
নত# ন িব&াসীেদর জন. 
অিত সত. িবষয় সমূহ:

(56 ও উ9র) 

ি:তীয় সং<রণ  

সং#রণ ২:০ 

এিগেয় যাওয়া  
ব) বছর ধের, মাব/ েদর 1লােকরা তােদর নত/ ন িব7াসীেদর িশ:া ;দােনর জন= সবেচেয় @রABপূ ণE িশ:া 
লােভর জন=  িবষয় সমূহ সংIহ কের একK ;L ও উOর পPিত ব=বহার কেরেছন। এই বইK নত/ ন ;জেSর 

িব7াসী যাহারা ঈসােক  অনুXরণ কের, তাহােদরেক @রABপূণE সত= িবষয় সমূহ সYেকE  একK সZক ধারণা 
িদেব। এই পু[েক  ১৪৪ K ;L ও উOর রেয়েছ। ;িতK উOর পিব^ িকতাব/ল মুকা_স হইেত বাছাই করা 
হেয়েছ। ;েত=ক বাছাইক̀ত অনুেaদঃ  

;িতK ;েLর উOর িকতােবর বcণdত পাক-কালাম হেত 1দওয়া হেয়েছ। িকতাব হইেত িনবEািচত ;েত=ক অংেশর 

পু[েকর নাম উদৃত আেছ 1যমন( আিদ পু[ক) এবং  পু[েকর িশেরানাম, অgভ/ Eh করা হেয়েছ।  1যমন 

(উদাহরণXরiপ: অধ=ায় 2) .পু[েকর নাম ও অধ=ায় িনখ/ ঁতভােব অনুসরণ করা হেয়েছ। এইরiেপ পু[েকর নাম, 

অধ=ায় ও স-ুিনদcশdত আয়াত উদৃত করা হেয়েছ 1যমন (আিদপু[ক ২:৩ অথEাৎ ২ অধ=ায় ৩ আয়াত ) । 
www.clearandsimplemedia.org Pারা সংকিলত । 

এই পু[েকর ইেলকoিনক সং#রণ খ/ ঁেজ 1পেত, এখােন যান: www.asimpleword.org 

িকছ/  িকছ/  উOর 1ভেp 1ভেঙ 1দওয়া হেয়েছ 1যমন (Q:৪) । 

;থম অংশ—সৃrকতE া ও মানুষ  

;Lাবলী ১ হইেত ২৬ 

িPতীয়—@নাহ/পাপ ও শরীয়ত   

;Lাবলী ২৭ হইেত ৬২  

ত̀তীয় অংশ--মসীহ ও নাজাত  

;Lাবলী--৬৩ হইেত ৯০  

চত/ থE অংশ--রiহ ও জামাত  

;Lাবলী--৯১ হইেত ১১৭ 



পvম অংশ--ইবাদত ও আশা  
;Lাবলী--১১৮ হইেত ১৪৪ 

যখন আপিন এই িচx * 1দখেবন, িচিxত শyK বইেয়র 1শেষ শy তািলকা পাওয়া যােব। 

;থম অংশ—সৃrকতE া ও মানুষ  

;Lাবলী ১ হইেত ২৬ 

১) আপনােক 1ক সৃr কেরেছ ? 

উOর: সৃrকতE া মাব/দ আমােক সৃr কেরেছন-- 1তৗরাত--আিদ পু[ক ১:২৬-২৭ ও আিদপু[ক ২:৭,ইি{ল- 

1;িরত ১৭:২৬ । 
২) মাব/দ আর িক িক সৃr কেরেছন ? 

উOর: সবিকছ/ ই মাব/ েদর সৃr --আিদপু[ক ১:৩১, জব/র ৩৩:৬-৯, ইি{ল--কলসীয় ১:১৬-১৭ । 
৩) মাব/দ 1কন আপনােক ও সবিকছ/  সৃr কেরেছন ? 

উOর: িতিন সবিকছ/ ই তঁার 1গ}রব ও ;শংসা করার জন= সৃr কেরেছন।  জব/র ১৯:১; ইশাইয়া ৪৩:৭ ও ১ম 

কির~ীয় ১০:৩১ । 
৪) আপিন িকভােব মাব/ েদর * 1গ}রব করেবন ? 

উOর: তঁার ;িত আমার ভােলাবাসা ও িব7ােস তঁােক 1গ}রব িদব। এবং িতিন আমােক যা করেত বেলেছন তা 
পালন কের তঁার বাধ= থািক।-- মিথ ৫:১৬; ইউেহা�া ১৪:২১; ১ম ইউেহা�া ৫:৩।  
৫) 1কন আপিন *মাব/দেক 1গ}রব িদেবন ? 

উOর: কারণ িতিন আমােক �ৃিত কেরেছন এবং িতিনই আমার য� 1নন।-- জব/র ১৪৫:৯, ১ম িপতর ৫:৭, 

;কািশত কালাম ৪:১১ । 
৬) কতজন মাব/দ বা সৃrকতE া আেছন ? 

উOর: সৃrকতE া 1কবল একজনই। --িদBীয় িববরণী ৬:৪; ইশাইয়া ৪৫:৫; ইয়ারিময়া ১০:১০।  
৭) এই একজন মাব/ েদর মেধ= কয়টা রiপ আমরা 1দিখ ? 

উOর: মাব/দ িতনK রiেপই বতEমান। --মিথ ৩:১৬-১৭; ইউেহা�া ৫:২৩; ইউেহা�া ১০:৩০, ইউেহা�া ১৫:২৬।  
৮) তঁাহারা কারা ?  

উOর : িপত, পু^ ও পাক-রiহ।--মিথ ২৮:১৯; ২য় কির~ীও ১৩:১৪; ১ম িপতর ১:২ । 
৯) সৃrকতE া 1ক ? 

উOর: সৃrকতE ার 1কােনা আকার নাই, িতিনই রiহ। মানুেষর মেতা তঁার 1কান 1দহ নাই।--ইউেহা�া ৪:২৪; ২য় 

কির~ীয় ৩:১৭; ১ তীমিথ ১:১৭ । 
১০) সৃrকতE ার িক �রA িছল ?  

উOর: না; সৃrকতE া সবসময় িছেলন ও থাকেবন।--িহজরত ৩:১৪; জব/র ৯০:২; ইশাইয়া ৪০:২৮ । 
১১): সৃrকতE ার িক পিরবতEন হয় ? 

উOর: না; িতিন সবEদা এক ও অিPতীয় সবসময় একই রকম।--জব/র ১০২:২৬-২৭; মালািখ ৩:৬; ই�ীয় 

১৩:৮ । 



১২) সৃrকতE া- মাব/দ 1কাথায় ?  

উOর : িতিন সবE^ িবরাজমান।--জব/র ১৩৯:৭-১২; ইয়ারিময়া২৩:২৩-২৪; 1;িরত ১৭:২৭-২৮ । 
১৩) আপিন িক সৃrকতE ােক 1দখেত পান ? 

উOর: না; আিম সরিসKকতE ােক 1দখেত পাইনা , িক� িতিন সবEদা আমােক 1দেখন।--জব/র ৩৩:১৩-১৫; 

িহেতাপেদশ ৫;২১; ইউেহা�া ১:১৮; ১ তীমিথ ১:১৭  

১৪) মাব/দ িক সবিকছ/ ই জােনন ? 

উOর: অবশ=ই হঁ=া; িতিন সবিকছ/ ই জােনন। আিম তঁার কাছ হইেত িকছ/ ই লুকােত পািরনা।-- ১ ম সামুেয়ল 

২:৩; িহেতাপেদশ ১৫:৩; ই�ীয় ৪:১৩।  
১৫) সৃ�কতE া--মাব/দ িক সবিকছ/ ই করেত পােরন ? 

উOর: হঁ=া; 'মাব/দ' তঁার যা ইaা হয় সবরকম পিব^ *কাজ করেত পােরন।--ইশাইয়া ৪৬:৯-১০; দািনেয়ল 

৪:৩৪-৩৫; ইিফষীয় ১:১১।  
১৬) আিম 1কাথায় ও িকভােব মাব/দ 1ক জানেত, িব7াস করেত, ভােলাবাসেত ও তঁার বাধ= থাকেত জানেত 

পারব ? 

উOর: মাব/দ তঁার পাক-কালােমর মধ= িদেয়ই 1দিখেয়েছ আমরা; তঁােক িকভােব জানব, িব7াস করব, 

ভােলাবাসব ও তঁার বাধ= থাকেবা। --জব/র ১১৯:১০৪-১০৫; ইউেহা�া ২০:৩০-৩১; ২ তীমিথ ৩:১৫।  
১৭) িকতাব/ল মুকা_স আপনােক িক িশ:া 1দয় ? 

উOর: িকতাব/ল মুকা_স মাব/ েদর সত= সYেকE  িশ:া 1দয়, এবং তঁার মহা পিরক�নায় ঈসা মসীেহর মধ= 
িদেয় দুিনয়ােক র:া করার িবষেয় িশ:া 1দয়। এবং ইহা আমােক িনেজর সত= �ান সYেকE ও িশ:া 1দয়। --
জব/র ১১৯:১৫৯-১৬০; ইউেহা�া ১৭:১৭; ২ তীমিথ ৩:১৪-১৭।  
১৮) বাইেবল 1ক িলেখেছ ?  

উOর: মাব/ েদর মেনানীত মানুষ, পাক-রiেহর িশ:া ও পিরচালনায় িলেখেছন। ২য় িপতর ১:২০-২১, ২য় িপতর 

৩:১৫-১৬. 

১৯) আমােদর ;থম িপত/মাতা 1ক িছেলন ? 

উOর: আদম ও হাওয়া। পয়দােয়শ- ৩:২০ ও  ৫: ১-২ 

২০) মাব/দ িকভােব আমােদর ;থম িপত/মাতােক সৃr কেরন ? 

উOর: মাব/দ মাK হইেত আদমেক সৃr কেরন আর আদেমর প�াজর হইেত মাব/দ হাওয়ােক সৃr করেলন। 
পয়দােয়শ- ২:৭, ২:২১-২৩,৩:১৯ ও জব/র-১০৩:১৪।  
২১) আসমােনর িনেচ মানুদ যাহা িকছ/  সৃr 1কাের েছন, সবিকছ/  হইেত আদম ও হাওয়ার �বিশ� আলাদা 
1কন ? 

উOর: মাব/দ তঁার সুরেত িমল 1রেখ মানুষ ষড়শীিত করেলন। পয়দােয়শ--১:২৬-২৭ 

২২) আদম ও হওয়ার মেধ= িকভােব আমরা মাব/ েদর সুরত 1দখেত পাই ? 

উOর: মাব/দ মানুষেক তার সকল সৃrর উপর কত̀B িদেয়েছন। তােদর সত=/িমথ=া �ান থাকেব। যাহা সZক 

তাহা ভােলাবাসেব। সৃrর 1সৗ�যE তাহারা উপেভাগ করেব। মাব/ েদর স�r লােভ, তাহারা সবিকছ/ ই করেব। 
তাহারা মানুেদর সিহত ও পর�েরর সিহত কথা বলেব। পয়দােয়শ--১:২৬-২৭, ২:৭-৯, জব/র--১৪৭:১০-১১, 

িফিলপীয়-৪:৮. 

২৩) 1দহ ব=তীত মাব/দ, আদম ও হাওয়ােক আর িক িদেলন ? 



উOর: নােক ফ/  িদেয় তাহােদর িভতের জীবন বায়/  ঢ/ িলেয় িদেলন, (যার 1কােনা মৃত/ = হইেব না)।  আর তােত 

1সই মানুষ জীবg ;াণী হল। পয়দােয়শ ২:৭, িPতীয় িববরণী-৬:৫,1হদােয়তকারী-১২:৭, মিথ-১৬:২৬. 

২৪) আপনার িক আ�া/;াণ * পাশাপািশ একK 1দহ আেছ ? 

উOর: হঁ=া, আমার একK আ�া/;াণ আেছ যা কখেনা মরেব না। জাকািরয়া-১২:১, 1;িরত ৭:৫৯, ২ কির~ীয় 

৫:৮. 

২৫) মাব/দ আদম ও হাওয়ােক সৃr করার পর তারা 1কমন িছেলন ? 

উOর: উভয়েক মাব/দ পিব^ রiেপ ও সুখী মানুষ রiেপ সৃr করেলন। তাহারা মানুেদর উপি�িতেত তাহােদর 

জন= �তরী 1বেহি[ বাগােন বাস করেতন। পয়দােয়শ-১:২৬-২৮, ২:১৫-১৭, ২:২৫ ও জব/র-৮:৪-৮. 

২৬) আদম ও হওয়ার ;িত মাব/ েদর িক আেদশ িছল ? 

উOর: মাব/ েদর ;িত সYূণE িব7াস ও আনুগত= Xীকার করেত বেলিছেলন। পয়দােয়শ-২:১৫-১৭ ও 

জব/র-৮:৪-৮ 

িPতীয় অংশ 

পাপ/@নাহ ও িবিধ-িবধান/আইন/শরীয়ত  

২৭) আদম ও হাওয়া িক মাব/ েদর  আেদশ পালন কেরিছেলন ?  পিব^ ও সুখী থাকেত 1পেরিছেলন ? এবং 
সুখী থাকা হয়িন? 

উOর: না, তারা আেদশ মান= কেরিন। তারা মাব/ েদর িবরAে� পাপ করার িস�াg িনেয়েছ।  পয়দােয়শ-৩:৬-৮ 

২৮) পাপ/@নাহ িক? 

উOর: মাব/ েদর অবাধ= হওয়ায় পাপ, মাব/দ আেদশ  অমান= করাই @নাহ।  1রামীয়-১:৩২, ইয়াক/ ব-২:১০-১১, 

৪:১৭, ইউেহা�া-৩:৪. 

২৯) ;েত=কK @নাহ বা পােপর পিরণিত িক ?  

উOর: ;েত=কK @নােহর ফেল মাব/দ 1রেগ যান এবং আমরা শাি[ পাওয়ার 1যাগ=। িPতীয় িববরণী ২৭:২৬, 

1রামীয় ১:১৮, ৬:২৩, ইিফষীয় ৫:৬. 

৩০) আমােদর ;থম িপতা-মাতার পাপ/@নাহ িক িছল? 

উOর: 1য ফল খাইেত মাব/দ তাহােদর বারণ কেরিছল, তাহারা 1সই ফল 1খেয়িছল। তারা 1য 1খেয়িছল তা 
1খেয় তারা ঈ7রেক বেলিছেলা। পয়দােয়শ-২:১৬-১৭, ৩:৬. 

৩১) 1ক তােদর @নােহ/পােপ পিতত করেলন ? 

 উOর: শয়তান, ;থেম হা ওয়ােক ;লু� কের 1সই িনিষ� ফল খাওয়ােলন। এবং 1সই ফল আদমেকও 

খাওয়ােলন। পয়দােয়শ--৩:১-৫, ইউেহা�া-৮:৪৪, ২ কির~ীয় ১১:৩, ;কািশত কালাম-১২:৯. 

৩২) আমােদর ;থম িপত/মাতা যখন @নাহ করল তখন পৃিথবীেত িক হল ? 

উOর:মাব/দ আ�াহ মাKেক/ভ� িমেক অিভশাপ িদেলন। আর ভ� িমেত মৃত/ = 1নেম এেলা, Zক 1যইভােব মাব/দ 

তাহােদরেক সতকE  কেরিছেলন। পয়দােয়শ-২:১৫-১৭, ৩:১৬-১৭. 

৩৩) @নাহ করার পর আদম ও হওয়া িক পিরণিত 1ভাগ করেলন ? 

উOর: মাব/দ উভয়েক 1বেহি[ বাগান হইেত 1বর কের িদেলন। তারা আর পিব^ ও সুখী থাকেত পারেলন না। 
ফেল তারা পািপ�,লি�ত, অনুত� ও ভীত  হইেলন। পয়দােয়শ--৩: ৮-১৩, ১৬-১৯ ও ২৩।  



৩৪) আদম ও হাওয়ার @নােহর ফেল তােদর পরবতী� েদর অব�া িক হইল ?  

উOর: আদম ও হাওয়া পরবতী�  ;েত=েকই @নােহর Xভাব িনেয় জS Iহণ করেলন। জব/র-৫১:৫, 

1রামীয়-৫:১৮-১৯, ১ কির~ীয় ১৫:২১-২২. 

৩৫) মাব/দ িক পৃিথবীেক অিভশ� 1রেখই িদেলন ? িতিন িক মানুষেক পােপর/@নােহর মেধ=ই 1রেখ িদেলন ? 

উOর: না, িতিন মানুষেক @নাহ হইেত র:া করার ব=ব�া করেলন। িতিন একজন নাজাতদাতা পাঠােনার 

ওয়াদা করেলন। মুZ-১:২১, ইউেহা�া-৩:১৬-১৭, ১ ইউেহা�া-৪:১৪. 

৩৬) চ/ িh বা ;িত�Aিত িক ? 

 উOর: চ/ িh এমন একটা @রABপূণE  ;িত�Aিত যা ২ বা অিধক মানুেষর ;িত�া।  
৩৭) ইসরাঈলীয়েদর মাব/দ িক ;িত�Aিত িদেয়িছেলন ? 

উOর: মাব/দ ই�াহীেমর বংশ হইেত একK মহা জািত করার ;িত�Aিত িদেযিছেলন। ই�াহীেমর মধ= িদেয় 

সকল জািতেক রহমত করার ;িত�Aিত িদেয়িছেলন। মাব/দ মুসােক শরীয়েতর িবিধ-িবধান িদেলন, িতিন 

মুসার সােথ 1থেক রহমত করেবন বেল ;িত�A িত িদেলন যিদ তারা তােক অনুXরণ কের ও তঁার 1দওয়া 
আেদশ মান= কের। মাব/দ দাউেদর সােথ ওয়াদা কেরিছেলন, তঁার বংেশর একK সgান মহৎ এক রাজা হেবন 

এবং অনgকালীন শাসন করেবন। মাব/দ ;িত�Aিত িদেলন 1য, একিদন িতিন নত/ ন চ/ িh করেবন, এবং 1সই 

অনুযায়ী মানুেষর @নাহ :মা করেবন এবং মানুহেসর �দয় পিরবতEন কেরবন। পয়দােয়শ-১২:১-৩, ১৫; 

িহজরত-২৪:৩-৭, ২ শামুেয়ল ৭:১৬, ইয়ারিময়া-৩১:৩১-৩৪ 

দশK আেদশ  

৩৮) দশK আেদশ িক ? 

উOর: এই 1সই দশK আেদশ মাব/ েদর কালাম, যাহা মাব/দ মুসােক িদেয়িছেলন ইসরাঈলীয়েদর জন=। মাব/দ 

িনেজর হােতই দুইK পাথর খে�, তঁার কালাম এই আেদশ সমূহ িলেখ িদেয়িছেলন। িহজরত-৩১:১৮, িPতীয় 

িববরণী-৯:১০. 

৩৯) ঐ আেদশ@েলা িক িক ? 

উOর: আমার জায়গায় অন=েকান 1দবতােক দঁাড় করেব না। আিম ছাড়া অন=েকান মানুদ নাই।  
1তামােদর জন= 1কােনা মূcতd �তির করেব না ও তােদর পূজাও করেব না।  
1কােনা বােজ উেদেশ= 1তামরা মাব/ েদর নাম মুেখ আনেব না।  
িব�ামবার পিব^ কের রাখেব ও তা পালন করেব।  
1তামােদর িপত-মাতােক স ান কের চলেব। 
খ/ন কেরা না।  
1যন কেরা না।  
চ/ ির কেরানা।  
কােরা িবরAে� িমথ=া সা:ী িদেব না।  
;িতেবশী বা অেন=র 1কােনা িকছ/ েতই 1লাভ কেরা না।  
—িহজরত--২০:১-১৭. 

৪০) ;থম আেদশK িক ? 

উOর: ;থম আেদশK হল এই : আমার পিরবেতE  অন= 1কােনা 1দবতার ইবাদত করেব না। িহজরত ২০:৩, 

ইশাইয়া ৪৫:৫-৬ আয়াত।  



৪১) ;থম আেদশ K আমােদর িক িশ:া 1দয়? 

উOর:  ;থম আেদশ আমােদরেক �ধ/মা^ এক মাব/ েদর ইবাদত করেত িশ:া 1দয়।-- জব/র ৪৪:২০-২১, মিথ 

৪:১০, ;কািশত কালাম ২২:৮-৯ 

৪২) িPতীয় আেদশ K  িক? 

উOর: িPতীয় আেদশK হল: িনেজর জন= 1কান মূcতd বানাইও না এবং 1কােনা মূcতdর ইবাদত ও কেরানা। 
িহজরত ২০:৪-৬, িPতীয় িববরণ ৫:৮-১০  

৪৩) িPতীয় আেদশ K আমােদর িক িশ:া 1দয়? 

উOর: িPতীয় আেদশ আমােক িশ:া 1দয় 1য মূcতd পূজা করা িনিষ� বা হারাম। ইশাইয়া ৪৪:১০-১১, ৪৬:৫-৯, 

1;িরত ১৭:২৯।  
৪৪) ত̀তীয় আেদশ K িক? 

উOর: ত̀তীয় আেদশK হল: 1কান বােজ উেদ=েশ= মাব/দ আ�াহর নাম মুেখ উ¡ারণ করেব না। িহজরত 

২০:৭, িPতীয় িববরণ ৫:১১ 

৪৫) ত̀তীয় আেদশ K িক িশ:া 1দয়? 

উOর:  ত̀তীয় আেদশ আমােদরেক িশ:া 1দয় 1য, আমরা মাব/ েদর নামেক 1যন 1তন ভােব ব=বহার না কির ; 

যা তােক অস ান কের। ইশাইয়া ৮:১৩, জব/র ১৩৮:২, ;কািশত কালাম ১৫:৩-৪।  
৪৬) চত/ থE আেদশ K িক?  

উOর: চত/ থE আেদশ K  হল: িব�ামবােরর বা স�ােহর একটা  িদনেক পিব^ বেল মান= করা ।—িহজরত 

২০:৮-১১; িPতীয় িববরণ ৫:১২-২৫ 

৪৭) চত/ থE আেদশ িক িশ:া 1দয়? 

উOর: চত/ থE আেদশ, আমােদর িব�ােম , আমােদর কােজর মেধ= এবং আমােদর ইবাদেত মাব/দেক স ান 

করেত 1শখায়।--িহজরত ১৬:২৩, ইশাইয়া ৫৮:১৩-১৪।  
৪৮) পvম আেদশK িক?  

উOর: পvম আেদশ হল: িনেজর িপতা-মাতােক স ান করা। িরেজাটE  ২০:১২, িPতীয় িববরণ ৫:১৬।  

৪৯) পvম আেদশ িক িশ:া 1দয়? 

উOর: পvম আেদশ আমােদর বাবা-মােক ভালবাসেত, স ান করেত ও িপতা-মাতার অনুগত থাকেত  িশ:া 
1দয় 1মসাল ১:৮, ইিফষীয় ৬:১-৩; কলসীয় ৩:২০।  
৫০) ষ¢ আেদশ িক? 

উOর:  ষ¢ আেদশ হল: কাউেক খ/ন কেরা না। িহজরত ২০:১৩; িPতীয় িববরণ ৫:১৭।  
৫১) ষ¢ আেদশ িক িশ:া 1দয়? 

 উOর: ষ¢ আেদশ আমােদর িশ:া 1দয় 1যন আমরা অন= মানুষেক ঘ̀ণা  না কির  বা কােরা জীবন ন� না 
কির বা মানুষ হত=া না কির । পয়দােয়শ ৯:৬; মিথ ৫:২১-২২; ১-ইউেহা�া ৩:১৫।  



৫২) স�ম আেদশ িক? 

উOর: স�ম আেদশ হল: 1জনা বা ব=িভচার কেরা না *। িহজরত ২০:১৪; িPতীয় িববরণ ৫:১৮।  
৫৩) স�ম আেদশ িক িশ:া 1দয়?  

উOর: স�ম আেদশ আমােদর িশ:া 1দয় 1য আমােদর এমন 1কানও নারী বা পুরAেষর সােথ 1যৗন সYকE  
করা উিচত না িযিন আমােদর Xামী বা Tী নন। মিথ ৫:২৭-২৮,; ইিফষীয় ৫:৩-৪।  
৫৪) অ�ম আেদশ িক?  

উOর: অ�ম আেদশK হল: চ/ ির কেরা না। িহজরত ২০:১৫; িPতীয় িববরণ ৫:১৯।  

৫৫) অ�ম আেদশ িক িশ:া 1দয়? 

উOর: অ�ম আেদশ আমােদরেক িশ:া 1দয় 1য, আমরা অন= কােরা িজিনেস দৃr না 1দই, বা কােরা 1কােনা 
িকছ/  চ/ ির না কির।-- িহজরত ২৩:৪; 1মসাল ২১:৬-৭; ইিফষীয় ৪:২৮।  
৫৬) নবম আেদশK িক? 

উOর:  নবম আেদশK হল: আপনার ;িতেবশীর িবরAে� বা 1য কােরা  িমথ=া বেলা না বা িমথ=া সা:=  িদও 

না। --িহজরত ২০:১৬; িPতীয় িববরণ ৫:২০।  
৫৭) নবম আেদশ িক িশ:া 1দয়? 

উOর:  নবম আেদশ আমােদর সৎ হওয়া এবং সত= বলার জন= িশ:া 1দয়। জব/র ১৫:১-৩; 1মশাল ১২:১৭; 

১ কির~ীয় ১৩:৬। 
৫৮) দশম আেদশ িক? 

উOর: দশম )ক/ ম হলঃ কােরা িকছ/ র উপর 1লাভ কেরা না। িহজরত ২০:১৭; িPতীয় িববরণ ৫:২১।  
৫৯) দশম আেদশ িক িশ:া 1দয়? 

উOর:  দশম )ক/ ম আমােদরেক যা আেছ তার জন= �কিরয়া আদায় করেত ও স�� থাকেত িশ:া 1দয়। 
িফিলপীয় ৪:১১; ১ তীমিথয় ৬:৬, ই�ীয় ১৩:৫।  
৬০) ই)দী 1লােকরা িক হযরত মুসা 1ক 1দওয়া আইন@েলা পালন কেরিছল? 

উOর: না; মাব/ েদর 1দওয়া শরীয়ত বা আইন তারা অমান= কেরিছল, ফেল মাব/দ তাহােদর শাি[ িদেয়  সতকE  
কেরিছেলন।   িPতীয় িববরণ ৯:১২, 1হজিকল ৩৯:৩২।   
৬১) 1য 1কান ব=িh িক মাব/ েদর 1দওয়া সকল আেদশ/িবিধ-িনেষদ বা শরীয়ত পালন করেত পাের ?  

উOর: হজরত আদম মাব/ েদর অবাধ= হেলন, একK মা^ আেদশই িতিন অমান= করেলন। 1সই 1থেক 1কান 

মানুষই মাব/ েদর আেদশ মান= করেত স:ম হয় নাই --1হদায়াতকারী ৭:২০; 1রামীয় ৩:২৩; ইয়াক/ ব ২:১০।  
৬২) দশK আেদশ আমােদর কী 1দখায়? 

উOর:  এ দশK আেদশ আমােদর িশ:া 1দয় 1য, মাব/দ পিব^ এবং ভােলা। এবং এইসকল মাব/দেক ও 

আমােদর ;িতেবশীেক মহ¥ত করেত িশ:া 1দয়। এই আেদশ সমূহ আমােদর 1দিখেয় 1দয় 1য আমরা সকেল 

@নাহগার এবং আমরা সকেলই মাব/ েদর অবাধ=। তাই এই আেদশ সমূহ 1দিখেয় 1দয় 1য আমােদর একজন 

নাজাতদাতার ;েয়াজন। --1হদােয়তকারী ১২:১৩, ১ তীমিথয় ১:৮-৯, 1রামীয় ৩:২০, ৫:১৩, ৭:৭-১১, 

গালাতীয় ৩:১৯-২৪।  

তA Bীয় অংশ  



মসীহ ও নাজাত  

৬৩) নাজাতদাতা 1ক ? 

উOর: @নাহগারেদর জন= একমা^ নাজাতদাতা ও ;ভ/  ঈসা মসীহ। লুক ২:১১, 1;িরত ৪:১১-১২, ১ তীমিথয় 

১:১৫।  
৬৪) মসীহ ঈসা 1ক ? 

উOর: ঈসা মসীহ শা7ত মাব/ েদর পু^। ইউেহা�া ১:১, ১,১৮; ইউেহা�া ৩:১৬, ১৮, গালাতীয় ৪:৪, কলসীয় 

১:১৫-১৮, ইবরানী ১:১-৩, ইউেহা�া ৫:২০।  
৬৫) মাব/দ 1কন তঁার পু^েক দুিনয়ােত পাZেয়িছেলন? 

 উOরঃ মা ব/দ তঁার পু^েক পৃিথবীেত পাZেয়েছ ন কারণ িতিন আমােদর ভােলাবােসন। িতিন তঁার পু^েক 

পাZেয়েছন কারণ িতিন করAণাময় ও :মাশীল, মানুষ 1যন 1সই পুে^র Pারা নাজাত পায়। জব/র ১০৩:৮-১১, 

ইউেহা�া ৩:১৬-১৮, 1রামীয় ৫:৭-৮; ইিফষীয় ২:৪-৫; ১ ইউেহা�া ৪:৯-১০।  
৬৬) ঈসা মসীহ িক িনেজই সYূণE মাব/দ এবং মানুষ িছেলন ? 

উOর: হঁ=া; ঈসা মসীহ িনেজই ১০০ % মাব/দ ও ১০০% মানুষ িছেলন। --১ ইউেহা�া ১:৩,১৪; িফিলপীয় 

২:৫-১১; কলসীয় ২:৯; ইবরানী ২:১৪-১৮।  
৬৭) নাজাতদাতা ঈসা মসীহ িক কাজ কেরিছেলন ? 

উOর: িতিন সবEে:ে^ মাব/ েদর বাধ= িছেলন এবং িনেজ সYূণE িন¦াপ হেয়ও মানুেষর @নােহর কা§ফারা 
Xরiপ শাি[ Iহণ করেলন।--1রামীয় ৮:৩-৪; িফিলপীয় ২:৭-৮; ইবরানী ৪:১৫; ইবরানী ৯:১৪-১৫। 
৬৮) 1কন ঈসা মসীহ মৃত/ =েক বরণ করেলন বা শাি[ িনেলন ?  

উOর: @নাহগার 1লাকেদর �ােন িনেজ মৃত/ =বরণ কের মাব/ েদর 1¨াধ দূের রািখয়ািছেলন।--মাকE  ১০:৪৫; ২ 

কির~ীয় ৫:১৯-২১; গালাতীয় ৩:১৩।  
৬৯) 1কন শা7ত মাব/ েদর পু^ @নাহগার মানুেষর পিরবেতE  যাতনা 1ভাগ করেলন ? 

উOর: কারণ, মাব/ েদর সgান ঈসা মসীহ দুিনয়ােত মানুষ রiেপই জS িনেলন --ইউেহা�া ১:১৪, গালাতীয় 

৪:৪,৫, কলসীয় ২:৯।  
৭০) িকভােব মাব/দ আ�াহর সgান মানুষ হেয় জS িনল ? 

উOর: ক/ মারী মা মিরয়েমর গেভE  মাব/ েদর ক/ দরেত তঁার পাক-রiহ/রi)ল ক/ _েসর Pারা জS িনেলন। --ইশাইয়া 
৭:১৪ ও মিথ ১:১৮-২১।  
৭১) ঈসা মসীহ পৃিথবীেত 1কান ধরেনর জীবন কাKেয়িছেলন? 

উOর: একK সহজ, স ানজনক, ন©  এবং সYূণE পিব^ জীবন িতিন কাKেয়েছন। - মিথ ৪:২০; মিথ 

১১:২৮-৩০, লুক ৪:১৮-১৯; ২ কির~ীয় ৮:৯; ২ কির~ীয় ১০:১।  
৭২) নাজাতদাতা ও ;ভ/  ঈসা িক কখনও @নাহ কেরিছেলন? 

উOর: না; িতিন সYূণE পিব^ এবং ১০০ ভাগ িব�� িছেলন।--ইউেহা�া ৪:২৯; ২ কির~ীয় ৫:২১; ইবরানী 
৭:২৬, ১ িপতর ২:২১-২৩।  
৭৩) ঈসা মসীহ িকভােব মারা যান ? 

উOর: ঈসা মসীহ ¨ুেশ মারা যান। --  লূক ২৩:৩৩; গালাতীয় ৩:১৩; িফিলপীয় ২:৮।  
৭৪) মৃত/ =র পর কবের রাখার পর িতিন িক কবেরই িছেলন ?? 



উOর: না, মসীহ ত̀তীয় িPবেস মৃত/ = 1থেক পুনরায় জীিবত হেয় উেঠন। মিথ ২৮:৫-৭, লুক ২৪:৫-৮, 1রামীয় 

৪:২৫; ১ কির~ীয় ১৫:৩,৪।  
৭৫) @নােহর পিরনাম হইেত মাব/দ কােক র:া করেবন ? 

উOর: যাহারা তওবা কের :মা চাইেব আর ঈসা মসীেহর উপর ঈমান আনেব তাহারাই নাজাত পােব।    মাকE  
১:১৪,১৫; ইউেহা�া ৩:১৬-১৮; 1;িরত ২০:২১।  
৭৬) তাওবা করার অথE িক?  

উOর: @নাহ Xীকার কের অনুতাপ কের দুঃিখত হওয়া এবং @নাহ হইেত মুখ িফিরেয় 1নওয়া কারণ তােত 

মাব/দ  িনেজই দুঃিখত হন। --লুক ১৯:৮-১০; ২ কির~ীয় ৭:৯-১০; ১ িথষলনীকীয় ১:৯-১০।  
৭৭) ঈসা মসীেহর মেধ= িব7াস বা ঈমান থাকার অথE কী? 

উOর: মসীেহর মেধ= ঈমান থাকার মসীহ ঈসােক িব7াস করা। আমরা িব7াস কির 1য একমা^ ঈসা মসীেহর 

মধ= িদেয়ই আমরা নাজাত পাই। তঁার উপরই আমরা িনভE র কির। --ইউেহা�া ১৪:৬; 1;িরত ৪:১২; ১ তীমিথয় 

২:৫; ১ 1যাহন ৫:১১-১২। 
৭৮) আপিন িক তওবা করেত পােরন  এবং আপনার িনেজর :মতা বা শিh Pারা মসীেহ ঈমান আনেত 

পােরন? 

উOর:  না; পাক-রiেহর সাহায= থাকা আবশ=ক। ইয়ারিময়া ১৩:২৩; ইউেহা�া ৩:৫-৬ ; ইউেহা�া  ৬:৪৪; ১ 

কির~ীয় ২:১৪।  
৭৯) মানুষ 1কাথায় মসীেহর িবষেয় স-ুসংবাদ �নেব ?  

উOর: ই{ীল 1সই স-ুসমাচার 1যখােন সম[ মানুেষর নাজােতর স-ুসংবাদ আেছ । --মাকE  ১;১; 1;িরত ১৫:৭; 

1রামীয় ১:১৬-১৭।  
৮০) এখন আমােদর নাজাতদাতা িক হেয় আেছন ? 

 উOর: ঈসা মসীহ আমােদর নবী , আমােদর ঈমাম এবং আমােদর রাজা হেলন। মিথ ১৩:২৭; ইউেহা�া 
১৮:৩৭ ; ইবরানী ১:১-৩; ইবরানী ৫:৫-৬; ;কািশত কালাম ১:৫। 
৮১) িকভােব ঈসা মসীহ একজন নবী হেলন ? 

উOর: কারণ িতিন আমােদরেক 1দিখেয়েছন 1য মাব/দ 1ক; এবং িকভােব মাব/দ আ�াহেক খ/ িশ করেত হয় তা 
িতিন িশিখেয়েছন।-িPতীয় িববরণ ১৮:১৮, ইউেহা�া ১;১৮, ৪:২৫-২৬; 1;িরত ২:২২; ১ ইউেহা�া ৫:২০।  
৮২) 1কন মসীহেক একজন নবী িহসােব আমােদর দরকার?  

উOর: কারণ আমরা তঁােক ছাড়া মাব/দেক জািন না।-- মিথ-১১:২৫-২৭; ইউেহা�া ১৭:২৫-২৬; ১ কির~ীয় 

২:১৪-১৬।  
৮৩) িকভােব ঈসা মসীহ একজন মহা ঈমাম? 

উOর: িতিন আমােদর জায়গায় মৃত/ =বরণ কেরন এবং িতিন আমােদর পে: মাব/ েদর সােথ কথা বলেছন।  --
জব/র ১১০:৪; ইবরানী ৪:১৪-১৬, ৭:২৪-২৫; ১ ইউেহা�া ২:১-২।  
৮৪) 1কন ঈসা মসীহেক একজন মহা ঈমাম িহসােব আমােদর ;েয়াজন? 

উOর: কারণ আমরা আমােদর @নােহর দরAন 1দাষী ও লি�ত।--1মসাল ২০:৯; 1হদােয়তকারী ৭:২০; 

ইশাইয়া ৫৩:৬; 1রামীয় ৩:১০-১২, ২৩; ইয়াক/ ব ২:১০।  
৮৫) িকভােব ঈসা মসীহ একজন রাজা হেলন ? 



উOর: একK িতিন আমােদর উপর কত̀EB কেরন এবং িতিনই  আমােদর নাজাতদাতা। জব/র ২:৬-৯; ইিফষীয় 

১:১৯-২৩; ;কািশত কালাম ১৫:৩-৪।  
৮৬) 1কন আমােদর একজন রাজা িহসােব মসীহেক ;েয়াজন? 

উOর: কারণ আমরা দুবEল এবং ভীত।-- ২ কির~ীয় ১২:৯-১০; িফিলপীয় ৪:১৩; কলসীয় ১:১১-১৩; ইবরানী 
১৩:৫-৬; ২ তীমিথয় ১:১২।  
৮৭) ঈসা মিসেহর ওপর ঈমােনর মধ= িদেয় আমরা িক রহমত/ আশীবEাদ লাভ কির? 

 উOর:মা ব/দ আমােদর :মা কেরন এবং িতিন আমােদরেক ধাcমdক বেল 1ঘাষণা কেরেছন * মাব/দ তঁার 

িনেজর পিরবােরর ি;য় সgান িহসােব আমােদর Iহণ কেরন এবং মাব/দ আমােদর �দয় * এবং আচরেণ 

পিব^ কের 1তােল। নত/ ন জS বা পুনরAªােনর মধ= িদেয় মাব/দ আমােদর 1দহ ও আ�া/রiহেক িনখ/ ঁত কের 

1তােলন। 1রািমও ৫:১৮; গালাতীয় ৪:৪-৬; ইিফষীয় ১:৫; ইবরানী ১০:১০-১৪; ১ 1যাহন ৩:২।  
৮৮) আমােদ র ভােলা আচার ব=বহার Pারা যা িকছ/  আমরা অজE ন কির, 1স জন= মাব/দ িক আমােদর 

আশীবEাদ/রহমত কেরন ? 

উOর: না, মাব/দ তঁার অনুIহ ও করAনার মধ= িদেয়ই আমােদরেক রহমত 1দন কেরন। আমরা িনেজরা তা 
অজE ন করেতও পািরনা এবং তাহার 1যাগ=ও আমরা নই।-- ইশাইয়া ৬৪:৬; ইিফষীয় ২:৮-৯; িতট ৩:৪-৭।  
৮৯) যাহারা সিত=কােরই তওবা কের ও ঈমান আেন আ�াহ িক কখেনা তােদর অXীকার করেবন ? 

উOর: না; যারা ;ক̀তপে: তওবা কের এবং ঈমান আেন, ঈসা তাহােদরেক কখনও 1ছেড় কের যােবন না ।-- 
ইউেহা�া ১০:২৭-৩০, 1রামীয় ৮:৩৮-৩৯; িফিলপীয় ১:৬; ১ িপতর ১:৩-৫।  
৯০) মাব/ েদর অনুIহ/করAণা িক ?  

উOর: যিদও আমরা 1যাগ= নই তথািপ আমােদর ;িত তঁার ভালবাসা ও মহBই মাব/ েদর অনুIহ।-- 
িহজরত৩৪:৬; ইিফষীয় ১:৭-৮; ২ কির~ীয় ৮:৯।  

চত# থF অংশ  

পাক-রIহ ও জামাত  

৯১) যারা নাজাতদাতা িহসােব ঈসােক িব7াস কের তােদর কােছ মাব/দ িক চান? 

 উOর: িত িন চান 1যন আমরা তারা �দেয়/আ�ায় ও আচরেণ পিব^ হয় । িতিন তােদরেক ঈসার মেতা 
1দখেত চান।--ইিফষীয় ১:৪; ১ িপতর ১:১৫; ২ কির~ীয় ৭:১।  
৯২) িকভােব মাব/দ আমােদর  �দয় * এবং আচরণ পিব^ করেবন ? 

উOর: ঈসার উপর ঈমােনর মধ= িদেয় মাব/দ আ�াহ আমােদর একK নত/ ন �দয় 1দন এবং পাক-রiহেক 1দন। 
--1হজিকল ৩৬:২৬; 1রামীয়:১-১৪; গালাতীয় ৫:২৬-১৭; ইিফষীয় ১:১৩।  
৯৩) পিব^ আ�া/পাক রiহ 1ক? 

উOর: পিব^ আ�া/পাক-রiহ মাব/দ িনেজই, িপতা আ�াহ ও পু^ ঈসা মসীহই পিব^ আ�া/পাক-রiহেক 

পাZেয়েছন।-মিথ ২৮:১৯; ইউেহা�া ১৪:২৬; ২ কির~ীয় ১৩:১৪।  
৯৪) পাক-রiহ আমােদর িকভােব সাহায= কের ? 

উOর: পাক-রiহ হল সাTনাকারী ও সবEদা আমােদর সহচর এবং যাহারা ঈসা মসীেহর উপর ভরসা কের 

তাহােদর জন= পথ িনেদE শক।-- ইউেহা�া ১৬:৭-৮; ১২-১৫; 1রামীয় ৮:১৪-১৬; ১ কির~ীয় ৬:১৯; ইিফষীয় 

১:১৪।  



৯৫) কীভােব আিম জানেত পাির পিব^ আ�া আমােক পিব^ করেছন? 

উOর: আিম আমার নাজাতদাতা ঈসা মসীেহর মত ঈমােন 1বেড় উঠব। পাক-রAেহর ফল আিম আমার 

অgের ও আচরেণ 1দখেত পাব।--কলসীয় ১:৯-১২; ইিফষীয় ৩:১৬।  
৯৬) পাক-রiহ/আ�ার ফল িক? 

উOর: পাক-রiহ/আ�ার ফল হল ভালবাসা, আন�, শািg, �ধযE, দয়া, ভােলাবাসা, িব7[তা, 1কামলতা 
এবং আ�িনয়Tণ। গালাতীয় ৫:২২-২৩।  
৯৭) ঈসা মসীহেক অনুXরণ করেল আপিন িক সবEদা সফল হেবন? 

উOর: না; মােঝ মােঝ আমরা ক� পাব । ঈসা মসীেহর মেতা আিম কখেনা কখেনা ঘ̀িণত হব।--ইউেহা�া 
১৫:১৮-১৯; ২ তীমিথয় ৩:১২; 1রামীয় ৮: ২৩-২৫; ইয়াক/ ব ১:২-৪; ১ িপতর ৪:১২-১৩।  
৯৮) কে�র সময় মাব/দ আপনােক কীভােব সাহায= কেরন? 

উOর: িতিন আমােক সাTনা 1দওয়ার জন= পাক-রiহেক িদেয়েছন, িতিন আমার য� ও 1সবা করার জন= 
জামাতেক িদেয়েছন। সবিকছ/ র মেধ= িতিন আমার ভাল এবং তঁার 1গ}রব জন= কাজ করার ;িত�Aিত 

িদেয়েছন ।-- 1রামীয় ৫:৩-৫; ৮:১৮; ১ িথষলনীকীয় ৫:১১; ১ িপতর ৩:১২-১৯; ১ িপতর ৫:১০।  
৯৯) সাবEজনীন জামাত/চাচE  িক ? 

উOর: মাব/ েদর অনুIেহ নাজাত ;া� ঈমানদারেদর সম®েয়  সবEজনীন চাচE  বা জামাত গZত। মাব/দ 

আ�াহর িনেজর পিরবার এবং পু^ মসীেহর 1দহ। ইহা 1সই পিব^ �ান বা গৃহ 1যখােন পিব^ আ�া/পাক-রiহ 

বসবাস কেরন। --১ কির~ীয় ১২:২৭; ইিফষীয় ৩:১৪-১৫; ইিফষীয় ৫:২৩ কলসীয় ১:২৪; ইবরানী ২:১১।  
১০০) �ানীয় চাচE /জামাত িক? 

উOর: �ানীয় জামাত বা চাচE   এমন একদল 1লােকর সমােবশ যাহারা ঈসা মসীহেত িব7াস কের এবং তঁার 

িশ:া পালন কের। তারা একসেp মাব/ েদর ইবাদত কের । তারা একসেp মাব/ েদর কালাম 1শােন এবং 1শেখ। 
তারা পর�েরর য� 1নয় এবং পর�রেক স ান কের ও ভাববােস। তারা আ�াহর রাজ= 1দখার জন= তাহারা 
একসেp ইবাদত ও 1মানাজাত কের  এবং একসেp কাজ কের। তারা ঈমানদারেদরেক তিরকাব�ী 1দয়  এবং 
;ভ/ র 1ভােজ অংশ 1নয় ।-- মিথ ২৮:১৯-২০; 1;িরত ২:৪১-৪২; 1;িরত ৮:৩৬-৩৯; 1;িরত ১৪:২৩; 1রামীয় 

৬:১-৫; ১ কির~ীয় ১১:২৩-২৬; তীত ১:৫।  
১০১) যখন আপিন ঈমান আেনন; আপনােক িক একK �ানীয় চাচE  বা জামােতর অংশ হেত হেব ? 

উOর: হঁ=া; �ানীয় জামাত বা চাচE  একK সমাজ যা আমােদর ঈমােন ব̀ি� 1পেত সাহায= কের এবং িব7ােস 

ি�র থাকেত শিh 1যাগায়। ইহা আমার জন= এমন একK জায়গা, 1যখােন আিম ঈসা মসীেহর নত/ ন আেদশ 

সমূহ িশখেত ও পালন করেত পাির। --ইবরানী ১০:২৪-২৫।  
১০২) ঈসা মসীহ জামাত বা চাচE েক িক নত/ ন আেদশ িদেয়েছন ? 

উOর: ঈসা মসীহ বেলেছন; 1তামরা পর�রেক মহ¥ত কর Zক 1যমন আিম 1তামােদরেক কেরিছ। --

ইউেহা�া ১৩:৩৪।  
১০৩) এই ভালবাসা আমরা এেক অপেরর ;িত িকভােব 1দখােত পাির? 

উOর:  আমরা যখন পর�েরর ;িত দয়ালু হই, এবং এেক ওপেরর জন= 1মানাজাত কির, পর�রেক :মা 
কির এইসেবর মধ= আমােদর মেধ= মাব/ েদর ভালবাসা ;কািশত হয়। আমরা যখন এেক অপরেক স ান কির, 

এেক অপরেক সহায়তা কির এবং এেক অপরেক উ¯সািহত কির, আমরা এই 1;ম ;দশEন কির। আমরা এেক 

অপেরর ;িত সত= কথা বিল এবং আমােদর িনেজেদর XােথEর আেগ এেক অপেরর XাথE বা ;েয়াজন@িল 



িবেবচনা কির তখন আমরা এই 1;ম ;দশEন কির ।--1রামীয় ১২:১০; ইিফষীয় ৪:৩২; কলসীয় ৩:৯,১৩; ১ 

িথষলনীকীয় ৪:১৮, ইয়াক/ ব৫:১৬।  
১০৪) তিরকাব�ী  বা বাি�� িক?  

উOর: তিরকাব�ী হল একজন নত/ ন ঈমানদােরর ;কােশ= 1ঘাষণা যা জামােতর বা চােচE র একজন 1নতা বা 
ঈমাম নত/  িব7াসীেক এক মুহ� েতEর জন=  পািনেত ড/ িবেয় 1রেখ পুনরায় ত/ েল 1ফেল। ইহা তাহারা িপতা আ�াহ, 

পু^ ঈসা ও পাক-রAেহর নােম কের।--মিথ ৩:৬,১৬; মাকE  ১:৫; 1;িরত ৪:১২।  
১০৫) 1ক বা�াইিজত হেত পাের বা তিরকাব�ী িনেত পাের ? 

উOর: 1য 1কউ @নাহ Xীকার কের অনুতাপ কের তওবা কের এবং ঈসা মসীহেক ব=িhগত জীবেনর 

নাজাতদাতা ও ;ভ/  বেল মুেখ Xীকার কের ও অgের িব7াস কের, তাহারাই এই  বাি�� বা তিরকাব�ী িনেত 

পাের।--1;িরত ২:৩৮,৩৯, 1;িরত ৮:৩৬-৩৭, 1;িরত ১৬:৩০-৩৩। 
১০৬) তিরকাব�ী বা বাি�ে�র অথE িক? 

উOর: তিরকাব�ী বা  বাি�� মসীেহর  সােথ ঈমানদােরর একতার এক িচx; 1যইভােব িতিন মারা যান, 

তােক দাফন করা হয় এবং মৃত/ = 1থেক পুনরAিªত করা হয়। তিরকাব�ী বা বাি�ে�র পের আমরা তঁার 

জামােতর বা চােচE র অংশ হই।-- 1;িরত 1১৬:৩০-৩৩; 1রামীয় ৬:৩-৫; কলসীয় ২:১২।  
১০৭) িকভােব ঈসায়ীগণ তােদর জন= ঈসার মৃত/ = সYেকE  এেক অপরেক Xরণ কিরেয় 1দয়?  

উOর: একসেp ;ভ/ র 1ভােজ অংশ Iহেণর মাধ=েম।-- মাকE  ১৪:২২-২৪; ১ কির~ীয় ১১:২৩-২৯।  
১০৮) ;ভ/ র 1ভাজ িক ? 

উOর: ;ভ/ র 1ভােজ আমরা রAK ভাগ কের খাই আর পান পাে^র পানীয় পান কির; ;িতবার ইহার করার 

মধ= িদেয় আমরা ঈসা মসীেহর মৃত/ =েক �রণ কির। --মাকE  ১৪:২২-২৪; ১ কির~ীয় ১১:২৩-২৯।  
১০৯) এই রAK িদেয় িক ব/ঝায় ? 

উOর: এই রAK ভাঙা ও 1ভাজন ঈসা মসীেহর :ত-িব:ত শরীরেক 1বাঝায়, যা আমােদর @নােহর 

কা§ফারা Xরiপ ক/ রবানী করা হেয়েছ। -- * মিথ ২৬:২৬; ১ কির~ীয় ১১:২৪।  
১১০) পান পাে^ িক ব/ঝায় ?  

উOর: পান পাে^র পািন মসীেহর রhেক 1বাঝায় যা আমােদর নাজােতর জন= িবসজE ন 1দওয়া হেয়েছ। --মিথ 

২৬:২৭-২৮; ১ কির~ীয় ১১:২৫; ইবরানী ৯:২৬-২৮।  
১১১) 1ক ;ভ/ র 1ভাজ খাওয়ার উপয/h ? 

উOর:1য 1কউ @নাহ Xীকার কের, অনুতাপ কের  তওবা কের এবং িব7াস কের 1য ঈসা মসীহ তার 

নাজাতদাতা ও ;ভ/ , সকেলই এই ;ভ/ র 1ভােজ অংশ 1নওয়ার উপয/h।-- ১ কির~ীয় ১০:১৬,১৭; 1 কির~ীয় 

১১:১৮-২৯।  
১১২) 1ক বাি�� বা তিরকাব�ী ও ;ভ/ র 1ভাজ সYেকE  চাচE  বা জামাতেক বেলেছ ? 

উOর: নাজাতদাতা ও ;ভ/  ঈসা মসীহ --মিথ ২৬:২৬-২৯; মিথ ২৮:১৮-২০। 
১১৩) 1কন ঈসা মসীহ্ বাি�� ও ;ভ/ র 1ভােজ চাচE  বা জামাতেক অংশ Iহণ করেত বেলেছন ?  

উOর: ঈসা মসীহ এই ব=ব�া এইজন=ই িদেয়েছন 1য, যার মধ= িদেয় 1দখােনা হেয়েছ ঈমানদার/িব7াসী সকল 

তঁার িনেজর। এই ব=ব�া পালেন ঈসা মসীহ আমােদর জন= যা কেরেছন তা ²রণ কিরেয় 1দয়। -- মিথ 

২৮:১৯; 1রামীয় ৬:১-৫; ১ কির~ীয় ১১:২৩-২৬।  
১১৪) জামাত বা চােচE র উেদ=েশ= ঈসা মসীেহর 1শষ চ� ড়াg আেদশK িক িছল? 



উOর: “1বেহশেতর ও দুিনয়ার সম[ :মতা আমােক 1দওয়া হেয়েছ। 19এইজন= 1তামরা িগেয় সম[ জািতর 

1লাকেদর আমার উ ত কর। িপতা, পু^ ও পাক-রiেহর নােম তােদর তিরকাব�ী দাও। 20আিম 1তামােদর 1য 

সব )ক/ ম িদেয়িছ তা পালন করেত তােদর িশ:া দাও। 1দখ, য/ েগর 1শষ পযEg সব সময় আিম 1তামােদর 

সংেগ সংেগ আিছ। মিথ ২৮:১৮-২০।  
১১৫) ;ভ/ র িদন িক? 

উOর: স�ােহর ;থম িদনই ;ভ/ র িদন । 1সই িদেন ;থম ঈসায়ী ঈমানদারগণ ইবাদত করার জন= একি^ত 

হেয়িছল। 1;িরত ২০:৭; ১ কির~ীয় ১৬:২; ;কািশত কালাম ১:১০। 
১১৬) 1কন িদনেক পালনকতE ার িদন বলা হয়? 

উOর: কারণ এই িদেনই মসীহ মৃতেদর মধ= হইেত পুনরায় জীিবত হেয় উেঠিছেলন।-- মিথ ২৮:১-৬; লুক 

২৪:১-৬, ইউেহা�া ২০:১। 
১১৭) আমরা কীভােব ;ভ/ র এই িদনেক উOমভােব কাটােত পাির ? 

উOর: আমরা সবEদা পালনকতE ার  এই িদেন মাব/ েদর 1লাক সকল একে^ িমিলত হেয় তঁার ইবাদত কের' এবং 
িব7ােস এেক অপরেক উৎসািহত কের কাটােত পাির।- জব/র২৭:৪; 1রামীয় ১২:৯-১৩; কলসীয় ৩:১৬।  

পJম অংশ 

ইবাদত এবং আশা  
১১৮) ইবাদত বা ;াথEনা িক ? 

উOর: যখন আমরা মাব/ েদর সােথ কথা বিল, তঁার @নগান ও ;শংসা কির, ধন=বাদ সহকাের তঁার সম[ 

উপকােরর জন= �কিরয়া জানাই। এবং আমরা আমােদর @নাহ Xীকার কের তওবা কির যাহা িকছ/ েত িতিন 

খ/ িশ হন তাহাই 1যন আমরা তঁার কােছ 1থেক চাই।-- মিথ ৬:৬; িফিলপীয় ৪:৬; ১ ইউেহা�া ৫:১৪।  
১১৯) কার নােম আমােদর ইবাদত করা উিচত ? 

উOর : ঈসা মসীেহর নাম ইবাদত বা ;াথEনা করা উিচত। --ইউেহা�া ১৪:১৩-১৪, ১৬:২৩ 

১২০) কখন এবং 1কাথায় আমরা ইবাদত বা ;াথEনা করব? 

উOর: আমরা 1য 1কান �ােন, 1য 1কান সমেয় মাব/ েদর কােছ ইবাদত বা ;াথEনা করেত পাির। মিথ ৬:৬; 

ইিফষীয় ৬:১৮; 1;িরত ২১:৫; কলসীয় ৪:২।  
১২১) ঈসা মসীহ িকভােব আমােদর 1মানাজাত করেত িশিখেয়েছন ? 

উOর: ঈসা মসীহ আমােদর ;ভ/ র 1মানাজাত বা ;াথEনা িদেয়েছন।-- মিথ ৬:৯-১৫; লূক ১১:২-৪।  
১২২) ;ভ/ র 1মানাজাত বা  ;াথEনা িক? 

উOর: 1হ আমােদর 1বেহশতী িপতা, 1তামার নাম পিব^ বেল মান= 1হাক। 101তামার রাজ= আসুক। 1তামার 

ইaা 1যমন 1বেহশেত 1তমিন দুিনয়ােতও পূণE 1হাক। 111য খাবার আমােদর দরকার তা আজ আমােদর দাও। 
12যারা আমােদর উপর অন=ায় কের, আমরা 1যমন তােদর মাফ কেরিছ 1তমিন ত/ িমও আমােদর সম[ 

অন=ায় মাফ কর। 13আমােদর ত/ িম পরী:ায় পড়েত িদেয়া না, বরং শয়তােনর হাত 1থেক র:া কর। মিথ 

৬:৯-১৩।  
১২৩) ;ভ/ র 1মানাজাত বা ;াথEনায় কয়K অনুেরাধ আেছ? উOর: ছয়K অনুেরাধ আেছ।  



১২৪) ;থম অনুেরাধ িক? উOর: "মাব/ েদর নামেক মযEাদা বা স ান 1দওয়া ।" মিথ ৬:৯; লূক ১১:২।  
১২৫) ;থম অনুেরােধ আমরা িক জন= ;াথEনা কির ? 

উOর: ;থম অনুেরােধ আমরা ;াথEনা কির 1যন সম[ 1লােক মাব/ েদর নােমর ;শংসা কের।-- জব/র ৮:১-২; 

জব/র ৭২:১৮-১৯; জব/র ১১৩:১-৩। 
১২৬) িPতীয় অনুেরাধ K িক? উOর: "1তামার রাজ= আসুক।" মিথ ৬:১০; লূক ১১:২।  
১২৭) িPতীয় অনুেরােধ আমরা িক জন= ;াথEনা কির ?  

উOর: আমরা 1মানাজাত বা ;াথEনা কির 1যন িবে7র সম[ 1লাক সুসমাচার 1শােন ও িব7াস কের। আমরা 
;াথEনা কির 1যন তারা ;ভ/  িহসােব ঈসা মসহীেহর আনুগত= Xীকার করেব । * ইউেহা�া ১৭:২০-২১; 1;িরত 

৮:১২; 1;িরত ২:৩০-৩১; ;কািশত কালাম ১১:১৫।  
১২৮) ত̀তীয় অনুেরাধ K  িক? একK। "আপিন যা করেত চান তা XেগE 1যমন আেছ এই পৃিথবীেত 1তমিন 

1হাক। --মিথ ৬:১০। 
১২৯)  ত̀তীয় অনুেরােধ আমরা িক জন= ;াথEনা কির? 

উOর: আমরা ;াথEনা কির 1যন মাব/দ যা চান এই পৃিথবীেত মানুষ তা করেব, Zক 1যমন XেগEর 1ফের[ারা 
কেরন।  জব/র ১০৩:১৯-২২, জব/র ১৪৩:১০।  
১৩০) চত/ থE অনুেরাধ K িক? উOর: 1য খাবার আমােদর দরকার তা আজ আমােদর দাও। --মিথ ৬:১১, 

লুক ১১:৩।  
১৩১) চত/ থE অনুেরােধ আমরা িক জন= ;াথEনা কির? 

উOর: আমরা ;াথEনা কির 1যন মাব/দ আমােদর যা িকছ/  আমােদর শরীেরর জন= ;েয়াজন বা িরিজক দান 

কেরন। জব/র ১৪৫:১৫-১৬, 1মসাল ৩০:৮-৯, মিথ ৬:৩১-৩৩।  
১৩২) পvম অনুেরাধ K িক?  

উOর: "আমােদর পাপ  :মা কর" , আমরা 1যমন আমােদর িবরAে� পাপ কেরেছ, তােদর :মা কেরিছ।" মিথ 

৬:১২; লূক ১১:৪।  
১৩৩) পvম অনুেরােধ আমরা িক জন= ;াথEনা কির ? 

উOর: আমরা ;াথEনা কির 1যন মাব/দ আমােদর পাপসমূহ * :মা কেরন। এবং আমরা আেরা ;াথEনা কির 

1যন আমােদ র িবরAে� যারা @নাহ কের তােদরেক :মা করেত মাব/দ আমােদর সাহায= কেরন।--জব/র 

৫১:২-৩; মিথ ৫:২৩-২৪; ইিফষীয় ৪:৩২।  
১৩৪) ষ¢ অনুেরাধ K িক? 

উOর: যখন আমরা ;েলািভত হই, িতিন 1যন @নাহ না করেত আমােদর সাহায= কেরন আর শয়তােনর ম� 

হইেত আমােদর র:া কেরন। --মিথ ৬:১৩; লুক ১১:৪।  
১৩৫) আমরা ষ¢ অনুেরােধ িক িবষেয় ;াথEনা কির? 

উOর: আমরা ;াথEনা কির 1য মাব/দ আমােদর পাপ 1থেক দূের রােখন  *। এবং ম� কাজ 1থেক আমােদর 

র:া কেরন। * জব/র ১১৯:১১; ১ কির~ীয় ১০:১৩; ২ তীমিথয় ৪:১৮।  
১৩৬) ;াথEনা বা 1মানাজাত আমােদরেক িক  িশ:া 1দয়? 

উOর: ;াথEনা আমােদরেক 1শখায় 1য আমরা মাব/ েদর সাহােয=র জন= আ�াহেক পুেরাপুির িব7াস করেত 

পাির।  ইিফষীয় ৬;১৮; িফিলপীয় ৪:৬; ইবরানী ৪:১৬।  
১৩৭) মসীহ এখন 1কাথায় আেছন ? 



উOর: মসীহ ঈসা এখন 1বেহে[ মাব/দ আ�াহর ডান পােশ বেস আেছন।-- মাকE  ১৬:১৯; 1;িরত ৫:৩১; 

1রামীয় ৮:৩৪।  
১৩৮) মসীহ িক পুনরায় এই পৃিথবীেত আসেবন ? 

উOর: হঁ=া, 1শষ িদেন িব7জুেড় সম[ মানুেষর ন=ায় িবচারক িহসােব আসেবন । এবং যারা তঁার জন= অেপ:া 
করেছ তােদর িতিন র:া করেবন। মিথ ২৫:৩১-৩২; ২ িথষলনীকীয় ১:৭-৯; ২ তীমিথয় ৪:১; ইবরানী ৯:২৮।  
১৩৯) মৃত/ =র সমেয় সৎকমEপরায়ণেদর বা ধাcমdকেদর িক হেব? 

উOর: সৎকেপEারায়ণ 1লাক বা  ধাি Eেকর মৃতেদহ ধ/ েলােত িফের যােব । তােদর আ�া ;ভ/ র *  সেp যােব।  *। 
পয়দােয়শ ৩:১৯; 1হদােয়তকারী ১২:৭;  ২ কির~ীয় ৫:৮।  
১৪০) মৃত/ =র পর দু�/@নাহগার 1লাকেদর িক হেব ? 

উOর: দু�েদর মৃতেদহও ধ/ েলােত িফের যােব। তােদর আ�া/রiহ শাি[ 1ভাগ কের। মাব/দ 1যইিদন িবচার 

করবার  জন= আসেবন, 1সই িদেনর জন= িতিন তােদর 1রেখ িদেবন । লূক ১৬:২৩-২৪; ইউেহা�া  ৫:২৮-২৯; ২ 

িপটার ২:৯।  
১৪১) মৃেতরা িক আবার জীিবত হেয় উঠেব? 

উOর: হঁ=া, মসীহ যখন আবার আসেবন তখন মৃত সকল পুনরAিªত হেব। দািনেয়ল ১২:২; ইউেহা�া 
৫:২৮-২৯; 1;িরত ২৪:১৪-১৫।  
১৪২) মসীেহর িবচােরর িদেন দু� 1লােকেদর িক হেব? 

উOর: নরেকর অনgকালীন যাতনায় শাি[ িদেবন, এবং মাব/ েদর সা:াৎ 1থেক িচরকােলর জন= দূর কের 

িদেবন। মিথ  ২৫:৪১,৪৬; মাকE  ৯:৪৭,৪৮; লূক ১২:৫; লূক ১৬:২৩-২৬; ২ িথষলনীকী য় ১:৯; ;কািশত 

কালাম ২০:১২-১৫।  
১৪৩) সৎকমEপরায়ণ বা ধাcমdক * 1লােকেদর িক হেব? 

উOর: ধাcমdক * 1লােকরা মাব/দ আ�াহর সেp আনে� বাস করেব। তারা একK নত/ ন XেগEর এক  নত/ ন 

পৃিথবীেত িচরকাল 1বঁেচ থাকেব। ইশাইয়া ৬৬:২২-২৩ ২ িপতর ৩:১৩; ;কািশত কালাম ২১:২-৪।  
১৪৪) নত/ ন XগE এবং নত/ ন পৃিথবী 1কমন হেব? 

উOর:  উ: নত/ ন XেগE এবং নত/ ন পৃিথবীেত আমরা মাব/দ আ�াহর সােথ থাকব। আমরা কখনও পাপ করব 

না আমরা কখনও মরব না আর 1কান অিভশাপ থাকেব না। 1কানও িবষ³তা আর আর ব=থা 1নই। আমরা 
কখনও 1দাষী, ভয় পাব না বা লি�ত হেব না। আমরা জন= 1য সিত=কােরর আন� মাব/দ আ�াহর আেছ 

1থেকই আেস।-- ইবরানী ১২:২২-২৩; এ)দা ২৪; ;কািশত কালাম ২১:১-৫; ;কািশত কালাম ২২:১-৪ । 

শM তািলকা 
শM     ব.াখ.া 
দ9ক:      দOক একK আইন যা একজন মানুষেক আইনগতভােবই একK পিরবাের 

িনেয় আেস। ফেল 1সই মানুষ দTক Iহণকারী পিরবাের আইনত িনেজর সgান িহসােব গৃহীত হয়। আেগ 

আমরা মাব/ েদর কােছ অপিরিচত িছলাম, তঁার শ^A িছলাম িক� এখন িতিন আমােদর িনেজর ি;য় সgান 

িহসােব 1ডেকেছন।  
Pজনা/ভ.ািবচার :   এর অথE এমন একজন Tী/পুরAেষর সােথ শারীিরক বা 1যৗন িমলেন িল� 

হওয়া, 1য আমােদর Tী/Xামী নয়।  



PফেরSা:    1ফের[া বা XগEদূত মাব/ েদর 1সবকদল, যাহারা মাব/ েদর বাতE া িনেয় আেস। 
1ফের[ারা রAেহর মেতাই, 1ফের[ারা মাব/দ সYেকE  ভাল কথা বেল। মাব/দ Zক 1য রকম চান তাহারা Zক 

তাই কের। মাব/দ আ�াহর পিরবা েরর 1লাকেদর জন= 1ফের[ারা সব সময় ভাল কাজ কের। আর ম� বা 
খারাপ 1ফের[ারা শয়তােনর হেয় কাজ কের।  
বািTU/তিরকাবVী :   চাচE  বা জামােতর ঈমাম একজন নত/ ন িব7াসীেক জেল ড/ িবেয় পুনরায় 

ত/ েলন। তােত আমরা 1দিখ 1য মিসহ আমােদর পাক/সাফ কেরেছন। এই তিরকাব�ী আমােদর মেন কিরেয় 

1দয় 1য ঈসা মসীহ িনেজই ইয়ািহয়ার কােছ তিরকাব�ী িনেয়েছন। তিরকাব�ীর মধ= িদেয় আমরা যখন জেল 

ড/ ব 1দই, তখন আমরা ঈসার সােথ মৃত/ = 1বারন কের কবর ;া� হই, আবার পুনুরায় যখন আমােদর ড/ িবেয় 

1তালা হয় ; ঈসা 1যমন মৃতেদর মধ= হইেত জীিবত হেয়েছন Zক 1তমিন আমরাও আবার তঁার সােথ 

জীিবত হই। এইভােবই আমরা একK জামাত বা চাচE  অংেশ পিরণত হই।  
িব&াসী/ঈমানদার:   এমন একজন িব7াসী বা ঈমানদার ব=িh িযিন মসীহ ঈসােক জােনন এবং 
িব7াস কেরন।  
আশীবFাদ:    আশীবEাদ আমােদর জন= মাব/ েদর রহমত যা আমােদর মpল সাধন কের। 
1মানাজােত আমরা যখন মাব/দেক রহমত/আশীবEাদ করেত অনুেরাধ কির, আমরা বিল 1যন িতিন আমােদর 

সাহায= কেরন এবং আমােদর মpল কেরন।  
অXঃসBা :    হ'ল একK িশ�র µণ বা নত/ ন জীবন একK মিহলার শরীেরর জS 

1নওয়ার মুহ� তE  । 
িব&াসী/ঈমানদার:   এমন একজন িব7াসী বা ঈমানদার ব=িh িযিন মসীহ ঈসােক জােনন এবং 
িব7াস কেরন।  
আশীবFাদ:    আশীবEাদ আমােদর জন= মাব/ েদর রহমত যা আমােদর মpল সাধন কের। 
1মানাজােত আমরা যখন মাব/দেক রহমত/আশীবEাদ করেত অনুেরাধ কির, আমরা বিল 1যন িতিন আমােদর 

সাহায= কেরন এবং আমােদর মpল কেরন।  
অXঃসBা :    হ'ল একK িশ�র µণ বা নত/ ন জীবন একK মিহলার শরীেরর জS 

1নওয়ার মুহ� তE  । 
সXZ [:     আমােদর যা িকছ/  আেছ তা িনেয় সুখী থাকা। আমরা জািন 1য আমােদর 

যেথ� আেছ।  
চাচF  বা জামাত:    জামাত বা চাচE  হল এমন একদল 1লােকর সমাগম যাহারা ঈসা মসীেহ 

িব7াস কের ও তঁার িশ:া মান= কের ও অনুXরণ কের। 
\স/\ুশ :    ¨ুশ বা ¨স একসেp দুK ট/ করা কােঠর 1জাড়া। ঈসা যখন 1বঁেচ িছেলন 

তখনকার সমেয় অপরািধেক হত=া করার জন= ব=বহার করত। ঈসা মসীে¶কও ¨ুেশ হত=া করা হয়।  
অিভশT বা অিভশাপ:  একK শিhশালী শy 1য কােরা িবরAে� অিভেযাগ দািখল করা, অিভশাপ 

1দওয়া বা শাি[ 1দওয়ােক 1বাঝায়।  
শয়তান:     িদয়াবেলর আেরকK নাম শয়তান * শয়তান 1ফেরশতাগেণর মেধ= 
সবেচেয় খারাপ।  



িশষ./ভ^:    িশষ= বা ভh এমন একজন 1লােক 1বাঝায় 1য অন= একজনেক অনুXরণ 

কের ও তার কােছ 1থেক িশেখ। অথEাৎ 1স ব=িh 1য ঈসা মসীহেক িব7াস কের ও তার তঁার কােছ 1থেক 1শেখ 

এবং িশ:া ও অনুশাসন 1মেন চেল।  
িচর_ায়ী:    িচর�ায় বলেত এমন এক িবষয়েক 1বাঝায় যা িছল, আেছ ও সবসময় 

থাকেব।  এমন একK িজিনস যা �রA বা 1শষ 1নই।  
িব&াস:     িব7াস অথE কাউেক বা িকছ/ েত িব7াস করা । * মাব/দ আ�াহেক িব7াস 

করা অথEাৎ যিদও আমরা তঁােক 1দখেত পাইনা তথািপ িব7াস করা 1য িতিন বা[েবই আেছন, িতিনই সত= ও 

িচর{ীবী।  
`মা:     কােরা ;িত ভােলাবাসা ;কাশ করার এক মাধ=ম এবং কােরা িবরAে� 

কারাপ িবষয় মেন না রাখা। যখন মাব/দ আ�াহ আমােদর @নাহ সকল :মা কেরন, িতিন 1সই সকল আর 

মেন রােখন না।  
Pগaরব:    মাব/ েদর ;শংসা করা ও তঁার মিহমা 1ঘাষনা করা কারণ িতিন যা িকছ/  
1·িসরই কেরেছ সব িকছ/ ই সু� ও উে_েশ=, একজন মহা রাজার মেতাই মহৎ তঁার @ন্।  
অনুbহ:    অনুIহ মানুেষর জন= মহা আ�াহর কাছ 1থেক এক 1বেহি[ উপহার। 
আমরা মাব/ েদর িবরAে� ম� যা িকছ/  কেরিছ 1সই পিরমান শাি[ িতিন 1দন না, িতিন যখন :মা কেরন, িতিন 

মহা অনুIহ 1দন কেরন।  িতিন আমােদর ;িত দয়ালু। :মা এবং সাহায= সদা;ভ/ র কাছ 1থেকই আেস।  
cদয়:      �দয় একজন ব=িhর সবেচেয় @রABপূণE অংশ। এমন একK  অংশ যা 
িনেজই অনুভব কের এবং িচgা কের এবং িস�াg 1নয়। 
dগF বা PবেহS:    XগE বা 1বেহে[ এমন একK জায়গা 1যখােন মাব/দ আ�াহ ও ঈশা মসীহ 

আেছন। 1যখােন মাব/দ বাস কেরন ও িতিন শাসন কেরন। 1বেহ[ এমন একK জায়গা 1যখােন মানুষ মৃত/ =র 

পর সিত=ই মাব/ দ আ�াহ ও ঈসােক জানেব। এমন একK জায়গা 1যখােন মানুষ সব সময় সুেখ থাকেব, 

1যখােন 1কান সমস=া থাকেব না। যারা মাব/দ আ�াহেক জােন ও িব7াস কের তােদর জন=ই একK নত/ ন XগE 
ও নত/ ন পৃিথবী।  
নরক/Pদাযগ:    নরক এমনিক একK �ান 1যখােন আ�াহর 1য সম[ দুবEল/পাপী 
1লাকিদগেক তঁার কােছ 1থেক পৃথক কেরন তারা যােব। মৃত/ =র পর পাপী/দুবEল 1লাকেদর 1সK 1দওয়ার �ান।  
পিবe:     পিব^তা মােন মাব/ েদর জন= িনেজেক আলাদা করা।  মাব/ েদর সাদৃেশ= 
জীবন যাপন করা. তঁার ইaামেতা জীবন কাটােন া। পাপ-মুh জীবন মােনই পিব^তা। মাব/ েদর সা:ােত 

আমরা তখন পির¸ার।  
পিবe আfা/পাক-রIহ :  মাব/ েদর রiহ -রi)ল ক/ _স, ঈসা মসীহ পুনরAªােনর পর মানুেষর সাহােয=র 

জন= পাZেয়েছন। পাক-রiহ মাব/ েদর আর এক রiপ। যঁােক রi)�াহ ও বলা হয়। ঈসা মসীেহর মেধ= মাব/ েদর 

রiহ যা আমােদর সাহায= কের। পাক-রiহ একK সOা িক� মানুেষর মেতা নয়। পাক-রiহ Xয়ং মাব/দ িনেজই, 

িপতা আ�াহ িপ পু^ ঈসার সমক: একK সOা। ি^তেTর একজন। পাক-রiহ এই পৃিথবীেত মানুেষর মেধ= 
আ�াহর কাজ কেরন। 1কউওই পাক-রiহেক 1দখেত পায় না। িক� যাহারা ঈসা মসীহেক িব7াস কের পাক-রiহ 

তােদর িদেল বাস কেরন।  
সgান:    একজন মানুষেক স ান করা, একজন মানুষ সYেকE  ভােলা বলা। একজন 

মানুেষর ;িত ভাল আচরণ করা কারণ আপিন তােক স ান ও মূল=ায়ন কেরন।  



সgািনত:    ভাল আচরণ করা, এমন ভােব জীবন যাপন করা যার মধ= িদেয় মাব/ েদর 

;িত ও মানুেষর ��া ও স ান ;দcশdত হয়। এমন একজন মানুষ হেয় উঠা 1য সব সময় ভাল কাজ কের ও 

ভাল িকছ/  িচgা কের।  
মূhতi :     মানুেষর হােত �তরী একK অবয়ব যা মানুষ কাঠ, মাZ, পাথর, ধাত/  বা 
অন=ান= উপাদান িদেয় �তরী কের পূজা কের 1কবল মা^ মাব/ েদর  ইবাদত করা উিচত। মূcতd একK মানুেষর 

ছিব, যােক ভালবািস মাব/ েদর পিরবেতE  তার ছিব 1রেখ উপাসনা করা । মূcতd একK িমথ=া উপাস=। ইটা এমন 

একটা িবষয় যার Pারা ;মান কের 1কউ মাব/ েদর 1চেয় অন= িকছ/ েক 1বিশ ভালবােস।  
ইসরাঈল: ইসরাঈল  1যখােন ই)দী 1লােকরা বাস করেতন । ইসরাঈলী বা বনী-ইসরাঈল ই)দীেদর জন= 
আেরকK নাম। তারা ই�ািহেমর বংশধর ইসহাক ও ইয়াক/ েবর সgান।  
ইjদী:     ই)দী নবী ই�াহীেমর বংশ, এবং যাহারা ইসহাক, ইয়াক/ ব এবং তােদর 

সgানেদর 1থেক জSIহণ কেরন। ই)দী ধেমE 1য ব=িh িব7াস কের।  
রাজ=: একK রাজB 1যখােন একজন রাজা রাজB কেরন। একK �ান 1যখােন একজন রাজা শাসন কেরন। 
আ�াহর রাজ= 1যখােন মাব/দ িনেজই রাজB কেরন।  
আইন বা িনয়ম:   শরীয়ত বা িনয়ম একK শাসন ব=ব�া যা একK  রােজ= মানুষ  িকভােব 

বাস করেত হেব 1সই িবষেয় বেল। এই শরীয় বা িনয়ম-কানুন বনী-ই¹াঈলেদর  জন= হযরত মুসা 1ক 

িদেয়েছন।   
5ভ# :     ';ভ/ ' পিব^ িকতাব/ল মুকা_েস মাব/ েদর একK নাম। এর অথE হল 1য িতিন 

সবিকছ/ র ঊে»E এবং িতিন সব িকছ/ র উপর শাসন কেরন। ঈসা মসীেহর একK নাম আমরা ব=বহার কির যারা 
তঁােক অনুXরণ কির।  
নবী:     আ�াহর বাতE াবাহক,যাহােদর মধ= িদেয় আ�াহ মানুেষর সােথ কথা বেলন।  
িযিন আ�াহ যা চান তা মানুষেক জানােত স:ম এবং ভিবষ=েত যা ঘটেব তও মানুষেক বেল 1দয়। 
সমৃিl:     উ�িত লাভ কের ভাল িকছ/  উপেভাগ করােকই সমৃি�শালী বেল। 
সমৃ�শালী উ�িতর জন= ভাল িজিনস উপেভাগ করা। ভাল Xা�= হেত বা ধনী হওয়ােক 1বাঝায় । আমরা 
1জাখ সফল হই তখন মানুষ আমােদর সYেকE  ভাল বেল। আমরা যখন সফল হই তখন আমরা মাংেসর 

সহানুভ� িত ও দয়া পাই।   

Pফরত পাওয়া বা উlার করা: 1কান িকছ/  হািরেয় যাওয়ার বা িনেয় 1নওয়ার পর পুনরায় ¨য় করা। িনজX 

িকছ/ র জন= মূল= পিরেশাধ করা।  হািরেয় বা 1নওয়া হেয়েছ পের িকছ/  িকনেত ;ত=াহার। আপনার িনজX িকছ/  
করেত একK মূল= িদেত। 
অনুতাপ:    পাপ হইেত মুখ িফরােনা। মাব/দ যা চান তা করেত ;¼ত থাকা। আেগর 

1মাট @নাহ/পাপ কাজ না করেত িস�াg Iহণ করা।  
স ান: মানুেষর সিহত এমনভােব আচরণ করা 1যন তাহারা আমােদর কােছ অিধক মূল=বান।  
পুনরmnান:    মৃতেদর মধ= হইেত পুনরায় জীিবত হেয় উঠা। একমা^ ঈসা মসীহই 

পুনরAªান ও জীবন।  



ধাhমiক/সৎকমFশীল:   মাব/ েদর দৃrেত সZক; ধাcমdক 1সই 1লাক 1য মাব/ েদর 1চােখ সZক। যখন 

1কান মানুষ মাব/ েদর অনুIহ ;া� হন, তখন িতিন 1সই 1লাকKেক পির¸ার 1দেখন। একজন ধাcমdক 1লাক 

মাব/ েদর ব½/ ; শ^A নয়। 
িবqামবার:    িব�ামবােরর িদন মাব/দ তঁার সাcসdKর কাজ 1থেক একিদন িব�াম 

িনেয়েছন। িব�ামবার স�ােহর একটা িদন; মাব/দ ই)দীেদর কাজ করেত িনেষধ কেরেছন। ইহা একK @BপূণE 
িদন 1যইিদন তাহারা িব�াম 1নয় এবং মাব/ েদর ইবাদত কের।  
নাজাত/মুি^/পিরeান:  নাজাত বা পির^ান হল 1সই সময় যখন মাব/দ আমােদর @নােহর ফল, 

শয়তােনর শিh ও তার পিরণিত হইেত :মা কের মুিh 1দন। সম[ ম� হইেত উ�ার পাওয়া ।  
eাণকতF া/নাজাতদাতা:   ঈসা মসীহই আ�াহর মেনানীত মানবক/ েলর একমা^ নাজাতদাতা ! এমন 

একজন িযিন আমােদরেক আ�াহর কােছ িফিরেয় িনেয় যান, িযিন আমােদর @নােহর শাি[ হইেত র:া 
করেত পােরন।  যাহা িকছ/  ম� কেরিছ তার পিরণিত হইেত উ�ার করেত পােরন।  
পাপ / পাপী:    @নাহ বা  পাপ এমন জঘন= কাজ আমরা যা  আ�াহর িবরAে�  বা অন=ান= 
মানুেষর িবরAে� কির। মাব/ েদর 1দওয়া অনুশাসন যখন আমরা 1মেন চিল না ; আমার @নাহ কির। মাব/দ যা 
চান, তা যখন আমরা কির না; আমরা @নাহ কির। সকল মানুষই পাপী, কারণ সকেলই আ�াহর িবরAে� ও 

অন= মানুেষর িবরAে� @নাহ কেরেছ। সকেলই পাপী, কারণ সকেলই @নােহর Xভাব িনেয় জS Iহণ কেরেছ।  
আfা বা রIহ :    আ�া বা রiহ মানুেষর জীবেনর  একK অংশ যা জীবন থাকেত ও মৃত/ =র 

পর  আমরা খািল 1চােখ 1দখেত পাির না। মাব/দ আদম ও হওয়া 1ক একK আ�া িদেয়েছন এবং তার মেধ= 
জীবন ফ/ ঁ েক িদেয়েছন। এই আ�ােক মানুেষর রiহ ও বলা হয়।  
রIহ:     রiহ এমন একK িজিনস যার 1কান 1দহ নাই এবং মানুষ তা 1দখেতও পায় 

না। মাব/দ িনেজই 1স রiহ। এই রiেহ আেছ মহা শিh। মাব/দ নূর িদেয় 1ফের[াও ষড়শীিত কেরেছন যােদর 

আমরা খািল 1চােখ 1দখেত পাইনা। তারা ভাল ও ম� হইেত পাের। একজন মানুেষ র আ�ােক কখনও 

কখনও মানুেষর রiহ ও বলা হয়। 

িeতB :    ি^তB একK শy যা আমরা বিল এক আ�াহর বা এক মাব/ েদর িতনK 

রiপেক 1বাঝায়। মাব/দ আ�াহ(িপতা),  ঈসা মসীহ(পু^) ও পাক-রiহ/রA)ল ক/ _স একই মাব/ েদর িতনK রiপ 

মা^।*। 

িব&াস করা:    যিদ আিম মেন কির 1কান িবষয় সত= তাহা 1মেন 1নওয়া বা িব7াস করা। 
িব7ােস থাকা ও িব7ােস কমE সYাদন করা। ক/ মারী: ক/ মারী এমন একজন নারীেক ব/ঝায় 1য কখেনা 1কান 

পুরAেষর সােথ 1যৗন সYকE  �াপন কের নাই।  
ইবাদত:    ইবাদেতর মধ= িদেয় 1ঘাষণা করা 1য মাব/দ আ�াহ সবEে��, িতিনই মহান, 

তঁােক আমরা অেনক ভালবািস। ইবাদত করা মােন, তঁােক স ান 1দওয়া, 1গ}রব 1দওয়া, তন ্;শংসা করা ও 

@নগান করা, ধনুবাদ সহকাের �কিরয়া জানােনা। ইবাদেতর মধ= িদেয় আমরা মাব/ েদর সােথ কথা বিল ও 

সYকE  কির।  
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