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4. 
মেধ% পাথ8ক% িক 

ক%াথিলক এবং >NােটP%াQরা? 
  

এ আমােদর ব)ােটেক, -.ােট/)া, চাচ2  আ3ারা .ায় 
.িত স8ােহ -কউ .; করেছা: "িক ক)াথিলক ও -.ােট/)া, 
গীজ2 া মেধ) পাথ2ক) হল" সুতরাং তারপর, পাথ2ক) িক িক, 
িকভােব এই KL কেরিছেলন এবং িকভােব মানুষ তােদর 
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ছাX যাও পািখ এবং তােক .; িজ[াসা: "আপিন িক 
িশখেছ এ ? এই Sুল" িতিন জবাব িদেলন: "স)ার, আমরা 
এখােন হয় পরেতছ ক)াথিলক চােচ2 র ইিতহাস, িপ আইন -টকসই , 
K\ এবং ঐিতহ) িগজ2 ার, এটা ' ^িল ধম2ানু_ান, সমােরাহ 
অনু_ােন, ইত)ািদ।" সুতরাং তারপর আিম বললাম, 
"িক করেছ আপিন িশখেত  বাইেবল সaেক2 ?" জবােব িতিন 
বেলিছেলন:   “আমরা এখােন বাইেবল পড়িছ 
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উপর এবং িনেদ2 েশ -পাপস । অন)িদেক,  
.িতবাদকারীরা  -কবলমাX  "বাইেবল" এর পুেরাপুির -মেন 
চলার -চcা কের  এক  -এর িতিন .ধান নীিত ^িল -.ােট/)া, 

এর -রফেম2শান িছল :   " -সালা ধম2ef " মােন " Kধু ধম2ef ই ।" 
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5. 
এই উপােয় -য এটা KধুমাX "ঈhেরর 

বাক)" -য িবষয়। -.ােট/)া, িবেবচনা িনেজেদর "বইেয়র 
জনসাধারণ" ( eেfর -লাক ) িi/ান; অন)িদেক, ক)াথিলকরা 
িi/ান িহসােব িবেবিচত যাঁরা “িতেহ)র সােথ -বিশ 

যুk” । " জন) -.ােট/)া,, জনগেণর শl এবং ঐিতহ) -নই এত 

-দওয়া িসই ।   তােদর জন) বাইেবেল -যমন সৃিcকত2 া 
hেরর বাক) রেয়েছ -স^িল ^Lnপূণ2। অতএব, .িতবাদকারীেদর 

জন) -কানও -pিণবq যাজকn -নই । .িতবাদকারীরা িi/েক 
িনেজেক চােচ2 র .ধান িহসােব -দেখন। 

ইিফষীয় 5 :23… .. িiে/র .ধান িগজ2 া।  “সৃিcকত2 া 
hেরর সােথ -যাগােযাগ করা যায়   িবhাস এবং তাঁর িগজ2 ার 
মাধ)েম এবং   r[া শিk করেত হেব ইন/ল ed মেধ) .িতP 
ব)িkর sদয়; বাইেবল হেত পাের  সমt Oারাপ ড়া এবং 

-বাধগম) এবং  .েযাজ) সব -থেক । " মাT8 ন এল উথার     
  ফাদার চাল2স িচিনক .ায় ৫০ বছর ধের ক)াথিলক 

যাজেকর দািয়n পালন করার পর অবেশেষ িতিন একP 

িসqাw িনেয়িছেলন: একবার বাইেবেলর মাধ)েম পড়ার । িতিন 
খুব, িবিxত যখন িতিন বাইেবল পড়া হেয় ওেঠ কারণ িতিন 
-দখেত মেধ) একP িবশাল পাথ2ক) িছল লাগেলন 
িক ক)াথিলক চাচ2  কেরিন এবং িক   
বাইেবল ড। 

যখন বাবা িচিনয়াও িনিদ2c এইসব ব)বহািরক 
পাথ2ক) পুেরািহত তােক উপের , তারা বেলন, "চুপ একP সমস)া 
এখােন করেত পাির না, বা আপিন হেব -পেত মেধ) -থেক কc। 
িক{ -য উ|র িছল না যেথc কারখানা তার জন), আর -যমন 
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 িতিন অিভেযাগ এই পাথ2ক) সaেক2  আেরা, ঘটনাচে~ িতিন 
ক)াথিলক চাচ2  -থেক বিহ�ৃত হন। এরপর িতিন -শষ পয2w এই 
িবষেয় একP বই বাইেবল িক বেল ও ক)াথিলক িগজ2 া 
আসেল মেধ) পাথ2ক) আেছ : -রােমর চাচ2  প�াশ 
বছর । -বিশরভাগটাই এই তথ) -ছাট ক)াথিলক এর 'ক)ানন' 
িসqাw সaেক2  পুিtকা িগজ2 া এবং তার ইিতহাস হেয়েছ উ�ূত এই 
উৎস -থেক।   

মেধ% পাথ8ক% 
ক%াথিলক এবং অথ8ড" গীজ8 া 

এটা পিরিচত হয়, .থম িi/ান িগজ2 া প�াশ|মীর 
িদেন -জLজােলেম .িতি_ত হেয়িছল, যখন পিবX 
আ�া যা iীc .িত�ত, মুিমনেদর উপর -নেম আসল। িক{ িi 
70 পের -জLজােলেম িছল -রামান Oারা �ংস ^িল , এই 
গীজ2 া আউট ছিড়েয়-িছPেয় িছল যতদরূ 
িহেসেব পি�মা অ�েল এর ইউেরাপ। ( >Nিরত 1: 8)   

-সই সময়, িবেhর .ভাবশালী রাজৈনিতক শিk িছল 
-রামান সা�াজ)। .থম িতন শতাlী জেুড় িi/ানেদর িবিভ� 
ভারী চােপর মুেখ পেড়িছল, তেব চতুথ2 শতাlীর KLেত 
(৩১২-৩১৩ িi/াl) -রামান স�াট কন/া,াইেনর 
আেদেশ িi/ানেদর সaূণ2 rাধীনতা এবং এভােব িনপীড়ন 
-দওয়া হেয়িছল ব�. এমএস 395 সােল, -রামান সা�াজ) দPু 
অংেশ িবভk িছল, পূেব2 কন/াি,েনাপল (ইtানবুল) এবং 
পি�েম -রাম ই । 
িi/ধম2, যা অধ: পিতত KL কের -য সময় Oারা , KL 
কেরন অিভ[তা িবভাজনযােত পি�মােদর KLেরন করার  তক2   
-য -রাম উিচত হেব ধম�য়    -কU, এবং .ােচ)র িছল চ িস থাকার 
কন/)াি,েনাপল -যমন ধম�য় -কU। 
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7. 
িপ ধম2যাজক -রামান িগজ2 ার মাধ)েমই 

ডি�উ -যমন -রামান রােজ)র সমথ2ন, -ঘাষণা কের -য সে� 
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খিলফা এবং িতিন িগজ2 ার KধুমাX সাব2জনীন .ধান এবং 
-পাপ (িপতা) িছল । ওয়াট মুরিগ -পাপ 
বেলন, কন/)াি,েনাপল এর �লপিত তাঁর কতৃ2 n eহণ করা 
উিচত, পূব2 গীজ2 া এই িবেরািধতা এবং একP িবভাগ 
িছল । 1054 সােল, পি�েম -রামান ক)াথিলক িগজ2 া এবং .ােচ)র 
অেথ2াড� চাচ2  এেক অপেরর -থেক পৃথক হেয় 
-গেছ। শl -হ -গাঁড়া মােন 'সত)' এবং অথ2 এক যারা ডান 
িবhাস বা মতামত আেছ।   

যিদও অেথ2াড� এবং ক)াথিলকেদর মেধ) -কানও 
.ধান পাথ2ক) -নই , তাি�ক এবং ধম2তাি�ক িববাদ^িল, 
িতহািসক িতহািসক, .শাসিনক, রাজৈনিতক এবং সামািজক 
সাংSৃিতক িবতক2 ^িল ক)াথিলক এবং অেথ2াড�েক িবভk 
করার -TেX কায2কর িছল। আমরা দPু �েপর মেধ) কেয়কP 
পাথ2ক) িন��েপ তািলকাভুk করেত পাির : 
কতৃ8 পেCর মেধ% পাথ8ক% এবং িপ অপােরTংেয়র অেযাগ%তা 

1870 সােল, -রামান ক)াথিলক চাচ2  -পাপেক অপূণ2 
বেল -ঘাষণা কের। (আইন 74৪৯.১, 1404 এবং 1442) 
ক)াথিলকরা িবhাস কেরন -য -পাপ পৃিথবীেত hেরর 
.িতিনিধn কেরন। -পাপেক "অেযাগ)তা" এবং �P -থেক 
মুিk -দওয়ার মেতা ^ণাবলীর জন) দায়ী করা হয়। 

যখন -পাপ কথা বেল ( কতৃ2 েnর 
সে� ) -যমন একP কতৃ2 পT Tমতার আসন -থেক িতিন অব)থ2 
হেত ক)াথিলকেদর Oারা িবেবচনা করা হয়। তেব 
-.ােট/)া,স এবং অেথ2াড� এই ধারণার িবেরািধতা 
কের। বাইেবল অনুসাের, .েত)ক ব)িk িমথ)া বলেত পাের 
এবং -কউই িনখঁুত নয়। 
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8. 
  

>রামীয় 3: 4 
     কTেনাই না!hর যিদও সত) হেত িদন  .েত)কP িমথ)াবাদী 
িছল, -যমন -লখা আেছ,  "যােত আপিন আপনার কথায় 
ন)ায়স�ত হেত পােরন,    এবং যখন আপনার িবচার করা 
হয় তখন জয়ী হন। 

>Nিরত 5: 29 
      িপতর ও -.িরতরা উ|র িদেলন,   “আমােদর অবশ)ই 
মানুেষর -চেয় hেরর আনুগত) করেত হেব। 
               .িতবাদকারীরা -রামান -পাপ িসে/ম এবং কতৃ2 nেক 
সaূণ2 .ত)াখ)ান কের। ক)াথিলক িগজ2 ার িন�িলিখত 
মিহমাি ত িশেরানাম িদেয় -পাপ কল: 'সব িi/ানেদর -পাপ 
(অথ2াত িপতা),' ই য় ও .ধান', 'পিবX িপতা', দশৃ)মান iীেcর' 
'িপতেরর উ|রািধকারী', 'ি.¡ অব -.িরতেদর 
',' মধ)¢তাকারী ', ইত)ািদ…। 
  
              আমােদর সরাসির রা£ -য এই িশেরানাম, যা KধুমাX 
িযK িi/ -দওয়া উিচত, -নওয়া উিচত তা জানােত না -পাপ 
-দওয়া হেব এবং তার  তােক এই মাXায় উপের সব অন)ান) 
িi/ান সaূণ2�েপ িশTার বাইেবেলর । িযK িi/ 
¤cভােব -ঘাষণা কেরিছেলন -য তাঁর অনুসরণকারীরা সমান 
এবং অন)েক উপের উঠােনা উিচত নয়। যীK িi/ তাঁর 
িশষ)েদর বেলিছেলন যারা মহেnর উ¥াকা¦ী িছেলন : 

ম%াথু 20: 25-26 
     25. িক{ যীK তােদর কােছ -ডেক বলেলন, 
    “-তামরা জান -য অই§দীেদর -নতারা 
    এP তােদর এবং তােদর মহান -লাকেদর উপের .ভু  
  কLন 
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9. 
    তােদর উপর অনুশীলন কতৃ2 n। 26. এP হেব 
    আপনােদর মােঝ এমন হেব না িক{ আপনার মেধ) মহান 
হেত হেব আপিন  দাস হেত হেব । 

সৃিXকত8 াYর: Cমা / শাি] >দওয়া 
অেথ2াড� এবং -.ােট/)া,েদর সােথ সৃিcকত2 াhরেক 
"িবচারেকর ভূিমকা" অিভনয় করার িবপরীেত hরেক 
"ে.মময় এবং Tমাশীল" িহসােব -বিশ িবেবচনা করা 
হয়। একজন Tমাশীল িহসােব যীKর ভূিমকা অeািধকার.া8 
এবং সৃিcকত2 াhরেক "ে.ম" িহসােব সং[ািয়ত করা হয়। 
•  ক)াথিলক দিৃcভি� আইন এবং -রামান সা�ােজ)র পুরােনা 
িচwাভাবনার উপর িভি| কের। ক)াথিলকরা সৃিcকত2 াhরেক 
একজন মহান িবচারক িহসােব -দেখন। সৃিcকত2 াhর হেলন 
িতিনই িযিন স©কেক অন)ায় -থেক আলাদা কেরন এবং 
.েয়াজেন শািt -দন। 

মেধ% পাথ8ক% 
অনুশীলন এবং Nশাসন: 

• অেথ2াড� গীজ2 া মানুষেক .শাসেন অংশ িনেত উªসািহত 
কের। অন) কথায়, প)াি«য়াক2  এবং আচ2 িবশপ জনসাধারেণর 
মেধ) -থেক -বেছ -নওয়া -যেত পাের। তেব এই িনয়মP 
তুরেS .েযাজ) নয়। তদপুির তুরেSর ক)াথিলক গীজ2 ার মেতা 
অেথ2াড� গীজ2 াও দীঘ2িদন ধের এই রােজ)র মেধ) সaূণ2 
rত¬ ময2াদা অজ2 ন করেত সTম হয়িন। 

ক)াথিলকেদর জন), িবশপেদর িনেয়াগ "উপের -থেক 
নীেচ" করা হয়।  

তািরখ ধের িবেরাধ িব জন% >জ 
ক)াথিলকরা 25 -শ িডেসর িiে/র জ® উদযাপন 
কের। অথ2ড� িগজ2 ার ব)বহার জানুয়ারী 6 তম । 
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একজন মহান িবচারক িহসােব -দেখন। সৃিcকত2 াhর হেলন 
িতিনই িযিন স©কেক অন)ায় -থেক আলাদা কেরন এবং 
.েয়াজেন শািt -দন। 

মেধ% পাথ8ক% 
অনুশীলন এবং Nশাসন: 

• অেথ2াড� গীজ2 া মানুষেক .শাসেন অংশ িনেত উªসািহত 
কের। অন) কথায়, প)াি«য়াক2  এবং আচ2 িবশপ জনসাধারেণর 
মেধ) -থেক -বেছ -নওয়া -যেত পাের। তেব এই িনয়মP 
তুরেS .েযাজ) নয়। তদপুির তুরেSর ক)াথিলক গীজ2 ার মেতা 
অেথ2াড� গীজ2 াও দীঘ2িদন ধের এই রােজ)র মেধ) সaূণ2 
rত¬ ময2াদা অজ2 ন করেত সTম হয়িন। 

ক)াথিলকেদর জন), িবশপেদর িনেয়াগ "উপের -থেক 
নীেচ" করা হয়।  

তািরখ ধের িবেরাধ িব জন% >জ 
ক)াথিলকরা 25 -শ িডেসর িiে/র জ® উদযাপন 
কের। অথ2ড� িগজ2 ার ব)বহার জানুয়ারী 6 তম । 
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10. 
  

 িববাহ িবষয় 
• অেথ2াড� গীজ2 া পুেরািহতেদর িববাহ করেত -দয় এবং 
ক)াথিলক পুেরািহতেদর িববাহ িনিষq করা হয়। 

বাি`েaর অনুশীলন 
• ক)াথিলকরা জন), যুেqর অিভ[তা, Kধু ছড়ােনা জল Oারা 
সa� করা হয় যখন সে� অথ2ড� িগজ2 া মানুষ হয় সaূণ2�েপ 
িনমি¯ত। 

লািতন বনাম 9ীক 
• ক)াথিলকরা ল)াPন ব)বহার তােদর , 

ধম2ানু_ান যখন  অথ2ড� চাচ2  পছ° ^িল ব)বহার করেত িeক। 
>পইিQং বনাম ভাcয8 

• অেথ2াড� গীজ2 ার িচX^িলেক পছ° কেরন, অন)িদেক 
ক)াথিলকরা িবেশষত পি�মা গীজ2 ার মেধ)ও মূিত2  বা মূিত2  
অwভু2 k কেরন। 

এই পাথ2ক)^িল ছাড়াও, এই দPু গীজ2 া অন)ান) সমt 
িবষেয় .ায় একই িবhাস ব)ব¢া ভাগ কের িনেয়েছ। -য 
অ�ল^িলেত অেথ2াডে�র -লােকরা -কUীভূত -স^িল হ'ল পূব2 
অ�ল। অথ2ড� এবং ক)াথিলক মেধ) এই িবভাজক ফাঁক সব2X 
আরও গভীর কেরেছ ইিতহাস জন) রাজৈনিতক কারেণ।                

যাইেহাক, ক)াথিলক চাচ2  স±িত অেথ2াড� িগজ2 াPেক 
পুনরায় িনয়¬েণ আনার -চcা করার জন) িবিভ� -কৗশল ও 
উেদ)াগ ব)বহার কেরেছ এবং বত2 মান .েচcা এখনও অব)াহত 
রেয়েছ । 

এমনিক বাইেবেলর এক পয2ােয় পড়াও .কাশ করেব 
-য ক)াথিলক চােচ2 র সূচনা িযK এবং -.িরতেদর িশTার 
িভি|েত নয়। 830 অনুে²েদ তােদর সরকারী .কাশনা যা 
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11. 
 বেল তার িবপরীেত, িযK ক)াথিলক চােচ2 র -কUীয় 
ব)িkn নন । এখােন কেয়কP িবষয় যা তােদর িশTার 
-কUিব°ুেত রেয়েছ : 

v দ) !পােপর 
v উপাসনা ও -মিরর .শংসা 
v -মির সব2দা �মারী    
v -মির 'র উ|রণ rেগ2 মেধ)    
v .াথ2না rেগ2 পয়লা 
v দ) ^িল উ|রািধকার -.িরতেদর 
v িশK বাি$% 
v িগজ( ার আেদশ^িল rেগ2 যাওয়ার জন) পুণ) অজ2 েনর 

একP উপায় িহসােব কাজ কের 
v পুেরািহতেদর কােছ পােপর rীকােরািk 
v • য¬ণােভাগ  
v • চাচ2  িতহ) িহসােব -দখা হয়  
v     সমান কতৃ2 n করার ধম2ef 
v • একমাX অিববািহত পুLষেদর অনুমিত  
v     িগজ2 ার -নতৃেnর অব¢ান eহণ । 
v  
আপনার জানা উিচত -য এই িচ|াকষ2ক দাবী বাইেবল 

অনুসাের সত) নয় ।  বাইেবেলর -কবল একP পাঠই .কাশ 
করেব -য ক)াথিলক চােচ2 র সূচনা িযK এবং -.িরতেদর 
িশTার িভি|েত নয়। ক)াথিলক -কUীয় িশTা চাচ2  যার উপের 
তািলকাভুk করা হয় করা হয় না এমনিক বাইেবেল উে³খ 
কেরেছ। সা মিসহ ও নতুন িনয়েমর িশTা উপের বিণ2ত 
পুLষেদর িতহ) এবং িশTার সােথ িব´াw হওয়া উিচত নয়। 
 
 
 
 

11. 
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12. 
ম%াথু 15: 9 

    “ তারা আমার উপাসনা কের না, -যমন িশTা -দয় 
   মানুেষর §�ম মতবাদ । 
  

এP খুব ¤c -য আমরা বাইেবেল -য গীজ2 া 
পেড়িছ -স^িল -রামান ক)াথিলক গীজ2 ার সদশৃ  
নয়।  উদাহরণr�প,  এই  স±দােয়র 
-কউ  করেব অব¢ান একP অিববািহত ব)িk একP আধ)াি�ক -ন
তৃn অব¢ান। .িত   না , যােত ঈhেরর অবাধ) হওয়া যােব। 
  

hর বাইেবেল ¤c জািনেয় িদেয়েছন -য িi/েক 
যারা িবhাস কের তােদর কীভােব জেড়া করা যায়, এP 
.থম শতাlীর বা একিবংশ শতাlীর, এP পিরবিত2 ত হয় 
না। আমােদর -দখেত -কমন লাগেব? আমােদর আধ)াি�ক 
-নতােদর থাকার কথা কীভােব? িi/ান স±দােয়র 
আধ)াি�ক -নতৃেnর অন)তম µবিশc) -দখুন: 
  

িততাস 1: 6 
“ একজন .াচীনেক অবশ)ই তার ¶ীর .িত অবশ)ই 

িনেদ2 াষ, িবht হেত হেব , এমন এক ব)িk যার সwানরা িবhাস 
কের এবং বন) ও অবাধ) হওয়ার অিভেযােগ -খােলন না। ” 

মেধ% পাথ8ক% িক 
ক%াথিলক এবং অেথ8াড"? 

  
আমরা -যমন বেলিছ, বাtেব, P এখােন -নই অেনক 

পাথ2ক) হল, ক)াথিলক ও অথ2ড� আরেমনীয় 
মেধ) িসিরয়াক .াচীন ক·ীয়, ইত)ািদ িব  এই গীজ2 া .ায় একই 
মতবাদ লাইন অনুসরণ 
কLন। "-.ােট/)া," শlP ".িতবাদ" শl -থেক উ�ূত 
হেয়েছ, -যমন -.ােট/)া,রা িগজ2 ার .িতি_ত পুেরািহত এবং 
িবশপেদর বংশগত পqিতেত '.িতবাদ' কেরন। 
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হেয়িছল। আমরা সব এই -মৗিলক সত) একমত মেধ) বাইেবল । 
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নয় Kধু একP .ভাব িক{ -য িতিন একজন ব)িk হল, «াই 
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14. 
তৃতীয় ব)িk  । আমরা সকেলই িবhাস কির -য 
একP -নেগলস , -সইসােথ শয়তান এবং 
তার রাTস^িল আধ)াি�ক ব)িkn িহসােব িবদ)মান। 

আমরা সকেলই িবhাস কির -য বাইেবল 
সৃিcকত2 াhেরর অনুে.রণা এবং অপিরবত2 নীয় বাক)  এই 
সাধারণ িবষয়^িলেক -জার -দওয়ার পের, আমরা এখন 
একসােথ পরীTা করেত এিগেয় -যেত পাির 
-য -.ােট/)া, িi/ানেদর ক)াথিলক এবং 
অেথ2াড� িi/ান -থেক পৃথক কের এমন .াথিমক িশTা এবং 

µবিশc)^িল কী । সুতরাং ঠ এবং এর KL এই পাথ2ক) এখন 
তাকান: 

কতৃ8 পC িবশেপর 
এই -লাক^িলর মেত, ক)াথিলক িগজ2 ার িভি|P rয়ং 

িযKিi/ এবং তাঁর -.িরতরা (িবেশষত িপটার এবং পল) 
µতির কেরিছেলন। -থেক KL কের ক)াথিলক চাচ2  আেছ বেল 
দািব কের িনখঁুতভােব এবং অিবে²েদ অিবরত ঘ তােদর চচ2 া। 

"ক)াথিলক" শেlর অথ2 "ইউিনভাস2াল"। িগজ2 ার 
.শাসিনক -কUP -রােম রেয়েছ এবং এই িগজ2 াP সব2জনীন 
হওয়ায় এP "েরামান ক)াথিলক চাচ2 " নােম পিরিচত। এই 
িগজ2 ার .ধান পপ আেছন, িযিন তাঁর মৃতু)র িদন অবিধ 
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কেরেছন এবং ভ)াPকান িসPেত বসবাস 
কেরেছন। িi/ীয় িOতীয় শতাlীেত "িবশপস" এর শাসন KL 
হেয়িছল। সুতরাং .ায় -সই সময় িকছু -লাক িগজ2 ার উপর 
আিধপত) িবtার KL কের। (আইন 204.2)  
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15. 
ম ঘটনা ^িল করা -যেত পাের -দখা হয় - বাইেবল 

অনুযায়ী বাইেবল কারণ -মৗিলক িশTা -থেক একটু িভ�, 
িগজ2 া KধুমাX একP সাব2জনীন "েনতা" হেয়েছ "িi/" 
িনেজই। ( ইিফষীয় ১: ২২-২৩; কলসীয় ১:১৮ ) ক)াথিলক িগজ2 ার 
পুেরািহতেদর "ফাদার" বলা হয়, তেব বাইেবল বেল -য 
" পৃিথবীর কাউেক" িপতা "বলেবন না। ( মিথ ২৩: ৯ ) 

িপ অ%ােNিসর ইসু% 
606 িi/ােl স�াট -ফািসয়াস আনু_ািনকভােব .থম পপ 
িহসােব -ঘাষণার সােথ পািº KL কেরিছেলন 
এবং তারপের -পাপেক িবেhর সমt গীজ2 ার উপের শাসেনর 

ধম�য় কতৃ2 n -দওয়া হেয়িছল । (আইন 1256) িক{ বাইেবল 
অনুসাের, সব2জনীন িগজ2 ার একমাX -নতা 

হেলন rয়ং "িi/" । ( কলসীয় 1:18 ) একজন -টকার একই 
সময়, -মির .াথ2না KL কেরন । 
যাইেহাক,  বাইেবেলর একP িসিSং অনুযায়ী, -কবলমাX tohেরর 

কােছ .াথ2না করা উিচত ।   (ম%াথু 6: 5-9; 1 তীমিথয় 2: 5)। 
িশ? রং এর 

              .ায় ১৫০ িi/ােl িশK বাি8x eহণ করা KL 

হেয়িছল । (আইন 849) ক)াথিলক িগজ2 াP আরও িশিখেয়েছ -য 
বা¥ারা একP পাপী .কৃিতর সােথ জ®eহণ কের। এই 
কারেণই এP িশTা -দয় -য Kিচ হওয়ার জন) তােদর 
অবশ)ই বাি8x িনেত হেব। (-দখুন। ক)াথিলক চােচ2 র ধম2 ও 
µনিতক নীিতসমূহ, ব)াপPজেমর িনব�). তাঁেক তাঁর মৃতু)েত 
এবং -ঘাষণা িদেয়িছেলন -য আমরা আমােদর পুরােনা পাপ 
.কৃিতর কােছ মেরিছ। 
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িগজ2 া KধুমাX একP সাব2জনীন "েনতা" হেয়েছ "িi/" 
িনেজই। ( ইিফষীয় ১: ২২-২৩; কলসীয় ১:১৮ ) ক)াথিলক িগজ2 ার 
পুেরািহতেদর "ফাদার" বলা হয়, তেব বাইেবল বেল -য 
" পৃিথবীর কাউেক" িপতা "বলেবন না। ( মিথ ২৩: ৯ ) 

িপ অ%ােNিসর ইসু% 
606 িi/ােl স�াট -ফািসয়াস আনু_ািনকভােব .থম পপ 
িহসােব -ঘাষণার সােথ পািº KL কেরিছেলন 
এবং তারপের -পাপেক িবেhর সমt গীজ2 ার উপের শাসেনর 

ধম�য় কতৃ2 n -দওয়া হেয়িছল । (আইন 1256) িক{ বাইেবল 
অনুসাের, সব2জনীন িগজ2 ার একমাX -নতা 

হেলন rয়ং "িi/" । ( কলসীয় 1:18 ) একজন -টকার একই 
সময়, -মির .াথ2না KL কেরন । 
যাইেহাক,  বাইেবেলর একP িসিSং অনুযায়ী, -কবলমাX tohেরর 

কােছ .াথ2না করা উিচত ।   (ম%াথু 6: 5-9; 1 তীমিথয় 2: 5)। 
িশ? রং এর 

              .ায় ১৫০ িi/ােl িশK বাি8x eহণ করা KL 

হেয়িছল । (আইন 849) ক)াথিলক িগজ2 াP আরও িশিখেয়েছ -য 
বা¥ারা একP পাপী .কৃিতর সােথ জ®eহণ কের। এই 
কারেণই এP িশTা -দয় -য Kিচ হওয়ার জন) তােদর 
অবশ)ই বাি8x িনেত হেব। (-দখুন। ক)াথিলক চােচ2 র ধম2 ও 
µনিতক নীিতসমূহ, ব)াপPজেমর িনব�). তাঁেক তাঁর মৃতু)েত 
এবং -ঘাষণা িদেয়িছেলন -য আমরা আমােদর পুরােনা পাপ 
.কৃিতর কােছ মেরিছ। 
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16. 
              বাইেবল অনুসাের, বাি8েxর অথ2P হ'ল: -কানও 
ব)িk িযKেক .ভু ও Xাণকত2 া িহসােব eহণ করার পের , -সই 
ব)িk .কােশ) বাি8x -নওয়ার সময় তাঁর নতুন িবhােসর 
সাT) -দয়। এই অনু_ােনর একP আধ)াি�ক অথ2 
রেয়েছ: জেল িনমি¯ত হওয়ার সময় , এP .তীকী -য 
আমরা আমােদর পুরােনা পাপী .কৃিতর কােছ িনেজেক 
মৃত িহসােব গণ) করিছ , ©ক -যমনভােব iীc আমােদর 
পােপর জন) মারা িগেয়িছেলন এবং তােক সমািধ¢ করা 
হেয়িছল , তাই আমরা   আমােদর সােথ িনেজেক িচি¼ত করিছ   

আমরা যখন জল -থেক -বিরেয় আিস, এP .তীকী 
-য আমরা মৃতেদর মধ) -থেক তাঁর পুনL¹ােন িiে/র সােথ 
পিরচয় িদি²। এP .তীকী -য িiে/ আমােদর নতুন জীবন 
KL হেয়েছ । িi/ -যমন পুনLি¹ত হেয়িছল এবং এভােবই 
আমােদর জন) একP নতুন জীবন লাভ কেরিছল, ©ক 
-তমিন আমরা িiে/র পুনL¹ােনর অংশ িনি², আমরা 
নতুন জীবন KL কেরিছ। অবশ)ই িশK 
এবং িশKরা এখনও আধ)াি�ক িবষয়^িল সaেক2  িচwা করেত 
এবং িসqাw িনেত পাের না তারা অবশ)ই বাি8েx অংশ 
িনেত খুব -ছাট, কারণ এP -কবল "িবhাসী" তােদর জন) µবধ 
অনু_ান। ( >Nিরত 2:41 )     

একT পথৃক বাি`a 
িi/ােl বাি8েxর অনু_ান^িল সাধারণ বাি8েxর পিরবেত2  জল 
িছPেয় িদেয় KL করা হেয়িছল, যা জেল িনম½ হেয় সaূণ2ভােব 
করা হেয়িছল। (আইন 849) তেব আমরা আেগ বেলেছন, 
বাইেবেল, যুেqর অিভ[তা িছল জেল িনম¯ন Oারা স�ািলত হয় 
যা িছল একP িনিদ2c অথ2 এবং ^Ln। সকল এর বাইেবেল 
উদাহরণ এই মত। ( জন 3: 5 & 22-23; >Nিরত 8: 36-39 ; 
>রামীয় 6: 3-4; কলসীয় 2: 11-13 ) 
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17. 
ধমjয় আচার 

এমএস তৃতীয় শতাlীর চারপােশ, িi/ানিবহীন 
আচার অনু_ান^িল িগজ2 ার মেধ) অনুি_ত হেত KL 
কের। -মামবািত, ধূপ এবং িবেশষ 
-পাশাক^িল আনু_ািনকভােব ব)বsত হেত KL কের । (আইন 
1190)  850 সােল িi/ােl পিবX পািন এবং িবিভ� 
�ংসাবেশষ ব)বহার KL কেরন। তেব বাইেবেল এর মেতা 
িজিনস কখনও ব)বহার করা হয়িন। বাইেবল অনুসাের , ধম�য় 
অনু_ান, মুখ¢ .াথ2না, আনু_ািনকতা এবং সরকারী ধম�য় 
অনু_ান^িল - এ^িল খুব ^Lnপূণ2 নয়। অথবা এP 
অন)ভােব বলেত -গেল বলা -যেত পাের -য 
"আনু_ািনক অনু_ান^িল" িনউ -ট/ােমে, -কানও ^Lেnর 
¢ান -নই । ( গালাতীয় ৫: & এবং :15:১৫)    

িযKিic ধম2 িহসােব "িi/ান" .িত_া করেত 
আেসন িন। বরং, িযK িi/ -থেক মানুষ "সংরTণ কLন" 
কােছ এেস তােদর পাপ। ঈhেরর কাজ করা হয় না একP 
পাওয়া ধম2 িক{ ব)িk ও .ভু যীK iীেcর কােজ:  উ|ের 
যীK বলেলন, 'ঈhেরর কাজ এই হল। িতিন পা©েয়েছন 
িবhাস করেত " ( জন 6:29 ) । "এP অনwজীবন, যােত তারা 
আপনােক, একমাX সত) সৃিcকত2 াhর এবং যােক আপিন -.রণ 
কেরিছেলন যীK iীcেক জানেত পাের ” "( জন 17: 3 )   

ধমjয় মূিত8 পজূা 
              .ায় 800 িi ধম�য় ভাSয2 (আইন 
1188) এবং -পইি,ং (আইন 1190) িহেসেব গৃহীত হেত 
থােক হে² পিবX, এবং এই পাস করা হেয়েছ ক)ানন 
আইন (আইন 1237,2 এবং 1188) । একই সমেয় , ~স পূজা 
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18. 
 করা KL হেয়িছল। িকছু ক)াথিলক গীজ2 ার -লােকরা এমনিক 
-মিরর মূিত2 র পােয় চুন কেরিছল। (আইন 1237.2) 
এP বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী ( যা@াপ]ুক 20: 4-5 ) 

সাধুেদর >গৗরব 
ইন িi 995 মৃত পয়লা কীত2 ন KL কেরন। (আইন 

400 এবং 1187) এই িজিনস সাজােনার িবপরীত 
হয় মেধ) বাইেবল। ( িnতীয় িববরণ 10:17; >Nিরত 10:34, 
>রামীয় 2:11 এবং 3: 21-28; গালাতীয় 2: 6 )। 

আেরকP µবিশc হল আলাদা -.ােট/)া, ক)াথিলক 
ও অথ2ড� -থেক -য, তারা স¾ান কেরা না এবং 
-ফেরশতারা মিরয়ম ও পয়লা পূজা কির এবং তারা তােদর 
-পইি,ং আেছ না ^িল এবং ভাSয2 উপাসনালয় হেব। যিদও 
িi/ানরা িi/েক সত) সৃিcকত2 াhর িহসােব িবেবচনা কের 
এবং তাঁর উপাসনা কের, তারা অবশ)ই তাঁর মনুষ)িনিম2ত 
িচX ও ভাSয2েক বাঁকায় এবং উপাসনা কের না।  
                                          আবার, যিদও তােদর গীজ2 ার মেধ) 
তােদর ~ুশ থাকেত পাের , তারা কখনও ~সেক স¾ান কের 
না বা এর সামেন হাঁেট এবং .াথ2না কের 
না। ~ুশP গীজ2 া এবং বই^িলেত -কবল িiে/র সালভাত 
আয়নর .তীক িহসােব ব)বsত 
হয় যা ~ুেশ তাঁর মৃতু)রমধ)  িদেয় এেসিছল । তারা তােদর 
বই^িলেত -য ছিব^িল ব)বহার কের -স^িল -কবল 
িশTামূলক উ¿েশ)।   
        সাধুেদর .িত তােদর মেনাভাব বাইেবেল উি³িখত এই 
পিবX -লাকেদর জীবনধারা ও িবhাসেক তােদর উদাহরণ 
িহসােব -দখােনা ছাড়া আর নয় ( ইpীয় ১১ )। যিদও তারা 

 
 
 

18. 
 করা KL হেয়িছল। িকছু ক)াথিলক গীজ2 ার -লােকরা এমনিক 
-মিরর মূিত2 র পােয় চুন কেরিছল। (আইন 1237.2) 
এP বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী ( যা@াপ]ুক 20: 4-5 ) 

সাধুেদর >গৗরব 
ইন িi 995 মৃত পয়লা কীত2 ন KL কেরন। (আইন 

400 এবং 1187) এই িজিনস সাজােনার িবপরীত 
হয় মেধ) বাইেবল। ( িnতীয় িববরণ 10:17; >Nিরত 10:34, 
>রামীয় 2:11 এবং 3: 21-28; গালাতীয় 2: 6 )। 

আেরকP µবিশc হল আলাদা -.ােট/)া, ক)াথিলক 
ও অথ2ড� -থেক -য, তারা স¾ান কেরা না এবং 
-ফেরশতারা মিরয়ম ও পয়লা পূজা কির এবং তারা তােদর 
-পইি,ং আেছ না ^িল এবং ভাSয2 উপাসনালয় হেব। যিদও 
িi/ানরা িi/েক সত) সৃিcকত2 াhর িহসােব িবেবচনা কের 
এবং তাঁর উপাসনা কের, তারা অবশ)ই তাঁর মনুষ)িনিম2ত 
িচX ও ভাSয2েক বাঁকায় এবং উপাসনা কের না।  
                                          আবার, যিদও তােদর গীজ2 ার মেধ) 
তােদর ~ুশ থাকেত পাের , তারা কখনও ~সেক স¾ান কের 
না বা এর সামেন হাঁেট এবং .াথ2না কের 
না। ~ুশP গীজ2 া এবং বই^িলেত -কবল িiে/র সালভাত 
আয়নর .তীক িহসােব ব)বsত 
হয় যা ~ুেশ তাঁর মৃতু)রমধ)  িদেয় এেসিছল । তারা তােদর 
বই^িলেত -য ছিব^িল ব)বহার কের -স^িল -কবল 
িশTামূলক উ¿েশ)।   
        সাধুেদর .িত তােদর মেনাভাব বাইেবেল উি³িখত এই 
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19. 
 rগ2দতূেদর -গৗরব eহণ কের, তারা কখনও তােদর উপাসনা 
কের না বা স¾ান কের না। 
              তেব ক)াথিলক এবং অেথ2াড� গীজ2 ার Oারা এই িচX 
এবং ভাSয2^িলর ব)বহার .তীক বা িশTামূলক ব)বহােরর 
বাইের নয় এবং এP -ফেরশতা এবং সাধুগণ সহ একP 
িবেশষ স¾ান এবং উপাসনার লT)। উদাহরণr�প, যিদও 
ক)াথিলক চােচ2 র সব2েশষ .কািশত িশTামূলক বইেত বলা 
হেয়েছ -য তারা সৃিcকত2 াhেরর িনকৃc িনকৃc উপাসনা কের, 
ক)াথিলক চাচ2  পির�ারভােব ¤cভােব িশTা -দয় -য িi/ 

এবং সাধুগেণর িচX ও মূিত2  পূজা ও স¾ািনত করা উিচত । 
( ক)াথিলক ক)াথিলক চাচ2 , পৃ_া 308-309, 536-537) 
  
              এক -গাড়ার িদেক -নতােদর ক)াথিলক িগজ2 ার, টমাস 
একজন -কাণ , .কােশ) আইিড "আমরা iীেcর ~ুেশর একই 
ভােব উপাসনা িহসােব আমরা iীেcর উপাসনা," 
এবং িতিন কথা বেল "~ুেশ 
.াথ2না।" (িপকািদ2  ধম2তাি�ক , -ভাল তৃতীয়, িপিপ। 253-
270) িকছু গীজ2 া এমনিক ~স -থেক সরাসির িনেদ2শ 

নামােজর আেছ। "iীেcর রkাk ~স" ইত)ািদ …। -গাড়ার 
িদেক চােচ2 ই -পইি,ং এবং ভাSয2 ব)বহার, িকছু পিরষেদর 
Oারা গৃহীত হয় এবং অন)েদর Oারা .ত)াখ)াত, িক{ 
এই পিরেশেষ, 16 শ শতেকর মেধ) -«, কাউি¡ল িবhাস 
একP িনব� িহসােব জাির কেরিছেলা সিহংস আ 2̂েম, এবং 
আপি| কেরন। -.ােট/)া, িi/ানরা দশP আেদেশর .থম 
দPু িভি|েত িচিXতকরণ এবং িচX^িলর স¾ানেক দ ৃভােব 
.ত)াখ)ান কের:    
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270) িকছু গীজ2 া এমনিক ~স -থেক সরাসির িনেদ2শ 

নামােজর আেছ। "iীেcর রkাk ~স" ইত)ািদ …। -গাড়ার 
িদেক চােচ2 ই -পইি,ং এবং ভাSয2 ব)বহার, িকছু পিরষেদর 
Oারা গৃহীত হয় এবং অন)েদর Oারা .ত)াখ)াত, িক{ 
এই পিরেশেষ, 16 শ শতেকর মেধ) -«, কাউি¡ল িবhাস 
একP িনব� িহসােব জাির কেরিছেলা সিহংস আ 2̂েম, এবং 
আপি| কেরন। -.ােট/)া, িi/ানরা দশP আেদেশর .থম 
দPু িভি|েত িচিXতকরণ এবং িচX^িলর স¾ানেক দ ৃভােব 
.ত)াখ)ান কের:    
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20. 
 যা@া 20: 1-5 

1   সৃিcকত2 াhর এই সমt কথা বেলিছেলন:   
2  “আিমই -তামােদর .ভুhর সদা.ভু, িযিন -তামােক  
  এেনিছেলন  িমসর -দশ -থেক -বর হেয় এেসিছল |  দাসn 
3   আমার আেগ -তামােদর -কান উপাস) -নই । 
4   -তামরা িনেজর জন) -কানও .িতমা বানােব না 
      উপেরর আকােশ -য -কানও িকছুর �প,   নীেচ পৃিথবী বা 
  জেলর উপের   নীেচ।  
5 -তামরা তােদর কােছ মাথা নত করেব না বা উপাসনা করেব 
  না তােদর; কারণ আিম, .ভু -তামােদর সৃিcকত2 াhর, আিম 
  আ  ষ2া সৃিcকত2 াhেরর, পােপর জন) পিরদশ2ন 
     তৃতীয় এবং তােদর সwানেদর উপর িপতা 
     যারা আমােক ঘৃণা কের তােদর মেধ) চতুথ2 .জ® । 

যিদও -কউ -কউ বেল -য তারা KধুমাX .াথ2না 
এবং যারা তারা .িতিনিধn স¾ান মেধ) এই ছিব, বাtেব এই 
ঈhেরর শl সে� স�িতপূণ2 নয়। ইÀােয়েলর স±দােয়র 
.ধানরা যারা আেসন মেধ) -থেক rাধীনতা বি°n -থেক 
-বিরেয় িমশর, তারা আ³াÁ তােদর বাছুর আকাের সংরিTত 
যখন মূসা উপর ঈhেরর সামেন িছল 
.িতিনিধn -মগাটন িসনাই। তখন তারা -ঘাষণা করল "এখােন 
Herehর িযিন আপনােক ব°ীদশা -থেক রTা কেরিছেলন" 
এবং ফলr�প hর তােদর কেঠার শািt 
-পেয়িছেলন। যখন -মািশর বানােনা অনু~েম আ³াহর §�ম 
সaেক2  -ÂাÃ সপ2 িবষধর সাপ িবষ পিরXাণ -পেত 
উপাসনার একP হািতয়ার, এP িছল হেত 
KL �ংস Oারা রাজা এইচ ই র ই িকয়া জ । (2 িকং 18: 4) 
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21. 
          .থম শতাlীর িi/ানেদর অবশ)ই হয়িন না না তােদর পূজা 
িচX, ছিব বা ভাSয2 ব)বহার কLন। যােত এটা ভাল ব)াখ)া 
করার জন), িনে�াk িববৃিত ̂ িল শা¶ -থেক যারা এই মূিত2 ে̂লা 
ব)বহার করার জন) একP যেথc সতক2 তা হওয়া উিচত: 

2 কির:ীয় 6:16 
    “এই চুিkর মেধ) িক আেছ?   সৃিcকত2 াhেরর মি°র এবং 
.িতমা? কারণ আমরা   জীবw hেরর মি°র। -যমন 
সৃিcকত2 াhর বেলেছন: "আিম  তােদর সােথ বাস করেব এবং 
তােদর মেধ) চলেব,   আিম তােদর সৃিcকত2 াhর হব এবং 
তারা আমার হেব  -লাক 

1 জন 5: 7 
   “ ি.য় সwােনরা, .িতমা -থেক িনেজেক দেূর রাখ । ” 

এই সতক2 তা সে�ও , ক)াথিলকস এবং নিড অেথ2াড� 
.কৃতপেT rগ2দতূ এবং সাধুেদর .াথ2না এবং সাহােয)র 
জন) আÄান জািনেয় তােদর উপাসনা কের । 

মৃত ব%িqর জন% Nাথ8না 
310 িi/ােl জন) মৃত লাগেলন হেত ^িল ইিড 

(আইন 901) । তেব, বাইেবল অনুসাের , যারা মারা িগেয়েছন 
তােদর পেT িকছুই করা যায় না। মানুেষর .াথ2না তােদর 
িচরwন অব¢ােক -মােটই .ভািবত করেত পাের না। ( লূক 
16:26; ইpীয় 9:27 ) 

যাজকেক িববাহ ব*ন করা 
405 ি"#াে& , পুেরািহতেদর জন0 এক3 িববাহ িনেষধা7ার 
ধারণা3 উ:ূত হেয়িছল; 1079 সােল এই 
ধারণা3 আনুBািনকভােব আইন হেয় যায়; এটা Fতােল 
Gেবশ IীকােরািK বল 1123. মেধ0 (আইন 277,1 এবং 
1273) তবুও এই মতবাদ বাইেবল সেO সামPস0পূণQ নয়। 
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22. 
একT রাr ধম8 

              ইন িi 394, স�াট কন/া,টাইন iীcধম2 রা£ ধম2 
.ণীত। িক{ বাইেবল অনুসাের, এ জাতীয় কাজ করা উিচত 
হয়িন। কারণ সৃিcকত2 াhেরর িকংডম রাজৈনিতক মাXায় নয়, 
আধ)াি�ক মাXায় িবদ)মান। 

লুক 17: 20-21 
   20 িবিয়ং একসময় ফরীশীরা যীKেক িজে[স যখন 
সৃিcকত2 াhেরর রাজ) আসেব, িতিন উ|র িদেলন   তােদর 
বলেলন, “সৃিcকত2 াhেরর রাজ) আসেব না  -যভােব পয2েবTণ 
করা যায়,   21. তারা কখনও বলেব না, -দখ, এখােন! বা, -লা 
   -সখােন! কারণ -দখ, সৃিcকত2 াhেরর রাজ) আপিন মেধ). 

জন 18:36 
    যীK বলেলন, 'আমার রাজ) এর নয়  িবh আমার রাজn 
যিদ এই পৃিথবীর হয়,   আমার চাকররা লড়াই 
করত,   আমােক ই§দীেদর হােত তুেল -দওয়া হেব না।  তেব 
আমার রাজn পৃিথবীর নয় ” 

তারা ভািজ2 ন -মিরেক -দবী িহসােব পিরণত 
কেরিছল। এই আচার এবং িশTার -কU .ায় সবসময় িi/ নয়, 
-মির। যীK িiে/র -চেয় তাঁর স¾ােন আরও গীজ2 া, ~ুেশর ¢ান 
এবং ছুPর িদন রেয়েছ । 

এমনিক �রআনও এই ধরেণর িমথ)া 
িশTা^িল সaেক2  িকছু খ)ািতমান িi/ান স±দােয়র ভুল 
সমােলাচনা কেরেছ : 

1 তীমিথয় 2: 2-3 
   ২. এ জাতীয় িশUা ভVািমর মাধ0েম আেস িমথ0াবাদী, যােদর 
িবেবক Gত0U করা হেয়েছ Fযমন এক3 গরম Fলাহা 
সেO।   ৩. তারা মানুষেক িনেষধ কের িববাহ কZন এবং তােদর 
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সৃিcকত2 াhেরর রাজ) আসেব, িতিন উ|র িদেলন   তােদর 
বলেলন, “সৃিcকত2 াhেরর রাজ) আসেব না  -যভােব পয2েবTণ 
করা যায়,   21. তারা কখনও বলেব না, -দখ, এখােন! বা, -লা 
   -সখােন! কারণ -দখ, সৃিcকত2 াhেরর রাজ) আপিন মেধ). 

জন 18:36 
    যীK বলেলন, 'আমার রাজ) এর নয়  িবh আমার রাজn 
যিদ এই পৃিথবীর হয়,   আমার চাকররা লড়াই 
করত,   আমােক ই§দীেদর হােত তুেল -দওয়া হেব না।  তেব 
আমার রাজn পৃিথবীর নয় ” 

তারা ভািজ2 ন -মিরেক -দবী িহসােব পিরণত 
কেরিছল। এই আচার এবং িশTার -কU .ায় সবসময় িi/ নয়, 
-মির। যীK িiে/র -চেয় তাঁর স¾ােন আরও গীজ2 া, ~ুেশর ¢ান 
এবং ছুPর িদন রেয়েছ । 

এমনিক �রআনও এই ধরেণর িমথ)া 
িশTা^িল সaেক2  িকছু খ)ািতমান িi/ান স±দােয়র ভুল 
সমােলাচনা কেরেছ : 

1 তীমিথয় 2: 2-3 
   ২. এ জাতীয় িশUা ভVািমর মাধ0েম আেস িমথ0াবাদী, যােদর 
িবেবক Gত0U করা হেয়েছ Fযমন এক3 গরম Fলাহা 
সেO।   ৩. তারা মানুষেক িনেষধ কের িববাহ কZন এবং তােদর 
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23. 
দাসী 5: 116 

   “ এবং [িদনেক সাবধান রাখুন] যখন আ³াহ বলেবন,   "-হ 
মিরয়েমর পুX যীK, আপিন িক এই কথা 
বেলিছেলন?   -লােকরা, 'আমােক ও আমার মােক -দবেদবতা 
িহসােব eহণ কর  আ³াহ ব)তীত? '' িতিন বলেবন, 
'মিহমাি ত।'   আপিন! আিম যা বিল তা আমার পেT িছল 
না   -কান অিধকার আেছ। আিম যিদ এটা বলতাম, আপিন 
হেব   এটা জানা আেছ। আপিন িক জােনন -য এর মেধ) কী 
আেছ  আিম িনেজই, এবং আিম জািন না এর মেধ) কী 
আেছ   িনেজই। িন�য় আপিনই জােনন  অেদখা ” 

বাইেবেলর আেলােক, আেছ অেনক -মৗিলক ক)াথিলক ও 
অথ2ড� ভািজ2 ন -মির সaেক2  Oারা µতির করা ভুল যা 
িকছু িন��প হয় : 

Fথেক িবরত থাকার আেদশ িদন িনিদQ[ িকছু খাবার, 
যা সৃি[কতQ া^র _তির কেরেছন যারা ধন0বাদ িদেয় ধন0বাদ 
Fপেয়েছন িব^াস কZন এবং সত0 জােনন। 

১ কির3ীয় 7: 2 
   “ িক` Fযৗন Gেলাভেনর কারেণ 
  অৈনিতকতা, Gিত3 মানুেষর িনজI িনজI হওয়া উিচত 
  eী এবং Gেত0ক মিহলােক তার Iামী। ” 

মা 4মিরর ভূিমকা স8েক9  পাথ9ক; 
ি"#ানেদর ক0াথিলক এবং অেথQাডg Fথেক আলাদা 

করার আেরক3 hZiপূণQ িবষয় হ'ল ভািজQ ন Fমিরর পিরচয় 
এবং ভূিমকা। ক0াথিলকস এবং অেথQাডg 
(আেমQিনয়ান অ0ােপা#িলক চাচQ  এবং িসিরয়ান কািদম িগজQ া ইত0ািদ) 
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24. 
 >মির “Yেরর জননী” 

431 সােল, -মিরেক "মা hেরর জননী" বলা হেয়িছল 
এবং িতিন উপাসনা করা KL কেরিছেলন। (আইন 
246.3) -রামান ক)াথিলক চাচ2  1931 সােল এই দিৃcভি�েত 
তার িবhােসর পুনরাবৃি| কেরিছল। (আইন ২৪6.৩ এবং ২ 
26৩.৪) এই িশTা^িল সaূণ2�েপ বাইেবেলর িবপরীেত।   

িযশাইয় 42: 8 
আিম সদা.ভু; ওটা আমার নাম; আমার -গৗরব আিম 
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25. 
   এই -থেক, আিম আপনার কােছ -দৗড়া। -হ যীKর মা  
    iীc এবং আমার -কামল মা, আিম আপনার কােছ আসিছ 
   আর আমার পােপর জন) আিম -তামার পােয় পেড়িছ 
   -তামার -বদনা সহ ওহ ও উর Xাণকত2 া , মা 
   iীc, আমার .াথ2না অrীকার করেবন না , -শােনা ও 
    তােদর eহণ কLন। আেমন। "(পৃ_া 79-80) 

বাইেবল অনুসাের, মিরয়েমর .িত -দওয়া .াথ2না, 
উপাসনা এবং স¾ােনর কাজ^িল মহাপাপ। এটা -তােল কমাÈ 
লÉন "আপিন হয় হইেব শরীক উপাস) আেছ 
না সামেন আমােক, আপিন হইেব (তােদর উপাসনা নয়" : 3-5 
যা@াপ]ুক 20)। িযK িi/, -.িরতগণ এবং rগ2দেূতরা 
¤cভােব বেলিছেলন -য, -কবলমাX hেরর উপাসনা করা 
উিচত, .াথ2না করা এবং তাঁর -সবা করা উিচত। মিরয়েমর 
কােছ এই জাতীয় .াথ2না ও উপাসনা উপ¢াপন করা , এমন একP 
.াণী, যা -কবলমাX সৃিcকত2 া hর এবং িi/েকই উªসগ2 করা 
উিচত িi/ান গীজ2 ার Oারা eহণেযাগ)তা নয় এবং উপাসনার ভুেলর 
মেধ) পেড়    সৃিcকত2 ার -চেয় জীব।   বাইেবেল এমন -কানও 
জায়গা -নই -যখােন মিরয়মেক উ�ত করার জন) .াথ2না বা 
উপাসনা করা হয়।  

যিদও ক)াথিলক গীজ2 া বেলেছ -য -মিরর কােছ 
-দওয়া এই উপাসনাP সৃিcকত2 াhেরর কােছ আলাদা এবং িনকৃc 
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কারণ িতিন হেলন Xাণকত2 ার িযKর মা । িযKিic িনেজ লূক 
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জায়গা -নই -যখােন মিরয়মেক উ�ত করার জন) .াথ2না বা 
উপাসনা করা হয়।  

যিদও ক)াথিলক গীজ2 া বেলেছ -য -মিরর কােছ 
-দওয়া এই উপাসনাP সৃিcকত2 াhেরর কােছ আলাদা এবং িনকৃc 
উপাসনা, অনুশীলেনর মেধ) -কানও পাথ2ক) -নই এবং এP 
-কানও .িতমা পূজা করার মেতাই। মিরয়মেক .াথ2না করা, 
উপাসনা করা বা -গৗরব করা -কবল মারা�ক ভুল 
কারণ িতিন হেলন Xাণকত2 ার িযKর মা । িযKিic িনেজ লূক 
১১ এ ¤cভােব এই সত)P .কাশ কেরিছেলন:    
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    iীc এবং আমার -কামল মা, আিম আপনার কােছ আসিছ 
   আর আমার পােপর জন) আিম -তামার পােয় পেড়িছ 
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26. 
লুক 11: 27-28 

    27.  িতিন এই কথা^িল বেলিছেলন, thehেরর একজন 
মিহলা   জনতা তাঁর কÊrর উ¹াপন কের তােক বলল,  “ধন) 
তুিম -য গেভ2 র জ® িদেয়ছ, আর    আপিন -য tন 
খাওয়ােলন! "   28.  িক{   িতিন বলেলন, 'ধন) তারা, যাঁরা 
pবণ কের    সৃিcকত2 াhেরর বাক) এবং এP রাখুন! " 

এমনিক িযK িi/ িনেজও অেনক সময় মিরয়মেক 
খুব একটা জায়গা -দনিন। যখন বলা হয় -য আপনার মা 
এবং আপনার ভাইেবানরা আপনােক বাইের -দখেত চায়, 
তখন িতিন বেলিছেলন, "আমার মা -ক? আর আমার ভাইরা 
কারা? ”   

"িতিন বেলন, এই এবং -জার এP Oারা কহন তার 
িশষ)েদর বলেলন," -য -কউ -নই আমার িপতা, িযিন আসমান 
ই²ার, আমার ভাই এবং আমার মা। "(ম%াথু 12:46-50) এর 
শহর িববােহর সমেয় কানা, িযK িi/ তাঁর মােক "মিহলা" 
বেল সোধন কেরিছেলন। 

-.িরতরা তােক তােদর মেধ) একP িবেশষ জায়গা 
-দয় িন। পিরেশেষ, আইন বইেয় আমরা -মির এবং তার 
ভাইেদর -শষ বিণ2ত অন)ান) িশTাথ�েদর সােথ .াথ2না -সবায় 
-দখেত পাি²। এর পর, ^িল িতিন উে³খ -নই পেX বা অন) 

অTর -কান । যিদ ক)াথিলক ও অথ2ড� -মির সaেক2  
মতামত স©ক িছল, এই ধরেনর একP নীরবতা 
হেব ¤cত িবদ)মান নয়। 

িনঃসে°েহ, আমরা িi/ানরা মিরয়মেক একইভােব 
pqা কির -যমন আমরা .ভু যীKর অন)ান) িশষ)েদর 
স¾ান কির। তেব আমরা কখনই তাঁেক .াথ2না, উপাসনা বা 
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মৃত ব)িkর তলব মােন এবং এই হয় এর আয়ন ঈhেরর আেদশ: 

িnতীয় িববরণ 18: 10 -1 1 
    ১০. -তামােদর মেধ) কাউেক পাওয়া যােব না   -য -কউ 
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একP বানান বা একP মাধ)ম কা/ কেরন বা, না -য মৃত 
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িবকৃত অভ)াস^িল চািলেয় যায় । 
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28. 
 " তার মূল পাপ Oারা অব)াহিত 

িছল ঈhর -যমন িন�লুষ ভািজ2 ন, এবং -শষ করার পর পর 
পৃিথবীেত তার জীবেনর মৃতু) আমােদর পালনকত2 া পরাজেয়র 
পাপ, -স -যমন পালনকত2 ার কসম স¾ান .দশ2ন 
কের মহািবh রানী।" (পৃ_া 244, 966 ) 

অ%াডেভােকট >ক? 
বাইেবল >দখুন: 
>রামানস 8:34 

    “ -ক িন°া করেব? িi/ যীK এক   -ক মারা িগেয়িছল - 
তার -চেয়ও -বিশ, -ক িছল   উি¹ত - িযিন hেরর ডানিদেক 
আেছন,   িযিন সত)ই আমােদর জন) সুপািরশ করেছন ” 
c (-দখুন এছাড়াও ইÂীয় 7:25) 

1 জন 2: 1 
    “ আমার বা¥ারা, আিম এই িবষয়^িল িলখিছ 
   -তামােদর জন) যােত -তামরা পাপ না কর। িক{ যিদ 
   -য -কউ পাপ কের, আমােদর সােথ একজন আইনজীবী 
রেয়েছ িপতা, যীK iীc ধািম2ক। ”  

মধ%sতা >ক? 
১ তীমিথয় ২: ৫  “ কারণ এক .hর আেছন এবং িতিনও 
এক  সৃিcকত2 াhর এবং মানুেষর মেধ) মধ)¢তাকারী, মানুষ 

   িi/ যীK 
ইpীয় 9:15 

    “অতএব িতিন একজন নতুন মধ)¢তাকারী   চুিk কর, 
যােত যােদর ডাকা হয়   .িত�িত অনw উ|রািধকার 
.া8,  -যেহতু একP মৃতু) ঘেটেছ যা পুনLqার কের   -স^িল 
অপরাধেবাধ -থেক রTা -পেয়েছ   .থম চুিkর অধীেন। ” 
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29. 
>ক সাহায%কারী? 
গীতসংিহতা 54: 4 

    -দখ, আ³াহ আমার সহায়; .ভু আমার জীবেনর 
সমথ2নকারী। 

জন 14: 16-17 
    16. আিম িপতােক িজ[াসা করব, আর -স -দেব 
   আপিন অন) সহায়, িচরকাল আপনার সােথ থাকেত, 
    17. এমনিক সত) আ�া, যােক িবh 
    eহণ করেত পাের না, কারণ তা তােক -দেখ না 
   তােকও জােন না। তুিম তােক জান, কারণ -স বাস কের 
   আপনার সােথ এবং আপনার মেধ) থাকেব। 

;েগ8র রানী িহসােব >মির 
ক)াথিলক ধেম2র মেধ) ভািজ2 ন -মির -দওয়া -গৗরবময় 

-খতাব সaেক2  -বশ কেয়কP ভুল ধারণা রেয়েছ : 
hেরর পিবX মা', 'মিন2ং /ার', 'rেগ2র -গট', 'পাপীেদর 
শরণাথ�', 'িi/ানেদর সমথ2ক ও সহায়তাকারী', 'অ)ােÃলেসর 
রানী, rগ2 ও িবhজগত', 'িবেhর সাধারণ Xাণকত2 া' িiে/র 
সােথ ',' অ)াডেভােকট, মধ)¢তা বা মধ)¢তাকারী 'ইত)ািদ 

তেব বাইেবল এইভােব মিরয়েমর -কানও নামই -দয় 
না। িতিন -কবলমাX িযKিi/েক "মিন2ং /ার", "-গেটর rগ2", 
"পাপী ব�ু", "মধ)¢তা", " অ)াডেভােকট" এর নাম িদেয়েছন 
একই সমেয়, িi/ানেদর সাহায)কারী বা সমথ2ক হেলন, বাইেবল 
অনুসাের -কবল পিবX আ�া। ( >যাহন ১৪: ১-18-
১৮ ) আবারও, বাইেবল ¤cভােব -জার িদেয়িছল -য -কবল 
একজন মধ)¢তাকারী আেছন এবং িতিন হেলন যীK িi/ িনেজ : 
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30. 
1 তীমিথয় 2: 3-6 

    ৩.  এP ভাল, এবং আমােদর পিরXাতা সৃিcকত2 া hরেক 
খুিশ কের ,    ৪. িযিন সমt -লাকেক উqার করেত চান এবং 
করেত চান   সত) [ান আসা। 5. জন)   এক সৃিcকত2 াhর 
আেছন, আর একজন মধ)¢তাকারী আেছন   hর এবং মানুেষর 
মেধ), মানুষ িi/ যীK,  িযিন সকেলর মুিkপণ িহসােব িনেজেক 
িদেয়েছন    যথাযথ সমেয় -দওয়া সাT) হ'ল । 
এই নাম^িল -দওয়া একP ^Lতর �P এবং ভুল , যা 
-কবলমাX একP জীবেক যীK iীc এবং পিবX আ�ার 
উপযুk। আমােদর আরও উে³খ করা উিচত -য -মিরর 
-দওয়া "rেগ2র �ইন" নামP মূিত2 পূজা -থেক 
এেসেছ।   বাইেবেল এই নামP িযরিময় 7: 16, 20 এবং িযশাইয় 
44: 16-23 >ত উেuখ আেছ । এP -মিরর নয়, ব)ািবলনীয় 
-দবী অ)া/ােট2 র ব)বsত হয়। যারা সৃিcকত2 াhরেক রাগাি ত 
করার জন) rেগ2র রানীর কােছ খািমেরর LP .Çত কেরন 
এবং উপ¢াপন কেরন তােদর এখােন সৃিcকত2 াhর .কােশ) 
িন°া কেরন।  

এছাড়া ¤c -য অেনক নাম যা বািবল অেe তােদর 
-দবীপুজার িদেলন, 5 ম শতক -থেক যারা অেনক -বেছ -নওয়া 
হেয়েছ িi/ান পিরণত তােদর -ছেড় িদেত হেব না িক{ 
আসেল -পৗ|িলক মুশিরক অভ)াস, তারা ব)বহার করেত -মির 
-থেক চাদর -যমন িi/ান িগজ2 ার আড়ােল রাখা তােদর 
মূিত2 পূজা লুকান । 

এস ইনস চতুথ2 শতাlীেত িiে/র জে®র কারেণ 
-মিরেক " hেরর জননী" উপািধ -দওয়া হেয়িছল , িক{ বাইেবল 
অনুসাের এই নামP সৃিcকত2 াhর এবং আমােদর িi/ানেদর 
কােছ এক িবরাট অপমান। এই নাম হয় 
পাওয়া মেধ)   .াচীন    
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31. 
সৃিcকত2 াhেরর অিtেnর পূেব2 -পৗরািণক কািহনী^িল hরেক 
জীবন -দওয়ার মেতা বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী এমন িবকৃত 
িচwার জ® -দয়। 

ঈhর এেকবাের হেয়েছ , -কান মা না হেয়েছ িছল , 

এবং কখেনা এক হেত পাের । -কউ সৃিcকত2 াhেরর জ® িদেত 
পাের না বা তাঁেক জীবন িদেত পাের না। hেরর আেগ তাঁর 
জ® -দওয়ার মেতা  -কউ -নই। সৃিcকত2 াhর 
িচরwন। hেরর -কান সূচনা এবং -শষ -নই। -মির KধুমাX িযK 
িiে/র মা ওেঠ শারীিরক আকাের নয়, সাব2েভৗম কতৃ2 েnর। 

এP সত) -য লূক 1:43 এ , এিলজােবথ -মিরেক 
"আমার .ভুর জননী" বেল অিভিহত কেরিছেলন। তেব এP 
লT করা উিচত -য এখােন তােক "hেরর জননী" নয়, "আমার 
.ভুর মা" বলা হয়। এখােন ব)বsত ".ভু" শেlর অথ2 
সৃিcকত2 া hর নয়, তেব এর অথ2 িমটার অ/ার বা মািলক এবং 
অেনক pেqয় মানুষেক এই সমেয় সোধন করা হেয়িছল 

( ম%াথু ২৩: ৮-১২ )। অন) অধ)ােয়, এP জা -মস হেলন 

".ভুর ভাই" ( গালাতীয় 1:19 )। িনঃসে°েহ, আমরা এPেক 
" b hেরর িবরিk " িহসােব ব)াখ)া কির না এবং এ -থেক 
অনুমান কির -য জ)াকবও খুব িবেশষ ব)িk। এP আমােদর 
িবকৃত িচwার িদেক িনেয় যায়। এর একমাX অথ2    -য -স 
িছল iীেcর শারীিরক ভাই। 
িযরিময় 7:18 িশK কাঠ, বাপ িকÈল জেড়া করা 

আ^ন, এবং মিহলারা ময়দা গড়া, µতির করেত 
   rেগ2র রানীর জন) -কক। এবং তারা    অন)ান) -দবতােদর 
কােছ µনেবদ) উªসগ2 করা   আমােক রাগাি ত কLন 
 

 

31. 
সৃিcকত2 াhেরর অিtেnর পূেব2 -পৗরািণক কািহনী^িল hরেক 
জীবন -দওয়ার মেতা বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী এমন িবকৃত 
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ঈhর এেকবাের হেয়েছ , -কান মা না হেয়েছ িছল , 

এবং কখেনা এক হেত পাের । -কউ সৃিcকত2 াhেরর জ® িদেত 
পাের না বা তাঁেক জীবন িদেত পাের না। hেরর আেগ তাঁর 
জ® -দওয়ার মেতা  -কউ -নই। সৃিcকত2 াhর 
িচরwন। hেরর -কান সূচনা এবং -শষ -নই। -মির KধুমাX িযK 
িiে/র মা ওেঠ শারীিরক আকাের নয়, সাব2েভৗম কতৃ2 েnর। 

এP সত) -য লূক 1:43 এ , এিলজােবথ -মিরেক 
"আমার .ভুর জননী" বেল অিভিহত কেরিছেলন। তেব এP 
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অেনক pেqয় মানুষেক এই সমেয় সোধন করা হেয়িছল 

( ম%াথু ২৩: ৮-১২ )। অন) অধ)ােয়, এP জা -মস হেলন 
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" b hেরর িবরিk " িহসােব ব)াখ)া কির না এবং এ -থেক 
অনুমান কির -য জ)াকবও খুব িবেশষ ব)িk। এP আমােদর 
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( ম%াথু ২৩: ৮-১২ )। অন) অধ)ােয়, এP জা -মস হেলন 

".ভুর ভাই" ( গালাতীয় 1:19 )। িনঃসে°েহ, আমরা এPেক 
" b hেরর িবরিk " িহসােব ব)াখ)া কির না এবং এ -থেক 
অনুমান কির -য জ)াকবও খুব িবেশষ ব)িk। এP আমােদর 
িবকৃত িচwার িদেক িনেয় যায়। এর একমাX অথ2    -য -স 
িছল iীেcর শারীিরক ভাই। 
িযরিময় 7:18 িশK কাঠ, বাপ িকÈল জেড়া করা 

আ^ন, এবং মিহলারা ময়দা গড়া, µতির করেত 
   rেগ2র রানীর জন) -কক। এবং তারা    অন)ান) -দবতােদর 
কােছ µনেবদ) উªসগ2 করা   আমােক রাগাি ত কLন 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. 
 >যেরিময়া 44:17 

িবপরীেত, আমরা যা বেলিছ তা করব আমরা অবশ)ই: Sাই 
�ইেনর জন) Ëাে3ন/াইন এ^িল আমােদর পূব2পুLষ, আমােদর 
রাজা, আমােদর -নতা এবং িযহূদা িনেজই -জLজােলেমর 
রাtায়, আমােদর শহের িতিন আমােদর পিরচয় কিরেয় িদেলন 
আমরা আবার অেনক খাবার -খেয় -দখেত পাব, সবিকছু 
©কঠাক িছল, আমােদর -কানও সমস)া িছল না  

পয8েবCণ 
িশেরানাম িকছু যা ক)াথিলকরা িদেয়িছ -মির KধুমাX ঈhেরর 
অwগ2ত। বাইেবল বেল -য সৃিcকত2 াhর এবং মানুেষর মেধ) 
একজনই মধ)¢তাকারী আেছন এবং এই মধ)¢তাকারী হেলন 
িi/ যীK ( একমাX সলাস ি~/াস )। ( ১ তীমিথয় ২: ৫ )   

 এই বাইেবেলর সত)তা সে�ও -রামান ক)াথিলকরা 
মধ)¢তাকারী িহসােব িOতীয় ব)িkেক .চার কের শা¶েক 
অrীকার কেরেছ। 

ক)াথিলকরা িযKসা মিসেহর মা -ক -পৗ|িলকেদর 
-দবী, " rেগ2র রানী" উপািধ িদেয়েছন । " hর " rেগ2র রানী" 
উপািধPেক ঘৃণা কেরন , কারণ ahেরর সােথ উপি¢ত হেয় 
তাঁর সােথ মহািবhেক শাসন কের এমন -কানও রানীর .; 
-নই। যীK iীc একজন। 

Nকািশত 17:14 এবং 19:16 
     তাঁর -পাশাক এবং উLেত তাঁর একP নাম রেয়েছ 
    -লখা আেছ, রাজােদর রাজা এবং .ভুেদর .ভু। 

-মিরর .িত িশক pqা ক)াথিলকরা ধম2eেfর 
উভয়ই িবেদশী এবং এই ধরেণর আচরণ শা¶ Oারা িন°া 
কের। আমােদর লড2  যীK িiে/র তাঁর মা -মির সaেক2  
িনিদ2c মwব) বা পিরি¢িতেত .িতি~য়া -দখুন: 
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িi/ যীK ( একমাX সলাস ি~/াস )। ( ১ তীমিথয় ২: ৫ )   

 এই বাইেবেলর সত)তা সে�ও -রামান ক)াথিলকরা 
মধ)¢তাকারী িহসােব িOতীয় ব)িkেক .চার কের শা¶েক 
অrীকার কেরেছ। 

ক)াথিলকরা িযKসা মিসেহর মা -ক -পৗ|িলকেদর 
-দবী, " rেগ2র রানী" উপািধ িদেয়েছন । " hর " rেগ2র রানী" 
উপািধPেক ঘৃণা কেরন , কারণ ahেরর সােথ উপি¢ত হেয় 
তাঁর সােথ মহািবhেক শাসন কের এমন -কানও রানীর .; 
-নই। যীK iীc একজন। 

Nকািশত 17:14 এবং 19:16 
     তাঁর -পাশাক এবং উLেত তাঁর একP নাম রেয়েছ 
    -লখা আেছ, রাজােদর রাজা এবং .ভুেদর .ভু। 

-মিরর .িত িশক pqা ক)াথিলকরা ধম2eেfর 
উভয়ই িবেদশী এবং এই ধরেণর আচরণ শা¶ Oারা িন°া 
কের। আমােদর লড2  যীK িiে/র তাঁর মা -মির সaেক2  
িনিদ2c মwব) বা পিরি¢িতেত .িতি~য়া -দখুন: 
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33. 
লুক 8: 19-21 

 19. এর পের তাঁর মা এবং তাঁর ভাইরা এেসিছেলন   তােক, তেব 
তারা তার কােছ -পৗঁছােত পােরিন   িভড়.   20. -কউ তােক 
বেলিছল, "-তামার    মা ও ভাইরা বাইের দাঁিড়েয় আেছন, 
   -তামােক -দখেত চাইিছ । " 21.  িক{ -স উ|র িদল    তােদর, 
"আমার মা এবং আমার ভাইরা   যারা সৃিcকত2 াhেরর বাণী 
Kেন এবং তা কের। 

যীK যখন এই কথা^িল বলিছেলন, তখন িভেড়র 
মধ) -থেক একজন মিহলা তাঁেক বলেলন, "ধন) আপিন -য 
গেভ2 র গভ2 ধারণ কেরেছন, বুেকর দধু পান কেরেছন!" িতিন 
-ডেকেছন. িযK বেলিছেলন, "আরও ¤cভােব, যারা 
সৃিcকত2 া's Yেরর বাক) -শােনন এবং অনুশীলন কেরন তারা 
কতটা খুিশ!" ( লূক ১১: ২ 27-২৮) 

>মির এর সwণূ8 িসনেলস জx 
১৮৫৪ সােল, তারা িশখােত KL কেরিছেলন -য 

-মির iীc ও পাপহীন িযKিiেcর মেতা জ®eহণ 
কেরিছেলন। (আইন ২৪6.৩) বাইেবল অনুসাের, িযK িi/ই 
একমাX ব)িk িযিন সমt মানবতার মেধ) পাপহীন জ®eহণ 
কেরিছেলন। ( গীতসংিহতা 51: 5; লূক 1: 46-47; >রামীয় 3: 9-
12 & 23; 1 জন 1: 8-10 ) 

ক)াথিলক ও অথ2ড� -শখােনা হয় -য -মির 
" িছল সaূণ2�েপ ছাড়া বা মুহূত2  -থেক মূল পাপ -থেক রTা 
করা -স মেধ) গঠন KL তার মােয়র গভ2 " এবং -য (িসইিস 
পৃ_া 135 "-মির তার জীবেনর সব2X -কােনা পাপ কেরনিন", 

। পৃ_া 23 ) 
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34. 
>লবীয় প]ুক 12: 6-8 অনুসাের মি°রP তার পাপপূণ2তার 
আর একP .মাণ ।  এটা পির�ার -য একজন পাপহীন 
ব)িkর ত)াগ করার দরকার -নই। মিরয়েমর িনেদ2 াষতার 
িবষয়P, -যP চতুথ2 শতাlীর পর -থেক -পশ করা 
KL হেয়িছল, িগজ2 ার অভ)wের .চুর িবতক2  এবং িবেTাভ 
সৃিc কেরিছল যতTণ না এP ১৮৫৪ সােল আনু_ািনকভােব 
Íটনীিত িহসােব eহণ করা হেয়িছল। এই দিৃcভি� বাইেবেলর 
-কানও িশTা নয় । 

এP িগজ2 ার Oারা .বিত2 ত িতেহ)র িভি|েত -কবল 
একP িশTা তদপুির, যিদ -মির পাপ ছাড়াই জ®eহণ কেরন 
তেব এর জন) তার িপতামাতােক পাপ ছাড়াই জ®eহণ করা 
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তেব তােদর িপতা-মাতা ইত)ািদ… এP চলেত থাকেব । 

ক%াথিলক >দখুন: 
•        "... hেরর কLণার জন) ধন)বাদ, -মির সারাজীবন 
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4993) 
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"এP Xাণকত2 ার সব2ািধক িনখঁুত ফল":   িনেষেকর মু§ত2  
-থেক এP দাগ -থেক অব)াহিত -পেয়েছ মূল পাপ সaেক2  
এবং সারা জীবন ব)িkগত পাপ কেরিন "" (পৃ_া 133, 
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ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ( ਰੋਮੀਆਂ 6:23). ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਮਰਨਾ ਪHਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
 

 
 

34. 
>লবীয় প]ুক 12: 6-8 অনুসাের মি°রP তার পাপপূণ2তার 
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KL হেয়িছল, িগজ2 ার অভ)wের .চুর িবতক2  এবং িবেTাভ 
সৃিc কেরিছল যতTণ না এP ১৮৫৪ সােল আনু_ািনকভােব 
Íটনীিত িহসােব eহণ করা হেয়িছল। এই দিৃcভি� বাইেবেলর 
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তেব তােদর িপতা-মাতা ইত)ািদ… এP চলেত থাকেব । 
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35. 
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ 
ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ? ਮਰਦੀ 
ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 
ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪਾਪੀ ਰਿਹਤ ਜਨਮ ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ0ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ .           

ਸਰੀਰਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ 
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ 

̉ ਿਵੱਚ 1950, ਫਰਬਰੀ ਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਿਗਆ ਸੀ Rੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਪਰ, 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੜTਆ ਸਵਰਗ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ, ਜੋ ਿਕ 
ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:13) ਇੱਕ ਸਿਹ 
ਿਵਚ ਐਲ 1950 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵ 
ਹਟਾਈਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੰੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਪੇR ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਧਰਤੀ 
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ, "ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ 
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪ0ਭੂ ਨZ  ਬ0ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ [ਚਾ" ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ0ਮ ਿਵੱਚ.   ( ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ , ਪੰਨਾ 254)  

িশTা দান কের এবং বেল -য .ভু যীK iীc 
ব)তীত অন) -কউ পাপ ছাড়া জ®eহণ কের িন। একই 
সমেয়, বাইেবল বেল -য পাপীেদর মরেত হয় ( >রামীয় 
:23:২৩)। পাপীেদর মরেত হয় এবং এP rাভািবকভােব -মিরর 
-TেXও .েযাজ)। -সেTেX মিরয়েমর শারীিরক ও 
আধ)াি�কভােব মৃতু)বরণ হয়িন তা বলা ভুল । তােক rেগ2 
িনেয় যাওয়া বলা মূিত2 পূজা। -মিরর পাপহীন জে®র জন) 
-কানও িব আইিবক)াল সমথ2ন পাওয়া এেকবােরই 
অসÎব।           
 

 

35. 
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ 
ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ? ਮਰਦੀ 
ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 
ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪਾਪੀ ਰਿਹਤ ਜਨਮ ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ0ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ .           

ਸਰੀਰਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ 
ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ 

̉ ਿਵੱਚ 1950, ਫਰਬਰੀ ਈ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਿਗਆ ਸੀ Rੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਪਰ, 
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੜTਆ ਸਵਰਗ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ, ਜੋ ਿਕ 
ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ. (ਯੂਹੰਨਾ 3:13) ਇੱਕ ਸਿਹ 
ਿਵਚ ਐਲ 1950 ਿਵਚ, ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵ 
ਹਟਾਈਏ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਨੰੂ ਕੈਥੋਿਲਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਪੇR ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਧਰਤੀ 
'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ, "ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ 
ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪ0ਭੂ ਨZ  ਬ0ਿਹਮੰਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ [ਚਾ" ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ0ਮ ਿਵੱਚ.   ( ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਤ , ਪੰਨਾ 254)  

িশTা দান কের এবং বেল -য .ভু যীK iীc 
ব)তীত অন) -কউ পাপ ছাড়া জ®eহণ কের িন। একই 
সমেয়, বাইেবল বেল -য পাপীেদর মরেত হয় ( >রামীয় 
:23:২৩)। পাপীেদর মরেত হয় এবং এP rাভািবকভােব -মিরর 
-TেXও .েযাজ)। -সেTেX মিরয়েমর শারীিরক ও 
আধ)াি�কভােব মৃতু)বরণ হয়িন তা বলা ভুল । তােক rেগ2 
িনেয় যাওয়া বলা মূিত2 পূজা। -মিরর পাপহীন জে®র জন) 
-কানও িব আইিবক)াল সমথ2ন পাওয়া এেকবােরই 
অসÎব।           
 

 

35. 
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਯਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ 
ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਿਕ ਮਿਰਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ? ਮਰਦੀ 
ਸੀ . ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਵਰਗ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 
ਹੈ. ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਪਾਪੀ ਰਿਹਤ ਜਨਮ ਲਈ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ0ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ .           
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ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਨੰੂ ਿਗਆ ਸੀ Rੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ. ਪਰ, 
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ਪੇR ਕੀਤਾ. ਇਹ ਹਟਾਈਏ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ , ਜੋ ਿਕ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨੰੂ ਧਰਤੀ 
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36. 
 zদিহক আসা{|শান এবং 

>মির >গৗরব 
̉ ইন 1950, ম ই ক)াথিলক চাচ2  -শখান -য, মিরয়েমর িiে/র 
মেতা rগ2ােরাহণ কেরন KL কেরন। িক{, বাইেবল 
অনুযায়ী এন কেরেছ মেধ) আেরাহন rগ2 মানবপুX যারা rগ2 
-থেক -নেম এেসেছ ব)তীত। (>যাহন 3:13) একজন সহেযাগী 
সােল  ঠ 1950 সােল ক)াথিলক িগজ2 ার -মির িবষেয় একP 
নতুন মতবাদ, যা সব ক)াথিলকেদর Oারা eহণ করা হেব 
পিরচয় কিরেয় -দন। এই মূখ2তা িছল িশTা -য মা -মির যখন 
পৃিথবীেত তাঁর জীবন -শষ হেয় যায়, " শাসেনর জন)" তাঁর 
-দহ ও আ�া িiে/র মেতা rেগ2 উেঠিছেলন এবং তাঁেক .ভু 
মহািবেhর রানী িহসােব উ�ীত কেরিছেলন।  ( িi/ান ধেম2র 
সারাংশ , পৃ_া 254) 

তার পর -থেক .িত বছর 15 ই আগ/ সমt 
ক)াথিলক এবং -গাঁড়া -লােকরা -মিরর উ¹ােনর উদযাপন 
কের। িi/ান ধেম2র এেসে¡¡ বইP িজ[াসা কের 
"েস, -মিরেক rেগ2 িনেয় যাওয়া িক িবhােসর একP 
িনব�?" এবং তªTণাত জবাব -দয়: "েস, -মিরর rেগ2 
ভিত2  হ'ল িবhােসর একP িনব� কারণ এP চােচ2 র 
অবণ2নীয় কতৃ2 পT Oারা িনধ2ািরত হয়"। ( পৃ_া 32) 

তেব এই দিৃcভি�েক সমথ2ন করার জন) বাইেবেল 
একPও আয়াত -নই। ক)াথিলক িগজ2 ার -মিরর .িত -য 
অত)িধক pqা ও িন_া রেয়েছ তা -থেকই এP একP 
কাÏিনক িশTা । -যমনP জানা যায় -য, িi/ ~ুেশ ঝুলেত 
থাকাকালীন িতিন মিরয়মেক তাঁর িশষ) জনেক ( জন 19: 
27 ) অপ2ণ কেরিছেলন ।  জন, যাঁর মৃতু)র আগ পয2w -মিরর 
সােথ িছেলন, িতিন অবশ)ই এই জাতীয় িচwাভাবনা বা 
ঘটনার উে³খ কেরনিন। এমনিক িতিন িiে/র বাণী -রকড2  
কেরেছন, তা উে³খ কের: 
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িনব�?" এবং তªTণাত জবাব -দয়: "েস, -মিরর rেগ2 
ভিত2  হ'ল িবhােসর একP িনব� কারণ এP চােচ2 র 
অবণ2নীয় কতৃ2 পT Oারা িনধ2ািরত হয়"। ( পৃ_া 32) 

তেব এই দিৃcভি�েক সমথ2ন করার জন) বাইেবেল 
একPও আয়াত -নই। ক)াথিলক িগজ2 ার -মিরর .িত -য 
অত)িধক pqা ও িন_া রেয়েছ তা -থেকই এP একP 
কাÏিনক িশTা । -যমনP জানা যায় -য, িi/ ~ুেশ ঝুলেত 
থাকাকালীন িতিন মিরয়মেক তাঁর িশষ) জনেক ( জন 19: 
27 ) অপ2ণ কেরিছেলন ।  জন, যাঁর মৃতু)র আগ পয2w -মিরর 
সােথ িছেলন, িতিন অবশ)ই এই জাতীয় িচwাভাবনা বা 
ঘটনার উে³খ কেরনিন। এমনিক িতিন িiে/র বাণী -রকড2  
কেরেছন, তা উে³খ কের: 

 
 
 

36. 
 zদিহক আসা{|শান এবং 

>মির >গৗরব 
̉ ইন 1950, ম ই ক)াথিলক চাচ2  -শখান -য, মিরয়েমর িiে/র 
মেতা rগ2ােরাহণ কেরন KL কেরন। িক{, বাইেবল 
অনুযায়ী এন কেরেছ মেধ) আেরাহন rগ2 মানবপুX যারা rগ2 
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সােল  ঠ 1950 সােল ক)াথিলক িগজ2 ার -মির িবষেয় একP 
নতুন মতবাদ, যা সব ক)াথিলকেদর Oারা eহণ করা হেব 
পিরচয় কিরেয় -দন। এই মূখ2তা িছল িশTা -য মা -মির যখন 
পৃিথবীেত তাঁর জীবন -শষ হেয় যায়, " শাসেনর জন)" তাঁর 
-দহ ও আ�া িiে/র মেতা rেগ2 উেঠিছেলন এবং তাঁেক .ভু 
মহািবেhর রানী িহসােব উ�ীত কেরিছেলন।  ( িi/ান ধেম2র 
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37. 
জন 3:13 

িযিন মানবপুp IগQ Fথেক Fনেমেছন িতিন ব0তীত Fকউ IেগQ 
ওেঠিন। যিদ এ জাতীয় ঘটনা ঘেট থােক তেব 
িতিন অবশ)ই তা জানােত পারেতন ।  বছর পের  মিরয়েমর 
মৃতু)র পের , .কািশত বইেয়, পুরাতন জন পুনLি¹ত iীcেক 
-দেখিছেলন, িক{ িতিন মিরয়মেকও -দখেত পান িন বা িতিন 
rেগ2 আেছন বেলও উে³খ কেরনিন। 

.কািশত বাক) 12 -ত, গভ2 বতী মিহলা িযিন .তীকী 
/াইেল উপি¢ত হন, সূয2েক তাঁর পােয়র চাঁদ এবং তাঁর 
মাথায় বােরা নTেXর মুেড় মুেড়িছেলন, িতিন অবশ)ই মিরয়ম 
নন, ইÀােয়েলর -লাক, যােদর কাছ -থেক Xাণকত2 া সমt 
আশীব2াদ এবং সুেযাগসুিবধা িনেয় এেসিছল ( আিদপ]ুক 37: 
9; >রামীয় 9: 4-5 )। অিধক{, পুনL¹ােনর ~ম সaেক2  কথা 
বলার সময় বাইেবল িন�িলিখতP উে³খ কের: 

1 কির:ীয় 15: 22-23 
     22. কারণ আদেমর মেতাই "ীে[ও মারা যায় 
    সমr জীিবত করা হেব । 23. তেব তার Gিত3 
    িনজI sম: ি"# Gথম ফল , তারপের তাঁর 
    যারা ি"ে#র, তারা আসেছন 

এই আয়ােত u[ভােব Fদখায় Fয এ3 lধুমাp "ী[ 
Fক আেছ উvােনর এন IেগQ। "ীে[র পুনZvােনর পর, িহসােব 
ি"ে#র পুনZvান অনুসরণকারী, এই ঘটেব lধুমাp এ মুহূেতQ  ি"ে#র 
িxতীয় আসেছ । এই িOতীয় আসার আেগ -কউ পুনLি¹ত হয় 
িন এবং -মির সহ িiে/র মেতা rেগ2 িনেয় যাওয়া । 
এP একP দঃুখজনক সত) -য বাইেবেলর উপর িভি| কের 
এ জাতীয় িশTা িবhাস এবং -গাড়ািমর িনব� িহসােব 
চাপােনা হয়িন। 
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িন এবং -মির সহ িiে/র মেতা rেগ2 িনেয় যাওয়া । 
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38. 
  ক0াথিলক ধমQতyিবদ লুডিভগ ওেটর মেত , Gিত3 

ক0াথিলক ধমQতyিবদ িব^াস কেরন না Fয Fমিরর মৃতু0র আেগ 
তােক IেগQ িনেয় যাওয়া হেয়িছল এবং তারা দািব কেরন Fয 
Fমির অন0ান0 ন^রেদর মেতা "সামিয়কভােব মারা 
Fগেছন "। (লুডউইগ, Gাথিমক ধারনা মতবাদ - ক0াথিলক িশUার 
Gাথিমক ধারনা - 1960, পৃBা 207) 

GকৃতপেU, Fমির মারা যাওয়ার আেগ তােক IেগQ িনেয় 
যাওয়া হেয়িছল বেল দািব কেরিছেলন ১৯৫০ সােল 
Fপাপ িপয়াস xাদশ। এ3 Fপাপ িপয়াস কতৃQ ক Fরামান ক0াথিলক 

চােচQ র মতবাদ িহসােব আনুBািনকভােব গৃহীত হেয়িছল । এই 
মতবাদ3 1950 সােলর আেগ ক0াথিলক মতবােদর Fকানও 
সরকারী মত িছল না তারা ি"ে#র Gায় িবশ শতা&ী পের এই 
জাতীয় িস�া� Fনওয়ার Gেয়াজন বেল মেন কেরিছল! 

4মির এক= পােপ9টুয়াল ভািজ9 ন 
দেৃশ) ভািজ2 ন -মির থাকা  �মারী িচরকাল পর iীেcর 

জ® হয় আেরকP ভুল এর ক)াথিলকরা এবং অথ2ড� 

িi/ানরা ।   তারা িশিখেয়েছ -য -স িচরকাল �মারী িছল 
এবং তাই -যােষেফর সwান হয় িন। (িসইিস, পৃ_া 134-135) 
  

বাইেবেলর তেথ)র িভি|েত আমরা িi/ানরা rীকার 
কের িনেয়িছ -য -মির -কবল িiে/র জ® পয2w �মারী 
িছেলন, িক{ িiে/র জে®র পের মিরয়েমর অন)ান) 
-লাকেদর মেতাই -জােসেফর সােথ একP rাভািবক rামী ও 
¶ীর সaক2  িছল এবং ফলr�প, তার সaক2  িছল অেনক 
িশK. 
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মতবাদ3 1950 সােলর আেগ ক0াথিলক মতবােদর Fকানও 
সরকারী মত িছল না তারা ি"ে#র Gায় িবশ শতা&ী পের এই 
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-লাকেদর মেতাই -জােসেফর সােথ একP rাভািবক rামী ও 
¶ীর সaক2  িছল এবং ফলr�প, তার সaক2  িছল অেনক 
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39. 
.কৃতপেT, -দবদতূ িনেজেক গ)ািÂেয়ল, -জােসফ 

বলেলন, "eহণ কিরেত ভয় কিরও না -মির -মির একজন ¶ী 
িহসােব িনেজর জন) " ( ম%াথু 1:20 ), এবং .কােশ) িববৃত 
একP rাভািবক পিরবার বজায় রাখার মিরয়ম, -য়ােষফ 
-কান Tিত -নই জীবন। ইউসুফ -ফেরশতার 
িনেদ2 েশ মিরয়মেক ¶ী িহসােব eহণ কেরিছেলন। তেব মিরয়ম তার 
পুেXর জ® না -দওয়া পয2w -জােসফ তাঁর সােথ -যাগ -দন িন 
”(ম)াট ১: ২৪-২৫) ¤cত, -জােসফ করা হয়িন -যৗন 
সaক2  পয2w -মির সে� পের যীK জ®eহণ 
কেরন। -সখােন িছল -কান ^িলl -য পের সীমাবqতা। 

ছাড়াও, বাইেবেল এমন অেনক জায়গা রেয়েছ -যখােন সা 
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40. 
1 তীমিথয় 2: 5-6 

     5. জন) একমাX ঈhর আেছন, এবং -সখােন এক আ³াহ ও 
পুLষ, মানুেষর মেধ) মধ)¢ iীc   যীK,   6. সব জন) মুিkর মূল) 
িহেসেব িনেজেক িদেলন,   যা যথাযথ সমেয় .দ| সাT)। 

লT) কLন -য মধ)¢তাকারী মিরয়ম নন, -পাপ 
নন, পুেরািহত নন, িশTক নন; -দবদতূ নয়; একমাX µবধ 
এেজ, হেলন যীK িi/। ( >যাহন 14: 6; >Nিরত 
4:12 ) এছাড়াও, -যমন -লনেদেনর করেত পারেব না   এবং করা 
উিচত নয় অেথ2র জন) µতির করা। (>Nিরত 13: 38-39, 1 
কির:ীয় 3: 8-15; 1 জন 1: 7-9 এবং 2: 1-2 এবং 12 ) 

সংেযাজন অNামািণক বই 
বাইেবল সaেক2  ক)াথিলক এবং অথ2ড� িগজ2 া 

আেরকP ^Lnপূণ2 ভুল ধারণা -য 1546 সােল, -.ােট/)া, 
.িতি~য়া িহেসেব, 14 পুিtকা̂ েলা বাইেবল বলা -যাগ করা হয় িন 
হয় অ.ামাণ) রচনা, -কাথায় -পল িকছু জন) সমথ2ন তােদর -r¥াচারী 
িবhােসর। এই বই ি̂ল পুরাতন -ট/ােম, এবং িনউ 
-ট/ােমে,র   মেধ) , িi/পূব2 425 -থেক 45 িi/ােlর 
মেধ)। িছল তারা িলেখেছন সaেক2  একP িনিদ2c সমেয়র 100 
বছর। এই বই ি̂ল নীেচ তািলকাভুk করা হেয়েছ: 
     অ%ােপাি}ফল বই   অধ%ায়  আয়াত 
1. -টািবট : (250-175 িবিস )                14  244            
2.  -জ উিদত জ : (175-110 িi/পূব2 ) 16     339               
3.  এ¢াের সংেযাজন: (180-145 িবিস)  7  108     
4.  1 ম মা িসকািবস : (103-63 িবিস )  16    924 
5. 2 এনিড ম)াকািবজ: (@ 100 িবিস)  15     555  
6.  সেলামন এর [ান (150-40 িবিস)  19    435   
7.  ইÐÑাি/কাস : (িi/পূব2 190)  51  1391  
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লT) কLন -য মধ)¢তাকারী মিরয়ম নন, -পাপ 
নন, পুেরািহত নন, িশTক নন; -দবদতূ নয়; একমাX µবধ 
এেজ, হেলন যীK িi/। ( >যাহন 14: 6; >Nিরত 
4:12 ) এছাড়াও, -যমন -লনেদেনর করেত পারেব না   এবং করা 
উিচত নয় অেথ2র জন) µতির করা। (>Nিরত 13: 38-39, 1 
কির:ীয় 3: 8-15; 1 জন 1: 7-9 এবং 2: 1-2 এবং 12 ) 

সংেযাজন অNামািণক বই 
বাইেবল সaেক2  ক)াথিলক এবং অথ2ড� িগজ2 া 

আেরকP ^Lnপূণ2 ভুল ধারণা -য 1546 সােল, -.ােট/)া, 
.িতি~য়া িহেসেব, 14 পুিtকা̂ েলা বাইেবল বলা -যাগ করা হয় িন 
হয় অ.ামাণ) রচনা, -কাথায় -পল িকছু জন) সমথ2ন তােদর -r¥াচারী 
িবhােসর। এই বই ি̂ল পুরাতন -ট/ােম, এবং িনউ 
-ট/ােমে,র   মেধ) , িi/পূব2 425 -থেক 45 িi/ােlর 
মেধ)। িছল তারা িলেখেছন সaেক2  একP িনিদ2c সমেয়র 100 
বছর। এই বই ি̂ল নীেচ তািলকাভুk করা হেয়েছ: 
     অ%ােপাি}ফল বই   অধ%ায়  আয়াত 
1. -টািবট : (250-175 িবিস )                14  244            
2.  -জ উিদত জ : (175-110 িi/পূব2 ) 16     339               
3.  এ¢াের সংেযাজন: (180-145 িবিস)  7  108     
4.  1 ম মা িসকািবস : (103-63 িবিস )  16    924 
5. 2 এনিড ম)াকািবজ: (@ 100 িবিস)  15     555  
6.  সেলামন এর [ান (150-40 িবিস)  19    435   
7.  ইÐÑাি/কাস : (িi/পূব2 190)  51  1391  
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41. 
8. 1 ম এজÒা : (@ 150 িবিস)  9    447  
9. ২ য় এজÒা : (70-135 িবিস)  16  874    
10. বাLচ: (200 িবিস)        6   213               
11. মােনসার .াথ2না : (150-50 িবিস)  1  15 
12.  িতন যুবেকর গান (এম। 167-163) 1  68 
13. সুসা�া: (@ 100 িবিস)  1  64 
14 । -বল এবং Òাগন:(150-100 িবিস) 1    42 

ক)াথিলকেদর 14 অ)ােপাি~ফল বই^িলেত 173 
অধ)ায়, 5,719 -Óােক এবং 155,875 শl রেয়েছ। এর মেধ) 
কেয়কP বইেয় ই§দীেদর ইিতহাস বণ2না করা হেয়েছ, 
অন)িদেক ই§িদেদর গÏ ও িকংবদিw রেয়েছ। 

তেব িযK িi/, তাঁর িশষ)রা, বা .াচীন িবhাসীরা 
বা বাইেবল .দ| ই§িদরা কখনই এই -লখা^িলেক 
divineিশক অনু.ািণত বই িহসােব -দেখিন এবং তােদর 
িবhাস বা অনুশীলনেক সমথ2ন করার জন) তােদর কতৃ2 nেক 
.েয়াগ কের িন। ঐিতহ) এবং এই অwভু2 িk অ)ােপাি~ফল 
-লখা যা হয় বাইেবল সে� সমান ভােব এবং ঈhেরর শl 
িহসােব -মেন মেধ) -থেক বাইেবল এবং িগজ2 া, এই িযK িiে/র 
িন�িলিখত শl একP ¤c লÉন: 

Nকািশত বাক% 22: 18-19 
     18.  আিম যার যার কথা Kেন .েত)কেক সতক2  কের 
িদি²  এই বইেয়র ভিবষ)Oাণী: যিদ -কউ যুk কের  আ³াহ 
তােদরেক মহামারী -যাগ করেবন  এই বইেত বিণ2ত, 19.   এবং 
যিদ -কউ  বইেয়র শl^িল -থেক দেূর সের যায় এই 
ভিবষ)Oাণী, সৃিcকত2 াhর তার অংশ -কেড় -নেবন  জীবেনর 
গাছ এবং পিবX শহের, যা  ̉তেব িi/ধেম2র KL -থেকই এই 
    এই বইেয় বিণ2ত। 
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42. 
"অ)ােপাি~ফল" বই eহণ করা হয়িন। “আিম -য আ[া 
িদি² তােত তুিম িকছুই -যাগ করেব না এবং যতTণ না 
আিম সদা.ভুর -য আেদশ -তামােক িদেয়িছ তা পালন না 
করা পয2w তুিম তা Ôাস করেব না।” (িOতীয় িববরণ 4:2) 
যাইেহাক, এ 1546, কাউি¡ল -«, ,  14 "অ.ামািণক" বই 
বাইেবল জেুড়েছ এবং -রামান ক)াথিলক চাচ2  Oারা গৃহীত 
হয়। তেব .াথিমক ই§িদ এবং িi/ানেদর মেধ) -কউই 
"অ)ােপাি~ফল" বই^িলেক thehেরর বাক) িহসােব eহণ 
কেরিন। এই 14 বই নামক বাইেবল ব)াপক পিরিধর মেধ) 
অ.ামাণ) রচনা আজ এর "ক)ানন" Oারা .ত)াখ)াত 
হেয়েছ।   P -হস বই^িল িi/ান এবং ই§িদেদর "ক)ােনািনকাল" 

বই^িলেত কখনই অwভু2 k িছল না ।               
অ%ােপাি}ফা Nত%াখ%ান করার কারণ~িল 

ঘ। 
অ)ােপাি~ফা শেlর সহজ অথ2 "লুকােনা বা লুকােনা"; তেব 
িOতীয় শতাlীর -শেষ, এর আTিরক অথ2 "জাল" িহসােব 
পিরিচিত লাভ কের। এP অভ)wরীণ -থেক -বাঝা যাে² 
------------ 
উ�ােরর বাইেবল হ)াÈবুক , পৃ_া। 70 

এবং বািহ)ক .মাণ যা -লখক ছÕনাম ব)বহার 
কেরেছন। িকছু বইেয়র ছÕনাম রেয়েছ এবং এর মেধ) কেয়কP 
বইেত ই§িদেদর �পকথার গÏ ও িকংবদিw রেয়েছ এবং বাইেবল 

অনুসাের এ জাতীয় বই অনু.ািণত বেল িবেবিচত হয় না । 
( 1. Tেমা >তামার 1: 4, 1. Tেমািথ 4: 7, 
2. Tেমািথ 4: 4, িততাস 1:14, 2 >পাষা 1:16 )।   
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বাইেবল জেুড়েছ এবং -রামান ক)াথিলক চাচ2  Oারা গৃহীত 
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43. 
ঘ। 

এই বই^েলা িছল অwভু2 k করেবন মেধ) ওÖেট  
/ােম, এর "ক)ানন"। অ)ােপাি~ফা বই^িল .থম চাচ2  বা ওÖ 
-ট/ােমে,র অংশ িছল না । িতনP হয়  িবভােগ এখনও ই§দী 
Oারা ব)বsত জন) ওÖ -ট/ােম,: -তারাহ (তওরাত), নবী 
(এন ই), এবং -জবুর (েকতুিবম), িক{ এই অwভু2 k না 
হয় -কান অ)ােপাি~ফল ঠ বই। ̉ বই অ.ামাণ) রচনা নামক 
িনউ -ট/ােম, একা�তার বই নয় বাইেবল, িক{ তারা ই§িদ 
সািহত) ওÖ -ট/ােম, সমেয়র একা�তার একা�তার বই 
আেছ। ই§িদ ধম�য় -নতারা কখনও অ)ােপাি~ফা efেক hিরক 
অনুে.রণা িহসােব eহণ কেরনিন এবং -স^িল তােদর মি°ের 
িনেয় যানিন বা তােদর ধম�য়  

-সবার জন)  ব)বহার  কেরনিন। ই§িদরা কখনই eহণ 
কের িন বই hেরর শl িহসােব এই বই ।  

ঘ। 
যীK ও িiে/র -.িরতরা অ)ােপাি~ফল বই^িল 

জানেতন, তেব তারা ওÖ -ট/ােমে,র (অথ2াত তাওরাত, 
সাম ও নবী (ভাববাদীেদর) 2,559 বার উqৃত কেরিছেলন , 
যিদও তারা িনউ -ট/ােমে, একবারও অ)ােপাি~ফােক 
উqৃত কেরন িন । িi/ এবং তাঁর -.িরতরা জানেতন 
অ.ামাণ) রচনা িক{ িযK ও তাঁর -.িরতরা 
কখনও কখনও -থেক উqৃত এই অ.ামাণ) রচনা ঠ -লখা। 

ঘ। 
এই -লখা^িল সৃিcকত2 াhেরর শl বেল দািব কের 

না। এছাড়াও, এই -লখা^িলর -কানও 
ই§িদ ভাববাদীর সােথ -কানও সaক2  -নই এবং এই বই^িল 
কখনই hেরর Oারা অনু.ািণত িহসােব িবেবিচত হেত পাের 
না। ম যারা দািব আধ)াি�ক কতৃ2 পT আেছ ক)াথিলক 
চাচ2  রােজ)র -য  বই ঈhেরর Oারা অনু.ািণত করা হয় না। (2 
িনব� 2:23 এবং 15:38)  
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ই§িদ ভাববাদীর সােথ -কানও সaক2  -নই এবং এই বই^িল 
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44. 
৫। 

অ.ামাণ) রচনা iীc পর .থম চার শতাlী উে³খ 
করা হয় না। এই 14 P বই " কানন আইিমক " 

বইেয়র ক)াটালগPেত অwভু2 k নয় । মৃতু)র পর -জরম ই (345-
420), িকছু পাদির িযিন তাঁর ল)াPন -থেক 
উপকৃত অÓীল ই তার কাজ এইসব অ.ামািণক বই এখেনা 
-যাগ কেরিন। ̉  িক{ -জরম এর উপর মতামত অ)ােপাি~ফল 
িন��প : "এই বই^েলা বাইেবল একP অপিরহায2 অংশ নয়; 
িক{ এP িশTার জন) উপেযাগী হেত পাের" িতিন এও ¤c 
কের িদেয়িছেলন -য ' িতন তLণ পুLষেদর গান ' এবং ' -বল ও 
Òাগন ' িশেরানােমর বই^িল -কবল গÏ িছল  

।। 
অ.ামািণক বই মেধ) ওÖ ও িনউ নীরব সমেয়র 

মেধ) -লখা হেয়েছ , ( .ায় মেধ) 425 িবিস ও 45 িi/াl )। এই 
সময়কােল, সৃিcকত2 া'shেরর ভাববাদীরা নীরব 
িছেলন। মেত মালািখ 3: 1 , ওÖ -ট/ােম, -শষ বইP -শষ 
এবং চূড়াw নবী আেগ অবশ)ই আসার 
-চcা আিবভ2 াব -মিসয়াহ (iীc) জন হেত িছল বাি8xদাতা ! অন) 
কথায়, hেরর পিবX ধম2ef^িলর মেধ) (ভিবষ)Oাণীমূলক শl 
িহসােব) অ)ােপাি~ফল বই^িল অwভু2 k করার জন) -কানও 
সময় বা ¢ান -নই।  

7। 
িহ× ওÖ  -ট/ােমে,র  "ক)ানন"  িi/পূ  ব2  
425 সােল সaূণ2 হেয়িছল , তেব অ)ােপাি~ফল বই^িল 
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িছল জাল । .থম খৃ/ান বাবারা যারা িহ× "ক)ানন 
জানত " পির�ারভােব .ণীত একP পাথ2ক) মেধ)       

 "ক)ানন" বই এবং অ)ােপাি~ফল ঠ বই। -মিলেটা (ঘ। 
170 িi), সাি¿2 (এর আজেকর eােম iীc িবhাসীেদর -নতা), 
-জLজােলম (িi 313-386), এবং এর িসিরল  (িi 345-
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46.  
-বিসক িi/ান িশTা। যাইেহাক, -স যাইেহাক ক)াথিলক এবং 

-.ােট/)া, স±দায় ি̂লর মেধ) পাথ2ক) করার কারণ গঠন কের । 
পােজ8 টির Tিচং 

593 সােল, "পুিরেগটির" পড়ােনা KL হেয়িছল; 1439 
সােল এই মতবাদ সরকারী হেয় ওেঠ। (আইন 1030-1032) িক{ 
বাইেবেল এ জাতীয় িশTা বা পদ -নই। এই িশTণ 
"অ)ােপাি~ফল" বই -থেক -নওয়া হেয়েছ। িক{ এই 
"অ.ামািণক" বই না হয় গৃহীত -থেক iীcধম2 KLেত। ( িnতীয় 
িববরণ 4: 2, Nকাশ 22: 18-19 ) 

-কান দিৃcেকাণ -থেক ত� "য¬ণােভাগ" সােথ 
সামÃস) -নই িশTা বাইেবল। বাইেবল অনুসাের: " এবং -যমন 
মানুেষর জন) একবার মৃতু)বরণ করা হয় ©ক -তমিন 

িবচার হয় ।"  ( ইpীয় ৯:২:27 ) 
ক%াথিলক >দখুন য�ণােভাগ এর : 

"যারা সৃিcকত2 াhেরর ব�ুn এবং কৃপায় মারা যায়, 
তেব এখনও পুেরাপুির Kq হয় না , তারা জা�াত সুখ .েবশ 
করেত .েয়াজনীয় পিবXতা অজ2 েনর জন) মৃতু)র পের একP 
Kিq লাভ কের , যিদও তারা িচরwন গ)ারাি,যুk রেয়েছ 

9. 
অ.ামাণ) রচনা বই রেয়েছ অেনক ঐিতহািসক 

-ভৗেগািলক ও কালানু~িমক �P এবং হয় আিম যত 
ভিবষ)Oাণীপূণ2 না এন "ক)ানন" -লখা। অ)ােপাি~ফা এমন 
অেনক^িল িবষয় িশTা -দয় যা বাইেবেলর সােথ 
িবেরাধী। উদাহরণ r�প: 
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47. 
ক) জন) .াথ2না ঘ : 2 মা  একP -মৗমািছ 12: 40-46  -দখেত । ইÂীয় 
9:27 খ) এস ইউহাইড অনুেমািদত : 2 মা িসিস একP -মৗমািছ 14: 
41-46 -দখেত । 1 কিরfীয় 3: 16-17  গ) দান কের তপস)া ও 
-মাT অজ2 ন হয়      িভTা : -টািবট ৪:১১, -দখুন। ইিফষীয় 2: 8-9 
এবং  Pটু এস 3: 5-6। 

এই অ)ােপাি~ফল অংেশর KধুমাX একP Oারা 
.ভািবত হয় কেয়ক ত�^েলার মেধ) পদ এর িবhাস।    এই^েলা 
একP আকষ2ণীয় ইিতহাস গঠন িক{ পিরবত2 ন করেবন না 
 শািw। (পৃ_া 258, নং 1030) । "চাচ2  
কল য¬ণােভাগ একP মেনানীতেদর চূড়াw পিরেশাধন, 
হয় জাহা�ােমর ... এর িকছু শািt আেছ -থেক সaূণ2 িভ�" 
(পৃ। 258, -কান। 1031)   

তারা বেল, "এটা িবhাস করা দরকার -য িবচােরর 
আেগ িকছু সংিT8 পাপ Kqকর আ^েনর মধ) িদেয় যােব, 
কারণ -হ ও সত) -য িনেজই বেলেছ -য 
-য -কউ পিবX আ�ােক অিভশাপ -দয় তােক এই পৃিথবীেত বা 
Tমা করা হেব না। পেরর জীবন। " ( ম%াথু 12:31 ) । এ 
-থেক আমরা এই সত)P অনুমান করেত পাির -য এই 
পৃিথবীেত িকছু পাপ Tমা করা হেয়েছ এবং িকছুেক পরকােল 
Tমা করা হেয়েছ। ' ( পৃ । 258, -কান। 1031)   

বাইেবল >দখুন: 
শা¶ অনুসাের, hেরর দান rগ2রােজ) অনw জীবন। -যেহতু 
যারা িi/েক িবhাস কের তারা iীেcর রk Oারা ধািম2ক 
.িতপ� হয়, তাই যােদর জীবন উপহার রেয়েছ তােদর 
কারওইই নতুন ন)ায়স�ত হওয়ার দরকার -নই। খাঁP বলা 
জায়গার অিtn -বাঝােনা iীcেক ~ুেশর উপের আমােদর 
পােপর জন) রk ঝরােনা এবং অপয2া8 রk µতির করা 
ছাড়া আর িকছু নয়। 
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এবং  Pটু এস 3: 5-6। 

এই অ)ােপাি~ফল অংেশর KধুমাX একP Oারা 
.ভািবত হয় কেয়ক ত�^েলার মেধ) পদ এর িবhাস।    এই^েলা 
একP আকষ2ণীয় ইিতহাস গঠন িক{ পিরবত2 ন করেবন না 
 শািw। (পৃ_া 258, নং 1030) । "চাচ2  
কল য¬ণােভাগ একP মেনানীতেদর চূড়াw পিরেশাধন, 
হয় জাহা�ােমর ... এর িকছু শািt আেছ -থেক সaূণ2 িভ�" 
(পৃ। 258, -কান। 1031)   

তারা বেল, "এটা িবhাস করা দরকার -য িবচােরর 
আেগ িকছু সংিT8 পাপ Kqকর আ^েনর মধ) িদেয় যােব, 
কারণ -হ ও সত) -য িনেজই বেলেছ -য 
-য -কউ পিবX আ�ােক অিভশাপ -দয় তােক এই পৃিথবীেত বা 
Tমা করা হেব না। পেরর জীবন। " ( ম%াথু 12:31 ) । এ 
-থেক আমরা এই সত)P অনুমান করেত পাির -য এই 
পৃিথবীেত িকছু পাপ Tমা করা হেয়েছ এবং িকছুেক পরকােল 
Tমা করা হেয়েছ। ' ( পৃ । 258, -কান। 1031)   

বাইেবল >দখুন: 
শা¶ অনুসাের, hেরর দান rগ2রােজ) অনw জীবন। -যেহতু 
যারা িi/েক িবhাস কের তারা iীেcর রk Oারা ধািম2ক 
.িতপ� হয়, তাই যােদর জীবন উপহার রেয়েছ তােদর 
কারওইই নতুন ন)ায়স�ত হওয়ার দরকার -নই। খাঁP বলা 
জায়গার অিtn -বাঝােনা iীcেক ~ুেশর উপের আমােদর 
পােপর জন) রk ঝরােনা এবং অপয2া8 রk µতির করা 
ছাড়া আর িকছু নয়। 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. 
জন 19:30 

     যীK টক ওয়াইন -পেয়িছেলন, িতিন  িতিন বলেলন, “-শষ 
হেয়েছ,” এবং -স মাথা নীচু করল   এবং তার আ�া ত)াগ। 

>রামানস 5:18 
     অতএব, এক অপরাধ িহসােব -নতৃেn  সমt পুLেষর জন) 
িন°া, তাই একP কাজ   ধািম2কতা ন)ায)তা এবং জীবন 
বােড়  সমt পুLেষর জন)। 

>রামীয় 5: 9 
   -যেহতু, এখন, আমরা এখন িছলাম তাঁর রk Oারা ন)ায), আরও 

অেনক িকছু আমরা তাঁর Oারা hেরর -~াধ -থেক রTা পাই । 
ইpীয় 9: 11-12 

      ১১. িক{ যখন িi/ উ¥ িহসােব উপি¢ত হেলন 
      আগত ভাল িজিনস^িলর পুেরািহত,  তারপের বৃহ|র এবং 
আরও িনখঁুত মাধ)েম  তাঁবু (হাত িদেয় µতির করা হয় না, 
তা নয়, এই সৃিc) 12. িতিন একবাের .েবশ করেলন  পিবX 
¢ান^িলেত, .ভুর Oারা নয়  ছাগল ও বাছুেরর রk 
িকw  তাঁর িনেজর রk, এইভােব িচরwন সুরিTত মুিk. 

ইpীয় 10:12 এবং 14 
     12. িক{ যখন িi/ সব2কােলর জন) .tাব 
কেরিছেলন   পােপর জন) একক ত)াগ, িতিন মাPেত 
বেসিছেলন   hেরর ডান হাত,   14.  একক Oারা  µনেবদ) িতিন 
সব2কােলর জন) িনখঁুত কেরেছন   যারা পিবX করা হে²। 

পয8েবCণ: 
  ক)াথিলকরা িন�িলিখত িববৃিত িদেয় পুগ2াির সaেক2   তােদর 
মতামত সমথ2ন কের : 
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49. 
"যিদ -কানও ব)িk বেল -য ন)ায়িবচােরর 
অনুeহ .া8 হেয়েছ , তেব যারা অনুত8 হয় তােদর 
অপরাধ িচরতের মুেছ -ফলা হয় এবংঅপরাধী ণ^িল সaূণ2�েপ 
িবলু8 হেয় যায় , এবং খ rেগ2র রােজ) .েবেশর পূেব2 -য -কউ 
বেল -য -স .েবশ করেব না যিদ দিুনয়ােত অ¢ায়ী শািt 
িহসােব পােগ2টিরয়ায়, িতিন যিদ অিভবাদন কেরন তেব িতিন 
( িতিন িচরকােলর জন) অিভশ8) হেবন না । "(কাউি¡ল অব 
-«,, জাজেম, অন এে�ানােরশন, এিড। 1547, ক)ানন 30) 

-রামান ক)াথিলক চাচ2  মেত, এটা বলেত -য, ঈhেরর 
অনুeহ পিরXােণর জন) যেথc এবং µবধম2) -য িবhাসী হয় -বিশ 
সুরিTত! 

িবKqবাদী মতবাদ -কবল বাইেবেলর িবLেq 
মতবাদ নয়, এP eীক -পৗ|িলকতা -থেক -নওয়া eীক 
ধম2ত�িবদেদর কাছ -থেক -নওয়া একP 
মতবাদও। য¬ণােভাগ িবষয় িন�িলিখত উqৃিত বই -থেক 
-নয়া হয় িi/ীয় চােচ2 র অিভধান । ( পৃ_া 797, নং 814) 
  

•        যিদও টাটু8 িলয়ান (িi 160-220) মৃতেদর জন) 
.াথ2না করা .থম ধম2ত�িবদেদর মেধ) একজন, িতিন 
rীকার কেরিছেলন -য মৃতেদর জন) .াথ2না করা শাে¶র 
িভি|েত নয়। 
•        >�েমQ আেলকজাি�য়া (িi 150-220) যারা 
ভিবষ)ৎ জীবন সামেন পাবক আ^েন মৃতু) িবছানার 
উপর থাকা আশীব2ােদর কথা বেল। তৃতীয় শতাlীর 
-গাড়ার িদেক িগজ2 ায়, ব)াপP/-পরবত� পােপর পিরণিত 
িনেয় আেলাচনা KL হেয়িছল। এই আেলাচনার ফলr�প 
-য দিৃcভি� .কাশ -পেয়িছল তা হ'ল "মৃতু)র পের 
-শাধক"। এই িভউP িÑেমে,র সমেয় িমশেরর 
আেলকজািUয়ায় রাখা হেয়িছল । 
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( িতিন িচরকােলর জন) অিভশ8) হেবন না । "(কাউি¡ল অব 
-«,, জাজেম, অন এে�ানােরশন, এিড। 1547, ক)ানন 30) 

-রামান ক)াথিলক চাচ2  মেত, এটা বলেত -য, ঈhেরর 
অনুeহ পিরXােণর জন) যেথc এবং µবধম2) -য িবhাসী হয় -বিশ 
সুরিTত! 

িবKqবাদী মতবাদ -কবল বাইেবেলর িবLেq 
মতবাদ নয়, এP eীক -পৗ|িলকতা -থেক -নওয়া eীক 
ধম2ত�িবদেদর কাছ -থেক -নওয়া একP 
মতবাদও। য¬ণােভাগ িবষয় িন�িলিখত উqৃিত বই -থেক 
-নয়া হয় িi/ীয় চােচ2 র অিভধান । ( পৃ_া 797, নং 814) 
  

•        যিদও টাটু8 িলয়ান (িi 160-220) মৃতেদর জন) 
.াথ2না করা .থম ধম2ত�িবদেদর মেধ) একজন, িতিন 
rীকার কেরিছেলন -য মৃতেদর জন) .াথ2না করা শাে¶র 
িভি|েত নয়। 
•        >�েমQ আেলকজাি�য়া (িi 150-220) যারা 
ভিবষ)ৎ জীবন সামেন পাবক আ^েন মৃতু) িবছানার 
উপর থাকা আশীব2ােদর কথা বেল। তৃতীয় শতাlীর 
-গাড়ার িদেক িগজ2 ায়, ব)াপP/-পরবত� পােপর পিরণিত 
িনেয় আেলাচনা KL হেয়িছল। এই আেলাচনার ফলr�প 
-য দিৃcভি� .কাশ -পেয়িছল তা হ'ল "মৃতু)র পের 
-শাধক"। এই িভউP িÑেমে,র সমেয় িমশেরর 
আেলকজািUয়ায় রাখা হেয়িছল । 
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50. 
•    আগি/ন (এিডিপ 354-430)। তাঁর িশTা ন)ায)তা 

মাধ)েম দেুভ2 াগ মেধ) জীবন পের। Kিqকর ধারণাP 
পি�েম ছিড়েয় পেড়  (ইতািল) এবং পি�ম 
আিËকার সে� এর এর  অগাি/ন এবং -eগির দ) -eট। 

•   -eগির দ) -eট (এিড 540-604) 590-604 এর 
মেধ) িতিন িছেলন -রােমর িবশপ, অথ2াৎ -রােমর 
-পাপ। Oারা িনি�ত য¬ণােভাগ িশTার এটা পি�মী িবেhর 
ছিড়েয়, এবং এই িশTা িদি²েলন জনি.য় এবং উ�ত। 

                  -Ùেটা (ম)ােজ,া) (427-347 িবিস)। িতিন অিফ2 য়ােসর 
িশTা সaেক2  কথা বেলেছন। “এই -লােকরা ধনী -লােকর 
Oাের আেস, এবং তারা তােক -বাঝােনার -চcা কের -য 
তােদর মেধ) .চুর শিk রেয়েছ। তােদর দািব -য এই শিk 
rগ2 -থেক এেসেছ এবং এই শিkর জন) ধন)বাদ, তােদর 
ত)াগ এবং .াথ2না একP িবেশষ কায2কািরতা রেয়েছ। এই ত)াগ 
ও িবেশষ .াথ2নার মাধ)েম তারা বেল -য একজন ব)িk 
তার পূব2পুLষ এবং মৃত আ�ীয়েদর Oারা করা অপরাধেক 
.িত¢াপন কেরেছ…। এই িশTার -গাপনীয়তা ভিবষ)েতর 
িবেhর দদু2শা -থেক আমােদর বাঁচায়। এই অপরাধ^িল সaেক2  
যিদ িকছু না করা হয় তেব মৃতেদর ভয়াবহ পিরণােম শািt 
-দওয়া হেব। "( ম)ান এবং তাঁর shর , পৃ_া 127) 

 >রাযার ওয়ািজব 
•        998 সােল, K~বাের -রাজা রাখা বাধ)তামূলক 

হেয় পেড়। (আইন 1251) বাইেবেল উপবাস রেয়েছ, 
তেব এর সােথ -কানও বাধ)বাধকতা -নই; এP 
করার জন) িনিদ2c সময় -নই; এPর জন) -কানও 
িনেদ2 িশকা -নই; এবং এPর জন) -কানও িনিদ2c 
সময়কাল -নই। পিবX আ�া িবhাসীেদর এই 
িববরেণ গাইড কের। ( ম%াথু 6: 16-18; লূক 18: 9-
14; কলসীয় 2: 15-23 )। 
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িশTা সaেক2  কথা বেলেছন। “এই -লােকরা ধনী -লােকর 
Oাের আেস, এবং তারা তােক -বাঝােনার -চcা কের -য 
তােদর মেধ) .চুর শিk রেয়েছ। তােদর দািব -য এই শিk 
rগ2 -থেক এেসেছ এবং এই শিkর জন) ধন)বাদ, তােদর 
ত)াগ এবং .াথ2না একP িবেশষ কায2কািরতা রেয়েছ। এই ত)াগ 
ও িবেশষ .াথ2নার মাধ)েম তারা বেল -য একজন ব)িk 
তার পূব2পুLষ এবং মৃত আ�ীয়েদর Oারা করা অপরাধেক 
.িত¢াপন কেরেছ…। এই িশTার -গাপনীয়তা ভিবষ)েতর 
িবেhর দদু2শা -থেক আমােদর বাঁচায়। এই অপরাধ^িল সaেক2  
যিদ িকছু না করা হয় তেব মৃতেদর ভয়াবহ পিরণােম শািt 
-দওয়া হেব। "( ম)ান এবং তাঁর shর , পৃ_া 127) 

 >রাযার ওয়ািজব 
•        998 সােল, K~বাের -রাজা রাখা বাধ)তামূলক 

হেয় পেড়। (আইন 1251) বাইেবেল উপবাস রেয়েছ, 
তেব এর সােথ -কানও বাধ)বাধকতা -নই; এP 
করার জন) িনিদ2c সময় -নই; এPর জন) -কানও 
িনেদ2 িশকা -নই; এবং এPর জন) -কানও িনিদ2c 
সময়কাল -নই। পিবX আ�া িবhাসীেদর এই 
িববরেণ গাইড কের। ( ম%াথু 6: 16-18; লূক 18: 9-
14; কলসীয় 2: 15-23 )। 
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51. 
আধ%াি�ক Nাথ8না মুখs 

•        1090 সােল, একP জপমালা সে� .াথ2না KL। এই 
.াথ2না^িল ef^িলেত .দিশ2ত হবার সােথ পুনরাবৃি| 
হেয়িছল। (আইন ২ 276.৩ এবং ৮34৩.১) বাইেবল 
আনু_ািনকতা, অসার এবং সরকারী ধম�য় আচােরর 
িবLেq। ( ম%াথু:: ৫-১৫; জন ৪:২৪; ইিফষীয় :18:১৮; 
জডু ১:২০) 
>জরা আদালত 
       আিম এন 1184 -জরা আদালত যারা ক)াথিলক চােচ2 র 
ত�^েলার িবেরািধতা জন) -ভেরানা কাউি¡ল Oারা 
.িতি_ত হেয়িছল, এবং 5-15 িমিলয়ন -লাক িনয2াতন ও 
পিবX -রামান ক)াথিলক চাচ2  পেT িনহত 
হেয়েছ।   (আইন নং 751)। 
•               1215 সােল এই ইেভ,^িল -কােডড এবং চতুথ2 
লটারান কাউি¡ল Oারা .চািরত হেয়িছল। (আইন 1371) 
তবুও এই ি~য়া^িল বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী। বাইেবল 
বেল "আপনার শ�েদরেক ভালবাস"   
•        মাক8  10:19 ... আপিন আ[া^িল জােনন: 

'খুন -কােরা না, ব)িভচার কেরা না, চুির করেব না, িমথ)া 
সাT) -দেব না, .তারণা করেব না, -তামার বাবা ও 
মােক স¾ান করেব।' 
•        লূক: ২-30-৩০ … .. "তেব আিম যারা Kিন 
তােদর বলিছ, -তামার শ�েদর ভালেবস, যারা -তামােক 
ঘৃণা কের তােদর .িত ভাল ব)বহার কর, 
•        >রামীয় 12: 9-20… .. যারা আপনােক তাড়ান 

তােদর আশীব2াদ কLন; আশীব2াদ কLন এবং 
তােদর অিভসaাত করেবন না ... খারােপর জন) 
কাউেক Tিতপূরণ -দেবন না, তেব সবার সামেন যা 
স¾ানজনক তা করার িচwাভাবনা কLন। 

•  
 

 

51. 
আধ%াি�ক Nাথ8না মুখs 

•        1090 সােল, একP জপমালা সে� .াথ2না KL। এই 
.াথ2না^িল ef^িলেত .দিশ2ত হবার সােথ পুনরাবৃি| 
হেয়িছল। (আইন ২ 276.৩ এবং ৮34৩.১) বাইেবল 
আনু_ািনকতা, অসার এবং সরকারী ধম�য় আচােরর 
িবLেq। ( ম%াথু:: ৫-১৫; জন ৪:২৪; ইিফষীয় :18:১৮; 
জডু ১:২০) 
>জরা আদালত 
       আিম এন 1184 -জরা আদালত যারা ক)াথিলক চােচ2 র 
ত�^েলার িবেরািধতা জন) -ভেরানা কাউি¡ল Oারা 
.িতি_ত হেয়িছল, এবং 5-15 িমিলয়ন -লাক িনয2াতন ও 
পিবX -রামান ক)াথিলক চাচ2  পেT িনহত 
হেয়েছ।   (আইন নং 751)। 
•               1215 সােল এই ইেভ,^িল -কােডড এবং চতুথ2 
লটারান কাউি¡ল Oারা .চািরত হেয়িছল। (আইন 1371) 
তবুও এই ি~য়া^িল বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী। বাইেবল 
বেল "আপনার শ�েদরেক ভালবাস"   
•        মাক8  10:19 ... আপিন আ[া^িল জােনন: 

'খুন -কােরা না, ব)িভচার কেরা না, চুির করেব না, িমথ)া 
সাT) -দেব না, .তারণা করেব না, -তামার বাবা ও 
মােক স¾ান করেব।' 
•        লূক: ২-30-৩০ … .. "তেব আিম যারা Kিন 
তােদর বলিছ, -তামার শ�েদর ভালেবস, যারা -তামােক 
ঘৃণা কের তােদর .িত ভাল ব)বহার কর, 
•        >রামীয় 12: 9-20… .. যারা আপনােক তাড়ান 

তােদর আশীব2াদ কLন; আশীব2াদ কLন এবং 
তােদর অিভসaাত করেবন না ... খারােপর জন) 
কাউেক Tিতপূরণ -দেবন না, তেব সবার সামেন যা 
স¾ানজনক তা করার িচwাভাবনা কLন। 

•  
 

 

51. 
আধ%াি�ক Nাথ8না মুখs 

•        1090 সােল, একP জপমালা সে� .াথ2না KL। এই 
.াথ2না^িল ef^িলেত .দিশ2ত হবার সােথ পুনরাবৃি| 
হেয়িছল। (আইন ২ 276.৩ এবং ৮34৩.১) বাইেবল 
আনু_ািনকতা, অসার এবং সরকারী ধম�য় আচােরর 
িবLেq। ( ম%াথু:: ৫-১৫; জন ৪:২৪; ইিফষীয় :18:১৮; 
জডু ১:২০) 
>জরা আদালত 
       আিম এন 1184 -জরা আদালত যারা ক)াথিলক চােচ2 র 
ত�^েলার িবেরািধতা জন) -ভেরানা কাউি¡ল Oারা 
.িতি_ত হেয়িছল, এবং 5-15 িমিলয়ন -লাক িনয2াতন ও 
পিবX -রামান ক)াথিলক চাচ2  পেT িনহত 
হেয়েছ।   (আইন নং 751)। 
•               1215 সােল এই ইেভ,^িল -কােডড এবং চতুথ2 
লটারান কাউি¡ল Oারা .চািরত হেয়িছল। (আইন 1371) 
তবুও এই ি~য়া^িল বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী। বাইেবল 
বেল "আপনার শ�েদরেক ভালবাস"   
•        মাক8  10:19 ... আপিন আ[া^িল জােনন: 

'খুন -কােরা না, ব)িভচার কেরা না, চুির করেব না, িমথ)া 
সাT) -দেব না, .তারণা করেব না, -তামার বাবা ও 
মােক স¾ান করেব।' 
•        লূক: ২-30-৩০ … .. "তেব আিম যারা Kিন 
তােদর বলিছ, -তামার শ�েদর ভালেবস, যারা -তামােক 
ঘৃণা কের তােদর .িত ভাল ব)বহার কর, 
•        >রামীয় 12: 9-20… .. যারা আপনােক তাড়ান 

তােদর আশীব2াদ কLন; আশীব2াদ কLন এবং 
তােদর অিভসaাত করেবন না ... খারােপর জন) 
কাউেক Tিতপূরণ -দেবন না, তেব সবার সামেন যা 
স¾ানজনক তা করার িচwাভাবনা কLন। 

•  
 

 

51. 
আধ%াি�ক Nাথ8না মুখs 

•        1090 সােল, একP জপমালা সে� .াথ2না KL। এই 
.াথ2না^িল ef^িলেত .দিশ2ত হবার সােথ পুনরাবৃি| 
হেয়িছল। (আইন ২ 276.৩ এবং ৮34৩.১) বাইেবল 
আনু_ািনকতা, অসার এবং সরকারী ধম�য় আচােরর 
িবLেq। ( ম%াথু:: ৫-১৫; জন ৪:২৪; ইিফষীয় :18:১৮; 
জডু ১:২০) 
>জরা আদালত 
       আিম এন 1184 -জরা আদালত যারা ক)াথিলক চােচ2 র 
ত�^েলার িবেরািধতা জন) -ভেরানা কাউি¡ল Oারা 
.িতি_ত হেয়িছল, এবং 5-15 িমিলয়ন -লাক িনয2াতন ও 
পিবX -রামান ক)াথিলক চাচ2  পেT িনহত 
হেয়েছ।   (আইন নং 751)। 
•               1215 সােল এই ইেভ,^িল -কােডড এবং চতুথ2 
লটারান কাউি¡ল Oারা .চািরত হেয়িছল। (আইন 1371) 
তবুও এই ি~য়া^িল বাইেবেলর সaূণ2 িবেরাধী। বাইেবল 
বেল "আপনার শ�েদরেক ভালবাস"   
•        মাক8  10:19 ... আপিন আ[া^িল জােনন: 

'খুন -কােরা না, ব)িভচার কেরা না, চুির করেব না, িমথ)া 
সাT) -দেব না, .তারণা করেব না, -তামার বাবা ও 
মােক স¾ান করেব।' 
•        লূক: ২-30-৩০ … .. "তেব আিম যারা Kিন 
তােদর বলিছ, -তামার শ�েদর ভালেবস, যারা -তামােক 
ঘৃণা কের তােদর .িত ভাল ব)বহার কর, 
•        >রামীয় 12: 9-20… .. যারা আপনােক তাড়ান 

তােদর আশীব2াদ কLন; আশীব2াদ কLন এবং 
তােদর অিভসaাত করেবন না ... খারােপর জন) 
কাউেক Tিতপূরণ -দেবন না, তেব সবার সামেন যা 
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52. 
•        গালাতীয় 5: 19-21…। এখন মাংেসর কাজ 
¤c …। ঘৃণা, িবেভদ, িহংসা, -~ােধর িফট, rাথ2পর 
উ¥াকা¦া, িভ�মত, দলাদিল 
•        ইpীয় 10 : 30 … .. কারণ আমরা তােক জািন 
যারা বেলিছেলন, ".িতেশাধ আমার; আিম -শাধ করব। 
" এবং আবারও বেলিছেলন, ".ভু তাঁর -লাকেদর িবচার 
করেবন |" 
•        Nকািশত বাক% 22: 15… .. এর বাইের ��র এবং 
যাদকুর এবং -যৗন ব)িভচারী, খুিন এবং মুশিরকরা এবং 
যারা িমথ)া -.ম কের এবং অনুশীলন কের তারা। 

এর ফম8াল এি"িকউশন প%াটান8স 
ক%াথিলক চােচ8 র অনুস�ান আদালত 

• -জরা আদালত িছল আদালত ^িল মধ)যুগীয় ইউেরােপ 
ক)াথিলক চাচ2  Oারা .িতি_ত। িগজ2 ার দমনমূলক িচwার 
পqিতর িবেরািধতা করা .েত)কেকই এই আদালেত খুব 
কেঠার শািt -দওয়া হেয়িছল। 

•     একP .ধান -ফৗজদাির যারা -জরা Oারা িশরেÚদ করা 
   হেয়িছল, হেয়িছল বােক)র স�ালেনর পের -জরা -« -ত 
   উপ¢াপন কেরেছ। 
• The -য বি°েক মাথা িনেচ ~ুেশ -দওয়া হেয়িছল তােক 

.সািরত করা এবং তার tনবৃw -থেক KL কের nক করা  
•  সবেচেয় বড় য¬ণা উ�াবন এক ^িল -জরা এর 

"হয় বুল"। এই ষাঁড় -পট উপর টুিপ ধাতু গ©ত, রাখা 
হয় উপর অপরাধীর মত এবং তারপর টুিপ ব� করা 
হয়। ষাঁড়Pেক আ^ন ধিরেয় -দওয়ার সময় ভুনা ব°ী 
িচৎকার KL কের। এP ষাঁড়Pেক -শানায় এমন শl কের 
-তােল । ভেয়েসর তীÂতা অনুসাের, ব)িkর -দাষ কতটা 
তা -বাঝা যায়। ব)িk যিদ িচৎকার না কের মারা 
যায়, ব°ীর পিরবারেক বলা হয় -য -স একজন ভাল 
িi/ান ... 
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53. 
কেয়দীর পা, যার হাত-পা -বেঁধ আেছ, .থেম আ^েনর -গাড়া 
িদেয় িচি¼ত করা হেব, তারপের তারা Ûলw আ^েন ধরা 
পড়েব ... 
• একP একP পুনরায় ন িনয2াতেনর একP ঐিতহ)গত ফম2 
িছল। ইউেরাপীয় -দশ^িল আর যুq করার শ�েদর আর 
খঁুেজ পায় িন এবং রেkর জন) তােদর Tুধাত2  িছল 
আখড়ায়। Tুধাত2  ও িশকারী .াণীেক দাস ও যুqব°ীেদর 
-দওয়ার «)ােজিড দীঘ2কাল অব)াহত িছল। এই িতহ) এখনও 
-¤েনর .াণীেদর িবLেq পিরবিত2 ত উপােয় অব)াহত 
রেয়েছ।   
• িনয2াতন^িল -কবল তদেwর িসqােwর Oারা নয়, তােদর 
অ[তা Oারাও চালােনা হেয়িছল। এইভােব, অনুস�ােন, যা 
িব[ােনর িবকােশর িবেরািধতা কেরিছল, হাজার হাজার 
মানুেষর মৃতু)র কারণ হেয়িছল। -চহারা একজন ব)িkর যার 
শরীর মaীিড়ত িছল পড়িছল আর -লােকরা .ায় 
-ভেবিছলাম এটা ঈhর .দ| িছল। এP আমােদর কােছ এই 

মু§েত2  আকষ2ণীয় হেত পাের । তেব মধ)যুেগ মধ) বয়S 
ব)িkর ভাঙা পা তার মৃতু)র সমাথ2ক হেত পাের।   
• -দাষী ব)িkর অ¶ -জরা যাজক অনু~ম ব� কের 
িদেয়িছেলন ...   
•    -হ এন -জরা ~ম একজন ব)িkর খাক যারা পুিড়েয় করা 
হয় এবং মৃতু)দÈ কায2কর সংগৃহীত হেয়েছ। 
তদw কতৃ2 ক সব2ািধক শািt গৃহীত িছল আ^েন মারা এP 
িগজ2 া এবং অনুস�ােনর িবেরািধতাকারীেদর কােছও একP 

পাঠ -বাঝােনা হেয়িছল…। 
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-দওয়ার «)ােজিড দীঘ2কাল অব)াহত িছল। এই িতহ) এখনও 
-¤েনর .াণীেদর িবLেq পিরবিত2 ত উপােয় অব)াহত 
রেয়েছ।   
• িনয2াতন^িল -কবল তদেwর িসqােwর Oারা নয়, তােদর 
অ[তা Oারাও চালােনা হেয়িছল। এইভােব, অনুস�ােন, যা 
িব[ােনর িবকােশর িবেরািধতা কেরিছল, হাজার হাজার 
মানুেষর মৃতু)র কারণ হেয়িছল। -চহারা একজন ব)িkর যার 
শরীর মaীিড়ত িছল পড়িছল আর -লােকরা .ায় 
-ভেবিছলাম এটা ঈhর .দ| িছল। এP আমােদর কােছ এই 

মু§েত2  আকষ2ণীয় হেত পাের । তেব মধ)যুেগ মধ) বয়S 
ব)িkর ভাঙা পা তার মৃতু)র সমাথ2ক হেত পাের।   
• -দাষী ব)িkর অ¶ -জরা যাজক অনু~ম ব� কের 
িদেয়িছেলন ...   
•    -হ এন -জরা ~ম একজন ব)িkর খাক যারা পুিড়েয় করা 
হয় এবং মৃতু)দÈ কায2কর সংগৃহীত হেয়েছ। 
তদw কতৃ2 ক সব2ািধক শািt গৃহীত িছল আ^েন মারা এP 
িগজ2 া এবং অনুস�ােনর িবেরািধতাকারীেদর কােছও একP 

পাঠ -বাঝােনা হেয়িছল…। 
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54. 
•   গণহত)া। 
• িকছু কেয়দী িছল অন)রা িশরেÚদ -হÝর ঘ তােদর আ�েুলর 
ব� .কাশ) -চাখ সামেন কাটা ̂ িল।  
• মৃতু) গলা Pেপ এছাড়াও -জরা ঘন ঘন পছে°র িনয2াতন 
একজন। তেব, এই পqিতP সাধারণত 'উইচস' বেল মেন করা 
-লাকেদর -TেX .েয়াগ করা হত। ব°ীর হাত-পা -বেঁধ পােয় 
ওজন িদেয় জেল -ফেল -দওয়া হেয়িছল। যিদ -কানও 
ব)িk বাঁচােনা -যত (!) এইচ ই ডাইনী িহসােব িনি�ত হেয় -যত , 
-যেহতু -কউ শk কের -বেঁধ -দওয়া িগটঁ -থেক রTা করেত 
পাের না। যিদ িতিন মারা যান, তার পিরবার ব°ী একজন 
ভাল িi/ান হওয়ার জন) ধন)বাদ জানায়।  
• এটা  -যমন -চক করা একP মৃতু)দÈ কায2কর 
অপরাধমূলক মরেতা না িকনা। িনয়¬ণ কম2কত2 া যিদ হয় দঢ়ৃ 
িবhাস -য ব)িk িছল জীিবত ব°ী ওউলদ আবার দাহ করা হেব।  
• -কউ এবং মৃতু)র পুেড় হেয়িছলাম তার জ³াদ -পৗঁছােত 
পাের না।  
• দ) -জরা ব)াপকভােব য¬ণা তার সৃজনশীলতা 
উ�ত। ব)িkর হাত িছল -গাড়ািল পয2w বাঁধা এবং 
একP -লাহা িছল -পেরক িবq তার হাঁটু। 
• Ûলw কােঠর পাইলস হেয়েছ ¤শ2 করেত ব°ী লাশ। এটা 
-তােল িছল িবhাস করেতন -য ব°ী িভতের শয়তান 
ওউলদ আসা আউট। 
• চাবকািন িছল িবhজেুড় ইউেরােপ একP সাধারণ য¬ণা 
পqিত এবং সব। ইন িকছু উদাহরণ ^িল অপরাধমূলক িছল লা© 
িনেয় -বXাঘাত। • একP -ফৗজদাির িছল জ Ung তার 
থা ^িল সে� একP ওজন তার শরীেরর বাঁধা। দেুভ2 ােগর কথা 
ভাবুন।  
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• চাবকািন িছল িবhজেুড় ইউেরােপ একP সাধারণ য¬ণা 
পqিত এবং সব। ইন িকছু উদাহরণ ^িল অপরাধমূলক িছল লা© 
িনেয় -বXাঘাত। • একP -ফৗজদাির িছল জ Ung তার 
থা ^িল সে� একP ওজন তার শরীেরর বাঁধা। দেুভ2 ােগর কথা 
ভাবুন।  
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55. 
 •   একP আ^ন কখনও কখনও িছল করা ব°ী মুেখর 
মেধ) তােক িনব2াক রাখা। 

�া�উবP%ােনশন 
এমএস 1215 সােল, তারা িশিখেয় িদেয়িছল -য "কেথাপকথন" 
- (লড2 েসর µনশেভাজ অনু_ােনর অনু_ান - 
«া¡বু/)াে,শন) সত)ই যীK iীেcর রk এবং -দহ িছল, -য 
Sাফ2  এবং LP -রামান ক)াথিলক িগজ2 ার সংেযােগ খাওয়া 
হেয়িছল। যাজকরা দািব কেরিছেলন -য LP এবং ওয়াইন 
িযKিiেcর -দহ ও রেk পিরণত হেয়িছল এবং এPেক 
তােদর স±দােয়র পােপর জন) ব)বহার করেত KL 
কেরেছ। (আইন 897 এবং 904) এই দিৃcভি� অনুসাের , 
যতবারই -কানও কেথাপকথন -নওয়া হয় , তখন যীK িi/েক 

আবার বিল -দওয়া হয়। এP বাইেবেলর িবপরীেত । (ইpীয় 6: 

4-6 এবং 9: 1--10: 18; Nকািশত বাক% 20:15)। 
>লাকেদর জন% পালনকত8 ার zনশেভাজ 
বাইেবেল উি³িখত লড2 স রােতর খাবােরর উে¿শ) 

হ'ল আমােদর পােপর জন) িiে/র মৃতু) xরণ করা। (১ 

কির:ীয় ১১: ২৫-২6; জন ::6363)।   ১৪১৪ সােল, ক)াথিলক 
চাচ2  সাধারণ মানুষেক লড2 স সাপার (আলাপন) -থেক 
সিরেয় -দয় এবং এই -টিবলP -কবল পুেরািহতেদরই িছল 
বেল এই দিৃcভি� বজায় -রেখিছল। (আইন 908) বাইেবল 
অনুসাের, িযK িi/েক িবhাস কের এমন -য -কউ এই 
অনু_ােনর জন) µবধ। -কান পাথ2ক) -নই। (ম%াথু 26: 26-28; 

>Nিরত 2:42 & 46; 1 কির:ীয় 11: 27-34)। 
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56. 
বাইেবল মানুেষর কাছ >থেক আড়াল 

সমেয়র সােথ সােথ, -লােকেদর Oারা ভাষা^িল 
ভাষায় বাইেবল অনুবাদ করার জন) দদু2 াw .েচcা করা 
হেয়িছল। কারণ -বিশরভাগ তাওরাত ও সাম-িহ× িহ× ভাষায় 
-লখা হেয়িছল এবং বাইেবল eীক ভাষায় রিচত হেয়িছল এবং 
-লােকরা আর এই ভাষা^িল জানত না। আজ, -বিশরভাগ 
-লােকরা যিদ বাইেবল -কবল এই ভাষা^িলেত উপলß থােক 
তেব তারা কী পড়েব তা বুঝেত সTম হেব না । 

িয? িযK পৃিথবীেত -বেঁচ থাকার .ায় 300 বছর 
আেগ, িহ× ধম2ef^িলর eীক ভাষায় অনুবাদ করা KL 
কেরিছল। এই অনুবাদP -সàুয়ািজ, িহসােব পিরিচত। 700 
বছর পের, হাইয়ানামাস পুেরা বাইেবলP লািতন ভাষায় 
অনুবাদ কেরিছেলন, -যেহতু -রামান সা�ােজ) লািতন ভাষাই 
িবtৃত ভাষা িছল এই সু-[াত অনুবাদেক ভলেগট বলা 
হয়              

িশিTত -লােকরা লািতন ব)বহার করা চািলেয় 
-গেলও সমেয়র সােথ সােথ এই ভাষাP জনগণ ভুেল 
-গেছ। তা সে�ও, ক)াথিলক চাচ2  বাইেবলেক অন)ান) ভাষায় 
অনুবাদ করার িবেরািধতা কেরিছল। কারণ পুেরািহেতরা যুিk 
িদেয়িছেলন -য -কবল িহ×, eীক এবং লািতনই বাইেবেলর 
উপেযাগী ভাষা িছল। 

চাচ2  বাইেবলেক -কবল -বাঝা ও ব)াখ)া করেত 
পাের এমন ধারণা বাইেবল অনুসােরও ভুল। যারা 
আwিরকভােব, .াথ2না ও পিবX আ�ার সাহায) িনেয় বাইেবল 
পেড়, তারা সহেজই তাঁর পিরXােণর বাত2 া বুঝেত 
পাের। ( -দখুন জন 20:31; 2 Tেমািথ 3: 15-17 ) 
 

 

56. 
বাইেবল মানুেষর কাছ >থেক আড়াল 
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57. 
অনুবাদ িনিষ� 

ক)াথিলকরা সমেয়র সােথ সােথ লািতনেক একP 
পিবX ভাষা িহসােব eহণ কেরিছল। অতএব, 1079 সােল, 
-বােহিময়ান িডউক , মুরিগ িতিন িজে[স চােচ2 ই áািভক 
অনুবাদ ব)বহার করার অনুমিত িতিন িন�িলিখত 
-পেয়িছ .িতি~য়ােত -পাপ স8ম: "। আমরা -কান ভােবই এই 
অনুেরাধP rীকার করেত পারিছ না"   তাহেল -কন? 

  

-eগিরয়াস ব)াখ)া কেরিছেলন: “-য -কউ এই িবষয় 
সaেক2  সাবধানতার সােথ িচwা কের, তােদর পেT ¤c -য 
সৃিcকত2 াhর চান -য শা¶^িল -কাথাও লুিকেয় না 
পেড়। কারণ এ^িল যিদ সবার সামেন উ®kু কের আনা হয় 
তেব এ^িল সাধারণ হেয় উঠেত পাের এবং অস¾ােনর 
িশকার হেত পাের, বা rÏ বুিq সa� -লােকরা তােদর ভুল 
বুেঝ এবং ভুল করেত পাের জনসাধারণেক যতটা সÎব 
বাইেবল -থেক দেূর রাখা হেয়িছল এবং পুেরািহতেদর মেত 
এP অব)াহত রাখা উিচত। কারণ এইভােব তারা জনগেণর 
উপর Tমতা অজ2 ন কেরিছল। তারা চায়িন -য -লােকরা 
তােদর ব)িkগত -ডােমন িহসােব িবেবচনা করেব 

1199 -পাপ তৃতীয় ইেনােসি,য়াস "ধম2েRাহীতা" যারা 
ফরািস বাইেবল অনুবাদ এবং িনেজেদর মেধ) বাইেবল 
সaেক2  কথা বলার জন) সাহস উপর শাসন কেরন। িতিন 
বেলিছেলন -য তারা িযKর এই বাক) অনুসরণ করেছ না , 
"পিবX ��রেক -দেব না এবং -তামার মুেkা Kেয়ােরর 
সামেন -ফেল -দেব না, পােছ তারা তােদর পােয় পােয় মাড়েব 
এবং আপনােক আ~মণ করেব।" (মিথ::)   
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ক)াথিলকরা সমেয়র সােথ সােথ লািতনেক একP 
পিবX ভাষা িহসােব eহণ কেরিছল। অতএব, 1079 সােল, 
-বােহিময়ান িডউক , মুরিগ িতিন িজে[স চােচ2 ই áািভক 
অনুবাদ ব)বহার করার অনুমিত িতিন িন�িলিখত 
-পেয়িছ .িতি~য়ােত -পাপ স8ম: "। আমরা -কান ভােবই এই 
অনুেরাধP rীকার করেত পারিছ না"   তাহেল -কন? 

  

-eগিরয়াস ব)াখ)া কেরিছেলন: “-য -কউ এই িবষয় 
সaেক2  সাবধানতার সােথ িচwা কের, তােদর পেT ¤c -য 
সৃিcকত2 াhর চান -য শা¶^িল -কাথাও লুিকেয় না 
পেড়। কারণ এ^িল যিদ সবার সামেন উ®kু কের আনা হয় 
তেব এ^িল সাধারণ হেয় উঠেত পাের এবং অস¾ােনর 
িশকার হেত পাের, বা rÏ বুিq সa� -লােকরা তােদর ভুল 
বুেঝ এবং ভুল করেত পাের জনসাধারণেক যতটা সÎব 
বাইেবল -থেক দেূর রাখা হেয়িছল এবং পুেরািহতেদর মেত 
এP অব)াহত রাখা উিচত। কারণ এইভােব তারা জনগেণর 
উপর Tমতা অজ2 ন কেরিছল। তারা চায়িন -য -লােকরা 
তােদর ব)িkগত -ডােমন িহসােব িবেবচনা করেব 

1199 -পাপ তৃতীয় ইেনােসি,য়াস "ধম2েRাহীতা" যারা 
ফরািস বাইেবল অনুবাদ এবং িনেজেদর মেধ) বাইেবল 
সaেক2  কথা বলার জন) সাহস উপর শাসন কেরন। িতিন 
বেলিছেলন -য তারা িযKর এই বাক) অনুসরণ করেছ না , 
"পিবX ��রেক -দেব না এবং -তামার মুেkা Kেয়ােরর 
সামেন -ফেল -দেব না, পােছ তারা তােদর পােয় পােয় মাড়েব 
এবং আপনােক আ~মণ করেব।" (মিথ::)   
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58. 
তাঁর চূড়াw িসqাw কী িছল? "সরল ও অপ©ত 

-লাকেদর মিহমাি ত শা¶ অনুস�ান করেত বা তােদর .চার 
করার জন) তােদর সীমা ছািড়েয় যাওয়া উিচত নয় " " যারা 
-পােপর এই আেদেশর িবেরািধতা কেরিছেলন তােদরেক 
সাধারণত তদw আদালেত -.রণ করা হত এবং তােদর 
'অপরাধ' rীকার না করা পয2w -সখােন িনয2াতন করা 
হেয়িছল। যারা তােদর "অপরাধ" ত)াগ কেরিন তারা জীিবত 
পুেড় যায়। 

পরবত� বছর^িলেত, -পাপ ইেনােসি,য়ােসর এই 
িচ©P বাইেবলেক অন)ান) ভাষায় অনুবাদ করার িনেষধা[ার 
পেT সমথ2ন করার জন) .ায়শই ব)বsত হেয়িছল। তাঁর এই 
-ঘাষণার অÏ সমেয়র মেধ)ই তারা পিবX ভাষা^িলেত পিবX 
বই সংeহ এবং -পাড়ােত KL কের, এমনিক কখনও কখনও 
তােদর মািলকেদর এই বই^িল িদেয় Ûিলেয় 
-দয়। তৃতীয় -পাপ ইেনােসি,য়ােসর পরবত� শতাlীেত ক)াথিলক 
ইউেরােপর িবশপ এবং শাসকরা ইেনােসি,য়ােসর Oারা 
আেরািপত িনেষধা[ার .েয়ােগর জন) তােদর Tমতায় সমt 

িকছু কেরিছেলন । 
ক)াথিলক কতৃ2 পT খুব ভাল কেরই জানত -য তারা 

যা িশিখেয়িছল তা বাইেবেলর উপর িভি| কের নয়, তেব 
চােচ2 র .িতেহ)র িভি|েত িছল। িনঃসে°েহ এPর কারেণই তাঁর 

অনুসারীরা বাইেবল পড়েত চানিন । -লােকরা যিদ বাইেবল পেড়, 
তেব তারা িগজ2 ার িশTা এবং শাে¶র মেধ) Oâ^িল -দখেত 
পােব। 
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একP নতুন বাইেবল অনুবাদ .কাশ করেত বাধ) 
হেয়িছল। এর খুব অÏ সমেয়র পের, ক)াথিলকরা দPু জাম2ান 
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কেরিছেলন। এই তািলকা অনুসাের, জাম2ান, ফরাসী, ডাচ, ইংেরিজ, 
-¤নীয়, ইতািলয়ান এবং িকছু লািতন বাইেবল অনুবাদ করা 
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60. 
িনিষq িছল। বাইেবল পড়েত ই²কু -কানও ব)িkর অবশ)ই 
িবশপ বা তদw আদালেতর কাছ -থেক িলিখত অনুমিত 
থাকেত হেব। িক{ -য কারও িবLেq ধম2িবেরাধী বেল 
অিভযুk হেত চায় না তার পেT এP খুব আকষ2ণীয় িবকÏ 
িছল না। 

যারা জনসাধারেণর Oারা কিথত ভাষায় বাইেবলPর 
মািলকানা বা িবতরণ করার সাহস কেরিছল তারা ক)াথিলক 
চােচ2 র -~ােধর িশকার হেয়িছল। অেনক -eফতার করা হয়, এ 
-পাড়া পণ , একP -মL বাঁধা এবং অি½ করা 
থােক -দওয়া যাব¯ীবন অথবা ./ বােজয়া8 সাচ2 ইিÃন পুিড়েয় 
-ফলা হেয়েছ। আসেল, ক)াথিলক যাজকরা িবংশ শতাlী অবিধ 
বাইেবল সংeহ এবং Ûলেত থাকেলন। 

আসেল, -কবল ক)াথিলকই নয়, -.ােট/)া,রাও 
বাইেবেল আ~মণ কেরিছল। 18 এবং 19 শতেক িকছু 
-.ােট/)া, ধম2ত�িবদ সমােলাচনার নতুন পqিত µতির 
কেরিছেলন যা বাইেবলেক একP সাধারণ বই বেল মেন 
কেরিছল। সমেয়র সােথ সােথ, অেনক -লাক, ডারউইেনর 
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61. 
আপিন লT কেরেছন -য অেনেক বাইেবেলর সত)তা 

িনেয় .; -তােলন। বাইেবল �ংস করার জন) িবগত 
শতাlীেত করা .েচcা পেড় আপিন সÎবত অবাক হেয় 
িগেয়িছেলন। বাইেবল এই আ~মণ -থেক -বেঁচ -গেছ! 

বাইেবেলর আ}মণ 
              ইন 636 আইিসেডারাস এর িসিভলা দািব কেরন -য 
িহ×, িeক, ল)াPন িছল "পিবX" এবং -য KধুমাX এই 
ভাষা^িলর বাইেবল জন) উপযুk িছল। 

1079 সােল -পাপ স8ম। -eগির ¤cা¤িc -থেক 
বি�ত ভ)ািতáাস চােচ2 ই áািভক ব)বহার করেত 'অনুেরাধ এবং 
বেলন -য ধম2ef "কম বুিqম|া" সে� -লােকেদর কােছ 
দগু2ম হওয়া উিচত। 

১১৯৯ সােল -পাপ  ইেনােসি,য়াস তৃতীয়  বাইেবল 
অনুবাদক এবং বাইেবল ি¤কারেক ধম2িবেOষ বেল অিভিহত 
কেরিছেলন। যারা -পােপর আেদশ লÉন কেরিছল 
তােদর িনয2াতন ও মৃতু)র শািt -দওয়া হেয়িছল । 

ইন 1546 -«, কাউি¡ল .কাশ ক)াথিলক চােচ2 র 
অনুেমাদন ছাড়া বাইেবল। 

1559 সােল -পাপ পলাস চতুথ2 -লােকরা কথ) ভাষায় 
বাইেবল দখল করেত িনেষধ কেরিছল। এই ভাষা^িলর 
বাইেবল সংeহ করা এবং পুিড়েয় -ফলা হত এবং কখনও 
কখনও তােদর মািলকরা তােদর সােথ Ûািলেয় -দওয়া হত। 

zবধকরণ ঐিতহ% এর 
1545 সােল, বাইেবলP ধম2ত�িবদ এবং 

পুেরািহতেদর িতেহ)র সােথ সমান হেয়িছল । (আইন 
50৫০) তেব যীK িi/ এই িবষেয় অেনক আেগ 
-থেকই বেলিছেলন: 
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বেলন -য ধম2ef "কম বুিqম|া" সে� -লােকেদর কােছ 
দগু2ম হওয়া উিচত। 

১১৯৯ সােল -পাপ  ইেনােসি,য়াস তৃতীয়  বাইেবল 
অনুবাদক এবং বাইেবল ি¤কারেক ধম2িবেOষ বেল অিভিহত 
কেরিছেলন। যারা -পােপর আেদশ লÉন কেরিছল 
তােদর িনয2াতন ও মৃতু)র শািt -দওয়া হেয়িছল । 

ইন 1546 -«, কাউি¡ল .কাশ ক)াথিলক চােচ2 র 
অনুেমাদন ছাড়া বাইেবল। 

1559 সােল -পাপ পলাস চতুথ2 -লােকরা কথ) ভাষায় 
বাইেবল দখল করেত িনেষধ কেরিছল। এই ভাষা^িলর 
বাইেবল সংeহ করা এবং পুিড়েয় -ফলা হত এবং কখনও 
কখনও তােদর মািলকরা তােদর সােথ Ûািলেয় -দওয়া হত। 

zবধকরণ ঐিতহ% এর 
1545 সােল, বাইেবলP ধম2ত�িবদ এবং 
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50৫০) তেব যীK িi/ এই িবষেয় অেনক আেগ 
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62. 
ম%াথু 15: 6-9 

     6.  জন) আপিন আপনার ঐিতহ) অনুেরােধ  hেরর শl 
বািতল। 7.  আপিন     ভä! িযশাইয় ভিবষ)Oাণী 
কেরিছেলন  আপিন, যখন িতিন বেলেছন:   8. '' এই -লােকরা 
স¾ািনত কের    আিম তােদর -ঠাঁট িদেয়িছ, িক{ তােদর 
sদয় অেনক দেূর   আমার -থেক; 9. তারা িক আমার উপাসনা 
কের?  মতবাদ মতবাদ িহসােব িশTা পুLষ  

ক)াথিলক এবং -গাঁড়া চাচ2 ^িল তােদর িবhাস এবং 
অনুশীলন^িল িনধ2ারণ করার জন) দPু -মৗিলক শিkর উপর 
িনভ2 র কের। এ^িল বাইেবল এবং চাচ2  রীিত। এটা   -থেক -বাঝা 
যাে²    িগজ2 ার িতহ), িগজ2 ার িপতৃগেণর িশTা, -পােপর িশTা, 
িগজ2 ার কাউি¡ল^িলেত গৃহীত িসqাw এবং িশTা^িল, িগজ2 ার 
ইিতহাস জেুড় ব§ রীিতনীিত এবং িতহ) িগজ2 ার মেধ) .বিত2 ত 
হেয়িছল। ক)াথিলকরা বাইেবল এবং এই িগজ2 ার িতহ)^িলেক 
hেরর বাক) িহসােব সমানভােব eহণ কের। এই িচwাP 
ভ)াPকান 1 এবং 2 কাউি¡েলর নীেচ .কািশত হেয়িছল: 
     "পিবX িতহ) এবং বাইেবল এ -থেক এেসেছ  একক hিরক 
  উªস, একক মেধ) জেড়া  .বাহ এবং একক িসqােw িনেয়  
  যাওয়া ...  বাইেবল এবং িতহ)^িল অবশ)ই eহণেযাগ) হেব 
  এবং  সমান pqা ও অনুভূিত িদেয় স¾ািনত ।! 
     (-দই ভাব2ম, 9, 10) 

আসেল, মানুষ এবং িগজ2 ার িতহ)^িলেক .ায়শই 
বাইেবেলর -চেয় উ¥তর এবং এিগেয় রাখা 
হয়। উদাহরণr�প িগজ2 ার .িতহ)^িলর সােথ। বাইেবেলর মেধ) 
যখন µবষম) -দখা -দয়, তখন ক)াথিলকস এবং -গাঁড়ামীরা 
িগজ2 া এবং িগজ2 ার িতহ)েক অনুসরণ করা পছ° কের, দািব 
কের -য বাইেবেলর বই^িল   িগজ2 ার Oারা িনধ2ািরত ও 
অনুেমািদত। 
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63. 
চােচ2 র বাইের বাইেবল স©কভােব -বাঝা এবং ব)াখ)া করা 
অসÎব। 

তেব িবপরীেত, -.ােট/)া,রা দ'ুজনেক নয়, -কবল 
একP কতৃ2 nেক eহণ কের, যথা বাইেবল কতৃ2 পT। তারা -জার 
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বাইেবেলর কতৃ2 n বা িশক শl িহসােব গণ) হেত পাের না। 

এPই -মৗিলক এবং .ধান µবিশc) যা িi/ানেদর 
ক)াথিলক এবং অেথ2াড� িi/ানেদর -থেক পৃথক 
কের। -কানও ক)াথিলক বা অেথ2াড�েক যিদ িজ[াসা করা 
হয় আপিন -কন এP িবhাস কেরন বা এর কারেণই উ|রP 
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একই .; যখন িiে/র একজন িবhাসীর কােছ উ¹ািপত 
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সত) সে� স�িতপূণ2 হয়? এP িক -কবল বাইেবেলর কতৃ2 nেক 
rীকৃিত িদে², বা বাইেবেল অন)ান) উªস, ?িতহ) এবং কতৃ2 n 
যুk কের এবং -স^িল সমানভােব অনুসরণ করেছ? 

একT ি�Pানেদর হয় গ এবং গ িলয়ার : ?ধুমা@  
কতৃ2 পT হয় ধম2ef। -যেহতু -কবল বাইেবলই 

সৃিcকত2 া'shেরর অনুে.রণামূলক শl, তাই আমােদর িবhাস 
এবং অনুশীলন^িল িনধ2ারেণর জন) -কবলমাX একP পদেTপ 
থাকেত হেব। বাইেবল বা ভাষার উপর অিতিরk -কানও 
কতৃ2 েnর উপর িনভ2 র করা -কবল িব´ািw এবং িবকৃত িদেক 
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64. 
পিরচািলত কের। িযKিic, তাঁর -.িরতেদর এবং .থম 
শতাlীর িবhাসীেদর িশTা সব2দা এই িদেক চেলেছ। 

িi/ানেদর উপর কেঠারভােব তােদর িবhাস ও 
অনুশীলন -বস ডি�উ আ³াহর না আর িকছু । উদাহরণr�প, 
িযKিi/ পৃিথবীেত থাকাকালীন ফরীশী ও ব)ব¢াপকগেণর 
¤cভােব িন°া কেরিছেলন এবং তাঁর িশষ)েদর এই মানব 
আিব�ােরর িবপদ এবং �ংেসর িবLেq সতক2  কেরিছেলন: 

ম%াথু 15: 1-9 
     1 তখন কেয়কজন ফরীশী ও ব)ব¢ার িশTক এেসিছেলন 
    -জLজােলম -থেক যীK িজ[াসা, 2 “-কন আপনার িশষ)রা 
theিতহ) ভ� .বীণরা? তারা এর আেগ হাত -ধায় না তারা 
খায়। ” 3 যীK উ|ের বলেলন, “আর তুিম -কন 
করছ?            সৃিcকত2 াhেরর §�ম ভ� কLন! আপনার িতহ)? 
4 কারণ সৃিcকত2 াhর বেলেছন, '-তামার স¾ান কেরা     িপতা 
ও -য -কউ িযিন অিভশাপ    তােক অবশ)ই তার বাবা বা 
মােক হত)া করেত হেব। ' 5 তেব আপিন বেলন -য -কউ 
যিদ তার বাবােক বেল    বা মা, 'আপনার যা িকছু 
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-লােকরা আমার -ঠাঁেট আমােক স¾ান কের, িক{     তােদর 
অwর আমার -থেক অেনক দেূর। 9 তারা উপাসনা 
কের  আমােক বৃথা; তারা মতবাদ িহসােব পড়ােত  মানুেষর 
আেদশ। ' 
 
 

64. 
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65. 
এই শl^িলর সাহােয), িতিন িতেহ)র তুলনায় 

িযKিic শাে¶র িনখঁুত -p_েnর .িত -জার 
িদেয়িছেলন। আবার, অন) এক অনু_ােন, িযK িi/ শয়তােনর 
িবেরািধতা কেরিছেলন এবং "এটা -লখা হেয়িছল" এই 
বাক)P িদেয় িতনবার তােক -মাকািবলা কেরিছেলন, িতহ) 
বা িনধ2ািরত িবিধ বেল বা বেল না! ( ম%াথু ৪: ১-১১ ) 

চাচ2  ভাগ নবম শতেক সে� -থসােলািনিক 
ধম2.চারকেদর িসিরিলক এবং -মেথািডেয়াস, (আজ ইtানবুল) 
কন/াি,েনাপল িভি|ক পূব2 চােচ2 র হেয় কাজ । তােদর যুিk 
িছল -য চাচ2 ^িলেত ব)বsত ভাষা^িলেত áািভকেক যুk 
করা উিচত। তারা চাইিছল পূব2 ইউেরােপ বসবাসকারী 
áািভক -লােকরা যারা eীক এবং লািতন ভাষায় কথা বলেত 
না তােদর িনেজর ভাষায় সৃিcকত2 াhর সaেক2  জানেত পাের। 

যাইেহাক, িসিরিলক এবং -মেথািডেয়াস জাম2ান 
যাজকেদর কাছ -থেক িহংÀ িবেরািধতার স¾ুখীন। কারণ এই 
পুেরািহতরা লািতেনর ব)বহারেক সমথ2ন কেরিছেলন যা তারা 
পূব2 চােচ2 র ~মবধ2মান জনসংখ)া -রাধ করার জন) একP 
শিk িহসােব -দেখিছল। ¤cতই, তােদর জন) রাজৈনিতক 
rােথ2র কারেণ ধম2 সaেক2  মানুেষর িচwার ফলr�প 1054 
সােল ক)াথিলক চােচ2 র সােথ সমt সaক2  -ভেঙ যায় । সুতরাং, 
ক)াথিলক চাচ2  এবং eীক অেথ2াড� চাচ2  নােম পিরিচত দPু 
স±দায় গ©ত হেয়িছল। 

বাtেব, ক)াথিলক এবং অেথ2াডে�র মেধ) খুব -বিশ 
পাথ2ক) -নই। মূলত, উভয় গীজ2 া িকছু মাতৃ মতবােদর 
(ধম2তাি�ক) পাথ2ক) বােদ .ায় একই মতবাদ সং~াw লাইন 
অনুসরণ কের। মেধ) পাথ2ক) -য িবদ)মান এই দPু গীজ2 া 
আরও আ�িলক এবং িগজ2 া সaিক2 ত । 
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অনুসরণ কের। মেধ) পাথ2ক) -য িবদ)মান এই দPু গীজ2 া 
আরও আ�িলক এবং িগজ2 া সaিক2 ত । 

 
 
 

 
65. 

এই শl^িলর সাহােয), িতিন িতেহ)র তুলনায় 
িযKিic শাে¶র িনখঁুত -p_েnর .িত -জার 
িদেয়িছেলন। আবার, অন) এক অনু_ােন, িযK িi/ শয়তােনর 
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চাচ2  ভাগ নবম শতেক সে� -থসােলািনিক 
ধম2.চারকেদর িসিরিলক এবং -মেথািডেয়াস, (আজ ইtানবুল) 
কন/াি,েনাপল িভি|ক পূব2 চােচ2 র হেয় কাজ । তােদর যুিk 
িছল -য চাচ2 ^িলেত ব)বsত ভাষা^িলেত áািভকেক যুk 
করা উিচত। তারা চাইিছল পূব2 ইউেরােপ বসবাসকারী 
áািভক -লােকরা যারা eীক এবং লািতন ভাষায় কথা বলেত 
না তােদর িনেজর ভাষায় সৃিcকত2 াhর সaেক2  জানেত পাের। 

যাইেহাক, িসিরিলক এবং -মেথািডেয়াস জাম2ান 
যাজকেদর কাছ -থেক িহংÀ িবেরািধতার স¾ুখীন। কারণ এই 
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শিk িহসােব -দেখিছল। ¤cতই, তােদর জন) রাজৈনিতক 
rােথ2র কারেণ ধম2 সaেক2  মানুেষর িচwার ফলr�প 1054 
সােল ক)াথিলক চােচ2 র সােথ সমt সaক2  -ভেঙ যায় । সুতরাং, 
ক)াথিলক চাচ2  এবং eীক অেথ2াড� চাচ2  নােম পিরিচত দPু 
স±দায় গ©ত হেয়িছল। 

বাtেব, ক)াথিলক এবং অেথ2াডে�র মেধ) খুব -বিশ 
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66. 
>NােটP%াQ িন=া 

1546 সােল, জনসংেযাগ "ওপর অিভশাপ -নেম" 
(আপিন অিভশাপ) এর িছল শতািধক কারন যা ক)াথিলক 
চােচ2 র িশTার -মেন চেল না -«, কাউি¡ল Oারা সূিচত 
জন) -.ােট/)া, চাচ2  এবং তার িবhাসীেদর কথা, এবং 
পুনব2)k িOতীয় ভ)াPক)ান কাউি¡ল 1965 সােল -পাপ পল II 
শাসেন -.ােট/)া, উপর এই অিভশাপ িছল এ 
পুনরাবৃি| তম এ µবঠেক। (আইন 4, 9, 12, 30, 751, 825.2, এবং 
1371) আইআর মতবােদ -কানও পিরবত2 ন করা হয়িন । এই সব 
কারেণ িবLেq মাP2 ন একP .িতি~য়া হয় লূত জ Er এর (িi 
1483-1546) িথিসস ক)াথিলক চাচ2  এর 95 ভুেলর। একজন 
ব)িkর অন) ব)িkেক অিভশাপ -দওয়া বাইেবেলর সaূণ2 
িবপরীত । ( লূক 9: 54-56; 1 জন 2: 3-11 এবং 3: 10-15 )। 

>রামানস 12:14 
     যারা -তামােক তাড়না কের তােদর আশীব2াদ কLন; আশীব2াদ 
কLন এবং করেবন তােদর অিভশাপ -দেবন না 

>জমস 3: 9-10 
     9. এP িদেয় আমরা আমােদর পালনকত2 া এবং িপতােক 
-দায়া কির, এবং এP িদেয় আমরা যারা -লাকেদর অিভশাপ 
   সৃিcকত2 া Yেরর সদশৃ 10 zতির। -থেক একই মুখী আশীব2াদ 
এবং অিভশাপ। আমার ভাইেয়রা, এই িবষয়^িল করা উিচত 
   তাই না। 

আমােদর এক বাবা আেছ 
ম%ািথউ 23: 8-12 

  ।    ৮. তেব আপনােক রািå বলা হেব না    আপনার 
  একজন িশTক আেছন এবং আপিন সকেলই ভাই। 
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  একজন িশTক আেছন এবং আপিন সকেলই ভাই। 
 

 



67. 
     ৯.  এবং পৃিথবীেত কাউেক আপনার িপতা বেল ডাকেবন 
  না    -তামার এক িপতা আেছন, িতিন rেগ2 আেছন। 
     10. আপনার জন) .িশTকও বলা হেব না 
     িiে/র একজন িশTক আেছন। 11. িদ 
    -তামােদর মেধ) সবেচেয় বড় হেব আপনার বা°া। 
     ১২.  -য িনেজেক উ�ীত কের -স লািæত হেব, 
     আর -য িনেজেক নত কের -স উ�ত হেব। 
     ১৩.  “িধç ব)ব¢ার িশTক ও ফরীশীরা, 
     ভä! আপিন রাজn ব� 
    মানুেষর মুেখ rগ2। আপিন না .েবশ কLন 
    -তামরা িনেজরাই বা যারা .েবশ করেত চায় তােদরেক 
  অনুমিত দাও না িভতের -যেত    ਅੰਦਰ ਜਾਓ. 

১৮70০ সােল অনুি_ত ভ)াPকান কাউি¡েল 
-পাপেক "অচল" -ঘাষণা কের ক)াথিলক চাচ2  আরও দেূর 
িগেয় তার িবকৃততার উ¥তায় -পৗঁেছিছল। ক)াথিলক চাচ2  
দািব কের -য -পাপ মতবাদ ও µনিতকতা সaেক2  তাঁর 
সমt ধারণায় অিনি�ত এবং ফলr�প, এবং -য তােদর 
অবশ)ই বাইেবেলর শেlর মেতা সমt িi/ানেদর Oারা eহণ 
করা উিচত! (িi/ান ধেম2র সারাংশ, 1987, পৃ_া 19) 

 এই শl^িল ¤cভােব -দখায় -য ক)াথিলক এবং 
-গাঁড়া -লােকরা অভ)াসগতভােব তােদর পূব2সূরীেদর "িপতা", 
"লড2 ", "মািলক" বা "মা/ার" বেল ডােক অত)w 
ভুল। -.িরত িপতর, িযিন ক)াথিলক চাচ2  .থম -পােপর মত 
গৃহীত হয় -কান মােন সব2ােe -পাপ, িক{ অপেরর সােথ 
শনাk িনেজ িহসােব "অeদতূ একP তােদর মত rামী"।    (1 
িপটার 5: 1-5) 

 

 

67. 
     ৯.  এবং পৃিথবীেত কাউেক আপনার িপতা বেল ডাকেবন 
  না    -তামার এক িপতা আেছন, িতিন rেগ2 আেছন। 
     10. আপনার জন) .িশTকও বলা হেব না 
     িiে/র একজন িশTক আেছন। 11. িদ 
    -তামােদর মেধ) সবেচেয় বড় হেব আপনার বা°া। 
     ১২.  -য িনেজেক উ�ীত কের -স লািæত হেব, 
     আর -য িনেজেক নত কের -স উ�ত হেব। 
     ১৩.  “িধç ব)ব¢ার িশTক ও ফরীশীরা, 
     ভä! আপিন রাজn ব� 
    মানুেষর মুেখ rগ2। আপিন না .েবশ কLন 
    -তামরা িনেজরাই বা যারা .েবশ করেত চায় তােদরেক 
  অনুমিত দাও না িভতের -যেত    ਅੰਦਰ ਜਾਓ. 

১৮70০ সােল অনুি_ত ভ)াPকান কাউি¡েল 
-পাপেক "অচল" -ঘাষণা কের ক)াথিলক চাচ2  আরও দেূর 
িগেয় তার িবকৃততার উ¥তায় -পৗঁেছিছল। ক)াথিলক চাচ2  
দািব কের -য -পাপ মতবাদ ও µনিতকতা সaেক2  তাঁর 
সমt ধারণায় অিনি�ত এবং ফলr�প, এবং -য তােদর 
অবশ)ই বাইেবেলর শেlর মেতা সমt িi/ানেদর Oারা eহণ 
করা উিচত! (িi/ান ধেম2র সারাংশ, 1987, পৃ_া 19) 

 এই শl^িল ¤cভােব -দখায় -য ক)াথিলক এবং 
-গাঁড়া -লােকরা অভ)াসগতভােব তােদর পূব2সূরীেদর "িপতা", 
"লড2 ", "মািলক" বা "মা/ার" বেল ডােক অত)w 
ভুল। -.িরত িপতর, িযিন ক)াথিলক চাচ2  .থম -পােপর মত 
গৃহীত হয় -কান মােন সব2ােe -পাপ, িক{ অপেরর সােথ 
শনাk িনেজ িহসােব "অeদতূ একP তােদর মত rামী"।    (1 
িপটার 5: 1-5) 

 

 

67. 
     ৯.  এবং পৃিথবীেত কাউেক আপনার িপতা বেল ডাকেবন 
  না    -তামার এক িপতা আেছন, িতিন rেগ2 আেছন। 
     10. আপনার জন) .িশTকও বলা হেব না 
     িiে/র একজন িশTক আেছন। 11. িদ 
    -তামােদর মেধ) সবেচেয় বড় হেব আপনার বা°া। 
     ১২.  -য িনেজেক উ�ীত কের -স লািæত হেব, 
     আর -য িনেজেক নত কের -স উ�ত হেব। 
     ১৩.  “িধç ব)ব¢ার িশTক ও ফরীশীরা, 
     ভä! আপিন রাজn ব� 
    মানুেষর মুেখ rগ2। আপিন না .েবশ কLন 
    -তামরা িনেজরাই বা যারা .েবশ করেত চায় তােদরেক 
  অনুমিত দাও না িভতের -যেত    ਅੰਦਰ ਜਾਓ. 

১৮70০ সােল অনুি_ত ভ)াPকান কাউি¡েল 
-পাপেক "অচল" -ঘাষণা কের ক)াথিলক চাচ2  আরও দেূর 
িগেয় তার িবকৃততার উ¥তায় -পৗঁেছিছল। ক)াথিলক চাচ2  
দািব কের -য -পাপ মতবাদ ও µনিতকতা সaেক2  তাঁর 
সমt ধারণায় অিনি�ত এবং ফলr�প, এবং -য তােদর 
অবশ)ই বাইেবেলর শেlর মেতা সমt িi/ানেদর Oারা eহণ 
করা উিচত! (িi/ান ধেম2র সারাংশ, 1987, পৃ_া 19) 

 এই শl^িল ¤cভােব -দখায় -য ক)াথিলক এবং 
-গাঁড়া -লােকরা অভ)াসগতভােব তােদর পূব2সূরীেদর "িপতা", 
"লড2 ", "মািলক" বা "মা/ার" বেল ডােক অত)w 
ভুল। -.িরত িপতর, িযিন ক)াথিলক চাচ2  .থম -পােপর মত 
গৃহীত হয় -কান মােন সব2ােe -পাপ, িক{ অপেরর সােথ 
শনাk িনেজ িহসােব "অeদতূ একP তােদর মত rামী"।    (1 
িপটার 5: 1-5) 

 

 

67. 
     ৯.  এবং পৃিথবীেত কাউেক আপনার িপতা বেল ডাকেবন 
  না    -তামার এক িপতা আেছন, িতিন rেগ2 আেছন। 
     10. আপনার জন) .িশTকও বলা হেব না 
     িiে/র একজন িশTক আেছন। 11. িদ 
    -তামােদর মেধ) সবেচেয় বড় হেব আপনার বা°া। 
     ১২.  -য িনেজেক উ�ীত কের -স লািæত হেব, 
     আর -য িনেজেক নত কের -স উ�ত হেব। 
     ১৩.  “িধç ব)ব¢ার িশTক ও ফরীশীরা, 
     ভä! আপিন রাজn ব� 
    মানুেষর মুেখ rগ2। আপিন না .েবশ কLন 
    -তামরা িনেজরাই বা যারা .েবশ করেত চায় তােদরেক 
  অনুমিত দাও না িভতের -যেত    ਅੰਦਰ ਜਾਓ. 

১৮70০ সােল অনুি_ত ভ)াPকান কাউি¡েল 
-পাপেক "অচল" -ঘাষণা কের ক)াথিলক চাচ2  আরও দেূর 
িগেয় তার িবকৃততার উ¥তায় -পৗঁেছিছল। ক)াথিলক চাচ2  
দািব কের -য -পাপ মতবাদ ও µনিতকতা সaেক2  তাঁর 
সমt ধারণায় অিনি�ত এবং ফলr�প, এবং -য তােদর 
অবশ)ই বাইেবেলর শেlর মেতা সমt িi/ানেদর Oারা eহণ 
করা উিচত! (িi/ান ধেম2র সারাংশ, 1987, পৃ_া 19) 

 এই শl^িল ¤cভােব -দখায় -য ক)াথিলক এবং 
-গাঁড়া -লােকরা অভ)াসগতভােব তােদর পূব2সূরীেদর "িপতা", 
"লড2 ", "মািলক" বা "মা/ার" বেল ডােক অত)w 
ভুল। -.িরত িপতর, িযিন ক)াথিলক চাচ2  .থম -পােপর মত 
গৃহীত হয় -কান মােন সব2ােe -পাপ, িক{ অপেরর সােথ 
শনাk িনেজ িহসােব "অeদতূ একP তােদর মত rামী"।    (1 
িপটার 5: 1-5) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. 
যখন আমােদর তাঁর চরেণ লুPেয় পড়লাম, িতিন 

বেলন 'ওেঠা, আিম খুব মানব নই' এবং তােক (স¾ািনত 
-থেক তােক িবরত >Nিরত 10: 25-26 )। িকভােব িবিভ� তার 
মেনাভাব -থেক স¾ান  ক)াথিলক -পাপ!   

তেব ক)াথিলক চােচ2 র ইিতহাস িনেজই .কাশ কের 
-য এই দািবP কতটা পচা এবং িমথ)া। ইিতহাস জেুড়, -পাপস 
সমিথ2ত ~ুেসডস, ভয়3র অনুস�ােনর আদালত এবং 
অেনক^িল পর¤রিবেরাধী িশTা এবং িববৃিত -দখায় -য এই 
দািব সত) -থেক কতটা দেূর। অেনক 'পিবX িপতৃপুLষ' এর 
ব)িkগত জীবনও একP পিবX জীবন -থেক সaূণ2 দেূর 
িছল। অৈনিতকতা, িসংহাসেনর পেT সংeাম, আিধপেত)র .িত 
ভালবাসা, িমথ)াচার, িন_ুরতা, রাজৈনিতক -লাভ ইত)ািদ 

যখন িতিন বেলিছেলন, "আিম এই িগজ2 ার উপের 
আমার িগজ2 াP µতির করব ... আিম আপনােক rগ2রােজ)র 
চািব -দব", িতিন বলিছেলন না -য িতিন �Pযুk বা অTম 

বা অেন)র উপের রাজn করেবন ( মিথ ১:: 13-20 )। এই 
বkেব)র পরপরই িপটার িiে/র মৃতু) সaেক2  ভুল কেরিছেলন 
এবং যীK তােক "শয়তান" বেল সোধন কেরিছেলন! ( ম%াথু 

16: 21-24 )। িপটার বা অন)ান) -.িরতরা -কউই িiে/র এই 
বkব)েক -মােটই -বােঝ ও ব)াখ)া করেত পােরিন। .থম 
-জLজােলম কাউি¡েল, -যমন আমরা -.িরতেদর -.রেণ 
পেড়িছ, িপটার .থম ¢ােন িছেলন না , বান2াবাস, পল এবং 
-জমেসর মেতা যারা বkৃতা কেরিছেলন তােদর মেধ) -কবল 

একজনই িছেলন । কাউি¡েলর গৃহীত িসqাw^িলও নাম Oারা 
অনুেমািদত হেয়িছল  
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দািব সত) -থেক কতটা দেূর। অেনক 'পিবX িপতৃপুLষ' এর 
ব)িkগত জীবনও একP পিবX জীবন -থেক সaূণ2 দেূর 
িছল। অৈনিতকতা, িসংহাসেনর পেT সংeাম, আিধপেত)র .িত 
ভালবাসা, িমথ)াচার, িন_ুরতা, রাজৈনিতক -লাভ ইত)ািদ 

যখন িতিন বেলিছেলন, "আিম এই িগজ2 ার উপের 
আমার িগজ2 াP µতির করব ... আিম আপনােক rগ2রােজ)র 
চািব -দব", িতিন বলিছেলন না -য িতিন �Pযুk বা অTম 

বা অেন)র উপের রাজn করেবন ( মিথ ১:: 13-20 )। এই 
বkেব)র পরপরই িপটার িiে/র মৃতু) সaেক2  ভুল কেরিছেলন 
এবং যীK তােক "শয়তান" বেল সোধন কেরিছেলন! ( ম%াথু 

16: 21-24 )। িপটার বা অন)ান) -.িরতরা -কউই িiে/র এই 
বkব)েক -মােটই -বােঝ ও ব)াখ)া করেত পােরিন। .থম 
-জLজােলম কাউি¡েল, -যমন আমরা -.িরতেদর -.রেণ 
পেড়িছ, িপটার .থম ¢ােন িছেলন না , বান2াবাস, পল এবং 
-জমেসর মেতা যারা বkৃতা কেরিছেলন তােদর মেধ) -কবল 

একজনই িছেলন । কাউি¡েলর গৃহীত িসqাw^িলও নাম Oারা 
অনুেমািদত হেয়িছল  
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69. 
-.িরতেদর মেধ), িপটার নয়, এবং গীজ2 ার কােছ -পৗঁেছ 
িদেয়িছেলন ( >Nিরত 15: 1-2-2 ) 

অিধক{, -.িরত িপটারেক জন -.িরতেদর Oারা 
একP িমশন পূরেণর জন) জন সহ সােমিরয়া শহের -.রণ 
করা হেয়িছল ( >Nিরত ৮:১৪ ) িতিন যিদ .থম -পাপ হন তেব 
তাঁর এই পিরেষবার জন) অন) কাউেক িনেয়াগ করা উিচত 
িছল। -.িরত -পৗলও িপতরেক সব2ািধক কতৃ2 n বা -পাপ 
িহসােব -দেখন িন, বরং -জমস এবং -যাহেনর মেতা 
' িগজ2 ার অন)তম tÎ' িহসােবও -দেখিছেলন । ( গালাতীয় ২: ৯ ) 

পল এমনিক জািত^িলর .িত তাঁর মেনাভােবর 
কারেণ িপটােরর িবেরািধতা কেরিছেলন, তােক "ভäািম" বেল 
অিভেযাগ কেরিছেলন ( গালাতীয় ২: ১১-১৪ )। পল যিদ 
িপতরেক একP অবণ2নীয় -পাপ বা সব2জনীন িগজ2 ার দািয়েn 
থাকা একমাX রাখাল িহসােব -দখেতন, তেব িতিন এই জাতীয় 
পদেTপ না িনেয় .কােশ) তাঁর সমােলাচনা কেরিছেলন। 

িনঃসে°েহ, িপটার .থম িগজ2 ার ^Lnপূণ2 ভূিমকা 
পালন কেরিছেলন। িতিন সত)ই তাঁর িবhােসর আয়েনর মাধ)েম 
িগজ2 ার .থম tÎ বা পাথর^িলর একজন িছেলন ( এেফিসয়ানস 
২:২০ )। তেব এP সু¤cভােব জানা উিচত -য "িভি| 
¢াপেনর অথ2, যীK িi/ ছাড়া আর -কউ িভি| ¢াপন 
করেত পাের না।" ( ১ কির:ীয় ৩:১১ ) 

-পে,েকাে/র িদেন, িপতর .কৃতপেT উি³িখত 
আকােশর সাব2েভৗমেnর চািব^িল ব)বহার করেত KL 
কেরিছেলন, যার ফেল িতন হাজার -লােকর অনুেশাচনা 
হেয়িছল এবং জািতসমূেহর িবhােস আসার .থম বাহন িছল 
( >Nিরত 2: 14-41; 10: 1-48 )। আসুন ভুেল যােবন না -য 
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থাকা একমাX রাখাল িহসােব -দখেতন, তেব িতিন এই জাতীয় 
পদেTপ না িনেয় .কােশ) তাঁর সমােলাচনা কেরিছেলন। 
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¢াপেনর অথ2, যীK িi/ ছাড়া আর -কউ িভি| ¢াপন 
করেত পাের না।" ( ১ কির:ীয় ৩:১১ ) 

-পে,েকাে/র িদেন, িপতর .কৃতপেT উি³িখত 
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হেয়িছল এবং জািতসমূেহর িবhােস আসার .থম বাহন িছল 
( >Nিরত 2: 14-41; 10: 1-48 )। আসুন ভুেল যােবন না -য 
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70. 
বাইেবল অনুসাের, এP িপটার বা -কানও -পাপ নয়, 

-খাদ পিবX আ�া িযিন iীেcর ¢ান eহণ কেরন এবং তাঁর 
.িতিনিধ। ( >যাহন ১৪: ১-18-১।, ১ 16: -15-১ )) তদপুির, 
িপতেরর -দওয়া কতৃ2 nেক পের সাধারণীকরণ করা হেয়িছল 
এবং .থম শতাlীেত সমt -.িরতেদর -দওয়া 
হেয়িছল। ( জন 21: 22-23 ) 

এছাড়া উে³খ করা উিচত যখন বাইেবল 
আধ)াি�ক উপহার কথা বেল -য -য -দওয়া হয় -যমন অেনক 
-মষপালকেদর, সুসমাচােরর .চারক, িশTক, -যমন 
মুিমনেদর নবী ইত)ািদ এেকবাের িগজ2 ায় একP -পাপসং~াw 
উপহার -কােনা উে³খ -নই। এরকম -কানও উপহার 
-নই। ( ইিফষীয় 4: 11-13; ১ কির:ীয় 12: 4-11 ) ক)াথিলকেদর 
দািবর িবপরীেত, এটাও ¤c -য িপটার -রােমর -কানও -পাপ 
বা পুেরািহত িছেলন না। বাইেবেলর িববৃিত বরং িবপরীেত 
সাT) -দয়। উদাহরণr�প, যখন পল তার িচ©েত -রােমর 
িবhাসীেদর নাম তািলকাভুk কেরিছেলন -থেক -রামানè এবং 
কলসীয়, িপটার উি³িখত য়িন! ( >রামীয় 16 কলিসয়ান 4 )  

আবার, যখন পল -পৗঁছা ঘ -রােমর, মুিমনেদর -সখােন 
তার সােথ -দখা করেত আেস, িক{ আবার -সখােন একP 
-«স িছল না তােদর মেধ) িপটার ... এই আবার িপতর ও 
-পােপর পদ ক)াথিলক -দখার িমথ)া িনি�ত কLন। বেল -য 
দািব করা -পাপসং~াw Tমতা আজ পয2w অব)াহত রেয়েছ, 
এছাড়াও ঐিতহািসক ঘটনা আেলােক িমথ)া কারণ িকছু 
সমেয় দইু -পাপ িছেলন একই সমেয় এবং -সখােন বার 
িছল িগজ2 া িছল একP ছাড়া একP িনিদ2c সমেয়র জন) -পাপ। 
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71. 
আরও ^Lnপূণ2 িবষয়, বাইেবেল চলমান পাপাল বা 

পুেরািহেতর -সবার কথা বলা হয়িন যা ¤cভােব এেক 
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ব)ব¢ার উপর িভি| কের িছল এবং -লিবর উপজািতর .িত 

অনুগত িছল । িiে/র মৃতু)র সােথ সােথ, এই ভিবষ)Oাণীমূলক 
-সবা ও ত)াগP চূড়াwভােব -পৗঁেছিছল এবং অবশ)ই -শষ 
হেয়িছল। ( ইpীয় 7: 26-27 ) 

এছাড়াও, -পাপ দািব িতিন যা বেলন এবং কেরন 
মেধ) অব)থ2 হেত খঁুজেত এবং তােত , িক{ তারপর কী িকছু 
ভুল, িকভােব ওউলদ িতিন িক কখেনা অনুত8 হই? এইরকম 
পিরি¢িতেত, এর অথ2 হ'ল আপনােক একP দcু চে~র মেধ) 

থাকেত হেব । তাছাড়া -কান ব)িk ভুল কের না? 
1 জন 1: 7-9 

     7.  িক{ আমরা আেলার মেধ) পায়চাির, -যমন িতিন হেল 
    হালকা, আমরা এেক অপেরর সােথ সহেযািগতা আেছ, 
    তাঁর পুX যীKর রk আমােদর Kিচ কের  সমt পাপ 
  -থেক।   ৮.  আমরা যিদ বিল -য আমােদর -কানও পাপ 
  -নই, আমরা  িনেজেক ফাঁিক িদন এবং সত) আমােদর মেধ) 
  -নই।  ৯.  যিদ আমরা আমােদর পাপ rীকার কির তেব 
  িতিন িবht এবং  -কবল আমােদর পাপ Tমা করেত এবং 
  আমােদর Kq করার জন) সমt অন)ায় -থেক। 

িবকৃিত 
-যন বাইেবল -থেক এই িবচু)িত^িল যেথc িছল না, বত2 মান 
-পাপ Ëাি¡স সমকামী স±দােয়র সমথ2েন .কােশ) কথা 
বেলেছন। এই িনব�P  
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72. 
-দখুন: "https://www.ncronline.org/news/ মানুষ / পপস-
সব2েশষ-িনি�ত-একই-িলে�র-নাগিরক-ইউিনয়ন-.শংসা-
অeগিত-এলিজিবP-স±দায়"  

"অিফিসয়ািল সমকামী িববাহ সaেক2  -পােপর 
সব2েশষ িববৃিতP এলিজিবP স±দােয়র জন) অeগিত 
িহসােব িবেবিচত হেয়িছল।" 

বাইেবল অনুসাের, সমকািমতা ^Lতর পাপ িহসােব 
একP সুিনিদ2c d ( আিদপ]ুক 19:13; >লবীয় প]ুক 18: 7-8 
এবং 22, >রামীয় 1: 26-27 এবং 32, 1 কির:ীয় 6: 9-10; 1 
Tেমািথ 1: 8-10 ) 

আপনােক অবশ)ই এই মূল সমস)া^িল সaেক2  
ব)িkগতভােব িসqাw িনেত হেব। আপিন -পাপ এবং কতৃ2 nেক 
আপনার জীবেনর বাঁচেব তােদর ঐিতহ) বা আপিন 
হেব িবq বাইেবেলর কতৃ2 পT? িসqাw আপনার.   
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75. 
বাইেবল -থেক উ1ৃত আয়াত 
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76. 
!লখক স'েক)  

ড'ািনেয়ল উইকওয়াইর 1951 সােল ক'ািলেফািন%য়ায় জMRহণ 
কেরিছেলন। িতিন ১৯69৯ সােল উi িবদ'ালয় 5থেক ~াতক হন। 

১৯ 1970০-১7373৩ এর মেধ' িতিন 

ইউএস এ আরএিমেত 5মিডিসন িহসােব কাজ কেরিছেলন । িতিন সামিরক 
5সবার জন' 5gbােসবীর কাজ কেরিছেলন এবং িভেয়তনাম যুেoর 

যুেoর ওষুধ িছেলন । 
5লখক 5বকাস%িফ� কেলেজ 2 বছর পড়ােশানা 

কেরেছন; িতিন �'ািনশ, ফরাসী এবং Rীক অধ'য়ন কেরন এবং 
1974 সােল তাঁর সহেযাগী িশ�কলা (এএ) িডে�ামা পান। 

পের, িতিন বাইেবল, মুলে�ামাহ �ুল অফ বাইেবেল িতন 
বছর বাইেবল, Rীক এবং িহ� অধ'য়ন কেরন এবং ১৯ 1977 সােল 
িথওলিজর (~াতক) িডিR িনেয় ~াতক হন। 

5লখক ওয়ািশংটন িবDিবদ'ালেয় ভাষািব�ান 
অধ'য়ন কেরিছেলন - িসয়াটল 1978-1980 এর মেধ'; আিল%ংটন এবং 
- িতিন 5ট1াস িবDিবদ'ালয় তার ভাষািবদ'া িশ>া 
অব'াহত এছাড়াও ওকলােহামা িবDিবদ'ালেয়র, নম%ান। িতিন ১৯৮7 
সােল প'ািসিফক ওেয়:ান% িবDিবদ'ালেয় ভাষািব�ান িবষেয় 
~াতেকা�র 5শষ কেরেছন। 

িতিন কলিlয়া R'াজেুয়ট �ুল অফ বাইেবল অ'াf িমশনেস 
এক8 অিতির� মা:াস% 59াRাম সOG কেরেছন এবং 1983 সােল 

বাইেবেল এমএ সহ ~াতক িডিR অজ% ন কেরিছেলন । 
1995-1996 সােলর মেধ' িতিন 5যমন চিচ% ত এন 

িনরী>ণ ধম%শাs এর আ�ারা িবDিবদ'ালেয় অনুষদ এ ড�েরট 
ছা_, মেধ' ইসলামী িবভােগর ধম%শাs।= 

ড6ািনেয়ল বসবাস করেতন 28 বছর জন' তুর� 
এবং এছাড়াও তুিক%  9জাতে� এর উ�র Er সাই9াস অন' 8 বছর জন'। 
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এক8 অিতির� মা:াস% 59াRাম সOG কেরেছন এবং 1983 সােল 

বাইেবেল এমএ সহ ~াতক িডিR অজ% ন কেরিছেলন । 
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িনরী>ণ ধম%শাs এর আ�ারা িবDিবদ'ালেয় অনুষদ এ ড�েরট 
ছা_, মেধ' ইসলামী িবভােগর ধম%শাs।= 

ড6ািনেয়ল বসবাস করেতন 28 বছর জন' তুর� 
এবং এছাড়াও তুিক%  9জাতে� এর উ�র Er সাই9াস অন' 8 বছর জন'। 
 
 

76. 
!লখক স'েক)  

ড'ািনেয়ল উইকওয়াইর 1951 সােল ক'ািলেফািন%য়ায় জMRহণ 
কেরিছেলন। িতিন ১৯69৯ সােল উi িবদ'ালয় 5থেক ~াতক হন। 

১৯ 1970০-১7373৩ এর মেধ' িতিন 

ইউএস এ আরএিমেত 5মিডিসন িহসােব কাজ কেরিছেলন । িতিন সামিরক 
5সবার জন' 5gbােসবীর কাজ কেরিছেলন এবং িভেয়তনাম যুেoর 

যুেoর ওষুধ িছেলন । 
5লখক 5বকাস%িফ� কেলেজ 2 বছর পড়ােশানা 

কেরেছন; িতিন �'ািনশ, ফরাসী এবং Rীক অধ'য়ন কেরন এবং 
1974 সােল তাঁর সহেযাগী িশ�কলা (এএ) িডে�ামা পান। 

পের, িতিন বাইেবল, মুলে�ামাহ �ুল অফ বাইেবেল িতন 
বছর বাইেবল, Rীক এবং িহ� অধ'য়ন কেরন এবং ১৯ 1977 সােল 
িথওলিজর (~াতক) িডিR িনেয় ~াতক হন। 

5লখক ওয়ািশংটন িবDিবদ'ালেয় ভাষািব�ান 
অধ'য়ন কেরিছেলন - িসয়াটল 1978-1980 এর মেধ'; আিল%ংটন এবং 
- িতিন 5ট1াস িবDিবদ'ালয় তার ভাষািবদ'া িশ>া 
অব'াহত এছাড়াও ওকলােহামা িবDিবদ'ালেয়র, নম%ান। িতিন ১৯৮7 
সােল প'ািসিফক ওেয়:ান% িবDিবদ'ালেয় ভাষািব�ান িবষেয় 
~াতেকা�র 5শষ কেরেছন। 

িতিন কলিlয়া R'াজেুয়ট �ুল অফ বাইেবল অ'াf িমশনেস 
এক8 অিতির� মা:াস% 59াRাম সOG কেরেছন এবং 1983 সােল 

বাইেবেল এমএ সহ ~াতক িডিR অজ% ন কেরিছেলন । 
1995-1996 সােলর মেধ' িতিন 5যমন চিচ% ত এন 

িনরী>ণ ধম%শাs এর আ�ারা িবDিবদ'ালেয় অনুষদ এ ড�েরট 
ছা_, মেধ' ইসলামী িবভােগর ধম%শাs।= 

ড6ািনেয়ল বসবাস করেতন 28 বছর জন' তুর� 
এবং এছাড়াও তুিক%  9জাতে� এর উ�র Er সাই9াস অন' 8 বছর জন'। 
 
 



77. 
-লখক সaেক2  

ড'ািনেয়ল ইংেরিজ এবং তুিক%  উভয় ভাষায় 5বশ কেয়ক8 বই 
িলেখেছন: 
* ইংেরজী, 2003, 2004, 2011 সােল বাইেবল এবং �রআন 
সOেক%  100 8 9�; তুর�, 2001, 2003, 2009, 144 পৃ^ায়। 
* বাইেবল এবং �রআন সOেক%  200 9�, 200 পৃ^া, 2014। 
এ8 দাতব' ওেয়বসাইেটর 5মাট 50 8 ভাষায় উপলভ'। 
* ইংেরজীেত, �রআন এবং বাইেবেলর মেধ' িমল এবং 
পাথ%ক'Jিলর এক8 িবশদ িবে�ষণ, ২২৪ পৃ^া, ২০০ pages; 
তুর�, 2007, 216 পৃ^া। 
* ইসলামী ইিতহােস িজহােদর �পেরখা, 144 পৃ^া, 2015। 
* এক8 ধম\য় উ�স বই, (ইংেরজী ভাষায়), ২৪০ পৃ^া, ১৯৫, 
৫; (তুিক%  ভাষায়), 240 পৃ^া, 1987। 
* তুরে�র বা8ক'াX 59ােট:'াX িগজ% ার গঠন, ২০০২, ৫১ পৃ^া। 
* বাইেবল পিরবত% ন হেয়েছ? ইংরাজীেত, বাইেবল পৃ^াJিল,  2007, 
2011,2014 তুিক%  ভাষায়, 48 পৃ^া,1987,1994,2007,2014, 
* ই�িদ, ি�:ান এবং ইসলামী উ�স অনুসাের পিব_ বইJিলর 
9মাণীকরণ, তুিক%  ভাষায় ড�রাল 9ব�, 2, 3 পৃ^া। 
১৯৮৩ সােল 78 78 পৃ^ার িনব�8, কলিlয়ােত 9কািশত হেয়িছল, 
9াথ%না ও 5রাজা রাখার 5>ে_ বাধ'তামূলক ও বিfংেয়র ভূিমকা 
িনেয়, আজেকর মানুেষর অ'াে1েসর িবেDর িবেশষ উে খ সহ। 
* িসমাক িথিসস: তুিক%  ফাংশনাল িসে:েমর ব'াকরণগত িবে�ষণ: 
িkয়া "িসমাক" = "টু লাভ", ইংেরিজ এবং তুিক% , 1987, এমএ 
170 পৃ^া; ি£তীয় সং�রণ, 2012, 1.2 পৃ^াJিল। 
* দ' ওয়াক অফ ইসলাম ওয়'ার কােলকশন, ২০১১, 1.2 
পৃ^াJিল, 2017। 
* সৃিrকত% াDেরর 99 নাম: �রআন এবং বাইেবেল ভাল নাম, 
ইংেরিজ এবং তুিক% , 120। 
* ক'াথিলকস এবং 59ােট:'াXJিলর মেধ' পাথ%ক', ইংেরিজ এবং 
তুিক% , 2020, 96 পৃ^াJিল। 
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* িসমাক িথিসস: তুিক%  ফাংশনাল িসে:েমর ব'াকরণগত িবে�ষণ: 
িkয়া "িসমাক" = "টু লাভ", ইংেরিজ এবং তুিক% , 1987, এমএ 
170 পৃ^া; ি£তীয় সং�রণ, 2012, 1.2 পৃ^াJিল। 
* দ' ওয়াক অফ ইসলাম ওয়'ার কােলকশন, ২০১১, 1.2 
পৃ^াJিল, 2017। 
* সৃিrকত% াDেরর 99 নাম: �রআন এবং বাইেবেল ভাল নাম, 
ইংেরিজ এবং তুিক% , 120। 
* ক'াথিলকস এবং 59ােট:'াXJিলর মেধ' পাথ%ক', ইংেরিজ এবং 
তুিক% , 2020, 96 পৃ^াJিল। 
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