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1. ঐশ্বরিক কৃপা কী?

ঐশ্বরিক কৃপা হল এমন একটা রিষয় যা ঈশ্বি তাাঁি ললাকককেি উপি প্রোন ককি থাককন। এটি তাাঁি আশীিবাকেি মকযে একটি যা রতরন আমাকেি
রেকয় থাককন। এই সিল অযেয়কন, আমিা আরিষ্কাি কিকিা লয ঐশ্বরিক কৃপা কী, এটা আমাকেি জীিকন কী রনকয় আকস, এিং এই ঐশ্বরিক কৃপা
লাভ কিাি জনে আমিা কী কিকত পারি।
•
•
•

ঐশ্বরিক কৃপা কী?
কী ঘকট, যখন ঐশ্বরিক কৃপা আমাকেি উপি একস পকে?
কী কািকে ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেি উপি একস পকে?

ঐশ্বরিক কৃপা হল ঈশ্বিেত্ত একটা রিষয় যা লকাকনা একজন িেরিি উপি একস পকে এিং লসটা লসই িেরিকক প্রভািশালী ককি, ললাকককেি
কাকে, স্থান অথিা লকাকনা রিষকয়ি প্ররত প্রকিশারযকাি লেয়, অস্বাভারিক সুকযাগ লেয়, উচ্চ পকে িসায়, এিং ঐশ্বরিক হস্তকেপ লেখকত পাওয়া
যায়।
িাইকিল িকল লয ঈশ্বি পেপারতত্ব ককিন না (লিামীয় 2:11; লপ্ররিত্10:34)
রিামীয় 2:11
রকননা ঈশ্বরিি কারে রকান পক্ষপারতত্ব নাই।
গীতসংরহতা 34:8
আস্বােন করিয়া রেখ, সোপ্রভু মঙ্গলময়; ধনয রসই বযরি, রয তাাঁহাি শিোপন্ন।
রপ্ররিত 10:34
তখন রপতি মু খ খু রলয়া করহরলন, আরম সতযই বু রিলাম, ঈশ্বি মু খারপক্ষা করিন না।

ঈশ্বি প্রকতেক মানুষকক সমান ভাকি ভাকলািাকসন এিং কারুি মুখাকপো ককিন না। তিু ও, মানিজারতি সাকথ সম্পককব , আমিা লেখকত পাই লয
ঈশ্বি লকাকনা রনরেব ষ্ট সমকয়, অথিা লকাকনা রনরেব ষ্ট জীিকনি পযবাকয়, অথিা জীিকনি রকেু রনরেব ষ্ট মুহূকতব , রকেু রকেু মানুকষি উপি, অথিা লকাকনা
একেল ললাকককেি উপি ঐশ্বরিক কৃপা প্রোন ককি থাককন। এিং এই রিষকয়ি প্ররত আরম আপনাকেি মকনাকযাগকক আকরষবত কিকত চাই, যাকত
আমিা ঈশ্বকিি লথকক কৃপা লাভ কিাি প্রতোশা কিকত পারি।

রলারকরেি উপি ঈশ্বরিি কৃপাি রকেু উোহিে
নরহরময়
নরহরময় এমন একজন উোহিে রযরন ঐশ্বরিক কৃপা লাভ ককিরেকলন। িাইকিকল িারিকলি িাজা, নিূ খদ্রনৎসকিি কারহনী ললখা আকে, রযরন
রযরূশাকলকমি উপি আক্রমে ককি লসই নগিকক জয় ককিরেকলন (নরহরময় 1-2)। রতরন মরিি ও শহকিি প্রাচীি লভকে লেকলরেকলন এিং অকনক
মানুষকেি িারিকল িিী কএ রনকয় রগকয়রেকলন। লসখাকন অকনক পরিিতব ন ঘকটরেল। এিপি পািসে িাজা িারিকলি িাজাকক পিারজত ককিরেকলন।
ঈশ্বকিি ললাককিা লসই সমকয় িিী রেল এিং নরহরময় িাজাি প্রাসাকে পানপাত্রিাহককি কাজ কিকতন। িাজা যা রকেু লখকত ও পান কিকত চাইকতন,
রতরন সিরকেু একন রেকত। িাজ প্রাসাকে, রযরূশাকলকম কী কী ঘটকে, লসই সংিাে নরহরমকয়ি কাকে একস লপ াঁকেরেল। তাি হৃেয় রিচরলত হকয়রেল,
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এিং রতরন অনুভি কিকলন লয রযরূশাকলকমি জনে তাকক অিশেই রকেু সমাযান লিি কিকত হকি। রতরন রনকজকক িলকলন,্“আমাকক রেকি রগকয়
রযরূশাকলকমি চারিপাকশ প্রাচীি পু নিায় রনমবাে কিকত হকি”্এিং এই রিষকয় প্রাথবনা কিা শুরু কিকলন।
নরহরময় 1:11
রহ প্রভু, রবনয় করি, রতামাি এই োরসি প্রাথথ নারত, এবং যাহািা রতামাি নাম ভয় করিরত সন্তুষ্ট, রতামাি রসই োসরেি প্রাথথ নারত রতামাি কেথ অবরহত হউক;
আি রবনয় করি, অেয রতামাি এই োসরক কৃতকাযথ কি, ও এই বযরিি সাক্ষারত করুোপ্রাপ্ত কি, আরম িাজাি পানপাত্র-বাহক রেলাম।

তাই, নরহরময় প্রাথবনা কিকলন ও িাজাি দৃরষ্টকত কৃপা লাভ কিাি জনে ঈশ্বকিি লথকক অনুগ্রহ প্রাথবনা কিকলন। এটা রেল ঐশ্বরিক কৃপা লাভ কিাি
একটি প্রাথবনা। দু রেন পি, নরহরময় িাজপ্রাসাকে রেকি রগকয়রেকলন।
নরহরময় 2:1-8
1 অতথ ক্ষস্ত িাজাি অরধকারিি রবংশরততম বৎসরিি নীসন মারস িাজাি সম্মু রখ দ্রাক্ষািস থাকারত আরম রসই দ্রাক্ষািস লইয়া িাজারক রেলাম। [তৎপূ রবথ ] আরম
তাাঁহাি সাক্ষারত কখনও রবষণ্ন হই নাই।
2 িাজা আমারক করহরলন, রতামাি ত পীো হয় নাই, তরব মু খ রকন রবষণ্ন হইয়ারে? ইহা ত রচরেি রবষাে বযরতরিরক আি রকেু নয়। তখন আরম অরতমাত্র
ভীত হইলাম।
3 আি আরম িাজারক করহলাম, মহািাজ রচিজীবী হউন; আরম রকন রবষণ্নবেন হইব না? রয নগি আমাি রপতৃরলাকরেি কবিস্থান, তাহা ধ্বংরসত ও তাহাি
দ্বাি সকল অরিভরক্ষত হইয়ারে।
4 তখন িাজা আমারক করহরলন, তু রম রক রভক্ষা চাও? তাহারত আরম স্বরগথ ি ঈশ্বরিি কারে প্রাথথ না করিলাম।
5 আি িাজারক করহলাম, যরে মহািারজি তু রষ্ট হয়, এবং আপনাি োস যরে আপনাি দৃরষ্টরত অনু গ্রহ পাইয়া থারক, তরব আপরন আমারক রযহূ োয়, আমাি
রপতৃরলাকরেি কবরিি নগরি, রবোয় করুন, রযন আরম তাহা রনমথ াে করি।
6 তখন িাজা িাজমরহষীও তাাঁহাি পারশ্বথ উপরবষ্টা রেরলন আমারক রজজ্ঞাসা করিরলন, রতামাি যাত্রা কতরেরনি জনয হইরব? আি করব রিরিয়া আরসরব?
এইরূরপ িাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমারক রবোয় করিরলন, আি আরম তাহাি কারে সময় রনরূপে করিলাম।
7 আি আরম িাজারক করহলাম, যরে মহািারজি তু রষ্ট হয়, তরব নেী-পািস্থ রেশাধযরক্ষিা রযন রযহূ োয় আমাি উপরস্থত না হওয়া পযথ ন্ত আমাি যাত্রাি সাহাযয
করিন, এই জনয তাাঁহারেি নারম আমারক পত্র রেরত আজ্ঞা হউক।
8 আি মরিরিি পাশ্বথ স্থ দুগথ -দ্বারিি ও নগি-প্রাচীরিি ও আমাি প্ররবশ-গৃ রহি করেকারেি রনরমে িাজাি বন-িক্ষক আসি রযন আমারক কাে রেন, এই জনয
তাাঁহাি নারমও একখারন পত্র রেরত আজ্ঞা হউক। তাহারত আমাি উপরি আমাি ঈশ্বরিি মঙ্গলময় হস্ত থাকায় িাজা আমারক রসই সমস্ত রেরলন।

নরহরময় িাজাি লথকক কী যাচ্ঞা ককিরেকলন, লসটা লিাঝাি লচষ্টা করুন। রতরন মূলত িাজাকক িকলরেকলন লয রতরন িাজাি শত্রুকেি কাকে রেকি
লযকত চান ও তাকেি শরিযুি কিকত চান, যাকত তািা রনকজকেিকক এই িাজাি রিরুকে িো কিকত পাকি, কািে লসই রেকন, শহকিি চারিপাকশ
প্রাচীি রেল একটা অনেতম সু িোি িেিস্থা। তািা যরে শরিশালী প্রাচীি রনমবাে কিকত পাকি, তাহকল তািা শত্রুকেি পিারজত কিকত পািকি।
নরহরমকয়ি লথকক এটা একটা রনোরুে অনুকিায রেল, রকন্তু তিু ও িাজা তাি অনুকিায লিকখরেকলন। মকন িাখকিন, নরহরময় লকাকনা িে ও প্রভািশালী
িাজননরতক লনতা রেকলন না অথিা লকাকনা প্রভািশালী িেরি রেকলন না, রকন্তু িাজপ্রাসাকে একজন োস রেকলন, িাজাি লসিা কিকতন। সািাংকশ
নরহরময় িকলরেকলন, “তাহাকত্আমাি্উপকি্আমাি্ঈশ্বকিি্মেলময়্হস্ত্থাকায়্িাজা্আমাকক্লসই্সমস্ত্রেকলন” (নরহরময় 2:8)। তাই, রতরন
লঘাষো কিকলন লয ঈশ্বকিি হাত তাি উপি রেল িকল, িাজা তাি সকল অনুকিায লিকখরেকলন। এিং তাই, নরহরময় রযরূশাকলকম রেকি রগকয়রেকলন
ও ললাকককেি এই রিষকয়ি প্ররত দৃরষ্টপাত কিকত িকলরেকলন লয তািা কী প্রকাকিি অসহায়তাি মকযে ডু কি িকয়কে এিং কীভাকি রযরূশাকলম
ধ্বংকসি মকযে পকে িকয়কে।
নরহরময় 2:18
পরি আমাি উপরি প্রসারিত ঈশ্বরিি মঙ্গলময় হরস্তি কথা এবং আমাি প্ররত করথত িাজাি বাকয তাহারেগরক জানাইলাম। তাহারত তাহািা করহল, চল, আমিা
উঠিয়া রগয়া গাাঁরথ। এইরূরপ তাহািা রসই সাধু কারযথ ি জনয আপন আপন হস্ত সবল করিল।

নরহরময় শুযু মাত্র ঈশ্বকিি কৃপা অনুভি ককিনরন, রকন্তু লসই কৃপাি অরভজ্ঞতাি কথা অনোনে ললাকককেি সাকথও ভাগ ককি রনকয়রেকলন। তাই,
নরহরমকয়ি উপি ঈশ্বকিি কৃপা ললাকককেিকক তাি প্ররত আকরষবত ককিরেল। অনোনে ললাককিা নরহরমকয়ি সাকথ যুি হকত লচকয়রেল এিং তাি
রমশকনি একটি অংশ হকত লচকয়রেল! িতব মাকনও ঈশ্বকিি কৃপা আপনাি ও আমাি জনে একই প্রকাকিি কাজ কিকত পাকি!
নরহরময় ঈশ্বকিি কৃপায় গমনাগমন ককিরেকলন এিং এটা অনোনে ললাকককেি হৃেকয় এমন এক সাহস রনকয় একসরেল লয রিকিারযতাি মুকখও তািা
সিাই রমকল এই উত্তি রেকয়রেল, “…রযরন্স্বকগবি্ঈশ্বি, রতরনই্আমারেগকক্কৃতকাযব্ করিকিন; অতএি্তাাঁহাি্োস্আমিা্উঠিয়া্গাাঁরথি…”
(নরহরময় 2:20)। সু তিাং, তািা জানকতা লয তািা ঈশ্বকিি কৃপাি মকযে িকয়কে এিং ঈশ্বি তাকেি মাকঝ লয কাজ কিরেকলন, লসটা তািা রচরিত
কিকত লপকিরেল। তািা রিশ্বাস ককিরেল লয ঈশ্বকিি উত্তম কৃপাযুি হাত তাকেি উপি রেল, এিং ললাকক যাই িলু ক না লকন, তািা উকে োাঁরেকয়
রনমবাে কিকত থাককি।
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রযারষি
আরেপু স্তক 39 অযোয় লযাকষকেি কারহনী আমাকেি জানায়, লযখাকন তাি ভাইকয়িা তাকক রমশকি ক্রীতোস রূকপ রিরক্র ককি রেকয়রেল। লসখাকন
রতরন লপাটীেকিি িারেকত লসিা ককিরেকলন এিং পকি তাকক কািাগাকি িিী ককি লেওয়া হকয়রেল।
আরেপু স্তক 39:21-22
21 রকন্তু সোপ্রভু রযারষরিি সহবতী রেরলন, এবং তাাঁহাি প্ররত েয়া করিরলন; ও তাাঁহারক কািািক্ষরকি দৃরষ্টরত অনু গ্ররহি পাত্র করিরলন।
22 তাহারত কািািক্ষক কািারস্থত সমস্ত বরিি ভাি রযারষরিি হরস্ত সমপথ ে করিরলন, আি তথাকাি রলাকরেি সমস্ত কমথ রযারষরিি আজ্ঞা অনু সারি চরলরত
লারগল।

তাই, এমনরক কািাগাকিি মকযেও, কািাগাকিি িেক লযাকষেকক োরয়কত্ব লিকখরেকলন। এটা রেল একটা ঐশ্বরিক কৃপা। কািাগাকিি িেক এক
মুহূকতব ি জনেও ভাকিনরন লয লযাকষে রনকজকক ও অনোনে িিীকেি পালাকত সাহাযে কিকি। কল্পনা করুন, একজন কািাগাকি িিী তাি রনকজি
কািাগাকিি লেখাকশানা ও তত্ত্বািযান কিকে!
রপ্ররিত 7:9-10
9 আি রপতৃকুলপরতিা রযারষরিি প্ররত ঈষথ া করিয়া তাাঁহারক রবক্রয় করিরল রতরন রমসরি নীত হন।
10 রকন্তু ঈশ্বি তাাঁহাি সরঙ্গ সরঙ্গ রেরলন, এবং তাাঁহাি সমস্ত রেশ হইরত তাাঁহারক উদ্ধাি করিরলন, আি রমসি-িাজ িরিৌরেি সাক্ষারত অনু গ্রহ ও রবজ্ঞতা প্রোন
করিরলন; তাহারত িরিৌে তাাঁহারক রমসরিি ও আপন সমস্ত গৃ রহি অধযক্ষ-পরে রনযু ি করিরলন।

ঈশ্বি লযাকষেকক কৃপা লেরখকয়রেকলন এিং িাতািারত রতরন কািাগাকি একজন িিী লথকক লেকশি প্রযান মন্ত্রীকত পরিেত হকলন। ঈশ্বকিি কৃপা
এমরন আমাকেি জীিকনও কিকত পাকি। মুহূকতব ি মকযে সিরকেু পরিিতব ন হকত পাকি।
রমশরি ইস্রারয়ল জাতীি রলারকিা
ইস্রাকয়কলি ললাককিা 400 িেি যকি রমশকি িিী রেল। ঈশ্বি লমারশি সাকথ কথা িলকলন তাি রমশকনি শুরুকত, এিং তাকক িলকলন, “আি্আরম্

রমসিীয়কেি্দৃরষ্টকত্এই্ললাকরেগকক্অনুগ্রকহি্পাত্র্করিি; তাহাকত্লতামিা্যাত্রাকাকল্রিি্হকস্ত্যাইকি্না; রকন্তু্প্রকতেক্স্ত্রী্আপন্আপন্
প্ররতিারসনী্রকম্বা্গৃকহ্প্রিারসনী্স্ত্রীি্কাকে্লি পোলংকাি, স্বেবালংকাি্ও্িস্ত্র্চারহকি; এিং্লতামিা্তাহা্আপন্আপন্পুত্রকেি্ও্কনোকেি্গাকত্র্
পিাইকি; এইরূকপ্লতামিা্রমসিীয়কেি্দ্রিে্হিে্করিকি” (যাত্রাপু স্তক 3:21-22)। ঈশ্বি লমারশকক িকলরেকলন লয রতরন ইস্রাকয়কলি ললাকককেি
প্ররত কৃপা কিকিন রমশিীয়কেি দৃরষ্টি সামকন - লসই ললাকককেি সামকন, যািা তাকেিকক এত িেি যকি িিী ককি লিকখরেল। রতরন লমারশকক এটাই
িলরেকলন লয যখন সময় একস উপরস্থত হকি এই ললাকককেিকক রমশি লিি ককি আনাি, তখন লমারশ তাকেিকক প্ররতশ্রুত লেকশ পরিচালনা
কিকিন। ঈশ্বি স্পষ্ট ভাকি লমারশকক িকলরেকলন লয তাাঁি ললাকককেি উপি তাাঁি কৃপাি কািকেই, ইস্রাকয়লীকয়িা খারল হাকত রমশি লথকক লিরিকয়
আসকি না।
যাত্রাপু স্তক 11:3
আি সোপ্রভু রমসিীয়রেি দৃরষ্টরত রলাকরেগরক অনু গ্ররহি পাত্র করিরলন। আবাি রমসি রেরশ রমারশ িরিৌরেি োসরেি ও প্রজারেি দৃরষ্টরত অরত মহান বযরি
হইয়া উঠিরলন।

হোৎ, ইস্রাকয়লীকেি প্ররত রমশিীয়কেি মতামত, দৃরষ্টককাে পরিিতব ন হকয় রগকয়রেল। রমশিীয়কেি সামকন ঈশ্বি ইস্রাকয়লীয়কেি প্ররত কৃপা
ককিরেকলন। সিরকেু পরিিরতব ত হকয়রেল!
যাত্রাপু স্তক 12:35-37
35 আি ইস্রারয়ল-সন্তারনিা রমারশি কথা অনু সারি কাযথ করিল; িরল তাহািা রমসিীয়রেি কারে রিৌপযালংকাি, স্বেথ ালংকাি ও বস্ত্র চারহল।
36 আি সোপ্রভু রমসিীয়রেি দৃরষ্টরত তাহারেগরক অনু গ্ররহি পাত্র করিরলন, তাই তাহািা যাহা চারহল, রমসিীরয়িা তাহারেগরক তাহাই রেল। এইরূরপ তাহািা
রমসিীয়রেি ধন হিে করিল।
37 তখন ইস্রারয়ল-সন্তারনিা বালক োো কমরবশ েয় লক্ষ পোরতক পু রুষ িারমরষষ হইরত সু রকারত যাত্রা করিল।

3

ঐশ্বরিক কৃপা

এ োোও, রমশিীয়কেি সামকন ঐশ্বরিক কৃপা লাভ কিাি কািকে, রমশিীকয়িা ইস্রাকয়লীয়কেি লসই সিরকেু রেকয়রেকলন যা তািা লচকয়রেল। সু তিাং,
এক প্রকাকি তািা রমশিীয়কেি লু ট ককি রনকয়রেল। কল্পনা করুন আপনাি িারেি পরিচারিকা আপনাি কাকে একস আপনাি সি লসানা-গয়না তাকক
রেকয় রেকত িলকে। আপরন হয়ত ভািকিন লয লসই পরিচারিকা হয়ত উন্মাে হকয় রগকয়কে। রকন্তু 400 িেকিি োসকত্বি পি ইস্রাকয়লীকয়িা এটাই
লচকয়রেল রমশিীয়কেি কাে লথকক। মুহূকতব ি ঐশ্বরিক কৃপাি কািকে, যন-সম্পে হস্তান্তরিত হকয়রেল - রমশিীয়কেি হাত লথকক ইস্রাকয়লীকেি হাত
পযবন্ত। এই সিরকেু িাতািারত ঘকটরেল।
আপরন রক রিশ্বাস ককিন লয ঈশ্বি এইরূপ আপনাি ও আমাি জনে কিকত পাকিন? আপরন রক রিশ্বাস ককিন লয ঈশ্বি মুহূকতব ি মকযে ও লকাকনা
রনরেব ষ্ট মুহূকতব ি জনে ঐশ্বরিক কৃপা আপনাি উপি রেকত পাকিন? আরম রিশ্বাস করি লয ঈশ্বি পাকিন! সময় িেকলকে। ললাককিা িেকলকে। রকন্তু
আমাকেি ঈশ্বি হকলন লসই ঈশ্বি রযরন অনিিত তাাঁি ললাকককেি উপি ঐশ্বরিক কৃপা প্রোন কিকত থাককন। তাাঁি ললাকককেি উপি তাাঁি কৃপা লসই
সকল কাজকক সাযন ককি, যা সাযািেত কখনই হকত পাকি না।
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2. কী হয় যখন ঈশ্বরিি কৃপা আমারেি উপি থারক?

রলারকরেি মারি প্রভাবরবস্তাি
ঐশ্বরিক কৃপা আমাকেিকক ললাকককেি মাকঝ প্রভািরিস্তাি কিকত সাহাযে ককি। নরহরময় লকাকনা উকেখকযাগে িেরি রেকলন না। লযাকষে একজন
কািাগাকি িিী রেকলন। ইস্রাকয়লীকয়িা ক্রীতোস রেল। রকন্তু যখন ঈশ্বকিি কৃপা তাকেি উপি একস পকেরেল, তখন তািা প্রভাি রিস্তাি ককিরেল।
তািা কথা িলকত লপকিরেল এিং তাকেি পকে ঘটনাগুরল ঘকটরেল।
রলাক, স্থান ও রবষয়বস্তুি প্ররত প্ররবশারধকাি লাভ কিা
ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেিকক ললাক, স্থান ও রিষয়িস্তুি মাকঝ প্রকিশারযকাি রেকয় থাকক। হোৎ, ঈশ্বি আমাকেিকক সঠিক ললাকককেি মাকঝ, সঠিক
স্থাকন, অথিা যন-সম্পকে প্রকিশারযকাি রেকয় থাককন যখন রতরন আমাকেি উপি তাাঁি কৃপা প্রোন ককিন।
অস্বাভারবক সু রযাগ
ঈশ্বকিি কৃপা অস্বাভারিক সু কযাগ আমাকেি জীিকন রনকয় আকস - এমন সু কযাগ যা অকনেিা লপকত পাকি না।
উন্নরত রনরয় আরস
গীতসংরহতা 89:17
রযরহতু তু রমই তাহারেি বরলি রশাভা, আি রতামাি অনু গ্ররহ আমারেি শৃ ঙ্গ উন্নত হইরব।

এখাকন “শৃ ে”্কথাটিি অথব হল “লনতা”। ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেি উন্নত ককি।
জীবন প্রোন করি
ঈশ্বি যখন তাাঁি কৃপা িষবে ককিন, তখন মৃ তপ্রায় রিষকয়ও প্রাে রেকি পায়। আমাকেি জীিকনি পরিরস্থরত পাকে যায় যখন ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেি
উপি লেওয়া হয়।
গীতসংরহতা 30:5
রকননা তাাঁহাি রক্রাধ রনরমষমাত্র থারক, তাাঁহাি অনু গ্ররহরতই জীবন; সন্ধ্যাকারল রিােন অরতরথ রূরপ আইরস, রকন্তু প্রাতঃকারল আনি উপরস্থত হয়।
গীতসংরহতা 30:11
তু রম আমাি রবলাপ নৃ রতয পরিেত করিয়াে; তু রম আমাি চট খু রলয়া আমারক আনি পটুকায় বদ্ধকটি করিয়াে।
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3. কী কািরে ঈশ্বরিি কৃপা আমারেি উপি এরস পরে?

কী কািকে ঐশ্বরিক কৃপা একজন িেরিি জীিকন একস পকে? লকনই িা লকাকনা রনরেব ষ্ট সমকয়, লকাকনা রনরেব ষ্ট িেরিি উপি একস পকে? শাস্ত্র
অযেয়ন ককি ককয়কটি উত্তি আরম লপকয়রে, যা আরম নীকচ রেকলম:

আমারেি োরয়রত্বি সারথ কৃপা সংযু ি িরয়রে
ঈশ্বকিি কৃপা সিবো আমাকেি উপি প্রেত্ত োরয়কত্বি সাকথ সংযুি থাকক। আমাকেি প্রকতেককক ঈশ্বিেত্ত এক োরয়ত্ব লেওয়া হকয়কে এিং যখনই
আমিা আমাকেি োরয়কত্বি রেকক অগ্রসি হই, তখনই ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেি উপি একস লপ াঁকোয়। িাইকিল লথকক ককয়কটি উোহিে এখাকন
লেওয়া হল:
মরিয়ম
লূ ক 1:30
দূত তাাঁহারক করহরলন, মরিয়ম, ভয় করিও না, রকননা তু রম ঈশ্বরিি রনকরট অনু গ্রহ পাইয়াে।

ঈশ্বি অনে লকাকনা কুমািীকক লিকে রনকত পািকতন মশীহকক জন্ম লেওয়াি একজন মাযেম রহকসকি। রকন্তু রতরন মরিয়মকক লিকে রনকলন। রতরন
একটি রনরেব ষ্ট কাকজি জনে “অনুগ্রহ প্রাপ্ত িেরি”্রেকলন - মশীহকক জন্ম লেওয়া।
যীশু
লূ ক 2:52
পরি যীশু জ্ঞারন ও বয়রস এবং ঈশ্বরিি ও মনু রষযি রনকরট অনু গ্ররহ বৃ রদ্ধ পাইরত থারকরলন।

নরহরময়
লকন নরহরময় ঐশ্বরিক কৃপা অনুভি ককিরেকলন? কািে রতরন রযরূশাকলকমি প্রাচীি রনমবাকেি কাকজি রেকক অগ্রসি হরিকলন, এিং এই কািকেই
নরহরময় ঈশ্বকিি কৃপা লাভ ককিরেকলন।
রযারষি
লযাকষে লকন ঐশ্বরিক কৃপা লাভ ককিরেকলন? কািে রতরন প্রযানমন্ত্রী হওয়াি োরয়কত্বি রেকক অগ্রসি হরিকলন, তাি স্বকেি পূ েবতা রহকসকি তাি
ললাকককেিকক রনস্তাি কিা দ্বািা।
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ইরষ্টি
ইকষ্টি িানী ঐশ্বরিক কৃপা লাভ ককিরেকলন কািে তাকক োরয়ত্ব লেওয়া হকয়রেল ইহুেী ললাকককেি িো কিাি। ইকষ্টি একজন অনাথ রেকলন, যাি
জীিকন লযককাকনা গুরুত্বহীন মানুকষি মত হকয় উেকত পািকতা। রকন্তু ঈশ্বকিি কৃপা তাি উপি রেল। তাকক লিকে লনওয়া হকয়রেল িাজা
অহকশ্বিকশি িানী হওয়াি জনে। এিং সঠিক সমকয়, ইকষ্টি িানী যখন িাজাি কাকে একটা রনকিেন িাখকত রগকয়রেকলন, তখন িাজা তাকক প্রােকন
োাঁরেকয় থাককত লেকখন, এিং রতরন িাজাি দৃরষ্টকতও কৃপা লাভ কিকলন। তাই, িাজা তাি লসানাি িাজেণ্ড এরগকয় যিকলন এিং িানী ইকষ্টি
সামকনি রেকক এরগকয় একস িাজেকণ্ডি উপকিি অংশটিকক স্পশব কিকলন। এিং িাজা তাকক রজজ্ঞাসা কিকলন,্“তুরম কী চাও, িানী? লতামাি
অনুকিায কী? তা লতামাকক লেওয়া হকি - অকযবক িাজত্ব পযবন্তও লেওয়া হকি!”্সু তিাং, ঈশ্বকিি কৃপা তাি উপি রেল কািে রতরন একটি রিকশষ
োরয়ত্ব রনকজি হাকত তুকল রনকয়রেকলন। পকি ইকষ্টি উপলরি কিকত লপকিরেকলন লয তাকক একটা োরয়ত্বভাি লেওয়া হকয়রেল এিং তা হল
ঈশ্বকিি ললাকককেি িো কিা।
তাই, যখনই আমিা লকাকনা োরয়কত্বি মাঝখাকন থারক, ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেি উপি একস পেকি। এি অথব, আমিা যরে আমাকেি রনজস্ব কাকজি
মকযে িেস্ত থারক, তাহকল এই ঐশ্বরিক কৃপা লাভ কিাি মুহূতবগুরলকক হাতোো কিকিা। এিং ঈশ্বি তাাঁি কৃপা প্রোন ককিন কািে রতরন আমাকেি
জীিকনি জনে রকেু োরয়ত্ব আমাকেি রেকয়কেন, যা রতরন চান আমিা লযন পূেব করি। এই কািকে, অকনকসমকয় অপ্রতোরশত েিজা খু কল যায় এিং
আমিা ললাক, স্থান, ও রিষয়িস্তুি প্ররত প্রকিশারযকাি লাভ করি, লযখাকন অনোিা প্রকিশারযকাি নাও লপকত পাকি। অকনকসমকয় আমিা আমাকেি
হাকত অকনক অথব ও যন লাভ ককি থারক। ওপি সমকয়, আমিা লেে কিকত পারি লয ললাককিা আমাকেি দ্বািা প্রভারিত হকয় িলকি,্“আরমও এই
রমশকনি একটি অংশ হকয় উেকত চাই”। এটাই হল ঐশ্বরিক কৃপা যা আমাকেি জীিকনি উপি লেওয়া হকয় থাকক।
রকন্তু, আমিা লযন এটাও স্মিকে িারখ লয লকাকনা এক মুহূকতব ি ঐশ্বরিক কৃপাি পি, আমিা লযন আমাকেি কাজ অনিিত কিকত থারক এিং লসই
ঈশ্বিেত্ত কাজটি সম্পন্ন কিাি জনে আমাকেি যা রকেু কিেীয়, লসইগুরল লযন কিকত থাককত পারি। এটা একটা মুহূকতব ি জনে ঈশ্বকিি কৃপা রেল
যখন িাজা নরহরমকয়ি সকল অনুকিায যাযব ককিরেকলন। রকন্তু এি পি নরহরময়কক পরিশ্রম কিকত হকয়রেল ও অকনক রিকিারযতাি, রমথো অরভকযাগ,
রভতকিি ললাকককেি লথকক সমসো, এিং আিও রকেু ি লমাকারিলা কিকত হকয়রেল যতেে না পযবন্ত রতরন তাি োরয়ত্বকক সম্পন্ন হকত
লেকখরেকলন।
সািযান থাকুন, ঈশ্বি লয কৃপা আপনাি উপি ককিকেন, লসটাকক নষ্ট হকত লেকিন না। িাজা লশ ল ঈশ্বকিি লেওয়া উত্তম কৃপা নষ্ট ককিরেকলন ও
ঈশ্বি অনে একজনকক খুাঁকজ লপকয়রেকলন - োয়ূে - তাাঁি োরয়ত্বকক পূ েব কিাি জনে।
1 শমূ রয়ল 15:10-11,16-22
10 পরি শমূ রয়রলি কারে সোপ্রভুি এই বাকয উপরস্থত হইল,
11 আরম রশৌলরক িাজা করিয়ারে বরলয়া আমাি অনু রশাচনা হইরতরে, রযরহতু রস আমাি অনু গমন হইরত রিরিয়া আরসয়ারে, আমাি বাকয পালন করি নাই।
তখন শমূ রয়ল ক্রুদ্ধ হইরলন, এবং সমস্ত িারত্র সোপ্রভুি কারে ক্রিন করিরলন।
16 তখন শমূ রয়ল রশৌলরক করহরলন, ক্ষান্ত হও; গত িারত্ররত সোপ্রভু আমারক যাহা বরলয়ারেন, তাহা রতামারক বরল। রশৌল করহরলন, বলু ন।
17 শমূ রয়ল করহরলন, যরেও তু রম আপনাি দৃরষ্টরত ক্ষুদ্র রেরল, তথারপ রতামারক রক ইস্রারয়ল বংশ সকরলি মস্তক কিা হয় নাই? আি সোপ্রভু রতামারক
ইস্রারয়রলি উপরি িাজপরে অরভরষি করিরলন।
18 পরি সোপ্রভু রতামারক যাত্রাপরথ পাঠাইরলন, করহরলন, যাও, রসই পারপে অমারলকীয়রেগরক রনঃরশরষ রবনষ্ট কি; এবং রয পযথ ন্ত তাহািা উরিন্ন না হয়,
তাবৎ তাহারেি সরঙ্গ যু দ্ধ কি।
19 তরব তু রম সোপ্রভুি িরব অবধান না করিয়া রকন লু রটি উপরি পরেয়া সোপ্রভুি দৃরষ্টরত যাহা মি, তাহাই করিয়াে?
20 রশৌল শমূ রয়লরক করহরলন, আরম ত সোপ্রভুি িরব অবধান করিয়ারে, রয পরথ সোপ্রভু আমারক পাঠাইয়ারেন, রসই পরথ রগয়ারে, আি অমারলরকি িাজা
অগাগরক আরনয়ারে, ও অমারলকীয়রেগরক রনঃরশরষ রবনষ্ট করিয়ারে।
21 রকন্তু রগলগরল আপনাি ঈশ্বি সোপ্রভুি উরেরশ বরলোন করিবাি জনয রলারকিা বরজথত দ্ররবযি অরগ্রমাংশ বরলয়া লু রটি মধয হইরত কতকগুরল রমষ ও
গরু আরনয়ারে।
22 শমূ রয়ল করহরলন, সোপ্রভুি িরব অবধান করিরল রযমন, রতমন রক রহারম ও বরলোরন সোপ্রভু প্রসন্ন হন? রেখ, বরলোন অরপক্ষা আজ্ঞা পালন উেম,
এবং রমরষি রমে অরপক্ষা অবধান কিা উেম।
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রনরেথ ষ্ট সমরয়ি সারথ ঈশ্বরিি কৃপা যু ি থারক
গীতসংরহতা 102:13
তু রম উঠিরব, রসরয়ারনি প্ররত করুো করিরব; কািে এখন তাহাি প্ররত কৃপা করিবাি সময়, কািে রনরূরপত কাল উপরস্থত হইল।

আমাকেি জীিকন রকেু রনরেব ষ্ট মুহূতব থাকক যখন ঈশ্বকিি কৃপা আমাকেি জীিকনি উপি লেকল লেওয়া হয় লকাকনা একটা রনরেব ষ্ট কাকজি জনে।
একটা রনরেব ষ্ট সময় িকয়কে লযখাকন ঐশ্বরিক কৃপা আমাকেি জীিকনি উপি লেকল লেওয়া হয় এিং আমিা রচন্তাভািনা কিকত থারক লয কীভাকি
আমিা এমন কৃপাি অরভজ্ঞতা লপকত পারি, লকাকনা রকেু না কিা সকত্ত্বও। এটা হল একটা কৃপা িষবকেি সময়কাল! আমাকেি সময়কাল তাাঁি হাকত
িকয়কে (গীতসংরহতা 31:15)।
এই কৃপা িষবকেি সময়কাকলি মাঝখাকন, প্রস্তুরতি সময় থাকক যা আমাকেি প্রস্তুত ককি যাকত আমিা এই কৃপাগুরল সামলাকত পারি। ইরতমকযে,
আমিা লযন অিশেই লসই োরয়কত্বি প্ররত রিশ্বস্ত থারক যা আমাকেি লেওয়া হকয়কে এিং স্বাভারিক ভাকি লসই অনুগ্রকহি সাকথ কাজ কিকত থারক
যা আমকেি লেওয়া হকয়কে এই োরয়ত্বটি পূ েব কিাি জনে। আমিা লযন এই কৃপাটিকক অপিেিহাি না করি যখন আমিা লসটাকক লাভ ককি থারক,
যাকত আমিা ঈশ্বকিি পিিতী কৃপা িষবকেি জনে প্রস্তুত থাককত পারি।

ধারমথ কতাি সারথ কৃপা সংযু ি থারক
গীতসংরহতা 5:12
রকননা তু রম ধারমথ করক আশীবথ াে করিরব, রহ সোপ্রভু, তু রম ঢারলি নযায় তাহারক প্রসন্নতায় রবষ্টন করিরব।
োরনরয়ল 9:23
রতামাি রবনরতি আিম্ভ সমরয়ই আজ্ঞা রনগথ ত হইয়ারেল, তাই আরম রতামারক সংবাে রেরত আরসলাম, রকননা তু রম অরতশয় প্রীরত-পাত্র; অতএব এই রবষয়
রবরবচনা কি, ও এই েশথ ন বু রিয়া লও।
োরনরয়ল 10:11,19
11 পরি রতরন আমারক করহরলন, রহ মহাপ্রীরত-পাত্র োরনরয়ল, আরম রতামারক রয রয কথা বরলব, রসই সকল বু রিয়া লও, এবং উঠিয়া োাঁোও, রকননা আরম
এখন রতামািই কারে রপ্ররিত হইলাম। রতরন আমারক এই কথা করহরল আরম কাাঁরপরত কাাঁরপরত উঠিয়া োাঁোইলাম।
19 আি রতরন করহরলন, রহ মহাপ্রীরত-পাত্র, ভয় করিও না, রতামাি শারন্ত হউক, সবল হও, সবল হও। রতরন আমাি সরহত আলাপ করিরল আরম সবল হইলাম,
আি বরললাম, আমাি প্রভু বলু ন, রকননা আপরন আমারক সবল করিয়ারেন।

ঈশ্বকিি কৃপা যারমবকতাি সাকথ সংযুি িকয়কে। োরনকয়ল হকলন এমন একজন িেরিি মহান উোহিে রযরন যারমবকতাি জনে োাঁরেকয়রেকলন। রতরন
কঠিন পরিরস্থরতকতও যারমবকতায় চকলরেকলন। ঈশ্বি তাকক “মহাপ্রীরত-পাত্র”্িকল সকম্বাযন ককিকেন। ঈশ্বি যারমবককক অিশেই আশীিবাে কিকিন।
রতরন তাকেি চারিপাকশ োকলি মত কৃপা লিষ্টন ককি িাখকিন। তাই, যখন আমিা যারমবকতায় গমন করি, তখন আমাকেি চারিপাকশ রতরন তাাঁি কৃপা
রেকয় লিষ্টন ককি িাখকিন। তাই, আমাকেি সাকথ যাই সংস্পকশব আসু ক না লকন, তািা এই অদৃশে কৃপাি সংস্পকশবও আসকি - কৃপাি একটা
লিষ্টনকািী োল।
রহরতাপরেশ 3:3-4
3 েয়া ও সতয রতামারক তযাগ না করুক; তু রম ইহারেি রতামাি কণ্ঠরেরশ বাাঁরধয়া িাখ, রতামাি হৃেয়-িলরক রলরখয়া িাখ।
4 তাহা করিরল অনু গ্রহ ও সু বুরদ্ধ পাইরব, ঈশ্বরিি ও মনু রষযি দৃরষ্টরত পাইরব
রহরতাপরেশ 12:2
সৎ রলাক সোপ্রভুি কারে অনু গ্রহ পাইরব; রকন্তু রতরন কুকল্পনাকািীরক রোষী করিরবন।
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ঈশ্বি চান, দুকটা রিষয় লযন আমিা আমাকেি হৃেকয়ি মকযে িারখ - েয়া, অথবাৎ করুো, এিং সতে, অথবাৎ সততা, যারমবকতা, ও নোয়পিায়নতা।
ঈশ্বি িকলকেন লয এই দুকটা রিষয় যরে আমিা িজায় িাখকত পারি, তাহকল ঈশ্বকিি দৃরষ্টকত ও মানুকষি দৃরষ্টকত কৃপা লাভ কিকিা। তাই যখন
আমিা েয়া ও সকতে গমনাগমন করি, তখন কৃপা আমাকেি জীিকনি প্ররত আকরষবত হয়।
প্রজ্ঞা ও রবাধবু রদ্ধি সারথ কৃপা সংযু ি থারক
রহরতাপরেশ 8:35
রকননা রয আমারক (প্রজ্ঞা) পায়, রস জীবন পায়, এবং সোপ্রভুি অনু গ্রহ রভাগ করি।
রহরতাপরেশ 13:15
সু বুরদ্ধ অনু গ্রহজনক, রকন্তু রবশ্বাসঘাতকরেি পথ অসমান।
রহরতাপরেশ 14:35
রয োস বু রদ্ধপূ বথক চরল, তাহাি প্ররত িাজাি অনু গ্রহ বরতথ ; রকন্তু লজ্জাোয়ী তাাঁহাি রক্রারধি পাত্র হয়।

প্রজ্ঞা ও লিাযিু রেি সাকথ কৃপা যুি আকে। কািে, যখন আমিা প্রজ্ঞা ও সু িুরেি সাকথ গমনাগমন কিাি জনে লিকে রনই, তখন আমিা জীিন ও
কৃপা লাভ করি। ঈশ্বি যখন জাকনন লয আমাকেি রতরন যা রেকয়কেন তা আমিা সঠিক ভাকি িেিহাি কিকিা, তখন রতরন আমাকেি প্ররত কৃপা প্রোন
ককিন। তাই, আমিা লযন প্রজ্ঞা ও সু িুরেকক মূলে রেকত রশরখ, এিং রনকজকেিকক ঈশ্বকিি কৃপা লাভ কিাি পযবায় অিরস্থত করি।
গীতসংরহতা 106:4
সোপ্রভু, রতামাি প্রজারেি প্ররত রতামাি রয মমতা, রসই মমতায় আমারক স্মিে কি; রতামাি পরিত্রােসহ আমাি তত্ত্ব লও।
গীতসংরহতা 119:58
আরম সবথ ান্তঃকিরে রতামাি মু রখি প্রসন্নতা রচষ্টা করিয়ারে; রতামাি বচনানু সারি আমাি প্ররত কৃপা কি।
রহরতাপরেশ 22:1
প্রচুি ধন অরপক্ষা সু খযারত বিেীয়; রিৌপয ও সু বেথ অরপক্ষা প্রসন্নতা ভাল।

আরম আপনাকেিকক এইগুরল কিাি জনে উৎসারহত করি:
•
•
•

ঐশ্বরিক কৃপাি জনে প্রাথবনা করুন।
ঐশ্বরিক কৃপা লাভ কিাি জনে রনকজকক সঠিক স্থাকন অিরস্থরত কিান।
ঐশ্বরিক কৃপা লাভ কিাি প্রতোশায় থাকুন।

সমস্ত অন্তঃকিে রেকয় ঈশ্বকিি কাকে কৃপাি জনে প্রাথবনা করুন কািে এই ঐশ্বরিক কৃপাি আশীিবাে আশ্চযব সকল কাজ কিকত থাকক। কৃপা লাকভি
মুহূতব গুরলকত, কৃপা লাকভি সময়কাকল, আপরন লসই সকল লাভ কিকিন যা অথব ক্রয় কিকত পািকি না। কািাগাি লথকক প্রযানমন্ত্রী হওয়াি জনে
কী অথব মূলে লযাকষে রেকয়রেকলন? িানী হওয়াি জনে ইকষ্টি কী মূলে রেকয়রেকলন? সকল অনুকিায লমকন লনওয়াি জনে নরহরময় িাজাকক কী মূলে
রেকয়রেকলন?
আপনাি কমবকেকত্র লহাক, কমবজীিকন লহাক, িেিসায় লহাক, পরিচযবায় লহাক, রশোকেকত্র লহাক, অথিা অনে লযককাকনা লেকত্র লহাক না লকন,
ঈশ্বকিি কাকে কৃপা লাভ কিাি জনে প্রাথবনা করুন। কৃপা লাকভি জনে আপরন প্রভুি কাকে অনুনয় কিকত পাকিন। এিং যখন লসই কৃপা আপনাি
উপি লেকল লেওয়া হকি, মুহূকতব ি মকযে, অসাযািে রিষয় ঘটকি, সু কযাগ আপনাি সামকন খু কল যাকি, আপনাি পরিরস্থরত িেকল যাকি, এিং রতরন
আপনাি লিােন আনকি পরিেত কিকিন।
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প্রাথথ না
সিবশরিমান ঈশ্বি, আরম প্রজ্ঞা ও যারমবকতাি সাকথ কাজ কিকিা। আরম রনকজকক এমন ভাকি অিরস্থরত কিারি যাকত আরম ঐশ্বরিক কৃপা লাভ কিকত পারি এিং
লসই কৃপা লাভ কিাি প্রতোশা কিকত পারি! এ োোও, কৃপা লাকভি লসই মু হূতব গুরলি মাকঝ, আরম লতামাি আহ্বাকনি প্ররত রিশ্বস্ত থাককিা। আরম পকিি কৃপা
লাকভি সময়কালটিকক হাতোো কিকত চাই না, যা তু রম আমাি জীিকনি জনে লিকখে। যীশুি নাকম এই প্রাথবনা চাই, আকমন!
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4. ঈশ্বরিি কৃপাি তত্ত্বাবধান কিা

আমাকেি জীিকন ঈশ্বকিি কৃপা লাভ কিা হল শুযু মাত্র অনুগ্রকহি একটা কাজ। ঈশ্বি আমাকেি উপি কৃপা প্রোন ককিন এিং আমিা রনকজকেিকক
অিরস্থরত কিাই লসটাকক লাভ কিাি জনে। রকন্তু, এি পি আমিা কী করি লসটা অতেন্ত গুরুত্বপূ েব। কীভাকি আমিা ঈশ্বকিি কৃপাি তত্ত্বািযান করি
রনযবািে কিকি লয আমিা আমাকেি োরয়কত্ব এগরি রকনা, এিং লসটাি দ্বািা অিকশকষ ঈশ্বকিি উকেশে পূ েব হকি রকনা। এ োোও, ঈশ্বকিি কৃপাি
সঠিক ভাকি তত্ত্বািযান কিা রনযবািে কিকি লয রতরন কৃপা অনিিত োলকত থাককিন রকনা, কািে তাাঁি িাকজে সামানে রিষকয়ি সাকথ রিশ্বস্ততা
আমাকেিকক আিও অকনক পরিমাকে লাভ কিাি অিস্থায় িাকখ।
িাইকিকল আমিা এমন ললাকককেি লেে ককিরে যািা ঐশ্বরিক কৃপাি ভাল তত্ত্বািযান ককিরেকলন। ককয়কটি উোহিে হকি লযাকষে, রযরন ঐশ্বরিক
কৃপা লাভ কিাি পি, একটি রিকেকশ প্রযানমন্ত্রী হকয়রেকলন, প্রভুি প্ররত রিশ্বস্ত রেকলন, তাি োরয়ত্ব পূ েব ককিরেকলন এিং লসই কৃপা তাি ভাইকেি
প্ররতও লেরখকয়রেকলন যািা তাি সাকথ অনোয় ককিরেল।
োয়ূে ঐশ্বরিক কৃপাি অরভজ্ঞতা লাভ ককিরেকলন যা তাকক একটি সিল লমষপালক লথকক ইস্রাকয়কলি শরিশালী িাজা পযবন্ত রনকয় রগকয়রেল।
যরেও রতরন তাি জীিকন ককয়কটি ভুল ককিরেকলন, তিু ও রতরন জীিকনি লশষ পযবন্তও প্রভুি প্ররত ভাকলািাসা ও ভকয় চকলরেকলন। রতরন তাি
চারিপাকশি মানুষকেি সম্মান ককিরেকলন এিং ঈশ্বি লয কৃপা তাকক রেকয়রেকলন, লসটাি ভাল তত্ত্বািযান ককিরেকলন।
নরহরময় আিও একজন অসাযািে উোহিে। রযরূশাকলকমি প্রাচীি রনমবাে কাজ সম্পূ েব কিাি পকিও, এিং একজন লনতা (িাজেপাল) রহকসকি
স্বীকৃরত লাভ কিাি পকিও রতরন লসই সু কযাগ-সু রিযায় জীিন যাপন কিকত অস্বীকাি ককিরেকলন। তাি রনকজি মুকখ এই কথাগুরল িকলরেকলন,

“অরযকন্তু্আরম্লয্সমকয়্রযহূ ো্লেকশ্তাহাকেি্অযেেপকে্রনযুি্হইয়ারেলাম, লসই্অিরয্অথবাৎ্অতব েস্ত্িাজাি্রিংশরততম্িৎসিািরয্
দ্বারত্রংশ্িৎসি্পযবন্ত, দ্বােশ্িৎসি্আরম্ও্আমাি্ভ্রাতৃগে্লেশাযেকেি্িৃ রত্ত্লভাগ্করি্নাই।্আমাি্পূ কিব্লয্সকল্লেশাযেে্রেকলন, তাাঁহািা্
ললাকরেগকক্ভািগ্রস্ত্করিকতন, এিং্তাহাকেি্হইকত্নগে্চরেশ্লশকল্লি পে্িেরতকিকক্খােে্ও্দ্রাোিস্লইকতন, এমন্রক্তাাঁহাকেি্
চাককিিাও্ললাককেি্উপকি্কতৃবত্ব্করিত; রকন্তু্আরম্ঈশ্বিভয়্প্রযুি্তাহা্করিতাম্না। লসই্সমকয়্প্ররতরেন্এই্সকল্আহািীয়্দ্রিে্প্রস্তুত্
কিা্হইত, একটি্িলে্ও্েয়টি্উত্তম্লমষ; কতকগুরল্পেীও্আমাি্জনে্পাক্কিা্যাইত; এিং্েশ্রেন্অন্তি্সিবপ্রকাি্দ্রাোিস; এই্সমস্ত্
সকত্ত্বও্ললাককেি্োসকত্বি্ভাি্গুরুতি্হওয়াকত্আরম্লেশাযেকেি্িৃরত্ত্চারহতাম্না” (নরহরময় 5:14-15,18)।
ইকষ্টি িানী ঐশ্বরিক কৃপা লাভ ককিরেকলন ও িানী হকয়রেকলন। এিং রতরন ইিাকৃত ভাকি তাি প্রাকেি ও প্রভািশালী অিস্থাি ঝুাঁ রক রনকয়রেকলন
ঈশ্বকিি ললাকককেি জনে।
এমনই আিও অকনক িেরিিা আকেন যািা তাকেি জীিকন ঐশ্বরিক কৃপাি ভাল তত্ত্বািযান ককিরেকলন।
রকন্তু, আমিা এমন িেরিকেিককও লেখকত পাই যািা ঈশ্বিেত্ত কৃপাকক নষ্ট ককিরেকলন। িাজা শকলামন - ঈশ্বি কৃপা প্রোন ককিরেকলন মহান
প্রজ্ঞা, যন, প্রভাি, ও শারন্ত প্রোন কিাি মকযে রেকয় - রকন্তু এই সিরকেু হারিকয়রেকলন মরহলাকেি প্ররত তাি আসরিি কািকে। এটা ইস্রাকয়ল
জাতীি উপি আিও একটা লগ িিময় িাজত্বকক নষ্ট ককি রেকয়রেল। রহষ্কীয় িাজা রযহূ োি একজন উত্তম িাজা রেকলন রযরন যারমবকতাি উেীপনা
লেকখরেকলন ও প্রভুি কাকে রেকি একসরেকলন। “আি্সোপ্রভু ্তাাঁহাি্সহিতী্রেকলন; রতরন্লয্লকান্স্থাকন্যাইকতন, িু রেপূ িবক্চরলকতন” (2
িাজািরল 18:7ক)। রতরন এটাও লেকখরেকলন লয ঈশ্বি তাকক এক মহান জয় প্রোন ককিরেকলন ও তাকক িো ককিরেকলন। তিু ও রতরন তাি
িাজত্বকাকলি লশকষ রগকয় একটা গুরুতি ত্রুটি ককি লেলকলন। ঈশ্বি যা তাি হাকত যত্ন লনওয়াি জনে রেকয়রেকলন, লসটাি িো রতরন ককিনরন
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এিং উোহিে রহকসকি পিিতী প্রজকন্মি কাকে লসটাকক এরগকয় লেনরন। িিং, রতরন রযহূ োকক িারিকলি িাজাি কাকে উন্মু ি ককি রেকয়রেকলন, যা
অিকশকষ এই লেশকক িারিকলি হাকত িিী হকয় লযকত িাযে ককিরেল (2 িাজািরল 20:12-20)।
এখাকন ককয়কটি গুরুত্বপূ েব রিষয় লেওয়া হল যা আমাকেি কিেীয় যরে আমিা ঈশ্বিেত্ত কৃপাকক সঠিক ভাকি তত্ত্বািযান কিকত চাই।
ঈশ্বিরক সকল মরহমা রেন
গীতসংরহতা 115:1
রহ সোপ্রভু, আমারেগরক নয়, আমারেগরক নয়, রকন্তু রতামািই নাম রগৌিবারিত কি, রতামাি েয়াি অনু রিারধ, রতামাি সরতযি অনু রিারধ।

আমাকেি জীিকন ঈশ্বকিি কৃপা লাভ কিাি সাকথ, আমিা লযন অিশেই আমাকেি দৃরষ্টকক তাাঁি উপি রস্থি ককি িারখ এিং তাাঁি েয়াি কািকে আমিা
যা রকেু লাভ ককিরে, লসইগুরলি জনে তাাঁককই সকল প্রশংসা, সম্মান, ও মরহমা রেই।
ঐশ্বরিক কৃপাি আশীবথ াে ভাগ করি রনন
নরহরময় 8:10
আি রতরন তাহারেগরক করহরলন, যাও, পু ষ্ট দ্রবয রভাজন কি, রমষ্ট িস পান কি, এবং যাহাি জনয রকেু প্রস্তুত নাই, তাহারক অংশ পাঠাইয়া রেও; কািে
অেযকাি রেন আমারেি প্রভুি উরেরশ পরবত্র, রতামিা রবষণ্ন হইও না, রকননা সোপ্রভুরত রয আনি, তাহাই রতামারেি শরি।

যখন আমিা আমাকেি উপকি ঈশ্বকিি কৃপাকক উপকভাগ করি, আমিা লযন অিশেই লসই কৃপাকক অনেকেি সাকথ ভাগ ককি রনই। আমাকেি
চারিপাকশ লকউ লকউ হয়ত জীিকনি কঠিন সমকয়ি মকযে রেকয় যাকি - হয়ত লকাকনা কষ্টকভাকগি মকযে রেকয়, লকাকনা অভাকিি মকযে রেকয়, ও
লকাকনা প্ররতকূলতাি মকযে রেকয়। আমিা লযন আমাকেি জীিকনি উপি ঈশ্বকিি মেলভািকক অনেকেি জীিকনও লেকল রেই। ঈশ্বি আমাকেি
আশীিবাে ককিন, যাকত আমিা আশীিবাে হকত পারি।
ঈশ্বরিি কৃপাি অপবযবহাি কিরবন না
ঈশ্বকিি কৃপা শুযু মাত্র আমাকেি উপকিই প্রচুি পরিমাকে লেকল লেওয়াি জনে নয়। এিং ঈশ্বি আমাকেি হাকত যা রকেু রেকয়কেন, লসটাকক লযন
অপিেিহাি না করি। আমাকেি উপি ঈশ্বকিি কৃপাি অথব এই নয় লয আমিা অনেকেি লথকক ভাল। আমাকেি উপি ঈশ্বকিি কৃপাি অথব এই নয় লয
রতরন আমাকেিকক অনেকেি লথকক লিশী ভাকলািাকসন।
বৃ রদ্ধ রপরত থাকুন
যরেও কৃপা লাকভি একটা সময়কাল আমিা উপকভাগ ককি থারক, এি অথব এই নয় লয আমিা লসখাকনই আটকক থারক ঈশ্বকিি সাকথ আমাকেি
যাত্রাপকথ। ঈশ্বি চান আমিা লযন লতজ লথকক লতজ পযবন্তও যাত্রা কিকত থারক ও তাাঁি রূকপ রূপান্তরিত হকত থারক। আমাকেি জীিকনি প্রকতেকটি
পযবায় লযন আিও উচ্চ স্থাকন ও ঈশ্বকিি সাকথ আিও গভীকি আমাকেিকক রনকয় যায়। এটা লযন আমাকেিকক পরিত্রতাি, অনুশাসন, ও
তোগস্বীকাকিি আিও উচ্চ স্তকি রনকয় যায় তাাঁি িাকজেি জনে। রতরন যত লিশী আমাকক োন ককিন, তত লিশী আরম রনকজকক লিরেি সামকন
উৎসগব কিকিা।
ঈশ্বি যা রেরয়রেন, রসটাি িক্ষা করুন
আমিা লযন কৃপাকক িো করি। ঈশ্বি যারকেু আমাকেি রেকয়কেন, লসইগুরলকক লযন সঠিক ভাকি িো করি। আমাকেি এক শত্রু আকে লয ঈশ্বিেত্ত
উত্তম রিষয়গুরলকক রিনাকশি কািকে পরিেত কিাি লচষ্টা ককি থাকক। শত্রু চুরি, লিায, ও রিনাশ কিাি প্রকচষ্টা ককি। িাজা োয়ূে যখন তাি জীিকনি
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সিকচকয় িে সােলে লেকখরেকলন এিং রকেু েকেি জনে তাি চারিপাশ লথকক “সুিো”্নারমকয় লেওয়াি রসোন্ত রনকয়রেকলন, তখনই রতরন
িৎকশিাি সাকথ পাকপ পকেরেকলন। তাই, আমাকেি অনিিত সতকব থাককত হকি ও আমাকেি জীিকনি উপকি কৃপাকক িো ককি লযকত হকি।
সাযািেত, কৃপা সকল প্রকাকিি মানুষকেি আমাকেি রেকক আকরষবত ককি। তাকেি মকযে সিাই সঠিক উকেশে রনকয় আকস না। অকনকক আসকি
আমাকেি জীিকনি উপি কৃপাি সাকথ তাকেি স্বাথবপিতাকক যুি কিকত চাইকি। সতকব থাকুন রিরভন্ন “অংরশোরিত্ত”্গুরল রনকয় আপনাি কৃপা
লাকভি সময়কাকল। সিরকেু পরিষ্কাি ও রিশুে িাখু ন। আপস কিকিন না এিং সিবো লজোরতকত চলকিন। লসই সকল ললাকককেি লথকক দূকি থাকুন
যাকেি হৃেকয়ি উকেশে, জীিকনি উোহিে, অথিা মান ঈশ্বকিি িাককেি সাকথ রমল খায় না।
পিবতী প্রজরেি কারে এরগরয় রেন
কৃপা হল একটা উত্তিারযকাি যা আমাকেি পিিতী প্রজকন্মি কাকে এরগকয় লেওয়া উরচৎ। যািা আমাকেি পকি আকস, যখন আমিা তাকেিকক
ঈশ্বকিি মেলভাি সম্পককব রশো রেই, এিং কীভাকি তাাঁি মেলভািকক সঠিক যত্ন রনকত হয়, তখন আমিা তাকেিকক এমন এক স্থাকন অিস্থান
কিারি লযখান লথকক তািা লসই কৃপাকক লাভ কিকত পািকি ও লসটা রনকয় সামকনি রেকক লে কে লযকত পািকি। আমিা যরে ঐশ্বরিক কৃপা লাভ
করি এিং পিিতী প্রজন্মকক লিাঝাকত িেিথহই লয ঐশ্বরিক কৃপায় কীভাকি চলকত হয়, তাহকল আমাকেি কাকে যা রকেু আকে, তা অিশেই েীে
হকয় যাকি ও নষ্ট হকয় যাকি। রকন্তু, পিিতী প্রজন্ম যরে প্ররশরেত হয় লয কীভাকি ঈশ্বকিি কৃপায় গমনাগমন কিকত হয়, তাহকল যা আমাকেি রেকয়
শুরু হকয়রেল, তা অনিিত িৃ রে লপকত থাককি, উপকচকয় পেকত থাককি, এিং পিিতী প্রজন্মগুরলকতও ঈশ্বকিি উকেশেকক পূ েব কিকত থাককি।
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অল রপপলস চারচথি সারথ অংশীোরিত্ব করুন
অল রপপলস্চাচব একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূকপ সমগ্র ভািতিষব জু কে পরিচযবা ককি থাকক, রিকশষ ভাকি উত্তি ভািকত, লযখাকন আমিা রিকশষ ভাকি লেে লকন্দ্র
করি (ক) লনতাকেি শরিযুি কিা, (খ) পরিচযবাি জনে যু িক-যু িতীকেি ততরি কিা এিং (গ) খ্রীকষ্টি লেহকক লগাঁকথ লতালা। যু িক-যু িতীকেি জনে রিরভন্ন প্ররশেে
লসরমনাি, এিং খ্রীরষ্টয় লনতাকেি জনে অরযকিশন সমস্ত িেি জু কে আকয়াজন কিা হকয় থাকক। এ োোও, ইংিারজকত ও অনোনে ভািতীয় ভাষায় ককয়ক হাজাি
পু স্তক রিনামূ কলে রিতিে কিা হকয় থাকক রিশ্বাসীকেি িাককে ও আত্মায় ততরি কিাি উকেশে রনকয়।
আমিা আপনাকক আরথবক ভাকি অংশীোরিত্ব কিাি জনে আহ্বান জানাই। আপনািা আমাকেি একিাি োন কিকত পাকিন অথিা মারসক ভাকি অথব োন ককি
সাহাযে কিকত পাকিন। আপনািা লয পরিমাকেি অথব আমাকেি পাোন, লসটা সমগ্র লেশ জু কে পরিচযবা কাকজ িেিহৃত হকি ও আমিা অরতশয় কৃতজ্ঞ থাককিা
আপনাি সাহাকযেি জনে।
আপনািা আপনাকেি উপহাি এই নাকম লচক/িোংক ড্রােকটি দ্বািা পাোকত পাকিন “All Peoples Church, Bangalore” এিং আমাকেি কাযবালকয়ি
ঠিকানায় পাোকত পাকিন। অথিা, আপরন সিাসরি িোংক ট্রান্সোকিি মাযেকম োন কিকত পাকিন। আমাকেি িোংক একাউন্ট রনকচ লেওয়া হল:
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 ককি লেে িাখকিন: অল রপপলস্চাচব শুযু মাত্র লকাকনা ভািতীয় িোংক লথককই অথব গ্রহে কিকত পাকি। যখন আপরন োন কিকেন, যরে চান, তাহকল
আপরন উকেখ কিকত পাকিন লয আমাকেি পরিচযবাি লকান রনরেব ষ্ট লেকত্রি জনে আপরন োন কিকেন। অরতরিি তকথেি জনে এই ওকয়িসাইট লেখু ন:
apcwo.org/give
এ োোও, আমাকেি জনে ও আমাকেি পরিচযবাি জনে যখনই সম্ভি, প্রাথবনা কিকত স্মিকে িাখকিন।
ধনযবাে ও ঈশ্বি আপনারক আশীবথ াে করুন!

রবনামূ রলয রয পু স্তকগুরল উপলব্ধ আরে
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

উপকিি পু স্তকগুরলি PDF সংস্কিে রিনামূ কলে চাকচবি ওকয়িসাইট লথকক ডাউনকলাড কিকত পািকিন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুরলি মকযে
অকনকগুরল অনোনে ভাষাকতও উপলি। আপনাি রিনামূ কলে পু স্তকটি লাভ কিাি জনে, এই ইকমইল ঠিকানায় রলখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুযু মাত্র PDF সংস্কিে উপলি।
এ োোও, রিনামূ কলে অরডও ও রভরডও-লত প্রচাি লশানাি জনে, প্রচাকিি টীকা, এিং আিও অনোনে উপাোন লাভ কিাি জনে আমাকেি ওকয়িসাইট লেখু ন:
apcwo.org/sermons

All Peoples Church এি সম্বরন্ধ্ একটা ভূরমকা
All Peoples Church (APC) লত, আমাকেি্েশবন্হল্লিোলু রু্শহকি্একটা্লিন্ও্লজোরতি্নোয়্হকত্এিং্সমু েয়্ভািতিকষব্ও্পৃ রথিীি্অনোনে্
লেকশ্একটা্িি্হকত।
APC লত, পরিত্র্আত্মাি্অরভকষক্ও্প্রকাশ্সহকাকি্সম্পূ েব্এিং্আকপাসহীন্ঈশ্বকিি্িাকে্উপস্থাপনা্কিাি্জনে্সমরপবত।্আমিা্রিশ্বাস্করি্লয্ভাকলা্
সেীত, সৃ জনশীল্উপস্থাপনা, অসাযািে্একপাকলাকজটিক্স, সমসামরয়ক্পরিচযবাি্পেরত, আযু রনক্প্রযু রি, ইতোরে, লকান্রকেু ই্পরিত্র্আত্মাি্িিোন, আশ্চযব্
কাজ, রচি্সহকাকি্ঈশ্বকিি্িাকে্প্রচাি্কিাকক্প্ররতস্থাপন্কিকত্পাকি্না্(১্করিন্থীয়্২:৪,৫; ইব্রীয়্২:৩,৪)।্আমাকেি্লকন্দ্র্স্থান্হল্যীশু, আমাকেি্
রিষয়িস্তু্হল্ঈশ্বকিি্িাকে, আমাকেি্পেরত্হল্পরিত্র্আত্মাি্শরি, আমাকেি্আকাঙ্ক্ষা্হল্মানু কষিা, এিং্আমাকেি্লেে্হল্খ্রীকষ্টি্মকতা্পরিপক্কতা।
লিোলু রুকত্আমাকেি্প্রযান্কাযবালয়্থাকা্সকত্ত্বও, ভািতিকষবি্রিরভন্ন্স্থাকন্All Peoples Church এি্অকনক্মণ্ডলী্স্থারপত্আকে।্All Peoples
Church এি্ মণ্ডলীি্ তারলকা্ এিং্ লযাগাকযাগ্ নম্বি্ লপকত্ লগকল, আমাকেি্ ওকয়িসাইকট্ www.apcwo.org/locations লেখু ন, অথিা্
contact@apcwo.org এ্ই-কমইল্পাোন।

আপরন রক রসই ঈশ্বিরক জারনন রযরন আপনারক রপ্রম করিন?
প্রায়্২০০০্িেি্আকগ, ঈশ্বি্মানি্রূপ্যািন্ককি্এই্পৃরথিীকত্একসরেকলন।্তাাঁি্নাম্হল্যীশু।্রতরন্একটা্রনষ্পাপ্জীিন্যাপন্ককিরেকলন।্লযকহতু ্যীশু্
মানি্রূকপ্ঈশ্বি্রেকলন, রতরন্যা্রকেু ্ িকলকে্ও্ককিকেন, তাি্দ্বািা্রতরন্ঈশ্বিকক্আমাকেি্কাকে্প্রকাশ্ককিকেন।্লয্কথাগুরল্রতরন্িকলরেকলন,
লসইগুরল্ঈশ্বকিি্কথা।্রতরন্লয্কাজগুরল্সাযন্ককিরেকলন, লসইগুরল্ঈশ্বকিি্কাজ।্এই্পৃ রথিীকত্যীশু্অকনক্আশ্চযব্ কাজ্সাযন্ককিরেকলন।্রতরন্
অসু স্থকেি্ও্পীরেতকেি্সু স্থ্ককিরেকলন।্রতরন্অন্ধ্মানু ষকেি্দৃরষ্টোন্ককিরেকলন, যািা্শুনকত্লপত্না, রতরন্তাকেি্শ্রিে্শরি্রেরিকয়্রেকয়রেকলন,
খঞ্জকেি্চলকত্সাহাযে্ককিরেকলন্এিং্প্রকতেক্যিকেি্অসুস্থতা্ও্িোরয্সু স্থ্ককিরেকলন।্আশ্চযব্ভাকি্ককয়কটি্রুটি্রেকয়্রতরন্অকনক্েুরযত্িেরিকেি্
খােে্লযাগান্রেকয়রেকলন, ঝে্থারমকয়রেকলন্এিং্অকনক্আশ্চযব্কাজ্ককিরেকলন।
এই সকল রকেু আমারেি কারে প্রকাশ করি রয ঈশ্বি উেম, রযরন চান রয রলারকিা রযন সু স্থ হয়, সম্পূ েথ হয়, স্বাস্থযকি হয় এবং খু শী
থারক। ঈশ্বি তাি রলারকরেি প্ররয়াজন রমটারত চান।
তাহকল্লকনই্িা্ঈশ্বি্একটা্মানি্রূপ্যািে্ককি্আমাকেি্এই্পৃ রথিীকত্একসরেকলন? যীশু্লকন্একসরেকলন?
আমিা্সককল্পাপ্ককিরে্এিং্লসই্সকল্কাজ্ককিরে্যা্আমাকেি্সৃ রষ্টকতব া্ঈশ্বকিি্কাকে্অগ্রহেীয়।্পাকপি্পরিোম্আকে।্পাপ্হল্ঈশ্বি্
এিং্আমাকেি্মাকঝ্একটা্দুকভব েে্প্রাচীি।্পাপ্আমাকেি্ঈশ্বি্লথকক্পৃ থক্ককি্লিকখকে।্এটা্আমাকেি্সৃ রষ্টকতব াকক্জানকত্ও্তাাঁি্সাকথ্একটা্অথবপূে্ব
সম্পকব ্স্থাপন্কিকত্িাাঁযা্লেয়।্সু তিাং, আমাকেি্অকনককই্এই্শূনে্স্থানটি্অনোনে্রিষয়্রেকয়্পূ েব্কিাি্লচষ্টা্করি।
পাকপি্আিও্একটা্পরিোম্হল্ঈশ্বকিি্লথকক্অনন্তকাকলি্জনে্পৃ থক্হকয়্যাওয়া।্ঈশ্বকিি্আোলকত, পাকপি্লিতন্মৃ তুে।্মৃ তুে্হল্নিকক্
যাওয়াি্দ্বািা্ঈশ্বকিি্লথকক্রচিকাকলি্জনে্পৃ থক্হকয়্যাওয়া।
রকন্তু, আমাকেি্জনে্একটা্সু সংিাে্আকে্লয্আমিা্পাপ্লথকক্মু রি্লপকত্পারি্এিং্ঈশ্বকিি্সাকথ্পু নিায়্সম্পকব ্স্থাপন্কিকত্পারি।্
িাইকিল্িকল, “রকননা পারপি রবতন মৃ তুয; রকন্তু ঈশ্বরিি অনু গ্রহ-োন আমারেি প্রভু যীশু খ্রীরষ্টরত অনন্ত জীবন” (রিামীয় ৬:২৩)্যীশু্তাাঁি্ক্রুরশয়্
মৃ তুে্দ্বািা্সমস্ত্পৃরথিীি্পাকপি্মূলে্পরিকশায্ককি্রেকলন।্তািপি, রতন্রেন্পি্রতরন্আিাি্লিাঁকচ্উেকলন, রতরন্রনকজকক্জীরিত্অিস্থাকয়্অকনক্মানু কষি্
কাকে্লেখা্রেকলন্এিং্তািপি্রতরন্স্বকগব্চকল্লগকলন।
ঈশ্বি্লপ্রকমি্ও্েয়াি্ঈশ্বি।্রতরন্চান্না্লয্একটা্মানু ষও্নিকক্শারস্ত্না্পাক।্এিং্লসই্কািকে, রতরন্একসরেকলন, যাকত্রতরন্সমু েয়্
মানিজারতি্জনে্পাপ্লথকক্ও্পাকপি্পরিোম্লথকক্মু রি্পাওয়াি্একটা্পথ্প্রস্তুত্কিকত্পাকিন।্রতরন্পাপীকেি্উোি্কিকত্একসরেকলন্–্আপনাি্
এিং্আমাি্মকতা্মানু ষকেি্পাপ্লথকক ও্অনন্তকালীন্মৃ তুে্লথকক্উোি্কিকত্একসরেকলন।
পাকপি্এই্েমাকক্রিনামূ কলে্গ্রহে্কিকত্লগকল, িাইকিল্আমাকেি্িকল্লয্আমাকেি্একটা্কাজ্কিকত্হকি্–্প্রভু্যীশু্খ্রীষ্ট্ক্রুকশি্উপি্
কী্ককিরেকলন্তা্স্বীকাি্কিা্এিং্তাাঁককই্সমস্ত্অন্তঃকিে্রেকয়্রিশ্বাস্কিা।
“...রয রকহ তাাঁহারত রবশ্বাস করি, রস তাাঁহাি নারমি গুরে পাপরমাচন প্রাপ্ত হয়”্(কপ্ররিত্১০:৪৩)।
“কািে তু রম যরে ‘মু রখ’ যীশুরক প্রভু বরলয়া স্বীকাি কি, এবং ‘হৃেরয়’ রবশ্বাস কি রয, ঈশ্বি তাাঁহারক মৃ তগরেি মধয হইরত উত্থাপন
করিয়ারেন, তরব পরিত্রাে পাইরব”্(কিামীয়্১০:৯)।
আপরন্যরে্প্রভু্যীশু্খ্রীষ্টকক্রিশ্বাস্ককিন, তাহকল্আপরনও্আপনাি্পাকপি্েমা্লাভ্কিকত্পাকিন্ও্শুরচকৃত্হকত্পাকিন।
রনম্নরলরখত্একটা্সহজ্প্রাথবনা্ললখা্আকে্যা্আপনাকক্প্রভু্যীশু্খ্রীকষ্টি্উপি্রিশ্বাস্কিাি্রতরন্ক্রুকশি্উপি্কী্ককিকেন, লসটা্সম্বন্ধীয়্
একটা্রসোন্ত্রনকত্সাহাযে্কিকি।্এই্প্রাথবনাটি্যীশুি্রিষকয়্আপনাি্অেীকািকক্িেি্কিকত্ও্পাপ্লথকক্েমা্ও্শুরচকিে্লাভ্কিকত্সাহাযে্কিকি।্
এই্প্রাথবনাটি্একটা্রূপকিখা।্এই্প্রাথবনাটি্আপরন্আপনাি্রনকজি্ভাষাকতও্কিকত্পাকিন।

রপ্রয়্প্রভু ্যীশু, আজ্আরম্িুঝকত্লপকিরে্লয্তুরম্আমাি্জনে্ক্রুকশি্উপি্কী্সাযন্ককিকো।্তুরম্আমাি্জনে্মািা্রগকয়রেকল, তু রম্লতামাি্
িহুমূ লে্িি্আমাি্জনে্ঝরিকয়রেকল্এিং্আমাি্পাকপি্মূ লে্রমটিকয়্রেকয়রেকল, যাকত্আরম্েমা্লাভ্কিকত্পারি।্িাইকিল্আমাকক্িকল্লয্লয্লকউ্
লতামাি্উপি্রিশ্বাস্কিকি, লস্তাি্পাকপি্েমা্লাভ্কিকি।
আজ, আরম্লতামাকক্রিশ্বাস্কিাি্এিং্তুরম্আমাি্জনে্কী্ককিকো, তা্গ্রহে্কিাি্একটা্রসোন্ত্রনই, এিং্রিশ্বাস্করি্লয্তুরম্আমাি্জনে্
ক্রুকশ্মািা্রগকয়রেকল্এিং্আিাি্মৃ তুে্লথকক্লিাঁকচ্উকেরেকল।্আরম্রিশ্বাস্করি্লয্আরম্আমাি্উত্তম্কাজ্দ্বািা্রনকজকক্উোি্কিকত্পািি্না, অথিা্
অনে্লকান্মানু ষও্আমাকক্উোি্কিকত্পািকি্না।্আরম্আমাি্পাকপি্েমা্অজবন্কিকত্পারি্না।
আজ, আরম্আমাি্হৃেকয়্রিশ্বাস্করি্এিং্আমাি্মুকখ্স্বীকাি্করি্লয্তুরম্আমাি্জনে্মািা্রগকয়রেকল, তু রম্আমাি্পাকপি্মূলে্রমটিকয়রেকল,
তু রম্মৃতগেকেি্মকযে্লথকক্লিাঁকচ্উকেরেকল, এিং্লতামাি্উপি্রিশ্বাস্কিাি্মকযে্রেকয়, আরম্আমাি্পাকপি্েমা্ও্শুরচকিন্লাভ্করি।
যীশু্লতামাকক্যনেিাে।্আমাকক্সাহাযে্কি্লযন্আরম্লতামাকক্লপ্রম্কিকত্পারি, লতামাকক্আিও্জানকত্পারি্এিং্লতামাি্প্ররত্রিশ্বস্ত্
থাককত্পারি।্আকমন।
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All Peoples Church িাইকিল্ককলজ্এিং্পরিচযবা্প্ররশেে্লকন্দ্র্(APC-BC), যা্লিোলু রুকত্অিরস্থত, আত্মায়্পরিপূ েব, অরভরষি্এিং্পরিত্র্
আত্মাি্শরিকত্অকল রকক্ভাকি্পরিচযবা্কিাি্েমতা্প্রোন্কিাি্মকযে্রেকয়্প্ররশেে্লেয়, এিং্তাি্সাকথ্রনিাময়্ঈশ্বকিি্িাকে্লশখাকনা্হয়।্আমিা্
পরিচযবাি্জনে্একটা্িেরিকক্সম্পূ েব্ভাকি্গেন্কিাকত্রিশ্বাস্করি, লযখাকন্আমিা্একটি্ঐশ্বরিক্চরিকত্র, ঈশ্বকিি্িাককে্গভীকি্প্রকিশ্কিা, এিং্আশ্চযব্
কাজ্ও্রচি্কাজ্দ্বািা্পরিচযবা্কিায়্লজাি্রেই্-্যা্প্রভুি্সাকথ্একটা্ঘরনষ্ট্সম্পকব ্লথকক্উত্থারপত্হয়।
APC-BC লত, রনিাময়্িাকে্লশখাকনাি্সাকথ্সাকথ্আমিা্ঈশ্বকিি্লপ্রমকক্কাকজ্প্রকারশত্কিাি্উপি্গুরুত্ব্রেই, পরিত্র্আত্মাি্অরভকষক্ও্উপরস্থরত্
এিং্ঈশ্বকিি্কাকজি্অকল রকক্কাকজি্উপি্গুরুত্ব্রেই।্অকনক্যু িক্যুিতীিা্প্ররশরেত্হকয়্ঈশ্বকিি্আহ্বান্পূ ে্ব কিাি্জনে্লপ্ররিত্হকয়কে।্
রনম্নরলরখত্কাযবক্রমগুরল্আমিা্প্রোন্করিঃ্
এক্িেকিি্Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই্িেকিি্Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
রতন্িেকিি্Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তাকহি্পাাঁচ্রেন্ক্লাস্লনওয়া্হয়, রসামবাি রথরক শুক্রুবাি, সকাল ৯ টা রথরক দুপু ি ১টা পযথ ন্ত।্কমবজীিী্ললাককিা, গৃ হিযূ িা্এই্লকাসবগুরল্কিকত্
পাকি, এিং্দুপু ি্১টাি্পি্তাকেি্প্ররতরেকনি্কাজকমব্কিকত্পাকি।্আলাো্হকেকলি্িেিস্থা্আকে্লসই্সকল্রশোথীকেি্জনে, যািা্লসই্স্থাকন্লথকক্
এই্লকাসবগুরল্কিকত্চায়।্রশোথীিা্রিরভন্ন্লেকত্র্পরিচযবাি্জনে্অংশগ্রহে্ককি, রিকশষ্লসরমনাকি, প্রাথবনা্ও্আিাযনাি্সমকয়্অংশগ্রহে্ককি্প্ররতরেন্
দুপু ি্২্লটা্লথকক্রিকাল্৫টা্পযবন্ত।্দুপু কিি্অরযকিশনগুরল্তাকেি্জনে্অরনিাযব্নয়, যািা্অনোনে্কাজ্ককি।্প্রকতেক্রশোথীকেি্লকান্না্লকান্স্থানীয়্
মণ্ডলীকত্লসিাকাকজি্জনে্উৎসারহত্কিা্হয়।
ককলকজি্সম্বকন্ধ, পােেক্রকমি্সম্বকন্ধ, লযাগেতা, মূ লে্সম্বকন্ধ্আিও্রিস্তারিত্ভাকি্জানকত্লগকল্apcbiblecollege.org ওকয়িসাইকট্যান।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

