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1. কাজ হল ঈশ্বরেে একটি পরেকল্পনা

আরেপু স্তক 1:31
পরে ঈশ্বে আপনাে রনরমিি েস্তু সকরলে প্ররি দৃরি করেরলন, আে বেখ, বস সকলই অরি উত্তম। আে সন্ধ্যা ও প্রািঃকাল হইরল ষষ্ঠ রেেস হইল।
আরেপু স্তক 2:1-3
1 এইরূরপ আকাশমণ্ডল ও পৃ রিেী এেং িদুভয়স্থ সমস্ত েস্তুেূ যহ সমাপ্ত হইল।
2 পরে ঈশ্বে সপ্তম রেরন আপনাে কৃি কার্যিয হইরি রনেৃ ত্ত হইরলন, বসই সপ্তম রেরন আপনাে কৃি সমস্ত কার্যিয হইরি রেশ্রাম করেরলন।
3 আে ঈশ্বে বসই সপ্তম রেনরক আশীর্ব্িাে করেয়া পরেত্র করেরলন, বকননা বসই রেরন ঈশ্বে আপনাে সৃ ি ও কৃি সমস্ত কার্যিয হইরি রেশ্রাম করেরলন।

এিাল্ন আমরা ঈশ্বরল্ক কমচরত যদিল্ত পাই। বতবন েে বদন কাজ কল্রবেল্যন এিং সপ্তম বদল্ন বিশ্রাম বনল্েবেল্যন। বকন্তু বতবন আমাল্দর মত নন,
তাই, বতবন ক্লান্ত হওোর কারল্ে বিশ্রাম যনন বন। তাাঁর া করনীে বেয, তা বতবন সম্পন্ন কল্রবেল্যন – সমস্ত সৃবির কাজ সমাপ্ত কল্রবেল্যন। বতবন
যদল্িবেল্যন য বতবন া বকেু কল্রবেল্যন তা অবত উিম ও সম্পূেচ বেয। তাই, বতবন বকেু ক্ষে বিশ্রাম বনল্েবেল্যন।
বকন্তু য মুহূল্তচ আদম পাপ করল্যা, ঈশ্বর আিার কাজ করা শুরু করল্যন। বকন্তু, এইিার বতবন এক উদ্ধাল্রর কাজ শুরু কল্রবেল্যন – মানুষল্ক
তাাঁর কাল্ে ব বরল্ে আনার কাজ শুরু কল্রবেল্যন। যসই মুহূতচ যথল্ক, ঈশ্বর বনরন্তর কাজ কল্র র্ল্যল্েন এিং মানি জাবতর জনে উদ্ধাল্রর কাল্জর
পবরকল্পনাটিল্ক প্রকাি কল্র র্ল্যল্েন। ঈশ্বর কাজ কল্রন!

আরেপু স্তক 2:15
পরে সোপ্রভু ঈশ্বে আেমরক লইয়া এেনস্থ উেযারনে কৃরষকমি ও েক্ষারিি িিায় োরখরলন।

ঈশ্বর আদমল্ক এদন উদোল্ন যরল্ি এই কথাটি িল্যনবন, “আদম, তু বম শুধু মাত্র আমার আরাধনা করল্ি”। এমনবক পতল্নর আল্গ, ঈশ্বর আদমল্ক
একটা দাবেত্ব বদল্েবেল্যন। আদল্মর কাজ বেয “কৃবষকাজ করা” এিং িাগানটিল্ক িৃ ঙ্খযািদ্ধ অিস্থাে রািা।
এটাই বেয তার কাজ! পতল্নর আল্গই ঈশ্বর কাল্জর ধারনা ও পবরকল্পনাটিল্ক প্রকাি কল্রবেল্যন।
পতল্নর পর, আদমল্ক কৃবষকাজ কল্র য ল্ত হল্েবেয, বকন্তু এিন ভূবম অবভিপ্ত হল্েল্ে এিং সয উৎপাদন করার জনে আদমল্ক আরও
অল্নক যিবি পবরশ্রম করল্ত হল্ি (আবদপুস্তক 3:17-19)। আমরা সিাই বিশ্বাস কবর য বিিাহ হয ঈশ্বল্রর পবরকল্পনা – তাই আমরা বিিাহল্ক
উপল্ভাগ কবর। আমরা জাবন য মণ্ডযী হয ঈশ্বল্রর পবরকল্পনা – তাই আমরা মণ্ডযীল্ক উপল্ভাগ কবর। সু িির এই য কাজও হয ঈশ্বল্রর একটি
পবরকল্পনা। ঈশ্বর এটার সূ র্না কল্রল্েন! তাই, আসু ন, আমরা কাজল্কও উপল্ভাগ কবর!
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2. কারজে প্ররি আমারেে বেঠিক মরনাভাে

কাজ হল একটি োধা
আমাল্দর অল্নল্কই ঈশ্বল্রর পবরকল্পনা ও উল্েিেল্ক পবরপূেচ করার যক্ষল্ত্র অতেন্ত উৎসাহী। বকন্তু আমাল্দর সকল্যর একটি “কাজ” রল্েল্ে,
য িাল্ন আমাল্দর য ল্ত হে, সপ্তাল্হ পাাঁর্ অথিা েে বদন। অল্নক সমল্ে আমরা এই রূপ মল্ন করল্ত পাবর, “আবম বদ এই কাজ/র্াকবর যথল্ক
বনস্তার যপতাম, তাহল্য ীশুর যসিা করার জনে আবম স্বাধীন হতাম”। মল্ন হে য আমাল্দর “র্াকবর” অথিা “কাজ” হয স্বগীে আহ্বানল্ক পূেচ
করার যক্ষল্ত্র একটি মহান িাধা। কাল্জর প্রবত এটা একটা অতেন্ত ভুয মল্নাভাি। আমাল্দর স্মরল্ে রািল্ত হল্ি য তকায আমরা এই পৃ বথিীল্ত
রল্েবে, আমাল্দর কাজ কল্র য ল্ত হল্ি – এমনবক আমাল্দরল্কও, ারা পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাল্জ রত আল্ে।
আবম িন 12 িের িেল্সর বেযাম এিং যিঙ্গাযুরুল্ত বিিপ কটন িল্েজ স্কুল্য পড়াল্িানা করবেযাম, তিন আবম “উদ্ধার” যপল্েবেযাম। ীশুর
জনে আবম আগুল্ন জ্বযবেযাম, প্রল্তেক সুল্ াল্গর সদ্বেিহার করতাম ও তাাঁর বিষল্ে প্রর্ার করতাম। কিনও কিনও প্রর্ার করার জনে আবম বনল্জই
সু ল্ াগ ততবর কল্র বনতাম। আমার মল্ন পল্র ক্লাসরুল্মর মল্ধে উল্ে দাাঁবড়ল্ে সকল্যর সামল্ন ীশুর বিষল্ে প্রর্ার কল্রবেযাম। আল্িপাল্ির আরও
দুল্টা স্কুল্য য তাম – িল্ডউইন িল্েজ হাই স্কুয এিং কোবথড্রায স্কুয – এিং যসিাল্নও ীশুর বিষল্ে প্রর্ার করতাম। বকন্তু, আমার অনুভূবত হল্ত
শুরু হয য স্কুল্য াওোটা আমার “নতু ন” পবরর্ চার কাল্জ একটা িড় িাধা, এিং “পড়াল্িানাল্ক” আিীিচাল্দর যর্ল্ে অল্নক যিবি িাধা িল্য
মল্ন হল্ত শুরু হয। মল্ন হবিয য মল্নর গভীল্র একটা যগাপন প্রাথচনা কল্র াবিযাম: “ঈশ্বর, আমাল্ক এিান যথল্ক মুবক্ত দাও। প্রভু তু বম বদ
আমাল্ক পড়াল্িানা ও স্কুয যথল্ক মুবক্ত দাও, তাহল্য আবম যতামার রাল্জের জনে আরও অল্নক যিবি কাজ করল্ত পারি এিং আরও অল্নক
যিবি মানুল্ষর কাল্ে ীশুর কথা িযল্ত পারি”। ঈশ্বল্রর ধনেিাদ যহাক য বতবন আমাল্ক যসই পবরবস্থবত যথল্ক মুবক্ত যদনবন! আবম স্কুল্যর
পড়াল্িানা সম্পূ েচ করযাম এিং একটা ইবিবনোবরং কল্যল্জ ভবতচ হযাম। এিং ত সমে য ল্ত যাগয, আবম িু ঝল্ত শুরু করযাম য যকন আমাল্ক
পড়াল্িানা করল্ত হল্েবেয। ঈশ্বল্রর ধনেিাদ যহাক য বতবন আমাল্ক পড়াল্িানা থামাল্ত িল্যনবন। বকন্তু আবম অিিেই স্বীকার করল্িা য
পড়াল্িানা করা ও স্কুল্য াওো ঈশ্বল্রর পবরকল্পনার বদল্ক এবগল্ে াওোর যক্ষল্ত্র একটা িড় িাধা বহল্সল্ি মল্ন হল্েবেয আমার কাল্ে। সি িইগুবয
পড়া, সি যহামওোকচ করা, পরীক্ষা যদওো আমার কাল্ে গুরুত্বহীন মল্ন হল্েবেয িাইল্িয পড়া, প্রাথচনা করা, সাক্ষেদান করা, এিং প্রর্ার করার
তু যনাে। পল্র আবম উপযবি কল্রবেযাম য কাল্জর প্রবত এটা বেয আমার একটা ভুয মল্নাভাি।

কাজ হল একটি োসরেে োাঁধন
বকেু বকেু মানুল্ষরা কাজল্ক একটা দাসল্ত্বর িাাঁধন িল্য মল্ন কল্র। তারা তাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্র একজন ক্রীতদাল্সর মল্তা বনল্জল্দর মল্ন কল্র। তারা
অনিরত ভািল্ত থাল্ক, “আমার ভাল্যা যাগুক অথিা না যাগুক, প্রল্তেক বদন সকাল্য উেল্ত হল্ি ও র্াকবর করল্ত য ল্ত হল্ি”। কমচল্ক্ষল্ত্র,
বনেম ও িৃ ঙ্খযা বিষেগুবযল্ক আরও কঠিন কল্র যতাল্য। যকাথাে আমরা কাজ কবর, যসই অনু ােী আমরা যসিাল্ন সকায ৯টাে যপ াঁল্ে াই এিং
সন্ধো 6টা অথিা 7টা প চন্ত যসিাল্ন কাজ কবর। কমচল্ক্ষল্ত্র আমাল্দরল্ক শুধুমাত্র বকেু সীবমত কাজ করার স্বাধীনতা যদওো থাল্ক এিং অনোনে
কাজগুবয করার বনল্ষধাজ্ঞা থাল্ক। এইগুবযর কারল্ে, যকউ যকউ মল্ন কল্র য কাজ হয একটা দাসল্ত্বর িাাঁধন। আমাল্দর মল্ধে অল্নল্কই উভে
বনেম ও কতৃচ পল্ক্ষর বিরুল্দ্ধ প্রবতল্রাধ কল্র।
আমাল্দর িু ঝল্ত হল্ি য কমচল্ক্ষল্ত্র বনেম ও িৃ ঙ্খযাগুবয যকান িাাঁধন নে, বকন্তু আমাল্দর অনুিাসন করার একটা উপাে। আমাল্দর অনুিাসন ও
িাাঁধল্নর মল্ধে পাথচকেটিল্ক িু ঝল্ত হল্ি। খ্রীল্িল্ত আমরা স্বাধীনতা যাভ কল্রবে (গাযাতীে 2:4; গাযাতীে 5:1; 2 কবরন্থীে 3:17)। বকন্তু আমাল্দর
এটাও িু ঝল্ত হল্ি য খ্রীল্িল্ত স্বাধীনতার মল্ধেও বকেু সীমাল্রিা রল্েল্ে (গাযাতীে 5:13)। তাই, আমাল্দর া ইিা তাই করল্ত পাবর না। সুতরাং,
কাজল্ক আমরা য ন একটি িাাঁধন বহল্সল্ি না যদবি, বকন্তু বনল্জল্ক অনুিাবসত করার একটা সু ল্ াগ বহল্সল্ি যদবি।
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কাজ হল একটি প্ররয়াজনীয় মন্দ
বকেু বকেু মানুল্ষরা মল্ন কল্র য কাজ হয একটা প্রল্োজনীে মন্দ বিষে – এমন একটা বিষে া আমাল্দর িাধেতামূযক ভাল্ি করল্ত হল্ি
আমাল্দর সকয িরল্র্র জনে অথচ উপাজচন করার জনে। অিিেই, আমাল্দর কাল্জর প্রল্োজন াল্ত আমরা িাওোদাওো করল্ত পাবর ও আমাল্দর
পবরিাল্রর প্রল্োজন যমটাল্ত পাবর। বকন্তু, অল্নল্কই তাল্দর কাল্জর মল্ধে আনন্দ িুাঁল্জ পােনা এিং পবরিল্তচ ির্সা ও নাবযি করল্ত থাল্ক। বিশ্বাসী
বহল্সল্ি, আমরা য ন কাল্জর মল্ধে আনন্দ িুাঁল্জ যপল্ত বিবি এিং এটাল্ক একটা প্রল্োজনীে মন্দ বিষে িল্য মল্ন করল্ত িন্ধ কবর।

কাজ হল আমারেে আোধনা
বকেু বকেু মানুল্ষরা এই ভুয মল্নাভাি যপাষে কল্র অনিরত কাজ করল্ত থাল্ক য কাজ হয আমাল্দর আরাধনা। এই মল্নাভািটি আমাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্র ও
পবরল্িল্ি রাজত্ব করল্ত শুরু কল্র বদল্েল্ে। আমাল্দর কাজ যকান আরাধনা নে, কারে আরাধনা হয ঈশ্বল্রর সাল্থ য াগাল্ াগ স্থাপন করা। আপবন ঈশ্বল্রর
বিষল্ে বর্ন্তাভািনা না কল্রও কমচল্ক্ষল্ত্র য ল্ত পাল্রন।
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3. কারজে প্ররি একজন রেশ্বাসীে মরনাভাে
বিশ্বাসী বহল্সল্ি, কাল্জর প্রবত আমাল্দর যকমন মল্নাভাি হওো উবর্ত? বকভাল্ি আমাল্দর র্াকরী, যপিাল্ক যদিা উবর্ৎ া ঈশ্বর আমাল্দরল্ক
বদল্েল্েন? বনল্র্ কল্েকটি দৃবিল্কাে বদযাম া প্রল্তেক বিশ্বাসীল্দর জনে আবম গুরুত্বপূেচ িল্য মল্ন কবর।

কাজ হল একটি োহন
আমাল্দর কাজ, র্াকরী হয একটা িাহন মাত্র এই পৃ বথিীল্ত ঈশ্বল্রর উল্েিেল্ক সম্পন্ন করা অথিা িহন কল্র বনল্ে াওোর জনে। এটি হয যসই
িাহন ার মল্ধে বদল্ে ঈশ্বল্রর উল্েিেগুবয এই পৃ বথিীল্ত প্রকাি যপল্ে থাল্ক। আল্রক কথাে, কাজ হয ঈশ্বরদি একটি সরিাম া একজল্নর
জীিল্ন ঈশ্বল্রর ইিা ও উল্েিেল্ক সম্পন্ন করল্ত িেিহৃত হল্ে থাল্ক। আবম জাবন য যকউ যকউ পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাজ করার জনে
আহূ ত। বকন্তু আল্রক অল্থচ, পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাজও একটা “কাজ”।

কাজ হল একটি বকৌশল
আমাল্দর অিিেই উপযবি করল্ত হল্ি এিং ঈশ্বল্রর ইিা ও উল্েিেল্ক পূেচ করার জনে তাাঁর একটা যক িয বহল্সল্ি কাজল্ক যদিল্ত হল্ি।
য মন উদাহরে, বিশ্বাসী বহল্সল্ি প্রভুর জনে যযাল্কল্দর জে করার একটা দারুে উল্দ্বগ আপনার মল্ধে থাকল্ত পাল্র। আপনার র্াকরী ও যপিা
আপনাল্ক যযাল্কল্দর সংস্পল্িচ বনল্ে আসল্ি, াল্দর সাল্থ আপনার অনে যকাথাও যদিা হল্তা না। এিন আপনার র্াকরীটিল্ক ঈশ্বল্রর একটা
যক িয বহল্সল্ি যদিল্ত হল্ি। ঈশ্বর আপনার যপিাল্ক িেিহার করল্েন যক িযগত ভাল্ি যসই সকয মানুষল্দর সাল্থ আপনার য াগাল্ াগ স্থাপন
কবরল্ে যদওোর জনে াল্দর কাল্ে বতবন র্ান আপবন খ্রীল্ির কথা ভাগ কল্র বনন। আপনার র্াকরী হয যসই “পুযবপট” এিং য যযাল্কল্দর সাল্থ
আপনার ওো-িসা হল্ে থাল্ক, তারা হয আপনার “মণ্ডযীর সদসে”।

কাজ হল প্রস্তুরি বনওয়াে একটি প্ররক্রয়া
কমচল্ক্ষত্র এমন একটা স্থান নে য িাল্ন একজন িেবক্ত শুধু মাত্র অথচ উপাজচন কল্র, বকন্তু এমন একটা স্থান য িাল্ন ঈশ্বর আমাল্দর র্বরত্রল্ক গেন
কল্রন। এটি হয আমাল্দর প্রস্তুবতর একটি প্রবক্রো। আমরা প্রােই মল্ন কল্র থাবক য আমাল্দর র্বরত্র শুধু মাত্র যকান একটা সাল্ন্ড স্কুল্য, অথিা
িাইল্িয স্কুল্য গেন হল্ে থাল্ক, বকন্তু ঈশ্বর আমাল্দর র্বরত্রল্ক য ল্কাল্না স্থাল্ন গেন করল্ত পাল্রন। বতবন সমস্ত বদল্ন 24 ঘণ্টা আমাল্দর জীিল্ন
কাজ কল্র থাল্কন।
আমাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্র, ঈশ্বর আমাল্দর যিিাল্ত পাল্রন য বকভাল্ি অনোনে মানুষল্দর সাল্থ সম্পকচ স্থাপন করল্ত হে, বকভাল্ি বিবভন্ন পবরবস্থবতল্ত
প্রবতবক্রো যদিাল্ত হে, বকভাল্ি ঈশ্বল্রর প্রজ্ঞাল্ক যর্ল্ে বনল্ত হে, এিং বকভাল্ি সমসোল্ক সমাধান করল্ত হে। যকউ যকউ তাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্র
অনোনে মানুষল্দরল্ক জীিল্ন কণ্টক িল্য মল্ন কল্র, এমন মানুষ াল্দর সাল্থ আমরা যকান ভাল্িই সম্পকচ স্থাপন করল্ত পাবর না। বকন্তু ঈশ্বর
আমাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্রর মাঝিাল্নই আমাল্দর র্বরত্রল্ক গেন করল্ত পাল্রন। এ োড়াও, আমাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্র আমরা নতু ন নতু ন দক্ষতা যিিার ও
আমাল্দর ক্ষমতাল্ক উন্নত করার সু ল্ াগ যপল্ে থাবক, য গুবযল্ক ঈশ্বর িেিহার কল্র তাাঁর রাজে বিস্তাল্রর কাল্জ িেিহার করল্ত পাল্রন। য মন
উদাহরে, আপনার কমচল্ক্ষল্ত্র আপবন যনতৃ ত্ব যদওোর দক্ষতাগুবযল্ক বিিল্ত পাল্রন এিং ঈশ্বর যসই দক্ষতাগুবযল্ক িেিহার কল্র আপনার স্থানীে
মণ্ডযীল্ত বকেু বকেু পবরর্ চার যক্ষল্ত্র িেিহার করল্ত পাল্রন, এিং এই ভাল্ি বতবন আপনাল্ক যসিাল্ন একটি আিীিচাদ বহল্সল্ি দাাঁড় করাল্ত
পাল্রন।
আসু ন, িাইল্িল্যর বকেু মানুষল্দর আমরা বিল্ির্না কল্র যদবি।
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বর্যারষফ
একটি ভােোণীমূ লক স্বপ্ন ও পরেকল্পনারক পূ ণি করেরেরলন
য াল্ষল্ র কথা বর্ন্তা করুন। য াল্ষ ল্ক ঈশ্বর একটি দিচন বদল্েবেল্যন, একটি স্বপ্ন যদবিল্েবেল্যন। বকন্তু বতবন সিবকেু যেল্ড় একটি “পূেচ সমল্ের
পবরর্ চা” কাল্জর বদল্ক এবগল্ে ানবন। য াল্ষ ঈশ্বল্রর প্রস্তুবতমূযক প্রবক্রোর মল্ধে বদল্ে বগল্েবেল্যন। যসই প্রবক্রোল্ত, তাল্ক যপাবত ল্রর
িাবড়ল্ত কাজ করার জনে িাধে করা হল্েবেয এিং যসিাল্ন া বকেু কাজ তাল্ক যদওো হল্েবেয, যসইগুবয সম্পন্ন করল্ত তাল্ক যজার যদওো
হল্েবেয। যসিান যথল্ক, বিনা যদাল্ষই তাল্ক কারাগাল্র িন্দী করা হল্েবেয, এিং যসই কারাগাল্রর মল্ধেও তাল্ক কাজ করল্ত হল্েবেয। তাল্ক
অনোনে িন্দীল্দর যদিাল্িানা করার দাবেত্ব যদওো হল্েবেয। তারপর তার পল্দান্নবত হল্েবেয এিং বমিল্রর প্রধানমন্ত্রী হল্েবেল্যন, এিং যসিাল্নও
তাল্ক কাজ করল্ত হল্েবেয। তাল্ক পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাজ করার জনে আহ্বান করা হেবন, তিু ও ঈশ্বর তাল্ক এমন একটা পল্দ
িবসল্েবেল্যন য িান যথল্ক বতবন ঈশ্বল্রর উল্েিেল্ক সম্পন্ন করল্ত যপল্রবেল্যন। য াল্ষ বমিল্রর প্রধানমন্ত্রী বহল্সল্ি কাজ কল্রবেল্যন এিং
ঈশ্বর যসটাল্ক িেিহার কল্রবেল্যন তার স্বপ্নল্ক পূেচ করল্ত, া বতবন য াল্ষ ল্ক যোটল্িযাে যদবিল্েবেল্যন। কী হল্তা বদ য াল্ষ প্রধানমন্ত্রীর
কাজ যথল্ক পদতোগ কল্র প্রান্তল্র যকান একটা ধমীে স্থাল্ন আশ্রে বনল্তন? তাহল্য বতবন হেত ঈশ্বরদি স্বপ্নটিল্ক পূেচ হল্ত যদিল্ত যপল্তন না!
এই সতেটিল্ক বিল্ির্না করুন। য াল্ষল্ র অল্নক িের আল্গই, ঈশ্বর অব্রাহাল্মর সাল্থ কথা িল্যবেল্যন এিং তাল্ক িল্যবেল্যন য তার
িংিধরল্দরল্ক একটি নতু ন ও অজানা স্থাল্ন বনল্ে াল্িন। তিন বতবন অব্রামল্ক কবহল্যন, “বনশ্চে জাবনও, যতামার সন্তানগে পরল্দল্ি প্রিাসী

থাবকল্ি, এিং বিল্দিী যযাকল্দর দাসেকর্ম্চ কবরল্ি, ও যযাল্ক তাহাবদগল্ক দুুঃি বদল্ি—র্াবর িত িৎসর প চেন্ত; আিার তাহারা য জাবতর দাস
হইল্ি, আবমই তাহার বির্ার কবরি; তৎপল্র তাহারা ল্থি সম্পবি যইো িাবহর হইল্ি” (আবদপুস্তক 15:13-14)। ঈশ্বর য াল্ষল্ র মল্ধে তাাঁর
যদওো দক্ষতা ও “যপিাল্ক” িেিহার কল্রবেল্যন একটি িাহন বহল্সল্ি তাল্ক এমন একটি স্থাল্ন িসাল্ত, য িাল্ন যথল্ক বতবন এই ভািিােীমূযক
পবরকল্পনাটিল্ক পূেচ করল্ত পারল্িন।
আমাল্দর অল্নল্কই অিগত নে য আমাল্দর সম্প্রদাে, িহর, ও যদল্ির জনে ঈশ্বল্রর ভািিােীমূযক পবরকল্পনাগুবয কী কী। তাাঁর কাল্ে ‘কাইরস’
(এই গ্রীক িব্দটি যকান একটা বনবদচ ি ঘটনা, সু ল্ াগ, গুরুত্বপূেচ ঘটনা, অথিা সমল্ের মল্ধে পবরিতচ ল্নর যক্ষল্ত্র িেিহার করা হল্ে থাল্ক) মুহূতচগুবয
এিং স্বগীে প্রল্িিদ্বার রল্েল্ে য িাল্ন আমাল্দর সম্প্রদাে, িহর ও যদল্ির জনে সু ল্ াল্গর দরজা িু ল্য াল্ি। ঈশ্বর আজ “য াল্ষ ল্দর” িুাঁজল্েন
াল্দরল্ক বতবন তাল্দর দক্ষতা ও যপিাগত ক্ষমতা িেিহার কল্র এমন এক স্থাল্ন িসাল্ত পাল্রন, য িান যথল্ক বতবন আমাল্দর সম্প্রদাে, িহর
ও যদল্ির জনে তাাঁর পবরকল্পনাগুবযল্ক পূেচ করল্ত পাল্রন।

োয়ূে, োরনরয়ল, এেং বপৌল
জাগরিক এেং আরিক রেষরয়ে মরধয একটা সামঞ্জসয
দােূদ একজন গীতরর্ক, একজন ভািিাদী, এিং একজন রাজা বেল্যন। দাবনল্েয শুধু মাত্র একজন ভািিাদী বেল্যন না, বকন্তু বতবনও একজন
প্রধানমন্ত্রী বেল্যন ব বন সরকার র্াযাবিল্যন এিং রাজার কাজগুবযর দাবেত্ব বনল্েবেল্যন। যপ ল্যর কথা একিার বর্ন্তাভািনা করুন। আমরা তাল্ক
একজন মহান যপ্রবরত বহল্সল্ি জাবন, ব বন নতু ন বনেল্মর অবধকাংি বযল্িল্েন। এই বসদ্ধাল্ন্ত আসার জনে অল্নক প্রমাে আল্ে য অন্তত বতনটি
িহল্র – ইব ল্ষ, কবরল্ন্থ, এিং বথষযনীকীেল্ত – বতবন তার বনল্জর প্রল্োজনগুবয, পবরর্ চা দল্যর প্রল্োজনগুবয যমটাল্নার জনে কাজ কল্রবেল্যন।
বতবন তার বনল্জর হাল্ত পবরশ্রম কল্রবেল্যন এিং বনল্জর প্রল্োজনগুবয বনল্জই বমটিল্েবেল্যন, এিং াল্দর মল্ধে বতবন পবরর্ চা কল্রবেল্যন,
তাল্দর প্রবত বতবন যিাঝাস্বরূপ হনবন।
দােূদ, দাবনল্েয, এিং যপ ল্যর যক্ষল্ত্র আমরা একটা সামিসে যক্ষে কল্র থাবক – “জাগবতক” এিং “আবিক” বিষল্ের মল্ধে একটি সামিসে।
আমাল্দর অিিেই এমন একটা স্থাল্ন আসল্ত হল্ি য িাল্ন আমরা কাজল্ক জাগবতক একটা বিষে, এিং ঈশ্বল্রর সাল্থ গমনাগমন করাল্ক আবিক
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বিষে িল্য মল্ন করা িন্ধ কবর। আপনার কাজল্ক ঈশ্বল্রর সাল্থ গমনাগমন করার একটা অংি বহল্সল্িই যদিু ন। এটা হয আপনার জীিল্ন ঈশ্বল্রর
পবরকল্পনার একটা অংি। দােূদ, দাবনল্েয, অথিা যপ য কাজ কল্রবেল্যন িল্য তাল্দর অবভল্ষকল্ক হাবরল্ে য ল্যবন! আপনার কাজ হয “আবিক
বিষে” কারে ঈশ্বর কাজ কল্রন।

6
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4. রেশ্বাসীরেেরক কাজ কোে জনয আরেশ বেওয়া হরয়রে
নতু ন বনেল্ম, প্রভু ীশু বিশ্বাসীল্দরল্ক সমস্ত জগল্ত বগল্ে সু সমার্ার প্রর্ার করার এক মহান আল্দি বদল্েবেল্যন। নতু ন বনেল্মর মণ্ডযী িু ি
সহল্জই এমন একটা পন্থা অিযম্বন করল্ত পারত য িাল্ন প্রল্তেক বিশ্বাসীল্দরল্ক তারা “জাগবতক” কাজল্ক তোগ কল্র শুধু মাত্র সুসমার্ার প্রর্ার
করল্ত য ল্ত িযল্ত পারত। বকন্তু এটা যক্ষে করা আকষচেীে য যপ য বিশ্বাসীল্দরল্ক কী কী করার আল্দি বদল্েবেল্যন।

রনরজে হারি পরেশ্রম কো
ইরফষীয় 4:28
বচাে আে চুরে না করুক, েেং স্বহরস্ত সদ্ব্যাপারে পরেশ্রম করুক, বর্যন েীনহীনরক রেোে জনয িাহাে হারি রকেু িারক।

য িেবক্ত র্ুবর করত, যস য ন আর র্ুবর না কল্র, িরং বনল্জর হাল্ত পবরশ্রম কল্র। যসই িেবক্ত য ন বনল্জর হাল্ত পবরশ্রম কল্র, া সঠিক তাই
কল্র, াল্ত তার প্রল্োজন ভায ভাল্ি বমটল্ত পাল্র এিং যসই সকয মানুষল্দরল্কও য াগান বদল্ত পাল্র ারা প্রল্োজল্নর মল্ধে রল্েল্ে। এিাল্ন,
যপ য বিশ্বাসীল্দরল্ক বনল্জর হাল্ত পবরশ্রম করার গুরুত্ব সম্পল্কচ বিবিল্েল্েন। বতবন তাল্দরল্ক সঠিক কাজ করার জনেও বনল্দচ ি বদল্েল্েন। এর
অথচ এই য বিশ্বাসীরা যকান প্রকাল্রর অসৎ অথিা মন্দ কাল্জ বন ুক্ত হল্ত পাল্র না।

কাজ করুন র্যারি আপনাে বকান রকেু ে অভাে না িারক
1 রিষলনীকীয় 4:11-12
11 রকন্তু বিামারেগরক রেনয় করেয়া েরলরিরে, ভ্রািৃগণ, আেও অরধক উপরচয়া পড়, আে শান্ত ভারে িারকরি ও আপন আপন কার্যি য করেরি
এেং স্বহরস্ত পরেশ্রম করেরি সর্যত্ন হও—বর্যমন আমো বিামারেগরক আরেশ রেয়ারে—
12 বর্যন েরহঃস্থ বলাকরেে প্ররি বিামো রশিাচােী হও, এেং বিামারেে রকেু েই অভাে না িারক।
যপ য বিশ্বাসীল্দরল্ক বনল্জর হাল্ত পবরশ্রম করল্ত িল্যবেল্যন াল্ত অপবরত্রােপ্রাপ্ত যযাল্করা তাল্দরল্ক অনুবর্ত আর্রল্ের জনে যদাষ না বদল্ত পাল্র। যক্ষে
করল্িন য বনল্জর হাল্ত পবরশ্রম করার সাল্থ যকান বকেু র অভাি না হওোর এিং আমাল্দর সকয প্রল্োজন যমটার একটা সম্পকচ রল্েল্ে। বকেু বকেু মানু ল্ষরা
িাবড়র মল্ধে িল্স “ঈশ্বল্রর উপর অল্পক্ষা কল্র” তাল্দর সকয প্রল্োজন যমটার জনে। এটা সতে য ঈশ্বর প্রবতজ্ঞা কল্রল্েন তাাঁর ধন অনু ােী আমাল্দর সকয
প্রল্োজন যমটাল্িন (ব বযপীে 4:19)। বকন্তু এটাও সতে য তাাঁর িাল্কের মল্ধে ঈশ্বর আমাল্দরল্ক কাজ করার আল্দি বদল্েল্েন, এিং এটাই প্রমাে যদে য
বতবন আমাল্দর কাজল্ক িেিহার করল্িন একটি মাধেম বহল্সল্ি ার মল্ধে বদল্ে বতবন আমাল্দর সকয প্রল্োজন যমটাল্িন। আমাল্দর কাল্জর মল্ধে বদল্ে ঈশ্বল্রর
দ্বারা আমাল্দর সকয প্রল্োজন যমটাল্না হয কাল্কর দ্বারা টাকার এক িাবণ্ডয বনল্ে আসার মল্তাই একটা আশ্চ চজনক বিষে! এটা অতটা দিচনীে নে, বকন্তু
তিু ও এটা একটা অল্য বকক কাজ, কারে একই ঈশ্বর আমাল্দর জনে য াগান বদল্িন। মল্ন রািল্িন, র্াকরীল্ক বনরাপদ কল্র রািার জনে, যিতন পাওোর জনে,
এিং যপিাগত ভাল্ি উন্নবত যাভ করার জনে ঈশ্বল্রর অনুগ্রহ ও ঐশ্ববরক সাহাল্ ের প্রল্োজন।
বকেু বকেু মানুল্ষরা তাল্দর প্রল্োজন যমটাল্নার জনে এমন ভাল্ি ঈশ্বল্রর উপর বনভচ র কল্র থাল্ক য তাল্দর কাল্ে “অল্য বকক উপাল্ের” অথচ হয য যকান
একজন মানুষ তাল্দর কাল্ে আসল্ি ও তাল্দর হাল্তর মল্ধে বকেু টাকা অথিা একটা যর্ক গুাঁল্জ বদল্ে াল্ি। তারা িন এইরূপ ঘটল্ত যদল্ি না, তিন তারা
বর্ন্তাভািনা করল্ত থাল্ক য যকন ঈশ্বর তাল্দর য াগান বদল্িন না। বকন্তু, ঈশ্বর অল্পক্ষা করল্েন য এই ধরল্নর মানুল্ষরা যসই মাধেমটি অিযম্বন করল্ি ার
মল্ধে বদল্ে বতবন তাল্দর য াগান যদল্িন। বকেু বকেু যক্ষল্ত্র, ঈশ্বর অল্পক্ষা কল্রন য তারা য ন যকান একটা র্াকরী কল্র এিং যসিাল্ন বকেু কায অবতিাবহত
কল্র। যসই র্াকরীটাই হয তাল্দর জীিল্ন ঈশ্বল্রর য াগাল্নর মাধেম।

িুরম র্যরে কাজ না কে, িাহরল আহােও করো না
7

কাল্জর প্রবত িাইল্িয বভবিক মল্নাভাি

2 রিষলনীকীয় 3:7-12
7 কােণ রক প্রকারে আমারেে অনু কােী হইরি হয়, িাহা বিামো আপনাোই জান; বকননা বিামারেে মরধয আমো অরনয়রমিাচােী রেলাম না;
8 আে রেনামূ রলয কাহােও কারে অন্ন বভাজন করেিাম না, েেং বিামারেে কাহােও ভােস্বরূপ বর্যন না হই, িজ্জনয পরেশ্রম ও আয়াস সহকারে োি রেন কার্যিয
করেিাম।
9 আমারেে বর্য অরধকাে নাই, িাহা নয়; রকন্তু বিামারেে রনকরট আপনারেগরক আেশি রূরপ বেখাইরি চারহলাম, বর্যন বিামো আমারেে অনু কােী হও।
10 কােণ আমো র্যখন বিামারেে কারে রেলাম, িখন বিামারেগরক এই আরেশ রেিাম বর্য, র্যরে বকহ কার্যিয করেরি না চায়, িরে বস আহােও না করুক।
11 োস্তরেক আমো শুরনরি পাইরিরে, বিামারেে মরধয বকহ বকহ অরনয়রমিরূরপ চরলরিরে, বকান কার্যিয না করেয়া অনরধকােচর্চ্
ি া করেয়া িারক।
12 এই প্রকাে বলাকরেগরক আমো প্রভু র্যীশু খ্রীরিে নারম আরেশ ও উপরেশ রেরিরে, িাহাো শান্ত ভারে কার্যিয করেয়া আপনারেেই অন্ন বভাজন করুক।

নতু ন বনেম আমাল্দর আল্দি বদল্েল্ে িান্ত ভাল্ি কাজ করল্ত ও বিিৃঙ্খয হওোর, যকান বকেু না করার এিং অল্নের উপর বনভচ র কল্র থাকার পবরিল্তচ বনল্জর
আহার যভাজন করল্ত। কাজ হয বিশ্বাসীল্দর জনে নতু ন বনেল্মর একটি আল্দি।

রনরজে পরেোরেে জনয বর্যাগান বেওয়া
1 রিমিীয় 5:8
রকন্তু বকহ র্যরে আপনাে সম্পকীয় বলাকরেে রেরশষিঃ রনজ পরেজনগরণে জনয রচন্তা না করে, িাহা হইরল বস রেশ্বাস অস্বীকাে করেয়ারে, এেং অরেশ্বাসী
অরপক্ষা অধম হইয়ারে।

ারা পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাল্জর জনে আহূ ত, আবম তাল্দরল্ক র্োল্যি জানাল্ত র্াই। পবরর্ারকগে, আপনাল্দর বকেু বিষে স্মরল্ে রািল্ত
হল্ি; ঈশ্বল্রর িাল্কের মল্ধে বতবন বকেু দাবেত্ব আপনাল্ক বদল্েল্েন া আপনাল্ক অিিেই পূেচ করল্ত হল্ি। এইগুবযর মল্ধে একটি হয আপনার
বনল্জর পবরিাল্রর জনে য াগান যদওো। অল্নক ঈশ্বল্রর পুরুষ ও মবহযারা িু ি তাড়াতাবড় তাল্দর র্াকরী যেল্ড় বিশ্বাল্স জীিন াপন করার দাবি
কল্র থাল্ক। বিশ্বাল্স জীিন াপন করার অথচ র্াকরী যেল্ড় যদওো নে। যসই র্াকরীটিল্কও িজাে রািার জনে বিশ্বাল্সর প্রল্োজন। অল্নকসমল্ে
যযাল্করা তাল্দর র্াকরী যেল্ড় যদে, পবরর্ চা কাল্জ প্রল্িি কল্র, এিং তারপর বনল্জর পবরিাল্রর জনে য াগান যদওোর জনে সংগ্রাম কল্র। আবম
বকেু কাল্যর জনে কঠিন সমল্ের কথা িযবে না ার মল্ধে বদল্ে আমরা সকল্যই াই। বকন্তু, আপনার পবরিাল্রর যম বযক প্রল্োজনগুবয বদ না
যমল্ট – বদল্নর পর বদন, মাল্সর পর মাস – কারে আপবন পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাল্জর মল্ধে রল্েল্েন িল্য, তাহল্য আপনাল্ক একটা র্াকরীর
িেিস্থা করল্ত হল্ি, ততবদন প চন্ত, তবদন না আপনার পবরর্ চা কাজ যথল্ক আপনার প্রল্োজনীে আে হল্ি। তাই, পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা
কাল্জ পদল্ক্ষপ যদওোর আল্গ, আপবন অিিেই এই বিষে বনল্ে বনবশ্চত হল্িন য আপবন আপনার আবথচক প্রল্োজনগুবয যমটাল্ত পারল্েন ও
পবরিাল্রর ত্ন বনল্ত পারল্েন। আপবন বদ স্ত্ী ও সন্তাল্নর ভার িহন করার জনে প্রস্তুত না থাল্কন তাহল্য বিল্ে করল্িন না। ঈশ্বর র্ান য আপবন
য ন আপনার পবরিাল্রর দাবেত্বভার গ্রহে কল্রন।

আমাে সাক্ষয
যিঙ্গাযুরুল্ত স্কুল্য পড়াল্িানা করাকাযীন প্রথম বদল্কর িেরগুবযল্ত, পবরর্ চা কাল্জর জনে আবম অতেন্ত উল্দোগী বেযাম। আবম প্রাথচনা করতাম
য দিম ক্লাস যিষ করার পল্রই আবম য ন পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চা কাল্জ পদাপচে করল্ত পাবর। ঠিক এটা করার পর, িািা ও মার জীিল্ন অল্নক
কি বনল্ে এল্সবেযাম, এিং তাল্দরল্ক যজার বদল্ত যাগযাম য স্কুল্যর পড়াল্িানা না কল্র আবম িাইল্িয কল্যল্জ ভবতচ হি িল্য। তাই, আবম
ভারতিল্ষচর িাইল্িয কল্যল্জর যিাাঁজ করল্ত যাগযাম এিং পুল্নল্ত একটা িাইল্িয কল্যল্জ আবম বর্ঠি পাোযাম। কল্যজ আমাল্ক একটা বর্ঠি
বযল্ি য রত পাোয য আবম তিনও অতেন্ত ুিক ও কম িেসী বেযাম, এিং িাইল্িয কল্যল্জ ভবতচ হওোর জনে নূেনতম য াগেতা হয দ্বাদি
পাি। এই বর্ঠিটা আমাল্ক অতেন্ত হতাি কল্র তু ল্যবেয। াইল্হাক, য ল্হতু আর দুই িেল্রর পড়াল্িানা িাবক বেয, প্রল্োজনীে য াগেতা যাভ
করার পল্রই আবম িাইল্িয কল্যল্জ ভবতচ হওোর বসদ্ধান্ত বনযাম।
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বকন্তু, পল্রর দুই িেল্রর মল্ধে আমার সাল্থ বকেু একটা ঘটয। যিঙ্গাযুরুল্ত আবম একটা মণ্ডযীল্ত য তাম, এিং যসিাল্ন আবম বকেু যক্ষে করযাম।
আবম যসিাল্ন দুই ধরল্নর মানুষল্দর যদিযাম – একদয যযাক ারা বিবভন্ন ভাল্ি মণ্ডযীর মল্ধে যসিাকাজ করবেয, এিং অবধকাংি মানুষল্দর এক
দয, ারা মণ্ডযীল্ত আসল্তা, বকন্তু বকেু ই করত না। বদ্বতীে দযটিল্ত যিবিরভাগ বিক্ষাথী ও যপিাগত যযাল্করা বেয ারা যকান না যকান ভাল্ি
অজু হাত যদবিল্ে পবরর্ চা কাজ যথল্ক পাবযল্ে যিড়াত, কারে তারা মল্ন করত য র্াকরী করার কারল্ে তারা অতেন্ত িেস্ত। আবম মল্ন মল্ন
ভািতাম য অবধকাংি সাধারে সভেরা যকন পবরর্ চা কাল্জ বনল্জল্দরল্ক বন ুক্ত করত না। এই সমল্ে এক দৃঢ় মল্নাভাি আমার হৃদল্ের মল্ধে
উত্থাবপত হয। আবম দৃঢ় সঙ্কল্প বনযাম য আবম এই ধরল্নর মানুষল্দর প্রমাে যদি য র্াকরী করল্ত করল্ত, একটা স্বাভাবিক জীিন াপন করল্ত
করল্তও ঈশ্বল্রর যসিা করা য ল্ত পাল্র। তাই, দ্বাদি ক্লাস পাি করার পর, িাইল্িয কল্যল্জ াওোর সকয ইিা আমার র্ল্য বগল্েবেয এিং
জীিল্ন নতু ন বকেু করার একটা উল্েিে যদিা বদয।
এই সমল্ে, ঈশ্বর আমার হৃদল্ের মল্ধে একটা িবক্তিাযী ইিা বদল্যন যিঙ্গাযুরু িহল্রর মল্ধে একটা িবক্তিাযী মণ্ডযী স্থাপন করল্ত, এিং যসিান
যথল্ক সমস্ত ভারতিল্ষচ েবড়ল্ে পড়ল্ত ও পৃবথিীর অনোনে যদিগুবযল্ক প্রভাবিত করল্ত। তাই, স্কুয যথল্ক দ্বাদি ক্লাস উিীেচ হওোর পর, আমার
িািা-মা আমাল্ক মাবনপাল্য একটা ইবিবনোবরং কল্যল্জ পাঠিল্ে বদল্যন। ততক্ষল্ে আমার পড়াল্িানাল্ক িাধা ও যিাঝা বহল্সল্ি যদিা িন্ধ কল্র
বদল্েবেযাম এিং এটা উপযবি করল্ত শুরু কল্রবেযাম আমার পড়াল্িানা হয ঈশ্বল্রর পবরকল্পনার একটা অংি। আমার পড়াল্িানা র্াবযল্ে াওোর
কারল্েই আবম বনল্জল্ক এমন এক স্থাল্ন যপযাম য িান যথল্ক ঈশ্বল্রর রাল্জের জনে আরও অল্নক যিবি মানুল্ষর কাল্ে যপ াঁল্ে য ল্ত
যপল্রবেযাম।
মাবনপাল্য বিশ্ববিদোযল্ের প্রাঙ্গল্ে, ভারল্তর বিবভন্ন প্রান্ত যথল্ক এিং পৃ বথিীর অনোনে যদি যথল্কও িত িত বিক্ষাথীল্দর যদল্িবেযাম। আবম
বিশ্বাস কল্রবেযাম যসিাল্ন পড়াল্িানা করার বপেল্ন একটা আবিক উল্েিে বেয।
যসিাল্নই আিা জে করার জনে ও ঈশ্বল্রর যসিাকাজ করার জনে আমার প্রাে আকাবিত হল্ে পল্রবেয। ইবিবনোবরং কল্যল্জ তৃ তীে িল্ষচ,
1989 সাল্যর জানুোবর মাল্স, বিক্ষাথীল্দর মাল্ঝ একটা সহভাগীতা শুরু করার জনে প্রভু আমাল্ক সাহা ে কল্রবেল্যন, া পরিতী সমল্ে একটা
মণ্ডযীল্ত পবরেত হল্েবেয এিং আজও যসটা হল্ে র্ল্যল্ে। আমার পড়াল্িানাল্ক িাধা ও যিাঝা বহল্সল্ি আর যদিতাম না। আবম িু ঝল্ত
যপল্রবেযাম এটা একটা মাধেম, ঈশ্বল্রর একটা পবরকল্পনা, এিং ভবিষেল্তর পবরর্ চা কাল্জর জনে একটা প্রস্তুবত পিচ। ইবিবনোবরং-এ স্নাতক যাভ
করার পর আমার পড়াল্িানা র্াবযল্ে াওোর বসদ্ধান্ত বনল্েবেযাম। উচ্চবিক্ষা অজচন করার জনে আমার িািা-মা আমাল্ক আল্মবরকাল্ত য ল্ত
সাহা ে কল্রবেল্যন। ওহাইও, বক্লভযোল্ন্ডর বিশ্ববিদোযল্ের ইবিবনোবরং বিভাল্গ আবম ভবতচ হল্েবেযাম, এিং যসই বিভাগটি আল্মবরকার সিচপ্রথম
বতনটির মল্ধে একটি বেয। ঈশ্বল্রর অনুগ্রল্হ আমার বদ্বতীে যসল্মিাল্র বতন ভাল্গর দুই ভাগ স্কযারবিপ যাভ কল্রবেযাম এিং তৃ তীে যসল্মিার
যথল্ক সম্পূ েচ স্কযারবিপ যাভ কল্রবেযাম।
বিশ্ববিদোযল্ে পড়াল্িানা ও গল্িষো করাকাযীন, আন্তজচাবতক বিক্ষাথীল্দর বনল্ে একটা যোট সহভাগীতা শুরু করল্ত যপল্রবেযাম, য িাল্ন ভারত
যথল্ক, ইল্ন্দাল্নবিো যথল্ক, এিং মাযাল্েবিো যথল্ক বিক্ষাথীরা বেয। পল্র, আবম বনউ জাবসচল্ত র্ল্য বগল্েবেযাম এিং যসিাল্ন একটা যকাবরোন
খ্রীবিে সহভাগীতার সাল্থ ুক্ত হল্েবেযাম য িাল্ন প্রাে 200 খ্রীবিে বিক্ষাথীরা বেয। এই যকাবরোন বিক্ষাথীল্দর প্রিয ভাল্ি প্রাথচনা করল্ত
যদিল্ত পাওোটা একটা অসাধারে দৃি বেয।
যসই সমল্ে, আবম বনেবমত বিশ্ববিদোযল্ের প্রাঙ্গল্ের কাল্েই একটা আবিকান-আল্মবরকান মণ্ডযীল্ত পবরর্ চা করল্ত য তাম। এক িের ধল্র,
প্রল্তেক িু ধিার রাল্ত্র যসই আবিকান-আল্মবরকান মণ্ডযীল্ত বিক্ষা বদতাম, এিং রবিিাল্রর আরাধনা সভাল্তও প্রর্ার করতাম এিং মাল্ঝ মল্ধে
গৃ হ সহভাগীতাগুবযল্তও অংিগ্রহে করতাম।
অোবমল্ক বিল্ে করার পর, ব বন ভারত যথল্কই আমার সল্ঙ্গ বেয, আবম বিশ্ববিদোযে োড়যাম এিং একজন যপিাগত স টওোর বনমচা তা বহল্সল্ি
কাজ করল্ত শুরু করযাম। যসই সমল্ে, অোবম এিং আবম আরকটি বহস্পাবনক দম্পবতর সাল্থ কাজ করা শুরু করযাম এিং বনউ জাবসচর বনউ
ব্রান্উইক স্থাল্ন একটা বহস্পাবনক মণ্ডযী শুরু কল্রবেযাম। অতেন্ত তৃ বপ্তকর একটা অবভজ্ঞতা বেয বিবভন্ন যদল্ির মানুষল্দর সাল্থ কাজ করার
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সু ল্ াগটি। ভবিষেল্তর পবরর্ চার জনে এটা একটা দারুে প্রবিক্ষে ভূবম বেয, য টা একমাত্র সম্ভি হল্েবেয কারে আবম আল্মবরকাল্ত স্নাতল্কর পর
পড়াল্িানা করল্ত বগল্েবেযাম।
1998 সাল্য, বনউ জাবসচ যথল্ক আমরা বর্কাল্গাল্ত র্ল্য বগল্েবেযাম। 1999 সাল্য ভারতিল্ষচ একটি পবরর্ চামুিী াত্রাকাযীন, আবম অনুভি
করযাম য ভারল্ত ব ল্র এল্স আমাল্দর হৃদল্ের দিচনটিল্ক অনুধািন করার সমে র্ল্য এল্সল্ে। তাই, 2001 সাল্যর জানুোবর মাসটিল্ক আমরা
যিঙ্গাযুরুল্ত ব ল্র আসার জনে ঠিক কল্র যরল্িবেযাম। বর্কাল্গা যথল্ক যিঙ্গাযুরুল্ত স্থানান্তবরত হওোর জনে িন আমরা প্রস্তুবত যনওো শুরু
করযাম, আমাল্দর মল্ধে একটা বর্ন্তা বেয য বকভাল্ি আমরা ভারল্ত আমাল্দর পবরর্ চা শুরু করল্ত পাবর। বর্কাল্গাল্ত আমরা একটা ক্ষুি মণ্ডযীর
অংি বেযাম। তারা আমাল্দরল্ক অল্নক যিবি অথচ সাহা ে করল্ত সক্ষম বেয না, া আমাল্দর প্রল্োজন বেয আমাল্দর িৃ হৎ দিচনল্ক কা চকারী
কল্র তযার জনে। আবম ত ঈশ্বল্রর যথল্ক অল্েষে করল্ত থাকযাম, আমার হৃদল্ের মল্ধে স্পি ভাল্ি অনুভি করযাম য ঈশ্বর র্ান য ভারল্ত
ব ল্র আসার পল্রও স টওোল্রর যক্ষল্ত্র আমার কাজ র্াবযল্ে াই। আমার যপিাগত কাজ োড়ার জনে প্রভুর যথল্ক যকান ইবঙ্গত অথিা পবরর্াযনা
যাভ কবরবন। কল্েক িের ধল্র, বিল্িষ ভাল্ি আল্মবরকাল্ত থাকাকাযীন যিষ কল্েকটি িেল্র, আমার মল্ধে একটা দৃঢ় আকািা যদিা বদল্েবেয
একটা যকাম্পাবন শুরু করার জনে য টা খ্রীবিে নীবত অনু ােী িেিসা করল্ি এিং ঈশ্বল্রর রাল্জের জনে অথচ য াগান যদল্ি। অল্নক বদন ধল্র এই
আকািাটি আমার হৃদল্ের মল্ধে িৃ বদ্ধ পাবিয, বকন্তু আবম জানতাম না য কীভাল্ি ও কিন এই কাজটি আবম করল্ত পারি।
অিল্িল্ষ, ভারল্ত ব ল্র আর সমে এল্স বগল্েবেয। 2000 সাল্যর বিল্সম্বর মাল্স আমরা আল্মবরকা োড়যাম, সল্ঙ্গ বেয আমাল্দর যদল্ি যপ াঁল্ে
াওোর এক িৃ হৎ দিচন – বকন্তু যকান ধারোই বেয না য যকাথা যথল্ক আমরা অথচ যাভ করল্িা যসই পবরর্ চা কাজল্ক র্াবযল্ে াওোর জনে।
আমাল্দর পবরর্ চা আল্মবরকাে অন্তভুচক্ত বেয, য িাল্ন বকেু িন্ধুরা আমাল্দরল্ক অথচ বদল্ে সমথচন করত, বকন্তু য অথচ সাহা ে আমরা যাভ
করতাম, যসটা ল্থি বেয না আমাল্দর িৃ হৎ দিচনল্ক কা চকারী কল্র তযার জনে!
যিঙ্গাযুরুল্ত আসার পর, ঈশ্বর অনুগ্রহপূিচক আমাল্দর সাহা ে করল্যন 2001 সাল্যর জানুোবর মাল্স একটা স টওোর পবরল্ষিা যকাম্পাবন শুরু
করল্ত। 2001 সাল্যর য ব্রুোবর মাল্স, যোট আকাল্র আমাল্দর মণ্ডযী শুরু করযাম – আমার িািার িাবড়র তিেকিানা যথল্ক শুরু কল্রবেযাম।
স টওোর যকাম্পাবন দিমাংস বদল্ত শুরু করয এিং যসই অল্থচর সাহাল্ ে আমরা অল্নক বকেু করল্ত সক্ষম হল্েবেযাম – একটা ভাড়া করা ঘর
বনল্েবেযাম, প্রল্োজনীে সরিাম বকল্নবেযাম, িই োবপল্েবেযাম, এিং যসইগুবযল্ক বিনামূল্যে বিতরে করল্ত যপল্রবেযাম, যকবিয টিবভল্ত
আমাল্দর পবরর্ চা সম্প্রসারে করল্ত যপল্রবেযাম এিং অনোনে পবরর্ চাগুবযল্কও সাহা ে করল্ত যপল্রবেযাম। আমাল্দর কাল্ে একটা িৃ হৎ দিচন
বেয, এিং অল্থচর অভাল্ির কারল্ে আমাল্দর হাত িাধা বেয না। পবরর্ চা শুরু করার জনে আমাল্দর কাল্ে ল্থি এিং আরও যিবি সম্পদ ও অথচ
উপযি বেয।
এিন িন বপেন বদল্ক ব ল্র তাকাই, আবম যদিল্ত পাই য ঈশ্বর কীভাল্ি আমার বিক্ষাল্ক ও যপিাল্ক িেিহার কল্রবেল্যন পবরর্ চার জনে
আমাল্ক প্রস্তুত করার জনে। আমার বিক্ষা ও যপিার সাল্থ িু ি ঘবনি ভাল্ি ুক্ত বেয প্রভুর কাজল্ক র্াবযল্ে াওোর সুল্ াগগুবয। আবম িু ি ভায
ভাল্ি বনবশ্চত য কাজ হয একটি িাহন, ঈশ্বল্রর যক িল্যর একটি অংি, ঈশ্বল্রর উল্েিে ও ইিাল্ক পূেচ করার জনে।
ঈশ্বর আপনাল্ক বদল্ে া বকেু করাল্ত র্ান, িন আপবন যসইগুবয কল্রন, তিন আপনার কাজ আপনার জনে িাধা অথিা িাাঁধন, অথিা যকান মন্দ
বিষে হল্ি না। ঈশ্বর বদ আপনাল্ক কাজ করার জনে আহ্বান কল্রল্েন, তাহল্য কাজল্ক একটি প্রল্োজনীে মন্দ অথিা যকান িাাঁধন বহল্সল্ি
যদিল্িন না। আপনার জীিল্নর জনে ঈশ্বল্রর যক িয ও পবরকল্পনার একটা অংি বহল্সল্ি এটাল্ক যদিু ন , ার দ্বারা এই পৃ বথিীল্ত ঈশ্বল্রর রাজে
বিস্তাবরত হল্ে থাল্ক।
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5. সািটি সঠিক মরনাভাে

ইরফষীয় 6:5-10
5 োরসো, বিামো বর্যমন খ্রীরিে আজ্ঞােহ, বিমরন ভয় ও কম্প সহকারে, বিামারেে অন্তঃকেরণে সেলিায়, মাংস অনু র্যায়ী আপন আপন প্রভুরেরগে
আজ্ঞােহ হও;
6 মনু রষযে িুরিকরেে নযায় চাক্ষুষ বসো না করেয়া, েেং খ্রীরিে োরসে নযায় প্রারণে সরহি ঈশ্বরেে ইচ্ছা পালন করেরিে েরলয়া, মনু রষযে বসো নয়,
7 েেং প্রভুেই বসো করেরিে েরলয়া, প্রণয় ভারেই োসযকমি কে;
8 জারনও, বকান সৎকমি করেরল প্ররিযক েযরি, বস োস হউক রক স্বাধীন হউক, প্রভু হইরি িাহাে ফল পাইরে।
9 আে প্রভুগণ, বিামো িাহারেে প্ররি িদ্রূপ েযেহাে কে, ভৎি সনা িযাগ কে, জারনও, িাহারেে এেং বিামারেেও প্রভু স্বরগি আরেন, আে রিরন কাহােও
মু খারপক্ষা করেন না।
10 বশষ কিা এই, বিামো প্রভুরি ও িাাঁহাে শরিে পোক্ররম েলোন হও।
কলসীয় 3:22-25
22 োরসো, র্যাহাো মাংরসে সম্বরন্ধ্ বিামারেে প্রভু, বিামো িাহারেে আজ্ঞােহ হও; চাক্ষুষ বসো দ্ব্াো মনু রষযে িুরিকরেে মি নয়, রকন্তু অন্তঃকেরণে
সেলিায় প্রভুরক ভয় করেয়া আজ্ঞােহ হও।
23 র্যাহা রকেু কে, প্রারণে সরহি কার্যিয কে, মনু রষযে কমি নয়, রকন্তু প্রভুেই কমি েরলয়া কে;
24 বকননা বিামো জান, প্রভু হইরি বিামো োয়ারধকােরূপ প্ররিোন পাইরে;
25 বিামো প্রভু খ্রীরিেই োসে করেরিে; েস্তুিঃ বর্য অনযায় করে, বস আপনাে কৃি অনযারয়ে প্ররিফল পাইরে;

এই দুটি িাস্ত্াংি একই প্রকাল্রর বনল্দচ ি আমাল্দর যদে। িতচ মাল্ন প্রভু ও ক্রীতদাল্সর ধারোটি প্রর্বযত নে। বকন্তু িন আমরা “প্রভু” এিং “দাস”
ধারোটিল্ক “কমচকতচ া” এিং “কমচর্ারী” বহল্সল্ি যদবি, তিন বিষেটির সাল্থ আমরা সম্পকচ স্থাপন করল্ত পাবর এিং আমাল্দর কাল্ে প্রাসবঙ্গক হল্ে
ওল্ে।

কাজ সম্পরকি বপৌল সািটি মরনাভাে উপস্থাপনা করেরেন
যপ য কমচর্ারীল্দরল্ক কমচকতচ াল্দর প্রবত িাধে থাকল্ত িল্যল্েন। এর অথচ, কমচল্ক্ষল্ত্র আমরা সকয বনল্দচ ি পাযন করল্িা ও সকয বনেম যমল্ন
র্যি।
তারপর আমাল্দর কমচকতচ াল্দর প্রবত ভে ও সর্ম্ান প্রদিচন করার প্রল্োজন আল্ে। আমাল্দর কমচকতচ াল্দর যথল্ক আমরা যিবি জাবন, এই মানবসকতা
যপাষে করার পবরিল্তচ এিং বিল্রাধী স্বভাি যদিাল্নার পবরিল্তচ , আমরা য ন কমচল্ক্ষল্ত্র যসই সকয মানুষল্দর সর্ম্ান কবর ও ম চাদা বদই, ারা
আমাল্দর উপল্ড় তত্ত্বািধান কল্রন।

যপ য আমাল্দর উল্েল্িের মল্ধে পবিত্রতা ধারে করার কথা িল্যল্েন, “অন্তুঃকরল্ের সরযতা”। আপনার কাল্জ বনষ্ঠািান থাকুন। “সরযতা” িব্দটি
গ্রীক ভাষা যথল্ক এল্সল্ে, ার অথচ হয “কুটিযতা োড়া”। এর আল্রকটি অথচ হয “উদারতা, সরযতার সাল্থ”।
যপ য বিল্িল্কর কথাও িল্যল্েন – িন যকউ আমাল্দর যদিল্ে না, তিনও জিািবদবহ থাকা। বতবন িল্যল্েন, “মনুল্ষের তু বিকল্রর নোে র্াক্ষুষ
যসিা” না করল্ত। এটাই অনুল্প্ররো য আমরা হযাম খ্রীল্ির কমচর্ারী। তাই এটা উপযবি করাটা গুরুত্বপূেচ য আমরা হযাম খ্রীল্ির কমচর্ারী এিং
তারপর আমরা যসই যকাম্পাবন অথিা সংস্থার কমচর্ারী, য িাল্ন আমরা কাজ কল্র থাবক। আমাল্দর কমচল্ক্ষল্ত্র আমরা হযাম খ্রীল্ির কমচর্ারী।
আমরা খ্রীল্ির প্রবতবনবধত্ব কবর ও কাজ কবর “ঈশ্বল্রর ইিা পাযন কবরল্তে িবযো, মনুল্ষের যসিা নে”, কারে আমরা প্রভুর জনে কাজ কবর। খ্রীি,
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ব বন আমাল্দর প্রধান কমচকতচ া, আমাল্দর যদিল্েন। বতবন যদল্িন য আমরা সঠিক সমল্ের মল্ধে কমচল্ক্ষল্ত্র যপ াঁেবি বকনা। বতবন যদল্িন য
কমচল্ক্ষল্ত্র আমরা উপবস্থত থাকবে বকনা। আমরা যকন কমচল্ক্ষল্ত্র াইবন, যসটার আসয কারেও বতবন জাল্নন, এমনবক আমরা আসু স্থ আবে
জাবনল্েবে, বকন্তু িাবক বদনটি অনে যকান কাজ কল্র কাটিল্েবে। বতবন যদল্িন য কমচল্ক্ষল্ত্র কীভাল্ি আমরা আমাল্দর সমেগুবয অবতিাবহত কবর।
আমরা বক প্রকৃত ভাল্ি কাজ করবে, নাবক সমে নি করবে? বতবন যসই সকয “িটচকাট” গুল্যা যদিল্ত পান া আমরা বনল্ে থাবক। বতবন যদল্িন
য আমরা যকান বমথো কথা িযবে বকনা, অসৎ বরল্পাটচ ততবর করবে বকনা, ইতোবদ।
যপ য িল্যল্েন য আমাল্দর কাজ করা য ন “প্রাল্ের সবহত ঈশ্বল্রর ইিা পাযন কবরল্তে িবযো” কল্র থাবক। আমাল্দর য কাজ যদওো হল্েল্ে,
যসই কাজ য ন সম্পূ েচ অন্তুঃকরে বদল্ে কবর। অধচ হৃদে বদল্ে প্রল্র্িা করল্িন না। িরং, আপনার সিচস্ব বদল্ে বদন। আপনার সল্িচািম বদন। এমন
ভাল্ি করুন য ন আপবন ীশুর জনে করল্েন।
তারপর যপ য আমাল্দর বনল্দচ ি বদল্েল্েন “প্রেে ভাল্িই দাসেকর্ম্চ” করার। আনন্দ সহকাল্র আপনার কাজটি করুন, ির্সা অথিা নাবযি সহকাল্র
নে।
অিল্িল্ষ যপ য িল্যল্েন, “পুরষ্কাল্রর জনে প্রভু র বদল্ক তাকাও”। য ল্হতু খ্রীি হল্যন আপনার প্রকৃত কমচকতচ া, িন আপবন আপনার সল্িচািম
যদল্িন, তিন আপবন বনবশ্চত হল্ত পাল্রন য বতবন আপনাল্ক পুরস্কৃত করার বিষল্ে বিশ্বস্ত। িন আপবন আপনার পুরষ্কাল্রর জনে প্রভুর বদল্ক
তাকান, তিন আপবন জগল্তর মানুষল্দর মল্তা আর্রে করা িন্ধ কল্রন! এই জগল্তর মানুল্ষরা “যেযাল্েবয” কল্র কমচল্ক্ষল্ত্র অগ্রসর হল্ত থাল্ক।
বকন্তু বিশ্বাসী বহল্সল্ি, আমাল্দরল্ক িান্ত থাকল্ত হল্ি, এিং সৎ সংল্িদ বনল্ে কাজ করল্ত হল্ি ও আমাল্দর সিচল্শ্রষ্ঠ প্রল্র্িা বদল্ত হল্ি। স্বল্গচর
ঈশ্বর আমাল্দর পুরস্কৃত করল্িন। ঈশ্বর িন আমাল্দরল্ক কমচল্ক্ষল্ত্র উন্নবত করার বসদ্ধান্ত যনন, তিন যকান মানুষ আমাল্দর পল্থ িাধা হল্ে
দাাঁড়াল্ত পারল্ি না! এিং মল্ন রািল্িন, আপনার পুরষ্কাল্রর বকেু টা অংি আগামী জগল্ত পাল্িন। এই পৃ বথিীর অপর প্রাল্ন্ত িন যপ াঁেল্িন, তিন
আপবন সম্পূ েচ প্রাপ্ত পুরষ্কারটি যাভ করল্িন!

পূ ণি সমরয়ে পরেচর্যিাকােীরেে জনয রকেু কিা
একিার, যিঙ্গাযুরুল্ত একজন পাযক আমাল্ক বজজ্ঞাসা কল্রবেল্যন য আবম অব ল্স কত ঘণ্টা কাজ কবর। আবম তাল্ক িযযাম য একজন
সাধারে মানুল্ষর মল্তাই সপ্তাল্হ ৪০ যথল্ক ৫০ ঘণ্টা কাজ কবর। বতবন অিাক হল্যন ও স্বীকার করল্যন য একজন পূেচ সমল্ের পবরর্ চাকারী
বহল্সল্ি বতবন যকান যকান বদল্ন র্ার ঘণ্টাও কাজ কল্রনবন। আবম দৃঢ় ভাল্ি বিশ্বাস কবর য পূেচ সমল্ের জনে পবরর্ চাকারীরা – পাযক, সু সমার্ার
প্রর্ারক, এিং অনোনে পবরর্ চাকারীরা – িাইল্রর জগল্তর র্াকরীর মল্তা একই প্রকাল্রর অনুিাসন ও নীবত য ন অিিেই পাযন কল্র। আপবন য ন
বদল্ন অন্তত 8 ঘণ্টা পবরর্ চার কাজ কল্রন, অন্তত সপ্তাল্হ 40 ঘণ্টা! একটি ভায কমচ অভোস িজাে রািার জনে আপনাল্ক অিিেই অনুিাবসত
হল্ত হল্ি।
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6.

আপনাে কাজ সংক্রান্ত রকেু প্ররিজ্ঞা

কাজ সম্পল্কচ িাল্স্ত্র মল্ধে অল্নক প্রবতজ্ঞা যদওো আল্ে। এর আল্গর অধোল্ে আমরা যক্ষে কল্রবে য প্রভু আমাল্দরল্ক অিিেই পুরস্কৃত করল্িন
আমাল্দর পবরশ্রল্মর জনে। আমাল্দর পুরষ্কাল্রর একটি অংি আমরা যাভ করল্িা িন স্বল্গচ প্রভুর সাল্থ সাক্ষাত করল্িা, এিং পুরষ্কাল্রর আল্রকটি
অংি আমরা এই িতচ মান পৃ বথিীল্তও যাভ করল্িা। এই পৃ বথিীল্ত থাকাকাযীন এই কল্েকটি প্রবতজ্ঞা যাভ করার আিা করল্ত পাবর।

আপনাে হারিে কারজে উপে আশীেি াে
রদ্ব্িীয় রেেেণ 28:8
সোপ্রভু আজ্ঞা করেয়া বিামাে বগালাঘে সম্বরন্ধ্ ও িুরম বর্য বকান কারর্যিয হস্তরক্ষপ কে, িৎসম্বরন্ধ্ আশীর্ব্িােরক বিামাে সহচে করেরেন; এেং বিামাে ঈশ্বে
সোপ্রভু বিামারক বর্য বেশ রেরিরেন, িিায় বিামারক আশীর্ব্িাে করেরেন।
রদ্ব্িীয় রেেেণ 28:12
র্যিাকারল বিামাে ভূরমে জনয েৃরি রেরি ও বিামাে হরস্তে সমস্ত করমি আশীর্ব্িাে করেরি সোপ্রভু আপনাে আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডাে খু রলয়া রেরেন; এেং
িুরম অরনক জারিরক ঋণ রেরে, রকন্তু আপরন ঋণ লইরে না।

পুরাতন বনেল্ম ঈশ্বর এই প্রবতজ্ঞাগুবয তাাঁর যযাল্কল্দরল্ক বদল্েবেল্যন। পুরাতন বনেল্মর ঈশ্বর এিং নতু ন বনেল্মর ঈশ্বর এক। িেিস্থা পবরিতচ ন
হল্েল্ে, বকন্তু এই িেিস্থার ঈশ্বর, তাাঁর হৃদে, তাাঁর যযাল্কল্দরল্ক আিীিচাদ করার ক্ষমতা পবরিতচ ন হেবন! তাই, বনুঃসল্ন্দল্হ, আমরা আিা করল্ত
পাবর য ঈশ্বর আমাল্দর পবরশ্রমল্ক আিীিচাদ করল্িন। আপনার র্াকরীল্ত ঈশ্বল্রর আিীিচাদল্ক আিা করুন। প্রল্তেকবদন িন আপনার কমচল্ক্ষল্ত্র
প্রল্িি করল্িন, তিন আিা করুন য প্রভুর আিীিচাদ আপনার উপর থাকল্ি।

সোপ্রভুে কাে বিরক উন্নরি আরস
রদ্ব্িীয় রেেেণ 28:13
আে সোপ্রভু বিামারক মস্তকস্বরূপ করেরেন, পু চ্ছস্বরূপ করেরেন না; িুরম অেনি না হইয়া বকেল উন্নি হইরে; বকেল বিামাে ঈশ্বে সোপ্রভুে এই বর্য সকল
আজ্ঞা র্যত্নপূ র্ব্িক পালন করেরি আরম বিামারক অেয আরেশ করেরিরে, এই সকরলরি কণিপাি করেরি হইরে;
গীিসংরহিা 75:6-7
6 বকননা উেয় স্থান হইরি, রক পরিম হইরি, অিো েরক্ষণ হইরি উন্নরিলাভ হয়, এমন নয়।
7 রকন্তু ঈশ্বেই রেচােকত্তিা; রিরন কাহারক নি, কাহারক ো উন্নি করেন।

ঈশ্বর আপনার পল্ক্ষ রল্েল্েন। ঈশ্বর আপনার উন্নবতর জনে পথ প্রস্তুত কল্রন ও দরজা িু ল্য যদন। কমচল্ক্ষল্ত্র ঈশ্বর আপনার বনষ্ঠাল্ক যক্ষে কল্রন,
এিং বতবন আপনার উন্নবতর জনে দরজা িু ল্য যদল্িন। আপনাল্ক “যেযাল্েবয কল্র এল্গাল্ত” হল্ি না, কমচকতচ াল্দর “িু বি করল্ত” হল্ি না।
শুধু মাত্র বনষ্ঠার সাল্থ পবরশ্রম কল্র ান, আপনার সল্িচািম বদন, এিং প্রভুর কাে যথল্ক উন্নবতর দরজা যিাযার আিা করুন। আমার মল্ন আল্ে
য িন আবম বর্কাল্গাল্ত একটি স টওোর যকাম্পাবনল্ত র্াকরী করবেযাম, তিন আবম িু ি বিভ্রান্ত হল্ে পড়তাম। তিন আবম প্রাথচনা করতাম,
“ঈশ্বর, আমাল্ক পল্দান্নবত দাও কারে আমার মল্ন হে য আমার পূেচ ক্ষমতা অনু ােী পবরশ্রম করার সু ল্ াগ পাবি না। আবম বিশ্বাস কবর য আবম
আরও যিবি দাবেত্ব সামযাল্ত পারি এিং একদয যযাল্কল্দর আবম যনতৃ ত্ব বদল্ত পারি”। ঈশ্বল্রর িাকে অনু ােী, আবম বিশ্বাস কবর য উন্নবত
সদাপ্রভুর কাে যথল্ক আল্স। িীঘ্রই আমার পবরবস্থবত পবরিবতচ ত হল্েবেয, এিং আমার মোল্নজার আমাল্ক একটা দল্যর উপর যনতৃ ত্ব করার দাবেত্ব
বদল্যন ও আমাল্ক একজন দযনােক করল্যন। ঈশ্বল্রর যথল্ক আমার উন্নবত এল্সবেয!

আপনাে পরেশ্ররমে ফল বভাগ করুন
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উপরেশক 3:13
আে প্ররিযক মনু ষয বর্য বভাজন পান ও সমস্ত পরেশ্ররমে মরধয সু খরভাগ করে, ইহাও ঈশ্বরেে োন।
গীিসংরহিা 128:1-2
1 ধনয বসই জন, বর্য বকহ সোপ্রভুরক ভয় করে, বর্য িাাঁহাে সকল পরি চরল।
2 োস্তরেক িুরম স্বহরস্তে শ্রম-ফল বভাগ করেরে, িুরম ধনয হইরে, ও বিামাে মঙ্গল হইরে।
উপরেশক 5:18-19
18 বেখ, আরম বেরখয়ারে, ইহাই উত্তম ও মরনােঞ্জক, ঈশ্বে মনু ষযরক বর্য কয় রেন পেমায়ু বেন, বসই সমস্ত রেন বস বর্যন সূ রর্যিযে নীরচ আপনাে কত্তিেয সমস্ত
পরেশ্ররমে মরধয বভাজন পান ও সু খরভাগ করে, কােণ ইহাই িাহাে অংশ।
19 আোে ঈশ্বে বর্য বকান েযরিরক ধন-সম্পরত্ত োন করেন, িাহারক িাহা বভাগ করেরি, আপন অংশ লইরি ও আপন পরেশ্ররম আনন্দ করেরি ক্ষমিা বেন,
ইহাই ঈশ্বরেে োন।

আপনার পবরশ্রম বনল্ে আনন্দ করা – আপনার পবরশ্রল্মর য যভাগ করার ক্ষমতা হয ঈশ্বল্রর যথল্ক একটা উপহার ও আিীিচাদ। ঈশ্বল্রর উপর
আস্থা রািু ন য আপবন অিিেই পবরশ্রল্মর য যভাগ করল্িন। অল্নল্কই আল্ে ারা কঠিন পবরশ্রম কল্র। বকন্তু তারা তাল্দর পবরশ্রল্মর কারল্ে া
বকেু যাভ কল্র, যসগুবয য ন হাওোল্ত উল্ড় াে। তাল্দর যিতন য ন বেল্ির মল্ধে বদল্ে পল্র াে। অল্নল্কর কাল্ে প্রর্ুর ধন রল্েল্ে, বকন্তু
তাল্দর মল্ধে আনন্দ ও িাবন্ত যনই। অল্নক অথচ থাকা সল্ত্ত্বও, তাল্দর মল্ধে অতৃ বপ্ত, যড়াই, ও অসল্ন্তাষ যদিল্ত পাওো াে। আপনার যক্ষল্ত্র
এমনটি হওোর কথা নে। ঈশ্বল্রর উপর আস্থা রািু ন য আপবন আপনার পবরশ্রল্মর য যভাগ করল্িন ও তাল্ত আনন্দ করল্িন!
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7.

নিুন পৃ রিেীরি আমারেে কাজ

রর্যশাইয় 65:17-25
17 কােণ বেখ, আরম নূ িন আকাশমণ্ডরলে ও নূ িন পৃ রিেীে সৃ রি করে; এেং পূ রর্ব্ি র্যাহা রেল, িাহা স্মেরণ িারকরে না, আে মরন পরড়রে না।
18 রকন্তু আরম র্যাহা সৃ রি করে, বিামো িাহারি রচেকাল আরমাে ও উল্লাস কে; কােণ বেখ, আরম রর্যরূশারলমরক উল্লাসভূরম ও িাহাে প্রজারেগরক আনন্দভূরম করেয়া সৃ রি করে।
19 আরম রর্যরূশারলরম উল্লাস করেে, আমাে প্রজাগরণ আরমাে করেে; এেং িাহাে মরধয বোেরনে শব্দ রক ক্রন্দরনে শব্দ আে শুনা র্যাইরে না।
20 বস স্থান হইরি অল্প রেরনে বকান রশশু রকম্বা অসম্পূ ণিায়ু বকান েৃ দ্ধ [র্যাইরে] না; েেং োলকই এক শি েৎসে েয়ঃক্ররম মরেরে; এেং পাপী এক শি েৎসে
েয়স্ক হইরল শাপাহি হইরে।
21 আে বলারকো গৃ হ রনমিাণ করেয়া িাহাে মরধয েসরি করেরে, দ্রাক্ষারক্ষত্র প্রস্তুি করেয়া িাহাে ফল বভাগ করেরে।
22 িাহাো গৃ হ রনমিাণ করেরল অরনয োস করেরে না, িাহাো বোপন করেরল অরনয বভাগ করেরে না; েস্তুিঃ আমাে প্রজারেে আয়ু েৃ রক্ষে আয়ুে িুলয হইরে,
এেং আমাে মরনানীি বলারকো েীঘি কাল আপন আপন হরস্তে শ্রমফল বভাগ করেরে।
23 িাহাো েৃ িা পরেশ্রম করেরে না, রেহ্বলিাে রনরমত্ত সন্তারনে জন্ম রেরে না, কােণ িাহাো সোপ্রভুে আশীর্ব্িােপ্রাপ্ত েংশ, ও িাহারেে সন্তানগণ িাহারেে
সহেত্তী হইরে।
24 আে িাহারেে ডারকোে পূ রর্ব্ি আরম উত্তে রেে, িাহাো কিা েরলরি না েরলরি আরম শুরনে।
25 বকন্দু য়ােযাঘ্র ও বমষশােক একত্র চরেরে, রসংহ েলরেে নযায় রেচারল খাইরে; আে ধূ রলই সরপিে খােয হইরে। িাহাো আমাে পরেত্র পর্ব্িরিে বকান স্থারন
রহংসা রকম্বা রেনাশ করেরে না, ইহা সোপ্রভু করহন।
োরনরয়ল 7:13-14,18,22,27
13 আরম োরত্রকালীন েশি রন দৃরিপাি করেলাম আে বেখ, আকারশে বমঘ সহকারে মনু ষয-পু রত্রে নযায় এক পু রুষ আরসরলন, রিরন বসই অরনক রেরনে েৃ রদ্ধে
রনকরট উপরস্থি হইরলন, িাাঁহাে সমু রখ আনীি হইরলন।
14 আে িাাঁহারক কত্তৃিে, মরহমা ও োজে েত্ত হইল; বলাকেৃ ন্দ, জারি ও ভাষাোেীরক িাাঁহাে বসো করেরি হইরে; িাাঁহাে কত্তৃিে অনন্তকালীন কত্তৃিে, িাহা
বলাপ পাইরে না, এেং িাাঁহাে োজয রেনি হইরে না।
18 রকন্তু পোৎপরেে পরেত্রগণ োজে প্রাপ্ত হইরে, এেং রচেকাল, র্যুরগ র্যুরগ রচেকাল, োজে বভাগ করেরে।’
22 বর্য পর্যিযন্ত না বসই অরনক রেরনে েৃ দ্ধ আরসরলন, আে পোৎপরেে পরেত্রগরণে হরস্ত রেচাে-ভাে েত্ত হইল, এেং পরেত্রগরণে োজে-রভারগে সময় উপরস্থি
হইল।
27 আে োজে, কত্তৃিে ও সমস্ত আকাশমণ্ডরলে অধঃরস্থি োরজযে মরহমা পোৎপরেে পরেত্র প্রজারেগরক েত্ত হইরে; িাাঁহাে োজয অনন্তকালস্থায়ী োজয, এেং
সমস্ত কত্তৃিে িাাঁহাে বসো করেরে ও িাাঁহাে আজ্ঞােহ হইরে।
প্রকারশি োকয 2:25-27
25 বকেল র্যাহা বিামারেে আরে, িাহা আমাে আগমন পর্যিযন্ত দৃঢ়রূরপ ধােণ কে।
26 আে বর্য জয় করে, ও বশষ পর্যিযন্ত আমাে আরেি কার্যিয সকল পালন করে, িাহারক আরম আপরন রপিা হইরি বর্যরূপ পাইয়ারে, িদ্রূপ “জারিগরণে উপরে
কত্তৃিে রেে;
27 িাহারি বস বলৌহেণ্ড দ্ব্াো িাহারেগরক এমরন শাসন করেরে বর্য, কুম্ভকারেে মৃ ৎপারত্রে নযায় চুেমাে হইয়া র্যাইরে”।

আমাল্দর অল্নল্কর মল্ধে স্বগচ ও অনন্ত জীিন বনল্ে বভন্ন বভন্ন ধারো আল্ে। আমাল্দর মল্ধে যকউ যকউ মল্ন কল্র য অনন্ত জীিন এমন একটা
সমে য িাল্ন আমরা বর্রকাল্যর জনে েু টি কাটাল্িা, যসিাল্ন আমাল্দর স্বগীে িাবড় যথল্ক যিবরল্ে যমল্ঘর মল্ধে যভল্স যিড়াল্িা, এিং স্বগচদূতল্দর
সাল্থ ঈশ্বল্রর প্রিংসা করল্িা! বকন্তু, িাইল্িয আমাল্দর কাল্ে বকেু বিষে প্রকাি কল্র, া আমরা আগামী পৃ বথিীল্ত আিা করল্ত পাবর। ব িাইে
পুস্তক যথল্ক এই িাস্ত্াংিটি আমাল্দর যদিাে য িন নতু ন পৃ বথিী এিং স্বগচ যদিা াল্ি, তিন ঈশ্বল্রর যযাল্করা িাবড় বনমচাে করল্ি ও িাক্ষাল্ক্ষত্র
যরাপে করল্ি। আমাল্দর হাল্তর পবরশ্রল্মর য আমরা যভাগ করল্িা। তাই, এমনবক নতু ন পৃ বথিীল্তও আমরা “কাজ” করল্িা!
দাবনল্েয ও প্রকাবিত িাকে যথল্ক আমরা যদিল্ত পাই য ঈশ্বল্রর যযাল্করা এই পৃ বথিীল্ত ীশুর সাল্থ রাজত্ব করল্ি ও প্রিাসবনক দাবেত্বগুবয
সামযাল্ি। খ্রীি িন তাাঁর রাজত্ব স্থাপন করল্ত আসল্িন, তিন তাাঁর যযাল্করা তাাঁর রাল্জের িেিস্থাপনার কাল্জ িেস্ত থাকল্ি। তাই, মল্ন হল্ি য
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কাল্জর প্রবত িাইল্িয বভবিক মল্নাভাি

আমরা বর্রকায কাজ করল্ত থাকল্িা! আসু ন, আমরা আমাল্দর কাজগুবযল্ক উপল্ভাগ কবর। এটা ঈশ্বর দ্বারা পবরকবল্পত, ঈশ্বর বনরূবপত
বক্রোকযাপ। আপনার কাজ য ন ঈশ্বল্রর উল্েিেল্ক এই পৃ বথিীল্ত এবগল্ে বনল্ে াওোর জনে একটা িাহন হল্ে ওল্ে।
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অল পিিলস্চার্চের সার্ে অংশীোরেে করুন
অল পিিলস চাচচ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপি সমগ্র ভারতবর্চ জু পে িপরচর্চা কপর থাপক, পবপের্ ভাপব উত্তর ভারপত, যর্খাপন আমরা পবপের্ ভাপব
লক্ষ্য যকন্দ্র কপর (ক) যনতাপের েপির্ুি করা, (খ) িপরচর্চার জনয র্ুবক-র্ুবতীপের ততপর করা এবং (গ) খ্রীপের যেহপক যগেঁপথ যতালা। র্ুবকর্ুবতীপের জনয পবপভন্ন প্রপেক্ষ্ণ যসপমনার, এবং খ্রীপেয় যনতাপের জনয অপিপবেন সমস্ত বছর জু পে আপয়াজন করা হপয় থাপক। এ ছাোও,
ইংরাপজপত ও অনযানয ভারতীয় ভার্ায় কপয়ক হাজার িুস্তক পবনামূপলয পবতরণ করা হপয় থাপক পবশ্বাসীপের বাপকয ও আত্মায় ততপর করার উপেেয
পনপয়।
আমরা আিনাপক আপথচক ভাপব অংিীদাবরত্ব করার জনয আহ্বান জানাই। আিনারা আমাপের একবার োন করপত িাপরন অথবা মাপসক ভাপব অথচ
োন কপর সাহার্য করপত িাপরন। আিনারা যর্ িপরমাপণর অথচ আমাপের িাঠান, যসটা সমগ্র যেে জু পে িপরচর্চা কাপজ বযবহৃত হপব ও আমরা
অপতেয় কৃতজ্ঞ থাকপবা আিনার সাহাপর্যর জনয।
আিনারা আিনাপের উিহার এই নাপম যচক/বযাংক ড্রাফপটর দ্বারা িাঠাপত িাপরন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাপের
কার্চালপয়র ঠিকানায় িাঠাপত িাপরন। অথবা, আিপন সরাসপর বযাংক ট্রান্সফাপরর মািযপম োন করপত িাপরন। আমাপের বযাংক একাউন্ট পনপচ
যেওয়া হল:
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ কপর লক্ষ্য রাখপবন: অল পিিলস চাচচ শুিু মাত্র যকাপনা ভারতীয় বযাংক যথপকই অথচ গ্রহণ করপত িাপর। র্খন আিপন োন করপছন, র্পে
চান, তাহপল আিপন উপেখ করপত িাপরন যর্ আমাপের িপরচর্চার যকান পনপেচ ে যক্ষ্পত্রর জনয আিপন োন করপছন। অপতপরি তপথযর জনয এই
ওপয়বসাইট যেখু ন: apcwo.org/give
এ ছাোও, আমাপের জনয ও আমাপের িপরচর্চার জনয র্খনই সম্ভব, প্রাথচনা করপত স্মরপণ রাখপবন।
ধনযবাদ ও ঈশ্বর আিনার্ক আশীবে াদ করুন!

পবনামূ র্লয যে িু স্তকগুপল উিলব্ধ আর্ে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational
Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses-Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and
Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উিপরর িুস্তকগুপলর PDF সংস্করণ পবনামূপলয চাপচচর ওপয়বসাইট যথপক ডাউনপলাড করপত িারপবন: apcwo.org/publications এই
িুস্তকগুপলর মপিয অপনকগুপল অনযানয ভার্াপতও উিলব্ধ। আিনার পবনামূপলয িুস্তকটি লাভ করার জনয, এই ইপমইল ঠিকানায় পলখু ন:
bookrequest@apcwo.org
* শুিু মাত্র PDF সংস্করণ উিলব্ধ।
এ ছাোও, পবনামূপলয অপডও ও পভপডও-যত প্রচার যোনার জনয, প্রচাপরর টীকা, এবং আরও অনযানয উিাোন লাভ করার জনয আমাপের
ওপয়বসাইট যেখু ন: apcwo.org/sermons

All Peoples Church এে সম্বরন্ধ্ একটা ভূরমকা
All Peoples Church (APC) যত, আমাল্দর দিচন হয যিঙ্গাযুরু িহল্র একটা যিন ও যজোবতর নোে হল্ত এিং সমুদে ভারতিল্ষচ ও
পৃ বথিীর অনোনে যদল্ি একটা রি হল্ত।
APC যত, পবিত্র আিার অবভল্ষক ও প্রকাি সহকাল্র সম্পূ েচ এিং আল্পাসহীন ঈশ্বল্রর িাকে উপস্থাপনা করার জনে সমবপচত। আমরা বিশ্বাস কবর
য ভাল্যা সঙ্গীত, সৃ জনিীয উপস্থাপনা, অসাধারে এল্পাল্যাল্জটিক্স, সমসামবেক পবরর্ চার পদ্ধবত, আধুবনক প্র ুবক্ত, ইতোবদ, যকান বকেু ই পবিত্র
আিার িরদান, আশ্চ চ কাজ, বর্হ্ন সহকাল্র ঈশ্বল্রর িাকে প্রর্ার করাল্ক প্রবতস্থাপন করল্ত পাল্র না (1 কবরন্থীে 2:4,5; ইব্রীে 2:3,4)। আমাল্দর
যকন্দ্র স্থান হয ীশু, আমাল্দর বিষেিস্তু হয ঈশ্বল্রর িাকে, আমাল্দর পদ্ধবত হয পবিত্র আিার িবক্ত, আমাল্দর আকািা হয মানুল্ষরা, এিং
আমাল্দর যক্ষে হয খ্রীল্ির মল্তা পবরপক্কতা।
যিঙ্গাযুরুল্ত আমাল্দর প্রধান কা চাযে থাকা সল্ত্ত্বও, ভারতিল্ষচর বিবভন্ন স্থাল্ন All Peoples Church এর অল্নক মণ্ডযী স্থাবপত আল্ে। All
Peoples Church এর মণ্ডযীর তাবযকা এিং য াগাল্ াগ নম্বর যপল্ত যগল্য, আমাল্দর ওল্েিসাইল্ট
www.apcwo.org/locations যদিু ন, অথিা contact@apcwo.org এ ই-ল্মইয পাোন।

আপরন রক বসই ঈশ্বেরক জারনন রর্যরন আপনারক বপ্রম করেন?
প্রাে 2000 িের আল্গ, ঈশ্বর মানি রূপ ধারন কল্র এই পৃ বথিীল্ত এল্সবেল্যন। তাাঁর নাম হয ীশু। বতবন একটা বনষ্পাপ জীিন াপন কল্রবেল্যন।
য ল্হতু ীশু মানি রূল্প ঈশ্বর বেল্যন, বতবন া বকেু িল্যল্ে ও কল্রল্েন, তার দ্বারা বতবন ঈশ্বরল্ক আমাল্দর কাল্ে প্রকাি কল্রল্েন। য কথাগুবয
বতবন িল্যবেল্যন, যসইগুবয ঈশ্বল্রর কথা। বতবন য কাজগুবয সাধন কল্রবেল্যন, যসইগুবয ঈশ্বল্রর কাজ। এই পৃ বথিীল্ত ীশু অল্নক আশ্চ চ
কাজ সাধন কল্রবেল্যন। বতবন অসু স্থল্দর ও পীবড়তল্দর সু স্থ কল্রবেল্যন। বতবন অন্ধ মানুষল্দর দৃবিদান কল্রবেল্যন, ারা শুনল্ত যপত না, বতবন
তাল্দর শ্রিে িবক্ত ব বরল্ে বদল্েবেল্যন, িিল্দর র্যল্ত সাহা ে কল্রবেল্যন এিং প্রল্তেক ধরল্ের অসু স্থতা ও িোবধ সু স্থ কল্রবেল্যন। আশ্চ চ
ভাল্ি কল্েকটি রুটি বদল্ে বতবন অল্নক ক্ষুবধত িেবক্তল্দর িাদে য াগান বদল্েবেল্যন, ঝড় থাবমল্েবেল্যন এিং অল্নক আশ্চ চ কাজ কল্রবেল্যন।
এই সকল রকেু আমারেে কারে প্রকাশ করে বর্য ঈশ্বে উত্তম, রর্যরন চান বর্য বলারকো বর্যন সু স্থ হয়, সম্পূ ণি হয়, স্বাস্থযকে
হয় এেং খু শী িারক। ঈশ্বে িাে বলারকরেে প্ররয়াজন বমটারি চান।
তাহল্য যকনই িা ঈশ্বর একটা মানি রূপ ধারে কল্র আমাল্দর এই পৃ বথিীল্ত এল্সবেল্যন? ীশু যকন এল্সবেল্যন?
আমরা সকল্য পাপ কল্রবে এিং যসই সকয কাজ কল্রবে া আমাল্দর সৃ বিকতচ া ঈশ্বল্রর কাল্ে অগ্রহেীে। পাল্পর পবরোম আল্ে। পাপ
হয ঈশ্বর এিং আমাল্দর মাল্ঝ একটা দুল্ভচ দে প্রার্ীর। পাপ আমাল্দর ঈশ্বর যথল্ক পৃথক কল্র যরল্িল্ে। এটা আমাল্দর সৃ বিকতচ াল্ক জানল্ত ও
তাাঁর সাল্থ একটা অথচপূেচ সম্পকচ স্থাপন করল্ত িাাঁধা যদে। সু তরাং, আমাল্দর অল্নল্কই এই িূনে স্থানটি অনোনে বিষে বদল্ে পূেচ করার যর্িা কবর।
পাল্পর আরও একটা পবরোম হয ঈশ্বল্রর যথল্ক অনন্তকাল্যর জনে পৃ থক হল্ে াওো। ঈশ্বল্রর আদাযল্ত, পাল্পর যিতন মৃ তুে। মৃ তুে
হয নরল্ক াওোর দ্বারা ঈশ্বল্রর যথল্ক বর্রকাল্যর জনে পৃথক হল্ে াওো।
বকন্তু, আমাল্দর জনে একটা সুসংিাদ আল্ে য আমরা পাপ যথল্ক মুবক্ত যপল্ত পাবর এিং ঈশ্বল্রর সাল্থ পুনরাে সম্পকচ স্থাপন করল্ত
পাবর। িাইল্িয িল্য, “বকননা পারপে বেিন মৃ িুয; রকন্তু ঈশ্বরেে অনু গ্রহ-োন আমারেে প্রভু র্যীশু খ্রীরিরি অনন্ত জীেন” (রোমীয়
6:23) ীশু তাাঁর ক্রুবিে মৃ তুে দ্বারা সমস্ত পৃ বথিীর পাল্পর মূযে পবরল্িাধ কল্র বদল্যন। তারপর, বতন বদন পর বতবন আিার যিাঁল্র্ উেল্যন, বতবন
বনল্জল্ক জীবিত অিস্থাল্ে অল্নক মানুল্ষর কাল্ে যদিা বদল্যন এিং তারপর বতবন স্বল্গচ র্ল্য যগল্যন।
ঈশ্বর যপ্রল্মর ও দোর ঈশ্বর। বতবন র্ান না য একটা মানুষও নরল্ক িাবস্ত না পাক। এিং যসই কারল্ে, বতবন এল্সবেল্যন, াল্ত বতবন
সমুদে মানিজাবতর জনে পাপ যথল্ক ও পাল্পর পবরোম যথল্ক মুবক্ত পাওোর একটা পথ প্রস্তুত করল্ত পাল্রন। বতবন পাপীল্দর উদ্ধার করল্ত
এল্সবেল্যন – আপনার এিং আমার মল্তা মানুষল্দর পাপ যথল্ক ও অনন্তকাযীন মৃ তুে যথল্ক উদ্ধার করল্ত এল্সবেল্যন।
পাল্পর এই ক্ষমাল্ক বিনামূল্যে গ্রহে করল্ত যগল্য, িাইল্িয আমাল্দর িল্য য আমাল্দর একটা কাজ করল্ত হল্ি – প্রভু ীশু খ্রীি
ক্রুল্ির উপর কী কল্রবেল্যন তা স্বীকার করা এিং তাাঁল্কই সমস্ত অন্তুঃকরে বদল্ে বিশ্বাস করা।
“...বর্য বকহ িাাঁহারি রেশ্বাস করে, বস িাাঁহাে নারমে গুরণ পাপরমাচন প্রাপ্ত হয়” (ল্প্রবরত 10:43)।
“কােণ িু রম র্যরে ‘মু রখ’ র্যীশুরক প্রভু েরলয়া স্বীকাে কে, এেং ‘হৃেরয়’ রেশ্বাস কে বর্য, ঈশ্বে িাাঁহারক মৃ িগরণে মধয হইরি
উত্থাপন করেয়ারেন, িরে পরেত্রাণ পাইরে” (ল্রামীে 10:9)।
আপবন বদ প্রভু ীশু খ্রীিল্ক বিশ্বাস কল্রন, তাহল্য আপবনও আপনার পাল্পর ক্ষমা যাভ করল্ত পাল্রন ও শুবর্কৃত হল্ত পাল্রন।
বনম্নবযবিত একটা সহজ প্রাথচনা যযিা আল্ে া আপনাল্ক প্রভু ীশু খ্রীল্ির উপর বিশ্বাস করার বতবন ক্রুল্ির উপর কী কল্রল্েন, যসটা
সম্বন্ধীে একটা বসদ্ধান্ত বনল্ত সাহা ে করল্ি। এই প্রাথচনাটি ীশুর বিষল্ে আপনার অঙ্গীকারল্ক িেক্ত করল্ত ও পাপ যথল্ক ক্ষমা ও শুবর্করে যাভ
করল্ত সাহা ে করল্ি। এই প্রাথচনাটি একটা রূপল্রিা। এই প্রাথচনাটি আপবন আপনার বনল্জর ভাষাল্তও করল্ত পাল্রন।

বপ্রে প্রভু ীশু, আজ আবম িু ঝল্ত যপল্রবে য তু বম আমার জনে ক্রুল্ির উপর কী সাধন কল্রল্ো। তু বম আমার জনে মারা বগল্েবেল্য,
তু বম যতামার িহুমূযে রক্ত আমার জনে ঝবরল্েবেল্য এিং আমার পাল্পর মূযে বমটিল্ে বদল্েবেল্য, াল্ত আবম ক্ষমা যাভ করল্ত পাবর। িাইল্িয
আমাল্ক িল্য য য যকউ যতামার উপর বিশ্বাস করল্ি, যস তার পাল্পর ক্ষমা যাভ করল্ি।

আজ, আবম যতামাল্ক বিশ্বাস করার এিং তু বম আমার জনে কী কল্রল্ো, তা গ্রহে করার একটা বসদ্ধান্ত বনই, এিং বিশ্বাস কবর য তু বম
আমার জনে ক্রুল্ি মারা বগল্েবেল্য এিং আিার মৃ তুে যথল্ক যিাঁল্র্ উল্েবেল্য। আবম বিশ্বাস কবর য আবম আমার উিম কাজ দ্বারা বনল্জল্ক উদ্ধার
করল্ত পারি না, অথিা অনে যকান মানুষও আমাল্ক উদ্ধার করল্ত পারল্ি না। আবম আমার পাল্পর ক্ষমা অজচন করল্ত পাবর না।
আজ, আবম আমার হৃদল্ে বিশ্বাস কবর এিং আমার মুল্ি স্বীকার কবর য তু বম আমার জনে মারা বগল্েবেল্য, তু বম আমার পাল্পর মূযে
বমটিল্েবেল্য, তু বম মৃ তগেল্দর মল্ধে যথল্ক যিাঁল্র্ উল্েবেল্য, এিং যতামার উপর বিশ্বাস করার মল্ধে বদল্ে, আবম আমার পাল্পর ক্ষমা ও শুবর্করন
যাভ কবর।
ীশু যতামাল্ক ধনেিাদ। আমাল্ক সাহা ে কর য ন আবম যতামাল্ক যপ্রম করল্ত পাবর, যতামাল্ক আরও জানল্ত পাবর এিং যতামার
প্রবত বিশ্বস্ত থাকল্ত পাবর। আল্মন।
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All Peoples Church িাইল্িয কল্যজ এিং পবরর্ চা প্রবিক্ষে যকন্দ্র (APC-BC), া যিঙ্গাযুরুল্ত অিবস্থত, আিাে পবরপূেচ, অবভবষক্ত
এিং পবিত্র আিার িবক্তল্ত অল্য বকক ভাল্ি পবরর্ চা করার ক্ষমতা প্রদান করার মল্ধে বদল্ে প্রবিক্ষে যদে, এিং তার সাল্থ বনরামে ঈশ্বল্রর িাকে
যিিাল্না হে। আমরা পবরর্ চার জনে একটা িেবক্তল্ক সম্পূেচ ভাল্ি গেন করাল্ত বিশ্বাস কবর, য িাল্ন আমরা একটি ঐশ্ববরক র্বরল্ত্র, ঈশ্বল্রর িাল্কে
গভীল্র প্রল্িি করা, এিং আশ্চ চ কাজ ও বর্হ্ন কাজ দ্বারা পবরর্ চা করাে যজার বদই - া প্রভুর সাল্থ একটা ঘবনি সম্পকচ যথল্ক উত্থাবপত হে।
APC-BC যত, বনরামে িাকে যিিাল্নার সাল্থ সাল্থ আমরা ঈশ্বল্রর যপ্রমল্ক কাল্জ প্রকাবিত করার উপর গুরুত্ব বদই, পবিত্র আিার অবভল্ষক
ও উপবস্থবত এিং ঈশ্বল্রর কাল্জর অল্য বকক কাল্জর উপর গুরুত্ব বদই। অল্নক ুিক ুিতীরা প্রবিবক্ষত হল্ে ঈশ্বল্রর আহ্বান পূেচ করার জনে
যপ্রবরত হল্েল্ে।
বনম্নবযবিত কা চক্রমগুবয আমরা প্রদান কবরুঃ
➢ এক িেল্রর Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
➢ দুই িেল্রর Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
➢ বতন িেল্রর Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তাল্হর পাাঁর্ বদন ক্লাস যনওো হে, বসামোে বিরক শুক্রুোে, সকাল 9টা বিরক দুপু ে 1টা পর্যি ন্ত। কমচজীিী যযাল্করা, গৃ হিধূ রা এই যকাসচগুবয
করল্ত পাল্র, এিং দুপুর ১টার পর তাল্দর প্রবতবদল্নর কাজকমচ করল্ত পাল্র। আযাদা হল্িল্যর িেিস্থা আল্ে যসই সকয বিক্ষাথীল্দর জনে, ারা
যসই স্থাল্ন যথল্ক এই যকাসচগুবয করল্ত র্াে। বিক্ষাথীরা বিবভন্ন যক্ষল্ত্র পবরর্ চার জনে অংিগ্রহে কল্র, বিল্িষ যসবমনাল্র, প্রাথচনা ও আরাধনার
সমল্ে অংিগ্রহে কল্র প্রবতবদন দুপু র 2যটা যথল্ক বিকায 5টা প চন্ত। দুপুল্রর অবধল্িিনগুবয তাল্দর জনে অবনিা চ নে, ারা অনোনে কাজ কল্র।
প্রল্তেক বিক্ষাথীল্দর যকান না যকান স্থানীে মণ্ডযীল্ত যসিাকাল্জর জনে উৎসাবহত করা হে।
কল্যল্জর সম্বল্ন্ধ, পােেক্রল্মর সম্বল্ন্ধ, য াগেতা, মূযে সম্বল্ন্ধ আরও বিস্তাবরত ভাল্ি জানল্ত যগল্য apcwo.org/biblecollege
ওল্েিসাইল্ট ান।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

