অধ্যায় ২৭: মদ খাওয়া, নেশা করা (বা মাদক দ্রবয গ্রহণ) এবং ধ্ূ মপাে
তথাকথথত “মাদক দ্রব্বযর অপবযবহার” বততমাব্ে সমাব্ের একথি অতযন্ত ভয়ােক সমসযা। (ঔষধ্ বা) মাদক দ্রব্বযর অপবযবহার,
মদপাে আর ধ্ূ মপাব্ের থবষব্য় খ্রীব্ে থবশ্বাসীব্দর অবস্থাে থক হওয়া উথিৎ? এই থবষয়গুব্ াব্ত খ্রীব্ে থবশ্বাসীব্দর নকমে মব্োভাব
নকমে হওয়া উথিৎ তা থেব্য় আমরা এই অধ্যাব্য় আব্ ািো করব্বা।

মূ

পাঠ : ইথিষীয় ৫:১৫-২১

নপৌ ইথিষ শহব্রর থবশ্বাসীব্দরব্ক তাব্দর েীবে সম্পব্কত সাবতেেীে থকছু পরামশত এবং থদক-থেব্দতশো থদব্েে। থতথে স্পেভাব্ব
মদ নখব্য় মাতা ো হবার কথা বব্ ব্ছে। আর এিা হব্ া বুথিহীে ন াকব্দর মব্তা ো িব্ জ্ঞােীব্দর মব্তা ি ার একথি উদাহরণ
(১৫ পদ)। মদ নখব্ মাত াথম আমাব্দর থিন্তা থেয়ন্ত্রণ কব্র, তাই তা ো কব্র বরং ঈশ্বব্রর “পথবত্র আত্মায়” আমাব্দর পূ ণত হওয়া
উথিৎ। অথতাৎ, ঐশ্বথরক থিন্তা-নিতোয় আমাব্দর মেব্ক পূ ণত করা উথিৎ এবং এগুব্ া দ্বারা আমাব্দর উথিৎ আমাব্দর েীবে
পথরিা ো করা। মদ এবং অেযােয মাদক দ্রব্বযর প্রভাব্ব ক্ষ্যহীে ভাব্ব নভব্স নবড়াবার িাইব্ত আমাব্দর উথিৎ ঈশ্বব্রর বাব্কযর
মধ্য থদব্য় তার পথবত্র আত্মার গঠেমূ ক প্রভাব্ব পথরিাথ ত হওয়া।
১. নপৌ থক আমাব্দর এব্কবাব্রই মদ নখব্ত মাো কব্রব্ছে?
২. নপৌ নকে আমাব্দরব্ক মদ নখব্য় মাতা হব্ত মাো কব্রব্ছে?
৩. অেয আর থক থক উপাব্য় মাত াথম একেে খ্রীে থবশ্বাসীর েীবেব্ক তার থখ্রেীয় আদশত নথব্ক দূ ব্র থেব্য় নেব্ত পাব্র?
৪. থকভাব্ব আমরা "পথবত্র আত্মায় পূ ণত" হব্ত পাথর?

মদ খাওয়া থক অেযায়?
নকউ নকউ দাবী কব্রে, নে নকাে ধ্রব্ণর মদ খাওয়াই হ পাপ। থকন্তু বাইব্ব আমাব্দর থঠক এরকম থশক্ষ্া নদয় ো। একথি
উপেু ক্ত পথরব্বব্শ পথরথমত মাত্রায় মদ পাে করা এবং মদ পাব্ের অপবযবহার (বা মদ নখব্য় মাতা হওয়ার) মব্ধ্য নে পাথতকয
রব্য়ব্ছ তা আমাব্দর বুঝব্ত হব্ব। েীব্ি থবষয়গুব্ া নভব্ব নদখুে:
অেযােয খাবার বা পােীব্য়র মব্তা Wine (বা আঙ্গুর নথব্ক ততথর করা মদ অথবা দ্রাক্ষ্ারসও) ঈশ্বব্রর দাে আর তাই তা
আমরা পােীয় থহব্সব্ব উপব্ভাগ করব্ত পাথর।
ঈশ্বব্রর রাব্েয থক মদ থাকব্ব? নোব্য় ৩:১৮
ঈশ্বর থক ওয়াইে বা আঙ্গুব্রর রসব্ক আশীবতাদ বব্ অথভথহত কব্রব্ছে?
নকাে থবব্শষ অেু ষ্ঠাে বা উৎসব্বর সমব্য় ওয়াইব্ের একথি স্থাে রব্য়ব্ছ।
েীশু থক থবব্য়র উৎসব্বর সমব্য় ওয়াইে খাওয়াব্ক সমথতে কব্রথছব্ ে? (ব্োহে ২:১-১১)।
েীশু তার নশষ নভাব্ে তার রব্ক্তর প্রতীক থহব্সব্ব দ্রাক্ষ্ারস বা ওয়াইে বযবহার কব্রথছব্ ে।
েীশু েথদ িাইব্তে তাহব্ থক থতথে তার আত্মতযাব্গর প্রতীক থহব্সব্ব মন্দ বা থেথষি নকাে মাদক বযবহার করব্ত পারব্তে
ো? ( ূ ক ২২:১৭-২০)
এসব সব্েও েীশুর মৃতুয আর পুেরুত্থােব্ক স্মরণ করার েেয রুথি আর দ্রাক্ষ্ারস (বা ওয়াইে) গ্রহণ করা ছাড়া আর অেয নকাে
নক্ষ্ব্ত্র আমাব্দর মদয গ্রহব্ণর নকাে থেব্দতশ নদওয়া হয় থে। আমাব্দরব্ক থবিক্ষ্ণ হব্ত হব্ব, কারণ নকাব্ো নকাব্ো সমব্য় মদয পাে

করা হয়ব্তা আমাব্দর েেয েব্থাপেু ক্ত েয় (ব্েমে: দাথেব্য় ১:৮; থেরথময় ৩৫:৫-৮)। আপথে থক বততমাব্ে সমব্য়র এমে নকাে
পথরথস্থথতর কথা মব্ে করব্ত পাব্রে নেখাব্ে মদ পাে করা আমাব্দর েেয “জ্ঞােবাব্ের মত”' ি া হব্ব ো?
অথতথরক্ত পথরমাব্ণ মদ োতীয় পােীয় পাে করাব্ক বাইব্বব্ কথঠে ভাব্ব থেব্ষধ্ করা হব্য়ব্ছ (থহব্তা ২০:১; ১ কথর ৫:১১; ৬:৯১০)। মদ পাে করা একান্তই নবাকাথম, এর িব্ আপথে আরও অেযােয থবথভন্ন পাপ কব্র নি ব্ত পাব্রে। এছাড়া মদ পাব্ের
মাধ্যব্ম আমারা আমাব্দর থেব্ের উপব্র থেয়ন্ত্রণ হাথরব্য় নিথ আর নসিাও ো একেে থবশ্বাসীর থহব্সব্ব আমাব্দর থেথষি করা
হব্য়ব্ছ।
অথতথরক্ত মদ োতীয় পাথেয় খাওয়া আপোর স্বাব্স্থযর েেয ক্ষ্থতকারক। এর িব্ আমাব্দর নদব্হ থবথভন্ন নরাগ নদখা নদয় োর মধ্য
হাব্িতর নরাগ এবং দীর্তস্থায়ী থ ভাব্রর অসু খ অেযতম। আমাব্দর শরীরব্ক আমাব্দর পথবত্র ভাব্ব বযবহার করব্ত হব্ব এবং আমাব্দর
নিো করব্ত হব্ব নেে আমরা কখেই আমাব্দর শরীরব্ক অপবযবহার ো কথর।
ঈশ্বর আমাব্দরব্ক আমাব্দর নদব্শর আইে নমব্ে ি ব্ত থেব্দতশ থদব্য়ব্ছে (তীত ৩:১)। আর তাই মাত াথম, থবশৃ ঙ্খ ভাব্ব
েীবেোপে, অপ্রাপ্ত বয়ব্স মদ খাওয়া, মব্দর প্রভাব্ব থাকাকা ীে অবস্থায় গাড়ী িা াব্ো এবং এধ্রব্ণর অেযােয নকাে অনেথতক
আর অনবধ্ কােতক্রম নকােভাব্বই থবশ্বাসীব্দর েীবব্ে স্থাে নপব্ত পাব্র ো।
আপথে হব্ থক করব্তে?
েীব্ি নদওয়া পথরথস্থথতগুব্ া থেব্য় নভব্ব নদখুে এবং এই পথরথস্থথত-গু ব্ত থক কাে করা থঠক হব্ব বব্ আপথে মব্ে কব্রে
তা ব ু ে:
আপথে আপোর এক বন্ধুর থবব্য়ব্ত োবার েেয থেমন্ত্রণ নপব্ ে। আপথে োব্েে নে নসখাব্ে মদ পথরব্বশে করা হব্ব,
এবং নকউ নকউ হয়ব্তা অথতথরক্ত পথরমাব্ণ মদ নখব্য় মাতা হব্ব। নসখাব্ে থক আপোর োওয়া উথিৎ হব্ব? এরকম
পথরথস্থথতর েেয প্রভু েীশু থক নোহে ২:১-১৭ পব্দ মাব্দর েেয নকাে উদাহরণ থদব্য়ব্ছে?
আপথে এমে একেে ন াব্কর সাব্থ বব্স খাবার খাব্েে থেথে নকব থকছু থদে আব্গ তার অতীত েীবব্ের মদ নখব্য়
মাতা হবার সমসযা নথব্ক কাথিব্য় উব্ঠব্ছে। নসব্ক্ষ্ব্ত্র আপোর থক আপোর এক গ্লাস মদ সাধ্া বা মদ নখব্ত
উৎসাথহত করা উথিৎ হব্ব? আপোর থেব্ের থক এব্ক্ষ্ব্ত্র তার সামব্ে মদ খাওয়া উথিৎ? ১ কথর ৮:১৩ পদ থক
এধ্রব্ের পথরথস্থথতর েেয আমাব্দর নকাে থশক্ষ্া নদয়?
আপথে একথি েতুে িাকরী নপব্ ে, আপোর সহকমতীরা আপোব্ক ব ব্ া নে তারা মাব্ঝ মাব্ঝ এক সব্ঙ্গ একথত্রত
হব্য় আেন্দ করার েেয মদ খায়। আপোর থক তাব্দর সব্ঙ্গ নসখাব্ে নোগ নদওয়া উথিৎ? ূ ক ৫:২৯; ৭:৩৪; পদগুব্ া
পড়ুে, এই পদগুব্ া থক আমাব্দর এই ধ্রব্ের পথরথস্থথতর েেয নকাে থশক্ষ্া নদয়?
অেু বাদব্কর িীকা: আমাব্দর নদব্শ আমরা এ ব্কাহ েু ক্ত নেব্কাব্ো পাথেয়ব্কই মদ বথ । Wine (ওয়াইে) এক ধ্রব্ের থবব্শষ
মদ ো, আঙ্গুব্রর থেেতাশ নথব্ক ততথর। বাং াব্ত এথিব্ক সাধ্ারণত দ্রাক্ষ্ারস বব্ অেু বাদ করা হয়। তব্ব সব আঙ্গুব্রর রশ বা
দ্রাক্ষ্ারসই ওয়াইে েয়। মণ্ড ীব্ত প্রভুর নভাব্ের সময় ো খাওয়া হয় তা হ ওয়াইে, প্রভু েীশু তার নশষ নভাব্ে ো নখব্য়থছব্ ে

এবং কান্না েগব্র ো ততথর কব্রথছব্ ে তা হ ওয়াইে। নকাে নকাে নদব্শ ওয়াইে পাওয়া োয় ো বব্ প্রভুর নভাব্ের েেয নে
নকাে আঙ্গুব্রর রস বযাবহার করা হয়। ওয়াইব্ে সাধ্ারণত থকছু পথরমাব্ণ এ ব্কাহ থাব্ক।

ধ্ূ মপাে বা অেযােয মাদক দ্রবয বা নেশা করার থবষয়গুব্ া আমাব্দর থকভাব্ব নদখা
উথিৎ?
ধ্ূ মপাে বা অেযােয নেশা গ্রহণ করা সম্পব্কত বাইব্বব্ নতমে থকছু ব া হয় থে। “মাদক” শব্দথি (োর আব্রক অথত ঔষধ্ তার) দ্বারা
আমরা এমে থকছু বুঝাথে ো আমাব্দর মে বা অেু ভূথত পথরবততে করার এবং “আেন্দদায়ক” অেু ভূথতর েেয বযবহার করা হয়
(অথতাৎ নে সমস্ত ওষু ধ্ নরাগ নথব্ক সু স্থ হবার েেয বযাবহার করা হয় ো) এই ধ্রব্ের মাদক আমাব্দরব্ক এগুব্ ার উপর থেভতরশী
কব্র নতাব্ । এধ্রব্ের থবষয়গুব্ া থবব্বিো করার নক্ষ্ব্ত্র িারথি গুরুত্বপূ ণত থবষয় রব্য়ব্ছ ো আমাব্দর থবব্বিো করা উথিৎ।
আমাব্দর মে-নমোে বা অেু ভূথত থেয়ন্ত্রব্ণর েেয মাদক দ্রব্বযর উপর থেভতরশী হওয়া নথব্ক বরং আমাব্দর উথিৎ ঈশ্বব্রর
বাব্কযর মাধ্যব্ম পাওয়া পথবত্র আত্মা দ্বারা আমাব্দর েীবে পথরিা ো করা। (ইথি ৫:১৫-২১)
মব্দর অপবযবহার নহাক বা অেযােয নকাে নেশা োতীয় দ্রব্বযর অপবযবহারই নহাক এই েীথতথি উভয় নক্ষ্ব্ত্রই প্রব্োেয।
মব্দর নক্ষ্ব্ত্র হয়ব্তা ব া নেব্ত পাব্র নে পথরথমত মাত্রায় মাব্ঝ মাব্ঝ মদ খাওয়া হয়ব্তা গ্রহণব্োগয হব্ত পাব্র, থকন্তু
নহব্রাইে, মাব্রায়াো (cannabis), অযাথিিাথমে (amphetamine ), অথবা নকাব্কইব্ের এর বযবহার আমাব্দর েেয নকাে
ভাব্বই উপকারী বা গ্রহণব্োগয েয়। োরা এই ধ্রব্ণর মাদক দ্রব্বয আসক্ত বা েথদ তারা নকাে নক্ষ্ব্ত্র তা গ্রহণ কব্র,
তাহব্ তার েীবে পথরিা োর েেয ঈশ্বব্রর নে শথক্ত রব্য়ব্ছ তা নস অগ্রাহয কব্র এবং তার মধ্য থদব্য় থেব্ের প্রথত নস
থেয়ন্ত্রণ হাথরব্য় নি ার প্রমাণ নদয়। মাদক দ্রব্বয আসথক্ত আমাব্দর সমাব্ে এবং পাথরবাথরক েীবব্ে নে মন্দতা থেব্য় আব্স
তাও আমাব্দর সবার কাব্ছ স্পে (আইে ভাঙ্গা, পথরবাব্রর বন্ধে েে হব্য় োওয়া, সমাে-সংসার হারাব্ো মাদব্কর
পথরণথতর থকছু উদাহরণ) ।
থবশ্বাসীব্দর নদহব্ক ব া হব্য়ব্ছ ঈশ্বব্রর মথন্দর (১ কথর ৩:১৬-১৭, ৬:১৯-২০)
এই পদগুব্ াব্ত আব্রা ব া হব্য়ব্ছ নে এই মথন্দরব্ক কখব্োই অবব্হ া বা ধ্বংস করা উথিৎ ো। আর আমরা েথদ তা
কথর নসিা হব্ব ঈশ্বর থেথে আমাব্দর ততথর কব্রব্ছে তাব্ক অপমাে করা। অতযথধ্ক মদ, থসগাব্রি খাওয়া, আর নেশায়
আক্রান্ত একথি শরীর ঈশ্বব্রর পথবত্র আত্মার বাসস্থাে হব্ত পাব্র ো। নপৌ আমব্দর স্মরণ কথরব্য় থদব্য় বব্ ব্ছে নে
আমাব্দরব্ক নদহব্ক (প্রভু েীশুর মৃতুযর মধ্য থদব্য়) অব্েক দাব্ম নকো হব্য়ব্ছ আর তাই আমরা আমরা ইো করব্ ই
আমব্দর এই নদহব্ক ধ্বংস করব্ত বা আমাব্দর মেব্ক ক ু থষত করব্ত পাথর ো
খ্রীব্ে থবশ্বাসী আর ঈশ্বব্রর আরাধ্োকারী থহসাব্ব আমাব্দরব্ক পথবত্র হব্ত ব া হব্য়ব্ছ।
পুরাতে থেয়ব্মর নদখাব্ো ঈশ্বব্রর আইে অেু সাব্র ঈশ্বব্রর সামব্ে পথবত্রতার থিহ্ন থহসাব্ব শরীব্রর বাথহযক পথরষ্কার
পথরেন্নতা আর নদহব্ক নরাগমুক্ত রাখা থছ অতযন্ত গুরুত্বপূ ণ।ত েতুে থেয়ব্ম েীশু নদথখব্য়ব্ছে নে অপথবত্রতা আব্স মােু ব্ষর
থভতর নথব্ক, এগুব্ া আব্স মােু ব্ষর মন্দ থিন্তা আর অপথবত্র মে-মােথসকতা নথব্ক। আমরা েথদ নস্বোয় আমাব্দর নদহব্ক
অপথবত্র কথর তাহব্ ঈশ্বর নে পথবত্রতা িাে তা আমাব্দর পব্ক্ষ্ নকাে ভাব্বই রক্ষ্া করা সম্ভব ো। ধ্ূ মপাে করা ও নেশা
োতীয় দ্রবয গ্রহণ করা হ পাব্প পূ ণত েীবেোপে। ঈশ্বর নে পথবত্র েীবে িাে নসই েীবব্ে নেশা করার স্থাে থাকব্ত পাব্র
ো।

পথরবথততত হবার সমব্য়র নকাে নশষ োই।
আপথে েথদ নেশা করার মধ্য থদব্য় পাপ কব্র থাব্কে, তাহব্ আপোর মে-পথরবততে কব্র ঈশ্বব্রর কাব্ছ ক্ষ্মা িাওয়া
উথিৎ। আপথে েথদ নকাে থকছু র নেশায় আসক্ত হব্য় থাব্কে তাহব্ আপোর েীবব্ে পথরবততে আো হয়ব্তা আপোর েেয
আব্রা কথঠে হব্ব, থকন্তু এই অবস্থাব্তও ঈশ্বর আপোব্ক সাহােয করব্ত পাব্রে।
আমাব্দর অন্তব্র ঈশ্বব্রর নে শথক্ত কাে কব্র নসই শথক্ত অেু সাব্র আমরা ো িাই বা ো কল্পো কথর থতথে তার
িাইব্তও অব্েক নবশী সাহােয করব্ত পাব্রে (ইথিষীয় ৩:২০)।

সারাংশ
থেব্েব্ক থেয়ন্ত্রব্ণ নরব্খ পথরথমত মাত্রায় এবং উপেু ক্ত পথরব্বব্শ, একেে থবশ্বাসী মদ পাে করব্ত পাব্র। তব্ব মাতা
হওয়া একিা পাপ। একেে থবশ্বাসী েথদ তার মদ পাে করাব্ক থেয়ন্ত্রব্ণ নরব্খ থেব্েব্ক পাপ নথব্ক রক্ষ্া করব্ত ো পাব্রে,
তাহব্ তার পব্ক্ষ্ বরং সম্পূ ণতভাব্ব মদ নথব্ক দূ ব্র থাকাই উত্তম।
আেন্দ বা থশহরণ উপব্ভাগ করার েেয অথবা খারাপ নকাে পথরথস্থথত নথব্ক মুক্ত হবার েেয নকাে মাদক দ্রবয, নেশা বা
ধ্ূ মপাব্ের উপব্র থেভতর করার িাইব্ত একেে থবশ্বাসীর বরং উথিৎ বাইব্ব র নথব্ক পরামশত নেওয়া এবং প্রাথতোর মধ্য
থদব্য় ঈশ্বব্রর উপব্র থেভতরশী হব্য় ি া।
ক্ষ্থতকারক নকাে দ্রবয বযবহার কব্র (ঈশ্বব্রর সৃ থে করা) আমাব্দর এই নদহব্ক অপথবত্র করবার নকাে অথধ্কার আমাব্দর
নেই।

থিন্তার উদ্দীপক
মব্দর খাওয়ার একথি সমসযা হ এথি আমাব্দর থেব্েব্ক থেয়ন্ত্রব্ণ রাখার শথক্তব্ক দু বত কব্র নদয়। আর তার মাব্ে হ ,
আমরা েখে মব্দর প্রভাব্ব থাথক আমরা খুব সহব্ে পাপ-পূ ণত কথা ব ব্ত বা কাে করব্ত পাথর। মদ খাওয়ার কারব্ে পাপ
করার থক থক উদাহরণ আপথে বাইব্ব নথব্ক খুব্ে নবর করব্ত পাব্রে?
২ কথর ৬:১৭-১৮ পদ পড়ুে। মাদক দ্রবয গ্রহণ, মদ খাওয়া আর ধ্ূ মপাব্ের থবষয়থি থকভাব্ব পথবত্রতা - অথতাৎ “অশুথি”
থবষয় নথব্ক থেব্েব্ক পৃথক রাখার সব্ঙ্গ েথড়ত? একেে বযথক্তর পব্ক্ষ্ থক “অন্তব্র পথবত্র” থাকা সম্ভব েখে থতথে তার
নদহব্ক নেশা করার কাব্ে বযবহার কব্রে? মুখ রক্ষ্া করার োব্ম, বা পথরথস্থথতর িাব্প থক আমাব্দর কখব্ো নেশা োতীয়
দ্রবয গ্রহণ করা উথিৎ?
১ কথর ৩:১৬-১৭ পব্দ আমাব্দর বব্ নে আমরা ঈশ্বব্রর মথন্দর, আর তাই আমরা আমাব্দর নদহব্ক ক ু থষত করব্ত পাথর
ো। ধ্ূ মপাে বা থসগাব্রি োতীয় থকছু খাওয়া একথি স্পে উপায় োর মাধ্যব্ম আমারা আমাব্দর নদব্হর ক্ষ্থত করব্ত পাথর।
এিা ছাড়া আর থক থক উপাব্য় আমরা আমাব্দর নদহব্ক ক্ষ্থত করব্ত পাথর ো আমাব্দর কাব্ছ আপাতদৃ থেব্ত স্পে েয়?
এই কােগুব্ া থক সরাসথর ভাব্ব নকাে পাপ, োথক এই কােগু র প্রভাব্ব আমরা অেযােয পাপ কথর?

আপথে থেব্ে থক মদপাে, ধ্ূ মপাে বা অেয নকাে মাদক দ্রব্বযর নেশায় ভুগব্ছে?
আপোর সমসযা ঈশ্বব্রর কাব্ছ থেব্য় আসু ে, আর আপোর অেু ভূথতর কথা তার কাব্ছ খুব্ ব ু ে। ঈশ্বব্রর কাব্ছ স্বীকার
করুে নে এসমস্ত কাে পাপ, এবং এসব সমসযা নথব্ক আপোব্ক উিার করার েেয তার সাহাব্েযর েেয প্রাথতো করুে।
এই সমসযা নথব্ক মুক্ত হবার েেয ডাক্তাথর সহব্োথগতা বা নকাে কাউব্ে ব্রর (বা পরামশতব্কর) সহব্োথগতা থেে , সম্ভব
হব্ এই কাব্ের েেয এমে কাউব্ক বাছাই করুে থেথে ঈশ্বব্র থবশ্বাস কব্র।

সহায়ক অেু সন্ধাে
১ কথরন্থীয় ৮ অধ্যায় পড়ুে। নসখাব্ে নদখা োয় নে, নপ্রথরত নপৌব্ র সমব্য় কথরন্থীয় মণ্ড ীর সদসযব্দর মব্ধ্য প্রথতমার কাব্ছ
পূ ো কব্র উৎসগত করা মাংস সবতসাধ্ারব্ণর সামব্ে খাওয়া একথি থবব্শষ সমসযা থছব্ া। নকাে নকাে সদসযব্দর কাব্ছ এথি
নকাে বড় সমসযা থছব্ া ো কারণ তারা োেব্তা নে প্রথতমাগুব্ া থছ অথতহীে আর তাই নসগুব্ া সামব্ে নে অেু ষ্ঠাে করা
হয় তাও মূ যহীে। অেযরা মব্ে করব্তা এধ্রব্ের মূ থতত পূ ো করা থঠক ো, তাই তারা প্রথতমার কাব্ছ উৎসগত করা খাবার
খাওয়া নথব্ক দূ ব্র থাকব্তা। আসব্ নপ্রথরত নপৌ নকাে থবষয়থি থেব্য় থিথন্তত থছব্ ে? মদ খাওয়ার থবষব্য় একেে
থবশ্বাসীর মব্োভাব নকমে হওয়া উথিৎ নস থবষয় থক আমরা নপৌব্ র নদওয়া উপব্দশ নথব্ক নকাে থশক্ষ্া নপব্ত পাথর?
নকাে নকাে ন াব্কর েেয অথতথরক্ত থসগাব্রি বা মদ খাওয়া বন্ধ করা একথি বড় সমসযা। নহব্রাইে এর মব্তা মাদক
দ্রব্বযর প্রথত নেশা ছাড়া সহে কাে ো। তব্ব সবব্িব্য় বুথির কাে হ প্রথম নথব্কই এগুব্ ার নকােথির সাব্থ েথড়ত ো
হওয়া। বাইব্ব নথব্ক এমে থকছু র্িো খুব্ুঁ ে নবর করুে নেখাব্ে মােু ষ কথঠে প্রব্ াভব্ের মুব্খামুথখ হব্য়থছ । (এই
উদাহরণগুব্ া থদব্য় শুরু করুে: আথদপুস্তক ৩৯:৭-১২; মথথ ৪:৩; মথথ ২৬:৪১।)

এই থবষব্য় আব্রা োেব্ত িাইব্ থেব্ি উথিথখত বই/সূ ত্রগুব্ া অেু সন্ধাে করুে


Taking control: a guide for youth ন খক Rob J Hyndman (Melbourne Christadelphian Sunday
Schools, কতৃতক প্রকাথশত, ১৯৯৭)। ৩৫ পৃষ্ঠা। এ ধ্রব্ণর বইব্ত মদপাে, ধ্ূ মপাে ও মাদকদ্রবয গ্রহণ করার মব্তা অব্েক
েু বক-েু বতীব্দর সমসযা সম্পব্কত আব্ ািো করা হব্য়ব্ছ।



Freedom in Christ ন খক H.A. Twelves (Christadelphian কতৃতক প্রকাথশত, ১৯৬৮)। ১০ অধ্যায় : ধ্ূ মপাে। ৬
পৃষ্ঠা।

আরও নদখুে
১৪. পথবত্রতা ও বাধ্যতা
১৬. প্রব্ াভে
১৭. পাপ
২৮. মে-পথরবততে
৬৩. বন্ধু-বান্ধবী
৬৪. অবসর সময়

