরন ে়াহকল আপন়ার যক্ষকত্র ে়া উিম মকন েকরন ে়াকে েংেল্পব্ধ ি়াকুন।

উপব়াকের েময
দেন্তু েীশু এর উিকর বলকলন: ‘শ়াকে এেি়া যলখ়া আকে, ‘ম়ানুষ যেবল রুদটকে ব়াাঁকচ ন়া, দেন্তু
ঈশ্বকরর মুকখর প্রকেেেদট ব়াকেেই ব়াাঁকচ। মদি ৪:৪ পি।
লক্ষে র়াখুন: আর়ািন়ার মিে দিকয ে়াজ ের়ার জন্য েময আল়াি়া েকর র়াখুন। ঈশ্বকরর ব়ােে আর
পদবত্র আত্ম়ার পদরচ়ালন়ার প্রদে ে়াে়া দিকে প্রস্তুে ি়াকুন ।
প্র়ািণন়া েরুন: আপন়ার স্থ়ানীয মন্ডলীর ে়াকি অন্তে পকক্ষ এেদট প্র়ািণন়া েভ়ায অংশ গ্রহন েরুন।
েপ্ত়াহজুকে আপন়ার পদরব়ার, মন্ডলী, প়ালেকির, জ়াদে, েে়াম্প়াে ও দমশকনর জন্য প্র়ািণন়া েরুন।
পূর্ণ হউন: খ়াব়াকরর েমকয ঈশ্বকরর ব়ােে প়াি েরুন। পেণ়াপ্ত পদরম়াকন জল গ্রহন েরুন আর েেট়া
আপন়ার পকক্ষ েম্ভব দবশ্র়াম দনন। শ়ারীকরর ে়ামযীে দুবণলে়া আর েদহঞ্চুহীন ও দবরদি যব়াকির মকে়া
ম়ানদেে অেকন্ত়াষ যম়াে়াদবল়া েরুন।

উপব়াে েম়াদপ্তেরর্
আমর়া এ দবষকয সুদনদশ্চে যে আমর়া েদি ে়াাঁর ইচ্ছ়ানুে়াকর ে়াাঁর ে়াকে দেেু চ়াই েকব দেদন
আম়াকির প্র়ািণন়া শুনকবন; আর আমর়া েদি েদেে জ়াদন যে দেদন আম়াকির প্র়ািণন়া শুকনকেন েকব
জ়ানকে হকব যে আমর়া ে়াাঁর ে়াকে ে়া যচকযদে ে়া যপকয দেকযদে। ১ম যে়াহন ৫:১৪-১৫ পি।
যভ়াজন েরুন: শি খ়াব়ার িীকর িীকর গ্রহন েরুন। স্ব়াভ়াদবে খ়ািে়াভ়াকে অভেস্থ হকে শরীর েময
দনকে প়াকর। প্র়ািদমেভ়াকব িল-িল়াদি, যে়ামল প়ানীয/শরবে ও ে়াল়াি দিকয শুরু েরুন, আর
ে়ারপর েুি েরুন শ়াে-েবদজ। দিনজকে অল্প পদরম়াকনর খ়াব়ার গ্রহন েরুন।
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প্র়ািণন়া েরুন: প্র়ািণন়া ের়া ি়াম়াকবন ন়া! ঈশ্বকরর দবশ্বস্থে়া আর েমকযর উপর দনভণর েরুন। এই নবউদ্ ়াদটে উৎে়াহ ে়ার়া বের িকর র়াখুন।
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আম়ার পদরেল্পন়া
দিবে ১
☐ যেবল প়াদন ☐ যেবল েরল খ়াব়ার ☐ যেবল ১ যবল়া খ়াব়ার ☐ অন্য়ান্য:
☐ প্র়ািণন়া েভ়ায অংশগ্রহন:

দিবে ২
☐ যেবল প়াদন ☐ যেবল েরল খ়াব়ার ☐ যেবল ১ যবল়া খ়াব়ার ☐ অন্য়ান্য:
☐ প্র়ািণন়া েভ়ায অংশগ্রহন:

দিবে ৩
☐যেবল প়াদন ☐ যেবল েরল খ়াব়ার ☐ O যেবল ১ যবল়া খ়াব়ার ☐ অন্য়ান্য:
☐ প্র়ািণন়া েভ়ায অংশগ্রহন:

দিবে ৪
☐যেবল প়াদন ☐ যেবল েরল খ়াব়ার ☐ যেবল ১ যবল়া খ়াব়ার ☐ অন্য়ান্য:
☐ প্র়ািণন়া েভ়ায অংশগ্রহন:

দিবে ৫
☐যেবল প়াদন ☐ যেবল েরল খ়াব়ার ☐ যেবল ১ যবল়া খ়াব়ার ☐ অন্য়ান্য:
☐ প্র়ািণন়া েভ়ায অংশগ্রহন:

“আব়ার, আদম েদেে বলদে, যে়াম়াকির মকিে দুজন এই পৃদিবীকে এেমে হকয ে়া দেেু চ়াইকব,
আম়ার স্বেণস্থ দপে়া যে়াম়াকির জন্য ে়াই েরকবন”। মতে ১৮:১৯ পে।

আমার প্রােৃনা-সেী..
_______________________________________________
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আদম ঈশ্বকরর দনেি েৃত্জ্ঞ এই জন্য যে…
সর্সব প্রােৃনার উত্তর সপবয়তি
উকিখকে়ােে মুহুেণ, উির প়াওয়া প্র়ািণন়া েমূহ আর ২০২১ ে়াকল লব্ধ দশক্ষ়া েমূকহর ে়াদলে়া তেদর
েরুন।

সবে োকা: ঈশ্ববরর বাবকের পরাক্রম ও সসৌন্দর্ৃ
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২০২২ ে়াকল, আদম দনকন়াি যক্ষত্রগুেমূকহ ঈশ্বকরর
েন্ধ়ান েরব এবং দবশ্ব়াে েরব:
বেদিেে দবশ্ব়াকের লক্ষে েমূহ
আদত্মে পুনজণ়ােরর্ • শ়ারীদরে সুস্থে়া • েমৃদদ্ধ ও প্র়াচুেে
ণ ়া • প্রচুর উি়ারে়া. . .

আম়ার পদরব়ার
েম্পকেণর পুণঃস্থ়াপন • প়াদরব়ার-পতরজবনর পদরত্র়ান ….

আম়ার দশক্ষ়া/কেদরয়ার
উৎেষণ • পকি়ান্নদে

আম়ার পদরচেণ়া/দমদনস্ট্র
যে়াট িকলর উন্নদে করা • আম়ার েহেদমণ আর েহপ়াদির পদরত্র়ান…

সবে োকা: ঈশ্ববরর বাবকের পরাক্রম ও সসৌন্দর্ৃ
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আদম ে়াকির জন্য প্র়ািণন়ায দনকজকে েমপর্ণ েরদে…
নাম

প্রােৃনার অনুবরাি
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আদম ে়াকির জন্য প্র়ািণন়া সমেৃন েরদে……
আম়ার মণ্ডলী
মণ্ডলীর যনেৃত্ব • সরবরাহ • শীষ্যত্ব পদরচেণ়া

আম়ার েম্প্রি়ায/েম়াজ
েে়াম্প়াে ও দশক্ষ়া প্রদেষ্ঠ়ান েমূহ • স্থ়ানীয েরে়ার • বদহঃপ্রচ়ার সুকে়াে

আম়ার যিশ
েরে়ারী েমণেেণ়া-েমণচ়ারণী • আদত্মে জ়ােরর্ • অিণননদেে েমৃদদ্ধ • শ়াদন্ত-শৃংখল়া

সবে োকা: ঈশ্ববরর বাবকের পরাক্রম ও সসৌন্দর্ৃ
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বেণম়াকন ে়ার়া দবকশ্বর ৮১ যিকশ ইভদর ন্য়াশকনর মণ্ডলী রকযকে
প্রজকের স্বপ্ন ব়াস্তব়াযন
আমাবের প্রজবের সব জাততবত ঈশ্ববরর বাকে সপৌৌঁবি সেওয়ার জন্য আমাবের আহ্বান কবরবিন, আর
তততন আমাবের তমশন ও সময়সীমা প্রোন কবরবিন। আমাবের উতিৎ সমস্ত জাততর জন্য প্রােৃনা করা,
কোম্পাসবক গুরুত্ব সেওয়া এবাং সু-সমািাবরর শতি অনুিাবন করা।
১১৪তি অবতশষ্ট সেবশর জন্য প্রােৃনা করবত োকুন আর তবশ্বাস করুন সর্ন ঈশ্বর মণ্ডলী স্থাপবনর
সুবর্াগ সৃতষ্ট কবর সেন।

আফগাতনস্তান
আলববতনয়া
আলবজতরয়া
এব্ডারা
এ্িগা ও বাবুৃডা
আবজৃত্িনা
আর্ারবাইজান
বাহামাস
বাবৃববইডস
সবলারুস
সবতলর্
সবতনন
বসতনয়া ও
হাৎৃবসবগাতভনা
বুলবগতরয়া
বাকৃীনাা্ ফাসু
কোইফভাডৃ
কোবমরুন
সস্রাল আতিকা
িাে

কমরুস
কবো
সকাস্টাতরকা
আইবতরবকাস্ট
তকউবা
সাইপ্রাস
সিক তরাপাবতলক
কবো প্রজাতন্ত্র
সডনমাকৃ
তজবুতি
ডতমতনকা
ইকুয়াডুর
তমশর
এল স্যালভাবডার
ইকুয়ািতরয়াল ঘীতন
ইবরবরইয়া
এস্টাতনয়া
ইতেওতপয়া
তফনলোণ্ড
গাতিয়া

গ্রীস
সগ্রবনইডা
গুয়াবিমালা
ঘীতন
ঘীতন-তবসাও
গায়ানা
সহয়তি
হাবেতর
আইসলোণ্ড
ইরাক
ইিালী
জোমাইকা
সকনইয়া
তক্রবাতি
লািতভয়া
সলবানন
লোবসাবিা
লাইববতরয়া
তলতবয়া
তলবেনস্টাইন
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তলেুতনয়া
লুবেমবাগৃ
মোবসবডাতনয়া
মাডাগাস্কার
মাতল
মাল্টা
মাশৃাল দ্বীপপুঞ্জ
মউতরবিতনয়া
মাইবক্রাতনতশয়া
মাবডৌভা
সমানাবকা
মব্িতনবগ্রা
মরবকা
নাওউবরা
নাইজার
েতিন সকাতরয়া
নরওবয়
পালাও
পোবলতস্টন
পোরাগুবয়

রাতশয়া
সরায়া্ডা
সসই্ি তকট্স এ্ড
সনতভস
সসই্ি লুতসয়া
সসই্ি তভবে্ি
এ্ড সগ্রবনইডা
সামুয়া
স্যানমোতরবনা
সাৌঁওিতম এণ্ড
তপ্রতেবপই
সসবনগল
সাতবৃয়া
সসইশ্যাল্স
সলাভাতকয়া
সলাববতনয়া
সবলামন দ্বীপপুঞ্জ
সসামাতলয়া
েতিন সুোন
সুতরনাম

সুইবডন
সুইৎজারলোণ্ড
তসতরয়া
তানজতনয়া
সিাো
তরতনোে এণ্ড
িববইবগা
ততউতনতশয়া
তুবকৃবমতনস্তান
িুভালু
ইউবরাবগাবয়
উজববতকস্তান
ভাবনায়ািু
ভোতিকান তসতি
ইবয়বমন
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তবশ্বজুবে ৪৫৮ তি ইভতর ন্যাশন মণ্ডলী ও
৮৮ তি মণ্ডলীর র্াত্রা*
আরও অতিক মণ্ডলী স্থাপবনর জন্য প্রােৃনা করুন
আম়াকে দজঞ়াে়া েকর়া, আর আদম জ়াদেের্কে যে়াম়ার অদিে়ার েরব,পৃদিবীর যশষ প্র়ান্ত যে়াম়ার

অিীনস্থ হকব। গীতসাংতহতা ২:৮ পে
তনবনাি সেশগুবলার মণ্ডলীগুবলার নতুন স্থাতপত মণ্ডলী সমূবহর জন্য প্রােৃনা করুন, র্খন তারা তশষ্য
তততর ও জনবগাতষ্টবত সহায়তা ও শহরগুতলবত ঈশ্ববরর বাকে প্রিাবরর র্াত্রা শুরু কবরবি।

আতমৃতনয়া

ইবন্দাবনতশয়া

নাইবজতরয়া

অবেতলয়া

ইরান

পানামা

বৎসওয়ানা

কাজাকাস্তান

পতুৃগাল

ব্রাতজল

লাওস

সরামাতনয়া

কোবিাতডয়া

মালাওয়ী

েতিন আতিকা

কোনাডা

মালদ্বীপ

তাতজতকস্তান

িীন

সমতিবকা

তিবমার-লোবস্ট

সক্রাবয়তশয়া

মবোতলয়া

সাংর্ুি আরব আতমরাত

িাে

সমাজাতিক

র্ুিরাি

গোবন

সনপল

তভবয়তনাম

জতজৃয়া

হলোড

জাতিয়া

হত্ডওরার্

তনউতর্লোলোণ্ড

তর্িাবুবয়ই

ভারত

তনকারাগুবয়

* ২০২১ এর সম’তর তহসাব অনুর্ায়ী
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1,905 wU mwµq K¨v¤úvm wgwbw÷ª I ewntcÖPvi*
“…. যে়ামর়া িেকলর ম়াদলকের ে়াকে প্র়ািণন়া েকর়া, যেন দেদন ে়াাঁর শস্যকক্ষকত্র েমণচ়ারীকির প়াি়ান।”। মতে

৯:৩৮ পে

দবশ্বদবিে়ালয েে়াম্প়াকের ম়ািেকম ে়ার়া দবকশ্ব সপৌৌঁবি
র্াওয়ার স্বপ্ন।
আমর়া েে়াম্প়াকে সু-েম়াচ়ার প্রচ়ার েকর এমন মণ্ডলী স্থ়াপন েদর ে়ারর্ আমর়া িৃঢ়ভ়াকব দবশ্ব়াে েদর
যে েদি আমর়া েে়াম্প়াে পদরবেণন েরকে প়াদর, ে়াহকল আমর়া িলশ্রুদেকে পদরব়ার, যে়ান জ়াদে
এবং এমনদে দবশ্বকে পদরবেণন েরকে েক্ষম হকব়া। েকলজ ে়াত্রে়াত্রীকির ে়াকে সু-েম়াচ়ার যপৌাঁকে
যিওয়ার জন্যই আম়াকির েে়াম্প়াে দমদনদস্ট্র ি়াযবদ্ধ। ঈশ্বকরর র়াকজের যেব়া ের়ার জন্য, দবশ্বকে
প্রভ়াদবে ের়ার জন্য ও ে়াাঁর ব়ােে প্রচ়াকরর জন্য এদট আম়াকির এেদট আহ্ব়ান।

প্রােৃনা করুন:
• এই বেকর ে়াকে নেুন ে়াত্রে়াত্রীর়া সু-েম়াচ়াকরর ে়াকি েম্পৃি হকে প়াকর ে়ার জন্য প্র়ািণন়া েরুন।
• এই েময েখন েে়াম্প়াে পদরচেণ়াে়ারী এবং মণ্ডলী েমূহ ে়াত্রে়াত্রীকির ে়াকে প্রচ়ার েরকে ও ে়াকির দশষ্য
দহকেকব েকে যে়ালকে, প্র়ািণন়া েরুন যেন ে়ার়া প্রঞ়ায পদরচ়াদলে হয।
• যেন আরও যবদশ ে়াত্রে়াত্রীকির ে়াকি েম্পৃি হওয়া ে়ায যেজন্য দবশ্বদবিে়ালকযর অনুষি েমূকহ ঈশ্বকরর
অনুগ্রকহর জন্য প্র়ািণন়া েরুন।
• নেুন নেুন েে়াম্প়াকে যেন সু-েম়াচ়ার প্রচ়াকরর সুকে়াে েৃদি হয যেজন্য প্র়ািণন়া েরুন।

*২০২১ এর যম’দর দহে়াব অনুে়াযী
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ভূতমকা

ঈশ্ববরর বাকে রুতির
ন্যায়
তদ্বতীয় তববরণ ৮:১-২০ পে পেুন
দেদন যে়াম়াকির অবনে েকরকেন, ক্ষুি়ােণ েকরকেন, ে়ারপর যে়াম়াকির ম়ান্ন়া যভ়াজন েদরকযকেন,
ে়ার েি়া যে়ামর়া দেম্ব়া যে়াম়াকির দপেৃপুরুকষর়া আকে েখনও জ়ানকে ন়া, এই উকেকশ্য যে
যে়ামর়া যেন জ়ানকে প়ার যে ম়ানুষ যেবল রুদটকে ব়াাঁকচ ন়া, প্রভু পরকমশ্বরও মুখদনঃেৃে প্রদেদট
ব়াকেেই ম়ানুকষর জীবন দবিৃে। তদ্বতীয় তববরণ ৮:৩ পে।

আরও পেুন: মতে ৪:৩-৪, লূক ৪:১-৪ ও সর্াহন ৪:৩৪ পে
প্র়াচীন Near East ব়া বেণম়ান মিে প্র়াকচের যল়ােকির ে়াকে রুদট দেল খ়ািে ে়াদলে়ার প্রি়ান।
এমনদে আজকের দিকনও অকনে েংস্কৃদেকে দবকশষ দবকশষ িরকনর রুদট ে়াকির খ়ািে ে়াদলে়া
দবিেম়ান। যেমন ফ্র়াকে রকযকে মচমকচ ব়াকেট রুদট, ভ়ারকের রকযকে খ়াদম-দবহীন রুদট, ইদিওদপয়ায
রকযকে ইনকজর়া ন়ামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেদ্র দবদশি রুদট, যমদিকে়াকে আকে প়ােল়া টদটণল়া রুদট এবং
দিদলদপকের আকে প়াদণ্ডে়াল ন়াকমর এে েুলেুকল নরম রুদট।
দেন্তু দিেীয দববরর্ ৮:৩ পকি মূে়া ব়া যম়াদশ য ়াষর়্া েকরকেন যে ম়ানুষ যেবল রুদট যখকযই ব়াাঁকচ ন়া।
ইস্র়াকযলীযর়া েখন মরুভূদমকে দেল, েখন ঈশ্বর স্বেণ যিকে ম়ান্ন়া ন়ামে এেদট রুদটর মকে়া খ়াব়ার
বষণর্ েকর ে়াকির জন্য খ়াকিের বেবস্থ়া েকরদেকলন। এখন েখন ে়ার়া, যে যিকশ রকযকে প্রচুর খ়ািে,

যেই প্রদেশ্রুে যিকশ প্রকবশ ের়ার প্রস্তুদে দনকচ্ছ, যম়াদশ যেই যল়ােকির মরুভূদমকে যে ে়াকির খ়ািে
েরবর়াহ েকরদেকলন যেই দবষকয স্মরর্ েদরকয যিওয়ার জন্য েময যনন। এবং েদিও ে়ার়া যে নেুন
যিকশ ে়াকচ্ছ যেখ়াকন বৃদির ন্য়ায স্বেণ যিকে আে়া রুদটর প্রকয়াজন হকব ন়া, যম়াদশ স্মরর্ েদরকয যিন
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েবুও যেন ঈশ্বকরর উপর ে়াকির দনভণরে়ার পদরবেণন ন়া হয। বরং ঈশ্বকরর ব়াকেের প্রদে দবশ্ব়াে ও
ব়ািেে়ার ে়ারকর্ই ে়ার়া যিকশ যবাঁকচ ি়ােকব এবং যেই যিকশ উন্নদে ে়ািন েরকব। দিে যবাঁকচ ি়াে়ার
জন্য যেমন ে়াকির রুদটর প্রকয়াজন যেমদন প্রকয়াজন ঈশ্বকরর ব়ােে।
এেইভ়াকব, ঈশ্বকরর ব়াকেের উপর আম়াকির দনভণরে়া রুদটর উপর আম়াকির দনভণরে়ার মকে়াই হওয়া
উদচে। আম়াকির প্রদেদিকনর উপব়াকে আম়াকির যিহ রুদট যে পুদি েরবর়াহ েকর ে়া আরও যবদশ
েকর ে়ামন়া েরকব। দেন্তু এই ে়ামন়া, খ়াকিের জন্য আম়াকির প্রকয়াজনীযে়া েম্পকেণ এই প্র়ায

েবণগ্র়ােী েকচেনে়া রুদট ন্য়ায ঈশ্বকরর ব়াকেের এই রূপেদট আম়াকির ে়াকে আরও যবদশ প্র়ােদিে
হকয ওকি। আম়াকির শরীর যেমন রুদট ে়ামন়া েকর, যেমদনভ়াকব আম়াকির ঈশ্বকরর ব়ােে ে়ামন়া
ের়া উদচে, প্রদেদিন ে়াাঁর এবং আম়াকির জন্য ে়াাঁর ব়াকেের প্রকয়াজনীযে়া েম্পকেণ অদবর়াম
েকচেনে়া ম়ািেকম আম়াকির যবাঁকচ ি়াে়া উদচে।
বস্তুে, যে়াহকনর সুেম়াচ়াকরর ম়ািেকম আমর়া জ়ানকে প়াদর যে েীশু দনকজই হকলন যেই ঈশ্বকরর ব়ােে।
দেদন দনকজকে "জীবন রুদট" দহকেকব অদভদহে েকরন, আর প্রদেশ্রুদে যিন যে, যে যেউ ে়ার ে়াকে
আেকল যে আর েখনই ক্ষুি়ােণ ব়া েৃষ্ণ়ােণ হকব ন়া। েখন আমর়া ে়াাঁর ে়ামকন আদে এবং দনকজকির

ঈশ্বকরর ব়ােে পূর্ণ েদর, েখন আমর়া ে়াাঁর পদরত্র়ার্ গ্রহন েদর এবং েদেেে়ার অকিণ দনকজকির
পদরপূর্ণ েরকে প়াদর।
ঈশ্বকরর ব়ােে েেে। ঈশ্বকরর ব়ােে শদিশ়ালী। আর ঈশ্বকরর ব়াকেের ম়ািেকমই দেদন আম়াকির ে়াকে
দনকজকে প্রে়াশ েকরন এবং আমর়া পদরবেণন হকে এবং ে়ার জন্য যবাঁকচ ি়াে়ার জন্য শদিশ়ালী হকে
প়াদর।
এই েপ্ত়াকহ আমর়া েখন প্র়ািণন়া এবং উপব়াকের মিে দিকয এবং প্রদেদিন রুদটর জন্য আম়াকির

ক্ষুি়ার মিে দিকয ে়াব, েখন ঈশ্বকরর ব়াকেের প্রদে যেন আম়াকির ক্ষুি়াও আরও বৃদদ্ধ প়ায।
আপন়াকে ঈশ্বকরর উপর দনভণর েরকে হকযদেল এমন যে়াকন়া পদরদস্থদের েি়া ভ়াবুন।
এই পদরদস্থদেকে আপন়াকে দটদেকয র়াখ়ার জন্য ে়াাঁকে িন্যব়াি দিন।
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দবেে বেকর যে়ান পি ব়া অনুকচ্ছিদট আপন়াকে অনুপ্র়াদনে েকরদেল? ঈশ্বকরর ব়ােে
আপন়ার জীবকন দবশ্বস্ত এবং শদিশ়ালী হওয়ার জন্য ে়াাঁর প্রশংে়া ের়ার জন্য েময
দনন।

ঈশ্ববরর বাকে আমাবের তিতকবয় রাবখ বা অিত রাবখ
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তদ্বতীয় তবতবরণ ৮:৩ পে

দেদন যে়াম়াকির অবনে েকরকেন, ক্ষুি়ােণ েকরকেন, ে়ারপর
যে়াম়াকির ম়ান্ন়া যভ়াজন েদরকযকেন, ে়ার েি়া যে়ামর়া দেম্ব়া
যে়াম়াকির দপেৃপরু
ু কষর়া আকে েখনও জ়ানকে ন়া, এই উকেকশ্য যে
যে়ামর়া যেন জ়ানকে প়ার যে ম়ানুষ যেবল রুদটকে ব়াাঁকচ ন়া, প্রভু
পরকমশ্বরও মুখদনঃেৃে প্রদেদট ব়াকেেই ম়ানুকষর জীবন দবিৃে।

ঈশ্বর, আম়াকির ব়াইকবল/ব়ােে উপহ়ার যিওয়ার জন্য যে়াম়াকে
িন্যব়াি। যে়াম়ার ব়াকেের ম়ািেকম, েুদম আম়ার ে়াকি েি়া
বকল়া এবং আম়াকে মকন েদরকয ি়াও যে েুদম আম়ার ে়াকি
রকযে। েুদম আম়াকে যে়াম়ার দচরন্তন চদরত্র যিখ়াও, আর আদম
যে়াম়ার ব়াকেে িে়ান ের়ার ে়াকি ে়াকি যে়াম়ার েণ্ঠস্বর শুনকে
দশদখ। প্রভু, আদম যেন প্রদেদিন যে়াম়ার ব়াকেে ব়াে ের়ার
আে়াঙ্ক্ষ়া তেদর েরকে আম়াকে ে়াহ়ােে েকর়া, যে আে়াঙ্ক্ষ়া
যে়াম়ার ে়াকি ি়াে়ার ম়ািেকম যবকে উিকব। যে়াম়ার ব়ােে
আম়ার আত্ম়াকে পুি েকর এবং আম়ার হৃিযকে পদরপূর্ণ েকর।

এই েপ্ত়াকহ আদম েখন প্র়ািণন়া, উপব়াে এবং দনকজকে পদবত্র
েরদে, প্র়ািণন়া েদর যেন যে়াম়ার প্রদে আম়ার ঞ়ান এবং
ভ়ালব়াে়া বৃদদ্ধ প়ায। েীশুর ন়াকম-

আতমন
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ঈশ্ববরর বাকে একতি
বীবজর ন্যায়
১ তপতর ১:১৩-২৫ পেুন
নশ্বর যে়ান বীজ যিকে নয, দেন্তু ঈশ্বকরর জীবন্ত দচরস্থ়াযী ব়াকেরূপী অদবনশ্বর বীজ যিকে যে়ামর়া
নবজে ল়াভ েকরে। ১ তপতর ১:২৩ পে।

আরও পেুন: মাকৃ ৪:৩-৯ ও ১৩-২০ পে
দপের এই পকি আম়াকির বকলন যে ঈশ্বকরর অদবনশ্বর বীকজর ম়ািেকমই আমর়া পুনজণে ল়াভ
েকরদে। এর ম়ািেকম দেদন দে বুঝ়ান? ঈশ্বকরর ব়াকেে আমর়া আম়াকির প়াপ যিকে রক্ষ়া ের়ার জন্য
েীশু দিকির মিে দিকয ঈশ্বর ে়া েকরকেন যেই সু-েংব়াি েম্পকেণ জ়ানকে প়াদর। এবং ঈশ্বকরর
ব়াকেের ম়াকঝ প়াওয়া সু-েম়াচ়াকরর ম়ািেকমই এেজন প়াপী ম়ানুকষর পুনজণে হয। েকব, ে়ার
ব়াকেের ম়ািেকম ঈশ্বর যেবলই প়াপীকির জন্য ে়াাঁর পদরত্র়াকর্র পদরেল্পন়া উকে়াচন ে়া নয। দেদন
ে়াাঁর ব়াকেের ম়ািেকম আম়াকির ে়াকে দনকজর আত্মপ্রে়াশ েকরন। যেজন্য দপের ে়াাঁকে এে জীবন্ত ও
দচরস্থ়াযী ব়ােে বকলকেন।
দপের ঈশ্বকরর ব়ােেকে এেদট অদবনশ্বর বীকজর ে়াকি েুলন়া েকরন। যে়াকন়া বীকজর আেষণর্ীয দিে
হল যে, এদট বপকনর আকে ি়াকে শুষ্ক এবং দনকস্তজ ে়াকে জীবকনর যে়াকন়া দচহ্নই ি়াকে ন়া। দেন্তু

েখনই বীজদট যে়াকন়া েদিে জ়াযে়ায পকে, স্য়াাঁেকোঁকে এবং পুদিেমৃদ্ধ ম়াদটকে যর়াপর্ ের়া হয,
ে়াহকল আমর়া েখন ম়াদটর উপদরভ়াকে জীবকনর দচকহ্নর জন্য অিীর আগ্রকহ অকপক্ষ়া েদর েখন
বীজদট যিকে এেদট জীবন যবদরকয আকে। জীবকনর েঞ্জ়ারকনর জন্য যেমন যে়াকন়া বীজকে েদিে
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অবস্থ়াকন বপন ের়া প্রকয়াজন, যেমদন এেজন দবশ্ব়ােীর হৃিকযর উবণর জদমকে বপন হওয়ার জন্য
ঈশ্বর ব়ােে অকপক্ষ়া েরকেন। এবং ে়ারপর, পদবত্র আত্ম়ার ে়াহ়াকেে, ে়াাঁর ব়ােে অঙ্কুদরে হকবন,
দশেে েজ়াকবন এবং বৃদদ্ধ প়াকবন, এবং ে়া ে়াকেই স্পশণ েরকব ে়াকে জীবন ও যেৌন্দেণ বকয
আনকব।
েখন আমর়া ঈশ্বকরর জীদবে এবং স্থ়াযী ব়ােে খুকল িকর, েখন আমর়া মহ়াদবকশ্বর ঈশ্বকরর মুকখ়ামুদখ
হই দেদন েমস্ত দেেু েৃদি েকরকেন এবং দেদন েবদেেু নেুন েকর তেদর েরকেন। আর আমর়া েখন

ে়ার ে়াকি ে়াক্ষ়াৎ েদর, আম়াকির জীবকনর রূপ়ান্তর অবশ্যম্ভ়াবী হকয উকি। শুষ্কে়া অনুভব েরকেন
এমন যে়াকন়া যক্ষত্র হযকে়া আপন়ার জীবকন ি়ােকে প়াকর। হযকে়া হ়ার়াকন়াকির প্রদে আপন়ার
ভ়াকল়াব়াে়া হ্র়াে যপকে চকলকে অিব়া হকে প়াকর ঈশ্বকরর দমশকনর/পদরেল্পন়ার প্রদে আপন়ার
অনুর়াে দমকট যেকে। ঈশ্বকরর জীদবে এবং দচরস্থ়াযী ব়ােে আপন়ার জীবকনর প্রদেদট দনকস্তজ, শুষ্ক
এবং মৃে যক্ষত্র েমূহকে স্পশণ েকর পুনর়ায নেুন ও অদবনশ্বর জীবকনর েূচন়া ের়ার শদি েখনই
হ়াদরকয ে়ায ন়া। আর েখকনই ে়াাঁর ব়ােে আম়াকির জীবনকে স্পশণ এবং রূপ়ান্তদরে েকর, আমর়া
যেখ়াকন ে়ায েীশু আম়াকির মুদির জন্য ে়া েকরকেন ে়ার সুখবর ঈশ্বকরর এই অদবনশ্বর বীজকে বপন
ন়া েকর।
প্রিম েকব আপদন সুেম়াচ়াকরর দবষকয শুকনকেন ে়া ভ়াবুন। যেউ দে ে়া আপন়ার ে়াকি এট়া যশয়ার
েকরদেল? ে়ার পদরত্র়াকর্র জন্য ঈশ্বরকে িন্যব়াি জ়াদনকয যেই মুহূকেণর উপর প্রদেিলন েরুন।

ঈশ্বকরর ব়ােে যেকহেু শব্দদট জীবন্ত এবং দচরস্থ়াযী, আপন়ার জীবকনর যে়ান যে়ান যক্ষত্রকে ব়ােে এই
েপ্ত়াকহ নেুনীেরর্ েরকে প়াকর?

ঈশ্ববরর বাকে সবতকিুবক নতুন কবর তততর কবর
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১ দপের ১:২৩ পি
নশ্বর যে়ান বীজ যিকে নয, দেন্তু ঈশ্বকরর জীবন্ত দচরস্থ়াযী
ব়াকেরূপী অদবনশ্বর বীজ যিকে যে়ামর়া নবজে ল়াভ
েকরে।. .

ঈশ্বর, আদম দবশ্ব়াে েদর যে যে়াম়ার ব়ােে এেদট অদবনশ্বর বীজ ে়া
আম়ার জীবকনর প্রদেদট যক্ষত্রকে নেুনীেরর্ েরকে প়াকর। আদম
ে়ামকন আম়ার ভগ্নে়া, দবভ্র়াদন্ত এবং দনর়াপি়া-হীনে়া যে়াম়ার ে়াকে
দনকয আেকে প়াদর, এট়া যজকন যে েুদম যে়াম়ার ব়ােের বীকজর
ম়ািেকম আম়াকে েম্পূর্ণ, আত্মদবশ্ব়ােী এবং সুরদক্ষে েকরন। েুদম
আম়াকে মৃেুে যিকে জীবন দিকযে আর আম়ার ম়াকঝ যে ভ়াল ে়াজ
শুরু েকরকে়া ে়া যশষ েরকে েমিণ। প্রভু, আদম প্র়ািণন়া েদর যেন
েুদম আম়ার জীবকনর পদরবেণন অবে়াহে র়াখকব ে়াকে আম়ার
চ়ারপ়াকশ ে়ার়া রকযকে ে়াকির প্রদে যে়াম়ার ভ়ালব়াে়া প্রদেিদলে
েরকে েরকে প়াদর। েুদম আম়ার ম়াকঝ যে়াম়ার ব়াকেের যে বীজ
বপন েকরকে়া ে়ার ে়ারকর্ আদম যেখ়াকনই ে়াই যেখ়াকন যে়াম়ার সুেম়াচ়াকরর দবষকয েি়া বল়ার জন্য আরও ে়াহেী হকে প়াদর।

আতমন
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তেবস ২

ঈশ্ববরর বাকে
আবলার ন্যায়
পেুন গীতসাংতহতা ১১৯:১০৫-১১২ পে
যে়াম়ার ব়ােে আম়ার পি দনকিণকশর প্রিীপ, আম়ার চল়ার পকির আকল়া। গীতসাংতহতা ১১৯:১০৫

পে।

আরও পেুন গীতসাংতহতা ১১৯:১৩০ পে
েীেেংদহে়া ১১৯ হল এেদট প্রঞ়া-পূর্ণ েীে ে়া জীবকনর দনখুাঁে দনকিণদশে়া দহে়াকব ঈশ্বকরর ব়ােেকে

বে়াখে়া েকর। ১০৫ পকি যলখে বকলকেন যে ঈশ্বকরর ব়ােে ে়ার চরকর্র এবং পকির আকল়া ব়া ব়াদে।
প্র়াচীন Near East ব়া বেণম়ান মিে প্র়াকচে ব়াদে এেদট দচমদটেুি যি়াাঁট েম্বদলে ব়াদটর এেপ়াকশ
বদেণে়াদটকে বদেকয র়াখ়া হকে়া। ব়াদটদট যেল দিকয পূর্ণ ের়ার বদেণে়াদটকে আগুন িদরকয দিকে হকে়া
ে়া যে়াকন়া অন্ধে়ার পিকে আকল়াদেে ের়ার জন্য দেল পেণ়াপ্ত।
জীবন-ে়াপন ে়াকি আমর়া প্র়াযশই আমর়া প়াদে দিকে অক্ষম এমন পদরদস্থদের মুকখ়ামুদখ হই: েখন
পদরদস্থদে, ি়ারন়া দেম্ব়া আিশণেে েংগ্র়াম যম়াে়াদবল়া ের়ার জন্য আম়াকির দেদ্ধ়ান্ত দনকে হয। আমর়া
দনকজর়াই ে়ার েম়াি়ান যবর ের়ার যচি়া েদর, দেন্তু যে়াকন়া দনকিণদশে়া বেেীে আমর়া অন্ধে়াকর যহ়াাঁচট

খ়াই। আম়াকির ে়ামকনর অন্ধে়ার পিকে আকল়াদেে ের়ার জন্য আম়াকির এেদট দবশ্বস্ত আকল়ার
িরে়ার হকয পকে।
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ঈশ্বকরর ব়াকেে আমর়া যেই দনকিণদশে়া খুাঁকজ প়াই। ২ দেমিীয ৩:১৬ পকি যপৌল আম়াকির বকলন যে
েমস্ত শ়ােই ঈশ্বকরর ব়ােে যিকে েৃি, ে়ার অিণ আমর়া ব়াইকবকল যে েি়াগুদল খুাঁকজ প়াই ে়ার েবই
ঈশ্বকরর ে়াে যিকে একেকে। আপন়ার জীবকন দে এমন দবশ্বস্ত যেউ আকে েখন দেদন আপন়াকে দেেু
বকলন, েখন ে়া আপদন দবন়াব়াকেে দবশ্ব়াে েকরন? আপদন এমন ে়াউকে দবশ্ব়াে েকরন ে়ারর্
েমকযর ে়াকি ে়াকি ে়াকির চদরত্র আপন়ার ে়াকে প্রম়ার্ েকরকে যে ে়ার়া দবশ্বস্ত। আর আমর়া েদি
এেজন বেদির েি়া এে দবশ্ব়াে েরকে প়াদর, ে়াহকল আমর়া েেই ন়া আম়াকির দনখুাঁে ঈশ্বকরর
ব়াকেে দবশ্ব়াে েরকে প়াদর, দেদন ব়ারব়ার আম়াকির ে়াকে দনকজকে দবশ্বস্ত প্রম়ার্ েকরকেন? ঈশ্বকরর

ব়ােে এেদট দবশ্বস্ত এবং দনভণরকে়ােে দনকিণদশে়া ে়ারর্ ঈশ্বর এেজন দবশ্বস্ত এবং দনভণরকে়ােে
পিপ্রিশণে।
আপদন হযকে়া বেণম়াকন অদেক্রম ক্ষমে়ার ব়াইকর এমন যে়াকন়া পদরদস্থদের মুকখ়ামুদখ হকযকেন—
যে়াকন়া দেদ্ধ়ান্ত দনকে হকচ্ছ ব়া যে়াকন়া প্রদেবন্ধেে়ামুলে পদরদস্থদের প্রদে আপন়াকে ে়াে়া দিকে
হকচ্ছ। আপন়ার অন্ধে়ার পকি দনকিণশন়া যিওয়ার জন্য ঈশ্বকরর ব়ােে এেদট উজ্জ্বল আকল়া ব়াদে ব়া
আকল়া ে়া আপন়াকে আপন়ার প্রকয়াজনীয প্রঞ়া েরবর়াহ েকর ি়াকেন। আর ঈশ্বকরর ব়ােে যে
আপন়াকে যেবল প্রঞ়া যিকবন ে়া দেন্তু ন়া, বরাং ঈশ্বকরর ব়ােে যমকন চল়ার ম়ািেকম, আপদন এমন
এেজন প্রঞ়াব়ান বেদি দহে়াকব যবকে উিকবন যে অন্ধে়ার এ জেকে ে়ার আকল়া জ্ব়াদলকয দিকে
প়াকর।
এমন এেদট েমকযর েি়া ভ়াবুন েদিন পদরদস্থদেকে েখন ঈশ্বকরর ব়ােে আপন়াকে প্রঞ়া েরবর়াহ
েকরদেকলন। ে়ার দনকিণশন়ার জন্য িন্যব়াি জ়ান়াকে েময ে়াট়ান।

ঈশ্বকরর প্রশংে়া েরুন যে দেদন দবশ্বস্ত এবং দনভণরকে়ােে। আপন়ার জীবকন দে এমন দেেু যক্ষত্র রকযকে
যেখ়াকন আপদন দনকিণশন়ার জন্য ঈশ্বকরর ব়ােেকে আরও ভ়ালভ়াকব দবশ্ব়াে েরকে প়াকরন?
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ঈশ্ববরর বাকে আমাবের তনবেৃশনা সেন।
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েীেেংদহে়া ১১৯:১০৫ পি

যে়াম়ার ব়ােে আম়ার পি দনকিণকশর প্রিীপ, আম়ার চল়ার
পকির আকল়া।

স্বেণীয দপে়া, েুদম আম়াকে এই ত্রুদটপূর্ণ জেকের পিপ্রিশণে
দহে়াকব যে়াম়ার দনখুাঁে ব়ােে দিকযে। েুদম ভ়াল, দবশ্বস্ত, েবণঞ
এবং িয়ালু বকলই আদম যে যে়ানও পদরদস্থদেকে যে়াম়ার

দনকিণশন়ার উপর দনভণর েরকে প়াদর। েুদম আম়ার জীবন এবং
আম়ার যনওয়া দেদ্ধ়াকন্তর দবষকয েত্নশীল। দবশৃঙ্খল়ার ম়াকঝ
শৃঙ্খল়া এবং অন্ধে়াকর আকল়া আনযকন যে়াম়ার ব়াকেের
ক্ষমে়া যরকযকে। আম়ার ভকযর যে়াকন়া ে়ারর্ যনই। আদম
যে়াম়ার ব়ােেকে আম়ার হৃিকযর েভীকর ি়ারর্ ের়ার েময ে়া

দেভ়াকব অিে়াযন েরকে হয এবং আম়ার জীবকন প্রকয়াে
েরকে হয ে়া আম়াকে দশখ়াও।

আতমন
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তেবস ৩

ঈশ্ববরর বাকে
একতি েপৃবনর ন্যায়
পেুন র্াবকাব ১:১৯-২৫ পে
ে়ারর্ যেউ েদি যেই ব়ার্ী অনুে়াযী ে়াজ ন়া েকর শুদু শুকনই ে়ায, ে়াহকল যে হকব এমন এেজন
যল়াকের মে যে আযন়ায দনকজর যচহ়ার়া যিকখই চকল ে়ায এবং পরক্ষকর্ই দনকজর যচহ়ার়া যেমন
ে়া ভুকল ে়ায। র্াবকাব ১: ২৩-২৪ পে।

আরও পেুন: সরামীয় ২:১৩ পে
সরামান সাম্রাজে জুবে িতেবয় তিতিবয় োকা তিস্টান ইহুতে িমৃ সেবম আসা তবশ্বাসীবের কাবি সজমস
এসব তলখতিবলন র্ারা পরীিার সম্মুখীন হতিল এবাং র্ারা এই পরীিার মুবখামুতখ হবয় ঈশ্ববরর
বাবকের অনুশীলবনর পতরববতৃ তাবের িারপাবশর সলাকবের পাতেৃব অনুশীলনগুবলা অনুসরণ কবর
িলতিল। এবাং তাই, তার তিতি জুবে সজমস এই তবষয়তি তুবল িবরন সর্ সকবল ঈশ্ববরর বাকে শ্রবণ
করা-ই র্বেষ্ট নয়। বরাং বাকে র্া ববল তা আমাবের করবত হবব।
এখাবন, সজমস সর্ বাকে শুবন তকন্তু সস অনুসাবর িবল না তাবক তততন আয়নায় তনবজবক তনরীিণ কবর
সেবখ িবল র্াওয়ার পর আয়নায় সেখা তনবজবক ভুবল র্ায় এমন একজন মানুবষর সাবে তুলনা
কবরবিন। সােৃশ্যতি অবনকিা হাস্যকর মবন হয়। আপতন কীভাবব তনবজবক এত কাি সেবক

ঘতনষ্ঠভাবব সেখার পরও কীভাবব তনবজবক ভুবল সর্বত পাবরন? তকন্তু সজমস সসই তবষয়তিই সবাঝাবত
সিষ্টা করবিন। আপনার িুল সসাজা হবয় আবি তকনা তা তনতিত করবত বা আপনার োৌঁবত তকিু সলবগ
আবি তকনা তা পর্ৃববিণ করবত আপতন তক সকাবল আয়নায় তনবজবক সেবখন? এই প্রতক্রয়ায়,
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আপতন র্তে আপনার মুবখ একতি তবশাল োগ লিে করার পরও তক আপতন আয়নার সামবন সেবক
িবল র্াববন এবাং সসই োগতির বোপাবর ভুবল র্াববন? মুবখ সকাবনা বে োগ সেখার পর উবপিা কবর
িবল র্াওয়া--মাবন আপতন সেখবত সকমন তা ভুবল র্াওয়া-- সর্মন সবাকাতম, সতমতন- ঈশ্ববরর বাকে
সম্পবকৃ জানা বা অবগত হওয়ার পর তা উবপিা কবর িবল র্াওয়া বা তার অবািে হওয়াও সবাকাতম।
আয়নার মবতা ঈশ্ববরর বাকে প্রকৃত অবেৃ আমাবের আতিক রূপ প্রেশৃন কবরন। তাৌঁর বাকে বেতীত,
প্রকৃতপবি আমাবের দুবৃলতাবক উবপিা কবর, সজমবসর শ্রুতাবের ন্যায় তববশষ সকাবনা প্রততকুল

পতরতস্থততবত পাপ করার অজুহাত তততর কবর আমরা র্া নই তা সভবব তনবয় তনবজবের সহবজই
প্রতাতরত করবত পাতর। তকন্তু আমরা র্খন ঈশ্ববরর বাকেবক আমাবের জীববন আৌঁকবে িতর তখন তা
সম্ভব হয় না। আমরা র্খন ঈশ্ববরর বাবকের সবতের মািেবম আমাবের জীবনবক পরীিা-তনরীিা বা
পর্ৃববিণ কতর, তখন আমরা আমাবের প্রকৃত আতিক রূপ সেখবত পাই, আর আমরা অনুতপ্ত হওয়ার
জন্য ও তনবজবের পতরবতৃন করার জন্য ঈশ্ববরর অনুগ্রহ আর েয়ার মুবখামুতখ হই।
আমাবের প্রকৃত অবস্থা বা রূপ জানবত হবল আমাবের ঈশ্ববরর বাকে অনুসন্ধান করা প্রবয়াজন, তকন্তু
আমরা সসখাবনই সেবম সর্বত পাতর না। তারপর আমাবের সবর তগবয় ঈশ্ববরর বাকে অনুশীলন করবত

হবব...

আপনার জীববন ঈশ্ববরর অনুগ্রহ ও েয়া তকভাবব কাজ করবত সেবখবিন?

আপনার জীববন এমন সকান সিত্র আবি তক সর্খাবন আপতন ঈশ্ববরর বাকে বেবহার করবত
তদ্বিাগ্রস্ত হবয়বিন? আপনার প্রতত তার ভালবাসা এবাং অনুগ্রবহর জন্য তার প্রশাংসা করার জন্য
একিু সময় তনন।

ঈশ্ববরর বাকে আমাবের প্রকৃত রূপ প্রকাশ কবর
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র্াবকাব ১: ২৩-২৪ পে

কারণ সকউ র্তে সসই বাণী অনুর্ায়ী কাজ না কবর শুদু শুবনই
র্ায়, তাহবল সস হবব এমন একজন সলাবকর মত সর্ আয়নায়
তনবজর সিহারা সেবখই িবল র্ায় এবাং পরিবণই তনবজর
সিহারা সকমন তা ভুবল র্ায়।

সহ প্রভু, আতম র্খন আপনার বাকে পতে, আতম তবশ্বাস কতর সর্
তুতম আমাবক আমার প্রকৃত রূপ ও আমাবক তকরূবপ তততর
করবিা তা সেখাবব। আমার হৃেয় অনুসন্ধান কর এবাং প্রকাশ

কর সকাোয় এবাং তকভাবব আমার জীববন সতামা বাকেবক
বেবহার করবত হবব। পতরত্রাবণর মািেবম তবনামূবলে পাওয়া
উপহাবরর তবশ্বাবসর সাো তহবসবব সতামার বাকে র্া ববল তা
করার জন্য আমাবক নম্র কর। পতবত্র আিা, সতামার শতির
জন্য সতামাবক িন্যবাে সেয় র্া আমাবক ঈশ্ববরর বািে হবত,
হৃেয় পতরবতৃন করবত এবাং জীববনর পেবিপ তনবত সাহার্ে

কবর। র্ীশুর নাবম-

আতমন
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তেবস ৪

ঈশ্ববরর বাকে
একতি হাতুতের ন্যায়
পেুন তর্রমীয় ২৩:২৩-৩২ পে
হ্াৌঁ, প্রভু ববলন, “আমার বাতৃা হল আগুবনর মবতা। আমার বাতৃা হল পােবর আিবে পো হাতুতে,
র্া পােরবকও গুৌঁতেবয় সেয়। তর্রতময় ২৩: ২৯ পে।

আরও পেুন: সপ্রতরত ২:৩৭-৩৮ পে

নবী তর্রতময়র জীবদ্দশায় ইহুতে জাততর সময় তিল খুবই উত্তাল। তততন রাজা সজাতসয়ার সময় কাবল
নবী তহবসবব তার কমৃজীবন শুরু কবরতিবলন। রাজা সজাতসয়া তিবলন ইহুতে জাততর সশষ তবশ্বস্ত রাজা
এবাং তর্রতময় সম্রাি সনবুকোডবনর্ার কতৃৃক সজরুজাবলম ধ্বাংস করার আবগ ও ইসরাইতলবের
বোতবলবন বন্দী কবর তনবয় আসার সমবয়র বিরগুতলবত ভতবষ্যৎবাণী করা িাতলবয় র্ান।
তর্রতমবয়র সম্পূণৃ পতরির্ৃা জুবে, তততন ইসরাইতলবের তাবের মন্দতা ও মূততৃপূজারী পে সেবক তফবর
আসবত এবাং এক সতে ঈশ্ববরর তবশুদ্ধ উপাসনায় তফবর র্াওয়ার আহ্বান জাতনবয় তাবের জন্য আসন্ন
তবিাবরর ততি বাতৃা সঘাষণা কবরতিবলন। তকন্তু সলাকজন তর্রতমবয়র কো শুবনতন। তার কো শুনার
পতরববতৃ তারা তমেো নবীবের কো সশানা শুরু কবর তেবয়তিল। সসসব নবীরা ঈশ্ববরর বাকে সঘাষণার
পতরববতৃ সসসব সলাকজন র্া শুনবত িাইবতা সসসব আকষৃণীয় কোবাতৃা বলবতা।
ভণ্ড নবীবের দ্বারা উচ্চাতরত এইসব অেৃহীন এবাং ফাৌঁকা-বুতলর তবপরীবত ঈশ্ববরর বাকে হল একতি
হাতুতে ন্যায় র্া কতিন-তম পােরবকও িুকবরা িুকবরা করবত সিম। আপতন র্খন "হাতুতে" শব্দতি
সেখবলই আমাবের বাতের িারপাবশ সবতশরভাগ কাবজ কািতমতিবের সপবরক মারার জন্য বেবহৃত
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হাতুতের কো মবন হবত পাবর। তকন্তু এই সপ্রিাপবি এতিবক একতি কািতমতির বেবহৃত হাতুতে না
সভবব বরাং এতিবক প্রিণ্ড শতি প্রবয়াবগর মািেবম সকাবনা বস্তুবক িূণৃ-তবিূণৃ কবর সকাবনা িাতুর আকৃতত
তততরবত বেবহৃত সকাবনা কামাবরর হাতুতের কো তিন্তা করাই ভাবলা।

র্ীশুর সাবে িলার সময় আমাবের হৃেয় শি হবয় র্াওয়া সম্ভব। র্া সকাবনা অস্বীকার করা সগাপন
পাপ, িমাহীনতা সেবক সৃতষ্ট ততিতা, বা আমাবের প্রােৃনার উত্তর না পাওয়ার কারবণ আমাবের
হৃেবয় জে সনওয়া সকাবনা অতবশ্বাস সেবক হবত পাবর। এই সময়িাবত আমরা তনবজবেরবক
অতবরতভাবব সামাতজক মািেম সরাল করবত করবত অনলাইবন সনততবািক খবর পতে এবাং ঈশ্ববরর
বাকে সমবন িলার সিবয় সবতশ সিতলতভশন সেবখ সময় পার কবর োকবত পাতর।
তকন্তু র্খন আমরা ঈশ্ববরর বাকে খুতল, তখন আমরা আমাবের উপবর তাৌঁর হাতুতের ওজন অনুভব
কতর, র্া আমাবের নম্রতা ও অনুবশািনার েরুন আমাবের পাপ, ততিতা এবাং কবিার হৃেবয়র
অতবশ্বাসবক িূণৃ-তবিূণৃ করবত সিম।

কীভাবব আপতন ঈশ্ববরর বাকে আপনার হৃেয়বক সকামল করার অতভজ্ঞতা সপবয়বিন? আপনার
হৃেয়বক পতরবতৃন করার িমতার জন্য তাবক িন্যবা তেন।

আপনার কাবি এমন সকান তববশষ মুহূতৃ বা কষ্ট রবয়বি র্া আপনাবক ঈশ্ববরর বাবকে তফবর

র্াওয়ার পতরববতৃ "তমেো নবীবের বা তশিকবের" অনুসরণ করবত বািে কবরবি?

ঈশ্ববরর বাকে আমাবের অন্তরবক সকামল কবর
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হ্াৌঁ, প্রভু ববলন, “আমার বাতৃা হল আগুবনর মবতা। আমার
বাতৃা হল পােবর আিবে পো হাতুতে, র্া পােরবকও গুৌঁতেবয়
সেয়।

ঈশ্বর তুতম সর্ কাবরা সিবয় আমার হৃেয়বক ভাল কবর জান
এবাং এমনতক সতামার পে সেবক তিিবক পোর পরও তুতম
আমাবক ভালবববসি। আতম তকভাবব সতামার পে সেবক তিিবক

পবেতি তা তুতম আমাবক সেখাও এবাং পুনরায় আমাবক শি
তভতত্তবত তফতরবয় তনবয় এবসা। সতামার বাবকের উপর তবশ্বাস
স্থাপবনর সিবয় পৃতেবীর বস্তুর উপর তবশ্বাস রাখার জন্য আতম
অনুবশািনা করতি। সতামার বাবকে আমার পােবরর হৃেয়বক
মাাংবসর হৃেবয় পতরণত করার িমতা রবয়বি। তুতম র্াবত
আমাবক নতুন কবর তততর করবত পার তাই আতম তনবজবক
সতামার কাবি তুবল িতর। ঈশ্বর, তুতম আমার হৃেয়বক সকামল

করার পাশাপাতশ আমার িারপাবশর সলাকবের কাবি সতামার
বাকে তনবয় র্াওয়ার জন্য আমাবক িমতা োও। র্ীশুর নাবম
এই প্রােৃনা,

আতমন
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তেবস ৫

ঈশ্ববরর বাকে
একতি তরবাতরর ন্যায়
পেুন ইব্রীয় ৪:১-১২ পে
সকননা ঈশ্ববরর বাকে জীবন্ত ও কার্ৃেসািক, এবাং সমস্ত তদ্বিার খড়্গ অবপিা তীক্ষ্ণ, এবাং প্রাণ ও
আিা, গ্রতি ও মজ্জা, এই সকবলর তববভে পর্ৃেন্ত মম্মৃববিী, এবাং হৃেবয়র তিন্তা ও তবববিনার সূক্ষ্ম
তবিারক। ইব্রীয় ৪:১২ পে।

আরও পেুন: ইতফষীয় ৬:১৩-১৭ পে
ইব্রীয় পুস্তবকর ৪:১২ পে পর্ৃন্ত, সলখক আমাবের জন্য রাখা ঈশ্ববরর তবশ্রাম-বার সম্পবকৃ ববলবিন।
এই তবশ্রামবাবর ইস্রাবয়লীয়বের জন্য তবশ্রাম সেওয়া হবলও, তাবের অবািেতা এবাং অতবশ্বাবস তারা
এই তবশ্রামবাবর প্রববশ করবত বেেৃ হয়। এখন, এই তবশ্রামবার তবশ্রাম র্ারা িীবষ্ট রবয়বি তাবের জন্য
সরবরাহ করা হবয়বি, তকন্তু ইব্রীয় পুস্তবকর সলখক আমাবের সতকৃ কবরবিন সর্ন এই তবশ্রামবার
তবশ্রামবক ইস্রাবয়লীয়বের মবতা সোতসদ্ধভাবব না সনই, র্াবত আমরাও একই িরবণর অবািেতার
তশকার না হই।
ইব্রীয় পুস্তবকর সলখক তারপর ঈশ্ববরর বাবকে শতি সম্পবকৃ ববলন, র্াবত তততন বাকেবক একতি তদ্বিারী তরবাতরর সাবে তুলনা কবরন। তবলায়ার বা তরবাতরর কোর সিবত্র আরা তবতভন্ন িরবনর সেড
সেখবত পাই, র্ার প্রবতেকতিই আলাো আলাো উবদ্দবশ্য সতজ্জত করা হবয় োবক। তকিু তকিু
তরবাতরবত শতি প্রবয়াগ করবত হয়, আবার তকিু তকিু তরবাতর তনভুৃলতার তততর করা হয়। উভয় তেবক
িারাবলা একতি তদ্ব-িারী তবলায়ার তনভুৃলতার সাবে এর লিে সিে করার জন্য অনন্যভাবব তডজাইন
করা হয়।
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আমরা সর্মন সজমবসর কাি সেবক তশবখতি সর্ ঈশ্ববরর বাকে আমাবের প্রকৃত রূপ প্রকাশ কবর, এবাং
আমরা সর্মন তর্রতময় সেবক তশবখতি সর্, ঈশ্ববরর বাকে আমাবের পাপ-কবিার হবয় র্াওয়া হৃেয়বক
িূণৃ-তবিূণৃ করার িমতা রবয়বি। আর এখন এখাবন ইব্রীয়বত আমরা সেখবত পাই সর্ ঈশ্ববরর বাকে
একতি দুই-িারা তবলায়াবরর মবতা র্া আমাবের আিা এবাং সত্তাবক, অতস্থমজ্জার তবভাজনবক সিে
করবত সিম। মূলত, এর মাবন এই সর্ বাকে আমাবের সত্ত্বার গভীবর এবাং জীববনর সমৌবল প্রববশ
করবত পাবর। তকন্তু সলখক আরও ববলন সর্ ঈশ্ববরর বাকে জীবন্ত এবাং সতক্রয়, র্ার মাবন তা সকবল
তা আমাবেরবক আমাবের প্রকৃত রূপ প্রকাশ কবর এবাং আমাবের পাবপর অনুবশািনা তােনা তেবয়

আমাবের হৃেয়বক তবদ্ধ কবর না, বরাং আমাবের সভতবর-বাতহবর রূপান্ততরত করার িমতা বাবকের
রবয়বি।.
র্খন আমরা র্ীশুবত আমাবের পতরত্রাবণর জীবনর্াপন কতর, আমরাও সসই একই অবািেতা এবাং
অতবশ্বাবসর কারবণ পততত হবত িাই না র্া ইস্রাবয়লীয়রা মরুভূতম কবরতিল। বরাং আমরা র্খন
ঈশ্ববরর জীবন্ত এবাং সতক্রয় বাকে পাি কতর তখন এই দুই-িারা তবলায়ারতি প্রকৃতপবি আমাবের
অন্তবরর তকবসর অবস্থান তা সেতখবয় তেবয় এবাং বািেতা আর তবশ্বাবস সাো সেওয়ার সাবে সাবে ক্রবম
ক্রবম আরও সবতশ কবর িীবষ্টর মবতা কবর রূপান্ততরত কবর।

তবশ্বাস এবাং অনুতাপ হল ঈশ্ববরর কাি সেবক উপহার র্া আমাবের তাৌঁর আরও কাবি তনবয়
আবস। আপতন তক এই উপহাবরর জন্য ঈশ্বরবক িন্যবাে তেবয়বিন?

আপনার জীববনর সকান সকান সিবত্র আপতন বাবকের পতরবতৃন সেখবত তবশ্বাস কবরন?

ঈশ্ববরর বাকে আমাবের পতরবতৃন কবর
সবে োকা: ঈশ্ববরর বাবকের পরাক্রম ও সসৌন্দর্ৃ

38

ইব্রীয় ৪:১২

সকননা ঈশ্ববরর বাকে জীবন্ত ও কার্ৃেসািক, এবাং সমস্ত তদ্বিার
খড়্গ অবপিা তীক্ষ্ণ, এবাং প্রাণ ও আিা, গ্রতি ও মজ্জা, এই
সকবলর তববভে পর্ৃেন্ত মম্মৃববিী, এবাং হৃেবয়র তিন্তা ও
তবববিনার সূক্ষ্ম তবিারক।

সহ প্রভু, সতামার জীবন্ত এবাং সতক্রয় বাবকের জন্য
সতামাবক িন্যবাে র্া আমাবক তভতর-বাইবর রূপান্ততরত
কবর। সতামার বাকে আমার হৃেবয়র কতিন সিত্রগুতলবক

তবদ্ধ করবি সজবনও আতম তাবত জীবন-র্াপন করার
তসদ্ধান্ত তনবয়তি। প্রভু, আতম সর্ জগবতর মাপকাতিবত
তনবজবক সবপ তেবয়তিলাম তার জন্য আতম অনুতপ্ত হই।
আতম প্রােৃনা কতর সর্ন প্রাতেতহক জীববন সতামার বাকে
িোন করার সাবে সাবে তুতম আমাবক পতরবতৃন ও
পুনরুজ্জীতবত কবরা। সতামার বাকে পোর সময় তুতম
আমার তবশ্বাস বৃতদ্ধ কর এবাং আমাবক িীবষ্টর মবতা

কবর গবে সতাল।

আতমন
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সারাাংশ

ঈশ্ববরর বাকে
আমাবের তভতত্ত
পেুন মতে ৭:২৪-২৭ পে
অতএব সর্ সকহ আমার এই সকল বাকে শুতনয়া পালন কবর, তাহাবক এমন এক জন বুতদ্ধমান
সলাবকর তুলে বতলবত হইবব, সর্ পাষাবণর উপবর আপন গৃহ তনম্মৃাণ কতরল। মতে ৭:২৪ পে

আরও পেুন: ১ তপতর ২:৪-১০ পে
পাহাবে তশষ্যবের এবাং জনসািারবণর কাবি সেওয়া তশিায় র্ীশু ঈশ্ববরর স্বগৃরাবজে আমাবের জীবন
সকমন হওয়া উতিত তা বণৃনা কবরতিবলন। তারপবর তততন এই সতকৃবাণী তেবয় তাৌঁর তবখোত তশিাতি
সমাপ্ত কবরন: সতামরা তক একজন বুতদ্ধমান তনমৃাতার মবতা আমার বাবকের পােবরর উপর সতামাবের
জীবন গেবব? নাতক সতামরা একজন তনববৃাি-সবাকা তনমৃাতার মবতা আমার বাকেবক উবপিা কবর
বাতলর উপর সতামাবের জীবন গেবব?
আপতন র্তে ঘন ঘন বন্যা হয় এমন সকাোও বাস কবরন, র্ীশু সর্ শতিশালী তভতত্তর উপর জীবন
গোর সর্ েৃষ্টান্ততি তেবয়বিন তা আপনার সাবে তমবল সর্বত পাবর। কবয়ক তমতনবির মবিেই মুষলিাবর
বৃতষ্ট প্রিণ্ড সববগ সুন্দর ঘর-বাতে ধ্বাংস কবর তেবয় ববয় সর্বত পাবর। আর তিক সতমনতি সকান ঝেবৃতষ্ট সকান ভববনর তভতত্ত কতিুকু শতিশালী তার অবস্থা প্রকাশ কবর, সতমতন জীববনর ঝে-বৃতষ্ট
আমাবের জীবন ঈশ্ববরর বাবকের শি তভতত্তর উপর গো তকনা তা প্রকাশ কবর।
এই সপ্তাবহ, আমরা তশবখতি সর্ ঈশ্ববরর বাকে আমাবের আিোতিক পুতষ্টর জন্য প্রবয়াজনীয় রুতি
মবতা, আমাবের হৃেবয় সরাতপত ফলবান সকাবনা বীজ, সকল জ্ঞাবনর তেবক পতরিাতলত করা ও
অন্ধকার পে আবলাতকত করা আবলা, আমাবের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা আয়না, আমাবের পাতপষ্ঠসবে োকা: ঈশ্ববরর বাবকের পরাক্রম ও সসৌন্দর্ৃ
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কতিন হৃেয়বক িূণৃ-তবিূণৃ করবত সিম হাতুতে, এবাং আমাবের গভীর সত্তাবক তবদ্ধ করবত সিম
একতি তবলায়াবরর মবতা, র্া আমাবের মাবঝ পতরবতৃন আনয়বন সিম।
এখন প্রশ্ন হল, এই উপবাস সেবক সামবন এতগবয় র্াওয়ার জন্য আপতন তক করববন? আপতন তক শি
তভতত্তর উপর জীবন গো একজন বুতদ্ধমান তনমৃাতা হববন? এই সপ্তাবহ আমরা সর্ভাবব একতত্রত হবয়
ঈশ্ববরর কাি সেবক শুনার অতভজ্ঞতা লাভ কবরতি, সতমতন শি তভতত্তর উপর জীবন গোর জন্য
বিবরর সকবল পাৌঁিতি তেবনর উপবাস পালন র্বেষ্ট নয়। ঈশ্ববরর বাকে পাি করা এবাং তাৌঁর বাকে

সমবন িলার প্রতততেনকার জীবনিারা মািেবমই আমরা জীববনর ঝে-বৃতষ্ট আঘাত হানবত অিম এমন
শি তভতত্তর উপর জীবন গেবত সিম হই

ঈশ্ববরর বাবকে োকা মাবন র্ীশুবত োকা তর্তন আমাবের জন্য ঈশ্ববরর জীবন্ত বাকে। র্ীশু তক
আপনার জীববনর তভতত্ত র্ার উপর আপনার জীবন গবে উবিবি?

“abide” শবব্দর অেৃ হবলা “সকাবনা অবস্থায় তস্থর বা েৃঢ় োকা; বা সকাবনা অবস্থাবন
বলবত োক।" ২০২২ সাবল এবাং তার পবরর সমবয়, আপতন ঈশ্ববরর বাকে পো,
সবাঝা, তবশ্বাস করা এবাং সমবন িলার সিবত্র কীভাবব নতুন অেীকার করববন?

ঈশ্ববরর বাকে আমাবের েৃঢ় তভতত্ত
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মতে ৭:২৪

অতএব সর্ সকহ আমার এই সকল বাকে শুতনয়া পালন কবর,
তাহাবক এমন এক জন বুতদ্ধমান সলাবকর তুলে বতলবত হইবব,
সর্ পাষাবণর উপবর আপন গৃহ তনম্মৃাণ কতরল।

স্বগৃীয় তপতা, এই সপ্তাবহ আমার জীববন তুতম র্া কবরি
তার জন্য আতম সতামাবক িন্যবাে সেই। িন্যবাে সেই
সর্ আতম র্খন সতামার সন্ধান কতর তখন তুতম আমাবক

সেখা তেবয়ি এবাং আমার সাবে কো বলার জন্য তুতম
তবশ্বস্ত। আতম র্াবত সতামার শি তভতত্তর উপর আমার
জীবন গেবত পাতর সসইজবন্য তুতম আমাবক সতামার
বাবকের উপহার তেবয়বিা। প্রতততেন সতামার বাকে
সমবন িলবত আমাবক সাহার্ে কর র্াবত আতম তা
আমার হৃেবয় লুতকবয় রাখবত পাতর এবাং সতামার
জীবন-পতরবতৃনকারী শতি অনুভব করবত পাতর। র্ীশুর

নাবম আতম প্রােৃনা কতর,

আতমন
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