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“ যিদ আপিন সিত�কােরর বাধ�তার িশষ�� চান, বড় 

ফাত এিরেয় জান। পরবত� সভায় এটা িজ�াস না 

কের �কান কাজ বা ল�� িনধ�ারণ করেবন না। 

অকৃতকায� হেয়/ হওয়ার পর িজ�াস করা বাধ�তায় 

িশষ�� গঠন করার �থম ভুল/ মতুৃ�। 
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T4T–এরনীিত 

মিথ ২৮:১৮-২০ পেদ যী� আমােদর আেদশ কেরেছন : 

 অেপ�ােথেকহারােনােদর কােছ যাও (�ধ ু

আম�ন) এবং চােচ�  আসার জন� 

আম�ন জানাও, ইত�ািদ। 

 িক বা িকভােব তারা িব�াস কের তা 

বলার �থেক তােদরেক �িশ�ন দাও 

বাধ� হবার জন� এবং 

 যী� যা বেলেছন / আেদশ কেরেছন 

তার বাধ� হেত সবাইেক িশ�া দাও। 

যী�র িশস�েদর দ�ু িবষয় িশখেত হেয়েছ --১। 

যী�েক অনুসরন করা, ২। মানুষ ধরা �জেল (মাক�  

১:১৭)। 

মানুষ হারােনা হক বা জয় করা হক। যিদ �কউ 

হারােনা হয়, তােদর কােছ সা�ী হন। যিদ �কউ জয়ী 

হয়, তােদর িশস� করার জন� আম�ন জানান। 
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িশ�া১: পির�ােণরিনর�য়তা 

অিভন�ন, তুিম �গ�� িপতার স�ান (��িরত ১৭:২৮-

২৯) এই মেম� তুিম ঈ�েরর সােথ নতুন স�ক�  করেত 

পার এবং তারঁ সকল �িত�া �হন করেত পার। 

৯। �দখ, িকভােব আমরা যী� ি�ে�র মেধ� িদেয় অন� 

জীবন লাভ করেত পাির। 

 (১) পােপর ফলাফল/�বতন িক? 

(িযশাইয় ৫৯:২) 

................................................................

................................................................

................................................................ 

 (২) মানষু িবিভ� পথ অনুসরন করার �চ�া 

কের ঈ�রেক �খাজঁার জন�, িক� অকৃতকায� হয়, 

�কন? 

(ইিফ ২:৮-৯) 



4 
 

................................................................

................................................................

................................................................ 

 (৩) ঈ�র িকভােব তাঁর কােছ আমােদর �টেন 

�নন? 

(১) িপতর ৩:১৮) 

................................................................

................................................................

................................................................ 

*পির�ােনর পথ 

ক। যী�েত পাপমুি� + �তামার িব�াস + 

অনুতাপ=পির�ান 

ঈ�র কেরেছন যা িতিন �চেয়েছন (মৃতু� এবং 

পুন�থান)?....................হ�া.......................না। 

তুিম িক কেরছ যা তুিম �চেয়ছ (িব�াস এবং 

অনুতাপ)? ........................হ�া.ঁ..................না। 

যিদ �তামার িব�াস থােক তেব তুিম পির�ান পােব! 
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FM হল িশষ�� গঠন আে�ালন UPGs এর মেধ� িদেয়। 

পুরাতন িব�াস : FM সংঘািয়ত কের আমরা যা UPGs 

এর মেধ� িদেয় কির। 
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পুরাতন িব�াস : অ�েলর মানুষ/ সাধারন মানুষ চাচ�  

গঠন করার জন� �যাগ�তা- স�� না। 

নতুন িব�াস : কায�কর িড, �, এস 

কায�কর িড, �, এস িশস� উৎপাদন করেত একজন �ক 

উৎপাদন কের। 

পুরাতন িব�াস : িড, �, এস িশস� রচনা কের। 

নতুন িব�াস : সংখ�া িনণ�য় করা 

আমােদর ন�তার সিহত কায� স�াদন করেত হেব, 

ধরন এবং �ুল হল আমরা যা ই�া কির তাঁর আেলা। 

পুরাতন িব�াস : অন�ুান এবং �ুল সমান ভােলা 

ফলাফল। 

নতুন িব�াস : িশ�ক �ক িশ�া �দওয়া। 

আমরা িশস� ��ত কারকেদর ��ত কর/ িশস� কির। 

আমরা িশ�কেদর িশ�া �দই। 

পুরাতন িব�াস : আমরা �াথিমক ভােব চাচ�  গঠনকারী 

নতুন িব�াস :  িশষ�� গঠন UPGs. 
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 ২। যী� িক �িত�া কেরেছ যারা তােক 

অনুসরন কেরেছ তােদর �িত? 

(�যাহন ১০:২৮) 

................................................................

................................................................

................................................................

.. 

 ৩। অন� জীবন মােন তুিম সারা জীবন �বেচ 

থাকেব তা নয়। ঈ�েরর সােথ জীবন মােন আমরা 

পিব�, ধািম�কতা, দয়ালু এবং শি�শালী জীবনযাপন  

করেত স�ম।  

 ৪। যী�েত িব�াস করাই �য তাঁর অন� জীবন 

আেছ তা নয়, নতুন জীবন �� করার মেধ� িদেয় 

তােক বুঝেত হেব তারঁ মেধ� শাি�, সুখ, এবং �িত� 

মুহূেত�  ঈ�েরর কৃপা আেছ। 

তুিম িক জান �য তুিম পির�ান �পেয়ছ? 

.....................হ�াঁ ..................না। 
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তুিম িক জান �য তুিম অন� জীবন �পেয়ছ? 

..................হ�াঁ ...............না। 

উপসংহারঃ ....................................আিম 

পির�াণ �পেয়িছ। ...............আিম পির�াণ পাইিন। 

......................................................আিম 

িনি�ত না।  

 

** যিদ �কহ ি�ে�েত থােক, তারঁ আেছ নূতন 

........................................, �সই�িল 

........................ হইয়ািছল, �সই�িল 

.................................হইল। (২ কির ৫:১৭) 

যারা পির�াণ �পেয়েছ তারা পিরবত� ন হয়। �তামার িক 

�কাণ পিরবত� ন ল�� কেরছ? 

-------------------- িভতেরর শাি� -----

---------------- পাপ স�ে� সেচতনতা। 

----------- �িতিনয়ত ঈ�েরর শাি� অনুভব করা 

-------------ঈ�েরর বাক� পরার আ�হ। 
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নতুন িব�াস : ব�ু�পণূ� ভােব জবাবিদিহতা 

কােজ দােসর মেনাভাব �দখােনা এবং ই�াকৃত ভােব 

ব�ু�পূণ� আচারন করা 

পুরাতন িব�াস : আপিন একজন YWAMer �ক বলেত 

পারেবন না িক করেত হেব। �কউ আমােদর পিরচালনা 

এবং ফলাফল িনেয় �� করেত পারেব না। 

নতুন িব�াস : সাধারন �িশ�ন 

“কাজ” এবং “সময়” িশ�া িশষ�� গঠন করেত যী�র 

মত পিরচালনা করেত হয় YWAM �য ভােব �ভাব 

রােখ। 

পুরাতন িব�াস : সাফেল�র জন� �ধু যারা চাচ�  গঠন 

কের তােদর িড, �, এস করা দরকার। 

নতুন িব�াস : �েত�ক িব�াসী যু� থাকা 

�েত�ক িব�াসী এক� নতুন িশষ�� দল গঠন করেত 

পাের। YWAM এ যু� না হেয় ও তারা অ�েলর 

মানুষেদর �ক িশস� করেত পাের, এটা একটা ফল�স 

ধারনা। 
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নতুনিব�ােসর 

নতুন িব�াস : ঈ�র এটা করেবন। 

ঈ�র পােরন এবং িতিন আমােদর মেধ� িদেয় িশষ�� 

গঠন করার কাজ করেবন। 

( পুরাতন িব�াস : িড, এম, িড, এস এক� ভােলা 

ধারনা, িক� বা�ব জগেতর ফল অনভুব কের না।) 

নতুন িব�াস : ফসল পাকা 

মানুষ আেছ যারা ফসল কাটার জন� পাকা �িত ইউ, 

িপ, িজ। 

পুরাতন িব�াস : আমার মানষু দল খবু �িতেরাধী 

িড,এম,এম �দখেত। 

নতুন িব�াস : ফেলর জন� যেথ� 

আমােদর উ�ম ফলাফল পাওয়ার জন� যেথ� আেছ। 

মেন হয় আমােদর িভ� ভােব করা উিচত। 

পুরাতন িব�াস : অিধক কম�, অিধক �লাক, অিধক 

টাকা এবং অিধক �ুল সমান ভােলা ফলাফল। 
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---------------------- �মায় শাি� অনভুব 

করা ------------------পাপেক পরাভুত করা। 

----------------- ভােলা হওয়ােয় দিৃ�ভি� 

রাখা ---------------- অপেরর িবষেয় িচ�া 

করা। 

 

** যিদ তুিম পনুুরায় পাপ কর, তুিম িক তখনও 

পির�ান �া� থাক? (ইি�য় ৬:৪-৮ ; ১০:২৬)। 

(১ �যাহন ১:৯) 

................................................................

..............................................................। 

(১ �যাহন ১:৬-৭) 

................................................................

..............................................................। 

** আনে�র সিহত তুিম �তামার আি�ক জে�র সনদ 

পুরন কর। 

িদন ......... মাস ............ বছর, তািরেখ আিম 

যী� ি��েক আমার মিু�দাতা িহেসেব �হন কেরিছ। 
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িতিন আমার পাপ �মা কেরেছন এবং আমার �ভু 

হয়েছন এবং আমার জীবন িনয়�ন কেরন। এখন 

আমার নতূন সৃি� হল এবং আিম ঈ�েরর স�ান হলাম। 

আিম তােক অনুসরেনর মেধ� িদেয় এক� নূতন জীবন 

�� কেরিছ। 

�া�র : 

*** বাইেবল পদ মখু� কর... (১ �যাহন ৫:১২) 

***যখন তুিম এই মহা পির�ান �হন কর তখন 

�তামার জীবেন আন� ও শাি� থাকেব! �থম িবষয় 

হল তুিম এই িবষয় অপেরর সােথ �শয়ার করেব। তুিম 

এই িবষয় ৫ জন �লােকর কােছ বল আজ যা তুিম 

িশেখছ। বাি�গত ভােব �শয়ার কর এবং িশ�া দাও। 

এই স�ােহ িশ�া িদেত থাক এবং পেরর স�ােহর জন� 

৫ জেনর তািলকা বানাও। এটা হল মহা সংবাদ যা 

ঈ�র চান, �যন সবাই পির�াণ পায়। 
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T4T Outline 

১। পালেকর 

তদারক – আপিন 

িকভােব করেছন? 

২। আরাধনা 

 

৩। যী�েক 

অনুসরেনর মেধ� 

িদেয় জবাবিদিহতা 

এবং উৎযাপন – 

�শষ স�ােহ িশ�ার 

মেধ� িদেয় আপিন 

িকভােব ঈ�েরর 

বােক�র বাধ� 

হে�ন? 

৪। দশ�ন �ক 

রাখা 

৫। নতুন ভােব 

নতুন িশ�ার 

মেধ� িদেয় 

ঈ�েরর বাক� 

�শয়ার করা। 

�ছাট রাখুন – 

তারা যা করেব 

তাই তােদর 

িদন, বুঝা, 

পালন করা, 

এবং অপরেক 

�দওয়া। 

৬। বাইেবল পড়ায় 

অংশ �হন কের �� 

ক�ন। 

১। আপিন িক পছ� 

কেরিছেলন? িক 

কেরনিন? 

২। আপিন ঈ�র 

স�েক�  িক িশেখেছন? 

৩। আপিন মানষু 

স�েক�  িক িশেখেছন? 

৪। আপিন িকভােব 

বাধ� হেবন? 

 

অনুশীলেনর ল�� 

একজনেক আ�িব�াসী 

কের এবং �যাগ�তা- 

স�� কের �য অন� 

�ক িশ�া িদেত পাের। 
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�থম উপসনা – ��িরত ২:৪২–৪৭ 

িপতর �খাঁড়ােক সু� করেলন– ��িরত ৩:১–১০ 

অত�াচার�� ��িরতরা– ��িরত ৫:১৭–৪২ 

�শৗেল‘র �পা�র– ��িরত ৯:১–১৯ 

িপতর �জল �থেক পািলেয় �গেলন– ��িরত ১২:১–১৭ 

�পৗেলর �থম িমশনারী যা�া– ��িরত ১৩–১৪ 

নতুন িয�শােলম– �কািশত বাক� ২১: ১–২২ 
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অনুশীলন২: �াথ�নাবুঝেতপারা। 

�েত�ক িশ�র নতুন জীবন দরকার, তাঁর পির�ােনর 

িনি�য়তা দরকার। তা আমরা অনশুীলন ১ (এবং 

১খ) �দেখিছ। যখন এক� িশ� জ� �হন কের তখন 

তাঁর �াস �নয়া লােগ। এই অধ�ায় �াথ�নার িবষেয় 

�তামােক িশ�া �দওয়া হেব িকভােব তুিম �তামার 

আি�ক জীবেনর �াস িনেত পার। 

�াথ�না  হল ঈ�েরর সােথ কথা বলা। যখন তুিম 

�াথ�না কর, তখন �তামােক �খালা মেনর এবং খাঁ� 

হেত হেব, এিক ভােব যী� ঈ�েরর সােথ এবং তারঁ 

িশস�েদর সােথ কথা বেলেছন।  

৯। �কন আমােদর �াথ�না করা দরকার? 

ক। এ� ঈ�েরর আেদশ। 

“তুিম .................................... �াথ�না। 

(লুক ১৮:১) 

এবং আ�ায় �াথ�না করেব ........................ 

(ইিফ ৬:১৮) 
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খ। �াথ�না �তামার দরকার ঈ�েরর পিরচালনা 

খুঁজার জন�। 

�তামার সব িকছু িনে�প কর 

..................তাঁর উপর, কারন ...............” (১ 

িপতর ৫:৭) 

যিদ তুিম ........................... আমার উপর, 

আিম �তামােক �দখাব ................................. �য 

তুিম .......................................... (িযিরিময় 

৩৩:৩) 

গ। �তামার �েয়াজেন তুিম দয়া �হন কর এবং 

অনু�হ যাচঞা কর ( ইি�য় ৪:১৬) 

িকভােব আমরা ঈ�েরর অনু�েহর িসংহাসেনর 

সামেন �যেত পাির? 

............................................................... 

আমার িক যাচঞা করব এবং খুজঁেবা ?  

ঘ। �কান �কান িবষেয়র জন� আমােদর �াথ�না 

করা দরকার? 
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মি�ের যী�– লুক :৪১–৫২ 

যী�‘র পরী�া – মিথ৪–১–১১ 

যী� �শখােলন িনকিদম �ক– �যাহন ৩:১–২১ 

যী� এবং সমরীয় নারী – �যাহন ৪:৪–৪২ 

যী� ঝড় থামায়– মিথ – ৮:২৩–২৭ 

যী� ৫০০০ �লাকেক খাওয়ােলন– মিথ ১৪:১–১২ 

যী� জেলর উপের হাঁটেলন– মিথ ১৪–২২–৩৬  

�ক সবেথেক বড়– মিথ ১৮:১–৬ 

যী� জ��েক ভােলা করেলন– �যাহন–৯:১–৩৪ 

ভাল সমিরয়ার গ�– লুক ১০:২৫–৩৭ 

�মির এবং মাথ�া– লুক ১০:৩৮–৪২ 

যী� ৭২ জনেক পাঠােলন– লুক ১০:১–১১ 

যী� মৃতু� �থেক লাসার �ক উ�ার করেলন– �যাহন 

১১:১–৪৬ 

ধনী ব�াি�– মিথ ১৯:১৬–৩০ 

শকিরয়– লুক ১৯:১–১০ 

যী� মি�ের–মিথ ২১:১২–১৭ 

Triumphal Entry- Matt 21:1-11 

িবধবার দান– মাক�  ১২:৪১–৪৪ 

যী�র পরী�া এবং �ুশিব�– মিথ ২৭ 

সমািধ এবং পুন��াপন– মিথ মিথ ২৭:৫৭–২৮:১৫ 

ই�ায়ুর পেথ– লুক ২৪:১৩–৩৫ 

যী� এবং িপতর– �যাহন ২১:১–২৫ 

যী�র �গ�ারাহন– ��িরত ১:৪–১১ 
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বংশানু�িমক/ কালানু�িমক  ইিতহাস 

পুরাতন িনয়ম 

সৃি� আিদপ�ুক ১:১–২:৩ 

আদম এবং হবা – আিদপু�ক ১:২৬–৩:২৪ 

বন�া – আিদ ৬:৯–৯:১৭ 

অ�াহােমর সােথ ঈ�েরর অ�ীকারপ�–  

আিদপু�ক ১২:১–৯ 

অ�াহাম পরীি�ত– আিদপ�ুক ২২:১–১৯ 

মসীর জ�– যা�াপু�ক ১:৮ 

মসী এবং জল� �ঝাপঝার– যা�াপ�ুক –৩:১–১৫ 

ঈ�র ��িরত দশ� উপ�ব– ৭:৬–১১:১০ 

দাস� মুি� ধম�য় উৎসব– যা�াপ�ুক ১২ 

দশ আ�া– যা�াপু�ক ১৯:১–২০:২১ 

দায়ুদ এবং গিলয়াত ১ সমুেয়ল ১৭ 

এিলয় এবং পাহােড় স�াসী– ১ রাজাবলী ১৮–৪৬ 

�� �থেক সু� নামান– ২য় রাজাবলী ৫ 

�জানা– �জানা ১–৪ 

নিহিময়‘র পুনরায় �দয়াল �তরী করা –  

নিহিময় ২: ১–১৮ 

দািনেয়ল এবং জল� চু�ী – দািনেয়ল৩ 

নতুন িনয়ম 

যী�র জ� – লুক:২:১–৭ 
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“�কান িবষেয় উি�� হইয়না, িক� �াথ�না এবং 

যাচনা �ারা ..................... কর, ধন�বাদ এবং 

উপ�াপন কর ...........................ঈ�েরর কােছ, 

িযিন সবিকছু জােনন , িতিন �তামার �দয় এবং মন 

�ক যী� ি�ে�র কােছ িনেয় যােবন। (িফিল ৪:৬-৭)। 

** �াথ�নার িতন� উ�র 

হ�াঁ সবুজ বািত এিগেয় চলা 

না লাল বািত এিগেয় না চলা 

অেপ�া করা হলুদ বািত, ঈ�র উ�র �দন নাই, 

অেপ�া করা। 

*** �াথ�নার মলূ িবষয় : বাইেবেলর পদ এবং 

�াথ�নার মলূ িববরেনর মেধ� এক� লাইন আঁক। 

�শংসা : ঈ�েরর �কৃিতর �শংসা কর। (১ �যাহন 

১:৯) 

ধন�বাদ : ঈ�েরর অনু�েহর জন� ধন�বাদ দাও। ( 

িফিল ৪:৬-৭) 
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চাও : ঈ�েরর কােছ চাও িনেজর �েয়াজেনর জন� 

(গীত ১৩৫:৩) 

মধ��তা : ঈ�েরর কােছ চাও অপেরর �েয়াজেনর জন� 

(১ িথস ৫:১৯) 

পাপ �ীকার : িনেজর পাপ ঈ�েরর কােছ �ীকার কর 

(১ িতমিথয় ২:১) 

*** ঈ�েরর ইে�র িতন� পাঠ। 

 ১। ঈশর আমােদর যা আেদশ কেরেছন। এই তা 

যা ঈ�র আেগই স�� কেরিছেলন। এটা কখনও 

পিরবত� ন হেব না �তামার �াথ�নায়। ( �িতবাসীেক 

িনেজর মত ভােলাবােসা।) 

 ২। ঈ�র যা অনুমিত �দন। মােঝমেধ� যিদ 

আমরা ঈ�েরর কােছ �ীকার কির, িতিন আমােদর 

অনুমিত �দন িকছু �হন করার, িক� আমােদর দািয়� 

িনেত হেব যা আমরা �হন কির। (যা ঈ�েরর আদশ� 

আমােদর জন� না) 

 ৩। িক ঈ�েরর কােছ আন�জনক। (�রামীয় 

১২:২) 
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৩। �িশ�ক �ক িশ�া �দন (যারা এই একই 

ভােব অন�ান�েদর িশ�া িদেব) 
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 ঈ�েরর ই�া �যন �িত� ি�ি�য়ান এক� 

কের দল �� কের, তাঁর পিরবার এবং 

ব�ুবা�বেদর মােঝ সসুমাচার �শয়ার করার 

জন�। ঈ�র তাঁর পিরবারেক অেনক আশীব�াদ 

করেবন। 

��িরত ২:৪৬-৪৭) 

........................................................

........................................................

........................................................

আপনার সােথ সােথ ঈ�েরর আহ�ােন সাড়া 

�দওয়া উিচত �াথ�নায় ি�ে�র �দহ হইেয় ওঠার 

জন�। যাচঞা কেরন এই িবষয় �যন এটা করার 

মেধ� িদেয় ঈ�র আপনােক আশীব�াদ কেরন। 

১। �ভুর উপর িব�াস �াপন করার জন� 

মানুষেক পিরচালনা �দন। 

২। অ�ত এক� নতুন চাচ�  অথবা পািরবািরক 

দল �� ক�ন( আপনার িনেজর বািড়েত 

অথবা �যেকােনা জায়গায়)। 
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*** নূতন দিৃ�ভি� �াথ�নার ফল। 

দিৃ�ভি�       বাইেবল 

পদ 

িব�াস থাকা      যাকব 

১:৬ 

স�ক ��রনা থাকা     যাকব 

৪:২-৩ 

পাপ �ীকার করা      গীত 

৬৬:১৮ 

ঈ�েরর ই�া অনসুাের চাও    ১ �যাহন 

৫:১৪ 

িব�ােসর �দয় িনেয় �াথ�না কর   লুক 

১৮:১ 

*** কায�করী �াথ�নার িনেদ�শাবলী 

 ১। যী�র নােম �াথ�না কর (�যাহন ১৪:১৩) 

কারন আমরা �ধু যী�র মেধ� িদেয় ঈ�েরর কােছ 

আসেত পাির (�যাহন ১৪:৬) 
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 ২। আেমন বলার মেধ� িদেয় �াথ�না �শষ ক�ন 

তাঁর মােন এক� সত� �দয় িনেয় �াথ�না করা এবং যা 

বেলছ তাঁর সােথ একমত হওয়া। (মিথ ৬:১৩) 

 ৩। �াথ�নার অেনক �েলা ভাগ আেছ : �শংসা, 

ধন�বাদ �দওয়া, অন�ুধ করা, িবনিত করা এবং 

অনুতাব করা। আমরা অপেরর িবষেয় �কান প�তাপ 

করব না এবং ঘণৃা/অবেহলা ও কির না। 

 ৪। �াভািবক ভােব এবং বুঝার মত কের �াথ�না 

কর, অ��তা পিরহার কর। 

 ৫। িদেনর �যেকােনা সময় এবং �যেকােনা 

জায়গায় �াথ�না করা যায়। �াথ�না করার সমেয়র �কান 

সীমাব�তা নাই এবং �কান িনিদ�� জায়গা লােগ না। 
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জন�। আপিন িক তােদর �নেত পান? বািহেরর িদেক 

আপনার আ�লু �দখান/ িদন। এই ডাক/ আহ�ান 

বািহর �থেক আেস, যারা হািরেয় �গেছ তােদর কাছ 

�থেক আেস। আজ �িত� ি�ি�য়ােনর এই ডাক/ 

আহ�ান �না উিচত এবং সােথ সােথ উ�র �দওয়া 

উিচত। আপনার আ�লু উপের, িনেচ, িভতের এবং 

বািহের �দন সবসময় এবং চার� আহ�ােনর/ ডােক 

সাড়া িদেয় উ�র িদন। 

 আমরা �ধু মানুষেক ি�ি�য়ান হবার জন� 

পিরচালনা করব না, িক� তােদর িশ�া 

�দওয়ায় একজন সফল িশ�ক হওয়া, অন�েক 

িশ�া �দওয়া �যন তারা সুসমাচার �শয়ার 

করেত পাের। এইভােব আপিন �তই সুসমাচার 

�চার করেত পােরন। 

(২ িতিমিথয় ২:২) 

........................................................

........................................................

........................................................ 
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................................................................

................................................................

................................................................ 

আমােদর িভতের একটা ক��র আমােদর বেল �য 

আমরা সা�ী �দবার জন� সৃি�। আপিন িক এটা �নেত 

পান? িনেজর �দেয়র িদেক আ�লু �দখান। এই ডাক/ 

আহ�ান িভতর �থেক আেস, �দয় �থেক। 

৪। বািহর �থেক ডাক/ আহ�ান : পল এক� হারােনা 

মানুেষর ডাক/ আহ�ান �নেত �পেয়িছ মািসদিনয়া �থেক 

তােক সাহায� করার জন�।  

(��িরত ১৬:৯) 

................................................................

................................................................

................................................................ 

বািহেরর ক��র হািরেয় যাওয়া মানুেষর কাছ �থেক 

আেস, তােদর সাহায� করার জন� আমােদর ডাকা হয়। 

তােদর মুেখ তারা এক� কথা বেল, িক� তােদর �দয় 

আমােদর ডােক তােদর কােছ সসুমাচার �চার করার 
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িশ�া৩:  �িতিদেনরধ�ান 

নূতন আি�ক িশ�র �াস��াস �নওয়া দরকার। তারঁ 

খাবার ও দরকার। অধ�ায় ৩ আমােদর িশ�া �দয় �য 

�িতিদন আমরা িকভােব বাইেবল পড়েত পাির এবং 

িকভােব আমরা ঈ�েরর আরাধনা করেত পাির। একজন 

মানুষ িহসােব, �তামােক �িতিদন তারঁ সােথ �যাগােযাগ 

রাখেত হয়। �সই মত তুিম যিদ ঈ�েরর সােথ ভােলা 

স�ক�  রাখেত চাও তেব �তামার �িতিদন এক� িনিদ�� 

সময় রাখেত হেব তাঁর জন�। �িতিদেনর ধ�ােনর জন� 

আমরা এক� সময় িনধ�ারণ করেত চাই। 

 ১। �িতিদেনর ধ�ােনর সমেয়র িবষয়ব� 

  ক। �াথ�নার মেধ� িদেয় ঈ�েরর সােথ 

কথা বলা। 

  খ। �িব� বাইেবল পরার মেধ� িদেয় 

ঈ�েরর রব �শানা। 

 ২। �িতিদেনর ধ�ােনর সমেয়র উে�শ� 



16 
 

  ক। ঈ�েরর আরাধনা- ঈ�র আমােক 

�াগতম জানান 

  খ। ঈ�েরর সােথ সহভািগতা করা- 

আমােদর িচ�া ঈ�েরর সােথ �শয়ার করা। 

  গ। ঈ�েরর �ারা পিরচালনা হওয়া- আিম 

ঈ�রেক আমার �দেয় আম�ন জানাই। 

 ৩। �িতিদেনর ধ�ােনর সমেয়র দিৃ�ভি� 

�াথ�না-সংিগত রিচয়তা িক ধরেনর দিৃ�ভি� �দখাত 

ঈ�েরর �িত? 

(গীত ৪২:১-২) 

(গীত ১১৯:১৪৭-১৪৮) 

৪। বাইেবলীয় উদাহরন 
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................................................................

................................................................

................................................................ 

রাজা আমােদর �যেত আেদশ কেরেছন। এইটাই যেথ�। 

আপনার আ�লু উপের উঠান। এই আহ�ান উপর �থেক আেস, 

�গ� �থেক আেস। 

২। িনেচ �থেক ডাক/ আহ�ান আসা – নরক �থেক : ধনী 

মানুষ অজহুাত �দখায় তাঁর পিরবাের অন� �কউ সুসমাচার 

�শয়ার ক�ক। 

(লুক ১৬:২৭-২৮) ---------------------------------------------- 

যারা হািরেয় �গেছ বা নরেক �গেছ তারা চায় �যন তােদর 

পিরবাের যারা �বেচ আেছ তােদর সতক�  কির। তুিম িক তােদর 

�নেত পাও? িনেচর িদেক �তামার আং�ল তাক কর। এই 

ডাক/ আহ�ান িনচ �থেক আেস, নরক �থেক। 

৩। িভতর �থেক ডাক/ আহ�ান : পল  িছল বাধ�তার মেধ� 

সুসমাচার �চার করার জন�।  

(১ কির ৯:১৬-১৭) 
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িশ�া৬: সুসমাচার�চার 

আপিন এখন একজন ি�ি�য়ান, ঈ�েরর স�ান, ঈ�েরর 

পিরবােরর সদস�। আপনার পির�ােনর িন�য়তা আেছ। 

আপিন �যেকােনা সময় ঈ�েরর সােথ সময় কাটােত পােরন, 

সহভািগতা করেত পােরন এবং তাঁর কােছ সরাসির �াথ�না 

করেত পােরন। আপিন তাঁর ম�লীর একজন সদস�, 

আশীব�ািদত �লাক। এখন আপিন পিরপ� হে�ন, এবং আপনার 

পিরবারেক �দওয়া উিচত। ঈ�র আপনােক আহ�ান কেরেছন 

সুসমাচার �চার করার জন� এবং িশ�া �দওয়ার জন�, তাঁর 

সব পদ এবং িশ�া পালন করার জন�। �যন তারা ও অন�ান� 

মানুষেক িশ�া িদেত পাের, সুসমাচার �চার করার জন� এবং 

তােদর �ক �িশ�ণ িদেত পাের। 

চার ধরেনর আহ�ান আেছ সুসমাচার �চার করার জন� যা 

আমােদর �িতিদন �শানা দরকার। 

১। উপর �থেক ডাক – �গ� �থেক : যী� ি�ে�র আেদশ। 

(িযশাইয় ৬:১-৮ –রাজা আহ�ান কেরেছন �কউ �ক যাবার 

জন� ) 

(মাক�  ১৬:১৫)  
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এই মানুষ�েলা িকভােব ঈ�েরর জানত এবং খুজত? 

পদ ব�ি� সময় জায়গা কাজ 

আিদ 

১৯:২৭ 

আ�াহাম সকােল  ঈ�েরর 

সােথ 

সা�াত 

করত 

গীত ৫:৩      

দািনেয়ল 

৬:১০  

    

মাক�  

১:৫৩  

    

উপেরর উদাহরন �থেক তুিম িক �েয়াগ করেত চাও 

�তামার জীবেন ঈ�েরর সােথ সময় কাটােনার ? 

৫। আপনার আি�ক জীবেনর জন� পরামশ� এবং 

উপকরণ 

১। বাইেবল : বােক�র �স� িলখনু, পড়ুন এবং 

িলখুন আপিন িক িশ�া �পয়েছন পরার মেধ� 
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িদেয়। পদ �েলা ধ�ান ক�ন। মেন রাখনু 

বাইেবল যা বেল তা আপিন পিরবত� ন করেত 

পােরন না। িক� আপিন পিরবত� ন করেত পােরন 

যা আপনােক �ভািবত কের। অেনক 

ভি�যু�/উপাসনা স��ীয় বই আেছ িক� 

বাইেবেলর মত �কান বই নাই। বাইেবল 

মানিবকতার চার� �ে�র উ�র �দয়। আিম 

�কাথা �থেক এেসিছ? �কন আিম এখােন আিছ? 

িকভােব আিম বাজেবা? ভিবষ�েত আিম �কাথায় 

যাব? 

২। কলম এবং খাতা : আপনার ধ�ােনর সমেয়, 

ঈ�র আপনােক িক বেলেছ মেন সাড়া পান এবং 

আপনার িচ�া িলেখ রাখুন। (ি�ঃ িবঃ  ৮:২)। 

আপিন আপনার �েয়াজন এবং যার জন� �াথ�না 

করেছন তাঁর নাম িলেখ রাখেত পােরন। �য 

�াথ�নার উ�র আপনােক উৎসািহত কেরেছ তা ও 

িলেখ রাখুন। 

৩। জায়গা : �কান �কার িবরি� ছাড়াই আপিন 

ঈ�েরর সােথ িমিলত হেত পােরন �সই রকম 

এক� জায়গা �বেছ িনন। আপিন যখন ঈ�েরর 
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................................................................

................................................................

................................................................

..------------- তাঁর ভালবাসা এবং দয়া ----

------------- আপনার �েয়াজেনর তাঁর 

ব�ব�ার।------------- তাঁর শৃ�লা --------

--------------- তাঁর সুর�া। 
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................................................................

................................................................

................................................................ 

১। ব�ুেদর মেধ� িদেয়। (িহত�েদশ ২৭:১৭) 

................................................................

................................................................

................................................................ 

২। বাইেবেলর মেধ� িদেয়। (২ িতমিথয় ৩:১৬) 

................................................................

................................................................

................................................................

 ৩। গমন/ �মেনর মেধ� িদেয়। (যাকব ১:২-

৪) 

................................................................

................................................................

................................................................ 

৫। �কান িদক �থেক বা দিৃ�ভি� �থেক ঈ�র 

আপনার কােছ অথ�পূণ�? 
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সােথ িমিলত হন তখন ঈ�র চান �যন আপিন 

মেনােযাগী হন তারঁ কথায়। 

৪। সময় : এক� যথাপয� সময় �বেছ িনন 

যখন আপিন ঈ�েরর সােথ ধারাবািহকভােব 

িমিলত হেত পােরন। 

৫। পিরক�না : িনেজর ই�া মত কের বাইেবল 

�থেক অধ�ায় িনধ�ারণ ক�ন এবং ধ�ান ক�ন, 

িলিপব� ক�ন, �াথ�না ক�ন এবং পালন 

ক�ন। 

৬। ঈ�েরর সােথ সা�াৎ করার জন� ��ত হন – 

আপনার ধ�ােনর পিরক�না ক�ন। 

 ১। �াথ�না : গীত ১১৯:১৮ 

 ২। ��ত হওয়া : আপনার যা িকছু দরকার তা 

সং�হ ক�ন এবং এক� িনিরিবিল জায়গা �বেছ িনন। 

আপনার �দয় �ক ��ত ক�ন এবং ঈ�েরর জন� 

অেপ�া ক�ন। আপনার পাপ �ীকার ক�ন। 

 ৩। ঈ�রেক খুজন : বাইেবেলর এক� অংশ 

পড়ুন। ধ�ান ক�ন এটা আপনার সােথ কতটু� িমল 

আেছ। আপিন যা পেড়েছন তা িনেয় ঈ�েরর সােথ কথা 
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বলুন। আপিন যা িলেখেছন তাঁর �িত� িবষয় িনেয় 

�াথ�না ক�ন।  

 ৪। অনুসরন ক�ন : আপনােক ঈ�র যা 

বেলেছন বা �দিখেয়েছন তা পালন ক�ন। আপিন যা 

িশেখেছন তা অপেরর সােথ �শয়ার ক�ন। 

 ৫। সংেযািজত পড়া : িদেনর অন� সমেয় (এখন 

বা ঘুমােত যাবার আেগ), সময় িনন আরও বাক� 

পড়ার জন�। �িতিদন পুরাতন িনয়েমর দ�ু এবং নতূন 

িনয়েমর এক� অধ�ায় পড়ুন। এটা করার মেধ� িদেয়, 

আপিন এক বছেরর মেধ� স�ূণ� বাইেবল পড়েত 

পারেবন। 

৭। আপনার ধ�ােনর জীবন পিরচালনায় িব�� হন। 

আপনার �িতিদেনর ধ�ােনর িবষেয় য�শীল হন, এটা 

আপনার জীবেনর এক� অংশ ক�ন। 

১। এটা আপনার িসধা� �িতিদন ঈ�েরর সােথ সা�াৎ 

করা। যিদ আপিন ঈ�েরর সােথ �িতিদন আপনার 

ধ�ােনর সময় �ক রােখন, আপিন আপনার আি�ক 

জীবেন উ�িত করেত পারেবন। 
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................................................................

৪। ঈ�েরর শৃ�লা/ িনয়মানুবিত� তা। 

................................................................

................................................................

................................................................ 

“�কননা �ভু যাহােক ��ম কেরন, তাহােকই -------

------------ কেরন, �য �কান -----------

------- �হন কেরন, তাহােকই -------------

----------- কেরন। (ইি�য় ১২:৬)। 

................................................................

................................................................

................................................................ 

ক। ঈ�র তারঁ স�ােনর জন� িক আশা কেরন? 

(ইিফিসয় ৪:১৩) 

................................................................

................................................................

...............................................................

 ২। িকভােব ঈ�র তারঁ স�ানেদর শ�ৃলা �দন? 
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িপতা ঈ�েরর/ বাবার ব�ব�া। 

“ আর আমার ঈ�র �গৗরেব ি�� যী�েত আপন ---

--------------- অনুসাের �তামােদর সম� ---

--------------- উপকার --------------

--------- সাধন কিরেবন।” (িফিল ৪:১৯)। 

ক। �কন ঈ�েরর স�ান উি�� হয় না?  

(মিথ ৬:৩১-৩২) 

................................................................

................................................................

................................................................

..খ। িক উপহার ঈ�র �দশ�ন কেরেছন �য িতিন তারঁ 

স�ানেদর সকল �েয়াজন িমটােবন?  

(�রামীয় ৮:৩২) 

................................................................

................................................................

21 
 

২। যী� যখন পৃিথবীেত িছেলন, িতিন বেলেছন, “�থেম 

�তামরা তাঁর রাজ� ও ধািম�কতার িবষয় িচ�া কর, 

তাহেল ওই সকল �ব� �তামােদর �দওয় যােব। (মিথ 

৬:৩৩)। এই পৃিথবীর সব িকছু তুিম লাভ করেত 

পার, িক� ঈ�েরর কােছ ওই সবেয়র �কান ��� 

নাই। 

৩। ঈ�েরর এক� ল�� হল �যন তারঁ সােথ আমােদর 

সহভািগতা থােক এবং তােক আমরা জানেত পাির। 

আপনার ল�� হেব �যন আপিন ঈ�েরর �শংসা ও 

আরাধনা কেরন। যিদও ধ�ান আপনােক অেনক ভােলা 

অনুভুিত �দেব, নতুন অ�দৃ� ি�, এবং অেনক আশীব�াদ, 

ধ�ােনর �ধান িবষয় হল ঈ�রেক জানা এবং তােক 

আরাধনা করা। 

আপনার চুি� 

আপিন িক �িতিদন ই�াকৃত ভােব ধ�ান করেত চান? 

-------হ�াঁ। -----------না। 

�া�র_____________________________________

______________________��র তািরখ 
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 সময় /সমেয়র িদন 

 জায়গা : 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

িনেচ আপনার �িতিদেনর ধ�ােনর পিরক�না বণ�না 

ক�ন। �কান বই আপিন পড়েবন? িকভােব আপিন 

�াথ�না করেবন? 

  

35 
 

................................................................

................................................................

................................................................ 

 ২। ঈ�র িকভােব ইিলশয় �ক র�া কেরিছেলন 

(২ রাজাবলী ৬:১৫-১৮)? 

................................................................

................................................................

................................................................ 

 ৩। ঈ�র িকভােব দািনেয়েলর িতন ব�ু �ক র�া 

কেরিছেলন (দািনেয়ল ৩)? 

................................................................

................................................................

................................................................ 

 ৪। যখন আপিন পেলাভেনর স�ুখীন হন, ঈ�র 

আপনােক িকভােব র�া কেরন? (১ কির ১০:১৩)। 

................................................................

................................................................

................................................................ 
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................................................................

................................................................

................................................................ 

গ। লুক ১৫:১১-২৪, যী� বেলেছন িকভােব একজন 

িপতা তাঁর স�ানেক ভালবােসন। এই বাবা এবং 

আমােদর �গ�� বাবার মেধ� িক িমল রেয়েছ? 

................................................................

................................................................

................................................................

২। �গ�� িপতা র�া কেরন। 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…“িক� �ভু িবশ�; িতিনই �তামািদগেক সুি�র 

কিরেবন ও ম� হইেত ----------------- 

কিরেবন। (২ িথসলিনিকয় ৩:৩)।  

 ১। গীত ৩৪:৭, ঈ�েরর �িত�া িক? 
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িশ�া৪: চােচ� রসভা 

যখন তুিম একজন ি�ি�য়ান হেয়ছ, তুিম ঈ�েরর 

পিরবাের একজন সদস� হেয়ছ। �েত�ক আি�ক স�ােনর 

এক� আি�ক পিরবার দরকার। ঈ�র আমােদর �গ�� 

িপতা এবং �েত�ক ি�ি�য়ান একজন ভাই এবং �বান 

একই পিরবােরর। (১ িতমিথয় ৩:১৫)। পিরবার 

এক� ভবন না, এবং িগজ� া/চাচ�  এক� উপাসনার 

জায়গা না। িক� এটা একটা িব�াসীর দল। 

১। িকভােব বাইেবল যী� এবং ি�ি�য়ানেদর মেধ� 

স�ক�  বণ�না কের ? 

(�রামীয় ১২:৫) 

................................................................

................................................................

................................................................

.. 

ইিফিসয় ১:২২-২৩) 
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................................................................

................................................................

................................................................

.. 

২। এক� িগজ� ায়/চােচ�  যী�র �ান �কাথায় ? 

(ইিফিসয় ৫:২৩) 

................................................................

................................................................

................................................................ 

৩। চােচ� র কাজ। 

কাজ   পদ      

  আপনার �েয়াজন  

আরাধনা  গীত ১৪৯:১    

   ঈ�রেক আরাধনা করা 

সহভািগতা   ইি�য় ১০:২৪    

   অংশ�হণ করা  
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--------------- কারন আপিন অেনক খারাপ? 

------------- কারন আপিন তাঁর �থম 

ভালবাসা? 

--------------- কারন আপনার দভু� াগ�? ---

---------------- কারন --------------

----------। 

“িক� ঈ�র ---------------------------

---- বিলয়া, আপনার �য মহাে�েম  আমািদগেক, 

��ম কিরেলন, তৎ�য�ু আমািদগেক, এমন িক, ----

---------------------, -------------

------ আমািদগেক, ি�ে�র সিহত জীিবত কিরেলন 

- ------------------ �তামরা পির�ান 

পাইয়াছ। (ইিফিসয় ২:৪-৫)। 

খ। িকভােব ঈ�র তারঁ ভালবাসা আপনার �িত �কাশ 

কেরেছন? দয়া কের িনেচ িলখনু। 

(১ �যাহন ৩:১) 
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িশ�া৫: ঈ�রআমােদর�গ��িপতা 

যখন একজন আি�ক িশ� জ� �হন কের, তাঁর নতুন 

জীবন হয়। �স জােন িকভােব তারঁ �াস িনেত হয়, 

িকভােব �খেত হয় এবং িকভােব পািরবািরক জীবন 

যাপন করেত হয়। িক� তােক জানেত হয় �ক এই 

পিরবােরর কত� া; আমােদর �গ�� িপতা । যী� তারঁ 

িশস�ােদর বেলিছেলন, “আমােদর �গ�� িপতা িযিন এই 

পৃিথবীেক রচনা কেরেছন। �গ�� িপতা তাঁর স�ানেদর 

ভালবােসন, র�া কেরন, �যাগান �দন এবং িশস� 

কেরন। 

১। �গ�� িপতার ভালবাসা। 

“সদা�ভু দরূ হইেত আমােক দশ�ন িদয়া বিলেলন, আিম 

�তা -------------------------- �তামােক 

------------------ কিরয়া আিসেতিছ। এই 

জন� আিম �তামার �িত িচর�ায়ী দয়া কিরলাম। 

(িযিরিময় ৩১:৩)। 

ক। ঈ�র �কন আপনােক উ�ার কেরন? 
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কাজ   পদ    

িশ�া    মিথ ২৮:২০    

   �শখা এবং পালন করা  

পিরচয�া   ইিফিসয় ৪:১২    

   �সবা করা  

পিব� আ�ার শি�  ��িরত ১:৮   

    সুসমাচার ছিড়েয় �দয়া 

 

৪। ি�ি�য়ান �লােকরা চােচ�  মেনােযাগী হেত পাের না? 

---------হ�াঁ ---------না --------এটা 

িনভ� র। 

আপনার িক চােচ�  মেনােযাগী হওয়া ক�কর? ------

---------হ�াঁ ---------না -------------

এটা িনভ� র। 

৫। �কন আপনােক চােচ�  মেনােযাগী হেত হেব? 

 ১। কারন আমােদর আরাধনা, সহভািগতা, িশ�া, 

পিরচয�া এবং পিব� আ�ার শি� দরকার। 
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 ২। কারন এটা ঈ�েরর আেদশ, “এবং আপনারা 

--------------- সভা� হওয়া পিরত�াগ না 

কির, �যমন কাহার কাহার অভ�াস – বরং পর�রেক 

--------------- �দয়ই। আর �তামরা ------

---------- যত অিধক সি�কট �দিখেতছ , ততই 

�যন অিধক এই িবষেয় তৎপর হই। (ইি�য় ১০:২৫)। 

 ৩। বাইেবেলর সত� হেত িবচু�ত এড়ােনার জন�। 

 ৪। কারন পিরপ� ি�ি�য়ান �লাক সকল 

আপনােক সাহায� করেত পারেব/পাের। 

৬। চােচ�  িতন� বাধ�বাধকতা আমােদর আেছ। 

 ১। আমােদর বাধ�বাধকতা ি�ে�র সােথ 

স�ব�।– বাি�� (�রামীয় ৬:১-১৪) 

  ১। বাি�� হল আমােদর িব�ােসর 

পিরপণূ�তা। 

 যী� বেলিছেলন �য বাি�� িছল “সব 

ধািম�কতার পূণ�তা” (মিথ ৩:১৫)। 

 যী� আমােদর জন� এক� উদাহরন 

�দিখেয়েগেছন। িতিন বাি�� িনেয়িছেলন 
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--------------, --------------------

--- বষ�ণ কির িক না। (মালািখ ৩:৮-১০)। 

 ২। উপহার এবং অঘ� : এটা একটা সিত�কােরর 

�স�া �সবার অঘ� যথাথ ভােলাবাসার এবং ধন�বােদর 

�দয় �থেক আেস। এটা �তামার িনেজর িসধাে�র উপর 

িনভ� র কের হয়। আমরা ঈ�েরর আরাধনা করেত পাির 

না উপহার অথবা অঘ� ছাড়া। আমরা অবশ�ই খািল 

হােত ঈ�েরর সামেন আসেত পাির না।  

 ৩। ভালবাসার দান/ অঘ� : এটা একটা দান যা 

অন� মানষু �ক �দওয়া যায়। এটা ভােলাবাসার �ারা 

এবং ব�ি� িক কের অথবা তাঁর �েয়াজন অনুসাের 

�দওয়া �যেত পাের।  

এই স�ােহ, এক� চুি� কর সবাই একসােথ চােচ�  

আসার জন�। এই িতন� দায়ব�তা পালন কেরন 

আপনার সভা সময়। 
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িতন ধরেনর টাকা –পয়সার অেঘ�র কথা বাইেবেল বলা 

হেয়েছ। 

 ১। দশমাংশ : ঈ�র আমােদরেক দশমাংশ িদেত 

বেলেছন; দশমাংশ ঈ�েরর পাপ্�। এটা �কান �স�া 

�সবার অঘ� /দান না। িক� যা আমােদর জন� 

িনধ�ািরত। (�লিবয় ২৭:৩০-৩১)। দশমাংশ অবশ�ই 

িদেত হেব; আপিন িনধ�ারণ করেত পােরন অন� ৯০% 

িদেয় আপিন িক করেবন, িক� আমােদর ১০% অবশ�ই 

ঈ�রেক �ফরত িদেত হেব কারন এটা ঈ�েরর পাপ�। 

“-------------- িক ঈ�রেক ঠকাইেব? �তামরা 

�তা আমােক ঠকাইয়া থাক। িক� �তামরা বিলেতছ, 

িকেস �তামােক ঠকাইয়ািছ? ----------------- 

ও ---------------------। �তামরা অিভশােপ 

শাপ��; হ�া,ঁ �তামরা, এই সম� জািত আমােকই ----

----------------। �তামরা সম� --------

--------------- ভা�াের আন, �যন আমার 

ঘের খাদ� থােক। আর ইহােত �তামরা আমার -----

------------------- কর। ইহা বািহনীগেণর 

সদা�ভু কেহন, “আিম ---------------------

-- �ার সকল মু� কিরয়া �তামােদর �িত -------
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যিদও িতিন �কান পাপ কেরন নাই। 

িক� িতিন জানেতন এটার স�ক িদক 

িতিন যা কেরিছেলন। 

২। বাি�� আমােদর িব�ােসর �ঘাষণা 

��প। 

 বত� মােন বাি�� �যাগােযাগ কের শ� 

এবং কােজর মেধ� িদেয় �য আমরা 

যী�র জায়গায় আিছ। (�রামীয় 

৬:৩)। 

৩। বাি�� আমােদর িব�ােসর অনুেমাদন। 

 আমরা অনভুব কির এবং জািন �য 

আমরা পরুাতন মতৃ �থেক মু�, এবং 

পুন�ুথিথত শি�েত নতুন ভােব বািচ। 

(�রামীয় ৬:৬-১৪)। 

৪। বাি�� হল আমােদর িব�ােসর সা��। 

 বাি�� �দখায় �য আমরা মতৃ, 

সমািধত এবং পনুুরথিথত যী� ি�ে�র 

সােথ। 
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অতএব আমরা তাহার -------------উে�শ� 

বাি�� �ারা তাহার সিহত -----------------

হইয়ািছ, �যন, ি�� �যমন িপতার -------------

--------------�ারা মতৃগেণর মধ� হইেত ----

-------------------- হইেলন, �তমিন 

আমরাও জীবেনর ------------------------

- চিল। 

  ৫। বাি�� আমােদর িব�ােসর এক� 

�তীক। 

 বাি�ে�র মেধ� িদেয় আমােদর পাপ 

�মা হয়না, আমরা পির�াণ পাই যখন 

আমরা মুেখ �ীকার কির এবং অ�ের 

তা িব�াস কির (�রামীয় ১০:৯)। 

২। আমােদর বাধ�বাধকতা হল �রণ করা- �শষ/�ভুর 

�ভাজ 

  ১। যী� ব�ি�গত ভােব �ভুর �ভাজ 

িনধ�ারণ কেরিছেলন তাঁর মতুৃ� �রণ করার জন� এবং 

আমােদর পাপ মুচেনর জন�। (মিথ ২৬:১৭-১৯, ২৬-

৩০) 
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  ২। যখন আমরা �ভুর �ভাজ �নই, তখন 

এটা আমােদর �রণ করেত এবং ধন�বাদ িদেত সাহায� 

কের। 

“িক� িতিন আমােদর -------------- িনিম� 

িব�, আমােদর অপরােধর িনিন� --------------

--- হইেলন, আমােদর শাি�জনক -------------

------ তাহার উপর বরিতল, এবং তাহার �ত 

সকল �ারা আমােদর ----------------------

--------------- হইল। (িযশাইয় ৫৩:৫)। 

  ৩। যখন আমরা �ভুর �ভাজ �হন কির, 

আমােদর িব�াস এবং কাজ �ক �ির�া করেত পাির 

(১ কির ১১:২৩-২৯)। 

৩। আমােদর বাধ�বাধকতা হল �দওয়া।– অঘ�। 

অঘ� /�দওয়া হল আরাধনার কাজ িহসােব ঈ�রেক 

ধন�বাদ �দওয়া। অরঘ/�দওয়া একজন মানুেষর জীবন, 

ল��, সময় এবং টাকা-পয়সা ও এর মেধ� অ�ভু� � 

হেত পাের। টাকা-পয়সার অঘ� ঈ�েরর �ারা তাঁর 

িশস�ে�র িব�াস, ভালবাসা এবং বাধ�তা মলূ�ায়ন কের। 


