আ ার ারা চািলত
১ম িদন
আ া আপনার সে

বাস কেরন

যাহন ১৪:১৬-১৭
16 আিম িপতার কােছ চাইব, আর িতিন তামােদর কােছ িচরকাল থাকবার জন আর একজন
সাহায কারীেক পা ঠেয় দেবন। 17 সই সাহায কারীই সেত র আ া। জগেতর লােকরা
তাঁেক হণ করেত পাের না, কারণ তারা তাঁেক দখেত পায় না এবং তাঁেক জােনও না।
তামরা িক তাঁেক জান, কারণ িতিন তামােদর সংেগ সংেগ থােকন আর তামােদর অ ের
বাস করেবন।
পরামশদাতারা সহায়তা দান কেরন যারা আেবগ বণ সমস ার স ুখীন তােদর
সমস া শনা
করা এবং এই সমস া িনেয় কাজ করার মাধ েম। বশীরভাগ
পরামশদাতারা একটা িনিদ সমস া িনেয় দীঘ সময় না িনেয় বরং একটা িনিদ
সময়কােল তারা তােদর মে লেদর সােথ কাজ কেরন, মে লেদর কল াণ
িতপালেন এবং ব া গত সমস ার সমথেন অথবা জীবেনর কােনা পিরবতেন।
পিব আ ােক আমেদর পরামশদাতা িহেসেব দয়া হেয়েছ।
ধুমা িনিদ
সমেয়র জন নয় িক িচরকােলর জন ই দয়া হেয়েছ। িতিন আমােদর সে
থােকন এবং আমােদর মেধ থাকেবন। জগত তােক হণ করেত পাের না, কারণ
জগত না তােক জােন এবং না তােক দখেত পায় । িচ া ক ন এমন কউ যােক
আমরা স ান দই িতিন আেসন এবং আমােদর সােথ আমােদর ঘের থােকন।
আমরা িন ত করেবা য িতিন িনেজেক িবেশষ এবং াণব অনুভব করেছন।
িতিন তার খাবার সময়মত পাে ন এবং ধু সাধারণ খাবার নয়, িবেশষ খাবার।
আমরা সব িদক িদেয় ঐ মানুেষর জন সরাটাই িদেত চাই।
আমরা িক পিব আ ােক আমােদর িভতের িবেশষ এবং াণব অনুভব করা ?
একজন পরামশদাতা িহেসেব, িতিন আমােদর সােথ কথা বলেত ভালবােসন। আমরা
িক তার পরামশ শানার জন সময় তরী কির? আপিন শষ কেব পিব আ ার
কােনা পরামশ বা পিরচালনা
েনেছন বা অনুসরণ কেরেছন ? আমরা িক
িত িত করেত পাির য তার মুল বান পরামশ শানা এবং অনুসরণ করােক
অভ ােস পিরণত করেবা এমনিক এই পরামশ আমােদর ই ার িব ে হেলও। ধু
তখনই আমরা বলেত পারেবা য আমরা আ ার ারা পিরচািলত।

েয়াগ:
পিব আ ার সােথ মেন রাখার মত সময় কাটান তােক আর তার পরামশ িদেত
অনুেরাধ ক ন এবং পরামশ নেত ও তার পিরচালনা অনুসরণ করেত মেনােযাগী
হান।

২য় িদন
আ া আপনােক সকল িবষেয় িশ

া িদেবন

যাহন ১৪:২৬-২৭
” সই সাহায কারী, অথাৎ পিব আ া যাঁেক িপতা আমার নােম পা ঠেয় দেবন,
িতিনই সব িবষেয় তামােদর িশ া দেবন, আর আিম তামােদর যা িকছ বেলিছ
সই সব তামােদর মেন কিরেয় দেবন।
”আিম তামােদর জন শাি
রেখ যা , আমারই শাি আিম তামােদর িদ ;
জগৎ যভােব দয় আিম সইভােব িদই না। তামােদর মন যন অি র না হয় এবং
মেন ভয়ও না থােক। ”
আমােদর জীবেন এমন সময় িছেলা যখন আমরা ু েল ও কেলেজ িছলাম; আমরা
িনিদ িকছ ােস উপি ত থাকেত পছ করতাম না। কারণ হেত পাের আমরা ঐ
িবষয় ট পছ করতাম না, অথবা ঐ িশ কেক পছ করতাম না। অথবা ােসর
বাইেরর কােনা িকছ বশীই পছ করতাম, হেত পাের কােনা িসেনমা বা িকছ
খলাধুলা।
পিব আ া
িশ ক। পিব আ ার চেয় ভােলা িশ া আর কউ িদেত পাের
না। য িবষয় িতিন িশ া দন সটাও সরা িবষয়। হেত পাের আমরা এত ব
য
এই িবষয় িশ া নয়ার জন আমােদর সময় নই। হেত পাের আমােদর এই িবষয়
ভাল লােগ না। হেত পাের পিব আ া আমােদর যা িদেত পােরন সটার থেক
অন িকছ আমরা বিশ পছ কির।
এই িবষয় আমােদর শাি িদেত পাের। এটা আমােদরেক সকল সমস া ও ভয় থেক
উ ার করেব।
একিদন আমােদর এই িবষয়েক ভাল লাগেতই হেব, আজ কেনা নয়?

েয়াগ:
বাইেবল ও পিব আ ার কাছ থেক শানার মধ িদেয় মেন রাখার মত সময়
কাটান। ঈ েরর ই া বুঝেত এবং তা অনুসরণ করার ব াপাের আপনােক িশ া
িদেত বলুন।

৩য় িদন
আ া যী র পে

‡hvnb 16:13-14
13 িক

সই সেত র আ া যখন আসেবন তখন িতিন তামােদর পথ দিখেয় পূণ সেত িনেয়

যােবন। িতিন িনজ থেক কথা বলেবন না, িক

সা

িদেবন

করেবন, কারণ আিম যা কির ও বিল তা-ই িতিন তামােদর কােছ

যখন আসেবন তখন িতিনই আমার িবষেয় সা
দেবন। ইিন হেলন সেত র আ া
িযিন িপতার কাছ থেক আসেবন। 27 আর তামরাও আমার িবষেয় সা
দেব,
কারণ থম থেকই তামরা আমার সংেগ সংেগ আছ।”

সা
দয়ার অথ হে
কােনা িকছর ব াপাের
সহকাের কথা বলা, িবেশষ
কের , আদালেতর
ে অথবা মাণ দয়ার
ে । আমরা যিদ পিব আ া
ারা পিরচািলত হই, তাহেল আমরা যী র পে সা
িদব।
যী তাঁর িশষ েদর বেলেছন তা তােদেক অবশ ই সা
িদেত হেব কারন তারা তাঁর
সােথ
থেক িছেলন । তাই, যতিদন পিব আ া আমােদর সে আেছন, যী
ীে র ব াপাের সা
দয়ার জন ততেবশী
িদেত হেব আমােদর।
আমােদর আেশপােশ তাকােল দখেত পাই, অেনক মানুষ অন কােরা পে ,
কােনা প িত, কােনা অনুশীলেনর পে
সা
িদে ন এবং অেনক অেনক
কমই আমরা দিখ য কউ যী র পে সা
িদে ন।
সহকাের কথা বলেত হেব সই ই
ী অথবা অন কােনা িবষয়।

েয়াগ:
আজ কােরা কােছ যী
ীে র পে
কমপে একজন মানুেষর কােছ যী
ক ন আর তা বাড়ােত থাকুন।

যা িকছ শােনন তা-ই বলেবন, আর যা িকছ

ঘটেব তাও িতিন তামােদর জানােবন। 14-15 সই সেত র আ া আমারই মিহমা

যাহন ১৫:২৬-২৭
26 “ য সাহায কারীেক আিম িপতার কাছ থেক তামােদর কােছ পা ঠেয় দব, িতিন

কান িবষেয় আেরা বশী
সই িবষয় হেত পাের যী

w`b 4
‡mB AvZ¥vB cÖfz hxïi †MŠie wb‡q Av‡m

া আমােদরই,

সা
দয়ার জন সময় িনন। িতিদন
ীে র পে সা
দয়া অভ ােস পিরণত

কাশ

কাশ করেবন। িপতার যা

আেছ তা সবই আমার। সইজন ই আিম বেলিছ, আিম যা কির ও বিল তা-ই িতিন তামােদর
কােছ

কাশ করেবন।

cÖvqB Avgiv †`‡L _vwK †h, c„w_exi gvby‡liv wb‡Ri welq †MŠievwš^Z n‡Z Pvq| Zviv
wb‡R‡`i wel‡q mg„×kxj K_vevZ©vB e‡j _v‡K| Avgiv Av‡iv †`‡L _vwK hviv GKwU c`
ev GKwU fvj Avm‡b Av‡Q Zviv †ewk wb‡Ri ¸bMvb K‡i _v‡K|
wKš‘ Avgiv hw` m‡Z¨i AvZ¥v A_©vr cweÎ AvZ¥v Øviv PvwjZ nB Zvn‡j †mB m‡Z¨i AvZ¥v
A_©vr cweÎ AvZ¥v Avgv‡`i me mwZ¨‡Z c_cÖ`©kK n‡q _v‡K| cwiÎvY ïay Ck¦‡ii KvQ
†_‡KB Av‡m| ¯^‡© M Avgiv G aŸwb ïwb, Ònv‡jjøyBqv ! cwiÎvY, †MŠie Ges kw³ Avgv‡`i
Ck¦‡ii Aax‡b|Ó
‡mB AvZ¥v wbR †_‡K K_v ej‡eb bv wKšÍ… hv wKQz †kv‡bb Zv-B ej‡eb, Avi hv wKQy
NU‡e ZvI wZwb †Zvgv‡`i Rvbv‡eb|
Avgiv hw` ‡mB AvZ¥v Øviv PvwjZ nB Avi †mB AvZ¥v hxï nB‡Z MÖnY K‡i Ges
Avgv‡`i‡K Rvbvh, Avgiv wK Ck¦‡ii Ávb e„w×cÖvß nw”Q?
cÖ‡qvM:
wK wK fv‡e cweÎ AvZ¥v Avcbv‡K hxïi wel‡q Dcjwã‡Z mvnvh¨ K‡i‡Q hv‡Z Avcwb
Av‡Mi ‡_‡K †ekx hxïi cÖksmv I †MŠie Ki‡Z wk‡L‡Qb|

w`b 5
‡mB AvZ¥v Avgv‡`i wbf©‡q K_v ejvi ÿgZv †`q

w`b 6
cweÎ AvZ¥v‡K wg_¨v ej‡eb bv

‡cÖwiZ 4:31-32

31 য জায়গায় তাঁরা িমিলত হেয়িছেলন, াথনা করবার পর সই জায়গাটা কঁ েপ উঠল। আর
তাঁরা সবাই পিব আ ােত পূণ হেয় সাহেসর সংেগ ঈ েরর বাক বলেত লাগেলন।
32 ীে িব াসীরা সবাই মেন ােণ এক িছল। কান িকছই তারা িনেজর বেল দািব করত না
বরং সব িকছই যার যার দরকার মত ব বহার করত।

Pjyb †`Lv hvK wkl¨‡`i †mB w`b¸‡jv, Avgiv †`L‡Z cvB wKfv‡e Zviv wbh©vwZZ
n‡Zv hLb Zviv hxïi wel‡q ej‡Zv| wKš‘ Avgiv Zv‡`i‡K GBme AZ¨vPvi Gi
Rb¨ j¾v †c‡q `~‡i m‡i †h‡Z A_ev fq †c‡Z ‡`wL bv| Avi GUv m¤¢e wQj KviY
Zviv mevB cweÎ AvZ¥v Øviv c~Y© wQj Ges ‡mB AvZ¥v Zv‡`i‡K mÿgZv `vb
K‡iwQj Ck¦‡ii evK¨ wbf©‡q ejvi Rb¨|
Avcwb GKUv cÖPvi A_ev GKUv wkÿv †`evi my‡hvM cvb Zvn‡j Avcwb wK Zv
wbf©‡q e¨envi Ki‡eb bvwK Avcwb PvB‡eb Ab¨ †KD †mwU KiæK? nq‡Zv Avgiv
wPšÍv Kie ïay †bZv‡`i GKUv Kiv DwPZ|
evB‡ej e‡j, me wkl¨iv Zv‡`i gb I wPšÍvq GK wQj| †hLv‡Y Zvi †hZ †mBLv‡b
Ck¦‡ii evK¨ wbf©‡q ej‡Zv|
cÖ‡qvM:
Avcbv‡`i †h‡Kvb GKwU mfv‡Z wbf©‡q cÖPvi Kiæb| hw` Avcwb wbqwgZ cÖPviK
n‡q _v‡Kb Zvn‡j Ab¨ wkl¨‡`i GB KvRwU Ki‡Z w`b ‡h Zv Ki‡Z cv‡i|

‡cªwiZ 5:1-3

1 তখন অনিনয় নােম একজন লাক ও তার ী সাফীরা একটা স ি িব করল।
2 তার ীর জানামেতই িব র টাকার িকছ অংশ স িনেজর জন রেখ বাকী টাকা

িরত্ দর িদল।
3 তখন িপতর বলেলন, “অনিনয়, িক কের শয়তান তামার মন এমনভােব অিধকার
করল য, তিম পিব আ ার কােছ িমথ া কথা বলেল এবং জিম িব র টাকা থেক
িকছ টাকা িনেজর জন রেখ িদেল?

A‡bK mgq Ab¨ wKQzi cÖwZ fv‡jvevmv Avgv‡`i‡K GUv wPšÍv Ki‡ZI evav †`q †h,
Avgiv Ck¦‡ii KvQ †_‡K wb‡R‡`i‡K jyKv‡Z cvwi| Abwbq bv‡g cweÎ AvZ¥vq c~Y©
GKRb e¨w³ Aí mg‡qi g‡a¨B kqZvb‡K Zvi ü`q cwic~Y© Ki‡Z w`‡qwQj|
Avgiv wK Øviv cwic~Y©? Ck¦‡ii cÖwZ fv‡jvevmv bvwK RM‡Zi †Kv‡bv wKQzi cÖwZ
fv‡jvevmv?
hv‡Kve 4:4 অিব
লােকরা! তামরা িক জান না, জগেতর ব ু হওয়া মােন ঈ েরর
শত্ হওয়া? সইজন
কের তােল।

য কউ জগেতর ব ু হেত ই

া কের স িনেজেক ঈ েরর শত্

Avgiv hw` cweÎ AvZ¥vi Øviv cwiPvwjZ nB, Z‡e Avgiv memgq mZ¨ K_v eje|
Avgiv hw` Kv‡iv Kv‡Q wg_¨v e‡j _vwK Z‡e Avgiv Ck¦‡ii Kv‡QB wg_¨v e‡jwQ|
cÖ‡qvM:
Avcwb hw` AZx‡Z Kv‡iv Kv‡Q wg_¨v e‡j _v‡Kb, Pjyb Zvi wbKU ¯^xKvi Kiæb
Ges ÿgv cÖv_©bv Kiæb| GLb †_‡K Pjyb me©`v mZ¨ K_v ewj|

w`b 7
cweÎ AvZ¥v‡K cixÿv Ki‡Z m¤§Z n‡eb bv|

w`b 8
cweÎ AvZ¥v‡K evav bv †`qv

‡cÖwiZ 5:7-9

7 এর ায় িতন ঘ া পের অনিনেয়র ী সখােন আসল, িক িক ঘেটেছ তা স
জানত না। 8 তখন িপতর তােক জ াসা করেলন, “বল দিখ, তিম আর অনিনয়

সই জিমটা িক এত টাকােত িব
কেরিছেল?”
স বলল, “হ াঁ, এত টাকােতই।”
9 তখন িপতর তােক বলেলন, “ ভর আ ােক পরী া করবার জন কন তামরা
একমত হেল? দখ, য লােকরা তামার ামীেক কবর িদেয়েছ তারা দরজার কােছ
এেস পৗ েছেছ, আর তারা তামােকও বাইের িনেয় যােব।”

Abwb‡qi ¯¿x mvwdiv Abwbq‡K GUv Kiv †_‡K evav w`‡Z cviZ wKš‘ †`Lv hvq †h,
†mI (mvwdiv) AÜ n‡q wQj, †mI wg_¨v e‡jwQj| Avgiv KZ ZvivZvwi cÖfvweZ
n‡q †h‡Z cvwi hLb Avgiv Kv‡iv mv‡_ Av‡eM Øviv hy³ _vwK?
hw` Ck¦i Avgv‡`i Áv‡bi g‡a¨ wKQz wb‡q G‡m _v‡Kb Z‡e GUv Av‡iv fv‡jv G
welq wb‡q Avgiv K_v ewj| Av‡eM Øviv ZvwoZ nIqvi PvB‡Z Avgv‡`i eis
Ck¦i‡K wK mš‘ó Ki‡Q †m w`‡K jÿ¨ ivLv DwPZ| bvn‡j Avgv‡`i Av‡eM
Avgv‡`i‡K wg_¨vi w`‡K cwiPvwjZ Ki‡e Ges cweÎ AvZœv‡K cixÿv Ki‡e|

‡cÖwiZ 7:51-53

51 “ হ এক ঁ েয় জািত! অিযহূদীেদর মতই আপনােদর কান ও অ র, আর আপনারাও ঠক
আপনােদর পূবপু ষেদর মত। আপনারা সব সময় পিব আ ােক বাধা িদেয় থােকন। 52

এমন কান নবী আেছন িক, যাঁেক আপনােদর পূবপু েষরা অত াচার কেরন িন? এমন িক,
যাঁরা সই ন ায়বান লােকর, অথাৎ ীে র আসবার কথা আেগই বেলেছন তাঁেদরও তাঁরা
মের ফেলেছন। আর এখন আপনারা যী েকই শত্ েদর হােত ধিরেয় িদেয় তাঁেক খুন
কিরেয়েছন। 53 গদূতেদর মধ িদেয় আপনােদর কােছই তা আইন-কানুন দওয়া হেয়িছল,
িক আপনারা তা পালন কেরন িন।”

Ck¦i Zuvi AvBb Kvbyb Avgv‡`i w`‡q‡Qb, †hb Avgiv Zv cvjb Kwi| hLb Avgiv
cvjb Kwi bv Avi Zvi Aeva¨ nB, wZwb Zvi †jvK‡`i cvVvb †hb Zviv Avgv‡`i
Ck¦‡ii c‡_ Pvwj‡q/ w`K wb‡`©kbv w`‡q _v‡K| wZwb bex‡`i cvwV‡qwQ‡jb wKš‘
†ewkifvM mgqB Avgiv Zvi cvVv‡bv †jvK‡`i Dcnvm, Acgvb Ggb wK, Lyb
K‡iwQ|
Beªxq 13:7

7 যাঁরা তামােদর কােছ ঈ েরর বাক বলেতন তামােদর সই নতােদর কথা মেন

cÖ‡qvM:
Ck¦i wK Avcbv‡K Avcbvi cwiev‡ii g‡a¨ A_ev mnfvwMZvq Ab¨‡`i m¤ú©‡K wKQz
†`wL‡q‡Qb? G welq wb‡q cÖv_©bv Kiæb Ges cweÎ AvZ¥vi mnvqZv wb‡q Zv‡`i
mv‡_ K_v ejyb Ges Ck¦i‡K mš‘ó Ki‡Z Zv‡`i mvnvh¨ Kiæb|

রেখা। তাঁেদর জীবেনর শষ ফেলর কথা ভাল কের িচ া কােরা এবং তাঁেদর মত
কের তামরাও িব াস কােরা।

Beªxq 13:17

17 তামােদর নতােদর কথা মেন চােলা এবং তাঁেদর বাধ হেয়া, কারণ যাঁরা ঈ েরর কােছ

িহসাব দেবন সই রকম লাক িহসােবই তা তাঁরা তামােদর দখােশানা কেরন। তাঁেদর বাধ
হেয়া যােত তাঁরা তাঁেদর কাজ আনে র সংেগ করেত পােরন, দুঃেখর সংেগ নয়। যিদ দুঃেখর
সংেগই তা করেত হয় তেব তােত তামােদর কান লাভ হেব না।

hw` Ck¦‡ii evK¨ Avgv‡`i Rxe‡b Kvh©Ki bv nq, ZLbB Avgiv cweÎ AvZ¥v‡K
evav w`‡q _vwK|
cÖ‡qvM:

GB mßv‡n Avgv‡`i †bZv‡`i mv‡_ mgq KvUvb Ges mvnvh¨ wbb †h wKfv‡e Avgiv
Av‡iv Lªx‡ói gZ n‡Z cvwi| †Kvb iKg evav/ cÖwZev` bv K‡i Zv‡`i K_v¸‡jv
ïbyb|

w`b 9
cweÎ AvZ¥v‡K UvKv w`‡q †Kbv hvq bv
‡cÖwiZ 8:18-21

িরত্ দর হাত রাখবার মধ িদেয় পিব আ ােক
দওয়া হল তখন স তাঁেদর কােছ টাকা এেন বলল, 19 “আমােকও এই শ িদন
যন আিম কারও উপের হাত রাখেল স পিব আ া পায়।”
20 তখন িপতর তােক বলেলন, “ তামার টাকা তামার সংেগই ংস হাক, কারণ
তিম মেন কেরছ ঈ েরর দান টাকা িদেয় কনা যায়। 21 আমােদর এই কােজ
তামার কান ভাগ বা অিধকার নই, কারণ ঈ েরর চােখ তামার অ র ঠক নয়।

18 যখন িশেমান দখল য,

A‡bK mgq Avgiv g‡b Kwi UvKv w`‡q Avgiv mewKQzB wKb‡Z/ev Ki‡Z cvwi,
UvKvi ‡Rv‡o mewKQzB Kiv m¤¢e| GKcÖKvi cÖ‡jvfb KvR K‡i| wk‡gvb GgbB
wPšÍv K‡iB Ck¦‡ii †`qv Dcnvi ÒcweÎ AvZœv‡KÓ UvKvi wewbg‡q wKb‡Z †P‡qwQj|
Ck¦i AvR‡K wm×všÍ wb‡q _v‡Kb ‡h Kv‡K KxiKg Dcnvi w`‡eb| Avgiv ZLbB
GB `vb ev Dcnvi cvB hLb Zv Ck¦‡ii KvQ †_‡K Av‡m, Avgiv Ab¨ KvI‡KB
GUv w`‡Z cvi‡ev bv, hw` bv, Ck¦i wm×všÍ w`‡q _v‡Kb Zv †`qvi| ÒcweÎ AvZ¥vÓ
Ck¦i Zv‡`i‡KB w`‡q _v‡Kb hviv Zvui eva¨ _v‡K/Zvui K_v gZ P‡j|
hLb Avgiv g‡b Kwi Ck¦‡ii `vb UvKv w`‡q wKb‡Z cvie, ZLb Zvui iv‡R¨ ev
Kv‡Ri ‡Kvb fvM ev AwaKvi †bB| KiY Ck¦‡ii †Pv‡L Avgv‡`i AšÍi wVK ‡bB|
cÖ‡qvM:
AvR‡K ÒcweÎ AvZ¥v‡KÓ Aby‡iva Kwi †hme †ÿ‡Î Avgv‡`i AšÍi Ck¦‡ii mv‡_
wVK †bB, Zv †hb cÖKvk K‡i| cÖv_©bv Kiv †hb †mB †ÿÎ¸‡jv †_‡K AvR‡K Ck¦i
†hb Avgv‡`i Zz‡j wb‡q Av‡mb|

১০ম িদন
পিব আ া আমােদর উৎসাহ দয়
িরত ৯:৩১
সই সময় িযহূিদয়া, গালীল ও শমিরয়া েদেশর ম লী েলােত শাি িছল,
আর সই ম লী েলা গেড় উঠিছল। ফেল ভর িত ভ েত ও পিব
আ ার উৎসােহ তােদর সংখ াও বেড় যা ল।
এখােন আমরা দখেত পাই য ম লী েলা পিব আ ার উৎসােহ বেড়
ঊঠিছেলা। তারা ভর িত ভ েত ও সংখ ায় বেড় উঠিছেলা।
কান কান উপােয় আমরা মেন করেত পাির য অতীেত পিব আ া
কান কান ভােব আমােদর শ িদেয়েছন এবং উৎসাহ দান কেরেছন ?
আমােদর চাচ, ফ ািমিল
আমরা িক

ভর

MÖæc

িত ভ

কমন করেছ ? তারা িক সংখ ায় বৃ

পাে

?

েত জীবন যাপন করিছ ? ফ ািমিল MÖæ‡ci িশষ রা

িক ভর িত ভ েত জীবন যাপন করেছ ? আপিন িক শাি পূণ সময়
উপেভাগ করেছন ?
েয়াগ:
িনেজেক পিব আ ার উৎসােহর একজন মাধ ম হেত উৎসাহ িদন।
আপনার ফ ািমিল MÖæ‡c উৎসাহপূণ সময় দয়ার জন উেদ াগ িনন এবং
একজন আেরকজনেক উৎসাহ িদন যেনা
করেত পােরন।

ভর

িত ভ

েত জীবনযাপন

১১তম িদন
আ ার সােথ সাম স তা রেখ জীবনযাপন করা
রামীয় ৮:৫-৬
৫ যারা পাপ- ভােবর অধীন তােদর মন পাপ- ভাব যা চায় তােত আ হী;
আর যারা পিব আ ার অধীন তােদর মন পিব আ া যা চান তােত
আ হী। ৬ পাপ- ভাব যা চায় তােত আ হী হবার ফল হল মৃত , আর
পিব আ া যা চান তােত আ হী হবার ফল হল জীবন ও শাি ।
আমরা ায়ই আমােদর শরীেরর য
নই এবং মােঝ মােঝ আমােদর
অ েরর য িনেত ভেল যাই। অ র মানুেষর শরীেরর অংগ- ত েক
িনয় ণ কের। এটা
া ও
ােনর মধ িদেয় পথ দখায়। এটা িতিদন
আমােদর িৃ তর মাধ েম বেড় উঠেত সাহায কের।
আমরা যিদ আমােদর অ রেক আ ার কােছ সমপণ কির তাহেল আ া
আমােদর অ রেক িনয় ন কের। আ া ারা অ রেক িনয় ণ করার ফল
হে
জীবন ও শাি ।অন থায়, আমােদর অ র পাপ ভােবর িদেক
অ সর হয়। পাপ- ভাব যা চায় তােত আ হী হবার ফল হল মৃত ।
েয়াগ:
আপনার আকা
ার তািলকা ক ন এবং দখুন য আপনার অ র িক
পাপ ভাব ারা িনয়ি ত নািক আ া ারা িনয়ি ত।

w`b 12
cweÎ AvZ¥v Avgv‡`i n‡q Aby‡iva K‡i
‡ivgxq 8:26-27

26 এছাড়া আমােদর দুবলতায় পিব

আ া আমােদর সাহায কেরন। িক বেল
াথনা করা উিচত তা আমরা জািন না, িক যা ভাষায় কাশ করা যায় না সই
রকম আকুলতার সংেগ পিব আ া িনেজই আমােদর হেয় অনুেরাধ কেরন। 27
িযিন মানুেষর অ র খুেঁ জ দেখন িতিন পিব আ ার মেনর কথাও জােনন, কারণ
পিব আ া ঈ েরর ই ামতই ঈ েরর লাকেদর জন অনুেরাধ কেরন।

‡Kvb Awdm †_‡K mvwU©wd‡KU †Zvjvi †Kvb AwfÁZv wK Avgv‡`i Av‡Q? †mLv‡b
KvD‡K hw` bv wPwb Ges H Awd‡mi wbqg Kvbyb hw` Rvbv bv _v‡K| ZLb nVvr
hw` †KD G‡m Avgv‡`i mvnvh¨ K‡i Ges cÖkvwšÍ wb‡q Avgiv H Awdm †_‡K †ei
n‡Z cvwi|
cweÎ AvZ¥v Avgv‡`i `ye©jZvq mvnvh¨ K‡ib| A‡bKmgq Avgiv Rvwbbv †h wK
Ki‡Z n‡e| cÖv_©bv Kivi †ÿ‡Î Avgiv A‡b‡KB fvj bvI Ki‡Z cvwi| A‡bK
mgq Avgiv Rvwb bv wKfv‡e cÖv_©bv Kie Ges wK‡mi Rb¨ cÖv_©bv Kie| cweÎ
AvZ¥v Avgv‡`i cÖv_©bvi Rxe‡b mvnvh¨ K‡ib| hv fvlvq cÖKvk Kiv hvq bv †mB
iKg AvKzjZvi ms‡M cweÎ AvZ¥v Avgv‡`i n‡q Aby‡iva K‡ib| cweÎ AvZ¥v
Ck¦‡ii B”Qv gZB Ck¦‡ii †jvK‡`i Rb¨ Aby‡iva K‡ib|
cÖ‡qvM:
cweÎ AvZ¥v‡K Aby‡iva Kiæb hv‡Z wZwb Avcbvi cÖv_©bvi Rxeb‡K fvj Ki‡Z
mvnvh¨ K‡ib| wZwb Avcbv‡K †hfv‡e cwiPvjbv K‡ib †mfv‡e cÖv_©bv Kiæb Ges
Avcbvi DbœwZ Dcjw× K‡i Avbw›`Z †nvb|

w`b 13
cweÎ AvZ¥vi avwg©KZv, kvwšÍ I Avb›`
‡ivgxq 14:17-18

17 ঈ েরর রােজ খাওয়া-দাওয়া বড় কথা নয়; বড় কথা হল, পিব আ ার মধ
িদেয় সৎ পেথ চলা আর শাি ও আন । 18 য এইভােব ীে র সবা কের ঈ র
তার উপর স

হন এবং লােকও তােক ভাল মেন কের।

Avgiv Ck¦‡ii iv‡R¨ AvwQ| mevB Avgiv Lªxó‡K ‡mev Ki‡Z PvB| wKfv‡e Avgiv
Zvui †mev Kie Zv ¸iæZ¡c~©Y| evB‡ej e‡j hviv Gfv‡e Lªx‡ói †mev K‡i Ck¦i Zvi
Dci mš‘ó nb Ges †jv‡KI Zv‡K fvj g‡b K‡i|
Avgiv wK cweÎ AvZ¥vq mr Rxeb, kvwšÍ I Avb‡›`i Rb¨ g‡bv‡hvMx| Avgiv wK
G‡K Ab¨‡K M‡o Zzwj? hLb Avgiv mr bB, ZLb Avgiv kvwšÍ I Avb›` nvivB|
Avmyb Avgiv me©‡Póv Kwi hv‡Z kvwšÍ I cvi¯úwiK mn‡hvwMZvq †hb †e‡o DV‡Z
cvwi|
cÖ‡qvM:
Avcbvi Rxe‡b Ggb †Kvb welq wK Av‡Q hv Avcbvi kvwšÍ †K‡o wb‡”Q? cweÎ
AvZ¥v‡K Aby‡iva Kiæb hv‡Z wZwb Avcbv‡K ï× Ki‡Z cv‡ib †hb Avcwb Zvi
KvQ †_‡K Avb›` I kvwšÍ †c‡Z cv‡ib|
gw_ 6:33
33 িক

তামরা থেম ঈ েরর রােজ র িবষেয় ও তাঁর ই ামত চলবার জন ব
হও। তাহেল ঐ সব জিনসও তামরা পােব। কালেকর িবষয় িচ া কােরা না;

w`b 14
cweÎ AvZ¥v mewKQz Ly‡R †eovq
1g Kwiwš’q 2:9-11

9 িক পিব শাে র কথামত, “ঈ রেক যারা ভালবােস তােদর জন িতিন যা যা ঠক কের
রেখেছন, স েলা কউ চােখও দেখ িন, কােনও শােন িন এবং মেনও ভােব িন।”

10 িক ঈ র তাঁর আ ার মধ িদেয় স েলা আমােদর কােছ কাশ কেরেছন, কারণ
পিব আ ার অজানা িকছই নই; এমন িক, িতিন ঈ েরর গভীর িবষয়ও জােনন। 11

মানুেষর মেধ এমন ক আেছ, য অন মানুেষর মেনর কথা জানেত পাের? মানুেষর মেধ
য আ া আেছ স-ই কবল তার িনেজর মেনর কথা জােন। সই রকম, ঈ েরর আ া ছাড়া
ঈ েরর মেনর কথা অন কউ জানেত পাের না।

Ck¦i Avgv‡`i fv‡jvev‡mb| Ck¦i Avgv‡`i Rb¨ Amvavib/ †¯úkvj wKQz cÖ¯Z
‘ K‡i
†i‡L‡Qb| wZwb Zvi AvZ¥vi ga¨ w`‡q Zv Avgv‡`i Kv‡Q cÖKvk K‡i‡Qb| Ck¦i Avgv‡`i
Kv‡Q hv cÖKvk K‡i‡Qb Zv n‡jv Lªxó hxï †mB AvZ¥v Ck¦i m¤ú©‡K Mfxi welq ¸‡jv Ly‡u R
†eovq|
Avgv‡`i wK Ab¨ Kv‡ivi Ggb wK Avgv‡`i Kv‡Qi gvbyl‡`i wPšÍv eySevi ÿgZv i‡q‡Q?
wKš‘ Avgv‡`i g‡a¨ _vKv †mB AvZ¥v Avgv‡`i Ck¦‡ii wPšÍv¸‡jv‡K Rvb‡Z mvnvh¨ K‡i|
Ck¦‡ii †`qv †mB PgrKvi `vb ev Dcnv‡ii K_v †f‡e Avgv‡`i wb‡R‡`i‡K KZ bv
we‡kl fvev DwPZ|
cÖ‡qvM:
wKQzUv mgq wbb Ges Ck¦i †K ab¨ev` w`b `v‡bi Rb¨ hv n‡jv cweÎ AvZ¥v|

w`b 15
Avcbvi †`n cweÎ AvZ¥vi gw›`i|
1g Kwiwš’q 3:16-17
16 তামরা িক জান না য, তামরা ঈ েরর থাকবার ঘর আর ঈ েরর আ া
তামােদর মেধ বাস কেরন? 17 যিদ কউ ঈ েরর থাকবার ঘর ন কের তেব
ঈ রও তােক ন করেবন, কারণ তাঁর থাকবার ঘর পিব , আর তামরাই সই ঘর।

Kíbv Kiæb †h Avcwb †Kvb gw›`i/ wMR©v N‡i wM‡q‡Qb Ges †`L‡jb †h †mLv‡b cvc c~b©
me Kvh©Kjvc Pj‡Q, Avcwb wK †i‡M hv‡eb bv? ‡mB fv‡e Avgiv I A‡bK mgq †i‡M
hvB hLb Avgiv Avg‡`i mnfvwMZvi g‡a¨ wbw`ó wKQz welq NU‡Z †`wL|
GKB fv‡e Avgv‡`i †`n‡K I mg¯Í cvc †_‡K gy³ ivLv DwPZ, e¨wfPvi †_‡K cvwj‡q
hvIqv DwPZ|
1g Kwiwš’q 6:18
18 সম

রকম ব িভচার থেক পািলেয় যাও। মানুষ অন য সব পাপ কের তা তার দেহর
বাইের কের, িক য ব িভচার কের স িনেজর দেহর িব ে ই পাপ কের।

Avmyb Avgiv Ck¦‡ii gw›`i †K aŸsm bv Kwi, eis GUv †hb Avgiv cweÎ ivwL| Avcwb
Avcbvi bb, Avcbv‡K A‡bK `vg w`‡q †Kbv n‡q‡Q| †mB Rb¨ Avcbvi †`‡ni ga¨ w`‡q
Avcwb Ck¦i‡K m¤§vwbZ Kiæb| (1g Kwiwš’q 6:20)
cÖ‡qvM:
wKQz mgq wbb, cvc ¯^xKvi Kiæb Ges gb cwieZ©b Ges ÿgvi Rb¨ cÖv_©bv Kiæb we‡kl
fv‡e Avcbvi †`‡ni †mB me A‡½i Rb¨ cvc Kv‡R e¨envi K‡i‡Qb †mB mg¯Í A½ w`‡q
wKfv‡e Ck¦i ‡K m¤§vb †`Lv‡eb Zvi cwiKíbv Kiæb|

w`b 16
cweÎ AvZ¥vi Awfe¨w³/ cÖKvk
1g Kwiwš’q 12:4-7
4 একই পিব

আ ার দওয়া িবেশষ দান িভ িভ রকেমর। 5 আমরা িভ িভ
উপােয় একই ভর সবা কির। 6 আমােদর েত কেক িভ িভ কাজ দওয়া
হেয়েছ, িক একই ঈ র িভ িভ উপােয় আমােদর েত েকর মেধ কাজ কের
থােকন। 7 সকেলর মংগেলর জন ই এক এক মানুেষর মেধ এক এক রকম কের
পিব আ া কািশত হন।

wewfbœ w`K †_‡K Avgiv cÖ‡Z¨‡KB wfbœ wKš‘ Avgv‡`i wfZ‡i †h AvZ¥v Av‡Q Zv
GKB| †mB Rb¨ Avgv‡`i cÖ‡Z¨K wk‡l¨i cÖwZ GKB iKg g‡bv‡hvM †`qv DwPZ|
KL‡bv KL‡bv Avgiv Kv‡iv KvR ev ¸b †`‡L Zv‡`i cÖwZ †ekx g‡bv‡hvM w`‡Z
cÖ‡jvwfZ nB| †mB GKB Ck¦i cÖ‡Z¨K gvby‡li g‡a¨ KvR K‡i _v‡Kb| mK‡ji
g½‡ji Rb¨B GK GK gvby‡li g‡a¨ GK GK iKg K‡i cweÎ AvZ¥v cÖKvwkZ nb|
Avgv‡`i †h `vb/¸b i‡q‡Q Zv wK Avgiv mK‡ji g½‡ji Rb¨ e¨envi KiwQ?
cÖ‡qvM:
cweÎ AvZ¥vi †h `vb/¸b Avcbv‡K †`qv n‡q‡Q Zv Luy‡R †ei Kiæb Zvi Rb¨
Ck¦i‡K ab¨ev` w`b| Luy‡R †`Lyb Avcbvi g‡a¨ _vKv cweÎ AvZ¥vi `vb/¸b w`‡q
Avcwb Avcbvi cvwievwiK `j ev Pv©P wKfv‡e †mev Ki‡Z cv‡ib|

w`b 17
cweÎ AvZ¥vi KvR †K Ck¦i wVK K‡i †`b|

w`b 18
cweÎ AvZ¥v Rxeb †`q

1g Kwiwš’q 12:8-11

2 Kwiš’xq 3: 5-6

8 কাউেক কাউেক সই পিব আ ার মধ িদেয় ােনর কথা বা বু র কথা বলেত
দওয়া হয়। 9-10 অন কাউেক কাউেক সই একই আ ার ারা িব াস বা রাগ
ভাল করবার মতা বা আ য কাজ করবার মতা বা নবী িহসােব ঈ েরর বাক
বলবার মতা বা ভাল ও ম আ ােদর িচেন নবার মতা দওয়া হয়। আবার
অন কাউেক কাউেক িবিভ ভাষায় কথা বলবার মতা বা িবিভ ভাষার মােন
বু ঝেয় দবার মতা দওয়া হয়। 11 এই সম কাজ সই একই পিব আ া কের
থােকন। িতিন যভােব ই া কেরন সইভােবই এই সব দান েত কেক আলাদা
আলাদা কের দন।

me mgq mnfvwMZvi g‡a¨ Avgiv cÖ‡Z¨K wk‡l¨i g‡a¨ wfbœ wfbœ ¸bvejx
†`L‡Z cvB| GB meB GKB cweÎ AvZ¥vi KvR| hvB †nvK, Avgiv Avgv‡`i
cQ›` g‡Zv †e‡Q wb‡Z cvwibv| Avgiv B”Qv cÖKvk Ki‡Z cvwi wKš‘ Ck¦iB
wVK K‡i †`b|
Ck¦‡ii B”Qv Abyhvqx cweÎ AvZ¥vi `vb‡K fvM K‡i †`qv n‡q‡Q| Avcwb wK
Avcbv‡K †h `vb †`qv n‡q‡Q Zv Ly‡R †c‡q‡Qb? Avgiv wK mK‡ji Rb¨ Zv
e¨envi KiwQ|
hw`I Avgv‡`i cÖ‡Z¨K †K wfbœ ¸bvejx †`qv n‡q‡Q Zvi c‡iI Avgv‡`i
meviB mevB‡K cª‡qvRb| Ck¦i Avgv‡`i mevB‡K GKm‡½ K‡i‡Qb †hb
Avgiv Zvui iv‡R¨‡K M‡o Zzj‡Z cvwi|
cÖ‡qvM:
cweÎ AvZ¥vi †h ¸b Avgv‡`i †`qv n‡q‡Q Zvi g‡a¨ w`‡q †hb Ck¦i Avgv‡`i
kw³kvjx fv‡e e¨envi K‡ib Zvui ivR¨‡K M‡o Zzjevi Rb¨|

4 ীে র মধ িদেয় ঈ েরর উপর এই রকেমর িন

ত িব াসই আমােদর হেয়েছ। 5
িক তার মােন এই নয় য, আমােদর িনেজেদর কান িকছ করবার শ আেছ বেল
আমরা দািব করেত পাির, বরং আমােদর সই যাগ তা ঈ েরর কাছ থেকই আেস।
6 একটা নতন ব ব ার কথা জানাবার জন িতিনই আমােদর যাগ কের তেলেছন।
এই ব ব া অ ের অ ের আইন -কানুন পালেনর ব াপার নয়, িক পিব আ ার
পিরচালনায় অ েরর বাধ তার ব াপার; কারণ আইন-কানুন মৃত আেন, িক পিব
আ া জীবন দান কেরন।

Avgv‡`i Dchy³ (`ÿ I mÿg) n‡Z n‡e| GKUv bZzb e¨e¯’vi K_v Rvbvevi Rb¨
Ck¦iB Avgv‡`i †hvM¨ K‡i Zz‡j‡Qb| evwn¨K fv‡e GB cÎ cv_‡i †jLv e¨e¯’v|
cyivZb wbq‡gi g‡a¨ G e¨e¯’v G‡m‡Q|
bZzb wbq‡g Avgv‡`i AšÍ‡i evmKvix cweÎ AvZ¥vB Avgv‡`i ü`‡q †jLv e¨e¯’vi
gZ| wZwb Avgv‡`i cwiPvjbv Kiv I Avgv‡`i e¨e¯’v Kivi Rb¨B Avgv‡`i AšÍ‡i
Av‡Qb| Z_vwc, cweÎ AvZ¥v Ges e¨e¯’v G‡K Ac‡ii we‡ivax bq| Zviv GKmv‡_
KvR K‡i Ges cweÎ AvZ¥vi ga¨ w`‡q hv Av‡m ZvB m‡ev©Ëg| cweÎ AvZ¥v
Avgv‡`i Rxeb †`q|
cÖ‡qvM:
Avcwb wK Ck¦‡ii Kv‡Ri iÿvKvix wn‡m‡e †hvM¨? (GLv‡b ‡mevKix A‡_© e¨eüZ
n‡q‡Q)| †Kvb †Kvb †ÿ‡Î Avcbvi AviI e„w× †c‡Z n‡e hv‡Z Avcwb fvj
†mevKvix n‡Z cv‡ib ? cweÎ AvZ¥vi mvnv‡h¨i Rb¨ cÖv_©bv Kiæb †hb Avcwb
GKRb †hvM¨ †mevKvix n‡Z cv‡ib|

w`b 19
cweÎ AvZ¥vi Kvh©µg gwngvc~Y©
2 Kwiš’xq 3:7-9

7 পাথের লখা য ব ব ার ফেল মৃত আেস সই ব ব া দবার সময় ঈ েরর মিহমা
কািশত হেয়িছল। তােত মািশর মুখও ঈ েরর মিহমায় উ ল হেয়িছল। সই
উ লতা যিদও আে আে কেম যা ল তবুও ই ােয়লীেয়রা মািশর মুেখর
িদেক তাকােত পাের িন।
8 যিদ এই ব ব ার ফল এত মিহমাপুণ হেত পাের, তেব পিব আ ার কােজর ফল
িক আরও মিহমাপূণ হেব না? 9 য ব ব ার ারা মানুষেক দাষী বেল ি র করা হয়
তার কাজ যিদ এত মিহমাপূণ, তেব য ব ব ার ারা মানুষেক িনেদাষ বেল হণ
করা হয় তার কাজ আরও কত না বশী মিহমাপূণ!

cyivZb e¨e¯’v gvbyl‡K †`vlx e‡j w¯’i K‡i wKš‘ bZzb e¨e¯’v gvbyl‡K wb‡©`vl e‡j
cÖnY K‡i| hLb Avgiv Ab¨‡`i ü`‡qi wel‡q KvR Kwi; ZLb wK Avgiv Zv‡`i
†`vlx Kivi w`‡K `„wó †`B, bvwK wb‡`©vl/avwg©K nevi w`‡K g‡bv‡hvM †`B?
cyivZb e¨e¯’vq ‡gvkxi gy‡Li D¾¡jZv Av‡¯Í Av‡¯Í K‡g hvw”Qj wKš‘ bZzb e¨e¯’vi
D¾¡jZv KLbI K‡g bv|
Ck¦i Avgv‡`i ‡h `vwqZ¡ w`‡q‡Qb Zvi Rb¨ wK Avgiv wb‡R‡`i ab¨ g‡b Kwi ?
cÖ‡qvM:
KvD‡K m‡½ wb‡q cÖv_©bv Kiæb Ges Ck¦i Avcbv‡K Zvui iv‡R¨ †h `vwqZ¡ w`‡q‡QbZvi Rb¨ ab¨ev` w`b|

িদবস ২০
আ

ােক আমােদর আমানত িহসােব দওয়া হেয়েছ

২য় কির ীয় ৫:৫-৭ পদ: "৫ এরই জন ঈ র আমােদর সৃ কেরেছন এবং তারই
থম অংশ িহসােব িতিন পিব আ ােক আমােদর িদেয়েছন। ৬ এইজন কখনও
আমােদর সাহেসর অভাব হয় না, আর আমরা বুঝেত পারিছ য, যতিদন আমরা এই
দেহর ঘের বাস করব ততিদন ভর কাছ থেক দূের থাকব। ৭ যা দখা যায় আমরা
তা তার ারা চিল না, বরং িব ােসর ারা চলােফলা কির।"
যখন আপিন অন েক কােনা কারেণ জামানত দন- যমন: ঘর এর জন আমরা
াথিমকভােব িকছ টাকা বা জামানত দই। তার অথ হে আপিন আংিশকভােব
িন ায়তা িদে ন য একিদন পুেরাটাকা িদেবন।
ঈ র আমােদরেক জামানত িহেসেব পিব আ ােক দান কেরেছন এবং সামেন য
মিহমা আমরা পােবা সই িন য়তা িদেয়েছন। মাঝখােন এই ন ায়ী বাস ােন
আমরা িকছিদেনর জন য না পা
এবং গ য় বাস ােন বাস করার জন
িনেজেদর
ত করিছ।
যা দখা যায় তার ারা না পিরচািলত হেয়, বরং আমােদর িব ােসর ারা চলােফলা
করা উিচত। িপতা ঈ েরর গৃেহ আমােদর জন ঘর
ত করা হেয়েছ।
েয়াগ :
িব ােসর সােথ আজ উৎসাহমূলক িকছ ক ন যা পিব

আ ার মাধ েম আেস।

িদবস ২১
পিব আ

ার সাহােয আপনার ল

অরজন ক ন

িদন ২২

গালাতীয়ঃ ৩:১-৩
১ ওেহ অবুঝ গালাতীেয়রা! ক তামােদর যাদু কেরেছ? তামােদর কােছ তা
ভােবই চার করা হেয়েছ য, যী
ী েক ক্ েশ দওয়া হেয়িছল। ২ আিম
কবল তামােদর কাছ থেক জানেত চাই, তামরা আইন- কানুন পালন কের িক
পিব আ ােক পেয়িছেল, না সুখবর েন িব াস কের পেয়িছেল? ৩ তামরা িক
এতই অবুঝ? পিব আ ার মধ িদেয় নতন জীবন আর কের িক এখন িনেজর
চ ায় পূণতা লাভ করেত যা ?"
আইন-কানুন পালন কের পিব আ ােক পাওয়া যায় না। আমরা েত েক পিব
আ া পেয়িছ আমােদর সরল িব াস এর জন ।
এই সরল িব ােস ি র থাকা এবং যী েত বাস করার মাধ েম আধ া কভােব
বৃ
া হওয়া যায় বা পিরপ তা আেস। গালাতীয়রা এই িবষয়টা বুঝেত পাের িন।
তারা িনেজেদর ঠকা ল এই ভেব য শারীিরক শ র জাের আধ া ক
পিরপ তা আেস।
পিব আ ার সােথ যা া
করার পের িক আমরা আমােদর অভী -ল
করার জন শারীিরক শ র উপর িনভর করিছ?

অজন

েয়াগ :
আপনার িতিদনকার জীবন পির া কের দেখন কাথায় আপিন পিব আ ার
উপর িব াস করার চেয় িনেজর কােজর শ র উপর বিশ িনভর কেরেছন এবং
িনেজেক সংেশাধন কেরন। নতন বছেরর
েত আপিন যসব স
হণ
কেরিছেলন, স িল িনেয় িক আপিন কাজ করেছন? িতিনয়ত পিব আ ার
কােছ সাহায চান এবং িব াস ক ন য িত া বা স
হণ কেরিছেলন ঈ েরর
শ েত আপিন স িল থেকও আরও বিশ িকছ করেত পােরন।

পিব আ া ঈ রেক আ া, অথাৎ িপতা বেল ডােকন
গালাতীয় ৪:৬-৯
৬ তামরা স ান বেলই ঈ র তাঁর ে র আ ােক তামােদর অ ের থাকবার জ
পা েয় িদেয়েছন। সই আ া ঈ রেক আ া, অথাৎ িপতা বেল ডােকন। ৭ ফেল
তামরা আর দাস নও বরং স ান। যিদ তামরা স ানই হেয় থাক তেব ঈ র যা দেবন
বেল িত া কেরেছন তামরা তার অিধকারী। 8 আেগ যখন তামরা ঈ রেক িচনেত না
তখন তামরা যােদর সবা করেত তারা আসেল কান দবতাই নয়। ৯ িক এখন
তামরা ঈ রেক িচেনছ; তার চেয় বরং এই কথা বলেল ক হেব য, ঈ রই তামােদর
িচেনেছন। তাহেল কমন কের তামরা আবার জগেতর সই নানা বল ও িন ল
রীিতনীিতর িদেক িফরছ? তামরা িক আবার সই সেবর দাস হেত চাইছ?
ক না ক ন আপিন একজন মহান রাজা বা িসেডে র স ান। আপনার জীবন
েরা ির পিরবতন হেয় যােব। এ রকম একজন রাজার স ান িহসােব আপনার িক িক
থাক ব? আমরা ঈ েরর স ান। আমরা আর দাস নই িক স ান। ঈ র
আমােদরেক তাঁর উ রািধকার ও কেরেছন। আমােদর িক তাঁর রােজ র জ কান
রেয়েছ? িক একটা েযাগ য ঈ র আমােদরেক তাঁর ছেল- মেয় িহসােব ডেকেছন।
আপিন িক কান িক েত আটেক আেছন বা কােরা সােথ অথবা কান ঃখ জনক
েবাধ/ ি ভি ারা?
েয়াগ :

আপনার ঃখ জনক ও বল
েবােধর তািলকা ক ন, এবং স েলা িনেয় াথনা
ক ন যন ঈ র উ ার কেরন। কােরা সােথ আেলাচনা ক ন িযিন আপনােক
আি কভােব সাহা করেত পাের িবষয় েলা থেক বর হেয় আসেত।

িদন ২৩
পিব আ ায় জীবন যাপন
গালাতীয় ৫:১৬-১৭
১৬ আিম যা বলিছ তা এই- তামরা পিব আ ার অধীেন চলােফরা কর। তা করেল
তামরা পাপ- ভােবর ই া ণ করেব না। পাপ- ভাব যা চায় তা পিব আ ার িব ে
এবং পিব আ া যা চান তা পাপ- ভােবর িব ে । ১৭ পাপ- ভাব ও পিব আ া
এেক অে র িব ে বেল তামরা যা করেত চাও তা কর না।
যিদ আমরা আ ার ারা পিরচািলত হই আমরা পািপ ভােবর ই ােক মেন নব না।
আ া সব সময়ই আমােদর সােথ আেছ।
ক না ক ন যিদ আপনার বাবা সব সময় আপনার সােথ থােক এবং আপিন পাপ করার
জ পিরক না করেছন। িতিন আপনােক তা করেত দেবন না। অ কথায় আপনােক
যিদ কান পাপ করেত হয়, তাহেল আপনােক আপনার বাবােক পােশ সিরেয় রাখেত হেব
ও করেত হেব।
আ ন আমরা আমােদর পািপ ভােবর ই ােক ণ করার জ আ ােক পােশ সিরেয় না
রাখার জ সেবা ম চ া কির।
েয়াগ :

আপনার পািপ ভাব েলােক িচি ত ক ন এবং ি র জ
াথনা ক ন। যখন
আপিন েলািভত হন তখন পিব আ ােক সতকতার সােথ ন ও তাঁর িদক িনেদশনা
এবং সমপেনর ম িদেয় আনি ত হন।

িদন ২৪
পিব আ ার ফল
গালাতীয় ৫:২২-২৫
২২ িক পিব আ ার ফল হল-ভালবাসা, আন , শাি , স ণ, দয়ার ভাব, ভাল
ভাব, িব তা, ২৩ ন তা ও িনেজেক দমন। এই সেবর িব ে কান আইন নই।
২৪ যারা ী যী র, তারা তােদর পাপ- ভাবেক তার সম কামনা-বাসনা
েশ
িদেয় শষ কের ফেলেছ। ২৫ যিদ আমরা পিব আ ার ম িদেয় জীবন পেয় থািক
তেব এস, আমরা পিব আ ার অধীেনই চলােফরা কির।
আমােদর িক কান আ ার ফল আেছ? ক এই ফল উৎপাদন কেরন? আপিনিক ঝেত
পারেছন য আমরা এটা তির করেত পািরনা মা পিব আ াই পাের। আমােদরেক
যা করেত হেব তা হল পিব আ ােক আমােদর অ ের িবকিশত হেত িদেত হেব, মেন
ও জীবেন ান দওয়ার ম িদেয়। এর মােন হে আমােদরেক পািপ ভােবর পথ থেক
ের থাকেত হেব। আমােদর পািপ ভাব যা চায় তার
ঘটােত হেব। (এটা হল
সম কাঁটা ও কাঁটাগাছ এবং আগাছা েল ফলা যন ভাল গাছ ি পেত ও ফলশালী
হেত পাের) িনেজর জ
েচ থাকা ব কের ীে র জ
েচ থাকেত হেব। তাহেল
আ া ফলশালী হেব।
একজন আি ক মা েষর জীবেন পিব আ ার সম িক ই থাকেব। ওই নাবিল েলা
তখনই আসেব যখন আমরা আমােদর পািপ ভাবেক তার ঝাঁক ও আ হ সহ েশ
িদব।
আ ন আমরা পািপ ভাবেক তার ঝাঁক ও আ হ সহ
রকমভােব চ া কির।

েশ দওয়ার জ

সব

েয়াগ :

আপনার মে বতমান পািপ ভােবর ফেলর একটা তািলকা তির ক ন এবং াথনার
সােথ এক পির ার পিরক না তির ক ন যা সকল পািপ ভােবর
ঘটােব। আ া
আপনার মে য পিব আ ার ফলেক ি করেছ তাঁর িবষেয় আনি ত হন।

িদন ২৫
পিব আ া এক সীল

w`b 26
cweÎ AvZ¥v‡Z GKZv eRvq ivLyb

ইিফষীয় ১:১৩-১৪
১৩ আর তামরাও সেত র বাক , অথাৎ পাপ থেক উ ার পাবার খবর েন ীে র
উপর িব াস কেরছ। ীে র সংেগ
হেয়ছ বেল ঈ র তাঁর িত া করা পিব আ া
িদেয় তামােদর সীলেমাহর কের রেখেছন। ১৪ যারা ঈ েরর িনেজর স ি তােদর
িতিন একটা অিধকার দবার িত া কেরেছন। তােদর যতিদন না স ণভােব
করা
হয় ততিদন পয সই অিধকােরর থম অংশ িহসােব পিব আ ােক তােদর দওয়া
হেয়েছ। আর এই সেবর ারাই ঈ েরর মিহমার শংসা হেব।

Bwdlxq 4:1-3
1 তাই ভর জন ব ী অব ায় আিম তামােদর কােছ এই অনুেরাধ করিছ, ঈ র
য জন তামােদর ডেকেছন তার উপযু হেয় চল। 2 তামােদর ভাব যন

আমরা জািন য অিফেসর সীল (বা
তা হণ যা নয়।

া ) ছাড়া কান সা িফেকট অিফিসয়াল নয় বা

যখন আমরা সমাচার েনিছলাম, আমরা ীে র সােথ
হেয়িছলাম। যখন আমরা
িব াস কেরিছলাম, মনপিরবতন কেরিছলাম ও বাি
িনেয়িছলাম, তখন আমরা এই
সীল পেয়িছলাম, পিব আ া।
আমরা ঈ েরর কাছ থেক যখন সা িফেকট পাই যােত লখা িম আমার তা কতটা
িবেশষ হয়? কতটা আমরা সৗভা বান এটা জেন য আমােদর নাম জীবন বইেত লখা
আেছ?
েয়াগ :

আপনােক িযিন আম ণ কেরিছেলন ও বাইেবল িশ া িদেয়িছেলন তােদরেক মেন ক ন।
তােদর জ
াথনা ক ন ও উৎসাহ জনক কথা িলেখ জানান। আপনার মে পিব
আ ার জ ঈ রেক ধ বাদ িদন, িযিন হে ন হণ যা তার সীল।

স ণ
ূ ভােব ন ও নরম হয়। ধয ধর এবং ভালবাসার মেনাভাব িনেয় এেক অন েক
সহ কর। 3 য শাি আমােদর একসংেগ যু কেরেছ সই শাি র মধ িদেয় পিব
আ ার দওয়া একতা র া করেত িবেশষভােব চ া কর।

GKZv cÖwZwU `j/‡MvÎ/Pv‡P©i Rb¨ ‡h KZUv eo e¨vcvi Zv e‡j †evSv‡bv
m¤¢e bq| GKZv †f‡½ †djv kqZv‡bi g~j GKwU A¯¿| GKZv fv½‡j
kqZv‡bi cwiKíbv c~Y© nq|
Avcbviv cwiev‡i ev wgwbwóª‡Z GKZve× hw` bv nb, Z‡e GLbB mgq
cwieZ©b Avbvi| GKZve× _vKv GKwU AMÖvwaKv‡ii e¨vcvi| g‡b ivL‡Z
n‡e GKUz †`wi I A‡bK ÿwZ Ki‡Z cv‡i|
GKZvi Rb¨ Avgv‡`i cÖ‡qvRb cy‡ivcywi fv‡e b¤ª I big ¯^fv‡e ˆah¨© a‡i
G‡K Ac‡ii fvi enb Kiv| Avi GB m‡ei Drm †hb nq fvZ…‡cÖg|
cÖ‡qvM:
Avcbvi mnfvwMZvi Ges cwiev‡i wKiƒ‡c Avcwb b¤ªZvq †e‡o DV‡Z cv‡ib
†hb cweÎ AvZ¥vi GKZv eRvq ivL‡Z cv‡ib G wel‡q cweÎ AvZ¥vi Kv‡Q
cÖv_©bv Kiæb †hb wZwb cwiPvjbv w`‡Z cv‡ib| AnsKv‡ii †h †Kvb †ÿÎ
Avcbvi AšÍ‡i a‡i ivL‡j gb †div‡bvi wm×všÍ wbb| g‡b ivL‡eb AnsKvi
GKZv‡K aŸsm K‡i †`q|

w`b 27
Avgv‡`i GKB cweÎ AvZ¥v †`qv n‡q‡Q
Bwdlxq 4:4-7
4 ঈ র তামােদর ডেকেছন বেল তামােদর মেধ কবল একটাই আশা আেছ, মা এক টই
দহ আেছ, একজনই পিব আ া আেছন, 5 একজনই ভ আেছন, একই িব াস আেছ,
একই বাি
আেছ, 6 আর সকেলর ঈ র ও িপতা মা একজনই আেছন। িতিনই সকেলর
উপের; িতিনই সকেলর মেধ ও সকেলর অ ের আেছন।
7 িক ী যভােব ঠক কের রেখেছন সই পিরমাণ অনুসাের আমরা েত েকই িবেশষ
দয়া পেয়িছ।

Lªx‡ói KvQ †_‡K `qv MÖnY Kiv GKwU we‡kl myweav ev Avkx©ev`| wZwb Zv cÖ`vb
K‡i‡Qb| Avgv‡`i mKj‡K GKB RxešÍ Avkvq †W‡K †bqv n‡q‡Q| Ck¦iB mK‡ji
DaŸ©, mK‡ji gv‡S Kvh©kxj Ges mKj wKQzi AwaKvix| Avgv‡`i GKB Lªx‡ói
†`‡n †W‡K †bqv n‡q‡Q Avi GKB cweÎ AvZ¥v †`qv n‡q‡Q|
Avgiv wK mKj †ÿ‡Î Ck¦i‡K KvR Ki‡Z ‡`wL? Avgiv wK GKB cÖfz, GKB
wek¦m, GKB evwß¯§ I GKB Ck¦‡i m¤§Z AvwQ? Avgv‡`i Pvicv‡ki mK‡j wK
†`‡L †h Avgiv Ck¦‡ii cwiKjcbvq GKvZ¥ ?
bvwK Avgiv c„_K iv¯Ívq †h‡Z PvB, Avgvi B”QvgZ, Avgvi aviYv , Avgvi hv g‡b
nq, Avgvi mv‡_ Ck¦‡ii m¤ú©K, Avwg hv eywS I †h fv‡e eywS.......
cÖ‡qvM:
Ck¦i‡K ab¨ev` w`b Zuvi `qv Ges AvnŸv‡bi Rb¨| g‡b K‡i †`Lyb †mB mgqwU
hLb Avcbv‡K †W‡K Avbv n‡q‡Q Ges Ck¦i‡K Abymi‡Yi Rb¨ †h mg¯Í wm×všÍ
Avcwb wb‡q‡Qb|
mKj‡K mgvb fv‡e †`Lyb, Mfxi kÖ×v I fvZ…‡cÖ‡gB MÖnY K‡i wbb|

w`b 28
cweÎ AvZ¥v‡K Kó †`‡eb bv
Bwdlxq 4:29-31

29 তামােদর মুখ থেক কান বােজ কথা বর না হাক, বরং দরকার মত

অন েক গেড় তলবার জন যা ভাল তমন কথাই বর হাক, যন যারা তা
শােন তােত তােদর উপকার হয়। 30 তামরা ঈ েরর পিব আ ােক দুঃখ
িদেয়া না, যাঁেক িদেয় ঈ র মু
পাবার িদন পয
তামােদর সীলেমাহর
কের রেখেছন। 31 সব রকম িবর
কাশ, মজাজ দখােনা, রাগ,
িচৎকার কের ঝগড়াঝাঁ ট, গালাগািল, আর সব রকম িহংসা তামােদর কাছ
থেক দূর কর।

Avw`cy¯ÍK 6:29-31 c‡` Avgiv Rvb‡Z cvwi †h †mB mgq c„w_exi gvby‡li
g‡a¨ `yóZv KZUv we¯Ívi jvf K‡iwQj Ges memgq gvbyl ‡mB `yóZvi ga¨
w`‡qB me g›`KvR KiwQj| Ck¦i Mfxi-fv‡e †e`bvwK¬ó n‡jb GB †f‡e †h
†Kb wZwb gvbyl m„wó K‡i c„w_ex‡Z cvwV‡q‡Qb Ges Zvi AšÍi e¨_vq f‡e
I‡V|
Avgv‡`i AšÍ‡i †h cweÎ AvZ¥v evm K‡i Zv‡K Avgiv Kó w`B hLb Avgiv
cweÎZv‡K Ae‡njv Kwi A_ev hLb e¯‘MZ A_ev RvMwZK wel‡qi Ici
wbf©i Kwi| hLb Avgiv cÖv_©bv Kivi Rb¨ mgq cvBbv A_ev, AZxe e¨¯Í
_vwK ZLb nqZ Avgv‡`i g‡a¨ evm Kiv cweÎ AvZ¥v Kó cvb ev e¨w_Z nb|
cÖ‡qvM:

cÖv_©bvkxj fv‡e Ab¨‡`i wR‡Ám Kiæb hviv Avcbvi Kv‡Qi gvbyl †h Avcbvi
K_vevZ©v ‡Kgb Ges Ly‡uR †ei Kiæb hw` Avcbvi K_v, Avcbvi e³e¨ Ab¨‡`i‡K
wK †M‡u_ Zzj‡Q ev M‡o Zzj‡Q bvwK †mLv‡b Ab¨ KvD‡K AvNvZ Kivi Bw½Z Av‡Q|
Avmyb Avgv‡`i fyj-ÎæwU¸‡jv ¯^xKvi Kwi Ges Ck¦‡ii Kv‡Q cvc ¯^xKvi Kwi Ges
cÖv_©bv Kwi cweÎ AvZ¥v †hb Avcbv‡K cwiPvjbv ‡`b †hb K_vq Avcwb mZ©Kc~Y©

n‡Z cv‡ib Ges cÖÁv cvb Ges †hb ïaygvÎ hv Ab¨‡`i‡K M‡o †Zvjvi Rb¨
Dc‡hvMx ZvB Avcwb e‡jb| †Kb bv hLb Avgiv Ab¨ KvD‡K AvNvZ Kwi ZLb
cweÎ AvZ¥v‡K Kó w`B| cweÎ AvZ¥v‡K Kó †`qvi cwie©‡Z, †hb Avgiv Zvu‡K
Avbw›`Z Kivi gZ K_v ewj I KvRI Kwi|

w`b 30
Ck¦‡ii †`Iqv Dcnvi‡K cÖRR¡wjZ ivLyb|

w`b 29
AvZ¥vi Zievwi

ভেয়র মেনাভাব দন িন; িতিন আমােদর এমন মেনাভাব িদেয়েছন যার মেধ শ
ও িনেজেক দমেন রাখবার মতা রেয়েছ।

Bwdlxq 6:16-17

16 এছাড়া িব ােসর ঢালও তেল নাও; সই ঢাল িদেয় তামরা শয়তােনর সব ল
তীর িনিভেয় ফলেত পারেব। 17 মাথা র ার জন ঈ েরর দওয়া উ ার মাথায়
িদেয় পিব

আ ার ছারা, অথাৎ ঈ েরর বাক

হণ কর।

Ck¦i †P‡qwQ‡jb Avgiv †hb Ava¨vwZ¥K †hv×v nB| wZwb †P‡qwQ‡jb Avgiv †hb
Ck¦‡ii mg¯Í A¯¿k¯¿ cwiavb Kwi hv‡Z Avcwb kqZv‡bi mg¯Í PvjvwKi weiæ‡×
`vuov‡Z cv‡ib|
Z‡jvqvi n‡”Q GKRb †hv×vi cÖavb A¯¿| fveyb, GKRb †hv×v hy× Ki‡Z †Mj
Z‡jvqvi Qvov| wVK GKB iKg nq hLb Avgiv Ck¦‡ii evK¨ a¨vb Kwi bv|
A‡bK A‡bK gvbyl Ck¦i‡K Z¨vM K‡i Kvib Zviv Ck¦‡ii evK¨ ïb‡Q bv| Avcbvi
evB‡ej ÷vwW †Kgb?
cÖ‡qvM:
cÖ‡Z¨Kw`b Ck¦‡ii evK¨ a¨vb Kivi Rb¨ jÿ¨ wbav©iY Kiæb Ges Ab¨‡`i mv‡_
mnfvwMZv Kiæb hv Avcwb wk‡L‡Qb| Aa¨emvq Kiæb †bvU †bIqvi Rb¨ hv bvwK
Ck¦i Zvui ev‡K¨i ga¨w`‡q Avcbv‡K ej‡Z Pvb Ges cÖv_©bv Kiæb †mUvi ga¨w`‡q
Ges wek¦¯Í mnKv‡i Ck¦‡ii evK¨ Abymib Kiæb| Ck¦‡ii evK¨ gyL¯Í Kivi wel‡q
cwiKíbv Kiæb hv Avcbvi g‡a¨ wek¦vm ‰Zwi Ki‡Z mvnvh¨ Ki‡e|
(GUv n‡Z cv‡i cÖ‡Z¨Kw`b A_ev cÖ‡Z¨K mßv‡n|)

2 wZg_xq 1:6-7

6 এইজন আিম তামােক আবার এই কথা বলেত চাই- তামার উপর আমার হাত রাখবার মধ
িদেয় ঈ র তামােক য িবেশষ দান িদেয়েছন তা আবার জািগেয় তােলা। 7 ঈ র আমােদর
, ভালবাসা

Ck¦i Avgv‡`i kw³, fvjevmv I wb‡R‡K `gb Kivi AvZ¥v w`‡q‡Qb| GKwU cÖkœ
Avcwb wb‡R‡K wR‡Ám Kiæb, Avcbvi Rxeb wK mvnm, kw³, fvjevmv Ges
AvZ¥wbqš¿b w`‡q c~Y©?
Ck¦i Pvq Zvi †`Iqv Dcnvi †hb Avgiv cª¾¡wjZ ivwL| Ck¦i hv Avcbv‡K w`‡q‡Q
Zv cª¾¡wjZ ivLvi Rb¨ wK ai‡bi c`‡ÿc wb‡”Qb?
GUv KZ PgrKvi n‡e hw` Ck¦i Avgv‡`i‡K e‡j ÒPgrKvi n‡q‡Q, Zzwg fvj I
wek¯Í `vm| Zzwg Aí wel‡q wek¦¯’; Avwg †Zvgv‡K A‡bK wel‡q `vwqZ¡ †`e| Avm,
gwb‡ei Avb‡›` mnfvMx nI|Ó
cÖ‡qvM:
‡h Mixe Zvi cÖwZ fvjevmv †`LvI|

w`b 31
cweÎ AvZ¥vi ga¨ w`‡q cÖv_©bv Kiv
whû`v 1: 18-19
18 তাঁরা তামােদর এই কথা বলেতন, “ঠা া-িব ূ প করাই যােদর ভাব তারা শষ
সমেয় আসেব এবং তােদর ভ হীন কামনা-বাসনা অনুসাের চলেব।” 19 এই
লােকরা দলাদিলর সৃ
পিব আ া নই।

কের এবং তারা িনেজেদর ই ামত চেল। তােদর অ ের

Avgiv wK me©c‡Ö Póv w`w”Q Avgv‡`i g‡a¨ cweÎ wek¦vm‡K ˆZwi Kivi Rb¨? Avcwb
wK weåvšÍ n‡”Qb H mg¯Í VvÆv we`ªæcKvix‡`i Øviv, hviv Zv‡`i Aav©wgK B”Qv
¸‡jv‡K Avcbvi mv‡_ cwiPq Kwi‡q w`‡”Q?
Ggb A‡b‡K Av‡Q hviv wbQK mvavib wkÿv Abymib K‡i Ges Ab¨‡`i‡K cÖfvweZ
K‡i| Avgv‡`i cÖwZwbqZ cÖv_©bv Kiv DwPZ ‡hb Avgiv Zv‡`i bxwZ¸‡jv Øviv
Ave× bv nB|
Bwdlxq 6:18- cweÎ AvZ¥vi Øviv cwiPvwjZ n‡q g‡b-cÖv‡b me mgq cÖv_©bv Ki|
GB Rb¨ mRvM †_‡K Ck¦‡ii mg¯Í †jvK‡`i Rb¨ me mgq cÖv_©bv Ki‡Z _vK|
cÖ‡qvM:
cÖv_©bv Kiæb Avcbvi cvwievwiK `‡ji cÖ‡Z¨KwU wk‡l¨i Rb¨ Ges Ck¦‡ii Kv‡Q
†hb Ávb PvB Zvi KÚ¯^i cwi¯‹vi fv‡e ïb‡Z cvwi Ges wek¦¯Í mnKv‡i Zv
Abymib Ki‡Z cvwi|

