
 
 

  

  



 
 

                              
খাঁ  দয়                          ১ম িদন 
 
মিথ ৫:৮ 
যােদর অ র খাঁ  তারা ধ , কারণ তারা ঈ রেক দখেত পােব। 
 
কােনা িজিনস খাঁ  িকনা তা আমরা িকভােব ঝেবা? মােঝ মােঝ আমােদর িনেজেদর বাঝার মতা িদেয়ই ঝেত পাির পািন 
যিদ দখেত পির ার হয়, তেব আমরা ঝেত পাির তা খাঁ ।  স বত ধ খেয় দখার পের, আমরা ধেক খাঁ  বলেত পাির। 
তরাং কােনা িক  খাঁ  িকনা তা জানার জ  আমরা িবিভ  ভােব পযেব ন কির।  

 
আমরা িক বলেত পাির য আমােদর এক  খাঁ  অ র আেছ, যখন আমরা সকল িক র মে  ঈ রেক দখেত পােবা, সকল েত 
ঈ রেক দখেত পােবা, সব স েকর মে  ঈ রেক দখেত পারেবা.....? (তীত ১:১৫) "যােদর অ র িচ তােদর কােছ সব 
িক ই িচ, িক  যােদর অ র নাংরা ও যারা অিব াসী তােদর কােছ িক ই িচ নয়; এমন িক, তােদর মন ও িবেবক পয  
নাংরা।" 

 
উপেদশক ৭:১৪ 
েখর িদেন খী হও; িক  ঃেখর িদেন এই কথা ভেব দেখা য, ঈ র যমন খ রেখেছন তমিন ঃখও রেখেছন, 

 
েয়াগঃ  

আপনােক য ক ন সময় েলার মাকােবলা করেত হেয়েছ, সময় িনেয় স েলা িনেয় ভা ন এবং েজ বর ক ন কেনা ঈ র 
তা আপনার জীবেন হেত িদেয়েছন? ঈ েরর কােছ সাহা  চান যেনা আপিন সকল িক  মাকােবলার ম  িদেয় ঈ রেক দখেত 
পান।   
 
 
 
 
 
                                                
এক  মহৎ ও ভাল দয়                            ২য় িদন 
 
ক ৮:১৫ 

"ভাল জিমেত পড়া বীেজর ম  িদেয় তােদর স ে ই বলা হেয়েছ যারা সৎ ও সরল মেন সই বাক  েন শ  কের ধের রােখ 
এবং তােত ি র থেক জীবেন পাকা ফল দখায়।" 
 
এক  মহৎ ও সৎ দয় যথা সমেয় ফল দয়। অেনক ধ  ও পির েমর ম  িদেয় শ  উৎপাদন হয়। মা েক িবিভ  পিরি িতেত 
সই বীজ েলােক ধের রাখেত হয়। 

 
যােকাব ৫:৭ এইজ  ভাইেয়রা, য পয  না  আেসন সই পয  ধয ধের সব স  কর। েতর দামী ফসেলর জ  চাষী 
কমন ভােব অেপ া কের এবং থম ও শষ বষার জ  ধয ধের, তা দেখছ?   

 
ঈ েরর বাক  হে  সই বীজ। আমরা িক তা নেত, ধের রাখেত ই ক?  
 

েয়াগঃ 
কমপে  ৫  পদ িল ন যা আপনার জীবেন ভাব ফেলেছ এবং মহান শ  উৎপাদন করেত পেরেছন কারণ আপিন তা ধের 
রেখিছেলন। এই পদেলার ম  িদেয় ঈ র আপনার সােথ কথা বেলেছন তাই তাঁেক ধ বাদ িদন।   

 

 



 
 

                                               
জীবেনর উৎস                           ৩য় িদন 
 
িহেতাপেদশ ৪:৩২ 
“সবিক র চেয় তামার অ রেক বিশ কের পাহারা িদেয় রাখ, কারণ অ র থেকই তামার জীবেনর সব িক  বর হেয় আেস।“ 
 
উৎস বা বন অথ হেলা সই জায়গা যখান থেক কােনা িক  আেস বা কান িক   হয়, অিবরাম সরবরােহর এক  উৎস। 
আমরা যিদ এক  দা ন জীবনযাপন করেত চাই তেব অ রই তার চািব। আমােদর দয়/অ র অিবরা ােব সরবরােহর েয়াজন 
হয়।  
মেন ক ন যিদ আমােদর শারীিরক দয় হটাৎ কের উ ীিপত হওয়া ব  কের িদেলা। হাক এটা আমােদর িনেজেদর অথবা 
আমােদর পিরবােরর সদ েদর বা অ  কােরার, এটা িবপদ নক। ঐ শারীিরক দয়েক বািচেয় রাখেত বা পাহারা িদেত আমরা 
অেনক সেচতনা অবল ন করেত দিখ বা িন।  
 
একইভােব আমােদর আ াি ক দেয়র ও হঠাৎ কের ব  হেয় যাওয়ার স াবনা আেছ। যিদ এটা হয়, তেব সটা আেরা 
িবপদজনক হেত পাের। আমােদর আ াি ক দয়েক পাহাড়া িদেয় রাখেত আমরা কত  চ া করিছ? বাইেবেলর পদ বলেছ, 
সব িক র চেয় তামার অ রেক বিশ কের পাহারা িদেয় রাখ।  
 

েয়াগঃ  
আমােদর বাি ক অ রেক ২৪ ঘ া সচল/কায ম রাখার জ  ঈ রেক ধ বাদ িদন। াথনা ক ন যন ঈ েরর ই া অ যায়ী 
আ াি ক অ রেক পাহারা িদেয় রাখেত ঈ র যেনা আপনােক সাহা  কের।  
 
 
 
 
 
 
             
দেয় আন                      ৪থ িদন 

 
িহেতাপেদশ ২৭:৯ গি  তল আর প মনেক আন  দয়….. 
িহেতাপেদশ ১৫:৩০ আনে  ভরা চাখ অ েক আন  দয়,.. 
গীতসংহীতা ১৯:৮ সদা র সম  িনয়েম সাজা পেথ চালায় আর অ ের দয় আন … 
 
আমােদর দনি ন জীবেন গি র কথা আমরা কমই েল যাই। আমরা এমনিক িদেন কেয়কবার গি  বহার কির। এমনিক 
অ েদর কাছ থেক গি  চাইেত এবং সটা বহার করেত ি ধােবাধ কির না।  
 
আমােদর আনি ত চহারা, তা দখােত আমরা আমােদর সেবা  িদেয় চ া কির। আমরা চাইনা অ রা আমােদরেক সং াম 
করেত দ ক। আমরা যিদ আমােদর ঃখ িকেয় আমােদর আনি ত খ দখােত পাির, তখন আমরা ভােলা অ ভব কির।  
 
ঈ েরর সম  িনয়ম/আেদশ যটা আমরা বিশরভাগ সময় এিড়েয় চলেত চাই, িক  এই িতনটার মে  এটাই সবেচেয় ণ 
যটা আমােদর অ রেক আন  দান কের। অেনক সময় আমরা অ া  কির যিদ কউ এটা আমােদরেক িদেত চায়।  

 
েয়াগঃ  

ঈ েরর বাক  থেক শানার ম  িদেয় ভােলা সময় কাটান। বাইেবল পড়ার সময় বাইেবেলর এক  পদ খ  ক ন।  
 



 
 

 ভাল লাক তার অ র-ভরা ভাল থেক ভাল কথাই বর কের আেন, আর ম  লাক তার অ র-ভরা ম  থেক ম  কথা বর 
কের আেন। মা েষর অ র যা িদেয় ণ থােক খ তা সই কথাই বেল। 
 

 তারপর ঈ র শৗলেক সিরেয় িদেয় দা দেক রাজা কেরিছেলন। িতিন দা েদর িবষেয় বেলিছেলন, ‘আিম িযশেয়র  দা েদর 
মে  আমার মেনর মত লােকর খাঁজ পেয়িছ। আিম যা চাই স তা-ই করেব।’ 

হ সদা , আমার আ য়-পাহাড়, আমার ি দাতা, আমার েখর কথা ও আমার অ েরর িচ া তামােক যন শী কের। 



 
 

 ি ার ভাের মা েষর অ র ভংেগ পেড়, 
িক  এক খািন উৎসােহর কথা তােক আন  দান কের। 

এই সব লাকেদর অ র অসাড় এবং কান ব  হেয় গেছ, আর তারা তােদর চাখও ব  কের রেখেছ, যন তারা চাখ িদেয় 
না দেখ, কান িদেয় না শােন এবং অ র িদেয় না বােঝ, আর ভাল হবার জ  আমার কােছ িফের না আেস।



 
 



 
 

 লােক আমােদর মেন ক ক য, আমরা ীে র সবাকারী এবং আমােদর উপর ঈ েরর গাপন সত  জানাবার ভার দওয়া 
হেয়েছ।  সইজ ই আিম িবেশষভােব তামােদর অ েরাধ করিছ, আিম যা কির তামরাও তা-ই কর; 

 
 
              
এক  িবপথগামী দয়            িদন ১১  
 
িহেতাপেদশ ১৭: ১০  

 য লােকর অ র ল তার মংগল হয় না; য লাক ছলনার কথা বেল স িবপেদ পেড়। 
 
িবপথগামী (অথ): াচািরতা আর এক েঁয়িম ণ আচরণ যা ব অেযৗি ক আর অ হণেযা  । 
 
এক  িবপথগামী দয় হেলা, সটাই যখন আমরা ায় এমন আচরণ কির যা ঈ র ক িশ কেরনা ।  
(ই ীয় ১০:২৬, ২৭) সেত র ান লাভ করার পরও যখন আমরা ায় পাপ করেত থািক তাহেল সই পাপ এর জ  কােনা 
উৎসগ ই হণেযা  হয়না, িক  থােক  িবচােরর অেপ া আর য ল  আ ন ঈ েরর শ েদর িবন  কের তার অেপ া।  
 
(িহেতাপেদশ ২৮:১৮) য িন তঁ জীবনযাপন কের স িনেজেক র া কের, িক  তারা যারা িবপথগামী তােদর পতন অিব াবী।  
 

েয়াগ:  
আমােদর জািতর জ  াথনা কেরা আর যােদর দয় িবপথগামী বেল আমরা জািন তােদর জ  াথনা কেরা।  (িহেতাপেদশ ১১: 
২০) িবপথগামী দয়েক ঈ র ণা কেরন।  

  



 
 

              
পাপী িবে ষী দয়                    িদন ১২  
 
িহেতাপেদশ ২৩: ১৭  

 তামার অ র পাপীেদর িহংসা না ক ক, বরং সব সময় সদা র িত ভি ণ ভেয় িম চলােফরা কর। 
 
িবে ষ (সং া): অে র ণাবলী, স দ অথবা কামনা করবার মেতা িক  পাওয়ার আকা া/ ঈষা করা।   
 
যারা পােপ পের আেছ তােদর িক িম ঈষা কেরা? এটা ি  / ক নয়। (িহেতাপেদশ ১৪:৩০) দেয়র শাি  শরীের াণ 
আেন িক  ঈষা আমােদর হাড়েগাড় িচেয় ফেল।  
যখন আমরা র জ  বল উ ীপনা ণ ভয় রািখ দেয়, তাহেল আমরা হয়েতা পাপীেদর িত ঈষা করা থেক / িবরত 
থাকেবা  
 

েয়াগ: 
গীতসংিহতা ৭৩ পড় আর এর মা েম াথনা কেরা । 
 
 
 
 
 
 
        
পাপী, অিব াসী দয়       িদন ১৩  
 
ই ীয় ৩:১২-১৩ 
১২ আমার ভাই ও বােনরা, দেখা, তামরা সতক থেকা, তামােদর মে  কােরা ন  ও অিব াসী দ  না থােক যা জীব  
ঈ র থেক তামােদর ের সিরে  িনে  যা ৷  
১৩ তামরা িদেনর পর িদন এেক অপরেক উ  সািহত কর যত ণ সম  ‘আজ’ আেছ৷ পােপর ছলনায় তামােদর দ েক িনমম না 
কের। 

 
যখ  আমরা আমােদর ি  এবং িচ াধারা যী েত ি র না কির, আমরা তা অ  কাথাও ি র কির। যার কারেণ পােপর ছলনায় 
আমােদর দ  ক ন হেয় যাওয়ার অিধক স াবনা রেয়েছ। 
 
ই ীয় ৩;৭-১০ 
 সইজ  পিব  আ া বেলিছেলন, “আহা, আজ যিদ তামরা তাঁর কথায় কান দাও! 
 িতিন বলেছন, তামােদর ব ষেদর মত তামােদর অ র তামরা ক ন কােরা না। তারা ম -এলাকার মে  িবে াহী 

হেয় আমার পরী া কেরিছল। 
 তামােদর ব েষরা সখােন আমােক যাচাই কেরিছল, আর চি শ বছর ধের সই সময়কার লােকরা আমার কাজ 
দেখিছল। 

আিম তােদর উপর ব িবর  হেয় বেলিছলাম, ‘এই লাকেদর অ র িবপেথ ের বড়াে ; তারা আমার পথ জানল না।’ 
  
আমরা ল  করেলই দখেত পােবা য ঈ র ঐ জািতর িত অস  হেয়িছেলন। তােদর উদাহরণ বহার কের িতিন চেয়েছন 
যন আমরা আমােদর ি  এবং িচ াধারা যী র িদেক িনব  করেত এেক অ েক উৎসািহত কির। 

 

েয়াগঃ আপনার িক উৎসাহ েয়াজন? এমন কােরা সােথ সময় কাটান িযিন আপনার কথা নেব  এবং উৎসাহ িদেবন। অথবা 
অ েক উৎসাহ দন যার জীবেন উৎসাহ দরকার। তােদর ি  এবং িচ াধারা যী র িত িনব  হেত উৎসািহত ক ন। 



 
 

              
দেয় র ি  ক ণ            িদন ১৪ 

 
ইিফসীয়ঃ ৫; ১৯-২০ 
গীতসংিহতার া  ও আি ক সংকীতেন তামরা এেক অপেরর সােথ আলাপ কর৷ গাও আর অ ের র উে ে  েরলা স ীত 
রচনা কর৷ আমােদর  যী  ীে র নােম সব সম  সব িক র জ  আমােদর ঈ র ও িপতােক সবদা ধ বাদ দাও৷ 
 
ঈ র স ীত ভালবােসন।  
সফিনয় ৩:১৭- তামার  ঈ র তামার সে  আেছন। িতিন শি শালী সে র মেতা। িতিন তামােক র া করেবন। িতিন 
দখােবন িতিন তামােক কতটা ভােলাবােসন। িতিন তামার সে  কতটা খী তা দখােবন। িতিন তামার ওপর এত শী হেবন 
, িতিন গান গাইেবন ও নাচেবন।”  

 
আপিন িক গাইেত ভালবােসন? আপিন িক গান গাওয়ার জ  অেপ া কের থােকন? কত চমৎকার হত যিদ আমারা এেক অে র 
সােথ গীতসংিহতা, বগান, আি ক গান এর ম  িদেয় কথা বলতাম! উৎসেগর চাইেত স ীত ঈ রেক বিশ স  কের। 
(গীতসংিহতা ৬৯:৩০-৩১; গােনর মে  িদে  আিম ঈ েরর শংসা করেবা, ধ বাদ গীেতর ম  িদে  আিম তারঁ শংসা করেবা 
এটাই ঈ রেক খী করেব! উ সগ িহেসেব একটা গাটা প  দও ার চে  অথবা একটা ষাঁ  হত া করার চে , গােনর মে  
িদে  ধ বাদ দও া অেনক ভাল হেব।)  
েয়াগঃ   

আপনার পছে র ১০  গান বেছ িনন। উ ের গান ক ন এবং ঈ েরর শংসা ক ন। কান ভাই বা বােনর সােথ সংগীেতর 
ম  িদেয় কথা ব ন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
ণাকারী অ র           িদন ১৫  

িহেতাপেদশ ২৬:২৪-২৬ 
ণাকারী খ িদেয় ভান কের, িক  অ ের পােষ ছলনা। তার কথা িমি  হেলও িব াস কােরা না, কারণ তার অ েরর মে  আেছ 

সাতটা ণার িজিনস। তার ণা যিদও ছলনা িদেয় কােনা থােক ত ও তার তা সমােজর মে  কাশ পােব।   
ণাকারী (সং া) : কাউেক িত করার ই া / ম  ই া। 
ণার িজিনস (সং া) : য িজিনস িব া বা ণার ি  কের। 

আমােদর অ র িক ণায় ণ? আপিনিক ম লীর বা বািহেরর কােরা িত করেত চান? আমরা িক আমােদর অ ের ছলনা েষ 
রািখ? 
(তীত ৩:৩) আমরাও আেগ ি হীন ও অবা  িছলাম, ল পেথ চলতাম, আর খেভাগ ও নানা রকম কামনা-বাসনার দাস িছলাম। 
আমরা অে র িত িহংসা করতাম এবং অিন  করবার িচ ায় জীবন কাটাতাম। িনেজরা ণার যা  হেলও আমরা এেক অ েক 
ণা করতাম। 

ঈ র িক চান আমরা ণাকারীর িত িক রকম আচরণ করব? (তীত ৩:৯-১০) েখর মত তকাতিক, বংশ-তািলকা, ঝগড়া-িববাদ 
ও আইন-কা ন িনেয় কথা কাটাকা  থেক িম ের থাক, কারণ এ েলা কের কান লাভ নই; এ সবই অথহীন। য লাক ল 
িশ া িদেয় দলাদিলর ি  কের তােক থেম একবার, পের আর একবার সাবধান কােরা। এেত কাজ না হেল তার সংেগ 
মলােমশা এেকবােরই ব  কের দাও।   

 
েয়াগঃ 

আপনার িক কাউেক িত করার ই া রেয়েছ? আপনার অ র থেক ণা সরােত ঈ েরর কােছ াথনা ক ন এবং ঈ র যা চান 
তাই ক ন। 
  



 
 

 
বাকােদর কথা          িদন ১৬ 

উপেদশক ১০:২ 
ানীেদর অ র ভাল পেথর িদেক ফের, িক  বাকােদর অ র যায় ল পেথর িদেক। 

যা স ক তা করেত আমরা ই ক িকনা? আ ন আমরা আরও িক  পদ দিখ যখােন বাকােদর অ র িক কের। 
i ) তারা বেল ঈ র বেল কউ নই 
(গীতসংিহতা ১৪:১) যােদর মন অসাড় তারা ভােব ঈ র বেল কউ নই। তােদর ভাব ন  হেয় গেছ, তােদর কাজ জঘ ; ভাল 
কাজ কের এমন কউ নই।   
i i ) তারা িব ােস ধীর 
( ক ২৪:২৫) তখন যী  তােঁদর বলেলন,  “ আপনারা িক ই বােঝন না। আপনােদর মন এমন অসাড় য, নবীরা যা বেলেছন তা 
আপনারা িব াস কেরন না। 
i i i ) তারা থােক আেমােদর ঘের 
(উপেদশক ৭:৪) ানীর অ র শােকর ঘের থােক, িক  বাকা লাকেদর অ র থােক আেমােদর ঘের।  
i v) তারা িন ি তা কাশ কের 
(িহেতাপেদশ ১২:২৩) সতক লাক যা জােন তা বেল বড়ায় না, িক  িবেবচনাহীন লােকরা তােদর কথায় িন ি তা কাশ কের। 

েয়াগঃ 
সখােন িক কান িক  রেয়েছ, যখােন আমরা আমেদর অ েরর বাকািম দখাই? স েলা িনেয় াথনা কির এবং ানী হই। 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
িব াসঘাতক দয়             িদন ১৭ 
 
িযরিময় ১৭:৯-১০ 
 “অ র সব িক র চেয় ঠগ, তােক কান রকেম ভাল করা যায় না। কউ মা েষর অ র ঝেত পাের না। আিম সদা  

অ র েঁজ দিখ ও মেনর পরী া কির; আিম মা েষর চলােফরা ও তার কােজর পাওনা অ সাের ফল িদই। 
 
আমরা িক করেবা, যিদ িক  আ িনক য  বহােরর সময় য ণা কের এবং আমরা সই য  স েক ব বিশ না জািন? আমরা 
এমন কােরা সাহা  িনেবা য এই য  স েক জােন। িনেজ সম া েজ বর করার চেয় এবং ক করার চেয় বরং তােদর 
সাহা  নওয়াই য়। এটা আমােদর সময় এবং টাকা বাচােব। 
 
উপেরর বাইেবল পেদর "েকােনা রকেম ভােলা করা যায় না" এর মােন হে  অস ব। যতখন  আিপিন কােনা িবষয় িক  না 
েঝন ততখন  সটা মরামত করা অথবা কান পিরবতন িনেয় আসা আপনার জ  স ব নয়। 

 
ঈ র একাই আমােদর সকেলর দেয়র কািরগর। তাঁর িনকট আমােদর দয়েক সমপণ করা ভােলা। মােঝ মােঝ িনেজরা মরামত 
করার চ া এবং এেত কের আেরা িত হওয়ার স াবনা থােক।  
িতিন মার এবং আমরা সই কাদামা । আমােদর দয় িক সহেজই নরম করা যায় এমন কাদামা ? 
 

েয়াগঃ 
জীবেন এমন েতর কথা িচ া ক ন য আপিন দেখেছন য িকভােব আপনার দয় আপনার সােথ িব াসঘাতকতা কেরেছ। 
 
 
  



 
 

              
অিবভ  দয়               িদন ১৮ 
 
গীতসংহীতা ৮৬:১১ 

 হ সদা , তামার পথ স ে  আমােক িশ া দাও, যােত আিম তামার সেত  চলেত পাির; তামােক ভি  করার জ  
আমার দাটানা অ রেক িম এক কর। 
 
এক  অিবভ  দয় ঈ েরর িত েরা ির অ গত থােক। আপনার িক এরকম দয় আেছ? আমরা িক এমন দেয়র জ  াথনা 
কির?  
পৗল ১ম কির ীয়েত মা ষেক িবেয় না করার জ  উৎসাহ িদেয়েছন যন ঈ েরর িত তােদর অিবভ  অ গত দয় থােক।  

(১ম কির ীয় ৭:৩৫)  এই কথা আিম তামােদর মংগেলর জ ই বলিছ। আিম তামােদর ধরাবাঁধার মে  রাখবার জ  তা 
বলিছ না, বরং যা করা উিচত ও ভাল তা করবার জ  তামােদর উৎসাহ িদি , যন তামরা স ণ মেনােযাগ িদেয় র সবা 
করেত পার। 
একজন িববািহত াি  জাগিতক াপার িনেয় িচি ত থােক - িকভােব তার ীেক স  রাখেব এবং তার পছ  েলা িবভ । 
অিববািহতরা আপনােদর িক ঈ েরর িত এক  অ গত অিবভ  দয় আেছ?  
 
(২য় বংশাবলী ১৬:৯) যােদর অ র সদা র িত ভি েত ণ থােক তােদর র া করবার জ  তাঁর চাখ িথবীর সব জায়গায় 
থােক। আপিন বাকািমর কাজ কেরেছন। এখন থেক আপিন বারবার ে  জিড়েয় পড়েবন।”  
 

েয়াগঃ 
এক  অিবভ  দয় রাখার জ  আপনার িক িক পিরবতন আনেত হেব? াথনা ক ন আপিন যা িক র মে  জিড়েয় আেছন তা 
থেক ঈ র যেনা আপনােক উ ার কেরন।  

 
 
 
 
 
 
পা ের অ র বনাম র মাংেসর        িদন ১৯ 
িযিহে ল ১১:১৯ 
আিম তােদর এমন অ র দব যা কবল আমারই িদেক আস  থাকেব, আর আিম তােদর মে  ন ন আ া দব; আিম তােদর 
ক ন অ র সিরেয় িদেয় নরম অ র দব। 
 
আপিন িক িচ ত করেত পারেছন আমােদর অ র িক রকম? পা ের অ র না র মাংেসর অ র। পা ের অথ ক ন এবং র মাংেসর 
অথ নরম। 
িচ া ক ন একজন েমার িক  কাদামা  িনে । কাদামা  শ  থাকেল বা কাঠােমা িদেত না পারেল িতিন িক করেবন? িতিন 
সটােক নরম করার জ  ভীষণ ভােব চাপ দেব বা যা দরকার তাই করেব। কারণ িতিন সই কাদামা েক র কাঠােমা িদেয়, 
েয়াজনীয় ব েত পিরণত করেব।  

কাদামা র মে  যিদ অেনক পাথর থাকত তাহেল িক হত? িতিন সটােক পােশ সিরেয় রাখেতন। ঈ র েমার িহসােব আমােদরেক 
পােশ সিরেয় রাখেত চান না। িতিন আমােদরেক র মাংেসর অ র িদেত পােরন।  
 

েয়াগঃ 
আমােদর অ ের িক িক পাথর রেয়েছ যা সহেজ ভা া যায় না, হেত পাের আমােদর পাপ, কান পর রা, কান ি ভি , িক  
স ক? ঈ েরর কােছ াথনা ক ন স েলা পিরবতন করার জ  এবং আমােদর নরম অ েরর জ । 
  



 
 

 
আপনার অ র কাথায়?         িদন ২০ 
মিথ ৬:১৯-২১ 
এই িথবীেত তামরা িনেজেদর জ  ধন-স দ জমা কােরা না। এখােন মরেচ ধের ও পাকায় ন  কের এবং চার ি দ কেট 
ির কের।িক  েগ মরেচও ধের না, পাকায় ন ও কের না এবং চার ি দ কেট িরও কের না। তাই েগ িনেজেদর জ  ধন 

জমা কর,কারণ তামার ধন যখােন থাকেব তামার মনও সখােন থাকেব। 
 
কারণ তামার ধন যখােন থাকেব, তামার মনও সখােন থাকেব। আমােদরেক য টা িজ াসা করেত হেব, বতমােন কান 
িজিনসটােক আমােদর জীবেন ধন-স দ বেল মেন কের থািক? আমরা িক আরও েবিশ ি  িদি  জাগিতক নািক গ য় ধেনর 

িত?  
 
বিশর ভাগ সময়, আমরা সই িজিনস েলার িত ি  দই যা দখা যায়। আ ন মেন রািখ যা দখা যায় তা ণ ায়ী িক  যা 
দখা যায় না তা িচর ায়ী।    

(২ কির ীয় ৪:১৮) যা দখা যায় আমরা তার িদেক দখিছ না, বরং যা দখা যায় না তার িদেকই দখিছ। যা দখা যায় তা মা  
অ  িদেনর, িক  যা দখা যায় না তা িচরিদেনর। 
 

েয়াগঃ 
িক টা সময় িনেয় িচ া ক ন কানটা আমােদর সিত কােরর ধন-স দ এবং কাথায় স েলােক আমরা সংর ণ কির। আ ন 
আমরা পিরক না কির েগ ধন-স দ সংর েণর জ ।  
 
  
 
 
 
 
 
             

 আমােদর দয় দেখন         িদন ২১  
 
১ শ েয়ল ১৬: ৭  

িক  সদা  শ েয়লেক বলেলন, “তার চহারা িক রকম িক া স কতটা ল া তা িম দখেত যেয়া না, কারণ আিম তােক 
অ া  কেরিছ। মা ষ যা দেখ তােত িক  যায়-আেস না, কারণ মা ষ দেখ বাইেরর চহারা িক  সদা  দেখন অ র।”  
 
তাহেল আমরা কান িবষেয় ি  িদব - বাি ক চহারা নািক দয়। বিশর ভাগ সময় আমরা বাইের যা দখা যায় তার িদেকই 
ি  রাখেত েলািভত হই। এটা হেত পাের কােরা িব , পািরবািরক ঐিত , িশ া, িকংবা পশা… 

 
ঈ র সব সময় দেখন দয়। িম যিদ সম  দয় িদেয় তােক খাজঁ কর িম তােক পােব। তামার কত স দ, কত িশ াগত 
যা তা তা িনেয় সদা র কান আ হ নই... আমােদর এেক অপেরর িত ভােলাবাসা, স ান কােরা বাি ক অব ার উেধ 

হওয়া উিচত। 
(যােকাব ২: ৮) িম যিদ বােক র সই ণ আেদশ  মেন থাক, "েতামার িতেবশীেক িনেজর মত ভােলাবাস" তাহেল িম 

ক কাজ  ই করছ. িক  িম যিদ জন ীিত কেরা, (িনেজর পছ  মািফক) তাহেল িম পাপ করছ, এবং িম আইন অমা কারী 
বেল পিরগিণত হেব আইেনর চােখ। 
েয়াগ: িম িক জন ীিত কেরা? এস আমরা এই িবষেয় িনেজেদর বদলাই আর িনেজর মেতাই অ েদর ভােলাবািস। 

 
  
  



 
 

             
এক  িসংেহর দয়           িদন ২২ 
 
২য় শ েয়ল ১৭:১০  

 তখন সবেচেয় শি শালী ও িসংেহর মত সাহসী য স  স-ও ভেয় িদেশহারা হেব, কারণ ই ােয়েলর সবাই জােন য, 
আপনার বাবা একজন যা া এবং তাঁর সংেগ যারা আেছ তারাও শি শালী। 
 
আমরা যিদ ঈ র এর লাক হই, তাহেল আমােদর সাহসী দয় রেয়েছ। কারণ আমরা িনি ত কেরই জািন য িতিন আমােদর 
হেয়  কেরন। আমরা যিদ ঈ র এর পে র লাক না হই তাহেল িব াস এর বদেল ভয় আমােদর দেয় রাজ  করেব।  
 
যারা ঈ র এর পে র লাক নয়, তােদর এক  িসংেহর মেতা দয় থাকেলও, তারা যখন দখেব ঈ র আমােদর হেয়  কেরন, 
সই দয় গেল যােব। 

আমরা কান ধরেণর দয় ধারণ করিছ, িসংেহর মেতা (সাহসী) দয় নািক ভেয় ভরা দয়? (গীতসংিহতা ৩৪: ১০) িসংেহরও 
হয়েতা ধা বা বলতা আসেত পাের, িক  যারা েক খােঁজ তােদর িক রই অভাব হয়না। 
 

েয়াগ: িতিদন েক খাঁজার িস া  নাও। যী র জ  উেঠ দাঁড়ােত সাহসী হও। 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
িবচ ণ দ              িদন ২৩ 
 
িহেতাপেদশ ১৮:১৫ 
যার মেন িবচার ি  আেছ স ান লাভ কের, আর ানীেদর কান ােনর খাঁজ কের। 
 
সেলামন রাজােক িক সবেচেয় ানী কের েলিছেলা? িতিন ঈ েরর কােছ াথনা কেরিছেলন এক  িবচ ণ দেয়র জ ।  
১ম রাজাবলী ৩:৯ 
" সইজ  তামার লাকেদর শাসন করবার জ  এবং কানটা ক বা কানটা ল তা জানবার জ  িম তামার দােসর অ ের 
ঝবার মতা দাও; কারণ কার সা  আেছ তামার এই মহাজািতেক শাসন কের?”   

 
িতিদন আমােদর শত শত িস া  িনেত হয়। আমরা যা করার জ  িস া  নই তাই হয় আমােদর চারপােশর পিরেবশ এবং 

আমােদর ল ।  
 
(িহেতাপেদশ ১৪:১৫) বাকা লাক সব কথাই িব াস কের, িক  সতক লাক িবচার ি  খা েয় চেল। 
(িহেতাপেদশ ২২:৩) সতক লাক িবপদ দেখ আ য় নয়, িক  বাকা লােকরা িবপদ দেখও চলেত থােক আর তার দ ন শাি  
পায়। 
 

েয়াগঃ 
আপিন িক জীবেনর ণ পিরবতেনর েখ, দাঁিড়েয় এবং িচ া করেছন িক িস া  িনেবন? ঈ েরর কােছ াথনা ক ন িতিন 
যেনা আপনােক এক  িবচ ন দয় দান কেরন।   

 
  



 
 

              
এক  আ িরক দয়           িদন ২৪ 
 
ই ীয় ১০:২২ 
২২ সইজ  িব ােসর ম  িদেয় য িন য়তা আেস, এস, আমরা সই পির ণ িন য়তায় খাঁ  অ ের ঈ েরর সামেন যাই; কারণ 
দাষী িবেবেকর হাত থেক আমােদর অ রেক র  িছ েয় িচ করা হেয়েছ এবং পির ার জল িদেয় আমােদর দহেক ধাওয়া 

হেয়েছ। 
 
যখন আমরা ঈ েরর কােছ যাই, আমােদর আ িরক দয় থােক? আমরা যা কির না কন তােক আমরা কত আ িরক? অেনক দ  
ভ  লােকর চেয় আ িরকতা ব সামা  লাকেক বান কের । 
ঈ র উ ম াতা, আপনােক িচৎকার করেত ও জাের কা া করেত হেব না এমন িক আ িরক দেয়র ব নীরব াথনা িতিন 
নেত পান।  

 
( িরত ২:৪৬-৪৭) ৪৬ তারা েত ক িদন উপাসনা-ঘের একসংেগ িমিলত হত, আর িভ  িভ  বাড়ীেত আনে র সংেগ ও সরল 
মেন একসংেগ খাওয়া-দাওয়া করত। ৪৭ তারা সব সময় ঈ েরর শংসা করত এবং সব লাক তােদর স ান করত। যারা পাপ 
থেক উ ার পাি ল  িব াসী দেলর সংেগ েত ক িদনই তােদর যাগ করেত লাগেলন। 

 
আমরা িক আ িরক দয় িনেয় িমিনি েত যাই? 
 

েয়াগঃ 
আপনার আ িরক দয় কাশ করার জ  আজেক িক  ক ন। 
 
 
 
 
 
              
ঈ রেক খাজার জ  আপনার দয়েক ি র ক ন        িদন ২৫ 
 
২য় বংশাবলী ১৯:১-৩ 
 িয দার রাজা িযেহাশাফট িয শােলেম তাঁর রাজবাড়ীেত িনরাপেদ িফের আসেলন।  তখন হনািনর ছেল দশক য  বর হেয় 

তাঁর কােছ িগেয় বলেলন, “ েদর সাহা  করা এবং যারা সদা েক ণা কের তােদর ভালবাসা িক আপনার উিচত হেয়েছ? 
এইজ  সদা র াধ আপনার উপর নেম এেসেছ।  তেব আপনার মে  িক  ভালও আেছ, কারণ আপিন দেশর আেশরা-

ঁ েলা ংস কের িদেয়েছন এবং ঈ েরর ই ামত চলবার জ  আপনার মন ি র কেরেছন।”  
 
যিদও রাজা িয শাফেটর জীবেন িক  িজিনস ক িছেলা না, তাঁেক সবাই ঈ েরর িত ঢ়সংক  দেয়র অিধকারী িহেসেব 
জানেতা। আপিন িক িহেসেব পিরিচত? আমােদর মে  হয়েতা িক  সীমাব তা আেছ িক  সবেশেষ িক ঈ রেক খাঁজ করার 
ঢ়সংক  দেয়র অিধকারী িহেসেবই আমরা পিরিচিত পাই।  

 
িক হেব যিদ আমােদর দয় ঈ রেক খাঁজ করার জ  ঢ়সংক  না হই? (মালািখ ২:২) “ সব মতার অিধকারী সদা  বলেছন,”  
তামরা যিদ আমার কথা না শান এবং আমার স ােনর িদেক মেনােযাগ না দাও তেব আিম তামােদর উপর একটা অিভশাপ 

পাঠাব এবং তামােদর সব আশীবাদেক অিভশােপ বদেল দব। 
 

েয়াগঃ  
ঈ রেক খাজঁ করার জ  আপনার দয়েক ঢ়সংক  করার জ  পিরক না করেত থা ন এবং তােঁক স ান ক ন।  
 
 
  



 
 

              
সম  অ র িদেয় কাজ ক ন          িদন ২৬  
 
কলসীয় ৩:২২-২৩ 

 তামরা যারা দাস, তামরা সব িবষেয় তামােদর এই জগেতর মিনবেদর বা  থেকা। যখন তারঁা তামােদর ল  কেরন 
কবল তখনই য তােঁদর শী রাখবার জ  তাঁেদর বা  থাকেব তা নয়, বরং খাঁ  অ ের র উপর ভি  রেখ তাঁেদর বা  
থেকা। তামরা যা-ই কর না কন, তা মা েষর জ  নয় বরং র জ  করছ বেল মন- াণ িদেয় কােরা। 

 
আমােদর কমে ে , আমােদর ঘের, অথবা আমােদর িমিনি  জীবেন, মা ষ আমােদর িকভােব দেখ? তারা িক এমন চােখ 
আমােদরেক দেখ, যারা সম  অ র িদেয় কাজ কেরন?  
 
আমেদর ঝেত হেব আমরা যা িক  কির তা, আমরা তা ঈ েরর জ  করিছ এবং কােনা মা েষর জ  করিছ না। যখন মা ষ 
আেশপােশ থােক মা  তখন যিদ আমরা িক  কির তাহেল আমরা তা মা েষর জ  করিছ।  
 
আমরা যখােন আিছ, আমােদর কােজ, পিরবাের ও শহের সখােন ঈ রই আমােদরেক রেখেছন। আমােদর চারপােশর মা ষেদর 
এমনভােব সবা করেত হেব যেনা আমরা ঈ েরর সবা করিছ। 
 

েয়াগঃ 
পির মী, সময়া বত  এবং আ িরকতায় ি  হওয়ার জ  পিরক না ক ন।   
 
 
 
 
 

সদা  দখেলন িথবীেত মা েষর তা বই বেড় গেছ, আর তার অ েরর সব িচ া-ভাবনা সব সময়ই কবল মে র 
িদেক েঁক আেছ। এেত সদা  অ ের থা পেলন। িতিন িথবীেত মা ষ ি  কেরেছন বেল ঃিখত হেয় বলেলন, 
“আমার  মা ষেক আিম িথবীর উপর থেক েছ ফলব; আর তার সংেগ সম  জীবজ , েক-হাটঁা াণী ও আকােশর পাখীও 
েছ ফলব। এই সব ি  কেরিছ বেল আমার মেন ক  হে ।”  



 
 

 তামার ােধর শি  ক ঝেত পাের? কতজেনর অ ের তামার পাওনা ভি  আেছ, যােত তারা তামার াধ ঝেত পাের? 
 তাহেল িম আমােদর ঝেত দাও য, আমােদর আ  কত অ , যােত আমােদর অ র ােন ভের ওেঠ। 

হ সদা , আর কতকাল? এবার িম ফেরা, তামার দাসেদর িত মমতা দখাও। 

 
 
 
 
              
পিব  আ ার ছারা           িদন ২৯ 
 
িহেতাপেদশ ১৫:২৮ 
২৮ ঈ রভ  লােকর অ র িচ া কের উ র দয়, 
িক  েদর খ থেক ম  কথার াত বর হেয় আেস। 
 
অ  ভাসেন বেল “ ধািমেকর দয় িক ভােব উ র িদেত হয় তার িশ া হন কের।” ধািমক উ র দওয়ার আেগ িচ া কের, িক 
বলা উিচত ও বলেব। তােদর কথা মা  উ ু  বা িতি য়ার উপর িনভর কেরনা।  
 
(যােকাব ১:১৯-২০) ১৯ আমার ি য় ভাইেয়রা, আমার এই কথাটা ল  কর-েতামরা েত েক নবার জ  আ হী হও, িক  
তাড়াতািড় কের কথা বলেত যেয়া না বা রাগ কােরা না; ২০ কারণ ঈ র আমােদর কাছ থেক য সৎ জীবন আশা কেরন তা 
রােগর ম  িদেয় আেস না। 
 
(িহেতাপেদশ ১০:১৯) ১৯ বশী কথার মে  অ ায় উপি ত থােক, িক  য তার খ দমেন রােখ স ি মান। 

েয়াগঃ আমরা সতকতার সােথ কথা বলার জ  সবা ক চ া করব। (ইিফষীয় ৪:২৯) ২৯ তামােদর খ থেক কান বােজ কথা 
বর না হাক, বরং দরকার মত অ েক গেড় লবার জ  যা ভাল তমন কথাই বর হাক, যন যারা তা শােন তােত তােদর 

উপকার হয়। 
 



 
 

 ঃখীর সব িদন েলাই কে  ভরা, িক  যার মন শী থােক তার সব িদনই যন ভােজর িদন। 

 আনি ত অ র া  ভাল রােখ, িক  ভাংগা মন া  ন  কের। 

 

 তামােদর জ  আমার 
পিরক নার কথা আিমই জািন; তা তামােদর মংগেলর জ , িতর জ  নয়। সই পিরক নার ম  িদেয় তামােদর ভিব েতর 
আশা ণ হেব। 


