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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) 
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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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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
ভূমিকা 

বর্তমান যুগে লোকেরা যে-কোনো সময়ের থেকেও বেশি, জীবনের কঠিনতম সব প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়ার অনুসন্ধান করছে। লোকেরা জানতে চায় আমরা কে, আমরা কীভাবে এখানে এলাম, আমাদের 
অভিপ্রায় কী, আর কী-বিষয় এই নিখিল বিশ্বকে চালিয়ে যাচ্ছে। বাইবেলের পাতায় পাতায় এই সব 
প্রশ্নের ও আরও বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। এ এক আশ্চর্যজনক পুস্তক, যা আমাদের 
নিজেদের উপরে নয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বের স্রষ্টার উপরে দৃঢ় প্রত্যাশা রাখতে শেখায়। 
আদিপুস্তক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনও কোনো বিতর্ক উত্থাপন করেনি, কারণ তাঁর 
অস্তিত্ব ও পরাক্রম শুরু থেকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। প্রথম অধ্যায়েই আমরা সৃষ্টির 
অলৌকিক মহিমা প্রত্যক্ষ করি। রোমীয় ১:২০ পদ অনুসারে, এই অলৌকিক ঘটনাই ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দেয় : “জগৎ সৃষ্ট হওয়ার সময় থেকে, ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণাবলি – তাঁর 
শাশ্বত পরাক্রম ও ঐশী-চরিত্র –স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়েছে, তা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়ে 
বোঝা যায়, যেন কোনো মানুষ অজুহাত দিতে না-পারে।” আর তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে, কেবলমাত্র 
মানুষকেই তাঁর সাদৃশ্যে বা প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই মানুষই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে। আদিপুস্তক ৩য় অধ্যায়ে মানুষের প্রলোভনে পড়া ও পতিত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা বিবৃত 
আছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মানুষের দুষ্টতার কথা ও মহা বন্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ 
ন্যায়বিচারের কথা পড়ি। ১১শ অধ্যায়ে আমরা আবার মানুষের দুষ্টতা ও বাবিলের মিনার (উঁচু বাড়ি) 
তৈরি করার সময় ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ ন্যায়বিচারের বিষয় দেখতে পাই। ১২শ অধ্যায় আমরা এক 
প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সমাপ্ত হতে দেখি। এখানে আমরা ঈশ্বরের উদ্ধার কার্যের পরিকল্পনার কথা 
পড়ি। যে মানুষকে তিনি প্রথম তাঁর অনুগ্রহের পাত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন, তিনি হলেন অব্রাহাম, 
আমাদের বিশ্বাসের পিতৃস্বরূপ (গালাতীয় ৩:২৯)। 
রচয়িতা (লেখক) 
পুরাতন ও নূতন নিয়মের শাস্ত্র অনুযায়ী, বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের রচয়িতা হলেন মোশি 
(যিহোশূয় ৮:৩১; ইষ্রা ৭:৬; দানিয়েল ৯:১৩; প্রেরিত ৩:২২; রোমীয় ১০:৫)। প্রভু যীশুও যোহন 
৫:৪৫,৪৬ ও মার্ক ১:৪৪ পদে মোশির রচনার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এই পাঁচটি পুস্তকের 
সংকলনকে পেন্টাটিউক্ বা “পঞ্চপুস্তক” নামে অভিহিত করা হয়। ইহুদিরা প্রাথমিকরূপে এটিকে এক 
অভিন্ন কর্মের সংকলন মনে করত এবং এর নাম দিয়েছিল “তোরাহ”্ বা “বিধান” (ব্যবস্থা)। আবার 
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সময়বিশেষে একে “মোশির বিধান”-ও বলা হত। এ বিষয় নিশ্চিত নয় যে, কখন এই অভিন্ন কর্মকে 
একটি থেকে পাঁচটি অংশে বিভাজন করা হয়েছিল। 
সময়কাল 
১৫২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মোশির জন্ম হয় এবং তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ১২০ বৎসর। আদিপুস্তক 
সৃষ্টিকাহিনী দিয়ে শুরু হয়েছে এবং সমাপ্ত হয়েছে যোষেফের জীবনী দিয়ে, যাঁর বংশের মাধ্যমে 
প্রতিশ্রুত পরিত্রাতার আগমন ঘোষণা করা হয়েছিল। বাইবেলের অন্য ৬৫টি পুস্তক সম্মিলিতভাবে 
যত সময়কালের ইতিহাস বর্ণনা করে, আদিপুস্তকে তারও বেশি সময়কালের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভবিষ্যৎবক্তারা আগামী যে-সব বিষয়ের ভবিষ্যৎবাণী করতেন, তাঁদেরই মতো মোশিও সরাসরি 
ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন এবং তাঁকে যে-রকম বলা হত, তিনি সেই সব বিষয়ের 
কথা বলতেন। ২ পিতর ১:২১ পদ অনুসারে, ঈশ্বরের আত্মা মোশিকে লিখবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। 
প্রসঙ্গ (থিম) 
আদিপুস্তকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল মঞ্চ, ঈশ্বরের মহিমা হল প্রসঙ্গ এবং মানবসমাজ, পাপ ও উদ্ধার 
হল কাহিনী। এই পুস্তকে বহু প্রথম বিষয়ের মধ্যে আমরা পড়ি প্রথম বিবাহের কথা, প্রথম পরিবারের 
কথা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ও ঢেউয়ের মতো পাপের নেমে আসা পরিণতির কথা। আমরা 
দেখি প্রথম ত্রুটিপূর্ণ পরিবারকে, প্রথম এক পরিবার, যাঁরা নিখুঁত-সিদ্ধ অবস্থায় থেকেও পতিত 
হয়েছিলেন। আমরা সেখানে প্রথম খুন বা নরহত্যা সংঘটিত হতে দেখি এবং এমন এক সংস্কৃতির 
উল্লেখ পাই, যা ঐশ-নির্দেশ ছাড়াই কার্যকর হয়েছিল। হিব্র ুজাতির এই সব লোকের দ্বারাই, ঈশ্বর 
সমস্ত জাতির জন্য পরিত্রাণ (পাপ থেকে মুক্তি) আনয়ন করেছেন। তাঁর প্রতিজ্ঞাত প্রজাদের 
মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর উদ্ধারকর্তাকে এই জগতে প্রেরণ করেছেন। ১ পিতর ২:৯ পদে বলা হয়েছে, তিনি 
এক প্রজাসমাজকে মনোনীত করেছেন যেন তারা হয় “এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-
সম্প্রদায়, এক পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ নিজস্ব এক প্রজা, যেন তোমরা তাঁরই 
গুণকীর্তন করতে পারো, যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আহ্বান করে তাঁর আশ্চর্য জ্যোতির 
মধ্যে নিয়ে এসেছেন।”  
 যদিও সমস্ত শাস্ত্রেরই মূল প্রসঙ্গ হল ঈশ্বরের মহিমা, কিন্তু আদিপুস্তকের প্রথম ১২টি 
অধ্যায়ের ঘটনাপরম্পরা আমাদের কাছে দুটি বিষয় প্রকাশ করে। প্রথমত, মানবজাতির কোনো 
পরিবর্তন হয়নি। আমরা সবাই একই পাপ নিয়ে একই ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সংঘর্ষ করি, আর তাদের 
মতোই একই ধরনের প্রশ্ন সব করি, যাদের কথা বাইবেলের কাহিনীগুলিতে লিখিত আছে। দ্বিতীয়ত, 
মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সংযোগ বা যোগাযোগের কাহিনীগুলি পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর 
হলেন বাস্তব ও তাঁর ব্যক্তিসত্তা আছে, আমাদের জীবনের এক সহজাত তাৎপর্য আছে এবং মানুষের 
স্রষ্টার সঙ্গে এক নিদারুণ সম্পর্কের প্রয়োজন। ঈশ্বরকে ছাড়া মানুষ কখনোই সম্পূর্ণ হতে 



6 
 

পারে না। স্রষ্টার সঙ্গে এক ব্যক্তিগত, অন্তরে বসবাসকারী সম্পর্ক ছাড়া মানুষ কখনোই তার 
জীবনের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার বা পূর্ণ করতে পারে না। 
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
প্রথম পাঠ : প্রথম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর তাঁর সষৃ্টির মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করেন, 

তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর আছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে সমস্ত 
প্রশংসা পাওয়ার তিনি যোগ্য। 
 
১ম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১:১-৫ 
 ১. প্রথম থেকেই কে অস্তিত্বমান ছিলেন? 
 ২. “আদিতে” বা সর্বপ্রথমে ঈশ্বর কী সৃষ্টি করেছিলেন? 
 ৩. ঈশ্বরের কথা বা বাক্যের মাধ্যমে সব কিছু অস্তিত্বমান হয়েছিল – এর দ্বারা  
  ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা কী-শিক্ষা লাভ করতে পারি? 
 ৪. ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে যোহন ১:১ ও ১৪ পদে কী বলা হয়েছে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১: ৬-৯ 
 ১. প্রথম দিনেই কী-ঘটনা ঘটেছিল, বর্ণনা করো। 
 ২. ঈশ্বর সময় সৃষ্টি করেছিলেন, একথা জানা গুরুত্বপূর্ণ কেন? 
 ৩. দ্বিতীয় দিনে কী-ঘটেছিল? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১:১০-১৯ 
 ১. তৃতীয় দিনে কী-ঘটেছিল, বর্ণনা করো। 
 ২. চতুর্থ দিনে কী-ঘটেছিল, বর্ণনা করো। 
 ৩. ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে তিনি কী-বলেছিলেন? 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১:২০-২৫ 
 ১. পঞ্চম দিনে ঈশ্বর কী-করেছিলেন? 
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 ২. ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আশীর্বাদ করে একটি আদেশ দিয়েছিলেন।	  সেটি  
 কী?  
 ৩. ২৪,২৫ পদে ঈশ্বর কী সৃষ্টি করেছিলেন? 
 ৪. ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন, তা তিনি কীভাবে বর্ণনা করেছেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১:২৬-৩১ 
 ১. ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর কী সৃষ্টি করেছিলেন? 
 ২. ২৬ পদ অনুসারে, ঈশ্বর “আমাদের প্রতিমূর্তিতে” মানুষ সৃষ্টি করা স্থির  
  করেছিলেন। এর অর্থ কী? 

৩. ঈশ্বর কি মুখের কথায় মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন? কীভাবে তিনি মানুষ সৃষ্টি  
  করেন? 
 ৪. ঈশ্বর কীভাবে মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন? 
 ৫. ২৮ পদে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁকে কিছু আদেশ দেন। সেগুলি কী কী? 
 ৬. ৩১ পদ অনুযায়ী, ঈশ্বর যে সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলি সম্বন্ধে কী  
 মন্তব্য করেছেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
প্রথম পাঠ : “আদিতে ঈশ্বর … !”       
পাঠ :   ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  “আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন।” 
বিষয়গত বাক্য : স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর তাঁর সষৃ্টির মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করেন, তাঁর 
   সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর আছে এবং তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে  
   সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার তিনি যোগ্য। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি যা বিশ্বাস করি, তা আমি নিজের ও অন্যদের  
   সম্পর্কে কী বিশ্বাস করি, তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।    
সংক্ষিপ্তসার : আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের এক দৃঢ় 
ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করে। আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায় এই শব্দগুচ্ছ দিয়ে শুরু হয়েছে, “আদিতে 
ঈশ্বর …।” সব কিছুর প্রারম্ভে একা ঈশ্বর অস্তিত্বমান ছিলেন। তিনি অন্য সব কিছু ছাড়াই 
অস্তিত্বমান থাকতে পারেন এবং অতিরিক্ত কিছুই তাঁর প্রয়োজন হয় না। এই সত্যই সৃষ্টিকর্মের 
সত্যকে সমর্থন করে। ঈশ্বর হলেন নিখিল বিশ্বের উৎস। যিরমিয় ৫১:১৫ পদে বলা হয়েছে, “সদাপ্রভ ু
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নিজের শক্তিতে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জ্ঞান দ্বারা জগৎ স্থাপন করেছেন ও বুদ্ধি দ্বারা আকাশ 
বিছিয়ে দিয়েছেন।” যিনি সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যেই সব কিছুর পূর্ণতা পাওয়া যায় 
(যোহন ১৫:৫; ইফিষীয় ২:১০; প্রকাশিত বাক্য ৪:১১)। আমরা যেমন এবং আমরা যা-কিছু করি, তিনি 
সেই সমস্তের শুরু ও শেষ। জীবনের পূর্ণতার জন্য ঈশ্বরকে পরমরূপে প্রয়োজন। ঈশ্বরকে বাদ 
দিয়ে আমরা আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে বুঝতে পারি না। আমরা নিজেদের, চারপাশের লোকজনেদের 
ও স্বয়ং ঈশ্বরকে বুঝতে পারি না। ঈশ্বর ছাড়া আমাদের আর কোনো উত্তর নেই। তবুও, যতক্ষণ 
না আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের পরিকল্পনা, ব্যক্তিত্ব, বন্ধুত্ব, পরিবার বা সময়ের শুরুতে ঈশ্বর 
আছেন বলে মেনে নিই, জীবন হবে শাশ্বতকালব্যাপী উদ্দেশ্যহীন, ফলহীন এবং অপচয়িত। 
আদিতে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর যখন সৃষ্টিকর্ম শুরু করলেন, সময়কালেরও শুরু হল। সৃষ্টি 
করা (হিব্র:ু বারা) শব্দটি আদিপুস্তক ১:১ পদে গোলক আকৃতির বস্ত ুসৃষ্টি করাকে, ১:২১ পদে জীবন 
সৃষ্টি করাকে এবং ১:২৭ পদে মানবজাতি সৃষ্টি করাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বর 
বিশ্বমণ্ডলকে শূন্যের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদিপুস্তক ১ম অধ্যায়ে, “ঈশ্বর বললেন, … 
হোক, আর তেমনই হল” শব্দগুচ্ছ দশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ঈশ্বরের কথিত বাক্য এবং সৃষ্টির আকার 
প্রাপ্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, তা গুরুত্বপূর্ণ। গীতসংহিতা ৩৩:৬ পদে বলা হয়েছে, “আকাশমণ্ডল 
নির্মিত হল সদাপ্রভুর বাক্যে” এবং হিব্র ু১১:৩ পদে আমরা পড়ি, “বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, 
নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরের আদেশে রচিত হয়েছিল।” ঈশ্বর তাঁর বাক্যের (উচ্চারিত শব্দ) দ্বারা সৃষ্টি 
করেছিলেন এবং যে বাক্যের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল, তিনি প্রভু যীশ ুছাড়া আর কেউ নন। যোহন 
১:১ পদ দেখুন, “আদিতে বাক্য ছিলেন, সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন।” 
যোহন ১:১৪ পদে লেখা আছে, “সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদেরই মধ্যে কিছুকাল বসবাস 
করলেন৷” এই সত্য জানা অত্যন্ত সুন্দর যে, যখন বিশ্বাসে আমরা শাস্ত্র পাঠ করি, তখন বুঝতে 
পারি, যে বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সেই বাক্যই বর্তমানে আমাদের জীবনে 
কার্যশীল আছেন (হিব্র ু৪:১২)। 
 
 
 ঈশ্বর সম্পর্কে আমি যা বিশ্বাস করি, তা আমি নিজের ও অন্যদের সম্পর্কে যে-রকম ভাবি, 
তাকে প্রভাবিত করবে।    
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
দ্বিতীয ়পাঠ : ২-৩ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : আদম ও হবা পাপের কাছে সমর্পিত হয়ে তার পরিণাম (বা ফল) 

ভোগ করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর উদ্ধারের এক বংশের (বা বীজ) প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ২:৪-১৭ 
 ১. সদাপ্রভু প্রথম মানবের জন্য যে=ধরনের গৃহের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বর্ণনা  
  করো। 
 ২. ঈশ্বর মানবকে কী-ধরনের কাজ দিয়েছিলেন? কেন তুমি মনে কর যে, কাজ  
  করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার (উপদেশক ৫:১৯)? 

৩. এই ধরনের সুন্দর পরিবেশ ও সরবরাহ বা জোগানের মধ্যেও, কোন্ একটি  
 বিষয়ের অনুমতি ঈশ্বর দেননি? (১৬,১৭ পদ) 

 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ২:১৮-২৫ 
 ১. ঈশ্বর আদমের মধ্যে কী-প্রয়োজন দেখতে পেয়েছিলেন, যা ওই বাগান তাঁকে  
  দিতে পারেনি? 
 ২. ঈশ্বর কীভাবে নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন? 
 ৩. ঈশ্বর নারীর মধ্যে যে মূল্যমান রেখেছেন, তা এবং বিবাহের উদ্দেশ্য কি তুমি  

 বুঝতে পারো? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৩:১-৭ 
 ১. সাপের মাধ্যমে কে কথা বলেছিল? (প্রকাশিত বাক্য ১২:৯) 
 ২. মথি ১৩:১৯, যোহন ৮:৪৪ ও ১ পিতর ৫:৮ পদের সাহায্য নিয়ে তুমি কি এই  

 শয়তানের বর্ণনা দিতে পারো?  
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৩. হবা কী-করেছিলেন, যার দ্বারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা তাঁর পক্ষে সহজ  
 হয়েছিল? (যাকোব ৪:৭) 
৪. নারীর (হবার) মধ্যে কোন্ কামনা জাগিয়ে তোলা হয়েছিল, যা ১ যোহন ২:১৫- 
 ১৭ পদে পাওয়া যায়? এই সব কামনা, যেগুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা  
 কীভাবে সেগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করব? (রোমীয় ৬:১১-১৪) 

 ৫. প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঈশ্বর কী-দিয়ে আমাদের সাহায্য  
  করেছেন? (রোমীয় ৮:৮,৯; ১ করিন্থীয় ১০:১৩; হিব্র ু২:১৮) 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৩:৮-২৪ 

১. আদম ও হবার পাপের কী কী পরিণাম হয়েছিল, তা লেখো। (তোমার উত্তরে ৭  
 পদটি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।) 

 ২. নিজের পাপের জন্য আদম কার উপরে দোষারোপ করেছিলেন? 
 ৩. হবা কার দোষ দিয়েছিলেন? 
 ৪. ঈশ্বর কাকে দোষ দিয়েছিলেন? (দ্রষ্টব্য: রোমীয় ৫:১২-১৪) 
 ৫. ঈশ্বর যার যার উপরে যে-সব অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেগুলি বর্ণনা করো: 
   ক) সাপের উপরে (হিব্র ু২:১৪,১৫) 
   খ) হবার উপরে 
   গ) আদমের উপরে 
   ঘ) পৃথিবীর (ভূমির) উপরে 

৬.  ১ যোহন ১:৮,৯ পাঠ করো। তোমার এমন কোনো পাপ আছে কি, যা এখনই  
 স্বীকার করা যেতে পারে? 

 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৩:২০-২৪ 

১. আদম ও হবার জীবনে পাপ ধ্বংস করেছিল, এমন কোনো জিনিসের নাম কি  
 তুমি বলতে পারো? 

 ২. ২১ পদ অনুযায়ী, ঈশ্বর আদম ও হবার জন্য কী জোগিয়ে দিয়েছিলেন? 
 ৩. হিব্র ু৯:২২ পদ অনুযায়ী, রক্তের বলিদান সম্পর্কে আমরা কী শিখতে পারি? 
 ৪. আমরা এই সত্য এখানে কীভাবে দেখতে পারি যে, খ্রীষ্ট “ঈশ্বরের মেষশাবক,  

 যিনি জগতের পাপ অপসারিত করেন?” (যোহন ১:২৯) 
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ষষ্ঠ দিন 
২য ়পাঠ :   মানবের পাপে পতন        
পাঠ :   আদিপুস্তক ২-৩ অধ্যায় 
মূল পদ :  ৩:৬ পদ, “নারী যখন দেখলেন, ওই বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চোখের পক্ষে 
   লোভজনক এবং ওই বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলে বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তার  
   ফল পেড়ে ভোজন করলেন। পরে নিজের মতো তাঁর স্বামীকেও দিলেন, 
   আর তিনিও ভোজন করলেন।” 
বিষয়গত বাক্য : আদম ও হবা পাপের কাছে সমর্পিত হয়ে তার পরিণাম (বা ফল) ভোগ  
   করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর উদ্ধারের এক বংশের (বা বীজ) প্রতিশ্রুতি  
   দিয়েছিলেন। 
জীবনের নীতি : আমাদের আত্মিক চোখ যেন খুলে যায়, যেন যে-কোনও পাপ যা  
   আমাদের পিতা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, তা আমরা দেখতে পাই  
   ও তা স্বীকার করে তাঁর কাছে ফিরে আসি এবং প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের রক্তের 
   মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ হই।        
সংক্ষিপ্তসার : দ্বিতীয় অধ্যায়, সাব্বাথ-দিন বা বিশ্রামবারের ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। 
সপ্তমদিনে ঈশ্বর এমন একজনরূপে বিশ্রাম বা বিরতি গ্রহণ করেছিলেন, যিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে সন্তুষ্ট 
বা পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। আমাদের অনুসরণ করার জন্য ঈশ্বর এক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা 
যেন একটি দিন বেছে নিয়ে সেই দিনে প্রভুর সঙ্গে সহভাগিতা করি ও তাঁর পরিচর্যায় উৎসর্গ করি। 
মানুষের প্রথম সাব্বাথ-দিন পালন আমরা দেখতে পাই যাত্রাপুস্তক ১৬:২৩ পদে। দশ আজ্ঞার 
অন্যতমরূপে ঈশ্বর মোশিকে এই বিধি দান করেছিলেন। সাব্বাথ-দিন পালনের বহুবিধ উপকার ও 
আশীর্বাদের কথা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যিশাইয় ৫৮:১৩,১৪ পদে। 
 দ্বিতীয় অধ্যাযের অবশিষ্ট অংশে আমাদের পুর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে লেখা হয়েছে। 
আদিপুস্তক ২:৭ পদে পড়ি, “আর সদাপ্রভু পৃথিবীর মাটি (ধুলো) থেকে মানবকে নির্মাণ করলেন এবং 
তাঁর নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন; এতে মানব সজীব প্রাণী হল।” মানুষের সৃষ্টি 
পশুপাখির সৃষ্টি থেকে আলাদা। আদিপুস্তক ১:২৭ পদে লেখা আছে, “ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে 
মানবকে সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাঁকে সৃষ্টি করলেন, নর ও নারীরূপে তাঁদের সৃষ্টি 
করলেন।” সব থেকে ভালো উপায়ে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে হলে বলা যেতে পারে, ঈশ্বরের শ্বাস 
আদমকে সজীব প্রাণীতে পরিণত করল। ঐশ্বরিক জীবনের শ্বাস বা আত্মা, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে 
অপরিহার্য। এ প্রাণ ও মনের প্রতিনিধিত্ব করে। এ চেতনা, অনুরাগ (ভালোবাসা) ও আবেগপ্রবণতার 
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অবস্থানকে সূচিত করে। এ ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাভাবনা ও কাজ করার প্রক্রিয়াকে উপস্থাপিত করে। এ 
মানুষকে সাহায্য করে তাঁর স্রষ্টাকে বুদ্ধিসমন্বিতভাবে ও আবেগগত উপায়ে যেন প্রত্যুত্তর করে। 
মানুষের মধ্যে জীবনের শ্বাস আছে, তার মধ্যে এক সম্ভাবনা আছে ঈশ্বরের সহকর্মীরূপে কাজ করার। 
ঈশ্ৱর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন, ঈশ্বরের সঙ্গে যৌথ অংশীদাররূপে কাজ করার আনন্দ আমরা 
উপভোগ করি, যা আমাদের জীবনকে মূল্য ও অর্থ প্রদান করে। এ এমন এক অভিপ্রায়, যা আমরা 
প্রত্যেকেই অনুসন্ধান করি। 
 যেহেতু ঈশ্বর তাঁদের নর ও নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন, এ-বিষয়ে উপসংহার টানা যুক্তিসংগত 
যে, ঈশ্বরই মানুষের বিবাহ-সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন। ঈশ্বর হলেন সব সম্পর্কের স্রষ্টা। তাঁর 
প্রজ্ঞা অনুযায়ী তিনি বুঝতে পারলেন যে, কোনো পুরুষের পক্ষে একা থাকা ভালো নয়, তাই তিনি 
আদমের জন্য একজন সাহায্যকারী জোগিয়ে দিলেন। হিব্র ু ezer শব্দটির অর্থ “সহায়ক” বা 
“সাহায্যকারী,” “সঙ্গী” ও “আশ্বাস” বা “সান্ত্বনাদায়ী।” কোনো কোনো স্থানে শব্দটি, 
“পাশে থেকে তার সঙ্গে ভার বহন করা” রূপে অনূদিত হয়েছে। এ-বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ যে, তাঁর সঙ্গে 
সহভাগিতা করার জন্য ঈশ্বর প্রথমে পুরুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিনি নারীকে সৃষ্টি করেন, যেন 
তিনি আদমের সঙ্গে সহভাগিতা করেন ও তাঁর ভার বহনে সহায়ক হন বা কাজে সাহায্য করেন। 
ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য প্রাথমিকরূপে বিবাহ-সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়নি, যেমন যীশ ু মার্ক 
১০:৬-৯ পদে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বিবাহের জন্য ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যেন মানুষ এক 
আত্মিক, সেই সঙ্গে শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর এই বন্ধন ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এক 
প্রতীকস্বরূপ প্রতিনিধিত্ব করা। আদম ও হবা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা 
উভয়েই ছিলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও প্রতিশ্রুতিসমূহের সহ-উত্তরাধিকারী। যেমন গালাতীয় ৩:২৭-২৯ 
পদে লেখা আছে, “কারণ তোমরা সকলে যারা খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হয়েছ, তারা সকলে খ্রীষ্টকে 
পরিধান করেছ। ইহুদি কি গ্রীক, ক্রীতদাস কি স্বাধীন, পুরুষ কি স্ত্রী বলে আর কিছু নেই, কারণ 
তোমরা সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে এক। আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তাহলে তোমরা অব্রাহামের 
বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তরাধিকারী।” 
 আমাদের অধ্যয়নের জন্য আদিপুস্তক ৩য় অধ্যায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এতে 
লেখা আছে মানুষের পাপপূর্ণতার আদি কথা, মৃত্য ুও পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস। এতে 
একজন পরিত্রাতা সম্পর্কে প্রথম প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে (আদিপুস্তক ৩:১৫)। এই অধ্যায়টি 
ধূর্ত সাপের ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়েছে। শয়তান সম্পর্কে আর কোনো তথ্য সেখানে  দেওয়া হয়নি, 
কিন্তু আমরা দ্রুত বুঝতে পারি যে, সে হল ঈশ্বরের বিরোধী এবং একজন প্রতারক। সে এদন উদ্যানে 
হবার সম্মুখীন হয়ে তাঁকে ঈশ্বরের চরিত্র ও তাঁর বাক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। সে হবাকে 
জিজ্ঞাসা করেছিল যে, ঈশ্বর তাঁদের উদ্যানে অবস্থিত সব গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন কি না। 
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হবা আত্মরক্ষা করলেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে অতিরিক্ত কথা যোগ করলেন, বললেন, তাঁরা 
ওই গাছটিকে স্পর্শও করতে পারেন না, কারণ তা করলে তাঁদের মৃত্য ুহবে। এর পর শয়তান ঈশ্বরের 
বাক্যের সত্যতা অস্বীকার করে এবং আদম ও হবা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন বলে সে ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হবা ও শয়তান, উভয়েই ঈশ্বরের বাক্য অদলবদল করার জন্য অপরাধী। এ-
সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২ পদে কঠোররূপে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্বামী কাছেই 
দাঁড়িয়েছিলেন, হবা প্রতারণা ও প্রলোভন, উভয়েরই কাছে নতি স্বীকার করলেন, আর তিনি সেই 
নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন। তিনি তা নিয়ে আদমকেও দিলেন, আর আদমও তা খেয়ে ফেললেন। হবা 
পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা লজ্জায় আচ্ছন্ন হলেন। 
 তাদের বিদ্রোহের কারণে ঈশ্বর, তাঁর সৃষ্ট এই তিন প্রাণীর উপরে অভিশাপের বাণী উচ্চারণ 
করলেন। সাপ থেকেই তিনি শুরু করলেন। দিয়াবল (শয়তান) নৈতিকভাবে অধঃপতিত ও ঈশ্বরের দ্বারা 
অভিশপ্ত হল; সমস্ত মানবজাতির কাছে সে ঘৃণার পাত্র হল। এই শত্রুতা অনুগ্রহ ও নীতিভ্রংশতার 
মধ্যে, দুষ্ট ও সৎ বা ভক্তিবান লোকেদের মধ্যে এ জগতে নিরন্তর সংঘর্ষের কারণস্বরূপ হবে। 
কিন্তু, এই বিচারদণ্ড ঘোষণার মধ্যেও, সেই বংশ, খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি, পতিত মানবজাতির 
উদ্ধারকর্তার কথা ভাববাণী করা হয়েছিল আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে। এটিই ছিল খ্রীষ্ট সম্পর্কিত প্রথম 
ভবিষ্যৎবাণী, যা পরে যিশাইয় ৭:১৪, লূক ১:৩৪ ও গালাতীয় ৪:৪ পদে লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রলুব্ধকারী 
(শয়তান) এক মারাত্মক, কিন্তু অস্থায়ী আঘাত তাঁর গোড়ালিতে করবে, কিন্তু উদ্ধারকর্তা শেষে 
শয়তানের মাথা চূর্ণ করে তাকে পরাজিত করবেন (৩:১৫)। খ্রীষ্টের কষ্টভোগের এ ছিল এক 
ভাববাণীমূলক উল্লেখ, যখন তিনি আমাদের অপরাধসমূহের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন (যিশাইয় ৫৩:৪,৫)। 
 এর পরে, ঈশ্বর হবার দিকে ফিরলেন ও তাঁকে এক যন্ত্রণাময় জীবন যাপনের কথা বললেন, 
বিশেষত, তাঁর সন্তানধারণের সময়। তিনি আরও এক যন্ত্রণাভোগ করবেন এই বাক্যের মাধ্যমে, 
“তোমার স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে” (৩:১৬)। একথা ৪:৭ পদেও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ও 
তাঁর পরবর্তী সব নারীই নিজের নিজের স্বামীর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করবে, কিন্তু 
স্বামী তাঁর ইচ্ছাশক্তি নারীর উপরে প্রয়োগ করবে। বর্তমানে এই সংঘর্ষ বহুলরূপে পৃথিবীতে দেখা 
যায়, কিন্তু ইফিষীয় ৫:২২-৩৩ পদে যে-সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ সেগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। 
 আদমের প্রতি ঈশ্বরের উচ্চারিত বাণী কেবলমাত্র মানুষকে ঘিরে নয়, কিন্তু ভূমির প্রতিও 
প্রযোজ্য। সাপের যেমন বিচার হয়েছিল, তাতে সংঘর্ষ এক বাস্তবতার রূপ নিয়েছে, হবার বিচারের 
ক্ষেত্রে যেমন সম্পর্কের ফাটল অংশত রূপ পেয়েছে, তেমনই আদমের বিচারেও বেঁচে থাকার জন্য 
প্রাণপণ করাও এক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঁটাঝোপ, আগাছা, ঘাম ঝরানো, মানুষের 
অভিজ্ঞতার অংশ হয়েছে। রোমীয় ৮:২০ পদে লেখা আছে, “কারণ সৃষ্টি  ব্যর্থতায় কবলিত হয়েছিল, 
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তার নিজের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু যিনি তাকে কবলিত করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছায়।” পৃথিবী অভিশপ্ত হয়েছে 
এবং মানুষের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঈশ্বর যেমন সতর্ক করে বলেছিলেন, পাপের 
কারণে মানুষ মৃত্য ুও বিনাশ উপলব্ধি করতে পেরেছে। 
 অভিশাপ সত্ত্বেও, আমরা দেখি ২০,২১ পদে ঈশ্বর আদম ও হবার সুরক্ষা ও বিভিন্ন 
প্রয়োজনীয় বিষয় সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি পশুর চামড়া দিয়ে তাঁদের নগ্নতা আবৃত 
করলেন। এটি আবার এক প্রশিক্ষণের মুহূর্তও ছিল, কারণ সেই সময় থেকে, পাপের প্রায়শ্চিত্তের 
জন্য রক্ত ঝরানোর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো। এই রক্তপাতের নীতি সমগ্র 
বাইবেল জুড়েই চলে এসেছে, শেষে ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই তা পরিসমাপ্ত 
হয়েছে। 
 ঈশ্বর, শয়তান ও মানুষের চরিত্রের প্রাথমিক উপলব্ধি না-থাকলে, আদিপুস্তকের মৌলিক 
(ভিত্তিমূলগত) সত্যেরও মূল তথ্য উপলব্ধি করা যাবে না। পতনের সময় থেকে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা 
ও পরাক্রম সম্পর্কে সন্দেহ মহামারীর মতো আমাদের মনে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি 
যে, ঈশ্বর চান না আমাদের সব থেকে ভালো কিছু হোক, যে তিনি আমাদের পক্ষে সংঘর্ষ করেন না, 
যে তিনি বহু দূরে থাকেন, অথবা তিনি হিংস্র প্রকৃতির এবং আমাদের কোনো ধরনের যত্ন করেন না। 
ঈশ্বরের উপরে নির্ভর না-করে, হবা শত্রুর দ্বারা ঘোষিত এই সব মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস করেছিলেন। 
দুর্ভাগ্যবশত, আমরাও সে-রকমই করি। এই সব ধ্বংসাত্মক মিথ্যাগুলি শয়তনের হাতিয়ার বলে আমরা 
অবশ্যই শনাক্ত করব। শয়তান চায় ঈশ্বরের মহিমা হরণ করতে এবং চায়, আমরা যেন পিতার সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে না-পারি। এই সম্পর্ক আমরা যারপরনাই-রূপে কামনা করি। আমরা 
এগুলি অবশ্যই আমাদের প্রাণের বিপক্ষে শত্রুর কাছ থেকে আসা অস্ত্ৰরূপে দেখব ও সেগুলির 
প্রতিরোধ করব। সেই সব সময়ের জন্য অনুতাপ করব, যখন আমরা শয়তানের মিথ্যাচারের জন্য 
পতিত হয়েছিলাম, যেমন হবা হয়েছিলেন। 
 ঈশ্বরের চরিত্রের সম্পর্কে প্রতারিত হওয়ার অতিরিক্তরূপে, এ আমাদের পক্ষে অতি 
সাধারণ ব্যাপার, আমাদের শত্রুর ভূমিকা ও মানুষের দায়বদ্ধতা নাকচ করা বা বিভ্রান্ত করে দেওয়া। 
যদি আমরা না-বুঝি যে, আরা এক আত্মিক সংঘর্ষের যুগে বসবাস করছি, তাহলে বাস্তবতার অধিকাংশই 
আমরা ভুল বুঝব। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমাদের এক মন্দ শত্রু আছে, যে আমাদের 
প্রতারিত করতে ও প্রলোভনের প্রতি আকর্ষিত করতে পারে। সে চায় আমাদের ধ্বংস করে দিতে ও 
পিতার সঙ্গে আমাদের যে-সম্পর্ক আছে, তা নষ্ট করে দিতে। কিন্তু, ক্রুশে তাকে জয় করা হয়েছে। 
সে পিতার হাত থেকে আমাদের কেড়ে নিতে পারে না, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার তার অধিকার 
নেই এবং অনুতাপ করা থেকে আমাদের বিরত করতে পারে না। আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের 
দোষী করাকে প্রত্যাখ্যান করব না এবং নিজেদের পাপও ঢেকে রাখব না, নিজেদের অপরাধ গোপন 
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করে রেখে নিজেদের সমস্যার জন্য অপরকে দোষ দেব না। নিজেদের ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করলে, 
মাংসকে ক্রুশবিদ্ধ করলে এবং শত্রুর প্রতিরোধ করলে অনুগ্রহ লাভ করা যায়। 
 
যে-কোনো পাপ, যা আমাদের পিতার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, তার জন্য যেন 
আমাদের আত্মিক চোখ খুলে যায় এবং আমরা পাপস্বীকার করতে পারি ও যীশুর 

রক্তের মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ হতে পারি। 
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
তৃতীয় পাঠ : ৪-৫ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : ঈর্ষা ও বিশ্বাসের অভাবের কারণে কয়িন তার ভাই হেবলকে হত্যা 
করেছিল। 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৪:১-৫; হিব্র ু১১:৪,৬ ও হিব্র ু১২:১৪,১৫ 
 ১. এই পৃথিবীতে প্রথম কোন্ সন্তানদের জন্ম হয়েছিল? তাদের কার কী পেশা  
  ছিল? 

২. আপনি যা পাঠ করেছেন, তার উপরে ভিত্তি করে আপনার কী-মনে হয়, ঈশ্বর  
 কেন হেবলের উপহার গ্রাহ্য করেছিলেন, কিন্তু কয়িনের করেননি? 
৩. আদিপুস্তক ৪:১-৫ পদ অনুযায়ী, হেবলকে হত্যা করার আগেই, ঈশ্বরের, হবার  
 ও নিজের জীবনের প্রতি কয়িনের কী-রকম মনোভাব ছিল? 

 ৪. কয়িনের অসুখী ও ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রধান কী-কারণ ছিল বলে আপনার মনে হয়? 
 ৫. হিব্র ু১৩:১৫,১৬ পদ অনুযায়ী, কোন্ দ’ুধরনের বলিদানে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৪:৬-৮ 
 ১. ১ করিন্থীয় ১০:১৩ পদের সঙ্গে আদিপুস্তক ৪:৬-৮ পদের তুলনা করুন।	    
  আদিপুস্তক ৪:৬-৮ পদের কোন্ শব্দগুচ্ছ বলে দেয়ে যে, ঈশ্বর কয়িনের জন্য 
  প্রলোভন “এড়িয়ে যাওয়ার” এক উপায়ও করে রেখেছিলেন?  
 ২. আদিপুস্তক ৪:৬,৭ পদ থেকে কয়িনের অসুখী হৃদয় সম্পর্কে ঈশ্বরের কোমল  
  উপলব্ধির কথা কীভাবে বোঝা যায়? 
 ৩. কয়িনের হৃদয়ে কোন্ ধরনের পাপ গুঁড়ি মেরে প্রবেশ করছিল বলে আপনার  
  মনে হয়? 
 ৪. ১ যোহন ৩:১০-১৬ পদ অনুযায়ী, একজন বিশ্বাসী কী-ধরনের আচরণ করে? 
 ৫. ১ যোহন ৩:১২ পদ অনুযায়ী, কয়িন কেন তার ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৪:৯-১৬ 
 ১. ভাইকে হত্যা করার পরিণামস্বরূপ কয়িন হয়তো দুঃখ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু  
  প্রকৃতরূপে সে অনুতপ্ত হয়নি। কোন্ পদগুলি পড়লে একথা বোঝা যায়? 

২. ২ শমূয়েল ১২:১৩ ও গীতসংহিতা ৫১ পাঠ করুন। দণ্ডঘোষণার পরে দাউদের  
 বলা কথা ও আচরণ এবং কয়িনের বলা কথা ও আচরণ তুলনা করুন। 

 ৩. আমাদের পাপ করা এবং ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের পুনরায় গৃহীত হওয়া সম্পর্কে  
  ১ যোহন ১:৫-১০, গীতসংহিতা ৩৪ ও গীতসংহিতা ৬৬:১৮ পদ আমাদের কী- 
  কথা বলে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৪:১৬-২৬ 
 ১. কীভাবে এই শাস্ত্রাংশ নিচের কথাগুলি প্রকাশ করে? 
  ক) কয়িনের বংশধরেরা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য ও তাঁর আদেশ অমান্য করেছিল? 
  খ) কয়িনের বংশধরেরা বহুগামিতা (বহুবিবাহ) ও নরহত্যার জন্য গর্ব করত? 

২. হেবলের মৃত্যুর পরে হবা কীভাবে ঈশ্বরের সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন? কোনো  
 কষ্টকর সময়ে ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন? (২ করিন্থীয় 
 ১:৪) 

 ৩. যিহূদা ১৪,১৫ পদ থেকে আমরা হনোক সম্পর্কে কী-শিক্ষা লাভ করি? আবার  
  হিব্র ু১১:৫,৬ পদ থেকেও? 

৪. হনোকের মতো আমরাও নিজেদের পরিবার ও আমাদের সমাজকে প্রভাবিত  
 করার জন্য কোন্ ধরনের ব্যক্তিগত অভ্যাস আপন করে নিতে পারি? (আরও  
 দেখুন, মীখা ৬:৮, হিব্র ু১২:১-৩ ও ১ যোহন ১:৭-৯)। 

 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৫ম অধ্যায় 
 ১. কত বার আপনি দেখতে পান, লেখা আছে যে, “আর তাঁর মৃত্য ুহল,” যা   
  পাপের পরিণামকে প্রদর্শিত করে? 
 ২. পাপ ও মৃত্য ুসম্পর্কে পৌল রোমীয় ৫:১২ ও ৬:২৩ পদে কী-বলেছেন? 
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 ৩. বৃদ্ধতম ব্যক্তি কে ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁর কত বয়স হয়েছিল? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৩য ়পাঠ :   “আমার পথ না ঈশ্বরের পথ?”      
পাঠ :   আদিপুস্তক ৪,৫ অধ্যায় 
মূল পদ :  ৪:৭ পদ, “একথা কি সত্যি নয় যে, তুমি সঠিক কাজ করলে তা ভালো  

  হবে? কিন্তু তুমি যদি সঠিক কাজ না-কর, পাপ দরজায় এসে গুঁড়ি মেরে  
  থাকবে। এ তোমার উপরে কর্তৃত্ব করতে চাইবে, কিন্ত তুমি অবশ্যই তা 
  বশ্যতাধীনে রাখবে।” 

বিষয়গত বাক্য :  ঈর্ষাবশত ও বিশ্বাসের অভাবের কারণে কয়িন তার ভাই হেবলকে হত্যা  
   করেছিল। 
জীবনের নীতি : বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব।     
 
সংক্ষিপ্তসার : হবার প্রথম সন্তানের নাম কয়িন। তা কত না আনন্দের ব্যাপার ছিল! হবা হয়তো 
ভেবেছিলেন, কয়িনই ছিলেন ৩:১৫ পদের প্রতিশ্রুত সন্তান, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, সে কত না 
দুঃখই বয়ে এনেছিল।  
 হবার আর একটি সন্তান হল। তিনি তাঁর নাম রাখলেন হেবল। উভয় সন্তানকেই দেখে মনে হয়, 
ঈশ্বরের কাছে উপহার নিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের দায়বদ্ধতা ছিল। ৪:৪ পদে আমাদের বলা হয়েছে, 
“সদাপ্রভু হেবলকে ও তাঁর উপহার গ্রাহ্য করলেন।” এই পাঠ্যাংশে বলা হয়নি যে, ঈশ্বর কেন 
কয়িনের উপহার থেকে হেবলের উপহারকে গ্রাহ্য করলেন। প্রকৃত কারণ এই হতে পারে যে, কয়িন এক 
বিনা-রক্তের উপহার উৎসর্গ করেছিলেন, যদিও ঈশ্বর এক নমুনা স্থাপন করে গ্রহণযোগ্য 
বলিদানরূপে পশুর রক্ত উৎসর্গ করে আদম ও হবার জন্য আবরণ প্রস্তুত করেছিলেন। এ ছিল জগতের 
পাপের জন্য যীশুর রক্তসেচনের এক পূর্বছায়াস্বরূপ (১ করিন্থীয় ৫:২১)। যদি উভয় সন্তান-ই 
প্রায়শ্চিত্তমূলক বলিদান ছাড়া, এক উপহার ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করতেন, কয়িনের মনের বা 
হৃদয়ের ব্যাপারটি তবুও অনুল্লেখিত থেকে যেত। হিব্র ু ১১:৪ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে, হেবল 
বিশ্বাসে তাঁর উপহার উৎসর্গ করেছিলেন। কয়িন তা করেননি, যা তার আচরণে ও কাজে প্রকাশ 
পেয়েছিল।     
 কয়িনের উপহার জটিলতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা ঈশ্বরের প্রতি তার প্রকৃত আচরণকে 
প্রকাশ করেছিল এবং দুষ্টতার ফল উৎপন্ন করেছিল। কয়িন ভেবেছিল তার প্রতি অন্যায় আচরণ করা 
হয়েছে। তা-ই সে নিজের অতৃপ্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি দোষরোপ করেছিল। যাকোব ৪:১,২ 
পদে যা বলা হয়েছে, সে হল তার এক দৃষ্টান্তস্বরূপ : “তোমাদের মধ্যে কী-কারণে সংঘর্ষ ও বিবাদ 
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ঘটে? তোমাদের মধ্যে যে-সব অভিলাষ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত, সেগুলিই কি তার উৎস নয়? তোমরা 
কিছু পেতে চাও, কিন্তু তা পাও না। তোমরা হত্যা কর, লোভ কর, কিন্তু যা পেতে চাও, তা 
তোমরা পাও না। তোমরা বিবাদ কর ও সংঘর্ষে লিপ্ত হও। তোমরা ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না, 
তাই তোমরা পাও না।” কয়িন চেয়েছিল তার নিজস্ব উপায়ে জীবনধারণ করতে ও নিজস্ব উপায়ে 
ঈশ্বরের উপাসনা করতে। নিঃসন্দেহে, সে নিজের গৌরবের জন্য এরকম করতে চেয়েছিল। মহা করুণার 
এক প্রদর্শনরূপে, ঈশ্বর কয়িনের সম্মুখে অবতীর্ণ হলেন এবং এই সত্য জ্ঞাপন করলেন যে তার 
কার্যাবলি ও আচরণের জন্য তার নিজেকেই দোষ দেওয়া উচিত। তিনি কয়িনকে সতর্ক করে দিয়ে 
বললেন যেন সে তার অহংকার ও স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য অনুতাপ করে ও পাপের প্রতিরোধ 
করে, যা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে। দুর্ভাগ্যপূর্ণরূপে, কয়িন ঈশ্বরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করল 
এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তার ভাইকে হত্যা করল। ঈশ্বর পুনরায় যখন তার সম্মুখীন হলেন এবং 
তার পাপের পরিণাম সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন, কয়িন আবার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ 
প্রকাশের তীব্র অভিযোগকারী মনোভাব ব্যক্ত করল। সে চিৎকার করে বলল, “আমার শাস্তি আমার 
পক্ষে সহ্য করার থেকেও বেশি” (৪:১৩)। কয়িনের ক্ষতি ছিল শাশ্বত। তার মনের মধ্যে যে সব পাপ 
লুকোনো ছিল, তার কাজগুলি সেগুলিই প্রকাশ করে দিল। এ আমাদের জন্যও এক গুরুগম্ভীর 
সাবধানবাণীস্বরূপ। আমাদেরও মনের মধ্যে এমন কোনো আচরণ আছে কি, যা দুষ্টতার কার্যকলাপ 
উৎপন্ন করে? আসুন, আমরা ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে ছুটে যাই এবং অনুতাপের মাধ্যমে তাঁর সামনে 
নিজেদের নত করি। কয়িন ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূরে সরে গিয়ে এক পরিবার রচনা করল। 
আদিপুস্তক ৪:১৬-২৪ পদে তার বংশধরদের নাম তালিকাভুক্ত আছে। দুঃখজনকরূপে, কেবলমাত্র 
হনোক, কয়িনের জ্যেষ্ঠ সন্তান ঈশ্বরের অনুগামী হয়েছিলেন। যদিও হনোক প্রথমদিকে ঈশ্বরের 
অনুসরণ করেননি, কিন্তু তাঁর পুত্রের জন্মের পরে হয়তো তাঁর মনের পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর 
জীবনের অবশিষ্ট কাল, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করেছিলেন। তাঁর নামের অর্থ “উৎসর্গীকৃত,” 
যার অর্থ, তিনি সেভাবেই জীবনযাপন করেছিলেন। ৩০০ বছর ধরে তিনি আত্মিক শক্তি ও সৌন্দর্যের 
জীবন যাপন করেছিলেন। এ ছিল বিশ্বস্ততার এক দীর্ঘ সময়। হিব্র ু১১:৫ পদে বলা হয়েছে, হনোক 
ঈশ্বরকে আনন্দ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁকে জীবন্ত স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং মৃত্যুর 
মাধ্যমে তাঁর রূপান্তরণ হয়নি।  
 হেবলের পরিবর্তে ঈশ্বর আদম ও হবাকে আরও একটি পুত্রসন্তান দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। 
তাঁরা তাঁর নাম শেথ রেখেছিলেন। ৪র্থ অধ্যায় শেথের বংশধরদের নাম উল্লেখ করে সমাপ্ত হয়েছে। 
শেথ ও তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে এই বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “তাঁরা সদাপ্রভুর নামে ডাকতে 
লাগলেন” (৪:২৬)। শেথ-এর বংশধরেরা কয়িনের বংশধরদের পাশাপাশি বসবাস করছিল, তবুও শেথের 
বংশধরেরা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত জীবনযাপন করা বেছে নিল, নিজেদের উদ্দেশে বেঁচে থাকার জন্য 
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নয়।  ৫ম অধ্যায়ে নোহের ভক্ত পূর্বপুরুষদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা মন্দ যুগেও ঈশ্বরের 
উদ্দেশে জীবনধারণ করেছিলেন। এই সব বংশতালিকায় আমরা লক্ষ্য করি, ঈশ্বরের কাছে 
ব্যক্তিগতভাবে এক একজন মানুষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে, ঈশ্বর লোকেদের নাম ধরে উল্লেখ 
করেছেন, তাদের জীবনকালের কথা বলেছেন এবং তাদের বংশধরদেরও নাম উল্লেখ করেছেন। শেথ-এর 
বংশে প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের জন্ম হয়।	  সব থেকে গুরুত্বপপরূ্ণ ব্যাপার হল, প্রত্যেক প্রজন্মের পুরুষ ও 
নারী অবশ্যই বিশ্বাসে ঈশ্বরের আজ্ঞানুবর্তী হওয়া বেছে নেবে, অথবা তারা নিজেদের মনোমতো 
জীবনযাপন করবে। এ হল এক হৃদয়গত ব্যাপার। আপনি নিজের পথ বেছে নেবেন, না ঈশ্বরের পথ? 
 

বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হওয়া যায় না। 
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
চতুর্থ অধ্যায় : ৬,৭ অধ্যায় 

   
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর দুষ্টদের বিচার করেন ও ধার্মিকদের সংরক্ষণ করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৬:১-১২; ২ পিতর ২:৪-৯, ৩:১-১০; যিহূদা ৫-৭ পদ 
 ১. পৃথিবীর উপরে যে দুষ্টতা ছিল, তা বর্ণনা করুন। 
 ২. পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্পর্কে ঈশ্বরের মনোভাব কী-রকম ছিল, তা বর্ণনা করুন। 
 ৩. এই শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে কী-শিক্ষালাভ করতে পারি? 
 ৪. বন্যাস্বরূপ বিচারদণ্ডের কারণ কী-ছিল বলে আপনি মনে করেন? কেন তিনি  

 এত দিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন? (আদিপুস্তক ১৫:১৬ ও ২ পিতর ৩:৯) 
 ৫. মানুষের আয়ুষ্কাল “হবে ১২০ বছর,” এর দ্বারা ঈশ্বর কী-বোঝাতে চেয়েছিলেন? 
  (আদিপুস্তক ৬:৩, ১ পিতর ৩:২০) 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৬:৮-২২ 
 ১. নোহ কীভাবে জানতে পারলেন যে, তাঁর জাহাজে ওঠার সময় হয়েছিল? 
 ২. জাহাজে তিনি তাঁর সঙ্গে কাকে কাকে নিয়েছিলেন? 
 ৩. কে জাহাজের দরজা বন্ধ করেছিলেন? 
 ৪. পৃথিবীতে কত দিন ধরে বৃষ্টিপাত হয়েছিল? 
 ৫. ১৭-২১ পদ অনুযায়ী, জল কত দূর পর্যন্ত উঠেছিল এবং তার পরিণাম কী-  

 হয়েছিল?  
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৬:৯ – ৮:১৯ ও হিব্র ু১১:৭ 
 ১. নোহ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এ সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়? 
 ২. বন্যার পূর্বে কি বৃষ্টি হয়েছিল? পদের উল্লেখ করুন। 
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 ৩. বন্যা সম্পর্কে কোন্ শব্দগুচ্ছ প্রকাশ করে যে, এর সঙ্গে পৃথিবীতে প্রবল  
  জলস্ফীতি বা তুমুল বিপর্যয় ঘটেছিল? 
 ৪. ঈশ্বর কীভাবে নোহের তত্ত্বাবধান ও সাহায্য করেছিলেন? 
 ৫. কী কী উপায়ে ঈশ্বর আপনার তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষা করেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৭:১১-২৪, মথি ২৪:৩৬-৪২, লূক ১৭:২৬,২৭ 
 ১. মথি ও লূকে উল্লেখিত লোকেরা কীভাবে নোহের সময়কালের লোকেদের মতো 
  ছিল? 
 ২. তারা কী-করতে ভুলে গিয়েছিল, যা ঈশ্বর চান আমরা যেন করি? 
 ৩. বর্তমান সময়ে ঈশ্বর এর থেকে কী সতর্কবাণী আমাদের দিতে চান? 
 ৪. ২ পিতর ৩:৩-৭ আমরা বর্তমানে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারি?  
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৬:১ – ৭:২৪ 
 ১. ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে আপনি কী শিক্ষা লাভ করেন? 
 ২. এই সপ্তাহে কাউকে আশীর্বাদ করার জন্য আপনি কী-করবেন? 
 
৪র্থ পাঠ :   “দুষ্ট লোকেরা সাবধান হোক”      
পাঠ :   আদিপুস্তক ৬,৭ অধ্যায় 
মূল পদ :  আদিপুস্তক ৬:১৭,১৮, “আকাশের নিচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু  
   আছে, সবাইকে বিনষ্ট করার জন্য আমি পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন  
   আনব, পৃথিবীর সকলে প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি  
   আমার নিয়ম স্থির করব; তুমি নিজের পুত্রদের, স্ত্রী ও পুত্রবধূদের সঙ্গে 
   নিয়ে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে।”   
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর দুষ্টদের বিচার করেন, কিন্তু ধার্মিকদের সংরক্ষণ করেন। 
জীবনের নীতি : নোহের বাধ্যতা, তাঁর নিজের জীবনের জন্য, তাঁর পরিবারের জন্য এবং 
   ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বহু আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল।   
সংক্ষিপ্তসার : আদিপুস্তক ৬:১-৪ পদের বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যায় 
“ঈশ্বরের পুত্রদের” শেথের বংশধর বলে বর্ণনা করেছে। এই লোকেদের ভক্তিপূর্ণ জীবন ও 
ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতার জন্য ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়। মানুষের কন্যারা অর্থে, এর বিপরীতে, 
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ভক্তিহীন কয়িনের বংশের কন্যা-সন্তানদের বোঝায়। এই মিশ্র বিবাহের ও মানুষের ক্রমশ 
অবক্ষয়ের পরিণামে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষের আয়ু সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত, 
তিনি মহা বন্যার দণ্ড নিয়ে এসেছিলেন। অন্য একটি ব্যাখ্যা হল, “ঈশ্বরের পুত্রেরা” হল পতিত 
স্বর্গদূতেরা, যারা স্বর্গ ত্যাগ করে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য এসেছিল এবং মানবকন্যাদের বিবাহ 
করেছিল। ঈশ্বরের পুত্র – এই শব্দগুচ্ছ ইয়োব ১:৬, ২:১ ও ৩৮:৭ পদে “দূত” বা “স্বর্গদূত” রূপে 
অনূদিত হয়েছে। ২ পিতর ২:৪,৫ ও যিহূদা ৬,৭ পদে নূতন নিয়মের দুটি পাঠ, এই ব্যাখ্যা সমর্থন করে। 
 যে বিষয়টি সুস্পষ্ট, তা হল, ৬:১-৪ পদে উল্লেখিত ঘটনাবলি মানবজাতির অবক্ষয়ের পথে 
অবদান রেখেছে। এই অবক্ষয়, ঈশ্বরের ধ্বংসাত্মক বিচার, মহা বন্যাকে ত্বরান্বিত করেছে। সব 
মানুষকেই ধ্বংস করা প্রয়োজন হয়েছিল। জলরাশি পাহাড়-পর্বতগুলিরও উপরে উঠেছিল (৭:১৯,২০) 
এবং বন্যার জল এক বছরেরও বেশি দাঁড়িয়েছিল (৭:৬ ও ৮:১৩) এবং তা সমস্ত ভূমণ্ডলকেই আবৃত 
করেছিল (২ পিতর ৩:৩-৭)। যে বিষয় আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, তা হল, ঈশ্বরের হৃদয় কখনও 
প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল না, কিন্তু মানুষের পাপের জন্য তিনি গভীররূপে দুঃখিত হয়েছিলেন। বন্যা ছিল 
করুণার এক কার্যস্বরূপ, দুষ্ট এবং ধার্মিক, উভয় প্রকার লোকদের জন্যই। ঈশ্বর চাননি, মানুষ যেন 
ক্রমাগত এই ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। 
 ঈশ্বর নোহের কাছে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন এবং নোহ ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করেছিলেন। ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তা করে তিনি তাঁর বিশ্বাস প্রমাণ করেছিলেন এবং তা তাঁর পক্ষে 
ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল (হিব্র ু১১:৭)। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, কেবলমাত্র নিজের 
পুত্রদের নয়, কিন্তু আপনি পুত্রবধূদের মনেও এই বলে বিশ্বাস উৎপন্ন করবেন যে, ঈশ্বর আপনাকে 
বলেছেন, মরুভূমির মাঝখানে একটি জাহাজ নির্মাণ করতে, যেখানে এর পূর্বে কখনও বৃষ্টি হয়নি? 
নোহ ছিলেন বিশ্বাসে পূর্ণ এক মানুষ। তিনি কাঠের সব পাটা তৈরি করলেন, প্রচার করলেন এবং ১২০ 
বছর ধরে লোকেদের যাচ্ছেতাই ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করলেন। আর এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি 
লোকদের কাছে আসন্ন বিচারদণ্ডের কথা বললেন, যা তাদের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক 
কল্পকাহিনীর মতো মনে হত। নোহ ও তাঁর পরিবারের পক্ষে এ-কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। 
আর দুর্ভাগ্যবশত, তাঁরা নিশ্চয়ই দারুণভাবে হতাশ হয়েছিলেন যে, একজন মানুষও তাঁদের উপর্যুপরি 
বিচারদণ্ড ও ঐকান্তিক প্রচারে কোনো প্রত্যুত্তর করল না। তবুও, বহু বছর যাবৎ তাঁদের কঠোর 
পরিশ্রম ও ফলহীন পরিচর্যার পরে, নোহ ও তাঁর পরিবার ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা দেখতে পেয়েছিলেন। 
 এ-বিষয় লক্ষ্য করা বেশ চিত্তাকর্ষক যে, নোহ নামটির অর্থ “বিশ্রাম।” এই ধরনের দুষ্ট 
প্রজন্মের মধ্যে বসবাস করে, তাঁর পিতামাতার প্রয়োজন হয়েছিল ভাবীকালে পরিবর্তনের 
প্রত্যাশা, যেন তাঁরা বিশ্রাম লাভ করেন। তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল পাপের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম 
করা থেকে বিশ্রাম পাওয়ার। নোহের জাহাজ সেই বিশ্রাম ও আশা জোগিয়েছিল। এটি খ্রীষ্টের 
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পুরাতন নিয়মের একটি ছবি, যা পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আমাদের 
বাঁচায় ও আশ্রয় দান করে। 
 
নোহের বাধ্যতা তাঁর নিজের জন্য, তাঁর পরিবারের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য 

বহ ুআশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল। 
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
পঞ্চম পাঠ : ৮,৯ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর নোহ ও সমস্ত মানবসমাজের সঙ্গে এক শর্তহীন চুক্তির 

সূচনা করেছিলেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৮:১-১৯ 
 ১. ৮:১ পদে আমরা কীভাবে দেখি যে, ঈশ্বর নোহ ও তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান  
  করেছিলেন? 
 ২. জাহাজ কোথায় এসে থেমেছিল? 
 ৩. কতদিন পরে নোহ জানালা খুলেছিলেন? 
 ৪. কোন্ দুটি পাখি নোহ বাইরে পাঠিয়েছিলেন এবং কী-ঘটেছিল? 
 ৫. নোহ কীভাবে জানতে পারলেন যে, জাহাজ থেকে বের হওয়ার সময় এসেছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৮:২০-২২ 
 ১. জাহাজ থেকে বের হয়ে আসার পরে নোহ প্রথম কী-কাজ করেছিলেন? 
 ২. নোহের এই কর্মের দ্বারা আমরা কী-বুঝতে পারি? 
 ৩. মানবসমাজ সম্পর্কে আদিপুস্তক ৮:২১ পদ আমাদের কী-কথা বলে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ১ যোহন ২:২; গীত ৫১:১৭; রোমীয় ১২:১ ও হিব্র ু১৩:১৫-১৭ 
 ১. আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে পশ ুউৎসর্গ আর কেন করি না? 
 ২. আজ আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশে কী-উপহার নিয়ে এলে তা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য  

 বলিদান হয়? (রোমীয় ১২:১)   
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৯:১-৭ 
 ১.  ঈশ্বর নোহকে এখানে কোন্ শাশ্বত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? 
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২. ঈশ্বর নোহকে কী-করতে বলেছিলেন এবং কী-করতে নিষেধ করেছিলেন? 
 ৩. অপর ব্যক্তির প্রাণ হরণ করা অন্যায়, এর প্রাথমিক কারণ কী? 
 ৪. আমরা কীভাবে অন্যদের দেখাব যে, মানুষের জীবন ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান? 
 ৫. জীবন এত মূল্যবান কেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন :  আদিপুস্তক ৯:৮-১৭ 
 ১. ৯ পদে, কার জন্য চুক্তিটির পুনরুক্তি করা হয়েছে? 
 ২. ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি আমাদের স্মরণ করানোর জন্য কোন্ চিহ্ন আমরা দেখে  
  থাকি?  
 ৩. ঈশ্বর কি তাঁর চুক্তি পালন করেছেন? এটি আপনার কাছে অর্থবহ কেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৫ম পাঠ :   “নোহের সঙ্গে কৃত চুক্তি”      
পাঠ :   আদিপুস্তক ৮,৯ অধ্যায় 
মূল পদ :  ৯:৯ “দেখো, আমি তোমার সঙ্গে ও তোমার পরে তোমার বংশধরদের 
   সঙ্গে আমার কৃত চুক্তি এখন সুনিশ্চিত করছি।” 
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর নোহ ও সমস্ত মানবসমাজের সঙ্গে এক শর্তহীন চুক্তির সূচনা  
   করেছিলেন। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা অসম্ভবকে সম্ভব করে।     
সংক্ষিপ্তসার : জাহাজ থেকে নোহের বের হয়ে আসা ইতিহাসে এক নূতন প্রারম্ভের সূচনা 
করল। নোহ ও সমস্ত মানবসমাজের সঙ্গে একটি চুক্তি স্থপিত হল। এতে ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনা রইল 
মানবজীবনকে সুশৃঙ্খল করে তোলার জন্য। 
১. প্রথমত, প্রকৃতিকে নির্ভরযোগ্য করা হল মেঘধনুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুরক্ষিত  
 করে যে, বিশ্বব্যাপী আর কোনো বিপর্যয় হবে না।  
২. দ্বিতীয়ত, মানুষের খাদ্যের জন্য পশুপাখি ও গাছপালা দেওয়া হল। বন্যার পূর্বে,  
 মানুষের খাদ্যতালিকায় কেবলমাত্র ফল ও শাকসব্ জি ছিল। 
৩. এর পরে, কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই প্রাণ হরণ করার অধিকার রইলো। সতর্কবাণী ছিল, “যে-কেউ 

কোনো মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষের দ্বারাই তারও রক্তপাত করা হবে, কারণ 
ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট হয়েছে।” এটি পরে যাত্রাপুস্তক ২০:১৩ পদেও পুনরাবৃত্তি 
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করা হয়েছে, “তোমরা নরহত্যা কোরো-না।” মানুষের সহজাত মূল্যমান, তার স্রষ্টা তাকে 
দিয়েছেন, যিনি মানুষের উপরে অসীম মূল্য স্থাপন করেছেন। 

৪. আরও একবার ফলবন্ত ও বহুবংশ হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
 এই সব নিয়ম অনুযায়ী জীবন যাপন করা প্রতিনিয়ত একথা স্মরণ রেখে করতে হত যে, 
“মানুষের অন্তরের কল্পনা তার যৌবনকাল থেকেই নিরন্তর মন্দ প্রকৃতির” (৮:২১)। মানুষের জীবন, 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে, ততদিনই থাকবে, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে (৮:২২)। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ ও 
দয়াল,ু উভয়ই ছিলেন। তিনি “নোহের সঙ্গে কৃত চুক্তির” মাধ্যমে তাঁর করুণা প্রদর্শন করলেন 
(৯:৮-১৭), যেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, বন্যার জলে তিনি আর কখনও সমস্ত মানবসমাজ 
ও পশুপাখিকে আর নিশ্চিহ্ন করবেন না। এ ছিল এমনই এক চুক্তি, যার মধ্যে কোনো শর্ত ছিল না। 
তাঁর অপার অনুগ্রহে, ঈশ্বর একটি চুক্তি স্থির করলেন এবং একটি চিহ্নের মাধ্যমে তাতে সিলমোহর 
দিলেন। সেই চিহ্ন ছিল মেঘধনু। আমরা অধিকাংশ সময় মেঘধনুর মাত্র অর্ধেক অংশ দেখতে পাই। 
অবশ্য, ভাববাদী যিহিষ্কেল, তাঁর দিব্যদর্শনে ঐশ-মহিমার পূর্ণ বৃত্তাকার মেঘধনু দেখেছিলেন 
(যিহিষ্কেল ১:২৮)। প্রকাশিত বাক্য ৪:৩ পদে, প্রেরিত যোহনও মেঘধনুর পূর্ণ বৃত্ত দর্শন 
করেছিলেন। বর্তমানে আমরা এর ছায়ামাত্র দেখি, কিন্তু একদিন মানুষের প্রতি তাঁর দয়ার, তাঁর 
ভালোবাসার ও তাঁর প্রজ্ঞার পূর্ণ বৃত্ত আমরা দেখতে পাব, যখন আমরা তাঁর মহিমার পূর্ণ বৃত্ত 
দর্শন করে তা বুঝতে পারব! 
 ৯:১৮,১৯ পদে উল্লেখিত নোহের তিন পুত্র, শেম, হাম ও যেফৎ-এর মাধ্যমে আমাদের 
ভূমণ্ডল পুনরায় জনপরিপূর্ণ হয়েছে। এ আমাদের এক অদ্ভুত ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দেয়, 
যখন নোহ মদ পান করে মত্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রেরা বিভিন্ন আচরণ করেছিল। হাম-কে 
অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি তাঁর পিতার নগ্নতা “দেখেছিলেন,” সম্ভবত একদৃষ্টে চেয়ে 
মনে মনে অশুদ্ধ চিন্তা করে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। এর অতিরিক্তরূপে, হাম তাঁর ভাইদের কাছে 
সেকথা ফলাও করে বলেছিলেন। শেম ও যেফৎ, তাঁদের পিতার লজ্জা প্রত্যক্ষ করতে চাননি। এভাবে 
তাঁরা তাঁদের পিতার সম্মান করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ করেছিলেন। তাঁর এই পাপ 
সত্ত্বেও, হামের বংশধরদের ঘটনাপরম্পরা বেশ উল্লেখনীয়। সদোমিয়েরা হল হামের বংশধর। তারা 
ঈশ্বরের বিচারদণ্ড ভোগ করেছিল, কিন্তু তার পূর্বে ঈশ্বর তাদের অনুতাপ করার জন্য পূর্ণ 
সুযোগ দিয়েছিলেন। মিশরিয়েরা, বাবিলোনিয়েরা, মায়া-বংশিয়েরা, আজটেকরা, সব হেমিটিক বা 
হামের বংশজাত লোক। তারা মানুষের জন্য মহান সব আবিষ্কার করেছিল। 
 নৈতিকভাবে ও আত্মিকভাবে আপনি কোন্ দলের অন্তর্ভুক্ত? হামের, যিনি অন্যের পাপ 
উপভোগ করেছিলেন, আবার অন্যদের কাছে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন? যেফতের, যাঁর 
সংস্কৃতি ও ক্ষমতা ছিল এবং এলাকা বিস্তারের চেষ্টা ছিল? নাকি শেমের, যাঁর শ্রেষ্ঠতর চারিত্রিক 
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বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে, চিন্তাভাবনায় ও কার্যকলাপে – বাক্যে, তাঁর ‘শিবিরে,’ 
স্বয়ং তাঁর মধ্যে বসবাস করতেন? আমাদের প্রত্যেকেরই পক্ষে সুযোগ থাকে আমাদের অভ্যন্তরীণ 
আচরণ ও বাহ্যিক কথাবার্তায় প্রত্যেকদিন গঠনাত্মক বা ধ্বংসাত্মক হওয়া বেছে নেওয়ার। যদি 
আমরা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়া বেছে নিই, তিনি আমাদের মধ্যে “এক শুচিশুদ্ধ হৃদয় ও মন 
সৃষ্টি করবেন” (গীতসংহিত ৫১:১০)। 
 

ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে! 
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
ষষ্ঠ পাঠ : ৯-১১ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর জগতের উপরে এক দ্বিতীয় বিচারদণ্ড ঘোষণা করলেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৯:১৮-২৯ এবং হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯ 
 ১. জাহাজ থেকে বের হয়ে আসা নোহের পুত্রদের নাম কী? 
 ২. নোহ কোন্ কর্ম করা শুরু করেছিলেন এবং তাঁর পতনের কারণ কী? 
 ৩. পিতার মত্ততার প্রতি শেম, হাম ও যেফৎ-এর প্রতিক্রিয়া কী-ধরনের ছিল? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ৯:২৪-২৯ এবং হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯ 
 ১. নোহ তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে যে আশীর্বাদ ও অভিশাপ দান করেছিলেন, তার  
  একটি তালিকা তৈরি করুন। 
 ২. ভাববাণী অনুসারে, কোন্ পুত্রের বংশধরেরা অন্যদের উপরে কর্তৃত্ব করবে? 
 ৩. হিতোপদেশ ৬:১৬ পদ অনুসারে, প্রভু কোন্ বিষয়কে ঘৃণা করেন? 
 ৪. অপর ব্যক্তির দুর্বলতা বা পতনের বিষয় জানতে পারলে আপনার প্রতিক্রিয়া  

 কী-রকমের হয়? 
 ৫. ঈশ্বর কী-চান, আপনার কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১০:১-৫ 
 ১. কেন ঈশ্বর নোহের পুত্রদের বংশতালিকা আমাদের দিয়েছেন? 

২. এই অধ্যায়ে উল্লেখিত কোনো নাম কি আপনি শাস্ত্রে অন্য কোনো অংশে 
খুঁজে পান? (আদিপুস্তক ১৮:২০; প্রকাশিত বাক্য ২০:৮) 

৩. প্রেরিত ১৭:২৭ পদ অনুসারে, এই পারিবারিক বংশধারা, ইতিহাসে তাঁদের   
 সময়কাল ও স্থান যে আকস্মিক নয়, তা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি? 
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 ৪. জাতিসমূহ ও তাদের সীমানার এই জ্ঞান (প্রেরিত ১৭:২৭), বর্তমানে কীভাবে  
  আপনার সময় ও স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১০:৬-৩২ 
 ১. আদিপুস্তক ১০:৬-১৭ পদ থেকে নিম্রোদ সম্পর্কে তিনটি সত্য প্রকাশ করুন। 
 ২. কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কি ভালোও হতে পারে? 
 ৩. আপনি কী-মনে করেন, নিম্রোদ ভালো না মন্দ ব্যক্তি ছিলেন? 
 ৪. যোনা ১:১,২ পদ থেকে, নীনবী (১১ পদ) সম্পর্কে আপনি কী-বলতে পারেন? 
 ৫. এর থেকে আমরা কী-শিক্ষা লাভ করতে পারি? 
 ৬. বাইবেলে আদিপুস্তক ১০ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে আপনি কী-মনে করেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১১:১-৯ 
 ১. পৃথিবীতে মোট কয়টি ভাষা ছিল? 
 ২. লোকেরা কেন বাবিলের মিনার (উচ্চগৃহ) নির্মাণ করছিল, তার কতগুলি কারণ  

 তালিকাভুক্ত করুন। 
৩. আদিপুস্তক ৯:১,৭ পদে, ঈশ্বর নোহের পুত্রদের যে-আদেশ দিয়েছিলেন, এরা  
 কোন্ দিক দিয়ে তা লঙ্ঘন করেছিল? 

 ৪. কোন্ দিক দিয়ে আমরা বা আমাদের বর্তমান জগৎ, এই লোকদের সমতুল্য? 
 ৫. আপনি কি কোনো সময়ের কথা বলতে পারেন, যখন আপনার অবাধ্যতা   

 আপনার জীবনে বা অপর ব্যক্তিদের জীবনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল? 
 ৬. মানুষের পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করার জন্য ঈশ্বর কী-করেছিলেন? 
 ৭. আমাদের বর্তমান জগতের সঙ্গে ঈশ্বর কীভাবে যুক্ত আছেন? 
 ৮. সমস্ত জাতিগত সম্প্রদায়, পৃথিবীর সব মানুষ, কোন তিনজন মানুষের মধ্য দিয়ে 
  এসেছে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৬ষ্ঠ পাঠ :  “জাতিসমূহ”         
পাঠ :   আদিপুস্তক ১০ – ১১:৯ 
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মূল পদ  :  ১১:৯ – “সেই কারণে, এর নাম হল ‘বাবেল,’ কারণ সেই স্থানে সদাপ্রভু  
   সমগ্র পৃথিবীর ভাষা-বিভ্রাট ঘটালেন; আর সেখান থেকেই সদাপ্রভু  
   তাদের সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন।”   
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর জগতের উপরে এক দ্বিতীয় বিচারদণ্ড জারি করলেন। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বর সব মানুষ ও জাতিসমূহের উপরে সার্বভৌম এবং তাঁর বিচার  
   উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত।        
সংক্ষিপ্তসার : ১০ম অধ্যায়ে ঈশ্বর ইতিহাসের গতি সংকীর্ণ করে শেম-বংশের উত্তরসূরীদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ১১শ অধ্যায়ে, তা তিনি আরও সংকীর্ণ করে একজন ব্যক্তি, অর্থাৎ 
অব্রাহামের মধ্যে সীমিত করেছেন। অব্রাহামকে কেন্দ্র করে, ঈশ্বর তা তাঁর সমস্ত বংশধরদের 
মধ্যে, শারীরিক ও আত্মিক, উভয়ভাবেই বিস্তৃত করেছেন। এই গোত্র, অর্থাৎ ইহুদি জাতি, পুরাতন 
নিয়মের এবং নূতন নিয়মেরও এক বৃহত্তর অংশের লক্ষ্যস্বরূপ। নোহের বংশধরূপে, তাঁদের নাম ও 
ভৌগলিক অবস্থান তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যখন আমরা বাইবেল ও ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করি, 
তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র প্রমাণিত হন। 
 আদিপুস্তক ১১শ অধ্যায়ের প্রথম ৯টি পদ, সমগ্র মানবজাতির দ্বিতীয় মহাবিচারের কথা 
নথিভুক্ত করেছে। তারা শিনার দেশের সমতলভূমিতে (উপত্যকায়) বসতি স্থাপন করেছিল (১১:২)। এই 
স্থানটি বাবিলোনিয়া সমতলভূমি নামেও পরিচিত, যা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যস্থলে ছিল। 
বর্তমানে এই এলাকাটি পারস্য উপসাগর এলাকা বলে বিদিত। লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষ নোহের 
বিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। বন্যার সাবধানবাণীকে মনে স্থান না-দিয়ে, লোকেরা ঈশ্বর ও তাঁর 
আদেশসমূহের বিরুদ্ধে একজোট হল। প্রথমত, আমরা এখানে মানুষের অহংকার দেখতে পাই। তারা 
নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করল। ঈশ্বর তাদের পৃথিবী পরিপূর্ণ করতে বলেছিলেন, সেই আদেশ 
তারা অগ্রাহ্য করল। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমরা তাদের অহংকার ও বিদ্রোহ দেখতে পাই। 
তারা নিজেদের জন্য এক নাম অর্জনের উদ্দেশ্যে এক মিনার তৈরি করার চেষ্টা করল, যার নাম তারা 
দিতে চেয়েছিল, “স্বর্গে পৌঁছানোর জন্য এক উচ্চ গৃহ।” এ হল আত্ম-গরিমা অর্জন, যা ঈশ্বরের 
প্রশংসা ও মহিমার সরাসরি বিপরীত আচরণ। এ ছিল সেই একই অহংকার, যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানকে 
বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছিল। সেই একই অহংকার আদম ও হবাকে নিষিদ্ধ ফল খেতে চালিত 
করেছিল, যেন তাঁরা “ঈশ্বরের সদৃশ” হন। কিন্তু, ঈশ্বর যেমন মহা বন্যার দ্বারা হস্তক্ষেপ 
করেছিলেন, তেমনই তিনি বাবেল-এর উচ্চ মিনার নির্মাণের ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করলেন, যেন 
বিশ্বজুড়ে দুষ্টতার উদ্দেশে আর একটি অবক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারেন। তিনি তাদের নত করলেন 
এবং তাদের কথ্য ভাষায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের পরিকল্পনাকে তছনছ করলেন। বাবেলের 
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লোকেরা “নিজেদের জন্য এক নাম অর্জনের” চেষ্টা করেছিল। তাই ঈশ্বর তাদের ছিন্নভিন্ন করে 
বিভিন্ন ভাষাভাষী ও দেশে বিভক্ত করলেন। 
 বর্তমানে আমরা চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ ও দেশগুলির মধ্যে 
একই ধরনের আচরণ বর্তমান। মানুষ ঔদ্ধত্য ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়েছে, যা ঈশ্বরের বিরোধিতা 
করে। আমরা দেখি, বিভিন্ন দেশ তাদের শক্তি ও গরিমার জন্য দম্ভপ্রকাশ করে, প্রযুক্তিবিদ্যা ও 
বৈজ্ঞানিক সফলতার জন্য হামবড়াই করে, নিজেদের জ্ঞানালোকের দাবি করে, যা ঈশ্বরকে স্বীকার 
করার বিরুদ্ধে যায়। কেবলমাত্র ঈশ্বর জানেন আমাদের হৃদয়ে কী-আছে। এমনকি, আমাদের ধর্মীয় 
কর্মপ্রণালীতেও, যার মাধ্যমে আমরা ভালো ভালো কাজ, ধর্মীয় সংস্কার অথবা চার্চে অংশগ্রহণ 
করে থাকি, সেগুলিও এক মাধ্যম হতে পারে, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের আনুকূল্য বা মানুষের প্রশংসা 
পেতে ভালোবাসি। কার অনুমোদন আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের না ঈশ্বরের? 
 বাবেলের ন্যায়বিচারের পর, ঈশ্বর মানবজাতিকে উদ্ধারের পরিকল্পনা প্রকাশ করা শুরু 
করলেন। তিনি শেম-এর বংশধরদের মধ্যে একজন ব্যক্তি, অব্রাহামকে মনোনীত করলেন। অব্রাহামের 
বংশধরদের, অর্থাৎ ইস্রায়েল জাতির মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর নিজের সম্বন্ধে তথ্য সংরক্ষণ ও ঘোষণা 
করবেন এবং তাঁর বার্তা সমস্ত জাতির কাছে ছড়িয়ে দেবেন। এই বিষয় হিব্র ু শাস্ত্রের মাধ্যমে 
এসেছিল এবং তা পুরাকাল থেকে অব্রাহামের বংশধরদের, ইহুদি জাতির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। 
 

ঈশ্বর সব মানুষ ও জাতিসমূহের উপরে সার্বভৌম এবং তাঁর বিচার  উত্তম ও 
ন্যায়সঙ্গত। 
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আদিপুস্তক : সব কিছুর উৎপত্তির এক অধ্যয়ন 
সপ্তম পাঠ : ১১,১২ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর অব্রাহামকে আহ্বান করেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১১:২৭-৩২ 
 ১. অব্রাহামের পিতা কে ছিলেন? 
 ২. অব্রাহামের ভাইয়ের নাম কী ছিল? 
 ৩. অব্রাহামের স্ত্রীর নাম কী? শাস্ত্রের এই অংশ থেকে তাঁর সম্পর্কে কী-জানা যায়? 
 ৪. তাঁরা কোথায় যাচ্ছিলেন এবং কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১২:১-৩ 
 ১. ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অব্রাহাম পিছনে কী ছেড়ে গিয়েছিলেন? 
 ২. অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানে কোন্ ধরনের কতগুলি উৎসাহদায়ী   

 প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়? (আদিপুস্তক ১২:২,৩) 
 ৩. গালাতীয় ৩:৮,৯ বর্তমান যুগে কীভাবে আমাদের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে? 
 ৪. নিচের শাস্ত্রাংশগুলির প্রত্যেকটি পাঠ করো। যারা ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি সাড়া 
  দেয়, তাদের উপরে কী-প্রভাব পড়ে, লেখো : 
   ক) মথি ৪:১৮-২২ 
   খ) মথি ৮:২২ 
   গ) মার্ক ৮:৩৪-৩৬ 
   ঘ) লূক ১৪:২৬-৩৩ 
   ঙ) ১ পিতর ২:৯; ১ যোহন ২:১৫-১৭ 

৫. হিব্র ু১১:১, ৮-১০ পদ অনুসারে অব্রাহাম কেন ঈশ্বরের আদেশ পালন   
 করেছিলেন? 

   ক) আপনি ইদানীং ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছিলেন, এমন কোনো  
   অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে পারেন কি? 
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   খ) আদেশ পালন করলে আমাদের কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১২:৪-৭ 

১. হারণ ত্যাগ করার সময় অব্রাহামের বয়স কত হয়েছিল? আদিপুস্তক ২৫:৭,৮  
 পদ পড়ে তুলনা করুন, তিনি কি বৃদ্ধ ছিলেন, মাঝবয়েসি না যুবক? 
২. কোন্ সব শব্দ বা পদ আমাদের প্রদর্শন করে যে, বাধ্যতার এই পদক্ষেপ নিতে  
 গিয়ে অব্রাহাম তাঁর সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন? (আদিপুস্তক ১২:১-৯; রোমীয়  
 ১০:১১) 

 ৩. অব্রাহাম কাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? 
 ৪. কনানে পৌঁছালে ঈশ্বর অব্রাহামকে কী-সব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১২:৮,৯ 
 ১. আদিপুস্তক ৮:২০ পদে যেমন নোহ, তেমনই অব্রাহাম কীভাবে প্রত্যুত্তর  
  করেছিলেন? 
 ২. অব্রাহামের মতো আপনিও যদি বাধ্যতায় খ্রীষ্টের অনুসারী হয়েছেন, তাহলে  
  আপনার যে-কোনও একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। 

৩. আদিপুস্তক ১২:৯ পদ বলে যে, অব্রাহাম আদেশ পালন করেছিলেন এবং করেই  
 গিয়েছিলেন, কখনও ছেড়ে দেননি। নিচে দেওয়া পদগুলি অনুসারে, খ্রীষ্টিয়ান  
 হিসেবে আমরা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারি? 

   ক) কলসীয় ১:২৩ 
   খ) কলসীয় ২:৬,৭ 
   গ) হিব্র ু৬:১ 
   ঘ) হিব্র ু১০:৩৫-৩৮ 
   ঙ) ১ পিতর ২:২ 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : আদিপুস্তক ১২:১০-২০ 
 ১. যখন দুর্ভিক্ষ এল, তখন আপনার কী-মনে হয়, অব্রাহাম ঈশ্বরের চালনা অন্বেষণ 
  করেছিলেন, না নিজের সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেছিলেন? 
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 ২. ১১-১৩ পদ অনুযায়ী, কী-বিষয় অব্রাহামকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রেরণা দিয়েছিল? 
   ক) তাঁর পাপ কী ছিল? 
   খ) সেই পাপ নেতিবাচকরূপে কীভাবে অন্যদের প্রভাবিত করেছিল? 
   গ) কোথায় আপনি লক্ষ্য করেন যে ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি করুণা  
       প্রদর্শন করেছিলেন? 

৩. পাঠ করুন, আদিপুস্তক ১৩:১-৪। আপনি কি কোনো আত্মিক শিক্ষা খুঁজে পান,  
 যা আমরা অনুসরণ করতে পারি? 

 
চতুর্থ পাঠ 
৭ম পাঠ :  “অব্রাহামের সঙ্গে কৃত চুক্তি”      
পাঠ :   আদিপুস্তক ১১:২৭-৩২ ও ১২ অধ্যায় 
মূল পদ :  আদিপুস্তক ১২:২ : “আমি তোমার মধ্য থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন  

  করব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করে তোমার নাম মহৎ করব, তাতে  
  তুমি আশীর্বাদের আকরস্বরূপ হবে।” 

বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে এক শর্তহীন চুক্তির সূচনা করলেন। যার  
   অন্তর্ভুক্ত ছিল দেশ, জাতি এবং সমস্ত জাতির জন্য এক মহা আশীর্বাদ। 
জীবনের নীতি : যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা বেছে নেয় এবং বাধ্যতায় জীবনযাপন করে,  
   তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন।        
সংক্ষিপ্তসার : অব্রাহাম ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন, যেন তিনি বিশ্বাসে জীবনযাপন 
করেন। তাঁর প্রিয় সব কিছু পরিত্যাঘ করে তাঁকে এক বিজাতীয় ভূমিতে, এক বিদেশিরূপে বসবাসের জন্য 
যেতে বলা হয়েছিল। অব্রাহাম যখন বিশ্বাসে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তিনি শিখতে পারলেন যে, 
ঈশ্বরের সমস্ত কথা সত্যি, তাঁর উপরে আস্থা রাখা যায় এবং তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে 
বিশ্বাসভাজন। পৃথিবীতে জীবনযাপন কালে অব্রাহাম বহু শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যেগুলি আজ আমাদেরও 
শিক্ষার বিষয়। সম্ভবত, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, কার্যকরী বাধ্যতা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, 
তা নইলে তা বিশ্বাস নয়। আমরা পরে এ বিষয়   যাকোবের পত্র অধ্যয়নকালে দেখব। বিশ্বাসের 
জীবন হল কেবলমাত্র খ্রীষ্টের পর্যাপ্ততার উপরে নির্ভরতা। মিশরে অব্রাহামের ব্যর্থতার পরেও, 
তিনি শিখতে পেরেছিলেন যে, মানুষের সব প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট। অন্য একটি শিক্ষা হল, 
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ, যা এক হিংস্র পৃথিবীকে সহ্য করতে আমাদের সুসজ্জিত করে। শত্রু 
ঘেরা এক দেশ, মিশরে যাওয়ার উদ্দেশে, অব্রাহামের সিদ্ধান্ত-গ্রহণে আমরা কোনো শিবির বা 
বেদির উল্লেখ পাই না। বেদি ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ (বা সম্পর্ক) স্থাপনের এক প্রতীক। 
আমরা অবশ্যই এক বেদি রাখতে শিখব, ঈশ্বরের সঙ্গে একান্তে কাটানোর জন্য এক সময়, যেন এই 
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পৃথিবীকে আমরা সহ্য করতে পারি। যোহন ১৬:৩৩ পদে প্রভু যীশ ুবলেছেন, “এই জগতে তোমরা 
সংকটের সম্মখুীন হবে, কিন্তু সাহস করো! আমিই জগৎকে জয় করেছি।” যখন আমরা আমাদের 
স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকি ও তাঁকে জীবন চালনা করতে দিই, আমরা বিশ্বাসে জীবনে ঈশ্বরের 
প্রতিশ্রুতিসমূহের অভিজ্ঞতা লাভ করব, যেমন অব্রাহাম করেছিলেন। 
 অব্রাহাম ঈশ্বরের বন্ধু হয়েছিলেন এবং আমাদের বিশ্বাসের পিতৃপুরুষরূপে পরিচিত হয়েছেন 
(গালাতীয় ৩ অধ্যায়)। তিনি শিখতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য আমরা 
তাঁকে কোনো সাহায্য করব বলে তিনি প্রয়োজন মনে করেন না। যিনি আমাদের চালনা দেন, আমরা 
যদি সেই ঈশ্বরকে জানি, আমাদের সামনে তাকানোর দরকার নেই। যেই আমরা বাধ্যতার পথে প্রথম 
পদক্ষেপ নিই, বিশ্বাসে পথ চলি (জীবনযাপন করি), পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ঈশ্বর আমাদের 
অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ জোগিয়ে দেবেন। আমরা কি বিশ্বাসে তাঁকে অনুসরণ করা বেছে নেব? অব্রাহাম 
যেমন তাঁর প্রজন্মে ছিলেন, আমরা কি তেমনই আমাদের প্রজন্মে তাঁর আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত হব? 
 

ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা স্বর্গের পুরস্কারসমূহের জন্য দরজা প্রশস্ত করে। 
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নহিমিয় : সদাপ্রভুর হাত 
ভূমিকা অধ্যয়ন 

 
এক নজরে পর্যবেক্ষণ 
নহিমিয় পুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে এর মুখ্য চরিত্র নহিমিয়ের নামানুসারে। হিব্র ুভাষায় এই 
নামটির অর্থ, “য়েহোভার (সদাপ্রভুর) সান্ত্বনা,” বা “আশ্বাস।” পুরাতন নিয়মের বহু বিশিষ্ট 
ইহুদির মতো, যেমন ইষ্টের, মালাখি ও ইষ্রা, নহিমিয়েরও জন্ম হয়েছিল ইহুদিদের বন্দিত্বকালে। এই 
বন্দিত্বের অনুমতি ঈশ্বর দিয়েছিলেন, কারণ জাতি হিসেবে ইস্রায়েল তার বিদ্রোহ ও 
অবিশ্বস্ততায় নাছোড়বান্দার মতো অবিচল ছিল। যে সব ঘৃণ্য ঘটনা আমাদের কাছে উন্মোচিত 
হয়েছে, তা ভাববাদী যিরমিয় পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন (যিরমিয় ২৫:১১)। 
 বাবিলোনীয় সাম্রাজ্য ইস্রায়েলকে জয় করেছিল। পরে মাদীয় ও পারসিকেরা ৫৩৯ খ্রীঃ পূঃ 
বাবিলোনীয়দের পরাজিত করে। সেই সময় নহিমিয়কে রাজার পরির্যার জন্য পানপাত্রবাহকের পদে 
উন্নীত করা হয়। এ একটি আকর্ষণীয় তুলনা যে, ঈশ্বর নহিমিয়কে ওই মর্যাদাপূর্ণ স্থানে স্থাপন 
করেছিলেন, যেমন তিনি রানি ইষ্টেরকে করেছিলেন। বলা হয়েছে, তাঁদের পদমর্যাদা ছিল, “এ-ধরনের 
সময়ের জন্য” (নহিমিয় ২:৫; ইষ্টের ৪:১৪)। পারস্য-রাজের নিরাপত্তার জন্য যদিও নহিমিয়কে ওই 
উচ্চ সম্মানের পদ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর উপরে আস্থা রাখা হয়েছিল, চূড়ান্তরূপে কিন্তু ঈশ্বর 
রাজার সহানুভূতিশীল কানকে ব্যবহার করেছিলেন, যেন ইহুদি জনগণকে তাদের দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করা হয়। নহিমিয়ের কাছে যখন সংবাদ এল যে, যে-সব ইহুদি জেরুশালেমে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তারা 
ভয়ংকর কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তিনি তাঁর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা রাজাকে অবগত 
করেছিলেন। ঈশ্বরের চালনায় ও রাজার সমর্থনে নহিমিয় জেরুশালেমে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি 
গিয়েছিলেন যেন জেরুশালেমের মন্দিরের দেওয়ালগুলি পুনর্নির্মিত হয় এবং ইহুদি জাতিকে ঈশ্বরের 
সঙ্গে সঠিক সম্পর্কের পথে চালিত করেন। 
 আমরা যখন এই পৃথিবীত আছি, আমাদের করার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া একটি কাজ আছে। এই 
পাঠ আপনাকে প্রেরণা দিক যেন আপনি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পান, প্রস্তুত হন এবং তিনি যে কাজ 
আপনাকে দিয়েছেন, তা আপনি সম্পন্ন করেন। 
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নহিমিয় : সদাপ্রভুর হাত 
প্রথম পাঠ 

প্রথম দিন 
“ঈশ্বর প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর অনুগামীদের প্রস্তুত করেন।” 
১ম অধ্যায় পাঠ করুন 

১. নহিমিয় জেরুশালেম সম্পর্কে কী বর্ণনা করেছিলেন? 
 ২.  এই সংবাদ পেয়ে নহিমিয়ের মনে কী-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? 
 ৩.  নহিমিয় তাঁর প্রার্থনায় কীভাবে ঈশ্বরকে বর্ণনা করেছেন? 
 ৪.  আপনি কীভাবে ঈশ্বরের বিষয়ে বর্ণনা করে তিনি কে, এই বিষয়ে থাঁর প্রশংসা     

করবেন? (দেখুন, গীতসংহিতা ৯৮ ও ৯৬) 
 ৫.  ঈশ্বরের প্রশংসা করে আমরা তাঁকে ধন্যবাদও দেব। আপনি কী জন্য ঈশ্বরকে    
     ধন্যবাদ দেবেন? (দেখুন, ইফিষীয় ১:২-১৪ ও গীতসংহিতা ১০২) 
 ৬.  নহিমিয় পাপস্বীকার করার জন্যও ঈশ্বরের সামনে এসেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে 
     কী-স্বীকার করেছিলেন? 
 ৭.  আমাদের প্রার্থনায় পাপস্বীকার করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? (দেখুন গীত ৬৬:১৮) 
 ৮.  ণহিমিয় কোন্  দুটি নির্দিষ্ট বিষয় ঈশ্বরের কাছে চেয়েছিলেন? 
 ৯.  ১ম অধ্যায় ও ২য় অধ্যায়ের মধ্যে চার মাসের ব্যবধান আছে। আপনার কী-মনে হয়, 
     নহিমিয় এই সময় কী-করছিলেন? 
 
ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে মানুষের দ্বারা বা তার বাধানিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। 
ঈশ্বর রাজাদের মনকেও নাড়া দিতে পারেন। প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনার মনকেও 
নাড়া দেন এবং আপনাকে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত করেন, যা তিনি আপনার জন্য 

পরিকল্পনা করে রেখেছেন। 
 
দ্বিতীয় দিন 
“সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বর সাহস ও নির্ভীকতা দান করেন।” 
পাঠ করুন : নহিমিয ়২:১-৯ 
 
 ১. রাজা নহিমিয়ের মধ্যে কী লক্ষ্য করেছিলেন? 
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 ২. কীভাবে রাজার উত্তর নহিমিয়কে প্রেরণা দিয়েছিল এবং তিনি তাঁর প্রার্থনার  
  উত্তর পেয়েছিলেন?   
 ৩. ঈশ্বর নহিমিয়কে কোন্ কাজ করার জন্য আহ্বান দিয়েছিলেন? 
 ৪. নহিমিয় রাজার কাছে কী-চেয়েছিলেন? 
 ৫. নহিমিয়ের অনুরোধের রাজা কী-প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন? 
 ৬. ঈশ্বর কি আপনার হৃদয়ে তীব্র আবেগ দিয়েছেন, প্রার্থনা করার জন্য এক প্রবল 
  উদ্বেগ?  
 ৭. ঈশ্বর আপনার জন্য যে কাজ করতে দিয়েছেন, তা শুরু করার জন্য আপনি কী- 
  ধরনের প্রস্তুতি নেবেন? 
 ৮. এই প্রস্তুতির উপায়গুলি আপনি এখানে ব্যক্ত করুন এবং এক প্রত্যাশা নিয়ে  
  সেগুলি ঈশ্বরের হাতে তুলে দিন। 
 
ঈশ্বর আমাদের মনকে নাড়া দেন, প্রায়ই আমাদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ও তীব্র আবেগ 
দেন, যা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খায।় যখন আমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়, 

আমরা কাজ করার জন্য প্রেরণা লাভ করি। 
 
প্রথম দিন 
তৃতীয় পাঠ : “অন্যদের ঈশ্বরের কাজে প্রভাবিত করার জন্য ঈশ্বর নেতাদের 
পরিচালনা দেন।” 
পাঠ করুন : নহিমিয ়২,৩ অধ্যায় 
 
 ১. নহিমিয় রাত্রিবেলা কী-করলেন এবং তিনি কী-আবিষ্কার করলেন? 
 ২. কীভাবে নহিমিয় লোকেদের প্রাচীর নির্মাণের জন্য উৎসাহ বা প্রেরণা দিলেন? 
 ৩. ঈশ্বরের দিকে চালিত হওয়ার জন্য লোকেদের মনে কে কাজ করেন? 
 ৪. যখন তাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও কষ্ট-সংকট এসে উপস্থিত হল, তখন   

 নহিমিয় কী-করলেন?  
 ৫. আপনার কাজে আপনি কী-ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (চ্যালেঞ্জ) আশা করেন এবং  
  সেগুলির বিরুদ্ধে আপনি কীভাবে প্রস্তুত হবেন? 
 ৬. কে সফলতা এনে দেন? 
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যখনই ঈশ্বরের কাজ করা সম্পন্ন হয, তখন প্রতিরোধ অবশ্য হবে, কিন্তু আমাদের 
মনকে অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে কাজ করার জন্ ও লেগে থাকার জন্য। আমাদের 
নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর যে-কোনও বিরোধিতা থেকে মহান। “জগতে যে 
আছে তার থেকে যিনি আমাদের অন্তরে আছেন, তিনি মহান” (১ যোহন ৪:৪)। ঈশ্বর 
আছেন আমাদের পক্ষে এবং যখন আমরা প্রার্থনা করি ও তাঁর বাক্য নিয়ে সময ়কাটাই, 

তিনি আমাদের উৎসাহ দেন। 
 
চতুর্থ দিন 
“ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের মানুষকে ও তাঁর বরদানগুলিকে ব্যবহার 
করেন।” 
আবার পাঠ করুন : নহিমিয ়৩ অধ্যায় 
 ১. প্রাচীরগুলি নির্মাণের সময়ে কোন্ সব মানুষ ওই কাজে অংশগ্রহণ করেছিল? 
 ২. নহিমিয় কোন্ ধরনের নেতা ছিলেন? তাঁর শক্তির কতগুলি কারণ বর্ণা করো। 
 ৩. আপনি কি আপনার শক্তি ও দুর্বলতাগুলি জানেন? 
 ৪. ঈশ্বরের জন্য বিশেষ কাজ করার জন্য কে এই নেতাদের আহ্বান করেছিলেন? 

• মোশি : যাত্রাপুস্তক ৩:৭-১০ 
• দাউদ : ১ শমূয়েল ১৬:১,১১-১৩ 
• যিশাইয় : যিশাইয় ৬:১-৯ 
• যিরমিয় : যিরমিয় ১:৪,৫ 
• পৌল : প্রেরিত ২৬:১২-১৮ 

 ৫. সেবক ও নেতা হওয়ার জন্য কে আমাদের আহ্বান করেন? 
 ৬. ১ থিষলনিকীয় ২:৩-৭ পদে পৌল তাঁর নিজের নেতৃত্ব সম্পর্কে কীভাবে বর্ণনা  

 করেছেন? 
 
আমরা সবাই এক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি এবং ঈশ্বরের পরিচালনা ও ক্ষমতাপ্রদান 
ব্যতিরেকে আমরা সকলেই অনুপযুক্ত। ২ করিন্থীয় ৩:৫ পদে আমাদের বলা হয়েছে য, 
আমাদের যোগ্যতা নিজেদের কাছ থেকে নয়, কিন্তু আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি 

আমাদের তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষমতা দেন। 
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পঞ্চম দিন 
“নহিমিয ় তাঁর লক্ষ্য ঈশ্বরের উপরে, তাঁর পরিকল্পনা ও তাঁর পরাক্রমের উপরে 
নিবদ্ধ রেখেছিলেন।” 
পাঠ করুন : নহিমিয ়৪:১-২৩ ও ৬:১-১৬ 
 
 ১. নহিমিয় কোন্ সব আক্রমণের সম্মুখীন হযেছিলেন? 
 ২. যোহন ৮:৪২-৪৭ পদ অনুসারে, কে সব মন্দের উৎস এবং তার কতগুলি   
  চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী কী? 
 ৩. নহিমিয় কীভাবে সব আত্মিক ও শারীরিক কষ্ট-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন ও  
  প্রত্যুত্তর করেছিলেন? 
 ৪. ইফিষীয় ৬:১০-১৮ পদে পৌল বিরোধিতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? 
 ৫. আমরা বিরোধিতার সম্মুখীন হলে কী-করতে হবে বলে আমাদের আদেশ   
  দিয়েছেন?  
 ৬. কোনো সময়ের কথা বলো, যখন তুমি কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলে এবং 
  ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। 

 
ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ও আমাদের 
জীবনকে মেরামত করেন। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন, তা যখন আমরা অন্যদের 
কাছে বলি, তা অন্যদের উৎসাহিত করে এবং ঈশ্বরকে মহিমা দেয়। (গীতসংহিতা ৯২) 

 
ষষ্ঠ দিন 
সংক্ষিপ্তসার : ঈশ্বর যাদের ভালোবাসেন ও যাদের তিনি অনুগ্রহের পাত্ররূপে বেছে নিয়েছেন, 
নহিমিয়ের পুস্তক হল তাদের প্রতি ঈশ্বরের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী হাতের এক সুন্দর কাহিনী। তিনি যেমন 
করেছিলেন, যখন তারা মিশরে বন্দি অবস্থায় ছিল, তিনি বন্দিত্ব থেকে তাঁর প্রজাদের মুক্ত করে 
এনেছিলেন এবং তা এমনভাবে করেছিলেন যে, চারপাশের সমস্ত জাতি তাঁর পরাক্রম ও অনুগ্রহের 
প্রদর্শন দেখেছিল। নহিমিয় ৬:১৫,১৬ : “ইলুল মাসের পঁচিশতম দিনে, বাহান্ন দিনের মধ্যে প্রাচীর 
নির্মাণ সমাপ্ত হল। পরে আমাদের সমস্ত শত্রু যখন তা শুনল, তখন আমাদের চারপাশের জাতিরা সবাই 
ভীত হল এবং নিজেদের দৃষ্টিতে নিতান্ত লঘু হল, কারণ এই কাজ যে আমাদের ঈশ্বর থেকেই হল, তা 
তারা বুঝতে পারল।” 
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 যেভাবে, জেরুশালেম ছিল ঈশ্বরের বসবাসের স্থান এবং তার প্রাচীরগুলি ছিল প্রতীকরূপে তাঁর 
সুরক্ষা ও শক্তির নিদর্শন, একইভাবে আমরাও হলাম ঈশ্বরের বসবাসের স্থান। প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের 
রক্তের প্রায়শ্চিত্তের কারণে, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি। তআ-ই এখন তাঁর পবিত্র 
আত্মা আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেন (গীতসংহিতা ৬৬:১১; ১ 
যোহন ১:৯)। এখন আমাদের শক্তি দেওয়া হয়েছে যন আমরা প্রকৃত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপন 
করি। তা সত্ত্বেও, এখনও আমাদের জীবনে, আমাদের চার্চগুলিতে, আমাদের সমাজে এবং আমাদের 
দেশে পুর্নির্মাণের কাজ করে যেতে হবে। আমাদের মেরামত ও নবায়িত করতে আমরা কোথায় 
ঈশ্বরকে আহ্বান করব? ঈশ্বর যে সমস্ত সম্ভাবনা আপনাকে দিয়েছিলেন এবং আপনি যে সেই সব 
সম্ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তা কি কখনও লক্ষ্য করেছেন? আমাদের মহান ঈশ্বরের কাজে, 
আসুন আমরা কোনোভাবেই শয়তানকে নাক গলাতে না-দিই। আসুন আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি এবং 
যে-সমস্ত এলাকায় আমাদের জীবন ভগ্ন হয়েছে, সেগুলি ঈশ্বরকে মেরামত করার সুযোগ দিই। 
ঈশ্বরকে বলুন সেই সব এলাকা আপনার কাছে প্রকাশ করে দিতে। এতে তিনি “নিশ্চিতরূপেই 
প্রত্যূষকালের মতো, আসন্ন শেষ বর্ষার মতো” অবধারিত রূপে আসবেন (হোশেয় ৬:৩)। 
আপনার প্রাণকে সঞ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অনুমতি ঈশ্বরকে দিন, এতে আপনি তাঁর জন্য 
কাজ করতে প্রস্তুত হবেন।  
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যোনা : জাতিসমূহের ঈশ্বর 
ভূমিকা 

লেখক 
যোনার পুস্তকটি তৃতীয় পুরুষে লেখা হয়েছে এবং এতে লেখকের কথা নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। 
কিন্তু হিব্র ুঐতিহ্য অনুসারে, ভাববাদী যোনা স্বয়ং পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। ১৮শ, এমনকি ১৯শ 
শতাব্দী পর্যন্ত এই ঐতিহ্য সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি, কিন্তু পরে পণ্ডিতেরা 
পুস্তকটির ঐতিহাসিক অভ্রান্ততা ও এর লেখক সম্বন্ধেও তাঁদের প্রশ্ন তোলেন। সেই সময় থেকে 
বাইবেলের আর কোনো পুস্তক এত বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়নি, প্রধানত এর 
অলৌকিক উপাদানগুলির জন্য। এই পণ্ডিতেরা যুক্তিতর্ক উপস্থাপনা করে বলেন, যোনার পুস্তকটি 
নিছকই একটি রূপকধর্মী রচনা এবং ভাববাদী হলেন রচনার এক কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। দ্রুত তাঁরা এই 
মন্তব্য করেন যে, আমাদের নির্দেশনার জন্য ঈশ্বর পুস্তকটি রচনার প্রেরণা দিয়েছেন, কিন্তু 
এটিকে আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। 
 এই বিশেষ পুস্তকটি নিয়ে যে বিতর্কের উপস্থাপনা করা হয়েছে, তার উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ 
মনে করেও, আমি বিশ্বাস করি, সেইন্ট্ যিরোম আমাদের বিজ্ঞতাপূর্ণ সাবধানবাণী দিয়ে বলেছেন, 
অনেক সময় ব্যাখ্যাগুলি, যা বাইবেল আমাদের আরও উৎকৃষ্টতররূপে বুঝতে সাহায্য করে, তা সমাপ্ত 
হয় আমাদের আরও বেশি বিভ্রান্ত করে। “আমি জানি, ল্যাটিন ও গ্রীক, এই উভয় ভাষারই কয়েকজন 
অত্যুৎকৃষ্ট রচয়িতা, এই পুস্তকটি সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের দ্বারা 
বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার চেয়ে বরং দুর্জ্ঞেয় বা দুরূহ করে তোলা হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হল, 
তাঁদের ব্যাখ্যাগুলিকে আবার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যার পরিণাম হল, পাঠকের কাছে যে অর্থ পূর্বে 
পরিষ্কার ছিল, তা ওই ব্যাখ্যাগুলি পাঠ করার পর আরও রহস্যপূর্ণ মনে হয়।” 
(http://litteralchristianlibrary.wetpaint.com/page/St.+Jerome+Jonah+Commentary).  
এই সব যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও, এ বিষয় লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, যোনার পুস্তকটি যখন শাস্ত্রে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন তা সর্বসম্মতভাবেই করা হয়। আর শাস্ত্রবাণী অনুযায়ী, তা 
বিশ্বাসযোগ্য বলেই বিবেচনা করা হয়েছিল। ২ রাজাবলি ১৪:২৫ পদ সমর্থন করে যে, যোনা ছিলেন 
অমিত্তয়ের পুত্র এবং গাৎ-হেফর নামে এক শহরের ভাববাদী। স্থানটি ছিল নাসরতের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে, যা পরে গ্যালিলি (বা গালীল) নামে পরিচিত হয়। এ-ছাড়াও, প্রভু যীশ ুখ্রীষ্ট স্বয়ং ভাববাদী 
যোনার নাম উল্লেখ করেছেন।	  অ-প্রধান ভাববাদীদের মধ্যে কেবলমাত্র যোনাই শাস্ত্রে খ্রীষ্টের 
দ্বারা সম্বোধিত হয়েছেন। মথি ১২:৩৯-৪১; ১৬:৪ এবং এর সমান্তরাল শাস্ত্রাংশ, লূক ১১:২৯-৪১ পদে 
খ্রীষ্ট নিজেকে যোনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিমির পেটে যোনার তিন 
দিন অবস্থান ছিল তাঁর মৃত্য ুও পুনরুত্থানের এক পূর্বাভাস। তিনি বলেছেন, “কারণ যোনা যেমন এক 
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বিশাল মাছের উদরে তিন দিন ও তিন রাত্রি ছিলেন, মানবপুত্রও তেমনই তিন দিন ও তিন রাত্রি ভূ-
অভ্যন্তরে থাকবেন” (মথি ১২:৪০)। তিনি আরও বলেছিলেন যে, নীনবীবাসীরা ওই প্রজন্মের বিরুদ্ধে 
উঠে তাদের অভিযুক্ত করবে, কারণ তারা যোনার প্রচারে মন-পরিবর্তন করেছিল। অথচ, ইস্রায়েল-
জাতির লোকেরা যোনার থেকেও উৎকৃষ্ট একজনকে (খ্রীষ্টকে) চোখের সামনে দেখতে পেয়েও 
মন-পরিবর্তন করেনি। 
 আসুন আমরা এর থেকে এই সারমর্ম গ্রহণ করি। আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বর প্রজ্ঞা ও পরাক্রম 
ধারণ করেন, যেন তাঁর নিজস্ব উৎকৃষ্ট আনন্দ আনুযায়ী কাজ ও ইচ্ছা, উভয়ই করতে পারেন। তিনি তাঁর 
নিজস্ব অভিপ্রায়ের জন্য তাঁর বাক্য সমেত, একা সবকিছুকে ধারণ করেন। যোনার কাহিনীতে, 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একটি বিষয়কে জয় করেছিলেন, যা তিনি সীমিত রাখা বেছে নিয়েছিলেন, তা হল, 
মানুষের বিদ্রোহাত্মক হৃদয়। তাই, যদি দুষ্ট ও হারিয়ে যাওয়া লোকেরা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার গুণে 
এমনতরো চালিত হতে পারে যে, তারা মন-পরিবর্তন পর্যন্ত করতে পারে, তাহলে আমরা কি বিশ্বাস 
করতে ইতস্তত বোধ করবে যে, প্রাকৃতিক জগৎ-ও তাঁর ইচ্ছার কাছে অবনত হবে? সেই মহানগরীর 
অনুতাপ বা মন-পরিবর্তন কি একটি বড়ো মাছ, একটি বিশাল আঙুর গাছ এবং একজন বিপথগামী 
ভাববাদীর চেয়ে বেশি অলৌকিক নয়? আমরা এই অধ্যয়নে যেমন দেখব, ঈশ্বরের কিছু নির্দিষ্ট 
কারণ ছিল, যার জন্য ভাববাদী যোনার জীবনে কতগুলি প্রতিবন্ধকতা এসে উপস্থিত হয়েছিল, যেন 
তার মাধ্যমে যোনা বেশ কিছু দিন বেঁচে থেকে সেগুলি লোকেদের কাছে বলে যেতে পারেন। 
সময় 
২ রাজাবলি ১৪:২৫ পদে আমাদের বলা হয়েছে, রাজা ২য় যারোবিয়ামের রাজত্বকালে (৭৮২-৭৫৩ 
খ্রীঃপূঃ) যোনা উত্তরাঞ্চলের রাজ্য ইস্রায়েলে বসবাস করতেন। নীনবীর জন্য ঈশ্বরের বাক্য 
পাওয়ার আগে, যোনা যারোবিয়ামের কাছে ইস্রায়েলের সীমানা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী 
করেন। সেই ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং আরামিয়েরা ইস্রায়েলের যে জমি কেড়ে নিয়েছিল, 
ইস্রায়েল তা পুনরুদ্ধার করে। এর ফলে, তারা সমৃদ্ধির এক যুগে প্রবেশ করে, যা শলোমনের পরে, 
কেবলমাত্র তাদেরই হয়েছিল। 
 এলিয় ও ইলিশায়ের পরে যোনা দৃশ্যপটে আসেন। ঐতিহ্যগতভাবে, হিব্রুরা বিশ্বাস করে যে, 
যোনা ছিলেন সেই বিধবার সন্তান, যাঁকে এলিয় পুনর্জীবন দান করেছিলেন (১ রাজা ১৭ অধ্যায়)। কিন্তু 
এই ধারণাটি ঐতিহাসিক বা শাস্ত্রসম্মত, কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা যয় না। এ-বিষয়ে 
মনোযোগ না-দিয়ে বলা যায়, যোনা এক আশাবাদী কণ্ঠস্বর নিয়ে ভাববাদীরূপে ইষ্রা ও নহিমিয়ের 
সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। পুরাতন নিয়মের গুচ্ছ গুচ্ছ ভবিষ্যৎবাণী সফলতা বা সমৃদ্ধির ছিল না, 
কিন্তু ছিল বিচারদণ্ডের। সেইন্ট্ যেরোম বিশ্বাস করতেন, যোনা ছিলেন হোশেয়, আমোষ ও 
যিশাইয়ের সমসাময়িক। এটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যদি যেরোম সঠিক হন, তাহলে তিনি সম্ভবত 
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জানতেন যে, আসিরিয়া হবে ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের বিচারের হাতিয়ারস্বরূপ (হোশেয় ১১:৫; 
আমোষ ৫:২৭)। এরকম পূর্বধারণা মনে বদ্ধমূল থাকায়, নীনবীতে যোনার যাওয়ার আহ্বান, তাঁর 
পক্ষে গ্রহণ করা আরও বেশি কষ্টকর ছিল। 
 
পাঠকবর্গ 
নীনবী ছিল আসিরিয়ার রাজধানী নগর। স্থানটি বর্তমানে ইরাকে, মোসুল নামে পরিচিত। ইস্রায়েলীদের 
মহা শত্রুদের অন্যতম ছিল আসিরিয়া। কালক্রমে তারা উত্তরের রাজ্য ইস্রায়েলকে জয় করেছিল। 
তাদের সৈন্যদল “পঙ্গপালের উৎপাত” নামে পরিচিত ছিল। তারা বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত 
ছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ করা ছিল তাদের এক সাংস্কৃতিক সময় কাটানোর খেলার 
মতো। তারা নিজেদের পরিবারের সঙ্গে যাত্রা করত এবং বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে তাদের বিপক্ষদের 
হত্যা করার পূর্বে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করত। তাদের আগমনের কথা শুনে, শহরের সমস্ত লোক 
আসিরিয় সৈন্যদের হাতে পড়া এড়িয়ে যাওয়ার জন্য গণ-আত্মহত্যা করত। বর্তমানে মধ্য-প্রাচ্যের 
গুহাগুলি, এই লোকেদের হাতে নিদারূণ নিষ্ঠুরতার শিকার যারা হয়েছিল, তাদের কথা ব্যক্ত করে। 
এভাবে, ঈশ্বর যে যোনাকে একটি অ-ইহুদি নগর পরিদর্শন করতে বলেছিলেন, তা নয়, কিন্তু তিনি 
তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, যেন যারা তাঁর আপনজনদের প্রতি যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে, তাদের 
কাছে গিয়ে তিনি বাক্যের পরিচর্যা করেন। যারা করুণা প্রদর্শন করেনি, তিনি তাদের কাছে করুণার 
বার্তা পরিবেশন করার জন্য যোনাকে আহ্বান দিয়েছিলেন। অতএব, নীনবীবাসীরা মন-পরিবর্তন 
করেছিল এবং ঈশ্বর তাদের মধ্যে বিপর্যয় প্রেরণ করা সম্পর্কে অনুশোচনা করেছিলেন। কিন্তু 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের অনুতাপ বা মন-পরিবর্তন করা ছিল মাত্র অল্প সময়ের জন্য। 
একশো বছর পরে, তারা তাদের পাপপূর্ণ জীবনাচরণে পুনরায় ফিরে গিয়েছিল। সেই কারণে ঈশ্বর, 
ভাববাদী নহূমের মাধ্যমে তাদের প্রতি বিচারদণ্ড ঘোষণা করেন। যোনার মতো নীনবীতে গিয়ে নয়, 
কিন্তু নহূম দূর থেকেই তাঁর বার্তা ঘোষণা করেন। ঈশ্বরের করুণা লাভের আর কোনো আশা ছিল না। 
তারা আর অনুতাপ করেনি, কারণ তাদের অধর্মের পেয়ালা পরিপূর্ণ হয়েছিল। নীনবী ৬১২ খ্রীঃপূঃ 
সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছিল। 
 
প্রসঙ্গ (থিম) 
সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকের কাহিনী-বিন্যাসে দুটি প্রধান বার্তা পরিবেশিত হয়েছে। (১) সমস্ত জাতির 
জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং (২) মুক্ত হৃদয়ে তাঁর অভিপ্রায়ের উদ্দেশে তাঁর পক্ষে যোগদান 
করার জন্য আমাদের আহ্বান। প্রথম প্রসঙ্গটি হল, জগতের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা। এই বিষয়টি সমস্ত 
শাস্ত্র জুড়েই দেখতে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র নীনবীবাসীদের জন্য নয়। পুরাতন নিয়মে আমরা সব 
মানুষের জন্য, হাগার, রাহব, রূৎ, এমনকি মোশির জীবনেও ঈশ্বরের অনুগ্রহের হৃদয় দেখতে পাই। 
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মোশি মরুপ্রান্তরের মধ্যে সেই জাতিকে চালিত করেছিলেন, যখন মিশরিয়েরা তাদের বিরুদ্ধে 
পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই, ঈশ্বর তাঁর দৃষ্টি জগতের প্রতি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। 
তাই ইস্রায়েল জাতিকে তাঁর মনোনীত করার ব্যাপারটিও ছিল উদ্দেশ্যপূর্ণ, বৈষম্যমূলক নয়। 
ইস্রায়েলের নির্বাচন ছিল সমস্ত জাতির সামনে ঈশ্বরের নিজের মহিমা প্রকাশের একটি মাধ্যম বা 
উপায়, যেন তারা তাঁকে জানতে ও গ্রহণ করতে পারে। এই ছিল অব্রাহামের সঙ্গে কৃত চুক্তির 
প্রাথমিক বিষয় যে, ইস্রায়েল হবে জগতের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ (মথি ২৮, ইফিষীয় ২, প্রকাশিত 
বাক্য ৫:৯,১০)। যেমন আমরা যোহন ৩:১৬ পদে পড়ি, “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমনই ভালোবাসলেন 
যে, তাঁর  একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না-হয়, 
কিন্তু শাশ্বত জীবন পায়।”    
 যোনার তিক্ততা ও হৃদয়ের কাঠিন্য, ঈশ্বরের ভালোবাসা ও সদয়তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি 
আমাদের দ্বিতীয় প্রসঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির জন্য করুণা বা 
অনুকম্পায় ভরপুর। তিনি চান, সব মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় (১ তিমথি ২:৪)। তিনি আমাদের আহ্বান 
দিয়েছেন যেন আমরা উদাররূপে তাঁর সেই উদ্দেশ্য পূরণে অংশগ্রহণ করি। যেমন তিনি বিনামূল্যে তাঁর 
সীমাহীন অনুগ্রহ দিয়ে আমাদের বেষ্টিত করেছেন, আমাদের তিনি সেই উদ্দেশে ক্ষমতা প্রদান 
করেছেন যেন আমরা তা অন্যদের দান করি (১ করিন্থীয় ২:১৫; মথি ২৫)। যোনা ছিলেন ঈশ্বরের 
বিস্ময়কর করুণা ও অনুগ্রহের প্রাপক এবং এভাবে তাঁর উদ্ধারকারী ভালোবাসার একজন পরিচারক। 
ঈশ্বর তাঁর এক মহত্তর মহিমা প্রদর্শনের উদ্দেশে ঈশ্বরের সঙ্গে অংশগ্রহণের জন্য আহূত 
হয়েছিলেন। কিন্তু মথি ২৫ অধ্যয়ে যেমন সেই ভৃত্যটি তার তালন্ত মাটিতে লুকিয়ে রেখেছিল, যোনা 
তাঁর হৃদয় তেমনই তিক্ততায় কবর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সেই দায়িত্ব বা কাজ এক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, 
অবাধ হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। আমরা অবশ্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা উড়িয়ে দিতে পারি না, কিন্তু 
আমরা আনন্দপূর্ণ মনে, পূর্ণতার সঙ্গে সেগুলিতে অংশগ্রহণ না-করে আমাদের সুযোগের অপচয় 
করতে পারি। 
 
যেহেত ুঈশ্বর আমাদের সব কিছ ুএক বৃহত্তর উদ্দেশে দান করে থাকেন, কোনো কিছ,ু 
যা আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পনাসমূহ ও অভিপ্রায়ের অবাধ অভিব্যক্তিকে 
নিবারণ করে, তা হল এক “ঋণ” বা “বোঝার” পাপ (হিব্র ু১২:১), যা আমাদের অবশ্যই 

মিটিয়ে দিতে হবে। 
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যোনা : জাতিসমূহের ঈশ্বর 
১ম পাঠ : ১ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য :  ভাববাদী যোনাকে মন-পরিবর্তনের প্রচার করতে নীনবীতে 
প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে তর্শীশে পলায়ন করছিলেন।  

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যোনা ১:১-৩ 
 ১. যোনাকে কী-আদেশ দেওয়া হয়েছিল? 
 ২. ঈশ্বর যোনাকে কেন নীনবীতে পাঠাতে চেয়েছিলেন? 
 ৩. যোনার প্রত্যুত্তর কী-ছিল? ২ রাজাবলি ১৮:১৭-৩৫ ভিত্তি করে, আমরা কী-পাঠ  
  করি, যোনা কেন নীনবীতে যেতে ইতস্তত করেছিলেন? 
 ৪. আপনার কী-মনে হয়, যোনা কি ভেবেছিলেন, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের  
  কোনো বিরূপ পরিণতি হবে না? যে ভাববাদীরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন,  
  সাধারণত তাঁদের কী-পরিণাম হয়েছিল? (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫; ১৮:২০; ১  
  রাজাবলি ১৩:৭-৩২)  
 ৫. কোনো এক সময়ের কথা বর্ণনা করুন যখন ঈশ্বর আপনাকে কোনো কাজ  
  করতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি তা করতে চাইছিলেন না। 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যোনা ১:১-৩ 

১. নিচের পদগুলি থেকে আমরা কী-শিক্ষা লাভ করি, যখন ঈশ্বরের সতর্ক দৃষ্টি  
 মানুষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে? 

  ক) আদিপুস্তক ৩:৮ 
  খ) আদিপুস্তক ৪:৬-১০ 
  গ) হিতোপদেশ ৫:২১ 
  ঘ) হিতোপদেশ ১৫:৩ 
  ঙ) গীতসংহিতা ৯০:৮ 
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 ২. আপনি কি কখনও ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা উপস্থিতি থেকে পালানোর চেষ্টা  
  করেছেন? পরিণাম কী-হয়েছিল? 
 ৩. এই মুহূর্তে আপনি কি কোনো কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকাতে চাইছেন? 
 ৪. আমরা জীবনে যখন ১ যোহন ১:৫-৭ পদ প্রয়োগ করি, তখন কোন্ ধরনের  

 স্বাধীনতা ও আশ্বাস আমরা লাভ করি? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যোনা ১:৪-১০ 
 ১. যোনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ঈশ্বর কী-করলেন? 
 ২. নাবিকেরা সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, অথচ যোনা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন,  
  এতে যোনা সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? 
 ৩. জাহাজের অধ্যক্ষ (ক্যাপটেন) যোনাকে কী করতে বলেছিলেন? যোনার উত্তর  
  থেকে আমরা কী শিখতে পারি?  
 ৪. ৯ পদে যোনা কীভাবে নাবিকদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন? 
 ৫. ১০ পদে নাবিকেরা কেন ভয়ভীত হয়েছিল? 
 ৬. ওই নাবিকদের কাছ থেকে যোনা কী শিক্ষা লাভ করেছিলেন? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যোনা ১:১১-১৪ 
 ১. সমস্যার প্রতি যোনার সমাধান কী ছিল? ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
  যোনার উত্তর কী-রকম হতে পারত?   
 ২. যোনার পরামর্শের প্রত্যুত্তরে নাবিকেরা কী করেছিল? কেন? 
 ৩. যোনাকে জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়ার পূর্বে নাবিকদের প্রার্থনার কথা বর্ণনা  

 করো।  
 ৪. আপনি কি মনে করেন, ঈশ্বর যোনাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন? 
 ৫. কীভাবে আমরা জানতে পারি যে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ঈশ্বর বরং যোনার  
  প্রাণরক্ষায় বেশি আগ্রহী ছিলেন? 
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পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : যোনা ১:১৫-১৭ 
 ১.  শেষ পর্যন্ত নাবিকেরা যোনাকে জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়ার  
  পরে কী ঘটল? 
 ২. ১৬ পদ অনুযায়ী, নাবিকদের জন্য এই পরিস্থিতির পরিণাম কী হল? 
 ৩. যোনার পক্ষেই বা পরিণাম কী হল? 
 ৪. যোনার অবাধ্যতার কারণে ঈশ্বর কী করা বেছে নিলেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১ম পাঠ :  “যোনার বিদ্রোহ”       
পাঠ :   ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  ১:২, তুমি ওঠো ও নীনবী মহানগরে যাও ও তার বিরুদ্ধে চিৎকার করে  
   বলো, কারণ তার দুষ্টতা আমার কাছ পর্যন্ত উঠে এসেছে।” 
বিষয়গত বাক্য : ভাববাদী যোনাকে মন-পরিবর্তনের বাণী প্রচার করার জন্য নীনবীতে  
   প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
   হয়ে তর্শীশের পথে পলায়ন করছিলেন। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে লুকোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা সম্ভবও নয়। 
সংক্ষিপ্তসার : এই পুস্তকটির প্রথম পদেই বলা হয়েছে যে, সদাপ্রভুর বাক্য যোনার কাছে 
এসে উপস্থিত হল। ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করেছিলেন যেন তিনি তাঁর শত্রুদের, অর্থাৎ নীনবীর দুষ্ট 
লোকেদের কাছে মন-পরিবর্তনের বার্তা ঘোষণা করেন। অন্য অনেক ঘটনার মতো, যার সঙ্গে 
সদাপ্রভু থেকে বার্তালাভ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যোনাকে তেমন কোনো শাস্ত্রলিপি দেওয়া হয়নি। 
আমরা কেবলমাত্র জানি যে, তাঁকে গিয়ে “চিৎকার করে” সেই দুষ্ট নগরের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাণী 
ঘোষণা করার ছিল। 
 তাঁর তল্পিতল্পা গুছিয়ে, সেই পাপপূর্ণ ঘৃণ্য নগরী পরিদর্শন করার পরিবর্তে যোনা 
“সদাপ্রভুর উপস্থিতি থেকে পলায়ন করলেন।” ভাববাদী নিশ্চিতরূপে জানতেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ 
থেকে পালাতে পারবেন না এবং তার প্রাণঘাতী পরিণামের কথাও জানতেন (এবং সম্ভবত, তা আশাও 
করছিলেন)। তা সত্ত্বেও, তিনি বিপরীতমুখী এক জাহাজে, তর্শীশের (অধুনা স্পেন) উদ্দেশে চড়ে 
বসলেন। ঈশ্বরের পক্ষে বেশি সময় লাগেনি তাঁকে ধরে ফেলতে। জাহাজে চড়ার পরে, তিনি তাদের 
উপরে এমন এক সামুদ্রিক ঝড় এনে উপস্থিত করলেন যে, পৌত্তলিক নাবিকেরা পর্যন্ত একে এক 
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অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে শনাক্ত করলেন। আপাতদৃষ্টিতে, যোনা তাঁর বিদ্রোহের পরিণামের জন্য 
আদৌ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না, কারণ জাহাজের ক্যাপটেন যোনাকে জাহাজের খোলে গভীর 
নিদ্রামগ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। ক্যাপটেন যোনার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হয়েছিলেন। তাই তিনি 
তাঁকে তাঁর দেবতাদের উদ্দেশে আহ্বান করতে বললেন, যেন তাঁদের প্রাণরক্ষা হয়। সেই নাবিক ও 
ক্যাপটেন, উভয়েই আকুলভাবে তাঁদের দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু তাঁদের 
প্রার্থনা যেন কোনো বধিরের কানে প্রবেশ করছিল। আর যদিও একমাত্র যোনার ঈশ্বর তাঁদের 
প্রার্থনা শুনতেন ও তাঁদের উদ্ধার করতে পারতেন, কেবলমাত্র তিনিই কোনো প্রার্থনা করছিলেন 
না।	   এমনকি, ক্যাপটেনেরও অনুনয় যোনাকে ঈশ্বরের সামনে নতনম্র হয়ে প্রার্থনা করতে এবং 
করুণার জন্য এক সহজসরল বিনতি উৎসর্গ করতে রাজি করাতে পারল না।     
 তাঁদের অনুনয়-বিনয় যখন সমুদ্রকে শান্ত করতে পারল না, তখন অধ্যক্ষ, অপরাধীকে 
শনাক্ত করার জন্য গুটিকাপাত করা স্থির করলেন। ঈশ্বর তাঁদের কুসংস্কারগত অভ্যাসে সাহায্য 
করলেন এবং সরাসরি যোনার কাঁধে দোষ চাপালেন। তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করে বললেন, “আমি 
একজন হিব্র,ু আমি স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করি। তিনিই সমুদ্র ও স্থল সৃষ্টি করেছেন।” 
অদ্ভুতভাবে, নাবিকেরা যখন জানতে পারল, যোনা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতার আচরণমূলক কর্ম 
করেছেন, তারা ভয়ে পূর্ণ হল। তারা যোনাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তাদের কী করতে হবে। অবশ্য, 
যোনাকেই সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল, নাবিকদের নয়, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন। অনুতাপ 
করার পরিবর্তে, তিনি নাবিকদের বললেন, তাঁকে যেন সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হয়, এভাবে 
ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর মল্লযুদ্ধ যেন সমাপ্ত হয়। ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা তাঁর ভাববাদীর প্রাণনাশের 
চেষ্টা করল না, বরং প্রাণপণ করল, জাহাজের মুখ ফিরিয়ে কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে। 
এতে সমুদ্র গর্জন আরও বৃদ্ধি পেল। শেষে তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, তাদের করণীয় 
কর্মের দায়িত্ব অস্বীকার করে যোনাকে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করল। 
 যোনার প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী, তিনি মৃত্যুর জালে আটকা পড়েছিলেন, যখন তিনি ঈশ্বরের 
করুণালাভের জন্য প্রার্থনা করলেন। “যখন আমি জ্ঞানহারা হতে চলেছিলাম, আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ 
করলাম” (যোনা ২:৭)। উদ্ধারের পরিকল্পনায়, ঈশ্বর একটি বড়ো মাছকে যোনার কাছে পাঠালেন। 
সে যোনাকে আস্ত গিলে ফেলল। তিনটি দীর্ঘ দিন, যোনাকে মাছের পেটে কাটাতে হয়েছিল। সেই 
সময় তিনি তাঁর অবস্থানের কথা পুনর্বিবেচনা করতে পেরেছিলেন। 
 এ-বিষয় ভীষণ অস্বস্তিকর যে, পৌত্তলিক নাবিকদের ঈশ্বরভয়, আমাদের প্রিয় ভাববাদীর 
চেয়ে বেশি ছিল। তবুও, ঈশ্বর নিজেকে গৌরবান্বিত করতে ও সেই সব নিরুদ্দিষ্ট মানুষদের কাছে 
তাঁর পরাক্রম ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে তাঁর বিপথগামী ভাববাদীকে ব্যবহার করলেন। ঈশ্বরের নিজের 
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অভিপ্রায় পূরণ করার উদ্দেশে আমাদের কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, উদাহরণ 
দেখিয়ে শেখানো হয, এমন পাঠের চেয়ে অংশগ্রহণকারী হওয়া কি উৎকৃষ্টতর নয়? 

 
ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে লুকোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তা সম্ভবও নয়। 
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যোনা : জাতিসমূহের ঈশ্বর 
২য ়পাঠ : ২য ়অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য :  যোনা একটি বড়ো মাছের পেটে তিন দিন কাটালেন এবং নিজেকে 
   ঈশ্বরের সামনে নতনম্র করলেন। 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যোনা ২য ়অধ্যায় 
 ১. মাছ গিলে খাওয়ার আগে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে যোনার কী-অভিজ্ঞতা 
  হয়েছিল, বর্ণনা করুন। 
 ২. ২, ৪ ও ৭ পদে যোনার চিন্তাভাবনা ও কাজ সম্বন্ধে বর্ণনা করো। 
 ৩. যোনা কখন ঈশ্বরকে ডাকার জন্য মনস্থির করলেন? 
 ৪. আপনি সাধারণত কখন ঈশ্বরকে সাহায্যের জন্য ডেকে থাকেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
যোনা ২য ়অধ্যায় আজ-ও পাঠ করুন  
 ১. যোনা ২:৩ পদ অনুসারে, কারা যোনাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করেছিল? 
 ২. যোনা ১:১৭ পদ অনুসারে, কে মাছটিকে তার কাজ করার জন্য পরিচালনা   

 দিচ্ছিলেন? 
৩. ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব (সব কিছুর উপরে কর্তৃত্বকারী) সম্পর্কে উপরোক্ত 

পদগুলি   কী কথা বলে? 
 
তৃতীয় দিন 
যোনা ২য ়অধ্যায় আজ-ও পাঠ করুন 
 ১. যোনা ১:৩ ও ২:৪ পদে আপনি যা পাঠ করেছেন, তা তুলনা করুন। ঈশ্বরের  
  উপস্থিতি সম্পর্কে যোনা কী মন্তব্য করেছেন? 
 ২. মথি ২৭:৪৬ পদ অনুসারে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, প্রভু যীশ ুকী কথা   
  বলেছিলেন? 
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৩. আপনি কি কখনও উপলব্ধি করেছেন যে, আপনাকে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে  
 অপসারিত করা হয়েছিল? বর্ণনা করুন, আপনার কেন সেরকম মনে হয়েছে  
 এবং তার প্রত্যুত্তরে আপনি কী করেছিলেন?  

 ৪. আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে নিচের পদগুলি কী কথা বলে? 
   ক) যিশাইয় ৪১:১০ 
   খ) মথি ২৮:১৮-২০ 
   গ) যোহন ১৪:২৩ 
   ঘ) হিব্র ু১৩:৫,৬ 
 
চতুর্থ দিন 
যোনা ২য ়অধ্যায় আজ-ও পাঠ করুন 
 ১. ২ ও ৬ পদে ঈশ্বর যোনার জন্য কী করেছিলেন বলে যোনা বলেছেন? 
 ২. ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য যোনা কি কোনো কাজ বা অন্য কিছু করেছিলেন? 
 ৩. কেন আপনি মনে করেন যে, ঈশ্বরই যোনাকে উদ্ধার করা বেছে নিয়েছিলেন? 
 ৪. গীতসংহিতা ২৫ এ আপনি কী ধরনের আশ্বাস পান? 
 
পঞ্চম দিন 
যোনা ২য ়অধ্যায় আজ-ও পাঠ করুন 
 ১. ২:৮ পদে যোনার মন্তব্য বা উপসংহার আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? 
 ২. আপনার জীবনে কি কোনো অলীক সব মূর্তি আছে? 
 ৩. ৯ পদে যোনা কী করবেন বলে তিনি বলেছেন? 
 ৪. ঈশ্বর যোনার প্রতিশ্রুতিতে কী প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
দ্বিতীয় পাঠ :  “যোনার প্রার্থনা”        
পাঠ :   যোনা ২য় অধ্যায় 
মূল পদ :  যোনা ২:৮ : “যারা অলীক দেবমূর্তির পুজা করে, তারা যে করুণা লাভ  

  করতে পারত, তা হারায়।” 
বিষয়গত বাক্য : যোনা একটি বড়ো মাছের পেটে তিন দিন কাটান ও নিজেকে ঈশ্বরের  
   সামনে নতনম্র করেন। 
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জীবনের নীতি : আমরা যেখানেই থাকি বা যা-কিছুই করে থাকি না-কেন, আমরা যখন   
   ঈশ্বরের কাছে কাঁদি বা তাঁকে আর্তস্বরে ডেকে উঠি, তিনি আমাদের  
   কথা শোনেন ও উত্তর দেন।       
সংক্ষিপ্তসার : কতগুলি প্রশ্ন, যেমন সেই মাছটি কোথা থেকে এসেছিল, কী ধরনের মাছ 
সেটি ছিল এবং ওই ধরনের মাছ বর্তমানে আছে কি না, এগুলি অবান্তর। এগুলি দৈবাৎ ঘটেছিল, এমন নয়। 
১:১৭ পদে লেখা আছে, ঈশ্বর ওই বড়ো মাছটিকে “নিরূপণ করেছিলেন,” যোনাকে গ্রাস করার জন্য। 
তিনি একটি মাছকে তৈরি করে আহ্বান করেছিলেন যোনাকে ধারণ করে সংরক্ষণ করার জন্য। খ্রীষ্টের 
মতানুযায়ী, তিমি মাছের পেটে এই তিন দিন এবং তার পরে নীনবীর উপকূলে তাঁর উদ্ধার লাভ, মশীহের 
মৃত্য ুও পুনরুত্থানের ছায়ারূপে পূর্ব-নির্ধারিত ছিল (মথি ১২:৩৯-৪১; ৬:৪)। 
 মাছের পেটে এভাবে অবরুদ্ধ হওয়ার সময়, যোনা নিজেকে সদাপ্রভুর সামনে অবনত 
করলেন। তাঁর প্রার্থনাটি এক ভজনের মতো, কিছু অংশ তাঁর উদ্ধারলাভের জন্য প্রার্থনাবিশেষ এবং 
কিছু অংশ তাঁর আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতার বর্ণনা মাত্র। নিশ্চিত মৃত্য ুতাঁকে এক সুযোগ প্রদান 
করেছিল, যেন তিনি নিজের শক্তি ও সাহসিকতা আরও একট ু স্পষ্ট করে ঝালাই করে নেন। 
উদাহরণস্বরূপ, ১ম অধ্যায়ে যোনা নাবিকদের আদেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁকে জাহাজের পাটাতন 
থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, কিন্তু ২:৩ পদে তিনি বলছেন, ঈশ্বর তাঁকে জলরাশির মধ্যে নিক্ষেপ 
করেছেন এবং তাঁকে ঘিরে ধরার জন্য সমুদ্র-তরঙ্গ প্রেরণ করেছেন। একইভাবে, ১ম অধ্যায়ে যোনা 
ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর উপস্থিতি থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার জন্য, 
কিন্তু ২:৪ পদে আমরা পড়ি, যোনা ভেবেছিলেন ঈশ্বরই তাঁকে তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে “নির্বাসিত” 
করছেন। উভয় উদাহরণেই লক্ষ্য করা যায়, ১ম অধ্যায়ে যোনা নিজে যা করতে মনস্থ করেছিলেন, 
২য় অধ্যায়ে তিনি তা সদাপ্রভুর উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের এক নূতন 
মূল্যায়নের কাছে যোনা তাঁর নিজের বিশ্বাস বা আত্মপ্রত্যয়কে ক্ষুদ্রাকার দেখতে পেয়েছিলেন। 
যোনার কাছে এ এক যন্ত্রদায়ক বোধগম্য ব্যাপার হল, ঈশ্বরের শক্তিশালী হাত ছাড়িয়ে 
পালানোর ক্ষমতা তাঁর নিজের আয়ত্তে ছিল না, থাকার কথাও নয়, না তো তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট 
মঙ্গলের জন্য তা কার্যকরী হত। 
 সমুদ্রের গভীরে থেকে যোনা পরিত্রাতা ঈশ্বরের প্রতি ঊর্ধ্বদৃষ্টি করলেন। 
ধন্যবাদজ্ঞাপনের পর, তিনি বলছেন, সদাপ্রভুই তাঁকে গর্তের মধ্য থেকে তুলে উদ্ধার  করেছেন। তাঁর 
ফয়সালা ছিল এরকম : “যারা অলীক দেবদেবীর উপাসনা করে, তারা তাদের প্রাপ্য করুণা হারায়” 
(যোনা ২:৮)। ম্যাথিউ হেন্রি তাঁর কমেণ্টারিতে এটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, “যারা তাদের নিজের 
কর্মস্থান ছেড়ে নিজের কাজ থেকে পালায়, তারা তা থেকে উপলব্ধ সমস্ত আরাম ছেড়ে দূরে চলে 
যায় (http://www.christnotes.org/commentary.php?com=mhc&b=32&c=2). এ আমাদের কাছে 
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এক চরম সাবধানবাণীর মতো। বাধ্যতার সঙ্গে জীবনযাপনের জন্য ঈশ্বর আমাদের যথার্থ পরিমাণে 
অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন। আমরা যখন স্বার্থপর অবাধ্যতায় জীবনযাপন করি, তখন কিন্তু এই অনুগ্রহ 
উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের পরিতৃপ্তি ও শান্তির সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ ঈশ্বরের ইচ্ছার 
কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত।   
 সুতরাং, যোনা এক প্রশংসার বলি উৎসর্গ করলেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য শপথ 
নিলেন। তিনি বললেন, “পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে” (যোনা ২:৯)। নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের হাতে 
সমর্পণ করার পর, সেই মাছটিকে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, যেন সে নীনবীর তীরে যোনাকে উদ্গীরণ 
করে। যোনার কষ্টদায়ক পরিস্থিতি থেকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ লাভ করে থাকি। যদি ঈশ্বর 
তিমি মাছের পেট থেকে, যোনার বিদ্রোহের চূড়ান্ত অবস্থায়, তাঁর প্রার্থনা শুনে তাঁকে উত্তর 
দিয়ে থাকেন, তাহলে আমরাও নিশ্চিতরূপে আমাদের চরম দুর্দশায়, তা যখনই হোক বা যেখানেই 
হোক, প্রার্থনা করতে পারি। পূর্ণ বিশ্বাসে আমরা ঈশ্বরকে আহ্বান করতে পারি, একথা জেনে যে, 
ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা আমাদের জীবনে কার্যকর করেন। 
 
আমরা যেখানেই থাকি বা আমরা যা-কিছুই করে থাকি না-কেন, যখন আমরা তাঁর কাছে 

আর্ত-চিৎকার করি, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও উত্তর দেন। 
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যোনা : জাতিসমূহের ঈশ্বর 
৩য ়পাঠ : ৩য ়অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রোধ সম্পর্কে যোনা নীনবীতে 

প্রচার করলেন ও তারা মন-পরিবর্তন করল। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৩:১-৪ 
 ১.  এ-বিষয় কেন তাৎপর্যপূর্ণ যে, যোনার কাছে ঈশ্বরের আদেশ দ্বিতীয় বার  
  এসেছিল? 
 ২. যোনাকে কী বার্তা ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল? 
 ৩. নীনবী মহানগর হেঁটে অতিক্রম করতে যোনার কত দিন লেগেছিল? যোনা  
  ৪:১১ পদ অনুসারে, কত জন মানুষ ওই নগরে বসবাস করত? 

৪. আপনার কি কোনো ধারণা আছে যে আপনার শহরে কতজন নিরুদ্দিষ্ট মানুষ  
 আছে? 

 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৩:৫ 
 ১.  ৫ পদ অনুসারে, লোকেরা কাকে বিশ্বাস করত? 
 ২. মথি ১২:৩৮-৪৫ পদে, যীশুর বক্তব্য অনুযায়ী, নীনবীর লোকদের মন-পরিবর্তন  
  করা কি প্রকৃত ছিল? 
 ৩. “যোনার চিহ্ন”  উল্লেখ করাতে যীশ ুকী বলতে চেয়েছিলেন বলে আপনি মনে  
  করেন? 
 ৪. নীনবীর লোকেরা কী করেছিল, যার দ্বারা তাদের মন-পরিবর্তন সঠিক ছিল বলে  
  প্রমাণিত হয়? 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৩:৬-৮ 
 ১. জনগণের উদ্দেশে দেওয়া রাজার চারটি আদেশের উপাদানগুলি বর্ণনা করুন : 
  ক) 
  খ) 
  গ) 
  ঘ) 
 ২. ওই রাজাজ্ঞা জারির মধ্যে কেন পশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে আপনি  
  মনে করেন?  
 ৩. এই পদগুলি থেকে কী বলা যেতে পারে যে, কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে বা উপলক্ষে  
  লোকেরা চটের কাপড় বা শোকবস্ত্র পরত? 
  ক) ২ শমূয়েল ৩:৩১ 
  খ) মথি ১১:২০,২১ 
  গ) প্রকাশিত বাক্য ১১:৩-৬ 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৩:৯ 
 ১. তাঁদের নম্রতা প্রদর্শনের ফলে কী পরিণাম হতে পারে বলে রাজা আশা   
  করেছিলেন? 
 ২. আপনি অন্য কোনো রাজার কথা মনে করতে পারেন, যাঁর চিন্তাভাবনা ঠিক এ- 
  রকমই ছিল? (দেখুন, ২ শমূয়েল ১২:১৬-২৩) 
 ৩. নিচে দেওয়া পদগুলি অনুসারে, মন-পরিবর্তন করা কী-উদ্দেশ্য সাধন করতে  
  পারে? 
  ক) মার্ক ১:৪ 
  খ) ২ বংশাবলি ৭:১৪ 
  গ) গীতসংহিতা ৫১:১৭ 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৩:১০ 
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১. ১০ পদ অনুসারে, ঈশ্বর তাদের মন-পরিবর্তন করা দেখে কীভাবে প্রতিক্রিয়া  
 ব্যক্ত করেছিলেন? 

 ২. লূক ১৫:৭ পদ অনুসারে, অনুতাপী পাপীর জন্য ঈশ্বরের মনোভাব কেমন হয়? 
 ৩. এই সপ্তাহে আপনি যা পাঠ করেছেন, তার নিরিখে আপনি কী মনে করেন যে,  

 নম্রতা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৩য ়পাঠ :  “নীনবী মন-পরিবর্তন (বা অনুতাপ) করল”    
পাঠ :   যোনা ৩য় অধ্যায় 
মূল পদ :  যোনা ৩:৫ – “তখন নীনবীর লোকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করল। তারা এক  

  উপবাস ঘোষণা করল এবং মহত্তম ব্যক্তি থেকে নগণ্যতম জন পর্যন্ত 
  পরিধান করল।”   

বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের পূর্বপরিকল্পিত ক্রোধ সম্পর্কে যোনা নীনবীতে প্রচার করলেন 
ও তারা মন-পরিবর্তন করল। 

জীবনের নীতি : ঈশ্বর এক অনুতাপী, নতনম্র হৃদয়ের প্রতি আনন্দিত হন (গীত   
   ৫১:১৭)।          
সংক্ষিপ্তসার : অন্য যে-কোনও ভাববাণীমূলক পুস্তকের চেয়ে যোনার পুস্তকটিতে 
ঈশ্বরের বার্তা ভাববাদী যোনার প্রতি লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, যোনা যাদের কাছে প্রেরিত 
হয়েছিলেন, সেই সব লোকের উদ্দেশ্যে নয়। কেবলমাত্র যোনা ৩য় অধ্যায়ে যোনার বার্তা 
নীনবীবাসীদের উদ্দেশে ঘোষিত হয়েছে ও তাদের প্রত্যুত্তর পাওয়া গিয়েছে। আর যথেষ্ট 
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, অধ্যায়টি যোনার উদ্ধারলাভ দিয়ে শুরু হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে যোনার প্রার্থনার 
উত্তরে, যোনাকে ভাববাদী পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাঁকে শুকনো ভূমিতে উদ্গীরণ করা 
হয়। আবার একবার, ঈশ্বর যোনাকে আদেশ দিচ্ছেন নগরে প্রবেশ করার এবং ঈশ্বর যে বার্তা দেন, 
তা গিয়ে তিনি যেন তাদের কাছে ঘোষণা করেন। তাই যোনা যাত্রা করলেন এবং সেই নগরের মধ্য 
দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, “আর চল্লিশ দিন পরেই নীনবী উৎপাটিত হবে” (যোনা ৩:৪)। 
উল্লেখযোগ্যরূপে, লোকেরা যোনার কথা বিশ্বাস করল। প্রকৃতপক্ষে, পাঠটিতে বলা হয়েছে, 
লোকেরা বিশ্বাস করল কেবলমাত্র যোনার সাক্ষ্যের সত্যতায় নয়, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করল। তারা নগর জুড়ে এক উপবাস ঘোষণা করল এবং সবাই চটের পোশাক পরল। এমনকি, তাদের 
রাজাও নিজেকে নতনম্র করলেন এবং লোকেদের অনুতাপের কর্মতৎপরতায় নিজেও শামিল হলেন। 
তিনি এক ডিক্রি জারি করে বললেন, কোনো মানুষ কি পশ ুখাবার বা জল খাবে না, কিন্তু তারা করুণা 
লাভের জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করবে। তারা আশা করেছিল যে, ঈশ্বর হয়তো তাঁর মনের চিন্তাধারা 
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বদলে নেবেন। ঈশ্বর যখন তাদের কাছে একজন বার্তাবহকে পাঠাবার জন্য মনোনীত করেছিলেন, যেন 
তাদের আসন্ন বিচারদণ্ড থেকে তাদের সতর্ক করে দেন, এই সত্যই তাদের মনে আশা জাগিয়েছিল যে, 
তাদের মন-পরিবর্তনের একটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি তাদের অবধারিত ধ্বংসের জন্য প্রেরিত 
কোনো নোটিশ নয়। তাই ১০ পদে আমরা পড়ি যে, তিনি তাদের কার্যকলাপ অনুতাপের ফলস্বরূপ 
দেখতে পেলেন, তাই তিনি তাদের উপরে বিপর্যয় প্রেরণ করলেন না। তাদের অনুতাপ (মন-পরিবর্তন) 
ছিল প্রকৃত, তাদের কাজকর্মই ছিল তার প্রমাণস্বরূপ। খ্রীষ্ট স্বয়ং তাদের ক্রিয়াকে যথার্থ বলে 
সিলমোহর দিয়েছেন, যখন তিনি ফরিশীদের বলেছিলেন যে, বিচারদিনে নীনবীবাসীরা তাঁদের বিরুদ্ধে 
উঠে দাঁড়াবে এবং তাঁদের অভিযুক্ত করে সাক্ষ্য দেবে, কারণ তারা যোনার প্রচার শুনে মন-পরিবর্তন 
করেছিল (মথি ১২:৪১), অথচ মশীহের উপস্থিতিতেও ফরিশীরা অনুতাপ বা মন-পরিবর্তন করেনি। তাই, 
বহু ভাববাদী থেকে যোনা বেশি মাত্রায় প্রত্যুত্তর পেয়েছিলেন। এক পৌত্তলিক জাতির মধ্য 
থেকে তিনি যেরকম প্রত্যুত্তর পেয়েছিলেন, তাঁর সমসাময়িক ভাববাদীদের দলও ঈশ্বরের প্রজাদের 
কাছে সেরকম প্রত্যুত্তর পাননি। লোকদের কাছ থেকে কী ফল লাভ করছেন বা প্রত্যুত্তর পাচ্ছেন, 
এতে যদি নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে নিঃসন্দেহে ভাববাদী যোনা, প্রভু যীশুর থেকেও 
বেশি নম্বর পেতেন! 
 কেন নীনবীবাসীরা মন-পরিবর্তন করেছিল? পণ্ডিতেরা ও বিজ্ঞানীরা তাঁদের অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন যে, মাছের পেটে হজম বা পরিপাক ক্রিয়ার জন্য যে রস ক্ষরিত হচ্ছিল, তাতে যোনার 
শরীরের চামড়া রঞ্জিত বা জারিত হয়ে গিয়েছিল, এমনকি, তাঁর মাথার চুলও ঝলসে গিয়েছিল। এতে 
নীনবীবাসীদের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ ও ভয় উৎপন্ন হয়েছিল। আবার এ-ধরনেরও মত ব্যক্ত করা হয় 
যে, একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের উপরে নেমে আসার ফলে, তাদের অহংবোধ (বা 
অহংকার) আহত হয়েছিল।	  এতে তাদের হৃদয় যেন আসন্ন বিচারের জন্য সূচনা প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই 
সময় নীনবীকে দুটি ভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক উপদ্রব ও একটি সূর্যগ্রহণ সহ্য করতে হয়েছিল, 
উপদ্রব ৭৬৫ খ্রীঃপূঃ, সূর্যগ্রহণ ৭৬৩ খ্রীঃপূঃ এবং আর একটি উপদ্রব ৭৫৯ খ্রীঃপূঃ। নিশ্চিতরূপে, এ 
সব বিষয়েরই যথেষ্ট অবদান আছে, কিন্তু সব থেকে প্রভাব বিস্তারকারী কারণ ছিল, ভাববাদী যোনা 
স্বয়ং। 
 যোনার অধুনা কঠোর পরীক্ষার আলোকে, তাঁর প্রচারিত বার্তা অধিকতর গুরুত্ব বহন 
করেছিল। আলোচ্য পাঠে আমরা এরকম পড়ি না যে, যোনা নীনবীবাসীদের কাছে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার 
কথা, সামুদ্রিক ঝড় বা সেই বিশাল মাছের কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেগুলি এমনই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি 
ছিল যে, তা যোনার জীবন ও বিশ্বাসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আমাদের অনুগ্রহ-সম্পর্কিত 
কাহিনীগুলি, আমাদের চারপাশের লোকেদের কাছে ঈশ্বরের চরিত্রকে চিত্রিত করে। যোনা যেমন তাঁর 
পরিস্থিতির কথা জাহাজের নাবিকদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি তাঁর কাহিনীগুলি নীনবীবাসীদেরও 
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কাছে হয়তো বলেছিলেন। তা যদি হয়, তহলে যোনা স্বয়ং ছিলেন পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের ভয়ংকর 
হস্তক্ষেপের এক জ্বাজ্বল্যমান উদাহরণস্বরূপ এবং একই সঙ্গে, ভগ্নচূর্ণ অন্তঃকরণবিশিষ্ট 
অযোগ্য মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অপরিমেয় কৃপা প্রদর্শনেরও এক উদাহরণস্বরূপ। কারণ ঈশ্বর যদি 
স্বয়ং নিজের ভাববাদীর সংশোধনের জন্য, তাঁকে একটি মাছের পেটে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো 
ভীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারেন, তাহলে নীনবীর মতো দূষ্ট নগরীর প্রতি দ্রুত বিচারের জন্য তিনি 
বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করবেন না। কিন্তু, ঈশ্বর যেহেতু যোনার মৃত্যুদণ্ড রদ করে তাঁকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাহলে তাদের প্রতিও করুণা প্রদর্শন করবেন না, যারা অজ্ঞতাবশত পাপ 
করেছিল? বাস্তবিক, যোনা হলেন এক জীবন্ত, শ্বাসরুদ্ধকারী প্রমাণ যে, ঈশ্বরের বিচারদণ্ড 
অত্যন্ত মারাত্মক, কিন্তু যারাই তাঁর নামে ডাকে, তাদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল। রাজা এ-বিষয়ই 
প্রত্যাশা করেছিলেন, কারণ ৩:৮,৯ পদে আমরা পড়ি, রাজা বলছেন, “কিন্তু মানুষ ও পশ ুচট পরে 
নিয়ে যথাশক্তি ঈশ্বরকে ডাকুক, আর প্রত্যেকে নিজের নিজের কুপথ ও নিজের হাতে করা 
দৌরাত্ম্য থেকে ফিরুক। হয়তো ঈশ্বর ক্ষান্ত হবেন, অনুশোচনা করবেন এবং নিজের প্রজ্বলিত 
ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হবেন, তাতে আমরা বিনষ্ট হব না।”   
 এ আমাদের এক অত্যন্ত সুন্দর সত্যের প্রতি চালিত করে। ঈশ্বর পাপীদের ভালোবাসেন।	  
যারা বিদ্রোহী, তাদের প্রতি তিনি কোনো মর্মযন্ত্রণা বা দণ্ড পাঠানোয় আনন্দ লাভ করেন না, 
যদিও তারা তার যোগ্য। আমরা সবাই পাপে জন্মগ্রহণ করেছি এবং তাঁর ক্রোধের প্রচণ্ডতার আমরা 
যোগ্য। কিন্তু, যখন থেকে আদম ও হবা, সেই এদন-উদ্যানে পাপ করেছিলেন ও পিতার সঙ্গে তাঁদের 
যে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তিনি তাঁর হৃদয় মানবজাতির 
উদ্ধারের জন্য নিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে গতি দিয়েছিলেন। তিনি অব্রামকে সেই 
সুসমাচার দিলেন যে, সব জাতি তাঁরই মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করবে এবং তাঁর বংশে, খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ 
করবেন, তিনি যা কিছু বিনষ্ট হয়েছে, সব উদ্ধার করবেন। মানবজাতিকে তাঁর ফিরে পাওয়ার চেষ্টা 
সমস্ত শাস্ত্রজুড়েই পাওয়া যায়। মানবজাতির সম্পূর্ণ ইতিহাসে ঈশ্বরের ক্রোধ ও তাঁর করুণা 
প্রদর্শন একত্র সংমিশ্রিতরূপে কার্যকর দেখতে পাই। এর উদ্দেশ্য, ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন মানুষকে 
তিনি তাঁর কাছে আকর্ষণ করতে পারেন। তাঁর হৃদয় চেয়েছিল তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হতে। 
আমাদের সব প্রতিমা থেকে বিমুক্ত করার জন্য, তিনি তাঁর সর্ব উপায় প্রয়োগ করেছিলেন এবং 
আমাদের বিশ্বাস উৎপন্ন করেছেন যে, আমাদের কেবলমাত্র তাঁকেই প্রয়োজন। যখন আমরা 
আমাদের বিদ্রোহ থেকে ফিরি এবং নম্রতায় ও ভগ্নচূর্ণ হয়ে তাঁর দিকে তাকাই, তিনি বড়ো 
আনন্দ পান। ঈশ্বর এক অনুতাপী, নতনম্র হৃদয়ের প্রতি প্রসন্ন হন (গীতসংহিতা ৫১:১৭)। শাস্ত্র 
বলে, যখন আমরা এক অনুতপ্ত হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আসি, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন ও 
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পুনরায় যথাস্থানে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেন। এরকম আশ্চর্য সব প্রতিশ্রুতি থাকতেও, আমরা কেন 
তাঁর কাছে আসতে ইতস্তত করব? 
 

ঈশ্বর এক অনুতাপী, নতনম্র হৃদয়ের প্রতি প্রসন্ন হন (গীতসংহিতা ৫১:১৭)। 
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যোনা : জাতিসমূহের ঈশ্বর 
৪র্থ পাঠ : ৪র্থ অধ্যায় 

 
বিষয়গত বাক্য : যোনা আবার বিরুদ্ধাচরণ করেন ও শেষে ধমক খান। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৪:১-৩ 
 ১. যোনা তাঁর প্রার্থনায় ঈশ্বরের কোন্ ধরনের গুণাগুণের কথা উল্লেখ করেছেন? 
 ২. যোনার মতানুযায়ী, তিনি কেন তর্শীশে পালাতে চেয়েছিলেন? 
 ৩. যোনা কী প্রার্থনা করেছিলেন? 
 ৪. যোনা কেন মরতে চেয়েছিলেন বলে আপনি মনে করেন? কীভাবে তাঁর এই  
  পরামর্শ কার্যকরী হতে পার, যখন তিনি সেই মাছের পেটে ছিলেন? (যোনা  
  ২:৮)    
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৪:৪,৫ 
 ১. যোনাকে করা ঈশ্বরের প্রশ্নটি আপনার নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন। 
 ২. যোনা কি ঈশ্বরের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন? 
 ৩. তার পরিবর্তে তিনি কী করেছিলেন? 
 ৪. যোনা কী দেখার অপেক্ষায় ছিলেন? 
 ৫. ঈশ্বরের প্রশ্নের প্রতি যোনার উত্তরের সঙ্গে, ঈশ্বর যোনাকে প্রচার করতে 
  আহ্বান করেছিলেন, তখন তিনি যে প্রত্যুত্তর করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা  
  করুন। (যোনা ১:৩ ও যোনা ৪:৪,৫) 

৬. ঈশ্বর যখন আপনার পাপ দেখিয়ে দেন, তখন আপনার প্রত্যুত্তর কী-রকম হয়?  
 যাকোব ১:২২,২৩ পদ এ-প্রসঙ্গে কী কথা বলে? 

 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৪:৬-৮ 
 ১. ৬ পদে ঈশ্বর যোনার জন্য কী করলেন? 
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 ২. আপনি যখন অবাধ্য ছিলেন, তখন ঈশ্বর কী-আপনার প্রতি কোনও সদয়  
  ব্যবহার করেছেন? 
 ৩. সেই গাছটি সম্পর্কে যোনা কীরকম অনুভব করেছিলেন? 
 ৪. ৭ ও ৮ পদে ঈশ্বর যোনার জন্য কী করেছেন? কেন? 
 ৫. যোনার ফয়সালা কী ছিল? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : যোনা ৪:৯-১১ 
 ১. ঈশ্বর যোনাকে কী প্রশ্ন করেছিলেন? 
 ২. যোনার উত্তর কী ছিল? 
 ৩. ঈশ্বর যোনার কাছে কী ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন? 
 ৪. ঈশ্বরের অভিমত অনুসারে, যোনা কী কারণের জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ১-৪ অধ্যায়   

১. এই কাহিনীতে যোনা কত বার তাঁর মৃত্য ুকামনা করেছেন? এই সমস্ত সময়ের  
 প্রত্যেকটিতে যোনার পরিস্থিতি কী-রকম ছিল? (যোনা ১:১২; ৪:৩,৮ এবং  
 বিতর্কমূলকভাবে ১:৩ পদ) 

 ২. ঈশ্বর যোনার মৃত্য ুচাওয়া শুনলেন না, এ-বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? 
 ৩. রোমীয় ২:৪ পদ অনুসারে, ঈশ্বর যোনার মধ্যে কোন্ কাজ সম্পন্ন করতে  
  চেয়েছিলেন? 
 ৪. ঈশ্বরের কাছ থেকে এ-ধরনের করুণা লাভের কোনো অভিজ্ঞতা আপনার আছে 
  কি? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৪র্থ পাঠ :  “যোনাকে অন্তিম ধমক”       
পাঠ :   যোনা ৪র্থ অধ্যায় 
মূল পদ :  যোনা ৪:১১ – “তাহলে আমি কি নীনবীর প্রতি, ওই মহানগরের প্রতি,  

  দয়ার্দ্র হব না? সেখানে এমন ১,২০,০০০ এরও বেশি মানুষ আছে, যারা  
  ডান হাত থেকে বাঁ হাতের পার্থক্য বোঝে না, আর অনেক পশুও   
  আছে।” 
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বিষয়গত বাক্য : যোনা আবার বিরুদ্ধাচরণ করেন ও শেষে ধমক খান। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বর আমাদের জন্য যে-কাজের পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য সজ্জিত 
   করে আহ্বান করেছেন তা করার জন্য, আসুন আমরা সব পাপকে দূরে  
   সরিয়ে রেখে তাঁর কাজে সংযুক্ত হই।      
সংক্ষিপ্তসার : ৩য় অধ্যায়ে আমরা এক অলৌকিক আত্মিক জাগৃতি লক্ষ্য করেছি। সেই 
তুলনায় ৪র্থ অধ্যায়টি আমাদের পক্ষে বাধাসৃষ্টিকারী ও নিরাশাজনক। নীনবীর মন-পরিবর্তনের ফলে 
যখন স্বর্গীয় বাহিনী তখনও উল্লসিত হচ্ছিল, যোনা ঈশ্বরের সিংহাসন কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর 
মৃত্য ুপ্রার্থনা করলেন। এক দরদপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে যোনা তাঁর পক্ষ সমর্থনে নিজের বিষয়ে 
অনুনয় করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন এই জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, যে প্রার্থনা তিনি 
শুরু থেকেই করে এসেছিলেন, যখন থেকে তিনি নীনবীতে যাওয়ার জন্য প্রথম আহ্বান লাভ করেছিলেন। 
তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তিনি এই কারণে তর্শীশে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে 
ঈশ্বর মন-পরিবর্তনকারী লোকেদের দণ্ড দেবেন না। তাই, যোনা তাঁর ভাববাদী পদ বিসর্জন দেওয়া, 
তাঁর স্বদেশ ইস্রায়েল ত্যাগ করা ও এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া উৎকৃষ্ট মনে করেছিলেন। এক করুণাময় 
ঈশ্বরের ‘অবিচারের’ কাছে তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমি জানতাম, তুমি কৃপাময় 
ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী। অতএব, 
এখন সদাপ্রভু, বিনতি করি, তুমি আমার কাছ থেকে আমার প্রাণ হরণ কর, কারণ আমার বেঁচে থাকা 
থেকে মরে যাওয়া ভালো” (যোনা ৪:২,৩)। ঈশ্বর যোনার প্রার্থনা শোনেননি, কিন্তু একটি 
প্রশ্ন করে তাঁকে বরং উদ্বুদ্ধ করেছিন, “তোমার ক্রোধ করার কি কোনো কারণ আছে?” 
যোনা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলেন না। তিনি সেই নগরের বাইরে চলে গেলেন এবং সেখানকার 
কী দশা হয়, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সম্ভবত তিনি মনে করেছিলেন যে, নীনবীবাসীরা 
তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পুনরায় পাপের পথে পা বাড়াবে। অথবা তিনি হয়তো এরকম 
ভাবছিলেন যে, ঈশ্বর নিশ্চয় তাঁর মত পরিবর্তন করবেন এবং নগরটিকে ধ্বংস করবেন। কোনো 
কিছুকে পাত্তা না-দিয়ে, তিনি সেই কাজ করলেন, যা ঈশ্বর তাঁকে করতে বলেছিলেন, যদিও তার 
পরিণাম তাঁকে ক্রুদ্ধ করেছিল এবং সম্ভবত অত্যন্ত নিরাশ করেছিল, যার জন্য তিনি প্রাণত্যাগ 
করতেও ইচ্ছুক হয়েছিলেন। 
 একগুঁয়ে ভাববাদীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক শেষতম দৃষ্টান্তরূপে, ঈশ্বর একটি দ্রাক্ষালতা 
উৎপন্ন করলেন, যেন তিনি যোনাকে প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করেন। “সেই গাছটির জন্য 
যোনা যারপরনাই আনন্দিত হলেন।” কিন্তু দীর্ঘ সময় সেই আরাম তিনি উপভোগ করতে পারেননি। 
পরের দিনই সেই গাছটি শুকিয়ে গেল। ঈশ্বর একটি পোকাকে নিযুক্ত করেছিলেন গাছটিকে দংশন করার 
জন্য। এতে গাছটি শুকিয়ে গিয়েছিল। তারপর ঈশ্বর এক প্রবল উষ্ণপ্রবাহ বইতে দিলেন, এতে যোনার 
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চরম অস্বস্তি হল এবং তিনি আবার মৃত্য ুপ্রার্থনা করে বসলেন। তাঁর আহ্বান লাভ করার পর থেকে এটি 
নিয়ে আমরা চতুর্থবারের জন্য যোনাকে মৃত্য ু প্রার্থনা করতে দেখি। যোনার আচরণ অনেকটা 
শিশুদের মতো ছিল, তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেই কষ্ট সহ্য করতে চাননি। কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ 
পিতার মতোই, ঈশ্বর যোনার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি॥ পরিবর্তে তিনি তাঁকে আরও চাপ দিয়ে 
প্রশ্ন করলেন যে, গাছটির জন্য তাঁর ক্রোধ করা কি যথোপযুক্ত হয়েছে? ঈশ্বর যখন 
নীনবীবাসীদের উদ্দেশে যোনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন যোনা কোনো উত্তর না-দিলেও, এই 
গাছটির প্রসঙ্গে তিনি প্রত্যুত্তর করলেন। “ক্রুদ্ধ হওয়ার পক্ষে আমার যথেষ্ট কারণ আছে, 
এমনকি মৃত্য ুকামনাও করতে।” আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে, পুস্তকটি আর একটি ধমক দিয়ে সমাপ্ত 
হয়েছে : “তুমি এই গছটির জন্য কোনো পরিশ্রম করোনি, এর বৃদ্ধিও দাওনি; এটি এক রাত্রির 
মধ্যে উৎপন্ন হল এবং এক রাত্রির মধ্যে উচ্ছিন্ন হল, তবুও তুমি এর প্রতি দয়ার্দ্র হয়েছ। তাহলে 
আমি কি, ওই মহানগরটির প্রতি দয়ার্দ্র হব না? সেখানে এমন ১,২০,০০০ জনেরও বেশি মানুষ আছে, 
যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের পার্থক্য জানে না, আর তেমন অনেক পশুও আছে” (যোনা ৪:১০,১১)। 
 শেষতম এই বাক্য বিনিময়ে, যোনার নিজের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তার বিপরীত তুলনায় 
ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট এবং যাদের তিনি ধারণ করেছেন, সেই সব পুরুষ, নারী, ছেলেমেয়ে ও পশুদের জন্য 
গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মহা করুণাগুণে ঈশ্বর যোনার প্রতি তাঁর নিজের মনের কথা 
ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস-উৎপাদনকারী ক্ষমতা প্রদর্শন করে তিনি যোনাকে আমন্ত্রণ 
করেছেন যেন তিনি নতনম্র হন ও ঈশ্বরের মনের যে বোঝা, তা যেন যোনা জগতের লোকেদের 
কাছে প্রকাশ করেন। তিনি সামুদ্রিক ঝড়, সেই নাবিকদের, সেই মাছটিকে, নীনবীবাসীদের ও শেষে ওই 
দ্রাক্ষাগাছটিকে ব্যবহার করেছিলেন, যেন যোনার ভাবনাচিন্তার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন ও তাঁর 
হৃদয়কে পুনরায় কার্যোপযোগী করতে পারতেন। রোমীয় ২:৪ পদে লেখা আছে, “তোমরা কি তাঁর 
সদয়তা, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যরূপ ঐশ্বর্যের প্রতি  অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ, একথা না-বুঝে যে, ঈশ্বরের 
সদয়তা তোমাদের অনুতাপের পথে চালিত করে?” এই বিষয়টিই কি আমরা যোনার সমস্ত 
পুস্তকটিতে দেখতে পাই না যে, ঈশ্বর যোনার আত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁকে ক্রমাগত 
শাসন করে যাচ্ছিলেন? প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর যেমন সেই হারানো নগরটির প্রতি, তেমনই যোনারও 
হারিয়ে যাওয়া অবস্থার জন্য চিন্তিত ছিলেন। যোনা যদিও নিজের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ উপার্জন 
করেছিলেন, পরিবর্তে তিনি কিন্তু ঈশ্বরের বিরামহীন নির্দেশনা বা আদেশ লাভ করেছিলেন। 
 এরকম মনে হয়, যোনার সংঘর্ষের উৎস ছিল তাঁর অহংকার। তাঁর কষ্টকর পরিস্থিতি যেমনই 
হয়ে থাকুক না-কেন, তাঁর অহংকারই ঈশ্বরের কাজের ও তাঁর উপস্থিতির যে-আনন্দ, তার প্রতি তাঁকে 
অন্ধ করেছিল, তাঁর জীবন তিক্ত ও কঠোর করে তুলেছিল। এ তাঁর আহ্বানকে আলিঙ্গন করার পক্ষে 
তাঁর বাধার সৃষ্টি করেছিল, ফলে তাঁর জীবন এত দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ হয়েছিল যে, তিনি মৃত্যুকেই তার 
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একমাত্র উপশম বলে মনে করেছিলেন। প্রথম থেকেই যোনা যদি নিজেকে নতনম্র করতেন, তাহলে 
তিনি ঈশ্বরের নিয়োগকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারতেন, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর কাজ 
সম্পূর্ণ করতেন এবং এক প্রাচুর্যময় ফসল সংগ্রহ লক্ষ্য করে পরিতৃপ্তির হাসি হাসতেন। পরিবর্তে, 
তিনি তাঁর মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেন, তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ঈশ্বরের 
ভালোবাসার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। একই ধরনের অহংকারের জন্য আমরাও কতবারই না 
অপরাধী সাব্যস্ত হই? কতবার আমরা অন্যদের পাপকে বড়ো করে দেখানোর জন্য নিজেদের 
পাপকে নগণ্য মনে করি? কতবারই না আমরা ঈশ্বরের কৃপার প্রতি সন্দিগ্ধ হই। মনে করি, তাঁর অনুগ্রহ 
নিতান্তই সীমিত? কতবার আমরা সেই সব বিষয় বিসর্জন দিই, যেগুলি ঈশ্বর উদাররূপে ও বিনামূল্যে 
আমাদের দান করেছেন? 
 আমরা একথা যেন ভুলে না-যাই যে, এক সময় আমরাও ঈশ্বর থেকে বহুদূরে ছিলাম, তাঁর 
ক্রোধ প্রদর্শনের পাত্র ছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর ভালোবাসার কারণে তাঁর সবকিছ ুবলি দিয়েছিলেন 
এবং আমাদের তাঁর পুত্র ও কন্যারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের অন্ধকার থেকে বের করে তাঁর 
অবর্ণনীয় জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করেছেন। জীবন ও ভক্তি প্রকাশের জন্য যা কিছু আমাদের 
প্রয়োজন, সব তিনি দান করেছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের অনুকরণকারী হই। আমাদের যা কিছু দেওয়া 
হয়েছে, আমরাও যেন সেগুলি দান করে দিই। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, আমরাও অবশ্যই 
অন্যদের ভালোবাসব। খ্রীষ্ট যেমন নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছিলেন, যেন জগতের মানুষেরা 
পরিত্রাণ পায়, তেমনই আমাদের শরীরকেও জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করতে হবে, এক নিরুদ্দিষ্ট 
জগতের প্রতি তাঁর রূপান্তরকারী ভালোবাসার বাহক বা মাধ্যম হওয়ার জন্য। আমরা শান্তির রাজদূত 
এবং তাঁর অনুগ্রহের পরিচারক। 
 খ্রীষ্ট আমাদের জন্য এই ভালোবাসার জীবনের নমুনাস্বরূপ হয়েছেন। যদিও তিনি আত্মায় 
জীবন যাপন করেছিলেন যেমন আমাদেরও করা উচিত, তিনি একই সঙ্গে এক সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন, 
তিনি তাদের হাত থেকে কষ্টভোগ সহ্য করেছিলেন, যাদের পরিত্রাণ দিতে এসেছিলেন। যোনা ও 
আমাদের অনেকের মতো তিনি বিরক্ত বোধ করেননি এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো 
অস্ত্র তুলে নেননি। পরিবর্তে, তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন ও তাঁর সামনে যে 
আনন্দ অপেক্ষমান ছিল, তার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। সেই একই আনন্দ আজ আমাদেরও হতে পারে, 
যদি আমরা তাঁর সাক্ষাতে জীবনযাপন করি ও বেঁচে থাকি, যেমন তিনি করেছিলেন। আসুন, আমরা 
নিজেদের হৃদয়ে পাপ, অহংকারপূর্ণ স্বার্থপরতা ও আত্ম-অভিমান পোষণ না-করি, যেগুলি আমাদের 
আনন্দ হরণ করে নেয় ও আমাদের কাজ করা থেকে আমাদের বিচ্যুত করে। হিব্র ু১২:১-৩ পদে যেমন 
লেখা আছে, “আমরা এ-রকম এক বিশাল সাক্ষীবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায়, এসো বাধাদায়ক 
সমস্ত বিষয় ও যে-সব পাপ সহজেই আমাদের জড়িয়ে ধরে, সেগুলি ছুঁড়ে ফেলি। আর যে দৌড় 
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আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এসো ধৈর্যের সঙ্গে সেই অভিমুখে ছুটে চলি। এসো, আমাদের 
বিশ্বাসের আদি-উৎস ও সিদ্ধিদাতা যীশুর উপরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যিনি তাঁর সামনে স্থিত 
আনন্দের জন্য ক্রুশ সহ্য করলেন, সেই লজ্জাকে উপেক্ষা করলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে 
উপবেশন করলেন। পাপী মানুষের এত বিরোধিতা যিনি সহ্য করলেন, তাঁর কথা বিবেচনা করো, তাহলে 
তোমরাও ক্লান্তিতে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হবে না।” 

 
এসো বাধাদায়ক সমস্ত বিষয ়ও যে-সব পাপ সহজেই আমাদের জড়িয়ে ধরে, সেগুলি 
ছুঁড়ে ফেলি। আর যে দৌড ়আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এসো ধৈর্যের সঙ্গে 

সেই অভিমুখে ছুটে চলি। 
   
  


