অধ্যায় ২৬. যুদ্ধ আর যুদ্ধতে আত্ম-সতেেন অসম্মতে
বাইতবতে তনতদেশ দদওয়া হতয়তে “হেযা দ ার না”, অথে ঈশ্বর তনতেই অতন

মানু ষত

দমতর দেেবার েনয ইস্রাতয়েীয়তদরত

তনতদেশ তদতয়তেতেন। এই অধ্যাতয় আমরা দদখতবা দয যু তদ্ধর প্রতে এ েন খ্রীষ্ট তবশ্বাসীর মতনাভাব দ মন হওয়া উতেৎ। আমরা আতরা
দদখতবা রােনীতে েতিে হওয়া এবং েুতর হওয়ার তবষয়তি আমাতদর ত ভাতব দদখা উতেৎ।
অনু বাদত র তি া: েুতর হে সমাে দথত

স্বাধ্ীন ভাতব দবতে দনওয়া ত েু দো , যারা তবোতরর বা আইতন মামোর সময় উপতিে

থাত । োরা দ াতিে উপিাতপে প্রমাতের তভতিতে সবার সামতন তনতদেষ্ট দ ান তবোতরর েনয োতদর তনতেতদর রায় প্রদান
োতদরত

সাধ্ারেে সৎ, সেয এবং তনরতপক্ষ রায় দদবার েনয শপথ

না, োরা তনরতপক্ষ ত েু পযেতবক্ষ

তর।

রাতনা হয়। োরা অতন িা সাক্ষীর মে ত ন্তু আসতে সাক্ষী

এবং রায় দাো।

মূ ে পাঠ: তিেীয় তববরে ২০ অধ্যায় এবং মতথ ৫:৩৮-৪৮
ইস্রাতয়তেরা আসার আতে দথত ই যারা প্রতেজ্ঞাে দদতশ বসবাস
ধ্বংস

রতে বেতেন? তশশুতদর হেযা

ইস্রাতয়েীরা যখন যু দ্ধ
ইস্রাতয়েীতদরত

রতো োতদরত

দদওয়া ত

রা তঠ

তবপক্ষ দদতশর নারী আর তশশুতদরত

যু তদ্ধর সময় দ ন ঈশ্বর েে োে গুেত

োতদর েনয “েু ি” তহতসতব দনবার অনু মতে

তেতো?

রক্ষা
ধ্বংস

রতে আতদশ তদতয়তেতেন?
তর দেেবার েনয ঈশ্বর তবতশষভাতব আতদশ তদতয়তেতেন। অনযতদত , যীশু

আমাতদর দদন তশক্ষা দদন দযন আমরা আমাতদর শত্রুতদরত
তর োর তবরুতদ্ধ ত েু ই” দযন আমরা না

দসই সব দো তদরত

াে তেতো?

ঈশ্বতরর েনয তঠ

প্রতেজ্ঞাে দদতশর অনযানয োতেতদরত

রতো, ঈশ্বর দ ন ইস্রাতয়েীতদরত

ভাতোবাতস এবং আমাতদর “সংতে দয দ উ খারাপ বযবহার

তর। এধ্রতনর দু তি পরস্পর তবতরাধ্ী ধ্ারনার মতধ্য আপতন ত ভাতব সামঞ্জসয

খুুঁতে পান?
রুন, আপনার দদশ এ তি তনষ্ঠুর এবং অেযাোরী দসনা-বাহীতনর হুমত র মুতখ। এতক্ষতে আপনার প্রতেতিয়া বা

মতন

পদতক্ষপ ত

হতব? যতদ আপনার পতরবার যতদ সরাসতর হুমত র মুতখ থা ে োহতে আপনার পদতক্ষপ ত

আোদা হে?

যুদ্ধতক্ষতে ইস্রাতয়ে
প্রতেজ্ঞাে দদতশ দয
প্রতেমাপূ ো

নানীয়রা বাস

রতো োতদরত

যু তদ্ধ ধ্বংস

তর দেেবার েনয ঈশ্বর ইস্রাতয়তেতদর আতদশ দদন।

রতো, এবং োরা এমন সমস্ত পুেুে-পূ ো এবং পাপময় ৃ তষ্ট-অনু ষ্ঠান পােন

নানীতয়রা

রতো যা দ ানভাতবই ইস্রাতয়ে োতের

েনয গ্রহেতযােয তেতো না। ঈশ্বর দেতয়তেতেন দযন োর দোত রা সব সময় পতবে আর তবশ্বস্ত থাত । তেতন োনতেন দয
নানীয়তদর ধ্মেহীন রীতে-নীতে আর তনয়ম- ানু ন ইস্রাতয়ে োতেত
প্রতেতবশী অতন

দদতশর সতে ইস্রাতয়ে োতে যু দ্ধ

আর দদতশর সীমানা রক্ষ
দো ।

রতে ঈশ্বর োতদরত

তবপতথ তনতয় যাতব।

তরতেতো। োতদর তবরুতদ্ধ আসা সসনযতদর হুমত

সাহাযয

দথত

োতদর েীবন, স্বাধ্ীনো

তরতেতেন। এই দদশতি তেে ঈশ্বতরর দদশ আর ইস্রাতয়েীরা তেে ঈশ্বতরর

ঈশ্বতরর দৃ তষ্টতে হেযা

রা সব সময় অনযায় নয়। আমরা দযমন দদখোম দয ইস্রাতয়ে োতেত

দ ান দ ান সময় হেযা

রতে বো

হতয়তেে। এোিা, দমাতশর তনয়তমও দ ান দ ান পাতপর শাতস্ত তেতো মৃেুযদণ্ড। (যাো ২০:১৩; তি তব ৫:১৭ পদগুতোতে) “নর হেযা
দ ার না” এই আতদশতির অথে হে ঈশ্বতরর যতদ তনতদেশ না দদন োহতে ইস্রাতয়ে োতেত

দয দ ান প্র ার হেযা

রা দথত

তবরে

থা তে হতব।

আমরা ঈশ্বতরর রাতেযর নােতর
াতে আসার েনয যীশু তভন্ন োেীতদর (অথোৎ অতযহুদীতদর) েনয পথ খুতে তদতয়তেন, আর োই ঈশ্বতরর দোত রা আে

ঈশ্বতরর

বেেমান পৃতথবীর সব যায়োয় েতিতয় তেতিতয় আতে। আমরতদর দদতশর সাতথ আমাতদর দয সম্প ে ো পুরােন তনয়তমর
ইস্রাতয়েীয়তদর সাতথ োতদর দদতশর দয সম্প ে তেে োর দথত
োহতে, ঈশ্বতরর

াে দথত

এমনত , আমাতদরত
রাতেযর নােতর

অতন

আোদা। আমরা যতদ ইস্রাতয়তে বাস

রা তযহুদী না হই

আমরা দ ান দদশ পাই তন।

বো হতয়তে দয আমরা দ ান দদতশরই নােতর

নই। বরং আমাতদরত

োনতে হতব দয আমরা ঈশ্বতরর

(১ তপের ২:১১ পদ দদখুন)।

...দোমরা আর অতেনা নও, তবতদশীও নও, ত ন্তু ঈশ্বতরর দো তদর সতে দোমরা োর রাতেযর ও োর পতরবাতরর দো
হতয়ে। (ইতে ২:১৯)
ইস্রাতয়ে এ তি োতে তহতসতব স্বী ৃ তে পাবার আতে ঈশ্বতরর দো তদর েতনযও এই র ম এ িা পতরতিতে তেতো।
. . . এ পৃতথবীতে দয োরা তবতদশী এবং পরতদতশ বাস ারী ো োরা স্বী ারও
পতরষ্কারভাতব বুঝান দয োরা তনতেতদর েনয এ িা দদতশর দখাে
স্বতেের (বা স্বতেের মে এ
না,

দদতশর) দখাে

আর োই, আমাতদর দদতশর েনয আমতদর যু দ্ধ
হতব,

ারে ঈশ্বতরর তনতষধ্

োতদর ঈশ্বর বেতে েজ্জা দবাধ্

তরন

তরতেতেন। (ইব্রীয় ১১: ১৩-১৬)

রার দ ান প্রতয়ােন দনই। আমরা যতদ যু দ্ধ

রা সতেও আমাতদর মানু ষত

তরন োরা

রতেন. . . োরা আরও ভাতো এ তি দদতশর, অথোৎ

রতেতেন। দসইেনয ঈশ্বর তনতেত

ারে তেতন োতদরই েনয এ িা শহর সেতর

তরতেতেন। যারা ো স্বী ার

হেযা

তর েতব ো আমতদর েনয অনযায়

রতে হতব। োোিা, পৃতথবীর অতন

দদতশ ঈশ্বতর তবশ্বাসীরা

েতিতয় রতয়তেন, আর আমরা যতদ যু তদ্ধ যাই োহতে হয়তো আমাতদর তবশ্বাসী ভাই দবানতদর তবরুতদ্ধ আমাতদর যু দ্ধ

রতে হতব!

দোমার শত্রুতদরও ভাতোবাতসা
যীশু আমাতদর শত্রুতদরত
দো তদর প্রতেহে না
আত্মরক্ষা

রা ত

ভােবাসতে বতেতেন, যারা আমাতদর উপতর অেযাোর

তর োতদর েনয প্রাথেনা

রতে তেতন আমাতদর আতদশ তদতয়তেন। [োহতে দ উ যতদ আমাতদর আিমে

গ্রহেতযােয হতব?] দরামীয়তদর

াতে দপৌে তেতখতেন:

রতে আর দু ষ্ট

তর োহতে আমাতদর

যারা দোমাতদর অেযাোর

তর োতদর অমেে দেতয়া না বরং মেে দেতয়া...মতের পতরতশাতধ্ মে দ ার না. . . তপ্রয়

ভাইতয়রা,তোমরা তনতেরা প্রতেতশাধ্ তনতয়া না, বরং ঈশ্বরত ই শাতস্ত তদতে দাও। পতবে শাতে প্রভু বতেন “অনযাতয়র
শাতস্ত দদবার অতধ্ ার দ বেমাে আমারই আতে, যার যা পাওনা, আতম োত
“দোমার শত্রুর যতদ তখতদ পায় োত
জ্বেন্ত

য়ো োদা

দখতে দাও; যতদ তপপাসা পায় োত

তর রাখতব।” মতের

ো-ই দদতবা।” শাতের

রতে েুতম োর মাথায়

েে দাও।” এইর ম

াতে দহতর দযতয়া না ত ন্তু ভাতো তদতয় মেত

েয়

থামতো বরং

র।
(তরামীয় ১২: ১৪ - ২১)

এই আতদশ অনু সাতর এ েন তবশ্বাসীর পতক্ষ দসনাবাতহনীতে দযাে দদওয়া অসম্ভব।
অতন

দদতশ, ত েু ত েু দোত র (তবতশষ

তর যু ব তদর) তনতদেষ্ট সমতয়র েনয দসনাবাতহনীতে দযাে দদওয়া বাধ্যোমূ ে , তবতশষ

তর যখন দদশতি দ ান যু তদ্ধ যায়। এসব দক্ষতে তবশ্বাসীতদর যু তদ্ধ না যাওয়ার েনয তব ল্প অবেম্বন
দযাে না দদওয়ার েনয অতন

তবশ্বাসীতদরত

দেেখানায় আিত

রাখা হতয়তে, এমনত

াউত

রতে হতব। অেীতে, যু তদ্ধ

াউত

মৃেুয বরে পযেন্ত

হতয়তে।
প্রাসতে

ত েু পদ

নর (বা মানু ষত ) হেযা দ ার না
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শাসন েোতদর

াতে সমতপেে হওয়া

দরামীয় ১৩:১-৭; েীে ৩:১-২; ১ তপের ২:১৩-১৪
আমরা ঈশ্বতরর রাতেযর নােতর
েীে ৩৯:১২; ইতে ২:১৯; তেতে ৩:২০; ইব্রীয় ১১:১৩-১৬; ১ তপের ১:১৭; ২:১১
তদবয দ ার না
মতথ ৫:৩৪-৩৭; ২৩:১৬-২২; যাত াব ৫:১২।

তর ৬:৭; ১ তথষ ৫:১৫;

রতে

রােনীতেতে সংযুক্ত হওয়া
যীশু যখন এ পৃতথবীতে তেতেন তেতন দরামান সাম্রাতেযর অধ্ীতন বাস
োরা দো তদর

প্রেুর পতরমাতে

াে দথত

তর রাখে। তযহুতদতদর মতধ্য অতন

র আদায়

রতো, এবং তযহূ দীতদরত

তবতরাহী তেে যারা দরামানতদর ক্ষমোত

োর দদতশর রােনীতে তনতয় দ ান মন্তবয

তনতেতদর দদশ পতরোেনার ক্ষমোত

অপসরে

রতো,
সীমাবদ্ধ

রতে দেষ্টা োতেতয় যাতিতো। ত ন্তু যীশু

তরন তন, আর তেতন দসখান ার শাসন বযবিার দ ান পতরবেেন

তেতন বরং দো তদর দরামানতদর সতে সহতযাতেো
Zealots (যার আক্ষতর

রতেন। দরামীতয়রা দসই সমতয় সব ত েু তনয়ন্ত্রে

রারও দেষ্টা

তরন তন।

রতে বতেতেতেন ( মা ে ১২:১৪-১৭)।

অথে উতদযােী দে, এই) নাতম তযহুতদতদর এ তি তবতরাহী দে তেতো যারা দরামানতদর তবপতক্ষ তবষম ভাতব

রতো। েীেি বা উতদযােী দতের তশতমান পতরবতেেে হতয় প্রভু যীশুর এ েন তশষয/তপ্রতরে হতয়তেতেন।

তবতরাহ

অনু বাদত র তি া: এই তশমনত

বাইতবতে অতন

সমতয় উতদযােী তশমন বো হতয়তে ইংতরতেতে োত

বো হয়: Simon the

Zealot
পৃতথবীিাত

ত ভাতব দসাো

না। োর বদতে, আমাতদরত

রতে হতব বা ো আমাতদর দেষ্টা

বো হতয়তে দযন আমরা দয পতরতিতেতেই থাত

ঈশ্বতরর প্রতে তনভেরশীে েীবন যাপন
প্রতেয

দ ান তনতদেশ দদয়

না দ ন, আমাতদর দাতয়ত্ব হে এ তি পতবে আর

রা।

দদতশর সর ার, ো দস যতো খারাপই দহা

না দ ন, ঈশ্বর োতদর তনতয়াে

তরতেন।

প্রতেযত ই দদতশর শাসন েোতদর দমতন েেু ,

ারে ঈশ্বর যাত

হতে পাতরন না। ঈশ্বরই শাসন েোতদর তনযু ক্ত

তরতেন; এইেনয শাসন েোর তবরুতদ্ধ দয দাুঁিায় দস ঈশ্বতরর শাসন-

বযবিার তবরুতদ্ধই দাুঁিায়। যারা এই র ম
আর দসই

রা উতেৎ ত না দস তবষতয় বাইতবে আমাতদরত

তদবয বা শপথ

তরন তেতন োিা আর দ উই শাসন েো

তর োরা তনতেতদর উপতর শাতস্ত দেত

ারতন এ েন তবশ্বাসীর পতক্ষ দ ান প্রতেবাদ

আমরা ঈশ্বতরর রাতেযর েনয অতপক্ষা

শাসন েো

মেসূতে বা রােননতে

তর, যখন পৃতথবীর সমস্ত সমসযার সমাধ্ান

আতন। (দরামীয় ১৩:১-২)

াযেিতম দযােদান

রা তঠ

নয়। োর বদতে

রা হতব।

রা

যাত াতবর তেতঠতে দেখা আতে :
আমার ভাইতয়রা, আতম তবতশষভাতব এই
োর দেতয় বরং দোমাতদর 'হযাুঁ' হযাুঁ'ই দহা
আর দদখুন মতথ ৫:৩৪-৩৭।

থা বতে, দোমরা স্বেে, পৃতথবী বা অনয দ ান তেতনতষর নাতম শপথ দ ার না।
এবং 'না' 'না'ই দহা

দযন দোমরা তবোতরর দাতয় না পতিা। (যাত াব ৫:১২)

োই আমাতদরত
বতেন দয এ
বাধ্যোমূ ে

যতদ বাইতবতের নাতম শপথ
সাধ্ারেভাতব সম্মতে প্রদান

রতে বো হয়, আমাতদর ো

রা উতেৎ না। যীশু এবং যাত াব দু েতনই আমাতদর

রাই যতথষ্ট। যতদ এমন দ ান পতরতিতে সৃ তষ্ট হয় দযখাতন শপথ বা প্রতেজ্ঞা

দসখাতন প্রায় সব সময়ই "সেয বোর সম্মতে" সম্ভব ("সেয বোর সম্মতে" হে, আপতন দয সেয

রা

থা বেতবন োর

এ তি তেতখে আইতন দ াষো)

রা ( েুরী হওয়া)

তবোর

দ ান দ ান সমতয় দ ান

হয়তো েুরী তহসাতব তবোতরর ভার দদওয়া হতে পাতর। েুরী বেতে এ দে সাধ্ারে দো ত

াউত

দবাঝায় যারা প্রধ্ান তবোরত র পাশাপাতশ এ তি তবোতর দ ান এ তি বযতক্ত দদাষী ত না ো তনধ্োরে
তবতভন্ন সমসযার মুতখ উপতিে

তবশ্বাসীতদরত

মণ্ডেীর বাইতরর দো তদর তবোর
দোমাতদরই উতেৎ নয়? (১

তর। এই বযবিাতি

তর। দযমন, দপৌে তেতখতেন:
রবার েনয আমার ত

দায় পতিতে? ত ন্তু মণ্ডেীর তভেতরর দো তদর তবোর

রা ত

তর ৫:১২)

তেন্তার উদ্দীপ
ধ্রুন আপনাত
ত

আপনার দদতশর েনয যু দ্ধ

রতে ো া দহাে এবং আপতন ো

দসনা বাতহনীর স্বািয দসবা দতে (বা দমতেত ে

রতে রােী হতেন না। োর বদতে আপতন

পে এ) দযাে তদতে রােী হতবন? এ ধ্রতনর

াতে ত

ত

ধ্রতের

সমসযা বা েতিেো থা তে পাতর?
পুরােন তনয়তম অব্রাহম, দযাতষে, এবং দায়ূ তদর মে অতন

তবশ্বাসী দোত রা শপথ/তদবয

২২:১৬; ৪৭:৩১; যাো ২২:১০-১১; ১ শমূ ২৪:২১-২২; তযর ৪৪:২৬; ৪৯:১৩)। এমন ত
এবং দ ান দ ান দক্ষতে ইস্রাতয়েীতদরত
মানা
েূ

শপথ

তরতেতেন (আতদ ২১:২৩-২৪;

ঈশ্বর তনতেও শপথ

রতে বতেতেতেন। োহতে যীশু দ ন আমাতদরত

তরতেতেন

শপথ/তদবয

রতে

তরতেন (মতথ ৫:৩৪-৩৭)?

২২:৩৫-৩৮ পিুন। যীশু দ ন োর তশষযতদরত

বা তনো পূ বে

এই

েতোয়ার সতে

তর রাখতে বতেতেতেন? তেতন ত

াউত

বযাে

তর

থা বতেতেতেন?

এ েন তবশ্বাসীর পতক্ষ ত

আত্মরক্ষার তশক্ষা গ্রহে

রা উতেৎ? এ েন তবশ্বাসীর

াতে এ ধ্রতনর তশক্ষার োৎপযে ত

হতব?
দ ান দ ান দদতশ (তযমন অতেতেয়ায়) দভাি দদওয়া বাধ্যোমূ ে । এর ম পতরতিতেতে ত
আমরা যতদ দভাি তদতে না োই, ো হতে দভাি

মে েোতদরত

অমাতদর দভাি দদওয়া উতেৎ?

আমরতদর দভাি না দদওয়ার

ারে তহতসতব ত

উির

দদব?

সহায়

অনু সন্ধান
দপৌে

খতনা

নােতর তত্বর
এ তি

খতনা শাতস্ত এিাবার েনয োর দরামান নােতর ত্ব বযবহার
থা উতেখ না

তর শাতস্ত দভাে

তরতেন, আবার দ ান দ ান সমতয় দস োর

তরতেন, যতদও তেতন োইতে দসই শাতস্ত এিাতে পারতেন। বাইতবের

ন রতেন্স (পদ দখাোর অতভধ্ান) বযবহার

তর দপৌে দয দয যায়োয় োর দরামান নােতর তত্বর

থা উতেখ

তরতেন দসই পদগুতো খুুঁতে দবর
আপতন মতন

রুন। দ ান দ ান দক্ষতে তেতন দ ন শাতস্ত দভাে

বরে

তর তনতয়তেতেন বতে

তরন?

আমরা দদখোম দয এ েন তবশ্বাসীর পতক্ষ দসনা বাতহনীতে দযাে দদওয়া তঠ
দদওয়া তঠ

রাত

হতব? আর যতদ দস দযাে দদয়, োহতে োতে দস ত

তসত উতরতি োেে তহসাতব

াে

রা ত

োর পতক্ষ তঠ

ত

না। োর পতক্ষ ত

পুতেশ বাতহনীতে দযাে

সমসযায় দস েতিে হতে পাতর? এ েন দোতয়ো বা

হতব?

এই তবষতয় আতরা োনতে োইতে তনতে উতেতখে বই/সূ েগুতো অনু সন্ধান
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