
১ . প্রল োভন 
ননলের কোলে আপনোর েীবলনর ককোন প্রল োভননি সবলেলে কনিন মলন হে? মোদক দ্রলবে আসনি? রোগ? কোম নেন্তো? অ সতো? 

বোইলব  আমোলদরলক েেল ঞ্জ কলর কেন, মন্দতো কেলক আমরো আমোলদর কোমনো ননওন্ত্রন কলর, ভোল োর কোলের পলে ননলদেশ 

করলত পোনর। আমরো প্রলতেলক আমোলদর ননে ননে নেন্তোর েনে দোেী। আমরো নকভোলব আমোলদর নেন্তোলক ননওন্ত্রন করলত পোনর 

তো আমোলদর প্রলতেলকর কশখো উনেত।   
 

মূ  পোি:  েোলকোব ১:১২-১৬ 
পোপ আমোলদর কে পলে েো োে কসই পে সম্পলকে েোলকোব আমোলদর কোলে তোর নেনিলত ন লখলেন। নতনন আমোলদরলক কলের 

সমে ধৈেে ৈরবোর নবষে নশক্ষো কদন। ঈশ্বর আমোলদ েো বল ন তো করোর েনে এবং নতনন েো ননলষৈ কলরন তো কেলক নবরত 

েোকোর েনে েোলকোলবর নেনি আমোলদর উৎসোনহত কলর। আর তোর এই আলদশ পো ন করোর অনেতম একনি উপোে হ  

প্রল োভলনর উপর েে  োভ করো। আমরো েনদ ঈশ্বরলক খুনশ করলত েোই তোহল  আমোলদর ঈশ্বলরর মত কলর নেন্তো করলত হলব 

এবং আমোলদর কোলের মৈে নদলে তো প্রকোশ করলত হলব। আমরো েনদও কখলনো অনেোে করোর সুলেোগ পোই কসই অনেোে কেলক 

নবরত কেলক, আমোলদর ননলের ইচ্ছোে ভোল ো কোে করোর নসদ্ধোন্ত ননলত হলব।

 

 কে পে আমোলদর পোলপর পলে পনরেোন ত কলর েোলকোব আমোলদর কসই পে সম্পলকে বল ।
প্রল োভন  পোপ     মৃতুে 

আমরো েখন পোলপর মুলখোমুনখ হই তখন আমোলদর পোপ কেলক নবরত কেলক অনে নক পে অনুসরণ করো উলেলক

 প্রল োভলনর কে আকোঙ্ক্ষো বো ইচ্ছো (বো কে পে) আমোলদর পোলপর পলে পনরেোন ত কলর তো কেলক আমরো নকভোলব 

আমরো নবরত েোকলত পোনর?

 েোলকোব আমোলদর বল  কে, একেন মোনুলষর ননলের মলনর কোমনো বো বোসনোই তোলদরলক “পোলপর নদলক কিলন ননলে 

েোে”। এই কেো দ্বোরো আমোলদর নক কবোঝোলনো হলেলে?

 

 
প্রোসনিক নকেু পদ 

পোলপর উৎস নেরনমও মোকে - েোলকোব

প্রল োভলনর েনে সোহোেে মনে কনরন্থীও - নিন পীও
ইব্রীও - - েোলকোব নেহুদো - ।

প্রল োভলনর কেলক দূলর পো োলনো আনদপুস্তক নতমনেও ।

ঈশ্বলরর মত কলর নেন্তো করোর 
নবষলে নশক্ষো

নগতসংনহতো মনে - কনরন্থীও   নিন পীও - ।
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মন্দ নেন্তো  
“ভোল ো এবং মলন্দর মলৈে কে দ্বন্দ্ব েুদ্ধ” কস সম্পলকে সনিক জ্ঞোন আমোলদরলক প্রল োভন সম্পলকে বুঝলত সোহোেে কলর। বোইলব  

আমোলদরলক বল  কে

 

“অন্তর সব নকেুর কেলে িগ, তোলক ককোন রকম ভোল ো করো েোে নো। ককউ মোনুলষর অন্তর বুঝলত পোলর নো।”  

(নেরনমও ১৭:৯)

এবং

“মোনুলষর নভতর, অেেোৎ অন্তর কেলকই মন্দ নেন্তো, এই সব মন্দতো মোনুলষর নভতর েোলক কবর হলে আলস এবং 

মোনুশলক ‘অশুনে’ কলর।”          (মোকে ৭:২১-২৩) 

আপনোর মন্দ নেন্তো আপনোর ননলের নভতর কেলকই কবর হলে আলস; তো আপনোর মলন অনে ককোন নকেু বো ককোন মোনুষ দ্বোরো 

ঢুকোলনো হে নো। পোপ করো কেলক নবরত েোকোর েোকলত েোইল  সবেপ্রেলম আমোলদর মন্দ নেন্তোর কগোোঁড়ো বো উৎসলক নেনিত করলত 

হলব।

বোইলব  আমোলদর নশখোে কে আমরো আমোলদর ননলেলদর নেন্তোর েনে আমরো নননেরোই দোেী। আমরো েো আমোলদর কেোলখ কদনখ 

তো আমোলদর নেন্তোলক প্রভোনবত করলত পোলর। নিলের অনুসোরী নহলসলব আমোলদর ননলদেশ করো হলেলে কেন আমরো আমোলদর নেন্তো 

এবং কোমোনলক ননেন্ত্রন কলর এবং ভোল ো কোলের নদলক পনরেোন ত কনর।

প্রভুর প্রোেেনোে আমরো এই অনুরৈ েোনোই “আমোলদর তুনম পনরক্ষোে (প্র ভলন) পরলত নদও নো”। আমরো েখন এই প্রোেেনো কনর, 

আমরো ঈশ্বলরর কোলে অনুরৈ েোনোই, কেন নতনন আমোলদর এমন ককোন পনরলবশ বো প্রভোব কেলক দূলর রোলখন েো আমোলদর মলন 

প্রল োভন সৃনে করলত পোলর। তলব এও নিক কে, একেলনর কোলে েো প্রল োভন, অনে েলনর কোলে তো প্রল োভন নোও হলত পোলর।

এই প্রোেেনো আমোলদর এও নশখোে, কে পোপলক দমন করলত  ড়োই (বো সংগ্রোম) করোর েলনেও আমোলদর প্রস্তুত েোকলত হলব। 

প্রল োভলনর উপর েে  োভ করোর েনে আমোলদর ঈশ্বলরর কোলে প্রোেেনো করো উনেত। ঈশ্বলরর প্রনত আমলদর কে দোনেত্ব রলেলে, 

ককোন নকেু েনদ কসই দোনেত্ব পো লন বোৈো সৃনে কলর, তো কেলক দূলর েোকোর েনে আমোলদর সবসমে কেেো এবং প্রোেেনো করো 

উনেত।

ঈশ্বলরর আমোলদরলক প্রল োভলন পরলত কদন, কোরন তো আমোলদর নবশ্বোস এবং ঈশ্বরলক কসবো করোর ইচ্ছোলক েোেোই কলর। নকন্তু 

আমোলদর এই প্রল োভন কেন আমোলদর েনে অনতনরি কবোঝো নো হে কস নবষেও ঈশ্বর দৃনে রোলখন। আপনোর প্রল োভন েত 

কনিনই কহোক নো ককন, ঈশ্বলরর সোহোলেে আপনন তোর উপলর েে োভ করলত পোলরন। 



[একমোত্র ঈশ্বর] কতোমোলদর উলেোি খোওেোর হোত কেলক রক্ষো কলর ননখুোঁত অবস্থোে ননলেলদর মনহমোর সোমলন আনলন্দর 

সলি উপনস্থত করলত পোলরন। (নেহূদো ২৪-২৫)

আর কদখুন ১ কনরন্থীও ১০:১৩।

 

পনরষ্কোর মন
গীতসংনহতোর শুরুলত ব ো হলেলে,

 “ৈনে কসই ক োক, কে দুেলদর পরোমশেমত েল  নো, পোপীলদর পলে েোলক নো, িোট্টো-নবদ্রুপ কোরীলদর আড্ডোে বলশ নো”

(গীতসংনহতোর ১:১)

এখোলন আমোলদর আলরো একবোর কদখোলনো হলেলে কে আমোলদর ঈশ্বর-ভেহীন পনরলবশ কেলক দূলর েোকো প্রলেোেন। কে 

পনরনস্থনতলত আমরো প্রল োভলনর মুলখোমুনখ হলত পোনর কসই পনরনস্থনত কেলক দূলর েোকোই আমোলদর েনে ননরোপদ। গীতসংনহতো ১ 

অৈেোলে আলরো ব ো হলেলে

 “সদোপ্রভুর আইর-কোনুলনই তোর আনন্দ, আর কসনিই তোর নদনরোলতর ৈেোন।” (গীতসংনহতোর ১:২)

তোহল  আমরো ব লত পোনর, আমোলদর পোপী নেন্তো কেতনোলক ঐশ্বনরক নেন্তো কেতনোে পোল্টোলত হলব। প্রল োভনলক দমন কররোর 

কক্ষলত্র সবলেলে গুরুত্বপূণে কোে হ  আমলদর মন-মোননসকতো আর নেন্তো-নেন্তোলক ঈশ্বরভীরু নেন্তো-ভোবনোে ভলর কতো ো। কপৌ  
আমোলদরলক বল লেন “আমরো . . . মলনর প্রলতেকনি নেন্তোলক বন্দী কলর নিলের বোৈে কনর” (২ কনরন্থীও ১০:৫)। আমরো েনদ 

সনতে সনতেই প্রল োভলনর উপর েে  োভ করলত েোই, আমোলদরলক প্রেলম আমোলদর মনলক ননেন্ত্রন কলর, ভোল ো নবষে সম্পলকে 

নেন্তো করলত নশখলত হলব।

“েো সনতে, েো উপেুি, েো সৎ, েো খোনি, েো সুন্দর, েো সম্মোন পোবোর কেোগে, কমোি কেো েো ভোল ো এবং প্রশংসোর কেোগে, 

কসই নদলক কতোমরো মন দোও। . . . তোলত শোনন্তদোতো ঈশ্বর কতোমোলদর সংলগ সংলগ েোকলবন।” (নিন পীও ৪:৮-৯)

সোরোংশ 
আমোলদর প্রল োভন আমলদর ননলেলদরই নেন্তো – এনি আমোলদর নভতর কেলক কবর হলে আলস। আমোলদর েোরপোলশর পনরলবশ 

আমোলদর নেন্তোে প্রভোব কি লত পোলর। আর আমলদর নেন্তো প্রোেই আমোলদর পনরলবশ দ্বোরো প্রভোনবত হে, আর তোই আমোলদর 

অতেন্ত সতকে েোকো প্রেেন। নবশ্বোসী নহশোলব আমোলদরলক ননলদেশ করো হলেলে কেন আমরো নেশু নিলের আদশে আনুসরণ কলর 

প্রল োভনলক েে করলত পোনর। আর তো করোর একনি উপোে হ , পোলপর কে প্রল োভন আমোলদর মলৈে রলেলে তো আমোলদর মন 

সনরলে ঐশ্বনরক নেন্তো আর ভোল ো কোে করোর ইচ্ছো নদলে আমোলদর মনলক ভলর কতো ো। আমোলদর মলন রোখো প্রলেোেন কে ঈশ্বর 

েোন কেন আমরো সোহোলেের েনে প্রোেেনো কনর, আর নতনন আমোলদর সোহোেে করোর েনে সবসমে প্রস্তুত আলেন।



নেন্ততোর উদ্দীপক
 বোইলবল র এমন ককোন অংশ নক আপনন খুলে কপলত পোলরন েো আমোলদর ভোল ো কোলের আগ্রহ সম্পলকে নশক্ষো দেোে?

 ইলেোব তোর সমস্ত সন্তো-সন্তনত, পশুসম্পদ হোরোে এবং তোর সমস্ত শরীলর ঘো দ্বোরো অতেোেোনরত হে। তোর এই সমস্ত 

ভেোভে অনভজ্ঞতোর কোরলন কস নক প্রল োভলনর মুলখোমুনখ হলেনেল ো বল  আপনন মলন কলরন?

 ইলেোব ২:৯-১০ পদ পড়ুন। ইলেোলবর স্ত্রী ঈশ্বরলক অনভশোপ কদওেোর েনে ইলেোবলক প্রলরোনেত কলর। আমোলদর ননকি 

বনু্ধ-বোন্ধব আমোলদরলক নকভোলব প্রল োভলনর পলে পনরেোন ত করলত পোলর? এই রকম ককোন পনরনস্থনতলত আমরো 

নকভোলব প্রল োভনলক েে করলত পোনর?

সহোেক অনুসন্ধোন 
 এমন নকেু পনরনস্থনতর (বো উদোহরলনর) কেো নেন্তো করুন েো আপনোর মলৈে প্রব  ককোন প্রনতনিেো সৃনে কলর, অেে 

আপনোর পনরনেত অনে ককোন একেলনর উপর তো ককোন প্রনতনিেোই সৃনে কলর নো। এই ঘিনোলক আপনন নকভোলব 

আপনোর বেনিগত প্রল োভলনর উপর েে  োলভর েনে বেবহোর করলত পোলরন?

 আপনন নক এমন ককোন ঘিনোর কেো মলন করলত পোলরন কেখোলন ঈশ্বর আপনোলক ককোন পনরনস্থনত কেলক সনরলে 

ননলেলেন েো আপনোলক প্রল োভলন কি লত পোরলতো?

 নেশু েখন মরুভূনমলত প্রল োভলনর মুলখোমুনখ হন, পোপ নো করোর েনে ননলের মনলক শি করোর েনে নেশু বোইলবল র 

পদ উনি নহলসলব বেবহোর কলরন। বোইলব  কেলক এমন নকেু পলদর একনি তোন কো ধতনর করুন েো আপনোলক আপনোর 

প্রল োভনলক বলশ আনলত শনি কেোগোলব। 

 প্রল োভলনর উপর েে  োভ করোর েনে ননলের বলে ক খো ৈোপগু  সম্পলকে কভলব কদখুন।

প্রল োভলনর উপর েে  োভ করো

ম ৈোপ কদখুন (সনোি করুন): আপনোর প্রৈোন প্রল োভলনর দুবে তোগুল ো নেনিত করুন।

২ে ৈোপ কদৌড়োন েো আপনোর মলন প্রল োভলনর সৃনে করলে তো কেলক েত তোরোতোনর সম্ভব দূলর পো োন। 

৩ে ৈোপ প্রোেেনো আপনোর কে প্রল োভলনর সমসেো রলেলে ঈশ্বলরর কোে কেলক সোহোেে েোন। 

ক. এমন একনি বো দুইনি পোলপর কেো খোতোে ন খুন েো পনরহোর করো বো এনড়লে ে ো আপনোর েনে কেকর।

খ. এই প্রল োভনগুল ো কেলক “কদৌড়োলনোর” েনে আপনন নক নক পদ্ধনত অনুসরণ করলত পোলরন? উদোহরন সরূপ, মোদক 

দ্রবে গ্রহন েনদ আপনোর সমসেো হলে েোলক, এমন ককোন েোেগোে েোওেো কেলক নবরত েোকুন কেখোলন আপনোলক 

ককোন মোদক দ্রবে কদওেো হলত পোলর। অলনক িোকো অেেন করো েনদ আপনোর প্রল োভন হে, এমন ককোন কোে করো 

কেলক নবরত েোকুন েো আপনোলক বড়ল োক হলত উৎসোনহত কলর। ৈনী ক োলকলদর সোলে সমে নো নদলে গরীব 

মোনুলষর সোলে সমে নদন, েোলত আপনোর েো আলে তোলতই আপনন খুশী েোকলত পোলরন। 

গ. আপনোর প্রল োভলনর উপর েে  োভ করোর েনে ঈশ্বলরর কোলে সোহোেে েোন।  



এই নবষলে আলরো েোনলত েোইল  ননলে উনিনখত বই/সূত্রগুল ো অনুসন্ধোন করুন
 Letters to George and Jenny ক খক Harry Whittaker (Biblia কতৃেক প্রকোনশত, ১৯৮৮), অৈেোে ৩৮, ৩ পৃষ্ঠো। 

প্রল োভনলক েে করোর নবষলে নবনভন্ন উপলদশ সহ একনি কেোি নেনি।  
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