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বাইবেল অধ্যয়নমূলক রসদ 

“এসো, আমরা সদাপ্রভুকে জানবার জন্য দ্রুত এগিয়ে যাই। সূর্যোদয়ের 

মতোই তিনি নিশ্চিতরূপে আমাদের কাছে আসবেন … 

ভূমি-সিঞ্চনকারী শেষ বর্ষার মতোই আসবেন।” 

(হোশেয় ৬:৩) 

   



2 
 

 

বাইবেল শিক্ষাদানের বিভিন্ন নীতি 
 
উদ্দেশ্য 
আমাদের প্রার্থনাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হল, প্রত্যেকজন অংশগ্রহণকারী যেন প্রত্যেক সপ্তাহে ঈশ্বরের 
বাক্য নিয়ে এক সংগতিপূর্ণ সময় ব্যয় করে। এভাবে তারা যেন তাদের স্রষ্টা ঈশ্বরকে জানতে পারে 
ও তাঁর সান্নিধ্যে জীবনযাপন করতে শেখে। 
 
মূল্যমান 

• জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে নিজেদের ভিত্তিভূমিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করা। 

• প্রতি সপ্তাহে সমস্ত পুরুষ ও নারীকে উৎসাহিত করা, যেন তারা ঈশ্বরের ভালোবাসাকে 
উপলব্ধি করতে পারে এবং যীশুকে তাদের জীবনে প্রতিফলিত করে। 

• পিতা যখন আমাদের প্রত্যেকজনকে তাঁর কাছে আকর্ষণ করছেন, তখন প্রত্যেকের মনে 
ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার এক আকাঙ্ক্ষাকে আলোড়িত করে তোলা। 

• প্রত্যেকটি শ্রেণিকক্ষের সাপ্তাহিক পরিচর্যার জন্য ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ নির্ভর হয়ে 
প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তোলা। 

• সত্য আবিষ্কারের জন্য, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস অবলম্বী 
মানুষদের আমন্ত্রণ করা। 

• ভালোবাসার অভিপ্রায় ও দাসত্ব (অপরের সেবা করার মানসিকতা) – এর উদ্দেশে ঐক্য 
প্রতিফলিত করা। 

• প্রত্যেকজন নেতা ঈশ্বরের যে কাজের জন্য আহূত হয়েছেন, তাঁকে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া ও সুসজ্জিত করা। 

বিভিন্ন লক্ষ্য 
• (প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে) সদস্যেরা ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটাচ্ছে কি না, তা 
লক্ষ্য রাখা।  

• দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার সক্ষমতায় বৃদ্ধি পাওয়া। 
• নিয়মিতরূপে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করা। 
• উত্তর পাওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমানরূপে ঈশ্বরের বাক্যের শরণাপন্ন হওয়া। 
• আলোচনায় সব সদস্যকে যোগ দিতে উৎসাহিত করা। 
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• ঈশ্বর কী-করেছেন ও করে যাচ্ছেন, সে সম্পর্কে খোলাখুলি অপরকে বলার জন্য ইচ্ছুক 
হওয়া। 

• ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে দিতে সুযোগের অন্বেষণ করা। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচারের সঙ্গে পরিচিতি 

 
লেখক 
প্রাথমিক মণ্ডলীগুলির নেতারা একযোগে স্বীকার করেছেন যে, যোহন মার্ক-ই হলেন এই 
সুসমাচারের রচয়িতা, কারণ প্রেরিত পিতরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পিতর, 
অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে মার্ককে তাঁর “পুত্র” বলে তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন (১ পিতর ৫:১২)। 
বাইবেল পণ্ডিতদের অনেকে বিশ্বাস করেন যে, পিতরের প্রত্যক্ষদর্শী জবানবন্দি মার্ক লিপিবদ্ধ 
করেন, যা প্রৈরিতিক অধিকার-সমন্বিত বলে পিতর তাঁর পত্রে বর্ণনা করেছেন। 
 শাস্ত্রের পাতায় পাতায় মার্ক হলেন একজন অনন্য চরিত্রবিশিষ্ট এবং শাস্ত্রবাণী 
সংকলনের ক্ষেত্রে একজন বেমানান লেখক। তিনি প্রাথমিক বারো জন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন না, 
আবার প্রাথমিক মণ্ডলীর তিনি কোনো নেতাও ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ 
জনই জানি যে, মার্ক যখন যুবক ছিলেন, তিনি পৌল ও বার্ণবাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, যার 
পরিণামে এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কলহ উৎপন্ন হয়েছিল। এই ধরনের কুখ্যাতি 
সাধারণভাবে কোনো সুসমাচার লেখার জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক হতে পারে না। তবুও আমাদের 
ঈশ্বর মার্ককে এ-কাজের যোগ্য মনে করে মনোনয়ন করেছিলেন। যখন আমরা তাঁর জীবনী লক্ষ্য 
করি, আমরা ঈশ্বরের উদ্ধারকার্যের এক সুন্দর চিত্র দেখতে পাই। 
 প্রেরিত ১২:১২ পদে আমরা কার্যকরীরূপে যোহন মার্কের সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের বলা 
হয়েছে যে, মার্কের মা মরিয়মের জেরুশালেমে একটি বিশাল ঘর ছিল, যেখানে প্রেরিতশিষ্যেরা সমবেত 
হতেন। যেভাবে শাস্ত্রের এই অংশে বর্ণিত হয়েছে, একদল বিশ্বাসী সেই সময়, সেখানে সমবেত হয়ে 
পিতরের কারামুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিলেন। যখন পিতর এসে সামনের দরজায় কড়া নাড়লেন, 
একজন চাকরানি বালিকা এসে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারল। এতে সূচিত হয় যে, এটি ছিল তাঁদের 
সমবেত হওয়ার এক সাধারণ স্থান, এছাড়াও পিতর ছিলেন সেখানকার এক নিয়মিত পরিদর্শক ও 
তাঁদের বন্ধুবিশেষ। 
 কিন্তু মার্কের সুসমাচারে এর আগেই আমরা অন্য একটি উল্লেখ দেখতে পাই। মার্ক ১৪:৫১,৫২ 
পদে বলা হয়েছে, প্রেরিতশিষ্যেরা পালিয়ে যাওয়ার পরে, “জনৈক যুবক” গেৎশিমানি উদ্যানে দূর 
থেকে সবকিছ ুলক্ষ্য করছিল। বহু পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, মার্কই ছিলেন সেই যুবক, যিনি সেই 
ভয়ংকর সন্ধ্যার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। 
 মার্কের পরবর্তী উল্লেখ আমরা বেশ কয়েক বছর পরে পাই, যখন পৌল ও বার্ণবা, তাঁদের 
প্রথম মিশনারি যাত্রাকালে, জেরুশালেম থেকে আন্তিয়খ যাওয়ার সময় মার্ককে সঙ্গে নিয়েছিলেন। 
আমরা অনুমান করতে পারি যে, মহান দূরদর্শী বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা পৌলের ও মহা উৎসাহদানকারী 
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বার্ণবার পাশে পাশে থেকে তাঁদের সেবা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য মার্ক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন, 
কিন্তু কঠোর বা কষ্টকর মিশনারি-জীবনের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। প্রেরিত ১৩:১৩ পদে 
আমরা পড়ি, মার্ক সেই দলকে পাম্ফুলিয়ায় ছেড়ে দিয়ে জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। 
কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, মার্ক ইতিমধ্যে একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সূচনা করেছিলেন 
এবং তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁর মিশনারি-যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর দলত্যাগ 
বাড়িতে পরিচর্যার জন্য বাধ্যবাধকতার কারণে হয়েছিল, কিন্তু শাস্ত্রে এই যুক্তির কোনও সমর্থন 
পাওয়া যায় না। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর লেখক এবং পৌল ও বার্ণবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট 
বোঝা যায় যে, যোহন মার্ক প্রভুর পরিচর্যায় নিজেকে অবিশ্বস্ত প্রতিপন্ন করেছিলেন।     
 মার্কের প্রচার-অভিযান ত্যাগ করে চলে আসা বার্ণবা ও পৌলের মধ্যে এক বিবাদের সৃষ্টি 
করেছিল। দ্বিতীয় মিশনারি-যাত্রার প্রাক্কালে বার্ণবা চাইলেন মার্ককেও তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতে, 
কারণ তিনি তাঁর আহ্বান ও ক্রমবর্ধনশীল পরিপক্বতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন। পৌল কিন্তু 
সেই ছেলেটির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না, কারণ প্রথম যাত্রায় মার্ক বিশ্বস্ততা দেখাননি, তাই তিনি 
তাঁকে পুনরায় সঙ্গে নিতে চাইলেন না। ওই দুজন মহৎ ব্যক্তি এ-বিষয়ে এমন প্রবল দ্বিমত হলেন যে, 
দুটি দল গঠন করে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পথে গেলেন। পৌল সীলকে নিয়ে একদিকে গেলেন, বার্ণবা 
মার্ককে নিয়ে অন্যদিকে গেলেন। বিবাদ হওয়া সত্ত্বেও, উভয় দলকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও 
আশীর্বাদের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়েছিল (প্রেরিত ১৫:৩৬-৪১)। 
 যদিও পৌলের প্রত্যাখ্যান মার্কের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, তা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী 
হয়নি। কলসীয় ৪:১০ ও ফিলিমন ২৪ পদে, উভয় স্থানেই পৌল মার্ককে তাঁর “সহকর্মী” বলে 
উল্লেখ করেছেন। ২ তিমথি ৪:১১ পদে পৌল যেমন উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন “পরিচর্যার বিষয়ে 
আমার [পৌলের] পক্ষে বড়োই উপযোগী।” যীশ,ু বার্ণবা, পৌল ও পিতর, বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য 
যে বীজ বপন করেছিলেন, তাতে বেশ কয়েক বছর হয়তো লেগে গিয়েছিল, কিন্তু ফল নিশ্চিতরূপে 
উৎপন্ন হয়েছিল। সেই যুবক, যিনি একপাশে উপেক্ষিত থাকতেন, দূর থেকে যিনি খ্রীষ্টকে দেখে সেই 
উদ্যান থেকে পালিয়েছিলেন … সেই যুবক, যাঁর মহা পতনের কথা সুষ্পষ্টরূপে বাক্যে লিপিবদ্ধ আছে, 
যিনি প্রবাদপ্রতিম পৌল ও বার্ণবাকে মিশন-ক্ষেত্রে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই 
একজন পরিপক্ব ও ফলবন্ত বিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছিলেন, যাঁর সাক্ষ্য ও পরিষেবা সমস্ত 
ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।  
 আপনার বিশ্বাসের যাত্রায় আপনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? আপনি কি সেই যুবকটির 
মতো দূর থেকে খ্রীষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন? আপনি কাজ করতে উৎসাহী, কিন্তু সাহস ও 
পরিপক্বতার অভাবে আপনি আত্ম-প্রত্যয়ী হতে পারছেন না? আপনি কি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
অকৃতকার্য হয়েছেন এবং আপনার কি দ্বিতীয় একটি সুযোগের প্রয়োজন আছে? ঈশ্বর কি 
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আপনাকে একজন অপেক্ষাকৃত কমবয়েসি, নিরাপত্তাহীন সেবককে দিয়েছেন, যাকে আপনি আলিঙ্গন 
করতে ও প্রেরণা দিতে পারেন? আমাদের ঈশ্বর, এমনকি, ভুলগুলি থেকেও মুক্ত বা উদ্ধার করতে 
পারেন। তাঁর বলিদান পাপ ও তার সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে বিজয়ের দ্বারা কবলিত করেছেন। ঈশ্বর 
আপনার সঙ্গে যে-রকম আচরণ করেছেন, তার জন্য একট ুসময় নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিন। যে-সমস্ত 
উপায়ে তিনি নিজেকে ও তাঁর অভিপ্রায় আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ 
দিন। আপনার বিশ্বাস-যাত্রার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন এবং যেখানে আছেন, সেখান থেকেই প্রার্থনা 
করুন, যেন বাধ্যতায় জীবনযাপন করা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়। 
পাঠকবর্গ 
এরকম অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, মার্কের সুসমাচার রোম থেকে, বিভিন্ন সংখ্যক অ-খ্রীষ্টিয়ান,  
যারা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল, তাদের কাছে এবং পুরাতন নিয়মের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, 
তাদের উদ্দেশে লিখিত হয়েছিল। যেরোম লিখেছেন, পিতরের শিষ্য ও ব্যাখ্যাকারক মার্ককে 
রোমের ভাইয়েরা অনুরোধ করেছিলেন, যেন তিনি একটি ছোটো সুসমাচার লিখেন, যা তিনি 
পিতরের কাছ থেকে শুনেছিলেন (Lives of Illustrious Men 8;1994:3:364)।	   সমর্থনকারী 
প্রমাণগুলি প্রকাশ করে যে, এই সুসমাচারটি সেই সময়ে প্রচলিত সাধারণ ভাষা গ্রীকে লেখা হয়েছিল, 
ইহুদিদের কথ্য ভাষা আরামীয়তে নয়। এর অতিরিক্তরূপে, বংশাবলি ও পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যৎবাণীগুলি এর 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে,  ইহুদি প্রথা ও আরামীয় অভিব্যক্তিগুলি পাঠের মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
আবার পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতিগুলি গ্রীক অনুবাদে ব্যবহৃত হয়েছে। 
সময়কাল 
পাঠকবর্গ অখ্রীষ্টিয়ান ছিল কি না, প্রকৃতপক্ষে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল এর রচনাকাল। 
সুসমাচারটির সঠিক রচনাকাল অনিশ্চিত, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই এ-বিষয়ে সহমত যে, এটি 
জেরুশালেমের ধ্বংস হওয়ার পূর্বে, ৫৫-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়েছিল। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য 
এই সময়টি ছিল বড়ই উদ্বেগের। রোমীয় বিশ্বের সর্বত্র খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের উপরে আক্রমণ শুরু 
হয়েছিল। ৬২ খ্রীষ্টাব্দে যাকোবকে এবং পরে পিতর ও পৌলকে ৬৪-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হত্যা 
করা হয়। অত্যাচারের কারণে খ্রীষ্টিয়ানেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের (যাঁরা 
খ্রীষ্টকে চাক্ষুষ দর্শন করেছিলেন), বিশেষত প্রেরিতশিষ্যদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হয়ে পড়ছিল।	  
যেমন যেমন বিদেশে সসুমাচারের বীজ বপন করা হচ্ছিল, ধর্মভ্রষ্টতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, আর 
মৌখিক যে শাস্ত্রশিক্ষা বা উপদেশ ইহুদিদের মধ্যে এত মূল্যবান গণ্য হত, তা হারিয়ে যাওয়ার 
উপক্রম হয়েছিল। নিশ্চিতরূপে, এই সব কারণ এক জরুরি অবস্থার প্রতি চালিত করেছিল যেন, 
প্রেরিতশিষ্যদের উপদেশগুলি, সেই সঙ্গে প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের পরিচর্যা ও ব্যক্তিসত্তা-সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি যেন নথিভুক্ত বা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। 
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 এই কারণেই মার্ক সরকারিভাবে সর্বপ্রথম যীশুর জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। ফলে, এ 
দ্রুত মণ্ডলীর ব্যবহারোপযোগী মূল দলিলরূপে গণ্য হয়, যা লূক ও মথি, ঊভয়েই তাঁদের রচনায় 
ব্যবহার করেছেন। 
প্রসঙ্গ 
মার্ক হল সুসমাচারগুলির মধ্যে হ্রস্বতম, সর্বাধিক অনূদিত এবং অতি সহজেই বোধগম্য। মথি ও 
লূকের মতো তাঁর সুসমাচারে খ্রীষ্টের বংশতালিকা বা জন্মের ইতিহাস দেওয়া হয়নি, তিনি সরাসরি 
মশীহের মানবত্ব ও মশীহরূপে তাঁর অভিষেকের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের কাছে ভৃত্য বা 
সেবকরূপী যীশুর “শুভ সংবাদ” পরিবেশন করেছেন। 
 এই প্রসঙ্গটি ১০:৪৫ পদে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত আছে, “কারণ, এমনকি মানবপুত্রও 
পরিচর্যা পেতে আসেননি, কিন্তু পরিচর্যা করতে ও তাঁর প্রাণ অনেকের পরিবর্তে মুক্তিপণরূপে দিতে 
এসেছেন।” উচ্চ মানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক পরিচর্যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেরিতশিষ্যেরা 
সনির্বন্ধ অনুনয় করেছিলেন, যার পরিণামে তিনি এক পার্থিব রাজ্য পেতে পারতেন, তিনি কিন্তু 
নিরন্তর তাঁদের সামনে পক্ষপাতবিহীন আত্মবলিদানমূলক ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিচর্যা 
রেখেছিলেন, যা ক্রুশের প্রতি তাঁদের চালিত করবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রত্যেকটি অধ্যায়েই 
এই দুই আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমেই গভীরতর হয়েছে। তিনি উপদেশ দিয়েছেন ও প্রদর্শন 
করেছেন যে, যারা খ্রীষ্টকে ভালোবাসে, তারাই হল তাঁর ভাই ও বোন। তিনি সমাগত জনতার ভিড়কে 
বিদেয় না-দিয়ে তাদের ভোজনের ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। তিনি ছোটো ছেলেমেয়েদের স্বাগত 
জানিয়েছিলেন ও বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের রাজ্যে শ্রেণিকাঠামো (বা যাজকতন্ত্র/ব্রাহ্মণ্যবাদ) নেই।  
দরিদ্র বিধবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি বলেছিলেন যে, যে শেষে থাকবে সে প্রথম হবে এবং 
যে প্রথমে থাকবে, সে শেষে যাবে। যীশ ুস্বয়ং সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে এসেছিলেন। 
মার্কের সুসমাচার স্পষ্টরূপে সেই ঈশ্বরকে প্রদর্শন করেছে, যিনি তাদের তত্ত্বাবধান করেন ও 
ক্ষমতার সঙ্গে তাদের প্রতি কার্যশীল হন, যারা তাঁকে গ্রহণ করে। কত সুন্দরভাবেই না এই সত্য 
স্বয়ং মার্কের উদ্ধারপ্রাপ্ত জীবনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে! 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
১ম পাঠ : ১ম অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার উপস্থাপনা করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১:১-৮ 

১. প্রথম পদে ‘সুসমাচার’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার সাধারণ অর্থ, “শুভ-  
 সংবাদ”। ১ম করিন্থীয় ১৫:১-৮ ও রোমীয় ১:১৫,১৬ পদ অনুসারে সুসমাচার কী?  
২. বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের মাধ্যমে পুরাতন নিয়মের কোন্ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ 

হয়েছিল?   (যিশাইয় ৪০:৩; মালাখি ৩:১)। 
 ৩. যোহন কোন্ বার্তা পরিবেশন করেছিলেন? মন-পরিবর্তন (বা অনুতাপ) শব্দটির 
  অর্থ কী?  
 ৪. লূক ৩:১-২০ পদ অনুযায়ী আপনি বাপ্তিষ্মদাতা যোহন সম্পর্কে কী শিক্ষা লাভ  
  করেন? 
 ৫. যোহনের বার্তা ও যীশুর বার্তার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন মার্ক ১:৯-১৩ এবং মথি ৪:১-১১ 
 ১. যীশুর বাপ্তিষ্মের সময়ে আপনি কি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে দেখতে পান? 
 ২. কে যীশুকে মরুপ্রান্তরে পাঠিয়েছিলেন? কেন? 
 ৩. কে বা কারা যীশুর পরিচর্যা করতেন? 
 ৪. যীশ ুকীভাবে প্রলোভন জয় করেছিলেন? আপনি এ থেকে কী শিক্ষা লাভ  
  করেন?  
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১:১৪-২০ 
 ১. যোহন কারারুদ্ধ হওয়ার পরে কে তাঁর পরিচর্যা শুরু করেন ও কাদের নিয়ে? 
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 ২. যীশ ুযখন তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করেন, তখন তাঁদের কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া  
 হয়েছিল? 

 ৩. বর্তমানে যীশুর অনুসারী হওয়া সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১:২১-২৮ 
 ১. যীশ ুকোথায় গিয়েছিলেন? সেদিন কী বার ছিল? যীশ ুকী করেছিলেন? 
 ২. লোকেদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল? 
 ৩. ধর্মীয় নেতাদের চেয়ে যীশুর দেওয়া উপদেশ কীভাবে আলাদা ছিল? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১:২৯-৪৫ 
 ১. ২৯-৩৪ পদে বর্ণিত দুটি ঘটনার মধ্য থেকে আপনি যীশ ুসম্পর্কে কী শিক্ষা লাভ  
  করেন? 
 ২. যীশ ুভূতদের কথা বলতে দিলে, তারা কী বলত? (লূক ৪:৪১)। 
 ৩. যীশুর প্রার্থনাশীল জীবন থেকে আপনি কী শিখতে পারেন? 
 ৪. ৪১ পদে আপনি যীশুর কোন্ গুণের বিষয় লক্ষ্য করেন? 
 ৫. কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষটির আরোগ্যলাভের বর্ণনায় ইতিবাচক বা নেতিবাচক, কী 
  পরিণাম হয়েছিল?  

৬. পিছনে তাকিয়ে যীশুর জীবনের একটি দিনে কী সব কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন,  
 তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। 

 
ষষ্ঠ দিন 
১ম পাঠ :   “প্রতীক্ষিত মশীহ, যীশু”       
পাঠ :   মার্ক ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ১:১৫ – “সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য এসে উপস্থিত;  
   তোমরা মন-পরিবর্তন ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুতাঁর পার্থিব পরিচর্যার সূচনা করেন। 
জীবনের নীতি : যীশ ুপরিত্রাণের স্রষ্টা ও আমাদের আরোগ্যলাভের উৎস।   
সংক্ষিপ্তসার : বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের পরিচর্যা, খ্রীষ্টের বাপ্তিষ্ম, খ্রীষ্টকে 
প্রলোভিত করা, প্রেরিতশিষ্যদের আহ্বান ও আরোগ্যদান। 
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 পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যৎবাণীতে খ্রীষ্টের একজন অগ্রদূতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, 
যিনি তাঁর জন্য পথ প্রস্তুত করবেন। যিশাইয় ৪০:৩ পদে লেখা আছে, “একজনের কণ্ঠস্বর, যে 
ঘোষণা করছে, ‘তোমরা মরুপ্রান্তরে সদাপ্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করো, মরুভূমিতে আমাদের 
ঈশ্বরের জন্য রাজপথ মসৃণ করো’।” এই শাস্ত্রবাণী বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের পরিচর্যায় পূর্ণ হয়। 
তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের এক তুতো ভাই ও ইলিশাবেতের পুত্র (লূক ১:৫৭-৬০)। লোকেরা যখন তাঁর 
পরিচর্যা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি তখন স্বয়ং নিজের বিষয়ে এই শাস্ত্রবাণীর পূর্ণতা 
ঘোষণা করেছিলেন। যোহন ১:২৩ পদে, তিনি ধর্মীয় নেতাদের উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি প্রকৃতই 
ছিলেন সেই কণ্ঠস্বর, যা মরুভূমিতে উচ্চরবে আহ্বান দিচ্ছে। যোহন অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র 
আত্মার ক্ষমতার কথা জানতেন, তিনি পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রবাণী জানতেন এবং তিনি তাঁর আগমনের 
উদ্দেশ্যও জানতেন। 
 যোহনের বার্তা ছিল মন-পরিবর্তনের : তা ছিল এক গতিপথ পরিবর্তনের, এক হৃদয় 
পরিবর্তনের ব্যাপার, অন্যদের ব্যর্থতা ও পাপের জন্য নিন্দামন্দ করা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার 
নয়। সুসমাচার কেবলমাত্র পাপস্বীকার ও ক্ষমালাভের ব্যাপার নয়, কিন্তু রূপান্তরণ বা পরিবর্তনের 
উদ্দেশে এক বাপ্তিষ্ম গ্রহণের। ৮ পদে তিনি জনতার উদ্দেশে বলেছেন, “আমি তোমাদের জলে 
বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি, কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম দেবেন।” মন-পরিবর্তন বা 
অনুতাপই হল সেই স্থান, যেখানে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আমাদের পরিষ্কৃত করেন। 
যীশ ু ইতিমধ্যে প্রেক্ষপটে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর আগমনের জন্য হৃদয়সমূহের প্রস্তুতির 
প্রয়োজন ছিল। এই ছিল যিশাইয় ৪০ অধ্যায়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরিপূর্ণতা। একইভাবে, এ হল 
প্রত্যেকজন খ্রীষ্টিয়ানের দায়বদ্ধতা যেন তারা অন্যদের খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য পথ প্রস্তুত 
করে। লোকেদের ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনি কীভাবে 
তাদের সহায়তা করেন? আপনার জীবন কি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা প্রদর্শন করে, যা দেখে অন্যেরাও 
তা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়?  
 যীশ ুজর্ডন নদীতে এসে যোহনের কাছে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন জলের মধ্য 
থেকে বের হয়ে আসছিলেন, তিনি স্বর্গ উন্মুক্ত দেখতে পেলেন, আর (পবিত্র) আত্মা এক 
কপোতের (বা ঘুঘুর) আকারে তাঁর উপরে নেমে এলেন। স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর তাঁর ঈশ্বরত্ব ও 
অভিষেকের কথা এই বলে ঘোষণা করল, “ইনি আমার পুত্র, যাঁর প্রতি আমি পরম প্রসন্ন।” 
কেবলমাত্র তখনই যোহন বুঝতে পারলেন যে, যাঁর আগমন হওয়ার কথা ছিল, যীশুই ছিলেন সেই মশীহ। 
আত্মা যীশুকে ক্ষমতাসম্পন্ন করলেন, যেন তিনি পৃথিবীতে তাঁর লক্ষ্য বা মিশন পূর্ণ করেন। তারপর 
তিনি তাঁকে মরুপ্রান্তরে প্রেরণ করলেন, যেন তিনি সেখানে প্রলোভিত হন। তিনি সেখানে আত্মা, 
প্রাণ ও শরীরে প্রলোভিত হয়েছিলেন। বাপ্তিষ্ম ও প্রলোভন, এই দুটি কাজ তাঁর পরিচর্যার জন্য 
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প্রস্তুতিস্বরূপ ছিল। পবিত্র আত্মা আমাদের পরিচর্যা বা সেবা করার জন্য অভিষিক্ত করেন এবং তার 
পরেই পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়। আপনার কি এ-ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে? আপনাকে 
শক্তিসম্পন্ন করার জন্য আপনি কি পরীক্ষাকে জীবনে আসার অনুমতি দেন, যেন ঈশ্বর আপনাকে যে 
কাজ করতে দিয়েছেন, তা আপনি সম্পন্ন করতে পারেন? 
 একইভাবে, খ্রীষ্টও সবসময়, যারা কষ্টভোগ করে, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন তারা 
তাঁর আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়। ঈশ্বর আমাদের দুঃখ-ব্যথাকে বৃথা যেতে দেন না। তিনি ব্যথা-
বেদনাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করেন।  
 যীশুর আনুষ্ঠানিক পরিচর্যা শুরু হয় তাঁর শিষ্যবর্গকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে। তারপর তিনি 
অনুকম্পার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। তিনি একজন ভূতাবিষ্ট মানুষকে মুক্ত করেন, শিমোনের 
শাশুড়িকে আরোগ্যতা দেন ও একজন কুষ্ঠরোগীকে শুচিশুদ্ধ করেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, “চলে 
যাও, আর কাউকে একথা বোলো না।” তিনি ওই বিশেষ ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব দিতে চাননি, সমস্যা থেকে 
মুক্তি ও রোগ নিরাময়কে যথাসাধ্য কম করে দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লোকেরা চমৎকৃত 
হয়েছিল ও সেই সংবাদ ওই অঞ্চলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যীশ ু লোকের ভিড় হওয়ার 
অন্বেষণ করতেন না, কিন্তু তিনি তাদের তাঁর অন্বেষণ করা রোধ করতে পারতেন না। তিনি জনখ্যাতির 
প্রতি তাঁর পিঠ ফিরিয়ে দিতেন, যা আমাদের সময়ের বহু “তথাকথিত” হিলার বা রোগ-নিরাময়কারীদের 
থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর নিশ্চিতরূপেই আজও সুস্থ করেন, কিন্তু শারীরিক আরোগ্যলাভ হল, 
সব থেকে বেশি অল্প সময়ব্যাপী আশীর্বাদ। যে-বিষয়ের উপরে যীশ ুসব সময় গুরুত্ব দিতেন, তা হল 
লোকেদের প্রাণ ও আত্মার আরোগ্যলাভ – পাপ, তিক্ততা, লোকের দোষ খোঁজা, হিংস্রতা, 
লালসা, কুৎসা-রটানো, ক্রোধ, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে আরোগ্যতা। আত্মিক মুক্তি হল এক 
শাশ্বত মুক্তি। আপনি কি নিজের আত্মিক বন্ধন ও ক্ষত নিয়ে যীশুর কাছে যান? আপনি কি 
আরোগ্যলাভের কাজের জন্য তাঁর উপরে আস্থা রাখেন? 
 এই সুসমাচারে আমরা বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাই, যা আমরা অন্য 
সুসমাচারগুলিতেও দেখতে পাই। ৩৫ পদে আমরা দেখি, যীশ ু খুব ভোরবেলা উঠতেন ও কোনো 
নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতেন। যদি যীশুর এত সময়ের প্রয়োজন হত, তাহলে আমাদের 
আরও কত না সময়ের প্রয়োজন? যদি ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সময় না-কাটাই, তাহলে আমরা কী 
করে ঈশ্বরের বার্তা শুনতে পাব ও তাঁর সন্তোষজনক পথে চলব? যীশ ুএকথা ভালোভাবে জানতেন, 
তাই আমরা সুসমাচারের সর্বত্র লক্ষ্য করি, যীশ ুনিয়মিতরূপে সময় বের করে প্রার্থনায় তাঁর পিতার 
সঙ্গে সময় অতিবাহিত করছেন। আপনার দিন কাটানোর উদ্দেশে, আপনি কি নিজেকে প্রস্তুত করার 
জন্য ঈশ্বরকে অনুমতি দেন? আপনি কি তাঁর কথা শোনার জন্য সময় ব্যয় করেন? 

যীশু হলেন পরিত্রাণের স্রষ্টা ও আমাদের রোগ-নিরাময়ের উৎস। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
২য ়পাঠ : ২য ়অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু অসুস্থদের রোগ-নিরাময় করেন, পাপীদের পাপ ক্ষমা করেন 

ও ধর্মীয ়অহংকারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ২:১-১২; লূক ৫:১৭-২৬ 
 ১. কারা যীশুকে অনুসরণ করছিল এবং তারা কোথা থেকে এসেছিল? (লূক ৫:১৭) 
 ২. ৩-৫ পদে যীশ ুকী দেখেছিলেন এবং তাকে বিশ্বাস বলে শনাক্ত করেছিলেন? 
 ৩. বর্তমান যুগে আমরা কোন্ জিনিসকে বিশ্বাস থেকে আগত বলে শনাক্ত করতে  
  পারি? 
 ৪. ৫ পদে যীশুর বলা কথাগুলি কেন ধর্মীয় নেতাদের কাছে সমস্যার সৃষ্টি   
  করেছিল? 
 ৫. ৮ পদে আমরা যীশুর এক গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা দেখতে পাই, সেটি কী? 
 ৬. ১০ পদে, যীশ ুকোন্ নামে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন? আপনি কী মনে করেন,  
  সেই নামের অর্থ কী? 
 ৭. জনতার প্রত্যুত্তর ও ধর্মীয় নেতাদের প্রত্যুত্তরের মধ্যে আপনি কী পার্থক্য 
  দেখতে পান? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ২:১৩-১৭ 
 ১. এই শাস্ত্রাংশে যীশ ুকোথায় রাত্রিভোজ খাওয়া ঠিক করেছিলেন? তিনি কাদের 
  সঙ্গে ছিলেন?   

২. এই সব পদ থেকে যীশুর কার্যকলাপ ও বলা কথার একটি তালিকা প্রস্তুত   
 করুন। 

 ৩. ১৭ পদে, কোন্ কারণের জন্য বা কাদের জন্য তিনি এসেছিলেন বলে ব্যক্ত  
  করেছেন? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ২:১৮-২২ 
 ১. আমরা যখন উপবাস করি, তখন ঈশ্বর কোন্ বিষয়ে চিন্তিত হন? (যিশাইয়  
  ৫৮:৩-৭; মথি ৬:১৬–১৮) 
 ২. মথি ২৩ অধ্যায় ও মার্ক ৭:৬,৭ পদ থেকে আপনি আর কোনো অন্তর্দৃষ্টি পেয়ে 
  থাকলে তা বর্ণনা করুন (ক্রস রেফারেন্স – মিশ্র উল্লেখ)। 
 ৩. যীশ ুসুরাপাত্রের উপমাটি কেন দিয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয়? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ২:২৩-২৮ 
 ১. যাত্রাপুস্তক ৩৪:২১ থেকে ফরিশীরা বিধানের (বা ব্যবস্থার) কোন্ প্রসঙ্গ তুলে 
  ধরেছিল? 
 ২. ২৭-২৯ পদে যীশ ুকী ধরনের আচরণের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ  
  করেছিলেন? 
 ৩. সাব্বাথ বা বিশ্রামবার পালনের উদ্দেশ্য কী ছিল? 
 ৪. এই সব প্রসঙ্গ বর্তমানে যীশুর অনুগামীদের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হবে? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৩:১-৬ 
 ১. ৪ পদে যীশ ুএকটি প্রশ্ন করেছেন। সেই সময়কার নেতাদের সম্বন্ধে যীশ ুকী  
  প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন? 
 ২. লূক ৬:৬-১১ পদে এই একই দৃশ্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে। নেতারা কেন   
  যীশুকে ভয় করতেন এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন? 
 ৩. যিশাইয় ৫৮:১৩,১৪ পদের সঙ্গে এই দুটি শাস্ত্রাংশ তুলনা করলে, আপনি কী  
  মনে করেন, যীশ ুকোন্ ধরনের সত্য ইহুদিদের কাছে বলতে চেয়েছিলেন? 
 ৪. যিশাইয়ের পুস্তকে আপনি কি এই পদগুলির সঙ্গে সংযুক্ত কোনো প্রতিশ্রুতি  
  দেখতে পাচ্ছেন? 
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ষষ্ঠ দিন 
২য ়পাঠ :  “ধর্মীয ়নেতাদের বিরোধিতা”      
পাঠ :   মার্ক ২ অধ্যায়; লূক ৫:১৭-২৬ 
মূল পদ :  মার্ক ২:১৭ : ““সুস্থ ব্যক্তির চিকিত্ সকের কোনো প্রয়োজন নেই, 
   প্রয়োজন অসুস্থ-পীড়িতদেরই। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসিনি,  
   এসেছি পাপীদের আহ্বান করতে।”   
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুঅসুস্থদের রোগ-নিরাময় করেন, পাপীদের পাপ ক্ষমা করেন ও  
   ধর্মীয় অহংকারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। 
জীবনের নীতি : যদিও এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধিতা হয়, তবুও আমাদের খ্রীষ্টের 
   অনুসারী হতে বলা হয়েছে, কোনো মানুষ বা ঐতিহ্যের অনুসারী হতে  
   নয়।          
 
সংক্ষিপ্তসার : পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্যতা দান, ঈশ্বর-নিন্দা, লেবির আহ্বান ও 
পাপীদের সঙ্গে সহভাগিতা, উপবাস সম্পর্কে প্রশ্ন, সাব্বাথ (বিশ্রামবার) সম্পর্কে বিতর্ক। 
 যীশ ুযদিও গালীলে জনপ্রিয় ছিলেন, ২য় অধ্যায়ে আমরা পড়ি, কফরনাহূমের ধর্মীয় নেতাদের 
কাছে তিনি প্রাথমিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রভুর কথাবার্তা ও কার্যকলাপ নিশ্চিতরূপে 
সেই সময়ের ধর্মীয় নেতাদের সংঘর্ষের জন্য প্ররোচিত করেছিল, কিন্তু বর্তমানে খ্রীষ্টের 
মাধ্যমে আমাদের যে স্বাধীনতা, তাঁরা তারও এক দৃষ্টান্তস্বরূপ।  
 কফরনাহূমে দেখুন, যীশ ু কোনো বাড়িতে প্রচার করছিলেন। সেই সময়, একজন 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর সামনে সেই বাড়ির টালির ছাদ খুলে তাঁর সামনে নামিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। তিনি সেই ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে তাদের বিশ্বাসে সাড়া দিলেন। তিনি সম্ভবত এ-কাজ 
করেছিলেন, যেন সমবেত শাস্ত্রবিদ্ দের কাছ থেকে কোনো মন্তব্য পান। কারণ পাঠটিতে লেখা 
আছে, তাঁরা ভেবেছিলেন, যীশ ুএ-কাজ করে ঈশ্বর-নিন্দা করেছেন। তাঁরা এ-বিষয়ে যথার্থ ভেবেছিলেন, 
কারণ একমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যীশুর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ভুল 
করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা মুখে কিন্তু কোনো কথা বলেননি। তাঁরা “মনে মনে যুক্তি-
বিবেচনা করছিলেন।” মনে সন্দেহ ও অহংকারই ছিল তাঁদের পাপ। যীশ ু এ-বিষয়ে তাঁদের সংঘর্ষের 
সম্মুখীন হলেন, আত্মিক ও সাংসারিক জগৎ, এই উভয়েরই উপরে যে তাঁর কর্তৃত্বাধিকার আছে, তিনি 
তার প্রমাণ দিলেন। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ও দেখতে পান, কেবলমাত্র আমাদের আচরণ ও কথাবার্তা 
নয়। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তিনি কি কখনও আপনার সম্মুখীন হয়েছেন, যখন তিনি আপনার হৃদয়ের 



15 
 

পাপের কথা ব্যক্ত করেছেন, সেই সব চিন্তা ও আবেগ বা ভাবের জন্য, যেগুলি আপনি কারও কাছে 
প্রকাশ করেছেন বা করেননি? সব পাপেরই উদ্ভব হৃদয় (মন) থেকে হয়। আপনার হৃদয়ে যে-সব বিষয় 
অবস্থান করে, সেগুলি নিয়ে আপনি কি ঈশ্বরের কাছে সততা দেখান? 
 ১৩ পদ থেকে শুরু করে আমরা অনুগ্রহের অন্য একটি প্রদর্শন ও আর একটি সংঘর্ষের ব্যাপার 
দেখতে পাই। যীশ ুহ্রদের ধারে গেলেন, এক বিশাল জনতা তাঁর চারপাশে জড়ো হল। প্রচার করার সময় 
তিনি কর-আদায়কারী লেবিকে দেখতে পেলেন ও তাঁর অনুগামী হওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান দিলেন। যীশ ু
লেবির মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন যা আর কেউই দেখতে পায়নি। তিনি আপনার মধ্যেও 
বিশেষ কিছু দেখতে পান। যীশ ুলেবিকে জানতেন। তিনি জানতেন যে লেবি তাঁর জীবনে অপরিতৃপ্ত ছিলেন। 
“আমাকে অনুসরণ করো,” এই কথাগুলিই লেবির জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার পক্ষে প্রয়োজন 
ছিল, এমন কি তাঁর নামেরও পরিবর্তনের। যীশুর অনুগামী হওয়ার জন্য আপনি কী কী পরিত্যাগ করতে 
ইচ্ছুক? 
 সেই রাত্রিতে যীশ ু লেবি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এক নৈশভোজে যোগ দিলেন। 
শাস্ত্রবিদেরা ও ফরিশীরা যখন তা লক্ষ্য করলেন, তাঁরা শিষ্যদের কাছে প্রশ্ন তুললেন। যীশ ুকেন এই 
ধরনের লোকেদের, পাপীদের সঙ্গী হলেন? কর-আদায়কারীদের সমাজচ্যুত বিবেচনা করা হত, কারণ 
তারা লোকদের প্রতি অসৎ আচরণ করত এবং নির্ধারিত করের চেয়েও বেশি পয়সা তারা আদায় 
করত। যীশ ুতাঁদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, যারা জীবনকে সঠিকরূপে বুঝতে পারে না, তিনি তাদেরই 
সাহায্য করার জন্য এসেছেন। একজন ডাক্তার কোথায় থাকবেন? যারা অসুস্থ, কেবলমাত্র তাদেরই 
কাছে। আমাদের পরিবর্তন ও ঈশ্বরের প্রতি ফেরার আগে আমাদের কী প্রয়োজন, তা প্রত্যক্ষ 
করতে হবে।  
 ১৮-২২ পদে যীশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিশীরা উপবাস করে, 
কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা করে না। প্রথমত তিনি তাঁদের স্পষ্ট উত্তর দিলেন যে, যতক্ষণ বর সঙ্গে 
আছেন, ততক্ষণ তাঁদের উপবাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন 
বর, অর্থাৎ যীশ ুতাঁদের সঙ্গে আর থাকবেন না, তখন তাঁরা উপবাস করবেন। এরপর তিনি তালি দেওয়া 
কাপড় ও চামড়ার সুরাধারের উপমা দিয়ে তাঁদের প্রশ্নের অসারতার কথা বর্ণনা করলেন। শিষ্যদের 
উপবাস করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ যা তাঁরা চাইতে পারতেন, তা তাঁদের মধ্যেই 
উপস্থিত ছিল।  
 ২৩-২৮ পদে আর একবার যীশুকে, তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে ও তাঁদের ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলি (রীতি 
বা প্রথা) মেনে চলার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল। সাব্বাথদিনে যখন তাঁরা শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, শিষ্যেরা শিষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন। এটি একটি ‘কাজ’ বলে বিবেচনা করা হত, সেই কারণে 
তা সাব্বাথদিনের নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে বলে ধরা হত। যীশ ুযে-কথা বলে উত্তর দিয়েছিলেন, তা 
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আমাদের মনে রাখা উচিত। ২:২৭ পদে বলা হয়েছে, “সাব্বাথ দিন মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, 
মানুষকে সাব্বাথদিনের জন্য নয়।” তাঁর মহাকরুণায় ও অনুগ্রহের কারণে পিতা আমাদের বিশ্রাম 
গ্রহণের জন্য একটি দিন দিয়েছেন, কোনো বাধ্যবাধকতার দিন বা কঠোররূপে নিয়ম-নীতি পালনের 
দিন নয়। সেই সময়কার ধর্মীয় নেতারা সাব্বাথদিনকে ঘিরে এত বেশি নিয়ম-নীতি পালনের জন্য তৈরি 
করেছিলেন যে, তা আর বিশ্রামের দিন থাকত না। তা হয়ে পড়েছিল এক বোঝাস্বরূপ। এ ঈশ্বরের 
পরিকল্পনায় বা নক্শায় ছিল না। মথি ১১:২৮ পদে, প্রভু যীশ ুবলেছেন, “তোমরা যারা পরিশ্রান্ত ও 
ভারগ্রস্ত মানুষ, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।” সাব্বাথদিনের সেই ছিল 
অভিপ্রায়, আমাদের বোঝা যীশুর উপরে দিয়ে তাঁর বিশ্রাম গ্রহণ করা। এই কারণে, যীশ ুশাস্ত্রাংশটি 
এই বলে শেষ করেছেন, “সুতরাং, মানবপুত্র সাব্বাথদিনেরও প্রভু।” 
 খ্রীষ্ট তাঁর কর্তৃত্বাধিকার আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করেন, এর জন্য আপনি কি 
কৃতজ্ঞ নন? তাঁর প্রত্যাশামতো তিনি আমাদের ভারগ্রস্ত করেন না এবং আমাদের পাপের জন্য 
আমাদের লজ্জা দেন না। যারা চায়, তিনি তাদের পাপের ক্ষমা দেন, আর যারা অন্বেষণ করে, তাদের 
তিনি বিশ্রাম দেন। তাঁর মধ্যে আপনার বিশ্রাম গ্রহণ করে আপনি কি বাধ্যতার জীবন যাপন করতে 
ইচ্ছুক? 
 
যদিও এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধিতা হয়, তবুও আমাদের খ্রীষ্টের অনুগামী হতে 

বলা হয়েছে, কোনো মানুষ বা ঐতিহ্যের অনুসারী হতে নয়। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৩য় পাঠ : ৩য় অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু লোকদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর পরিচর্যা 

করেছিলেন, যদিও তা সেই সময়ের রীতি-নীতি (ঐতিহ্য) ও 
মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ছিল। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৩:৭-১৯ 
 ১. এই অধ্যায়ে কোন্ ভিন্ন ধরনের লোকেরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল? 
 ২. যীশ ুসম্বন্ধে মন্দ আত্মারা কী জানত এবং কেন তিনি তাদের চুপ থাকতে   

 বলেছিলেন? (মার্ক ৩:১৩-১৯; মথি ১০:২-৪; লূক ১৬:১৪-১৬; প্রেরিত ১:১৩)। 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৩:১৩-১৯ 
 ১. ১৩ পদ অনুসারে সেই বারো জন কীভাবে যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন? 
 ২. ১৪,১৫ পদ অনুসারে, বারো জন শিষ্যের জন্য যীশুর কী-উদ্দেশ্য ছিল? 
 ৩. যীশ ুযাঁদের প্রেরিতশিষ্যরূপে আহ্বান করেছিলেন, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত  
  করুন। 
 ৪. এই আহ্বানের এক ব্যক্তিগত ও বর্তমান যুগের প্রয়োগ কীভাবে হতে পারে? 
 
তৃতীয় দিন 
বিভিন্ন রেফেরেন্সগুলি পাঠ করুন 
 ১. যাঁরা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন, সেই সব নেতার মনোনয়নের জন্য যীশ ুকোন্  
  ধরনের গুণাবলির প্রতি দৃষ্টি দেবেন? 
 ২. যীশুর প্রেরিতশিষ্যদের মনোনয়ন কীভাবে করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে? যাঁরা  
  তাঁকে অনুসরণ করেন, তাঁদের সম্পর্কে আমরা এখান থেকে কী শিক্ষা লাভ  
  করতে পারি? (আরও দেখুন, মার্ক ৯:৩০-৩২; ১০:৩৫-৩৯; ১৪:৫০,৬৬-৭২)। 
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 ৩. নিচে দেওয়া পদগুলি থেকে শিষ্যত্ব সম্পর্কে আপনি আর কী শিক্ষালাভ করতে  
  পারেন?  
  ক) মথি ১০:১৬-২৪; ১৬:২৪,২৫ 
  খ) মার্ক ১০:১৭-২৩ 
  গ) লূক ৯:৫৭-৬২; ১৪:২৫-৩৩ 
  ঘ) যোহন ১৫:১৮-২৭ 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৩:২০-৩০ 
 ১. কে বা কারা যীশুর কাজগুলির প্রতিরোধ করেছিল এবং তাদের অভিযোগ কী  
  ছিল? (লক্ষ্য রাখুন, ঈশ্বরনিন্দার অর্থ অসম্মানজনক উপায়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে  
  কথা বলা।) 
 ২. যীশ ুতাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির কী উত্তর দিয়েছিলেন? 
 ৩. কেন তারা ঈশ্বরের আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দার জন্য যীশুকে অভিযুক্ত করেছিল? 
 ৪. কেন যীশুর কথিত বাক্য, “হৃদয় থেকে যা উপ্চে ওঠে, মুখ সে-কথাই ব্যক্ত  
  করে,” আপনার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়? (মথি ১২:৩৪)।  
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৩:৩১-৩৫ 
 ১. এই পদগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, যাঁরা যীশুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুল   
  বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাসের কারণে এ-ধরনের কোনো 
  অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে কি? 
 ২. যীশ ুস্বয়ং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন ও তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছিল, এই সত্যের জন্য 
  আপনি কি কোনো আশ্বাস বা সান্ত্বনা পান? 
 ৩. ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত একজন ব্যক্তিরূপে আপনি কি আশ্বাস ও প্রেরণা লাভ  
  করেন? 
 ৪. আজ আপনি কোন্ কাজ করা শুরু করলে ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার যে অঙ্গীকার,  
  তার প্রতি এগিয়ে যেতে পারেন?  
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ষষ্ঠ দিন 
৩য ়অধ্যায় :  “যীশু তাঁর অনুকম্পার হৃদয ়প্রদর্শিত করেন”    
পাঠ :   মার্ক ৩য় অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ৩:৩৫ : “কারণ যে-কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার  
   ভাই ও বোন এবং মা।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুলোকেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচর্যা করতেন, যদিও তা সেই  
   সময়ের প্রথা ও মূল্যবোধের বিরোধিতা করত। 
জীবনের নীতি: খ্রীষ্টের অনুগামীরূপে, আমরা অবশ্যই পরিচর্যার জন্য তাঁর সত্য, তাঁর  
   প্রাধান্যের বিষয়গুলি ও তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকব, যদিও তা  
   অন্যদের কাছে মূর্খামির মতো মনে হয়।     
 
সংক্ষিপ্তসার : যীশ ু সাব্বাথ-দিনে একজন মানুষের রোগ-নিরাময় করেন, ফরিশীরা যীশুর 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যীশ ুভূত বা মন্দ-আত্মাদের মোকাবলার জন্য সম্মুখীন হন, যীশ ুবারোজন 
প্রেরিতশিষ্যকে মনোনয়ন করেন, যীশ ুপুনরায় পরিবারের সংজ্ঞা নিরূপণ করেন, শাস্ত্রবিদেরা ও 
ফরিশীরা ঈশ্বরনিন্দা করেন। 
 মার্ক ৩য় অধ্যায়ে আমরা দেখি, জনতা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, এমনকি, তাঁর বন্ধুবর্গ ও পরিবারও 
যীশুকে কেমন ভুল বুঝেছিল। যীশ ুসাব্বাথ-দিনে সিনাগগের (ইহুদিদের সমাজগৃহ) মধ্যে একটি অলৌকিক 
কাজ করেছিলেন। যীশ ু একজন হাত-শুকিয়ে যাওয়া লোককে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি সমবেত 
লোকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সাব্বাথ-দিনে মঙ্গলের বা কল্যাণকর কোনো কাজ করা ভালো, 
না ক্ষতিকর কোনো কাজ করা। তারা যখন কোনো উত্তর দিল না, “তিনি সক্রোধে, তাদের 
(ধর্মীয় নেতাদের) হৃদয়ের কঠিন্যে দুঃখিত হয়ে” সেই লোকটিকে আরোগ্যতা দান করলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে, ফরিশীরা এর বিপক্ষে রোমের প্রতি অনুগত হেরোদীয়-সম্প্রদায়ের লোকেদের একত্র 
করে শলা-পরামর্শ করল যে, কীভাবে যীশুকে বিনষ্ট করতে পারে। লূক ৬:১১ পদে পড়ি, শাস্ত্রবিদেরা 
ও ফরিশীরা “ক্রোধে পরিপূর্ণ” হয়ে একত্রে যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করলেন। যীশ ুযেভাবে 
আচরণ করেছিলেন, তা তাঁদের প্রথা (ঐতিহ্য), তাঁদের কর্তৃত্ব ও তাঁদের ধার্মিকতার সংজ্ঞাকে 
ভয়ের তথা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। নম্রতায়  স্বর্গীয় পিতার কাছে না-গিয়ে ও তাঁর করুণা 
ভিক্ষা না-করে তাঁরা সক্রিয় হল তিক্ততা, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অহংকার নিয়ে। যাকোব ৪:৬ 
পদে আমরা পড়ি, ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নতনম্রদের প্রদান করেন অনুগ্রহ। 
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যীশ ু যখন ধর্মীয় নেতাদের মোকাবিলা করেন, অথচ পাপীদের কাছে উপলব্ধ হন, তখন আমরা এ-
বিষয়ের ভুরি ভুরি উদাহরণ পাই। 
 ধর্মীয় নেতারাই যে কেবলমাত্র এই ফাঁদে পড়েছিলেন, তা নয়। যীশুর নিজের বন্ধুরা ও 
পরিবারের লোকেরাও, তিনি কে ছিলেন, তা বুঝতে অসমর্থ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, যীশুর মাথা 
খারাপ হয়ে গিয়েছিল।	  তাই আমরা ২০,২১ পদে ও ৩১-৩৫ পদে লক্ষ্য করি, তাঁরা যীশুকে ঘরে ফিরিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর কাছে পৌঁচেছিলেন। ঈশ্বরের পরিবার বলতে আমরা যা বুঝি, তিনি তা 
প্রতিষ্ঠিত করে তাঁদের উত্তর দিলেন। মার্ক ৩:৩৫ পদে তিনি বললেন, “কেউ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা 
পালন করে, তাহলে সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।” স্বর্গীয় পিতা আপনাকে যে পরিবার জোগিয়ে 
দিয়েছেন, আপনি কি তার মধ্যে আশ্বাস ও প্রেরণা লাভ করেন? 
 যদিও যীশুর ঘনিষ্ঠজনেদের মধ্যে অনেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যীশ ুতাঁর অভিপ্রায় 
থেকে কিন্তু বিচ্যুত হননি। সম্ভাবনা কম, এমন বারো জনের দলকে তিনি তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য 
বেছে নিয়েছিলেন। এই ব্যক্তিদের আহ্বান করা হয়েছিল যীশুর সঙ্গে থাকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
লাভের জন্য, যেন পরবর্তী সময়ে তাঁরা প্রভুর চাক্ষুষ সাক্ষীরূপে পরিচিত হন। তাঁদের অভিজ্ঞতা 
লাভের প্রয়োজন ছিল যে, যীশ ুকী বলতে চাইছেন, তা বুঝে নেওয়ার। কেবলমাত্র যে ব্যক্তির প্রভু 
যীশ ুসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা আছে, সেই তাঁর সাক্ষ্য হতে পারে। যীশুর সঙ্গে কোনো পুরুষ বা নারীর 
যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই কথার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। জীবিত ঈশ্বরের সঙ্গে 
সম্পর্কের কারণে যে জীবন পরিবর্তিত হয়েছে, সেই বার্তার মধ্যে ক্ষমতা নিহিত থাকে। 
 যখনই যীশুর কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা দুর্বহ কাজ থাকত, তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ তিন 
শিষ্য, পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যাকোব ও যোহনকে তিনি ‘বজ্রতনয়’ 
আখ্যা দিয়েছিলেন। শিমোনকে তিনি ‘পিতর’ বা পাথর, এই উপনাম দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষ্যমর 
(শহিদ) যাকোব অনেকের অনুকরণের জন্য এক নমুনা স্থাপন করেছেন। শেষতম জন যোহন থেকে 
গিয়েছিলেন তাঁদের সকলের তথ্য সংগ্রহের জন্য। তাঁর অন্তিম অভিব্যক্তি পাওয়া যায় যোহন 
লিখিত সুসমাচারে, তিনটি পত্রে ও প্রকাশিত বাক্যে। 
 যীশ ু কয়েকজন মাত্র “ভালো মানুষকে” আহ্বান দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে সময় 
কাটিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কাজ করে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন ও তাঁর সাক্ষ্যরূপে তাঁদের গড়ে 
তুলেছিলেন। আপনি কি যীশুর সঙ্গে সময় কাটাতে চান, যেন আপনি তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন ও 
তাঁর অনুগামী হন? আপনি কি তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন? কেবলমাত্র যখন আমরা তাঁর কাছে 
সমর্পিত হই, তখনই তিনি আমাদের তাঁর কার্যোপযোগী মাধ্যমরূপে শাশ্বত আশীর্বাদের জন্য 
ব্যবহার করেন। 
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খ্রীষ্টের অনুগামীরূপে, আমরা অবশ্যই পরিচর্যার জন্য তাঁর সত্য, তাঁর প্রাধান্যের 
বিষয়গুলি ও তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকব, যদিও তা অন্যদের কাছে মূর্খামির 

মতো মনে হয়। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৪র্থ পাঠ : ৪,৫ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু সত্যের দ্বারা অন্ধকারের রাজ্য ও ভয়কে জয় করেছেন। 
 
প্রথম দিন  
পাঠ করুন : মার্ক ৪:১-২০ 
 ১. এই বিভাগে  কোন সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ (ফ্রেস্) বা ধারণার কথা পুনরাবৃত্তি  
  করা হয়েছে?        
 ২. যীশ ুযে-সব লোকের কাছে কথা বলছিলেন, তাদের ও তাদের জীবন থেকে   
 আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি? 
 ৩. ৯-১২ পদে বর্ণিত দ ুধরনের দলের লোকদের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল, তা বর্ণনা  
  করুন।  
 ৪. বীজ, বীজবপক এবং মাটি, কে বা কারা? 
 ৫. কোন্ ধরনের মাটি আপনার কথা উপযুক্তরূপে বর্ণনা করে বলে আপনি মনে  
  করেন এবং এর মাধ্যমে যীশ ুআপনার সঙ্গে কী কথা বলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৪:২১-৩৪ 
 ১. এই দুটি উপমা (দৃষ্টান্ত-কথা/রূপক) থেকে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আপনি কী  
  শিক্ষা লাভ করেন? 
 ২. ২৪ পদ থেকে বলুন, যীশুর উপদেশ শুনে কী-উপকার হতে পারে (বা কোন্   
  প্রতিশ্রুতি আমরা লাভ করতে পারি)? 
 
তৃতীয় দিন  
পাঠ করুন : মার্ক ৪:৩৫-৪১ 
 ১. ঝড়ের পূর্বে বা পরে শিষ্যদের মনে যে বিভিন্ন ধরনের ভয় ছিল, তা কি আপনি  
  ব্যাখ্যা করতে পারেন? 
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 ২. আপনার কি কোনো ঝড়ের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে? ওই ঝড়ের মধ্য 
  দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে কী শিক্ষা দিয়েছেন, তা বর্ণনা করুন। 
 ৩. আপনার জীবনে আসা বিভিন্ন ঝড়ের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে যে-সব শিক্ষা  
  দিয়েছেন, আপনি কি তা অন্যদের কাছে বলবেন?  
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৫:১-২০ 
 ১. শাস্ত্রের এই অংশটি থেকে ভূতদের সম্পর্কে আমরা কোন্ সব সত্য শিখতে  
  পারি? 
 ২. এই লোকটির সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎ হওয়ার পরে তার মধ্যে শারীরিক, আবেগগত,  
  মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক কী কী পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল? 
 ৩. এই অলৌকিক ঘটনার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৫:২১-৪৩ (২৪-৩৪) 
 ১. এই মহিলা কোন্ ধরনের ঝড় সহ্য করছিল? তার ঝড় কতদিন স্থায়ী হয়েছিল? 
 ২. সে সাহায্যের জন্য কোথায় গিয়েছিল? আপনি যখন ঝড়ের সম্মুখীন হন, তখন  
  সর্বপ্রথমে কোথায় সাহায্যের জন্য যান?  
 ৩. যীশুর মধ্যে আপনি কোন্ গুণ দেখতে পাচ্ছেন? 
 ৪. যায়ীর কে ছিলেন? তিনি কেন যীশুর কাছে এসেছিলেন? 
 ৫. যীশ ুকীভাবে জনতা থেকে পৃথকরূপে ঘটনাটি দেখেছিলেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৪র্থ পাঠ :  “যীশু তাঁর রাজ্যের পরাক্রম প্রদর্শন করেন”     
পাঠ :   মার্ক ৪,৫ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ৪:২০ : “আর, যারা উত্ কৃষ্ট জমিতে উপ্ত বীজের মতো, তারা বাক্য 
   শ্রবণ করে তা গ্রহণ করে এবং যা বপিত হয়েছিল, তার ত্রিশগুণ,   
   ষাটগুণ, এমনকি, শতগুণ পর্যন্ত ফল উত্ পন্ন করে।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুসত্যের দ্বারা অন্ধকারের রাজ্য ও ভয়কে জয় করেন। 
জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা বিশ্বাসে জীবনযাপন করা পছন্দ করে, ভয়ে নয়।  
   তারা উৎকৃষ্ট বীজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, যা যীশ ুতাদের হৃদয়ে বপন  
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   করতে চান।         
 
সংক্ষিপ্তসার : বিভিন্ন বীজের উপমা, (ঈশ্বরের) রাজ্যের উপমা, যীশুর ঝড় থামানো, এক 
বাহিনী-ভূত থেকে এক ব্যক্তিকে যীশুর আরোগ্য দান, রক্তস্রাববিশিষ্ট এক মহিলাকে যীশুর 
আরোগ্য দান, যীশুর একটি মেয়েকে মৃত্য ুথেকে জীবন দান। 
 প্রত্যেকটি স্তরেই যীশুর পরিচর্যা সুগভীররূপে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাঁর অলৌকিক কর্মগুলির মাধ্যমে তাঁর পরাক্রমের 
প্রদর্শন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর তাঁর বার্তার সমস্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যীশ ুও তাঁর অলৌকিক 
কর্মগুলির কথা যেমন যেমন ছড়িয়ে পড়ছিল, লোকেরা বিপুল সংখ্যায় তাঁকে দেখতে আসছিল। 
ধর্মীয় নেতারা প্রথম দিকে ঔৎসুক্যের কারণে আসছিলেন, পরে তাঁরা তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে ও 
তাঁকে ফাঁদে ধেলার জন্য আসতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর কৃত বিস্ময়কর কর্মগুলি দেখতে ও তাঁর 
উপদেশামৃত শুনতে আসত। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত প্রত্যাশা, যীশ ুযে বার্তা নিয়ে 
এসেছিলেন, তার প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ হয়ে উঠল। তিনি তাঁর আত্মবলিদানের মাধ্যমে তাদের এক 
আত্মিক জীবনের রাজ্য ও স্বাধীনতার প্রতি চালিত করছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ জনই বুঝতে পারল না 
বা সেই ধরনের স্বাধীনতাকে স্বাগত জানালো না। এই কারণে, প্রভু তাদের কাছে উপমা ব্যবহার করে 
বা রহস্য কথার মাধ্যমে কথা বলতে লাগলেন, যেন যারা বিশ্বাসে তাঁকে গ্রহণ করতে চায়, তারা তাঁর 
অন্বেষণ করে। যীশ ুবীজবপকের বীজ বোনার উপমার দ্বারা এই সত্যের ব্যাখ্যা করলেন। তিনি ঈশ্বরের 
বাক্যকে বীজের সঙ্গে এবং বিভিন্ন ধরনের মাটিকে মানব-হৃদয়ের জমির সঙ্গে তুলনা দিলেন। ঈশ্বরের 
বাক্য ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র যাদের হৃদয় পবিত্র আত্মা তৈরি করেছেন, তারাই সেই 
বাক্যকে গ্রহণ করবে এবং এক ফসলে পরিপূর্ণ শস্যচয়নের জন্য বৃদ্ধি পাবে। এটি বুঝবার জন্য একটি 
কষ্টকর সত্যবিশেষ ছিল। ১ করিন্থীয় ২:১০,১১; ৪:১ পদে বলা হয়েছে, যারা মাংসিক বা সাংসারিকমনা 
(জাগতিক) লোক, তাদের কাছে ঐশ্বরিক সত্য হল রহস্যের মতো, যদিও তা ঈশ্বরের আত্মা 
প্রকাশ করে থাকেন। বিশ্বাস হল ঈশ্বরের দেওয়া এক উপহার, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ঐকান্তিক 
প্রত্যুত্তর কামনা করেন ও তাকে সম্মান দেন। মার্ক ৪:২৪,২৫ পদে আমরা পড়ি, আমরা যা শুনি তা 
আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে, কারণ যে পরিমাপ আমরা ব্যবহার করব, আমাদের তার থেকেও 
বেশি পরিমাপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। “কারণ যার কাছে কিছু আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; 
কিন্তু যার কিছু নেই, তার কাছে যা-আছে, তা-ও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।” ঈশ্বরের ইচ্ছা 
ও আমাদের প্রত্যুত্তর (সাড়া দান) একসঙ্গে কাজ করে। যদি আমরা সত্যের অন্বেষণ করি, আমরা 
অনেক বেশি আবিষ্কার করব, যা সম্ভবত আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। পবিত্র আত্মা আপনার 
হৃদয়ে কাজ করেন, এ-জন্য আপনি কি প্রার্থনা করেন, যেন আপনি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ 
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করতে পারেন? বিজ্ঞতার জন্য প্রার্থনা করুন, বিশ্বাস চেয়ে নিন, পরিশ্রমের সঙ্গে অধ্যয়ন করুন, 
যেন আপনার হৃদয় উর্বর মাটিতে পরিপূর্ণ হয়।  
 ৪র্থ অধ্যায়ের শেষাংশ ও ৫ম অধ্যায়ের প্রথমাংশ আমাদের ভয়ের উপরে পাঠ শিক্ষা দেয়। 
প্রথমত, শিষ্যেরা যখন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাত্রা করছিলেন, তাঁরা এক ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা 
করেন। জীবনের বিভিন্ন ঝড় আমাদের সকলের উপরে আসে। তারা অভ্যন্তরীণ শত্রু অথবা বাইরের 
শক্তি, আচরণ, অভ্যাস, অসুস্থতা, মৃত্য ুও কঠিন পরিস্থিতির মধ্য থেকে আসে। যীশুর উপস্থিতি 
পার্থক্য গড়ে দেয়। যীশুই সব বিষয়ের প্রভু। তিনিই আরোগ্যদাতা ও উদ্ধারকারী। যে-কোনো 
পরিস্থিতি ও ঝড়ে, আমাদের প্রয়োজনে, তিনিই হলেন কর্তৃত্বকারী ও আমাদের সঙ্গী। যখন আপনি 
ভয় পান ও বিভিন্ন ঝড়ের মধ্যে যুঝতে থাকেন, তখন কোন্ কোন্ ঐশ্বরিক চরিত্রকে আপনি 
আঁকড়ে ধরে থাকতে চান? 
 যীশ ুযখন সেই হ্রদের অপর পারে, গেরাসেনীদের এলাকায় গেলেন, তিনি এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ 
পেলেন। সে কবরস্থানে থাকত, তাকে প্রায়ই শিকল দিয়ে বাঁধা হত এবং সে পাথর দিয়ে নিজেকে 
ক্ষতবিক্ষত করত। যীশ ুসব ভূতকে বের করে দিলেন। তারা সংখ্যায় ছিল ২,০০০। তারা শুয়োরদের 
মধ্যে প্রবেশ করল ও তারা গিয়ে হ্রদের জলে ডুবে মরল। বিস্ময়কররূপে, ওই অঞ্চলের লোকেরা, 
সেই যন্ত্রণাগ্রস্ত হিংস্র মানুষটিকে ভূতদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যীশুকে ধন্যবাদ দিল না। 
তারা অনুনয় করল যীশুকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য। শুয়োরগুলির সঙ্গে তাদের লাভের অঙ্ক 
জলে গেল। দুর্আভগ্যবশত, তাদের কাছে ওই সহ-নাগরিকটির চেয়ে শুয়োরগুলি বেশি মূল্যবান ছিল। 
আরোগ্যপ্রাপ্ত ওই লোকটি যীশুকে অনুসরণ করার জন্য অনুমতি চাইল, কিন্তু তাকে বলা হল, সে 
যেন ফিরে গিয়ে ওই ঘটনার কথা তার পরিবার ও অন্যদের কাছে বলে। সে যেন বলে যে কীভাবে যীশুর 
সান্নিধ্যে তার জীবন পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের সবারই অনুগ্রহ-লাভের এক কাহিনী 
আছে, যা পৃথিবীর লোকেরা আমাদের কাছে শুনতে চায়। যীশ ুযেখানে আমাদের স্থাপন করেন, সেখানে 
থাকা হল শিক্ষালাভের একটি প্রাথমিক স্তর। ফিলিপীয় ৩:১২ পদে পৌল বলেছেন, তিনি সব 
পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছিলেন। যীশ ুসন্তুষ্ট হন যখন আমরা সেই সব বিষয়ে বিশ্বস্ত হই, 
যা অনেকের কাছে নগণ্য বিষয় মাত্র। কোন্ নগণ্য বিষয় ঈশ্বর আপনাকে তত্ত্বাবধানের জন্য 
দিয়েছেন? 
 ভয় সম্পর্কে আমাদের পাঠ সিনাগগের অধ্যক্ষ যায়ীরের কাহিনীতেও এগিয়ে যায়। তিনি-ও 
যীশুর কাছে ভয় নিয়ে এসেছিলেন। যীশুর চারপাশে যারা ছিল, তিনি তাদের মতো ছিলেন না। তিনি সেই 
ধর্মীয় শ্রেণীর লোকেদের অঙ্গ ছিলেন, যারা যীশুর বিরোধিতা করত।  যায়ীর কিন্তু যীশুর পরাক্রমে 
বিশ্বাস করতেন, আর সেই আচরণই তাঁকে যীশুর সামনে নতজান ুহতে সাহায্য করেছিল। মথি ৯:২৩-২৬ 
পদে তাঁর বিশ্বাসের কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনা আছে, যা তাঁর কন্যাকে রক্ষা করেছিল। যীশ ুহলেন তাদের 
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কাছে রোগ-নিরাময়ের উৎসস্বরূপ, যারা বিশ্বাসে তাঁর কাছে যায়। তবুও যীশ ুজানেন যে, আমাদের 
বিশ্বাস দুর্বল, আর তিনি তাদের পুরস্কৃত করেছিলেন যারা সততা অবলম্বন করে তাদের 
প্রয়োজনীয়তা ও সন্দেহের কথা স্বীকার করেছিল। জীবনের কোন্ এলাকায় আপনার 
আরোগ্যলাভের প্রয়োজন আছে? যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আশাহীন মনে হয়, আপনি যদি বিশ্বাস 
করেন, তহলে যীশ ুআজ-ই আপনাকে সাহায্য করবেন।  

 
খ্রীষ্টের অনুসারীরা বিশ্বাসে জীবনযাপন করা পছন্দ করে, ভয়ে নয়।  তারা উৎকৃষ্ট বীজ 

গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, যা যীশু তাদের হৃদয়ে বপন করতে চান। 
   



27 
 

 

মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৫ম পাঠ : ৬ষ্ঠ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু শারীরিক ও আত্মিক বাস্তবতার উপরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রদর্শন 
করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৬:১-৬ 
 ১. যীশুকে তাঁর নিজ নগরে কীভাবে গ্রহণ করা বা স্বাগত জানানো হয়েছিল? 
 ২. যে-সব প্রতিক্রিয়া এই অংশে আমরা দেখতে পাই, সেগুলির কী কী কারণ   
  থাকতে পারে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৬:৭-১৩ 

১. যীশ ুপ্রচার কার্যে শিষ্যদের প্রেরণ করার সময় তাঁদের কী কী নির্দেশ   
 দিয়েছিলেন? 

 ২. যাত্রাপথে কিছু সঙ্গে নিতে প্রভু নিষেধ করেছিলেন – এর কী কারণ থাকতে  
  পারে বলে আপনি মনে করেন? 
 ৩. বিভিন্ন গ্রামে ও নগরে শিষ্যেরা কোন্ বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল? 
 ৪. একা কাজ করার চেয়ে দুজন দুজন করে কাজ করা কি আপনি ভালো মনে  

 করেন, কেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৬:১৩-২৯ 
 ১. বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের শিরশ্ছেদ কীভাবে ও কেন করা হয়েছিল, কাহিনীটি  
  পুনরায় বলো। 

২. বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের শিরশ্ছেদের কাহিনী এই অংশে কেন লেখা হয়েছে বলে  
 আপনি মনে করেন? 

 ৩. প্রভু যীশুর অনুসারী হওয়ার ক্ষেত্রে কী কী ধরনের ঝুঁকি থাকতে পারে? 
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 ৪. প্রভু যীশুর অনুসারী হওয়ার উদ্দেশে আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আপনি কি কোনো 
  কষ্ট-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৬:৩০-৪৪ 
 ১. যীশ ুকেন চেয়েছিলেন, শিষ্যেরা কিছু সময় তাঁর সঙ্গে একান্তে কাটান? এটি কি  
  আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ? 
 ২. জনতা ও তাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে যীশ ুকীভাবে তাঁর অনুভূতিপ্রবণতা  
  (বা স্পর্শকাতরতা) দেখিয়েছিলেন? 
 ৩. পর্বতশিখরে সেদিন লোকেরা কোন্ অলৌকিক কর্ম দেখেছিল? 
 ৪. জনতা তাঁকে অনুসরণ করছিল বলে যীশ ুকি বিরক্ত হয়েছিলেন? 
 ৫. ৩৪ পদ অনুযায়ী, তিনি লোকের ভিড়কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন? 
 ৬. যীশ ুশিষ্যদের কী করতে বলেছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
মার্ক ৬:৪৫-৫৬ 
 ১. ৪৫ পদ অনুসারে, কে শিষ্যদের রাত্রিবেলা নৌকাযাত্রায় প্রেরণ করেছিলেন? 
 ২. এই সময়ে, যীশ ুকেন শিষ্যদের ঝড়ের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে আপনি  
  মনে করেন? 
 ৩. ৫২ পদ অনুসারে, শিষ্যদের বিশ্বাসের অবস্থান কী রকম ছিল? 
 ৪. আপনার বিশ্বাসকে জাগৃত করা বা সতর্কবাণী দেওয়ার জন্য যীশ ুকি আপনাকে  

 কখনও কোনো কষ্টকর সমস্যার মুখে যেতে দিয়েছেন? 
 ৫. এই অধ্যায়ে আমরা যীশুর প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির বহু ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে 
  পাই। আপনি এদের মধ্যে কাদের মতো – জনতার, ধর্মীয় নেতাদের না   
  শিষ্যদের?  
 ৬. আপনাকে কোন্ বিষয় যীশুর প্রতি আকৃষ্ট করে? 
 ৭. একট ুসময় নিয়ে প্রার্থনা করুন, যেমন যেমন যীশুর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান  
  বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বর যেন আপনার বিশ্বাসও তেমনই বৃদ্ধি করেন। 
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ষষ্ঠ দিন 
৫ম পাঠ : “ভুল বোঝাবুঝি, সাক্ষ্যমর (শহিদ) হওয়া ও অলৌকিক কর্মগুলি প্রভু 
যীশু    খ্রীষ্টের অবধারিত পরিণতির পূর্বাভাস ছিল।”    
পাঠ :   মার্ক ৬ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ৬:৫০ : “সাহস করো, এ-আমি; ভয় কোরো-না।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুশারীরিক ও আত্মিক বাস্তবতার উপরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন। 
জীবনের নীতি : জীবন-ঝড়ে খ্রীষ্টের অনুসারীরা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করেন।  
 সংক্ষিপ্তসার : যীশুকে প্রত্যাখ্যান (অগ্রাহ্য করা); বারো জন প্রেরিতশিষ্যকে 
প্রচারে প্রেরণ; বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের হত্যা; পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো; যীশুর 
জলের উপরে হেঁটে যাওয়া ও গিনেষরৎ-প্রদেশে যীশুর রোগ-নিরাময়।  
 যীশ ুতাঁর নিজের নগরে ফিরে এলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে অনুসরণ করল। অন্য নগরগুলিতে 
যেমন, তিনি সেখানেও সিনাগগে (সমাজগৃহে) প্রচার করা শুরু করলেন, কিন্তু তারা এতে বিরক্ত হয়ে 
প্রতিরোধ করল এবং তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা (বা প্রামাণিকতা) ও কর্তৃত্বাধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন 
করল। তাদের পাপপূর্ণ অবিশ্বাসের জন্য যীশ ুনিজেকে সীমাবদ্ধ করলেন। অবিশ্বাসের জন্য সব সময়ই 
এক চড়া মূল্য দিতে হয়। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এ-রকম হয় যে, আমরা যা-কিছু আমাদের চেতনার 
দ্বারা উদ্ঘাটিত করতে পারি, তার প্রতি সংকীর্ণ ও গণ্ডিবদ্ধ হয়, তাহলে আমাদের জীবনও হবে 
সীমাবদ্ধ এবং আত্মিকভাবে অপুষ্টিকর। কেবলমাত্র প্রকৃতির (বা স্বাভাবিক অবস্থা) দ্বারা জীবনকে 
কখনও ব্যাখ্যা করা যাবে না। আসুন, আমরা আমাদের দর্শনের (দৃষ্টিশক্তির) দ্বারা যেন সীমিত না-হই। 
পরিবর্তে, আসুন আমরা ঊর্ধ্বদিকে ও দৃশ্যমান বস্তুকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি করি, যেন ঈশ্বরের 
অকল্পনীয় বাস্তবতাকে উপলব্ধি  করতে পারি। তাঁর পরাক্রম ও রসদভাণ্ডার হল অসীম। আপনার 
কার্যকলাপ কি প্রভু যীশুর ব্যক্তিসত্তা ও অতিলৌকিক কর্মের প্রতি অন্যদের বিবেচনা করার জন্য 
উৎসাহিত করে?  
 যতদূর সম্ভব হয়, ভিড়ের পেছনে যাবেন না। যীশ ুএক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে উপদেশ দিতে 
দিতে যেতেন। তারপর, তিনি তাঁর শিষ্যদের, দুজন দুজন করে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা দিয়ে শান্তির সঙ্গে 
প্রেরণ করতেন। যারা তাঁর নামের পরিচর্যা করতে চায়, তিনি এখনও তাদের সুসজ্জিত করে নির্দেশ 
দান করেন ও কর্মক্ষেত্রে পাঠান। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তাঁর জোগান পর্যাপ্ত, অর্থাৎ তিনি 
সব কিছু যথেষ্ট পরিমাণে জোগিয়ে দেন? 
 যেমন যেমন যীশুর নাম ও কাজের কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল, রাজা হেরোদ তা শুনতে 
পেলেন। তিনি মনে করলেন, যে বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের মস্তক তিনি ছেদন করিয়েছিলেন, তিনিই 
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মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের মৃত্য ু ছিল প্রভু যীশুর মৃত্যুর 
পূর্বাভাস এবং শিষ্যত্বের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, এ তা প্রদর্শন করেছিল। যীশ ুযখন যোহনের 
মৃত্যুর সংবাদ শুনেছিলেন, তিনি শিষ্যদের এক নির্জন স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নিয়ে যেতে 
চাইলেন। কিন্তু জনতার ভিড় তাঁর পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করল। বিশ্রাম করার পরিবর্তে, যীশ ুজনতার 
প্রতি সহানুভূতিশীল হলেন। ৩৪ পদ আমাদের বলে, তিনি তাদের যেন পালকবিহীন মেষপালের মতো 
লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাদের বহু বিষয়ে উপদেশ দিলেন এবং পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে 
অলৌকিকভাবে ৫,০০০ এরও বেশি মানুষকে খাবার খাওয়ালেন।  
 জনতাকে বিদেয় দিয়ে যীশ ুপর্বতশিখরে প্রার্থনা করার জন্য উঠে গেলেন এবং শিষ্যদের 
আদেশ দিলেন নৌকায় করে সমুদ্রের অপর পারে বেথসৈদার উদ্দেশে যাত্রা করতে। কিছুক্ষণ পরে 
তিনি দেখলেন, সামুদ্রিক এক ঝড়ের কারণে শিষ্যেরা নৌকা বাইতে বেগ পাচ্ছেন। তাই তিনি তাঁদের 
সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গেলেন। তিনি জলের উপরে দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে পৌঁছালেন। সেখানে 
পৌঁছানোর পর তিনি সমুদ্রকে শান্ত করলেন। শাস্ত্রের পাঠ্যাংশে লেখা আছে, তাঁরা যারপরনাই 
বিস্মিত হয়েছিলেন, “কারণ তাঁরা ওই রুটি খাওয়ানোর ঘটনা থেকে কোনও অন্তর্দৃষ্টি লাভ 
করেননি, বরং তাঁদের মন কঠিন হয়ে পড়েছিল।” এ কি বিস্ময়কর নয়? যীশ ুযদিও বিভিন্ন উপায়ে 
নিজেকে তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মন কিন্তু কঠিনই ছিল। যদিও তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের 
পুত্ররূপে চিনতে পারেননি, তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করে গেলেন। যীশ ুনিরন্তর তাঁদের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ 
করে গেলেন এবং এক প্রকৃত ও পরিত্রাণদায়ী বিশ্বাসের প্রতি তাঁদের চালিত করলেন। 
 যখন আমরা প্রত্যেকটি অলৌকিক কাজ, প্রত্যেকটি রোগ-নিরাময়ের ঘটনা লক্ষ্য করি, 
আমরা অবশ্যই যীশ ুযে উপদেশ দিচ্ছিলেন, সেই অপূর্ব সত্যের ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখব।  শারীরিক 
ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেও ছাড়িয়ে, যে সব আত্মিক বাস্তবিকতা প্রকাশিত হয়েছে, 
আমরা সেই সব বিষয় মনোযোগের সঙ্গে দেখব। এই সব কাহিনীতে, আমরা ঈশ্বরের চরিত্র 
সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখি। আমরা দেখতে পাই যে, শারীরিক ও আত্মিক বাস্তবতার উপরে তাঁর 
পরাক্রম বা ক্ষমতা আছে। আমরা আরও দেখি, যাদের তাঁর প্রয়োজন ছিল, তাদের প্রতি, তাঁর 
সহানুভূতিশীলতায় পূর্ণ মহা পরাক্রমের কথা। আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঝড়ে 
তাঁর উপস্থিতিই যথেষ্ট। যেমন তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, “ভয় কোরো না, সাহস করো, 
আমি এখানে আছি!” একই কথা তিনি আজ আমাদেরও বলেন। 

 
জীবনের ঝড়ে খ্রীষ্টের অনুসারীরা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করেন। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৬ষ্ঠ পাঠ : ৭ম অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু হৃদয়ের সত্যকে প্রকাশ করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৭:১-১৩ 
 ১. কাদের নিয়ম-নীতি বা ঐতিহ্য (প্রথা) শিষ্যেরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? 
 ২. ৬ পদে যীশ ুধর্মীয় নেতাদের কী বলে সম্বোধন করেছিলেন? কেন? 
 ৩. যীশ ুতাদের কী শিক্ষা দিতে চাইছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৭:১৪-১৬ 
 ১. ১৫ পদে যীশ ুজনতার উদ্দেশে কী কথা বলছেন? 
 ২. এর অর্থ কী, বলে আপনি মনে করেন? 
 ৩. যীশ ুকেন বলেছেন, “যার কান আছে, সে শুনুক”? 
 ৪. ঐশ্বরিক সত্য শোনার জন্য কে আমাদের কান দিয়েছেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৭:১৭-২৩ 
 ১. ১৭-২৩ পদে যীশ ুতাঁর শিষ্যদের কাছে কীভাবে তাঁর উপদেশের ব্যাখ্যা   
  করেছেন?  
 ২. যীশুর শিষ্যেরা কেন ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন না? 
 ৩. আপনার জীবনে কি এমন কোনও দিক আছে, যেখানে আপনি ঐশ্বরিক সত্যের  

 চেয়ে মানুষের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৭:২৪-৩০ 
 ১. টায়ারের (সোরের) মহিলাটি কী চেয়েছিল, যীশ ুতার প্রতি করেন? 
 ২. যীশ ুকীভাবে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন? তার জীবনে সেটির কী-অর্থ ছিল? 
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 ৩. যীশ ুকেন তার অনুরোধ রক্ষা করলেন? 
৪. এই নারীর জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি? (আরও দেখুন,  মথি ১৫:২১-

২৮)। 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৭:৩১-৩৭ 
 ১. ৩১-৩৭ পদে, বধির (কালা) মানুষটিকে সুস্থ করার জন্য যীশ ুকী করেছিলেন? 
 ২. তাঁর এই অস্বাভাবিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় জনতার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি  
  হয়েছিল? 
 ৩. ওই বধির ব্যক্তিটিকে সুস্থ করার পর যীশ ু৩৬ পদে কেন তাকে তা কারও  
  কাছে বলতে নিষেধ করলেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৬ষ্ঠ পাঠ :  “যীশু শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হৃদয়ের অন্বেষণ করেন।”  
পাঠ :   মার্ক ৭ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ৭:১৫ : “আপনারা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য ঈশ্বরের  
   আদেশকে একপাশে ফেলে রাখেন।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুহৃদয় (বা মনের) সত্যকে প্রকাশ করেন। 
জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাঁর কথা শুনে অন্তর দিয়ে তা পালন করে।   
সংক্ষিপ্তসার : আত্মিক নেতাদের ভণ্ডামির প্রতি যীশুর প্রত্যুত্তর; অ-ইহুদি নারীর প্রতি 
যীশুর সহানুভূতি প্রদর্শন; যীশ ুএক মূক-বধির ব্যক্তিকে আরোগ্যতা দেন।  
 ঈশ্বর সব সময়ই আমাদের আচরণের চেয়ে আমাদের হৃদয়ের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখান। যারা 
তাঁকে প্রকৃতই ভালোবাসে, তিনি তাদের উপাসনা বাসনা করেন। ঐতিহ্য (রীতি-নীতি বা প্রথা) মানুষ 
তৈরি করেছে, তারা সচেষ্ট হয় তা ব্যবহার করে নিজেরা উল্লেখিত হওয়ার জন্য, কিন্তু তারা 
বিশ্বস্ততা ও ভক্তিপূর্ণ দায় বা উত্তরাধিকারের জন্য সচেষ্ট হয় না। হিব্র ু সংস্কৃতিতে এটিই 
কেবলমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না, এটি আজকেরও একটি আলোচনার প্রসঙ্গ। ঐতিহ্য 
ভালো কি মন্দ হবে, তা নির্ভর করে আমরা কীভাবে সেগুলি পালন করি, তার উপর। লক্ষ্য করুন, 
জেরুশালেম থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিল যীশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য। তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল 
এবং জেরুশালেম পর্যন্ত পৌঁচেছিল। এই বিষয়টি প্রধান যাজকদের ও শাসককুলকে দারুণ দুশ্চিন্তায় 
ফেলেছিল। নেতারা লক্ষ্য করলেন, যীশ ুও তাঁর শিষ্যেরা খাবার খাওয়ার আগে প্রথামতো তাঁদের হাত 
ধুলেন না। সেটি ছিল তাঁদের ঐতিহ্যবাহী, সংস্কারমূলক প্রথা। তাঁদের হাত দুটি বের করতে হত, হাতের 
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চেটো উপর দিকে থাকত, দুটি হাত জড়ো করে পেয়ালার মতো করে নিজেদের উপরে জল ছিটাতে 
বা ঢেলে দিতে হত। তারপর একটি মুষ্টি ব্যবহার করে অন্য হাতটি মুছতে হত ও শেষে, অন্য হাতটি 
দিয়ে প্রথম হাতের মুষ্টি মুছে দিতে হত। 
 উপর্যুপরি, বেশ কয়েকবার, যাজকেরা এই সব নিয়ম-নীতি ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা করতেন, 
এমনকি, তার সঙ্গে আরও সব নিয়ম-কানুন জুড়ে দিতেন। তারা বংশপরম্পরায় লোকেদের কাছে শত 
শত নিয়ম, নীতি, ঐতিহ্য পালন করার জন্য আদেশ দিতেন। বিধান বা ব্যবস্থা যে কারণের জন্য দেওয়া 
হয়েছিল, তাঁরা সেই আসল কারণটিই ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ও আনুগত্য ছিল বাহ্যিক 
বাধ্যতার ও ধার্মিকতার চিত্র তুলে ধরা, যা ওই সব ঐতিহ্য চিত্রিত করত। যীশ ুওই সবেরই প্রতিরোধ 
এই অধ্যায়ে করেছেন। তিনি সূচিত করলেন, তাঁদের জীবনে ওই সব ঐতিহ্য কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করেছে; তা কেবল ভণ্ডামির জন্ম দেয়। মথি ১৫:১২ পদে শিষ্যেরা বলেছেন, “আপনি কি জানেন, এ-
কথা শোনার পর ফরিশীরা অসন্তুষ্ট হয়েছে?” যীশ,ু ভাববাদী যিশাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁদের কাছে 
প্রকাশ করলেন যে, ফরিশীদের কথাবার্তা ঠিক ছিল, কিন্তু তাদের আচরণ ঠিক ছিল না এবং ধর্মীয় 
উপাসনার ছদ্মবেশে তাদের মধ্যে ছিল জাগতিক দর্শন। তারা ঈশ্বরের আদেশ বিসর্জন দিয়ে মানুষদের 
ঐতিহ্য (রীতি-নীতি) নিয়ে মেতে থাকত। যীশ ু এ-বিষয় স্পষ্ট করে দিলেন যে, প্রকৃত পরিষ্করণ 
(শুচিশুদ্ধতা) হল আন্তরিক ব্যাপার, বাহ্যিক নয়। আমরা খ্রীষ্টের আত্ম-বলিদানমূলক মৃত্যুর কারণে 
বিশ্বাসে শুচিশুদ্ধ হয়েছি, আমরা কী খাই বা না-খাই, তার ভিত্তিতে নয়। খ্রীষ্টের অনুগমী হওয়া তাঁর 
ধার্মিকতার ভিত্তিতে হয়, আমাদের নয়। আপনি কি ঐতিহ্য থেকে সত্যকে পৃথক করার জন্য  
ঈশ্বরের বাক্য ভালোভাবে জানেন? আপনি কি বিভিন্ন নীতি-নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা, না      
হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসেন ও তাঁর আদেশ পালন করেন? 
 এর পরে, যীশ ু টায়ারের (সোরের) অ-ইহুদি অধ্যূষিত অঞ্চলে গেলেন এবং অবধারিতরূপে 
একজন অ-ইহুদি নারীর সম্মুখীন হলেন। তার মেয়েকে মন্দ-আত্মা ভর করেছিল। তাই সে যীশুকে 
সাহায্য করার জন্য ভীষণভাবে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। তিনি তার প্রত্যাশাকে অস্বীকার করলেন 
না, কিন্তু সাধারণভাবে এই সত্য তুলে ধরলেন যে, তাঁর মিশনকার্যের প্রাথমিকতা হল ইস্রায়েল জাতির 
প্রতি। সেই নারীর বোধশক্তি ইহুদিদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যীশ ুতাঁর উপরে ওই নারীর আস্থা 
লক্ষ্য করে, তাঁর কন্যাকে সুস্থ করে দিলেন। যীশ ুলাগাতার বিশ্বাস ও নম্রতাকে সম্মান করেন। প্রভুর 
উত্তর পাওয়ার জন্য আপনি কতদূর পর্যন্ত যেতে ইচ্ছুক? 
 অনেকে শাস্ত্রের এই অংশটি ইহুদিদের প্রতি যীশুর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার বিষয়রূপে ব্যাখ্যা 
করেন। এ-কথা সত্যি বলে মেনে নিয়েও, আমরা যদি বৃহত্তর প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে তার 
মধ্যে কিছু সত্যের ঐশ্বর্য নিহিত দেখব।	  এ বিষয় বড়ই আগ্রহের সৃষ্টি করে যে, ঐতিহ্য সম্পর্কে 
উপদেশ দেওয়ার অব্যবহিত পরেই যীশ ুটায়ার ও সীদোনের মতো পরজাতীয় নগরে গিয়েছিলেন। 
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তিনি তাঁর শিষ্যদের গুরুত্বপূর্ণ সব উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়গত দলের 
বিষয়ে ব্যাখ্যা করলেন, যখন তিনি সদ্য খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে কথা বলছিলেন। লোকেদের 
মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, কোনো জাতিগত কারণে কেউ শুচি বা অশুচি হয় না। সেই কারণে 
যীশ ু শিষ্যদের একটি অ-ইহুদি নগরে নিয়ে গেলেন, যেন তাঁদের ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ইহুদি 
দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেন। তিনি চাইলেন যেন, ঈশ্বর যেভাবে মানুষের প্রতি 
দেখেন, তাঁরাও যেন সেভাবে মানুষকে দেখেন। বিশ্বাস ঈশ্বরের হৃদয়ে ঐতিহ্য, জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ ও 
ভৌগলিক এলাকাকে সমানরূপে স্থাপন করে। ঈশ্বর, সর্ববিষয়ের স্রষ্টা, নিশ্চিতরূপে তাঁর সৃষ্টির 
বৈচিত্র্যে আনন্দ পান, কিন্তু তিনি মানবহৃদয়ের প্রতি সব থেকে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন।     

 
খ্রীষ্টের অনুসারীরা হৃদয ়দিয়ে শোনে ও পালন করে। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৭ম পাঠ : ৮ম অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু তাঁর পরিচয ়ও আহ্বান প্রকাশ করেছেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৮:১-৯ 
 ১. মার্ক ৬:৩০-৪৪ পদে উল্লেখিত পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে খাওয়ানোর কাহিনীটি  
  পুনরায় পাঠ করুন। 
 ২. পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে খাওয়ানো ও চার হাজার ব্যক্তিকে খাওয়ানোর মধ্যে আপনি 
  কি কোনো পার্থক্য দেখতে পান? 
 ৩. প্রচুর সংখ্যক মানুষকে খাওয়ানোর জন্য কোন্ বিষয় যীশুকে প্রণোদিত  
  করেছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৮:১০-২১ 
 ১. যীশ ুএই শাস্ত্রাংশে ফরিশীদের খামির (তাড়ি) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এর  
  অর্থ আপনি কী মনে করেন? 
 ২. যীশ ুতাঁর শিষ্যদের সাক্ষাতে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, সে সমস্ত দেখে তাঁরা  
  সে-সব স্মরণ করবেন ও বুঝতে পারবেন। তাঁরা কী বুঝবেন বলে যীশ ুআশা   
  করেছিলেন?  
 ৩. আপনি যা কিছু পড়েছেন, অধ্যয়ন করেছেন, দেখেছেন ও শুনেছেন, সেই সবের  
  আধারে যীশ ুআপনার কাছে কী-আশা করেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৮:২২-২৬ 

১. আমরা যা পাঠ করেছি, সেই সমস্ত রোগ-নিরাময় থেকে এই রোগ-নিরাময়টির  
 মধ্যে কী কী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? 
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 ২. কেন আপনি এ-রকম মনে করেন যে, রোগ-নিরাময়ের ক্ষেত্রে যীশ ুকোনো  
  আদবকায়দা বা সূত্র (ফর্মূলা) প্রতিষ্ঠিত করেননি? 
 ৩. শারীরিক অন্ধত্ব ও আত্মিক অন্ধত্বের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য আছে? 
 ৪. ২ বংশাবলি ১৬:৯, গীত ৫১:১০,১৬,১৭ ও যিরমিয় ২৪:৭ পদ আনুসারে, ঈশ্বর  
  তাঁর সন্তানদের হৃদয়ে কোন্ জিনিস চান? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৮:২৭-৩৩ 
 ১. ২৯ পদে যীশ ুযে প্রশ্ন করেছিলেন, পিতর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কোথা থেকে লাভ  
  করেছিলেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন? 
 ২. আপনি এই প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেবেন? 
 ৩. যীশ ুযখন তাঁর বন্ধুদের তাঁর প্রত্যাখ্যাত হওয়া, মৃত্যবরণ ও পুনরুত্থানের কথা  
  বললেন, তখন পিতর কীভাবে তার প্রত্যুত্তর করেছিলেন? 
 ৪. পিতর যেভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি কীভাবে প্রভাবিত   
  হয়েছিলেন? 
 ৫. আমরা কীভাবে পবিত্র আত্মার প্রভাবকে আমন্ত্রণ জানাই ও শয়তানের প্রভাবকে 
  প্রত্যাখ্যান করি? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৮:৩৪ – ৯:১ 
 ১. যীশুর বাক্য অনুসারে, তাঁর শিষ্য হওয়ার মধ্যে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে? 
 ২. শিষ্যত্বের যে মূল্য, তা আপনি কখনও বিবেচনা করেছেন কি? 
 ৩. যীশুর পিছনে যে জনতার ভিড় ছিল, আপনি তাতে সামিল থাকলে, আপনি   

 তাঁকে কী প্রশ্ন করতেন? 
 
ষষ্ঠ দিন  
৭ম পাঠ :  “যীশু অ-ইহুদি জাতিদের কাছে পৌঁছান।”     
পাঠ :   মার্ক ৮ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ৮:৩৭ : “মানুষ তার প্রাণের বিনিময়ে আর কী দেবে?” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুতাঁর পরিচয় ও আহ্বানের কথা প্রকাশ করেন। 
জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের অস্তিত্বের চেয়ে বরং  
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   শাশ্বতকালকে বেশি মূল্য দেবে।      
 
সংক্ষিপ্তসার : যীশ ু৪,০০০ মানুষকে খাবার খাওয়ান, একটি অন্ধ মানুষকে দৃষ্টি দেন ও তাঁর 
নিজের মৃত্য ুসম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। 
 ৮ম অধ্যায়ে যীশ ুযখন ক্রমেই পরজাতিদের দিকে চালিত হন, তাঁর পরিচর্যার এক পরিবর্তন 
আমরা লক্ষ্য করি। আর একবার, যীশ ুএক বিশাল জনতার সামনে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিন দিন পরে, তিনি 
লোকদের জন্য চিন্তিত হলেন, কারণ তারা অনেকে কোনো খাবার খায়নি, আবার অনেকে বহু দূর 
থেকে সেখানে এসেছিল। ৭টি রুটি ও কয়েকটি ছোটো মাছ দিয়ে তিনি  ৪,০০০ মানুষকে খাইয়েছিলেন। 
এটি একটি অ-ইহুদি অধ্যূষিত অঞ্চলে ঘটেছিল, সেই পাঁচ হাজার মানুষকে খাওয়ানোর মতো নয়। 
সেটি ইহুদিদের এলাকায় ঘটেছিল। এই অলৌকিক ঘটনার পরে পরেই দলমনুথা-প্রদেশের ফরিশীরা যীশুর 
কাছ থেকে কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন দেখতে চাইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। 
কল্পনা করুন, যীশ ুকত না নিরাশ হয়েছিলেন, যখন তাঁর নিজের শিষ্যেরা, যাত্রার জন্য পর্যাপ্ত রুটি 
ছিল না বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের স্মরণ করালেন যে, কীভাবে তিনি দুবার বিশাল 
জনতার ভিড়কে খাবার খাইয়েছিলেন, তবুও যাত্রার উদ্দেশে তাঁরা খাবারের প্যাকেট সঙ্গে নিতে 
পারেননি বলে, পরস্পর তর্কবিতর্ক করছিলেন। আমরা কত সহজেই না ঈশ্বরের জোগান দেওয়া 
(সরবরাহকারী) হাতের কথা ভুলে যাই। আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র পরবর্তী সংকটকালীন অবস্থা 
পর্যন্তই স্থায়ী থাকে। যিনি শূন্য থেকে বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি যা আমরা এখনও দেখিনি, 
সেখানকার রসদভাণ্ডার থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু জোগিয়ে  দিতে পারেন। যিনি একটি 
ছোটো ছেলের দুপুরের আহারকে বহুগুণে বর্ধিত করেছিলেন, আমরা যা-কিছু তাঁর হাতে সমর্পণ করব, 
সেগুলি তিনি বর্ধিত করতে পারেন। আপনার বিশ্বাস কি তিনি কে, তার উপরে বদ্ধমূল, না বর্তমানে 
আপনার কী-আছে বা না-আছে, তার উপর? 
 তাঁদের যাত্রাপথে, যীশ ুও তাঁর শিষ্যেরা বেথসৈদায় এলেন। সেখানে লোকেরা তাঁর কাছে এক 
অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে এল। তারা তার অন্ধত্ব দূর করার জন্য যীশুকে অনুনয়-বিনয় করল। তিনি সেই 
অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। মনে রাখবেন, যীশুর প্রত্যেকটি কাজ শিষ্যদের 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে করা হয়েছিল। এখানে তিনি বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিশ্বাসই হল 
প্রভুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। বিশ্বাস হল অ-দৃশ্যমান 
ঈশ্বরের কার্যকলাপের উপর আস্থা প্রকাশ, নির্ভর করা যে, তিনি আপনার জীবনে কাজ করতে সক্ষম 
ও প্রস্তুত আছেন, যদিও আপনি তাঁকে দেখতে পান না। সেই অন্ধ মানুষটি দেখতে পেত না। জনতার 
বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নির্ভর করছিল আশ্চর্য কর্মকারী যীশুর পরাক্রম ও তিনি যে কাজ করেছিলেন, 
তার উপর। অন্যদিকে, সেই মানুষটির বিশ্বাস ঈশ্বরের উপরে নিবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের 
উপরে, যিনি কাজ করেন। যীশুর কৃত প্রত্যেকটি অলৌকিক কাজই ছিল এক সৃষ্টিশীল কাজ। 
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আগ্রহোদ্দীপকরূপে, এই বিশেষ অলৌকিক কাজটি তাৎক্ষণিকরূপে বা সেই মুহূর্তে করা হয়নি, 
কিন্তু করা হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। একইভাবে, আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি হল এক ক্রমবর্ধমান বিষয়। 
ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আমরা শুরু করি; আমরা কে ও যা আমাদের আছে তা সম্বল 
করে। যীশ ুসামান্য কিছুর দ্বারা কোনো বিরাট বিষয়কে সম্পন্ন করতে পারেন। 
 এই অধ্যায়টি নাটকীয়ভাবে শেষ হয়েছে খ্রীষ্টের পরিচয় ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য 
উন্মোচন করে। ৩১ পদে তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি কষ্টভোগ করবেন, প্রত্যাখ্যাত হবেন 
ও শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন সমর্পণ করবেন, কিন্তু তিন দিন পরে তিনি পুনরায় উঠবেন। এটি আমাদের 
সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্নের সামনে নিয়ে আসে, যা আমাদের প্রত্যেকজনকেই উত্তর দিতে 
হবে। যীশ ুজিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তোমরা কী বলো, আমি কে?” ২৯ পদে, কেবলমাত্র পিতরই সত্যি 
উত্তরটি দিয়েছিলেন, “আপনিই সেই খ্রীষ্ট।” বিড়ম্বনাপূর্ণরূপে, যীশ ুযখন এর পরে যা শীঘ্র ঘটতে 
চলেছিল, তা ব্যাখ্যা করে বললেন, পিতর অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিরোধ করলেন। যীশ ুশেষে 
শয়তানকে ধমক দিলেন, যে পিতরের মাধ্যমে কাজ করছিল। তরপর তিনি পিতর ও সমবেত জনতার 
উদ্দেশে বললেন, যে-কেউ সুসমাচারের উদ্দেশে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়, সে প্রকৃতই শাশ্বত 
জীবন পাবে, কিন্তু যারা এই পার্থিব জীবনকে সুসমাচারের চিরন্তন সত্যের চেয়েও বেশি মূল্য দেয়, 
তারা সেই শাশ্বত জীবন হারাবে। খ্রীষ্ট তাঁর জীবন অনেকের জন্য উৎসর্গ করতে এসেছিলেন, আর যারা 
তাঁর অনুসারী হয়, তারা অবশ্যই তাদের পার্থিব অস্তিত্বের চেয়ে শাশ্বতকালকে বেশি মূল্য দেবে। ৩৭ 
পদে অত্যন্ত সুদৃঢ়রূপে বলা হয়েছে, “কারণ মানুষ তার প্রাণের বিনিময়ে আর কী দেবে?” 

 
খ্রীষ্টের অনুসারীরা পার্থিব অস্তিত্বের চেয়ে শাশ্বতকালকে বেশি মূল্য দেবে। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৮ম পাঠ : ৯ম অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ করেন ও প্রকৃত মহানতা সম্পর্কে 
    উপদেশ দেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৯:২-১৩ 
 ১. পর্বতের উপরে কী ঘটেছিল? 
 ২. যখন রূপান্তরণ ঘটেছিল, তখন যীশ ুকী করছিলেন? (লূক ৯:২৮-৩০) 
 ৩. ওই তিন প্রেরিতশিষ্যের প্রতি ঈশ্বর কী বার্তা দিয়েছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৯:১৪-২৯ 
 ১. পর্বতের সানুদেশের (নিচে) দৃশ্য কী রকম ছিল? 
 ২. ভূতগ্রস্ত ছেলেটির পিতার বিশ্বাস কীভাবে প্রেরিতশিষ্যদের বিশ্বাস থেকে ভিন্ন 
  ছিল?  
 ৩. কোন্ ধরনের আচরণ বা কাজ অবিশ্বাসকে বিশ্বাসের পদক্ষেপ নিতে রূপান্তরিত 
  করতে পারে? 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৯:৩০-৪১ 
 ১. যীশ,ু তাঁর প্রতি ঘটবে, এমন কোন্ তিনটি বিষয়ের কথা বলেছিলেন? 
 ২. শিষ্যেরা কোন্ বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন?  
 ৩. আমাদের সংস্কৃতিতে কীভাবে মহানতাকে পরিমাপ করা হয়? 
 ৪. আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী যীশুকে কি “মহান” বলা যেতে পারে? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৯:৩৫-৪১ 
 ১. ঈশ্বর কীভাবে মহানতা পরিমাপ করেন? (আরও দেখুন, মথি ৫:১৯; ২০:২৫- 
  ২৮) 
 ২. কোনো ব্যক্তি কীভাবে আপনার প্রতি এক দাসের হৃদয় প্রদর্শিত করেছেন? 
 ৩. যীশ ুসহনশীলতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন সম্বন্ধে কী শিক্ষা দিয়েছেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ৯:৪২-৫০ 
 ১. লবণ ও আগুনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করুন। 
 ২. এই শাস্ত্রাংশটি থেকে আমরা কী কী আত্মিক নীতি শিখতে পারি? (আরও   
  দেখুন,  মথি ৫:১৩; লূক ১৪:৩৪,৩৫)। 
 
ষষ্ঠ দিন 
৮ম পাঠ :  “এক পর্বতশিখরের অভিজ্ঞতা”      
পাঠ :   মার্ক ৯ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ৯:৩৫ : “যদি কেউ প্রথম হতে চায়, তাকে সকলের শেষে থাকতে  
   হবে ও সকলের দাস হতে হবে।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুতাঁর মহিমা প্রকাশ করেন ও প্রকৃত মহানতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। 
জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা প্রথম ও সর্বপ্রধান দাস।     
সংক্ষিপ্তসার : যীশ ুরূপান্তরিত হন; তিনি এক ভূতগ্রস্ত ছেলেকে সুস্থ করেন; তিনি নিজের 
মৃত্য ু বিষয়ে সতর্ক করেন এবং তিনি মহানতা সম্পর্কে উপদেশ দেন। 
 যীশ ু পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে পর্বতশিখরে উঠে যান। যীশ ু যখন প্রার্থনা 
করছিলেন, শাশ্বতকালের এক ছটা তাঁর মানবসত্তায় উজ্জ্বল হল। তাঁর মুখমণ্ডল এক অত্যুজ্জ্বল 
আলোকে পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর কাপড়চোপড় পরিষ্কার সাদা হল এবং তাঁর সমস্ত শরীর মহিমার 
কিরণ বিচ্ছুরণ করতে লাগল। যোহন ১৭:৫ পদে যীশ ুবলেছিলেন, “জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আমার যে মহিমা 
ছিল, আমাকে সেই মহিমায় মহিমান্বিত কর।” তারপর, মোশি ও এলিয় তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন 
এবং তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। পুরাতন নিয়মের বিধানের প্রতিভূরূপে মোশির ও 
ভাববাদীদের প্রতিনিধিস্বরূপ এলিয়ের উপস্থিতি, ভবিষ্যৎবাণীসমূহের পূর্ণতার প্রমাণস্বরূপ ছিল। 
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দ্বিতীয় বার, স্বর্গনিবাসী পিতা, যীশ ু যে তাঁর পুত্র ছিলেন, তা ঘোষণা করলেন। (অন্যবার তিনি 
বলেছিলেন যীশুর বাপ্তিষ্মের সময়, যখন তিনি বলেছিলেন, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, আমি এঁর প্রতি 
পরম প্রসন্ন।”) তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন ও তাঁদের বললেন যে, যীশ ুছিলেন তাঁর পুত্র, সেই 
কারণে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁরই কথা শুনবে। মশীহ এসে গিয়েছিলেন! 
 যীশ ু যখন পিতর, যাকোব ও যোহনকে বেছে নিয়ে পর্বতশিখরে উঠে গিয়েছিলেন এবং 
মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, অন্য শিষ্যেরা তখন ভূতদের উপরে বিজয় পাওয়ার 
জন্য সংঘর্ষ করছিলেন। তাঁদের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিয়ে, শাস্ত্রবিদেরাও তাঁদের সঙ্গে বিতর্ক 
জুড়ে দিয়েছিলেন। এক বিশাল জনতা শিষ্যদের চারপাশে জড়ো হয়েছিল। শিষ্যেরা সেই ছেলেটিকে 
কোনো সাহায্য করতে পারছিলেন না, যাকে ভূতেরা তার শিশুকাল থেকে কষ্ট দিচ্ছিল। যীশুর কাছে 
তার পিতার নতনম্র সততা, হতে পারে শিষ্যদের কাছে এক নিখুঁত আচরণের বিষয় ছিল। সে যীশুকে 
বলেছিল, “আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার করুন!” তাঁরা কি সেই কারণেই প্রাণপণ সংঘর্ষ করছিলেন না? 
যখন আমাদেরও বিভিন্ন ঋতু ফলহীন থাকে, যখন আমাদের প্রার্থনার আপাত কোনও উত্তর আমরা 
পাই না, আমরা কি সন্দেহ করি না যে, যদি ঈশ্বর সাহায্য করতে পারতেন? যীশ ুসেই পিতার কাছে, 
শিষ্যদের কাছে এবং আমাদের উদ্দেশেও এ-কথা বললেন, “যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে সব কিছুই 
সম্ভব।” 
 সম্ভবত, এরকম মনে হত পারে, যখন তিনি মাত্র তিনজন শিষ্যকে বেছে নিয়ে পর্বতের 
উপরে উঠে গেলেন, তিনি যেন একরকম পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন। আমরা এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি 
না, কিন্তু ৩৪ পদে আমাদের জন্য লেখা আছে, তাঁরা এ-বিষয়ে তর্কবিতর্ক করেছিলেন যে, তাঁদের 
মধ্যে কে মহত্তম? একটি শিশুকে ব্যাখ্যার জন্য তুলে ধরে, তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে 
সব মানুষেরই মূল্য ও যোগ্যতামান আছে: এমনকি সব থেকে ক্ষুদ্র জনের, নগণ্যজনের, সব থেকে 
নতনম্র ও সাধারণ মানুষেরও। যারা প্রথম হতে চায়, তাদের সকলের শেষে থাকতে হবে এবং সকলের 
দাস হতে হবে। সেই সময় যোহন যীশুকে বললেন যে, তাঁরা কোনো ব্যক্তিকে যীশুর নামে ভূত 
বিতাড়ন করতে দেখেছিলেন বলে তাকে বারণ করেছিলেন। যীশ ুআবার তাঁর উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন। 
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহানতা, জগতের দৃষ্টিতে যে মহানতা, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা সকলেই হিব্র ু
পত্রের লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারি যে, যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে, খ্রীষ্ট সে-সবেরই উপরে 
সর্বোচ্চ স্থানে আছেন, তবুও তিনি এসেছিলেন সেবা করতে ও নিজেকে আমাদের জন্য দান করতে।  
একইভাবে, আমাদেরও অন্যদের সেবা করতে হবে, আর তা করতে গিয়েই আমরা ঈশ্বরের সেবা করব। 
 যীশ ুএখানে একটি সতর্কবাণীও দিয়েছেন তাদের জন্য, যারা কোনো শিশুর প্রতিবন্ধকতার 
কারণস্বরূপ হবে। তিনি তারপর আরও বলেছেন, যে-কোনো বিষয় আমাদের পাপ করার জন্য 
প্ররোচিত করে, তা অবশ্যই ক্রুশে দিতে হবে। আমাদের নিশ্চিতরূপে মাংসের সমস্ত কাজ ও 
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কামনাবাসনাকে কঠোররূপে মোকাবিলা করতে হবে। সেগুলি হল তিক্ততা, ঘৃণা, অহংকার, ঈর্ষা, 
কুৎসা-রটনা, নিন্দা, লালসা ও অন্য অন্য পাপ। এগুলিকে আমাদের অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে, কারণ 
যদি আমরা মাংসকে মেরে না-ফেলি, তাহলে তা আমাদের আত্মিক মৃত্যুর কারণ হবে। আমাদের পাপ 
সম্বন্ধে নিজেদের কাছে সৎ হতে হবে।	  আমরা যেন নিজেদের লবণত্ব না-হারাই। আসুন, আমরা ঈশ্বরকে 
আমাদের পাপের উপরে তাঁর জ্যোতি প্রকাশ করার অনুমতি দিই, যেন তা আমরা স্বীকার করে সঠিক 
জীবন যাপন করি। 
 উপসংহারে, আমরা অবশ্যই প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে মূল্যবান ও ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় 
সৃষ্টি জেনে সেরকম আচরণ করব। আমরা জীবন ও মানবত্বকে গুরুগম্ভীর বিবেচনা করব ও অপরের 
সর্বাধিক মঙ্গল কামনায় নিজেদের নিয়োজিত করব। যে ব্যক্তি এরকম আচরণ করে, সে জগতের 
দৃষ্টিতে হয়তো মহানরূপে গণ্য হয় না, কিন্তু সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নৈতিক গুণমানসম্পন্ন ও 
মহানরূপে উত্থিত হবে। আমাদের জীবন চিরকালের জন্য অপচয় হবে না, যখন তাঁর স্বর্গীয় পরাক্রমে, 
আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, সব কিছু আমাদের দত্ত হয়েছে, কারণ আমাদের 
ঈশ্বরের সন্তানরূপে জীবনধারণ করার জন্যই আহ্বান করা হয়েছে (২ পিতর ১:৩)। 
 

খ্রীষ্টের অনুসারীরা প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য দাস। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
৯ম পাঠ : ১০ম অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু তাঁদের হৃদয ় সেবানিষ্ঠ জীবনের ও কষ্টভোগের জন্য 
প্রস্তুত করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১০:১-১২ 
 ১. ফরিশীদের প্রশ্ন করার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল? 
 ২. বিবাহের জন্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যীশুর কথা কী প্রকাশ করে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১০:১৩-১৬ 
 ১. ১৫ পদে যীশ ুকী বলছিলেন? 
 ২. ছোটো শিশুদের মধ্যে কী কী গুণ থাকে, তা তালিকাভুক্ত করুন, যেগুলির জন্য  
  ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা সহজতর হয়। 
 ৩. যীশ ুশিশুদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কেমন করে দেখিয়েছিলেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১০:১৭-২৭ 
 ১. স্বর্গে ঐশ্বর্য লাভ ও যীশুর অনুসারী হওয়ার জন্য কোন্ জিনিস এই যুবক  
  পারিষদের (অধ্যক্ষ বা শাসক) পথে বাধাস্বরূপ হয়েছিল?  
 ২. তাঁদের কথোপকথন পাঠ করার পরে, পেছনে গিয়ে ১৭,১৮ পদ আবার পড়ুন।  
  যীশ ুতাঁকে কী বলতে চেষ্টা করছিলেন? 
 ৩. ২৭ পদে কোন্ প্রতিশ্রুতির কথা লেখা আছে? 
 ৪. খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য কোনও বলিদান কি খুব বেশি হতে পারে? 
 ৫. খ্রীষ্ট যেখানে যাওয়ার জন্য আপনাকে চালিত করছেন, সেই পথে তাঁকে   
  অনুসরণ করার জন্য কোনো কিছু কি আপনাকে বাধা দিচ্ছে? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১০:২৮-৩৪ 
 ১. জেরুশালেমে যাওয়ার পথে যীশ ুশিষ্যদের কী বলেছিলেন, যে কারণে তাঁরা ভয়  
  পেয়েছিলেন?  
 ২. যাকোব ও যোহনের প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা তাঁদের সম্পর্ক কী শিক্ষা লাভ  
  করতে পারি? 
 ৩. অন্য শিষ্যদের মধ্যে এর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? কেন? 
 ৪. যীশ ুযে “পেয়ালার” (পানপাত্রের) কথা বলেছিলেন, সে সম্পর্কে আপনি কী  
  মনে করেন? 
 ৫. যীশুর চোখে মহানতা কী রকম দেখায়? 
 ৬. যীশ ুএই অধ্যায় বেশ কয়েকবার মহানতা সম্বন্ধে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে  
  বলেছেন। আপনি কতগুলি দেখতে পান? 
 ৭. একটি মূল পদ হল, মার্ক ১০:৪৫। পদটি মুখস্থ করে অন্যদের কাছে বলুন। 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১০:৪৬-৫২ 
 ১. শারীরিক অন্ধত্ব না আত্মিক অন্ধত্ব, কোন্ টি বেশি মারাত্মক? 
 ২. বরতীময়ের কোন্ ধরনের আচরণ ও কাজ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে? 
 ৩. এই অংশটি থেকে যীশ ুচান আপনি যেন শোনেন, এমন একটি বিষয় আপনি  
  কি বলতে পারেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৯ম পাঠ :  “যিহূদিয়া ও জেরুশালেমে যীশুর পরিচর্যা”     
পাঠ :   মার্ক ১০ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ১০:৪৫ : “কারণ, এমনকি মানবপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, বরং  
   সেবা করতে ও তাঁর প্রাণ অনেকের জন্য মুক্তিপণরূপে দিতে   
   এসেছিলেন।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুতাঁদের হৃদয় এক পরিচর্যামূলক (সেবার) জীবনধারণের ও   
   কষ্টভোগের জন্য প্রস্তুত করেন। 
জীবনের নীতি : যুব অথবা বৃদ্ধ, ধনী অথবা গৃহহীন, আমরা সবাই খ্রীষ্টের কাছে অপরাধী  

  পাপীরূপে, আত্মিক দারিদ্র্য নিয়ে আসি, কারণ আমরা নিজেরা নিজেদের  
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   পরিত্রাণ করতে পারি না।       
 
সংক্ষিপ্তসার : যীশ ুবিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে উপদেশ দেন; তিনি ছোটো শিশুদের আশীর্বাদ 
করেন; তিনি এক ধনী যুবক প্রশাসককে মৃদ ু তিরস্কার করেন; তিনি পুনরায় তাঁর মৃত্য ু সম্পর্কে 
ভবিষ্যৎবাণী করেন; তিনি যাকোব ও যোহনকে সংশোধন করেন এবং অন্ধ বরতীময়কে দৃষ্টিশক্তি 
দান করেন। 
 ফরিশীরা আবার এসে যীশুকে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁকে পরীক্ষা করে। যীশ ু
শাস্ত্রবাণীর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা মোশির বিধান থেকে উত্তর দেয়, কিন্তু যীশ ু
যেমন পর্বতের উপরে দত্ত উপদেশে বলেছিলেন, তেমনই তাদের বিধানের মর্ম থেকে শিক্ষা দেন। 
প্রথমত তিনি স্পষ্ট করেন, কেন মোশি বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছিলেন : “কারণ তোমাদের 
মন কঠিন বলে।” তারপর যীশ ুআদিপুস্তক থেকে উল্লেখ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, প্রথম থেকেই 
ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর একাঙ্গ হবে। ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে ভিন্নরূপে 
সৃষ্টি করেছিলেন যেন তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক ও একে অন্যকে সম্পূর্ণ করেন। আর তাই, তাঁরা 
উভয়ে ঈশ্বরের সামনে সমান মর্যাদার। সেই কারণে পৌল লিখেছেন, “ইহুদি বা গ্রীক (অ-ইহুদি 
জাতি), ক্রীতদাস বা স্বাধীন, নর বা নারী বলে কিছু হতে পারে না, তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে এক” 
(গালাতীয় ৩:২৮)। দুজন মানুষের অভিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া হল জীবনভর নতনম্রতায় সেবা ও 
পরস্পরের কাছে সমর্পণের। এ হল ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং প্রকৃতপক্ষে, এ হল 
খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রতীক। ইফিষীয় ৫:২৮-৩৩ পদে আমাদের বলা 
হয়েছে, বিবাহের সম্পর্ক হল সুসমাচারের এক রহ্যজনক প্রতিফলন! যাদের এ-ধরনের অভিজ্ঞতা 
নেই, তারা প্রেরণা লাভ করতে পারে যে, ঈশ্বর মানুষের হৃদয় নরম-কোমল করার ব্যাপারে রত 
আছেন। তিনি পরিবারগুলিকে ভালোবাসা, গ্রহণীয়তা ও ক্ষমার নিরাপদ আশ্রয়রূপে গড়ে তুলতে 
সক্ষম। 
 তিনি যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, লোকেরা ছোটো ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে আনছিল, যেন 
তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন। শিষ্যেরা এতে বিরক্ত হয়ে তাদের বারণ করতে লাগলেন। তাঁদের 
উদ্দেশ্য সৎ ছিল, কিন্তু শিষ্যেরা আর একবার যীশুর পরিচর্যাকে, যা তিনি যাদের মধ্যে করতে 
এসেছিলেন, তাদের কাছ থেকে “সংরক্ষিত” রাখতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টত, তাঁরা মহানতা সম্পর্কে 
যীশুর উপদেশ আদৌ বুঝতে পারেননি, শিশুদের মূল্যও না। রুষ্ট হয়ে যীশ ু তাঁদের একথা বলে 
সংশোধিত করলেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কেউ যদি ঈশ্বরের রাজ্যকে শিশুর মতো হয়ে 
গ্রহণ না-করে, সে তাতে প্রবেশলাভ করতে পারবে না।” ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই যীশুর কাছে 
আসার জন্য যে-সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে তা থাকে। ছেলেমেয়েরা হয় সহজসরল ও 
দ্বিধাহীন। তারা যা ভাবে, তা-ই বলে। তারা অপর ব্যক্তিদের ও তাদের কথা বিশ্বাস করে। তাদের 
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কোনো বিষয় শেখানো যায় এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা সাড়া দেয় ও বাধ্য হয়। তারা এক বিষয় 
বলে অন্য কিছু চিন্তা করে না। তারা অপর ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে। আমরা যদি ছোটো শিশুর মতো 
হই, তাহলে ভালোই করব এবং যা বিশ্বাস করি, তা-ই বলব। 
 একই প্রকারে সেই ধনী যুব প্রশাসকও সুসমাচারের মর্মকথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে 
ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিল। সে ঈশ্বরের বিধান মেনে চলার জন্য সব কিছুই 
করেছিল। তবুও তার “উৎকৃষ্টতা” ও ঐশ্বর্যের জন্য তার মনে অহংকার ছিল। যীশ ু এই উভয়কেই 
চ্যালেঞ্জ দিলেন। প্রথমত, তিনি সেই লোকটিকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ছাড়া “সৎ” আর 
কেউই নেই। তারপর যীশ ুশিশুসুলভ বাধ্যতার গুণ আছে কি না, সে-বিষয়ে তার পরীক্ষা করলেন। কিন্তু 
যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যীশ ুযা বলবেন, তা পালন করার জন্য সে ইচ্ছুক আছে কি না, সে 
তাতে ব্যর্থ হল। যীশ ুবলেছিলেন, “তুমি যাও ও গিয়ে তোমার সর্বস্ব বিক্রি করে দরিদ্রদের মধ্যে 
বিলিয়ে দাও, তাহলে তুমি স্বর্গে ঐশ্বর্য লাভ করবে।” স্পষ্টত, তার জীবন অন্য দেবতার অধিকারে 
ছিল। যীশুর নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও সে তার ক্ষমতা, প্রভাব, সামাজিক মর্যাদা ও জাগতিক বিলাস-ব্যসন, 
যা তার ধন-সম্পদ তাকে দিয়েছিল,  ছাড়তে চাইল না। যীশ ু তাকে পরিষ্কার বলে দিলেন, সে 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও ধন, এই উভয়ের সেবা করতে পারে না। ২৩-২৭ পদে, এটি দুবার উল্লেখিত 
আছে, “ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন … তবুও ঈশ্বরের পক্ষে সকলই 
সম্ভব।” এই সত্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা ধনী, গৃহহীন বা দরিদ্র, যে-ই হই না-কেন, আমরা 
সবাই ঈশ্বরের কাছে ওই একই ধরনের মনোভাব নিয়ে আসি। আমরা সবাই অপরাধী পাপী, ক্ষমতাহীন, 
নিজেদের পরিত্রাণ করতে পারি না। আমরা সবাই আত্মিক দারিদ্র্য নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসি। আর 
আমাদের কী মূল্য দিতে হয়? পিতর বলেছিলেন, খ্রীষ্টের অনুসারী হওয়ার জন্য তাঁদের সব কিছু ত্যাগ 
করতে হয়েছিল, কিন্তু যীশ ুকোনো বাহ্যিক বিষয়ের কথা বলছেন না। তিনি জাগতিক বা সাংসারিক 
বিষয়ের প্রতি আমাদের আচরণ কী-প্রকার, সেই কথা বলছেন। ঈশ্বর আমাদের যে-সব বিষয় দান 
করেছেন, আমরা সেগুলির পরিচারক মাত্র, আর একদিন আমাদের সে-সবের হিসেব দিতে বা জবাবদিহি 
করতে হবে। ১ তিমথি ৬:১৭-১৯ পদে যেমন বলা হয়েছে, “এভাবে তারা নিজেদের জন্য পারমার্থিক ধন 
সঞ্চয় করে তাদের ভাবীকালের অটল ভিত্তিভূমি স্থাপন করবে এবং যা প্রকৃতই জীবন, সেই জীবন 
ধারণ করবে।” 

তাঁরা যখন যীশুর সঙ্গে জেরুশালেমের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যীশ ুও তাঁর শিষ্যদের পরস্পর 
বিপরীতধর্মী লক্ষ্য ছিল। জেরুশালেমে পৌঁছানোর পরে তাঁর প্রতি কী ঘটবে, তিনি পুনরায় সেই 
বিষয়টি তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর রাজ্যে তাঁদের কী-ধরনের পদমর্যাদা ও অবস্থান 
হবে, সে বিষয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যাকোব ও যোহন যীশুর কাছে এলেন এবং তাঁর ডান ও বাঁদিকে 
সম্মানের আসনে বসার প্রার্থনা করলেন। যীশ ুতাঁদের সচেতন করে বললেন, তাঁরা যা চেয়েছেন, সেই 
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উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁদের চড়া মূল্য দিতে হবে। এক গুরুগম্ভীর বিবৃতির মাধ্যমে ওই বজ্রধ্বনির 
পুত্রদের তিনি প্রত্যুত্তর করলেন, “তোমরা কী চাইছ, তা নিজেরাই জানো-না।” তাঁরা সরল 
প্রত্যয়ের সঙ্গে যীশুকে আশ্বস্ত করে বললেন, যীশুর উপরে যে কষ্টভোগের বোঝা আসন্ন, 
তাঁরাও তার শরিক হতে ইচ্ছুক। যীশ ুসে বিষয় আরও ভালোভাবে জানতেন। তিনি জানতেন যে, তাঁরা 
সবাই ভয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বেন, তবুও তাঁদের সিদ্ধান্ত তিনি বুঝে নিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 
“আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে তোমরা পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিষ্মে বাপ্তিষ্মলাভ করি, 
তোমরাও সেই বাপ্তিষ্মে বাপ্তিষ্মলাভ করবে। কিন্তু, আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেওয়ার 
অধিকার আমার নেই। এই স্থানগুলি তাদের জন্য, যাদের জন্য সেগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।”  
 আমাদের প্রথম পাঠে, আমরা যীশুর বলা কথা ও কাজগুলির বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি, যা শীঘ্রই 
সমাপ্ত হবে। সেগুলি ছিল শিষ্যদের কাছে তাঁর শিক্ষাদানের সময়, ঈশ্বর পিতা, বিশ্বাস, প্রার্থনা 
করতে শেখা, এই সব বিষয়ে। এ সবই ছিল তাঁদের ভাবীকালের দায়বদ্ধতার প্রস্তুতিস্বরূপ, যখন তিনি 
পৃথিবী ত্যাগ করে তাঁর পিতার কাছে চলে যাবেন। যীশুর কথাবার্তা ও কার্যকলাপ থেকে আপনি কী শিক্ষা 
লাভ করেছেন? মহানতা সম্পর্কে এ কি আপনার বোধশক্তি বদলে দিয়েছে? এ কি আপনার লক্ষ্য ও 
উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে চ্যালেঞ্জ দেয়? এ কি অন্যদের প্রতি আপনার অনুকম্পা এবং ঈশ্বরের প্রতি 
আপনার নির্ভরতা বৃদ্ধি করেছে, যিনি তাদের তত্ত্বাবধান করেন, যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন?       
 
যুব অথবা বৃদ্ধ, ধনী অথবা গৃহহীন, আমরা সবাই খ্রীষ্টের কাছে অপরাধী পাপীরূপে আসি, 

আসি আত্মিক দারিদ্র্য নিয়ে, কারণ আমরা নিজেদের পরিত্রাণ করতে পারি না। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
১০ম পাঠ : ১১শ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : ক্রুশার্পিত হওয়ার পূর্বে যীশু তাঁর পরিচর্যার শেষতম সপ্তাহে 
   জেরুশালেমে প্রবেশ করেন। 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১১:১-১১ 
 ১. যীশ ুতাঁর শিষ্যদের কী করতে বলেছিলেন? 
 ২. আপনি কি শাস্ত্রের এই অংশে যীশুর কোনো গুণের কথা পান? 
 ৩. সেই দিন জেরুশালেমের লোকেরা কী বলেছিল ও করেছিল, তা বর্ণনা করুন। 
 ৪. সখরিয় ৯:৯ পদের কোন্ ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়েছিল? (প্রায় ৫০০ বছর পূর্বের)। 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১১:১২-১৯ 
 ১. ডুমুর গাছ সম্পর্কে যিশাইয় ৩২:২-৪ ও হোশেয় ৯:১০,১৬ পদ থেকে আপনি  
  কী-অন্তর্দৃষ্টি লাভ (বা উপলব্ধি) করেন? 
 ২. ডুমুর গাছ ও যীশুর মন্দির পরিষ্করণের মধ্যে আপনি কি কোনো সাদৃশ্য দেখতে 
  পান? 
 ৩. বর্তমানে আমাদের জন্য এটি কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যখন আমরা  
  নিজেরাই হলাম জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির? (দ্রষ্টব্য : ১ করিন্থীয় ৬:১৯,২০; ২  
  করিন্থীয় ৬:১৪-১৬)। 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১১:২০-২৪ 
 ১. পিতর  কী দেখেছিলেন ও প্রভু তাঁকে কীভাবে উত্তর দিয়েছিলেন? 
 ২. হিব্র ু১১:১ পদ অনুসারে, বিশ্বাসের সংজ্ঞা কী? 
 ৩. এই শাস্ত্রাংশ অনুযায়ী, বিশ্বাসের পথে সব থেকে বড়ো প্রতিবন্ধক বা ‘পর্বত’ 
  কী? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১১:২৫,২৬ 
 ১. প্রার্থনা করার সময়, কারও বিরুদ্ধে আমাদের যদি কোনও অপরাধ থাকে,  
  তাহলে আমাদের কী করতে হবে?  
 ২. ক্ষমাহীনতা কীভাবে সন্দেহের সমতুল্য? 
 ৩. আমরা যদি মনে সন্দেহ বা ক্ষমাহীনতার মনোভাব পোষণ করি, তাহলে ঈশ্বর  
  কি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন? কেবলমাত্র কে এই উভয় প্রতিবন্ধকতাই দূর  
  করতে পারেন? 
 ৪. আপনার মন্দিরের অবস্থা কী-রকম? প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য কোন্ বিষয় 
  আপনার পথে অন্তরায় হতে (বাধাস্বরূপ) পারে? সেই পর্বত কি অপসারিত হতে  
  পারে, যদি ঈশ্বরের আদেশ পালন করার মতো বিশ্বাস ও ক্ষমার মনোভাব  
  আমাদের থাকে? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১১:২৭-৩৩ 
 ১. যীশুর কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ধর্মীয় নেতাদের কোন্ বিষয় প্রেরণা  
  দিয়েছিল?  

২. বাপ্তিষ্মদাতা যোহন কোন্ কর্তৃত্বাধিকার নিয়ে তাঁর পরিচর্যা সম্পন্ন 
করেছিলেন?  (দ্রষ্টব্য : লূক ১:১১-১৭; যোহন ১:৬-৮)। 

 ৩. যীশ ুকোন্ অধিকারে তাঁর পরিচর্যা সম্পন্ন করতেন? (দ্রষ্টব্য : যোহন  
  ১২:৪৯,৫০) 
 ৪. আমরা কোন্ অধিকারে অন্যদের কাছে পরিচর্যা করি? (দ্রষ্টব্য : মথি ২৮:১৮- 
  ২০; মার্ক ১৬:১৫-১৮; প্রেরিত ১:৪-৮)। 
 
ষষ্ঠ দিন 
১০ম পাঠ : “কষ্টভোগের সপ্তাহ : বিভিন্ন জাল ও ফাঁদ”     
পাঠ :   মার্ক ১১ অধ্যায় 

মূল পদ :  মার্ক ১১:২২ : “তোমরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখো।”  
বিষয়গত বাক্য: ক্রুশার্পিত হওয়ার পূর্বে যীশ ুতাঁর পার্থিব জীবনের অন্তিম সপ্তাহের  
   পরিচর্যার জন্য জেরুশালেমে প্রবেশ করেন। 
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জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছেই প্রণত হয় এবং তাঁর  
   চালনা ও ক্ষমতাপ্রদানের উপরে নির্ভর করে।     
সংক্ষিপ্তসার : যীশ ুজেরুশালেমে প্রবেশ করেন, তিনি একটি ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেন এবং 
মন্দির পরিষ্কার করেন। 
 যীশ ুজেরুশালেমে প্রবেশ করা মাত্র, “দেখো, তোমার রাজা আসছেন …” সখরিয় ৯:৯ 
পদের এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়।	   নিস্তারপর্বের সময়ে, জেরুশালেমের সমবেত লোকদের সংখ্যা 
৮০,০০০ থেকে ২,৫০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই ছিল ধর্মীয় তীর্থযাত্রী। 
যীশ ুতাঁর নগরে প্রবেশের পূর্বেই শিষ্যদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর 
জন্য একটি গর্দভশাবক নিয়ে আসতে। তাঁদেরকে সে-বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা গর্দভের মনিবকে 
সাধারণভাবে উত্তর দিয়ে বললেন যে, প্রভুর সেটি প্রয়োজন, আর তিনি সেটি ফেরতও পাঠিয়ে 
দেবেন। অবশ্যই, যীশুর যা প্রয়োজন, তা ব্যবহার করার তাঁর অধিকার আছে, কিন্তু আমরা আমাদের 
কোনো কিছুকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখি না, তাই নয় কি? আপনার কাছে যা আছে, যীশ ুযদি তার 
কিছু চান, তাহলে কোনো প্রশ্ন না-করে আপনি কি তা তাঁকে দিয়ে দেবেন? 
 পরের দিন, যীশুর খিদে পেয়েছিল। তিনি একটি ডুমুর গাছের কাছে এলেন। তিনি যখন দেখলেন, 
তার মধ্যে কোনও ফল নেই, তিনি গাছটিকে অভিশাপ দিলেন। এর মাধ্যমে যীশ ুবিশ্বাস, প্রার্থনা ও 
ক্ষমা করার বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। ডুমুর গাছটি পত্রসম্ভারে সুসমৃদ্ধ ছিল, দেখতে অত্যন্ত 
স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছিল। কিন্তু তা ফলপ্রস ূছিল না। তা কেবল পাতা উৎপন্ন করেছিল, কোনো ফল 
নয়। গাছটি ছিল ইস্রায়েল জাতির একটি প্রতীক। যদিও তাদের দেখে মনে হত, ধর্মগতভাবে তারা 
কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ, কিন্তু প্রকৃত উপাসনা ও অনুতাপের চিহ্নমাত্র তাদের মধ্যে ছিল না।	  
সৃষ্ট বস্তুর কাছ থেকে যখন কাঙ্ক্ষিত জিনিস পাওয়া যায় না, তখন খ্রীষ্ট তাদের অভিযুক্ত করেন। 
আপনার কি সব ভাবনাচিন্তা, কথাবার্তা, কার্যকলাপ, কাজের প্রাধান্য ও বিভিন্ন সম্পর্ক ফলপ্রস?ূ 
 একইভাবে, গাছটিকে অভিশাপ প্রদান ছিল মন্দির পরিষ্করণের সমতুল। যেমন গাছটি কোনো 
ফল উৎপন্ন করতে পারেনি, অথচ সেজন্যই তাকে সৃষ্টিকরা হয়েছিল, তেমনই মন্দিরটিও তাঁর 
অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারছিল না। যীশ ুমন্দিরে বসে একটি চাবুক তৈরি করলেন। যে বাণিজ্যিক কারবার 
সেখানে গড়ে তোলা হয়েছিল, তিনি বলপ্রয়োগ করে তা ধ্বংস করলেন। সেটি নতনম্র ও কোমল 
যীশুর পরিচয় ছিল না। এই যীশ ুছিলেন এক বীর যোদ্ধা, যিনি পরাক্রমের সঙ্গে তাঁর পিতার গৃহের 
মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করলেন। মন্দিরটি ছিল ইহুদি জাতির প্রাণভোমরা। এর মধ্যে জীবন, মূল্য ও আশার 
নিশ্চয়তা প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। দ্রষ্টব্য, ১ করিন্থীয় ৬:১৯,২০ ও ২ করিন্থীয় 
৬:১৪-১৬। জেরুশালেমের সেই অট্টালিকার পরিবর্তে, আমাদের শরীরই হল এখন ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ। 
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ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মধ্যে বসবাস করেন। আমাদের এক ভয়ংকর কর্তৃত্ব ও দায়বদ্ধতা দেওয়া 
হয়েছে, কারণ আমাদের হৃদয় হল জীবন্ত ঈশ্বরের বসবাসের স্থান। 
 এ বিষয় আকর্ষণীয় যে যীশ ুএকটি ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর উপদেশ শেষ করেছেন ও 
শিষ্যদের বলেছেন, “তোমরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখো।” তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 
বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত প্রার্থনাকে ঈশ্বর মর্যাদা দেবেন। তিনি ক্ষমা করা সম্বন্ধে একটি ছোট্ট 
উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সন্দেহ ও ক্ষমাহীনতা হল আমাদের বিশ্বাসের 
পক্ষে অন্তরায় (বাধা)। আমাদের অবশ্যই এক পরিষ্কার বিবেক ও অপরাধহীন মন থাকবে, যখন আমরা 
আমাদের সব চাওয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত করব। তবুও, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর 
আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও উত্তর দেন। 
 এই ধরনের নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয় ও কর্তৃত্বের জন্যই ধর্মীয় নেতারা যীশুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
করতেন। তাঁরা যীশুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে পিতা সম্বোধন করে কথা 
বলতেন এবং আশা করতেন, ঈশ্বর তাঁর কথার উত্তর দেবেন। তাঁরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি 
কোন্ অধিকারে এ-সমস্ত করছেন, তিনি বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের বাপ্তিষ্ম কোথা থেকে হয়েছিল, 
প্রশ্ন করে তাঁদের অস্বস্তিতে ফেললেন। তিনি বলেছিলেন, যোহন কোন্ অধিকারে তাঁর পরিচর্যা 
করেছিলেন? তাঁরা যখন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলেন না, যীশুও তাঁদের মতোই উত্তর দিলেন। 
যীশ ু বা যোহন, কারোরই মানুষের কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা পবিত্র 
আত্মার ক্ষমতায় ও পিতা ঈশ্বরের অনুমোদনসাপেক্ষে পরিচর্যা করতেন। তাঁরা “ঈশ্বরে বিশ্বাস” 
রেখে জীবনযাপন করতেন এবং তাঁকেই সন্তুষ্ট করে ও তাঁরই আদেশ মেনে চলতেন। সেই একই অধিকার 
তিনি প্রেরিতশিষ্যদের কাছে ও আজ আমাদের কাছেও হস্তান্তরিত করেছেন (মথি ২৮:১৮–২০; মার্ক 
১৬:১৫-১৮; প্রেরিত ১:৪-৮)! 

 
খ্রীষ্টের অনুসারীরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছেই প্রণত হয় এবং তাঁর চালনা ও 

ক্ষমতাপ্রদানের উপরে নির্ভর করে। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
১১শ পাঠ : ১২শ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু বাধ্যতার ব্যাখ্যা দেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১২:১-১২; যিশাইয ়৫:১-৭ 
 ১. দ্রাক্ষাকুঞ্জটি (ইস্রায়েল জাতি) এবং কীভাবে তা গঠিত হয়েছিল, ব্যাখ্যা করুন। 
 ২. সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জের মালিক কে ছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা কী ছিল? 
 ৩. ইজারাদার (কৃষক/ভাগচাষী) কারা ছিল, আর তারা কী করেছিল? 
 ৪. মালিক যে ভৃত্যদের পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কে ছিলেন এবং তাঁদের কী হয়েছিল? 
 ৫. পুত্র কে ছিলেন ও তাঁর কাজ কী ছিল? 
 ৬. তাঁর পুত্রের হত্যার জবাবে মালিক কী করেছিলেন? 
 ৭. এই উপমায় (দৃষ্টান্ত কথা) ধর্মীয় নেতারা কী জবাব দিয়েছিলেন? কেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১২:১৩-২৭ 
 ১. ফরিশী ও হেরোদিয়েরা যখন যীশুর কাছে এসেছিল, তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? 
 ২. যীশ ুকীভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন? 
 ৩. তাদের চিন্তাধারার মূল কারণ কী ছিল বলে যীশ ুউল্লেখ করেছেন? (২৪ পদ) 
 ৪. একই কারণ কি আজ কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১২:২৮-৩৪ 
 ১. কোন্ আদেশ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে যীশ ুমন্তব্য করেছেন? (দ্বিতীয় বিবরণ 
  ৬:৪,৫)।   
 ২. এখানে উল্লেখিত বাইবেলভিত্তিক ভালোবাসার চারটি দিক কী কী? 
 ৩. কীভাবে ওই দুটি আদেশ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১২:৩৫-৪৪ 
 ১. যীশ ুকীভাবে একই সঙ্গে দাউদের প্রভু ও দাউদের পুত্র হতে পারেন? 
 ২. যীশ ুশাস্ত্রবিদ্ দের (ব্যবস্থাপক/বিধান-বিশারদ) কীভাবে বর্ণনা করেছেন? 
 ৩. তাঁরা কীসের অন্বেষণ করছিলেন? 
 ৪. যীশ ুসেই বিধবার বর্ণনা কীভাবে করেছেন? 
  
পঞ্চম দিন 
বাছাই করা পাঠ 
 ১. ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে কী-ধরনের বলিদান চান? 
  ক) রোমীয় ১২:১,২ 
  খ) ফিলিপীয় ৪:১৪-১৮ 
  গ) ইফিষীয় ৫:১,২ 
  ঘ) হিব্র ু১৩:১৫,১৬ 
  ঙ) গীতসংহিতা ৫১:১ 
 ২. আপনি ঈশ্বরের কাছে কী-ধরনের বলিদান উৎসর্গ করেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১১শ পাঠ :  “অন্তিম কর্তৃত্বাধিকার – মহত্তম আদেশ”    
পাঠ :   মার্ক ১২ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ১২:২৪ : “এই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না- 
   জানো শাস্ত্র, না-জানো ঈশ্বরের পরাক্রম!” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুবাধ্যতার ব্যাখ্যা করেন। 
জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা, তারা যেমন ও তাদের যা-কিছু আছে, তা দিয়ে তারা  
   ঈশ্বরকে ভালোবাসে।        
সংক্ষিপ্তসার : যীশ ু উপমার (দৃষ্টান্ত-কথা বা রূপক) মাধ্যমে কথা বলেন, নেতারা বিধান 
(ব্যবস্থা) সম্পর্কে যীশুকে প্রশ্ন করেন, যীশ ুসর্বোৎকৃষ্ট আদেশের কথা প্রকাশ করেন, দরিদ্র 
বিধবা দুটি মুদ্রা দান করে। 
 ১১শ ও ১২শ অধ্যায়ে মার্ক যীশ ুও ইহুদি নেতৃবর্গের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের কথা 
লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সব নেতা তাঁর বিরুদ্ধে মামলার সূত্র খুঁজছিল। তাঁকে ধরার জন্য জাল ও ফাঁদ 
যথারীতি পাতা হয়েছিল। যীশ ুতাঁদের সেই প্রয়াসকে এড়িয়ে যাননি, পরিবর্তে, তিনি তাঁদের শিকার 
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হওয়া বেছে নিলেন, যেন তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কর্মপ্রয়াসের কথা প্রকাশ করেন, এমনকি, 
তাদের কাছেও, যাদের অন্তর তাঁর প্রতি ঘৃণা ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি তাঁর কর্তৃ্ত্ব, তাঁর 
পরাক্রম ও তাঁর মহিমময় মর্যাদাগুণে তাঁদের পরাস্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁদের হৃদয়ের 
সঙ্গে যুক্তিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁরা শাস্ত্র 
তো জানেন-ই না, এমনকি, ঈশ্বরের পরাক্রমও নয়। 
 যীশ ুআর একবার একটি উপমা ব্যবহার করলেন, ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের পুত্রের কী 
সম্পর্ক, তা বোঝাতে এবং তাদের অসাধুতা ও স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা উন্মোচন করতে। তিনি 
তাদের লজ্জা দিচ্ছিলেন না, কিন্তু আরও একবার তাদের মন-পরিবর্তন করার জন্য আহ্বান দিচ্ছিলেন। 
তিনি যিশাইয়ের পুস্তক থেকে হুবহ ু উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, সেই জাতি ছিল এক 
দ্রাক্ষাকুঞ্জস্বরূপ। ইজারাদারদের (ভাগচাষী/কৃষক) উপমা আমাদের কাছে ঈশ্বরের ধৈর্য ও তাঁর 
ধর্মপরায়ণ ক্রোধের কথা প্রকাশ করে। এ হল এক সতর্কবাণীস্বরূপ যে, ঈশ্বরের লোকদের যা 
তিনি দিয়েছেন কাজ করার জন্য, তার প্রতি তারা হবে দায়বদ্ধ পরিচারক, ফল ধরবে বলে তিনি আশা 
করেন এবং তিনি তাদের জবাবদিহি চাইবেন। এ-বিষয় অগ্রাহ্য করলে শাশ্বত জীবন হারাতে হবে এবং 
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে। ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি আপনি কেমন সাড়া দান করেন? 
ঈশ্বর যা কিছু আপনার হাতে দিয়েছেন, তা নিয়ে কি আপনি দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করেন? 
 যখন একজন শাস্ত্রবিদ্ যীশুকে প্রশ্ন করল, বিধানের কোন্ আদেশটি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ? যীশ ুদ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪,৫ পদ থেকে প্রত্যুত্তর করলেন। এ ছিল ইহুদিদের বিশ্বাসের 
স্বীকৃতি। যীশ ুমার্ক ১২:৩১ পদ থেকে একটি দ্বিতীয় আদেশ জুড়ে দিলেন, “তোমার প্রতিবেশীকে 
নিজের মতোই ভালোবেসো” (লেবীয় ১৯:১৮)। ভালোবাসা হল এক বেছে নেওয়ার ব্যাপার এবং তা 
শুরু করার স্থান হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। তিনি হলেন সেই জন, যিনি আমাদের এই পৃথিবীতে নিয়ে 
এসেছেন, যিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন, যিনি আমাদের প্রতিপালন করেন এবং প্রতিদিন আমাদের 
শ্বাসবায়ু দেন। তিনি আমাদের ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য, তবুও আমাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে 
তা বেছে নেওয়ার জন্য। আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি তন্ত ুঅবশ্যই এই বিষয় বেছে নেবে। এ হল 
আমাদের হৃদয়, আমাদের মন, আমাদের ইচ্ছা ও আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে গ্রহণ করা এক সিদ্ধান্ত। 
সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের সম্পূর্ণ সামর্থ্য অনুযায়ী ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। তাঁর কাছে 
আমাদের উৎসর্গ করতে হবে আমরা যেমন, তেমনই আমাদের সত্তাকে; আমাদের ভাবাবেগ, আমাদের 
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ভাবনাচিন্তা ও বুদ্ধি, আমাদের কর্মপ্রয়াস ও আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 
সব কিছুকে। 

• তিনি চান, আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের গভীরতা থেকে তাঁকে জানি, তেমনভাবে যেন না-জানি, 
যেমন আমরা কোনো গাড়ির মিস্ত্রিকে জানি। আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তিনি চান, 
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আমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁর অন্বেষণ করি ও তাঁর প্রতীক্ষায় থাকি। মথি ৬:২১ পদে 
বলা হয়েছে, “কারণ যেখানে তোমাদের ধনসম্পদ, সেখানে তোমাদের মনও (হৃদয়) 
থাকবে।” নিশ্চিতরূপে, ঈশ্বরকে জানা হল মহত্তম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। 

• আমাদের নির্দিষ্ট এক ব্যক্তসত্তা ও বরদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি কত বিভিন্ন 
ধরনের মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারা সবাই ঈশ্বরের ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের 
অভিব্যক্তিস্বরূপ। নিশ্চিতরূপে, তিনি প্রাণের সেই বিশেষ সত্তায় তাঁর সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্কিত হওয়া কামনা করেন। নিশ্চিতরূপেই, তিনি চান, আমরা যেন আমাদের মধ্যে তাঁর 
অনন্যসাধারণ অভিব্যক্তি নিয়ে তাঁকে সম্মান করি, তাঁর সেবা করি। 

• চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা নিয়ে মানুষ সব সৃষ্টির উপরে অবস্থান পেয়েছে। 
তার মন মহা বুদ্ধি ধারণ করতে সক্ষম। ঈশ্বর ও তাঁর সম্পর্কিত বিষয় অধ্যয়ন করার চেয়ে 
মনের উৎকৃষ্টতর ব্যবহার আর কী হতে পারে? আসুন, আমরা আমাদের মন ব্যবহার করে 
ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁর বাক্য ও তাঁর লোকেদের মহানতা আবিষ্কার করি, যেন আমরা জানতে 
পারি যে সত্য কী। সেই সব সত্য আমাদের হৃদয়ের গভীরে গোপন রেখে, আমরা যা-কিছুই করি, 
তার মাধ্যমে সে-সবই প্রত্যক্ষ হবে। রোমীয় ১২:২ পদে বলা হয়েছে, “আর তোমরা এ-
জগতের রীতি-অনুযায়ী চোলো না, কিন্তু তোমাদের মনের নবীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত 
হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, 
প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।”    

• যেহেতু পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন, আমরা অন্ধকারের দ্বারা অন্ধ 
হয়ে যাইনি, কিংবা পাপের শেকলে বন্দি বা আবদ্ধ হইনি। আমরা নিজেরা কেমন আচরণ করব, তা 
বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। যেহেতু পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আমাদের চোখ খুলে 
দিয়েছেন ও আমাদের আন্তরিক মানবসত্তাকে ক্ষমতাপ্রদান করেছেন, আমরা বাধ্য হওয়া 
বেছে নিতে পারি। পরিত্রাণের মুহূর্তে এই মনোনয়ন করা হয়নি। আমরা অসংখ্য উপায়ে এই 
সিদ্ধান্ত রোজ রোজ নিই। রোজ আমাদের কাজের অগ্রাধিকার, আমাদের আচরণ, আমাদের 
ব্যবহার এবং আমাদের লক্ষ্য আমরা স্থির করি। আমাদের ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা 
বেছে নিয়ে স্বীকৃতি দিতে পারি, কোন্ জিনিস ভালো, কোন্ টিই বা অগ্রাহ্য করতে পারি। 
আমরা অলীক (বা অসার) বস্ত ু পাওয়ার বিষয় বেছে নিতে পারি এবং স্বয়ম্ভর 
(আত্মপ্রত্যয়ী) জীবন যাপন  করতে পারি, অথবা ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানো ও তাঁর কথা 
শোনার বিষয় বেছে নিতে পারি। আমরা স্বার্থপর জীবনযাপন করা বেছে নিতে পারি, অথবা তাঁর 
সেবা করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি অনুযায়ী ঈশ্বরকে ভালোবাসা হল 
আমাদের সব পছন্দের ব্যপার তাঁর হাতে সমর্পণ করা, সঠিক দিশায় আমাদের পরিচালিত করার 
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জন্য তাঁকে অনুমতি বা সুযোগ দেওয়া। গীতসংহিতা ১১৯:৫৯ পদে বলা হয়েছে, “আমি আমার 
পথসকলের বিষয় বিবেচনা করলাম, তোমার সাক্ষ্যসমূহের দিকে আমার চরণ (পথ চলা) 
ফিরালাম।” 

• একবার আমরা আমাদের হৃদয়, প্রাণ, মন ও আমাদের শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা 
বেছে নিলে, স্বাভাবিকভাবেই অপরের সেবা করার জন্য শক্তি ও প্রয়াস প্রবাহিত হবে। 
ঈশ্বরের যে ভালোবাসা সমস্ত ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে, তা প্রবাহিত হয়ে অন্যদের প্রতি উপ্চে 
পড়বে, আর এভাবে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের 
ভালোবাসার দ্বারাই আমরা অন্যদের ভালোবাসতে পারি। 

 এই বিধবার কাহিনীটি আমাদের কাছে এক নমুনাস্বরূপ। মন্দিরে তার দান বা উপহার ঈশ্বরের 
প্রতি তার ভালোবাসার বিপুল বহরের কথা ব্যক্ত করে। সে তার উপার্জনের কোনো অংশবিশেষ 
দান করেনি। সে তার উদ্বৃত্ত থেকে একটি অংশ দেয়নি। সে তার সম্পূর্ণ হৃদয়, প্রাণ, মন ও শক্তি 
দিয়ে দান করেছিল। যীশ ু বলেছেন, “সে তার দরিদ্রতা সত্ত্বেও তার সমস্ত জীবনোপায় দান 
করেছে।” সে সব কিছু দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবেসেছিল, তার যা-কিছু ছিল, সব প্রভুর কাছে সমর্পণ 
করেছিল। আপনিও কি তা-ই করছেন? 
 

খ্রীষ্টের অনুসারীরা, তারা যেমন ও তাদের যা-কিছ ুআছে, তা দিয়ে তারা ঈশ্বরকে 
ভালোবাসে। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
১২শ পাঠ : ১৩-১৫শ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশুর অন্তিম সময ়উপস্থিত হল। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৩ অধ্যায় ও মথি ২৪:৩৬-৫১ 
 ১. কোন্ ধারণাটি এখানে বার বার উল্লেখিত হয়েছে? (দ্রষ্টব্য: ৫,৯,২৩ পদ)। 
 ২. কোন্ কোন্ চিহ্নের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, কঠিন সময় বা অবস্থা 
  আসবে এবং কার উপরে আমরা নির্ভর করব, উল্লেখ করুন। 
 ৩. ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কে জানেন? (দেখুন, ২৩ পদ)। 
 ৪. ডুমুর গাছ থেকে কোন্ শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি? 
 ৫. ৩৩-৩৭ পদে, আমাদের কী-আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? 
 ৬. ঈশ্বর আপনাকে কী কাজ দিয়েছেন, আপনি কি জানেন? (৩৪ পদ) 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৪:১-২৬ 
 ১. যাজকদের ও শাস্ত্রবিদ্ দের সংকল্প বা ইচ্ছা কী ছিল? 
 ২. আমাদের বলুন, মরিয়ম যীশুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য কী  
  করেছিলেন? (যোহন ১২:৩)। 
 ৩. যারা দেখছিল, তাদের প্রতিক্রিয়া কী-রকমের ছিল এবং যীশ ুকী জবাব   
  দিয়েছিলেন? 
 ৪. যাত্রাপুস্তক ১২:১-৩০ ব্যবহার করে, আপনি কি বলতে পারেন যে, ইহুদিরা কেন  
  নিস্তারপর্ব বা খামিরশূন্য (“তাড়িশূন্য”) রুটির পর্ব পালন করত? 
 ৫. তাঁর অন্তিম ভোজ গ্রহণের সময় যীশ ুদ্রাক্ষারসপূর্ণ পেয়ালা ও রুটি শিষ্যদের  
  মধ্যে দিয়েছিলেন। এগুলির তাৎপর্য কী?  
 ৬. আজকাল বহু মণ্ডলীতে আমরা রুটি ও দ্রাক্ষারসপূর্ণ পেয়ালা বিতরণ করি বা  
  অংশগ্রহণ করে থাকি, কেন? (১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)। 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৪:২৭-৬৫ 
 ১. জলপাই (জৈতুন) পর্বতে যাওয়ার সময়ে পথে যীশ,ু পিতর ও শিষ্যেরা যে  
  কথোপকথন করছিলেন, তা থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি? 
 ২. যীশ ুতাঁর শিষ্যদের কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন? 
 ৩. যীশুর সামনে যে মর্মযন্ত্রণা আসন্ন ছিল, তার জন্য তাঁর প্রস্তুত হওয়া দেখে  
  আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি? 
 ৪. ৫৭ পদে, পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা কী শিখতে পারি? 
 ৫. মহাযাজক যীশুকে কোন্ প্রশ্ন করেছিলেন এবং যীশ ুতাঁকে কী উত্তর   
  দিয়েছিলেন?  
 ৬. বিচারের রায় কী ছিল এবং তারা যীশুর সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করেছিল? 
 ৭. শিষ্যেরা তখন কোথায় ছিলেন? (১৪:২৭ পড়ে দেখুন)। 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৪:৬৬-৭২; ১৫:১-১৫ 

১. পিতর যেভাবে যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন, তার পেছনে কী-ধরনের চাপ ছিল  
 বলে আপনি মনে করেন? 

 ২. মোরগ ডাকার আওয়াজ শুনে পিতর কী করেছিলেন? 
 ৩. যীশুর চোখে তাকিয়ে পিতর কী দেখেছিলেন বলে আপনি মনে করেন? (লূক  
  ২২:৬০-৬২)। 
 ৪. যীশ ুকিংবা নিজের সম্বন্ধে আপনি কী শিখতে পেরেছেন? 
 ৫. পীলাত যীশুকে কী প্রশ্ন করেছিলেন এবং যীশ ুসেই প্রশ্নের কী উত্তর   
  দিয়েছিলেন? 
 ৬. অভিযোগকারী কারা ছিল এবং যীশুর বিরুদ্ধে তাদের কী-অভিযোগ ছিল?   
  (আরও দেখুন, লূক ২৩:১-৭)। 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৫:১৬-৪৭ 
 ১. সৈন্যেরা যখন যীশুকে নিয়ে গেল, তারা তাঁর প্রতি কী-রকম ব্যবহার করল? 
 ২. যিশাইয় ৫০:৬,৭ পদে কী-ধরনের শারীরিক ও ভাবাবেগগত অত্যাচার সম্পর্কে  
  অন্তর্দৃষ্টি তিনি আমাদের দিয়েছেন? 



59 
 

৩. কষ্টভোগ থেকে ঈশ্বর কি কোনো মঙ্গল উপস্থিত করতে পারেন? (আরও 
দেখুন,  হিব্র ু৫:৮,৯ এবং যাকোব ১:২-৪)। 

 ৪. ৩৩ পদে কী ঘটেছিল? 
 ৫. ৩৪ পদে যীশ ুচিৎকার করে কী বলে উঠেছিলেন? 
 ৬. ৩৮ পদে কী ঘটেছিল? 
 ৭. ৩৯ পদে শতসেনাপতি কী বলেছিলেন? 
 ৮. যীশুর বলা শেষ কথাগুলি কী এবং সেগুলির অর্থই বা কী? (লূক ২৩:৪৬;   

 যোহন ১৯:৩০)। 
 ৯. অরিমাথিয়ার যোষেফ কে ছিলেন? তিনি যীশুর মৃতদেহ নিয়ে কী করেছিলেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১২শ পাঠ :  “অনসুারীদের সঙ্গে শেষের কয়েকটি দিন”    
পাঠ :   মার্ক ১৩-১৫ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ১৩:৩৭ : “আমি তোমাদের যা-কিছু বলি, তা সবাইকেই বলি,  
   ‘তোমরা সজাগ থেকো’।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশুর অন্তিম লগ্ন এসে উপস্থিত হল। 
জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের অনুসারীরা অবশ্যই সজাগ থাকবে, যেন তাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি 
   নিবদ্ধ থাকে, তাঁকে সবসময়ই অন্বেষণ করে!     
সংক্ষিপ্তসার : মন্দিরের বিনাশ, আসন্ন বিষয়সমূহের বিভিন্ন চিহ্ন (নিদর্শন), যীশুর 
অভিষেক, অন্তিম ভোজ, বিশ্বাসঘাতকতা, বিচারের প্রহসন, যীশুকে অস্বীকার, খ্রীষ্টের কষ্টভোগ 
ও ক্রুশার্পণ। 
 ১৩শ অধ্যায়টিকে ‘অলিভেট ডিস্ কোর্স’ বা জলপাই (জৈতুন) পর্বতের ভাষণ বলা হয়, কারণ 
যীশ ুজেরুশালেম নগরীর দিকে তাকিয়ে জলপাই পর্বতের উপরে এই ভাষণ দিয়েছিলেন। যীশ ুদুটি ঘটনা 
সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, যা ভাবীকালে অনুষ্ঠেয় ছিল : জেরুশালেমের পতন ও মন্দিরের বিনাশ 
এবং মৃত্যুর উপরে বিজয়স্বরূপ তাঁর মহিমময় প্রত্যাবর্তন (যা দ্বিতীয় আগমন রূপে পরিচিত)। 
 খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন যদিও পণ্ডিতদের মধ্যে এক মহা বিতর্কের বিষয়, জেরুশালেমের 
পতন কিন্তু মানব ইতিহাসে বেশ ভালোভাবেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। জেরুশালেমের মণ্ডলী ইস্রায়েল 
জাতির প্রতি তাদের আনুগত্য ও অ-ইহুদি জাতিদের পরিত্রাণ সমেত ঈশ্বরের উদ্ধারকারী পরিকল্পনার 
প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা, এই উভয়ের জাঁতাকলে পড়েছিল। ইহুদি  দেশপ্রেম ক্রমেই মাথাচাড়া 
দিচ্ছিল, যা রোমীয় সরকারকে ক্রুদ্ধ করেছিল। এটি ঘটেছিল নীরোর আমলে, যে খ্রীষ্টিয়ানদের 
অন্যতম রক্তপিপাস ুছিল। সে তার নিজের অলীক অভীষ্ট বস্ত ুপাওয়ার জন্য রোমের ইহুদিদের দিয়ে 
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তার অত্যাচার শুরু করেছিল। জেরুশালেমের ইহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের শুরু করে এবং এক 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়, যা চার বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। শেষে রোম সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয়। 
৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং ইহুদি বন্দিদের হত্যা করা হয়। যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান 
সেখানে ছিল, তারা পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব ঘটনা অ-ইহুদি চার্চ বা মণ্ডলী 
প্রতিষ্ঠিত করার পথে চালিত করেছিল।  
 ১৩শ অধ্যায়ে আমাদের মূল পাঠে ফিরে যাই। সেখানে লক্ষ্য করি, যীশ ুতাঁর কথাবার্তা শুরু ও 
শেষ করেছেন “সজাগ থেকো,” এই বাণী দিয়ে। তিনি বলেছেন, সতর্ক থেকো! সচেতন হও! সজাগ 
থেকো! এ ছিল শিষ্যদের প্রতি এক সতর্কবাণী, কিন্তু ছিল আপনাদের ও আমার প্রতি সংরক্ষিত। 
বিভিন্ন প্রলোভন, চাপ, বলপ্রয়োগ, চেষ্টা ও প্রতারণা আমাদের হাল ছেড়ে দেওয়ার জন্য 
চেষ্টা করবে। আমাদের বিশ্বাস হরণ করতে চাইবে। কিন্তু ১৩ পদে যীশ ুযেমন বলেছেন, “যে কেউ শেষ 
পর্যন্ত স্থির থাকবে (বা সহ্য করবে), সে রক্ষা পাবে।” আমাদের জানা প্রয়োজন যে, খ্রীষ্ট কখন 
ফিরে আসবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের কাজও করে যেতে হবে। বিরোধিতা তো অবধারিতরূপে 
হবেই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা আমাদের শক্তি দেবেন ও শেষ পর্যন্ত ধারণ করবেন। যখন 
পরিস্থিতি আমাদের ব্যর্থ বলে মনে হয়, তখন আপনি কি শান্তিতে থাকেন একথা জেনে যে, ঈশ্বর 
এখনও পৃথিবীকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন? আপনি কি সজাগ থেকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের প্রতি 
শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবেন? 
 ১৪শ অধ্যায় আমাদের নম্রতা ও ভালোবাসার এক সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করে। একদিন তিনি 
যখন কুষ্ঠরোগী শিমোনের গৃহে আসনে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, একজন নারী যীশুর কাছে এলেন। 
(আপনি কি তা ধরতে পেরেছেন? যীশ ুএকজন কুষ্ঠরোগীর গৃহে আহার করছিলেন!!!)। মরিয়ম মহার্ঘ 
আতর (সুগন্ধি তেল/’পারফিউম’) দিয়ে যীশুর মাথা অভিষিক্ত করেছিলেন। অবশ্য, তাঁর এই আচরণ 
কাউকে কাউকে ক্রুদ্ধ করেছিল, কিন্তু যীশ ুতাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, “ওকে একা থাকতে দাও; 
কেন তোমরা ওকে জ্বালাতন করছ? ও আমার প্রতি ভালো একটা কাজই করেছে।” তিনি আরও বলে 
চললেন যে, তাঁর উপহারটি দেওয়া হয়েছিল উপযুক্ত সময়ে, কারণ তাঁরা সবসময় যীশুকে তাঁদের কাছে 
পাবেন না। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়সচেতনতার প্রশংসা করে তা উপাসনার এক ক্রিয়া বলে আখ্যা দিলেন। 
খ্রীষ্টের জন্য কোনো ভালোবাসার অভিব্যক্তিই অপচয়কর বা বেহিসেবী নয়। আপনি আজ তাঁর 
প্রতি কী ধরনের ভালোবাসার অভিব্যক্তি প্রদর্শন করবেন? 
 ১৪শ অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ এবং ১৫শ অধ্যায়, যীশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তাঁর 
গ্রেপ্তারবরণ, বিচার ও ক্রুশার্পণের কথা বর্ণনা করে। এই শাস্ত্রাংশগুলি গুরুভার এবং মার্ক সেগুলির 
অনেক কিছুই সবিস্তারে আমাদের কাছে বলেননি, যদিও সেগুলি ৬০০ বছর পূর্বে ভাববাদী যিশাইয় 
পূর্বঘোষণা করে গিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, যিশাইয় ৫৩:৩-৯)। 
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 আমরা নিস্তারপর্ব দিয়ে শুরু করি। ক্রুশার্পণের পূর্বে যীশ ুতাঁর শিষ্যদের শেষবারের মতো 
সমবেত করলেন, যেন তাঁদের শিক্ষা দেন ও যা ঘটতে চলেছিল, তার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করেন। লূক 
২২:১৫ পদে তিনি বলেছেন, “যন্ত্রণাভোগের আগে আমি তোমাদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ 
গ্রহণ করার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি, কারণ আমি তোমাদের বলছি, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য 
ঈশ্বরের রাজ্যে বাস্তবায়িত না-হওয়া পর্যন্ত, আমি এটি আর ভোজন করব না।” তিনি তাদের সেই 
জিনিস বিতরণ করলেন, যাকে আমরা প্রভুর ভোজ বলে জানি। এ-বিষয় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী যে, তিনি 
সাগ্রহে কামনা করেছিলেন তাঁর সমগ্র অভিপ্রায়ের এই উজ্জ্বল চিত্রটি তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে 
নিতে। তিনি নিজেকে তাঁদের জন্য উৎসর্গ করবেন। তিনি রুটি নিয়ে টুকরা করলেন, বললেন, “এই আমার 
শরীর,” প্রতীকরূপে তিনি দেখালেন যে কীভাবে তাঁর শরীর ভগ্ন হবে। পরে তিনি পেয়ালা নিলেন, 
বললেন, “এ আমার চুক্তির (নিয়মের) রক্ত,” তাৎপর্য, তাঁর রক্ত সেচনের মাধ্যমে ঈশ্বর ও 
মানবসমাজের মধ্যে এক নূতন চুক্তি (নিয়ম) অস্তিত্বলাভ করবে। যীশুর নিখুঁত আত্মবলিদানের 
মাধ্যমে পরিত্রাণ আধারিত হবে। এই বিষয়, বর্তমানে যার আমরা অংশীদার হই, তা আমাদের পক্ষে 
স্মরণীয় যে, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, যে পরিত্রাণ মোশির বিধান অনুযায়ী 
কর্তব্য পালনের মাধ্যমে উপলব্ধ হয়নি, কিন্তু তা পাওয়া যাবে বিশ্বাসে ও ঐশ-অনুগ্রহের মাধ্যমে 
(ইফিষীয় ২:৮,৯)। এই রাত্রিভোজের সময়ই যীশ ুঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁদেরই মধ্যে একজন তাঁর 
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এভাবে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, যেন তাঁরা সকলেই নিজের নিজের হৃদয় 
পরীক্ষা করে দেখেন। একইভাবে, তাঁদের জলপাই-পর্বতে যাওয়ার পথে, যীশ ুতাঁর শিষ্যদের বললেন যে, 
তাঁরা  মেষপালের মতো ছিন্নভিন্ন হবেন। পিতর যখন তর্ক করে বললেন যে, তিনি প্রভুর জন্য 
মরতেও ইচ্ছুক, যীশ ু পূর্বঘোষণা করলেন যে, সেই রাত্রেই পিতর তাঁকে তিনবার চেনেন-না বলে 
অস্বীকার করবেন। এ অন্য এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁরা গেৎশিমানী উদ্যানে প্রবেশ করলেন। 
সেখানে তিনি শিষ্যদের তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করতে বললেন। এক ভীষণ মর্মযন্ত্রণার সঙ্গে তিনি তাঁর 
পিতার কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন যন্ত্রণাভোগের সেই পেয়ালা তাঁর কাছ থেকে অপসারিত করা 
হয়। তবুও, মহা নম্রতায়, তিনি প্রার্থনা করলেন যেন পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, তাঁর নিজের 
ইচ্ছাকে তিনি অস্বীকার করলেন। কেবলমাত্র প্রার্থনাতেই আমরা শক্তি আহরণ করে আমাদের 
ইচ্ছাকে পিতার ইচ্ছার মধ্যে নিমগ্ন করতে পারি। প্রায়ই, আমরা চাইব অন্যেরা যেন প্রার্থনায় 
আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, যেভাবে যীশ ু শিষ্যদের তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করতে অনুরোধ 
করেছিলেন। আমাদের ভাইবোনেদের প্রেরণাদায়ী সহযোগিতা আমাদের প্রযোজন। কেউ কি 
আপনাকে কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন, প্রার্থনায় তাঁদের সঙ্গে যোগদানের জন্য? 
 তিনবার যীশ ুগেলেন পিতার কাছে প্রার্থনা ও বিনতি করতে, আর তিনবারই তিনি ফিরে এসে 
শিষ্যদের ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। “আত্মা তো ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্বল।” কী ঘটতে 
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যাচ্ছিল, শিষ্যেরা সে সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারেননি, যদিও ১৩শ অধ্যায়ে তাঁদের “সজাগ থাকতে” বলা 
হয়েছিল। তাঁরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, যিহূদা খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে সৈন্যদের 
একটি দল নিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করল, সেখানে সে যীশুকে চুম্বন করে তাঁকে ধরিয়ে দিল। শিষ্যেরা 
ছড়িয়ে পড়লেন আর যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্ত 
করলেন, ইহুদিদের সমস্ত বিধান অগ্রাহ্য করে, যেমন অভিযোগের প্রমাণ তলব না-করে, সাক্ষীদের 
সাক্ষ্য না-শুনে, এমনকি, একটি প্রতীক্ষার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না-করে। যে-সমস্ত অভিযোগ 
যীশুর বিরুদ্ধে করা হয়েছিলেন, সে-সবের উত্তর না-দিয়ে যীশ ুনীরব রইলেন। তিনি কেবলমাত্র একটি 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন, “তুমি কি সেই পরমধন্যের পুত্র?” যীশ ুদানিয়েল ৭:১৩ ও গীত ১১০:১ পদ 
উদ্ধৃত করে উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আমিই সেই।” এতে তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ করা হল 
এবং এভাবেই বিচারের প্রহসন শেষ করে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। মার্ক 
১৪ অধ্যায় খ্রীষ্টের এক ভবিষ্যৎবাণীর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে যে, তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ 
এক বন্ধু ও অনুগামী, পিতরের দ্বারা অস্বীকৃত হবেন। এক মামুলি সাধারণ চাকরানি তাঁকে চিনতে 
পেরেছিল, আর তিনি যীশুর প্রতি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আবার, একজন 
দাসী তাঁকে দেখে বলল, নিশ্চিতরূপে পিতরও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। পিতর আবার তা মেনে নিতে 
অস্বীকার করলেন। শেষে, অন্য যে লোকেরা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা সহমত হল যে, পিতরও যীশুর 
সঙ্গে ছিলেন। এই সময় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করলেন এবং তীব্র উত্তেজনায় যীশুর প্রতি তাঁর 
আনুগত্য অস্বীকার করলেন। মোরগ ডেকে উঠল, আর পিতর খ্রীষ্টের বলা কথা স্মরণ করলেন : 
“আজ রাত্রে মোরগ ডাকার আগেই, তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।” পিতর চোখ তুলে 
তাকালেন এবং প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে থাকা যীশুর চোখে তাঁর চোখ পড়ল (লূক ২২:৬০-৬২)। তিনি 
লজ্জায় পূর্ণ হলেন এবং পাঠটিতে বলা হয়েছে, পিতর তীব্র রোদন করলেন। আপনি কি কখনও 
খ্রীষ্টের প্রতি আপনার আনুগত্য অস্বীকার করেছেন? যেহেতু অন্যেরা যীশুর প্রতি বিরক্তি বা 
ক্রোধের মনোভাব পোষণ করে, আপনি কি তাদের জন্য নিজেকে যীশুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে 
নেওয়ার চেষ্টা করেছেন? 
 ১৫ অধ্যায় শুরু হয়েছে যীশুকে রোমীয় প্রদেশপাল, পীলাতের কাছে নিয়ে যাওয়া থেকে। 
রোম সরকার ইহুদিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু পীলাত তা দিতে পারতেন। 
দুর্ভাগ্যবশত, পীলাত যীশুর মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে পাননি, কিন্তু জনতার অনুরোধও অগ্রাহ্য 
করেননি। তিনি নিজের আগ্রহের বিষয় ও পদমর্যাদের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাই, তিনি যদিও 
যীশুকে নির্দোষ দেখতে পেলেন, তিনি তাঁকে ক্রুশার্পিত হওয়ার জন্য সমর্পণ করলেন। যীশুকে দুজন 
দস্যুর মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, এভাবে যিশাইয় ৫৩;১২ পদের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয়েছিল। 
কিন্তু তিনি রোমীয় সৈন্যদের উপহাসও সহ্য করেছিলেন, তারা তাঁর মুখে থুতু দিয়েছিল; তিনি সহ্য 
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করেছিলেন ধর্মীয় নেতাদের, যারা তাঁকে অপমান করেছিল; এমনকি, তিনি পথিকদের আচরণও সহ্য 
করেছিলেন, যারা মন্দ কথা বলে ও যেকথা জানে-না, তাই নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে চলেছিল। সেই দিন, 
নরকের ভয়ংকরতা যীশুর উপরে আছড়ে পড়েছিল, তবুও তিনি পাপ ছাড়াই ও কোনো দুর্নাম করা 
ব্যতিরেকেই সব সহ্য করেছিলেন। এটি আমাদের পক্ষে এক পরম শক্তির কারণস্বরূপ হতে পারে, যখন 
আমাদের তাঁর নামের জন্য কষ্টযন্ত্রণা সহ্য করতে আহ্বান করা হয়। 
 খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে বেশ কিছু চিহ্নকর্ম ঘটতে লাগল। দুপুরের পরেই ঘন অন্ধকার পৃথিবীকে 
গ্রাস করল। এ হল এক দৃষ্টান্তস্বরূপ যে, আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে জীবন কীরকম হতে 
পারে। মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দুখানা হল, যা মহাপবিত্র স্থান থেকে পবিত্র 
স্থানকে পৃথক করে রেখেছিল। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পর্দা চিরে যাওয়ার তাৎপর্য, ঈশ্বর থেকে 
মানুষকে যে আবরণ পৃথক করে রেখেছিল, যীশ ু তা অপসারিত করেছেন। সেই শতসেনাপতির 
স্বীকারোক্তিও ছিল বেশ আকর্ষণীয়। যেভাবে যীশ ুতাঁর আত্মাকে সমর্পণ করলেন তা দেখে ৩৯ 
পদে তিনি বলেছেন, “নিশ্চয়ই এই মানুষটি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।” সেই দিনই অরিমাথিয়ার যোষেফ 
যীশুর দেহ নিয়ে কবর দিলেন। তিনি ছিলেন সানহেড্রিনের (ইহুদিদের মন্ত্রণা পরিষদ) একজন সদস্য ও 
যীশুর এক গুপ্ত শিষ্য। 
 

খ্রীষ্টের অনুসারীরা, তারা যেমন ও তাদের যা-কিছ ুআছে, তা দিয়ে তারা ঈশ্বরকে 
ভালোবাসে। 
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মার্ক লিখিত সুসমাচার 
১৩শ পাঠ : ১৬শ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করা হয়েছে, তিনি মণ্ডলীকে নিয়োগ  

  করেছেন (বা আদেশ দিয়েছেন) ও পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৬:১-৮ 
 ১. কে কবরের কাছে এসেছিলেন? কখন? কেন? 
 ২. স্ত্রীলোকেরা কী দেখতে পেয়েছিলেন? 
 ৩. ৫-৮ পদে কোন্ কোন্ শব্দ দিয়ে স্ত্রীলোকেদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে? 
 ৪. সেই স্ত্রীলোকেদের কী করতে বলা হয়েছিল? তাঁরা কি তা করেছিলেন? 
 ৫. কখন ও কীভাবে এই সমস্ত বিষয় শিষ্যদের কাছে অর্থবহ প্রতিপন্ন হল?  
  (যোহন ২:২২; ১২:১৬)। 
 ৬. যোহন ১৪:২৬ পদ পাঠ করুন। পবিত্র আত্মা কী করেছিলেন, যার ফলে যীশ ুযা  
  করেছিলেন শিষ্যেরা তা বুঝতে পেরেছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : মার্ক ১৬:৯-২০ 
 ১. যীশ ুকোন্ কোন্ ভিন্ন মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন (দর্শন দিয়েছিলেন)? 
  (লূক ২৪:৯-৪৫; যোহন ২০:১৯-২৯)। 
 ২. যীশুর আবির্ভাবগুলি (দর্শনগুলি) এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? (১ করিন্থীয় ১৫:১-৮)। 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : মথি ২৮:১৬-২০; মার্ক ১৬:১৫,১৬; লূক ২৪:৪৫-৪৯ 
 ১. যীশ ুতাঁর শিষ্যদের অন্তিম আদেশ কী দিয়েছিলেন? 
 ২. শিষ্যেরা কি তা পালন করেছিলেন? (২০ পদ)। 
 ৩. আপনি যদি প্রভু যীশুর একজন শিষ্য হন, এই আদেশ কি আজ আপনার জন্য  

 প্রযোজ্য? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যোহন ৬:৪০; ১০:১০; ১১:২৫ 
 ১. এই সব পদে আমাদের কী কী আদেশ দেওয়া হয়েছে? 
 ২. ওই সব আদেশ যে সত্যি, তা দেখানোর জন্য আপনি কি সেভাবে জীবনযাপন  
  করছেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পুনর্বিবেচনা 
 ১. আপনি কি কারও কাছে বলবেন যে, মার্ক লিখিত সুসমাচারের এই অধ্যয়ন   
  কীভাবে যীশুকে বুঝতে এবং/অথবা শিষ্য হিসেবে আপনার দায়বদ্ধতার কথা  
  বুঝতে আপনাকে সাহায্য করেছে?  
 ২. এই পাঠ অধ্যয়নকালে ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে যে কাজ করেছেন, সেই অনুযায়ী  
  আপনি কী ধরনের এক পৃথক জীবন যাপন করবেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১৩শ পাঠ :   “মৃত্যু ঈশ্বরের পুত্রকে ধরে রাখতে পারল না।”     
পাঠ :   মার্ক ১৬ অধ্যায় 
মূল পদ :  মার্ক ১৬:১৫ : “তোমরা জগতের সর্বত্র যাও ও সমস্ত সৃষ্টির কাছে  
   সুসমাচার প্রচার করো।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থিত করা হয়েছে, তিনি মণ্ডলীকে নিয়োগ  
   করেছেন (বা আদেশ দিয়েছেন) এবং পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। 
জীবনের নীতি : মৃত্য ুঈশ্বরের পুত্রকে ধরে রাখতে পারেনি এবং তা তাঁর অনুসারীদেরও  
   ধরে রাখতে পারে না!        
সংক্ষিপ্তসার : যীশুর বিভিন্ন সময়ে আবির্ভাব ও তাঁর অন্তিম স্বর্গারোহণ। 
 মার্কের শেষ অধ্যায়টি প্রকৃতই অত্যন্ত মহিমময়। এটি এই ঘোষণার দ্বারা শুরু হয়েছে যে, 
সাব্বাথদিন (বিশ্রামবার) অতীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, তমসাপূর্ণ (অন্ধকারময়) সাব্বাথদিনের স্মৃতি 
আনন্দের দ্বারা কবলিত হয়েছিল। পরের দিন খুব ভোরবেলা, মাগ্ দালার (মগ্ দলিনী) মরিয়ম ও 
যাকোবের মা মরিয়ম, যীশুর দেহ অভিষেক করার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এসে যীশুর কবর শূন্য 
দেখতে পেলেন। ৮ পদে পড়ি, তাঁরা ভয়ে কাঁপছিলেন ও হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। গ্রীক ভাষায় বলা 
হয়েছে, তাঁরা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে আবিষ্ট হয়েছিলেন, বিস্মিত হয়েছিলেন ও উচ্ছ্বসিত আনন্দে 
আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলেন। ৯ পদে বলা হয়েছে, যীশ ু ব্যক্তিগতভাবে মরিয়মের কাছে 
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আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি একা কবরের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। লূক ২৪:১২ পদে বলা হয়েছে, 
কেবলমাত্র কবরবস্ত্রগুলি সেখানে পড়ে ছিল। ওই পদে আরও লেখা আছে, পিতর ও যোহন দৌড়ে 
কবরের কাছে গিয়েছিলেন ও তাঁরা কবরবস্ত্রগুলি সেখানে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। যে-কেউ 
পনেরো মিনিট হাঁটলে নিজেরাই কবরস্থানে পৌঁছে যেতেন ও দেখতেন, কবর সত্যিই শূন্য পড়ে 
আছে। 
 প্রাথমিক এই সব দর্শন দান বা আবির্ভাবের পর, যীশ ুআরও অন্য অনেকের কাছে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন। দুজন শিষ্য যখন ইম্মায়ুসের পথে যাচ্ছিলেন, তিনি তখন তাঁদের কাছে আবির্ভূত হন। তিনি 
ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সহোদর ভাই যাকোব ও যোহনকে দর্শন দেন (যোহন ২১ অধ্যায়)। তিনি 
সেই উপরের কক্ষে তাঁর শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হন, পরে আবার গালীল সমুদ্রের তীরে এবং একবারে 
৫০০ জনেরও বেশি মানুষকে দর্শন দেন, যা পৌল ১ করিন্থীয় ১৫:৫৬ পদে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই 
সমস্ত ঘটনা কত না মহিমময় ছিল! খ্রীষ্টের মৃত্য ুও পুনরুত্থানই হল সুসমাচার বা শুভ সংবাদ। তিনি 
পাপ ও মৃত্য,ু উভয়কেই জয় করেছেন, যেন আমরা এক রূপান্তরিত জীবন যাপন করি এবং তাঁর 
উপস্থিতি ও মহিমা চিরকালের জন্য উপভোগ করি। যেমন পৌল ফিলিপীয়দের প্রতি পত্রে উল্লেখ 
করেছেন, আমরা এখন এক পুনরুত্থিত জীবন যাপন করতে পারি (ফিলিপীয় ৩:৮-১৪)।  
 তাঁর শিষ্যদের সমবেত করে, যীশ ুএই বলে সেই মহান নির্দেশ জারি করলেন, “তোমরা সমস্ত 
জগতে যাও ও সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করো।” বিভিন্ন চিহ্নকার্য তাঁদের সঙ্গী হবে, 
যাঁরা সুসমাচার নিয়ে প্রথমে বেরিয়ে পড়বেন এবং এই শুভ বার্তার সত্যতা এক অবিশ্বাসী ও হিংস্র 
পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করবেন।	  তিনি পিতার কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর ডান পাশে উপবিষ্ট হয়েছেন, তবুও 
২০ পদে ও তার পরবর্তী পদগুলিতে বলা হয়েছে, তাঁরা যখন সুসমাচারের বার্তা ঘোষণা করেন, খ্রীষ্ট 
স্বয়ং তাঁদের সঙ্গে ও তাঁদের মাধ্যমে কাজ করেন। ১৩শ অধ্যায়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন না-ঘটা 
পর্যন্ত, আমরা যারা খ্রীষ্টিয়ান, যীশ ুআমাদের আহ্বান করে নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও 
ক্ষমতা বা পরাক্রম দিয়ে সজ্জিত করেছেন, যেন পৃথিবীর সর্বত্র সুসমাচার প্রচার করা হয়। যীশ ু
যেমন তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি মানুষের সঙ্গেও আছেন, পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার 
জন্য। আপনি কি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আশা করেন যে, যীশ ুআপনাকে শক্তি দেবেন তাঁর হয়ে কথা 
বলার জন্য? 
 
মৃত্যু ঈশ্বরের পুত্রকে ধরে রাখতে পারেনি এবং তাঁর অনুসারীদেরও ধরে রাখতে পারে 

না! 
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 প্রেরিতদের কার্যবিবরণী : পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত 
সুসমাচার নিয়ে যাওয়া  

 
ভূমিকা 

 
রচয়িতা  
প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও লূক লিখিত সুসমাচার, এই উভয় গ্রন্থেরই রচয়িতা হিসেবে খ্রীষ্টের 
শিষ্য, ডাক্তার লূককে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি লেখা হয়েছে দুটি খণ্ডে, যেমন প্রেরিত ১:১,২ পদে 
লিখিত আছে। প্রথম খণ্ডটি, অর্থাৎ লূক লিখিত সুসমাচার, প্রভু যীশুর জীবন ও পরিচর্যার এক বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, শিষ্যদের কর্মে 
নিয়োগ থেকে শুরু করে মণ্ডলীর জন্ম ও বৃদ্ধির ইতিহাস বিবৃত করেছে। দুটি একসঙ্গে নূতন নিয়মের 
বৃহত্তর অংশ গঠন করেছে, সেগুলি এমনকি পৌলেরও সব রচনার বহরকে ছাড়িয়ে গেছে। খ্রীষ্টের 
শিষ্য ও পৌলের ভ্রমণসঙ্গীরূপে (ফিলিমন ১:২৪; ২ তিমথি ৪:১১) লূক প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে 
উল্লেখিত বিভিন্ন ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন। ১৬শ অধ্যায়ে তিনি সর্বনাম “আমরা” ব্যবহার 
করেছেন, যার অর্থ, চাক্ষুষ সাক্ষীরূপে তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবুও, গ্রন্থটির 
অবশিষ্ট অংশে, তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুবিধেজনক অবস্থায় থেকে, আমাদের কাছে সুন্দর গবেষণামূলক 
তথ্য উপস্থাপন করেছেন। লূক ১:১-৪ পদ অনুযায়ী, লূক তাঁর প্রণোদনা (প্রেরণা) ও সম্ভবত তাঁর 
আত্মিক বরদানেরও কথা প্রকাশ করেছেন, যখন তিনি বলেছেন, “এ পর্যন্ত যা-কিছু ঘটে গেছে, 
আমাদের মধ্যে অনেকেই তার একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা প্রথম থেকেই সব কিছু 
চাক্ষুষ দেখেছেন ও বাক্যের পরিচর্যা করেছেন, তাঁরাই সে-সমস্ত আমাদের কাছে সমর্পণ করেছেন। 
মহামান্য থিয়ফিল, সেইজন্য আমি সূচনা থেকে সব কিছু সযত্নে অনুসন্ধান করে আপনার জন্য একটি 
সুবিন্যস্ত বিবরণ রচনা করা সংগত বিবেচনা করলাম, যেন আপনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, সে-বিষয়ে 
আপনার জ্ঞান সুনিশ্চিত হয়।” 
 
সময়কাল 
বাইবেল-পণ্ডিতেরা প্রেরিতের রচনাকাল সম্বন্ধে অনুমান করেছেন, এটি লেখা হয়েছিল আনুমানিক ৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে, কিংবা প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ও লূকের সুসমাচার প্রায় 
একই সময়ে লেখা হয়েছিল বলে অনুমান করা হলেও, পণ্ডিতেরা পত্রগুলি থেকে সূত্র অনুসন্ধান করে 
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এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন যে, উভয় তথ্যই সঠিক, অর্থাৎ প্রেরিত লেখা হয়েছে ৫৯ খ্রীষ্টাব্দের 
আশেপাশে অথবা ওই শতাব্দীর শেষের দশকে। একদিকে, লূক স্বয়ং তাঁর সুসমাচারে বলেছেন যে, অন্য 
ব্যক্তিরাও এই একই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, খুব সম্ভবত, এর দ্বারা মার্কের সুসমাচারের প্রতি 
ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেটি সর্বপ্রথম লেখা হয়েছিল ৫৫-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মার্কের সুসমাচার 
মণ্ডলীতে ব্যবহার করা হত এক প্রামাণ্য বুনিয়াদি গ্রন্থরূপে। সুসমাচারটি মথি ও লূক, উভয়েই 
রেফারেন্সরূপে ব্যবহার করেছেন। সেই কারণে বলা হয় যে, লূক পরবর্তী কোনও এক সময়ে তাঁর 
রচনাগুলি লিখেছিলেন। অন্যদিকে, লূক কিন্তু পৌলের কোনো পত্রের উল্লেখ করেননি, না তো 
তিনি নীরোর নৃশংস অত্যাচার, জেরুশালেমের বিনাশ, যাকোবের মৃত্যু, ৬৮ খ্রীঃ পৌলের বিচার ও 
মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের বাদ দেওয়ার ব্যাপারগুলি আনুমানিক ৬০ খ্রীষ্টাব্দের 
এদিক-ওদিকের সময়কালকে সূচিত করে। আমরা এর রচনার প্রকৃত সময়কাল সম্বন্ধে বিতর্ক করে 
গেলেও, গ্রন্থটি স্বয়ং খ্রীষ্টের স্বর্গরোহণের পরে ৩০ বছরের সময়কাল বিবেচনা করে লিখিত 
হয়েছিল। যীশ ুস্বর্গে চলে যাওয়ার পরে ৩০ বছর ধরে প্রেরিতশিষ্যেরা যে-সমস্ত কাজ করেছিলেন ও 
শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানদের আনন্দ ও দুঃখ, এই দুয়েরই কথা নথিভুক্ত আছে। এই 
সমস্ত কাহিনী হল তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার স্পষ্ট নিদর্শন, এক আশিস্ ধন্য 
আশ্বাস, যা আজ আমাদের জন্যও উপলব্ধ। 
 
শ্রোতা 
প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, থিয়োফিল নামে জনৈক সম্মাননীয় ব্যক্তিকে উৎসর্গ করা হয়েছে, যিনি 
সম্ভবত কোনো উচ্চপদাধিকারী অ-ইহুদি ছিলেন। এ-ও হতে পারে, তিনি লূকের রচনাগুলি প্রকাশনা 
করেছিলেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর মুখবন্ধে, লূক তাঁর সুসমাচারের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন 
যে, ইতিমধ্যে খ্রীষ্টের পরিচর্যা ও উপদেশ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর লিখিত সুসমাচারে, যা 
খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরে তিনি লিপিবদ্ধ করতে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। সেই বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে, তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় মণ্ডলীর জন্ম ও তার পরবর্তী কার্যকলাপ বিবৃত করেছেন। 
স্পষ্টত, এ-ধরনের ভাষাপ্রয়োগ সেই সময়ের শিক্ষিত সমাজ, অ-ইহুদি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। পণ্ডিতেরা মত ব্যক্ত করেছেন যে, লূক মণ্ডলীর অভিপ্রায় ও কার্যকলাপ স্পষ্ট করে 
দিতে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ক্রমবর্ধমান রোমীয় সরকারের সন্দেহ নিরসন করতে তিনি 
আশ্বস্ত করেছেন, খ্রীষ্টিয়ানেরা সমস্যা সৃষ্টিকারী নয়, কিন্তু আপামর সমাজের জন্য 
তত্ত্বাবধানকারী ও সত্য বহনকারী, এমনকি ওই অকিঞ্চিৎকর সদস্যদের জন্যও। ইহুদিদের জন্য, তিনি 
ভ্রান্ত ধারণাগুলি এবং/অথবা ভণ্ড শিক্ষাগুলি সংশোধন করেছেন, যখন এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন যে, খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস হল ইহুদি ধর্মের পূর্ণতাস্বরূপ এবং কোনো ব্যক্তি যদি 
খ্রীষ্টকে মশীহরূপে স্বীকার না করে বিরোধিতা করে, তাহলে সে স্বয়ং ঈশ্বরেরই বিরোধিতা করে। 
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প্রসঙ্গ (থিম) 
NASB স্টাডি বাইবেল অনুযায়ী, “প্রেরিতদের কার্যবিবরণী হল অবস্থান্তর বা অবস্থা পরিবর্তনের 
একটি মৌলিক গ্রন্থ, যেখানে সুসমাচার থেকে পত্রাবলিতে (ইতিহাস), ইহুদি ধর্মবিশ্বাস থেকে 
খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে (ধর্ম), বিধান থেকে অনুগ্রহে (দিব্য বা ঐশ্বরিক আচরণ), কেবলমাত্র ইহুদি জাতি 
থেকে ইহুদি ও অ-ইহুদি জাতিতে (ঈশ্বরের প্রজা) এবং রাজ্য থেকে মণ্ডলীতে (ঈশ্বরের কর্মসূচি) 
উত্তরণ দেখা যায়।” সুসমাচারের বিষয়াবলি থেকে পত্রগুলির মধ্যে এই পুস্তকটি এক সংযোগ-
সূত্রের কাজ করে। 
        গ্রন্থটির অবস্থান্তরমূলক প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও, এখানে একটি পরিষ্কার প্রসঙ্গ বা থিম 
লক্ষ্য করা যায়, তা হল মণ্ডলীর জন্ম ও প্রসার। এ শুরু হয়েছিল ইহুদি জাতির কেন্দ্রিয় স্থল, 
জেরুশালেম থেকে এবং তা সমাপ্ত হয়েছে অ-ইহুদি বিশ্বের কেন্দ্রস্থল, রোমে। চারটি সুসমাচারে 
বর্ণিত ঐশ-রাজ্যের সীমিত বর্ণনা থেকে, এ আমাদের নিয়ে যায় সমগ্র বিশ্বে অনুগ্রহের সুসমাচারের 
প্রসারে। প্রেরিতদের পুস্তকের অন্তে আমরা দেখি পৌল রোমে পৌঁছে গেছেন।  
 অবশ্য, আমরা যারা মাণ্ডলিক যুগে জন্মগ্রহণ করেছি, তা আমাদের কাছে কোনো নূতন 
ঘটনা নয়, কিন্তু ইতিহাসের এই তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে এটির পক্ষে প্রয়োজন আছে একট ুপ্রকাশ্য 
মনোযোগ আকর্ষণের, স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের। খ্রীষ্ট যে সূচনা ঘোষণা করেছিলেন, যে 
তাঁরা শক্তি বা ক্ষমতা লাভ করবেন ও বিশ্বমণ্ডলের সর্বত্র তাঁর সাক্ষী হবেন, বিষয়টি ছিল 
সম্পূর্ণরূপে তুলনাহীন। শিষ্যেরা প্রশ্ন করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট সেই সময় ইস্রায়েলীদের রাজ্য 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন কি না, তার গোড়ায় টান মেরে তিনি প্রেরিত ১:৮ পদে ঐশ্বরিক 
অভিপ্রায়ের এক অপ্রত্যাশিত প্রকাশ দিয়েছেন। যদিও সমস্ত জাতির আশীর্বাদ লাভের এক 
প্রতিশ্রুতি পিতৃপুরুষদের দেওয়া হয়েছিল, খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র আত্মা ও তাঁদের পবিত্র 
কর্মনিয়োগের কথা সেই উপরের কুঠরি বা কক্ষে ঘোষণা করলেন। মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা ছিল অনুগ্রহ 
ও ক্ষমতার এক বিস্ময়কর বিস্ফোরণ, যা শিষ্যদের, জগৎকে এবং এমনকি স্বর্গীয় দূতবাহিনীকেও 
বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল! 
 এই মহা প্রকাশের কেন্দ্রিয় মঞ্চে দণ্ডায়মান আছেন পবিত্র আত্মা, যিনি মণ্ডলীর 
ইতিহাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের নির্ধারিত কর্মসূচিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে 
বিভিন্ন ঘটনাবলির মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র আত্মাই 
মণ্ডলীর কার্যকলাপকে চালনা দিয়েছেন এবং প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়ে নূতন নূতন আন্দোলন শুরু 
করে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। এই কারণে যীশ ুযোহন ১৪:২ পদে বলেছেন যে, যারা তাঁকে 
বিশ্বাস করবে, তারা তাঁর থেকেও মহান সব কাজ করবে। 



70 
 

 বর্তমানে আমরা হলাম সেই আদি বা প্রথম মণ্ডলীর উন্মোচনকারী ইতিহাসের বর্ধিত রূপ, তা 
বৃদ্ধি পেয়েই যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নূতন নূতন আত্মা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য জয় করা হবে, অথবা 
প্রভু যীশ ুপুনরায় ফিরে আসেন। যাদের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা রয়েছেন, যারা তাঁর দ্বারা চালিত 
ও শক্তিপ্রাপ্ত হন, সেই আমাদের দ্বারা অবশ্যই সেই শুভ সংবাদ নিরন্তর ছড়ানো হবে।    
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১ম পাঠ : ১ম অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যীশু তাঁর শিষ্যদের হাতে এক কর্মভার অর্পণ করেন ও তাঁদের এক 

   প্রতিশ্রুতি দেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১:১-৫ 
 ১. লূক ১:১-৪ ও প্রেরিত ১:১-৫ পদের তুলনা করুন এবং দেখুন, পুস্তকটি কার  
  উদ্দেশে লেখা হয়েছিল ও কেন? 
 ২. পুনরুত্থানের পরে যীশ ুকত দিন ধরে দর্শন দিয়েছিলেন? 
 ৩. তাঁর অনুসারীদের করার জন্য তিনি কী-আদেশ দিয়েছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১:৬-৮ 
 ১. ৬ পদের প্রশ্নটি করার সময়ে প্রেরিতশিষ্যেরা কী-অনুভব করছিলেন? 
 ২. যীশ ুযে উত্তর দিয়েছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁদের জন্য কী করার  
  চেষ্টা করছিলেন বলে আপনি মনে করেন? 
 ৩. এই সব পদ থেকে আমরা ঈশ্বরের কোন্ কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি? 
  আপনার জীবনে সে-সব কীভাবে কথা বলে? 
 ৪. ৮ পদটি হল প্রেরিতদের পুস্তকের মূল প্রসঙ্গ (থিম)। আপনি কি নিজের ভাষায়  
  প্রসঙ্গটি বলতে পারেন?  
 ৫. যীশ ুতাঁর শিষ্যদের তাঁর সাক্ষী হওয়ার জন্য কেন বেছে নিয়েছিলেন বলে   
  আপনি মনে করেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১:৯-১১ 
 ১. যোহন ৭:৩৭-৩৯ পুনর্বিবেচনা করুন। পবিত্র আত্মা দত্ত হওয়ার পূর্বে কী ঘটবে 
  বলে যীশ ুবলেছিলেন? 
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 ২. যে মেঘের দ্বারা যীশ ুঅদৃশ্য হয়েছিলেন, তা কীসের প্রতিনিধিত্ব করে? (দেখুন,  
  যাত্রাপুস্তক ১৩:২১,২২)। 
 ৩. যীশ ুতাঁর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি কীভাবে দিয়েছিলেন? (আরও দেখুন, মথি  
  ২৪:৩০)। 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১:১২-২৬ 
 ১. উপরের কক্ষে (কুঠরিতে) কারা একত্র সমবেত হয়েছিলেন? কেন তাঁরা একত্র  
  সমবেত হয়েছিলেন? 
 ২. এই পদগুলিতে যিহূদা ইষ্কারিয়ত্ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? 
 ৩. প্রেরিতশিষ্যেরা যখন একজন নূতন নেতা বেছে নিলেন, ২১ পদে তাঁরা তাঁর  
  এক বিশেষ গুণ থাকার কথা ব্যক্ত করেছেন। ২৪ পদে তাঁরা অন্য একটি গুণের  
  জন্য প্রার্থনা করেছেন। এগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১ম অধ্যায় ও ১ করিন্থীয় ১৫:১৭ 
 ১. একজন বিশ্বাসীর কাছে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন? 
 ২. এই অধ্যায়ে আপনি কোন্ সব প্রতিশ্রুতির কথা পান? 
 ৩. আপনার কাছে এই সব প্রতিশ্রুতির অর্থ কী? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১ম পাঠ :  “খ্রীষ্ট এক নূতন ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যর কথা ঘোষণা করেন”  
পাঠ :   প্রেরিত ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ১:৮ : “কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে পর তোমরা 
   শক্তিলাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত ইহুদিয়া ও  
   শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশ ুতাঁর শিষ্যদের বিশেষ কর্মে নিয়োগ করলেন ও তাঁদের এক   

  প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
জীবনের নীতি : প্রতীক্ষার (অপেক্ষা করার) একটা উদ্দেশ্য থাকে।    
সংক্ষিপ্তসার : লূক, তাঁর সুসমাচার যেখানে সমাপ্ত করেছিলেন, সেখান থেকেই প্রেরিতদের 
কার্যবিবরণী শুরু করেছেন। প্রথম পদেই, তিনি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীকে স্পষ্টভাবে তাঁর পূর্বতন 
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রচনার সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন এবং থিয়োফিলকে পুনরায় তাঁর পাঠকরূপে শনাক্ত করেছেন। তিনি 
তাঁর প্রথম রচনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে বলেছেন, তা হল “সেই সব বিষয় যা যীশ ুকরতে ও প্রচার 
করতে শুরু করেছিলেন” তার সংকলন। এ এক তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, যা এই সত্যের প্রতি আলোকপাত 
করেছে যে, খ্রীষ্ট যখন স্বর্গারোহণ করে পিতার ডানদিকে উপবিষ্ট হন, ঈশ্বরের কাজ শেষ হয়ে 
যায়নি। খ্রীষ্ট যে-কাজ শুরু করেছিলেন, প্রেরিতশিষ্যেরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সেই কাজকে এগিয়ে 
নিয়ে যান এবং তা সেই দিন পর্যন্ত করা হবে, যেদিন প্রভু তাঁর বধূরূপী মণ্ডলীকে তাঁর কাছে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য পুনরায় ফিরে আসবেন।  
 পরবর্তী বিষয় হল, লূক স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, প্রেরিতশিষ্যেরা মৃত্যুর উপরে খ্রীষ্টের 
বিজয়লাভ সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন, কারণ তিনি “প্রত্যয় (বিশ্বাস) উৎপাদনকারী” বহু প্রমাণ 
দিয়েছিলেন, বহু মানুষকে তিনি দর্শন দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তিনি হুবহ ুসেই সব 
উপদেশ দিয়েছিলেন। 
 এখানে লূক প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর চাবিকাঠি উন্মুক্ত করেছেন। শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন যে, তিনি কি সেই সময় ইস্রায়েলের হাতে তাদের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন? উত্তরে 
তিনি বলেছিলেন, “পবিত্র আত্মা  তোমাদের উপরে নেমে এলে পর তোমরা শক্তি (পরাক্রম) 
প্রাপ্ত হবে, আর তোমরা জেরুশালেম, সমস্ত ইহুদিয়া ও শমরিয়ায় ও পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত 
আমার সাক্ষী হবে।” এই উক্তির মধ্যে আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর রূপরেখা দেখতে পাই : 
 ১. জেরুশালেম 
 ২. ইহুদিয়া 
 ৩. শমরিয়া 
 ৪. পৃথিবীর প্রান্তসীমা (দূরতম প্রান্ত) 

 
প্রতীক্ষার একটা উদ্দেশ্য থাকে! 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
২য ়পাঠ : ২য ়অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : পঞ্চাশত্তমী মণ্ডলীর প্রারম্ভ সূচিত করে। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২:১-১৩ 
 ১. ১-৪ পদ পড়ে ব্যাখ্যা করুন, পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁরা কী দেখেছিলেন,   
  শুনেছিলেন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন? 
 ২. কোন্ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা সেদিন উপস্থিত ছিল? 
 ৩. কোন্ কোন্ ভাষা বলা হয়েছিল, যার ফলে, সকলেই তা বুঝতে পেরেছিল? 
 ৪. এই অস্বাভাবিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিভিন্ন লোকের মনে কী প্রতিক্রিয়া  
  হয়েছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২:১-১৩ 
 ১. ইফিষিয় ৫:১৮ পদে, পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে কী-আদেশ দেওয়া হয়েছে? 
 ২. নিচের শাস্ত্রাংশগুলি পাঠ করুন ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যে-সব চিহ্ন (বা  
  নিদর্শন) পূর্ণ হয়েছিল, সেগুলি তালিকাভুক্ত করুন : 
   ক) প্রেরিত ৪:৩১ 
   খ) প্রেরিত ৬:১-৫ 
   গ) প্রেরিত ১৩:৮-১০ 
   ঘ) প্রেরিত ১৩:৫২ 
 ৩. গালাতীয় ৫:২২,২৩ পদ পাঠ করুন। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের জীবনে যে   
  চারিত্রিক গুণাবলি উৎপন্ন করেন, সেগুলি তালিকাভুক্ত করুন। 

৪. পবিত্র আত্মার এই সব গুণের যে-কোনো একটির অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে  
 কীভাবে হয়েছে, তা বর্ণনা করুন। 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২:১৪-২৮ 
 ১. কোন্ ভবিষ্যৎবাণী এই সময় পূর্ণ হয়েছিল বলে পিতর উল্লেখ করেছেন? 
 ২. পিতর বলেছেন, “সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে” যীশ ু 
  ক্রুশার্পিত হয়েছিলেন। এ ঈশ্বরের কোন্ ধরনের গুণ বা স্বভাব? 
 ৩. যিশাইয় ৫৩:১০,১১ পদ অনুযায়ী, খ্রীষ্টের মৃত্য ু দ্বারা কোন্ সব বিষয় সুসম্পন্ন 
  হয়েছিল? 
 
চতুর্থ পাঠ 
প্রেরিত ২:১৭-৩২ 
 ১. “শেষ কাল” বা “অন্তিম সময়” বলতে কী বোঝা যায়? (দ্রঃ হিব্র ু১:১,২; ১  
  পিতর ১:১৮-২১)। 
 ২. “প্রভুর দিন,” এই phrase বা শব্দগুচ্ছের তাৎপর্য কী? (দ্রঃ ২ পিতর ৩:১০- 
  ১৩)। 
 ৩. “শেষ কালের” বা অন্তিম সময়ের দিনগুলির শেষে কী ঘটনা ঘটবে? (প্রেরিত  
  ২:১৭-২০)। 
 ৪. আপনি কী বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র আত্মা কেবলমাত্র সুসমাচার-প্রচারক,  
  পালক এবং মিশনারিদের জন্য, না যারা প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টকে পরিত্রাতা ও প্রভুরূপে 
  বিশ্বাস করে, তাদের সকলের জন্য? 
 ৫. যীশুর মৃত্যুর জন্য পিতর কাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২:৩৩-৪৭ 
 ১. খ্রীষ্ট এখন কোথায় আছেন? 
 ২. আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কী প্রভাব বা চাপ সৃষ্টি করে?   
 ৩. পিতরের উপদেশ যখন তাদের মর্ম বিদ্ধ করল এবং তারা জিজ্ঞাসা করল যে  
  তাদের কী করতে হবে, তখন পিতর তাদের কী করতে বলেছিলেন? 
 ৪. “কুটিল লোক” (কলুষিত/বিপথগামী/সত্যভ্রষ্ট প্রজন্ম) বলতে পিতর কী  
  বোঝাতে চেয়েছিলেন? 
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 ৫. বর্তমানে আপনি কী ধরনের “কলুষিত প্রজন্ম” দেখতে পান? 
 ৬. বিশ্বাসীরা কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি নিজেদের সমর্পণ করেছেন? 
 ৭. তাদের এই সমর্পণ বা উৎসর্গ থেকে কী কী আশীর্বাদ নেমে এসেছিল? 
 
ষষ্ঠ দিন 
২য ়পাঠ :   “মণ্ডলীর জন্ম হল”      
পাঠ :   ২য় অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ২:১৭ : “ঈশ্বর বলেন, ‘অন্তিম কালে, আমি সব মানুষের উপর  

  আমার আত্মা ঢেলে দেব। তোমাদের পুত্রেরা ও কন্যারা ভাববাণী বলবে,  
  তোমাদের যুবকেরা দেখবে দর্শন ও তোমাদের প্রবীণেরা দেখবে স্বপ্ন।” 

বিষয়গত বাক্য : পঞ্চাশত্তমী মণ্ডলীর প্রারম্ভ সূচিত করে। 
জীবনের নীতি : আমরা যেমন যেমন পবিত্র আত্মার আবেদনে সাড়া দিই, আমরা   
   পরিবর্তিত হই।         
সংক্ষিপ্তসার : আমরা যখন পঞ্চাশত্তমী-দিনের কাহিনী পড়ি, তখন প্রেরিত ১ম অধ্যায়ে 
দেওয়া যীশুর প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা ২য় অধ্যায়ে দেখতে পাই। প্রবল ঝোড়ো বাতাসে পবিত্র 
আত্মা তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের সক্ষমতা দিয়েছিলেন বিভিন্ন ভাষাভাষী যে-
সব লোক সেখানে জমা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের ভাষায় কথা বলতে। তাদের নিজের নিজের 
ভাষায় তাঁদের কথা বলতে দেখে, পিতর যীশুর সম্পর্কে যে বার্তা প্রচার করেছিলেন, তা তারা বুঝতে 
পারল। এ-ও ছিল এক শক্তিশালী নিদর্শন যে, ঈশ্বর সমস্ত জাতির লোকেদের মধ্যে একতা আনয়ন 
করতে পারেন। 
 সুসমাচারে আমরা যে পিতরের কথা পড়ি, তা প্রেরিতে বর্ণিত সাহসী পিতরের তুলনায় 
নিতান্তই নগণ্য মনে হয়। পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে, পিতর তাঁর সর্বপ্রথম প্রচার 
করার সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং যোয়েল ২:২৮ পদের ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতা ঘোষণা করলেন। 
পিতরের বাক্যের প্রত্যুত্তরে এবং পবিত্র আত্মার চালনায়, ৩,০০০ পরিবর্তিত মানুষ মণ্ডলীতে 
সংযুক্ত হয়। এরা ছিল বর্তমান পৃথিবীর তুরস্ক, মিশর, ইরান, ইরাক, আফ্রিকা ও ইটালির মানুষ। 
 আদি বা প্রাথমিক মণ্ডলীর জীবনের কার্যকলাপ দ্বারা হৃদয় ও মনের সংযুক্তি প্রদর্শিত 
হয়েছিল, যখন তারা নিজেদের বিষয়-সম্পদ সকলের মধ্যে ভাগ করে নিযেছিল ও পরস্পরের প্রতি 
যত্নশীল হয়েছিল। আত্মায় পূর্ণ এই সম্প্রদায় অন্যদেরও খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষিত করেছিল। 
প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানদের মতো আজ আমরাও যদি পরস্পরের প্রতি উদার হতাম, তাহলে আমাদের 
সমাজে আমরা কী প্রতিক্রিয়া দেখতে পেতাম? 
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 পঞ্চাশত্তমী বিশ্বাসীদের জীবনে পরিবর্তন ও এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু 
মণ্ডলী তখনও ইহুদি প্রথা মেনে চলত ও মন্দিরে উপাসনা করত। এর অতিরিক্তরূপে, তাঁরা গৃহে গৃহে 
সমবেত হয়ে যীশ ুযেমন দেখিয়েছিলেন, তেমনই প্রভুর ভোজে সম্মিলিত হতেন। তাঁরা কেবলমাত্র 
ইহুদি শ্রোতাদের কাছে প্রচার করতেন। তাঁরা ভ্রান্ত ধারণাবশত মনে করতেন যে, পবিত্র আত্মা 
লাভ করার জন্য কোনো বিশ্বাসীকে প্রথমে অবশ্যই ইহুদি হতে হবে। সম্ভবত তাঁরা যীশুর বলা 
শেষের কথাগুলি ভুলে গিয়েছিলেন, “তোমরা সমস্ত জগতে যাও” (প্রেরিত ১:৮)। এর জন্য 
প্রয়োজন হয়েছিল এক অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব, যা স্তিফানকে দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং বিশ্বাসীদের 
শমরিয়াতে ও তারও বাইরে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।    
 

পবিত্র আত্মার আবেদনে সাড়া দিলেই আমরা পরিবর্তিত হই! 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৩য় পাঠ : ৩য়-৪র্থ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পিতরের প্রচার - শক্তি, অত্যাচার (নিপীড়ন) ও সমবেত প্রার্থনা 
নিয়ে এসেছিল। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৩:১-১১ 

১. পিতর ও যোহন কোথায় ছিলেন এবং সেই ভিক্ষুকটি কীভাবে তাঁদের দিকে  
 তাকিয়েছিল? 

 ২. কীসের শক্তিতে পিতর ওই খঞ্জ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন? 
 ৩. লোকদের মধ্য থেকে কী ধরনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৩:১২-২৬ 
 ১. জনতার কাছে পিতর যখন যীশুকে তুলে ধরার সুযোগ পেলেন, তখন কোন্  
  পদগুলি দেখায় যে, তিনি সব গৌরব ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন?  
 ২. ৩:১৬ পদের শব্দগুচ্ছ (phrase) “তাঁর নামে বিশ্বাসে” বলতে আপনি কী   
  বুঝেন? 
 ৩. আমরা কোথায় সজীবতা বা সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করি? তা কি আপনার   
  জীবনেও সত্য প্রমাণিত হয়েছে? 
 ৪. এই পদগুলি অনুযায়ী, সব ভবিষ্যৎবক্তা কীসের কথা বলেছিলেন? 
 ৫. কোন্ প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি অব্রাহাম ও ভাববাদীদের দ্বারা নেমে এসেছে এবং  
  আজ আমরাও আশীর্বাদ পেয়েছি তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৪:১-১২ 
 ১. পুনরুত্থানের কথা শুনে লোকদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হল? 
 ২. পিতর ও যোহনের প্রতি কী ঘটল? 
 ৩. কোন্ জিনিস পিতরকে কথা বলার ক্ষমতা (শক্তি) দান করেছিল? 
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 ৪. ঈশ্বর কী এই একই শক্তি আপনাকেও দান করেছেন? বলুন, কখন ও কীভাবে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৪:১-২২ 
 ১. পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার পরিণাম কী হয়েছিল? 
 ২. কোন্ কোন্ পদ ব্যক্ত করে যে, জগতে পরিত্রাণ পাওয়ার কেবলমাত্র পথ বা  

 উপায় হলেন প্রভু যীশ?ু 
 ৩. এঁদের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপের কথা বর্ণনা করুন : 
   ক) পিতর ও যোহন 
   খ) জনসাধারণ 
   গ) কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত পদাধিকারীরা 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৪:২৩-৩৭ 
 ১. বিশ্বাসীরা কীসের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন? 
 ২. এই প্রার্থনায় আপনি কি কোনো পাপস্বীকার ও অনুরোধের কথা খুঁজে পাচ্ছেন? 
 ৩. ঈশ্বর তাঁদের প্রার্থনার উত্তর কীভাবে দিয়েছিলেন? 
 ৪. ঈশ্বর আপনার প্রার্থনার উত্তর কীভাবে দিয়েছেন? 
 ৫. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, যীশুর নামে বিশ্বাসের মাধ্যমে রোগ থেকে   

 আরোগ্য লাভ করা যায়? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৩য ়পাঠ :  “মণ্ডলী সাহস-লাভের জন্য প্রার্থনা করে”    
পাঠ :   প্রেরিত ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ৪:১২ : “আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই; কারণ আকাশের  
   নিচে মানবকুলের মধ্যে এমন আর কোনো নাম দেওয়া হয়নি, যে-নামে 
   আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে।” 
বিষয়গত বাক্য : পিতরের প্রচার নিপীড়ন, পরাক্রম ও সংযুক্ত প্রার্থনা আনয়ন করেছিল। 
জীবনের নীতি : পবিত্র আত্মা থেকে প্রাপ্ত সাহসিকতা, আমাদের কথাবার্তা, বন্ধুত্ব, 

প্রার্থনা ও বিষয়-সম্পদের প্রতি আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে।  
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সংক্ষিপ্তসার : প্রেরিত ৩-৭ অধ্যায়ে মণ্ডলী পবিত্র আত্মার পরাক্রমে শরীর ও আত্মার 
আরোগ্যদান সাধন করে। তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পক্ষে পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের বার্তা প্রকাশ্যে 
ঘোষণার সুযোগ এসে যায়। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল প্রেরিত ৩:১-৯ পদে এক খঞ্জ 
ব্যক্তিকে আরোগ্যদান। লোকটিকে শারীরিক আরোগ্যতা দান করা হয়েছিল, আর সে সঙ্গে সঙ্গে 
ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণায় লেগে পড়েছিল। সে যখন তা করছিল, লোকেরা ভীষণ চমৎকৃত হল এবং 
চিনতে পারল যে, সে পূর্বে খঞ্জ ছিল। পিতরও এই সুযোগ গ্রহণ করে পুরাকালের ভবিষ্যৎবক্তারা যে 
ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সেই সত্য ব্যাখ্যা করলেন এবং তিনি ক্রুশার্পিত ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি 
তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি তাদের মন-পরিবর্তনের আহ্বান দিলেন এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় 
আগমনের বার্তা ঘোষণা করলেন। 
 ৪র্থ অধ্যায় সদ্দূকী ও যাজকদের বিরোধিতা দিয়ে শুরু হয়েছে। তাঁরা মৃতলোক থেকে 
পুনরুত্থান সম্পর্কিত পিতরের ঘোষণা এবং লোকদের কাছে তাঁর প্রচার করা, এই উভয়েরই 
বিরোধিতা করলেন। তাঁরা পিতর ও যোহনকে জেলে পুরলেন, তবুও প্রায ৫,০০০ জন মানুষ সেই দিন 
প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিল।  
 পরের দিন যখন প্রশাসকেরা, শাস্ত্রবিদেরা ও প্রাচীনবৃন্দ পিতর ও যোহনকে প্রশ্ন 
করলেন, পিতর তৃতীয় এক বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের উত্তর দিলেন। প্রচারটি ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু 
পবিত্র আত্মার দ্বারা সপরাক্রমে চালিত। ১৩শ পদে বলা হয়েছে, “তাঁরা যখন পিতর ও যোহনের 
সাহসিকতা দেখলেন ও উপলব্ধি করলেন যে তাঁরা ছিলেন অ-শিক্ষাপ্রাপ্ত, সাধারণ মানুষ, তাঁরা বিস্মিত 
হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এই লোকেরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন।” যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন, 
সেই ঈশ্বরের পর্যাপ্ততার কত না জোরালো ও কার্যকরী এক বয়ান। লোকেরা কি দেখে যে, আমরা 
যীশুর সঙ্গে আছি? 
 পিতর ও যোহনকে মুক্তি দেওয়া হল। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ভাইদের কাছে ফিরে গেলেন এবং 
একসঙ্গে প্রার্থনায় নিজেদের মন-প্রাণ তুলে ধরলেন। প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি দিয়ে শুরু করে, তাঁরা 
জাতিসমূহ, নেতৃবৃন্দ ও ঘটনাবলির উপরে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণের কথা স্বীকার 
করলেন। তারপর তাঁরা মিনতি করলেন, যেন ঈশ্বর তাঁর পরাক্রমের হাত তাঁদের উপরে প্রসারিত করেন 
ও তাঁদের জীবনে তাঁর বাক্য পূর্ণ করেন, যেন অন্য লোকেরাও ঈশ্বরের পরিচয় পায়। বিশ্বাসীরা যখন 
এভাবে মনে-প্রাণে সংযুক্ত হলেন, তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করলেন এবং তাঁরা সবাই 
নিজেদের তাঁর রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে কার্যকরী হাতিয়াররূপে বিবেচনা করলেন। যারা অন্তরঙ্গ 
এই ভাইদের মহামূল্যবান সমাজকে লক্ষ্য করছিল, তারা ঈশ্বরের রূপান্তরকারী অনুগ্রহ দেখতে পেল 
এবং ঈশ্বর থেকে যে আনুকূল্য (কৃপা) ও আশীর্বাদ আমাদের প্রতি প্রবাহিত হয়, তা-ও লক্ষ্য করল। 
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পবিত্র আত্মার কাছ থেকে পাওয়া সাহসিকতা আমাদের কথাবার্তা, বন্ধুত্ব, প্রার্থনা ও 
বিষয-়সম্পদের প্রতি আচরণকে প্রভাবিত করে। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৪র্থ পাঠ : ৫ম-৭ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, উভয ় প্রকার কষ্ট-সংকট আদি 
মণ্ডলীকে পরীক্ষা করেছিল। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৫:১-১৬ 
 ১. অননিয় কী করেছিল? তার স্ত্রী কি তাতে সায় দিয়েছিল? 
 ২. কোন্ পদ আমাদের বলে যে, অননিয় ও সাফীরা পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যাকথা  
  বলেছিল? 
 ৩. যোহন ১৫:২৬,২৭ পদে পবিত্র আত্মাকে কী আখ্যা দেওয়া হয়েছে? 
 ৪. এই অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা কী শিখতে পারি? 
 ৫. ১২-১৬ পদে আমরা পড়ি, বহু সংখ্যক অলৌকিক কাজ হয়ে চলেছিল। বর্তমানে  
  কোন্ ধরনের সব অলৌকিক কাজ হয় ও তার পরিণামে কী ঘটে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৫:১৭-৪২ 
 ১. ধর্মীয় শাসকদের মধ্যে আপনি কী ধরনের আচরণ দেখতে পান? 
 ২. প্রেরিতশিষ্যেরা কীভাবে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন 
  করেছিলেন? 
 ৩. ইহুদি বিধান (ব্যবস্থা) পালন করার চেয়ে প্রেরিতশিষ্যদের কাছে যীশুর বিষয়ে  
  সাক্ষ্য দেওয়া কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল? (৫:৩০-৩২)। 
 ৪. বিরোধিতা সম্পর্কে নিচের পদগুলি কী-কথা বলে? 
   ক) ফিলিপীয় ১:২৯ 
   খ) ১ তিমথি ৩:১২ 
 ৫. ৪১ ও ৪২ পদে, প্রেরিতশিষ্যদের কীরকম আচরণ লক্ষ্য করা যায়? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৬:১-১০ 
 ১. কী ধরনের সমস্যা দেখা গিয়েছিল ও কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল? 
 ২. মণ্ডলীর সর্বপ্রথম মনোনীত ডিকনদের (পরিচারকদের) কী কী গুণ ছিল, বর্ণনা  
  করুন। 
 ৩. স্তিফানের চারিত্রিক গুণাবলির তালিকা প্রস্তুত করুন। 
 ৪. আপনি কোন্ গুণটি ধারণ করার ইচ্ছা করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৬:১১-১৫ 
 ১. স্তিফানের বিরুদ্ধে ওই লোকেরা কী অভিযোগ উত্থাপন করেছিল? 
 ২. লূক ১২:১১ ও মথি ১০:১৯,২০ পদ এই ধরনের সব পরিস্থিতিতে আমাদের কী  
  ধরনের সাড়া দিতে বলে? 
 ৩. স্তিফানের মুখমণ্ডল স্বর্গদূতদের মতো উজ্জ্বল কেন হয়েছিল বলে আপনি মনে 
  করেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৭ম অধ্যায় 
 ১. নিচের পদগুলিতে স্তিফান যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা উপস্থাপিত করেছেন,  
  সেগুলির তালিকা তৈরি করুন : 
   ক) প্রেরিত ৭:১-৩৮ 
   খ) প্রেরিত ৭:৩৯-৫০ 
   গ) প্রেরিত ৭:৫১-৫৩ 
 ২. ঈশ্বর কীভাবে স্তিফানকে সান্ত্বনা (বা আশ্বাস) দিয়েছিলেন? 
 ৩. স্তিফানকে যারা পাথর মারছিল, তাদের জামাকাপড় কে পাহারা দিচ্ছিল? 
 ৪. প্রেরিত ৭:৫৯ পদে স্তিফান কার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন? 
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ষষ্ঠ দিন 
৪র্থ পাঠ :  “বর্ধনশীল কষ্টবেদনা”       
পাঠ :    প্রেরিত ৫ম – ৭ম অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ৫:২৯ : “মানুষদের চেয়ে আমরা বরং ঈশ্বরের আদেশ পালন  

  করব।” 
বিষয়গত বাক্য : অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, এই উভয়প্রকার কষ্টদুঃখই আদি মণ্ডলীকে  
   পরীক্ষা করেছিল। 
জীবনের নীতি : আত্মিক বিরোধিতা ফল উৎপন্ন করতে, তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি 
   করতে ও আমাদের আধ্যাত্মিকতার শেকড় গভীরে যেতে সাহায্য করে। 
সংক্ষিপ্তসার : আদি মণ্ডলী যে অন্তরঙ্গ সামাজিকতা উপভোগ করছিল, অননিয় ও 
সাফীরার প্রতারণামূলক বিশ্বাসঘাতকতা তার প্রতি তীক্ষ্ম ভীতি প্রদর্শন করেছিল। এই কাহিনী 
আমাদের দেখায় যে, আমরা বাহ্যিকরূপে ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের 
অন্তর দেখতে পান, আর তিনিই হলেন প্রকৃত বিচারক। পাপের হঠাৎ এই বিচার ইতিহাসের এমন সময়ে 
ঘটল, যখন মণ্ডলী তার শৈশব অবস্থায় ছিল। এই ঘটনাকে সাধারণভাবে শুদ্ধিকরণের কাজরূপে বিবেচনা 
করা হয়। নিশ্চিতরূপে,  এ আমাদের সচেতন করে যে, ঈশ্বর আমাদের পাপ কত গম্ভীররূপে দেখেন। 
প্রেরিত ৫:১১ পদে বলা হয়েছে, “আর সমস্ত মণ্ডলীর উপরে এবং যারাই এই সব ঘটনার কথা শুনতে 
পেল, তাদের মনে মহা ভয় এসে উপস্থিত হল।” এই ভয়ংকর পরিণতির কথা যারাই শুনল, তাদের প্রতি 
মহা ভয় এসে উপস্থিত হল, তবুও এই ভয় সত্ত্বেও, কিংবা সম্ভবত এই কারণেই, আরও বহু মানুষ 
জেরুশালেমের মণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হল। 
 ঈশ্বরের প্রতি এই ব্যাপক ফিরে আসার কারণে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ঈর্ষা আলোড়িত 
হয়ে উঠল। তাঁরা প্রেরিতশিষ্যদের ধরে জেলে পুরলেন, কিন্তু ঈশ্বর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে করে 
তাঁদের জেল থেকে মুক্ত করলেন। তিনি তাঁদের ধর্মধামে (মন্দিরে) “এই জীবনের সমগ্র বার্তা” 
প্রচারের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন (প্রেরিত ৫:২০)। মন্ত্রণা-পরিষদ তাঁদের মন্দিরে খুঁজে পেলেন 
এবং তাঁদের পুনরায় মহাযাজকের সামনে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন। মহাযাজক তাঁদের উপদেশ ও ধর্মীয় 
নেতাদের বিরুদ্ধে আপাত বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পিতর ও প্রেরিতেরা সহমত হয়ে 
উত্তর দিলেন, “আমরা মানুষদের চেয়ে বরং ঈশ্বরের কথাই শুনব” (প্রেরিত ৫:২৯)। খ্রীষ্টের প্রতি 
তাঁরা যেমন করেছিলেন, তেমনই প্রেরিতদের হত্যা না-করে, মন্ত্রণা-পরিষদ গমলিয়েল নামে একজন 
ঈশ্বর-ভয়শীল ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করলেন। গমলিয়েল বলেছিলেন, “এই মানুষদের থেকে দূরে 
থাকুন ও এদের থাকতে দিন। কারণ যদি  এই সব পরিকল্পনা বা কাজ মানুষ থেকে হয়ে থাকে, এ শেষ 
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হয়ে যাবে; কিন্তু যদি তা ঈশ্বর থেকে হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা এদের লোপ করতে পারবেন না, 
বরং দেখবেন, আপনারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই লড়াই করছেন” (প্রেরিত ৫:৩৮,৩৯)। তাদের হত্যা না-করা 
সম্পর্কে সহমত হয়ে, তারা তবুও তাঁদের ছেড়ে দিলেন না, কিন্তু মন্ত্রণা-পরিষদ প্রেরিত-শিষ্যদের 
বেত মারা করালেন ও বহু ভয় দেখিয়ে তাঁদের বিদেয় দিলেন। 
 কাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হল শিষ্যদের আচরণ, তাঁরা উল্লাস প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁরা 
উল্লসিত হয়েছিলেন এই কারণে যে, প্রভু খ্রীষ্টের নামের জন্য তাঁরা কষ্টভোগের যোগ্য গণিত 
হয়েছিলেন। খ্রীষ্টের মর্মযন্ত্রণায় অংশীদার হওয়া কি আপনি কখনও আনন্দের কারণ বলে মনে 
করেছেন? আমাদের পৃথিবীতে এ এক অস্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু পবিত্র আত্মার পরাক্রমে এ সম্পন্ন 
হতে পারে। যে পবিত্র আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের জীবনে নম্রতা ও আনন্দ আলোড়িত করেছিলেন, 
সেই একই পবিত্র আত্মা আজ সব বিশ্বাসীর অন্তরে আছেন। তিনি শক্তি দেন, পথ প্রদর্শন করেন, 
চালনা দেন, কর্ম পরিকল্পনা করেন, ক্ষমতা প্রদান ও জীবনের সঞ্চার করেন। তিনি এ সমস্তই 
করেন। আমাদের কাজ হল নিজেদের উপস্থিত করা (বা রাজি হওয়া), যেন তাঁর হাতিয়ারস্বরূপ হই, 
যেখানে তিনি চান যেন আমরা সেখানে যাই, আমাদের মুখ যেন খুলি, যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি 
রাখুন না-কেন, আমরা যেন সেই সুযোগ নিতে সদা তৎপর থাকি। (পবিত্র আত্মার কাজের ব্যাপারে 
আরও বেশি অন্তর্দৃষ্টির জন্য পড়ুন যোহন ১৪ ও ১৬ অধ্যায়।) 
 ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেখি, হেলেনীয় (অ-ইহুদি বা গ্রীক) বিধবারা যেন পরিচর্যায় উপেক্ষিত 
হচ্ছিলেন। বিষয়টি প্রেরিতশিষ্যদের কর্ণগোচরে আনা হল। এই সংঘর্ষের মোকাবিলা নিজেরা না-করে 
তাঁরা নিদান দিলেন যে, এই কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েকজন বিশ্বাসীকে বেছে নিতে হবে, যাদের 
মধ্যে এই সমস্ত গুণ দেখা যায় : (ক) সুখ্যাতি; (খ) আত্মায় পূর্ণ ও (৩) প্রজ্ঞাবান বা বিজ্ঞতায় 
পূর্ণ। সমস্ত মণ্ডলী এই বিষয়ে একমত হলেন এবং এর পরিণামে, “ঈশ্বরের বাক্য প্রসারিত হল এবং 
শিষ্যদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল …।” 
 এই শাস্ত্রাংশটি অনেক সময় আত্মিক বরদানসমূহের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। আমরা 
পড়ি, প্রেরিতশিষ্যেরা তাঁদের নির্দিষ্ট বরদান ও ভূমিকার প্রতি সমর্পিত রইলেন। একই সঙ্গে 
অন্যদেরও সুযোগ দেওয়া হল তাদের নির্দিষ্ট বরদান ও ভূমিকার প্রতি উৎসর্গীকৃত থাকতে। অনেকে 
বিশ্বাস করেন যে, যাঁরা মণ্ডলীর পালক, তাঁরা মাণ্ডলিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কাজের 
তত্ত্বাবধান করবেন, কিন্তু ১ম পিতরে আমাদের বলা হয়েছে, “প্রত্যেক ব্যক্তিই এক বিশেষ বরদান 
প্রাপ্ত হয়েছে।” আপনি কি সেই অনন্য উপায়ের কথা বিবেচনা করেছেন, যা ঈশ্বর আপনাকে 
বরদানস্বরূপ দিয়েছেন এবং সেই ভূমিকা আপনি কি অবশ্যই খ্রীষ্টের দেহে পালন করবেন?  
 “খাবার পরিবেশনের” জন্য পবিত্র আত্মা অন্যান্যদের মধ্যে স্তিফানকেও মনোনীত 
করেছিলেন। এ-বিষয় অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক যে, স্তিফানকে ও ঈশ্বর তাঁকে যে প্রজ্ঞা দান 
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করেছিলেন, তার প্রতি “মুক্ত মানুষদের সমাজ” প্ররোচিত হয়ে ঈর্ষাপরায়ণ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল। 
তারা তাঁর প্রতি ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ করল এবং মিথ্যা সাক্ষীদের জোগাড় করল। স্তিফান ৫২টি 
পদ সমন্বিত এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন যা তাদের চেতনাকে আহত করল।	  তবুও, ঈশ্বরের প্রকাশ তাঁর 
উপরে স্থির রইলো এবং তা সবাই দেখতেও পেল। ঐশ্বরিক স্পষ্ট উপস্থিতি  সত্ত্বেও, তারা তাদের 
কান বন্ধ করল, তাঁকে নগরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল এবং প্রস্তরাঘাত করে তাঁকে মেরে ফেলল। 
তাঁকে যখন পাথর মারা হচ্ছিল, তিনি খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করলেন এবং প্রভু যীশুর কাছে মিনতি 
করলেন, যেন তাদের বিরুদ্ধে সেই পাপ তিনি গণ্য না-করেন। এভাবে ঈশ্বর স্তিফানকে আদি মণ্ডলীর 
প্রথম সাক্ষ্যমররূপে (শহিদ) সম্মানিত করলেন। 
 
আত্মিক বিরোধিতা ফল উৎপন্ন করতে, তাঁর শক্তি আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি করতে ও 

আমাদের আধ্যাত্মিকতার শেকড ়গভীরে যেতে সাহায্য করে। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৫ম পাঠ : ৮ম ও ৯ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : স্তিফানের মৃত্যুতে মহা নিপীড়নের (অত্যাচার) শুরু হল এবং  
   সুসমাচারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৮:১-৮ 
 ১. স্তিফানকে প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করার পর যে অত্যাচার ছড়িয়ে পড়েছিল, তার 
  পরিণামে কোন্ ভালো জিনিস সংঘটিত হয়েছিল? 
 ২. শমরিয়াতে যা ইতিমধ্যে বপন করা হয়েছিল, ফিলিপ তার “ফল চয়ন   
  করছিলেন,” আপনি সে সম্পর্কে কী মনে করেন? 
 ৩. আপনার কাছ থেকে ও আপনার সংস্কৃতি থেকে যে লোকেরা আলাদা ধরনের,  
  তাদের প্রতি ঈশ্বর আপনাকে কী কাজ করতে চালনা দেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৮:৯-৪০ 
 ১. বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পরে শিষ্যেরা কী করতে লাগলেন? 
 ২. আপনি কি আপনার বিশ্বাসের কথা কাউকে বলেছেন এবং বিরোধিতার সম্মুখীন  

 হয়েছেন? 
 ৩. ফিলিপ নিজেকে কোথায় দেখতে পেলেন এবং সেই নপুংসকের আত্মিক অবস্থা  
  কী-রকম ছিল? 
 ৪. যিশাইয় ৫৩:৩-৬ পদ পড়ুন এবং আমাদের বা আমাদেরকে শব্দগুলির পরিবর্তে  
  নিজের নাম দিন। 
 
৩য ়ও ৪র্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৯:১-১৯; ২২:১-১৬; ২৬:৯-১৯ 
 ১. পৌলের পরিবর্তন সম্পর্কে এই সব শাস্ত্রাংশে আপনি কী খুঁজে পান : 
   ক) সেই আলো 
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   খ) একটি কণ্ঠস্বর 
   গ) খ্রীষ্টের দ্বারা কথিত বাক্য    
   ঘ) পৌলের বাধ্যতা 
 ২. যেহেতু আপনি এখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, আপনার মধ্যে কোন্  
  জিনিস তার জলুস বা আবেদন হারিয়েছে? 
 ৩. অননিয়ের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান ও সেই আহ্বানের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া থেকে 
  কোনো শিক্ষা কি আপনি লাভ করেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ৯:২০-৩১ ও গালাতীয ়১:১১-২৪ 
 ১. দামাস্কাস ত্যাগ করার পর পৌল কোথায় গিয়েছিলেন ও কত দিনের জন্য  
  গিয়েছিলেন? 

২. প্রেরিত ৯:১৫, রোমীয় ১:৫ ও গালাতীয় ১:১৬ পদ পাঠ করে ও শৌলের জন্য  
 ঈশ্বরের পরিচর্যার বিষয়টি খুঁজে দেখুন। 

 ৩. পৌলকে সাহায্য করার জন্য বার্ণবা কী ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন ও   
  আত্মবলিদান করেছিলেন? 
 ৪. প্রথমবার জেরুশালেমে অবস্থান করার সময় পৌলের প্রতি কী ঘটেছিল? 
 ৫. বর্ধনশীল মণ্ডলীকে কোন্ বিষয় বৈশিষ্ট্য দান করেছিল? 
 ৬. এই সব বর্ধনশীল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই সপ্তায় আপনি আপনার জীবনের প্রতি  
  কোন্ গুলি প্রয়োগ বা নিবদ্ধ করতে চান?   
 
ষষ্ঠ দিন 
৫ম পাঠ :  “নিয়ন্ত্রণমুক্ত”        
পাঠ :   প্রেরিত ৮ম ও ৯ম অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ৮:৪ : “অতএব, যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা বাক্য প্রচার  
   করতে থাকল।” 
বিষয়গত বাক্য : স্তিফানের মৃত্যুতে মহা নিপীড়নের (অত্যাচার) শুরু হল এবং   

  সুসমাচারের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। 
জীবনের নীতি : অত্যাচারের মধ্যেও ঈশ্বর আমাদের বাধ্যতাকে ব্যবহার করে বন্ধ  
   হৃদয়কে মুক্ত করতে পারেন।       
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সংক্ষিপ্তসার :  সময়বিশেষে স্তিফানের মৃত্যুর ব্যাপারটা বোঝা কষ্টকর হতে পারে, কিন্তু 
তাঁর মৃত্যুর সময় ঈশ্বরের মহিমা ও উদ্দেশ্য অবশ্য উপস্থিত ছিল। এর পরিণামে এক মহা নিপীড়ন 
শুরু হল এবং খ্রীষ্টিয়ানেরা জেরুশালেমের বাইরে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। এভাবে তাঁরা ইহুদিয়া, 
শমরিয়া ও পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচারের বার্তা বহন করে নিয়ে গেল (প্রেরিত ১:৮)। 
অত্যাচারের অন্ধকার অনুঘটকের কাজ করে ঈশ্বরের জ্যোতি পৃথিবীতে নিয়ে এল। এ-রকম বলা হয়ে 
থাকে যে, সন্তদের (বিশ্বাসীদের) মৃত্যুই হল মণ্ডলীর বীজ। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, যেখানেই বিশ্বস্ত 
পুরুষ ও নারীরা বিশ্বাসের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে, সেখানেই মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়েছে। আসুন, প্রার্থনা 
করি যেন ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করেন, যেন আমরা তাঁর সক্ষমতায় আস্থা রাখি ও 
অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি আনয়ন করি। 
 সেই সময়ে যদিও তিনি এ-বিষয় জানতেন না, ফরিশী শৌল এই বিশ্বব্যাপী সুসমাচারের জন্য 
ছিলেন ঈশ্বরের অন্যতম মহান হাতিয়ারস্বরূপ। উচ্ছৃঙ্খল জনতার সঙ্গে সহমত হয়ে তিনি তাদের 
হিংস্রতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যখন তারা শৌলের প্রাণনাশ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি 
হত্যাকারীদের কাপড়জামা পাহারা দিচ্ছিলেন এবং তিনি স্তিফানের বলা শেষ কথাগুলি শুনতে 
পেয়েছিলেন, যখন তিনি তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি করেছিলেন, যেমন 
যীশ ুক্রুশের উপরে থেকে করেছিলেন। যখন স্তিফানের মৃত্য ুহল, শৌল সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানকে প্রবল 
উদ্যমে অত্যাচার করার জন্য জেরুশালেমে গেলেন।          
 যীশ ুতাদের পরিষ্কার আদেশ দিয়েছিলেন সুসমাচারের বাণী সর্বত্র নিয়ে যেতে, কিন্তু তা 
করতে একট ুসময় ও একট ুপ্ররোচনার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, পঞ্চাশত্তমী থেকে 
প্রেরিত ১৫ অধ্যায় পর্যন্ত ২০ বছর লেগে গিয়েছিল সিদ্ধান্ত নিতে যে, খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার জন্য 
ইহুদি-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। পৌল যখন ইফিষীয় ২:১১-২২ পদে যে কথা লিখলেন, এ 
বিষয় তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে, আমরা ঈশ্বর থেকে কত দূরে ছিলাম। তবুও, খ্রীষ্টে আমরা এক 
পবিত্র মন্দির হওয়ার জন্য সংযুক্ত হয়েছি, সেই আবাসের এক অংশ হয়েছি, যেখানে ঈশ্বর 
অধিষ্ঠান করেন। ইহুদিদের মানসিকতায়, হৃদয়ে ও সেই সময়কার প্রথায়, এ ছিল একটি বিরাট 
যুগান্তকারী পরিবর্তন। 
 আমরা লক্ষ্য করি, এই রহস্য প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে প্রেরিত ফিলিপের পরিচর্যার দ্বারা 
উন্মোচিত হয়েছিল। স্তিফানের মৃত্যুর পরে তিনি শমরিয়া অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন, যে-অঞ্চলটি 
অশুচি শত্রুদের বাসস্থান বলে মনে করা হত। জেরুশালেমের ইহুদিদের মতো নয়, কিন্তু শমরিয়েরা 
সুসমাচারের বার্তা গ্রহণ করল এবং ঈশ্বর তাদের মধ্যে বিভিন্ন চিহ্ন ও বিস্ময়কর কর্মের মাধ্যমে 
নিজের উপস্থিতির প্রমাণ দিলেন। এর পরে পিতর ও যোহন ফিলিপের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং 
প্রার্থনা করলেন যেন লোকেরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করে। অবশ্য, যে-কোনো সময়, যখন 
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খ্রীষ্টের বার্তা ঘোষণা করা হয়, বীজ ভালো মাটিতে ও সেই সঙ্গে মন্দ মাটিতেও পড়ে। জাদুকর 
শিমোন ছিল মন্দ মাটির মতো। খ্রীষ্টের বার্তায় তার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই, 
কিন্তু সে অধিক আগ্রহী ছিল পবিত্র আত্মা যে পরাক্রম প্রদর্শন করছিলেন, তার প্রতি। সে পবিত্র 
আত্মার দানকে কিনতেও চেয়েছিল। পিতর ও যোহন অত্যন্ত কঠোররূপে শিমোনকে সংশোধন 
করলেন, সে যদিও খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিল ও তাঁর নামে বাপ্তিষ্মও গ্রহণ করেছিল, শিমোন তার 
ক্ষমতালাভের খিদে ও তার তিক্ততার জন্য আদৌ অনুতাপ করেনি। প্রভুর আত্মা পুনরায় ফিলিপকে 
ব্যবহার করলেন অবিশ্বাসী জগতে সুসমাচারের বার্তা নিয়ে যেতে। তিনি ফিলিপের সঙ্গে কথা বলে 
মরুপ্রান্তরের দিকে গাজা-অভিমুখী এক পথে প্রেরণ করলেন। সেখানে তিনি এক ইথিয়োপীয় 
নপুংসকের সাক্ষাৎ পেলেন, যিনি যিশাইয়ের পুস্তক পাঠ করছিলেন। ফিলিপ শাস্ত্র থেকে তাঁর কাছে 
যীশুর কথা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বিশ্বাস করে পথিমধ্যেই বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করলেন। 
 ৯ম অধ্যায়ে শৌলের দ্বারা পরিচালিত নিদারুণ অত্যাচারের কাহিনী বিবৃতি হয়েছে। তিনি 
মহাযাজকের কাছ থেকে অনুমতি পত্র নিয়ে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খ্রীষ্টিয়ানদের বন্দি করার জন্য 
বেরিয়েছিলেন। দামাস্কাসের পথে খ্রীষ্ট স্বয়ং শৌলকে বাধা দিলেন ও তাঁকে এই কথা বললেন, 
“শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে নির্যাতন করছ?” শৌল সততার সঙ্গে প্রত্যুত্তর করলেন এবং 
জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কে। প্রভু বললেন, “আমি যীশ,ু যাঁর প্রতি তুমি অত্যাচার করছ, কিন্তু তুমি 
উঠে নগরে প্রবেশ করো, সেখানে তোমাকে বলে দেওয়া হবে তুমি কী করবে।” শৌল সেই আদেশ 
পালন করলেন এবং তাঁকে দামাস্কাস নগরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে প্রভু তাঁর দাস অননিয়কে 
প্রেরণ করলেন শৌলের উপরে হস্তার্পণ করে তাঁকে সুস্থ করার জন্য।  শৌল সম্বন্ধে অননিয় যে 
দুর্ভাগ্যপূর্ণ সংবাদ শুনেছিলেন সেই কারণে তিনি ইতস্তত বোধ করছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকৃতি 
দিয়ে বললেন, অ-ইহুদিদের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছানোর জন্য শৌল ছিলেন তাঁর মনোনীত 
হাতিয়ারস্বরূপ। অননিয়ের মাধ্যমে শৌল তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। পরবর্তী কয়েকদিন তিনি 
শিষ্যদের সঙ্গে প্রার্থনায় অতিবাহিত করলেন, পরে সিনাগগে প্রবেশ করে যীশুর সুসমাচার ঘোষণা 
করতে লাগলেন। পাঠে লেখা আছে, শৌল যীশুকেই মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে “প্রমাণ” করলেন। 
 ইহুদিরা শৌলের জন্যও তীব্র বিরোধিতা থেকে নরম হল না। তারা শৌলকে হত্যা করার 
জন্য ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু শৌল সেকথা শুনে নগর-প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে সেই স্থান থেকে 
পলায়ন করলেন। তিনি জেরুশালেমে ফিরে সেই স্থানের শিষ্যদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেন, কিন্তু 
তাঁরা শৌল সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত হলেন। তখন মহা উৎসাহ প্রদানকারী বার্ণবা শৌলকে নিয়ে তাঁর 
পক্ষ সমর্থন করলেন, যে পর্যন্ত না তিনি ভাইদের মধ্যে গৃহীত হলেন। অনেক সময় বিরোধিতা 
আমাদের সামনে অতিক্রম করার জন্য এক নূতন দরজা এনে উপস্থিত করবে। বিরোধিতা হবে আমাদের 
জন্য প্রভুর উদ্দেশে নূতন পথে চলার একটি অংশ, কিন্তু আমরা কখনও একা থাকব না। আমাদের 
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অন্তরে এক পক্ষমর্থনকারী (সান্ত্বনাদাতা) আছেন, যিনি আমাদের কখনও একা ছেড়ে দেবেন না 
(যোহন ১৪:১৫-২১)।	       
 শৌল পরে পৌল নামে পরিচিত হন। এ ছিল তাঁর রোমীয় নাম। পৌলের পরিবর্তন ও তাঁর 
কাজ শুরু করার মধ্যে কয়েক বছর কেটে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের প্রতি আচরণে,তাঁর দাসদের মাধ্যমে, তাঁর 
মধ্যে এক সম্পূর্ণ রূপান্তরণ ঘটেছিল, তাঁর চিন্তাভাবনায়, জীবনের উদ্দেশ্যে, কাজে, পারিপার্শ্বিক 
পরিস্থিতিতে ও বন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রে। গালাতীয় ১;১৭ পদে বলা হয়েছে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে 
একান্তে সময় কাটানোর জন্য মরুপ্রান্তরে গিয়েছিলেন। আমাদের যে-কারোরই মতো, পৌলের 
এক অনন্য আহ্বান ছিল। তাঁরও প্রয়োজন হয়েছিল ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর, যেন 
তিনি প্রস্তুত হতে পারেন সেই কষ্টকর আহ্বানের জন্য, যা ঈশ্বর অ-ইহুদি জাতিদের কাছে প্রেরিত 
হওয়ার জন্য তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। 

 
অত্যাচারের সময়েও, ঈশ্বর আমাদের বাধ্যতাকে বন্ধ হৃদয ়খোলার জন্য ব্যবহার 

করতে পারেন। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৬ষ্ঠ পাঠ : ৯ম-১১শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পিতর এক অ-ইহুদি মণ্ডলীতে (সমাবেশে) প্রচার করে 
প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে ফেলেন। 
 
প্রথম দিন 
প্রেরিত ৯:৩২-৪৩ 
 ১. এই পদগুলির বর্ণনা অনুযায়ী প্রভু পিতরকে কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন? 
 ২. জোপায় (যাফোতে) থাকাকালীন পিতর কার বাড়িতে ছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১০:১-৮ 
 ১. দর্শন লাভের সময়ে কর্ণীলিয় কী করছিলেন? 
 ২. এই পদগুলিতে কর্ণীলিয় সম্বন্ধে কী বর্ণনা করা হয়েছে? 
 ৩. আপনার পরিবার বা বন্ধুবান্ধব আপনার সম্পর্কে কী বর্ণনা করে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১০:৯-১৮; লেবীয় ১৭:১০-১৪; লেবীয় ১১ অধ্যায় 
 ১. শাস্ত্রের এই সব অংশে কোন্ শব্দটি বার বার উল্লেখিত হয়েছে? 
 ২. কোন্ ঘটনা বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, যার ফলে ইহুদিরা অ-ইহুদিদের  
  সঙ্গে সমভাবে আহার গ্রহণ করতে পেরেছিল? 
 ৩. ঈশ্বর বর্তমানে কীভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন? 
 ৪. ঈশ্বর পিতরকে কী বলেছিলেন, যা একজন ইহুদি হিসেবে পিতরের পক্ষে বুঝে  

 ওঠা বা করা সহজ ছিল না? 
 ৫. পিতরকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছিল, কোন্ পদগুলি পড়ে আমরা সে-কথা বুঝতে  
  পারি? 
 ৬. কোন্ পদটি আমাদের প্রদর্শিত করে যে, ঈশ্বর প্রত্যেক জাতি থেকে তাঁর  
  পরিবারে লোকদের গ্রহণ করেন? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১১:১-১৮ 
 ১. জেরুশালেমের ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানদের কাছ থেকে পিতরের প্রতি কোন্ ধরনের  
  সমালোচনা উঠে এসেছিল? 
 ২. পিতর কত বার পবিত্র আত্মার অবতারণা (উল্লেখ) করেছেন? 
 ৩. অ-ইহুদিদের সঙ্গে থাকা ও আহার গ্রহণ করা সম্পর্কে পিতর ব্যাখ্যা করলে,  
  পিতরের শ্রোতারা কী প্রত্যুত্তর করেছিল? 
 ৪. সমালোচনার সম্মুখীন হলে, আমাদের করার জন্য পিতরের কাছ থেকে আমরা  
  কী শিখতে পারি? 
 ৫. যারা আমাদের থেকে আলাদা ধরনের, যাকোব ২:১ পদ অনুযায়ী তাদের প্রতি  
  আমাদের মন বা আচরণ কী প্রকার হবে? 
 ৬. যে অন্যায় বিচার বা পক্ষপাতিত্ব করে, তার মন কে পরিবর্তন করতে পারেন?  
  একট ুসময় অতিবাহিত করুন, যেন ঈশ্বর আপনার মন আজ পরিবর্তন করেন। 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১১:১৯-২৬ 
 ১. আন্তিয়খের (“আন্তিয়খিয়ার”) চার্চ বা মণ্ডলী কীভাবে শুরু হয়েছিল? 
 ২. জেরুশালেমের মণ্ডলী কেন বার্ণবাকে আন্তিয়খে পাঠালেন? 
 ৩. বার্ণবা কাকে আন্তিয়খে নিয়ে এসেছিলেন? 
 ৪. আন্তিয়খে তাঁরা কতদিন অবস্থিতি করেছিলেন? 
 ৫. আন্তিয়খে কোন্ তাৎপর্যপূর্ণ নাম বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়েছিল? 
 ৬. দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫ ও ১৮:২০-২২ পদ অনুযায়ী আমরা কীভাবে প্রকৃত ও  

 ভণ্ড ভাববাদীদের পার্থক্য বুঝতে পারব? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৬ষ্ঠ পাঠ :   “অ-ইহুদি জাতিদের প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শন”    
পাঠ :    প্রেরিত ৯:৩২-৪৩; ১০,১১ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ১০:৩৪,৩৫ : “আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বরের কাছে কোনও 
   পক্ষপাতিত্ব নেই। যারা তাঁকে ভয় করে ও যা ন্যায়সঙ্গত, তা করে,  
   তিনি তাদের গ্রহণ করেন। 
বিষয়গত বাক্য : পিতর অ-ইহুদি মণ্ডলীতে প্রচার করে প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে ফেলেন। 
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জীবনের নীতি : খ্রীষ্টের দেহে ঐক্যের জন্য পৃথকতাকে সরিয়ে রাখা হয়।   
সংক্ষিপ্তসার : ৯ম অধ্যায় দুটি অলৌকিক কাজের দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে, লুদ্দায় একজন 
খঞ্জ ব্যক্তিকে সুস্থ  করে এবং জোপায় (যাফোতে) মৃতলোক থেকে দর্কাকে (টাবিথাকে) 
উত্থাপিত করে। এই উভয় অলৌকিক কাজের পরিণতিতে ঈশ্বরের প্রশংসা হয়েছিল এবং পরিত্রাণের 
উদ্দেশে লোকেরা তাঁর প্রতি ফিরেছিল। ঈশ্বরের আত্মার এই আশ্চর্যজনক কাজ নিশ্চিতরূপে 
সুসমাচারের বার্তাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিল। একই সঙ্গে সেগুলি আমাদের সকলের জন্য আজ 
প্রেরণাস্বরূপ। সেগুলি আমাদের সামান্য একট ুইঙ্গিত দেয় যে, শাশ্বত ঈশ্বরের রাজ্যে আমাদের জন্য 
কী-অপেক্ষা করে আছে, যেখানে সব রোগকে নিরাময় করা হবে, সব বেদনার উপশম হবে, সমস্ত 
অন্যায় বা ভুলকে ঠিক করা হবে এবং সমস্ত অশ্রু মুছিয়ে দেওয়া হবে। 
 ১০ম অধ্যায়টি হল নূতন নিয়মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। ঈশ্বর কর্ণীলিয়কে  
প্রস্তুত করে, পিতরকে দর্শন দানের মাধ্যমে এবং ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে দীর্ঘদিনের 
প্রতিবন্ধকতার প্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলেছেন। এর ফলে অনুগ্রহের সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে অ-ইহুদি 
জাতিদের কাছে উপলব্ধ হল। 
 ১০ অধ্যায়ের  গোড়ার দিকে, আমাদের কর্ণীলিয়ের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছে। তিনি 
ছিলেন একজন শতসেনাপতি। তিনি ইহুদিয়া-প্রদেশে রোমীয় সরকারের পীঠস্থান কৈসরিয়ায় বসবাস 
করতেন। এই কৈসরিয়া ছিল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসকে পৌত্তলিক বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করানোর এক 
কৌশলগত নগর। কর্ণীলিয় ইহুদিদের মধ্যে বসবাস করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, ইহুদিদের ঈশ্বরই 
হলেন প্রকৃত ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আরও সত্য গ্রহণ করার জন্য তাঁর হৃদয়কে প্রস্তুত 
করছিলেন। ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, পিতরের মাধ্যমে তাঁর 
প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ঈশ্বর পিতরকেও এক দর্শন দিলেন এবং এক সরাসরি 
“বাক্য” বা “বাণী” দিলেন, যা পুরাতন নিয়মের বিধান (ব্যবস্থা) অনুযায়ী “অশুচি” বলে বিবেচনা করা 
হত (লেবীয় ১১ অধ্যায়)। ঈশ্বর পিতরের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, ওই সব অশুচি প্রথা বা 
নীতিনিয়মের আর কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের বাক্য পরিস্থিতিসমূহের দ্বারা সত্য বলে 
স্বীকৃত হয়েছিল। পিতর তখনও ঐশ্বরিক সেই দর্শনের বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, কর্ণীলিয়ের দাসেরা 
সেখানে পৌঁছালো, পিতরকে কৈসরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। অ-ইহুদিদের সঙ্গে মেলামেশা করার 
জন্য পিতর একজন ভক্ত ইহুদিরূপে তাঁর সুখ্যাতির ঝুঁকি নিচ্ছিলেন। তিনি ঐশ-আদেশ পালন করে 
গেলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন। তিনি নিজের সঙ্গে আরও 
ছ’জন ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১২:২৩; ১১;১২)। যীশুর জীবন, মৃত্য,ু 
পুনরুত্থান সম্পর্কিত এক স্পষ্ট বাণী ও পাপক্ষমার বিষয়, যার মাধ্যমে সব মানুষ পরিত্রাণ পেতে 
পারে, এই বার্তা পরিবেশনের পর পবিত্র আত্মা কর্ণীলিয়ের উপরে নেমে এলেন। তাঁর পরিজনেরা 
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সকলে সেই সত্য গ্রহণ করল এবং পবিত্র আত্মা যেমন ইহুদিদের উপরে, তেমনই তাদেরও উপরে 
নেমে এলেন। 
 ঈশ্বর এক নূতন কাজ করে চলেছিলেন। তা বহু সমালোচনার কারণ হয়েছিল, কারণ সেই সময় 
পর্যন্ত, কোনো অ-ইহুদিকে ঈশ্বরের সন্তানরূপে তখনই গণ্য করা হত, যখন সে ত্বকছেদের 
মাধ্যমে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করত (যাত্রাপুস্তক ১২:৪৩-৪৮)। যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, পিতর দ্রুত সেই সব 
বলে শোনালেন এবং ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানেরা সেই সব ঘটনাকে ঈশ্বরের কৃত চিহ্ন বলে বিশ্বাস করলেন। 
তাঁরা মেনে নিলেন যে, পৌত্তলিকদের কাছে সুসমাচারের বাণী পৌঁছানোর এই অভূতপূর্ব ঘটনা 
সত্যিই ঈশ্বর থেকে হয়েছে। সেই কারণে, অ-ইহুদিদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা মণ্ডলীর দ্বারা 
স্বীকৃতি দেওয়া হল (প্রেরিত ১০:৪৪-৪৬;; ১১:১-৩,১৮)। 
 প্রেরিত ১১ অধ্যায়ের সমাপ্তিতে, আমরা পড়ি যে, জাগতিক প্রতিবেশীরা প্রথমবারের মতো 
বিশ্বাসীদের “খ্রীষ্টিয়ান” নাম দিল। নামটির অর্থ, “খ্রীষ্টের অধিকারের।” 

 
খ্রীষ্টের দেহের ঐক্যের জন্য পৃথকতাকে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৭ম পাঠ : ১২শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : হেরোদ অত্যাচার করা শুরু করেন, কিন্তু সুসমাচার ক্রমেই 
প্রসারিত হয়। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১২:১-১১ 
 ১. এই সময়ে বিশ্বাসীরা কোন্ ধরনের সব কষ্টভোগ সহ্য করছিলেন? 
 ২. (যোহনের ভাই) যাকোবের মৃত্য ুকীভাবে হযেছিল?  
 ৩. প্রেরিত ১২:৩ ও যোহন ১২:৪২,৪৩ দেখুন। হেরোদ কাকে সন্তুষ্ট করতে  
  চেয়েছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১২:৫-১২ 
 ১. পিতর যখন জেলে ছিলেন, বিশ্বাসীরা তখন কী করছিলেন? 
 ২. তাঁরা কীভাবে প্রার্থনা করছিলেন? 
 ৩. প্রার্থনার পরাক্রম সম্পর্কে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি? 
 ৪. নিচের পদগুলি থেকে আপনি প্রার্থনা সম্পর্কে কি শিখতে পারেন? 
   ক) রোমীয় ৮:২৮ 
   খ) ইফিষীয় ৬:১৮ 
   গ) কলসীয় ৪:২ 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১২:৬-১৭ 
 ১.  জেলের মধ্যে পিতর কী অবস্থায় ছিলেন? 
 ২. পিতরের জেল থেকে বের হয়ে আসার কাহিনীটি শাস্ত্রবাণীর আধারে, যতটা  

 পারেন, বর্ণনা করুন। 
 ৩. বন্ধুদের সঙ্গে পিতরের পুনঃসংযুক্তির মধ্যে কোন্ বিষয়টি আপনি অবাক করা  
  বা অস্বাভাবিক মনে করেন? 
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 ৪. এর সঙ্গে মার্ক ৯:২৪ পদের তুলনা করুন। 
 ৫. আজ কিছু সময় ধরে আপনি প্রার্থনা করুন, যেন ঈশ্বর আপনার বিশ্বাসের বৃদ্ধি  
  করেন। 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১২:১৮,১৯ 
 ১. পরের দিন প্রত্যূষে কী ঘটেছিল? 
 ২. হেরোদ আগ্রিপ্প কেন নগর ত্যাগ করেছিলেন বলে আপনার মনে হয়? 
 ৩. ঈশ্বরের কার্যকলাপ যখন আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না, তখন সাধারণত আমরা  
  কী-রকম প্রত্যুত্তর করি? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১২:২০-২৫ 
 ১. হেরোদ আগ্রিপ্প ছিলেন মহান হেরোদের পৌত্র। তিনি যীশুর পরে পরেই মারা 
  যান। লোকেরা হেরোদ সম্পর্কে কী চিৎকার করে বলছিল? 
 ২. লোকেরা হেরোদের প্রশংসা করলে ঈশ্বর কী করেছিলেন? কেন ঈশ্বর এ-রকম 
  করেছিলেন? 

৩. হেরোদের প্রতি এই বিচারে আপনি ঈশ্বরের কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে  
 পান? 

 ৪. মণ্ডলী কেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৭ম পাঠ :  “অবস্থান্তরসমূহ”        
পাঠ :   প্রেরিত ১২ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ১২:১ : “প্রায় এ-রকম সময়ে রাজা হেরোদ মণ্ডলীর   
   কয়েকজনকে নির্যাতন করার অভিপ্রায়ে গ্রেপ্তার করলেন।” 
বিষয়গত বাক্য : হেরোদ অত্যাচার করা শুরু করলেন, কিন্তু সুসমাচার বিস্তৃত হতেই  
   থাকল। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বরের অভিপ্রায়গুলি শয়তানের পরিকল্পনাগুলি থেকে সবসময়ই মহত্তর 
   হয়।          
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সংক্ষিপ্তসার : প্রেরিত ১২শ অধ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এ মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রাচীনতম 
পর্যায়ের অন্ত সূচিত করে এবং পরবর্তী পর্যায়ের দরজা উন্মুক্ত করে। জেরুশালেম, ইহুদিদের 
নিজস্ব নগর থেকে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। মাতৃমণ্ডলীর জন্মস্থান থেকে তা আন্তিয়খে 
স্থানান্তরিত হয়েছিল। আন্তিয়খ ছিল একটি অ-ইহুদি নগর। কেন্দ্রস্বরূপ এই নগর থেকেই মিশনারিদের 
পরিচিত বিশ্বে প্রেরণ করা হত। জেরুশালেমে আর ইহুদি বিশ্বাসীদের কেন্দ্রিয় কর্তৃত্ব রইলো না, 
কারণ জেরুশালেমের বিশ্বাসীরা তখনও পর্যন্ত সংস্কারগত বিধান পালন করত। তারা সম্ভবত 
সুসমাচারের স্বাধীনতাকে খর্ব করত এবং পরিচিত বিশ্বে সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি 
করত। কেবলমাত্র প্রধান নগরই পরিবর্তিত হল না, কিন্তু আদি মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিত্বও পিতর 
থেকে পৌলে বদলে গেল। এই পৌল ছিলেন এক মহান মিশনারি, একজন প্রেরিতশিষ্য এবং অ-ইহুদি 
বিশ্বের জন্য একজন লেখক। 
 এই অধ্যায়টি এক দুঃখজনক ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এক সংক্ষিপ্ত সময় শান্তিতে 
কাটানোর পর, রাজা হেরোদ খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সদস্যদের ধরপাকড় করলেন, যেন তাদের 
ক্ষতিসাধন করতে পারেন। তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে তরোয়ালের দ্বারা হত্যা করলেন। তিনি 
যখন দেখলেন যে, ইহুদিরা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে, তিনি পিতরকেও ধরে জেলে পুরলেন। মণ্ডলী সমবেত 
হয়ে আকুলরূপে পিতরের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। তাদের প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর একজন 
স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে পিতরকে জেল থেকে মুক্ত করে বাইরে ছেড়ে দিলেন।     
 এর পরে, হেরোদ নিজেকে রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত করলেন। তিনি এসে লোকদের 
সামনে দাঁড়ালে, লোকেদের যে সম্মান ও গৌরব ঈশ্বরকে দেওয়া উচিত ছিল, তা তারা রাজাকে দিল। 
হেরোদ আনন্দের সঙ্গে লোকদের প্রশংসা গ্রহণ করলেন, তাই ঈশ্বর একজন দূতকে প্রেরণ করে 
তাঁর অপরাধের জন্য তাঁকে আঘাত করলেন। পাঠটিতে অবশ্য লেখা আছে, তাঁকে পোকামাকড়ে খেয়ে 
ফেলল এবং তিনি মারা গেলেন। 
 আলোচনার জন্য, আসুন আমরা ১২শ অধ্যায়ের ঘটনাবলির রূপরেখা তৈরি করি : 
 ১) যাকোবকে হেরোদ হত্যা করেন। 
  ২) পিতরকে জেলে দেওয়া হয়। 
 ৩) পিতর অলৌকিকরূপে জেল থেকে মুক্তি পান। 
 ৪) হেরোদকে ঈশ্বর মেরে ফেলেন। 
 ৫) মণ্ডলী ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলে। 
 এই সব ঘটনার প্রতি যদি আমরা একট ুগভীররূপে দেখি ও সেগুলির প্রতি ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ 
বিবেচনা করি, সেখানে তলিয়ে দেখার জন্য আমরা অনেক কিছু পাব। লক্ষ্য করুন, একই ঈশ্বর, যিনি 
পিতরকে উদ্ধার করা বেছে নিলেন, তিনিই আবার যাকোবের মৃত্যুর অনুমতি দিলেন এবং হেরোদের 
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ন্যায়বিচার সম্পন্ন করলেন। আমরা জানি ঈশ্বর সবসময়ই ভালো বা মঙ্গলময়, যদিও তিনি তাঁর 
মঙ্গলময়তা যাকোব থেকে পিতরের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপে দেখান। আমাদের জাগতিক মন যদিও বিপরীত 
আচরণ কামনা করে, আমরা জানি যে, যাকোবের প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়েছিল। ভাইয়েরা যা 
কিছুই চেয়ে থাকুন না কেন, আমরা জানি যে ঈশ্বর পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন, তিনি পূর্ণরূপে শক্তিশালী 
ছিলেন এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিলেন। সব পরিস্থিতিকেই ঈশ্বর যে 
ভালো তিনি করতে চান, তার অংশ হতে দেন।	  ২৪  পদে আমরা পড়ি, “কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি 
পেতে ও বহুগুণে বর্ধিত হতে থাকল।” এই কারণ সত্ত্বেও অথবা মণ্ডলীর উপরে যে নির্যাতন এসে 
পড়েছিল সেই কারণে, তাঁর বিস্ময়কর জ্যোতি অন্ধকারের উপরে পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। এই সত্যে 
আমরা আশ্বস্ত হতে পারি, যদিও আমরা চর্মচক্ষে এর সব কিছুই অনুধাবন করতে পারব না – তিনি 
সবসময়ই বিজয়ী হন। 

 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়গুলি শয়তানের পরিকল্পনাগুলি থেকে সবসময়ই মহত্তর হয়। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৮ম পাঠ : ১৩শ-১৪শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল ও বার্ণবা প্রথম মিশনারি যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে নির্যাতনে 
পরাক্রম ও অনেকের কাছে পরিত্রাণ নিয়ে এলেন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৩:১-১২ 
 ১. আন্তিয়খের মণ্ডলীর কয়েকজন নেতার নাম বলুন। 
 ২. যখন ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, তাঁরা তখন কী করছিলেন? 
 ৩. যাত্রায় কোন্ তিনজন বেরিয়ে পড়েছিলেন? 
 ৪. পাফো-তে তাঁরা যে সমস্যায় পড়েছিলেন, তা বর্ণনা করুন। 
 ৫. আমাদের বিরুদ্ধে যে-সব শক্তি আছে, সেগুলি সম্পর্কে এটি আমাদের কী শিক্ষা  
  দেয়? 
 ৬. যীশুর বার্তা কারা বিশ্বাস করেছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
প্রেরিত ১৩:১৩-৪১ 
 ১. কে দলকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন? 
 ২. পৌল তাঁর উপদেশে ঈশ্বরের প্রজা ও তাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তা বা  
  উৎকৃষ্টতার কী কথা বলেছেন?  
 ৩. তাদের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি কী বলেছেন? 
 ৪. মশীহের উদ্দেশে প্রস্তুতির জন্য তিনি কী বলেছেন? 
 ৫. তাঁর বার্তা যারা অগ্রাহ্য করবে, তাদের প্রতি পৌল কী সতর্কবাণী দিয়েছেন? 
 ৬. এই উপদেশের মধ্যে কোন্ টি আপনার পক্ষে অত্যন্ত অর্থবহ? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৩:৪২-৫২ 
 ১. পরবর্তী সাব্বাথদিনে (বিশ্রামবারে) কী-রকম সাড়া পড়েছিল? 
 ২. পৌল ও বার্ণবার বিরুদ্ধে কাকে প্ররোচিত করা হয়েছিল? 
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 ৩. তাঁদেরকে নগর থেকে বের করে দেওয়া হলে তাঁরা কীরকম আচরণ   
 করেছিলেন? 

 ৪. আপনার জীবনে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হলে আপনি কী-রকম আচরণ  
  করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৪:১-৭ 
 ১. ইকনিয়তে কারা সুসমাচারের বার্তার প্রতি সাড়া দিয়েছিল? 
 ২. কোন্ শব্দটি পৌল ও বার্ণবার কথা বলার পরিচর্যাকে বর্ণনা করে? 
 ৩. ইকনিয়তে পৌল ও সীলের পরিচর্যার কী পরিণাম হয়েছিল? 
 ৪. তাঁরা কেন ইকনিয় নগর ত্যাগ করেছিলেন? 
 ৫. এর পরে তাঁরা কোথায় গিয়েছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৪:৮-২৮ 
 ১. এক জন্মখঞ্জ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করায় কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? 
 ২. পৌল যখন প্রকৃত ঈশ্বরের কথা বলছিলেন, তখন তিনি কেন সৃষ্ট পৃথিবীর কথা  

 বললেন বলে আপনি মনে করেন? (দ্রঃ রোমীয় ১:১৮-৩২)। 
 ৩. পৌলের উপদেশের, ইতিবাচক বা নেতিবাচক, কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? 
 ৪. দর্বী থেকে যে-সব আজীবন বন্ধু এসেছিলেন, তাঁদের নাম কি বলতে পারেন?  
  (প্রেরিত ২০:৪; ফিলিপীয় ২:১৯-২১)। 
 ৫. বিরোধিতার মধ্যেও ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে এ আমাদের কী প্রদর্শন করে? 
 ৬. পৌল ও সীল কীভাবে নূতন বিশ্বাসীদের শক্তিশালী করেছিলেন বলে আপনি  
  মনে করেন? 
 ৭. এই সপ্তায় আপনি কাউকে কীভাবে শক্তিশালী করতে ও উৎসাহ দিতে পারেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৮ম পাঠ :  “পৌলের প্রথম মিশনারি যাত্রা”      
পাঠ :   প্রেরিত ১৩শ-১৪শ অধ্যায় 
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মূল পদ :  প্রেরিত ১৩:৪৭ : “আমি তোমাকে অ-ইহুদিদের মধ্যে এক জ্যোতিরূপে 
   স্থাপন করেছি, যেন তুমি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত পরিত্রাণ আনয়ন  
   কর।” 
বিষয়গত বাক্য : পৌল ও বার্ণবা তাঁদের প্রথম মিশনারি যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন,  
   নির্যাতনের সময় শক্তি লাভ করতে ও অনেককে পরিত্রাণের সন্ধান  
   দিতে।  
জীবনের নীতি : ঈশ্বর ও তাঁর পুত্রকে অগ্রাহ্য করার এক চিরকালীন পরিণাম আছে। 
সংক্ষিপ্তসার : প্রেরিত ১২শ অধ্যায়ে অলৌকিকভাবে মুক্তি পাওয়ার পর, পিতর দৃশ্যপট 
থেকে অন্তর্হিত হচ্ছেন এবং পৌল মিশনারি প্রেরিতশিষ্যরূপে উঠে আসছেন। তিনি প্রেরিতদের 
কার্য-বিবরণীর অবশিষ্ট অংশে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। এই বিকাশে বার্ণবা ছিলেন এক 
অতি উচ্চ মানের হাতিয়ারস্বরূপ। সর্বপ্রথম বার্ণবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করানো হয় প্রেরিত 
৪:৩৬ পদে, যখন তিনি তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করে তার সম্পূর্ণ মূল্য মণ্ডলীতে দান করেছিলেন। 
তারপর, পৌল যখন তাঁর মন-পরিবর্তনের পর প্রথমবার জেরুশালেমে আসেন, তখন বার্ণবাই 
পৌলের জন্য মণ্ডলীর কাছে অনুনয় করেন। প্রেরিতশিষ্যেরা যখন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার 
ব্যাপারে খুব ভয় পাচ্ছিলেন, তখন বার্ণবাই নিজেকে একজন বিচক্ষণ উৎসাহ-দানকারী বলে প্রমাণ 
করলেন, এইভাবে পৌল ভাইদের সমাবেশে স্থান পান। এখানে ১৩শ অধ্যায়ে, বার্ণবার যখন সাহায্যের 
প্রয়োজন হল, তিনি সেই উদ্দেশে পৌলকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনলেন। তাঁরা এক বছর ধরে 
একসঙ্গে পরিচর্যা করলেন এবং প্রভূত ফল লাভ হল। বার্ণবা পৌলকে নেতৃত্বের এমন এক স্থানে 
নিয়ে এলেন, যেখানে পৌলের খ্যাতি তাঁর থেকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেল। ঐশ-রাজ্যের কাজে আমাদের 
নির্ধারিত স্থান এখানে দেখা না-ও যেতে পারে, কিন্তু বার্ণবার মতো বহু উৎসাহদানকারীকে স্বর্গে 
সম্মানিত হতে দেখা যাবে। 
 প্রেরিত ১৩শ অধ্যায়ে আন্তিয়খের আদি মণ্ডলীতে এই সব ভাববাদী (ভবিষ্যৎবক্তা) ও 
শিক্ষকদের বিভিন্নতা দেখতে পাই। বার্ণবা ছিলেন সাইপ্রাসের এক ভক্ত ইহুদি এবং শৌল ছিলেন 
একজন উদ্যমী ফরিশী ও মণ্ডলীর প্রাক্তন নিপীড়নকারী, সেই দলের যথাক্রমে বয়োজ্যষ্ঠ ও 
সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। মনিয়ান (মন্হেম) ছিলেন হেরোদ টেট্রার্কের এক বাল্যসঙ্গী। লুসিয়াস (লুষিয়) 
ছিলেন উত্তর আফ্রিকার সিরিন বা কুরীণের অধিবাসী। আর ছিলেন শিমোন, যাঁকে নিগের বলা হত। ইনি 
ছিলেন সম্ভবত কুরীণের সেই শিমোন, যিনি প্রভুর ক্রুশ বয়ে দিয়েছিলেন (লূক ২৩:২৬)। প্রত্যেক 
যুগেই লোকেরা নিজেদের সর্বোচ্চ ও অনিবার্য মনে করার এই মনোভাবের সঙ্গে যুঝতে থাকে। 
কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদের স্মরণ করায়, বিশ্বাসীরা সমস্ত ধরনের পৃথকতা পাশে সরিয়ে রেখে 
খ্রীষ্টে যেন ঐক্য বজায় রাখে। কলসীয় ৩:১১ পদে বলা হয়েছে, “এই নূতন জীবনে গ্রীক বা ইহুদি, 
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ত্বকছেদপ্রাপ্ত বা ত্বকছেদহীন, বর্বর, স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন বলে কিছু নেই, খ্রীষ্টই সব 
এবং তিনি আমাদের সকলের মধ্যে আছেন।” 
 আদি মণ্ডলী তাঁদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও শুধু যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, তা নয়, কিন্তু তাঁরা 
বাধ্যতা অবলম্বনেও বিশ্বস্ত ছিলেন। ২য় পদে বলা হয়েছে, তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করছিলেন, সেই 
সময়ে পবিত্র আত্মা তাঁদের আদেশ দিলেন বার্ণবা ও শৌলকে প্রচারে প্রেরণ করে যীশুর বলা 
অন্তিম আদেশ পূর্ণ করতে। তিনি বলেছিলেন সুসমাচারের বার্তা নিয়ে সমস্ত জগতে যেতে। 
 আপনার বাড়ি নয়, এমন কোনো এলাকায় আপনি যদি থেকে থাকেন, আপনি পৌল ও 
বার্ণবার সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করতে পারবেন। বহু খ্রীষ্টিয়ান নিজেদের সংস্কৃতি ত্যাগ করেন এবং 
অপরিচিত দেশ ও পরিবেশের ভাষা ও অন্যান্য পার্থক্যের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে থাকেন। অনেক সময় 
লোকে তাঁদের গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য সময়ে তাঁদের অগ্রাহ্য করা হয়, এমনকি তাঁদের প্রতি 
ক্রুদ্ধও হয়। প্রথম মিশনারি যাত্রায় পৌল ও সীলের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা আজ অনেকের 
কাছে বলা যেতে পারে। ঈশ্বরের উপস্থিতি ও পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি তাদের স্মরণ করে বলা হয়েছে, 
যারা তাঁর পুত্রের শুভ বার্তা লোকেদের কাছে বলে, পৌল ও সীলের অভিজ্ঞতার কাহিনী তাদের 
অবশ্যই উৎসাহিত করবে।         
পাফো (প্রেরিত ১৩:৪-১৪) : নিজেদের সঙ্গে যোহন মার্ককে নিয়ে, শৌল ও বার্ণবা সালামীর 
সিনাগগে কথা বললেন। তারপর, সমগ্র পাফো দ্বীপ তাঁরা পরিক্রমা করলেন। সেখানে তাঁরা বর-যীশ ু
নামে এক জাদুকরের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা ঈশ্বরের যে বাক্য বলছিলেন, জাদুকর তার বিরোধিতা 
করতে লাগল এবং প্রদেশপালকে শৌলের কাছে থেকে দূরে রাখতে চাইল। কিন্তু (এর পর থেকে তিনি 
তাঁর রোমীয় নাম পৌল-রূপে পরিচিত হলেন) জাদুকরের বিরুদ্ধে উঠে তাকে বললেন, “তুমি দিয়াবলের 
সন্তান এবং সর্বপ্রকার ধার্মিকতার বিপক্ষ! তুমি সর্বপ্রকার ছলনা ও ধূর্ততায় পরিপূর্ণ। প্রভুর 
প্রকৃত পথকে বিকৃত করতে তুমি কি কখনোই ক্ষান্ত হবে না?” সেই ভণ্ড-ভাববাদী তখন অন্ধতায় 
আহত হল, আর প্রদেশপাল যীশুকে বিশ্বাস করলেন। (এখানে লক্ষ্য রাখবেন, এই প্রাথমিক বিরতির 
স্থানে যোহন মার্ক, পৌল ও বার্ণবাকে ছেড়ে দিয়ে জেরুশালেমে ফিরে গিয়েছিলেন।) 
ইকনিয় (প্রেরিত ১৩:৫১-১৪:৫) : পর্গা থেকে পার্বত্য পথে পিষিদিয়ার আন্তিয়খে ৮৫ মাইল (১৩৬ 
কিমি) আরোহণ করার পর, তাঁরা গালাতিয়ার দক্ষিণাঞ্চল অতিক্রম করলেন, যার অংশবিশেষ মরুভূমি 
ছিল। ইকনিয় (বর্তমানে তুরস্ক) ছিল একটি সুন্দর নগর, উর্বর কৃষিজমি ও ফলবাগিচার মধ্যে 
অবস্থিত। তাঁরা আবার সিনাগগে ইহুদি ও অ-ইহুদি (গ্রীক) উভয় প্রকার লোকদের কাছেই উপদেশ 
দিতে লাগলেন। তাঁর সাহসের সঙ্গে কথা বললেন এবং প্রভু বিভিন্ন চিহ্নকর্ম ও বিস্ময়কর কর্মের 
দ্বারা তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু সেই নগরী দ ুধরনের মতামতে বিভক্ত হল, ইহুদিরা প্রেরিতদের 
প্রতি দুর্ব্যবহার করল, ফলে তাঁরা লুস্ত্রায় পালিয়ে গেলেন।  
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লুস্ত্রা (প্রেরিত ১৪:৬-২০) : লুস্ত্রা ছিল পৌত্তলিকদের এলাকা, যেখানে সম্ভবত, কোনো 
সিনাগগ ছিল না। এক পঙ্গু ব্যক্তিকে সুস্থ করার পর, পৌল ও বার্ণবাকে তারা দেবতা বলে মনে করল, 
আর লোকেরা চাইল তাঁদের উদ্দেশে পশুবলি উৎসর্গ করতে। মহা দুশ্চিন্তা নিয়ে পৌল তাদের 
উপাসনা করা থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং যে-ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাদের কাছে 
কেবলমাত্র সেই প্রকৃত ঈশ্বরের কথা বললেন। তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করতে থাকলেও, 
প্রেরিতশিষ্যেরা বেগ পেলেন ভ্রান্ত-উপাসনা থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে।  
 এর পরে, কয়েকজন ইহুদি আন্তিয়খ থেকে সেখানে উপস্থিত হল আর পৌলকে পাথর মারার 
জন্য লোকদের বিশ্বাস জন্মালো। তারা পৌলকে নগরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল, ভাবল, তিনি মারা 
গিয়েছেন। শিষ্যেরা যখন তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়ালেন, তিনি উঠে নগরে ফিরে গেলেন। পরের দিন, তিনি 
সেখান থেকে বার্ণবাকে নিয়ে দর্বী যাওয়ার জন্য নগর ত্যাগ করা মনস্থ করলেন। 
দর্বী (প্রেরিত ১৪:২১): মূল পাঠে লেখা আছে, পৌল ও বার্ণবা দর্বীতে মাত্র এক দিন অতিবাহিত 
করেছিলেন, কিন্তু এতে উৎকর্ষকারী পরিণাম পরিলক্ষিত হল, যখন তাঁরা সেখানে সুসমাচার প্রচার 
করলেন। সেখানে “অনেকে শিষ্য” হল। 
সিরিয়ার আন্তিয়খে প্রত্যাগমন (প্রেরিত ১৪:২১-২৮) :   তাঁরা সহজপথে গৃহে ফিরে গেলেন 
না, যদিও যে পথে গেলেন, তা ছিল বিপদসঙ্কুল ও অস্বস্তিকর। পৌল ও বার্ণবা কোমলভাবে 
তাঁদের পাল্ কে (নূতন বিশ্বাসীদের) প্রতিপালন করেছিলেন। আন্তিয়খে ফিরে যাওয়ার সময় পথে 
থেমে তাঁরা তাদের পরিদর্শন করলেন। লুস্ত্রা ও ইকনিয় থেকে শুরু করে, পৌল মণ্ডলীগুলিতে 
পালকদের নিযুক্ত করলেন এবং তাঁদের প্রভুর হাতে সমর্পণ করলেন। পৌলের লেখনী অনুযায়ী, 
ফিলিপীয়দের কাছে তাঁর চিঠি লেখার সময়, তিনি এই সব নূতন বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের হাতে সমর্পণ 
করেছিলেন, যেন পরিস্থিতি যেমনই হোক, উত্তম মেষপালক তাদের নিজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখেন। 
“এই বিষয়ে প্রত্যয়ী হয়ে যে, যিনি তাদের অন্তরে কাজ শুরু করেছেন, তিনিই তা সম্পন্ন করবেন” 
(ফিলিপীয় ১:৬)।              
 ১ম থিষলনিকীয় ২:৭,৮ পদে আমরা দেখি, নূতন বিশ্বাসীদের প্রতি পৌলের হৃদয় একজন 
মায়ের মতো ছিল। পৌল ও বার্ণবা প্রায় দ ুবছরের মতো দূরে ছিলেন। ঈশ্বর যে কাজের জন্য 
তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা তা করেছিলেন। আন্তিয়খে ফিরে এসে, তাঁরা তাঁদের মহিমময় যাত্রার 
বিষয়ে সবিস্তার রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তাঁরা বর্ণনা করেছিলেন যে ঈশ্বর কীভাবে কাজ করেছিলেন, 
বহু নগরে সুসমাচার প্রসারিত হয়েছিল, পরে তাঁরা এক শারীরিক ও আত্মিক বিশ্রামের সময় উপভোগ 
করেছিলেন। 

 
ঈশ্বর ও তাঁর পুত্রকে অগ্রাহ্য করার এক চিরকালীন ভয়ংকর পরিণাম আছে। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
৯ম পাঠ : ১৫শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : অ-ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানেরা বিধান মানতে বাধ্য কি না, এ-নিয়ে 
মণ্ডলীতে বিতর্ক উপস্থাপিত হল এবং পৌল ও বার্ণবা, যোহন 
মার্ককে নিয়ে বাদবিবাদ করলেন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৫:১-৩ 
 ১. ইহুদিয়ার ইহুদিদের, অ-ইহুদি বিশ্বাসীদের বিশ্বাস সম্পর্কে কী ধরনের মতভেদ  
  ছিল? 
 ২. ইহুদিয়ার এই সব ইহুদি-খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে পৌল ও বার্ণবা সহমত হয়েছিলেন, 
  না হননি? 
 ৩. পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে আর কে জেরুশালেমে গিয়েছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৫:৪-১১ 
 ১. জেরুশালেমে পৌঁছানোর পর কারা পৌল ও বার্ণবাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন? 
 ২. এই ইহুদি কারা ছিল, যারা বিশ্বাসীদের ত্বকছেদ করানোর জন্য জোর করছিল? 
 ৩. পিতর কীভাবে অ-ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানদের এবং যে-ঈশ্বরকে তিনি জানতেন, তাদের  
  পক্ষ সমর্থন করলেন?  
 ৪. কোনো ব্যক্তি কীভাবে পরিত্রাণ পায়, সে সম্পর্কে পিতর কী বললেন? আমরা 
  সবাই কি সেভাবেই পরিত্রাণ পেয়েছি? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৫:১২-২১ 
 ১. অ-ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রহণ করার ব্যাপারে যাকোব কী বললেন? 
 ২. কোন্ ভবিষ্যৎবাণী তাঁদের সময়ে পুর্ণ হয়েছিল? (আরও দ্রষ্টব্য : আমোষ  
  ৯:১১,১২; যিরমিয় ১২:১৫; যিশাইয় ৪৫:২১)। 



106 
 

 ৩. নেতা হিসেবে যীশুর ভাই যাকোবকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন? 
 ৪. এই মতভেদ নিয়ে যাকোব কী সমাধান-সূত্র দিলেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৫:২২-৩৫ 
 ১. আন্তিয়খে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধিস্বরূপে যাঁদের মনোনীত করা হয়েছিল, তাঁদের 
  নামের তালিকা তৈরি করুন। 
 ২. তাঁরা কী ধরনের মানুষ ছিলেন? 
 ৩. আন্তিয়খের চার্চে (মণ্ডলীতে) এই পত্রের পরিণাম কী হল? 
 ৪. নূতন বিশ্বাসীদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার কোন্ পাঠ আপনি শিখেছেন, যা  

 আপনি করে দেখাতে পারেন?  
 ৫. জেরুশালেম থেকে আগত প্রতিনিধিরা আন্তিয়খের বিশ্বাসীদের কোন্ কোন্  
  উপায়ে পরিচর্যা করেছিলেন, আপনি কি তা বলতে পারেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৫:৩৬-৪০ 
 ১. পৌল কেন অন্য এক মিশনারি যাত্রায় যেতে চেয়েছিলেন? 
 ২. পৌল ও বার্ণবার মধ্যে মতভেদের কারণ কী ছিল? 
 ৩. এই বিচ্ছেদের অথবা কোনো বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছেদের কয়েকটি  
  ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিষয় তালিকাভুক্ত করুন।  
 ৪. এই বিষয়টি আপনাকে কাজ করার জন্য কীভাবে সহায়তা বা উদ্বুদ্ধ করে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৯ম পাঠ :  “ভাইদের মধ্যে বিতর্কের উত্থান” (দ্বিতীয় মিশনারি যাত্রায়)  
পাঠ :   প্রেরিত ১৫ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ১৫:৯ : “বিশ্বাসে তাদের হৃদয় শুচিশুদ্ধ করে তিনি তাদের ও  

  আমাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ রাখেননি।” 
বিষয়গত বাক্য : অ-ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানেরা বিধান মানতে বাধ্য কি না, এ-নিয়ে মণ্ডলীতে  
   বিতর্ক উপস্থাপিত হল এবং পৌল ও বার্ণবা, যোহন মার্ককে নিয়ে  
   বাদবিবাদ করলেন। 
জীবনের নীতি : বিশ্বাসীরা কীভাবে তাঁদের জীবনযাপন করেন, তার দ্বারাই তাঁরা দেখান  
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   যে, ঈশ্বর তাঁদের পৃথক করেছেন।      
 
সংক্ষিপ্তসার : কতগুলি লোক ইহুদিয়া থেকে আন্তিয়খে এসে একটি বিতর্ক উস্কে দিল যে, 
অ-ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানেরা ইহুদি বিধান পালন করতে বাধ্য কি না। পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে অনেক 
উত্তপ্ত বাদানুবাদ করার পর, ভাইয়েরা স্থির করলেন যে, পৌল, বার্ণবা ও অন্য কয়েকজন 
জেরুশালেমে যাবেন, যেন সেখানকার মণ্ডলী বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। 
 জেরুশালেমে পৌঁছানোর পরে, মণ্ডলী তাঁদের স্বাগত জানালেন। কিন্তু ফরিশী-সম্প্রদায়ের 
কয়েকজন বিশ্বাসী উঠে নিয়ে বিধানের পক্ষ সমর্থন করে বললেন যে, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অ-
ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানদের ত্বকছেদ করতে হবে এবং বিধান পালন করতে হবে। তখন পিতর অ-ইহুদি 
খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য ঈশ্বর যে-কাজ করেছেন, তা ব্যক্ত করে বললেন, “তিনি তাদের হৃদয় বিশ্বাসের 
দ্বারা শুচিশুদ্ধ করে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ রাখেননি। এখন কেন আপনারা ঈশ্বরের 
পরীক্ষা করছেন শিষ্যদের ঘাড়ে এমন এক জোয়ালি চাপিয়ে দিয়ে, যা না তো আমাদের 
পিতৃপুরুষেরা, না আমরা বহন করতে পেরেছি?” তখন পৌল ও বার্ণবা এই সম্পর্কে বললেন, ঈশ্বর 
কীভাবে বহু চিহ্ন ও বিস্ময়কর কর্মের মাধ্যমে অ-ইহুদিদের মধ্যে নিজের অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। 
তখন যীশুর ভাই যাকোব উঠে দাঁড়িয়ে শাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ঈশ্বর কীভাবে অ-
ইহুদিদেরও নিজের নামের জন্য গ্রহণ করেছেন। মহা প্রজ্ঞার নিদর্শন দেখিয়ে, যাকোব সফলরূপে 
পরামর্শ দিলেন যে, তাঁরা আন্তিয়খ অঞ্চলের মণ্ডলীগুলির কাছে পত্র প্রেরণ করবেন এবং বিধানের 
ভ্রান্ত উপদেশগুলি অগ্রাহ্য করে, তার পরিবর্তে এই আদেশ দেবেন যে, “তোমরা প্রতিমার কাছে 
উৎসর্গীকৃত খাবার, রক্ত, গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস ও বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার থেকে নিজেদের 
পৃথক রেখো।” 
 কিছু দিন পরে, পৌল বার্ণবাকে আমন্ত্রণ করে বললেন, তাঁদের প্রথম মিশনারি যাত্রায় তাঁরা 
যে-সমস্ত মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে সেগুলি পরিদর্শন করতে 
যান। এতে ওই দুজনের মধ্যে এক মহা বিবাদের সৃষ্টি হল। বার্ণবা চেয়েছিলেন যোহন মার্ককে তাঁদের 
সঙ্গে নিয়ে যেতে, কিন্তু পৌল কঠোরভাবে তা নাকচ করে দিলেন, কারণ পূর্বের যাত্রায় মার্ক 
তাঁদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৩:১৩)। মার্ক কেন দল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তা 
ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। হতে পারে, তিনি গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য কাতর হয়েছিলেন, কিংবা যাত্রার 
কঠোরতার জন্য অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। এ-ও হতে পারে, তিনি পৌলের নেতৃত্বের প্রতি 
অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন এবং চাইছিলেন, তাঁর আত্মীয় বার্ণবা সেই দায়িত্ব নিন। হয়তো তিনি 
অ-ইহুদিদের প্রতি অনুগ্রহের এই নূতন আমন্ত্রণের জন্য অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর 
দলত্যাগের কারণ যাই হোক না কেন, আমরা জানি পৌল ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং এটিকে 
তিনি দলত্যাগ করা বিবেচনা করেছিলেন। বার্ণবাও ভীষণভাবে চেয়েছিলেন যেন মার্ককে আর একটি 
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সুযোগ দেওয়া হয়। এই কারণে, তিনি ও পৌল নিজেদের মতো করে ভিন্ন পথে গেলেন। বার্ণবা 
যোহন মার্ককে সঙ্গে নিলেন এবং পৌল সীলকে নিলেন। বার্ণবা আরও একবার মার্ককে তাঁর 
পক্ষছায়াতলে নিলেন, যেমন একসময় তিনি পৌলকে নিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা 
করেছিলেন, তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন ও তাঁর জন্য লড়াই পর্যন্ত করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে বলতে 
গলে, বার্ণবার প্রচেষ্টা প্রচুর ফল উৎপন্ন করেছিল। পরবর্তী সময়ে মার্ক সম্পূর্ণরূপে নবায়িত 
হয়ে পৌলের কর্মসঙ্গী হয়েছিলেন। পৌল তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। কলসীয় ৪:১০ ও ফিলিমন ২৪ 
পদে, পৌল মার্ককে তাঁর “সহকর্মী” বলে উল্লেখ করেছেন। ২ তিমথি ৪:১১ পদে পৌল যেমন 
বলেছেন, তিনি ছিলেন, “আমার পরিচর্যার পক্ষে উপযোগী।” তিনি এমনকি, মার্কের সুসমাচারও রচনা 
করেন। অনুগ্রহ ও উৎসাহপ্রদানকারী মানুষদের মাধ্যমে সদয়তা, তথা করুণা প্রকাশের জন্য ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিই। 
 
বিশ্বাসীরা কীভাবে তাঁদের জীবনযাপন করেন, তার দ্বারাই তাঁরা দেখান যে, ঈশ্বর তাঁদের 

পৃথক করেছেন। 
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 প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১০ম পাঠ : ১৬শ-১৭শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল ইহুদিদের সঙ্গে শাস্ত্র থেকে এবং গ্রীকদের সঙ্গে সৃষ্টির 
বিবরণ থেকে যুক্তিতর্ক করলেন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৬:১-১০ 
 ১. তিমথির পশ্চাৎপট বর্ণনা করুন। 
 ২. ২য় এই মিশনারি যাত্রার তিনজন সঙ্গীর নাম করুন। 
 ৩. পৌলকে এশিয়া-প্রদেশে যেতে কে নিষেধ করেছিলেন? 
 ৪. পৌলের জন্য পরিকল্পনার কী পরিবর্তন ঈশ্বর করেছিলেন এবং নূতন এক পথে  
  বা দিকের উদ্দেশে যাওয়ার জন্য তিনি কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন? 
 ৫. ঈশ্বর যদি আপনার গতিপথ পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আপনি কি তা   
  করতে ইচ্ছুক? 
 ৬. ১০ পদে “আমরা” শব্দটি লক্ষ্য করুন, পৌলের অপর এই যাত্রাসঙ্গীটি কে  
  ছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৬:১১-৪১ 
 ১. নদীতীরে পৌল কাদের অপেক্ষা করতে দেখলেন? 
 ২. পৌল যে বার্তা বহন করে এনেছিলেন, তার প্রতি লিডিয়া (লুদ্দা) ও তাঁর  
  প্রত্যুত্তর সম্পর্কে আপনি কী বলতে পারেন?  
 ৩. এই ব্যক্তিরা কী-ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁদের   
  বিজয়লাভ সম্পর্কে বর্ণনা করুন। 

৪. বিরোধিতার মাধ্যমে যে শাশ্বত আশীর্বাদ আপনার জীবনে আপনি লাভ   
 করেছেন, তা কি আপনি বলতে পারেন? 

 ৫. নগর ত্যাগ করার পূর্বে পৌল কী করেছিলেন? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৭:১-১৫ 
 ১. থিষলনিকায় পৌঁছে পৌল কোথায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি লোকদের  
  কী-উপদেশ দিলেন? 
 ২. লোকদের বিভিন্ন ধরনের প্রত্ত্যুত্তরের কথা ব্যাখ্যা করুন। 
 ৩. কারা তাঁদের সমস্যা সৃষ্টি করেছিল? কেন? 
 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৭:১০-১৫ 
 ১. পৌল ও সীলকে কে রাতের বেলায় বাইরে বের হতে সাহায্য করেছিলেন? 
 ২. বিরয়ার লোকদের সম্বন্ধে কী বর্ণনা করা হয়েছে? 
 ৩. কে সেখানে সমস্যা খুঁচিয়ে তুলতে এসেছিল? 
 ৪. কে কে বিরয়ায় থেকে গিয়েছিলেন এবং কারাই বা চলে গিয়েছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৭:১৬-৩৪ 
 ১. পৌল যখন সীল ও তিমথির জন্য এথেন্সে অপেক্ষা করছিলেন, তখন কোন্  
  বিষয় তাঁকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিচ্ছিল?   
 ২. এথেন্সের লোকদের ও পৌলের প্রতি তাদের কী অভিমত ছিল, তা আপনি  
  কীভাবে বর্ণনা করবেন?  
 ৩. সেই পদটি ও শব্দগুচ্ছ (phrase) উল্লেখ করুন, যেখানে লেখা আছে,   
  ঈশ্বর তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন? 
 ৪. ওই পদ ও শব্দগুচ্ছের উল্লেখ করুন, যেখানে লেখা আছে, ঈশ্বর সব কিছুর  
  মধ্যে থাকেন না, কিন্তু তিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। 
 ৫. সেই পদ ও শব্দগুচ্ছের উল্লেখ করুন, যেখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি  
  থেকে দূরে থাকেন না, কিন্তু সব মানুষের কাছেই থাকেন। 
 ৬. সেই পদ ও শব্দগুচ্ছের উল্লেখ করুন, যেখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর এই   
  বিশ্বমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করেন। 
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 ৭. সেই পদ ও শব্দগুচ্ছের উল্লেখ করুন, যেখানে লিখিত আছে, ঈশ্বর ভৌগলিক  
  সীমারেখা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি স্থির করেন। 
 ৮. সেই পদ ও শব্দগুচ্ছ উল্লেখ করুন, যেখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর কোনো মূর্তি 
  বা প্রতিমার মাধ্যমে উপাসিত হন না। 
 ৯. সেই পদ ও শব্দগুচ্ছ উল্লেখ করুন, যেখানে ঈশ্বর পাপীদের মন-পরিবর্তন বা  
  অনুতাপ করার আহ্বান দিয়েছেন। 
 ১০. পদ ও শব্দগুচ্ছ উল্লেখ করুন যে ঈশ্বর জগতের বিচার করবেন। 
 ১১. উপরোক্ত কোন্ উত্তরটি আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা অর্থবহ বলে মনে হয়। 
 
ষষ্ঠ দিন :  “সব মানুষের প্রতি সব বিষয”় (২য ়মিশনারি যাত্রা অব্যাহত)  
পাঠ :   প্রেরিত ১৬শ-১৭শ অধ্যায় 
মূল পদ :  ১ করিন্থীয় ৯:২২,২৩ : “দরু্বলদের জন্য আমি দুর্বল হলাম, যেন   

  দুর্বলদের জয় করতে পারি। সব মানুষের কাছে আমি সব কিছু হয়েছি,  
  যেন সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে, আমি কিছু মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে  
  পারি। আমি সুসমাচারের কারণে এ-সমস্ত করি, যেন আমি এর সমস্ত  
  আশীর্বাদের অংশীদার হতে পারি।” 

বিষয়গত বাক্য: পৌল ইহুদিদের সঙ্গে শাস্ত্র থেকে এবং গ্রীকদের সঙ্গে সৃষ্টির বিষয় 
নিয়ে যুক্তিতর্ক করলেন। 

জীবনের নীতি:  প্রশংসার মাধ্যমে আসে অধ্যবসায় বা লেগে থাকার পরাক্রম।   
সংক্ষিপ্তসার : প্রেরিত ১৬:১-৩ পদ অনুযায়ী, লুস্ত্রায় পৌলের অবস্থিতিকালে, একটি 
ভালো বিষয় উঠে এসেছিল। এখানেই পৌল এক গ্রীক পরিবারের সন্তান, তিমথির সাক্ষাৎ 
পেয়েছিলেন। সেই এলাকায় তাঁর বেশ সুনাম ছিল। তাঁর দিদিমা লোইস্, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য 
সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তা তাঁর নাতি, তিমথির মধ্যেও প্রবেশ করিয়েছিলেন। কত না উৎসাহব্যঞ্জক 
ব্যাপার যে, বয়স্ক মহিলারাও যুবক-যুবতীদের জীবনে মহা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আপনি কি 
কারও উপরে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রভাব বিস্তার করছেন? 
 তিমথি পৌলের সঙ্গে প্রচার যাত্রায় যেতে চয়েছিলেন। তাঁর পিতা একজন গ্রীক হওয়ায়, 
জেরুশালেমের মণ্ডলী যে মানদণ্ড নিরূপণ করেছিলেন, সেই অনুযায়ী তাঁর ত্বকছেদ করা হল। তাঁরা 
পবিত্র আত্মার দ্বারা এশিয়া ও বিথুনিয়া প্রদেশে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হলেন, তাই তাঁরা ত্রোয়াতেই 
যাত্রা সমাপ্ত করলেন। এই স্থানেই পৌল “ম্যাসিডোনীয় আহ্বান” পেয়েছিলেন, তাই তাঁরা 
নৌকাযোগে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।  
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 সামোথ্রাকি ও নিয়াপোলিস ্অতিক্রম করার পর তাঁরা ফিলিপীতে এলেন এবং সেখানে বেশ 
কিছু দিন অতিবাহিত করলেন। তাঁদের অভ্যাসমতো, তাঁরা একটি সিনাগগের সন্ধান করলেন, যেন 
সেখানে গিয়ে তাঁরা প্রভু যীশুর শুভ বার্তা ঘোষণা করতে পারেন। যখন কোনো সিনাগগ পাওয়া গেল 
না, তাঁরা নগরদ্বারের বাইরে গেলেন এবং একদল মহিলাকে নদীতীরে প্রার্থনা করতে দেখলেন। এখানেই 
তাঁরা লিডিয়ার (লুদ্দা) সাক্ষাৎ পেলেন, যিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ও বেগুনি-রঞ্জক দ্রব্যের বণিক 
ছিলেন। ঈশ্বর পূর্বেই সেখানে গিয়ে সুসমাচারের বার্তা গ্রহণের জন্য তাঁর হৃদয়কে প্রস্তুত 
করেছিলেন (১৬ পদ)। প্রেরিত ১৬:১৪ পদ বলে, লিডিয়া “শুনছিলেন এবং পৌল যে কথা বলছিলেন, তা 
গ্রহণ করার জন্য প্রভু তাঁর অন্তর খুলে দিলেন।” লিডিয়ার জীবনের গতিপথ এখান থেকে পরিবর্তিত 
হয়েছিল, ঠিক যেমন পৌলেরও একদিন দামাস্কাস যাওয়ার পথে হয়েছিল। ঈশ্বর তাঁর জীবনকে 
ব্যবহার করলেন ফিলিপীর মণ্ডলীকে গেঁথে তুলতে এবং সমস্ত ইউরোপে সুসমাচারের দুয়ার উন্মুক্ত 
করতে। আপনিও কি লিডিয়ার মতোই সত্যের জন্য ক্ষুধার্ত? 
 তাঁরা যখন কোনো প্রার্থনা করার স্থানের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন, তাঁরা এক ভূতগ্রস্ত 
দাসীকন্যার সাক্ষাৎ পেলেন। তার ভবিষ্যৎ-কথনকে লাভের উদ্দেশে ব্যবহার করা হত। তার অন্তরে 
স্থিত মন্দ-আত্মা পৌলকে যারপরনাই বিব্রত করছিল, বলছিল, “এই লোকেরা হল পরাৎপর ঈশ্বরের 
ক্রীতদাস, এরা আপনাদের কাছে পরিত্রাণের উপায় ঘোষণা করছে।” যীশ ু যেমন প্রায়ই করতেন, 
পৌল তেমনই সেই ভূতকে নীরব করে দিলেন ও তাকে সেই মেয়েটির মধ্য থেকে বের করে দিলেন। 
আমরা এখানে এক সতর্কবাণী পাই এবং আমাদের স্মরণ করানো হচ্ছে যে, যখন আমরা কোনো 
পরিচর্যার কাজ শুরু করি, শয়তান ক্রিয়াশীল হয় ও আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ধর্মভ্রষ্টতার 
(অতীন্দ্রিয়বাদ/দুর্জ্ঞেয় রহস্য) ব্যবহার ঈশ্বর নিষিদ্ধ করেছেন। লেবীয় ২০:২৭ পদে আত্মিক সব 
শক্তির কথা, তার বিপদ, এমনকি যেগুলি আপাত নিরীহ বা ক্ষতিকর মনে হয় না, সেগুলিও 
বিদ্রোহাত্মক অবাধ্যতার প্রতি চালিত করে। এই অন্ধত্ব আমাদের অন্তিম অন্ধকারময় দিনগুলির 
কথা স্মরণ করায়, যা তাদের উপরে নেমে আসবে, যারা জেনে-বুঝে ঈশ্বরের অবাধ্য হবে এবং 
জাদুবিদ্যা বা মায়াবিদ্যা অভ্যাস করবে। সব লাভের আশা গেল বুঝতে পেরে সেই মেয়েটির মনিব 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং পৌল ও তাঁর সঙ্গীদের কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেল। সে তাঁদের বিরুদ্ধে 
অবৈধ আচরণের অভিযোগ করল। জনতাও একসঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁদের 
উভয়কেই মারধর করে জেলে পুরে দিল। পৌল ও সীল যখন সেই রাত্রে জেলের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে 
বদ্ধ অবস্থায় ঈশ্বরের বন্দনা গান গাইছিলেন, একটি ভূমিকম্প জেলের ভিত্তিমূলগুলি কাঁপিয়ে তুলল। 
সমস্ত দরজা খুলে গেল ও বন্দিদের হাত থেকে শৃঙ্খলগুলি খসে পড়ল। বন্দিরা পালিয়ে গেছে অনুমান 
করে কারারক্ষী যখন তরোয়ালের দ্বারা আত্মহত্যা করতে উদ্যত ছিলেন, পৌল তখন তাঁকে 
চিৎকার করে ডেকে উঠলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে, সব বন্দিই তখনও পর্যন্ত সেখানেই 
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আছে। কারারক্ষী পৌল ও সীলের কাছে নতজান ুহলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, “পরিত্রাণ পাওয়ার 
জন্য আমাকে কী করতে হবে?” পৌল ও সীলকে সেই রাত্রেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁদের 
ক্ষতগুলি ধুয়ে দিলেন, তাঁদের খাবার খাওয়ালেন। কারারক্ষী, তাঁর সমস্ত পরিজনের সঙ্গে সেই রাত্রেই 
পরিত্রাণ পেলেন ও বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করলেন। 
 পরের দিন সকালবেলা, কারারক্ষীর কাছে বার্তা এল, পৌল ও সীলকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়, 
কিন্তু পৌল চুপচাপ সেখান থেকে চলে যেতে চাইলেন না। তিনি কর্তৃপক্ষকে ক্ষমা চাইতে বললেন, 
কারণে তাঁরা বিনা বিচারে রোমীয় নাগরিকদের বেত্রাঘাত করিয়েছিলেন, তাঁদের কারাগারে নিক্ষেপ 
করেছিলেন এবং কোনো কারণ না-দেখিয়েই তাঁদের বিদেয় দিতে চাইছিলেন। প্রধান বিচারকেরা 
পৌলের কাছ থেকে এই বার্তা পেলেন এবং তাঁরা রোমীয় নাগরিক জেনে অত্যন্ত ভীত হলেন। তাঁরা 
তাঁদের কাছে এসে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের অনুনয় করলেন, ভিক্ষা চাইলেন যেন তাঁরা নগর ছেড়ে চলে 
যান। পৌল ও সীল তখন ওই স্থান ত্যাগ করে লিডিয়ার বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন এবং তাঁদের 
উৎসাহ দান করলেন। 
 থিষলনিকায় থাকাকালে তিনি প্রচার করার জন্য সিনাগগে প্রবেশ করলেন ও শাস্ত্র অনুযায়ী 
তাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করলেন। কেউ কেউ তাঁদের কথা শুনলেও ইহুদিদের অনেকেই তাঁদের প্রতি 
ঈর্ষাপরায়ণ হল। তারা তাদের বিরুদ্ধে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে গড়ে তুলল। তাই তাঁরা থিষলনিকা ত্যাগ 
করলেন এবং বিরয়াতে প্রবেশ করলেন। সেখানেও তাঁরা ইহুদিদের সিনাগগে প্রবেশ করলেন। বিরয়ার 
লোকেরা পৌলের কথা গ্রহণ করল এবং নিজেরাই শাস্ত্র ঘেঁটে সেগুলি সত্যি কি না, খুঁজে দেখল। 
থিষলনিকার ইহুদিরা যখন বিরয়াতে পৌলের পরিচর্যার কথা শুনল, তারা সেই নগরে প্রবেশ করে 
জনতাকে তাঁদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। 
 সেখান থেকে যাত্রা করে পৌল এথেন্স নগরে প্রবেশ করলেন। তিনি এক অ-ইহুদি 
জমায়েতের সামনে কথা বললেন, যাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্য, অথবা কোনো জ্ঞানই ছিল না। 
তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞানের বিষয়ে কথা বললেন, যা তাঁর সৃষ্ট জগৎসংসার থেকে 
তিনি আহরণ করেছিলেন (রোমীয় ১:১৯-২১)। তিনি তাদের বললেন, “অতীতকালে ঈশ্বর এই প্রকার 
অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু এখন তিনি সর্বস্থানের সব মানুষকে মন-পরিবর্তনের আদেশ 
দিচ্ছেন। কারণ তিনি একটি দিন নির্ধারিত করেছেন, যখন তিনি তাঁর নিযুক্ত এক ব্যক্তির দ্বারা জগতের 
বিচার করবেন। মৃত্য ু থেকে তাঁকে উত্থাপিত করে সব মানুষের কাছে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন।” 
পৌলের করিন্থের উদ্দেশে যাত্রাপথে, কতগুলি মানুষ তাঁর কথা বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে যোগ 
দিলেন। 
 প্রেরিত ১৬,১৭ অধ্যায়ে পৌলের কাছ থেকে আমরা বহু কিছু শিখতে পাই, কীভাবে তিনি 
বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন ও আচরণ করতেন। তিনি অপ্রয়োজনীয় বিরোধিতা 
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এড়াতে তিমথির ত্বকছেদ করালেন, যদিও ১৫শ অধ্যায়ে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই ত্বকছেদের 
বিরোধিতা করেছেন। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের শ্রোতাদের কাছে তিনি আবেদন করার সময়, তাঁর 
বক্তব্যেরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেছেন। ইহুদিদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি তাদের 
সিনাগগে প্রবেশ করতেন এবং তাদের ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষা থেকে বিষয় তুলে ধরতেন। কিন্তু অ-
ইহুদি জাতিদের সঙ্গে কথা বলার সময়, তিনি সৃষ্টির বিষয়বস্তু থেকে এবং যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কথা 
বলতেন। পৌল সবসময়ই সচেতন ছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাঁর আগেই গিয়ে লোকদের হৃদয় 
প্রস্তুত করতেন এবং যে লোকদের তিনি পূর্বে জানতেন না, তাদের কাছে পরিচর্যার উদ্দেশে তাঁকে 
সাহস, নির্ভীকতা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করতেন। 
 

প্রশংসা থেকে আসে লেগে থাকার পরাক্রম। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১১শ পাঠ : ১৮শ-১৯শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল অন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম করে ও 
অন্যায়ের সঙ্গে  সংঘর্ষ করে সমস্ত এশিয়ায় প্রচার করলেন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৮:১-২৩ 
 ১. আকিলা ও প্রিষ্কিল্লার সঙ্গে পৌলের কোন্ বিষয়ে মিল ছিল? 
 ২. ঈশ্বর পৌলকে কোন্ আদেশ ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? 
 ৩. পৌল করিন্থে কতদিন অবস্থিতি করেছিলেন? 
 ৪. ঈশ্বর যেমন করিন্থে পৌলকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তেমনই আপনাকে তিনি  
  কোন্ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন, তা কি বলবেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৮:২৪-২৮ ও ১৯:১-৭ 
 ১. ইফিষে কে এবং কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? 
 ২. নূতন অতিরিক্ত কোন্ তথ্য পৌল সরবরাহ করেছিলেন, যা ইফিষের ওই  
  লোকেরা জানত না? 
 ৩. যীশুকে তারা তাদের প্রভু ও পরিত্রাতারূপে বিশ্বাস করেছিল, এর জন্য তাদের  
  কী প্রমাণ করতে হয়েছিল? 
 ৪. ঈশ্বর কীভাবে তাদের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিলেন, যেমন তিনি পঞ্চাশত্তমীর দিনে 
  বিশ্বাসীদের দিয়েছিলেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৯:৮-১২ 
 ১. সিনাগগের ইহুদিরা কীভাবে পৌলের প্রচারের প্রত্যুত্তর করেছিল? 
 ২. দ ুবছরের মধ্যে, কারা প্রভুর বাক্য শুনেছিল? 
 ৩. “পৌলের দ্বারা” কোন্ সব “অসামান্য অলৌকিক কর্ম সাধিত হত”? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৯:১৩-২২ 

১. যীশুর মাধ্যমে যে কর্তৃত্ব লাভ করা যায়, তা বাদ দিয়ে ভৌতিক কার্যকলাপের  
 সম্মুখীন হলে, আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?  

 ২. দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৯-১৪ পদে লিখিত বিভিন্ন ধরনের জাদুর (বা ম্যাজিক) নাম  
  তালিকাভুক্ত করুন। 
 ৩. আপনি আপনাদের সমাজে কোন্ জিনিস দেখতে পান? 
 ৪. এই সব ভৌতিক অভ্যাস থেকে ইফিষিয়েরা কীভাবে নিজেদের শুদ্ধ ও পরিষ্কার  
  করেছিল?  
 ৫. প্রচার করতে ও উপদেশ দিতে পৌল কত সময় এশিয়ায় ব্যয় করেছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৯:২৩-৪১ 
 ১. সেই “পথের” বিরোধিতা করার জন্য দীমিত্রিয়কে কোন্ বিষয় প্রেরণা  
  দিয়েছিল?  
 ২. তার কারণের সমর্থনে সে কীভাবে জনসমাবেশ করেছিল? তার পরিণাম কী   
  হয়েছিল? 
 ৩. জমায়েতে প্রবেশ করতে কে পৌলকে নিরস্ত করল? 
 ৪. জনতাকে শান্ত করার জন্য নগরের সম্পাদক কী করেছিলেন? 
 ৫. ঈশ্বর এই পরিস্থিতিতে কাকে ব্যবহার করেছিলেন যেন পৌলের জীবন ও  
  পরিচর্যা সুরক্ষিত থাকে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১১শ পাঠ : “শস্যচয়নের জন্য আরও বেশি কর্মীর নিযুক্তি” (২য ় যাত্রার 

সমাপ্তি ও  
   ৩য ়যাত্রার শুরু)        
পাঠ :   প্রেরিত ১৮শ-১৯শ অধ্যায় 
মূল পদ :  রোমীয় ১:১৬ : “কারণ আমি সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নই, এই জন্য  
   যে, যারা বিশ্বাস করে, এ হল তাদের জন্য ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ;  
   প্রথমত ইহুদিদের জন্য, পরে অ-ইহুদিদের জন্যও।” 
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বিষয়গত বাক্য : পৌল অন্যদের সঙ্গে বিভিন্ন অলৌকিক কর্ম করে ও অন্যায়ের সঙ্গে 
   সংঘর্ষ করে সমস্ত এশিয়ায় প্রচার করলেন। 
জীবনের নীতি : অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের তাঁর কর্তৃত্ব দাবি করার  
   অনুমতি দেন।         
সংক্ষিপ্তসার : গ্রীসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল করিন্থ। পৌল সেই নগরে তাঁর মিশনারি 
সেবা শুরু করেন। করিন্থ ছিল এক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পৌত্তলিক ধর্মে পূর্ণ। 
তবুও, পৌল সেখানে সঙ্গে সঙ্গে দুজন খ্রীষ্টিয় বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলেন, আকিলা ও তাঁর স্ত্রী 
প্রিষ্কিল্লার। প্রথম দিকে পৌল এই দম্পতির সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা একত্র তাঁব ুনির্মাণ ব্যবসায়ের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সীল ও তিমথি ফিলিপী থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং 
পৌলের জন্য এক আর্থিক উপহার নিয়ে আসেন, যার ফলে তিনি পূর্ণ সময়ের জন্য সুসমাচার প্রচার 
করতে সক্ষম হন (২ করিন্থীয় ১১:৮,৯; ফিলিপীয় ৪:১৫)। করিন্থে থাকার সময় পৌল থিষলনিকার 
মণ্ডলীর উদ্দেশে দুখানা চিঠি লেখেন, সিনাগগের নেতা ক্রীষ্পকে পরিবর্তিত করেন ও ঈশ্বরের বাক্য 
শিক্ষা দেন। পরবর্তী সময়ে পৌল করিন্থে যে মণ্ডলী স্থাপন করেন, তাদের উদ্দেশে তিনি দুখানা 
চিঠি লেখেন। 
 করিন্থে তাঁর পরিচর্যার সময় প্রায় শেষ হয়ে এলে, ইহুদিরা পৌলের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো 
এবং তাঁকে বিচারাসনের সামনে নিয়ে গেল। তখন গাল্লিয়ো ছিলেন সেখানকার প্রদেশপাল। তাদের 
অভিযোগ ছিল, “এই লোকটি বিধানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লোকদের প্ররোচনা 
দেয়” (প্রেরিত ১৮:১৩)। গাল্লিয়ো সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মীয় অভিযোগ খণ্ডন করে দিলেন ও 
বললেন যে, ওই অভিযোগ রাজ্যের বিধান বা আইন-কানুনের পক্ষে গ্রহণীয় নয় এবং বললেন তারা 
যেন নিজেরাই তার ব্যবস্থা করে নেয়। তিনি বিচারাসনের সামনে থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন, তবুও 
তারা সিনাগগের অধ্যক্ষ সোস্থিনীকে প্রহার করে প্রদেশপালকে প্ররোচিত করতে চাইল। পরে 
পৌল করিন্থ ত্যাগ করে সিরিয়া চলে গেলেন, তারপরে প্রিষ্কিল্লা ও আকিলার সঙ্গে ইফিষে গেলেন। 
পৌল এক ব্রত রেখেছিলেন বলে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করলেন, খুব সম্ভবত তা ছিল এক নাসরীয় 
ব্রত। এর পর তিনি প্রিষ্কিল্লা ও আকিলাকে ইফিষে রেখে  দিয়ে নিজে কৈসরিয়া, আন্তিয়খ, 
গালাতিয়া ও ফরুগিয়া অঞ্চলে চলে গেলেন। 
 ইফিষে সেই সময় আপল্লো নামে এক ব্যক্তি এসে প্রভু যীশুর বিষয়ে উপদেশ দিতে 
লাগলেন। তিনি ছিলেন এক তীক্ষ্ন মেধাসম্পন্ন (বুদ্ধিমান) ও ভক্তিবান মানুষ। তিনি কিন্তু কেবলমাত্র 
যোহনের বাপ্তিষ্ম জ্ঞাত ছিলেন। প্রিষ্কিল্লা ও আকিলা তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে “ঈশ্বরের পথ 
আরও সূক্ষ্মরূপে (নির্ভুলরূপে) বুঝিয়ে দিলেন।” এর ফলে তিনি আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হলেন 
আখায়াতে পরিচর্যার জন্য, এবং বাক্যে লেখা আছে, “তিনি প্রকাশ্য বিতর্কে দৃঢ়ভাবে ইহুদিদের 
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যুক্তি খণ্ডন করলেন, শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে লাগলেন যে, যীশুই ছিলেন সেই মশীহ” (প্রেরিত 
১৮:২৮)। 
 আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, পৌল তখন ইফিষে ফিরে এসে ২-৩ বছরের জন্য সেখানে 
অবস্থান করলেন। সেখানে কয়েকজন শিষ্যের সাক্ষাৎ পেয়ে, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা 
পবিত্র আত্মা পেয়েছে কি না, কিন্তু তারা পায়নি। তারা কেবলমাত্র বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের 
বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন।	  তাই পৌল তাদের ব্যাখ্যা করে বললেন যে, যোহনের বাপ্তিষ্ম ছিল মন-
পরিবর্তনের বাপ্তিষ্ম। একথা শুনে তারা বিশ্বাসীদের বাপ্তিষ্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করল। তখন 
তারা পবিত্র আত্মার দান প্রাপ্ত হল এবং বিভিন্ন ভাষা ও ভাববাণী বলতে লাগল। পরবর্তী দ ুবছর ধরে 
পৌল সেই নগরে প্রচার করতে, শিক্ষা দিতে ও শিষ্য করে তুলতে লেগে রইলেন।      
 পৌল তখন ম্যাসিডোনিয়া, জেরুশালেম ও রোম যেতে চাইলেন, কিন্তু “সেই পথের” 
বিষয়ে এক সংঘর্ষের উৎপন্ন হল। দীমিত্রিয় নামে এক ব্যক্তি পৌলের বিরুদ্ধে লোকদের উসকে 
দিল, কারণ তাঁর জন্য তাদের মূর্তি তৈরির ব্যবসা ক্ষতির মুখে পড়েছিল। সে তাদের দেশীয় 
কর্তৃপক্ষের কাছে অবেদন করে বলল, এই ধরনের খ্রীষ্টিয় শিক্ষা তাদের দেবী আর্তেমিস ্ও তার 
মন্দিরকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাদের দলগত উদ্যমবশত, তারা রঙ্গমঞ্চে (থিয়েটার কক্ষ) 
একযোগে দৌড়ে গেল এবং পরস্পরের প্রতি চিৎকার করে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল, 
অধিকাংশ জনই জানত না যে, কী-উদ্দেশে তারা সেখানে সমবেত হয়েছে। পৌল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
করে লোকদের উদ্দেশে কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু শিষ্যেরা (পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে) 
তাঁকে সেখানে যেতে দিলেন না। তখন নগরের সম্পাদক উঠে জনতাকে শান্ত করলেন এবং তাদের 
যুক্তিবাদী চেতনার প্রতি আবেদন করলেন। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বশ করলেন, তাদের 
ঐতিহ্যের যৌক্তিকতাকে স্বীকার করলেন এবং তাদের স্মরণ করালেন যে, তাদের আইনগত পদ্ধতি 
ও প্রক্রিয়া যে-কোনো আইন-ভঙ্গকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে সমর্থ। শেষে তিনি 
তাদের আইনহীন অনুরাগকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাদের সতর্ক করলেন যে তারা অত্যন্ত 
বিপজ্জনকরূপে এক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা করছেন। এই বলে তিনি সেই জমায়েতকে ছত্রখান 
করলেন। শিষ্যদের সাবধানতা ও একজন নগর-সম্পাদকের বিচক্ষণতার মাধ্যমে ঈশ্বর পৌলের প্রাণ 
রক্ষা করলেন, যেন তিনি তাঁর পরিচর্যা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। 

 
অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের তাঁর কর্তৃত্ব দাবি করার অনুমতি দেন। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১২শ পাঠ : ২০শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল ইফিষের মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করেন এবং জেরুশালেমে তাঁর 
প্রতি   কী-ঘটবে, তার জন্য প্রস্তুত হন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২০:১-৬ 
 ১. পৌল কতদিন গ্রীসে ছিলেন?  
 ২. পৌলের যাত্রাসঙ্গীদের কী নাম ছিল? 
 ৩. আপনার চারপাশে কি কয়েকজন ঈশ্বরভক্ত পুরুষ বা মহিলা আছেন? 
  
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২০:৭-১২ 
 ১. ত্রোয়াতে পৌলের থাকাকালীন শেষ রাত্রে যে অলৌকিক ঘটেছিল, তা বর্ণনা  
  করুন। 
 ২. সেখানে পৌলের পরিচর্যা সম্পর্কে আপনি কোন্ সব কথা ব্যবহার করবেন? 
 ৩. অন্যদের তত্ত্বাবধান (যত্ন) করার জন্য পৌলের জীবন আমাদের কাছে কীভাবে 
  এক আদর্শস্বরূপ হয়?     
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২০:১৩-২৪ 
 ১. পৌল কখন জেরুশালেমে থাকতে চেয়েছিলেন? 
 ২. ইফিষে পরিচর্যা করার জন্য কোন্ জিনিস তাঁর পক্ষে তা কষ্টকর করে তুলেছিল  
  (২০:১৯)? 
 ৩. এশিয়ার ইহুদি ও অ-ইহুদিদের জন্য পৌলের কাছে কোন্ বার্তা ছিল? 
 ৪. জেরুশালেমে তাঁর প্রতি যা ঘটবে, পৌল কীভাবে তা বুঝতে পেরেছিলেন? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২০:২৫-৩৪ 
 ১. পৌলকে যা করতে আহ্বান করা হয়েছিল, তা সম্পন্ন করার জন্য তিনি কীভাবে  
  তা অনুভব করেছিলেন?  
 ২. জেরুশালেমে সমুদ্র-জাহাজে ফিরে যাওয়ার আগে পৌল ইফিষের প্রাচীনদের কী  
  উৎসাহ ও সতর্কবাণী দিয়েছিলেন? 
 ৩. পৌল যেমন বর্ণনা করেছেন, আপনারও তেমন “পরিচর্যা পদ” কী – আপনার  
  জীবনধারণের কাজ না পরিচর্যা? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২০:৩৫-৩৮ 
 ১. প্রভুর বলা কোন্ কথাগুলি পৌল বলেছিলেন? 
 ২. বিদায় বলার সময় পৌল ও ইফিষবাসীরা যে-সব উপায়ে পরস্পরের প্রতি  
  পরিচর্যা করেছিলেন, তার তালিকা প্রস্তুত করুন। 
 ৩. এ এক আবেগঘন পৃথক হওয়ার ব্যাপার ছিল বলে আপনি কেন মনে করেন? 
 ৪. আপনার জীবনে আপনি কীসের পরিবর্তন কামনা করেন, যেন আপনি আরও  
  বেশি করে পৌলের মতো হন, যেভাবে তিনি খ্রীষ্টের মতো হয়েছিলেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১২শ পাঠ :  “পৌল ইফিষের মণ্ডলীর কাছে বিদায়গ্রহণ করেন”   
পাঠ :   প্রেরিত ২০শ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ২০:২৪ : “কিন্তু, আমি আমার প্রাণকেও নিজের কাছে মূল্যবান  
   বিবেচনা করি না, শুধু চাই, আমি যেন সেই দৌড় সমাপ্ত করতে পারি  
   এবং প্রভু যীশ ুযে কর্মভার আমাকে দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ করতে পারি –  
   সেই কর্মটি হল, ঐশ--অনুগ্রহের সুসমাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া।” 
বিষয়গত বাক্য : পৌল ইফিষের মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করেন এবং জেরুশালেমে তাঁর প্রতি  
   কী-ঘটবে, তার জন্য প্রস্তুত হন। 
জীবনের নীতি : এমন এক আদর্শ হোন, যা অন্যদেরও বিশ্বস্ত অনুসারী হওয়ার জন্য  
   প্রেরণা দেবে।         
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সংক্ষিপ্তসার : হৈ-হট্টগোলের সমাধান হওয়ার পর, ইফিষে পৌলের ব্যস্ত সময়ের 
অবসান হল। সেখানে অবস্থানের বছরগুলি বিরোধিতা সত্ত্বেও আশীর্বাদযুক্ত হয়েছিল। তিনি ভাইদের 
সংগঠনকে (মণ্ডলীকে) বিদায় জানিয়ে প্রথমে ম্যাসিডোনিয়া ও পরে গ্রীসের উদ্দেশে রওনা হলেন। 
যাত্রাপথে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন ও সেই সব স্থান থেকে ভাইবোনেদের তাঁর 
সঙ্গী করেছিলেন (প্রেরিত ২০:৪)। এই হল ঈশ্বরের পন্থা বা উপায় : তিনি তাঁর দেহের মধ্যে তাদের 
স্থান দেন, যাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ও প্রশংসনীয় সব বরদান থাকে। খ্রীষ্টরূপে মস্তকের সঙ্গে 
একটি দেহরূপে কাজ করা মোটেও সহজ নয়। এর পূর্বে আমরা পড়েছি, যোহন মার্ককে নিয়ে 
বার্ণবার সঙ্গে পৌলের কত না সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের মাধ্যমে একত্রে যে ফল 
ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা তাঁদের সংঘর্ষকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের মধ্যেও 
তেমনই হওয়া উচিত। যে-কোনও সম্পর্কে সংঘর্ষ হওয়া অনিবার্য, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের 
অনুগ্রহের দ্বারা ভালোবাসা ও সেবা করা বেছে নিই, ফল উৎপন্ন হবেই। 
 ত্রোয়াতে থাকাকালীন, পৌল সেখানকার মণ্ডলীর সঙ্গে বহু বিষয় আলোচনা করেছিলেন, 
এমনকি, দের রাত পর্যন্ত কথা বলেছিলেন। উতুখ নামে একজন যুবক চারতলায় গরাদহীন  জানলায় বসে 
ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে নিচে পড়ে গিয়ে তার মৃত্য ুহয়েছিল। পৌল তার শুশ্রূষা করার জন্য 
দ্রুত নিচে নেমে গেলেন, তাকে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে “জীবিত” ঘোষণা করলেন। প্রকৃতই 
সে জীবিত হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনার সঙ্গে পৌলের উপদেশ দান ও সুসমাচারের শুভ সংবাদ, 
সেখানকার মণ্ডলীকে মহা সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করেছিল। 
 মিলীতে পৌঁছে পৌল ইফিষের মণ্ডলীকে তলব করলেন। তাঁরা পৌলের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে এলেন। তখনই পৌল ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের সঙ্গে আর দেখা করতে পারবেন না বরং 
তিনি তাঁর অন্তিম আশীর্বচন দিয়ে ফেললেন। তিনি নির্মল বা শুদ্ধ বিবেক নিয়ে তাঁদের সামনে উঠে 
দাঁড়ালেন, তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে যে কাজ করতে দিয়েছিলেন, তা তিনি সম্পন্ন 
করেছেন। তাঁর কথিত ভাষায়, “সব মানুষের রক্তের দায় থেকে আমি নির্দোষ” (প্রেরিত ২০:২৬)। 
পরিবর্তে, তিনি তাঁদের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করালেন  এবং প্রভুতে (উত্তম মেষপালকের) অফুরাণ 
সম্পদের কথা জ্ঞাত করলেন। তিনি লেগে থাকতে তাঁদের উৎসাহ দিলেন ও শক্তিশালী করলেন, সতর্ক 
থাকতে বললেন এবং নেক্ ড়েদের ও ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে প্রহরায় থাকতে নির্দেশ দিলেন। 
অশ্রুপাতের সঙ্গে সবসময়ই নেতাদের ঈশ্বরের মেষপালকে তত্ত্বাবধান করতে প্রশিক্ষণ দিয়ে 
তিনি তাঁদের প্রভুর হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি তাঁদের প্রভুর বাক্য স্মরণ করালেন যে, গ্রহণ করার 
চেয়ে বরং দান করা ধন্য হওয়ার বিষয়। এই জীবন হল অন্যদের জন্য সময়, সম্পদ দেওয়ার ও 
বিশ্বস্ত থাকার, যা অনন্তকালের জন্য স্মরণীয়রূপে গণ্য হবে। 
 
এমন এক আদর্শ হোন, যা অন্যদেরও বিশ্বস্ত অনুসারী হওয়ার জন্য প্রেরণা দেবে। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১৩শ পাঠ : ২১শ-২২শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল জেরুশালেমে গ্রেপ্তার হন ও তাঁর অনুগ্রহ-লাভের কাহিনী 
জনতার সামনে প্রকাশ করেন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২১:১-১৪ 
 ১. টায়ার (বা সোরে) জাহাজ নোঙর করার পরে পৌলের সময় সেখানে কেমন  
  কেটেছিল, তা বর্ণনা করুন। 
 ২. ফিলিপের বিষয়ে বর্ণনা করুন (প্রেরিত ২১:৮; ৬:৩-৫)। 
 ৩. আগাব পৌলকে কী ভবিষ্যৎবাণী বলেছিলেন? 
 ৪. পৌলের প্রতিক্রিয়া কী-রকম হয়েছিল? শিষ্যদেরই বা প্রতিক্রিয়া কী-রকম ছিল? 
 ৫. ১৩ পদে বর্ণিত পৌলের আচরণ এবং লূক ১৪:২৫-৩৩ পদে দেওয়া যীশুর  
  উপদেশ থেকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কী শিক্ষা লাভ করেন?  
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২১:১৫-২৬ 
 ১. প্রেরিত ১৮:২৩ পদ থেকে শুরু করে, আপনার মানচিত্রে পৌলের তৃতীয়   
  মিশনারি যাত্রাপথ চিহ্নিত করুন। 
 ২. কী-রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পৌলকে একজন উৎকৃষ্ট নেতায় পরিণত করেছিল? 
 ৩. পৌল ও অন্য শিষ্যদের জেরুশালেমে কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল? 
 ৪. জেরুশালেমের উদ্যমী বা ঈর্ষাপরায়ণ ইহুদি বিশ্বাসীদের জন্য প্রাচীনেরা পৌলকে 
  কী করতে বলেছিলেন?  
 ৫. পৌল কেন এই মানত (ব্রত) করেছিলেন বলে আপনার মনে হয়? (দ্রঃ ১  
  করিন্থীয় ৯:২২)।  
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২১:২৭-৪০ 
 ১. কী কারণে পৌলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? 
 ২. জনতার কথা ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি কোন কোন্ শব্দ ব্যবহার করবেন? 
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 ৩. জনতা কাছে পৌল কেন কথা বলতে চেয়েছিলেন বলে আপনি মনে করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২২:১-১৬ 
 ১. পরিবর্তনের সময় ঈশ্বর সম্পর্কিত কোন্ সত্য পৌলের দেখা প্রয়োজন ছিল? 
 ২. দামাস্কাসের পথে পৌল যীশুকে প্রথম প্রশ্ন কী করেছিলেন? 
 ৩. পৌল প্রভুকে দ্বিতীয় কোন্ প্রশ্ন করেছিলেন? 
 ৪. ১৪ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর কোন্ কোন্ বিষয়ের জন্য পৌলকে মনোনীত  
  করেছিলেন? 
 ৫. ঈশ্বর কোন্ কারণের জন্য আপনাকে মনোনীত করেছেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২২:১৭-৩০ 

১. গালাতীয় ১:১৫-১৮ পদ অনুযায়ী, পৌলের পরিবর্তন ও জেরুশালেমে   
 প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কত সময় কেটেছিল?  

 ২. ভাবাবিষ্ট থাকার সময় পৌলের প্রতি ঈশ্বরের বাণী কী ছিল? 
 ৩. অ-ইহুদি জাতিদের মধ্যে পৌলের কাজ করার মনোনয়ন কে করেছিলেন? 
 ৪. ইহুদিরা কেমন করে ও কেন পৌলের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল? 
 ৫. কোড়া বা কশাপ্রহার থেকে পৌল কীভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন? 
 ৬. বিশ্বাসের কারণে আপনার কি কোনো স্নায়ুচাপ হয়? 
 ৭. আপনার চারপাশে যাঁরা আছেন, আপনি কেমন করে চাইবেন, তাঁরা প্রার্থনা   

 করবেন যেন আপনি বিশ্বস্ত থাকেন?  
 ৮. সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুসারী হওয়ার জন্য আপনার পথে কোন্ কোন্  
  প্রতিবন্ধকতা আসে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১৩শ পাঠ :  “পৌলের গ্রেপ্তার ও জনতার সামনে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন” 
পাঠ :   প্রেরিত ২১শ-২২শ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ২২:১৫ : “কারণ তুমি যা-কিছু দেখেছ ও শুনেছ, সব মানুষের  

  কাছে তুমি তাঁর সাক্ষী হবে।” 
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বিষয়গত বাক্য : পৌল জেরুশালেমে গ্রেপ্তার হন এবং জনতার কাছে তাঁর অনুগ্রহ-লাভের 
   কাহিনী ব্যক্ত করেন। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন, বিরোধিতা তা অন্যদের কাছে বলার  
   জন্য আমাদের সুযোগ এনে দেয়।      
সংক্ষিপ্তসার : ২১শ অধ্যায় শুরু হয়েছে এক ভীতিজনক পূর্বাভাস দিয়ে, যখন পৌল 
টায়ারের খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে সহভাগিতা করেন।  তাঁরা “পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পৌলকে 
বলে যাচ্ছিলেন, যেন তিনি জেরুশালেমে পা না-রাখেন” (প্রেরিত ২১:৪)। এ-ধরনের সতর্কবাণী দেখে 
মনে হয়, তা নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল। পৌল তবুও জেরুশালেমের উদ্দেশে তাঁর 
যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। 
 পৌল কৈসরিয়ায় থেমে সেখানকার খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে সহভাগিতায় সময় কাটালেন। 
আগাব নামে একজন ভাববাদী যিহূদিয়া থেকে এসে পৌলকে সাবধান করলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে বাণী 
দিয়েছিলেন, ইহুদিরা পৌলকে জেরুশালেমে বেঁধে ফেলবে এবং অ-ইহুদিদের কাছে তাঁকে সমর্পণ 
করবে। ভাইয়েরা আবার অশ্রুপাত সহকারে পৌলের জন্য গভীর দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করলেন। তাঁরা 
অনুরোধ করলেন, পৌল যেন জেরুশালেমে না-যান, কিন্তু পৌলকে তা মানানো গেল না। তাঁরা যখন 
দেখলেন যে, তাঁকে তাঁর যাত্রাপথ থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁর প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারলেন না, 
তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন, বললেন, “প্রভুরই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক।” মূল পাঠে লেখা আছে, কৈসরিয়া ও 
টায়ার, উভয় স্থানেরই ভাইয়েরা পবিত্র আত্মার চালনাক্রমে সতর্কবাণী ঘোষণা করলেন, কোথাও 
এ-রকম ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি যে, পৌল অবাধ্য হয়ে জেরুশালেমের পথে যাত্রা করলেন। সম্ভবত, 
প্রভু সামনে কী ঘটবে, তার জন্য পৌলকে প্রস্তুত করছিলেন, একই সঙ্গে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেন, 
তা-ও যাচাই করে দেখছিলেন। নির্বিশেষে, পৌল সত্যিই জেরুশালেমে পৌঁছালেন এবং অনুমিত 
কষ্টভোগ সত্যি প্রমাণিত হল। 
 জেরুশালেমের ভাইয়েরা পৌলকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, তাঁরা এক সংঘর্ষের মুখেও 
তাঁকে ছেড়ে দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে, পৌল যখন অ-ইহুদিদের কাছে অনুগ্রহ ও মুক্তির বার্তা প্রচার 
করছিলেন, ইহুদিদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছালো যে, পৌল মোশির নিয়ম-কানুন ত্যাগ করা, 
ত্বকছেদ ও অন্যান্য ইহুদি প্রথা না-পালন করার পক্ষে ওকালতি করছেন। সমস্যা-সংকট এড়ানোর 
জন্য মণ্ডলীর ভাইয়েরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন, চারজন লোককে তাঁর সঙ্গে নিয়ে তাদের মস্তক 
মুণ্ডন করতে এবং বিধান অনুযায়ী শুদ্ধিকরণের একটি পর্যায় পালন করতে। পৌল তা পালন করলেন, 
কিন্তু তাঁর সাত দিন শুদ্ধিকরণ পর্যায় শেষ হলে, ইহুদিরা মন্দিরের মধ্যে এক দল ইহুদিকে উত্তেজিত 
করে তুলল এবং পৌলকে হত্যা করার জন্য নিয়ে গেল। রোমীয় সৈন্যেরা এসে হস্তক্ষেপ করল। 
তারা পৌলকে বেঁধে নিয়ে জনতার সামনে তাঁকে কথা বলার অনুমতি দিল বিরোধিতার কারণে, পৌল 
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সেদিন একটি সুযোগ পেলেন, যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের সবার কাছে বলার যে, ঈশ্বর তাঁর মধ্যে 
ও তাঁর দ্বারা কী করেছেন, সেই কাহিনী।    
 হিব্র ুভাষায় কথা বলার সময়, তিনি জনতার কাছে তাঁর সাক্ষ্য শোনালেন। তারা সেই পর্যন্ত 
শুনল, কিন্তু যখন তিনি বললেন যে প্রভু কীভাবে তাঁকে অ-ইহুদি জাতিদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তারা 
আর শুনতে চাইল না। সে-কথা শুনে তারা তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে 
বলল, “একে পৃথিবী থেকে বিদেয় করুন, এর বেঁচে থাকা উচিত নয়।” সৈন্যাধ্যক্ষ তখন আদেশ দিলেন 
তাঁকে কশা প্রহার করে “পরীক্ষা করে দেখার” যে, তারা কেন তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছে, সে-কথা 
জানতে পারেন। কিন্তু পৌল তাঁদের আহ্বান করে বললেন, তাঁরা কীভাবে বিনা বিচারে একজন রোমীয় 
নাগরিকের পরীক্ষা করতে পারেন। রোমীয় আইন ভাঙ্গা হয়েছে, তার কী পরিণাম হবে, এই ভয়ে তাঁরা 
পৌলকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ তবুও, ইহুদিরা কী কারণে তাঁকে অভিযুক্ত করছে, তা 
জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাই তিনি পৌলকে সানহেড্রিনের (”মহাসভা” – ইহুদি মন্ত্রণা-
পরিষদ) সামনে নিয়ে গেলেন। পৌলকে আর একবার সুসমাচার প্রচারের সুযোগ দেওয়া হল, এবারে 
ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সামনে। 
 
ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছেন, তা বলার জন্য বিরোধিতা আমাদের কাছে সুযোগ 

এনে দিতে পারে। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১৪শ পাঠ : ২৩শ-২৪শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌলের বিরুদ্ধে বিরোধিতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও ষড়যন্ত্র শুরু হল। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৩:১-৮ 
 ১. মহাযাজকদের ও মহাসভার (সানহেড্রিনের) সদস্যদের সামনে পৌল কী কথা  
  বলে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন? 
 ২. মহাযাজক অননিয় কেন পৌলের এত কঠোর প্রতিরোধ করেছিলেন? 
 ৩. আপনি কি বলতে পারেন, পৌল কেন অননিয়কে ওইভাবে সম্বোধন করেছিলেন 
  (দ্রঃ মথি ২৩:২৭,২৮)? 
 ৪. আপনি কি বলতে পারেন, ফরিশী ও সদ্দূকীরা কি বিশ্বাস করত? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৩:৯-১১ 
 ১. কখন ও কীভাবে প্রভু পৌলকে উৎসাহ (বা প্রেরণা) দিয়েছিলেন? 
 ২. পৌলকে সাহসী হতে বলে প্রভু কী বলতে চেয়েছিলেন বলে আপনি মনে   
  করেন? 
 ৩. যিহোশূয় ১:১-৯ পদ পড়ে আপনি কি সাহসী হওয়ার কয়েকটি উপায় দেখতে  
  পান? 
 ৪. জীবনের কোন্ পরিস্থিতিতে প্রভুর কাছ থেকে আপনার এ-ধরনের উৎসাহ  
  পাওয়া প্রয়োজন?  
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৩:১২-৩৫ 
 ১. পৌলের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ প্রদর্শনের জন্য ৪০ জন ইহুদি কী শপথ  
  করেছিল? 
 ২. পৌলের ভাগ্নে কী শুনতে পেয়েছিল? 
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 ৩. পৌলকে হত্যা করার জন্য ইহুদিদের ষড়যন্ত্র থেকে ঈশ্বর কীভাবে তাঁকে রক্ষা 
  করেছিলেন? 
 ৪. পৌলকে নগরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা কত জন মানুষকে আহ্বান  
  করেছিলেন? 
 ৫. তাঁরা পৌলকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৪:১-১৩ 
 ১. পৌলের বিরুদ্ধে কী-অভিযোগ করা হয়েছিল? 
 ২. পৌল কেন বললেন যে তিনি জেরুশালেমে এসেছিলেন? 
 ৩. তাঁকে জেলে রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল বলে পৌল বলেছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৪:১৪-২৬ 
 ১. পৌলের কী জানার, দেখার ও শোনার ছিল? 
 ২. তাঁর দেওয়া সাক্ষ্য কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল? 
 ৩. ফীলিক্সের মনে কোন্ জিনিস ভয় উৎপন্ন করেছিল? তিনি কীভাবে তাতে সাড়া  
  দিয়েছিলেন? 
 ৪. পৌলকে কত দিন জেলে রাখা হয়েছিল? 
 ৫. এই সময় পৌলের জেলে থাকার পেছনে ঈশ্বরের কি কোনো অভিপ্রায় ছিল? 
 ৬. আপনি কি এখন আপনার জীবনের কোনো কঠিন সময়ের মধ্যে আছেন?  

 আপনার চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁরা কীভাবে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে  
 পারেন? 

 
ষষ্ঠ দিন 
১৪শ পাঠ : “মন্ত্রণা-পরিষদ ও ফীলিক্সের সামনে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন” 
পাঠ :   প্রেরিত ২৩শ-২৪শ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ২৩:১১ : “সাহস করো; কারণ আমার জন্য জেরুশালেমে যেমন  
   তুমি আমার সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনই তোমাকে রোমেও সাক্ষ্য দিতে  
   হবে।” 
বিষয়গত বাক্য : পৌলের বিরুদ্ধে বিরোধিতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও ষড়যন্ত্র শুরু হল। 
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জীবনের নীতি : প্রতীক্ষার সময়ে বিশ্বস্তভাবে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব।    
সংক্ষিপ্তসার : মন্ত্রণা-পরিষদ বা মহাসভার সামনে প্রথমে যে শব্দগুলি পৌলের মুখ থেকে 
বের হয়ে এল, তা তাঁকে সমস্যায় ফেলে দিল। তিনি দাবি করলেন যে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি নির্মল 
বা শুদ্ধ বিবেক নিয়ে জীবন যাপন করেছেন। এতে মহাযাজক তাঁর মুখে আঘাত করতে বললেন। তিনি যে 
মহাযাজক, পৌল সে কথা না-জেনে, পৌল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে সাবধান করলেন যে, ঈশ্বর তাঁর এই 
অবৈধ ও অবাঞ্ছিত আচরণের প্রতিফল দেবেন। যাই হোক, তাঁকে যখন বলা হল যে তিনি একজন 
লোকদের শাসককে সংশোধন করতে চেয়েছেন, পৌল সঙ্গে সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং 
যাত্রপুস্তক ২২:২৮ পদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, “তুমি স্বজাতীয় কোনো শাসককে কটুবাক্য 
বোলো-না।” এ ভীষণ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার – ধর্মীয় নেতাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য 
পৌলের যথেষ্ট কারণ ছিল, তবুও তিনি সব দুর্নামের ঊর্ধ্বে থাকার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি 
তাঁকে “পরীক্ষা করার” পরিকল্পনার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন, কারণ এরজন 
রোমীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে ওই কাজ করা আইন-বিরুদ্ধ ছিল। পরে, এই একই অধ্যায়ে, তাঁকে হত্যা 
করার জন্য ইহুদিদের ষড়যন্ত্র তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন। তারপর ২৫ অধ্যায়ে, তিনি যখন ফীষ্টের 
সামনে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, তিনি কৈসরের কাছে আপীল করলেন। যখন সুযোগ দেওয়া 
হল, পৌল নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধ করলেন, রোমীয় নাগরিক হিসেবে তাঁর অধিকার 
দাবি করলেন এবং ইহুদিদের অন্যায় কর্মগুলি দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি ফীলিক্সকে ঘুষ দিতে 
চাইলেন না, যদিও এতে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন। তিনি বরং মহাযাজককে কটুকথা বলার জন্য 
দুঃখপ্রকাশ করলেন। তিনি নির্যাতন সহ্য করতে ও মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, একই সঙ্গে 
স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালনের জন্যও আগ্রহী ছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে পৌল নম্রতা ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে তাঁর দুঃখকষ্ট সঠিক পথে চালিত করলেন।  
 পৌল ইতিমধ্যে ধর্মীয় নেতাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। দ্বিতীয়বারের জন্য এই 
সুযোগে তিনি পুনরায় সুসমাচার প্রচার করলেন না, বরং তিনি ফরিশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে একটি 
ঝামেলা বাধিয়ে দিলেন। এতে এমন বিশৃঙ্খলা ও হৈ-হট্টগোল শুরু হল যে পৌলকে সেনারা ব্যরাকের 
মধ্যে নিয়ে গেল। সেইদিন সন্ধ্যায়, প্রভু পৌলের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, “সাহস করো; 
কারণ জেরুশালেমে তুমি যেমন আমার কারণে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনই রোমেও তোমাকে অবশ্যই 
সাক্ষ্য দিতে হবে।” প্রভু যীশ ু পৌলকে এমন আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়েছিলেন যে, তিনি বুঝতে 
পারলেন তাঁর কষ্টভোগ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করছে। আমরা একই জ্ঞান নিয়ে বর্তমানে 
আশ্বস্ত হতে পারি। 
 পরের দিন, পৌলকে খবর দেওয়া হল যে তাঁকে ইহুদিরা আবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। 
সৈন্যাধ্যক্ষকে সেই ষড়যন্ত্রের কথা বলা হলে, তিনি ২০০ জন সশস্ত্র প্রহরী সহ পৌলকে 



129 
 

কৈসরিয়ায় স্থানান্তরিত করা স্থির করলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ সমস্ত পরিস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করে ও 
দায়িত্ব প্রদেশপালের কাছে অর্পণ করে পৌলের সঙ্গে একটি চিঠিও প্রদেশপাল ফীলিক্সের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে পৌল ও তাঁর অনুগ্রহের কাহিনী নিরাপদে কৈসরিয়া পর্যন্ত পৌঁছালো। 
সেখানে ইহুদিদের কাছ থেকে কোনো প্রতিরোধের সম্ভাবনা না-থাকায়, তিনি সেখানেও শুভ বার্তা 
ছড়াতে লাগলেন। 
 বেশ কয়েক দিন পরে, মহাযাজক অননিয় একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করার জন্য কৈসরিয়ায় গেলেন। তাঁরা প্রদেশপালের কাছে আবেদন করে বললেন, পৌল 
ইহুদি ও রোমীয়দের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে প্রতিহত করেছেন। তাঁরা আরও আভাস দিলেন 
যে, ফীলিক্সের অহংকার অবদমিত করে সৈন্যাধ্যক্ষ অন্যায় আচরণ করেছেন। পৌলকে যখন 
আত্মরক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হল, তিনি বিধান (ব্যবস্থা) সম্পর্কিত তাঁর জ্ঞান, ভাববাদীদের কথা 
ও মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয় স্বীকার করলেন। তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধেও একটি অভিযোগ করে 
বললেন, তারা কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর প্রতি নির্দয়ের মতো ব্যবহার করেছে। ফীলিক্সের “সেই 
পথের বিষয়ে আরও বেশি যথাযথ জ্ঞান ছিল” বলে সিদ্ধান্ত মূলতুবি রাখলেন এবং বললেন যে 
সৈন্যাধ্যক্ষের আগমন পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন। পৌলকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়ে 
জেলের মধ্যেই রাখা হল। ফীলিক্সের অধীনে তিনি দ ুবছর সেই জেলে রইলেন। পৌলের সাক্ষ্য শুনে 
ফীলিক্সের মন-পরিবর্তন হযেছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু তিনি বার বার পৌলের সঙ্গে বার্তালাপ 
করতেন এবং অনুমতি দিয়েছিলেন, পৌলের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে বলে। 
 এর দ ুবছর পরে, ফীষ্ট ফীলিক্সের স্থলাভিষিক্ত হলেন। ইহুদিদের মন রেখে তিনি পৌলকে 
জেলেই রেখে দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে, পৌল ও তাঁর সুসমাচারের বার্তা ফীলিক্সের কাছে এক 
বিনোদনের কারণ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি।  
 

প্রতীক্ষার সময়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব। 
 
 



130 
 

 

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১৫শ পাঠ : ২৫শ-২৬শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল প্রদেশপালদের ও রাজাদের সামনে কথা বলেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৫:১-১২ 
 ১. প্রেরিত ২৫:২,৩ ও প্রেরিত ২৩:১২-১৫ অনুযায়ী, কোন্ দুটি দলের লোকেরা  
  পৌলকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল? 
 ২. এই ষড়যন্ত্রগুলি সম্পর্কে ঈশ্বর কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? 
 ৩. পৌল কেন কৈসরের কাছে আপীল করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৫:১৩-২৭ 
 ১. ফীষ্ট বা আগ্রিপ্প কি জানতেন, পৌলকে নিয়ে কী করা যেতে পারে? কেন? 
 ২. কোন্ পদে পৌলের নির্দোষিতার প্রমাণ পাওয়া যায়? 
 ৩. পৌল যেহেতু সম্রাটের কাছে আপীল করেছিলেন, আগ্রিপ্পের তাঁকে কোথায়  
  পাঠানো উচিত ছিল? কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৬:১-১৫ 
 ১. পদগুলির উল্লেখ করুন, যেখানে নিচের কথাগুলির উল্লেখ আছে : 
  ক) যীশুকে মশীহরূপে পৌলের উপস্থাপন। 
  খ) ইহুদিদের “প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ”।  
  গ) পরিবর্তনের পূর্বে পৌলের ধারণাসমূহ। 
  ঘ) পৌলের পরিবর্তন ও নিযুক্তি (আদেশ পালনের আহ্বান) 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৬:১৬-২৮ 
 ১. পৌলের দর্শন ও সেই দর্শনের প্রতি তাঁর বাধ্যতার কথা বর্ণনা করুন। 
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 ২. পৌল কোথায় প্রচার করেছিলেন? 
 ৩. পৌলের কাছে আগ্রিপ্প কী-উত্তর দিয়েছিলেন? 
 ৪. আগ্রিপ্প (ও যে-কেউ, যারা প্রভু যীশুকে অগ্রাহ্য করে) পৌলের কথা বিশ্বাস না-
  করে কী হারিয়েছিল?  
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৬:২৯-৩২ 
 ১. পৌল কি মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার বা জেলে যাওয়ার যোগ্য ছিলেন? 
 ২. পৌল যেখানে ছিলেন, সেখানে কে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন? 
 ৩. এ কি তাঁর আহ্বানের পূর্ণতাস্বরূপ ছিল? (প্রেরিত ৯:১৫ পদ দেখুন)। 
 
ষষ্ঠ দিন 
১৫শ পাঠ :  “ফীষ্ট ও আগ্রিপ্পের সামনে পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন”  
পাঠ :   প্রেরিত ২৫-২৬ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ২৬:১৬ : “কিন্তু ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, তুমি যে 

 যে বিষয়ে আমাকে দেখেছ ও যে যে বিষয়ে আমি তোমাকে দর্শন দেব,  
 সেই সব বিষয়ে যেন তোমাকে সেবক ও সাক্ষী নিযুক্ত করি, এই  
 অভিপ্রায়ে তোমাকে দর্শন দিলাম।” 

বিষয়গত বাক্য : পৌল প্রদেশপালদের ও রাজাদের সামনে কথা বলেন। 
জীবনের নীতি : বাধ্যতার প্রতি যখন আমরা লেগে থাকি, তখনই আমরা সবচেয়ে বেশি  
   বৃদ্ধি পাই।         
সংক্ষিপ্তসার : ইহুদিরা আবার পৌলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। ইহুদিদের মধ্যে 
নেতৃস্থানীয় লোকেরা ফীষ্টের সাক্ষাতে পৌলকে অভিযুক্ত করলেন। তাঁরা চাইলেন পৌলকে 
জেরুশালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, যেন পথিমধ্যে তাঁকে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু ফীষ্ট পৌলকে 
জেরুশালেমে ফেরত পাঠাতে চাইলেন না। তিনি চাইলেন, কৈসরিয়াতে ইহুদিরা এসে উপস্থিত হলে, 
পৌলের বিচার যেন তাঁর দরবারে করা হয়। ফীলিক্সের মতোই, ফীষ্ট চাইলেন ইহুদিদের খুশি করতে। 
তিনি পৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি বিচারের জন্য জেরুশালেমে যেতে ইচ্ছুক কি না। পৌল 
প্রত্যুত্তরে বললেন, যদি তিনি অন্যায় করেছেন, তাহলে তিনি মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু 
যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলি ভিত্তিহীন, সেই কারণে তিনি কৈসরের 
দরবারে আপীল করছেন। 
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 কৈসরের কাছে কীভাবে পৌলের মামলা উপস্থাপিত করবেন, না-জেনে তিনি তাঁর বন্ধু রাজা 
আগ্রিপ্প ও তাঁর স্ত্রী বার্নিসের (“বর্ণীকি”) সাক্ষাতে পৌলকে দাঁড় করালেন। বর্ণাঢ্য মিছিলের 
সঙ্গে নগরের আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে তাঁরা বিচারকক্ষে প্রবেশ করলেন। ফীষ্ট লোকদের 
সামনে কথা বললেন এবং তাঁদের বললেন পৌলের কথা শুনতে, যেন তিনি কৈসরের কাছে তাঁকে 
উপস্থাপিত করার জন্য কোনো সূত্র খুঁজে পান। ফীষ্ট ইহুদিদের অভিযোগ বা প্রতিরোধ নাকচ 
করে এবং কোনো কারণ প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে, চাইলেন তাঁরা যেন পৌলের কথা 
মনোযোগ দিয়ে শোনেন। অতএব পৌল আরও একটি সুযোগ পেলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক 
বিশাল সমাবেশে সুসমাচার প্রচার করার। 
 তিনি কীভাবে ইহুদি বাতাবরণে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সেখান থেকে শুরু করে বিস্তারিতভাবে 
বললেন, “আমি এখানে বিচারের জন্য এই কারণে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের 
কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার প্রতি আমার প্রত্যাশা আছে” (প্রেরিত ২৬:৬)। তিনি ব্যাখ্যা 
করে বললেন, দামাস্কাসে যাওয়ার পথে তাঁর পরিবর্তনের পূর্বে, তিনি কীভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে 
পশ্চাদ্ধাবন করতেন। পূর্বে তিনি যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন, এবার তিনি তার চেয়েও 
বিস্তারিতভাবে সব বর্ণনা করলেন, যেমন খ্রীষ্ট পথিমধ্যে তাঁর কাছে প্রকাশ করেছিলেন। পৌল 
বললেন খ্রীষ্ট তাঁকে যে-আদেশ দিয়েছেন, তিনি তা পালন করে যাচ্ছেন মাত্র। তিনি আরও বিতর্ক 
উত্থাপন করে বললেন যে, ভাববাদীরা ও মোশি যা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ইহুদিরা তার পূর্ণতাকে 
ক্রমাগত অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। ভালোবাসায় ও মহা অনুরাগে পূর্ণ হয়ে, সেদিন যাঁরা তাঁর কথা 
শুনছিলেন, পৌল তাঁদের সবাইকে অনুনয় করলেন প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টে তাঁদের বিশ্বাস স্থাপন করতে। 
তাঁদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হলেও, তাঁরা কিন্তু পৌলের পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। পৌল, 
ইহুদিদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও, খ্রীষ্ট-সম্পর্কিত সত্য আরও একবার বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন 
করলেন। অতএব, ঈশ্বর তাঁকে আরও সামনে, রোমের উদ্দেশে চালিত করলেন। 
 
বাধ্যতার সঙ্গে যখন আমরা প্রভুর কাজে লেগে থাকি, আমরা সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পাই। 
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প্রেরিতদের কার্যবিবরণী 
১৬শ পাঠ : ২৭শ-২৮শ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : রোম-যাত্রায় পৌল এক সামুদ্রিক ঝড ়ও জাহাজডুবির কবলে 
পড়েন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৭:১-১০ 
 ১. জাহাজের নাবিক সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি? 
 ২. এই সমুদ্রযাত্রায় পৌলের কোন্ দুজন বন্ধু তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন? 
 ৩. পৌলের বন্ধুদের নাম বলুন এবং বলুন, পৌলের বন্ধুত্ব থেকে আপনি কি শিক্ষা 
  লাভ করেন? (আরও দেখুন : কলসীয় ৪:১০,১৪;  ফিলিমন ২৩,২৪)। 
 ৪. যোহন ১৫:১২-১৭ পদ থেকে আপনি বন্ধুত্ব সম্পর্কে কী শিক্ষা লাভ করেন? 
 ৫. বছরের এটি কোন্ সময় ছিল এবং সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অবস্থা কী রকম ছিল? 
 ৬. পৌল কর্মকর্তাদের কী সাবধানবাণী দিয়েছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৭:১১-৪৪ 
 ১. সেই ভয়ংকর ঝড়ের কথা ও জাহাজের যাত্রীদের সম্পর্কে বর্ণনা করুন। 
 ২. পৌল তাঁদের কাছে কী বার্তা পরিবেশন করেছিলেন এবং সেই তথ্য তিনি   
  কোথায় পেয়েছিলেন?   
 ৩. “তুমি সাহস করো,” এই কথার তাৎপর্য কী? 
 ৪. গীতসংহিতা ১১৯:৮৯ ও ২ তিমথি ৩:১৬,১৭ থেকে ঈশ্বরের বাক্য বর্ণনা করুন। 
 ৫. জাহাজে মোট কত জন যাত্রী ছিল? 
 ৬. জাহাজের  যাত্রীদের পরিস্থিতি কী রকম ছিল? 
 ৭. প্রেরিত ২৭:২৩,২৪ পদে কথিত পৌলকে দেওয়া ঈশ্বরের বাণী কীভাবে পূর্ণ  
  হয়েছিল? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৮:১-১১ 
 ১. জাহাজডুবির ফলে যাত্রীরা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছালো? 
 ২. মাল্টা দ্বীপের অধিবাসীরা সেই লোকদের কীভাবে আতিথ্য করল? 
 ৩. সেই দ্বীপের লোকদের কাছে ঈশ্বর কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করলেন? 
 ৪. রোমের উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করার আগে তাঁরা কতদিন সেই দ্বীপে রইলেন? 
 ৫. পৌল কীভাবে তাঁর সময় কাটিয়েছিলেন বলে আপনি মনে করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৮:১২-২৯ 
 ১. কে রোমে পৌলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং পৌল কী রকম অনুভব  
  করেছিলেন? 
 ২. রোমে পৌল কী-রকম অবস্থার মধ্যে ছিলেন? 
 ৩. ইহুদি নেতাদের কাছে প্রদত্ত বার্তায় পৌল কী-বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? 
 ৪. সেই বার্তা শুনে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হল?  
 ৫. যিশাইয়ে বর্ণিত অংশ থেকে কোনো ব্যক্তির বিশ্বাসের অভাবের জন্য কে দায়ী? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ২৮:৩০,৩১ 
 ১. পৌল কতদিন রোমে ছিলেন এবং প্রভু যীশুর সুসমাচারের প্রতি লোকদের কী  
  প্রতিক্রিয়া ছিল?  
 ২. পৌল তাঁর জেলে থাকার সময় ২ তিমথির পত্র লিখেছিলেন। ৮ম অধ্যায় থেকে  
  সেই সময় পৌলের আত্মিক অবস্থা কী-রকম ছিল?  
 ৩. পৌলের এই জীবনী অধ্যয়ন করে আপনার কাছে কোন্ বিষয়টি সব থেকে  
  গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে? 
 ৪. আপনি যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাতে এ কীরকম প্রভাব বিস্তার করবে? 
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ষষ্ঠ দিন 
১৬শ পাঠ :  “পৌল রোমে পৌঁছালেন”      
পাঠ :   প্রেরিত ২৭শ-২৮শ অধ্যায় 
মূল পদ :  প্রেরিত ২৭:২৫ : “সেই কারণে মহাশয়েরা, আপনাদের সাহস রক্ষা  
   করুন, কারণ ঈশ্বরের উপরে আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমার  
   কাছে যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনই ঘটবে।” 
বিষয়গত বাক্য : রোমে পৌলের সমুদ্রযাত্রার অন্তর্ভুক্ত ছিল এক ঝড় ও জাহাজডুবি। 
জীবনের নীতি : জীবনের ঝড়ে আমাদের বিশ্বাস প্রমাণিত হয়।    
 
সংক্ষিপ্তসার:  জুলিয়াস (’যুলিয়’) নামে এক শতসেনাপতির আদেশে পৌলকে জাহাজে করে 
ইটালিতে পাঠানো হয়েছিল। সেই যাত্রা ছিল কষ্টসংকুল, তবুও ঈশ্বর পৌলকে প্রজ্ঞা ও অনুগ্রহ 
দান করেছিলেন। তাঁরা এক ভয়ংকর ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু প্রভু যীশ ুপৌলকে দর্শন 
দিয়েছিলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি কৈসরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন এবং জাহাজের 
সব যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পাবে। প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী পেয়ে পৌল সাহস পেলেন ও প্রজ্ঞা লাভ 
করলেন। তিনি জাহাজের লোকদের নিরাপত্তা অবলম্বন করতে বললেন যেন সকলের প্রাণ রক্ষা পায়। 
যদিও তাঁদের জাহাজ নষ্ট হয়েছিল ও জাহাজের সমস্ত মাল জলে ফেলে দিতে হয়েছিল, তাঁরা মাল্টা 
নামে এক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছালেন। পৌলকে সেখানে একটি বিষধর সাপ দংশন করল, তবুও তাঁর 
কোনো ক্ষতি হল না। তিনি সেখানে বহু অলৌকিক কাজ করলেন। ঈশ্বর সেখানে পৌলকে তিন 
মাস থাকার সুযোগ করে দিলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে পুতিয়লি-তে পৌঁছালেন। সেখানে 
কয়েকজন সন্ত (বিশ্বাসী) এসে তাঁকে প্রেরণা দান করলেন। 
 পুস্তকটি শেষ হয়েছে এভাবে – পৌল রোমে পৌঁছে সেখানে একটি ভাড়া ঘরে রইলেন। 
দিনরাত্রি তিনি একজন প্রহরীর অধীনে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকতেন, বাইরে যেতে পারতেন না, পারতেন না 
পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে, যা তাঁর হৃদয় আন্তরিকভাবে করতে চাইত। 
তাঁর গতিবিধি ছিল সীমাবদ্ধ, পায়ে ছিল বেড়ি, হাতে শৃঙ্খল, তবুও তিনি যখন ফিলিপীয় মণ্ডলীকে চিঠি 
লিখলেন, তাঁর হৃদয় এই সচেতনতায় উপ্চে পড়ছিল যে, তিনি যদিও বন্ধনযুক্ত অবস্থায় আছেন, 
ঈশ্বরের বাক্য তেমন নয়। সমস্ত শাস্ত্রে অত্যন্ত চমৎকৃত করা মন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল, 
যখন তিনি ফিলিপীর বন্ধুদের চিঠি লিখে একথা জানালেন, “আমার প্রতি এই যে-সব বিষয় ঘটেছে, তা 
সুসমাচারের অগ্রগতির (বা প্রসারের) জন্যই ঘটেছে” (ফিলিপীয় ১:১২)। সেগুলি কোনো কিছুই সীমিত 
রাখতে পারেনি। সেগুলি কোনো কিছুই পেছনে ধরে রাখতে পারেনি। এই সব প্রতিন্ধকতা এবং এই 
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আপাত হতাশা একটি জিনিস স্তব্ধ করতে পারেনি : এগুলি সুসমাচারের কেবলমাত্র প্রসারই ঘটিয়েছিল। 
তারপর তিনি নির্দিষ্ট বিষয়গুলি বলছেন, যে-উপায়ে তা ঘটেছিল : 

• একটি বিষয় ছিল, বিশেষ প্রাসাদ রক্ষী, যারা সম্রাটের প্রাসাদের সুরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, সেই 
সব রোমীয় সৈন্যদের এক এক করে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা। সম্রাটের দেহরক্ষী 
পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল, আর অবশ্য আপনি জানেন যে, কীভাবে তা ঘটেছিল। 
সম্রাটের আদেশে তাদের পৌলের কাছে আনা হত এবং প্রেরিত পৌলের কাছে ছ’ ঘণ্টা 
পর্যন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করা হত। এক বন্দি শ্রোতৃবৃন্দের কাছে বার্তালাপ হত। ঈশ্বর 
সম্রাটকে ব্যবহার করছিলেন যেন তাঁর সর্বোত্তম যুবকদের পৌলের কাছে নিয়ে আসা 
হয় এবং প্রেরিত পৌলের কাছে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হয় যেন তারা ছ’ ঘণ্টা যাবৎ খ্রীষ্টিয় 
সুসমাচারের নির্দেশ শুনতে পায়। কোনো বিস্ময় নেই, পৌল তাঁর পত্রের শেষদিকে 
একথা লিখেছেন, “সমস্ত সন্তজন তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন, বিশেষত কৈসরের 
পরিজনেরা” (ফিলিপীয় ৪:২২)। 

• দ্বিতীয় বিষয় হল এই, যেহেতু পৌলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, নগরের অন্য সব ভাই 
সুসমাচার প্রচার করছিল। সেই কারণে রোমে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সুসমাচার 
প্রচারিত হচ্ছিল। তিনি যদি জেলের বাইরে থাকতেন, তাহলে সম্ভবত এই পরিমাণে সুসমাচার 
প্রচার সম্ভব হত না। 

• কিন্তু তৃতীয় একটি সুবিধাও ছিল, যা প্রেরিত পৌল দেখতে পাননি, এমন একটি বিষয় 
সংঘটিত হচ্ছিল, যা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। পেছন দিকে ফিরে আমরা দেখতে পাই, 
সারা জীবনে পৌল মহত্তম যে-কাজ করেছিলেন, তা সুসমাচার প্রচার করতে বেরিয়ে পড়া 
নয় এবং মণ্ডলী স্থাপন করা নয়, যেমন তিনি হয়তো ভেবেছিলেন। কিন্তু সব থেকে 
মহত্তম অবদান ছিল তাঁর লেখা পত্রগুলি, জেলে না গেলে যেগুলি তিনি  লিখতে পারতেন না। 
ওই সব পত্রের কারণে মণ্ডলীগুলিতে পরিচর্যা সম্পন্ন হয়েছে, আত্মিক ভোজন করানো 
সম্ভব হয়েছে এবং বিগত ২০ শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টিয় জীবনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। 

 প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে আমরা একটি চক্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই এবং বর্তমান সময়ে 
যে-কোনো সময়ে পৌলের জীবন উপলব্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পবিত্র আত্মার 
পরাক্রমে খ্রীষ্টের কথা বলা একটি নির্দিষ্ট পরিণাম নিয়ে আসে (১ করিন্থীয় ২:৩-৫)। সেই কারণে, 
অন্যদের উপর্যুপরি ঈশ্বরের বাক্য শোনার প্রয়োজন আছে, যেন তা তাদের প্রাণে প্রবেশ করে 
ও বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত উৎপন্ন করে। দ্বিতীয়ত, শয়তানের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসা অনিবার্য। এ 
অপসারিত করা সম্ভব কেবলমাত্র খ্রীষ্টে আমাদের অবস্থান ও প্রার্থনার পরাক্রমের দ্বারা (মার্ক 
১২:১১-২৫)। আবার ১ করিন্থিয় ১০:৩-৫ পদ অনুযায়ী, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি দাবি করলে 
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প্রতিবন্ধকতা দূর হতে পারে। অনেক সময় কষ্টভোগ অপসারণ করা হয় না, যেমন আমরা পৌলের 
জীবনে দেখতে পাই, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে তাতে অবিচল থেকে ও শুধু এগিয়ে চললে 
বিজয়লাভ করা যায়। তৃতীয়ত, পরীক্ষা ও নির্যাতনের মধ্যেও ঈশ্বর সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান 
করেন (ফিলিপীয় ৩:৮-১১)। খ্রীষ্টের দেহে আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়, এতে খ্রীষ্টের গভীর 
সহভাগিতা সম্পর্কে সচেতন থাকা যায় ও তাঁর পর্যাপ্ততায় নির্ভর করা যায়। আরও একটি 
পরিতৃপ্তির ব্যাপার হল, একথা জানা যে, এ-ধরনের “মৃত্যুর” অর্থ হল অন্যের জন্য জীবন লাভ। 
শেষে, ঈশ্বর পরীক্ষাসমূহের মধ্যে আমাদের বিশ্রামের, সজীবতার ও নবায়নের একটি অবসর দেন। 
আপনি কি নূতন জীবনের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করবেন এবং আপনার পরীক্ষা সংকট ও আপনার 
সান্ত্বনা পরস্পরের সঙ্গে তুলে ধরবেন ও সহ্য করবেন? 
 প্রেরিতদের কার্যবিবরণী একটি অসমাপ্ত বই। এ কখনও সম্পূর্ণ হয়নি। পবিত্র আত্মা এটি 
অসমাপ্তই রাখতে চেয়েছেন – এ এখনও লেখা হয়ে চলেছে। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী হল যীশ ুযে 
কাজ করতে ও শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, তার একটি নথি। তিনি কি বর্তমানে সমাপ্ত করেছেন? না, 
এখনও নয়। তিনি এখনও কাজ করে চলেছেন, তাই নয় কি? যখন এই মহাপুস্তকটি সমাপ্ত হবে এবং 
মহিমায়, আপনি যখন তা পাঠ করবেন, আপনার অবদান এর মধ্যে কী থাকবে? আমরা যেন 
বিশ্বস্তভাবে আমাদের অংশ সমাপ্ত করি, যেমন আমাদের আগেও অনেকে পবিত্র আত্মার 
পরাক্রমে তা সম্পন্ন করেছেন। আমরা যেন আমাদের পরিত্রাতার রব শুনতে পাই, “উত্তম ও 
বিশ্বস্ত দাস, বেশ করেছ!” 

 
জীবনের ঝড়ে ঈশ্বরই আমাদের নোঙর। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। 
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যাকোবের পত্র : সক্রিয ়বিশ্বাস 
 
রচয়িতা 
যাকোবের পত্র ছিল নূতন নিয়ম শাস্ত্রের সর্বশেষ প্রামাণ্য পুস্তক। প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে 
মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৫ বছর পরে এটিই ছিল সর্বপ্রথম লিখিত পুস্তক (গালাতীয় ১:১৯)। এ 
বিষয় লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ, নূতন নিয়মের সর্বপ্রথম লিখিত পুস্তক হওয়ার কারণে, পুরাতন ও 
নূতন নিয়মের মধ্যেকার ৪০০ বছরের নীরবতা এই পুস্তকটি ভঙ্গ করেছিল। যাকোব ছিলেন প্রভু 
যীশুর সহোদর ভাই এবং তিনিই ছিলেন এই পত্রের সম্ভাব্য রচয়িতা, যদিও পত্রটির সূচনাবাণীতে 
তিনি নিজের এ-রকম কোনো পরিচয় দেননি। ঈশ্বর-মানবের নিকট-আত্মীয়ের পার্থিব পরিচিতি 
ঘোষণা না-করে, তিনি নতনম্ৰরূপে ঈশ্বরের ও প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের দাসরূপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। 
তাঁর নম্রতার একটি কারণ হতে পারে যে, প্রথম থেকে তিনি প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের বিশ্বাসী ছিলেন না 
(যোহন ৭:৫)। পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর সামনাসামনি দর্শনের ফলেই তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন 
হয়েছিল (১ করিন্থীয় ১৫:৭)। এর পরিণামে, তাঁকে বিশ্বাসীদের সারিতে একসঙ্গে যোগদান করতে 
দেখা গিয়েছিল, যেমন প্রেরিত ১:১৪ পদে ব্যক্ত হয়েছে। পরে তিনি জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন 
পালক হিসেবে এই পত্রখানি লিখেছিলেন। 
সময়কাল 
এ-রকম বিশ্বাস করা হয় যে, যাকোব খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রাথমিক বছরগুলিতে এই পত্রখানি লিখেছিলেন, 
যখন মণ্ডলীকে মশীহ-সংক্রান্ত ইহুদি-ধর্মরূপে দেখা হত। তখন মণ্ডলীর প্রকৃতই এক টলোমলো 
অবস্থা ছিল। জেরুশালেমের মণ্ডলী একদিকে স্বজাতির প্রতি তাদের আনুগত্য ও অন্যদিকে অ-ইহুদি 
জাতিদের পরিত্রাণ সহ ঈশ্বরের উদ্ধারকার্যের পরিকল্পনার প্রতি অনুগত থাকার মধ্যে ধৃত হয়েছিল। 
ইহুদি স্বদেশপ্রেম ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, পৌল সগর্বে পরজাতি বা অ-ইহুদি বিশ্বের কাছে 
সুসমাচারের বার্তা ঘোষণা করে যাচ্ছিলেন, সেই সঙ্গে যাকোব খ্রীষ্টের অত্যাসন্ন পুনরাগমনের 
কথা প্রচার করছিলেন। এই যৌথ অভিযান জেরুশালেমের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছে মোটেও সুখকর 
ছিল না। তাঁদের প্রথম সুযোগেই, সর্বাধিক ভীতিপ্রদ আগ্রাসনরূপে, তাঁরা যোহনের ভাই যাকোবকে 
হত্যা করলেন। ৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহাযাজক ২ অননিয় একটি সাধারণ মহাসভা একত্র করে, যাকোবকে 
বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারীরূপে অভিযুক্ত করলেন। এ ছিল অন্যায়পূর্ণ, নিষ্ঠুর ও সর্বনাশা। 
যোহনের ভাই যাকোব প্রথম সাক্ষ্যমরের (বা শহিদের) সম্মান তথা মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এই 
কাজ ছিল পিতা ঈশ্বরের সিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট ইচ্ছা অনুযায়ী কৃত। 
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 যাকোবের মৃত্যুর পরে ইহুদি খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাস চিরকালের জন্য পাল্টে গেল। যখন পৌল 
ইফিষীয়, ফিলিপীয় ও কলসিয়ের পত্রগুলি লিখছিলেন, তখন নিরো রোমে তাঁর নিজের প্রসাদেই 
আগুন লাগাচ্ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করেছিলেন, তাঁর নিজের 
অভীষ্ট বস্ত ুপেতে ব্যর্থ হওয়ায় খ্রীষ্টিয়ানদের বলির পাঁঠা করেছিলেন। একই সময়ে, জেরুশালেমের 
ইহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সূচনা করে এবং এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম Eng Page 244 
হয়, যা চার বছর যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল। শেষে, রোম সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হয়। যাকোবের মৃত্যুর ৮ 
বছর পরে, জেরুশালেমের মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং ইহুদি বন্দিদের হত্যা করা হয়। যাকোবের লেখনী 
খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ ও অ-ইহুদি মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত সময়ের ইতিহাস লিপিদ্ধ 
করেছে। সেই কারণে, যাকোবের পত্র ইহুদি ও খ্রীষ্টিয়ানদের ইতিহাসের মধ্যবর্তী এক প্রধান 
ভূমিকা পালন করেছে। 
শ্রোতৃবর্গ 
যাকোব ১:১ পদ থেকে বোঝা যায়, যাকোব ছিন্নভিন্ন ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর কাছে তাঁর 
পত্রখানি লিখেছেন, যারা এক সময় জেরুশালেম মণ্ডলীর সদস্য ছিল। স্তিফানের মৃত্যুর পর (প্রেরিত 
৮:১৪; ১১:১৯,২০), প্রাথমিক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অত্যাচার শুরু হল। নূতন পরিবর্তিত খ্রীষ্টিয়ানেরা 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারা নিজেদের সঙ্গে সুসমাচারের বার্তা বহন করে নিয়ে গেল এবং এভাবে 
খ্রীষ্টের আদেশ “তোমরা যাও” কে পূর্ণ করল (প্রেরিত ১:৭-৯)। এ-বিষয় লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ 
যে, যাকোবের পত্র লেখা হয়েছিল ইহুদি শ্রোতৃবৃন্দের কাছে এই ইহুদি পরিপ্রেক্ষিতে। 
প্রসঙ্গ (থিম) 
কেউ কেউ যাকোবের পত্রকে নূতন নিয়মের “হিতোপদেশ” বলেন। হিতোপদেশ ছিল পুরাতন 
নিয়মের সব থেকে প্রভাবশালী প্রজ্ঞাপূর্ণ সাহিত্য এবং অত্যন্ত ব্যবহারিক, যেমন নূতন নিয়মে 
প্রভু যীশুর পর্বতের উপরে দত্ত উপদেশে পাওয়া যায়। যাকোবের পত্রে ধর্মতত্ত্বমূলক শিক্ষা 
দেওয়া হয়নি, কিন্তু দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আত্মিক বিজ্ঞতা বা প্রজ্ঞা ও ব্যবহারিক 
উৎকৃষ্টতা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। যাকোব এই দুটি বিষয় একটি মাত্র বাক্যে ব্যক্ত করেছেন 
: “সেই কারণে, সমস্ত নৈতিক কলুষতা ও প্রবলরূপে বলবৎ মন্দতা থেকে মুক্ত হও ও তোমাদের 
মধ্যে রোপিত সেই বচনকে নতনম্ররূপে গ্রহণ করো, যা তোমাদের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে। 
বাক্যের কেবলই শ্রোতামাত্র হোয়ো-না ও নিজেদের প্রতারিত কোরো-না। বাক্য যা-বলে, তা-
কোরো” (যাকোব ১:২১,২২)। আমরা যে খ্রীষ্টের, তা আমাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তার মাধ্যমে 
ব্যক্ত করতে হবে। বিশ্বাস ও কাজ একসঙ্গে চলে। এই ছিল যাকোবের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রসঙ্গ : 
সক্রিয় বিশ্বাস। তিনি এমনকি, এত দূর পর্যন্ত বলেছেন, যে বিশ্বাস আমরা ধারণ করি, আমাদের 
আচরণ যদি তার মতো না হয়, তাহলে আমাদের বিশ্বাস বাস্তব হতে পারে না। অন্য কথায়, আমাদের 
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কাজকর্ম, আমাদের কথাবার্তা থেকেও জোরে কথা বলবে। ২:১৭ পদে যাকোব যেমন বলেছেন, 
“বিশ্বাস স্বয়ং যদি কাজের সঙ্গে যুক্ত না-থাকে, তাহলে তা মৃত।” 
 যাকোবের পত্রের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হল পরীক্ষা-সংকটের মধ্যেও আনন্দ উপভোগ। 
প্রকৃত বিশ্বাস কষ্ট-সংকটের মধ্যেও অবিকৃত থাকে এবং শেষে ঈশ্বর তার কাছে বিশ্বাসভাজন 
প্রতিপন্ন হন। এই বিষয়গুলি বুঝবার পক্ষে একট ু কষ্টকর। পরীক্ষা ও প্রলোভনের প্রতি 
প্রতিক্রিয়ায় আমরা সবাই কষ্টের সঙ্গে যুঝতে থাকি। যাকোব আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর এভাবে 
দিয়েছেন যে, সেগুলি সরাসরি দ্বিধাহীন, নতনম্র ও বাস্তব। তাঁর কথাগুলি কিছুটা অস্বস্তির সৃষ্টি 
করতে   পারে, কিন্তু সেখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনও স্থান নেই। উপর্যুপরি, তিনি আমাদের 
বলেছেন নিজেদের নতনম্র করতে এবং পরিতুষ্টির সঙ্গে সব সহ্য করতে।    
 যাকোব তাঁর উভয় প্রসঙ্গেরই (সক্রিয় বিশ্বাস ও পরীক্ষার মধ্যে আনন্দ) পৃষ্ঠপোষকতা 
করেছেন, একজন মানুষ যে পাপ ও জাগতিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার ও যে নম্রতা ও 
বাধ্যতার সঙ্গে জীবনের কষ্টসমস্যাগুলি সহ্য করেছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈপরীত্যের তুলনা 
দিয়ে। যারা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, তিনি তাদের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করেন। কিন্তু, যে 
মানুষ জগতের বিষয়সমূহের উপরে নির্ভর করে, সে কেবলমাত্র অবমাননা ও বিচারদণ্ড ভোগ করবে। 
এক বাস্তবমুখী উপায়ে, যাকোব প্রদর্শিত করেছেন যে, সংকীর্ণ পথে ঈশ্বরকে অনুসরণ করায় 
কেবলমাত্র ধার্মিকতার পথেই যে চালিত হওয়া যায়, তা নয়, এ আমাদের সেই সব বিষয়ের পূর্ণতার 
পথে চালিত করে, যেগুলি আমাদের এই জীবনের ও পরবর্তী জীবনের জন্য প্রয়োজন।  
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যাকোবের পত্র : সক্রিয ়বিশ্বাস 
১ম পাঠ : ১ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : প্রকৃত বিশ্বাস আমাদের বাধ্যতার সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ১:১-৮ 
 ১. বিভিন্ন পরীক্ষাকে আমরা কেন “বিশুদ্ধ আনন্দ” রূপে দেখব? 
 ২. ৫-৮ পদ দেখুন, ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা (বা বিজ্ঞতা) লাভ করার জন্য আমাদের  

 কী প্রয়োজন?  
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ১:৯-১১ 
 ১. কোন্ “উচ্চ পদের” জন্য একজন দরিদ্র বিশ্বাসী গর্ব করতে পারে? 
 ২. ঐশ্বর্যবান (ধনী) বিশ্বাসীদের জন্য কী সতর্কবাণী ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে? 
 ৩. যাকোবের এই অংশের সঙ্গে গালাতীয় ৩:২৬-২৯ ও ইফিষীয় ১:৩-৫ পদের  
  তুলনা করুন। 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ১:১২-১৮ 
 ১. এই অংশটি থেকে প্রলোভনের ক্রম অবনতির কথা বর্ণনা করুন। 
 ২. ১ করিন্থীয় ১০:১৩ পদ অনুযায়ী, সব বিশ্বাসীর জন্য কোন্ সহায়তা উপলব্ধ? 
 ৩. যে প্রলোভনের প্রতিরোধ করে, এই শাস্ত্রাংশটি সেই বিশ্বাসীর কথা কীভাবে  
  বর্ণনা করে? 
 ৪. পরিণামগুলি কী হয়? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ১:১৯-২৭ 
 ১. আমাদের শোনার বেলা তাড়াতাড়ি করতে ও কথা বলা বা ক্রোধ করার ব্যাপারে  
  বিলম্ব করতে বলা হয়েছে। আমরা কীভাবে এ-রকম করতে পারি? 
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 ২. ২৫ পদ অনুযায়ী, কীভাবে ঈশ্বরের বাক্য “মুক্তি দেওয়ার জন্য সিদ্ধ ব্যবস্থা”  
  হতে পারে? 
 ৩. ২৬,২৭ পদ অনুযায়ী, ভ্রান্ত ও প্রকৃত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কী? 
 
পঞ্চম দিন 
পুনঃসমীক্ষা 
 ১. যাকোব ১ম অধ্যায়ের কোন্ উপদেশ আপনার পক্ষে এক সতর্কবাণীস্বরূপ? 
 ২. কোন্ উপদেশ আপনার কাছে প্রেরণাদায়ী? 
 ৩. ঈশ্বর আপনাকে যে উপদেশ দিচ্ছেন, সে জন্য সময় নিয়ে আপনি তাঁকে   
  ধন্যবাদ দিন। 
 
ষষ্ঠ দিন 
১ম পাঠ :  “পরীক্ষার সময়ে বিশ্বাস”       
পাঠ :   যাকোব ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  যাকোব ১:২২ : “বাক্যের কেবলই শ্রোতামাত্র হোয়ো-না ও নিজেদের
   প্রতারিত কোরো-না, বাক্য যা-বলে, তা-কোরো”   
বিষয়গত বাক্য : প্রকৃত বিশ্বাস আমাদের বাধ্যতার দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা ভিক্ষা করে পরীক্ষার সময়ে আনন্দ মনোনীত  
   করুন।          
সংক্ষিপ্তসার : যাকোব ইস্রায়েলের ১২ গোষ্ঠীর কাছে অভিনন্দন বাণী দিয়ে পত্রটি শুরু 
করেছেন। তারপর তিনি, ইহুদি খ্রীষ্টিয়ানেরা যে-সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছিল, সেগুলি 
পুনরুল্লেখ করেছেন। পরীক্ষা ও প্রলোভনসমূহের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত বিশ্বাসের কথা বর্ণনা 
করেছেন। কষ্টসমস্যার সময়ে তিনি তাঁর অত্যাচারিত ভাইবোনেদের ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতে 
উৎসাহ দিচ্ছেন এবং বলেছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, বিভিন্ন কষ্টসমস্যা আমাদের বিশ্বাসকে খাঁটি করে 
তুলবে। সমস্যা ও কষ্টবেদনা বৃদ্ধিলাভ ও পরিপক্বতার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সেগুলি এড়ানো 
উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যাকোব আমাদের পরীক্ষার সময়ে প্রজ্ঞালাভের জন্য প্রার্থনা করতে 
নির্দেশ দিয়েছেন, এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নয়। 
 ছোটো শিশুদের বেড়ে ওঠা দেখে এ-বিষয় আমরা ভালোই জানতে পারি। গড়াগড়ি দেওয়া, 
হামাগুড়ি দেওয়া, চলতে শেখা, এমনকি, কথা বলার চেষ্টা করা, এ-সবই হতাশাজনক চ্যালেঞ্জ হতে 
পারে। এগুলি শিশুদের অপ্রয়োজনীয় ব্যথাবেদনা, এমনকি ক্ষতরও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বেড়ে 
ওঠার জন্য সেগুলি প্রয়োজনীয়। একইভাবে, প্রত্যেকটি পরীক্ষার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, 
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সেই সঙ্গে থাকে সহ্য করার জন্য অনুগ্রহ ও ক্ষমতা। যোহন ১৬:৩৩ পদে, প্রভু যীশ,ু তাঁর শিষ্যদের 
এই উৎসাহ দিয়েছিলেন, “এ জগতে তোমরা কষ্ট-সংকট ভোগ করছ, কিন্তু সাহস করো, আমিই 
জগৎকে জয় করেছি।” একইভাবে, যাকোব তাঁর পত্রের ১:১২ পদে, আমাদের কাছে ঈশ্বরের এক 
প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন, “ধন্য সেই মানুষ, যে পরীক্ষা জয় করে, কারণ সে জীবনের মুকুট 
লাভ করবে।” 
 উদাহরণস্বরূপ, যাকোব ভাইবোনেদের সাধারণ দুরবস্থার কথা আলোচনা করেছেন, যারা 
দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। তিনি গীতসংহিতা ও হিতোপদেশের লেখকদের সঙ্গে সহমত হয়ে 
বলেছেন যে, ধনী ব্যক্তিরা শুকনো ঘাসের মতো মলিন হয়ে যাবে। তাদের নিয়তি হল অবমাননা, 
কিন্তু যারা নতনম্রতার পরিবেশের মধ্যে থাকে, তারা আনন্দ ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করবে একথা 
জেনে যে, তারা ঈশ্বরের কাছে ধনী। তারা খ্রীষ্টের অধিকারের লোক এবং তাদের আছে সম্মানের এক 
“উচ্চ পদ” বা অবস্থান। আমাদের মহান স্রষ্টা ও ধারণকর্তা, তাদের শ্রদ্ধা এবং যোগ্যতা দান 
করবেন (এবং তাদের দেবেন বিশ্বাসের এক মহত্তর মাত্রা, যেমন আমরা ২য় অধ্যায়ে দেখতে পাব)। 
একটুও ফাঁক না-দিয়ে, যাকোব অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন : প্রলোভন। তিনি 
কঠোরভাবে এই ধারণাকে নস্যাৎ করেছেন যে, আমাদের মন্দ প্রলোভনের বিষয়ের জন্য তিনি 
কোনো দায় বহন করেন না। তিনি পাপের স্রষ্টা নন এবং পাপ করার জন্য আমাদের প্রলুব্ধ করতেও 
পারেন না। এ হল আমাদের পাপপূর্ণ কামনা-বাসনা, যেগুলি তাঁর কাছ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে 
যায় এবং পাপের বাঁধনে আবদ্ধ করে। যেন কোনো বিভ্রান্তি না-হয়, যাকোব একটি পরিষ্কার 
পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এবং আমাদের সাবধান করেছেন, যেন আমরা প্রতারিত না-হই। ঈশ্বর 
আমাদের কেবলমাত্র তা-ই জোগিয়ে দেন যা উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত, কিন্তু পাপ আমাদের জন্য 
কেবলমাত্র মৃত্যুই নিয়ে আসে। 
 এটি একটি বিড়ম্বনাপূর্ণ বিষয় যে, বহু খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরকে প্রলোভনের উৎসরূপে দেখে, 
কিন্তু কখনও তাঁকে জয়লাভের উৎস বলে গ্রহণ করে না। যাকোব যদিও এই অধ্যায়ে প্রলোভনের 
উপরে বিজয়লাভ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি, সমগ্র শাস্ত্র পরিষ্কাররূপে শিক্ষা দেয় 
যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরই পাপ ও প্রলোভনের উপরে বিজয়লাভের বরদান দিয়ে থাকেন। কেবলমাত্র 
তিনিই আমাদের ধার্মিকতা ও শুচিশুদ্ধতা জোগিয়ে থাকেন। নিজের শক্তির মাধ্যমে আপনি কোন্ 
স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন এবং বিজয়লাভের বরদান হারাচ্ছেন? 
 আমাদের জীবনে পরীক্ষা বা প্রলোভন, যা-ই ঘটুক না-কেন, কেবলমাত্র ন্যায়পরায়ণ 
প্রত্যুত্তর হল বাধ্যতা।	  আমরা যেন দ্রুত ঈশ্বরের বাক্য শুনতে ও তার সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ 
করতে তৎপর হই। ২২ পদে এটি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে, একই সঙ্গে পত্রটির অবশিষ্ট 
অংশেরও অবতারণা করেছে। “কিন্তু তোমরা নিজেদের বাক্যের কার্যকরীরূপে প্রমাণ দাও, 
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কেবলমাত্র শুনে ভুলে যাওয়া শ্রোতার মতো নয়।” আমাদের বিশ্বাস যদি বাস্তব হয়, আমরা 
“কার্যকরী শ্রোতার” মতো ঈশ্বরের বাক্য পালন করব এবং নিজেদের আত্ম-সন্তুষ্টির দ্বারা 
প্রতারিত হব না বা জগতের দ্বারা কলঙ্কিত হব না। আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে অনুমতি দেব আমাদের 
প্রাণের গভীরে নিমজ্জিত হওয়ার, যেন তা আমাদের ভেতর থেকে বাইরে, আমূল রূপান্তরিত করে। 
ইদানীং, ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে আপনার পরিবর্তন ঘটিয়েছে? আপনি কি আপনার পরীক্ষা আনন্দের 
সঙ্গে সহ্য করছেন? আপনার প্রলোভনের সময়ে আপনি কি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ 
করেন? 
 
ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা প্রার্থনা করে পরীক্ষার সময়ে আনন্দ উপভোগ করা বেছে 

নিন। 
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যাকোবের পত্র : সক্রিয ়বিশ্বাস 
১ম পাঠ : ২য ়অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : প্রকৃত বিশ্বাস সৎকর্মের ফলের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ২:১-৭ 
 ১. আমাদের বিশ্বাস কার উপরে আছে? 
 ২. ২য় অধ্যায়ের প্রথম পদটিই কীভাবে আপনার কাছে অর্থবহ, বর্ণনা করুন। 
 ৩. পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে যাকোব যা বর্ণনা করেছেন, আপনি কি সে-রকম কিছু  
  দেখেছেন বা আপনার কি তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে? 
 ৪. একটি বিশেষ আশীর্বাদের অধিকারী হওয়ার জন্য ঈশ্বর কী ধরনের মানুষকে  
  বেছে নিয়েছেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পুনঃসমীক্ষা 
 ১. নিচে দেওয়া শাস্ত্রাংশগুলি অনুযায়ী কেন পক্ষপাতিত্ব করা এড়িয়ে চলতে হবে? 
  ক) মথি ২০:২৫-২৮ 
  খ) মার্ক ১২:৪১-৪৪ 
  গ) লূক ১৪:১২-১৪ 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ২:৮-১৩ 
 ১. মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে বিধান বা ব্যবস্থাগুলি একটি বাক্যে  
  সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করবেন? 
 ২. নিচের শাস্ত্রাংশগুলি থেকে বলুন, অন্য কোন্ সব পাপ আমাদের অপরাধী  
  সাব্যস্ত করে? 
   ক) যাত্রাপুস্তক ২০:১৭ 
   খ) মথি ৫:২১,২২ 
   গ) মথি ৭:১-৪ 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ২:১৪-১৯ 
 ১. যোহন ২০:৩১ পদ অনুযায়ী, আমাদের বিশ্বাসের লক্ষ্য কে? 
 ২. যাকোবের বয়ান অনুযায়ী, প্রকৃত বিশ্বাস দেখতে কী-রকম? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ২:২০-২৬ 
 ১. আদিপুস্তক ১৫:১-৬ পদ অনুযায়ী, অব্রাহামকে কেন ধার্মিক বলে ঘোষণা করা  
  হয়েছিল? 
 ২. আদিপুস্তক ২২:১-১৮ ও হিব্র ু১১:১৭-১৯ পদ অনুযায়ী, অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছ  
  থেকে কী-আশা করেছিলেন? 
 ৩. অব্রাহামের কাজকর্মগুলি কীভাবে তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছিল? 
 
ষষ্ঠ দিন 
২য ়পাঠ :  “কাজে পরিণত বিশ্বাস”       
পাঠ :   যাকোব ২য় অধ্যায় 
মূল পদ :  যাকোব ২:১৭ : “স্বয়ং বিশ্বাসের সঙ্গে যদি কাজ যুক্ত না-থাকে, তাহলে 
   তা মৃত।” 
বিষয়গত বাক্য : সৎকর্মের ফল দ্বারা আমাদের বিশ্বাস প্রত্যক্ষ হয়। 
জীবনের নীতি : বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।     
সংক্ষিপ্তসার : বিশ্বাসের বিভিন্ন পরীক্ষার কথা বর্ণনা করে ও বিজয়লাভের উপায় 
প্রতিষ্ঠিত করে, যাকোব প্রকৃত বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। ২য় অধ্যায়ে যাকোব 
বিতর্ক উত্থাপন করে বলেছেন যে বিশ্বাস আমাদের ভালোবাসা ও অন্যদের প্রতি ন্যায়পূর্ণ 
ব্যবহারের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ধনী ও দরিদ্রের তুলনা উত্থাপন 
করেছেন এবং বলেছেন যে আমাদের বাহ্যিক অবয়ব, অবস্থান বা পদমর্যাদা বিচার করা থেকে আমাদের 
বিরত থাকতে হবে। কোনো রকম ইতস্তত না করে তিনি ১ম পদে এক সরাসরি ও হৃদয় বিদীর্ণকারী 
আহ্বান দিয়েছেন, “আমার ভাইবোনেরা, আমাদের মহিমময় প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টে বিশ্বাসীরূপে তোমরা 
পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ো-না।”  
 তাঁর কথাগুলি তিনি সোজাসুজি বলেছেন, তাঁর শ্রোতাদের দোলাচলে রাখার কোনো চেষ্টা 
করেননি। তাদের কাঁধে সরাসরি দায় চাপিয়ে তিনি বলেছেন, যাদের জাগতিক সঙ্গতি আছে, তাদের 
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আনুকূল্য অর্জন করতে গিয়ে তারা “দরিদ্র ব্যক্তির অসম্মান করেছে।” শাস্ত্রে পরিষ্কার বলা 
হয়েছে যে, ঈশ্বর নতনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন, কিন্তু অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন। তিনি 
ক্লান্তজনকে শক্তি দেন এবং ক্লেশাপন্ন ব্যক্তিদের সান্ত্বনা প্রদান করেন। মথি ৫ অধ্যায়ে 
আমাদের বলা হয়েছে, আত্মায় যারা দীনদরিদ্র, তারা ধন্য বা আশিস্ প্রাপ্ত। ২ করিন্থীয় ১২:৯ পদে 
বলা হয়েছে, “শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়।” ঈশ্বরের অর্থনীতি মানুষের সক্ষমতা বা সম্পদের 
উপরে নির্ভরশীল নয়। 
 পরিবর্তে, আমাদের “রাজকীয় বিধান” পূর্ণ করতে হবে নিজের মতোই প্রতিবেশীকে 
ভালোবেসে। ঈশ্বরের কোন্ বিধান বা আইন আমরা পালন করব, তা কি আমরা বেছে ও তুলে নিতে 
পারি? আমরা যদি একটি বিধান পালন করতে না-পারি, তাহলে আমরা সব ক’টি বিধান লঙ্ঘনের দায়েই 
অভিযুক্ত হব। একইভাবে, আমরা নির্দিষ্ট করে বেছে নিতে পারি না যে কোন্ প্রতিবেশীকে আমরা 
ভালোবাসব, কারণ বিধান দাবি করে যে, সব প্রতিবেশীকেই আমাদের ভালোবাসতে হবে। আমাদের 
জন্য ভ্রাতৃপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন প্রভু যীশ।ু তিনি আত্মবলিদানপূর্বক তাঁর সৃষ্টিকে 
ভালোবাসার জন্য তাঁর ঐশ্বর্যকে স্বর্গে ত্যাগ করে এসেছিলেন। যেমন মথি ২০:২৫-২৮ পদে তিনি 
বলেছেন, “তোমরা জানো, ভিন্জাতিদের শাসকেরা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে, আবার তাদের উচ্চ-
পদাধিকারীরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। তোমাদের ক্ষেত্রে সে-রকম হবে না, বরং যে-কেউ 
তোমাদের মধ্যে মহান হতে চায়, সে অবশ্যই তোমাদের সেবক হবে। আর যে-কেউ প্রধান হতে 
চায়,  সে অবশ্যই তোমাদের ক্রীতদাস হবে। যেমন মানবপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা 
করতে ও অনেকের পরিবর্তে তাঁর প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন।” যেহেতু আমরা ঈশ্বরের কাছ 
থেকে আগত অনুগ্রহ ও করুণার গুণে স্বাধীনতা লাভ করেছি, তেমনই আমরা অবশ্যই অন্যদের প্রতি 
কৃপা প্রদর্শন করব। তাঁর অনুগ্রহ আমাদের করুণাশীল হতে শেখায়। পক্ষপাতিত্বের জন্য আপনি কি 
কোনো কোনো মানুষকে এড়িয়ে চলেন? খ্রীষ্ট আপনার প্রতি যে ভালোবাসা ও করুণা 
দেখিয়েছেন, আপনি তা অন্যদের কাছে কীভাবে প্রদর্শন করবেন? 
 একটুও ফাঁক না-দিয়ে, যাকোব তাঁর রচনার মূল প্রসঙ্গ, সক্রিয় বিশ্বাসের প্রতি ফিরে 
গিয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে, যাকোব ২:১৪-১৬, রোমীয় ৪র্থ অধ্যায়ের বিপরীতে স্থাপন করা 
হয়েছে, যদিও সেগুলি একই মুদ্রার দ ু পিঠের মতো কাজ করে। যেখানে পৌল ঈশ্বরের সামনে 
আমাদের নির্দোষিকরণের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন, যাকোব সেখানে মানুষের সামনে আমাদের 
নির্দোষিকরণের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের হৃদয়ের অবস্থা আমাদের আচরণের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষ হয়। খ্রীষ্টের উপরে আমাদের নির্ভরতা অবশ্যই পরিলক্ষিত হবে। যীশ ু তাঁর শিষ্যদের 
বলেছিলেন, ফল উৎপন্ন করার জন্য তাঁদের তাঁর সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। তাঁর পত্রের ২:১৭ পদে 
যাকোব বলেছেন, “একইভাবে, বিশ্বাসের সঙ্গে যদি কর্ম যুক্ত না-হয়, তাহলে বিশ্বাস স্বয়ং মৃত।”  
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 এর উদাহরণস্বরূপ অব্রাহামের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাঁর “বিশ্বাস তাঁর কাজের সঙ্গে 
কার্যশীল ছিল এবং সেই কাজের পরিণামে, বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করেছিল।” অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করেছিলেন। ঈশ্বর কে, তা বোঝার জন্য তাঁর এক সীমিত, মানবীয় বোধশক্তি ছিল, তবুও তিনি 
বিশ্বাসে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছিলেন, ঈশ্বরের উৎকৃষ্টতা, তাঁর 
ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততায় তিনি আস্থা রেখেছিলেন। আমরা জানি যে অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করতেন, কারণ কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি তাঁর স্বদেশ ত্যাগ করে এক অজানা দেশে বসবাসের 
উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। আমরা আরও জানি, অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন, কারণ তিনি 
ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির কারণে প্রাপ্ত তাঁর পুত্রকে তিনি বলি দিতে রাজি হয়েছিলেন, যদিও ঈশ্বরের 
উৎকৃষ্টতায় বিশ্বাস করার ব্যাপারে তাঁর কোনও খামতি ছিল না। বিশ্বাসে তিনি ঈশ্বরের আদেশ পালন 
করলেন এবং তাঁর কাজকর্মগুলি তাঁর প্রকৃত বিশ্বাসকে প্রমাণ করেছিল। রাহব হলেন দ্বিতীয় এক 
উদাহরণ, রূপান্তরণের মাধ্যমে যাঁর বিশ্বাস প্রমাণিত হযেছিল। যিরিহোর বেশ্যা নিজের প্রাণের ঝুঁকি 
নিয়েও ইস্রায়েলী গুপ্তচরদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, কারণ তিনি তাদের ঈশ্বরকে একমাত্র ঈশ্বর 
বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজের দ্বারা তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছিলেন। আমাদের 
কাজকর্ম যদি প্রকৃত বিশ্বাস প্রদর্শন না-করে, যাকোব বলেছেন, আমাদের বিশ্বাস মৃত। “দ্য 
মেসেজ” বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে, “যে মুহূর্তে আপনি শরীর থেকে আত্মাকে আলাদা করবেন, 
আপনি একটি শব দেখতে পাবেন। তেমনই, বিশ্বাস ও কাজকে পৃথক করুন, আপনি ওই একই জিনিস 
পাবেন, একটি শব।” 
 আপনার বিশ্বাসের কী প্রমাণ আছে? অন্য লোকেরা কীভাবে জানতে পারে যে আপনি প্রভু 
যীশুর একজন অনুসারী? 
 

বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব ব্যাপার। 
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যাকোবের পত্র : সক্রিয ়বিশ্বাস 
১ম পাঠ : ৩য ়অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : প্রকৃত বিশ্বাস ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৩:১ 
 ১. ১ করিন্থীয় ১২:২৮ পদ অনুযায়ী, কেউ কীভাবে একজন শিক্ষক (বা উপদেশক)  
  হতে পারে? 
 ২. রোমীয় ১২:৭ পদ অনুযায়ী শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া হল আত্মার একটি   
  বরদান। আপনি কী মনে করেন, যাকোব কেন বলেছেন যে, শিক্ষকদের বিচার  
  অত্যন্ত কঠিনরূপে করা হবে? (আরও দেখুন, লূক ১২:৪৭,৪৮)।   
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৩:২-৮ 
 ১. জিভের শক্তি বোঝানোর জন্য যাকোব বহু উপমা ব্যবহার করেছেন। আপনার  
  নিজের ভাষায়  প্রকাশ করুন, এর অর্থ কী? 
 ২. কোনো ব্যক্তির প্রতি জিভ কী করতে পারে (৬ পদ)? 
 ৩. জিভের উপরে শক্তি প্রদর্শনের জন্য যাকোব কী বলেছেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৩:৯-১২ 
 ১. রোমীয় ৭:১৮-২৫ পদে বর্ণিত পৌলের বক্তব্য অনুযায়ী, জিভকে নিয়ন্ত্রণ করা 
  এত কঠিন কেন? 
 ২. যাকোব ৩:৯-১২ পদে যে-সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জিভের  
  বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন। 
 ৩. মার্ক ৭:২০-২২ পদে যা বলা হয়েছে, সেগুলি কি জিভের অভিব্যক্তির (কথা বলা  
  বা প্রকাশ করা) উৎস? 
 ৪. যোহন ১৭:১৭ ও হিব্র ু৯:১৪ পদ অনুযায়ী, জিভের উৎসকে কীভাবে শুচিশুদ্ধ  
  করা যেতে পারে? 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৩:১৩-১৮ 
 ১. ভ্রান্ত (মিথ্যা) প্রজ্ঞা বা জ্ঞান কীসের মতো দেখায়? 
 ২. এর পরিণামগুলি কী প্রকার? 
 ৩. প্রকৃত প্রজ্ঞা কীরকম দেখায়? 
 ৪. এর পরিণামগুলি কী প্রকার? 
 
পঞ্চম দিন 
পুনঃসমীক্ষা 
 ১. যাকোবের বর্ণনা অনুযায়ী যে প্রকৃত প্রজ্ঞা, তা কি অন্যেরা আপনার মধ্যে  
  দেখতে পায়?  
 ২. ১ম অধ্যায়ে যাকোব আমাদের বলেছেন, “তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব 
  থাকে, সে ঈশ্বরের কাছে তা চাইবে, যিনি কোনও ত্রুটি না-ধরে উদারভাবে  
  সকলকে দান করে থাকেন, আর তাকে তা দেওয়া হবে” (৫ পদ)। একট ুসময়  
  নিয়ে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে সেই বিশ্বাস চান, যা সন্দেহ করে না।  
 
ষষ্ঠ দিন 
৩য ়পাঠ :  “বিশ্বাস ও জিভ”        
পাঠ :   যাকোব ৩য় অধ্যায় 
মূল পদ : যাকোব ৩:৬ : “… জিভ আগুনের মতো, এ সমস্ত ব্যক্তিসত্তাকে 

কলুষিত করে।” 
বিষয়গত বাক্য : বিশ্বাস ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। 
জীবনের নীতি : যে জিভ ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হয়, তা আশীর্বাদের বীজ বপন করে। 
সংক্ষিপ্তসার : কাজকর্ম থেকে কথাবার্তার প্রতি গুরুত্ব পরিবর্তন করে যাকোব দৃঢ়তার 
সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকৃত বিশ্বাস জিভকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি তাদের প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ দেন, যারা অন্যদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে ও তাদের নির্দেশনা দেয়। আমরা যদিও 
বিভিন্ন উপায়ে হোঁচট খাই, শিক্ষক বা উপদেশকেরা কঠিনতর বিচারের সম্মুখীন হবেন, কারণ যখন 
কোনো শিক্ষক সত্যপূর্ণ প্রেরণাদানের মাধ্যমে অন্যদের প্রতি প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে 
কপটতা (ভণ্ডামি), ভ্রান্ত শিক্ষা, দলাদলি ও এমনকি নিন্দা বা কুৎসা-রটনার দ্বারা তা করে, 
পরিণামস্বরূপ এক প্রলয় উৎপন্ন হতে পারে। একটি মন্দ শব্দ এমন অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে 
পারে, যা বিশ্বাসীদের একটি সমাজকে ছারখার করে দিতে পারে। 
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 আমাদের মুখে একটি অশান্ত ও শক্তিশালী মন্দতা বাস করে। হিতোপদেশ গ্রন্থ অনুযায়ী, 
জিভের শক্তি আছে ক্রোধ জাগিয়ে তোলার বা শান্ত করার, জীবন ও আরোগ্য দান করার, অথবা 
মৃত্য ুনিয়ে আসার (হিতোপদেশ ১৫:১; ১৮:২১)। পরিবর্তে, জীভের একটি বিপরীতধর্মী স্বভাব আছে। 
যাকোব এই বিষয়টি বাক্যের একটি শ্রেণীবিন্যাস করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, জিভ আগুনের 
মতো, একটি অদম্য পশুর মতো, এক টাটকা এবং/অথবা নোনতা জলের প্রস্রবণের মতো এবং 
একটি ডুমুরগাছ বা দ্রাক্ষালতার মতো। ৫,৬ পদের দিকে দৃষ্টি করলে, জিভ এমন একটি হাতিয়ারের 
মতো, যা নরকের আগুন জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কারণে, যাকোব স্বীকার 
করেছেন যে, জিভকে দমন করা বা বশে রাখা যায় না। এ এক বন্য জন্তুর মতো এবং অশান্ত মন্দ 
বিষয়ে পরিপূর্ণ, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এই জিভকে অবশ্য অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র 
আত্মার দ্বারা বশ্যতাধীন রাখা যেতে পারে। 
 যদি আমরা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ২:৩,৪ পদ পড়ি, আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বাসীদের জিভ 
পবিত্র আত্মার পূর্ণতার দ্বারা আগুনে প্রজ্বলিত হয়েছিল। জিভ হল আমাদের প্রাণের একটি জানলা। 
আমাদের ভেতরে যা-আছে, এ তা সবই প্রকাশ করে দেয়, তা সে আত্মিক বিষয় হোক, অথবা যা কিছু 
রক্তমাংসের স্বভাববিশিষ্ট, সব। যে জিভ স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষায় পূর্ণ, তা রক্তমাংস বা 
শরীরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তা কোনো ব্যক্তিকে ধ্বংস করার জন্য শত্রুর একটি 
হাতিয়ারস্বরূপ। কিন্তু যে অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র আত্মার কাছে পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করে 
স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষা বর্জন করেছে, টাটকা জলে পূর্ণ তার এক হৃদয় আছে এবং তার জিভ 
এমন কথা বলে, যা “প্রথমত বিশুদ্ধ, তারপরে তা শান্তিপ্রিয়, সুবিবেচক, অনুগত, করুণায় ও উৎকৃষ্ট 
ফলে পূর্ণ, পক্ষপাতশূন্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ” (যাকোব ৩:১৭)। আমরা যখন বিশ্বাসের সঙ্গে চাই, 
ঈশ্বর তখন আমাদের বিনামূল্যে প্রকৃত প্রজ্ঞা দান করে থাকেন। এই প্রজ্ঞা আমাদের প্রয়োজন, 
যেন আমাদের জিভ পাপপূর্ণ ভাইরাস না ছড়ায়, যা আমাদের অন্তরে গিয়ে বাস করে। 
 যে শিক্ষক বা উপদেশক বিশ্বাসের জীবন যাপন করে, তার জিভ ঈশ্বরের আদেশ পালন করে 
এবং তার হৃদয় প্রজ্ঞায় পূর্ণ। আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে মিনতি করি যেন তিনি আমাদের বিজ্ঞ 
হৃদয় ও জিভ দেন, যা ধার্মিকতা ও শান্তির বীজ ছড়াতে পারে। আপনার জিভ ও আপনার প্রভাবশালী 
ক্ষমতা কি পবিত্র আত্মার পরাক্রমের বশ্যতাধীন হয়েছে? আপনার কথাবার্তা প্রেরণা জোগায় না 
নিরুৎসাহ করে? সেগুলি তেঁতো না মিষ্টি? “আমার মুখের কথা ও আমার হৃদয়ের ধ্যান, তোমার 
দৃষ্টিতে সন্তোষজনক হোক, ও সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা” (গীতসংহিতা ১৯:১৪)। 

 
যে জিভ ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত, তা আশীর্বাদের বীজ বপন করে। 
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যাকোবের পত্র : সক্রিয ়বিশ্বাস 
১ম পাঠ : ৪র্থ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের কাছে নতনম্র বশ্যতা স্বীকার করায় প্রকৃত বিশ্বাস 
প্রত্যক্ষ হয়। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৪:১-৫ 
 ১. খ্রীষ্টিয়ানেরা কোন্ কারণে ঝগড়া করে? 
 ২. প্রার্থনার উত্তর না-পাওয়ার কোন্ কারণ এখানে বলা হয়েছে? 
 ৩. যাকোব বলেছেন, “জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা” (৪:৪)। নিচে 
  দেওয়া প্রত্যেকটি পদ কী বলে? 
   ক) ইফিষীয় ২:১-৫ 
   খ) ফিলিপীয় ৩:১৮,১৯ 
   গ) ১ যোহন ২:১৫,১৬ 
   ঘ) মথি ৬:১৯-২১ 
 ৪. আমরা একই সঙ্গে ঈশ্বর ও জগৎকে কেন ভালোবাসতে পারি না? যাকোবের  
  বক্তব্যকে তা কীভাবে ব্যাখ্যা করবে যখন তিনি বলেছেন, “যে আত্মাকে তিনি  
  আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করতে দিয়েছেন, তিনি প্রবলরূপে ঈর্ষা করেন” (বা  
  যে-আত্মাকে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করতে দিয়েছেন, তাঁর জন্য তিনি  
  ঈর্ষাবশত ব্যাকুল হন)?  
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৪:৬-১০ 
 ১. অহংকারের বর্ণনার জন্য পাঠ করুন যিশাইয় ১৪:১৩,১৪। ঈশ্বর কেন এ-ধরনের  
  মানুষদের অনুগ্রহ দেন না বা দিতে পারেন না? 
 ২. যারা শিশুর মতো নতনম্র, মথি ১১:২৫ পদে প্রভু যীশ ুতাদের সম্পর্কে কী  
  বলেছেন? 
 ৩. অহংকার প্রতিরোধের জন্য যাকোব কী সমাধান দিয়েছেন? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৪:৭-১২ 
 ১. রোমীয় ১২:১,২ ও যোহন ১৪:১৫,২৩ পদ পড়ুন। আমরা কীভাবে নিজেদের  
  ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করব? (বা বশ্যতাধীন হব?) 
 ২. মথি ৪:১-১১ পদ পাঠ করে আমরা কীভাবে দিয়াবলের প্রতিরোধ করব? 
 ৩. যাকোব থেকে যে অংশটি আমরা পড়েছি, সেখান থেকে বলুন, কেন আমরা  
  পরস্পরের বিচার করব না? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন: যাকোব ৪:১৩-১৭ 
 ১. যাকোব গর্ব করাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? 
 ২. ১ করিন্থীয় ১:২৬-৩১ পদে পৌল জাগতিক গর্ব বা দম্ভপ্রকাশ করা সম্পর্কে কী 
  বলেছেন? 
 ৩. কোন্ ধরনের গর্ব প্রকাশ করাকে তিনি ভালো বলেছেন? 
 
পঞ্চম দিন 

১. এই সপ্তায় আপনি যা পড়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মধ্যে এমন কী মতামত 
বা আচরণ আছে, যা এই জগতের এবং যেগুলি আপনার জীবন থেকে  দূর করতে হবে? 

 
ষষ্ঠ দিন 
৪র্থ পাঠ :  “বিশ্বাস ও জাগতিকতা”       
পাঠ :   যাকোব ৪র্থ অধ্যায় 
মূল পদ :  যাকোব ৪:৮ : ঈশ্বরের নিকটে এসো, তাহলে তিনিও তোমাদের  
   নিকটবর্তী হবেন। 
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের কাছে নতনম্রভাবে বশ্যতাধীন হলে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ হবে। 
জীবনের নীতি : আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার জন্য সৃষ্ট হয়েছি।    
সংক্ষিপ্তসার : ৪র্থ অধ্যায়ে যাকোব পাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যেগুলি আমাদের 
ভেতরে ও বাইরে সংঘর্ষ উৎপন্ন করে। এর ফলে ঈশ্বর দুঃখিত হন ও তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
বিচ্ছিন্ন হয়। জাগতিকতা আমাদের জীবনকে প্রবলরূপে আকর্ষিত করে। আমরা যখন এর কলুষকারী 
কামনা-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করি, তখন আমরা নিজেদের এর বিস্তারিত পরিণামের মধ্যে দেখতে 
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পাই। আমরা তখন হব ঈর্ষাপরায়ণ, কলহ-বিবাদকারী, কাম-লালসাগ্রস্ত এবং এমনকি, খুনিও … সবই 
অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষণিক লাভের প্রচেষ্টায়। অতৃপ্ত কামনাগুলি আমাদের যে শুধু ধ্বংসই করে, তা 
নয়, তা আমাদের সাক্ষ্য নষ্ট করে, খ্রীষ্টের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আর একই সঙ্গে সেগুলি 
আমাদের ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত করে। জাগতিক আমোদ-প্রমোদের পশ্চাদ্ধাবন ঈশ্বরের 
বিষয়গুলির পশ্চাদ্ধাবন করার বিপরীত। যাকোব কেমন সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, “ব্যভিচারিণী 
তোমরা, তোমরা কি জানো-না যে, জগতের সঙ্গে মিত্রতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা?” 
 আমরা কি জানি না যে, আমরা এক ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ, যিনি আমাদের সব 
প্রয়োজন মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট? আমরা যেন এই প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যাকে বিশ্বাস করার সুযোগ 
না-দিই, যে এই জগতের বিষয়সমূহ আমাদের তৃপ্ত করতে পারে। যাকোব এটিকে “দ্বিমনা ভাব” 
বলেছেন। যিশাইয় ৫৪:৭ পদ উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, “ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, 
কিন্তু নতনম্রদের অনুগ্রহ প্রদান করেন।” অহংকার হল সব লোভ-লালসার উৎস। ঈশ্বর আমাদের যা 
দিয়েছেন, তার চেয়েও বেশি নিজের জন্য চাওয়াই হল লোভ, আর তার জন্য লড়াই করা হল এজন্য 
যে, আমরা তা পাওয়ার যোগ্য – এ না-কেবল লোভ, কিন্তু প্রতিমাপূজাও। 
 এই সমস্যার জন্য যাকোবের সমাধান হল অনুতপ্ত ও নতনম্র হৃদয়ে ঈশ্বরের বশ্যতাধীন 
হওয়া। তিনি আমাদের বলেছেন, ঈশ্বরের বশ্যতাধীনে থাকতে এবং দিয়াবলের প্রতিরোধ করতে ও 
ঈশ্বরের কাছে যেতে। প্রত্যুত্তরে, ঈশ্বরও আমাদের কাছে আসবেন। তিনি আমাদের চোখ থেকে 
জাগতিক পর্দা তুলে দেবেন এবং সাহায্য করবেন পাপ যেমন, তেমনই তা দেখতে। অনুতাপ করার জন্য 
তিনিই আমাদের অনুগ্রহ দান করবেন। 
 অনুতাপের যে সুন্দর নীতি ঈশ্বর দিয়েছেন, ৮,৯ পদে আমরা তার সুন্দর একটি  চিত্র দেখতে 
পাই। “পাপীরা, তোমরা তোমাদের হাত ধুয়ে ফেলো ও দ্বিধাগ্রস্ত (বা দ্বিমনা) ব্যক্তিরা, তোমরা 
তোমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করো।” এই ধুয়ে ফেলা হল আমাদের পাপ স্বীকার করা ও ক্ষমা চাওয়ার 
চেয়েও অনেক বেশি। এর অন্তর্ভুক্ত হল পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশীদারিত্ব। তিনি আমাদের 
মধ্যে স্থিত বিষাক্ত মূল বা শিকড়কে অনাবৃত করেন, যা হল আমাদের সব পাপের কারণস্বরূপ, যেন 
আমরা শুচিশুদ্ধতা লাভ করি। কেবলমাত্র পবিত্র আত্মাই আমাদের কাছে সেই সব ইতর বিষয়গুলি 
প্রকাশ করে দিতে পারেন, যেগুলি আমাদের হৃদয়ের অনুরাগকে বন্দি বা আকর্ষণ করে। এক শুচিশুদ্ধ 
হৃদয় হল সেটিই, যেটি কেবলমাত্র একটি বিষয় কামনা করে : “তোমরা দুঃখ-কাতর হও, শোক ও 
বিলাপ করো। তোমাদের হাসিকে কান্নায় ও আনন্দকে বিষাদে পরিবর্তিত করো। তোমরা প্রভুর 
কাছে নিজেদের নতনম্র করো, তিনিই তোমাদের উন্নীত করবেন” (যাকোব ৪:৯,১০)। ঈশ্বর যখন 
অভিযুক্ত করেন, তখন তা কার্যকরী অপরাধের জ্ঞান জন্মায়। এ পাপ সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি 
উৎপন্ন করে, যা আমাদের মধ্যে কষ্ট-বেদনা নিয়ে আসে, তবুও ঈশ্বর থেকে অভিযুক্ত হওয়ার 
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মধ্যে কোনো লজ্জার বিষয় কিছু থাকে না। যখন আমরা অনুতাপ করি, তিনি আমাদের আরোগ্যতা 
দেন, আমাদের আশা ও মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। 
 পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমরা যে-জন্য সৃষ্ট 
হয়েছি, সৃষ্টির মধ্যে আর কিছুই পাওয়া যায় না, যার সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে,  
আপাতদৃষ্টিতে তা যতই প্রলোভনের বিষয় হোক না-কেন। আমাদের বিভিন্ন পছন্দের বিষয়গুলি 
ঈশ্বর পিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। নম্রতাই হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একটি একক মনোনয়ন, যা আমরা করতে পারি। যাকোব ১:৫ পদে যেমন তিনি বলেছেন, “তোমাদের 
কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, সে ঈশ্বরের কাছে তা চাইবে, যিনি কোনও ত্রুটি না-ধরে উদারভাবে 
সকলকে দান করে থাকেন, আর তাকে তা দেওয়া হবে।” আসুন আমরা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা 
করি, যা এক গ্রহণকারী ও নতনম্র হৃদয় উৎপন্ন করে। 
 

আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তঙ্গতার জন্য সৃষ্ট হয়েছি। 
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যাকোবের পত্র : সক্রিয ়বিশ্বাস 
১ম পাঠ : ৫ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : আমাদের ধৈর্য ও সহনশীল প্রত্যাশার দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাস 
প্রত্যক্ষ হয়। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৫:১-৬ 
 ১. যাদের অগ্রাধিকার হল ঐশ্বর্য বা ধনসম্পদ আহরণ করা, যাকোবের মত   
  অনুযায়ী তাদের প্রতি কী ঘটবে? 
 ২. নিচে দেওয়া শাস্ত্রের অংশগুলি থেকে বলুন, যারা ধনী ও স্বার্থপর, তাদের প্রতি 
  ঈশ্বর কী-রকম আচরণ করেন : 
  ক) দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১৪,১৫ 
  খ) লূক ১২:১৫-২১ 
 ৩. ২ করিন্থীয় ৯:৬-১৪ পদ অনুযায়ী খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অর্থ লাভ করায় কী- 
  “আশীর্বাদ” থাকে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৫:৭-১১ 
 ১. কৃষকেরা ধৈর্য ধারণ করার কেন একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ? 
 ২. প্রভুর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করায় যাকোব কেন আমাদের ধৈর্য ধারণ  
  করতে বলেছেন? 
 ৩. শাস্ত্রের এই অংশটি অনুযায়ী, কে আশীর্বাদধন্য? 
 ৪. মথি ৫:১২ পদে উল্লেখিত ভাববাদীরা কেন ধৈর্যধারণের উদাহরণস্বরূপ? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন: ইয়োব ১ – ২:১০,৪২ 
 ১. ইযোব ধৈর্যশীল ছিলেন, তবুও তিনি ঈশ্বরকে প্রশ্ন না-করে থাকতে পারেননি।  
  আর ঈশ্বরও তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন। ইয়োব ৪২:১-৬ পদে, ইয়োবের অন্তিম 
  পাপস্বীকারের কথা পড়ুন। 
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 ২. ইয়োবের উত্তর, ধৈর্যের মূল কারণ সম্পর্কে কোন্ কথা প্রকাশ করে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যাকোব ৫:১২ 
 ১. দিব্যি দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সতর্কবাণীর জন্য যাকোব কী কী কারণ   
  দেখিয়েছেন? 
 ২. নিচে দেওয়া শাস্ত্রাংশগুলিতে, যারা মূর্খের মতো শপথ বা দিব্যি করেছিল, তাদের 
  কী পরিণাম হয়েছিল? 
  ক) বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১১:৩০-৩৫ 
  খ) যিহোশূয় ৯:৩-২১ 
  গ) মথি ১৪:৬-৯ 
 ৩. মথি ৫:৩৪-৩৭ পদে, প্রভু যীশ ুশপথ করার বিপক্ষে কী সতর্কবাণী দিয়েছেন? 
 
চতুর্থ দিন (পুনরাবৃত্তি) 
পাঠ করুন : যাকোব ৫:১৩-১৮ 
 ১. যাকোব ৫:১৫ পদটি বুঝতে ২ করিন্থীয় ১২:৭-১০ পদ কীভাবে আমাদের সাহায্য  
  করে? 
 ২. কোনো বিশ্বাসী যদি অসুস্থ হয় ও চায় তার জন্য প্রার্থনা করা হোক, তা হলে 
  যাকোব ৫:১৯,২০ পদ অনুযায়ী সে কী করবে? 
 ৩. এই পদগুলি অনুযায়ী পরস্পরের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা কী? 
 
পঞ্চম দিন 
পুনঃসমীক্ষা 
 ১. যাকোব বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিশ্বাস অবশ্যই স্পষ্টরূপে  
  পরিলক্ষিত হবে। যখন আমরা বিশ্বাসে ঈশ্বরের আদেশ পালন করি, তখন কিছু  
  কিছু ঘটনা ঘটে। যারা আমাদের চারপাশে থাকে, তাদের কাছে আমরা   
  সাক্ষ্যস্বরূপ হই। ২ করিন্থীয় ৩:৩ পদে পৌলও এর অনুরূপ কিছু কথা   
  বলেছেন: “তোমাদের জীবনই তো পত্র, যা যে-কেউ তোমাদের দিকে তাকিয়ে 
  পড়তে পারে।” আপনার জীবনে বিশ্বাসের কী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে? 
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ষষ্ঠ দিন 
৫ম পাঠ :  “বিশ্বাস ও অভ্যাস”       
পাঠ :   যাকোব ৫ম অধ্যায় 
মূল পদ:  যাকোব ৫:৮ : “… ধৈর্যশীল হও; তোমাদের হৃদয় সবল করো, কারণ 
   প্রভুর আগমন নিকটবর্তী।” 
বিষয়গত বাক্য : আমাদের ধৈর্য ও সহনশীল প্রত্যাশার দ্বারা বিশ্বাস প্রত্যক্ষ হয়। 
জীবনের নীতি : বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শোনেন।   
সংক্ষিপ্তসার :  যাকোব, তাঁর সমস্ত পত্রটিতে যে-সব বিপরীত চিত্র তুলে ধরেছেন, ৫ম 
অধ্যায়ে তিনি সেই দুটি পথের অন্তিম পরিণামগুলি দেখিয়েছেন। ৫ অধ্যায়ে প্রথম ৬টি পদে যাকোব 
মন্তব্য করেছেন, জাগতিক মানুষ যে মূর্খের মতো সম্পদ আহরণ বা মজুত করেছে, দরিদ্রদের 
শোষণ করেছে এবং লম্পটের মতো জীবন যাপন করেছে, সে বিচারের সম্মুখীন হবে : “ওহে ধনী 
ব্যক্তিরা, তোমরা এখন শোনো, তোমাদের উপরে যে দুঃখ-দুর্দশা ঘনিয়ে আসছে, তার জন্য 
তোমরা কাঁদো ও বিলাপ করো” (যাকোব ৫:১)। যে মজুতদারি, অন্যায্য লাভ, ভোগপরায়ণতা ও 
কঠোর আচরণের মাধ্যমে এই জগতের ঐশ্বর্যের পশ্চাদ্ধাবন করে, সে দেখবে তার ঐশ্বর্য পচে 
যাচ্ছে, মথ বা পোকায় খাচ্ছে এবং ক্ষয় পাচ্ছে। 
 কষ্টভোগকারী ভাইদের উদ্দেশে তিনি বলছেন, “সেই কারণে, ধৈর্য ধারণ করো, কারণ 
প্রভুর আগমন প্রায় এসে পড়েছে।” মঙ্গল আনয়নের ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসভাজন। যাকোব, 
ইয়োবের কাহিনী উদ্ধৃত করে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। ইয়োব ধার্মিক ব্যক্তি হলেও, তিনি 
প্রবল দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন। আর তাঁর সহ্য করার গুণেই, প্রভু তাঁর প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি 
ও করুণা প্রদর্শন করেছেন। যাকোব একে “দ্বিতীয়” বা “শেষ বর্ষা” বলে উল্লেখ করেছেন। প্রভু 
যে শস্যচয়নের সময় উপস্থিত করবেন, তারই প্রত্যাশায়, বৃদ্ধি পাওয়ার ঋতুতে আমরা অবশ্যই  
ধৈর্যধারণ করব। 
 যাকোব রোগ থেকে আরোগ্যলাভ ও পাপ স্বীকার করার ব্যাপারে কতগুলি ব্যবহারিক কথা 
বলে পত্রখানি সমাপ্ত করেছেন। সমস্ত বিষয়ে আমরা যেন ঈশ্বরকে স্বীকার করি এবং তাঁর অন্বেষণ 
করার সময় যেন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হই। সুখের যখন কোনো কারণ থাকে, তখন আমরা 
একসঙ্গে যেন ঈশ্বরের প্রশংসা করি। যখন আমরা অসুস্থ হই বা কষ্ট-সমস্যায় পড়ি, তখন 
পরস্পরের জন্য যেন প্রার্থনা করি। আমরা যেন পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার করে অনুতাপ করি, যেন 
ঈশ্বর আমাদের আরোগ্য দান করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বর যেমন তাঁর ভাববাদী এলিয়ের 



159 
 

প্রার্থনাকে সম্মানিত করেছিলেন, তিনি আমাদেরও প্রার্থনা শুনবেন। আসুন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে 
প্রার্থনা করি, একথা জেনে যে, তিনি সব সৎকর্মের ঈশ্বর! 
 
উপসংহার 
যাকোবের পত্রটি হল যেন আত্মিক স্বাস্থ্য–পরীক্ষার একটি গ্রন্থ। তিনি যা লিখেছেন, আসুন আমরা 
বিশ্বাসের কতগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বিবেচনা করি এবং ভেবে দেখি, আমাদের বিশ্বাস আমাদের 
কাজকর্ম ও আচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় কি না। 
১. পরীক্ষা ও প্রলোভনের ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে সাড়া দেন? আপনি কি নম্রতায়, ঈশ্বরের 
 ইচ্ছার অধীনে থেকে সাড়া দেন?      
২. ঈশ্বরের বাক্য কি আপনার কথা ও কাজের মানদণ্ড? 
৩. আপনার থেকে ভিন্ন সামাজিক শ্রেণীতে যে লোকেরা থাকে, তাদের প্রতি আপনি 
 কীরকম আচরণ করেন? আপনি কি পক্ষপাতিত্ব দেখান? 
৪. ঐশ প্রজ্ঞা থেকে যে নম্রতা আসে, আপনি কি তা প্রদর্শন করেন, না এক স্বার্থপর ও 
 জাগতিক প্রজ্ঞার আচরণ আপনি করে দেখিয়েছেন? জগৎ কি আপনার বন্ধু? 
৫. আপনার হৃদয় সম্পর্কে আপনার কথাবার্তা কী প্রকাশ করে? বিষয়-সম্পত্তির উপরে 
 আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, কষ্টভোগে আপনার ধৈর্য ও আপনার প্রার্থনাশীল জীবন কি 
 শাশ্বতকালের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি ও দৃঢ় প্রত্যাশার কথা সূচিত করে? 

 
বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর শোনেন। 

 
     
   
 


