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পরিবর্ত ন

1. পরিবর্তন - একটি প্রয়য়োজনীয় প্ররিয়ো

পরিবর্ত ন! আমাদেি চারিপাদে রবষয়বস্তু অনবির্ পরিবরর্ত র্ হদয় চদেদে। আমিা সামারিক, িািননরর্ক, অর্তননরর্ক, এবং আিও অদনক
পরিবর্ত ন এই পৃ রর্বীদর্ েক্ষ্য কদি র্ারক। রবষয় ও বস্তু সবতো একই ধিদেি র্াদক না। “বর্ত মাদন পৃ রর্বীদর্ শুধুমাত্র একটা অরবচে রবষয় আদে,
এবং সসটা হে পরিবর্ত ন!” কর্াটি অর্যন্ত প্রচরের্। “পরিবর্ত ন” েব্দটি সকাদনা ঘটনা অর্বা প্ররিয়াদক সবাঝায় যা রবষয়বস্তুদক বর্ত মাদনি আকাদিি
র্ুেনায় এক রিন্ন আকাি রেদয় র্াদক।
খ্রীষ্ট রবশ্বাসীদেি িনযও পরিবর্ত ন অর্যন্ত গুরুত্বপূ েত! আমাদেি খ্রীষ্ট িীবন শুরু হয় অনুর্াপ, অর্তাৎ মন সেিাদনাি পেদক্ষ্প রেদয়, সযটা মূের্
আমাদেি হৃেদয়ি ও মদনি একটি পরিবর্ত ন, পাপ ও েয়র্ান সর্দক িীবন্ত ঈশ্বদিি রেদক। সসই মুহূদর্ত , ঈশ্বি আমাদেিদক িীর্ি সর্দক পরিবর্ত ন
কদিন। আমিা নর্ুন িন্ম োি কদি র্ারক! খ্রীদষ্টদর্ আমিা নর্ুন সৃ রষ্ট হই। মুহূদর্ত ি মদধয, ঈশ্বি আমাদেি আত্মাদর্ একটি সৃ িনেীে কাি কদিন
যা আমাদেিদক অন্ধকাি সর্দক আদোি রেদক রনদয় আদস, েয়র্াদনি অধীদন বন্দী র্াকা সর্দক খ্রীদষ্টদর্ এক স্বাধীন িীবদন রনদয় আদস। খ্রীরষ্টয়
িীবন হে পরিবর্ত দনি একটি অনবির্ প্ররিয়া। ঈশ্বি আমাদেিদক আদে সর্দক মদনানীর্ কদিদেন “আপন পু দত্রি প্ররর্মূরর্ত ি অনুরূপ হইবাি
িনয” (সিামীয় 8:29)। পরিবর্ত দনি এক অনবির্ প্ররিয়াি মদধয রেদয় আমাদেি বর্ত মাদনি মানুষ সম্পূ েত খ্রীদষ্টি মর্ হওয়াি িনয রূপান্তরির্
হদে। আমিা সসই মহান পরিবর্ত দনি রেদন অদপক্ষ্ায় আরে - সযরেন প্রিু রনদি স্বেত সর্দক সনদম আসদবন র্ুরিদ্ধরনি সাদর্, এবং সচাদেি পেদক
আমিা রূপান্তরির্ হদয় যাব (1 করিন্থীয় 15:51-52)। নশ্বি সেহ অরবনশ্বি সেহ ধািে কিদব। “র্েন আমিা র্াাঁহাি সমরূপ হইব; কািে রর্রন সযমন
আদেন, র্াাঁহাদক সর্মরন সেরেদর্ পাইব” (1 সযাহন 3:2)।
খ্রীদষ্টদর্ আমাদেি িীবন শুরু হয় পরিবর্ত দনি একটি রনরেত ষ্ট ঘটনাি মদধয রেদয় এবং এটা সেষ হয় আদিকটি র্াৎক্ষ্রেক পরিবর্ত দনি একটি ঘটনাি
মদধয রেদয়। রকন্তু, এই দুটি পযতাদয়ি মাদঝ পরিবর্ত দনি একটি অনবির্ প্ররিয়া সেেদর্ পাওয়া যায়। এই পু স্তকটিি রবষয়বস্তু মূের্ অনুদপ্রিোোয়ক
এবং এি উদেেয হে আমাদেিদক উেীরপর্ কিা যাদর্ এই পরিবর্ত দনি প্ররিয়াদর্ আমিা সরিয় িাদব অংেগ্রহে কিদর্ পারি। আমাদেি
িীবদনি সসই রেকগুরেদক রবদবচনা কিদবা সযগুরেদক পরিবর্ত দনি প্ররিয়াি মদধয রেদয় রনদয় যাওয়াি প্রদয়ািন আদে।
2 করিন্থীয় 3:18
রকন্তু আমিো সকয়ে অনোবৃ র্ মু য়খ প্রভুি তর্জ েপত য়েি নযোয় প্ররর্ফরের্ করিয়র্ করিয়র্ তর্জ হইয়র্ তর্জ পর্ত ন্ত তর্মন প্রভু হইয়র্, আত্মো হইয়র্ হইয়ো থোয়ক,
তর্মরন তসই মূ রর্ত য়র্ স্বরূপোন্তিীকৃর্ হইয়র্রি।

আমাদেি েক্ষ্য যরে প্রিুি উপি রিি র্াদক, র্াহদে এটা অবধারির্ সয আমিা র্াাঁি মর্ হওয়াি িনয পরিবরর্ত র্ হদর্ র্াকদবা। বাস্তদব, র্াাঁি যর্
কাদে আমিা আসদবা এবং যর্ সবেী র্াাঁি মরহমাি রেদক দৃরষ্টপার্ কিদবা, র্র্ সবেী আমিা আমাদেি িীবদনি সসই রেকগুরেদক রচরির্ কিদর্
শুরু কিদবা সযোদন পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন আদে। উপদিি পেটি আমাদেি বদে সয আমিা “স্বরূপান্তিীকৃর্ হরে” (েয়া কদি রিয়া েব্দটিি
অনবির্ বর্ত মান কােটিদক েক্ষ্য করুন)। আমিা যর্ পরিবরর্ত র্ হদর্ র্ারক, র্র্ আমিা সর্ি সর্দক সর্ি পযতন্ত সযদর্ র্ারক। সুর্িাং, একটা
স্তি সর্দক আদিকটি স্তি পযতন্ত সপ াঁোদনাি িনয পরিবর্ত ন প্রদয়ািন। এটাই আমাদেি মদধয আরত্মক বৃ রদ্ধ অর্বা অগ্রেরর্ রনদয় আদস। পরিবর্ত ন
বযারর্দিদক সকাদনা আরত্মক বৃ রদ্ধ ঘদট না, কািে বৃ রদ্ধ রনদিই একটি পরিবর্ত দনি প্ররিয়া। আমিা রবশ্বাস করি সয ঈশ্বদিি ইো এটা নয় সয র্াাঁি
সন্তাদনিা আরত্মক িাদব একই অবিায় েীঘতকাে ধদি র্াকুক। বিং, রর্রন চান সয আমিা সযন সামদনি রেদক এদোদর্ র্ারক। ঈশ্বি চান না সয
আমিা সকাদনা পযতাদয় আটদক যাই।
শুধু মাত্র আমাদেি আরত্মক িীবদনি সক্ষ্দত্রই পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন আদে, র্া নয়, রকন্তু এটা সযন আমাদেি প্ররর্রেদনি অরস্তদত্বি মদধয সেেদর্
পাওয়া যায়। আমিা সযন আমাদেি বযরিদত্ব, আচাি-আচিদন, বু রদ্ধদর্, েক্ষ্র্ায়, ক্ষ্মর্ায়, অদর্ত, পরিকল্পনায়, েদক্ষ্য, এবং এই প্রকাদিি অনযানয
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রবষদয়ও সযন পরিবর্ত নদক স্বাের্ িানাই। আমাদেি িীবদনি প্রদর্যকটি সক্ষ্দত্র “সর্ি সর্দক সর্ি” পযতন্ত এরেদয় যাওয়াি িনয একটি ইোকৃর্
ও বু রদ্ধের্ প্রদচষ্টা র্াদক। সকননা, ঈশ্বি আমাদেি পারর্তব িীবদনি প্রদর্যকটি রবস্তারির্ ও ক্ষ্ুদ্র সক্ষ্দত্রও আগ্রহী - রেক্ষ্া, কমতিীবন, পরিবাি, সপো,
এবং পরিচযতা। এই প্রদর্যকটি সক্ষ্দত্র, সবসমদয় উচ্চ ও উত্তম রবষয় সাধন কিাি সু দযাে র্াদক।
সযমন উোহিে, আপরন যরে একিন সেে ডািাি হন, র্াহদে আিও উন্নর্ হওয়াি িনয প্রদচষ্টা কিদর্ পাদিন। হয়র্ আপরন আিও নর্ুন
সকাদনা উপাদয়ি রচন্তািাবনা কিদর্ পাদিন যাি দ্বািা আপরন ঔষধ সসই সকে মানুষদেি কাদে সপ াঁদে রেদর্ পাদিন যাদেি কাদে রচরকৎসাি
িাে সু দযাে-সু রবধা সনই। আপরন সসই কাি কিাি িনয রচন্তািাবনা কিদর্ পাদিন যা আপনাি প্রার্রমক পরিকল্পনাি মদধয রেে না। একিন
রেক্ষ্ািরর্ রহদসদব, আপরন আপনাি জ্ঞান ও েক্ষ্র্াদক বৃ রদ্ধ সেওয়াি প্রদচষ্টা কিদর্ পাদিন। একিন েৃ রহেী রহদসদব, আপরন আপনাি পরিবাদিি
যত্ন সনওয়াি গুে ও মানদক আিও উন্নর্ কিাি প্রদচষ্টা কিদর্ পাদিন। একিন পরিচযতাকািী রহদসদব, আপরন আপনাি সহারমদেটিক্স ও
হািমারনউটিক্স (বাইদবদেি সঠিক বযােযা) উন্নর্ কিাি প্রদচষ্টা কিদর্ পাদিন। রকন্তু এই সবরকেু র্েনই সম্ভব হদব যেন আমিা “পরিবর্ত ন” স্বীকাি
কিাি িনয ইেু ক র্াকদবা। পিবর্ী অধযাগুরেদর্, আমিা পরিবর্ত দনি কদয়কটি রেক রনদয় রবদবচনা কিদবা।
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2. আমোয়েি উয়েশ্য ও আকোঙ্ক্ষোয় পরিবর্তন

গীর্সংরহর্ো 51:10
তহ ঈশ্বি, আমোয়র্ রবশুি অন্তঃকিে সৃ রি কি, আমোি অন্তয়ি সু রিি আত্মোয়ক নূ র্ন করিয়ো তেও।

আমাদেি অন্তদিি উদেেয ও আকাঙ্ক্ষাগুরে অর্যন্ত গুরুত্বপূ েত। আমাদেি উপেরি কিাি প্রদয়ািন আদে সয এমনরক সবদচদয় আরত্মক ও উত্তম
আচিেকািী খ্রীষ্ট রবশ্বাসীও সকাদনা রনরেত ষ্ট সক্ষ্দত্র িুে উদেেয ও আকাঙ্ক্ষা সপাষে কদি র্াকদর্ পাদি। আমাদেি সকউই এই প্রকাদিি মন্দ সর্দক
সম্পূ েত সু িরক্ষ্র্ নই। বিং, আমাদেিদক অনবির্ এই প্রকাদিি রবষয়গুরে সর্দক রনদিদেি িক্ষ্া কদি িােদর্ হদব। প্রিু আমাদেি বদেদেন,
“সমস্ত িক্ষ্েীয় অদপক্ষ্া সর্ামাি হৃেয় িক্ষ্া কি, সকননা র্াহা হইদর্ িীবদনি উদেম হয়” (রহদর্াপদেে 4:23)। িুে উদেেয ও অরিপ্রায়
সর্দক আমাদেি হৃেয়দক িক্ষ্া কিাি োরয়ত্ব আমাদেি হাদর্ই সেওয়া হদয়দে। আমাদেি হৃেয়দক অদেষে ও অনুসন্ধান কদি যরে সকাদনা এই
প্রকাদিি উদেেয ও আকাঙ্ক্ষা সেেদর্ পাই, র্াদর্ সকাদনা িুে রকেু সনই। পরিবর্ত দনি রেদক এটাই হে প্রর্ম পেদক্ষ্প। োস্ত্র আমাদেিদক
বািংবাি বদেদে রনদিদেিদক রনিীক্ষ্ে কিদর্।
1 করিন্থীয় 11:28
রকন্তু মনু ষ্য আপনোি পিীক্ষো করুক, এবং এই প্রকোয়ি তসই রুটি তভোজন ও তসই পোনপোয়ত্র পোন করুক।
1 করিন্থীয় 11:31
আমিো র্রে আপনোরেগয়ক আপনোিো রচরনর্োম, র্য়ব আমিো রবচোরির্ হইর্োম নো।
2 করিন্থীয় 13:5
আপনোয়েি পিীক্ষো করিয়ো তেখ, তর্োমিো রবশ্বোয়স আি রক নো; প্রমোেোয়থত আপনোয়েিই পিীক্ষো কি। অথবো তর্োমিো রক আপনোয়েি সম্বয়ে জোন নো তর্, র্ীশু
খ্রীি তর্োমোয়েি ময়যয আয়িন? অবশ্য র্রে তর্োমিো অপ্রোমোরেক নো হও।

পরিচর্ত োয়র্ আমোয়েি উয়েশ্য ও সঙ্কল্প
আমাদেি মন্দ উদেেয ও আকাঙ্ক্ষাগুরেদক রচরির্ কিাি পি, আমাদেি উরচৎ সসইগুরেদক স্বীকাি কিা এবং প্রিুি কাদে যাচ্ঞা কিা যাদর্ রর্রন
আমাদেি পরিবর্ত ন কদি। োয়ূদেি মর্ প্রার্তনা করুন, “সহ ঈশ্বি, আমাদর্ রবশুদ্ধ অন্তঃকিে সৃ রষ্ট কি, আমাি অন্তদি সু রিি আত্মাদক নূর্ন করিয়া
সেও”। বযরিের্ িাদব, আমিা যেন সোদকদেি পরিচযতা কদি র্ারক, আমাদেি রনিস্ব িীবদন অনবির্ িক্ষ্া কিদর্ র্াকা উরচৎ রবরিন্ন সক্ষ্দত্র
মন্দ উদেেযগুরে সর্দক। আমাদেি উরচৎ রনদিদেিদক প্রশ্ন কিা, “সকন আরম এটা কিরে? আমাি উদেেযটি কী? আমাি অন্তদিি আকাঙ্ক্ষাটি
কী?” সযমন উোহিে, আমাদেিদক যরে সকাদনা একটা িাদন পরিচযতা কিাি িনয রনমন্ত্রে কিা হদয় র্াদক, র্াহদে আমিা সযন প্রিুি কাদে প্রার্তনা
করি যাদর্ রর্রন আমাদেি হৃেয়দক প্রস্তুর্ কদিন এবং সসোদন যাওয়াি একটি রবশুদ্ধ উদেেয প্রোন কদিন। র্ািা পরিচযতাি িনয সয োন আমাদেি
রেদয় র্াদকন, সসইটাি উপি েক্ষ্য সকন্দ্র কিা সর্দক রনদিদেিদক িক্ষ্া কিদর্ হদব। আমিা যর্ ঈশ্বদিি সপ্রদমি ও েরিি অদে রকক প্রেেতদনি
আকাঙ্ক্ষা কিদবা, র্র্ সযন আমিা আমাদেি হৃেয়দক িক্ষ্া করি “ঈশ্বদিি অরিরষি বযরি” রহদসদব রচরির্ হওয়াি আকাঙ্ক্ষা সর্দক। আমিা
যর্ পরিচযতাদর্ বৃ রদ্ধ পাওয়াি অদেষে করি, র্র্ সযন আমিা রনদিদেি হৃেয়দক িক্ষ্া করি আমাদেি “পরিচযতা” অর্বা “িািত্ব”সক উন্নীর্ কিাি
প্রবের্া ও আকাঙ্ক্ষা সর্দক। আমিা সযন অনবির্ রনদিদেি স্মিে কিাদর্ র্ারক সয এটা “ঈশ্বদিি কাি”, “আমাদেি কাি” নয়, এবং এটা
“ঈশ্বদিি িাদিযি” িনয, “আমাদেি িাদিযি” িনয নয়।
আরম পরিচযতাদর্ সর্কত র্াকাি রবষদয়ি উপি সিাি রেদয়রে কািে আমাদেি উদেেয ও আকাঙ্ক্ষাগুরে আমাদেি িীবদনি অদনক রেকগুরেদক
রনধতািে কদি ও প্রিারবর্ কদি। সদবতাপরি, ঈশ্বি আমাদেি বারহযক অরিবযরিি েিীদি সেেদর্ পান। “সকননা মনুষয যাহা সেদে, র্াহা রকেু নয়;
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সযদহর্ু মনুষয প্রর্যক্ষ্ রবষদয়ি প্ররর্ দৃরষ্টপার্ কদি, রকন্তু সোপ্রিু অন্তঃকিদেি প্ররর্ দৃরষ্টপার্ কদিন” (1 েমূদয়ে 16:7)। ঈশ্বি আমাদেি অন্তদিি
মানুদষি মদধয সর্র্া আো কদিন (েীর্সংরহর্া 51:6)। আপনাি উদেেয ও আকাঙ্ক্ষাগুরেি উপি সবতো নিি িােু ন। সসইগুরে যরে সঠিক না
র্াদক, র্াহদে প্রিুি কাদে যান এবং আপনাদক প-রি-ব-র্ত -ন কিাি িনয প্রার্তনা করুন!!
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3. আমোয়েি রচন্তোভোবনো, ময়নোভোব, কথোবোর্তো ও আচিয়ে পরিবর্তন

তিোমীয় 12:2
আি এই র্ু য়গি অনু রূপ হইও নো, রকন্তু ময়নি নূ র্নীকিে দ্বোিো স্বরূপোন্তরির্ হও; তর্ন তর্োমিো পিীক্ষো করিয়ো জোরনয়র্ পোি, ঈশ্বয়িি ইচ্ছো রক; র্োহো উত্তম ও
প্রীরর্জনক ও রসি।
ইরফষ্ীয় 4:23
আি আপন আপন ময়নি ভোয়ব তর্ন িমশ্ঃ নবীনীকৃর্ হও।
1 র্ীমরথয় 4:12
তর্োমোি তর্ৌবন কোহোয়কও র্ুচ্ছ করিয়র্ রেও নো; রকন্তু বোয়কয, আচোি বযবহোয়ি, তপ্রয়ম, রবশ্বোয়স ও শুির্োয় রবশ্বোরসগয়েি আেশ্ত হও।

প্রিু আমাদেি রচন্তািাবনা ও মানরসকর্ায় পরিবর্ত ন েক্ষ্য কিদর্ চান। “আমাদেি মদনি নূর্নীকিে” (সিামীয় 12:2) সেোয় সয আমাদেি
দৃরষ্টদকাে, মানরসকর্া, এবং রচন্তািাবনা কিাি পদ্ধরর্দর্ অবেযই সযন পরিবর্ত ন আদস। এি অদনকগুরে রেক িদয়দে। আমাদেিদক “িােরর্ক
রচন্তািাবনা” অর্বা “িােরর্ক” মানরসকর্া সর্দক পরিবরর্ত র্ হদয় ঈশ্বদিি রচন্তািাবনা ও মদনািাবদক পরিধান কিদর্ হদব। আমাদেিদক “রনম্ন”
রবষয় রনদয় রচন্তািাবনা কিা বন্ধ কিদর্ হদব এবং আমাদেি মানদক উন্নর্ কিদর্ হদব যাদর্ ঈশ্বদিি বাদকযি সাদর্ ঐকযবদ্ধ হদয় রচন্তািাবনা
কিদর্ পারি রবশ্বাদসি দৃরষ্টদকাে সর্দক। আমাদেি অদনকদক সনরর্বাচক, “সম্ভব নয়” মানরসকর্া ও অরিেমন সর্দক সদি এদস ঈশ্বদিি উপি
সিে রবশ্বাদসি দ্বািা মহান সম্ভাবনাগুরেদক সেো শুরু কিদর্ হদব। আমাদেি মদধয অদনদকই “পু িার্ন উপাদয়” কাি কিাি মানরসকর্ায় ডু দব
র্াদক সয র্ািা “নর্ুন ও সদর্ি” পদ্ধরর্গুরেদক গ্রহে কিদর্ অস্বীকাি কদি, যা প্রিু স্বয়ং রনদি কিদর্ চান। আমাদেি ধমীয় িীরর্নীরর্ আমাদেি
রচন্তািাবনাদক এর্টাই সবাঁদধ রেদয়দে সয আমিা ধািো কদি রনদয়রে সয ঈশ্বি আি সকাদনা উপাদয় কাি কিদর্ পাদিন না, শুধু মাত্র সসই উপাদয়
কাি কদিন সযটা আমিা রেদে এদসরে।
অদনদকি িীবদন স্বপ্ন িদয়দে যা অর্যন্ত ক্ষ্ুদ্র, অরর্ নেন্ন উচ্চাোঙ্খা, অরর্ ক্ষ্ীে েেতন সয র্াদেিদক এই সক্ষ্দত্র পরিবর্ত ন েক্ষ্য কিদর্ পািাি
প্রদয়ািন আদে। আমাদেিদক বড় স্বপ্ন সেেদর্ হদব, ঈশ্বদিি িনয কাযতসাধন কিাি িনয উচ্চ আকাঙ্ক্ষা িােদর্ হদব, এবং এমন েেতন িােদর্
হদব যা আমাদেি িেদর্ পার্তকয েদড় র্ুেদব। আমাদেি মদধয সকউ সকউ - আমাদেি বযর্তর্াি অরিজ্ঞর্াি কািদে, পিািয়, রনরুৎসাহ, অর্বা
দুঘতটনাি কািদে - একটা উোসীনর্াি পযতায়, আোহীনর্াি পযতায়, এমনরক হর্াোি পযতায় সপ াঁদে রেদয়দে। সকাদনা উৎসাহ, এরেদয় চোি ইো,
বৃ রদ্ধ পাওয়াি আকাঙ্ক্ষা সসোদন র্াদক না। ঈশ্বি এই সবরকেু দক পরিবর্ত ন কিদর্ পাদিন যরে আমিা র্াাঁি সাদর্ সামানয সহদযারের্া কিাি ইো
িারে!! সকউ সকউ এমরন অেস, সবরকেু রনদয় উোসীন সর্দক। আমাদেি মানরসকর্াি মদধয একটি বযাপক পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন আদে!! সকউ
সকউ সব রবষয়গুরেদক পদি কিদব বদে সিদে সেয় এবং র্াদেিও পরিবর্ত ন হওয়াি প্রদয়ািন আদে। সকউ সকউ পরিকল্পনা কদি ও কর্াবদে,
রকন্তু “োঙ্গদে হার্ সেদব না”। এটািও পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন আদে। সকউ সকউ িদয়, অহঙ্কাদি, রর্ির্ায়, অর্বা অনযানয চারিরত্রক ববরেদষ্টযি
মদধয িিতরির্ যা ঈশ্বদিি দৃরষ্টদর্ প্রীরর্িনক নয়, এবং রর্রন সসটাদকও পরিবর্ত ন কিদর্ চান। ঈশ্বি আমাদেিদক একটি উচ্চ স্তদি উন্নর্ কিদর্
চান আমাদেি কর্াবার্ত া ও আচাি-আচিে সম্পদকত । আমাদেি কর্াবার্ত া ও আচাি-আচিে সযন একিন রবশ্বাসীি নযায় হয়।
বযরিের্ িাদব, আমাদেি রনদিদেি িীবদন যর্ রচন্তািাবনা ও মানরসকর্াগুরেদক রনদয় সদচর্ন হদয় উঠি, সযগুরে সঠিক নয়, র্র্ই আমাদেি
প্রিুি কাদে যাওয়া প্রদয়ািন আদে, সসইগুরেদক র্াাঁি সামদন স্বীকাি কিা এবং আমাদেি পরিবর্ত দনি িনয প্রার্তনা কিাি প্রদয়ািন আদে। প্রিুি
সাদর্ অদনক বেি েমনােমন কিাি পদিও, আমিা র্বু ও সসই সক্ষ্ত্রগুরেদক রচরির্ কিদর্ পািব সযোদন পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন আদে। আপরন
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রক আপনাি িীবদন সসই মানরসকর্া ও রচন্তািাবনাি ধিেগুরেদক রচরির্ কিদর্ পািদবন সযগুরে আপরন ঈশ্বদিি কাদে রনদয় আসদর্ চান এবং
বেদর্ চান, “প্রিু, আমাি িীবদন এই পরিবর্ত নটি সেেদর্ চাই”?
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4.

অপ্রর্যোরশ্র্ পরিবর্তয়নি জনয রনয়জয়ক উন্মু ক্ত িোখু ন

তর্োহন 3:8
বোয়ু তর্ রেয়ক ইচ্ছো কয়ি, তসই রেয়ক বয়হ, এবং র্ুরম র্োহোি শ্ব্দ শুরনয়র্ পোও; রকন্তু তকোথো হইয়র্ আইয়স, আি তকোথোয় চরেয়ো র্োয়, র্োহো জোন নো; আত্মো
হইয়র্ জোর্ প্রয়র্যক জন তসইরূপ।

আত্মায় িন্মগ্রহে কিা আমাদেিদক একটি নর্ুন িীবদন প্রদবে কিায় সযোদন সবরকেু দক সম্পূ েত িাদব বযােযা কিা সম্ভব নয়। রকেু রকেু রবষদয়ি
সামদন রনদিদেিদক শুধু ই সমপতে কিদর্ হদব ও অনুিব কিদর্ হদব। প্রিু যীশু আত্মাি দ্বািা নর্ুন িন্মদক বায়ুি সাদর্ র্ুেনা কদিদেন, সযটা
সযরেদক চায়, সসইরেদক বদয়। আমাদেি শুধু মাত্র সসটাদক অনুিব কিদর্ হদব। আমিা এি আসে উৎস অর্বা েন্তবয িারন না। র্াই, আত্মাি
অদনক কািগুরেদক সম্পূ েত িাদব বযােযা কিা সম্ভব নয়। আমিা শুধু মাত্র সসটাই অরিজ্ঞর্া োি কদি র্ারক সযটা রর্রন কদিদেন। অদনক সমদয়
প্রিু আমাদেি িীবদন ঘটনা ও পরিরিরর্ রনদয় আদসন, যা সম্পূ েত িাদব আমাদেি কাদে অপ্রর্যারের্ র্াদক। আমিা সকান রবষদয়ি সম্মু েীন হদর্
চদেরে, সসটাি আদে সর্দক সকাদনা ধািোই র্াদক না। এইগুরে আমাদেি পরিকল্পনাি অংে নয়। যাইদহাক, সবদচদয় বু রদ্ধমাদনি কাি হদব প্রিুি
কাদে রনদিদেি সমপতে কিা এবং “বায়ু সযরেদক বদয়, সসইরেদক যাওয়া”। অপ্রর্যারের্ পরিবর্ত দনি রনদিদেি উন্মু ি িােদর্ সেোটা অর্যন্ত
গুরুত্বপূ েত, যা প্রিু আমাদেি িীবদন রনদয় আদসন। এইগুরে আমাদেি িীবদনি ঘু দি োাঁড়াদনাি সমাড় হদয় উঠদর্ পাদি।

আমোয়েি পরিচর্ত োয় পরিবর্তন
উিয় আমাি অযারম (আমাি স্ত্রী) এবং আরম, আমিা সসই অদনক ঘটনাগুরেদক গুেদর্ পারি, সযোদন ঈশ্বি অপ্রর্যারের্ পরিবর্ত নগুরেদক বযবহাি
কদিরেদেন আমাদেিদক সসই রেদক পরিচােনা কদি রনদয় যাওয়াি িনয যা রর্রন আমাদেি িনয সিদেরেদেন। 1995 সাদে, আমাি বাবা বযবসাি
কাদিি িনয আদমরিকা রেদয়রেদেন। রর্রন এক িাদর্ি িনয আমাি সাদর্ সেো কিদর্ রনউ িারসতি রনউ ব্রান্সউইক েহদি এদসরেদেন, সযোদন
আরম বাস কির্াম। রর্রন এক েরনবাি এদসরেদেন এবং পদিি রেন রবকাদে রর্রন চদে যাদবন। আমাি বাবাি সবতো ইো রেে সকাদনা একটা
আরিকান-আদমরিকান মণ্ডেীদর্ সযদর্, কািে রর্রন র্াদেি োন-প্রার্তনা ও আিাধনাি ধিে রনদিি সচাদে সেেদর্ ও উপেরি কিদর্
সচদয়রেদেন। আমাদেি বারড়ি কাদেই একটা আরিকান-আদমরিকান মণ্ডেী রেে এবং র্াই িরববাি সকাদে আমিা সসোদন রেদয়রেোম। আরম
এি আদে কেনই এমন প্রােবন্ত, স্বর্ঃস্ফূ র্ত , োন ও আিাধনা েক্ষ্য করিরন। এটা অর্যন্ত সিািাদো রেে, প্রায় বরধি কদি সেওয়াি মর্, এবং মদন
হরেে সমস্ত বারড়টা হয়র্ পদড় যাদব! অন্তর্ আমাি কাদে র্া মদন হদয়রেে! সসই সময় পযতন্ত, আরম রবশ্বরবেযােদয় কদয়কিন সকারিয়ানআদমরিকান িাই-সবাদনদেি সাদর্ েুব কাে সর্দক কাি কির্াম ও র্াদেি সাদর্ ঘরনষ্ট রেোম। আমিা প্রেংসা কিাদর্ স্বাধীনর্া অনুিব কির্াম,
র্বু ও এটা রকেু রেে না সযটা আরম সসইরেন সসইোদন সেদেরেোম। সসই সমদয় হািাি হািাি রচন্তািাবনা আমাি মদনি মদধয সে দড় সবড়াদে।
আরম মদনি েিীদি িানর্াম সয এই প্রকাদিি আিাধনায় স্বাধীনর্া সঠিক। আরম সবসমদয় সচদয়রেোম প্রিুি প্রেংসা স্বাধীন িাদব ও মুি িাদব
কিদর্। রকন্তু সসইরেন এই আরিকান-আদমরিকান মণ্ডেীদর্ যা রকেু হদয়রেে, সসটাি র্ুেনায় আরম সযন একটা ইদটি বর্রি প্রাচীদিি সচদয়ও
সবেী েি রেোম। পদি সসই রেদন যেন আরম একা রেোম, আরম অর্যন্ত রবভ্রান্ত হদয় পদড়রেোম। আমাি একটা অংে বেরেে, “প্রিু আরম
সসোদন আি রেদি সযদর্ চাই না। আরম কেনই র্াদেি মর্ হদর্ পািব না। এবং আরম এই র্ীব্র আওয়াি সহয কিদর্ পািব না”। আমাি আদিকটি
অংে বেরেে, “প্রিু র্াদেি কাদে যা আদে, আরমও সসটা চাই - এই ধিদেি আিাধনায় স্বাধীনর্া”। সািাংে কদি যরে বরে, আরম সসোদন রেদি
রেদয়রেোম এবং যেন অযারম আমাি সাদর্ রেে, আমিা একসদঙ্গ সসোদন রেদয়রেোম। অল্প সমদয়ি মদধযই, আমাদক সসোদন পরিচযতা কিাি
সু দযাে সেওয়া হদয়রেে এবং প্রদর্যক বু ধবাি িাদত্র আমিা সসোদন র্া কির্াম। আমিা অদনক অসাধািে আরিকান-আদমরিকান িাই ও
সবাদনদেি সাদর্ পরিরচর্ হদয়রেোম। আমিা সসোদন মযানুদয়ে ও টারনয়াি সাদর্ সেো কদিরেোম, স্প্যারনে িাষায় কর্া বো এক েম্পরর্, যািা
সসোদন অরর্রর্ রহদসদব এদসরেে। এি পি, আমাদেিদক একটা রহস্প্যারনক মণ্ডেীদর্ পরিচযতা কিাি িনয আমন্ত্রে িানাদনা হয়, সযটা র্ািা শুরু
কদিরেে। েীঘ্রই, এই রহস্প্যারনক মণ্ডেীি িীবদনি সাদর্ আমিা অদনক রকেু ই িাে কদি রনদয়রেোম। প্রদর্যক সপ্তাদহ মযানুদয়ে ও টারনয়া
আমাদেি সাদর্ ঈশ্বদিি বাকয সর্দক অধযয়ন কিাদর্ সময় কাটার্। সসই রহস্প্যারনক মণ্ডেীদর্ অযারম সঙ্গীর্ পরিচযতাদর্ সাহাযয কির্ এবং র্াদেি
7
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সাহাদযয পরিচযতা কাদিি িনয 1996 সাদে ইকুদয়ডদি যাওয়াি সু দযাে সপদয়রেোম! সেেু ন, এই সবরকেু একটাি পি একটা ঘদটরেে সসই একটা
িার্ আমাি বাবাি আমাি কাদে আসাি কািদে!! অপ্রর্যারের্, র্াই না? অবেযই! আমিা রক এটাি িনয পরিকল্পনা কদিরেোম? অবেযই না!
আমিা শুধু মাত্র রেদেরে সসই রেদক সযদর্ সযরেদক হাওয়া বদয়। আমিা কেনই কল্পনা করিরন সয সকাদনা আরিকান-আদমরিকান অর্বা একটা
রহস্প্যারনক মণ্ডেীদর্ ও সম্প্রোদয়ি মাদঝ পরিচযতা কিদবা। রর্রন সযরেদক বইদর্ চান, আমিা সসইরেদকই যাব!! প্রস্তুর্ র্াকুন ও অপ্রর্যারের্
পরিবর্ত দনি িনয রনদিদক উন্মু ি িােু ন যা ঈশ্বি আপনাি িীবদন রনদয় আসদর্ চান।
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5. পরিবর্তন - অগ্রসি হওয়োি জনয ও বৃ রি পোওয়োি জনয প্রয়য়োজন
তর্োহন 12:24
সর্য, সর্য, আরম তর্োমোরেগয়ক বরেয়র্রি, গয়মি বীজ র্রে মৃ রত্তকোয় পরিয়ো নো ময়ি, র্য়ব র্োহোি একটিমোত্র থোয়ক; রকন্তু র্রে ময়ি, র্য়ব অয়নক ফে উৎপন্ন
কয়ি।

আমিা “সর্ি সর্দক সর্ি” পযতন্ত পরিবরর্ত র্ হদর্ র্ারক। সু র্িাং, আিদক সয প্রর্াপ আমিা অনুিব কদিরে, সসোন সর্দক পিবর্ী স্তদি যাওয়াি
িনয আমাদেি প্রর্দম পরিবরর্ত র্ হদর্ হদব। সয রবষয়গুরে আমাদেিদক একটা িাদন আটদক িােদে ও অগ্রসি হওয়া সর্দক আটকাদে - সসটা
আমাদেি উদেেয, মানরসকর্া, আচাওিন, অর্বা কর্াবার্ত া সহাক - সসইগুরেদক পরিবর্ত ন কিাি প্রদয়ািন আদে। আমাদেি উদঠ োাঁড়াদর্ হদব
এবং এই রবষয়গুরেদক স্বীকৃরর্ িানাদর্ হদব, এবং ঈশ্বদিি সাহাদযয আমাদেিদক সসইগুরেদক পরিবরর্ত র্ হদর্ সেেদর্ হদব। আমিা মদন কিদর্
পারি সয আমাদেি বর্ত মান পরিরিরর্ হে সসই “েদমি এক বীি”। আমিা যরে সসই পযতাদয় সযদর্ চাই, সযোদন “অদনক েে উৎপন্ন” হয়, র্াহদে
প্রর্দম আমাদেিদক মাটিদর্ পড়দর্ হদব, “মািা” সযদর্ হদব, এবং র্ািপি “অদনক েে উৎপন্ন” কিদর্ পািব। এটা আমাদেি মদধয একটা
পরিবর্ত দনি প্ররিয়াদক রচরির্ কদি। আমাদেি প্রর্দম মাটিদর্ পড়দর্ হদব এবং সসটাি িনয নম্রর্াি প্রদয়ািন আদে। আমাদেি পরিবর্ত দনি
প্রদয়ািনটিদক সমদন সনওয়াি িনয নম্রর্াি প্রদয়ািন আদে। আমাদেিদক রনদিদেি প্ররর্ মািা সযদর্ হদব। কেনও কেনও এটা একটা
যন্ত্রোোয়ক প্ররিয়া হদর্ পাদি। র্েনই আমিা পিবর্ী “সর্ি” স্তদি উঠদর্ পািব, এবং এই িাদব অগ্রেরর্ ও বৃ রদ্ধ অনুিব কিদবা।
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6. পরিবর্তয়নি আত্মো
আরেপু স্তক 1:1-3
1 আরেয়র্ ঈশ্বি আকোশ্মণ্ডে ও পৃ রথবী সৃ রি করিয়েন।
2 পৃ রথবী ত োি ও শ্ূ নয রিে, এবং অেকোি জেরযি উপয়ি রিে, আি ঈশ্বয়িি আত্মো জয়েি উপয়ি অবরিরর্ করিয়র্রিয়েন।
3 পয়ি ঈশ্বি করহয়েন, েীরি হউক; র্োহোয়র্ েীরি হইে।

ঈশ্বদিি আত্মা আমাদেিদক সর্ি সর্দক সর্ি পযতন্ত পরিবর্ত ন কদিন। পরবত্র আত্মা হদেন পরিবর্ত ন রনদয় আসাি বযরি। পৃ রর্বী সঘাি ও েূ নয রেে
এবং অন্ধকাি রেে। রকন্তু র্বু ও ঈশ্বদিি আত্মা িেরধি উপি ঘু দি সবড়ারেদেন। ঈশ্বি এই কর্াগুরে বেদেন, "েীরপ্ত সহাক” এবং ঈশ্বদিি
পিািমোেী আত্মা অন্ধকাদিি মাদঝ আদো রনদয় এদসরেদেন। এটা অর্যন্ত উদেেদযােয সয ঈশ্বদিি আত্মা এই আকািহীন, অন্ধকাি, েূ নয পৃ রর্বীি
উপি ঘু দি সবড়ারেদেন যেন ঈশ্বি এই সৃ িনেীে কর্াগুরে বোি িনয প্রস্তুর্ রেদেন। আমিা রনরির্ সয পরবত্র আত্মা হদেন পরিবর্ত দনি আত্মা।
রর্রনই হদেন একমাত্র বযরি রযরন পরিবর্ত ন ও রূপান্তি রনদয় আদসন। রর্রন বৃ হৎ িাদব কদিরেদেন যেন পৃ রর্বীদক রর্রন পু নরুদ্ধাি কদিরেদেন
(আরেপু স্তক 1)। র্াহদে, কর্টা না সবেী আমিা প্রর্যাো কিদর্ পারি সয রর্রন আমাদেি উপি কাি কিদবন, ঈশ্বদিি সর্ি আমাদেি উপি
প্রকাে কিদবন এবং আমাদেি পরিবর্ত ন কিদবন, যাদর্ আমিাও র্াাঁি দৃরষ্টদর্ উত্তম হদর্ পারি। রর্রন আমাদেি মদধয র্র্টাই কাি কিদর্
পাদিন, যর্টা আমিা রনদিদেিদক র্াাঁি কাদে সমপতে করি। পরবত্র আত্মাি কাদে রনদিদেি হৃেয়দক েু দে রেন। রনদিদক র্াাঁি সামদন উপিাপনা
করুন এবং আপনাদক পরিবর্ত ন কিাি িনয র্াাঁি কাদে প্রার্তনা করুন। আপনাি িীবদনি সসই রেকগুরেি সাদর্ সমাকারবো কিাি িনয সাহাযয
যাচ্ঞা করুন, সযোদন পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন িদয়দে।
ঈশ্বয়িি বোকয পরিবর্ত ন রনয়য় আয়স
ঈশ্বদিি সৃ িনেীে ও পু নরুদ্ধাদিি কাদিি মদধয, পরবত্র আত্মা পৃ রর্বীি উপদি ঘু দি সবড়ান রন, রকন্তু ঈশ্বদিি বাকয অন্ধকাি ও েূ দনযি উপি কর্া
বদেরেদেন (আরেপু স্তক 1)। একই িাদব, পরবত্র আত্মা ও ঈশ্বদিি বাকয একসদঙ্গ আমাদেি িীবদন পরিবর্ত ন রনদয় আদস। আপনাি হৃেয়দক ও
মনদক ঈশ্বদিি বাদকযি সামদন উন্মুি করুন। রনদিই ঈশ্বদিি বাকযদক পাঠ করুন ও ধযান করুন এবং ঈশ্বদিি বাকয আপনাি মদধয পরিবর্ত নকািী
েরিদক মুি কিদর্ শুরু কিদবন।
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একটো প্রোথত নো
প্রিু, আমাদক পরিবর্ত ন কদিা!

রপ্রয় রপর্া, আরম সর্ামাি কাদে যীশুি নাদম আসরে। প্রিু , আমাি িীবদন এমন অদনক রবষয় আদে, সযটাদর্ পরিবর্ত দনি প্রদয়ািন আরম সেেদর্ পারে। প্রিু ,
সর্ামাি বাদকযি েরিদর্ ও সর্ামাি আত্মা দ্বািা আমাদক পরিবর্ত ন কি। আরম সযোদন আরে সসোন সর্দক আরম সসই িাদন এরেদয় সযদর্ চাই, সযোদন র্ু রম
আমাদক রনদয় সযদর্ চাও। আরম সসই সবরকেু হদর্ চাই সযটা র্ু রম আমাি মদধয সেেদর্ চাও। আরম সসই সবরকেু োি কিদর্ চাই যা র্ু রম আমাি িনয
সিদেে। প্রিু , আমাি হৃেয় ও মনদক পরিবর্ত ন কদিা। আমাি উদেেযগুরেদক, আমাি মানরসকর্াদক, আমাি কর্াবার্ত াদক, আমাি আচিেগুরেদক পরিবর্ত ন
কদিা। আমাদক সাহাযয কদিা সসই সকে রবষয়গুরেদক র্যাে কিদর্ যা আমাদক অগ্রসি হদর্ ও ঈশ্বদিি রবষয়গুরেদর্ বৃ রদ্ধ সপদর্ বাধা রেদে। আদমন।
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অে রপপেস চোয়চতি সোয়থ অংশ্ীেোরিত্ব করুন
অে রপপেস চাচত একটি িানীয় মণ্ডেী রূদপ সমগ্র িাির্বষত িু দড় পরিচযতা কদি র্াদক, রবদেষ িাদব উত্তি িািদর্, সযোদন আমিা রবদেষ িাদব েক্ষ্য সকন্দ্র
করি (ক) সনর্াদেি েরিযুি কিা, (ে) পরিচযতাি িনয যু বক-যু বর্ীদেি বর্রি কিা এবং (ে) খ্রীদষ্টি সেহদক সোঁদর্ সর্াো। যু বক-যু বর্ীদেি িনয রবরিন্ন প্ররেক্ষ্ে
সসরমনাি, এবং খ্রীরষ্টয় সনর্াদেি িনয অরধদবেন সমস্ত বেি িু দড় আদয়ািন কিা হদয় র্াদক। এ োড়াও, ইংিারিদর্ ও অনযানয িাির্ীয় িাষায় কদয়ক হািাি
পু স্তক রবনামূ দেয রবর্িে কিা হদয় র্াদক রবশ্বাসীদেি বাদকয ও আত্মায় বর্রি কিাি উদেেয রনদয়।
আমিা আপনাদক আরর্তক িাদব অংেীোরিত্ব কিাি িনয আহ্বান িানাই। আপনািা আমাদেি একবাি োন কিদর্ পাদিন অর্বা মারসক িাদব অর্ত োন কদি
সাহাযয কিদর্ পাদিন। আপনািা সয পরিমাদেি অর্ত আমাদেি পাঠান, সসটা সমগ্র সেে িু দড় পরিচযতা কাদি বযবহৃর্ হদব ও আমিা অরর্েয় কৃর্জ্ঞ র্াকদবা
আপনাি সাহাদযযি িনয।
আপনািা আপনাদেি উপহাি এই নাদম সচক/বযাংক ড্রােদটি দ্বািা পাঠাদর্ পাদিন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাদেি কাযতােদয়ি
ঠিকানায় পাঠাদর্ পাদিন। অর্বা, আপরন সিাসরি বযাংক ট্রান্সোদিি মাধযদম োন কিদর্ পাদিন। আমাদেি বযাংক একাউন্ট রনদচ সেওয়া হে:
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনু গ্রহ কদি েক্ষ্য িােদবন: অে রপপেস চাচত শুধু মাত্র সকাদনা িাির্ীয় বযাংক সর্দকই অর্ত গ্রহে কিদর্ পাদি। যেন আপরন োন কিদেন, যরে চান, র্াহদে
আপরন উদেে কিদর্ পাদিন সয আমাদেি পরিচযতাি সকান রনরেত ষ্ট সক্ষ্দত্রি িনয আপরন োন কিদেন। অরর্রিি র্দর্যি িনয এই ওদয়বসাইট সেেু ন:
apcwo.org/give
এ োড়াও, আমাদেি িনয ও আমাদেি পরিচযতাি িনয যেনই সম্ভব, প্রার্তনা কিদর্ স্মিদে িােদবন।
যনযবোে ও ঈশ্বি আপনোয়ক আশ্ীবত োে করুন!

রবনোমূ য়েয তর্ পু স্তকগুরে উপেব্ধ আয়ি
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
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed
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

উপদিি পু স্তকগুরেি PDF সংস্কিে রবনামূ দেয চাদচতি ওদয়বসাইট সর্দক ডাউনদোড কিদর্ পািদবন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুরেি মদধয
অদনকগুরে অনযানয িাষাদর্ও উপেি। আপনাি রবনামূ দেয পু স্তকটি োি কিাি িনয, এই ইদমইে ঠিকানায় রেেু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুধু মাত্র PDF সংস্কিে উপেি।
এ োড়াও, রবনামূ দেয অরডও ও রিরডও-সর্ প্রচাি সোনাি িনয, প্রচাদিি টীকা, এবং আিও অনযানয উপাোন োি কিাি িনয আমাদেি ওদয়বসাইট সেেু ন:
apcwo.org/sermons

All Peoples Church এি সম্বয়ে একটো ভূরমকো
All Peoples Church (APC) সর্, আমাদেি েেতন হে সবঙ্গােু রু েহদি একটা েবন ও সিযারর্ি নযায় হদর্ এবং সমু েয় িাির্বদষত ও পৃ রর্বীি অনযানয
সেদে একটা িব হদর্।
APC সর্, পরবত্র আত্মাি অরিদষক ও প্রকাে সহকাদি সম্পূ েত এবং আদপাসহীন ঈশ্বদিি বাকয উপিাপনা কিাি িনয সমরপতর্। আমিা রবশ্বাস করি সয িাদো
সঙ্গীর্, সৃ িনেীে উপিাপনা, অসাধািে এদপাদোদিটিক্স, সমসামরয়ক পরিচযতাি পদ্ধরর্, আধু রনক প্রযু রি, ইর্যারে, সকান রকেু ই পরবত্র আত্মাি বিোন, আিযত
কাি, রচি সহকাদি ঈশ্বদিি বাকয প্রচাি কিাদক প্ররর্িাপন কিদর্ পাদি না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদেি সকন্দ্র িান হে যীশু, আমাদেি
রবষয়বস্তু হে ঈশ্বদিি বাকয, আমাদেি পদ্ধরর্ হে পরবত্র আত্মাি েরি, আমাদেি আকাঙ্ক্ষা হে মানু দষিা, এবং আমাদেি েক্ষ্য হে খ্রীদষ্টি মদর্া পরিপক্কর্া।
সবঙ্গােু রুদর্ আমাদেি প্রধান কাযতােয় র্াকা সদেও, িাির্বদষতি রবরিন্ন িাদন All Peoples Church এি অদনক মণ্ডেী িারপর্ আদে। All Peoples
Church এি মণ্ডেীি র্ারেকা এবং সযাোদযাে নম্বি সপদর্ সেদে, আমাদেি ওদয়বসাইদট www.apcwo.org/locations সেেু ন, অর্বা
contact@apcwo.org এ ই-দমইে পাঠান।

আপরন রক তসই ঈশ্বিয়ক জোয়নন রর্রন আপনোয়ক তপ্রম কয়িন?
প্রায় ২০০০ বেি আদে, ঈশ্বি মানব রূপ ধািন কদি এই পৃ রর্বীদর্ এদসরেদেন। র্াাঁি নাম হে যীশু। রর্রন একটা রনষ্পাপ িীবন যাপন কদিরেদেন। সযদহর্ু যীশু
মানব রূদপ ঈশ্বি রেদেন, রর্রন যা রকেু বদেদে ও কদিদেন, র্াি দ্বািা রর্রন ঈশ্বিদক আমাদেি কাদে প্রকাে কদিদেন। সয কর্াগুরে রর্রন বদেরেদেন,
সসইগুরে ঈশ্বদিি কর্া। রর্রন সয কািগুরে সাধন কদিরেদেন, সসইগুরে ঈশ্বদিি কাি। এই পৃ রর্বীদর্ যীশু অদনক আিযত কাি সাধন কদিরেদেন। রর্রন
অসু িদেি ও পীরড়র্দেি সু ি কদিরেদেন। রর্রন অন্ধ মানু ষদেি দৃরষ্টোন কদিরেদেন, যািা শুনদর্ সপর্ না, রর্রন র্াদেি শ্রবে েরি রেরিদয় রেদয়রেদেন,
েঞ্জদেি চেদর্ সাহাযয কদিরেদেন এবং প্রদর্যক ধিদেি অসুির্া ও বযারধ সু ি কদিরেদেন। আিযত িাদব কদয়কটি রুটি রেদয় রর্রন অদনক ক্ষ্ুরধর্ বযরিদেি
োেয সযাোন রেদয়রেদেন, ঝড় র্ারমদয়রেদেন এবং অদনক আিযত কাি কদিরেদেন।
এই সকে রকিু আমোয়েি কোয়ি প্রকোশ্ কয়ি তর্ ঈশ্বি উত্তম, রর্রন চোন তর্ তেোয়কিো তর্ন সু ি হয়, সম্পূ েত হয়, স্বোিযকি হয় এবং খু শ্ী
থোয়ক। ঈশ্বি র্োি তেোয়কয়েি প্রয়য়োজন তমটোয়র্ চোন।
র্াহদে সকনই বা ঈশ্বি একটা মানব রূপ ধািে কদি আমাদেি এই পৃ রর্বীদর্ এদসরেদেন? যীশু সকন এদসরেদেন?
আমিা সকদে পাপ কদিরে এবং সসই সকে কাি কদিরে যা আমাদেি সৃ রষ্টকর্ত া ঈশ্বদিি কাদে অগ্রহেীয়। পাদপি পরিোম আদে। পাপ হে ঈশ্বি
এবং আমাদেি মাদঝ একটা দুদিত েয প্রাচীি। পাপ আমাদেি ঈশ্বি সর্দক পৃ র্ক কদি সিদেদে। এটা আমাদেি সৃ রষ্টকর্ত াদক িানদর্ ও র্াাঁি সাদর্ একটা অর্তপূেত
সম্পকত িাপন কিদর্ বাাঁধা সেয়। সু র্িাং, আমাদেি অদনদকই এই েূ নয িানটি অনযানয রবষয় রেদয় পূ েত কিাি সচষ্টা করি।
পাদপি আিও একটা পরিোম হে ঈশ্বদিি সর্দক অনন্তকাদেি িনয পৃ র্ক হদয় যাওয়া। ঈশ্বদিি আোেদর্, পাদপি সবর্ন মৃ র্ুয। মৃ র্ুয হে নিদক
যাওয়াি দ্বািা ঈশ্বদিি সর্দক রচিকাদেি িনয পৃ র্ক হদয় যাওয়া।
রকন্তু, আমাদেি িনয একটা সু সংবাে আদে সয আমিা পাপ সর্দক মু রি সপদর্ পারি এবং ঈশ্বদিি সাদর্ পু নিায় সম্পকত িাপন কিদর্ পারি।
বাইদবে বদে, “তকননো পোয়পি তবর্ন মৃ র্ুয; রকন্তু ঈশ্বয়িি অনু গ্রহ-েোন আমোয়েি প্রভু র্ীশু খ্রীয়িয়র্ অনন্ত জীবন” (য়িোমীয় ৬:২৩) যীশু র্াাঁি িুরেয়
মৃ র্ুয দ্বািা সমস্ত পৃ রর্বীি পাদপি মূ েয পরিদোধ কদি রেদেন। র্ািপি, রর্ন রেন পি রর্রন আবাি সবাঁদচ উঠদেন, রর্রন রনদিদক িীরবর্ অবিাদয় অদনক মানু দষি
কাদে সেো রেদেন এবং র্ািপি রর্রন স্বদেত চদে সেদেন।
ঈশ্বি সপ্রদমি ও েয়াি ঈশ্বি। রর্রন চান না সয একটা মানু ষও নিদক োরস্ত না পাক। এবং সসই কািদে, রর্রন এদসরেদেন, যাদর্ রর্রন সমু েয়
মানবিারর্ি িনয পাপ সর্দক ও পাদপি পরিোম সর্দক মু রি পাওয়াি একটা পর্ প্রস্তুর্ কিদর্ পাদিন। রর্রন পাপীদেি উদ্ধাি কিদর্ এদসরেদেন – আপনাি
এবং আমাি মদর্া মানু ষদেি পাপ সর্দক ও অনন্তকােীন মৃ র্ুয সর্দক উদ্ধাি কিদর্ এদসরেদেন।
পাদপি এই ক্ষ্মাদক রবনামূ দেয গ্রহে কিদর্ সেদে, বাইদবে আমাদেি বদে সয আমাদেি একটা কাি কিদর্ হদব – প্রিু যীশু খ্রীষ্ট িুদেি উপি
কী কদিরেদেন র্া স্বীকাি কিা এবং র্াাঁদকই সমস্ত অন্তঃকিে রেদয় রবশ্বাস কিা।
“...তর্ তকহ র্োাঁহোয়র্ রবশ্বোস কয়ি, তস র্োাঁহোি নোয়মি গুয়ে পোপয়মোচন প্রোি হয়” (দপ্ররির্ ১০:৪৩)।
“কোিে র্ুরম র্রে ‘মু য়খ’ র্ীশুয়ক প্রভু বরেয়ো স্বীকোি কি, এবং ‘হৃেয়য়’ রবশ্বোস কি তর্, ঈশ্বি র্োাঁহোয়ক মৃ র্গয়েি মযয হইয়র্ উত্থোপন
করিয়োয়িন, র্য়ব পরিত্রোে পোইয়ব” (দিামীয় ১০:৯)।
আপরন যরে প্রিু যীশু খ্রীষ্টদক রবশ্বাস কদিন, র্াহদে আপরনও আপনাি পাদপি ক্ষ্মা োি কিদর্ পাদিন ও শুরচকৃর্ হদর্ পাদিন।
রনম্নরেরের্ একটা সহি প্রার্তনা সেো আদে যা আপনাদক প্রিু যীশু খ্রীদষ্টি উপি রবশ্বাস কিাি রর্রন িুদেি উপি কী কদিদেন, সসটা সম্বন্ধীয়
একটা রসদ্ধান্ত রনদর্ সাহাযয কিদব। এই প্রার্তনাটি যীশুি রবষদয় আপনাি অঙ্গীকািদক বযি কিদর্ ও পাপ সর্দক ক্ষ্মা ও শুরচকিে োি কিদর্ সাহাযয কিদব।
এই প্রার্তনাটি একটা রূপদিো। এই প্রার্তনাটি আপরন আপনাি রনদিি িাষাদর্ও কিদর্ পাদিন।

রপ্রয় প্রিু যীশু, আি আরম বু ঝদর্ সপদিরে সয র্ু রম আমাি িনয িুদেি উপি কী সাধন কদিদো। র্ু রম আমাি িনয মািা রেদয়রেদে, র্ু রম সর্ামাি
বহুমূ েয িি আমাি িনয ঝরিদয়রেদে এবং আমাি পাদপি মূ েয রমটিদয় রেদয়রেদে, যাদর্ আরম ক্ষ্মা োি কিদর্ পারি। বাইদবে আমাদক বদে সয সয সকউ
সর্ামাি উপি রবশ্বাস কিদব, সস র্াি পাদপি ক্ষ্মা োি কিদব।
আি, আরম সর্ামাদক রবশ্বাস কিাি এবং র্ু রম আমাি িনয কী কদিদো, র্া গ্রহে কিাি একটা রসদ্ধান্ত রনই, এবং রবশ্বাস করি সয র্ু রম আমাি িনয
িুদে মািা রেদয়রেদে এবং আবাি মৃ র্ুয সর্দক সবাঁদচ উদঠরেদে। আরম রবশ্বাস করি সয আরম আমাি উত্তম কাি দ্বািা রনদিদক উদ্ধাি কিদর্ পািব না, অর্বা
অনয সকান মানু ষও আমাদক উদ্ধাি কিদর্ পািদব না। আরম আমাি পাদপি ক্ষ্মা অিতন কিদর্ পারি না।
আি, আরম আমাি হৃেদয় রবশ্বাস করি এবং আমাি মু দে স্বীকাি করি সয র্ু রম আমাি িনয মািা রেদয়রেদে, র্ু রম আমাি পাদপি মূ েয রমটিদয়রেদে,
র্ু রম মৃ র্েেদেি মদধয সর্দক সবাঁদচ উদঠরেদে, এবং সর্ামাি উপি রবশ্বাস কিাি মদধয রেদয়, আরম আমাি পাদপি ক্ষ্মা ও শুরচকিন োি করি।
যীশু সর্ামাদক ধনযবাে। আমাদক সাহাযয কি সযন আরম সর্ামাদক সপ্রম কিদর্ পারি, সর্ামাদক আিও িানদর্ পারি এবং সর্ামাি প্ররর্ রবশ্বস্ত
র্াকদর্ পারি। আদমন।

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইদবে কদেি এবং পরিচযতা প্ররেক্ষ্ে সকন্দ্র (APC-BC), যা সবঙ্গােু রুদর্ অবরির্, আত্মায় পরিপূ েত, অরিরষি এবং পরবত্র
আত্মাি েরিদর্ অদে রকক িাদব পরিচযতা কিাি ক্ষ্মর্া প্রোন কিাি মদধয রেদয় প্ররেক্ষ্ে সেয়, এবং র্াি সাদর্ রনিাময় ঈশ্বদিি বাকয সেোদনা হয়। আমিা
পরিচযতাি িনয একটা বযরিদক সম্পূ েত িাদব েঠন কিাদর্ রবশ্বাস করি, সযোদন আমিা একটি ঐশ্বরিক চরিদত্র, ঈশ্বদিি বাদকয েিীদি প্রদবে কিা, এবং আিযত
কাি ও রচি কাি দ্বািা পরিচযতা কিায় সিাি রেই - যা প্রিুি সাদর্ একটা ঘরনষ্ট সম্পকত সর্দক উত্থারপর্ হয়।
APC-BC সর্, রনিাময় বাকয সেোদনাি সাদর্ সাদর্ আমিা ঈশ্বদিি সপ্রমদক কাদি প্রকারের্ কিাি উপি গুরুত্ব রেই, পরবত্র আত্মাি অরিদষক ও উপরিরর্
এবং ঈশ্বদিি কাদিি অদে রকক কাদিি উপি গুরুত্ব রেই। অদনক যু বক যুবর্ীিা প্ররেরক্ষ্র্ হদয় ঈশ্বদিি আহ্বান পূ েত কিাি িনয সপ্ররির্ হদয়দে।
রনম্নরেরের্ কাযতিমগুরে আমিা প্রোন করিঃ
এক বেদিি Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বেদিি Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
রর্ন বেদিি Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তাদহি পাাঁচ রেন ক্লাস সনওয়া হয়, তসোমবোি তথয়ক শুিুবোি, সকোে ৯ টো তথয়ক দুপু ি ১টো পর্ত ন্ত। কমতিীবী সোদকিা, েৃ হবধূ িা এই সকাসতগুরে কিদর্
পাদি, এবং দুপু ি ১টাি পি র্াদেি প্ররর্রেদনি কািকমত কিদর্ পাদি। আোো হদেদেি বযবিা আদে সসই সকে রেক্ষ্ার্ীদেি িনয, যািা সসই িাদন সর্দক
এই সকাসতগুরে কিদর্ চায়। রেক্ষ্ার্ীিা রবরিন্ন সক্ষ্দত্র পরিচযতাি িনয অংেগ্রহে কদি, রবদেষ সসরমনাদি, প্রার্তনা ও আিাধনাি সমদয় অংেগ্রহে কদি প্ররর্রেন
দুপু ি ২ সটা সর্দক রবকাে ৫টা পযতন্ত। দুপু দিি অরধদবেনগুরে র্াদেি িনয অরনবাযত নয়, যািা অনযানয কাি কদি। প্রদর্যক রেক্ষ্ার্ীদেি সকান না সকান িানীয়
মণ্ডেীদর্ সসবাকাদিি িনয উৎসারহর্ কিা হয়।
কদেদিি সম্বদন্ধ, পাঠযিদমি সম্বদন্ধ, সযােযর্া, মূ েয সম্বদন্ধ আিও রবস্তারির্ িাদব িানদর্ সেদে apcbiblecollege.orgওদয়বসাইদট যান।
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