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লী মণ্ডলী ননমমাবের ইচ্ছার সাবে, এর মবযয শনিশালী ললাবকবের েৃ নির দ্বারা, আনম এই োর্ম াটি ভাগ কবর নননচ্ছ, “আপনার পালকবক
নকভাবে সাহায্য করবেন।” আনম নেশ্বাস কনর লয্ এটা করার জনয আমার হৃেবের অনুবেরো আপনন েু ঝবর্ পারবেন। এই পু স্তবক
উপস্থানপর্ োর্ম াটি লকাবনা েযনিনেবশবের নেরুবি নে। আনম য্নে কারও সাবে লকানও েযনিগর্ স্পষ্টর্া জানাবর্ চাই, আনম লসটা
েযনিগর্ ভাবে করবো এেং একটি েইবের মাযযবম নে।
আমাবের মবযয য্ারা নপর্ামার্া আবেন, র্ারা জানবে লয্ সন্তানবের েড় কবর লর্ালার সমবে, এমন নকেু সমে আবে য্খন আমরা
েনড় েযেহার কনর, য্নেও আমরা োেশই র্াবের ওপর ভাবলাোসা েেমাই। এটা এর জনয নে লয্ আমরা আমাবের সন্তানবের ঘৃো কনর,
েরং আমরা র্াবেরবক শনিশালী মানু ে নহবসবে েড় কবর র্ুলবর্ চাই। লসরকমই, আমরা য্খন মণ্ডলীবর্ শনিশালী ললাক গবড়
র্ুলবর্ চাই, ঈশ্ববরর গৃ বহ র্াবের নক করা উনচর্ আমাবের র্াবের লশখাবনা েরকার।
১ তীমশিয় ৩:১৫
শকন্তু য্শি আমার শেলম্ব হয়, তবে যয্ন তু শম জাশনবত পার যয্, ঈশ্ববরর গৃ হমবযয যকমন আচার-েযেহার কশরবত হয়; যসই গৃ হ ত জীেন্ত ঈশ্ববরর
মণ্ডলী, সবতযর স্তম্ভ ও দৃঢ় শভশি।

লপৌল নর্মেীবক এটা েবল নচঠি নলবখবেন লয্ স্থানীে মণ্ডলীর মবযয ননবজবক পনরচালনা করার একটি সঠিক উপাে আবে। অনযভাবে,
লপৌল েলবেন ঈশ্ববরর গৃ বহ আচরে করার একটি সঠিক উপাে আবে এেং নেশ্বাসীবের লসটা লশখাবনা েবোজন। দুভম াগযেশর্, এই
নেেবের ওপবর খু ে লেনশ নশক্ষা লেওো লনই এেং সকবলর লয্টা সঠিক মবন হে লসটাই করবর্ চাে। মণ্ডলীর ললাবকরা র্াবের মাোে
লয্টা চবল লসটাই কবর এেং মণ্ডলীবক নেনভন্ন নেবক লটবন ননবে লয্বর্ সমাপ্ত হে এেং এইভাবে মণ্ডলী লকানও নেবকই য্ােনা। য্নে
েবর্যবক র্াবের লয্টা ঠিক মবন হে লসটাই কবর, র্াহবল একটি নেশৃ ঙ্খল এেং নেভ্রানন্তপূ েম গৃ হ তর্নর হবে। নকন্তু ঈশ্বর নেভ্রানন্ত সৃ নষ্ট
কবরন না।
১ কশরন্থীয় ১:১০
শকন্তু যহ ভ্রাতৃগণ, আমাবির প্রভু য্ীশু খ্রীবের নাবম আশম যতামাশিগবক শেনয় কশরয়া েশল, যতামরা সকবল একই কিা েল, যতামাবির মবযয িলািশল
না হউক, শকন্তু এক মবন ও এক শেচাবর পশরপক্ব হও।

এই শাস্ত্াংশ একটি অনুবরায ো একটি উপবেশ লেেনা, েরং একটি আবেেন এেং লেরনা লয্টা স্বেং ঈশ্ববরর কর্ৃত্ব লেবক আবস।
লেনরর্ লপৌবলর মাযযবম স্থানীে মণ্ডলীর জনয েভু য্া আবেশ কবরবেন র্া এখাবন লেওো হল:
• লর্ামরা সকবল একই কো েবলা। এটি অসম্ভে েবল মবন হবর্ পাবর।

•
•
•
•

লর্ামাবের মবযয লকানও নেবভে (নেভাজন ো ফাাঁক) না োকুক।
লর্ামরা ননখুাঁর্ভাবে একসাবে য্ুি হও (সম্পূ েম চুনিবর্) ।
লর্ামরা সকবল এক মন এেং এক লোযগমযর্া সম্পন্ন হও।
লর্ামরা সকবল এক সমাযান, উবেশয এেং মর্ামবর্র হও।

য্খন আমরা কনরন্থীে মণ্ডলীবক লেনখ, আমরা লেখবর্ পাই লয্ ের্ম মান সমবের আমাবের মণ্ডলীগুনলর মবর্া এটিও একটি “সাযারন”
মণ্ডলী নেল। এর মবযয অবনক গুবলা নেেে নেল য্া ভ্রান্ত। এর মবযয নকেু েযনিরা েবলনেল লয্ র্ারা আপল্লর অন্তগমর্, এেং অনযানয নকেু
ললাবকরা েবলনেবলন লয্ র্ারা লপৌবলর অন্তগমর্। লসখাবন নভন্ন মর্ামর্ নেল নেোহ, মূনর্ম বের কাবে উৎসনগমর্ খােয, নভন্ন ভাোে কো,
আত্মার েরোন, এেং আরও অনযানয নেেে সম্পবকম । সেবেবক গুরুর্র নেেে নেল লয্ র্ারা েভুর লভাবজর লমবজর সামবন র্াবের
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োর্ঃরাশ কবর লয্খাবন রুটির একটি লোট টুকবরা এেং দ্রাক্ষারবসর একটি লোট কাবপ সন্তুষ্ট হেনা েরং পু বরা রুটি এেং একটি নেশাল
গযালন র্াবের চাই। র্াবের আচরে সম্পবকম লপৌলবক র্াবের নর্রস্কার করবর্ হবেনেবলা এেং র্াবেরবক সঠিক ভাবে পনরচালনা করার
ননবেম শ নেবর্ হবেনেবলা। (১ কনরন্থীে ১১:১৭-৩৩) লপৌল এইভাবে নভন্ন পটভূনমর েযনিবের এক নেেে েলার ননবেম শ নেবে নলখবেন,
ননবজবের মবযয লকানও মর্নেবরায না লরবখ, ননখুাঁর্ভাবে য্ুি হবে এেং এক মবনর, লোযগমযর্ার, মর্োবের এেং সমাযাবনর হবে।
আনম নেশ্বাস কনর লয্ য্নে েভু আমাবের নকেু করবর্ আবেশ লেন, র্ার মাবন লসটা সম্ভে কারন আমরা করবর্ পারবো না এরকম নকেু
েভু আমাবের আবেশ করবেন না। র্াাঁবকই য্নে এই কাজগুনল করবর্ হে র্াহবল আমরা র্াাঁবক জ্বালার্ন করবো। লপৌল লয্রকম
মণ্ডলীর কো েলবেন আমাবের পবক্ষ সম্ভে লসরকম মণ্ডলী হবে ওঠা এেং েবর্যক পালক লসটাই র্ার মণ্ডলীর জনয চান।
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1. পালক এবং িণ্ডলীর কিীদের উদেশ্য

নকভাবে আপনন আপনার পালকবক সাহায্য করবেন র্া আলচনা করার আবগ আসু ন আমরা েু নঝ লয্ একজন পালবকর এেং মণ্ডলীর
কমীবের উবেশয নক।
শয্রশময় ৩:১৫
আর যতামাশিগবক আপন মবনর মত পালকগণ শিে, তাহারা জ্ঞাবন ও শেজ্ঞতায় যতামাশিগবক চরাইবে।

ঈশ্ববরর ননবজর হৃেবের লমেপালক নহবসবে, পালকবের ঈশ্ববরর ললাবকবের নলনখর্ ঈশ্ববরর োকয লেবক লোযগমযর্া এেং আনত্মক
জ্ঞ্যান খাওোবনা লোঝাে এেং অনয লকানও উৎস লেবক নে। পালবকর লোযগমযর্া লেওোর কো য্া ঈশ্ববরর পনেত্র আত্মা লেবক আবস।
ইশিসীয় ৪:১১-১৩
১১ আর শতশনই কবয়ক জনবক যপ্রশরত, কবয়ক জনবক ভােোিী, কবয়ক জনবক সু সমাচার-প্রচারক ও কবয়ক জনবক পালক ও শিক্ষাগুরু কশরয়া
িান কশরয়াবেন,
১২ পশেত্রগণবক পশরপক্ব কশরোর শনশমি কশরয়াবেন, যয্ন পশরচয্য া কায্য সাশযত হয়, যয্ন খ্রীবের যিহবক গাাঁশিয়া যতালা হয়,
১৩ য্ােৎ আমরা সকবল ঈশ্ববরর পু ত্র শেষয়ক শেশ্বাবসর ও তত্ত্বজ্ঞাবনর ঐকয পয্য ন্ত, শসদ্ধ পু রুবষর অেস্থা পয্য ন্ত, খ্রীবের পূ ণযতার আকাবরর পশরমাণ
পয্য ন্ত, অগ্রসর না হই।

শাস্ত্াংবশর এই অংশটি একজন পালবকর এেং য্ারা োবকযর পনরচয্মার কাবজ ননয্ুি র্াবের কাজবক েেমনা কবর। একজন পালবকর
পনরচয্মা কাজ করার কো নে – আপনার করার কো! আপনন একজন পনরচয্মাকারী। মণ্ডলীবর্ আপানার পাবশ নয্নন েবসন, নর্ননই লসই
েযনি য্ার সাবে আপনন পনরচয্মা কাজ করবর্ চবলবেন, পালক নে, নশক্ষক নে, েচারক নে, ভােোেী নে, এেং লেনরর্জন নে - পাাঁচ
যরবনর পনরচয্মার ভূনমকা হল সাযু গেবের েস্তুর্ করা, য্াবর্ র্ারা পনরচয্মার কাজ করবর্ পাবর। পালবকর “কাজ” আসবল খু ে সহজ –
এটা শুযু আপনাবক েস্তুর্ করা। আপননই লসই লয্ কাজটিবক সম্পন্ন করবর্ চবলবে! আপনন শুযু মাত্র একজন মণ্ডলীর সেসয নন েরং
একজন পনরচয্মাকারীও। আপনন একটি “মণ্ডলীর সেবসযর মাননেকর্া” রাখবর্ পাবরননা। আপনন সেমশনিমান ঈশ্ববরর পনরচয্মা কারী
এেং আপনন এখাবন েস্তুর্ হবর্ এবসবেন পনরচয্মার কাজ করার জনয, খ্রীবষ্টর লেহবক গবড় র্ুলবর্ “য্ােৎ আমরা সকবল ঈশ্ববরর পু ত্র
নেেেক নেশ্বাবসর ও র্ত্ত্বজ্ঞ্াবনর ঐকয পয্মন্ত, … খ্রীবষ্টর পূ েমর্ার আকাবরর পনরমাে পয্মন্ত, অগ্রসর না হই” (ইনফসীে ৪:১৩)। র্াই
পালক এেং মণ্ডলীর কমমচারী নহবসবে আমাবের োনেত্ব হল খ্রীবষ্টর পূ েমর্াে অগ্রসর হবর্ সাযু গেবের েস্তুর্ করা য্াবর্ সাযু গবেরা
পনরচয্মার কাজ করবর্ পাবর। ঈশ্বর চান র্াাঁর রাবজয লয্ন েবর্যক নেশ্বাসী একজন পনরচয্মাকারী হে।
কলসীয় ১:২৮
তাাঁহাবকই আমরা য াষণা কশরবতশে, সমস্ত জ্ঞাবন প্রবতযক মনু ষযবক সবচতন কশরবতশে ও প্রবতযক মনু ষযবক শিক্ষা শিবতশে, যয্ন প্রবতযক মনু ষযবক
খ্রীবে শসদ্ধ কশরয়া উপশস্থত কশর

পালক েচার কবর এেং নশক্ষা লেে নেবনােবনর জনয নে নকন্তু নেশ্বাসীবেরবক খ্রীবষ্ট ননখুাঁর্ভাবে উপস্থাপন করবর্। শাবস্ত্ োেহৃর্ গ্রীক
শব্দটি হল “teleios” – একজন সম্পূ েম পনরনর্ েযনি। আমাবের উবেশয হল েবর্যক নেশ্বাসীবক একটি পনরপক্বর্ার য্ােগাে ননবে
আসা – খ্রীবষ্ট সম্পূ েম ভাবে পনরনর্ হওো। আমরা খ্রীবষ্ট নশশুবের স্বাগর্ কনর নকন্তু আমরা চাইনা লয্ র্ারা লসরকমই লেবক য্াক।
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পালবকর োনেত্ব হল খ্রীবষ্ট েবর্যক েযনিবক পনরপক্ব কবর লর্ালা। য্নে আমরা র্া করবর্ েযেম হই, আমরা মণ্ডলীর মবযয পালক এেং
লনর্া নহবসবে আহ্বাবন েযেম হবো।

প্রশতটি শেশ্বাসীর জীেবন যয্ শেষয়গুশল সম্পন্ন করবত হবে
চারটি নেেে রবেবে য্া েবর্যক নেশ্বাসীর জীেবন সম্পন্ন হবর্ লেখা পালকবের কামনা করা উনচর্। র্াবের েৃ নি এেং নেকাশ লেখা
কামনা করা উনচর্:
• োকয
পালকবের মণ্ডলীর েবর্যকটি েযনির োবকয মজেু র্ হবে ওঠা লেখা উনচর্।
• আত্মা
পালকবের মণ্ডলীর েবর্যকটি েযনির আত্মাে মজেুর্ হবে ওঠা লেখা উনচর্।
• খ্রীষ্টস্বরূপ চনরত্র
পালকবের মণ্ডলীর েবর্যকটি েযনির খ্রীষ্টস্বরূপ চনরবত্র গবড় ওঠা লেখা উনচর্।
• পনরচয্মা
পালকবের েবর্যকটি েযনির পনরচয্মার জনয েস্তুর্ হবে ওঠা লেখা উনচর্।
গালাতীয় ১:১০
আশম শক এখন মানু ষবক লওয়াইবতশে না ঈশ্বরবক? অিো আশম শক মানু ষবক সন্তুে কশরবত যচো কশরবতশে? য্শি এখনও মানু ষবক সন্তুে কশরতাম,
তবে খ্রীবের িাস হইতাম না।

লয্ মানেবণ্ডর েনর্ আমরা পালক এেং ঈশ্ববরর পনরচয্মাকারী নহবসবে আহূ র্ লসটা েু ঝুন। গালার্ীে ১:১০ পে অনুয্ােী, য্নে আমরা
মানুেবক খু নশ কনর র্াইবল আমরা ঈশ্ববরর লসেক হবর্ পারবো না। পালক নহবসবে আমরা এখাবন মানুেবক আনন্দ নেবর্ আনসনন।
র্াহবল আপনন য্নে মণ্ডলীবর্ এবসবেন আননন্দর্ হবর্, আপনন ভুল য্ােগাে এবসবেন, কারন য্নে আমরা শুযু মানুেবক আননন্দর্
কনর, আমরা ঈশ্ববরর লসেক হবর্ পারবো না। আমাবের উবেশয আপনাবক গবড় লর্ালা, ননেক আপনাবক আননন্দর্ করা নে। নকন্তু
এই েনিোর পনরেনর্ নহবসবে আপনন আনন্দ লাভ কবর োকবর্ পাবরন! আোর আপনন হেবর্া পালকবক এেং মণ্ডলীরেৃ ন্দগেবক
ভালোসবর্ শুরু করবর্ পাবরন, নকন্তু লসগুনল উবেশয নে। আমাবের উবেশয হল খ্রীবষ্ট আপনাবক সম্পূ েম রূবপ উপনস্থর্ করা। লয্নেন
আমরা মানুে সন্তুনষ্টকানর হবে য্াবো, আমরা ঈশ্ববরর লসেক হবর্ নেরর্ হবো।
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ননন্মনলনখর্ ননবেম শােলীগুনল েবয্াজয শুযু মাত্র পালবকর জনয নে নকন্তু মণ্ডলীর সকল কমীবের জনয য্ারা আপনার লসো কবরন।

আপনার পালবকর সাক্ষয রক্ষা করবত সাহায্য করুন
১ তীমশিয় ৩:২
অতএে ইহা আেিযক যয্, অযযক্ষ অশনন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী, শমতাচারী, আত্মসংয্মী, পশরপাটী, অশতশি যসেক এেং শিক্ষািাবন শনপু ণ হউন।
তীত ১:৬-৭
৬ যয্ েযশি অশনন্দনীয় ও যকেল এক স্ত্রীর স্বামী, য্াাঁহার সন্তানগণ শেশ্বাসী, নোশম যিাবষ অপোশিত ো অিময নয় (তাহাবক শনয্ু ি কর)।
৭ যকননা ইহা আেিযক যয্, অযযক্ষ ঈশ্ববরর যনাযযক্ষ েশলয়া অশনন্দনীয় হন; যস্বচ্ছাচারী শক আশুবরাযী শক মিযপাবন আসি শক প্রহারক শক
কুৎশসত লাবভর যলাভী না হন।

১ র্ীমনেে ৩:২ অনুয্ােী একজন আনত্মক অযযক্ষর “অননন্দনীে হওো েবোজন।” এেং শাস্ত্ ঈশ্ববরর েযনি হবর্ োনক
েবোজনীের্াগুনল েলবর্ োবক। েেম েবোজনীের্া লয্টা ঈশ্বর একজন আনত্মক লনর্ার জনয য্াচ্ঞা কবরন লসটা হল র্াবক
অননন্দনীে হবর্ হবে, অেমাৎ, লকউ য্াবর্ র্ার নেবক আঙ্গু ল র্ুলবর্ না পাবর এেং র্াবক লোোবরাপ করবর্ না পাবর। লনর্ার সাক্ষয
সম্পূ েমরূবপ ননখু র্ হবর্ হবে।
২ কশরন্থীয় ৬:৩-৪
৩ আমরা যকান শেষবয় যকান েযা াত জন্মাই না, যয্ন যসই পশরচয্য া-পি কলশিত না হয়;
৪ শকন্তু ঈশ্ববরর পশরচারক েশলয়া সেয শেষবয় আপনাশিগবক যয্াগযপাত্র যিখাইবতশে- শেপু ল ধযবয্য , নানা প্রকার যেবি, অনটবন, সিবট।

“লকানও নকেু বর্ই অপরায না লেওো” লসই মানেণ্ড য্ার েনর্ ঈশ্বর পালকবের এেং মণ্ডলীর কমীবের আহূ র্ কবরবেন। আমাবের
একটি অননন্দনীে জীেন য্াপন করবর্ হবে – আমাবেরবক এমন ভাবে পনরচয্মার কাজ পনরচালনা করবর্ হবে য্াবর্ আমরা
লকাননকেু বর্ই লকানও লোে না নেই – য্াবর্ আমাবের পনরচয্মা লোোবরানপর্ না হবর্ পাবর। এেং এটা করবর্ আমাবের আপনার
সাহায্য েরকার।
শহবতাপবিি ২২:১
প্রচুর যন অবপক্ষা সু খযাশত েরণীয়; যরৌপয ও সু েণয অবপক্ষা প্রসন্নতা ভাল।

আসু ন নকেু উোহরে নেবেচনা কবর লেখা য্াক লয্খাবন আপনন পালবকর সাক্ষযবক রক্ষা করবর্ পারবেন।
•

য্নে আপনন একজন মনহলা হন, েোকবর আপনার পালবকর সাবে র্ার অনফবস লেখা করুন য্খন োনকরা লসখাবন রবেবে।
আপনার পালবকর সাবে অস্বাভানেক য্ােগাে ো অস্বাভানেক সমবে লেখা করার জনয নজজ্ঞ্াসা করবেন না। আপনার হেবর্া খু ে
স্বাভানেক জরুনর েরকার রবেবে নকন্তু আপনার পালকবক অস্বাভানেক য্ােগাবর্ লেখা করারা কো নজজ্ঞ্াসা কবর অস্বনস্তবর্
লফলবেন না। এটি নকভাবে একজন েশমবকর কাবে েেনশমর্ হবে র্া নেবেচনা করুন – পালক েকাবশয একজন মনহলার সাবে
একটা কনফ লোকাবন কনফ পান করবর্ করবর্ র্াবক পরামশম নেবচ্ছন। নকন্তু ললাবকরা য্ারা পালকবক লচবন র্ারা য্নে এটা লেবখ,
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•
•

•

র্ারা ভােবর্ পাবর লয্ একজন মণ্ডলীর পালক নয্নন নেোনহর্ এেং সন্তান রবেবে, আবরকজন মনহলার সাবে একা নক করবেন।
যবর ননন লয্ পরামশম েোন করার সমে অবনকক্ষে সমে যবর চলবে। র্াহবল পালবকর সাক্ষয আরও ঝুাঁ নকবর্ পড়বে। আপনার
সমসযা য্র্ গুরুর্র র্াাঁর নননেমবশবে, আপনার পালবকর সাবে র্াাঁর অনফবস লেখা করাটাই সঠিক হবে, অেো আপনন হেবর্া
একজন ঈশ্ববরর েযনির সাক্ষযবক নষ্ট করবেন।
আপনন য্নে একজন মনহলা হন, এটা সেসমবের জনয উত্তম হবে মণ্ডলীর একজন মনহলা পনরচয্মাকারী ো লননত্রর লেবক সাহায্য
লনওো।
পালবকর অেো মণ্ডলীর নেেবে এমন নকেু েলবেন না ো োেী করবেন না য্ার নেেবে আপনন ১০০ শর্াংশ নননির্ নন। আপনন
লয্টা েলবর্ চবলবেন র্াাঁর নেেবে য্নে সম্পূ েম নননির্ না হন র্াহবল লসটা েলবেন না। উোহরেস্বরূপ, য্নে আপনার পালক
আবমনরকা লর্ োকবর্ন এেং ইনিোবর্ নফবর এবসবেন এটা মবন করবেন না লয্ পনরচয্মার র্হনেবল লসখান লেবক ডলার
আসবে। লকানও োেী করার পূ বেম নেেেগুনল সম্পবকম সম্পূ েম নননির্ হন! আমাবের মণ্ডলীর লক্ষবত্র, ৯৯ শর্াংশ োেহৃর্ অেম
ভারর্ লেবক – আমাবের মণ্ডলীর েশমাংশ, োন এেং অেোনসমূহ লেবক। পৃ নেেীর অনয লকানও অংবশর লকানও মণ্ডলী লনই
য্ারা আমাবের সাহায্য করবেন।
আপনার পালক ো মণ্ডলী নক করবে র্া ননবে োনড়বে েলবেন না। উোহরেস্বরূপ, য্নে আপনার মণ্ডলী একটি নশশুবের জনয
আোস চালাবচ্ছ লয্টা আট জন নশশুর লেখাবশানা করবে, োনড়বে েলবেন না, “মণ্ডলী অবনক নশশুবের ননবে একটি অবনক েড়
অনাে আশ্রম চালাবচ্ছ।”

পালবকর সময় রক্ষা করবত সাহায্য করুন
ইশিষীয় ৫:১৫-১৬
১৫ অতএে যতামরা ভাল কশরয়া যিখ, শকরূবপ চশলবতে; অজ্ঞাবনর নযায় না চশলয়া জ্ঞানোবনর নযায় চল।
১৬ সু বয্াগ শকশনয়া লও, যকননা এই কাল মন্দ।

ইনফেীে ৫:১৬ আমাবের “সু বয্াগ নকবন ননবে” চলবর্ েবল – েবর্যক উপলব্ধ মুহূর্ম যরা এেং ভাবলা কাবজ লসটা েযেহার করা। সমে
একটি োবনর মবযয রবেবে এেং আমাবের েবর্যবকর জনয খু েই গুরুত্বপূ েম। আমাবের মণ্ডলীবর্, আমাবের কমীবের সপ্তাবহ অন্তর্
৪০ ঘণ্টা কাজ করা েবোজন। আপনন পালকবক এেং মণ্ডলীর কমীবের র্াবের সমে রক্ষা কবর সাহায্য করবর্ পাবরন।
•

•

েো কবর ননেনমর্ অনফবসর সমবে পালবকর সাবে লেখা করুন। য্নে পালক সকাল সাবড় ৮টা লেবক নেবকল সাবড় ৬টা পয্মন্ত
অনফবস োবকন, র্াবক সাবড় ৭টা পয্মন্ত অবপক্ষা করবর্ েলবেন না য্াবর্ আপনার কাজ লশে কবর র্াাঁর সাবে লেখা করবর্
সু নেযা হে। কখনও কখনও পালবকর অবপক্ষা কবর য্াে এেং ললাবকবের সাবে লেখা কবর নকন্তু েোকবর লোঝার লচষ্টা করুন লয্
র্াবেরও নফবর য্াওোর পনরোর আবে। মবন রাখবেন য্খন আপনার একজন ডািাবরর সাবে লেখা করার হে আপনন সাযারনর্
ডািাবরর লেওো সমবে ননিল োবকন এেং হেবর্া এমননক একটা নেন েু টি ননবেবেন র্াাঁর সাবে লেখা করার জনয। একই
নেবেচনার সাবে আপনার পালবকর সাবে আচরে করুন। য্নে আপনার একটি আনত্মক েবোজন রবেবে এেং এটা য্বেষ্ট জরুনর
আপনার পালবকর কাবে য্াওো এেং লেখা করা, আপনন একই ভাবে লসই নেনটা েু টি ননবর্ পাবরন এেং জরুনর সামঞ্জসয করবলন
য্াবর্ আপনন পালকবক অবপক্ষাে রাখবলন না।
য্নে আপনার কাবে লকানও যারনা োবক, আপনার পালকবক লসটাই সম্পন্ন করবর্ েলবেন না। আপনার পালক হেবর্া যারনা
এেং পরামবশমর েনর্ উন্মু ি নকন্তু আপনার য্নে পনরচয্মার জনয লকানও যারনা োবক আপনার পালকবক লসটাই সম্পন্ন করার
ের্যাশা করবেন না। োেশই ললাবকরা নেনভন্ন যারনা ননবে পালবকর কাবে আবস এেং লজার লেে লয্ একটি নেবশে পনরচয্মা শুরু
করবর্ ঈশ্বর পালকবক ননবেম শ নেবচ্ছন। য্নে আপনার হৃেবে লকানও শনিশালী লেরনা োবক এেং নননির্ লয্ ঈশ্বর চাে আপনন
নকেু শুরু করুন, র্াহবল আপনার অেশযই উবেযাগ ননবে লসটা করা উনচর্, পালবকর অনুমনর্ ননবে অেশযই।
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•
•

েো কবর আপনার পালকবক েই পয্মাবলাচনার জনয েলবেন না। কারন আপনারা হেবর্া জাবনন র্ার হেবর্া ঘবর েই রবেবে
লয্গুবলা লস এখনও পবরনন কারন র্ার কাবে লসটার জনয সমে লনই!
েো কবর আপনার পালকবক লসটা করবর্ েলবেন না লয্টা অনযানয েযােসাে পারেশীরা কবর, উোহরেস্বরূপ, নেবের সম্বন্ধ
লেখাবশানা কবর লেওো, জনমোনর এেং ইর্যানে। আপনন য্নে লকাোও স্থানান্তর হবচ্ছন, লসখাবনর স্থানীে মণ্ডলীর কাবে আপনার
জনয একটি জােগা খুাঁবজ নেবে সাহায্য করার জনয নকেু নলখবেন না। এমননক য্নেও পালবকরা আবেন আপনাবক লসো করার
জনয, আপনাবক োকার োেস্থা খুাঁবজ লেওোর ের্যাশা করা একটি লেনশ হবে য্াবে। আপনার জনয উপয্ুি স্ত্ী খুাঁবজ লেওোর
জনয পালকবক লজার লেবেন না। য্নে লসরকম লকউ োবক য্াবক পালক উপজু ি মবন কবরন নর্নন হেবর্া লসই েযনিবক পরামশম
লেবেন নকন্তু লসই লজারটা পালবকর ওপর লেবেন না।

পালবকর পশরোরবক রক্ষা করবত সাহায্য করুন
মশি ২৬:৩১, সখশরয় ১৩:৭ যিবক উি
তখন য্ীশু তাাঁহাশিগবক কশহবলন, এই রাশত্রবত যতামরা সকবল আমাবত শেঘ্ন পাইবে; যকননা যলখা আবে, ‘‘আশম পালরক্ষকবক আ াত কশরে,
তাহাবত পাবলর যমবষরা শেন্নশভন্ন হইয়া য্াইবে।”

•

য্নে শত্রুপক্ষ লমেপালকবক আঘার্ করবর্ পাবর, লস লমেবের নেন্ননভন্ন কবর নেবর্ পারবে। অবনবকই ভাবে লয্ পনরচয্মা হল
খু েই “মুগ্ধকর” – কারন হেবর্া েবর্যক রনেোর পালক ৫০ নমননট পাে েচার করবর্ এেং মণ্ডলীর ললাবকরা র্াবক লশাবন। নর্নন
হেবর্া অবনক েইবের ললখক হবর্ লপবরবেন, র্ার োর্ম ার অবনক লটপ এেং নসনড নেনি কবরবেন। েু ঝুন লয্ ঈশ্ববরর পনরচয্মাকারী
লয্ পনরচয্মার একেম সামবন লেবক আপনাবক লনর্ৃত্ব লেে র্ারাই শের্াবনর র্ীব্র আিমবের েযান লক্ষয। শের্াবনর লক্ষয
পালকবক ঠকাবনা এেং র্ারপবর লমেবের ধ্বংস করা। পালবকরা এেং ঈশ্ববরর পনরচয্মাকারীরা সাযারে নেশ্বাসীবের লেবক লেনশ
র্ীব্রর্র দ্ববন্দর মবযয নেবে য্াে। র্াই সেবেবক েড় উপহার য্া আপনন আপনার পালক এেং পনরচয্মাকারীবের নেবর্ পাবরন য্ারা
আপনাবক লসো করবেন লসটা হল র্াবের জনয এেং র্াবের পনরোবরর জনয তেননন্দন োেমনা করা – র্াবের আপনার োেমনার
েবোজন। র্াবের পাবশ োনড়বে রক্ষা করুন। আপনার োেমনার মাযযবম র্াবের আবশপাবশ এক ঢাল তর্নর করুন। শের্ানবক
েলু ন “র্ুনম য্নে লসই র্ীর আমার পালবকর ওপবর নেবর্ চাও, লর্ামাবক েেবম আমার মবযয নেবে লয্বর্ হবে। আনম এখাবন
োনড়বে আনে!” য্নে সম্পূ েম একটি মণ্ডলী পালবকর জনয োেমনা করবে, লয্ পনরচয্মাকারীরা লসো করবেন এেং র্াবের পনরোবররা,
লসখাবন একটি শনিশালী মণ্ডলী হবে কারন লনর্ৃত্ব েবগমরা ভালভাবে সু রনক্ষর্ হবে এেং লসখাবন নকেু ই োকবেনা য্াবর্ শের্ান
পালকবক আঘার্ করবর্ পাবর।

যয্ িাশয়ত্ব আপনাবক যিওয়া হবয়বে, যসই িাশয়বত্বর সাবি কাজ করুন ও সম্মান করুন
•

আপনার পালক সে নকেু করবর্ পারবেন না। র্ারজনয নেনভন্ন লনর্াবের কাবে নেনভন্ন পনরচয্মার কাবজর োনেত্ব অপমে করা হবেবে।
সেবেবক ভাবলা নেেে লয্টা আপনন করবর্ পাবরন র্া হল লসই লনর্াবের সন্মান করুন, সহবয্ানগর্া করুন এেং র্াবের সাবে
কাজ করুন। আপনন পালকবক সাহায্য করবেন য্নে আপনন মণ্ডলীবর্ স্থানপর্ করা অনপমর্ লনর্ৃবত্বর সন্মান কবরন। উোহরেস্বরূপ,
লসখাবন হেবর্া সেসয র্ত্ত্বােযানকানর পালক, নশশুবের মণ্ডলীর পালক, ক্ষুদ্রেবলর পালক, য্ুেকবের পালক, আরাযনা লনর্ৃত্ব
েোনকারী পালক, এেং ইর্যানে রবেবে। য্নে আপনার লকানও উবদ্ববগর নেেে রবেবে লয্টা সবম্বাযন করা েবোজন, লসই স্থাবনর
পনরচয্মার লনর্াবক উবপক্ষা কবর সরাসনর আপনার পালবকর কাবে লপৌাঁবে য্াবেন না। নেনভন্ন পনরচয্মাে য্াবের লনর্া নহবসবে
ননয্ুি করা হবেবে র্াবের সন্মান করুন। সমসযাগুনল সরাসনর র্াবের কাবে আনুন এেং র্াবেরবক লসটা সমাযান করবর্ অনুমনর্
নেন। মবন করবেন না লয্ লকাবনা একটা নননেম ষ্ট পনরচয্মার লনর্ার লকাবনা অনভজ্ঞ্র্া লনই। য্খন আপনন র্াবেরবক সমসযা সমাযান
করার সুবয্াগ লেন না, আপনন র্াবের েরকানর অনভজ্ঞ্র্া লয্টা র্াবের হওো েবোজন লসটা চুনর করবেন। মবন রাখবেন লয্
পনরচয্মার লনর্াবের েনর্ পালবকর সম্পূ েম আত্মনেশ্বাস রবেবে এেং আপনাবক লশানার আবগ নর্নন র্াবের শুনবেন।
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১ তীমশিয় ৫:১৭-১৯
১৭ যয্ প্রাচীবনরা উিমরূবপ িাসন কবরন, শেবিষতঃ য্াাঁহারা োবকয ও শিক্ষািাবন পশরশ্রম
১৮ কবরন, তাাঁহারা শিগুণ সমািবরর যয্াগয গশণত হউন। কারণ িাবস্ত্র েবল, ‘‘িসযমিযনকারী েলবির মু বখ জালশত োাঁশযও না;” আর, “কায্য কারী
আপন যেতবনর যয্াগয।”
১৯ দুই শতন জন সাক্ষী েযশতবরবক যকান প্রাচীবনর শেরুবদ্ধ অশভবয্াগ গ্রাহয কশরও না।

মণ্ডলীর িিয ন এেং আহ্বাবনর সাবি চলু ন
আবমাষ ৩:৩
একপরামিয না হইবল দুই েযশি শক এক সবে চবল?
মাকয ৩:২৫
আর যকান পশরোর য্শি আপনার শেপবক্ষ শভন্ন হইয়া পবে, তবে যসই পশরোর শস্থর িাশকবত পাশরবে না।

•

•

•

•

েবর্যবক য্ারা একটি স্থানীে মণ্ডলীর অংশ লসই মণ্ডলীবক ঈশ্বর েেত্ত েশমন এেং আহ্বাবনর সাবে র্াবের চলা উনচর্। েবর্যক
স্থানীে মণ্ডলীর একটি নননেম ষ্ট আহ্বান োকবে এেং েবর্যক সেবসযর লসটার সাবে চলা লশখা উনচর্। উোহরেস্বরূপ, য্নে একটি
স্থানীে মণ্ডলীর েশমন গৃ হমণ্ডলী হওো, সেবসযরা েলবর্ পাবরনা লয্ র্ারা ক্ষুদ্রেল (বসল গ্রুপ) ভালোবসনা এেং লকানও ক্ষুদ্রেবলর
অংশ হবেনা। এটা লসটা য্া মণ্ডলী নমনলর্ভাবে করবে এেং েবর্যবকর লসখাবন য্ুি হওো উনচর্।
লয্বহর্ু ঈশ্বর একটি মণ্ডলীর জনয র্াাঁর পনরকল্পনা উদ্ঘাটন কবরন, নর্নন লয্টা র্াবেরবক নেবে করাবর্ ইচ্ছু ক লসই অনু য্ােী নর্ুন
নজননবসর জন্ম লেবেন। র্াই পালবকর এেং পনরচয্মার লনর্াবের েনর্ সমেমক হন। ঈশ্বর মণ্ডলীবক লয্ নর্ুন পনরের্ম ন ো নর্ুন
নজননসগুনলবর্ লনর্ৃত্ব নেবচ্ছন লসগুনলবক েনর্হর্ করবেন না। শুযু লেবহর সাবে একসাবে চলু ন, একনেবক অগ্রসর হবে এেং
লনর্াবের সমেমন কবর।
য্খন আপনন একটি মণ্ডলীবর্ য্ান, আপনার হেবর্া লকানও পূ েম যারনা রবেবে লয্ লসই নননেম ষ্ট মণ্ডলীটির নকরকম হওো উনচর্।
লসই যারনা আপনাবক লসই মণ্ডলীর েশমবনর সাবে চলবর্ োযা নেবর্ পাবর। র্াই আপনার েযনিগর্ নেেেসূ নচগুনল একপাবশ
সনরবে রাখা েবোজন এেং মণ্ডলী লয্নেবক য্াবচ্ছ লসনেবক চলু ন।
মণ্ডলীর সাবে েোকবর “বডটিং” করবেন না। এমন একজন েযনি হবে উঠবেন না লয্ মণ্ডলীবর্ র্র্ক্ষে য্াে, য্র্ক্ষে লস লসখান
লেবক নকেু লাভ কবর এেং য্র্ক্ষে পয্মন্ত আপনন লসখাবন আনন্দ পাবচ্ছন। লয্নেন মণ্ডলী আপনাবক খু নশ কবরবে না লসনেনটা
এরকম হওো উনচর্ নে লয্ আপনন লেনরবে লয্বর্ এেং অনয লকাোও লয্বর্ ননযমারে করবলন। আপনন নক লপবর্ পাবরন শুযু র্া
অনুসন্ধান করবেন না। লেশী না হবলও, আপনন য্র্টা পাবচ্ছন, র্র্টাই নেন। য্ীশু েবলবেন লয্ গ্রহে করার লচবে লেওো লেনশ
যনয (বেনরর্ ২০:৩৫)। আপনন অেশযই মণ্ডলী লেবক গ্রহে করবেন – জ্ঞ্ান এেং নেচারেু নি, আপনন পনরপক্ব হবেন এেং এমন
একটা য্ােগাে আসবেন লয্খাবন আপনন খ্রীবষ্ট সম্পূ েম পনরনর্।

মণ্ডলীর শিক্ষা এেং শেশ্বাবসর সাবি চলু ন
১ কশরন্থীয় ১:১০
শকন্তু যহ ভ্রাতৃগণ, আমাবির প্রভু য্ীশু খ্রীবের নাবম আশম যতামাশিগবক শেনয় কশরয়া েশল, যতামরা সকবল একই কিা েল, যতামাবির মবযয িলািশল
না হউক, শকন্তু এক মবন ও এক শেচাবর পশরপক্ব হও।

•

একটি মণ্ডলীর নশক্ষা এেং নেশ্বাস লয্ভাবে েকানশর্ হবেবে “নেশ্বাবসর নেেৃ নর্বর্” মণ্ডলী স্থানপর্ হওোর আবগই সাযারনর্
ললখা হবেবে।
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•
•
•

•

একটি মণ্ডলীর নেশ্বাবসর নেেৃ নর্ হল “অ-আবলাচনাবয্াগয” এেং আবলাচনার জনয উন্মু ি নে।
মণ্ডলীবর্ অংশ হওোর ননযমারে করার আবগ লসই মণ্ডলীর নেশ্বাস এেং নশক্ষাবক পড়ুন এেং েু ঝুন।
একোর য্খন আপনন একটি স্থানীে মণ্ডলীর অংশ হবে য্ান, নেশ্বাবসর নেেৃ নর্বক েেলাবনার লকানও েবচষ্টা করবেন না। য্নে
আপনন মণ্ডলীর নেশ্বাস এেং নশক্ষার সাবে একমর্ না হন, আপনন এগুনলর মবযয লয্বকাবনা একটা করবর্ স্বাযীন – নশখু ন
এেং মণ্ডলীর সাবে লেবড় উঠু ন অেো অনয লকানও মণ্ডলী খুাঁবজ ননন। লেবক য্াওোর লকানও োযযোযকর্া লনই।
েো কবর েযনিগর্ ের্যে লয্গুবলা মণ্ডলীর নশক্ষা এেং নেশ্বাবসর সাবে একমর্ নে, েযনিগর্ রাখু ন। উোহরেস্বরূপ, য্নে
মণ্ডলী পনেত্রআত্মার োনপ্তস্ম, অনয ভাোে োেমনা করা, ঐশ্বনরক সু স্থর্া এেং োনক নজননবসর োইবেল নভনত্তক নীনর্র সাবে
একমর্ হে, সভানর্ও একমর্ হবে েবল আশা করা হবচ্ছ। েোকবর আপনার েযনিগর্ ের্যে েচার করার জনয মণ্ডলীবক
েযেহার করবেন না য্া লয্টা মণ্ডলীর নেশ্বাস এেং নশক্ষার সাবে একমর্ নে। র্াোড়াও েো কবর পালকবক এেং অনযানয
পনরচয্মার লনর্াবের আপনার যারনার সাবে নমল করাবনার জনয র্াবের নচঠি, ইবমইল ো েই পাঠিবে উপলনব্ধ করাবনার লচষ্টা
করবেন না লয্টা নেশ্বাবসর নেেৃ নর্র নেপরীর্।

একজন পশরচয্য াকারী হন
ইশিষীয় ৪:১১-১৩
১১ আর শতশনই কবয়ক জনবক যপ্রশরত, কবয়ক জনবক ভােোিী, কবয়ক জনবক সু সমাচার-প্রচারক ও কবয়ক জনবক পালক ও শিক্ষাগুরু কশরয়া
িান কশরয়াবেন,
১২ পশেত্রগণবক পশরপক্ব কশরোর শনশমি কশরয়াবেন, যয্ন পশরচয্য া কায্য সাশযত হয়, যয্ন খ্রীবের যিহবক গাাঁশিয়া যতালা হয়,
১৩ য্ােৎ আমরা সকবল ঈশ্ববরর পু ত্র শেষয়ক শেশ্বাবসর ও তত্ত্বজ্ঞাবনর ঐকয পয্য ন্ত , শসদ্ধ পু রুবষর অেস্থা পয্য ন্ত, খ্রীবের পূ ণযতার আকাবরর পশরমাণ
পয্য ন্ত, অগ্রসর না হই;

•

ইনফেীে ৪:১১-১৩ েবল লয্ পাাঁচ যরবনর পনরচয্মা লেওো হবেবে েবর্যক সাযু গেবক পনরচয্মার কাবজর জনয েস্তুর্ করবর্।
পালবকর ইচ্ছা লেখা লয্ েবর্যক নেশ্বাসী ঈশ্ববরর পনরচয্মাকারী হবেবে। এটা হেবর্া আপনার জনয একটু সমে সাবপক্ষ
লসখাবন লপৌাঁোন, নকন্তু পালক এেং লনর্া নহবসবে আমরা চাই আপনন লসখাবন লপৌাঁেন। আমরা চাই আপনন একটি য্ােগাে
লপৌাঁেন লয্খাবন নকেু টা সামেময পয্মন্ত আপনন ঈশ্ববরর লসো করবর্ শুরু করবেন। আপনাবের েবর্যবক েরোন, র্ালন্ত এেং
ক্ষমর্া লেওো হবেবে। ঈশ্বর আপনার মবযয যনসম্পে লরবখবেন। নর্নন আপনার মবযয নকেু নেেে নেননবোগ কবরবেন লয্টা
নর্নন চান লয্ আপনন রাবজযর জনয েযেহার করবেন। পালক লসই সম্ভােয নেেেগুনল আপনার লেবক লেনরবে আসবর্ লেখবর্
চাইবে। ঈশ্ববরর লসো করুন এেং ঈশ্ববরর এক পনরচয্মাকারী হবে উঠু ন। আপনার লসই আসবন নকেু ক্ষবের জনয েবস োকা
ঠিক আবে নকন্তু একোর লসই আসন য্নে গরম হবে য্াে েোকবর লসখান লেবক লানফবে লেনরবে আসু ন।
খ্রীবষ্টর লেবহ আপনার জনয ঈশ্বর এক নননেম ষ্ট স্থান লরবখবেন। আপনার জােগাটি খুাঁজুন এেং লেবহ লসই ঈশ্বর ননয্ুি কাজম
সম্পন্ন করুন। আপনন শুযু মাত্র একজন মণ্ডলীর সেসয নন; আপনন একজন ঈশ্ববরর পনরচয্মাকারী। খ্রীবষ্টর লেবহ কাজ করবর্
শুরু করুন।

•

১ কশরন্থীয় ১২:১৮
শকন্তু এখন ঈশ্বর অে সকল এক এক কশরয়া যিবহর মবযয যয্মন ইচ্ছা কশরয়াবেন, যসইরূপ েসাইয়াবেন।

আপনন য্খন পনরচয্মাকারী হবর্ শুরু কবরন, নকেু ননবেম নশকা রবেবে অনু সরে করার জনয।

•

সেম েেম েরোবনর ওপবর চনরবত্রর গুরুত্ববক েু ঝুন। পালক েরোন লেরবনর আবগ চনরবত্রর অবেেে করবেন কারন আপনার
চনরবত্রর েরকার আবে লয্টা এর সাবে এবগাবে। উোহরেস্বরূপ, য্নে আপনার একটি নননেম ষ্ট েরোন রবেবে, পালক আপনাবক
লসই েরোন েযেহার করার জনয সুবয্াগ লেবেন এেং একই সমবে আপনার চনরত্রবকও লেখবেন। য্নে চনরত্রটি নেশ্বাস লয্াগয
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•
•

•

•

•

•

হে, পালক আরও সু বয্াগ লেবেন আপনার েরোনবক েযেহার করবর্। যরুন চনরত্রটি এখনও গবড় ওবঠনন, নর্নন হেবর্া
নকেু ক্ষবের জনয আপনাবক লসখাবনই রাখবেন, য্র্ক্ষে না হেবর্া লকানও েযনিগর্ অভযাস, সমসযা, ললবগ োকা অেো
আচরে জননর্ সমসযা কাটিবে উঠবেন। পালক হেবর্া র্ৎক্ষোৎ েেম নেন লেবকই আপনাবক েচার করবেন না! আপনার
লসই চনরত্রটিবক েরকার লয্টা একোর য্খন আপনন লসই আকানির্ স্থাবন লপৌাঁবে য্াবেন লসখাবন আপনাবক যবর রাখবে,
নেবর্া এই েনিোবর্ আপনন ননবজবক আঘার্ হানবর্ পাবরন এেং অনযানয অবনক েযনিবক।
আস্থা গবড় র্ুলু ন। আপনার পালবকর দ্বারা নেশ্বস্ত হওোর অনযকার অজমন করবর্ হবে।
ননবজর নেবক দৃনষ্ট আকেমে কবরবেন না। নকেু েযনি য্খন ঈশ্ববরর গৃ বহ পনরচয্মার োনেবত্ব ননয্ুি হন অনযানয নেশ্বাসীবের
মাবঝ “জননেে” পু রুে ো মনহলা হওোর জনয অবনক দূর পয্মন্ত য্াে। এটি একটি মবনাবয্াবগর আকাঙ্ক্ষাে জনড়র্ এেং
েভুর নেবক ললাবকবের ননবেম শনা না নেবে ললাবকবেরবক ননবজর নেবক আকনেমর্ কবর সমাপ্ত হে। র্াই নননির্ করুন
য্াবর্ য্খন আপনন পনরচয্মা করবেন, ললাবকরা লয্ন আপনার েনর্ আকনেমর্ না হে – নকন্তু েভুর নেবক।
আপনার পনরচয্মাবক েেবম সু স্পষ্ট করুন এেং র্ারপবর ললাবকবের আপনার আহ্বান েু ঝবর্ নেন। সংনিষ্ট পনরচয্মাবক সু স্পষ্ট
না কবর ননবজর আহ্বান লক েচার করবর্ য্াবেন না (“আনম একজন লেনরর্”)। ভােু ন এটা নকরকম হাসযকর নেেে হবে য্নে
আপনার পালক ননবজবক পালক েবল চবলবেন এমননক য্খন র্াাঁর কাবে লকানও সভা লনই। আপনাবক য্ার জনয আহ্বান
করা হবেবে শুযু লসটা করুন এেং আপনার আহ্বান এেং পনরচয্মা েমান স্বরূপ হবে। ললাবকবের ফল লেখবর্ নেন এেং
র্ারপবর এই স্বীকৃনর্বর্ আসু ন লয্ আপনন নক রকবমর গাে।
ননবজবক এবকোবর সামবন লঠবল লেবেন না। আমনির্ হবর্ অবপক্ষা করুন। য্ীশু েবলবেন য্খন আমরা লকানও েড়
লভাবজ য্াই, আমরা লয্ন লশে আসনটাে েনস এেং সভা পনরচালক আসু ক এেং আমাবের সামবন আসার আমিন জানাক।
লসটা লেনশ সন্মান জনক। যবর ননন আপনার আসাযারন আওোজ রবেবে এেং লকানও োেয য্ি োজাবনার আপনার খু ে
ভাবলা ক্ষমর্া রবেবে, আপনন নগবে আরাযনার লনর্াবক েলবেন না লয্ আপনন কর্ ভাবলা োেক এেং লয্ আপনার োজান
উনচর্। পনরেবর্ম শুযু ননবজর েক্ষর্ার সম্ববন্ধ জানান এেং োজাবর্ ো আরাযনাে লনর্ৃত্ব লেওোর জনয আমনির্ হবর্
অবপক্ষা করুন। আরাযনাে সভাে োজাবনার আবগ আপনাবক হের্ একটা পরীক্ষা নেবর্ হবর্ পাবর ও ননেনমর্ অভযাস
করার সমবে আসবর্ হবর্ পাবর।
আপনার পালবকর ো লনর্ৃত্বেবগমর েনর্ তকনফের্ নেবর্ োযয োকুন। ননবেম শােলী অনু সরে করুন এেং নেেেগুনলর গনর্নেনযর
সাবে লশ্রনেেি োকুন। আপনার উৎসাহবক অনু মনর্ লেবেন না মণ্ডলীবক সম্পূ েম ভাবে েভু লয্ভাবে লনর্ৃত্ব নেবচ্ছন র্াাঁর
েনর্ আপনার ননবজবক নেনির্ করার জনয।
আপনার পু রষ্কাবরর জনয ঈশ্ববরর নেবক চান। অবনবক আশা কবরন র্াবের পু রষ্কার পালবকর লেবক আসবে পু লনপঠ লেবক
স্বীকৃনর্ নহবসবে অেো নকেু নেবশে যরবনর হার্র্ানল লেবক। য্খন এই সকল নকেু সম্ভে, হর্াশ অেো নর্ি হবে পরবেন
না য্নে এগুবলা না হে! আপনন েভুর লসো করবেন এেং আপনার পু রষ্কার র্াাঁর লেবকই আবস।

আপনার অেীকারবক প্রিিয ন করুন
২ তীমশিয় ২:২
আর অবনক সাক্ষীর মু বখ যয্ সকল োকয আমার কাবে শুশনয়াে, যসই সকল এমন শেশ্বস্ত যলাকশিগবক সমপয ণ কর, য্াহারা অনয অনয যলাকবকও
শিক্ষা শিবত সক্ষম হইবে।

•
•

নেশ্বস্তর্া ক্ষমর্ার লেবক লেনশ গুরুত্বপূ েম। পালক নেশ্বস্ত ললাবকবের খুাঁজবেন। “নেশ্বস্ত ললাক অবনক আশীেমাে পাইবে; নকন্তু
লয্ যনোন হইোর জনয র্াড়ার্ানড় কবর, লস অেনণ্ডর্ োনকবে না” (নহর্পবেশ ২৮:২০)।
য্খন আপনন লকানও োনেত্ব ননবচ্ছন, নননির্ করুন লয্ আপনন এবর্ নেশ্বস্ত আবেন। উোহরেস্বরূপ, য্নে আপনন েবর্যক
রনেোর ৩০ নমননট আবগ আসার এেং মণ্ডলীর োঙ্গন পনরষ্কার করার েনর্শ্রুনর্ নেবেবেন, েো কবর নননির্ করুন লয্ আপনন
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•
•
•

এটা েবর্যক রনেোর করবেন। েনর্শ্রুনর্েি এেং ননভম রবয্াগয হন। এমননক য্নেও আপনন লসই কাজটা করার জনয অেম
পাবচ্ছন না নকন্তু লসচ্ছাবসেক মাত্র, একজন নেশ্বস্ত লসচ্ছাবসেক হন।
পালক লোবঝন লয্ নকেু অের্যানশর্ নেেে োকবে লয্টা আসবে লয্টা আপনার জনয সাহায্য করা অসম্ভে কবর র্ুলবে। য্নে
আপনন এটা লমটাবর্ না পাবরন, নননির্ করুন লয্ আপনন য্র্ র্ারার্ানর সম্ভে লসটার নেেবে লয্াগাবয্াগ করবেন।
আপনন লয্টা করবেন উপবভাগ করুন। একজন েযনি অননচ্ছাপূ েমক কাজ করবেন লসটা খু ে ভাবলা নেেে নে। য্নে আপনন
লকানও নকেু করবর্ উপবভাগ করবেন না, লসটা আপনার না করাই ভাবলা।
েভুর েনর্ করুন পালবকর জনয নে। মবন রাখবেন আপনার পালকবক খু নশ করার জনয আপনন নকেু করবেন না, েভুর জনয
করুন।

যশ্রষ্ঠত্ব অবেষণ করুন
•

আপনন য্াই করবেন ভাবলা কবর করুন। ঈশ্বরবক আপনার লশ্রষ্ঠর্া নেন। োেই আমরা মবন কনর, “সবেমাপনর আনম লসচ্ছাবসেকত্ব
করনে। আনম শুযু এটা পনরচয্মার জনয করনে।” এটা লয্ন আপনার আচরে না হে। য্খন আপনন লকানও নকেু েভুর জনয করবেন, ভাল
কবর করুন এেং আপনার ঈশ্বর েেত্ত ক্ষমর্াে সেমবশ্রষ্ঠ ভাবে করুন। আপনার কাবে লয্ লশ্রষ্ঠর্া রবেবে ঈশ্ববর র্াাঁর জনয লয্াগয।

একজন রাজয শেস্তারকারী হন
•

•
•

য্খন আপনন লসো করবেন, ননবজবক মবন করান লয্ এটা শুযু মাত্র একটি নননেম ষ্ট স্থানীে মণ্ডলীবক লসো করার নেেে নে নকন্তু ঈশ্ববরর
রাজয গবড় লর্ালার নেেে। মবন রাখবেন লয্ আপনন এটা করবেন রাজাবের রাজার জনয, য্নেও আপনন হেবর্া একটি স্থানীে মণ্ডলীর
সেসয। আপনন এটা করবেন র্াাঁর রাজয নেস্তাবরর জনয। আপনন লয্ লসো করবেন লসটা স্থানীে মণ্ডলীর নাবমর োইবর লেখু ন কারন এটা
একটা নাম মাত্র।
স্বােমপরর্া এেং আত্মবকনিকর্া পাবশ সনরবে রাখু ন। আপনার স্থানীে মণ্ডলীবক েচার করার জনয লকানও নকেু করবেন না। মবন রাখবেন
লয্ আপনাবক লসখাবন নননেম ষ্ট ভাবে রাখা হবেবে ঈশ্ববরর রাজযবক েচার করার জনয। নখ্রস্টবক সে সমে মনহমা নেন।
পনরচয্মাকারীবের মবযয, অনযানয পনরচয্মাকারীবের এেং মণ্ডলীবের মবযয একর্া েচার করুন। অনযানয মণ্ডলীর নেশ্বাসীবের সাবে
সহভানগর্া করবর্ ভে পাবেন না। একজন রাজয ননমমােকারী হন। ঈশ্ববরর রাবজযর পনরবেনক্ষবর্ ভােু ন। ননবজবক নজজ্ঞ্াসা করুন লয্
ঈশ্ববরর রাজয নেস্তার করার জনয আপনন নক করবর্ পাবরন এেং নকভাবে মণ্ডলীবের এেং পনরচয্মাবের মবযয নেবে কাজ করবেন য্াবর্
নখ্রস্ট আমাবের মবযয নেবে মনহমানের্ হন।
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3. আপনার পালক একজন মানু ষ

কখনও কখনও ললাবকরা ভুবল য্ান লয্ র্াবের পালক একজন মানু েও – একজন পু রুে য্ার র্াবের মবর্া ইচ্ছাগুনল রবেবে! (নর্ননও সু স্বাদু খাোর
উপবভাগ কবরন!) এটা মাোে লরবখ নকেু কায্মকরী ননবেম নশকা এখাবন লেওো হলঃ
•

লকানও পু রুবের নেেবে খু ে উচ্চ ভােবেন না। নকেু েযনি র্াবের পালবকর সাবে একজন “খ্রীনষ্টে র্ারকা” এর মবর্া েযেহার কবরন
এেং ভাবেন লয্ র্াবের পালক একজন “মহাপু রুে”। এই হল সাযারন সর্য। আপনার পালক একজন র্ারকা নন এেং অেশযই একজন
মহাপু রুে নন, র্াই েো কবর র্াবক “মহাপু রুেত্ব” নেবে “অনভনেি” করবেন না! একজন মানু বের সম্পবকম খু ে উচ্চ ভাো অ-ঐশ্বনরক
এেং অস্বাস্থযকর। ঈশ্বর েেত্ত লনর্ৃত্ববক সন্মান এেং শ্রিা করুন নকন্তু কখনও একজন মানু েবক অেবোজনীে গুরুত্ব লেবেন না।

১ কশরশন্থয় ৩:২১
অতএে যকহ মনু ষযবির শ্লা া না করুক। যকননা সকলই যতামাবির
১ কশরশন্থয় ৪:৬
যহ ভ্রাতৃগণ, আশম আপনার ও আপবলার উিাহরণ শিয়া যতামাবির শনশমবি এই সকল কিা কশহলাম; যয্ন আমাবির িারা যতামরা এই শিক্ষা পাও
যয্, য্াহা শলশখত আবে, তাহা অশতরম কশরবত নাই, যতামরা যকহ যয্ন একজবনর পবক্ষ অনয জবনর শেপবক্ষ গেয না কর।

•

•

আপনার পালবকর েনর্ ননভম র হবে পরবেন না। আপনার আনত্মক ভাবে লেবড় ওঠার এেং ননবজর সাবে ঈশ্ববরর য্াত্রা একা
করা লশখার েবোজন আবে। য্খন আপনার পালক আবেন আপনাবক সাহায্য করার জনয। ননবজ ঈশ্ববরর োকয পড়া, অযযেন
করা এেং খাওো নশখু ন। ননবজ োেমনা করবর্ এেং ঈশ্ববরর ওপর নেশ্বাস রাখবর্ নশখু ন। েড় হবে উঠু ন। আনত্মক নশশুশালা
লেবক স্নার্ক হবে উঠু ন এেং একজন আনত্মক নপর্া অেো মার্া হবে উঠু ন লয্ অনযবের নেশ্বাবস লালনপালন হবর্ সাহায্য
করবর্ পারবে।
আপনার অনভবেক ঈশ্বর লেবক আবস। য্খন এটা সর্য লয্ আনত্মক অেোন অনভনেি লনর্ৃবত্বর মবযয নেবে আবস, মবন
রাখবেন লয্ অেবশবে আপনার অনভবেক ঈশ্বর লেবক আবস। ঈশ্বর নয্নন অনভনেি কবরন। আপনার পালবকর অনভবেবকর
হুেহু েনর্নলনপ আপনার কাবে লনই। আপনাবক আপনার ননবজর েরোন এেং ঈশ্ববরর লেবক অনভবেক গ্রহন করবর্ এেং
গবড় র্ুলবর্ হে। লয্ অনভবেক এেং আচ্ছােন লয্টা আপনার পালবকর ওপর এেং আপনার স্থানীে মণ্ডলীর কাবে রবেবে,
লসটা আপনন ঈশ্বর লেবক য্া গ্রহে কবরবেন র্া োনড়বে র্ুলবর্ পাবর। নকন্তু লশেপয্মন্ত আপনার অনভবেক ঈশ্ববরর সম্মু বখ
আপনার য্াত্রার ওপবর ননভম র কবর।

যয্াহন ৩:২৭
যয্াহন উির কশরয়া কশহবলন, স্বগয হইবত মনু ষযবক য্াহা িি হইয়াবে, তাহা োো যস আর শকেু ই গ্রহণ কশরবত পাবর না।
২ কশরন্থীয় ১:২১
আর শয্শন যতামাবির সশহত আমাশিগবক খ্রীবে শস্থর কশরবতবেন, এেং আমাশিগবক অশভশষি কশরয়াবেন।

•

দ্রুর্ নেচার করবেন না। অোস্তনেক ের্যাশার কারবে, ললাবকরা অর্যন্ত সমাবলাচনামূলক হবে উঠবর্ পাবর এেং সহবজই
পালকবের লেবক র্াবের মুখ সনরবে ননবর্ পাবর, য্নে লসই পালবকরা ভুল কবর অেো লকাবনা ভাবে র্াবের
ের্যাশাগুনলবক পূ েম করবর্ না পাবর। অল নপপলস চাচম মণ্ডলীবর্, আনম এমন এক মণ্ডলীেৃ ন্দ লপবে ননবজবক যনয মবন
কনর, য্ারা অর্যন্ত সহবয্াগী ও লোঝোর। নকন্তু, স্মরে কনরবে লেওোর উবেশয ননবে, আনম এই কোটি এখাবন উবল্লখ করনে
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কীভাবে আপনার পালকবক সাহায্য করবেন

- আপনার পালকবক দ্রুর্ নেচার কবর লফলবেন না। আপনার পালক, আপনার মবর্াই, এখনও একজন অসম্পূ েম েযনি,
এমন এক ভেন য্ার ননমমাবের কাজ এখনও চলবে। র্াই, র্াবের ভুল-ভ্রানন্তগুনলবক ক্ষমা কবর র্াবের সাবে তযয্মশীল হবে
উঠু ন।
১ কশরন্থীয় ৪:৩-৫
৩ শকন্তু যতামাবির িারা শকম্বা মানু শষক শেচার-শিবনর সভা িারা যয্ আমার শেচার হয়, ইহা আমার মবত অশত ক্ষুদ্র শেষয়; এমন শক, আশম আমার
শনবজরও শেচার কশর না।
৪ কারণ আশম আমার শনবজর শেরুবদ্ধ শকেু জাশন না, তিাশপ ইহাবত আশম শনবিযাষ েশলয়া প্রশতপন্ন হইবতশে না; শকন্তু শয্শন আমার শেচার কবরন,
শতশন প্রভু।
৫ অতএে যতামরা সমবয়র পূ বেয , যয্ পয্য ন্ত প্রভু না আইবসন, যসই পয্য ন্ত যকান শেচার কশরও না; শতশনই অন্ধকাবরর গুপ্ত শেষয় সকল িীশপ্তবত
আশনবেন, এেং হৃিয়সমূ বহর মন্ত্রণা সকল প্রকাি কশরবেন; আর তৎকাবল প্রবতযক জন ঈশ্বর হইবত আপন আপন প্রিংসা পাইবে।
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অল শপপলস চাবচযর সাবি অংিীিাশরত্ব করুন
অল নপপলস চাচম একটি স্থানীে মণ্ডলী রূবপ সমগ্র ভারর্েেম জু বড় পনরচয্মা কবর োবক, নেবশে ভাবে উত্তর ভারবর্, লয্খাবন আমরা নেবশে ভাবে
লক্ষয লকি কনর (ক) লনর্াবের শনিয্ুি করা, (খ) পনরচয্মার জনয য্ু েক-য্ু ের্ীবের তর্নর করা এেং (গ) খ্রীবষ্টর লেহবক লগাঁবে লর্ালা। য্ু েকয্ু ের্ীবের জনয নেনভন্ন েনশক্ষে লসনমনার, এেং খ্রীনষ্টে লনর্াবের জনয অনযবেশন সমস্ত েের জু বড় আবোজন করা হবে োবক। এ োড়াও,
ইংরানজবর্ ও অনযানয ভারর্ীে ভাোে কবেক হাজার পু স্তক নেনামূ বলয নের্রে করা হবে োবক নেশ্বাসীবের োবকয ও আত্মাে তর্নর করার উবেশয
ননবে।
আমরা আপনাবক আনেমক ভাবে অংশীোনরত্ব করার জনয আহ্বান জানাই। আপনারা আমাবের একোর োন করবর্ পাবরন অেো মানসক ভাবে অেম
োন কবর সাহায্য করবর্ পাবরন। আপনারা লয্ পনরমাবের অেম আমাবের পাঠান, লসটা সমগ্র লেশ জু বড় পনরচয্মা কাবজ েযেহৃর্ হবে ও আমরা
অনর্শে কৃর্জ্ঞ্ োকবো আপনার সাহাবয্যর জনয।
আপনারা আপনাবের উপহার এই নাবম লচক/েযাংক ড্রাফবটর দ্বারা পাঠাবর্ পাবরন “অল নপপলস চাচম” এেং আমাবের কায্মালবের ঠিকানাে
পাঠাবর্ পাবরন। অেো, আপনন সরাসনর েযাংক ট্রান্সফাবরর মাযযবম োন করবর্ পাবরন। আমাবের েযাংক একাউন্ট ননবচ লেওো 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 লক্ষয রাখবেন: অল নপপলস চাচম শুযু মাত্র লকাবনা ভারর্ীে েযাংক লেবকই অেম গ্রহে করবর্ পাবর। য্খন আপনন োন করবেন, য্নে
চান, র্াহবল আপনন উবল্লখ করবর্ পাবরন লয্ আমাবের পনরচয্মার লকান নননেম ষ্ট লক্ষবত্রর জনয আপনন োন করবেন। অনর্নরি র্বেযর জনয এই
ওবেেসাইট লেখু ন: apcwo.org/give
এ োড়াও, আমাবের জনয ও আমাবের পনরচয্মার জনয য্খনই সম্ভে, োেমনা করবর্ স্মরবে রাখবেন।
যনযোি ও ঈশ্বর আপনাবক আিীেয াি করুন!

শেনামূ বলয যয্ 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—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

উপবরর পু স্তকগুনলর PDF সংস্করে নেনামূ বলয চাবচমর ওবেেসাইট লেবক ডাউনবলাড করবর্ পারবেন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুনলর মবযয
অবনকগুনল অনযানয ভাোবর্ও উপলব্ধ। আপনার নেনামূ বলয পু স্তকটি লাভ করার জনয, এই ইবমইল ঠিকানাে নলখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুযু মাত্র PDF সংস্করে উপলব্ধ।
এ োড়াও, নেনামূ বলয অনডও ও নভনডও-লর্ েচার লশানার জনয, েচাবরর টীকা, এেং আরও অনযানয উপাোন লাভ করার জনয আমাবের ওবেেসাইট লেখু ন:
apcwo.org/sermons

All Peoples Church এর সম্ববন্ধ একটা ভূশমকা
All Peoples Church (APC) লর্, আমাবের েশমন হল লেঙ্গালু রু শহবর একটা লেন ও লজযানর্র নযাে হবর্ এেং সমু েে ভারর্েবেম ও পৃ নেেীর অনযানয
লেবশ একটা রে হবর্।
APC লর্, পনেত্র আত্মার অনভবেক ও েকাশ সহকাবর সম্পূ েম এেং আবপাসহীন ঈশ্ববরর োকয উপস্থাপনা করার জনয সমনপমর্। আমরা নেশ্বাস কনর লয্ ভাবলা
সঙ্গীর্, সৃ জনশীল উপস্থাপনা, অসাযারে এবপাবলাবজটিক্স, সমসামনেক পনরচয্মার পিনর্, আযু ননক েয্ু নি, ইর্যানে, লকান নকেু ই পনেত্র আত্মার েরোন, আিয্ম
কাজ, নচহ্ন সহকাবর ঈশ্ববরর োকয েচার করাবক েনর্স্থাপন করবর্ পাবর না (১ কনরন্থীে ২:৪,৫; ইব্রীে ২:৩,৪)। আমাবের লকি স্থান হল য্ীশু, আমাবের
নেেেেস্তু হল ঈশ্ববরর োকয, আমাবের পিনর্ হল পনেত্র আত্মার শনি, আমাবের আকাঙ্ক্ষা হল মানু বেরা, এেং আমাবের লক্ষয হল খ্রীবষ্টর মবর্া পনরপক্কর্া।
লেঙ্গালু রুবর্ আমাবের েযান কায্মালে োকা সবত্ত্বও, ভারর্েবেমর নেনভন্ন স্থাবন All Peoples Church এর অবনক মণ্ডলী স্থানপর্ আবে। অল নপপলস চাচম
এর মণ্ডলীর র্ানলকা এেং লয্াগাবয্াগ নম্বর লপবর্ লগবল, আমাবের ওবেেসাইবট www.apcwo.org/locations লেখু ন, অেো
contact@apcwo.org এ ই-বমইল পাঠান।

আপশন শক যসই ঈশ্বরবক জাবনন শয্শন আপনাবক যপ্রম কবরন?
োে ২০০০ েের আবগ, ঈশ্বর মানে রূপ যারন কবর এই পৃ নেেীবর্ এবসনেবলন। র্াাঁর নাম হল য্ীশু। নর্নন একটা ননষ্পাপ জীেন য্াপন কবরনেবলন। লয্বহর্ু য্ীশু
মানে রূবপ ঈশ্বর নেবলন, নর্নন য্া নকেু েবলবে ও কবরবেন, র্ার দ্বারা নর্নন ঈশ্বরবক আমাবের কাবে েকাশ কবরবেন। লয্ কোগুনল নর্নন েবলনেবলন,
লসইগুনল ঈশ্ববরর কো। নর্নন লয্ কাজগুনল সাযন কবরনেবলন, লসইগুনল ঈশ্ববরর কাজ। এই পৃ নেেীবর্ য্ীশু অবনক আিয্ম কাজ সাযন কবরনেবলন। নর্নন
অসু স্থবের ও পীনড়র্বের সু স্থ কবরনেবলন। নর্নন অন্ধ মানু েবের দৃনষ্টোন কবরনেবলন, য্ারা শুনবর্ লপর্ না, নর্নন র্াবের শ্রেে শনি নফনরবে নেবেনেবলন,
খঞ্জবের চলবর্ সাহায্য কবরনেবলন এেং েবর্যক যরবের অসুস্থর্া ও েযানয সু স্থ কবরনেবলন। আিয্ম ভাবে কবেকটি রুটি নেবে নর্নন অবনক ক্ষুনযর্ েযনিবের
খােয লয্াগান নেবেনেবলন, ঝড় োনমবেনেবলন এেং অবনক আিয্ম কাজ কবরনেবলন।
এই সকল শকেু আমাবির কাবে প্রকাি কবর যয্ ঈশ্বর উিম, শয্শন চান যয্ যলাবকরা যয্ন সু স্থ হয়, সম্পূ ণয হয়, স্বাস্থযকর হয় এেং খু িী
িাবক। ঈশ্বর তার যলাবকবির প্রবয়াজন যমটাবত চান।
র্াহবল লকনই ো ঈশ্বর একটা মানে রূপ যারে কবর আমাবের এই পৃ নেেীবর্ এবসনেবলন? য্ীশু লকন এবসনেবলন?
আমরা সকবল পাপ কবরনে এেং লসই সকল কাজ কবরনে য্া আমাবের সৃ নষ্টকর্ম া ঈশ্ববরর কাবে অগ্রহেীে। পাবপর পনরোম আবে। পাপ হল ঈশ্বর
এেং আমাবের মাবঝ একটা দুবভম েয োচীর। পাপ আমাবের ঈশ্বর লেবক পৃ েক কবর লরবখবে। এটা আমাবের সৃ নষ্টকর্ম াবক জানবর্ ও র্াাঁর সাবে একটা অেমপূেম
সম্পকম স্থাপন করবর্ োাঁযা লেে। সু র্রাং, আমাবের অবনবকই এই শূ নয স্থানটি অনযানয নেেে নেবে পূ েম করার লচষ্টা কনর।
পাবপর আরও একটা পনরোম হল ঈশ্ববরর লেবক অনন্তকাবলর জনয পৃ েক হবে য্াওো। ঈশ্ববরর আোলবর্, পাবপর লের্ন মৃ র্ুয। মৃ র্ুয হল নরবক
য্াওোর দ্বারা ঈশ্ববরর লেবক নচরকাবলর জনয পৃ েক হবে য্াওো।
নকন্তু, আমাবের জনয একটা সু সংোে আবে লয্ আমরা পাপ লেবক মু নি লপবর্ পানর এেং ঈশ্ববরর সাবে পু নরাে সম্পকম স্থাপন করবর্ পানর।
োইবেল েবল, “যকননা পাবপর যেতন মৃ তুয; শকন্তু ঈশ্ববরর অনু গ্রহ-িান আমাবির প্রভু য্ীশু খ্রীবেবত অনন্ত জীেন” (বরামীয় ৬:২৩) য্ীশু র্াাঁর িুনশে
মৃ র্ুয দ্বারা সমস্ত পৃ নেেীর পাবপর মূ লয পনরবশায কবর নেবলন। র্ারপর, নর্ন নেন পর নর্নন আোর লোঁবচ উঠবলন, নর্নন ননবজবক জীনের্ অেস্থাবে অবনক মানু বের
কাবে লেখা নেবলন এেং র্ারপর নর্নন স্ববগম চবল লগবলন।
ঈশ্বর লেবমর ও েোর ঈশ্বর। নর্নন চান না লয্ একটা মানু েও নরবক শানস্ত না পাক। এেং লসই কারবে, নর্নন এবসনেবলন, য্াবর্ নর্নন সমু েে
মানেজানর্র জনয পাপ লেবক ও পাবপর পনরোম লেবক মু নি পাওোর একটা পে েস্তুর্ করবর্ পাবরন। নর্নন পাপীবের উিার করবর্ এবসনেবলন – আপনার
এেং আমার মবর্া মানু েবের পাপ লেবক ও অনন্তকালীন মৃ র্ুয লেবক উিার করবর্ এবসনেবলন।
পাবপর এই ক্ষমাবক নেনামূ বলয গ্রহে করবর্ লগবল, োইবেল আমাবের েবল লয্ আমাবের একটা কাজ করবর্ হবে – েভু য্ীশু খ্রীষ্ট িুবশর উপর
কী কবরনেবলন র্া স্বীকার করা এেং র্াাঁবকই সমস্ত অন্তঃকরে নেবে নেশ্বাস করা।
“...যয্ যকহ তাাঁহাবত শেশ্বাস কবর, যস তাাঁহার নাবমর গুবণ পাপবমাচন প্রাপ্ত হয়” (বেনরর্ ১০:৪৩)।
“কারণ তু শম য্শি ‘মু বখ’ য্ীশুবক প্রভু েশলয়া স্বীকার কর, এেং ‘হৃিবয়’ শেশ্বাস কর যয্, ঈশ্বর তাাঁহাবক মৃ তগবণর মযয হইবত উত্থাপন
কশরয়াবেন, তবে পশরত্রাণ পাইবে” (বরামীে ১০:৯)।
আপনন য্নে েভু য্ীশু খ্রীষ্টবক নেশ্বাস কবরন, র্াহবল আপননও আপনার পাবপর ক্ষমা লাভ করবর্ পাবরন ও শুনচকৃর্ হবর্ পাবরন।
ননম্ননলনখর্ একটা সহজ োেমনা ললখা আবে য্া আপনাবক েভু য্ীশু খ্রীবষ্টর উপর নেশ্বাস করার নর্নন িুবশর উপর কী কবরবেন, লসটা সম্বন্ধীে
একটা নসিান্ত ননবর্ সাহায্য করবে। এই োেমনাটি য্ীশুর নেেবে আপনার অঙ্গীকারবক েযি করবর্ ও পাপ লেবক ক্ষমা ও শুনচকরে লাভ করবর্ সাহায্য করবে।
এই োেমনাটি একটা রূপবরখা। এই োেমনাটি আপনন আপনার ননবজর ভাোবর্ও করবর্ পাবরন।

নেে েভু য্ীশু, আজ আনম েু ঝবর্ লপবরনে লয্ র্ু নম আমার জনয িুবশর উপর কী সাযন কবরবো। র্ু নম আমার জনয মারা নগবেনেবল, র্ু নম লর্ামার
েহুমূ লয রি আমার জনয ঝনরবেনেবল এেং আমার পাবপর মূ লয নমটিবে নেবেনেবল, য্াবর্ আনম ক্ষমা লাভ করবর্ পানর। োইবেল আমাবক েবল লয্ লয্ লকউ
লর্ামার উপর নেশ্বাস করবে, লস র্ার পাবপর ক্ষমা লাভ করবে।
আজ, আনম লর্ামাবক নেশ্বাস করার এেং র্ু নম আমার জনয কী কবরবো, র্া গ্রহে করার একটা নসিান্ত ননই, এেং নেশ্বাস কনর লয্ র্ু নম আমার জনয
িুবশ মারা নগবেনেবল এেং আোর মৃ র্ুয লেবক লোঁবচ উবঠনেবল। আনম নেশ্বাস কনর লয্ আনম আমার উত্তম কাজ দ্বারা ননবজবক উিার করবর্ পারে না, অেো
অনয লকান মানু েও আমাবক উিার করবর্ পারবে না। আনম আমার পাবপর ক্ষমা অজমন করবর্ পানর না।
আজ, আনম আমার হৃেবে নেশ্বাস কনর এেং আমার মু বখ স্বীকার কনর লয্ র্ু নম আমার জনয মারা নগবেনেবল, র্ু নম আমার পাবপর মূ লয নমটিবেনেবল,
র্ু নম মৃ র্গেবের মবযয লেবক লোঁবচ উবঠনেবল, এেং লর্ামার উপর নেশ্বাস করার মবযয নেবে, আনম আমার পাবপর ক্ষমা ও শুনচকরন লাভ কনর।
য্ীশু লর্ামাবক যনযোে। আমাবক সাহায্য কর লয্ন আনম লর্ামাবক লেম করবর্ পানর, লর্ামাবক আরও জানবর্ পানর এেং লর্ামার েনর্ নেশ্বস্ত
োকবর্ পানর। আবমন।

All Peoples Church োইবেল কবলজ
apcbiblecollege.org

All Peoples Church োইবেল কবলজ এেং পনরচয্মা েনশক্ষে লকি (APC-BC), য্া লেঙ্গালু রুবর্ অেনস্থর্, আত্মাে পনরপূ েম, অনভনেি এেং পনেত্র
আত্মার শনিবর্ অবলৌনকক ভাবে পনরচয্মা করার ক্ষমর্া েোন করার মবযয নেবে েনশক্ষে লেে, এেং র্ার সাবে ননরামে ঈশ্ববরর োকয লশখাবনা হে। আমরা
পনরচয্মার জনয একটা েযনিবক সম্পূ েম ভাবে গঠন করাবর্ নেশ্বাস কনর, লয্খাবন আমরা একটি ঐশ্বনরক চনরবত্র, ঈশ্ববরর োবকয গভীবর েবেশ করা, এেং আিয্ম
কাজ ও নচহ্ন কাজ দ্বারা পনরচয্মা করাে লজার নেই - য্া েভুর সাবে একটা ঘননষ্ট সম্পকম লেবক উত্থানপর্ হে।
APC-BC লর্, ননরামে োকয লশখাবনার সাবে সাবে আমরা ঈশ্ববরর লেমবক কাবজ েকানশর্ করার উপর গুরুত্ব নেই, পনেত্র আত্মার অনভবেক ও উপনস্থনর্
এেং ঈশ্ববরর কাবজর অবলৌনকক কাবজর উপর গুরুত্ব নেই। অবনক য্ু েক য্ুের্ীরা েনশনক্ষর্ হবে ঈশ্ববরর আহ্বান পূ েম করার জনয লেনরর্ হবেবে।
ননম্ননলনখর্ কায্মিমগুনল আমরা েোন কনরঃ
এক েেবরর Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই েেবরর Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
নর্ন েেবরর Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তাবহর পাাঁচ নেন ক্লাস লনওো হে, যসামোর যিবক শুরুোর, সকাল ৯ টা যিবক দুপু র ১টা পয্য ন্ত। কমমজীেী ললাবকরা, গৃ হেযূ রা এই লকাসমগুনল করবর্
পাবর, এেং দুপু র ১টার পর র্াবের েনর্নেবনর কাজকমম করবর্ পাবর। আলাো হবস্টবলর েযেস্থা আবে লসই সকল নশক্ষােীবের জনয, য্ারা লসই স্থাবন লেবক
এই লকাসমগুনল করবর্ চাে। নশক্ষােীরা নেনভন্ন লক্ষবত্র পনরচয্মার জনয অংশগ্রহে কবর, নেবশে লসনমনাবর, োেমনা ও আরাযনার সমবে অংশগ্রহে কবর েনর্নেন
দুপু র ২ লটা লেবক নেকাল ৫টা পয্মন্ত। দুপু বরর অনযবেশনগুনল র্াবের জনয অননোয্ম নে, য্ারা অনযানয কাজ কবর। েবর্যক নশক্ষােীবের লকান না লকান স্থানীে
মণ্ডলীবর্ লসোকাবজর জনয উৎসানহর্ করা হে।
কবলবজর সম্ববন্ধ, পাঠযিবমর সম্ববন্ধ, লয্াগযর্া, মূ লয সম্ববন্ধ আরও নেস্তানরর্ ভাবে জানবর্ লগবল apcwobiblecollege.org ওবেেসাইবট য্ান।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

আমরা য্ারা নপর্া-মার্া, আমরা জানন লয্ য্নেও আমরা র্াবের েনর্ আমাবের ভাবলাোসা েেমাই,
র্েু ও কখনও কখনও েনড় েযেহার কবর োনক! এটা এই জনয কনর না লয্ আমরা আমাবের
সন্তানবের ঘৃ ো কনর, নকন্তু আমরা র্াবেরবক একজন শনিশালী েযনিবর্ পনরের্ করবর্ চাই।
একইভাবে, য্খন আমরা মণ্ডলীর মবযয শনিশালী েযনিবের গবড় র্ু লবর্ চাই, র্খন র্াবেরবক
নশক্ষা লেওো উনচৎ লয্ কীভাবে র্ারা ঈশ্ববরর গৃ বহর মবযয আচরে করবে।
দুভম াগযিবম, এই নেেবের উপর খু ে লেশী নশক্ষা উপলব্ধ লনই এেং সোই লসই কাজটি
করবর্ োবক লয্টা র্ারা সঠিক েবল মবন কবর োবক। মণ্ডলীর ললাবকরা লসই সে নকেু করবর্
োবক য্া র্াবের মবনর মবযয চবল এেং এর ফবল র্ারা মণ্ডলীবক নভন্ন নভন্ন নেবক টানবর্ োবক,
এেং মণ্ডলী লকাবনা নেবকই এবগাে না! সোই য্নে র্াবের ইচ্ছা অনু য্ােী কাজ করবর্ োবক,
র্াহবল মণ্ডলীর মবযয নেশৃ ঙ্খলা ও নেভ্রানন্তর সৃ নষ্ট হবে। নকন্তু আমাবের ঈশ্বর নেভ্রানন্তর সৃ নষ্ট কবরন
না।
মণ্ডলীর মবযয শনিশালী ললাবকবের গবড় লর্ালার দ্বারা একটি শনিশালী মণ্ডলী
গবড় লর্ালার উবেশয ননবে আনম এই োর্ম াটি আপনাবের সাবে ভাগ কবর নননচ্ছ - “কীভাবে
আপনার পালকবক সাহায্য করবেন” এই পু স্তবকর মবযয নেবে, এেং নেশ্বাস কনর লয্ এই কাজটি
করার জনয আমার হৃেবের অনু বেরোবক আপনন েু ঝবর্ পারবেন।
আনশস রাইচুর
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