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১। সাহসী হন্ – কয়েক সমে আমায়ের ময়ে হয়ে পায়র যে যেম এবং করুণার 

উপর মন্দ এবং ঘৃণা স্পষ্টেই জেী হয়ব। ককন্তু ঈশ্বরয়ক ধেযবাে, কেকে আমায়ের 

আশ্বাস কেয়েয়েে যে ঘটোটট সম্পূণ ণ কবপরীে (য়োহে ১৬:৩৩) সাহসী হে! আমরা 

ঈশ্বয়রর েকেজ্ঞাগুকির উপর কেশ্চিেভায়ব অবস্থাে করয়ে পাকর। 

২।সহভাডিতা – এই শেররুোপূণ ণ পৃকিবীয়ে টটয়ক িাকার জেয খ্রীটষ্টে ভাই এবং 

যবােয়ের সয়ে আশ্চিক সহভাকিো গুরুত্বপূণ ণ। আপোর েকে এই ধরয়ণর সহভাকিো 

িায়ক, োহয়ি ঈশ্বরয়ক ধেযবাে কেে। েকে ো িায়ক, োি ণো করুে োয়ে কেকে 

আপোয়ক একটট সহভাকিো যেে। (ইব্রীে ১০:২৪,২৫) 

৩। এক্টি সেে সাক্ষ্য – কয়েক সমে আমরা খ্রীয়ষ্টর কবষয়ে অেযয়ের সয়ে কিা 

বিয়ে ভে পাই কারণ আমায়ের ময়ে হে ো াঁর বাকয সম্পকণ আমায়ের জ্ঞাে সীকমে। 

োইয়হাক, সরিো োেই সব যিয়ক ভায়িা। ঈশ্বরয়ক ধেযবাে কেই যে ঈশ্বর আপোর 

জেয ো কয়রয়েে সরিভায়ব আপকে যিাকয়ের কায়ে ো বিয়ে পায়রে। (য়োহে 

৯:২৫) 

৪। সমাপ্ত হদো – মৃেয যর আয়ি েীশুর কবখ্যাে যশষ বাণী কেি,   সমাপ্ত হইি।   

এখ্েও কী সম্পূণ ণ হেকে, োইয়হাক, যসটট হি জিয়ের সমুেে জাকে এবং 

জেয়িাষ্ঠীর কায়ে সুসমাচায়রর বাণী কেয়ে োওো। োি ণো করুে োয়ে ঈশ্বর 

আপোয়ক যেকখ্য়ে যেে কীভায়ব আপকে মহাে আয়েশ সম্পূণ ণ করার যেয়ে অবোে 

রাখ্য়ে পায়রে। ( িূক ২৪:৪৭) 

৫। ডন্েীহ বা সাোডসদে – মকরেম এবং যোয়ষফ িািীয়ির একটট কপেয়ে িাকা 

যেয়শর একটট েুদ্র গ্রায়মর েুদ্র বযশ্চি কেয়িে। ো াঁরা কেরীহ কেয়িে ককন্তু োৎপে ণহীে 

কেয়িে ো!কবয়বচোর কবষেটট হয়ে ঈশ্বর োয়ের কীভায়ব বযবহার কয়রকেয়িে। 

আজয়কর কেয়েও এরকম হে। ঈশ্বর কীভায়ব আপোর জীবে বযবহার করয়বে ো 

ককেয  সমে পয়র আপকে হেয়ো যেখ্য়ে পায়রে। আজ শুধু আপোয়ক কবশ্বস্ত িাকয়ে 

হয়ব। (োয়কাব ৪:৬) 

৬। েহসয –   অেএব সর্ব্ ণকবষয়ে আপে ভ্রােৃিয়ণর েযিয হওো ো াঁহার উকচে 

কেি. . .     (ইব্রীে ২:১৭,১))।ঈশ্বর ো াঁর কেে পুয়ের উপর উচ্চেম েেযাশা 

যরয়খ্য়েে। েীশু ো াঁর েুুঃখ্য়ভায়ির মাধযয়ম মােবজাকের সয়ে কেয়জয়ক কচকিে 



করয়ে সেম হয়েকেয়িে। একই ভায়ব, ঈশ্বর ো াঁর কেে সন্তােয়ের েুুঃখ্য়ভািয়ক 

বযবহার কয়র অেযয়ের কায়ে যসেয  তেরী কয়রে। 

৭। আন্ন্দ ক্রুন্ –   য়োমরা েভয য়ে সব ণো আেন্দ কর!    ( কফকি ৪:৪ক) অয়েক 

সমে জীবয়ের পকরকস্থকেগুকি আেন্দ করার ময়ো িায়ক ো। ককন্তু কেকে আমায়ের 

ভায়িাবায়সে, আমরা েখ্ে যসই সব ণশশ্চিমাে েভয র সয়ে ঘকেষ্ঠভায়ব েুি িাকয়বা, 

েখ্ে যকােও ককেয ই আমায়ের িভীর আেন্দ এবং ো াঁর দ্বারা েেত্ত কেরাপত্তা হরণ 

করয়ে পারয়ব ো। যসই কারয়ণ, অকবরে ো াঁর উপর আস্থা রাখ্ুে এবং ো াঁর বাধয হে। 

৮। স্মেণ ক্রুন্ –   পুেরাে বকিব, আেন্দ কর!    ( কফকিপীে ৪:৪খ্) আমরা 

কবস্মরণশীি। যসই কারয়ণ, আমরা িীে ১০৩:২ পয়ে পাঠ ককর,   য়হ আমার োণ, 

সোেভয র ধেযবাে কর, ো াঁহার সকি উপকার ভয কিো োইও ো।   ঈশ্বয়রর উপকায়রর 

কবষেগুকির স্মরণ আমায়ের বেণমাে চযায়িঞ্জগুকির যমাকাকবিা করার সাহস যেে। 

ো াঁয়ক আপোর কবশ্বাস এবং জীবয়ের েৃটষ্টভকের কভকত্ত হয়ে কেে। 

৯। শান্তভাব –   য়োমায়ের শান্তভাব মেষুযমায়ের কবকেে হউক    ( কফকি ৪:৫)। 

যেয়হেয  আমরা েীশুর, যসয়হেয  আমরা অন্তর যিয়ক আেন্দ করয়ে পাকর এবং 

অেযয়ের কায়ে শান্তভাব যেখ্ায়ে পাকর। আমরা েখ্ে ঈশ্বরয়ক আমায়ের আশীর্ব্ ণাে 

করয়ে এবং রূপান্তকরে করয়ে কেই, েখ্ে আমায়ের জীবে যসই সমস্ত বযশ্চিয়ের 

কায়ে একটট আমন্ত্রণ হে োরা ো াঁয়ক কবশ্বাস করার জেয আমায়ের পে ণয়বেণ 

কয়রে। 

১০। েশু্চিন্তা মুক্ত হন্ –   য়কাে কবষয়ে ভাকবে হইও ো, ককন্তু সর্ব্ ণকবষয়ে োি ণো ও 

কবেকে দ্বারা ধেযবাে সহকায়র যোমায়ের োচ্ঞা সকি ঈশ্বরয়ক জ্ঞাে কর    ( কফকি 

৪:৬)। ঈশ্বয়রর দ্বারা যকােও ককেয ই অসম্ভব েে। েভয র সয়ে িাকার কবষয়ে ো ককেয  

আমাের মােকসকভায়ব কিষ্ট কয়র আমরা ো পকরেযাি করয়ে পাকর এবং ো াঁর 

সমাধায়ের জেয কৃেজ্ঞকচয়ত্ত অয়পো করয়ে পাকর। 

১১। শাডন্ত –   োহায়ে সমস্ত কচন্তার অেীে যে ঈশ্বয়রর শাকন্ত, োহা যোমায়ের হৃেে 

ও মে খ্রীষ্ট েীশুয়ে রো ককরয়ব    ( কফকি ৪:৭)। েীশুয়ে, আকম সমাধাে ো হওো 

েশ্নগুয়িা এবং সমসযাগুয়িার যমাকাকবিা করয়ে পারয়বা। এটট ো াঁর শাকন্ত ো 

আমায়ক শান্ত এবং আস্থাবাে িাকয়ে সেম কয়র। যসই কারয়ণ, আেন্দ কয়রা: সমস্ত 

েুশ্চিন্তায়ক   ো   বয়িা এবং োই ঘটযক ো যকে ো াঁর উপর আস্থা রাখ্ুে। 

১২। আশীর্ব্ ডাে ধন্য – যহ েভয , আকম সব ণো কেয়জর উপিকিয়ক অেুসরণ করয়ে 

এবং আমার কেয়জর কেেম তেরী করয়ে চাই। েিয়ম যোমার অয়েষণ করয়ে এবং 



যোমার ইোর বশীভূে হয়ে আমায়ক সাহােয কয়রা।   ধেয যসই জে, যে সোেভয য়ক 

ভে কয়র, যে ো াঁহার আজ্ঞায়ে অকেমাে েীে হে    (িীে ১১২:১) 

১৩। উত্তোডধক্াে – আমায়ের কশশুয়ের কায়ে অেকুরণ যোিয ময়েি হওো এবং 

োয়ের সুকবয়বচোপূণ ণ কসদ্ধান্ত গ্রহণ করার জেয োয়ের উৎসাকহে করা আমায়ের 

কায়ে একটট সুয়োি। যহ েভয , আমায়ক এমে একজে কপো হয়ে সাহােয কয়রা যে 

যোমায়ক সম্মাে কয়র এবং যে পরবেী বংয়শর জেয যোমার আশ্চিক উত্তরাকধকার 

যরয়খ্ োয়ব।   োহার বংশ পৃকিবীয়ে কবক্রমশািী হইয়ব;সরি যিায়কর যিাষ্ঠী ধেয 

হইয়ব    (িীে ১১২:২)। 

১৪। চ্যাদন্ে বা প্রণােী – যহ েভয , এই পৃকিবী ো ককেয  যেে োর যিয়ক যেবার 

ময়ো যোমার কায়ে অয়েক যবশী আয়ে। আমায়ক এমে একজে পুরুষ কয়রা যে 

যোমার সমস্ত আশীর্ব্ ণায়ের চযায়েি হয়ব এবং োর চকরে এবং ময়োভাব আমার 

পকরবার এবং বনু্ধয়ের মহােভায়ব সমৃদ্ধ করয়ব।   োহার িৃয়হ ধে ও ঐশ্বে ণয িায়ক, 

োহার ধাকম ণকো কেেযস্থােী    (িীে ১১২:৩)। 

১৫।আশা – সসুমাচার হয়ে আশার বাণী। খ্রীষ্ট কর রুয়শর উপর আমায়ের উদ্ধার 

কয়রকেয়িে এবং োরা ো াঁয়ক কবশ্বাস কয়র োয়ের েয়েযকয়ক কেকে ধাকম ণক কয়রে। 

আপোর মাধযয়ম ো াঁয়ক ো াঁর জীবে োপে করয়ে কেে এবং আজ আপকে আশার 

একজে এয়জণ্ট হে।  সরি যিায়কর জেয অন্ধকায়র যজযাকে উকেে হে; যস 

কৃপামে, যেহশীি ও ধাকম ণক    (িীে ১১২:৪)। 

 

১৬।উোেতা – ঈশ্বর উোর বযশ্চিয়ক ভায়িাবায়সে। োরা অেযয়ের েত্ত্বাবধাে কয়র 

কেকে োয়ের িে কয়রে এবং োয়ের পুরস্কার যেবার েকেজ্ঞা কয়রয়েে।    যে জে 

কৃপা কয়র ও ঋণ যেে, োহার মেি হে; যস কবচায়র আপোর কিা কেষ্পন্ন ককরয়ব   

 (িীে ১১২:৫)। আপোর চাকরকেয়কর অভাবী যিাকয়ের জেয একটট সংয়বেেশীি 

হৃেয়ের জেয এবং মিু হায়ের জে োি ণো করুে। 

১৭।ধাডম ডক্ – একজে ধাকম ণক এবং ঈশ্বরীে যিায়কর পুরুয়ষর েভাব কবস্মেকর। 

সমে এবং অেন্তকায়ির জেয ো াঁর জীবে িণয হয়ব।   কারণ যস যকােও কায়ি 

কবচকিে হইয়ব ো; ধাশ্চম্ম ণক কচরকাি স্মরয়ণ িাককয়ব    (িীে ১১২:৬)। যহ েভয , 

আমায়ক এমে একজে পুরুয়ষ পকরণে কয়রা যে যোমার েকেজ্ঞাগুকিয়ে অকবচি 

িাকয়ব এবং যে জীবয়ের ঝড়গুকির ময়ধয অেযয়ের যোমার উপর আস্থা রাখ্য়ে 

উৎসাকহে করয়ব। 



১৮। অশুভ সংবাে – যেয়হেয  যশষ কায়ির কচি কহসায়ব েদু্ধ এবং েুয়দ্ধর জেরব, 

েুকভণে, মহামারী এবং ভূকমকম্প বৃশ্চদ্ধ পাে, কবশ্বায়সর বযশ্চি েভযর আিময়ের 

েেীো কয়র।   অসভু সংবায়েও যস ভে ককরয়ব ো; ধাশ্চম্ম ণক কচরকাি স্মরয়ণ 

িাককয়ব।   যহ েভয , এই সংকয়টর সমেগুকিয়ে আমায়ক যোমার সােয কয়রা। 

১৯।ডন্োপে – আপকে েকে আপোর জীবে ঈশ্বরয়ক পকরচািো করয়ে োেকারী 

একজে পরুুষ হে, োহয়ি আপকে িীে ১১২:) পেটটর েকেজ্ঞার অকভজ্ঞো িাভ 

করয়বে।  োহার কচত্ত সুকস্থর; যস ভে কয়র ো।   আমায়ের চাকরকেয়ক এমে 

যিায়করা পকরয়বটষ্টে কয়র আয়ে োরা ভে এবং আশাহীেোে পেু হয়ে আয়ে। 

পাি ণকয তেরী করার জেয োি ণো করুে। ো আপোয়ক কেরাপে কয়রয়ে এবং আশা 

কেয়েয়ে ো আপকে অেযয়ের কায়ে সহভাকিো করুে। 

২০।এটি অন্যদেে ক্াদে ডেদয় ডেন্ – আমরা েখ্ে আমায়ের সমস্ত অন্তুঃকরণ 

সহ ঈশ্বরয়ক ভায়িাবাকস, েখ্ে কেকে আমায়ের অেযয়ের একইভায়ব ভায়িাবাসয়ে 

সেম কয়রে।এমে একজে পরুুষ হওোর জেয োি ণো করুে কেকে আজ ঈশ্বয়রর 

ভায়িাবাসার চযায়েি হয়বে। পকরোয়ণর সুসমাচার েকড়য়ে কেে এবং অেযয়ের 

মেি করুে।   য়স কবেরণ ককরোয়ে, েকরদ্রকেিয়ক োে ককরোয়ে, োহার 

ধাশ্চম্ম ণকো কেেযস্থােী. . .     (িীে ১১২:৯)। 

২১। আর্ব্া ডপতা – িািােীে ৪:৬ পয়ে যেকরে যপৌি ঈশ্বয়রর সয়ে আমায়ের 

ঘকেষ্ঠ সম্পয়কণর কবষেটট েকাশ করার জেয   আর্ব্া কপো   উশ্চিটট বযবহার 

কয়রকেয়িে! োি ণো করুে আপোর সন্তােরাও যেে বাবা মা কহসায়ব, আপোর 

সয়ে ঘকেষ্ঠ সম্পয়কণর ময়ধয জীবেোপে করার আেন্দ উপয়ভাি করয়ে পায়র!এই 

সংয়োি সব ণো যখ্ািা রাখ্ুে। 

২২। যীশুে ক্াদে পডেচ্াডেত ক্রুন্ – কপো কহসায়ব , মকি ১৯:১৩ পয়ের উয়খখ্ 

অেুসায়র , আমায়ের সয়ব ণাচ্চ সুয়োি আয়ে আমায়ের সন্তােয়ের েীশুর কায়ে কেয়ে 

আসার। আপোর সন্তােয়ের আশীর্ব্ ণাে করার জেয েভয র কায়ে োচ্ঞা করুে। 

অেুধযায়ের একটট উপয়ভািয সময়ের মধয োয়ের পকরচাকিে করুে এবং আপকে 

েখ্ে বাইয়বি অধযেে করয়বে েখ্ে ঈশ্বরীে েীকেগুকির গুরুত্ব সহভাকিো করুে 

এবং একসয়ে োি ণোে মধুর সমে অকেবাকহে করুে। 

২৩। প্রশংসা – অয়েক সংসৃ্ককেয়ে পুরুষরা যে সমস্ত োরীয়ের সয়ে কমকিে হে 

অিবা জীবে োপে কয়র োয়ের কবরুয়দ্ধ কবকভন্ন মন্তবয তেরী কয়র। পরমিীে ৪:৭ 

পয়ে স্বামীরা কীভায়ব স্ত্রীয়ের েশংসা করয়ে পায়র োর একটট উোহরণ আয়ে: 



  অকে মম কেয়ে!েয কম সর্ব্ ণােসুন্দরী, যোমায়ক যকাে যোষ োই।   োি ণো করুে 

োয়ে আপোর মুয়খ্র কিাে আপোর স্ত্রী সম্মাে অেুভব কয়র এবং আেশ্চন্দে হে ! 

২৪। ধন্ভাণ্ডাে – সব যিয়ক বড় ধেসম্পে টাকা অিবা মূিযবাে ধােয  কেয়ে তেরী 

হে ো। অসংখ্য যিায়করা বস্তুিে সম্পে অিবা েয়শর জেয পকরবায়রর ময়ো 

োয়ের সব যিয়ক মূিযবাে সম্পে হাকরয়ে যফয়িে। যসই কারয়ণ, যে কবষয়ের 

েকৃেরূয়প মূিয আয়ে যসই কবেয়ে উপেুি েৃটষ্টভকে রো করার কবষে েত্নশীে 

হওোর জেয োি ণো করুে। (মকি ৬:২১) 

২৫। েক্ষ্তা – বাইয়বি কশো যেে যে কাজ হয়ে সোেভয র কাে যিয়ক পাওো 

উপহার, এবং আমায়ের যপশাে েেো োয়ের মাধযয়ম পকবে আিা আমায়ের 

সেম কয়রে এবং পকরচাকিে কয়রে। োোপুস্তক ৩৫:৩১ পয়ের উোহরণটট িে 

করুে যেখ্ায়ে সোেভয  বৎসয়িিয়ক েেো, সামি ণ এবং জ্ঞাে কেয়েকেয়িে। 

আপকেও, আজ আপোর সাময়ে যে কাজ আয়ে ো ভায়িাভায়ব করার জেয 

অেুয়েরণা এবং সামি ণ োয়ের জেয আপকেও েভয র কায়ে োচ্ঞা করয়ে পায়রে। 

২৬। আোধন্া –   সোেভয র উয়েয়শ ো াঁহার োয়মর যিৌরব কীত্তণে কর; পকবে 

যশাভাে সোেভয র কায়ে েকণপাে কর    (িীে ২৯:২)। যহ েভয , পকরবার কহসায়ব 

এবং চায়চণর সায়ি একসয়ে আমরা যোমার েশংসা করয়ে চাই, েয কম যক ো বুঝয়ে 

চাই – েয কম সব ণশশ্চিমাে, পকবে এবং কৃপামে ঈশ্বর। েয কম েশংসার ময়ধয বাস 

কয়রা! আমরা যোমার োয়মর আরাধো ককর!  

২৭।োডয়ত্ব –   োহাকেিয়ক উদ্ধার কর, োহারা মৃেয যর কায়ে েীে হইয়েয়ে, োহারা 

কা াঁকপয়ে কা াঁকপয়ে বধস্থায়ে োইয়েয়ে. . .     ( কহয়োপয়েশ ২৪:১১)। কর রুয়শর উপর 

েীশু খ্রীষ্ট মােবজাকেয়ক অেন্তকািীে শাশ্চস্ত এবং মৃেয য যিয়ক উদ্ধার কয়রকেয়িে। 

ো াঁয়ক কবশ্বাস করার দ্বারা, একজে বযশ্চি অেন্ত জীবে িাভ করয়ে পায়র। োকেত্ব 

গ্রহণ করুে। সুসমাচায়রর বােণাটট সহভাকিো করুে! 

২৮। পুরুষত্ব –   য়োমরা জাকিো িাক, কবশ্বায়স ো াঁড়াইো িাক, বীরত্ব যেখ্াও, 

বিবাের হও    (১ ককর ১৬:১৩)। পরুুয়ষর চকরে শুধুমাে ঘয়ট ো ককন্তু োয়ের 

ইোয়ক অেশুীিে করয়ে হে। োয়েরয়ক যকােটা টঠক ো কেরূপণ করয়ে কশখ্য়ে 

হে, এবং োরা ঈশ্বয়রর বায়কযর বাধয হওোর কবষে েকশকেে হে। এই ধরয়ণর 

ঈশ্বয়রর একজে পরুুষ হওোর জেয োি ণো করুে। 

২৯।ঈশ্বদেে ভয় –   সোেভয র ভে জ্ঞায়ের আরম্ভ; অজ্ঞায়েরা েজ্ঞা ও উপয়েশ 

েযে কয়র    ( কহয়োপয়েশ ১:৭)। ঈশ্বয়রর েকে আমায়ের সদ্ধদ্ধ ভে হয়ে 



আমায়ের কেয়জয়ের মেয়ির জেয। এটট আমায়ের পাপ যিয়ক েয়ূর রায়খ্ এবং ো াঁর 

অেুশাসে অেুসরণ করার কবষয়ে আমায়ের পকরচাকিে কয়র। ঈশ্বর আমায়ের 

সম্মায়ের যোিয। যেয়ম কেকে ো াঁর পুয়ের বকিোয়ের মাধযয়ম আমায়ের পকরোণ 

কেয়েয়েে। 

৩০। ক্ততডতৃত্বভাে –    . . .আর ো াঁহারই স্কয়ন্ধর উপয়র কের ণেৃত্বভার িাককয়বা   

 ( কেশাইে ৯:৬)। এই পৃকিবীয়ে োয়ের েমো এবং েভাব আয়ে োয়ের উপয়রই 

কসদ্ধান্তগুকি কেভণর কয়র বয়ি ময়ে হয়িও, উৎসাকহে হে, আমায়ের ঈশ্বরই যশষ 

কিা বিয়বে। এই সময়ের ময়ধয, সরকায়র যে সমস্ত পরুুষ এবং মকহিারা আয়েে 

োয়ের েকে আশীর্ব্ ণায়ের জেয কবয়বকসম্মেভায়ব োি ণো করুে। 

৩১। প্রার্ ডন্া –   য়কাে কবষয়ে ভাকবে হইও ো, ককন্তু সর্ব্ ণকবষয়ে োি ণো ও কবেকে 

দ্বারা ধেযবাে সহকায়র যোমায়ের োচ্ঞা সকি ঈশ্বরয়ক জ্ঞাে কর    ( কফকিপীে 

৪:৬)।িভীর মােকসক আঘােেুি ঘটোগুকি, পাকরবাকরক ইকেহাস, স্বায়স্থযর 

সমসযাগুকি এবং যেকেবাচক কচন্তুগুকি েুশ্চিন্তা বৃশ্চদ্ধ করয়ে পায়র। সব যিয়ক ভায়িা 

কবষেটট পেন্দ করুে। আপোর সমসযাগুকি েভয র উপর অপ ণণ করুে এবং ো াঁর 

েকেকবধায়ের জেয েেীো করুে।   
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