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৪৯. দুঃখ ভ োগ বো যোতনো ভ োগ 

ছুরিি আঘোতই ভ োক বো হৃদয়েি বযথোই ভ োক, দুঃখয় োগ  ল যন্ত্রণোদোেক। তো সয়েও এটো আমোয়দি পরিত্রোয়নি জন্য 
প্রয়েোজনীে। যীশুি মত, আমোয়দিয়কও অবশ্যই দুঃখয় োগ কিয়ত  য়ব যরদ আময়দি রিক্ষোলো  কিোি ইচ্ছো থোয়ক।  

মূল পোঠ -  রযিোইে ৫৩ 

“রতরন অবজ্ঞোত ও মনুষ্যয়দি তযোজয...বযথোি পোত্র ও যোতনো পরিরিত  ইয়লন…ভমষ িোবক ভযমন  ত  ইবোি জন্য 
নীত  ে…তথোরপ তোাঁ োয়ক িুনন করিয়ত সদোপ্র ুিই ময়নোিথ রছল, রতরন তোাঁ োয়ক যোতনো গ্রস্ত করিয়লন”। মৃতযু রছল 
তোি স্বল্প দীঘন জীবয়নি পরিসমোরতি, এক জীবন যো রছল যন্ত্রণোি এবং কয়ঠোি পরিশ্রয়মি। এই পথ দুঃখ এবং কষ্ট 
রনয়ে আসয়ব জোনো সয়েও তো রতরন ভবয়ছ রনয়েরছয়লন।   

১) যীশুি দুঃখ ভ োগ, ভতোমোি রনয়জি  োষোে বণননো কি। ভকমন োয়ব তুরম এটো অনু ব কিয়ব? 

২) তোাঁ োি দুঃখয় োগ কী অতুলনীে রছল রক? যরদ  ে, ভকন? 

৩) রযশু তোাঁি দুঃখ ভ োগ ভথয়ক কী রিক্ষোলো  কয়িরছয়লন? এি ভথয়ক তুরম রক রিক্ষোলো  কিয়ত পোি? 

৪) ভকমন োয়ব রতরন তোাঁি দুঃখয় োগ সহ্য কয়িরছয়লন?  

৫) ভকন রযশু ইচ্ছোকৃত দুঃখয় োগ কিয়লন? 

৬) “ঈশ্বি তোাঁি পুত্রয়ক িনূন কিয়লন”, এয়ত ঈশ্বি কী আনরিত বো দুঃরখত  য়েরছয়লন? 

একরট আদিন পৃরথবী?  

একজন মো তোি পঙ্গু রিশুয়ক িুম্বন কয়ি রবদোে জোনোল, তোিপি ভস তোি কুরিত মুখ উপয়িি রদয়ক তুলল এবং রিস 
রিস কয়ি বলল, “ভকন?” ভিোককোিীিো রবিরলত  য়ে তোি প্রশ্নমে দৃরষ্ট এড়োল এবং িয়ল ভগল, ভস ভবপিেো  োয়ব 
আবোি রজজ্ঞোসো কিল, “ভকউ রক উত্তি ভদয়ব?” এই স জ প্রয়শ্নি ভকোন সিল উত্তি ভনই “ভকন?” ভকন এক ভপ্রমমে 
ঈশ্বি মোনুষয়ক দুঃখয় োগ কিয়ত ভদন?  

এই প্রয়শ্নি উত্তি ভদওেোি পয়ূবন, রবয়বিনো কি দুঃখরব ীন পৃরথবী রকিকম  ত। কল্পনো কি এমন এক পরৃথবী ভযখোয়ন 
সবসমে সবোি জন্য খোদয, ভপোিোক এবং আশ্রে আয়ছ, এক পরৃথবী ভযখোয়ন ভকোন বযথযো এবং দুঃখ ভনই – এক 
আদিন পরৃথবী। এই িকম এক আদিন পরৃথবীয়ত সবোই সুস্থ সম্পদপণুন এবং জ্ঞোনী  য়ে ভবয়ড় উঠয়ব অথবো সতযরক 
ভবয়ড় উঠয়ব?  

ইস্রোয়েলীেিো প্রোন্তয়ি যো ভিয়েরছল ঈশ্বি তোয়দি তো জুরগয়ে রদয়েরছয়লন – আকোি ভথয়ক খোবোি, পোথি ভথয়ক জল, 
ভপোিোক যো নষ্ট  েরন, পোয়েি পোতো যো িয়ুল ওয়ঠরন, ঈশ্বয়িি অরস্তয়েি অয়লৌরকক রিহ্ন এবং দগ্ধ মধ ূপ্রবো ী এক 
ভদয়িি প্ররতশ্রুরত। ইস্রোয়েলীেয়দি ভকোন রকছুি অ োব রছল নো, তো সয়েও তোিো রূঢ় োয়ব প্ররতবোদ ও অর য়যোগ 
জোরনয়েরছল: 

আি ইস্রোয়েল সন্তোনগণ সকয়ল ভমোরিি রবপিীয়ত ও  োয়িোয়ণি রবপিীয়ত বিসো করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী 
তো োরদগয়ক কর ল,  োে  োে ভকন আমিো রমিয়িি ভদয়ি মরি নোই, এই প্রোন্তয়িই বো ভকন মরি নোই? 
সদোপ্র  ুআমোরদগয়ক খড়গ- ধোয়ি রনপোত কিোইয়ত এয়দয়ি ভকন আরনয়লন? (গননো ১৪:২- ৩) 

যোত্রো ১৬:৪; গণনো ২০:১১; রি রববিন ৮:৪; যোত্রো ১৩:২১; গণনো ১৩:২৭ 
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তোয়দি িোর দোি সমস্ত রকছুি ভযোগোন পোওেোটোও ইস্রোয়েলীেয়দিয়ক আয়িো রকছু িোওেো ভথয়ক রবিত িোখয়ত পোয়ি রন; 
এটো তোয়দিয়ক ভিখোয়ত পোয়িরন প্রোতযর ক খোবোয়িি মূলয অথবো ঈশ্বয়িি উপরস্থরতি আিীবনোদ। পিন্তু, তোিো মোন্নোয়ক 
ভ েজ্ঞোন কিয়ত এবং ঈশ্বয়িি বোকযয়ক অবজ্ঞো কিয়ত রিখল। এই অর জ্ঞতো ইস্রোয়েলীেয়দি ময়ধয আনি ও প্রজ্ঞো 
রনয়ে আয়সরন।  

জগৎ দুঃখয় োগ ছোড়ো যথোথন নে। এটো মোনুষয়ক ধধযন, রস্থি সঙ্কল্প, ক্ষমোিীলতো,  দ্রতো, প্রজ্ঞো এবং বোধযতো ভিখোে 
নো।  

রকছ ুপ্রোসরঙ্গক িিনোংি  
পিীক্ষোয়ত আনি:  বককুক ৩:১৭- ১৮, মরথ ৫:১১- ১২, যোয়কোব ১:১- ৪  

খ্রীয়ষ্টি জন্য দুঃখয় োগ: রিরলপীে ১:২৯, ২ তীমথইে ১:৮, ১ রপতি ৪:১  
ঈশ্বয়িি িঙৃ্খলো: র য়তোপয়দি ৩:১১- ১২, ১ করিন্থীে ১১: ৩২, ইরিে ১২:৫- ৬  

খ্রীয়ষ্টি দুঃখয় োগ: মরথ ১৬:২১, ২৬:৩৭- ৩৮, ইরিে ২:১০, ১ রপতি ২:২১  
ঈশ্বয়িি আয়িোগয: গীতসংর তো ৩৪:১৮, ১৪৭:৩  
দরিন্তো কয়িো নো: মরথ ৬:২৫- ৩৪, ভযো ন ১৪:১, রিরলপীে ৪:৬, ১ রপতি ৫:৭  
 

দুঃখয় োয়গি মোধযয়ম রিক্ষোলো   

এয়দোন উদযোয়ন, আদম এবং  বো দুঃখয় োগ এবং িোর দো রব ীন রছল। যরদও, এই “আদিন পরৃথবীয়ত” ভকোন উদোিতো 
ভদখোবোি সুয়যোগও রছল নো; ভযয় তু তোয়দি সবরকছু প্রোিুযনয রছল। তোয়দি ভকোন রকছুি জন্য ধধযনিীল  য়ত  ত নো, 
এবং ক্রম বধনমোন মন সংকল্পনোে ভকোনরকছুি জন্য তোয়দি মরিেো ভিষ্টো কিয়ত  ত নো। দুঃখয় োগ বযোতীত তোিো এই 
রবষেগুরল রিখয়ত পোয়িরন। 

ঈশ্বয়িি িোিো িোপ গ্রস্থ  য়ে, আদম এবং  বো বোগোন ভথয়ক িয়ল রগয়েরছল রিক্ষোলো  কিয়ত - জীবয়নি রবিোয়িি 
ময়ধয রদয়ে বোধযতোি গুরুে। একইিকম  োয়ব, ইস্রোয়েলীেিো প্রোন্তি ভথয়ক ভবিল এবং প্ররতজ্ঞোত ভদয়ি প্রয়বি কিল 
রবিোি এবং প্রয়লো য়নি মুয়খোমুরখ  য়ত। 

ভপৌল অয়নক দুঃখয় োগ কয়িরছয়লন এবং এি গুরুে বুয়েরছয়লন। রতরন রলয়খয়ছন:  

ভকবল তো ো নে, রকন্তু নোনোরবধ ভেয়িও শ্লোঘো করিয়তরছ কোিন আমিো জোরন, ভেি ধধযনয়ক, ধধযন পিীক্ষো 
রসদ্ধতোয়ক এবং পিীক্ষো রসদ্ধতো প্রতযোিোয়ক উৎপন্ন কয়ি। (ভিোমীে ৫: ৩- ৪)  

রযিোইে ৫৩ আমোয়দিয়ক স্মিন করিয়ে ভদে যীশুি ভবদনোদোেক ম ৎ দুঃখয় োগ ও তোাঁি পনূন আজ্ঞোব তোি রিক্ষোয়ক। 
“যরদ ও রতরন পতু্র রছয়লন, তথোরপ ভস সকল দুঃখয় োগ করিেোরছয়লন তিোিো আজ্ঞোব তোি রিক্ষো করিয়লন” (ইিীে 
৫: ৮)। আমোয়দিয়কও আমোয়দি সোময়ন উপরস্থত প্রয়লো ন ও রবিোিয়ক জে কিয়ত  য়ব।  

এই জন্য, ভতোমিো ভয সকল তোড়নো ও ভেি সহ্য করিয়তছ, ভসই সকয়লি ময়ধয ভতোমোয়দি ধধযন ও 
রবশ্বোস থোকোে আমিো আপনোিো ঈশ্বয়িি মণ্ডলী সকয়লি ময়ধয ভতোমোয়দি শ্লোঘো করিয়তরছ। আি উ ো 
ঈশ্বয়িি ন্যোে রবিোয়ি স্পষ্ট লক্ষণ, যো োয়ত ভতোমিো ঈশ্বয়িি ভসই িোয়জয ভযোগয বরলেো গন্য  ইয়ব, 
যো োি রনরমত্ত দুঃখয় োগও করিয়তছ। (২ রথসলনীরকে ১:৪- ৫) 

আমিো ভয জীবন যোপন করি তো  ল রবশ্বোয়সি পিীক্ষো ভক্ষত্র; জীবয়নি আনি এবং দুঃয়খি মধয রদয়ে আমিো ভবয়ছ 
রনয়ত পোরি ঈশ্বয়িি পথ অথবো ভসগুরলয়ক বোদ রদয়ত পোরি। এক “আদিন পরৃথবী”ভত আমোয়দিয়ক নো ভিয়খ, ঈশ্বি 
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আমোয়দি আিীবনোদ কয়িয়ছন রিক্ষোলোয় ি, এবং দুঃখয় োয়গি মোধযয়ম ভবয়ছ ভনবোি সুয়যোগ রদয়ে। ভপৌয়লি মত 
আমোয়দিও দুঃয়খ আনি কিয়ত  য়ব, কোিন এগুরল ছোড়ো আমোয়দি ভকোন প্রতযোিো ভনই।  

সমে এবং সুয়যোগ 

আরম রিরিলোম, ও সূয়যনি নীয়ি ভদরখলোম ভয, দ্রুতগোমীয়দি দ্রুতগমন, রক বীিয়দি যদু্ধ, রক জ্ঞোনবোনয়দি 
অন্ন, রক বুরদ্ধমোনয়দি ধন, রক রবজ্ঞয়দিই অনুগ্র  লো   ে, এমন নে, রকন্তু সকয়লি প্ররত কোল ও ধদব 
ঘয়ট। (উপয়দিক ৯:১১)  

এই পদ একটো স্পষ্ট বোতনো রদয়চ্ছ:  োয়লো অথবো মি রবষয়ে প্রোেিই “ ঠোৎ” ঘয়ট, যীশু ভযমন বয়লয়ছন, “রতরন  োল 
ময়িি ভলোকয়দি উপয়ি আপনোি সূযন উরদত কয়িন, এবং ধোরমনক অধোরমনকয়দি উপয়ি জল বষনোন” (মরথ ৫:৪৫)।  
 োয়লো এবং মিমে রবিৃঙ্খলোপনূন জগয়ত, “সমে এবং সুয়যোগ” আমোয়দি অসংখয সুয়যোগ ভদে ঈশ্বয়িি প্রজ্ঞো রিখোি 
জন্য।  

যরদ ঈশ্বি  স্তয়ক্ষপ কিয়ত িোন আমোয়দিয়ক সরঠক পথ রনয়দনরিত কিয়ত, আমোয়দি আিীবনোদ কিয়ত অথবো পিীক্ষো 
কিয়ত তখন আমিো তোাঁি প্রিংসো কিয়ত পোরি এই জ্ঞোয়ন ভয “আি আমিো জোরন, যো োিো ঈশ্বিয়ক ভপ্রম কয়ি, যো োিো 
তোাঁ োি সঙ্কল্প অনুসোয়ি আ ূত, তো োয়দি পয়ক্ষ সকলই মঙ্গলোয়থন এক সয়ঙ্গ কোযনয করিয়তয়ছ” (ভিোমীে ৮: ২৮)।  
ঈস্বয়িি সবনদো পযনয়বক্ষনিীল ভিোয়খি অথন  ল ভয এক রবশ্বোসী রনিেতোে রবশ্রোম কিয়ত পোয়ি ভয ঈশ্বি  ল রনেন্ত্রন 
কতনো।  

অয়ন্যি পোয়ি থোকো 

খ্রীষ্ট পূবন পিম িতয়ক স্কোইলোস এই কথো গুরল বয়লন:  

রযরন রিক্ষো গ্র ন কয়িন তোয়ক দুঃখয় োগ কিয়তই  য়ব, এবং এমন রক যন্ত্রনো যো ভ োলো যোে নো তো ঘয়ুমি 
ময়ধযও রবন্দু রবন্দু  োয়ব হৃদয়েি উপি েয়ি পয়ড়, এবং আমোয়দি রনয়জয়দি  তোিোি ময়ধয, আমোয়দি 
ইচ্ছোি রবরুয়দ্ধ, প্রজ্ঞো আমোয়দি কোয়ছ আয়স ঈশ্বয়িি ম োন করুনোি িোিো। (অযোগোয়মম্নন, ১. ১৭৭) 

 জীবন করঠন  য়ত পোয়ি।  োিোয়নোি যন্ত্রনো একো সহ্য কিো কষ্টকি, ভযমন  ল একোরকে,  তোিো,  ত ম্ভ প্রতযোখোন 
এবং আিও সমস্ত অগন্য অনু ুরত যো আমিো উপলরি করি। ভকবলমোত্র অয়ন্যি দুঃখ ভিোনো এবং তোয়দি পোয়ি থোকোি 
মোধযয়ম, আমিো বযোপক  োয়ব দুঃয়খি ভবোেো লোঘব কিয়ত পোরি।  

প্রোেিই অন্যয়ক সো োযয কিোি  োয়লো উপোে  ল শ্রবন কিো, যত্ন কিো এবং  োয়লোবোসো ভদখোয়নো, “ভতোমিো পিস্পি 
এক জন অয়ন্যি  োি ব ন কি, এই রূয়প খ্রীয়ষ্টি বযবস্থো সম্পূণনরূয়প পোলন কি।” (গোলোতীে ৬: ২)। 

ভতোমোি কী কিো উরিত? 
ভতোমোি বনু্ধি বোবো মো সম্প্ররত গোরড় দঘনটনোে মোিো রগয়েয়ছ। তুরম তোি সোয়থ সমে কোটোচ্ছ, তোাঁি এই দুঃখ সোমলোয়ত 
তোয়ক সো োযয কিছ। এখন ভস ভতোমোে ভিোন কয়ি বলল তোি কযোনসোি ধিো পয়ড়য়ছ, ভস বলল, এমন এক ঈশ্বিয়ক 
ভস রবশ্বোস কয়ি নো ভয তোি প্ররত এিকম  য়ত রদয়েয়ছ।  
১) তুরম রক প্ররতরক্রেোয়দয়ব?  
২) যরদ তুরম তোি জোেগোে থোকয়ত, তুরমও রক একই িকম  োয়ব  োবয়ত?  
৩) এই িকম কয়ষ্ট আনি কিো কী সম্ভব? (ভিোরমে ৫: ৩)  
৪) এই িকম পরিরস্থরতয়ত তরুম ঈশ্বিয়ক কী বলয়ব?  
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ধন্য আমোয়দি প্র ু যীশু খ্রীয়ষ্টি ঈশ্বি ও রপতো, রতরনই করুণো- সমরষ্টি রপতো ও সমস্তি সোন্ত্বনোি ঈশ্বি, 
রতরন আমোয়দি সমস্ত ভেয়িি ময়ধয আমোরদগয়ক সোন্ত্বনো কয়িন, ভযন আমিো রনয়জ ঈশ্বিদত্ত ভয সোন্ত্বনোে 
সোন্ত্বনো প্রোতি  ই, ভসই সোন্ত্বনো িোিো সমস্ত ভেয়িি পোত্ররদগয়ক সোন্ত্বনো করিয়ত পোরি। (২ করিন্থীে ১: ৩- ৪) 

দুঃখয় োয়গি ভিষ 

ধোরমনকতোি বরৃদ্ধি এক প্রয়েোজনীে অংি  ল দুঃখয় োগ। রকন্তু একবোি যখন আমোয়দিয়ক অমি কিো  য়ব, ভয দুঃখ 
আমিো এখন ভ োগ কিরছ তো ভিষ  য়ব। প্রকোরিত বোকয বনননো কয়ি ঈস্বয়িি িোয়জয মোনুষ  য়ব এই িকম।  

তো োিো তোাঁ োি প্রজো  ইয়ব, এবং ঈশ্বি আপরন তো োয়দি সয়ঙ্গ থোরকয়বন, ও তো োয়দি ঈশ্বি  ইয়বন। আি 
রতরন তো োয়দি ভনত্রজল মুছোইেো রদয়বন, এবং মৃতুয আি  ইয়ব নো, ভিোক বো আতননোদ বো বযথো আি  ইয়ব 
নো, কোিন প্রথম রবষে সকল লুতি  ইল। (প্রকোরিত ২১:৩- ৪)  

সোিসংয়ক্ষপ 

 দুঃখয় োগ বযোরতত জীবয়ন তৃরতি আয়স নো। 

 দুঃখয় োগ আমোয়দিয়ক রিক্ষোয়পয়ত ও ঈশ্বয়িি প্ররত গ ীি  োয়লোবোসো বৃরদ্ধি সুয়যোগ ভদে। 

 “সমে এবং সুয়যোগ” সবোি কোয়ছ আয়স রকন্তু রবশ্বোসীি জীবন সবনদো ঈশ্বি িোিো রনয়দনরিত। 

 যোিো দুঃখয় োগ কিয়ছ তোয়দি স্বোন্তনো ভদওেো এক রবশ্বোসীি কতনবয। 

 ঈশ্বয়িি িোজয়ে আমিো আি এখনকোি মত দুঃখয় োগ কিব নো।  

রিন্তোি উদ্দীপক 

১) যখন ভতোমিো পিীরক্ষত  ও তখন ভতোমিো কী খুব ঘন ঘন প্রোথননো কি নো কম ঘন ঘন প্রোথননো কি? এটো ভতোমোি 

সোয়থ ঈশ্বয়িি কী সম্পকন প্রকোি কয়ি?  

২) রনম্নরলরখত পদগুরল আয়লোিনো কি এবং ভতোমোি উপি এি প্র োব ভলখ।  
ক) ইরিে ১২:৪- ১৩ পদ, ঈশ্বয়িি িৃঙ্খলো,  
খ) ১ করিন্থীে ১০:১৩ পদ, ঈশ্বি রবিোি সীরমত কিয়বন,  
গ) গীতসংর তো ২৬:২ পদ, পিীক্ষোি জন্য যোিনো,  
ঘ) যোত্রো ২০:৫ পদ, পোয়পি পরিনোম, 

৩) রনয়জি  োষোে বযোখযো কি ভকন ঈশ্বি দুঃখ কিয়ত ভদন।  

৪) ঈশ্বি প্রদে িোরস্তি কোিয়ন রকছ ুসমে দুঃখ আয়স, অন্য সময়ে, আমোয়দি পোয়পি িল র সোয়ব আমিো আমোয়দি 

উপি দুঃখ রনয়ে আরস। আবোি দুঃখ ভদখো রদয়ত পোয়ি যখন ভকোন রনরদনস্ট পোপ জরড়ত ভনই। যখন আমিো দুঃখ 

পোই, আমিো রক কয়ি বলয়ত পোরি এটো িোরস্ত নো িোরস্ত নে? 

উদোুঃ করিন্থীে ১১:২৯- ৩০, ২ িমূয়েল ১২:১৩- ১৪, গোলোতীে ৬:৭। ভদখ, লূক ৩: ১- ৫ এবং ভযো ন ৯:১- ৩  

আয়িো জনোয়ত 

১) ইয়েোব রিক্ষোলো  কয়িরছয়লন প্রিড  দুঃখয় োয়গি িোিো। পোঠ কি ইয়েোব ৩০:২০- ২৩; ৪২:১- ৬, ইয়েোব রক 

দুঃখয় োগ কিোকোলীন পোপ কয়িরছল? ভস তোি রনয়জি এবং ঈশ্বয়িি রবষয়ে রক রিয়খ রছল? 

২) গীতসংর তো ২৫ পোঠ কি। দোেূয়দি দুঃখয় োগ সম্পয়কন দরৃষ্ট  রঙ্গ রক? ভস ঈস্বয়িি কোয়ছ রক ভিয়েরছল?  


