
২১. রাগ 
আমরা সবাইই ক ান না ক ান সময়ে রাগ সামলায়ে বযর্থ হয়েছি। এটা ছ  আমায়ের জনয ছি ? রাগ  রা ছ  আসয়ল ক ান অনযাে? 
এই অধ্যায়ে আমরা কেখয়বা বাইয়বয়ল রাগ  রার সম্পয় থ ছ  কলখা আয়ি। 
 

মূল পাি : ক াহন ২:১৩-১৭ 
উপাসনা ঘয়রর চত্বয়র  ারা পশুপাছখ ক না-কবচা বা টা া পেসার কলন-কেন  রছিয়লা োয়েরয়  কবর  য়র ছেয়ে েুই েুইবার  ীশু 
উপাসনা ঘর খাছল  য়রছিয়লন।  ীশুর পছরচ থার শুরুয়ে প্রর্ম ক বার ছেছন উপাসনা ঘর খাছল  য়রন শায়ের এই অংয়শ আমরা োর 
ছববরণ পাই। অনয ক  বার ছেছন উপাসনা ঘর পছরষ্কার  য়রছিয়লন ো ছিয়লা োর মৃেুযর  য়ে ছেন আয়গর ঘটনা (মা থ ১১:১৫-
১৭)। এই-েুছট ঘটনাই ঘয়টছিয়লা ছনস্তার-পয়বথর সময়ে। ছ হূেীয়ের বযবস্থা অনুসায়র উপাসনা ঘয়রর আয়শপায়শর োলানগুছলয়ে  
ক নায়বচা  রার অনুয়মােন ছিয়লা। ছবছিন্ন  মথবযস্ত পবথগুয়লায়ে  অছ হূেীয়ের জনয ছনছেথষ্ট  রা জােগাছটয়েও কবচায় না  রার 
অনুয়মােন ছিয়লা (এছট ছিল মছিয়রর সবয়চয়ে বাইয়রর ছেয় র এ ছট প্রাঙ্গণ)। বাইয়বয়লর  এই অংশছট কর্য়  অনুমান  রা  াে 
ক , এই েুইই ছনস্তার-পয়বথর সময়ে ক নায়বচা সম্ভবে উপাসনা ঘয়রর পছবত্র স্থান প থন্ত িছিয়ে পয়িছিয়লা। 
 

 এই ঘটনাগুয়লায়ে  ীশু ক ন রাগ হয়েছিয়লন?
 ছেছন ছ  োর রাগ সামলায়ে বযর্থ হয়েছিয়লন?
 কলা য়েরয়  কবর  য়র কেওোর জনয চাবু  বযবহার  রা ছ   য়র্াপ ুক্ত ছিল? আপনার কেয়ত্রও ছ  এর ম  াজ  রা 
ছি  হয়ব? 

উপাসনা ঘর খাছল  রার েুয়টা ঘটনায়েই অনুমান  রা  াে ক   ীশু িীষণ  রাগাছিে  হয়েছিয়লন।  ফছরশীয়ের  ছিন এবং কগাোঁিা 
মন-মানছস োর প্রছেও  ীশু রাগ প্র াশ  য়রছিয়লন বয়ল বলা হয়েয়ি (মা থ ৩:৫)। আমরা জাছন ক   ীশু  খনই পাপ  য়রন ছন, 
োহয়ল কবাঝা  াে ক  োর এই রাগ  রার মধ্য ছেেও ছেছন ক ান পাপ  য়রন ছন। েয়ব আমরা কেছখ ক  ছেছন ক বল মাত্র 
হায়েয়গানা  য়ে বার রাগ  য়রছিয়লন । 
 
োর এই স্বিায়বর ময়ধ্য ছেয়ে ছেছন োর ছপোর ময়োই আচরণ প্র াশ  য়রন। বাইয়বল বয়ল ঈশ্বর “করায়ধ্ ধ্ীর” ( াত্রা ৩৪:৬) 
এবং ছেছন োর “করাধ্” সংবরণ  য়রন (বা োর কর্য়  ছবরে র্ায় ন) (গীে ৭৮:৩৮)। অর্চ োর সয়েও বহু কলা  ঈশ্বয়রর 
রায়গর ফয়ল  ষ্ট কিাগ  য়রয়ি এবং িছবষযয়েও  রয়ব। কপৌল করামীেয়ের  ায়ি োর ছচছিয়ে ছলয়খছিয়লন 
 

ছ ন্তু কোমার মন  ছিন; েুছম কো পাপ কর্য়  মন ছফরায়ে চাও না। কসই জনয ক ছেন ঈশ্বয়রর করাধ্ প্র াশ পায়ব 
কসইছেয়নর জনয েুছম কোমার পাওনা শাছস্ত জমা  য়র রাখি ... ছ ন্তু  ারা ছনয়জয়ের ইচ্ছা ময়ো চয়ল আর সেযয়  না 
কময়ন অনযােয়  কময়ন চয়ল ঈশ্বর োয়ের িীষণ শাছস্ত কেয়বন। (করামীে ২:৫-৮) 

 
 
 
 



 

প্রাসছঙ্গ  ছ িু পে 

ঈশ্বয়রর রাগ 
 াত্রা ৩৪:৬; ছি,ছব ৩১:১৭; ২ রাজাবছল ২২:১৩, ১৬-১৭; গীে ৩০:৪-৫; ৭৮:৩৮; ক াহন ৩:৩৬;  লসীে ৩:৫-৭; 
করামীে ২:৫;  প্র া: ১৯:১৫। 

 ীশুর রাগ 
মা থ ৩:৫; ১১:১৫-১৭; ক াহন ২:১৩-১৭;  

রাগ হওোর িোবহো  
মছর্ ৫:২২; ইছফ ৪:২৬; ছহয়ো ১৪:১৭: ২২:২৪; ২৯:২২; 

সহয়জ রাগ না  রা 
১  ছর ১৩:৫;  ায় াব ১:১৯-২০; 

রাগ কর্য়  ছবরে র্া া 
গীে ৩৭:৮;  লসীে ৩:৮; গালােীে ৫:১৯-২১; 

 

আপনার ছ  রাগ ছনেন্ত্রণ জছনে সমসযা আয়ি? 

 আপছন ছ  খুব সহয়জ রাগ  য়র ওয়িন?
 আপনার রাগ ছ  েীঘথসমে ছবেযমান র্ায় ?
  ারা আপনায়  রাগাে আপনার ছ  োয়ের উপয়র প্রছেয়শাধ্ ছনয়ে ইচ্ছা হে? 

 ছে এই প্রশ্নগুয়লার ক ানছটর উ্তরর  ছে আপনার জনয হযাোঁ হে, োহয়ল আপনার রাগ আপনায়  পায়পর ছেয়  ছনয়ে  ায়চ্ছ। 
আপনার অনুিূছের  র্া ঈশ্বরয়  বলুন, োর  ায়ি স্বী ার  রুন ক  এছট এ ছট পাপ এবং এই রায়গর উপয়র জেী হবার জনয 
োর  াি কর্য়  সাহা য প্রার্থনা  রুন। 

 

রাগ ও পাপ 

রাগ  রা ও কমজাজ ছনেন্ত্রয়ণ রাখয়ে না পারার ময়ধ্য পার্থ য ছ ?  খন আপছন কমজাজ ছনেন্ত্রয়ণ রাখয়ে না পায়রন েখন আপছন ছ  
 রয়িন োর উপরও আপছন ছনেন্ত্রণ হাছরয়ে কফয়লন। আর  খন আপছন ছনেন্ত্রণ হারান, েখন আপনার পয়ে পাপ  রা অেযন্ত 
সহজ। ছহয়োপয়েয়শ বলা হয়েয়ি: 
 

ক  সব কলা  খুব সহয়জই করয়গ  াে োরা ছনয়বথায়ধ্র মে আচরণ  য়র (ছহয়ো ১৪:১৭) 
এবং 

রাগী কলা  ঝগিা খুোঁছচয়ে কোয়ল, আর বেয়মজাছজ কলা  অয়ন  পাপ  য়র (ছহয়ো ২৯:২২) 



 
নেুন ছনেয়মও সাবধ্ান  য়র বলা হয়েয়ি:  
 

কোমরা প্রয়েযয়  শুনবার জনয আগ্রহী হও, ছ ন্তু োিাোছি  য়র  র্া বলয়ে ক য়ো না বা রাগ ক ার না;  ারণ ঈশ্বর 
আমায়ের  াি কর্য়  ক  সৎ জীবন আশা  য়রন ো রায়গর মধ্য ছেয়ে  আয়স না। ( ায় াব ১:১৯-২০) 

 
এই পে গুয়লার আমায়ের কেখাে ক  রাগ  রা আমায়ের জনয অেযন্ত ছবপেজন   ারণ আমরা  খন রাগ  ছর েখন আমায়ের 
পাপ  রার সম্ভাবনা অয়ন  কবছশ। 
 
ছ ন্তু বাইয়বয়ল বয়ল হেছন ক  আমায়ের রাগই আমায়ের পাপ। কপৌল ছলয়খয়িন: 
 

 ছে রাগ  য়রা েয়ব কসই রায়গর েরুন পাপ ক ার না; সূ থ ডুববার আয়গই কোমায়ের রাগ কিয়ি ছেও (ইছফ ৪:২৬)। 
 

ছচন্তার উদ্দীপ  

 মছর্ ৫:২১-২২ পে পিুন (এবং ছনয়চর প্রশ্নগুয়লা কিয়ব কেখুন এবং এগুয়লার উ্তরর ছেন?)
 ) আমায়ের িাইয়  “অপোর্থ” বয়ল অপমান  রয়ে  ীশু ছনয়ষধ্  য়রয়িন। এ ছট বাইয়বল অছিধ্ান (বা    

ছড শনাছর) বযবহার  য়র এই শব্দছটর মূল শব্দ আর োর মূল অর্থ ছ  ো খুোঁয়জ কবর  রুন। এই শব্দছটর বেয়ল এর 
সমেুলয আর ছ  ছ  শব্দ আমরা আজয় র ছেয়ন বযবহার  ছর?

খ) রায়গর ছবষয়ে অনযানয ক সব পে কলখা আয়ি োর আয়লায়  এই পেছট আপছন ছ িায়ব বযাখযা  রয়বন?
গ)  ীশু ছ  আমায়ের সবসমেই রাগ কর্য়  ছবরে র্া য়ে বলয়িন?
ঘ) আপছন ছ   াউয়   খনও ‘কবা া’ অছবছহে  য়রয়িন? আপনার ছ  ো  রা উছচৎ বয়ল ময়ন হে?

 নছহছমে ১৩:২৩-২৭ পগুয়লা পিুন। নছহছমে ছ  ছি   াজ  য়রছিয়লা?
 কমজাজ হারায়না ছ  পাপ?
 ছ  ছ  উপায়ে কমজাজ ছনেন্ত্রণ  রা ক য়ে পায়র কস ছবষয়ে আয়লাচনা  রুন।
 রাগ  রা ছ  ছি  না িুল ো ছ  রায়গর  ারণ কর্য়  ছবয়বচনা  রা সম্ভব? ক মন ধ্রুন:
 )  ায়রা প্রছে অনযাে ছবচার  রা হয়ল কসই ছবষয়ে রাগ  রা ছ  পাপ?
খ) আপনার ছনয়জর উপর অনযাে ছবচার  রা হয়ল কসই ছবষয়ে রাগ  রা ছ  পাপ?

   

সহাে  অনুসন্ধান 

 গীে ৩৭:৮,  লসীে ৩:৮, এবং গালােীে ৫:১৯-২১ পেগুয়লা পিুন। ইছফ ৪:২৬ এবং প্রিু  ীশু ক ান ক ান সমে রাগ  
 য়রছিয়লন োর আয়লায়  এই পেগুয়লা আপছন ছ িায়ব বযাখযা  রয়বন?

 এমন এ ছট সময়ের  র্া ছচন্তা  রুন  খন আপছন খুব রাগ  য়রছিয়লন। আপনার রাগ  রাটা ছ  আপনার জনয ছি  
ছিয়লা? আপনার এই রায়গর  ারয়ন আপছন ছ  ক ান িুল বা অনযাে  াজ  য়রছিয়লন? 
 



 করামীে ১২:১৭-২১ পিুন। (এবং এ প্রশ্নগুয়লা ছনয়ে কিয়ব উ্তরর ছেন?)
 . রাগ  রা, ছবরক্ত হওো আর প্রছেয়শাধ্ কনওোর  ময়ধ্য পার্থ য ছ ? ছবশ্বাসীয়ের ছ   খয়না ছবরক্ত হওো বা প্রছেয়শাধ্ 

কনওো উছচৎ?
খ. ২০ পে আমায়ের ছ  ধ্রয়নর বাস্তব এবং বযবহাছর  ছশো কেে? 

    

এই ছবষয়ে আয়রা জানয়ে চাইয়ল ছনয়চ উছিছখে বই/সূত্রগুয়লা অনুসন্ধান  রুন  

 Anger: Handling a powerful emotion in a healthy way কলখ  Gary Chapman (Northfield, পছরয়শাছধ্ে 
সংস্করণ, ২০০৭) 
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