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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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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
 
রচয়িতা 
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, উভয় প্রকার প্রমাণই সূচিত করে যে, প্রেরিতশিষ্য পৌলই ছিলেন ইফিষীয় 
পত্রের রচয়িতা। একজন ইহুদি, একজন ফরিশী ও মণ্ডলীর একজন তাড়নাকারী হিসেবে, “শৌল” 
খ্রীষ্টের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, যখন তিনি মণ্ডলীর প্রাথমিক বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 
ক্রোধোন্মত্ত আচরণ করছিলেন। তিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করলেন এবং ভেতরে-বাইরে, আগাগোড়া 
তাঁর জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এল। তাঁকে একটি নূতন নাম ও একটি নূতন আহ্বান দেওয়া হল। 
পৌলের কাছে ঈশ্বর এক মহান রহস্য উন্মোচিত করেছিলেন, যা যুগের পর যুগ গুপ্ত ছিল। সেই 
রহস্য হল, পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহ অ-ইহুদি জাতিদের কাছেও উপলব্ধ হতে পারে। এই সুসমাচার 
শোনানোর জন্য তিনি তিনটি মিশনারি-যাত্রা করেছিলেন। এভাবে তিনি সর্বকালের একজন মহত্তম 
মিশনারি হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে, নূতন নিয়ম শাস্ত্রেরও অন্যতম লেখক হযেছিলেন।	  
(প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তাঁর মন-পরিবর্তনের কথা, তাঁর প্রেরিতরূপে আহ্বানের কথা ও তাঁর 
তিনটি মিশনারি-যাত্রার কথা লিখিত আছে।) আমাদের পরাক্রমী ঈশ্বর যে, যে-কোনও হৃদয় ও জীবন 
পরিবর্তন করতে পারেন, পৌলের জীবনসাক্ষ্যই হল তার প্রমাণস্বরূপ। 
সময়কাল 
অধিকাংশ বাইবেল পণ্ডিতেরাই মনে করেন যে, ইফিষিয়ের পত্র ৬০ থেকে ৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা 
হয়েছিল। যেমন প্রেরিত ২৮ অধ্যায়ে লেখা আছে, এই সময়টি পৌলের দ ু বছর রোমে থাকার 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঈশ্বর পৌলের জীবনের এই নিশ্চলতা ও কষ্টভোগকে অপরের 
মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর পরিচর্যা সেই সময় যদিও সীমিত আকারের ছিল, তিনি 
রোমীয় কারারক্ষীদের কাছে, ইহুদি সিনাগগের নেতৃবর্গের কাছে ও যারা তাঁকে পরিদর্শন করতে 
আসত, তিনি তাদের কাছে সুসমাচারের কথা বলতেন। তিনি চারটি পত্র জেল থেকে লিখেছিলেন (এগুলি 
“জেলে-র চিঠি” নামে পরিচিত) : ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয় ও ফিলিমন। এগুলির মধ্যে ইফিষীয় 
সমেত তিনটি চিঠি তিনি মণ্ডলীর উদ্দেশে লিখেছিলেন। দ্বিতীয় মিশনারি যাত্রাকালে তিনি এগুলির মধ্যে 
কোনো কোনোটি স্থাপন করেছিলেন। 
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শ্রোতৃবর্গ 
বর্তমানে তুরস্কের অংশ হিসেবে পরিচিত, প্রাচীন ইফিষ নগর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত 
অবস্থানে থাকা অ-ইহুদি নগর। স্থানটি ছিল এশিয়া মাইনরের রোমীয় উপনিবেশ। একটি ব্যস্ত বন্দর-
নগর হিসেবে, স্থানটি ছিল বহু অন্য দেশ থেকে আগত মানুষে পরিপূর্ণ। 
 পৌলের দ্বিতীয় মিশনারি যাত্রার শেষদিকে, তিনি দ্রুত ইফিষ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে 
আবার যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন (প্রেরিত ১৮:১৯,২০)। আর তিনি সেআখনে ফিরেও 
গিয়েছিলেন। তাঁর তৃতীয় মিশনারি যাত্রাকালে ঈশ্বর পৌলকে তিন বছর ইফিষে অবস্থিতি করতে 
দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২০:৩১)। এই সময়ে, কয়েকজন বিশ্বস্ত মানুষ সুসমাচারের আবেদনে সাড়া দেন 
এবং সেখানকার মণড্লী বৃদ্ধি লাভ করে। সেই সময়, ইফিষের লোকেরা ছিল প্রতিমাপূজক, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রোমীয় দেবী ডায়ানা-র উপাসক।  কিন্তু, তারা যখন সুসমাচারের সম্মুখীন হয়, 
তাদের মধ্যে অনেকে সত্য ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসে। তারা তাদের জাদুবিদ্যার সব বই পুড়িয়ে ফেলে 
এবং খ্রীষ্ট যীশুতে এক নূতন জীবন যাপনের জন্য তাদের পুরোনো জীবনকে পেছনে ফেলে আসে। 
ঈশ্বর আপনাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়ার ও এক বৃহত্তর উদ্দেশে আপনাকে ব্যবহার করার পূর্বে, 
আপনার জীবনে এমন কিছু বিষয় আছে কি, যেগুলি দূর করতে হবে? আসুন আমরা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা 
করি, তিনি যেন এখনও থেকে থাকা জীবনের পাপগুলি দেখার মতো দৃষ্টি আমাদের দেন। 
প্রসঙ্গ (থিম) 
এই নির্দেশমূলক পত্রটি ব্যবহারিক পরামর্শ ও প্রেরণাদায়ী বাক্যে পরিপূর্ণ। এ লেখা হয়েছে 
আমাদের স্মরণ করানোর জন্য যে, খ্রীষ্ট যীশুতে আমরা বহু আশীর্বাদ ইতিমধ্যে পেয়েছি। এ-
ছাড়াও, তিনি যে জীবন আমাদের দিয়েছেন, তার যোগ্যরূপে চলার আহ্বানও আমাদের দেওয়া 
হয়েছে। এটি দটুি প্রসঙ্গে সমানভাগে ভাগ করা হয়েছে : অবস্থানগত সত্য ও ব্যবহারিক সত্য। প্রথম 
তিনটি অধ্যায়ে, পৌল ঈশ্বরের উদ্ধারদায়ী পরিকল্পনার কথা ও খ্রীষ্টে আমাদের অবস্থান – এর 
কথা ব্যাখ্যা করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যা করেছেন, আমাদের বহু ঐশ্বর্যময় আশীর্বাদ ও 
খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, সেই কথা আমরা শিখতে পারি। আমাদের 
যেহেতু খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে (বা কাছে) নিয়ে আসা হয়েছে, পৌল তা-ই সেই সব বিষয়ে কথা 
বলেছেন, যেগুলি আমাদের জীবনে দেখা যাবে। তিনি আরও এগিয়ে এমন এক সত্যের রহস্য প্রকাশ 
করেছেন, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেননি – ইহুদি ও অ-ইহুদিদের সমভাবে পরিত্রাণের দান গ্রহণ 
করার জন্য আমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। তাদের এক বিশেষ অভিপ্রায়ে সংযুক্ত করে খ্রীষ্টের শরীর 
গঠন করা হয়েছে এবং তাদের এই সংযুক্তির কারণে, ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ অন্তরীক্ষে 
(“স্বর্গীয় স্থানে” বা আকাশের আবহমণ্ডলে, যেখানে অপদূতেরা থাকে) প্রদর্শিত হয়। পৌল এই 
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প্রসঙ্গটি একটি প্রার্থনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন, যে প্রার্থনাটি শাস্ত্রের অত্যন্ত সুন্দর 
প্রার্থনাগুলির মধ্যে অন্যতম (২:১৪-১৯)। তিনি পিতার কাছে মিনতি করেছেন যেন মণ্ডলীকে পবিত্র 
আত্মার পরাক্রম দিয়ে শক্তিশালী করা হয়, যেন খ্রীষ্ট বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের অন্তরে বসবাস 
করেন, যেন তারা খ্রীষ্টের গভীর ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং শেষে, তারা যেন ঐশ্বরিক 
পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়। 
 চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐশ্বরিক উদ্ধারকারী পরিকল্পনায় আমাদের কী ভূমিকা এবং তার 
মধ্যে আমাদের ভূমিকার ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মণ্ডলীর ঐক্য দিয়ে শুরু 
করেছেন। এর পরে, বিশ্বাসী হিসেবে তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন, যেন আমাদের জীবন 
উদ্দেশ্যমূলক হয় এবং আমরা যেন আত্মতৃপ্তি ও আত্মসন্তুষ্টির ফাঁদ এড়িয়ে চলি। এই কারণে, 
শেষের অধ্যায়ে পৌল আমাদের স্মরণ করিয়েছেন, আমরা যেন সম্পূর্ণ সজাগ থাকি এবং রক্তমাংস, 
শয়তান ও সংসারের (বা জগৎ) বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রণসাজ পরে নিই। শেষে, তিনি বলেছেন, আমাদের 
লক্ষ্য বা দৃষ্টি যেন ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর আত্মা (৬:১০-১৭) ও নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনার প্রতি নিবদ্ধ 
থাকে।   
 এই উভয় প্রসঙ্গই সংযুক্তকারী ধর্মশিক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে যে, আমরা হলাম 
খ্রীষ্টে নূতন সৃষ্টি। পৌল এই পত্রে বেশ কয়েকবার “খ্রীষ্টে” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ হল 
বিশ্বাসীর পক্ষে এক রূপান্তরকারী সত্য বা বাস্তবতা। এই কারণে পৌল প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে 
প্রার্থনা করেছেন, যেন আমরা তা বুঝে নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করি। যেহেতু আমরা নূতন সৃষ্টি, 
খ্রীষ্টের সঙ্গে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছি এবং তাঁর সঙ্গে উত্থাপিতও হয়েছি, আমরা তাঁর সঙ্গে ও 
তাঁর অভিপ্রায়ের সঙ্গে শনাক্ত (বা পরিচিত) হয়েছি। এই সত্যটিই হল পৌলের  পত্রের 
ভিত্তিমূলস্বরূপ।  
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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
১ম পাঠ : ১ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য :  ঈশ্বর এক চিরন্তন অভিপ্রায়ের জন্য সমযক়াল শুরু হওয়ার পূর্ব 
   থেকে আমাদের মনোনীত করেছিলেন। 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৮:২৪-২৮; ১৯:১-৭ 
 ১. ইফিষে কাকে এবং কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? 
 ২. অতিরিক্ত কোন্ তথ্য পৌল এনেছিলেন, যা ইফিষবাসীদের কাছে নূতন ছিল? 
 ৩. যীশ ুযে তাদের প্রভু ও পরিত্রাতা ছিলেন, তা প্রমাণ করার জন্য    
  ইফিষবাসীদের কী করতে হয়েছিল? 
 ৪. ঈশ্বর তাদের সিদ্ধান্তকে কীভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যেভাবে পেণ্টিকস্টের  
  দিনে বিশ্বাসীদের দিয়েছিলেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৯:৮-২৩ 
 ১. পৌলের কার্যকলাপ ও যারা তাঁর কথা শুনছিল, তাদের প্রতিক্রিয়া কোন্ সব  
  শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে? 
 ২. যীশুর নামে পাওয়া অধিকার বাদ দিয়ে যদি আমরা ভৌতিক কার্যকলাপের  
  সম্মুখীন হই, তাহলে কী হতে পারে বলে আমরা শিখতে পারি? 
 ৩. দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৯-১৪ পদে জাদুবিদ্যার কী কী ভিন্ন রূপ আমরা পাই?  
 ৪. এই সমস্ত ভৌতিক রূপের কোন্ কোন্ টি আপনি আপনার সমাজে দেখতে পান? 
 ৫. কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়, এ কি তা আপনাকে শিখতে সাহায্য করে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : প্রেরিত ১৯ অধ্যায় 
 ১. জাদুবিদ্যাসংক্রান্ত বা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে ইফিষবাসীরা কীভাবে   
  নিজেদের শুচিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করেছিল?   
 ২. প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়ার জন্য পৌল কত দিন এশিয়াতে কাটিয়েছিলেন? 
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 ৩. যিনি একমাত্র ও প্রকৃত ঈশ্বর, সেই প্রভু যীশুর বার্তা যখন লোকেরা গ্রহণ না- 
  করে, তখন আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ১:১-১৪ 
 ১. পৌল চিঠিখানি কাকে লিখেছেন? 
 ২. ঈশ্বর কী কী উপায়ে বিশ্বাসীদের আশীর্বাদ করেছেন, সেই উপায়গুলি (শব্দগুচ্ছ) 
  লিখুন :  
  ক) অতীতের সব আশীর্বাদ (৪-৬ পদ) 
  খ) বর্তমানের সব আশীর্বাদ  (৭-১৪ পদ) 
  গ) ভবিষ্যতের সব আশীর্বাদ  (১৩,১৪ পদ) 
 ৩. প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টে আপনি কে, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ১:১৫-২৩ 
 ১. ঈশ্বরের কোন্ দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পৌল তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন? 
 ২. আপনি কী সমর্থন করেন বা কোন্ জিনিসের নিদর্শনস্বরূপ, আপনি চান   
  লোকেরা তা জানুক? 
 ৩. ১৭,১৮ পদে পৌল কোন্ সব বিষয় ইফিষবাসীদের দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে 
  মিনতি করছেন, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। 
 ৪. ১৮,১৯ পদে পৌল কি চেয়েছেন যে ইফিষবাসীরা জানুক, তার একটি তালিকা  
  তৈরি করুন। 
 ৫. আপনি এমন কাউকে জানেন, যার জন্য এ-রকম প্রার্থনা কি এখনই করতে  
  পারেন? 
 ৬. আমরা যারা বিশ্বাস করি, সেই আমাদের প্রতি ঈশ্বর কীভাবে তাঁর পরাক্রম  
  ব্যক্ত করেন? (২০-২২ পদ)। 
 ৭. মণ্ডলীর উপরে মস্তকস্বরূপ বা প্রধান কে? 
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ষষ্ঠ দিন 
১ম পাঠ :  “বিশ্বাসীদের জন্য বিভিন্ন আশীর্বাদ”     
পাঠ :   ইফিষীয় ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  ইফিষীয় ১:৩ : “আমাদের প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার ধন্যবাদ  
   হোক, যিনি খ্রীষ্টে আমাদের প্রত্যেকটি আত্মিক আশীর্বাদে  

আশীর্বাদযুক্ত  করেছেন।” 
বিষয়গত বাক্য : অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর এক চিরন্তন অভিপ্রায়ের উদ্দেশে আমাদের  
   মনোনীত করেছেন। 
জীবনের নীতি : আমাদের জীবনের মূল্য ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, কারণ ঈশ্বর আমাদের কাছে এক 
   চিরকালীন অভিপ্রায় সমর্পণ করেছেন।      
সংক্ষিপ্তসার : মূল ভাষায় (গ্রীক), পৌল পত্রখানি একটি প্রশংসা-গীতের মাধ্যমে শুরু 
করেছেন (৩-১৪ পদ) এবং তিনি (কোনো দাঁড়ি না-দিয়ে) তা একটি মাত্র বাক্যে লিখেছেন। তিনি 
বিভিন্ন আত্মিক আশীর্বাদের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যেগুলি ঈশ্বরের সন্তানরূপে আমাদের 
অধিকারস্বরূপ। এগুলি আমাদের উচ্ছ্বসিত কল্পনাশক্তিরও বাইরে ছিল। স্রষ্টা ঈশ্বরের দ্বারা 
আমাদের জীবনে মূল্যবোধ প্রবিষ্ট করানো হয়েছিল। এক অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্যে আমাদের 
মনোনীত করা হয়েছিল। আমরা যেন তাঁরই হই, সেই কারণে তিনি আমাদের পূর্ব থেকে নিরূপণ করে 
রেখেছিলেন। আমাদের প্রতি তাঁর সমৃদ্ধ অনুগ্রহের কারণে আমরা উদ্ধার (পরিত্রাণ) ও পাপের ক্ষমা 
লাভ করেছি। তিনি আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছার নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, তাঁর সদয় অভিপ্রায় 
(উদ্দেশ্য) অনুযায়ী, যা হল খ্রীষ্টে সমস্ত কিছু এক করা বা একত্র সন্নিবেশিত করা। ঈশ্বরের 
পরিবারে আমাদের এক অধিকার আছে। আর আমরা প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার দ্বারা সিলমোহরাঙ্কিত 
হয়েছি। আমরা হয়েছি, ঈশ্বরের মহিমার জন্য তাঁর নিজস্ব অধিকারস্বরূপ। এ কত না শক্তিশালী এক 
জ্ঞান এবং আমাদের হৃদয়ের এক প্রবল প্রেরণাস্বরূপ।  
 ঈশ্বর যা সম্পন্ন করেছেন, সেই বিষয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বন্দনা-গীতি গেয়ে 
পৌল প্রার্থনা করেছেন, যেন আমরা প্রকৃত অর্থেই সুসমাচার বুঝতে পারি। ঈশ্বরকে আরও ভালো 
বা উৎকৃষ্টভাবে জানার জন্য তিনি প্রজ্ঞার আত্মা ও প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি 
প্রার্থনা করেছেন যেন, ঐশ্বরিক সত্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তর ঘটায়, যেন 
আমাদের সত্তার অন্তস্তলে তিনটি বিষয় উন্মোচিত হয় : 
 ১. ঈশ্বর যেন তাঁর সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন; 
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 ২. ঈশ্বর যেন আমাদের বুঝতে সাহায্য করেন এক নিশ্চয়তার সঙ্গে, পবিত্রবর্গের  
  মধ্যে (অব্রাহাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত) আমাদের ঐশ্বর্যময় অধিকারের  
  আশা আছে এবং 
   ৩. আমরা যেন পরাক্রমের অতুলনীয় মহানতাকে বুঝতে পারি – যে পুনরুত্থানের  
  পরাক্রম আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ। 
 হিব্র ুও কলসীয়দের প্রতি লিখিত পত্রের মতোই, পৌল খ্রীষ্টের সর্বময় কর্তৃত্বের 
কথা উল্লেখ করে তাঁর এই পত্রের অবতারণা করেছেন। শরীরের মস্তকরূপে ঈশ্বর খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্ব বা অধিকার দিয়েছেন। মণ্ডলী হল তাঁর শরীর এবং তিনি হলেন মণ্ডলীর মস্তক। আমাদের গঠন 
করা হয়েছে যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত ও সম্পন্ন করি। এই শরীরের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য 
হল, “তাঁর পূর্ণতা, যিনি সর্ববিষয়ে সমস্তই পূর্ণ করেন” (ইফিষীয় ১:২৩)। আপনি কি নিজেকে কখনও 
সেভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? ঈশ্বর যেভাবে আপনার সম্পর্কে চিন্তা করেন, আপনি কি কখনও 
সেভাবে নিজেকে ভেবে দেখার সাহস করেছেন – এমন এক শরীররূপে, যা কেবলমাত্র ঈশ্বরকে দিয়ে 
পূর্ণ হয় ও উপ্চে পড়ে? এক মুহূর্ত থেমে এই বিষয়টি আপনার নিজের ভাষায় লিখে ফেলুন এবং এটি 
নিজের সঙ্গে অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করুন।   
 

আমাদের জীবন মহামূল্যবান, কারণ ঈশ্বর আমাদের এক চিরন্তন অভিপ্রায় দান 
করেছেন। 
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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
১ম পাঠ : ২য ়অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পূর্বে আমরা অপরিচিত ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, কিন্তু 
বিশ্বাসী হিসেবে আমরা ঈশ্বরের আবাস-স্থান হয়েছি। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ২:১-৩ 
 ১. কোনো মানুষ যখন তার পাপে মৃত অবস্থায় থাকে, তখন তার অবস্থা ও  
  কাজকর্ম কী-রকম হয়, তা তালিকাভুক্ত করুন। 
 ২. খ্রীষ্টকে বাদ দিলে আমরা কীসের যোগ্য? 
 
দ্বিতীয় দিন  
পাঠ করুন : ইফিষীয় ২:৪-১০ 
 ১. ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন (বা করবেন) সেই সব বিষয় উল্লেখ করুন। 
 ২. ৮,৯ পদ অনুযায়ী, আমরা কীভাবে পরিত্রাণ পেয়েছি? 
 ৩. কেউ কীভাবে বিশ্বাস প্রাপ্ত হন? 
 ৪. আমাদের কী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল? 
 ৫. ঠিক এই মুহূর্তে, আপনার জীবনে কোন্ কোন্ উত্তম কাজ (সৎকর্ম) ঈশ্বর  
  আপনার জন্য প্রস্তুত করেছেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ২:১১-২২ 
 ১. খ্রীষ্টে আসার পূর্বে আমাদের মতো অ-ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করুন। 
 ২. খ্রীষ্টে আসার পরে আমাদের মতো অ-ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করুন। 
 ৩. কোন্ টি আপনার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থার কথা বর্ণনা করে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠকরুন : ইফিষীয় ২:১৩-১৮ 
 ১. ১৩ পদ অনুযায়ী কোন্ জিনিস আমাদের খ্রীষ্টের কাছে আসতে সাহায্য করে? 
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 ২. ১৪ পদে খ্রীষ্টকে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? (আরও দেখুন ১৫ ও ১৭ পদ)। 
 ৩. কীভাবে পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আমরা রাস্তা পাই? (১৭,১৮ পদ)। 
 ৪. আপনি কি নিজের জীবনে এ-বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?  
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ২:১৯-২১ 
 ১. শাস্ত্রের এই অধ্যায়ে আলোচ্য অংশটি থেকে, খ্রীষ্টিয়ানেরা কীভাবে সামাজিক ও 
  জাতিগত বৈষম্যের বিষয়টি দেখবে? 

২. এই পদগুলি অনুসারে, ভিত্তিমূল কে আর কোণের পাথরই বা কে? (আরও দ্রঃ  
 যিশাইয় ২৬:১৬ ও ১ করিন্থীয় ৩:১১)। 

 ৩. ১ করিন্থীয় ৩:১৬ পদ অনুযায়ী খ্রীষ্ট কোথায় বাস করেন? 
 ৪. বর্তমানে ঈশ্বরের মন্দির কোথায় আছে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
২য ়পাঠ :  “বিশ্বাসীর অবস্থান”       
পাঠ :   ইফিষীয় ২ অধ্যায় 
মূল পদ :  ইফিষীয় ২:১০ : “কারণ আমরা ঈশ্বরের হাতের রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে  
   বিভিন্ন সৎকর্ম করার জন্য সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব থেকে প্রস্তুত  
   করেছেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।” 
বিষয়গত বাক্য : পূর্বে আমরা অপরিচিত ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, কিন্তু বিশ্বাসী  
   হিসেবে আমরা ঈশ্বরের আবাস-স্থান হয়েছি। 
জীবনের নীতি : ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি আমাদের কখনও ত্যাগ  
   না-করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।       
সংক্ষিপ্তসার : ২য় অধ্যায় শুরু হয়েছে খ্রীষ্টের ক্রুশে সাধিত কর্মের পূর্বে আমাদের 
আত্মিক দশা কী ছিল, তার উল্লেখ করে। পতিত মানবসমাজরূপে আমরা আত্মিকরূপে মৃত ছিলাম।	  আমরা 
যে কেবলমাত্র ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলাম তা-ই নয়, আমরা তাঁর কাছে মৃত ছিলাম। আমাদের মধ্যে 
কোনো আত্মিক জীবন ছিল না। মন্দ যে আমরা কিছু করেছিলাম বলে নয়, মন্দ ছিলাম আমরাই। 
আমরা ছিলাম ঈশ্বরের শত্রু, শয়তানের সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিলাম এবং মৃত্যরু যোগ্য সন্তান ছিলাম। 
এই হল মন্দ সংবাদ এবং এটি কোনো অতিরঞ্জন নয়। কিন্তু অ-ইহুদিরূপে, সংবাদটি এর থেকেও 
নিকৃষ্ট ছিল। আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্ন, ইস্রায়েলের নাগরিকত্ব থেকে বহির্ভূত, ঈশ্বরের বিভিন্ন চুক্তি 
(নিয়ম) ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অপরিচিত, আশাহীন ও এই জগতে ঈশ্বরহীন (১২ পদ)। 
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 সৌভাগ্যবশত, পৌল এই কুসংবাদকে প্রতিহত করে এক দুর্বার বা প্রবল আশার বার্তা 
দিয়েছেন। এতে শুভ সংবাদটি মন্দ সংবাদকে ছাড়িয়ে গেছে। “কিন্তু আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের জন্য 
ঈশ্বর, যিনি অপার করুণাময়, আমরা যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে 
আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ লাভ করেছ” (২:৪,৫)। খ্রীষ্টের ক্রুশ ও 
রক্তের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি। আমরা মৃত ছিলাম, তবুও আমাদের নিকটে 
আনা হয়েছে। আমরা শতর্ ুছিলাম, তবুও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হয়েছে (বা আমরা ঈশ্বরের 
কাছে শান্তি লাভ করেছি) এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছানোর রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। এটি 
ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও এক করুণার মনোভাব নিয়ে আমাদের প্রতি করা হয়েছে। আমরা কিছু করেছিলাম 
বলে যে এমন হয়েছে, তা নয়। ৮,৯ পদে যেমন বলা হয়েছে, পরিত্রাণ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান, এ 
অর্জন করা যায় না, কিন্তু একে আমাদের উপরে কাজ করতে দিতে হয়। পৌল এই অংশটি সমাপ্ত 
করেছেন এই সতর্কবাণী দিয়ে যে, ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করেছেন, যেন আমরা ফল 
উৎপন্ন করি। 
 ১১ পদ থেকে শুরু করে, সেই আশিস্ধন্য শুভ সংবাদটি আরও উৎকৃষ্ট হয়েছে। যেভাবে আমরা 
ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি, সেই একই উপায়ে আমরা বিশ্বাসীদের সঙ্গে পরস্পর সম্মিলিত 
হয়েছি। পরজাতি (বা অ-ইহুদি) রূপে আমরা চুক্তিবদ্ধ লোকেদের (অর্থাৎ ইহুদিদের) সঙ্গে সহ-
নাগরিক ও ভাইদের দলে এসেছি। খ্রীষ্টের সাধিত কর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে ও আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
শান্তি স্থাপন করেছে। এটি বিধান (বা ব্যবস্থা) রূপী বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী প্রাচীরকে অবলুপ্ত করেছে এবং 
দুটি দলকে এক স্থানে নিয়ে এসেছে। শুরু থেকেই এই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন, সব মানুষকে এক 
শরীররূপে একত্র সন্নিবেশিত করা হয়। ২০,২১ পদে পৌল বলেছেন, আমরা একসঙ্গে “পবিত্র 
মন্দির” হওয়ার জন্য একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছি, যার কোণের প্রস্তর হলেন প্রভু যীশ ু খ্রীষ্ট। 
ক্রুশে ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে বিদ্যমান সব প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আমরা 
মিলিতভাবে এখন “একজন নূতন মানুষের” মতো। দেশ, জাতি, বর্ণ, সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান, 
রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভেদ তিক্ত হিংস্রতার জন্ম দেয় ও আমাদের বিশ্বকে বিপদসংকুল 
করে ফেলে। তবুও, খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে তা অবলুপ্ত হয়েছে। আমরা এক পরিবারভুক্ত, পরস্পর ভাই 
ও বোন, ঈশব্রের সন্তান। এ সম্ভব হয়েছে প্রভু যীশুর ক্রুশ ও তাঁর রক্তের জন্য। আপনি কি 
কোনও খ্রীষ্টিয় ভাই বা বোন থেকে অন্যায়ভাবে পৃথক হয়েছেন? 
 
ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাদের কখনও ত্যাগ না-করার 

প্রতিশ্রুতি  দিয়েছেন। 
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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
১ম পাঠ : ৩য ়অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের অভিপ্রায় (উদ্দেশ্য) এখন মণ্ডলীর মাধ্যমে জ্ঞাত করা 
হয়েছে। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৩:১-৬ 
 ১. পৌল যখন রোমে বন্দি অবস্থায় শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলেন, তখন তিনি কেন নিজেকে 
  “খ্রীষ্ট যীশুর বনদ্ি” (৩:১) বলেছেন বলে আপনি মনে করেন? 
 ২. সেই রহস্য (নিগূঢ়তত্ত্ব) কি যা পূর্বে যুগ-পরম্পরায় অজ্ঞাত ছিল? 
 ৩. ইহুদিদের মধ্যে এই রহস্য গ্রহণ করা এত কষ্টকর কেন? (আরও দেখুন,   
  রোমীয় ১৬:২৫,২৬)। 
 ৪. এখন ইহুদি ও অ-ইহুদি জাতিরা কোন জিনিসের সম-অংশীদার? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৩:৭-১৩ 
 ১. ৮ পদ অনুযায়ী পৌলের আহ্বান কী ছিল? 
 ২. ৯,১০ পদ অনুযায়ী, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা কাদের কাছে জ্ঞাত করা হয়েছিল? 
 ৩. এখন আমরা কীভাবে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৩:১৪-২১ 
 ১. পৌল তাঁর প্রার্থনার কী কারণ দিয়েছেন? 
 ২. পৌল তাঁর প্রার্থনায় কী কী চেয়েছেন? 
 ৩. আপনি কি এই প্রার্থনা কারও জন্য করবেন, যাকে আপনি চেনেন? 
 ৪. ২০ পদ বিশ্বাস করে কীভাবে আপনার প্রার্থনার জীবন পরিবর্তিত হতে পারে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন :  ইফিষীয় ৩:১৪-২১ 
 ১. ঈশ্বরের কাছে আপনি কী অনুরোধ করবেন যেন, “ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার  
  উদ্দেশে পূর্ণ হন?” 
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 ২. কোনো ব্যক্তি যখন “ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ” হয়, তখন বাইরে, 
  তার পরিবারের মধ্যে এবং তার দৈনন্দিন জীবনে তাকে দেখতে কী-রকম   
  লাগে? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন :  ইফিষীয় ৩:২০২১ 
 ১. ঈশ্বর কি কখনও এমন কিছু করেছেন যে, আপনি যা চেয়েছিলেন, তাকেও তা  
  ছাড়িয়ে গেছে? বর্ণনা করুন। 
 ২. কোন্ পরাক্রম আমাদের মধ্যে বা অন্তরে কাজ করে? 
 ৩. ২০,২১ পদ থেকে আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কী শিক্ষা লাভ করেন, যা বর্তমানে  
  আপনি যেখানে আছেন, সেখানে আপনাকে সাহায্য করে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৩য ়অধ্যায়  “মণ্ডলীর নিগূঢ়তত্ত্ব (বা রহস্য)”     
পাঠ :   ইফিষীয় ৩য় অধ্যায় 
মূল পদ :  ইফিষীয় ৩:৬ : “নিগূঢ়তত্ত্বটি এই। সুসমাচারের কারণে, ঈশ্বরের  
   প্রতিশ্রুতি অ-ইহুদিদের, সেই সঙ্গে ইহুদিদেরও জন্য। তারা সেই   
   প্রতিশ্রুতির সম-অংশীদার। এ তাদের জন্য কারণ তারা তাঁর।” 
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের অভিপ্রায় এখন মণ্ডলীর মাধ্যমে জ্ঞাত করা হয়েছে। 
জীবনের নীতি : আমরা আর মৃত নই, কিন্তু আমাদের অনুগ্রহের কাহিনী বলার জন্য  
   জীবিত আছি।         
 
সংক্ষিপ্তসার : সূচনায় যা বলা হয়েছে, তার প্রতি আর একবার ফিরে আমরা দেখি, পৌল 
তাঁর লেখার উদ্দেশ্য এবং খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতশিষ্যরূপে তাঁর শৃঙ্খলবদ্ধ হওয়ার কাহিনী ব্যক্ত 
করেছেন। একই সঙ্গে তিনি অ-ইহুদিদের কাছে তাঁর অনুগ্রহের প্রচারক হওয়ারও কথা লিখেছেন। তিনি 
ইফিষীয়দের পুনরায় আশ্বস্ত করে বলেছেন, এই বার্তা তিনি সরাসরি পিতা ঈশব্রের কাছ থেকে লাভ 
করেছিলেন এবং তা হয়েছিল পবিত্র আত্মার প্রকাশ অনুযায়ী। তিনি দুটি উত্তেজনাকর সত্য প্রকাশ 
করেছেন। প্রথমত, খ্রীষ্ট বিধানের সমস্ত চাহিদা পূর্ণ করেছেন এবং এভাবে ইহুদি-অ-ইহুদি নির্বিশেষে 
সকলকেই বিধানের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত, অ-ইহুদিরা ইহুদিদের সঙ্গে 
অবস্থানগতভাবে একই স্থানে আছে; তারা প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টের সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী। সব মানুষ, 
সর্বত্র, তাদের বংশ বা কষ্টক্লেশ নির্বিশেষে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে একই অবস্থানে আছে। সবাইকেই 
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ঈশ্বরের রাজ্যে খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি বিশ্বাসের আধারে স্বাগত জানানো হয়েছে। জগতের প্রতি এই যে 
মহা করুণা, এই রহস্য অতীতকালে কখনও প্রকাশ করা হয়নি, যদিও পুরাতন নিয়মে এর ছিঁটে-ফোঁটা 
আভাস এখানে-সেখানে পাওয়া যায়। (উদাহরণস্বরূপ, অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের কৃত চুক্তিতে, সব 
জাতির জন্য আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।) কিন্তু সময় যখন সম্পূর্ণ হল, ঈশ্বর 
প্রেরিত পৌলকে মনোনীত করলেন, যিনি নিজেকে প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বা 
নগণ্য মনে করতেন, যেন তিনি ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞার এই মহান নূতন প্রকাশ, ইহুদি ও অ-ইহুদি, 
সকলের মধ্যে সমরূপে জ্ঞাত করেন। 
 সেই মহা নিগূঢ়তত্ত্বের বিস্ময়কর এই প্রকাশের আলোয়, পৌল অন্য একটি প্রার্থনার 
সঙ্গে ৩য় অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন। তিনি পিতার কাছে প্রণত হচ্ছেন এবং প্রার্থনা করছেন, তিনি 
যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রমের দ্বারা আত্মায় শক্তিশালী হন। যেন আমরা মানব বুদ্ধির অতীত 
খ্রীষ্টের প্রেমকে বুঝে উঠতে পারি ঐবং যেন আমরা জ্ঞানের অতীত খ্রীষ্টের প্রেমকে জানতে পারি 
এবং এভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের পূর্ণতার পরিমাণ অনুযায়ী পূর্ণ হতে পারি। 
 ঈশ্বর যেমন পৌলের প্রার্থনার উত্তর আমাদের জীবনে দিয়েছেন, আমরা জগতে হব 
ঈশ্বরের হাতিয়ারস্বরূপ, যেন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ ও পূর্ণ করতে পারি এবং তাঁর 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে কার্যশীল ঈশ্বরের অনুগ্রহের এক 
অনন্য কাহিনী আছে।  পৌল আমাদের অনুগ্রহের কাহিনীকে “ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা” বলে বর্ণনা 
করেছেন (৩:১০)। সেগুলি এক অপরূ্ব উপায়ে বর্ণময় বৈচিত্রে ভাস্বর হয়ে ওঠে। আমরা প্রত্যেকেই 
স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বর কে, এই সামগ্রিক সত্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে তিনি লোকেদের 
অন্তরে কাজ করেন এবং কীভাবে তিনি মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন। খ্রীষ্টের মাধ্যমে 
সম্পন্ন করা এই হল তাঁর চিরন্তন অভিপ্রায়ের এক জীবন্ত প্রদর্শন। একদিন, এই সব অনন্য 
কাহিনীগুলি সংগ্রথিত হয়ে একটি মাত্র কাহিনী হবে এবং তা হবে শয়তানের সহস্র-অযুত বাহিনী ও 
পাপের ধ্বংশ-বিনাশের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর ও বিজয়ীর মতো মহান। অন্যেরা যখন ঈশ্বরের 
লোকদের অন্তরে এই অনুগ্রহ জীবিত দেখতে পায়, প্রত্যেক গোষ্ঠী, প্রত্যেক ভাষাভাষী ও 
প্রত্যেক জাতি থেকে মানুষেরা রূপান্তরিত হবে। 
 

আমরা আর মৃত নই, কিন্তু আমাদের অনুগ্রহের কাহিনী বলার জন্য জীবিত আছি। 
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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
১ম পাঠ : ৪র্থ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : ঐক্য বজায ় রাখার জন্য আমাদের এক অবস্থানে স্থাপন করা 
হয়েছে ও এক শরীররূপে বরদান দেওয়া হয়েছে। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৪:১-৩ 

১. পৌল কীভাবে আমাদের আহ্বানের যোগ্যরূপে চলতে বা জীবনযাপন করতে  
 বলেছেন? 

 ২. কোন্ ঐক্য আমরা সুরক্ষিত রাখব? 
 ৩. আমরা কীভাবে তা সুরক্ষা করব? 
 ৪. প্রাথমিক বিশ্বাস সমর্পণ না-করে (বা অক্ষুণ্ণ রেখে) শান্তির সঙ্গে এই ঐক্য  
  বজায় রাখার জন্য আপনি কী পরামর্শ দিতে পারেন? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৪:৪-১০ 
 ১. এই পদগুলি অনুযায়ী আমরা কোন্ কোন্ জিনিস ভাগ করে নিতে পারি? 
 ২. আপনি কি আপনার আহ্বান অনুযায়ী কাজ করছেন? 
 ৩. হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯ পদ অনুযায়ী আমরা কী কী এড়িয়ে চলব? 
 ৪. কে সবার উপরে, সবার মধ্যে ও সবার মাধ্যমে জীবিত আছেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৪:১১-১৩ এবং ১ করিন্থীয় ১২:১-১১ 
 ১. কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোন্ বরদান কে পাবে এবং সেই বরদান কী-রকম?  
 ২. মণ্ডলীকে দেওয়া খ্রীষ্টের বরদানগুলির নাম বলুন। 
 ৩. আমাদের যে বরদান দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা কী? 
 ৪. এই অধ্যায়ে ঐক্যের যে-সব উল্লেখ করা হয়েছে, নিচে দেওয়া বিষয়গুলির পাশে 
  পদের সংখ্যা উল্লেখ করুন : 
  ক) এক শরীর (দেহ) 
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  খ) এক আত্মা 
  গ) আপনার আহ্বানের এক আশা 
  ঘ) এক প্রভু 
  ঙ) এক বিশ্বাস এক বাপ্তিষ্ম 
  চ) এক ঈশ্বর যিনি সকলের পিতা 

(রোমীয় ১:১৭; ৬:৩,৪; ৮:৯; ১০:৯-১২; ১ করিন্থীয় ৮:৬; ১২:১৩; ইফিষীয় ১:১৩,১৪; 
১৭,১৮; ফিলিপীয় ২:১১; কলসীয় ১:১-১৮; ১ থিষলনিকীয় ৪:১৫-১৮; তীত ২:১৩; ১ 
যোহন ৩:৩; যিহূদা ৩ পদ) 

 ৫. ঐক্যের লক্ষ্য দেখতে কেমন মনে হয়? (১৩ পদ)। 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন: ইফিষীয় ৪:১৪-১৬ 
 ১. কীভাবে আপনি নিচের বিষয়গুলি আপনার জীবনে ব্যবহারে আনতে পারেন? 
  ক) সত্য কথা বলা (সুসমাচারের বার্তা)? 
  খ) ভালোবেসে সত্য কথা বলা? 
  গ) সব বিষয়ে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাওয়া? 
  ঘ) সেই শরীরের (খ্রীষ্টের) একটি গ্রন্থি বা সন্ধি হয়ে সমগ্র শরীরকে সাহায্য  
     করা? 
 
ষষ্ঠ দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৪:১৭-৩২ 
 ১. ১৭-৩২ পদ অনুযায়ী নিচের চার্টটি পূর্ণ করুন : 

পুরোনো মনুষ্যত্বকে ত্যাগ করা নূতন মনুষ্যত্বকে পরে নেওয়া 
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 ২. আপনি যা পড়েছেন ও উপরে তলিকাভুক্ত করেছেন, সেই অনুযায়ী খ্রীষ্টে  
  নবজীবনকে আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন? 
 ৩. শয়তান কীভাবে আমাদের জীবনে পা-রাখার সুযোগ পায়? এর অর্থ কী? 
 ৪. এই সপ্তায় আপনি আপনার জীবনে কোন্ জিনিস একট ুআলাদাভাবে করা শুরু  
  করেছেন? 
 
ষষ্ঠ দিন 
৪র্থ পাঠ :  “শরীরগত জীবন”        
পাঠ :   ইফিষীয় ৪র্থ অধ্যায় 
মূল পদ :  ইফিষীয় ৪:১ : “ঈশ্বর যে আহ্বানে তোমাদের আহূত করেছেন, তার  
   যোগ্যরূপে চলো।” 
বিষয়গত বাক্য : ঐক্য বজায় রাখার জন্য আমাদের এক অবস্থানে স্থাপন করা হয়েছে ও  
   এক শরীররূপে বরদান দেওয়া হয়েছে। 
জীবনের নীতি : আমাদের আহ্বানের যোগ্যরূপে জীবনযাপনের জন্য, আমাদের পুরোনো 
   সত্তাকে (আমিত্ব) ত্যাগ করে নূতন সত্তাকে পরে নিতে হবে।   
 
সংক্ষিপ্তসার : পত্রের প্রথম অর্ধ্বে পৌল যে ধর্মীয় শিক্ষামূলক সত্য উপস্থাপনা 
করেছেন, দ্বিতীয় অর্ধ্বে তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ধার্মিকতার 
কারণে শৃঙ্খলবদ্ধ প্রেরিত শিষ্য পৌল আমাদের বলেছেন, “আমাদের আহ্বানের যোগ্যরূপে 
জীবনযাপন করতে।” তাঁর শৃঙ্খল কোনো যে মন্দ কাজ তিনি করেছিলেন, তার জন্য নয়, কিন্তু তিনি 
কষ্টভোগ করেছিলেন ঈশ্বরের রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে ও ঈশ্বরের মহিমার জন্য। আর পৌল 
যে-রকম শৃঙ্খলকে সুসমাচারের যোগ্যরূপে বিবেচনা করেছিলেন, তিনি আমাদের বলেছেন যে, আমরা 
আমাদের আচরণ প্রদর্শন করব, যা দেখাবে যে আমরা এই জগতের বিষয়বস্তুকে একপাশে সরিয়ে 
রেখেছি এবং পরিবর্তে, আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা ঈশ্বরের বিষয়সমূহের উপরে নিবদ্ধ রেখেছি। আমাদের 
খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত করা হয়েছে এবং এই অনুকরণকারী জীবনে খ্রীষ্টের মতো চরিত্র পরিলক্ষিত 
হবে। নূতন সৃষ্টিরূপে, প্রত্যেকদিন আমরা নবায়িত হই, আমাদের বলা হয়েছে নূতন মানুষকে কাপড়ের 
মতো পরে নিতে, যেন সব মানুষ এই নূতন চরিত্রকে দেখতে পায়। এর অন্তর্ভুক্ত হল নতনম্রতা, 
কোমল স্বভাব, ধৈর্য, পরস্পরকে সহ্য করা বা পরস্পরের ভার বহন করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার হল, আমাদের শান্তির ঐক্য বজায় রাখা। 
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 তারপর তিনি পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে, আমরা খ্রীষ্টের শরীর, সেই কারণে পরস্পরের 
সঙ্গে আমাদের ঐক্যভাব আছে। আমরা এক প্রভু, এক আহ্বান, এক আশা, এক বিশ্বাস এবং এক 
বাপ্তিষ্ম অংশ করে নিই। তবুও, যখন আমরা ঐক্য ও খ্রীষ্টে সম-অবস্থা উপভোগ করি, আমরা 
তবুও সবাই অভিন্ন নই। খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে বিভিন্ন বরদান দিয়েছেন, সেগুলি হল, প্রেরিতশিষ্যেরা, 
ভাববাদীরা, সুসমাচার প্রচারকেরা এবং পালক ও শিক্ষকেরা। এঁদের দিয়েছেন যেন ঈশ্বরের পৃথিবীতে 
কাজ করার জন্য তাঁর লোকদের সুসজ্জিত করা হয় এবং পরিপক্ব হওয়ার জন্য তারা বৃদ্ধি পায়। এই 
বরদানগুলি আরও বর্ধিত হয়েছে রোমীয় ১২ অধ্যায়ে ও ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে। এগুলি স্বাভাবিক 
মেধা, শৈলী বা দক্ষতা ও সক্ষমতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। এগুলি সার্বভৌমরূপে ও 
অতিপ্রাকৃতরূপে (অলৌকিকরূপে) পবিত্র আত্মা সব বিশ্বাসীকে দান করে থাকেন (১ 
করিন্থীয়১২:৭,১১)। মণ্ডলীকে (খ্রীষ্টের শরীরকে) গেঁথে তুলতে ও সব বিশ্বাসীর কাজ করার জন্য এই 
বরদানগুলি দত্ত হয়। এই বরদানগুলি আমাদের বিভক্ত করার জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের শরীররূপে 
আমাদের এক বা সংযুক্ত করার জন্য দেওয়া হয়। বরদানগুলি নিয়ে আমাদের কাজ করার চেয়েও 
পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে, আমাদের একসঙ্গে কাজ 
করা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের স্বতন্ত্রতার চেয়ে 
পারস্পরিক নির্ভরতা অনেক বেশি মূল্যবান। যেমন শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ তার নিজের নিজের কাজ 
করে, শরীর বৃদ্ধি পেয়ে পরিপক্ব হয়ে উঠে। আমাদের চাকরি, এখানে থাকার কারণ – যে কারণের জন্য 
প্রভু যীশ ুআমাদের এই পৃথিবীতে রেখেছেন ও ছেড়ে দিয়েছেন – যেন আমরা আমাদের বরদানগুলি 
আবিষ্কার ও ব্যবহার করি। সেগুলি করলে আমরা মণড্লীর জন্য আমাদেরকে দেওয়া আদেশ আমরা পূর্ণ 
করতে পারব। এভাবে আমরা সন্তজনেদের (বিশ্বাসীদের) সেবার কাজের জন্য সুসজ্জিত করব এবং 
খ্রীষ্টের শরীরকে গঠন করব, যে পর্যন্ত না আমরা বিশ্বাসের ঐক্য হাসিল করি (ইফিষীয় ৪:১২,১৩)। 
আপনি কি নিজের বরদান সম্পর্কে জানেন? কীভাবে তা ব্যক্ত করেন ও তা খ্রীষ্টের শরীরের জন্য 
সহায়ক হয়? 
 পৌল আমাদের মানসিকতার আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তা-ই বিশ্বাসী ব্যক্তিকে 
শনাক্ত করবে (বিশ্বাসীর পরিচয় দেবে)। একসময় আমরা ঈশ্বরের কাছে মৃত ছিলাম এবং আমাদের এক 
কলুষিত মনের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল যা কেবলমাত্র রক্তমাংসের চাহিদার প্রতি আসক্ত ছিল। 
কিন্তু, আমাদের নূতন পরিচয় যেহেতু খ্রীষ্টের মধ্যে পাওয়া যায়, আমরা সেই সব বিষয় অগ্রাহ্য 
করি, যা জগৎকে অনুকরণ করে এবং আমরা সেই সব বিষয় আপন করে নিই, যেগুলি খ্রীষ্টকে অনুকরণ 
করে। 
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পুরোনো মনুষ্যত্বকে ত্যাগ করা নূতন মনুষ্যত্বকে পরে নেওয়া 
মিথ্যাচার              সত্যবাদিতা 

তিক্ততা বা ক্রোধ পুষে রাখা ক্রোধ করো, কিন্তু পাপ কোরো-না 
চুরি করা কঠোর পরিশ্রম করে অন্যকেও দাও 

অস্বাস্থ্যকর কথাবার্তা গঠনমূলক কথাবার্তা যা অনুগ্রহ প্রদান করে 

ক্রোধ, তিক্ততা ও রাগ পরস্পরকে ক্ষমা করা 

কুৎসা-রটানো ও অনিষ্টকামনা কোমল-স্বভাববিশিষ্ট ও দয়াল ুহওয়া 

 
আমাদের আহ্বানের যোগ্যরূপে জীবনযাপন করতে হলে, আমাদের পুরোনো 

সত্তাকে ত্যাগ করে নূতন সত্তাকে পরে নিতে হবে। 
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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
১ম পাঠ : ৫ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : যখনই আমরা ঈশ্বরের অনুকরণ করি,, আমরা জ্যোতিতে বসবাস 
করি  ও প্রেমে জীবনযাপন করি। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন :  ইফিষীয় ৫:১,২ 
 ১. ঈশ্বরকে অনুকরণ (নকল) করার উদ্দেশে আমরা অনুসরণ করার জন্য কার  
  জীবনের প্রতি  দৃষ্টি রাখব? 
 ২. ঈশ্বর কীভাবে আমাদের জন্য তাঁর আত্মবলিদানমূলক ভালোবাসা দেখিয়েছেন? 
 ৩. ভালোবাসাপূর্ণ এক জীবনকে বর্ণনা করুন। (আরও দ্রঃ ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৭; ১  
  যোহন ৩:১৬)।  
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৫:৩-৯ 
 ১. ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে কী ধরনের প্রকৃতি (স্বভাব) ও আচরণ থাকবে না? 
 ২. যে ঈশ্বরের অনুসারী হয়, তার মধ্যে কী চিহ্ন দেখা যায়? 
 ৩. জ্যোতির সন্তানেরা জগতে কী প্রতিফলিত করে? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৫:১০-১৩ 
 ১. প্রভুকে কী সন্তুষ্ট করে, তা আমরা কীভাবে জানব? 
 ২. অন্ধকারের ক্রিয়াকলাপের উপরে আলোর কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া (অপছন্দ) হয়? 
 ৩. আপনি কি এই জিনিস বর্তমান বিশ্বাসীদের মধ্যে দেখতে পান? কেন বা কেন  

 নয়?   
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৫:১৪-২০ 
 ১. ১৪,১৫ ও ১৭ পদ অনুযায়ী, যে জ্যোতিতে চলে না, তার কথা পৌল কীভাবে  
  বর্ণনা করেছেন? 
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 ২. এই সব পদের আধারে, আমরা কীভাবে জ্ঞানবানের মতো চলব? 
  ৩. পৌল বলেছেন, আমরা যেন সুরা (দ্রাক্ষারস) পান করে মত্ত না-হই, পরিবর্তে  
  পবিত্র আত্মার দ্বারা যেন পরিপূর্ণ হই। এটি কি একটি যথার্থ তুলনা? 
 ৪. এই পদগুলি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি, যে আত্মায় পরিপূর্ণ, সেই বিশ্বাসীর কথা 
  বর্ণনা করুন। 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৫:২১-৩২ 
 ১. ২১ পদটির অর্থ কী? আপনি কি বুঝতে পারছেন, এই পদটি কেন এই   
  শাস্ত্রাংশের একটি (মূল) প্রধান পদ? 
 ২. স্ত্রীদের জন্য কী-ধরনের আত্ম-বলিদান পৌল চেয়েছেন? বা স্বামীদের জন্য? 
 ৩. এই শাস্ত্রাংশে পৌল “মহৎ নিগূঢ়তত্ত্ব” বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? 
 ৪. আপনার সমাজে কি কোনো বিয়ে এমন দেখতে পান, যেখানে পরস্পরের প্রতি  
  এ-ধরনের সমর্পণের ব্যাপার আছে?   
 ৫. এই অধ্যায় থেকে যে-কোনো একটি বিষয়, যা ঈশ্বর আপনার কাছে পরিষ্কার  
  করে দিয়েছেন, তা প্রকাশ করুন। 
 
ষষ্ঠ দিন 
৫ম পাঠ :  “জ্যোতিতে জীবনযাপন করো (চলো)”    
পাঠ :   ইফিষীয় ৫ অধ্যায় 
মূল পদ : ইফিষীয় ৫:২১ : “খ্রীষ্টের প্রতি সম্ভ্রমবশত (ভক্তিযুক্ত ভয়) একে 

অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করো।” 
বিষয়গত বাক্য : ঈশ্বরের অনুকরণকারী রূপে আমরা জ্যোতিতে বসবাস করি ও   
   ভালোবাসায় জীবনযাপন করি।  
জীবনের নীতি : যখন পবিত্র আত্মা আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন, আমরা নেতিবাচক  
   আচরণ ও কার্যকলাপের পরিবর্তে খ্রীষ্টের মতো আচরণ ও কাজকর্ম  
   করি।          
সংক্ষিপ্তসার : যখন প্রত্যেকজন বিশ্বাসী নিজের নিজের কাজ পূর্ণ করবে, তখন তারা 
পরিপক্বতার দিকে অগ্রসর হবে। এই পরিপক্বতার অন্তর্ভুক্ত হল নেতিবাচক চিন্তাধারা ত্যাগ করা, 
কঠিন হৃদয়, অ-সংবেদনশীলতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা (কামেচ্ছা) ও অশুদ্ধতা, প্রতারণামূলক মনোভাব, 
মিথ্যাচার, পাপপূর্ণ ক্রোধ করা, চুরি করা, অস্বাস্থ্যকর কথাবার্তা, তিক্ততা, ক্রোধোন্মত্ততা 
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ও রাগ করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষপরায়ণতা, অনৈতিক (বিবাহ-বহির্ভূত) যৌনাচার, লোভলালসা, 
অশ্লীলতা, মূর্খের মতো কথাবার্তা, কাঁচা কাঁচা রগড় (জোক্স), মূর্খতা, মদ খেয়ে মাতাল হওয়া 
এবং অমিতাচার বা বেলেল্লাপনা পরিত্যাগ করা। পৌল আমাদের স্মরণ করিয়েছেন যে, আমরা যখন 
বিভ্রান্ত ও আশাহীন ছিলাম, তখন আমরা অন্ধকারে জীবনযাপন করেছি। কিন্তু এখন আমরা আলোয় 
জীবনযাপন করি এবং আমাদের মনকে আত্মিক চিন্তাধারার জন্য ব্যবহার করতে পারি। আত্মিক মাত্রায় 
আমাদের মনকে আমরা নবায়িত করতে পারি কেবলমাত্র অন্তরে বসবাসকারী পবিত্র আত্মার 
উপস্থিতিতে, যিনি ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন।   
 পবিত্র আত্মা যেমন যেমন আমাদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করেন, আমরা এক ভিন্ন ধরনের 
জীবনধারণের উপায়কে অবলম্বন করব। আমাদের আচরণ ও কাজকর্ম, উভয়েই বদলে যাবে। আমরা 
রক্তমাংসের কাজকর্ম ও চিন্তাধারাকে পরিত্যাগ করব এবং পরিবর্তে, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা, 
সত্যতা, কঠোর পরিশ্রম, অংশ বিভাগ, সহানুভূতিশীলতা, ক্ষমা, ভালোবাসা, ধন্যবাদজ্ঞাপন, 
সত্যবাদিতা, প্রজ্ঞা, প্রত্যেকটি সুযোগের সর্বোৎকৃষ্ট সুবিধা গ্রহণ করা, ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝা, 
আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া, আনন্দপূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করা, পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ 
করা, এই সব প্রদর্শন করব। অবশ্য, এই রূপান্তরণের প্রক্রিয়া আমাদের সারাজীবন ধরে চলবে। কিন্তু 
আজ, আমরা ঈশ্বরের কাছে জেনে নিতে পারি, আমরা কোথা থেকে শুরু করব, আমাদের পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করব এবং নিজেদের পবিত্র আত্মার পরাক্রমের কাছে সমর্পণ করব, 
যেন আমরা সেই সব পরিবর্তন দেখতে পারি, যেগুলি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। আসুন আমরা পবিত্র 
আত্মাকে দুঃখিত না-করি, কিন্তু আমাদের অন্তরে তাঁকে কাজ করতে অনুমতি দিই, যেন ঈশ্বরের 
মহিমা আমাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আলো যেমন অন্ধকারকে প্রকাশ করে দেয় এবং সত্যকে 
দৃশ্যমান করে, একইভাবে ঈশ্বরের জ্যোতি লোকেদের, আমাদের মধ্যে স্থিত ঐশ্বরিক সত্যকে 
দেখতে সাহায্য করে। তারা আমাদের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখতে পাবে, তারা দেখতে পাবে যে আমরা 
ঈশ্বরের লোক। 
 আমাদের যেমন এক আলাদা ধরনের জীবন যাপন করে দেওয়া হয়েছে, আমাদের ভালোবাসার 
জন্যও একটি ভিন্ন উপায় দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাসীদের সমাজে কীরকম আচরণ করতে হবে, তা ভেবে 
দেখার জন্য একটি বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়ার পর, পৌল ৫ম অধ্যায়টি সমাপ্ত করেছেন এবং ৬ষ্ঠ 
অধ্যায়ে ভালোবাসার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে প্রবেশ করেছেন, যেন আমরা আমাদের চারপাশে 
তা কার্যকর করি। সংক্ষেপে, তিনি বলেছেন, আমরা ঈশ্বরের উপরে আমাদের বিশ্বাস বা নির্ভরতা এবং 
পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা কার্যে পরিণত করে দেখাব। এটি এভাবে দেখাব, “খ্রীষ্টের প্রতি 
সম্ভ্রমবশত একে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে।” এটি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন আমরা 
আমাদের মস্তক বা প্রধান, খ্রীষ্টের কাছে সমর্পিত হব। ঈশ্বর আমাদের উপরে যাদের রেখেছেন, 
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তাদের কাছে আমরা সমর্পিত প্রাণ থাকব এবং আমাদের অধীনে যাদের রেখেছেন, কোমলভাবে তাদের 
চালিত করব, বলপ্রয়োগ করে বা জবরদস্তি নয়। মনে রাখতে হবে, পৌল নিজেও পরজাতি বা অ-
ইহুদিদের প্রতি ভালোবাসা ও চিন্তার জন্য শৃঙ্খলবন্দি ছিলেন। আর শৃঙ্খলে বন্দি থাকার সময়, 
ঈশ্বর যাদের তাঁর তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন, তাদের প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর আরামকে 
একপাশে সরিয়ে রেখে, তাদেরকে উপদেশ ও প্রেরণা দিয়েছেন, যাদের তিনি ঐশরাজয্ে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন। 
 ৫:২২ থেকে ৬:৯ পদ শাস্ত্রের খুব সহজ অংশ নয়। প্রাথমিকভাবে, তা অনেক পরীক্ষা ও 
যাচাই করার মাধ্যমে এসেছে, যা আমরা সমগ্র ইতিহাসে দেখে এসেছি। কিন্তু এই পদগুলি মানুষের 
দুষ্টতার পৃষ্ঠপোষকতা করা নয়। ঈশ্বর কুকাজ বা অকাজ করেন না, পৌলও তা সমর্থন করেননি। এ 
মানুষের অনিষ্টকারী স্বার্থপরতার মতো নয়, যা আমরা মণ্ডলীর ভেতরে ও জগতের মধ্যেও দেখতে 
পাই। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্ট এই উভয়েরই বিপরীত কথা বলেছেন। অনেক সময় তিনি আগ্রাসী মনোভাব 
নিয়ে ফরিশীদের সংশোধন করেছেন, তাদের উদ্ধত ভাব ও গালমন্দের জন্য। মথি ২০:২৫-২৮ পদে, 
তিনি তাঁর প্রেরিতশিষ্যদের উৎকৃষ্ট নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আদেশ দান করেছেন। 
 নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলতে হয়, এই আদেশগুলি আমাদের মূল্য বা যোগ্যতামানের জন্য 
দেওয়া হয়নি। খ্রীষ্টে আমরা সমান, সহ-উত্তরাধিকারী এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের পরিচারক। ৪র্থ 
অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, আমরা এক প্রভুর, এক আত্মার ও একই আহ্বানের অংশীদার। তবুও, 
ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞার জন্য, আমাদের আহ্বান করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের ভালোবাসার 
জীবন যাপন করতে। খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হয়েছিলেন ও আমাদের জন্য নিজেকে বলি 
দিয়েছিলেন, আমাদেরও তেমনই বলা হয়েছে আমাদের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্টের অধীনে পরস্পরের 
প্রতি সমর্পিত হতে এবং ভালোবাসায় একে অন্যকে সেবা করতে। এই ধরনের নম্রতা ও 
স্বার্থশূন্যতা জগতের বিষয়সমূহের সরাসরি বিপরীত আচরণ ও প্রত্যেকের কাছে একটি স্পষ্ট চিহ্ন 
যে, আমরা ঈশ্বরের অধিকারের মানুষ। 
 
পবিত্র আত্মা যখন আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আমরা নেতিবাচক আচরণ ও 

কার্যকলাপের পরিবর্তে খ্রীষ্ট-সদৃশ আচরণ ও কাজকর্ম করি। 
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ইফিষীয় : খ্রীষ্টের শরীর 
১ম পাঠ : ৬ষ্ঠ অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : আমাদের চারপাশে যে আত্মিক যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে, তার জন্য 
ঈশ্বর  আমাদের আত্মিক অস্ত্র-শস্ত্র জোগিয়ে দেন। 

 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন :  ইফিষীয় ৬:১-৪ 
 ১. সেই আদেশটির কথা লিখুন যার সঙ্গে একটি প্রতিশ্রুতি (প্রতিজ্ঞা) যুক্ত ছিল।  
  (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১,২)। 
 ২. ব্যাখ্যা করুন, কীভাবে এটি ব্যবহারিকরূপে কার্যে পরিণত করা যায়? 
 ৩. মা-বাবারা কীভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েদের উত্যক্ত করতে পারেন? 
 ৪. মা-বাবাদের কোন্ গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দেওয়া হয়েছে? 
 ৫. ছেলেমেয়েদের শেখানোর জন্য আপনি কী করছেন, যার ফলে তারা আপনার  
  আদেশ পালন করাকে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা হচ্ছে বলে মনে করতে   
  পারে? 
 ৬. আপনার পরিবার কীভাবে এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাচ্ছে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৬:৫-৯ 
 ১. সর্বান্তঃকরণে বা সম্পূর্ণ মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করার কী-অর্থ আপনি বোঝেন? 
 ২. সৎকর্ম করার জন্য কোন্ বিষয় বিশ্বাসীকে প্রেরণা দেয়? 
 ৩. ঈশ্বরের কাছে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই, এর অর্থ কী? 
 ৪. আমরা সবাই খ্রীষ্টে এক, একথা আপনি কীভাবে অন্যদের দেখাতে পারেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৬:১০-১২ 
 ১. ১০-১১ পদে আমাদের কী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে? 
 ২. আমরা কী প্রকার শক্তি ধারণ করি? আমরা কীভাবে তা পাই? 
 ৩. ১১,১২ অনুযায়ী যে-সব আত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি, সেগুলি  
  বর্ণনা করুন। 
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চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৬:১৩-১৭ 
 ১. বিশ্বাসী হিসেবে আমরা কেন ঈশ্বরের সমস্ত বর্মে (অঙ্গত্রাণ) সজ্জিত হব? 
 ২. ঈশ্বর যে-সমস্ত বর্ম আমাদের দিয়েছেন সেগুলির প্রত্যেকটির নাম তালিকাভুক্ত 
  করুন, সেগুলি শরীরে কোন্ টি কোথায় পরতে হয় এবং সেগুলির উদ্দেশ্যও  
  লিখুন। 
 ৩. কোন্ আদেশটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে? এটি বার বার কেন বলা হয়েছে বলে  
  আপনি মনে করেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৬:১৮-২৪ 
 ১. পৌল কী বিষয়ে এবং কখন প্রার্থনা করতে বলেছেন? (দ্রঃ ১৮ পদ)। 
 ২. পৌলের নিজের সম্পর্কে প্রার্থনার অনুরোধ আপনাকে তাঁর কোন্ কোন্ 

বিষয়ের প্রতি অগ্রাধিকারের কথা প্রকাশ করে? 
 ৩. আপনার চারপাশে যারা আছে, তাদের কাছে আপনি প্রার্থনার কী অনুরোধ  
  করবেন? 
 ৪. এই শাস্ত্রাংশ থেকে ঈশ্বর আপনাকে কী কথা বলছেন? আপনি কীভাবে তাতে  
  সাড়া দেবেন? 
 ৫. ঈশ্বর আপনাকে যা বলেছেন, তা নিয়ে আপনি কী করবেন, লিখে ফেলুন। 
 
ষষ্ঠ দিন 
৬ষ্ঠ পাঠ :  “ঈশ্বরের দেওয়া বর্ম পরে নাও”      
পাঠ :   ইফিষীয় ৬ অধ্যায় 
মূল পদ :  ইফিষীয় ৬:১৩ : “অতএব ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত বর্ম পরে নাও। মন্দ  
   দিন এসে পড়বে। কিন্তু, তোমরা যে-কোনো বিষয়ের প্রতিরোধ করতে  
   সক্ষম হবে। আর, তোমরা যা পারো, সে সমস্ত করার পরে, তোমরা  
   তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে।” 
বিষয়গত বাক্য : আমাদের চারপাশে যে আত্মিক যুদ্ধ ঘিরে ধরে, তার জন্য ঈশ্বর   
   আমাদের আত্মিক বর্ম জোগিয়ে দেন।      
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জীবনের নীতি : প্রার্থনা ও শাস্ত্র হল শক্তিশালী অস্ত্র, যা আমাদের বিজয়ী হতে সাহায্য 
   করে।          
সংক্ষিপ্তসার : ৬ অধ্যায়ের প্রথম ১০টি পদে পৌল কর্তৃত্ব ও সমর্পণের বিষয়ে তাঁর 
উপদেশ জারি রেখেছেন। প্রত্যেকটি আদেশগুচ্ছের মধ্যে, তিনি এই বিষয়ের প্রতি আবেদন করেছেন 
যে, আমাদের আনুগত্য হল ঈশ্বরের প্রতি, যিনি সবার উপরে মস্তকস্বরূপ বা প্রধান। তাঁর কাছেই 
অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণের হিসেব দিতে হবে। 
 এক নতনম্র, আত্মবলিদানস্বরূপ আত্মায় ভালোবাসা ও পরস্পরের প্রতি সমর্পণের শিক্ষা 
দেওয়ার পরে পরেই পৌল মণ্ডলীর অন্তিম চিত্র তুলে ধরেছেন, তা হল এক সৈনিকের। আমাদের 
নতনম্র হওয়ার জন্য আহ্বান দেওয়া হয়েছে, দুর্বল হওয়ার বা ছেলেমানুষী করার জন্য নয়। ইফিষীয় 
৫:১৪-১৬ পদে তিনি বলেছেন, “ওহে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগো এবং মৃতলোক থেকে ওঠো, তাতে 
খ্রীষ্ট তোমার উপরে আলো উদয় করবেন। সেই কারণে কীভাবে তুমি জীবনযাপন করছ, সে বিষয়ে 
সতর্ক থেকো, কোনো নির্বোধ ব্যক্তির মতো নয়, কিন্তু জ্ঞানবানের মতো; সময়ের 
সর্বাধিক সুযোগ নাও, কারণ বর্তমান কাল মন্দ।” প্রকৃতপক্ষে, আমরা এক যুদ্ধকালীন সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমাদের অবাক করবে না যে, এই জগতে আমাদের একজন শত্রু আছে। কিন্তু 
পৌলের মতে, আমাদের শত্রু আছে জানাই যথেষ্ট নয়। যুদ্ধের জন্য কী-সব বর্ম বা অস্ত্র-শস্ত্রের 
প্রয়োজন, তা-ও আমাদের জানা উচিত, আর সবসময়ই প্রার্থনায় আমাদের সজাগ থাকা প্রয়োজন। 
ঈশ্বর আমাদের জন্য যে-সব অস্ত্র–শস্ত্রের ব্যবস্থাপনা করেছেন, পৌল সেগুলির সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় করিয়েছেন : সত্য, খ্রীষ্টের কাছে থেকে আমাদের কাছে আসা ধার্মিকতা, শান্তির সুসমাচার, 
বিশ্বাস, পরিত্রাণ এবং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা। শত্রুর বিপক্ষে আমাদের নিখুঁত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
থাকে, যখন আমরা ঈশ্বরের বর্মে নিজেদের সজ্জিত করি ও আত্মায় প্রার্থনা করি। “সেই কারণে, 
ঈশ্বরের সমস্ত বর্ম নিয়ে নাও, যেন সেই মন্দ দিনে তোমরা প্রতিরোধ করতে এবং সব সমাপ্ত 
করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো” (ইফিষীয় ৬:১৩)। সৈনিকের উদ্দেশ্য কী থাকে, যুদ্ধ করা ছাড়া? 
প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর আমাদের নিয়ে তা-ই করছেন। পবিত্র আত্মার দ্বারা যে পরাক্রম আমাদের 
অন্তরে অবস্থান করে, আমরা তার কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারি। আর ঈশ্বর কী-অপূর্ব সুযোগই না 
আমাদের দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর বিজয়ের অংশীদার হই ! 
 এই হল তাদের সুযোগাধিকার, যারা সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদের জন্য আহূত ও সজ্জিত 
হয়েছে, যেন তারা এক শরীর হতে পারে, যার মস্তক হলেন খ্রীষ্ট, এক মন্দির, যার মধ্যে খ্রীষ্ট 
অধিষ্ঠান করেন, সকলের দেখার জন্য এক উন্মোচিত নিগূঢ়তত্ত্ব (রহস্য), আচরণে ও কার্যকলাপে 
এক নূতন মানুষ, ভ্রান্তি থেকে সত্য স্পষ্ট অবলোকন করার (দেখার) জন্য এক জ্যোতি এবং যাঁরা 
আমাদের আগেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, তাঁদের চরণরেখায় চলার জন্য এক সৈনিক, প্রয়োজন হলে 



29 
 

মৃত্য ুপর্যন্ত যারা বিশ্বস্ত থাকবে। এই হল তাদের সুযোগাধিকার, যারা খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে সমস্ত 
আত্মিক আশীর্বাদের জন্য আহূত ও সজ্জিত হয়েছে। তা প্রকৃতই এক আহ্বান ! 
 
প্রার্থনা ও শাস্ত্র হল শক্তিশালী হাতিয়ার, যা যুদ্ধে বিজয়ী হতে আমাদের সাহায্য 

করে। 
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ফিলিপীয় : এক পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের গোপন 
রহস্য 

 
রচয়িতা 
একজন ইহুদি ও মণ্ডলীর পূর্বতন নির্যাতনকারী পৌলকে ঈশ্বর মনোনীত করেছিলেন, অ-ইহুদি 
জাতিদের কাছে প্রভু যীশুর সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রেরিত ৯ অধ্যায়ে, দামাস্কাসে 
যাওয়ার পথে তাঁর মন-পরিবর্তনের কথা লেখা আছে। তখন তাঁর নাম শৌল ছিল। তিনি দামাস্কাস 
যাচ্ছিলেন, সেখানকার খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রেপ্তার করার জন্য, কিন্তু পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট তাঁকে প্রতিহত 
করেন। তিনি সত্যের সম্মুখীন হন ও তাঁকে এক নূতন নাম দেওয়া হয়। চিরকালের জন্য তাঁর হৃদয় ও 
জীবনের গতিপথ বদলে যায়। মণ্ডলীর নিপীড়নকারী থেকে তিনি খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতশিষ্য, 
“পৌল” নামে পরিচিত হন। এভাবে আমরা দেখতে পাই, সুসমাচারের পরাক্রম বা শক্তি ভেতর থেকে 
তাঁর আমূল পরিবর্তন সাধিত করে। তিনি সবসময়ের জন্য এক মহত্তম মিশনারিতে পরিণত হন এবং 
নূতন নিয়ম শাস্ত্রবাণী লেখার ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। আপনারও জীবনের গতিপথ 
বদলানোর জন্য আপনি কি ইচ্ছুক ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে চান? 
সময়কাল 
ফিলিপী নগরে তাঁর সর্বপ্রথম পরিদর্শনের প্রায় ১১ বছর পরে পৌল ফিলিপীয়দের উদ্দেশে এই 
পত্রখানি লেখেন। তিনি যখন গৃহবন্দি ছিলেন, সেই সময় এই পত্র লেখেন (প্রেরিত ২৮:১৬,৩০,৩১)। 
ফিলিপীয় ২:২০-২৬ পদ থেকে আমরা জানতে পারি, পৌল জানতেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন ছিল, যখন 
তিনি রাজ-দরবারের রায় শোনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই কারণে, তিনি দৃঢ়তাপূর্ণরূপে এ কথা ব্যক্ত 
করেন, “আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভজনক।” আপনি কি তাঁর সঙ্গে সহমত? 
শ্রোতৃবর্গ 
ফিলিপী ছিল ম্যাসিডোনিয়া জেলার একটি রোমীয় উপনিবেশ, বর্তমানে যেটি গ্রীসের 
উত্তরাঞ্চলরূপে পরিচিত। এখানে এক মিশ্রিত জনতা বসবাস করত, যাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা থেকে প্রভু যীশ ুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রেরিত 
১৬:১-১৩ পদ থেকে আমরা আরও নির্দিষ্টরূপে জানতে পারি যে, ফিলিপীয় মণ্ডলী কীভাবে শুরু 
হয়েছিল। পৌলের দ্বিতীয় মিশনারি যাত্রার অংশরূপে পৌল, সীল, ডাক্তারবাব ুলূক ও যুবক তিমথি 
সেখানে পৌঁছেছিলেন, যখন এক দর্শনে পৌল দেখলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে অনুরোধ করে বলছেন, 
“আপনি ম্যাসিডোনিয়ায় এসে আমাদের সাহায্য করুন।” এই দর্শনের পরিণামে, তাঁরা যাত্রার দিশা 
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পরিবর্তন করলেন এবং যেমন তাঁদের অভ্যাস ছিল, তাঁরা এক সিনাগগের অনুসন্ধান করেছিলেন, যেন 
প্রভু যীশুর শুভ বার্তা ঘোষণা করতে পারেন। যখন কোনো সিনাগগ খুঁজে পেলেন না, তাঁরা নগর-
দ্বারের বাইরে চলে গেলেন এবং দেখলেন, মহিলাদের একটি দল নদীতীরে প্রার্থনা করছেন। সেখানেই 
তাঁরা লিডিয়ার (লদুিয়ার) সন্ধান পান, তিনি ছিলেন এক সফল ব্যবসায়ী ও বেগুনি রঞ্জক দ্রব্যের 
বণিক। ঈশ্বর পূর্বেই গিয়ে পরিত্রাণের বার্তার জন্য তাঁর হৃদয় প্রস্তুত করেছিলেন (১৬ পদ]। 
প্রেরিত ১৬:১৪ পদে বলা হয়েছে, লিডিয়া “শুনছিলেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন যেন, পৌল 
যে কথা বলছিলেন, তিনি তার প্রতি সাড়া দেন।” লিডিয়ার জীবনের গতিপথ ওই সাক্ষাৎকারে পরিবর্তিত 
হয়েছিল, যেমন পৌলেরও হয়েছিল দামাস্কাসে যাওয়ার পথে। ঈশ্বর লিডিয়ার জীবনকে ফিলিপীর 
মণ্ডলী গঠনে ব্যবহার করেছিলেন, এভাবে সমস্ত ইউরোপে সুসমাচার প্রচারের জন্য দুয়ার খুলে 
যায়। আপনিও কি লিডিয়ার মতো সত্যের জন্য ক্ষুধার্ত? 
প্রসঙ্গ (থিম) 
পৌলের লেখা তেরোটি চিঠির মধ্যে ফিলিপীয় একটি, কিন্তু তাদের মধ্যে সম্ভবত এটিই সব থেকে 
বেশি ব্যক্তিগত ও আনন্দপূর্ণ। চারটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে তিনি “প্রাচুর্যময় জীবনের” গোপন সত্য 
প্রকাশ করেছেন। যোহন ১০:১০ পদে যীশ ু বলেছেন, “আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় ও তা 
পর্যাপ্তরূপেই পায়।” ফিলিপীয়ের পত্রকে প্রায়ই আনন্দ উপভোগের গ্রন্থ বলা হয়।  আনন্দ বা 
উল্লাস শব্দটি এই পত্রে ১৬ বার উল্লেখিত হয়েচে। এই আনন্দ পরিস্থিতির উপরে নির্ভরশীল নয়, 
কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির উপরে বিজয়ের প্রত্যুত্তর, বিপক্ষতাকে সুবিধায় পরিবর্তন করা। আমাদের 
প্রত্যেকের নিজস্ব জীবন বিকশিত করার জন্য এ কি একটি গোপন রহস্য নয়? 
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ফিলিপীয় : এক পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের গোপন 
রহস্য 

 
১ম পাঠ : ১ম অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : পৌল কষ্টসমস্যাকে এক বৃহত্তর অভিপ্রায়ে বদলে দিয়েছেন। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ১:১-৬ 
 ১. ফিলিপীবাসীদের প্রতি পৌলের মনোভাব বা আচরণ কী প্রকার ছিল বলে  
  আপনার মনে হয়? (দ্রঃ ১-৫ পদ)। 
 ২. ৬ পদে আমাদের কী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ১:৭-১১ 
 ১. ৯-১১ পদে পৌল কী কী প্রার্থনা করেছেন, তা তালিকাভুক্ত করুন : 
  ক) 
  খ) 
  গ) 
  ঘ) 
 ২. আপনি নিজের জন্য বা অন্য কারও জন্য কখনও কি এ-রকম প্রার্থনা করেছেন? 
 ৩. ঈশ্বর কার জন্য আপনাকে প্রার্থনা করতে বলেছেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ১:৯-১১ 
 ১. জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য ভালোবাসায় উপ্চে পড়তে আপনাকে কী করতে হবে? 
 ২. এক শুদ্ধ ও অনিন্দনীয় জীবনের জন্য আপনাকে কী করতে হবে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ১:১২-১৮ 
 ১. পৌলের জেলে যাওয়া থেকে কী উপকার হয়েছে (১২-১৮ পদ)? 
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 ২. কোন্ কোন্ পরিস্থিতির জন্য আজ আপনি কারারুদ্ধ আছেন বলে মনে হয়? 
 ৩. আপনার কারারুদ্ধ থাকা বা কষ্টকর সমস্যার জন্য কী ধরনের উপকার আপনার  
  নিজের জন্য বা অপর ব্যক্তিদের জন্য হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ১:১৮-৩০ 
 ১. পৌলের বেঁচে থাকার কারণগুলি কী ছিল? 
 ২. পৌলের মৃত্যবুরণ করার কারণগুলি কী ছিল? 
 ৩. পৌলের মুক্তিলাভের প্রতীক্ষা পর্যন্ত ৩-৪টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন, যা 
  প্রদর্শন করা যেতে পারে? 
 ৪. একই ধরনের আচরণ আজ আপনার জীবনে কী পার্থক্য নিয়ে আসে? 
 
ষষ্ঠ দিন 
১ম পাঠ :  “কষ্টভোগে আনন্দ”       
পাঠ :   ফিলিপীয় ১ম অধ্যায় 
মূল পদ :  ফিলিপীয় ১:২১ : “আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, মৃত্য ুলাভজনক।” 
বিষয়গত বাক্য : পৌল সমস্ত কষ্টসমস্যাকে এক মহত্তর অভিপ্রায়ে বদলে দিয়েছেন। 
জীবনের নীতি : আসুন আমরা জীবনের স্বাভাবিক কষ্টসমস্যায় আনন্দ করতে শিখি। 
 
সংক্ষিপ্তসার : পৌল, তাঁর সব থেকে সুখের পত্রখানি ফিলিপীবাসীদের, তাদের সুসমাচার 
প্রসারে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে লিখেছেন। তারপর তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুদের জন্য 
প্রার্থনা করেছেন (৯-১১ পদ), যে প্রার্থনা আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্যও করতে পারি। পৌল 
রোমের এক জেল থেকে, শৃঙ্খলে বন্দি অবস্থায় এই চিঠিখানি লিখেছেন। তবুও, তিনি তাঁর সব 
পরিস্থিতির সুযোগ-সুবিধাগুলি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। সুসমাচার প্রসারে প্রতিবন্ধকতার 
চেয়ে, প্রভু যীশুর শুভ বার্তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। সবাই জানত যে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য 
জেলের মধ্যে আছেন। এই কারণেই সহ-বিশ্বাসীরা সাহসী হয়েছিলেন ও অন্য সবাই প্রভু যীশুর বিষয়ে 
উৎসুক হয়েছিলেন। এর অতিরিক্তরূপে, দ ুবছর ধরে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় প্রহরাধীনে থেকে বিভিন্ন 
শ্রেণীর বহু মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য অস্বাভাবিক সুযোগ তাঁর হয়েছিল। পৌল 
দেখেছিলেন যে, তাঁর কষ্টসমস্যায় ঈশ্বরের এক মহত্তর অভিপ্রায় ছিল। বিশ্বাসী হিসেবে, 
আমাদেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে খ্রীষ্টের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার। এর অন্তর্ভুক্ত হল, 
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ঈশ্বরের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করা (১ পিতর ২:২১)। স্বর্গের নাগরিক হিসেবে, এক আত্মায় ও এক 
উদ্দেশ্যে, আমরা পরস্পরের উপরে আস্থা রাখতে ও পরস্পরকে উৎসাহ দিতে পারি। 
 

আসুন আমরা জীবনের কষ্টসমস্যায ়আনন্দ করতে শিখি। 
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ফিলিপীয় : এক পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের গোপন 
রহস্য 

 
১ম পাঠ : ২য ়অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : প্রকৃত সেবক (দাস/ভৃত্য) হওয়ার জন্য যীশুই আমাদের আদর্শ। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ১ম অধ্যায় 
 ১. পৌলের শৃঙ্খলবদ্ধ ও কারারুদ্ধ থাকা কীভাবে আপনাকে প্রেরণা দেয়? 
 ২. পৌলের কারারুদ্ধ থাকার কোন্ অংশটি সব থেকে তাঁর কষ্টকর হয়েছিল বলে  
  আপনি মনে করেন?  
 ৩. কোন্ বিষয় আপনার পক্ষে অত্যন্ত সমস্যাযুক্ত মনে হয় বা হতে পারে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ২য ়অধ্যায় 
 ১. কীসে তাঁর আনন্দ সম্পূর্ণ হবে বলে পৌল বলেছেন? 
 ২. ৩ ও ৪ পদ থেকে চারটি আচরণের কথা খুঁজে দেখুন, যা লোকেদের ঐক্যে  
  বাধার সৃষ্টি করে।  
 ৩. কীভাবে আমরা আমাদের আচরণের পরিবর্তন করতে পারি বলে পৌল   
  বলেছেন? 
 ৪. এই পদগুলি অনুযায়ী, খ্রীষ্ট কোন্ সব আচরণ বেছে নিয়েছিলেন, তালিকাভুক্ত  
  করুন : 
  ক) মথি ১১:২৯ 
  খ) মথি ১২:১৮-২০ 
  গ) মথি ৮:২০ 
  ঘ) যোহন ৫:১৯,৩০ 
  ঙ) যোহন ৩:১৭; ৮:১১ 
  চ) মথি ৯:৩৬; মার্ক ৬:৩৪ 
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তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ২:৫-১১ 
 ১. শাস্ত্রের এই অংশটি থেকে যতগুলি সম্ভব হয়, খ্রীষ্টের সম্পর্কে যে বিশেষণ  
  ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি তালিকাভুক্ত করুন। 
 ২. প্রভু যীশুর সামনে, আরাধনার কোন্ দেহভঙ্গি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই করতে হবে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ২:১২-১৮ 
 ১. ১২, ১৩ পদে “আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন করো” অর্থে কোন্ কোন্ বিভিন্ন 
  উপায়ের কথা বলা হয়েছে?  
 ২. বিশ্বাসীরা কীভাবে এই অন্ধকারময় পৃথিবীতে উজ্জ্বল হতে পারে? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ২:১৯-৩০ 
 ১. পৌল তিন জন ব্যক্তিকে আদর্শ মেনে অনুসরণ করতে বলেছেন। তাঁরা কারা  
  এবং কেন তাঁরা ভালো আদর্শস্বরূপ? 
 ২. এমন কোনো ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনার কাছে আদর্শস্বরূপ? 
 ৩. ঈশ্বর যাঁদের আপনার জীবনে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের জন্য এক মুহূর্ত থেমে  
  ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। 
 
ষষ্ঠ দিন 
২য ়পাঠ :  “সেবায ়আনন্দ”        
পাঠ :   ফিলিপীয় ২য় অধ্যায় 
মূল পদ :  ফিলিপীয় ২:৫ : “তোমাদের আচরণ (মনোভাব) খ্রীষ্টের মতোই হোক।” 
বিষয়গত বাক্য : যীশুই আমাদের কাছে একজন প্রকৃত দাসের আদর্শস্বরূপ। 
জীবনের নীতি : আমাদের নতনম্রতার কার্যকলাপ এই অন্ধকারময় জগতে আলোর    
    মতো।          
সংক্ষিপ্তসার : ফিলিপীয় মণ্ডলীতে ভালোবাসা ও ঐক্যের অভাবের জন্য পৌল ভীষণ 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। যে মণ্ডলীতে বিবাদ থাকে, তা সেই মণ্ডলীর সাক্ষ্য নষ্ট করে দেয় এবং তা 
কিছুতেই খ্রীষ্ট-প্রদর্শিত পথ হতে পারে না। ২য় পদে তিনি তাঁদের এক মন ও উদ্দেশ্য নিয়ে 
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একসঙ্গে কাজ করার জন্য অনুনয় করেছেন। ভালোবাসা ও নম্রতার সম্পর্কে খ্রীষ্টকে আদর্শরূপে 
মেনে চলতে পৌল আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রভু তাঁর অধিকার আঁকড়ে ধরে রাখলেন না, কিন্তু 
নিজেকে রিক্ত করে সব কিছুই ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১২ পদে পৌল বলেছেন, “সভয়ে 
ও সকম্পে তোমাদের নিজের নিজের পরিত্রাণ সম্পন্ন করো।” ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট প্রয়াস করতে হবে। ১৩ পদ অনুযায়ী, ঈশ্বর 
আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা দেন তাঁর পথ বেছে নেওয়ার এবং তা সম্পন্ন করার জন্য আমাদের 
সক্ষমতাও দেন। আমাদের যখন প্রভু যীশুর মতো এ-ধরনের আচরণ হয়, আমরা তখন এই হারিয়ে 
যাওয়া জগতের কাছে এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ হই। 
আমাদের নতনম্রতার ক্রিয়াকলাপ এই অন্ধকারময ়জগতে এক উজ্জ্বল দীপ্তিস্বরূপ। 
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ফিলিপীয় : এক পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের গোপন 
রহস্য 

 
১ম পাঠ : ৩য ়অধ্যায় 

বিষয়গত বাক্য : জীবনে খ্রীষ্টকে জানার তুলনায় অন্য সব কিছুই নিরর্থক। 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৩:১-৪ 
 ১. পৌল আমাদের স্মরণ করিয়েছেন আনন্দ করতে, আমাদের জীবনের কোনো  
  পরিস্থিতির জন্য নয়, কিন্তু একজন ব্যক্তির জন্য। সেই ব্যক্তি কে? 
 ২. পরিবর্তনের পূর্বে পৌল কীসের উপরে তাঁর আস্থা রাখতেন (৪ পদ) ? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৩:৫-১১ 
 ১. খ্রীষ্টের জন্য পরিবর্তিত হওয়ার আগে পৌল যে-সব বিষয়ে গর্বিত ছিলেন, তার 
  একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। 
 ২. খ্রীষ্টকে জানার সঙ্গে এই সব জাগতিক সুযোগ-সুবিধার তুলনা পৌল কীভাবে  
  করেছেন (৮ পদ)? 
 ৩. জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তিকে পৌল কীভাবে বিবেচনা করেছেন? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ইফিষীয় ৩:১৪,১৫; ফিলিপীয় ৩:৭-১১ 
 ১. একট ুসময় নিয়ে আপনি এই সব বিষয়ে (ইফিষীয় ৩:১৪-১৯) আপনার নিজের  
  জন্য অথবা অন্যদের জন্য প্রার্থনা করুন। 
 ২. খ্রীষ্টকে জানার সঙ্গে কোন্ তিনটি বিষয় ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত আছে? 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৩:১২-১৬ 
 ১. ১২-১৫ পদে দেওয়া বয়ান অনুযায়ী শব্দগুচ্ছগুলি (phrases) বা বাক্যাংশগুলি  
  তালিকাভুক্ত করুন, যেগুলি দেখায় যে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও পৌল তাঁর  
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  বিগত জীবনের সফলতাকে কোনো কিছুর মধ্যে গণ্য করছেন না বা নিজের  
  লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া থেকে থামছেন না। 
 ২. পৌল যে-সব কাজ করা বেছে নিয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে ৩টি বা তারও বেশি  
  কাজের উল্লেখ করুন (১২-১৫ পদ)। 
 ৩. পৌলের লক্ষ্য বা অভীষ্ট কী ছিল? 
 
পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৩:১৭-২১ 

১. পৌল কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য কেঁদেছিলেন, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
কী- রকম ছিল? (১৮,১৯ পদ)। 

 ২. আপনি যেন পৌলের আদর্শ অনুকরণ করেন, সেজন্য পৌল কোন্ তিনটি কারণ 
  দেখিয়েছেন? (২০,২১ পদ)। 
ষষ্ঠ দিন 
৩য ়পাঠ :  “খ্রীষ্টকে জানার আনন্দ”       
পাঠ :   ফিলিপীয় ৩য় অধ্যায় 
মূল পদ :  ফিলিপীয় ৩:১০ : “আমি খ্রীষ্টকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রমকে, তাঁর  
   কষ্টভোগের সহভাগিতায় অংশীদার হওয়ায় ও তাঁর মৃত্যুতে তাঁর মতো 
   হওয়াকে জানতে চাই।” 
বিষয়গত বাক্য : জীবনে খ্রীষ্টকে জানার তুলনায় অন্য সব কিছুই নিরর্থক (বা অসার)। 
জীবনের নীতি : রোজ স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেওয়ার মাধ্যমে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া।  
সংক্ষিপ্তসার : অনৈক্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে বিপদ আছে, সে-সম্পর্কে সচেতন করার 
পর, পৌল বাহ্যিক বিপদ সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি তাঁর নিজের জীবন থেকে এই বিপরীত 
অবস্থাটি দেখিয়েছেন, যেমন, ত্বকছেদ, তাঁর পারিবারিক পটভূমিকা, ব্যক্তিগত চরিত্র ও 
উচ্চাকাঙ্ক্ষার জীবন, এই সব বিষয়ে তিনি আস্থা রাখতেন। এখন তাঁর লক্ষ্যগুলি বদলে গিয়েছে কারণ 
তিনি স্বয়ং রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর এখনকার লক্ষ্য  হল খ্রীষ্টকে জানা এবং সেই অভিপ্রায় পূর্ণ 
করা, যার জন্য ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। ১২,১৩ পদে তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 
এটি হল জীবনভর লেগে থাকার প্রয়াস, কিন্তু আমরা যেন ক্রমাগত এগিয়ে যাই। 
আপনি যখন আপনার কষ্টভোগকে প্রভুর হাতে সমর্পণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে ও তাঁর 
মহিমার জন্য আপনি তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া বেছে নেন, আপনি দেখবেন যে 

আপনার কষ্টভোগ করা বিফল হয়নি। বৃদ্ধি লাভ করার জন্য সুযোগের অপচয় করবেন 
না। 
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ফিলিপীয় : এক পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের গোপন 

রহস্য 
 

১ম পাঠ : ৪র্থ অধ্যায় 
বিষয়গত বাক্য : কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের প্রার্থনা আমাদের হৃদয়ের 

পরিবর্তন ঘটায।় 
 
প্রথম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৪:১-৩ 
 ১. ১ম পদে কী-আদেশ দেওয়া হয়েছে? 
 ২. “জীবন-পুস্তকে” কার নাম অন্তর্ভুক্ত হবে? 
 
দ্বিতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৪:৪-৭ 
 ১. আনন্দ করার আদেশের সঙ্গে অন্য কোন্ আদেশ সংযুক্ত হয়েছে? 
 ২. উদ্বিগ্ন বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা কী করতে পারি? 
 ৩. উদ্বিগ্নতা স্বীকার ও মোকাবিলা করার পরিণাম কী হয়? 
 
তৃতীয় দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৪:৮,৯ 
 ১. আমাদের কী কী বিষয় ভাবতে হবে? 
 ২. ৯ পদে প্রধান কার্যকারী শব্দটি কী? (আরও দ্রঃ যাকোব ১:২২-২৫)। 
 
চতুর্থ দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৪:১০-১৩ 
 ১. পৌল কোন্ কোন্ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেগুলি থেকে 
  তিনি কী শিক্ষা লাভ করেছিলেন? 
 ২. পৌলের তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির গোপন রহস্য কী ছিল (১৩ পদ)? এটি আপনার কাছে 
  উৎসাহদায়ী না নিরুৎসাহকারী? 
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পঞ্চম দিন 
পাঠ করুন : ফিলিপীয় ৪:১৪-২৩ 
 ১. ফিলিপিয়েরা যে কথা পৌলকে বলেছিল, সেই অনুযায়ী তাদের জন্য পৌলের  
  ইচ্ছা কী ছিল?  
 ২. ফিলিপীয়দের পাঠানো আর্থিক দান কেন এক সুগন্ধিত উপহার ছিল? 
 ৩. অপরকে দান করলে আমাদের জন্য কী প্রতিশ্রুতি যুক্ত করা হয়েছে? 
 ৪. এই পাঠ অধ্যয়ন করার পরে, আপনি কি কোনও কাজ আপনার অভ্যাসে   
  পরিণত করেছেন?  
 
ষষ্ঠ দিন 
৪র্থ পাঠ :  “ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা করায় আনন্দ”    
পাঠ :   ফিলিপীয় ৪র্থ অধ্যায় 
মূল পদ :  ফিলিপীয় ৪:১৩ : “যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমি  
   সব কিছুই করতে পারি।” 
বিষয়গত বাক্য : ধন্যবাদের সঙ্গে উৎসর্গীকৃত প্রার্থনা আমাদের হৃদয় বদলাতে পারে। 
জীবনের নীতি : প্রশংসা করা ও দান দেওয়ার অভ্যাসই হল তৃপ্তিলাভের গোপন রহস্য। 
সংক্ষিপ্তসার : তাঁর শেষের অধ্যায়ে পৌল উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার মধ্যেও শান্তিতে থাকার 
কৌশল আমাদের বলে দিয়েছেন। এর উপাদানগুলি হল প্রার্থনা করা, ধন্যবাদ দেওয়া ও আত্মসমর্পণ 
করা। আমাদেরকে ধন্যবাদের সঙ্গে সব দুশ্চিন্তার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং তা তাঁর 
উপরে ছেড়ে দিতে হবে। ঈশ্বরের শান্তি, যা আমাদের সব বোধ-বুদ্ধির অতীত, তা আমাদের হৃদয় ও 
মনকে আচ্ছন্ন করবে। পৌল এর পরে তাঁর নিজের জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। 
সেগুলির মধ্যে প্রথমটি হল তৃপ্তি। তাঁর কুড়ি বছরের পরিচর্যাকালে, তিনি প্রচুর কষ্টভোগ করেছেন 
এবং কোনো কিছু ছাড়াই কাজ করে গিয়েছেন। তবুও, তিনি তাঁর কাছে যা ছিল এবং তিনি যেখানেই 
নিজেকে দেখতে পেয়েছেন, তিনি সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছিলেন। ১৩ পদে, তিনি তাঁর গোপন রহস্যের 
কথা আমাদের কাছে উন্মোচন করেছেন, “যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁর মাধ্যমে আমি সব কিছুই 
করতে পারি।” এ-ধরনের আস্থার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, যখন আমরা নিজেদের উপরে 
নির্ভর না করে বরং খ্রীষ্টের উপরে করি। পৌল যেভাবে নিজে যে-উপায়ে খ্রীষ্টকে অনুসরণ 
করেছিলেন, তিনি ফিলিপীবাসীদেরও বলেছেন তাঁর আদর্শ অনুকরণ করতে। তাঁর সামনে যে জীবনের 
লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তার উদ্দেশে তিনি দ্রুত ধাবন করেছেন, তিনি ভালো একটি লড়াই 
লড়েছেন, তিনি নিজের বিশ্বাসও অবিকৃত রেখেছেন। সেই একই ঈশ্বর আজ আমাদের অন্তরেও 
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অধিষ্ঠান করেন। আপনি কি পৌলের সঙ্গে সহমত হবেন, যেহেতু খ্রীষ্ট আপনার জীবনে আছেন, তাই 
আপনার জীবনে আনন্দ আছে, তিনিই আপনার আদর্শ, আপনার আস্থা এবং আপনার শক্তি? 
 
প্রশংসা করা ও দান দেওয়া অভ্যাস করার মধ্যেই আছে তৃপ্তিলাভের গোপন রহস্য। 

 
 
 
 
 
 
  


