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ভূশিকা
আিানের প্রনযেনকর জনে ঈশ্বনরর কানে একটি শনশেি ষ্ট পশরকল্পনা রনেনে। আিানের অশিকাাংি িানু নেরা শেশ্বাস কনর ও উপলশি কনর যে ঈশ্বনরর শনশেি ষ্ট
পশরকল্পনা হল আিানের জীেননক আহ্বান করা। এ োড়াও, আিরা এই শেেনে অেগয যে ঈশ্বনরর পশরকল্পনা এিশন-এিশন পূ র্ি হে না। আনরক কোে, আিানের
জীেনন ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করার যেনে আিানের ভূশিকা রনেনে। আিরা যেন অেিেই ঈশ্বনরর সানে সহনোশগযা কশর োনয যাাঁর পশরকল্পনাগুশল েেশিগয
ভানে আিানের িনিে ও আিানের িনিে শেনে পূ র্িযা লাভ কনর।
আিানের উপলশি করা প্রনোজন আনে যে ঈশ্বর আিানের কযটা উনেখনোগে ও েৃ হৎ আহ্বানন আহূ য কনরনেন, যসটা েড় শেেে নে, শকন্তু গুরুত্বপূ র্ি এটা যে
আিরা যেন যসই আহ্বাননক পূর্ি করনয পাশর। আিানের িনিে কাউনক কাউনক “েড়” কাজ করার জনে আহ্বান করা হনেনে, অনেনেরনক “যোট” কাজ করার
জনে আহ্বান করা হনেনে। এই “েড়” ও “যোট” শুিু িাে িানু নের যচানখই ফু নট ওনে। ঈশ্বনরর যচানখ, “েড়” শেেে ও “যোট” শেেেগুশল সিান ভানে গুরুত্বপূ র্।ি
শযশন এই শেেনে যৎপর যে োনের “েড়” কাজ করার জনে আহ্বান করা হনেনে এোং োনের “যোট” কাজ করার জনে আহ্বান করা হনেনে, যারা উভে যেন
যানের আহ্বাননক পূ র্ি কনর। এই “েড়” ও “যোট” এনক অপনরর উপর শনভি র কনর। একটি েশে েেেি হে, যাহনল অপরটিও প্রভাশেয হনে োনক। একজন “েড়”
সু সিাচার প্রচারক শেশন যলানকনের শভনড়র সািনন প্রচার কনরন, শযশন যসই “যোট”, অজানা যটকশনশিোননর উপর শনভি রিীল শেশন সাউন্ড শসনেিনক প্রস্তুয
কনর। কী হনে েশে যসই যটকশনশিোন যার কাজটি করনয েেেি হে, অেো খারাপ ভানে কনর?
োই যহাক, আিানের সোই, যস “েড়” কাজ করার জনে অেো “যোট” কাজ করার জনে আহূ য হই, প্রশযকূলযার সম্মু খীন কনর োকনো ো আিানেরনক
ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূর্ি করা যেনক আটকানয পানর। যখন, িেযান আিানের োিা যেওোর যচষ্টা কনর োনয আিরা ঈশ্বনরর আহ্বাননক অনুিােন করনয না
পাশর। আিানের িনিে যকউ যকউ োরা উেেনির সানে ঈশ্বনরর পশরকল্পনানক অনু িােন করা শুরু কনরনে, যারা যকাননা না যকাননা ভানে আপস কনরনে এোং
যাাঁর পশরকল্পনানক অনুিােন করা েন্ধ কনর শেনেনে। আিরা যকাোও পনে যেনি শগনেশে। আিরা শেশেপ্ত হনে পড়নয পাশর, এোং ঈশ্বনরর রাজেনক অনু িােন
করার পশরেনযি , আিরা হেয আিানের িশি েোে করশে সাফলে, িন, অেো েেশিগয লেেগুশলনক অনুিােন করানয। আিানের িনিে যকউ যকউ এযটাই
দেনশিন জীেননর কানজর িনিে জজিশরয হনে পনড়নে যে স্বগীে আহ্বাননর প্রশয সাড়া শেনয আিরা অেনহলা কনরশে। ঈশ্বনরর োকে ো আিানের কানে
এনসশেল, স্বপ্ন ও েিিন ো পশেে আত্মা আিানের প্রোন কনর োনকন, যসইগুশলনক যকাোও যকানর্র িনিে সশরনে যরনখশে। যসইগুশলনক হে আিরা ভুনল
শগনেশে, অেো ইচ্ছাকৃয ভানে, অশেশ্বানসর কারনর্ যসইগুশলনক অেনহলা কনর এনসশে। এই পু স্তনকর উনেিে হল আিানেরনক উেীশপয কনর যযালা। এর
উনেিে হল আিানেরনক শকেু ফাাঁে সম্পনকি সােিান করা োর িনিে আিরা আটনক পড়নয পাশর, োনয পানে আিরা উত্তি েু নে লড়নয ও আিানের সািনন
রাখা যেৌড় সম্পূ র্ি করনয েেেি না হই।
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1. এই জগনের শচন্তা

যপ্রশরয যপৌনলর সানে অননক যলানকরা শেনলন োরা যার সানে কাজ কনরশেনলন অেো োরা যার পশরচেিার কানজ শনেু ি শেনলন, োনের নাি শযশন যার
শচঠিগুশলনয উনেখ কনরনেন। একজন েেশি আনেন, োর নাি যপৌল শযনটি আলাো আলাো স্থানন উনেখ কনরনেন। যপৌল েীিা-যক যার “সহকিী” েনল
আখোয কনরনেন শফলীিননর উনেনি যলখা শচঠিনয (শফলীিন 1:24) এোং কলসীেনের উনেনি শুনভচ্ছা পাোননার সিনে যার নাি উনেখ কনরশেনলন
(কলসীে 4:14)। শকন্তু, পনরর োর েখন যপৌল েীিার নাি উনেখ কনরন, এোং যসটাই শেল যার যিে োনরর িনযা উনেখ করা, শযশন শলনখনেন, “যকননা েীিা
এই েত্তিিান েু গ ভাল োসানয আিানক যোগ কশরোনে, এোং শেেলনীকীনয শগোনে” (2 যীিশেে 4:10)। কল্পনা করুন এিন একজন িানু ে যে যপৌনলর সানে
কাাঁনি-কাাঁি শিশলনে কাজ কনরনেন, এোং শেশন যপৌনলর সহকিী শেনলন, শযশন জগনযর দ্বারা এযটাই ভ্রান্ত হনে শগনেশেনলন যে শযশন পশরচেিার কাজ ও যপ্রশরযনক
যোগ কনরশেনলন এই জগনয যার শনজস্ব পশরকল্পনাগুশলনক অনুিােন করার জনে।
আিানের সোইনক আিানের হৃেেনক রো করনয হনে এই জগনযর আকেির্ ও শচন্তাগুশল যেনক। এক শেনক, জীেন অযেন্ত সহজ ও আরািোেক হনে উেনয
পানর, যে আিরা ভুনলই োই স্বগীে আহ্বাননক অনু িােন করার প্রনোজননক। অপর শেনক, জীেন আিানের অননক শকেু সিসো ও দুশিন্তা শেনে ভারাক্রান্ত কনর
যু লনয পানর যে আিরা আিানের প্রশযকূলযাগুশলনক অশযক্রি করার জনে এযটাই েেস্ত হনে পশড় ও সফল হই, যে আহ্বাননক অেনহলা কনর োশক। েীশু
েনলনেন, “শকন্তু সাংসানরর শচন্তা, িননর িাো ও অনোনে শেেনের অশভলাে শভযনর শগো ঐ োকে চাশপো রানখ, যাহানয যাহা ফলহীন হে” (িাকি 4:19)। এই
জগযনক - যার সিসো অেো আরািগুশলনক - যসই ঈশ্বনরর োকেনক চুশর কনর শননয যেনেন না ো ঈশ্বর আপনার জীেননর জনে েনলনেন!
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2. এক োাঁধন যা আিানের বেনধ রানে

েশেও এটা একটা অসািারর্ শেেে পশরোর ও েন্ধুনের সনে পাওো োরা আিানের ভানলাোনস ও আিানের েত্ন শননে োনক, অননকসিনে এই
োাঁিনগুশলই আিানের আেে কনর রানখ ও ঈশ্বনরর আহ্বাননক অনুিােন করা যেনক আটকাে। কযজন েুেক ও েুেযীরা, যানের িা ও োোর
আকাঙ্ক্ষানক পূ র্ি করনয শগনে, যানের স্বগীে আহ্বাননর সানে আপস কনরনে ও যসই সকল শেেেগুশলনক অনুিােন কনরনে ো ঈশ্বর কখনই
যানের জীেননর জনে রানখনশন। লূ ক শলশখয সু সিাচানর এই কোটি যলখা আনে, “আর এক জননক শযশন েশলনলন, আিার পিাৎ আইস। শকন্তু
যস কশহল, প্রভু, অনে আিার শপযার কের শেো আশসনয অনুিশয করুন। শযশন যাহানক েশলনলন, িৃ নযরাই আপন আপন িৃ যনের কের শেউক;
শকন্তু যুশি শগো ঈশ্বনরর রাজে য াের্া কর। আর এক জন কশহল, প্রভু, আশি আপনার পিাৎ োইে, শকন্তু অনে শনজ োটীর যলাকনের শনকনট
শেোে লইো আশসনয অনুিশয করুন। শকন্তু েীশু যাহানক কশহনলন, যে যকান েেশি লােনল হায শেো শপেনন শফশরো চাে, যস ঈশ্বনরর রানজের
উপনোগী নে” (লূ ক 9:59-62)।
ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করা যেন পশরোনরর অনে সকল োশেত্বভার পূ র্ি করার আনগ আনস। এটি োশেত্বহীন হওোর অেো পশরোরনক অেনহলা
করার যকাননা োড়পে নে। েরাং, প্রািানেগুশলনক কী ক্রনি সাজানচ্ছন, যসটা গুরুত্বপূ র্ি। প্রভুর প্রশয ও যাাঁর রানজের প্রশয আিানের অেীকার
প্রনযেক পাশেিে সম্পনকি র আনগ আনস। “েশে যকহ আিার শনকনট আইনস, আর আপন শপযা, িাযা, স্ত্রী সন্তানসন্তশয, ভ্রাযৃগর্, ও ভশগনীগর্নক
এিন শক, শনজ প্রার্নকও অশপ্রে জ্ঞান না কনর, যনে যস আিার শিেে হইনয পানর না” (লূক 14:26)। এিন যকাননা সম্পকি অেো েন্ধুত্ব রনেনে
ো আিানেরনক ঈশ্বনরর আহ্বাননক অনুিােন করা যেনক আটকানচ্ছ? হেয আিরা সঠিক ভানে শুরু কনরশেলাি, শকন্তু অজানন্তই, েীশু একটি শনম্ন
অোশিকার যপনেনেন অনোনে শকেু পাশেিে সম্পকি গুশলর যচনে। এখন সিে সেশকেু ঠিক কনর যনওোর! পাশেিে সম্পনকি র জনে আিরা ঈশ্বনরর
আহ্বাননক পশরযোগ করনয পাশর না।
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3. বেি যা শিশেল হনে পনেনে

েযি িানন ঈশ্বনরর প্রশয আপনার আনগে কযটা িশিিালী? আপশন শক ঈশ্বনরর গৃ নহর জনে ও ঈশ্বনরর শেেেগুশলর জনে উেেনি পশরপূ র্ি? েীশুর শেেনে যলখা
হনেনে: “কারর্ যযািার গৃ হশনশিত্তক উনেোগ আিানক োস কশরোনে” (গীযসাংশহযা 69:9; যোহন 2:17)। ঈশ্বরনক অনেের্ করা ও যাাঁনক যসো করা শক
আপনার কানে একটা সু শেিার শেেে এোং একটি অোশিকার নে? আপশন শক শুিু যখনই প্রােিনা কনরন েখন আপনার কানে সিে োনক, নাশক আপশন প্রােিনা
করার জনে সিে কনর যনন? আপশন শক িণ্ডলীনয োন একটি িিীে োশেত্ব পূ র্ি করার দ্বারা আপনার শেনেকনক সন্তুষ্ট করার জনে নাশক আপশন োন কারর্ এনয
আপশন আনি পান? গীযরচক এই কোটির িনিে শেনে যার হৃেেনক েেি কনরনেন, “সোপ্রভুর কানে আশি একটী শেেে োচ্ঞা কশরোশে, যাহারই অনেের্
কশরে, যেন জীেননর সিু েে শেন সোপ্রভুর গৃ নহ োস কশর, সোপ্রভুর যসৌিেিে যেশখোর ও যাাঁহার িশিনর অনু সন্ধান কশরোর জনে” (গীযসাংশহযা 27:4)। অেো
আশপ্নহেয েনলন যে আপশন প্রভুনক ভানলাোনসন, শকন্তু যসই আগুন আনগর িনযা আর যীব্র যনই! যে যপ্রি শিশেল হনে পনড়নে, যসই যপ্রি শুিু িাে
সু শেিাজনক কাজগুশলই করনে, যাাঁর আনেিগুশলনক নে। আপশন েশে শুিু িাে সু শেিাজনক ও আরািোেক শেেেগুশলনক কনরন এোং যানের আনেিগুশলনক
পালন না কনরন, যাহনল আপশন কখনই যাাঁর আহ্বাননক পূ র্ি করনয পারনেন না।
আিানের েশে ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করনয হে, যাহনল আিানেরনক সিস্ত হৃেে, প্রার্, িন ও িশি শেনে ঈশ্বরনক যপ্রি করনয হনে (িাকি 12:30)।
শননজনেরনক উেীশপয কনর যু লনয হনে োনয আিরা সম্পূ র্ি হৃেে শেনে যাাঁনক অনেের্ করনয পাশর। যাাঁনক সনেিাত্তি যেওোর জনে আিানের সনেিাত্তি
প্রনচষ্টা করনয হনে।
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4. গৃ হীে হওোর আকাঙ্খ্যা

সোই আিানেরনক প্রিাংসা করনে না, িাোশি যেনে না, অেো আিানের জীেনন ঈশ্বনরর আহ্বাননক অনু সরর্ করার জনে প্রিাংসা করনে না। আিরা েশে শুিু িাে
যলানকনের যচানখ গৃ হীয হওোর জনে জীেন োপন কশর, এিনশক োরা আিানের খু ে কানের, যাহনল আিরা হযাি হনো। যখন আিরা ঈশ্বরেত্ত কাজগুশল
করার জনে স্বািীন অনু ভূশয করনো না। আিানের অোশিকার যেন আিানের স্বগীে শপযানক সন্তুষ্ট করা হে। েীশু েনলনেন, “যযািরা শকরূনপ শেশ্বাস কশরনয
পার? যযািরা য পরস্পনরর শনকনট যগৌরে েহর্ কশরনযে, এোং একিাে ঈশ্বনরর শনকট হইনয যে যগৌরে আইনস, যাহার যচষ্টা কর না” (যোহন 5:41,44)।
অননক িানু নেরা যানের জীেনন ঈশ্বনরর আহ্বাননর সানে আপস কনর কারর্ যারা শননজনেরনক এিন এক অেস্থানন েসাে যেখানন যানেরনক যলানকনের অেো
সাংস্থানক সন্তুষ্ট করনয হে। সু যরাাং, ঈশ্বর েখন যানেরনক আহ্বান কনরন যকাননা নযু ন শকেু করার জনে, শকেু আলাো করার জনে, এিশিেু ো অননেরা যেনখ
অোক হনে, যখন যারা োিে হনে পা োড়ানয পানর না, কারর্ যারা প্রযোশখয হওোর ভে কনর। আিরা এখানন িূ খিযানক সিেিন করশে না, যেখানন আিরা
আিানের ইচ্ছািনযা কাজ কশর েখন ঈশ্বনরর যলানকরা যসই কাজগুশলনক যিনন যনে না। আিরা েলশে িানু নের প্রিাংসার আনগও ঈশ্বনরর প্রশয োিেযানক
রাখা। আপশন েযি িানন যকাোে আনেন? আপশন শক যসই িানু নের দৃশষ্টনয প্রিাংসা না যপনেই যসই সকল কাজ করনয সেি ো করার জনে ঈশ্বর আপনানক
আহ্বান কনরনেন?
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5. িানু নের পে অনু যােী করা

আিানের জীেননর উনেিে সম্পনকি আিানের শুিু িাে স্বগি যেনক শুননলই হনে না, শকন্তু আিানেরনক ঈশ্বনরর শননেি ি েহর্ করনয হনে যসই স্থানন যপৌাঁোননার
জনে। শননজনের পেশয দ্বারা আিরা কখনই একটি স্বগীে আহ্বাননক পূর্ি করনয পারে না। উভে আহ্বান এোং যসই আহ্বাননক পূ র্ি করার উপাে যেন ঈশ্বনরর
যেনক আনস। যপ্রশরয যপৌল শলনখনেন, “শকন্তু শেশন আিানক আিার িাযার গভি হইনয পৃ েক কশরোনেন, এোং আপন অনু েহ দ্বারা আহ্বান কশরোনেন, শযশন
েখন আপন পু েনক আিানয প্রকাি কশরোর সু োসনা কশরনলন, যেন আশি পরজাশযগনর্র িনিে যাাঁহার শেেনে সু সিাচার প্রচার কশর, যখন আশি ের্িােও
রিিাাংনসর সশহয পরািিি কশরলাি না” (গালাযীে 1:15-16)। যে শেেেগুশল আিরা কনর োশক ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করার জনে - যসইগুশল ঈশ্বর েত্ত িারর্া,
পেশয, অনু ষ্ঠান, ও যকৌিল, নাশক আিানের শনজস্ব শেেে? এইগুশল স্বগি যেনক আনস অেো িাাংস যেনক আনস? এইগুশলর শপেনন কী অশভপ্রাে লুশকনে
রনেনে? আিরা শক পশেে আত্মানক অনু সরর্ করশে নাশক যকাননা িানু েনক অনু করর্ করশে?
আিানেরনক আিানের িারর্াগুশলনক পশেে আত্মার পশরচালনার অিীনন সিপির্ করা উশচৎ। আিানের কানে যেন অেিেই উেেি োনক প্রভুর যসো করার জনে
ও যাাঁর রানজের জনে কাজ করার জনে, শকন্তু এই উেিনক আিরা যেন পশেে আত্মার পশরচালনার অিীনন সাঁনপ শেই। আিানের “োওো” উশচৎ এই কারনর্ নে
যে সোই “োনচ্ছ” েনল অেো যকউ আিানেরনক “যেনয” েনলনে েনল। আিানের “োওো” উশচৎ কারর্ ঈশ্বর আিানের পাোনচ্ছন, এোং আিানের যসই
স্থানন োওো উশচৎ যেখানন শযশন আিানের পাোনচ্ছন। ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করার চাশেকাঠি হল যাাঁর পশরচালনানক অনুসরর্ করা, পনের প্রনযেকটি িানপ।
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6. এক েে িূ লয

ঈশ্বনরর আহ্বান িূ লেশেহীন নে। অননক যোগস্বীকার, যাড়না এোং কষ্টনভানগর িনিে শেনে যেনয হনে, ঝুাঁ শক শননয হনে, এোং আরও অননক শকেু করনয হনে।
েীশু যাাঁনক অনু সরর্ করার িূ লে শেেনে শিো শেনেশেনলন। শযশন আিানেরনক িূলে গর্না করনয েনলশেনলন।
লূ ক 14:28-33
28 োস্তশেক দুগগ শনর্ম্গাণ কশরনে ইচ্ছা হইনল বোিানের িনধয বক অনে েশসো েযে শহসাে কশরো না বেশেনে, সিাপ্ত কশরোর সঙ্গশে োহার আনে
শক না?
29 শক জাশন শভশিিূ ল েসাইনল পর যশে বস সিাপ্ত কশরনে না পানর, েনে যে বলাক োহা বেশেনে, সকনল োহানক শেদ্রূপ কশরনে আরম্ভ কশরনে,
30 েশলনে, এ েযশি শনর্ম্গাণ কশরনে আরম্ভ কশরোশেল, শকন্তু সিাপ্ত কশরনে পাশরল না।
31 অেো বকান রাজা অনয রাজার সশহে যু নদ্ধ সিাঘাে কশরনে যাইোর সিনে অনে েশসো শেনেচনা কশরনেন না, শযশন শেিংিশে সহস্র সসনয
লইো আিার শেরুনদ্ধ আশসনেনেন, আশি েি সহস্র লইো শক োাঁহার সর্ম্ুেেিী হইনে পাশর?
32 যশে না পানরন, েনে িত্রু দূনর োশকনে শেশন দূে বেরণ কশরো সশির শনেি শজজ্ঞাসা কশরনেন।
33 ভাল, েদ্রূপ বোিানের িনধয বয বকহ আপনার সর্ব্গস্ব েযাগ না কনর, বস আিার শিেয হইনে পানর না।
েীশুনক অনু সরর্ করার জনে কী িূ লে শেনয লাগনে? সেশকেু ! েীশু েনলনেন যে আিানেরনক সেশকেু যোগ করার প্রনোজন আনে। “যোগ” করার অেি হল যে
আিরা এখন যসই শেেেটির িাশলক নই। ঈশ্বর িাশলক এোং আিানের কানে ো শকেু আনে, যসই শেনেই শযশন আিানেরনক যসই কাজটি করনয েলনয পানরন
ো শযশন করনয চান। আিানের কানে কী রনেনে অেো কযটা রনেনে গুরুত্বপূ র্ি নে। আিরা শক সে প্রভুর কানে শেনে শেনেশে? অেো আিানের জীেনন এখনও
শকেু শেেে আনে - সম্পশত্ত, পশরকল্পনা, স্বপ্ন, লেে, সম্পকি , অভোস—যেগুশল ঈশ্বর েশে যোগ করনয েনলন, পানি সশরনে রাখনয েনলন, যসটা োড়া কাজ
করনয েনলন, যাহনল আিানের জনে শক খু ে কঠিন হনে উেনে? ঈশ্বর শক আিানের টাকা-পেসার িাশলক নাশক আিরা একিাে িাশলক? ঈশ্বনরর কানে শক
স্বািীনযা আনে আিানের জীেনন কো েলার এোং আিানের টাকা শননে কী করনো যসটার শেেনে শননেি ি যেওোর? আিরা শক েীজ েপন করনয ইচ্ছু ক যেখানন
শযশন চান আিরা েীজ েপন কশর? আিরা কযটা যোগস্বীকার করশে যসটা নে, শকন্তু কী কী শেেে আিরা যোগ কশর না, যসটা শনিিারর্ করনে যে আিরা ঈশ্বনরর
আহ্বাননক পূ র্ি করনয পারে শক না। অনননক অননক শকেু যোগ কনরনে, শকন্তু সািানে যোট যোট শেেে রনেনে ো যারা যোগ কনরশন, এোং যসইগুশল যানেরনক
োিা শেনচ্ছ ঈশ্বনরর পূ র্িযাে প্রনেি করা যেনক, ো ঈশ্বর যানের জীেননর িনিে আহ্বান কনরনেন। যসই কনেকটি শেেেনক যোগ করার িূ লে োশক সে শেেেগুশলনক
যোগ করার িূ নলের যচনে অননক যেিী। শকন্তু সোপ্রভু যসটাই আিানের কাে যেনক চাইনেন! এই িূ লেটি শক অননক আপনার জনে? িনন রাখনেন আিানের
জীেনন ঈশ্বর শপযার স্বীকৃশয লাভ করার পু রস্কার আরও অননক যেিী িহান! আপশন শক িূ লে যেনেন আপনার জীেনন ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করার জনে?
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7. ভে—এক ভোনক িত্রু

অননক িানু নেরা যানের জীেনন ভনের কারনর্ ঈশ্বনরর আহ্বাননর সানে আপস কনর - েেেিযার ভে, ভশেেেনযর ভে, অভানের ভে, এোং িানু নের ভে। যারা
পা োশড়নে ঈশ্বনরর আহ্বানন এনগানে না কারর্ ভে যানেরনক আটনক যরনখনে। যকউ যকউ িনন করনয পানর, “ঈশ্বর চান আশি একটি শনশেি ষ্ট স্থানন োই ও
যসখানন একটি িণ্ডলী স্থাপন কশর, শকন্তু েশে আশি েেেি হই? িণ্ডলী েশে েৃ শে না পাে?” েেেিযার ভে যানেরনক পা োড়াননা যেনক আটনক রানখ। আিানেরনক
স্মরনর্ রাখনয হনে যে ঈশ্বর আিানের শেজেী কনরন (2 কশরন্থীে 2:14)। সু যরাাং, আিরা আিানের শনভি রযা ঈশ্বনরর উপর রাশখ। আিানেরনক ঈশ্বনরর দৃশষ্টনকার্
যেনক সাফলে ও েেেিযানক যেখনয হনে। সাফলে হল ঈশ্বনরর ইচ্ছানক করা ও শযশন আিানেরনক ো শকেু আনেি শেনেনেন যসইগুশলনক পূ র্ি করা। সাংখো,
আিরা কী অজিন করশে এোং আিানের খোশযর িনিে সাফলে লু শকনে যনই।
যকউ যকউ ভশেেেনযর ভনের দ্বারা আেে। যারা িনন কনর, “আশি েশে এখন ঈশ্বনরর ইচ্ছা অনু োেী কাজ কশর, যাহনল পনর কী হনে?” যারা ভে পাে কারর্
যারা ভশেেেযনক যেখনয পােনা। ঈশ্বর সেশকেু আিানেরনক একোনর যেখনয যেন না। শযশন আিানের পশরচালনা কনরন, এক-এক িাপ কনর। ঈশ্বর শুরু
যেনক যিে পেিন্ত জাননন। শযশন জাননন যে এর পর কী আসনে। আিানের শুিু যাাঁনক ভরসা করনয হনে ও আিানের েযি িান জীেননর পেিানে শযশন কী চান,
যসই অনু োেী কাজ করনয হনে। আিানের জনে পশরকল্পনা করা গুরুত্বপূ র্ি, শকন্তু যার যচনেও যেিী গুরুত্বপূ র্ি হল ঈশ্বনরর োিে হওো। অননক সিনে, ঈশ্বনরর
োকে এোং যাাঁর পেশননেি ি আিানের শচন্তাভােনা করা পশরকল্পনার িনিে খাপ খাে না। শকন্তু যেু ও আিানেরনক োিে হনয হনে!
যকউ যকউ অভানের ভনের দ্বারা আেে। যারা ভে পাে যে যানের দেশনক প্রনোজনগুশল শিটনে না েশে যারা ঈশ্বনরর আহ্বান অনু োেী কাজ কনর। েীশু
েনলনেন, “ঈশ্বনরনয শেশ্বাস কর” (িাকি 11:22)। ঈশ্বর যোগান যেওোর প্রশযজ্ঞা কনরনেন। যাাঁর োনকের উপর আপনার শেশ্বাস যেন হৃেে যেনক ভেনক দূর
কনর!
অননেরা িানু নের ভে দ্বারা আেে। যারা অনেনের দ্বারা ভীয হনে আনে - যলানকরা োরা যানের যাড়না করনয পানর, এোং অননক সিনে অনোনে
পশরচেিাকারীনের োাঁড়াও হনয পানর। োইনেল েনল, “যলাক-ভে ফাাঁেজনক; শকন্তু যে সোপ্রভুনয শেশ্বাস কনর, যস উনে স্থাশপয হইনে” (শহনযাপনেি 29:25)।
ঈশ্বনরর উপর শনভি র করার দ্বারা, আপশন ভনের শেরুনে পেনেপ শননয পারনেন ো আপনানক শপেনন যটনন যরনখনে। ঈশ্বর শেনহািূ েনক কী েনলশেনলন, যসটা
স্মরনর্ রাখনেন, “আশি শক যযািানক আজ্ঞা শেই নাই? যু শি েলোন হও ও সাহস কর, িহাভনে ভীয শক শনরাি হইও না; যকননা যু শি যে যকান স্থানন োও,
যসই স্থানন যযািার ঈশ্বর সোপ্রভু যযািার সহেত্তী” (শেনহািূ ে 1:9)। সোপ্রভুনয সাহসী হন। ঈশ্বনরনয আপনার শেশ্বাস যেন আপনানক যাাঁর আহ্বাননর প্রশয
োিে হনয স্বািীন কনর!!
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8. শসদ্ধান্ত আপনার

ঈশ্বনরর সানে আিানের গিনাগিননর একটা সু ির শেেে হল যে আিরা আিানের হৃেনের িনিে সোপ্রভুনক অনেের্ করার একটা উনেিে রাখনয
পাশর ও োস্তনে করনযও পাশর। আিরা অনু যাপ করনয পাশর ও পশরেশযি য হনয পাশর। ঈশ্বনরর সানে আিরা এশগনে চলনয পাশর। োস্তনে, আিানের
অেিেই এিন করনয হনে। শকন্তু, েখন আিরা ভুল শসোন্ত শননে শনই অেো আপস কনর শন, এোং সিসোে পশড়, যখনই ঈশ্বর আিানেরনক যের
কনর আননয সেি। গীযরচক েনলনেন, “শযশন শেনানির গত্তি হইনয, পিিে ভূশি হইনয, আিানক যু শলনলন, শযশন দিনলর উপনর আিার চরর্
রাশখনলন, আিার পােসঞ্চার দৃঢ় কশরনলন” (গীযসাংশহযা 40:2)। যে শেেেটি আিানের জনে করা গুরুত্বপূ র্ি, যা হল সযযার সানে আিানের
জীেননক শনরীের্ করা এোং প্রনোজনীে পশরেযি নগুশল করার জনে ঈশ্বনরর িশি েহর্ করা।
আপশন শক আপনার আহ্বাননর সানে আপস কনরনেন? আপশন শক ঈশ্বনরর আহ্বাননক সিস্ত হৃেে শেনে অনু িােন করনেন? েযি িানন আপনানক কী
কী পশরেযি ন করনয হনে োনয আপশন আপনার জীেনন ঈশ্বনরর আহ্বাননর সানে সম্পূ র্ি ভানে সাশরেে হনয পানরন?
আিানের কানে শসোন্ত রনেনে। আিরা জীেননর িনিে শেনে গিন করনয পাশর, উোর যপনয পাশর, শকন্তু যেু ও সিস্ত হৃেে শেনে ঈশ্বনরর আহ্বাননক
অনু িােন নাও করনয পাশর। আিরা স্বনগি চনল োনো, শকন্তু আিরা আিানের সনে অনন্তকানল যকাননা ফল শননে যেনয পারে না। অপর শেনক,
আিানের জীেনন ঈশ্বনরর আহ্বাননক অনেের্ করনয ও পূ র্ি করনয ো শকেু র প্রনোজন, যসইগুশল আিরা করনয পাশর। এই পৃ শেেীনয আিানের
যেনখ িূ খি িনন হনয পানর। শকন্তু, েখন আিরা স্বনগি যপৌাঁেনো এোং আিানের কাজগুশলনক আগুননর িনিে শেনে পরীো করা হনে, আিানের কানে
যসই ফল োকনে ো অনন্তকালীন োকনে। যপ্রশরয যপৌল যীিশেেনক এই েনল উৎসাহ ও শিো শেনেশেনলন, “যু শি আপনানক ঈশ্বনরর কানে
পরীোশসে যলাক যেখাইনয েত্ন কর; এিন কােিেকারী হও, োহার লজ্জা কশরোর প্রনোজন নাই, যে সনযের োকে েোেিরূনপ েেেহার কশরনয
জানন” (2 যীিশেে 2:15)। ঈশ্বনরর কানে পরীোশসে, কােিকারী যলাক প্রিাশর্য হওোর জনে ও লশজ্জয না হওোর জনে আিানের শকেু করর্ীে
আনে। সিে ও পশরশ্রনির প্রনোজন ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করার জনে শননজনক প্রস্তুয করনয। যোগস্বীকার ও প্রশযকূলযার সম্মু খীন হনয হনে।
শকন্তু আিরা যেন আিানের সনেিাত্তি প্রনচষ্টা কশর।
এই অশন্তি সিনে, ঈশ্বর যসই সকল পু রুে ও িশহলানের খুাঁ জনেন োরা ১০০% যাাঁর আহ্বাননর প্রশয অেীকারেে োকনে। যাাঁর যসই সকল যলানকনের
প্রনোজন োরা সম্পূ র্ি ভানে যাাঁর কানে শেক্রে হনে শগনেনে - এিন যলানকরা োরা আপস করনে না।
আিরা আপনানক যপ্রশরয যপৌনলর এই কোগুশল দ্বারা উৎসাশহয করনয চাই:
শিশলপীে 3:12-14
12 আশি বয এেন পাইোশে, শকম্বা এেন শসদ্ধ হইোশে, োহা নে; শকন্তু যাহার শনশিি খ্রীষ্ট যীশু কিৃগক ধৃ ে হইোশে, বকান ক্রনি োহা
ধশরোর বচষ্টাে বেৌশেনেশে।
13 ভ্রােৃগণ, আশি বয োহা ধাশরোশে, আপনার শেেনে এিন শেচার কশর না; শকন্তু একটী কাজ কশর, পশ্চাৎ শিে শেেে সকল ভুশলো
শগো সর্ম্ুেি শেেনের বচষ্টাে একাে হইো
14 লনযযর অশভিু নে বেৌশেনে বেৌশেনে আশি খ্রীষ্ট যীশুনে ঈশ্বনরর কৃে ঊদ্ধগশেকি আহ্বাননর পণ পাইোর জনয যত্ন কশরনেশে।
যলনগ োকুন ও যসই শেেেটিনক িনর োকুন যেটার জনে েীশু আপনানক িনরনেন। যেৌনড়র যিে সীিা পেিন্ত যলনগ োকুন। আপনার স্বগীে আহ্বাননর
প্রশয যলনগ োকুন। এর জনে পশরশ্রি প্রনোজন, শকন্তু এর জনে পশরশ্রি করা যজনযই পানর! ঈশ্বর আপনার জীেনন যে আহ্বান যরনখনেন, যসটানয
যকাননা আপস করনেন না!!
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অল শপপলস চানচগর সানে অিংিীোশরত্ব করুন
অল শপপলস চাচি একটি স্থানীে িণ্ডলী রূনপ সিে ভারযেেি জু নড় পশরচেিা কনর োনক, শেনিে ভানে উত্তর ভারনয, যেখানন আিরা শেনিে ভানে লেে যকন্দ্র
কশর (ক) যনযানের িশিেুি করা, (খ) পশরচেিার জনে েু েক-েু েযীনের দযশর করা এোং (গ) খ্রীনষ্টর যেহনক যগাঁনে যযালা। েু েক-েু েযীনের জনে শেশভন্ন প্রশিের্
যসশিনার, এোং খ্রীশষ্টে যনযানের জনে অশিনেিন সিস্ত েের জু নড় আনোজন করা হনে োনক। এ োড়াও, ইাংরাশজনয ও অনোনে ভারযীে ভাোে কনেক হাজার
পু স্তক শেনািূ নলে শেযরর্ করা হনে োনক শেশ্বাসীনের োনকে ও আত্মাে দযশর করার উনেিে শননে।
আিরা আপনানক আশেিক ভানে অাংিীোশরত্ব করার জনে আহ্বান জানাই। আপনারা আিানের একোর োন করনয পানরন অেো িাশসক ভানে অেি োন কনর
সাহােে করনয পানরন। আপনারা যে পশরিানর্র অেি আিানের পাোন, যসটা সিে যেি জু নড় পশরচেিা কানজ েেেহৃয হনে ও আিরা অশযিে কৃযজ্ঞ োকনো
আপনার সাহানেের জনে।
আপনারা আপনানের উপহার এই নানি যচক/েোাংক ড্রাফনটর দ্বারা পাোনয পানরন “All Peoples Church, Bangalore” এোং আিানের কােিালনের
ঠিকানাে পাোনয পানরন। অেো, আপশন সরাসশর েোাংক ট্রান্সফানরর িািেনি োন করনয পানরন। আিানের েোাংক একাউন্ট শননচ যেওো 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 েহ কনর লেে রাখনেন: অল শপপলস চাচি শুিু িাে যকাননা ভারযীে েোাংক যেনকই অেি েহর্ করনয পানর। েখন আপশন োন করনেন, েশে চান, যাহনল
আপশন উনেখ করনয পানরন যে আিানের পশরচেিার যকান শনশেি ষ্ট যেনের জনে আপশন োন করনেন। অশযশরি যনেের জনে এই ওনেেসাইট যেখু ন:
apcwo.org/give
এ োড়াও, আিানের জনে ও আিানের পশরচেিার জনে েখনই সম্ভে, প্রােিনা করনয স্মরনর্ রাখনেন।
ধনযোে ও ঈশ্বর আপনানক আিীেগ াে করুন!

শেনািূ নলয বয পু স্তকগুশল উপলব্ধ আনে
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

উপনরর পু স্তকগুশলর PDF সাংস্করর্ শেনািূ নলে চানচির ওনেেসাইট যেনক ডাউননলাড করনয পারনেন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুশলর িনিে
অননকগুশল অনোনে ভাোনযও উপলি। আপনার শেনািূ নলে পু স্তকটি লাভ করার জনে, এই ইনিইল ঠিকানাে শলখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুিু িাে PDF সাংস্করর্ উপলি।
এ োড়াও, শেনািূ নলে অশডও ও শভশডও-যয প্রচার যিানার জনে, প্রচানরর টীকা, এোং আরও অনোনে উপাোন লাভ করার জনে আিানের ওনেেসাইট যেখু ন:
apcwo.org/sermons

এর সম্বনি একটা ভূশিকা
All Peoples Church (APC) যয, আিানের েিিন হল যেোলু রু িহনর একটা লেন ও যজোশযর নোে হনয এোং সিু েে ভারযেনেি ও পৃ শেেীর অনোনে
যেনি একটা রে হনয।
APC যয, পশেে আত্মার অশভনেক ও প্রকাি সহকানর সম্পূ র্ি এোং আনপাসহীন ঈশ্বনরর োকে উপস্থাপনা করার জনে সিশপিয। আিরা শেশ্বাস কশর যে ভানলা
সেীয, সৃ জনিীল উপস্থাপনা, অসািারর্ এনপানলানজটিক্স, সিসািশেক পশরচেিার পেশয, আিু শনক প্রেু শি, ইযোশে, যকান শকেু ই পশেে আত্মার েরোন, আিেি
কাজ, শচহ্ন সহকানর ঈশ্বনরর োকে প্রচার করানক প্রশযস্থাপন করনয পানর না (১ কশরন্থীে ২:৪,৫; ইব্রীে ২:৩,৪)। আিানের যকন্দ্র স্থান হল েীশু, আিানের
শেেেেস্তু হল ঈশ্বনরর োকে, আিানের পেশয হল পশেে আত্মার িশি, আিানের আকাঙ্ক্ষা হল িানু নেরা, এোং আিানের লেে হল খ্রীনষ্টর িনযা পশরপক্কযা।
যেোলু রুনয আিানের প্রিান কােিালে োকা সনেও, ভারযেনেির শেশভন্ন স্থানন All Peoples Church এর অননক িণ্ডলী স্থাশপয আনে। All Peoples
Church এর িণ্ডলীর যাশলকা এোং যোগানোগ নম্বর যপনয যগনল, আিানের ওনেেসাইনট www.apcwo.org/locations যেখু ন, অেো
contact@apcwo.org এ ই-নিইল পাোন।

আপশন শক বসই ঈশ্বরনক জাননন শযশন আপনানক বেি কনরন?
প্রাে ২০০০ েের আনগ, ঈশ্বর িানে রূপ িারন কনর এই পৃ শেেীনয এনসশেনলন। যাাঁর নাি হল েীশু। শযশন একটা শনষ্পাপ জীেন োপন কনরশেনলন। যেনহযু েীশু
িানে রূনপ ঈশ্বর শেনলন, শযশন ো শকেু েনলনে ও কনরনেন, যার দ্বারা শযশন ঈশ্বরনক আিানের কানে প্রকাি কনরনেন। যে কোগুশল শযশন েনলশেনলন,
যসইগুশল ঈশ্বনরর কো। শযশন যে কাজগুশল সািন কনরশেনলন, যসইগুশল ঈশ্বনরর কাজ। এই পৃ শেেীনয েীশু অননক আিেি কাজ সািন কনরশেনলন। শযশন
অসু স্থনের ও পীশড়যনের সু স্থ কনরশেনলন। শযশন অন্ধ িানু েনের দৃশষ্টোন কনরশেনলন, োরা শুননয যপয না, শযশন যানের শ্রের্ িশি শফশরনে শেনেশেনলন,
খঞ্জনের চলনয সাহােে কনরশেনলন এোং প্রনযেক িরনর্র অসুস্থযা ও েোশি সু স্থ কনরশেনলন। আিেি ভানে কনেকটি রুটি শেনে শযশন অননক েুশিয েেশিনের
খােে যোগান শেনেশেনলন, ঝড় োশিনেশেনলন এোং অননক আিেি কাজ কনরশেনলন।
এই সকল শকেু আিানের কানে েকাি কনর বয ঈশ্বর উিি, শযশন চান বয বলানকরা বযন সু ি হে, সম্পূ ণগ হে, স্বািযকর হে এেিং েু িী
োনক। ঈশ্বর োর বলানকনের েনোজন বিটানে চান।
যাহনল যকনই ো ঈশ্বর একটা িানে রূপ িারর্ কনর আিানের এই পৃ শেেীনয এনসশেনলন? েীশু যকন এনসশেনলন?
আিরা সকনল পাপ কনরশে এোং যসই সকল কাজ কনরশে ো আিানের সৃ শষ্টকযি া ঈশ্বনরর কানে অেহর্ীে। পানপর পশরর্াি আনে। পাপ হল ঈশ্বর
এোং আিানের িানঝ একটা দুনভি েে প্রাচীর। পাপ আিানের ঈশ্বর যেনক পৃ েক কনর যরনখনে। এটা আিানের সৃ শষ্টকযি ানক জাননয ও যাাঁর সানে একটা অেিপূর্ি
সম্পকি স্থাপন করনয োাঁিা যেে। সু যরাাং, আিানের অনননকই এই িূ নে স্থানটি অনোনে শেেে শেনে পূ র্ি করার যচষ্টা কশর।
পানপর আরও একটা পশরর্াি হল ঈশ্বনরর যেনক অনন্তকানলর জনে পৃ েক হনে োওো। ঈশ্বনরর আোলনয, পানপর যেযন িৃ যুে। িৃ যুে হল নরনক
োওোর দ্বারা ঈশ্বনরর যেনক শচরকানলর জনে পৃ েক হনে োওো।
শকন্তু, আিানের জনে একটা সু সাংোে আনে যে আিরা পাপ যেনক িু শি যপনয পাশর এোং ঈশ্বনরর সানে পু নরাে সম্পকি স্থাপন করনয পাশর।
োইনেল েনল, “বকননা পানপর বেেন িৃ েুয; শকন্তু ঈশ্বনরর অনু েহ-োন আিানের েভু যীশু খ্রীনষ্টনে অনন্ত জীেন” (নরািীে ৬:২৩) েীশু যাাঁর ক্রুশিে
িৃ যুে দ্বারা সিস্ত পৃ শেেীর পানপর িূ লে পশরনিাি কনর শেনলন। যারপর, শযন শেন পর শযশন আোর যোঁনচ উেনলন, শযশন শননজনক জীশেয অেস্থানে অননক িানু নের
কানে যেখা শেনলন এোং যারপর শযশন স্বনগি চনল যগনলন।
ঈশ্বর যপ্রনির ও েোর ঈশ্বর। শযশন চান না যে একটা িানু েও নরনক িাশস্ত না পাক। এোং যসই কারনর্, শযশন এনসশেনলন, োনয শযশন সিু েে
িানেজাশযর জনে পাপ যেনক ও পানপর পশরর্াি যেনক িু শি পাওোর একটা পে প্রস্তুয করনয পানরন। শযশন পাপীনের উোর করনয এনসশেনলন – আপনার
এোং আিার িনযা িানু েনের পাপ যেনক ও অনন্তকালীন িৃ যুে যেনক উোর করনয এনসশেনলন।
পানপর এই েিানক শেনািূ নলে েহর্ করনয যগনল, োইনেল আিানের েনল যে আিানের একটা কাজ করনয হনে – প্রভু েীশু খ্রীষ্ট ক্রুনির উপর
কী কনরশেনলন যা স্বীকার করা এোং যাাঁনকই সিস্ত অন্তঃকরর্ শেনে শেশ্বাস করা।
“...বয বকহ োাঁহানে শেশ্বাস কনর, বস োাঁহার নানির গুনণ পাপনিাচন োপ্ত হে” (নপ্রশরয ১০:৪৩)।
“কারণ েু শি যশে ‘িু নে’ যীশুনক েভু েশলো স্বীকার কর, এেিং ‘হৃেনে’ শেশ্বাস কর বয, ঈশ্বর োাঁহানক িৃ েগনণর িধয হইনে উত্থাপন
কশরোনেন, েনে পশরত্রাণ পাইনে” (নরািীে ১০:৯)।
আপশন েশে প্রভু েীশু খ্রীষ্টনক শেশ্বাস কনরন, যাহনল আপশনও আপনার পানপর েিা লাভ করনয পানরন ও শুশচকৃয হনয পানরন।
শনম্নশলশখয একটা সহজ প্রােিনা যলখা আনে ো আপনানক প্রভু েীশু খ্রীনষ্টর উপর শেশ্বাস করার শযশন ক্রুনির উপর কী কনরনেন, যসটা সম্বন্ধীে
একটা শসোন্ত শননয সাহােে করনে। এই প্রােিনাটি েীশুর শেেনে আপনার অেীকারনক েেি করনয ও পাপ যেনক েিা ও শুশচকরর্ লাভ করনয সাহােে করনে।
এই প্রােিনাটি একটা রূপনরখা। এই প্রােিনাটি আপশন আপনার শননজর ভাোনযও করনয পানরন।

শপ্রে প্রভু েীশু, আজ আশি েু ঝনয যপনরশে যে যু শি আিার জনে ক্রুনির উপর কী সািন কনরনো। যু শি আিার জনে িারা শগনেশেনল, যু শি যযািার
েহুিূ লে রি আিার জনে ঝশরনেশেনল এোং আিার পানপর িূ লে শিটিনে শেনেশেনল, োনয আশি েিা লাভ করনয পাশর। োইনেল আিানক েনল যে যে যকউ
যযািার উপর শেশ্বাস করনে, যস যার পানপর েিা লাভ করনে।
আজ, আশি যযািানক শেশ্বাস করার এোং যু শি আিার জনে কী কনরনো, যা েহর্ করার একটা শসোন্ত শনই, এোং শেশ্বাস কশর যে যু শি আিার জনে
ক্রুনি িারা শগনেশেনল এোং আোর িৃ যুে যেনক যোঁনচ উনেশেনল। আশি শেশ্বাস কশর যে আশি আিার উত্তি কাজ দ্বারা শননজনক উোর করনয পারে না, অেো
অনে যকান িানু েও আিানক উোর করনয পারনে না। আশি আিার পানপর েিা অজিন করনয পাশর না।
আজ, আশি আিার হৃেনে শেশ্বাস কশর এোং আিার িু নখ স্বীকার কশর যে যু শি আিার জনে িারা শগনেশেনল, যু শি আিার পানপর িূ লে শিটিনেশেনল,
যু শি িৃ যগর্নের িনিে যেনক যোঁনচ উনেশেনল, এোং যযািার উপর শেশ্বাস করার িনিে শেনে, আশি আিার পানপর েিা ও শুশচকরন লাভ কশর।
েীশু যযািানক িনেোে। আিানক সাহােে কর যেন আশি যযািানক যপ্রি করনয পাশর, যযািানক আরও জাননয পাশর এোং যযািার প্রশয শেশ্বস্ত
োকনয পাশর। আনিন।
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All Peoples Church োইনেল কনলজ এোং পশরচেিা প্রশিের্ যকন্দ্র (APC-BC), ো যেোলু রুনয অেশস্থয, আত্মাে পশরপূ র্ি, অশভশেি এোং পশেে
আত্মার িশিনয অনলৌশকক ভানে পশরচেিা করার েিযা প্রোন করার িনিে শেনে প্রশিের্ যেে, এোং যার সানে শনরািে ঈশ্বনরর োকে যিখাননা হে। আিরা
পশরচেিার জনে একটা েেশিনক সম্পূ র্ি ভানে গেন করানয শেশ্বাস কশর, যেখানন আিরা একটি ঐশ্বশরক চশরনে, ঈশ্বনরর োনকে গভীনর প্রনেি করা, এোং আিেি
কাজ ও শচহ্ন কাজ দ্বারা পশরচেিা করাে যজার শেই - ো প্রভুর সানে একটা শনষ্ট সম্পকি যেনক উত্থাশপয হে।
APC-BC যয, শনরািে োকে যিখাননার সানে সানে আিরা ঈশ্বনরর যপ্রিনক কানজ প্রকাশিয করার উপর গুরুত্ব শেই, পশেে আত্মার অশভনেক ও উপশস্থশয
এোং ঈশ্বনরর কানজর অনলৌশকক কানজর উপর গুরুত্ব শেই। অননক েু েক েুেযীরা প্রশিশেয হনে ঈশ্বনরর আহ্বান পূ র্ি করার জনে যপ্রশরয হনেনে।
শনম্নশলশখয কােিক্রিগুশল আিরা প্রোন কশরঃ
এক েেনরর Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই েেনরর Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
শযন েেনরর Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তানহর পাাঁচ শেন ক্লাস যনওো হে, বসািোর বেনক শুক্রুোর, সকাল ৯ টা বেনক দুপু র ১টা পযগ ন্ত। কিিজীেী যলানকরা, গৃ হেিূ রা এই যকাসিগুশল করনয
পানর, এোং দুপু র ১টার পর যানের প্রশযশেননর কাজকিি করনয পানর। আলাো হনেনলর েেেস্থা আনে যসই সকল শিোেীনের জনে, োরা যসই স্থানন যেনক
এই যকাসিগুশল করনয চাে। শিোেীরা শেশভন্ন যেনে পশরচেিার জনে অাংিেহর্ কনর, শেনিে যসশিনানর, প্রােিনা ও আরািনার সিনে অাংিেহর্ কনর প্রশযশেন
দুপু র ২ যটা যেনক শেকাল ৫টা পেিন্ত। দুপু নরর অশিনেিনগুশল যানের জনে অশনোেি নে, োরা অনোনে কাজ কনর। প্রনযেক শিোেীনের যকান না যকান স্থানীে
িণ্ডলীনয যসোকানজর জনে উৎসাশহয করা হে।
কনলনজর সম্বনন্ধ, পােেক্রনির সম্বনন্ধ, যোগেযা, িূ লে সম্বনন্ধ আরও শেস্তাশরয ভানে জাননয যগনল apcbiblecollege.org ওনেেসাইনট োন।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

আপনানক “েড়” অেো “যোট” শেেে করার জনে আহ্বান করা যহাক না যকন,
আপশন প্রশযকূলযার সম্মু খীন হনেন ো আপনানক ঈশ্বনরর আহ্বাননক পূ র্ি করা যেনক আটকানয
পানর। আপশন শেশেপ্ত হনয পানরন, জীেননর দেনশিন শেেনে জজিশরয হনে পড়নয পানরন
অেো আপনার িশি সাফলে, িন অেো েেশিগয লেেগুশলনক অনু িােন করানয েোে করনয
পানরন। ঈশ্বনরর োকে, স্বপ্ন ও েিিন ো পশেে আত্মা আপনানক শেনেনেন, যসইগুশলনক আপশন
হেয একটা যকানন সশরনে যরনখনেন।
এই পু স্তকটি আপনানক উেীশপয করনে এোং যসই ফাাঁেগুশলর শেেনে সােিান কনর যেনে োর
িনিে আপশন আটনক পড়নয পানরন। উত্তি েু নে লড়াই করুন এোং যসই যেৌড়নক সম্পন্ন
করুন ো আপনার সািনন রাখা হনেনে।
আশিস রাইচুর
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