
 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী সৃখি 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ১:১-২:৭ 
মুিস্থ পিঃ আখিপুস্তি ১:১, “আখিরে ঈশ্বে আিাশ ও পৃখিবী সৃখি িরেরেন”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে হরলন সৃখিিেতা 

ভূখমিা 

খশক্ষািতীরিে খিরেস িরুন যে োো িিনও 
যিারনা খিেু সৃখি িরেরে খিনা?  
যসই খবষরে োরিে বলরে বলুন।  

এটা খি োো িারুে িনয সৃখি িরেরে?  
এটা সৃখি িোে িনয উপািানগুখল যিািা যিরি 
যপরেরে?  

− প্রশ্ন খিরেস িরুন 
− মূল শব্দ ও বািযাাংশগুখল লক্ষয িরুন 
− শাস্ত্াাংশখট ভারলা ভারব পড়ুন 
− সব ইখিেগুখল, খিো শব্দগুখল, িণ্ঠস্বরেে 

পখেবেতন বযবহাে িরুন 
− আপনাে বলাে মরযয মুিস্থ পিখট খনেুক্ত িরুন 
 
খশক্ষািতীরিে িাখহনীখট মরন োিরে সাহােয িেরেঃ 
− োরিে খনেুক্ত িরুন, খবখভন্ন বস্তু বযবহাে িরুন 
− GCN ওরেবসাইরট যিওো িৃশযমান উপিেণ 

বযবহাে িরুন  

আখিরে, ঈশ্বে েিন খবশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃখি িেরলন, 
েিন পৃখিবী শূনয খেল। সমুদ্র ো সবখিেুরি 
যেরি যেরিখেল, ো অন্ধিােমে খেল, এবাং 
ঈশ্বরেে আত্মা িরলে উপে খিরে ভ্রমণ 
িেখেরলন। োেপে ঈশ্বে আরিশ খিরলন, 
“আরলা যহাি” - এবাং আরলা প্রিাশ হল। ঈশ্বে 
এই সিল খিেু যিিরলন যে চমৎিাে হরেরে। 
োেপে খেখন আরলারি অন্ধিাে যিরি আলািা 
িেরলন, এবাং খেখন আরলারি “খিন” নাম খিরলন 
এবাং অন্ধিােরি “োখি”। এখট খেল প্রিম খিন। 
োেপে ঈশ্বে আরিশ খিরলন, “িরলে মরযয 
এিটা ফাাঁিা িােগাে সৃখি যহাি, আে োরে িল 
িু’ভাগ হরে োি” - এবাং যসটাই হল। োই 
ঈশ্বে এিখট ফাাঁিা িােগা তেখে িেরলন, ো 
উপরেে িলরি খনরচে িল যিরি আলািা 
িেরলন। 

খেখন এই ফাাঁিা িােগাখটরি “আিাশ” নাম খিরলন, এখট 
খেল খিেীে খিন। োেপে ঈশ্বে আরিশ খিরলন, 
“আিারশে নীরচে সব িল এি িােগাে িমা যহাি 
এবাং শুিনা িােগা যিিা খিি” - এবাং যসটাই হল। খেখন 
শুিরনা িােগাখটে নাম খিরলন “ভূখম”, এবাং যে িলরি 
খেখন এিি িেরলন, যসই িলরি নাম খিরলন “সমুদ্র”। 
এবাং ঈশ্বে যিিরলন যে এই সব খিেু চমৎিাে হরেরে। 
োেপে খেখন আরিশ খিরলন, “ভূখমে উপরে ঘাস গখিরে 
উঠুি; আে এমন সব শসয ও শাি-সব িীে গাে যহাি 
োরিে খনরিে খনরিে বীি িািরব” - এবাং যসটাই হল। 
োই, পৃখিবী সিল প্রিারেে গাে উৎপন্ন িেল, এবাং 
ঈশ্বে যিিরলন যে ো চমৎিাে হরেরে। এখট খেল েৃেীে 
খিন।  
োেপে ঈশ্বে আরিশ খিরলন, “আিারশে মরযয আরলা 
যিে এমন সব খিেু যিিা খিি, আে ো োে যিরি 
খিনরি আলািা িরুি” - এবাং যসটাই হল। োই, ঈশ্বে 
িুখট বড় আরলা তেখে িেরলন, সূেত ো খিরনে যবলাে 
োিত্ব িেরব এবাং চাাঁি োরিে উপে োিত্ব িেরব; খেখন 
োোরিেও সৃখি িেরলন। খেখন আিারশে মরযয এই 
আরলারিে োিরলন োরে োো পৃখিবীে উপে আরলা 
যিে, খিন ও োরিে উপে োিত্ব িরে, এবাং আরলারি 
অন্ধিাে যিরি আলািা িরে। এখট খেল চেুিত খিন। 
োেপে ঈশ্বে আরিশ খিরলন, “িল খবখভন্ন িীবন্ত প্রাণীে 
ঝাাঁরি ভরে উঠুি, আে পৃখিবীে উপরে আিারশে মরযয 
খবখভন্ন পািী উরড় যবড়াি”। োই ঈশ্বে সমুরদ্রে মরযয 
বড় বড় িীব, িরলে মরযয সিল প্রিারেে িীব, এবাং 
সিল প্রিারেে পাখি সৃখি িেরলন। খেখন োরিে 
আশীবতাি িেরলন এবাং িরলে িীবরিে বাংশ বৃখি িরে 
িলরি পখেপূণত িোে আরিশ খিরলন, এবাং 
পািীরিেরিও সাংিযাে বৃখি যপরে বলরলন। 

োখি হরে খিন হল - এখট খেল পঞ্চম খিন। োেপে 
ঈশ্বে আরিশ খিরলন, “মাখট যিরি এমন সব িীবন্ত 
প্রাণীে িন্ম যহািঃ গৃহপাখলে ও বনয, বড় ও যোট” - 
এবাং যসটাই হল। োই ঈশ্বে োরিে সবাইরি সৃখি 
িেরলন। ঈশ্বে ো খিেু সৃখি িরেরেন, ো যিরি খেখন 
বলরলন যে চমৎিাে হরেরে। োেপে ঈশ্বে বলরলন, 
“আমো আমারিে মে িরে এবাং আমারিে সাংরগ খমল 
যেরি এিন মানুষ তেেী িখে। োো সমুরদ্রে মাে, 
আিারশে পািী, পশু, বুরি-হাাঁটা প্রাণী এবাং সমস্ত 
পৃখিবীে উপে োিত্ব িরুি”। োই ঈশ্বে মানুষরি সৃখি 
িেরলন, এবাং োরিে োাঁে খনরিে মেন িেরলন। খেখন 
পুরুষ ও নােী সৃখি িেরলন, োরিে আশীবতাি িেরলন, 
এবাং বলরলন, “যোমো বাংশবৃখিে ক্ষমোে পূণত হও, 
আে খনরিরিে সাংিযা বাখড়রে পৃখিবী ভরে যোরলা এবাং 
পৃখিবীরি খনরিরিে শাসরনে অযীরন আন”। 

ঈশ্বে ো খিেু সৃখি িরেরেন ো খেখন যিিরলন এবাং 
বলরলন যে চমৎিাে হরেরে। এখট খেল ষি খিন। সমস্ত 
সৃখিে মরযয এখট খেল সবরচরে গুরুত্বপূণত অাংশ। এবাং 
এইভারব সমস্ত খবশ্বব্রহ্মারণ্ডে সৃখি সমূ্পণত হল। সপ্তম 
খিরন ঈশ্বে োাঁে সব িাি যশষ িেরলন এবাং খবশ্রাম 
খনরলন। খেখন সপ্তম খিনরি আশীবতাি িেরলন এবাং 
এিখট খবরশষ খিন খহরসরব আলািা িরে োিরলন। এই 
ভারবই সমস্ত খবশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃখি হরেখেল। 

ঈশ্বে সবখিেু শূনয যিরি সৃখি িরেরেন। ঈশ্বে হরলন সৃখিিেতা। খেখন সবতিা 
অখস্তরত্ব খেরলন। ঈশ্বে আখিরে খেরলন। সব সৃখি ঈশ্বেরি খিরেই শুরু হরেরে।  
ঈশ্বে ো খিেু সৃখি িরেরেন, ো খেখন যিিরলন এবাং বলরলন যে চমৎিাে 
হরেরে। খেখন মানুষরি সৃখি িেরলন, খেখন আমারি সৃখি িরেরেন, খেখন 
যোমারি সৃখি িরেরেন। ঈশ্বে আমারিে সৃখি িরেরেন োরে আমো োাঁে 
আোযনা িেরে পাখে।  

পাঠ ১ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী সৃখি 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ১:১-২:৭ 
মুিস্থ পিঃ আখিপুস্তি ১:১, “আখিরে ঈশ্বে আিাশ ও পৃখিবী সৃখি িরেরেন”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে হরলন সৃখিিেতা 

  যোট িরলে সমে 
খশশুরিে সবতাখযি ৬ িরনে িরল ভাগ িরে খিন, োেপে োরিে িুইিন-
িুইিন িরে িাখহনীখট বলাে অভযাস িেরে খিন। োরিে সবাইরি মালাখি 
পখেবাে ক্লারবে পাঠগুখল বযবহাে িেরে খিন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে প্রািতনাঃ  
 
খশশুো আিরি যে িাখহনীখট খশরিরে, যসখট োরিে 
পখেবারেে সিসযরিে ও বনু্ধরিে িারে বলাে িনয 
যপ্রেণ িরুন।  
 
ঈশ্বে, যোমাে িারে প্রািতনা িেখে যে এই ক্লারব আমো যে 
বােতাগুখল খশিখে, যসইগুখল অনযরিে বলাে িনয আমারিে 
সাহস িাও।  

পাঠ ১ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী আিম ও হবা 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ২:৮-৩:২৪ 
মুিস্থ পিঃ গীেসাংখহো ১১৯:১০, “আমাে সাো অন্তে খিরে আখম যোমারি িানরে আগ্রহী   
  হরেখে; যোমাে আরিশ-পরিে বাইরে আমারি ঘুরে যবড়ারে খিরো না”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে এিিন খসি যোগানিাো 

ভূখমিা 

োেপে ঈশ্বে এিরনে পূবত খিরি এিখট 
বাগান স্থাপন িেরলন, এবাং যসিারন পুরুষরি 
োিরলন োরি খেখন সৃখি িরেরেন। খেখন 
যসিারন সব প্রিারেে সুন্দে গাে যোপণ 
িেরলন এবাং ভারলা ফল উৎপািন িেরলন। 
বাগারনে মাঝিারন এিখট গাে োিা খেল োে 
ফল িীবন িান িেে এবাং আরেিখট গাে 
খেল োে ফল ভারলা ও মরন্দে মরযয পািতিয 
বুঝরে সাহােয িেে। এিরনে মরযয খিরে 
এিখট নিী বরে খগরেখেল ো বাগারন িল 
খিে। োেপে ঈশ্বে মানুষরি এিরনে 
বাগারনে মরযয োিরলন োরে যস যসই 
বাগারনে যিিারশানা িেরে পারে এবাং চাষ 
িেরে পারে। খেখন োরিে বলরলন, “েুখম 
যোমাে িুশীমে এই বাগারনে যে যিান 
গারেে ফল যিরে পাে; খিন্তু ভাল-মন্দ-
োরনে যে গােখট েরেরে োে ফল েুখম িারব 
না, িােণ যেখিন েুখম োে ফল িারব যসই 
খিন খনশ্চেই যোমাে মৃেুয হরব”। 

োেপে ঈশ্বে সিাপ্রভু বলরলন, “মানুষখটে 
পরক্ষ এিা িািা ভাল নে। আখম োে িনয 
এিিন উপেুক্ত সাংগী তেেী িেব”। োই 
ঈশ্বে মাখট যিরি ভূখমে যে সব িীবিন্তু ও 
আিারশে পািী তেেী িরেখেরলন যসগুরলা 
যসই মানুষখটে িারে আনরলন। সিাপ্রভু 
যিিরে চাইরলন খেখন যসগুরলারি খি বরল 
ডারিন। খেখন যসই সব িীবন্ত প্রাণীগুরলাে 
যেখটরি যে নারম ডািরলন যসখটে যসই নামই 
হল। 

োেপে ঈশ্বে আিরমে উপে এিটা গভীে ঘুম খনরে 
আসরলন, এবাং েিন আিম ঘুমাখিরলন, েিন ঈশ্বে 
োে এিটা পাাঁিে েুরল খনরে যসই িােগাটা বন্ধ িরে 
খিরলন। আিম যিরি েুরল যনওো যসই পাাঁিেটা খিরে 
সিাপ্রভু ঈশ্বে এিিন স্ত্ীরলাি তেেী িরে োাঁরি 
আিরমে িারে খনরে যগরলন। োাঁরি যিরি আিম 
বলরলন, “এবাে হরেরে। এাঁে হাড়-মাাংস আমাে হাড়-
মাাংস যিরিই তেেী। োরি স্ত্ীরলাি বলা হরব িােণ 
োরি পুরুরষে যিহ যিরি যবে িো হরেরে।  
এইিনযই মানুষ মা-বাবারি যেরড় োে স্ত্ীে সাংরগ এি 
হরে িািরব আে োো িু’িন এিরিহ হরব। েিন 
পুরুষ এবাং োে স্ত্ী উলাংগ খেল, খিন্তু োরে োরিে 
যিান লজ্জারবায খেল না। এিন, সিাপ্রভু ঈশ্বরেে তেেী 
ভূখমে িীবিন্তুরিে মরযয সাপ খেল সবরচরে চালাি। 
সাপ স্ত্ীরি খিরেস িেল, “ঈশ্বে খি সখেয যোমারিে 
বরলরেন যে, বাগারনে সব গারেে ফল যোমো যিরে 
পােরব না?” এবাং স্ত্ীরলািখট োরি উত্তে খিরে বলল, 
“বাগারনে মাঝিারনে গারেে ফলখট োড়া আমো সব ফল 
যিরে পােরবা। ঈশ্বে আমারিে এই গারেে ফল যিরে 
অিবা স্পশত িেরে খনরষয িরেরেন; েখি আমো ো 
িখে, োহরল মাো োব”। সাপ উত্তে খিরে বলল, “এটা 
সখেয িিা নে; যোমো মেরব না। ঈশ্বে িারনন, যেখিন 
যোমো যসই গারেে ফল িারব যসই খিনই যোমো 

ঈশ্বরেে মেন হরে োরব, এবাং যোমো ভারলা ও মরন্দে 
মরযয পািতিয িেরে পােরব”।  
স্ত্ী েিন বুঝরলন যে, গােটাে ফলগুরলা যিরে ভাল হরব 
এবাং যসগুরলা যিিরেও সুন্দে। েিন যস িরেিটা ফল 
যপরড় খনরে যিল। যসই ফল স্ত্ী োে স্বামীরিও খিল এবাং 
োে স্বামীও ো যিল। যে মুহূরেত োো ফলখট যিল, োো 
বুঝরে পােরলা যে োো উলঙ্গ; োই োো ডুমুে গারেে 
পাো এিসরঙ্গ িুরড় খনরিরিে োিল। 
যসইখিন খবিাল যবলা োো শুনরে যপরলা যে ঈশ্বে 
বাগারনে মরযয খিরে হাাঁটরেন, এবাং োো খনরিরিে 
গারেে খপেরন লুখিরে যেরিখেল। খিন্তু সিাপ্রভু ঈশ্বে 
আিমরি যডরি বলরলন, “েুখম যিািাে?” আিম উত্তে 
খিল, “বাগারনে মরযয আখম যোমাে গলাে আওোি 
শুরনখে। খিন্তু আখম উলাংগ, োই ভরে লুখিরে আখে”। 
এবাং ঈশ্বে খিরেস িেরলন, “যে গারেে ফল যিরে 
আখম যোমারি খনরষয িরেখেলাম ো খি েুখম যিরেে?” 
আিম বলল, “যে স্ত্ীরলািরি েুখম আমাে সাংখগনী 
খহসারব খিরেে যস-ই আমারি ঐ গারেে ফল খিরেরে 
আে আখম ো যিরেখে”। সিাপ্রভু ঈশ্বে স্ত্ীরি খিরেস 
িেরলন, “েুখম এ িী িরেে?” স্ত্ীরলািখট উত্তে খিরে 
বলল, “ঐ সাপ আমারি েলনা িরে ভুখলরেরে আে 
যসইিনয আখম ো যিরেখে”। 

এিিন উত্তম যোগানিাো হওোে অিত িী? যোমারিে 
মা-বাবা যোমারিে প্ররোিন যোগান যিওোে িনয 
অেযন্ত পখেশ্রম িরে িারি। োো যোমারিে িনয িী 
িী িরে? ঈশ্বে হরলন আমারিে স্বগতীে খপো এবাং 
আমারিে ো খিেু প্ররোিন, খেখন যোগান যিন।  
যোমারিে মা-বাবা যোমারি ো খিেু যোগান খিরেরেন, 
যসই খবষরে যোমো খি িিনও অসন্তুি হরেে?  
যোমো িিনও োরিে যোগান যিওোে ক্ষমো খনরে 

সরন্দহ িরেে? ঈশ্বে যোমারি ো খিেু যোগান 
খিরেরেন, যসই খবষরে িী বলরব? ঈশ্বরেে যোগান 
যিওোে ক্ষমো অিবা যোমাে েত্ন যনওোে ক্ষমোে 
প্রখে সরন্দহ িো অরনি বড় সমসযা খনরে আসরব। 
আরসা, আমো যিখি যে আিম ও হবাে সারি খি 
ঘরটখেল েিন োো ঈশ্বরেে যোগান যিওোে ক্ষমোে 
উপে সরন্দহ িরেখেল।  

োেপে সিাপ্রভু ঈশ্বে সাপরি বলরলন, “যোমাে এই 
িারিে িনয ভূখমে সমস্ত গৃহপাখলে আে বনয প্রাণীরিে 
মরযয েুখম সবরচরে যবশী অখভশপ্ত। েুখম সাো িীবন 
যপরটে উপে ভে িরে চলরব এবাং যুলা িারব”। এবাং 

খেখন স্ত্ীরলািখটরি বলরলন, “আখম যোমাে গভতিালীন 
অবস্থাে যোমাে িি অরনি বাখড়রে যিব। েুখম েন্ত্রণাে 
মযয খিরে সন্তান প্রসব িেরব”। খেখন আিমরিও 
বলরলন, “যে গারেে ফল যিরে আখম খনরষয িরেখেলাম 
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ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী আিম ও হবা 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ২:৮-৩:২৪ 
মুিস্থ পিঃ গীেসাংখহো ১১৯:১০, “আমাে সাো অন্তে খিরে আখম যোমারি িানরে আগ্রহী   
  হরেখে; যোমাে আরিশ-পরিে বাইরে আমারি ঘুরে যবড়ারে খিরো না”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে এিিন খসি যোগানিাো 

েুখম যোমাে স্ত্ীে িিা শুরন ো 
যিরেে। এই িােরণ যে মাখট যিরি 
যোমারি তেেী িো হরেখেল যসই 
মাখটরে খফরে না োওো পেতন্ত মািাে 
ঘাম পারে যফরল যোমারি যিরে 
হরব। যোমাে এই যুলাে যিহ 
যুলারেই খফরে োরব”। 

আিম োে স্ত্ীরেে নাম খিল হবা, িােণ যস সমস্ত 
িীখবে মানুরষে মা হরব। আিম ও োাঁে স্ত্ীে িনয 
সিাপ্রভু ঈশ্বে পশুে চামড়াে যপাশাি তেেী িরে 
োাঁরিে পখেরে খিরলন।  

োেপে সিাপ্রভু ঈশ্বে বলরলন, “ভাল-মরন্দে োন 
যপরে মানুষ আমারিে এিিরনে মে হরে উরঠরে। 
এবাে োো যেন িীবন-গারেে ফল যপরড় যিরে 

খচেিাল যবাঁরচ না িারি যসইিনয আমারিে খিেু 
িো িেিাে”। োই সিাপ্রভু ঈশ্বে োরিে এিরনে 
বাগান যিরি োখড়রে খিরলন। োেপে খেখন িীবন
-গারেে িারে োওোে পি পাহাো যিওোে িনয 
এিন বাগারনে পূবত খিরি িরূবরিে োিরলন, আে 
যসই সরঙ্গ যসিারন এিিানা জ্বলন্ত েরলাোেও 
োিরলন ো অনবেে ঘুেরে িািল। 

ঈশ্বে হরলন এিিন খসি যোগানিাো, খেখন সবতিা মানুরষে সখঠি 
প্ররোিনীে খবষেগুখল েুখগরে িারিন। আমারিে শুযু খবশ্বাস িেরে হরব যে 
খেখন আমারিে িিনও েযাগ িেরবন না। এটা িানরে পাো এিখট িারুণ 
খবষে যে ঈশ্বে হরলন আমারিে সবখিেুে উৎস, এবাং আমো যে খবষেগুখল 
খনরে খচন্তাভাবনা িখে, খেখনও যসইগুখল খনরে খচন্তাভাবনা িরেন। এমন 
যিারনা প্ররোিন েুি নে যেটা োাঁে োরনে মরযয যনই। এবাং এমন যিারনা 
প্ররোিন বড় হরে পারে না ো খেখন যোগান খিরে অক্ষম।  

  যোট িরলে সমে 
িাখহনী বলাে িনয খশশুরিে িুইিন-িুইিন িরে ভাগ িরে খিন। োো েিন 
িাখহনী বলা অভযাস িেরে, োরিে উৎসাখহে িরুনঃ  
ঈশ্বরেে যোগান যিওোে ক্ষমো সম্পরিত খশশুো আিরিে ক্লারস ো খিেু 
খশরিরে, যসই খবষরে আরলাচনা িরুন। ঈশ্বে োরিে িীভারব যোগান খিরে 
এরসরেন, যসই খবষরে োরিে খচন্তাভাবনা িেরে সাহােয িরুন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে প্রািতনাঃ  
 
এিি হন ও এরি অপরেে হাে যরুন। এরি অপরেে 
প্রখে ও ঈশ্বরেে প্রখে িবাবখিখহ হন যে ঈশ্বরেে িাখহনীখট 
অনযানয মানুষরিে িারে অবশযই বলরবন। িলগে ভারব 
প্রািতনা িরুন এবাং ঈশ্বরেে খবশ্বস্তোে িনয োাঁরি যনযবাি 
খিন।  
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ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী িখেন ও যহবল 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ৪:১-১৬ 
মুিস্থ পিঃ ইব্রীে ১১:৪, “খবশ্বারসে িনয িখেরনে যচরে যহবরলে উৎসগত ঈশ্বরেে যচারি আেও ভাল খেল”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে সবতোনী 

ভূখমিা 

আিম ও হবা ঈশ্বরেে যিরি লুিারেয যচরেখেরলন, খিন্তু োো উপলখি িেরলন যে োো লুিারে পােরব না। 
ঈশ্বে সব খিেু িারনন ও সব খিেু যিিরে পান। যোমো িিনও যোমারিে মা-বাবা ও খশক্ষরিে অবাযয হরেে 
এবাং োেপে লুিারনাে যচিা িরেে? যোমো খি সফল হরেে? আমো হেরো যলারিরিে যিরি লুখিরে িািরে 
পাখে, খিন্তু ঈশ্বরেে যিরি লুিারে পােরবা না। খেখন শুযুমাি আমারিে িািগুখল যিরিন না, খিন্তু আমারিে 
খচন্তাভাবনা ও উরেশযগুখলও িারনন।  

আিম ও হবা োরিে প্রিম পুরিে িন্ম খিল। 
োে নাম খেল িখেন। পরে, হবা আেও এিখট 
পুরিে িন্ম খিল, যহবল। যহবল যভড়াে পাল 
চোে আে িখেন িখম চাষ িেে। পরে এি 
সমরে িখেন ঈশ্বরেে সামরন োে ভূখমে ফসল 
উৎসগত িরেখেল। যহবলও োে পাল যিরি প্রিরম 
িরন্মরে এমন িরেিটা যভড়া এরন োে সবরচরে 
ভারলা অাংশগুরলা উৎসগত িেল। 

সিাপ্রভু যহবল ও োে উৎসগতরি গ্রাহয িেরলন, খিন্তু 
খেখন িখেন ও োে উৎসগতরি গ্রাহয িেরলন না। এই 
িােরণ িখেন অেযন্ত যেরগ খগরেখেল।  
োেপে সিাপ্রভু িখেনরি বলরলন, “যিন েুখম োগ 
িরেে আে যিনই বা মুি িারলা িরে আে? েখি েুখম 
ভাল িাি িে োহরল খি যোমাে মুি উজ্জ্বল হরে 
উঠরব না? খিন্তু যেরহেু েুখম মন্দ িাি িেরে যচরেে, 
পাপ যোমারি পাওোে িনয যোমাে িেিাে এরস বরস 
িািরব; খিন্তু োরি যোমাে বরশ আনরে হরব”।  
োেপে িখেন োে ভাই, যহবলরি বলল, “চরলা, 

আমো মারঠ োই”। েিন োো মারঠে মরযয খেল, 
িখেন োে ভাইরেে সারি ভোনি এিখট িাি 
িরেখেল।  
সিাপ্রভু িখেনরি খিরেস িেরলন, “যোমাে ভাই, 
যহবল যিািাে?” যস উত্তে খিরে বলল, “আখম িাখন 
না। আমাে ভাইরেে যিিারশানাে ভাে খি আমাে 
উপে?” োেপে সিাপ্রভু োরি বলরলন, “যিন েুখম 
এই ভোনি িাি িরেে? এে িনয যোমারি শাখস্ত 
যিওো হরব এবাং এই পৃখিবীে উপরে েুখম ঘে োড়া 
হরে ঘুরে যবড়ারব”। 

এবাং িখেন সিাপ্রভুরি বলল, “এই শাখস্ত আমাে 
সরহযে বাইরে। আি েুখম আমারি িখম যিরি োখড়রে 
খিরল, োে ফরল আখম যোমাে যচারিে আড়াল হরে 
োব। পলােি হরে েিন আখম পৃখিবীরে ঘুরে যবড়াব 
েিন োে সামরন আখম পড়ব যস-ই আমারি িুন 
িেরে পারে”।  

োই সিাপ্রভু িখেরনে উপরে এিখট খচহ্ন লাখগরে 
খিরলন োরে যিউ োরি হারে যপরেও োরি িুন না 
িরে। এবাং িখেন সিাপ্রভুে সামরন যিরি চরল যগল 
এবাং এিরনে পূবত খিরি যনাি নামি এিখট স্থারন বাস 
িেরে লাগরলা। 

পারপে িােরণ আিম ও হবা ঈশ্বরেে যিরি ও এিন উিযান যিরি খবখিন্ন হরে যগল। পারপে পখেণাম 
ভোবহ। আিরিে পাঠ আমারিে যিিাে যে পাপ আমারিেরি ঈশ্বরেে যিরি খবখিন্ন িরে যিে। আিম ও 
হবা োরিে পারপে পখেণাম যভাগ িরেখেল এবাং আমোও আমারিে পারপে িনয িােী। আরসা, আমো 
খসিান্ত খনই যে সব খিেুে উপরে ঈশ্বেরি স্থান যিব।  

  যোট িরলে সমে 
আপনাে খশশুরিে িুইিন-িুইখিন িরে ভাগ িরে খিন, োরিে উপে েত্ত্বাবযান 
িরুন এবাং েিন োো িাখহনীখট বলরে, েিন োরিে পখেচালনা িেরে 
িািুন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে 
প্রািতনাঃ  
 
সবতিা মরন োিরবন, আপনাে খশশুরিে িরলে 
মরযয েখি যিারনা অখবশ্বাসী খশশু িারি, োহরল 
োে িারে সুসমাচাে প্রচাে িোে এখট এিখট 
িারুণ সুরোগ।  
 
এিি হন ও এরি অপরেে হাে যরুন। এরি 
অপরেে প্রখে ও ঈশ্বরেে প্রখে িবাবখিখহ হন যে 
ঈশ্বরেে িাখহনীখট অনযানয মানুষরিে িারে 
অবশযই বলরবন। 

পাঠ ৩ 
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ঈশ্বে েিন যিিরলন যে পৃখিবীে উপরে মানুরষে 
িুিটা যবরড় খগরেরে এবাং োরিে মরনে 
খচন্তাভাবনা মরন্দে খিরি ঝুাঁরি েরেরে, খেখন 
অন্তরে বযািা যপরলন। খেখন পৃখিবীরে মানুষ 
সৃখি িরেরেন বরল িুঃি যপরলন। খেখন এেটা 
অনুরশাচনা িেরলন যে খেখন বলরলন, “আমাে 
সৃি মানুষরি আখম পৃখিবীে উপে যিরি মুরে 
যফলব; আে োে সাংরগ সমস্ত িীবিন্তু, বুরি-
হাাঁটা প্রাণী ও আিারশে পািীও মুরে যফলব। 
এই সব সৃখি িরেখে বরল আমাে মরন িি 
হরি”। খিন্তু যনারহে উপে সিাপ্রভু সন্তুি 
িািরলন।  
 
এখট হল যনারহে িাখহনী। োে খেন পুি খেল, 
এবাং যসই সমরে এিমাি যাখমতি বযখক্ত খেরলন। 
খেখন ঈশ্বরেে সারি সহভাগীোে বসবাস 
িেরেন, খিন্তু বাখি সব মানুরষো ঈশ্বরেে 
িৃখিরে মন্দ িাি িেে, এবাং চাখেখিরি খহাংসা 
েখড়রে পরড়খেল। ঈশ্বে যনাহরি বলরলন, 
“যগাটা মানুষ িােটারিই আখম ধ্বাংস িরে 
যফলব বরল খঠি িরেখে। েুখম  যোমাে খনরিে 
িনয এিটা িাহাি তেেী িে”। এই বরল খেখন 
োরি মাপ খিরলন। “৪৫০ খফট লম্বা, ৭৫ খফট 
চওড়া, এবাং ৪৫ খফট উচ্চো। িাহারিে উপরে 
এিখট োি তেখে িেরে বলরলন। 

ভূখমিা 
ঈশ্বে পুোেন খনেরমে যলারিরিে বরলখেরলন যে 
উিাে যপরে যগরল োরিে িী িেরে হরব। উিাে 
যপরে যগরল োরিেরি ঈশ্বরেে বািযরি খবশ্বাস 
িেরে হরব ও পালন িেরে হরব। োরিে পাপ 
আিািন িোে িনয পশু বখল যিওোে িাো, যেমন 
যহবল িরেখেল, োো ঈশ্বরেে উপে োরিে খবশ্বারসে 
প্রমাণ খিরেখেল। িখেন ঈশ্বরেে খনরিতশ মানয িরেখন 
এবাং পশুে পখেবরেত ফল উৎসগত িেরে যচরেখেরলন। 
এই খসিারন্তে পখেণাম যস যভাগ িরেখেল।  

ঈশ্বে সবতিা নযাে খবচাে িরেন, এবাং যলারিরিে 
োরিে নযােয খবষে খিরে িারিন।  
আিরিে পারঠ আমো আবাে যিিরে পাই যে উিাে 
পাওোে িনয আমারিে ঈশ্বরেে বািযরি অনুসেণ 
িেরে হরব। পাপ বাড়রে যিরিখেল, এবাং এমন এি 
পেতাে পেতন্ত চরল খগরেখেল যেিারন ঈশ্বেরি নযাে 
খবচাে িেরে হরেখেল। ঈশ্বে পারপে খবচাে িেরবন 
খিন্তু খেখন োরিে প্রখে অনুগ্রহ প্রিান িেরবন, োো 
োাঁে উপে আস্থা োরি।  

“আখম পৃখিবীে উপরে এিখট বনযা পাঠারে চরলখে, ো 
প্ররেযি িীবরি যমরে যফলরব, খিন্তু আখম যোমাে 
সারি এিখট চুখক্ত িেব। েুখম যোমাে স্ত্ীরেে সারি, 
যোমাে পুি ও পুি-বযূরিে সারি িাহারিে খভেরে 
প্ররবশ িে।  
 
“যোমাে সাংরগ বাাঁখচরে োিবাে িনয েুখম প্ররেযি 
িারেে িীবন্ত প্রাণী যিরি স্ত্ী-পুরুষ খমখলরে এি এি 
যিাড়া িরে িাহারি েুরল যনরব। আে েুখম সব 
েিরমে িাবাে খিখনস যিাগাড় িরে মিুি িরে 
োিরব। যসগুরলাই হরব যোমাে ও োরিে িাবাে”। 
ঈশ্বে ো খিেু আরিশ িেরলন, যনাহ ো সবখিেুই 
িেরলন।  
 
চখিশ খিন ও চখিশ োখি যরে পৃখিবীে উপরে বৃখি 
হরে লাগরলা। যসই খিরনই যনাহ োে স্ত্ী, োে পুি ও 
পুি-বযূরিে সারি িাহারিে খভেরে প্ররবশ িেরলন। 
োরিে সারি সব প্রিারেে যোট ও বড়, গৃহপাখলে ও 
বনয পশু, সব প্রিারেে পাখি। যনারহে সারি প্ররেযি 
পশুে এিিন পুরুষ ও এিিন নােী িাহারিে মরযয 
প্ররবশ িেল, যেমন ঈশ্বে আরিশ িরেখেরলন। এে 
পে সিাপ্রভু িাহারিে িেিাটা বন্ধ িরে খিরলন।  
 
পৃখিবীে উপরে িল এেটা বৃখি যপরে লাগরলা যে 
সবরচরে উাঁচু পাহােটাও িরলে খনরচ চাপা পরড় 
খগরেখেল। পৃখিবীে উপরে প্ররেযি িীব িরল ডুরব 

খগরেখেল। যিড়শ খিন পেতন্ত িল িমরে শুরু িরেখন। 
ঈশ্বে যনাহ ও োে সারি সব পশুরিে ভুরল োনখন; 
খেখন পৃখিবীে উপরে বাোস বহারলন, োরে িল 
িমরে লাগল, িাহািটা অোেরটে পাহাড়রশ্রণীে উপরে 
খগরে আট রি েইল। 
 
চখিশ খিন পে, যনাহ এিখট িানালা িুলরলন এবাং 
এিখট িাাঁড়িাি যেরড় খিরলন। যসই পািীটা আে খফরে 
আরসখন, খিন্তু েেক্ষণ না পেতন্ত িল সমূ্পণত যনরম 
োরি, েেক্ষণ যসই পািীটা উড়রে লাগরলা। এে 
মরযয, িল যনরম খগরেরে খিনা, ো যিিাে িনয যনাহ 
এিখট িপে পািী যেরড় খিরলন। খিন্তু যেরহেু 
পৃখিবীে উপরে েিনও িল খেল, যসই িােরণ ঘুঘু 
পািীটা পা োিাে িােগা পােখন, োই যস িাহারিে 
মরযয খফরে এরলা। যনাহ আেও এিখট খিন অরপক্ষা 
িেরলন, এবাং ঘুঘু পািীটারি আেও এিবাে যেরড় 
খিরলন।  
 
সন্ধযারবলা ঘুঘু পািীটা িাহারি যনারহে িারে খফরে 
আসল আে োে যঠাাঁরট খেল িলপাই গাে যিরি 
এইমাি খোঁরড় আনা এিটা পাো। এই ভারব যনাহ 
িানরে পােরলন যে িল যনরম খগরেরে। খেখন আেও 
িরেিখট খিন অরপক্ষা িেরলন এবাং ঘুঘু পািীটারি 
আেও এিবাে যেরড় খিরলন। এই বাে পািীটা আে 
খফরে আরসখন। 

েিন িল সমূ্পণত ভারব যনরম খগরেখেল এবাং ভূখম 
সমূ্পণত ভারব শুিরনা হরে খগরেখেল, ঈশ্বে যনাহরি 
োে স্ত্ী, পি ও োরিে বউরিে সরঙ্গ িরে, এবাং সব 

পশু ও পািীরিে সরঙ্গ িরে িাহাি যিরি যবখেরে 
আসরে বলরলন, োরে োো বাংশবৃখি িেরে পারে 
এবাং সমস্ত পৃখিবীে উপরে েখড়রে পড়রে পারে। 

পাঠ ৪ 
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যনাহ ঈশ্বরেে উরেরশ এিখট েেরবখি 
তেখে িেরলন। তনরবরিযে সুগন্ধ ঈশ্বেরি 
সন্তুি িরেখেল, এবাং ঈশ্বে খনরিরি 
বলরলন যে খেখন আেও িিনও পৃখিবীরি 
িল খিরে ধ্বাংস িেরবন না। 

ঈশ্বে যনাহরি এবাং োে পুিরিে আশীবতাি িেরলন 
এবাং সিল িীব িন্তুে সারি এিখট অনন্তিালীন 
চুখক্ত িেরলন, োে খচহ্ন খহরসরব খেখন আিারশে 
মরযয োমযনু খিরলন।  
 

েিন যমরঘে মরযয োমযনু যিিা োরব, েিন ঈশ্বে 
ো যিিরবন এবাং োাঁে সারি পৃখিবীে সব িীব-
িন্তুে সারি িো অনন্তিালীন চুখক্তটা মরন 
িেরবন। 

যনাহ, োে চাখেপারশ ঈশ্বে খবরোযী যলারিরিে িািা 
সরত্ত্বও, খেখন ঈশ্বরেে সারি গমনাগমন িরেখেরলন। খেখন 
বাখি যলারিরিে যিরি আলািা খেরলন। খেখন সবাে যিরি 
ভারলা খেরলন। যলারিো হেরো োরি উপহাস িরেখেল, 
োরি যিরি যহরসখেল, এবাং োরি অবো িরেখেল। 
আখম খনখশ্চে, োো িাোপ আচেণ িরে, োরিে সামরন 
িাাঁড়ারনা িুব িখঠন। েীশুে খচি খহরসরব যনারহে িাখহনীখট 
আমো বযবহাে িেরে পাখে। েীশু েিন িুরশে উপে 
ঝুলখেরলন, েিনও োাঁরি ঠাট্টা িো হরেখেল, ও োাঁরি 
অবো িো হরেখেল।  

িাহািখট যনাহ ও োে পখেবােরি ধ্বাংস যিরি উিাে িরেখেল। োো েীশুরি খবশ্বাস িরে, খেখন 
োরিেরি অনন্তিালীন খবনাশ যিরি েক্ষা িরেন। োো োাঁে উপে খবশ্বাস িোে খসিান্ত যনরব, োো 
খবনি হরব না খিন্তু অনন্ত িীবন লাভ িেরব, িােণ ঈশ্বে হরলন িোে ঈশ্বে। পাপ এিখট গুরুেে 
খবষে এবাং সব মানুরষে এিিন উিােিেতাে প্ররোিন। আমো েখি খবশ্বাস িখে যে েীশু আমারিে 
উিাে িরেরেন, োহরল আমো যেন এই খবষেখট বুঝরে পাখে যে অনযাে আমারিে সারি ভারলা 
আচেণ নাও িেরে পারে। খিন্তু যনাহ যাখমতি খেরলন এবাং আমোও যাখমতি হরে িািরে পােরবা।  

  যোট িরলে সমে 
আপনাে খশশুরিে িুইিন-িুইখিন িরে ভাগ িরে খিন, এবাং প্ররেযি খশশুরি 
োরিে সঙ্গীরি িাখহনীখট বলরে বলুন। সাহােয ও উৎসাহ প্রিান িরুন েিন 
আপখন ক্লারসে মরযয ঘুরে ঘুরে োরিে িাখহনীখট বলরে শুনরেন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে প্রািতনাঃ  
 
যভরব যিিুন যে যনাহরি উিাে িোে ঈশ্বরেে এই 
িাখহনীখট বাইরবরলে আরেিখট স্থারন উিাহেণ খহরসরব 
বযবহাে িো হরেরে যে িীভারব খ্রীি োাঁে 
অনুসেণিােীরিে ঈশ্বরেে অখন্তম খবচাে যিরি উিাে 
িরেরেন। এই সুরোগখট খনন ও অখবশ্বাসী খশশুরিে 
সুসমাচারে প্রখেশ্রুে মহান পখেিারণে িিাখট বলুন, যেটা 
শুযুমাি োরিে িনয োিা আরে, োো েীশুরি খবশ্বাস িরে। 
এই সপ্তারহে খশশুরিে পখেবারেে যলাি ও বনু্ধরিে এই 
িাখহনীখট বলাে িনয যপ্রেণ িরুন। প্রািতনা িরে সমেখটরি 
যশষ িরুন।  

পাঠ ৪ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী বাখবরলে খমনাে 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ১১:১-৯ 
মুিস্থ পিঃ খহরোপরিশ ২৯:২৩, “মনুরষযে অহঙ্কাে োহারি খনরচ নামাইরব, খিন্তু নম্রখচত্ত বযখক্ত সম্মান পাইরব”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে সাবতরভৌম 

ভূখমিা যোমো খি এিাখযি ভাষা িান?  
অখেখেক্ত ভাষাখট েুখম িীভারব খশরিে?  
যি আমারি বলরে পােরব যে খবখভন্ন ভাষা এই 
পৃখিবীরে িীভারব এরসরে?  
এই ঘটনাখট িরব ঘরটখেল?  
বনযাে পে, যনারহে পখেবারেে মরযয খিরে অরনি 
সন্তারনো িরন্মখেল। োরিে আরিশ যিওো হরেখেল 
পৃখিবীরে েখড়রে োওোে িনয ও চাখেখিরি সন্তান 
িন্ম যিওোে িাো বাংশ বৃখি িোে িনয। এিন 

যসিারন অরনি মানুরষ পূণত হরে খগরেখেল খিন্তু োো 
ঈশ্বরেে খনরিতশ অনুোেী চাখেখিরি েখড়রে খেখটরে 
োেখন।  
আরসা, আিরি আমো বাখবরলে খমনারেে িাখহনীখট 
শুনরবা এবাং যিিরবা যে ঈশ্বে িীভারব োাঁে 
উরেশযরি পূণত িরেখেল, এমনখি েিনও, েিন 
মানুষ অবাযয হরেখেল। ঈশ্বে সাবতরভৌম এবাং খেখন 
সবখিেুে খনেন্ত্ররণ আরেন।   

খশক্ষরিো, আপনাো আরগ যিরি আখিপুস্তি ১০ 
অযযাে পড়ুন (এিখট বাংশাবখল অযযাে)। যনারহে 
খেন পুি খেলঃ যশম, হাম, ও যেফে। এিই 
পখেবারেে যলারিরিে যগাষ্ঠী বলা হে এবাং োরিে 
খনিস্ব ভাষা িািরো। খিেু খিেু ঐখেহাখসি 
গরবষণা বরল যে হারমে বাংশযরেো পেবেতীিারল 
খমশরেে, ইখিওখপো, উত্তে আখিিা, এবাং িনান 
যিরশে যলাি হরেখেল। ইউরোরপে ও পখশ্চম 
এখশোে যলারিো োফরেে বাংশযেরিে যিরি 
এরসরে। যশম আব্রাহারমে যিরি িশ প্রিন্ম িূরে, 
এবাং ইব্রীে যলারিো োে বাংশ যিরি এরসরে।  

প্রিরম, পৃখিবীে সব মানুরষো এিখট মাি ভাষাে িিা 
বলরো ও এিই শব্দ োো বযবহাে িেে। পূবত খিরি 
ঘুেরে ঘুেরে োো বাখবরলে সমেল ভূখম িােগাে এরস 
যপৌঁেল ও যসিারনই বসবাস িো শুরু িেল।  
োো এরি অপেরি বলল, “চল, আমো ইট তেেী িরে 
আগুরন পুখড়রে খনই”। োই, বাখড় বানারনাে িনয োো ইট 
তেখে িেল ও যসইগুখল যরে োিাে িনয আলিােো 
বযবহাে িেরে লাগরলা। োো বলল, “এস, আমো 
খনরিরিে িনয এিটা শহে তেেী িখে এবাং এমন এিটা 
উাঁচু ঘে তেেী িখে োে চূড়া খগরে আিারশ যঠিরব। এরে 
আমারিে সুনামও হরব আে আমো সাো িগরে েখড়রেও 
পড়ব না”।  
মানুষ যে শহে ও উাঁচু ঘে তেেী িেখেল ো যিিবাে িনয 
সিাপ্রভু যনরম আসরলন, এবাং খেখন বলরলন, “এো এিই 

িাখেে যলাি এবাং এরিে ভাষাও এি; যসইিনযই 
এই িারি োো হাে খিরেরে। খনরিরিে মেলব 
হাখসল িেবাে িনয এে পে এো আে যিান বাযাই 
মানরব না। িারিই এস, আমো নীরচ খগরে োরিে 
ভাষাে যগালমাল বাখযরে খিই োরে োো এরি অরনযে 
িিা বুঝরে না পারে”।  
োেপে সিাপ্রভু যসই িােগা যিরি োরিে সাো 
পৃখিবীরে েখড়রে খিরলন। এরে োরিে যসই শহে 
তেেীে িািও বন্ধ হরে যগল। 

এইিনয যসই িােগাে নাম হল বাখবল, িােণ 
যসিারনই সিাপ্রভু সাো পৃখিবীরে ভাষাে মরযয 
যগালমাল বাখযরে খিরেখেরলন। যসিান যিরিই খেখন 
োরিে পৃখিবীে সব িােগাে েখড়রে খিরেখেরলন। 

যিনই বা ঈশ্বে যলারিরিে পৃখিবীে চাখেখিরি েখড়রে 
িরেরে বলরবন? উত্তে যিওোে সুরোগ খিন। 
আরলাচনাখটরি এই খিরি পখেচালনা িরে খনরে োন যে, 
যেিারন অরনি যলাি বসবাস িরে, যসিারন অরনি যবশী 
অপোয ও িাোপ িাি হরে িারি।  
ঈশ্বে োাঁে যলারিরিে েত্ন খনরে চান ও োরিে েক্ষা 
িেরে চান। এে মারন এই নে যে বড় বড় শহরে বাস 
িো এিখট িাোপ খবষে।  

যলারিো খবখভন্ন ভাষাে িিা বলা শুরু িোে 
পে োো যিািাে খগরেখেল? উত্তে যিওোে 
সুরোগ খিন।  
আমো যেন েীশুে খশষয হই োো সমগ্র িােীে 
িারে ও সব ভাষাে িিা বলা যলারিরিে িারে 
সুসমাচাে প্রচাে িরে। এে অিত আমারিে 
অনযানয যিরশও যেরে হরে পারে। এে অিত 
আমারিে বাখড়ে উরটা খিরি প্রখেরবশীে িারে 
যেরে হরে পারে। খিন্তু আমো োো েীশুরি 
ভারলাবাখস, খশষয তেখে িোে আো যেন 
পালন িখে।  

সভা যশষ িো ও যশরষে 
প্রািতনাঃ  
 
এখট এিখট যপ্রেণ িোে প্রািতনাে সমে। 
এিি হরে এরি অপরেে হাে যরুন। এরি 
অপরেে প্রখে ও ঈশ্বরেে প্রখে িবাবখিখহ হন 
যে ঈশ্বরেে িাখহনীখট অনযানয মানুষরিে িারে 
অবশযই বলরবন। এিসরঙ্গ প্রািতনা িরুনঃ 
খপ্রে ঈশ্বে, েুখম আমারিে প্রভু, েুখম 
পোৎপে। যোমাে নামরি েুরল যেরে ও 
যঘাষণা িেরে আমারিে সাহােয িে। যোমাে 
বািযরি মরন োিরে এবাং যলারিরিে মারঝ 
প্রচাে িেরে সাহােয িে।  

  যোট িরলে সমে 
আরবরগে সারি িাখহনীখটরি বলা অভযাস িোে িনয খশশুরিে সাহােয িরুন, 
োরে োো িাখহনীখট ভারলা ভারব মরন োিরে পারে। িাখহনীে খবখভন্ন 
অাংশগুখলে মরযয খিরে োওোে িনয খশশুরিে পখেচালনা িরুন।  পাঠ ৫ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ১২:১-৯ 
মুিস্থ পিঃ আখিপুস্তি ১২:২, “যোমাে নাম মহৎ িখেব; োহারে েুখম আশীবতারিে আিে হইরব”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে োাঁে প্রখেো বিাে োরিন 

ঈশ্বে অব্রাহামরি 
ডািরলন 

ভূখমিা যোমারিে মরযয যি এমন স্থারন োওোে অখভেো 
বলরে চাও, যেিারন আরগ িিনও োও খন? এখট 
যোমারি যিমন অনুভূখে খিরেরে? েুখম িী 
িরেখেরল? েুখম খি িানরে যে যিািাে োি? 
যোমাে সারি যি যি খগরেখেল?  
এিন, যে, যোমারি এমন এি স্থারন োওোে িনয 
বলা হরেরে যেিারন েুখম আরগ িিনও োও খন এবাং 

যিািাে োি, যসটাও েুখম িান না। যোমারি শুযু 
যেরে বলা হরেরে। েবুও, যোমাে সারি এমন 
এিিন বযখক্ত োিা িেরেন খেখন যোমারি অরনি 
ভারলাবারসন যে েুখম োাঁরি খবশ্বাস িেরে পাে। 
এটাই হল আিরিে িাখহনী। আরসা, আমো 
িাখহনীখট শুখন এবাং িী িী ঘটরে ো লক্ষয িখে।  

সিাপ্রভু অব্রামরি বলরলন, “েুখম যোমাে খনরিে 
যিশ, যোমাে আত্মীে-স্বিন এবাং যোমাে বাবাে 
বাড়ী-ঘে যেরড় আখম যোমারি যে যিশ যিিাব যসই 
যিরশ োও। যোমাে মযয যিরি আখম এিখট মহা 
িাখে সৃখি িেব। আখম যোমারি আশীবতাি িেব 
এবাং এমন িেব োরে যোমাে সুনাম চােখিরি 
েখড়রে পরড় আে যোমাে মযয খিরে যলারি আশীবতাি 
পাে। োো যোমারি আশীবতাি িেরব আখম োরিে 
আশীবতাি িেব, আে োো যোমারি অখভশাপ যিরব 
আখম োরিে অখভশাপ যিব। যোমাে মযয খিরেই 

পৃখিবীে প্ররেযিখট িাখে আশীবতাি পারব”।  
অব্রারমে বেস েিন পাঁচাত্তে বেে খেল, েিন খেখন 
ঈশ্বরেে িিামরো হােণ শহে যেরড় যবখেরে এরলন; 
এবাং োে সারি যলাটও যগরলন। অব্রাম োে স্ত্ী, 
সােী, োে ভাইরপা যলাট, এবাং হােণ শহরে ো খিেু 
যন সম্পখত্ত ও চািে খেল, ো সব সরঙ্গ িরে িনান 
যিরশ োওোে িনয যবখেরে পড়রলন।  
োো েিন িনান যিরশ এরস যপৌঁেরলন, সিাপ্রভু 
অব্রারমে িারে যিিা খিরে বলরলন, “যোমাে বাংশরি 
এই যিশ আখম যিরবা”। 

োেপে অব্রাম যসই িােগাে সিাপ্রভুে িনয এিখট 
েেরবখি তেখে িেরলন। োেপে, খেখন তবরিল শহরে 
যগরলন এবাং যসিারনও এিখট েেরবখি তেখে িরে 
সিাপ্রভুে আোযনা িেরলন। োেপে খেখন এিটা 
িােগা যিরি আরেিখট িােগাে ঘুেরে লাগরলন, এবাং 
িনান যিরশে খিরি যেরে লাগরলন। 

যোমো খি লক্ষয িরেে যে িীভারব ঈশ্বে অব্রাহামরি 
এেগুখল প্রখেো িরেখেরলন? যোমো খি এই 
িিাগুখল লক্ষয িরেে, “আখম িেরবা” ো ঈশ্বে 
অব্রাহামরি বরলখেরলন? “েুখম যোমাে খনরিে যিশ, 
যোমাে আত্মীে-স্বিন এবাং যোমাে বাবাে বাড়ী-ঘে 
যেরড় আখম যোমারি যে যিশ যিিাব যসই যিরশ 
োও। যোমাে মযয যিরি আখম এিখট মহা িাখে সৃখি 
িেব। আখম যোমারি আশীবতাি িেব এবাং যোমাে 

নামরি মহান িেরবা আে যোমাে মযয খিরে যলারি 
আশীবতাি পাে। োো যোমারি আশীবতাি িেরব আখম 
োরিে আশীবতাি িেব, আে োো যোমারি অখভশাপ 
যিরব আখম োরিে অখভশাপ যিব। যোমাে মযয 
খিরেই পৃখিবীে প্ররেযিখট িাখে আশীবতাি পারব”। 
এবাং ঈশ্বে ো পূণত িেরলন। আমোও ঈশ্বরেে উপে 
খনভতে িেরে পাখে যে খেখনও আমারিে সারি এিই 
িাি িেরবন এবাং সখঠি সমরে িেরবন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে 
প্রািতনাঃ  
 
এখট এিখট যপ্রেণ িোে প্রািতনাে সমে। 
এিি হরে এরি অপরেে হাে যরুন। খপ্রে 
ঈশ্বে, আিরি আমো যোমাে বািয যিরি ো 
খিেু খশিরে যপরেখে োে িনয যোমারি 
যনযবাি িানাই। সব খিেুে উপরে যোমাে 
উপে খনভতেো গড়রে আমারিে সাহােয িে। 
আমারিে খনোপি ও সুেখক্ষে অনুভব িেরে 
সাহােয িে িােণ েুখম আমারিে সারি আে। 
যোমাে প্রখেোগুখল স্মেণ িেরে আমারিে 
সাহােয িে, যে আমো যিিাখন োব, েুখম 
আমারিে সারি সারি িািরব এবাং আমারিে 
পখেবাে ও বনু্ধরিে িারে েীশুে যপ্ররমে িিা 
বলাে িনয আমারিে সাহস প্রিান িে।  

  যোট িরলে সমে 
এই সমরে, বেস অনুপারে প্রশ্ন খিরেস িরে পেীক্ষা িরুন যে খশশুো 
িাখহনীখট বুঝরে যপরেরে খিনা। খশশুরিে িুইিন-িুইিন িরে িরল ভাগ িরে 
খিন। িাখহনীখট বলা োরিে অভযাস িেরে খিন এবাং খবখভন্ন স্থারন িামরে 
বলুন। পরেে খশশুরি িাখহনীে পেবেতী অাংশখট পূণত িেরে বলুন। েেক্ষণ না 
পেতন্ত িাখহনীখট সমূ্পণত হরি, এটা িেরে িািুন। েখি সমে িারি, োহরল 
প্ররেযিবাে িাখহনীে অনযানয স্থারন িামুন এবাং এই অনুশীলনীখট পুনোবৃখত্ত 
িরুন, এবাং খশশুরিে বারে বারে সুরোগ খিন।  

পাঠ ৬ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী সরিাম ও ঘরমাো 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ১৮:১৬-১৯:২৯ 
মুিস্থ পিঃ ১ িখেন্থীে ১৫:৩৩, “ভ্রান্ত হইও না, িুসাংসগত খশিাচাে নি িরে”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বরেে িো ও অনুগ্রহ 

ভূখমিা আমারিে মরযয এইেিম খচন্তাভাবনা িোে প্রবণো 
আরে যে খিেু খিেু পাপ অনয পাপগুখলে যচরে যবশী 
মন্দ, অিবা খিেু খিেু পাপ অেটা মন্দ নে। পারপে 
পখেণাম ভোনি। আমো আিম ও হবাে যক্ষরি 
যিরিখেলাম, োেপে পারপে শাখস্ত যিওোে িনয ঈশ্বে 
যনারহে সমরে পৃখিবীে উপে এিখট খবশাল বনযা 
পাখঠরেখেরলন, এবাং এমনখি বাখবরলে খমনারেে সমরে 
ঈশ্বে যলারিরিে মরযয ভাষারভি িরে খিরেখেরলন। 
ঈশ্বে পাপরি অেযন্ত গুরুগম্ভীে িৃখিরে যিরিন।  

পাপমে শহরেে িারে বাস িোে িাোপ খসিান্ত যলাট 
খনরেখেরলন। খেখন আেও িাোপ িরেখেরলন েিন 
খেখন সরিারমে মরযয বাস িরেখেরলন, যেিারন োে 
চাখেপারশ ভোনি পাপমে খবষেগুখল উপখস্থে খেল।  
আিরিে পারঠ আমো এিখট খনখিতি পারপে খবষরে 
খশিরবা। ঈশ্বে সব পাপ যিিরে পান ও শাখস্ত যিন, 
শুযুমাি এই পাপখটরি নে। েবুও, োো ঈশ্বরেে 
উপে খনভতে িরে, খেখন োরিে প্রখে অনুগ্রহ যিিান ও 
পাপ যিরি যবখেরে আসাে পি তেখে িরে যিন।  

মানুরষে রূপ যরে িুইিন স্বগতিূে োো 
অব্রাহারমে সারি যিিা িেরে এরসখেল, োো 
এিখট িােগাে খগরেখেল যেিান যিরি োো 
সরিাম শহেখটরি যিিরে পাখিরলন, অব্রাহাম 
োাঁরিে এখগরে যিবাে িনয োাঁরিে সাংরগ খিেু 
িূে যগরলন। এবাং সিাপ্রভু খনরিরি বলরলন, 
“আখম ো িেরে োখি ো খি অব্রাহারমে িাে 
যিরি লুিাব?” োেপে সিাপ্রভু অব্রাহামরি 
বলরলন, “সরিাম ও ঘরমাোে খবরুরি ভীষণ তহ 
তচ চলরে, আে োরিে পাপও িঘনয 
েিরমে”।  
োই যসই িুইিন পুরুষ যসই িােগা যিরি 
চরল খগরে সরিারমে খিরি যেরে িািরলন। 
অব্রাহাম সিাপ্রভুে িারে এরস বলরলন, “খিন্তু 
আপখন খি িাোপ যলািরিে সাংরগ সৎ 
যলািরিেও মুরে যফলরবন?” সিাপ্রভু োরি 
বলরলন, “শহরেে মরযয েখি পঞ্চাশিন সৎ 
যলাি িারি েরব যসই পঞ্চাশিরনে িরুন 
যগাটা শহেটারি যেহাই যিরবা”। 

অব্রাহাম আেও এিবাে বলরলন, “যরুন, েখি 
পঞ্চাশিন সৎ যলাি না হরে পাাঁচিন িম হে োহরল 
খি যসই পাাঁচিন িম হওোে িনয আপখন যগাটা 
শহেটা ধ্বাংস িরে যফলরবন?” সিাপ্রভু উত্তে খিরে 
বলরলন, “আখম েখি যসিারন পাঁেোখিশিনরিও পাই 
েরব আখম ো ধ্বাংস িেব না”। অব্রাহাম আেও 
এিবাে িিা বলরলন, “যরুন, েখি যসিারন মাি 
চখিশিন সৎ যলাি পাওো োে?” সিাপ্রভু উত্তে 
খিরলন, “যসই চখিশিরনে িনযই আখম ো ধ্বাংস িেব 
না”। অব্রাহাম বলরলন, “আমাে প্রভু যেন আমাে 
িিাে অসন্তুি না হন। আিা, েখি যসিারন খিশিনরি 
পাওো োে?” ঈশ্বে বলরলন, “েখি আখম খিশিনরিও 
যসিারন পাই েরব আখম ো ধ্বাংস িেব না”। অব্রাহাম 
বলরলন, “েখি যসিারন খবশিনরি পাওো োে?” খেখন 
বলরলন, “যসই খবশিরনে িনযই আখম ো ধ্বাংস িেব 
না”।  
অব্রাহাম আবাে বলরলন, “েখি যসিারন িশিনরি 
পাওো োে?” ঈশ্বে বলরলন, “যসই িশিরনে িনযই 
আখম ো ধ্বাংস িেব না”। অব্রাহারমে সারি িিা 
বলাে পে সিাপ্রভু চরল যগরলন, এবাং অব্রাহাম োে 
বাখড় খফরে এরলন।  
যসইখিন খবিাল যবলাে েিন িুইিন স্বগতিূরেো সরিাম 

শহরে যনরম এরলা, যলাট শহরেে িারেে সামরন বরস 
খেরলন। যে মুহূরেত খেখন োরিে যিিরলন, খেখন উরঠ 
োরিে সারি যিিা িেরে যগরলন। খেখন োরিে 
সামরন মািা নে িরে বলরলন, “যিিুন, আে এখগরে 
না খগরে আপনাো িো িরে আপনারিে এই িারসে 
ঘরে আসুন এবাং হাে-পা যুরে খনরে োেটুিু িাটান। 
িুব যভারে উরঠই না হে আবাে চলরে শুরু িেরবন”। 
যলাট োে িারসরিে আরিশ খিরলন অখেখিরিে িনয 
খিেু রুখট তেখে িেরে ও এিখট সুস্বািু যভারিে 
আরোিন িেরে। েিন িাবাে তেখে হরে খগরেখেল, 
োো িাওো িাওো িরেখেল। অখেখিো োরি ঘুমারে 
োওোে আরগ, সরিারমে পুরুরষো বাখড়ে চাখেপারশ 
যঘোও িেল। শহরেে সব পুরুরষো, যিাোন ও বৃি, 
সবাই যসই িােগাে খেল। োো খচৎিাে িরে যলাটরি 
ডািল এবাং খিরেস িেল, “আি োরে যে িু’িন 
যলাি যোমাে এিারন এরসরে োো যিািাে? োরিে 
যবে িরে আমারিে িারে খনরে এস!” েিন যলাট 
িেিাে বাইরে যলািরিে সামরন যগরলন এবাং োাঁে 
খপেরন িেিা বন্ধ িরে খিরে বলরলন, “ভাইরেো 
আমাে, আখম যোমারিে অনুরোয িেখে, এই 
যলািরিে উপে খিেু যিারো না, িােণ োাঁো আমাে 
ঘরে আশ্রে খনরেরেন”। 

খিন্তু োো বলরে লাগরলা, “েুখম এিিন খবরিশী, 
আমারিে পি যিরি সরে িাাঁড়াও! আমো িী িেব ো 
েুখম বলাে যি? োো যলাটরি যঠলরে লাগরলা এবাং 
িেিা যভরঙ্গ যফলাে যচিা িেরে লাগরলা। খিন্তু যসই 
িুইিন বযখক্ত হাে বাখড়রে যলাটরি ঘরেে খভেরে যটরন 
খনরে িেিাটা বন্ধ িরে খিরলন। োেপে োাঁো আরলাে 
ঝলি খিরলন, আে োরে িেিাে বাইরে িাাঁড়ারনা 
যিাোন ও বুরড়া যলারিো হঠাৎ যচারি আে যিিরে 
যপল না। ফরল যসই যলািগুরলা িেিা িুাঁিরে িুাঁিরে 

হেোন হরে পড়ল।  
এই িুইিন বযখক্ত যলাটরি বলরলন, “এই শহরে 
যোমাে িামাই, যেরল, যমরে খিম্বা আে যিান আত্মীে-
স্বিন আরে খি? োরিে সবাইরি খনরে এই িােগা 
যিরি েুখম যবে হরে োও, িােণ এই এলািা ধ্বাংস 
িরে যফলবাে িনয আমো তেেী হরে আখে। এই 
এলািাে যলািরিে খবরুরি সিাপ্রভুে িারে এে ভীষণ 
তহ তচ হরি যে, খেখন ো ধ্বাংস িেবাে িনয আমারিে 
পাখঠরে খিরেরেন”। 
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 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী সরিাম ও ঘরমাো 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ১৮:১৬-১৯:২৯ 
মুিস্থ পিঃ ১ িখেন্থীে ১৫:৩৩, “ভ্রান্ত হইও না, িুসাংসগত খশিাচাে নি িরে”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বরেে িো ও অনুগ্রহ 

েিন যলাট বাইরে খগরে োো োাঁে িামাই হরব 
োরিে বলরলন, “যোমো োড়াোখড় এই িােগা 
যেরড় চরল োও, িােণ সিাপ্রভু এই শহেটা 
ধ্বাংস িেবাে িনয তেেী হরে আরেন”। খিন্তু 
োো মরন িেল খেখন োমাশা িেরেন। সিাল 
হরল পে যসই স্বগতিূরেো যলাটরি োড়া খিরে 
বলরলন, “শীঘ্র িে। যোমাে স্ত্ী এবাং যোমাে 
িুই যমরে োো এিারন আরে োরিে খনরে যবে 
হরে োও। ো না হরল যে শাখস্ত এই শহরেে 
উপে যনরম আসরে েুখমও োে মরযয পরড় 
ধ্বাংস হরে োরব”। 

োরিে মরযয এিিন স্বগতিূে বলরলন, “বাাঁচরে চাও 
যো পালাও। খপেরন োখিরো না এবাং এই সমভূখমে 
যিান িােগাে যিরমা না”। হঠাৎ সিাপ্রভু সরিাম ও 
ঘরমাোে উপরে গন্ধি ও আগুরনে বৃখি শুরু িেরলন, 
এবাং যসই শহে িুখট ধ্বাংস িরে খিরলন। খিন্তু 
যলারটে স্ত্ী খপেন খিরি োিারলন আে োরে খেখন 
লবরণে এিটা িাম হরে যগরলন।  
পরেে খিন অব্রাহাম িুব যভারে উরঠ যসই িােগাে 
যগরলন যেিারন আরগে খিন খেখন সিাপ্রভুে সামরন 

িাাঁখড়রে খেরলন। খেখন নীরচ সরিাম, ঘরমাো এবাং 
সমস্ত সমভূখমটাে খিরি োখিরে যিিরলন যে, প্রিাণ্ড 
চুিী যিরি যেমন যূো ওরঠ যেমখন যসই সব এলািা 
যিরি যূো উঠরে। এইভারব যলাট যেিারন বাস 
িেরেন ঈশ্বে যসই সমভূখমে শহেগুরলা ধ্বাংস 
িেবাে সমে অব্রাহারমে িিা যভরব যলাটরি 
ঐিানিাে খবপরিে মাঝিান যিরি সখেরে 
এরনখেরলন। 

ঈশ্বে পারপে শাখস্ত যিন, খিন্তু েবুও খেখন এিিন যপ্রখমি ও 
িোশীল ঈশ্বে, এবাং োো োাঁরি খবশ্বাস িরে, খেখন োরিে িনয 
পাপ যিরি যবখেরে আসাে পি তেখে িরে যিন। আিরিে 
িাখহনীরে আমো ঈশ্বরেে িো ও অনুগ্রহ যিিরবা যে োো োাঁরি 
খবশ্বাস িরে, খেখন োরিে িনয আগাম শাখস্ত যিরি বাাঁচাে িনয 
পি তেখে িরে যিন। এই পি আিও আমারিে িারে উপলি 

আরে। েীশু খ্রীি িুরশে উপে মাো খগরেখেরলন, োরে আমারিে 
পখেিারণে িনয োাঁে উপে খনভতে িোে িাো, আমো 
অনন্তিালীন নেরিে শাখস্ত যিরি উিাে যপরে পাখে। েীশুরি 
আমো খবশ্বাস িখে অিবা োাঁরি আমো অস্বীিাে িখে, আমারিে 
এই খসিারন্তে উপে খনভতে িেরব আমারিে অনন্তিালীন গন্তবয।  

  যোট িরলে সমে 
প্ররেযি িরলে িাখহনী বলা অভযাস িোে সমরে োরিে মারঝ যঘাোরফো 
িেরে িেরে োরিে সাহােয ও উৎসাহ প্রিান িেরে িািুন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে প্রািতনাঃ  
 
এিি হরে এরি অপরেে হাে যরুন। এরি অপরেে প্রখে 
ও ঈশ্বরেে প্রখে িবাবখিখহ হন যে ঈশ্বরেে িাখহনীখট 
অনযানয মানুষরিে িারে অবশযই বলরবন। পরেে খিন 
যিািাে ও িিন ক্লাস িেরবন, যসই খবষরে এবাং অনযানয 
প্ররোিনীে েিয সম্পখিতে যঘাষণা অবশযই িেরবন। প্রািতনা 
খিরে যশষ িরুন।  
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 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী অব্রাহারমে বাযযো 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ২২:১-১৯ 
মুিস্থ পিঃ খহরোপরিশ ৩:৫ি, “েুখম সমস্ত খচরত্ত সিাপ্রভুরে খবশ্বাস িে”।  
বাইরবরলে সেযঃ আমারিে যোগান যিওোে িাো ঈশ্বে োাঁে খবশ্বস্তোে প্রমাণ খিরে িারিন 

ভূখমিা যোমো খি িিনও যিারনা িখঠন খসিান্ত খনরেে? 
আমাে যনওো এিখট িখঠন খসিান্ত সম্পরিত আখম 
যোমারিে বলরে চাই (আপনাে যনওো িখঠন 
খসিারন্তে এিখট সাক্ষয খশশুরিে বলুন)। খসিান্ত 
যনওোে খবষরে আপনাে অনুভূখে িী খেল যসই 
খবষরে খশশুরিে প্রশ্ন খিরেস িরুন এবাং িীভারব 
আপখন খসিান্তখট খনরেখেরলন, যসই খবষরে বলুন। 

এখট খি সরবতাত্তম খসিান্ত খেল? খিরেস িরুন, 
আপনাে খশক্ষািতীরিে মরযয যিরি যিউ োে যনওো 
িখঠন খসিান্ত সম্পরিত বলরে চাে খিনা। আিরিে 
িাখহনীরে অব্রাহামরি এিখট িখঠন খসিান্ত খনরে 
হরেখেল। খেখন ঈশ্বেরি যবরে যনরবন অিবা োে 
এিমাি পুিরি যবরে যনরবন। খেখন িারি যবরে 
যনরবন? আরসা, আমো িাখহনীখট মন খিরে শুখন।  

িরেিখিন পে, ঈশ্বে অব্রাহারমে পেীক্ষা 
িরেখেরলন; খেখন োরি ডািরলন, “অব্রাহাম! 
যোমাে যেরলরি, অখিেীে যেরল ইস হািরি, োরি 
েুখম এে ভালবাস োরি খনরে েুখম যমাখেো 
এলািাে োও। যসিারন যে পাহাড়টাে িিা আখম 
যোমারি বলব োে উপরে েুখম োরি যহামবখল 
খহসারব উৎসগত িে”।  
পরেে খিন, অব্রাহাম িুব যভারে উরঠ এিটা গাযাে 
খপরঠ গখি চাপারলন। োেপে োাঁে যেরল ইস হাি 
ও িু’িন িাসরি সরঙ্গ খনরলন। ঈশ্বে োরি যে 
িােগাে খবষরে বরলখেরলন, যসই িােগাে োওোে 
িনয োিা শুরু িেরলন। 

েৃেীে খিরন, অব্রাহাম যসই িােগাখট অরনি িূে যিরি 
যিিরে যপরলন। োেপে খেখন োে চািেরিে বলরলন, 
“গাযাে সারি এিারনই যোমো িাি। আমাে যেরল ও 
আখম, আমো পাহারড়ে উপরে খগরে ঈশ্বরেে আোযনা 
িেব, এবাং োেপে আমো খফরে আসব”।  
োো েিন যহাঁরট োখিরলন, ইস হাি খিরেস িেরলন, 
“বাবা, আখম িেলা ও িাঠ যিিরে পাখি, খিন্তু 
বখলিারনে িনয যমষ যিািাে?” অব্রাহাম উত্তে খিরে 
বলরলন, “ঈশ্বে খনরি এিখট যমষ যোগান যিরবন”। 
োো েিন যসই িােগাে এরস যপৌঁেরলন, যেটা ঈশ্বে 
োরিে যিওোে িনয প্রখেো িরেখেরলন, অব্রাহাম 
এিখট েেরবখি তেখে িেরলন এবাং োে উপরে িাঠ 
সাখিরে োিরলন। োেপে খেখন োে যেরলরি যবাঁরয, 
িারঠে উপরে, েেরবখিে উপে শুইরে খিরেখেরলন। 
োেপে এিখট যোাঁড়া খনরে ইস হাি যি হেযা িেরে 
খগরেখেরলন। খিন্তু স্বগত যিরি সিাপ্রভুে েব োরি 
ডািরলন, “অব্রাহাম! অব্রাহাম!” খেখন উত্তে খিরলন, 
“হযাাঁ, আখম এিারন আখে”। “যেরলখটরি যমরে যফলবাে 
িনয হাে েুরলা না বা োে প্রখে আে খিেুই যিারো 
না”। স্বগতিূে বলরলন, “েুখম যে ঈশ্বেভক্ত ো এিন 
বুঝা যগল, িােণ আমাে উরেরশ েুখম যোমাে যেরলরি, 

অখিেীে যেরলরিও উৎসগত িেরে খপছ পা হও খন”। 
অব্রাহাম চাখেখিরি োিারলন এবাং যিিরলন যে এিখট 
যভড়া মািাে খসাং-এে িােরণ যঝাপ গারেে মরযয 
আটরি খগরেরে। োে পুরিে পখেবরেত, অব্রাহাম যসই 
যভড়াখটরি বখল যিওোে িনয যরে খনরে এরলন। 
অব্রাহাম যসই িােগাখটে নাম খিরলন, “সিাপ্রভু 
যোগানিাো”। এমনখি বেতমান সমরেও যলারিো বরল, 
“সিাপ্রভুে পাহারড়ে উপরে খেখন যোগান খিরে 
িারিন”।  
ঈশ্বে অব্রাহামরি খিেীেবাে ডািরলন, এবাং বলরলন, 
“আখম সিাপ্রভু খনরিে নারমই শপি িরে বলখে যে 
আখম যোমারি অরনি আশীবতাি িেব…। যেরহেু েুখম 
যোমাে যেরলরি, অখিেীে যেরলরি উৎসগত িেরে 
খপছ পা হও খন, আখম প্রখেো িেখে যে আিারশে 
োোে মে এবাং সমুদ্র-পারেে বালুিণাে মে যোমাে 
বাংরশে যলািরিে অসাংিয িেব”। আখম যোমাে 
বাংশরি যেমন ভারব আশীবতাি িেব, যেমনই সব িােী 
আশীবতাি লাভ িোে িনয আমাে িারে চাইরব - িােণ 
েুখম আমাে িিাে প্রখে বাযয হরেে”। অব্রাহাম োে 
িাসরিে িারে খফরে যগরলন, এবাং োো এিসরঙ্গ যবর -
যশবারে খফরে যগরলন, যেিারন অব্রাহাম বাস িেরেন। 

অব্রাহারমে খচেি সম্পখিতে এিখট সেয হল যে খেখন ঈশ্বরেে খবশ্বস্তোে উপে খনভতে িেরেন। অব্রাহাম োে 
িাসরিে বরলখেরলন, “আমো আোযনা িরে খফরে আসব”। অব্রাহাম খি শুযুই োরিে প্রশ্ন িো যিরি 
আটিাখিরলন? আমাে মরন হে না। আমাে মরন হে অব্রাহাম সখেয আশা িরেখেরলন যে খেখন ইস হািরি সরঙ্গ 
িরে পাহারড়ে উপে যিরি যনরম আসরবন। এই যেরণে খবশ্বাস তেখে িো সহি খবষে নে, খিন্তু আমো ঈশ্বরেে 
িারে প্রািতনা িেরে পাখে োরে োাঁরি প্ররেযিখিন আেও যবশী খবশ্বাস িোে িনয আমারিে সাহােয িরেন।  

  যোট িরলে সমে 
খশশুরিে িুইিন-িুইিন িরে িরল ভাগ িরে খিন এবাং িাখহনীখট বলাে িনয 
অভযাস িেরে বলুন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে 
প্রািতনাঃ  
 
এিি হরে এরি অপরেে হাে যরুন। এবাং 
খশশুো আিরি ো খিেু খশরিরে, যসইগুখল 
পখেবাে ও বনু্ধরিে িারে বলাে িনয যপ্রেণ 
িরুন। খপ্রে ঈশ্বে, আমো যোমাে সামরন 
এরসখে, যোমারি খবশ্বাস িেরে আমারিে শখক্ত 
িাও, যেন যোমাে প্রখে যিারনা সরন্দহ না োখি 
এবাং যোমাে প্রখে বাযয িািরে পাখে। 
অনযরিে সারি যোমাে মহৎ যপ্ররমে িিা ভাগ 
িরে খনরে সাহােয িে। আরমন।   

পাঠ ৮ 
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ভূখমিা 

অব্রাহাম অরনি বৃি হরেরেন, এবাং সিাপ্রভু োে 
সিল িারিে মরযয আশীবতাি িরেখেরলন। বাড়ীে 
সবরচরে পুোরনা যে িারসে উপে োাঁে সব খিেুে 
ভাে খেল োরি খেখন এিখিন বলরলন যে যস যেন 
সিাপ্রভুে নারম এি প্রখেো িরে যে যস িনারনে 
যলারিরিে মরযয যিরি ইস হারিে সারি খবরে 
যিওোে িনয যিারনা যমরেরি যবরে যনরব না।  
যসই িাস যেন যসই যিরশ খফরে োে যেিারন 
অব্রাহাম িরন্মখেরলন এবাং যসিানিাে যলারিরিে 
মরযয যিরি ইস হারিে িনয এিিন স্ত্ী যবরে খনরে 
আরস। োেপে িাস অব্রাহামরি খিরেস িেরলন 
যে েখি যসই যমরেখট োে বাখড় যেরড় িনান যিরশ 
আসরে োখি না হে, োহরল িী িেরব? অব্রাহাম 
উত্তে খিরে বলরলন, “খিন্তু যসই যমরে েখি যোমাে 
সাংরগ আসরে োিী না হে, েরব আমাে এই খিবয 
যিরি েুখম মুক্ত”।  
এই িাস প্রািতনা িেরলন, “যহ সিাপ্রভু, আমাে 
মখনব অব্রাহারমে ঈশ্বে, আি এে সব খিেু েুখম 
যোমাে হারে নাও এবাং আমাে মখনব অব্রাহামরি 
যিওো যোমাে িিা োি। যিি, এই শহরেে 
যমরেো িল খনরে যবে হরে আসরে, আে আখম 
এই িূোে িারে িাাঁখড়রে আখে। ঐ যমরেরিে 
এিিনরি আখম বলব, ‘আপনাে িলসী নাখমরে 
আমারি িল যিরে খিন’। োে উত্তরে েখি যসই 
যমরে বরল, ‘আপখন িল িান, আে আপনাে 
উটগুরলারিও আখম িল িাওোব,’ োহরল যসই 
যমরেই যেন যোমাে িাস ইস হারিে িনয যোমাে 
যবরে োিা যমরে হে। এরেই আখম িানরে পােব 
যে, েুখম আমাে মখনবরি যিওো যোমাে িিা 
যেরিে”। 

যস প্রািতনা যশষ িোে আরগই খেখবিা িাাঁরযে 
উপরে এিখট িরলে িলসী খনরে যসই িােগাে 
এরস যপৌঁেরলন। খেখন খেরলন বিূরেরলে যমরে, যে 
অব্রাহারমে আত্মীেরিে মরযয এিিন খেরলন। 
খেখবিা খেরলন িুব সুন্দেী, অখববাখহো আে 
িুমােী। যসই িাস যিৌরড় োাঁে িারে খগরে বলল, 
“িো িরে আপনাে িলসী যিরি আমারি এিটু 
িল যিরে খিন”। খেখবিা বলরলন, “এই খনন, িল 
িান”। এই িিা বরলই খেখন োড়াোখড় িরে 
িলসীটা িাাঁয যিরি হারে খনরে োরি িল যিরে 
খিরলন। িল িাওোবাে পে খেখবিা োরি 
বলরলন, “আখম আপনাে উটগুরলাে িনযও িল 
েুরল যিব েেক্ষণ না ওরিে িল িাওো যশষ 
হে”।  
সিাপ্রভু োে প্রািতনাে উত্তে খিরেরেন খিনা ো 
যিিখেরলন। খেখন খেখবিারি খিরেস িেরলন, 
“আপখন িাে যমরে? আপখন খি বলরে পারেন 
আপনাে বাবাে বাড়ীরে আমারিে িািবাে িােগা 
হরব খি না?” খেখবিা বলরলন, “আমাে বাবাে নাম 
বিূরেল এবাং আমারিে বাড়ীরে িািবাে িােগাও 
েরেরে”। েিন যসই িাস িানরে পােরলা যে যসই 
যমরেখট অব্রাহারমে এিিন আখত্মে খেরলন। েিন 

অব্রাহারমে িাস সিাপ্রভুে আোযনা িেরলন। 
খেখন বলরলন, “যনয সিাপ্রভু, খেখন আমাে মখনব 
অব্রাহারমে ঈশ্বে! খেখন আমাে মখনবরি োাঁে 
যিওো িিা োিরে আমারি সাহােয িরেরেন”।  
এই েুবেী োে মারেে বাখড়রে খগরে সমূ্পণত 
ঘটনাখট বলরলন। এিন খেখবিাে এিিন ভাই 
খেল, োে নাম লাবন, এবাং খেখন িূোে িারে 
যিৌরড় খগরে অব্রাহারমে িাসরি বলরলন, 
“আমারিে বাখড়রে আসুন, আখম আপনারিে িনয 
ঘে এবাং উটগুরলাে িনয িােগা খঠি িরে যেরি 
এরসখে”।  
লাবন বলরলন, “আপনাে োিা ও আপনাে সম্বরন্ধ 
আমারিে খিেু বলুন”। অব্রাহারমে িাস বলরলন, 
“আখম অব্রাহারমে িাস, সিাপ্রভু আমাে মাখলি যি 
অরনি আশীবতাি িরেরেন ও োরি এিিন 
অরনি যনী বযখক্ত িরেরেন। সিাপ্রভু োাঁরি 
অরনি গরু-যভড়া, যসানা-রূপা, িাস-িাসী এবাং উট 
ও গাযা খিরেরেন। সােী, আমাে মাখলরিে স্ত্ী, 
োে বৃিা বেরস এিখট পুি সন্তারনে িন্ম 
খিরেরেন, এবাং আমাে মাখলি োে পুিরি োে 
সবখিেু খিরেরেন। 

আমাে মাখলি আমারি এিখট প্রখেো িখেরেরেন 
যে আখম োে আো পালন িেব। খেখন িনান 
যিশ যিরি োে যেরলে িনয যিান যমরে যবরে 
খনরে খনরষয িরেরেন। বোং, খেখন আমারি োে 
আখত্মেরিে িারে আসরে বরলখেরলন, এবাং োরিে 
মরযয যিরি োে যেরলে িনয এিখট যমরে যবরে 

খনরে বরলরেন। এমনখি আখম আমাে মাখলিরি 
খিরেস িরেখেলাম, “েখি যসই যমরে আমাে সারি 
আসরে োখি না হে?” খেখন উত্তে খিরে বলরলন, 
“োাঁরিে িারে যগরল পে েখি োাঁো যিান যমরেরি 
না যিন েরব েুখম আমাে এই খিবয যিরি মুক্ত 
হরব”। 

পাঠ ৯ 

যোমারিে মা-বাবা িীভারব এরি অপরেে সারি যিিা 
িরেখেরলন, যসই খবষরে যোমারিে মরযয যিরি যি 
বলরে চাইরব? িুইিন খশক্ষািতীরিে োরিে িাখহনী 
বলাে সুরোগ িরে খিন। োো েখি োরিে মা-বাবাে 
যিিা হওোে িাখহনী না িারন, োহরল এটা আখবষ্কাে 
িো োরিে িনয এিখট মিািাে খবষে হরে পারে। 
আপখন েখি খববাখহে হন োহরল আপখন িীভারব 

আপনাে স্বামী/স্ত্ী-ে সারি যিিা িরেখেরলন, যসই 
খবষরে বলুন। খশশুরিে বেস অনুপারে, আপখন যিন 
খবরে িেরে চান, যসই খবষরে োরিে বলুন। লক্ষয 
এটা যিিারনা যে খবরে হল ঈশ্বরেে এিখট উত্তম 
উপহাে যেটা খেখন আমারিে খিরেরেন এবাং আমো 
যেন যসটারি সমািে িখে ও উপরভাগ িখে।  
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োই, আি আখম েিন িূোে িারে এরস 
যপৌঁরেখেলাম, আখম সিাপ্রভুে িারে প্রািতনা 
িরেখেলাম যে খেখন যেন আমারি সাফলয যিন, 
এবাং এিনও পেতন্ত খেখন আমারি সাফলয 
খিরেরেন, খিন্তু, িো িরে আমারি বলুন যে 
আপনাে যমরে আমাে সারি খগরে, আমাে 
মাখলরিে যেরলরি খবরে িেরে পােরব খিনা। 
েখি না হে, োহরল বলুন, এবাং েিন িী 
িেরে হরব যসই খসিান্ত আখম যনরবা।  
লাবন ও বিূরেল বলরলন, “যেরহেু এই খবষেখট 
সিাপ্রভুে যিরি এরসরে, এিারন আমো খসিান্ত 
খনরে পাখে না। আপখন খেখবিারি সরঙ্গ িরে 
খনরে োন। আপনাে মাখলরিে যেরলে সারি 
োে খবরে খিরে খিন, যেমন সিাপ্রভু 
যচরেরেন”। 

অব্রাহারমে িাস েিন এই িিাখট শুনরলন, খেখন 
অবনে হরে সিাপ্রভুে আোযনা িেরলন। োেপে 
খেখন যপাশাি ও যসানা ও রূপাে গেনা যবে িেরলন, 
এবাং খেখবিারি খিরলন। খেখন োে ভাইরিও ও 
মারিও মূলযবান উপহাে খিরলন।  
অব্রাহারমে িাস বলরলনঃ “সিাপ্রভু েিন আমাে এই 
োিা সফল িরেরেন, আমারি খবিাে খিন োরে আখম 
আমাে মখনরবে িারে খফরে যেরে পাখে”। েিন োো 
বলরলন, “োহরল আমো যমরেখটরি যডরি োে মুি 
যিরিই োে মেটা শুখন”। োই োো খেখবিারি 
ডািরলন এবাং খিরেস িেরলন, “েুখম খি এই বযখক্তে 
সরঙ্গ যেরে চাও?” খেখন উত্তে খিরে বলরলন, “হযাাঁ”।  
োই োো খেখবিারি ও োরিে এিিন পুেরনা িাসরি 
অব্রাহারমে িারসে সারি যেরে খিরলন। এবাং োো এই 
িিাগুখল বলাে িাো খেখবিারি আশীবতাি িেরলন, 
“েুখম অসাংিয সন্তারনে মা হও। যোমাে সন্তারনো যেন 

শত্রুরিে সমস্ত শহে িে িরে খনরে পারে”। োেপে 
োো যসই িােগা যেরড় চরল যগল।  
ইস হাি মারঠে মরযয হাাঁটাচলা িোে িনয যবখেরে 
এরসখেরলন, খঠি েিনই উটগুখলরি আসরে যিিরলন। 
খেখবিা েিন ইস হািরি যিিরলন, খেখন উরঠে উপে 
যিরি যনরম অব্রাহারমে িাসরি খিরেস িেরলন, “ঐ 
যে যলািখট মারঠে মযয খিরে আমারিে খিরি এখগরে 
আসরেন উখন যি?” িাস উত্তে খিরে বলরলন, “ইখন 
আমাে মাখলি”। োই খেখবিা এিখট ওড়না খিরে োে 
মুিখট যেরি খিরলন। িাস ইস হািরি সব ঘটনাখট 
বলরলন। োেপে ইস হাি ও খেখবিাে মারঝ খবরে 
সম্পন্ন হল। ইস হাি খেখবিারি িুব ভারলাবাসরেন, 
এবাং োো িুই েমি সন্তারনে িন্ম খিরলন। 

বাইরবল আমারিে অব্রাহারমে এই খবশ্বস্ত িারসে নাম িানাে খন, খিন্তু 
বাইরবল এটা বরল যে খেখন অব্রাহারমে সব সম্পখত্তে ও সম্পরিে উপরে 
িেৃতরত্ব খেরলন। আমারিে িাখহনীে এই পেতন্ত খচন্তাভাবনা িেরল, এই 
িারসে খবষরে আে িী িী বলা যেরে পারে? (খেখন খবশ্বস্ত, বাযয, সম্মানীে 
বযখক্ত খেরলন এবাং খেখন ঈশ্বেরি খবশ্বাস িেরেন)। হেরো এই িাস 
অব্রাহারমে সারি োিা িরেখেরলন েিন অব্রাহাম ইস হািরি বখল খিরে 
খগরেখেরলন, এই িাসখট অব্রাহারমে এিিন িারেে বযখক্ত খেরলন, খেখন 
ঈশ্বরেে সম্বরন্ধ অরনি খিেুই িানরেন। খেখন িানরেন যে ঈশ্বে মঙ্গলমে ও 

খবশ্বস্ত। খেখন িানরেন যে ঈশ্বে আমারিে প্রািতনা যশারনন। হেরো 
অব্রাহামরি যিরি যিরি এই িাস িানরে যপরেখেল যে িীভারব ঈশ্বরেে 
আোযনা, প্রশাংসা, যপ্রম ও খনভতে িেরে হে। অব্রাহারমে উিাহেণ যিরিই 
এই িাস ঈশ্বরেে উপে খনভতে িেরে খশরিখেরলন। েুখম িেখি এিিন 
খ্রীখিে খবশ্বাসী হও, োহরল ঈশ্বে যোমারি যবরে খনরেরেন ও আশীবতাি 
িরেরেন। যোমাে চাখেপারশে মানুরষো যোমারি যিরি ঈশ্বরেে মঙ্গলভাব 
সম্বরন্ধ এবাং িীভারব ঈশ্বে যোমারি পখেচালনা িরেন, যসই খবষে খি 
িানরে পারে?  

  যোট িরলে সমে 
এই খবষরে সুখনখশ্চে িরুন যে আপনাে খশশুরিে িাখহনীে ঘটনাগুখল স্মেণ 
োিরে সাহােয িোে িনয োরিে িারে যসই খিরনে MFC পাঠগুখল উপলি 
আরে, ো োো িৃশযমান উপিেণ খহরসরব বযবহাে িেরে পারে। োরিে 
িুইিন-িুইিন িরে িরল ভাগ িরে খিন, এবাং যপ্রখেে খশশু খহরসরব 
িাখহনীগুখল অনযরিে িারে বলাে িনয সব প্রিাে সাহােয োরিে িারে আরে 
খিনা যসটা লক্ষয িরুন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে প্রািতনাঃ  
 
স্বগতীে খপো, যোমাে খনরিতশনা ও পখেচালনাে িনয যোমারি 
যনযবাি। যোমাে পখেিল্পনাে আরগ আরগ চরলে িনয 
আমারি ক্ষমা িে, এবাং আমারি সাহােয িে োরে আখম 
িানরে পাখে যে িিন িামরে হরব এবাং যোমাে খনরিতশনাে 
িনয মন খিরে শুনরে হরব। আমারি এবাং এিারন উপখস্থে 
সব বনু্ধরিে পখেচালনা িে োরে আমো যোমাে যপ্ররমে 
বােতা পখেবাে ও বনু্ধরিে সারি ভাগ িরে খনরে পাখে। েীশুে 
নারম, আরমন।  

পাঠ ৯ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী এরষৌ-এে িন্মাখযিাে 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ২৫:১৯-৩৪ 
মুিস্থ পিঃ ১ খপেে ২:১, “অেএব যোমো সমস্ত িুিো ও সমস্ত েল এবাং িপটো ও মাৎসেত ও 
   সমস্ত পখেবাি েযাগ িে”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে সবতোনী 

ভূখমিা 

এটা হল অব্রাহারমে যেরল, ইস হারিে িাখহনী। 
ইস হাি খেখবিারি খবরে িরেখেরলন। যেরহেু 
খেখবিা বন্ধা খেরলন, ইস হাি সিাপ্রভুে িারে 
োে স্ত্ীরেে িনয প্রািতনা িরেখেরলন। সিাপ্রভু 
োে প্রািতনাে উত্তে খিরেখেরলন, এবাং খেখবিা 
গভতবেী হরলন। োে গরভত িুই েমি সন্তান 
খেল। েিন খেখন িুই সন্তানরি িন্ম খিরলন, 
প্রিম যেরলে নাম খিরেখেরলন এরষৌ। খিেীে 
যেরলে নাম খেল োরিাব। 

িুই যেরল বড় হরে উঠরে লাগরলা, এবাং এরষৌ এিিন 
িক্ষ খশিাখে খেরলন, এমন এিিন বযখক্ত যে বাইরে 
িািরে ভারলাবাসরেন, খিন্তু োরিাব এিিন শান্ত 
স্বভারবে মানুষ খেরলন খেখন বাখড়ে মরযযই িািরেন। 
ইস হাি এরষৌরি পেন্দ িেরেন, িােণ খেখন এরষৌ এে 
খশিাে িো পশুে মাাংস যিরে ভারলাবাসরেন, খিন্তু 
খেখবিা োরিাবরি পেন্দ িেরেন। এিখিন োরিাব 
ডাল োন্না িেরেন, এমন সমে এরষৌ মাঠ যিরি খফরে 
আসরলন। েিন খেখন িুব ক্লান্ত হরে পরড়খেরলন। খেখন 
োরিাবরি বলরলন, “আখম িুব ক্লান্ত। েুখম ো োন্না 
িরেে, যসিান যিরি আমারি খিেুটা যিরে িাও”। 
োরিাব উত্তে খিরে বলরলন, “আখম যোমারি িাবাে 
যিরবা, খিন্তু বড় যেরল খহসারব যোমাে যে অখযিাে 
যসটা আি েুখম আমাে িারে খবখি িে”।  
এরষৌ বলরলন, “আমাে অখযিাে? আখম েখি মাো োই, 
োহরল আমাে এই অখযিাে আমাে যিারনা মঙ্গল িেরে 

পােরব না, এবাং আখম এিন মাো যেরে চরলখে! খনশ্চেই 
আখম যোমারি আমাে অখযিাে খিরে যিরবা, েখি েুখম 
আমারি খিেুটা ডাল যিরে িাও”।  
োরিাব উত্তে খিরলন, “প্রিরম আমারিে প্রখেো িে যে 
েুখম যোমাে অখযিাে আমারি খিরে যিরব”। এরষৌ 
প্রখেো িেরলন এবাং োে বড় যেরল হওোে অখযিাে 
োরিাবরি খিরে খিরলন। োেপে োরিাব এরষৌরি খিেু 
রুখট ও ডাল যিরে খিরলন। খেখন যিরলন এবাং িাওো 
হরে যগরল, খেখন উরঠ চরল যগরলন। এরষৌ ভাবরলন যে 
খেখন লাভ িেরলন, খিন্তু বাস্তরব োরিাব সবরচরে ভারলা 
খবষেখট লাভ িরেখেরলন। োরিাব োে ভাইরি 
ঠখিরেখেরলন। বড় যেরল হওোে অখযিাে পাওোে অিত 
হল খবরশষ সুরোগ ও িাখেত্ব ভাে লাভ িো। খেখন 
অরনি খিেু খবষরেে উপে িাখেরত্ব িািরবন। খিন্তু 
এরষৌ োে বড় যেরল হওোে অখযিােরি গুরুত্ব যিন 
খন। খিেু ডারলে িনয োে সমস্ত অখযিাে খেখন খিরে 
খিরলন। 

িরেিিন খশশুরিে বলরে বলুন যে োরিে 
পখেবারেে মরযয োরিে অবস্থান যিািাে - অিতাৎ 
োরিে আরগ অিবা োরিে পরে িাো িাো িরন্মরে।  
ভাই-যবারনরিে মরযয োো খি সবরচরে বড়, যমরিা, 
অিবা সবরচরে যোট? ইস হারিে সমরে পখেবারেে 
বড় যেরল হওোে অিত অরনি খিেু খেল। বাবা মাো 
োওোে পে বড় ভাই পখেবারেে িেতা হে। এ 

োড়াও, অরনি সুরোগ-সুখবযা, বাবাে সম্পখত্তে 
অখযিাাংশ যস যপে। আমারিে আিরিে িাখহনীরে 
বড় ভাই ঈশ্বরেে ইিাে পখেবরেত খনরিে ইিাে প্রখে 
যবশী আগ্রহী খেরলন। আরসা, আমো িাখহনীখট শুখন 
এবাং লক্ষয িখে যে িী ঘটরে এিারন।  

পাপ সম্পরিত অবগে হরে যগরল আমারিে বাইরবল 
িানরে হরব। বাইরবল আমারিে িানাে যে যিান 
যিান যেরণে আচেণ ও মরনাভাব পাপিনি। 
বাইরবল আমারিে ঈশ্বরেে সেযরি িানরে সাহােয 
িরে। খিন্তু িিনও িিনও আমো মন্দ িািগুখল 
িোে খসিান্ত খনরে িাখি, ো ঈশ্বেরি সন্তুি িরে না। 
ঈশ্বে চান না যে োাঁে সন্তারনো পাপ িেরে িািুি। 
খেখন চান, আমো যেন সরেয গমনাগমন িখে িােণ 
েীশু হরলন সেয।  
আমো পাপ িোে িনয যবরে খনই অিবা অোে 
অবস্থাে পাপ িরে যফখল, আমারিে অবশযই ঈশ্বরেে 

সারি এবাং অনযরিে সারি সম্পিতরি সখঠি িরে 
খনরে হরব।  
েীশুরি খবশ্বাস িো ও পারপে ক্ষমা যচরে যনওো হল 
প্রিম যাপ ো আমারিে যনওো প্ররোিন। খিেীেে, 
আমো োে খবরুরি অপোয িরেখে, যসই বযখক্তে িাে 
যিরি ক্ষমা যচরে যনওো প্ররোিন। োরিাব ও এরষৌ-
এে িাখহনী যিরি আমো িী খশিরে পাখে? অরনি 
সমরে আমো িুঘতটনািনি ভারব পাপ িরে যফখল। 
অনযানয সমরে আমো ইিািৃে ভারব পাপ িখে। খিন্তু 
েীশুে মরযয খিরে সব পাপ ক্ষমা হরে পারে।  

  যোট িরলে সমে 
খশশুরিে িুইিন-িুইিন িরে িরল ভাগ িরে খিন এবাং MFC খচিগুখল বযবহাে 
িরে খশশুরিে এিিন এিিন িরে িাখহনীখটরি বলাে সুরোগ খিন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে 
প্রািতনাঃ  
 
খপ্রে ঈশ্বে, সিল মন্দ িািগুখল িোে িনয 
আমারি িো িরে ক্ষমা িে। আমারি সাহােয 
িে যেন আখম এই িািগুখল খিেীেবাে না িখে। 
যোমারি যনযবাি খিই যে এই প্রািতনা যশষ িোে 
আরগই েুখম আমাে সব পাপ মুরে যিরব। আখম 
যে ভুলগুখল িরেখে, যসইগুখল েুখম মরনও োিরব 
না। প্রভু আমারি সাহােয িে যেন প্ররেযিখিন 
যোমারি আেও যবশী যপ্রম িেরে পাখে এবাং 
আিরি ো খিেু খশরিখে ো আমাে খপ্রেিনরিে 
সারি ভাগ িরে খনরে পাখে। আরমন।  

পাঠ ১০ 
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ইস হাি োরিাবরি 
আশীবতাি িেরলন 

ভূখমিা 

ইস হাি বৃি হরেরেন এবাং খেখন িৃখি শখক্ত 
হাখেরে যফরলখেরলন। খেখন োে বড় যেরল 
এরষৌরি যডরি পাঠারলন এবাং োরি বলরলন, 
“যিি, আখম যো বুরড়া হরে যগখে; িরব যে মাো 
োই ো বলরে পাখে না। েুখম এি িাি িে; 
যোমাে অস্ত্, অিতাৎ েীে-যনুি খনরে খশিাে 
িেবাে িনয মারঠ োও আে আমাে িনয খিেু 
খশিাে িরে আন। োেপে আমাে পেন্দমে 
ভাল িাবাে তেেী িরে আমাে িারে খনরে এস, 
োরে ো যিরে মাো োবাে আরগ আখম যোমারি 
আশীবতাি িরে যেরে পাখে”। ইস হাি েিন 
এরষৌ এে সারি িিা বলখেরলন, োে স্ত্ী, 
খেখবিা োরিে িিাবােতা পাশ যিরি শুনখেরলন। 
োই েিন এরষৌ খশিাে িোে িনয যবখেরে 
খগরেখেরলন, খেখন োরিাবরি বলরলন, “যিি, 
আখম শুনলাম, যোমাে বাবা যোমাে ভাই 
এরষৌরি বরলরেন, ‘েুখম আমাে িনয খিেু 
খশিাে িরে এরন ভাল িাবাে তেেী িে। ো 
যিরে আখম মাো োবাে আরগ সিাপ্রভুরি সাক্ষী 
যেরি যোমারি আশীবতাি িরে যেরে চাই’”।  
খেখবিা বলরে লাগরলন, “আখম যোমারি এিন 
ো িেরে বখল েুখম খঠি ো-ই িে। েুখম 
এিনই খগরে োগরলে পাল যিরি িু’টা 
যমাটারসাটা বাচ্চা এরন আমারি িাও। আখম ো 
খিরে যোমাে বাবাে পেন্দমে ভাল িাবাে তেেী 
িরে যিব। পরে েুখম ো যোমাে বাবাে িারে 
খনরে োরব যেন ো যিরে খেখন মাো োবাে আরগ 
যোমারি আশীবতাি িরেন”। খিন্তু োরিাব োে 
মারি বলরলন, “খিন্তু আমাে ভাই এরষৌে গা যো 
যলারম ভো, আে আমাে গারে যলাম যনই। 

বাবা হেরো আমাে গারে হাে বুলারবন আে ভাবরবন 
আখম োাঁে সাংরগ ঠাট্টা িেখে। ফরল আশীবতারিে 
বিরল আখম খনরিে উপে অখভশাপই যডরি আনব”। 
োে মা বলরলন, “েুখম যিবল আমাে িিা যশান আে 
খগরে িু’টা োগরলে বাচ্চা আমারি এরন িাও”।  
োই োরিাব িুরটা োগল খনরে এরস মারি খিরলন, 
এবাং খেখন ইস হারিে পেন্দ মে িাবাে োন্না 
িেরলন। োেপে খেখন এরষৌে সবরচরে ভাল িামা-
িাপড় খনরে োরিাবরি পখেরে খিরলন। োরিারবে 
হারে ও গলাে যেিারন যলাম খেল না যসিারন খেখন 
োগরলে বাচ্চাে চামড়া িখড়রে খিরলন। োেপে 
খনরিে তেেী যসই ভাল িাবাে ও রুখট োরিারবে 
হারে েুরল খিরলন। োেপে োরিাব োে বাবাে 
িারে খগরে বলরলন, ““বাবা”। উত্তরে ইস হাি 
বলরলন, “এই যে আখম। েুখম যি?” োরিাব োাঁে 
বাবারি বলরলন, “আখম যোমাে বড় যেরল 
এরষৌ,  েুখম আমারি ো িেরে বরলখেরল আখম ো 
িরেখে। এিন েুখম উরঠ বস আে আমাে খশিাে 
িরে আনা মাাংস িাও োরে েুখম আমারি আশীবতাি 
িেরে পাে”।  
ইস হাি বলরলন, “আমাে িারে এস, োরে যোমাে 
গারে হাে খিরে আখম বুঝরে পাখে েুখম সখেযই 
আমাে যেরল এরষৌ খি না”। োরিাব োে বাবাে 
িারে এখগরে যগরলন, এবাং ইস হাি োরি যরে 
বলরলন, “যোমাে গলাে িণ্ঠস্বে োরিারবে মেন, 
খিন্তু যোমাে হাে এরষৌে মেন”। খেখন োরিাবরি 

খচনরে পােরলন না, িােণ োে হাে এরষৌে হারেে 
মেন যলামশ খেল। ইস হাি োরি আশীবতাি খিরে 
োখিরলন, খিন্তু আরেিবাে খিরেস িেরলন, “েুখম 
খি সখেযই এরষৌ?” এবাং োরিাব উত্তে খিরে বলরলন, 
“হযাাঁ, আখম এরষৌ”। ইস হাি োরি বলরলন, “আমারি 
খিেু মাাংস এরন িাও। িাওোে পে আখম যোমারি 
আশীবতাি িেব”। োরিাব িাবাে খনরে এরলন, এবাং 
খিেুটা আঙুে েস খিরলন। োেপে োে বাবা 
বলরলন, “আমাে িারে এরস েুখম আমারি চুম্বন 
িে”। োরিাব েিন িারে খগরে বাবারি চুম্বন 
িেরলন, ইস হাি োে যপাশারিে গন্ধ শুাঁিরলন - 
োেপে খেখন োরি আশীবতাি িেরলন। ইস হাি 
বলরলন, “এই যো আমাে যেরলে গন্ধ, সিাপ্রভুে 
আশীবতাি-িো িখমে মেই এই গন্ধ। ঈশ্বে যেন 
যোমারি আিারশে খশখশে যিন, আে যোমাে িখমরে 
উবতেো যিন; োরে েুখম প্রচুে ফসল আে নেুন 
আাংগুে-েস পারব। খবখভন্ন িাখে যোমাে যসবা 
িরুি, আে সব যলাি যোমারি প্রণাম িরুি। 
যোমাে যগাষ্ঠীে যলািরিে েুখম মখনব হও, োো 
যোমারি প্রণাম িরুি। োো যোমারি অখভশাপ 
যিরব োরিে উপে অখভশাপ পড়ুি; োো যোমারি 
আশীবতাি িেরব োরিে উপরে আশীবতাি যনরম 
আসুি”। ইস হাি োরিাবরি আশীবতাি িো যশষ 
িেরলন। োরিাব োাঁে বাবা ইস হারিে সামরন যিরি 
যেরে না যেরেই োাঁে ভাই এরষৌ খশিাে িরে ঘরে 
খফরে আসরলন। 

এরষৌ সুস্বািু িাবাে োন্না িরে োে বাবাে িারে খনরে 
এরলন। খেখন বলরলন, “বাবা, উরঠ বরস যোমাে 
যেরলে খশিাে িরে আনা মাাংস যিরে আমারি 
আশীবতাি িে”। ইস হাি খিরেস িেরলন, “েুখম 
যি?” এরষৌ বলরলন, “আখম যোমাে বড় যেরল, 
এরষৌ”। এই িিা শুরন ইস হারিে গারে ভীষণ 

িাাঁপুখন যরে যগল। খেখন বলরলন, “েরব যে আমাে 
িারে খশিারেে মাাংস খনরে এরসখেল যস যি? েুখম 
আসবাে আরগই আখম ো যিরেখে এবাং োরি 
আশীবতািও িরেখে, আে যসই আশীবতারিে ফল যস 
পারবই”। 

েুখম খি িিনও িাউরি ঠিারনাে ষড়েরন্ত্রে মরযয েুক্ত 
হরেে োরে েুখম যোমাে ইিামেন খিখনস যপরে 
পাে? িারুে সারি এেিম যিারনা ঘটনা ঘটাে িিা 
শুরনে?  
এিিন যনো খহরসরব, আপনাে িানা যিারনা এিখট 
ঘটনা বলুন। যসখট যিারনা সাংবাি যিরি যনওো ঘটনা 
হরে পারে। শুযুমাি খশশুরিে বেস লক্ষয িরে 

ঘটনাখট বলুন োরে যসখট োরিে বেরসে েিােি হরে 
পারে।  
আিরিে িাখহনী আমারিে যিিাে যে মানুষ খনরিে 
ইিামেন খিখনস পাওোে িনয যেরিারনা সীমা পেতন্ত 
যেরে পারে, এমনখি েখি প্ররোিন হে, যস িাউরি 
আঘােও িেরে পারে।  
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ইস হাি োরিাবরি 
আশীবতাি িেরলন 

এরষৌ োাঁে বাবাে িিা শুরন এি বুি-ফাটা 
িান্নাে যভাংরগ পড়রলন। োেপে খেখন োাঁে 
বাবারি বলরলন, “বাবা, আমারি, আমারিও 
আশীবতাি িে”। ইস হাি বলরলন, “যোমাে 
ভাই আমাে িারে এরস আমারি ঠখিরেরে! 
যস যোমাে আশীবতাি খনরে চরল খগরেরে!” 
এরষৌ  বলরলন, “োে এই োরিাব নামটা 
যিওো খঠিই হরেরে, িােণ এই খনরে িু’বাে 
যস আমারি ঠিাল। বড় যেরল খহসারব আমাে 
যে অখযিাে ো যস আরগই খনরে খনরেরে 
আে এবাে আমাে আশীবতািও খনরে যগল। 

আমাে িনয খি যিান আশীবতািই োি খন?” ইস হাি 
উত্তে খিরলন, “যিি, আখম োরি যোমাে মখনব িরেখে 
এবাং োে যগাষ্ঠীে সবাইরি োে িাস িরেখে। আখম 
োে িনয ফসল ও নেুন আাংগুে-েরসে বযবস্থা িরেখে। 
এে পে, আখম যোমাে িনয আে খি িেরে পাখে?”  
েিন এরষৌ োাঁে বাবারি িািুখে-খমনখে িরে বলরলন, 
“বাবা, যোমাে িারে খি ঐ এিটা আশীবতািই খেল? 
বাবা, েুখম আমারিও আশীবতাি িে”। এরষৌ িাাঁিরে 
িাাঁিরে এই িিাগুখল বলরলন। েিন ইস হাি োরি 

বলরলন, “যে িখমরে েুখম বাস িেরব যসই িখম উবতে 
হরব না; যসিারন আিারশে খশখশেও পড়রব না। 
েরলাোেই হরব যোমাে িীবন, েুখম যোমাে ভাইরেে 
িাস হরে িািরব। খিন্তু েিন েুখম অধযেত হরে উঠরব 
েিন েুখম যোমাে ঘাড় যিরি োে যিাোল যঠরল 
যফরল যিরব”। োে এই িারিে িনয, োরিাব িনান 
যিশ যেরড় পাখলরে যগরলন এবাং অরনি বেে যরে োে 
মামা, লাবরনে সারি বাস িেরে যগরলন। িুই েমি 
ভাইরেো এিন এরি অপরেে শত্রু। 

েখিও োরিাব ভুল িরেখেল, েবুও ঈশ্বে োে িনয এিখট খবরশষ পখেিল্পনা 
িরে যেরিখেরলন। োরিারবে িীবন যিরি আমো খশিরে পাখে যে আমারিে 
িীবরনে পখেখস্থখে িাোপ হরলও, ঈশ্বে োাঁে পখেিল্পনা পূণত িোে িনয 
আমারিে বযবহাে িেরবন। আমারিে িীবরনে সারি োরিাব ও এরষৌ-এে 
িীবরনে অরনি খমল আরে। সুেোাং, আমারিে উপলখি িেরে হরব যে ঈশ্বে 
আমারিে সবাে সারি িাি িেরেন। আমারিে িীবরনে যসই খিিগুখল 
অনুোেী আমারিে সারি যমািাখবলা িরেন, যেিারন আমারিে উন্নে হওোে 
প্ররোিন আরে। যশষ পেতন্ত যরে োিাে িনয সাহস, শখক্ত ও খবশ্বাস আমারিে 
মরযয যেন িারি।  

  যোট িরলে সমে 
খশশুরিে িুইিন-িুইিন িরে িরল ভাগ িরে খিন। এিখট খিখি যনাটস  এ 
বাইরবরলে যেফারেন্স গুখল খলিুন এবাং আরেিখটরে পিগুখল খলরি িাগিগুখল 
খমখশরে খিন। খশশুরিে িুইিরনে িরল বাইরবরলে পিগুখলরি যেফারেন্স এে 
সারি খমখলরে খনরে খিন। িাখহনীে সারিও এিই অনুশীলনী িরুন। এইবাে 
মূল শব্দগুখল খিখি যনাটস  এে মরযয খলরি োিুন এবাং MFC উপািারনে 
িৃশযমান উপিেণগুখলে সারি খমখলরে খনরে বলুন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে প্রািতনাঃ  
 
ঈশ্বে, যোমারি যনযবাি খিই যে েুখম আমারিে সবাে িনয 
খবরশষ পখেিল্পনা িরে যেরিে! োরিারবে িাখহনী যিরি 
আমারিে খশিরে সাহােয িে যে ভুল িো সরত্ত্বও অিবা 
আমারিে িাোপ খসিারন্তে পখেণারম িখঠন পখেখস্থখেে মুরি 
পড়া সরত্ত্বও িীভারব যোমাে উপে খনভতে িেরে পােরবা। 
প্রভু, আমো যোমাে িারে িৃেে যে আমারিে পাপ িািা 
সরত্ত্বও েুখম আমারিে বযবহাে িেরে চাও। প্রািতনাে িাো ও 
প্ররেযিখিন যোমাে বািয পাঠ িোে িাো যোমাে িারে 
আসরে আমারিে সাহােয িে। সবসমে সেয িিা বলরে 
আমারিে সাহােয িে।  

পাঠ ১১ 



 মালাখি খিডস  ক্লাব 
ঈশ্বরেে বৃহৎ িাখহনী োরিাব ও লাবন 

           শাস্ত্াাংশঃ আখিপুস্তি ২৯:১-৩১:৫৫ 
মুিস্থ পিঃ িলসীে ৩:১৭, “আে বারিয খি িারেত োহা খিেু িে, সিলই প্রভু েীশুে নারম িে, 
  োাঁহাে িাো খপো ঈশ্বরেে যনযবাি িখেরে িখেরে ইহা িে”।  
বাইরবরলে সেযঃ ঈশ্বে সাক্ষী ও এিিন খবচােি 

ভূখমিা 

পরে োরিাব োে ভাই, এরষৌে যিরি পালারে 
পালারে পূবতরিশীে যলািরিে িােগাে খগরে 
উপখস্থে হরলন। হঠাৎ খেখন মারঠে মরযয এিখট 
িূো যিিরে যপরলন োে চাখেপারশ যভড়াে খেনটা 
পাল শুরে খেল। োিারলো যসিান যিরিই োরিে 
িল িাওোে। িূোটাে মুরি িুব বড় এিটা পািে 
বসারনা খেল। েিন সমস্ত যভড়াে পাল িরড়া হে 
েিন োিারলো িূোে মুি যিরি পািেটা সখেরে 
খিরে যভড়াগুরলারি িল িাওোে। োেপে 
পািেটা আবাে িূোে মুরি বখসরে োিে। োরিাব 
িরেিিন যমষপালিরিে খিরেস িেরলন যে 
োো যিািা যিরি এরসরে, এবাং োো বলরলন, 
“হােণ যিরি”। খেখন োরিে খিরেস িেরলন, 
“আপনাো খি নারহারেে নাখে লাবনরি যচরনন?” 
োো বলল, “হযাাঁ, খচখন। ঐ যো োাঁে যমরে োরহল 
যভড়াে পাল খনরে আসরে”। োরিাব বলরলন, 
“যিিুন, যবলা পড়রে এিনও অরনি যিখে আরে। 
সব পশু এি িােগাে িরড়া হওোে সমে এিনও 
হে খন। আপনাো বোং আপনারিে যভড়াগুরলারি 
িল িাইরে আবাে চোরে খনরে োন”। 

োো উত্তে খিরে বলরলন, “না, আমারিে পরক্ষ ো সম্ভব 
নে। সব পশুে পাল এিসরঙ্গ িরড়া হরল পে িূোে মুি 
যিরি পািেটা সোরনা হরব, আে েিন আমো 
যভড়াগুরলারি িল িাওোরে পােব”। োরিাব েিন 
োরহরলে সারি োে মামা, লাবরনে যমষগুখলরি যিিরলন, 
খেখন িূোে িারে যগরলন, পািেখটরি সখেরে খিরলন, 
এবাং যমষরিে িল পান িেরে খিরলন। োেপে খেখন 
োরহলরি সুরভিা িাখনরে যিারে যিারে আনরন্দ িাাঁিরে 
লাগরলন। খেখন োরহলরি বলরলন, “আখম যোমাে বাবাে 
আত্মীে, ইস হারিে যেরল”।  
োরহল যিৌরড় খগরে োে বাবারি এই সাংবাি খিরে 
যগরলন, এবাং েিন লাবন োে যবানরপা, োরিারবে সাংবাি 
যপরলন, খেখন যিৌরড় যগরলন এবাং োরি বাখড়ে মরযয 
খনরে এরলন। োরিাব লাবনরি সমূ্পণত ঘটনাখট বলরলন, 
এবাং লাবন বলরলন, “সখেযই, েুখম আমাে আত্মীে”। 
োরিাব এি মাস যসিারন বাস িরেখেরলন এবাং লাবন 
োরিাবরি বলরলন, “েুখম আমাে আত্মীে বরলই খি খবনা 
যবেরন আমাে িাি িেরব? যোমারি খি খিরে হরব 
আমারি বল”।  
লাবরনে িুখট যমরে খেল; বড় যমরেে নাম খেল যলো এবাং 
যোট যমরেখটে নাম োরহল। যলোে যচাি িুখট িুব সুন্দে 
খেল, খিন্তু োরহল আেও সুন্দখে খেরলন। োরিাব 
োরহলরি িুব পেন্দ িরেখেরলন, োই খেখন বলরলন, 
“আপনাে যোট যমরে োরহরলে িনয সাে বেে আখম 
আপনাে িাি িেব”। লাবন োখি হরে যগরলন। সমে 

যিরট যগল এবাং োরিাব লাবনরি বলরলন, “আমাে 
িারিে যমোি যশষ হরে যগরে; আপনাে যমরেরি খবরে 
িোে অনুমখে খিন”। োই লাবন এিখট খববাহ যভারিে 
আরোিন িেরলন এবাং সবাইরি আমন্ত্রণ িানারলন।  
খিন্তু যসইখিন োরি, লাবন োরিাবরি ঠখিরেখেরলন। 
োরহরলে পখেবরেত যলোে সারি োরিারবে খবরে খিরে 
খিরেখেরলন। োরিাব েিন িানরে পােরলন যে োে খবরে 
োরহরলে সারি হেখন, খেখন লাবরনে িারে খগরে বলরলন, 
“আপখন যিন আমাে সারি এইেিম বযবহাে িেরলন? 
োরহরলে সারি খবরে িোে িনয আখম িাি িরেখেলাম। 
যিন েুখম আমারি ঠখিরেে?” লাবন উত্তে খিরে বলরলন, 
“বড় যমরেে আরগ যোট যমরেে খবরে যিওো আমারিে 
যিরশে খনেম নে, এবাং লাবন প্রখেো িেরলন যে খেখন 
োরিারবে সারি োরহরলে খবরে যিরবন, খিন্তু োে িনয 
োরিাবরি আেও সাে বেে িাি িেরে হরব। োরিাব 
োখি হরে যগরলন, এবাং খেখন োরহলরি খবরে িেরলন।  
োরিারবে ১২খট যেরল খেল। োো ইস্রারেল যিরশে ১২খট 
বাংশরি প্রখেখনখযত্ব িরে। সিাপ্রভু োরিাবরি বলরলন, 
“েুখম যোমাে পূবতপুরুষরিে যিরশ খনরিে যলািরিে িারে 
খফরে োও। আখম যোমাে সরঙ্গ সরঙ্গ আখে”। োই োরিাব 
িনান যিরশ োে বাবাে িারে খফরে োওোে িনয প্রস্তুখে 
খনরে লাগরলন। খেখন োে পখেবােরি উরঠে উপে 
বসারলন, এবাং সব যমষরিে োে আরগ আরগ চালারলন, 
এবাং সবখিেু সরঙ্গ িরে খনরে বাখড় খফরে যগরলন। 

েিন অনযানয মানুরষো আমারিে খবরুরি চরল োে, 
েিনও আমারিে প্রখে ঈশ্বরেে খবশ্বস্তোে িনয োাঁরি 
যনযবাি িানারে পাখে। অনযরিে শত্রুো আমারিে 
মরযয যিরি ঈশ্বরেে প্রখে িৃেেোরি যেন যিরড় 
খনরে না পারে। ঈশ্বে সবতিা খবশ্বস্ত; এবাং পখেবরেত 
আমারিে সবতিা িৃেে িািা প্ররোিন।  

যোমাে িীবরনে িখঠন সমেগুখলে খিরি োিারে 
পাে, েিন যোমারিে হেেপ মরন হরেরে যে ঈশ্বে 
েত্ন যনন না, খিন্তু েুখম যিরিরো যে খেখন খবশ্বস্ত ভারব 
যোমারিে প্রখে নযাে খবচাে িরেরেন? অরনযো েিন 
আমারিে আঘাে িরে, েিনও আমো ঈশ্বরেে 
খবশ্বস্তোে িনয োাঁরি যনযবাি খিরে পাখে। িীভারব 
আমো োরিারবে উিাহেণ অনুসেন িেরে পাখে এবাং 
িখঠন পখেখস্থখে, আমারিে প্রখে শত্রুো িািা সরত্ত্বও 
ঈশ্বরেে প্রখে খবশ্বস্ত িািরে পাখে? আমো যেন এটা 
উপলখি িেরে পাখে যে ঈশ্বে হরলন পোৎপে 
খবচােি এবাং খেখন আমারিে সব িািিমত িারনন।  

সভা যশষ িো ও যশরষে 
প্রািতনাঃ  
 
খপো, যোমারি যনযবাি খিই যে েুখম প্রখেো 
িরেে যে আমারিে িিনও োেরব না অিবা েযাগ 
িেরব না। আমারিে িীবরনে িুঃিিনি সমরেও 
যোমাে আশীবতািগুখল যিিরে এবাং যোমারি 
প্রশাংসা খিরে সাহােয িে। যোমাে যগৌেব িেরে 
আমারিে সাহােয িে। আিরিে িাখহনীরে ো 
খিেু খশরিখে এবাং েুখম আমারিে হৃিরে ো খিেু 
িিা বরলে, যসইগুখল সাহরসে সারি বলরে সাহােয 
িে। েীশুে নারম, আরমন।  

পাঠ ১২ 

খশশুরিে মানখচি যিিান। এই িাখহনীরে উরিখিে স্থানগুখল খচখহ্নে িরুন। এইগুখল সখেযিারেে স্থান। এিিন 
স্ত্ী িুাঁরি পাওোে িনয যে োিা পি খিরে োরিাব খগরেখেরলন, যসটা যিিান। ২৮ অযযাে যিিুন এবাং হােণ 
পেতন্ত যপৌঁোরনাে আরগ সব খবস্তাখেে েিযগুখল লক্ষয িরুন। GCN ওরেবসাইট যিরি িৃশযমান উপিেণগুখল 
বযবহাে িরুন। 

  যোট িরলে সমে 


