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আশা হারাবেন না

1. জীেন সেসময় সহজ হয় না

আমরা সোই অবনক স্বপ্ন, লক্ষ্য, ও আকাঙ্ক্ষা ননবে জীেন যাত্রা শুরু কবর থানক। অবনক উবেজনা ও উৎসাবহর সাবথ আমরা কী করবে চাই, ককাথাে কযবে
চাই, ও জীেবন কী হবে চাই, কসই ননবে অবনক পনরকল্পনা কবর থানক। নকন্তু ককাথাে আমাবের এই যাত্রাপবথ আমরা নননিে কয ককাবনা না ককাবনা ঝবের
সম্মু খীন হবো। জীেন সেসমে সহজ হে না! আমরা প্রােই আশা কবর থানক কয আমাবের জীেনটি একটি গবল্পর েইবের মে সরল হবে, নকন্তু সেসমে কসইরূপ
হে না! অপ্রেযানশে প্রনেকূলো, কঠিন পনরনিনে আমাবের পবথ সামবন এবস োাঁোে। এই সমেগুনলবেই আমাবের লক্ষ্য ও স্বপ্ন কযন মবন হে হাে কথবক
কেনরবে যাবে। অবনকসমবে, আমরা ননবজবের এমন পনরনিনের মাঝখাবন পাই, কযটা সম্পূ র্ণ আশাহীন মবন হে। আমরা আশা হানরবে কেলার মু বখ োাঁনেবে
থানক। আমরা প্রাে হাল কেবে নেই। আমরা নচন্তা করবে শুরু কনর, “আনম কখনই এটা সম্পন্ন করবে পারে না” অথো “আনম কখনই আমার লবক্ষ্য কপ াঁেবে
পারে না”। লবক্ষ্য কপ াঁোবনার নেষবে আমরা হোশ হবে পনর।
অবনকসমবে, জীেবন অপ্রেযানশে কমাে আবস ও পনরনিনে এবস োাঁোে, যার জনয আমরা সম্পূ র্ণ ভাবে অপ্রস্তুে থানক। আমরা পবথর কশবষ ননবজবের পাই,
কযখান কথবক নেবর আসার ককাবনা সম্ভােনা কেখবে পাওো যাে না। আপনাবের মবযয অবনবকই, যারা এই পু স্তকটি পেবেন, হেে ককাবনা আশাহীন পনরনিনের
মাঝখাবন রবেবেন। হবে পাবর কসটা আপনার চাকরী সংক্রান্ত, অথো কপশা, নশক্ষ্া, োনে, নেোহ, অথো পনরোর সংক্রান্ত। জীেবন অবনক নকেু ই সমসযাজনক
হবে পাবর। নকন্তু আনম আপনাবক এই েবল উৎসানহে করবে চাই কয োইবেবলর ঈশ্বর মৃ েবেরবকও জীেন োন করার নেষবে েক্ষ্ - এমননক কসই পনরনিনে ও
পনরবেশবক যা মৃ ে ও আশাহীন মবন হবে থাবক। নেনন আশাহীন পনরনিনেবক পাবে কেওোর কক্ষ্বত্র েক্ষ্। আবমন! আপনার পাবশ যনে নেনন থাবকন, োহবল
আপনন আশাহীন পনরনিনেবেও আশা করবে পাবরন। এমননক যখন সেনকেু আশাহীন মবন হে, েখনও আপনন একজন নেজেী হবে পাবরন। এই পু স্তকটি
সহজ ও সরল উৎসাহমূলক কথা ননবে আবস এেং আশা না হারাবনার জনয আমাবের ননবেণ শ নেবে থাবক।

আিা ধবর রাখার গুরুত্ব
আশা যবর রাখা অেযন্ত গুরুত্বপূ র্ণ। “আশা” েলবে আমরা েু নঝ প্রেীক্ষ্া, প্রেযাশা, এমন এক যার অবপক্ষ্াে আমরা থানক, একটি আকাঙ্ক্ষা, একটি স্বপ্ন, অথো
ককাবনা লক্ষ্য। খ্রীনিে জীেবনর একটি গুরুত্বপূ র্ণ নেক হল প্রেযাশা। োইবেল নেনটি নেষবের উবেখ কবর যা আমাবের খ্রীনিে জীেবনর চলার পবথ গুরুত্বপূ র্ণ োবের মবযয একটি হল প্রেযাশা।
1 কশরন্থীয় 13:13
আর এখন শেশ্বাস, প্রত্যািা, দপ্রম এই শত্নটি আবে, আর ইহাবের মবধয দপ্রমই দেষ্ঠ।
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2. প্রত্যািা - আমাবের খ্রীশিয় জীেবনর একটি অপশরহার্য অংি

নেশ্বাসী নহবসবে, আমরা অবনক নেষবের প্রেযাশা কবর থানক যা পূ র্ণ হওো এখনও পযণন্ত োনক আবে।

অনন্ত জীেবনর প্রত্যািা
ত্ীত্ 1:2
দর্ সত্য দসই অনন্ত জীেবনর আিার্ু ক্ত, র্াহা শমথ্যাকথ্বন অসমথ্য ঈশ্বর অশত্ পূ েযকাবল প্রশত্জ্ঞা কশরয়াশেবলন।

আমরা অনন্ত জীেবনর প্রেযাশা কনর। যনেও ো আত্মাে আমরা কসই অনন্ত জীেন লাভ কবরনে, নকন্তু এটা এমন একটা জীেন যার অবপক্ষ্াে আমরা রবেনে।

দ ৌরবের আিা
কলসীয় 1:27
কারণ পরজাশত্ বণর মবধয দসই শন ূ ঢ়ত্বের দ ৌরে-ধন শক, ত্াহা পশেত্র ণবক জ্ঞাত্ কশরবত্ ঈশ্ববরর োসনা হইল; ত্াহা দত্ামাবের মধযেত্ী খ্রীি, দ ৌরবের
আিা।

আমাবের মবযয খ্রীি হবলন কগ রবের আশা। নেনন হবলন ভনেষযবের জগবের আমাবের জীেবনর আশা, এমন একটা জগে যা েেণ মাবনর জগবের কথবক
অবনক কেশী উেম। আমরা ঈশ্ববরর সাবথ, স্ববগণ োাঁর উপনিনেবে আমাবের সমে অনেোনহে করার অবপক্ষ্াে আনে।

পশরত্রাবণর আিা
1 শথ্ষলনীকীয় 5:8
শকন্তু আমরা শেেবসর েশলয়া আইস, শমত্াচারী হই, শেশ্বাস ও দপ্রমরূপ েু কপাটা পশর, এেং পশরত্রাবণর আিারূপ শিরস্ত্রাণ মস্তবক শেই।
1 শপত্র 1:7-9
7 দর্ সু েণয নশ্বর হইবলও অশি দ্বারা পরীশিত্ হয়, ত্াহা অবপিাও মহামূ লয, দত্ামাবের শেশ্বাবসর পরীিাশসদ্ধত্া র্ীশু খ্রীবির প্রকািকাবল প্রিংসা, দ ৌরে ও
সমােরজনক হইয়া প্রত্যি হয়।
8 দত্ামরা ত্াাঁহাবক না দেশখয়াও দপ্রম কশরবত্ে; এখন দেশখবত্ পাইবত্ে না, ত্থ্াশপ ত্াাঁহাবত্ শেশ্বাস কশরয়া অশনেয চনীয় ও দ ৌরের্ু ক্ত আনবে উল্লাস কশরবত্ে,
9 এেং দত্ামাবের শেশ্বাবসর পশরণাম, অথ্য াৎ আত্মার পশরত্রাণ প্রাপ্ত হইবত্ে।

যনেও পনরত্রার্ এখনই শুরু হে, আমাবের পনরত্রাবর্র একটি অংশ আবে যার অবপক্ষ্াে আমরা আনে।

খ্রীবির শদ্বত্ীয় আ মবনর আিা
ত্ীত্ 2:13
এেং পরমধনয আিাশসশদ্ধর জনয, এেং মহান ঈশ্বর ও আমাবের ত্রাণকত্য া র্ীশু খ্রীবির প্রত্াবপর প্রকাি প্রাশপ্তর জনয অবপিা কশর।
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পু নরুত্থাবনর প্রত্যািা
দপ্রশরত 24:15
আর ইহারাও দর্মন প্রত্ীিা কশরয়া থ্াবক, দসইরূপ আশম ঈশ্ববর এই প্রত্যািা কশরবত্শে দর্, ধাশময ক অধাশময ক উিয় প্রকার দলাবকর পু নরুত্থান হইবে।
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3. প্রত্যািার গুরুত্ব

আমাবের প্রনেনেবনর জীেবন প্রেযাশা যবর রাখা অেযন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কযন এমন মানু ষ হবে উঠি যাবের মবযয প্রেযাশা প্রচুর পনরমাবর্ রবেবে, এমননক
আশাহীন পনরনিনের মাঝখাবনও। প্রেযাশা যবর রাখা ককন গুরুত্বপূর্ণ, োর অবনকগুনল কারর্ রবেবে।

শেলশিত্ প্রত্যািা আমাবের অিযন্তরীণ মানু ষবক দুেয ল কবর দত্াবল
শহবত্াপবেি 13:12
আিাশসশদ্ধর শেলি হৃেবয়র পীড়াজনক; শকন্তু মবনাোসনার শসশদ্ধ জীেনেৃ ি।

অবনকসমবে, প্রেযানশে নেষেগুনলবক লাভ করার কক্ষ্বত্র নেলম্ব হে। আমরা ককাবনা একটা নেষেবক একটি নননেণ ি েেবরর মবযয লাভ করার
প্রেযাশা কনর, নকন্তু কসই েেবরর কশবষও কসটা ঘবট না। আমরা ননবজবের েনল কয এটা হেে পবরর েেবর ঘটবে, নকন্তু কসটাও পূ র্ণ না হবে পাবর।
প্রেযানশে নেষেগুনল যে কেশী নেলম্ব হবে থাবক, েেই কযন আমাবের অভযন্তরীর্ েযনিটি সম্পূ র্ণ ভাবে আশাহীন ও দুেণল হবে পবর। অপর
নেবক, আমাবের প্রেযাশার নেষেেস্তু যখন এবস কপ াঁবোে, েখন কযন কসটা আমাবের কাবে একটি জীেন েৃ বক্ষ্র মে অনু ভূনে নেবে থাবক। এটি
আমাবের শনিযুি কবর ও সবেজ কবর। আমরা সবেজ অনুভে কনর। আমাবের নেশ্বাস অবনক উঁচুবে ওবে। আমরা অনুপ্রানর্ে হই ও এনগবে
চলবে পানর।

প্রত্যািা হল আমাবের প্রাবণর একটি দনাঙ্গর
ইব্রীয় 6:19
আমাবের দসই প্রত্যািা আবে, ত্াহা প্রাবণর দনাঙ্গরস্বরূপ…

প্রেযাশা হল আমাবের প্রাবর্র কনাঙ্গর। “প্রার্” শব্দটি আমাবের মন, ইো, ও আবেগবক কোঝাে। জাহাজ কথবক কনাঙ্গর কেলার একটি দৃশয এখাবন
েযেহার করা হবেবে, যার দ্বারা প্রেযাশার সাবথ আমাবের প্রাবর্র সম্পকণ টিবক েযাখযা করা হবেবে। যখন কনাঙ্গর জবলর মবযয কেলা হে, েখন
ঝবের মাবঝও একটা নিরো ননবে আবস। োইবেল েবল কয প্রেযাশা হল আমাবের প্রাবর্র কনাঙ্গর। এর অথণ, আমার কাবে যনে প্রেযাশা না থাবক,
োহবল আমার প্রার্ - আমার মন, আবেগ, ও েু নি - কসই নিরো ও শনি লাভ করবে না যা ঝবের মাবঝ প্রবোজন। মানুষ যখন সম্পূ র্ণ ভাবে
প্রেযাশা হানরবে কেবল, েখন জীেবনর ঝেগুনলবক োবের উপর প্রেল হবে ওবে এেং োরা পথ চলা থানমবে কেওোর নচন্তাভােনা কবর থাবক।
োরা হোশ হবে পবর ও হাল কেবে কেে সহবজই। োরা জীেবন কোঁবচ থাকার উবেশয আবে আবে নকনা, কসই ননবে নচন্তাভােনা কবর।
আশাহীনোর নচন্তাভােনা, “ককউ আমার জনয নচন্তা কবর না”, “সোই ভুল” এেং “এটাবক কখনই সঠিক করা সম্ভে নে” কথাগুনল োবের মবনর
মবযয প্রেল ভাবে প্রোনহে হবে থাবক। এই পযণাবে, অবনবক আত্মহেযার কথা নচন্তাভােনা কবর। সুেরাং, কঠিন কথবক কঠিনেম পনরনিনেবেও
আশা না হারাবনা অেযন্ত গুরুত্বপূ র্ণ। প্রেযাশা হল আমাবের প্রাবর্র কনাঙ্গর।

প্রত্যািা হল শেশ্বাবসর অগ্রদূত্
ইব্রীয় 11:1
আর শেশ্বাস প্রত্যাশিত্ শেষবয়র শনশ্চয়জ্ঞান, অদৃিয শেষবয়র প্ররমাণপ্রাশপ্ত।
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প্রেযাশা অেযন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারর্ নেশ্বাস প্রেযাশার উপর ননভণ র কবর। প্রেযাশা নেশ্বাবসর আবগ আবস। শুযু মাত্র যখন আমরা প্রেযাশা করবে পানর, েখনই নেশ্বাস
আবস। এমন একজন েযনির কথা নেবেচনা করুন কয মৃ েুযশযযাে রবেবেন, এেং ডািাবররা েবল নেবেবেন কয নচনকৎসা নেজ্ঞাবনর কাবে আর নকেু কনই সাহাযয
করার জনয এেং এই েযনির কাবে শুযু মাত্র আর কবেকটা নেন রবেবে। সম্ভেে অনযকাংশ মানু বষরা এই অেিাে আশা কেবে কেবে। োর কশষ মু হূেণ গুনলর নচত্র,
োর কশষ কথা, এেং োর অবন্তযনিনক্রোর কথাগুনল োর মবনর মবযয ঘুরবে থাকবে। যখন ককাবনা মানু ষ আশা কেবে কেে, েখন নেশ্বাসও কাজ করবে পাবর
না কারর্ “নেশ্বাস প্রেযানশে নেষবের ননিেজ্ঞান”। যখন ককাবনা মানু বষর মবযয সু ি হওোর ককাবনা প্রেযাশাই থাবক না, েখন ঈশ্ববরর কথবক আবরাগযো লাভ
করার নেশ্বাস করা অেযন্ত কঠিন হবে পবর। ঈশ্ববরর উপর নেশ্বাস রাখার আবগ প্রেযাশার প্রবোজন আবে। অসু ি েযনি কযন অন্তে একোর ননবজবক মৃ েুযশযযা
কথবক উবে আসার নচত্র কল্পনা কবর। যনেও ো ডািাবররা আশা কেবে নেবেবেন, কসই েযনি কযন এই প্রেযাশা কয স্ববগণর ঈশ্বর োবক সু ি করবে পাবরন এেং
নেনন ো করার জনয ইেু বকর কথবকও কেশী আগ্রহী। সম্পূ র্ণ সু ি হওোর প্রেযাশা নেশ্বাসবক সনক্রে কবর েু লবে আবরাগযো ননবে আনার কাবজ।
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4. ঈশ্বর শর্শন আিাহীন পশরশিশত্বকও পাবে দেন

আমাবেরবক েু ঝবে হবে কয আমাবের পনরনিনে যাই কহাক না ককন, আমাবের পনরনিনে যেই আশাহীন মবন কহাক না ককন, একজন ঈশ্বর আবেন নযনন
আপনার আশাহীন পনরনিনেবক উবে কেওোর কক্ষ্বত্র েক্ষ্। আবমন! হবে পাবর আপনার নেোহ, আপনার চাকরী, সন্তাবনরা, অথণনননেক অেিা, কপশা, অথো
নশক্ষ্া, অথো অনয নকেু আশাহীন পনরনিনের মবযয পবে রবেবে। কসটা যাই কহাক না ককন, শুযু মাত্র এই সবেযর উপর লক্ষ্য ককন্দ্র করুন কয আমরা এমন এক
ঈশ্ববরর আরাযনা ও কসো কনর নযনন আশাহীন পনরনিেবকও পাবে নেবে পাবরন। এই কারবর্ আমাবের আশা কেবে কেওোর প্রবোজন কনই। আসুন, োইবেল
কথবক আমরা কবেকটি কচনাপনরনচে উোহরর্ কেনখ কযখাবন ঈশ্বর আশাহীন পনরনিনেবক পাবে নেবেবেন:

এক েশরদ্র মশহলা
কসই মনহলাটির কথা নেবেচনা করুন যার স্বামী মারা নগবেনেবলন এেং সবঙ্গ দুটি পুত্র সন্তান ও অবনক ঋর্ কেবে নেবে নগবেনেবলন (2 রাজােনল 4:1-7)। যাবের
কাে কথবক টাকা ঋর্ কনওো হবেনেল, োরা এবস োবের টাকা চাইনেল ও োর সন্তানবের নেননবে কনওোর ভে কেনখবেনেল। এই মনহলার পনরনিনে সম্পূর্ণ
রূবপ আশাহীন নেল! নেনন ঈশ্ববরর এক োস, ইলীশার কাবে কগবলন, োর দুরােিার কথা জানাবলন, এেং সাহাযয চাইবলন। ভােোেী নজজ্ঞাসা করবলন কয োর
োনেবে কী আবে। কসই মনহলা েলবলন কয োর কাবে এক কলনস কেল রবেবে। ইলীশা োবক ননবেণ শ নেবলন কয যেগুনল সম্ভে কলনস কজাগাে কবর কসখাবন
কেল ঢালবে। অবল নকক ভাবে, কেল পনরমাবর্ োেবে লাগল, এেং প্রবেযকটি কলনস কেবল পূ র্ণ হবে কগল। ইলীশা েখন কসই মনহলাবক কেলগুনল নেনক্র
কবর সমস্ত ঋর্ পনরবশায কবর, নেু ন ভাবে সেনকেু শুরু করবে েবলনেবলন। ঈশ্বর অবল নকক ভাবে এই মনহলার প্রবোজন কমটাবনার দ্বারা োর আশাহীন
পনরনিনেবক েেবল নেবেনেবলন।

শেোহ দিাবজ অবলৌশকক কাজ
নেোহ কভাবজর মানলবকর ঘবর দ্রাক্ষ্ারস েু নরবে নগবেনেল - অভাবের একটি সরল পনরনিনে নকন্তু একটা আশাহীন পনরনিনে। োরা যখন নচন্তাভােনা করনেবলন
কয কী করা উনচৎ, েখন মনরেম, যীশুর মা নেোহ কভাবজর োসবের েলবলন, “ইনন [যীশু] কোমাবেরবক যা নকেু েবলন, োই ককাবরা”। যীশু োবেরবক ননবেণ শ
নেবলন জবলর জালাগুনলবক জল নেবে পূর্ণ করবে এেং োরপর অনেনথবের কসখান কথবক পনরবেশন করবে। জল অবল নকক ভাবে দ্রাক্ষ্ারবস পনরর্ে হবেনেল
এেং নেোহ কভাবজ সোই যবথি পনরমাবর্ পান করবে কপবরনেল (কযাহন 2:1-11)। আবরকটি অবল নকক ঘটনা কযাগান কেওোর! প্রভুর পরামশণ শুবন এেং
কসই মে কাজ করার েবল, আশাহীন পনরনিনে পাবে কযবে পাবর।

এক আিাহীন রাশত্রর পর সকাল
একটা েযেসার কক্ষ্বত্র প্রভু যীশু কয অবল নকক কাজ কবরনেবলন, কসটা লূ ক 5 অযযাবে আমাবের জনয কলখা আবে। নপের োর েযােসাবের সঙ্গী—যাবকাে,
কযাহন, এেং আন্দ্রীবের সাবথ মাে যরার েযেসাবে েযস্ত নেবলন। কপশাে োরা মাে যরার কজবল। এক নেন, োরা সমস্ত রানত্র মাে যরার প্রবচিাে নেবলন, নকন্তু
ককাবনা মাে োরা যরবে পাবরননন। পবরর নেন সকাবল, োরা যখন নেবর আসনেবলন, েখন প্রভু যীশু োবের সাবথ কেখা করবলন। নেনন োবের কন বকা েযেহার
করার অনু বরায জানাবলন, যাবে নেনন কন বকা কথবক কলাবকবের কাবে প্রচার করবে পাবরন। প্রচার করার পর, প্রভু নপেরবক আবরকটি োর সমু বদ্রর মাঝখাবন
কন বকা ননবে নগবে জবল জাল কেলবে েলবলন। নপের েলবলন, “কহ নাথ, আমরা সমস্ত রানত্র পনরশ্রম কনরো নকেু মাত্র পাই নাই, নকন্তু আপনার কথাে আনম
জাল কেনলে” (লূ ক 5:5)। নপের জানবেন কয োর প্রবচিা ককাবনা েল কেেনন। নকন্তু েেু ও নেনন যীশুর কথা শুবন কসই কাজটি আরও একোর করার জনয
প্রস্তুে হবলন।
প্রভুর মু খ কথবক একটা োকয একটি আশাহীন পরনিনেবক পাবে নেবেনেল। নপেবরর োযযো োর জীেবন “আনথণক আশীেণাে” ননবে এবসনেল।
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ইস্রাবয়ল জাত্ী
ইহুেী কলাবকরা সমস্ত পৃ নথেীবে েনেবে পবেবে। ইহুেী কলাবকবেরবক একটা আশাহীনোর অনু ভূনে গ্রাস কবরনেল। নযনহবেল 37 অযযাবে, ঈশ্বর নযনহবেলবক
শুকবনা হাবের এক উপেযকা কেনখবে ইস্রাবেলীে কলাবকবের দুেণ শাবক েু নঝবেনেবলন। “পবর নেনন আমাবক কনহবলন, কহ মনু ষয-সন্তান, এই সকল অনি সমস্ত

ইস্রাবেল-কুল; কেখ, োহারা েনলবেবে, আমাবের অনি সকল শুে হইো নগোবে, এেং আমাবের আশা নি হইোবে; আমরা এবকোবর উনেন্ন হইলাম”
(নযনহবেল 37:11)।
ঈশ্বর েখন নযনহবেলবক আবেশ কবরনেবলন এই শুকবনা হােগুনলর প্রনে ভনেষযদ্বার্ী করবে। “এই জনয েু নম ভােোর্ী েল, োহানেগবক েল, প্রভু সোপ্রভু

এই কথা কবহন, কেখ, আনম কোমাবের কের সকল খু নলো নেে, কহ আমার প্রজা সকল, কোমাবের কের হইবে কোমানেগবক উত্থাপন কনরে, এেং কোমানেগবক
ইস্রাবেল-বেবশ লইো যাইে” (নযনহবেল 37:12)। ভােোেীর মবযয নেবে, ঈশ্বর ভনেষযদ্বার্ী করবলন কয ইহুেী কলাবকরা পু নরাে একনত্রে হবে ও ইস্রাবেল
একটি কেশ নহবসবে পু নরাে িানপে হবে। ঈশ্বর োাঁর োকযবক 1948 সাবল 14ই কম পূ র্ণ করবলন, কয নেন ইস্রাবেলবক একটি কেশ নহবসবে কঘানষে করা
হবেনেল। সমস্ত নেশ্বজু বে, পৃ নথেীর সমস্ত প্রান্ত কথবক ইহুেী কলাবকরা োবের ননবজবের কেবশ কেরা শুরু করল।
সু েরাং, আমাবের দৃনিবে কযবকাবনা আশাহীন পনরনিনেবক ঈশ্বর পাবে নেবে পাবরন। ঈশ্বর ইেু ক এেং সক্ষ্ম “কেরগুনল” খু বল নেবে এেং “শুকবনা
হােগুনলবক” প্রার্ নেবে, যাবে পনরনিনে পাবে যাে! ঈশ্ববরর কাবে ককাবনা নকেু ই আশাহীন নে।

অব্রাহাম ও সারা
অব্রাহাম ও সারার অবনক েেস হবে নগবেনেল যখন সোপ্রভু োবেরবক একটা সন্তান কেওোর প্রনেজ্ঞা কবরনেবলন। নেনন োবেরবক এক পু ত্র সন্তান কেওোর
প্রনেজ্ঞা কবরনেবলন এেং েবলনেবলন কয এই সন্তাবনর মবযয নেবে োরা আকাবশর োরার নযাে ও সমু দ্র পাবরর োনলর মে েংশযর জন্মাবে। োরা একটা
আশাহীন পনরনিনেবে নেবলন সন্তান যারর্ করার কক্ষ্বত্র, কারর্ এে েের যবর োবের ককাবনা সন্তান জন্মােনন। অব্রাহাবমর েেস নেল 99 এেং শুরু কথবকই
সারা েন্ধা নেবলন - একটা আশাহীন পনরনিনে।
কসই পনরনিনের সম্ববন্ধ োইবেল এইরকম কথা কলখা আবে:
দরামীয় 4:17-18
17 (দর্মন শলশখত্ আবে, ‘‘আশম দত্ামাবক েহুজাশত্র শপত্া কশরলাম,”) দসই ঈশ্ববরর সািাবত্ই শপত্া, র্াাঁহাবক শত্শন শেশ্বাস কশরবলন, শর্শন মৃ ত্ ণবক জীেন
দেন, এেং র্াহা নাই, ত্াহা আবে েবলন।
18 অব্রাহাম প্রত্যািা না থ্াশকবলও প্রত্যািার্ু ক্ত হইয়া শেশ্বাস কশরবলন, দর্ন ‘এইরূপ দত্ামার েংি হইবে,’ এই েচন অনু সাবর শত্শন েহুজাশত্র শপত্া হন।

অনুসরর্ করার জনয এক মহান উোহরর্। অব্রাহাম “প্রেযাশা না থানকবলও প্রেযাশাযুি হইো নেশ্বাস কনরবলন”। যখন কসখাবন প্রেযাশা করার
ককাবনা কারর্ই নেল না, অব্রাহাম েখনও ঈশ্ববরর কথা অনুযােী প্রেযাশাে নেশ্বাস কবরনেবলন। এেং কযবহেু নেনন প্রেযাশাে নেশ্বাস কবরনেবলন,
কসই কারবর্ “এই েচন অনুসাবর নেনন েহুজানের নপো” হবলন।
ঈশ্বর যখন আপনাবক ককাবনা প্রনেশ্রুনে নেবে থাবকন, কখনও েলবেন না, “প্রভু, এই প্রনেশ্রুনেটি হাসযকর”। এটা হাসযকর হবে পাবর না কারর্
আমাবের ঈশ্বর হবলন এমন এক ঈশ্বর নযনন মৃ েবকও জীেন োন কবর থাবকন। োই, ঈশ্বর যখন আপনাবক ককাবনা প্রনেশ্রুনে নেবে থাবকন, েখন
আপনার পনরনিনে কেটা আশাহীন, কসটা গুরুত্বপূ র্ণ নে। শুযু মবন রাখবেন কয, কয ঈশ্বর আপনার সাবথ কথা েলবেন, নেনন একই ঈশ্বর নযনন
মৃ েবেরবক জীেন োন কবর থাবকন - শূ নয কথবকও নেনন সৃ নি কবরন - নেনন কযবকাবনা পরনিনেবক পাবে নেবে সক্ষ্ম। ঈশ্বর শুযু মাত্র পনরনিনেবক
উন্নে কবর কোবলন না, নেনন কসটাবক সম্পূ র্ণ ভাবে পাবে নেবে পাবরন! নেনন অনস্তত্বহীন েস্তুবক অনস্তবত্ব আনবে পাবরন। এখনই, আপনার
োনেবে শানন্ত নাও থাকবে পাবর নকন্তু ঈশ্বর কসটাবক অনস্তবত্ব ননবে আসবে পাবরন। আপনার কেবহর মবযয সু িো েেণ মাবন অনস্তবত্ব নাও থাকবে
পাবর নকন্তু ঈশ্বর কসটাবক অনস্তবত্ব ননবে আসবে পাবরন। আপনার োনেবে, চাকরীবে, অথো কাবজ সােলয অনস্তবত্ব নাও থাকবে পাবর নকন্তু
ঈশ্বর কসইগুনলবক অনস্তবত্ব ননবে আসবে পাবরন।
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5. আিাহীন পশরশিশত্বত্ও আিা ধবর রাখার একটা শিশিমূ ল

আশাহীন পনরনিবেও আশা যবর রাখার নভনেমূ ল কী? এটা নক শুযু ই একটা কাল্পননক নেষে? এটা নক একটি েস্তু সম্পনকণ ে নেষবের পনরেবেণ মাননসক সম্পনকণ ে
একটি নেষে? এটা নক শুযু মাত্র ইনেোচক মাননসকো যারর্ করার একটি নেষে? এটা নক ইনেোচক থাকার ও প্রবচিা করার একটা মানে প্রবচিা? কয কারবর্
কঠিন পনরনিবেও আমরা আশা কপবে পানর কসটা হল ঈশ্বর ও োাঁর োকয।
দরামীয় 4:18
অব্রাহাম প্রত্যািা না থ্াশকবলও প্রত্যািার্ু ক্ত হইয়া শেশ্বাস কশরবলন, দর্ন ‘এইরূপ দত্ামার েংি হইবে,’ এই েচন অনু সাবর শত্শন েহুজাশত্র শপত্া হন।

ঈশ্বর যা প্রনেজ্ঞা কবরনেবলন, অব্রাহাম কসটাবে নেশ্বাস কবরনেবলন, যনেও কসটার উপর নেশ্বাস করার ককাবনা কারর্ নেল না। যখন পনরনিনে আশাহীন নেল,
েখনও নেনন নেশ্বাস কবর নগবেনেবলন। ককন? কারর্ ঈশ্বর েবলবেন! নেনন প্রেযাশাে নেশ্বাস কবরনেবলন ঈশ্ববরর “েচন অনু সাবর”। এটাই নেল োর প্রেযাশার
নভনেমূ ল। ঈশ্বর েবলবেন, এেং যনেও পনরনিনে আশাহীন নেল, েেু ও সকল আশাহীনোর নেরুবি নগবে অব্রাহাম নেশ্বাস করার জনয কেবে ননবেনেবলন।

ঈশ্বর ও ত্াাঁর োকয আমাবের প্রত্যািার শিশিমূ ল হবয়শেল
ীত্সংশহত্া 38:15
কারণ, সোপ্রিু, আশম দত্ামারই অবপিা কশরবত্শে; দহ প্রিু, আমার ঈশ্বর, ত্ুশমই উির শেবে।
ীত্সংশহত্া 130:5
আশম সোপ্রিুর অবপিা কশরবত্শে; আমার প্রাণ অবপিা কশরবত্বে; আশম ত্াাঁহার োবকয প্রত্যািা কশরবত্শে।
দরামীয় 15:4
কারণ পূ েযকাবল র্াহা র্াহা শলশখত্ হইয়াশেল, দসই সকল আমাবের শিিার শনশমবি শলশখত্ হইয়াশেল, দর্ন িাস্ত্রমূ লক ধধর্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যািা
প্রাপ্ত হই।

ঈশ্বর হবলন কসই কারর্, উৎস, এেং আমাবের প্রেযাশার শনি। োাঁর োকয হল আমাবের প্রেযাশার নভনেমূল। কারর্ এটা শাবের মবযয নেবে
আমাবের হৃেবে ধযযণ ও সান্ত্বনা উৎপন্ন কবরবে, কয আমরা আমাবের প্রেযাশাবক যবর থানক।

িশেষযবত্র জনয প্রত্যািা
আসু ন, এেক্ষ্ন পযণন্ত আমরা যা নকেু পবেনে, কসটার েযেহানরক নেকটি লক্ষ্য কনর। আপনারা যারা এটা পেবেন, োবের মবযয কথবক ককউ ককউ
েলবে পাবরন, “আমাবের কাবে ভনেষযবের ককাবনা প্রেযাশা কনই” অথো “আমার মবন হে না কয আনম অবনক দূর পযণন্ত এবগাবে পারে। আমার
জীেবন খু ে কেশী নকেু ঘটবে না”। আনম চাই আপনারা জানুন কয ঈশ্বর ও ঈশ্ববরর োবকযর কারবর্, আমরা ভনেষযবের প্রেযাশা যবর রাখবে পানর।
োাঁর োবকয কলখা আবে:
1 কশরন্থীয় 2:9
শকন্তু, দর্মন দলখা আবে, ‘‘চিু র্াহা দেবখ নাই, কণয র্াহা শুবন নাই, এেং মনু বষযর হৃেয়াকাবি র্াহা উবে নাই, র্াহা ঈশ্বর, র্াহারা ত্াাঁহাবক দপ্রম কবর,
ত্াহাবের জনয প্রস্তুত্ কশরয়াবেন।”
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আমাবের কাবে ভনেষযবের এক প্রেযাশা রবেবে। আমরা আশাোেী কয ভনেষযবে নকেু আিযণ নেষে আমরা কেখবে চবলনে। ককন? কারর্ ঈশ্ববরর োকয েবল
কয ঈশ্বর কসই সকল নেষে োবের জনয সৃ নি কবরবেন যারা োাঁবক ভাবলাোবস।
শর্রশময় 29:11
দকননা, সোপ্রিু েবলন, আশম দত্ামাবের পবি দর্ সকল সঙ্কল্প কশরবত্শে, ত্াহা আশমই জাশন; দসই সকল মঙ্গবলর সঙ্কল্প, অমঙ্গবলর নয়, দত্ামাশে বক দিষ
ফল ও আিাশসশদ্ধ শেোর সঙ্কল্প!

এটাই হল আমাবের প্রেযাশার নভনেমূ ল - ঈশ্ববরর োকয। োই, আমরা একটা উেম ভনেষযবের প্রেযাশা করবে পানর। আমাবের েেণ মান পনরনিনে আমাবের
অনন্তম গন্তবেযর ইনঙ্গে নে। আমাবের একটা প্রেযাশা আবে কয আমাবের ভনেষযৎ শনিশালী, সেল, এেং ননরাপে হবে কসই প্রনেজ্ঞাগুনলর কারবর্ যা নেনন
োাঁর োবকয কবরবেন। আমরা আমাবের েেণ মান পনরনিেবক অনু মনে কেবো না আমাবেরবক েনমবে রাখবে।

সফল হওয়ার প্রত্যািা
আপনাবের মবযয কারুর কারুর কননেোচক নচন্তাভােনা থাকবে পাবর এেং ভােবে পাবরন কয আপনন কখনও জীেবন সেল হবেন নকনা। আপনারা যা নকেু
প্রবচিা কবরবেন োর সেনকেু ই েযথণ হবেবে এেং আপনন হেে এখনও পযণন্ত ককাবনা অগ্রসর করবে পাবরন নন। ঈশ্ববরর োকয যা েবল ো আপনাবক অেশযই
নেশ্বাস করবে হবে:
ীত্সংশহত্া 1:1-3
1 ধনয দসই েযশক্ত, দর্ দুিবের মন্ত্রণায় চবল না, পাপীবের পবথ্ োাঁড়ায় না, শনেু কবের সিায় েবস না।
2 শকন্তু সোপ্রিুর েযেিায় আবমাে কবর, ত্াাঁহার েযেিা শেোরাত্র ধযান কবর।
3 দস জলবস্রাবত্র ত্ীবর দরাশপত্ েৃ বির সদৃি হইবে, র্াহা র্থ্া সমবয় ফল দেয়, র্াহার পত্র ম্লান হয় না; আর দস র্াহা শকেু কবর, ত্াহাবত্ই কৃত্কার্য হয়।

ননবজবক একটি েলপ্রসূ গাবের মে কেখু ন। ননবজবক এমন একজন মানু ষ নহবসবে কেখু ন কয সকল কাবে কৃেকাযণ হে। এটাই হল ঈশ্ববরর োকয আপনার
জীেন সম্পবকণ এেং ঈশ্বর যা আপনার জনয করবে পাবরন, ো ককাবনা পনরনিনেবক নেননবে ননবে কেবেন না।

আপনার স্বপ্নগুশলবক সাথ্য ক করার প্রত্যািা
আপনাবের মবযয অবনবকই হেে আপনাবের স্বপ্নগুনলবক সাথণক করার প্রেযাশা েযাগ কবরবেন। ঈশ্ববরর োকয েবল,
ীত্সংশহত্া 37:4
আর সোপ্রিুবত্ আবমাে কর, শত্শন দত্ামার মবনাোঞ্ছা সকল পূ ণয কশরবেন।

আনম এমনও পনরনিনেবে পবেনে কযখাবন মবন হবেনেল কয কখনই আমার স্বপ্নগুনলবক পূ র্ণ করবে পারে না। আমার মবন পবে, যখন েে হবে উেনেলাম,
কেঙ্গালু রুর শহবর একটি শনিশালী মণ্ডলী িাপন করার স্বপ্ন কেবখনেলাম যা পৃ নথেীর অনযানয কেশগুনলবকও প্রভানেে করবে। অবনক নকেু ঘবটনেল এেং আনম
ননবজবক এমন পনরনিনের মাবঝ কপবেনেলাম যা আমাবক ভােবে োযয কবরনেল কয আনম কখনই আমার স্বপ্নটিবক পূ র্ণ করবে পারে না। মবন হবেনেল এটা
শুযু মাত্র একটা স্বপ্নই কথবক যাবে। মবন হবেনেল কখনই আনম এটাবে পেবক্ষ্প কেলবে পারে না। নকন্তু, আনম েেু ও আমার প্রেযাশাবক জীনেে করবখনেলাম
কারর্ ঈশ্ববরর োকয েবল কয নেনন আমাবক একটা “ভনেষযৎ ও প্রেযাশা” কেবেন, এেং নেনন কসই সেনকেু প্রস্তুে কবরবেন যা “চক্ষ্ু যাহা কেবখ নাই, কর্ণ যাহা
শুবন নাই”। োাঁর োকয এটাও েবলবেন কয আনম যনে োাঁবে আবমাে কনর, োহবল নেনন আমাবক আমার হৃেবের োঞ্ছাবক পূ র্ণ করবেন। আমার পনরনিনে খারাপ
কথবক আরও খারাপ পযণন্ত কগবলও োাঁর োকয অপনরেেণ নশীল নেল। আনম োাঁর োকযবক যবর নেলাম। োাঁর োকয আমার প্রেযাশার নভনেমূ ল হবেনেল। এখন
আনম, এই স্বপ্নটিবক সেয হবে কেখনে। হাবেলু ইো!

আপনাবের সন্তানবের জনয প্রত্যািা
আপনাবের মবযয অবনবকই আপনাবের সন্তানবের নেষবে আশা হানরবে কেলবেন। যনেও আপনন োবেরবক ভাল ভাবে প্রনশনক্ষ্ে কবরবেন ও ঈশ্ববরর োকয
কথবক নশনখবেবেন, েেু ও, এখন হেে োরা জীেবনর এমন একটা পযণাবে আবে কযখাবন োরা এমন সে নেষবের মবযয রবেবে কযখাবন প্রবেশ করার কল্পনাও
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হেে কখনও কবরনন। হেে োরা োবের পোবশানা কেবে নেবেবে অথো মেযপান ও মােক আসনিবে পবে নগবেবে। আপনার সে প্রনশক্ষ্র্ কযন েৃ থা মবন
হে। আপনার হেে মবন হে কয এে েেবরর পনরশ্রম েযথণ হবেবে। আপনন হেে আপনার সন্তানবের নেষবে হাল কেবে কেওোর সীমানাে কপ াঁবে কগবেন। আনম
আপনাবের উৎসানহে করবে চাই ও েলবে চাই, “আশা োেবেন না”। ঈশ্ববরর োকয েবল:
ীত্সংশহত্া 112:1-2
1 দত্ামরা সোপ্রিুর প্রিংসা কর। ধনয দসই জন, দর্ সোপ্রিুবক িয় কবর, দর্ ত্াাঁহার আজ্ঞাবত্ অশত্মাত্র প্রীত্ হয়।
2 ত্াহার েংি পৃ শথ্েীবত্ শেক্রমিালী হইবে; সরল দলাবকর দ াষ্ঠী ধনয হইবে।

আপনন প্রভুবক েলবে পাবরন: “আনম কোমার োবকযর উপর প্রেযাশা রানখ। কোমার োকয েবল কয আমার সন্তাবনরা এই পৃ নথেীবে শনিশালী হবে”। এর অথণ
কয আপনার সন্তাবনরা এই পৃ নথেীবে নকেু একটা হবে। োরা ঈশ্ববরর রাবজযর জনয নকেু একটা করবে। োরা এই পৃ নথেীবে েযথণ হবে না। োরা ঈশ্ববরর জনয
প্রভাে নেস্তার করবে।
শর্িাইয় 54:13
আর দত্ামার সন্তাবনরা সকবল সোপ্রিুর কাবে শিিা পাইবে, আর দত্ামার সন্তানবের পরম িাশন্ত হইবে।

উপবরর এই পেটি কযন আপনার প্রেযাশার নভনেমূ ল হবে ওবে। প্রেযাশা করবে থাকুন। হেে েেণ মাবন আপনার সন্তান আপনার কথাে কান নেবে না। নকন্তু
েেু ও আপনন সকল আশাহীনোর নেরুবি ঈশ্ববরর োবকযর উপর আশা করবে পাবরন।

আবরা যত্ার প্রত্যািা
আপনাবের মবযয ককউ ককউ অসুিোর মবযয রবেবেন এেং ডািার হেে েবল নেবেবেন কয আপনার ককাবনা আশা কনই। ঈশ্ববরর োকয এটা েবল:
ীত্সংশহত্া 103:6
শত্শন দত্ামার সমস্ত অধময িমা কবরন, দত্ামার সমস্ত দরাব র প্রশত্কার কবরন।

এই প্রেযাশা আপনার কাবে আবে। আপনার প্রেযাশাবক জীনেে রাখু ন। োইবেল যা েবল, কসই অনু যােী ননবজবক সু ি নহবসবে কল্পনা করুন:
শহবত্াপবেি 3:7-8
7 আপনার দৃশিবত্ জ্ঞানোন হইও না; সোপ্রিুবক িয় কর, মে হইবত্ দূবর র্াও।
8 ইহা দত্ামার দেবহর স্বািযস্বরূপ হইবে, দত্ামার অশির মজ্জাস্বরূপ হইবে।

ঈশ্ববরর প্রনে কয সম্ভ্রমকারী ভে রবেবে, ো আপনার কেবহর মবযয আবরাগযো ননবে আসবে।
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6. দকাবনা একটি আিাহীন পশরশিশত্র মাবে আশম কী করবত্ পাশর?

দরামীয় ৪:17-21
17 (দর্মন শলশখত্ আবে, ‘‘আশম দত্ামাবক েহুজাশত্র শপত্া কশরলাম,”) দসই ঈশ্ববরর সািাবত্ই শপত্া, র্াাঁহাবক শত্শন শেশ্বাস কশরবলন, শর্শন মৃ ত্ ণবক জীেন
দেন, এেং র্াহা নাই, ত্াহা আবে েবলন।
18 অব্রাহাম প্রত্যািা না থ্াশকবলও প্রত্যািার্ু ক্ত হইয়া শেশ্বাস কশরবলন, দর্ন ‘এইরূপ দত্ামার েংি হইবে,’ এই েচন অনু সাবর শত্শন েহুজাশত্র শপত্া হন।
19 আর শেশ্বাবস দুেয ল না হইয়া, ত্াাঁহার েয়স প্রায় িত্ েৎসর হইবলও, শত্শন আপনার মৃ ত্কল্প িরীর, এেং সারার বিযর মৃ ত্কল্পত্াও দটর পাইবলন েবট,
20 ত্থ্াশপ ঈশ্ববরর প্রশত্জ্ঞার প্রশত্ লিয কশরয়া অশেশ্বাস েিত্ঃ সবেহ কশরবলন না; শকন্তু শেশ্বাবস েলোন হইবলন,
21 ঈশ্ববরর দ ৌরে কশরবলন এেং শনশ্চয় জাশনবলন, ঈশ্বর র্াহা প্রশত্জ্ঞা কশরয়াবেন, ত্াহা সফল কশরবত্ সমথ্য ও আবেন।

ককাবনা আশাহীন পনরনিনের মাবঝ আমরা কী করবে পানর যাবে ঈশ্বর কসটাবক পাবে নেবে পাবরন? অব্রাহাবমর জীেন কথবক আমরা কী নশক্ষ্া লাভ করবে
পানর? নেনন কী কবরনেবলন যার পনরর্াবম ঈশ্বর োর পনরনিনেবক পাবে নেবেনেবলন? োইবেল েবল কয অব্রাহাম, সকল প্রেযাশার নেপরীবে, নেশ্বাস কবরনেবলন
কয নেনন কসটাই হবেন যা োবক প্রনেজ্ঞা করা হবেনেল (করামীে 4:18)। আপনন নক নেশ্বাস করবেন কয ঈশ্বর যা নকেু েবলবেন যা ঘটবে? কযমন উোহরর্,
ঈশ্ববরর োকয েবল, “যা নকেু করবে োবে কৃেকাযণ হবে” এেং আপনাবক কসটা নেশ্বাস করবে হবে। আপনন নক নেশ্বাস করবেন?

প্রত্যািায় শেশ্বাস করুন দর্ ঈশ্বর র্া শকেু েবলবেন, দসই অনু সাবর আপশন হবেন
ঈশ্বর এেং োাঁর োকয এক। ঈশ্ববরর োবকযর উপর নেশ্বাস হল ঈশ্ববরর উপর নেশ্বাস করা। আপনন কযন সকল আশাহীনোর নেরুবি নেশ্বাস কবরন। োই, যখন
সম্পূ র্ণ রূবপ আশাহীন মবন হে, আপনন কযন নেশ্বাস কবরন কয আপনন কসটাই হবেন যা ঈশ্বর প্রনেজ্ঞা কবরবেন। আশা োেবেন না।

পশরশিশত্র আিাহীনত্া দর্ন আপনার শেশ্বাসবক অসার কবর না দত্াবল
অব্রাহাম “নেশ্বাবস দুেণল না হইো, োাঁহার েেস প্রাে শে েৎসর হইবলও, নেনন আপনার মৃ েকল্প শরীর, এেং সারার গবভণ র মৃ েকল্পোও কটর পাইবলন েবট”
(করামীে 4:19)। নেনন োর নেশ্বাসবক দুেণল হবে কেননন, যখন নেনন োর শারীনরক অেিা ও পানরপানশ্বণক পনরনিনেবক নেবেচনা কবরনেবলন। ককাবনা পনরনিনের
আশাহীনো কযন আপনার নেশ্বাসবক দুেণল না কবর কোবল। চানরনেবক োনকবে এটা েলবেন না, “এটা কমরামবের ঊববণ”।
েেু ও, এটার অথণ এই নে কয আপনন আপনার পনরনিনেটিবক অস্বীকার করবেন। শুযু মাত্র আপনার পনরনিনের োস্তনেকোবক আপনার নেশ্বাসবক দুেণল কবর
েু লবে কেবেন না। েরং আনম কযন আপনার কল্পনার কযানভাবস প্রনেজ্ঞার পূর্ণোর একটি নচত্র আাঁবকন। কযমন উোহরর্, ননবজবক সম্পূ র্ণ রূবপ সু ি কেখু ন,
ননবজর জীেবন সােলযবক কেখু ন, আপনার নেোহবক সু ি হবে কেখু ন, আপনার সন্তানবের ঈশ্ববরর কসো করবে ও োাঁর পবথ চলবে কেখু ন। ঈশ্ববরর োবকযর
উপর ননভণ র কবর এমনই এক নচত্র আাঁকুন, এেং প্রােই কসটার নেবক োকান!
একনেন রাবত্র, ঈশ্বর অব্রাহামবক োম্বুর োইবর কের কবর আনবলন এেং োবক আকাবশর োরাগুনলর নেবক োকাবে েলবলন। এেং নেনন োবক েলবলন,
“এইরূপ কোমার েংশ হইবে” (আনেপু স্তক 15:5)। েখন অব্রাহাবমর মবনর মবযয ঈশ্ববরর এই প্রনেজ্ঞাটি একটি নচত্র রূবপ কগাঁবথ নগবেনেল। নেনন োর েংশবক
আকাবশর অসংখয োরাবের মে কেখবে পানেবলন। যখনই অব্রাহাম োর শারীনরক অেিার নেবক ও োর েীর গবভণ র মৃ েকল্পোর নেবক োকাবনার প্রের্ো
রাখবেন, েখনই নেনন ননবজবক ঈশ্ববরর প্রনেজ্ঞার কথা মবন করাবেন, কয নেনন োর েংশবক আকাবশর োরার মে ও সমু বদ্রর োনলর কর্ার মে করবেন।
অবনক োর, আনম ননবজবক কল্পনা কবরনে ঈশ্ববরর োবকযর পনরচযণা করবে হাজার হাজার মানু বষর সামবন। আনম আমাবের িানীে মণ্ডলীবক আমাবের শহবরর
পাাঁচটি অঞ্চবল, এেং এক একটা মণ্ডলীবে হাজার হাজার নেশ্বাসীবের কল্পনা কবরনে। োই, রনেোর সকাবল খানল কচোবরর দৃশয আমার নেশ্বাসবক দুেণল কবর
কোবল না, কারর্ আমার মবনর মবযয, আমাবের অনন্তম গন্তবেযর নচত্র রবেবে। আপনার েেণ মান পনরনিনে যাই কহাক না ককন, অনন্তম গন্তবেযর একটি নচত্র
আপনার মবনর মবযয রাখু ন এেং প্রেযাশা করবে থাকুন।
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দৃঢ় সঙ্কল্প ও সহযিশক্ত প্রেিয ন করুন
অব্রাহাবমর জীেন কথবক আরও একটা নেষে আমরা লক্ষ্য কনর কয নেনন “অনেশ্বাস েশেঃ সবেহ করবলন না” (করামীে 4:20)। নেনন ঈশ্ববরর প্রনেজ্ঞার উপর
কহাাঁচট খাননন। নেনন দৃঢ় সঙ্কল্প ও সহযশনি প্রেশণন কবরনেবলন। প্রেযাশার সাবথ, দৃঢ় সঙ্কল্প ও সহযশনি যবর রাখা অেযন্ত গুরুত্বপূ র্ণ। করামীে 8:25 পে েবল,
“নকন্তু আমরা যাহা কেনখবে না পাই, োহার প্রেযাশা যনে কনর, েবে ধযযণ সহকাবর োহার অবপক্ষ্াে থানক”। যনেও আমাবের অবনবকই অবনক নকেু ননবে
প্রেযাশা কনর, েেু ও কসইগুনল আমরা মু হূবেণ র মবযয লাভ করার প্রের্ো কেখাই। অপর নেবক শাে আমাবের ননবেণ শ কেে ধযযণ সহকাবর কসই নেষেগুনলর জনয
অবপক্ষ্া করবে কযগুনল আমরা কেখবে পাইনা। সহবজ হাল োেবেন না। ধযযণ সহকাবর অবপক্ষ্া করুন। কপ্রনরে কপ ল েবলবেন,
1 শথ্ষলনীকীয় 1:3
আমরা দত্ামাবের শেশ্বাবসর কার্য , দপ্রবমর পশরেম ও আমাবের প্রিু র্ীশু খ্রীি শেষয়ক প্রত্যািার ধধর্য আমাবের ঈশ্বর ও শপত্ার সািাবত্ অশেরত্ স্মরণ কশরয়া
থ্াশক।

প্রেযাশা ধযযণশীল! প্রকৃে প্রেযাশা যা ঈশ্ববরর োবকযর উপর ননভণ র কবর, কসটা ধযযণশীল।
শেলাপ 3:26
সোপ্রিুর পশরত্রাবণর প্রত্যািা করা, নীরবে অবপিা করা, ইহাই মঙ্গল।

যখন আপনার কাবে প্রকৃে প্রেযাশা থাবক, েখন কসখাবন একটা শানন্ত, নীরেো, ও নিরোর একটি অনুভূনে থাবক। আপনন জাবনন কয এটা ঘটবে চবলবে।
আপনন নেচনলে নন, এেং ননবজর চানহোবক লাভ করার জনয অনযবেরবক পথ কথবক সনরবে কেওোর জনয আকাঙ্ক্ষা কবরন না। েরং আপনন শান্ত থাবকন,
কারর্ আপনন জাবনন কয আপনন কযটাবে নেশ্বাস কবরন কসটা অেশযই ঘটবে। আপনন দৃঢ় সঙ্কল্প কবরবেন ও ধযযণ সহকাবর অবপক্ষ্া করবেন। দৃঢ় সঙ্কল্প প্রমার্
পাে অনেরে ঈশ্ববরর োবকযর প্রনে োযয থাকার মবযয নেবে। সহজ পথ অেলম্বন করবেন না। এটা নেষেগুনলবক পরেেী সমবে আরও জটিল কবর েু লবে!

আপনার আনেবক ধবর রাখু ন, ঈশ্বরবক প্রিংসা শেন
অব্রাহাম ঈশ্বরবক প্রশংসা নেবেনেবলন (করামীে 4:20)। যখন আপনার কাবে প্রেযাশা থাবক, েখন আপনার কাবে আনে থাবক। কযবহেু আপনার কাবে
প্রেযাশা রবেবে - ঈশ্ববরর োকয যা েবল, কসইগুনলর উপর - আপনন আনে করবে পাবরন। অবনক সমবে আপনন আপনার পরনিনের কারবর্ আনে কবরন।
নকন্তু এমনও সমে আবস যখন আপনন প্রেযাশাে আনে কবরন। যাবের কোট নশশু আবে োরা জাবন কয োবের জন্মনেন আসার আবগ োরা কেটা উবেজনাপূ র্ণ
থাবক! যখন আমাবের কমবে, রূে, কোটবেলাে োর জন্মনেন পালন করে, কস এক সপ্তাহ আবগ কথবকই কসই নেবনর অবপক্ষ্াে থাকবো। কস “প্রেযাশাে
আননেে” থাকবো! োর জন্মনেবনর ঠিক আবগর নেন রাবত্র কসই অেযন্ত উবেজনাপূ র্ণ থাকবো এেং েলে, “োো, কাল সকাবল যখন আনম ঘু ম কথবক উেবো,
েখন েু নম আমাবক েলবে, ‘সু প্রভাে োথণবড গালণ’”। পবরর নেবনর জন্মনেবনর পালবনর কথা এখনই োর মবযয আনে ননবে এবসবে। এখনও োর জন্মনেন
আবসনন, নকন্তু প্রেযাশার কারবর্ কস আননেে। খ্রীি নেশ্বাসী নহবসবে, আমরা প্রেযাশাে আননেে হই। আমরা আননেে হই কয ঈশ্বর সেনকেু পাবে কেবেন
এেং আমাবের পনরনিনে পনরেেণ ন হবে। আমরা প্রেযাশাে আননেে হই।
দরামীয় 15:13
প্রত্যািার ঈশ্বর দত্ামাশে বক শেশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনবে ও িাশন্তবত্ পশরপূ ণয করুন, দর্ন দত্ামরা পশেত্র আত্মার পরাক্রবম প্রত্যািায় উপশচয়া পড়।
দরামীয় 12:12
প্রত্যািায় আনে কর, দেবি ধধর্য িীল হও, প্রাথ্য নায় শনশেি থ্াক।

আমরা প্রেযাশাে আননেে হবে পানর এেং প্রেযাশার ঈশ্বর আমাবেরবক আনে ও শানন্তবে পূ র্ণ করবেন। আনে ও শানন্ত আমাবের জীেবন আবস যখন আমরা
নেশ্বাস কনর। অবনকসমবে কলাবকরা েচসা করা ও নানলশ করা শুরু কবর যখন োরা অবনকক্ষ্র্ অবপক্ষ্া করবে থাবক। োবের জীেবন একটা প্রেযাশার নচবত্রর
প্রবোজন আবে। েেণ মান পনরনিনে দ্বারা নেচনলে হওোর পনরেবেণ , প্রেযাশার একটি নচত্র েজাে রাখু ন। আপনন আনে ও শানন্ত অনু ভে করবেন, এেং জানবেন
কয একনেন কসই নচত্রটি োস্তবে রূপান্তনরে হবে।
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ীত্সংশহত্া 42:5
দহ আমার প্রাণ, দকন অেসন্ন হও? আমার অন্তবর দকন িুব্ধ হও? ঈশ্ববর প্রত্যািা রাখ; দকননা আশম আোর ত্াাঁহার স্তে কশরে; শত্শন আমার মু বখর পশরত্রাণ ও
আমার ঈশ্বর।
ীত্সংশহত্া 71:14
শকন্তু আশম শনরন্তর প্রত্যািা কশরে, এেং উির উির দত্ামার আরও প্রিংসা কশরে।

যখন ককাবনা একজন প্রেযাশা রাবখ, েখন কস ঈশ্ববরর প্রশংসা করাবে আনে অনু ভে কবর। হেে আপনন যখন এটা পেবেন, আপনন হেে ককাবনা আশাহীন
পনরনিনের মাঝখাবন আবেন এেং েলবেন, “কীভাবে আনম খু নশ হবে পানর?” োইবেল েবল, “প্রেযাশাে আনে কবরা!” কীভাবে আমরা ঈশ্বরবক প্রশংসা নেবে
পানর? ঈশ্বরবক আমরা প্রশংসা নেবে পানর প্রেযাষাাঁে কারবর্ যা আমাবের কাবে আবে। আজবক নেষেগুনল খারাপ মবন হবে পাবর। আজবক পনরনিনে কঠিন
হবে পাবর। নকন্তু েেু ও আপনন োাঁর প্রশংসা করবে পাবরন কারর্ আপনন জাবনন কয এই নেষেগুনল নচরকাল থাকবে না। োইবেবলর ঈশ্বর হবলন এমন একজন
ঈশ্বর নযনন আশাহীন পনরনিনেবক পাবে নেবে পাবরন। এেং নেনন আপনার জনয ো করবেন। আপনার প্রেযাশাবক জীনেে রাখু ন। প্রেযাশাে নেশ্বাস করুন।
আমরা একটা গান কগবে থানক। এই গাবনর কথাগুনল অেযন্ত উৎসাহোেক:
Praise the Lord
When you’re up against a struggle
That shatters all your dreams
And your hope has been cruelly crushed
By satan’s manifesting scheme
And you feel the urge within you
To submit to earthly fears
Don’t let the faith you're standing in, seem to disappear
Chorus
Praise the Lord
He can work through those who praise Him,
Praise the Lord
For our God inhabits praise,
Praise the Lord
For the chains that seem to bind you
Serve only to remind you that they drop powerless behind you When you praise him
Now satan is a liar
And he wants to make us think That we are paupers
When he knows himself We’re children of the King
So lift up the mighty shield of faith
For the battle has been won
We know that Jesus Christ has risen
So the work's already done
©Imperials' album HEED THE CALL released on Dayspring (Word) 1979
Words and Music by Brown Bannister and Mike Hudson
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আশা হারাবেন না

হেে আপনন এই পু স্তকটি পেবেন ও েলবেন, “আনম একটা শানহন পনরনিনেবে রবেনে”। হেে কসটা আপনার নেোহ, আপনার োনে, সন্তান, অথণ, চাকরী,
কপশা, অথো েযেসা হবে পাবর - এটা জীেবনর কযবকাবনা নেষে হবে পাবর। আমাবের সোই এই প্রকাবরর পনরনিনের সম্মু খীন কবর থানক। আনম আপনাবের
উৎসানহে করবে চাই - আশা হারাবেন না। আশা না হারাবনা অেযন্ত গুরুত্বপূ র্ণ। যখন আপনন আশা হানরবে কেবলন, েখন আপনার অভযন্তরীর্ মানু ষটি ক্ষ্ীর্
হবে পবে। যখন আপনন আশা হানরবে কেবলন, েখন আপনন এমন এক জাহাবজর মে হন, যার ককাবনা কনাঙ্গর কনই। আপনন ডু েবে শুরু কবরন। যখন আপনন
আশা হানরবে কেবলন, েখন নেশ্বাসবক কাযণকারী কবর কোলা অেযন্ত কঠিন হবে পবে কারর্ প্রেযাশা েযানেবরবক নেশ্বাস যারর্ করবে পারবেন না।
ঈশ্বর ও োাঁর োবকযর উপর প্রেযাশা রাখু ন। আপনার জীেন সম্পবকণ ঈশ্বর যা নকেু েবলবেন ো স্মরর্ করুন। আপনার পনরোর ও নেোহ সম্পবকণ ঈশ্ববরর প্রনেজ্ঞা
কী? কয প্রনেজ্ঞা আপনন কপবেবেন কসটাবক যবর থাকুন। োাঁর োকযবক আপনার প্রেযাশার কারর্ কবর েু লু ন। কযবহেু ঈশ্বর েবলবেন, কসই কারবর্ আপনন
প্রেযাশা রাখবে পাবরন কয আপনার পনরনিনে েেলাবে। আপনার মবনর মবযয একটি নচত্র আাঁকুন কয ঈশ্ববরর প্রনেজ্ঞাগুনল পূ র্ণ হওোটা ককমন কেখবে লাগবে।
এটা আপনার প্রেযাশাবক জীনেে রাখবে সাহাযয করবে।

“পরন্তু, কয শনি আমাবের মবযয কাযণ সাযন কবর, কসই শনি অনু সাবর নযনন আমাবের সমস্ত যাচ্ঞা ও নচন্তার অেীে অনেনরি কমণ কনরবে পাবরন” (ইনেষীে
3:20)।
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অল শপপলস চাবচযর সাবথ্ অংিীোশরত্ব করুন
অল নপপলস চাচণ একটি িানীে মণ্ডলী রূবপ সমগ্র ভারেেষণ জু বে পনরচযণা কবর থাবক, নেবশষ ভাবে উের ভারবে, কযখাবন আমরা নেবশষ ভাবে লক্ষ্য ককন্দ্র
কনর (ক) কনোবের শনিযুি করা, (খ) পনরচযণার জনয যু েক-যু েেীবের ধেনর করা এেং (গ) খ্রীবির কেহবক কগাঁবথ কোলা। যু েক-যু েেীবের জনয নেনভন্ন প্রনশক্ষ্র্
কসনমনার, এেং খ্রীনিে কনোবের জনয অনযবেশন সমস্ত েের জু বে আবোজন করা হবে থাবক। এ োোও, ইংরানজবে ও অনযানয ভারেীে ভাষাে কবেক হাজার
পু স্তক নেনামূ বলয নেেরর্ করা হবে থাবক নেশ্বাসীবের োবকয ও আত্মাে ধেনর করার উবেশয ননবে।
আমরা আপনাবক আনথণক ভাবে অংশীোনরত্ব করার জনয আহ্বান জানাই। আপনারা আমাবের একোর োন করবে পাবরন অথো মানসক ভাবে অথণ োন কবর
সাহাযয করবে পাবরন। আপনারা কয পনরমাবর্র অথণ আমাবের পাোন, কসটা সমগ্র কেশ জু বে পনরচযণা কাবজ েযেহৃে হবে ও আমরা অনেশে কৃেজ্ঞ থাকবো
আপনার সাহাবযযর জনয।
আপনারা আপনাবের উপহার এই নাবম কচক/েযাংক ড্রােবটর দ্বারা পাোবে পাবরন “All Peoples Church, Bangalore” এেং আমাবের কাযণালবের
ঠিকানাে পাোবে পাবরন। অথো, আপনন সরাসনর েযাংক ট্রান্সোবরর মাযযবম োন করবে পাবরন। আমাবের েযাংক একাউন্ট ননবচ কেওো 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 কবর লক্ষ্য রাখবেন: অল নপপলস চাচণ শুযু মাত্র ককাবনা ভারেীে েযাংক কথবকই অথণ গ্রহর্ করবে পাবর। যখন আপনন োন করবেন, যনে চান, োহবল
আপনন উবেখ করবে পাবরন কয আমাবের পনরচযণার ককান নননেণ ি কক্ষ্বত্রর জনয আপনন োন করবেন। অনেনরি েবথযর জনয এই ওবেেসাইট কেখু ন:
apcwo.org/give
এ োোও, আমাবের জনয ও আমাবের পনরচযণার জনয যখনই সম্ভে, প্রাথণনা করবে স্মরবর্ রাখবেন।
ধনযোে ও ঈশ্বর আপনাবক আিীেয াে করুন!

শেনামূ বলয দর্ পু স্তকগুশল উপলব্ধ আবে
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
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

উপবরর পু স্তকগুনলর PDF সংস্করর্ নেনামূ বলয চাবচণর ওবেেসাইট কথবক ডাউনবলাড করবে পারবেন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুনলর মবযয
অবনকগুনল অনযানয ভাষাবেও উপলব্ধ। আপনার নেনামূ বলয পু স্তকটি লাভ করার জনয, এই ইবমইল ঠিকানাে নলখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুযু মাত্র PDF সংস্করর্ উপলব্ধ।
এ োোও, নেনামূ বলয অনডও ও নভনডও-কে প্রচার কশানার জনয, প্রচাবরর টীকা, এেং আরও অনযানয উপাোন লাভ করার জনয আমাবের ওবেেসাইট কেখু ন:
apcwo.org/sermons

এর সিবে একটা িূশমকা
All Peoples Church (APC) কে, আমাবের েশণন হল কেঙ্গালু রু শহবর একটা লেন ও কজযানের নযাে হবে এেং সমু েে ভারেেবষণ ও পৃ নথেীর অনযানয
কেবশ একটা রে হবে।
APC কে, পনেত্র আত্মার অনভবষক ও প্রকাশ সহকাবর সম্পূ র্ণ এেং আবপাসহীন ঈশ্ববরর োকয উপিাপনা করার জনয সমনপণে। আমরা নেশ্বাস কনর কয ভাবলা
সঙ্গীে, সৃ জনশীল উপিাপনা, অসাযারর্ এবপাবলাবজটিক্স, সমসামনেক পনরচযণার পিনে, আযু ননক প্রযু নি, ইেযানে, ককান নকেু ই পনেত্র আত্মার েরোন, আিযণ
কাজ, নচহ্ন সহকাবর ঈশ্ববরর োকয প্রচার করাবক প্রনেিাপন করবে পাবর না (১ কনরন্থীে ২:৪,৫; ইব্রীে ২:৩,৪)। আমাবের ককন্দ্র িান হল যীশু, আমাবের
নেষেেস্তু হল ঈশ্ববরর োকয, আমাবের পিনে হল পনেত্র আত্মার শনি, আমাবের আকাঙ্ক্ষা হল মানু বষরা, এেং আমাবের লক্ষ্য হল খ্রীবির মবো পনরপক্কো।
কেঙ্গালু রুবে আমাবের প্রযান কাযণালে থাকা সবেও, ভারেেবষণর নেনভন্ন িাবন All Peoples Church এর অবনক মণ্ডলী িানপে আবে। All Peoples
Church এর মণ্ডলীর োনলকা এেং কযাগাবযাগ নম্বর কপবে কগবল, আমাবের ওবেেসাইবট www.apcwo.org/locations কেখু ন, অথো
contact@apcwo.org এ ই-বমইল পাোন।

আপশন শক দসই ঈশ্বরবক জাবনন শর্শন আপনাবক দপ্রম কবরন?
প্রাে ২০০০ েের আবগ, ঈশ্বর মানে রূপ যারন কবর এই পৃ নথেীবে এবসনেবলন। োাঁর নাম হল যীশু। নেনন একটা ননষ্পাপ জীেন যাপন কবরনেবলন। কযবহেু যীশু
মানে রূবপ ঈশ্বর নেবলন, নেনন যা নকেু েবলবে ও কবরবেন, োর দ্বারা নেনন ঈশ্বরবক আমাবের কাবে প্রকাশ কবরবেন। কয কথাগুনল নেনন েবলনেবলন,
কসইগুনল ঈশ্ববরর কথা। নেনন কয কাজগুনল সাযন কবরনেবলন, কসইগুনল ঈশ্ববরর কাজ। এই পৃ নথেীবে যীশু অবনক আিযণ কাজ সাযন কবরনেবলন। নেনন
অসু িবের ও পীনেেবের সু ি কবরনেবলন। নেনন অন্ধ মানু ষবের দৃনিোন কবরনেবলন, যারা শুনবে কপে না, নেনন োবের শ্রের্ শনি নেনরবে নেবেনেবলন,
খঞ্জবের চলবে সাহাযয কবরনেবলন এেং প্রবেযক যরবর্র অসুিো ও েযানয সু ি কবরনেবলন। আিযণ ভাবে কবেকটি রুটি নেবে নেনন অবনক ক্ষ্ুনযে েযনিবের
খােয কযাগান নেবেনেবলন, ঝে থানমবেনেবলন এেং অবনক আিযণ কাজ কবরনেবলন।
এই সকল শকেু আমাবের কাবে প্রকাি কবর দর্ ঈশ্বর উিম, শর্শন চান দর্ দলাবকরা দর্ন সু ি হয়, সম্পূ ণয হয়, স্বািযকর হয় এেং খু িী
থ্াবক। ঈশ্বর ত্ার দলাবকবের প্রবয়াজন দমটাবত্ চান।
োহবল ককনই ো ঈশ্বর একটা মানে রূপ যারর্ কবর আমাবের এই পৃ নথেীবে এবসনেবলন? যীশু ককন এবসনেবলন?
আমরা সকবল পাপ কবরনে এেং কসই সকল কাজ কবরনে যা আমাবের সৃ নিকেণ া ঈশ্ববরর কাবে অগ্রহর্ীে। পাবপর পনরর্াম আবে। পাপ হল ঈশ্বর
এেং আমাবের মাবঝ একটা দুবভণ েয প্রাচীর। পাপ আমাবের ঈশ্বর কথবক পৃ থক কবর করবখবে। এটা আমাবের সৃ নিকেণ াবক জানবে ও োাঁর সাবথ একটা অথণপূর্ণ
সম্পকণ িাপন করবে োাঁযা কেে। সু েরাং, আমাবের অবনবকই এই শূ নয িানটি অনযানয নেষে নেবে পূ র্ণ করার কচিা কনর।
পাবপর আরও একটা পনরর্াম হল ঈশ্ববরর কথবক অনন্তকাবলর জনয পৃ থক হবে যাওো। ঈশ্ববরর আোলবে, পাবপর কেেন মৃ েুয। মৃ েুয হল নরবক
যাওোর দ্বারা ঈশ্ববরর কথবক নচরকাবলর জনয পৃ থক হবে যাওো।
নকন্তু, আমাবের জনয একটা সু সংোে আবে কয আমরা পাপ কথবক মু নি কপবে পানর এেং ঈশ্ববরর সাবথ পু নরাে সম্পকণ িাপন করবে পানর।
োইবেল েবল, “দকননা পাবপর দেত্ন মৃ ত্ুয; শকন্তু ঈশ্ববরর অনু গ্রহ-োন আমাবের প্রিু র্ীশু খ্রীবিবত্ অনন্ত জীেন” (বরামীয় ৬:২৩) যীশু োাঁর ক্রুনশে
মৃ েুয দ্বারা সমস্ত পৃ নথেীর পাবপর মূ লয পনরবশায কবর নেবলন। োরপর, নেন নেন পর নেনন আোর কোঁবচ উেবলন, নেনন ননবজবক জীনেে অেিাবে অবনক মানু বষর
কাবে কেখা নেবলন এেং োরপর নেনন স্ববগণ চবল কগবলন।
ঈশ্বর কপ্রবমর ও েোর ঈশ্বর। নেনন চান না কয একটা মানু ষও নরবক শানস্ত না পাক। এেং কসই কারবর্, নেনন এবসনেবলন, যাবে নেনন সমু েে
মানেজানের জনয পাপ কথবক ও পাবপর পনরর্াম কথবক মু নি পাওোর একটা পথ প্রস্তুে করবে পাবরন। নেনন পাপীবের উিার করবে এবসনেবলন – আপনার
এেং আমার মবো মানু ষবের পাপ কথবক ও অনন্তকালীন মৃ েুয কথবক উিার করবে এবসনেবলন।
পাবপর এই ক্ষ্মাবক নেনামূ বলয গ্রহর্ করবে কগবল, োইবেল আমাবের েবল কয আমাবের একটা কাজ করবে হবে – প্রভু যীশু খ্রীি ক্রুবশর উপর
কী কবরনেবলন ো স্বীকার করা এেং োাঁবকই সমস্ত অন্তঃকরর্ নেবে নেশ্বাস করা।
“...দর্ দকহ ত্াাঁহাবত্ শেশ্বাস কবর, দস ত্াাঁহার নাবমর গুবণ পাপবমাচন প্রাপ্ত হয়” (বপ্রনরে ১০:৪৩)।
“কারণ ত্ুশম র্শে ‘মু বখ’ র্ীশুবক প্রিু েশলয়া স্বীকার কর, এেং ‘হৃেবয়’ শেশ্বাস কর দর্, ঈশ্বর ত্াাঁহাবক মৃ ত্ বণর মধয হইবত্ উত্থাপন
কশরয়াবেন, ত্বে পশরত্রাণ পাইবে” (বরামীে ১০:৯)।
আপনন যনে প্রভু যীশু খ্রীিবক নেশ্বাস কবরন, োহবল আপননও আপনার পাবপর ক্ষ্মা লাভ করবে পাবরন ও শুনচকৃে হবে পাবরন।
ননম্ননলনখে একটা সহজ প্রাথণনা কলখা আবে যা আপনাবক প্রভু যীশু খ্রীবির উপর নেশ্বাস করার নেনন ক্রুবশর উপর কী কবরবেন, কসটা সম্বন্ধীে
একটা নসিান্ত ননবে সাহাযয করবে। এই প্রাথণনাটি যীশুর নেষবে আপনার অঙ্গীকারবক েযি করবে ও পাপ কথবক ক্ষ্মা ও শুনচকরর্ লাভ করবে সাহাযয করবে।
এই প্রাথণনাটি একটা রূপবরখা। এই প্রাথণনাটি আপনন আপনার ননবজর ভাষাবেও করবে পাবরন।

নপ্রে প্রভু যীশু, আজ আনম েু ঝবে কপবরনে কয েু নম আমার জনয ক্রুবশর উপর কী সাযন কবরবো। েু নম আমার জনয মারা নগবেনেবল, েু নম কোমার
েহুমূ লয রি আমার জনয ঝনরবেনেবল এেং আমার পাবপর মূ লয নমটিবে নেবেনেবল, যাবে আনম ক্ষ্মা লাভ করবে পানর। োইবেল আমাবক েবল কয কয ককউ
কোমার উপর নেশ্বাস করবে, কস োর পাবপর ক্ষ্মা লাভ করবে।
আজ, আনম কোমাবক নেশ্বাস করার এেং েু নম আমার জনয কী কবরবো, ো গ্রহর্ করার একটা নসিান্ত ননই, এেং নেশ্বাস কনর কয েু নম আমার জনয
ক্রুবশ মারা নগবেনেবল এেং আোর মৃ েুয কথবক কোঁবচ উবেনেবল। আনম নেশ্বাস কনর কয আনম আমার উেম কাজ দ্বারা ননবজবক উিার করবে পারে না, অথো
অনয ককান মানু ষও আমাবক উিার করবে পারবে না। আনম আমার পাবপর ক্ষ্মা অজণন করবে পানর না।
আজ, আনম আমার হৃেবে নেশ্বাস কনর এেং আমার মু বখ স্বীকার কনর কয েু নম আমার জনয মারা নগবেনেবল, েু নম আমার পাবপর মূ লয নমটিবেনেবল,
েু নম মৃ েগর্বের মবযয কথবক কোঁবচ উবেনেবল, এেং কোমার উপর নেশ্বাস করার মবযয নেবে, আনম আমার পাবপর ক্ষ্মা ও শুনচকরন লাভ কনর।
যীশু কোমাবক যনযোে। আমাবক সাহাযয কর কযন আনম কোমাবক কপ্রম করবে পানর, কোমাবক আরও জানবে পানর এেং কোমার প্রনে নেশ্বস্ত
থাকবে পানর। আবমন।

োইবেল কবলজ এেং পশরচর্য া
প্রশিিণ দকন্দ্র

All Peoples Church োইবেল কবলজ এেং পনরচযণা প্রনশক্ষ্র্ ককন্দ্র (APC-BC), যা কেঙ্গালু রুবে অেনিে, আত্মাে পনরপূ র্ণ, অনভনষি এেং পনেত্র আত্মার
শনিবে অবল নকক ভাবে পনরচযণা করার ক্ষ্মো প্রোন করার মবযয নেবে প্রনশক্ষ্র্ কেে, এেং োর সাবথ ননরামে ঈশ্ববরর োকয কশখাবনা হে। আমরা পনরচযণার
জনয একটা েযনিবক সম্পূ র্ণ ভাবে গেন করাবে নেশ্বাস কনর, কযখাবন আমরা একটি ঐশ্বনরক চনরবত্র, ঈশ্ববরর োবকয গভীবর প্রবেশ করা, এেং আিযণ কাজ ও
নচহ্ন কাজ দ্বারা পনরচযণা করাে কজার নেই - যা প্রভুর সাবথ একটা ঘননি সম্পকণ কথবক উত্থানপে হে।
APC-BC কে, ননরামে োকয কশখাবনার সাবথ সাবথ আমরা ঈশ্ববরর কপ্রমবক কাবজ প্রকানশে করার উপর গুরুত্ব নেই, পনেত্র আত্মার অনভবষক ও উপনিনে
এেং ঈশ্ববরর কাবজর অবল নকক কাবজর উপর গুরুত্ব নেই। অবনক যু েক যুেেীরা প্রনশনক্ষ্ে হবে ঈশ্ববরর আহ্বান পূ র্ণ করার জনয কপ্রনরে হবেবে।
ননম্ননলনখে কাযণক্রমগুনল আমরা প্রোন কনরঃ
এক েেবরর Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই েেবরর Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
নেন েেবরর Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তাবহর পাাঁচ নেন ক্লাস কনওো হে, দসামোর দথ্বক শুক্রুোর, সকাল ৯ টা দথ্বক দুপু র ১টা পর্য ন্ত। কমণজীেী কলাবকরা, গৃ হেযূ রা এই ককাসণগুনল করবে
পাবর, এেং দুপু র ১টার পর োবের প্রনেনেবনর কাজকমণ করবে পাবর। আলাো হবেবলর েযেিা আবে কসই সকল নশক্ষ্াথীবের জনয, যারা কসই িাবন কথবক
এই ককাসণগুনল করবে চাে। নশক্ষ্াথীরা নেনভন্ন কক্ষ্বত্র পনরচযণার জনয অংশগ্রহর্ কবর, নেবশষ কসনমনাবর, প্রাথণনা ও আরাযনার সমবে অংশগ্রহর্ কবর প্রনেনেন
দুপু র ২ কটা কথবক নেকাল ৫টা পযণন্ত। দুপু বরর অনযবেশনগুনল োবের জনয অননোযণ নে, যারা অনযানয কাজ কবর। প্রবেযক নশক্ষ্াথীবের ককান না ককান িানীে
মণ্ডলীবে কসোকাবজর জনয উৎসানহে করা হে।
কবলবজর সম্ববন্ধ, পােযক্রবমর সম্ববন্ধ, কযাগযো, মূ লয সম্ববন্ধ আরও নেস্তানরে ভাবে জানবে কগবল apcbiblecollege.org ওবেেসাইবট যান।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

আমাবের জীেন, কখনও কখনও, অপ্রেযানশে কমাে ননবে থাবক। আমরা হেে হোৎ ননবজবেরবক
ককাবনা একটা ঝবের মাঝখাবন পাই। এই জীেবনর মবযয নেবে গমন করার সমবে আমাবের সোর জীেবন
প্রনেকূলো ও সংগ্রাম আসবে। অবনকসমবে, আমরা কেওোবল নপে কথবক যাওোর অনু ভূনে লাভ কবর
থানক, এেং কসখান কথবক ককাবনা ভাবেই পালাবনার উপাে থাবক না।
আপনন হেে ককাবনা একটা আশাহীন পনরনিনের মাঝখাবন রবেবেন - আপনার চাকরী,
কপশা, নশক্ষ্া, োনে, নেোহ, অথো পনরোর সংক্রান্ত। আপনার জীেবন অবনক নকেু ই গণ্ডবগাল অেিাে
থাকবে পাবর। আনম আপনাবক উৎসানহে করবে চাই কয োইবেবলর ঈশ্বর মৃ েবেরবক জীেন কেওোর
কক্ষ্বত্র েক্ষ্ - এমননক পনরনিনে ও পনরবেশ যা আশাহীন ও মৃ ে মবন হে। নেনন আশাহীন পনরনিনেবক
পাবে কেওোর কক্ষ্বত্র েক্ষ্। নেনন যনে আপনার পাবশ থাবকন োহবল আপনন কসই পনরনিনেবেও
প্রেযাশা করবে পাবরন, কযখাবন প্রেযাশা করার ককাবনা কারর্ কনই।
এমননক যখন সেনকেু আশাহীন মবন হে, েখনই আপনন একজন নেজেী হবে পাবরন। এই
পু স্তকটি সরল শবব্দ আমাবের জনয উৎসাহ ও ননবেণ শ ননবে আবস কয আমরা কযন আশা না হারাই। ঈশ্বর
ও োাঁর োবকযর উপর প্রেযাশা রাখু ন। আপনার জীেন সম্পবকণ ঈশ্বর যা নকেু েবলবেন, কসইগুনলবক স্মরর্
করুন। আশা হারাবেন না!
আনশস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
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Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org

