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কি আমাৰ আশা আৰু আনন্দ হয়, আৰু আমাৰ
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-১ থিয়লনীকীয়া ২:১৯-২০
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এই পুথিখনৰ বিষয়ে
ক্ৰিপটনাইট হত্যা হব পাৰে ইয়াক�ো অন্য সাধাৰণ পুথিৰ নিচিনাই পঢ়া হয়।কিন্তু
মই এই পুথিখনৰ প্ৰতিট�ো অধ্যায় এনেকৈ সজাইচ�ো যাতে ই পঢ়োতাৰ দহৰ পৰা
প�োন্ধৰ মিনিট সময়হে লয়।প্ৰতিট�ো অধ্যায়ত আপুনি এক এনে উপাদান পাব যি
আপ�োনাক সহায় কৰি এই অধ্যায়ৰ সত্যতা আপ�োনাৰ জীৱনত প্ৰয়�োগ কৰাৰ
ক্ষেত্ৰত। অনুগ্ৰহ কৰি এই পুথিখনৰ উপাদান সমূহ এৰি এই পুথিখন নপঢ়িব কাৰণ
ইয়াৰ উপাদানখিনি এই পুথিখনৰ অভিজ্ঞতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ।সেয়েহে মই এইয়ে
পৰামৰ্শ দিম যাতে আপ�োনাল�োকে প্ৰতিদিনে এটাকৈহে অধ্যায় পঢ়ে।ইয়াৰ জৰিয়তে
আপ�োনাল�োকৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ত য�োৱাৰ আগতে আৱশ্যকীয় কাৰ্য্যকৰী কৰাত সহায়
হব।
এই পুথিখনৰ অন্তত আপ�োনাল�োকে আল�োচনাৰ সূচীপত্ৰত পাব যি এই পুথিখন
সমূহৰ মাজত আল�োচনা কৰিব বিচাৰে যিদি আপ�োনাল�োকে এই পুথিখন, ক্ৰিপটনাইট
নাশ এক নিয়মিত পাঠ হিচাপে পঢ়ে, তেনেহলে মই আপ�োনাল�োকক এয়ে পৰামৰ্শ দিম
যে আপ�োনাল�োকে যাতে ইয়াক প্ৰতিট�ো সপ্তাহ পঢ়ি এই পুথিৰ শেষত থকা প্ৰশ্নসমূহ
আল�োচনা খিনি আপ�োনাল�োকৰ সমূহৰ মাজত আল�োচনাৰ দ্বাৰা সমাধান কৰে।আশা
কৰ�ো এই পুথিখন আৰু ইয়াত থকা উপাদান সমূহৰ পৰা আপ�োনাল�োকে দৈনন্দিন
জীৱনত সহায় হব।
প্ৰিয় পাঠক, যদি আপ�োনাল�োকে সূচীপত্ৰ পঢ়া নাই তেনেহলে মই আপ�োনাল�োকক
এইয়ে পৰামৰ্শ দিম যে আপ�োনাল�োকে এবাৰ সূচীপত্ৰখিনি ভালদৰে পঢ়ি লওক। ইয়াৰ
জৰিয়তে আপ�োনাল�োকে এই পুথিখনৰ মূলতত্বখিনি বালদৰে বুজি পাব।
আনন্দ উপভ�োগ কৰক শুভ যাত্ৰা!
জন বিভৰি

পৰিচয়
এইট�ো আচৰিত কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ম�োৰ জীৱনত বহু সময়ত এটা কিতাপ
লিখিবলৈ বন্ধ কেতিয়াও নিবিচাৰ�ো। যি মই এই মহুৰ্ত্ত ত ব্যাখ্যা কৰিম। কিন্তু
প্ৰথমতে, কেনেকৈ ক্ৰিপ্টোনাইট নামৰ কিতাপ ব্যৱহাৰ কৰি খ্ৰীষ্টৰ সহভাগী হৈ
থাকে? ম�োক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আনুমতি দিয়ক।
আমাৰ মাজৰ বহুতে উত্তম মানুহৰ কাল্পনিক কাহিনীৰপৰা “ক্ৰিপটনাইট” শব্দট�ো
জানে। প্ৰথমে জুন মাহৰ ১৯৩৮ চনত এটা ৰসিক কিতাপ প্ৰকাশ কৰে আৰু জ�ো
ছ�োচটাৰ আৰু উচ্ছ বিদ্যালয়ৰ কলম দিয়া জেৰি চিগলৰ দ্বাৰা লিখা আমেৰিকাৰ
সাধাৰণতে কি হল।এটা উপভ�োগৰ কাহিনী লাইনত অত্যাচাৰি নাজিৰ সময়ত
বিশ্বনাশক আছিল।পৰুষ�োত্তমৰ জনাজাত আৰু লিখা মাত্ৰই নহয় য�োগায�োগ কৰিছিল,
কিন্তু ৰেডিঅ,দুৰদৰ্শন আৰু বুলচবিত�ো প্ৰকাশ কৰিছিল।
কিছু সময়ৰ পিছত,কাহিনীব�োৰ পৰুষ�োত্তমৰ কাৰণে শ্ৰুতা বাঢ়িছিল।এইট�ো
পৰিচয় কৰিবলৈ ১৯৪০ চনত লেখকৰ পেৰণা হৈ পৰিছিল যিট�োৱে ক্ৰিপ্টোনাইট
ক�োৱাট�ো জনাজাত হৈ পৰিছিল-পৰুষ�োত্তৰ ঘৰৰ পৰিসীমা
তাৰ অতি মানুহৰ
শক্তিৰে নিৰপেক্ষ বন�োৱা কাম কৰা হৈ পৰিল।ক্ৰিপ্টোনাইটৰ জনাজাত হ�োৱাৰ
পিছত,পৰুষ�োত্তৰ মানুহতকৈ অধিক শক্তিশালী হ�োৱা নাছিল।
খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে,তাত“ক্ৰিপটনাইট”হয় যি আমাক ঈশ্বৰে দিয়া ক্ষমতা আৰু
চৰিত্ৰক নাইকীয়া কৰে।এইট�ো কি হয়?কেনেকৈ ইয়াক চিনাক্ত কৰা হয়?কেনেকৈ
এইট�ো আমাক ব্যক্তিগতভাৱে আৰু সামাজিক ভাৱে আক্ৰমন কৰে?কেনেকৈ আমাৰ
সক্ৰিয়ক লুকাই ৰাখে আৰু আমাৰ
ক্ষমতাক হেৰুৱাই?কিহে আমাক জনাজাত
হ�োৱাৰপৰা বঞ্চিত কৰে?কিয় এইট�োৱে মুচি দিয়ে?এই কিতাপত কিচু মান প্ৰশ্নব�োৰৰ
পৰিচয় দিয়া হৈছে।
এইট�ো বিশতম কিতাপ মই পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায় আৰু পৰিচালনাত লিখিছ�ো।মই
উল্লেখ কৰাৰ দৰে,এইট�ো লিখাৰ সময়ত,মই পাঁচ বা ছয় বাৰ নিকা কৰিবলৈ
বিচাৰ�ো।
এটা কাৰণতঃ এইট�োৱে বিষয়ব�োৰ মুখা-মুখিকৈ ম�োক আনিছে মই ম�োৰ নিজৰ
জীৱনক অস্বীকাৰ কৰিব ন�োৱাৰ�ো।মই নিজকে স�োধিল�ো,ম�োক যি কাৰণে সৃষ্টি
কৰা হৈছে তাৰ তলতে জীৱন যাপন কৰি আছ�ো নে?আমি সংগ্ৰকাৰি মণ্ডলী,সত্য
অভিজ্ঞতাপুৰ্ণ

ঈশ্বৰৰ উপস্থিয়ে আৰু শক্তিয়ে আমাৰ সমাজক পৰিবৰ্ত ন কৰিছে নে?প্ৰকৃ ততে
মই এইব�োৰ কথাৰে সমাজক জাগ্ৰত কৰিছ�ো,“পিতৃ ,মই নিশ্চিত নহয় মই এই কিতাপ
ভাল পাও।মই এইট�ো লিখি নিকা কৰিবলৈ বিচাৰ�ো”
প্ৰতিট�ো সময়ত মই পবিত্ৰ আত্মাৰপৰা“নাই”জ্ঞানে আহে।অৱশেষত,তেওঁম�োক এই
বাৰ্ত্তা দিলে ব্যক্তিগত,পৰিয়ালক,আৰু পৃথিবীৰ মণ্ডলীবিলাকক সবল কৰিবা।এইট�োৱে
গ�োটেই নগৰব�োৰক পৰিবৰ্ত ন কৰিব পাৰে।
এই প্ৰতিজ্ঞাৰ পিছত,মই বিশ্বাসেৰে একেৰাহে লিখিল�ো।যেতিয়া মই কিতাপৰ
শেষৰ অৱস্থাত গল�ো,শেষৰ সপ্তম অধ্যয়,লাভট�ো সম্পুৰ্ণ উলাই পৰিল।এইট�োৱেই
অকল নহয়,মই এই বাৰ্ত্তাৰ প্ৰজ্ঞান�ো দেখিল�ো, কিন্তু মই জৰুৰী দেখিল�ো।এতিয়া মই
ম�োৰ নামত বহুত বাৰ্ত্তাব�োৰৰ এইট�ো এটা বিবেচনা কৰিছ�ো।
এতিয়া মই কিতাপৰ শেষত উল্লেখ কৰিছ�ো,পৰীক্ষাই শেষৰ ফালে তথক্ষনাত
ঘুৰাই দিব পাৰে।মই ত�োমাক ভয় খ�োৱাইছিল�ো-অনুগ্ৰহ কৰি তেনেক�োৱা নহয়।যদি
তু মি প্ৰথম তিনি অধ্যয়ত জঁ পিয়া,চতু ৰ্থ অধ্যয়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নকৰিব।এইট�োৱে শেষত
বিশ মিনিট খ�োজ কঢ়া নিচিনা হব।যদি তু মি প্ৰথমৰ পৰা চ�োৱাৰ দৰে প্ৰতিক্ৰিয়াট�ো
শক্তিশালীৰে নহব।যিবিলাকে প্ৰথমৰপৰা চাই তেওঁল�োকে কান্ধে,চিঞৰে,বা আনন্দ
কৰে।তু মি,অন্যহাতে,বলচবি অদৃশ্টি হলে কিয় আচৰিত হ�োৱা।
এই কিতাপত আঠাশটা অধ্যায়ত চাৰিটা ভাগত প্ৰত্যেকতে সাতটা অধ্যায়কৈ
আছে।এইট�ো যিবিলাক ব্যস্থতা জীৱন আছে পঢ়োওতাক সহায় কৰিবলৈ কৰা
হৈছে।তু মি চাৰি সপ্তাহৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনা এটা অধ্যায় দহৰ পৰা প�োন্ধৰ মিনিট
পঢ়িব পাৰে। অথবা তু মি কিতাপব�োৰ পঢ়াৰ দৰে সাধাৰণ ভাৱে এইট�ো পঢ়িব পাৰে।
আমাৰ লক্ষ্য তু মি যি পঢ়া সেইট�ো ত�োমাৰ কাৰণে উত্তম হয়।
শেষত,এই বাৰ্ত্তা ভ্ৰমণৰ দৰে প্ৰয়�োজন-এইট�ো এটা ক্ৰিপ্টোনাইৰ পৰা ৰক্ষা কৰে
আৰু ত�োমাৰ জগতক
জনাজাত কৰে।আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে,স্বৰ্গৰ প্ৰজ্ঞানক দেখিবলৈ আমাস
চকু খ�োলিবলৈ পবিত্ৰ আত্মাক প্ৰৰ্থনা কৰি বিচাৰ�ো হওঁক, যি আমাক এই পৃথিৱীত
আমাৰ লক্ষ্য সম্পুৰ্ণ কৰিবলৈ শক্তি দিয়ে।
পিতৃ ,যীচু ৰ নামত,ম�োৰ চকু, কাণ আৰু হৃদয় দেখিবলৈ খ�োলি দিয়ক,আৰু ম�োৰ
জীনৰ য�োগেদি ত�োমাৰ ইচ্ছা হওঁক।পবিত্ৰ আত্মাই গভিৰ আৰু অগাধব�োৰ ম�োক
শিকাওক, মই এই বাৰ্ত্তা পঢ়াৰ দৰে যীচু খ্ৰীষ্টৰ পথব�োৰ।ম�োৰ শিক্ষকৰ দৰে মই
ত�োমাক চাওঁ।এই কিতাপৰ প্ৰতিট�ো বাক্যই ম�োলৈ তু মি কথা ক�োৱা।আৰু ম�োৰ
জীৱন চিৰদিনৰ বাবে পৰিবৰ্ত ন হওঁক,আমেন।

একৰ শক্তি

অধ্যায় ১

১
এৰাই চলা প্ৰশ্ন
লেখকৰ ফালৰ পৰা
প্ৰিয় পাঠক, যদি আপ�োনাল�োকে সূচীপত্ৰ পঢ়া নাই তেনেহলে মই আপ�োনাল�োকক
এইয়ে পৰামৰ্শ দিম যে আপ�োনাল�োকে এবাৰ সূচীপত্ৰখিনি ভালদৰে পঢ়ি লওক। ইয়াৰ
জৰিয়তে আপ�োনাল�োকে এই পুথিখনৰ মূলতত্বখিনি বালদৰে বুজি পাব। শুভ যাত্ৰা!
ক্ৰিপটনাইট নাশ? এই পুথিখন কি চু পাৰমেনৰ বিষয়ে? নহয়, কিন্তু চু পাৰমেনৰ
জীৱন আৰু আমাৰ জীৱনৰ বিশ্বাসৰ মাজত ইয়াৰ মিল আছে। এই মিলখিনিক
সমূলি আমি চাও আহক।
“চু পাৰমেন” এই ধৰণীৰ নহয়, ঈশ্বৰৰ সন্তান�ো এই ধৰণীৰ নহয়, চু পাৰমেন
কেনেক�োৱা কিছু মান শক্তি আছে যিট�ো সাধাৰণ মানুহৰ হাতত নাই। আমাৰ হাতত
এনেকুৱা শক্তি আছে যিব�োৰ এই ধৰণীৰ নহয়। চু পাৰমেনও বেয়াৰ বিৰুদ্ধে
আমিও বেয়াৰ বিৰুদ্ধে যুজি
আমিও দুৰ্বলক সহায় আৰু আশ্ৰয় দিও বেয়া শক্তি ব�োৰৰ বিৰুদ্ধে যুজ�োতা।
চু পাৰমেনে নিজৰ শক্তি আহৰণ কৰে সূৰ্য্যৰ পৰা আমিও শক্তি আহৰণ কৰ�ো
ঈশ্বৰৰ সন্তানৰ পৰা(যীশু)
চু পাৰমেনক একমাত্ৰ এটাইবস্তু তেজস্ক্ৰিয় ধাতু যিট�ো চু পাৰমেনৰ নিজৰ ধৰণীৰ
পৰা অহা। তেনেদৰে আমাৰ মাজত�ো এক ক্ৰিপটনাইট তেজস্ক্ৰিয় ধাতু আছে যি
ঈশ্বৰৰ সন্তাৰব�োৰক অক্ষম কৰি পেলায়। হয় ই এই ধৰণীৰ নহয় কিন্তু আমি যৰ
পৰা আহিছ�ো ইয়�ো তাৰে পৰাই আহিছে। ক্ৰিপটনাইট সকল চু পাৰমেন শক্তিব�োৰক
অক্ষম নকৰে, ই চু পাৰমেনক সাধাৰণ মানুহতকৈও দুৰ্বল কৰি পেলায়। আমাৰ
ক্ৰিপটনাইট সেই একেই ক্ৰিয়া কৰে।
আমাৰ ক্ৰিপটনাইট কি? ইয়াৰ পৰিচয় দিয়াৰ আগেয়ে মই এই কাহিনীট�ো ঠিক
কৰি লও, ক্ৰিপটনাইট মূল প্ৰভাৱ চু পাৰমেনৰ ওপৰত এইয়ে যে ইয়াক সাধাৰণবাৱে
চিনিপ�োৱা নাযায় আৰু সেয়ে চু পাৰমেন ইয়াৰ প্ৰভাৱত অতি সাধাৰণবাৱে আহি
পৰে। ঠিক তেনেদৰে ঈশ্বৰবিশ্বাসীৰ ক্ৰিপটনাইটেও প্ৰতিজন ব্যক্তি বিষয়কে দুৰ্বল
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কৰি আছে আৰু যীশুৰ শৰীৰক আৰু অন্য ল�োকসকলেও ইয়াক সাধাৰনভাৱে চিনি
নাপায়। এই পুথিখনৰ উদ্দ্যেশ্য এই যে ইয়াক কেনেকৈ চিনি প�োৱা যাব। আৰু
লগতে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ প�োৱা যায়। আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিজকে
কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি এই সকল�োব�োৰ বস্তু উজাগৰ কৰা। বলক এটি প্ৰশ্নৰ
সৈতে আৰম্ভ কৰ�ো।

মহানতম ইচ্ছা?
আমাৰ মহানতম ইচ্ছা কি? মই আগতে কৈছ�োঁ কাৰণ যদি আমি সত্য তেনেহলে ই
আমাৰ সকল�োৰে বাবে এক ধৰণৰ। যদি সফলতা লাগে তেনেহলে কি আমি সকল�ো
ক্ষেত্ৰতে শ্ৰেষ্ঠ হব লাগিব, সুখী বৈবাহিক জীৱন, শক্তিশালী বন্ধু ত্ব, জীৱন সমূদায়,
সুখী শৰীৰৰ আনন্দ লবৰ বাবে আমাৰ হাতত কি পৰ্য্যাপ্ত সম্পদ আছে যাক আমি
কেৱল কল্পনাহে কৰিব পাৰ�ো।
এই সকল�োব�োৰ আকৰ্ষণীয় আৰু কিছু মান অতি দৰকাৰী কিন্তু কি ই আমাৰ
মহানতম ইচ্ছাক চিনাক্ত কৰিব পাৰে, কি আমি এনেকুৱা ব্যক্তিক নাজান�ো যাৰ
হাতত এই সকল�োব�োৰ আছে তথাপি তেওঁল�োকে নিজকে অকলশৰীয়া ভাবে। কি
আমি কাহানী শুনা নাই কিছু মান ডাঙৰ ডাঙৰ ক�োম্পানীৰ চি, ই,অ, চিনেমাৰ
অভিনেতা, বিখ্যাত খেলুৱৈ যি জীৱনৰ সফলতাৰ শীৰ্ষত আছে কিন্তু তথাপিও
তেওঁল�োকে নিজকে জীৱনবাটৰ অকলশৰীয়া পায়। তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ খালীপনত
কিছু মান ড্ৰাগচ লব ধৰে মদ খাব ধৰে, বিদেশী পশ্চাদগমন বা অন্য তেনে কাম
কৰিব ধৰে। আনহাতে কিছু মানে ধাৰ্মিক হৈ পৰে। নতু ন যুগৰ ধৰ্মপৰায়ন আদিৰ
পিনে গতি কৰে এই ভাবি যে তেওঁল�োকে তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ খালীহৈ থকা খিনি
ভৰ্তি কৰি আছে। যদি আমি সচাকে সত্যত আছ�ো আমাৰ মনৰ ভিতৰত তেন্তে
আমিও জান�ো যে ইয়াৰ ভিতৰত�ো আৰু বহু বস্তু স�োমাই আছে। আচল সন্তুো�ষ্টি
এজন পুৰষ
ু বা মহিলাই তেতিয়া হে পায় যেতিয়া তেওঁল�োকৰ আত্মা পৰমাত্মাৰ
লগত লগ পায়। এক�ো নহয় তু মি ঈশ্বৰৰ বিষয়ে কি ভাবে, তেওঁ ত�োমাৰ গম্ভীৰ
আৰ্জ ন। আমাৰ সকল�ো মানুহৰ মনৰ সন্তুো�ষ্টি আৰু পূৰ্তি তেতিয়াহে পাওঁ যেতিয়া
আমি পৰমত্মাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰ�ো।
সচা অৰ্থত ঈশ্বৰে আমাৰ মনত অনন্তকাললৈ ৰ�োপন কৰি থৈছে।(Eeclesiates
৩:১১) যদিও আমাৰ মনত চল বা ঠগবাজী জলদী ক্ৰিয়া কৰে তথাপি আমি
ঈশ্বৰে দিয়া সাধাৰ জ্ঞান মতে আমাৰ মনত অনন্তকালৰ ৰজাকে জ্ঞান কৰ�ো বা
মান�ো।(চ�োৱা ১ তীমথিয় ১:১৭)প্ৰতিজন মানহে ঈশ্বৰৰ বাণীৰ আশংকা কৰে।
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তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ সত্যৰ বিষয়ে জানে কাৰণ তেওঁল�োকে চাফচিকুনভাৱে ঈশ্বৰৰ মহিমা দেখা পায় তেওঁৰ অপৰীসীম শক্তি আৰু ঈশ্বৰিক
গতি।(ৰ�োমীয়া ১:১৯,২০)
ঈশ্বৰ কাৰ�ো বাবে অপৰিচিত নহয়। যদি ক�োন�ো পুৰষ
ু বা মহিলা সচাকে সত্য
তেওঁল�োকে এইট�ো নিশ্চয় মানিব যে তেওঁল�োকৰ জীৱনত কেতিয়াবা হলেও ঈশ্বৰৰ
লগত গভীৰ সমন্ধ আছিল বা আছে। আমি সকল�োৱে জান�ো ঈশ্বৰে সকল�ো জানে,
সকল�োতে থাকে।
সকল�োৱে জানে তেওঁৰ সৈতে সমন্ধত আছে তেওঁৰ শক্তি মহানতা মহানুৱতা
আদি সকল�ো বিষয়ে জ্ঞাত আৰু ঈশ্বৰে যে এই পৃথিৱীৰ সকল�োতকৈ ডাঙৰ শক্তি
এই বিষয়েও আমি জ্ঞাত। ঈশ্বৰ ইমান শক্তিশালী যে ব্ৰম্মাণ্ডৰ কিছু মান শক্তিশালী
প্ৰাণী যাক চেৰফিম বুলি ক�োৱা হয় সিহঁ তেও স্বৰ্গত ভয়ত থিয় হৈ আৰু এজনে
আনজনক ঈশ্বৰৰ মহানতাৰ বিষয়ে কয়। এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰাণীব�োৰে এইব�োৰ কৰে
ইমান উদ্বেগ আৰু শক্তিৰে যে তেওঁল�োকৰ কথাই স্বৰ্গৰ দুৱাৰ পৰ্য্যন্ত লৰাই দিয়ে যত
স্বৰ্গৰ এখন বিশাল ক্ষেত্ৰ স�োমাই আছে যত একক�োটিৰ�ো অধিক প্ৰাণী বাস কৰে।
ঈশ্বৰৰ বিচাৰ শক্তি, সৃজনীশীলতা, উদ্ভাৱনশক্তি আৰু জ্ঞান ইমান বিশাল যে
এই সকল�ো বিচাৰি প�োৱা নাযায়। শতিকা ধৰি বৈজ্ঞানিকসকলে তেওঁৰ এই শক্তিৰ
উৎস উদ্বাৱন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে যদিও আজিলৈ ক�োন�ো সফল হ�োৱা নাই।
এই ব্ৰম্ক্ষাণ্ডত এনে এজন ব্যক্তি নাই যিয়ে তেওঁৰ মৰম, বিশালতাৰ বিষয়ে
জ্ঞাত নহয় বা তেওঁৰ সেই মৰম প�োৱা নাই। চল্লিশবছৰ পিছত পৰম পিতাৰ লগত
থকা ম�োৰ সমন্ধৰ পৰা আজি মই এইয়ে বুজিছ�ো যে আমাৰ ঈশ্বৰ আমাক সকল�ো
বিপদৰ পৰা বিপদমুক্ত কৰি ৰাখে। ঈশ্বৰে আমাক পৃথিৱীথন দিছে আৰু তাৰ বাবদ
তেওঁ আমাৰ পৰা ঈশ্বৰ হিচাপে এক�ো বিচৰাও নাই। এইট�ো যীচু ৰ মহানতা হয় যে
তেওঁ অবিবাহিত তেওঁ এশ শতাংশ পুৰষ
ু ।
আৰু যিহেতু তেওঁৰ পিতৃ ঈশ্বৰৰ আত্মা আছিল সেয়ে তেওঁ নিজকে সাধাৰণ
মানুহৰ নিচিনা নিজকে সাংসাৰিক জীৱনশালীৰ পৰা আতৰাই ৰাখিব পাৰিছিল।
যীচু ৱে অকল মানৱতা আৰু মানুহক জীয়াই ৰখাত গুৰুত্ব দিছিল আৰু তেওঁ তাৰে
পৰিণতিত সকল�ো নিজৰ ওপৰত লৈ লৈছিল। এয়াই যীশুৰ মহানতা। এয়াই
পৰমপিতাৰ বিশালতা যে তেওঁ আমাৰ কাৰণে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিছিল।

এৰাই চলা প্ৰশ্ন
এই পুথিখনত তেওঁৰ মহানতাৰ বিষয়ে লিখি শেষ কৰিব ন�োৱাৰিম। কিন্তু এই
পুথিখন লিখা ম�োৰ অন্য এটা কাৰণহে আছে। যিহেতু আমি এনে এজন ঈশ্বৰৰ
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লৰা ছ�োৱালী সেয়ে আমি আজি এনে এক সু্ন্দৰ জীৱন পাইছ�োঁ। সেয়ে আমি এই
বস্তুখিনিৰ আশ্বাস দিব লাগে।
·	তেওঁৰ দিব্য শক্তি·	নিঃস্বার্থ চৰিত্র· অসীম প্রেম আৰু ক্ষমা· জয় আৰু বর্ণনাত অতিক্রম শান্তি· অল�ৌকিক শক্তি,
·	স�োদ্ধাত থকা,
·	প্ৰাণৰক্ষক,
· স্বাস্থ্যপ্ৰদান,
· ৰক্ষক আৰু স্থায়িত্ব।
আৰু এই তালিকা সম্পূর্ণ হবলৈ আৰু আছে। আমিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও:
· আধ্যাত্মিক জ্ঞান,
·	বিদ্যা
·	বুজা,
·	নিপুণতা,
· অন্তর্দৃষ্টি আৰু সৃজনশীলতা।
এই সকল�োব�োৰৰ ফল আৰু আমাৰ চেষ্টা সাফল্য উত্পাদন কৰা হয়।চমুকৈ,
আমি স্বর্গত প�োৱা গুণাব�োৰ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওঁ।যীচু আমাৰ ভিতৰত তাৰ ৰাজ্যৰ
কথা পুণৰ ঘ�োষণা কৰিছে।সেই কাৰণে,স্বৰ্গত যেনেক�োৱা তাৰ ইচ্ছা পৃথিবীত
তেনেক�োৱা কৰা উচিত। কম বা ব্যক্তিগত ভাৱে এই গুণব�োৰ প্ৰকাশ কৰা নাই।যদি
আমি সৎ ভাৱে মূল্যায়ন কৰা হয়, জগতৰ মানুহ আৰু ঈশ্বৰৰ মানুহৰ মাজত
পার্থক্য দেখা যায় নে?আমি যীচু ৰ অনুসৰণত স্থিৰ হৈ আছ�ো নে?অন্ধকাৰ জগতৰ
মাজত আমি প�োহৰাই তু লিছ�ো নে?
আমাৰ বিবাহবিচ্ছেদৰ হাৰ বিবেচনা কৰক-গির্জা আৰু সমাজৰ মাজত এটা
চিনৰ পার্থক্য আছে? আমাৰ কি ঈর্ষা, ঈর্ষা, চু পচাপ, দ্বন্দ্ব, আৰু বিভাগৰ ফল
ব্যর্থ সম্পর্ক ত বিফল হৈছে নে? আমাৰ চৰিত্রত, অখণ্ডতা, আৰু নৈতিকতাত আমাৰ
বিভিন্ন জাতিৰ মাজত নাটকীয়ভাবে দুর্নীতি আছে নে? বিশ্বাসী আৰু অবিশ্বাসীৰ
আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা মাজত পার্থক্য আছে নে?আমাৰ সম্পদত একেটা প্রাচু র্যতা
আছে নে?
আমি অন্যৰ সমস্যাত আছ�ো নে আৰু প্ৰত্যেক বিশ্বব্যাপী মানুহলৈ তাৰ শুভবাৰ্ত্তা
দিছে নে? এই শব্দ সকল�োতকৈ উচ্চ আৰু সহজ হয় নে?যে অধীন বিবেচনা
কৰক।পুৰণি চু ক্তিৰ অধীনত বিবেচনা কৰিলে, এটা সময় আছিল যেতিয়া ৰূপ
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শিলৰ নিচিনা হৈছিল আৰু যেতিয়া অতিৰিক্ত অংশৰ কাৰণ মূল্যহীন বিবেচনা
কৰিলে (চ�োৱা ১ ৰাজাৱলি ১০:২১,২৭ )। ইয়াৰ বিপৰীতে, এখন নতু ন চু ক্তিৰ
অধীনত, আমি প্রায়েই সীমিত সম্পদৰ কাৰণে পৰিচৰ্যাৰ নেতাসকলে সমস্যাৰ
মুখ�োমুখি হব লগা হৈছে আৰু পালক যিসকল স্থানীয় সমাজক সহায় কৰিবলৈ ইচ্ছা
কৰে, কিন্তু অৰ্থ, জনশক্তিৰ আৰু অন্যান্য সম্পদৰ অভাৱৰ কাৰণে সহায় কৰিব
ন�োৱাৰে।উভয়ৰ ক্ষেত্রত, এই "পৃথিবীত স্বর্গত থকাৰ দৰে আছে নে"?
যীচু প্রতিশ্রুতি কৰিছে যে যেতিয়া আমি প্রথম তাৰ ৰাজ্য আৰু তাৰ ধার্মিকতা
বিচাৰ�ো,সকল�ো প্ৰয়�োজনীয় খিনি দিয়া হব।সম্পদ অভাব নহব কি কৰিব লাগে তাক
যীচু ৱে কৰিব।যীচু ক যি কৰিব লাগে সেইট�ো কৰাৰ পৰা দূৰতে ৰাখ�ো।দুর্ভাগ্যবশত,
সম্পদ আৰু সমৃদ্ধি সম্পর্কে গির্জাত বেলেগ ধৰণে শিক�োৱা হয়।এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ
শিক্ষা মানুহক বিশ্বাস কৰ�োৱা হয় যে প্রাচু র্য এটা বেয়া বস্ত্ত।কিন্তু আমাৰ এক�ো
নাথাকিলে দিব পাৰিম নে?
যেতিয়া আমি আমাৰ অংশ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য প�োৱাৰ চেষ্টা কৰ�ো।তেওঁ আমাৰ
বিশ্বাস কৰি এই পৃথিৱীত তাৰ ইচ্ছা পালন কৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়ে। ঈশ্বাৰ বেয়া
নেতা নহয় –তাৰ অনুসৰ কাৰিক সম্পদৰ প্ৰয়�োজন নিদিয়াকৈ তাৰ ইচ্ছা পালন
কৰিবলৈ তেওঁ নকব।আৰু এয়াতকৈ অধিক, ঈশ্বৰ ভাল পিতৃ হয়।তেওঁ তাৰ লৰাছ�োৱালীক আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰে। তেওঁ আমাক উত্তৰাধিকাৰীৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰী
হ�োৱাট�ো নিবিচাৰে।এইট�ো টকা নহয়, কিন্তু টকাৰ প্ৰেমেই সকল�ো মন্দৰ মুল।
পুৰণি ইস্রায়েলত এটা সময় আছিল যেতিয়া গ�োটাই জাতিত এজন�ো দুখীয়া
নাছিল।আমি পঢ়ো, "চল�োমনৰ গ�োটেই ৰাজত্বৰ কালত, দানৰে পৰা বেৰ-চেবালৈ,
যিহুদা আৰু ইস্ৰায়েলৰ প্ৰতিজনে নিজ নিজ ডিমৰু গছৰ তলত নিৰ্ভয়ে বাস
কৰিছিল"( ১ ৰাজাৱলি ৪:২৫)।দান নগৰ ইস্ৰায়েলৰ উত্তৰ ফালে আছিল আৰু
বেৰ-চেবা নগৰ ইস্ৰায়েলৰ দক্ষিণ ফালে আছিল।সেইহে বাইবেলে আমাক কয় যে
গ�োটেই জাতি ক�োন�ো এজনক প্ৰতিপলন কৰিব লগা নাছিল– ক�োন�ো ব্যক্তিক আৰু
দলক চৰকাৰী অৰ্থৰ প্ৰয়�োজ নাছিল।কি যে প্রাচু র্যতা এই ধৰণে হৈ আছিল?
প্ৰকৃ ততে, এইট�ো স্বতন্ত্ৰভাৱে হ�োৱা নাছিল।যদি আমি পুৰণি নিয়মত ঈশ্বৰৰ
মানুহক পৰীক্ষা কৰ�ো,বহুত�ো প্রজন্ম আছিল যি আচৰিত ধৰণে। অর্থনৈতিত
সবল, সামাজিকভাবে, আৰু সামৰিকভাবে সমৃদ্ধি হৈছে।তেওঁল�োকৰ প্রাচু র্য পৰিমানে
সম্পদ,খাদ্য, আৰু সম্পতি।তেওঁল�োকৰ সামৰিক যুদ্ধৰ অভিজ্ঞতা আছে, তেওঁল�োক
কেতিয়াও পৰাজিত হ�োৱা নাই, কিন্তু তাৰ বিপৰীত তেওঁল�োক শীর্ষ স্থানত
আছে।অন্যান্য জাতিবিলাকে তেওঁল�োক আনন্দত জীবনৰ গুণত আচৰিত হয়।করেছিল,
মনত ৰাক�ো যে এটা পুৰণি চু ক্তিৰ অধীন আছিল, যি নতু ন চু ক্তিৰ নিম্নতম হয়!
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যীচু এজন ভাল চু ক্তিৰ মধ্যস্থতা, যিজনে প্রতিষ্ঠিত কৰিছিল ভাল প্রতিশ্রুতি
(চ�োৱা ইব্রীয় ৮:৬)।যদি আমি তাৰ জীবন বিবেচনা কৰ�ো, আমি দেখ�ো চৰকাৰী
নেতা, আমলাতন্ত্র (কৰ সংগ্রহকাৰী), দয়ালু, পতিতা, চ�োৰ, সমৃদ্ধ, দৰিদ্রসহজভাবে ৰখা, সকল�ো ধৰণৰ মানুহে তাৰ তেওঁৰ পাছে পাছে আহিছিল।যীচু যতেই
যায় তাতে সমাজক পৰিবতৰ্ন কৰিছিল।তেওঁৰ যি প্ৰয়�োজন তাৰ ক�োন�ো অভাৱ
হ�োৱা নাছিল।যদি ক�োন�োৱে তাৰ দলক বিৰুদ্ধে আক্রমণ কৰে,ফলাফল স্থায়ীভাৱে
ক্ষতি হৈ পৰে, আৰু বেয়া পৰিস্থিতিত আচৰিত ধৰণে সফলতালৈ পৰিবতৰ্ন হয়।
প্রাথমিক গির্জাৰ সদস্য হিচাবে উল্লেখ কৰা হয়, "যি মানুহব�োৰে জগতকে লণ্ডভণ্ড
কৰিলে "(পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ১৭:৬)। তেওঁল�োকৰ ক�োন�ো অভাৱ হ�োৱা নাছিল।কাৰণ
আমি পঢ়ো,"ঈশ্বৰৰ মহান আশীর্বাদ তেওঁল�োকৰ ওপৰত আছিল।তেওঁল�োকৰ
মাজত ক�োন মানুহৰ অভাৱ নাছিলতাৰে মধ্য মানুষ "(পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৪:৩৩৩৪)। তেওঁল�োক ঐক্যৰে আছিল যিবিলাকৰ সামৰিক কৰ্মকৰ্ তা বা বা সম্প্রদায়েৰ
নেতাসকলত তেওঁল�োক সন্তুষ্ট হৈ বাধ্য হৈছিল,দেবতা আৰু পূজা কৰা নাছিল।এই
বিশ্বের নাগরিক তাদের দেখেছি তেওঁল�োকপ্রজন্মক উত্তম মানুহ আৰু উত্তম মহিলা
হিচাবে পৃথিবীৰ নাগৰিকবিলাকে মন্তৱ্য কৰিছে।তেওঁল�োক নির্মূল অসুস্থতা আৰু
তেওঁল�োকৰ ভ�োগা কৰা ৰ�োগ।অন্ধকাৰ জাতিৰ মাজততেওঁল�োক উজ্জ্বলাই তু লে।
আক�ৌ, মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰ�ো, আমাৰ জীবন-যাপনত আমাৰ সমাজক
উল্লেখয�োগ্যভাবে ভিন্ন নে?
আতিত হৈ য�োৱা আৰু নতু ন নিয়মৰ সময়ৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰতিজ্ঞা বাইবেলত
ভালকৈ শিকায় তাক আমাৰ তত্ত্বৰে সলনি কৰি দ�োষ মুক্ত কৰ�ো নে?নতু ন নিয়মত
লিখি উত্তৰ দিছে, আমি এইব�োৰ জটিল প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ ফালৰি কটা হয়।যদি
আমি বাইবেলে আমাক কি কয় তাক প্ৰকৃ ততে শুন�ো নে?
মই আঙ্গুলিৰে নির্দে শ কৰা নাই, কিন্তু এই প্রশ্ন বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে শুধা
হৈছে?
"ত�োমাৰ ৰাজ্য আহিলে, এইট�ো স্বর্গত হ�োৱাৰ দৰে পৃথিবীত ত�োমাৰ ইচ্ছা পুৰ্ণ
হওঁক" হয় নে?আমি যীচু ৰ কথা এৰিব ন�োৱাৰি।" ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য ত�োমাৰ ভিতৰতে
আছে "(লুক ১৭:২১)। তাঁর ৰাজত্ব এখানে খ্রীষ্টৰ শৰৰীৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ ৰাজ্য
আছে।
যীচু তেওঁ কৰাৰ দৰে আমাৰ প্ৰজন্মত আমি জীয়াই আছ�ো নে?আমাক নির্দেশিত
দিয়া হ�োৱা নাই, "যিবিলাকে কয় ঈশ্বৰত জীয়াই আছে, যীচু ৱে জীয়াই থকাৰ দৰে
জীয়াই থাকিব লাগে "(১ য�োহন ২:৬)?
প্ৰথম মণ্ডলীয়ে শুভবাৰ্ত্তা গ�োটেই পৃথিৱীত দিয়াৰ দৰে আমি সক্ৰিয় নে?এই দুই
বছৰত ঈশ্বৰৰ বাক্য গ�োটেই জাতিক শুন�োৱাট�ো দেখি আছে নে?(চ�োৱা পাঁচনিৰ
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কৰ্ম্ম ১৯:১০।)মনত ৰাখক, তেওঁল�োকৰ ইন্টাৰনেট, ফেসবুক,অন্য সামাজিক
মেডিয়া, টেলিভিশন, আনকি ৰেডিও নাছিল।তথাপি প্রতিজন ব্যক্তি-এটা নগৰ
অথবা জাতিৰ মাজত আবদ্ধ, নাছিল, কিন্তু গ�োটেই অঞ্চলত-শুভবাৰ্ত্তা শুনাইছিল।
ইয়াৰ য�োগেদি আমি কি অভিজ্ঞতা পাইছ�ো?আহক আমি সৎভাৱে মূল্যায়ন
কৰ�ো। ইয়াক ক�োৱাৰ দ্বাৰা ক�োঠাৰ ভিতৰৰ পৰা হাতীত আমি ফালৰি কটা হয়,"
ঈশ্বৰৰ আৰু বেছি দিন নাথাকে"। আমাৰ ব্যৱস্থাৰ লগত মিল হৈ আমি শুভবাৰ্ত্তাত
মুখামুখি হলে, এনে দৰে হয়।ক্ষমতা, শক্তি, সাফল্য, প্রাচু র্য, ফলপ্রসূতা, বা স্বাস্থ্যই
এটা সময়ত দুৰৰপৰা আমাক ঘুৰাই লৈ য�োৱাৰ নিচিনা হয়।আমি শিক্ষাত নিম্ন,
অসম্পূর্ণ, আৰু নিজকে সেৱা কৰা হওঁম।ইয়াক কৰিলে, আমি কঠিন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
দিয়া নিজকে ৰক্ষা কৰাট�ো হয় আৰু শুভবাৰ্ত্তাৰ লগত আমাৰ পৃথিবীক প্ৰতিক্ৰিয়া
নকৰি নিজকে ৰেহাই কৰা হয়।
প্ৰশ্নট�ো হল, মই আমাৰ অসক্ৰিয় বহুতক এজন এজনকৈ ঠেলি দিছ�ো, আৰু
বহুতক হাত ব�োইৱাছ�ো।কিন্তু আমি কিয় ইয়াক স�োধা নাই? কিয় আমি উত্তৰ
বিচৰা নাই? এইট�ো আমাৰ বাবে সংকুচিত কাৰণ স�োধা প্ৰশ্নট�ো উলংগ আমি তাৰ
লগত একেলগে হ�োৱাট�ো ইচ্ছা নকৰে নে?কিন্তু যদি আমি প্ৰশ্ন নকৰ�ো আৰু উত্তৰত
কাৰ্য কৰে, আমি জীৱনৰ নিম্ন স্থৰক মনত পেলাই দিয়া হয়, আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ
আৰু মতা হৈছ�ো।
পয়ষশি বা ষাটি বছৰতকৈ অধিক পৰিচৰ্যাৰ পিছত, মই সাজ�ো আৰু প্ৰশ্নৰ
পৰিচয়ৰ লবলৈ ইচ্ছা কৰ�ো। প্ৰকৃ তে, মই ইয়াক সান্তনা দিবলৈ অতি আৱশ্য অনুভব
কৰ�ো।মই বিশ্বাস কৰ�ো যদি আমি তেওঁৰ বাক্যৰে এই প্ৰশ্নৰ সৰলতাৰে পৰিচয় লয়,
মাতি থকা জনৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে পুৰ্ণতা জীৱন।
যদি তু মি ম�োৰ দৰে উত্তৰক ভাল পাওক, এই শাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা একে লগে যাত্ৰা
কৰ�ো।এইট�ো খৰধৰ নহয় আৰু এইট�ো কিছু মান দ�োষ লগা, একেদৰে সমস্যা হল,
একেটা দক্ষ শল্যবিদ্যা জটিল পদ্ধতিৰে অভিনয় কৰা হয়।ডক্তৰে তাৰ ৰ�োগীৰ
কাৰণে যত্ন কৰে আৰু ৰ�োগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ কেবাটাও পদক্ষেপ কৰে।
পবিত্ৰ আত্মাই ব্যক্তি আৰু সম্বন্ধ দুয়�ো।অৱস্থাত ক�োন�ো শল্যবিদ্যাতকৈ আমাৰ
কাৰণে তাতকৈ অধিক যত্ন কৰে, এই চিন্তা মনত ৰাখি অধিক কঠিন অধ্যয়ৰ
কিছু মান অৱস্থা আছে আমি মুখামুখি হওঁ।শেষৰ ফলাফল হব শক্তি, স্বাস্থ্য, জীবন,
প্রেম, আৰু জীবনী।মই উত্তৰব�োৰক আমাৰ জীবন, সম্প্রদায়, আৰু এই প্রজন্মৰ
পদ্ধিত পৰিবর্ত নক বিশ্বাস কৰ�ো।
যদি তু মি আমাৰ লগতে আছে, আহক যাওঁ!
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পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
যাক�োব ১:২২ ঈশ্বৰে আমাক সাবধান কৰিছে, "আৰু কেৱল শুন�োতা হৈ নিজক
নুভুলাবা, কিন্তু বাক্য পালন কৰ�োঁতা হ�োৱা।"এইট�ো আমাক কৈছে যে যদি আমি
ঈশ্বৰৰ পৰা এটা বাক্য শুন�ো (শাস্ত্ৰ, পবিত্ৰ আত্মা, বা কিছু মান দিয়া শুদ্ধ শিক্ষাৰ
পৰা), কিন্তু ইয়াক কাৰ্য কৰিবলৈ বিফল হৈছে, আমি নিজকে নিজে প্ৰকৃ ততে
ঠগ�োৱা হয়।প
ৰীক্ষা কৰ�ো যে আমি কিছু মানক বিশ্বাস কৰ�ো আমাক ক�োন�োবাৰ শিক্ষাক
য�োতিয়া আমি মান্তি নহওঁ।তেতিয়া আমি কাৰ্য কৰ�ো।সেই কাৰণে প্ৰতিট�ো অধ্যয়ৰ
শেষত কাৰ্যব�োৰ অতি প্ৰয়�োজন।তু মি পঢ়াৰ পাছত ততালিকে কাৰ্য কৰিবলৈ ত�োমাক
সহায় কৰে, অধ্যয়ট�ো সত্য প্ৰকাশ কৰে, প্ৰত্যেকট�ো অধ্যয় সহায় কৰে।কাৰ্যব�োৰ
সংক্ষিপ্ত আৰু সমপুৰ্ণ কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগে ।
যদি তু মি প্ৰতিট�ো অধ্যয় সময় লয়, আপুনি এই পুথিৰ পৰা ইয়াতকৈ বেচি
আহৰণ কৰিব পাৰিব।

|||
ফালৰি কটা প্ৰশ্ন বিচৰাট�ো গাঁতত পৰিপুৰ্ণ কৰিবলৈ দন্তৰৰ নিচিনা হয়।কিন্তু
আমি সাহসকৰ প্ৰয়�োজন হয় আৰু বহু সময়লৈকে লাভৱান হয়।
ত�োমাৰ জীৱন পৃথিবীৰ পৰা বাহিৰ হৈছে নে?মানুহবিলাকক ক�োৱা, যীচু ৰ দৰে
তু মি জীয়াই থাকিবা নে?এইট�ো প্ৰশ্নৰ কাৰণে লাজ নহয়, ইয়াৰ কাৰণে হেচা দিয়া,
যদি তু মি যীচু ৰ দৰে জীবন যাপন বেলেগ ধৰণে কৰিছে তেনেহলে কেনেক�োৱা
জীয়াই আছে? ত�োমাৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে কিমান বিৰতি হব? ত�োমাৰ মানুহৰৰ লগত
য�োগায�োগ কৰাৰ উপায় পৰিবৰ্ত ন হয় নে যিসকল ত�োমাৰ চাৰিওফালে আছে?
ত�োমাৰ পৰিয়াল লগত ত�োমাৰ জীৱনৰ পথৰ বিযয়ে কি পৃথক আছে?
এইব�োৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ত�োমাৰ চিন্তাক লিখিবলৈ সময় লওক।ত�োমাৰ পৰিচালনা
কৰিবলৈ শাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰক।লক্ষ্যত উপনিত হবলৈ তু মি প্ৰস্তোত হব লাগে।এবাৰ
তু মি কিছু মান উত্তৰ লিখিলে, সেইব�োৰৰ কাৰণে প্ৰাথৰ্না কৰক।ত�োমাৰ উত্তৰব�োৰ
পৰা এটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিবলৈ পবিত্ৰ আত্মাক নিমন্ত্ৰণ কৰা আৰু এতিয়া তেওঁ
ত�োমাৰ জীৱন শুদ্ধ কৰিব।পৰিবৰ্ত ন হবলৈ ত�োমাৰ শক্তি পাবলৈ এটা বিযয়ত
গুৰুত্ব দিবলৈ বিচাৰা

২
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আমাৰ প্রথম অধ্যায়ত, ঈশ্বৰৰ মহিমা আল�োচনা কৰিবলৈ প্রচেষ্টা কৰা হৈছিল।মই
"প্রচেষ্টা" শব্দট�ো ব্যবহাৰ কৰি, কাৰণ এইট�ো যিমানেই মহৎ বা বিস্তৃত নহওক,
আমি এই ভাষাটি ব্যবহাৰ কৰিছ�ো, তাৰ মহিমান্বিত চিত্রৰ ক�োন বাধা নাই।তাত
ক�োন�ো এক উচ্চতৰ নাই–তু লনাত বাধা কৰিবলৈ নাই।ঈশ্বৰৰ প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমান
নাই, আৰু তেওঁ অতীতৰপৰা অনন্তকাল ভবিষ্যতলৈকে ৰাজত্ব কৰিব।তেওঁ ভয়ঙ্কৰ!
তেওঁৰ লৰা-ছ�োৱালী হিচাবে, আমাক শুদ্ধ চিন্তা কৰা শক্তি দিছে যে আমাৰ
জীৱনক তেওঁ প্ৰতিফলিত কৰে, আৰু এইট�ো বাইবেলত পৰিষ্কাৰ কৰি দিছে।ঈশ্বৰৰ
বাক্য প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁৰ সন্তান আৰু সন্তোতীৰ বিযয়ে, "তেওঁ যেনেকৈ আছে
তেনেকৈ আমিও এই পৃথিবীত আছ�ো"(১ য�োহন ৪:১৭)।য�োহন পাঁচনি ক�োৱা নাই,
"তেওঁ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমিও পিছৰ জীৱনত থাকিম"নাই, য�োহনে কৈছে
যে,"তেওঁ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমিও এই পৃথিবীত এতিয়া ধাৰ্ম্মিক"!মন উড়ি
থকাৰ অৱস্থা অধীনে আছে!পুনৰ আমি পঢ়ো,
তেওঁৰ মহিমা আৰু শ্রেষ্ঠতাৰ কাৰণে, তেওঁ আমাক মহান আৰু মূল্যবান
প্রতিজ্ঞা দিছে।এইব�োৰ প্রতিজ্ঞাই যে তেওঁৰ ঐশ্বৰিক প্রকৃ তিক ভাগ লবলৈ
সক্ষম কৰিব।(২ পিতৰ ১:৪)
এইট�োৰ কাৰণে চিন্তা কৰক।ত�োমাক আৰু ম�োক তেওঁৰ ঐশ্বৰিক প্রকৃ তিক দিয়া
হৈছে।প্রকৃ তিক নহয় পৃথিবীৰ সৰ্ব্ব শ্ৰেষ্ঠ বিখ্যাত মানুহক দিয়া হৈছে।নাই, বৰং,
ঈশ্বৰৰ প্রকৃ তি।
আৰু পিতৰে নিশ্চিত ভাবে কৈছে যে আমি "ঐশ্বৰিক" শব্দ য�োগ কৰিলে ভু ল
বুজিব নালাগে।ইয়াত ব্যবহাৰ গ্রীক শব্দট�ো হল থিওছ, যাত ঈশ্বৰৰ "বিচ্ছিন্নভাবে"
সংজ্ঞা দিয়া হৈছে আৰু তেওঁৰপৰা আগবাঢ়ে"(ডাব্লিউ .এছ.এন.টি .ডি.আই.
চি.টি)।শব্দ "প্রকৃ তি" হয় গ্রীক শব্দ ঠেলে আৰু "সংক্ষেপে, মূল, অপৰিহার্য
হিচাবে" সংজ্ঞা দিয়া হৈছে সংবিধান আৰু সম্পত্তি "(ডাব্লিউ .এছ.এন.টি .ডি.
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আই. চি.টি)।দুইকে একেলগে ৰাখাৰঅর্থ হল, "এই প্রতিজ্ঞাত যে স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বৰৰ
অপৰিহার্য সংবিধান ত�োমাক ভাগ লবলৈ সক্ষম কৰে।"
আমি সত্য ঈশ্বৰৰ জন্ম হওঁ!
মই কষ্ট পাওঁ, যেতিয়া পৰিচাৰকে এনেদৰে মন্তব্য দিয়ে, "এজন খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু
এজন পাপীৰ মাজত প্ৰকৃ ততে পাৰ্থক্য দেখা নাযায়; খ্ৰীষ্টিয়ান মাত্ৰ ক্ষমা কৰা
হৈছে।"এটা বৈধর্ম্য আৰু এটি দুটি ভয়ঙ্কৰ বস্ত্ত আছে: প্রথম, এইট�ো দাবি কৰে যে
যীচু ৰ য�োগেদি আমাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে কি কৰিলে আৰু দ্বিতীয়তে, তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞাক
মিছা প্ৰমাণিত কৰিছে, এইভাবে তাৰ মানুহৰ এই বিশেষ দুর্নীতিত আবদ্ধ কৰি
ৰাখিছে যে পতিত ইচ্ছা য�োগেদি সৃষ্টি কৰা হৈছে।
আনকি প্রকৃ তিয়ে এনে বৈধর্ম্যক ফালৰি কাটিছে।সিংহই কেকেৰ্টু ৱা বা সমপুৰ্ণ
দ�ৌৰি থকা ঘ�োৰাই কেচু জন্ম দিয়া তু মি কেতিয়াবা পাইছে নে?আমি ঈশ্বৰৰ জন্ম
আৰু তাৰ বংশধৰ।আমাক ক�োৱা হৈছ�ো "প্রিয়, এতিয়া [ পাছত নহয় যেতিয়া
আমি স্বর্গত পাম] আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান "(১ য�োহন ৩:২)।
প�োহৰত থকা তেওঁৰ প্রিয়, আমি নিঃস্বার্থ চৰিত্র প্রকাশ কৰা উচিত, নিঃশর্ত
প্রেম, আনন্দ অনিবার্য, শান্তিত যি শান্তি বুজি পাই, অতিপ্রাকৃ ত শক্তি, মঙ্গল,
জীবনী, সৃজনশীলতা, ঐশ্বৰিক জ্ঞান, বুজাত আগ্রহী, সর্বোচ্চ জ্ঞান, আৰু উপলব্ধি
অন্তর্দৃষ্টি আৰু এই তালিকা ব্যাপকতা আছে! বাইবেলৰ হিচাবত গুণাব�োৰৰ প্রতিজ্ঞাৰ
বহুত�ো স্তৰ আছে, সেইহে, আক�ৌ, ম�োৰ প্রশ্ন হয়, "ব্যক্তিগত ভাবে বা মণ্ডলীৰ
অৱস্থাক কিয় আমি দেখি নাপাওঁ?
"আগতে মই এই প্রশ্নৰ পৰিচয় দিম আৰু বেলেগৰ এইদৰে হয়, মই এই পুথিত
উত্তৰাধিকাৰ বাবে সাজ�ো হ�োৱাট�ো বিচাৰ�ো।কেইটামান আধ্যয়ৰ পাছত নেতিবাচক
আৰু ৰুক্ষ হব পাৰে, কিন্তু মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিছ�ো যে উত্তৰব�োৰ আহিছে আৰু
তেওঁল�োক সন্তোষ্ট হৈছে।এই দৃশ্যকল্প বিবেচনা কৰক: যদি এজন ডক্তৰ যথাযথভাবে
মেলান�োমা নির্ণয় কৰে।
প্রাথমিক পর্য্যায়ত আৰু এটা সৰু বাহিৰৰ ৰ�োগীক অস্ত্রোপচাৰ পদ্ধতি হিচাবে
সমাধান দিয়া হৈছিল, প্রথমে ইয়াক উন্নয়ন নেতিবাচক হয়।ৰ�োগী নিজকে কব
পাৰে,"কি নিম্ন। ম�োৰ ক্যান্সাৰ আছে!মই এই বিষয়ে শুনিবলৈ নিবিচাৰ�ো বা এই
ৰ�োগৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সংশ�োধনী ব্যবস্থাৰ য�োগেদি যাওঁ।কিন্তু
ম�োৰ জীবন ৰক্ষা কৰিবলৈ এইট�ো কৰিম।" কিন্তু বিকল্প বিবেচনা কৰক: ডক্তৰে
যদি সমস্যাট�োক মনয�োগ নিদিয়ে আৰু ভালকৈ ৰ�োগীৰ ক�োষ্ঠকাঠিন্য দ্বাৰা এটা
স্বাস্থ্যকৰ জীবন যাপন কৰি সময় মতে আহাৰ খায়, নিয়মিত ব্যায়াম কৰে, আৰু
ইতিবাচক, চাপ মুক্ত মন�োভাব, মেলান�োমা অবশেষত অব্যবহাৰয�োগ্য হৈ আগ পর্যন্ত
এইট�ো বৃদ্ধি পাই মৃত্যুৰ কাৰণব�োৰৰ নিষ্ক্ৰয় হব।
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ঈশ্বৰ আমাৰ প্ৰেম কৰে আমাৰ মৃত্যু হ�োৱাৰ পৰা আৰু আমাক পুনৰ ঘুৰাই
আনিবলৈ বেচি দুৰ নাথাকে। তেওঁ জানে অধিক ইতিবাচক জীবনত কিহে আমাক
বাধা দিব ন�োৱাৰে।অথবা, এইট�ো মুখ�োমুখি আৰু মহাৰি পেল�োৱা হব।তেওঁ এজন
পিতৃ আমাৰ স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণক গভীৰভাবে প্রতিজ্ঞা কৰিছিল।
সেইহে তু মি পাছৰ অধ্যায় পঢ়াৰ দৰে, নির্ণয়েৰ প্রয়োজন মনত ৰাখক
যাতে সংশ�োধনমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ কৰিব পাৰি।চূ ড়ান্ত ফলাফল বাইবেল য�োগেদি
বাস্তবতাক আঁকা লব।

প্রশ্ন সম্বোধন
যদি তেওঁৰ ৰাজ্য আমাৰ মাজত আছে, স্বৰ্গত থকাৰ দৰে পৃথিবীত�ো কিয়
নহয়?কিয় কিছু মান পুৰণি নিয়মৰ বিশ্বাসী, ক�োনেব�োৰে "নিম্নতৰ" চু ক্তিৰ
হয়, কম প্রতিজ্ঞা উপৰত ভিত্তি কৰি, জীৱন যাপনত আজি আমি কাৰ
হওঁ?বাইবেল বাৰে বাৰে এই প্রশ্নেৰ উত্তৰ দিছে!তাৰে এটা প�ৌলৰ লিখা
কৰিন্থীয়াত আছে:

কৰা
অংশ
সাক্ষী
চিঠি

সেই কাৰণে কাপ পান কৰা আৰু ৰুটি খ�োৱাৰ আগতে নিজকে নিজে পৰীক্ষা
কৰা উচিত।কাৰণ যদি তু মি খ্ৰীষ্টৰ শৰৰীৰক সন্মান নকৰাকৈ কাপ পান
কৰা আৰু ৰুটি খায়, তু মি নিজকে নিজে ঈশ্বৰৰ ন্যায়ক খ�োৱা আৰু পান
কৰে।সেই কাৰণে ত�োমাল�োকৰ বহুতে দুবৰ্ল আৰু ৰ�োগী আৰু কিছু মানে মৃত্যু
হৈছে।কিন্তু যদি আমি নিজকে নিজে পৰীক্ষা কৰিলে, এনেদৰে আমি ঈশ্বৰৰ
ন্যায় হব নালাগে।যেতিয়া আমি প্ৰভু ৰ দ্বাৰা বিচাৰ হয়, আমি শাসিত হৈ
থাকিলে জগতৰ লগত নিন্দিত নহম।(১ কৰিন্থীয়া ১১:২৮-৩২)
প্ৰভু ভ�োজৰ সময়ত কৰিন্থীয়াসকলে অসম্মানিত দেখ�োৱাইছে, কিন্তু কৰ্মৰ শাস্তিৰ
ফল নির্দি ষ্ট সীমাবদ্ধ নহয়, বহুতে হিচাব পাইছে।কাৰ্যত, আধুনিক যুগত আমাৰ
আনুষ্ঠানিক পদ্ধিতকৈ সন্ধ্যাৰ আহাৰ বেলেগ হ�োৱা হিচাবে প্ৰভু ভ�োজৰ ব্যৱস্থা
কৰে।আমি আমাৰ অধ্যয়নৰ পদ্ধিতিট�ো চাওঁ মুল কাৰণ একে, যিট�োৱে বিচাৰ কৰে,
ঈশ্বৰৰ অবাধ্যৰ সিহঁ তৰ সচেতন আছে,তথাপি তেওঁল�োকে কৰে।
তিনিটা শাস্তি তেওঁল�োকৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তালিকা কৰা হৈছে –দুৰ্বল, ৰ�োগী,
আৰু শাৰৰীক মৃত্যু।চিঠিত অৰ্থত দুটাক পৰিষ্কাৰকে কৈছে, কিন্তু প্ৰথমৰ বিষয়ে
কি? "দুর্বলতা" কিছু মানৰ সংজ্ঞাত শক্তি বা দৃঢ়তাৰ অভাব বা নিষ্ঠু ৰ আৰু
ক্ষমতাহীন হৈছে।এই শব্দট�ো জীৱনৰ অংশক বহুতে বিভিন্ন ভাবে প্ৰকাশ কৰিছে।
সামগ্রিকভাবে, আমি যি সৃষ্টি কৰা হৈ আছ�ো ক্ষমাহীনতা কথা এইট�ো কৈছে।
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উত্তমমানৱলৈ ঘুৰি যাওঁক।পদার্থ যে তেওঁৰ কাৰণে বিপজ্জনক আছিল-এইট�ো
তাৰ শক্তি এৰি দিছে আৰু তাৰ ক্ষমতাহীন কৰিছিল-ক্রিপ্টোনিট আছিল।উত্তম
মানৱৰ ক্ষমতা আছে, সেইব�োৰ অন্য দিশত, আগ্রহী সংজ্ঞাবহ সচেতনতা, অসাধাৰণ
শক্তি,আৰু অঢ�ো চৰিত্ৰ।যিকি নহক, যদি ক্রাইপটনাইট ব্যাখ্যা কৰা হয়, উত্তম
মানৱে অসুস্থ আৰু দুর্বল হৈ যায়–যদিও মানুহৰ গড়তকৈ দুৰ্বল।যদি ব্যাখ্যা কৰা
হয় দীর্ঘ সময়ৰ পাছত ওপৰত হব পাৰি, তেওঁ মৃত্যু হবও পাৰে।
পৰিপ্রেক্ষিতত, পাঁচনি প�ৌলে মণ্ডলীৰ ক্রাইপটাইটক চিনাক্ত কৰিছে।এইট�ো আমাক
দুর্বল কৰে, আমাক ঐশ্বৰিক প্রকৃ তিৰ শক্তিক আতৰাই ৰাখে।
ৰজা দায়ুদ এটা সময়ত স্বীকাৰ কৰিছে যেতিয়া তেওঁ অনুতাপ কৰা নাই আৰু
পাপ স্বীকাৰ কৰিছে, শ�োক কৰিছে, "ম�োৰ গাৰ ৰস পৰিৰ্বতন হৈ ঘামকালিৰ খৰালি
যেন হৈছিল।"(গীতমালা ৩২:৪)।বাইবেলৰ শিক্ষা তাৰ বাক্যই এনেদৰে অৰ্থ প্ৰকাশ
কৰে,"সকল�ো ম�োৰ জীবনৰ ৰস শুকাই গৈছে।"অন্য পদ পঢ়ো, "ম�োৰ অপৰাধত
ম�োৰ শক্তি ল�োপ পাইছে আৰু ম�োৰ অস্থিব�োৰ শুকাই গৈছে"(গীতমালা ৩১:১০)।
যাক�োবে এইদৰে কৈছে : "পাপ যেতিয়া পৰিপূর্ণ হয়, তেতিয়া মৃত্যু হয়।
হে ম�োৰ প্ৰিয় ভাইবিলাক, ত�োমাল�োক ভ্ৰান্ত নহবা"(যাক�োব ১: ১৫-১৬)।যাক�োবে
স্পষ্টভাবে বিশ্বাসীবিলাকৰ লগত কথা পাতিছে আৰু পাপৰ শক্তি দ্বাৰা প্ৰতাৰণা
নকৰিবলৈ আমাক সাবধান কৰিছে।কিন্তু পাপৰ লগত মিলি থাকিব নালাগে, এইট�ো
কি ক্রেপটাইটাইট বিশ্বাসীক কৰিব পাৰে আনকি মৃত্যুৰ বিন্দু পর্যন্তত, উত্তম মানৱ
কৰিব পাৰে, অনুচৰ বৰ্গ, প�ৌল,এজন প্রেমময় আধ্যাত্মিক পিতৃ হিচাবে,কৰিন্থীয়া
মণ্ডলীক-আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিক-সম্বন্ধীয় সাবধান কৰিছে।

এটা শক্তিশালী শব্দৰ সাবধান
এইব�োৰ প্ৰত্যাহবান পদব�োৰৰ সম্পর্কে ৰাখিবলৈ প্রথম বস্ত্ত হৈছে সাবধানৰ
এটা শব্দ। প�ৌল ক�োৱা নাই, "এইট�ো ক�োন�ো দুর্বলতাৰ কাৰণ,অসুস্থতা, অথবা
ত�োমালেকৰ মাজত অকাল মৃত্যু। "অন্য কথাত , তেওঁ ক�োৱা নাইযে সকল�ো কষ্ট,
অসুস্থতা, আৰু মৃত্যু পাপৰ কাৰণে দ�োষী কৰা হয়। প্রায় আমি বিশ্বাসী কঠিন যুদ্ধৰ
পৰিস্থিতি কাৰণে আমি এই পতিত পৃথিৱীত বাস আছ�ো আৰু বাস্তব প্রাকৃ তি আৰু
দৈব্যৰ শক্তিয়ে দমন কৰি আছে।
উদাহৰণস্বৰপে, এটা ঘটনা ঘটিছিল যেতিয়া যীচু আৰু শিষ্যবিলাকে আহি আছিল
এজন মানুহ যি জন্মৰে পৰা অন্ধ তেওঁক পালে । শিষ্যবিলাকে প্ৰশ্ন কৰিলে, "ক�োনে
পাপ কৰিছিল? এই মানুহ জনে বা তেওঁৰ পিতৃ , তেওঁ অন্ধ জন্ম হৈছে ? "(য�োহন
৯:২)। তেওঁল�োকে যুক্তি দিছিল যে এই মানুহৰ একমাত্র উপায় নিতম্ব অর্জ নৰ চু ক্তি
পাপ কাৰণে আছিল।
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যীচু তু ৰন্তে উত্তৰ দিলে, এইট�ো তাৰ পাপৰ বা তাৰ পিতৃ ৰ পাপৰ কাৰণে নহয়।
"যীচু এই ভু ল ভয়ঙ্কৰ কাটি দ্ৰুত আৰু নিশ্চিত কৰিলে। মানসিকতা. সমস্ত অসুস্থতা,
দুর্বলতা, বা অকাল মৃত্যু নহয়।এইট�ো একে মানসিকতা যি এলিফাজ,বিল্ডাদ আৰু
জফাৰ সমাল�োচনা কৰাৰ কাম।তেওঁল�োক অভিয�োগ কৰে ইয়োবৰ দুঃখভ�োগেৰ কাৰণ
হৈছে তাৰ পাপ।(চ�োৱা ৫:১৭ ; ৮: ৪-৬; ১১: ১৩-১৫; ২২: ১-১১)।এইমাত্ৰ
ইয়�োবৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ�োৱাৰ আগতে, ঈশ্বৰ গর্বিত যে তেওঁ "পৃথিবীৰ সর্বশ্রেষ্ঠ
মানুহ"আছিল। তেওঁ নির্দ োষী-সম্পূর্ণ সত্যতাৰ মানুহ "(ইয়োব ১:৮)।কামৰ কষ্ট
আছিল তাৰ পাপ বা সত্যতা অভাবৰ লগত এক�োৱেই কৰিব নালাগে। ঈশ্বৰ কিছু
সময়ৰ কাৰণে নীৰবে আছিল কিন্তু অবশেষত এলিফাজ কৈছে, "ত�োমালৈ আৰু
ত�োমাৰ দুজন বন্ধু লৈ ম�োৰ ক্ৰোধ প্ৰজ্জলিত হৈছে, কাৰণ ম�োৰ দাস ইয়�োবে ক�োৱাৰ
দৰে, ত�োমাল�োকে ম�োৰ বিষয়ে যথাৰ্থ কথা ক�োৱা নাই।"(ইয়োব ৪২:৭)।ঈশ্বৰ পাপ
কাৰণে ক�োন�োবাই শাস্তি বা শাস্তি হিচাবে প্রতিনিধিত্ব কৰিছে, যেতিয়া তেওঁ প্রকৃ ততে
নাথাকে, এইট�ো তাৰ চৰিত্র বিৰুদ্ধে এটা গুৰু অভিয�োগ হয়।
কেইবা বছৰৰ আগত যেতিয়া মই এজন অল্প বয়ষৰ বিশ্বাসী আছিল�ো, তেতিয়া
বহুত মণ্ডলীত চাৰিওফালে মানুহ হৈছিল তেওঁল�োক যদি কষ্টেৰ মুখ�োমুখি হয় তেতিয়া
পাপ কৰিব বিচাৰে।এই মানসিকতা এতিয়াও কিছু মানুহৰ মাজত বিদ্যমান, কিন্তু
স�ৌভাগ্যবান আগৰ দৰে বহল ভাবে কৰা নাই।বাইবেলৰ শিক্ষা ও মহান নেতৃ ত্বত
মণ্ডলীৰ এই ত্রুটিব�োৰ বহুত�ো দুৰ কৰিছে। পদ্ধতিট�ো কিছু মানে কয় যে এই
মানসিকতা অত্যন্ত বিৰক্তিকৰ হয়, নিন্দা, আৰু আনকি ঘৃণা।দুঃখৰ বিষয় হল, এই
শিক্ষাই কিছু মানুহক বিশ্বাসৰপৰা ঘুৰাই দিছে।
বেলেগ দিশত, আমি অৱশ্যে যীচু ৰ বাক্য মনত ৰাখ�ো সেই ব্যক্তি যিজন
আটত্রিশ বছৰৰ দুর্বলৰ সুস্থ হৈছে, "চ�োৱা, তু মি সুস্থ হলা,অধিক দুৰ্গতি যেন নহয়,
এই নিমিত্তে আৰু পাপ নকৰিবা। "(য�োহন ৫:১৪)। বিষয়ট�ো অস্বীকাৰ নকৰা যে
যীচু নিশ্চিত কৰিছে যে পাপে শাস্তিৰ দৰজা আৰু কষ্টক খ�োলি দিয়ে।যীচু তাৰ
জীবন দি যথেষ্ট এই মানুষ প্ৰেম কৰিলে।তেওঁৰ কাৰণে অসীম প্রেমৰ য�োগেদি
যীচু এই সতর্কবাণী কৰিছে।আমি সত্য প্ৰেমৰ অভাব যেতিয়া এই ধৰণৰ সমস্যাৰ
মুখামুখিৰপৰা আতু ৰি যাও।
আমাৰ মাজত অর্থৰ হিচাব ভু ল পাৰে যে সেই আচৰণক পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে,
অভিযুক্ত, বা নিন্দা, আমি এক�ো নক�োৱাকে অন্য দিশে প্ৰায় আতৰি যাওঁ। এয়িয়াও
আমি স্থিতিত আছে প�ৌলে বহুত�ো বর্ণনা দিছে অনেকে শক্তিহীন, অসুস্থ আৰু মৃত্যুৰ
আগতেই মৰা হৈছে।এইট�ো কি প্ৰেম?এই সত্যই লৈ যায় নে?
আমাৰ অন্যল�োকৰ কাৰণে উত্তৰ আছে, কিন্তু আমি সেইব�োৰ প্রকাশ কৰিবলৈ
এৰা হৈছে কাৰণ আমি ভু ল বুজাবুজি কৰিবলৈ নিবিচাৰ�ো।সেইহে সৎ হবলৈ দিয়ক:
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আমাৰ প্ৰেম কত দেখা যায়? যীচু ৰ দৰে আমি মণ্ডলীক প্রেম কৰিছ�ো নে আৰু প�ৌল
কথা কৈছে ত�োমাল�োকৰ মাজত সত্য আছে নে? অথবা আমি নিজৰ, আমাৰ খেতি,
সম্ভবত আমাৰ অনুসৰণ হেৰ�োৱা,বা ভু ল বুজি আছ�ো ওপৰত দৃষ্টি কৰিছ�ো নে?

ম�োৰ ভ্রমণ
পৰিচৰ্যাৰ ম�োৰ প্রথম বছৰব�োৰত ,মই একেৰাহে উত্সাহী আৰু বেচিকৈ আছিল�োম�োৰ জগতত সকল�োৰ লগত শীর্ষ ইতিবাচক। মই মতৰ দ্বন্দ্ব হ�োৱা প্লেগ এৰিছিল�ো
মই এইট�ো এৰিবলৈ পৰি গৈছিল�ো আৰু পৰিবৰ্তে কিছু উৎসাহজনক বুলি কয়। এইট�ো
জন বীভাৰ বিষয়ে ক�োৱা হৈছিল, "তেওঁ অতি দয়ালু-তেওঁ এজন সমগ্র মণ্ডলীত
সকল�োকে প্রেম কৰা পুৰষ
ু হয়। "এই কথা পুনৰ ঘুৰি ম�োৰ ওচৰত আহিছিল আৰু
মই সেইব�োৰ প্ৰকাশ কৰিছিল�ো।
এদিনা প্রার্থনাত ঈশ্বৰে ম�োক কথা কলে: "মানুহে কয় যে তু মি একমাত্ৰ সমগ্র
মণ্ডলীত সকল�োকে প্রেম কৰা পুৰষ
ু হ�োৱা। তেওঁল�োক নহয় নে?
"মই উত্তৰ দিল�ো, "হ্য়, তেওঁল�োকেও কৰে।" মই ভাবিল�ো ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হৈছে,
কিন্তু পবিত্র আত্মাক এই প্রশ্ন কৰিলে কব যে সংকেত বহন কৰিব যে নিৰ্দে শত
য�োৱা নহয়।
পিছৰ কথাত উদ্বেগ নিশ্চিত হৈছে। তেওঁ কৈছে, "পুত্র, তু মি এই মণ্ডলীত
মানুহবিলাকক প্ৰেম নকৰা।
"হঠাৎ, মই ওভ�োতাই দিল�ো, "কি? কিন্তু মই কৰ�ো আৰু মানুহবিলাকে কি যে
কৈ আছে।"
তাৰ পাছত তেওঁ কলে, "তু মি জ�োনা নে কিয় তু মি মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা
ইতিবাচক উত্তোলন, আৰু তু মি কথা ক�োৱাৰ সময়ত উত্সাহিত বাক্য ক�োৱা নে?
"কিয়?"মই সাবধানে প্ৰশ্ন কৰিল�ো।"
কাৰণ তু মি সিহতৰ প্রত্যাখ্যান কৰাৰ ভয়ত," তেওঁ উত্তৰ দিছিল।
মই মঞ্জত আছিল�ো।বাক্যব�োৰ কাৰণে লাহেকৈ, মই কৰা নাই।"
যদি তু মি প্ৰকৃ ততে প্ৰেম কৰা," তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছিল, "তু মি তেওঁল�োকক
সত্য কথাকে কবা, যদি তু মি জানা তাত ভালৰ সম্ভাবনা আছে সিহঁ তে প্ৰত্যাখ্যান
কৰিব তু মি কি কবা আৰু প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে।"
এইট�ো এটা জীবন–ৰক্ষা কৰা মুহূর্ত আছিল। মই ততালিকে পৰিবর্তি ত হল�ো,
কিন্তু মই তাৰ পৰা অন্য দিশে গতি কৰিল�ো। মই এতিয়া সত্য কথা কৈছিল�ো কিন্তু
অভ্যাসৰ অভাব আৰু ক�োমলতা, কাৰণ মই এতিয়াও অতি গুৰুত্বপূর্ণ উপাদানৰ
অভাব: সত্য প্ৰেম কৰা।মই সৰু মণ্ডলীত ভ্ৰমণ আৰু পৰিচৰ্যা কৰি আছ�ো আৰু
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দুখেৰে, মাৰধৰ কৰি ভেড়াব�োৰক ওপৰলৈ উঠাইছ�ো।পিছফালে ঘুৰি চ�োৱা, মই
মানুহবিলাকৰ কাৰণে দুঃখিত অনুভব কৰ�ো মই ক�োন উত্সাহ ন�োহ�োকৈ গালি
পাৰ�ো, সেইকাৰণে তেওঁল�োকৰ পালক যিজনে ম�োৰ শিক্ষাক পৰিষ্কাৰ কৰিছিল।
২০০১ চনত, ইউৰ�োপৰ বিশাল মণ্ডলীত ডাঙৰ সন্মিলনী অনুষ্ঠানত মই
পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ গৈছিল�ো।কেই মাহৰ পিছত, মই তিনিটা বিভিন্ন উৎস পৰা
শুনিছিো� সেই মণ্ডলীৰ পালক পৰা প্রভাবশালী নেতাব�োৰ কথা কৈছিল যে মই কঠ�োৰ
আৰু ভেড়াক মাৰিছিল�ো। তেওঁৰ অধিকাৰ আছিল।
এই বিধ্বংসী খবৰে ম�োক আটু কঢ়াইছে।ম�োই প্রার্থনাৰ-পৰিবর্তে , মই চিঞৰি
উঠ�ো-আগতে কেতিয়েও ঈশ্বৰে তাৰ মানুহৰ কাৰণে মৰম আৰু তাৰ প্ৰেমৰ সৈতে
ম�োৰ হৃদয় পূৰণ কৰে।তেওঁ কৰে।মই জানিব পাৰ�ো আৰু ম�োৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ
কাৰণে বুজি পাইছ�ো ইয়াৰ অৰ্থ মানুহবিলাকক সচাঁকৈ প্ৰেম কৰে মই কিছু মানুহৰ
আগত পৰিচৰ্যা নকৰ�ো, কিন্তু বহুৰ আগত।

অলপ নহয়, কিন্তু বহুত
এইট�ো মনত ৰাখক: প�ৌলে আন্তৰিকতাৰে কৰন্থিয়া মণ্ডলীক প্ৰেম কৰিছিল।ইয়াক
প্রমান কৰে যেতিয়া তেওঁ লিখে, "কিয়?মই ত�োমালেকক প্ৰেম নকৰাৰ কাৰণে নে?
ঈশ্বৰে জানে।"(২ কৰিন্থীয়া ১১:১১)।
একেটা চিঠিত অন্য অংশত, তেওঁ লিখিছে, "ত�োমাল�োক দুঃখিত হবলৈ নহয়,
কিন্তু ত�োমাল�োকলৈ ম�োৰ যি অতি অধিক প্ৰেম, তাক ত�োমাল�োকে জানিবলৈহে, বহু
ক্লেশেৰে, হৃদয়ৰ ব্যাকুলতাৰে আৰু অশেষ চকু-ল�োৰে মই ত�োমাল�োকলৈ লিখিল�োঁ।"(২
কৰিন্থীয়া ২:৪)।এই মণ্ডলীয়ে তেওঁক ভু ল বুজিছে।তেওঁল�োকে তাৰ সংশ�োধন আৰু
সতর্ক তাক প্ৰেমৰ অভাবৰ লক্ষণ হিচাবে মন্তব্য কৰিছে, আৰু নিশ্চিতভাবে এইট�ো
মণ্ডলীত হয় বা অন্য ক্ষেত্রত হব পাৰে।ম�োৰ দৰে বহুতে আছে: নিষ্ঠু ৰ, কঠ�োৰ,
আৰু নৈতিক, আৰু প্রকৃ ত প্রেমৰ অভাব, যত্ন, আৰু মৰম।তেওঁল�োক শক্তিশালী হব
পাৰে আৰু সাহসেৰে কথা কব পাৰে, কিন্তু সঠিক উদ্দেশ্য বিচৰা হৈ থাকে।বহুত�ো
কর্তৃপক্ষ অপব্যবহাত বলি হৈছে।যিহক, এই সকল�োকে সংশ�োধন আৰু সতর্ক তা কৰা
নহয়।এটা সময়ত প�ৌলৰ বাক্যব�োৰ শক্তিশালী, সংশ�োধনমূলক, আৰু গালি পৰা,
কিন্তু তেওঁল�োকৰ সকল�োৱে উত্সাহেৰে প্রেমৰ হৃদয়ৰে ওলাই আহিছিলে।
একেধৰণে এটা শাৰীত, পিছত প�ৌলে লিখিছে, "সেইদৰে ময়�ো ত�োমাল�োকৰ
প্ৰাণৰ নিমিত্তে আনন্দেৰে ব্যয় কৰিম, আৰু ব্যয় কৰাও হম।যদি মই ত�োমাল�োকক
অধিক প্ৰেম কৰ�োঁ, তেন্তে ম�োক কমকৈ প্ৰেম কৰা নে? "(২কৰিন্থীয়া ১২:১৫)।তাৰ
হতাশা স্পষ্ট।তাৰ প্ৰেম আৰু সিহঁ তৰ মঙ্গল কাৰণে গভীৰ ভাবে ভু ল বুজিছে, আৰু
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তেওঁ এজন কঠ�োৰ নেতা হিচাবে দেখা যাব–এজন যিজনে অধীনত ৰাখিব বিচাৰে,
সেইহে কথা কওঁক।
সেইহে অনুগ্রহ কৰি অনুতাপ কৰক যে প�ৌলৰ বাক্যব�োৰ, যদিও শক্তিৰে কথা
ক�োৱাৰ কাৰণে বহুতে দুবৰ্ল হৈ পৰে, স্বাস্থ্যৰ সমস্যাত ভু গিছে আৰু আকস্মিক
মৃত্যু, সিহঁ তৰ কাৰণে তাৰ আন্তৰিক প্রেম হৈছে।তেওঁ "কিছু ,"যদি কৈছিল, এইট�ো
গিলিবলৈ বহুত সহজ হৈছে, তেওঁ বিশেষভাবে কয়,"বহুতে" তেওঁ য�োগায�োগ কৰিছে,
সেইট�ৌ সত্যত কেনেকৈ আমি মুখামুখি হব পাৰি?যদি এইট�ো তেওঁল�োকে প্রয়োগ
কৰে,এইট�ো আমাত প্ৰয়�োগ কৰা হয় নে?ঈশ্বৰে এইট�ো শাস্ত্রত ৰাখিছে নে যদি এইট�ো
এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা?আজি আমাৰ এইট�ো প্রয়োগ কৰা উচিত নে?উত্তৰত নিঃসন্দেহ
"হয়।"
এক চূ ড়ান্ত বিন্দু: প�ৌলে মণ্ডলীত বহা কমিউনিউৰ কাৰ্য ঠিক কৰা নাই।ক�োৱা
হৈছে বহুত আছে, আৰু আমাৰ বহুত আছে–নিজে বছৰৰ কাৰণে অন্তর্ভুক্ত কৰিলেসামগ্রিক শিক্ষা থাকি গৈছে।আমি পিছৰ অধ্যায়ত ইয়াৰ শব্দ অর্থ পাম।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
ঘুৰি যাওঁ আৰু আগৰ অধ্যায়ট�োলৈ আৰু পুনৰ আৰম্ভ কৰা যিব�োৰ সম্ভৱ কি
সম্ভব মনত ৰাখি অধ্যায়ৰ প্ৰথমট�ো পুনৰ পঢ়িলে, "তেওঁ যেনেকুৱা, আমিও এই
জগতত তেনেকুৱাই আছ�োঁ।" (১ য�োহন জন ৪:১৭)। এতিয়া ত�োমাৰ জীৱনত যীচু
থকাৰ দৰে জীৱিত ঈশ্বৰে দ্বাৰা ত�োমাক মতা হৈছে, পিছৰ জীৱনৰ সেইদিলা নহয়।
কেনেকৈ তু মি ত�োমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সম্পর্কে চিন্তা কৰি আছে?সম্ভবত তু মি
খ্ৰীষ্টত সম্ভাৱ্য বুজাৰ আগতে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাছিলা, কিন্তু এতিয়া তু মি
কৰা, তু মি নিজকে দুর্বল বা শক্তিশালী বুলি বিবেচনা কৰা নে?যদি দুর্বল, হুমি
জ্ঞানীৰ মূল্যায়ন কৰিছে।কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে যে আমাৰ দুর্বলতা কাৰণে তেওঁৰ
শক্তিয়ে অতি ভাল কাম কৰে(চ�োৱা ২ কৰন্থিয়া ১২:৯)।
যেতিয়া আমি তেওঁৰ আগত নিজে নম্ৰ হওঁ ঈশ্বৰে দুবলতাৰ পৰা শক্তিশালীলৈ
ঘুৰাই লৈ যায়।(চ�োৱা পিতৰ ৫:৫)।ত�োমাৰ জীৱনত যিক�োন�ো দুবতা কাৰণৰ
বিষয়ে ঈশ্বৰে ত�োমাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে।এইব�োৰ লিখি ৰাখক আৰু তেতিয়া
প্ৰতিটা স্বাধীনতা চাবিৰ কাৰণে তেওঁক স�োধক। প্রতিটি থেকে স্বাধীনতা চাবি।প্ৰতিট�ো
দুর্বলতাৰপৰা শক্তিলৈ ঘুৰাৰ কাৰণ সময় লৈ ঈশ্বৰৰ কাগজত লিখি ৰাখক।

৩
এক
আহক পাঁচনি প�ৌলৰ বাক্যত তেওঁ মণ্ডলীক প্ৰেম কৰাক পুনৰাবৃত্তি কৰ�ো:
কিন্তু মানুহে নিজে নিজৰ পৰীক্ষা কৰি, পাছে সেই পিঠা ভ�োজন কৰক,
আৰু সেই পাত্ৰত পান কৰক।কিয়ন�ো যি, ক�োন�োৱে সেই শৰীৰ বিবেচনা
নকৰি ভ�োজন-পান কৰে, তেওঁ নিজ দণ্ড ভ�োজন–পান কৰে, এই কাৰণে
ত�োমাল�োকৰ মাজত বহু মানুহ নিদ্ৰিত হল।কিন্তু আমি নিজৰ বিচাৰ নিজে
কৰা হলে,আমালৈ দণ্ডাজ্ঞা নহলহেঁ তেন।(১কৰিন্থীয়া ১১:২৮-৩১)
এই অধ্যায়ত আমি প�ৌলৰ বাক্যৰ ওপৰত সংকেন্দ্ৰীত কৰিছ�ো, "খ্রীষ্টৰ শৰীৰক
সম্মান নকৰি।" দুটা বস্তুৰ ওপৰত অতি গুৰুত্ব সহকাৰে মই দেখ�োৱাব বিচাৰ�ো:
প্রথমতে, তেওঁ ব্যক্তিগত ভাৱে ক�োৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও সকল�োৱে এই
মণ্ডলীত আছে, যিট�ো কৰন্থিয়া মণ্ডলীৰ বিশ্বাসীবিলাকৰ সমাজ হব।
য�োৱা কেবাটা দশকত, বহুত�ো গুৰুত্ব যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ক
ঠাই দিয়া হৈছে।অৱশ্যে, এইট�ো অতি গুৰুত্বপূর্ণ আৰু খ্ৰীষ্টীয়ানৰ প্ৰকৃ ত দৃষ্টিভংগী।যি
হওঁক, একে পদত কি ভৰ দিয়ে একেটা শৰীৰ হৈ প্ৰকৃ ত সম্বন্ধ। সহজভাবে, আমাক
সকল�োকে খ্ৰীষ্টত এক কৰি ৰাখিছে।এইট�ো এক বা আনক অবহেলা নকৰি মন্তব্যত
দুয়�োটা সত্যক ধৰি ৰখা প্ৰয়�োজন।
দ্বিতীয়তে, এন.কে.যে.ভি. বাইবেলত প�ৌলৰ বাক্যক অলপ বেলেগ অনুবাদ
কৰিছে।এইট�ো পঢ়া হয় যে বহুত�ো কাৰণত দুর্বল, অসুস্থ, আৰু অপৰিবৰ্ত্ত নীয় মৃত্যুৰ
কাৰণ হয়" প্ৰভু ৰ শৰীৰক কুশাগ্ৰবুদ্ধি নাই" (আধ্যায় ২৯)। দয়�ো সংস্কৰণ পৰীক্ষা
কি য�োগায�োগ কৰি পৰিস্কাৰ ছবি আনুতে সাহায্য কৰে।
অন্তর্দৃষ্টি লাভ কৰিবৰ কাৰণে, আমি ১ কৰিন্থীয়াৰ প্ৰথম অধ্যায়ত ঘুৰি যাওঁ
যেতিয়া প�ৌলে ইজ্ৰায়েলৰ মুক্তিৰ কথা আল�োচনা কৰিছে আৰু অৰুণ্যত এটা সময়
আছিল। তেওঁৰ আল�োচনাৰ মাজতে, তেওঁ তেওঁল�োকৰ মন�োয�োগ দিবলৈ এই গল্পৰ
উদ্দেশ্য নিৰ্মল কৰিছে। "তেওঁবিলাকলৈ আৰ্হিস্বৰূপে এই ব�োৰ ঘটিছিল, আৰু শেষৰ
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যুগৰ মানুহ যি আমি, আমাক চেতনা দিবলৈ লিখা আছে "(১ কৰিন্থীয়া ১০:১১)।
প�ৌলে কেৱল এটা গল্প পাঠ প্রদান কৰা নাই, কিন্তু বৰং নির্দি ষ্ট ন্যায়ৰ পৰা আমাক
ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বর্ত মান দিনত সতর্ক তা বাণী প্রদান কৰিছে।
ইস্রায়েলৰ অৰুণৰ অভিজ্ঞতাক আল�োচনা কৰিছে, পাঁচনিয়ে ঈশ্বৰৰ লগত সিহঁ তৰ
চু ক্তিৰ সম্পৰ্ক খ�োলি দিছে।তেওঁ দেখ�োৱায় যে সকল�োৱে ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ (মেঘ)
দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল, সকল�োৱে মিচৰৰ পৰা মুক্তি (পৃথিবীৰ এটা আদৰ্শ),
সকল�োৱে বাপ্তাইজিত হৈছিল (আমি এটা শৰীৰত বাপ্তাইজিত হৈছিল�ো), সকল�োৱে
একেই আধ্যাত্মিক খাদ্য খাইছিল, আৰু সকল�োৱে একেই আধ্যাত্মিক পাণী পান
কৰিছিল (ঈশ্বৰ বাক্য)–সকল�োৱে জ�োৰাকৈ বাক্য আছে। তেতিয়া তেওঁ শিলক
ক�োৱাৰ দ্বাৰা সংক্ষেপে কৈছে যে খ্রীষ্টই সিহঁ তৰ লগত ভ্ৰমন কৰিছিল। তার বিন্দু
স্পষ্টকৈ তেওঁ দেখ�োৱাই দিছে: সিহঁ তে এক শৰীৰ আৰু সিহঁ তে সকল�োৱে এক চু ক্তি
ধৰি ৰখা ঈশ্বৰৰ আছিল।এইট�োৱেই আমি যি খ্রীষ্টৰ শৰীৰ হিচাবে সম্পৰ্ক স্থাপন
কৰিছে।তেতিয়া প�ৌলে হৃদয়ত লগা বক্তব্য কৰিছে, "তথাপি তেওঁবিলাকৰ আধিক
ভাগ ল�োকৰ ওপৰত ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট নহল, কিয়ন�ো তাৰ প্ৰমাণ এই যে, তেওঁবিলাকক
অৰুণ্যতে নিপাত কৰা হল"(কৰন্থিয়া ১০:৫)। ঈশ্বৰে আমাক অতি প্ৰেম কৰে,
বুজা যায় তু লনাত অতি প্ৰেম কৰে। সত্যট�ো যে, আমি আমাৰ প্ৰেম বেছি বা
কমকৈ কৰিবলৈ তেওঁৰ কাৰণে এক�োৱেই নকৰ�ো।ইয়াক ক�োৱা হৈছে, যি হওঁক,
এইট�ো দেখ�োৱাই দিয়া হৈছে যে আমি তেওঁ আমাৰ লগত আছে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ
দায়িত্ব দিছে।সেই কাৰণে প�ৌলে অন্য পদত কৈছে যে "তেওঁৰ প্ৰিয়পাত্ৰ হবলৈহে আমি
যত্ন কৰি আছ�োঁ "(২ কৰন্থিয়া ৫:৯)।এইট�োৱেই ত�োমাৰ আৰু ম�োৰ আৰু প্ৰত্যেক
বিশ্বসীৰ কাৰণে এটা সর্বোচ্চ লক্ষ্য হ�োৱা উচিত।
কিয এই পুৰণি নিয়মৰ মানুহে সিহঁ তলৈ কৰা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞা বাহিৰত
মৰিছে?প�ৌল পাঁচটা পাপৰ কাৰণে তলত পৰাৰ ৰিপ�োর্ট ত দিছে: (ঈশ্বৰৰ ন�োহ�োৱাট�ো
ইচ্ছাকৃ তভাবে কিছু মানে কৰিছিল বা তাৰ বাহিৰে কিছু মানে ইচ্ছুা মতে প্ৰস্তুতি
কৰিছিল)।মূৰ্ত্তি পুজা, য�ৌন অনৈতিকতা, ঈশ্বৰৰ পৰীক্ষা, আৰু অভিয�োগ প�ৌল
পিছত কেইটামান পদ লিখিছে:
মই ত�োমাল�োকক বুদ্ধিমান জানি কওঁ, ত�োমাল�োকে নিজে ম�োৰ কথা
বিবেচনা কৰা।আমি যি আশীৰ্বাদৰ পানপাত্ৰক আশীৰ্বাদ কৰ�োঁ, সেয়ে খ্ৰীষ্টৰ
তেজৰ সহভাগিতা নহয় নে? আৰু যি পিঠা ভাঙ�ো, সেয়ে খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰৰ
সহভাগিতা নহয় নে?কিয়ন�ো অনেক যি আমি, আমি সকল�োৱেই এক
পিঠা, এক শৰীৰ, কাৰণ আমি সকল�োৱেই সেই এক পিঠাৰ ভাগী।মাংসিক
ইস্ৰায়েলক চ�োৱা , যিবিলাক উত্সৰ্গ কৰা বলি খায়, তেওঁবিলাক বেদিৰ
সহভাগী নহয় নে?(১ কৰিন্থীয়া ১০:১৫-১৮)

এক
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সেইহে প�ৌলে বিধি আৰু প্ৰভু ভ�োজক পুনৰ ওল�োচনা কৰিছে আৰু বিশেষ সমস্যাৰ
বহল ছবিক আমাক দিছে তেওঁ ১ কৰন্থিয়া ১১ অধ্যায়ত উল্লেখ কৰিছে: প্রভু ৰ
শৰীৰক সুক্ষ্মদশী নহয়।তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি বহুত–বহুতে ব্যক্তিগত ভাবে
ভিন্ন আৰু আমি যীচু খ্ৰীষ্টৰ য�োগেদি ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে। যি হওক, অন্য
অবস্থাত, ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত আমি এক।এইট�োৱেই প�ৌলে ক�োৱা কেন্দ্ৰ বিন্ধু ।আমি খ্ৰীষ্টত
এক শৰীৰ।আমি ইস্ৰায়েল থকাৰ দৰে ঐক্যবদ্ধত আছ�ো
।সেইহে এতিয়া আমি স�োধাৰ প্ৰয়�োজন আছে, তাই এখন আমাৰ জিজ্ঞাসা কৰিব
লাগে, "দুর্বল, অসুস্থ, আৰু হৱাৰ ৰায় আছিল অনাদায়ীভাবে পাপী ছিল যি প্রতিটন
ব্যক্তি যি সকলে পাপ কৰিলে মৃত্যু হৈ আছ�ো নে, বা ইয়াৰ সদস্য কিছু ব্যৱহাৰৰ
কাৰণে এই গ�োটেই শাস্তি ভ�োগাৰ দৰে কৰন্থিয়াত খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰট�ো আছে নে? "মই
ভু ল কৰা নাই আৰু মই এই দিশত দৃঢ়ভাবে জ�োৰ দিব বিচাৰ�ো: জানি পাপ কৰাৰ
কাৰণে ব্যক্তিগত শাস্তি আছে, কিন্তু ইয়াত আমি তেওঁ প্ৰকাশ কৰা সত্যত দৃষ্টি ৰখা
প্ৰয়�োজন। তেওঁ বিশ্বাবিলাকক এটা শৰীৰ হিচাবে, এটা মণ্ডলী হিচাবে, এটা ঐক্যৰ
মানুহ হিচাবে পৰিচয় দিছে।
এই ক্ষেত্রত, এইট�ো কৰন্থিয়া নগৰৰ খ্রীষ্টৰ শৰীৰ হয়।

ল�োভ এজন মানুহৰ আইন
ইস্রায়েলীয়াবিলাকলৈ ঘৰি যাওঁ হওঁক যিবিলাক আমাৰ উদাহৰণ হয়।যি কি নওঁক,
যিহ�োচু ৱাৰ দ্বাৰা এটা প্রজন্মক এজন নেতা পৰিচালনা কৰা হৈছে।বিশ্বাসীবিলাকৰ
এই শৰীৰ সাহসীভাবে জর্ দান নদী পাৰ হৈছে আৰু তেওঁল�োকে প্ৰতিজ্ঞাৰ দেশত
আগবাঢ়িছে।তেওঁল�োকৰ প্রথম দায়িত্ব আছিল জিৰীহ�ো বিশাল নগৰ নষ্ট কৰা।
সন্দেহ নাই এইট�ো ভয় লগা কাৰ্য, কিন্তু ঈশ্বৰে আক�ৌ এবাৰ শক্তিশালী ক্ষমতা
দেখ�োৱালে।তেওঁল�োকৰ এজনক ঈশ্বৰে যিহ�োচু ৱাক দিলে এটা নির্দি ষ্ট নির্দে শ,
"কিল্তু নগৰ আৰু তাৰ ভিতৰত থকা সকল�োৱে যিহ�োৱাৰ উদ্দেশ্য হব ....
ত�োমাল�োকে সেই বৰ্জি ত বস্তুৰ পৰা ত�োমাল�োকক সাৱধানে ৰাখিবা ....
সমুদায় ৰূপ আৰু স�োণ, আৰু পিতল আৰু ল�োহাৰ পাত্ৰব�োৰ যিহ�োৱাৰ উদ্দেশে
পবিত্ৰ হব , সেইব�োৰক যিহ�োৰ ভঁ ৰাললৈ অনা হব।"(যিহ�োচু ৱা ৬:১৭-১৯)
যিৰীহ�োৰ পৰা অনা সকল�ো সমস্ত লুট বস্তু প্রভু ভঁ ৰালত উৎসর্গ কৰা
হৈছিল।এইট�ো কেৱল তাৰ আছিল, আৰু ক�োন�োৱে ব্যক্তিগত ল�োৱা নাছিল।আক্রমণ
আহিছিল আৰু ইস্রায়েল অদৃশ্য আছিল।
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সিহঁ তে সম্পূর্ণৰূপে তেওঁল�োকৰ তৰ�োৱালেৰে পুৰষ
ু আৰু মহিলা উভয় যুৱ আৰু
বৃদ্ধ, পশু, ভেড়া, ছাগলী, আৰু গাধাক ধ্বংস কৰিছিল।ৰূপ, ব্রঞ্জ আৰু ল�োহাৰ প্ৰভু ৰ
ভঁ ৰালত ৰাখি সেই নগৰত থকা সকল�োকে জ্বলাই শেষ কৰিছিল।আচৰিতধৰণে,
ই্স্ৰায়েলৰ এজন�ো হত্যা বা আহত হ�োৱা নাছিল।
আমি মনত পেলাও যে, ম�োচিলৈ জ্ঞানীবিলাকৰ প্রতিবেদনৰ লগত, এইট�ো
প্রজন্মৰ এটা নগৰৰ মাত্ৰ কথা।"সেই দেশত থকা মানুহবিলাক বলী, আৱ নগৰব�োৰ
গড়েৰে আবৃত আৰু অতি ডাঙৰ"(গণনাপুস্তক ১৩:২৮)। এতিয়া এই নতু ন প্রজন্মৰ
লৰা বিলাকে এই ডাঙৰ নগৰক আক্রমণ কৰিছে , আৰু ক�োন�ো ক্ষতি নহ�োৱাকৈ
ধ্বংস কৰে।ইস্রায়েল অতি উত্তম শক্তিশালী আছিল। যি কি নহওঁক, আমি পঢ়ো:
কিন্তু ইস্ৰায়েলৰ সন্তানবিলাকে বৰ্জি ত বস্তুৰ বিষয়ে অপৰাধ কৰিলে, কিয়ন�ো
যিহুদা ফৈদৰ জেৰহৰ পৰিনতি, জব্দীৰ নাতি, কৰ্ম্মীৰ পুতেক আখানে বৰ্জি ত
বস্তুৰ কিছু নিলে, তাতে ইস্ৰায়েলৰ সন্তানবিলাকৰ ওপৰত যিহ�োনাৰ ক্ৰোধ
জ্বলি উঠিল।(যিহ�োচু ৱা ৭:১)
বাইবেল লক্ষ্য কৰা নাই, "কিন্তু আখান নামৰ এজন ল�োক নির্দে শ লঙ্ঘন
কৰিছিল।"নাই, এইট�ো পঢ়িছ�ো,"ইস্রায়েল নির্দে শ লঙ্ঘন"!আৰু, গুৰুত্ব সহকাৰে, এইট�ো
ক�োৱা হৈছে,"ইস্রায়েলীয়েলৰ ওপৰত প্ৰভু ৰ ক্ৰোধ জ্বলি উঠিল" এইট�ো ক�োৱা নাই
"প্রভু ৱে আখানৰ প্রতি অতি ক্ৰোধিত হৈছিল।
"ইস্রায়েল ঐক্যবদ্ধ হৈছিল, আৰু যেতিয়া এজন সদস্য ল�োভৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ
নির্দে শ লঙ্ঘন কৰি পাপ কৰিছিল, গ�োটেই দায়িত্ব ইস্রায়েলৰ আছিল।অলপ পিছত
দুঃখজনক ফলাফল অতি স�োনকালে স্পষ্ট হৈ উঠে। ইয়াৰ পিছত অয় নামৰ নগৰৰ
লক্ষ্য আছিল । এইট�ো বহুত সৰু আছিল,সেইহে দলৰ নেতাজনে কলে, "এতিয়া
সকল�োৱে য�োৱাৰ প্ৰয়�োজন নাই, ইয়াত অয় আক্ৰমণ কৰিবলৈ দুই বা তিনি
হাজাৰতকৈ মানুহৰ প্ৰয়�োজন নাই।সিহঁ ত কম হ�োৱাৰ কাৰণে আমাৰ সকল�োকে
সংগ্ৰাম নকৰে।প্রায় ৩,000 যুদ্ধাৰু পঠাইছিল"(যিহ�োচু ৱা ৭:৩-৪)।
আনুমানিক ছয় লক্ষ যুদ্ধাৰু যিৰীক�ো যুদ্ধত জড়িত আছিল ।জেৰিক�ো যুদ্ধ। এই
তু লনাত অয় কেনে দৰে অপ্রতিৰ�োধ্য কৰে দেখা যাওক।যি কি নহওঁক, আমি পঢ়ো:
কিন্তু তেওঁবিলাক অয়ৰ মানুহবিলাকে আগৰ পৰা পলাল।আৰু অয়ৰ মানুহবিলাকে
তেওঁবিলাকৰ ছয়ত্ৰিশ জনমান ল�োকক মাৰিলে।(যিহ�োচু ৱা ৭:৪-৫)
যিৰীক�োৰ উল্লেখয�োগ্য আৰু শক্তিশালী নগৰক যাক ধ্বংস কৰা হৈছে, ক�োনেও
ক্ষতি নহ�োৱাকৈ, সেই একে জাতি হয় নে?তথাপিও এতিয়া যুদ্ধাৰুবিলাকৰ দুর্বল,
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ঘুৰি অহা ,আৰু লাহে লাহে পৰাজিত হৈছে।ধীৰে ধীৰে পৰাজিত হয়। তেওঁল�োকক
ক্রিপটনাইটে বিপদ আনিছিল।
দুঃখজনকভাবে, ছয়ত্রিশ জন নিহত হয়-যিৰীক�োত দুর্বল নাছিল, ঘুৰি অহা
নাছিল, ক�োন�োৱে আহত বা নিহত হ�োৱা নাছিল!
আহক এই বিষয়ট�ো চিন্তা কৰ�ো হওঁক: আখানে পাপ কৰিছিল, তথাপিও তাৰ বা
তাৰ পৰিয়ালৰ এক�ো হ�োৱা নাছিল। আনহাতে, এই যুদ্ধৰ পিছত, এই যুদ্ধৰ পৰা
বাসত্তৰ জন পিতৃ আৰু মাতৃ ঘুৰি অহা নাছিল, ছয়ত্ৰিশ জনী স্ত্ৰীয়ে তেওঁল�োকৰ স্বামী
প�োৱা নাছিল। ঘৰলৈ ঘুৰি নহাৰ কাৰণে লৰা-ছ�োৱালীবিলাকে হত্যা কৰিলে।এইট�ো
সিহঁ তৰ পাপৰ কাৰণে নহয়, স্বামী বা পিতৃ য়ে কৰাৰ-তেওঁল�োকে পাপ কৰা
নাছিল।বৰং, এইট�ো অন্য মানুহে আৰু অন্য পৰিয়ালে পাপ কৰাৰ কাৰণে!
ইস্রায়েল এতিয়া ভয়ৰে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হৈছিল।যিহ�োচু ৱা আৰু সকল�ো নেতাই ঈশ্বৰৰ
আগত মুখ কৰি পৰিছিল। তু মি ছবি আকিব পাৰিবা নে?সিহঁ তৰ খেলিমেলি,
বিমুৰত পৰি কান্ধি চিঞৰী উঠি কলে, "হায়, হায়, হে প্ৰভু যিহ�োৱা, আমাক বিনষ্ট
কৰাবৰ অৰ্থে ইম�োৰীয়াবিলাকৰ হাতত আমাক শ�োধাই দিবলৈ, তু মি কেলেই এই
ল�োকবিলাকক যৰ্দ্দন পাৰ কৰি আনিলা? "(যিহ�োচু ৱা ৭:৭)।
ঈশ্বৰৰ প্রতিক্রিয়া শুনক: "উঠা! তু মি কিয় এনেদৰে ত�োমাৰ মুখ তল কৰি
আছা?ইস্রায়েলে পাপ কৰিছে আৰু ম�োৰ চু ক্তি ভঙ্গ কৰিছে! "(যিহ�োচু ৱা ৭:১০১১)।
ঈশ্বৰে ক�োৱা নাই, "ত�োমাল�োকৰ এজন পাপ কৰিছে!"নাই, তেওঁ পুনৰ ঘ�োষণা
কৰিলে, "ইস্রায়েল পাপ কৰিছে!" ক�োনেও নাজানে আখানে পাপ কৰিছে বুলি।
ক�োনেও তাৰ ল�োভৰ অংশ নাছিল।তথাপি সিহঁ তে আধ্যাত্মিক ক্রিপটনাইটৰ পৰা
শৰীৰৰ হিচাবে কষ্ট পাব লগা হল।যিহ�োচু ৱা বিচাৰি উলিয়ায় আৰু নিচিত কৰিলে
এইজন আখান হয়।কাৰ দায়িত্ব: "তাতে আখানে উত্তৰ দি যিহ�োৱাক কলে,
সচাঁকৈ মই ইস্ৰায়েলৰ ঈশ্বৰ যিহ�োৱাৰ অহিতে পাপ কৰিল�ো, মই এনে তেনে
কাৰ্য্য কৰিল�ো, লুটদ্ৰৱ্যৰ মাজৰ এটা উত্তম বাবিলীয়া চ�োলা, দুশ চেকল ৰূপ,
আৰু পঞ্চাশ চেকল জ�োখৰ জিবাৰ আকৃ তিৰ এচটা স�োণ দেখি, ল�োভতে মই
সেইব�োৰ লল�োঁ চ�োৱা, সেইব�োৰ ম�োৰ তম্বুৰ ভিতৰত মাটিত প�োতা আছে,
আৰুসেইব�োৰৰ তলতে ৰূপ�ো আছে। "(যিহ�োচু ৱা ৭:২০-২১)
যিহ�োচু ৱা আৰু নেতাই আখানৰ অপৰাধৰ লগতে আছিল আৰু তেওঁল�োকে এবাৰে
কৰিছিল, আমি পঢ়ো, "সেইহে প্রভু ক্ৰোধ বেচি সময় নাছিল" (যিহ�োচু ৱা ৭:২৬)।
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এটি উদাহৰণ
এই পুৰণি নিয়মৰ ঘটনাক কৰিন্থয়াৰ মণ্ডলীত প�ৌলে উদাহৰণ দিছে।তেওঁ লিখিছে,
"সেইট�ো কিয় ত�োমাল�োকৰ বহুতে দুর্বল আৰু অসুস্থ আৰু কিছু মৰি গৈছে। "আমি
এই অধ্যয়ত আবিষ্কাৰ কৰা হৈছে যে পাপ হ�োৱাৰ কাৰণে কিছু মানৰ মণ্ডলীত প্ৰভাৱ
পেলাইছে, ব্যক্তিগত পাপ নহব পাৰে।
তু মি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা কিয় আমাৰ মণ্ডলীৰ বিশ্বাসীবিলাকে বহুত�ো দুৰ্বল,ৰ�োগ
আৰু বেমাৰৰপৰা কষ্ট পাই আছে, কিছু আপনি ব্যক্তিগতভাবে কিয় আমাৰ গির্জাত
এনেকৈ বিশ্বাসী প্রশ্ন কৰিছে?প্ৰিয়সকল, এইব�োৰেই অসুস্থতাৰ কাৰণে সুস্থ হব
পৰা নাই, আৰু কিছু অকাল মৃত্যু হয়।কিয় আমাৰ সহভাগীতাৰ কাৰণে এজনী
মাতৃ ৰ খাদ্যত স্ট্যাম্পত আছ�ো, কিন্তু বহুতে শেষৰ সময়ৰ সংগ্রাম কৰে? কিয়
বিশ্বাসী নিবনুৱা বা উপৰেঞ্জি বাজেটৰ ওপৰত নির্ভ ৰ কৰে আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত
নির্ভ ৰশীল?
সংগ্রামৰ তালিকা যি আমাৰ দুর্বলতাৰ কাৰণে জয়যুক্ত হবলৈ নিদিয়ে এইব�োৰ
সীমাহীন হয়।
চল�োমনৰ দিনত, কল্যাণ বা নিবনুৱা এজন�ো নাছিল।পাঁচনি কৰ্ম্ম ত, ক�োন�ো
অভাব নাছিল আৰু মানুহ আছিল সহজ, অসুস্থতা, ৰ�োগ,আৰু ৰ�োগ মুক্ত আছিল।আজি
আমি কিয় দেখি নাপাওঁ?এইট�ো কিছু মান অভ্যাসগত পাপ হব পাৰে অন্যল�োকৰ
জীবনৰ প্রভাবিত হব পাৰে?কি অভিজ্ঞতা ইস্ৰায়েলে অয়ৰ লগত পাইছিল আমি
দেখি পাইছ�ো নে?
পুনৰ, এইট�ো উল্লেখ কৰিবলৈ গুৰুত্বপুৰ্ণ হৈ পৰিছে যে জনা অভ্যাসগত পাপৰ
কাৰণে ব্যক্তিগত শাস্তি ভ�োগ কৰিছে।আখনে শেষ পর্যন্তত ন্যয় ভ�োগ কৰিলে, কিন্তু
ইস্রায়েলে সকল�োৱে তাৰ পাপ কাৰণে আধ্যাত্মিক ক্রাইপটনাইট সম্মুখীন হৈছে।এইট�ো
ম�োৰ আশা যে আমাৰ এই তদন্ত চালিয়ে আছে, ত�োমাৰ সচেতনাতা এটা শৰীৰৰ
অংশৰ হৈ যীচু ৰ লগত ত�োমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক শক্তিশালী হলেওঁ সমানে বৃদ্ধি
পায়। আৰু তু মি অন্য শৰীৰ অংশলৈ আশীৰ্বাদ বা শাস্তি হিচাবে এজন সদস্যৰ
কৰ্মৰ ফল উপলব্ধি কৰিবা।বন্ধ কৰাৰ আগতে, মই আক�ৌ হেচাঁ দিব বচাৰ�ো যে
আমি সত্যৰ স্বাধীনতাৰ লগত মিল�ো এইট�ো নেতিবাচক হ�োৱা যেন লাগে, আৰু
এইট�ো কিয় অনা হৈছে? সহজতে কাঁপিব পাৰে। কিন্তু, শেষ পর্যন্তত, যেতিয়া সত্য
প্রকাশিত হয়, এইট�ো মুক্ত হয় আৰু স্বাধীনতা আনে যত আগত বাধা আছিল।যীচু ৰ
বাক্যত, "আৰু ত�োমাল�োকে সত্যক জানিবা, আৰু সেই সত্যেই ত�োমাল�োকক মুক্ত
কৰিব" (য�োহন ৮:৩২)।
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পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
সম্ভৱত তু মি গ্ল্যাডিয়েটৰ চিনেমা দেখিছে আৰু শুনানিৰ ফলাফল মনত ৰাখিব।জেনেৰেল
ম্যাক্সিমাচ চিঞৰা শুনি মনত ৰাখিছে, "একেলগে থাকক! এজন হিচাবে! "আৰু
তু মি সেই সংগ্ৰামৰপৰা বিজয় হ�োৱা দেখিবা।এইট�ো গপনীয় নহয় যে অতি প্ৰভাৱ
শালী সামৰীক সংকটক ভাগ আৰু অধীন কৰিছে।
যীচু এইট�ো ভালকৈ জানিছিল আৰু শিক্ষাইছিল যে এটা ঘৰ নিজৰ বিৰুদ্ধে ভিন
ভিন হয়, সিও থাকিব ন�োৱাৰে (চ�োৱা মথি ১২:২৫)। যেতিয়া খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰক
বিশ্বাসীবিলাকক খ্ৰীষ্টলৈ ভাগ কৰা, এইট�ো গ�োটাইট�ো দুৰ্বল কৰি দিয়ে।এইট�োৰ অৰ্থ
হৈছে যে মহান বস্ত্তৰ মাজৰ এটা তু মি আটা কাম কৰিব পাৰিবা মণ্ডলীৰ গ�োটাই
জগতত ত�োমাৰ নিজৰ সম্পুৰ্ণ জীৱন যীচু ৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব পাৰে।এইট�োৰ
অৰ্থ হৈছে তেওঁক সেৱাৰ কৰা হিচাবে ঈশ্বৰৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনা কাম কৰা,
নিয়মীয়াকৈ সকল�োকে উত্সৰ্গীত কৰা।ত�োমাৰ দেওবাৰে ৰাতিপূৱা অকল নহয়।
ঈশ্বৰে ত�োমাৰ গ�োটাই জীৱনক বিচাৰে।যদি তু মি কামত,পৰিয়ালক,ব্যৱহাৰক
আদি ঈশ্বৰক সেৱা হিচাবে ত�োমাৰ গ�োটাই জীৱন জীয়াই থকা নাই, আজি অনুতাপ
কৰক। ত�োমাৰ জীৱনত সেৱা হিচাবে চাবলৈ দৈন্দীন জীৱনৰ কাৰণে ত�োমাক দশৰ্ন
পাবলৈ যীচু ক বিচৰা।তেওঁ কি দেখিছে তাক লিখা বা তু মি ক�োৱা আৰু তু মি নিজকে
নিজে উত্স্বৰ্গা কৰিবলৈ ত�োমাত পৰিপুৰ্ণ হবলৈ ঈশ্বৰৰ আত্মাক বিচৰা।

৪
সংক্ৰামক ক্ৰীপটনাইট
এটা মণ্ডলী হিচাবে ঈশ্বৰে অনাদৰণীয়ট�োক অধিক আদৰণীয় কৰি, শৰীৰ
সংগঠিত কৰিলে।(১ কৰিন্থীয়া ১২:২৫)
ত�োমাৰ শৰীৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক আৰু কেনেকৈ সকল�ো অংশব�োৰ পৰস্পৰে আছে,
যদিও সিহঁ তৰ মাজত ক�োন�ো ওচৰা-ওচৰি নাই। ত�োমাৰ সৰু আঙু লি ত�োমাৰ
নাকৰ লগত য�োগায�োগ আছে, ত�োমাৰ কলিজা ত�োমাৰ আঠ�োৰ লগত য�োগ�োয�োগ
আছে, ত�োমাৰ মুখ ত�োমাৰ মেৰুদণ্ড আৰু একেৰাহে শুনি থকাৰ লগত য�োগায�োগ
আছে। তাত ক�োন�ো অংশ নাই যে এটাৰ পৰা আনট�ো অংশৰপৰা বেলেগ হৈ চলিব
পাৰে। অন্যহাতে,এইট�ো ত�োমাৰ শৰীৰৰ সদস্য নহব পাৰে।
যদি এটা অংশ দুখ পায়, সকল�ো সদস্যই তাৰ লগতে দুখ নাপায় নে? যদি
ক�োন�োবা এটাৰ জ্বৰ বা বিয হয়, ৰ�োগে তাক আক্ৰমন কৰে বা তাৰ গ�োটেই
শৰীৰ ভ�োগ কৰে, শক্তি কমি যায়, চিন্তা কৰিবলৈ দুৰ্বল হয়, আৰু একেৰাহে যান্ত্ৰণা
আৰু বিয হয়।অন্যহাতে, যদি এটা অংশ সন্মান পায়,সকল�ো অংশ আনন্দ কৰে।
যদি এজন ব্যক্তি শিক্ষাত লাগি ধৰে বা ঘুৰি আহি গ্ৰহণ কৰে, গ�োটেই শৰীৰ সন্তুষ্ট
আৰু সহায় অনুভব কৰে।কি হল গ�োটেই শৰীৰৰে প্ৰেম কৰে।
আমি এটা মণ্ডলীৰ হিচাবে একে। ইস্ৰায়েল, আমাৰ উদাহণ, তেওঁল�োক একে হৈ
আছিল আৰু আখানৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ অকলে শাস্তি প�োৱা নাছিল, কিন্তু গ�োটেই
সমাজে শাস্তি পাইছিল।ইস্ৰায়লে যিৰীক�ো বিৰুদ্ধে অনতিক্ৰমে যুদ্ধ কৰিছিল, কিন্তু
মাত্ৰ কেই দিনৰ পাছত, সেই একে জাতিৰ সামৰিকসকলে দুবৰ্ল সম্পৰ্ণ হাৰি,সিহঁ তৰ
শত্ৰুৰপৰা পলাই আহিছিল, আৰু ভয়ানক ক্ষতিৰ অভিজ্ঞতা আছিল।আলঙ্কাৰীকভাবে
কথা কলে, জাতিট�ো আত্মিক ক্ৰীপটনাইটেৰে প্ৰভাবিত হৈছিল।এইট�ো যি কৰন্থিয়া
মণ্ডলীৰ অভিজ্ঞতা আছিল নে? এটা ওচৰৰ পৰীক্ষকে উত্তৰ স্বীকাৰ কৰিছে।
আগতে চমুকৈ ক�োৱা হৈছে, প্ৰথম মণ্ডলীত প্ৰভু ভ�োজ আজিৰ যুগতকৈ অলপ
বেলেগ আছিল।বেচিভাগ সমাৰ�োহত সিহঁ তৰ আৰু আমাৰ মাজত এটা আহাৰ খ�োৱা
হৈছিল।সেইহে ইয়াৰ মতে, প�ৌলে সিহঁ তৰ বিশেয ব্যৱহাৰৰ বিযয়ে পৰিচিত কৰিছে
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আমি আজি সন্মখিন হ�োৱা যিক�োন�োতকৈ বেলেগ হয়।যি কি নহওঁক, সিহঁ তৰ মুল
ব্যৱহাৰ হৈছে কি প্ৰয়�োজন।
সিহঁ তৰ বিশেষ অৱস্থাই কৰন্থিয়া মণ্ডলীৰ কিছু মান ব্যক্তি আছিল সকন�ো মানুহৰ
উপস্থিত হবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা নাছিল।যিবিলাকে আগতে উপস্থিত হয় সিবিলাকে
আটাইতকৈ ভাল আহাৰ আৰু দ্ৰাক্ষাৰস ভ�োজন কৰে আৰু পান কৰে।যেতিয়া
যিবিলাকে পিছত আহে সিবিলাকে পেল�োৱাকহে পায়।বহু বাইবেল অধ্যাপক আৰু
বুৰঞ্জিবিদ সকলে এইট�ো বিশ্বাস কৰে দুখীয়া বা নিম্ন জাতি বিলাকক এনেক�োৱা
অবহেলা কৰিছিল।এতিয়া প�ৌলৰ বাক্যব�োৰ পঢ়ো:
কিয়ন�ো ভ�োজন কৰ�োঁতে, প্ৰতিজনে আনৰ আগেয়ে নিজৰ নিজৰ ভ�োজনহে
ভ�োজন কৰে, তাতে ক�োন�ো জনৰ ভ�োক থাকে, ক�োন�ো জন মতলীয়া হয়
... কিয়ন�ো যি ক�োন�োৱে সেই শৰীৰ বিবেচনা নকৰি ভ�োজন-পান কৰে,
তেওঁ নিজ দণ্ড ভ�োজন-পান কৰে।এই কাৰণে ত�োমাল�োকৰ মাজত বহুত
মানুহ নিদ্ৰিত হল।(১ কৰিন্থীয়া ১১: ২১,২৯-৩০)
দুটা শব্দক চ�োৱা মই ওপৰত দিয়া পদৰপৰা উত্থাপন কৰিছ�ো, কিছু মান
আৰু বহুত । এইট�ো স্পষ্ট, প�ৌলে কিছু মান পাপৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিছে (২১
পদত),তথাপি শাস্তিৰ ফলাফল হৈছে বহুতে দুৰ্বলী, ৰ�োগীয়া, আৰু বহুত মানুহ
নিদ্ৰিত হল (৩০পদত)। এইট�ো আখানৰ ঘটনাতকৈ বেলেগ নহয়, অনেক যিসকলে
ঈশ্বৰীয় নিৰ্দ্দে শ ইচ্ছাৰে অবাধ্য হ�োৱা নাই এজন ব্যক্তি অবাধ্যতা জনাৰ কাৰণে
ন্যায়ৰ শাস্তিৰ আভিজ্ঞতা হৈছিল।পিলাৰ নেউ টেষ্টামেন কমেনট্ৰীয়ে বক্তব্য ৰাখিছে:
এইট�ো ধাৰণা কৰা উচিত নহয় যে ৰ�োগীয়া বা মৃত্যু হ�োৱাই পাপৰ শাস্তিৰ
অংশ, কিন্তু এনেদৰে বহুত�ো পুৰণি নিয়মত ঈশ্বৰীয় ন্যায়ৰ উত্পাত আছে, উত্পাতে
সকল�ো সমাজত বাচ-বিচাৰ নকৰাকে পৰে। একেদৰে ঘটনা প্ৰথমত প�ৌলৰ চিঠীত,
তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ পাপৰ পৰিচয় দিছে যে গ�োচেই সমাজক প্ৰভাৱ পেলায়। তেওঁ
আৰম্ভ কৰি কৈছে, “মই যি শুনিছ�ো বিশ্বাস কৰিবলৈ কঠিন হৈছে যে ত�োমাল�োকৰ
মাজত ব্যভিচাৰ চলি আছে” (১ কৰিন্থীয়া ৫:১)।এজন মানুহৰ স্থান আছিল ,
যিজনে যীচু খ্ৰীষ্টৰ শিষ্য হয়,-এজন ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ, এজন খ্ৰীষ্টৰ ভাই, আৰু এজন
খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰৰ সদস্য-ইচ্ছাকৃ ত্ব ব্যভিচাৰ পাপত জীয়াই আছে।

এটা একেধৰণৰ ঘটনা
প�ৌলৰ সংশ�োধনত মানুহে পাপ কৰাৰ বিষয়ে মাত্ৰ নিৰ্দ্দে শ দিয়া নাই।মণ্ডলী কমিটিয়ে
তেওঁক মণ্ডলীৰ এজন ভাই আৰু সদস্য হিচাবে স্বীকাৰ কৰিছিল।তথাপি নেতৃ ত্বই তাৰ
পাপৰ পৰিচয় দিয়া নাই কিন্তু অন্য ভাবে চ�োৱা হৈছিল।
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কিয় তেওঁল�োকে তাৰ ব্যনহাৰক অস্বীকাৰ কৰিছে? সম্ভৱ তাৰ পাপৰ প্ৰতিৰ�োধ
কৰাৰ দ্বাৰায় তেওঁল�োকে তেওঁক দুখ দিব বিচৰা নাছিল।আশা কৰা হয় তেওঁ এজন
প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিল, এটা সমাজৰ নেতা, এজন জনাজাত খেলুৱৈ, বা এজন
প্ৰকাণ্ডতাৰে দান দিয়া আছিল । কৰিন্থীয়া এটা জনাজাত নগৰ আৰু কলাৰ কাৰণে
কেন্দ্ৰ আছিল।এটা সম্ভব যে তেওঁ এজন প্রশংসা আছিল হলিউডৰ তেওঁল�োক সংস্কৰণ
অভিনেতা, বা জনপ্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ যিবিলাকে চাৰ্ট ক মাৰি আছিলে বা এজন গায়ক
যিবিলাকে তেওঁল�োকৰ আৰাধনা দলৰ এটা মূল অংশ আছিল। পাঠ্যয়ে আমাক
ক�োৱা নাই কিন্তু আমি অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁ যদি এৰা হয়, এইট�ো উন্নতি
হ�োৱাত বাধা হব পাৰে।
অন্য কাৰণ�ো হব পাৰে। হয়ত�ো তেওঁল�োকে ভাবিছিল যে তেওঁক যদি এৰা হয়,
তেওঁ আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য নশুনিলে হেতেন।তেওঁল�োকৰ যুক্তি থাকিব পাৰে,"এটা ভাল
যে তেওঁ জগতৰ নশুনাতকৈ আমাৰ সহভাগিতাৰ শুভবাৰ্ত্তাহে শুনিছে।এইট�ো এটা
মণ্ডলী হিচাবে সিহঁ তৰ মিচনক পুনৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ সম্ভব হয় পিছৰ সেৱাত
মনয�োগ ঘুৰাই আনে আৰু তেওঁক প্ৰতিৰ�োধ কৰি লক্ষ্যত উপনিত কৰায়।অন্য
কাৰণ�ো হব পাৰে।তেওঁ এজন নতু ন খ্ৰীষ্টিয়ান হয় , তেওঁক সময় দিওঁ হওক।মই
নিশ্চিত যে সিহঁ তে আশা কৰে তেওঁ এইট�ো পাব আৰু তাৰ পাপৰ পৰা আতি যায়।
প�ৌলে কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ নেতাক কঠ�োৰ ভাবে কৈছে যে তেওঁল�োকে এই মানুহক
আতৰাই ৰখা উচিত।তেওঁ বাক্যব�োৰ ম�োক তালিকা বনাবলৈ দিয়ক।
•	ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ মাজৰ পৰা দুৰ কৰা হয়। (১ কৰিন্থীয়া ৫:২)
•	ত�োমাল�োকে সেই মানুহক বাহিৰ উলিয়াই দিয়া। (১ কৰিন্থীয়া ৫:৫)
•	ত�োমাল�োক যেনেকৈ অখমিৰ হৈছা, তেনেকৈ, সনা পিঠাগুড়িৰ নতু ন লদাৰ
নিচিনা হবলৈ, পুৰণি খমিৰ দুৰ কৰা।(১ কৰিন্থীয়া ৫:৭)
•	ত�োমাল�োকৰ মাজৰ পৰা সেই পাপিষ্ঠক বাহিৰ কৰা। (১ কৰিন্থীয়া ৫:১৩)
প�ৌলে এই সৰু অধ্যায়ত চাৰিবাৰ উল্লেখ কৰিছে! ইয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক–
তেৰটা পদৰ ভিতৰত পাঁচনিয়ে মণ্ডলীৰপৰা সেই মানুহজনক দুৰ কৰিবলৈ চাৰিবাৰ
আদেশ দিছে আৰু এটা দিশত নেদেখাকে বাক্য কৈছে।ত�োমাল�োকে সেই মানুহজনক
বাহিৰ উলিয়াই দিয়া।এইট�ো শক্তিশালী।মনত পেলাওক, প�ৌলে সেই মণ্ডলীক প্ৰেম
কৰে আৰু তেওঁ সেই মানুহক প্ৰেম কৰে।
তু মি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰা, প্ৰকৃ ততে, “তেওঁ সেই মানুহক প্ৰেম কৰে নে?ক�োন�ো
মতে নহয়!” কিন্তু কাৰ্যত, আমি জান�ো তেওঁ সেই মানুহক প্ৰেম কৰে, কাৰণ এই
শাস্ত্ৰত প্ৰেমৰ বাহিৰে এক�োৱেই লিখা নাই।কাৰণ গ�োটেই শাস্ত্ৰ ঈশ্বৰৰ নিশ্বাসিত আৰু
ঈশ্বৰ প্ৰেম।(চ�োৱা ২ তীমথিয় ৩:১৬ আৰু ১ য�োহন ৪:৮)
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অনুগ্ৰহ কৰি মনত পেলাওক, এইট�ো কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ নেতাসকলক অকল
ক�োৱা নাই, কিন্তু গ�োটেই মণ্ডলীক কৈছে ।প�ৌলে সকল�ো মণ্ডলীক পঢ়িবলৈ একেৰাহে
নিৰ্দে শ দিছে। প�ৌলে কিয় ইয়াৰ বিষয়ে কঠ�োৰকৈ আৰু নেদেখাকে কৈছে?এই
বাক্যত উত্তৰ প�োৱা গৈছে, “ত�োমাল�োকৰ সেই শ্লাঘা নহয়, অলপ খমিৰে যে সনা
পিঠাগুড়িৰ গ�োটেই লদা ফু লায়, ইয়াক ত�োমাল�োকে নাজানে?” (১ কৰিন্থীয়া ৫:৬)
পুনৰ বাৰ, আমি দেখ�ো গ�োটেই সমাজক প্ৰভাৱিত কৰিব, এজন ব্যক্তিক অকল
নহয়।কিহে দেখ�োৱাই পঢ়ক:
ত�োমাল�োক যেনেকৈ অখমিৰ হৈছা, তেনেকৈ, সনা পিঠাগুড়িৰ নতু ন লদাৰ
নিচিনা হবলৈ, পুৰণি খমিৰ দুৰ কৰা।কাৰণ আমাৰ নিস্তাৰ-পৰ্ব্বৰ মেৰ
প�োৱালি যি খ্ৰীষ্ট, তেওঁক বলিদান কৰা হল, এতেকে পাপৰূপ পুৰণি
খমিৰেৰে নহয়, বিশেষকৈ হিংসা আৰু দুষ্টতাৰূপ খমিৰেৰে নহয়, কিন্তু
খমিৰ ন�োহ�োৱা পিঠাৰে, অৰ্থাত্ অকপটতা আৰু সত্যতাৰে আমি পৰ্ব্ব
কৰ�োঁহঁক।(১ কৰিন্থীয়া ৫:৭-৮)
প�ৌলে সমাজৰ মূলবিষয়ৰ ওপৰত পুনৰ আল�োচনা কৰিছে।ইস্ৰায়েলৰ নিস্তাৰ
পৰ্ব্ব মেৰা উত্সৰ্গ চাৰিওঁফালে পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল।এনেদৰে যীচু ৱেই আমাৰ পাত্ৰ
ন�োহ�োৱা উত্সৰ্গীত মেৰ।প্ৰথম নিস্তাৰ পৰ্ব্ব মিচৰৰ দাসত্বৰ পৰা ইস্ৰায়েলক উদ্ধাৰ
চিহ্ন হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেইহে খ্ৰীষ্টৰ উত্সৰ্গীত মৃত্যু, যিয়ে প্ৰভু ভ�োজৰ
মূলবিষয় হয়, পাপৰ দাসত্বৰ পৰা আমাৰ উদ্ধাৰ চিহ্ন হয়।
তাত অন্য পৰ্ব্বব�োৰ আছেঃ ভক্ষ্য নৈবেদ্য, পঞ্জাশ দিনীয়া, শিঙা বজ�োৱা,
প্ৰায়শ্চিত্ত আৰু পঁজা-পৰ্ব্ব। যি কি নহওঁক, সেই পৰ্ব্বব�োৰে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়াল
জীৱনত পুৰ্ণতা আনিবলৈ আগত ছাঁ দিয়ে।সাধাৰণকৈ ৰাখিলে, নিস্তাৰ পৰিত্ৰাণৰ
পৰ্ব্ব আছিল।সেই কাৰণে, প�ৌলে এই লিখলিত ৰাজ্যত স�োম�োৱাৰ আমাৰ দুৱাৰ বুলি
উল্লেখ কৰিছে।তেওঁ য়ুক্তি দিছে যে নিস্তাৰ পৰ্ব্বই দুষ্টৰ আৰু বেয়াৰ পুৰণি পিঠাৰে
পালন কৰা নহয় । সেইহে তেওঁ খ্ৰীষ্টিয়ান শৰীৰৰ মাজৰ অপৰাধৰ কাৰণ তেওঁ
আৰু আমিও হব পাৰে।প্ৰায়েই সেইট�ো বিচাৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এজন ব্যক্তি যিজনে
পাপ কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এইট�ো মণ্ডলীত পাপ কৰা, জানিবলৈ ঠাই নাই
বুলি ঠগ�োৱা আৰু বেলেগ ফালে চলাই লৈ য�োৱা হৈছে। (মই পিছৰ অধ্যায়ত জনা
পাপ, পাপ অভ্যাস কৰা আৰু পাপত পৰাক বেলেগগৈ আল�োচনা কৰিম।)
দ্বিতীয়, প�ৌলে লক্ষ্য কৰি কৈছে সেই মানুহৰ পাপৰ অভ্যাস খমীৰ (বা পিঠাৰ)
নিচিনা হয়। খমীৰ পিঠাৰ বিকল্প হয় সেই উঠি অহা কাৰণ আৰু দাগক উলিয়াই
বাহিৰ কৰে।নিস্তাৰ পৰ্ব্ব বিষয়ে, ইস্ৰায়েলক শক্তিশালীৰে সতৰ্ক কৰিছে।“ত�োমাল�োকে
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সাত দিন খমীৰ নিদিয়া পিঠা ভ�োজন কৰিবা, এনে কি, প্ৰথম দিনাই নিজ নিজ
ঘৰৰ পৰা খমীৰ দূৰ কৰিবা।কিয়ন�ো যি ক�োন�োৱে প্ৰথম দিনৰ পৰা সপ্তম দিনলৈকে
খমীৰ দিয়া পিঠা খাব, তাক ইস্ৰায়েলৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰা হব।”(যাত্ৰাপুস্তক ১২:১৫)
পদত “উচ্চন্নই” নিশ্চিত কৰিছে , প�ৌলৰ নিৰ্দ্দে শ দিয়াতকৈ বেলেগ নহয়।ঈশ্বৰে
ইস্ৰায়েল আৰু আমাৰ দয়�োকে দেখ�োৱাবলৈ কৰিছে যে যেতিয়া আমি তেওঁৰ লগত
চু ক্তি হওঁ।তাত সমাজত পাপ দিওঁতা এজন নহয়।সকল�োৱেই জনা পাপৰ, তাৰ
বাক্যৰ অবাধ্যতাৰ অভ্যাসৰ পৰা অনুতাপ কৰক, বা সিহঁ তে পাপৰ খমীৰ কঢ়িয়াব
আৰু ইয়াত সিহঁ তৰ সমাজত শাস্তি ভ�োগ কৰিছে।
পিলাৰ নেউ টেষ্টামেন্ট কমেনট্ৰিৰ ব্যাখ্যাঃ
প�ৌলে গুৰত্ব দিছে (গ্ৰীকত বাক্যৰ গাথনিৰ দ্বাৰা গুৰত্ব দিছে) যে
মণ্ডলীৰ মাত্ৰ এটা “অলপ” অংশৰ, এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ, বেয়াক
আদৰণি, লাহেকৈ হয়, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে, গ�োটেই সমাজত বিয়পি যায়,
যদি অপৰীক্ষাৰ বাহিৰত হয়।মণ্ডলীত ইচ্ছাকৃ ত পাপৰ উদাহৰণ বেছিকৈ
প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। পিঠাত খমীৰ দিয়া নিচিনা, মণ্ডলীত ইচ্ছাকৃ ত পাপে
গ�োটাইট�োত আৰু এইট�ো নিৰুপায়কৈ পৰিবৰ্ত ন কৰে।
মই এই কমেনট্ৰিৰ এটা বিষয়ত মান্তি নহওঁ।পুনৰ খমীৰ বিচৰাক, মই পাইছ�ো
লাহে লাহে বিয়পি নাযায় কিন্তু বাৰে বাৰে বিয়পে। তথাপি, এই মণ্ডলীত সন্দেস
নকৰাকৈ হয় যে এইট�ো সমাজৰ য�োগেদি নিশ্চিত ভাবে বিয়পি যায়।
ইয়াৰ অৰ্থ, তেতিয়া, আমি যিজনে পাপ কৰি থকা জনক আমাৰ সমাজত
আহিবলৈ তেওঁক বাধা কৰিম নে?ইচ্ছানুসাৰে নহয়,আমাৰ সমাজত বহুত�ো অবিশ্বাসী
থাকিব পাৰে।কিন্তু মণ্ডলীৰ সদস্য হিচাবে নহয়, সিহঁ তে অনুতাপ কৰাট�ো জানি
সদস্য হৈ পাপক অভ্যাস কৰি আৰু সিহঁ তৰ গ�োটেই জীৱন যীচু ক দিব ন�োৱাৰে।
প�ৌলে এই তাত্পৰ্য্যট�ো স্পষ্টকৈ দেখ�োইছেঃ
ত�োমাল�োকে ব্যভিচাৰী মানুহে সৈতে আলাপ-ব্যৱহাৰ নকৰিবা বুলি
ত�োমাল�োকলৈ পত্ৰত লিখিছিল�োঁ,কিন্তু সেই বুলি যে, এই জগতৰ ব্যভিচাৰী,
বা লুভীয়া আৰু অপহাৰক, বা দেৱপুজক ল�োকে সৈতে একেবাৰে আলাপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, এনে নহয়, সেই দৰে হলে, ত�োমাল�োক জগতৰ
বাহিৰ হব লগা হয়। (১ কৰিন্থীয়া ৫:৯-১০)
আমি যিসকল খ্ৰীষ্টৰ সহয�োগী ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনাবলৈ আৰু আমাৰ সমাজৰ
লগত য�োগ দিবলৈ সিহঁ তক আদৰিবলৈ জগতলৈ যাবলৈ আদেশ দিছে-কিন্তু আপ�োচ
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হবলৈ নহয় বা সিহঁ তৰ আত্মিক দিশৰ বিষয়ে সীমিত থাকিবলৈ কৈছে।আমি যীচু ৱে
কৰাৰ দৰে শুভবাৰ্ত্তা দিয়া, সিহঁ তৰ লগত খ�োৱা, বন্ধু ত্ব হ�োৱা, প্ৰেম কৰা আৰু
অবিশ্বাসীক সেৱা একেৰাহে কৰি থাকা।
তথাপি, এজন বিশ্বাসীয়ে স্বীকাৰ কৰাতকৈ প�ৌলে কিছু মানক সম্পুৰ্ণ বেলেগ
ধৰণে কৈছেঃ
কিন্তু ভাই বুলি খ্যাত হ�োৱা ক�োন�ো মানুহ যদি ব্যভিচাৰী, লুভীয়া, দেৱপুজক,
নিন্দক, মতলীয়া, বা অপহাৰক হয়, তেন্তে তেওঁৰে সৈতে আলাপ-ব্যৱহাৰ,
এনে কি, খ�োৱা ব�োৱাও নকৰিবা বুলিহে লিখিছিল�োঁ। (১ কৰিন্থীয়া ৫:১১)
এইট�ো স্পষ্টকৈ প�ৌলে “পাপত পৰা” বিশ্বাসীৰ বিষয়ে ক�োৱা নাই কিন্তু যিজনে
নিজকে নিজে বিশ্বাসী বুলি বিভেচনা কৰে তেওঁক “পাপক দিয়া”।কিয় মণ্ডলীয়ে
ইয়াৰ বিষয়ে দৃঢ়কৈ কৈছে?সাধাৰণভাবে, এইট�ো মণ্ডলীৰ কাৰণে তাৰ সত্য প্ৰেমক
নিশ্চত কৰিছে।মণ্ডলীক বিশ্বাসীৰ পাপৰ কাৰণে কষ্ট কৰাক তেওঁ নিবিছাৰে।
ইয়াক এনেদৰে ভাৱক: যদি ক�োন�োবা এজনৰ তাৰতম্যতা ৰ�োগ আছে–
সেইজনৰপৰা বতাহৰ দ্বাৰায় ওচৰত থকা আনজনলৈ বাগৰি যায়, সমাজে তাক কি
কৰে? সিহঁ তে ৰ�োগীজনক একেটা ক�োঠাতে ৰাখে।এই ৰ�োগ হৈ থকাৰপৰা ডাঙৰ
সমাজক ৰক্ষা কৰা হয়।যদি নহয়, এইট�ো বনৰ জ্বইৰ দৰে সিচৰিত হব, আৰু
ৰ�োগৰ পৰা গ�োটেই সমাজত কষ্ট পাব আৰু ইয়াৰ শাস্তি হব।বহল ভাবে শাস্তি হলে
কি হব পৰে?খালি হ�োৱা অৱস্থা, উত্পাদনক হেৰুৱা, সমাজক সেৱাৰপৰা অৱৰ�োধ
কৰা, আৰু টকাৰ অভাৱ-মাত্ৰ কেইজনৰ নামত।
প�ৌলে পাপ কৰা সেই মানুহক উল্লেখ কৰিছেঃ
আমাৰ প্ৰভু যীচু ৰ নামেৰে ত�োমাকে ম�োৰ আত্মাই সৈতে গ�োট খাই, আমাৰ
প্ৰভু যীচু ৰ শক্তিৰে তেনেকুৱা মানুহক, তেওঁৰ মাংসৰ বিনাশৰ অৰ্থে,
চয়তানৰ হাতত শ�োধাই দিয়া উচিত, যাতে প্ৰভু যীচু ৰ দিনা তেওঁৰ আত্মাই
পৰিত্ৰাণ পায়। (১ কৰিন্থীয়া ৫:৫)
সেই ভাই চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই যাব যদি তেওঁ পৰিবৰ্ত ন নহয়।এই পথ কিয় মই
প্ৰথমতকৈ “কাল্পনিক ৰক্ষা” শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছ�ো।সত্য কথাট�ো ক�োন�ো এজনে ইচ্ছাকৃ ত্ব
ভাবে পাপ কৰে সেইট�ো সমাজৰ কাৰণে ভয়ানক হয়, কাৰণ তাই বা তেওঁ ঈশ্বৰৰ
আগত থিয় হব লাগিব আৰু বিচাৰৰ দিনা হেৰুৱাজনক বিচৰাট�ো পলম হৈ যাব।
এই মানুহৰ কষ্টই ঈশ্বৰৰ ৰক্ষাৰ বাহ্যিক ভাবে সন্মিখিন হব তাৰ জ্ঞানলৈ আহি
তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব আৰু তাৰ আত্মা আৰু হৃদয়ৰ সকল�োৰে সৈতে যীচু লৈ ঘুৰিব,
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আচৰিত, এই মানুহৰ কি হৈ গল (প�ৌলৰ দ্বিতীয় চিঠীত বৰ্ণনা কৰিছে)। কষ্ট কৰাই
আমাক উঠাই দিয়ে, অপব্যয় পুত্ৰৰ দৰে হয়।তেওঁ ঘৰলৈ ঘুৰি আহিলে যেতিয়া তেওঁ
তাৰ পাপৰ ফল দেখিলে।যদি তাৰ পিতৃ য়ে তাক প্ৰমাণীত কৰিলহেতেন আৰু টকা
পঠাই থাকিলে হেতেন, পুত্ৰজনে তাৰ অসংকাৰৰ পৰা অনুতাপ কৰি নাহিলেহেতেন।

এইট�ো স্বৰ্গ ত হ�োৱাৰ দৰে
মূল বিযয়লৈ ঘুৰি যাওঁ হওক, আমি য�োৱা দুটা অধ্যায়ত স্পষ্টকৈ দেখিছ�ো যে আমি
খ্ৰীষ্টৰ এক শৰীৰ, আৰু এক শৰীৰ হিচাবে আমি সকল�োৱে ব্যক্তিগত উদ্ভাৱন কৰাৰ
দ্বাৰা লাভ হৈছে বা এজন সদস্য পাপ অভ্যাস কৰাৰ দ্বাৰা কষ্ট ভ�োগ কৰিছ�ো।
এই সত্য অস্বীকাৰ কৰিব ন�োৱাৰি।ইয়াক আল�োচনা কৰাৰ পৰা বাদ দিলে
খ্ৰীষ্টৰৰ শৰীৰত বহু আতৰ হৈ যায়।ইয়াৰ শাস্তিব�োৰ আতৰি নাযায় যদি আমি
এইবাৰ বিষয় ধ্যান নিদি কৰি থাকিলে।
আহক আমি সাহিয়াল আৰু প্ৰতিৰ�োধ কৰিবলৈ আগ বাঢ়ো।সকল�ো স্বৰ্গই আমাক
আনন্দিত কৰিছে।আমাক বিজয়ৰ মণ্ডলী হবলৈ মাতিছে, সেই খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰট�ো–যীচু ত
বেলেগ নহয়–ৰাখিব ন�োৱাৰা।বেমাৰী, ৰ�োগী, দৰীদ্ৰতা, ক�ৌশলৰ অভাব, আৰু
বাকীব�োৰ শত্ৰুৰ কামব�োৰ প্ৰভু ৰ মণ্ডলীত মুৰ দ�োৱা উচিত।
আমি ক্ষমতাৰে শাসন কৰিবলৈ আৰু স্বৰ্গৰ শত্ৰুক আমাৰ ভৰিৰ তলত ৰাখিবলৈ
সম্পুৰ্ণ ক্ষমতা পাবলৈ মতা হৈছে।আৰু এইট�ো আমি কৰিম যদি আমি কঠিন বিষয়ব�োৰ
প্ৰতিৰ�োধ কৰিবলৈ ভয় নকৰিলে এইব�োৰে আমাৰ মহামাৰী হয়।আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ
সাহস কৰিব লাগে যে এইট�ো স্বৰ্গত হ�োৱাৰ দৰে পৃথিৱীত কৰা হওক!

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
এই বিষয় সমুহ অতি গুৰুত্বপুৰ্ণ, আৰু দুভাগ্যবশত এই সত্যব�োৰ সঠিক দৃঢ় কৰা
আধনিক মণ্ডলী প�োৱা কম হয়।ইয়াক অনুমতি দিঃ প্ৰথমতে, ঈশ্বৰে পাপৰপৰা স্বাধীন
হবলৈ ত�োমাক মাতিছে, তেওঁক সম্পুৰ্ণকৈ দিছে। দ্বিতায়তে, যেতিয়া বিশ্বাসীবিলাকে
ইয়াক কৰিবলৈ অপাৰক হয়।সেইব�োৰে তেওঁল�োকৰ জীৱনত প্ৰভাৱ কৰাই অকল
নহয় কিন্তু খ্ৰীষ্টৰ গ�োটেই শৰীৰৰ ওপৰত�ো পৰে।
এই সকল�োৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সময় লয়।ভাল ভাৱনাব�োৰৰ সত্যব�োৰ লবলৈ
আৰু অকলে যাবলৈ কৰিবলৈ পলম নকৰিবা।সিহঁ তৰ লগত বহা।অধ্যয়ন কৰা।এই
সত্যব�োৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু নিজৰ কাৰণে সিবিলাকৰ বিষয়ে ঈশ্বৰক
বিচৰা।সিহঁ তক ত�োমাৰ য�োগেদি যাবলৈ দিয়ক আৰু সিহঁ তে প�ৌলক কৰাৰ দৰে
তু মিও লাগতিয়াল হৈ পৰিবা।

৫
পৰিৰ্বতন হ�োৱা
মই ম�োৰ বংশত বহুতৰ মাজৰ এজন হওঁ যি যীচু ৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত কামৰ
বিষয়ে বহু শিক্ষা দি আছ�ো বিশ্বাসীবিলাক আমি সকল�োৱে কেনেকৈ এক শৰীৰ
হৈছ�ো।অলপ আগতে মণ্ডলীৰ বিষয়ে এই সত্যৰ সত্যতা ম�োৰ কাৰণে স্পষ্টকৈ উলাই
পৰিছে।মই ত�োমাক কুপথলৈ পৰিচালনা কৰিবলৈ নিবিচাৰ�ো–মই অতীতত এই সত্যৰ
অংশ বিশেষ বুজা বুজি আছে।কিন্তু বঢ়াবলৈ নিবিচাৰি এতিয়া মই কৰিম।
পবিত্ৰ আত্মাই এই সত্যতাক ম�োৰ জাগ্ৰত কৰি তু লাৰ দৰে, মই নৈ বাহিনীৰ
চিলৰ দৰে নাবাল সাগৰ,বতাহ, আৰু মাটিৰ দল, সাধাৰণ ভাবে জনাট�োৰ বিষয়ে
চিন্তা কৰ�ো।
ম�োৰ বন্ধু আছে যি এই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ য�োদ্ধাৰ�ো এজন সদস্য হয়।তেওঁ প�োন্ধৰ
বছৰ ধৰি চিল দলৰ লগত আছিল আৰু বৰ্ত্ত মান তেওঁ নিৰ্দে শক হয়।কিছু সময়ৰ
কাৰণে খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰৰ বিষয়ে সেই সত্যব�োৰ মনে মনে ভৱাৰ পাছত, মই তেওঁৰ
লগত য�োগায�োগ কৰিল�ো।মই ম�োহৰক জান�ো ভাইবিলাকৰ এটা গ�োট হয়, সেইহে
মই তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰ�ো।মই তাক মাতি ম�োৰ প্ৰথম প্ৰশ্নব�োৰ
আছিল, “কেনেকৈ চিলব�োৰৰ মন্তব্য কৰে আৰু এজনে আনজনে লগত পৰস্পৰে কাম
কৰে? কেনেকৈ সিহঁ তে সমাজৰ লগত প্ৰকাশ কৰে? আৰু কিহে সিহঁ তক প্ৰশিষণত
আৱশ্যকীয় কৰি তু লে?”
ম�োলৈ তাৰ প্ৰথম আদেশ, “শেষৰ ব্যক্তিজনে এটা চিলে নিজকে নিজে চিন্তা
কৰে।” মই প্ৰেম কৰ�ো কেনেকৈ স্পষ্ট আৰু জ্ঞানীৰে তেওঁ গেটৰ পৰা উলাই গল।মই
এইট�ো জান�ো প�োনৰে প্ৰকাশ কৰিলে আৰু মনে মনে থাকিলে আৰু তেওঁক বাঢ়িবলৈ
দিয়ক। “আমি আমাৰ নিজতকৈ আমাৰ পিছৰ ভাইবিলাকক মূল্য দিও।আমি আমাৰ
পিছফালট�ো আগ�োৰি নাৰাখ�ো, কাৰণ আমি আমাৰ নাৱিক ভাইবিলাকৰ ইচ্ছা জান�ো।”
সেই বিষয়ত তেওঁ ম�োলৈ “শিক্ষা” দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেঃ যদি তু মি ইফিচীয়া
ছয় অধ্যয়ক চ�োৱা ,তু মি ঈশ্বৰৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পাবা এই সকল�োব�োৰে আগ বঢ়াই
লৈ যায়-আমাৰ পিছৰ ভাগ ঢকা নহয়।কাৰণট�ো হৈছে যে ঈশ্বৰে চিনবিলাকে কি
কৰে তেনেকৈ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে, এজনে আন জনৰ পিছফালক ঢকে–ভাবা এটা
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শৰীৰ, এক ঐক্যৰ দৰে ।যদি আমি এনে দৰে চলাই নাযাও।মই মাত্ৰ এজনই ম�োৰ
পিছফালট�ো ঢাকিছে।যি কি নহওঁক, যদি আমি সকল�োৱে একেলগে দল হিচাবে কাম
কৰিলে।মই শৃংঙ্খলাৰে পদাতিক সৈন্য বিভাগে ম�োৰ পিছফালে ঢাকি আছে।
তেওঁ একেৰাহে “এটা নৈ চিলৰ দৰে একেৰাহে কৰি আছে, প্ৰত্যেকে মই ম�োৰ
পিছৰ ভাইৰ কাৰণে কৰিব লাগে।আমি বৰ অন্তকৰণেৰে আমাৰ মাজত কৰি আছ�ো
ইয়াক বিশ্বাস কৰ�ো।আমি ব্যক্তিগত হিচাবে নিজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ
নিদিও, কিন্তু এটা ঐক্য হিচাবে দিও।যদিও, আমি বিভিন্ন বিষয়ত দক্ষ হিচাবে–
বিস্ফোৰক, য�োগায�োগব�োৰ, কট�োতা, অৰ�োগ্যকাৰী, জে.টি.এ.চি, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ,বন্দকৰ
নাল, আৰু তেনেদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে।আমি এক ঐক্য হিচাবে কাম কৰ�ো।আমি ধৰ্ম্ম
প্ৰচাৰ কৰিবলৈ মন কৰি কেতিয়াও ওলাই নাযাওঁ।আমাৰ কিছু মানে ঘুৰি নাহে, বা
মাত্ৰ চল্লিশ শতাংশই তাৰ পৰা ঘুৰি আহে।নাই, আমাৰ ইচ্ছা হয়, আমাৰ একশ
শতাংশই ভিতৰত স�োমাই আৰু আমাৰ একশ শতাংশই ঘুৰি আহে।
মই ধৰি ৰাখিছ�ো তেওঁ যি প্ৰকাশ কৰিছে।পৰিমাণস্বৰূপে, মই স�োধিল�ো, “কেনেকৈ
তু মি ত�োমাৰ নতু ন সৈন্য প্ৰশিষণ দিয়ে?”
তু মি ন�োৱাৰা, “তেওঁ উত্তৰ দিলে।চিলবিলাকক মূল পাণীৰ তলত প্ৰশিক্ষণ দিয়া
হয়।প্ৰশিক্ষণট�ো অতি কঠিন, কষ্টকৰ,সামৰিকবিলাকক দিয়া হয় আৰু প্ৰায় নবৈ
শতাংশই চিলবিলাকে আহে তাৰ কিছু মান আতৰি যায়। উচ্চ প্ৰশিক্ষণ হ�োৱা বিলাকে
তাকি যায়, ব্যক্তিগত ভাবে তেওঁল�োকে সম্পুৰ্ণকৈ তৈয়াৰ হৈ যায়।প্ৰত্যেকে নিজতকৈ
তাৰ পিছত থকা জনৰ মূল্য হয় আৰু নিজতকৈ ডাঙৰ কাৰণত মৰিবলৈক�ো সাজ�ো
থাকে।” তেতিয়া তেওঁ কৈছে, “জন, যদি মাত্ৰ মণ্ডলী এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে।কি
ঘটিব?”
দ�োষেৰে, মই মান্তি হব পাৰিল�ো।তথাপি, সত্যট�ো হয় যে আমি ইয়াৰ বাবে সম্ভৱ
হৈছ�ো।ইয়াৰ বাবে আমি ঈশ্বৰৰ চৰিত্ৰতৰ এটা বিশেষ অংশ যেতিয়া আমি নতু ন
জন্ম হওঁ।আমি শিক�ো আৰু শিক্ষা গ্ৰহন কৰ�ো যিট�োৱে স্থানীয় ইচ্ছা আৰু মাংসীক
আভিলাস প্ৰশিক্ষণ কৰিলে নাইকিয়া হয়।
কিন্তু যদি আমি শুভবাৰ্ত্তা শুন�োতা মাত্ৰ হওঁ, আমি ভু লট�োক লৈছ�ো-মাংসৰপৰা
উদ্ধাৰ প�োৱা নাই।এইট�ো আধুনিক মণ্ডলীত হৈ আছে আৰু আমি তাতে আছ�ো।আমাৰ
মাজৰ বহুতে প্ৰত্যাহৱান দিয়াতকৈ উত্সাহ আৰু ত্যাগ নকৰাতে মাত্ৰ আছ�ো।আমি
বহুতক এৰি দিছ�ো।
ম�োৰ বন্ধু এইট�ো এটা যুদ্ধ হয়, যদিও তেওঁ আদুনিক যুগত মণ্ডলী দুৰ্বলতা চলি
আছে।তেওঁ জানে যে চিলৰ এজন সদস্যৰ দ্বাৰায় সৈন্য বিভাগ দুৰ্বলতা, মিল হ�োৱাত,
বা তাৰ দায়িত্ব আছে।গ�োটেই দলৰ সদস্য এজন ব্যক্তিৰ এলেহুৱা বা অধ�োৰ্য্য হ�োৱাৰ
কাৰণে দল হিচাবে কষ্ট বা মৰিব লাগিব।খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰৰ সদস্য হিচাবে তেওঁৰ কি
দুৰ্বলতা আছে আমি আমাৰ শৰীৰক ভাবে কি সহায়ৰ প্ৰয়�োজন আছে।
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আমি যিট�োত আল�োচা কৰিছ�ো তাত ধনাত্মক কথা আছে নে?নিশ্চয়কৈ–ঈশ্বৰে সদায়
তাত আছে!
মই অনুতাপ কৰ�ো তু মি আগৰ আধ্যয়ৰপৰা সত্যক আৰু আল�োচনাক আৰু
উদাহৰণক ঋনাত্মক ভাবে মন্তব্য দিব পাৰে। যদি তু মি অন্যই কেনেকৈ কাৰ্য কৰি
তাৰ ওপৰতে থাকা ত�োমাৰ জীৱনত বিৰূপভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব, হয়, এইট�োৰ
উতৰাধিকাৰী নহব।যি কি নহওঁক, এই সত্যক প�োহৰত আনিবৰ কাৰণে আমাৰ
ত�োলনাত উন্নতি আৰু তাৰ মহানতাক সম্পুৰ্ণ জুখিবলৈ আৰু আমি আমাৰ বংশত
সেইদৰে ক্ষমতা দেখা নাই এইব�োৰ চাব লাগে।তাত পৰিবৰ্ত ন নহব যদি আমি
বিশ্বাস নকৰ�ো বা অলপ বেলেগ ধৰণে নকৰ�ো।সেইহে আৰম্ভন।তু মি পৰিবৰ্ত ন কৰিব
পাৰিবাই।যদি এইট�ো ত�োমাৰ বা ম�োৰ লগত নাথাকে, কেনেকৈ এইট�ো আৰম্ভ হব
পাৰে?ঈশ্বৰে আমাক পৰিবৰ্ত নৰ কাৰ্যসূচীত থাকিবলৈ মাতিছে।
তু মি কেতিয়বা লক্ষ্য কৰিছানে কি হল যেতিয়া এজন ব্যক্তি যি শান্তৰ জ্ঞান হয়
কিন্তু বাহ্যিক ভাবে এটা মাৰ দিয়া হয়, হঠাতে অন্যৰ জীৱনক দায়িত্ব লয়?ব্যক্তিগত
ভাৱে আটাইতকৈ ভালক আনিব বিচাৰে! উদাহৰণ হিচাবে, চিন্তা কৰক কমবয়সীয়া
মাতৃ ক, তাই কেতিয়াবা বনৰীয়া, পাগল আৰু যেতিয়া তাই অকলে থাকিলে নকৰা
কামব�োৰ অলপ কৰে।তাইৰ কাৰ্য তাইৰ নিজৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু অন্যৰ
কাৰণে নহয়।কিন্তু যেতিয়া তাই প্ৰেমত পৰে, বিয়া পাতিলে আৰু এজন সন্তান
আছে।এতিয়া এইট�ো ছ�োৱালীয়ে দমন কৰিবৰ বাহিৰত হয়।যদি তাই মুৰ্খ, গ�োলমাল,
আৰু বিপদত জীৱন যাপন কৰা হৈ পৰিব, তাই জানে তাইৰ জীৱনত অকল প্ৰভাৱ
নপৰিব কিন্তু তাই প্ৰেম কৰা স্বামী আৰু সন্তাৰ ওপৰত�ো পৰিব।
এইট�োৱেই মণ্ডলীৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মাজত হৈ আছে। আমি
এজনে আনজনৰ কাৰণে গম্ভিৰ প্ৰেম কৰা উচিত।আমি অনুভৱ কৰিব লাগে তাত
নিশ্চিত ভাবে সম্ভাৱনা আছে, আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ অবাধ্যতাই মাত্ৰ এবাৰেই প্ৰভাৱ
নপৰে।আমি এটা শৰীৰৰ অংশ হওঁ!আশা কৰ�ো, সেইট�োৰ কাৰণে প�ৌলে কৰিন্থীয়া
মণ্ডলীলৈ প্ৰভু ভ�োজৰ আল�োচনাৰ মাজত এইট�ো আদেশ দিছেঃ
তু মি ক�োৱা, “মই সকল�োকে কৰিম”-সকল�ো অবাধ, কিন্তু সকল�োৱেই
হিতজনক নহয়, সকল�ো অবাধ্য, কিন্তু সকল�োৱেই ধৰ্ম্ম ত বৃদ্ধি নকৰে।প্ৰতিজনে
নিজৰ হিত নিবিচাৰি পৰৰ হিত বিচাৰক।(১ কৰিন্থীয়া ১০: ২৩-২৪)
আৰু পুনৰ প�ৌলে ফিলিপীয়া মণ্ডলীক কৈছেঃ
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ত�োমাল�োকে বিৰ�োধ ভাৱে অনৰ্থক দৰ্পেৰে এক�ো নকৰিবা, কিন্তু নম্ৰভাবে
প্ৰত্যেকে নিজতকৈ অন্যক উত্তম বুলি মানিবা, প্ৰতিজনে নিজৰ বিযয়ে নহয়,
সেয়ে ত�োমাল�োকত�ো, হওক। (ফিলিপীয়া ২:৩,৫)
এইট�ো যীচু ৰ মনত আছে, আহ�োঁতাজনক তেওঁ আন্তৰত প্ৰেৰিত কৰে আৰু
আমাৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰাণ দিছে।তেওঁ নিজকে নিজে ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেন।তেওঁ
তাৰ হত্যা কৰাৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ দুতৰ দলক মাতিবলৈ পাৰিলেহেতেন
কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ বুদ্ধি ব্যৱহাৰ কৰিছে।তেওঁ নিজতকৈ আমাৰ কাৰণে বেচি চিন্তা
কৰে।ইয়াতে ভাল খবৰ আছেঃ যেতিয়া আমি ব্যক্তিগত হিচাবে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ
বাধ্য হৈ আগবাঢ়ি যাও, শেষত আমি আৰ্শীবাদ পাম, আমি অসন্তোষৰে যাব পাৰ�ো
আৰু শৰীৰত কিছু মানে অবাধ্যতাৰ কাৰণে কষ্টৰ সময় আহে,কিন্তু আমি শেষত
জনাজাত হওঁম।
ইলিয়াজৰ আনৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা কিছু দ�োষ প�োৱাৰ উদাহৰণ।আহাব আৰু
জেঝেৰে একেৰাহে পাপ কৰাৰ কাৰণে, সেইদৰে ইস্ৰায়েল সকলৰ অবিভিন্নতাৰ পাপৰ
কাৰণে, তাত গ�োটাই বছৰত পৃথিবীত বৰষুণ নাহিল।
মানুহবিলাকে ৰজা দায়ুদৰ দিনত খ�োৱা আৰু ৰজা চল�োমনৰ শাসলৰ সময়ৰ
দৰে ইলিয়াজই সন্তোষজনক আহাৰ খ�োৱা নাছিল।ইয়াৰ পৰিবৰ্তে তেওঁ গ�োটেই
বছৰ তেওঁলৈ ঢ�োৰা কাউৰীয়ে আনি দিয়া ৰুটি আৰু আহাৰ খাইছিল–এইট�ো সহজ
নহয়!এইট�ো সেই সময়ত অভাৱ নহ�োৱা বস্ত্ত বা পণীয়া দ্ৰব্য, মৈ জুল,শাক-পাছলি
নহ�োৱাকৈ বিৰক্তিকৰ আছিল।এইট�ো অন্যৰ কাৰ্য কাৰণে কষ্টকৰ আছিল।কিন্তু
ইলিয়াজৰ এটা জাতিৰ, এজন ব্যক্তি, আৰু এটা শৰীৰৰ অংশ আছিল।প্ৰকৃ ততে
তাৰ বাধ্যতাত বৰষুণ আনি পৰিবৰ্ত ন কৰা।এইট�োৱেই শেষত জাতিট�োক আৰ্শীবাদ
আনিলে, তেওঁ ব্যক্তিগত ভাৱে আৰ্শীবাদ পালে।

শান্তিৰ চু ক্তি
যদি আমি ইলিয়াজৰ সময়ৰ আগৰ আন ঘটনা চাওঁ, পুণৰ আমি কিছু মানৰ
কাৰ্যৰ পৰা বহুতক কষ্ট ভ�োগ কৰা দেখিছ�ো।ইস্ৰায়েল আকাকীয় গ্ৰেভ মৰুভূমিত
আছিলে।আমি পঢ়োঃ
পাছে ইস্ৰায়লে চিটীমত বাস কৰিলত, ল�োকবিলাকে ম�োৱাবৰ জীয়াৰীব�োৰে
সৈতে ব্যভিচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, কিয়ন�ো সেই জীয়াৰীব�োৰে তেওঁবিলাকক
নিজ দেৱতাৰ বলিদান দিয়ালৈ মাতিলত ল�োকবিলাকে ভ�োজন কৰি সিহঁ তৰ
দেৱতাৰ আগত প্ৰণিপাত কৰিলে।ইস্ৰায়েল বালপিয়�োৰ দেৱতাত আসক্ত হ�োৱাত,
ইস্ৰায়েলৰ অহিতে যিহ�োৱাৰ ক্ৰোধ জ্বলি উঠিল।(গণনাপুস্তক ২৫:১-৩)
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পুনৰ, “কিছু ” শব্দট�োক লক্ষ্য কৰিছা, ঈশ্বৰে আন দেৱতাক সেৱা নকৰিবলৈ
তেওঁৰ মানুহবিলাকক কৈছিল, তেওঁল�োকে নিজকে বিদেশী মহিলাক বা ব্যভিচাৰ কৰি
দিলে।কিন্তু কিছু মানৰ অবাধ্যই কাৰ্যই গ�োটেই সমাজত ন্যায় আহিল আৰু আমি পুনৰ
কিছু মানক নহয়,কিন্তু বহুতে এই ন্যায়ত প্ৰভাৱীত হৈছিল।
প্ৰভু ৱে ম�োচিক এই আজ্ঞা দিছিলঃ তাতে ম�োচিক যিহ�োৱাই কলে,
যিহ�োৱাৰ প্ৰচণ্ড ক্ৰোধ ইস্ৰায়েলৰ পৰা গুচিবৰ নিমিত্তে, তু মি ল�োকবিলাকৰ
আটাই মুল মানুহক নি, যিহ�োৱাৰ উদ্দেশে সূৰ্য্যৰ সন্মখত সিহঁ তক আৰি
থ�োৱা।(গণনাপুস্তক ২৫:৪)
আমি সকল�ো ইস্ৰায়েলক জ্বলাই দিবলৈ প্ৰভু ৰ ভয়ংকৰ খঙৰ কাৰণ মূল কাৰ্যব�োৰ
আবিস্কাৰ কৰিছ�ো।তেওঁল�োকে এটা জাতি, এটা মানুহ আৰু একে শৰীৰ আছিল।
সেই সময়ত ম�োচিয়ে মূল মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আজ্ঞা দিছিল,
চাইমন নামৰ এজন ইস্ৰায়েল মানুহে মিদিয়নীয়াৰ কজবি নামৰ মহিলাক ম�োচিৰ
আগতে তাৰ ঘৰত লৈছিল আৰু সকল�ো মানুহে।এইট�ো প্ৰভু ৰ বাক্যৰ অবাধ্যতা
জনাজাত আৰু অগ্ৰহণীয় আছিল।ততালিকে,পীনহচে ইলিয়াজৰৰ পুত্ৰ আৰু হাৰ�োণৰ
নাতি, মণ্ডলীৰ পৰা উঠি হাতত বৰছা লৈ, সেই ইস্ৰায়েলীয়া পুৰষ
ু ৰ পাছে পাছে
খেদি গৈ, ক�োঁঠালিত স�োমাই সেই দুই জনক, সেই ইস্ৰায়েলীয়া পুৰষ
ু ক আৰু সেই
তিৰ�োতা জনীৰ পেটত খুচিলে, তাতে ইস্ৰায়েলৰ সন্তানবিলাকৰ মাজৰ পৰা মহামাৰী
স্থগিত হল।আৰু যিব�োৰ মহামাৰীত মৰিল, সিহঁ ত চব্বিশ হাজাৰ ল�োক আছিল।
(গনণাপুস্তক ২৫:৮-৯)।আক�ৌ এবাৰ, বহুতে মৰিলে, বহুতে কষ্ট পালে, বহুতে
কিছু মানৰ কাৰ্য দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হল।ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত এটা জাতি।
তেতিয়া ঈশ্বৰে প্ৰকাশ কৰিলে,পাছে যিহ�োৱাই ম�োচিক কলে, হাৰ�োণ পুৰ�োহিতৰ
নাতিয়েক ইলিয়াজৰৰ পুত্ৰ পীনহচে ইস্ৰায়েলৰ মাজত ম�োৰ অন্তজ্বালাৰে জ্বলি উঠি
ইস্ৰায়েলৰ সন্তানবিলাকৰ পৰা ম�োৰ ক্ৰোধ ঘুৰৱ
ু াত মই নিজ অন্তজ্বালাৰে ইস্ৰায়েলৰ
সন্তানবিলাকক বিনষ্ট নকৰিল�ো (গনণাপুস্তক ২৫:১০-১১)। পীনহচৰ ক্ৰোধেই
ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ আছিল–গ�োটেই জাতিৰ ভালৰ বাবে।পীনহচে এজন আছিল যি ভাল
পৰিবৰ্ত্ত ন আনিছিল।এইট�ো প্ৰত্যেকে ল�োৱা নাছিল,মাত্ৰ এজন মানুহ।প�ৌল এজন ব্যক্তি
আছিল যি কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধৰ সৈতে ক্ৰোধ কৰিছিল।তেওঁ
আছিল যি সত্যৰে মণ্ডলীক সাহসী সান্তনাৰে পৰিবৰ্ত্ত ন আনিছিন।তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য
লৈছিল-আত্মাৰ ঢাল–আৰু বিশ্বাস এইট�ো এজন ব্যক্তিৰ ব্যভিচাৰ কাৰ্যত জীয়াই
থকাৰ য�োগেদি হয়।পুৰণি নিয়মত, এইট�ো প্ৰকৃ ত বৰছা, নতু ন নিয়মত আৰু আজি,
“বৰছাট�ো” আহে যেতিয়া আমি সাহসকেৰেউঠ�ো আৰু সত্যট�োক কওঁ, আৰু যেতিয়া
অন্যবিলাকে এজনে বা কিছু মানে পাপ কৰাক নশুনা বা নেদেখাকৈ ঘুৰি যায়।
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শেষৰ জন প�ৌলে নিজেই বিষয়ট�োত চিন্তা কৰা ব্যক্তি আছিল।তেওঁ ম�োৰ
সামৰিক চিল বন্ধু তকৈ গেলেগে কাৰ্য কৰা নাই ।তেওঁ তাৰ নিজৰ সান্তনা আৰু
জনাজাতৰ আগত আনবিলাকক ভাল কৰি ৰাখিছে।তেওঁক কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ দ্বাৰা
সম্পুৰ্ণ নাকচ কৰিছে।তেওঁ সিহঁ তৰ কাৰণে আগ্ৰহ হৈছিল, আৰু যেতিয়া ইয়াক বাহিৰ
কৰি তেওঁ সিহঁ তক অধিক প্ৰেম কৰিছিল।সিহঁ তে তেওঁক কমকৈ প্ৰম কৰিছিল।
পীনহচে নিজৰ বিষয়ে ধ্যান কৰা নাছিল, তেওঁ জানিছিল তেওঁক খং,
অসহানুভতি, পিছ�োৱালৈ, তেওঁৰ বিশ্বাসৰ বাহিৰত বা পুৰণি-ৰীতিয়ে বাধা দিব
পাৰে।তেওঁ এজনেই আছিল আৰু ক�োন�ো এজনেই য�োৱা নাছিল।মানুহবিলাকেকি চিন্তা
কৰি আছিল, ক�োৱা বা কৰা? ইয়াৰ ক�োন�ো বিষয়তে নহয়।গীতমালাৰ লেখকে
বৰ্ণনা কৰিছেঃতেতিয়া পীনচহে উঠি বিচাৰ কৰি দণ্ড দিয়াত মহামাৰী ৰল(গীতমালা
১০৬:৩০)।তেওঁ ঈশ্বৰ আৰু ঈশ্বৰে তাৰ মানুহৰ কাৰণে যি কৰিলে তাৰ কাৰণে
আগ্ৰহী হয়।তেওঁ সমাজক প্ৰেম কৰে।তেওঁ পৰিবৰ্ত্ত ন কৰাৰ কাৰ্যসূচীত আছিল।
এতিয়া চ�োৱা ঈশ্বৰে তেওঁৰ বিষয়ে কি কয়ঃ
এই হেতু কে তু মি এই কথা ক�োৱা, চ�োৱা, মই তেওঁলৈ শান্তিদায়ক নিয়মটিৰ
প্ৰতিজ্ঞা সিদ্ধ কৰ�ো।সেয়ে তেওঁৰ পক্ষে আৰু তেওঁৰ ভাবী-বংশৰ পক্ষেও
চিৰস্থায়ী পুৰ�োহিত-পদৰ নিয়ম হব, কিয়ন�ো তেওঁ নিজ ঈশ্বৰৰ পক্ষে
অন্তজ্বালাৰে জ্বলিছিল, আৰু ইস্ৰায়েলৰ সন্তান বিলাকক প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিলে
(গনণাপুস্তক ২৫:১২-১৩)।
এই বৰ্ণন�োট�ো ম�োৰ বাইবেল অধ্যায়নত বহু দিনৰ পিছত ম�োলৈ জাগ্ৰত
উঠিছে।ম�োচিয়ে অকল ইয়াৰ বিষয়ে লিখা নাই, কিন্তু গীতমালাৰ লেখকেও তাৰ
পুৰস্কা
ু ৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছেঃ
তেতিয়া
পীলহচে
উঠি
বিচাৰ
কৰি
দণ্ড
দিয়াত
মহামাৰী
ৰল।সেইট�োৱ�োই পুৰষে
ু
চিৰকাললৈকে তেওঁৰ পক্ষে ধাৰ্ম্মিকতা বুলি গণিত
হল।(গীতমালা ১০৬:৩০-৩১)।
মই বিস্ময়ৰ কথা মনত পৰিছে মই পৰিছিল�ো যেতিয়া মই সেই কম বয়ষীয়া
মানুহৰ কাৰণে ডাঙৰ পুৰস্কা
ু ৰ প্ৰথমে দেখ�ো যিজনে ঈশ্বৰৰ সন্তোষৰ বাবে ভয়ংকৰ
বিপদক�ো ললে।মাত্ৰ অস্থায়ী পুৰস্কা
ু ৰ নহয়।কিন্তু চিৰস্থায়ী পুৰসস্কা
ু
ৰ, এটা চু ক্তিত
এটা ম�োহৰ।মনত পালাওক, ঈশ্বৰে কেতিয়াও তাৰ চু ক্তি ভংগ নকৰে।এই পুৰস্কা
ু ৰ
আটাইতকৈ মহান, এইট�ো তেওঁক প্ৰভাৱীত কৰিলে, কিন্তু তাৰ সকল�ো লৰাছ�োৱালীত আৰু লৰা-ছ�োৱালীৰ পিছত লৰা-ছ�োৱালীত তাৰ পিছত-আমাৰ�ো য�োগ
হৈ আছে।
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সকল�োৱে অনুগামীৰ বংশই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ধাৰ্ম্মিক হৈছে তাৰ ইচ্ছাকৃ ত ভাবে
উঠাৰ কাৰণে পুৰস্কা
ু ৰ পাই থাকিব।
যেতিয়া মই পীনহচৰ এই উদাহৰণ চাল�ো, ম�োৰ উদ্দেশ্য আছিল যে মই সদায়
সত্য কথা কম, আৰু যদি ফলাফলট�ো প�ৌলৰ অভিজ্ঞতাৰ নিচিনা প্ৰেম কমিব
পাৰে।মই মহান পুৰস্কা
ু ৰ চাব বিচাৰ�ো ম�োৰ কাৰণে অকল নহয়, কিন্তু লিছা আৰু
আমাৰ পুত্ৰব�োৰৰ আৰু আহিব লগীয়া বংশৰ কাৰণে।এইট�ো শান্তিৰ চু ক্তি হব, এইট�ো
কেতিয়াও ভাঙি নাযায়, আৰ্শীবাদ বংশৰ পৰা বংশলৈকে আহি থাকিব।
সেইহে, এইট�ো আমাৰ লৰা-ছ�োৱালীবিলাকে কেনেকৈ ঈশ্বৰক সেৱা কৰিছে তাক
চাবলৈ ম�োৰ মন।যেতিয়া সিহঁ তে ডাঙৰ-দীঘল হ�োৱা সময়ত মই বছৰৰ আধা
দিনেই পৰিচৰ্যাৰ বাবে আতৰত আছিল�ো।তথাপি ,এইট�ো অনুমান কৰিছ�ো যিবিলাকে
পৰিবৰ্ত্ত নৰ কৰাৰ কাৰ্যসূচীত থাকে তেওঁ ল�োকৰ লৰা-ছ�োৱালীবিলাক ঈশ্বৰৰ শান্তিৰ
প্ৰতিজ্ঞাত সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদে থাকে।মই আমাৰ নাতিৰ বংশধৰে সকলৰ কাৰণে
এনেকৈ আৰ্শীবাদ প�োৱাট�ো বিচাৰ�ো।আমি এতিয়ালৈকে আৱৰণ গুচ�োৱা সত্যট�ো লুকাই
থকা আৰ্শীবাদ আছে নে?হয়, এইট�ো শান্তিৰ চু ক্তি যি প্ৰতিজ্ঞা ত�োমাৰ কাৰণে অকল
নহয়, কিন্তু আমাৰ বংশধৰৰ কাৰণেও হয়,ত�োমাৰ মাত পৰিবৰ্ত্ত ন হ�োৱাৰ দৰেতু মি ঈশ্বৰৰ পথৰ বাবে উত্সহিত হ�োৱাৰ দৰে, আৰু যেতিয়া আনৰ নহয়।আমি
আমাৰ বিশ্বাসীৰ সমাজৰ য�োগেদি পাপ কৰি থকা আৰু পাপ সিচঁ ৰিত হৈ থকা আৰু
মনে মনে থকাতকৈ প্ৰেমত আত্মাৰ তৰ�োৱাল ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ভাল কথা
ক�োৱা একেলগে নেদেখ�ো নে?
উত্তৰট�ো ম�োৰ বাবে সহজ, কিন্তু মই ত�োমাক ত�োমাৰ সিদ্ধান্ত লবলৈ দিছ�ো।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
ইয়াতেই শুভ বাতৰি আছে, তু মি ইয়াৰ কাৰণে ৰৈ আছাঃ সত্যৰ কাৰণে প্ৰতিজ্ঞা
কৰা, যেতিয়া ঈশ্বৰৰ আৰু তেওঁৰ মানুহৰ কাৰণে প্ৰেমত কৰা, তু মি মানুহৰ সৈতে
কম্পানিত আছা যি অনন্ত কাললৈকে গ্ৰহণ কৰিছে, ঈশ্বৰৰ পৰা চু ক্তিৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ
আৰ্শীবাদ আহিছে যি সিহঁ তৰ জীৱনৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ সিদ্ধান্ত নলয়।কিন্তু সিহঁ তৰ
বংশধৰৰ কাৰণেও।
তু মি ত�োমাৰ প্ৰচাৰ কাৰণে ইয়াতকৈ অধিক ক্ষমতাক চিন্তা কৰিছে নে? বাহ্যিক
ভাবে নহয়, শৰীৰিক উত্তৰাধিকাৰীক এই প্ৰতিজ্ঞাই কঢ়িয়াইছে–টকাই এটা বা দুটা
বংশৰ হব পাৰে।নাই শিক্ষাৰ পৰিমান বা জ্ঞানে বহু বংশলৈ কম কৰিব পাৰে।মাত্ৰ
উত্তৰাধিকাৰী ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসীৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ ওপৰত নিৰ্ভ ৰ কৰে বহু দিনলৈকে প্ৰভাৱ
কৰিব পাৰে।
তু মি ভৱিষ্যত বংশলৈ কি বংশধৰত জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰে?তু মি পৃথিবীত
কেনেকৈ স্মৰণ কৰিব বিচাৰে আৰু তু মি কেনেকৈ স্বৰ্গত জনা হব?এই ইচ্ছাৰ মূল
চাবি হৈছে তু মি প্ৰেমৰ কাৰণে কেনেকৈ স্থিৰে থিয় হৈ আছে আৰু এই পৃথিবীত কম
সময়ত সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰা।

৬
উদ্গনি য�োগ�োৱা
বৰ্ত্ত মান, মই ম�োৰ ম�োবাইল ফ�োনত বাৰ্ত্তা পঠাবলৈ সমস্যা হৈছিল।ম�োৰ গ�োটেই
সমস্যা স্থায়ী হব বিচাৰিছিল।সকল�োখিনি বন্ধ কৰিঃ তু মি এক�ো কৰিব ন�োৱাৰিবা।মই
ইয়াতকৈ অধিক ব্যৱস্থা লব লাগিব। কিন্তু সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হব ন�োৱাৰি।
আমি কিমান সান্তনা লব কৰিব পাৰি আৰু প্ৰত্যেকৰ জীবনত আমাৰ ম�োবাইল
ফ�োন কিমান প্ৰয়�োজন হৈছে।এই মাত্ৰ হৈছে আমাৰ কম লৰাবিলাকে ভাৰতত এটা
সন্মিলনীত পালক আৰু চলাওঁতা বিলাকক কিতাপ বিতৰণ কৰি আছে।তেওঁ কিছু
সমস্যাৰ বাবে ম�োক বাৰ্ত্তা কৰিছিল, কিন্তু মই ম�োবাই ফ�োনৰ সমস্যা হ�োৱাৰ বাবে
কিছু সময়ৰ কাৰণে তাৰ বাৰ্ত্তাৰ উত্তৰ দিব ন�োৱাৰিছিল�ো।এইট�ো এটা বা দুটা বাক্য
লিখিবলৈ প�োন্ধৰ মিনিতকৈ বেছি সময় লাগিছিল, তেতিয়া ম�োৰ ফ�োন হঠাতে বন্ধ
হৈ গল, যি লিখিছিল�ো সেই সকল�ো নাইকিয়া হৈ গল, আৰু মই আক�ৌ আৰম্ভ কৰিব
লাগিব।মই এটা সৰু বাৰ্ত্তা পাবলৈ চাঁৰি ঘণ্টা লাগিলে।মই ইয়াৰ বিষয়ে অধিককৈ
কবলৈ বিচাৰ�ো, কিন্তু ন�োৱাৰিল�ো।কবলৈ প্ৰয়�োজন নাই, মই বহু নিৰাশ হৈছিল�ো।
শেষত, মই ফ�োনট�ো ভাল কৰিবলৈ মেকানিকৰ ওচৰত আনিল�ো। ম�োক এই
সমস্যাক সমাধা কৰিবলৈ কিছু দিন লাগিব।কিন্তু সিহঁ তক মুল সমস্যাক পাবলৈ
প�োন্ধৰ মিনিতকৈ কম লাগিলে, মাত্ৰ দুই ঘণ্টাতে, মই সমস্যা নহ�োৱাকৈ পুনৰ বাৰ
বাৰ্ত্তা পঠাল�ো।পুনৰবাৰ মই কিছু মন�োয�োগ নিদিয়াকৈ কাম কৰিল�ো যে ম�োৰ ফ�োন
কাম কৰিছে বুলি জপিয়াই উঠিল�ো।
কি মই ষদি সমস্যাট�ো বন্ধ নকৰা হলে?কি মই যদি মেকানিকৰ নল�োৱা
হলে?মই ম�োৰ বেয়া ফ�োনট�ো ব্যৱহাৰ কৰি বহু সময় নষ্ট কৰিল�ো হয়।ম�োৰ
পৰিয়াল, ম�োৰ দল আৰু ম�োৰ বন্ধু ৰ লগত য�োগায�োগা কৰিবলৈ অসুবিধা হল
হেতেনে।
আৰু অলপ আগ বাঢ়ি যাওঁ, ধৰি লওঁক, ম�োৰ কেতিয়াও পৰিক্ষা কৰাৰ
অভিজ্ঞতা নথকা হলে ত্ৰিশ বছৰৰ পিছত, ফ�োনৰ কি পৰিক্ষা হয় মই তাক
নাজানিছিল�ো।এশ বছৰৰ পিছত, ফ�োন নাছিল।তাৰ পিছত, মই ম�োৰ লৰা
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ভাৰতত থকা খবৰ পঠাবৰ কাৰণে চাৰি ঘন্টা সময় লাগিছিল।য�োগায�োগ কৰাতকৈ
নকৰাট�োৱেই ভাল আছিল।
এক�ো নজনাকৈ ম�োক হাতে ঢু কি প�োৱা কৰি দিলে।মই এইব�োৰৰ সমধা পাই
বহু আনন্দিত হ�োৱা নাছিল�ো আৰু এইব�োৰে ম�োৰ বাবে সমস্যাহে হৈছিল। কিন্তু মই
ফ�োনেৰে আছ�ো, মই লাভাবান হৈছ�ো, এইট�ো জানিলে ব্যৱহাৰৰ উপয�োগি হয়।ইচ্ছা
নাথাকিলেও কিছু অভিজ্ঞতা প�োৱা যায়।ম�োৰ বন্ধু স্থল বাহিনী কৰাৰ দৰে আমাৰ
মাজত বহুতে সামৰিক বাহিনীৰ ঐক্যক নাজানে।তু মি অনুমান কৰি চাইছা নে যদি
তেওঁৰ কামত অকৃ ত্বকাৰ্য হয় তেওঁ বিবৃত হ�োৱাই নহয় ... কিন্তু মৃত্যু হ�োৱাৰ
সম্ভাৱনা হয়।
পুৰণি নিয়মৰ কাহিনীট�ো ঘুৰি চিন্তা কৰক, আখান লগত ইস্ৰায়েলৰ অৱস্থা কি
হৈছিল তু মি অনুমান কৰিছা নে?সিহঁ তে জেৰেখ�ো যুদ্ধত জয় হবলৈ বিছাৰিছিল।কিন্তু
অইৰ পিছত ছয়ত্ৰিশটা কবৰ গীৰ্জ্জা আৰু বহুত�ো পৰিয়ালক শান্তনা দিয়া হৈছিল।
প�ৌলে কৰিন্থয়া বিশ্বাসী বিলাকৰ দুবৰ্লতা, সুস্থ নহ�োৱা বেমাৰ, মৃত্যুৰ আত্মিক
ক্ৰিপটনাইটৰ কাৰণে বুলি দেখ�োৱাক তু মি অনুমান কৰি চাইছে নে?তেওঁ সিহঁ তক ৰক্ষা
কৰিবলৈ সচেতন আছিল।কিন্তু তেওঁল�োকে ইয়াৰ বিষয়ে অন্ধ হৈ আছিল।তেওঁল�োকে
নিজৰ বিষয়ে ব্যস্থ হৈ আছিল।
ত�োমাৰ বিষয়ে কেনেক�োৱা?খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজৰ বিষয়ে কেনেক�োৱা?মই ভাব�ো যে
খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজে ইয়াৰ বিষয়ে বেছি।
ঈশ্বৰে ত�োম�োৰ জীৱনত এই ইচ্ছাক দিছে।তাৰ উপস্থিত এটা সম্পুৰ্ণ জীৱনযাপন কৰিবলৈ আৰু সত্যৰ অস্থায়ি অশান্তি আতৰ কৰাতকৈ ত�োমাৰ সমাজত
আচৰিত ধৰণে আত্মিক পৰিবতৰ্নৰ সাক্ষী হ�োৱাট�ো ত�োমাক অধিক গুৰত্ব দিছে।

ত�োমাৰ প�োহৰ আহিছে
এই কিতাপ পঢ়ি দুটা বিযয়ত লাভ হব।প্ৰথমট�ো ত�োমাৰ সক্ৰীয়ক চিনাকী কৰি
দিব আৰু অন্যট�ো তু মি ব্যক্তিগত ভাবে ফলেৰে, সম্পুৰ্ণৰূপে, আৰু ঈশ্বৰক আদৰ
কৰাত আগবাঢ়িব।
আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আমাৰ কি দৰ্শন হ�োৱা উচিত?ম�োৰ ফ�োনৰ দৰে হৈছ�ো,
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইচ্ছাৰে পৰিপুৰ্ণ আৰু পেৰণাৰে আৰু আমাৰ সম্ভাৱনীয়ৰপৰা আমাক
কিহে প্ৰতিক্ৰীয়াক লুকাই ৰাখে।
যিচয়াই ভবিষ্যত বানী কৰিছেঃ
তু মি উঠা, দীপ্তি দিয়া , কিয়ন�ো ত�োমাৰ প�োহৰ আহিছে,
আৰু যিহ�োৱাৰ গ�ৌৰৱ ত�োমাৰ ওপৰত উদয় হৈছে,
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কাৰণ চ�োৱা, আন্ধাৰে পৃথিবীক, আৰু ঘ�োৰ অন্ধকাৰে ল�োকসমুহক ঢাকিব,
কিন্তু যিহ�োৱা ত�োমাৰ ওপৰত উদয় হব, আৰু ত�োমাৰ ওপৰত
তেওঁৰ গ�ৌৰৱ প্ৰকাশিত হব (যিচয়া ৬০:১-২ )
প্ৰথম কথাট�ো মই দেখ�োৱাব বিছাৰ�ো যে যিচয়াই স্বৰ্গক গুৰুত্ব দিয়া নাই।তেওঁ
এক হেজাৰ বছৰ খ্ৰীষ্টকৰ শাসনক ক�োৱা নাই –প্ৰকাশিত বাক্যত ক�োৱাৰ দৰে এই
সময়ট�ো যেতিয়া যীচু ৱে এক হেজাৰ বছৰ এই পৃথিৱীক শাসন কৰিব।পিতৰ আৰু
অন্য লেখকৰ দৰে ভাৱবাদীয়ে নতু ন স্বৰ্গ আৰু পৃথিবীৰ কথা ক�োৱা নাই।তেওঁ
পৃথিবীত যেতিয়া অন্ধকাৰ হব তাৰ সময় সীমা দিয়া নাই।সেইহে মই বিশ্বাস কৰ�ো
যে আমাৰ দিনৰ কথাহে কৈছে।
ভাৱবাদীৰ মতে, ঘ�োৰ অন্ধকাৰে মানুহৰ ওপৰত আহিছে, ভ�ৌগলিক দিশত
নহয়, কিন্তু গ�োটাই পৃথিবীত। আমি জীয়াই থকাৰ সময়ত যেতিয়া অন্ধকাৰ অধিক
হৈছে।আমি আমাৰ সৃষ্টিকৰ্ত্তাক অন্তৰৰপৰা আতৰ কৰিছ�ো।মই মাত্ৰ ঈশ্বৰ বিদ্বেষী,
অজ্ঞতাবাদী,আৰু খ্ৰীষ্ট বিৰ�োধীৰ বিষয়ে ক�োৱা নাই, কিন্তু বহু খ্ৰীষ্টানক কৈছ�ো।এই
সময়ত প�ৌলে কৈছেঃ কিয়ন�ো যি কালত মানুহবিলাকে নিৰাময় শিক্ষা সহন নকৰিব,
কিন্তু খজুউৱা কাণৰ মানুহ হৈ, নিজ নিজ অভিলাষ অনুসাৰে নিজলৈ দ’মে দ’মে
শিক্ষক কৰি লব। (২তীমথিয় ৪:৩)। তেওঁ সীমিত কৰিছেঃ আৰু সত্যৰ পৰা কাণ
ঘুৰাই, গল্প-কথাৰ নিমিত্তে অপথে যাব, এনে কাল আহিব(পদ ৪)।
সেই সময়ত, যিচয়াই ব্যাখ্যা কৰিছে যে আচল বিশ্বাসীবিলাকে উজল হৈ
উঠিব।এনেদৰে ভাৱকঃ যদি তু মি আন্ধাৰ ক�োঠাত আছা আৰু প�োহৰৰ বুটাম ঠিপাৰ
লগে লগে আন্ধাৰ আতৰি যায়।আন্ধাৰে প�োহৰক পৰাভু ত কৰিব ন�োৱাৰে, তু মি
কেতিয়াবা ঝমক আন্ধাৰ দেখিছা নে? নাই, মাত্ৰ প�োহৰ, কাৰণ যিমানেই আন্ধাৰ
নহক, প�োহৰে জয় যুক্ত হয় আৰু আন্ধাৰ আতৰি যায়।
যীচু ৱে কৈছে আমি জগতৰ প�োহৰ।আমি প�োহৰাই তু লা উচিত।আমি আন্ধাৰতকৈ
শক্তিবান হব লাগে, কিন্তু এইট�ো কেনেকৈ আৰু কি হয়?যিচয়াৰ মতে, আমি
প�োহৰাই তু লিব লাগে যে অবিশ্বাসী বিলাকে তাৰ মহিমা দেখি পায়।
ইব্ৰী ভাষাত ‘মহিমা’ শব্দ হৈছে কবদ, যাৰ অৰ্থ হৈছে জাক-জমকীয়া, মহান,
সম্পত্তি, শক্তিবান, আদিক্য, সন্মান, গৰিয়াল আৰু গাম্ভিৰ্য। অলপ সময় চিন্তা কৰক
কি বিষয়ে কৈছে।যেতিয়া বাইবেলে ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ বিষয়ে কয়, ই ঈশ্বৰৰ জাকজমকতাক, ঈশ্বৰৰ মহানতাক, ঈশ্বৰৰ সম্পত্তি, ঈশ্বৰৰ শক্তি, ঈশ্বৰৰ আদিক্য,
ঈশ্বৰৰ গৰিয়াল আৰু ঈশ্বৰৰ গাম্ভিৰ্যৰ বিষয়ে কয়।গাম্ভিৰ্যতা বা গধুৰেই ঈশ্বৰৰ
চৰিত্ৰই কম নহ�োৱাক দেখ�োৱাই।কিন্তু সম্পুৰ্ণ শক্তিবানক দেখ�োৱাই।সাধাৰণতে, এইট�ো
তেওঁৰ মহানতাক দেখ�োৱাই ।
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প�ৌলে ঈশ্বৰৰ জ্ঞানৰ বিষয়ে লিখিছেঃ কিয়ন�ো আন্ধাৰৰ মাজৰ পৰা প�োহৰ
প্ৰকাশিত হব বুলি যি ঈশ্বৰে কলে, যীচু খ্ৰীষ্টৰ মুখত ঈশ্বৰৰ গ�ৌৰব প্ৰকাশক
জ্ঞানৰূপ দীপ্তি প্ৰকাশ কৰিবলৈ, সেই ঈশ্বৰে আমাৰ হৃদয়ত প�োহৰ প্ৰকাশ কৰিলে
(২ কৰিন্থীয়া ৪:৬)। তেওঁ কৈ গৈছেঃ
কিন্তু শক্তিৰ বাহুল্যতা যেন আমাৰ পৰা নহৈ ঈশ্বৰৰ হয়, এই কাৰণে মাটিৰ
পাত্ৰ যি আমি, আমাত সেই দীপ্তিৰূপ ধন আছে (২কৰিন্থীয়া ৪:৭ )
তাৰ উত্তম বাক্য, ‘আমাৰ মহান শক্তি।’ ঈশ্বৰৰ মহানতাক, ঈশ্বৰৰ সম্পত্তি,
ঈশ্বৰৰ শক্তি, ঈশ্বৰৰ আদিক্য, ঈশ্বৰৰ গৰিয়াল আৰু ঈশ্বৰৰ গাম্ভিৰ্যই আমাৰ অন্তৰত
শক্তি দিয়ে।সেই কাৰণে তেওঁ কৈছে, “শক্তিৰ বাহুল্যতা যেন আমাৰ পৰা নহৈ
ঈশ্বৰৰ হয়।” আমি ইয়াত শক্তি লৈছ�ো আন্ধাৰক পৰাভু ত কৰিবলৈ আৰু আন্ধাৰত
আমাৰ অভিযান চলাবলৈ থিয় হৈ থকা।
যেতিয়া নৈ বাহিনীয়ে অভিযানত যায়, ঘুৰি আহিবলৈ পৰিকল্পনা নকৰে।আমি
নৈ বাহিনীতকৈ অধিক বলবান!তাতকৈ অধিক কৃ ত্বকাৰ্যতা হওঁ!এই কিতাপে বাকী
সমুহ দেখ�োৱাই দিবলৈ সহায় কৰে।মই “তাৰ মহানতাক তাৰ মহিমা” হিচাপে
দেখ�োৱাইছ�ো।
যিচয়াই কৈছে যে তাৰ প্ৰকৃ ত মহানতা আমাৰ ওপৰত পৰিব, আমাৰ মাটিৰ
নামত নহয়, ক’ৰ পৰা উঠিছে?আমাৰ অন্তৰৰ পৰা!মনত পেলাওক, এই কাৰণে
মাটিৰ পাত্ৰ যি আমি, আমাত সেই দীপ্তিৰূপ ধন আছে(২ কৰিন্থীয়া ৭)।
সেইহে মই স�োধিছ�ো, “কিয় আমাৰ সমাজৰ আমাৰ য�োগেদি তাৰ মহানতা
প্ৰকাশ নকৰে?কিয় বহুৰ দুৰ্বল, বেমাৰী, আৰু স্থায়ীভাবে মৃত্যু হৈছে?এইট�ো আত্মিক
ক্ৰিপ্টোনাইটে পৰাযিত কৰিছে নে?”

সমাজৰ বিভৱ
এতিয়া সমাজৰ বিভৱৰ কি অৱস্থাত আছে?হব পাৰে মণ্ডলী আৰম্ভ হ�োৱাৰপৰা।পঞ্চাশ
দিনীয়াত, ক�োঠাৰ ভিতৰত প্ৰায় ১২০ গৰাকী শিষ্য।আমাক ক�োৱা হৈছ�ো, “তেওঁল�োকে
একে লগে আছিল” কিহে ঐক্য কৰি ৰাখিছিল?যেতিয়া যীচু ৱে মৃত্যুৰ উঠিলে, তেওঁ
ওপৰ এটা ক�োঠাত পাঁচশ বিশ্বাসীক পিতৃ ৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলৈ
কৈছিল (চ�োৱা ১ কৰিন্থীয়া ১৫:৬ আৰু লুক ২৪:৩৩-৫৩)।দহ দিনৰ পিছত কিয়
১২০ গৰাকী?কিয় সিহঁ ত সকল�োৱে অপেক্ষা নকৰিলে, আৰু অন্য ৩৮০ গৰাকীৰ কি
হয় ?ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই, ৫৬ চনত প�ৌলে কৰিন্থীয়া মণ্ডলীলৈ লিখাৰ সময়ত
কিছু মান জীয়াই আছিল।

54

ক্ৰিপটনাইট বধ

আমি নিশ্চিত হৈছ�ো যে যিৰুচালেমত সিহঁ তে পিতৃ ৰ প্ৰতিজ্ঞাক অপেক্ষা কৰা
নাছিল, যীচু ৱে আদেশ দিছে (চ�োৱা পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ১:১-১৫)
৩৮০ টা মন্তব্য তাৰ নিৰ্দে শ ভাল পৰামৰ্শ হিচাপে লৈছেনে?বা এইট�ো সম্পুৰ্ণ
কৰিবলৈ কষ্ট পাইছে, সিহঁ তে চিন্তা কৰিছে নে?আশা কৰ�ো সিহঁ তে বিশ্বাস কৰিছে
তেওঁ সেৱা কৰাৰ দৰে সিহঁ তে কৰিছে।মই নিশ্চিত কিছু মানে পনৰুত্থানৰ বিষয়ে
শিক্ষা দিছিল।
তথাপি, ঈশ্বৰৰ আত্মাই মহিমাৰ আত্মাৰ দৰে লৈ যায় (চ�োৱা ১ পিতৰ ৪:১৪),
সিহঁ তে পৰিপুৰ্ণ নকৰিলে।১২০ গৰাকীয়ে ঈশ্বৰৰ মহান আত্মাৰে বাপ্তিষ্ম হৈছিল।কিহে
সিহঁ তক একত্ৰিত্ব কৰিছিলে?সিহঁ তৰ নিজৰ মন্তব্যত নাছিল, যিয়ে ৩৮০ গৰাকীক
আতৰ কৰিছিল।এইট�ো ঈশ্বৰৰ বাক্য লৈ বিভেদ আছিল বুলি মই বিশ্বাস কৰ�ো,
যিয়ে সিহঁ তে ঐচ্ছিকৰ দৰে চ�োৱা নাছিল।
সেই দিনা ঈশ্বৰৰ মহিমা তেওঁল�োকৰ ওপৰত পৰি তিনি হেজাৰ গৰাকীয়ে নতু ন
জন্ম পাইছিল!সিহঁ তে ক�োন�ো পদৰ্শনি দেখ�োৱা নাছিল।ঈশ্বৰৰ মহিমা গ�োটেই নগৰত
প্ৰকাশ পাইছিল।
সেই সময়তে লৰা-ছ�োৱালীক আৰু মহিলাক হিচাপ নকৰাকৈ পাঁচ হেজাৰ
মানুহ নতু নকৈ জন্ম হৈছিল যিবিলাকে মন্দিৰত ভৰি পৰিছিল।পিতৰ আৰু য�োহনে
পৰিত্ৰাণৰ বাবে আদৰণি নজন�োৱাৰ আগতে–তেওঁল�োকক বন্দি কৰা হৈছিল!
যিৰুচালেমৰ গ�োটাই নগৰত ওপৰ ক�োঠালিত কথা পাতি আছিল।সিহঁ ত সকল�োৱে
বতাহ অহাৰ শব্দ শুনিছিল।ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ কথা শিয্যবিলাকে বেলেগ বেলেগ ভাষাত
কথা নগৰৰ ঘৰ বিলাকত শুনা গৈছিল।প্ৰত্যেকেই যীচু ৰ নামত আচৰিত কৰ্ম্ম কৰা
দেখিছিল।
কেই দিনৰ পিছত, সিহঁ ত সকল�োৱে এটা ঘৰত একে সমাজ হৈ প্ৰাৰ্থনা
কৰিছিল।মহান শক্তিৰে গ�োটাই ঘৰ য�োকাৰি গৈছিল আৰু সেই বিশ্বাসীৰ দ্বাৰা
ৰ�োগীবিলাক সুস্থ হৈছিল।
ৰিপ�োটত আছে, “কিয়ন�ো তেওঁল�োকৰ মাজৰ কাৰ�ো এক�োৰ�ো অভাৱ নাছিল”
(পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৪:৩৪)
আমি ৰাস্তাব�োৰত খ�োজ কঢ়া দেখিছ�ো, একবচনত নহয়, কিন্তু বহু বচনত
আৰু তেওঁৰ ছাঁ ৰ�োগী আৰু বেমাৰীবিলাকৰ ওপৰত পৰিলেই সুস্থ হৈছিল আৰু পদে
কৈছে, “সেই সকল�োকে সুস্থ কৰা হৈছিল” (পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৫:১৬)। এইট�ো ঈশ্বৰৰ
মহানতা!আস্পাতালত এজন বিশ্বাসীয়ে খ�োজ কাঢ়ি প্ৰত্যেক ৰ�োগীক সুস্থ কৰিছিল।
শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে যে এজন ব্যক্তি আৰু তাৰ পত্নী লগত মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা
কৰাই হৈছে সেৱা কৰা। শিয্যবিলাকৰ এই কাৰ্যব�োৰে গ�োটাই নগৰৰ মানুহৰ মহান
ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল (চ�োৱা পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৫:১-১৩)।এই সুস্থ ভয়ে মানুহক
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আতৰ নকৰাৰ, পৰিবৰ্তে বহু সংখ্যক মানুহ আহিলঃ আৰু বিশ্বাস কৰা অনেক মুনিহ
তিৰ�োতাই অধিক অধিককৈ প্ৰভু ত য�োগ দিছিল (পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৫:১৪)
এইট�ো যিৰুচালেমত অকল আবদ্ধ নাথাকিল।যীচু ৰ সহভাগীসকলে সাহকেৰে সাক্ষী
দিছিল আৰু গ�োটেই নগৰে পৰিত্ৰাণ পাইছিল আৰু সুস্থ হৈছিল।ফিলিপ, এজন ব্যক্তি
যিজনে চমৰীয়া নগৰৰ পৰা বিধবা বিলাকক কাৰণে বাহক হৈছিল।আমাক ক�োৱা
হৈছিল, “কিয়ন�ো অশুচি আত্মাই ধৰা অনেক মানুহৰ পৰা আত্মাব�োৰে বৰকৈ চিঞৰি
চিঞৰি ওলাই গল, আৰু অনেক জঠৰ ৰ�োগীক আৰু খ�োৰাবিলাকক সুস্থ কৰা
হল।তাতে সেই নগৰত মহা–আনন্দ হল” (পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৮:৭-৮)।এজন জনাজাত
কুতান্ত্ৰিক আছিল, তেতিয়া সেই চিম�োনে নিজেও বিশ্বাস কৰি বাপ্তাইজিত হৈ,ফিলিপৰ
লগত থাকি,আচৰিত চিন আৰু মহা-পৰাক্ৰম-কাৰ্য্যব�োৰ সাধিত হ�োৱা দেখি, বিস্ময়
মানিলে (পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৮:১৩)।গ�োটেই নগৰে যীচু ৰ পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে জানি ঘুৰি
আহিলে।পিতৰে আঠ বছৰ হ�োৱা শয্যাগত থকা ৰ�োগত সুস্থ কৰা ঘটনাৰ বিষয়ে
আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ।শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে ইয়াৰ পাছত, “পাছে লুদ্দা আৰু চাৰ�োণনিবাসী সকল�োৱে তেওঁক দেখি প্ৰভু লৈ পালটিল” (পাঁচনিৰ কৰ্ম্ম ৯:৩৫)।এটা নগৰ
মাত্ৰ অকল নহয়, কিন্তু দুটা নগৰ আৰু আমাক ক�োৱা হৈছে গ�োটাই মানুহবিলাকে
পৰিত্ৰাণ পালে।
জপাত, তাবিতা নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে মৃত্যুৰ পৰা উঠিলে আৰু সেই বাতৰি
গ�োটাই লগৰতে বিয়পি গল।
পিতৰক বন্ধি কৰা হৈছিল, কিন্তু মাজ নিশা স্বৰ্গ দুত আহি কাৰাগাৰ ভংগী
উলিয়াই লৈ যায়।
শাসকৰ্ত্তাই ঈশ্বৰক মহিমা নিদি নিজকে হানি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল।ঈশ্বৰৰ
মহানতাই গ�োটেই ৰাষ্ট্ৰতে আন্ধাৰত প্ৰকাশিত হৈছে।প�োহৰপৰা ৰক্ষা প�োৱা নাছিল।
আচৰিত কৰ্ম্ম , মহান শক্তিয়ে আৰু ব্যক্তিগত পৰিত্ৰাণে পৰজাতিৰ সমাজত আৰু
নগৰব�োৰত বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল।আমি এটা যুক্তিত ক�োৱা হৈছে যে “এচিয়াত
বাস কৰা সকল�ো যিহুদী আৰু গ্ৰাকবিলাকেও প্ৰভু ৰ বাক্য শুনিবলৈ পালে”(পাঁচনিৰ
কৰ্ম্ম ১৯:১০)।এইট�ো কেইমান টাউন বা কিছু মান নগৰত মাত্ৰ নহয়, কিন্তু
গ�োটেই ৰাষ্ট্ৰতে।আৰু সকল�োৱে শুনিলে!তাত ফেচবুক,টৈটাৰ নাছিল।তাত ৰেডিঅ,
বা দৰদৰ্শন নাছিল।তাত যান-বাহন নছিল।তথাপি গ�োটেই ৰাষ্ট্ৰতে প্ৰভু ৰ বাক্য
শুনিছিল।মণ্ডলীবিলাক একে লগে হলে এই দৰে হয় –যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ
খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজে গ্ৰহণ কৰিলে হয়।
এইট�ো ঈশ্বৰীক মহানতা প্ৰথম মণ্ডলীত দেখাছিল।যি কি নহওঁক, পিছৰ অধ্যায়ত
আমি ইয়াতকৈ মহান আমাৰ বংশৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনা চাম।প্ৰথম মণ্ডলীত
সিহঁ তৰ কি অভিজ্ঞতা হৈছিল ঈশ্বৰীক মহানতাৰ একে লগ নহয় আৰু শক্তি যি
আমাৰ প্ৰভু আৰু ৰজা, যীচু খ্ৰীষ্ট ঘুৰি অহালৈকে থাকিব।
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পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
যেতিয়া আমি নতু ন নিয়মত আচৰিত কৰ্ম্ম চাও, ভাবিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে,
ভাল, সেইট�ো সিহঁ তৰ কাৰণে মহান আছিল, কিন্তু ম�োৰ নিচিনা কিছু মান এইব�োৰ
কেতিয়াও নকৰিল�ো হয়।সেই কাৰণে এই অধ্যায়ৰ শিক্ষাই আচৰিত আৰু চিনব�োৰ
প্ৰয়�োজনীয় মানুহ বিশেষ হ�োৱাৰ কাৰণে হ�োৱা নাই।সিহঁ তত হৈছে কাৰণ সেই
সাধাৰণ মানুহে বিশ্বাস কৰি বাধ্য হৈছিল, তেওঁল�োকৰ বিতৰতে ঈশ্বৰৰ মহানতা
জাগি উঠিছিল।
যদি ঈশ্বৰৰ মহানতাই সিহঁ তক উঠাই তু লিছে-মুখৰে চিঞিৰি, অশিক্ষিত,
যুৱকক, অভিজ্ঞতা নহ�োৱা, এই কামৰ কাৰণে নিযুক্তি দিছে –আমি জান�ো তাত
আমাৰ পৃথিৱীৰ জ্ঞানত নহয় তেওঁল�োকে স্বৰ্গীয় মহানতাৰে কাম কৰিছিল।
এইট�ো এটা মাত্ৰ প্ৰশ্ন কেনেকৈ বিশ্বাসৰে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যত বিশ্বাস কৰি
অনুসৰণ কৰিম। ইয়াতকৈ অধিক আচৰিত কৰ্ম্ম দেখি প�োৱা সম্ভৱ বুলি তু মি বিশ্বাস
কৰানে?যদি ত�োমাৰ মণ্ডলীত এইব�োৰ ঘটনা হলে, তু মি দুখন ভৰিৰে জপিয়াবা
নে?ত�োমাক ঈশ্বৰে দিয়া সকল�োকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিবা নে?ঈশ্বৰলৈ প্ৰৰ্থনাৰে
বিচৰা।তু মি নিজকে নিজে অযুগ্য বুলি অনুতাপ কৰা আৰু ত�োমাৰ জীৱনৰ কাৰণে
যুগ্য হ�োৱা।ঈশ্বৰলৈ ত�োমাৰ বিষয়ব�োৰ দিয়া,আৰু তেওঁ ত�োমাক সকল�ো দিয়াৰ
কাৰণে তু মি নিজকে উত্সৰ্গীত কৰা।

৭
একৰ শক্তি
যীচু ৱে ক্ৰু চত হত হ�োৱাৰ পূৰ্বে, অন্তিম বাৰৰ বাবে অকলে তেওঁৰ দলৰ কাৰণে
প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ সুয�োগ পাইছিল এনে নহয় বৰঞ্চ আমাৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ
সুয�োগ পাইছিল।তেওঁ তেওঁৰ নিবেদন এনেদৰে পাতনি মেলিছিল, “কেৱল এওঁবিলাকৰ
নিমিত্তে মই নিবেদন কৰ�োঁ, এনে নহয় কিন্তু এওঁবিলাকৰ বাক্যৰ দ্বাৰাই ম�োত বিশ্বাস
কৰা সকল�োবিলাকৰ নিমিত্তেও নিবেদন কৰ�োঁ।”(য�োহন ১৭:২০) তেওঁ যে আপ�োনাক
আৰু ম�োক অন্তৰ্ভূক্ত কৰিছে সেইট�ো প্ৰত্যাখ্যান কৰিব ন�োৱৰি। তেওঁবিলাকৰ বাক্যৰ
দ্বাৰাই আমি যীচু ক বুজি পাইছ�োঁ, তেওঁবিলাকে লিখা বাক্য প্ৰত্যেক্ষভাৱে পঢ়িয়েই
হওক বা পৰ�োক্ষভাৱে শিষ্যবিলাকে লিখা বাক্য ক�োন�োৱে ক�োৱাৰ দ্বাৰাই হওক যীচু ক
আমি বুজি পাইছ�ো।
যীচু মানুহৰ পুত্ৰ। সেয়েহে যেনেকৈ স্বৰ্গত তেনেকৈ পৃথিৱীত�ো পিতৃ ৰ ইচ্ছা পূৰ
হওক বুলি খুজিবৰ বাবে তেওঁৰ ক্ষমতা আছিল। তেওঁ কৰা প্ৰাৰ্থনা বা নিবেদন
শুনকচ�োন:
“যেন তেওঁবিলাক সকল�ো এক হয়, তু মি যেনেকৈ ম�োত, আৰু মই যেনেকৈ
ত�োমাত, আৰু তু মি যে মেক পঠালা ইয়াকে জগতে জানিবলৈ তেওঁবিলাক�ো
তেনেকৈ যেন এক হয়, এই নিমিত্তে তু মি যি মহিমা ম�োক দিলা, সেই মহিমা
ময়�ো তেওঁবিলাকক দিল�োঁ।”(য�োহন ১৭:২১,২২)
তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা এইয়ে যে আমি এক হওঁ, যাতে জগতে বিশ্বাস কৰিব যে যীচু
খ্ৰীষ্ট সকল�ো মানৱজাতিৰ ত্ৰাণকৰ্ তা। এই বাৰ্ তাই জগতলৈ কি কঢ়িয়াই আমিব বাৰু?
উত্তৰট�ো হল মহিমা সংৰক্ষিত কৰি থৈছে।(তেওঁৰ প্ৰকাশিত মূহুৰ্ত )তেওঁবিলাকৰ
কাৰণে যিবিলাকে এক, কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ট�ো হল তেওঁ যেনেকৈ পিতৃ ৰ
সৈতে এক তেনেকৈ তেওঁৰ লগতে আমি এক হব লাগিব।
তেওঁ বাৰু কেনেকৈ পিতৃ ৰ সৈতে এক? তেওঁ বাৰম্বাৰ এনেদৰে উদ্ধতি
আগবঢাইছে, “মই নিজৰ পৰা এক�ো কৰিব ন�োৱাৰ�োঁ, কিয়ন�ো মই নিজ ইচ্ছালৈ
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নিচিন্তি ম�োক পঠ�োৱা জনাৰ ইচ্ছালৈহে চিন্তা কৰ�ো।”(য�োহন ৫:৩০) আৰু “কিয়ন�ো
মই ম�োৰ বাঞ্চা পূৰ কৰিবলৈ নহয়, ম�োক পঠ�োৱা জনাৰহে বাঞ্চা পূৰ কৰিবলৈ স্বৰ্গৰ
পৰা নামি আহিছ�ো। আৰু হে, ঈশ্বৰ মই ত�োমাৰ ইচ্ছা পালন কৰিবলৈ আহিল�ো,
পুস্তকখনত ম�োৰ বিষয়ে এনে লিখা আছে।”(ইব্ৰী ১০:৭) তেওঁ পিতৃ ৰ সৈতে এক
আছিল কিয়ন�ো তেওঁৰ পিতৃ য়ে যি বিচাৰিছিল আৰু বাঞ্চা কৰিছিল সেইট�োৱে তেওঁ
কৰিছিল।
আনকি যদিওবা প্ৰথম শিষ্যবিলাকৰ কাৰণে আছিল সেইট�ো সত্য। ঈশ্বৰে তেওঁই
মহিমাৰ প্ৰকাশ কৰা সয়মত তেওঁবিলাক সকল�োৱে একমত হৈ আছিল। ১২০ জন
অনুসমৰকাৰী বা অনুগামী আছিল। যীচু তিনিবছৰৰ পৰিচৰ্য্যাৰ কালছ�োৱাত দহ
হাজাৰ ল�োকে মাথ�ো শুনা নাছিল। ৩৬০ জন ল�োকে মাথ�ো তেওঁৰ পুনৰুত্থিত শৰীৰ
দেখা প�োৱা নাছিল। তেওঁৰ বাক্যক ইচ্ছানুযায়ী নিৰীক্ষন কৰা হয়। তেওঁ বিশ্বাসত
সংযুক্ত হৈ থকাবিলাকেই হল এওঁবিলাক ল�োক।
প�ৌলে অনুৰ�োধ বৰং মিনতি কৰিছে পবিত্ৰ আত্মাৰ ঐক্য ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা।
(ইফিচীয়া ৪:৩) তেওঁ মণ্ডলী সমূহক যীচু ৱে দিয়া বৰসমূহৰ বিষয়ে কৈছে,
“কিছু মানক পাঁচনি, কিছু মানক ভাৱবাদী, কিছমানক প্ৰচাৰক, আৰু কিছু মানক
ৰক্ষক আৰু শিক্ষক হবলৈ দিলে।” তেওঁবিলাকৰ পৰিচৰ্য্যাৰ লক্ষ্যট�ো হল দায়বদ্ধতাৰে
মণ্ডলী স্হাপন কৰা।
আৰু যেতিয়ালৈকে আমি ঈশ্বৰৰ পু্ৰ বিষয়ত বিশ্বাসৰ আৰু জ্ঞানৰ ঐক্যত
মিলি সিদ্ধ পূৰষ
ু ৰ অৱস্হা নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে পৰিচৰ্য্যাৰ বৰ দিলে।
(ইফিচীয়া ৪:১৩)
আমাৰ পৰিচৰ্য্যা বা লক্ষ্য, পূৰ্ৱৰ মন্ডলীসকলতকৈ পৃথক নহয়। একথাত কবলৈ
আৰু ঈশ্বৰৰ সম্পূৰ্ণ পৰৱৰ্তী ঈশ্বৰৰ প্ৰকাশত(মহিমা) আৰু অন্য উপায় নাই।
আমাৰ প্ৰজন্মসমূহ বিশ্বাস আৰু জ্ঞানত এক হব লাগিব। যীচু বা তেওঁৰ শিষ্যবিলাকে
সত্য পথত থকাৰ দৰে অন্য উপায় আৰু নাই যাৰ দ্বাৰা এক হব পাৰি। ঈশ্বৰৰ
বাক্যলৈ বাধ্যতা।
ইয়াৰ বিষয়ে ভাৱকচ�োনঃ যেতিয়া ইস্ৰায়েলবিলাকে এক হৈ আছিল, তেওঁবিলাকে
মিৰিডিয়াল�োক পৰাজয় কৰিছিল। যেতিয়া ইস্ৰায়েলবিলাকে চল�োমনৰ শাসন কালত
এক হৈ আছিল, তেওঁবিলাকে জাতি হিচাপে অদম্য, ব্যক্তিগত হিচাপেও কৃ তকাৰ্য্যতা
আৰু সুখী জীৱন যাপন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অভিজ্ঞতা কেইবা পুৰষ
ু লৈ উপভ�োগ
কৰিছিল।
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অন্যহাতে বিপৰীত উদাহৰণ প�োৱা যায়। কিন্তু এই সুস্পষ্ট যে অন্যহাতে
বিপৰীত দিশট�ো লক্ষ্য কৰকচ�োন, যেতিয়া প�ৌলে, আত্মিক মৃত্যুৰ বিষয়ে তেওঁ
কৰিন্থীয়া মণ্ডলীত কৈছিল, তেওঁ তেতিয়া এইদৰে আৰম্ভ কৰিছিল, “প্ৰথম যেতিয়া
ত�োমাল�োকে মণ্ডলীত গ�োট খ�োৱা, তেতিয়া ত�োমাল�োকৰ মাজত ভিন্ন ভিন্ন দল
হয়,”(১ কৰিন্থীয়া ১১:১৮) এইট�ো স্পষ্ট যে তেওঁবিলাকে এক নাছিল। প্ৰশ্ন
উত্থাপিত হয়, যে কিহৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে এক হব পৰা নাছিল? সেইট�ো হল
তেওঁবিলাকৰ মৃত্যুৰ ক্ৰিপটনাইটৰ ভূ ৱা অভিনয় কৰা আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি
অবাধ্য হ�োৱা বাবে। আখানে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি অবাধ্যতাই ঈস্ৰায়েলবিলাকক এক
হ�োৱাৰ পৰা পৃথকে ৰাখিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁবিলাকৰ ওপৰত যেতিয়া আক্ৰমণ
কৰিছিল ক�োন�োবাই তেতিয়া তেওঁবিলাকে অক্ষম হৈ পৰিছিল।
প�ৌলে তেতিয়া বিপৰীতমূখী ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে.....
ত�োমাল�োকৰ মাজৰ পৰীক্ষা সিদ্ধ মানুহবিলাক প্ৰকাশিত হবলৈ, ত�োমাল�োকৰ
মাজত নানা মত�ো হব লাগে।(১ ম কৰিন্থীয়া ১১:১৮,১৯)
কি কাৰণে বাৰু ঈশ্বৰৰ মানুহবিলাক তেওঁবিলাকৰ পৰীক্ষাত সিদ্ধ প্ৰকাশিত
হ�োৱাৰ প্ৰয়�োজন?এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰট�ো হল বিশ্বাস আৰু জ্ঞানত যেন এক হব পাৰে
তাৰ কাৰণে পথ নিৰ্মান কৰা। ইস্ৰায়েল জাতিৰ ল�োকবিলাক আৰু তেওঁবিলাকৰ
পৰিচৰ্য্যাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত যি দৰে আখানাৰ অবাধ্যতা আৰু সৰহসংখ্যক
ল�োকৰ বাধ্যতা প্ৰকাশিত হল। তেনেদৰে এইট�োও গুৰুত্বপূৰ্ণ বা প্ৰয়�োজন। আৰু যি
দৰে ৩৮০ জনৰ পৰা ১২০ জন স্হিৰ, বাধ্য শিষ্য যিসকলে নিজৰ পথ প�োন
কৰিছিল। ঠিক এই দৰেই কৰিন্থীয়া মণ্ডলীত�ো প্ৰয়�োজন হৈছিল। সৰহসংখ্যক বাধ্য
আৰু কিছু মান অবাধ্য চিনাক্ত কৰাট�ো প্ৰয়�োজনব�োধ হৈ পৰিছিল। আৰু যদি সেইট�ো
কৰা নহয় তেতিয়াহলে একতাৰ যি পথ সেই পথ বন্ধ হৈ পৰিব আৰু কৰিন্থীয়াত
ঈশ্বৰৰ মহিমা আবদ্ধ হৈ পৰিব। আৰু যিবিলাকে নিৰ্দ োষী নীৰৱ দৰ্শক হিচাপে প্ৰভু
ভ�োজ গ্ৰহন কৰিছিল তেওঁবিলাকলৈও প্ৰতিকাৰ অনাট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ বা প্ৰয়�োজনব�োধ
হৈ পৰিছিল।
প�ৌলে সাৱধান কৰি দিছিল কাৰণ তেওঁবিলাকে ব্যক্তিগতভাৱে যাতনা ভ�োগ
কৰিছিল যেনে(দুৰ্বল, ৰ�োগী, আৰু মৃত্য) তেওঁবিলাক শ্ৰদ্ধভক্তিৰ অভাৱৰ কাৰণে।
তেওঁল�োক জানিছিল ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ য�োগেদি যিৰুচালেম, চমৰীয়া, অন্তিকীয়া আৰু
অন্য কিছু মান চহৰৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিছিল। আৰু এই কাৰণেই কৰিন্থীয়া
মণ্ডলীত যে অকল হৈছিল এনে নহয়, ইফিচীয়া, ফিলিপীয়া, কলচীয়া আৰু আমাৰ
মণ্ডলীবিলাকলৈও, তেওঁ গুৰত্ব সহকাৰে কৈছে যে একতা থাকিব লাগে। যীচু ৰ
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উদাৰহণ বা দৃষ্টান্তসমূহৰ দ্বাৰা আমি জানিব পাৰিছ�োঁ যে, ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি বাধ্য
হ�োৱাৰ য�োগেদিহে এই একতা আনিব পাৰি।

মহান
অন্য আৰু এক�ো উপায় নাই। আজি বাৰু কি হ�োৱা দেখিছ�োঁ? এতিয়াও বিশ্বাসৰ
একতাট�ো লক্ষ্যই হৈ আছে নেকি? ম�োৰ জীৱনত প্ৰাৰ্থনা সমন্ধে ঘটা অভিজ্ঞতাৰ
এটি মত বিনিময় কৰিব খুজিছ�োঁ, যিট�ো কেতিয়াও মই পাহৰিব ন�োৱাৰ�ো। মই
স্পষ্টকৈ ক�োৱা শুনিছিল�ো, “পুত্ৰ ঘুৰি নহালৈকে মণ্ডলীত মই যি কৰিব বিচাৰিছ�োঁ
তাৰ তু লনাত শিষ্যবিলাকৰ খেলা সামগ্ৰীযেনহে হৈ পৰিছে।
মই হতভম্ব হৈ পৰিল�ো। মুলতে মই যি শুনিছিল�ো সেইট�ো বিশ্বাস কৰিব পৰা
নাছিল�ো। মই কল�ো,” “পিতৃ ঈশ্বৰ বাইবেলৰ পৰা তিনিটা উদ্ধতি ম�োক দিয়ক
আপ�োনাৰ বাক্যট�ো বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে। আম�োদজনক বিষয় যে, এই প্ৰশ্ন যিট�ো
মই কৰিছিল�ো তাত ক�োন�ো বিৰক্তি প�োৱা নাছিল�ো। আমি সকল�ো বিষয়ৰ পৰীক্ষা
কৰিব লাগে।”(১ থিচলনীকিয়া ৫:২১) আৰু দুই বা তিনি সাক্ষীৰ সুত্ৰে সকল�ো
কথা নিশ্চয় কৰা হব।(২ কৰিন্থীয়া ১৩:১)
এই প্ৰসংগট�োৰে তেওঁ ম�োক নিদৰ্শন কৰি কৰি কৈছিল:
“কাৰ বাহিনীবিলাকৰ যিহ�োৱাই কৈছে, অলপ পাছতে মই আৰু এবাৰ
আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱীক, সমুদ্ৰ আৰু শুকান ভূ মিক লৰাম, মই
আটাই জাতিক আৰু আটাই জাতিৰ বাঞ্চনীয় বস্তু আহিব, বাহিনীবিলাকৰ
যিহ�োৱাই কৈছে, মই এই গৃহটি গ�ৌৰৱেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিম বাহিনীবিলাকৰ
যিহ�োৱাই কৈছে, এই গৃহটিৰ পূৰ্বৰ প্ৰতাপতকৈ তাৰ শেষৰ প্ৰতাপ অধিক
হব।”(হগয় ২:৬,৭,৯)
এটা সৰু বুৰঞ্জী, বহু বছৰ ধৰি ইস্ৰায়েল জাতি বন্দীত্বৰ জীৱন যাপন কৰি
আছিল আৰম্ভনিতে বাবিল নিবাসী আৰু পাৰচিয়ান বিলাকে বন্দীত্বৰ জীৱন যাপন
কৰিছিল। নৱখুদনেছৰ ৰজাই ধংস কৰা আৰু তেঁ ওৰ বালিল নিবাসী সকলে ধংস
কৰা যি মন্দিৰ যত ইব্ৰীবিলাকৰ বন্দীত্বৰ পৰা মুকলি কৰিবলৈ পাৰছিয়াৰ ৰজা
কাইৰিয়াৰ অন্তৰত এই কথা সুমৱ
ু াই দিছিল নৱখুদনেচৰ আৰু বাবিল নিবাসীবিলাকৰ
মন্দিৰ পুননিৰ্মান কৰিছিল। বহুতে তেওঁবিলাকৰ গৃহভূ মিলৈ উভতি গৈছিল আৰু
উদ্যমেৰে পুননিৰ্মান কৰিব আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু স্হানীয় ল�োকবিলাকৰ কাৰণে
কিছু মান নেতাৰ ভৱিষ্যত বাণীৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ গৃহনিৰ্মান কাৰ্য্য কৰিবলৈ ইচ্ছা
তেওঁবিলাকৰ হৃদয়ত প্ৰজ্বলিত হৈছিল।
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যেনেকৈয়ে নহওক সংকপূৰ্ণ প্ৰশ্নট�ো হৈছে-ভৱিষ্যতবক্তা সকলে অন্ত প�োল�োৱা
তেওঁল�োকৰ যি মন্দিৰ সেইট�ো বুজাইছে নেকি? নে অন্য মন্দিৰৰ কথা ইয়াত
বুজ�োৱা হৈছে? যীচু ৱে কৈছে যে, “তেওঁ এই মন্দিৰ ধংস কৰিব, আৰু তিনি দিনত
পুননিৰ্মান কৰিব।”(য�োহন ২:১৯) যদিওবা তেওঁ পাৰ্থিৱ মন্দিৰত থিয় হৈ আছিল।
তেওঁ সেইট�ো মন্দিৰৰ কথা ক�োৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ মানুহৰ হৃদয়ৰ কথা ইয়াত
কৈছে?
বাইবেল গ্ৰন্থৰ টীকা বা ধাৰভাষ্য আৰু বুৰ়ঞ্জীয়ে বিৱৰণ দিছে যে, পাৰ্থিৱ মন্দিৰ
যিট�ো ইস্ৰায়েলবিলাকে ৭০ বছৰৰ বন্দীত্ব জীৱনে চল�োমনৰ মহানতাৰ আৱৰ্ ভাৱ বা
ঈশ্বৰৰ উপস্হিতিৰ প্ৰকাশে অতিক্ৰম কৰা নাছিল। আৱিৰ্ঊাৱৰ ক্ষেত্ৰত হ�োৰ�োদে
অলংকৃ ত কৰাৰ এশ বছৰ পিছত�ো মন্দিৰ চল�োমনৰ মন্দিৰৰ মহিমা অতি মহান
আছিল। আৰু উপস্হিতিৰ ক্ষেত্ৰত, যেতিয়া চল�োমনে পাৰ্থিৱ মন্দিৰ নিৰ্মান কৰিছিল,
ঈশ্বৰৰ মহিমা মন্দিৰৰ ওপৰত ইমানেই আছিল যে অতি ডাঠ মেঘে মন্দিৰট�োক
আৱৰি ৰাখিছিল আৰু পুৰ�োহিতবিলাকে নিয়মিত ৰুপত তেওঁবিলাকৰ সেৱা আগবঢ়াই
নিব ন�োৱাৰিছিল। পুনপ্ৰতিষ্টা কৰা মন্দিৰত হ�োৱা ঘটনাবিলাক বুৰঞ্জীয়ে নাটকীয়
ৰুপত দেখুো�ৱা নাই।
ফৰীচীবিলাকে যীচু ৰ ব্যাখ্যাট�ো ফূ লকৈ ভাৱি লৈছিল যেতিয়া যীচু ৱে কৈছিল, যে
মন্দিৰ ধংস কৰি তাক তিনিদিনত পুনৰ্নিৰ্মান কৰা বিষয়ট�ো, কাৰণ তেওঁবিলাকে
অনুমান কৰিছিল এইট�ো পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ কথা যীচু ৱ কৈছে বুলি। যদিও আমি হগয়
ভাৱবাদীয়ে আগবঢ়োৱা ব্যাখ্যা পাৰ্থিৱ মনন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবন্ধ ৰাখিছ�ো।
আমি ভূ লকৈ ভাৱি লব পাৰ�ো বা বুজাত ভূ ল হব পাৰে যীচু ৱে ন�ো কি মন্দিৰৰ
কথা কৈছে? আৰু ইয়াৰ সময়সীমা কিমান? প�ৌলে ব্যাখ্যা দিছে, “ত�োমাল�োক
যে ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ, আৰু ঈশ্বৰৰ আত্মা ত�োমাল�োকত নিবাস কৰে, ইয়াক নাজানা
নে”?(১ কৰিন্থীয়া ৩:১৬) চল�োমনে নিৰ্মান কৰা মন্দিৰত যি আত্মা আছিল সেই
একে আত্মা আমাৰ অন্তৰ বা হৃদয়ত�ো বাস কৰে। মই বিশ্বাস কৰ�ো যে, হগয়ে
এই মন্দিৰৰ কথাকে কৈছে আৰু গীৰ্জাঘৰ বা মণ্ডলীসমূহ পিছৰ মন্দিৰ, ইয়াৰ
মহিমা(ঈশ্বৰৰ মহানতা আৰু উপস্হিতি, ঈশ্বৰৰ শক্তি) আগৰ মন্দিৰতকৈ মহাতনা
অধিক গুনে বেছি।প�ৌলে লিখিছে, “যদি লুপ্ত হৈ য�োৱাট�োতেই ইমান কান্তিযুক্ত তেন্তে
নতু নট�ো....”(২ কৰিন্থীয়া ৩:১১)
চিন্তা কৰি চাওক মহিমা(মহানতা আৰু শক্তি) যিট�ো পুৰনি নিয়মত প্ৰকাশিত
হৈছিল। ম�োচীৰ মুখখন আৰ কাপ�োৰ লব লগা হৈছিল, উজ্বলতা কম হবৰ কাৰণে।
এবাৰ তম্বু নিৰ্মান মানে, ঈশ্বৰৰ উপস্হিতি ইমানেই শক্তিশালী ৰুপত প্ৰকাশ হয় যে
ক�োন�োৱে ওচৰ চাপিব ন�োৱাৰে। এবাৰ চল�োমনে মন্দিৰ সজাই উ-সৰ্গা কৰা, মানে
আক�ৌ ঈশ্বৰৰ উপস্হিতি ইমানেই ভয়লগা আছিল যে, পুৰ�োহিতবিলাকে তেওঁল�োকৰ
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সেৱা অবিৰত ভাৱে চলাই নিব ন�োৱাৰিছিল। তেওঁৰ মহিমাযুক্ত উপস্হিতি আচৰিত
আছিল। ভয় লগা, যেনেকৈয়ে নহওক প�ৌলৰ মতে, “নতু ন মহিমাতকৈ পুৰনি মহিমা
ইমান মহিমাযুক্ত নাছিল।”(২ কৰিন্থীয়া ৩:১০)
কিন্তু সময়সীমা কিমান? হগয়ে মণ্ডলীসূমহক আৰম্ভনিৰ পৰা অন্তলৈকে পৰ্য্যাল�োচনা
কৰিছিলেনে? অন্যৰুপত কবলৈ হলে, যীচু খ্ৰীষ্ট স্বৰ্গাৰ�োহনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ
দ্বিতীয় আগমনলৈকে পৰ্য্যাল�োচনা কৰিছেনে?
হগয়ে লিখা ঈশ্বৰৰ বাক্যত আক�ৌ মন কৰি চাওকচ�োন,
“আৰু এবাৰ (কিছু কাল) মই আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথীৱিক, সমূদ্ৰ আৰু
শুকান ভূ মিক লৰাম মই আটৈই জাতিক কঁ পাম। আৰু আটাই জাতিৰ
বাঞ্চনীয় বস্তু আহিব, আৰু মই এই মন্দিৰ(গৃহ) গ�ৌৰৱেৰে পৰিপূৰ্ণ
কৰিম।”(হগয় ২:৬,৭)
তেওঁ যি মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে সেইট�ো কেৱল কঁ প�োৱা সময়লৈকে বুজাইছে। ইব্ৰী
পুস্তকৰ লিখকে এইট�ো স্পষ্ট কৰিছে, “তেওঁ এক প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে, আৰু এবাৰ মই এই
পৃথিৱী অকল নহয়, কিন্তু আকাশ মণ্ডলক�ো কঁ পাম ইয়াৰ অৰ্থ হল সমগ্ৰ সৃষ্টিখনেই
কঁ পিব আৰু আঁৰ�োৱা হব, যাতে অকল সেইবিলাকক বস্তুহে থাকিব যিবিলাক কঁ প�োৱা
নহয়।যিবিলাক বস্তু অলৰ।”(ইব্ৰী ১২:২৬,২৭)
ইব্ৰী পুস্তকখন ৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দত লিখা হৈছিল। মই আগৰ অধ্যায়ত উল্লেখ কৰা
বহু বছৰৰ পিছত। যিৰুচালেমৰ ৰাস্তাত ৰ�োগীবিলাক ৰখা হৈছিল, প্ৰভূ লৈ অহা
চহৰব�োৰ, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিছিল। সেয়েহে ইব্ৰী পুস্তকত উল্লেখ
কৰা প্ৰতিজ্ঞা পাঁচনিকৰ্মত উল্লেখ কৰা প্ৰতিজ্ঞাসমূহক বুজ�োৱা নাই বৰং ভৱিষ্যতৰ
প্ৰতিজ্ঞাক বুজাইছে। অন্তিম কালৰ সময়সীমা যেতিয়া সমগ্ৰ সৃষ্টিখনকে লৰ�োৱা
হব। এই শেষ কালৰ জাতি যিবিলাকে যীচু ৰ পুনৰআগমন দেখা পাব। শাস্ত্ৰৰ পৰা
ধুনীয়াকৈ ঘটনাবিলাক যি ঘটিব তাৰ বিষয়ে দেখা প�োৱা যায়। ঈশ্বৰে সদায় উত্তম
বস্তুট�ো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। আমি শাস্ত্ৰত পাওঁ, “কাৰ্য্যৰ আৰম্ভনিতকৈ তাৰ শেষ
ভাল।” যীচু ৱে কান্না নগৰত উত্তম দ্ৰাক্ষাৰস বিয়াঘৰত খুওৱাৰ দৰে এই ঘটনাট�ো
দেখুৱাই দিছে। আৰু তেওঁ ঘ�োষণা কৰিছে যে, “মই যি যি কাৰ্য্যকৰ�ো ম�োত বিশ্বাস
কৰা জনেও তেনেকুৱাই কাৰ্য্য কৰিব, আৰু তাত�োতকৈ মহৎ কাৰ্য্য কৰিব।”(য�োহন
১৪:১২) কিয় বাৰু “মহানতা” যীচু ৰ স্বৰ্গাৰ�োহনৰ পিছত আহিব?কাৰণ তেওঁ সদায়
উত্তম বস্তু অন্তিম কাললৈকে ৰাখি থয়।
এই একেই ঘটনা মণ্ডলীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত�ো প্ৰয�োজ্য, মণ্ডলীসমূহৰ শেষট�ো প্ৰথম বা
আৰম্ভনিতকৈ উত্তম হব। পাঁচনিকৰ্ম পুস্তকত মন কৰিবলগীয়া আৰম্ভনি দেখুৱাইছে।

একৰ শক্

সেয়েহে
নেকি?
ব্যাখ্যা
ঈশ্বৰৰ
ঈশ্বৰৰ
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আপুনি মণ্ডলী সমূহৰ মহিমা পৃথিৱীত কমিব বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰে
কম মহিমাযুক্ত কম শক্তি, কম প্ৰভাৱ হব পাৰে নেকি? মন কৰিব প�ৌলে
দিছে, “ত�োমাল�োকৰ বিশ্বাস মানুহৰ জ্ঞানত নহৈ ঈশ্বৰৰ শক্তিতহে, আক�ৌ
ৰাজ্য কথাত নহয় শক্তিহে।”(১ কৰিন্থীয় ২:৫ আৰু ৪:২০) শক্তি হল
ৰাজ্যত প্ৰকাশিত এক ডাঙৰ চাওনি।

পুনঃপ্ৰতিষ্ঠিত
আৰু বহুত�ো শাস্ত্ৰাংশলৈ পবিত্ৰ আত্মাই ম�োক চলাই নিছিল, সেই দিনাখনৰ যিব�োৰ
শাস্ত্ৰাংশ সেই কেইটিমান মই উল্লেখ কৰিছ�ো। পাঁচনি কৰ্ম পুস্তকত আৰু এইট�ো মন
কৰিবলগীয়া যে, পাঁচনি পিতৰ পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ ঘ�োষণা কৰিব ধৰিছিল,
“ত�োমাল�োকৰ নিমিত্তে নিৰুপিত খ্ৰীষ্টক, যীচু ক পঠাই দিব। সকল�ো বিষয়ৰ
পুনঃস্হাপনৰ সময়লৈকে তেওঁ স্বৰ্গত থাকিব যিদৰে পবিত্ৰ ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা
পূৰ্বতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল।”(পাঃকঃ ৩:২০-২১)
আহকচ�োন আমি বাক্যব�োৰ পুংখানুংখকৈ চাওঁ, প্ৰথমে, যেতিয়ালৈকে কিবা এটা
ঘটনা নহয় যীচু স্বৰ্গতে থাকিব। ইয়াৰ অৰ্থ হল যেতিয়ালেকে আমাৰ পিতৃ য়ে প্ৰতিজ্ঞা
কৰা নঘটে তেতিয়ালৈকে যীচু নাহে। আহিবও ন�োৱাৰে। সেই প্ৰতিজ্ঞাট�ো কি বাৰু?
যিট�ো প্ৰতিজনৰ বিষয়ে ভাৱবাদীবিলাকে কৈছে?এইট�ো মন্দিৰৰ পুনঃনিৰ্মান কাৰ্য্যৰ
বিষয়ে বুজাইছে নেকি বাৰু?অন্য বাক্যত কবলৈ গলে ৰাজকীয়, মহানতা, সম্পদ,
প্ৰচু ৰতা, সন্মান আৰু ঈশ্বৰৰ মহত্ব আদিব�োৰ পৃথিৱীত কম পৰিলেওঁ য�োগান ধৰা
নহব কিন্ত সেই সমূহ তেওঁৰ মন্দিৰৰ ভিতৰতহে শক্তিশালী ৰুপত প্ৰকাশ কৰা যাব।
এইট�ো বাৰু বৰ্ত মান হৈছে নেকি?মণ্ডলীবিলাক শক্তিশালী ৰুপত নিজকে প্ৰতিপন্ন
কৰিব পাৰিছেনে যাৰ দ্বাৰা আমি সমগ্ৰ চহৰ, বা ৰাজ্যখনকে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অহা
দেখিম? আমি চিকু-সালয়সূহ খালী হৈ পৰা দেখিছ�োঁনে? আমি বাৰু অন্ধই দৃষ্টি
প�োৱা, জন্মৰ পৰা খ�োঁৰা ল�োকে উঠি জপিো�ৱা, আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা গ�ৌৰৱ কৰা
দেখিছ�ো নে? পৰচৰ্য্যই হওক বা মণ্ডলীবিলাকেই হওক হেৰাই থকা জাতি বিলাকলৈ
যাব পাৰিছেনে? মণ্ডলীবিলাকৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়�োজনীয়তা নাই নেকি?এইব�োৰ কাৰণতে
হগয় ভাৱবাদীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল নেকি বাৰু?
“এই গৃহটি পূৰ্বৰ প্ৰতাপৰ অৱস্হাত দেখা ত�োমাল�োকৰ মাজত ক�োন
আছে”? এই মন্দিৰ ত�োমাল�োকে এতিয়া দেখিছানে? ত�োমাল�োকৰ দৃষ্টিত
এক�ো ন�োহ�োৱা যেন নালাগে নে?(হগয় ২:৩)
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হগয় তেওঁৰ সন্মূখতে থিয় হৈ থকা ল�োকবিলাকক এই প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিন্ত ঈশ্বৰে
এইট�ো আজি আমাক সুধিছে, আহক আমি সাধু হওঁ। পাচঁ নিকৰ্মৰ তু লনাত তেওঁৰ
মহত্বৰ উপস্হিতিৰ আমি যি সমূহ অভিজ্ঞতা পাইছ�োঁ সেই সমূহ এক�োৱেই নহয়।
যদি স্পষ্টকৈ আমি এইট�ো দৃষ্টি নকৰ�ো, তেওঁৰ মহান শক্তি মণ্ডলীসমূহলৈ পুনঃস্হাপন
কৰাট�ো ধৈৰ্য্যসহকাৰে নিবচাৰি শক্তিহীন মণ্ডলীহে স্হাপন কৰা হব।
আমি একতাহীন হৈ যিট�োৱে ক্ৰিপটনাইটৰ দ্বাৰা উৎপাত আনিব, এনেকুৱা
একজীৱন ধৈৰ্য্যৰে বিচাৰিম নেকি? অনুগ্ৰহ কৰি, অনুগ্ৰহ কৰি ম�োৰ কথা শুনক,
তেওঁত(ঈশ্বৰত) এক হ�োৱাৰ লক্ষ্যৰে আমি আগুৱাই যাওঁহক। আৰু সেইট�ো কেৱল
তেওঁৰ বাক্যত বিশ্বাস আৰু বাধ্যতা হ�োৱাৰ য�োগেদিহে সম্ভৱ।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
এতিয়া দৰ্শন যি দৰ্শনলৈ আমি যাব লাগে সেইট�ো স্পষ্ট। আহক যিব�োৰ ক্ৰিপটনাইটে
আমাৰ উন্নতি, বিশ্বাসী, বা ব্যক্তিগত বিশ্বাসী হ�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰ�োপ কৰে
সেইসমূহ চিনাক্ত কৰ�োঁহক। এই অধ্যায় পঢ়াৰ য�োগেদি আমি জানিব পাৰিম
ক�োনব�োৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে সম্বৱ। সেয়েহে আপুনি স্পষ্ট সিন্ধান্তৰ মুখামুখি
হওক। দুৰ্বল, শক্তিহীন, জীৱনব�োৰ গ্ৰহণ কৰি, যিব�োৰৰ বিষয়ে মণ্ডলী অৱগত বা
এক শক্তিশালী জীৱন যি সম্পূৰ্ণতা, যীচু খ্ৰীষ্টৰ কেচা মহানতাক আক�োঁৱালি লওক।
যেতিয়ালৈকে, আপুনি এই দৃঢ়তাত সমৰ্থৱান নহয় আপুনি এক�ো কাৰ্য্য কৰিব
ন�োৱাৰে। আৰু কাৰ্য্যহীন জীৱন লৈ এক শক্তিহীন সম্পৰ্ক ত স�োমাই পৰিব। ইয়াৰ
অৰ্থ হল প্ৰথম পৰ্য্যায়ট�ো হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্যত আৰু আপ�োনাৰ জীৱনত তেওঁৰ
দৰ্শনসমূহ দৃঢ় হব লাগিব।
ইফিচীয়া পুস্তকত আমাক ক�োৱা হৈছে, যীচু ৱে তেওঁৰ বাক্যৰ য�োগেদি আমাক
ধূৱে, আৰু আমি আমাৰ বন্ধুব�োৰৰ সৈতে সেই বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি আগুৱাই যাব
পাৰ�োঁ। আপুনি নিমন্ত্ৰিত হ�োৱা শক্তিশালী জীৱনৰ বিষয়ে ঘ�োষণা এনেদৰে ব্যাখ্যা
কৰি যাওক, “ম�োৰ পৃথিৱীখন যীচু ৱে তেওঁৰ শক্তিৰ আত্মাৰে সলনি কৰি দিব। বা
ঈশ্বৰে হেৰাই থকা আত্মাব�োৰ পাবলৈ তেওঁৰ মহানতা ম�োৰ ভিতৰত উদয় কৰিব,
বা মই ম�োৰ সমপৰ্য্যায়ৰ ল�োক আৰু ম�োৰ কাৰ্য্যস্হানত আনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰনে
অভিযুক্ত হৈছ�োঁ।” আৰু প্ৰতিদিনে এই সত্যতা ঘ�োষনা আপুনি কৰিবলৈ আৰম্ভ
কৰক। তাৰ পিছত লক্ষ্য কৰক আপ�োনাৰ দৃঢ়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাব।
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বিবাহ পত্ৰ
পিছৰ অধ্যায় কেইটামান পঢ়াৰ পিছত এনেকুৱা অনুমান হব যেন আমি শহাৰ
বাহনতহে যাত্ৰা কৰিছ�োঁ নেকি?কিন্তু মই আপ�োনাক নিশ্চিত কৰি দিব খুজিছ�োঁ
যে, কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সত্যতা জানাৰ পিছত আমি আত্মিক ক্ৰিপটনাইটে যি
মণ্ডলীবিলাকত উৎপাত বা ধংস আনে সেইব�োৰৰ বিষয়ে গম পাম।

এক নিদৰ্শনস্বৰুপ বিবাহ?
এই কাহিনীট�ো ধ্যান কৰক, অন্য উদাহৰনতৈ মই ভাৱ�ো এই উদাহৰণট�োৱে
ঈশ্বৰৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক পবিত্ৰতা বজাই ৰখাত সহায় কৰিব।
এজন ডেকা লৰা জাষ্টিন এবছৰ ধৰি এ়ঞ্জেলাক ভাল পায়। আৰু বিবাহৰ প্ৰস্হাৱ
দিছে। তাই জাষ্টিনৰ দৃষ্টিত দেখিবলৈ ধুনীয়া। আৰু ধুনীয়া ব্যক্তিতবৰ অধিকাৰী।
গভীৰভাৱে জাষ্টিনে তাইক ভাল পাইছিল আৰু গ�োটেই জীৱন তাইৰ লগতে কটাব
খুজিছিল।
জাষ্টিনে বিশেষ আবেলিৰ বাবে আয়�োজন কৰিছিল। আৰু সিদ্ধ সময়ত আঠু পাৰি
এটি সৰু বাকচ খুলি হীৰাৰ আঙু ঠি জুৰণৰ কাৰণে পিন্ধাৱ খুজিলে। আশ্চৰ্য্য হৈ
তলমুৰ হল, তাই তাইৰ মূখখন ঢাকি আনন্দৰ চকু পানী বব ধৰিলে, আবেগিক
হৈ পৰিল। নীৰৱে ধৈৰ্য্যসহকাৰে মুৰট�ো জ�োকাৰিলে অকনমান সময়ৰ পিছত, তাই
আনন্দৰে সৈতে কলে, “হয়, হয়, হয়, মই আপ�োনাক বিয়া কৰিম।”
বিবাহৰ সাধু বা কাহিনীট�ো কেইদিনমান পিছলৈ লৈ য�োৱাৰ পিছত। সম্পূৰ্ণ,
প্ৰেম, হাঁহি, আম�োদজনক, ভৱিষ্যতৰ কথা, সপ�োন, যিট�ো সাধাৰণতে ডেকা লৰাছ�োৱালীয়ে দেখে তেওঁল�োকেও দেখিলে। সময় বাগৰিব ধৰিলে, জাষ্টিনে আৱিষ্কাৰ
কৰি উলিয়ালে যে তেওঁ কল্পনা কৰাতকৈ অধিক গুনে বেছি বিস্ময়ী।তাই খেলধেমালীত ধেমেলীয়া, আৰু ভয় লগা কহিনী ভাল পায়। তাইৰ পৰিয়াল আৰু আন
মানুহৰ সৈতেও সুন্দৰ ভাৱে কথা পাতে। তাই বহুত চতু ৰ আৰু এটা খ�োজ আগ
হৈ থাকে। তাই সৃষ্টিশীল, শিল্পী আৰু চিন্তাসম্পন্ন ছ�োৱালী। জাষ্টিনৰ ঘৰত আহি
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এ়ঞ্জেলাই সদায় বস্তুব�োৰ চু ই সজায় আৰু তাই জাষ্টিনতকৈ বেছি ভালকৈ ৰান্ধে।
তাই পৰিস্কাৰ আৰু গঠনমূলক ছ�োৱালী। নকলেও বুজিব পাৰি যে, তাই জাষ্টিনৰ
ঘৰত যি বৰঙনি দিছে সেইট�ো নতু নকৈ গঢ় লৈ উঠা তেওঁল�োকৰ সমম্ধত সেই
বৰঙনিয়ে জাষ্টিনৰ মনত খুৱ আনন্দ আনিলে। তেওঁল�োকৰ ভৱিষ্যত জীৱন বহুত
উজ্জল হৈ পৰিল।
তেওঁল�োকৰ বিবাহৰ বাবে কেইমাহমান থকাত এদিনাখন আব�োলি জাষ্টিনে কামৰ
পৰা উভতি আহিল জাষ্টিনে আশা কৰিছিল যে এঞ্জেলাই তেওঁক পৰম্পৰা হিচাপে
চু মা খাব কিন্তু এঞ্জেলাই সেইদিনাখন নহা দেখি তেওঁ প্ৰথমে পৰিয়াল ক�োঠা, তাৰ
পিছত পাকঘৰ, পিছফালৰ চ�োতালত আৰু অন্তত বিচনা থকা ক�োঠাত এ়ঞ্জেলাক
বিচাৰি পালে।
আৰু গম পালে যে তাই কৰবাত যাবলৈ সাজু। সুগন্ধ আৰু প্ৰেমৰ গান
ক�োঠাট�োত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল। জাষ্টিনৰ সন্মূখতে তাই ধুনীয়াকৈ সাজু হৈ বাহিৰত,
এখন ৰেষ্টুৰেন্ট যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত তাইক এজনে লৈ গৈছিল অতীত জীৱনত।
তালৈ যাব বুলি কলে তাইৰ পিঠি জাষ্টিনৰ পিনে কৰিলে আৰু কলে যে তাইৰ
গিৰিয়েকক ক�োঠাত খ�োজ কঢ়া দেখা নাই। জাষ্টিন আতংকিত হৈ গল, অহ নহয়,
মি পাহৰিছিল�োয়েই আমি আজি ৰাতিৰ ভ�োজ আয়�োজন কৰিছিল�ো হয় নে? মই
তাইক য�োৱাট�ো গ�োলাপ ফু লৰ থ�োপা দি বন্ধ কৰিব লাগে।
নিৰৱতাৰ মূহুৰ্ত হাঁহি ও আনন্দৰে কিন্তু হতাশাৰে ভাঙি স্বগাতম জনাইছিল�ো,
“হে হনী।”
অকনমান জিকাৰ খাই উঠি আনন্দৰে সহাঁৰি জনালে, “অহ হে বেবি” মূখখন
খুলি স্বীকাৰ কৰিলে যে, “হব বাৰু, মই ভাব�ো মই পাহৰিলে আজি ৰাতি আমাৰ
আয়�োজন নাছিল নে”?
তাই তৎক্ষণাত কলে, “অহ নাই, বেবি।”
অকনমান দিধ্ধাব�োধ মনে আৰু পৰিবেশট�ো ধ্যান কৰি, তেওঁ সামৰণি মাৰিছিল
যে তাই তেওঁক বিস্ময় লগাইছে। তেওঁ ভাবিছে এটি বিশেষ আবেলি ঘৰতেই
হওক নাইব চহৰত হওক কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু ইতিমধ্যে এঞ্জেলাই সুন্দৰ সাজপ�োচাকব�োৰে পৰিহীত হৈ আবেলিৰ বাবে সাজু। তেওঁ প্ৰশংসাজনক বাক্যৰে কলে,
“ত�োমাক আজি বঢ়িয়া দেখা গৈছে।”
“ধন্যবাদ মৰম লগা প্ৰিয়তম, তাই কলে।”
জাষ্টিনে এক�ো গম ন�োপ�োৱা মনেৰে সুধিলে, ময়�ো কাপ�োৰ পিন্ধি যাবলৈ সাজু
হম নেকি?
এঞ্জেলা অকনমান চিন্তা কৰিলে আৰু সহাৰি জনাই কলে, “যদি আপুনি ইচ্ছা
কৰে যাব পাৰে।”
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জাষ্টিনে পৰিবেশ বুজি কলে, ভাল ত�োমাৰ দৰে মইও ওলাম কাম কৰা কাপ�োৰ
পিন্ধি নেযাওঁ, ত�োমাৰ দৰে সুন্দৰ কপ�োৰ পিন্ধি ওলাম।
অৱশেষত এঞ্জেলা, কথ�োপকথনৰ মাজেদি কলে অহ হনী, আজি ৰাতি মই গৈছ�ো।
“মই জান�ো সেইবাবে কাপ�োৰ পিন্ধি ওলাব কলে, জাষ্টিনে সঁচাকৈ হতভম্ভ হৈ পৰিল।
এঞ্জেলাই খুলাখুলিকৈ এক�ো লুকুৱাই নাৰাখি কথাখিনি কলে, নহব বেবি, মই
আজি টনিৰ লগত যাওঁ। “আমি ৰাতিৰ ভ�োজ হ�োটেলত খাম চিনেমা চাম, আৰু
ফেয়াৰমেন্ট হ�োটেলত থাকি ৰাতি আহি পাম।”
“টনি ক�োন হয়”? জাষ্টিনে প্লশ্ন কৰিলে।
“তেওঁ ম�োৰ উচ্চ বিদ্যালয়ৰ দিনৰে বন্ধু , তাতে কি হল”?
জাষ্টিনে কলে, তু মি তাৰ লগত যাব ন�োৱাৰিবা।
“কিয় যাব ন�োৱাৰিম”? জাষ্টিনে কলে
“কাৰন আমি দুয়�ো বিবাহ পাশত আবদ্ধ” আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত
কৰিছ�ো। আন মানুহৰ লগত য�োৱাট�ো ভাল কথা নহয়।
এই কথা আপুনি গুৰুত্বসহকাৰে কৈছে নেকি? বুলি তাই কলে, ম�োৰ আন বহুত�ো
লৰাৰ লগত ঘনিষ্ঠ সমন্ধ আছে। আপ�োনাৰ আৰু ম�োৰ বিবাহ হ�োৱা বুলিয়েই ম�োৰ
বন্ধু ৰ লগত থকা সম্পৰ্ক এৰি দিম নেকি?
হয়, বিবাহিত ল�োকবিলাকে এইট�োৱে কৰে। তেওঁল�োকে অকল বিবাহ পতা ল�োক
দুজনৰ মাজতেহে ভগাই লয়। জাষ্টিনে দুখ আৰু খঙেৰে মাত লগালে।
এঞ্জেলাই কলে, “ৰবা” কথাব�োৰ সুন্দৰকৈ বুজাই তাই কলে যে, “তু মি ম�োৰ প্ৰিয়,
ম�োৰ সৰহসংখ্যক সময় ত�োমাৰ লগতে কটাওঁ ম�োৰ সকল�ো বন্ধু তকৈ ত�োমাক বেছি
ভাল পাওঁ কিন্তু এইট�ো হব ন�োৱাৰে যে সিহঁ তৰ লগত দেখা নকৰিম।কেইবাবছৰ
ধৰি মই সিহঁ তৰ লগত ঘনিষ্ট সম্পৰ্ক আছে। মই এতিয়াও সিহঁ তক ভাল পাওঁ, আৰু
মই সিহঁ তৰ লগত উপভ�োগ কৰিব খুজ�ো। ইয়াত ম�োৰ কি ভূ ল হল?”
মই গম পাইছ�োঁ এইট�ো ভাল নাই হ�োৱা।

তু লনা
ম�োক প্ৰশ্ন কিছু মান কৰিব দিয়ক, জাষ্টিন তাইৰ প্ৰিয় নাছিল নেকি? তাই
তেওঁক ভাল নাপাইছিল নেকি? এঞ্জেলাই তাইৰ অন্য বন্ধু তকৈ জাষ্টিনক ভাল প�োৱা
নাছিল নেকি? তাইৰ আৰু জাষ্টিনৰ সম্পৰ্ক ৰ প্ৰতি অনুভূতি নাই নেকি?তাই নিজকে
ঘৈনীয়েক হিচাপে ভবা নাছিল নেকি?
এইট�ো, এনেদৰে ভাৱকচ�োন: জাষ্টিনে এটা মুঢ়া বিয়া কৰিব পাৰিলেহেঁ তেন, যিয়ে
কাৰ�ো যত্ন নলয় আৰু ৰান্ধিবও নাজানে। যাৰ অনুপ্ৰেৰনা নেথাকে, জীৱনৰ তা-
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পৰ্য্যও নেৰাখে। তেওঁ এঞ্জেলাক প্ৰতিট�ো দিশত সিদ্ধ হৈ থকাট�ো বিচাৰিছিল নেকি?
কিছু সংখ্যক বন্ধু বা মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাট�ো বিচাৰিছিল, তেওঁ তাইৰ ৯০
শতাংশ সময় প�োৱাট�ো বিচাৰিছিল, কিয় বাৰু তেওঁ আমনি পাইছিল?
অৱশ্যে বহুত�ো মানুহৰ বাবে এইব�োৰ ইতিংকিৰ প্ৰশ্ন।
এনে অনুভৱ হয় যেন এ়ঞ্জেলাৰ বিবাহৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান নাছিল নেকি?তাইক
ক�োৱা হ�োৱা নাছিল যে এইট�ো এটা মানুহ আৰু মহিলা ইজনে সিজনৰ প্ৰতি হ�োৱা
অংগীকাৰবদ্ধ। তাই অন্য কথা ভাৱি বিয়া হৈছিল আৰু জাষ্টিনে অন্য এক কথাত
বিয়া কৰাইছিল। এঞ্জেলাৰ কাৰনে বিয়া হল এটা, আনন্দ, ধেমালী, ওপকাৰ আৰু
এক অনুশীলন। তাই মহান জীৱন, আৰু অনান্য বন্ধু বৰ্গৰ সম্পৰ্ক ও সুন্দৰকৈ চলাই
নিছিল। যেনেকৈয়ে নহওক এনেব�োৰ দৃষ্টিভংগীয়ে পবিত্ৰ বিবাহ ভাঙি দিয়ে।
এটি সাধাৰণ উপায়য়েৰে এই সত্যতাট�ো ধ্যান কৰ�োঁহক। যেতিয়া বগা সাজ
পিন্ধাই মহিলাক গীৰ্জাঘৰৰ স্তম্ব বা বিবাহ অনুষ্ঠিত স্হানলৈ খ�োজ কঢ়াই লৈ য�োৱা
হয় তেতিয়া সেই মহিলা বা কইনা গৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছু মান পাতে। তাইৰ
ঘনিষ্ট সম্পৰ্কীয় ল�োক বিলাকক বিদায় বুলি কয়। অতীতৰ যিমান বন্ধু বা লৰা
বন্ধুবিলাকৰ লগত থকা সম্পৰ্ক আছিল সেই সকল�ো সমাপ্ত কৰি দিয়ে। আৰু
আহিবলগীয়া দিনব�োৰত�ো ক�োন�ো সম্পৰ্ক ক�োন�ো প্ৰেমীকৰ সৈতে গঢ় লৈ নুঠিব
বুলিও ঘ�োষণা কৰে। আৰু লৰাজনেও যি জনে তাইৰ বাবে ৰৈ থাকে তেও�োঁ একেই
প্ৰতিজ্ঞা কৰে।
আহকচ�োন, আমি এইট�ো ব্যক্তিগত কৰ�োঁহক। জাষ্টিনে মুখামুখী হ�োৱা পৰিস্হিতি
যদি আপ�োনাৰ�ো হয়, তেন্তে আপুনি ন�ো কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব? নাইবা,
যাক আপুনি বিয়া কৰিব তেওঁ যদি বিয়াৰ আগতে কয় যে, বিয়াখন আপ�োনাৰ
লগত একতা হবৰ কাৰণে কৰা এটা মাথ�ো ব্যৱহাৰ। তাৰ পিছত�ো আপুনি সাজু
হবনে বিয়া কৰিবৰ বাবে?
মই তেনেদৰে নেভাব�ো। তৎক্ষনাত হয়ত�ো এক�ো চিন্তা নকৰাকৈয়ে আপুনি কব
যে, “এইট�ো ক�োন�োমতেই হব ন�োৱাৰে!”
আপুনি সহাৰি জন�োৱাত কিয় ইমান আক�োৰঁগ�োজ হব? সাধাৰণ উত্তৰট�ো হল,
আপুনি ক�োন�ো বেলেগ ধৰণৰ চৰ্ত লৈ বিবাহ পাশত স�োমাব খ�োজা নাই। আপুনি
আপ�োনাৰ গ�োটেই জাৱন এনেকুৱা এক চৰ্ত আৰু যেতিয়ালৈকে স্বামী-স্ত্ৰী দুয়�ো সমৰ্পন
নকৰিব তেতিয়ালৈকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলৈ আপুনি মান্তি নহব।
সেয়েহে, আপুনি কেতিয়াও হয়ত�ো এনেকুৱা চৰ্ত গ্ৰহণ কৰিব ন�োৱাৰা ব্যৱহাৰ
থকা ছ�োৱালী বিয়া নকৰে। আহক আমি সাধুতাৰে খুজ�োঁহক, “এঞ্জেলাৰ নিচিনা
স্বভাৱ থকা যি কইনা তেনেকুৱাধৰণৰ মানুহৰ বাবে যীচু আহিব বুলি আপুনি
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বিশ্বাস কৰেনে”? অকনমান সময় ৰাখি ভাৱকচ�োন। যীচু ৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক
স্বামী স্ত্ৰীৰ দৰে। প�ৌলে কৈছে,
“এই কাৰনে মানুহে পিতৃ -মাতৃ ক এৰি নিজ তিৰ�োতাত আসক্ত হব, আৰু
সেই দুয়�ো এক দেহ হব।” এই নিগুঢ় তত্ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু এইট�ো খ্ৰীষ্ট
আৰু মণ্ডলীৰ এক হ�োৱাৰ যি পথ তাকেই বুজাইছে।(ইফিচীয়া ৫:৩১,৩২)
আৰম্ভণিৰে পৰা, এই যি বিবহ পত্ৰ বা চু ক্তি ইয়াকে ঈশ্বৰে স্হাপন কৰিছে যাতে
আমি তেওঁৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক ও বুজি পাব পাৰ�ো। নতু ন নিয়মত যীচু হল দৰা
আৰু মণ্ডলী মানে হল কইনা। এঞ্জেলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ থকা কইনাক আমাৰ দৰাৰ
সৈতে মিলাবৰ কাৰনে উদ�োগনি জনাও কিয় বাৰু? পাচঁ নি যাক�োবে স্পষ্ট ৰুপত এই
সম্পৰ্কে লিখিছে, এই পদব�োৰত যাক�োবে ব্যক্তিগত খ্ৰীষ্টিয়ান সকলক কৈছে।
আপ�োনাল�োকৰ অভিপ্ৰায়ব�োৰ সম্পূৰ্ণ ভূ ল। যিয়ে আপ�োনাল�োকক সন্তোষ্টি দিয়ে
সেইট�োহে অকল বিচাৰে। আপ�োনাল�োক ব্যাভিচাৰী, জগতৰ সৈতে মিত্ৰতা
মানে ঈশ্বৰৰ সৈতে শত্ৰুতা ইয়াক অনুভৱ নকৰেনে? মই আক�ৌ কৈছ�োঁ
আপুনি যদি জগতৰ সৈতে মিত্ৰ হব খ�োজে আপুনি ঈশ্বৰৰ শত্ৰু হৈ পৰিব।
আপুনি এই শাস্ত্ৰংশৰ ক�োন�ো অৰ্থ নাই বুলি ভাৱে নেকি?পদবিলাকে কৈছে,
যে ঈশ্বৰ সহনশীল আৰু যি আত্মা আমাক তেওঁ দিছে সেই আত্মা তেওঁৰ
প্ৰতি বিশ্বাসী হব লাগে। ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহক। আৰু ঈশ্বৰ আপ�োনাৰ
ওচৰলৈ চাপি আহিব।আপ�োনাৰ হাত ধ�োঁৱক আপুনি পাপী, আপ�োনাৰ হৃদয়
শুচি কৰি লওক। কাৰণ ঈশ্বৰ আৰু জগতৰ সৈতে আপ�োনাৰ অনুগত্য
জগ�োৱা হৈছে। শ�োক আৰু দুখ, যাতনাই আৰু চকুল�োৰে আপ�োনাৰ জীৱন
ভৰি পৰিব আপুনি কৰা কৰ্মৰ ফলস্বৰুপে।(যাক�োব ৪:৩,৫, ৮:৯)
এই বাক্যব�োৰ শক্তিশালী। মূলতে অবিশ্বাসী সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠাট�ো সাধাৰণ।
সিহঁ ত কঠ�োৰ যেন হয়। ম�োৰ ডেকা কালত অতিৰঞ্জিত হৈ পৰিছিল�ো। ম�োৰ
অপিৰিমীত ব্যাখ্যা কৰা খুব বেয়া অভ্যাস আছিল। অতি বেছিকৈ মই নিজকে
ডাঙৰ, পৰিনতি, আনকি প্ৰকৃ ততে যিট�ো শুদ্ধ নহয় এনেভাৱে ম�োৰ তাৰ প্ৰতি স্নেহ
জন্মিছিল। ভয়ানক ফল পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গ কাৰনেই এই গুৰুতৰ অৱস্হালৈ লৈ
আহিছে।
মই ভাৱ�ো, এটা বা আন যিক�োন�ো ভূ ল আমাৰ হয়েই। ডেকা মাক, দেউতাক�ো
লৰা-ছ�োৱালীক কয়, “তু মি আক�ৌ এইট�ো কৰিলে ত�োমাক শাস্হি দিয়া যাব।
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এইট�োৱে হয়ত�ো প্ৰথম বা দ্বিতীয়বাৰ কাম কৰে, কিন্তু লৰা বা ছ�োৱালীয়ে সেইট�ো
প্ৰত্যেহ্বান হিচাপে লয় আৰু ক�োন�ো কথা শুনা দেখিব প�োৱা নাযায়।”
সেই মূহুৰ্ততে লৰা-ছ�োৱালীয়ে পিতৃ -মাতৃ ৰ বাক্য গুৰুত্বসহকাৰে ল�োৱা বন্ধ
কৰে। এই একেই ৰুপ বিদ্যালয়, ব্যৱসায় চৰকাৰ প্ৰেছ আৰু বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ
সদস্যবিলাকৰ মাজত�ো হ�োৱা দেখা যায়। আমি বহুবাৰ সহজভাৱে এই সতৰ্কবাণঈ
লৈ ভাৱ�ো যে আমাক বচাৰক বাবে কৰে যেন ভাৱ�ো।
কৰূণভাৱে এই একেই মন�োভাৱ শাস্ত্ৰাংশৰ প্ৰতিও আমি কৰ�োঁ। আমি মনত
ৰাখিব লাগে ঈশ্বৰে যি বিচাৰে সেইট�ো কয় আৰু যিট�ো কয় সেইট�ো তেওঁ বিচাৰে।
এইট�ো গুৰুত্বসহকাৰে মনত ৰখাট�ো অতিকৈ প্ৰয়�োজন যে, গ�োটেই শাস্ত্ৰ ঈশ্বৰ
নিশ্বাসিত(২ তীমথিয় ৩:১৬) সেয়েহে যেতিয়া যাক�োবে লিখা পত্ৰ আমি পঢ়ো,
ঈশ্বৰে যি জনে কয়।
যদি প্ৰকৃ তাৰ্থত মই যি লিখিছ�োঁ সেইট�ো হৃদয়ত স�োমাও, তেন্তে এইট�োৱে শৰীৰ
কঁ পাব। এজন খ্ৰীষ্টিয়ান যাৰ আনুগত্য ঈশ্বৰ আৰু জগতৰ মাজত ভাগ কৰা হয়
সেইট�ো হল ব্যাভিচাৰ। বলৱান শব্দ এটা আছে। বহুত�ো পাপ আছে যি পাপ স্বামীস্ত্ৰী বা স্ত্ৰীয়ে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কৰে। যেনে পৰচৰ্চা, মিছা ক�োৱা, চু ৰ কৰা, চিঞঁ ৰা,
জিকাৰ খুউৱা আদি। এইব�োৰ সহজভাৱে ল�োৱাট�ো উচিত নহয়। কিন্তু ইয়াৰ এটাও
ব্যাভিচাৰৰ সমান কঠ�োৰ নহয়। এই কাৰণে জাষ্টিনে ভয় খাইছিল আৰু হতভম্ব
হৈ পৰিছিল এঞ্জেলাৰ ব্যৱহাৰ দেখি। তাই উচ্চ পৰিসৰত গৈ আছিল আৰু নিজকে
ঠগিছিল, আৰু তাই নিজৰ ভূ ল একেবাৰে দেখা প�োৱা নাছিল।
পাঁচনি যাক�োবে আক�ৌ অবিৰতভাৱে কৈ আছে যে, আত্মিক ব্যাভিচাৰী হৈ আমি
ঈশ্বৰৰ সৈতে শত্ৰু হৈ পৰিছ�ো। এইট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমিয়ে এইট�ো কৰ�ো। ঈশ্বৰে
আমাৰ তেওঁৰ শত্ৰু বনাব ইচ্ছা নকৰে। কাৰণ তেওঁ আমাক বহুত ভাল পায়।
কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ ভাল প�োৱা মৰম, জগতৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ তেতিয়াই আমি
ঈশ্বৰৰ শত্ৰু হবলৈ চহী মৰাৰ দৰে হয়।
আমি বাৰু সহজভাৱে বাক্যব�োৰ লম নেকি?এই ব্যাখ্যা ব�োৰ যিব�োৰ যাক�োবৰ
ব্যাখ্যা সেইব�োৰ নতু ন নিয়মত নাই বুলি ভাও জুৰি থাকিমনে আৰু অৱহেলা কৰি
থাকিমনে? অকল যাক�োবেই যে এইব�োৰৰ বিষয়ে লিখিছে এনে নহয়। আমি প�ৌলে
লিখা ও আৱিষ্কাৰ কৰা যিজনে আনি লিখকবিলাকৰ ভিতৰত ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ যি
মহান সেই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ�োপৰি প্ৰেমৰ পাঁচনি য�োহন, পিতৰ আৰু
যিহুতাই লিখিছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে যীচু ৱে তেওঁৰ পুনৰুত্থানৰ পিছত এচিয়াৰ
মণ্ডলীবিলাকক কৈছিল।
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কেনেকৈন�ো আত্মিক ব্যাভিচাৰে ঈশ্বৰ শত্ৰু কৰে সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী
অধ্যায়ত চাম। আমি আল�োচনা কৰি থকা ক্ৰিপটনাইট যে এইট�োৱেই হয় সেই
ব্যৱহাৰ যে ক্ৰিপটনাইট সেইট�ো আমি উলিয়াম।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
ঈশ্বৰে কৈছে এজন প্ৰতিদন্দী ঈশ্বৰ বহু সময় ধৰি শাস্ত্ৰই শিক�োৱা এই কথা আমি
গম পাইছ�ো। কিন্তু তথাপিও বহুত�ো খ্ৰীষ্টিয়ানে এইব�োৰ ভাৱিবৰ বাবে সময় উলিয়াব
ন�োৱাৰে নাইবা বিশ্বাসত লয় যে এইব�োৰ পুৰনি নিয়মতহে প্ৰয়�োজ্য। সত্যৰ পৰা
দূৰত নিব ন�োৱাৰিব, যীচু ৰ বলিদানে আমাক দেখুৱাই দিছে যে তেওঁৰ প্ৰেম হল
আটাইতকৈ বিশ্বাসী দৰা।
সেয়েহে আপুনি চাব পাৰে যে, আমি বিচাৰিব লাগে যে, ঈশ্বৰ প্ৰতিদন্দী হব
লাগে। আনুষ্ঠানিক নহয়। আমাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ বিশ্বাস, আৰু আমি যেন তেওক
প্ৰেম কৰিব পাৰ�োঁ ভয়, ভক্তি সহমশীলতাৰে সেইট�ো তেওঁৰ পৰা আমি খুজিব লাগে।
এইট�োৱে উপায় যিয়ে তেওঁৰ সৈতে ঘনিষ্টতাট�ো সমৰ্থৱান কৰিব।
আজি আপ�োনাৰ হৃদয় পৰীক্ষা কৰক। যীচু ৰ প্ৰতি আপ�োনাৰ কিমান মৰম?
পবিত্ৰ আত্মাক কওক যাতে আপ�োনাক দেখুৱাই দিব ক�োন�ো প্ৰেমে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ
পৰা ব্যাভিচাৰ আপ�োনাক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ ভয় খুৱাইছে নেকি? যদি আপ�োনালৈ
তেওঁ ক�োন�ো কথা প্ৰকাশ কৰে তেন্তে আপুনি সলনি হবলৈ লওক। আজিয়েই আপুনি
সম্পৰ্ক ঈশ্বৰৰ সৈতে গঢ়ি ত�োলক। আৰু তেওঁক পুনৰ সমৰ্পন কৰক যেন বিবাহৰ
প্ৰতিজ্ঞাতেই তেওঁলৈ কৰিছে তেনেভাৱে কৰক।

৯
ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাভিচাৰ
পাঁচনি যাক�োবৰ বাক্য( ত�োমাল�োক ব্যাভিচাৰীবিলাক, ত�োমাল�োকে নাজানে নে?যে
জগতৰ মিত্ৰতাই ঈশ্বৰৰ শত্ৰুতা) ব�োৰ শক্তিশালী যাৰ বিষয়ে মণ্ডলীসমূহত অতি
কম পৰিমানে শুভৱাৰ্ তাৰ বাৰ্ তাত শুনিবলৈ প�োৱা যায় বা সভাসমূহত শুনিবলৈ
প�োৱা যায় নাইবা ব্যক্তিগত আল�োচনা কৰে। তথাপিও আমি কেনেকৈন�ো বাৰু
সেইব�োৰ চাব পাৰ�োঁ। শাস্ত্ৰত থকা আটাই বাক্যৰ ভিতৰত এইট�ো যে একেবাৰে
এলাগী কৰি থ�োৱা ব্যাখ্যা নহয়, এই বিষয়ে আমি সঘনাই পাই থাক�ো আমাৰ
বাইবেলত।
যদি আমি যাক�োৱৰ বাক্য পৰীক্ষা কৰি চাও আৰু তেওঁল�োকৰ সতৰ্কবাণীত মন
দিওঁ তেন্তে এই বিষয়ে যিমান বিভ্ৰান্তি আছে গ�োটেইবিলাক বিভ্ৰান্তিয়ে হওঁক নাইবা
ভয়ে হওক দূৰ কৰি স্পষ্ট কৰিব। তেওঁৰ ব্যাখ্যা আক�ৌ ইয়াত দিয়া হল।
ত�োমাল�োক ব্যাভিচাৰীবিলাক জগতৰ মিত্ৰতাই যে ঈশ্বৰৰ শত্ৰুতা ইয়াক
ত�োমাল�োকে নাজানেনে? মই আক�ৌ কৈছ�ো, যদি ত�োমাল�োকে জগতৰ
সৈতে মিত্ৰতা হবলৈ ইচ্ছা কৰা, তেন্তে ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰক শত্ৰু কৰি
লৈছা।(যাক�োব ৪:৪)
প্ৰথম, ঈশ্বৰে নিজেই শত্ৰু কৰি নলয়। বৰং আমিহে নিজকে তেওঁৰ শত্ৰু কৰি
লওঁ। যেনেকৈয়ে নহওক আন অৰ্থত দৃশ্যপটট�োৱে স্নায়ুকেন্দ্ৰক আঘাত কৰি ধংস
কৰা যেন হয়। যেনেকৈয়ে নহওক কিয় অকনমান প্ৰাৰ্থক্য এটা আছে।
আমি প্ৰত্যেকে এটা দিশ ব্যক্তিগত জীৱন বা আন বাক্যত কবলৈ গলে,
এটা দলে যুদ্ধৰ কাৰণে ঘ�োষণা কৰিছে আৰু এটা দল যদিও যুদ্ধত জড়িত হৈ
পৰিছে, তেওঁল�োক নাই বিচৰা এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ আমি দৃশ্যপট দেখা প�োৱাট�ো।
উদাহৰণস্বৰুপে ১৯৪১ চনত জাপানীজ বিলাকে পিয়লৈ হাৰ্বৰত ব�োমা দিব পচন্দ
কৰিলে, এনে কৰাত তেওঁল�োকে নিজকে নিজে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শত্ৰু হৈ পৰিল।
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কাৰণ আমেৰিকাই সেইট�ো বিচৰা নাছিল কিন্তু তেওঁল�োকৰ প্ৰৰ�োচনাত জাপানে
অধিক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ৰোধত পৰিল।
যাক�োবে যিট�োৰ বিষয়ে কৈছে ঠিক অনুৰপ
ু ঘটনাৰ উদাহৰণ এইট�ো ঈশ্বৰে
মানুহৰ বিপৰীত হ�োৱাট�ো বাঞ্চা নকৰে, কিন্তু আমি জগতৰ সৈতে যদি অকলে
মিলি থাক�ো তেন্তে তেওঁ শত্ৰু হৈ পৰে। গ্ৰীক শব্দ শত্ৰু, “Enemy” ইয়াত ব্যাখ্যা
অনুসৰি একঠ্টানা, (Echthna) আছে একঠ্টছ (Echthaos) দুইয়�ো হুবহু। এটাই
মাখ�ো প্ৰাৰ্থক্য আছে সেইট�ো হল প্ৰথম যিট�ো একঠ্টানা তাৰ মানে হল এইট�ো এটা
বিশেষ্য পদ। আৰু দ্বিতীয়ট�ো একঠ্টছ হল বিশেষণ।
ইংৰাজী ভাষাৰ অনুবাদকসকলে এই শব্দৰ শক্তিশালী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে।
“Enemy” শত্ৰু শব্দট�ো মূল ভাষালৈ লৈ গৈছে নেকি?নাই প্ৰকৃ ততে পৰা নাই। এখন
গ্ৰীক অভিধানে এই শব্দব�োৰ সংজ্ঞা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এনেদৰে শত্ৰু শত্ৰুতা
আৰু বৈৰিতা(CWSB) অন্য সংজ্ঞা এনেদৰে পঢ়ো “ক�োন�োজনৰ সৈতে শত্ৰুতাৰে
জীৱন যাপন কৰা” (BDAG) আৰু আন এটা সংজ্ঞা হল “ক�োন�োজনৰ সৈতে
থকা শত্ৰুতাৰ অৱস্হা।” (LOVWNIDA) মই তিনিখন উচ্চ মানবিশিষ্ট অভিধানৰ
পৰা শত্ৰুৰ(enemy) যি সংজ্ঞা তাক ঘনিভূ ত কৰিল�ো। এই পদট�োত যি শব্দ শত্ৰু
বুজাইছে তাৰ বাহিৰে বেলেগ শব্দ বাছি ল�োৱাৰ ক�োন�ো কাৰণেই থাকিব ন�োৱাৰে।
এই পদত কি কৈছে তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাট�ো জনাট�ো অকনমান কঠিন।
এই পদট�োত আন এটা গুৰুত্বও দেখুৱাই দিছে। যাক�োবে এই সতৰ্কবাণী লিখাৰ
মূলতে হৈছে, “ মই আক�ৌ এবাৰ কৈছ�োঁ,”মানে তেওঁ যিট�ো কৈছে সেইট�ো বহুত
গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰাচীন ইব্ৰীবিলাকৰ মাজত প্ৰচলিত লিখিত কথ�োপকথনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ
ব্যাখ্যাৰ প্ৰতিলিপি সমূহ গঢ লৈছিল যদিও, গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা নতু ন নিয়মৰ বাবে
প্ৰতিলিপি লৈ অনা হৈছিল, কিন্তু এইব�োৰে, ইব্ৰী পাঁচনি আছিলে
যিবিলাকে ইংৰাজী ভাষাত লিখিছিল, যেতিয়া আমি ক�োন�ো বাক্য শব্দ বা
খণ্ড আদিক গুৰুত্ব দিওঁ। আমাৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে। আমি সাহেৰে মূখামুখি
হব পাৰ�ো। ইটালীকআকাৰ বৰ্গ আকাৰ সকল�ো বৰ্ণমালাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা
যাব আৰু গুৰুত্বতাৰ বাবে উচ্চাৰণ শব্দ য�োগেদি। যিক�োন�ো শব্দ ব্যাখ্যা যিব�োৰে
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইব�োৰলৈ মন�োয�োগ নিব পৰা এইব�োৰে উপায়। যি কি নহওক
ইব্ৰী লিখকবিলাকে এটা শব্দ বা খণ্ড দুবাৰকৈ লিখিছিলে যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণতা বুজি
পায়। আৰু সেই শব্দব�োৰৰ প্ৰতি তেওঁবিলাকে সদায় সতৰ্ক ।সেয়েহে অকল যাক�োবৰ
সতৰ্কবাণী গুৰুত্ব আৰু বলৱান মাথ�ো নহয়, এইট�ো প্ৰয়�োজনীয়তা আমি আৰু এবাৰ
পুনৰ চাব নালাগে। সেয়েহে বিশেষভাৱে যাক�োবে, “ব্যাভিচাৰ” শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি
কি কৈছে? প্ৰথম, তেওঁ প্ৰত্যেক মানৱ জাতিক ইয়াত বুজ�োৱা নাই।
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ব্যাভিচাৰ
আমি জান�ো কাৰণ তেওঁৰ পুস্তকৰ দ্বাৰা এইট�ো বুজা যায়। “ম�োৰ প্ৰিয় ভাইভনীসকল” দ্বিতীয়তে এজন অবিশ্বাসী মানুহৰ দ্বাৰা ব্যাভিচাৰট�ো অসম্ভৱ, কাৰণ
এজন অবিশ্বাসী মানুহৰ ঈশ্বৰৰ লগত ক�োন�ো সম্পৰ্ক নাথাকে।
অকণমান লক্ষ্য কৰক মই লিছা বেভৰিক বিয়া কৰিছ�োঁ সেয়েহে মই জেনী
স্মিথৰ বিৰুদ্ধে ব্যাভিচাৰ কৰিব ন�োৱাৰ�ো কাৰণ তাইৰ লগত ম�োৰ ক�োন�ো বৈবাহিক
সম্পৰ্ক নাই।
অকল যিসকলে যীচু খ্ৰীষ্টক প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্ তা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁল�োকেহে
ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাভিচাৰ কৰিব পাৰে। আনবিলাক ঈশ্বৰৰ পৰা পৃথক।তেওঁৰ পৰা
দূৰত আৰু তেওঁৰে সৈতে ক�োন�ো সম্পৰ্ক নাই।
“ব্যাভিচাৰ” যিট�ো শব্দ এইট�োৰ গ্ৰীক শব্দ হল মইৰাছ, গ্ৰীক ভাষাত নাৰী
সমন্ধীয় বুজাইছে। যেনেকৈয়ে নহ�োক ইংৰাজী অনুবাদ হল পুৰষ
ু সমন্ধীয় বুজাইছে।
উত্তম পথট�ো বা শব্দট�ো হলেহেতেন ব্যাভিচাৰ “Adultersse” KJV আৰু NKJV
এইদৰে অনুবাদ কৰিছে “ব্যাভিচাৰ আৰু ব্যাভিচাৰিনী” নাৰী সমন্ধীয় চাৱনিৰ
পৰা NLT আৰু জনপ্ৰিয় আন কিছু মান বৃত্তন্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মূখিন হৈছিল। সম্ভৱতে
তেওঁবিলাকে এইট�ো বিচৰা নাছিল যে যাক�োবে কেৱল মহিলাবিলাককহে কৈছে।
কিন্তু পঢ়িলে এইট�ো স্পষ্ট যে, যাক�োবে প্ৰতিজন বিশ্বাসী ল�োকক বুজাইছে। বাইবেল
গন্থৰ ট�োকাব�োৰত এইট�ো সন্মতিব�োৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে যাক�োবে কেৱল মহিলাকে
বুজাইছে এনে নহয়। সেয়েহে কি কাৰণে ন�ো বাৰু ব্যাভিচাৰিনী বুলি অনুবাদ কৰা
নাছিল সেইট�ো ৰহস্যকৰ আৱৰ্ত্ত ত। অকল ম�োৰ কাৰণেই য়ে ৰহস্য এনে নহয় কিন্তু
বাইবেল গ্ৰন্থৰ লিখকবিলাকৰ�ো।
নাৰী সমন্ধীয় যি শব্দ ব্যাভিচাৰীনি কিয় ইমান ৰহস্যৰ ফালে লৈ গৈছে? তাতকৈ
বাইবেলৰ সৈতে অবিৰতভাৱে চালেই ওলাই পৰিব। ঈশ্বৰে তেওঁৰ ল�োকবিলাকৰ
সৈতে বৈবাহিক কল্পনাৰে বুজাইছে। তেওঁ গীৰিয়েক আৰু আমি স্ত্ৰী।
এইট�ো পুৰনি নিয়মৰ ভাৱবাদীবিলাকে প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যিচয়া ভাৱবাদীয়ে
লিখিছে, “ত�োমাৰ নিৰ্মানকৰ্ তাই ত�োমাৰ স্বামী, বাহিনীবিলাকৰ যিহ�োৱা তেওঁৰ
নাম।”(যিচয়া ৫৪-৫)ফলস্বৰুপে যেতিয়া ইস্ৰায়েল জাতিৰ যিহ�োৱাৰ প্ৰতি থকা
যি বিশ্বাস দেৱপূজা ৰ জ্বাৰা ন�োহ�োৱা হৈছিল, তাই ব্যাভিচাৰ কৰা বুলি অভিযুক্ত
হৈছিল। যিহিষ্কেল ভাৱবাদীয়ে লিখিছে, “ত�োমাৰ ব্যাভিচাৰৰ কাৰণে..... ত�োমাক
শাস্হি দিম।”(যিহিষ্কেল ১৬:৩৪) ঈস্বৰে যিৰিমিয়াৰ দ্বাৰাও কৈছে, “তিৰ�োতাই
যেনেকৈ নিজ স্বামীক বিশ্বাস ঘাটকতা কৰি এৰে, তেনেকৈ ত�োমাল�োকেও স্বৰুপেই
ম�োৰ অহিতে বিশ্বাস ঘাটকতা কৰিলা।”(যিৰিমিয়া ৩:২০)
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হ�োচেয়া ভাৱবাদীৰ পুস্তকে পৰিচৰ্য্যাই স্বামীৰ প্ৰতি স্ত্ৰীৰ যি অবিশ্বাস বা বিশ্বাস
ঘাটকতা তাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিছে। তেওঁক এগৰাকী বেশ্যাক বিয়া কৰিবলৈ আজ্ঞা
দিয়া হৈছিল। এই প্ৰকৃ ত জীৱনত সংঘটিত উদাহৰণৰ বাৰ্ত্তাও হ�োচেয়াই প্ৰভূ , স্ত্ৰী
গমৰ আৰু ঈশ্বৰৰ ল�োকবিলাকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ইস্ৰায়েনে কৰি থকা পাপ,
মূৰ্তিপূজা এদৰাকী মহিলা বা স্ত্ৰীয়ে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কৰা ব্যাভিচাৰৰ ক�োন�ো পৃথক
নহয় সেইট�ো বুজাহলৈয়ে ঈশ্বৰে হ�োচেয়াৰ য�োগেদি এইট�ো কৰিলে। ইস্ৰায়েল জাতি
ব্যাভিচাৰী আছিল য�োহন বাপ্তাইজকে এইট�ো এনেদৰে বিবাহৰ কল্পনাৰে কৈছে,
“যিয়ে কন্যা পায় সিয়ে দৰা,...দৰাৰ বন্ধুৱে তেওঁৰ কথা শুনে, তেওঁ দৰাৰ মাতত
আনন্দিত হয়।”(য�োহন ৩:২৯) আক�ৌ যীচু হল দৰা আৰু ঈশ্বৰৰ ল�োকবিলাকক
কন্যা হিচাপে গণ্য কৰা হয়।
যীচু ৱে তাকেই কৰে যেতিয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ ল�োকবিলাকক মাতে, “দুষ্ট, ব্যাভিচাৰীৰ
বংশ(মথি ১২:৩৯, ১৬:৪) তেওঁ ব্যাভিচাৰ শব্দট�ো আক�ৌ নাৰী সমন্ধীয়ত বুজাইছে
পুৰষ
ু সমন্ধীয় নহয়।”
পাঁচনি প�ৌলে কল্পনা কৰি কৈছে যে, আমি হল�ো কইনা আৰু যীচু হল
দৰা(ইফিচীয়া ৫:৩১,৩২) সেয়েহে আমি বাইবেলত বাৰম্বাৰ দেখিছ�ো ঈশ্বৰৰ
ল�োকবিলাক পুৰনি নিয়মে হওক বা নতু ন নিয়মই হওক আমাক ঈশ্বৰৰ সৈতে
কইনা স্বৰুপ বুজাইছে। সেয়েহে যাক�োবে ব্যাভিচাৰ শব্দট�ো ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বুজাইছে।
(ব্যাভিচাৰীনি বাইবেলৰ সৈতে স্হাপিত)।

মূৰ্তি পূজা হল ব্যাভিচাৰ
পুৰনি নিয়মত যিহুদা বা ইস্ৰায়েল জাতিৰ ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা পাপ বা ব্যাভিচাৰট�ো
সদায় মূৰ্তিপূজা সমন্ধিত। মানুহবিলাকে ঈশ্বৰৰ অবিশ্বাসী আছিল। যেতিয়া আমি
মূৰ্তিপূজাৰ কথা ভাব�ো আমি ভাবি লওঁ যে স্তম্ভ বেদী, বা মন্দিৰ দেৱতাৰ বাবে
সাজ�োঁ। যেনেকৈয়ে নহওক যেতিয়া যীচু ৱে ব্যাভিচাৰী বুলি ঘ�োষণা কৰিছিল সেইট�োৱে
মূৰ্তি সাজি পূজা কৰাট�োৱেই নহয় বৰং তেওঁবিলাকে তেওঁক চিন বিচাৰিছিল যে
তেওঁৱেই সেই মচীহা।
যদি যাক�োবে উল্লেক কৰা ব্যাভিচাৰট�ো লক্ষ্য কৰ�ো দেখা পাম যে সেইট�োও স্তম্ভ,
বেদী. মন্দিৰ সজা কথা বুজ�োৱা নাই। প�ৌলে কৰিন্থীয়াত ক�োৱাৰ নিচিনা যাক�োবেই
কৈছে, “ভাই ভনীৰ প্ৰতি বৈষ্যম্যমূলক আচৰন”(যাক�োব ২:১-১৩) আন মানুহক
গালি বা নকৰাত্মক কথা ক�োৱা (যাক�োব ৩:১-১২)ৰাজহূ ৱাকৈ ইৰ্ষা, শত্ৰুতা, আৰু
স্বাৰ্থপৰতাৰে আগ্ৰহ(যাক�োব ৩-১৩-১৮) আৰু সিহঁ তৰ পিছে পিছে খেদি য�োৱা
আৰু ইচ্ছা কৰা (যাক�োব ৪:১-৩) এই সকল�োব�োৰেই ব্যাভিচাৰ কাৰ্য্যকে বুজাইছে।
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বাক্যৰ যি ধাৰাবাহিকতা সেইট�ো বাৰু বিচলিত হৈছে নেকি?মূৰ্তিপূজাৰ বাহিৰে
আৰু আন ক�োন�ো অন্য কাৰ্য্যৰ বাবে ব্যাভিচাৰী বুলি অভিযুক্ত কৰা হৈছে নেকি?
সাধাৰন উত্তৰট�ো হল, নাই, এইট�ো সংয়ুক্ত আৰু সমন্ধিত।
আধুনিক গীৰ্জাৰ মণ্ডলীব�োৰে যীচু ৰ সতৰ্কবাণঈব�োৰ হেয়জ্ঞান কৰে লগতে
প�ৌলে, যাক�োব আৰু আন আন লিখকবিলাকৰ�ো। আমি সহজভাৱে দেৱপূদা স্তম্ভ,
বেদী মন্দিৰ আন দেৱতা পূজা অৰ্চ নাকে সামৰি থওঁ সত্যট�ো হল আজিকালিৰ যি
পশ্চিমীয়া খ্ৰীষ্টান সেইট�োওঁ এটা।
হয়ত�ো আমাৰ মূৰ্তিট�ো স্তম্ভ, বেদী, মন্দিৰ এইব�োৰতকৈও হয়ত�ো বহল। ম�োৰ
অভিপ্ৰায় হল এইট�ো যে এই মূৰ্তিপূজাৰ যি সংস্কৃতি যিট�ো আজি আমি দেখিছ�ো
সেইট�োৱে হয়ত�ো ক্ৰিপটনাইট যিট�ো ক্ৰিপটনাইটে ইস্ৰায়েলৰ কৃ তকাৰ্য্যতাত বাধাস্বৰুপ
থিয় দিছিল। প�ৌলেও কৰিন্থীয়াত ক্ৰিপটনাইৰ বিষয়ে কৈছিল, একেই ক্ৰিপটনাইটকে
যাক�োৱেও কৈছিল আৰু আন নতু ন নিয়মৰ লেখক বিলাকেও ঠিক সেইদৰে বৰ্ত মান
সময়ত সেই একে ক্ৰিপটনাইট যিয়ে ব্যক্তিগত আৰু মণ্ডলীৰ সত্যবিলাকক কৃ তকাৰ্য্যৰ
পৰা আঁতৰাই হেৰ�োৱাই মৃত্যুৰ জগতলৈ নিয়ে যাৰ বাবে মহিমা প্ৰকাশ নাপায়।

জগতৰ উদ্দেশ্য প্ৰন�োদিত
মূৰ্তি ৰ দেৱপূজা বিষয়ে য�োৱাৰ আগেয়ে আহকচ�োন আমি যাক�োবৰ ব্যাখ্যাকে
অবিৰতভাৱে পৰূক্ষা কৰি চাওঁ। তেওঁ দৃঢ়তাৰে ব্যাখ্যা কৰিছে যে, যিয়ে ত�োমাক
সন্তোষ্টি দিয়ে সেইট�োহে তু মি অকল বিচৰা, আৰু এই উদ্দেশ্যবিলাকেই জগতৰ সৈতে
মিলাই দিয়ে। এডাল আচ বালিৰ ওপৰত টানি দিয়া হল যিট�ো আমি নতু ন নিয়মত�ো
কৰা দেখা পাওঁ। জগতখনেও নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্যক সাৰথি কৰি চলিছে। পাঁচনি
য�োহনে এইদৰে কৈছে,
“কিয়ন�ো জগতত যি সকল�ো আছে, অৰ্থাত মাংসৰ অভিলাষ। চকুৰ
অভিলাষ, জীৱন কালৰ গৰ্ব, এইব�োৰ পিতৃ ৰ পৰা উৎপন্ন নহয়। জগতৰহে
পৰাহে হয়।”(১ য�োহন ২:১৬)
এই পদট�োত য�োহনৰ বাক্যট�ো সামগ্ৰিক। অন্য বাক্যত কবলৈ গলে তেওঁ জগতত
থকা সকল�োকে সংজ্ঞা দিছে বা বুজাইছে।জগতৰ সৈতে ব্যাভিচাৰ কৰিবলৈ পাচটা
শাৰীৰিক ইচ্ছা বা যিয়ে আপ�োনাক স্বাধীনত মনট�োক ঈশ্বৰৰ পৰা আতঁ ৰাই লৈ
আহে অন্য শব্দত কবলৈ গলে,
আপ�োনাৰ অহংকাৰ বাৰ্ তাট�োৱে কৈছে যে এইট�োৱে, “আপ�োনাৰ নিজৰ মতে চলাট�ো
বিচাৰে।” সকল�োবিলাক আপ�োনাৰ কাৰণেই বিচাৰে, আৰু সকল�োতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হব
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বিচাৰে। এইট�োৱেই জগতৰ তীব্ৰ বেগী। এইট�োৱে এই অংগীভংগীলৈ মানুহক নিয়ে।
মই জান�ো ম�োৰ বাবে কি উত্তম আৰু এইট�ো ম�োক লাগে এই সত্যতাট�ো আমাৰ
হৃদয়ত আমি প্ৰত্যেকে দৃঢ়তাৰে বহুৱাব লাগে। এইট�ো এক যাতনাদায়ক কিয়ন�ো
জগতখন ম�োহনীয়া ৰুপত দেখা দিয়ে যি ঈশ্বৰৰ পৰা আতঁ ৰাই। জগতখনৰ পাৰ্থিৱ
ম�োহনীয়া বস্তুব�োৰে এনেকুৱা এটি ৰুপলৈ নিয়ে ইয়াৰ বস্তুব�োৰ ঈশ্বৰৰ যি দান
তাত�োতকৈয়�ো ভাল। সেয়েহে যাক�োবে দৃঢ়তাৰে কৈছে:
“হে ম�োৰ প্ৰিয়ভাইবিলাক ত�োমাল�োকে ভ্ৰান্ত নহবা, সকল�ো উত্তম দান আৰু
সকল�ো সিদ্ধ বৰ ওপৰৰ পৰাহে আহে। অৰ্থাত যি জনাৰ অৱস্হানৰ আৰু
পৰিবৰ্ত নৰ চাওঁনাই, সেই পিতৃ ৰ পৰাহে আহে।”(যাক�োব ১:১৬-১৭)
যাক�োবে আমাক ভ্ৰান্ত নহবলৈ কৈছে, বিচলিত বা জগতৰ প্ৰল�োভিত বস্তুব�োৰৰ
দ্বাৰাই বিভ্ৰান্তি নহবলৈ কৈছে। তেওঁৰ বাৰ্ তাই এইট�ো কৈছে- ঈশ্বৰৰ বাহিৰে এক�ো
ভাৱ নহব। এই ঈশ্বৰক আপুনি হৃদয়ত স্হান দি জগতৰ প্ৰল�োভিত বস্তুৰ পৰা
আঁতৰিব পাৰি। ক�োন�ো বস্তু যিমানেই ভাল নহওক কিয় দেখাত উপকাৰী, সুখ
দিয়ে, সুন্দৰ ধেমালী, যেন আৰু আমাৰ সমাজত গ্ৰহণীয় দেখিবলৈ ন�োমনীয়,
জনপ্ৰিয়, হয়ত�ো আপ�োনাক ধনী বনাব। কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ বিৰ�োদ্ধী। এইট�ো
আপ�োনাৰ বাবে ভাল নহয়। ই এনে এক ঠাইলৈ আপ�োনাক লৈ যাব যত আপুনি
নিজকে নিবিচাৰিব। আৰু সেইট�োৱেই মৃত্যু। ক�োন�ো ক�োন�ো পথ মনুষ্যৰ দৃষ্টিত
সৰলব�োধ হয়। কিন্তু শেষত সেয়ে মৃত্যুৰ পথ।(হিত�োপদেশ ১৪:১২)
প্ৰত্যেকৰে পথব�োৰ বেলেগ বেলেগ। আৰু ব্যাভিচাৰলৈ যাবৰ কাৰণে বহুত�ো পথ
আচে কিন্তু একেই সিহঁ ত দেখিব ধুনীয়া, শুদ্ধ, উপকাৰী, লাভজনক, গ্ৰহনীয় জ্ঞানী।
কিন্তু শাস্ত্ৰসন্মত নহলেই এইব�োৰ মৃত্যুলৈ নিয়ে।
মই বিশ্বাস কৰ�ো এইট�ো সতৰ্ক তাৰ কাৰণ:
ম�োৰ কথা শুনা ম�োৰ পুত্ৰ আৰু ম�োৰ বাক্যলৈ মন�োয�োগ কৰা. ত�োমাৰ
হৃদক জগতলৈ নিনিবা, জহতৰ বহল পথত নুঘুৰিবা। কাৰণ জগতখন
বহুত�ো মানুহৰ বাবে ধংস হৈ পৰিছে। বহুত�ো মানুহে জগতৰ বলি হৈ
পৰিছে। জগতৰ ঘৰখন হল কবৰলৈ য�োৱা পথ। জগতৰ বিচনাখন হৈছে
মৃত্যুৰ গুহা।(হিত�োপদেশ ৭:২৪-২৭) মই জগত শব্দট�ো তাৰ বা তাইৰ
সলনি ব্যৱহাৰ কৰিছ�ো।
চল�োমনে য�ৌন অনৈকতাৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্ক কৰিছে। কিন্তু গভীৰ ভাৱবাণীযুক্ত
বাৰ্ তা স�োমাই আছে। জগতৰ প্ৰল�োভিত প্ৰণালীব�োৰলৈ সাৱধান হবা। সিহঁ তৰ
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গতিবেগ খুব শক্তিশালী আৰু নিমন্ত্ৰিত। কিয় বাৰু বহুত�ো জাতি ইশ্ৰায়েল আৰু
যিহুদাও এই মৃত্যুৰ বিচনাত শুই পৰিছিল? পৰবৰ্তী অধ্যায়ত আমি আৱিষ্কাৰ কৰিম
সিহতঁ কিমান প্ৰকৃ ত আৰু ব্যাপক।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
ক�োনেও বিবাহ পাশত ব্যাভিচাৰৰ আঁচনি লৈ ন�োস�োমায়, দৰা কইনা দুয়�োজনে
তেওঁল�োকৰ প্ৰতিজ্ঞা অনুসৰি যিমান পাৰে সিমানেই ভাল কৰ্ম কৰে। কিয় তেন্তে
বহুত�ো বিবাহ কৃ তকাৰ্য্য নহয়? কিছু মানে ব্যাভিচাৰৰ বাবেই সফল নহয়। উত্তৰব�োৰ
জঠিল। কিন্তু শীৰ্ষত থকা প্ৰধান কাৰণট�ো হল যি গতিত জগতৰ ৰংহস্যত স�োমাই
পৰে যে যিয়ে য�োগায�োগ ধংস কৰে।
আপ�োনাৰ ঈশ্বৰৰ লগত থকা যি সম্পৰ্ক সেইট�োৱে হল আপ�োনাৰ জীৱন।
ঈশ্বৰৰ বাহিৰে আৰু জীৱন নাই। তথাপিও জগতে ব্যাভিচাৰত পেলাবলৈ চাই থাকে।
উত্তম উপায়ট�ো হৈছে ঈশ্বৰক সম্পূৰ্ণৰুপে বিচাৰি খেদি য�োৱা। যিহৰ দ্বাৰা আপুনি
এইট�ো গম পাব য়ে আপ�োনাৰ গ�োটেইখিনিকে ঈশ্বৰক দিছে।
আপ�োনাৰ তালিকা কেনে ধৰণৰ?
আপ�োনাৰ সময় এই তালিকাৰ কাৰনে হৈছেনে? ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িবলৈ সময়,
প্ৰাৰ্থনা, আৰু লঘ�োন দিবৰ বাবে সময় ৰাখেনে? আপ�োনাৰ মণ্ডলীত কাৰ্য্যৰস্হানত
বা মানুহ জাতিৰ আগত ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰিবলৈ সুয�োগ চাই থাকেনে? আপ�োনাৰ
চাকৰিত এনেদৰে কাম কৰেনে যাৰ য�োগেদি ঈশ্বৰৰ আৰাধনা হয়? ঠিৰাং বা
সিন্ধান্ত লওক ক�োনট�ো বাটেৰে আপুনি যাব বিচাৰিছে ব্যাভিচাৰৰ নে ঈশ্বৰৰ সৈতে
আপ�োনাৰ সম্পৰ্ক প্ৰমানসহকাৰে। আপ�োনাৰ আঁচনি ঠিক কৰক আৰু লিখক, তাৰ
পিছত আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক।

১০
মূৰ্তি পূজাৰ পিছফালে কি?
আমি মূৰ্তিপূজাৰ ৰহস্য ভেদ কৰাট�ো প্ৰয়�োজন ব�োধ কৰিছ�ো। এইট�ো ইমান তৎক্ষণাত
বা সহজ নহয়, কিন্তু ইয়াৰ জট ভাঙি বহুত�ো দিশত মুকলিকৈ উপকাৰ প�োৱা যাব।
সকল�োতকৈ ডাঙক উপকাৰট�ো হব আমাৰ জীৱনত ইয়াক প্ৰতিভূ ত কৰিব পাৰিম
ন�ো কেনেকৈ সেই বিষয়ে জ্ঞান। আত্মিক ক্ৰিপটনাইটৰ সজাগতাৰ বিষয়ে একেবাৰে
ওপৰৰ দিশলৈ লৈ যাব। আহকচ�োঁন আমি ইয়াৰ শিপাসমূহ চাই লওঁ।
মনত পেলাবচ�োঁন এই কিতাপখনৰ প্ৰথম অধ্যায়ট�োতে ঈশ্বৰে, “মানুহবিলাকৰ
হৃদয়ত অনন্ত কাল ৰাখিছে” প্ৰত্যেক জন মানুহেই এই গ্ৰহট�োত প্ৰকৃ তিগত বৈশিষ্টৰে
জন্ম লাভ কৰিছে।(উপদেশক ৩:১১) প�ৌলে লিখিছে, “পৰজাতি যাৰ হৃদয়ত
ঈশ্বৰৰ লিখিত বিধান নাই, তেওঁবিলাকে তেওঁৰ বিধান মানি চলাৰ নিচিনা কৰে
নুশুনাকৈয়ে। তেওঁবিলাকে সাক্ষ্য দিয়ে যে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ বিধান হৃদয়ত
ৰাখিছে। তেওঁবিলাকৰ জ্ঞান, চিন্তাই কয় যে তেওঁবিলাকে যি কৰিছে ভালেই
কৰিছে।”(ৰ�োমীয়া ২:১৪-১৫)
সত্যট�ো ইয়াত চাই লওঁ, প্ৰত্যেকে ঈশ্বৰৰ পথ জানে কাৰণ যেতিয়া লিছা আৰু
মই চাৰিজন লৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিছ�ো। শিশু হিচাপে আৰু একেবাৰে এক�ো শিক�োৱা
যেতিয়া হ�োৱা নাছিল তেতিয়াৰে পৰা কি কৰিব নালাগে তেওঁল�োকে তাকে কৰে
ভায়েকক দুখ দিয়াৰ পিছত নিজৰ দ�োষট�ো চায়, আহাৰ দলিওৱা, পিতৃ -মাতৃ ৰ সৈতে
খন্তেকীয়া খং বা এনেধৰণৰ সাদৃশ্যৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল।
অকল ঈশ্বৰৰ জ্ঞান প্ৰত্যেক মানুহৰ হৃদয়ত নহয়, কিন্তু প্ৰত্যেক সৃষ্টিশীল বস্তুতে
প�োৱা যায়। তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে সত্যতাট�ো জানে কাৰণ তেৱেই দৃষ্টি শক্তি
দিছে চাবলৈ..
ঈশ্বৰে বন�োৱা সকল�ো বস্তুৰ দ্বাৰা তেওঁবিলাকে তেওঁৰ অদৃশ্য গুণবিলাক
দেখা পায়। তেওঁৰ অনন্ত শক্তি আৰু স্বৰ্গীয় স্বভাৱ ঈশ্বৰক নাজানা বুলি
কবলৈ ক�োন�ো বিষয় নাথাকিব।(ৰ�োমীয়া ১:১৯-২০)
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এই দুটা পদত গুৰুত্ব আৰ�োপ কৰা বাক্য দুটা মন কৰক, “স্পষ্ট” আৰু
“দেখা প�োৱা” যিয়ে “ক্ষমা নহব” লৈ নিয়ে। ঈশ্বৰক নজনাকৈ বা হেযজ্ঞান কৰাৰ
মানৱজাতি দ�োষৰ পৰা মুক্তি নাপাব। ঈশ্বৰে নিজেই প্ৰত্যেককে জ্ঞাত কৰিছে
যিসকল সাধুতাৰে তেওঁৰ সত্যতাট�ো বিচাৰে।
কেতিয়াবা বাৰু আপুনি ক�োন�োৱে প্ৰশ্ন স�োধা শুনিছেনে?“কিন্তু আফ্ৰিকাৰ গাওঁৰ
ভিতৰুৱা অঞ্চলত বাস কৰা যি জনে ঈশ্বৰৰ কথা শুনাই নাই তেওঁৰ কি হব”?
তেওঁল�োকে কেনেকৈ মুক্তি পাব? ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক ন�ো কেনেকৈ বিচাৰত দ�োষী
সাব্যস্হ কৰিব?
এই প্ৰশ্নব�োৰ, প্ৰতিবাদমূলক ব্যাখ্যা, তেওঁল�োকে কি জানে নে তেওঁল�োকে যি
জানিব খ�োজা নাই। তেওঁল�োকৰ জ্ঞানত তেওঁল�োকে জানে যে ঈশ্বৰ প্ৰকৃ ত কিন্তু
সত্যতাট�ো অগ্ৰাহ্য কৰে। তেওঁল�োকে জানিব খ�োজা নাই সেইট�ো যে তেওঁৰ জ্ঞানত
যি জনৰ পৰা প্ৰত্যেক সত্য বিচাৰি ফু ৰা ল�োকে পায়। যদি সম্পূৰ্ণৰুপে সাধুতাৰে
আগবাঢ়ে তেন্তে প্ৰশ্নকৰ্ত্তাই এইট�ো মানি লব লাগিব যে তেওঁল�োকে তেওঁক অগ্ৰাহ্য
কৰিছে।
দায়ুদে সৃষ্টবস্তুবিলাকৰ য�োগেদি ঈশ্বৰৰ অবিৰতভাৱে মান শুনাইয়ে আছে।
গগন মণ্ডলে ঈশ্বৰৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰে
আকাশ মণ্ডলে তেওঁৰ হাতৰ কৰ্ম দেখায়,
দিনে দিনৰ আগত কথা কয়,
ৰাতিয়ে ৰাতিৰ আগত জ্ঞান প্ৰচাৰ কৰে,
বাক্য নাই ভাষাও নাই,
তাৰ মাত শুনা নাযায়।
তাৰ পৰিমা-জৰী গ�োটেই পৃথিৱীলৈ ওলাই গল।(গীতমালা ১৯:১-৪)
ঈশ্বৰৰ মহানতাৰ জ্ঞানেৰে অবিৰতভাৱে তেওঁৰ জ্ঞান ঘ�োষণা হৈয়ে আছে।প্ৰত্যেক
মিনিটৰ প্ৰত্যেক ছেকেণ্ড, গ�োটেই দিনট�োৰ প্ৰ্ ত্যেকট�ো ঘন্টাৰ মিনিট, ২৪ ঘন্টা
বছৰৰ ৩৬৫ চা দিনেই। আপুনি কবনে? আফ্ৰিকাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মানুহজনক
আৱৰি ৰখা নুবজ
ু াব নে? “অগ্ৰাহ্য কৰা নহব” এজন মানুহে ঘৰৰ সমূখভাগ
হৈ বাস কৰি ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ বা হেয়জ্ঞান কৰিব পাৰে, কিন্তু সত্যট�ো
তেওঁল�োকৰ হৃদয়ত অকল বদ্ধমূল বা স্হাপন কৰিছে এনে নহয় কিন্তু অবিৰকভাৱে
দিনে দিনে ৰাতিৰ ওপৰি ৰাতি বাক্য জন্মৰ পৰাই কৈ থকা হৈছে। ক�োন�ো এজনে
যদি প্ৰশ্ন নকৰে বা ক�োন�ো প্ৰকাৰে পতিয়ন নিনিয়ায় আক�ৌ অন্তত মূৰ্খ হবলৈয়ে
নিজৰ জ্ঞানেৰে চলে তেওঁল�োকে তেওঁৰ প্ৰকৃ ততাৰ পৰা ৰক্ষা নাপাব।
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গাম্ভীৰ্য্যপূৰ্ণ সংলগ্ন
এজন মানুহৰ কঠিন সন্ধিক্ষন সেইট�ো সময়ত হয় যেতিয়া জীৱিত ঈশ্বৰ নে দেৱতা,
দেৱতাব�োৰৰ ফালে ঘুৰি তেওঁৰ মনৰ সংক্ষয় লাভ কৰিব। এতিয়া আপুনি ভাবিব
পাৰে মই পশ্চিমত থাক�ো দেৱতাব�োৰ আমাৰ অংশ নহয়। আমাৰ সংস্কৃতিত স্তম্ভ,
মন্দিৰ বা ক�োন�ো বস্তু নাই। ধৈয্যসহকাৰে ম�োৰে সৈতে থাকক মই আপ�োনাক
দেখুৱাই দিম পশ্চিমত অনেক দেৱতা আছে, অন্য সংস্কৃতিৰ পৰা পৃথক নহয়।
এই দেৱতাব�োৰৰ আৰম্ভনি হল কেনেকৈ?আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে
দেৱতাবিলাক মানৱজাতিয়ে সৃষ্টি কৰিছে। মানৱ জাতিয়ে ঈশ্বৰৰ জন্মগত জ্ঞান
সেইট�ো সন্তোষ্টি কৰিবলৈ বাধ্য তেওঁৰ লগত কুশলে থাকিবৰ বাবে আৰু তেওঁৰ
উপাসমা কৰিবলৈ যদি বিকল্প দেৱতা সৃষ্টি কৰা হয় তেন্তে যিজনে দেৱতা সাজি
উলিয়ায় তেওঁৱে ঠিৰাং কৰি লয় দেৱতাট�োৰ বাবে কি প্ৰয়�োজন হব যাতে সন্তোষ্ট
হৈ থাকে। আৰু দেৱতাট�োৱে য�োগান ধৰে বা অনুমতি দিয়ে দেৱতাৰ আৱিষ্কাৰকজনে
বিচৰা মতে। এতিয়া প�ৌলে কি কৈছে শুনকচ�োঁনঃ
হয়, সিহঁ তে ঈশ্বৰক জানিও, তেওঁক ঈশ্বৰ বুলি তেওঁৰ গ�ৌৰৱ কি ধন্যবাদ
নকৰিলে, কিন্তু নিজৰ তৰ্ক বিতৰ্ক ত মিছা হৈ পৰিল, আৰু সিহঁ তৰ এব�োধ
হৃদয় আন্ধাৰময় হৈ পৰিল।নিজকে জ্ঞানী দেখুৱাই সিহঁ ত মূৰ্খ হল।আৰু
ক্ষয়শীল মানুহ, চৰাই, চাৰিঠেঙীয়া জন্ত আৰু উৰগ আদিৰ আকাৰযুক্ত
প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৈতে সিহঁ তে ঈশ্বৰৰ মহিমা সলনি কৰিলে।(ৰ�োমীয়া ১:২১-২৩)
প্ৰতিমূৰ্তি ৰ অট্টালিকাট�ো, মূৰ্তি ইয়াত প্ৰকাশ নাই হ�োৱা কিন্তু গভীৰ সমস্যা ঈশ্বৰ
হিচাপে আৰাধনা নকৰা। এইখিনি সময়তে এইট�ো স্হাপন কৰাট�ো কঠিন হৈ পৰে
সত্য, “আৰাধনা ন�ো কি”? যদি আমি মণ্ডলীৰ আৰাধনা দলৰ ধীৰ গতিত “গ�োৱা
গীত” চলাৰ কথাট�ো ভাৱি লওঁ তেন্তে আমাৰ বাৰ্ত্তাট�ো ইয়াতে হেৰাই যাব। সত্য
সংজ্ঞাট�ো হল গীত, বাদ্য আদিয়ে সত্য আৰাধনা নহয় বৰং বাধ্যতাহে।কেইবাখন�ো
কিতাপৰ লিখক হিচাপে, এখন কিতাপত ক�োনেও নজনা দল এটি পৰিচয় কৰি
দিছিল�ো, সেই সময়ত মই শিকিল�ো। ইয়াৰ প্ৰাথমিক সংজ্ঞা পৰিচয় কৰি দিয়াৰ
সময়ত দিব লাগিব। প্ৰত্যেক্ষভাৱেই হওক বা শব্দৰ অৰ্থৰ পৰা দিব পাৰি। এই একে
কথা প্ৰত্যেক লিখকৰে সৈতে সামঞ্জস্য় আছে। আৰু ঈশ্বৰ পৃথক নহয়।
যদি আপুনি চায় বাইবেলত প্ৰথম আৰম্ভনি “আৰাধনা” শব্দট�ো দেখা পাব
(আদিপুস্তক ২২:৫) আব্ৰাহামে তেওঁৰ দাসব�োৰক কলে, তেওঁল�োকক তথ্য দিলে যে
তেওঁ আৰু ইচাহাকে পাহৰত কি কৰিব। আব্ৰাহামে এইদৰে ব্যাখ্যা দিলে, “লৰাট�ো
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আৰু মই অকনমান আগলৈ যাওঁ, আমি তাত আৰাধনা কৰিম। অকনমান আগলৈ
গৈ তেওঁ কি কৰি গৈছিল বাৰু”? ঈশ্বৰৰ বাবে লাহে লাহে গীত গাই আছিল নেকি
বাৰু? নে মণ্ডলীত বাদক আৰু গায়ক সকলে আৰাধনা কৰা বুজাইছে। এটাও নহয়।
আব্ৰাহামে তাত গৈছিল ঈশ্বৰৰ বাধ্যতা হবলৈ কাৰণ তিনিদিন পূৰ্বে তেওঁক ক�োৱা
হৈছিল. তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক বলি দিবৰ কাৰণে।
NLT যে “আৰাধনা”শব্দট�ো ৰ�োমীয়া ১:২১ পদত ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু আন
অনুবাদব�োৰেও “মহিমা” বা “সন্মান” শব্দট�ো বুজাইছে। এই প্ৰতিট�ো শব্দয়ে এটাৰ
লগত আনট�ো সমন্ধিত। আমি গ�ৌৰৱ আৰু মান ঈশ্বৰক দিওঁ যেতিয়া আমি বাধ্য
হওঁ। আৰু অৱনমিত আৰু অসন্মান কৰ�োঁ যেতিয়া বাধ্য নহওঁ। আমি ওটেৰে সেৱা
কৰ�ো, ফু টনি আৰু প্ৰশংসা গীত আৰু বহুত�ো কাম কৰিব পাৰ�ো কিন্তু ঈশ্বৰে বাঞ্চা
কৰাট�ো যদি নকৰ�ো আমি তেওঁক ঠাট্টা কৰ�োঁ। যিট�ো আৰাধনাৰ বিপৰীত।
এদিনাখন ঈশ্বৰে তেওঁৰ ল�োকবিলাকক কলে, “মই ত�োমাল�োকৰ উৎসৱব�োৰ
ঘিণ কৰ�ো....ত�োমাল�োক হুলুহুলীয়া প্ৰশংসাৰ গীত, মই ত�োমাল�োকৰ কেৱল যন্ত্ৰৰ
বাদ্য নুশুনা তাৰ পৰিবৰ্তে মই ন্যায়ৰ বিচাৰ পানীৰ নিচিনাকৈ বাগৰি পৰাট�ো চাব
বিচাৰ�ো। ধাৰ্মিকতাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাট�োৱেই হৈছে তেওঁৰ কতৃ ত্বৰ প্ৰতি বাধ্যতা।
ঐশ্বৰীয় জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ঠিৰাং কৰাট�ো নহয়।” (আম�োচ ৫:২১-২৪)
পুৰনি চু ক্তিত ম�োচিক ঈশ্বৰে গ্ৰহনীয় বলিদানৰ বিষয়ে আজ্ঞা কৰিছিল।
আৰাধনাৰ বলি হিচাপে তেওঁৰ ল�োকবিলাকে বহুত�ো ধৰণৰ বলিদান আনিব
পাৰিছিল, মেৰ(যাত্ৰাপুস্তক ২৯:৩৯-৪১) যাঁড় গৰু( যাত্ৰাপুস্তক ২৯:১০-১৪) পেয়
নৈবেদ্য(যাত্ৰাপুস্তক ২৯:৪১) আৰু বহুত�ো তাৰ�োপৰি পবিত্ৰ সুগন্ধীদ্ৰব্য যাক ধূনা
ব�োলা হয় আৰাধনা কৰিবলৈ তম্বু আৰু মন্দিৰত ৰাখে।(লেবীয়া পুস্তক ২:২)
তথাপিও এদিনাখন ঈশ্বৰে কলে:
“মই যিবিলাকে নম্ৰ হৈ হৃদয় ক�োমল কৰি, যিয়ে ম�োৰ বাক্যত কঁ ম্পিত
হয় তেওঁবিলাকক আৰ্শীবাদ কৰিম।” তেওঁবিলাকৰ দান মই গ্ৰহণ নকৰিম
যেতিয়া এনে মানুহে ষাঁড় কৰু বলি দিয়ে মানৱ বলিতকৈ এইট�ো গ্ৰহনীয়
নহয়। যেতিয়া তেওঁবিলাকে মেৰ বলি দিয়ে এইট�ো কুকুৰ বলি দিয়াৰ
নিচিনা হয়। যেতিয়া পেয় দ্ৰব্য আনে, তেওঁল�োকে গাহৰিৰ তেজ দিয়ে।
যেতিয়া তেওঁল�োকে সুগন্ধি দ্ৰব্য জ্বলাই এইট�ো মূৰ্তিকে আৰ্শীবাদ কৰাৰ দৰে
হয়। (যিচয়া ৬৬:২-৩)
তেওঁৰ আৰ্শীবাদ তেওঁল�োকলৈ যিসকলে আহে, যি সকলে তেওঁৰ বাক্যত কঁ ম্পিত
হয় তেওঁল�োকক চিনাক্ত কৰি তেওঁ আৰম্ভ কৰে। যিয়ে বাধ্যতাক মূলকে গুৰুত্বপূৰ্ণ
হিচাপে লয় তেওঁকে বুজ�োৱা হৈছে। ঈশ্বৰে তেওঁল�োকৰ প্ৰতি মন�োয�োগ দিয়ে।
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তেতিয়া তেওঁবিলাকলৈ তেওঁ ঘুৰি চায় যিবিলাকে আৰাধনা কৰিবলৈ পথ বাছি
লয়। তেওঁল�োকৰ আৰাধনাৰ কাৰ্য্য গ্ৰহনীয় নহয় এনে নহয়, কিন্তু মানৱ বলিৰ
সমান হয়।(হত্যালীলা) কুকুৰৰ বলি, গাহৰিৰ তেজ, মূৰ্তি ক আৰ্শীবাদ কৰা। তেওঁৰ
দৃষ্টিত এইব�োৰ কাৰ্য্য ঘিনলগীয়া।তেওঁল�োক হল ইস্ৰায়েল জাতিৰ পৰা বিচিন্ন নাইবা
মৃত্যুদণ্ড হব। এইট�ো বলৱান আৰু নিৰ্ণায়ক। সেয়েহে সহজব�োধ্য যে তেওঁল�োকৰ
আৰাধনা প্ৰকৃ ততে আৰাধনা নাছিল। যদিও যাত্ৰাপুস্তক আৰু লেবীয়া পুস্ত্কত লিখা
আৰাধনা দৰেই কৰা হৈছিল।
এই বাৰ্ তাট�োৱে এইদৰে ব্যাখ্যা দিছে, “ত�োমাৰ আৰাধনাৰ কাৰ্য্যব�োৰ পাপৰ
কাৰ্য্য।”
মনত ৰাখিব এওঁল�োক তেওঁৰ চু ক্তিবন্ধ ল�োক। যিবিলাকে তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞা
পাইছিল। কিয় বাৰু তেওঁবিলাকে এনে বাক্য ব�োৰ শুনিছিল? তেওঁল�োকৰ অবাধ্যতা
আৰু তেওঁক আৰাধনা নকৰা বাবে। এইট�োৱে আমাৰ জীৱনত�ো একে। আমি ঈশ্বৰৰ
গীত গাব পাৰ�ো, দেওবৰীয়া উপাসনাত উপস্হিত থাকিব পাৰ�ো, আমি ঈশ্বৰৰ
সৈতে এক বুলি ভাও জুৰিব পাৰ�ো। নতু ন নিয়মত উল্লেখ থকা উপায় বা বাটেৰে
নিয়মমতে চলাৰ ভাও জুৰিব পাৰ�োঁ কিন্তু যদি বাধ্যতাৰ প্ৰাথমিক গুণট�োৱেই নাথাকে
তেন্তে আমাৰ আৰাধনা প্ৰকৃ তাৰ্থত আৰাধনা নহয়। আমাক ক�োৱা হৈছে, “ঈশ্বৰৰ
বাধ্য সন্তান হৈ ত�োমাল�োকে জীয়াই থাকা।”(১ পিতৰ ১:১৪)
আন এটা সমস্যাৰ শিপা হল ঈশ্বৰক ধন্যবাদ নিদিয়াট�ো বা অকৃ তজ্ঞতা। যদি
বিশ্বাস কৰি লও নিদিষ্ট জীৱনশৈলী আৰু বাঞ্চা কৰি লওঁ যে কিছু মান প্ৰয়�োজনীয়
বা ক�োন�ো পদমৰ্য্যদা আশা, আমি নিজক প্ৰকাশ কৰি আৰু সমান্তৰালভাৱে,
অকৃ তজ্ঞতাহৈ অন্তত আমি কঠ�োৰ পৰিশ্ৰম কৰ�ো আচঁ নি লওঁ লক্ষ্য কৰি লওঁ, আমি
য়ি সমাধান কৰিল�ো বা বনাল�ো তাৰ সপ�োন চাবলৈ আৰম্ভ কৰ�ো। সেয়েহে আমাৰ
কামৰ বা পৰিশ্ৰমৰ হেতু কে অহংকাৰ আহি পৰে।

ব্যৱহাৰৰ ফলস্বৰুপ (consequential Behavior)
এই শিপা যিট�োৱে আমাৰ ভিতৰৰ বাধ্যতা, সন্মান, ঈশ্বৰৰ বাহিৰে অন্য বস্তুক
ধন্যবাদ, বাধ্যতা আৰু লাহে লাহে মূৰ্তিপূজা তেওঁৰ ব্যক্তিগত, সমাজত আৰু ৰাষ্ট্ৰত
হবলৈ সুবিধা দিয়ে। প�ৌলে ব্যাখ্যা দিছে,
ঈশ্বৰে সিহঁ তক হৃদয়ে বিচৰা কাৰ্য্য কৰিবলৈ এৰি দিলে। তেওঁল�োকে অমৰ্য্যদা
ইজনে সিজনৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰিলে ঈশ্বৰৰ সত্যতাত মিছাৰে সৈতে
সলালে। সৃষ্টিকৰ্ তাৰ সলনি সৃষ্টবস্তুব�োৰৰ আৰাধনা আৰু সেৱা কৰিলে। সেই
সৃষ্টিকৰ্ তা সৰ্বদায় ধন্য।”(ৰ�োমীয়া ১:২৪-২৫)।

মূৰ্তি পূজাৰ পিছফালে কি
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মনত ৰাখিব এই সকল�োব�োৰৰ শিপা হল অবাধ্যতা আৰু কৃ তজ্ঞতাৰ অভাৱ।
আমি সৃষ্ট বস্তুৰ আৰাধনা কৰিছ�োঁ। আমি সমৰ্পন কৰিছ�ো সেইব�োৰক বিবেকৰে
সৃষ্টি কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া শাওৰ পাত্ৰ। মিছাৰে সৈতে সত্য সলনি কৰি আমাৰ
নৈতিকতা মিলিছে। এতিয়া মূৰ্খতাক জ্ঞানী হিচাপে ধৰা হয়। জগতে স্বাভাৱিক ব�োলে
কিন্তু যিট�ো দৰাচলতে স্বাভাৱিক নহয়। এইট�ো তেতিয়ালৈকে চলিব যেতিয়ালৈকে
যিট�ো সত্য সেইট�ো মিছা বুলি ধৰা হয়। আৰু যিট�ো মিছা বা প্ৰৱঞ্চনা সেইট�ো সচা
ব�োলে। আমি পঢ়িলে পাম:
সেইবাবে ঈশ্বৰে সিহঁ তক অনাদৰযুক্ত কামভিলাষলৈ স�োধাই দিলে।
এই ব্যাখ্যা দিয়াৰ পিছত প�ৌলে পিছৰ কেইটামান পদ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ১৩৭
টা শব্দ, এন, এল, টি, ২২ অপৰাধ ঈশ্বৰৰ বিপক্ষে কেইটামান নমূনা হৈছে, হত্যা,
ল�োভ, অবাধ্যতা, পিতৃ -মাতৃ ৰ অবাধ্যতা, পৰস্পৰ কামগ্নি। মূলত প্ৰকাশিত প�ৌলে
ব্যৱহাৰ কৰিছে। এন, এল, টিৰ ১৩৭ টা শব্দ।(প্ৰায় ৪৩ শতাংশ) কামগ্নি বুলি
বাকী ২১ দ�োষ প্ৰত্যেকৰে দুটা কাৰণট�ো কি? মূৰ্তিপূজাৰ পৰা, এটা প্ৰধান সমাজৰ
সংকট পৰস্পৰ কামাগ্নি। আহক প�ৌলৰ বাক্যলৈ ঘুৰি যাওঁ।
এই কাৰণে ঈশ্বৰে সিহঁ তৰ অসমাদৰযুক্ত কামভিলাষলৈ স�োধাই দিলে।
স্ত্ৰীল�োকবিলাকে স্বাভাৱিক সংগ এৰি স্বভাৱৰ বিপৰীত সংঙ্গ কৰিলে। আৰু
পুৰষ
ু বিলাকে স্বাভাৱিক সঙ্গ এৰি পৰস্পৰ কামগ্নিৰে দগ্ধ হৈ পৰুষে সৈতে
পুৰষে
ু পাপ কাম কৰিলে। ভ্ৰান্তিৰ ফল পাৰে।”(ৰ�োমীয়া ১:২৬)
এখন সমাজে যদি মানি নলয় আৰু ধন্যবাদ নিদিয়ে আৰু ঈশ্বৰক নামানে
তেওঁল�োকে ইয়াকে মানি লয় নিশ্চিত কৰি যে আৰু সমান্তৰালভাৱে উদ�োগনি,
উৎসাহ কৰে য�ৌন প্ৰৱনতাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে পৰস্পৰ কামাগ্নি। প�ৌলে এই
ব্যৱহাৰ লাজ আৰু অপ্ৰাকৃ তিক বুলি চিহ্নিত কৰিছে।
মিছাৰ সৈতে সত্য সলনি কৰিলে যিট�োৱে লিঙ্গ কুন্ঠাব�োধ লগায়।
২০১৭ চনত জানুৱাৰীত, ৰাষ্ট্ৰীয় ভ�ৌগলিক আল�োচনীয়ে মাহিলী “লিঙ্গ বিপ্লৱ”
নামেৰে ছপা কৰিছিল। মানুহৰ নৈতিকতাই সৃষ্টি কৰা যি য�ৌনতা বা লিঙ্গ তাৰ
ওপৰত উপস্হাপন কৰিছে। আল�োচনীখনে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই মানৱ
জাতিৰ লিঙ্গ বা য�ৌনতাৰ ওপৰত পৰামৰ্শ দি আহিছে। লিঙ্গ বা য�ৌনতা ব্যাখ্যা
কৰাৰ কিছু মান প্ৰকাশভংগী দেখা প�োৱা যায় যেনে, কাৰ্য্যসুচী, সমকামী, লিঙ্গৰ
লক্ষণ থকা, লিঙ্গ পৰিৱৰ্ত ন, সমকামী পুৰষ
ু , ভিৰৰুৱা য�ৌনতা লৰা পৰিবৰ্ত ন,
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ছ�োৱালী পৰিবৰ্ত ন, আৰু ইত্যাদি। এইব�োৰ আচৰণবিশিষ্ট, কিন্তু মূৰ্খতা আৰু ঠগ
খ�োৱাৰ অন্তৰাল বাহিৰে আন এক�ো নহয়।
যিবিলাক মানুহ এনেব�োৰ বিষয় লৈ আহে, সিহঁ ত খুব চতু ৰ শিক্ষিত আৰু
আজিকালিৰ পাৰ্গত নিচিনা দেখা যায়। আমাৰ সমাজত এনেব�োৰ পাথৰে গৈ কি
ফল পাব? অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ২০০ বিলিয়ন টকা
এই লিঙ্গ চিনাক্তকৰাৰ আৰু সমকামীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰিছে। আপুনি কল্পনা কৰি
পাৰিব নে কিমান এই উৎসসমূহৰ পৰা কিমান সুবিধা সৃষ্টি কৰিব পৰা গলহেতেঁ ন?
এই টকাৰে অভাৱব�োৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ উন্নতি সাধনৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা
গলহেতেঁ ন? আৰক্ষীক টনকীয়াল কৰিব পৰা গলহেতেঁ ন। বিমানবন্দৰসমূহ মেৰামতি
কৰিব পৰা গলহেতেঁ ন আৰু ৰাজহুৱা স্হানব�োৰ মেৰামতি কৰিব পৰা গলহেতেঁ ন
আৰু সবাত�োতকৈ ডাঙৰ বা মহৎ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে গৃহহীন ল�োকক সহায় কৰিব পৰা
গলহেতেঁ ন, অকলশৰীয়া মাতৃ আৰু অসমৰ্থৱান ল�োকক সহায় কৰিব পৰা গলহেতেঁ ন
কিন্তু সৰহসংখ্যক টকা লিঙ্গ বা য�ৌন, এই উদ্দেশ্যে খৰচ কৰা হল।
শাস্ত্ৰই আৰম্ভনিৰে পৰা ঘ�োষণা কৰিছে, “ঈশ্বৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিছে, ভাগ,
সমকামীত খৰচ চৰকাৰৰ দহ বিলিয়ন ডলাৰ ১৬ এপ্ৰিল, ২০১৫-১২.৪০ চৰকাৰী
দহ ডলাৰ।”
......পুৰষ
ু আৰু স্ত্ৰী কৰি তেওঁল�োকক ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিলে(আদিপুস্তক ১:২৭)
তেৱেই আমাৰ লিঙ্গৰ সিন্ধান্ত কৰে? তেওঁ আমাৰ কাৰনে ক�োনট�ো উত্তম তেওঁ জানে
কাৰন তেওঁ আমাক ভাল পায়।
তথাপিও এই সকল�োব�োৰ জ্ঞানী হ�োৱাৰ নিচিনাকৈ কৰা হয়। প্ৰকৃ ততে
উৎসসমূহৰ মূৰ্খৰ দৰে হে অপচয় কৰা হয়। এইট�োৱে অশুদ্ধ ব্যৱহাৰ আৰু জীৱনট�ো
এনেকুৱা অৱস্হা এটালৈ লৈ যায় যিহৰ কাৰণে তেওঁল�োকক বন�োৱা হ�োৱা নাছিল।
এখন সমাজত আনি মিছাক আক�োৱালি লওঁ যিট�োক আমি “মানৱ সম্পদ”
বুলি কওঁ। সেয়ে বহুত কম সংখ্যক ল�োকে এই মিছাৰ লৰত লৰ মাৰে। ভাৱ�ো
এইব�োৰেই জীৱনৰ চিনাক্তকৰনৰ এটা পৰিচয় বুলি যাৰ বাবে নিজকে তেওঁল�োকে
সৃষ্টি হ�োৱা বুলি মানি চলে।
প�ৌলে ভৱিষ্যবাণী কৰিছিল এইট�ো হাস্যকৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে, যেতিয়া আমি
প্ৰকৃ ততে আৰাধনা আৰু ধন্যবাদ দিয়া বন্ধ কৰ�ো আমাৰ ঈশ্বৰক কিয় বাৰি
নেতাবিলাকে এই ভূ লবাৱেৰ প্ৰচলিত বিশ্বাস আৰু কাৰ্য্যৰ বাবে মাত নামাতে? আমি
সত্যক ভয় কৰি মিছা ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাকে আক�োৱালি লওঁ। আমি মূৰ্তিপূজালৈ ঠেলি
দিওঁ আৰু এইট�োৱে শক্তিৱান ৰাষ্ট্ৰৰ দৰে আমাৰ ওপৰত পৰে। প�ৌলৰ বহু কালৰ
আগেয়ে লিখা বাক্য যে কেনেকৈন�ো য�ৌনতা আৰু লিঙ্গৰ সমস্যাই শিপা দি ধৰিছে
সেই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কিছু মান ইয়াৰ পৰিনতিৰ তালিকা প্ৰস্তত কৰিছে।
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যেনেকৈ সিহঁ তে আপ�োন আপ�োন তত্বজ্ঞানত ঈশ্বৰক ধাৰণ কৰিবলৈ সন্মত
নহল, তেনেকৈ ঈশ্বৰেও সিহঁ তক অনুসুচিত কৰ্ম কৰিবলৈ, ভৰ্ষ্ট মতিলৈ
শ�োধাই দিলে। সিহঁ ত সকল�ো অধাৰ্মিকতা, দুষ্টতা, ল�োভ, হিংসা, অসুয়া,
নৰবধ, বিবাদ, ছল আৰু শত্ৰুতাৰে পৰিপূৰ্ণ। ফূ চফূ চাওঁতা, পৰস্ত্ৰীগামী,
ঈশ্বৰৰ ঘৃণাৰ পাত্ৰ, গবী অহংকাৰী, দৰ্পী, কুকল্পনা, পিতৃ -মাতৃ ক নমনা,
নিৰ্বোধ, নিয়ম ভঙা, স্নেহহীন আৰু নিৰ্দয়ী হল।”(ৰ�োমীয়া ১:২৮-৩১)
আপুনি ইমান কঠিন দৃষ্টিৰে চাব নালাগে, ক�োন�ো ঘটনা অধ্যয়ন বা সামাজিক
অধ্যয়ন কৰাৰ য�োগেদি এই ব্যৱহাৰ ব�োৰ চাব নালাগে। এইট�ো বিস্তৃত, পচণ্ড আৰু
জীৱন ধংস কৰা, পৰিয়াল আৰু ৰাষ্ট্ৰ আৰু সামজিক ধংস সম্পৰ্ক ৰ ফাট আৰু যুদ্ধ।
যদি এই সকল�োবিলাক কাৰণ ঘটনা নহয় তেন্তে প�ৌলে সামৰনি মাৰিছে এইদৰে:
এইদৰে আচৰণ কৰাবিলাক যে মৃত্যুৰ য�োগ্য, ঈশ্বৰৰ এই বিচাৰ জানিও
সিহঁ তে এইদকে আচৰণ কৰে, কেৱল সেয়ে নহয় তেনে আচৰণ কৰা
বিলাককক সন্মতিও দিয়ে।”(ৰ�োমীয়া ১:৩২)
চৰকাৰ গণমাধ্যম, টেলিভিশ্বন আৰু চিনেমা উৎপাদক সামাজিক বনুৱা, নেতা,
সকল�ো ধনবলি, প্ৰত্যেক জনে ঈশ্বৰৰ ভাল প�োৱাৰ বিপৰীত যে হয় সেই কথা
জানে। তথাপিও তেওঁল�োকৰ জ্ঞানে ক�োৱা লগতে সৃষ্টবস্তুব�োৰে ঘ�োষণা কৰাৰ প্ৰতি
হেয়জ্ঞান কৰে।
আৰু তেওঁল�োকে আন মানুহক�ো উদ�োগনি কৰে এইব�োৰ কামত লিপ্ত হবলৈ যাতে
তেওঁল�োকৰ হৃদয়ত সত্যট�ো বন্ধ হয়। উক্ত তালিকাখনত উল্লেখ থকা ব্যৱহাৰব�োৰৰ
সকল�োব�োৰ মূৰ্তিপূজাৰ সমস্যা- ঈশ্বৰক আৰাধনা নকৰা, আৰু তেওঁ বিচৰা মতে
কৃ তজ্ঞতা ন�োহ�োৱা। আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ ওঠ নহয় ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাও জ্ঞাত হয় যে
আমি তেওঁক সহাঁৰি জন�োৱাট�ো। এইট�ো প্ৰত্যেক মানৱ জাতিৰ কাৰণেই প্ৰয�োজ্য
কিন্তু ঈশ্বৰৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তি এজনৰ জীৱনত কেনেদৰে এইব�োৰ ঘটে
আমি অকনমান মন�োয�োগ দি চাম।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
আৰাধনা হল বাধ্যতাৰ এক পচণ্ড, সন্মান আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়া। যেতিয়া
আমি এই সত্য আৰাধনাৰ যিক�োন�ো উপাদান ত্যাগ কৰ�ো, তেতিয়াই আমি নিজকে
মূৰ্তি পূজালৈ লৈ যাওঁ। ব্যক্তিগত বাৱে আৰু সাংস্কৃতিকভাৱেও এইট�োৱেই সত্য।
প্ৰথম, শাস্ত্ৰত উল্লেখিত আৰাধনাৰ কাৰ্য্যট�ো হৈছিল তেতিয়া যেতিয়া আব্ৰাহামে
ইচাহাসকক বলি দিবলৈ লৈ গৈছিল কাৰণ তেওঁ ঈশ্বৰে ক�োৱামতে কৰিছিল। ঈশ্বৰে
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আপ�োনাক কি কৰিব কৈছে? পবিত্ৰ আত্মাই আপুনি বাইবেল পঢ়ি থাক�োতে প্ৰত্যাহ্বান
মূলক বাণী শুনাব পাৰে। নাইবা এইট�োও হব পাৰে যে, ক�োন�ো বিষয়ে যিট�োৰ
কাৰণে আপ�োনাক প্ৰভাৱিত কৰে।
ঈশ্বৰৰ পৰা অহা সাক্ষ্যাতে আপুনি ভাৱি থকা পথৰ পৰা কেনেকৈ এই অধ্যায়ে
সলনি কৰিছে?এক মূহুৰ্ত ৰ কাৰণে সময় লৈ কেনেদৰে সেই সাক্ষাত পূৰ কৰিব
সুধক। আৰু ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিয়ক তেওঁ আপ�োনাৰ কাৰণে সাক্ষাতট�ো নিৰ্বাচন কৰা
কাৰণে, আৰু তেওঁ কথা ক�োৱা কাৰণে, আৰু আপ�োনাৰে সৈতে আৰাধনা বাধ্যতাৰ
চিনস্বৰুপে আৰাধনা কৰিব আপ�োনাৰ সৈতে যায়।

১১
বিশ্বাসীবিলাকৰ মূৰ্তি পূজা
মানুহবিলাকৰ মাজত প্ৰচলিত যি মূৰ্তিপূজা, সেৱা অতি পৰিতাপৰ কথা। কিন্তু
ঈশ্বৰৰ ল�োকৰ মাজত এই মূৰ্তিপূজা প�োৱাট�োৱে অতি ভয়ানক কথা।
এনে প্ৰকাৰৰ মূৰ্তিপূজাকে যাক�োবে ব্যাভিচাৰ বুলি কৈছে। আমাৰ লগত ঈশ্বৰৰ
স্বামী-স্ত্ৰীৰ দৰে চু ক্তি আছে আৰু স্বামীয়ে স্ত্ৰীৰ, স্ত্ৰীয়ে স্বামীৰ প্ৰতি অবিশ্বাসী হ�োৱাৰ
দৰে ঈশ্বৰৰ সৈতেও আমাৰ এই মুৰ্তিপূজা কাৰনে অবিশ্বাস আহি পৰে। আমি আমাৰ
স্বামীৰ অবিশ্বাসী হৈ পৰ�ো প্ৰভু যীচু খ্ৰীষ্টই কৈছে এই কথা।

ৰজা চ�ৌল আৰু অমেলেকিয়াবিলাক
আহক আমি পুৰনি নিয়মত আৰম্ভ কৰি নতু ন নিয়মলৈ যাওঁহক। ইস্ৰায়েলবিলাকৰ
ঈশ্বৰৰ সৈতে এক চু ক্তি যি চু ক্তি তেওঁবিলাকৰ ওপৰ পিতৃ আব্ৰাহামৰ। ইস্ৰায়েলৰ
ৰজা চ�ৌলক ঈশ্বৰে এক প�োনপটীয়া নিৰ্দ শন ভাৱবাদীৰ য�োগেদি দিছিল।“ এতিয়া
যিহ�োৱাৰ এই বাৰ্ তা শুনা”(১ চমূৱেল ১৫:১) ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাট�ো প�োনপটীয়া আৰু
নিদিষ্ট আছিল। আমেলেকিয়াবিলাকক ধংস কৰিবলৈ ক�োৱা হৈছিল। প্ৰত্যেক মানুহ,
মহিলা, শিশু, আৰু জন্তুক। আমেলেকিয়াবিলাকে ইস্ৰায়েলক বিদ্ৰোহ কৰিছিল যেতিয়া
ইজিপ্তৰ পৰা পলাই আহি তেওঁল�োকৰ আক্ৰমনত পৰিছিল। ৰজা চ�ৌল তৎক্ষণাত
সৈন্যসামন্ত পঠিয়াই আমালেকিয়াবিলাকক আক্ৰমন কৰিছিল। যেনেকৈয়ে নহওক আমি
পঢ়িবলৈ পাওঁ:
চ�ৌলে হবীলাৰ পৰা মিচৰৰ সন্মূখত চু ৰৰ ওচৰলৈকে আমেলেকিয়াবিলাকক
আঘাত কৰিলে। তেওঁ আগাগক যি আমেলেকিয়াবিলাকৰ ৰজা আছিল তাক
বন্দী কৰিলে। কিন্তু আন প্ৰতিট�ো বস্তুকে বিনষ্ট কৰিলে। চ�ৌলে আৰু তেওঁৰ
ল�োকবিলাককে ৰজা আগাগক ৰক্ষা কৰিলে। তেওঁ নিজৰ কাৰণে উত্তম
মেৰ, ছাগলী, গৰু হৃষ্টপুষ্ট দামুৰি আৰু মেৰপ�োৱালি আৰু আটাই উত্তম
বস্তুব�োৰ ৰাখিলে। তেওঁল�োকে ঘিনলগীয়া আৰু ৰ�োগীয়া বস্তুব�োৰক ধংস
কৰিলে।(১ চমুৱেল ১৫:৭-৯)
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ইস্ৰায়েলৰ বহুত�ো মানুহৰ মাজত এনে ভাৱ হব ধৰিছিল যে চ�ৌলে যিহ�োৱাৰ
বাক্যৰ বাধ্য আছিল। তথাপিও এইট�ো পঢ়াৰ পিছত আমি গম পাম, “তেতিয়া
যিহ�োৱাই চমূৱেলক কলে, মই চ�ৌলক ৰজা পাতি বেজাৰ পাইছ�ো কিয়ন�ো তেওঁ
ম�োৰ পৰা বিমূখ হল আৰু ম�োৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ মান্তি নহল।”(১ চমূৱেল
১৫:১০-১২) চ�ৌলে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰা নাছিল, যি বাধ্যতা তেওঁৰ হব লাগিছিল
সেয়া নাছিল আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ পৰা বাধ্যতাৰ চিন নাপালে।তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি
বিশ্বাসী নাছিল।
মই মনত পেলাইছ�ো এগৰাকী বিবুদ্ধিত পৰা পিতৃ যিয়ে ম�োৰ ওচৰত আহি
কলে যে তেওঁৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ তেৰৰ পৰা উনৈশ বছৰৰ লৰাট�োক
কৰিব কলে, আৰু আংশিকভাৱে কামট�ো কৰিলে কিন্তু তাৰ পিছত ওলাই গৈ নিজৰ
ইচ্ছামতে বেলেগ কামত ব্যস্হ হল যৰ পৰা তেওঁৰ বন্ধু সৈতে আধাতে সামৰি
আহিছিল। যেতিয়া তেওঁৰ পিতৃ য়ে মূখামুখি কৰিলে তেওঁৰ পুত্ৰই কলে, দেউতা বহুত
টান কিয় আপুনি মই কৰা কামৰ ৯০ শতাংশ যি কৰিল�ো সেইট�ো নাচায়। কিয়
আপুনি ইমান খৰকীয়া দহ শতাংশহে মই কাম কৰা নাই তাৰ পৰিবৰ্তে নব্বৈ
শতাংশ কৰাট�ো আপুনি কিয় চ�োৱা নাই? পিতৃ য়ে ব্যৰ্থ হল।
মই দেউতাকক কল�ো, তেন্তে ঈশ্বৰেও “খৰকীয়া” এই ঘটনাট�োৱে তেওঁক কৈ
আমেলিয়াবিলাকৰ ঘটনা সম্পৰ্কে বুজাই দিল�ো। চ�ৌলে যিমান মানুহ মাৰিছিল তাৰ
ভিতৰত হয়ত�ো এক লাখ, পুৰষ
ু মহিলা আৰু শিশু আছিল। মই বিশ্বাস কৰ�ো বহুত�ো
মেৰ, ছাগলী, আৰু দামুৰি মাৰিছিল কিন্তু আৰু থাকি গৈছিল। সেয়েহে আমি কব
পাৰ�ো যে চ�ৌলে ঈশ্বৰে তেওঁক কৰিবলৈ ক�োৱা কামৰ নব্বৈ শতাংশ কাম কৰিছিল।
তথাপিও ঈশ্বৰে তেওঁক বাধ্য নাছিল বুলি কৈছে। আৰু পিছলৈ তেওঁ, “বিদ্ৰোহী”
শব্দৰে চ�ৌলৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে চিনাকি হ�োৱাৰ ক্ষেত্ৰত।(পদ ২৩)
বাইবেলৰ ভিতৰুৱা দৃষ্টিৰ পৰা সেই লৰাজনৰ দেউতাকে গম পাইছিল যে তেওঁ
সচাঁকৈ পুতেকৰ যিট�ো অশুদ্ধ ব্যৱহাৰ সেইট�ো দেখুৱাই দি ভালেই কৰিছে।
মূলতে মই নিশ্চিত ৰজা চ�ৌলে নব্বৈ শতাংশ ঈশ্বৰে কৰিব ক�োৱা মতে
কৰিছিল। কিয় বাৰু ঈশ্বৰে চ�ৌলে কৰা নব্বৈ শতাংশ কাম চ�োৱা নাছিল? বৰং
যিট�ো তেওঁ নকৰাট�োহে চাইছিল? এইট�ো বহুত�ো মানুহৰ চকুত খৰকীয়া যেন লাগে
কিন্তু ঈশ্বৰৰ কাৰণে সেইট�ো আংশিক বাধ্যতা। সম্পূৰ্ণ বাধ্যতা নহয় বৰং বিদ্ৰোহহে
মাথ�োন। এইট�োৱে ঈশ্বৰক সন্মান আৰু আৰাধনা কৰা নুবজ
ু ায়।
চমূৱেলে তেতিয়া চ�ৌলক সাক্ষা- কৰিলে যিয়ে ঠগ খাইছিল, আপত্তিব�োৰ ত্যাগ
কৰিছিল, কিন্তু চমূৱেলে সেই জন্তব�োৰ যিব�োৰ বলি দিয়া হৈছিল সেইব�োৰ আঙু লিয়াই
দিছিল। চ�ৌলে তেতিয়া মানুহবিলাকৰ ওপৰত দ�োষ জাপি দিব বিচাৰিছিল কিন্তু
চমূৱেলে তেওঁক শুধৰনি কৰি দিছিল। নহয় “আপুনিয়েই গ�োটেই দায়িত্বত থকা

বিশ্বাসীবিলাকৰ মূৰ্তিপ

91

ব্যক্তি আপুনিয়েই যিজনে ঈশ্বৰৰ অবাধ্য” তেতিয়া চ�ৌলে পিছফাললৈ গৈছিল যত
ভাৱবাদীৰ মূখামুখি হয়।চমূৱেলে তেতিয়া এটা প্ৰকৃ ত সত্য মূৰ্তিপূজাৰ বিষয়ে কলে,
কিয়ন�ো বিদ্ৰোহ আচৰণ কৰা মঙ্গলতিৰ পাপৰ তু ল্য দেৱপূজা কৰা
গৃহ দেৱতা মনাৰ সমান। তু মি যিহ�োৱাৰ বাক্য অগ্ৰাহ্য কৰিলা,
এই নিমিত্তে তেৱ�োঁ ত�োমাক অগ্ৰাহ্য কৰি ৰজাবাব গুচালে।”(১ চমূৱেল ১৫:২৩)
বৰ্ত মানৰ বাবে, মই দ্বিতীয়ট�ো ব্যাখ্যাত যাওঁ আক�োৰগ�োজ- মূৰ্তিপূজা,
আক�োৰগ�োজ মানে হল “ঠেলি দিয়া”নাই হেচা মৰা, চ�ৌলে সত্যৰ পৰা ঠেলি
আহিছিল সম্পূৰ্ণ বাধ্যতাৰ পৰা।
পিছৰ পদট�ো হল, যিট�ো ইটালিক প্ৰকাৰত আছে। যাৰ অৰ্থ হল সিহঁ ত মূল
কিতাপত নাই। ইব্ৰী শব্দ তাত নাই। আৰু অনুবাদক সকলে পঢ়াত ভাল হব বুলিয়েই
তেনেভাৱে কৰিছিল। সুন্দৰভাৱে কৰা অনুবাদট�ো হব, “আক�োৰগ�োজ... মূৰ্তিপূজা।”
প্ৰকৃ ততে যেতিয়া ক�োন�ো এজনে সত্যট�ো জানে তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাট�ো গম
পায়। ঈশ্বৰে কব খ�োজা কথাট�ো গম পায় তথাপি ঠেলা মাৰি, আৰু অবাধ্য হয়।
এইট�োৱে মূৰ্তিপূজা। কাৰন কি? তেওঁল�োকৰ ইচ্ছা, কাৰ্য্যসূচী। বাঞ্চা আৰু ঈশ্বৰৰ
ওপৰত মন নকৰা বা ইচ্ছাসমূহ ৰখা হব। এই সকল�োব�োৰে তেওঁৰ আগত আহে।
আৰু দেৱতা বা মূৰ্তি হল যিক�োন�ো বস্তু যিট�ো ঈশ্বৰৰ আগত ৰাখে।
চ�ৌলে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু স্বীকাৰ কৰিছিল, “মই ঈশ্বৰৰ বাধ্য হৈছ�োঁ,
তথাপিও তেওঁৰ সম্পূৰ্ণৰুপে বাধ্য ন�োহ�োৱা হেতু কে বৰং মানুহৰ ইচ্ছা(বেছিকৈ
নিজৰ ইচ্ছা, তেওঁৰ মন�োবাঞ্চাক) ঈশ্বৰৰ বাক্যতকৈও আগস্হান দিছিল।” সেইট�োৱে
আছিল মূৰ্তিপূজা।
এইট�োৱে তেওঁক নিজৰ পৰা ঈশ্বৰৰ তু চ্ছজ্ঞান কৰাইছিল। যেনেকৈ আমি
ৰ�োমীয়া পুস্তকত আমি দেখিলে পাম যে প্ৰত্যেক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে চ�ৌলৰ
ক্ষেত্ৰত�ো সত্য প্ৰমাণিত হল। চ�ৌলৰ মূৰ্তিপূজাৰ শিপা মূৰ্তি নাছিল, চীনামূৰ্তি ,
মন্দিৰ, নাছিল। বৰং যিট�োৱে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰা নাছিল। তেওঁ প্ৰকাশ কৰা
বাক্যৰ প্ৰতি বাধ্য নাছিল। এই ব্যৱহাৰেই নজনাকৈয়ে মিছাক সঁচা কৰে সেয়েহে
ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাই চ�ৌলৰ জীৱন আগুৰি ধৰিলে। এই ট�োৱে তেওঁক মূৰ্খতাৰ চিন্তা,
কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু যিট�ো কৰিব নালাগে তালৈ ঠেলি নিছিল। চ�ৌলৰ কৰুণ
পৰিনতি এইট�োৱে হল যে, তেওঁৰ অবাধ্যতাৰ বাবে বহুত দুৰ্বল হব ধৰিলে। তেওঁ
এজন ঈৰ্ষালু, কঠিন, যুক্তিযুক্ত, সম্পূৰ্ণ অগ্নিশৰ্মা ঈশ্বৰৰ দাসবিলাকক আক্ৰমনকাৰী
হত্যাকাৰী তাৰ�োপৰি ঈশ্বৰৰ সলনি ডাইনীৰ লগত কথা পতা হল। এইবিলাক হল
চ�ৌলৰ কিছু মান বৈশিষ্ট। সকল�োব�োৰ তেওঁৰ মূৰ্তিপূজাৰ পৰাই আৰম্ভ হল যিট�ো
তেওঁৰ অবাধ্যতা আছিল।
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ঈশ্বৰৰ সৈতে যি সকলে সু-সম্পৰ্ক আছে তাৰ পিছত�ো নিজৰ মন�োবাঞ্চাত চলে
তেওঁবিলাকে নিজৰ অবাধ্যতাত অন্ধ হৈ পৰে। চ�ৌলৰ�ো এইট�োৱে হৈছিল, মূৰ্তিপূজাই
সত্যৰ প্ৰতি চকু অন্ধ কৰে। আমি ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সত্যক সলনি
কৰ�োঁ, আৰু বিশ্বাস কৰ�ো যে ঈশ্বৰ আমাৰ পক্ষত আছে বুলি। আমি ভাৱ�োঁ তেওঁ
আমাৰ হৃদয় আৰু আমাৰ এনেদৰে ব্যৱহাৰ চলাই থকা ব�োৰক ক্ষমা কৰিব আৰু
আমাৰ জীৱন প্ৰণালীক সমৰ্থন জনাব বুলি। কিন্তু প্ৰকৃ ততে আমি তেওঁৰ বিৰ�োধী
আৰু ঈশ্বৰৰ শত্ৰু নিজকে সজাই লওঁ।

হেপেহুৱা
দুটা চাবিকাঠিৰে পিছৰ মূৰ্তিপূজাট�ো মই পৰিচয় কৰি দিম। প্ৰথমট�ো হল, “সন্তোষ্ট”
সন্তোষ্টি মেৰিয়াম ৱেবষ্টানে সংজ্ঞা দিছে, এইজনৰ সম্পত্তিৰ প্ৰতি সন্তোষ্টি দেখুওৱা,
মৰ্য্যদা বা পৰিস্হিতি। গ্ৰীক শব্দ হল অৰ্কিয়, মানে সন্তোষ্টি লাভ। আৰু ক�োন�োজনক
বলৱান বা সহা কৰিবলৈ অপৰাধত লিপ্ত হ�োৱা। আমি কেতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে সেৱা
কৰিব ন�োৱাৰ�ো, যেতিয়ালৈকে সন্তোষ্টি লাভ নকৰ�ো।(WSNTDICT)
এইট�ো গুণ অবিহনে পৰিবেশ এনেধৰণৰ দৃষ্টিৰে চাম যে কেনেদৰে ন�ো এই
বিশ্বাসীবিলাকে ম�োক উপকাৰ কৰিব? বাহ্যিক কাৰ্য্য আৰু শব্দব�োৰ নিস্বাৰ্থ আৰু
নিজকে ত্যাগীমন বা সম্পূৰ্ণ নিজকে নিস্বাৰ্থ মন�োভাৱেৰে আগুৱাই যাব, কিন্তু যদিহে
সন্তোষ্টিৰ ওপৰত গঢ় লৈ নুঠে, তেন্তে স্বাৰ্থৰুপী মন লব।
প�ৌলে এটা মণ্ডলীত কৈছিল, “কিয়ন�ো যি ক�োন�ো অৱস্হাতে নাথাক�ো মই তাতেই
সন্তুষ্ট হৈ থাকিবলৈ শিকিল�ো।”(ফিলিপিয়া ৪:১১) তেওঁৰ প্ৰয়�োজন আছিল কিন্তু
তেওঁ কাৰ�োপৰা পাব ইচ্ছা কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁল�োকৰ বাবেহে কৰিছিল। তেওঁ
মিছা বা ভূ ল কৰা নাছিল শাস্ত্ৰ লিখা সময়ত। আমি জান�ো যে এইট�ো তেওঁৰ নহয়।
তেওঁৰ নিস্বাৰ্থ জীৱন তেতিয়াহে পৰিপূৰ্ণ হব যেতিয়া তেওঁ প্ৰকৃ ততে প্ৰয়�োজনসমূহ
ম�োকামিলা কৰিব পাৰিব।
সেই কাৰণে বিশ্বাসী হিচাপে আমাক ক�োৱা হৈছে, “সন্তোষৰ সহিত ভক্তি মহা
লাভৰ উপায় হয়।”(১ তীমথিয় ৬:৬,৮) ডাঙৰ উপকাৰে লাভ কৰা সন্তোষ্টিত
জড়িত হৈ আছে। কিন্তু এই লাভকৰা নিয়মিত ৰুপত দেখা নিদিয়ে। সন্তোষ্টিয়ে
আমাক স্হিৰ হৈ থাকিব নিদিয়ে। আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ ন�োপ�োৱালৈকে এৰি নিদিয়ে।
প্ৰাৰ্থনাত মই ঈশ্বৰক সুধিছিল�ো সন্তোষ্টিৰ সংজ্ঞা পাবৰ বাবে, ম�োৰ হৃদয়ত মই
শুনা পাইছিল�ো, “ম�োৰ ইচ্ছাত সম্পূৰ্ণ সন্তোষ্টি” আমাৰ প্ৰভু যীচু ৰ জীৱনট�োৱেই
সন্তোষ্টিৰ ছবি। বাৰে বাৰে আমি তেওঁৰ বাক্যত এই বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ, “তেওঁৰ
কাৰ্য্য সিদ্ধ কৰাই ম�োৰ আহাৰ”(য�োহন ৪:৩৪) তেওঁৰ সন্তোষ্টি ঈশ্বৰৰ কাৰণে
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সম্পূৰ্ণকৈ শ�োধাই দিয়া স্পষ্টৰুপত আমি দায়ুদৰ ৰচিত গীতমালাত�ো দেখিবলৈ পাওঁ।
“হে ম�োৰ ঈশ্বৰ, ত�োমাৰ ইচ্ছা পূৰ কৰিবলৈহে মই ভাল পাওঁ, এনে কি ত�োমাৰ
ব্যৱস্হা ম�োৰ অন্তৰত আছে।”(গীতমালা ৪০:৮) তেওঁৰ বাবে ঈশ্বৰৰ বাঞ্চা বা
ধৈৰ্য্যৰ বাহিৰে এক�ো নাছিল। তেওঁৰ বাঞ্চা হল ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰা।
এতিয়া সন্তোষ্টি আৰু আত্ম সন্তোষ্টি এই দুটা শব্দই বিভ্ৰান্তত পেলাব নেলাগে।
কিয়ন�ো এই দুটা শব্দৰ এক�ো মিল প�োৱা নাযায়। আপুনি দেখিব যীচু ৱে ক্ৰন্দন
আৰু চকুপানীৰে নিবেদন আৰু সাধ্যসাধনা উ-সৰ্গা কৰিলে।(ইব্ৰী ৫:৭) তেওঁ টকা
সাল-সলনি কৰা মেজব�োৰ দলিয়াই দিলে আৰু তেওঁৰ শিষ্য, পাঁচনিৰ ঘৰত গৈ
তেওঁ যাতনা ভ�োগ কৰাৰ পূৰ্বে আহ্বান ভ�োজন কৰিব খুব ইচ্ছা কৰিছিল। তেওঁ
মানুহক, বন্দীত্ব, ৰ�োগী, হেৰাই থকা দেখিলে তেওঁ সন্তোষ্ট নহল। তেওঁ কষ্ট পাই
থকাবিলাকৰ কাৰণে যুদ্ধাৰু, যেনেকৈয়ে নহওক কিয় যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰয়�োজন বা
বাঞ্চা আহি পৰিছিল তেওঁ নিজৰ নিবেদন পিতৃ ক কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ আৰু
ভৱিষ্যনীধিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল।
এই সন্তোষ্টিট�োৰ পৰাই এই শব্দৰ উৎপত্তি হৈছিল। “মই জীৱিত, পিতৃ ৰ বাবে
জীয়াই আছ�ো,” এইট�োৱে নিৰাপত্তা আৰু স্হিৰতা বুজাইছে যিট�ো জগতৰ নহয়, তেওঁ
সাহেৰে কৈছিল, “মই কৰ পৰা আহিল�ো, কলৈ গৈছ�ো সকল�োখিনি জান�ো।”(য�োহন
৬:৫৭, ৮:১৪) এই কাৰণেই তেওঁ ভয় বা অপথে য�োৱা নাছিল। আৰু তেওঁ এজন
সিদ্ধ দাস আছিল।

হেঁ পেহুৱা
দ্বিতীয়ট�ো শব্দ যিট�ো মূৰ্তিপূজাৰ সৈতে সমন্ধিত সেইট�ো হল, “ল�োভ” এইট�ো সন্তোষ্টিৰ
বিপৰীত। আমি দৈনন্দিন কখ�োপকথনত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নুশুন�ো। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰত
ইয়াৰ উদ্দেশ্যৰ গুৰুত্বতা জনাট�ো প্ৰয়�োজন। আহক ৱেবষ্টাৰৰ এটা সংজ্ঞাৰ য�োগেদি
চাওঁহক—“কিছু মান উত্তম বিষয় চাবলৈ শক্তিশালী মন�োবাঞ্চা আৰু কিছু মান উত্তম
বিষয়ৰ অধিকাৰী হবৰ বাবে গ্ৰীকবিলাকলৈ এই বৰ্ণনা প�োৱা যায়।প�ৌলে কলচীয়াৰ
পত্ৰত হেঁ পেহুৱা ৰ সমন্ধে যি কৈছে চাওঁ আহক।”
এতেকে ত�োমাল�োকে খ্ৰীষ্টৰ সৈতে ত�োলা হলা, ঈশ্বৰৰ স�োঁ হাতে বহি থকা
খ্ৰীষ্ট ওপৰত থকা সেই বস্তুৰ কথা ভাৱিবা, পৃথিৱীৰ কথা নাভাৱি ওপৰৰ
কথা ভাৱিবা। কিয়ন�ো ত�োমাল�োকে মৰিলা আৰু ত�োমাল�োকৰ জীৱন খ্ৰীষ্টে
সৈতে ঈশ্বৰত গুপ্ত আছে। খ্ৰীষ্ট যেতিয়া প্ৰকাশিত হব তেতিয়া তেওঁৰে সৈতে
ত�োমাল�োক�ো প্ৰতাপত প্ৰকাশিত হবা।(কলচীয়া ৩:১-৪)।
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প�ৌলে আমাৰ সন্তোষ্টি মনত ৰাখিবলৈ চাবিকাঠি দিছে। যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰুপে আমি
সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰৰ লগত যীচু খ্ৰীষ্টৰ য�োগেদি সন্তোষ্টিক খাম�োচ মাৰি ধৰ�ো তেতিয়া
আমাৰ অনুভৱ হয় যে আমাৰ এক�োৰে অভাৱ নাই। যীচু ৱে কৈছে যে, ৰাজ্যখন
আমাৰ। যদি আমি প্ৰথমট�ো বিচাৰ�ো, দ্বিতীয়ট�ো বা তৃ তীয়ট�ো নিবিচাৰি যি যি
প্ৰয়�োজন সকল�োৰে দিব।
এইট�োৱে শত্ৰুৰ যীচু ৰ বিপক্ষে আক্ৰমন। অৰণ্যৰ পৰীক্ষাত পৰাৰ সময়ত যীচু ক
তেওঁৰ দেউতাকৰ বাহিৰে ভৱিষ্যত নীধি দেখুৱাই দিলে। অৱস্হাট�ো একেবাৰে ভয়
লগা। ৪০ দিন লঘ�োন দিয়াৰ পিছত যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুত ভ�োক লাগিছিল। ল�োভ
জন্মাই সন্তোষ্টি অনাৰ চেষ্টা চলাইছিল যীচু ৰ শক্ৰুব�োৰে কিন্তো যীচু ৱে অমান্তি হৈছিল।
তাৰ অলপ পিছতেই দূত আহি স্বৰ্গৰ আহাৰ খুৱাইছিল। যীচু ৰ লগত শত্ৰুব�োৰে
কৰা আচঁ নি কৃ তকাৰ্য্য নহল। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইট�ো নুবজ
ু ায় যে চয়তানে আমাৰ
বিৰুদ্ধে এক�ো প্ৰচেষ্টা নচলাব। চয়তানে সদায় স্বৰ্গৰাজ্যৰ ভৱিষ্যনীধিৰ প্ৰতি সন্তোষ্টি
আতঁ ৰাই নিজৰ ভৱিষ্যতনীধি মতে চলাবলৈ উপায় বিচাৰি ফু ৰে।
প�ৌলে কৈছে যে, যিবিলাকে ঈশ্বৰক বিচৰে তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ পৰা অকল পাব
নিবিচাৰে কিন্তু যি সকলে ধৈৰ্য্যৰে তেওঁৰ হৃদয় আৰু ওপৰৰ কথা ভাৱি থকা
সকলেই পায়। এই পৰ্য্যায়ত আমি যীচু ৰ দৰে হওঁ। যি জনে আমাক পঠালে তেওঁৰ
কৰ্ম কৰাট�োৱে হল আমাৰ ধৈৰ্য্য। বিস্ময়কৰ ফলাফল হল, আমি অপথে যাব
ন�োৱাৰ�ো আৰু আমি স্বৰ্গৰাজ্য পাবলৈ উপযুক্ত।
সেয়ে প�ৌলে অবিৰতভাৱে কৈয়ে আছে,
“এতেকে ত�োমাল�োকে পৃথিৱীত থকা নিজ নিজ অঙ্গ প্ৰতঙ্গস্বৰুপ যি ব্যাভিচাৰ,
অশুচিতা, কামাভিলাষ, কু-অভিলাষৰ আৰু ল�োভ অৰ্থাৎ দেৱপূজা, সেই
সকল�োকে মাৰি পেল�োৱা। সেই কাৰনে অবাধ্যতাৰ সন্তাবিলাকৰ ওপৰলৈ
ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ আহে।”(কলচীয়া ৩:৫-৬)
প�ৌলৰ বাক্যলৈ মন কৰক, ল�োভ, যিট�ো মূৰ্তিপূজা ইয়াত পৰৱৰ্তী চাবিট�ো
যাৰদ্বাৰা বুজি পাম সত্য মূৰ্তিপূজা মানে কি?এইট�ো সহজ মূৰ্তি , বেদী আৰু মন্দিৰ
বনাই পূজা কৰিবলৈ, কিন্তু “সভ্যতাৰ সংস্কৃতি” গঢ়িবলৈ জানিব লাগিব। প�ৌলে
কৈছে যেতিয়া আমি সন্তোষ্টিৰ পৰা ল�োভলৈ ঘুৰি আহ�োঁ তেতিয়াই ঈশ্বৰৰ সৈতে
ঘনিষ্ট সম্পৰ্ক ৰ পৰা মূৰ্তিপূজা আৰু ব্যাভিচাৰলৈ পৰিবৰ্ত ন হওঁ।
আহকচ�োন এতিয়া গ্ৰীক শব্দ প্লিয়নেক্সিয়া যাৰ অনুবাদ শব্দ “হেপেহুৱা” তিনিটা
সংজ্ঞাৰে বুজাই দেখুৱাওঁপিলাৰ- অনুপযুক্ত ইচ্ছা অধিক পাবৰ বাবে।
বি.ডি, এ, জি- এটাতকৈ অধিক পাবলৈ ইচ্ছা।
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চি,চি. ই- আত্মা খাম�োচ মাৰি নিজৰ আত্মাৰ মূৰ্তিপূজাৰ গুৰুত্বতা।
এতিয়া আমি এই সংজ্ঞা কেইটালৈ মন দিম, “এটা স্বাৰ্থপৰ মুৰ্তিপূজা” “খাম�োচ
মৰা আত্মা” যেতিয়া আমাৰ মৰম, অনুৰাগ স্বৰ্গৰাজ্যত নথও ইয়াৰ মূল কাৰণ হল
প্ৰথম এইট�ো আমি বিচৰা নাই। নিজৰ মতে জীয়াই থাকিব বিচাৰ�ো। আমি সন্তোষ্টি
হবৰ কাৰণে যিক�োন�ো বিশ্বাস থকা বস্তুকে খাম�োচ মাৰি লওঁ। আমি সুখ বিচাৰ�ো,
সম্পতি আৰু প্ৰয়�োজনীয় সামগ্ৰী বিচাৰ�ো, যসষ্যা মান, স্হান, সুনাম, সহয�োগী,
পৰিপূৰ্ণতা, শক্তি, কতৃ ত্ব, ল�োভ আদি বহুত�ো মূৰ্তি পূজাৰ পৰা উৎপন্ন হয়। যেতিয়া
সন্তোষ্টত নাথাক�ো। আমি কঠ�োৰ হৈ পৰ�ো কিয়ন�ো ঈশ্বৰে য�োগান ধৰা শান্তি জীৰণিৰ
অভাৱ আহি পৰে। ক�োন�ো সন্দেহ ন�োহ�োৱাকৈ সন্তোষ্টি আৰু হেপেহুৱা বিপৰীত গতি
সন্তোষ্টিয়ে আমাক মূৰ্তিপূজাৰ পৰা আতৰাই ঈশ্বৰৰ ফালে চপাই আনে। আনফালে
ল�োভে আমাক মুৰ্তিপূজালৈ লৈ যায়। তলত দিয়া প�ৌলৰ ব্যাখ্যাই প�ৌলৰ দৃঢ়তাৰ
বিষয়ে কৈছে।
“ত�োমাল�োকৰ স্বভাৱ নিৰ্লোভ হওক, যি আছে তাতে সন্তোষ্ট থাকা। কিয়ন�ো
তেওঁ নিজেই কৈছে, মই ত�োমাক কেতিয়াও নেৰিম, কেতিয়াও ত্যাগ
নকৰিম। মানুহে ম�োক কি কৰিব?”(ইব্ৰী ১৩:৫-৬)
পিছৰ অধ্যায়ত আমি ঐশ্বৰিক সন্তোষ্টিয়ে আমালৈ দৃঢ়তা আনে তাৰ বিষয়ে
পঢ়িম। বিশ্বাসীসকলৰ কাৰণে জগতে ৰাখি থ�োৱা ছলনাৰ পৰা এই সন্তোষ্টিয়ে
নিৰাপদে ৰাখে। মহান শান্তি আৰু লাভ এই সন্তোষ্টি লৈ আহে। ল�োভ হল এক
জিৰনীবিহিন, ধৈৰ্য্যহীন আৰু শেষন�োহ�োৱা বাঞ্চা।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
এইট�োৱে ইয়াৰ অৱস্হা যত ঠগ, বিনষ্ট ভৰি থাকে। ঈশ্বৰৰ বাক্য স্পষ্টকৈ বুজি
প�োৱাট�ো আৰু তেওঁৰ বাক্যৰ সত্যতাট�ো বুজি প�োৱাট�ো সঞ্জীৱনী। আমি প্ৰত্যেকে
ৰক্ষা নাপাও, আমাৰ ক�োনেও ঈশ্বৰৰ আগত থিয় হব ন�োৱাৰিম কবলৈ, প্ৰভু আমি
নেজান�ো যেনেকৈ তেওঁ সৃষ্টিবস্তুবিলাকৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰিছে তেনেকৈ প্ৰত্যেকে
ক�োন�ো প্ৰকাৰে ৰক্ষা নেপাব।
আংশিক বাধ্যতা, মুৰ্তিপূজাৰ দৰেই এইট�ো শিকিব পাৰিলে ধন্যবাদ প�োৱা
হব। যদি পৰীক্ষাত কি আহিব তাক অৱগত হব পাৰ�ো তেন্তে আমি প্ৰতি মূহুৰ্ত ত
কৃ তকাৰ্য্য হব পাৰিম। এইট�োৱে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম। আংশিকভাৱে বাধ্যতা হৈ জীয়াই
থকাট�ো সহজ, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাক স�োধক –আপ�োনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি
এই আংশিক বাধ্যতাৰ মন পালটাই ক্ষমা খ�োজক, আৰু হৃদয়ে সৈতে বাধ্যতা হবলৈ
শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁক কওক।

১২
বাধ্যবাধকতা প্ৰশমিত কৰা
আগৰ পাঠট�োত মই দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মূৰ্তিপূজাৰ দিশ উপস্হাপন
কৰিছিল�ো। আক�োৰগ�োজ আৰু ল�োভ বা বৰকৈ আকাংশা কৰা। এতিয়া দয়�োটাকে
লগলগাই দিওঁ আহক, কিয়ন�ো তেওঁল�োকে একেলগে কাম কৰি থাকে। ক্ৰিপটনাইট
হিচাপে বিশ্বাসীবিলাকে আৰু ক্ৰিপটনাইটৰ প্ৰতি লৈ যায় সেই বিষয়ে আহক আমি
অধ্যয়ন কৰ�োহঁ ক।

কঠিন দৃশ্যপট
আক�ৌ এবাৰ ৰজা চ�ৌলক ধ্যান কৰি চাওঁক। তেওঁ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত বাস কৰিবলৈ
সন্তোষ্ট হ�োৱা নাছিল তেওঁৰ কঠিনতাৰ মন�োভাৱেই তেওঁক ল�োভৰ প্ৰতি প্ৰভাৱিত
কৰিছিল। আমেলেকিয়াবিলাকৰে সৈতে তেওঁৰ হ�োৱা ত্ৰুটি প্ৰথম নাছিল, প্ৰথম
পেলেষ্টাইন বিলাকৰ সৈতে হৈছিল যেতিয়া তেওঁ প্ৰথম অৱস্হাত শাসনভাৰ লৈছিল
পেলেষ্টাইনবিলাকৰ ত্ৰিশ হাজাৰ ৰথ আৰু সাগৰৰ তীৰৰ থকা বালিৰ নিচিনা অসংখ্য
সৈন্য আছিল। সিহঁ তে মিক মচত বৈৎআৱনৰ পূবদিশে চাউনি পাতেলে চ�ৌলৰ সৈন্য
তেওঁল�োকৰ তু লনাত নগন্য দেখা গৈছিল। চ�ৌলৰ ৰাজবাৰ আৰম্ভ হৈছিল মাথে।
আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ:
তেতিয়া চ�ৌলৰ ল�োকবিলাকে নিজকে আপদত দেখি তেওঁল�োকে গুহাত,
হাবিত, শিলৰ খ�োৰাঙত, দুৰ্গম ঠাইত আৰু গাতত নিজকে লুকুৱালে।
কেতবিলৰ যৰ্দ্দন নদী হৈ গাদ আৰু গিলিয়াদলৈ গল। কিন্তু চ�ৌল গিলগলত
আছিল। আৰু তেওঁৰ ল�োকবিলাক কঁ পিব ধৰিলে।(১ চমূৱেল ১৩:৬-৭)
আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰিব নে চ�ৌলৰ ওপৰত কিমান বাধ্যকতা আহিছিল।
আপুনি নেতা, আজ্ঞাকাৰী আৰু ৰজা আৰু আপ�োনাৰ সৰু সৈন্য ব�োৰে শক্তিশালী
অগনন সৈন্যৰ সন্মূখীন হব লগা হৈছে। চ�ৌলৰ দুস্বপ্নই তেওঁক আৱৰি ধৰিলে।
তেওঁৰ সৈন্য ল�োকবিলাকে অলত যাব আৰম্ভ কৰিছিল। জেষ্ঠা ভাৱবাদী চমূৱেল
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যিজনে তেওঁৰ তালিকা অনুসৰি আহি প্ৰভু লৈ বলিদান আগবঢ়ালে। এই বলিদানে
ল�োকবিলাকৰ চ�ৌলৰ ওপৰত বিশ্বাস জন্মাব আৰু যুদ্ধত সাহেৰে মূখামুখি হব
পাৰিব। যি কি নহওক এটা সমস্যা আহি পৰিছিল।
“চ�ৌলে সাত দিন চমূৱেলৰ কাৰণে ৰৈ থাকিল,
কৰিছিল কিন্তু চমূৱেল অহা নাছিল, সেয়ে চ�ৌলে
ওচৰৰ পৰা চিন্নভিন্ন হৈ যাবলৈ ধৰিলে। সেয়েহে
হ�োম-বলি আৰু মঙ্গলাৰ্থক বলিব�োৰ অনা।” আৰু
কৰিলে।(১ চমূৱেল ১৩:৮-৯)

যি দৰে চমূৱেল নিৰুপন
আৰু ল�োকবিলাকে তেওঁৰ
তেওঁ কলে, ম�োৰ ওচৰলৈ
চ�ৌলে হ�োম বলি উৎসৰ্গা

এইট�ো কাৰ�ো বাবে গুপ্ত নহয় যে- চ�ৌলৰ হ�োম বলি উৎসৰ্গ কৰিবলৈ কতৃ ত্ব
নাছিল। এই কামট�ো পুৰ�োহিতৰ কাৰণে সংৰক্ষিত আছিল। চমূৱেল ভাৱবাদী আৰু
পুৰ�োহিত দুয়�োটা বাব আছিল। কিন্তু চ�ৌলে বাধ্যবাধকতাত পৰি পৰিস্হিতিৰ
বশবৰ্তি হৈ তেওঁ আৰু তেওঁৰ ল�োকবিলাকে দু-সাহসী সময় মাতি আনিলে, দু-সাহসী
জ�োখ বা তেওঁল�োকে এই দায়িত্ব নিজৰ হাতত তু লি ললে।
চমূৱেল তাৰ পিছত সেই ঠাই আহি পালে চ�ৌলে মেৱেলক লগ কৰিবলৈ গল
কিন্তু চমূৱেলে কলে, “তু মি কি কৰিলা?
	চ�ৌলে উত্তৰ দি কলে, “ল�োকবিলাকে ম�োৰ ওচৰৰ পৰা চিন্ন-ভিন্ন হৈ
গৈছে, আৰু নিৰুপিত সময়ত আপুনিও আহি নাপালে আৰু পেলেষ্টাইবিলাকে
মিকমচত গ�োট খাই আছে, এই দেখি মনতে কল�ো, পেলেষ্টাইনবিলাকে
গিলগললৈ নামি আহিব, কিন্তু মই যিহ�োৱাক প্ৰসন্ন কৰা নাই। সেয়েহে মই
সাহ কৰিল�ো আৰু বাধ্য হৈ হ�োম বলি উৎসৰ্গ কৰিল�ো।”
	কেনে মূৰ্খ, চমূৱেলে কলে, “তু মি ত�োমাৰ ঈশ্বৰ যিহ�োৱাই ত�োমাক যি
আজ্ঞা দিছিল, তাক পালন নকৰিলা। পালন কৰা হলে যিহ�োৱাই ইস্ৰায়েলৰ
ওপৰত ত�োমাৰ ৰাজত্ব চিৰস্হায়ী কৰিলেহেতেঁ ন। এতিয়া ত�োমাৰ ৰাজত্ব
অন্ত পৰিব কিয়ন�ো যিহ�োৱাই নিজ মনৰ দৰে এজনক বিচাৰি তাকেই নিজ
প্ৰজাবিলাকৰ ওপৰত অধিপতি পদত নিযুক্ত কৰিব।”(১ চমূৱেল ১৩:১০-১৪)
ভাৱবাদীয়ে যি কৰ্ম কৰে- যিক�োন�ো বিভ্ৰান্তি স্পষ্ট কৰি আমাক ঈশ্বৰৰ
আজ্ঞাব�োৰলৈ ঘুৰাই আনে। মানুহে সহজে পাহৰি যাব পাৰে কিন্তু ঈশ্বৰে কি বাঞ্চা
কৰে বা কি ইচ্ছা কৰে। চ�ৌলৰ অনিৰাপদৰ মূল কাৰ্য্য আৰু আনন্দ বা সন্তোষ্টিহীন
কাৰ্য্যই ইস্ৰায়েলৰ কঠিন পৰিস্হিতি শুদ্ধ হওক বা নহওক সেইট�ো কৰিবলৈ বাধ্য
কৰাইছে। যিট�ো উচিত নহয়।কিন্তু এইট�ো ঈশ্বৰৰ বাধ্য হব নে নহব সেইট�ো চ�োৱা
নাই। এইট�ো সত্য নহয়।
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এইট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ঈশ্বৰৰ বাধ্য হৈ চলিব লাগে। ক�োন�ো কথা নাই সময়ৰ
সৈতে নিজকে ঈশ্বৰৰ লগত থাকি আগবাঢ়িব লাগে।
চ�ৌলৰ সন্তোষ্টিহীনতাৰ অভাৱত তেওঁ অনিৰাপদ আছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল
প্ৰতিট�ো বস্তুৱে তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণত অনাট�ো। আৰু পৰিস্হিতি কিন্তু তাৰ পৰা বহু
দূৰত আছিল। তেওঁ যি বাধ্যবাধকতাৰ ভিতৰত আছিল তাক ঘিন কৰিছিল আৰু
এইট�ো প্ৰশমিত কৰাট�ো বিচাৰিছিল। তেওঁৰ সন্তোষ্টিহীন চিন্তাই তেওঁ বাঞ্চা কৰা
শান্তিলৈ ল�োভ দেখুৱাইছিল।
আমি সকল�োৱে আহিব লগীয়া যি সত্য যাক আমি খাম�োচ মাৰি ধৰিব লাগিব
সেই সত্য হল, ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰা সময়তে দুৰ্দ শা বা বিপৰ্য্যয় আহিবই, ক্লেশ, দুৰ্ভ োগ
আহিব। যীচু ৱে কৈছে,“জগতত ত�োমাল�োকৰ ক্লেশ হবই”(য�োহন ১৬:৩৩) দুৰ্দ শাই
আমাৰ বিশ্বাসৰ বল নিৰুপুত কৰে। আমি যদি আমাৰ বিশ্বাস পতাকাৰ দৰে উৰি
থকা দেখ�ো, যদি আমি বিশ্বাসৰ জ�োখত পৰি যাওঁ তেতিয়া ঈশ্বৰলৈ কান্দিব লাগে,
তেওঁৰ বাক্য বিচাৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ আত্মাত সপেক্ষা কৰা প্ৰয়�োজন যদি আমি
এই কামব�োৰ কৰি যাওঁ আমি আগৰ অৱস্হাতকৈ বিশ্বাসত ডাঙৰ বলৱান হম।
বিশ্বাসেকে পৰীক্ষাৰ পৰা ওলাব পাৰ�ো।
আমাৰ বিশ্বাস এটৈ সুন্দৰ মূল্যৱান উপয�োগী দ্ৰব্য। পৃথিৱীত তখা যিক�োন�ো
উৎসতকৈ বিশ্বাস হল মূল্যৱান।
এইট�ো আমি এনেদেৰেও ভাৱি চাব পাৰ�ো-আপ�োনাক যদি ক�োন�োবাই নিৰাপদহীন
ব্যৱসায়ৰ আঁচনি আৰু তাত মূলধন থব কয় বা আমানত কৰিব কয় আপুনি বাৰু
কেনেদৰে সহাৰি জনাব? আপুনি অভিয�োগ জনাই কব নেকি এইট�ো বহুত টান
বা কঠিন কাম নে আপুনি জপিয়াই সুয�োগ বুজি নিৰাপদহীন ব্যৱসায়লৈ যাব আৰু
দৃঢ়তাৰে লব। আমি আশা কৰিম অধিক পৰিমানৰ ধন ঘুৰাই পাবলৈ।
আপুনি দৈনন্দিন জীৱনত মূখামুখি হ�োৱা দুৰ্দ শা যিট�ো আপ�োনাতকৈ ও ডাঙৰ
আৰু এইট�ো আমি বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব যে ঈশ্বৰে চাব আপ�োনাৰ এই সুয�োগৰ
ফালে। আপ�োনাক যাতে তেওঁ বিশ্বাস পুৰস্কাৰ দিব পাৰে।

অন্য এটা কঠিন দৃশ্যপট
দায়ুদক ধ্যান কৰক যিজন চ�ৌলৰ বিপৰীত। তেওঁ ভয়ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মূখীন
হৈছিল।
তেওঁ আৰু তেওঁৰ ছয়শ বন্ধু ক পৃথিৱীত পৰিত্যাগ কৰা হল। ভাল দিন
নাছিল, কিন্তু দুৰ্দ শাৰ দিনহে আছিল। তেওঁল�োকে জিকলাগৰ ঘৰলৈ উভতিছিল,
আমেলেকিয়াবিলাকে আক্ৰমন কৰি তেওঁল�োকৰ ঘৈনীয়েক, শিশু আৰু উৎস কাঢ়ি
নিলে। আৰু যি অৱশিষ্ট তাক জ্বলাই গুচি গল। এক�োয়েই নাই।
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আপুনি দায়ুদৰ আবেগ কল্পনা কৰিব পাৰিবনে? তেওঁ অৰন্যত লুকাই আৰু
বাৰ বছৰ কাল ইস্ৰায়েলৰ হাবিত আছিল। তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল বা পুত্ৰ জীয়ৰী
বা শিশুকালৰ বন্ধুবৰ্গ বা ক�োন�ো উপাসনাত উপস্হিত হ�োৱা নাছিল, তেওঁ ক�োন�ো
সমাজৰ�ো মৰম প�োৱা নাছিল নাইবা ক�োন�ো ৰাষ্ট্ৰীয় সভা, সমিতিো� প�োৱা নাছিল।
কিন্তু অকল তেওঁ লুকাই থাকিব লগীয় হৈছিল। কেতিয়া ৰক্ষা পায় সেইবিলাক সৈন্য
সামন্তৰ পৰা যিবিলাকে বিশেষ আৰু তেওঁবিলাকে দায়ুদৰ পিছে পিছে বিচাৰি গৈছিল
আৰু চিকাৰ হৈ পৰিছিল।
আৰু এই বাবে তেওঁ দুইবছৰ তেওঁ নিজৰ মানুহব�োৰ তেওঁৰ পৰিয়াল বিদেশৰ
ৰাজ্যত আশ্ৰয় লব লগীয়া হৈছিল। কিমান কালন�ো এনেদৰে পাৰ কৰিব?ঈশ্বৰক সেৱা
উপাসনা কৰাৰ পুৰস্কাৰন�ো কত? কেইবাবাৰ�ো তেওঁ সুবিধা পাইছিল আমেলেকিয়া
নেতাক হত্যা কৰি নিজৰ হাতত সকল�ো শক্তি আনিবৰ কাৰণে। তেওঁ এয়া কৰা
হলে বাধ্যবাধকতা, ক্লেশ, প্ৰশমিত হলেহেতেঁ ন। কিন্তু তেওঁ বিশ্বাসী, ধৈৰ্য্যশীল আৰু
ধৈৰ্য্যসহকাৰে চৈধ বছৰ সন্তোষ্টি মন�োভাৱত আছিল।
অকনমান চিন্তা কৰি চাওক তিনিদিনীয়া দুৰ্দ শা পালেই ত্যাগ কৰাৰ পৰিস্হিতি
আহিছে নেকি? যেনেকৈ তিনিমাহ, বা কেনেকৈ তিনিবছৰ ক্লেশ, তিনিসপ্তাহ দুৰ্দ শা
পালেই ত্যাগ কৰিব নেকি? তিনিবছৰ বা তিনি মাহ কেনেদৰে আপুনি অপেক্ষা
কৰিব?
তিনিবছৰ মানেই এইট�ো দীঘলীয়া দুৰ্দ শা পাৰ কৰিব লাগিব। যি কি নহওক
দায়ুদে সহনশীল মনেৰে অপেক্ষা কৰিছিল। চ�ৌলৰ মাত্ৰ এসপ্তাহ মানহে হৈছিল কিন্তু
তেওঁ ধৈৰ্য্য হেৰাই পেলালে। আৰু ঈশ্বৰৰ অবাধ্য হ�োৱাৰ লগতে মানুহৰ দৃষ্টিত মান,
পদমৰ্য্যদা আশা কৰিছিল। তেওঁ নিৰ্বাচিত কৰি ল�োৱা ব্যৱহাৰে হল নিজকে প্ৰশমিত
কৰা ব্যৱহাৰ। তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা আহি থকা পদ্দোন্নতিলৈ অপেক্ষা নকৰিলে।
দায়ুদৰ কাহিনীট�োলৈ আহক তেওঁ মানুহব�োৰে সৈতে তেওঁ জিকালাগ ঠাইলৈ গৈ
দেখে তেওঁল�োকৰ মৰমৰ, মূল্যৱান সামগ্ৰী গুচি গল যেতিয়ালৈ তেওঁল�োকৰ বল
আছিল তেতিয়ালৈকে দায়ুদে আৰু তেওঁৰ মানুহব�োৰে ক্ৰন্দন কৰি থাকিল। দায়ুদে
ভাৱিব পাৰে যে তেওঁ শিলৰ তলত আঘাত কৰিছিল কিন্তু তাত�োকৈ ডাঙৰ দুৰ্দ শা
থিয় হবলৈ ধৰিছিল, এতিয়া তেওঁৰ মানুহ, অন্তিম ছয়শ বন্ধু যিবিলাকে তেওঁক
ক্ৰোধেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ তেওঁক হ্ত্যা কৰিবলৈ সুবিধা বিচৰা হল।
দায়ুদে অতি ভয়ানক পৰিস্হিতিৰ সন্মূখীন হল কিয়ন�ো তেওঁৰ সকল�ো
মানুহ তিতা হৈ পৰিল কাৰণ তেওঁল�োকৰ লৰা-ছ�োৱালী হেৰুৱাই পেলাইছিল।
আৰু তেওঁল�োকে শিল দলিয়াই মাৰি দায়ুদক ন�োহ�োৱা কৰাৰ কথা কব
ধৰিলে।(১ চমূৱেল ৩:৬)।
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তেওঁৰ দুখঃময় পৰিস্হিতি চ�ৌলৰ মানুহব�োৰে অলত গল। তেওঁ অকলশৰীয়া
অনুভৱ কৰিলে। তেওঁৰ সন্মান, মান, দৃঢ়তাৰ প্ৰয়�োজনব�োধ কৰিলে। দায়ুদে ঈশ্বৰৰ
নিৰ্দ শন বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে।
পাৰ্থক্য হল এইট�োৱে যে, দায়ুদৰ মানুহবিলাকে তেওঁক অকলশৰীয়াকৈ অৰন্যত
থৈ অহা নাছিল,তাৰ পৰিবৰ্তে কিন্ত তেওঁল�োকে তেওঁক হত্যা কৰিব বিচাৰিছিল।
চ�ৌলৰ পৰিস্হিতিত কৈ দায়ুদৰ পৰিস্হিতি বহুত গুনে জটিল। চ�ৌলৰ সত্যবিহীন
মন�োভাৱেই তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাতকৈ নিজেই চমূৱেলৰ সলনি হ�োম
বলি দান কৰিলে:
দায়ুদৰ সহাঁৰি বেলেগ ধৰণৰ, “দায়ুদে অহীমেলকৰ পুত্ৰ অবিয়াথ পুৰ�োহিতক
কলে, “ম�োৰ ওচৰলৈ এফ�োদখন আনা” অবিয়াথৰে এফ�োদখন আনিলে
তেতিয়া দায়ুদে সুধিলে, “মই সেই সৈন্যদলৰ পাছত খেদি গলে সিহঁ ত লগ
পাম নে”? ঈশ্বৰ যিহ�োৱাই কলে হয়, সিহঁ তৰ পাছত য�োৱা। আৰু নিশ্চয়ে
সকল�োকে উদ্ধাৰ কৰিবা।(১ চমূৱেল ৩০:৬-৮)
দায়ুদে এইট�োৰ পৰা ওলাই তেওঁৰ নিজৰ কথা কবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল।
তেওঁ ক�োন�ো আত্মবিশ্বাসী হৈ দৃঢ়তাৰে ক�োন�ো আঁচনিও কৰা নাছিল। তেওঁ ক�োৱা
নাছিল, “ম�োৰ এইট�ো আছে” মই ঈশ্বৰক সেৱা কৰি ম�োৰ কি অমঙ্গল হল। মই
ম�োৰ উত্তমতাট�ো তেওঁ ম�োক দিছে। উত্তম বছৰ দিছে। তেওঁৱে ম�োক এই শ্বৈৰাচাৰী
শাসক ৰুপে নিৰ্বাচিত কৰিলে।
দায়ুদে ঈশ্বৰক কেতিয়াও দ�োষ দিয়া নাছিল। তেওঁ ৰাজঅট্টালিকা আকাংখা কৰা
নাছিল. তেওঁৰ ক্লেশৰ সময়ত দায়ুদে চ�ৌলক হত্যা কৰি নিজকে ঈশ্বৰে প্ৰতিজ্ঞা
কৰা সিংহাসন নিজৰ হাতত আনিব পাৰিলেহেতেঁ ন, নহয় দায়ুদে ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা
কৰিছিল আৰু চ�ৌলে কিন্তু ঈশ্বৰলৈ অপেক্ষা কৰা নাছিল। দায়ুদে সন্তোষ্টিৰ নীতিত
আৰু ঈশ্বৰক প্ৰথমে সুধিব পচন্দ কৰিলে।
ঈশ্বৰৰ উদ্ধাৰ বা ভৱিষ্যনীধি সদায় আহে কিন্তু তেওঁৰ বাক্যৰ উপস্হিতি
উপহাৰৰ সুবিধাৰ অৰ্থে নহয়। যিদৰে চয়তানে যীচু ক তেওঁৰ দূত অহাৰ পূৰ্বেই
সুয�োগ দিছিল। সদায় এনেধৰে হয়। সন্তোষ্টিৰ ঠাইত ৰৈ আমি নিজৰ ভৱিষ্যনীধি
বা পদ�োন্নতিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰ�ো।

অমেলেকিয়াবিলাকলৈ ঘুৰি য�োৱা
চ�ৌলৰ জীৱন পৰীক্ষা অবিৰতভাৱে চলালে দেখিম যে আৰু আমাৰ মন�োয�োগ
অমেলেকিয়াবিলাকৰ সৈতে হ�োৱা ঘটনাট�োলৈ লৈ যাব। সময়ৰ শাৰীত অৱশ্যে
পেলেষ্টাইন বিলাকৰ সৈতে যুদ্ধৰ মুখামুখি হ�োৱাৰ পিছতহে হৈছিল।
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কিয় বাৰু অমেলেকিয়াবিলাকৰ লগত অবাধ্যতাই শ�োচনীয় কৰিছিল? কিয় তেওঁ
ৰজাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল আৰু উত্তম উত্তম জন্তু ৰক্ষা কৰিছিল ঈশ্বৰৰ নিৰ্দ শন
স্পষ্টৰুপত অহাৰ পিছত�ো। আক�ৌ এবাৰ এইট�ো হেপেহুৱা ব্যৱহাৰৰ বাহিৰে অন্য
এক�ো নহয়। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাত চ�ৌলৰ নিৰাপদহীন আৰু সন্তোষ্টহীন জীৱন হৈছিল।
প্ৰথম ৰজাক কি কাৰণে ৰক্ষা কৰিছিল? এটা জাতি আক্ৰমন কৰি প্ৰতিহত
কৰা মানে ডাঙৰ কাৰ্য্য আৰু সেই কালত ৰজা যেতিয়া জয়ী হয় তেতিয়া পৰাজয়
বৰন হ�োৱা ৰজাক তেওঁল�োকৰ অট্টালিকাত আনে। বিদেশৰ ৰজা এজন পৰাজয়
হৈ অহা মানে বটা প�োৱাৰ নিচিনা। প্ৰতিট�ো মূহুৰ্ততে যেতিয়া লক্ষ্য কৰিব আপুনি
মন কৰিব পাৰিব যে বিদেশৰ ৰজা এজন পৰাজয় হৈ অপ�োনাৰ দেশত আহিছে।
এইট�োৱে মনত পেলাই দিব যে আপুনি কেনেধৰণৰ শক্তিশালী নেতা আছিল। এইট�ো
এটা দৃঢ় আৰু অহংকাৰী পদ্ধতি। আৰু এইট�ো উপকাৰী আছিল। বিশেষভাৱে আপুনি
যেন এজন নিৰাপত্তাহীন নেতা।
দ্বিতীয়তে, কিয় বাৰু মেৰ আৰু ছাগলীৰ উত্তমব�োৰ ৰখা নহয় আৰু দামুৰী
আৰু মেৰ প�োৱালী?আক�ৌ এটা কাৰনতেই-চ�ৌলে সন্মান, মান-মৰ্য্যদা লাভ কৰিছিল
তেওঁৰ মানুহবিলাকৰ পৰা। যদি তেওঁ অমেলেকিয়াবিলাকৰ পৰা অনা উত্তম জন্তুব�োৰ
দিলেহেতেঁ ন তেতিয়া হলে ডাঙৰ নেতা হিচাপে সেৱা কৰাত তেওঁৰ পৰাজয় হ�োৱা
জাতিৰ শক্তি, জ্ঞান, আদি আষক্ত কৰিব পাৰিলেহেতেঁ ন। এইট�োৱে প্ৰমান কৰিব যে
ঈশ্বৰ তেওঁৰ ফালে আৰু এইট�োৱে মানুহৰ কতৃ ত্ব সমন্ধে প্ৰশ্ন আনিব।
চ�ৌলৰ ল�োভীয়া বা হেপেহুৱা স্বভাৱৰ বাবেই অবিৰতভাৱে নিশ্চিত কৰিছিল।
তেওঁ জয়ী হ�োৱাৰ পিছত মূৰ্তি সাঁজিছিল। তেওঁৰ অবাধ্যতাৰ বাবে ভাৱবাদী তেওঁৰ
সন্মূখীন হলে তেওঁ সজাগ আছিল যে নেতৃ ত্বৰ দল আৰু নাগৰিক বিলাকে দৃষ্টি
কৰিব যে তেওঁৰ নেতৃ ত্ব কিন্তু অবাধ্যতা নহয়।(১ চমূৱেল ১৫:৩০) তেওঁৰ দৃষ্টিত
চমূৱেলৰ অনুপস্হিতিত ৰাজ্যত সন্মানিত ভাৱবাদী তেওঁৰ সুনামত আঘাত কৰিলে
বিশেষভাৱে চমূৱেলে তেওঁক শুদ্ধৰণি কৰাৰ পিছত তেওঁ তেওঁৰ নেতৃ ত্ব আৰু কতৃ ত্ব
বঢ়াব পাৰিব লাগিছিল যিট�ো ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা আহিছিল। তেওঁ সন্মান ল�োভ
কৰিছিল। মান, মহানতা আৰু কতৃ ত্ব আকাংশা কৰিছিল। এই ল�োভেই তেওঁক ঈশ্বৰৰ
নিৰ্দ শনৰ প্ৰতি ঠৰ কৰি তু লিছিল যিট�ো তেওঁৰ অবাধ্যতা আছিল। এইট�ো কথা সচাঁ
যে চ�ৌলে ঈশ্বৰত সন্তোষ্টি নাছিল।

এটা উৎস
এইট�ো স্পষ্ট হল যে মূৰ্তি হল যিক�োন�ো ল�োভ বা আমাৰ বাঞ্চা সিদ্ধি কৰাৰ উ-স।
এইট�ো আমাৰ জীৱনৰ যিক�োন�ো অঞ্চলত হব পাৰে।
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এটা মূৰ্তিয়ে ঈশ্বৰৰ পাবলগীয়া ঠাই লৈ লয়। মূৰ্তিট�োৱে হব পাৰে সুখ য�োগাওঁতা,
আনন্দ, শান্তি, ভৱিষ্যনীধি কতৃ ত্ব, সন্মান ইত্যাদিৰ য�োগাওঁতা। ঈশ্বৰে কৈছে, “তু মি
নিজলৈ ক�োন�ো কটা প্ৰতিমা নাসাজিবা।”(লেবীয়া পুস্তক ২৬:১) আমিয়ে মূৰ্তি
বনাওঁ আৰু এইট�ো অকল শিল, কাঠ, বা মূল্যৱান ধাতু ৰে অকল নিৰ্মিত নহয়।
মূৰ্তি ৰ শক্তি আমাৰ হৃদয়ত পৰি থাকে।
এটা মূৰ্তি আমাৰ জীৱনত আৰু আমাৰ জীৱনৰ সন্মূখত ৰাখি থওঁ। মূৰ্তি হল
যাক আমি মৰম ভালপ�োৱা, বিশ্বাস বাঞ্চা আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰতকৈও অধিক মন�োয�োগ
দিওঁ।ঈশ্বৰে ম�োৰ পত্নী লিছাক প্ৰকাস কৰিলে যে, দেৱপূজা বা মূৰ্তিপূজা হল যৰ
পৰা আৰু বা যত শক্তি পায় বা যিয়ে শক্তি দিয়ে।
এজন বিশ্বাসী মূৰ্তিপূজালৈ চাপি আহে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ হৃদয়খন সন্তোষ্টিহীনতাত
ব�োগে আৰু ঈশ্বৰৰ বাধ্যতাৰ পৰিৱৰ্তে শান্তি, সুখী হব বিচাৰি ফু ৰে। এই সুখ
ব্যক্তিজনৰ সম্পত্তি বা কাৰ্য্য হৈ পৰে। এইট�ো স্পষ্ট হল যে মূৰ্তিপূজা, স্তম্ভ, মূৰ্তি ,
মন্দিৰতকৈ অধিক বেছি। শাস্ত্ৰত সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে যিট�ো আমি বহুত�ো সময়ত
হেৰাই দিওঁ। এই আহি থকা অধ্যায়ত আমি মূৰ্তিপূজাৰ সত্য পৰিচয় আৰু পশ্চিমীয়া
সংস্কৃতি ২১ বছৰীয়া শতিকাত ধংস কৰি আছে সেই বিষয়ে আল�োচনা কৰিম।
মূৰ্তিপূজাৰ প্ৰাথমিক উপাদান হল যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰতকৈ অধিক যাৰ পৰা
বা যি বস্তুক বা যিক�োন�ো মানুহক গুৰুত্ব দিয়ে সেয়ে হল মূৰ্তিপূজাৰ মূল উপাদান।
মূৰ্তি আমাৰ বাবে কেনে উপাদান হৈ পৰে। এইট�োৱে ইয়াক কব বিচৰা নাই যে
প্ৰত্যেকে নিজৰ চাকৰি এৰিব লাগে আৰু ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব লাগে নিজৰ তেওঁৰ
নিয়�োগ কাৰীৰ সলনি।কিন্তু আমি চিনি পাব লাগে যে ঈশ্বৰে আমাৰ চাকৰিৰ দ্বাৰা
আামক দিয়ে।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
আমি দেখিছ�ো ঈশ্বৰে পৰিয়ালৰ দ্বাৰা মৰম, প্ৰেম য�োগায়। আৰু আমিও পৰিয়াল
ভাল পাওঁ। কিন্তু আমি ঈশ্বৰক উৎস হিচাপে চিনি পাওঁ আৰু সন্মান কৰ�োঁ। অতি
গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমাৰ জীৱনৰ উৎস হিচাপে সন্মান কৰ�োঁ। আৰু এনেদৰেই আমি
পচন্দব�োৰ ত্যাগ কৰ�োঁ যিব�োৰে তেওঁৰ পৰা আমাক আতৰাই আনে।
এতিয়া আশাৰে আমি কব পাৰ�ো যে আমি বুজু পাই আহিছ�োঁ কেনেকৈ মূৰ্তিপূজা
বেদী, স্তম্ভৰ পিনে তলমূৰ কৰাতকৈ কিমান ডাঙৰ। আপুনি ঈশ্বৰক সুধক আৰু
দেখুৱাই দিবলৈ কওক আপ�োনাৰ চহৰ, সমাজৰ কত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। তাৰ
পিছত আপুনি নিবেদন কৰক। আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক সেই ঠাই সমূহত সত্যৰ প�োহৰ
পৰিবলৈ। তেওঁৰ সন্তানক প�োহৰ হিচাপে পঠাওক আৰু প্ৰভু বুলি জনাজাত কৰক।

১৩
ক্ৰিপটনাইট
পূৰ্বৰ অধ্যায়ব�োৰত যি যি আমি পাল�ো তাৰ বিষয়ে চমুকৈ পুনৰদৰ্শন কৰি চাওঁ
আহক।
মূৰ্তিপূজকৰ হৃদয় স্তম্ভ, সৰু চীনা মূৰ্তি , বেদী, বা মন্দিৰ নহয়। এইবিলাকে
মাথ�োন গভীৰ চিন্তাৰ উপাদান। মূৰ্তিপূজা হল মুৰ্তিট�োৰ সুখ বাঞ্চা কৰে আৰু ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কাম বাঞ্চা কৰে।
ঈশ্বৰৰ দৃষ্টি হল, ইয়াৰ যি উপাদান ল�োভ যদি ক�োন�ো মানুহ মূৰ্তিপূজাত জড়িত
হয় তেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক লাজ লগা কাম কৰা আৰু দুষ্টতাৰ বা্ঞ্চা সমূহলৈ
লৈ যায়। নিয়�োগ শান্তি ল�োভীয়া যিয়ে মৃত্যুলৈ নিয়ে।
বিশ্বাসীবিলাকৰ কাৰণেও এই দৃশ্য়পট পৃথক নহয়। খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ এজনে
মূৰ্তিপূজাত জড়িত হৈ পৰে যেতিয়া তেওঁ বা তাই ঈশ্বৰে বাঞ্চা কৰা সমূহ সন্মান
নকৰে। সেয়েহে সাৰমৰ্ম হিচাপে মূৰ্তিপূজা মানে ঈশ্বৰলৈ কৰা অবাধ্যতা। এইট�ো
এজন বিশ্বাসীয়ে পাপত পৰি মন পৰিবৰ্ত ন কৰাতকৈ অকনমান বেলেগ। মূৰ্তিপূজা
হল সেইট�ো যেতিয়া এজন বিশ্বাসী পাপলৈ নিয়ে সেই মানুহ বা মহিলায়ে তেওঁল�োকৰ
বাঞ্চা ঈশ্বৰৰ ওপৰত থয় আৰু মূৰ্তি সাজে।
মূৰ্তিপূজা হল আত্মিক ক্ৰিপটনাইট
পূৰ্বৰ অধ্যায়ব�োৰত দৃষ্টি কৰিলে দেখা পাম যে বহুত�ো উদাহৰণ দিছে। আমানক
স্পষ্টভাৱে আজ্ঞা কৰা হৈছিল যে যিহিহ�োৰ পৰা লৈ অহা সামগ্ৰী প্ৰভু লৈ উৎসৰ্গা
কৰিব লাগে। ধৰা পৰিলতহে স্বীকাৰ কৰিলে। “যেতিয়া মই.... মই ল�োভ কৰিল�ো
আৰু লৈ আহিল�ো।”(যিহুচু ৱা ৭:২১) এন, এল টি য়ে কৈছে মই বহুত বিচাৰিল�ো।
আখানে যি বিচাৰিছিল তেওঁৰ বাবে সেইট�োহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল ঈশ্বৰে
বিচৰাচ�ো নহয়। তেওঁ ঐশ্বৰিক ভয়ৰ অভাৱ হৈছিল। তেওঁ জানিও অবাধ্য হৈছিল।
বা যিট�ো আমি ক্ৰিপটনাইট বুলি কৈছ�োঁ। তেওঁৰ মূৰ্তিপুজাই অকল তেওঁলৈ বা তেওঁৰ
পৰিয়াৰ ওপৰত বিচাৰ অনা নাছিল কিন্তু খ�োৰা, সমাজলৈ আনিছিল। ইস্ৰায়েল দুৰ্বল
হৈ পৰিছিল আৰু অন্য জাতিক প্ৰতিৰ�োধ কৰিব ন�োৱাৰিছিল।
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কৰিন্থীয়া মণ্ডলীয়ে প্ৰায়ে কায়িক বাঞ্চা পূৰ কৰিব চাইছিল তেওঁল�োকক ঈশ্বৰে
প্ৰকাশ কৰা বিলাক হেয়জ্ঞান কৰি মূলতে প�ৌলে লিখিছে, “ত�োমাল�োকে এতিয়াও
পাপ স্বভাৱতে নিয়ন্ত্ৰিত”(১ কৰিন্থীয়া ৩:৩) তেওঁল�োকে হিংসুক, বিভাগকাৰী ইজনে
সিজনৰ লগত কাজিয়া কৰা, ব্যাভিচাৰত লিপ্ত, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি গ�োচৰ কাৰ,
আৰু প্ৰভূ ভ�োজলৈ একেলগে যেতিয়া আহে, তেওঁল�োকে যীচু ক মনত নেপেলায় এইট�ো
তেওঁল�োকৰ কায়িক সন্তোষ্টিহে মাথ�োন। তেওঁল�োকে স্বৰ্গীয় আজ্ঞা জানিও অবাধ্য
হৈছিল। এই কাৰণে প�ৌলে চু ড়ান্তভাৱে লিখিছে, “ম�োৰ প্ৰিয় ভাই ভনীসকল যেতিয়া
ত�োমাল�োকৰ সচাঁকৈ ভ�োক লাগিছে ঘৰতে খাবা তেতিয়া ত�োমাল�োকৰ ওপৰত
বিচাৰ নপৰিব।”(১ কৰিন্থীয়া ১১:৩৩-৩৪) তেওঁল�োকৰ ল�োভৰ বাবে তেওঁল�োকৰ
অনেকে দুৰ্বল, ৰ�োগী, মৃত্যুত�ো পৰিছে। তেওঁল�োকে স্বৰ্গৰ ৰাজদূত হৈ জীয়াই থাকিব
ন�োৱাৰিছিল।
যাক�োবে লিখা ল�োকবিলাকত�ো সেই একে দশা হৈছিল। “তেওঁল�োকে ইজনে সিজনে
হিংসা কৰিছিল। স্বাৰ্থপৰ লক্ষ্যৰে অনুপ্ৰাণিত কাজিয়া আৰু যুদ্ধ। যাক�োবে আঙু লিয়াই
দিছিল।” “তেওঁল�োকে ল�োভ কৰে কিন্তু নাপায়।”(যাক�োব ৪:২) আক�ৌ এবাৰ আমি
দেখা পাইছ�োঁ বিশ্বাসী বিলাকে নিজৰ বাঞ্চা সিদ্ধিৰ অৰ্থে পাপ কৰা। তেওঁল�োকে
ব্যাভিচাৰী ক�োৱা হয়। কাৰণ তেওঁল�োক মূৰ্তিপূজাত স�োমাইছিল। তেওঁল�োকে স্তম্ভ,
সৰু মূৰ্তি , মন্দিৰ, বেদী বন�োৱা কাৰনে নহয়। যদিও উল্লেখ নাই তথাপিও আত্মিক
ক্ৰিপটনাইটে তেওঁল�োকে যিট�ো সহনশীলতাৰে বাট চাইছিল তেওঁল�োকক সেইট�োৱে
স্বৰ্গীয় অতি প্ৰাকৃ তিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল।
মূৰ্তিপূজা অকল পাপেই নহয়। এইট�ো ইচ্ছাকৃ ত বা জ্ঞাত পাপ। সাৰমৰ্ম হিচাপে
যি হবলৈ আমি গুৰুত্ব দিওঁ সেইয়া ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ঈশ্বৰে কি কৈছে সেইয়াহে
ডাঙৰ কথা।
এইট�ো যি এদেনবাৰীত হৈছিল। আদম আৰু হৱা ল�োভ কৰিছিল তেওঁল�োকৰ
মন�োমহা উপকাৰী লাভজনক, সুখজনক, জ্ঞানী হ�োৱাৰ মনেৰে তেওঁল�োকে ঈশ্বৰে
ক�োৱাৰ বিপক্ষে গৈ অবাধ্যতা হৈ গল।
এতিয়া আমি বিশ্বাস কৰিছ�ো যে আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে ঠিকেই আছ�োঁ কিন্তু প্ৰকৃ ততে
নাই। ঈশ্বৰে আমাৰ বাবে বাৰ্ তাবাহক পঠাই দিয়ে। পাঁচনি, ভাৱবাদী পালক, বা
বন্ধু যিয়ে আমাক ভাৱ পায়। যিয়ে সত্যৰ কথা কয়। তথাপিও ঠগাবলৈ বিচাৰি
থাকে চয়তানে। আৰু যদিও ভাঙিব বিচাৰে টান হৈ যায়। ৰ�োমীয়াৰ প্ৰথম অধ্যায়ত
কৈছে যে যিবিলাকে এইব�োৰ কাৰ্য্যত লিপ্ত হয়। “অধাৰ্মিকতাৰ দ্বাৰাই তেওঁল�োকে
সত্যক নিবাৰণ কৰে।”(ৰ�োমীয়া ১-১৮) ঈশ্বৰৰ সত্যতা আৰু তেওঁৰ পথব�োৰ
বাধা হৈ পৰে। সেয়েহে বুজিবলৈ আৰু অনুধাৱন কৰাট�ো কঠিন হৈ পৰে। আৰু
যিয়ে এই কাৰ্য্যত জড়িত, “চিন্তা কৰা আৰম্ভ কৰে ঈশ্বৰ কেনে আছিল ফলস্বৰুপে
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মনব�োৰ কলা হৈ যায়। জ্ঞানী হ�োৱাৰ দাবীৰে তেওঁল�োকে মূৰ্খ হৈ যায়।”(ৰ�োমীয়া
১:২১-২২) সত্যট�ো এতিয়া বিকল্প বা বিপথগামী আৰু পাপময় জীৱনৰে ভূ ল
প্ৰতিনিধিত্বতাৰে জীৱনৰ ৰাষ্ট্ৰ লয়।
বিশ্বাসীবিলাকৰ যিবিলাকে মূৰ্তিপূজা কৰে তেওঁবিলাকলৈ বেলেগ নহয়। শুনক
যাক�োবে কি কৈছে? “বাক্য পালন কৰ�োঁতা হ�োৱা, অকল শুন�োতা হৈ নিজকে
নুভুলাবা।”(যাক�োব ১:২২)।
যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি স্পষ্টকৈ শুন�ো আৰু পালন নকৰ�ো। কিবা এটা
আমাৰ হয়। ওৰনি যাক, “প্ৰৱঞ্চনা” ব�োলা হয়। সেয়েই আমাৰ হৃদয় ঢাকি ৰাখে।
এতিয়া আমি বিশ্বাস কৰিছ�ো যে আমি ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ, যীচু আৰু তেওঁৰ ৰাজ্যৰ
বাবে কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ বাহিৰত। ‘ঠগ’শব্দট�োৰ এইদৰে সংজ্ঞা দিয়া যায় সত্য
হিচাপে গ্ৰহণ কৰা। মই নাজান�ো সেইট�োৱে ভয় সুমৱ
ু াই নেকি? ম�োক�ো সুমৱ
ু াই। মই
আশা কৰ�ো এইট�োৱে সুমৱ
ু াই নিজে নিজে কৰা অবাধ্যতা সহজভাৱে ল�োৱা ঠান।
আমি যদি কওঁ এই সতৰ্কবানীবিলাক নতু ন নিয়মত নামানিলেও হব কাৰণ
এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহেৰে আৱৰি ৰখা হৈছ�ো আৰু আমাক ক্ষমা, প্ৰেমেৰে
আৱৰি ৰখা হৈছে। মনত ৰাখিব সেইজনে অবাধ্য হ�োৱাৰ ভয়ংঙ্কৰ পৰিনতি কৰিব।
আমি এনেকুৱা কৰিব ন�োৱাৰ�ো যে ভাল প�োৱা শাস্ত্ৰট�ো তু লিম আৰু ভাৱ
ন�োপ�োৱাট�ো দলিয়াই দিম এই মানসিকত হৈ প্ৰৱঞ্চনা। আমি ঈশ্বৰৰ গ�োটেই পৰামৰ্শ
আক�োৱালি লব লাগে।দুখলগা কথা বৰ্ত মান আধুনিক মণ্ডলীবিলাকত সত্যতা হেয়জ্ঞান
কৰাহে অভিজ্ঞতা প�োৱা যায়। এইট�ো ইয়াৰ কাৰণে নহয় যে ঈশ্বৰে সত্যতা উঠাই
দিছে, এইট�ো মণ্ডলীবিলাকত সংযুক্ত হৈ পৰা মূৰ্তিপূজাৰ হেতু কে।
যাক�োবে কৈয়ে আছে,
“যদি ত�োমাল�োকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা পালন নকৰা তেতিয়াহলে আপ�োনাৰ
মুখখন আয়নাত দৃষ্টি কৰাৰ দৰে হয়। আপুনি নিজকে চায় আৰু আঁতৰি
যায় আৰু আপুনি যেনেকুৱা তাক পাহৰি যায়।”(যাক�োব ১:২৩-২৪)
মানুহবিলাক যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনে কিন্তু তেওঁল�োক খ্ৰীষ্টত বাধ্য নহয়।
পাহৰি যায়। তেওঁল�োকে মণ্ডলীত সৰু গ�োটত সভাত আন ৰুপ ধৰে। ঈশ্বৰৰ বাক্য
শুনে। কেইদিনমান পিছত জগতৰ ল�োকবিলাকৰ নিচিনা হৈ যায়। ঈশ্বৰৰ বাক্য
হল আয়না সেয়েহে আয়নাৰ সন্মূখত ঠিকেই ব্যৱহাৰ কৰে। আমি ব্যাখ্যা সহকাৰে
কব লাগিব যে জগতৰ মানুহৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে।আমি কব পাৰ�ো
যে, ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহব�োৰ অবিশ্বাসী মানুহৰ দৰে এক�ো পাৰ্থক্য নাই। আমাক
ক্ষমা কৰা হল বা আমিও কওঁ “ঈশ্বৰে আমাৰ পৰিয�োৱা স্বভাৱ জানে। আৰু আমি
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পবিত্ৰতাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাট�ো সম্ভৱ নহয় বুলি জানে আৰু তাৰ কাৰণেই তেওঁক
অনুগ্ৰহেৰে আৱৰি ৰখা হৈছে।”
নতু ন নিয়মত এই ব্যাখ্যাবিলাক দৃঢ়কৈ ব্যাখ্যা কৰা চাব পাৰ�ো, কিন্তু আন
আন বিষয়সমূহ দলিয়াই এই তত্ব বিশ্বাস গ্ৰহণ কৰিবলৈ।আমি সিন্ধান্তত উপনিত
হব লাগিব।
• আমি পাপত জীয়াই থকাট�ো আশা কৰ�োনে?
• 	ক্ৰিপটনাইটে আমাৰ বল মাৰি দিয়ে, ঈশ্বৰৰ ৰাজদূত হ�োৱা আমি ইচ্ছা
কৰ�োনে?
• আমি ঈশ্বৰে যি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কৰিছে তাক পালন কৰাট�ো বাঞ্চা কৰ�োনে?
• 	
আমি জগতৰ পৰা পৃথক হৈ থকাট�ো বিচাৰ�ো নে? আৰু স্বৰ্গলৈ এই জীৱনৰ
পৰা য�োৱাৰ ইচ্ছা কৰ�ো নে?
•	
আমি ৰাজ্য আগতীয়াকৈ বিচাৰ�োনে? ভৱিষ্যতৰ মহিমা (মণ্ডলী) আগৰ
অধ্যায়ত পাই অহাৰ দৰে বিচাৰ�ো নে?
আমি ক্ৰিপটনাইটক আক�োৱালি লৈ আমাৰ স্বাস্হ্য, সঞ্জীৱনি, জাগতিক শক্তি,
আৰু জগতখন ওপৰ তল কৰা, সাৰমৰ্ম হিচাপে সত্যট�ো ধংস কৰ�ো। আমি ইয়াকে
লৈ যীচু ৱে মানুহবিলাকক কৈছে, “মানুহবিলাকৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখা।” প�ৌলে
কৰিন্থীয়াবিলাকক কৈছে,
প�োনকৈ ভাৱক জীৱনৰ পবিত্ৰতাক সাৰ প�োৱাই দিয়ক। তৎক্ষনাত খেলাধূলা নকৰিব।আৰু পুনৰুত্থানৰ সৈতে ধিলা নহব। ঈশ্বৰক হেয়জ্ঞান কৰা
মানে এতিয়া যি হেয়জ্ঞান বা অজ্ঞানতা হৈ আছে আৰু ভ�োগ কৰিছে সেইট�ো
সদায় নাপাব। লাজ ন�োপ�োৱানে যে এই বিলাক বিষয় গৈ থাকিব দিছে।(১
কৰিন্থীয়া ১৫:৩৪)
তেওঁ এইট�ো কৈছে কাৰন মণ্ডলীট�ো যীচু ৰ দৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, কিন্তু
মুৰ্তিপূজাত জড়িত। তেওঁল�োকে নিজ গুৰুত্ব দি ঈশ্বৰৰ প্ৰকাশিত হ�োৱা বাক্যবিলাক
ত্যাগ আৰু হেয়জ্ঞান কৰে। তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ সৈতে খেল ধেমালী কৰি
থাকে। আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য ঢিলাকৈ কৈ গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰে। তেওঁল�োকে ফলত
খ�োৰা, আৰু শক্তিহীন আৰু তেওঁল�োকৰ সমাজত ক�োন�ো পৰিবৰ্ত ন নাই।
দুভাগ্যৰ বিষয় এইট�োৱে যে, যি সকল ল�োক হেৰাই আছে আৰু এই মুৰ্তিপুজাত
জড়িত, তেওঁল�োক যীচু ৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ প্ৰকাশ হ�োৱা নাই। বাইবেলত বাণীবদ্ধ হৈছে
এন, কে, জে, ভি, অনুবাদত, “ধাৰ্মিকতাৰ নিমিত্তে সাৰ প�োৱা, পাপ নকৰিবা,
কিয়ন�ো কিছু মানৰ ঈশ্বৰৰ জ্ঞান নাই। ত�োমাল�োকক লাজ দিবৰ বাবে কৈছ�ো।”
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প�ৌলে মণ্ডলীৰ বাবে কৈ আছে, “আপুনিয়ে যীচু তাক কৰিন্থীয়াত হেৰাই থকাসকলে
দেখিব।”যদি পুনৰুত্থানৰ শক্তি আৰু স্ববাৱ আৰু প্ৰমান নেদেখে তেওঁল�োকে যীচু ক
নেপাব। কিয় সত্যট�ো ধংস কৰিব খ�োজে অকল নিজৰ কাৰণেও নহয় আৰু মণ্ডলীৰ
কাৰণেও নহয় কিন্তু আপ�োনাৰ সমাজত থকা ৰক্ষা ন�োপ�োৱা ল�োকৰ কাৰণেও।
আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে এক হলে জীৱনট�োও সুৰ সমালয় হব।
আপুনি কেতিয়াবা আচৰিত হয় হয়নে? আমাৰ চাৰিওপিনে হেৰাই থকা আত্মা
আমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কিয় নহয়? যদি হয়�ো মাথ�ো ভূ লকক্ৰমেহে। আমাৰ ৰসিকতা,
বুধিয়ক পথ আমাৰ প্ৰাসংগিক ধেমালী, আমাৰ আম�োদ-প্ৰম�োদ বা আমাৰ গান
বাদ্যই আকৰ্ষন কৰে নেকি?পৰাক্ৰমী ৰজাক তেওঁল�োকে আমাৰ মাজত আৰু আমাৰ
ভিতৰত দেখা পায় নে? পূৰ্বৰ মণ্ডলীবিলাক চাওক তেওঁল�োকে চিনাক্ত হৈছিল,
“দেৱতা”হিচাপে আৰু পৰিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছিল আৰু চিঞঁ ৰি কান্দি উঠিছিল, “নহয়”
আমি হল�ো ঈশ্বৰৰ সন্তান।
পিতৰে এজন ৰ�োমান সৈন্যক জ�োৰকৈ কৈছিল, “থিয় হ�োৱা” মই নিজেও এজন
মানুহ।(পাঁচনি কৰ্ম ১০:২৬)
প�ৌলে লুত্ৰাৰ নিবাসীবিলাকৰ কথা শুনি ৰিঙিয়াই উঠিছিল, হে মানুব বিলাক
ত�োমাল�োকে এনে কৰ্ম্ম কিয় কৰিছা? (পাঃকঃ ১৪:১৪-১৫)
মাল্টাত নাগৰিকিবিলাকে “জপিয়াই উঠিছিল” যে তেওঁ (প�ৌল) এজন দেৱতা
বুলি(পাঁচনি কৰ্ম ২৮:৬)
“আবেলিৰ খৱৰ” থিচলনিকীয়াব�োৰে জনাইছিল যি মানুহব�োৰে জগতখনক
লণ্ডভণ্ড কৰিলে সেইব�োৰ ইয়ালৈকে আহিল।(পাঁচনি কৰ্ম ১৭:৬)
যিৰুচালেমৰ নাগৰিকব�োৰৰ য�োগেদি ব্যাখ্যা দিয়া হৈছিল যে, “তেওঁল�োকৰ
বাবে সকল�ো মানুহৰ উচ্চ সন্মান আছিল।”(পাঁচনি কৰ্ম ৫:১৩)
কৰিন্থীয়াত এই সমূহ সংবাদৰ অভাৱ আছিল। আৰু আমাৰ পশ্চিমীয়া সমাজত
অভাৱ আছিল। আমি ক্ৰিপটনাইটৰ মূখে গৈছ�ো তাৰ কাৰণে হব পাৰে নেকি? মই
বিশ্বাস কৰি লওঁ যে আমি এটা ভাঙি য�োৱা ফেনৰ সমান যি এক�োৱে নকৰে, তাৰ
নিচিনা স্হাপিত হল�োঁ। ফেনট�োৱে সম্পূৰ্ণবাৱে কাম নকৰা বা অৱক্ষ মূৰ্তি , গতিকে
এই খৱৰট�ো আমাক সংবাদ দিলে ইয়াৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ লম।
মই ঈশ্বৰে দিয়া সঞ্জীৱনী হেৰুৱাব খ�োজা নাই। শক্তি স্বাস্হ্য আৰু জগতক এজন
জীৱিত ত্ৰাণকৰ্ তাৰ বিষয়ে ক�োৱা সমৰ্থ হেৰ�োৱাব খ�োজা নাই। মই বিশ্বাস কৰ�ো
কিছু মান মানুহ এনেই খাই বৈ কালি জীৱন নিৰ্বাহ আৰম্ব আৰু অন্ত কৰে।
মই এটা ততকালিন স্বৰ্গীয় গ�োন্ধ পাইছ�ো, ঈশ্বৰৰ পৰা দায়িত্ব পাল�ো লিখিবৰ
কাৰণে যদি আপুনি জাৱৰ, ফেন আৰু এই জগতৰ পেলনীয়া বস্তুৰ লগত শান্তি বা
সুখ প�োৱা নাই তেতিয়াহলে আপুনি উচ্চ জীৱন বিচাৰে, পুনৰুত্থিত জীৱন বিচাৰে
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ঈশ্বৰ আপ�োনাৰ পিতৃ আপ�োনাক বিচাৰিছে। তেওঁ সহনশীল উচ্চ জীৱন দিবৰ
কাৰণে।

lll
তেওঁৰ স্বৰ্গীয় প্ৰকৃ তি আৰু পৰাক্ৰমৰ অভিজ্ঞতা দিব খ�োজে আপুনি বিচৰা শান্তিতকৈ
অধিক পৰিমানে ঈশ্বৰে আমাক পিছফলে ধৰি নিনিয়ে, আমি আগ যদি নাই হ�োৱা
আমাৰ মূৰ্তিপূজাৰ বাবে।
আমি আগুৱাই গলে লক্ষ্য কৰিম প্ৰৱঞ্চনা যিয়ে আধুনিক মণ্ডলীত বহুতকে অন্ধ
কৰিছে। আমি চাম আমি যি নিয়মত খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে চলিছ�োঁ স্বৰ্গীয় হিচাপত
সেইট�ো নহয়।
আমাৰ এটা নিমন্ত্ৰণ আছে, এটা লক্ষ্য আৰু মহানতাৰে সৈতে যি আমাৰ হেতু কে
অপেক্ষা কৰিছে। এইট�োৱে সময় আমাৰ অবাধ্যতা জ�োকাৰী প�োল�োৱা আৰু মহানতাৰ
মহিমা মৰ্য্যদা শক্তিৰ দ্বাৰা সাজ পিন্ধাৰ।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
মূৰ্তিপূজাত যেতিয়া আমি আসক্ত হৈ পৰ�ো, তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক ৰক্ষা কৰে
বচায়।এইট�োৱেই হৈছে মূৰ্তিপূজাৰ মূল শিপা। এইট�োৱেই দশা হৈছিল ইস্ৰায়েল বিলাকৰ
সৈতে ঈশ্বৰে তেওঁল�োকৰ মনট�ো বিচাৰিছিলে কাপ�োৰ ধুওৱা ট�ো নহয়। তেওঁ এইট�ো
নিবিচাৰে য়ে আমি কেৱল কাপ�োৰ ধুই শুভ্ৰ কৰাট�ো কিন্তু তেওঁ আমাৰ হৃদয়ৰ
শুভ্ৰতাট�ো বিচাৰে।
দ্বিতীয় বিৱৰণ ৮ অধ্যায়ে আমাক কৈছে যে আজি মই ত�োমাল�োকক যি ব্যৱস্হা
দিওঁ ত�োমাল�োকে জীয়াই থাকি বৃদ্ধি পাবলৈ আৰু যিহ�োৱাই ত�োমাল�োকৰ পূৰ্ব্ব
পুৰষ
ু বিলাকৰ আগত যি দেশ দিম বুলি শপত কৰিছিল সেই দেশত স�োমাই তাক
অধিকাৰ কৰিবলৈ ত�োমাল�োকে সেই গ�োটেই ব্যৱ্স্হা পালন কৰি তাৰ দৰে কাৰ্য্য
কৰা।আৰু তু মি তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিবা নে নকৰিবা এই কথাত ত�োমাৰ অন্তৰ
বুজিবৰ নিমিত্তে ত�োমাক নম্ৰ আৰু পৰীক্ষা কৰিবলৈ ত�োমাৰ ঈশ্বৰ যিহ�োৱাই ত�োমাক
চল্লিশ বছৰ অৰণ্যৰ মাজৰ যি সকল�ো বাটত ত�োমাক চলালে তাক স�োঁৱৰা।
তেওঁ আপ�োনাৰ জীৱনৰ পৰা কি বিচাৰে? যেতিয়া সময় শেষ হব তেতিয়া
আপ�োনাৰ সিদ্ধান্তট�ো কি হব? যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া আপুনি
সকল�োব�োৰ কথা তেওঁৰ লগত কথ�োপকথন কৰে নে? এতিয়াই সময় লওক আৰু
আপ�োনাৰ সকল�ো কথা জনাওক আৰু তেওঁ ক�োৱা কথা শুনক, তেওঁৰ কথামেত
কাম কৰি যাওক আৰু যিব�োৰ তেওঁ কয় সেই সকল�োব�োৰ লিখি যাওক।

১৪
পাপ
আমি বাৰু পাপৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিবলৈ সাহস কৰ�োঁনে? এইট�ো বাৰু অতি বেছি
বিতৰ্ক মূলক নেকি? তথাপিত�ো আমি কিয় আমাৰ শত্ৰুৰ প্ৰতি সজাগ নহওঁ। যাতে
আমি উপযুক্ত সময়ত আৰু উপযুক্ত পৰিমানে তাৰ ওপৰত প্ৰভু ত্ব চলাব পাৰ�ো।
পাপ এনেকুৱা এটা শব্দ যাৰ ব্যৱহাৰ কথ�োপকথনত বা বাৰ্ তাৰ সময়ত আইনমতে
অভিযুক্ত, শিক্ষা বা ঘ�োষণাৰ কাৰনে হব পৰা দুখৰ প্ৰতি দৃষ্টি কৰি শিথিলভাৱে
কৰা দেখা প�োৱা যায়। সেয়েহে শাস্ত্ৰৰ প�োহৰত আমি ইয়াৰ বিষয়ে অলপ চাও।
এইট�ো সেইট�োৱেই যিট�ো আপ�োনাৰ পাপ যিয়ে আপ�োনাক ঈশ্বৰৰ উপস্হিতিৰ
পৰা কৰ্ত ন কৰিছে।(যিচয়া ৫৯:২)
ইব্ৰী ভাষাত পাপ মানে ‘এওঁন’ পুৰণি নিয়মত থকা চাৰিটা প্ৰধান শব্দৰ
ভিতৰত এইট�ো এটা। যি কি নহওক WSOTIDICT মতে এই শব্দই পাপক চিহ্নিত
কৰিছে, যিয়ে নিদিষ্টকৈ অমংগল, দৃঢ়কৈ এইট�োৱে ৰুপ বিকৃ ত বা স্বাভাৱিক পথৰ
পৰা বিচ্যুত হ�োৱাট�োকে বুজায়। এইট�ো ইচ্ছাকৃ ত পাপ বা আমি লেবেল মাৰি ল�োৱা,
আত্মিক ত্ৰিপ্তনিতে আৰু এইট�োৱেই আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা পৃথক কৰে। এইট�োৱেই
আমাক স্ব্ৰৰ্গীয় গুণৰ পৰাও বিছিন্ন কৰে যিট�ো এটা পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰিবৰ
কাৰণে অতি প্ৰয়�োজন। যেতিয়া ক�োন�ো দুখ ন�োপ�োৱাকৈ আমি পাপ কৰিয়েই থাক�ো,
আমি মূৰ্তি পূজা কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰ�ো আৰু আমি ব্যাভিচাৰী হৈ পৰ�োঁ। আমি
নিজকে ঈশ্বৰৰ শত্ৰু সজাই লওঁ।
নতু ন নিয়মৰ পাপ মানে হল, হমাৰ্টিয়া(ইয়াৰ সহয�োগী ক্ৰিয়া হল হামাৰ্টান�ো)।পাপ
চিনাক্ত কৰণৰ খণ্ডঃ Wsntdict য়ে ঘ�োষণা কৰিছে যে যি সকল ল�োক হামাৰ্টিয়াত
নিয়�োগ হয় তেওঁল�োক সত্য আৰু সীমা হেৰায়।
খন্তেক সময়ৰ কাৰণে পঢ়া বন্ধ কৰি আৰু এইট�ো দকৈ চিন্তা কৰকচ�োন। যেতিয়া
আমি পাপ কৰ�ো, সাৰমৰ্ম হিচাপে আমি গতিপথ সলনি কৰ�ো যাৰ পৰা আমি দিশ
সলনি কৰিব কেতিয়াও ন�োখ�োজ�ো বা নিবিচাৰ�ো। আমাৰ জীৱনৰ সকল�ো উৎসৰ
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পৰা আমি বিচ্যুত হওঁ। আনন্দ, শান্তি, জ্ঞান, সন্তোষ্টি, সুখ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে
ব্যৱস্হা আৰু বহুত�ো.. তালিকা প্ৰায় সীমাহীন।
বহুত�ো শিক্ষকে পাপট�ো হ�োৰ�োৱা চিনস্বৰুপে সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে, এইট�ো নিখুত
ঁ ।
যি কি নহওক আৰু আপুনি ভাবে নেকি যে, হেৰ�োৱা চিন, য়ে পৰ্য্যাপ্ত পৰিমানে
গুৰুত্বৰ পাপৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে।
নতু ন নিয়মত পাপৰ ৰুপ সমূহৰ বিষয়ে অন্যান্য বহুত�ো উল্লেখ আছে। উদাহৰণ
স্বৰুপে অধৰ্ম অপৰাধ, অন্যায় আৰু শান্তু ভঙ্গকৰণ। যি কি নহওক ম�োৰ অভিপ্ৰায়
ইয়াৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাট�ো নহয়। কিন্তু পাপৰ প্ৰধান দিশ আৰু ইয়াৰ শক্তি,
যি শক্তিয়ে মানৱ জাতিক প্ৰকৃ ত সত্যৰ উৎসৰ পৰা প্ৰল�োভিত কৰি নিয়ে তাৰ
বিষয়ে বিতংভাৱে বহলাই ব্যাখ্যা দাঙি ধৰাট�ো।
পাপে আমাৰ সজীৱতা, প্ৰেম, বল, মনৰ নীৰৱতা, অনুভূতি আৰু উদ্দেশ্য
এইব�োৰক আক্ৰমন কৰে। ভূ ল নকৰিব পাপৰ বিষয়ে জানক পাপ হল হানিজনক
আৰু ক্ষতিকাৰক। হয়ত�ো সন্তোষ্ট জনক হব পাৰে, কিন্তু এটা ঋতু ৰ বাবেহে।(কিছু
সময়ৰ বাবে) সাৰমৰ্ম হিচাপে পাপ কাৰ্য্যত জড়িত হলে কিছু দিনৰ কাৰণে ধনাত্মক
আৰু দীৰ্ঘ দিনৰ কাৰণে ঋণাত্মক বিনিময় কৰাহে হয় কাৰণ সেই পাপে বহু দিনৰ
কাৰণে বা দীৰ্ঘ দিনলৈ আমাৰ জীৱনত লাগি থাকে আৰু মৃত্যুলৈ নিয়ে। আমাৰ
শৰীৰ এই পাপৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হয় কিন্তু খ্ৰীষ্টত নতু ন সৃষ্টি হ�োৱাৰ য�োগেদি
আৰু ঈশ্বৰৰ স্বভাৱ সমূহৰ অধিকাৰ সমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ আভ্যান্তৰীন ভাৱে ইয়াৰ
প্ৰতি বাঞ্চা নাথাকে আৰু ইয়াৰ আকৰ্ষণ পৰাভূ ত কৰিব পাৰ�ো।
ঈশ্বৰ কয়িনক কৈছিল, পাপ দুৱাৰ মুখত খাপ দি আছে, আৰু ত�োমালৈ তাৰ
ইচ্ছা, কিন্তু তু মি তাক দমন কৰিব লাগে।( আদিপুস্তক ৪:৭) লক্ষ্য কৰিব পাপৰ
কাৰণে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এখন দুৱাৰ ব্যক্তি এজনৰ জীৱনত থাকে। সেই দুৱাৰখন
হৈছে, বাঞ্চা আৰু যাক�োবে লিখিছে, এই বাঞ্চা সমূহেই পাপৰ কাৰ্য্য সৃষ্টি কৰে(যাক�োব
১:১৫) আমি এই বাঞ্চা সমূহৰ প্ৰতি কৰা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এই দুৱাৰখন বন্ধ আৰু
মুকলি হয়। পাপেই আমাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে। ইয়াৰ�ো বাঞ্চা থাকে আৰু
ইয়াৰ বাঞ্চা হল দাসত্ব বন�োৱা। যীচু য়ে সাৱধান কৰি দিছে, মই ত�োমাল�োকক অতি
স্বৰুপকৈ কওঁ, যি ক�োন�োৱে পাপ আচৰণ কৰে, সি পাপৰ দাস। (য�োহন ৮:৩৪)।
প�ৌলে বিতংভাবে আমাৰ বিশ্বাসী বিলাকলৈ যীচু ৰ বা্ক্য দাঙি ধৰিছে আপ�োনাল�োকে
উপলব্ধি নকৰেনে? যিহৰ প্ৰতি আপ�োনাল�োকে বাধ্য হৈ পৰে তাৰেই দাসত্ব জীৱন
যাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আপুনি এজন পাপৰ দাস হব
দিশলৈ লৈ যায় নাইবা আপুনি ঈশ্বৰৰ বাধ্য হবলৈও পচন্দ
ধাৰ্মিকতাৰুপ জীৱন যাপন কৰিবলৈ নিৰ্দে শ দিয়ে। (ৰ�োমীয়া
এয়া পৰ্য্যন্ত নহয়, পিতৰেও অনুশীলনশীল পাপৰ সমন্ধে মতামত

পাৰে, যিয়ে মৃত্যুৰ
কৰিব পাৰে, যিয়ে
৬:১৬) আৰু যদি
আগবঢ়াইছে। কাৰণ

পাপ
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যেয়ে যিহৰ দ্বাৰাই পৰাজিত হয় সেয়ে তাৰ দাস।(২ পিতৰ ২:১৯) দাসত্ব জীৱন
আনন্দৰ বিষয় নহয় আৰু পাপ হল এটা নিৰ্মম কামজাৰি কৰা গৰাকি এইট�ো নিচা
হিচাপে লব নালাগে। কিন্তু ই মৃত্যু হিচাপেহে বিবেচনাযুক্ত। এইট�োৱে অকল প্ৰৱল
বাঞ্চালৈ লৈ যায় আৰু দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে ক্ষতি কৰি থাকে।
পাপ জলজল পট্ পট্ কৈ দেখা প�োৱা নাযায়, তাৰ মন�োবাঞ্চা যে দাসত্ব
বন�োৱাট�ো। আমাৰ হৃদয়খন কঠিন কৰি (ইব্ৰী ৩:১৩) আৰু লগতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি
অনুভূতি অনুভৱ অথবা আত্মাৰ যি মাত এই সকল�োৰ প্ৰতি কঠ�োৰ কৰি দিয়ে।
পাপে হানিকাৰক মূৰ্তি পূজক ৰুপলৈ পৰিণত কৰি ত�োলে। স্মৰণ কৰকচ�োন, ঈশ্বৰে
চল�োমনক দুইবাৰ দেখা দিছিল। সেইট�ো আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰিব নে? তথাপিও
তেওঁ ভূ ৱা দেৱতা পূজা আৰাধনা কৰিছিল। আপুনি হয়ত�ো ভাবিব পাৰে, কেনেকৈন�ো
এজন ল�োক যিজনে ঈশ্বৰক দেখা পাইও সেই ঈশ্বৰৰ পৰা আতঁ ৰি আহি অন্য
দেৱতালৈ ঘুৰিব পাৰে? উত্তৰট�ো হল প্ৰৱঞ্চনা। যদি চল�োমন যিজনে ঈশ্বৰক দেখা
পাইছিল তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হব পাৰে তেনেহল যি সকল ল�োকে ঈশ্বৰক দেখা
নাই তেওঁল�োকৰ জীৱনত কিমান সহজভাবে এনেকুৱা হব পাৰে?
পাপ সমূহীয়া নহয়। ই হল বহুত শক্তিশালী আৰু তৎক্ষণাত এখন হৃদয়
সলনি কৰিব পাৰে।ভয়ানক কথাট�ো হল কঠিন পৰিস্হিতিত আমাৰ হৃদয় এতিয়াই
প্ৰৱঞ্চনাৰ জালত পৰিব পাৰে আৰু আমি বিশ্বাস কৰ�ো যে আমি শুদ্ধ। প্ৰকৃ ততে
আমি শুদ্ধ নহয়। এতিয়া আমি আমাৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰতি অন্ধ হৈ পৰ�ো। কেতিয়াও
মিছা কথা বিশ্বাস নকৰিব।ম�োক অনুগ্ৰহৰে আৱৰি ৰখা হৈছে, মই যদি পাপ কৰ�ো,
দীৰ্ঘদ�ৌৰৰ কাৰণে মই নিৰাপদে থাকিম সেই ভাৱট�োৱেই জুইৰ লগত লগত খেলা
কৰি থাকে। মই বহলকৈ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ভাল পাম। ইচ্ছকৃ ত ভাৱে কৰা পাপে
অভ্যাসশীল পাপলৈ নিয়ে ইচ্ছাকৃ ত ভাৱে কৰা পাপ অভ্যাসশীল হৈ পৰে।

জানিব পৰাকৈয়ে পাপে পাপলৈ নিয়ে
কেনেকৈন�ো হয় ধুনীয়াকৈ তলত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হল- যেতিয়া আমি প্ৰথম
অবাধ্য হওঁ আমাৰ হিতাহিত জ্ঞানে কথা কয়। এইট�ো সাধাৰণতে মাত নহয়।
বৰং আমনিদায়ক অনুভৱ। আমাৰ হৃদয়ে বিনাশব্দেৰে চি-কাৰ মাৰি উঠে, আপুনি
আপ�োনাৰ চিন হেৰুৱালে। আপুনি জীৱনৰ প�োৱহৰৰ দিশ সলনি কৰিব খুজিছে আৰু
আপুনি আপ�োনাৰ পাপৰ কাৰণে অনুত্প্ত হৈ পাপ স্বীকাৰ কৰি আপ�োনাৰ গকিবেগ
শুদ্ধৰ বাবে আৰম্ভ কৰক। যদি সেই মূহুৰ্ততে আমাৰ পাপ সমূহ আমি ত্যাগ কৰ�ো
আৰু শুদ্ধ ভাৱে আৰু প্ৰকৃ ত বাৱে আমাৰ হৃয় শুচি হয় প্ৰতৰুপে কৰা অনুপ্তৰ
দ্বাৰাই আৰু সংবেদনশীল হওঁ আত্মাৰ মাতৰ প্ৰতি। শাস্ত্ৰত আমালৈ লিখা হৈছে, যি
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মানুহে অপৰাধ ঢাকে তাৰ কল্যান নহব। কিন্তু যি ক�োন�োৱে তাক স্বীকাৰ কৰি
ত্যাগ কৰে তেওঁ কৃ পা পায়।(হিত�োপদেশ ২৮:১৩)
যি কি নহওক আমাৰ হিতাহিত জ্ঞানক আমি যদি উপেক্ষা কৰ�োঁ আঁৰ
কাপ�োৰে(আগৰ পাঠব�োৰত আল�োচনা কৰা হৈছে) আমাৰ হৃদয় ঢাকিব। এতিয়া
আমি আক�ৌ যেতিয়া অবাধ্য হওঁ আমাৰ আৰু গভীৰ আমনিজনক অনুভৱ আৰু নাই
বৰং বহুত সৰু মাত, অভ্যান্তৰীণ চেপা মাৰি ধৰা শান্তনা কৈ থাকে এইট�ো শুনিবলৈ
খুব কঠিন, কাৰণ আমাৰ হিতাহিত জ্ঞানৰ সংবেদন কৰি আহিব পাৰে। তথাপিও
আমি আমাৰ পাপ সমূহৰ বাবে অনুত্বপ্ত হৈ পাপ সমূহ স্বীকাৰ কৰিলে উদ্ধাৰ পাম।
যদি আমাৰ প্ৰকৃ ত মন আৰু আত্মা শুদ্ধ হয়।
সলনি হয় পাপৰ অংগীকাৰবদ্ধতাৰ প্ৰতি কিন্তু দ�োষী সাব্যস্হকৰণৰ যি
হিতাহিত জ্ঞান তাৰ প্ৰতি যতি আমি সৰু মাতট�ো উপেক্ষা কৰ�োঁ তেন্তে অন্য এখন
আঁৰকাপ�োৰ আমাৰ হৃদয়ৰ ওপৰত আহে আৰু উপলব্ধি কৰা ক্ষমতা সেই ক্ষমতা
দুৰ্বল হৈ পৰে। যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য অমান্য কৰ�োঁ তেতিয়া মাত্ৰ ক্ষীণ শক্তি
ন�োহ�োৱা পিৰপিৰণি অনুভৱ হয়। এইট�ো বহুত কঠিন হৈ যায় শুনিবলৈ, কাৰণ
আমাৰ হিতাহিত জ্ঞান সেইট�ো সম্পূৰ্ণ ৰুপে সংবেদনশীলতাৰ প্ৰতি বন্ধ হৈ পৰে।
তথাপিও আমি আমাৰ পাপ সমূহৰ কাৰণে ক্ষমা আৰু নিজৰ নিজৰ পাপ স্বীকাৰ
কৰি উদ্ধাৰ পাব পাৰ�ো যদিহে আমি প্ৰকৃ তভাৱে আমাৰ মন, আৰু হৃদয় পাপৰ প্ৰতি
সম্পূৰ্ণ ৰুপে সলনি কৰি দিওঁ। কিন্তু আমাৰ ত্ৰুটি সমূহ উপলব্ধি কৰাট�ো সহজব�োধ্য
নহয়।
যদি আমি আক�ৌ এবাৰ ক্ষীন মাতট�ো উপেক্ষা কৰ�োঁ সেই মূহুৰ্ততেই এখন অন্য
আঁৰ কাপ�োৰ আমাৰ হৃদয়খন ঢাকি দিয়ে। এই যি প্ৰক্ৰিয়া অবিৰতভাৱে চলি
থাকে। আমাৰ হিতাহিত জ্ঞান শুকাই যায় আৰু মুৰ্তিপূজক ৰুপে অন্ধ কৰি দিয়ে।
আমি অতীতৰ কথাব�োৰ মনত পেলাই পেলাই আত্মাৰ প্ৰতি যি সংবেদনশীল হ�োৱা
প্ৰয়�োজন সেইট�ো বন্ধ কৰি দিওঁ আমি এতিয়া নিয়মীয়াভাৱে অকন�ো অনুভৱ বা
দ�োষী সাব্যস্হকৰণৰ অনুভৱ নকৰাকৈ পাপ কৰি থাকিব পাৰ�োঁ। আমি পাপ কৰাৰ
যি অনুশীলন তাত স�োমাই পৰিছ�ো। তথাপিও এতিয়াও আমি ক্ষমা আৰু উদ্ধাৰ পাব
পাৰ�োঁ। যি কি নহওক আমাৰ হয়ত�ো অকনমান ক্ষীন বাঞ্চা থাকিব পাৰে। কাৰণ
এতিয়া আৰু আমি পাপব�োৰ দৃষ্টি নকৰ�ো।
পিছৰ পৰ্য্যায়ট�ো হল ঈশ্বৰে এজন ভাৱবাদী, পালক বা বন্ধু আমাৰ কাৰনে
পঠাই দিব। যদি আমি বাৰ্ তাবাহকৰ কথা নুশুন�ো তাৰ পিছৰ যিট�ো পৰ্য্যায় ঈশ্বৰে
ব্যৱহাৰ কৰিব সেইট�ো আমাৰ কঠিন পৰিস্হিতি, ক্লেশ, আনকি ৰ�োগ পীড়াও
মন�োয�োগৰ বাবে পঠাই দিয়ে। দায়ুদ ৰজাই মত আগবঢ়াইছে মই বহুত দুখ প�োৱাৰ
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আগেয়ে অপথে গৈছিল�ো কিন্তু এতিয়া ত�োমাৰ বাক্য পালন কৰিছ�ো।(গীতমালা
১১৯:৬৭)
আটাইতকৈ উত্তম উপায়ট�ো হল ঈশ্বৰৰ পৰা আমি শিকিব লাগে। আৰু তেওঁ
আমালৈ যি প্ৰকাশিত কৰে সেইব�োৰ মানি বাধ্যতাপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি লাগে যাতে
আমি পাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰ�োঁ। কিন্তু যদি আমি অবাধ্য হওঁ তথাপিও
ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰতি প্ৰেম ৰাখে, তেওঁ কঠিন পৰিস্হিতি আমাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে
আৰু জীৱনৰ প�োহৰৰ পিনে মন ঘুৰাই লৈ যায়। নতু ন জীৱন অনুবাদত দায়ুদৰ
বাক্য পঢ়িবলৈ প�োৱা যায়। মই তেতিয়ালৈকে ঘুৰি ফু ৰিছিল�ো যেতিয়ালৈকে আপুনি
অনুশাসন কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া মই আপ�োনাৰ বাক্য অনুসৰণ কৰ�োঁ।
আক�ৌ কৰিন্থীয় মণ্ডলীলৈ প�ৌলৰ বাক্য যদি পৰ্য্যাল�োচনা কৰ�ো আমি দেখা পাম।
একেই বৰ্ণনা কেনেকৈন�ো স্বৰ্গীয় প্ৰয়াস কৰিছে ঈশ্বৰলৈ আমাৰ মন আত্মা, চিত্ত
ঘূৰাই নিবৰ বাবে। প�ৌলে কৰিন্থীয়া মণ্ডলীলৈ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে কিন্তু যাতে আমি
জগতৰে সৈতে দণ্ড নাপাম, এই কাৰণে আমাৰ বিচাৰ হ�োৱাত প্ৰভু ৰ পৰা শান্তি
পাইছ�ো।(কৰিন্থীয়া ১১:৩২) ঈশ্বৰে আশা কৰে আমাৰ যি ক্লেশ, যন্ত্ৰনা, দুখ এই
সমূহ ঈশ্বৰে কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত আহিব দিয়ে যাতে আমি মৃ্ত্যুজনক পথৰ
পৰা উভতি জীৱনৰ বাটেৰে আমাৰ পথ প�োন কৰি চল�ো।
আমি এই একেই ধাৰণা দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া পাঁচনি প�ৌলে সেই মানুহজনৰ
বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে যিজন মানুহে তেওঁৰ সতীয়া মাকৰ সৈতে শুইছিল। তেওঁ
ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল আপুনি এই মানুহজনক চয়তানৰ হাতত শ�োধাই দিয়া প্ৰয়�োজন
যাতে শাৰিৰীক অনুশীলন(কায়িক অভিলাস যিয়ে য�ৌন সংগৰ বাবে সৰতকতীয়া
কৰি দিছে) যাতে তেওঁৰ আত্মা (তথাপিও উদ্ধাৰ পাব পাৰে যিদিনাখন প্ৰভু
যীচু ৰ দিন আহিব)(১ কৰিন্থীয়া ৫:৫) এই পিতৃ মণ্ডলীট�োৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে
এই মানুহজনক আপুনি উলিয়াই দিবই লাগিব। অকল কৰিন্থীয়া মণ্ডলীক দ্ৰুতবেগত
ব্যাপি পৰা যি পাপ সেই পাপৰ দুৰ্নীতিৰ পৰা সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে এনে নহয়।
কিন্তু সেই মানুহ যি পাপত পতিত হৈ পৰিছিল সেই মানুহক বচাবলৈ নিদৰ্শন
দিছিল।
ঈশ্বৰে তেওঁৰ সন্তানব�োৰক বহুত প্ৰেম কৰে। এইট�ো কাৰনত তেওঁ বহুত�ো
প্ৰকাৰৰ মাধ্যমেৰে পাপৰ দাসত্বৰ পৰা বচাবলৈ প্ৰয়াস কৰে।ফলস্বৰুপে তেওঁ আমাৰ
জীৱনৰ বাবে উত্তম ব্যৱস্হাক বৰ্ত মানৰ যি শান্তি তাতকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে।
ইব্ৰী পুস্তকত এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে পাপৰ ভিতৰত তীক্ষ দৃষ্টি এই সমন্ধে।
আমি পঢ়িলে প্ৰতিট�ো বিশেষ ভাৱে পাপ চিহ্নতি কৰ�োহক। সহজভাৱে খৰকৈ
ওপৰলৈ যাব পাৰ�ো(ইব্ৰী ১২:১)
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তেওঁৰ বাক্য ধ্যান কৰক, সহজভাৱে ওপৰলৈ আমি যাব পাৰ�ো, যি পাপে
ম�োক সহজভাৱে ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে সেই পাপে আপ�োনাৰ ক্ষেত্ৰত�ো সহজভাৱে
ওপৰলৈ নিব পাৰে। মাতাল, লালসা, মাদক দ্ৰব্য নিচা, পৰচৰ্চা নাইবা জল-জল
পট-পট পাপ। এইট�ো আছিল অশ্লীল ফট�ো। ম�োৰ জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ যুদ্ধ
মই আপ�োনাল�োকৰ সৈতে পিছৰ অধ্যায়ত কেনেকৈন�ো ১৯৮৫ চনত এই নিষ্ঠু ৰ
দাসত্বৰ পৰা মুকলি হব পাৰিছিল�ো সেই বিষয়ে মত বিনিময় কৰিম। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ
দিশট�ো হল,কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰল�োভন সহজে আক্ৰন্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু
আমি প্ৰয়�োজনীয় তথা অতি দৰকাৰী বিষয়ব�োৰ ধ্যান দি সিহঁ তৰ সকল�ো ধৰণৰ
সুয�োগব�োৰ কৰ্ত ন কৰিব লাগে।
যীচু ৱে এইদৰে কৈছেআৰু ত�োমাৰ হাতে যদি ত�োমাৰ বিঘিনি জন্মায় তেন্তে তাক কাটি পেল�োৱা
দুহতীয়া হৈ নৰক অৰ্থা- ক�োঙা হৈ জীৱনত স�োম�োৱা ত�োমাৰ ভাল।
আৰু ত�োমাৰ ভৰিয়ে যদি ত�োমাৰ বিঘিনি জন্মায় তেন্তে তাক�ো কাটি
পেল�োৱা দুভৰীয়া হৈ নৰকত পেল�োৱা হ�োৱাতকৈ খ�োৰা হৈ জীৱনত......
আৰু ত�োমাৰ চকুৱে যদি ত�োমাৰ বিঘিনি জন্মায় তেন্তে তাক�ো উঘালি
পেল�োৱা।(মাৰ্ক ৯:৪৩, ৪৫,৪৭)
যীচু ৱে আক্ষৰিক ভাৱে আপ�োনাৰ হাত ভৰি আৰু আপ�োনাৰ চকু কাটি পেলাবলৈ
ক�োৱা নাই। তেওঁ কৈছে সেইট�ো হল আমি সুয�োগট�োহে কাটিব লাগে যিট�ো সুয�োগৰ
দ্বাৰাই সহজেই খৰকৈ ওপৰলৈ যাব পাৰি।
ম�োৰ অজস্ৰ বন্ধু আছে যি সকল পূৰ্বতে সুৰাসক্ত আৰু তেওঁল�োকৰ এজন
বন্ধু ক সুৰাসক্ত নিচাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছিল�ো। এতিয়াত�ো
তেওঁ সুৰা হিও নাচায়। আৰু সুৰাসক্ত পূৰ্ণ সকল�ো পৰিবেশৰ পৰা নিজকে সাৱধানে
ৰাখে। ম�োৰ বন্ধুৱে গম পাইছে যে এইট�ো পাপৰ অঞ্চল যিয়ে সহজেই তেওঁক দাসত্ব
বনাব পাৰে। আৰু তেওঁক দাসত্ব বনাব পৰা যিক�োন�ো সুয�োগৰ পৰা আঁতৰি সম্পূৰ্ণ
জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ খ্ৰীষ্টৰ বাক্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ও সাজু হৈ থাকে।
অন্যহাতে মই খ্ৰীষ্টিয়ান হ�োৱাৰ আগতে ম�োৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্ষত মই ম�োৰ
ভাতৃ ত্বব�োধ ভাই বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে মই মদ্য পান কৰিছিল�ো। আৰু এবাৰ বৰদিনৰ
সময়ত মই বাৰত আৰু ম�োৰ বন্ধু ব�োৰৰে নিৰ্বোধভাৱে নিচাযুক্ত হৈ সুৰা পান
কৰিছিল যেতিয়া মই ৰাতি ১২:৩০ বজাত ঘৰ গৈ পাইছিল�ো ম�োৰ নিচাযুক্ত ও
সুৰাসক্ত বন্ধু বৰ্গৰ তেওঁল�োকৰ ঘৰত থৈ অহাৰ পিছত মই দেখিব পাইছিল�ো ম�োৰ
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মায়ে ম�োৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল। মই ম�োৰ মাক কৈছিল�ো সেই সন্ধিয়া
বেলাৰ কথা আৰু ঘপকেহে কৈছিল�োষ মই সুৰা পান কৰি ভাৱ নাপাও। মা।
মায়ে হাঁহি মাৰিছিল আৰু কৈছিল, তু মি এজন পেখকাৰী মই সেই মূহুৰ্ততে
অনুতাপ কৰিছিল�ো মই ম�োৰ, দেউতাক। তেওঁৰ জীৱনত এটা দিন�ো সুৰা পান
কৰা দেখা প�োৱা নাইষ মতলীয়া জীৱন তেওঁৰ পৰিয়ালত দেখা নাছিল�ো। আৰু
সেই পাপ নাছিল যিট�ো সহজেই পেয়কাৰী ৰুপে খৰ খ�োজেৰে নিব পৰা নাছিল।কিন্তু
অন্য কিছু মান পাপ দেখা প�োৱা গৈছিল। আমি আমাৰ জীৱনত প্ৰৱেস কৰিব পৰা
সকল�ো ধৰণৰ সুয�োগ কাটিব লাগে।
ইব্ৰী পুস্তকৰ লেখকে য�োগ দিছেআপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হলেও ঈশ্বৰে ক�োৱা উ-সাহ মূলক বাক্য পাহৰি
গৈছে নেকি? তেওঁ কৈছিল, ম�োৰ সন্তান প্ৰভু ৰ অনুশাসন ধেমালী হিচাপে
নলবা। কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিবা যেতিয়া তেওঁ অনুশাসন কৰে। প্ৰভু ৱে
যাক প্ৰেম কৰে তেওঁক শাস্হি দিয়ে আৰু তেওঁ গ্ৰাহ্য কৰা প্ৰতিজন পুত্ৰক
ক�োবায়।(ইব্ৰী ১২:৫-৬)
যেতিয়া পাপত জড়িত হৈ পৰ�ো তেতিয়া অনুশাসন কৰে। আমি অকনমান
তেওঁৰ পৰ্য্যায় সমূহ পূৰ্ণ বিবেচনা কৰি চাওঁষ প্ৰথম পৰ্য্যায়ট�ো হল আমাৰ হৃদয়ত
তেওঁৰ বাক্যৰ য�োগেদি অভিযুক্ত বনাই শুদ্ধ কৰে। যদি আমি নুশুন�ো এনেকৈয়ে
আঁৰ কাপ�োৰ আমাৰ হিতাহিত জ্ঞানক ঢাকি থাকিবৰ কাৰণে অনুমতি দিওঁ।
তেনেহলে বন্ধু , পালক, নাইবা ভাৱবাদী সকলৰ য�োগেদি দ�োষী সাব্যস্হ হৈ থাকিম।
তথাপিও আমি যদি নুশুন�ো তেতিয়াহলে তেওঁ দুখ দুৰ্দ শা নাইবা ৰ�োগেৰে আমাক
শাস্হি বিহে।সকল�ো দিশ বিবেচনা কৰে। তেওঁ কিয় বাৰু ওপৰৰ পদট�োত লিখিছে,
কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিবা ঈশ্বৰে অনুশাসন কৰে যিট�ো সম্ভৱত হয়ত�ো কঠিন হব
পাৰে? এতিয়া পিছৰ পৰবৰ্তী পৰ্য্যায়ত কি হব শুন�োকচ�োন।
কিন্তু ঈশ্বৰৰ যি অনুশাসন সদায় আমাৰ কাৰণে উপকাৰযুক্ত, যাতে আমি
তেওঁৰ পবিত্ৰতাত আমাপ মত বিনিময় কৰিব পাৰ�ো। ক�োন�ো অনুশাসনেই
উপভ�োগ নহয় যেতিয়া অনুশাসনট�ো আমাৰ জীৱনত হৈ থাকে। এইট�ো বহুত
বেদনাদায়ক কিন্তু তাৰ পাছত তাৰ দ্বাৰাই অভ্যাস প�োৱা মানুহবিলাকক
শান্তিযুক্ত ফল দিয়ে।(ইব্ৰী ১২:১০-১১)
মন কৰিব অনুশাসন মানে বেদনা।ইয়াত ক�োন�ো নিৰ্বোধ ভ�োদা নাথাকে।
ঈশ্বৰে তেওঁৰ সন্তানবিলাকৰ সৈতে শুদ্ধতাৰ দণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কুন্ঠাব�োধ নকৰে
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সেয়েহে ভাৱকচ�োন ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বাঞ্চা সিদ্ধ কৰিবলৈ পচন্দ কৰি আমি কিমান
মূৰ্খতাৰ পৰিচয় দিওঁ। এইট�ো ভালকৈ ভাৱক। কিছু সময়ৰ কাৰণে তৃ প্তিকৰ আনন্গ
উপভ�োগ কৰাতকৈ পাপৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰি আমি বৃহৎ পৰিমানৰ কম আনন্গ
উপভ�োগ কৰাট�োৱেই উত্তম।
পাচনি প�ৌলক য�োগেদি কৰিন্থীয়া মণ্ডলীলৈ ঈশ্বৰৰ আত্মা প�োৱা গৈছিল। আনকি
যিজন মানুহে তেওঁৰ নিজৰ দেউতাৰ পত্নীৰ লগত ব্যভিচাৰ কৰিছিল সেইজন
মানুহলৈও ঈশ্বৰৰ আত্মা গৈছিল। ঈশ্বৰ এনেদৰেই আমি যাতে তেওঁলৈ আহি তেওঁৰ
পবিত্ৰতাৰ অধিকাৰী হৈ পৰ�ো সেই দৃষ্টিভংগীৰে অবিৰতভাৱে তেওঁৰ আত্মা পঠাই
থাকে। ইয়াত ক�োন�ো দুটা বাট প�োৱা নাযায়। নহয় আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ
বাধ্য হৈ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ আনন্দ উপভ�োগ কৰিব পাৰ�ো নহয়ট�ো দিশ সলনি কৰি
বিগ্ৰোহ পাসনা কৰি থাকিব পাৰ�ো। আন্তৰ্জাতিৰ পাপ যিট�োৱে ডাঙৰ পৰিমানৰ দুখ,
লগতে কষ্ট দীৰ্ঘদীনৰ কাৰণে লৈ আহিব।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
স্বভাৱতে পাপ হল বিস্ৰান্তিকৰ, ই ঠগিবলৈ উপায় বিচাৰি ফু ৰে কেনেকৈন�ো পাপ
সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব? আমি পাপৰ নিয়ন্ত্ৰনত থাকি আমাৰ কেনেকুৱা অৱস্হান
হৈছে।যদি আমি পাপৰ নিয়ন্ত্ৰাধিন হৈ চলিয়েই থাক�ো।আমাৰ অৱস্হা যে ভয়ংঙ্কৰ
হব সেই কথাট�ো বুজি প�োৱট�ো বহুত প্ৰয়�োজন। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও পাপে ঠগায়
কাৰন সত্য মহিমা আৰু খ্ৰীষ্টৰ সৈতে মধুৰ সম্পৰ্ক যাতে আমি কৰিব ন�োৱাৰ�ো
তাৰ কাৰণে।
কিন্তু যদিহে আমি ঈশ্বৰৰ দৰ্শনৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হৈ আৰু আমাৰ জীৱনৰ বাবে
তেওঁ প্ৰতিট�ো বিষয় সম্ভৱ কৰি লব পাৰে। তেওঁৰ শক্তি অতি প্ৰকৃ ত সফল। মুক্তি
আৰু তেওঁৰ সৈতে অন্তৰংগ আৰু বহুত�ো। এইব�োৰে যদি জীৱনত নিদৰ্শন কৰিবলৈ
অনুমতি দিওঁ তেতিয়াহলে পাপৰ যি নকল জাল ঠগিবৰ কাৰণে ৰাখি থয় আমি
চিনি পাব পাৰিম।
আপুনি আপ�োনাৰ জীৱনত এই সমূহ দৰ্শন যি দৰ্শন ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ কাৰণে
ৰাখি থৈছে, কিন্তু আপুনি হয়ত�ো হেৰুৱাবলৈ আৰম্ব কৰিছে। সেয়েহে আপুনি ঈশ্বৰক
সুধক তেওঁ যাতে দেখুৱাই দিব আপ�োনাৰ জীৱনৰ অঞ্চলত এই দৰ্শনৰ বিষয়ে।
হয়ত�ো সেই জীৱনৰ অঞ্চল সমূহত পাপ স�োমাই মিলি গৈছে আৰু বিষয়ব�োৰ মৰ্মস্পৰ্শী
হৈ পৰিছে। আপ�োনাৰ জীৱনৰ সেই অঞ্চলত সতেজ দৰ্শন সমূহ তেওক দেখুৱাই
দিবলৈ কওক। আৰু আপুনি লিখি যাব তেওঁ দেখুৱাই দিয়া দৰ্শনৰ বিষয়ে।
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১৫
পাপৰ বল (খণ্ড ১)
পুৰণি নিয়মত কয়িনক সতৰ্ক কৰা হৈছিল, সাবধানে চ�োৱা পাপ দুৱাৰ মুখত খাপ
দি আছে,আৰু ত�োমালৈ ম�োৰ ইচ্ছা, কিন্তু তু মি তাক দমন কৰিব লাগে আৰু তাৰ
ওপৰত তু মি প্ৰভু ত চলাব লাগে(আদিপুস্তক ৪:৭)এই একেই কাহিনী যি ক�োন�ো
মানুহৰ বাবে সত্য।পাপে আমাৰ জীৱনক বাঞ্চা কৰে।ই আমাৰ জীৱনলৈ আহি দাসত্ব
আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰি নিজকে প্ৰকাশ কৰি উপায় বিছাৰে।পাপ হল এটা কপট,অতি
ম�োহনীয়, আৰু শক্তি শালী শত্ৰু।
সেয়েহে,কেনেকৈন�ো আমি পাপৰ ওপৰত প্ৰভু ত্ব চলাব পাৰিম?উত্তৰট�ো হল
ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ বাধ্য হ�োৱাৰ দ্বাৰাই আৰু তেওঁৰ বাক্য আৰু তেওঁৰ নিদৰ্শন মতে
ল�োৱাৰ দ্বাৰাই।কয়িনক ঈশ্বৰে ন�ো কি কৈছে আদিপুস্তক ৪:৭ পদত আক�ৌ এবাৰ
পঢ়ি চাওঁকচ�োন তু মি ভাল কৰিলে জান�ো ত�োমাক গ্ৰহণ কৰা নহব?যদি ভাল
নকৰা,তেন্তে পাপ দুৱাৰ মুখত খাপ দি আছে।প্ৰকৃ ত বাধ্যতাই পাপৰ যি বাঞ্চা সেই
বাঞ্চা জ�োৰেৰে জপাই দিয়ে।
স্মৰণ কৰকচ�োন, বিশ্বাসী বিলাকলৈ প�ৌলক বাক্য(মনত ৰখাক, যি জনে
ঈশ্বৰৰ প্ৰকাশিত অনুগ্ৰহৰ প্ৰাপ্তি হয়।
আপুনি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই নে বাৰু যে আপুনি যি পছন্দ কৰে
সেইট�োৰে আপুনি দাসত্ব হয়। বাধ্য হবলৈ। আপুনি পাপৰ দাস হব পাৰে,
যিয়ে মৃত্যুলৈ নিয়ে, নাইবা আপুনি ঈশ্বৰৰ বাধ্য হবলৈও পছন্দ কৰিব পাৰে,
যিয়ে ধাৰ্ম্মিকতাৰ জীৱনলৈ নিয়ে।(ৰ�োমীয়া ৬:১৬)
কয়িনক যি বাক্য ক�োৱা হৈছিল প�ৌলৰ বাক্যও সেই সাদৃশ্যাৰ কৈছে এটা ডাঙৰ
প্ৰাৰ্থক্য হল পুৰণি নিয়মত মানুহৰ আত্মাব�োৰ মৃত্যু আছিল।
তেওঁল�োকৰ ভিতৰত ক�োন�ো ভিতৰুৱা ব্যাক্তি এজন নাছিল।নতু ন নিয়মত
আৰু এতিয়া এজন ব্যক্তি যিজনে যীচু ক বিশ্বাস কৰে তেওঁৰ আত্মা জীয়াই
থাক্।তেওঁল�োক ঈশ্বৰৰ লগত এজন আৰু তেওঁৰ স্বৰ্গীয় প্ৰকৃ তি সমুহৰ অধিকাৰী

পাপৰ বল (খণ্ড 

119

হয়।সেই কাৰণেই,আমি আমাৰ ভিতৰুৱা ব্যক্তি জন পচ্ছন্দ কৰিব পাৰ�ো,আমাৰ
আত্মা,অথবা আমি আমাৰ বাহ্যিক ব্যক্তি শৰীৰক পচ্ছন্দ কৰিব পাৰ�ো।
ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আমাৰ জীৱনলৈ আহে আৰু এই অনুগ্ৰহে অকল আমাৰ পৰিত্ৰাণ
আৰু ক্ষমাই নিদিয়ে বৰং বল ও শক্তি দান কৰে যাতে আমি সত্যৰ বাধ্য হব
পাৰ�ো। আমাক আহ্বান কৰা হৈছে।আহা,যি অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই আমি ভয়ৰে সন্তোষৰূপে
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব পাৰ�ো(ইব্ৰী ১২:২৮)অনুগ্ৰহই আমাকঈশ্বৰৰ বাধ্য হ�োৱাত
সহায়ও সামৰ্থ দান কৰে।
পিতৰে লিখিছে, ঈশ্বৰে ত�োমাল�োকলৈ অধিক অধিককৈ অনুগ্ৰহ দান কৰক...
তেওঁৰ ঐশ্বৰিক শক্তি(অনুগ্ৰহ)আমি যাতে ঐশ্বৰিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰ�ো তাৰ
কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক সকল�োক দিছে(২পিতৰ ১:২-৫)এই দুটা পদতে আৰু নতু ন
নিয়মত বহুত�ো পদত, অনুগ্ৰহৰ দানৰ য�োগেদি আমাৰ এটা তজবজীয়া নতু ন স্বভাৱ
পাইছে।কয়িন বা পুৰণি নিয়মৰ ক�োন�ো এজন�োৰে এইট�ো নাছিল।
সেয়েহে, কিয়ন�ো বাৰু বহুত�ো বিশ্বাসীল�োকে পাপক পৰাভু ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকৃ ত
কাৰ্য্য হয়?এইট�ো মনত ৰখাট�ো গুৰুত্বপুৰ্ণ যে আমি শক্তি পাব পাৰ�ো,কিন্তু ইয়াক
ব্যৱহাৰ কৰাত যদি পৰাজিত হওঁ আমি ইয়াৰ পৰা এক�ো উপকাৰ নেপাওঁ।ঈশ্বৰে
আমাক প্ৰত্যেকৰে পচ্ছন্দ কৰাৰ ক্ষমতা দিছে আৰু তেওঁ আমাৰ পচ্ছন্দৰ ওপৰত
প্ৰত্যাখ্যান নকৰে।সেয়েহে যেতিয়া ক�োনে খ্ৰীষ্টিয়ান ল�োকে ঈশ্বৰৰ অবাধ্য হয়,পাপ
বিশ্বাসী বিলাকৰ ওপৰত হাত পায়।কিয় বাৰু এইট�ো অনুমতি দিয়ে?এই পৰিস্থিতিট�ো
তেতিয়াহে হয় যেতিয়া পাপে এজন বিশ্বাসীক এইট�ো প্ৰতিগ্ন কৰিব পাৰে যে সি
পাঞ্চা সি বেছি উপকাৰী হয় ঈশ্বৰক বাধ্য হৈ চলি থকাতকৈও আৰু সেই কাৰণে
প�ৌলে লিখিছে।
পাপৰ বল বিধান(১কৰিন্থিয়া ১৫:৫৬)
এইট�ো এটা ব�োজা আৰু দ্মবত বিশ আময়কৰ উদ্দুতি।বিধানে পাপক এজন ব্যক্তিৰ
ওপৰত অধিকাৰ কৰিলৈ শক্তি দিয়ে।প্ৰথমে অলপ সময়ৰ কাৰণে হয়ত�ো আপুনি
ভাবিব পাৰে,মই ম�োচিৰ বিধানত নাই।সত্য কথা, যি কি নহওক এইট�ো মনত
ৰখাত�ো গুৰুত্বপুৰ্ণ যে শাস্ত্ৰত যিমানবাৰ বিধান শব্দত�ো উল্লেখ আছে প্ৰতিট�ো বিধান
শৰাই ম�োচিৰ বিধান শব্দক বুজাইছে নেকি বাৰু?যাক�োবে উল্লেখ কৰিছে,‘ৰাজকীয়
বিধান’ৰ বিষয়ে(যাক�োব ২:৮)আক�ৌ যদি চাও দেখিম ‘ঈশ্বৰৰ বিধান’ৰ�োমীয়া
৮:৭)আৰু(ইব্ৰী ৮:১০)সেইট�ো হল বিধান যিট�ো বিশ্বাসীবিলাকৰ হৃদয়ত লিখা
হৈছে।‘খ্ৰীষ্টৰ বিধান’(গীলাতীয়া ৬:২)যিট�ো সম্পুৰ্ণ হৈছে ইজনে সিজনে ব�োজা সহ্য
কৰাৰ দ্বাৰা।আক�ৌ‘স্বাধীনতাৰ বিধান’(যাক�োব ২:১২)যিট�ো বিচাৰ কৰা হব।আৰু
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অন্যান্য বহুত�ো বিধানৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে।কিন্তু প�ৌলে ইয়াৰ এটি বিধানৰ
বিষয়ে আৰু ম�োচিৰ বিধানৰ বিষয়েও আল�োচনা কৰা নাই।(১কৰিন্থয়া ১৫:৫৬)
যিট�ো বিধানৰ বিষয়ে প�ৌলে কৈছে সেই বিধানট�ো হল এজন বিশ্বাসীৰ ওপৰত
পাপৰ প্ৰভু ত্ব।মই উদাহৰণৰ সহ বুজাবলৈ ভাল পাম।প�ৌলে উল্লেখ কৰাৰ বিধানৰ
ভাব চিন্তাসমুহৰ বা ব্যাখ্যাৰ ওপৰত ক�োন�োবা এজন�ো কেইটামান নিৰ্দে শনা দিয়া
হৈছে,‘মই এই চিনেমাখন চ�োৱাট�ো উচিত নহব,কাৰণ ই নগ্নতা আৰু গালি শপনি
ধাৰণ কৰে’নাইবা ‘মই দশমভাগ দিব লাগে বা মই সেই মহিলা জনীক চাব নালাগে।
সিহঁ তৰ কথাত যেতিয়া সুতা জাতীয় কাপ�োৰ পিন্ধি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ
আইনক এই ব্যাখ্যা সমুহে বুজাইছে বাৰু?এজন মানুহে কৈছে-ঈশ্বৰৰ বাক্যত
আনন্দ উপভ�োগ কৰাতকৈ এজন পৰুষ বা এজনী মহিলাক বিধান সমুহে সীমিত
কৰি ৰখাট�োহে পৰি লক্ষিত হয়।তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ বাক্যক বাধ্য কৰ�োৱা হেন
বা বান্ধি কৰ�োৱা যেন দৃষ্টি কৰে।গীতমালাৰ বাক্যত লিখিছে, হে ম�োৰ ঈশ্বৰ
ত�োমাৰ ইচ্ছা পুৰ কৰিবলৈহে মই ভাল পাওঁ।এনেকি,ত�োমাৰ ব্যৱস্থা ম�োৰ অন্তৰত
আছে।(গীতমালা.৪০:৮)এজন ব্যক্তি‘বিধানৰ অধিনত’থাকিলে তেওঁৰ ইচ্ছা ধৰ্য্য
সহাকৰে পালন নকৰে।(য�োহন৭:১৭)
মুঠতে,এই উদ্দৃতি সকল�োখিনি কথা সামৰি লৈছে,মই ভাল পাম...কিন্তু ঈশ্বৰৰ
বাক্যই অন্য প্ৰকাৰে ব্যাখ্যা কৰিছে, আৰু পুৰণি নিময়ত এই ভংগীৰ বিষয়ে
সুন্দৰকৈ উদাহৰণ উল্লেখ আছে।

ভাব বাদী এজন প্ৰকৃত
বালাম এজন ভাববাদী আছিল।তেওঁ ঈশ্বৰৰ মাত বুজি পাইছিল।আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য
তেওঁৰ বাবে বিদেশী নাছিল।মৱাবৰ ৰজা,যিজনে মিদিয়ানত শয়ন কৰিছিল,তেওঁ
আছিল বালাক।এই ৰজাৰ প্ৰজা সকল�ো বহুত ভয় খাইছিল কাৰণ ইস্ৰায়েল ল�োক
সকলে তেওঁল�োকৰ ফালে আহিব আৰম্ভ কৰিছিল।ইস্ৰায়েল সকলে মাত্ৰ ইজিপ্তত
অনুষ্ঠান কৰিছিল।গ�োগেই দেশৰ আডটাইতকৈ শক্তিশালী জাতি আৰু ইজিপ্তৰ সৈন্য
সামন্ত,শস্য,টকা,পইচা,নষ্ট, ধংস, হৈছিল, প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰে প্ৰথম সন্তান সাংঘাটিক
ৰূপ মৰা হৈছিল আৰু।
ইস্ৰায়েল সকল ইজিপ্তৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু এমেলেকিয়াসকলৰ সৈতে
যুদ্ধ কৰি পৰাস্ত কৰিছিল।এতিয়া ইস্ৰায়েলসকল আহি ম�োৱাত আৰু ম�োৱাবৰ ল�োক
সকললৈ আহি ইজিপ্তত ধংস কৰাৰ নিচিনাকৈ তেওঁল�োকক�ো বুলি ভাবি সকল�ো ল�োকে
চলাওতাসকল,ৰজা ভয় খাইছিল।
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ৰজা বালাকে শুনিবলৈ পাইছিল যে এজন ভাববাদী নাম বালাম আৰু তেওঁ যদি
কাৰ�োবাক আৰ্শীবাদ কৰে ভাল ফল পাইছিল।কিন্তু যদি বালামে কাৰ�োবাক শাওঁ
দিছিল,তেওঁ শআওঁ পাইছিল।বহুত�ো দানেৰে সৈতে ৰজা বালাকে ভাববাদী বালামৰ
তালৈ তেওঁৰ চলাওতাসকলক কৈ পঠালে-অনুগ্ৰহ কৰি এতিয়াই আহিব, এই জাতিৰ
ল�োকক(ইস্ৰায়েল)ম�োৰ বাবে শাওঁ দিয়ক কাৰণ ম�োৰ ত�োলনাত তেওঁল�োক বহুত
শক্তিশালী।সম্ভবত মই তেওঁল�োকক পৰাস্ত কৰিবলৈ আৰু বাহিৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ
সময় হম।(গননাপুস্তক ২২:৬)
বালাম এই বাৰ্ত্তাকে পঠালেঃ
ত�োমাল�োকে এই ঠাইতে ৰাতি থাকা,পাছে যিহ�োৱাই ম�োক যিহকে কব,সেই
দৰেই মই ত�োমাল�োকক উত্তৰ দিম।সেয়েহে সেই ৰাতি ম�োৱাবৰ অধ্যক্ষ
সকল তাত ৰাতি থাকিল।(গননাপুস্তক ২২:৮)
মন কৰিব বালামৰ প্ৰসংগ‘প্ৰভু ৰ’প্ৰতি।ক�োন�ো বিদেশীয় দেৱতাৰ পৰামৰ্শ
আগবঢ়োক নাছিল কাৰণ তেওঁ সত্য ঈশ্বৰৰ ভাববাদী আছিল।তেওঁ প্ৰভু ৰ নাম
যিহ�োৱা হিচাপে লৈছিল।এইট�ো ঈশ্বৰৰ নাম আৰু পুৰণি নিয়মৰ লিখকসকলে
কেতিয়াও এই নামট�ো কেতিয়া ভু ৱা দেৱতা বা বিজাতীয় দেৱতাক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ
কৰা নাছিল।
কেনেকৈ আমিও প্ৰভু বুলি কলে ঈশ্বৰ আৰু যীচু ক�ো বুজি পাওঁ।আমি আমাৰ
সৃষ্টিকৰ্ত্তা,সব�োৰ্স্যা প্ৰভু আৰু যিজনে আমাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ জীৱন দান কৰিলে
তেওঁৰ বাহিৰে আন কাৰ�ো বিষয়ে ক�োৱা নাই।
বালামক ঈশ্বৰে সেই ৰাতি কি কৈছিল আমি চাওঁ আহকচ�োন।আনন্দ জনক
বিষয়ট�ো হল ঈশ্বৰে বালামক তেওঁলৈ বিছাৰি অপেক্ষা কৰাট�ো তেওঁ অপেক্ষা কৰা
নাছিল।
ঈশ্বৰে বালামৰ তালৈ আহি কৈছিল, ‘ত�োমাৰ লগত এই ল�োকসকল ক�োন
হয়?’ (গননাপুস্তক ২২:৯)
সাৰমৰ্ম হিচাপে প্ৰভু য়ে বালামক কৈছিল, ম�োলৈ এই ল�োকসকল ক�োন হয়?
সিহঁ ত ম�োৰ অংগীকাৰদ্ধ নহয়।তু মি সচাকৈ আৰু গুৰুত্বপুৰ্ণ ভাবে ম�োক শুধিবলৈ
বিছাৰিছা নেকি বাৰু?মই গৈ সিহঁ তক শাওঁ দিম নেকি বাৰু?কিয় তু মি এই বিষয়ে
প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে?এইট�ো জল জল পট পট নহয় নে বাৰু?
কিছু মান বিষয়লৈ আমি প্ৰাৰ্থনা নকৰিও হয়।আমি ইতিমধ্যে গম পাইছ�োৱে
ঈশ্বৰ ইচ্ছান�ো কি?আৰু তেওঁৰ অংগীকাৰবদ্ধ চু ক্তিত কি লিখা আছে।আপুনি অন্য
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খ্ৰীষ্টিয়ান ল�োকৰ সৈতে গ�োট খাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব নে নকৰিব সেই বিষয়ে প্ৰাৰ্থনা
কৰিব নালাগে।ঈশ্বৰে বাক্যত কৈছে,‘আৰু ক�োন�ো ক�োন�োৰ দস্তৰমতে আমি গ�োট
খাবলৈ নেৰি...পৰস্পৰে উদগাওঁ হওঁক’(ইব্ৰী১০:২৫)
আপুনি যাৰ পৰা সেৱা বা উপকাৰ পায় সেই সকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নে
নকৰে সেই বিষয়ে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি শুধিব নালাগে।শাস্ত্ৰই কৈছে,...‘শুভবাৰ্ত্তাৰ
প্ৰচাৰক সকলৰ নিমিত্তেও প্ৰভু য়ে এই নিয়ম কৰিলে যে, তেওঁল�োকৰ জীৱিকা সেই
শুভবাৰ্ত্তাৰ পৰাই হব’(কৰিন্থীয়া৯:১৪)
আপুনি প্ৰবেশ কৰিব নে নকৰিব বা সমকাৰ্মীসম্বন্ধত আনক উদগাৰ নে
কি?সেই বিষয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে।ঈশ্বৰে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছেঃ
নতু বা অধৰ্ম্মীবিলাকে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত অধিকাৰ নাপাব,ইয়াক ত�োমাল�োকে
নাজানা নেকি?ত�োমাল�োকে ভ্ৰান্ত নহবা,ব্যভিচাৰী, দেৱপূজক, পৰস্ত্ৰী গমন,
সুমাভিলাষ, পুংমৈ খুনী, চ�োৰ, লুভীয়া, মতলীয়া, নিন্দক বা অপহাৰক,এইবিলাকে
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত অধিকাৰ নাপাবা।(১কৰিন্থীয়া ৬:৯-১০)।
আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি শুধিব নালাগে আপ�োনা ফাকিবাজ ধন সম্পত্তিৰ
বাবে কৰ দিব নে দিব নালাগে যিট�ো সৈতে বা লৰাৰ সৈতে শুব পাৰি নে
ন�োৱাৰি?অথবা অন্য ল�োকৰ ঘৈনিয়েকৰ লগত শুব নে নুশুব কাৰণ সেই ব্যভিচাৰ
অন্যান্য আৰু বহুত�ো আছ্।নতু ন নিয়মত বহুত�ো আজ্ঞা দিয়ী আছে যিব�োৰে ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছাট�ো স্পষ্ট কৰি দিছে।
সাৰমৰ্ম হিচাপে ঈশ্বৰে বালামক কবলৈ লৈছে,বালাম,তু মি ক�োন�ো শুংসুত্ৰ প�োৱা
নাই, মই ম�োৰ ইচ্ছা ত�োমাৰ আগত স্পষ্ট কৰি দিওঁ
তু মি তেওঁবিলাকৰ লগত নাযাবা,তু মি সেই জাতিক শাওঁ নিদিব, কিয়ন�ো
তেওঁবিলাক আৰ্শীবাদ প�োৱা ল�োক(গননাপুস্তক ২২:১২)।
ক�োন�ো ব্যাখ্যা ইয়াত প্ৰয়�োজন নাই।
এতিয়া বালামৰ স্বৰ্গীয় নিদৰ্শনলৈ উত্তৰ মন কৰক বালামে ৰাতিপূৱাই
উঠিলে আৰু বালাকৰ অধ্যক্ষবিলাকক কলে,ত�োমাল�োকে নিজ দেশলৈ
গুচি য�োৱা,কিয়ন�ো যিহ�োৱাই ত�োমাল�োকৰ লগত যাবলৈ ম�োক অনুমতি
নিদিলে(গননাপুস্তক ২২:১৩)।
বালাম সচাকৈ সমৰ্থনৰ য�োগ্য।তেওঁ ঈশ্বৰলে কৰা বাধ্যৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰশংসা
কৰিব লাগে আৰু কব লাগে,তেওঁ এজন পবিত্ৰ ভাই।যি কি নহওঁক,এটা সুত্ৰ আমি
দেখিছ�ো যে যিট�ো ব্যাখ্যা বালামে অধ্যক্ষবিলাকক কৈবিলাকক সেইট�ো অন্য প্ৰকাৰে
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আমি ভাবি চাম-“মন কৰিব তেওঁ কৈছে, যিহ�োৱাই ত�োমাল�োকৰ লগত যাবলৈ
ম�োক অনুমতি নিদিলে”তেওঁ ক�োৱা নাই যিহ�োৱাই তেওঁৰ ইচ্ছা স্পষ্ট কৰি দিছে,“সেই
বাবে মই নাযাও”তেওঁ“অনুমতি নিদিলে”শব্দট�ো ব্যৱহাৰ কৰিছে।
এই উদাহৰণট�ো ধ্যান ও চিন্তা কৰিব-উচ্ছ বিদ্যালয়ৰ কেইজনমান বন্ধু লগ
লাগি বজাৰ কৰিব আৰু চিনেমা চালে।এমিয়ে তাইৰ দেইতাক,মাকক শুধিলে যে
বন্ধু -বান্ধবীসকলৰ সৈতে তাই বজাৰ যাব পাৰিব নেকি? তেওঁল�োকৰ উত্তৰ হল“এমি,আমি আজি ৰাতি পৰিয়াল নৈশ ভ�োজ কৰিবলৈ য�োৱাৰ কথা সেই বাবে আমি
ভাল পাম তু মি আমাৰ সৈতে থকাট�ো।”
এমিৰ বন্ধু -বান্ধুবীসকল আহি ঘৰ পালেহি আৰু এমিৰ দুৱাৰত আহি উপস্থিত
হল,এমি লৈ যাব বুলি যেতিয়া এমিয়ে দুৱাৰ আহি থিয় দিলে,“যাবলৈ সাজু”
এমিয়ে উত্তৰ দিলে,চকুঘ�োপা কৰি কলে মই যাব ন�োৱাৰ�ো অন্য শব্ধব�োৰত, মই
ত�োমাল�োকৰ লগত যাম, কিন্তু মই ৰাতি নৈশ ভ�োজৰ কাৰণে ঘৰত থাকিম।তাই
তাইৰ পিতৃ -মাতৃ ৰ দ্বাৰা প্ৰতিবন্ধ জন্মত�ো প্ৰকাশ পাইছে।তাই কি কৰাট�ো ইচ্ছা
কৰিছিল?তাইৰ পিতৃ -মাতৃ ৰ বাক্য তাইৰ বাবে বিধান আছিল।এইট�োৱে যিট�ো
বালামে কৈছিল।

এটি মধুৰ চু ক্তি
সুন্দৰ বুজাবুজি-সেয়েহে ম�োৱাবৰ অধ্যক্ষবিলাক আহি বালামৰ উত্তৰট�ো কলে,কিন্তু
ৰজা বালাক সুখী হ�োৱা নাছিল সেয়েহে আৰু বহুত�ো অধ্যক্ষ লগতে বহুত�ো দান
পঠাই দিলে।ৰজাই একেই বাক্য কৈ পঠালে মই আপ�োনান বহুত সন্মান কৰিম,আৰু
আপুনি যি আজ্ঞা দিব মই কৰিম,সেয়েহে আপুনি আহি ম�োৰ নিমিত্তে সেই জাতিক
শাওঁ দিয়ক((গননাপুস্তক ২২:১৬-১৭)
যদি আপ�োনাৰ ঘৰৰ কাষতে থকাল�োক জনে আহি আপ�োনাক কয়,মই ম�োৰ যি
আছে আপ�োনাক দিম সেইট�ো অজস্ৰ নহব পাৰে, যদি এখন দেশৰ ৰজাই আপ�োনাক
কব-বৃহৎ পৰিমান।
যেতিয়া উচ্ছ বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিল,ফিলিপ উইলচন নামৰ এজন ক�ৌতু ক
অভিনেতা আছিল।তেওঁৰ এটা বিখ্যাত বাক্যৰ শাৰী আছিল ম�োক এইট�ো ভু তে
কৰিবলৈ কৈছে।
এইট�ো হ্ৰাসকৰ বিষয় আছিল লগতে সকল�োবিলাক মানুহেও পুনৰাৰুবত্তি
ৃ
কৰিছিল।কিন্তু তেওঁৰ বাক্যট�ো সত্য নাছিল।ভু তে এজন বিশ্বাসীল�োকক এক�ো কৰিবলৈ
বাধ্য কৰাব ন�োৱাৰে।যদি ম�োৰ সন্মাখত আপুনি ককেইন ঢালিব খ�োজে মই কম,
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সেইট�ো ম�োৰ পৰা দুৰত ৰাখি য�োৱা।আপুনি ম�োক ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰল�োভিত কৰিব
ন�োৱাৰে।কাৰণে ম�োৰ এই আইন বিৰ�োধী দৰৱৰ প্ৰতি বাঞ্চা নাই।
কিন্তু ভু ত, চয়তান বহুক বুদ্ধিয়ক আৰু স�োৰ�োপালি নহয়।সি অকল তাৰ
ভু তব�োৰক আপ�োনাৰ জীৱনট�ো অকল অধ্যয়ন কৰিবলৈ নকয়, সিহঁ তে আপ�োনাৰ
দেউতা, মা, আৰু তেওঁল�োকৰ�ো মা, দেউতাক অধ্যয়ন কৰি লয়।সি গম পায়
ক�োনট�ো দিশতন�ো আপুনি কমজ�োৰি।
সি বালামৰ জীৱনট�ো অধ্যয়ন কৰিছিল।আৰু গম পাইছিল যে এই ভাববাদীজন
সম্পতিৰ প্ৰতি আকাংখিত আছিল,সেই কাৰণে হয়ত�ো চয়তানে বালাকক প্ৰল�োভন
বা ল�োভ দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছিল।
কিন্তু বালাম বহুত শক্তিশালী প্ৰতু ত্তৰ দিছিল।যদি বালামকে ৰূপ আৰু
স�োনেৰে পুৰ হ�োৱাৰ�ো(গননাপুস্তক ২২:১৮)।
আক�ৌ এমি বালামৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য অবাধ্য ন�োহ�োৱা কাৰণে প্ৰশংসা কৰাৰ
প্ৰয়�োজন-আৰু বৃহত্ পৰিমানৰ সম্পত্তি দিলেও, আমি চাবিকাঠি, মানে ভাববাদীৰ
দৃঢ় বিশ্বাস, তেওঁ কৈছিল, মই ন�োৱাৰিম, ন�োৱাৰে এক�োয়েই সলনি কৰিব ন�োৱাৰে।
তেওঁ তেতিয়াও ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি বাধ্য হৈছিল যিট�ো তেওঁৰ পিছৰ পৰ্য্যায় দৃঢ়
প্ৰতিপন্ন কৰিছিল।
এতিয়া নিবেদন কৰ�ো, ত�োমাল�োক�ো এই ঠাইত ৰাতি থাকা,যিহ�োৱাই ম�োক
আৰু যি কব,তাক মই জানিম (গননাপুস্তক ২২:১৯)
কি ন�ো বাৰু?লাভজনক দানে ঈশ্বৰৰ মন সলনি কৰিব পাৰিব নে কি
ক�োন�োবাই বিশ্বাস কৰিব পাৰিব নেকি যে ঈশ্বৰে বালামক আৰু বেছি ধন সম্পত্তি
প�োৱাৰ কথা ভাবিয়েই প্ৰথমে নহব কাৰণ তেওঁ গম পাইছিল বালাক ৰজাই আৰু
বৃহত্ সম্পত্তি দান কৰিব।বৃহত্ পৰিমানৰ সম্পত্তিৰ ল�োভ কৰি পৰামৰ্শ দি থকা
নাছিল।সেয়েহে বালামে প্ৰথমে যদি এই বিষয় লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা প্ৰয়�োজন নাছিল,
দ্বিতীয় বাৰৰ কাৰণে কিমান বাৰ।প্ৰথম ৰাজদুতৰ সৈতে ঈশ্বৰে তেওঁৰ ইচ্ছা স্পষ্ট
কৰি কৈছিল, তু মি সিহঁ তৰ লগত নাযাবা,
তথাপিও বালামে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সেইদিনাখন ৰাতি।যি কি নহওঁক ঈশ্বৰৰ
প্ৰত্তৃত্তৰ শুনক।
সেই মানুহবিলাকে যদি ত�োমাক মাতিবলৈ আহিছে তেন্তে তু মি উঠি তেওঁবিলাকৰ
লগত য�োৱা,
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কিন্তু মই ত�োমাক যিহকে কম, তু মি তাকেহে কৰিবা।(গণনা পুস্তক ২২:২০)
অকনমান ৰখি! ঈশ্বৰে এতিয়া কৈছে “সিহঁ তৰ লগত য�োৱা” আমি শুদ্ধকৈ এইট�ো
পঢ়িছ�োনে?কি চলি আছে?বিশ্ময়কৰ বিষয়, সলনি হৈ গল।বালামৰ কাৰ্যলৈ ঈশ্বৰৰ
বাক্য আহিল যে ম�োৱাবৰ অধ্যক্ষ, বৃদ্ধসকলৰ সৈতে যাব লাগে বুলি।সেয়েহে তেওঁ
ঈশ্বৰে আজ্ঞা দিয়া মতেই কৰিলে।তেওঁ গাধত উঠিল আৰু ম�োৱাবৰ অধ্যক্ষবিলাকৰ
সৈতে গল।তেওঁ স্বৰ্গীয় নিদেৰ্শনালৈ বাধ্য।এতিয়া আপুনি ধ্যান কৰক পিছৰ পৰ্য্যায়ত
কি হল।
পাছে তেওঁ য�োৱাত ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ জ্বলি উঠিল,(গননাপুস্তক ২২:২২)
কি হৈছে বাৰু?ঈশ্বৰ স্কিয়ক্ৰীণিয়া ৰ�োগত আক্ৰান্ত নেকি বাৰু?বালামে সেই মতেই
কৰিছে যি মতে ঈশ্বৰে আগদিনাখনেই ৰাতি আজ্ঞা কৰিছিল তথাপিও ঈশ্বৰৰ খং
উঠিছে তেওঁ য�োৱা কাৰণে।
কেনেকৈন�ো এইট�ো ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যাব?শাস্ত্ৰত যুক্তিপুৰ্ণ উত্তৰ প�োৱা যায়
আৰু প্ৰকাশিত হৈছে যে-এইট�ো সত্য,পাপে বিধানৰ পৰা বল পায়।আমি পিছত
অধ্যায়ত কিয় পায়?সেই বিষয়ে আল�োচনা কৰিম।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
বহুত�ো বিশ্বাসীয়ে এই আশাৰ বাৰ্ত্তাট�ো শুনাৰ প্ৰয়�োজন আছে।আপুনি সম্পুৰ্ণৰূপে
পাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিব।
হয়,এইট�ো আপুনি শুদ্ধকৈ পঢ়কচ�োন-খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহৰ কাৰণে পাপৰ ওপৰত
উঠি থিয় হ�োৱ�োট�ো সম্ভব।যীচু ৱে অকল আপেনাক স্বৰ্গলৈ যাব পৰা টিকট এখন
দিবৰ কাৰণে মৰা নাই।যেতিয়া তেওঁ মৰিছিল,তেও আপেনাক পাপৰ আৰু আৰু
মৃত্যুৰ পৰা মুক্তি দিবলৈহে হত হল।আপ�োনাৰ ওপৰত পাপৰ ক্ষমতা বল নাই,কিন্তু
তাৰ পৰিৰ্বতে আপ�োনাৰহে পাপৰ ওপৰত বল আছে।
এইট�ো অকল ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ য�োগেদিহে সম্ভৱ-আমাৰ মানুহ জাতিৰ প্ৰাৰ্থিব
শৰীৰত তেওঁৰ স্বৰ্গীয় শক্তিয়েহে এই সকল�ো কৰিব পাৰে।এই ক্ষমতা পাবৰ কাৰণে
অনুগ্ৰহৰ উপৰিও অনুগ্ৰহ আমি পাইছ�ো,কিন্তু যদিহে আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ
জীৱনত প্ৰয়�োগ নকৰ�ো তেন্তে ইয়াৰ উপকাৰৰ আমি নাপাওঁ।আটাইতকৈ সাধাৰণ
ভু ল যিট�ো ভু লৰ কাৰণে বিশ্বাসীবিলাকে এইট�ো ব্যৱহাৰ কৰাত অকৃ তকাৰ্য হয়।কাৰণ
তেওঁল�োকে অনুভৱ নকৰে যে তেওঁল�োকে অনুগ্ৰহ পাইছে বুলি।
শাস্ত্ৰত ধ্যান দিয়াৰ দ্বাৰাই পাপৰ বিৰুদ্ধে বলবন্ত হওঁক।যেতিয়ালৈকে আপুনি
প্ৰকৃ ত ৰূপত দেখিব নাপায় তেতিয়ালৈ শাস্ত্ৰত ধ্যান দি থাকক।আপুনি ঈশ্বৰৰ,সেয়ে
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য�োগায�োগ স্থাপন কৰক আৰু আপ�োনাৰ পাপসমুহ স্বীকাৰ কৰি অনুতপ্তৰ দ্বাৰাই
ধন্যবাদ দিয়ক আপ�োনাক আজি মুকলি কৰা কাৰণে।
নিজকে ক্ষমা কৰক আপেনাৰ সকল�ো ধৰণৰ অতীতৰ অকৃ তকাৰ্য বিলাকৰ বাবে
আৰু ঈশ্বৰক সুধক ঈশ্বৰে আপেনাৰ ভবিষ্যত জীৱনট�ো কেনেকুৱা দেখিছে।আপুনি
অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক তেওঁ আপ�োনাক কি দেখুৱালে বা কলে।

১৬
পাপৰ বল (খণ্ড ২)
আমি আক�ৌ ভাৱবাদী বালাম যিজনৰ বিষয়ে আগৰ অধ্যায়ত এৰিছিল�ো তাৰ পৰা
চাওঁঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসৰি প্ৰথম ৰাজদূত বা অধক্ষ্যবিলাকৰ যিসকল ম�োৱাব আৰু
মিডিয়ানৰ পৰা আহিছিল য�োৱা নাছিল, বালাম আক�ৌ দ্বিতীয়বাৰ ঈশ্বৰৰ তালৈ গৈ
এটা সুন্দৰ উত্তৰ বাঞ্চা কৰিছিল।
এনেকুৱা পৰিস্হিতিৰ সন্মূখিন কেতিয়াবা আপুনি হৈছে নেকি? কেতিয়াবা
আপুনি আপ�োনাৰ হৃদয়ত গম পাইছে নেকি? ঈশ্বৰে ন�ো আপ�োনাক কি কৈছিল,
কিন্তু যি কি নহওক আপুনি তেওঁলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছিল, তেওঁৰ পৰা এটা সুন্দৰ
উত্তৰ পাম বুলি, সম্ভৱ হয়ত�ো আপুনি অনুপযুক্ত বাঞ্চাবিলাক ঢাকি থৈ কৈছিল,
“এই বিষয়ে ম�োক প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিয়ক।” আক�ৌ এবাৰ ম�োৰ এই বিষয়ে প্ৰাৰ্থনা
কৰিব দিয়ক”।
আপনাৰ বিষয়ে হল মই নেজান�ো, কিন্তু মই হলে নিজকে দ�োষী অনুভৱ কৰ�োঁ,
মই পিছত আপ�োনাল�োকৰ সৈতে বিনিময় কৰিম ম�োৰ দুখ লগা অভিজ্ঞতা।
বালামে ৰজা বালাকৰ দান আৰু সন্মান দুইটাই পাবৰ কাৰনে হাবিয়াস কৰিছিল
কিন্তু ঈশ্বৰৰ নিদৰ্শনৰ বাহিৰত যাবলৈ সাহস কৰা নাছিল। তেওঁ গম পাইছিল যে
যদিহে তেওঁ ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ অবাধ্য হয় তেতিয়াহলে তেওঁ আৰ্শীবাদৰ পৰা বঞ্চিত
হব। কেতিয়াবা প্ৰৱঞ্চনালৈ দুৱাৰ খুলি দি নিজকে বহুত জ্ঞানী ৰুপে প্ৰতিপন্ন কৰিব
বিচৰা হয়।
সেয়েহে আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে বালামৰ বিস্ময়কৰ হ�োৱা কাৰন যেতিয়া
ঈশ্বৰে তেওঁক কৈছিল, “উঠা আৰু তেওঁল�োকৰ লগত য�োৱা” বালামে হয়ত�ো
ভাৱিছিল বিস্মিত মানিছিল, এইট�ো ভাল কথা মই এইট�ো বিষয়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা
কৰিছিল�ো।
সেহেয়ে বালামে ঈশ্বৰে আগদিনাখন ৰাতি ক�োৱাৰ দৰেই তেওঁ কৰিছিল। আৰু
আমি বিস্ময় মান�ো আৰু পঢ়োচ�োন, “তেতিয়া ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ তেওঁ য�োৱা কাৰণে
জ্বলি উঠিছিল।”(গননা পুস্তক ২২:২২)
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কি? ঈশ্বৰ স্কিফিয়য়িক ৰ�োগত ভূ গিছে নেকি বাৰু? অৱ্শ্যে সেইট�ো এটা
মন�োগ্ৰাহী প্ৰশ্ন, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকে উত্তৰট�ো গম পাওঁ, অন্য উপায় নাই, কিয়
ঈশ্বৰে খং কৰিছিল? ঈশ্বৰে ক�োৱাৰ দৰেই বালামে কৰিছিল. তেওঁ গৈছিল তেতিয়া
ঈশ্বৰে য�োৱা কাৰণে খং কৰিছিল। কি হৈছে বাৰু?
ইয়াত এটা সত্য উন্মোচিত হৈছে যে বহুতে বুজি নাপায় আৰু নাজানে আৰু
বছৰৰ প্ৰয়�োজন হৈছিল এই সত্যট�ো আৱিস্কাৰ কৰিবলৈ।

আমি যদি প্ৰকৃ ততেই বাঞ্চা(ল�োভ) কৰ�ো কিবা এটা বিষয়ে আৰু ঈশ্বৰে
সেই বিষয়ট�োক লৈ য�োগায�োগ অব্যাহত ৰাখিছে(বাক্য বা প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা)
তথাপিও আমি যদি বিচাৰি থাক�ো বা বাঞ্চা কৰিয়েই থাক�ো, ঈশ্বৰে সেইট�ো
দিব, যদিও তেওঁ গম পায় যে আমাৰ কাৰনে সেইট�ো উত্তম নহয় আৰু
আমি ইয়াৰ বাবে বিচাৰত থিয় হব লাগিব।
এই উদ্ধৃতিট�োৱে হয়ত�ো আপ�োনাক ভয় খুৱাইছে কিন্তু এইট�োৱে সত্য। কিছু মান
বাইবেলৰ উদাহৰণৰ দ্বাৰা প্ৰমান কৰি দেখুৱাবলৈ মই ভাল পাম।

অনুৰধ
ু কৰাৰ পৰিপূৰ্ণ তা
ইস্ৰায়েলে এজন ৰজা বিচাৰিছিল, অধক্ষ্য বিলাকে ভাৱবাদী চমূৱেলৰ আগত
গৈ তেওঁল�োকৰ বাঞ্চা দাঙি ধৰিলে। তেওঁল�োকে কৈছিল, “আন জাতিবিলাকৰ
নিচিনাকৈ আমাৰ বিচাৰ কৰিবলৈ তু মি আমাৰ ওপৰত এজন ৰজা নিযুক্ত
কৰা।”(১ চমূৱেল ৮:৫)
চমূৱেলে তেওঁল�োকৰ অনুৰ�োধৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিবলৈ যিহ�োৱাৰ সন্মূখিন
হল আৰু ঈশ্বৰে উত্তৰ দি পঠিয়ালে কিয় ৰজা থকাৰ পিছত�ো ৰজা বিচাৰিছে?
তেওঁল�োকক সতৰ্ক কৰি দিছে যে ৰজাই তেওঁল�োকৰ সন্তানব�োৰক সৈন্য সামন্তক
গ�োটাই দিব। ৰজাই তেওঁল�োকৰ পুত্ৰবিলাকক হাল বাবলৈ পঠিয়াব। আৰু মাৰনাস্ত্ৰ
হিচাপে আৰু সা-সৰঞ্জাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব। জীয়াৰি বিলাকক ৰান্ধিবৰ
কাৰণে বাধ্য কৰাব। চাফ-চিকুন কাৰ্য্যত আৰু সুগন্ধ দ্ৰব্য আৰু অনান্য কামত
ব্যৱহাৰ কৰিব। অকল সেয়ে নহয় আনকি তেওঁল�োকৰ খেতি পথাৰ, দ্ৰাক্ষাবাৰী,
জলফাই গছৰ অৰন্য, তৃ ণভ�োজী জন্তু আৰু মেৰ আৰু তেওঁৰ বিষয়ববীয়াসকলক
দিব। ঈশ্বৰে তেতিয়া মানুহব�োৰক কৈছিল, “ তেওঁল�োকৰ যি নিবেদন এজন ৰজা
তেওঁল�োকৰ প্ৰয়�োজন হৈছে বুলি কৰা বিষয়ট�োৰ পৰা তেওঁ অব্যাহতি বিচাৰিছে
কাৰণ তেওঁ তেওঁল�োকক সহায় নকৰ�ো বুলি কলে।”
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পিছত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ কিন্তু মানুহব�োৰে চমূৱেলৰ সতৰ্কবাণী শুনিবলৈ
মান্তি নহল।“যিক�োন�ো উপায়ে হলেও ৰজা এজন আমি বিচাৰিছ�ো তেওঁল�োকে কৈছিল,
আমি আমাৰ চাৰিওফালে থকা অন্য জাতিসমূহৰ দৰে হব বিচাৰ�ো।”(১ চমূৱেল
৮:১৯-২০)
সেয়েহে চমূৱেলে পুনৰবৃত্তি কৰি ঈশ্বৰক কলে যিট�ো ল�োকবিলাকে বাঞ্চা কৰিছিল
পাবৰ কাৰণে। ঈশ্বৰৰ উত্তৰ চমূৱেললৈ আহিছিল যিট�ো বিপৰীত আছিল তেওঁ
কৈছিল, “তেওঁল�োকৰ মতে কৰা” ক�োৱা আৰু ৰজা এজন তেওঁল�োকক দিয়া।?(১
চমূৱেল ৮:২২) ঈশ্বৰে তেওঁল�োকৰ ল�োভ অনুসৰি দিলে, যেতিয়া দেখিলে যে
ৰজাজন উত্তম নাছিল আৰু ল�োকবিলাকক সতৰ্কবাণী শুন�োৱা হল।
ইয়াৰ আমি এটা উদাহৰণ চাম। ইস্ৰায়েল ল�োকবিলাকক ইজিপ্ত দেশৰ পৰা
উলিয়াৰ পিছত ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক আহাৰ খুৱাইছিল।
যিট�ো স্বৰ্গীয় আহাৰ আছিল। এইট�োৰ নাম মান্না স্বৰ্গৰ পৰা অহা। যিট�ো আহাৰ
শাস্ত্ৰত, “দুতবিলাকৰ আহাৰ” হিচাপে অনুসুচীত কৰিছে। (গীতমালা ৭৮:২৫) ইলিছাই
দুটা পাউৰুটি খাইয়েই ৪০ দিন অবিৰতভাৱে ইয়াৰ শক্তিতে কাম কৰিছিল।মইও
এনেকুৱা আহাৰ খাবলৈ পালে খুৱ ভাল পাল�োহেতেঁ ন।
যি কি নহওক ইস্ৰায়েল জাতি এই ৰুটিৰ প্ৰতি ভাগৰি পৰিছিল আৰু মাংস
বিচাৰিছিল।সেয়েহে তেওঁল�োকৰ অনুৰ�োধ আছিল, গীতমালাই লিখিছে, “তেওঁল�োকে
মাংস বিচাৰিছিল, আৰু তেওঁ পঠাই দিছিল বটা চৰাই”(গীতমালা ১০৫:৪০) ঈশ্বৰে
তেওঁল�োকক তেওঁল�োকৰ অনুৰ�োধ ভাৱিব ন�োৱাৰাকৈ উত্তৰ দিছিল।
আমি পঢ়িবলৈ পাওঁতেওঁ পূৱ দিশৰ বতাহ পঠিয়ায় আৰু দক্ষিন দিশৰ ফালে নিয়ে তেওঁৰ শক্তিৰ
য�োগেদি। তেওঁ মাংস পঠিয়াইছিল ধুলিৰ দৰে সাগৰৰ পাৰত থকা বালিৰ
দৰে চৰাই। তেওঁ চৰাইবিলাক তেওঁল�োকৰ চাউনি আৰু তম্বুত পঠিয়াইছিল,
(গীতমালা ৭৮:২৬-২৮)
ঈশ্বৰে অকল উত্তৰেই দিয়া নাছিল কিন্তু তেওঁ ভাৱিবন�োৱাৰাকৈ এই কামব�োৰ
কৰিছিল। তেওঁৰ শক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁ এশৰ�ো হাজাৰৰ�ো চৰাই তেওঁল�োকৰ চাউনিলৈ
পঠাই দিছিল। ইস্ৰায়েলবিলাকে চৰাইব�োৰ মাৰিব লগা হ�োৱা নাছিল আৰু কুকুৰৰ
প্ৰয়�োজন হ�োৱা নাছিল,বা মৰানাস্ত্ৰ, চৰাই সজা, নাইবা যি ক�োন�ো ক�ৌশল ধৰিবলৈ
বটা চৰাইৰ জ�োকাৰনি চাউনিৰ ভিতৰলৈ আৰু সহজেই বতাহৰ পৰা উলিয়াই আনিব
পাৰিছিল। আজি যদি এইট�ো হয়, কাহিনীট�ো বাতৰি কাকত ৰেডিঅ, টেলিভিশ্বন
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আৰু অনান্য প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰকাশিত হল হেতেঁ ন। আৰু বাতৰিৰ শিৰ�োনামা দশল
কৰিলেহেতেঁ ন।
ঈশ্বৰে বহুত�ো ডাঙৰ সময়ৰ য�োগেদি আহিছে তথাপিও চাই লব, (কিদৰে
গীতমালা লিখিছেতেওঁল�োকে খাবলৈ পাই পৰিতৃ প্ত হল, তেওঁবিলাকৰ হেপাহ পলুৱালে। সিবিলাকৰ
হেপাহ নপলাওতেই সিবিলাকৰ আহাৰ সিবিলাকৰ মূখত থাক�োতেই সিবিলাকৰ
প্ৰতি ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ জ্বলি উঠিল। আৰু সংহাৰ কৰিলে। আৰু ইস্ৰায়েলৰ
আটাই ডেকাবিলাকক মাৰি পেলালে।(গীতমালা ৭৮:২৯-৩১)
ঈশ্বৰ বিজাতীয় দেৱতা বা ভূ ত নহয়। তেওঁল�োকৰ বাঞ্চা পূৰ কৰিছিল আৰু
কিন্তু তেওঁল�োকে খ�োৱা হ�োৱাৰ আগতেই তেওঁৰ বিচাৰ তেওঁল�োকৰ ওপৰত পৰিছিল।
আমি মনত ৰাখি থব লাগে যে, ঈশ্বৰে মানুহক ভাল বেয়া পচন্দ কৰাৰ
অধিকাৰট�ো তেওঁ মানৱ জাতি সৃষ্টি কৰাৰ আগেয়ে দিবলৈ সিন্ধান্ত লৈছিল, যদিও
তেওঁ গম পাইছিল যে মানুহৰ যি পচন্দ সেইট�ো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হব আৰু সেইট�ো
মানুহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক আমালৈ।
উদাহৰণস্বৰুপে-সেই হেৰুৱা পুত্ৰজন তেওঁ উত্তৰাধিকাৰ বিচাৰিছিল তেওঁৰ
দেউতাকে গম পাইছিল সম্পতি ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা তেওঁৰ লৰাজনৰ সেই
বয়স হ�োৱা নাছিল। তথাপিও কাৰণ তেওঁৰ লৰাই খুব বাঞ্চা কৰিছে সম্পত্তিৰ ভাগ
পাবলৈ সেই বাবে তেওঁ গ�োটেই দিলে। ফল হিচাপে তেওঁৰ পুতেকে গাহৰিৰ খ�োৱা
দানা খাই তৃ প্ত হব লগা হৈছিল।
আৰু অনান্য বাইবেলত শাস্ত্ৰৰ পৰা উদাহৰণ দিব পাৰি। কিন্তু মই ভাৱ�ো আপুনি
সত্যট�ো দৃষ্টি কৰক আমি বহুত কৃ পাদৃষ্টি ন�োহ�োৱা আৰু ক্ষতিকাৰক পৰিস্হিতিত
পৰিছ�ো যেতিয়া ধৈৰ্য্য সহকাৰে আমি ঈশ্বৰৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰ�ো যি তেওঁৰ
ইচ্ছা নাই।

এটা বুধিয়ক গাধ
এটা জ্ঞানে সৈতে বালামৰ কাহিনীলৈ যাওঁহক।
তেওঁ ম�োৱাবৰ ৰজাক লগ কৰিবলৈ গৈছিল। ৰজাৰ সহায়কাৰীসকল তেওঁৰ
লগত গৈছিল কিন্তু ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ জ্বলি উঠিছিল কাৰণ বালামে কৰা পচন্দৰ
কাৰণে। হঠাৎ এজন ঈশ্বৰৰ দূত আহি বালামৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল। মনত ৰাখিব
যে দূতবিলাক লাঠি, ধনু কাঢ়় লৈ থকা কেচু ৱা নহয় কিন্তু বহুত বহুত শক্তিশালী

পাপৰ বল (খণ্ড 

131

বিশিষ্ট বাহিনী।মই অনুমানৰ ভিত্তিত কৈছ�ো যে হয়ত�ো এই দূতজন আঠৰ পৰা
দহলৈকে তেওঁ ওখ শ্ৰেণী হব পাৰে।
দূতজনে গৈ বালামৰ সন্মূখত তেওঁৰ উন্মুক্ত তৰ�োৱাল লৈ থিয় হল, আৰু ঈশ্বৰে
গাধজনীৰ চকু অবিশ্বাস্য ভাৱে মুকলি কৰি দিছিল, এবাৰ গাধজনীয়ে দেখিছিল
যে গধুৰ শক্তি প্ৰয়�োগ কৰি মৰানাস্ত্ৰৰে ক�োবাব খুজিছিল, গাধজনী জাপ মাৰিলে
বালামৰ পৰা পলাবৰ কাৰণে। বালাম, খঙত গাধজনীক ক�োবালে আৰু আক�ৌ
নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল বাটৰ পিনে।
এজন দূত আক�ৌ আগে আগে গৈ বাটত থিয় হল যত দুইফালে বেৰ আছিল।
গাধজনীয়ে আক�ৌ দূতজনক দেখি পলাবলৈ উদ্যোত হল, পলাবলৈ যাওঁতেই বালামৰ
ভৰি শৰীৰ আৰু বেৰখন গুৰি কৰিলে। আক�ৌ বালামে গাধজনীক খং কৰি
ক�োবালে।
পিছত দূতজন আক�ৌ এটা ঠাইলৈ গল যত বাট বহুত সৰু ঘুৰি চাবলৈও
ন�োৱাৰি, এতিয়া আক�ৌ গাধজনীয়ে যেতিয়া দুতজনক দেখিলে তৰ�োৱালে সৈতে
গাধজনীয়ে বালামৰ তলত শুই পৰিছিল তেতিয়া বালামে আক�ৌ খং কৰি ক�োবালে।
বালাম আৰু গাধৰ মাজত কথা পতা আৰম্ভ হল। মইন�ো আপ�োনাৰ কি কৰিল�ো
যাৰ বাবে আপুনি ম�োক তিনিবাৰকৈ ক�োবালে।(গণনা পুস্তক ২২:২৮)
ঈশ্বৰে তেতিয়া গাধজনীৰ মূখ খুলি দিলে, বালামে তৎক্ষনাত সেই মূহুৰ্ততে
মূখখন তেওঁৰ গাধজনীৰ ফালে দ�োৱালে।
এতিয়ালৈকে মই গাধজনীক এজনী বৃহৎ সংখ্যা হিচাপে ঈশ্বৰৰ সেৱাকাৰী হিচাপে
গন্য কৰি আহিছে, কিন্তু এইট�ো স্পষ্ট যে সেই গাধজনী এন, কে, জে, ভিৰ
অনুবাদক বিলাক আৰু ম�োৰ বিশ্বাস হয় যে সেই গাধজনী প্ৰভূ নিজে।কিন্তু সেই
সিদ্ধান্তট�ো আপুন নিজে লব। কাৰণ ম�োৰ ইচ্ছা হল অন্য এটা বিষয় লৈ আল�োচনা
কৰা।
দূতজনে আহি সন্মূখিন হৈ কলে, “বালাম চ�োৱা মই ত�োমাৰ বিৰুদ্ধকাৰী হৈ
ওলাইছ�ো কিয়ন�ো ম�োৰ সাক্ষাতে তু মি অপথে গৈছা। আৰু গাধয়ে ম�োক দেখা পাই এই
তিনিবাৰ ম�োৰ সন্মূখৰ পৰা ঘুৰিল, তাই ম�োৰ সন্মূখৰ পৰা নুঘুৰাহলে নিশ্চয়ে ত�োমাক
বধ কৰিল�োঁহেতেঁন কিন্তু তাইক জীয়াই ৰাখিল�োহেতেঁ ন।”(গননা পুস্তক ২২:৩২-৩৩)
গাধজনীয়ে বালামৰ জীৱন বচালে। যদি গাধজনীয়ে ঘুৰাই প্ৰভু ৰ পৰা নিনিলেহেতেঁ ন
বালাম মৰা মানুহ হৈ গল হেতেঁ ন। আপুনি হয়ত�ো ভাৱিব পাৰে বালামে ম�োৱাব
আৰু মিডিয়ানৰ অধক্ষ্যবিলাকক কৈছিল, “মানুহবিলাক, মই ইয়াৰ পৰা ওলাইছ�ো,
ৰজাক কওক টকা তেওঁ ৰাখি থব পাৰে,”কিন্তু এনেকৈ তেওঁ ক�োৱা নাছিল, তাৰ
পৰিবৰ্তে বালাম পাপ স্বীকাৰ কৰিলে।
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“মই পাপ কৰিল�ো, কিয়ন�ো মই জনা নাছিল�ো আপুনি বুলি, কিন্তু এতিয়া যদি
আপ�োনাৰ ইয়াত বেজাৰ হৈছে তেন্তে মই উলটি যাওঁ।”(গণনাপু্স্তক ২২:৩৪)
বালামে তেওঁৰ ভূ ল স্বীকাৰ কৰিছিল, তথাপিও তেওঁ কৈছিল, অন্য প্ৰকাৰে,
“যদি আপ�োনাৰ বেজাৰ হৈছে মই উলটি যাম।”
প্ৰকৃ ততে বালাম কি লবলৈ তেওঁ ইচ্ছা কৰিছিল? যদিও প্ৰভূ ৱে নিজেই আহি
তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিল বালাম এতিয়ালৈকে কিবা এটা পাবৰ কাৰণে খুৱ চেষ্টা
কৰি আছিল। তেওঁ ৰজাই আগবঢ়োৱা ধন, সম্পতি মান সন্মান খুব ল�োভ কৰিছিল
যিট�ো তেওঁৰ স্বৰ্গীয় অনুশীলনত প�োৱা নাছিল। তেওঁৰ মূৰ্তিপূজাই বা বিগ্ৰোহপাসনাই
তেওঁক সম্পূৰ্ণবাৱে ঈশ্বৰৰ হৃদয়ৰ পৰা অন্ধ কৰি দিছিল।
এইট�োৱেই যিট�ো হয় যেতিয়া বাধ্যতাৰ ওপৰত আমি বাঞ্চা কৰি থাক�ো। ঈশ্বৰে
যেতিয়া তেওঁ দিয়া আজ্ঞাৰ বাধ্যবাধকতা অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰ�োঁ পাপ বাঢ়ি
গৈ ঠগিবলৈ সুবিধা পায়। যদিও তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ বাধ্য হৈ থাকিব খ�োজে বা
বিচাৰে তথাপিও তেওঁল�োকৰ যি বিগ্ৰোহপাসনা তাৰ কাৰণে নিজৰ বাঞ্চাট�ো গুৰুত্ব
দিয়াট�ো পৰিলক্ষিত হয়।

ম�োৰ পৰীক্ষা
যেতিয়া মই ত্ৰিশ বছৰৰ হৈছিল�ো তাৰ কেইটামান মূহূৰ্ত ৰ আগতে ঈশ্বৰে স্পষ্টকৈ
লিছা আৰু ম�োৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া জনাজাত ক�োম্পানী এটাৰ সৈতে এখন সংকল্পবদ্ধ
কৰা হল। মই কল�ো, নাই, প্ৰথম বাৰ সম্পাদক জনে ম�োৰ ওচৰলৈ আহিল, আনকি
তেওঁল�োকে অবিৰতভাৱে বালামৰ নিচিনাকৈ ঈশ্বৰৰ পৰা অনুম�োদন বিচাৰিছিল বাঞ্চা
পূৰ কৰিবৰ বাবে।
সেই সম্পাদক জনে ম�োক অবিৰতভাৱে মাতি আছিল সদায় তেওঁ কৈছিল,ম�োৰ
শৰীৰ খ্ৰীষ্টৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁ কৈছিল যে কেনেকৈ তেওঁৰ কাৰণে আন
বহুত�ো ক�োম্পানী জনাজাত হৈ পৰিছে। মই তেওঁৰ ত�োষাম�োদ বৰশীত শাৰী আৰু
তেওঁৰ ভাল লগা কথাবিলাকত পতিয়ন গৈ ম�োৰ কিতাপ দুখন চপা কৰিলে, আৰু
একেবাৰে কম পঢ়োৱৈ পাল�ো। মই বিচাৰিছিল�ো ৰাষ্ট্ৰীয় চপা আৰু পঢ়োৱৈ। ম�োৰ
ভাৱ চিন্তাট�োৱে ভূ ল আছিল।মই জনাজাত হব খুজিছিল�ো। যিট�ো জীৱনৰ অহংকাৰ
বুলি ক�োৱা হয়। সন্মান, মান নাম হ�োৱাট�ো বিচাৰিছিল�ো।
ম�োৰ যি বাঞ্চা কিতাপ চপা কৰাৰ য�োগেদি জনাজাত হ�োৱাৰ হেপাহট�োৱে প্ৰভু ৰ
নিদৰ্শনাও উপেক্ষা কৰিব ধৰিলে। ম�োৰ পত্নীৰ পৰামৰ্শ আৰু বহুত�ো ভূ ল কথাত
মান্তি হৈছিল�ো। ভিতৰত থকা পবিত্ৰ আত্মাৰ সাৱধান বাণী ম�োৰ বাঞ্চাৰ ওপৰত
আহিছিল। গ্ৰন্থ প্ৰকাশকে অন্য এটা কথাত আছিল। আমি লিছা আৰু মই সিদ্ধান্ত
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লৈছিল�ো আমাৰ নিজৰ যি সংন্থা তাৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি কাৰন ম�োৰ সময়
সূচীয়ে ম�োক অনুম�োদন কৰা নাছিল।
ৰাতিপূৱাতে যেতিয়া ম�োৰ পত্নী যাব ওলাইছ�ো সেই সময়তে আমাৰ এজন
সন্তানে তলত থকা মহলাৰ পিনে সকল�োব�োৰ বয়বস্তু দলিয়াবলৈ ধৰিলে। আমি চাফা
পৰিস্কাৰ কৰি থাক�োতেই তাই কলে, জন, আপুনি দেখা নাইনে ঈশ্বৰে আমি এইট�ো
কৰা ভাল প�োৱা নাই।
মই বিপৰীত মূখী হৈ কল�ো, নাই এইট�ো শত্ৰু হয়। আমাৰ কামবিলাক বন্ধ
কৰিব বিচাৰিছে আৰু নিৰুসাহ আনিব বিচাৰিছে। যদি ভূ ল�ো হৈছিল মই শুদ্ধ মই
অন্ধৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল�ো।মই পাপৰ বলৰ দ্বাৰা ঠগ খাইছিল�ো।
সেইদিনাখন লিছাই ওলাই গৈ চহী কৰিছিল। পিছৰ তিনিমাহত ভীষন বিশৃংখলাই
ম�োক আক্ৰমন কৰিছিল। শান্তি ম�োৰ ন�োহ�োৱা হৈছিল। আৰু সংগ্ৰামৰ কঠ�োৰতাই
ম�োৰ জীৱন ভপপূৰ হৈছিল। বেলেগ বিষানুত মই ভ�োগিব লগা হৈছিল, চৰ্দি আৰু
অনান্য শাৰিৰীক বেমাৰ নিৰুংকুশ তিনিমাহৰ বাবে ভ�োগীবলগা হৈছিল। আমাৰ
খুব ভীষন সময় গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ লগত হৈছিল। আমি ক�োন�ো কথাতেই মান্তি হব পৰা
নাছিল�ো। আৰু আমাৰ পৰচৰ্য্যা হাজাৰ ডলাৰ ক্ষতি হৈছিল।
বালামৰ পৰা ম�োৰ মন অমিল হল, মই দেখিল�ো কেনেকৈ প্ৰৱল বাঞ্চাই জ্ঞান
চকু অন্ধ কৰি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে ৰাখে। মই ঈশ্বৰৰ ন্যায়ৰ ভিতৰত। স্মৰণ
কৰকচ�োন প�ৌলৰ বাক্য, “এই কাৰনে ত�োমাল�োকৰ মাজত বহুত মানুহ দুৰ্বলী আৰু
ৰুগীয়া। আৰু বহুত মানুহ নিদ্ৰিত হল, কিন্তু আমি নিজৰ বিচাৰ নিজে কৰা হলে
আমালৈ দণ্ডাজ্ঞা নহলহেতেঁ ন কিন্তু আজি আমি জগতৰ সৈতে দণ্ড নাপাম, এই কাৰণে
আমাৰ বিচাৰ হ�োৱাত প্ৰভূ ৰ পৰা শাস্হি পাইছ�ো।”(১ কৰিন্থীয়া ১১:৩০-৩২)
বহুত�ো অদৰ্ কাৰী দুখ ক্লেশ মই ভ�োগ কৰিব লগা হৈছিল, ম�োৰ বিগ্ৰোহ�োপাসনা ট�ো
চাবৰ কাৰণে যিট�ো মই নিজে সাজিছিল�ো। মই ম�োৰ আক�োঁগ�োজ মনৰ বাবে অনুতপ্ত
হৈছিল�ো আৰু গ�োটেইখিনি ভালদৰে চাব লৈছিল�ো। সেই সময়তে গ্ৰন্থ সম্পাদকে
জনাইছিল যে তেওঁল�োকে আমাৰ লগত কাম কৰাট�ো বন্ধ কৰিব।
প্ৰায় এবছৰ মান পিছত অন্য এটা জনাজাত ক�োম্পানী (Feedom From
offence) নামৰ আল�োচনীত ম�োৰ বাৰ্ তা দিবৰ কাৰণে কলে, ঈশ্বৰে ম�োক কলে,
“আগৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশকজন ত�োমাৰ পচন্দৰ আছিল। এই গ্ৰন্থ প্ৰকাশকজন ম�োৰ
পচন্দৰ” এতিয়া মই ঈশ্বৰৰ কথা ধৈৰ্য্যৰে শুনিম, মানুহবিলাকে মুক্তি পাব।
এইট�োৱএই বাৰ্ তা ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল আৰু এতিয়া সেইখন কিতাপ, (The bait of
Satan) ট�ো ২ মিলিয়নৰ�ো বেচি বিক্ৰী হৈছে।
মই কবলৈ ভাল পাম মই বহুত ডাঙৰ কথা গম পাল�ো আৰু এনেকুৱা মুৰ্খামী
কাম কেতিয়াও নকৰ�ো। প্ৰায় ৪০ বছৰ বয়সত এনেকুৱা এবাৰ ফূ ল হৈছিল। ঈশ্বৰৰ
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বাক্য এতিয়া মই বহুত সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিম কাৰণ এই ভূ লৰ কাৰনে প্ৰায় ১৮
মাহ মই দুখ, যাতনা ভূ গিব লগা হল।
আক�ৌ এবাৰ মই উপলব্ধি কৰিছ�ো যি বিগ্ৰোহপাসনা মই সৃষ্টি কৰিছিল�ো তাৰ
কাৰণে অনুতাপ কৰিছ�ো কিন্তু মুৰৰ বিষ ন�োহ�োৱাকৈ।
মই দৃঢ় বিশ্বাস কৰ�ো বালাম যদি ঈশ্বৰৰ হৃদয় আক�োৱালি ললেহেতেঁ ন
চিৰজীৱনলৈ ভাল হলহেতেঁ ন।(যিহ�োচূ ৱা ১৩:২২)
মৰমৰ বন্ধু মই এইট�ো নিবিচাৰ�ো মই প�োৱাৰ নিচিনা আপুনিও দুখ পাওক
বুলি। মই বিশ্বাস কৰ�ো যে এই ম�োৰ বাৰ্ তাট�োৱে আপ�োনাৰ দুখ, ক্লেশ ন�োহ�োৱা
কৰিব বুলি।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
যদি আমাৰ বাঞ্চা ঈশ্বৰলৈ নিন্দিত বাঞ্চা ব�োৰেই ঈশ্বৰৰ পৰা আমাৰ জীৱন
আঁতৰাই পেলাব। শাস্ত্ৰত বহুবাৰ আমি পাওঁ ঈশ্বৰে স্পষ্ট কৰি দিয়া বিষয়ট�ো যে
তেওঁ কি বিচাৰে। তেওঁ এইট�ো তেওঁবিলাকক দিছিল যদিও এইট�োৱেই তেওঁবিলাকক
আনিছিল ক্লেশ।
ঈশ্বৰে আজিও আমাৰ জীৱনত এইট�ো কৰিব। তেওঁ আমাৰ বাঞ্চা পূৰ কৰিব
অকল তেওঁ যি আৰ্শীবাদ আমাৰ বাবে ৰাখি থৈছে সেইট�ো নিদিয়ে। আৰু যি আমাৰ
বাঞ্চা সেইট�োৱে নিয়মানুবৰ্তি তা বনাব যিট�ো দুখদায়ক আৰু সন্তোষ্টি নথকা।
কিন্তু আমি এইট�ো অভিজ্ঞতা পাব নালাগে। তাৰ সলনি আমি ঈ্শ্বৰৰ ওপৰত
বিশ্বাস কৰি আমাৰ বাবে ভাল কৰিব এইট�োকে বিশ্বাস কৰিব লাগে। যদি আমি
তেওঁলৈ বাট চাওঁ তেন্তে তেওঁ আমাক আৰ্শীবাদ কৰিব। আপ�োনাৰ পথব�োৰ ঈশ্বৰক
দিয়ক, তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰক যাতে তেওঁৰ বাঞ্চা পূৰ্ণ কৰিব। তেওঁক আপুনি সুধি
লব আজি দিনট�োৰ বাবে আপুনি কি পৰ্য্যায় লব, এইব�োৰ লিখক আৰু কৰিব
আৰম্ভ কৰক।

১৭
বিপথে পৰিচালিত
আমাৰ দৃষ্টিভংগী ঠিকমতে ৰাখিবলৈ বিগ্ৰোহ�োপাসনাৰ হৃদয় পুনৰুক্তি কৰ�ো যিট�ো,
যেতিয়া মানুহ, বিশ্বাসী হওক বা অবিশ্বাসী হওক ঈশ্বৰে যি বিচাৰে তেওঁৰ বাঞ্চামতে
সেইট�ো দূৰত ৰাখি থয়। সেইবাবে প�ৌলে লিখিছে“ত�োমাল�োকে জানা ব্যাভিচাৰী, লুভীয়া, দেৱপূজক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত প্ৰবেশ
কৰিব ন�োৱাৰে। ত�োমাল�োকক ভূ লাবলৈ কাক�ো নিদিবা, কিয়ন�ো সেইব�োৰৰ
কাৰণে অবাধ্য বিশ্বাসী সন্তানবিলাকলৈ ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ আহে।” (ইফিচীয়া ৫:৫)
ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ অবিশ্বাসীবিলাকৰ ওপৰত আহিব, কিন্তু ঈশ্বৰে বিশ্বাসীল�োকবিলাকক
যিবিলাকে দেৱপূজা কৰে তেওঁবিলাকক শাসন কৰে। যাতে তেওঁ হৃদয়ৰ পালে আহিব
পাৰে। যি কি নহওক এজন বিশ্বাসীয়ে যেতিয়া অবিৰতভাৱে অবাধ্য হৈ থাকে,
বালামৰ দৰে। ফলট�ো শাস্হি আনকি মৃত্যুও হব পাৰে। প�ৌলে সাৱধান বাণী
শুনাইছে, “ত�োমাল�োকে যদি মাংসৰ অভিলাশত জীয়াই থাকা তেন্তে ত�োমাল�োক
মৰিবা।”(ৰ�োমীয়া ৮:১৩) পাচঁ নি যাক�োবেও সাৱধান কৰি দিছেঃ “কু-অভিলাষে
গৰ্ভ ধাৰণ কৰি পাপ প্ৰসৱ কৰে, পাছে পাপ সম্পূৰ্ণ হলে মৰন জন্মায়।হে ভাইবিলাক
ত�োমাল�োকে ভ্ৰান্ত নহবা।”(যাক�োব ১:১৫-১৬)
দেৱপূজাট�ো এটা নিৰব মৃত্যু যিট�ো এবিধ বিষ। আমি ইয়াৰ লগত অভিনয়
কৰিব ন�োৱাৰ�ো। দেৱপূজাৰ যি জাল ধূৰ্ত আৰু শক্তিশালী-বালামৰ দৃশ্যই ইয়াৰ
শক্তিট�ো স্পষ্ট কৰি দেখুৱাই দিছে। ইস্ৰায়েল জাতিলৈ ঈশ্বৰৰ সাৱধান বাণী দিছে।
“হে মনুষ্য সন্তান, এই মানুহবিলাকে নিজ নিজ মুৰ্তি ক হৃদয়ত ঠাই দিছে, আৰু
নিজৰ নিজৰ সন্মূখত নিজৰ নিজৰ অপৰাধ জন্মাো�তা বিঘিনি ৰাখিছে। মই
জান�ো তেওঁবিলাকক ক�োন�োমতে ম�োক সুধিবলৈ দিম।”(যিহিষ্কেল ১৪:২-৪)
আক�ৌ এবাৰ আমি দেখিছ�ো দেৱপূজা অকল মৰ্য্যদা, বেদী নাইবা মন্দিৰতে
সীমাবদ্ধ নহয়। ঈশ্বৰে স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁবিলাকে তেওঁবিলাকৰ হৃদয়ত দেৱতা
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সজাই ৰাখি পূজিছে এইব�োৰ চীনা-মাটিৰ সৰু মুৰ্তি নহয় যিব�োৰ গছৰ তলত
দেখা প�োৱা যায় বা কেন্দ্ৰীয় চহৰত, মন্দিৰত বা যিক�োন�ো ঠাইৰ কেন্দ্ৰত। এই
দেৱতাব�োৰ হল মানুহৰ হৃদয়ত সাজি উঠা মুৰ্তি । এইব�োৰ হল এক�ো এক�োটা বাঞ্চা
যিব�োৰ বাঞ্চাত ঈশ্বৰ নাই। ঈশ্বৰে কৈছে,
“এই নিমিত্তে তু মি তেওঁবিলাকক এই বুলি ক�োৱা, প্ৰভূ যিহ�োৱাই এই কথা
কৈছে, “ইস্ৰায়েল বংশৰ যি ক�োন�ো মানুহে নিজৰ মুৰ্তিব�োৰক হৃদয়ত ঠাই দিব
আৰু নিজৰ সন্মূখত নিজৰ অপৰাধ জন্মাওতা বিঘিনি ৰাখিব আৰু মুৰ্তিব�োৰৰ
বাহুল্য অনুসাৰে মই যিহ�োৱাই নিজেই তাক উত্তৰ দিম।”(যিহিষ্কেল ১৪:৪)
যেতিয়া এজন ল�োকে দেৱপূজাত পাক লাগে(এৰাব ন�োৱাৰা বাঞ্চাত লাগি ধৰে)
আৰু ক�োন�ো প্ৰভূ ৰ সেৱা কৰা মানুহলৈ আহি নিদৰ্শন উপদেশ, বা বাইবেলৰ শিক্ষাৰ
বাবে অনুৰ�োধ কৰে তেতিয়া তেওঁ বা তাই উত্তৰ পাব পাৰে একেই ৰুপে যেনেকৈ
বালামে পাইছিল। The new American Bible Standard য়ে এনেকৈ বাণীবদ্ধ
কৰিছে এই যিহিষ্কেলৰ পদব�োৰ“মই যিহ�োৱাক অনা হব তেওঁক উত্তৰ দিবৰ বাবে, যিমান মুৰ্তি আছে তাৰ
প্ৰতি দৃষ্টিভংগী ৰাখি সেই অনুসাৰে।” এতিয়া যিসকল ব্যক্তি পৰিচৰ্য্যাত জড়িত যদি
তেওঁল�োকে দেৱপূজকবিলাকৰ সন্মূখিন হৈ কিন্তু তেওঁল�োকৰ খবৰ ভালনে (ভাৱবাদী
আৰু অধ্য৭বিলাক পুৰনি নিয়মৰ চলাওতা আছিল।)
“কিন্তু ভাৱবাদীয়ে ভ্ৰান্ত হৈ ক�োন�ো বাক্য যদি কয়, এইদৰে যদি সমূহীয়াভাৱে
নিজকে পাপ (দেৱপূজক) তেন্তে মই সেইট�ো চাম যে ভাৱবাদীয়ে নিজেই
ঠগ খাব।”(যিহিষ্কেল ১৪:৯)
প্ৰাৰ্থনাত আজিকালিৰ পৰিচৰ্য্যাত যিমান কান্দো বা দুখজনকভাৱে মই মই কৰ�ো
কপাই দিয়ে। বিশেষভাৱে পশ্চিম দিশ ফালে এইট�ো কৰে। মই উত্তব�োৰ পাবলৈ কান্দো
যিব�োৰ দুৰ্বল শুভবাৰ্ তা মুলক বাৰ্ তা মি কল�ো বা লিখিল�ো। উত্তৰত ঈশ্বৰৰ আত্মাই
ম�োক যিহিষ্কেল ১৩ আৰু ১৪ অধ্যায়লৈ লৈ গৈছে। এই অধ্যায় দুটাই ম�োক প্ৰকাশ
কৰি দিলে কেনেকৈ পনী সিচাৰ নিচিনাকৈ বাৰ্ তা গ�োশনা কৰি ব্যৱহাৰিক পাপব�োৰ
হেয়জ্ঞানকাৰীয়ে সম্পূৰ্ণ শুভবাৰ্ তা ঘ�োষনা নকৰে। কাৰম তেওঁ অনুসৰনকাৰীবীলাক
আৰু যিজৰ যশষ্যা বিচাৰে। এইট�ো বিভিন্ন ৰং নাই নক্সাৰ দৰে ল�োভহে মাথ�োন।
এই বিশেষ কাৰণট�োৰ কাৰনেই বহুত�ো পৰিচৰ্য্যা নকল বা ভাও ধৰা পৰিচৰ্য্যা
ধূমধাম বাঢ়ি য�োৱা দেখা প�োৱা যায়। যিৰিমিয়াই কান্দিছিল আৰু কৈছে,

বিপথে পৰিচালিত
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“কিয়ন�ো তেওঁবিলাক সৰুৰ পৰা বৰলৈকে প্ৰতিজন ল�োভত মন�োগ্ৰাহী
আৰু ভাৱবাদীৰ পৰা পুৰ�োহিত লৈকে প্ৰতিজনে প্ৰৱঞ্চনাৰ কাৰ্য্য কৰে।”
যিৰিমিয়া ৬:১৩)
মই আত্মাৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণ আৰু কামব�োৰ খুব ভূ মূকি চ�োল�ো। আধুনিক
গীৰ্জাঘৰসমূহত মই দেখিছিল�ো যে বৃত্ত্মূলক হিচাপেহে বিশ্বাসী আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ
অন্তৰত যি অৱস্হা তাৰ পৰা, “জীৱনৰ অভাৱ” উৎপন্ন হয়।(অৱশ্যে প্ৰয়�োজন
নহয় কিন্তু লাগে মানে অভাৱ)
যিসকল ভূ ৱা শিক্ষক তেওঁল�োকেও যিব�োৰ শাস্ত্ৰৰ পদে দুষ্টতাৰ বিপক্ষে দেৱপূজাৰ
বিৰ�োদ্ধেই হওক, সেইব�োৰ শাস্ত্ৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি অন্য শাস্ত্ৰ ধুনীয়াকৈ বুজাই
দিয়ে। এই দেৱপূজাট�োৱে দুয়�ো পৰিচৰ্য্যাকাৰী আৰু বিশ্বাসী বিলাকক নিদৰ্শন কৰিছে
যে, প�োনপতিয়াভাৱে কব কৈছে।
নতু ন নিয়মত প�ৌলে ভাৱবাণী কৰিছে যিদৰে যিৰিমিয়াই আৰু যিহিষ্কেলে
কৰিছে।ভৱিষ্যতৰ তালিকাৰ বিষয়ে“কিয়ন�ো কালত মানুহবিলাকে নিৰাময় সহন নকৰিব, কিন্তু খুজউ
ু ৱা কানৰ
মানুহ হৈ নিজ নিজ অভিলাষ অনুসাৰে নিজলৈ দমে দমে শিক্ষক কৰি লব।”
সেই কালক স্বাগতম, প্ৰয়�োজনীয় বিষয় যিট�ো সকল�োৱে শুনিব বিচাৰে সেইট�ো
হল, “পৰিচৰ্য্যাকাৰী” যি সকলে ল�োভতে পৰে। অন্যহাতে এজন ধাৰ্মিক ল�োক
যিজনে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা মতে কাম কৰে, তেওঁল�োকে কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা
আঁতৰি অন্য বাৰ্ তা নিদিয়ে। এইবিলাক শিক্ষকে কেতিয়াও ভয় নকৰে শুদ্ধ কৰিবলৈ
মূখামুখি হবলৈ, উদ�োগনী দিবৰ কাৰণে।
কিছু মান পৰিচৰ্য্যাকাৰীক প�ৌলে কৈছে, তেওঁল�োকে সুনাম, চেহেৰা, বৃদ্ধি, আৰু
এজেণ্ডা বিলাকৰ প্ৰতি বহু সতৰ্ক । তেওঁল�োকে প্ৰকৃ ততে ঈশ্বৰৰ ঘ�োষনা নকৰি অকল
শুন�োতাসকলৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিয়ে বাক্য ঘ�োষনা কৰি থাকে।

অকল এজন ভাৱবাদীয়ে সত্য ঘ�োষনা কৰিছিল
“ৰজা যিহ�োফটে আহাবৰ লগত মিতিৰ পাতিলে। তেওঁল�োকৰ লৰা-ছ�োৱালী বিয়া
দিয়াৰ জৰিয়তে এইট�ো যিহ�োৱাচাফটৰ কাৰণে শুভলক্ষণ নাছিল। কিয়ন�ো তেওঁ
ঈশ্বৰক ভয় কৰিছিল। কিন্তু আহাব এজন দেৱপূজক আছিল।” কেইবা বছৰৰ
পিছত যিহ�োচাফটে চমৰীয়ালৈ গৈছিল ইস্ৰায়েলৰ ৰজাক দেখা কৰিবৰ কাৰণে।
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আহাবে যিহ�োচাফটক নিবেদন কৰিলে যুদাহ বিলাকক তেওঁল�োকৰ সৈতে যুদ্ধ
কৰিবলৈ চিৰিয়াবিলাকক আক্ৰমন কৰিবলৈ। কিয় অৱশ্যে আপুনি আৰু মই ভাই
আৰু ম�োৰ স�োনাদল আপ�োনাৰ সেনাদল। আমি নিশ্চয়ে যুদ্ধত য�োগদান কৰিম।
কিন্তু তেতিয়া যিহ�োচাফটে য�োগ দি কলে, কিন্তু প্ৰথমে যিহ�োৱাৰ ইচ্ছা কি চাই লব
লাগিব।(২ বংশাৱালী ১৮)
সেয়েহে আহাবে চাৰিশ মন্ত্ৰী আৰু অধক্ষ্য গ�োট খ�োৱালে। কিন্তু প্ৰভূ ঈশ্বৰৰ
মন্ত্ৰী(তেওঁল�োকে যিহ�োৱাৰ নামেৰে কথা কৈছিল। আহাবে যুদ্ধত যাব সেই বিষয়ে
গম পাব খুজিছিল। মন্ত্ৰীব�োৰে একেলগে কৈছিল, “হয় যাব পাৰে, ঈশ্বৰে ৰজাক
জয়যুক্ত কৰিব।”(২ বংশাৱালী ১৮:৫) এই বিলাক অধক্ষ্য অকল উদ�োগনী মূলক
কথা কয় যদিও তেওঁবিলাকে মন্ত্ৰী বা পৰিচৰ্য্যাকাৰী তথাপিও তেওঁবিলাকে ল�োভীয়া
তেওঁবিলাক দেৱপূজক।
যদিও তেওঁবিলাক ইস্ৰায়েলৰ সন্মানীয় পৰিচৰ্য্যাকাৰী বা মন্ত্ৰী তেওঁল�োকৰ খুব
মন�োমহা।যিহ�োচাফটে এই পৰামৰ্শ প�োৱা নাছিল।ঈশ্বৰলৈ ৰখা তেওঁৰ ভয়ে প্ৰভেদ
আনি দিলে।“ইয়াত আৰু প্ৰভূ ৰ ভাৱবাদী নাই নেকি প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে।” তেওঁ
গম পাইছিল এইবিলাক, (পদ ৬)যিবিলাক কৈছিল যিহ�োৱাৰ ভাৱবাদী, কিন্তু কিবা
এটা খেলিমেলি হৈছে।
আহাবে খঙেৰে উত্তৰ দি কৈছিল, “আৰু এজন মানুহ আছে তেওঁ আমাৰ
বাবে প্ৰভু ৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰিব।কিন্তু মই তেওঁক ঘিন কৰ�ো, তেওঁ কেতিয়াও
মংগলৰ কথা নকয় কিন্তু ম�োৰ পক্ষে অমংগলৰ হে বিষয়।” তেওঁৰ নাম মিখায়ে
(২বংশাৱালী ১৮:৭) এজন দেৱপূজকৰ কাৰণে বা বিশ্বাসীবিলাকলৈ যি ভাৱবাদী
বিশেষভাৱে দেখুৱাই দিয়ে তেওঁল�োকৰ কাৰণে ভাৱবাদী বিপদ।এজন পৰিচৰ্য্যাকাৰী
যিজন প্ৰকৃ ত পৰিচৰ্য্যাকাৰী প্ৰায়ে তেওঁ হতাশা,নিৰাশা অমংগলীয়া হে অনুভৱ কৰে
আন মানুহে যেতিয়া তেওঁ শুভবাৰ্ তা ঈশ্বৰৰ মতে ঘ�োষণা কৰে।
মিখায়া আন ভাৱবাদীকৈ অলপ বেলেগ। কিয়ন�ো আহাবৰ পৰা তেওঁ বৃহৎ
ল�োক বা এক�োৱেই বিচৰা নাছিল। তেওঁ মানুহতকৈ ঈশ্বৰক ভয় কৰি চলিছিল আৰু
যিক�োন�ো কৃ তকাৰ্য্যতাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ পৰামৰ্শ ও সন্মতি লৈছিল। তেওঁ বুজি পাইছিল
আৰু গম পাইছিল যিহ�োৱাই হল উৎস। তেওঁ ঈশ্বৰক বেছি ধ্যান, সন্তোষ্টি দিছিল।
এইট�োৱে তেওঁৰ জীৱনত নিৰ্মল কাৰ্য্য কৰিছিল।
আহাবে মিখায়াক মাতি পঠিয়ালে। যেতিয়া তেওঁবিলাকে মিখায়াৰ কাৰনে
ৰৈ আছিল, অবিৰতভাৱে মন্ত্ৰীব�োৰে ভাৱবাণী কৈয়ে আছিল। এজন ইব্ৰী মানুহ
নাম চিদিকিয়া ল�োহাৰ শিং সাজিলে আৰু এইদৰে কলে, ইয়াৰ দ্বাৰাই আপুনি
অৰামিয়াবিলাকক এই শিঙেৰে খুচি থাকিব যেতিয়ালৈকে সংহাৰ নহব।(পদ ১০)
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তেতিয়া সকল�ো মন্ত্ৰীয়ে ৰজাক পৰামৰ্শ দি কলে, ৰম�োৎ গিলিয়াদলৈ যাওক তাতে
আপুনি কৃ তকাৰ্য্য হব। কিয়ন�ো যিহ�োৱাই তাক মহাৰজাৰ হাতত দিব। নিশ্চিতবাৱে
যেতিয়া বহুত মন্ত্ৰী, অধক্ষ্য থাকিব তেতিয়া নিৰাপদ হয়। হয়নে ক�োনট�ো বিষয়
প্ৰকৃ ত উদ�োগনিমূলক আৰু নিৰাপত্তাজনক বাৰু? প্ৰত্যেকে মান্তি হৈছিল সেইট�ো
নেকি বাৰু?হয়। প্ৰত্যেকে আহাবে হৃদয়ে সৈতে বিচৰা বাঞ্চাত হয়ভৰ দিছিল। এই
দেৱপূজাত।
যেতিয়া মন্ত্ৰীবিলাকে দুয়�োজন ৰজাকে পৰামৰ্শ দি আছিল, বাৰ্ তাবাহকে মিখায়াক
পাইছিল আৰু কলে, “এতিয়া শুনক, ভাৱবাদীৰ বাক্যই মহাৰজাক উদগনি দিছে,
সেয়েহে অনুগ্ৰহ কৰি আপ�োনাৰ মূখৰ পৰা ওল�োৱা বাক্যও তেওঁল�োকৰ যিক�োন�ো
এজনৰ দৰে কৰিব। মহাৰজাক উদ�োগনি দিয়ক।”(২বংশাৱালী ১৮:১২)
যেতিয়া ম�োক জনাজাত কিছু মান মণ্ডলীত নিমন্ত্ৰণ জন�োৱা হয় মই শুনিবলৈ
পাইছ�ো।“জন, উদগনী দিয়ক ধূনীয়া বাৰ্ তা দিয়ক। তেওঁল�োকক বনাই দিয়ক,
আনন্দ দিয়ক। আমি গীৰ্জাট�ো সংগীতৰ উপৰেৰে অন্ত পেলাম সেয়েহে আপুনি
অকনমান জ�োৰেৰে বাৰ্ তা দিব। আমি তেওঁল�োকৰ অনুভৱ ভাল পাওঁ। আমি যদি
ক�োমল ক�োমল বাৰ্ তা অকল শুন�ো তেনেহলে আমি ৰাজদূত নহয়।”ঈশ্বৰৰ বাক্য
সমূহৰ দ্বাৰাই কথা ক�োৱা প্ৰয়�োজন অকল মানুহৰ অন্তৰত ভাল লগ�োৱা কথা কওঁ
তেতিয়াহলে নিজৰ বাঞ্চা সিদ্ধ হয়।
মিখায়া স্পষ্ট কাৰন তেওঁক ত�োষাম�োদ কৰিব পাৰ নাযায়।“যিহ�োৱাৰ জীৱনৰ
শপত ম�োৰ ঈশ্বৰে যাকেহে কব মই তাকেহে কম, হে পিতৃ অধক্ষ্য পঠিয়াই দিয়ক
যিবিলাকে আমাৰ দিনত আমাৰ দৰেই কৰিব।”
যেতিয়া মিখায়াই আহাবৰ তালৈ আহিলত একেই প্ৰশ্ন স�োধা হৈছিল যি উত্তৰ
ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীবিলাকে দি গল। মিখায়াই কলে, “বিদ্ৰোপ, হয়, যাওক আপ�োনাৰ
কৃ তকাৰ্য্য হব। কিয়ন�ো সিহঁ তৰ ওপৰত আপুনি জয়যুক্ত হব।”(২ বংশাৱালী
১৮:১৪)
আহাবে অকনমান উদ্দেগ্ন হৈছিল বিদ্ৰোপ কৰাৰ কাৰণে মিখায়া তেতিয়া ঈশ্বৰৰ
বাৰ্ তা গ�োটেই পৰিস্হিতি সম্পৰ্ক সম্পদ দিলে, “মই গ�োটেই ইস্ৰায়েলক ৰখীয়া
ন�োহ�োৱা মেৰৰ জাকৰ নিচিনাকৈ পৰ্ব্বব�োৰৰ ওপৰত চিন্ন-ভিন্ন হৈ থকা দেখিল�ো,
আৰু যিহ�োৱাই কলে, সেইবিলাককৰ গৰাকী নাই, সিহঁ ত প্ৰতিজনে নিজ নিজ ঘৰলৈ
শান্তিৰে উলটি যাওক।”(২বংশাৱালী ১৮:১৬)
আহাবে যিহ�োচাফটক কলে, “আহাবে যিহ�োচাফটক কলে, মই পূৰ্বই কৈছিল�ো তেওঁ
ম�োলৈ মংগলৰ নহয়। অমংগলৰহে বাৰ্ তা প্ৰচাৰ কৰে।”(২ বংশাৱালী ১৮:১৭)
তেতিয়া আহাবৰ পাললৈ মিখায়া গল আৰু কব বিচাৰিল দৰাচলতে কি হৈ আছে
আৰু কি হব গৈ আছে,সেয়েহে যিহ�োৱাৰ বাক্য শুনাঃ
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মই প্ৰভূ ক তেওঁৰ সিংহাসনত বহি থকা দেখিল�ো আৰু স্বৰ্গৰ বাহিনী তেওঁৰ
স�োঁ, বাওঁ কাষে আছিল। আৰু যিহ�োৱাই কলে, ক�োনে আহাব ইস্ৰায়েলৰ
ৰজাক প্ৰবৃতি জন্মাব তাত যাবলৈ তেওঁ ৰাম�োত গিলিয়দত পৰাজয় হব
পাৰে? তেতিয়া এজনে কলে মই প্ৰবৃতি জন্মাম ক�োন�োৱাই কলে মই তেওঁৰ
প্ৰবৃতি জন্মাম। তেতিয়া এক আত্মাই আহি থিয় হৈ কলে, মই তেওঁৰ
প্ৰবৃতি জন্মাম। যিহ�োৱাই তেওঁক কলে,কিহেৰে তেওঁ কলে মই তেওঁৰ
আটাই ভাৱবাদীবিলাকৰ মূখত মিছা কথা কওতা আত্মা দিম। তেতিয়া
তেওঁ কলে, তু মি প্ৰবৃতি জন্মাবা আৰু তু মি কৃ তকাৰ্য্য হবা।ওলাই য�োৱা
আৰু তু মি ক�োৱাৰ দৰেই কৰা। এই হেতু কে চ�োৱা, যিহ�োৱাই ত�োমাৰ এই
ভাৱবাদীবিলাকৰ মুখত মিছা কথা কওঁতা দিলে। আৰু যিহ�োৱাই ত�োমাৰ
বিষয়ে অমংগলৰ কথা কলে।(২ বংশাৱালী ১৮:২২)
ঈশ্বৰে উত্তৰ দি আহাবক কলে, ত�োমাৰ হৃদয়ত দেৱপূজা কৰিব ধৰিছে।যিহিষ্কেল
ভাৱবাদীয়ে লিখা সত্যতাট�ো ইয়াকে বুজ�োৱা হৈছে। অকল ঈশ্বৰে বালামক ক�োৱা
নাছিল দেৱপূজাৰ বিষয়ে আগ অধ্যায়ত প�োৱাৰ নিচিনা ইয়াত আহাব�ো দেৱপূজা
কৰাৰ কাৰণে এই অধ্যায়ত আহাবক�ো ঈশ্বৰে ভাৱবাদীৰ দ্বাৰাই কৈছে।
আহাবে বাৰ্ তাট�ো গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু আহাবে বাক্যৰ অবাধ্য হল আৰু যুদ্ধত
গল আৰু চিৰিয়ানবিলাকে তেওঁক গম প�োৱা নাছিল কাৰণ তেওঁ ছদ্মবেশ ধৰি যুদ্ধত
গৈছিল। কিন্তু কাড় এটাই তেওঁক মাৰি পেলালে। তেওঁৰ সময় নাহ�োতেই মৰিব
লগীয়া হল। আপুনি মানুহৰ পৰা লুকাব পাৰে কিন্ত ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি কেতিয়াও
লুকাব ম�োৱাৰে।
আজিৰ বিষয়ে কি? আমি নিৰাপদ বিচাৰ�োনে ভৱিষ্যত নীধি বিচাৰ�োনে আৰু
ঈশ্বৰে বাঞ্চা কৰা প্ৰতিজ্ঞা বিচাৰ�োনে?নে আমি ত�োষাম�োদ হব বিচাৰ�ো? আমি
শুনিব বিচাৰ�ো নে, “শান্তি” কিন্তু আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিবেশত শান্তি নাই যদিও।
আমি বাৰু শাস্ত্ৰৰ প�োহৰত এইট�ো ভাৱিব পাৰ�ো নে? কি যে মহান এইট�ো
ঈশ্বৰৰ লগত থাকি তেওঁৰ নিৰাপত্তাত গ�োটেই জীৱনট�ো তেওঁৰ পৰামৰ্শত সমৰ্পন
কৰাট�ো।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
বহুত�ো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে অকল তেওঁল�োকৰ ত�োষাম�োদ কৰা, আনন্দ দিয়া বাৰ্ তাহে
অকল পাই থাকিব বিচাৰে। আৰু বহুত�ো পৰিচৰ্য্যাকাৰীয়ে ইচ্ছা কৰে তেওঁল�োকৰ
অনুসৰণকাৰী সকলে উদ�োগনি পাই থাকিব, মানুহক ভয় কৰি বহুত�ো সময়ত
তেওঁল�োকে বাৰ্ তা দান কৰে। এই ক্ষেত্ৰত গ�োটেই বাক্য সুন্দৰ আৰু উত্তম, কিন্তু
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অকল মানুহক ভাল লগাবলৈ দিয়া বাৰ্ তাই পৰিচৰ্য্যাকাৰী আৰু তেওঁৰ বাৰ্ তা শুন�োতা
দুয়�োক�ো নিবিচৰা ঠাইত থৈ দিব।
সত্যন�ো কি? সেইট�ো শুনাট�ো আমাৰ বাবে প্ৰয়�োজন। হব পাৰে প্ৰথম অৱস্হাত
হয়ত�ো দুখজনক। ক�োন�ো কথা নাই যিমানে দুখজনক নহওক কিয়? আমি যি
ক্লেশলৈ গৈছ�ো তাতকৈ ইয়াৰ দুখ বহুত কম। আপুনি হয়ত�ো এজন এনেকুৱা ব্যক্তি
যিয়ে সত্যন�ো কি তাৰ সন্ধান বিচাৰি খেদি য�োৱা ব্যক্তি।
আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰক, কওক আপ�োনাক দেখুৱাই দিবলৈ সত্যট�ো।
তেওঁক আপুনি আপনাৰ ভিতৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰক আৰু দেখুৱাই দিব কওক
ক�োন ঠাইত আপুনি ঠগ খাইছে? আপুনি তেওক যেনেদৰে কব তেনেদৰে লিখি
যাব আৰু আহি থকা মাহ, দিনব�োৰত যাতে সেইব�োৰ ধ্যান কৰিব পাৰে। তেতিয়া
ঈশ্বৰক আপুনি বলৱন্ত হবৰ বাবে আৰু আপ�োনাৰ আগত কিন�ো সত্যট�ো সেইট�ো
জনাবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক। যদিও এইট�ো ইমান জনপ্ৰিয়তা বা শুদ্ধ নহয়।আপুনি
যুদ্ধ কৰিব নালাগে কিন্তু মিখায়াৰ দৰে কব পাৰে, “িহ�োলাৰ বাক্যই যি কব মই
সেইট�োকে কৰিম।”
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আপুনি ভাৱিছেনে?(A Knock off যীচু ।এইট�ো বাৰু কি? এই অধ্যায়ত আমি
দেখিবলৈ পাম কেনেকৈন�ো বিশ্বাসী এজনে দেৱপূজক হয়। গ�োটেই আধুনিক যিট�ো
খ্ৰীষ্টিয়ান বিলাক আত্মিক যুদ্ধত কিয়ন�ো পৰাজিত হয়? কিয়ন�ো আমাৰ মণ্ডলী
হিচাপে বা ব্যক্তি হিচাপে ন�োহ�োৱা হৈ যায় এই গ�োটেই বিষয়ে আল�োচনা কৰা হব।
নিজলৈ আপ�োনাক অনা হল ( Brought you to Myself)
মই আগতেই উল্লেখ কৰাৰ দৰে, ইস্ৰায়েল বিলাকে ইজিপ্তৰ পৰা ওলাই অহা
মানে আমাৰ “পৰিত্ৰানৰ প্ৰতীক” ইয়াৰ মানে জগতৰ পৰা ওলাই অহা। ম�োচিয়ে
ইস্ৰায়েল জাতিক চিনয় লৈ গৈছিল যত তেওঁ এজ�োপা জপহা বনত ঈশ্বৰক দেখা
পাইছিল। ম�োচিয়ে এইট�ো বিচাৰিছিল যেন তেওঁৰ ল�োকবিলাকে তেওঁৰ নিচিনা
ঈশ্বৰৰ সাক্ষাত হয়। কি কাৰণত ন�ো বাৰু ম�োচিয়ে তেওঁৰ ল�োকবিলাকক ঈশ্বৰ
যি জনে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল প্ৰতিজ্ঞাৰ ঠাইত নিম বুলি, তেওঁক দেখা কৰাট�ো গুৰুত্ব
বেছি নিদি প্ৰতিজ্ঞাৰ ঠাইলৈ নিয়াট�ো বেছি গুৰুত্ব দিছিল কাৰণট�োন�ো কি? এবাৰ
তেওঁল�োকে চিনয় পৰ্ব্বতত গৈ পাইছিল আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ:
ম�োচিয়ে ঈশ্বৰক দেখা কৰিবলৈ গৈছিল। আৰু ঈশ্বৰে পৰ্ব্বতৰ পৰা মাত দিছিল,
এনেদৰে—
“তু মি যাক�োবৰ বংশক ক�োৱা আৰু ইস্ৰায়েলৰ সন্তানব�োৰক ক�োৱা মই
মিচৰীয়াহতলৈ যি কৰিল�ো, কুৰৰ পক্ষীৰ ডেউকাৰ দ্বাৰাই, কিন্তু ত�োমাল�োকক
ম�োলৈ আনিল�ো।” (যাঃপুঃ ১৯:৩-৪)
তেওঁৰ বাক্যলৈ মন দিয়ক, “ম�োলৈ ত�োমাল�োকক আনিল�ো।” এই উদ্ধৃতিট�োৱে
স্বৰ্গীয় অনুপ্ৰেৰণা আৰু জগতৰ পৰা বচালে সেই গ�োটেইখিনি প্ৰতিপন্ন কৰিছে। ঈশ্বৰে
আপ�োনাক তেওঁলৈ আনিছে। তেওঁ আপ�োনাক পাবলৈ বাঞ্চা কৰে, তেওঁ আপ�োনাৰ
লগত সহভাগিতা পাব বিচাৰে। আৰু তেওঁ বিচাৰে পিতা-পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ
উঠাট�ো।

যীচু ৰ কামৰ সামৰনি
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এশ বছৰ ধৰি বন্দী অৱস্হাত থকা এইবিলাক মানুহক ঈশ্বৰে লগ কৰিবলৈ
কিমান উত্তেজিত হৈ আছিল আপুনি বাৰু কথাট�ো কল্পনা কৰিব পাৰিবনে? ম�োৰ
মনত পৰে যেতিয়া লিছা আমাৰ চাৰিওজন সন্তানে ওপজাৰ কালত গৰ্ভ ৱতী হয়
মই তেওঁল�োকৰ জন্ম দিন অপেক্ষা কৰিবলৈ ধৈৰ্য্য ন�োহ�োৱা হৈছিল�ো. মই ৯ বছৰ
ৰখিছিল�ো, মই তেওঁল�োকক বাহুত তু লি লম, বৃদ্ধি হ�োৱা চাম, তেওঁল�োকৰ মাত
শুনিম, তেওঁল�োকৰ ব্যক্তিত্ব অভিজ্ঞতা আৰু তেওঁল�োকৰ লগত পিতা-পুত্ৰ সম্পৰ্ক
গঢ়ি ত�োলা। মই তেওঁল�োকৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল�ো।
এইট�োৱে আছিল ঈশ্বৰৰ ভাৱ, তেওঁ বহুত সময় অপেক্ষা কৰি আছিল অকল ন
বছৰ নহয় কিমান যে বছৰ।
মানুহবিলাকে সাধাৰণতে নিদিষ্টকৈ যুগুত হ�োৱাৰ প্ৰয়�োজন হৈছিল যেতিয়া
তেওঁল�োকে ক�োন�ো কাৰণত গ�োট খাইছিল। ঈশ্বৰে তেওঁল�োকক কৈছিল, “ম�োৰ
আগমনৰ বাবে মানুহব�োৰক গ�োট খুউৱা। তেওঁবিলাকক পবিত্ৰতাৰ উদ্দেশ্যে কালি
আজি উৎসৰ্গ কৰা আৰু তেওঁল�োকৰ কাপ�োৰব�োৰ ধুব দিবা। নিশ্চিত হবা যে
তিনিদিনৰ দিনাখন সাজু হৈ থাকিব কবা কাৰণ সেইদিনাখন প্ৰভূ চিনয় পৰ্ব্বতত
নামি আহিব গ�োটেই ল�োকবিলাকৰ সন্মূখত।”(যাঃপুঃ ১৯:১০-১১)
ঈশ্বৰে তেওঁৰ ল�োকবিলাকক কৈছিল, “মই ত�োমাল�োকক চাব বিচাৰ�ো কিন্তু
ত�োমাল�োকে আমাৰ সন্মূখা-সন্মূখীন হবৰ বাবে ত�োমাল�োকৰ বস্ত্ৰ ধূবা।” মই
ত�োমাল�োকৰ পিতৃ কিন্তু মই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আৰু উপৰুৱা সম্পৰ্ক মই ত�োমাল�োকৰ
লগত স্হাপন নকৰ�ো।
এইট�ো সম্ভৱ নহয়, গভীৰ সম্পৰ্ক স্হাপন কৰাট�ো বিশেষভাৱে ত�োমাল�োকৰ
লগত যি সকলে স্বাৰ্থপৰ। ঈশ্বৰে সম্পূৰ্ণৰুপে আমালৈ দান দিছে তেওঁ জগতে কৰাৰ
দৰে আমি কৰাট�ো নিবিচাৰে। এইট�ো আমাৰ সম্পৰ্ক যিহৰ দ্বাৰা শান্তি পাবলৈ চেষ্টা
কৰ�ো, আৰু আমাৰ অহংকাৰ।
চিনয়ত, দুদিন পাৰ হৈ গল তৃ তীয় দিনা ঈশ্বৰে পৰিচয় দিবলৈ নামি আহিছিল।
যেতিয়া তেওঁ নামি আহিছিল মানুহবিলাকে পিছলৈ গৈছিল, আৰু ভয়ত কঁ পিছিল।
তেওঁল�োকে ম�োচিক কৈছিল, “আপুনি যিহকে কব আমি কৰিম, কিন্তু ঈশ্বৰক
প�োনপটীয়াভাৱে কথা কব নিদিব নহলে আমি মৰিম।”(যাঃপুঃ২০:১৯)
ম�োচি উৎকুণ্ঠিত হৈ উঠিছিল, কেনেকৈন�ো তেওঁল�োকে তেওঁৰ পৰা আঁতৰি
থাকিব পাৰে যিজনে প্ৰাণ বন্দী অৱস্হাৰ পৰা উলিয়াল�ো? কেনেকৈন�ো সৃষ্টিকৰ্ তাৰ
মাত নুশুনাকৈ থাকিব পাৰে? কিন্তু আপুনি ঈশ্বৰৰ নিৰাশাট�ো কল্পনা কৰিব
পাৰিবনে?এই মূহুৰ্তট�োৰ কাৰণে তেওঁ বাট চাই আছিল। তেওঁ ম�োচিক যেনেকৈ দেখা
দিছিল আৰু জানিছিল তেনেকৈ তেনেকৈ তেওঁল�োকেও জনাট�ো বিচাৰিছিল। তথাপি
তেওঁল�োকে তেওঁৰ উপস্হিতি উপেক্ষা কৰিছিল।
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মই কল্পনা কৰিব ন�োৱাৰ�ো কেনেকুৱা অনুভৱ ম�োৰ হব যেতিয়া ম�োৰ এজন
সন্তানে ম�োক কব- দেউতা ম�োৰ লগত আপুনি প�োনপটীয়াকৈ কথা নকব, মই
আপ�োনাৰ বাৰ্ তাব�োৰ ম�োৰ ভাইৰ য�োগেদি শুনিম। কেনে সাংঘাটিক কথা হব বাৰু?

পুৰ�োহিতমূলক পদ স্হাপন
ঈশ্বৰে পুৰ�োহিত এজন স্হাপন কৰাৰ সিন্ধান্ত লৈছিল কাৰন মানুহবিলাকে প�োনপটীয়া
সাক্ষাত কৰিবলৈ বিচৰা নাছিল। এজন পুৰ�োহিত মানে হল সেইজন যিজন মানুহৰ
হৈ ঈশ্বৰৰ লগত কথা পাতে। অৱশ্যে যিহুদীবিলাকৰ পুৰ�োহিত এজন আছিল, ম�োচি,
যিজনে ঈশ্বৰৰ পৰা কথা পাই মানুহবিলাকক কৈছিল, তথাপিও এটা ব্যৱ্স্হা গঢ়
দিবলৈ পুৰ�োহিত স্হাপনৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল।
ঈশ্বৰে তেতিয়া কৈছিল, “তু মি য�োৱা আৰু হাৰুণক লৈ আহা।”(যাঃপুঃ ১৯:২৪)
হাৰ�োণ প্ৰথম পুৰ�োহিত হব যদিও এইট�ো ঈশ্বৰৰ মূল, পৰিকল্পনা নাছিল। আৰম্ভনিতে
তেওঁ বিচাৰিছিল প্ৰত্যেকে পুৰ�োহিত হওক। যেতিয়া তেওঁবিলাকে চিনয় পৰ্ব্বতত
আহি পাইছিল তেওঁ কৈছিল, “ত�োমাল�োক ম�োৰ পুৰ�োহিতৰ ৰাজ্য হবা। ম�োৰ পবিত্ৰ
জাতি।” এই বাৰ্ তাট�ো তু মি ইস্ৰায়েল জাতিক দিব লাগে।(যাঃপুঃ ১৯:৬) তেওঁ
বিচাৰিছিল প্ৰত্যেকজনে তেওঁৰ সৈতে য�োগায�োগ স্হাপন কৰক।
ঈশ্বৰে ম�োচিক আজ্ঞা দিছিল হাৰ�োণক পৰ্ব্বতলৈ তেওঁৰ লগত আনিবলৈ। হাৰ�োণ
মানুহবিলাকৰ লগত আৰু ম�োচি আছিল পৰ্ব্বতত ৪০ দিন ৪০ ৰাতি। আৰু আমাৰ
ক�োন�ো নথি নাই হাৰ�োণে সৰ্বোচ্ছ বিন্দু মানে ম�োচিৰ লগত পৰ্বতলৈ গৈছে বুলি।
কি কাৰণে হাৰ�োণে য�োৱা নাছিল তেওঁ ঈশ্বৰতকৈ মানুহবিলাকৰ সৈতে বেচি আনন্দ
পাইছিল নেকি বাৰু?নে হাৰ�োণে ঈশ্বৰৰ লগত অকলে লগ কৰিব ভয় খাইছিল?
উত্তৰট�ো আমিও নাজান�ো।

এজন সমাপ্ত কৰা যিহ�োৱা
যেতিয়া ম�োচিয়ে উভতি অহাত দেৰি বা পলম কৰিছিল মানুহবিলাকে
হাৰ�োণৰ চাৰিওফালে গ�োট খাইছিল।(যাঃপুঃ ৩২:১)
কি হৈ আছে? প্ৰথম মানুহবিলাকে বাঞ্চা কৰিছিল পৰিপূৰ্ণ হ�োৱাট�ো, আৰু
এজন মানুহ তেওঁল�োকে প্ৰয়�োজন ব�োধ কৰিছিল সুবিধাৰ বাবে যেনে খ�োৱা-ব�োৱা,
থকা, ল�োৱা। দ্বিতীয়তে হাৰ�োণৰ নেতৃ ত্বৰ গুণ আছিল। এই যি নেতৃ ত্বাধীন গুণ বা
বৰ আছিল তাৰ বাবে মানুহবিলাকে তেওঁক খুব ভাল পাইছিল। এইট�ো এটা মন
কৰিবলগীয়া বিষয় কাৰণ মানুহবিলাক শক্তিশালী নেতাৰ কাষলৈ চাপি যায় সেই
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নেতা জনে ঈশ্বৰৰ বাধ্য হয় নে নহয় সেইট�ো নাচায়। নেতাই বুজাব পাৰে বাবেই
ল�োকবিলাকে হাৰ�োণক কলে,
“উঠা আমাৰ আগে আগে যাবৰ নিমিত্তে এজন দেৱতা নিৰ্মান কৰা।”কিয়ন�ো
যি ম�োচিয়ে মিচৰ দেশৰ পৰা উলিয়াই আনিলে সেই মানুহৰ কি হল আমি
নেজান�ো।(যাঃপুঃ ৩২:১)
প্ৰথম কথাট�ো হল মানুহবিলাকে ক�োৱা নাই কি হল, এইট�ো বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ
আমি আল�োচনা কৰিম।
দ্বিতীয়তে মন কৰিব তেওঁল�োকে কৈছে, “আমাৰ নিমিত্তে দেৱতা নিৰ্মান
কৰা,”ইব্ৰী ভাষাত ঈশ্বৰ মানে হল ইল�োহিম, ২৬০০ বাৰ এই শব্দট�ো পুৰনি নিয়মত
উল্লেখ আছে। ২,২৫০ বাৰ শক্তিশালী ঈশ্বৰক বুজাইছে। উদাহৰণ স্বৰুপে ৩২ বাৰ
আদিপুস্তকত উল্লেখ আছে। প্ৰথম পদট�োতে আছে, আদিতে ইল�োহিমে আকাশ মণ্ডল
আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে।
অন্য এটা উদাহৰণ দ্বিতীয় বিৱৰণ ১৩:৪) “ত�োমাল�োকে ত�োমাল�োকৰ ঈশ্বৰ
যিহ�োৱাৰ পিছত চলিবা। আৰু তেওঁৰ বাক্য মানিবা। তেওঁৰ আজ্ঞা পালন কৰিবা।
তেওঁৰ কথাতেই মন দিবা, আৰু তেওঁৰেই আৰাধনা কৰিবা।”
শাস্ত্ৰত যিহ�োৱাৰ নাম দিয়া হৈছে, যিহ�োৱা, এইট�ো নামেই বুজাইছে ইল�োহিম,
তেওঁ ঈশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান, সকল�োৰে উৎস।
যি কি নহওক, ২৫০ বাৰ পুৰনি নিয়মত ইল�োহিম মানে ভূ ৱা দেৱতা বুলি
ক�োৱা হৈছে। যেনে ধৰি লওক ডেগন। (১ চমূৱেল ৫:৭) বা বাল(১ ৰাজা
১৮:২১) এইট�ো পঢ়িলেহে স্পষ্ট হব।
হাৰ�োণ ল�োকবিলাকৰ কথা শুনি স�োণ তেওঁল�োকৰ কাণৰ পৰা লৈ এটা
দমুৰিৰ মূৰ্তি নিৰ্মান কৰি উলিয়ালে। সম্পূৰ্ণ হলত ল�োকবিলাকক কলে, “এইট�োৱেই
ত�োমাল�োকৰ দেৱতা যি ত�োমাল�োকক ইজিপ্তৰ পৰা উলিয়াই আনিলে।(যাত্ৰাপুস্তক
৩২-৪)ইব্ৰী ভাষাত প্ৰভু মানে ইল�োহিম, আমি আৰ্ৰম্ভ কৰিছ�ো প্ৰমানট�ো যিট�ো
তেওঁল�োকৰ পৰা শুনিছিল�ো, ল�োকবিলাকে জানিছিল ক�োনে উলিয়াই আনিছিল সেই
কথা। তেওঁবিলাক নিৰ্বোধ নহয়নে”?আমাৰ হাৰ�োণেৰে প্ৰতি থকা যিট�ো সূত্ৰ সেইট�ো
ঠিৰাং হল। পিছৰ পদত কৈছেযেতিয়া হাৰ�োনে এইট�ো দেখিলে তাৰ ওপৰত তেওঁ এটি বেদী সাজি উলিয়ালে
আৰু ওপৰত ৰাখি ঘ�োষণা কৰিলে-অহা কালি প্ৰভু যিহ�োৱালৈ ভ�োজ
হব।(যাঃপুঃ ৩২:৫)
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ক্ৰিপটনাইট বধ

“প্ৰভূ ” শব্দট�ো ইয়াত যিহ�োৱা বুজাইছে। চি, ডব্লিউ, এছ বিয়ে, ব্যাখ্যা দাঙি
ধৰিছে।
এইশব্দট�োৱে ইস্ৰায়েলৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃ ত নামট�ো বুজাইছে,বিশেষভাৱে যিট�ো নামে
ম�োচিক দেখা দিছিল।(যাঃপুঃ ৬:২৩) এই স্বৰ্গীয় নামট�ো পৰম্পৰাগত বাৱে
উচ্ছাৰণ কৰা হ�োৱা নাছিল প্ৰাথমিক বাৱে উচ্চাৰণ কৰা হৈছিল। পুৰনি
নিয়মত ইব্ৰী টেক্সট�োত YHWH বুলি লিখা আছে।
এই শব্দট�ো ভূ ৱা দেৱতা বুজ�োৱা নাই গ�োটেই বাইবেলত। হাৰ�োন আৰু
ল�োকবিলাকে দামুৰি প�োৱালীট�োৰ ফালে চাই সেইট�োকে নাম দিছে। যিহ�োৱা,
তেওঁল�োকে তাৰ নাম বাল, ড্ৰেগন, ৰা, নেপাঠিছ নাইবা ক�োন�ো ইজিপ্তৰ দেৱতাৰ
নাম দিয়া নাছিল। তেওঁল�োকে ক�োৱা নাছিল, “চ�োৱা ৰা, যিজনে মিচৰ দেশৰ পৰা
উলিয়াই আনিলে বুলি।”
মনত পেলাওক তেওঁল�োকে কি কৈছিল, “আমি নেজান�ো ম�োচিৰ কি হৈছে,”
তেওঁল�োকে ক�োৱা নাছিল ঈশ্বৰৰ কি হৈছে বুলি। তেওঁবিলাকে যিহ�োৱাৰ বাস্তৱট�ো
মানি লৈছে। তেওঁবিলাকে মানি লৈছিল যিহ�োৱাই তেওঁবিলাকক বচাইছিল। উদ্ধাৰ
কৰিছিল, সুস্হ কৰিছিল আৰু য�োগান ধৰিছিল।
উদাহৰণ এটাৰ দ্বাৰা কথাখিনি স্পষ্ট হব।লিছা আৰু মই বহুত টকা ব্যয়েৰে
ভ্ৰমন কৰি থাক�ো। আৰু আমাৰ পৰিচৰ্য্যাত সুন্দৰ দল, এটি আছে। আমি কৈছিল�ো
যে আমি বহুত কাৰ্য্য হাতত লব লাগিব, গীত, প্ৰাৰ্থনা, মৰম, সহায়, ইত্যাদি।
আমাৰ যি জন কাৰ্য্যকৰী মূৰৰ্ব্বীয়ে গ�োটেই কাম হাতত লৈ কাৰ্য্যকৰী কৰিলে।
প্ৰত্যেকে ধুনীয়াকৈ গীত, মাত কৰিবলৈ গ�োট খাইছিল। প্ৰত্যেকে কৈছিল জন আৰু
লিছাৰ ইচ্ছাত এইট�ো হবলৈ পাৰিছে। এজনে মাত লগাই টেলিফ�োনত কলে যে,
ম�োৰ লগত জন কথা পাতি আছে। “পাৰ্টি ৰ বিষয়ে জনক কৈছ�ো, শান্তি পাইছে
শুনিবলৈ পাই। সেইট�ো মিছা, কাৰণ ফ�োনত থাকিলে ম�োৰ বহুত খং উঠিলেহেতেঁ ন
মূৰৰ্ব্বী কাৰ্য্যকৰী তেওঁৰ�ো বহুত খং উঠিলহেতেঁ ন, গীত, নৃত্য এইব�োৰ বন্ধ কৰি
দিলেহেতেঁ ন।
লিছা আৰু জনে এইট�ো বিচৰা নাছিল, আপ�োনাল�োকে ইয়াৰ সদব্যৱহাৰ
কৰা নাই।”এতিয়া আপ�োনাল�োকে ইস্ৰায়েলৰ সেই সাজি উলিওৱা স�োণৰ
মুৰ্তিট�ো। তেওঁল�োকে ৰাতিপূৱাই হ�োম-বলি উৎসৰ্গ কৰিলে, আৰু মঙ্গলাৰ্থক
বলি আনিলে। আৰু ল�োকবিলাকে ভ�োজন পান কৰিবলৈ বহিল। পাছে ৰং
ধেমালি কৰিবলৈ উঠিল।(যাঃপুঃ ৩২:৬)
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এইট�ো দিন হল ভ�োজন-পান কৰা দিনত সেই মুৰ্তিট�োৰ কাৰণে বলি উৎসৰ্গ
কৰিলে। আৰু তেওঁল�োকে এনেভাৱে কৰিছিল যেন তেওঁল�োকৰ যিহ�োৱা শান্তি পাইছে
যেন। তেওঁল�োকে বিশ্বাস কৰিছিল সেই তেওঁল�োকৰ যি ভ�োজনিয়া স্বভাৱ ৰং ধেমালী
আৰু আম�োদ-প্ৰম�োদৰ(যিট�ো আমি লিংগ ভেদ বা পুৰষ
ু -নাৰীৰ সমন্ধ) তেওঁল�োকে
বিবেচনা কৰিছিল গৰাকী হিচাপে সেই ঈশ্বৰ তেওঁল�োকে এইব�োৰ কৰা ৰং ধেমালী
একেবাৰে শান্তি পাইছে বুলি কিন্তু তেওঁ শান্তি প�োৱা নাছিল। তেওঁল�োকে একেবাৰে
দেৱপূজালৈ পৰিণত হল। তেওঁল�োকে Knock off Yahweh) সৃষ্টি কৰিলে।এই
মুৰ্তিট�োৱে যি কওক বা নকওক তেওঁল�োকে মন�োবাঞ্চা পূৰ কৰে।
এইট�ো একেবাৰে বিধৰ্মী মানুহবিলাকৰ নিচিনা হৈ গল। প�ৌলে কৈছে, “তেওঁল�োকে
ঈশ্বৰক জানিও মূৰ্খতাৰ পৰিচয় দিছে।”(ৰ�োমীয়া ১:২১) অকল পাৰ্থক্যট�ো হল
বিধৰ্মী ল�োকে(পিগান) তেওঁল�োকৰ দেৱতাক নাম দিয়ে, ড্ৰেগন, বাল, হাপী,
অমিত, চপ্দু আৰু অনান্য। আনহাতে ইস্ৰায়েলে নাম দিছে যিহ�োৱা, ঈশ্বৰে তেতিয়া
তেওঁল�োকৰ মূৰৰ্বী ম�োচিক কলে, “তৎক্ষণাত তু মি এতিয়াই যিবিলাক মানুহক তু মি
মিচৰ দেশৰ পৰা উলিয়াই আনিলা তেওঁল�োকৰ তালৈ য�োৱা কাৰণ তেওঁল�োক
ভ্ৰষ্ট, দুষ্ট হল। ইমান স�োনকালে কেনেকৈ তেওঁল�োকে মই দিয়া আজ্ঞাৰ পথৰ পৰা
ঘুৰিলে।”(যাঃপুঃ ৩২:৭-৮)
ম�োচি গল কাৰ্য্যকৰী কৰিবলৈ তেওঁল�োকৰ হিচাপ কিছু মান আছিল। হাৰ�োণে
প্ৰথমে বাওঁফালে তেতিয়া নেতাব�োৰ তাৰ পিছত ল�োকবিলাক আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ,
ম�োচিয়ে দেখিলে, হাৰ�োণ হাঁহিয়াত কৰাবলৈ তেওঁবিলাকৰ ইচ্ছামতে চলিবলৈ এৰি
দিলে। তেতিয়া ম�োচিয়ে চাউনিৰ দুৱাৰ মূখত থি হৈ কলে, যিজন যিহ�োৱাৰ ফলীয়া,
সি ম�োলৈ।( যাঃপুঃ৩২:২৫-২৬) তেওঁল�োকে আমিও কেতিয়াবা যিহ�োৱাৰ ফালে
নাহ�ো এনেই নামত গীত গাওঁ, নৃত্য কৰ�োঁ। তেওঁ ঘ�োষণা কাৰ মতে আমি আমাৰ
পথ তেওঁৰ ফালে আহিবলৈ পচন্দ কৰিব লাগে।
কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ এতিয়া এই ঘটনাট�োৱে আমাক লৈ আহিছে।
বৰ্ত মান দিনত আমি বাৰু “যীচু ক” সাজি উলিয়াই আমি যি বাঞ্চা কৰ�ো তেওঁ
দিব বুলি কৰিছ�ো নেকি? আমি আমাৰ পাপব�োৰৰ কাৰণে যে যীচু ৱে তেজ ব�োৱালে
ৰক্ষা কৰিলে, আৰু জগতৰ পৰা বচালে সেইট�ো স্বীকাৰ কৰিছ�োঁনে?
আমি বাৰু গীত, নৃত্য তেওঁলৈ কৰিছ�োঁনে যিজনে স্বৰ্গলৈ য�োৱা পথ আমাৰ
কাৰণে মুকলি কৰিলে?
কেনেকৈ আমি Knock off যীচু সাজিছ�োঁ? আৰু য�োগ দিয়া প্ৰশ্ন এই মূৰৰ্ব্বীজন
যেনে ম�োচি যি পৰ্ব্বত্ৰ পৰা নামি জুই আৰু মৰমৰে ভৰি পৰা ঠগ, প্ৰৱঞ্চনালৈ
নামি গৈছে।
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যদি তেওঁল�োকে সাৰ পাই নুঠে আমাৰ ঠগ, প্ৰৱঞ্চনাব�োৰ বৃদ্ধি পাব। আৰু
ক্ৰিপটনাইয়ে আমাৰ দুৰ্বলতা, মৃত্যুৰ�ো কাৰণ হব পাৰে।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
যীচু ক বিশ্বাস কৰক বুলি কবলৈ সহজ হয়। বিশেষকৈ পশ্চিম দিশফালে অকন
পাৰ্থক্য এটা দেখা যায়। খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু জগতৰ মাজত। খ্ৰীষ্টিয়ান সকলে যীচু ৰ নাম
লৈ পাপময় কৰ্ম কৰিয়েই থাকে। ম�োচিয়ে হিচাপ কৰিবৰ কাৰণে ঘ�োষনা কৰিছিল
তেনেদৰে। “যিবিলাক প্ৰভু ৰফালে আহক, প্ৰকৃ ত খ্ৰীষ্টানসকলৰ বাবে এইয়ে সময় সাৰ
পাবলৈ আৰু ভাই-ভনী সকল�োকে সত্যলৈ মাতিবৰ কাৰনে।”
আমাৰ জীৱনট�ো আমাৰ নিজৰ নহয়। আমাৰ ইচ্ছাব�োৰ ঈশ্বৰক সমৰ্পন কৰা
হৈছে। তেওঁত আমাৰ বিশ্বাস ৰাখিবলৈ পাৰিব লাগে। এইট�োৱেই হল খ্ৰীষ্টিয়ান, হয়
আহক ৰক্ষা পাওক কিন্তু পুৰনি ইচ্ছা বাঞ্চালৈ আপুনি মৰিব লাগে আৰু নতু নত্বলৈ
জীয়াই থাকিব লাগে।
প্ৰকৃ ত খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ প্ৰতিবম্বিত হওক। লিখি যাওক আপ�োনাৰ ভাৱ চিন্তাবিালক
আপ�োনি আৰু পৰিয়ালৰ বা মণ্ডলীৰ লগত কতা পাতক আৰু আপ�োনাৰ ভাৱ চিন্তা
বিনিময় কৰক।

১৯
আৰম্ভনিৰ ঠাই
এইট�ো প্ৰমান হৈছে যে, যেতিয়া ম�োচিয়ে ঈশ্বৰৰ পৰ্বত্ৰ পৰা নামি আহিছিল, ইস্ৰায়েল
বিলাকে সম্পূৰ্ণৰুপে দেৱপূজাত ব্ৰতী আছিল। যদিও তেওঁবিলাকে স্বীকাৰ কৰিছিল
এইজনে যিহ�োৱা বুলি যিজনে মিচৰ দেশৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। আমি আল�োচনা
কৰাৰ দৰে, দেৱপূজাই ঈশ্বৰৰ বাক্য অবাধ্য কৰ�োৱাত শিপা ধৰি উঠে। যদি আমি
যীচু ক আমাৰ মূখেৰে স্বীকাৰ কৰ�ো তেওঁ আমাৰ প্ৰভূ আৰু ত্ৰাণকৰ্ তা কিন্তু তেওঁৰ
শক্তি আজ্ঞাবিলাক যদি নামান�ো তেতিয়াহলে সেইট�ো দেৱপূজাই হল। আমি এটি
কল্পিত উদাহৰণেৰে সৈতে আমাৰ দল, বাৰ্ তাবাহক লৈ ঘুৰ�োচ�োনআন্তৰ্জাতিক এবাৰ আমাৰ সহকাৰী টিম আহি তেওঁ নিবিচৰা ভ�োজ দেখিলে,
তেওঁ কাৰীগৰৰ ওপৰত খং কৰিব জৰ্ দানৰ সৈতে। যি কি নহওক জৰ্ দানে টিমক
সহজে কব, “আমি জন আৰু লিছা যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ কৰিছ�ো।”
টিমে কি কব? “হয় লিছা, জন, এনেকুৱা পৰিবেশ বিচাৰে কিন্তু আন
নিদৰ্শনাব�োৰ কি কি দিছে- ন ঘন্টা কাম ৮ ঘন্টাকৈ দিনত আমাৰ লগত য�োগায�োগ
কৰক তেওঁল�োকে যি কৰিব দিব সেইট�ো কৰা নাই আৰু যি কৰিব দিয়া নাই
সেইট�োহে কৰিছ�োঁ।”
আমাৰ আধুনিক মণ্ডলীব�োৰৰ এনেকুৱা কৰিছ�ো নেকি বাৰু? মই বিশ্বাস কৰ�ো
আমি নতু ন নিয়মত কিছু মান আজ্ঞা পাইছ�ো যিবিলাক আজ্ঞা আবেদন কৰিছে।
আমি কওঁ যে অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই বিশ্বাস কৰি আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ। এই অনুগ্ৰহ আমি
ঈশ্বৰৰ মৰমতহে পাইছ�ো। আমি ইজনে সিজনক প্ৰেম কাৰত বাধা আৰ�োপ কৰ�ো।
উপভ�োগ কৰা, ইজনে সিজনৰ সেৱা কৰা নতু ন নতু ন গীত গ�োৱা আৰু সুদক্ষ
নেতা কাৰ্য্যকৰী কৰা, সুন্দৰ জাতি গঠন কৰা এই বিলাক কৰাত কেতিয়াবা বাধা
আৰ�োপ কৰা দেখা যায়।
এই উক্ত কাৰ্য্যব�োৰ নতু ন নিয়মত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে।যি কি নহওক আমি
য�ৌন উ-পীড়ন বা বেয়া কামৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। আৰু বেয়া ফট�ো
কিতাপ পঢ়াৰ পৰাও বিৰত থাকিব লাগিব।
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আমি বাৰু সাৱধান কৰি দিছ�োঁ নে? সমকামী বেয়া, কিতাপ বা বেয়া ফট�ো,
মতলীয়া, ক�ৌতু ক মূৰ্খতাৰ কথা, ক্ষমাহীন, তিতা পৰচৰ্চ্চা আৰু অনান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ
আজ্ঞা উপদেশ আৰু সতৰ্কবাণী নতু ন নিয়মত আমি পাওঁ।
আমি বাৰু অকল যীচু ৰ বাক্যকে ক�োন�ো আজিকালি সমাজৰ গঢ় লৈ উঠা
নীতি নিয়ম, ন্যায়ভ্ৰষ্টতা এই সমূহৰ লগত নিমিলাকৈ যীচু ৰ বাক্যত কেন্দ্ৰীভূত বা
মন�োয�োগ কৰিব পাৰ�োনে?
আমি বাৰু যীচু ক মান�োনে যি জনে ক�োন�ো অধৰ্ম মানি নলয়। আমি তেওঁ
ঘিন কৰা ঠিকনা, এৰিব পাৰিছ�োঁনে?অকল তেওঁ বিচৰামতে তেওঁৰ বাক্য প্ৰকাশ
কৰ�োনে? আমি জীৱনলৈ য�োৱা পথ বহল কৰিব পাৰিছ�োনে? আমি বিশ্বাস কৰিম
নেকি বাৰু যি সকল ল�োকে যাদু-মন্ত্ৰ মতাৰ দৰে কেইটামান পদ বা বাক্য
মুখেৰে কয়, তেওঁল�োকে পৰিত্ৰাণ পাব বুলি? আমি বাৰু Knock off যীচু সাজিছ�োঁ
নেকি? যীচু যি জনৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। আৰু আমি বাৰু নতু ন নিয়মৰ
প্ৰত্যাখ্যানমূলক বাক্যব�োৰ উপেক্ষা কৰিছ�োনেকি? প�ৌলে উদ্ধৃতি দিছে যে আমাৰ
ক�োনেও উপেক্ষা কৰিব নালাগে।
“আজি মই কৈছ�ো যে মই বিশ্বাসী। যদি ক�োন�োৱে অনন্ত মৃত্যু ভ�োগে
সেইট�ো ম�োৰ দ�োষ নহয়। কিয়ন�ো মই ঈশ্বৰে বিচৰামতে ত�োমাল�োকক
কৈছ�ো।”(পাঃকঃ ২০:২৫-২৭)
প�ৌলে অকল শুভবাৰ্ তাৰ শান্তিজনক বাক্যব�োৰেই ক�োৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ
ঈশ্বৰে আপ�োনাক যিট�ো জনাব বিচাৰে তাকে কৈছিল। তেওঁ আমাৰ কাৰীগৰৰ
নিচিনা নহয়। যি জনে অকল জন আৰু লিছাৰ ভাল লগা বাক্যব�োৰ কব। প�ৌলে
ক�োৱা বাক্যব�োৰ পঢি চাম—
মই ঈশ্বৰৰ উপদেশ সমূহ ত�োমাল�োকক দিয়াৰ পৰা বিৰত থকা নাই। দি
এমপ্লিফাইড ক্লাচিকত পাওঁ মই সম্পূৰ্ণ উদ্দেশ্য আৰু পৰিকল্পনাসমূহ ত�োমাল�োকক
ক�োৱাৰ পৰা বিৰত থাকা নাই।
আমি যদি নতু ন নিয়মৰ আনন্দজনক ন�োহ�োৱা শিক্ষা বিলাক মত বিনিময়
নকৰ�ো, আমি প�ৌলৰ দৰে কব ন�োৱাৰিম। যদি ক�োন�োৱে অনন্ত মৃত্যু ভ�োগ কৰে
এইট�ো ম�োৰ দ�োষ নহয়। এইট�ো আমি কব লাগে, কাৰণ আমি কব পৰা ক্ষমতা
আমাৰ আছে। আমি এইট�োলৈ সাৱধান হৈছ�ো নে? যিবিলাকে বাক্য শুনিব বিচাৰে
তেওঁবিলাককে পিছৰ সেৱা গ�োট খ�োৱা সৰু সভা সমিতিত নাহিব।
শাস্ত্ৰত উল্লেখিত গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰসমূহৰ কথা এৰি আমি খ্ৰীষ্টিয়ান সংস্কৃতিত এশ
বছৰ পাৰ হৈছ�ো। আমি কেৱল উপেক্ষাৰহে গুটি ব�োওঁ।দুখৰ কথা বহুতে অবাধ্যতাৰ
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পথ লৈছে। অগনন উদাহপণ দিব পাৰি কিমানে বিশ্বাসৰ পৰা ঘুৰি অবাধ্য হৈছে।
সেইজনে প্ৰকৃ ততে প্ৰভু ৰ ফালে যিজনে ঘুৰি মন পালটাই যীচু ৰ মতে জীৱন যাপন
কৰে। আৰু বহলভাৱে কথা ক�োৱা লিখক আৰু সভাৰ বক্তা ২০১৫ চনত তাইৰ
বিয়া সম্পন্ন হৈছিল কিন্তু তাইৰ গীৰিয়েকৰ সৈতে এৰা এৰি হৈছে আৰু এইট�ো লিখা
সময়ত নাৰী এজনীৰ লগত সম্পৰ্ক স্হাপন হল।
তাই সদায় দৈন্নন্দিন জীৱনৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক জনায় যে, এটা পষ্টত তাই
এখন ফট�ো বিনিময় কৰিলে যত নাৰী বান্ধৱীয়ে চু ম্বন কৰি থকা ফট�ো। আৰু তাই
লিখিছে কেনেকৈ এই সম্পৰ্ক হল, এনেকৈ শাস্ত্ৰইও বৰ্ণনা কৰিব। ম�োৰ হৃদয়খন ভন্ন
হয় তাইৰ কাৰনে, ইয়াত পৰিচৰ্য্যাকাৰী এজন আছে তেওঁ বিশ্বাস কৰে তাই ঈশ্বৰৰ
লগত শুদ্ধতাৰ জীৱন যাপন কৰিছে আৰু সহায় সেৱা প্ৰেম, মৰম কৰিব বিচাৰে
ল�োকবিলাকক, কিন্তু প্ৰকৃ তভাৱে তাই ঠগ খাইছে।
তাইৰ সপেক্ষে থিয় হ�োৱা ল�োক গুনিব ন�োৱাৰা এশ, হাজাৰতকৈও বেছি
অনুসৰনকাৰী আছে। তাইৰ প�োষ্ট চালে গম প�োৱা যায় যে তাইক সন্মতি দিয়া
তাইৰ সপেক্ষে অগনন মানুহ আছে। এই যাত্ৰাতে তাই জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি গল। এইট�ো
এটা হৃদয়বিদাৰক দুখজনক কৰুণ আৰু ভয় খাবলগীয়াও হয়।
এটা অন্য কৰুণ পৰিস্হিতি এমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত প্ৰচাৰক নেতা, তেওঁ কলে
তেওঁৰ মণ্ডলীত যে আমি সমকামী সকলক যীচু ৰ অনুকাৰী বুলি গ্ৰহন কৰিব লাগে।
তেওঁ কৈছিল তেওঁৰ সিদ্ধান্তট�ো আহিছিল বেছিভাগ সময় তেওঁল�োকৰ লগত থাকি গম
পাইছিল যে সাধাৰণ গীৰিয়েক ঘৈনীয়েকৰ দৰেই তেওঁবিলাকৰ�ো সমন্ধ প্ৰায় মিলে।
এইট এটা কৰুণ প্ৰতাৰণা Knock off ৰ বাবে সমস্যা বাঢ়ি গৈছে হেৰুৱা আত্মা
উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। আমি জান লব লাগিব, “এই জন প্ৰকৃ ত যীচু হয়নে”? এইট�োৱে
ঈশ্বৰৰ প্ৰেমনে? মৰমট�ো ধৈৰ্য্য, অন্য মানুহক দিয়াকে অকল বুজায়নে? আমাৰ
প্ৰকৃ ত প্ৰেমট�ো কি? শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা প্ৰেম ট�ো উপেক্ষা কৰিম নে? এইট�োৱে
ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যে তেওঁৰ আজ্ঞা ব�োৰ আমি মান�ো।(১ য�োহন ৫:৩)

অনুতাপ কৰাৰ প্ৰয়�োজনীয়তা
অনুতাপ ন�োহ�োৱাকৈ শুভবাৰ্ তা হবনে?পাপৰ পৰা আঁতৰি যীচু ক অনুসৰণ কৰি
থাকিবলৈ ক�োন�ো পালক, লিখক কেইজন?বা প্ৰাৰ্থনা কৰিব, যীচু ম�োৰ জীৱনলৈ
সুন্দৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বনাওক এনে মানবিশিষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰিব বাবে কৈছে নেকি?
প�ৌলৰ বাক্যই কি কয়?
ক�োন�ো হিত কথা জনাবলৈ আৰু সৰ্বসাধাৰনৰ আগত আৰু ঘৰে ঘৰে উপদেশ
দিল�ো।
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যিহুদী আৰু গ্ৰীকবিলাকৰ পৰা বাৰ্ তা মই শুনিল�ো। পাপৰ পৰা মন পালটন
আৰু প্ৰভূ যীচু খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰা পৰিত্ৰাণ।(পাঃকঃ ২০:২০-২১)
মই মাত্ৰবাৰ্ তা প্ৰথম কথা হল, পাপৰ পৰা মন পালটন কেইবছৰমান আগৰ কথা
মই ভ�োজৰ প্ৰথম দিনা পবিত্ৰ আত্মাই ক�োৱা শুনিবলৈ পাল�ো।
পঢ়া মাৰ্ক ১ অধ্যায়, মই আগ্ৰহেৰে গ�োটেই অধ্যায়ট�ো পঢ়িল�ো। পবিত্ৰ আত্মাই
কলে আক�ৌ পঢ়া আক�ৌ মই পঢ়িল�ো নতু ন কথা প�োৱা নাই।তৃ তীয়, চতু ৰ্থ, পঞ্চমবাৰ
আৰু পঢ়িব কলে, মই পঢ়িল�ো শামুকৰ খ�োজ আৰু এইবাৰ খ�োলা হ�োৱা ব্যাখ্যাট�োৱে
পাঠট�ো জপিয়ালে।
“যীচু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্ তাৰ আৰম্ভনি”(মাৰ্ক ১:১)
পিছৰ বাক্যট�ো আছিল চাবিকাঠি, চ�োৱা! মই বাৰ্ তাবাহক পঠাও ত�োমাৰ
আগত যিজনে ত�োমাৰ সন্মূখত পথ মুকলি কৰিব। সেই বাৰ্ তাবাহক জন আছিল
য�োহন বাপ্তাইজ। তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যা আছিল, “মন পালটনৰ বাপ্তিষ্ম।”বাপ্তিষ্ম মানে
হল জুবৰি
ু ওৱা, পক্ষপাত মূলক নহয়। য�োহন বাপ্তাইজৰ বাৰ্ তা আছিল সম্পূৰ্ণ
অনুতাপ প্ৰথমে শুভবাৰ্ তাৰ কাৰণে। যেতিয়ালৈকে এজন ল�োকে মন পালটন নকৰে
তেতিয়ালৈকে যীচু ৰ লগত মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব ন�োৱাৰে।
পবিত্ৰ আত্মাই কলে, “য�োহনৰ পৰিচৰ্য্যা শুভবাৰ্ তাৰ আৰম্ভনি” য�োহনৰ কথাট�ো
পুৰনি নিয়মত নাই।কাৰণ তেওঁ বাৰ্ তা হল নতু ন নিয়মৰ।পিছত প্ৰভূ ৰ আত্মাই ম�োক
যীচু খ্ৰীষ্টৰ বাক্যলৈ লৈ গল,
“কিয়ন�ো সকল�ো ভাৱবাদী আৰু বিধান ম�োৰ আগত”(মথি ১১:১৩)
মই ম�োৰ বহা বে়ঞ্চৰ পৰা জাপ মাৰি উঠিল�ো, হয়ত�ো সেইট�ো শুদ্ধ যীচু ৱে
ক�োৱা নাছিল।কিয়ন�ো সকল�ো ভাৱবাদী আৰু বিধান ম�োৰ আগত, যীচু খ্ৰীষ্ট নহয়,
কাৰণ য�োহনৰ বাৰ্ তা হল নতু ন নিয়মৰ আৰম্ভনি। যদি আপুনি মন পালটন কৰা
নাই যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত আপ�োনাৰ ক�োন�ো সমন্ধ নাই।মন পালটন হল প্ৰথম দুৱাৰ।
মন কৰিবচ�োন, জাষ্টিন আৰু এঞ্জেলা আৰু সিহঁ তৰ বিয়াৰ ধাৰনাট�ো।
তাই কেতিয়াও তাইৰ পুৰনি ভাৱ প�োৱা লৰাট�োক পাহৰিব পৰা নাছিল।তাই
বহুত ভাল পাইছিল জাষ্টিনক। জাষ্টিন তাইৰ কাৰনে মন�োমহা আৰু তাই তাইৰ বেছি
ভাগ সময় জাষ্টিনৰ কাৰনে দিছিল। কিন্তু এইট�ো তাইক জন�োৱা হ�োৱা নাছিল যে।
এইট�ো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগীকাৰবদ্ধতাৰ বাবে এইট�ো প্ৰয়�োজন হব যে তাই
আৰু জাষ্টিনৰ সমন্ধ ন�োহ�োৱা হব। মানসিক ভাৱে, শাৰীৰিক ভাৱে তাৰ পুৰনি
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বন্ধু ৰ লগত বান্ধিব লাগিব। এই সিদ্ধান্তট�োৱে আৰম্ভনি হব যে তাইৰ জাষ্টিনৰ
লগত সম্পৰ্ক কৰিব।
তাই স্তম্ভিত হৈছিল যে, তাইৰ পুৰনি বন্ধুৱে হয়ত�ো তাইৰ ওপৰত খং উঠিছে
টনীৰ লগত বিয়াৰ কথা পতা বাবে। কিয় ইমান উদিগ্ন? ভাৱিব আৰম্ভ কৰিছিল।
হিংসা হৈছিল নেকি বাৰু?হয় তেওঁৰ ইৰ্ষা ভাৱ হৈছিল। হয় এইট�ো হবই ঈশ্বৰেও
ইৰ্ষা কৰে অৱশ্যে কৰিবই আমি এটা অংগীকাৰত বান্ধ খাই পৰিছ�ো। কেনেকৈন�ো
আমি অন্য এজন প্ৰেমীক আনিব পাৰ�ো।
এইট�ো বাৰু দৈৱক্ৰমে হ�োৱা ঘটনা নেকি? য�োহনৰ প্ৰথম বাক্যত কৈছে, মন
পালটন কৰা কিয়ন�ো স্বৰ্গৰাজ্য ওচৰ পালে।(মথি ৩:২)
য�োহনে কৈছিল নেকি?নে আৰু আন ক�োন�োবাই কৈছিল যীচু ৱে কৈছিল, মন
পালটন কৰা।(মথি ৪:১৭)
আমাৰ প্ৰভু আৰু ৰজাই গম পাইছিল মন পালটন অতি প্ৰয়�োজন এটা চিৰযুগমীয়া
সম্পৰ্ক স্হাপন কৰিবলৈ হলে। ইয়াতে এইট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় যে মানুহজন তেওঁৰ
হয় নে নহয়।(মন পালটন কৰিলে তেওঁৰ আজ্ঞামতে জীৱন যাপন কৰিলে তেওঁৰ
ল�োক হৈ পৰিব পাৰি।)
তেতিয়া যীচু ৱে ৰাজহুৱাকৈ নগৰত পৰাক্ৰম কাৰ্য্য কৰিছিল তাৰ নিবাসীবিলাকে
মন নাপালট�োৱা হেতু কে গৰিহনা দিবলৈ ধৰিলে।(মথি ১১:২০)
যদি এজন ব্যক্তি কৰিব পৰা কাম আছে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সেইট�ো হৈছে, “ঈশ্বৰলৈ
মন পালটন” আৰু যীচু ৱে আঙু লিয়াই দিয়ে, এঞ্জেলাই পুৰনি তেওঁ ভাল প�োৱা
লৰাট�োক এৰিবলগা হৈছিল আৰু জাষ্টিনক জীৱনট�ো দিব লগা হৈছিল। সেইবাবে
আমি পাপৰ পৰা মন পালটন কৰি যীচু ৰ লগত সমন্ধ স্হাপন কৰিব লাগিব।
এই বাৰ্ তাট�ো আমি বহুত বাৰ দেখিছ�ো।কাৰণ যীচু খ্ৰীষ্টৰ পৰিচৰ্য্যাৰ প্ৰধান
অভিযান।তেওঁ কৈছিল, “মই আহিছ�ো....যিবিলাকে জানে তেওঁল�োককে পাপী বুলি
মন পালটন কৰাৰ প্ৰয়�োজন।”(লূক ৫:৩২)অকনমান আপুনি প্ৰয়�োজন শব্দট�ো মন
কৰক, মন পালটনৰ বাহিৰে আন উপায় নাই। যীচু ৱেও কিছু মান মানুহলৈ এই
ব্যাখ্যা দিছে। যদি মন পালটন নকৰা ত�োমাল�োকে নিজৰ নিজৰ পাপতে মৰিবা।
ইয়াতে শুদ্ধতাট�ো দেখা প�োৱা যায়।মন পালটনৰ বাহিৰে ঈশ্বৰলৈ ঘুৰি অহাৰ অন্য
পথ নাই।(লূক ১৩:৩)
আক�ৌ আমি যদি মন কৰ�ো দেখা পাম কেনেকৈ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰ�োতে শিষ্যবিলাকে
চাই আছিল। শিষ্যবিলাকে ওলাই গৈ প্ৰত্যেককে যি সকলক লগ পাইছিল কৈ মন
পালটন কৰিবলৈ কৈছিল।(মাৰ্ক ৬:১২)
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অকনমান “প্ৰত্যেককে”শব্দট�ো ধ্যান কৰক। যিহেতু মন পালটন নহলে পৰিত্ৰাণ
নাপায়।
গতিকে প্ৰত্যেককে ক�োৱা প্ৰয়�োজন আনকি ধনী মানুহজন যিজনে নৰকত জুইত
জ্বলি আছিল তেওঁ জানিছিল মন পালটন শব্দট�োৰ মহত্ব।
ধনী মানুহজনে কৈছিল, “নহয় পিতৃ আব্ৰাহাম, যদি মৃতবিলাকৰ
মাজৰ পৰা এজন পঠ�োৱা হয় তেতিয়া পাপৰ পৰা উভতি মন পালটন
কৰিব।”(লূক ১৬:৩০)
পুনৰুত্থানৰ পিছৰ অৱস্হাট�োন�ো কি? বাৰ্ তাট�োৱে সলনি কৰিব পাৰিছেনে? লূকে
লিখিছে কেনেকৈ শিক্ষাবিলাকৰ যীচু ৱে দেখা দিছিল। তেওঁ শিষ্যবিলাকক হৃদয়ৰ
বুজি প�োৱাৰ কঠিনতাৰ বাবে গালি পাৰিছিল। আৰু তেওঁ তেওঁবিলাকক বুজাইও
দিছিল। তেওঁ মনত পেলাই দিছে কেনেকৈ পূৰ্বতেই তেওঁৰ বিষয়ে ভাৱবাণী প্ৰচাৰ
কৰা হৈছিল।
“এইট�োও লিখা হৈছিল এই বাৰ্ তাট�ো প্ৰভু যীচু ৰ নামত সমূহ জাতিলৈ
যিৰুচালেমৰ পৰা আৰম্ব কৰি কৰা যাব।” “যি সকলে পাপৰ ক্ষমা বিচাৰে
মন পালটনৰ য�োগেদি তেওঁল�োকক ক্ষমা কৰা হব।”(লূক ২৪:৪৭)
ভাৱবাদীয়ে ভাৱবাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল, ক্ষমাট�ো অকল প্ৰভূ যীচু খ্ৰীষ্টৰ নামত
প�োৱা যায় যদি মন পালটন কৰা হয়।পাচঁ নি পিতৰেও কৈছে,
“পবিত্ৰ আত্মাৰ দিনত কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰি সেইট�ো লিখিছে”
“ত�োমাল�োক প্ৰত্যেকজন ত�োমাল�োকৰ পাপসমূহৰ কাৰণে ঈশ্বৰলৈ ঘুৰা
আৰু যীচু খ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তিষ্ম ল�োৱা ত�োমাল�োকৰ সকল�ো পাপৰ ক্ষমা
পাবলৈ।”(পাঃকঃ ২:৩৮)
আক�ৌ যেতিয়ালৈ মন পালটন নহয় পাপৰ ক্ষমা নাই। প�ৌলে কি কয়?তেওঁ
বাৰ্ তা সলনি কৰা নাই,
“মই সেই দৰ্শন পাই বাধ্য হল�ো যি দৰ্শন স্বৰ্গৰ পৰা আহিছিল। মই প্ৰথমে
দমছকাছ তাৰ পিছত যিৰুচালেম, যিহুদা আৰু পৰজাতি বিলাকক বাৰ্ তা দিল�ো
যে, প্ৰত্যেকে পাপৰ পৰা মন পালটন কৰি ঈশ্বৰলৈ ঘুৰক। আৰু প্ৰমান কৰি
দেখুৱাওক তেওঁবিলাকে ঘুৰি ভাল কৰ্ম কৰিছে সেয়া।”(পাঃকঃ ২৬:১৯-২০)
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এটা সুয�োগ কি কৈছে তেওঁ? প্ৰত্যেকে পাপৰ পৰা মন পালটন কৰিব লাগিব।
প�ৌলে ব্যাখ্যা কৰিছে কেনেকৈ ঈশ্বৰে নিজকে দান কৰিছে প্ৰত্যেকৰ প্ৰয়�োজনীয়তা
পূৰ কৰা বিষযট�ো যিহুদা হওক বা পৰজাতি হওক পৰিত্ৰাণ গ্ৰহণ কৰক।
প্ৰথম অৱস্হাতেই ঈশ্বৰে মানুহৰ ফালে দৃষ্টি কৰিছিল আৰু ঈশ্বৰে কৈছে, আজ্ঞা
দিছে, প্ৰত্যেকজনকে প্ৰতিট�ো ঠাইতে পাপৰ পাৰ ঘুৰিব কৈছে।(পাঃকঃ ১৭:৩০)
যদি আপুনি যীচু খ্ৰীষ্টৰ শিক্ষা বিলাক চায় সেইব�োৰে কি কৈছে সেইট�ো বুজিবলৈ
চেষ্টা কৰক।
সেয়েহে আমি প্ৰাথমিক শিক্ষা বন্ধ কৰিব লাগিব।কিন্তু আমি তাৰ পৰিবৰ্তে
সিদ্ধিৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। নিশ্চিতবাৱে আমি আক�ৌ মন পালটন
কৰি ভিত্তিমূল স্হাপন নকৰি আমি আৰম্ভ কৰিব নালাগে।(ইব্ৰী ৬:১)
নতু ন নিয়মৰ প্ৰতিট�ো পুস্তক সামৰি মই ল�োৱা নাই যত এই আজ্ঞাট�ো আৰম্ভ
হৈছে কিন্তু মই গুৰুত্বহে বেছি দিছ�ো পাপৰ পৰা মন পালটন কৰা কথাত।
যদি আমি বেয়া বেয়া কামবিলাকত লিপ্ত হৈ থাক�ো আমি প্ৰকৃ ত খ্ৰীষ্টিয়ান হব
ন�োৱাৰ�ো।
যদি আমাৰ লৰা-বন্ধু ছ�োৱালী বন্ধু বিলাকৰ লগত য�ৌন-উৎপীড়নত লিপ্ত
হওঁ আমি ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান হব ন�োৱাৰ�ো। আমি যদি সমকামীৰ লগত জড়িত হওঁ
খ্ৰীষ্টিয়ান নহও।
যদি আমি কৰ ফাকি দিওঁ খ্ৰীষ্টিয়ান হব ন�োৱাৰ�ো।
যদি ক্ষমা দিব ন�োৱাৰ�ো আমি খ্ৰীষ্টিয়ান হব ন�োৱাৰ�ো। নতু ম নিয়মৰ কিছু ভাগহে
আমি যদি মানি চল�ো তেন্তে আমি Knock off যীচু হে সজাইছ�োঁ। আমি নিজকে ভূ লাও
আৰু আমাৰ বিশ্বাস মাত্ৰ কল্পনা আৰু আমি সাৱধান হব লাগে।
“ত�োমাল�োক শুনা নাইনে, ঈশ্বৰৰ বাক্যই কি কৈছে, তাক কৰা নহলে
ত�োমাল�োকে নিজেই নিজকে ভূ লাইছা।”(যাক�োব ১:২২)
আমি নকলে শুন�োতাবিলাকে জানিব কেনেকৈ? নেতা হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰি
দিছ�োঁনে?আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি আছে নেকি? তেওঁ আপ�োনালৈ ৰৈ আছে ম�োৰ
লগত আপুনিও এই প্ৰাৰ্থনাট�ো কৰক।
“প্ৰকৃ ততে তেওঁল�োকলৈ মৰম আছেনে? যদি এইট�োৱেই আমাৰ প্ৰৱেশ পথ হয়
তেন্তে আমি এঞ্জেলাৰ পৰিয়াল আৰু আন পৰিয়ালে কৰিছিল তেওঁল�োকৰ বিয়াৰ
সময়ত তেনেকুৱা হম। তেওঁল�োকে এঞ্জেলাই নজানাকৈ জাষ্টিনৰ লগত তাইৰ বিয়া
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ঠিক কৰিছিল। তাইৰ আগৰ লৰাজনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। আৰু
জাষ্টিনৰ বহুত খং উঠিছিল।
ক�োন�ো চিন্তাৰ কাৰণ নাই প্ৰিয়সকল, এটাই সত্য শুভবাৰ্ তা যিট�ো হল মন
পালটন কৰি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা। যদি মন পালটন হ�োৱা নাই বিশ্বাস হ�োৱা নাই।
শুভবাৰ্ তাৰ মাধ্যম হল বিশ্বাস লগতে প্ৰাৰ্থনা তাৰ পিছত জ্ঞাত পাপৰ পৰা মন
পালটন, মাহ, বছৰ কৰি থকাৰ পিছত তেওঁল�োকে গম পাব। এঞ্জেলাই দুখ কৰিছিল
জাষ্টিনক বিয়াৰ সিদ্ধান্ত সমন্ধে নকৈ। আমিও গীৰ্জাঘৰত পাহৰি যাওঁ কবলৈ পৰিত্ৰাণ
পাবলৈ কি কৰিব লাগে সেইট�ো।
এঞ্জেলাই সত্যট�ো কবলৈ কুন্ঠাব�োধ কৰিছিলব তেওঁৰ যেতিয়া জাষ্টিনৰ সৈতে
বিয়া পাশত আবদ্ধ হৈছিল।সেয়ে আমি প্ৰায় নেতা বা মণ্ডলীৰ পালক সকলে
কেৱল মাত্ৰ উপৰ�োৱা কথাব�োৰ জনাওঁ. কিন্তু আমি সকল�ো সত্য কথাব�োৰ মণ্ডলীৰ
ল�োকবিলাকক কব লাগে।যাতে তেওঁল�োকে সত্যতাত আগবঢ়ি ঠনকিয়াল হৈ পৰিত্ৰাণ
পাই।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
নতু ন নিয়মে স্পষ্ট বাৰ্ তা দিছে। মন পালটন নহলে পাপ ম�োচন নহয়। আপুনি যীচু ৰ
লগত বিয়া হব ম�োৱাৰে যদি আন সমন্ধ আপ�োনাৰ আছে। আপুনি মৰিব লাগিব
আপ�োনাৰ পুৰনা জীৱনৰ কাৰণে যাতে নতু ন জীৱন আৰম্ভ হয়।
যদি আপুনি য�োগায�োগকাৰী হিচাপে অকল কটায় আপুনি আপ�োনাৰ প্ৰয়�োজনীয়
বিবেকেৰে জানিব পাৰিব। যদি তেনেকুৱা নকৰে আপ�োনাৰ ল�োকবিলাকে বুজি
নাপাব। আৰু আপ�োনাৰ বুজ�োৱা উদ্দেশ্য হেৰাই যাব। ঈশ্বৰে এইট�ো জানে তাৰ
কাৰণেই তেওঁ স্পষ্ট ভাৱে বনাইছে।
হয়ত�ো আপুনি বহুতবাৰ মন পালটন কৰিলে, কিন্তু মন পালটন ন�ো হয়
কেনেকৈ ভালদৰে বুজাত সহায় হৈছে নে? এতিয়া আপুনি কি পাৰ্থক্য দেখিছে পঢ়াৰ
পাছত?জগতৰ লগত জীয়াই থকা দিন কেইটাত কি সলনি হৈছে। ঈশ্বৰক আপুনি
কওক দেখুৱাই দিবলৈ, এটা বিশেষ কাৰ্য্য যে আপুনি মন পালটাইৰ প্ৰতি সহাৰি
দিবলৈ, ক�োনট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰনত হব লাগে।
আপুনি লিখি থব তেওঁ কি কয় আপ�োনাৰ প্ৰতিট�ো পৰিকল্পনা কেনেকৈ ন�ো
কাৰ্য্যব�োৰ আপুনি নিয়াৰিকৈ কৰি যাব।

২০
মন পালটন
আগৰ অধ্যায়ত আমি বাৰে বাৰে শুনি আহিছ�ো যে, “পাপৰ পৰা মন পালট�োৱা
আৰু ত�োমাৰ ঈশ্বৰলৈ ঘুৰা।”মন পালটনৰ বিকল্প ব্যৱস্হা নাই। কিন্তু অনন্ত জীৱন
পাবলৈ প্ৰয়�োজন। এই বিষয়ে আমি আল�োচনা কৰ�ো এইট�ো নধৰি আমি (পিছৰ
অধ্যায়ত) খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে মন পালটনৰ প্ৰয়�োজন ঈশ্বৰৰ লগত সুন্দৰ সহভাগিতা
পাবৰ বাবে।
প্ৰথম, নতু ন নিয়মৰ মন পালটন পুৰনি নিয়মৰ মন পালটনতকৈ বেলেগ।
যেতিয়া মন পালটন কৰে পুৰনি নিয়মত সুতাৰ কাপ�োৰ পিন্ধে, তেওঁল�োকে দুক
মনেৰে মাটিত পৰি বহুত�ো চকুৰ পানী উলিয়াই। এইট�ো হল বাহ্যিক ৰুপ। আমি
নতু ন নিয়মৰ মন পালটন হল ভিতৰত। হৃদয়ত কেন্দ্ৰীভূত হয়।

নতু ন নিয়মৰ মন পালটন
–বিশেষ্য পদ “মন পালটন” আৰু ক্ৰিয়া “অনুতাপ” ২৪৩০ বাৰ এই মন পালটন
বাইবেলত প�োৱা যায়।মন পালটনৰ সংজ্ঞা, “মন সলনি” The baker encyclopedia
of the Bible য়ে ব্যাখ্যা কৰিছে যে মন পালটন হল মন পৰিবৰ্ত ন ব্যক্তিগত
পৰিকল্পনাৰ কাৰণে নহয়। অভিপ্ৰায় আৰু বিশ্বাস কিন্তু সকল�ো পাপৰ পৰা ঈশ্বৰলৈ
ঘুৰি য�োৱা।
মই সলনি হম, ম�োৰ মন সলনি হব, তথাপি সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যয় নহলেও “ The
Lexham the Theological Worldbook goes deeperty” য়ে ব্যাখ্যা দিছে মন
পালটন হল এটা প্ৰক্ৰিয়া যত ব্যক্তিয়ে মন আৰু ইচ্ছা পৰিবৰ্ত ন হয় পাপৰ পৰা
আৰু ঈশ্বৰলৈ ঘুৰি যায়।
মন পালটন নিশ্চিতভাৱে মনহে বুজায় কিন্তু আমাৰ ইচ্ছা আবেগক বুজায়।
যীচু খ্ৰীষ্টই কৈছে, “চিত্তৰ পৰা কু-চিন্তা, নৰবধ, পৰস্ত্ৰীগমন, চু ৰি, মিছা
সাক্ষ্য, নিন্দা আদি ওলায়।”(মথি ১৫:১৯:২০)
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ব্যৱহাৰৰ স্বতঃ প্ৰন�োদিত বা স্বভাৱগতেই আমাৰ ভিতৰৰ পৰা আহে। যদি
সেইট�োৱে হয় যীচু ৱে কলেহেতেঁ ন ব্যৱহাৰৰ আমাৰ মনৰ পৰা আহে। শাস্ত্ৰই ব্যাখ্যা
আগবঢ়াইছে, “তাৰ মনৰ ভাৱ যেনেকৈ তাৰ প্ৰকৃ তিও তেনেকৈ।” (হিত�োপদেশ
২৩:৭) এই বিষয়ে বিতং ভাৱে ব্যাখ্যা কৰি দিয়া হৈছে আমালৈ।
আপুনি হয়ত�ো ভাৱিছে ব্যবহাৰৰ দ্বাৰা ম�োৰ সংজ্ঞা দিয়াট�ো নিবিচাৰ�ো।মই
মানি লৈছ�ো কিন্তু যীচু ৰ বাক্য আমি কেনেকৈ প্ৰত্যাখ্যান কৰিম? “সিহঁ তৰ কৰ্মফলৰ
দ্বাৰাই সিহঁ তক চিনিবা।” (মথি ৭:১৬)
মন পৰিবৰ্ত ন তেতিয়াহে হয় যেতিয়া আমি প্ৰকৃ ত সত্যৰ বাবে সাৰ পাওঁ। মন
পৰিবৰ্ত ন মানে হল প্ৰকৃ ত নম্ৰতা আৰু এই নম্ৰতাই আমালৈ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ লৈ আনে
যিট�ো আমাৰ জীৱন ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰখাত সহায় কৰে।

অবিশ্বাসী
মন পৰিবৰ্ত ন বিশ্বাসী আৰু অবিশ্বাসী দুয়�োৰে জীৱনত প্ৰয়�োগ হয়, বিশ্বাসী সকলৰ
জীৱনত মন পৰিবৰ্ত নৰ প্ৰভাৱ প্ৰথম অধ্যায়ত পাইছ�ো য�োহন বাপ্তাইজক, যীচু আৰু
যীচু ৰ শিষ্যবিলাকৰ পৰা। “পাপৰ পৰা মন পালটন কৰা আৰু ঈশ্বৰলৈ ঘুৰা” এই
দুটা আজ্ঞা নিবিড়ভাৱে লগ লাগিছে কিন্তু সম্পৰ্ক নাই। অন্য ভাষাত কবলৈ হলে,
এটা ন�োহ�োৱাকৈ আনট�ো হব ন�োৱাৰে কিন্তু এই দুটা আজ্ঞা এটা আধলিৰ দৰে
যাৰ দুই মূৰে দুই মূৰ হৈ থাকে। যিজনে প্ৰকৃ তভাৱে যীচু লৈ আহে তেওঁ হল, ম�োক
যিজনে বিচাৰ কৰে মই তেওঁৰ নিচিনা। এতিয়া মই গম পাইছ�ো য়ে মই সম্পূৰ্ণ
ভাৱে ভূ ল। এতিয়াৰ পৰা আগলৈ ক�োন�ো কথা নাই, “মই বিশ্বাস কৰি ম�োৰ সম্পূৰ্ণ
হৃদয়, মন, ব্যৱহাৰৰ য�োগেদি আক�োৱালি লম।”
এই মানুহজনে সিদ্ধান্তট�ো হৃদয়ৰ পৰা লৈছে (যিট�ো আবেগ ইচ্ছা)তেওঁৰ ইচ্ছা
পালন কৰিবলৈ। সংলগ্ন হৈ থকা আৰ্শীবাদব�োৰ হৈছে ঈশ্বৰৰ মতে তেওঁ অবিৰতভাৱে
শুনি থাকিব। আক�ৌ মনত পেলাই দি যীচু ৱে উদ্ধৃতি দিছে, “যি ক�োন�োৱে তেওঁৰ
ইচ্ছা পালন কৰিবলৈ মনস্হ কৰে, তেন্তে এই উপদেশ ঈশ্বৰৰ পৰা হয়, বা মই
নিজৰ পৰা কওঁ তেওঁ তাক জানিব।”(য�োহন ৭:১৭)
মন পালটনৰ ক্ষেত্ৰত এজন অবিশ্বাসী স্বাৰ্থপৰ জীৱন এৰি ঈশ্বৰলৈ মনস্হ কৰে,
আৰু এইট�োৱে তেওঁল�োকৰ হৃদয় ঈশ্বৰৰ মাত শুনিবৰ বাবে হৃদয় খুলি দিয়ে।
যেতিয়া অবিশ্বাসী ল�োক বিলাকে প্ৰকৃ ততে মন পালটন কৰে তেওঁল�োকে দেৱপূজক
ৰুপে পূজা কৰি থকা যিট�ো স্বভাৱ সেইট�ো এৰি সম্পূৰ্ণভাৱে ঈশ্বৰৰ শক্তিত বাধ্যহৈ
জীৱন কটাবলৈ সিদ্ধান্ত লয়।

মন পালটন
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ফলস্বৰুপে তেওঁল�োকে ঘ�োষনা কৰে, “মই আৰু কেতিয়াও ম�োৰ মন, ভাৱ, চিন্তা,
বিশ্বাস, তৰ্কবিতৰ্ক কাৰণ দৰ্শোৱা দৰ্শি(যুক্তি) যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ ওপৰত
নিজকে উন্নত কৰিব খ�োজে সেইবিলাকক মই আৰু কেতিয়াও আক�োৱালি নলওঁ”
প�ৌলে সাহসেৰে উদ্ধৃতি দিছে“আমি ঈশ্বৰৰ সজুলি জগতৰ সজুলি নহয়, মানুহৰ মন টু কুৰিয়াবলৈ আৰু
তৰ্ক বিতৰ্ক যাতে মিছা। যুক্তি দৰ্শন ধংস কৰি ঈশ্বৰৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব
পাৰে তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হব লাগে। আমি প্ৰত্যেক অহংকাৰী বাধা-বিঘিনি
যিব�োৰে মানুহক ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে সেইব�োৰক ধংস কৰ�ো।
আমি তেওঁ ল�োকৰ বিদ্ৰোহী মন আক্ৰমন কৰি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ বাধ্যতা হবলৈ
পথ শিকাই দিওঁ।” (২ কৰিন্থীয়া ১০:৪-৫)
ঈশ্বৰৰ সজুলিব�োৰ হল, তেওঁৰ বাক্য, জ্ঞান, উপদেশ। জগতৰ সজুলিব�োৰ হল,
সমাজৰ দৰ্শনবিদ্যা, সংস্কৃতি, ৰীতিনীতি, বিধান, বা জীৱন নিৰ্বাহ যিব�োৰ ঈশ্বৰৰ
বাক্যৰ বিপৰীত। আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, “জগতৰ সজুলি আছে নেকি? হয়
আছে, জগতৰ সজুলি হল প্ৰচণ্ড নৰক, জগতৰ ব্যৱস্হা হল বিশ্বাসী আৰু অবিশ্বাসী
একাকাৰ কৰাট�ো।
উক্ত পদত মন কৰকচ�োন দুটা অভিহিত কৰা শব্দ, “টু কুৰিওৱা” আৰু “ধংস”
এই দুটা শব্দৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায়ে পুৰনি নিয়মত ব্যৱহাৰ হৈছে যেতিয়া মানুহবিলাকে
দেৱপূজাৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল। ইস্ৰায়েলে টু কুৰিয়ায়, চু ৰ্ণ-বিচু ৰ্ণ কৰিব নাইবা
নিৰ্মান কৰা মুৰ্তি (মনত ৰাখিব তেওঁল�োকে যি কৰিছিল, দেৱপূজাৰ শিপা হল পাপৰ
অভ্যাস) এইট�োৱে তেওঁল�োকে প্ৰকৃ ততে ধংস কৰিছিল। সামাজিক মৰ্য্যদা নহয়।
প�ৌলে ক�োৱা নীতিট�োও বেলেগ নহয়। আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য ব্যৱহা কৰ�ো মানুহৰ
দেৱপূজনীয় যি মন, যিব�োৰ খ্ৰীষ্টৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে সেইবিলাকৰ লগত সন্মূখীন
হব বাবে। এইট�ো কৰাৰ য�োগেদি শুন�োতাব�োৰে মন পালটন( টিকুৰিয়াব আৰু ধংস
হব) গ�োটেই মানুহৰ তৰ্ক -বিতৰ্ক , যুক্তি নাইবা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বাধ্যতা, ফলস্বৰুপে
ব্যৱহাৰ কৰি থকা যি পাপব�োৰৰ সেইব�োৰৰ পৰা মন পালটন কৰিব লাগিব যিট�ো
কৰিলে ঈশ্বৰে মুকলি বা মুক্তি দিব।

দাৰ্শনিক পাৰ্থক্য
এইট�োৱে এটা বৰ ডাঙৰ দাৰ্শনিক পাৰ্থক্যকৰন আজিকালিৰ আধুলিক পৰিচৰ্য্যাসমূহত
আনি দিছে। বহুত�ো নেতাই এটা মন লৈছে যে হেৰাই তখা আত্মা বিচাৰিবলৈ,
আমি শুভবাৰ্ তা সন্মূখীন ন�োহ�োৱাকৈ দিব লাগে। অন্য ভাষাত মন পালটনৰ বাবে
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পাপ চিনাক্তকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা পাপয়ে এৰিব এৰিবলৈ বাধ্য হয় সেইট�োৰ পৰা
বিৰত থাকি মিলি থাকিলে হল।এনেকুৱা ধৰণৰ মন�োভাৱ ললে, আমি জ্ঞাত ভাৱে
বা অজ্ঞাতভাৱে বিক্ৰেতা হৈ পৰিম, যিজনে ক্ৰেতাৰ পৰা লাভ বিচাৰি থাকে।
কব লগা হৈছে যে আজিকালিৰ হেৰুৱা আত্মা বিচৰা পদ্ধতিট�ো এনেকুৱাই
হৈ পৰিছে দুটা লাভ আছে এই পৰিচৰ্য্যাৰ দৰ্শনৰ, প্ৰথমট�ো হল, আমি মানুহৰ
পৰা তাড়না, লাঞ্চনা, দুখ, আনকি ক�োব আইনগতভাৱে কমকৈ মৰমভাৱ দেখুৱাই
যিট�োৱে আইন প্ৰদৰ্শন কৰা মানুহ এজন শুদ্ধ হবৰ বাবে। ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ
আৰু ক্ষমতাশীলতাৰ চিনাক্তকৰন। আইনগত কাৰণতেই বহুত�ো মানুহে প্ৰকৃ তৰুপে
ঈশ্বৰৰ পৰা সমন্ধ এৰি দিছে।
যীচু ৱে “আইনগত পৰিচৰ্য্যাৰ” পৰিণতি চিনাক্তকৰণ কৰিছে, “ত�োমাল�োকে
স্বৰ্গৰাজ্যৰ দুৱাৰ মানুহবিলাকৰ আগত বন্ধ কৰিছা।”(মথি ২৩:১৩)
সেইবাবে আমাৰ যি আইনগত নিয়ম বন্ধ কৰাৰ ইচ্ছা সেইট�ো শুদ্ধ। আমি
নতু ন নিয়মৰ পৰিচৰ্য্যা জান�ো বন্ধ কৰাট�ো ভাল হব?এবাৰ আগতে মানুবহৃ বিলাকে
ধংস কৰাৰ দৰে। আমি জান�ো কেচু ৱা এটা গাধুৱা পানীৰে সৈতে দলিয়াই দিম?
আমি এইব�োৰ প্ৰশ্ন জনাট�ো প্ৰয়�োজন কাৰম আজিকালি পৰিচৰ্য্যা শাস্ত্ৰসন্মত ভাৱে
হৈ থকা নাই। মণ্ডলী হওক বা সৰু সৰু প্ৰাৰ্থনাৰ গ�োট। কেনেকৈ আমি মন পালটন
ন�োহ�োৱাকৈ পৰিত্ৰাণ দিব পাৰিম কাৰণ বাইবেলে কৈছে, মন পালটন প্ৰয়�োজন আৰু
আমি যিবিলাকে সীমিত শুভবাৰ্ তা পাইছ�ো তেওঁল�োক প্ৰকৃ ততে উদ্ধাৰ পাইছ�োঁনে?
দ্বিতীয় লাভট�ো হল, আমি বহুত�ো বাপ্তিষ্ম ল�োৱা মানুহ পাই ডাঙৰ ডাঙৰ
গীৰ্জাঘৰ, পৰিচৰ্য্যা সৰু, সৰু প্ৰাৰ্থনাৰ গ�োট কিন্তু আমি পাহৰিছ�ো নেকি? বহুত
মানুহ হাৰ�োণৰ লগত আছিল?আমাৰ সমন্ধ ঈশ্বৰৰ লগত ভাল নে বেয়া সেইট�ো
সহভাগীতা বা গীৰ্জা ডাঙৰ সৰুৰ লগত ক�োন�ো কথা নাই।
আমি বাৰু যীচু খ্ৰীষ্টৰ পিছত যাবলৈ হলে কিছু মান ব্যয় বহন কৰিব লাগিব
পাহৰিছ�ো নেকি বাৰু?আমি বাৰে বাৰে তেওঁ ক�োৱা আজ্ঞা চাইছ�ো নেকি পাপৰ পৰা
আঁতৰ হৈ থাকিবলৈ। (নিজকে পাহৰিব লাগিব) আৰু ক্ৰু চ তু লিব লাগিব।(সম্পূৰ্ণ
ইচ্ছা তেওঁৰ বাধ্য হব বাবে)
যদি আমি দৈন্নন্দিন কৰি থকা পাপৰ সন্মূখীন নহওঁ এজন মানুহ যিজনে যীচু ক
গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ আমাৰ নিচিনা সমাজৰ নীতিৰ দ্বাৰাঈ জীৱন কটাই থাকিব।
আমাৰ বৰ্ত মান সমাজত এইট�ো সাধাৰণ হৈ পৰিছে যে বিয়া ন�োহ�োৱাকৈ প্ৰেমীক
প্ৰেমিকাই শুৱ পাৰে। সমকামী অনুশীলন কৰিব পাৰে। আনকি যিট�ো এনেকুৱা
অৱস্হালৈ যাব পাৰে যিট�ো শুদ্ধ নহয়। মাদক দ্ৰব্য পান কৰা, বেয়া কাৰ্য্য কৰা,
চিনেমা চ�োৱা, ইত্যাদি ম�োৰ তালিকাখন সীমাহীন।

মন পালটন

161

স্বৰ্গ ৰ তু ল্য
প্ৰকৃ ততে নতু ন নিয়মত আজ্ঞা দিছেনে?হয় ৫০০ ৰ�ো অধিক বাইবেলত উল্লেখিত
যে ভাৱচিন্তা, ব্যৱহাৰ, কু-চিন্তা ইত্যাদিৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ।পাঁচনি প�ৌল এনে
এজন মানুহ যিজনে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিছিল তেওঁ লিখিছে-“ঈশ্বৰৰ বাক্য মানি
ল�োৱাট�োৱেই হল ঈশ্বৰে বিচৰা বিষয়।”(১ কৰিন্থীয় ৭:১৯)
উদাহৰণ বিয়াৰ আগত য�ৌনতাট�ো অকন মানাই কৰা নহয় বৰং বিচাৰৰ
সন্মূখীন হব লাগিব তলত উল্লেখিত বাক্যব�োৰ মন কৰক।
খ্ৰীষ্টৰ ৰাজ্যত ক�োন�ো ব্যাভিচাৰী, লুভীয়া, দেৱপূজকৰ অধিকাৰ নাই। ভূ ৱা
বাক্যৰ দ্বাৰাই ত�োমাল�োকক ভূ লাবলৈ কাক�ো নিদিবা। কিয়ন�ো সেইব�োৰৰ
কাৰণে ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ নামি আহে।(ইফিচীয়া ৫:৫-৬)
আক�ৌ যিবিলাকে ব্যভিচাৰ কৰে তেওঁবিলাকৰ বিচাৰ হব।(ইব্ৰী ১৩:৪)
আমি যি পঢ়িল�ো এইট�ো অকল য�ৌনতা, বিয়াৰ আগতে হ�োৱা য�ৌনতাট�োকে
বুজ�োৱা নাই, কিন্তু, বেয়া, ফট�ো চ�োৱা, বেয়া কিতাপ পঢ়া বা আন অনান্যব�োৰ�ো
যিব�োৰ বেয়া কাম। যদি আমি এইব�োৰ নকওঁ শুনিব ন�ো কেনেকৈ? আমি এইব�োৰ
সত্যতা লৈ তেওঁল�োকৰ আগত ঈশ্বৰৰ বাক্য কবলৈ গৈছ�ো নে?
“ত�োমাল�োকে ভ্ৰান্ত নহবা, ব্যাভিচাৰী, দেৱপূজক, পৰস্ত্ৰীগমন সুখাভিলাষী,
পুংমৈথনী, চু ৰ, লুভীয়া, মতলীয়া, নিন্দক এইবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত
অধিকাৰ নাপাব।”(ইফিচীয়া ৬:৬-৯)
আইনসৰ্বচ্চো সাধাৰম ভাল প�োৱাৰ দ্বাৰা বহুতে ধংস আনিছে। তেওঁল�োকে নতু ন
নিয়মৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰে। নিজৰ নীতি নিয়মৰ তেওঁল�োকৰ সন্মত ব্যৱহাক
মানুহৰ লগত মিলি থাকিবলৈ। আমি বাৰু যীচু ৰ বাক্যব�োৰ ক�োৱাৰ পৰা বিৰত
হৈছ�োঁ নেকি?যীচু ৱে নিজে আজ্ঞা দিয়াই হওক বা, পাঁচনিৰ দ্বাৰা লিখা হওক।
অলপতে মই এটা ডাঙৰ মণ্ডলীত এই ১ কৰিন্থীয়াৰ পৰা বাৰ্ তা আনিছিল�ো। মই
প্ৰথম কেইটামান বাৰ্ তা অনাৰ পিছত বাকী পিছৰ কাৰ্য্যত এই সমকামীৰ বিষয়ে
বাৰ্ তা আনিব নেলাগে বুলি কলে। সেই সময়তে এজন আৰক্ষী বিষয়া আহিছিল যাৰ
সমকামী নাৰী এজনীৰ লগত সমন্ধ গঢ়ি উঠিছিল ২০ বছৰ। ধৰি কান্দি কান্দি
আহিছিল। আৰু কৈছিল, “তেওঁৰ কিতাপ ম�োক লাগে যে আজি ৰাতি কৈছিল, ভাল
বা ঈশ্বৰ”?জনে ম�োক কলে আজি এই বিষয়ে।
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যদি আমি এটা দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাৰে গৈ থাক�ো কেনেকৈ স্বৰ্গৰাজ্য বৃদ্ধি পাব?
চিন্তা কৰকচ�োন য�োহন বাপ্তাইজৰ বাৰ্ তা। তেওঁৰ বাক্যই পাপ সমূহৰ বিষয়ে
কৈছিল, তেওঁ কৈছিল ধনীবিলাকক ত�োমাল�োকৰ ধন সম্পতি দুখীয়াবিলাকক ভগাই
দিয়া, চু ৰ কৰা বন্ধ কৰা আৰু নিজৰ নিজৰ কামত যি বেচ তাৰ দ্বাৰাই আনন্দ
পাওক।(লূক ৩:১০-১৭) মানুহবিলাকে তেওঁৰ বাক্য শুনিবলৈ গৈছিল কাৰণ সত্যট�ো
জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল।আৰু মানুহবিলাকে পাপ স্বীকাৰ কৰিছিল, তেওঁবিলাক সেই
আৰক্ষীজনৰ দৰেই আছিল।
য�োহন বাপ্তাইজকে হেৰ�োদক কৈছিল, যিহুদাৰ ৰজা যি তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য
উলংঘন কৰিছে কাৰণ তেওঁৰ ভায়েকৰ পত্নীৰ লগত শুইছিল। আৰু য�োহনে তেওঁৰ
মূৰট�ো হেৰুৱাইছিল। য�োহনে ৰজা বুলি তেওঁৰ ভাল লগা কথা ক�োৱা নাছিল।
কিন্তু তেওঁ সন্মান পাইছিল। যদি ৰাজহুৱাভাৱে য�োহনে হেৰ�োদক তেওঁৰ পাপৰ
বিষয়ে নকলেহেতেঁ ন হয় তেওঁ জীয়াই থাকিলেহেতেঁ ন। কিন্তু পিছত যীচু ৱে য�োহন
বাপ্তাইজকক সন্মান কৰিছে। (মথি ১১:৭-১৫) আৰু আমি অকল অনন্তকলীয়া
পুৰস্কাৰ কল্পনা কৰিব পাৰ�ো যিট�ো বিচাৰৰ সন্মূখত পাম। হেৰুৱা আত্মাৰ প্ৰতি
লক্ষ্য ৰাখি য�োহন বাপ্তাইজকে স্বৰ্গীয় মানমৰ্য্যদা ট�ো ৰাখিছিল।
প�ৌলেও লিখা আৰু ঘ�োষনাৰ দ্বাৰা যীচু ৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিব ধৰিছিল। তেওঁ
বাৰ্ তা হেৰুৱা আত্মাৰ বাবে যে আছিল সেইট�ো স্পষ্ট। প্ৰত্যেকে যেন পাপৰ পৰা মন
পালটন কৰে আৰু তেওঁবিলাক ঈশ্বৰলৈ ঘুৰে আৰু প্ৰমান কৰক যে ভাৱ কাম কৰাৰ
য�োগেদি তেওঁবিলাকে পৰিবৰ্ত ন হৈছে।(পাঃকঃ ২৬:২০) তেওঁ তীমথিক আজ্ঞা দিছিল,
“তু মি ঘ�োষনাকাৰী হিচাপে এইট�ো কব লাগে যে যি ৰুপত মানুহবিলাকে জীৱন যাপন
কৰিছে সেইট�ো শুদ্ধ নহয়।”(২ তীমথিয় ৪:২) তেওঁ অন্য এজন পৰিচৰ্য্যাকাৰীক�ো
কৈছিল, “সম্পূৰ্ণ ক্ষমতাৰে উদগ�োৱা আৰু অনুয�োগ কৰা।”(তীত ২:১৫)
প�ৌলে ক�োন�ো আপ�োচ নকৰিছিল এটি বিশেষ মূহুৰ্ত ত প�ৌলে আনকি ধুনীয়া,
সুয�োগ পাইছিল বহুত ধনী আৰু প্ৰভাৱশালী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা নাম ফিলিক্স আৰু তেওঁৰ
পত্নী দ্ৰাছিলাৰ আগত�ো ঈশ্বৰৰ বাক্য কবলৈ মহান প�ৌলে ক�োন�ো আপ�োচ নকৰিছিল
বৰং আমি পঢ়িব পাও।
তেওঁল�োকে প�ৌলক মাতি পঠিয়াইছিল যীচু খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আৰু ব্যাখ্যা
কৰিবলৈ, প�ৌলে যেতিয়া ধাৰ্মিকতা আৰু নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু যি স�োধ
বিচাৰৰ আগত থিয় হব লাগিব এইব�োৰৰ বিষয়ে কৈ থাক�োতে ফিলিক্স তেওঁ
বহুত ভয় খাইছিল। আৰু কৈছিল, “এতিয়া য�োৱা, যেতিয়া আৰু সুয�োগ
আহিব আপুনি আহিব লাগিব।”(পাঃকঃ ২৪:২৪-২৫)
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AMPC য়ে ধুনীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে বুজাইছে, “প�ৌলে যেতিয়া নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ
স�োধবিচাৰ, ধাৰ্মিকতাৰ বিষয়ে ব্যক্ত কৰিছিল, ফিলিক্স ভয় খাইছিল আৰু কৈছিল
এতিয়া য�োৱা।”
এই কাহিনী পঢ়িলে দেখা পাওঁ ফিলিক্সে প�ৌলক মাতিছিল ঈশ্বৰৰ বাক্য কবলৈ।
এই ফিলিক্সে নিশ্চিতভাৱে ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাব বিচাৰিছিল, আজিকালি
তু লনা কৰিলে তেওঁক আমি বিচাৰ�োতা হিচাপে ধৰিব পাৰ�ো। তেওঁ এজন ৰক্ষা
ন�োপ�োৱা মানুহ। প�ৌলৰ ব্যাখ্যাই নিদিষ্টভাৱে ফিলিক্সৰ পাপসমূহ দেখুৱাই দিছিল।
আৰু তাৰ বাবেই কৈছিল যাবলৈ।
আজি এজন তেওঁক তু লনা কৰিব পাৰি যিয়ে কয়, মই আৰু নাযাওঁ। সেই
বাৰ্ তাট�োৱে ম�োক ভয় লগাই দিয়ে। কিয় ভয় কৰে বাৰু? বাৰ্ তাৰ দ্বাৰা ক�োৱা
পাপট�ো উলিয়াই দিবলৈ ঠান পাই নেকি বাৰু? আজিকালিৰ কিছু মান বাৰ্ তাৰ দৰে
প�ৌলে দিলেহেতেঁ যদি বাৰ্ তাট�ো এনেধৰণৰ হলহেতেঁ ন ফিলিক্স ঈশ্বৰে আপ�োনাক বহুত
ভাল পায়, আৰু আপ�োনাৰ বাবেই যীচু ক পঠাই দিলে যাতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ দ্বাৰাই
আপুনি পৰিত্ৰাণ পায়। আপুনি যীচু ক আপ�োনাৰ হৃদয়ত মাতক আৰু এই প্ৰাৰ্থনাট�ো
আপুনি কৰক। হে প্ৰভূ যীচু আপনি ম�োৰ হৃদয়লৈ আহি ম�োক আপ�োনাৰ এজন
সন্তান হিচাপে গ্ৰহণ কৰক।
তাৰ বিপৰতীতে প�ৌলৰ বাক্যই ভয় খুৱাইছিল ফিলিক্সৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত,
প�ৌলে জানিছিল যে ফিলিক্সে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটাই উপায় সেইট�ো হল মন পালটন
যি পাপ তেওঁ কৰিছিল তাৰ পৰা। যদি প�ৌলে পাপীবিলাকৰ বাবে কৰা প্ৰাৰ্থনা
আৰু উদ�োগনীমূলক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে হয় তেন্তে তেওঁ ফিলিক্সৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা
কৰিলেহেতেঁ ন।
প্ৰত্যক্ষ বিৰ�োধ ন�োহ�োৱা বাৰ্ তা ফিলিক্সে হয়ত�ো। ঠগ খালেহেতেঁ ন। তেওঁ বিশ্বাস
নিশ্চয়ে কৰিলেহেতেঁ ন তেওঁ নতু ন জন্ম পাইছে বুলি। কিন্তু প্ৰকৃ ততে তেওঁ এতিয়াও
এজন ৰক্ষা ন�োপ�োৱা দেৱপূজক। আমি শ্ববাৰ্ তাৰ ৰাজদূত হিচাপে অন্য ৰুপ ধৰিব
নালাগে।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
বহুত�ো মণ্ডলী আজিকালি বহুত�ো মানুহে লগ লাগি পুনৰাবৃত্তি কৰি, পাপীবিলাকৰ
প্ৰাৰ্থনা এটি সাধাৰন মুখস্হ যিট�ো জ্ঞাত কৰে। যীচু ৰ বলিদান যি বলিদানে মানৱ
জাতিৰ পাপ ধূই নিকা কৰিলে আৰু আমি আমাৰ হৃদয়লৈ আহবান কৰ�ো।
কিমান মানুহে ন�ো বাৰু এই প্ৰাৰ্থনাট�ো কৰে? বিশেষভাৱে এইট�ো ক�োহাল কৰা
শব্দ নহয় নে বাৰু? বিশেশভাৱে মণ্ডলীবিলাকৰ কাৰণে আৰু নেতাবিলাকৰ কাৰনে।
ঈশ্বৰৰ বাক্যলৈ ধ্যান কৰি তেওঁক কওক, দেখুৱাই দিবলৈ মন পালটন কৰাৰ
বিষয়ে। আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক যে তেওঁ যাতে দেখুৱাই দিব মন পালটন আপ�োনাৰ
মণ্ডলী আৰু ব্যক্তিগত জীৱনত হবলৈ।

২১
তিনিজন ৰজা
পুৰনি নিয়মৰ ছয়খন কিতাপ বাৰম্বাৰ পঢ়াৰ পিছত মই এই কিতাপ লিখিবলৈ
অনুপ্ৰাণিত হল�ো।
য�োৱা ৪০ বছৰ ধৰি, মই পঢ়ি পঢ়ি আৰু ধ্যান কৰি কৰি আহিছ�োঁ চমুৱেল,
ৰাজাৱালী, বংশাৱালী, এই কিতাপ সমূহ। কিন্তু অলপতে মই সাৱধানে আগতে
নকৰাধৰণে প্ৰাৰ্থনা আৰু সতৰ্ক তাৰে পঢ়িছ�োঁ। মই বহুত বিস্মিত মানিছিল�ো যেতিয়া
ম�োৰ চকু ঈশ্বৰে খুলি এটি নতু ন কথা ম�োক দেখুৱালে যিট�ো মই আগতে ইমান
মন কৰা নাছিল�োঁ।
যিট�ো মই কবলৈ গৈছ�োঁ সেইট�ো অকনমান তাত্বিক আৰু আমনিদায়ক। যদিও মই
পুৰনি নিয়মৰ ৰজাবিলাকৰ সাৰাংশট�ো দাঙি নধৰ�ো মই যিট�ো কবলৈ গৈছ�োঁ সেইট�ো
ক্ষুদ্ৰতৰ কৰি তু লিব। এটি বৰ শক্তিশালী সত্যতা প্ৰকাশ পাইছে এই ৰজাবিলাকৰ
জীৱন বিলাকৰ সাৰাংশ প�োৱাৰ অন্তৰালত।
ম�োৰ পূৰ্বতে পঢ়াৰ অন্তৰালত, অনুমান কৰিছিল�োঁ দুটা শ্ৰেণীৰ ৰজা থকা বুলি।
যিবিলাকে যিট�ো কৰিছিল, তেওঁবিলাক প্ৰভু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টি শুদ্ধ, আৰু যিবিলাকে
দেৱপূজক আছিল, কিন্তু পাছত মই জানিব পাৰিল�ো যে তিনি প্ৰকাৰৰ ৰজা আছে
বুলি।
সত্যট�ো হল ক�োন�ো ঈশ্ৰায়েলৰ ক�োন�ো এজন ৰজাই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত শুদ্ধতা
নাছিল। অকল যিহুৰ বাহিৰে, কিন্তু অন্তত তেওঁ ঈশ্বৰৰ পৰা ঘুৰি অবাধ্য হৈছিল।
সেয়েহে আমি যিহুদাৰ ফাললৈ দৃষ্টি কৰিম। সৰ্বমুঠ বিশজন ৰজা যিহুদাত আছিল।
চ�ৌল, দায়ুদ, আৰু চল�োমনৰ বাহিৰে দেৱপূজক ৰজাকেইজন হল, যিৰ�োবাম,
অবিচালম, জৰাম, আহাজিয়া, আঠালিয়া,(ৰাণী) আহাজ, মানাছাহ, আমান,
যিহুয়াজ, যিহ�োৱাকিম, যিহ�োইআচিন, আৰু জেদেকিয়া এইব�োৰ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ কালত
যিহুদাই তেওঁল�োকৰ শত্ৰুৰ পৰা আক্ৰমম হব লগা হৈছিল যিট�োৰ পৰা জয়যুক্ত হব
পৰা নাছিল আৰু গ�োটেই ৰাজ্যৰ জাতিলৈ ধংস আনিছিল।
তেতিয়া কেইজনমান ৰজাৰ আৰ্বিভাৱ হৈছিল, যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায়
কৰিছিল।(দায়ুদ আৰু চল�োমন) ৰাজ্যৰ ভাগ হ�োৱাৰ পিছত যিহুচাফট, আছাজেৱাছ,
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আমজিয়া, উজিয়া, জথাম, হেজেকিয়াহ আৰু জছইয়া। যি কি নহওক এই আঠজন
ৰজাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি।
এটা হল যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰিছিল। আৰু দ্বিতীয়ট�ো ভাগ হল
তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰাই নহয় এই ৰজাকেইজনে, দেৱতা, মুৰ্তি , দলিয়াই
ন�োহ�োৱা কৰিছিল।আমি এতিয়া এজন এজনকৈ ৰজাব�োৰক চাম১. 
দায়ুদ- তেওঁৰ দিনত বা ৰাজ্ত্বত ক�োন�ো দেৱতা পূজা নাছিল। তেওঁ
প্ৰত্যেককে উদ�োগণিমূলক বাৰ্ তা দিছিল যে প্ৰত্যেকে তেওঁল�োকৰ হৃদয়,
মন, আত্মা, আৰু প্ৰাণেৰে সৈতে আৰাধনা কৰিব লাগে বুলি। তেওঁৰ
ৰাজত্বৰ কালত তেওঁৰ ৰাজ্য বহুত ধনী আছিল। তেওঁ তেওঁৰ পুত্ৰক
ৰাজভাৰ অৰ্পন কৰিছিল।
২. 
চল�োমন- চল�োমনেওঁ তেওঁৰ পিতৃ ৰ নিচিনা ৰাজ্যভাৰ লৈ ধুনীয়াকৈ
ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ বহুত বাধ্য ৰজা আছিল। আৰু তেওঁৰ তলতীয়া
বিষয়াব�োৰ�ো ন্যায়েৰে দায়িত্ব পালন কৰিছিল। আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ,
“চল�োমনৰ ৰাজত্ব কালত দানেৰে পৰা বেৰচেবালৈকে যিহুদা আৰু
ইশ্ৰায়েলৰ প্ৰতিজনে নিজ নিজ দ্ৰাক্ষালতাৰ আৰু নিজ নিজ ডিমৰু গছৰ
তলত নিৰ্ভয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল।” (১ ৰাজাৱালী ৪:২৫) মন
কৰিব তেওঁৰ ৰাজত্বৰ কালত উন্নতি বহুত হৈছিল। তেওঁৰ ৰাজত্বকাল
ইমানেই মহান আছিল যে, “পৃথিৱীত থকা যি যি ৰজাবিলাকে তেওঁৰ
জ্ঞানৰ বাতৰি শুনিছিল, চল�োমনৰ পৰা বাক্য শুনিবৰ পৰ্য্যন্ত দূৰ
দূৰণিৰ পৰা আহিছিল।” (১ ৰাজাৱালী ৪:৩৪)। আমি আক�ৌ পঢ়িবলৈ
পাওঁ, “পৃথিৱীৰ গ�োটেই মানহে তেওঁৰ জ্ঞানৰ কথা শুনিবলৈ তেওঁৰ
ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।”(১ ম ৰাজাৱালী ১০:২৪) আমি
আক�ৌ পাওঁ “তেওঁ কৃ তকাৰ্য্যতা হল আৰু গ�োটেই জাতি তেওঁৰ আজ্ঞা
মানিলে।”(১ ম ৰাজাৱালী ২৯:২৩) তেওঁৰ দ্বাৰাই গ�োটেই জাতিৰ
উন্নতি হৈছিল। “ৰজাই যিৰুচালেমক স�োন আৰু ৰুপ শিলৰ নিচিনা
কৰিলে।”( ২ বশাৱালী১:১৫)।
		
যিকি নহওক সময় বাগৰি য�োৱাৰ লগে লগে চল�োমন ঈশ্বৰৰ
অবাধ্য হল আৰু বহুত�ো বিদেশী মহিলা বিয়া কৰিছিল। তেওঁল�োকে
তেওঁৰ হৃদয়খন অন্য দেৱতাৰ ফালে আঁতৰি গল। আৰু (দৈনন্দিন কৰা
পাপে) ঈশ্বৰ তেওঁৰ ৰাজ্যলৈ বিপদ আনিলে। তাৰ ফলস্বৰুপে তেওঁৰ
ৰাজ্য দুটা ভাগত বিভক্ত হল। তেওঁৰ পুত্ৰই দুখন ফৈদত ভাগ হল।
আৰু ১০ খন ফৈদ হেৰাই গৈছিল।
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এতিয়া মই মাত্ৰ ...যিহুদাৰ ৰজাবিলাকৰ তালিকাহে মাথ�ো লিখিম।
৩. যিৰ�োবাম- ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰা নাছিল।
৪. অবিৰাম- ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰা নাছিল।
৫. 
আছা- তেওঁ ধৈৰ্য্যৰে ঈশ্বৰলৈ বাট চাইছিল। তেওঁ অকল নিজেই
ঈশ্বৰৰ ইচ্চা মানিছিল এনে নহয় কিন্তু তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে মুৰ্তি ,
দেৱতা, পূজা কৰা বন্ধ কৰিছিল। যিক�োন�ো ধৰণৰ মহিলা পুৰষ
ু ৰ
মুৰ্তিব�োৰ ন�োহ�োৱা কৰিছিল।ফলস্বৰুপে তেওঁ যিহুদাৰ প্ৰতিজন মানুহক
তেওঁল�োকৰ দৈনন্দিন পাপৰ পৰা আঁতৰাই কেৱল ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা মানিব
কৈছিল।(২ বংশাৱালী ১৪:২,৪) তেওঁৰ ৰাজত্বৰ কালত শান্তি বিৰাজ
কৰিছিল কাৰণ তেওঁ প্ৰত্যেককে কৈছিল দৈনন্দিন পাপৰ পৰা আঁতৰি
আহিবলৈ।(২ বংশাৱালী ১৪:৫)।
		
আমি দেখিছ�োঁ এজন ৰজাৰ আৰ্শীবাদ যিজন অকল ধৈৰ্য্যৰে
ঈশ্বৰৰ বাধ্যই নাছিল বৰং তেওঁ মানুহবিলাকক তেওঁ কৰাৰ নিচিনা
ঈশ্বৰৰ বাধ্য হবলৈ আৰু পাপৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলা উদ�োগণি দিছিল।
৬. 
যিহ�োচাফট- যিহ�োচাফট ৰজাও ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰিছিল। তেৱ�োঁ
মানুহবিলাকক দেৱপূজাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ নিৰ্দে শ দিছিল। তেওঁ
মুৰ্তিব�োৰ ন�োহ�োৱা কৰিছিল।(২ বংশাৱালী ১৭:৬) আৰু তৃ তীয়
ৰাজভাৰৰ সময়ত গ�োটেই যিহুদাতেই মানুহে শুনিব পৰাকৈ ঈশ্বৰৰ
বাক্য কলে। যিহ�োচাফটৰ নেতৃ ত্বৰ ফলস্বৰুপে কি দেখা প�োৱা গৈছিল?
		
এইট�োৱে যে, যিহ�োৱাৰ ভয় গ�োটেই ৰাজ্যলৈ নামি আহিছিল
যাতে যিহ�োচাফটৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ ক�োনেও বিচৰা নাছিল, কিছু মানে
যিহ�োচাফটলৈ উপহাৰ পঠিয়াইছিল। আৰু পাছত যিহ�োচাফট বহুত
পৰাক্ৰমী হল(২ বংশাৱালী ১৭:১০,১২) আমি পঢ়িলে পাম, যিহ�োচাফটে
ধন, মান, মৰ্য্যদা উপভ�োগ কৰিবলৈ পালে।
		
আক�ৌ আমি পাওঁ,
		সেয়েহে ঈশ্বৰে যিহ�োচাফটক যিহুদা ওপৰত অধিকাৰ দিলে।
তেওঁ বহুত সামৰ্থৱান হল। আৰু তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি সকল�ো আজ্ঞা মানি
চলিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হল।(২ বংশাৱালী ১৭:৫-৬)।
		তেওঁ ডাঙৰ ভূ লট�ো হল আহাবৰ লগত বন্ধু ত্ব কৰাট�ো। আৰু
এইট�োৱেই তেওঁৰ গ�োটেই মান, মৰ্য্যদা, ন�োহ�োৱা কৰিলে। এজন ভাৱবাদী
নাম যিহি তেওঁ মূখামুখি হৈ ৰজা যিহ�োচাফটক কলে, “তু মি কিয় দুষ্ট
মানুহক ভাল পাইছা আৰু যিব�োৰে ঈশ্বৰৰক ভাল নাপায় তেওঁল�োকৰ
লগত কিয় ভাল পাব লাগে।”(২ বংশাৱালী ১৯:১,২)
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৭.
৮.
৯.
১০.

যিৰুহাম- ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ভাল কাম কৰা নাছিল।
আহাজিয়া- ঈশ্বৰৰ দৃ্ষ্টিত ভাল কাম কৰা নাছিল।
আঠলিয় –ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ভাল কাম কৰা নাছিল।
য�োৱাছ- তেওঁ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ভাল কাম কৰিছিল।( ২ বংশাৱালী
২৪:২) তেওঁ দেৱপূজা, বন্ধ কৰা নাছিল মুৰ্তি আতৰ�োৱা নাছিল।কিন্তু
তেওঁ মানুহবিলাকক মন পালটন কৰিবলৈ ক�োৱা নাছিল।
		
এনেদৰে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ, “নেতাব�োৰে তেওঁবিলাকৰ পৰামৰ্শহে
ৰজাই মন দিছিল আৰু মানুহবিলাকে প্ৰভু ৰ মন্দিৰ ত্যাগ কৰিছিল।”(২
বংশাৱালী ২৪:১৭,১৮) মানুহবিলাকক তেওঁ বুজাব বা পৰামৰ্শ দিয়া
নাছিল।তেওঁ নিজেহে মানুহবিলাকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছিল। “এই পাপৰ
কাৰণে স্বৰ্গীয় ক্ৰোধ তেওঁৰ গ�োটেই যিহুদা আৰু যিৰুচালেমৰ ওপৰত
পৰিল। এজন ভাৱবাদীয়ে তেওঁক আহি কৈছিল, “তু মি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ
প্ৰতি অবাধ্য হলা কিয়?” আৰু “তেওঁৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ বিচাৰ
আহিল।”(২৩,২৪) আৰামিয়ানৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হল। আৰু এয়া হৈছে
জ�োয়াছৰ ৰাজত্বৰ কালত দৈনন্দিন কৰা পাপ বিলাকৰ পৰিণতি।
১১. আ
 মজিয়াহ-পঢ়িব পাওঁ যিহ�োৱাৰ দৃষ্টি যি ন্যায় তেওঁ তাকে কৰিলে, কিন্তু
সিদ্ধ মনেৰে নকৰিলে।(২ বংশাৱালী ২৫:২) তেওঁ মূৰ্তিব�োৰ আঁতৰাই
দিয়া নাছিল। মানুহবিলাকে বলি সুগন্ধী নৈব্যদ্য আগবঢ়াইছিল(২
ৰাজাৱালী ১৪:৪) আমজিয়াই এদমৰ লগত যুদ্ধ কৰি তেওঁক পৰাস্ত
কৰিছিল এইট�োৱেই তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মন�োভাৱ আনিছিল। আৰু
ইস্ৰায়েলৰ ৰজাৰ যিহ�োৱাছৰ লগত�ো যুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু
ইশ্ৰায়েলৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হল। ইশ্ৰায়েলবিলাকে স�োণ
ৰুপৰ মূৰ্তি আতৰাই দিছিল।(২ বংশাৱালী ২৫:১১,২৮)আমি দেখিল�ো
যে যি ৰজাই ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত জীৱন ভালদৰে জীৱন যাপন কৰিছিল
কিন্তু মানুহবিলাকক দৈনন্দিন জীৱনৰ পাপৰ কাৰণে ক�োন�ো পৰামৰ্শ
নিদিছিল তেনেকুৱা বিলাক ৰজাৰ ৰাজত্ব ভাল নাছিল।
১২. উ
 জিয়া-তেওঁ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰিছিল। ঈশ্বৰে তেওঁৰ জীৱনত
উন্নতি দিছিল। তেওঁ মহাপ্ৰতাপী ৰজা আৰু তেওঁৰ বিষয়ে লিখা নাই
কিন্তু এই বুৰঞ্জীয়ে কৈছে যে তেওঁ গ�ৌৰৱী ৰজা আছিল।
১৩. জ
 ঠাম- এওঁৰ বিষয়ে লিখা হ�োৱা নাই যদিও তেওঁ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত
ন্যায় কৰিছিল কিন্তু মানুহবিলাককে পাপ কৰিছিল। তেওঁ দেৱতা, মূৰ্তি
আতৰ�োৱা নাছিল, মানুহবিলাকে বলি সুগন্ধী জলাইছিল(২ ৰাজা ১৫:৩৭)
১৪. আহাজ- তেওঁ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিৰে ন্যায় কৰা নাছিল।
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১৫. হিজকিয়া- এই ৰজাজন ন্যায় কৰিছিল। তেওঁ মন্দিৰ ঈশ্বৰৰ বাবে
মুকলি কৰি দিছিল। তেওঁ মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মান কৰিছিল।
		বুৰঞ্জীয়ে কয়, হিজিকিয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰিছিল যেনেদৰে
দায়ুদে কৰিছিল, আৰু তেওঁ ম�োচিয়ে নিৰ্ম্মান কৰা সাপট�ো ড�োখৰ
ড�োখৰকৈ ভাঙিলে মানুহবিলাকে ধূপ জ্বল�োৱাৰ বাবে।(২ ৰাজা ১৮:৩,৪)
তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে সকল�ো চহৰ, যিহুদা, বেঞ্জামিন, ইফ্ৰহিম আৰু মেনচাৰ
সকল�ো খিনি কাটি পেলালে। (২ ৰাজাৱালি ৩১-১)
		
ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ন্যায় কৰিছিল আৰু সাৱধানেৰে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাব�োৰ
মানিছিল।সেয়েহে ঈশ্বৰে তেওঁ ন্যায় পথত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে
আনন্দ পাইছিল, আৰু হিজিকিয়া কৃ তকাৰ্য্য হৈছিল।(২ ৰাজা. ১৮:৬,৭)
হিজিকিয়া ম�োচিলৈ দিয়া দহ আজ্ঞা সকল�োখিনি পালন কৰিবলৈ
ল�োকবিলাকক জনাইছিল। সেয়ে তেওঁ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সফলতা অৰ্জ ন
কৰিছিল। সেয়ে তেওঁ অমেলিকিয়া বিলাক যেতিয়া তেওঁৰ বিৰুধে থিয়
দিছিল, তেতিয়া ঈশ্বৰে শেষত গৈ সেই অমেলিকিয়া বিলাকক ১৮৫,০০০
সৈনিকক বধ কৰিছিল। কাৰণ হিজিকিয়া এজন প্ৰকৃ ত নেতা আছিল যি
ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সকল�ো আজ্ঞা পালন কৰি জাতিট�োক আগুৱাই নিছিল।
১৬.মানাছাহ-তেওঁ ঈশ্বৰৰ সপেক্ষে ন্যায়ী আছিল।
১৭.এমন- তেওঁ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ঈশ্বৰৰ সপেক্ষে ন্যায়ী আছিল।
১৮.
জচাইয়া-ব্যক্তিগত আৰু নেতৃ ত্বৰ জীৱন দুইটাতে এই ৰজাজন বাধ্য
আছিল। ৰজাই পঢ়িছিল(যিৰুচালেম, যিহুদা মন্দিৰত প�োৱা যিহ�োৱাৰ
গ্ৰন্থখনৰ পৰা যিহ�োৱাৰ বাক্য পঢ়িলে।(২ ৰাজা. ২৩:২)তেওঁ ঈশ্বৰৰ
আজ্ঞাব�োৰ সকল�োকে পালন কৰিবলৈ নিৰ্দে শ দিছিল। আৰু যিব�োৰ বাল
দেৱতাৰ পূজা অৰ্চ না কৰা হৈছিল সেইব�োৰ নাইকিয়া কৰিছিল।
		
আৰু বহুত�ো কথা আছিল তেওঁৰ নেতৃ তাধীন শাসন কালত
জচাইয়াই কৰা ধৰনে আন ক�োন�ো ৰজাই তেনেক�োৱা কৰিব পৰা
নাছিল। তেওঁ যেনেদৰে ম�োচিৰ বিধান পালন কৰিছিল, ঠিক সেইমতে
আনক�ো তথা সমূহ ৰাজ্যতে সকল�ো ক্ষেত্ৰতে বহুত গুনে ভাল হৈছিল।মই
ম�োৰ বাইবেলত লিখি গৈ দেখি ২৫ বাৰ, আতঁ ৰ�োৱা, যজ্ঞবেদীৰ
আঁতৰ�োৱাৰ কথা উল্লেখ আছে।(২ ৰাজা.২৩:২৫)।
১৯.যিহ�োআহাজ-ন্যায়িক নাছিল।
২০ যিহ�োৱাইকিম- ন্যায়িক নাছিল।
২১. যিহ�োয়াছিন- ন্যায়িক নাছিল।
২২. জেদিকিয়া- ন্যায়িক নাছিল।
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অকনমান মূলতে চাম এই ৰজাবিলাকৰ কাহিনীত আমি দেখিবলৈ পাইছ�োঁ যে,
যিবিলাক ৰজাই নিজেও ন্যায়েৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰজাবিলাকক
ন্যায়েৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ কৈছিল, তেনেকুৱা ৰজাবিলাকৰ দিন বা ৰাজত্ব
বেছি উন্নতি হৈছিল।
এতিয়া আমি যিব�োৰ মণ্ডলীৰ নেতাবিলাকে ধুনীয়াকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছ�োঁ
ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত যি ন্যায় সেয়া যদি কৰি আছ�োঁ, কিন্তু আমি যদি যিব�োৰ ঠাইত
পাপে পাপ ভৰি পৰিছে তেনেব�োৰ ঠাইত যদি মুখামুখি নহওঁ তেনেহলে এই ওপৰত
আমি ৰজাবিলাকৰ জীৱনত দেখাৰ দৰে হব।
আমাৰ হব পাৰে কেইদিনমানৰ বাবে কৃ তকাৰ্য্যতা অন্তত ভাল নহব। বহুত�ো
ৰজাৰ জীৱনত আমি দেখা পাল�োঁ যে প্ৰথম অৱস্হাত সুন্দৰ লাহে লাহে বহুত
বেয়ালৈ গতি কৰিলে।ৰজা যিব�োৰে মানুহৰ অবাধ্যতাট�ো মন নকৰিছিল তেনে
ৰজা জনে নিজে ন্যায়ৰ জীৱন যাপন কৰিছিল, কিন্তু প্ৰজাবিলাকে অবাধ্য আছিল
তেনেব�োৰ ৰজাৰ নেতৃ ত্ব ভাল হ�োৱা নাছিল। এইট�ো বিচাৰধাৰাই এটা আমালৈ শিক্ষা
দিছে এটা দৃশ্যপট।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
আটাইতকৈ ডাঙৰ দৃশ্যপট ট�ো হল ইস্ৰায়েল আৰু যিহুদাৰ কাহিনীট�ো ঈশ্বৰে বহুত�ো
নেতা, তৈয়াৰ কৰিছিল যাতে তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞামতে কাম কৰিব বুলি আৰু
সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ�ো প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু তেওঁল�োকে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিবলৈ
ললে আৰু ঈশ্বৰৰ অবাধ্য হল। সেয়ে একেধৰণেই আজিকালি ফলস্বৰুপে আমি আমাৰ
পৰিচৰ্য্যাত যদি দেৱপূজাৰ মূখামুখি নহওঁ আমাৰ পৰিচৰ্য্যাও উন্নতি নহব।
আপুনি হয়ত�ো ৰজা, বা ৰাণী নহব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি এজন ডক্তৰ,
মেনেজাৰ আপুনি যিয়েই নহওক কিয় তাৰ দ্বাৰাই আপুনি যীচু ৰ পৰিচৰ্য্যা আগবঢ়াই
লৈ যাব পাৰে।এই অধ্যায়ট�ো আপ�োনাক এটা ডাঙৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিব।
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আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছ�োঁ ক্ৰিপটনাইটক ন�োহ�োৱা কৰিবলৈ। ব্যক্তিগত ভাৱে আৰু
সামূহিকভাৱে, মূখামুখিৰ সন্মূখীন হৈ এই মৃতপ্ৰায় সংগ্ৰামব�োৰ যেন শেষ হয়।
Junior High School পঢ়ি থকা সময়ত, আমাৰ এটা দুদিনীয়া ড্ৰাগচ সজাগ
কাৰ্য্যক্ৰমনিকা হৈছিল। যিট�োৱে ভয়ঙ্কৰ ড্ৰাগচ ব্যৱহাৰৰ পৰিণতি দেখুৱাইছিল। মই
যেতিয়া যীচু ক জনা নাছিল�োঁ, মই ড্ৰাগচ নিজকে ড্ৰাগচৰ পৰা বচাই আছিল�ো।
কাৰণ ড্ৰাগচ সেৱনৰ যি বেয়া পৰিণতিট�োৱে ম�োক ৰক্ষা কৰিছিল।
মই নিশ্চিত ভাৱে ভয়ত ড্ৰাগচ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল�ো। এই অতি বেয়া কাৰ্য্যৰ
পৰা যীচু ৱে ম�োক ৰক্ষা কৰিলে।ম�োৰ মনত ঈশ্বৰীয় ভয় এটা স�োমাই আছিল,
যেনেকৈ শাস্ত্ৰত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে, “ত�োমাল�োকে তেওঁৰ শান্তিগৃহত স�োম�োৱা,
ভয় কৰা কিজানি ত�োমাল�োকে স�োম�োৱাৰ পৰা বিৰত থকা।”(ইব্ৰী ৪:১) আৰু
যিহ�োৱালৈ কৰা ভয় দুষ্টতাৰ পৰা আতঁ ৰাই ৰাখে।(হিত�ো. ১৬:৬)
আক�ৌ মই এই অধ্যায়ত আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান নেতাবিলাকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
যি কি নহওক এই বাৰ্ তাট�োৱে আমাৰ হৃদয়লৈ ভয় আনিব লাগে। কাৰণ, “এজন
বিশ্বাসী মুৰ হয় নেগুৰ নহয়।”(দ্বিতীয় বি. ২৮:১৩) তেওঁৰ ৰাজ্যৰ আমি
ৰাজদূত, বাক্যৰ প�োহৰত আমি গুৰত্বপূৰ্ণ নেতা।
কি কাৰণত আমি ওপৰত থকা পাপব�োৰৰ মূখামূখী হবলৈ অৱহেলা হওঁ।
যিবিলাকে ঈশ্বৰক জানিব বিচাৰে তেওঁল�োকক আমি প্ৰকৃ ত সত্যৰ বাৰ্ তা কব লাগে।
কি কাৰণত অনন্ত জীৱনৰ পৰা তেওঁল�োককক বঞ্চিত হব লাগে?
এঞ্জেলা যিহেতু প্ৰকৃ ত সত্যট�ো নজনা কাৰণে তাইৰ বিয়াৰ সময়ত জটিল
পৰিস্হিতিৰ সন্মূখীন হব লগা হৈছিল। কি কাৰণে আমি এনেকৈ আন মানুহবিলাকে
ভবাট�ো বিচাৰ�োঁ যে, তেওঁল�োকে জটিল পাপব�োৰ যীচু ৰ সম্বন্ধন আনিব পাৰিব?
এইট�ো সম্ভৱ নহয়। আমি ন�োহ�োৱা বস্তু এটাৰ লগত সমন্ধ বনাওঁ জান�ো? এইট�ো
এটা নকল জালৰ পৰিত্ৰাণ নহয়?
আমি, প্ৰতিট�ো দৃষ্টিক�োণৰ পৰা চাম আমি বিচাৰি ফু ৰাবিলাকৰ ফল চাপ লাগিব,
যিবিলাকে ক্ৰিপটনাইটৰ পৰা আতঁ ৰি থাকিব বিচাৰে।বিছাৰ�োতাবিলাক প্ৰায় তিনি
প্ৰকাৰৰ হয়,
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খ�োজ�োতা( Seekers)
আমি মনত ৰাখি থব লাগে যে, অলপ নহয়, কিছু মান, কিন্তু বিচাৰৰ দিনা বহুতে
আহিব, আৰু স্বৰ্গৰাজ্যত স�োমাবলৈ পাম বুলিয়েই আহিব, কিন্তু তেওঁল�োকলৈ ক�োৱ
হব, “ম�োৰ পৰা দূৰ হৈ য�োৱা অধৰ্মচাৰীব�োৰ।”(মথি ৭:২৩)
ক�োন হয় বাৰু এওঁল�োক?তেওঁল�োক আন ধৰ্মৰ মানুহ নেকি?নে তেওঁবিলাক
ক�োন ধৰ্মীয় পন্থাৰ মানুহ? যদি আমি যীচু ৰ বাক্যট�ো ভালদৰে মন কৰ�োঁ দেখিম
যে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহক বুজাইছে। কিয়ন�ো তেওঁ আৰম্ভতে ব্যাখ্যা দিছে, “যিক�োন�োৱে
ম�োক প্ৰভু প্ৰভু ব�োলে, প্ৰত্যেকে যে স্বৰ্গৰাজ্যত স�োমাব এনে নহয় কিন্তু যিক�োন�োৱে
ম�োৰ পিতৃ ৰ ইচ্ছা পালন কৰে।”(মথি ৭:২১) যীচু ৱে ইয়াকে বুজাবলৈ কৈছে যে
প্ৰভু প্ৰভু ব�োলা স্মিথ, মহমদ্দ, বুদ্ধ, হৰে ৰাম, আদি আন ক�োন�ো দেৱতাৰ নাম
ক�োৱা নাই।
“যীচু খ্ৰীষ্ট বুলি ক�োৱা” কি কাৰণত বাৰু প্ৰভু শব্দট�ো নকল কৰা হৈছে?
এইট�ো ক�োন�ো দুৰ্ঘটনাক্ৰম নহয়ত�ো। লিখকজনে জ�োৰ দিছ�োঁ কিন্তু মই আবেগিক
হৈ পৰিছ�োঁ।
উদাহৰণস্বৰুপে, যেতিয়া দায়ুদ ৰজাই শুনিবলৈ পাইছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰক জ�োৱাৰ
সৈন্যই হত্যা কৰিলে, “তেওঁ মুখ ঢাকিলে আৰু কান্দিছে, হে ম�োৰ পুত্ৰ অবিচালম,
অবিচালম(ম�োৰ পুত্ৰ ম�োৰ পুত্ৰ”(২ চমূৱেল ১৯:৪)দায়দে দুবাৰ নাই ক�োৱা কিন্তু
লিখকে নিজেহে কান্দোন দি এনেদৰে দুবাৰ লিখিছে যাতে আবেগিক হ�োৱট�ো বুজাবৰ
বাবে। মানুহবিলাকক সেই একে ৰুপত যদি আমি চাওঁ যীচু ৱেও তেওঁৰ বাবে মানুহে
কৰা ভাবানুভুতিৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে। তেওঁল�োকে অকল এটি নিয়ম মানি যীচু খ্ৰীষ্টৰ
তালৈ অহা নাছিল। আমাক কৈছে তেওঁল�োকৰ বিষয়ে যিবিলাকে খ্ৰীষ্টিয়ান হবলৈ
উত্তেজিত হয়।ঠিক একেধনৰণেই, ঈশ্বৰে মানুহবিলাকৰ লগত এক নিবিড় সম্পৰ্ক
বিচাছিল। তেওঁল�োকে এক প্ৰকাৰে এটা চু ক্তিবদ্ধ কৰিছিল যিট�োৱে যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত
ঈশ্বৰৰ আছিল।তেওঁল�োকে আবেগিক হৈ তেওঁল�োকৰ বিশ্বাসী জীৱনট�ো লয়। আমি
সেই খ্ৰীষ্টিয়ান ল�োকবিলাকৰ বিষয়েই কৈছ�ো যিবিলাকে একেবাৰে নিবিড় সম্পৰ্কৰে
বিশ্বাসত অটু ট থাকে।
এই বাৰ্ তাট�োৱে তেওঁল�োকে যেতিয়া খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে ভাৱে আৰু তেওঁৰ কাৰ্য্যত
জড়িত হৈ থাকে তেওঁল�োকৰ বাবে।
এতিয়া মই দেখিছ�োঁ, বিচাৰৰ দিনা বুকু ফিন্দাই ম�োক কব, “প্ৰভু আমি
বাৰ্ তা দিছিল�ো, ভূ ত খেদাইছিল�ো।”(মথি ৭:২২)
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এই বাৰ্ তাট�ো ইয়াকে বুজাইছে যে তেওঁবিলাকে মণ্ডলীৰ লগত লগ লাগি কাম
কৰিছিল।তেওঁল�োকে শুভৱাৰ্ তা বিশ্বাস সম্পূৰ্ণৰুপে ৰাখিয়ে তেওঁল�োকে কৈছিল, আমি
বাৰ্ তা দিছিল�ো ফলস্বৰুপে তেওঁল�োকে মানুহৰ জীৱন পৰিবৰ্ত ন কৰাত ভাগ লৈছিল।
এইট�োৱে পুনৰলিখিত পদ যিয়ে বহুত বুজাইছে গ্ৰীক ভাষাত ই হল পলাছ, বহুত
বুজাইছে, যীচু ৱে কেইটামান মানুহৰ কথা ইয়াতে বুজ�োৱা নাই। কিন্তু বহুত মানুহৰ
কথাহে বুজাইছে।
সেয়েহে আমি অকনমান লক্ষ্য কৰিম-যীচু ৱে কৈছে, তেনেবিলাক মানুহৰ কথা
বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিবিলাকে শুভৱাৰ্ তাত বিশ্বাসী। তেওঁল�োকে তেওঁক প্ৰভু বুলি
কয়, আমি তেওঁল�োকক প্ৰকৃ ত খ্ৰীষ্টিয়ান হিচাপে চিনি পাম। সেয়েহে পৃথিৱীখনৰ
উপাদন ন�ো কি?কেনেকৈ ন�ো তেওঁল�োকৰ বিশ্বাস ধৰিব পৰা যাব, বিশুদ্ধ
খ্ৰীষ্টিয়ানৰ পৰা তেওঁল�োক ক�োনট�ো বিষয়ত বেলেগ। আৰু তেতিয়া মই সিহঁ তক
কম, মই ত�োমাল�োকক চিনি নাপাওঁ, ম�োৰ পৰা দূৰ হ�োৱা(মথি ৭:২৩)।
ইয়াতে মূল ব্যাখ্যাট�ো হল, “আইন বিৰুধী” বা আইন বা বিধান বিৰুধী মানে
ন�ো কি? আইন বিৰুধী মানে হল গ্ৰীক শব্দত এমনিয়, গ্ৰীক অভিধানে সংজ্ঞা
আগবঢ়াইছে-আইন ন�োহ�োৱা অৱস্হা উপেক্ষাৰ কাৰণে, আইন উলংঘন কৰা কাৰণে।
যিয়ে আইন উলংঘন কৰে ঈশ্বৰৰ বাক্যত ক�োন�ো কথা নাই। তেওঁবিলাক পাপ কৰা
বুজায়। মন পালটন ন�োহ�োৱালৈকে তেওঁবিলাকক দেৱপূজক বুলি বুজা যায়।
সেয়েহে আইন উলংঘন হল ক্ৰিপটনাইটৰ পৰা,
এই ল�োকবিলাক অমান্য আৰু অবাধ্য। তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰ বিৰ�োধী কাৰ্য্যত
লিপ্ত হয়।মন পালটন যদি তেওঁবিলাকে কৰে পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব। এইট�ো মন
কৰিবলগীয়া, যীচু ৱে কৈছে, “মই ত�োমাল�োকক চিনি নাপাওঁ” চিনি নাপাওঁ এই শব্দট�ো
গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে যিয়ে(নিবিড়ভাৱে জনাট�ো বুজায়) যদিও প্ৰভু প্ৰভু বুলি
কৈছিল তেওঁল�োকৰ মুখতে এনে কৈছিল অন্তৰৰ পৰা নহয়।
যদি আমি তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ মানি চল�ো আৰু যিয়ে ম�োৰ আজ্ঞা পালন নকৰে
তেওঁ মিছলীয়া এই ব্যাখ্যাট�োৱে ধুনীয়াকৈ বুজাইছে যে মানুহবিলাকক তেওঁবিলাকৰ
কাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই চিনি পাবা।(মথি ৭:২০)এ
ই যি কাৰ্য্য যীচু ৱে কৈছে এইট�ো খ্ৰীষ্টিয়ান গীৰ্জা বুজ�োৱা নাই, আটাইতকৈ ডাঙৰ
মহান কাৰ্য্যট�ো হল, “য�োৱা পাপ নকৰিবা” যীচু ৱে কেৱল যি সকল গীৰ্জালৈ আহে
তেওঁল�োককে ক�োৱা নাই, কিন্তু যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ পৰা ফালৰিকাটি স্বৰ্গৰ পৰা খহি
পৰিছে তেওঁল�োকক�ো তেওঁ কৈছে। আজি তেওঁ সকল�োকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, আৰু
যি জনে ঈশ্বৰলৈ ঘুৰি আহে তেওঁক যীচু ৱে কৈছে এই কথাহ�োৰ বিশ্বাস কৰা ম�োৰ
প্ৰিয়সকল। হয় ঈশ্বৰে ই বাক্যৰ য�োগেদি বিশ্বাসী সকলক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়।
ক�োন কেনেক�োৱা ধৰণৰ বিশ্বাসী সেয়া।
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ম�োক কবলৈ অনুমতি দিয়ক, আপুনি ত-ক্ষনাত চিনাক্ত কৰিব পাৰে এজন সত্য
বিশ্বাসীক তেওঁল�োকৰ কৰ্মৰ য�োগেদি।এজন ব্যক্তি কেতিয়াও এজন সত বিশ্বাসী হব
ন�োৱাৰে ঈশ্বৰৰ অবিহনে।আৰু যদি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞানুসাৰে ক�োন�ো এজন ব্যক্তি চলে
তেনেহলে তেওঁ প্ৰকৃ ততে ঈশ্বৰৰ সন্তান।মন পালটনেই হৈছে একমাত্ৰ উপায় যিহৰে
পাপৰ পৰা মুক্তি পাব পৰা যায় কি তেওঁ ল�োকে এনে কৰিছেনে বাৰু? “য�োৱা
আৰু পাপ নকৰিবা” এইট�ো এটা অত্যাৱশ্যকীয় সিদ্ধান্ত।(য�োহন ৫:১৪)

য�োগায�োগকৰ্তা (The Communicators)
আহক এতিয়া আমি দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ নেতাবিলাকৰ শুভবাৰ্ তাৰ পৰিনামৰ বিষয়ে
আল�োচনা কৰ�োঁহক। পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত ক�োৱা হৈছে, যে ঈশ্বৰৰ হাতত আছিল আৰু
দিয়া হৈছিল যিট�োৱে আজি এই সংবাদট�োক বাধা প্ৰদান কৰি আছে। সত্যৰ লগত
অবাধ্যতাৰ এটা যুজ আছে সেয়ে এইট�ো অতি সাৱধানেৰে পঢ়ক, যিট�ো ঈশ্বৰে তেওঁৰ
দুতবিলাকৰ লগত কৈছিল:
তু মি নিশ্চয়ে মৰিবা, এই বুলি দুষ্টক ক�োৱা সময়ত তু মি তাক সতৰ্ক
নকৰিলে, বা তাৰ প্ৰাণ নিস্তাৰ কৰিবৰ নিমিত্তে তাৰ মন্দ পথৰ পৰা তাক
সাৱধান হবলৈ নকলে সেই দুষ্ট ল�োক নিজ অপৰাধত মৰিব, কিন্তু মই তাৰ
ৰক্তৰ প্ৰতিশ�োধ লম।কিন্তু তু মি তাক সতৰ্ক কৰ�োতে সি নিজ দুষ্টতাৰ পৰা
বা নিজ কুপথৰ পৰা নঘুৰিলে সি নিজ অপৰাধত মৰিব। আক�ৌ ধাৰ্মিক
ল�োকে নিজ ধাৰ্মিকতাৰ পৰা ঘুৰি অপৰাধ কৰিলে আৰু মই তেওঁৰ আগত
উজুতি খ�োৱা মুঢ়া ৰাখিলে তেওঁ মৰিব, তেওঁ নিজ পাপত মৰিব। ধাৰ্মিক
ল�োকে পাপ নকৰিবলৈ তু মি যদি ক�োৱা।(যিহিষ্কেল ৩:১৮,২১)
অনুগ্ৰহ কৰি, সতৰ্ক শব্দট�ো মন কৰিব, পালক নেতা, বিশ্বাসীব�োৰলৈ ম�োৰ এটি
নম্ৰতাৰ প্ৰশ্ন জানিব খুজিছ�োঁ- আপুনি বাৰু আন মানুহৰ দায়িত্ব লব নে? বহুতে
গম পায় তেওঁল�োক পাপ কৰিছে বুলি কি সতৰ্ক তাৰ অভাৱত ক�োন�ো পৰিবৰ্ত ন
দেখা নাযায় অবিৰতভাৱে পাপ কৰিয়েই থাকে। তেনেব�োৰ মানুহে বিচাৰৰ দিনা
খন শুনিব, “ম�োৰ পৰা দূৰ হ�োৱা”?
শুভৱাৰ্ তা সম্পূৰ্ণকৈ ক�োৱা, প্ৰত্যেককে সাৱধান বাণী শুন�োৱা, প্ৰত্যেককে জ্ঞানত
যাতে যীচু খ্ৰীষ্টত আমি প্ৰত্যেকে সিদ্ধ হব পাৰ�ো।(কলচীয় ১:২৮)। আমি প্ৰতিজনে
মানুহক সাৱধান বাণী শুনাব লাগে। এইখিনিতে আমাক যিচয়া ভাৱবাদীৰ বাক্যই
মনত পেলাই দিয়ে যে আমি ৰক্তপাতৰ ভাগী হম।

এক মূখামূখী
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এইট�ো আমাৰ দ�োষ হব আমি যদিহে ঈশ্বৰৰ বাক্য প্ৰকৃ ত ৰুপত পালন
নকৰ�োঁ।ঈশ্বৰে কৈছে, তেওঁ প্ৰত্যেকজন মানুহক প্ৰেম কৰে। তেওঁ পবিত্ৰ। আৰু পাপ
তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব ন�োৱাৰে। আমাৰ মুক্তি, উদ্ধাৰৰ কাৰণে মুক্তিস্বৰুপ আমাক
কিনি ললে। আমি যদি তেওঁৰ এই মহান পৰিত্ৰাণ হেয়জ্ঞান কৰ�োঁ তেনেহলে আমি
কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাম? প্ৰকাশিত বাক্যই লিখিছে,
“ক�োন�োৱে যদি এই জীৱনৰ বাক্যৰ পৰা গুচায় তেন্তে তেওঁ জীৱন বৃক্ষ আৰু
পবিত্ৰ নগৰৰ পৰা তেওঁৰ ভাগ গুচাব।”কেনেকৈন�ো আমি পৰিত্ৰাণ হেয়জ্ঞান
কৰিম?(যিচয়া ৬৬:২৩-২৪)
আপুনি ভাৱেনে যে যিবিলাকে এই বিষয়ে, ক্ষমতা আছে, তেওঁল�োকে পাহৰি
পেলাব বুলি, তেওঁল�োকে এইট�ো পাহৰি গৈছে যে জুইৰ সৰ�োবৰত পৰিব কাৰণ
তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ এই আজ্ঞাব�োৰ পালন নকৰাৰ বাবে।
যদি আমাৰ দৰ্শনে কেৱল মাত্ৰ কিছু মান ল�োকৰ আগতহে ঘ�োষনা কৰিছে,
তেনেহলে তেওঁল�োকে এইয়া গ্ৰহণ কৰিব লাগে, “পাপী এজনৰ প্ৰাৰ্থনাৰ” দ্বাৰা
পৰিবৰ্ত নৰ হেতু কে। যি কেৱল মাত্ৰ পাপৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ মিছা আশা, আমি
কি ভাৱ�ো ইয়াৰ পৰিনাম কি হব বুলি? যদি আমি তেনে কৰ�োঁ তেনেহলে আমি
ওপৰ�োৱা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছ�ো, সচাকৈয়ে অনুতাপ কৰাৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিছ�ো।
আমি ভাৱ�ো যে আমি নিৰিক্ষণৰ দ্বাৰা এই কথাব�োৰ তথা শুভাবাৰ্ তা দিছ�োঁ বুলি
এইট�ো সচাঁকৈয়ে ভয় লগা যিট�ো ল�োকবিলাকক আঁতৰাই ৰাখিছে সত্যৰ পৰা।
প�ৌলৰ কথা মনত ৰাখিব, যদি ক�োন�োবাই অনন্ত মৃত্যুৰ ছায়াত পৰি আছে তেন্তে
এইট�ো ম�োৰ ভূ ল নহয়, কিয়ন�ো মই যে আটাইৰে তেজৰ পৰা শুচি ইয়াৰ সাক্ষ্য
আজি ত�োমাল�োকক দিছ�ো, কিয়ন�ো ত�োমাল�োকক ঈশ্বৰৰ আটাই আলচ জনাবলৈ পাছ
নুহুঁকিল�ো।(পাঃকঃ ২০:২৬-২৭) প�ৌল যি কৈছিল সেয়া তেওঁ ভালদৰে জানিছিল
আৰু যিহিষ্কেলৰ দ্বাৰা ক�োৱা বাক্যও শুভবাৰ্ তা প্ৰচাৰকৰ বাবে আৱশ্যক। যদি আমি
বাক্য ঘ�োষণা কৰাৰ পাছত আঁতৰ হৈ যাওঁ তেন্তে এইট�ো আমাৰ কৰ্তব্য যে আৰু
এইট�ো আমাৰ ভূ ল, আমি ভূ লত আছ�ো, সেয়ে পাঁচনি যাক�োবেও আমালৈ লিখিছে:
হে ম�োৰ ভাইবিলাক অনেক শিক্ষক নহবা, কিয়ন�ো ত�োমাল�োকে জানা যে,
আনতকৈ আমাৰ ভাৰী স�োধ বিচাৰ হব। কাৰণ আমি সকল�োৱে অনেক
বিষয়ত ত্ৰুটি কৰ�োঁ।(যাক�োব ৩:১)
এই পদব�োৰ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰত নাই বুলি আমি সহজভাৱে লওঁ। ঈশ্বৰৰ কথাব�োৰ
বা বাৰ্ তাসমূহ আমাক দুৰ্বল কৰিবলৈ নহয়, সেয়ে সহজভাৱে লব নালাগে, তেওঁ
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বিচাৰে অভ্যাগত পাপৰ পৰা ঘুৰি অহাট�ো। তেওঁ অনেক নেতাবিলাকক আৰু তেওঁক
বিচৰাবিলাকক এই কথা কৈছিল। কাৰণ তেওঁ এজন পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁৰ লগত
ক�োন�ো পাপ নাই। তেওঁ এটা পথ দিছে যিহৰে আমি ওলাই আহিব পাৰ�ো। তেওঁ
আমাৰ বাবে মূল্য দিছে আমাৰ মুক্তিৰ বাবে। তেওঁৰ ইচ্ছা যে পাপমুক্ত হৈ নিচিন্ত
ভাৱে আগবাঢ়ি য�োৱাট�ো। আমি কেনেকৈ স�োধ বিচাৰট�োৰ পৰা দূৰত থাকিম যদি
আমি ভালকৈ শিক্ষা নিদিওঁ পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে।
এইট�ো সচাকৈয়ে নতু ন নিয়মৰ এটা শুভবাৰ্ তাৰ বাবে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰাট�ো,
সেয়ে ক�োন�োৱে যদি এই ভাৱবাণীৰ পুস্তকৰ বাক্য ব�োৰৰ পৰা কিবা গুচায়,
তেন্তে এই পুস্তকত লিখা জীৱন বৃক্ষ, আৰু পবিত্ৰ নগৰৰ পৰা ঈশ্বৰে তেওঁৰ ভাগ
গুচাব।(প্ৰঃবাঃ ২২:১৯) সেয়ে আমি কেনেকৈন�ো এৰাই থাকিব পাৰ�ো? আমি কিয়
সকল�োৰে লগত সত্যতাট�ো ভগাই নলওঁ যিট�ো পৰিত্ৰাণৰ বিষয়, পাপৰ পৰা ঘুৰি
আহা যিবিলাকে বিচাৰে তেওঁল�োকক সত্যতা ট�ো ন�োক�োৱাকৈ।
কি আমি ভাৱ�ো নেকি যে আমি ঈশ্বৰতকৈ বেছি জান�ো বুলি? আপুনি ভাৱে
নেকি যে কেৱল তেওঁক বিচৰা বিলাকে গীৰ্জাত ঘুৰি অহাট�োৱে আৰু পাপৰ পৰা
পৰিবৰ্ত ন হ�োৱাই যথেষ্ট বুলি? যেতিয়া ক�োন�োৱে কলে যে তু মি মুক্তি পালা বুলি
কিয়ন�ো তেওঁল�োকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ য�োগেদি তেওঁক পৰিয়ালত গ্ৰহণ
কৰিব, কিন্তু তেওঁল�োকে অনুভৱ কৰিব অনুতাপৰ বিষয়ে কিয়ন�ো তেওঁল�োকে এই
অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা ঢকা হৈছে।
চাৰ্লেছ জি, ফানি এজন পৰিচৰ্য্যাকাৰী আছিল। তেওঁৰ বাৰ্ তা শুনিবলৈ নিউৱৰ্ক ৰ
পৰা মানুহ আহি ভৰ্তি হৈ গল তেওঁৰ বাৰ্ তাৰ প্ৰধান বাৰ্ তা হল পাপৰ পৰা মন
পালটন আৰু পৰিত্ৰাণ প্ৰত্যেকজনে পাবলৈ মন পালটন খুব গুৰুত্ব দিছিল। কেই
সপ্তাহ মান য�োৱা পিছত তেওঁ এনেকৈ কলে, “যদি আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান হ�োৱা বুলি
গ্ৰহণ কৰে তেন্তে আমাক লগ কৰিব পাৰিব।” ৯০শতাংশ মানুহ সেই সভাত ভাগ
লৈছিল আৰু তেওঁল�োকৰ বিশ্বাস জন্মিছিল। এটা প্ৰধান কাৰণ যি কাৰণ তেওঁৰ
পৰিচৰ্য্যা কৃ তকাৰ্য্য হৈছিল কাৰণ তেওঁ নতু ন নিয়মৰ পৰা বাৰ্ তা আনিছিল।পূৰ্বৰ
মণ্ডলীবিলাকে গ�োটেই নগৰ ৰাজ্য প্ৰতিট�োকে সলনি কৰিবলৈ বল পাইছিল। আজি
আমি কিয় সলনি হব ন�োৱাৰ�ো? কি কাৰণে, ব্যাভিচাৰ, সমকামী, অপৰাধ বৃদ্ধি
পাইছে? আমি গ�োটেই সত্যতা প্ৰেমত ভগাব লাগিব প্ৰভু যীচু ৰ পৰা আপ�োনাৰ
পাপ লুকাব ন�োৱাৰে আমাৰ নিৰবতাই পাপ আমাৰ জীৱনলৈ আহি ভয়ংঙ্কৰ ৰুপ
ধাৰণ কৰে। নতু ন নিয়মে আমাক বহুত শিক্ষা দিছে এইবিলাকৰ বিষয়ে আৰু এইট�ো
পদ্ধতি খুৱ ভাল।

এক মূখামূখী
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সমাজ
এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ট�ো হল এই পুস্তকত আৰম্ভনিতে যিট�ো ঢকা হৈছিল তাৰ
গুণাগুনট�ো প�োহৰলৈ আহিছে। আমি যদি সেইল�োকক পাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বিষয়ে
সঘনাই কৈ থাক�ো তেন্তে আমি তেওঁল�োক চকু মুকলি কৰি দিবলৈ সমৰ্থ হৈছ�ো।
কাৰণ পাপে সঘনাই ব্যক্তিগত ভাৱে আক্ৰমন কৰে যেনে ক্ৰিপটনাইটে অতিমানৱক
আক্ৰমন কৰাৰ দৰে।
পাপৰ লগত আমাৰ যি সংঘাত সেয়ে আমাৰ মণ্ডলীবিলাকক দুৰ্বল কৰি দিছে।
আৰু ইযাৰ পৰিনামস্বৰুপে, আমাৰ চহৰ বা নগৰত এইয়াই ভৰি থকাত ঈশ্বৰৰ যি
মহিমা তাক দেখা প�োৱা নাই। আগৰ মণ্ডলীবিলাকে সলনি কৰিছিল, তেওঁল�োকৰ
চহৰ, নগৰ আৰু নিজৰ ৰাষ্ট্ৰক�ো কাৰণ তেওঁল�োকৰ লগত ঈশ্বৰৰ মহিমা প্ৰকাশ
পাইছিল। আৰু আমি এতিয়ালৈকে কিয় সলনি হব পাৰ নাই? আজিৰ বিজ্ঞানসনমত
বিচাৰধাৰাই মানুহবিলাকক অতি দূৰলৈ লৈ গৈছে আজি যদি আমি প্ৰাৰম্ভিক
মণ্ডলীবিলাকৰ সৈতে তু লনা কৰ�ো।
কিয় আমি গৰ্ভপাত, ব্যাভিচাৰ, য�ৌন সমন্ধ সমকামী আমাৰ মাজত কিয়
আছে,আৰু আমেৰিকা আৰু অনান্য পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত লিংগ নিৰ্ধাৰনৰ সমাজৰ
বিকাশ সাধন কৰি আছে? একেই ধাৰণা আইন বিৰুধী, এইট�ো এটা পাপক উদগনী
দিয়া কাম. আপুনি ভাৱেনে আজি মণ্ডলীবিলাকৰ উন্নতি হৈছে বুলি?খ্ৰীষ্টিয়ান আজি
ৰ�োমীয়া সাম্ৰাজ্যৰ দৰে মণ্ডলীবিলাকে নিজকে অন্ধ কৰি পেলাইছে। আৰু নিজে
অন্ধকাৰত ডু ব গৈছে।
যদি আমি এইব�োৰ চাবলৈ নিবিচাৰ�ো আৰু যাতে নহওক বুলি, মই জান�ো বহুত
সংখ্যক ল�োকে সহাঁৰি জনাব, আমি সকল�োৱে সত্যতাৰ ঘ�োষণা কৰিব লাগিব আৰু
সেয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰেম ও প্ৰেৰণাৰে।
আহক সকল�োৱে এইট�ো কামত নিজকে ব্ৰতী কৰি পেলাওঁ, যদিও আমি জনাজাত
হওঁ বা নহও। কওক ঈশ্বৰৰ বাক্যক আৰু সকল�োকে পৰিবৰ্ত ন হবলৈ কওক,
নিজৰ জীৱন, তথা চহৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰক পৰিবৰ্ত নৰ পথত আনিবলৈ। লাগিলে আমাৰ
চু বুৰীয়াই আমাক ঘৃণা কৰক কিন্তু ওপৰ�োৱা প্ৰেম প্ৰদৰ্শন নকৰক লাগে।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰত এনে ক�োন�ো ভূ মিকা নাই যত আপ�োনাৰ পাপ লুকাই থাকিব পাৰে।
ঁ ৰিত হৈ
এইট�ো কেৱল তেওঁল�োককেই ল�োকচান নকৰে কিন্তু এইট�ো ইয়ালৈকে সিচ
পৰে যে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে ইয়াক আক�োৱালি লয়। আমাৰ নিৰৱতাই এজন মানুহক
বিনাশৰ পথত লৈ যাব পাৰে। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ মূল কাৰণ আমি হব লাগিব।
সেয়ে আমি নিজকে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞানুসাৰে চলাট�ো অতি প্ৰয়�োজন।
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এই শেষৰ বাক্যাংশট�ো পুনৰ পঢ়ক ব্যক্তিগত ভাৱে, আমাৰ নিৰৱতাই যেতিয়া
পাপ লৈ আহে তেতিয়া সেইট�োৱে মানুহৰ বিনাশলৈ লৈ যায়। আৰু আমাক
তেওঁল�োকৰ বিনাশৰ জগৰীয়া কৰি তু লে। গতিকে কওক যিমান বাৰ পাৰে পাপৰ
পৰা বাচি থাকি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞানুসাৰে চলিবলৈ।
ঈশ্বৰে আপ�োনাক এই বিষয়ে উত্তৰ দিব। আমি পাপৰ দ্বাৰা উজ্বল হব
ন�োৱাৰ�ো। আপুনি ভাৱে নেকি এইট�ো আপ�োনাৰ জীৱনত কেনেকৈ দেখিবলৈ প�োৱা
যায়, আৰু এইট�োৱে কেনেকৈ আপ�োনাক সলনি কৰে? এইট�োৱে আপ�োনাৰ বৈবাহিক
জীৱনত কেনেকৈ পৰিবৰ্ত ন আনে?এইট�োৱে কেনেকৈ মণ্ডলীৰ মানুহবিলাকলৈ সলনি
আনে? ঈশ্বৰক সুধক এই প্ৰশ্ন তেওঁ আপ�োনাক সকল�ো বুজাই দিব যে কেনেকৈ
পবিত্ৰ জীৱন জীয়াব লাগে সেয়া। আৰু আপুনি নিজৰ বন্ধু ক লওক যাক আপুনি
বিশ্বাস কৰে, আৰু আপ�োনাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰক যাতে এইব�োৰৰ
পৰা ফল পাবলৈ।

২৩
সহনশীলতা
আমাৰ পুনৰুত্থিত হ�োৱা ৰজাৰ বাক্যলৈ মন দিওঁহক।
প্ৰকাশিত বাক্যত যীচু ৱে সাতটা বাৰ্ তা দিছে সাতটা মণ্ডলীলৈ, যদি তেওঁৰ
বাৰ্ তা অকল এই বুৰঞ্জীমূলক মণ্ডলীকেইটাৰ কাৰণেহে হয় তেনেহলে আমি বাক্যত
নগ�োল�োহেতেঁ ন। কথাট�ো হল প্ৰত্যেককে বুজ�োৱা হৈছে। সেই বাক্য আজি আমাৰ
বাবেওঁ প্ৰয়�োজ্য।
ঈশ্বৰৰ বাক্য জীয়া, সেইবাবে যীচু ৰ বাক্য আমি বৰ্ত মান কালৰ লগত�ো তু লনা
কৰিব পাৰ�োঁ। যদি জ�োতা খাপ খাই তেনেহলে পিন্ধি লওক। যিজিবেল ক�োন হয়?

জিযেবেল ক�োন?
বুৰঞ্জীমুলক মণ্ডলীৰ কেন্দ্ৰীয় মণ্ডলী হল থাইথিৰা, যীচু ৱে নিজকে বুজাইছে, “ঈশ্বৰৰ
পুত্ৰ”বুলি। যাৰ চকু অগ্নিশিখাৰ তু ল্য(প্ৰকাশিত বাক্য ২:১৮) তেওঁৰ ভৰি তাম
আৰু টিনৰ ধাতু ৰ নিচিনা যিট�োৱে তেওঁৰ সৰ্বশক্তিমান বল বুজাইছে।
ত�োমাৰ কৰ্ম, প্ৰেম, বিশ্বাস পৰিচৰ্য্যা, ধৈৰ্য্য আৰু প্ৰথম কৰ্মতকৈ ত�োমাৰ
অন্তিম কৰ্ম মই গম পাল�ো।(প্ৰকাশিত বাক্য ২:১৯) এইট�ো জল জল পট-পট।তেওঁ
মৰা মণ্ডলী বুজ�োৱা নাই কিন্তু যি মণ্ডলী জীয়া বৃদ্ধি প�োৱা তেনে মণ্ডলীৰ কথাহে
বুজাইছে।
প্ৰথম মণ্ডলী, ইফিচাচ মণ্ডলীলৈ প্ৰভু ৰ যি অনুয�োগ তেওঁবিলাকে প্ৰথমে প্ৰেম,
এৰি দিলে। কিন্তু থাইথিৰা মণ্ডলীয়ে এৰি দিয়া নাই। যীচু ৱে এই মণ্ডলীৰ প্ৰেমৰ
কাৰণে গ�ৌৰৱ কৰিছে। তেওঁ এটা বিশ্বাসী জাতি বুজাইছে যি আনৰ প্ৰতি মৰম
ৰাখে। সেইবাবে যীচু ৱে আমাৰ মৰম, প্ৰেম বেছি ভাল পায় আনকি বিশ্বাস সেৱা,
ধৈৰ্য্য এইব�োৰতকৈও বেছি।আৰু এটা সত্যতা হল, এই মণ্ডলীট�োৰ বিশ্বাস, সেৱা,
ধৈৰ্য্য বিশেষ ভাৱে মন কৰিবলগীয়া।
আশ্যৰ্য্যৰ বিষয় নহয়, এইট�ো ঈশ্বৰৰ সুধৰনিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, প্ৰথম ইফিচীয়া
মণ্ডলীত, তেওঁল�োকে প্ৰথম প্ৰেমৰ পৰা আঁতৰি গল, কিন্তু থাইথিৰা নগল। যীচু ৱে

180

ক্ৰিপটনাইট বধ

এই প্ৰেমৰ বাবে মণ্ডলীক গ�ৌৰৱ কৰিছে। তেওঁ চিনাক্ত কৰিছে এই সমাজৰ বিশ্বাসী
বিলাকক আলৈ পৈচান ধৰাৰ বাবে। আৰু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত এইট�ো অতি প্ৰয়�োজন। এই
মণ্ডলীট�োৰ ধৈৰ্য্য সহনশক্তিৰ অতি প্ৰয়�োজন।
দ্বিতীয় আচৰিত কথা এইট�ো যে এই মণ্ডলীট�োৱে প্ৰেম, বিশ্বাস,কৰ্ম, আৰু ধৈৰ্য্য
মন কৰিবলগীয়া। মণ্ডলীৰ নেতা, পৰিচৰ্য্যাকাৰীয়ে অতি ভালকৈ নিয়মানুবৰ্তীতা
একেবাৰে ভাল লগা। আৰু বিশেষকৈ ম�োৰ বাবে এইট�ো বহুত ধুনীয়া কথা।মণ্ডলীৰ
যিক�োন�ো নেতা, পৰিচৰ্য্যাকাৰী প্ৰভু ৰ এইট�ো বাক্য পঢ়ি বহুত ভাল পাব।
“তথাপি ত�োমাৰ বিৰুদ্ধে ম�োৰ কথা আছে যে যিজিৱল নামেৰে যি তিৰ�োতাই
নিজকে ভালবাদিনী বুলি ম�োৰ দাসবিলাকক ভূ লাই ব্যাভিচাৰ কৰিবলৈ আৰু
দেৱতাৰ প্ৰসাদ খাবলৈ শিক্ষা দিছে।” (প্ৰ.বা ২:২০)
আমি ইয়াত বুজিবলৈ বহুত�ো কথা আছে প্ৰথম কথাট�ো হল- যিজিৱেল এইট�ো
বুৰঞ্জীমূলক তিৰ�োতাৰ নাম নেকি? The new American Commenter ৰ মতে,
“যিজিৱেল নামৰ উৎপত্তি আহিছে জিৱৰী।
যিজিৱেল নামট�ো দিয়া হয় ক�োন�ো এজন লৰা ছ�োৱালী জন্মিলে।” যদি
এনেধৰণৰ নাম আৰম্ভ হয় তেন্তে আজিকালিৰ নিচিনা যেতিয়া আপুনি এজন
ধেমেলীয়া ব্যক্তিৰ বিষয়ে বুজায় যিজন ধেমেলীয়া। এইট�ো তেওঁবিলাকৰ নাম নহয়
বৰং সৰুতে যেতিয়া তেওঁল�োকৰ স্বভাৱ মানুহে মন কৰে সেইমতে ৰাখি থ�োৱা এটা
নাম হল, (যিজিৱেল)।
তাইৰ এটি গুণ আছিল আৰু গুণট�ো হল ব্যক্তি জনসাধাৰণৰ আগতে কথা কব
পৰা গুণ যাক আমি সাহস বুলি কব পাৰ�ো। আজিৰ সময়ত যদি এনে ধৰণৰ
মহিলাই তেনে ধৰণৰ কৰ্ম কৰে তেন্তে এইট�ো এটা বহুত লক্ষনীয় বিষয় হৈ পৰিব।
আৰু নেতা বা আন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে এইট�ো এটা ব্ৰেণ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব।
কিন্তু আজিৰ সময়ত কিয় আমাৰ নেতা বিলাকে এইধৰণৰ শিক্ষাত বেছি গুৰুত্ব
দিয়া দেখা প�োৱা যায়।আৰু মণ্ডলীৰ যি দৰ্শন শিক্ষা তাক পাহৰি পেলাই।
আপুনি ঈশ্বৰক কিবা ব্ৰেণ্ড দিবনে? যিট�ো জিযেবেলৰ দৰে এটা ফলৰ সৈতে
তু লনা কৰা, বা আৰৱ ৰ ৰজাৰ আগৰ নাম ইস্ৰায়েল, আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ
পাও তাৰ নিচিনা বুৰঞ্জীৰ ৰাণীৰ সৈতে, যি জনীয়ে সমগ্ৰ ল�োকক মূৰ্তিপূজালৈ গমন
কৰাইছিল। তাইৰ আগত সকল�ো নেতা বা পৰিচৰ্য্যাকাৰী, সমগ্ৰ সমাজ, জাতিয়ে
নিৰৱ হৈ থাকিছিল। সেই তেতিয়া এজন ব্যক্তি আছিল ইলিজা তেওঁ তাইৰ বিৰুধে
থিয় হৈ কথা কৈছিল।
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জিয়েবেলে সমূহ জাতি ৰাষ্ট্ৰৰ ল�োকক অপথে পৰিচালিত কৰিছিল, তাই ঈশ্বৰৰ
আজ্ঞাৰ বিৰুধে ল�োকবিলাকক উচটাইছিল। তাই বাল আৰু আচেৰাৰ সহায়ত
ভাৱবাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল। আচলতে এওঁল�োক জনসংয�োগ কাৰী আছিল। আৰু
ইলিজাৰ সময়ত তেওঁল�োকে জিয়েবেলৰ সপেক্ষে আছিল। সেয়ে ইলিজাই মানুহবিলাকৰ
সৈতে তৰ্ক -যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কাৰণ সত্য কি তাক মানুহ বিলাকে পাহৰি
পেলাইছিল এই জিয়েবেলৰ কাৰণে।
আৰু ইলিজাই ল�োকবিলাকৰ ওচৰলৈ আহি কৈছিল, ত�োমাল�োকে কিমান
কাললৈকে দুই নাৱত দুই ভৰি দি থাকিবা? যিহ�োৱা যদি ঈশ্বৰ হয় তেন্তে
তেওঁৰ পাছত চলা, কিন্তু বাল যদি ঈশ্বৰ হয় তেন্তে তেওঁৰ পাছত চলা।কিন্তু
ল�োক বিলাকে তেওঁক এক�ো উত্তৰ নিদিলে।(২ ৰজাৱালি ১৮:২১)
বিশ্বাসেৰে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰিলে আৰু তেওঁৰ সপেক্ষে যি ক�োন�ো কৰিলে,
আমাক ৰাজদূত হিচাপে মতা হৈছ�োঁ এইট�ো কেনেকৈ সেয়া প�ৌলে দুটা মণ্ডলীত
বুজাইছিল।
সময়ত আৰু অসময়ত�ো উ-সাহী হ�োৱা, সম্পূৰ্ণ চিৰসহিঞ্চু তাৰে আৰু
উপদেশেৰে অনুয�োগ কৰা, ডবিওৱা, আৰু উদগ�োৱা।(২ তীমথিয় ৪:২)
ইলিজা এজন ব্যক্তি আছিল ইস্ৰায়েল বিলাকক প্ৰেম কৰিছিল আৰু তেওঁ
তেওঁল�োকক উদগাইছিল যে তেওঁল�োকে ভূ ল পথত আছে সেয়া।
জিয়েবেলৰ প্ৰভাৱে নেতা বিলাকক আৰু সমূহ ল�োকক ভয় খুৱাইছিল, এতিয়া
তেওঁল�োকে একেবাৰে নিৰৱ হৈ আছিল, তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে কথা কবলৈ সাহ
নাপাইছিল। এই পাপৰ অভ্যাসে তেওঁল�োকক ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা আতঁ ৰাই নিছিল।
এইট�ো নতু ন নিয়মত মণ্ডলীবিলাকৰ ঠাই লৈছিল। যীচু ৱে অনুমতি দিয়া নাছিল সেয়ে
তেওঁ নিজৰ দাস বিচাৰিছিল, য�োহন পাঁচনি- ইলিজাৰ দৰে যিয়ে কথা কব পাৰিব।

মূল বিষয়
এতিয়া আমি অকনমান থাইথিৰা মণ্ডলীৰ ফালে চাম, যীচু ৱে মণ্ডলীৰ মানুহ বা
বিশ্বাসবিলাকক কৈ কৈ দেৱতালৈ আগবঢ়োৱা আহাৰৰ বিষয়ে-দেৱতালৈ আগবঢ়োৱা
আহাৰ আমি খাব নেলাগে। যীচু ৱে কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিছিল ক�োনট�ো বেয়া
যিট�ো প�ৌলে পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু কৈছিল।“আমি মন দিব
লাগে আৰু মন দিবলগীয়া বিষয়ট�ো হল সহনশীলতা।”(ৰ�োমীয়া ১৪ আৰু ১
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কৰিন্থীয়া ১০) তেওঁ কৈছে, “তু মি অনুমতি পালা” ইয়াৰ গ্ৰীক শব্দ হল ইয়াওমানে অনুমতি, তেওঁ বাক্যত কৈছে, “মই মন পালটন কৰিবলৈ সময় দিল�ো কিন্তু
তেওঁ মন পালটাব ন�োখ�োজে”
সাৰমৰ্ম হিচাপে “আমি নিৰৱ” ইশ্ৰায়েলৰ দিনত যিজিৱেলৰ যি হৈছিল তেনেকুৱা।
আমি জুইৰে আৱৰি থকা এটাত আবদ্ধ আমি ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ ক�োন�োও কিন্তু
কাক�ো সহায় না কৰা। আমি উদ�োগণিমূলক বাৰ্ তা দি কথা কৈ থাক�ো কিমান
আৰ্শীবাদ মই পাইছ�োঁ। ইফালে আমাৰ ঘৰৰ চাল বেৰ ব�োৰ ভাঙিব লৈছে।

একেধৰণৰ দুবিধা
পাচঁ নি যিহুদাই একেই দ্ধিধাগ্ৰস্ততাৰ সন্মূখীন হৈ তেওঁ লিখিব খুজিছিল, এই বিষয়ে
কেনেকৈ এজন মানহ এই পৰিত্ৰাণ অৱহেলা কৰিব পাৰে।ঘৰট�ো জুইৰে আবৰা।
তেওঁ ক্ৰিপটনাইটৰ সন্মূখীন হব বিচাৰিছিল যিট�োৱে মণ্ডলীত বগাই ফু ৰিছে। এই
বাক্যলৈ মন দিব,
বন্ধু মই পৰিত্ৰাণ বিষয়ে লিখিব খুজিছিল�ো কিন্তু ভাবিল�ো বেলগ এটাহে মই
লিখিব লাগিব। কিন্তু ত�োমাল�োকে বিশ্বাসত দৃঢ় হ�োৱা। মই এইট�ো ক�োৱা
কাৰণ হল কিছু মান মানুহ ওলাইছে যিবিলাকে কয় ঈশ্বৰৰ মহা অনুগ্ৰহে
আমি অধৰ্মীকাৰ্য্য কৰিব পাৰে।(যিহুদা ৩:৪)
এই ঈশ্বৰৰ মানুহজনে ধৈৰ্য্যৰে লিখিব খুজিছে উপকাৰ, আৰ্শীবাদ, প্ৰতিজ্ঞা
যিব�োৰ আমি যীচু খ্ৰীষ্টৰ য�োগেদি পাওঁ, তেওঁ উদ�োগণি আৰু বিশ্বাসত আৰু বৃদ্ধি
পাবলৈ উদ�োগণি দিয়ে।
যিহুদাই মৰম, প্ৰেম কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপদ বাক্য লিখিব লৈছিল নেকি
বাৰু?কি হৈছে? এই মণ্ডলীট�ো অকনমান থাইথেৰিয়া মণ্ডলীট�োতকৈ বেলগ। এই
অধৰ্মী ব্যক্তি, পালক, নেতা বিশ্বাসী তেওঁল�োকে যিমানে যি নকওক কিয় তেওঁল�োক
জীৱনৰ আন আন বিষয়বিলাকত হে বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। যিট�োৱে অনুমতি,
অনুগ্ৰহ বুজায়।কতৃ ত্ব অনুগ্ৰহ নহয় আন প্ৰকাৰে অনুমতি অনুগ্ৰহই ক্ৰিপটনাইৰ পৰা
বচাব ন�োৱাৰে।
যিহুদাই ভেকুৰজাতিয় উদ্ভিদ নিচিনা মণ্ডলীবিলাকত আদেশ নাই কৰা তেওঁ
প্ৰকৃ ত পিতৃ আৰু নিজৰ প�ো-জীক বচাব চাইছে।
প�ৌল অন্য এজন চিন্তাশীল, পিতৃ মান নাছিল তেওঁ যেতিয়া দেখিছিল অধৰ্ম,
আইন উলংঘন আৰু অন্যান্য অধৰ্মৰ নীতি ব�োৰ মণ্ডলীত বাঢ়ি গৈছে। যাক�োব আৰু
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পিতৰেও এনেকুৱাই চিন্তাশীল ব্যক্তি আছিল।যদি এই বাৰ্ তাট�ো পঢ়ে আগৰ মণ্ডলীৰ
পিতৃ , তেওঁবিলাক ঈশ্বৰৰ বাক্য লিখি লৈছিল, যাতে ক�োন�ো পাপ আহিব ন�োৱাৰে।
আগৰ মণ্ডলীব�োৰে নিৰবে বহি থকা নাছিল যেতিয়ালৈকে এই ক্ৰিপটনাইটৰ
মৃত্যু দেখা নাপাইছিল। পাইছিল।পাচঁ নি য�োহনে ব্যাখ্যা দিছে, “গ�োটেই জগত পাপৰ
অধীনত।”(১ য�োহন ৫:১৯)সমাজত পাপ ভৰি পৰিছে বাঢ়ি গৈছে। আটাইতকৈ
ডাঙৰ পাপট�ো হল চতু ৰ। হয় ৰং আৰু নক্সা জগতৰ নিয়ম।(ইফিচীয় ২:২) আমি
জীয়াই থকা এই জগতৰ এটা নিয়ম আছে। আৰু এই নিয়মব�োৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
বিৰ�োধ। কিন্তু ডাঙৰ কথাট�ো হল তেওঁবিলাক চতু ৰ মূখত ধুনীয়া মূখা পিন্ধে।

ম�ৌনতাই সন্মত্তি দিয়ে
যেতিয়া এইট�ো এজন নেতালৈ আহে। নিৰৱতাই হয় একমাত্ৰ য�োগায�োগস্হল। এইট�ো
এনে এটা চু ক্তি যিট�োৱে এনেকৈ কয়, আপুনি যি কৰিছে সেইয়া বহুত ভাল। ইয়াত
এটা পুৰনি লেটিন বাক্য আছে, নিৰৱতাই চিন্তা আনে। প্ৰাৰম্ভিক মণ্ডলীসমূহৰ
নিৰৱতাই যেনেকৈ ক্ৰিপটনাইটে গ্ৰাস কৰিছিল তাৰ বাবে জগৰীয়া তেওঁল�োক
আছিল। আৰু এইট�ো একেবাৰে বিভ্ৰান্তিকৰ বিষয় আৰু এইয়া এক মৃত্যুৰ সমান
আছিল।
পাচনি য�োহনৰ বাক্য, “গ�োটেই বিশ্ব মিছলীয়া হল, আৰু তেওঁল�োক দুৰ্বল হৈ
পৰিল।”(১ য�োহন ৫-১৯) ইয়াত একেৰাহে দুষ্টতাই গ্ৰাস কৰিলে সমাজ খনক।
তেওঁল�োকে দুষ্টতালৈ গুচি গল। এয়াই হল বিশ্বৰ গ্ৰাসৰ কাৰণ।(ইফিচী ২:২)।
ইয়াত এনেকৈ চাওক, আপুনি নদীত বিপৰীত স�োতত ভটিয়াই যাবলৈ জ�োৰ
কৰিব লাগিব। আমি এটা বিশ্বত বাস কৰ�ো আৰু এইট�ো স্বৰ্গৰাজ্যৰ একেবাৰে
বিপৰীত, কিন্তু মিছলীয়াৰ বাবে এই স্বৰ্গৰাজ্য একেবাৰে ভয়ানক। আমি ঈশ্বৰক
এক�ো কব ন�োৱাৰ�ো। আৰু আমাৰ দুষ্টতাৰ এই দিশব�োৰে আমাৰ খ্ৰীষ্টীয়ান দৈনন্দিন
জীৱন ব�োৰ নষ্ট কৰি পেলাইছে।
এডমুড ব�োংকে য়ে লিখিছে, “দুষ্টতা ন�োহ�োৱা কৰিবলৈ বা জয়যুক্ত হবলৈ ভাল
মানুহ বিলাকে এক�োৱে নকৰে।”মানুহৰ ভিতৰত থকা দেৱতা, ইমানে বলৱান যে
নেতাব�োৰ মনে মনে থাকিবলগীয়া হৈ যায়। আমি খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি জনাজাত কিন্তু
আমি ৰাজদূত হব পাৰা নাই। জগতত মানুহৰ প্ৰশ্ন, আমি আপ�োনাল�োকৰ গীৰ্জাঘৰ
দেখিছ�োঁ আপ�োনাল�োকৰ গান শুনিছ�োঁ আৰু ধুনীয়া প্ৰেমৰ বাৰ্ তাও শুনিছ�োঁ কিন্তু
আপ�োনাল�োকৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰমাণ নেদেখাই কিয়?
প�ৌলে সাহেৰে ব্যাখ্যা কৰিছে, আমি খ্ৰীষ্টিয়ান যিবিলাকে নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান
ব�োলে কিন্তু জগতৰ লগত মিলি যায় তেওঁবিলাক ক্ৰু চৰ শত্ৰু। যীচু ৱে কৈছে,
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“তেওঁৰ কৰ্মৰ কাৰণে যদি মন পালটান নকৰে তেন্তে মই তেওঁবিলাকক মহা ক্লেশত
পেলাম।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২:২২,২৩)
এইট�ো আপুনি প্ৰথমে ভালদেৰ পঢ়ক, প্ৰথমতে, “বহুত” দ্বিতীয়তে তাত এক�ো
শব্দ নাই যিহেৰে তেওঁল�োকে নিজৰ শত্ৰুক চিনাক্ত কৰিব পাৰে। ওপৰ�োৱাকৈ যীচু ৰে
সৈতে আছ�ো বুলি কয়, “এনেধৰণৰ মানুহ বিলাকে ঈশ্বৰক জান�ো বুলি কয়, কিন্তু
তেওঁৰ মতে চলিবলৈ নিবিচাৰে।”(তীত ১:১৬) তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাব�োৰ
পালন কৰা যেন দেখুৱাই কিন্তু তেওঁল�োকৰ মাজত আচলতে দুষ্টতাই কাৰ্য্য কৰে
যিট�ো আমি তেওঁল�োকৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা জানিব পাৰ�ো। তেওঁল�োকে ল�োভ, য�ৌনতা,
ইৰ্ষা, বেয়া কথা বেয়া বস্তুব�োৰলৈ চালিত হয়।
প�ৌলে কৈছে, তেওঁ সন্তোষ্ট সহনশীলতাৰে এই চিঠিট�ো পঢ়ক আৰু চাওক তেওঁ
কেনেকৈ সাৱধান কৰি দিছে যিবিলাকে ভূ ল পথত আগবাঢ়ি গৈছিল, কিন্তু মনত
ৰাখিব এই শুধৰনি প�ৌলৰ লেখনিৰ দ্বাৰা আমালৈ আহিল।
প�োন সিদ্ধান্তট�ো হল ঈশ্বৰৰ বাক্য ঘ�োষণা কৰা নগৰ, চহৰ আৰু আন
ঠাইব�োৰত অতি সামৰ্থৱান হৈ। আমি কেতিয়াও চিধাকৈ শাস্ত্ৰৰ কথাব�োৰ অমান্য
কৰিব ন�োৱাৰ�ো।আমি দাৰ্শনিক সিদ্ধান্তৰে চাই আগুৱাই যাব লাগিব আৰু বিশ্বাসী
বিলাকৰ চকু মুকলি কৰিব লাগিব আৰু ক্ৰিপটনাইটক সুয�োগ দিব নালাগে। আমি
যদি ঈশ্বৰৰ বাক্য ঘ�োষণা নকৰ�ো তেনেত এইট�ো ক্ৰিপটনাইটক সুয�োগ দিয়া হব।

তু লনাত্মক পৰিণাম
যীচু ৱে কি বাক্যৰে মণ্ডলীবিলাকক কৈছে?তেওঁ ভূ ৱা শিক্ষাব�োৰৰ পৰা দূৰত
থাকিবলৈ কৈছে যিব�োৰে এইব�োৰ ভূ ৱা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁল�োকে পৰিবৰ্ত ন
হব ন�োৱাৰে। আজিকালিৰ মণ্ডলীব�োৰত দেখা প�োৱা যায় যে তেওঁল�োকে ঈশ্বৰৰ
বাক্যতকৈ অধিক নিজৰ নিজৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে।(প্ৰঃবাঃ ২:২২-২৩)
কিন্তু এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা আছে যদি ক�োন�োৱে ক্ৰিপটনাটক হত্যা
কৰে আৰু আত্মাৰে তেওঁৰ বাক্যৰে আবৰি তেওঁৰ মতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁল�োকে
বহুত ক্ষমতা পাব। ঈশ্বৰে যীচু ক যেনেকুৱা ক্ষমতা দিছে তেনেকুৱা ক্ষমতা ঈশ্বৰে
আপ�োনালৈও থৈ দিছে।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
যিজিৱেলে ঈশ্বৰৰ ভাৱবাদীনি বিলাকক নিৰবে ৰাখিছিল আনকি বহুতক তেওঁ
মাৰিছিলেও। মাথ�োন এজনে প্ৰভু ৰ হৈ কব বিচাৰিছিল তথাপি ঈশ্বৰে কি কৰিছিল
তেওঁৰ কাৰণে, ঈশ্বৰে বঢাইছিল য�োগান দিছিল, সহায় কৰিছিল তেওঁৰ পৰাক্ৰম
হাতেৰে যিট�ো ভাবিলে আমাৰ কল্পনাৰ বাহিৰত।
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ঈশ্বৰে এতিয়াও তেনেবিলাক মানুহৰ বাবে আগ্ৰহেৰে চাইছে যিবিলাকে সত্য কথা
কব। এইট�ো এটা বহুত কষ্টকৰ বিষয়। কিন্তু আমি পাপৰ চিকাৰী নহয়। একে
সময়তে, আমি নিজকে নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিব নালাগে। আৰু চিন্তা কৰি পিছৰ
ফালে চাব নালাগে। এইট�োৱেই আপ�োনাৰ সহনশীলতা যিট�োৱে আপ�োনাক আন এটা
পৰ্য্যায়লৈ লৈ যাব।
প্ৰথমতে আপনি নিজকে সংযত কৰক। আপুনি যি ঈশ্বৰৰ পৰা পাইছে সেইয়া
বিনামূল্যে দান কৰক। আপ�োনাৰ পিছৰ জীৱনৰ কথা পাহৰি যাওক আৰু তাৰ পৰা
মুক্ত হৈ যাওক। কিয়ন�ো পিছৰ যি প্ৰক্ৰিয়া যিট�োৱে আপ�োনাক আক�ৌ পাপলৈ লৈ
যাব পাৰে। সেয়�ো প�ৌলে লিখিছে, সাজু হৈ সকল�ো ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাব�োৰ বাধ্যতাৰে
পালন কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা।(২ কৰিন্থীয়া ১০:৬)
যেতিয়া আপুনি নিজে মুক্তি পাব আন মানুহৰ বাবেও অকনমান চিন্তাৰে
আগবাঢ়ি তেওঁল�োকক মুক্তিৰ বাণী দিয়ক। আপুনি প্ৰেমেৰে যাতে আনৰ উদ্ধাৰৰ
বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰক।

২৪
প্ৰেম আৰু সত্যতা
ক্ৰিপটনাইট হত্যা কৰিবলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ট�োলে আহিছ�োঁ। আমাৰ লক্ষ্যট�ো হল আমি
এই ক্ৰিপটনাইটক হত্যা কৰাট�ো। এইট�োৰ বাবে অনেক পন্থা আমি হাতত লব পাৰ�োঁ
আৰু শুভবাৰ্ তাত এক দাৰ্শনিক সেৱা কাৰ্য্যৰ বাবে আমাক প্ৰয়�োজন হব ঈশ্বৰৰ প্ৰেম
আৰু মই যিট�ো কব ওলাইছ�োঁ সেইট�ো হল ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, সেয়ে প�ৌলে এটা দৃঢ়তাপূৰ্ণ
ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে আমালৈ:
“আমি মানুহৰ ঠগত, ধুৰ্ত তাৰে ভ্ৰান্তিৰ কল্পনাৰে ভ্ৰান্ত নহৈ, প্ৰেমত সত্যাৱলম্বী
হৈ যীচু খ্ৰীষ্ট মূৰস্বৰুপ তেওঁৰ উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি পাওঁ।”(ইফিচীয়া ৪:১৪,১৫)
ভূ ৱা বাৰ্ তা, তেনেকুৱা যিট�ো যীচু ৱে থাইথেৰিয়াৰ সমন্ধে ব্যাখ্যা দিছে। আৰু
যিহুদা, পিতৰ, য�োহন, প�ৌলে তেওঁল�োকৰ ব্যাখ্যাত ব্যক্ত দাঙি ধৰিছে যে ভূ ৱা
শিক্ষাব�োৰলৈ সাৱধান হবলৈ দিছে কিয়ন�ো তেওঁল�োক বৰ চতু ৰ। চয়তান বহুত
চতু ৰ। যদি ইমান ধুনীয়া পৰিবেশ, ঈশ্বৰৰ উপস্হিতিৰে ভৰপূৰ পৰিবেশত হাৱাই
ঠগ খাইছিল আমি এই পাপেৰে ভৰপূৰ পৃথিৱীখনত ভূ ল নাযাম নে?আৰু কি
উপায়েৰে আমি এই ভ্ৰান্ত নহৈ প্ৰভূ যীচু ত লাগি থাকিব পাৰিম?
উত্তৰট�ো হল, সত্য অকল সত্যই নহয় প্ৰেমত আৰু সত্যত। যদি প্ৰেম নাথাকে
তেতিয়াহলে ক�োন�ো নাভ নাই।আমি প্ৰেমট�ো গুৰুত্ব দিছ�ো।কিন্তু সত্যতা ন�োহ�োৱাকৈ
প্ৰেম থাকিলে সেইট�োৰ�ো ক�োন�ো লাভ নাই।মানুহবিলাকে তেওঁবিলাকৰ দৈনন্দিন
জীৱনৰ ক্ৰমনিকা বদলি কৰিব দিয়ে।
আমি দেখা পাওঁ বহুতে মন পৰিবৰ্ত নৰ কাৰণে মানুহক বাক্য কয় কিন্তু
তেওঁবিলাকৰ মৰম প্ৰেম নাথাকে। মন কৰক মই এজন অন্ধ মানুহ থিয় পাহাৰৰ
ফালে গৈ থকা দেখিল�ো যিট�োৰ বাবে তেওঁ মৰিবও পাৰে। মই বাধা নিদি থাকিব
পাৰ�ো, কিয়ন�ো মই যদি মাত দিওঁ তেওঁ বেয়া পাব পাৰে বা আৰু যদি মাত নিদিওঁ
বা নকওঁ তেন্তে তেওঁ মৰিব।
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মই যদিহে ধুনীয়া বাক্যৰে তেওঁক কৈ থাক�ো এইফালে যাব আৰু নিদিষ্ট পথট�ো
দেখুৱাই নিদিওঁ মৃত্যু হব তেওঁৰ। আপ�োনাৰ মতে এইট�ো, সত্য প্ৰেম হব নে?
আমাৰ মণ্ডলীবিলাকত আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ সত্য প্ৰেম দেখা প�োৱা যায়
জান�ো?আমি অনন্ত জীৱনৰ যি ক�োন�োদিনে অন্ত নহ�োৱা তাৰ বিষয়ে আমি বহুতে
সাৱধানেৰে আগবাঢ়িব লাগিব অকল এই জাৱনৰ কথা চিন্তা ভাৱনা কৰিলেই নহব।
এটা উদাহৰণ মই যদি এদিনৰ বাবে আনন্দ উপভ�োগ কৰিবলৈ বিয়া খাবলৈ যাওঁ
আৰু টেবুলত খাবলৈ বহিলে মই যিমানে দিব সিমানে খাম। ধুনীয়া আনন্দৰ দিন
উপভ�োগ কৰিম। কিন্তু যদি ৬ দিনৰ বাবে আনন্দ উপভ�োগ কৰিব কৰবাত যাওঁ
মই খাবলৈ দিলে ইমান নেখাম কিয়ন�ো মই পিছদিনাখন বা ৫ দিনৰ বাবে ভাৱিব
লাগিব পেটৰ বেমাৰ হৈ যাব পাৰে।আমি জীৱনট�ো বহুদিনৰ বাবে একেদৰে আমি
অনন্ত জীৱন মন কৰিব লাগিব।
মই আপ�োনাৰ বাবে বহুত চিন্তা কৰ�ো কাৰণ যাতে আপ�োনাৰ দুদিনীয়া এই
পৃথিৱাৰ আনন্দই যাতে অনন্ত জীৱনৰ যি আনন্দ তাৰ পৰা আপুনি যাতে ক�োন�ো
প্ৰকাৰে বঞ্চিত হব লগা নহয়।
প্ৰকৃ ত নৰক যিখন কথা কবলৈ মুৰ্তি নহয় বা কিছু দিনৰ বাবে আনন্দ
ন�োহ�োৱা দিন এনেকুৱা নহয়। এইখন হল “জুই গন্ধকৰ সৰ�োবৰত পেল�োৱা হল
যি অনন্ত কলিয়া দিনে ৰাতিয়ে যাতনা ভ�োগ কৰিব।”(প্ৰকাশিত বাক্য ২০:১০)।
সিহঁ ত অনন্ত দণ্ডলৈ যাব। প�ৌলৰ বাক্য, “তেওঁবিলাক অনন্ত সংহাৰস্বৰুপ দণ্ড ভ�োগ
কৰিব।”(২ থিচলনীকিয়া ১:১৯)
অনন্ত মানে চিৰ জীৱন।দুখ, যাতনা এইব�োৰ ব্যাখ্যাৰ উৰ্দ্ধ ত আৰু ইয়াৰ
অন্ত নাই। যীচু ৰ উপস্হিতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰুপে আঁতৰি থকা ঠাই। এই ঠাই যীচু ৰ
অনুপস্হিতি এই জীৱনত�ো আহিব পাৰে।
নৰক ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ বাবে বন�োৱা নাছিল কিন্তু চয়তান আৰু তাৰ
দূতবিলাকৰ কাৰণেহে বনাইছে(মথি ২৫:৪১) চয়তানে মানৱক ঠগিলে আৰু তাৰ
বাবেই গ�োটেই মানৱক নিজৰ কৱলত নি কয়দীহিচাপে ৰাখিব সমৰ্থ হল। যীচু
প্ৰেমৰে উপচি পৰিল আৰু গ�োটেই মানৱক দণ্ডাজ্ঞাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। যদি
যীচু ৱে নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এনেকুৱা ডাঙৰ কাম হাতত গ্ৰহণ কৰিলে যাতে
মানৱ জাতি পাপৰ পৰা বাচি থাকে। আমি বাৰু কেনেকৈ নৰকৰ গন্ধকৰ জুইৰ
পৰা বাচিম যীচু ৰ বাক্য গ্ৰহণ নকৰিলে।
আমি এতিয়া আক�ৌ বিয়াৰ উদাহৰণৰ ফাললৈ মন কৰিম, ম�োৰ সিন্ধান্তট�ো হল
যে এবিধহে খাম, ক�োন�োবায় কব পাৰে, জন এই বিধ খাবলৈ ভাল, এইট�ো বেছি
ভাল, ধুনীয়া স�োৱাদ এইট�ো ফল খাব। আমি জীৱনট�ো উপভ�োগ কৰিব লাগে।
নহয়,
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এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাখ্যাই সত্যৰ পৰা দূৰত আৰু ম�োৰ অপকাৰ কৰিব। জীৱনট�ো
উপভ�োগ কৰা নহয়, দিনট�ো উপভ�োগ কৰা, ইয়াত হে প্ৰকৃ ত সত্যট�ো প�োৱা যাব।
এই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ দৃষ্টিত�ো প্ৰকৃ ত সত্য।
আপুনি বাৰু কিয় ভাৱে পাঁচনি প�ৌলে শিল দলিওৱা পাঁচবাৰ চাবুকেৰে ক�োব�োৱা
৩৯ বাৰ জৰীৰে ক�োৱ, ৩বাৰ ল�োহাৰে,আৰু বহুত কষ্টৰ দিন-ৰাতি কটাব লগীয়া
হৈছিল আৰু অন্যান্য ক্লেশ, আপুনি ভাৱে নেকি তেওঁ নিজৰ নামৰ বাবে কৰিছিল,
এজন ডাঙৰ সভা সমিতিৰ বক্তা হবলৈ মানুহক টানি আমিবলৈ বা জনাজাত মানুহ
হবলৈ নহয়। একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ যি প্ৰেম সেই প্ৰেমে প�ৌলক বাধ্য কৰাইছিল।

সত্য প্ৰেম কি?
ঈশ্বৰ প্ৰেম, (১ য�োহন ৪:৮) এই প্ৰেমট�ো আমি বাৰু কি ধৰণে সংজ্ঞা আগবঢ়াম,
ঈশ্বৰৰ প্ৰেম সাধাৰণ প্ৰেম নহয়। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম গ�োটেই প্ৰেমৰ ওপৰত।
মই অলপতে প্ৰাৰ্থনাত লাগি থকা সময়ত প্ৰভূ ৱে ম�োক কলে, “ম�োৰ পুত্ৰ
ল�োকবিলাকে প্ৰেম কি তালৈ পৰিধি জন্মাইছে যিট�ো নেকি ইয়াৰ সংজ্ঞাৰ সুত্ৰ
নিবিচৰাকৈ।” মনলৈ ভাৱট�ো আহিল প্ৰেম হল, ধৈৰ্য্য, ইন্দ্ৰিয়দমন, প্ৰেমে ধৈৰ্য্য
ধৰে(১ কৰিন্থীয়া)
তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই ম�োক দেখুৱাই দিলে যে আমি সৰু লৰাক যদি পুৰষ আৰু
মহিলাৰ প্ৰাৰ্থক্য বুজাবলৈ যাওঁ আমি কি ধৰণৰ বুজাম বাৰু? যদি আমি এনেকৈ
ব্যাখ্যা দাঙি ধৰ�ো, যে “এজনী মহিলাৰ দুখন ভৰি, দুটা চকু, দুটা হাত, এটা নাক
এখন মূখ, দুটা বাহু আৰু আছে এইধৰণৰ ব্যাখ্যা ট�ো চাগে উপযুক্ত হবনে?” যি
কি নহওক, আমি যদি এইধৰণৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰ�ো তেন্তে লৰাট�োৱে এজন পুৰষ
ু
দেখিলে কব, এইজন মহিলা, এনেকুৱা হবও পাৰে।
কাৰণ আপুনি উপযুক্ত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা নাই। যিয়ে মহিলা আৰু পুৰষ
ু ৰ
প্ৰাৰ্থক্যকৰণত সহায় হব। আপুনি ব্যাখ্যা এনেদৰে দিয়া নাছিল যিট�োৱে মহিলা
আৰু পুৰষ
ু ৰ প্ৰাৰ্থক্যট�ো বুজি পাবলৈ সহায় হলহেতেঁ ন।এই একেই ৰুপে প্ৰেম, জগতৰ�ো
প্ৰেমৰ নিচিনা কিন্তু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম হল, “এইট�োৱেই ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, যে আমি তেওঁৰ
আজ্ঞাব�োৰ পালন কৰ�োঁ।”(১ য�োহন ৫:৩)।
এইট�ো একেবাৰে পৃথক পাঁচনি প�ৌলৰ প্ৰেম, আমি ২ কৰিন্থীয়া মণ্ডলী, য�োহনে
এইট�ো দিয়া নাছিল যিট�ো অপযশ প্ৰেমৰ বিষয়ে। আমি এই জগতৰ প্ৰেমক লৈ
আনৰ সৈতে কিন�ো কৰিব পাৰ�ো।
প্ৰেমে বিচাৰে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাট�ো আৰু আনক সমাদৰ কৰাট�ো। সেয়ে
আমি এই কথাট�ো যীচু ৰ শেষ নৈসভ�োজত দেখিবলৈ পাওঁ:
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“যিবিলাকে ম�োৰ আজ্ঞা মানে তেওঁল�োকে ম�োক প্ৰেম কৰে।” (য�োহন ১৪:২১)
মই যদি ধৈৰ্য্যৱান, ইৰ্ষা নকৰ�ো, অহংকাৰী নহয় গ�ৌৰৱি নহয়।কিন্তু কৰ ফাকি
বা নিজৰ মানুহজনীক ঠগিছ�ো তেন্তে মই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত খ�োজ কঢ়া নাই। আৰু মই
মৰম, ধৈৰ্য্য, শান্তি প্ৰেম, গ�োটেই গুণ থাকিও আনফালে অধৰ্ম অপৰাধ, সমকামী,
য�ৌনত, অভিলাসত ব্ৰতী হে থাক�ো তেতিয়া হলে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ম�োৰ হৃদয়ত নাই।
আক�ৌ সত্যতাট�ো হল যিট�ো প�োনপটীয়াকৈ ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা কৰা হয়।
হাৱাৰ ভাৱ-চিন্তা সেই সময়খিনিত হৈছিল সম্ভৱত, কিয় বাৰু মৰমীয়াল ঈশ্বৰে
কৈছে, “ভাল বেয়া কি নেখাবা” তাই “ভাল”ট�োক লাজ দিছিল আমিও আজি
কিছু মান বুজি ন�োপ�োৱা কথাত ঈশ্বৰে বাধ্য হবলৈ কয়।
আমি বিশ্বাস জন্মাব পাৰ�োঁনে যে তেওঁ প্ৰেম কৰে যেতিয়া তেওঁ কয় বেয়াৰ
পৰা আতঁ ৰি থাকা, তেওঁৰ চৰিত্ৰ বাৰু বিশ্বাসয�োগ্য নে? এদেন বাৰীত গিৰিয়েক
ঘৈনীয়েকে ভূ ল কৰাৰ দৰে আমিও আজি বহুত�ো ভূ ল কৰিব পাৰ�োঁ।
বহুত�ো উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰি যিব�োৰে ঈশ্বৰৰ মহিমা বুজায়। ৪০ বছৰ
কালচ�োৱাত মই এনেকুৱা এজন মানুহ প�োৱা নাই যি জনে ম�োক বুজাব পাৰিব
যে, “তু মি এইট�ো নাখাবা, পান নকৰিবা যেতিয়া তাত থাকিবা আৰু যিহুদালৈ ঘুৰি
নাহিবা যিট�ো বাটেৰে তু মি গৈছিলা।”(১ ৰাজা. ১৩:৯) ভাৱবাদীয়ে এই আজ্ঞা
পালন কৰা নাছিল, অন্তত তেওঁ নিজৰ জীৱন হেৰুৱালে কাৰণ তেওঁ অবাধ্য হৈছিল।
কিয় প�ৌলে কৰিন্থীয়া মণ্ডলীক কৈছে, “মই ত�োমাল�োকৰ প্ৰাণৰ নিমিত্তে আনন্দৰে
ব্যয় কৰিম, আৰু ব্যয় কৰাও হম। যদি মই বহুত প্ৰেম কৰ�ো ম�োক কৰ্মতকৈ প্ৰেম
কৰা নে?”(২ কৰিন্থীয়া ১২:১৫) তেওঁ অনন্ত জীৱনৰ প্ৰেমেৰে তেওঁ প্ৰেম কৰিছিল।
তেওঁ সত্যৰে তেওঁল�োকৰ মূখামুখি হৈছিল।

প্ৰকৃত প্ৰেমক বিচৰা
মন পালটন কৰিব কৈছিল। আমি এতিয়া সত্য প্ৰেমৰ গুৰুত্বতাট�ো আল�োচনা কৰিম,
প্ৰেম (বাইবেলৰ পৰা চাই ৯ টা গুণ লিখা।
প্ৰেম সহশীলতা।
প্ৰেম দয়াল�ো।
প্ৰেমে
প্ৰেমে
প্ৰেমে
প্ৰেমে

ইৰ্ষা নকৰে।
অহংকাৰ নকৰে।
খং নকৰে।
নিজৰ পথত জ�োৰ নকৰে।
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প্ৰেমে
প্ৰেমে
প্ৰেমে
প্ৰেমে

কাৰ�ো অপকাৰ
বেয়া কথাব�োৰ
মিছাকৈ আনন্দ
কেতিয়াও বাঞ্চা

নকৰে।
ৰাখি নথয়।
নকৰে।
নকৰে।

প্ৰেম জীৱনদায়িনী, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, জীৱনৰ সাৰমৰ্ম প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে
আপ�োনাৰ হৃদয়ত প্ৰেম বাকি দিয়ে। যাতে আপুনি নিজৰ নহয় আনৰ হৈ বহুত
কাম কৰিব। আমি গম পাওঁ যে পবিত্ৰ আত্মাই এই প্ৰেম আমাৰ হৃদয়ত দিব পাৰে।
আমি তেওঁৰ পৰা খুজিব পাৰ�োঁ গভীৰ, বহল, আৰু জীৱনদায়িনী প্ৰেমক। আমি
পাপৰ বিৰুধে মাত মাতিব লাগে। কিন্তু প্ৰেমেৰ। ঈশ্বৰে বাইবেলত সাৱধান কৰি
দিছে। ঈশ্বৰৰ প্ৰেম নিজৰ পুত্ৰকে পাপৰ মূল্যস্বৰুপে দান দিলে। এটাই মাথ�ো প্ৰেমৰ
উৎস সেয়া হল ঈশ্বৰ।
যদি আমি প্ৰেমত বৃদ্ধি হ�োৱাট�ো বিচাৰ�ো তেন্তে তেওঁৰ সহভাগিতাত বৃদ্ধি পাব
লাগে। আমি ঈশ্বৰৰ লগত সময় দিব লাগিব। আমি আমাৰ হৃদয় তেওঁৰ প্ৰেমেৰে
উপচাই দিব যেন তাৰ বাবে আমি আমাৰ হৃদয় খুলিব লাগিব। এইট�োৱে আমাৰ
ভয় আতঁ ৰাব।
আৰু আন মানুহবিলাকক প্ৰয়�োজনব�োৰ কৰিব।আমি যদি সত্যতাৰ জীৱন যাপন
কৰ�ো কিন্তু মৰমীয়াল নহয়, ধৈৰ্য্য যদি নাথাকে, হিংসা, গ�ৌৰৱ, খং আৰু তেওঁৰ
আজ্ঞা পালন নকৰ�ো, তেনেহলে কেনেকৈ মন পালটনৰ বাৰ্ তা আনিব পাৰিম?
যীচু খ্ৰীষ্টত বিশ্বাসৰ দ্বাৰাইহে আনিব পাৰ�ো, কিন্তু প্ৰকৃ ততে আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমত নাই
কৰা আমি এটা আইনতহে স�োমাই পৰিছ�োঁ।
এজন ডেকা লৰা ম�োক লগত ধৰি কলে, মই আপনাৰ পৰিচৰ্য্যাত আহিব
বিচাৰিছ�ো। যীচু খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰলৈ শুদ্ধতা আনিব বিচাৰিছ�োঁ। মই গম পাইছিল�ো
তেওঁৰ অভিপ্ৰায়ট�ো বেলেগ যেতিয়া ম�োক এনেদৰে কৈছিল, পবিত্ৰ আত্মাই ম�োক এই
বাক্যট�ো তেওঁৰ কাৰণে দিলে।, “এটা সত্য ভাৱবাদীৰ পৰিচৰ্য্যাত কেনেকৈ কাৰ্য্য
কৰিব লাগে আপুনি জানে নে বাৰু”?
তেওঁৰ মূখখন জ্বলি উঠিছিল, তেওঁ কলে মই ভালদৰে শুনিবলৈ পাম, আপ�োনাৰ
হৃদয় প্ৰেমত জ্বলি থাকক মানুহক সহায় কৰিবলৈ। তেওঁৰ মাত ন�োহ�োৱা হল।অলপ
সময়ৰ বাবে। ধুনীয়া ঈশ্বৰে ম�োৰ দ্বাৰা তেওঁৰ পৰিচৰ্য্যা কৰাট�ো বিচাৰে,
মই কল�ো আপ�োনাক লৈ মই গ�ৌৰৱাম্বিত এজন নম্ৰ মানুহে এনেদৰে কয়, আপুনি
যি ধৰণে কলে, আপ�োনাৰ হৃদয়খন ক�োমল। প্ৰেম নিজতকৈ আনৰ কাৰণে বেছি
চিন্তা কৰে।
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প্ৰেমে আনৰ জীৱন পৰি অনন্ত মৃত্যু হ�োৱাট�ো নিবিচাৰে। ১ কৰিন্থীয়া ১৩
অধ্যায়ৰ প্ৰতিট�ো গুণ, আপুনি ঈশ্বৰক বিচাৰিবলৈ সময় উলিয়াবনে? আপুনি পিছ
হহুকি যাব নেকি যদি প্ৰয়�োজন হয়?
আপুনি যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ উপস্হিতি আৰু তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞাব�োৰ ধৰি নাথাকে
তেতিয়ালৈকে কান্দি থাকিব নে? আপুনি তেওঁৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব নে?
আপুনি আপ�োনাৰ পাপৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি যাব নে? যাতে আপ�োনাৰ সমন্ধ
ঈশ্বৰৰ লগত মধুৰ হৈ পৰে।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
আপুনি নিজকে নম্ৰ কৰিবনে?যাতে ধাৰ্মিক নেতাই আপ�োনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব
পাৰে। আপ�োনাৰ বন্ধনৰ ব্যয়ব�োৰ হিচাপ কৰক, কিন্তু মুক্তিৰ ব্যয়ব�োৰ�ো হিচাপ
কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি ঈশ্বৰৰ পিছত যাব আপ�োনাৰ গ�োটেই হৃদয়ট�োৰ তেওঁ
আপ�োনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে।
আপুনি এই সকল�ো বিলাক প্ৰেমেৰে সকল�োকে বুজাই দিয়ক বাইবেল কি কৈছে
সেয়া কাৰণ তেওঁ আমাৰ পাপৰ হেতু কে নিজ পুত্ৰক পঠিয়ালে আৰু মূল্য দিলে।
সেয়ে আমি পাপৰ বিষয়ে ল�োকবিলাকক সাৱধান কৰিব লাগে।
এই প্ৰেমৰ দ্বাৰাই আমি ল�োকবিলাকক পাপৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কব পাৰ�ো।
আৰু এইট�োৱেই হৈছে একমাত্ৰ উপায় যিট�ো ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, ঈশ্বৰ প্ৰেম, যদি আমি
বিচাৰ�ো তেন্তে প্ৰেমত বাঢ়ি য়াব পাৰ�ো।আপ�োনাৰ লগত ঘনিষ্ট সমন্ধ গঢ়ি তু লিবৰ
বাবে।
এইট�ো এটা শব্দৰ বাবে আপুনি সময় উলিয়াক আৰু ঈশ্বৰক সুধক, বিচাৰক
আৰু তেওঁৰ প্ৰেমেৰে উপচি পৰক। যেতিয়া আপুনি এই প্ৰেমেৰে ভৰি পৰিব,
আপ�োনাৰ মনৰ পৰা ভয় পলাই যাব, আমি এক সুন্দৰ বাতাববৰণৰ অনুভৱ কৰিব
পাৰিম। আৰু জীৱনট�ো স্বাধীন হৈ পৰিব। আজিয়েই আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা এই প্ৰেম
পাবলৈ দৃঢ়তাৰে চেষ্টা চলাওক, ঈশ্বৰে আপ�োনাক তেওঁৰ প্ৰেমেৰে ঢাকিব।
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বিশ্বাসীবিলাকলৈ তিনিপ্ৰকাৰৰ মহামাৰী আহে তেওঁবিলাকে যেতিয়া পাপ কৰে।
প্ৰথম, যিবিলাকে পাপ চায় তেওঁবিলাকৰ কঠ�োৰ হৃদয়ৰ বাবে। তেওঁবিলাক
বেমাৰত পতিত হব পাৰে কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ হৃদয় তেওঁবিলাকে ভাঙি দিছে।
ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ কাৰণে দুখ কৰে, তেওঁবিলাকে এইব�োৰ ঘৃণনীয় কাৰ্য্যত
লাজ পায়নে?কেতিয়াও নাপায় তেওঁবিলাকে লাজ পাব নাজানে।(যিৰিমিয় ৮:১২)
তেওঁবিলাকৰ জ্ঞান বুজাবুজি কৰে, কেতিয়াবা লেৰেলি য�োৱা অৱস্হা হলেও।
দ্বিতীয়তে-ভয়ঙ্কৰ, আমি প্ৰত্যেকে পাপী, যীচু খ্ৰীষ্টৰ তেজে পাপ ধুই নিকা কৰে।
পাপৰ বন্ধনৰ পৰা নহয়।যীছু খ্ৰীষ্টত দৃঢ়তাৰে বিশ্বাসেৰে ধৰি থাকিলেহে, পবিত্ৰ হব
পাৰ�ো আৰু এয়াই বিশ্বাসত পৰিনত হয়। কেৱল মাত্ৰ বিশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰা নহয়।
প�ৌলে থাইথিৰা মণ্ডলীত এইট�ো বাণী দিছে যে, তেন্তে আমি কি কম?
অনুগ্ৰহ বহুত হবলৈ পাপ কৰি থাকিম নে? এনে নহওক। পাপৰ সমন্ধে মৰা
যি আমি, তাত আৰু কেনেকৈ জীয়াই থাকিম।(ৰ�োমীয়া ৬:১,২)
এই প্ৰথম দুটা প্ৰতিছবিয়ে এইট�োকে বুজাইছে ক্ৰিপটনাইট, যিট�ো আমি ব্যৱহাৰ
কৰি দৈনন্দিন অনুশীলন কৰি থকা পাপ যাৰ বাবে এজন বিশ্বাসী দুৰ্বল হৈ যায়।
আনকি এটা জাতিও দুৰ্বল হৈ পৰে। বিশ্বাসীবিলাকৰ যিবিলাকে এই দুটাত পৰে
তেওঁবিলাক পাপত পৰে। তেওঁবিলাকে এই শব্দ শুনিবলৈ পাব বিচাৰৰ দিনাখন,
“ম�োৰ পৰা দূৰ হ” (মথি ৭:২০,২৩)
তৃ তীয়তে হৈছে, তেওঁবিলাক যিবিলাকে পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ যুদ্ধ কৰি
থাকে যেতিয়া তেওঁবিলাকে পাপ কৰে হৃদয় ভাঙি যায়। তেওঁবিলাকৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰতি
থকা প্ৰেমৰ বাবে। কিয়ন�ো তেওঁবিলাকে প্ৰকৃ ততেই মন পালটন কৰে। কিন্তু পাপত
বাৰে বাৰে পৰে।
যদি আপুনি এই তৃ তীয়ট�ো প্ৰকাৰৰ পাপী তেন্তে যীচু ৱে কৈছে, “ত�োমাল�োকৰ
ক�োন�োবা ভায়েৰা যদি পাপ কৰে, তেন্তে তেওঁক অনুয�োগ কৰিবা। যদি মন পালটায়
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ক্ষমা কৰিবা, তেওঁ যদি সাতবাৰ পাপ কৰে আৰু ঘুৰি আহি মন পালটায় তেন্তে
তেওঁক ক্ষমা কৰিবা।”(লূক ১৭:৩,৪)। আমাৰ প্ৰভু যীচু ৱে পাপ ক্ষমা দিবলৈ ক�োৱা
কাৰণ হল আমাৰ প্ৰভূ ৱে আমাক যেনেকৈ ক্ষমা কৰিলে তেনেকৈ ত�োমাল�োকেও
পৰস্পৰে ক্ষমা আৰু প্ৰেম কৰা।(ইফিচীয়া ৪:৩২) যদি আপুনি বহুতবাৰ পাপ
কৰিছে মন পালটন কৰি ভগন্ হৃদয়েৰে যদি ঈশ্বৰলৈ ঘুৰি আহে যীচু ৰ তেজে
আপ�োনাৰ সকল�ো পাপ নিকা যেন কৰি দিয়ে।নিজকে আপুনি শাস্হি নিদিব। ক্ষমাট�ো
ঈশ্বৰে মানৱজাতিলৈ কৰা দান।
আৰু তৃ তীয়ট�ো দৃশ্য হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্যই ম�োক মুকলি কৰি দিলে, তাৰে বিষয়ে
ম�োৰ কাহিনী এটা আপ�োনাল�োকৰ লগত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছ�োঁ।

মই মুক্তি প�োৱা নাই
ম�োৰ বাৰ বছৰ বয়সত কিছু মান ম�োৰ বন্ধুৱে বেয়া ফট�ো, কিতাপ, আল�োচনীৰ
লগত ম�োৰ পৰিচয় কৰাই দিছিল। আৰু এইব�োৰে ম�োক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল।
মই খুৱ য�ৌনতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল�ো। যেতিয়া মই শ্ৰেণীত বহ�ো
ছ�োৱালীৰ ফালে চাওঁ আৰু মই য�ৌন প্ৰৱনতাৰ ফাললৈ ল�োভলৈ বাঢ়ি গৈছিল�ো।
১৯ বছৰ বয়সত মই ম�োৰ জীৱন যীচু খ্ৰীষ্টক দিল�ো আৰু ম�োৰ বহুত�ো পাপ
ন�োহ�োৱা হৈ পৰিলয মতলীয়া, ছ�োৱালীৰে সৈতে অনুপযুক্ত ব্যৱহাৰ পাতি আৰু
বহুত�ো অধৰ্মী ব্যৱহাৰ আঁতৰিব লৈছিল। কিন্তু এই বেয়া ফট�ো, বেয়া কিতাপ,
চ�োৱা যি বৃত্তি এইট�ো কিন্তু এৰি দিয়া নাছিল�োয প্ৰতিদিনে পাপত পৰিছিল�ো। আৰু
ত-ক্ষণাত মই মন সলনি কৰিছিল�ো আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো। আৰু
ক্ষমা বিচাৰিছিল�ো। তাৰ পাছত মই আৰু ম�োৰ য�ৌনতাৰ প্ৰতি যি ল�োভ মই নিয়ন্ত্ৰণ
কৰিব পৰা নাছিল�ো। মই বুজিছিল�ো এইট�ো এটা ঈশ্বৰৰ ধাৰ্মিকতাৰ প্ৰতি বিৰুধী।
১৯৮২ চনত ম�োৰ ২৩ বছৰ বয়সত বিয়া হৈছিল। মই ভাৱিছিল�ো এতিয়া
ম�োৰ আৰু য�ৌনতা প্ৰৱনতাৰ ল�োভ ন�োহ�োৱা হব। কিন্তু বন্ধ হ�োৱা নাছিল। যদি
কৰবাত মই বেয়া য�ৌন ফট�ো, কিতাপ দেখিছিল�ো তেতিয়াই ম�োৰ ল�োভ আগবাঢ়ি
গৈছিল। আৰু এইট�োৱে লিচা আৰু ম�োৰ মাজত সম্পৰ্ক বহুত বেয়া কৰি দিছিল।
আন এটা ম�োৰ জীৱনৰ কাহিনী ১৯৮৩ চনত মই পৰিচৰ্য্যাত য�োগদান
কৰিছিল�ো তাৰ পিছত�ো এই য�ৌন প্ৰৱণতাৰ লগত যুদ্ধ চলিয়েই আছিল। আমাৰ
মণ্ডলীচ�োলৈ বহুত�ো ডাঙৰ ডাঙৰ পালক বক্তা আহিছিল। এজন আহিছিল যিজন
তেওঁৰ উদ্ধাৰ পৰিচৰ্য্যাৰ বাবে জনাজাত। ঈশ্বৰে তেওঁক বহুত সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ
কৰিছিল।তেওঁৰ নাম আছিল লেষ্টাৰ চু মৰল।
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১৯৮৪ চনত তেওঁ আমাৰ মণ্ডলীট�োতে আহিছিল। মই তেওঁক যেতিয়া গাড়ী
উঠাই লৈ গৈছিল�ো মই আৰু তেওঁ আমি দুজনেই আছিল�ো।মই ভাবিল�ো এতিয়া
এইট�োৱে ম�োৰ বাবে সুয�োগ ম�োৰ যি য�ৌনতাৰ ল�োভ তেওঁৰ লগত বিনিময় কৰ�ো।
মই নিজকে নম্ৰ কৰি ম�োৰ যি যুদ্ধ চলিছিল এই য�ৌনতা প্ৰৱণতাৰ লগত তেওঁৰ
আগত গ�োটেই কথা কল�ো। আৰু তেওঁ ম�োক কৈছিল এজন সত্য বিশ্বাসী দেউতাৰ
দৰে। মই তেঁ ওৰ প্ৰতিট�ো বাক্য মন দিছিল�ো। আৰু মই কৈছিল�ো, অনুগ্ৰহ কৰি
ম�োৰ কাৰনে প্ৰাৰ্থনা অকনমান কৰি দিব যাতে মুক্তি পাওঁ।
তেওঁ বৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, কিন্তু ম�োৰ নিৰাসাজনক মনৰ বাবে
হয়ত�ো সেইট�ো এৰা দিয়া নাছিল। ক�োন�ো পৰিবৰ্ত ন নাছিল। মই একেধৰনে যুদ্ধ
কৰিব লগীয়া হৈছিল। ৯ মাহ পিছত ম�োলৈ কন্দমিনিয়াম দান কৰা হৈছিল প্ৰাৰ্থনা
আৰু লঘ�োনত যাবলৈ। চাৰিদিনৰ দিনা খন লঘ�োন প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত মই কেতিয়াও
নেপাহৰ�ো, মে মা ১৯৮৫ চনত সম্পূৰ্ণৰুপে উদ্ধাৰ পাইছিল�ো। পবিত্ৰ আত্মাই ম�োক
মুকলি কৰিছিল। আৰু মই এতিয়াও মুক্তি পাইছ�ো। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ হওক।

পিছত কিয়
যেতিয়া মই মুক্তি পাইছিল�ো, এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যিট�ো প্ৰশ্ন মই প্ৰভু ক
কৰিছিল�ো।“পিতৃ ” মই বুজি প�োৱা নাই মই নম্ৰ হৈছিল�ো লেষ্টাৰৰ আগত এইজন
মহান ঈশ্বৰৰ ল�োক, আৰু বহুতে উদ্ধাৰ পাইছে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা, কিন্তু ম�োৰ
কাৰনে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মই উদ্ধাৰ প�োৱা নাছিল�ো। ৯মাহ পিছত মই উদ্ধাৰ
পাল�ো।
প্ৰভু ৱে সেই সময়ত ম�োৰ জীৱন দেখুৱাই দিছিল ১৯৮৪ চনত যেতিয়া লেষ্টাৰ
আহিছিল, ৯০ মিনিট সময় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো, এইট�ো ম�োৰ নিয়ম হৈ পৰিছিল মই
৫ বজাত উঠিছিল�ো আৰু ৭ টা বজালৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো ম�োৰ প্ৰাৰ্থনাট�ো আছিল,
প্ৰভু ম�োক ব্যৱহাৰ কৰক যাতে বহুতকে মই যীচু লৈ আনিব পাৰিম।দিনে দিনে
প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল�ো প্ৰভু ক কৈছিল�ো যাতে ম�োৰ কাৰণে পৰিচৰ্য্যাৰ পথ মুকলি হয়।
এদিনাখন পবিত্ৰ আত্মাই ম�োক কলে, “পুত্ৰ তু মি বহুত�ো ল�োকক যীচু লৈ আনিব
পাৰিবা। আৰু মুক্তি দিয়াব পাৰিবা। আৰু নৰকত চিৰজীৱনৰ বাবে থাকিব
পাৰিবা।” মই হতভম্ব হৈ পৰিছিল�ো, এইট�ো কেনেকৈ হব পাৰে? এইট�ো পবিত্ৰ
আত্মাই সচাকৈ কৈছেনে? তেওঁ আৰু ম�োক কৈছিল, “পুত্ৰ যিহুদাই ম�োৰ কাৰণে
গ�োটেই খিনি এৰি আহি তেওঁ শুভবাৰ্ তা প্ৰচাৰ কৰিছিল, তেওঁ বহুত মানুহক সুস্হতা
দান কৰিছিল। বহুত�ো মানুহক মুক্তি দিয়াইছিল, কিন্তু এতিয়া যিহুদা নৰকত।”

ক্ৰিপটনাইট 

195

মই কেথলিক মাথ�ো জন্ম হৈ বিশ্বাসী হ�োৱা খ্ৰীষ্টান মাত্ৰ ৫ বছৰ হৈছে। মই
কি কম, মই এক�ো কব ন�োৱাৰা হৈছিল�ো, কপিছিল�ো কথা কবলৈ ভয় কৰিছিল�ো
মই হতবুদ্ধি হৈ পৰিছিল�ো, মই তেওঁৰ উপস্হিতিত ভয় খাব ধৰিছিল�ো, কিন্তু গম
পাইছিল�ো ঈশ্বৰে কৈ থকা বুলি।
মই সাহস অকনমান গ�োটাই বহু সন্মানেৰে সুধিছিল�ো, “কি প্ৰথম প্ৰভু
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ?”
মই মূখামুখী মই অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিছিল�ো
এইট�োৱে দায়ুদ,ম�োচি আৰু প�ৌলৰ বাঞ্চা আছিল। প�ৌলে লিখিছে,
“ম�োৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্ট যীচু ৰ জ্ঞানৰ উত্তমতাৰ কাৰণে মই সকল�োকে হানি
কৰিছ�োঁ।”( ফিলীপিয়া ৩:৮)।
যীচু ক জনাট�ো বেছি দৰকাৰ ঘনিষ্টভাৱে তেওঁৰ লগত সমন্ধ স্হাপন কৰাট�ো
বহুত প্ৰয়�োজন। সেইদিনাখন সকল�ো সলনি হৈ গল।
এতিয়া ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা হল, প্ৰভু মই আপ�োনাক জানিব খ�োজ�ো। মই আপ�োনাক
অকল মানি চলিম। আপ�োনাৰ বাবে যিট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া মই কৰিম। ম�োক আপুনি
আপ�োনাৰ পথ দেখুৱাই দিয়ক আৰু ম�োৰ জীৱনট�ো আপ�োনালৈ আনন্দ আনিব।
ঈশ্বৰে ম�োক দেখুৱাই দিব কি কাৰনত লেষ্টাৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত�ো মই
সুস্হ হ�োৱা নাছিল�ো। তেওঁ ম�োক কলে, “যেতিয়া তু মি পৰিচৰ্য্যালৈ ত�োমাৰ মন
মেলিছিলা তু মি ভয় খাইছিলা” ল�োভৰ যি পাপ সেই পাপ ত�োমাক আঁতৰাই
ৰাখিছিল।
যিট�ো পৰিচৰ্য্যাৰ কাৰণে মই ত�োমাক মাতিছিল�ো তু মি তাত ভয় খাইছিলা।
এইট�োৱেই ত�োমাক য�োগ্য ন�োহ�োৱা কৰিছিল।ত�োমাৰ দুখৰ দৃষ্টি আছিল ত�োমাৰ
নিজাৰ জীৱনট�োলৈ। এইট�ো এটা জাগতিক দুখ।
তেওঁ কৈছিল, ৯ মাহ পিছত কাৰণ হল তু মি কান্দিছিলা যাতে ম�োৰ ঘনিষ্টবাৱে
জানিব পাৰা, ত�োমাৰ হৃদয়খন ভাঙি গৈছিল কাৰণ ত�োমাৰ পাপব�োৰে ম�োৰ
হৃদয়খন ভাঙি দিছিল। তু মি জানিছিলা যে মই ত�োমাক মুকলি কৰিবলৈয়ে মৰিল�ো।
ত�োমাৰ দৃষ্টিট�ো ম�োৰ ওপৰত পৰিছিল। এইট�ো হল ঈশ্বৰীয় দুখ। এই বিষয়ে প�ৌলে
কৰিন্থীয়া মণ্ডলীলৈ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিছে,
“এতিয়া মই আনন্দ কৰিছ�োঁ, ত�োমাল�োকে দুখিত হ�োৱাৰ নিমিত্তে নহয় কিন্তু দুখিত
হ�োৱাৰ দ্বাৰাই যে ত�োমাল�োকৰ মন পৰিবৰ্ত ন হল।”(২ কৰিন্থীয়া ৭:৯,১০)
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গ্ৰীক শব্দ, পৰিত্ৰাণ এই শব্দট�ো নিৰাপদজনক উদ্ধাৰৰ কথা বুজাইছে। ঈশ্বৰৰ
ইচ্ছাৰ দ্বাৰা মন�োদুখে পালটিব নলগা পৰিত্ৰাণলৈ মন পালটায়। এইট�োৱেই ইয়াৰ মূল।
স্কথিৰা, ইয়াৰ মানে হল সুৰক্ষিত, প্ৰতিদান কৰা। আহক আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ
শব্দ “পৰিত্ৰাণ” সংজ্ঞাট�ো চাওঁ, এইট�োৱে ন�ো কি মন্তব্য দিয়ে। প্ৰকৃ ততে ঈশ্বৰলৈ ঘুৰা
আৰু নিজৰ বাঞ্চা পূৰ নকৰা আৰু ঈশ্বৰৰ বাঞ্চা পূৰ কৰাট�োৱে আমাক পৰিত্ৰাণলৈ
লৈ যায়। মই পৰিত্ৰাণ পাইছ�ো। মই মুক্তি পাইছ�ো। আৰু এইট�ো সম্ভৱ হৈছে ম�োৰ
দুখ আৰু মন পৰিবৰ্ত নৰ ফলস্বৰুপ।আৰু এইট�োৱে ম�োক দিশা প্ৰদান কৰিছে।

দুই প্ৰকাৰৰ দুখ
দুই প্ৰকাৰৰ দুখ দেখা প�োৱা যায়। এটা হল ঈশ্বৰীয় আৰু আনট�ো হল জাগতিক।
কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰাৰ্থক্য উলিয়াব পাৰি? চ�ৌল ৰজা আৰু ৰজা দায়ুদৰ অভিজ্ঞতাই
বুজাই দিব প্ৰাৰ্থক্য বিলাক। ৰজা চ�ৌল আৰু ৰজা দায়ুদৰ অভিজ্ঞতাই ঈশ্বৰীয় দুখ
আৰু জাগতিক দুখৰ বিষয়ে বুজাই দিব।আগৰ অধ্যায়ত আমি আল�োচনা কৰাৰ
দৰে, চ�ৌলে ঈশ্বৰৰ অবাধ্য হৈছিল। যেতিয়া চমুৱেল ভাৱবাদীৰ দ্বাৰা তেওঁক মতা
হৈছিল, তেওঁ প্ৰত্যাখান কৰিছিল কিন্তু চমূৱেল ক�োমল হ�োৱা নাছিল। তেতিয়া
চ�ৌলে মানুহবিলাকৰ ওপৰত দ�োষ জাপি দিব খুজিছিল। অকল ভাৱবাদীৰ ঈশ্বৰৰ
অবাধ্য হ�োৱাৰ কথা ক�োৱাত আৰু সতৰ্ক কৰাৰ বাবে চ�ৌলে অন্তত কৈছিল, “মই
পাপ কৰিল�ো, ম�োৰ মান ৰাখি দিয়ক এই প্ৰজাবিলাকৰ আৰু বৃদ্ধল�োকৰ আগত আৰু
ইস্ৰায়েলৰ আগত।”(১ চমূৱেল ১৫:৩০) চ�ৌলৰ দুখ ট�ো তেওঁ নিজেই। চ�ৌলে মান
ৰক্ষাৰ বাবে দুখ অনুভৱ কৰিছিল।
আনহাতে, ৰজা দায়ুদে তেওঁ ব্যাবিচাৰ কৰিছিল অন্য তিৰ�োতাৰ লগত। আৰু
ক�ৌশলেৰে তাইৰ গীৰিয়েকক হত্যা কৰাট�ো লুকুৱাব খুজিছিল। ভাৱবাদী নাথনে বৃদ্ধ
আৰু মানুহবিলাকৰ আগত তেওঁক সকল�োৰে সন্মূখলৈ আনিছিল। সেই মূহুৰ্ততে পাপ
প্ৰকাশ পাইছিল। দায়ুদে মাটিত পৰি কৈছিল, “মই ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধ পাপ কৰিল�ো।”(২
চমূৱেল ১২:১৩)
চ�ৌলেও কৈছিল, মই পাপ কৰিল�ো। দায়ুদেও কৈছিল মই পাপ কৰিল�ো। পাৰ্থক্যট�ো
হল। দায়ুদৰ হৃদয় ভগ্ন হৃদয়েৰে পাপ স্বীকাৰ কৰিছিল।তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা হল তেওঁ
তেওঁক দুখ দিছে যি জনে তাক জানে আৰু প্ৰেম কৰে। তেওঁৰ দুখ তেওঁৰ বাবে
নিজৰ বাবে নহয় এইট�োৱেই প্ৰমাণ কৰিছে।দায়ুদে গ�োটেই সাত ৰাতি-দিন এক�ো
ন�োখ�োৱাকৈ আছিল। তেওঁ বহুত দুক কৰিছিল যে তেওঁ ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ
কৰিলে। তেওঁ এই ব্যাভিচাৰ স্পষ্টভাৱে স্বীকাৰ কৰি দিছে।
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“আপ�োনাৰ বিৰুদ্ধে মই পাপ
কৰিল�ো।”(গীতমালা ৫১:৪)

কৰিল�ো,

আৰু

যি

ঘিণলগীয়া
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জাগতৰ দুকে কেন্দ্ৰবিন্দু কৰে আমাৰ ওপৰত, মই দ�োষী হব লাগিব নেকি?
মই পাপৰ ফল ভ�োগ কৰিব লাগিব নেকি?মানুহে কি ভাৱিব? কিন্তু ঈশ্বৰীয় দুখে
কেন্দ্ৰবিন্দু কৰে যীচু ক।“মই প্ৰেম কৰা জনক মই দুক দিল�ো, ক�োন�ো কথা নাই
তেওঁ কি সিদ্ধান্ত লয়, তেওংৰ ন্যায় হল সত্য আৰু মই তেওঁৰ অনুগ্ৰহত পৰ�ো।”

বাহিৰলৈ ওল�োৱা
মই মুক্ত হৈছিল�ো কিন্তু ম�োৰ মনট�ো নতু ন হ�োৱা প্ৰয়�োজন হৈছিল। এইট�োৱে দুই
তিনি বছৰ সময় লৈছিল। ১৯৮৫ মে মাহৰ আগত বেয়া ফট�ো, কিতাপ আদি
চাবলৈ উদ্যোত হ�োৱা যি ভূ ত এতিয়া আৰু নাই। কিন্তু ধুনীয়া কাপ�োৰে পৰিহিত
ধুনীয়া তিৰ�োতা এগৰাকী যদি ম�োৰ আগেদি পাৰ হৈ যায় আৰু যদি তাইৰ ফালে
মই দৃষ্টি কৰ�ো এইট�ো সম্পূৰ্ণ মুক্তি প�োৱা বুলি কব ন�োৱাৰি।
মুকলি হ�োৱা আৰু সম্পূৰ্ণ মুকলি হ�োৱা এই দুটাৰ প্ৰাৰ্থক্য আছে। মই মে মাহৰ
৬ তাৰিখে মুকলি হৈছিল�ো কিন্তু যীচু ৱে কৈছে, লক্ষ্যট�ো হৈছে সম্পূৰ্ণৰুপে মুকলি
হ�োৱা।
সময়ব�োৰ বাগৰি গৈছিল মই তেওঁৰ বাক্যত প্ৰাৰ্থনাত ধ্যান দি তেওঁ দেখুৱাৰ
দৰে প্ৰতিট�ো চিন্তা ধাৰা আহিছিল।মহিলাৰ প্ৰতি মই দৃষ্টিভংগী ঈশ্বৰে বিচৰা মতে
হৈছিল।
যেতিয়া অনুতাপ ম�োৰ হৃদয়ত আহিব ধৰিছিল। মহিলাব�োৰ�ো জীয়ৰি। পবিত্ৰ
আত্মাই দেখুৱাই দিছিল ম�োক, যে প্ৰত্যেক মহিলা একেই। মা, আৰু দেউতাৰ সৰু
ছ�োৱালী। তেওঁল�োক মাংসৰ টু কুৰা নহয়। মই উদ্ধাৰ ন�োহ�োৱালৈকে যিদৰে দৃষ্টি
কৰিছিল�ো। কিছু সময়ৰ পিছত ডাঙৰ প্ৰকাশিত বাক্য ম�োলৈ আহিল। এইট�োৱেই
ম�োৰ কাৰণে স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে প্ৰত্যেক গৰাকী মহিলা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি । আৰু
তেওংল�োকে তেওঁ মহিমা আৰু প্ৰতাপেৰে মুকুট পিন্ধালে।(আদিপুস্তক ১:২৬,২৭)আৰু
(গীতমালা ৮:৫)।
যদি এতিয়া বেয়া ফট�ো, বেয়া কিতাপ আৰু ক�োন�ো বেয়া কাম ম�োৰ চকুৰ
আগত আহে ম�োৰ কাৰণে এইট�ো অপাৰাধ। এতিয়া যদি ক�োন�ো ধুনীয়া মহিলা ম�োৰ
আগেদি পাৰ হৈ যায় মই আৰু ঘুৰি চাব নালাগে।যিট�ো মই কেইবছৰমান আগলৈকে
কৰিছিল�ো মুকলি হ�োৱাৰ পিছত এতিয়া মই তেওঁল�োক চকুত চাই কব পাৰ�ো হেল্ল
বুলি।ক�োন�ো বেয়া দৃষ্টিভংগীৰে নহয়।
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মই যীচু খ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহৰ মহান যি শক্তি সেইট�ো আৱিস্কাৰ কৰিছিল�ো। মই
অনুভৱ কৰিছিল�ো যে বহুত�ো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে অনুগ্ৰহট�ো পৰিত্ৰাণ, ক্ষমা বুলি জ্ঞান
কৰে কিন্তু ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহই মানুহৰ জীৱনত সম্পূৰ্ণভাৱে সলনি কৰি সত্যই যি কয়
সেইমতে কৰিবলৈ মন, আত্মা, ঠিক কৰিব পাৰে।
আমি বাৰু বিশ্বাস জন্মাব পাৰ�োনে? যীচু ৰ বিনামূলীয়া দানে আমালৈ অনন্ত
কলিয়া জুইৰ শাস্হিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। কিন্তু এইট�োৱে পাপৰ যি বন্ধন তাৰ
পৰা মুক্তি দিব ন�োৱাৰে। মই তেওঁৰ জীৱন সলনি কৰিব পৰা যি অনুগ্ৰহ সেই
অভিজ্ঞতা পাল�ো আৰু মই এতিয়া মুক্ত। মই বহুত ধন্যবাদ দিছ�ো প্ৰভু যীচু ক
কিয়ন�ো ম�োৰ বাবে তেওঁ এইট�ো কৰিলে আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছ�ো যে আপ�োনাৰ
জীৱনত�ো তেওঁ কৰিব।
এইট�ো এটা যুদ্ধ হয়। উদ্যোমত কৰা খ�োজ নহয়। আপুনি অকৃ তকাৰ্য্য নহয়
কিয়ন�ো ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৰু মৰম অকৃ তকাৰ্য্য নহয়। ঈশ্বৰৰ লগত থাকক আৰু
মুক্তি প্ৰাপ্ত হওক।
মই জান�ো, ম�োৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁৰ পৰিবৰ্ত নৰ অনুগ্ৰহৰ আৰু মই এতিয়া
মুক্ত। মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ তেওঁ ম�োৰ কাৰণে এনে কৰাৰ বাবে। আৰু মই
পুনৰাই ধন্যবাদ জনাওঁ কিয়ন�ো তেওঁ আপ�োনাৰ বাবেওঁ এইট�ো কৰিলে। এইট�ো এটা
যুদ্ধ, ক�োন�ো বাগিছাত ঘুৰা কথা নহয়। এইট�ো সম্ভৱ তেতিয়াহে যেতিয়া আপুনি
তেওঁক আগ্ৰহেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে। আপুনি কেতিয়াও বিচলিত নহব তেওঁৰ প্ৰেমত।
তেওঁ আপ�োনাক তেওঁৰ প্ৰমত স্হিৰ কৰি ৰাখিব।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
ঈশ্বৰ আপ�োনাৰ পৰিত্ৰাণ আৰু আন ক�োন�ো নাই। ৫তম কাৰ্য্য ক�োন�ো মানুহ
নহয়।ক�োন�ো মানুহৰ চেষ্টা নহয়। আৰু ক�োন�ো নীতি নিয়মে আপ�োনাৰ পাপৰ
পৰা মুক্তি দিয়াব ন�োৱাৰে। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ প্ৰয়�োজন। ঈশ্বৰে
আপ�োনাৰ পাপব�োৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব। কিন্তু আমি তেওঁৰ শুদ্ধ অভিপ্ৰায়েৰে
তেওঁক চিনিব বা জানিব লাগিব। অকল পাবলৈ নহয়।
প্ৰশ্নট�ো হল এইট�ো কিয় ইমান প্ৰয়�োজন যে আপুনি মুক্তি প�োৱাট�ো? আপুনি
ঈশ্বৰক বিচাৰিছে নে ?আপুনি তেওঁৰ ইচ্ছা তিৰস্কাৰ কৰিছেনে? আপুনি কান্দি
কান্দি প্ৰাৰ্থনা কৰক যেতিয়ালৈকে তেওঁ আপ�োনাক নিজৰ বাহুত তু লি নলয় আৰু
তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞা পূৰ্ণ নকৰে? আপ�োনি পাপৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে একেৰাহে প্ৰাৰ্থনা
কৰিছেনে? কিন্তু তেওঁৰ ইচ্ছামতে আপুনি কাৰ্য্য কৰক। স্বৰ্গীয় ঈশ্বৰক বিচাৰক
সত্যতাট�ো আৰু তেওঁক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঈশ্বৰীয় ল�োকে আপ�োনাৰ বাবে
প্ৰাৰ্থনা কৰিব আপুনি তেওঁল�োকক কওক আপ�োনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে।
নিজৰ সকল�ো ভাৰ তেওঁৰ ওপৰত এৰি দিয়ক তেওঁ আপ�োনাক মুক্তি প্ৰদান
কৰিব এক�ো আশা নকৰাকৈ তেতিয়া তেওঁ স�োনকালে আপনাক আগুৱাই নিব মুক্তিৰ
পথলৈ।
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২৬
পাপ যিট�ো পাপ নহয়
যেতিয়া আপুনি এই অধ্যায়ৰ শিৰ�োনামাট�ো পঢ়িছে আপ�োনাৰ চেলাউৰি থিয় হৈছে
নেকি বাৰু?
এইট�ো অন্য এটা দেৱপূজা যিট�ো আমি এতিয়াও সামৰি ল�োৱা নাই। আৰু এইট�ো
চিনাক্তকৰণ এনেদৰে কৰিব পাৰি যে, “পাপ যিট�ো পাপ নহয়।” ক্ৰিপটনাইটক
ন�োহ�োৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি এইট�ো উপাখ্যান কৰিব ন�োৱাৰ�ো কাৰণ এইট�ো
পৰিচয় হ�োৱাত বহুত কঠিন হব পাৰে। এটি দৃষ্টান্তৰ দ্বাৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ�োএদিনাখন এজন নীৰব দৰ্শকে যীচু ক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে কিমান যে মহান
হব এইট�ো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ ভ�োজ উপস্হিত হব পৰাট�ো। যীচু ৱে তেওঁৰ মন্তব্যট�োৰ
সুবিধা হৈছিল। এটা গভীৰ সত্যতাৰ উপমা দিবৰ কাৰনে। তেওঁ কৈছিল, “এজন
মানুহ ভ�োজৰ আয়�োজন কৰিছিল। যেতিয়া ভ�োজমেল তৈয়াৰী হৈছিল, তেওঁ তেওঁৰ
দাসবিলাকক পঠালে আলহী-অতিথিবিলাকক মাতিবৰ কাৰণে।আহৈ, ভ�োজমেল
তৈয়াৰী হৈ গল- কিন্তু তেওঁবিলাকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল,”(লূক ১৪:১৬,১৮)
ইয়াত নিৰ্ভ ৰয�োগ্য শব্দট�ো হল, “ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা”
আপুনি আপ�োনাৰ জীৱনত এইট�ো অভিজ্ঞতা পাইছে নে? কেতিয়াবা আনৰ
পৰা কিবা বিচৰা অভিজ্ঞতা। হয়ত�ো সহায়ৰ বাবে হওক, নিমন্ত্ৰনেই হওক,পাৰ্টি
বা ৰাতিৰ নৈশ আহাৰ ভ�োজন, প্ৰয়�োজনীয় কিবা বস্তু য�োগাৰ কৰিবলৈ ভ্ৰমন বা
অন্য কিবা অনুৰ�োধ আৰু উত্তৰ হল ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাট�োৱে কি বুজাব?
আপ�োনাৰ অনুৰ�োধতকৈও তেওঁল�োকৰ যি যি কৰিবলগীয়া আছে সেইট�োৰ গুৰুত্বতাট�ো
বেছি থকা বুজায়। এইব�োৰ হল-“ম�োৰ তালিকাৰ ওপৰত আপ�োনাৰ অগ্ৰাধিকাৰ
যিমান আছে তাতকৈ ম�োৰ বেছি অগ্ৰাধিকাৰ আছে।”
যীচু ৰ মতে এই মানুহজনে ভ�োজৰ আয়�োজন কৰিছিল এইটা এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ
ঘটনা। তেওঁ এইট�ো এই কাৰনেই কৰিছিল যে, তেওঁ তেওঁল�োকক আৰ্শীবাদ কৰিব
যাত তেওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিব। নিমন্ত্ৰণীট�ো হয়ত�ো চপা কৰা হৈছিল, ম�োহৰ মৰা
হৈছিল আৰু যিসকলক তেওঁ উপস্হিত থকাট�ো বিচাৰিছিল তেওঁল�োক প্ৰতিজনকে
পঠিয়াইছিল। কিন্তু প্ৰতিজনে উত্তৰ দিছিল, “ক্ষমা কৰিব,” মই এডৰা মাটি কিনিছ�ো
তাক চাবলৈ যাবলৈ ম�োৰ প্ৰয়�োজন আছে।(লূক ১৪:১৮)
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ক্ৰিপটনাইট বধ

ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নট�ো হল-মাটি কিনাত�ো পাপ নেকি? অৱশ্যে নহয়।যদি
সেইট�োৱে হয়, মই পাপে কৰিল�ো কাৰণ জীৱনৰ সময় চ�োৱাত হয়ত�ো মই মাটি
কিনিছ�োঁ। যি কি নহওক, যেতিয়া মাটি কিনাট�ো ঈশ্বৰৰ বাক্যতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে
এইট�ো পাপ, “পাপ সেইট�ো পাপ নহয়।” বিশেষভাৱে এই দেৱপূজা বা ক্ৰিপটনাইট।
এতিয়া আমি দ্বিতীয় মানুহজনলৈ চাওঁ- আনজনে কলে, “মই পাঁচ হাল বলধ
কিনিল�ো আৰু মই সেইব�োৰৰ প্ৰমাণ চাবলৈ যাওঁ। মিনতি কৰ�ো, “ম�োক ক্ষমা
কৰিব।”(লূক ১৪:১৯)আক�ৌ বলধ কিনা বা প্ৰাসংগিক সা-সৰঞ্জাম ব্যৱসায়ৰ বাবে
এইট�ো এটা পাপ নেকি”? অৱশ্যে নহয়। মই ম�োৰ জীৱনৰ কালচ�োৱাত যি কি
নহওক যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যতকৈ আপ�োনাৰ কিবা কিনাট�ো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে
এইট�ো পাপ, পাপ সেইট�ো পাপ নহয় এইট�ো এটা মূৰ্তি পূজা।
এতিয়া আমি একেবাৰে অন্তিম ব্যক্তিজনৰ উত্তৰ চাওঁ“এইজনে কলে, মই তিৰ�োতা বিয়া কৰাল�ো সেয়েহে যাব ন�োৱাৰ�ো।”
(লূক ১৪:২০)
আক�ৌ এবাৰ ম�োক শুধিবলৈ অনুমতি দিয়ক। তিৰ�োতা বিয়া কৰাট�ো পাপ নেকি
বাৰু? যদি পাপ হয় মানুহ, মই নিজেও পাপ কৰিছ�োঁ অৱশ্যে এইট�ো নহয় কিন্তু
যেতিয়া তিৰ�োতা গৰাকী ঈশ্বৰৰ বাক্যতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে এইট�ো পাপ।
সেইট�ো পাপ নহয়। এইট�ো এটা মুৰ্তি পূজা বা ক্ৰিপটনাইট।
মই ভাৱ�ো বিন্দুট�ো স্পষ্ট যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ আগত বা ঈশ্বৰৰ
বাক্যতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ ক�োন�ো ব্যক্তি, ক�োন�ো বস্তু নাইবা ক�োন�ো কাম, যি
পাপ নহয় সিওঁ পাপ হৈ পৰে।

ম�োৰ ক্ৰিপটনাইটৰ উদগনি
মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা ধৰণে মি যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত প্ৰেমত পৰিছিল�ো যেতিয়া মই
পুৰডু বিশ্ববিদ্যালয়ত আছিল�ো। ১৯৮১ চনত ম�োৰ সমভাৱসপন্ন ল�োকৰ লগত প্ৰভু
হিচাপে লৈছিল�ো।
কেইমাহমানৰ পিছত পুৰডু ত ফু টবল খেল আৰম্ভ হৈছিল। মই কনিষ্ট এজন ছাত্ৰ
হিচাপে ফু টবল খেল চাবলৈ টিকট লৈছিল�ো। আগৰ দুই বছৰৰ সময়চ�োৱাত মই
এখন খেল�ো ন�োচ�োৱাকৈ নাছিল�ো। কিন্তু এতিয়া যীচু ৰ কাৰণে বহুত উত্তেজিত।মই
ফু টবল খেল চ�োৱাৰ সলনি বাইবেল চাব ধৰিল�ো। সংঘট�ো সম্পূৰ্ণৰুপে নীৰব হৈ
পৰিছিল। কাৰণ প্ৰত্যেকে ফু টবল খেল চাব গৈছিল। এইট�ো ম�োৰ কাৰণে মহান
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সুবিধা বাইবেল আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে মই ফু টবল খেলতকৈ ম�োৰ ঈশ্বৰৰ লগত যি
সময় সেই সময় বেছি উপভ�োগ কৰিব ভাল পাইছিল�ো।
ক�োনেও ম�োক ক�োৱা নাছিল, “আপুনি খেল চাব যাব নালাগে বুলি” মইও
কেতিয়াও ভবা নাছিল�ো, খেলত উপস্হিত হ�োৱাট�ো ভূ ল বুলি আৰু মই আগতে
বহুত�ো খেল চাব গৈছিল�ো।
ম�োৰ পুৰডু ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ�োৱাৰ পিছত মই ক্লাছ টেক্ৰেছ আৰু কেইমাহ
মানৰ পিছত মই গীৰ্জাঘৰত উপস্হিত হৈছিল�ো। পৰিচৰ্য্যাৰ গঠন আৰু প্ৰভাৱৰ
বাবে আমাৰ চাৰিশ কৰ্মচাৰী আছিল।
সেই সময়ত ডলাছৰ লৰাব�োৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফু টবল লিগ, ৰ ভাল দল হৈ পৰিছিল। মই
মিচিগানত ডাঙৰ দীঘল হ�োৱা কাৰণে লৰাব�োৰৰ লগত ম�োৰ ইমান সংগ নাছিল।
কিন্তু ঘনাই লৰাব�োৰক দলৰ বিষয়ে প্ৰত্যেক স�োমবাৰে কথা পতা শুনিছিল�ো।
তেওঁল�োকে য�োৱাকালিৰ খেল, ক�োনেন�ো বেছি ভালদৰে খেলিছে, ক�োনেন�ো বেছি
জ�োৰেৰে খেলিছে, এই দৃশ্যসমূহৰ বিষয়ে সঘনাই কথা পাতা শুনিছিল�ো।
ক�ৌতু হলী মনেৰে, মই লৰাব�োৰক চাইছিল�ো। আৰু ম�োৰ চ�োৱাট�োৱে সুয�োগ
দিছিল বুদ্ধিমানৰ নিচিনা খেলৰ বিষয়ে আল�োচনা কৰিবলৈ।
কিন্তু সময়, য�োৱাৰ লগে লগে ম�োৰ লৰাব�োৰৰ প্ৰতি মন�োয�োগ বাঢ়ি গৈছিল
আৰু মই খেল চাব লৈছিল�ো. মই নিজকে টি,ভিৰ সৈতে কথা পাতিব লৈছিল�ো।
আনন্দ আৰু কেতিয়াবা জ�োৰেৰে চিঞঁ ৰি উঠিছিল�ো। খেলুৱৈৰ ওপৰত। মই খেল
চ�োৱাৰ পৰা বঞ্চিত নাছিল�ো। বৰঞ্চ সময়ত�ো ম�োৰ সহয�োগী আৰু মই কথা
পাতিছিল�ো কেনেকৈ লৰাব�োৰে খেলিছিল বহুত খেল চ�োৱা হৈ পৰিছিল�ো।
এবাৰ পিছৰ বৰ্ষাকাল পাইছিল, প্ৰত্যেক দেওঁবৰীয়া উপাসনাৰ অন্তত বহুত
বেগেৰে ঘৰলৈ যাওঁ, টি,ভি চাব আৰম্ভ কৰিছিল�ো। আনকি ম�োৰ উপাসনাৰ কাপ�োৰ
খ�োলাই নাই। কেতিয়াবা টি,ভিতে আঠা লগা দি ধৰা দৰে চাইছিল�ো। যদিও মই
শান্তি ব�োৱা নাছিল�ো। কাৰণ কাপ�োৰ ন�োখ�োলাকৈ টি ভি থাকিছিল�ো।
আৰু যদি অকনমান বিৰতি পাইছিল�ো কাপ�োৰ খুলিছিল�ো। যদি লিচাই কিবা
সহায় বিচাৰিছিল। খেলত চ�োৱা ব্যস্ততাত পাহৰি গৈছিল�ো খ�োৱাখিনিও। আমি
হাফটাইমত খাম? বা খেল অন্ত পৰিলে, খেলাৰ মাজত নহয়।এই মূহুৰ্ততে মই
লৰাবিলাকৰ বিষয়ে খেল সমন্ধে গম পাইছিল�ো মই বহুত�ো সাৱধানে তেওঁল�োকক
পৰীক্ষা কৰিছিল�ো আৰু লৰাবিলাককে কেনেকৈ উন্নত কৰিব খেলৰ সমন্ধে সেই
বিষয়ে ভাবিছিল�ো। মই এজন কথ�োপকথন আৰম্ভ কৰাৰ নেতা হৈ পৰিছিল�ো। ম�োৰ
মণ্ডলীত কেইজনমান মানুহ আছিলে যিবিলাকৰ হাতত বৰ্ষকালৰ টিকট আছিলে।
আৰু মই খেল চাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলেই চাব গৈছিল�ো। ক�োন�ো “ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰা
নাছিল�ো।”
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আমি আগুৱাই আন বৰ্ষাকাললৈ গলে দেখিম কিছু সময় আগতে মই ভাৱিছিল�ো
সাধাৰণ আৰু তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ কথা যি কি নহওক, মই অনুবৱ কৰা নাছিল�ো যে
এইট�োৱে ম�োক ম�োৰ জীৱন সলনি কৰিব। ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা আছিল, “প্ৰভু মই বিচাৰ�ো,
ম�োৰ হৃদয় নিৰ্মল কৰি দিয়ক, মই পবিত্ৰ হব বিচাৰ�ো, আপ�োনাৰ বাবে মুকলি হৈ
থাকিব বিচাৰ�ো। সেয়েহে যদি ম�োৰ জীৱনত এনেকুৱা কিবা যিহে আপ�োনাৰ মনত
শুখ ন�োহ�োৱা হৈছে বা আপ�োনাতকৈ অন্য বস্তুৱে হওক বা যি ক�োন�ো গুৰুত্বতা
প্ৰকাশ কৰি দিব আৰু ম�োক আপুনি আতঁ ৰাই দিব।
ফু টবল খেল বন্ধ হৈছিল আৰু খেলুৱৈব�োৰ আগুৱাই আহিছিল, কিছু মান
খেলুৱৈবিলাক “Philadelphia eagles”খেলি আছিল আৰু কিছু মান লৰাই যিসকলে
এই খেলত জিকিব তেওঁল�োক ফু টবল খেলত যাব আৰু যি সকলে হাৰিব তেওঁল�োক
বাহিৰ হব।” টি,ভি চাব বহিছিল�ো কুচনৰ ওপৰত বহা নাছিল�ো ভৰিতে থিয় হৈ।
খেলট�ো অন্ত পৰিবলৈ মাত্ৰ ৮ মিনিট বাকী লৰাবিলাকে যিবিলাকে ম�োৰ লগৰ
তেওঁল�োকৰ মাত্ৰ চাৰি পইন্ট ভয়ে ভয়ে চাব লৈছিল�ো।আনন্দ আৰু মহান উসাহেৰে।
হঠা- ঈশ্বৰৰ আত্মাই ম�োক প্ৰাৰ্থনা কৰিব কলে, “প্ৰৱল জ�োৰেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা,
প্ৰাৰ্থনা কৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা।” ম�োৰ হৃদয়ত এইট�ো এটা ব�োজা বৰ বলৱান আৰু বহু
গভীৰ অনুভৱ হৈ পৰিছিল।
মই চিনিব পাৰিছিল�ো আত্মাই ম�োক প্ৰাৰ্থনা কৰিব ক�োৱা বিষয়ে। মই কৈছিল�ো,
“প্ৰভু প্ৰভু মাত্ৰ আঠ মিনিট বাকী খেল অন্ত পৰিব আৰু মই অন্ত পৰিলে প্ৰাৰ্থনা
কৰিম।” “প্ৰৱল জ�োৰেৰে কলে, আৰু ক�োৱাট�ো এৰি দিয়া নাছিল কেইমিনিটমান
পাৰ হৈছিল, মই চিঞৰিদি প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম যেতিয়া খেল অন্ত পৰিব আৰু
মাথ�ো এক মিনিটহে বাকী।”
লৰাবিলাকে বল পথাৰত লৰাইছিল মই তেতিয়া গম পাইছিল�ো তেওঁল�োকে
জিকিব মই খেল চ�োৱাৰ পৰা যাব খ�োজা নাছিল�ো। প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম গ�োটেই
দিন আনকি ৰাতিওঁ যদি আপুনি বিচৰামতে হয়।খেলখন চাইছিল�ো আৰু লগৰ
লৰাব�োৰে জিকিলে। তাৰ পাছৰ পৰাই মই এটি প্ৰতিজ্ঞা লৈছিল�ো ঈশ্বৰলৈ টেলিভিশ্বন
বন্ধ কৰিছিল�ো
মই ম�োৰ কাৰ্য্যালয়ত গৈছিল�ো দুৱাৰ বন্ধ কৰি মাটিত কাৰ্পেটত পৰি প্ৰাৰ্থনা
কৰিব লল�ো। কিন্তু জ�োৰেৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ক�োৱাট�ো আৰু নাছিল। এক�ো নাছিল।
মই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লৈছিল�ো আৰু ম�োৰ প্ৰাৰ্থনা নীৰৱ আৰু অনুজ্জল যেন হৈছিল।
ম�োৰ বুজিবলৈ বেছি সময় প্ৰয়�োজন হ�োৱা নাছিল। মই ঈশ্বৰৰ ওপৰত ম�োৰ
মতে খেলখন জিকাট�ো বিচাৰিছিল�ো।
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এটা একে ধৰণৰ ধুনত যেতিয়া ম�োৰ বেটবল খেল খেলাৰ প্ৰেম যেতিয়া ঠাই
প�োৱা নাছিল। পবিত্ৰ আত্মাই ম�োক স�োৱঁৰাই দিছিল ম�োৰ ক্লাৱট�ো অন্য পালক
দিবৰ বাবে।
এবছৰ ছমাহ মান ন�োহ�োৱাত বৃত্তিগত গ�োফাৰ ম�োক হাজাৰ ডলাৰ দিবলৈ
প্ৰভু ৱে তেওঁৰ হৃদয়ত কৈছিল। মই বিম�োৰত পৰিছিল�ো। কেইমাহমানৰ পিছত এজন
পালকে ম�োক কৈছিল,
ঈশ্বৰে তেওঁৰ হৃদয়ত কৈছিল যে ম�োক তেওঁৰ গল্ফ ক্লাৱ ট�ো দিব লাগে বুলি।
এতিয়া প্ৰকৃ ততে মি বিভ্ৰান্তত পৰিছিল�ো। যেতিয়া মই অকলে হল�ো প্ৰভু ক মই
সুধিল�ো, ইমানব�োৰ গল্ফ ক্লাৱ মই কি কৰিম?
“য�োৱা গল্ফ খেলা”ম�োৰ হৃদয়ত ক�োৱা শুনিল�ো,
“কিন্তু তু মি ম�োক ত�োমাৰ খেলা আৰু ম�োৰ গ�োটেইব�োৰ ক্লাৱ এবছৰ আৰু
ছমাহ আগতে আতঁ ৰাই পেলালা।”
“গল্ফ ত�োমাৰ ঠাইৰ বাহিৰত নাই” ঈশ্বৰে ম�োক ক�োৱা শুনিল�ো। এতিয়া
ত�োমাৰ অৱসৰ আৰু উপভ�োগৰ সময়।
ঈশ্বৰে জীৰনি আৰু সতেজতা দিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে, এইট�ো
এটা মানুহবিলাকৰ কাৰনে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বহুল প্ৰৱেশপথ। আৰু ম�োৰ বাবে ম�োৰ
পুত্ৰক য�োগায�োগ কৰি দিয়া, মণ্ডলীৰ নেতাবিলাক, আৰু পৰিচৰ্য্যাকাৰী বিলাক। আৰু
পাঁচ মিলিয়ন ডলাৰ অভিযান কঢ়িয়াই নিবৰ মেচেঞ্জাৰ ইন্টাৰনেচনেললৈ বৰঙনি
দিছিল মেচেঞ্জাৰ কাপ গল্ফ টু ৰ্নাম�োন্টৰ য�োগেদি।

জীৱনৰ যি ক�োন�ো এটা ঠাই
মই ম�োৰ গ�োটেই জীৱনৰ কাৰনেই যদি গল্ফ টু ৰ্নামেন্ট ম�োৰ জীৱনৰ পৰা
কৰিল�োহেতেঁ ন তথাপিও এইট�ো নহলহেতেঁ ন।ম�োৰ “ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা”যিট�ো ঈশ্বৰৰ
অনুৰ�োধতকৈ ম�োৰ পূৰ্বাতিৰ্তা লৈছিল।মই ম�োৰ মুখ কাৰ্পেটত পেলাই দুখেৰে সুধিল�ো,
ঈশ্বৰ যদি ক�োন�োৱে ম�োক শুধে, “ম�োৰ বাবে ক�োন গুৰুত্বপূৰ্ণ? ঈশ্বৰ নে ডলাচৰ
লৰাব�োৰ?
মই ক�োন�ো দিঘাব�োধ নকৰাকৈ সহাৰি দিম, ঈশ্বৰ, কিন্তু মই দেখুৱাইছিল�ো
গুৰুত্বপূৰ্ণ ক�োন ন�ো হয়।আপুনি ম�োক বিচাৰিছিল ম�োৰ প্ৰয়�োজনব�োধ কৰিছিল, কিন্তু
মই আপ�োনাৰ ওপৰত ফু টবল খেল পচন্দ কৰিছিল�ো।”
ম�োক ক্ষমা কৰি দিব, অনুগ্ৰহ কৰি, মই ম�োৰ হৃদয়ত শুনিব পাইছিল�ো, পুত্ৰ
ত�োমাৰ পাঁচ ঘন্টা জ�োৰা প্ৰাৰ্থনা নিবিচাৰ�ো। মই বিচাৰ�ো বাধ্যতা। এনেধৰণৰ
দেৱপূজা আপ�োনাৰ যিক�োন�ো জীৱনৰ অঞ্চলত হব পাৰে। এদিন ৰাতিপূৱা যেতিয়া
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মই ম�োৰ বাটিত ম�োৰ ঘেহুঁ লৈছিল�ো। ৰাতিপূৱা মই ঘেহু খাই ভাল পাওঁ। কিন্তু
সেইদিনাখন ৰাতিপূৱা ঈশ্বৰে ফু চফু চাই ক�োৱা মই শুনিছিল�ো, “মই ত�োমাক
ৰাতিপূৱা লঘ�োনে থকাট�ো বিচাৰ�ো।” মই ঘেহুখিনিৰ ফালে চাই কল�ো, “প্ৰভু মই
তিনিদিনীয়া লঘ�োন দিম পিছৰ সপ্তাহত।” অন্য এটা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা যিট�ো তেওঁ
বিচাৰিছিল ম�োক কৰাট�ো।
তেওঁ ম�োক দেখুৱাইছিল যেনেকৈ আহাৰ ম�োৰ জীৱনত দেৱতা স্বৰুপ হৈছিল।কাৰণ
মই তেওঁৰে সৈতে অমূল্য সুয�োগ ব�োৰ হেৰুৱাই পেলাইছিল�ো। কাৰণ ম�োৰ আহাৰৰ
প্ৰতি থকা গুৰুত্বতাৰ ওজনে তেওঁৰ উপস্হিতি আৰু বাক্যৰ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰি
দিছিল।
এইট�োৱে নিশ্চিতভাৱে মেৰ প�োৱালিৰ যি ভ�োজ, সেই ভ�োজকে বুজাইছে। ঈশ্বৰ
পিতৃ য়ে অন্তিম দিনত তেওঁৰ পুত্ৰৰ বাবে ভ�োজ দিব। আমি আটায়েই নিমন্ত্ৰণ পাইছ�োঁ।
যি কি নহওক ইয়াত এটা নীতি আছে, যিট�ো নীতি এতিয়া আৰু ইয়াত
বুজাইছে। যেতিয়া ঈশ্বৰে ক�োন�ো কামত নিমন্ত্ৰণ জনায়, আমাৰ বাবে তেওঁ বহু
ডাঙৰ কিবা থৈছে। এইট�োৱেই হল এটা স্বৰ্গীয় যুদ্ধ যিট�ো ভ�োজ বাক্যৰ ভ�োজ,
তেওঁৰ উপস্হিতি ভ�োজ ভৱিষ্যত নীধিৰ ভ�োজ, শক্তিৰ ভ�োজ আৰু বহুত�ো অন্যান্য
আৰ্শীবাদ ভ�োজ যি ভ�োজ অকল তেওঁহে দিব পাৰে।
ডলাছৰ লৰাব�োৰৰ খেলৰ সময়ত তেওঁ ম�োৰ বাবে থৈ দিছিল।এদিনাখন মই
এইট�ো উলিয়াম তেওঁ ম�োৰ বাবে কি থৈছে। মই নিশ্চিত তেওঁ নিশ্চয় কাৰ�োবাক
পাইছিল।“সেই দেশখনৰ সৰু পথট�োত” ক�োনেন�ো সেই নিদিষ্ট উপকাৰ পাইছে যিট�ো
ম�োৰ বাবে তেওঁ থৈছিল,কিন্তু মই হেৰুৱাইছিল�ো। মই দ�োষী অনুভাৱ নাই কৰা,
কিয়ন�ো মই ক্ষমা বিচাৰিছ�ো আৰু তেওঁৰ অনুগ্ৰহ মহ-।
মই নিশ্চিত যে কেতিয়াও আৰু তেওঁৰ মৰম অনুগ্ৰহ আদি মই হেৰুৱাব
নিবিচাৰ�োঁ।যেতিয়া মনে নিবিচাৰে বা নভবা নিমন্ত্ৰণ তেওঁৰ বাক্য বা জ্ঞান পাবলৈ
নিমন্ত্ৰণ আৰু ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা আতঁ ৰাই বলৱান হৈ মনত ৰাখিব ক্ৰিপটনাইট অকল
দুৰ্বলহে কৰে।
দুখৰ কথা কিছু মানে, অকল ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা হে কৰে, সময়ৰ উপৰিও সময়,
তেওঁল�োকে কেতিয়াও তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিদিয়ে আৰু ডাঙৰ যি ভ�োজ এই ভ�োজৰ
পৰা হেৰুৱাব পাৰে। মই ভাৱ�ো সেইব�োৰ পাপৰ এক�ো এক�োটা পাপৰ অঞ্চল কিন্তু
পাপ নহয়।
আমি এইট�ো ব্যৱসায়ৰ সৈতে ম�োকামিলা কৰিব পাৰ�ো পৰিচৰ্য্যা, খেল, সমন্ধ,
আনন্দজনক কাম, বস্তু,আৰু স্হান জীৱনট�ো উপভ�োগ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা
এই বাঞ্চা কৰে। প�ৌলে, এটি মন্তব্য দিছে।

����������������

“ঈশ্বৰে আমি উপভ�োগ
(১ তীমথিয় ৬:১৭)

কৰিবলৈ

সকল�োকে

বাহুল্যৰুপে
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দিছে,”

তেওঁ যি যি সুন্দৰ আৰ্শীবাদ বিলাক আমাৰ জীৱনত দিছে, সেই সকল�োবিলাক
অভিজ্ঞতা উপভ�োগ কৰাট�ো বিচাৰে। তেওঁ মাথ�োন তালিকাত প্ৰথম হব বিচাৰে।
আমি দৈনন্দিন কাম কৰি য�োৱা সময়ত তেওঁৰ বাঞ্চাসমূহ ঠাইয়ে সময়ে হওক
সকল�োতে তেওঁক অগ্ৰাধিকাৰ প�োৱাট�ো বিচাৰে।
ক�োন�ো ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নহয়, বা ভাল ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নহব।

ভ�োজমেল উপভ�োগ কৰিব পৰা যি সুয�োগ নেহেৰুৱাব
এতিয়া আমি যীচু ৰ দৃষ্টান্তট�োলৈ যাওঁ, দৃষ্টান্তট�োৰ সামৰনিলৈ যিবিলাক ব্যক্তি,
ভ�োজমেললৈ নিমন্ত্ৰণ পাইছিল, কিন্তু তেওঁবিলাক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছিল। এতিয়া পঢ়ি
চাম“দাসে আহি তাৰ প্ৰভু ৰ আগত এইবিলাকৰ সমন্ধে খৱৰ দিলে, তেতিয়া
ঘৰৰ গৰাকীয়ে ক্ৰু ধ হৈ কলে সেই দাসক, “তু মি নগৰৰ আলি আৰু
সৰু বাটলৈ বেগাই গৈ দৰিদ্ৰ, ক�োঙা, অন্ধ, খ�োৰা, এইবিলাকক ইয়ালৈ
আনাগৈ। পাছে সেই দাসে আহি প্ৰভু ক কলে, হে প্ৰভু আপ�োনাৰ আজ্ঞাৰ
দৰে কৰা হৈছে, তথাপি এতিয়াও ঠাই আছে। প্ৰবুৱে কলে, ৰাজপথ আৰু
পথাৰৰ আলিলৈ গৈ ম�োৰ ঘৰ ভৰাবলৈ মানুহবিলাকক আনাগৈ। কিয়ন�ো
সেই নিমন্ত্ৰিত মানুহবিলাকৰ মাজৰ এজনেও ম�োৰ ভ�োজৰ আশ্বাদ নাপাব।”
(লূক ১৪:২১,২৪)”
ত-ক্ষনাত ম�োৰ মনলৈ এটা বিয়াৰ কথা আহিল,যত আমাক সকল�োকে নিমন্ত্ৰণ
জন�োৱা হৈছে। যি ভ�োজৰ বাবে আমালৈ তেওঁৰ পুত্ৰক পঠিয়াই দিছে মাতিবলৈ আৰু
আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ যি প্ৰয়�োজন তাৰ বাবে আমি সাচিবলৈ যত্ন কৰ�ো, আৰু
সেই নিমন্ত্ৰণ নাকচ কৰিলে বা সেই ভ�োজত যদি আমি নাযাওঁ তেনেহলে আমি
বহুত�ো হেৰুৱাই পেলাম। তেওঁৰ ভ�োজমেল হৈছে, বাক্য, জ্ঞান, উপস্হিতি, ক্ষমতা,
আৰু বহুত�ো ধৰণক আৰ্শীবাদ তেওঁ তাত দিব।
যেনেকৈ সেই ডলালৰ খেলুৱৈ সকলে খেলখনত খেলি প্ৰাপ্ত হৈচিল, আৰু মই
নিশ্চিত যে তেওঁৰ মাত যদি নুশুন�ো তেন্তে আমি এই আৰ্শীবাদব�োৰ হেৰুৱাই পেলাম।
আৰু ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে ৰাখি থ�োৱা আৰ্শীবাদ আন কাৰ�োবাক প্ৰদান কৰি দিব।
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মই তেওঁৰ আজ্ঞাব�োৰ উলংঘন নকৰ�ো, মই স্বীকাৰ কৰিছ�ো কাৰণ তেওঁৰ
অনুগ্ৰহ সকল�োতকৈ মহান। আৰু এইট�ো মই ম�োৰ ভূ ল হ�োৱাত গম পাল�ো। আৰু
এতিয়াৰ পৰা মই কেতিয়াও ক্ৰিপটনাইতক সুয�োগ নিদিওঁ যিয়ে ম�োক দুৰ্বল কৰে।
দুখেৰে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰক একেৰাহে তেওঁ তেতিয়া সেই ভ�োজমেলৰ পৰা বাহিৰ
নকৰে। কাৰন তেওঁ বিচাৰে আমি তাত উপস্হিত হৈ তেওঁৰ সেই মহান আৰ্শীবাদ
যেন পাওঁ।
অনুগ্ৰহ কৰি এই প্ৰাৰ্থনাট�ো কৰকঃ পিতৃ মই যীচু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে খুজিছ�ো, ম�োক
শুচি কৰি দিয়া। মই পবিত্ৰ হব বিচাৰে, ম�োক পাপৰ পৰা বচাই ৰাখা। ম�োক
জীৱনৰ সকল�ো সময়তে মই আপ�োনাক প্ৰথমস্হান দিম। ম�োক পৰিবৰ্ত ন হবলৈ
সহায় কৰা। মই আপ�োনাৰ ভ�োজমেলৰ পৰা বাহিৰত যাব নিবচাৰ�োঁ।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
আশা কৰ�ো আপুনি প্ৰাৰ্থনাট�ো কৰিছে এই পাঠট�োৰ শেষত। আপুনি যদি কৰিছে
ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ জীৱনত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, হব পাৰে এইট�ো এসপ্তাহ,
বা এমাহ হব পাৰে আপ�োনাক তেওঁৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ। আপুনি এতিয়াৰ পৰা
যিক�োন�ো বিষয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে আপ�োনাৰ সকল�ো খিনি তেওঁৰ ওপৰত এৰি
দিয়ক। আৰু উত্তৰ পাবলৈ যত্ন কৰক। তেওঁ যেতিয়া আপ�োনাক উত্তৰ দিব আপুনি
লিখি যাওক।
আপুনি যদি প্ৰাৰ্থনা নকৰে এই পাঠট�ো শেষ কৰাত, আপুনি এটা নিদিষ্ট সময়
উলিয়াই লওক আৰু ঈশ্বৰক সুধক তেওঁৰ ইচ্ছা আপ�োনাৰ বাবে কি আছে। আৰু
সম্পূৰ্ণ মনেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰক। সকল�োখিনি লিখি থওক ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ হৃদয়ত
সকল�ো উত্তৰ দিব।

২৭
ভ�োজমেলৰ দুৱাৰ
যীচু ৱে আটাইতকৈ উল্লেখয�োগ্য ব্যাখ্যা উদ্ধৃতিট�ো প্ৰকাশিত বাক্যৰ এটি মণ্ডলীলৈ
কৰিছিল। তেওঁৰ বাক্য আমি আগৰ অধ্যায়ত আল�োচনা কৰাৰ দৰে একে।
“চ�োৱা মই দুৱাৰত থিয় হৈ টু কুৰিয়াই থাক�ো, যদি ম�োৰ মাত শুনা আৰু
দুৱাৰ মুকলি কৰা মই ভিতৰলৈ স�োমাই আহিম আৰু ভ�োজন কৰিম।”
(প্ৰকাশিত বাক্য ৩:২০)।
যীচু ৰ লগত ভ�োজ এইট�ো হল সহভাগিতাৰ ভ�োজ। যীচু ৰ লগত বন্ধু ত্ব। আৰু
আমি বাক্য, জ্ঞান, উপদেশ শক্তি বা যিক�োন�ো আৰ্শীবাদ পাওঁ তেওঁৰ উপস্হিতি,
যেনে ভ�োজ যিহৰ বাবে ভ�োক লগা, প্ৰত্যাখা কৰা আৰু তেওঁৰ পৰা পাবলৈ
উত্তেজিত মন, এইব�োৰে যিব�োৰৰ য�োগেদি আমি বলৱান হব পাৰ�ো। যি ভ�োজ
যীচু ৱে দিব সেইট�ো হল ক্ৰিপটনাইট বিৰ�োধী। এইট�ো এজন অতিমানৱৰ লগত তু লনা
কৰিব পাৰি যিয়ে সূৰ্য্যৰ পৰা বল পায়। যীচু হল জীয়া বাক্য স্বৰ্গৰ পৰা নমা
প্ৰকৃ ত পিঠা, আৰু তেওঁৰ উপস্হিতিয়ে বল দিয়ে যিক�োন�ো ক্ৰিপটনাইটক আক্ৰমন
আৰু প্ৰতিহিত কৰিবলৈ।
প্ৰশ্ন হল, ক�োনখন দুৱাৰত তেওঁ টু কুৰিয়াই থাকে? বহুত�ো পৰিচৰ্য্যাকাৰীয়ে এই
শাস্ত্ৰাংখট�ো লৈ পৰিত্ৰাণ আৰু ইত্যাদি ব�োৰেৰে মানুহক মাতে, কিন্তু আমি মনত
ৰাখিব লাগে যে তেওঁ মণ্ডলী, তেওঁৰ অনুকৰনকাৰী সকল বা বিশ্বাসীল�োকসকলৰ
কথা ইয়াত বুজাইছে। যিবিলাকে তেওঁক চিনিয়ে নাপায় তেওঁল�োকৰ কথা ইয়াত
বুজ�োৱা নাই। যি কি নহওক যীচু ৰ এই উদ্ধতিট�োৱে দুৱাৰকে কেন্দ্ৰ কৰা নাই।
কিন্তু তেওঁৰ বাক্যহে, “যদি তু মি শুনা” যদি ম�োৰ ঘৰত মিউজিক বজাই গীত,
নৃত্য ভৰি পৰিছে আৰু এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি ম�োৰ দুৱাৰত টু কুৰিয়াই আৰু ম�োৰ
নাম মাতি মাতি টু কুৰিয়াইছে মই শুনা প�োৱা নাই, ম�োৰ আলহীজন পৰিনামস্বৰুপে
আঁতৰি যাব।
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সেয়েহে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইট�ো যে, “কিহে শুনাৰ পৰা আতঁ ৰাই
ৰাখিছে?” যদি আপুনি নুশুনে, আমি ভ�োজৰ পৰা বঞ্চিত হম। সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ
প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি চাম।

পবিত্ৰতা
যদি আপুনি “পবিত্ৰ” শব্দট�ো চালে দেখা পাব বৰ্ত মানৰ যিহ�োৰ আধুনিক মণ্ডলী,
মানুহ, যিবিলাকে পিছু ৱাই আহে আৰু তৎক্ষণাত তেওঁল�োকৰ বক্ততা সলনি কৰে।
এইট�ো সিবিলাকৰ বাবে ইমান ভাল নহয় যিব�োৰ ল�োক ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছে।
পবিত্ৰতাট�ো পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কামৰ য�োগেদি কৰা এটা কাম বা আইনযুক্ত এটা
উপলব্ধি।
যি কি নহওক এইট�ো হল মণ্ডলীৰ ব্যাখ্যা যীচু খ্ৰীষ্ট আহি আছে নতু ন নিয়মত
আমি পাওঁ তেওঁ ক�োৱা নাই যে তেওঁ আহি আছে।“নেতৃ ত্ব দিবলৈ, মণ্ডলী,”
প্ৰাসংগিক মণ্ডলী সংযুক্ত মণ্ডলী বা এটা বলৱান জাতি এইব�োৰে মণ্ডলী এটা বৃদ্ধি
আৰু কৃ তকাৰ্য্য হবলৈ প্ৰয়�োজন হয়। কিন্তু ইয়াৰ এটিও যীচু খ্ৰীষ্টৰ দৰাৰ দৃষ্টিত
সংজ্ঞা দিয়া নাই।
দুৰ্ভাগ্যবশত বহুত�ো কাৰণত পবিত্ৰতা সমন্ধে প্ৰায় আতঁ ৰি থাকে। ডাঙৰ মণ্ডলী
বনাবৰ বাবে, এইট�ো ধাৰণা কৰা যায়। এই পবিত্ৰতাট�ো আঁতৰাই দিব লাগে। একেই
সময়তে ৰীতি নীতি মানি চলা নেতা বিলাকে জানে যে পৰিত্ৰাণ সমন্ধে গ�োটেই
নতু ন নিয়ম পুস্তকতে উল্লেখ আছে। সেয়েহে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা দিয়ে। সেয়ে এই
সমূহ বক্তাই পবিত্ৰতা ট�ো অকনমান বেলেগ ধৰনে নাইবা অন্য ধৰণে বিষয়বস্তুট�োৰ
ব্যাখ্যা দিয়ে-যেতিয়া পবিত্ৰতালৈ আহা হয় আমি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতাৰ বিষয় চিন্তা
কৰিব নালাগে কিয়ন�ো যীচু হল আমাৰ পবিত্ৰতা এই পবিত্ৰতাট�ো যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত
নিৰাপদ। এই মতবাজট�ো সত্য কিন্তু সম্পূৰ্ণৰুপে সত্য নহয়, কাৰণ নতু ন নিয়মে
দুই বেলেগ বেলেগ পবিত্ৰতাৰ কথা কৈছে।
সমসায়িক আৰু দম কৰি থ�োৱা শিক্ষা এটা বাল্টিঙত থকা একেই কথা। প্ৰথমট�ো
পবিত্ৰতা সম্পৰ্কে আমি পাইছ�ো,
ঈশ্বৰে আমাক যেনেকৈ মন�োনীত কৰিলে তেনেকৈ সকল�ো আত্মিক আৰ্শীবাদব�োৰ
স্বৰ্গীয় ঠাইব�োৰত আমাক আৰ্শীবাদ�ো কৰিলে।(ইফিচিয়া ১:৪)
আমি অনন্ত জীৱনৰ কাৰণে য�োগ্য হ�োৱালৈ এক�ো নকৰাতে ঈশ্বৰে এটি সিদ্ধান্ত
লৈছিল।, তেওঁ মন�োনীত কৰিলে, আৰু তেওঁ মন�োনীত কৰ�োতে আমাক পবিত্ৰ বুলি
প্ৰকাশ কৰিলে। আমি তেওঁৰ দৃষ্টিত দ�োষী নহয়। এইট�ো উপযুক্ত পবিত্ৰতা। যীচু ক
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প�োৱাৰ দিনাখনেই আমি ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত পবিত্ৰ হল�ো। আৰু বেছি পবিত্ৰ কেতিয়াও
নহওঁ।পশ্চিশ মিলিয়ন বছৰ পূৰ্বেই বা পশ্চিশ বছৰৰ পিছত�ো আপুনি পবিত্ৰ হব যীচু
খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাখন পবিত্ৰ হ�োৱাৰ দৰে।
উদাহৰণ হিচাপে, মই লিচাক টছকেনত লগ পাইছিল�ো। জুন মাহৰ ১৯৮১
চনত মি তাইৰ প্ৰেমত পৰিছিল�ো আৰু তাৰ পিছত তাইক বিয়া কৰিবলৈ সিন্ধান্ত
লৈছিল�ো। ২ অক্টোবৰ ১৯৮২ চনত তাই ম�োৰ পত্নী হৈ পৰিছিল। ৩৫ বছৰ
আগত�ো ম�োৰ তাই বেছি বাবে তায়েই ম�োৰ পত্নীৰুপে বেছি নাছিল। আৰু বিয়া
কৰাৰ দিনাখনতকৈও বেছি ভাৱে পত্নীৰুপে নহব। সপ্তম বিয়াৰ বৰ্ষপূৰ্তি ত তাই ম�োৰ
বেছি আৰু মৰম লগা নহব। তাই সেই স্হান পাইছে যিট�ো জন বিভৰিৰ পত্নীৰুপে।
তাই এইট�ো উৰ্পাজন কৰি লগীয়া হ�োৱা নাছিল বা তাই ক�োন�ো কাম কৰিবও
নালাগিছিল। তাই ম�োৰ পত্নী কাৰণ মই তাইক মন�োনীত কৰিছিল�ো।
এইট�োৱে পবিত্ৰতা।কিছু মান বক্তাই ব্যাখ্যা দিয়ে এইট�ো সত্য, কিন্তু আৰু আন
বহুত�ো ব্যাখ্যা দিব পাৰি।
পবিত্ৰতা সমন্ধে বুজাই দিবলৈ মি ম�োৰ বিয়াৰ প্ৰতিছবিখন উদাৰহণ হিচাপে
ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল পাম।
লিচাই ম�োক লগ প�োৱাৰ পূৰ্বেই, প্ৰেমৰে অভিনয়ৰে তাই তাইৰ ফ�োন নম্বৰ
দিছিল যিব�োৰ লৰাক তাই ভাল পাইছিল। কিন্তু তাইৰ আৰু ম�োৰ বিয়া হ�োৱাৰ
পিছত তাই প্ৰেমৰ অভিনয় বন্ধ কৰিছিল। আৰু লৰাৰ প্ৰতিও ক�োন�ো দৃষ্টি ন�োয�োৱা
হল। এতিয়া তাই তাইৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি বহুত বহুত ধুনীয়া পৰিবৰ্ত ন আৰু তাই
ম�োৰ পত্নী বুলি ধৰি আগবাঢ়ি গৈছে।
পাচঁ নি পিতৰে লিখা বাক্যলৈ অকণমান চাওঁআজ্ঞাধীন হ�োৱা সন্তানবিলাকৰ যেনে উপযুক্ত, তেনেকৈ ত�োমাল�োক পূৰ্বৰে
অজ্ঞান অৱস্হাৰ অভিলাষব�োৰৰ অনুৰপ
ু নহৈ ত�োমাল�োকক আমন্ত্ৰণ কৰা
জনা যেনে পবিত্ৰ ত�োমাল�োকেও পবিত্ৰ হ�োৱা।(১ পিতৰ ১:১৪,১৫)
মই কেইটামান শব্দৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছ�োঁ। প্ৰথম মন কৰিব, পিতৰে যি কথা
কৈছে ব্যৱহাৰত আৰু এই ব্যৱহাৰত ইচ্ছাৰ দ্বাৰা দ্বিতীয়তে পিতৰে খ্ৰীষ্টৰ লগত
আমাৰ স্হানৰ কথা ইয়াত ক�োৱা নাই কিন্তু আমি কি কৰ�োঁ? the amplified
version নে ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা দিছে। “ত�োমাল�োক ব্যৱহাৰত পবিত্ৰ ব�োৱা এই
ব্যৱহাৰিক পবিত্ৰ এইট�ো স্হানপ্ৰাপ্তৰ পবিত্ৰ” পবিত্ৰ নহয়। এইট�ো লিচাৰ ব্যৱহাৰৰ
সলনি হ�োৱাৰ নিচনা ব্যৱহাৰৰ পবিত্ৰ। আমাৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ স্হানত প্ৰতিবন্বিত
কৰে।
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এইট�োৱে যিহত যুদ্ধ আৰম্ভ হয়।(ম�োৰ খ্ৰীষ্টিয়ান জীৱনৰ আৰম্ভনিতে মই
পবিত্ৰতাৰ জীৱন বাৰে বাৰে অতিবাহিত কৰিব খুজিছিল�ো কিন্তু কৃ তকাৰ্য্য হব পৰা
নাছিল�ো। মই ব্যৰ্থ হৈ পৰিছিল�ো। তেতিয়া মই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰিল�ো।
মই বিচাৰি পাল�ো, উলিয়াল�ো যে অনুগ্ৰহট�ো ঈশ্বৰৰ মৰমৰ কতৃ ত্ব। যিয়ে বুজায়
যে আমি নিজৰ সামৰ্থৰ য�োগেদি কৰিব ন�োৱাৰাট�ো ঈশ্বৰে কৰিলে। মই বেয়া
কিতাপ, বেয়া ফট�ো চ�োৱা আৰু আন আন পাপৰ পৰা মুক্তি প�োৱা নাছিল�ো, কিন্তু
মই যেতিয়া এই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰিল�ো, মই বিশ্বাস আৰু সহয�োগিতাৰে
স্বাধীনভাৱে খ�োজ লব পাৰিছিল�ো।
আমাৰ পৰিচৰ্য্যাট�োল য�োৱা কেইবাবছৰমানৰ আগৰ অৱস্হাৰ বুজ লৈছিল
আৰু আমি বহুত�ো মণ্ডলীলৈ গৈ বহুত�ো ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল�ো। আমি পাঁচ
হাজাৰ নতু ন জন্ম প�োৱা খ্ৰীষ্টিয়ানৰ তালিকা পাইছিল�ো।য�োগদান কৰা ল�োকবিলাকক
তিনিটা বা চাৰিটা বা কেইটামান আৰু বেছি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ সাক্ষ্য দিবলৈ কৈছিল�ো
সমীক্ষাত ধৰা পৰিল যে প্ৰায়ে প্ৰত্যেকেই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহট�ো পৰিত্ৰাণ, ক্ষমা, আৰু
বিনামূলীয়া দান আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম এইব�োৰ সামৰি লৈছিলে। এইট�ো ভাল খবৰ।
দুখ লগা খবৰট�ো হল ২ শতাংশ বিশ্বাসী জানিছিল যে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ হল ঈশ্বৰৰ
ক্ষমতা এতিয়াও নিহিত। ঈশ্বৰে নিজেই কৈছে, “ম�োৰ যি অনুগ্ৰহ সেয়ে ত�োমালৈ
জুৰিব কিয়ন�ো দুৰ্বলতাত ম�োৰ শক্তি সিদ্ধ হয়”(২কৰিন্থীয়া ১২:৯) তেওঁ তেওঁৰ
অনুগ্ৰহ তেওঁৰ কতৃ ত্ব হিচাপে বুজাইছে।
পিতৰে লিখিছে, “ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্ৰভু যীচু য়ে অনুগ্ৰহ... শক্তিয়ে জীৱনৰ আৰু
ভক্তিৰ....দান কৰিলে।”(২ পিতৰ ১:২,৩)
পিতৰে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহট�ো তেওঁৰ স্বৰ্গীয় শক্তি যি ভক্তিমূলক জীৱনৰ বাবে
ক্ষমতা দান কৰে তাকেই বুজাইছে।
প্ৰকৃ ততে আমি ঈশ্বৰৰ পৰা এক�ো পাব ন�োৱাৰ�ো যদি আমি বিশ্বাস নকৰ�ো। আৰু
আমি বিশ্বাস কৰিব ন�োৱাৰ�ো যিট�ো আমি নাজান�ো। যদি আমেৰিকাৰ ২ শতাংশ
ল�োকে জানে যে অনুগ্ৰহই কতৃ ত্ব দিয়ে, তেতিয়া হলে ৯৮ শতাংশ আমেৰিকান
খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে তেওঁল�োকৰ ক্ষমতাত জীৱন যাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিট�ো
অসম্ভৱ ব্যৰ্থতা, পৰাস্ত, দুখ, শাস্হি বিধান, আৰু আইন লংঘন, এইব�োৰ য�োৱাট�ো
মানে তেওঁল�োকৰ কাৰণে নিশ্চিত। সেইবাবে এইট�ো এতিয়া জলজল পট পটকৈ
ওলাই পৰিছে কি কাৰণত খ্ৰীষ্টিয়ান য�োগায�োগ দাতাবিলাকে ধৈৰ্য্যৰে পৰিত্ৰাণৰ
ব্যক্তিগত পবিত্ৰতালৈ লৈ যায়। বহুত�ো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে তেওঁল�োকৰ সমৰ্থ ন�োহ�োৱাকৈ
উৎসাহ নাথাকে। ঈশ্বৰীয় জীৱন যাপন কৰিবলৈ সহায়হীন অৱস্হাত অনুগ্ৰই অকল
পৰিত্ৰাণৰ বাবে আৰু ক্ষমাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ উত্তৰ নহয়। কিন্তু তেওঁৰ শক্তিশালী
ভৱিষ্যত নীধিও।ইব্ৰী পুস্তকত লিখকে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে
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পবিত্ৰতাৰ বিনে ক�োনেও প্ৰভু ৰ দৰ্শন নাপাব। পবিত্ৰতাক খেদি য�োৱা।
ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা যেন খহি নপৰা।(ইব্ৰী ১২:১৪,১৫)
এই
দিয়ক�ো
প্ৰচেষ্টা
উৎসাহ

দুটা কথাত বহুত�ো কথা প�োৱা যায়। প্ৰথম, খেদি য�োৱা হল গ্ৰীক শব্দ
এইট�োৰ সংজ্ঞা এনেদৰে পাব পাৰি, হেচা মাৰি ধৰা, খেদি য�োৱা, নিৰবচ্চিন্ন
কিবা পাবলৈ।(WSNTDICT)আন এখন অভিধানে ব্যাখ্যা দিছে, প্ৰৱল
সৈতে আৰু নিশ্চিত উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য কিবা কৰা (LOVW_NIDA)

আমি এই দুটা সংজ্ঞা পঢ়াৰ পিছত প্ৰথমতে সুধিব লাগে যে এইট�ো উপযুক্ত
পবিত্ৰতা নে ব্যৱহাৰিক পবিত্ৰতা?উত্তৰট�ো সাধাৰণঃ- এইট�ো ব্যৱহাৰিক এইট�ো
এনেদৰে চাম- আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰিবনে? ম�োৰ পত্নীক কওঁ লিচা তু মি জন
বিভৰিৰ পত্নী হবলৈ হলে প্ৰৱল কাৰ্য্য কৰিবা। জন বিভৰিৰ পত্নী,
তাই হাঁহিব আৰু কব মই ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নী হৈছ�োঁ।
পবিত্ৰতাৰ দৃষ্টিক�োণৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে পবিত্ৰ হৈছ�োঁ আমি প্ৰৱল কাৰ্য্য কৰিব
নালাগে। মানে পবিত্ৰতা পাবলৈ খেদি যাব নালাগে।
সেয়েহে ইব্ৰীৰ পুস্তকত এইট�ো বুজাব বিচাৰিছে।ব্যৱহাৰিক আমি ব্যৱহাৰৰ
পবিত্ৰততা প্ৰচেষ্টাতে খেদি যাব লাগে। যদি নাযাওঁ আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা পৰি
যাম।কেনেকৈ আমি আমাৰ দিনত প্ৰচাৰ কৰি থকা অনুগ্ৰহৰে আঁতৰি থকা ঈশ্বৰৰ
অনুগ্ৰহৰ পৰা পৰি যাম বাৰু? এইট�ো সম্ভৱ নহয় তথাপি যেতিয়া আমি বুজিব পাৰ�ো
যে অনুগ্ৰহ হল ঈশ্বৰৰ স্বৰ্গীয় কতৃ ত্ব যাৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰৰ পবিত্ৰতা খেদি যাব পাৰি।
আমি অনুসন্ধান কৰিব পাৰিম কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ পৰা পৰিব পাৰ�ো?
ইব্ৰী পুস্তকৰ লিখকে এই অধ্যায়ত�ো যি অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই আমি ভক্তি আৰু ভয়েৰে
ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব পাৰ�োঁ, সেই অনুগ্ৰহ মান�োহঁ ক। অন্ত পেলাইছে অনুগ্ৰহই
ঈশ্বৰক পবিত্ৰতা আৰু গ্ৰহণীয়তাৰে আৰাধনা কৰিবলৈ কতৃ ত্ব দান কৰে।
এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ট�ো হল আমি পাৰ�ো, পবিত্ৰতা খেদি য�োৱা পবিত্ৰতাৰ
অবিহলে প্ৰভু ৰ দৰ্শন নাপাবা।(ইব্ৰী ১২:১৪)লিখকজনে ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কৈছে?
প্ৰত্যেকে যীচু ক দেখি নাপাব নেকি? আমি পাইছ�োঁ, চ�োৱা তেওঁ মেঘেৰে আহিব।
আৰু প্ৰত্যেক চকুৱে আৰু যিবিলাকে তেওঁক বিন্ধিলে তেওঁবিলাকেও দেখিব।(প্ৰকাশিত
বাক্য ১:৭) সেয়েহে কেনেকৈ এই শাস্ত্ৰাংখট�োৰ লগত য�োগায�োগ স্হাপন কৰিছে।
পবিত্ৰতা অবিহনে আমি প্ৰভু ক দেখা পাব ন�োৱাৰ�ো। এইট�োৱেই বুজাইছে?

যীচু লৈ চাই
যীচু ক দেখা প�োৱা এটা উদাহৰণে সৈতে ম�োক বুজাব দিয়ক, প্ৰভু ক দেখা প�োৱা
মানে কি বুজাইছে যেনেদৰে পবিত্ৰতাক খেদি য�োৱা প্ৰতিজ্ঞা কৰাৰ দৰে। ম�োৰ ৫৮
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বছৰ আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব হিচাপে বাৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি পাইছ�ো। মই তেওঁল�োকৰ
বিধিপ্ৰদত্ত আৰু নেতৃ ত্বৰ তলত জীৱন যাপন কৰি আহিছ�োঁ তেওঁল�োকৰ সিন্ধান্তই ম�োৰ
জীৱনত প্ৰভাৱিত কৰিছে।মই প্ৰায়ে প্ৰসংগক্ৰমে তেওঁল�োকৰ বিষয়ে কওঁ, আমাৰ
ৰাষ্ট্ৰপতি, যি কি নহওক মই তেওঁল�োকক কেতিয়াও ব্যক্তিগত ভাৱে দেখা নাই।
মানুহ আছে যিবিলাকে ৰাষ্ট্ৰপতিজনক দেখিয়ে থাকে কাৰণ একেলগে কাম কৰে,
তেওঁল�োকে দৈনন্দিন জীৱনত একেলগে কাম কৰি বন্ধু বা কামত বন্ধু ত্ব গঢ়ি ত�োলে।
কিছু মান দেখা প�োৱাৰ সুয�োগ পাইয়েই থাকে। আৰু ঘনাই কাৰ্য্যালয়ত থাকেই।
এই একেই শাৰীতে মই বছৰৰ কাৰ্য্যব�োৰৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিব�োৰক চিনি
পাওঁ কি কাৰনে কি তেওঁল�োকে কি কৰে? সিদ্ধান্ত লয় কিয়? তেওঁল�োকৰ ব্যক্তিগত
বুৰঞ্জী আৰু আন আন তথ্যপাতি ব�োৰে তেওঁল�োকৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। কিন্তু
যিহেতু এইবিলাক নেতাৰ লগত ঘনিষ্টতা ন�োহ�োৱা হেতু কে মই তেওঁল�োকৰ জীৱনৰ
কিছু মান নিবিড় ঘনিষ্টতাৰ অভাৱত ইমান গম নাপাওঁ। যিবিলাক কথা সাধাৰণ
মানুহৰ লগত মুকলিকৈ বিনিময় নকৰে। আৰু ম�োৰ জীৱনত কেতিয়াও তেওঁল�োকৰ
লগত বন্ধু ত্ব পাতিবলৈ সুয�োগ প�োৱা নাই।
ঠিক একেই ৰুপত খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক যীচু খ্ৰীষ্টৰ নীতি বা আইনবিধিত থাকে,
কাৰণ যীচু হল তেওঁল�োকৰ নেতা তেওঁৰ সিন্ধান্তব�োৰ তেওঁল�োকৰ জীৱনত প্ৰভাৱ
পেলায় আৰু তেওঁবিলাকে কয়, প্ৰভু কিন্তু তেওঁল�োকে তেওঁক দেখা নাপায় আৰু
তেওঁৰ উপস্হিতিত নাই। আপুনি এইট�ো প্ৰশ্ন এতিয়া কৰিব পাৰে, কিন্তু যীচু ৱে এই
সত্যতাট�ো থিৰ বা বহুৱাই দিবলৈ।
যিবিলাকে ম�োৰ আজ্ঞা মানি চলে, সেইজনে ম�োক প্ৰেম কৰে, আৰু যি জনে
ম�োক প্ৰেম কৰে সেইজনে ম�োৰ পিতৃ ৰ প্ৰেমৰ পাত্ৰ হব। আৰু মইয়�ো সেই
জনক প্ৰেম কৰিম।(য�োহন ১৪:২১)
যীচু ৰ আজ্ঞা হৈছে ব্যৱহাৰিক পবিত্ৰতা খেদি য�োৱা। যীচু ৱে আক�ৌ আন
পদত কৈছে, “ত�োমাল�োক ম�োৰ বন্ধু যদি মই আজ্ঞা কৰা আজ্ঞাব�োৰ মানি
চলা।”(য�োহন ১৫:১৪)
অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব, যদি শব্দট�ো আমি গীত গাওঁ, কিতাপ লিখা, বাৰ্ তা
দিওঁ, কিন্তু যদি মানে তেওঁৰ বন্ধু ত্ব ট�ো চৰ্তসাপেক্ষে।যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত আমাৰ
যিট�ো বন্ধু ত্ব সেইট�ো পবিত্ৰতাৰ ওপৰত স্হাপিত। আৰু যিবিলাকে এই পবিত্ৰতা পায়
তেওঁল�োকে দাসৰ পৰা বন্ধু ত্বলৈ উদ্ধসীমা পায়। যীচু ৱে সেই মানুহজনক কৈছিল
যিজনে বিশ্বাসী হৈ আছিল, “মই ত�োমাক আৰু দাস নকওঁ”(য�োহন ১৫:১৫)
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কথাট�ো হল তেওঁ কৈছে, কেতিয়াও মানে ক�োন�ো এটা দিনত বা সময় তেওল�োকে
দাস হিচাপে ধৰিছিল বন্ধু নহয়।কবলৈ গলে, এজন ঈশ্বৰৰ দাস বেয়া স্হান নহয়।
এক�ো ন�োহ�োৱালৈকে এই সমন্ধ যদি থাকে সেই বহুত ভাল কথা। যি কি নহওক
এজন দাসে নাজানে, গৰাকীয়ে কিয়, কি? কিন্তু বন্ধু এজনে গম পায়। আপুনি
বিপৰীত মুখী হৈ যাব পাৰে। কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ আৰু জী,হয় কিন্তু প�ৌলে
উদ্ধতি দিয়া বাক্যট�ো উত্তৰাধিকাৰী শিশু হৈ থাকেমানে সৰ্ব্বোচ্ছ গৰাকী হলেও তাত
এক�ো প্ৰভেদ নাই।(গালাতীয়া ৪:১) “দাস” শব্দট�ো একেই যীচু ৱে ক�োৱা, দাস শব্দট�ো
একে। যেতিয়ালৈ পুতেকে বা জীয়েকে শিশু হৈ থাকে তেওঁ তেতিয়ালৈকে গুপ্ত। ঈশ্বৰে
যি কৰিছে তাৰ বাবে।

দুৱাৰ
এইকাৰণে পবিত্ৰতা স্বয়ং ভাৱে শেষ হৈ নাযায়, কিয়ন�ো এইট�োৱেই হৈছে অন্তৰংগ
কৰা প্ৰৱেশ দুৱাৰ। আমি এতিয়া যীচু ৰ সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰ যিট�ো আমালৈ দিয়া হৈছে
তাৰ মহত্বট�োৰ বিষয়ে চাওঁ, এইট�ো অৰ্থ হৈছে আমাৰ মন, হৃদয়, আমাৰ উপেক্ষাই
পবিত্ৰতাক খেদি য�োৱাৰ পৰা আমাৰ আঁতৰাই দিয়ে, পাছত আমি সেই ভ�োজমেলৰ
পৰা বিশেষেধিকাৰ ট�ো হেৰাই দিওঁ। এইট�ো এনে এটা কথাৰে তু লনা কৰিব পাৰি
ধৰক এটা ঘৰত বহুত ল�োক আছে আৰু ক�োলাহলত আমি এক�ো শুনি প�োৱা নাই
ধৰণৰ। আমাক ক�োন�োবাই মাতি আছে বাহিৰৰ দিৱাৰ মূখত ৰৈ কিন্তু তেওঁ বহু
বাৰ মাত দিয়াৰ পিছত�ো আমি নুশুনা হেতু কে তেওঁ গুচি যায়।
আমাক পবিত্ৰতাৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা এইট�ো কি, যি পথে আমাক আমাৰ
ৰজাৰে সৈতে এক ঘনিষ্ট সম্পৰ্ক তাৰ পৰা পৃথক কৰি দিয়ে। আমাৰ বিশ্বাসী বিলাকৰ
ক্ষেত্ৰত এইট�ো প্ৰায় দেখিবলৈ প�োৱা যায়। কাৰণ আমি তেওঁৰ সত্যৰ মাতট�ো শুনি
নাপাও। সেয়ে তেওঁ আমাৰ সহাৰি ন�োপ�োৱাত আমাৰ বাবে দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে
আৰু আমি সেই আৰ্শীবাদৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰ�ো। তেওঁৰ ইচ্ছা যে আমি তেওঁৰ
মাত শুনি ক্ষমতা, শক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ হ�োৱাট�ো। যাতে আমি তেওঁৰে সৈতে আনন্দিত
হব পাৰ�ো।
লিছা আৰু ম�োৰ লগত ইণ্ডিয়ানাৰ বিবাহ প্ৰমান পত্ৰ আছে, কাৰণ আমি
আইনগত ভাৱে বিবাহিত। আপুনি অনুমান কৰিব পাৰেনে বাৰু মই ম�োৰ প্ৰমান
পত্ৰ লৈ তাইৰ আগত কব পাৰ�ো নে যে হেৰী, হনি আমি দুয়�ো বিবাহিত আৰু
আইনগতভাৱে। আইনগতভাৱে আমি ইজনে সিজনৰ লগত এক হৈ আছ�ো। কিন্তু
মই অন্য মহিলাবিলাকৰ বিষয়ে কিছু মান সমস্যাৰ সন্মূখীন হ�োৱা যেন পাওঁ। আমি
প্ৰকৃ ততে লিছাৰ বিবাহ হৈচে কিন্তু বহুত দীঘলীয়া সময় তেওঁ হয়ত�ো ম�োৰ সৈতে
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ভাৱধাৰ ভগাই লব ন�োৱাৰে। আৰু আমাৰ মাজত যি বন্ধু ত্বৰ সেইট�ো দীঘলীয়া
নহবও পাৰে। যদি লিছাই আৰু বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয়।কাৰণ আমাৰ মাজত এটা
দূৰত্ব আহি পৰিব। আৰু অৱশেষত মই বিবাহৰ এই সম্পৰ্ক এৰাই ছলিব লাগিব
পাৰে।
আমি এই একে কথাকে আমাৰ মণ্ডলীবিলাকত�ো কব লাগে। কেৱল মাত্ৰ
কেইটামান পদ নতু ন নিয়মৰ পৰা লৈ শিক্ষা দিলেই নহব। নতু ন নিয়মে কি কৈছে
সেয়া আমি ব্যৱহাৰৰ য�োগেদি, পাপী বিলাকৰ মন পালটনৰ কাৰনে, অনুগ্ৰহ,দয়াৰ
বিষয়ে প্ৰাৰ্থনাৰ য�োগেদি দিব লাগে। আপুনি ঈশ্বৰৰ এই অনুগ্ৰহৰ এটা অংশ এইট�ো
হৃদয়েৰে কৰিব লাগিব।
উদগনি ম�োৰ বাবে যে আমি লিছাৰ সৈতে আমাৰ য�ৌন সমন্ধ আছে আৰু
সেইট�ো আমি আন কাৰ�োবাৰ সৈতে তেনে কৰিব ন�োৱাৰ�ো। কাৰন আমি ইজনে
সিজনৰ কাৰণে, আৰু যদি তেনে কৰ�ো তেন্তে এইট�ো মহাপাপ হব। আৰু আমাৰ
জীৱন নষ্ট হব।
এইট�ো যীচু ৰ সৈতে পাৰ্থক্যট�ো একে। আমি যদি ক�োন�ো পাপৰ বিষয়ে নকও,
আৰু আমাৰ পাপৰ পৰা বিৰ নাথাক�ো, তেন্তে আমাৰ দশা বহুত বেয়া হব। গতিকে
আমি ঈশ্বৰৰ সৈতে আমাৰ যি সম্পৰ্ক আছে সেইট�ো মহান. তেওঁৰ অবিহনে আমি
এক�ো হব ন�োৱাৰ�ো।
মই কেতিয়াও নিজৰ জীৱনৰ কল্পনা কৰিব ন�োৱাৰ�ো তেওঁক বাদ দি, মই
ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাও( যিৰিমিয় :৩) যিট�ো বাস্তৱিক ভয়ানক কথা,
“মই গভীৰ আৰু গুপ্ত কথা ত�োমাক জনাইচ�ো।”(দানিয়েন ২:২২) মই এইট�ো কল্পনা
কৰিব ন�োৱাৰ�ো যীচু ৰ অবিহনে যে মই এক সুস্হ জীৱন গঢ়ি তু লিবম পাৰিম বুলি।
যীচু ৱে এইট�ো (য�োহন ১৬:২৫) কৈছে। প্ৰতিজ্ঞাৰ আত্মাই সকল�ো পথ নিদৰ্শন কৰি
দিয়ে।(য�োহন ১৬:১৩)
পবিত্ৰতাট�ো বিপৰীত নহয়। এটা জাতি বা দেশৰ বাবে নতু ন নিয়মত সকল�ো
কথা দিয়া আছে। আমি সেইব�োৰ সচাকৈয়ে বুজি পাই সুৰক্ষিত হব পাৰ�ো।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
পবিত্ৰতাট�ো বেয়া শব্দ নহয়, এইট�ো এটা পাছওৰ্ড এইট�োৱে আপ�োনাৰ হৃদয় মুকলি
কৰি দিয়ে ঈশ্বৰৰ মাত শুনিবলৈ। আৰু বিনা পবিত্ৰতাত আপুনি এক�ো শুনি নাপায়।
ঈশ্বৰ কেৱল পবিত্ৰতাই নিদিয়ে তেওঁ অমূল্য বলিদানৰ য�োগেদি হে এইট�ো সম্ভৱ
হৈছে. আপুনি কৰ্ম,বাক্যেৰ ইয়াৰ উজাগৰ কৰক।
কিন্তু কেতিয়াবা ঈশ্বৰে আপ�োনাক অকলে এৰি দিয়ে, কিন্তু কিয় কাৰণ তেওঁৰ
অনুগ্ৰহ আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে। ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহই আমালৈ শক্তি য�োগায় আৰু
পবিত্ৰতাৰ জীৱন জীয়াবলৈ প্ৰেৰণা দিয়।
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এতিয়াই ঈশ্বৰক বিচাৰক, বেছি পলম নকৰিব, আপুনি সময় লওক তেওঁৰ
অনুগ্ৰহ পাবৰ বাবে। আৰু নামাংকন কৰক আপ�োনাৰ জীৱনৰ ক�োন ঠাইত ঈশ্বৰৰ
অনুগ্ৰহৰ প্ৰয়�োজন আছে, আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক তেওঁ আপ�োনাক পৰিপূৰ্ণ কৰিব আপুনি
তেওঁৰ মাত শুনিব পাব।

২৮
উঠা
প্ৰতিট�ো সময়তে কি কাৰণে অতিমানৱ চলচ্চিত্ৰ ব�োৰে জনপ্ৰিয়তাৰ স্হান দখন কৰি
আহিছে। ইয়াৰ বিষয়ে অকন মান ভাৱকচ�োন, এই হলিউড উপাদানব�োৰে যুদ্ধৰ,
শিহৰণ, আনকি প্ৰেমৰ চলচ্চিত্ৰ সমূহেও বেছি মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। আৰু
এইট�ো ক�োন�ো জধলা মানুহৰ কথাও নহয়, কিয়ন�ো মই সঘনাই মহিলাব�োৰক লগ
পাওঁ আৰু তেওঁল�োকে মুকলিকৈ এইব�োৰ কথা কয়। কি কাৰণত? আমি জান�ো যে,
আমি সৃষ্টি হৈছ�ো, আৰু বহুত�ো বেলেগ কাৰণত, আৰু আমাৰ ভিতৰত বিচাৰি থকা
কব ন�োৱাৰা অতিমানৱক আমি দেখা পাও।
অতিমানৱৰ কথা ভাৱকচ�োন, যেতিয়া ভয়ানক ভাৱে কাতৰ বিপৰ্য্যয় থিয় হয়,
আৰু চাৰিওপিনে ক�োন�ো সহাৰি নাই, তৎক্ষনাত ক্লাৰ্ক ক্নেন্ট দৈবিক গ্ৰহৰ পৰা নামি
আহে আৰু ফ�োনৰ সৰু কুঠৰীত স�োমায় আৰু কেইটামান মূহুৰ্ত ৰ পিছত উদ্ধাৰ
অভিযানত নামি পৰ। আমি খুব আনন্দ অনুভৱ কৰ�ো তেওঁৰ শত্ৰুব�োৰৰ সন্মূখীন
হবলগীয়া হয় আৰু শত্ৰুব�োৰ পৰাস্ত হয় এই ব�োৰ চাই আনন্দ পাওঁ। আমি আনন্দিত
হৈ যাওঁ যেতিয়া অন্যায় অবিচাৰ বন্ধ হয়। বলি হব লগা মুক্তি পায়, আৰু যেতিয়া
সমাজখন শুদ্ধত চলে। এই গ�োটেইব�োৰ নামি আহে। শত্ৰুব�োৰৰ ওপৰত অতিমানৱৰ
যি জয়যুক্ত সেই মূহুৰ্তট�ো চাই খুব আনন্দ পাওঁ। এইব�োৰ আমাৰ ভিতৰৰ বিচৰা
আনন্দ দিয়ে। আমি জান�ো যে ঈশ্বৰে নিজৰে প্ৰতিমুৰ্তিৰে মানুহ নিৰ্মান কৰিছিল,
“ঈশ্বৰৰ যি স্বভাৱ সেই স্বভাৱ প্ৰতিবন্বিত কৰাৰ দ্বাৰাই”(আদিপুস্তক ১:২৭) এইট�ো
আমি পাইছ�োঁ যে, ঈশ্বৰ পৰাক্ৰমী যুজাৰু (যাত্ৰাপুস্তক ১৫:৩) ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি
বেছি ভাৱিছে নেকি? তেওঁৰ এই স্বভাৱট�ো আমি দেখি পাওঁ যিট�ো বহুত কম
পৰিমানে উল্লেখ আছে। এই সত্যট�োৰ সৈতে আমি কি কৰিম আমি নেজান�ো এনে
অনুভৱ হয়। আক�ৌ যিচয়াই কৈছে,
“যিহ�োৱা বীৰৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহিব, তেওঁ যুদ্ধাৰুৰ দৰে নিজৰ উৎসাহ
বঢ়াব, তেওঁ জয়ধ্বনি বঢ়াব, এনেকি মহাধ্বনি কৰিব, তেওঁ শত্ৰুব�োৰৰ বিৰুদ্ধে বীৰ
কাৰ্য্য কৰিব।”(যিচয়া ৪২:১৩)

উঠা

217

যুদ্ধাৰু যিবিলাকে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰে তেওঁল�োক হল অতিমানৱ। যীচু ৰ
পৰিস্হিতিত প্ৰভু যীচু ৱেই অতিমানৱ তেৱেই জিকিব। তেওঁ জয়যুক্ত কৰ�োতা।
যিচয়া ভাৱবাদীয়ে বহু আগত এনেদৰ বাইবেলত কৈছে, “যিহ�োচু ৱাই দেখিছিল
আমাৰ ৰজাই মেৰ অনা নাছিল, তাৰ পৰিবৰ্তে তৰ�োৱাল আৰু নিজকে” আৰু
“বাহিনীবিলাকৰ সেনাপতি” বুলি অভিহিত কৰিছে।(যিহ�োচু ৱা ৫:১৪)
আৰু বহু বছৰৰ পিছত যিচয়া ভাৱবাদী এনেদৰে লিখিছে, পাঁচনি য�োবনে প্ৰভু ক
দেখিছিল আৰু তেওঁৰ মূখৰ পৰা এখন তৰ�োৱাল ওলায়(প্ৰকাশিত বাক্য ১৯:১২,১৫)
তেওঁ যুজাৰু।বহুতে আমি জান�ো যে এজন যুদ্ধাৰ নম্ৰ ধৰণৰ নহয়। স্বভাৱত
নিৰুদ্যম। যুজাৰু এজন তেওঁৰ কাৰ্য্যতহে তেওঁ কেন্দ্ৰবিন্দু নিৰ্ণয় আৰু খিংখিঙীয়া।
আমি এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰ আমাৰ ফালে আনিম। যীচু ৱে সাত মণ্ডলীলৈ ক�োৱা
কথা যি আমি প্ৰকাশিত বাক্যত পঢ়িবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা বাৰু আপুনি বিবেচনা
কৰিছে নে? পৰিণতি হিচাপে যিবিলাকে জয়যুক্ত হয় সেইবিলাকলৈ। যদি এক�ো
নাথাকে জয়যুক্ত হবৰ বাবে আমিন�ো কেনেকৈ জয়যুক্ত হম? কেনেকৈন�ো আমি
বিজয়ী হম?
আজিকালি বহুত�ো বিশ্বাসীবিলাকে ক�োৱা শুনিব পাওঁ আমাৰ যীচু খ্ৰীষ্টৰ নগত
থকা পৰিচয়ে জয়যুক্ত কৰায়। কাৰণ তেওঁ বিজয়ী, আমি যীচু খ্ৰীষ্টত নিজে নিজে
বিজয়ী হৈ পৰ�ো। যীচু খ্ৰীষ্টত আমাৰ জয়যুক্ত। আমাৰ যীচু খ্ৰীষ্টৰ লগত মৰ্য্যদা,
কিয় বাৰু যীচু ৱে সাতটা মণ্ডলীক কৈছে, যিবিলাক জয়যুক্ত হয় সেইবিলাকলৈ যদি
এইট�ো নিজে নিজে হ�োৱা পৰিত্ৰাণ নে?
পৃথিৱীত এটা লেক্ৰ লুঠৰ আছে আৰু তাৰ নাম হল চয়তান তাৰ এটা বাহিনী
আছে। সিহঁ তৰ প্ৰথম লক্ষ্যট�ো হল বন্ধ কৰা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। আৰু চয়তানে ২৪
ঘন্টাই এইব�োৰ কামত ব্যস্ত। কিন্তু সি নিৰস্ত আপ�োনাৰ আৰু ম�োৰ ওপৰত তাৰ
বল, শক্তি বিভিন্ন ৰঙৰ দৰে দিয়ে।
ঠিক একেই ৰুপত লেক্ৰ লুঠৰেও তীখাৰে নিৰ্মিত মানুহৰ ওপৰত শক্তিহীন
হৈছিল।তাৰ নাৰকীয় মনট�োৱে তেওঁৰ ওপৰৰ হাতত য�োৱাৰ দৃষ্টিৰে আৱিষ্কাৰ কৰি
নিজকে ক্ৰিপটনাই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি লৈছিল। এইট�োৱেই তাক ক্ষমতা দিছিল।
আদিমানৱক বন্দী কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ। একেই ৰুপে চয়তানেও তাৰ মৃত্যুবৰণে
আত্মাৰ ক্ৰিপটনাইটৰে খেলিব লৈছে। সি যেতিয়া স্বৰ্গত আছিল তেতিয়া সি চিৰাফ
দৃষ্টিৰে নিযুক্ত পাইছিল।(যিহিষ্কেল ২৮:১৪,১৬)সি জানে, প্ৰথমে কি কি কৰিলে
দুৰ্বল হম আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ শক্তি নিৰপেক্ষ কৰাৰ সি চেষ্টা চলায়।
চয়তান (প্ৰকৃ ত লেক্ৰ লুঠৰ) জানে যদি আমি আমাৰ যি মৃত্যু ক্ৰিপটনাইটে
আমি গম পাওঁ তেতিয়াহলে আমি যে সুয�োগ নিদিওঁ সেইট�ো কথা আৰু তাৰ পৰা
আতঁ ৰাই থ�োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ছদ্মবেশ ধৰি কাম কৰি থাকে।কেতিয়াবা আপুনি লক্ষ্য
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কৰিছেনে বাৰু, যদি আপুনি ইয়াৰ মৃত্যু মূখত পৰি যায় তেন্তে এইট�োৱে কম দিনলৈ
আপ�োনাৰ জীৱনত সুখ, আনন্দ আনে, কিন্তু দুৰ্বল কৰি ত�োলে। এইট�ো আপ�োনাৰ
গ�োটেই পৰিসল্পনাব�োৰ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ এৰি দিয়ে। আপুনি প্ৰাকৃ তিক ভাৱে যি
বিজেতা ৰুপ পায় তাৰ পৰা এই চয়তানে য�োগায�োগ বিচিন্ন কৰি ত�োলে আৰু
আপুনি ৰদ ন�োপ�োৱা ঘাঁহৰ দৰে হৈ পৰে। আপুনি ভিতৰুৱা ভাৱ গম পায় নিজেই
শুকাই গৈছে বুলি।

ভূমকি
ঈশ্বৰৰ মৰমৰ সন্তান, আপ�োনাৰ সত্য পৰিচৰ্য্যালৈ ঘুৰক। আপুনি এজন প্ৰকৃ ত জীন
আদিমানৱ বুলি মতা ল�োক। আপ�োনাৰ ভিতৰতে এইট�ো আছে যিয়ে জয়যুক্ত দিব
পাৰে। এইট�ো কাল্পনিক নহয়। যীচু খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ চাবলৈ আৰু পৃথিৱী ভ্ৰমন কৰাৰ
বাবে মই য�োগ্য হৈছে।মই মণ্ডলীৰ সভ্য আৰু ব্যক্তিগত বিশ্বাসীবিলাকৰ বাবে কৰিব
পৰা কামৰ দৃশ্য মই দেখা পাইছ�োঁ।মই বহুত�ো উদাহৰণ দিব পাৰ�ো, কিন্তু ব�োক
ন�োহ�োৱা হবলৈ কেইটামান উদাহৰণ দিবলৈ ভাল পাম।
মই এটা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ইছলাম ধৰ্মীয় ৰাষ্ট্ৰলৈ গৈছিল�ো আৰু কেইবাবাৰ�ো
প্ৰচাৰ কৰিছিল�ো, প্ৰচাৰ কৰি থাক�োতে এটা মণ্ডলীত প্ৰায় এশ চল্লিশ হাজাৰ
সভ্য থকা। তাৰে আধা মুছলিম, মণ্ডলীৰ মূল পবিত্ৰ ঠাইত পয়ত্ৰিশ হাজাৰ মানুহ
আছিল।তথাপিও তেওঁল�োকৰ বহুত�ো দেওবৰীয়া উপাসনা হবলৈ বাকী আছিল যদি
মই উপস্হিত নাথাকিল�োহেতেঁ ন আৰু নেদেখিল�োহেঁ তেন বিশ্বাস নকৰিল�োহেঁ তেন। এইট�ো
কঠিন পৰিস্হিতিত মণ্ডলী উন্নতি হ�োৱাৰ প্ৰমান।
এই মণ্ডলীৰ যুদ্ধাৰুবিলাক অতিমানৱ আৰু বিজয়ী। এই মণ্ডলীৰ পালক, সন্তানৰ
বৃদ্ধিমতা মগজু বেমাৰত ভ�োগীছিল। ডক্টৰে কৈছিল, তেওঁ কেতিয়াও কথা কব
খ�োজ কাঢ়িব ন�োৱাৰিব। বিশেষজ্ঞ ডক্টৰবিলাকে একে কথাই কৈছিল। তেওঁৰ
দেউতা, মাক যে তেওঁল�োকৰ সন্তানে গ�োটেই জীৱন মানৱজাত হব এদিন এই কথাত
বিশ্বাস আছিল। যি কি নহওক কেইদিনমান পিছত
ঈশ্বৰে পালকক কলে। মই কত?
আপ�োনাৰ সিংহাসনত আপুনি, পালকে কলে,
নাই নহয়, মই ত�োমাৰ ভিতৰত এই কথা প্ৰভু ৱে কলে, সেয়ে মই বিচাৰ�ো
ত�োমাৰ পুত্ৰক তু মি ক�োৱা ত�োমাৰ পুত্ৰপ মগজুক ক�োৱা আৰু নতু ন মগজু বনাবলৈ।
সেয়েহে পালকে বাধ্যতা হৈ আৰু তেওঁৰ সন্তানৰ মগজুট�োক দৈনিক যীচু ৰ নামত
কথা কৈছিল। তেওঁৰ সন্তানে কথা পাতিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়া প্ৰভু ৱে
তেওঁৰ সন্তানৰ ভৰিখনৰ কাৰণেওঁ একেৰুপে নিৰ্দে শ কৰিলে। ৬ বছৰৰ বয়সত সি

উঠা
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খ�োজ কাঢ়িব ললে। মই ম�োৰ সন্তানৰ লগত বেট বল খেল�ো। আৰু বিয়া কৰাই
তিনিটা সন্তানৰ সৈতে আছ�ো।
এই পালকজন এজন বিজয়ী যিজনক ক্ৰিপটনাইটে বন্ধ কৰিব ন�োৱাৰিছিল।
অলপতে মই আৰু নেতাবিলাকক ভাষণ দিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ পাইছিল�ো।
তেওঁল�োকে ম�োক অনুষ্ঠানত পঠাইছিল আৰু ১২,৫০০ নেতাৰ দ্বাৰা ম�োক অভিভূ ত
কৰাইছিল। তেওঁল�োকে জুইত আৰু অনুভূতিত প্ৰৱল হৈ পৰিছিল।
পিছদিনাখন মুৰব্বী নেতাৰ লগত মই উপাসনা আৰম্ভ কৰিছিল�ো। মই আৱিষ্কাৰ
কৰিছিল�ো যে তেওঁবিলাক তিনিশৰ�ো বেছি ল�োক আছিল তেওঁবিলাকৰ য�োগায�োগ।
মই সুধিছিল�ো, ভাৱিওছিল�ো হয়ত�ো এটা বা দুটা বংশৰ লগ আগৰ হব। তেওঁল�োকে
কৈছিল, ১৫ বছৰ আগত এজন মানুহৰ লগত আৰম্ভ কৰা কাম এইট�ো আছিল।
মই বিবুদ্ধি হল�ো, কেনেকৈন�ো লগ কৰিছিল মই সুধিছিল�ো,
এই প্ৰথম পৃথিৱীত যিজন নেতাই ধুনীয়া ইংলিছ কব পাৰিছিল, তেওঁ কৈছিল,
“আমি মানুহব�োৰক অনন্তকালৰ বাবে জীয়াই থাকিব কও।”
ম�োৰ মাত ন�োহ�োৱা হৈ গৈছিল।
আমেৰিকাৰ বহুত�ো মণ্ডলীত মই গৈছিল�ো, কিন্তু এই নেতাজনে কৈছিল, আৰু
মই মনে মনে শুনি আছিল�ো তেওঁৰ কথা। আৰু ধাৰণা কৰিছিল�ো আমেৰিকাৰ
খ্ৰীষ্টানবিলাকে ৭০-৮০ বছৰৰ ধাৰণা লৈ, জীয়াই থাকে কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে
অনন্ত ধাৰনাৰে জীয়াই থাকে।
এই মন�োভংগীয়ে বহুত সজাগ হবৰ বাবে আগ্ৰহ জন্মাইছিল. ভয়ংঙ্কৰ আত্মাৰ
ক্ৰিপটনাইটৰ বাবে।
লিচা আৰু মই ইয়েৰেভান, আৰ্মেনিয়াত বাৰ্ তা দিছিল�ো ৩৫০০ মানুহৰ মাজত।
বহুত�ো ল�োক ইৰাণৰ পৰা আহিছিল কাৰ্য্যৰ মাজত এগৰাকী মহিলাই কব ধৰিছিল।
ইৰানিয়ান পুলিচব�োৰে তাইৰ ফ�োনত কথা পাতাৰ য�োগেদি জানিব বিচাৰিছিল ক�োন
হয় কৰ পৰা অহা আৰু বহু ইত্যাদি কথা।মই ক�োন�ো ইৰানিয়ান মানুহব�োৰক যীচু ৰ
কথা কব, মই যদি তাত নাযাওঁ, তাই উত্তৰ দিলে। মই গাতত স�োমাই পৰুৱাৰ
নিচিনা হৈ গল�ো। অৱশ্যে ক্ৰিপটনাইটক হত্যাৰ পৰা তাইবিৰত হৈছিল।
এবছৰৰ আগত দুই মাহৰ বাবে এটা মণ্ডলীয়ে দৈনিক সভাৰ আয়�োজন
কৰিছিল। চাৰি হাজাৰ মানুহৰ প্ৰতি ৰাতি গ�োট খাইছিল। গণিব ন�োৱাৰা হাজাৰ
মানুহ পৰিত্ৰাণ, সুস্হ উদ্ধাৰ পাইছিল। এদিন আবেলি যীচু ৰ আবিৰ্ ভাৱ হল, বহুতে
তেওঁক দেখিছিল কান্দিছিল, মূহুৰ্ত ৰ বাবে কিন্তু ন�োহ�োৱা হল উপস্হিতি হ�োৱাৰ
প্ৰমান থৈ গৈছিল। তেওঁৰ বেৰত তেওঁৰ মূখৰ আঠ ফু ট আৰু ছয় ফু ট চাপ মৰা
গৈ গৈছিল। প্ৰতিমূৰ্তিট�ো টু ৰিনাৰে আৱৰণ কৰাৰ দৰে। আৰু প্ৰতিমুৰ্তিট�ো ১৮ মাহ
বেৰত দেখিছিল।
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আৰু আন এটা ৰাতি এম্বুলেছ এখন গীৰ্জাঘৰৰ দুৱাৰত উপস্হিত হৈছিল।
পেৰমেডিক বিলাকে মানুহজনক হুইল গাড়ীত লৈ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ নিয়া দেখা প�োৱা গল।
অকল ২৪ ঘন্টাতকৈও কম সময় দিয়া হৈছিল। বাছি থাকব বুলি। কিন্তু সেই ৰাতি
মানুহ জন অসুস্হ হৈ পৰিছিল। তেওঁ গাড়ী বাহিৰলৈ নিলে। মই বহুত�ো যীচু ৰ
কাৰ্য্য দেখি পাইছিল�ো। মই দেখিছিল�ো কলা মানুহে শুনি পাইছিল�ো অন্ধ মানুহে দেখা
পাইছিল। খ�োৰা ল�োকবিলাকে খ�োজ কাঢ়িছিল। ম�োৰ এজন বন্ধু যিজনে মেক্সিক�োত
আৰু কেন্দ্ৰস্হ আমেৰিকাত বহুত�ো মৰা মানুহ তু লিছিল। আৰু বহুত�ো মানুহে সেই
ৰাতি পৰিবৰ্ত ন হব পাৰিছিল।
যদিও মই দেখা নাই মই শুনিছ�ো যে তথ্যভিত্তিক কাহিনীত এহাল দম্পত্তিৰ যি
দুজনৰ বাবে গ�োটেই জাতি উদ্ধাৰ পাইছিল। আজিকালি এনেধৰণৰ ঘটনা বহুত কম
হৈ পৰিছে। কিন্তু মই বিশ্বাসী য়ে আমি আগৰ মণ্ডলীব�োৰত হ�োৱাৰ দৰে কিছু মান
কাম হব বুলি ম�োৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু সেই বিশ্বাসেই এতিয়াও মই কৰ�োঁ।

যীচু ৰ সৈতে কৰা
এই মানুহবিলাকে আগৰ মণ্ডলীব�োৰৰ নিচিনা অভিজ্ঞতা মত বিনিময় আগবঢ়ায়।
আমি বাইবেলৰ শুভবাৰ্ তাৰ কিতাপবিলাকত আৰু পাচঁ নিকৰ্মত থকাৰ দৰে আমিও
লাভ এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰ�ো।তিনিটা শব্দই বুজাইছে ক্ষমতা, শক্তি, উদ্ধাৰ,
আমি দেখিছ�োঁ যীচু ৱে, নগৰ চহৰ প্ৰতিট�োকে বদলি কৰিদিছিল। উদাহৰণ হিচাপে
এই উদাহৰণ তেওঁ নামঘৰত স�োমাওতে মানুহব�োৰ তেওঁৰ কথাত বিস্ময় মানিলে,
কিয়ন�ো তেওঁ প্ৰকৃ ত ক্ষমতাত কথা কৈছিল।(মাৰ্ক ১:২২)
আৰু হঠা- দুষ্ট আত্মাই ধৰা মানুহ আহি যীচু ক কৈছিল, “আপ�োনাৰ লগত
আমাৰ কি কাম, আপুনি আমাক নষ্ট কৰিবলৈ আহিলেনে”?(মাৰ্ক ২০:২৪)কিন্তু
যীচু ৱে আজ্ঞা কৰিলে, “মনে মনে থাক।” তেওঁৰ এই কাৰ্য্যই এনেকুৱা কৰিছিল যি
তেওঁৰ প্ৰভাৱ আছিল, যিয়ে পিছদিনা খনৰ পৰা গ�োটেই মানুহব�োৰে যীচু ক বিচাৰি
ফু ৰিছিল।(মাৰ্ক ১:২১,৩৮)আপুনি জনাৰ দৰে উদাহৰণৰ উপৰিও আৰু উদাহৰম
দিব পাৰি।
যীচু খ্ৰীষ্টৰ দিনত হ�োৱা কথাট�ো তেওঁ ব্যাখ্যা কৰি দিছিল, “পিতৃ য়ে ম�োক
পঠ�োৱা নিচিনা মইয়�ো ত�োমাল�োকক পঠাইছ�ো”(য�োহন ২০:২১) আগৰ মণ্ডলীব�োৰে
প্ৰকৃ ততে যীচু ৰ শক্তিৰে, ক্ষমতাৰে অভিজ্ঞতাৰে কাম কৰিছিল।
যদি আমি বিবেচনা কৰ�ো যিৰুচালেম এই মণ্ডলীব�োৰে বৃদ্ধি হৈছিল। শক্তিৰে
কাৰ্য্য কৰিছিল। এদিনাখন জম্মৰে পৰা খ�োৰা এজন ব্যক্তিক সভালৈ অনা হৈছিল

উঠা
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আৰু তেওঁ সুস্হও হৈছিল।তেওঁ হঠাৎ জাপ মাৰি চিঞঁ ৰিছিল আৰু বহুত নগৰৰ
মানুহ গ�োট খাই বিস্মিত মানিছিল।
পিতৰ আৰু য�োহনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া পিতৰ আৰু য�োহনৰ
সাহ দেখিলে তেওঁল�োকে অপণ্ডিত আৰু সামান্য মানুহ যেন বুজি বিস্ময়
মানিলে। আৰু তেওঁল�োকে যীচু ৰ সঙ্গী বুলি বুজি পালে।(পা.ক.৪:১৩)
ইমান প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি এইব�োৰৰ আগত পিতৰে আৰু য�োহনে সহজেই মনে মনে
থাকিব পাৰিলেহেতেঁ ন, মনে মনে থকা নাছিল। কি সাহেৰে আৰু কি বলেৰে কৰ
পৰা এই সাহ আৰু বল আহিছিল?বাক্যত আমি পাওতেওঁবিলাক যীচু ৰ লগত আছিল এই মানহব�োৰে এতিয়াও যীচু ৰ লগত খ�োজ
কাঢ়ে। যীচু ৱে কৰা নিচিনা একেই কাম এওঁবিলাকে কৰিছিল যিয়ে নগৰৰ মানুহ
ব�োৰক পৰিবৰ্ত ন কৰাত সহায় আগবঢাইছিল। তেওঁল�োক পবিত্ৰতাৰ মানুহ। আগৰ
মণ্ডলীবিলাকে ক্ৰিপটনাইটক আঁতৰাই পুত্ৰৰ লগত নিবিড় সমন্ধ গঢ়ি তু লিছিল।
তেওঁল�োকে পুত্ৰৰ পৰা বল পাইছিল। সেয়েহে তেওঁল�োকে সাহ, ক্ষমতা, শক্তিত জীৱন
যাপন কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছিল।
দুৰ্ভাগ্যবশত বুকঞ্জীয়ে কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ সমন্ধ দেখুৱাইছে, কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ
ল�োকে নগৰত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাছিল। যেনেদৰে শিষ্যসকলে যিৰুচালেম,
চমৰীয়া, জফা, লাইডেকিয়া, চেৰত যি দৰে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছিল। কৰিন্থীয়া
মণ্ডলী দুৰ্বল আৰু তাত প্ৰভাৱ পেলাৱ ন�োৱাৰিলে।কিন্তু এই মণ্ডলী পবিত্ৰ আত্মাৰ
ওপৰত বিশ্বাসী আছিল। যদি সৰু এটা কাম হৈ গৈছিল এই বিশ্বাসীবিলাকৰ মাজত
তেওঁল�োকে গম নাপাইছিল প্ৰভাৱ পৰাৰ কাৰণট�ো।
আমাৰ অহা প্ৰজন্মব�োৰৰ পৰা আমি কি বিচাৰ�োঁ? দেখিবলৈ পামনে বাৰু?এটা
প্ৰভাম্বিত আৰু সলনি হ�োৱা প্ৰজন্ম। বহুত�ো মণ্ডলীয়ে ম�োক নিমন্ত্ৰণ জনায় মণ্ডলীৰ
উৎযাপনৰ বাবে। কিন্তু মই দুখ অনুভৱ কৰ�ো, বহুত�ো মানুহে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ
অনুপ্ৰানিত নহয়। আমি বাৰু কি কাৰণত নগৰ ৰাজ্যব�োৰত প্ৰভাৱিত নকৰ�ো।
ক্ৰিপটনাইটে আমাৰ ওপৰত হাত দিছে নেকি বাৰু?
পুৰনি নিয়মৰ এজন মানুহ যাৰ নাম আছিল চেমচন।তেওঁৰ য�োগেদি ঈশ্বৰে
মানুহৰ গন্তব্যসাহনট�ো দেখুৱাই দিছিল। ক্ৰিপটনাইটেই তেওঁৰ বল ন�োহ�োৱা কৰি
দিছিল। তেওঁ অতিমানৱৰ ৰুপত কাম কৰিব ন�োৱাৰিছিল। যি কি নহওক তেওঁ
বহুত দুখ ভ�োগ কৰাৰ পিছত অন্তত তেওঁৰ বল ঘুৰাই পাইছিল।
আৰু তেওঁ বহুত কাৰ্য্য কৰিছিল। দানিয়েন ভাৱবাদীয়ে ভৱিষ্য বাণী কৰিছিল।
এটা প্ৰজন্মৰ যি প্ৰজন্মই অন্তিম দিনত বিপৰ্য্যয় নেদেখিব। তেওঁ ভাৱবাণী কৰিছে।
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ক্ৰিপটনাইট বধ

“যিবিলাক প্ৰজাই নিজ নিজ ঈশ্বৰক জানে তেওঁবিলাক বলৱন্ত হৈ কাৰ্য্য
কৰিব।” (দানিয়েল ১১:৩২)
আপ�োনাক ঈশ্বৰে মাতিছে, এজন মহান ব্যক্তি, নায়ক ইত্যাদি হবৰ বাবে।
বলৱান হওক ঈশ্বৰৰৰ ফালে মন পৰিবৰ্ত ন কৰক কিয়ন�ো তেওঁ আপ�োনাৰ বাবে
বাঞ্চা কৰে। তেওঁ প্ৰদান কৰিব বিচাৰে তেওঁৰ আৰ্শীবাদ।

শেষ শব্দ
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাট�ো হল তেওঁ প্ৰেম কৰে আপ�োনাক। আপুনি এজন এই পৃথিৱীৰ
অতিমানৱ। লেক্ৰ লুঠাৰতকৈও মহান নায়ক আপ�োনাৰ ভিতৰত আছে। আপুনি
ক্ৰিপটনাইটক মাৰি পেলাওক। তাক বিল�োপ কৰি দিয়ক, আৰু কেতিয়াও ঠাই নিদিব
আনকি নেচাবও আপ�োনাৰ জীৱনত।মহান মহিমা আৰু বল পাবৰ বাবে আপুনি
নিৰ্মিত হৈছে। আপ�োনাৰ এটা গন্তব্যস্হান আছে।
ঈশ্বৰ যুদ্ধাৰু আৰু আপুনি তেওঁৰ নিচিনা হবৰ কাৰণেই বন�োৱা হৈছিল।
সেইবাবে অতিমানৱ চলচ্চিত্ৰব�োৰে গভীৰভাৱে, সুন্দৰ আৰু ম�োহনীয়া ও ভিতৰত
স�োমাই পৰে। ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ য�োগেদি মহান কাৰ্য্য কৰিব বিচাৰে। আৰু আমি
বুৰঞ্জীৰ মানুহব�োৰক দেখা পাইছ�ো যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কাম
কৰিছিল তেওঁল�োকে ক্ৰিপটনাইটৰ বাবে ঠাই দিয়া নাছিল।
সেয়ে ক্ৰিপটনাইটক বধ কৰি পেল�োৱা।তেতিয়া নগৰ পৰ্য্যন্ত পৰিবৰ্ত ন হৈছিল।
ঈশ্বৰে আপ�োনালৈ থ�োৱা বলৰ পাত্ৰ হওক।

পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক
আপুনি ঈশ্বৰক সুধি জানি লওক ক�োনট�ো যুদ্ধৰ বাবে তেওঁ মাতিছে? ক�োনখন নগৰ
বা ৰাজ্যৰ বাবে? ক�োনট�ো জাতি, আপুনি লিখি যাব যিট�ো শুনিব তেওঁৰ পৰা।
আৰু আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁৰ অনুগ্ৰহ বাকি দিবৰ বাবে যাতে তেওঁৰ কাৰ্য্য
সম্পূৰ্ণ হয়। আৰু আপ�োনাৰ দুটা চকু আপনাৰ অনন্ত পুৰস্কাৰৰ ফালে নিদিষ্ট কৰক।
আপ�োনাৰ জীৱনৰ গ�োটেই কালচ�োৱাৰ বিশ্বাসী জীৱনৰ এই সেৱাত জয়যুক্ত
জীৱন আৰু আগবাঢ়ি যাওক। ঈশ্বৰে নায়ক বনাবলৈ মাতিছে।

আল�োচনাৰ প্ৰশ্নব�োৰ
যদি আপুনি এই কিতাপখন ক্ৰিপটনাইট বধ অধ্যয়ন বা কৰ্চ হিচাপে পঢ়িছে যিট�ো
এটা মহান ধাৰনা, মই পৰামৰ্শ দিব ভাল পাম আপুনি প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ বিভিন্ন পাঠ
আৰু নখুলা Corresponding discussion course হিচাপে চাব পাৰে। এই ভিডিঅৰ
পাঠব�োৰে মুল মুল কাহিনীব�োৰ, ৰিজনীবিলাক সম্প্ৰসাৰণৰ দ্বাৰা বুজাত অৰিহনা
য�োগাব. সেয়েহে যি বিলাকে য�োগদান কৰিব তেওঁবিলাকে পাঠ পঢ়িব ও ভিডিঅ
উপভ�োগ কৰিব পাৰিব।
উপভ�োগ

পাঠ ১. আমাৰ বিভৱ বা সম্ভৱনা
পাঠ নং ১ ৰ পৰা ৩ লৈকে প্ৰশ্ন
১. যি আপুনি দেখাই নাই তাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত হব ন�োৱাৰে. আপুনি বাৰু
দেখিছে নেকি? কি উ-পাদন বা বিশ্বাসৰ য�োগেদি সেইব�োৰ আপুনি
আক�োৱালি লৈছে যেতিয়া গম পালে আপ�োনাৰ ভিতৰত কি কৰিব পাৰে
এই বিভৱব�োৰে।
২. 
ঈশ্বৰৰ লগত থকা আমাৰ বিভৱ ব�োৰে কল্পনা কৰিব ন�োৱাৰা সম্বৱব�োৰ
সামৰি ল�োৱা গৈছে।কেনেকৈ এই পাঠট�োৱে প্ৰভু যীচু ৰ লগত পৰিচিত হ�োৱাৰ
বিভৱব�োৰে কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে।আপুনি বহুত সৰু বুলি ভাবি থকা
ক�োনব�োৰ আপ�োনাৰ বিষয় আছে?
৩. কিয় বাৰু আমাৰ এইব�োৰ মণ্ডলীত বুজ�োৱা দেখা প�োৱা নাযায়? কেনেকৈ
আপুনি ভাৱিব মণ্ডলীব�োৰ সলনি হব যদি এইব�োৰে সম্ভৱ বুলি বিশ্বাস
জন্মাবলৈ দিলেহেঁ তেন?
৪. খ্
ৰীষ্টিয়ান হিচাপে আমি যিমান কৰিব পাৰ�ো যদি কৰিব ন�োৱাৰ�ো ই প্ৰভাম্বিত
কৰে খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু ঈশ্বৰক কেনেকৈ জগতে দেখা পাব? খ্ৰীষ্টিয়ান বিলাকে
সম্ভৱনাব�োৰ পৰিপূৰ্ণ কৰিছেনে? যদি তেওঁল�োকে কৰা নাই বেলেগ ঈশ্বৰ
আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান দেখা পাব।
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পাঠ ২. একৰ শক্তি
৪-৭ লৈ প্ৰশ্ন
১. প�ৌলে লিখিছে, খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকে যীচু ৰ শৰীৰট�ো সন্মান নকৰা বাবে
তেওঁবিলাকৰ মাজত বহুতে দুৰ্বল, ৰ�োগী আনকি মৃত্যু হৈছে, এইট�ো আজিও
হৈছে আমাৰ জীৱনত আৰু কৈছে, যে এইট�োৱে প্ৰভাম্বিত কৰে বহুতকে
কিন্তু কেনেদৰে?মণ্ডলীৰ বিষয়ে আপুনি শুনি, অহাব�োৰ অন্য নেকি? যীচু ৰ
শৰীৰ?কিয় এই বিষয়ে গ�োটেই বিশ্বাসীবিলাকে জনাৰ প্ৰয়�োজন?
২. বহুত�ো মানুহে যীচু ৰ শৰীৰত তেওঁল�োকৰ সম্ভৱনাব�োৰ প�োৱাৰ পৰা বঞ্চিত
হৈছিল, তেওঁল�োকৰ জ্ঞাত পাপৰ বাবে। এইট�ো কাৰণতে অকল খ্ৰীষ্টিয়ান
ৰ�োগী নহয় নাইবা দুৰ্বল নহয়।
৩. পশ্চিমত ব্যক্তিগত পাপ বেছি, কিয়ন�ো এজন পাপ কৰাৰ লগে লগে
ইস্ৰায়েলৰ প্ৰত্যেকেই পাপী হল কিয়ন�ো এটা শৰীৰ হৈ জীয়াইছিল।
৪. ক্ৰিপটনাইট হল পাপ –কৰিন্থীয়া মণ্ডলীৰ ল�োকবিলাকে মতলীয়া, স্বাৰ্থপৰ,
ল�োভ এইব�োৰ পাপ বুলি গম পাইছিল। যিবিলাকে এক�ো ভূ ল কৰি প�োৱা
নাছিল তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত�ো পাপ বিয়পি গল। কিয় আপুনি ভাৱে ঈশ্বৰে
গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৱে আপ�োনাৰ পাপ তেওঁ ললে বুলি? কিয় বা আপুনি ভাৱে তেওঁ
ওপৰত থব বিচাৰে ব্যক্তিগত হিচাপে নহয় কিন্তু যীচু ৰ একেলগে।

পাঠ ৩-ক্ৰিপটনাইট
৮-১০ লৈ প্ৰশ্ন
১. আ
 পুনি এইট�ো কল্পনা কৰিব পাৰে নেকি? যাস্তিন আৰু এঞ্জেলাৰ জীৱনত
হ�োৱা কাহিনীট�ো কল্পনা কৰিব পাৰেন?আপুনি ন�োৱাৰে কিন্তু কি সাদৃশ্য
আপুনি দেখে ঈশ্বৰৰ লগত বিশ্বাসী বিলাকে যি ব্যৱহাৰ কৰে। কি দৰে
আপুনি সহাৰি জনাব যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে ঈশ্বৰৰ লগত তেনে ব্যৱহাৰ
কৰা দেখিলে?
২. 
জগত পাপ মানে হল ক্ৰিপটনাইট পাপ, আৰু আত্মাৰ ক্ৰিপটনাইট হল
দেৱপূজা বহুত�ো খ্ৰীষ্টিয়ানে দেৱতা আৰাধনা আজিকালি কৰে। এইট�োৱেই
কি বুজায়?
৩. 
মণ্ডলীত বুজ�োৱা অকল দেখা পায় নেকি?দেৱপূজাৰ বিষয়ে কি বুজিলে?
ক�োনট�ো দেৱপূজাই বেছি প্ৰভাম্বিত কৰিলে?কি কাৰনে আপ�োনাৰ মনত এই
দেৱপূজা প্ৰভাম্বিত কৰিলে?
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৪. ঈ
শ্বৰে ব্যাভিচাৰ আৰু দেৱপূজা প্ৰায় এটা ৰুপত দিছে মানে সমান দৃষ্টিৰে
চায়।কিয় ঈশ্বৰে এন ভাৱে ভাৱিছে?তেওঁ আমাৰ লগত কৰা যি সমন্ধ সেই
সমন্ধৰ বিষয়ে তেওঁ কি কয়?
৫. দেৱপূজাই বন�োৱা বস্তুব�োৰ পূজা কৰে, যিজনে বনাইছে তেওঁক নহয়।
যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ বিষয়ে নাজানে বা পচন্দ নকৰে তেওঁল�োকৰ পৰা কি
কাৰণত দুৰত থাকে?
৬. 
আমি যদি দেৱপূজাক চিনি পাওঁ আমি সত্য আৰাধনা প্ৰথমে বুজি প�োৱাট�ো
প্ৰয়�োজন, সত্য আৰাধনা হল ঈশ্বৰলৈ বাধ্যতা এই আৰাধনাৰ যি ব্যৱস্হা
এইট�ো ক�োনট�ো প্ৰকাৰে খ্ৰীষ্টিয়ানে কৰা পূজা সলনি কৰিব?

পাঠ ৪- আধুনিক মূৰ্তি পূজা
১১-১৪ লৈ প্ৰশ্ন
১. চ�ৌলে এমেলেকীয়াবিলাকৰ জীৱন বচাবলৈ য�োৱাট�োৱে দেখুৱাইছে মণ্ডলীত
দেৱপূজাৰ শিপা। কি প্ৰকাৰে চ�ৌলৰ ল�োভট�ো দেৱপূজা হল?
২. 
চমুৱেলে চ�ৌলক কৈছিল যে হৃদয় কঠিন কৰাট�ো হল দেৱপূজা। আমিও নিজে
যেতিয়া ঈশ্বৰে বিচৰা মতে নকৰি ক�োন�ো কাম কৰ�ো সেইট�ো দেৱপূজা।
আৰু আমি দেখা পাইছ�ো যে চ�ৌলে তেওঁৰ জীৱনত তেওঁৰ এই পাপট�োৱে
বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাপলৈ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছিল, কিয় ডাঙৰ পাপলৈ
নিছিল?
৩. ল�োভ এনেকুৱা বস্তু যিট�োৱে দেৱপূজালৈ নিয়ে যেতিয়া নিজৰ নিজৰ লক্ষ্য
অকল নিজৰ বিষয়ে স্বাৰ্থপৰ হ�োৱা হয়। ক�োনট�ো বাৰু বেছি আপ�োনাৰ
বাবে শক্তিশালী ল�োভ ট�ো নে সন্তোষ্টি? জীৱনৰ সন্তোষ্টি আপুনি কেনেদৰে
খেদিব পাৰে?
৪. যেতিয়া সন্তোষ্টিৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আমি সেইব�োৰত পৰিব নালাগে
নীৰৱ সন্তোষ্টিৰ সৈতে। আপ�োনাৰ নিজৰ বাক্যত কেনেকৈ জানিব এই দুটা
বেলেগ বুলি? আপুনি বাৰু কেনেকৈ জানিব যে যদি ক�োন�ো এজন সন্তোষ্টি
পাইছে কি নীৰৱ সন্তোষ্টি নাই প�োৱা সেইট�ো?
৫. যেতিয়া এজন বিশ্বাসীয়ে পাপত পৰে, দেৱ পূজাত�ো তাত নাথাকে, কিন্তু
যেতিয়া দেৱপূজাব�োৰ পাপলৈ য�োৱা সময়ত। আপুনি যিমান জানিলে বা
বুজিলে তাক কেনেকৈ প্ৰাৰ্থক্য কৰিব পাৰিব?
৬. 
আমি যদি বুজি পাইছ�ো যে নিজে কৰা পাপ বিলাক আত্মিক ক্ৰিপটনাইট
এইট�োও বুজি পাব লাগে যে, সম্পূৰ্ণ নতু ন জীৱন আমালৈ ঈশ্বৰে দান দিছে।
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ঈশ্বৰৰ স্বভাৱ, ধাৰ্মীকতাৰ য�োগেদি আপুনি কি দৰে বিশ্বাস জন্মাব যে এই
বদলিকৰণ সম্ভৱপৰ সেয়া?

পাঠ-৫ এজন সমাপ্ত যীচু (A knockoff Jesus)
১৫ ৰ পৰা ১৮ লৈ
১. ঈ
শ্বৰৰ যি আপ�োনাৰ জীৱনট�ো উদ্ধাৰ কৰা উদ্দেশ্য, আপুনি তেওঁলৈ নিয়াট�ো।
আপুনি তেওঁৰ বাক্য, তেওঁলৈ নিয়াট�ো তেওঁৰ উদ্দেশ্য তেওঁ আপ�োনাৰ লগত
ঘনিষ্ট সমন্ধ স্বাপন হ�োৱাট�ো ইচ্ছা বা বিচাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়�োজন
নিজ নিজ পাপব�োৰ ধুই নিৰ্মল হ�োৱাট�ো বিচাৰে। কিয়ন�ো বিশুদ্ধ সমন্ধ
স্হাপন হ�োৱাট�ো তেওঁ বিচাৰে। এইট�োৱে কি বুজায়? আপুমি যে এইট�ো
কৰিব পাৰিছে গম কেনেকৈ পাব?
২. 
কল্পনা কৰিব যেতিয়া ক�োন�ো এজন মানুহক তেওঁ তেওঁলৈ নিব খ�োজে আৰু
যেতিয়া সেই মানুহজন তেওঁলৈ মন নেমেলে, আনকি তাৰ পিছত�ো দাবি
কৰে তেওঁল�োকে উদ্ধাৰ প�োৱা বুলি। আপুনি বাৰু কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিব
যদি আপুনি কাৰ�োবাক বিয়া কৰালে, তেওঁ আপুনি মাতিলে আহিবলৈ ইচ্ছা
নকৰিলে কি যদি তেওঁ ফ�োনত�ো কথা নাপাতে? কি হব যদি আন মানুহৰ
য�োগেদি সমন্ধ বা কথা পাতে?ইমান হ�োৱাৰ পিছত কি ধৰণৰ সমন্ধ হব?
৩. 
হাৰ�োনে চাউনীত আছিল, সেইবাবে আমি এইট�ো কব পাৰ�ো যে তেওঁ
আৰামত আছিল। কিছু মান মানুহ মণ্ডলীত আৰামত বহি থাকে। আপুনি
বাৰু কি দৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়াব যেতিয়া ঈশ্বৰৰ উপস্হিতি গম পাব?
৪. ইস্ৰায়েল বিলাকৰ মহাপুৰ�োহিত আছিল। যিহ�োৱা তেওঁল�োকক মিচৰ দেশৰ
পৰা উলিয়াই আনিছিল আৰু যিহ�োৱাক তেওঁল�োকে আৰাধনা কৰিছিলধূপধূনা জ্বলাই আনফালে স�োণৰ মুৰ্তি সাজি মন�োবাঞ্চা পূৰ কৰিবৰ বাবে
আৰাধনা কৰিছিল।যদি ইস্ৰায়েবিলাকে এই কাৰ্য্যব�োৰ কৰিছিল তেতিয়াহলে
আজিকালিৰ মণ্ডলীবিলাকত কৰিব পাৰেনে? কিহৰ দৰে অনুভৱ হয় এই
কাৰ্য্য দেখিলে?
৫. ইস্ৰায়েলে ঈশ্বৰৰ কিছু মান আজ্ঞা পালন কৰিছিল কিন্তু কিছু মান প্ৰত্যাখ্যান
কৰিছিল। মণ্ডলীব�োৰেও কিছু মান পচন্দ কৰে কিছু মান পচন্দ নকৰে, এইব�োৰেই
প্ৰত্যাখ্যান ৰুপে পবিত্ৰ জীৱন-যাপন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে।কেনেকৈ
আমি গম পাম যে আমি সত্য ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিছ�োঁ বুলি? নকআউট
টু কুৰিওৱা যীচু নহয়।
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পাঠ ৬ আৰম্বনিৰ ঠাই
১৯-২১লৈ প্ৰধান
ইস্ৰায়েলৰ মাজত টু কুৰিওৱা যীচু কি দৰে স�োমাইছিল?আৰু মণ্ডলীত কিদৰে
টু কুৰিওৱা যীচু স�োমায়? দুটাই হল কঠ�োৰ হৃদয় আৰু মন পালটনৰ পৰা বিৰত
হ�োৱাৰ ফল।
১. এ
ই পাঠট�োৱে মন পালটনৰ বিষয়ে বহুত�ো বিষয় সামৰি লৈছে। মন
পালটনৰ প্ৰয়�োজনীয়তা ইয়াৰ শুভবাৰ্ তাৰ কামত ভাগ আৰু মন পালটন কি
বুজায়। কিদৰে পুৰনি কালৰ মন পালটনৰ লগত সাদৃশ্য দেখা যায়? কি
দৰে একে বা বেলেগ পুৰনি কালত কৰা মন পালটনৰ লগত। এইট�োৱে
আপ�োনাৰ শুভবাৰ্ তাৰ প্ৰতি সলনি কৰি দিবনে?
২ প্ৰ
ত্যেক শুভবাৰ্ তা আৰম্ভ হৈছে য�োহন বাপ্তাইজকৰ কাহিনীৰ য�োগেদি, যিজনে
পাপৰ পৰা মন পালটন কৰাবলৈ কৈছিল, ইয়াৰ মানে যীচু ৰ শুভবাৰ্ তা মন
পালটনৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয়। এই ব্যাখ্যাট�োৰ আপুনি কি ভাৱে? কি কাৰণে
শুভবাৰ্ তাৰ মন পালটনৰ প্ৰয়�োজন?
৩. 
মন পালটন অবিহনে সত্য বিশ্বাস যীচু ত নাই। যদি আমি পাপত ব্ৰতী থাকি
খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি দাবি কৰ�ো তেন্তে আমি ভ্ৰান্ত। ঈশ্বৰে আমি কি দৰে জীৱন
যাপন কৰ�ো বহু মন কৰে ইয়াৰ কাৰণে কি বাৰু?
৪. জ
 াষ্টিন আৰু এঞ্জেলাৰ কাহিনীট�ো মনত পেলাওক, কেনেকৈ এঞ্জেলাৰ ধাৰণা
নাছিল তাই লৰা বন্ধুট�োক এৰি দিব লাগিব বুলি? কেনেকৈ এই মানুহব�োৰ
যিব�োৰে যীচু ক নেজানে যদি এক�ো ক�োৱা নাযায়, তেন্তে কি উপায়েৰে গম
পাব যে তেওঁল�োকে মন পালটন কৰা প্ৰয়�োজন আছে বুলি?আমাৰ কি
হব যদি আমি পাপ বন্ধ কৰিবলৈ মানুহবিলাকক কওঁ? আমি শুভবাৰ্ তাৰ
পৰিচৰ্য্যাৰ ব্যয়ব�োৰ আমি গণি কিয় চ�োৱাট�ো প্ৰয়�োজন?
৫. 
আমি কামৰ দ্বাৰাহে আমাৰ অভিপ্ৰায়ৰ দ্বাৰা নহয়। এইট�োৱে কি দৰে বুজায়
মন পালটন ভাল নিজৰ বাক্যত ব্যাখ্যা আহবঢ়াই দিয়ক ঈশ্বৰৰ মৰম বা
অনুগ্ৰহ কি হিচাপে তেওঁ মন পালটনৰ কাৰণে প্ৰয়�োজন?
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পাঠ ৭, সত্য, সহনশীলতা আৰু প্ৰেম
২২-২৪ লৈ
১. যিহুদা তেওঁ লিখিব বিচাৰিছিল আমাৰ পৰিত্ৰাৰ পৰা ভ্ৰান্ত হ�োৱাৰ বিষয়ে।
যিবিলাকে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহক পাপ কৰিবৰ বাবে লাইচেঞ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ
কৰি আহিছে, তেওঁল�োকলৈ যিহুদাই সাৱধান বাণী শুনাইছে. আপুন ঈশ্বৰৰ
বাক্য অৱহেলা কৰিবলৈ নিজকে অনুমতি দিছে নেকি?কি কাৰণে সাৱধান
বাণী আপুনি আপ�োনাৰ জীৱনত ভাগ লৈছে?
২. 
মণ্ডলীব�োৰে পাপৰ প্ৰতি সহনশীল হৈছে কাৰণ হল প্ৰকৃ ত প্ৰেম কি বিষয়ে
বুজি প�োৱা হ�োৱা নাই। আৰু প্ৰকৃ ত প্ৰেম কি অনন্তক বুজায়? কি দৰে
অনন্ত ধাৰণাট�ো আপ�োনাৰ জীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দেখুৱাই দিয়ে?
3. 
ঈশ্বৰৰ প্ৰেম মানে হৈছে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰা, এইট�োৰ য�োগেদি
খ্ৰীষ্টিয়ান প্ৰেম আৰু জাগতিক প্ৰেমৰ পাৰ্থক্য গম পাব পাৰি। ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা
অবিহনে আপুনি বাৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আৰু জগতৰ কি দৰে ব্যাখ্যা দিব?
৪. ঈ
শ্বৰৰ সত্যতা যদি স্হাপিত নহয় তেন্তে তেনে প্ৰেম সত্য প্ৰেম নহয়। এইট�ো
মাথ�ো নকল। আমাৰ মণ্ডলীব�োৰ টু কুৰিওৱা যীচু ত পৰিণত হৈছে কিয়ন�ো
প্ৰকৃ ত প্ৰেমৰ পৰা আঁতৰি আহিব ধৰিছে। কি দৰে আপুনি গম পাব প্ৰেমত
কথা ক�োৱা কি কাৰণত বহুত�ো মানুহে সত্যত আনন্দ প�োৱা নাই?

পাঠ ৮ ক্ৰিপটনাইটক বধ
২৫-২৮লৈ
১. কিছু মান বিশ্বাসী মানুহব�োৰে প্ৰকৃ ততে নজনা হেতু কে পাপত বাৰে বাৰে পৰে।
তেওঁল�োকে নাজানে যে পাপে ঈশ্বৰৰ হৃদয়ত দুখ আনে। কিছু মান খ্ৰীষ্টান
মানুহে ধৰি লয় যে তেওঁল�োকে পাপী কাৰণ স্বভাৱৰ বাবেই পাপ কৰে বুলি।
আৰু যীচু খ্ৰীষ্টৰ তেজে মুকলি কৰিবলৈ বলৱান কিন্তু পাপৰ বন্ধনৰ পৰা
মুকলি কৰিব ন�োৱাৰে। এই বিশ্বাসীবিলাক হল ক্ৰিপটনাইটে যিট�ো অনুশীলন
পাপ বুজা যায়। কেনেকৈ আপ�োনাৰ জীৱন এনে বিশ্বাসী অনুপ্ৰানিত কৰিছে?
কেতিয়াবা অন্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসীবিলাকক অনুপ্ৰাণিত কৰা দেখিছে নেকি?
২. বিশ্বাসীবিলাকৰ তিনি নম্বৰ গ্ৰুপট�ো ধৰি লয় খ্ৰীষ্টিয়ানে জ্ঞাতভাৱে পাপ
কৰে। কিন্তু তেওঁল�োকৰ কাৰণে অকনমান কঠিন। তেওঁল�োকে ওলাব খ�োজে
কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই। পাপৰ পৰা কেনেকৈ
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৩.

৪.

৫.

৬.
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মুকলি হৈ থাকিব পাৰি?তেওঁল�োকৰ পাপৰ লাজে তেওঁল�োকক ধৰি থাকে।
এনেধৰণৰ অৱস্হাত আপুনি কি ধৰণে এই কিতাপখনৰ পৰা সত্যতা মন
বিনিময় কৰিব?
এই পাঠট�োত মই মন বিনিময় কৰিছ�োঁ। কেনেদৰে ঈশ্বৰে ম�োক বেয়া

কিতাপ, বেয়া ফট�ো চ�োৱা আদিৰ পৰা মুকলি কৰিলে আৰু ল�োভ ম�োহৰ
পৰা কি দৰে ৰক্ষা কৰিলে সেই সমন্ধে মত বিনিময় কৰিছে। ম�োৰ
সাক্ষ্যট�োৰ পৰা কিহে আপ�োনাক জীৱনত প্ৰভাম্বিত কৰিছে?কিহে প্ৰত্যাহবান
কৰিছে আৰু কিয়?
ঈ
শ্বৰীয় দুখৰ পৰা পাপৰ পৰা মুক্তি উৎপন্ন হয় ঈশ্বৰীয় দুখে এইট�ো
চিনাক্তকৰণ কৰি দিয়ে যে ঈশ্বৰে আমি পাপ কৰিলে দুখ পায়। কিন্তু
জাগতিক দুখে মাথ�োন আমাৰ জীৱনত আৰু আমাৰ আহি থকা জীৱনত
ক্ষতি কৰে।কি কাৰনে আপুনি ভাৱে ঈশ্বৰে অকল অনুগ্ৰহ এটা পাপৰ পৰা
মুকলি পাবলৈ দিয়ে?আন পাপব�োৰৰ পৰা নহয়?
বহুত�ো অতিমানৱ চিনেমাৰ কাহিনীয়ে আমাৰ মন, আত্মা লৈ কল্পনা কৰিবলৈ
বাধ্য কৰায় পুৰনি নিয়মৰ বিশ্বাসী ল�োকবিলাক অতিমানৱ আছিল। আমি
অতিমানৱ হব পাৰিম কেনেকৈ? এই পৰিবৰ্তনে জগতৰ মানুবিলাকক কিদৰে
ভাৱিব আৰু দান আগবঢ়াব?
ঈশ্বৰ হল যুদ্ধাৰু আৰু আমি তেওঁৰ নিচিনা হবৰ কাৰণে সৃষ্টি হল�ো, যীচু ৱে

সাতটা লীক জয়যুক্ত পাবলৈ অৰ্থা- জয়যুক্ত হবলৈ নিমন্ত্ৰণ পাইছ�ো। আৰু
আমাৰ এটা শত্ৰু আছে যাৰ ওপৰত আমি বিজয়ী হব লাগে। আপুনি
এই বাৰ্ তাট�ো প্ৰতিফলন কৰ�োতে কেনেদৰে আপ�োনাৰ ভাৱ-চিন্তা পৰিবৰ্ত ন
কৰিছে? আপুনি নিজকে কেনেধৰণৰ পৰিবৰ্ত ন হ�োৱা দৃষ্টিগ�োচৰ হৈছে বা
আন বিশ্বাসীবিলাকে বা আন মণ্ডলী কি ধৰনে পৰিবৰ্ত ন হ�োৱা দৃষ্টিগ�োচৰ
হৈছে?

পরিশিষ্ট
পৰিত্ৰাণ প্ৰত্যেকৰে কাৰনে
কিয়ন�ো তু মি যদি নিজ মূখেৰে যীচু ক
প্ৰভু বুলি স্বীকাৰ কৰা আৰু ঈশ্বৰে
যে তেওঁক মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা
তু লিলে ইয়াক যদি হৃদয়েৰে বিশ্বাস কৰা
তেন্তে পৰিত্ৰাণ পাবা। কাৰন ধাৰ্মিকতাৰ নিমিত্তে
হৃদয়েৰে বিশ্বাস আৰু পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে মূখেৰে স্বীকাৰ কৰা হয়।
(ৰ�োমীয়া ১০:৯,১০)
ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ জীৱনট�ো সম্পূৰ্ণতাৰে অভিজ্ঞতা ল�োৱাট�ো বিচাৰে। তেওঁ আপ�োনাৰ
বিষয়ে ধৈৰ্য্যশীল আৰু আপ�োনাৰ প্ৰতি কৰা তেওঁ পৰিকল্পনা বিলাকৰ বাবেও তেওঁ
ধৈৰ্য্যশীল। কিন্তু অকল আপ�োনাৰ গন্তব্যস্হান পাবলৈ এটা বাট আছে, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ
যীচু খ্ৰীষ্টৰ দ্বাৰাই পৰিত্ৰা, তেওঁৰ মৃত্য আৰু যীচু ৰ পুনৰুত্থানৰ য�োগেদি ঈশ্বৰে এটা
বাট মুকুলাই দিলে যাতে আপুনি তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু জীয়ৰি হিচাপে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত
স�োমাব পাৰে।যীচু খ্ৰীষ্টৰ ক্ৰু চত দিয়া বলিদানে আপ�োনাৰ জীৱনলৈ পৰিত্ৰা আৰু
অনন্ত জীৱন বিনামূলীয়াভাৱে দিলে। এই অমূল্য দান পাবলৈ আপুনি আপ�োনাৰ পাপ
সৃষ্টিকৰ্ তা ঈশ্বৰৰ আগত জনাব লাগিব। কাৰন আপ�োনাৰ পাপকৰ্মৰ এইট�োৱেই শিপা।
এই মন পালটনট�োৱে হল পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে জীৱনদায়িনী। পিতৰে পাঁচ হাজাৰ
মানুহক পৰিত্ৰাণ দিয়াইছিল এই সমন্ধ ব্যাখ্যা দিছে। (“এতেকে মম পালটাই ঘুৰি
আহা যেন ত�োমাল�োকৰ পাপ ম�োচন হয়।”(পা,ক.৩ন১৯) শাস্ত্ৰই ব্যাখ্যা দিছেপ্ৰত্যেকজন আমি পাপলৈ দাসত্ব জীৱন গ্ৰহন কৰিছ�োঁ। এইট�োৱে হল আদমৰ পাপৰ
শিপা। যিজনে অবাধ্যতাৰ জীৱন বাছিল লৈছিল।মন পালটন হল আপুনি নিজৰ আৰু
চয়তানৰ পচন্দৰ বিপৰীতে ল�োৱা খ�োজ, আৰু আপ�োনাৰ নতু ন গৰাকী যীচু খ্ৰীষ্টৰ
যিজনে নিজৰ জীৱন আপ�োনালৈ দিলে তেওঁলৈ বাধ্যতা হ�োৱা।
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আপনি যীচু ক প্ৰভু আৰু মালিকীস্বত্ব(আত্মা, প্ৰাণ, আৰু মন, শৰীৰ গ�োটেই)
দিব লাগিব। তেওঁক আপ�োনাৰ জীৱনত গ�োটেইখিনি কৰি দিয়াৰ লগেলগেই
ঈশ্বৰে আপ�োনাৰ জীৱন আন্ধাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰু প�োহৰ আৰু
মহিমা প�োহৰ ৰাজ্যৰ তালৈ সলনি কৰে। মৰনৰ পৰা জীৱনলৈ য�োৱাৰ
পথ আৰম্ভ হয়। আপুনি তেওঁৰ সন্তান হৈ পৰে।যদি আপুনি যীচু ৰ দ্বাৰা
পৰিত্ৰা পায় এই প্ৰাৰ্থনাট�ো কৰক, স্বৰ্গত থকা ঈশ্বৰ, মই পাপী বুলি স্বীকাৰ
কৰিছ�ো আৰু আপ�োনাৰ ধাৰ্মিকতাৰ মানদণ্ডৰ পৰা খহি পৰিছ�ো। ম�োৰ
পাপৰ বাবে অনন্ত বিচাৰৰ য�োগ্য। বহুত ধন্যবাদ দিছ�ো আপুনি ম�োক
ৰক্ষা কৰিলে কিয়ন�ো মই বিশ্বাস সম্পূৰ্ণৰুপে কৰিছ�োঁ আপুনি যীচু -খ্ৰীষ্টক
পঠালে, আপ�োনাৰ একমাত্ৰ সন্তান, যিজনে কুমাৰী মাতৃ মৰিয়মৰ গৰ্ভ ত
জন্ম গ্ৰহণ কৰি ম�োৰ কাৰণে মৰিবলৈ আৰু ম�োৰ বিচাৰ ক্ৰু চত লৈ ম�োক
উদ্ধাৰ কৰিলে। মই বিশ্বাস কৰিছ�ো, তেওঁ তিনিদিনৰ দিনা উঠিলে আৰু
এতিয়া আপ�োনাৰ সিংহাসনত ম�োৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্ তা হিচাপে বহি আছে।
সেয়েহে আজি মই ম�োৰ পাপৰ পৰা ম�োক আপ�োনাৰ জীৱনৰ পৰা স্বধীনতা
জীৱন লৈ জীয়াই থকা কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছ�ো। যীচু মই স্বীকাৰ কৰিছ�ো
আপ�োনাক ম�োৰ প্ৰভু আৰু ত্ৰাণকৰ্ তা হিচাপে। আপ�োনাৰ আত্মাৰ দ্বাৰা ম�োৰ
জীৱনলৈ আহক আৰু ম�োক ঈশ্বৰৰ সন্তান হিচাপে সলনি কৰি দিয়ক। যি
অন্ধকাৰত মই ফু ৰিছিল�ো বা আন্ধাৰৰ কৰ্ম কৰিছিল�ো মই সকল�ো পৰিত্যাগ
কৰিছ�ো। আৰু আজিৰ দিনৰ পৰা মই আৰু নিজৰ বাবে জীয়াই নাথাক�ো।
আপ�োনাৰ অনুগ্ৰহৰে মই আপ�োনাৰ বাবে জীয়াই থাকিম যি জনে ম�োৰ বাবে
নিজকে দান কৰিলে যাতে চিৰজীৱন জীয়াই থাকিবলৈ পাম। বহুত ধন্যবাদ
প্ৰভু কাৰণ ম�োৰ জীৱন এতিয়া সম্পূৰ্ণৰুপে আপ�োনাৰ হাতত আৰু আপ�োনাৰ
বাক্যমতে মই কেতিয়াও লাজত নপৰিম যীচু ৰ নামত আমেন।
ঈশ্বৰৰ পৰিয়াললৈ স্বাগতম। মই অন্য বিশ্বাসী ল�োকৰ সৈতে আপ�োনাৰ�ো বাতৰি
বিনিময় কৰিবৰ বাবে উদ�োগণি দিছ�ো। আৰু এইট�ো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আপুনি বাইবেলত
বিশ্বাস আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ সহভাগিতা প�োৱা স্হানীয় মণ্ডলীৰ সৈতে য�োগায�োগ কৰক
আৰু যিবিলাকল�োকে আপ�োনাৰ বিশ্বাসত সহায় কৰিব পাৰে সেইবিলাক ব্যক্তিৰ
সৈতে য�োগায�োগ কৰক। আৰু আমাৰ পৰিচৰ্য়্যাৰ লগত য�োগায�োগ কৰিবৰ কাৰণে
কুণ্ঠাব�োধ নকৰিব।
আপুনি এইমাত্ৰ উল্লেখয�োগ্য যাত্ৰালৈ পাতনি মেলিব। আপুনি প্ৰকাশিত কৰাত
অনুগ্ৰহত আৰু বন্ধু ত্বত ঈশ্বৰৰ বন্ধু ত্ব বৃদ্ধি হওক।

