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১। এ যুদেে রেব্তা – বাইবববে আমাবের সষৃ্টিকর্তা ঈশ্বর এবং জগবর্ রাজত্বকারী 

এবং মন্দাত্মার মবযে স্পি পার্ তকে তর্রী করা হবেবে এবং মানুবের সম্মান োবের 

অবশ্ে প্রবোজবনর ববেে বো হবেবে।‘এই যুবগর দেব অববশ্বাসীবের মন অন্ধ 

কবরোবে’ (২ কবর ৪:৪)। আপনার পবরবাবরর যারা সুসমাচার জাবন না র্াবের দচাখ 

দর্বক আশঁ্গুবো রু্বে দনওোর জনে ঈশ্ববরর কাবে প্রার্ তনা করুন। 

২। সঙ্গ– “কুসংসগ ত বশ্িাচার নি কবর (১ কবর ১৫:৩৩)। আমাবের সন্তানবের জনে 

এবং যারা অনে দোকবের অনুবমােবনর উপর বনেতর কবর র্াবের কাবে সঙ্গীবের 

চাপ একষ্টি বড় শ্র্ররু হবর্ পাবর। বনু্ধ, প্রর্বম ঈশ্ববরর রাবজের ববেে অবেেণ কবরা 

এবং শ্ীঘ্রই রু্বম ঈশ্বর দপ্রমী বহসাবব পবরবচর্ হবব এবং যারা দর্ামার সঙ্গী র্ারা 

আশ্ীর্ব্ তাে পাবব। 

৩। প্রডিক্ষণ – বশ্শুরা হবে দেজা বসবমবের মবর্া,র্াবেরবক সহবজই বুঝাবনা যাে 

এবং র্াবের দয বশ্ক্ষা দেওো হে র্া র্ারা সহবজই সর্ে ববে গ্রহণ কবর। “বােকবক 

র্ার গন্তবে পর্ানুরূপ বশ্ক্ষা দেও, দস প্রাচীন হইবেও র্াহা োবড়বব না”(বহবর্াপবেশ্ 

২২:৬)। ঈশ্ববরর পুরুে হন এবং দপ্রবম আপনার সন্তানবের কাবে র্ারঁ সর্ে 

সহোবগর্া করুন। র্াবের সমাবজ বনবেতশ্নার প্রবোজন দয সমাজ বাইববে সংক্রান্ত 

নীবর্গুবেবক প্রর্োখোন কবর। 

৪।সমপ ডণ – ‘দহ বৎস, দর্ামার হৃেে আমাবক দেও, দর্ামার চকু্ষ আমার পর্সমূবহ 

প্রীর্ হউক’ (বহবর্াপবেশ্ ২৩:২৬)। আমাবের হৃেবের সম্পূণ ত সমপ তবণর দর্বক কম 

দকানও বকেুই ঈশ্ববরর কাবে অপবরহায ত নে. দকানও মযেপন্থা দনই। পুরুে,দমৌবেক 

হন এবং পাপবক দকানও সুববযা দেববন না। র্ারঁ ক্ষমার জনে এবং অনুগ্রহ 

পুনরুদ্ধাবরর জনে দর্ামার প্রবোজন নম্রোবব স্বীকার কবরা! 

৫।প্রডতস্থাপন্– “দকননা অন্তঃকরণ হইবর্ কুবচন্তা,নরহর্ো, বেবেচার, দবশ্োগমন, 

দচৌয তে, বমর্োসাক্ষে, বনন্দা আইবস” (মবর্ ১৫:১৯)।প্রবর্েক পুরুবের হৃেবের 

প্রবর্স্থাপন প্রবোজন।এই কারবণই যীশু এই পৃবর্বীবর্ এবসবেবেন; যারা 

হাবরবেবগবেবে র্াবের অবেেণ করবর্ এবং রক্ষা করবর্ বর্বন এবসবেবেন। আপবন 

যবে ইবর্মবযেই র্ারঁ বশ্েে হন;র্াহবে পার্ তকে তর্রী করুন; অনেবের ত্রাণকর্তার 

কাবে পবরচাবের্ করুন। 



৬। অব্াধ্যতা –“কারণ দযমন দসই এক মনুবেের অনাজ্ঞাবহর্া দ্বারা অবনকবক 

পাপী ববেো যরা হইে...” (দরামীে ৫:১৯ক)।মানবজাবর্র অবাযের্ার জনে োেী 

আেম। আমরা র্ারঁ বংশ্ এবং পাপী বহসাবব জবেবে, পববত্র ঈশ্ববরর দর্বক পৃর্ক 

হবেবেোম। আপনার অবাযের্া স্বীকার করুন এবং আপনার পাপ স্বীকার করুন। 

খ্রীি আপনারও উদ্ধারকর্তা হবর্ চান। 

৭। ব্াধ্যতা – “...দর্মবন দসই এক বেক্তির আজ্ঞাবহর্া দ্বারা অবনকবক যাক্তম্ম তক ববেো 

যরা হইবব” (দরামীে ৫:১৯খ)।যীশু খ্রীি, ঈশ্ববরর পুত্র দশ্ে আেম বহসাবব এই 

পৃবর্বীবর্ জেগ্রহণ কবরবেবেন।বাযের্ার মাযেবম,বর্বন বনখুরঁ্ ববেোবন পবরণর্ 

হবেবেবেন এবং আেবমর অবাযের্ার জনে কর রুবশ্র উপর মূেে পবরবশ্ায 

কবরবেবেন। র্াবঁক ববশ্বাস করুন এবং আপবন যাক্তম্ম তক গবণর্ হববন। 

৮।ন্তুন্ জন্ম – “আবম দর্ামাবক সর্ে ববেবর্বে, নূর্ন জে না হইবে দকহ ঈশ্ববরর 

রাজে দেবখবর্ পাে না” (দযাহন ৩:৩)। প্রকৃর্, উদ্ধাবরর যম ত হবে ঈশ্ববরর উবেোগ। 

দয দকউ র্ারঁ পুত্র, যীশু খ্রীবি ববশ্বাস কবর বর্বন র্াবঁক একষ্টি নরু্ন হৃেে, নরু্ন এবং 

অনন্ত জীবন বেবর্ চান। আপবন যবে ববশ্বাস কবরন বর্বন আপনাবক একষ্টি নরু্ন 

হৃেে দেববন যার মবযে ঈশ্বর র্ারঁ দপ্রম এবং ক্ষমর্াসহ রাজত্ব কবরন। 

৯। পডেডিডত – “আবম দ্রাক্ষাের্া, দর্ামরা শ্াখা; দয আমাবর্ র্াবক, এবং যাহাবর্ 

আবম র্াবক, দসই বেক্তি প্রচুর ফবে ফেবানর হে” (দযাহন ১৫:৫)। একষ্টি ফেবহনকারী 

শ্াখা কখনও স্বাযীন র্াকবর্ পাবর না। এর দ্রাক্ষাের্ার সবঙ্গ জীববর্, তজববক সম্পকত 

র্াবক এবং আপবন যবে খ্রীবি ববশ্বাসী হন র্াহবে আপনার দক্ষবত্রও এিা সর্ে।র্াহবে 

আপনার নরু্ন পবরবচবর্বর্ জীবনযাপন করুন; আপবন ঈশ্ববরর সন্তান। 

১০। েে – এর দ্বারা সহবজই দবাঝা যাে দয আপবন ঈশ্ববরর আত্মা দ্বারা চাবের্ 

হবেন নাবক আপবন আপনার পুরার্ন পবর্ চাবের্ হবেন। একজন প্রকৃর্ পুরুে 

হন, সাহসী এবং নম্র হন। আপনার পবরবাবরর সেসেবের বেুন দয র্ার মবযে ঈশ্ববরর 

আত্মার কাজ র্ারা দেখবর্ পাবে বক না। “বকন্তু আত্মার ফে দপ্রম, আনন্দ, শ্াবন্ত, 

েীর্ তসবহষু্ণর্া, মাযুয তে, মঙ্গেোব, ববশ্বস্তর্া, মেুৃর্া, ইক্তিেেমন” (গাোর্ীে 

৫:২২,২৩)। 

১১। মদন্ান্ীত – “দহ প্রেু, কবেক সমে আবম কল্পনা করবর্ পাবর না দয, দয দকউ 

আমাবক চাইবর্ পাবর, বকন্তু রু্বম আমাবক চাও!রু্বম আমাবক মবনানীর্ কবরবো। 

রু্বম আমাবক ‘খ্রীবি’ র্াকার জবনে মবনানীর্ কবরবো যাবর্ আমরা একসবঙ্গ র্াকবর্ 

পাবর। দহ প্রেু, খ্রীিবক োে করবর্ দেওোর জবনে দর্ামাবক যনেবাে। আমার মবযে 

দর্ামার উপবস্থবর্র জবনে আবম কৃর্জ্ঞ” (ইবফেীে ১:৪)। 



১২।েত্তক্ত্ব – “দহ প্রেু, ঈশ্ববরর পবরবাবর আমাবক অন্তেূতি করার জনে দর্ামাবক 

যনেবাে!যবেও আবম বেোববের ভ্রি সন্তান বেোম, র্বু রু্বম আমাবক েত্তক পুত্ররূবপ 

গ্রহণ কবরবেবে। রু্বম আমাবক দর্ামার সবঙ্গ যুি কবরবেবে এবং আমাবক ঈশ্ববরর 

সন্তান কবরবেবে। আবে দর্বকই এষ্টি দর্ামার পবরকল্পনা বেে এবং এই ববেেষ্টি 

দর্ামার কাবে মহা আনন্দ এবনবেে। এবর্া দপ্রমমে বপর্া হওোর জবনে দর্ামাবক 

যনেবাে!” (ইবফ ১:৫) 

১৩। জীডব্ত ব্ডে – “বপ্রে ঈশ্বর, বনবজবক দর্ামাবক দেওোর দ্বারাই দর্ামার দসবা 

করার আমার একমাত্র পর্। দযবহরু্ রু্বম জাবনা আমার জনে সব দর্বক োবো বক, 

দসবহরু্ আবম আনবন্দর সবঙ্গ আমার দেহ একষ্টি সুপ্রাপে পাত্র বহসাবব দর্ামার কাবে 

উপবস্থর্ কবর। আমার মবযে বাস করার জবনে আবম দর্ামাবক বনমন্ত্রণ করবে। 

আমার মবযে দর্ামার র্র কবরা এবং দর্ামার পর্ আমার পর্ কবরা। দর্ামার কাবে 

জীববর্ ববে হবে আবম সম্মাবনর্ হই।” (দরামীে ১২:১) 

১৪। অসম্ভদব্ে ঈশ্বে – “দহ ঈশ্বর, অবনক ববেে আমার কাবে অসম্ভব ববে মবন 

হে, বকন্তু র্ারপর আবম দর্ামার বেবক এবং আমাবের প্রেুর জবের অবেৌবকক 

কাবজর বেবক র্াকাই। আবম বুঝবর্ পাবর দয দর্ামার কাবে দকান বকেুই অসম্ভব 

নে। দর্ামার োস বহসাবব, আমার জীববন অসম্ভব ববেেগুবেবক সম্ভব করার জনে 

আবম দর্ামার উপর আস্থা রাবখ।র্াৎক্ষবণক বাযের্ার মবযে দর্ামার প্রবর্ সাড়া বেবর্ 

আমাবক সাহাযে কবরা। (েূক ১:৩৭-৩৮) 

১৫। প্রকৃ্ত আোধ্ন্াক্ােী – দসই কারবণ আবম বনবজবক দর্ামাবক বেই যাবর্ রু্বম 

আমার মাযেবম কাজ করবর্ পাবরা। দর্ামার আত্মার ডাবক সাড়া দেওোর ববেে 

আমাবক বাযে কবরা এবং সাড়া জীবন আবম দযন দর্ামার প্রশ্ংসা করবর্ পাবর।” 

(মবর্ ২:১-২,১৩-১৪) 

১৬।প্রার্ ডন্া – “যাবম তবকর ববনবর্ কায তসাযবন মহাশ্ক্তিযুি” (যাবকাব ৫:১৬খ)। 

আমার হৃেে বক প্রেুবক সন্তুি করার ববেেষ্টিবক দফাকাস কবর? যবে র্াই হে, র্াহবে 

ঈশ্বর আমার প্রার্ তনার উত্তর দেববন এবং আমার জনে যা সব দর্বক মঙ্গেজনক র্া 

করববন ববে অবগর্ হওোে আবম আস্থার সবঙ্গ প্রার্ তনা করবর্ পাবর। 

১৭।দপ্রমময় ঈশ্বে – “দর্ামার সমস্ত অন্তঃকরণ, দর্ামার সমস্ত প্রাণ ও দর্ামার 

সমস্ত মন বেো দর্ামার ঈশ্বর প্রেুবক দপ্রম কবরবব” (মবর্ ২২:৩৭)।আমরা যাবক 

োবোবাবস অর্বা আমরা যা োবোবাবস আমাবের জীবন র্া প্রবর্ফবের্ কবর। কর্াে 

এবং কাবয ত ঈশ্বরবক োবোবাসার দর্বক অবযক গুরুত্বপূণ ত এবং পুরস্কাবরর ববেে 

আর বকেুই দনই। এিাই সমস্ত পার্ তকে তর্রী কবর এবং উত্তম এবং সম্পূণ ত জীববনর 

প্রবর্ চাবের্ কবর। 



১৮। আপন্াে প্রডতব্াসীদক্ রপ্রম ক্রুন্ – “দর্ামার প্রবর্বাসীবক আপনার মর্ 

দপ্রম কবরবব” (মবর্ ২২:৩৯)। ঈশ্বরবক োবোবাসা প্রবর্বাসীবক োবোবাসার বেবক 

প্রবাবহর্ হে।এই োববই আমাবের জীবন সম্পূণ তর্া খুবঁজ পাে। দক আমাবের 

প্রবর্বাসী এবং কীোবব আপবন র্ার প্রবর্ আপনার োবোবাসা এবং মঙ্গেোব 

প্রেশ্ তন করববন দসই প্রশ্ন ক্তজজ্ঞাসা করার জবনে আপবন বক প্রস্তুর্? 

১৯। টাক্া এব্ং সম্পে – “দর্ামরা ঐশ্ববয তের বাহুেে হইবে র্াহাবর্ মন বেও না” 

(গীর্ ৬২:১০খ)। উপবোগ করার জনে এবং যনযেক্ষর্ার জবনে ঈশ্বর আমাবের 

িাকা এবং সম্পে দেন। যখনও সুবযাগ পাববন অনেবের মঙ্গে করুন এবং প্রেুর 

আশ্ীর্ব্ তাবে আপনার র্র উপবচবে পড়বব। 

২০।স্বেীয় উদেিয – “পবর ঈশ্বর কবহবেন, ‘আমরা আমাবের প্রবর্মূবর্ তবর্, 

আমাবের সােৃবশ্ে মনুেে বনম তাণ কবর’ ... পুরুে ও স্ত্রী কবরো র্াহাবেগবক সষৃ্টি 

কবরবেন...র্ারপর সোপ্রেু ... এক স্ত্রী বনম্ম তাণ কবরবেন ও র্াহঁাবক আেবমর বনকবি 

আবনবেন” (আবে ১:২৬,২৭; ২:২২)।প্রকৃর্ দপৌরুেত্ব দযৌনর্াবক ঈশ্ববরর একষ্টি 

উপহার বহসাবব গ্রহণ কবর যাবর্ দস ঈশ্বর করৃ্তক প্রেত্ত সহকাবরণীর প্রবর্ র্ার 

োবোবাসা প্রকাশ্ করবর্ পাবর। 

২১।সঠিক্ অডিপ্রায়গুডে – আমরা যখন অনেবের সাহাযে কবর, র্খন আমাবের 

প্রবর্োবন বকেু পাওোর প্রর্োশ্া করা উবচর্ নে। প্রার্ তনা করুন যাবর্ পুরস্কাবরর 

জনে প্রেুর উপর আস্থা দরবখ ঈশ্বর আপনাবক ববশুদ্ধ অবেপ্রােসহ অনেবের দসবা 

করবর্ সাহাযে কবরন (১ বপর্র ৫:২)। 

২২।িতুে এব্ং সেে – “ঈশ্বর যখন খ্রীবির সম্পবকত আমাবের সাক্ষেোবনর সুবযাগ 

বেবেন, র্খন আমাবের উদ্দবমর সবঙ্গ এবং বনেীকোবব র্া করা উবচর্।প্রার্ তনা 

করুন যাবর্ ঈশ্বর আপনাবক সাহাযে কবরন, আপবন দযন র্ারঁ রাবজের রাষ্ট্রেরূ্ 

বহসাবব সুসমাচাবরর প্রবর্ শ্র্ররুমবনাোবাপন্ন এই জগবর্ সবপ তর মবর্া চরু্র এবং 

কবপাবর্র মবর্া সরে হবর্ পাবর (মবর্ ১০:১৬)। 

২৩।ঐশ্বডেক্ রপ্রম – ঈশ্বর আমাবের এবর্া োবোবাবসন যা আমাবের পবক্ষ 

কখনও উপেবি করা সম্ভব নে। গ্রীক োোে র্ারঁ এই স্বগীে দপ্রমবক “আগাবপ” 

নাবম অবেবহর্ করা হবেবে, যা সবর্ব্ তাচ্চ দপ্রম এবং এই োবোবাসাই যীশু খ্রীিবক 

কর রুবশ্র উপর দর্বক আমাবের উদ্ধার করবর্ অনুপ্রাবণর্ কবরবেে। আমাবের 

জবনে র্ারঁ এই দপ্রম এবং সহানুেূবর্র জনে র্াবঁক যনেবাে বেন। (দযাহন ৩:১৬) 

২৪। ব্নু্ধত্বপূণ ড রপ্রম – ঈশ্বর দযমন োবোবাবসন দর্মনোবব আমরা কখনও 

োবোবাসবর্ পাবরনা। যাইবহাক, আমাবের োইববানবের আমাবের োবোবাসা 



উবচৎ। বনু্ধপূণ ত োবোবাসাবক গ্রীক োোে ববে ‘বফবেো’। বর্বন দযমন আপনাবক 

োবোবাবসন দসইোবব বর্বন আপনাবক আরও োবো হবর্ এবং আপনার 

সহববশ্বাসীবের প্রবর্ োবোবাসা দেখাবর্ এবং র্াবের প্রবর্ সহানুেূবর্ দেখাবর্ 

সাহাযে করববন। (১ দযাহন ৪:১১)। 

২৫।দশ্বতপত্র – আমরা যখন আমাবের জীবন যীশু খ্রীিবক বেই, বর্বন আমাবের 

অর্ীর্ ক্ষমা কবরন এবং আমাবেরবক নরু্ন সষৃ্টি কবরন (২ কবরন্থীে ৫:১৭)।আপবন 

যবে আপনার যন্ত্রণাপূণ ত বববাহ, আপনার পীড়নকারী স্মবৃর্গুবোবক বনবে আবসন 

এবং যীশুর কাবে দেন এবং পরস্পরবক ক্ষমা কবরন,র্াহবে দকানও বকেুই র্র্ 

আর্ার্কারী হে না। বর্বন সব বকেু পুনরুদ্ধার করবর্ পাবরন।আপনার সম্পবকতর 

মবযে নরু্ন আনন্দ আনার জনে প্রেুর কাবে যাচ্ঞা করুন। 

২৬।ডিডত্ত – প্রবর্েকষ্টি বাবড়র োবঁড়বে র্াকার জনে েৃঢ় বেবত্তর প্রবোজন। একষ্টি 

সফে জীববনর বেবত্ত হবে “দর্ামার সমস্ত অন্তঃকরণ এবং দর্ামার সমস্ত প্রাণ এবং 

দর্ামার সমস্ত শ্ক্তি বেবে দর্ামার সোপ্রেু ঈশ্বরবক োবোবাসা” (বদ্ব:বব: ৬:৫)। 

২৭।সডিষু্ণতা – সবহষু্ণর্া হবে পববত্র আত্মার ফবের একষ্টি অংশ্ এবং নরু্ন 

বনেবম দবশ্ কবেকবার এই ববেেষ্টির উবেখ করা হবেবে (গাোর্ীে ৫:২২; ইবফ ৪:২; 

কেসীে ১:১১)।র্বর, সন্তানবের সবঙ্গ, কম তবক্ষবত্র এবং অনোনে সমে কীোবব 

আপনার আববগগুবোবক বনেন্ত্রণ করবর্ হবব র্া বশ্খুন।এষ্টি হবে ঈশ্ববরর সবঙ্গ 

আপনার কী যরবণর সম্পকত আবে র্া প্রকাশ্ কবর – দহ ঈশ্বর আমাবক সবহষু্ণ হবর্ 

সাহাযে কবরা! 

২৮।পুঠি – বাইববে হবে ঈশ্ববরর বাকে, এষ্টি হবে যীশুর জনে আমাবের 

োবোবাসার পুষ্টিসাযবনর উৎস। একজন বেক্তি যখন প্রবর্বেন বাইববে পাঠ,যোন 

এবং প্রার্ তনার মবযে বেবে র্ার অনুযোবনর মাযেবম ঈশ্ববরর সবঙ্গ সমে অবর্বাবহর্ 

কবর, র্খন র্ার ফে হবে ঈশ্ববরর ইো দ্বারা র্ার হৃেে শ্ক্তিশ্ােী এবং পবরচাবের্ 

হে। প্রার্ তনা করুন যাবর্ দকানও বকেুই প্রেুর সবঙ্গ আপনার সম্পবকতর মবযে 

হস্তবক্ষপ না করবর্ পাবর (বহবর্াপবেশ্ ৮:১৭)।            
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