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ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়া

1. ভূশিো

বাইরবি আমারেে োরে প্রোশ্ েরে দে ঈশ্বে েখন তাাঁে উরেশ্যরে এই পৃ লিবীরত প্রোশ্ েেরত দেরয়রেন, দেই েেি েমরয় লতলন স্বর্গীয়
দূতরেে বযবহাে েরেলেরিন। লেন্তু প্রায়ই, লতলন মানুরেে মরযয লেরয়ই তা প্রোশ্ েরে িারেন। এে অিথ হি এই দে তাাঁে উরেশ্যগুলি এই পৃ লিবীরত
আপনাে ও আমাে মত মানুেরেে মরযয লেরয় প্রোশ্ েরে িারেন।
ঈশ্বরেে োরি র্গমনার্গমন েেরত েেরত, আপলন তাাঁে পলেেল্পনা ও উরেশ্যগুলিরে আলবষ্কাে েেরবন ো লতলন আপনাে মরযয লেরয় এই পৃ লিবীে
বু রে উন্মু ক্ত েেরত োন। এইগুলিে মরযয েরয়েটা অতযন্ত উরেখরোর্গয হরত পারে - দেমন কুমােীে র্গরভথ ঈশ্বরেে পু রেে জন্ম, এবং
অনযানযগুলি এতটাও উরেখরোর্গয নাও হরত পারে - দেমন এেটি প্রতযন্ত গ্রারম লশ্শুরেে জনয এেটা লবেযািয় শুরু েো দেটাে লবেরয় দেউই
দশ্ারনলন। তবু ও, প্ররতযেটাই হি ঈশ্বরেে োজ ো লতলন এই পৃ লিবীে বুরে উন্মু ক্ত েরে িারেন।
এই পু স্তরেে মরযয েরয়েটি মূিযবান অন্তর্দথলি দেওয়া হরয়রে ো এই পৃ লিবীরত ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়াে লবেরয় বরি িারে। তাই,
আপনাে জীবরনে মরযয লেরয় ঈশ্বরেে োজগুলিরে উন্মু ক্ত েেরত িাকুন!
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2. িশরয়রির জীবরে অরিৌশেে োজ দেরে শিক্ষািাভ

শযিাইয় ৭:১৪
অতএব প্রভু আপশে দতািাশেগরে এে শচহ্ন শেরবে; দেখ, এে েেযা গভথবতী হইয়া পু ত্র প্রসব েশররব, ও তাাঁহার োি ইম্মােূ রয়ি [আিারের সশহত ঈশ্বর]
রাশখরব।

আপলন েখন “মলেয়রমে জীবরন অরিৌলেে োজটি” লবরবেনা েেরবন, এই পৃ লিবীরত ঈশ্বরেে োজরে উন্মু ক্ত েোে লবেরয় েরয়েটি অন্তর্দথলি
দেওয়া হি।

শেযথ াশরত সিরয় এই পৃ শেবীরত প্রোি েরা হরয়শেি
এই পৃ লিবীরত ঈশ্বরেে পু রেে জরন্মে েিা এেন উেযারন ভলবেযদ্বাণী েো হরয়লেি। “আে আলম দতামারত ও নােীরত, এবং দতামাে বংরশ্ ও তাহাে
বংরশ্ পেস্পে শ্ত্রুতা জন্মাইব; দে দতামাে মস্তে েূ ণথ েলেরব, এবং তুলম তাহাে পােমূি েূ ণথ েলেরব” (আলেপু স্তে ৩:১৫)। লেশ্াইয় ও অনযানয
ভাববােীো তাাঁে আর্গমরনে েিা ভলবেযদ্বাণী েরেলেরিন। তবু ও, ঈশ্বে এই পৃ লিবীরত উদ্ধােেতথ ারে পাঠারনাে লবেরয় দোরনা তাড়াহুরড়া েরেনলন।
এই ভলবেযদ্বাণী েোে প্রায় ৪০০০ বেে পে, “লেন্তু োি েম্পূ ণথ হইরি ঈশ্বে আপনাে লনেট হইরত আপন পু েরে দপ্রেণ েলেরিন; লতলন স্ত্রীজাত,
বযবস্থাে অযীরন জাত হইরিন” (র্গািাতীয় ৪:৪)। ঈশ্বে েবথো তাাঁে লনরূলপত েমরয়ই তাাঁে উরেশ্যগুলিরে এই পৃ লিবীরত প্রোশ্ েরে িারেন। ঈশ্বে
দে োজগুলি আপনাে মরযয লেরয় প্রোহ েেরত োন, দেইগুলি তাাঁে লনরূলপত েমরয় েরে িারেন।

সাযারণ িােু রের িরযয শেরয় প্রোি েররে
ঈশ্বে েখন তাাঁে পু েরে এই পৃ লিবীরত পাঠারত দেরয়লেরিন, লতলন এেজন েুবতী ইহুেী দমরয়রে দবরে লনরয়লেরিন, মলেয়ম নামে এেজন
কুমােীরে। লবরবেনা েরে দেখাে জনয এটা এেটা অোযােণ লবেয় দে েবরেরয় গুরুত্বপূ ণথ োজ ো ঈশ্বে েেরত েরিরেন - এই পৃ লিবীরত
উদ্ধােেতথ ারে পাঠারনা - দেই োজটিে জনয এেজন েুবতী কুমােীরে দবরে লনরয়লেরিন। ঈশ্বে এে বড় ঝুাঁ লে লনরয়লেরিন! মলেয়রমে র্গরভথ েলে
দেই লশ্শুটিে লেেু হরয় দেত? মলেয়মরে েলে দেই লশ্শুটিরে র্গভথ পাত েোে জনয দজাে েো হত? েলে লশ্শুটি র্গরভথ ই নি হরয় দেত? অিবা
তারে েলে পািে েুাঁ রড় দমরে দেিা হত - এমন এেটা ঘটনা দেটা দেই েময়োরি ঘটা অতযন্ত স্বাভালবে লেি? তাহরি এই পৃ লিবীে উদ্ধােেতথ াে
েী হত? মানবজালতে তাহরি েী হত? তবু ও, েেি প্রোরেে বযিথতাে েম্ভাবনাে মুরখও, ঈশ্বে ঝুাঁ লে লনরয় এই োজটিে জনয এেজন েুবতী
কুমােীরে দবরে লনরয়লেরিন। ঈশ্বে েলে এটা েেরত পারেন, তাহরি লতলন অনয দেরোরনা োজ - মানুেরেে োরে েু েমাোে লনরয় োওয়া,
অেু স্থরেে েুস্থ েো, বন্দীরেে মুক্ত েো, জাতীর্গণরে আরোর্গয োন েো, এবং আেও অরনে লেেু - আপনাে ও আমাে মত মানুরেে উপে লেরত
পারেন। োযােণ মানুরেে উপরে তাাঁে োরজে োলয়ত্বরে অপথণ েেরত ঈশ্বে ভয় পান না। বাস্তরব, ঈশ্বে োযােণ মানুেরেে মরযয লেরয়ই তাাঁে
োজরে এই পৃ লিবীরত উন্মু ক্ত েেরত োন।
দযে অবিযই শেরভথজাি হয় - সম্পূ ণথ ভারব তাাঁর আত্মা দ্বারা জাত
মলেয়রমে র্গরভথ ঈশ্বরেে পু রেে জন্ম এেটা অরিৌলেে োজ লেি, এমন এেটা োজ ো েম্পূ ণথ ভারব পলবে আত্মাে দ্বাো হরয়লেি। েলেও দেই লশ্শু
এেজন মানুরেে র্গরভথ এরেলেরিন, তবু ও এটা এেটা অরিৌলেে োরজে দ্বাো ঘরটলেি। এই েন্তান জরন্ম মানুরেে দোরনা অবোন অন্তভুথক্ত লেি
না। স্বর্গথদূত মলেয়মরে বরিলেরিন, “দূত উত্তে েলেয়া তাাঁহারে েলহরিন, পলবে আত্মা দতামাে উপরে আলেরবন, এবং পোৎপরেে শ্লক্ত দতামাে
উপরে োয়া েলেরব; এই োেণ দে পলবে েন্তান জলন্মরবন, তাাঁহারে ঈশ্বরেে পু ে বিা োইরব” (িূ ে ১:৩৫)। প্ররতযেটি োজ ো ঈশ্বে আমারেে
মরযয লেরয় প্রোশ্ েেরত োন, দেইগুলি দেন ঈশ্বরেে আত্মা দ্বাো জাত হয়। েলেও দেই োজগুলি আমারেে স্বাভালবে ক্ষমতা ও শ্লক্তে দ্বাো
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ঘটরব, তবু ও দেইগুলি দেন অবশ্যই ঈশ্বরেে আত্মা দ্বাো জন্ম দনয়। মাংে দিরে ো জাত, তা মাংলেে এবং আত্মা দ্বাো ো জাত তা আলত্মে।
আমারেে মানব লেন্তাভাবনা, দবাযবু লদ্ধ, েল্পনাশ্লক্ত ও েৃ জনশ্ীিতাে দ্বাো দোরনা োজরে েম্পূ ণথ ভারব জন্ম দেওয়াে দ্বাো আশ্া েেরত পােব না
দেটা ঈশ্বরেে এেটা প্রেৃত োজ, দেটা েতই আলত্মে মরন দহাে না দেন। োজটি েলে পলবে আত্মাে দ্বাো না জন্মায়, তাহরি দেটা েতই যালমথে
দেখরত িাগুে না দেন, তবু ও দেটা মাংরেে এেটি োজ হরব। ঈশ্বে দোরনা মাংলেে োজরে অলভরেে েেরবন না (োোপু স্তে ৩০:৩২)।

এেটা িজ্জার োরণ হরত পারর
এেজন মানব পাে হওয়া মলেয়রমে জনয েতটা না েম্মারনে লবেরয় লেি োে মরযয লেরয় পৃ লিবীে উদ্ধােেতথ া জন্মগ্রহণ েেরবন! তবু ও লতলন এেটা
অতযন্ত িজ্জাজনে পলেলস্থলতে মরযয আটরে র্গরয়লেরিন। লতলন এেজন েুবতী, অলববালহত নােী, লেলন অন্তঃেত্ত্বা হরয়রেন। হযাাঁ, তাাঁে র্গরভথ ে মরযয
ঈশ্বরেে পু ে লেরিন, লেন্তু মলেয়রমে পলেবাে ও বন্ধু-বান্ধরবো লে এই বযাখযাটিরে দমরন দনরবন? তাো লে লবশ্বাে েেরব েখন লতলন তারেে বিরবন
দে লতলন ঈশ্বরেে আত্মা দ্বাো অন্তঃেত্ত্বা হরয়রেন? ঈশ্বে দেনই বা মলেয়মরে এমনই এেটা িজ্জাজনে পলেলস্থলতরত দেরিলেরিন েখন লতলন
তাাঁে পু েরে তাে মরযয লেরয় জন্ম লেরত দেরয়লেরিন?
এে মরযয আমারেে জনয এেটা লশ্ক্ষণীয় লবেয় েরয়রে। েখন আমো ঈশ্বেেত্ত োজগুলিরে েেরত িালে, প্রায়ই দেই োজটি এেটা িজ্জাে োেণ
হরয় উঠরত পারে। ঈশ্বে আমারেে মরযয ও আমারেে মরযয লেরয় ো লেেু েেরেন, দেটা েবাই বু ঝরত পােরব না। তাাঁে োজ েোে জনয আমারেে
তুচ্ছ মরন েো হরত পারে অিবা আমারেে প্রতযাখযান েো হরত পারে। প্রায়ই ঈশ্বে আমারেেরে এই পলেলস্থলতে মরযয লেরয় দেরত দেন, োরত
আমারেে “মাংে” মাো দেরত পারে। োরত আমো হ্রাে পাই, ও ঈশ্বরেে পু ে বৃ লদ্ধ পান। প্রভু েীশুে োক্ষয বহন েোরত ও আমারেে মরযয লেরয়
লতলন দে োজ েেরেন, দেটারে প্রোশ্ েোরত আমো দেন লনিথজ্জ হরত লশ্লখ।
ঈশ্বরেে অরিৌলেে োজ প্রায়ই োযােণ, স্বাভালবে প্রলিয়াে মরযয লেরয় প্রোশ্ পায়। েলেও লশ্শুটি মলেয়রমে র্গরভথ অরিৌলেে ভারব এরেলেি,
তবু ও মলেয়মরে েম্পূ ণথ নয় মাে লশ্শুটিরে র্গরভথ যরে োখরত হরয়লেি। ঈশ্বে দেন েম্পূ ণথ প্রলিয়াটিরে - র্গরভথ যােণ েো, অন্তঃেত্ত্বা হওয়া, এবং
প্রেব েো - অরিৌলেে েরে তুিরিন না? এটা লে এেটা অোযােণ লবেয় হত না েলে লশ্শুটি প্রিম লেরন র্গরভথ এি, এবং পরেে লেরনই এেটি
লশ্শু রূরপ জন্ম লনরয় লনি? দেনই বা মলেয়মরে নয় মাে লশ্শুটিরে র্গরভথ বহন েোে প্রলিয়াে মরযয লেরয় দেরত হরয়লেি? এখারন দে গুরুত্বপূ ণথ
পাঠ আমো লশ্খরত পালে, দেটা হি দে প্রায়ই ঈশ্বরেে অরিৌলেে োজগুলি এই পৃ লিবীরত স্বাভালবে প্রলিয়াে মরযয লেরয় োেথোেী হরয় িারে।
দেমন উোহেণ, ঈশ্বে হয়ত আপনারে এেটি শ্লক্তশ্ািী স্থানীয় মণ্ডিীরে র্গঠন েেরত বরিরেন। এই োজটি হয়ত ঈশ্বে আপনাে মরযয লেরয়
োযন েেরত োন। লতলন হয়ত আপনারে অবশ্যই এই দক্ষরে অলভরেে েরেরেন ও বেোন লেরয়রেন। তবু ও, আপনারে েঠিন পলেশ্ররমে স্বাভালবে
প্রলিয়াে মরযয লেরয় দেরত হরব, এবং এেটি স্থানীয় মণ্ডিী র্গরড় দতািাে জনয লশ্ক্ষাোন, প্রোে, েত্ন দনওয়া, পলেেল্পনা েো, এবং েংর্গঠিত েোে
োযােণ োজগুলি েরে দেরত হরব। আপনাে স্বাভালবে প্ররেিাে মরযয লেরয় ঈশ্বরেে অরিৌলেে োজটি প্রোশ্ পারব।
আেও এেটা উোহেণ হরত পারে ঐশ্বলেে দোর্গান দেওয়াে দক্ষরে। ঈশ্বরেে দিাে লহরেরব, আমো লবশ্বাে েলে দে লতলন আমারেে েেি প্ররয়াজন
দমটারবন। আমো ঈশ্বরেে অরিৌলেে দোর্গান দেওয়াে ক্ষমতারে লবশ্বাে েলে। লেন্তু, আমো এেটা লবেয়রে উপিলি েেরত বযিথ হরত পালে দে,
অরনে দক্ষরে, ঈশ্বরেে অরিৌলেে দোর্গান আমারেে জীবরন এরে িারে আমারেে হারতে পলেশ্ররমে দ্বাো। আমারেেরে হয়ত োজ েেরত হরত
পারে লেন্তু তবু ও ঈশ্বে অরিৌলেে ভারব দোর্গান লেরয় িােরত পারেন। দেমন উোহেণ, আপনাে োরে দে এেটা োেেী আরে, দেটাই এেটা
অরিৌলেে োজ! আপনাে োরজে মরযয লেরয় দে দোর্গান আপলন িাভ েরে িারেন, দেটা স্বভারব আেও দবশ্ী অরিৌলেে!

বন্ধ েরজার সম্মু খীে হরত পারর
বাইরবি আমারেে বরি দে মলেয়ম তাে “প্রিমজাত পু ে প্রেব েলেরিন, এবং তাাঁহারে োপরড় জড়াইয়া োবপারে দশ্ায়াইয়া োলখরিন, োেণ
পান্থশ্ািায় তাাঁহারেে জনয স্থান লেি না” (িূ ে ২:৭)। আমো লনলিত ভারব বিরত পােব না দে ববৎরিরহরম েতগুলি পান্থশ্ািা লেি। আমারেে
মরনে দোখ লেরয় েল্পনা েেরত পালে দে মলেয়ম ও দোরেে অরনেগুলি পান্থশ্ািাে েেজায় দিরমলেরিন, লেন্তু দোিাও ঘে খালি পানলন। অিবা
দে এেমাে পান্থশ্ািায় তাো লর্গরয়লেরিন, দেখারন হয়ত দোরনা ঘে খালি লেি না, তাই দেই পান্থশ্ািাে মালিে তারেেরে দর্গায়ািঘরেে লেরে
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দেলখরয় লেরয়লেরিন। এই লবশ্বজর্গরতে ঈশ্বে অরিৌলেে ভারব লে তাাঁে পুরেে জরন্মে জনয এেটাও ঘে খালি োখরত পােরতন না? আপলন লে
েল্পনা েেরত পােরেন দে দেই েমরয় মলেয়রমে মরনে মরযয েী েী লেন্তাভাবনা েিলেরিা? লতলন হয়ত দভরবলেরিন, “আলম লনলিত দে ঈশ্বে
আমারেে জনয এেটা ঘে ঠিে েরে দেরখরেন। োই দহাে, আমাে র্গরভথ দে েন্তান েরয়রে, দে ত ঈশ্বরেে পু ে। আলম লনলিত দে পান্থশ্ািায়
আমারেে জনয এেটা ঘে উপিি িােরব”। তবু ও, তারেে জনয অতযন্ত হতাশ্জনে লেি েখন তাো প্ররতযেটি পান্থশ্ািায় েেজায় েোঘাত
েরেলেরিন, এবং দোিাও ঘে খালি লেি না, েতক্ষণ না পেথন্ত তাো এমন এেটা স্থান খুাঁরজ দপরয়লেরিন দেখারন ঈশ্বে লশ্শুটিরে জন্ম লেরত
দেরয়লেরিন। এেইভারব, আমারেে জীবরনও, আমো েখন ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে এই পৃ লিবীরত জন্ম লেরত োই, এটা েম্ভব দে এোলযে বাে
আমো বন্ধ েেজাে েম্মু খীন হরত পালে। এে অিথ এই নয় দে আমো দে োজটিরে বহন েেলে, দেটা প্রেৃত ঈশ্বে দিরে নয়। বন্ধ েেজাে অিথ হি
দে আমারেেরে এলর্গরয় েিরত হরব েতক্ষণ না পেথন্ত আমো দেই স্থারন এরে দপৌাঁেই দেখারন ঈশ্বে তাাঁে োজরে উন্মু ক্ত েেরত োন।
অরনরেই আরেন োরেে অন্তরে ঈশ্বরেে দ্বাো জাত এে প্রেৃত োলয়ত্ব েরয়রে, ো প্রেৃত ভারব ঈশ্বরেে আত্মা দ্বাো জাত। লেন্তু, তাো ততক্ষণ
পেথন্ত দেই লবেয়টিরে জন্ম লেরত পােরেন না, েতক্ষণ না পেথন্ত তাো দেই স্থারন দপৌাঁেরচ্ছন, দেখারন ঈশ্বে তারেেরে লনরয় দেরত োন। দোরনা
ঘে না দপরয়ই তারেেরে এেটা স্থান দিরে আরেেটা স্থারন এলর্গরয় দেরত হরত পারে, েতক্ষণ না পেথন্ত তাো দেই স্থারন এরে দপৌাঁেরচ্ছ, দেখারন
ঈশ্বে তারেেরে লনরয় দেরত োন। আমারেে মরযয লেরয় ঈশ্বরেে উরেশ্যরে জন্ম দেওয়াে আরর্গ আমারেেরে অবশ্যই েঠিে স্থারন দপৌাঁেরত হরব।

দসই শবেয়টিরে রক্ষা েরার ও যত্ন দেওয়ার প্ররয়াজে আরে
এেজন লশ্শু লহরেরব, েীশুরে বালে লশ্শুরেে মরতাই বড় হরয় উঠরত হরয়লেি (িূ ে ২:৪০)। েীশু দে লেন জরন্মলেরিন, দেই লেন দিরেই লতলন
লনরজে জনয দপাশ্াে ও খারেযে বযবস্থা েো শুরু েরেনলন! বেং, মলেয়মরে তাাঁে েত্ন লনরত হরয়লেি এবং বালে দেরোরনা মারয়ে মত েরে
তাাঁরেও বড় েরে তুিরত হরয়লেি। বাস্তরব, েীশু েখন এেজন দোট লশ্শু লেরিন, দোরেে ও মলেয়মরে েীশুে জীবনটিরে েক্ষা েেরত হরয়লেি,
এবং দেই োেরণ তাো ববৎরিরহম দিরে লমশ্রে পালিরয় োন, োেণ োজা দহরোে প্ররতযে লশ্শুরেেরে হতযা েরে লেরত দেরয়লেরিন (মলি
২:১২-১৬)। মলেয়ম ও দোরেে এই প্রোরেে লেন্তাভাবনা েরে লশ্শুটিরে দেরড় দেনলন এবং বরিনলন, “এই লশ্শু ত ঈশ্বরেে পু ে। অবশ্যই, দে
লনরজরে খাওয়া-োওয়া েোরত পােরব, লনরজে েক্ষা েেরত পােরব, ও লনরজে েত্ন লনরত পােরব”। মলেয়রমে োরে োলয়ত্ব লেি শুযু মাে ঈশ্বরেে
পু েরে জন্ম দেওয়া নয়, লেন্তু তাাঁে তত্ত্বাবযান েো, েত্ন দনওয়া, ও তাাঁে েক্ষা েো। ঠিে দেমন ভারব এেজন মা তাে েেয জাত লশ্শুে প্রলত
োলয়ত্বশ্ীি হয় - তারে খাওয়ায়, তাে পু লি দোর্গান দেয়, েত্ন দনয়, ও েক্ষা েরে - আমারেেরেও ঈশ্বরেে দেই োরজে েত্ন লনরত হরব, খাওয়ারত
হরব, ও েক্ষা েেরত হরব, ো লতলন আমারেে মরযয লেরয় জন্ম লেরয় িারেন। আমো দেন শ্য়তান ও মন্দ েঙ্কল্প েহ দিারেরেে দেই োজটিরে
নি েেরত না দেরড় লেই, ো ঈশ্বে আমারেে মরযয লেরয় উন্মু ক্ত েরেন।
পেবতী অযযায়গুলিরত, আমো োেটি উপাোন লবরবেনা েেরবা ো ঈশ্বরেে উরেশ্যরে এই পৃ লিবীরত জন্ম দেওয়াে প্রলিয়াে মরযয অন্তভুথক্ত
েরয়রে।
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3. আপোর িরযয যা গশিত ররয়রে

আপনাে মরযয ো লেেু র্গলচ্ছত েরয়রে, দেইগুলিে দ্বাো ঈশ্বে তাাঁে উরেশ্যরে প্রোশ্ েরে িারেন।

আিারের িরযয যা গশিত ররয়রে, দসটা শেযথ ারণ েরর দয আিারের িরযয শেরয় েী জন্মারব
িশে ১২:৩৩-৩৭
৩৩ হয় গােরে ভাি বি, এবং তাহার ফিরেও ভাি বি; েয় গােরে িন্দ বি, এবং তাহার ফিরেও িন্দ বি; দেেো ফি দ্বারাই গাে দচো যায়।
৩৪ দহ সরপথ র বংরিরা, দতািরা িন্দ হইয়া দেিে েশরয়া ভাি েো েশহরত পার? দেেো হৃেয় হইরত যাহা োশপয়া উরে, িু খ তাহাই বরি।
৩৫ ভাি িােু ে ভাি ভাণ্ডার হইরত ভাি দ্রবয বাশহর েরর, এবং িন্দ িােু ে িন্দ ভাণ্ডার হইরত িন্দ দ্রবয বাশহর েরর।
৩৬ আর আশি দতািাশেগরে বশিরতশে, িেু রেযরা যত অেেথ ে েো বরি, শবচার-শেরে দসই সেরির শহসাব শেরত হইরব।
৩৭ োরণ দতািার বােয দ্বারা তু শি শেরেথাে বশিয়া গশণত হইরব, আর দতািার বােয দ্বারাই তু শি দোেী বশিয়া গশণত হইরব।

এেজন উত্তম বযলক্ত, তাে হৃেরয়ে মরযয উত্তম র্গলচ্ছত োখা যন দিরে উত্তম লবেয় দবে েরে আনরব। আমারেে মরযয দিরে ো জন্মায় লনভথ ে
েরে দেই যরনে উপে ো আমারেে মরযয র্গলচ্ছত েরয়রে। আমারেে হৃেরয়ে মরযয েলে উত্তম লবেয় র্গলচ্ছত িারে, তাহরি আমো উত্তম
লবেয়গুলিরে জন্ম দেরবা। আমারেে হৃেরয়ে মরযয েলে মন্দ লবেয় র্গলচ্ছত িারে, তাহরি আমো মন্দ লবেয়গুলিরে জন্ম দেরবা। আমারেে মরযয
ো র্গলচ্ছত েরয়রে, দেটাই লনযথােণ েেরব আমো দোন লবেয়টিরে জন্ম দেরবা।
িশে ৭:১৫-২০
১৫ ভাক্ত ভাববাশেগণ হইরত সাবযাে; তাহারা দিরের দবরি দতািারের শেেরট আইরস, শেন্তু অন্তরর গ্রাসোরী দেন্দু য়া।
১৬ দতািরা তাহারের ফি দ্বারাই তাহাশেগরে শচশেরত পাশররব। দিারে শে োাঁটাগাে হইরত দ্রাক্ষাফি, শেম্বা শিয়ািোাঁটা হইরত ডুিু রফি সংগ্রহ েরর?
১৭ দসই প্রোরর প্ররতযে ভাি গারে ভাি ফি যরর, শেন্তু িন্দ গারে িন্দ ফি যরর।
১৮ ভাি গারে িন্দ ফি যশররত পারর ো, এবং িন্দ গারে ভাি ফি যশররত পারর ো।
১৯ দয দোে গারে ভাি ফি যরর ো, তাহা োটিয়া আগুরে দফশিয়া দেওয়া যায়।
২০ অতএব দতািরা উহারের ফি দ্বারাই উহাশেগরে শচশেরত পাশররব।

এখারন েীশু েেীশ্ীরেে োরি েরিাপেিন েেরেন। েেীশ্ীো মরযয যােণা লেি দে তারেে মরযয েলে “উত্তম েি” িারে, তাহরি র্গােটি লনিয়ই উত্তম হরব।
লেন্তু েীশু দেখারিন দে বাস্তরব উরটা লবেয়টি েলতয। শুযু মাে এেটি উত্তম র্গােই উত্তম েি যােণ েেরত পারে। র্গাে েী প্রোরেে, দেটা লনযথােণ েেরব তাে
েিরে। আমারেে মরযয ো র্গলচ্ছত েরয়রে দেটা লনযথােণ েেরব দে েী প্রোরেে েি আমো যােণ েেরবা। এটা লনযথােণ েেরব দে আমো আমারেে জীবরন
দোন লবেয়টিরে জন্ম লেরয় িােরবা। আমারেে মরযয ো েরয়রে, দেটা লনযথােণ েেরব আমারেে জীবরনে মরযয েী প্রোশ্ পারব। তাই, আমারেে মরযয ো র্গলচ্ছত
আরে, দেটা অনু োয়ী ঈশ্বে তাাঁে োজরে আমারেে মরযয লেরয় প্রোশ্ েেরবন। েুতোং, আমো ইলতমরযয আমারেে মরযয ো লেেু র্গলচ্ছত েরে দেরখলে এবং
অনবেত র্গলচ্ছত েরে েরিলে, দেটা অতযন্ত গুরুত্বপূ ণথ।

েীভারব এইগুশি আিারের িরযয গশিত হরয়
ঈশ্বর আিারের জীবরে শবেয়সেি গশিত েরর রারখে
দযাহে ৩:২৭
দযাহে উত্তর েশরয়া েশহরিে, স্বগথ হইরত িেু েযরে যাহা েত্ত হইয়ারে, তাহা োডা দস আর শেেু ই গ্রহণ েশররত পারর ো।
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ঈশ্বে আমারেে জীবরন েেি লবেয় র্গলচ্ছত েরেন। আমারেে মরযয দে উত্তম লবেয়গুলি র্গলচ্ছত েরয়রে, দেইগুলি স্বয়ং ঈশ্বে দেরখরেন। আমারেে
মরযয ো লেেু আরে, লতলনই হরিন দেই েবলেেু ে উৎে। ঈশ্বে েলে আমারেেরে দবরে লনরয়রেন, তাহরি লতলন আমারেে জীবরন এই লবেয়গুলিরে
র্গলচ্ছত েরে োখরত পারেন - বেোন, অলভরেে, এবং অনযানয ক্ষমতা ো আমারেে মরযয বতথ মারন দনই।
অেযােয দিারেরা আিারের জীবরে শবেয়সেি গশিত েরর রারখ
শহরতাপরেি ২৭:১৭
দিৌহ দিৌহরে সরতজ েরর, তদ্রূপ িেু েয আপে শিরত্রর িু খ সরতজ েরর।

দে মানুেরেে োরি আমো লনরজরেেরে লনেুক্ত েলে, তাো আমারেে মরযয উত্তম লবেয় অিবামন্দ লবেয় র্গলচ্ছত েেরত পারে। লদ্বতীয় লববেণ
পু স্তরে আমো পলড় দে ঈশ্বে দমালশ্ ও লেরহাশ্ূ রয়ে মরযয এেটা েম্পেথ র্গরড় তুরিলেরিন (লদ্বতীয় লববেণ ১:৩৮)। ঈশ্বে দমালশ্রে বরিলেরিন
লেরহাশ্ূ য়রে দনতা লহরেরব লনেুক্ত েেরত (র্গণনাপু স্তে ২৭:১৮-২৩)। দমালশ্ে অলভরেে লেরহাশ্ূ রয়ে োরে দেওয়া হরয়লেি। প্রজ্ঞাে আত্মা
লেরহাশ্ূ রয়ে উপে এরেলেি োেণ দমালশ্ তাে উপে হস্তাপথণ েরেলেরিন (লদ্বতীয় লববেণ ৩৪:৯)। এেজন বযলক্তে মরযয দিরে লেেু এেটা অনয
বযলক্তে জীবরন হস্তান্তলেত হরয়লেি। অনযানয মানুেরেে মরযয দিরেও উত্তম লবেয় আমারেে জীবরন আেরত পারে। তাই, আমো উরেশ্যপূ ণথ হরয়
দেই প্রোরেে মানুেরেে োরি েময় অলতবালহত েোে জনয দবরে দনরবা োো আমারেে জীবরন উত্তম লবেয়গুলিরে র্গলচ্ছত হরত োহােয েেরব।
আিরা শেরজরা আিারের জীবরে শবেয়সেি গশিত েরর রাখরত পাশর
শহরতাপরেি ৪:২৩
সিস্ত রক্ষণীয় অরপক্ষা দতািার হৃেয় রক্ষা ের দেেো তাহা হইরত জীবরের উেগি হয়।

আমো লনযথােণ েেরত পালে দে আমো আমারেে জীবরন েী র্গলচ্ছত েরে োখরবা। আমো উরেশ্যপূ ণথ ভারব ঈশ্বরেে বােয অযযয়ন েোে দ্বাো,
লেেু লনলেথ ি দিারেরেে োরি েময় অলতবালহত েোে দ্বাো, এবং লেেু লনলেথ ি দক্ষরে প্রলশ্ক্ষণ িাভ েোে দ্বাো এই উত্তম লবেয়গুলিরে আমারেে
জীবরন র্গলচ্ছত েরে োখরত পালে। আমারেে মরযয েখন উত্তম লবেয় র্গলচ্ছত িােরব, তখন আমো লনরজরেেরে এমন এে স্থারন অবলস্থলত েলে
দেখান দিরে উত্তম লবেয় আমারেে জীবন দিরে জন্মারত পারে।
আমো েখন দেই োজটিরে উপিলি েো শুরু েলে ো ঈশ্বে আমারেে মরযয লেরয় প্রোশ্ েেরত োন, তখন আমো দেন দেই লবেয়গুলিরে
আমারেে জীবরন র্গলচ্ছত েরে োখরত শুরু েলে, এবং এটি োহােয েেরব ঈশ্বরেে লবেয়গুলিরে জন্ম লেরত। আমো এটা লবলভন্ন ভারব েরে িালে
- ঈশ্বরেে োরে োচ্ঞা েোে দ্বাো োরত লতলন লবেয়গুলিরে আমারেে জীবরন প্রোন েরেন, অিবা দেই েেি মানুেরেে োরি েময় অলতবালহত
েোে দ্বাো োো এই লবেয়গুলিরে আমারেে মরযয প্রোন েেরত পারে, অিবা প্ররয়াজনীয় প্রলশ্ক্ষণ িাভ েোে মরযয লেরয়। েখন দেই লবেয়গুলি
আমারেে মরযয র্গলচ্ছত িােরব, তখনই দেই লবেয়গুলি আমারেে মরযয দিরে দবলেরয় আেরব। আমো এমন দোরনা লবেয় দবে েরে আনরত
পােব না ো বাস্তরব আমারেে মরযয র্গলচ্ছত দনই। দেমন উোহেণ, আপলন েলে এেজন পািে হন এবং এেটি নতুন মণ্ডিী স্থাপন েরে িারেন,
তাহরি ঈশ্বে দেই মণ্ডিীরে বৃ লদ্ধ দেওয়াে আোঙ্ক্ষা েরে িারেন, মণ্ডিীরত েংখযা বৃ লদ্ধ েেরত োন, আেও শ্লক্তশ্ািী েরে তুিরত োন, এবং
দেই প্রোরেে মণ্ডিী র্গরড় তুিরত োন দেমন লতলন আোঙ্ক্ষা েরেন। এখন আপনারে লনযথােণ েেরত হরব দে আপনাে মরযয েী প্রোরেে লবেয়
র্গলচ্ছত েেরত হরব োরত এইগুলি েম্ভব হরত পারে। আপনারে প্রেুে পলেমারণ ঈশ্বরেে বােয আপনাে মরযয র্গলচ্ছত েরে োখরত হরব, আেও
দবশ্ী পলেমারণ ঈশ্বরেে অলভরেে েঞ্চয় েরে োখরত হরব, আেও দবশ্ী প্রজ্ঞাে প্ররয়াজন হরব মণ্ডিীরে পলেোিনা েোে জনয এবং েঠিে লেদ্ধান্ত
দনওয়াে জনয, মণ্ডিীরে উত্তম ভারব বযবস্থাপনা েোে েক্ষতা আপনারে িাভ েেরত হরব। েু তোং, আপলন দেন অবশ্যই ঈশ্বরেে বােযরে
অযযয়ন েরেন, আেও দবশ্ী পলেমারণ অলভরেে িাভ েরেন, মণ্ডিীে বযবস্থাপনা েম্বরন্ধ অযযয়ন েরেন এবং েেি উত্তম লবেয়গুলিরে আপনাে
মরযয র্গলচ্ছত েরে োরখন, োরত মণ্ডিী েম্পলেথ ত লবেয়গুলি আপনাে মরযয লেরয় জন্ম লনরত পারে।
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4. প্রােথ োর দ্বারা জন্ম দেওয়া

আমো ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে আমারেে জীবরন প্রািথনাে দ্বাো জন্ম লেরয় িালে। প্রািথনা হি জন্ম দেওয়াে জনয প্রলিয়া োে দ্বাো ঈশ্বরেে
লবেয়গুলিরে এই পৃ লিবীরত অলস্তরত্ব লনরয় আেরত পালে।

প্রােথ োর দ্বারা আপশে ঈশ্বররর উরেিযগুশিরে উপিশি েরর োরেে
১ েশরন্থীয় ২:৯-১০
৯ শেন্তু, দযিে দিখা আরে, “চক্ষু যাহা দেরখ োই, েণথ যাহা শুরে োই, এবং িেু রেযর হৃেয়াোরি যাহা উরে োই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাাঁহারে দপ্রি েরর,
তাহারের জেয প্রস্তুত েশরয়ারেে।”
১০ োরণ আিারের োরে ঈশ্বর তাাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রোি েশরয়ারেে, দেেো আত্মা সেিই অেু সন্ধাে েররে, ঈশ্বররর গভীর শবেয় সেিও অেু সন্ধাে
েররে।
১ েশরন্থীয় ১৪:২
দেেো দয বযশক্ত শবরিে ভাোয় েো বরি, দস িােু রের োরে েয়, শেন্তু ঈশ্বররর োরে বরি; োরণ দেহ তাহা বু রে ো, বরং দস আত্মার শেগূ ঢ়তত্ত্ব বরি।

মানবজালতে জনয ঈশ্বরেে োযােণ পলেেল্পনা ও উরেশ্যগুলি োড়া, ঈশ্বে আমারেে প্ররতযরেে জনয লেেু লনলেথ ি লবেয় পলেেল্পনা ও প্রস্তুত েরে
দেরখরেন। “োেণ আমো তাাঁহােই েেনা, খ্রীি েীশুরত লবলবয েৎলিয়াে লনলমত্ত েৃ ি; দেগুলি ঈশ্বে পূ রবথ প্রস্তুত েলেয়ালেরিন, দেন আমো দেই
পরি েলি” (ইলেেীয় ২:১০)। আমারেে অরনরেে োরে, আমারেে জীবরনে জনয ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলি স্পি নাও হরত পারে এবং এেটা
“েহেযময়” মরন হরত পারে। লেন্তু, ঈশ্বরেে আত্মা ঈশ্বরেে মনরে জারনন। পলবে আত্মা ঈশ্বরেে র্গভীে লবেয়গুলিরে জারনন এবং েম্পূ ণথ ভারব
ঈশ্বরেে পলেেল্পনা ও উরেশ্যগুলি েম্পরেথ অবর্গত আরেন, োেণ লতলন স্বয়ং ঈশ্বে। পলবে আত্মা ঈশ্বরেে পলেেল্পনা ও উরেশ্যগুলিরে আমারেে
োরে প্রোশ্ েরে িারেন। এটা প্রায়ই প্রািথনাে মাযযরম ঘরট িারে।

যখে আপশে আত্মায় প্রােথ ো েররে, তখে আপশে ঈশ্বররর উরেিযগুশিরে বাস্তবায়ে েরার জেয প্রােথ ো েরর
োরেে
পেভাোয় েিা বিাে (অিবা আত্মায় প্রািথনা েো) এেটি শ্লক্তশ্ািী উপোলেতা েরয়রে দে আমো “লনর্গূ ঢ়তত্ত্ব” লবেয়গুলিরে প্রািথনায় বরি িালে।
েখন আমো আত্মায় প্রািথনা েলে, তখন বাস্তরব আমো ঈশ্বরেে পলেেল্পনা ও উরেশ্যগুলিরে আমারেে জীবরন প্রািথনা েরে িালে, দেটা দেই
মুহূরতথ আমারেে োরে এেটা েহেযময় লবেয় হরয় িােরত পারে।
প্রািথনায়, ঈশ্বে দেই লবেয়গুলিরে প্রোশ্ েরে িারেন ো লতলন আমারেে মরযয লেরয় জন্ম লেরত োন। আমো েখন প্রািথনা েলে, তখন লবেয়গুলি
ও ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলি আমারেে আত্মায় দেরপ লর্গরয় িারে। আমো েত আত্মায় প্রািথনা েেরত িালে, ততই আলত্মে দক্ষরে ঈশ্বরেে
উরেশ্যগুলিরে আোে লেরয় িালে।
এখনও হয়ত লবেয়টিে জন্ম হয়লন। লেন্তু যােণ েোে পেথায় দিরে জন্ম দেওয়াে পেথায় পেথন্ত, এেটা বৃ লদ্ধ পাওয়াে পেথায় িারে - এমন এে বৃ লদ্ধ
ো লভতরে ঘটরত িারে ও বাইরে দিরে তা দেখা োয় না। এইরূপ ঘরট েখন আমো আত্মায় প্রািথনা েরে িালে। আমো দোরনা র্দশ্যমান পলেবতথ ন
িক্ষয নাও েেরত পালে, লেন্তু আলত্মে জর্গরত, ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলি আোে দপরয় িারে ও র্গঠিত হরয় িারে, এবং দেই েমরয়ে োরে েরি
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আেরত িারে েখন দেটা এই পৃ লিবীরত প্রোশ্ পারব। তাই, েখন আমো দোরনা যােণা অিবা েশ্থন ঈশ্বরেে দিরে িাভ েরে িালে, অিবা ঈশ্বে
েখন দোরনা লবেয় আমারেে োরে প্রোশ্ েরে িারেন, তখন লতলন দেইগুলিরে আমারেে মরযয লেরয় প্রোশ্ েোে আোঙ্ক্ষা েরেন, এবং
আমারেেরে দেইগুলি লনরয় বােংবাে প্রািথনায় েময় অলতবালহত েোে প্ররয়াজন আরে। েঠিে েমরয়, েমরয়ে পূ ণথতায়, তাাঁে উরেশ্যগুলি এই
পৃ লিবীরত জন্ম লনরয় িােরব।

প্রােথ ো আপোর ইিাগুশিরে ঈশ্বররর ইিার সারে সাশরবদ্ধ েরর
ইব্রীয় ৫:৭-৯
৭ ইশে িাংরস প্রবাসোরি প্রবি আত্তথোে ও অশ্রুপাত সহোরর তাাঁহারই শেেরট প্রােথ ো ও শবেশত উৎসগথ েশরয়াশেরিে, শযশে িৃ তুয হইরত তাাঁহারে রক্ষা েশররত
সিেথ , এবং আপে ভশক্ত প্রযু ক্ত উত্তর পাইরিে;
৮ যশেও শতশে পু ত্র শেরিে, তোশপ দয সেি দিঃখরভাগ েশরয়াশেরিে, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা েশররিে;
৯ এবং শসদ্ধ হইয়া আপোর আজ্ঞাবহ সেরির অেন্ত পশরত্রারণর োরণ হইরিে
িশে ২৬:৩৮-৩৯,৪২
৩৮ তখে শতশে তাাঁহাশেগরে েশহরিে, আিার প্রাণ িরণ পযথ যন্ত দিঃখাত্তথ হইয়ারে; দতািরা এখারে োে, আিার সরে জাশগয়া োে।
৩৯ পরর শতশে শেশিৎ অরগ্র শগয়া উবু ড হইয়া পশডয়া প্রােথ ো েশরয়া েশহরিে, দহ আিার শপতিঃ, যশে হইরত পারর, তরব এই পােপাত্র আিার শেেট হইরত দূরর
যাউে; তোশপ আিার ইিািত ো হউে, দতািার ইিািত হউে।
৪২ পু েশ্চ শতশে শদ্বতীয় বার শগয়া এই প্রােথ ো েশররিে, দহ আিার শপতিঃ, আশি পাে ো েশররি যশে ইহা দূরর যাইরত ো পারর, তরব দতািার ইিা শসদ্ধ হউে।

এটা উপিলি েো আমারেে দবাযর্গরমযে বাইরে দে ঈশ্বরেে পু েরেও বাযযতা লশ্খরত হরয়লেি। তবু ও, উপরেে পেগুলি আমারেে োরে প্রোশ্
েরে দে ঈশ্বরেে পু রেে মরযয “ঐশ্বলেে ভয়” অিবা “ঐশ্বলেে েম্ভ্রম” লেি তাাঁে লপতাে প্রলত। দর্গৎলশ্মানী বার্গারন, েীশু েখন তাাঁে বলিোনরূপী
মৃ তুযে েম্মু খীন হরত েরিলেরিন, তখন িন্দন েহোরে ও েন্ত্রণাে োরি প্রািথনা েরেলেরিন এবং দেই পেথায় পেথন্ত এরে দপৌাঁেরিন দেখারন লতলন
লপতাে ইচ্ছারে “হযাাঁ” বিরত দপরেলেরিন। দেই র্গভীে প্রািথনাে েমরয়ে মরযয লেরয় লতলন েম্পূ ণথ লেদ্ধ ভারব ঈশ্বে লপতাে ইচ্ছাে োরি োলেবদ্ধ
হরয়লেরিন, এমনলে মৃ তুয পেথন্ত বাযয হওয়ারতও। তাই, আমারেে জীবরনও, প্রায়ই, আমো এমন প্রািথনাে েমরয় প্ররবশ্ েেরত পালে েখন
আমারেে ইচ্ছা েম্পূ ণথ ভারব লপতাে ইচ্ছাে অযীরন েমলপথত হরয় োয়। লেন্তু আমো েখন লপতাে উপলস্থলতরত প্রািথনাে েমরয়ে মরযয লেরয় োই,
প্রায়ই আমারেে ইচ্ছা ঈশ্বরেে ইচ্ছাে োরি োলেবদ্ধ হরয় আমো দেই অবস্থা দিরে দবলেরয় আলে। আমো আমারেে প্রািথনাে েময় দিরে এই
বরি দবলেরয় আলে, “প্রভু, দতামাে ইচ্ছা লেদ্ধ দহাে”।
েু তোং, প্রািথনা শুযু মাে অর্দশ্য জর্গরত ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম লেরত, আোে লেরত ও র্গরড় তুিরত োহােয েরে না, লেন্তু প্রািথনা আমারেে
োহােয েরে আমারেে ইচ্ছাগুলিরে লপতাে ইচ্ছাে োরি োলেবদ্ধ েেরত, োরত আমো তাাঁে উরেশ্যগুলিরে এই পৃ লিবীরত োেথোেী েরে দতািাে
জনয প্রস্তুত হরত পালে।

8

ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়া

5. িু খ শেিঃসৃ ত বােয

দে বােযগুলি আমো আমারেে মুখ লেরয় বরি িালে, দেইগুলি প্রায়ই এমন এেটা েেঞ্জাম লহরেরব োজ েরে োে দ্বাো ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে
ও ইচ্ছারে এই পৃ লিবীরত োেথোেী েরে তুলি। আমারেে মুরখে েিা শুযু মাে আমারেে বতথ মানরে প্রভালবত েরে না ও আোে দেয় না, লেন্তু
আমারেে ভলবেযতরেও আোে লেরয় িারে।

এিে বােয বিু ে যা আপোর জীবেরে ঈশ্বররর উরেিযগুশি শেরয় প্রজ্বশিত েররব
যারোব ৩:৬
শজহ্বাও অশি; আিারের অেসিূ রহর িরযয শজহ্বা অযরম্মথর জগৎ হইয়া রশহয়ারে; তাহা সিস্ত দেহ েিশিত েরর, ও প্রেৃশতর চক্ররে প্রজ্বশিত েরর, এবং আপশে
েরোেরি জ্বশিয়া উরে।

এখারন লজহ্বারে “আগুন” বিা হরয়রে, দেটা বু লঝরয়রে দে আমারেে লজহ্বাে লবশ্াি প্রভাব েরয়রে। এই পেটি লবরশ্ে ভারব এেটি “মন্দ” লজহ্বাে
প্রভারবে েিা বরিরে - এমন এে লজহ্বা ো মন্দ েিা বরি।
ঠিে দেমন ভারব এেটি মন্দ লজহ্বা হি পারপে এে “জর্গৎ”, এেটি উত্তম লজহ্বা হি আশ্ীবথারেে “জর্গৎ” (োরোব ৩:৬)। এেটি মন্দ লজহ্বা েম্পূ ণথ
দেহরে েিলঙ্কত েরে, এবং এেটি উত্তম লজহ্বা েম্পূ ণথ দেহরে আশ্ীবথাে েরে। গুরুত্বপূ ণথ বাতথ া এটা দে আমারেে লজহ্বা আমারেে েম্পূ ণথ েত্ত্বারে
প্রভালবত েরে। আমারেে লজহ্বা আমারেে অলস্তরত্বে র্গলতপিরে প্রভালবত েরে। আমারেে জীবন আমারেে লজহ্বাে দ্বাো “আগুরন প্রজ্বলিত” হরয়
ওরঠ। আমারেে মুরখে েিাে দ্বাো এটা প্রভালবত হয়।
এেটি মন্দ লজহ্বা নেোনরি জ্বরি ওরঠ। লেন্তু দে লজহ্বা আশ্ীবথাে ও অলভরেরেে “জর্গত”, তা ঈশ্বরেে দ্বাো, তাাঁে বােয ও তাাঁে আত্মা দ্বাো জ্বরি
ওরঠ। লজহ্বা েম্পূ ণথ দেহরে আশ্ীবথাে েেরব। এই লজহ্বা আমারেে জীবনরে ঈশ্বরেে আশ্ীবথাে দ্বাো প্রজ্বলিত েরে তুিরব। এই লজহ্বা ঈশ্বরেে
উরেশ্যগুলিরে এই পৃ লিবীরত প্রোশ্ েেরব।
এেটি লজহ্বা পারপে এেটি জর্গত হরয় উঠরত পারে, অিবা আশ্ীবথারেে এেটি জর্গত হরয় উঠরত পারে। আমারেে মুরখে বােযগুলি দ্বাো আমো
ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম লেরয় িালে। আমারেেরে দেই প্রোরেে বােয বিরত হরব ো আমারেে অলস্তরত্বে র্গলতপিরে ঈশ্বরেে পলেেল্পনা ও
উরেশ্য দ্বাো “জ্বালিরয়” তুিরব। ঈশ্বরেে লবেয়গুলিরে অলস্তরত্ব লনরয় আোে জনয আমারেে মুখ লেরয় দঘােণা েেরত হরব।

ঈশ্বররর বােয বিার দ্বারা আপোর জগতরে আোর শেে
ইব্রীয় ১১:৩
শবশ্বারস আিরা বু শেরত পাশর দয, যু গেিাপ ঈশ্বররর বােয দ্বারা রশচত হইয়ারে, সু তরাং দোে প্রতযক্ষ বস্তু হইরত এই সেি দৃিয বস্তুর উৎপশত্ত হয় োই।

স্বাভালবে ও পালিথব জর্গতটি আলত্মে জর্গত দিরে দবলেরয় এরেরে। র্দশ্যমান লবেয়েেি অর্দশ্য লবেয় দিরে দবলেরয় এরেরে। দে অর্দশ্য অিবা আলত্মে উপাোন
বযবহাে েো হরয়লেি স্বাভালবে জর্গতরে জন্ম দেওয়াে জনয, দেটা হি ঈশ্বরেে বােয। েু তোং, ঈশ্বরেে বােয লবেয়েেিরে এই প্রােৃলতে ও স্বাভালবে জর্গরত
আোে লেরয় িারে, র্গঠন েরে, জন্ম দেয়, েৃ লি েরে ও অলস্তরত্ব লনরয় আরে। ঈশ্বে আমারেেরে েতৃথ ত্ব ও ক্ষমতা লেরয়রেন তাাঁে বােযরে আমারেে জীবরন
বিাে জনয এবং দেমন আমো োই, দতমন ভারব লনযথােণ েোে জনয।
9

ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়া

আপনাে জীবরন ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলি, স্বপ্ন ও পলেেল্পনাগুলিরে মু রখ স্বীোে েরুন।
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ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়া

6. পশরশ্রিী হরয় োজ েরা

শহরতাপরেি ১০:৪
দয শিশেি হরস্ত েম্মথ েরর, দস েশরদ্র হয়; শেন্তু পশরশ্রিীরের হস্ত যেবাে েরর।
শহরতাপরেি ১৩:৪
অিরসর প্রাণ িািসা েরর, শেেু ই পায় ো; শেন্তু পশরশ্রিীরের প্রাণ পু ষ্ট হয়।
১ েশরন্থীয় ১৫:১০
শেন্তু আশি যাহা আশে, ঈশ্বররর অেু গ্ররহই আশে; এবং আিার প্রশত প্রেত্ত তাাঁহার অেু গ্রহ শেরেথ ে হয় োই, বরং তাাঁহারের সেরির অরপক্ষা আশি অশযে পশরশ্রি
েশরয়াশে; আশি েশরয়াশে, তাহা েয়, শেন্তু আিার সহবত্তী ঈশ্বররর অেু গ্রহই েশরয়ারে;

স্বপ্ন ততক্ষণ পেথন্ত বাস্তব হরয় ওরঠ না, েতক্ষণ না পেথন্ত দেউ দেই স্বরপ্নে োরি েক্ত, ঘাম, ও দোরখে জি েুক্ত েেরত োলজ হরচ্ছ! ঈশ্বরেে
উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়াে জনয আমারেে জীবরন লনষ্ঠাবান ও পলেশ্রমী হরয় োজ েোে প্ররয়াজন আরে।

“োহাো েজি নয়রন বীজ বপন েরে, তাহাো আনন্দর্গান-েহ শ্েয োটিরব” (র্গীতেংলহতা ১২৬:৫)। আমো েখনই “আনন্দর্গান-েহ” শ্েয োটরত
পােব না, েলে না প্রিরম “েজি নয়রন” বীজ বপন েরে িালে। আমারেে োরে ঈশ্বেেত্ত দোরনা েশ্থন অিবা স্বপ্ন িােরত পারে, লেন্তু দেটারে
বাস্তবালয়ে েরে দতািাে জনয আমারেে লেে দিরে অঙ্গীোেবদ্ধ প্ররেিা ও েঠিন পি অলতিম েোে প্ররয়াজন আরে। আমো েত এেটা ইরটে
উপে আরেেটি ইট স্থাপন েলে, লবরোলযতাে হাওয়া বইরত পারে এবং েরয়েটি ইটরে লপেরন দঠরি দেরি লেরত পারে। লেন্তু আমো দেন দেই
ইটগুলিরে তুরি লনই, আেও এেবাে র্গরড় তুলি, এবং োমরনে লেরে এলর্গরয় েিরত িালে। ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়াে জনয
আমারেেরে পলেশ্রমী হরয় োজ েেরত হরব।
ঈশ্বে আমারেেরে শুযু মাে স্বপ্নেশ্ী হওয়াে জনয আহ্বান েরেনলন, লেন্তু োেথোেী দিাে হওয়াে জনয আহ্বান েরেরেন, োো তাাঁে োরজযে জনয
োজ েেরব। আমারেেরে পলেেেথা োজ েোে জনয আহ্বান েো হরয়রে, শুযু মাে পলেেেথা োরজে স্বপ্ন দেখরত বিা হয়লন। েেি েঠিন পলেলস্থলত
ও প্রলতকূিতাে মরযয লেরয়ও োজ েেরত িাকুন, এবং এেলেন দেই স্বপ্ন পূ ণথ হরব।
আলম লবশ্বাে েলে দে ঈশ্বরেে উরেশ্য েরয়রে ো লতলন আমারেে প্ররতযরেে মরযয লেরয় জন্ম লেরত োন। শুযু মাে এই েিা বরি স্বরর্গথ প্ররবশ্
েেরবন না, “প্রভু, আলম অরনে বড় স্বপ্ন দেরখলে, লেন্তু আলম দোরনা লেেু ই েম্পন্ন েলেলন”। আমারেেরে এটা লনলিত েরে স্বরর্গথ দপৌাঁেরত হরব
দে আমো দেই েেি লেেু রে জন্ম লেরয়লে ো ঈশ্বে আমারেে মরযয লেরয় এই পৃ লিবীরত জন্ম লেরত দেরয়লেরিন।
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অি শপপিস চারচথর সারে অংিীোশরত্ব েরুে
অি লপপিস োেথ এেটি স্থানীয় মণ্ডিী রূরপ েমগ্র ভােতবেথ জু রড় পলেেেথা েরে িারে, লবরশ্ে ভারব উত্তে ভােরত, দেখারন আমো লবরশ্ে ভারব িক্ষয দেন্দ্র
েলে (ে) দনতারেে শ্লক্তেুক্ত েো, (খ) পলেেেথাে জনয েু বে-েু বতীরেে বতলে েো এবং (র্গ) খ্রীরিে দেহরে দর্গাঁরি দতািা। েু বে-েু বতীরেে জনয লবলভন্ন প্রলশ্ক্ষণ
দেলমনাে, এবং খ্রীলিয় দনতারেে জনয অলযরবশ্ন েমস্ত বেে জু রড় আরয়াজন েো হরয় িারে। এ োড়াও, ইংোলজরত ও অনযানয ভােতীয় ভাোয় েরয়ে হাজাে
পু স্তে লবনামূ রিয লবতেণ েো হরয় িারে লবশ্বােীরেে বারেয ও আত্মায় বতলে েোে উরেশ্য লনরয়।
আমো আপনারে আলিথে ভারব অংশ্ীোলেত্ব েোে জনয আহ্বান জানাই। আপনাো আমারেে এেবাে োন েেরত পারেন অিবা মালেে ভারব অিথ োন েরে
োহােয েেরত পারেন। আপনাো দে পলেমারণে অিথ আমারেে পাঠান, দেটা েমগ্র দেশ্ জু রড় পলেেেথা োরজ বযবহৃত হরব ও আমো অলতশ্য় েৃতজ্ঞ িােরবা
আপনাে োহারেযে জনয।
আপনাো আপনারেে উপহাে এই নারম দেে/বযাংে ড্রােরটে দ্বাো পাঠারত পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমারেে োেথািরয়ে
ঠিোনায় পাঠারত পারেন। অিবা, আপলন েোেলে বযাংে ট্রান্সোরেে মাযযরম োন েেরত পারেন। আমারেে বযাংে এোউন্ট লনরে দেওয়া হি:
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 েরে িক্ষয োখরবন: অি লপপিস োেথ শুযু মাে দোরনা ভােতীয় বযাংে দিরেই অিথ গ্রহণ েেরত পারে। েখন আপলন োন েেরেন, েলে োন, তাহরি
আপলন উরেখ েেরত পারেন দে আমারেে পলেেেথাে দোন লনলেথ ি দক্ষরেে জনয আপলন োন েেরেন। অলতলেক্ত তরিযে জনয এই ওরয়বোইট দেখু ন:
apcwo.org/give
এ োড়াও, আমারেে জনয ও আমারেে পলেেেথাে জনয েখনই েম্ভব, প্রািথনা েেরত স্মেরণ োখরবন।
যেযবাে ও ঈশ্বর আপোরে আিীবথ াে েরুে!

শবোিূ রিয দয পু স্তেগুশি উপিি 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

উপরেে পু স্তেগুলিে PDF েংস্কেণ লবনামূ রিয োরেথে ওরয়বোইট দিরে ডাউনরিাড েেরত পােরবন: apcwo.org/books এই পু স্তেগুলিে মরযয
অরনেগুলি অনযানয ভাোরতও উপিি। আপনাে লবনামূ রিয পু স্তেটি িাভ েোে জনয, এই ইরমইি ঠিোনায় লিখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুযু মাে PDF েংস্কেণ উপিি।
এ োড়াও, লবনামূ রিয অলডও ও লভলডও-দত প্রোে দশ্ানাে জনয, প্রোরেে টীো, এবং আেও অনযানয উপাোন িাভ েোে জনয আমারেে ওরয়বোইট দেখু ন:
apcwo.org/sermons

All Peoples Church এর সম্বরন্ধ এেটা ভূশিো
All Peoples Church (APC) দত, আমারেে েশ্থন হি দবঙ্গািু রু শ্হরে এেটা িবন ও দজযালতে নযায় হরত এবং েমু েয় ভােতবরেথ ও পৃ লিবীে অনযানয
দেরশ্ এেটা েব হরত।
APC দত, পলবে আত্মাে অলভরেে ও প্রোশ্ েহোরে েম্পূ ণথ এবং আরপােহীন ঈশ্বরেে বােয উপস্থাপনা েোে জনয েমলপথত। আমো লবশ্বাে েলে দে ভারিা
েঙ্গীত, েৃ জনশ্ীি উপস্থাপনা, অোযােণ এরপারিারজটিক্স, েমোমলয়ে পলেেেথাে পদ্ধলত, আযু লনে প্রেু লক্ত, ইতযালে, দোন লেেু ই পলবে আত্মাে বেোন, আিেথ
োজ, লেহ্ন েহোরে ঈশ্বরেে বােয প্রোে েোরে প্রলতস্থাপন েেরত পারে না (১ েলেন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমারেে দেন্দ্র স্থান হি েীশু, আমারেে
লবেয়বস্তু হি ঈশ্বরেে বােয, আমারেে পদ্ধলত হি পলবে আত্মাে শ্লক্ত, আমারেে আোঙ্ক্ষা হি মানু রেো, এবং আমারেে িক্ষয হি খ্রীরিে মরতা পলেপক্কতা।
দবঙ্গািু রুরত আমারেে প্রযান োেথািয় িাো েরত্ত্বও, ভােতবরেথে লবলভন্ন স্থারন All Peoples Church এে অরনে মণ্ডিী স্থালপত আরে। All Peoples
Church এে মণ্ডিীে তালিো এবং দোর্গারোর্গ নম্বে দপরত দর্গরি, আমারেে ওরয়বোইরট www.apcwo.org/locations দেখু ন, অিবা
contact@apcwo.org এ ই-রমইি পাঠান।

আপশে শে দসই ঈশ্বররে জারেে শযশে আপোরে দপ্রি েররে?
প্রায় ২০০০ বেে আরর্গ, ঈশ্বে মানব রূপ যােন েরে এই পৃ লিবীরত এরেলেরিন। তাাঁে নাম হি েীশু। লতলন এেটা লনষ্পাপ জীবন োপন েরেলেরিন।
দেরহতু েীশু মানব রূরপ ঈশ্বে লেরিন, লতলন ো লেেু বরিরে ও েরেরেন, তাে দ্বাো লতলন ঈশ্বেরে আমারেে োরে প্রোশ্ েরেরেন। দে েিাগুলি
লতলন বরিলেরিন, দেইগুলি ঈশ্বরেে েিা। লতলন দে োজগুলি োযন েরেলেরিন, দেইগুলি ঈশ্বরেে োজ। এই পৃ লিবীরত েীশু অরনে আিেথ
োজ োযন েরেলেরিন। লতলন অেু স্থরেে ও পীলড়তরেে েু স্থ েরেলেরিন। লতলন অন্ধ মানুেরেে র্দলিোন েরেলেরিন, োো শুনরত দপত না, লতলন
তারেে শ্রবণ শ্লক্ত লেলেরয় লেরয়লেরিন, খঞ্জরেে েিরত োহােয েরেলেরিন এবং প্ররতযে যেরণে অেু স্থতা ও বযালয েু স্থ েরেলেরিন। আিেথ
ভারব েরয়েটি রুটি লেরয় লতলন অরনে ক্ষুলযত বযলক্তরেে খােয দোর্গান লেরয়লেরিন, ঝড় িালমরয়লেরিন এবং অরনে আিেথ োজ েরেলেরিন।
এই সেি শেেু আিারের োরে প্রোি েরর দয ঈশ্বর উত্তি, শযশে চাে দয দিারেরা দযে সু স্থ হয়, সম্পূ ণথ হয়, স্বাস্থযের
হয় এবং খু িী োরে। ঈশ্বর তার দিারেরের প্ররয়াজে দিটারত চাে।
তাহরি দেনই বা ঈশ্বে এেটা মানব রূপ যােণ েরে আমারেে এই পৃ লিবীরত এরেলেরিন? েীশু দেন এরেলেরিন?
আমো েেরি পাপ েরেলে এবং দেই েেি োজ েরেলে ো আমারেে েৃ লিেতথ া ঈশ্বরেে োরে অগ্রহণীয়। পারপে পলেণাম আরে। পাপ
হি ঈশ্বে এবং আমারেে মারঝ এেটা দুরভথ েয প্রােীে। পাপ আমারেে ঈশ্বে দিরে পৃ িে েরে দেরখরে। এটা আমারেে েৃ লিেতথ ারে জানরত ও
তাাঁে োরি এেটা অিথপূণথ েম্পেথ স্থাপন েেরত বাাঁযা দেয়। েু তোং, আমারেে অরনরেই এই শ্ূ নয স্থানটি অনযানয লবেয় লেরয় পূ ণথ েোে দেিা েলে।
পারপে আেও এেটা পলেণাম হি ঈশ্বরেে দিরে অনন্তোরিে জনয পৃ িে হরয় োওয়া। ঈশ্বরেে আোিরত, পারপে দবতন মৃ তুয। মৃ তুয
হি নেরে োওয়াে দ্বাো ঈশ্বরেে দিরে লেেোরিে জনয পৃ িে হরয় োওয়া।
লেন্তু, আমারেে জনয এেটা েু েংবাে আরে দে আমো পাপ দিরে মুলক্ত দপরত পালে এবং ঈশ্বরেে োরি পু নোয় েম্পেথ স্থাপন েেরত
পালে। বাইরবি বরি, “দেেো পারপর দবতে িৃ তুয; শেন্তু ঈশ্বররর অেু গ্রহ-োে আিারের প্রভু যীশু খ্রীরষ্টরত অেন্ত জীবে” (ররািীয়
৬:২৩) েীশু তাাঁে িুলশ্য় মৃ তুয দ্বাো েমস্ত পৃ লিবীে পারপে মূ িয পলেরশ্ায েরে লেরিন। তােপে, লতন লেন পে লতলন আবাে দবাঁরে উঠরিন, লতলন
লনরজরে জীলবত অবস্থারয় অরনে মানুরেে োরে দেখা লেরিন এবং তােপে লতলন স্বরর্গথ েরি দর্গরিন।
ঈশ্বে দপ্ররমে ও েয়াে ঈশ্বে। লতলন োন না দে এেটা মানুেও নেরে শ্ালস্ত না পাে। এবং দেই োেরণ, লতলন এরেলেরিন, োরত লতলন
েমুেয় মানবজালতে জনয পাপ দিরে ও পারপে পলেণাম দিরে মুলক্ত পাওয়াে এেটা পি প্রস্তুত েেরত পারেন। লতলন পাপীরেে উদ্ধাে েেরত
এরেলেরিন – আপনাে এবং আমাে মরতা মানুেরেে পাপ দিরে ও অনন্তোিীন মৃ তুয দিরে উদ্ধাে েেরত এরেলেরিন।
পারপে এই ক্ষমারে লবনামূরিয গ্রহণ েেরত দর্গরি, বাইরবি আমারেে বরি দে আমারেে এেটা োজ েেরত হরব – প্রভু েীশু খ্রীি
িুরশ্ে উপে েী েরেলেরিন তা স্বীোে েো এবং তাাঁরেই েমস্ত অন্তঃেেণ লেরয় লবশ্বাে েো।
“...দয দেহ তাাঁহারত শবশ্বাস েরর, দস তাাঁহার োরির গুরণ পাপরিাচে প্রাপ্ত হয়” (রপ্রলেত ১০:৪৩)।
“োরণ তুশি যশে ‘িু রখ’ যীশুরে প্রভু বশিয়া স্বীোর ের, এবং ‘হৃেরয়’ শবশ্বাস ের দয, ঈশ্বর তাাঁহারে িৃ তগরণর িযয হইরত
উত্থাপে েশরয়ারেে, তরব পশরত্রাণ পাইরব” (রোমীয় ১০:৯)।
আপলন েলে প্রভু েীশু খ্রীিরে লবশ্বাে েরেন, তাহরি আপলনও আপনাে পারপে ক্ষমা িাভ েেরত পারেন ও শুলেেৃত হরত পারেন।

লনম্নলিলখত এেটা েহজ প্রািথনা দিখা আরে ো আপনারে প্রভু েীশু খ্রীরিে উপে লবশ্বাে েোে লতলন িুরশ্ে উপে েী েরেরেন, দেটা
েম্বন্ধীয় এেটা লেদ্ধান্ত লনরত োহােয েেরব। এই প্রািথনাটি েীশুে লবেরয় আপনাে অঙ্গীোেরে বযক্ত েেরত ও পাপ দিরে ক্ষমা ও শুলেেেণ িাভ
েেরত োহােয েেরব। এই প্রািথনাটি এেটা রূপরেখা। এই প্রািথনাটি আপলন আপনাে লনরজে ভাোরতও েেরত পারেন।

লপ্রয় প্রভু েীশু, আজ আলম বু ঝরত দপরেলে দে তুলম আমাে জনয িুরশ্ে উপে েী োযন েরেরো। তুলম আমাে জনয মাো লর্গরয়লেরি,
তুলম দতামাে বহুমূিয েক্ত আমাে জনয ঝলেরয়লেরি এবং আমাে পারপে মূিয লমটিরয় লেরয়লেরি, োরত আলম ক্ষমা িাভ েেরত পালে। বাইরবি
আমারে বরি দে দে দেউ দতামাে উপে লবশ্বাে েেরব, দে তাে পারপে ক্ষমা িাভ েেরব।
আজ, আলম দতামারে লবশ্বাে েোে এবং তুলম আমাে জনয েী েরেরো, তা গ্রহণ েোে এেটা লেদ্ধান্ত লনই, এবং লবশ্বাে েলে দে তুলম
আমাে জনয িুরশ্ মাো লর্গরয়লেরি এবং আবাে মৃ তুয দিরে দবাঁরে উরঠলেরি। আলম লবশ্বাে েলে দে আলম আমাে উত্তম োজ দ্বাো লনরজরে উদ্ধাে
েেরত পােব না, অিবা অনয দোন মানুেও আমারে উদ্ধাে েেরত পােরব না। আলম আমাে পারপে ক্ষমা অজথন েেরত পালে না।
আজ, আলম আমাে হৃেরয় লবশ্বাে েলে এবং আমাে মুরখ স্বীোে েলে দে তুলম আমাে জনয মাো লর্গরয়লেরি, তুলম আমাে পারপে মূিয
লমটিরয়লেরি, তুলম মৃতর্গণরেে মরযয দিরে দবাঁরে উরঠলেরি, এবং দতামাে উপে লবশ্বাে েোে মরযয লেরয়, আলম আমাে পারপে ক্ষমা ও শুলেেেন
িাভ েলে।
েীশু দতামারে যনযবাে। আমারে োহােয েে দেন আলম দতামারে দপ্রম েেরত পালে, দতামারে আেও জানরত পালে এবং দতামাে
প্রলত লবশ্বস্ত িােরত পালে। আরমন।

All Peoples Church বাইরবি েরিজ
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইরবি েরিজ এবং পলেেেথা প্রলশ্ক্ষণ দেন্দ্র (APC-BC), ো দবঙ্গািু রুরত অবলস্থত, আত্মায় পলেপূ ণথ, অলভলেক্ত এবং পলবে
আত্মাে শ্লক্তরত অরিৌলেে ভারব পলেেেথা েোে ক্ষমতা প্রোন েোে মরযয লেরয় প্রলশ্ক্ষণ দেয়, এবং তাে োরি লনোময় ঈশ্বরেে বােয দশ্খারনা হয়। আমো
পলেেেথাে জনয এেটা বযলক্তরে েম্পূ ণথ ভারব র্গঠন েোরত লবশ্বাে েলে, দেখারন আমো এেটি ঐশ্বলেে েলেরে, ঈশ্বরেে বারেয র্গভীরে প্ররবশ্ েো, এবং আিেথ
োজ ও লেহ্ন োজ দ্বাো পলেেেথা েোয় দজাে লেই - ো প্রভুে োরি এেটা ঘলনি েম্পেথ দিরে উত্থালপত হয়।
APC-BC দত, লনোময় বােয দশ্খারনাে োরি োরি আমো ঈশ্বরেে দপ্রমরে োরজ প্রোলশ্ত েোে উপে গুরুত্ব লেই, পলবে আত্মাে অলভরেে ও উপলস্থলত
এবং ঈশ্বরেে োরজে অরিৌলেে োরজে উপে গুরুত্ব লেই। অরনে েু বে েুবতীো প্রলশ্লক্ষত হরয় ঈশ্বরেে আহ্বান পূ ণথ েোে জনয দপ্রলেত হরয়রে।
লনম্নলিলখত োেথিমগুলি আমো প্রোন েলেঃ
এে বেরেে Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বেরেে Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
লতন বেরেে Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
েপ্তারহে পাাঁে লেন ক্লাে দনওয়া হয়, দসািবার দেরে শুক্রুবার, সোি ৯ টা দেরে দপু র ১টা পযথ ন্ত। েমথজীবী দিারেো, র্গৃ হবযূ ো এই দোেথগুলি েেরত
পারে, এবং দুপু ে ১টাে পে তারেে প্রলতলেরনে োজেমথ েেরত পারে। আিাো হরেরিে বযবস্থা আরে দেই েেি লশ্ক্ষািীরেে জনয, োো দেই স্থারন দিরে
এই দোেথগুলি েেরত োয়। লশ্ক্ষািীো লবলভন্ন দক্ষরে পলেেেথাে জনয অংশ্গ্রহণ েরে, লবরশ্ে দেলমনারে, প্রািথনা ও আোযনাে েমরয় অংশ্গ্রহণ েরে প্রলতলেন
দুপু ে ২ দটা দিরে লবোি ৫টা পেথন্ত। দুপু রেে অলযরবশ্নগুলি তারেে জনয অলনবােথ নয়, োো অনযানয োজ েরে। প্ররতযে লশ্ক্ষািীরেে দোন না দোন স্থানীয়
মণ্ডিীরত দেবাোরজে জনয উৎোলহত েো হয়।
েরিরজে েম্বরন্ধ, পাঠযিরমে েম্বরন্ধ, দোর্গযতা, মূ িয েম্বরন্ধ আেও লবস্তালেত ভারব জানরত দর্গরি apcbiblecollege.org ওরয়বোইরট োন।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

ঈশ্বে েখন তাাঁে উরেশ্যরে এই পৃ লিবীরত প্রোশ্ েেরত দেরয়রেন, দেই েেি েমরয় লতলন
স্বর্গীয় দূতরেে বযবহাে েরেলেরিন। লেন্তু প্রায়ই, লতলন মানু রেে মরযয লেরয়ই তা প্রোশ্ েরে
িারেন। এে অিথ হি এই দে তাাঁে উরেশ্যগুলি এই পৃ লিবীরত আপনাে ও আমাে মত
মানু েরেে মরযয লেরয় প্রোশ্ েরে িারেন।
ঈশ্বরেে োরি র্গমনার্গমন েেরত েেরত, আপলন তাাঁে পলেেল্পনা ও
উরেশ্যগুলিরে আলবষ্কাে েেরবন ো লতলন আপনাে মরযয লেরয় এই পৃ লিবীে বু রে উন্মু ক্ত
েেরত োন। এইগুলিে মরযয েরয়েটা অতযন্ত উরেখরোর্গয হরত পারে - দেমন কুমােীে র্গরভথ
ঈশ্বরেে পু রেে জন্ম, এবং অনযানযগুলি এতটাও উরেখরোর্গয নাও হরত পারে - দেমন এেটি
প্রতযন্ত গ্রারম লশ্শুরেে জনয এেটা লবেযািয় শুরু েো দেটাে লবেরয় দেউই দশ্ারনলন। তবু ও,
প্ররতযেটাই হি ঈশ্বরেে োজ ো লতলন এই পৃ লিবীে বু রে উন্মুক্ত েরে িারেন।
এই পু স্তরেে মরযয েরয়েটি মূ িযবান অন্তর্দথলি দেওয়া হরয়রে ো এই পৃ লিবীরত
ঈশ্বরেে উরেশ্যগুলিরে জন্ম দেওয়াে লবেরয় বরি িারে। তাই, আপনাে জীবরনে মরযয লেরয়
ঈশ্বরেে োজগুলিরে উন্মু ক্ত েেরত িাকুন!
আলশ্ে োইেুে

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA
Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org

