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অঙ্গীকারেে শক্তি

ভূশিকা
অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়া এমন একটা গুণ যা বর্ত মান যু রে খুুঁ রে পাওয়া অর্যন্ত কঠিন, সেটা বাইরেে েেরর্ সহাক অথবা মণ্ডলীে মরযয সহাক। আমারেে মরযয
অক্তযকাাংশ মানু রেো সেই কােগুক্তল কেরর্ পছন্দ করে যা র্ারেে কারছ েু ক্তবযােনক এবাং অঙ্গীকােবদ্ধ মানু েরেে খুুঁ রে সবে কো আেও কঠিন হরয় পড়রছ।
অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে অথত কী? এে অথত হল সকারনা ক্তনক্তেতষ্ট ক্তবেরয়ে প্রক্তর্ ক্তবশ্বস্ত ও আনুের্য হওয়া। এে অথত হল সয আমারেে মরযয োক্তয়ত্বরবায েরয়রছ। আমো
র্খনই অঙ্গীকােবদ্ধ হই যখন আমো সকারনা একটি ক্তবেরয় ইচ্ছাকৃর্ ভারব ও অপক্তেবর্ত নশীল ক্তেদ্ধান্ত ক্তনরয় থাক্তক এবাং সেটারর্ই অনড় থাক্তক। অঙ্গীকােবদ্ধ
হওয়া হল সকারনা ক্তকছু ে প্রক্তর্ আমারেে ক্তনষ্ঠারক বযি কো।
সযমন উোহেণ, সয কথাগুক্তল আমো মু খ ক্তেরয় বরল থাক্তক সেইগুক্তলরক ক্তবরবচনা করুন। “েময়” েম্পরকত সয প্রক্তর্জ্ঞাগুক্তল করে থাক্তক, সেইগুক্তল ক্তনরয় ক্তচন্তাভাবনা
করুন। আমো বক্তল সয সকান একটা ক্তনক্তেতষ্ট েমরয় সকারনা একেন বযক্তিে োরথ সেখা কেরবা এবাং র্ােপে সেই ক্তবেরয় আমো অর্যন্ত উোেীন হরয় পক্তড়।
আমো আয ঘণ্টা পরে সপ ুঁরছও মরন কেরর্ পাক্তে সয এটা র্ স্বাভাক্তবক। ক্তকন্তু এটা সেখায় সয আমো আমারেে মু রখে কথাে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ নই। যখন আমো
বক্তল সয সকারনা ক্তনক্তেতষ্ট েমরয় সকারনা একেন বযক্তিে োরথ সেখা কেরবা, র্খন আমো সযন সেই েমরয়ে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থাক্তক। আক্তম এটা বলরর্ লক্তির্
সবায কেক্তছ সয অরনকেমরয় পালরকো ও ঈশ্বরেে পক্তেচযতাকােীো েময় পালন কোে ক্তবেরয় দুবতল প্রমাক্তণর্ হরয় থারক। আপক্তন যক্তে একেন ঈশ্বরেে পক্তেচযতাকােী
হন, র্াহরল একটা গুরুত্বপূ ণত সেত্র সযখারন আপক্তন আপনাে মু রখে কথাে প্রক্তর্ অঙ্গীকাে প্রমাণ কেরর্ পারেন, সেটা হল েময় পালন কো। যখন আপক্তন ক্তকছু
বরলন, র্খন সেটারক গুরুত্ব ক্তেন ও সেটারক পালন কোে েনয প্ররচষ্টা করুন।
বাইরবল আমারেে অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে ক্তবেরয় ক্তশো সেয়। প্রভু যীশু বরলরছন, “সকহই দুই কর্ত্তাে োেত্ব কক্তেরর্ পারে না; সকননা সে হয় র্ এক েনরক সেে

কক্তেরব, আে এক েনরক সপ্রম কক্তেরব, নয় র্ এক েরনে প্রক্তর্ অনুেি হইরব, আে এক েনরক র্ু চ্ছ কক্তেরব; সর্ামো ঈশ্বে এবাং যন উভরয়ে োেত্ব কক্তেরর্
পাে না” (মক্তথ ৬:২৪)। যীশু এখারন আমারেে েন্মের্ স্বভারবে কথা উরেখ করেরছন। মানু ে কখনই দুরটা ক্তবেরয়ে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থাকরর্ পারে না যা
পেস্পরেে প্রক্তর্ ক্তবপেীর্। সযমন উোহেণ, আমো ঈশ্বে ও েের্রক একই েমরয় সেবা কেরর্ পাক্তে না। আমো সযরকারনা একটিে প্রক্তর্ সবশী অঙ্গীকােবদ্ধ
হরবা। েেরর্ে বন্ধু এবাং একই েমরয় ঈশ্বরেে বন্ধু হওয়া েম্ভব না। “সহ বযক্তভচাক্তেণীেণ, সর্ামো ক্তক োন না সয, েেরর্ে ক্তমত্রর্া ঈশ্বরেে েক্তহর্ শত্রুর্া? েু র্োাং
সয সকহ েেরর্ে ক্তমত্র হইরর্ বােনা করে, সে আপনারক ঈশ্বরেে শত্রু কক্তেয়া র্ু রল” (যারকাব ৪:৪)। আমো হয় ঈশ্বরেে বন্ধু হরবা অথবা েেরর্ে বন্ধু হরবা।
দুই ক্তেরকই অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়া েম্ভব নয়। আমারেেরক সযরকারনা একটি মাক্তলরকে অযীরন অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়া প্ররয়ােন আরছ। যীশু আমারেেরক র্াুঁে প্রক্তর্
অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে েনয আহ্বান করেন এবাং খ্রীরষ্টে সেরহে মরযয একটি শক্তিশালী অঙ্গীকাে েরড় সর্ালাে প্ররয়ােন আরছ। এই পু স্তকটি অঙ্গীকারেে শক্তিে
উপে সোে সেয় এবাং আপনাে েকল কােকরমতে মরযয অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে েনয আপনারক অনুপ্রাক্তণর্ কেরব।

1

অঙ্গীকারেে শক্তি

1. একজন অঙ্গীকারবদ্ধ বযশির চাশরশত্রক ববশিষ্ট্য

কী করে আমো বলরর্ পােব সয সকারনা ক্তকছু ে প্রক্তর্ আমো বাস্তরব অঙ্গীকােবদ্ধ ক্তকনা?

যেরকারনা িূ ল্য যেওয়ার জনয ইচ্ছু ক হওয়া
সকারনা বযক্তি যক্তে ঈশ্বরেে আহ্বারনে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হয়, র্াহরল সেই বযক্তি সযরকারনা মূলয সেওয়াে েনয ইচ্ছু ক থাকরব সেই আহ্বানরক পূ ণত
কোে েনয। ক্তকছু ক্তকছু মানুরেো ঈশ্বরেে সেবা কেরর্ চায় ক্তকন্তু র্াো সেই স্থারন সপ ুঁছারনাে েনয কঠিন পক্তেশ্রম কেরর্ চান না, সযখারন ঈশ্বে
র্ারেে ক্তনরয় সযরর্ চান। যক্তেও আপনাে েীবরনে েনয ঈশ্বরেে কারছ একটি পক্তেকল্পনা ও আহ্বান েরয়রছ, ক্তবেয়গুক্তল ক্তনরে সথরক উন্মু ি হরব না।
আপক্তন হরলন ঈশ্বরেে একেন েহ-কমী এবাং একেন কমীে কাে কোে প্ররয়ােন আরছ! ঈশ্বে আপনারক র্যােস্বীকাে কোে েনয আহ্বান কেরর্
পারেন যারর্ র্াুঁে উরেশযগুক্তল আপনাে েীবরন উরন্মাচন হরর্ পারে। আপক্তন যক্তে প্রকৃর্ অরথত ঈশ্বরেে উরেশযগুক্তলে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থারকন,
র্াহরল আপনাে সথরক সযরকারনা র্যােস্বীকাে যাচ্ঞা কো সহাক না সকন, আপক্তন সেটা কেরবন।
বাইরবল করয়কেন ক্তবশ্বােীরেে ক্তবেরয় উরেখ করেরছ, “আে সমেশাবরকে েি প্রযুি, এবাং আপন আপন োরেযে বাকয প্রযুি, র্াহাো র্াহারক
েয় কক্তেয়ারছ; আে র্াহাো মৃর্ুয পযতযন্ত আপন আপন প্রাণও ক্তপ্রয় জ্ঞান করে নাই” (প্রকাক্তশর্ বাকয ১২:১১)। এই বযক্তিো এর্টাই প্রভু যীশু খ্রীরষ্টে
প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ ক্তছরলন, সয র্াো র্ারেে েীবন র্যাে কোে েনয ইচ্ছু ক ক্তছরলন। আমো যক্তে প্রভু যীশু খ্রীরষ্টে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হই, র্াহরল
সকারনা মূলযই অরনক বড় নয়, এমনক্তক সেটা যক্তে আমারেে মাক্তলরকে েনয আমারেে প্রাণ র্যাে কোও হরয় থারক।

সকল্ বাধা অশিক্রি করার জনয ইচ্ছু ক হওয়া
একেন অঙ্গীকােবদ্ধ বযক্তি সেই অঙ্গীকােরক েযরে েো কোে েনয সযরকারনা বাযারক অক্তর্ক্রম কোে েনয ইচ্ছু ক থাকরবন। সেই বযক্তি েহরে
হাে সমরন সনন না এবাং েমাযারনে েনয েহে পথ অরেেণ করেন না। এই বযক্তি র্াে অঙ্গীকােরক েো কোে েনয দৃঢ় প্রর্যয়ী হরয় ওরে। র্াে
পরথ সযরকারনা বাযাই আেু ক না সকন, সেই বযক্তি সলরে থাকরব ও সেই অঙ্গীকােরক েো কোে েনয সযরকারনা ক্তবেয়রক অক্তর্ক্রম কোে আপ্রাণ
প্ররচষ্টা কেরব। ক্তকন্তু, সয বযক্তি প্রকৃর্ অরথত অঙ্গীকােবদ্ধ নন, সেই বযক্তি শুযু মাত্র েু ক্তবযােনক পক্তেক্তস্থক্তর্রর্ই র্াে প্রক্তর্জ্ঞারক েো কোে সচষ্টা
কেরব। যখনই পক্তেক্তস্থক্তর্ কঠিন হরয় পড়রব, সেই বযক্তি পক্তেবর্ত ন কেরব যারর্ র্ারক র্াে প্রক্তর্জ্ঞা না োখরর্ হয়।

অঙ্গীকাররর প্রশি দৃশষ্ট্ শনবদ্ধ করর থাকার ক্ষিিা
যখন সকারনা বযক্তি অঙ্গীকােবদ্ধ হয়, সেই বযক্তি র্াে দৃক্তষ্টরক ক্তনবদ্ধ করে োখরব এবাং েহরে ক্তবক্তেপ্ত হরয় যারব না। ক্তকন্তু সয বযক্তি সকারনা ক্তকছু ে প্রক্তর্ই
অঙ্গীকােবদ্ধ নন, সে সভরে যারব এবাং সেইক্তেরক যারব সযক্তেরক েু ক্তবযা েরয়রছ।
ল্ূ ক ৯:৫৭-৬২
৫৭ িাাঁহারা পরথ োইরিরেন, এিন সিরয় এক বযশি িাাঁহারক কশহল্, আপশন যে যকান স্থারন োইরবন, আশি আপনার পশ্চাৎ োইব।
৫৮ েীশু িাহারক কশহরল্ন, িৃ গাল্রের গর্ত্ত আরে, এবং আকারির পশক্ষগরের বাসা আরে, শকন্তু িনু ষ্যপু রত্রর িস্তক রাশিবার স্থান নাই।
৫৯ আর এক জনরক শিশন বশল্রল্ন, আিার পশ্চাৎ আইস। শকন্তু যস কশহল্, প্রভু, অরে আিার শপিার কবর শেয়া আশসরি অনু িশি করুন।
৬০ শিশন িাহারক বশল্রল্ন, িৃ রিরাই আপন আপন িৃ িরের কবর শেউক; শকন্তু িু শি শগয়া ঈশ্বররর রাজয য াষ্ো কর।
৬১ আর এক জন কশহল্, প্রভু, আশি আপনার পশ্চাৎ োইব, শকন্তু অরে শনজ বাটীর যল্াকরের শনকরে শবোয় ল্ইয়া আশসরি অনু িশি করুন।
৬২ শকন্তু েীশু িাহারক কশহরল্ন, যে যকান বযশি ল্াঙ্গরল্ হাি শেয়া শপেরন শিশরয়া চায়, যস ঈশ্বররর রারজযর উপরোগী নয়।
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যীশু সয ক্তবেয়টিরক আমারেে সবাঝারর্ সচরয়রছন সয যখন আমো অঙ্গীকােবদ্ধ হই এবাং এই বরল একটা ক্তেদ্ধান্ত ক্তনই সয, “প্রভু, আক্তম আপনাে
পশ্চাৎ যাইব”, সেই ক্তবেরয় সকারনা দুরটা পথ সনই। যীশুে প্রক্তর্ আমারেে অঙ্গীকাে আমারেেরক র্াুঁে প্রক্তর্ দৃক্তষ্ট ক্তনবদ্ধ কেরর্ ও েকল পাক্তথতব
টানগুক্তলরক আলো করে ক্তেরর্ োহাযয কেরব। ক্তকন্তু, যীশু আমারেেরক পক্তেবাে ও ক্তপ্রয়েনরেে ভুরল সযরর্ বলরছন না। ক্তবেয়টি এই সয, সয বযক্তি
অঙ্গীকােবদ্ধ, সে র্াে লেযরক ক্তস্থে করে োরখ। সেই বযক্তি ক্তবক্তেপ্ত হরব না, এমনক্তক গুরুত্বপূ ণত পাক্তেবাক্তেক োক্তয়ত্বগুক্তলে োোও। এইগুক্তলে মরযয
সকারনা ক্তকছু ই সেই বযক্তিরক প্রভু যীশু খ্রীষ্টরক অনুেেণ কোে আহ্বান সথরক ক্তবক্তেপ্ত কেরর্ পােরব না।
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2. অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার িূ ল্য

অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে মূলয কী? যখন েবাই র্ারেে েু ক্তবযামর্ন কাে কেরছ, র্খন আপক্তন ও আক্তম সকনই বা পৃথক হরবা এবাং অঙ্গীকােবদ্ধ মানুে
হরয় উেরবা? অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে উপকাক্তের্াগুক্তল কী কী?

িশি, শস্থরিা, এবং শনশ্চয়িা
অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়া আমারেে েীবরন শক্তি, ক্তস্থের্া ও ক্তনশ্চয়র্াে একটা মাত্রা ক্তনরয় আরে যা আমারেে কঠিন েমরয়ে মরযযও অনড় করে োখরব।
োরকাব ১:৮
যস শিিনা যল্াক, আপনার সকল্ পরথ অশস্থর।

ক্তবশ্বারে কীভারব প্রাথতনা কেরর্ হয়, সেটা সশখারনাে পে, যারকাব র্াে ক্তশোে একটা োেমমত সেয় একেন ক্তেমনা বযক্তিে ক্তবেরয় একটা োযােণ
মন্তবয করে। একেন ক্তেমনা বযক্তি অক্তস্থে ও অ-ক্তনভত েরযােয। ক্তকন্তু এে ক্তবপেীর্টাও ের্য। একেন একমনা বযক্তি - সয র্াে “মনরক ক্তস্থে” করে
ক্তনরয়রছ, হল একেন অঙ্গীকােবদ্ধ বযক্তি - ক্তযক্তন ক্তস্থে ও অনড়।

আিীবত াে
একেন অঙ্গীকােবদ্ধ বযক্তি সেই বযক্তিে র্ুলনায় অরনক সবশী আশীবতাে উপরভাে কেরব সয অঙ্গীকােবদ্ধ নয়।
শহরিাপরেি ২৮:২০
শবশ্বস্ত যল্াক অরনক আিীর্ব্তাে পাইরব।

একেন ক্তবশ্বস্ত বযক্তি হরলন একেন অঙ্গীকােবদ্ধ বযক্তি। র্াে েবতান্তকেরণ অঙ্গীকাে র্ারক ক্তবশ্বস্ত করে সর্ারল। সয বযক্তি ক্তশক্তথল উেযম ক্তনরয় কাে
করে, সে সেই বযক্তিে মর্ উপরভাে কেরর্ পােরব না সয েম্পূ ণত হৃেয় ক্তেরয় কােটি করে থারক। ক্তনিঃেরন্দরহ, সয বযক্তি েম্পূ ণত হৃেয় ক্তেরয় কােটি
করে সে অরনক ভাল ভারব কেরর্ পােরব ও অরনক বড় পু েস্কাে লাভ কেরব।
আমারেে শােীক্তেক সেরহে ক্তবেরয় ক্তচন্তাভাবনা করুন। ঈশ্বে সচরয়রছন সয সেরহে অঙ্গগুক্তল সযন একেরঙ্গ যুি থারক একটা সেহ ক্তহরেরব কাে
কোে েনয। আপক্তন কখনই এমনটি লেয করেন না সয আেরক আপনাে হার্ আপনাে সেরহে োরথ যুি আরছ এবাং আোমীকাল সভরে সভরে
অনয কারুে সেরহে োরথ যুি হরচ্ছ। আপক্তন এমনটিও লেয করেন না সয আেরক আপনাে হৃেয় আপনাে সেহরক েি েঞ্চালন কেরছ এবাং
আোমীকাল অনয কারুে সেরহে মরযয েি েঞ্চালন কেরছ। ঈশ্বে যক্তে আমারেে সেরহে অঙ্গগুক্তলরক একাকী কাে কোে েনয উরেশয কেরর্ন,
র্াহরল আমারেে সেরহে অঙ্গগুক্তল - হৃেয়, ফু েফু ে, হার্, সচাখ - এই েবক্তকছু চাক্তেক্তেরক সভরে সবড়ারর্া। সযরকারনা েমরয় এই অঙ্গগুক্তল একেরঙ্গ
এরে ক্তকছু কাে কের্, র্ােপে আবাে আলাো হরয় সযর্। এটা অর্যন্ত অবাস্তক্তবক একটা ক্তবেয় হর্ এবাং আমো ঈশ্বেরক যনযবাে ক্তেই সয ক্তর্ক্তন
আমারেে শােীক্তেক সেহরক এইভারব কাযতকােী কোে েনয ক্তনযুি করেনক্তন। যক্তেও ক্তচক্তকৎো ক্তবজ্ঞান ক্তকছু সেরহে অঙ্গরক অনযানয সেরহে োরথ
যুি কোে ক্তবেয়টিরক েম্ভব করে র্ুরলরছ, োযােণ ও স্বাভাক্তবক ক্তনয়ম হল সয আপনাে সেরহে প্ররর্যকটি অঙ্গ আপনাে সেরহে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ
থারক এবাং র্খনই েঠিক ভারব কাে কেরর্ পারে যখন সেটা আপনাে বাক্তক সেরহে োরথ যুি থারক। একেরঙ্গ, আপনাে সেহ অরনক ক্তকছু
কাযতোযন কেরর্ পারে।
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আমারেে শােীক্তেক সেহ আমারেে স্থানীয় মণ্ডলীে েনয একটা “বার্ত া” সছরড় সেরখরছ, সযটা হল েম্পূ ণত খ্রীরষ্টে সেরহে একটা অঙ্গ। যখন আমো
স্থানীয় মণ্ডলীে কথা ক্তচন্তা কক্তে, আমো প্রায়ই লেয করে থাক্তক সয সলারকো একটা মণ্ডলী সথরক আরেকটা মণ্ডলীরর্ আো-যাওয়া করে। ঈশ্বে
এই ভারব র্াুঁে সলারকরেে েনয খ্রীক্তষ্টয় েীবন যাপন কোে অক্তভপ্রায় করেনক্তন। প্ররর্যক ক্তবশ্বােীরেেরক একটা স্থানীয় মণ্ডলীরর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে
প্ররয়ােন আরছ, সযখারন ঈশ্বে র্ারক সেরখরছন বরল সে ক্তবশ্বাে করে। যখন আমো স্থানীয় সেরহে প্রক্তর্ ক্তবশ্বস্ত থাকরবা, র্খনই আমো সেই
সেরহে অঙ্গ হওয়াে পূ ণত আশীবতাে উপলক্তি কেরর্ পােব। যাো এক্তেক-ওক্তেক ঘু রে সবড়ায়, র্াো সবশী ক্তকছু অেতন কেরর্ পারে না, এবাং র্াো
সকারনা ক্তকছু কেরর্ সবশী োহাযয কেরর্ পােরব না!
একমাত্র যখন আমো অঙ্গীকােবদ্ধ হই, র্খনই আমো েীঘতস্থায়ী আশীবতাে ও উপকাে লাভ করে থাক্তক। আমারেে মরযয অরনরকই শুযু মাত্র “েক্তববারেে
েকারলে ক্তবরনােন” চায় এবাং সেই কােরণ র্াো একটা মণ্ডলী সথরক আরেকটা মণ্ডলীরর্ ঘু রে সবড়ায়। আমো সয বার্ত া শুনরর্ চাই, সেই বার্ত া
পালকরক প্রচাে কেরর্ বক্তল। ক্তকন্তু পালক যক্তে ঈশ্বরেে বাকযরক প্রচাে করে - সযটা প্রায়ই আমো যা শুনরর্ চাই র্াে সথরক আলাো - র্াহরল
আমারেে অঙ্গীকাে োনালাে মরযয ক্তেরয় বাইরে উরড় যায় ও আমো েেো ক্তেরয় বাইরে চরল যাই! আমো যক্তে েীঘতরময়ােী উপকাে ও আশীবতাে
লাভ কেরর্ চাই, র্াহরল আমারেেরক একটা স্থানীয় সেরহে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হরর্ হরব, সেখারনই সেবা ও কাে কেরর্ হরব।

পু রস্কার
ইব্রীয় ১১:৬
োহারা িাাঁহার অরেষ্ে করর, শিশন িাহারের পু রস্কারোিা।

আমারেেরক র্াুঁরক ক্তনষ্ঠাে োরথ অরেেণ কেরর্ হরব। ঈশ্বেরক অরেেণ কোে ক্তবেরয় অঙ্গীকারেে প্ররয়ােন আরছ। আমো ক্তক ঈশ্বেরক অরেেণ
কোে েনয অঙ্গীকােবদ্ধ অথবা আমো র্াুঁরক র্খনই অরেেণ কক্তে যখন আমারেে কারছ খাক্তল েময় আরছ? আমো ক্তক প্রাথতনায় ও ঈশ্বরেে বাকয
অযযয়রন েময় অক্তর্বাক্তহর্ কোে েনয অঙ্গীকােবদ্ধ অথবা ঈশ্বেরক শুযু মাত্র র্খনই অরেেণ কক্তে যখন আমারেে কারছ েময় থারক। বাইরবল বরল
সয যাো ঈশ্বেরক হৃেয় ক্তেরয় অরেেণ করে, ক্তর্ক্তন র্ারেে পু েস্কাে সেন, ক্তকন্তু র্ারেে সেন না যাো শুযু মাত্র েু ক্তবযােনক েমরয় র্াুঁরক অরেেণ
করে। সয বযক্তি অঙ্গীকােবদ্ধ, সে র্াে েীবরন ঈশ্বরেে পু েষ্কােরক অনুভব কেরব।
উন্নশি
১ িীিশথয় ৪:১৫
এ সকল্ শবষ্রয় শচন্তা কর, এ সকরল্ শস্থশি কর, যেন যিািার উন্নশি সকরল্র প্রিযক্ষ হয়।

সয বযক্তি অঙ্গীকােবদ্ধ, সে উন্নক্তর্ কেরব। সপ ল র্ীমক্তথয় নামক একেন যুবকরক পোমশত ক্তেরচ্ছন সয কীভারব ঈশ্বরেে একেন পক্তেচযতাকােী হরর্
হয়। ক্তর্ক্তন র্ারক বলরছন সয র্ীমক্তথয় সযন ক্তশক্তথল উেযরমে োরথ অথবা যখন েু ক্তবযা হরব, র্খনই সযন এই ক্তনরেত শগুক্তলরক পালন না করে, ক্তকন্তু
যা ক্তকছু র্ারক সশখারনা হরয়রছ, সেইগুক্তলে প্রক্তর্ ক্তনরেরক েম্পূ ণত ভারব ক্তনক্তবষ্ট কেরর্ বরলরছন। সপ ল বরলরছন সয যখন র্ীমক্তথয় এমনটি কেরব,
র্খন র্াে উন্নক্তর্, পক্তেপক্বর্া, বৃ ক্তদ্ধ ও অগ্রেক্তর্ েকরলে কারছ স্পষ্ট হরয় উেরব।
এই একই নীক্তর্ আমো আমারেে েীবরন প্ররয়াে কেরর্ পাক্তে। আমো সযন ঈশ্বরেে সেবক হওয়ারর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হই, ফেল কাটারর্ অঙ্গীকােবদ্ধ
হই, অনযানয ক্তবশ্বােীরেে প্রক্তর্ একটা উোহেণ হওয়াে েনয অঙ্গীকােবদ্ধ হই, এবাং মণ্ডলীরক সনর্ৃত্ব সেওয়াে ক্তবেরয় অঙ্গীকােবদ্ধ হই। েু র্োাং,
যখন আমো অঙ্গীকােবদ্ধ হই, র্খনই আমারেে উন্নক্তর্ স্পষ্ট ভারব সেখরর্ পাওয়া যারব। সয বযক্তি অঙ্গীকােবদ্ধ, সেই উন্নক্তর্ কেরব। সয বযক্তি
ক্তশক্তর্ল উেযরমে োরথ কাে করে, সে একই স্থারন ক্তস্থে হরয় থাকরব। যখন আমো ক্তনরেরেেরক েম্পূ ণত ভারব ক্তেরয় ক্তেই - আমারেে আত্মা, প্রাণ
ও শেীে - আমারেে োমরন োখা োক্তয়রত্বে প্রক্তর্, র্খনই আমো উন্নক্তর্ কেরবা ও সলারকো র্া সেখরর্ পারব।
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3. আপশন শক অঙ্গীকারবদ্ধ?

যক্তে সকউ আমারেে অঙ্গীকাে ক্তনরয় প্রশ্ন করে, র্াহরল আমো দ্রুর্ উর্ত্ে ক্তেরয় থাক্তক সয আমো অঙ্গীকােবদ্ধ। হয়র্ নীরচ সেওয়া প্রশ্নগুক্তলে উর্ত্ে
আমারেে অঙ্গীকারেে উপে আেও সবশী আরলাকপার্ কেরব।
➢ আমো ক্তক অঙ্গীকােবদ্ধ সলাক নাক্তক আমারেে েু ক্তবযা অনুযায়ী েীবন যাপন কক্তে?
➢ আমো ক্তক েঠিক ক্তবেয় কোে েনয অঙ্গীকােবদ্ধ? আমো ক্তক যাক্তমতকর্াে প্রক্তর্, েবতো েঠিক কাে কোে প্রক্তর্, েবতত্র, ও েকল পক্তেক্তস্থক্তর্রর্
অঙ্গীকােবদ্ধ, অথবা আমারেে েু ক্তবযা অনুযায়ী আমো আপে করে থাক্তক?
➢ আমো ক্তক প্রভু যীশু খ্রীরষ্টে প্রক্তর্, আমারেে স্থানীয় মণ্ডলীে প্রক্তর্, এবাং খ্রীরষ্টে সেরহে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ?
➢ আমো ক্তক আমারেে স্বামী/স্ত্রী, আমারেে ক্তববাহ ও আমারেে পক্তেবারেে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ? আমো ক্তক েীবরনে ভাল ও মন্দ, উভয়
েমরয়ই আমারেে স্বামী/স্ত্রীরক সপ্রম কেরবা?
➢ আমো ক্তক আমারেে প্রক্তর্শ্রুক্তর্গুক্তলে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ?
➢ আমো ক্তক আমারেে কমতরেরত্র অঙ্গীকােবদ্ধ, আমারেে কমতকর্ত ারেে প্রক্তর্, আমারেে েহকমীরেে প্রক্তর্ ও আমারেে বন্ধুরেে প্রক্তর্ ক্তক
অঙ্গীকােবদ্ধ?
➢ আমো ক্তক ঈশ্বরেে োরথ েময় অক্তর্বাক্তহর্ কোে েনয অঙ্গীকােবদ্ধ?
প্রভু যীশু খ্রীরষ্টে োরথ আমারেে অঙ্গীকাে কর্টা েভীে? প্রভু যীশু বরলরছন, “আে আমাে নাম প্রযুি সর্ামো েকরলে ঘৃ ক্তণর্ হইরব; ক্তকন্তু সয
সকহ সশে পযতযন্ত ক্তস্থে থাক্তকরব, সেই পক্তেত্রাণ পাইরব” (মক্তথ ১০:২২)। আমো ক্তক শুযু মাত্র েু ক্তবযাে েমরয় যীশু খ্রীরষ্টে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হরয় থাক্তক,
অথবা েীবরনে সশে পযতন্ত র্াুঁরক অনুেেণ কোে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থাক্তক, এমনক্তক যখন সলারকো আমারেে ঘৃ ণাও করে? যীশু খ্রীরষ্টে প্রক্তর্
আমারেে অঙ্গীকারেে েভীের্া কর্টা?
আমারেে স্থানীয় মণ্ডলীে প্রক্তর্ আমারেে অঙ্গীকাে কর্টা? আমো ক্তক আমারেে স্থানীয় মণ্ডলীে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ হই যখন সেখারন েু ন্দে েঙ্গীর্
ও োন, ভাল প্রচাে, এবাং েবক্তকছু ভাল মরন হয়? নাক্তক র্খনও অঙ্গীকােবদ্ধ হরয় থাক্তক যখন সেই মণ্ডলী ঝরড়ে মরযয ক্তেরয় েমন করে? র্খনও
ক্তক আমো সেই মণ্ডলীরর্ই থাকরবা, নাক্তক অনয সকারনা মণ্ডলীে অনুেন্ধান কেরবা?
অল ক্তপপলস চাচত-এ আমো বাইরে সবক্তেরয় যীশু খ্রীরষ্টে েু েমাচাে প্রচাে কোে ক্তবেরয় অঙ্গীকােবদ্ধ। যখন আমো সবইরে ক্তেরয় যীশুে কথা প্রচাে
কক্তে, র্খন অবশযই আমো সলারকরেে আকেতণ সটরন থাক্তক। আমো র্াড়নাে েম্মু খীনও হরর্ পাক্তে। আমো ক্তক এমন একটা স্থানীয় মণ্ডলীরর্
থাকরবা সযখারন আমো র্াড়নাে েম্মুখীন হই, অথবা আমো অনয সকাথাও চরল যারবা? আমো ক্তক বলরবা, “প্রভু, আক্তম ক্তবশ্বাে কক্তে সয আক্তম এই
সেরহে একটি অাংশ এবাং এই সেহ যক্তে র্াড়নাে েম্মু খীন হয়, র্াহরল আক্তমও অঙ্গীকােবদ্ধ হরয় থাকরবা এবাং আমাে পরথ যা ক্তকছু আেরব, সেটাে
েম্মু খীন কেরবা?” আপক্তন যক্তে এমন সকারনা মণ্ডলী খুুঁেরছন সযখারন েবক্তকছু েু ন্দে ভারব হরব এবাং কখনই র্াড়না আেরব না, র্াহরল অল
ক্তপপলস চাচত আপনাে েনয উপযুি স্থান নয়। ক্তকন্তু আপক্তন যক্তে এমন একটা সেরহে অরেেণ কেরছন সযটা ক্তনলতি হরয় যীশুে কথা সঘােণা
কেরব, এবাং এই কােটি কেরর্ কেরর্ র্াক্তড়র্ হরর্ পারে, এবাং আপক্তন যক্তে এমন একটা সেহ খুুঁেরছন সযখারন যীশু খ্রীরষ্টে নারম ক্তকছু কষ্টরভাে
েহয কেরর্ পারেন, র্াহরল অল ক্তপপলস চাচত-এ আপনাে েনয োেে আমন্ত্রণ েইল!
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ঈশ্বে আমারেেরক সপ্রেণ করেরছন েু েমাচাে প্রচাে কেরর্, সলারকরেেরক অন্ধকারেে োেয সথরক র্াুঁে মক্তহমাময় আরলারর্ ক্তনরয় আেরর্।
আমো যখন এই কােটি করে থাক্তক, র্খন শয়র্ান চুপ করে বরে থাকরব না। র্াই, একটি স্থানীয় মণ্ডলীে অাংশ ক্তহরেরব, আমো সযন র্াড়নাে
েম্মু খীন হওয়াে েনয ও সেখান সথরক শক্তিশালী হরয় েয়ী হওয়াে েনয ইচ্ছু ক থাক্তক। এটাই সযন আমারেে অঙ্গীকাে হয়। ঈশ্বে আমারেেরক
একটা সেহ ক্তহরেরব সয েশতন ক্তেরয়রছন, সেই েশতরনে প্রক্তর্ আমো সযন অঙ্গীকােবদ্ধ থাক্তক।
আমো ক্তক আমারেে স্থানীয় মণ্ডলীে অনযানয েেেযরেে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থাক্তক? আমো ক্তক পেস্পরেে যে ক্তনরয় থাক্তক? আমো ক্তক পেস্পেরক
ভারলাবাক্তে?
আমো ক্তক আমারেে শহরেে মরযয খ্রীরষ্টে সেরহে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ? আমো যক্তে আমারেে শহরেে মণ্ডলীগুক্তল এবাং র্ারেে
পালক/পক্তেচযতাকােীরেে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থাক্তক, র্াহরল র্ারেে েম্বরন্ধ খাোপ কথা বলরর্ অথবা ক্তনন্দা কেরর্ আমারেে ক্তেযারবায হরব। আমো
েবতো র্ারেে মঙ্গল কামনা কেরবা। যক্তে সকউ ক্তবঘ্ন পায়, সহাুঁচট সখরয় পরড় যায়, ও ভুল করে, র্খন র্ারেে েনয আমো প্রাথতনা কেরবা, র্ারেেরক
ক্তনচু কেরবা না।
ঈশ্বে সয স্বপ্ন ও েশতন আমারেে েীবরন ক্তেরয়রছন, সেইগুক্তলে প্রক্তর্ ক্তক আমো অঙ্গীকােবদ্ধ? বাইরবল আমারেে বরল, “অর্এব, সহ আমাে ক্তপ্রয়
ভ্রার্ৃেণ, েু ক্তস্থে হও, ক্তনশ্চল হও, প্রভু ে কারযতয ের্ব্তো উপক্তচয়া পড়, সকননা সর্ামো োন সয, প্রভু রর্ সর্ামারেে পক্তেশ্রম ক্তনষ্ফল নয়” (১ কক্তেন্থীয়
১৫:৫৮)। েবতো প্রভুে কারেে প্রক্তর্ অঙ্গীকােবদ্ধ থাকরবন কােণ আপক্তন োরনন সয প্রভুে কাে কখনই বযথত যারব না।
প্রকাশিি বাকয ৩:১৫-১৬
১৫ আশি জাশন যিািার কােত য সকল্, িু শি না িীিল্ না িপ্ত; িু শি হয় িীিল্ হইরল্, নয় িপ্ত হইরল্ ভাল্ হইি।
১৬ এইরূরপ িু শি কদুষ্ণ, না িপ্ত না িীিল্, এই জনয আশি শনজ িু ি হইরি যিািারক বিন কশররি উেযি হইয়াশে।

আমারেে প্ররয়ােন আগুরনে মর্ উর্ত্প্ত অঙ্গীকাে। “ক্তকছু কাে” চালারনাে মর্ অবস্থা যরথষ্ট নয়, যক্তে যীশুে প্রক্তর্ আমারেে অঙ্গীকাে
নাক্তর্শীরর্াষ্ণ হয়। আমারেে েবরচরয় ভাল প্ররচষ্টাগুক্তল বযথত হরব, যক্তে সেটা প্রভুে যীশু খ্রীরষ্টে প্রক্তর্ আগুরনে মর্ উর্ত্প্ত অঙ্গীকাে সথরক েন্ম
না সনয়। আমারেেরক হয় শীর্ল অথবা উর্ত্প্ত হওয়াে ক্তেদ্ধান্ত ক্তনরর্ হরব।
প্রভু যীশু আমারেে োবযান করেক্তছরলন সয সশে ক্তেরন অরনরকে সপ্রম শীর্ল হরয় পড়রব। “আে অযরম্মতে বৃ ক্তদ্ধ হওয়ারর্ অক্তযকাাংশ সলারকে
সপ্রম শীর্ল হইয়া যাইরব। ক্তকন্তু সয সকহ সশে পযতযন্ত ক্তস্থে থাক্তকরব, সেই পক্তেত্রাণ পাইরব” (মক্তথ ২৪:১২-১৩)। যীশু খ্রীরষ্টে প্রক্তর্ আপনাে অঙ্গীকাে
আপনারক সশে পযতন্ত ক্তস্থে থাকরর্ োহাযয কেরব।
অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে েময় এখন!
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অল্ শপপল্স চারচতর সারথ অংিীোশরত্ব করুন
অল ক্তপপলস চাচত একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূরপ েমগ্র ভাের্বেত েু রড় পক্তেচযতা করে থারক, ক্তবরশে ভারব উর্ত্ে ভােরর্, সযখারন আমো ক্তবরশে ভারব লেয সকন্দ্র
কক্তে (ক) সনর্ারেে শক্তিযুি কো, (খ) পক্তেচযতাে েনয যু বক-যু বর্ীরেে তর্ক্তে কো এবাং (ে) খ্রীরষ্টে সেহরক সেুঁরথ সর্ালা। যু বক-যু বর্ীরেে েনয ক্তবক্তভন্ন প্রক্তশেণ
সেক্তমনাে, এবাং খ্রীক্তষ্টয় সনর্ারেে েনয অক্তযরবশন েমস্ত বছে েু রড় আরয়ােন কো হরয় থারক। এ ছাড়াও, ইাংোক্তেরর্ ও অনযানয ভাের্ীয় ভাোয় করয়ক হাোে
পু স্তক ক্তবনামূ রলয ক্তবর্েণ কো হরয় থারক ক্তবশ্বােীরেে বারকয ও আত্মায় তর্ক্তে কোে উরেশয ক্তনরয়।
আমো আপনারক আক্তথতক ভারব অাংশীোক্তেত্ব কোে েনয আহ্বান োনাই। আপনাো আমারেে একবাে োন কেরর্ পারেন অথবা মাক্তেক ভারব অথত োন করে
োহাযয কেরর্ পারেন। আপনাো সয পক্তেমারণে অথত আমারেে পাোন, সেটা েমগ্র সেশ েু রড় পক্তেচযতা কারে বযবহৃর্ হরব ও আমো অক্তর্শয় কৃর্জ্ঞ থাকরবা
আপনাে োহারযযে েনয।
আপনাো আপনারেে উপহাে এই নারম সচক/বযাাংক ড্রাফরটে োো পাোরর্ পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবাং আমারেে কাযতালরয়ে
ঠিকানায় পাোরর্ পারেন। অথবা, আপক্তন েোেক্তে বযাাংক ট্রান্সফারেে মাযযরম োন কেরর্ পারেন। আমারেে বযাাংক একাউন্ট ক্তনরচ সেওয়া 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 করে লেয োখরবন: অল ক্তপপলস চাচত শুযু মাত্র সকারনা ভাের্ীয় বযাাংক সথরকই অথত গ্রহণ কেরর্ পারে। যখন আপক্তন োন কেরছন, যক্তে চান, র্াহরল
আপক্তন উরেখ কেরর্ পারেন সয আমারেে পক্তেচযতাে সকান ক্তনক্তেতষ্ট সেরত্রে েনয আপক্তন োন কেরছন। অক্তর্ক্তেি র্রথযে েনয এই ওরয়বোইট সেখু ন:
apcwo.org/give
এ ছাড়াও, আমারেে েনয ও আমারেে পক্তেচযতাে েনয যখনই েম্ভব, প্রাথতনা কেরর্ স্মেরণ োখরবন।
ধনযবাে ও ঈশ্বর আপনারক আিীবত াে করুন!

শবনািূ রল্য যে পু স্তকগুশল্ উপল্ব্ধ 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 স্তকগুক্তলে PDF োংস্কেণ ক্তবনামূ রলয চারচতে ওরয়বোইট সথরক ডাউনরলাড কেরর্ পােরবন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুক্তলে মরযয
অরনকগুক্তল অনযানয ভাোরর্ও উপলি। আপনাে ক্তবনামূ রলয পু স্তকটি লাভ কোে েনয, এই ইরমইল ঠিকানায় ক্তলখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুযু মাত্র PDF োংস্কেণ উপলি।
এ ছাড়াও, ক্তবনামূ রলয অক্তডও ও ক্তভক্তডও-সর্ প্রচাে সশানাে েনয, প্রচারেে টীকা, এবাং আেও অনযানয উপাোন লাভ কোে েনয আমারেে ওরয়বোইট সেখু ন:
apcwo.org/sermons

All Peoples Church এর সম্বরে একো ভূশিকা
All Peoples Church (APC) সর্, আমারেে েশতন হল সবঙ্গালু রু শহরে একটা লবন ও সেযাক্তর্ে নযায় হরর্ এবাং েমু েয় ভাের্বরেত ও পৃ ক্তথবীে অনযানয
সেরশ একটা েব হরর্।
APC সর্, পক্তবত্র আত্মাে অক্তভরেক ও প্রকাশ েহকারে েম্পূ ণত এবাং আরপােহীন ঈশ্বরেে বাকয উপস্থাপনা কোে েনয েমক্তপতর্। আমো ক্তবশ্বাে কক্তে সয ভারলা
েঙ্গীর্, েৃ েনশীল উপস্থাপনা, অোযােণ এরপারলারেটিক্স, েমোমক্তয়ক পক্তেচযতাে পদ্ধক্তর্, আযু ক্তনক প্রযু ক্তি, ইর্যাক্তে, সকান ক্তকছু ই পক্তবত্র আত্মাে বেোন, আশ্চযত
কাে, ক্তচহ্ন েহকারে ঈশ্বরেে বাকয প্রচাে কোরক প্রক্তর্স্থাপন কেরর্ পারে না (১ কক্তেন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমারেে সকন্দ্র স্থান হল যীশু, আমারেে
ক্তবেয়বস্তু হল ঈশ্বরেে বাকয, আমারেে পদ্ধক্তর্ হল পক্তবত্র আত্মাে শক্তি, আমারেে আকাঙ্ক্ষা হল মানু রেো, এবাং আমারেে লেয হল খ্রীরষ্টে মরর্া পক্তেপক্কর্া।
সবঙ্গালু রুরর্ আমারেে প্রযান কাযতালয় থাকা েরেও, ভাের্বরেতে ক্তবক্তভন্ন স্থারন All Peoples Church এে অরনক মণ্ডলী স্থাক্তপর্ আরছ। অল ক্তপপলস চাচত
এে মণ্ডলীে র্াক্তলকা এবাং সযাোরযাে নম্বে সপরর্ সেরল, আমারেে ওরয়বোইরট www.apcwo.org/locations সেখু ন, অথবা
contact@apcwo.org এ ই-রমইল পাোন।

আপশন শক যসই ঈশ্বররক জারনন শেশন আপনারক যপ্রি কররন?
প্রায় ২০০০ বছে আরে, ঈশ্বে মানব রূপ যােন করে এই পৃ ক্তথবীরর্ এরেক্তছরলন। র্াুঁে নাম হল যীশু। ক্তর্ক্তন একটা ক্তনষ্পাপ েীবন যাপন করেক্তছরলন। সযরহর্ু যীশু
মানব রূরপ ঈশ্বে ক্তছরলন, ক্তর্ক্তন যা ক্তকছু বরলরছ ও করেরছন, র্াে োো ক্তর্ক্তন ঈশ্বেরক আমারেে কারছ প্রকাশ করেরছন। সয কথাগুক্তল ক্তর্ক্তন বরলক্তছরলন,
সেইগুক্তল ঈশ্বরেে কথা। ক্তর্ক্তন সয কােগুক্তল োযন করেক্তছরলন, সেইগুক্তল ঈশ্বরেে কাে। এই পৃ ক্তথবীরর্ যীশু অরনক আশ্চযত কাে োযন করেক্তছরলন। ক্তর্ক্তন
অেু স্থরেে ও পীক্তড়র্রেে েু স্থ করেক্তছরলন। ক্তর্ক্তন অন্ধ মানু েরেে দৃক্তষ্টোন করেক্তছরলন, যাো শুনরর্ সপর্ না, ক্তর্ক্তন র্ারেে শ্রবণ শক্তি ক্তফক্তেরয় ক্তেরয়ক্তছরলন,
খঞ্জরেে চলরর্ োহাযয করেক্তছরলন এবাং প্ররর্যক যেরণে অেুস্থর্া ও বযাক্তয েু স্থ করেক্তছরলন। আশ্চযত ভারব করয়কটি রুটি ক্তেরয় ক্তর্ক্তন অরনক েুক্তযর্ বযক্তিরেে
খােয সযাোন ক্তেরয়ক্তছরলন, ঝড় থাক্তমরয়ক্তছরলন এবাং অরনক আশ্চযত কাে করেক্তছরলন।
এই সকল্ শকেু আিারের কারে প্রকাি করর যে ঈশ্বর উর্ত্ি, শেশন চান যে যল্ারকরা যেন সু স্থ হয়, সম্পূ েত হয়, স্বাস্থযকর হয় এবং িু িী
থারক। ঈশ্বর িার যল্ারকরের প্ররয়াজন যিোরি চান।
র্াহরল সকনই বা ঈশ্বে একটা মানব রূপ যােণ করে আমারেে এই পৃ ক্তথবীরর্ এরেক্তছরলন? যীশু সকন এরেক্তছরলন?
আমো েকরল পাপ করেক্তছ এবাং সেই েকল কাে করেক্তছ যা আমারেে েৃ ক্তষ্টকর্ত া ঈশ্বরেে কারছ অগ্রহণীয়। পারপে পক্তে ণাম আরছ। পাপ হল ঈশ্বে
এবাং আমারেে মারঝ একটা দুরভত েয প্রাচীে। পাপ আমারেে ঈশ্বে সথরক পৃ থক করে সেরখরছ। এটা আমারেে েৃ ক্তষ্টকর্ত ারক োনরর্ ও র্াুঁে োরথ একটা অথতপূণত
েম্পকত স্থাপন কেরর্ বাুঁযা সেয়। েু র্োাং, আমারেে অরনরকই এই শূ নয স্থানটি অনযানয ক্তবেয় ক্তেরয় পূ ণত কোে সচষ্টা কক্তে।
পারপে আেও একটা পক্তেণাম হল ঈশ্বরেে সথরক অনন্তকারলে েনয পৃ থক হরয় যাওয়া। ঈশ্বরেে আোলরর্, পারপে সবর্ন মৃ র্ুয। মৃ র্ুয হল নেরক
যাওয়াে োো ঈশ্বরেে সথরক ক্তচেকারলে েনয পৃ থক হরয় যাওয়া।
ক্তকন্তু, আমারেে েনয একটা েু োংবাে আরছ সয আমো পাপ সথরক মু ক্তি সপরর্ পাক্তে এবাং ঈশ্বরেে োরথ পু নোয় েম্পকত স্থাপন কেরর্ পাক্তে।
বাইরবল বরল, “যকননা পারপর যবিন িৃ িুয; শকন্তু ঈশ্বররর অনু েহ-োন আিারের প্রভু েীশু খ্রীরষ্ট্রি অনন্ত জীবন” (ররািীয় ৬:২৩) যীশু র্াুঁে ক্রুক্তশয়
মৃ র্ুয োো েমস্ত পৃ ক্তথবীে পারপে মূ লয পক্তেরশায করে ক্তেরলন। র্ােপে, ক্তর্ন ক্তেন পে ক্তর্ক্তন আবাে সবুঁরচ উেরলন, ক্তর্ক্তন ক্তনরেরক েীক্তবর্ অবস্থারয় অরনক মানু রেে
কারছ সেখা ক্তেরলন এবাং র্ােপে ক্তর্ক্তন স্বরেত চরল সেরলন।
ঈশ্বে সপ্ররমে ও েয়াে ঈশ্বে। ক্তর্ক্তন চান না সয একটা মানু েও নেরক শাক্তস্ত না পাক। এবাং সেই কােরণ, ক্তর্ক্তন এরেক্তছরলন, যারর্ ক্তর্ক্তন েমু েয়
মানবোক্তর্ে েনয পাপ সথরক ও পারপে পক্তেণাম সথরক মু ক্তি পাওয়াে একটা পথ প্রস্তুর্ কেরর্ পারেন। ক্তর্ক্তন পাপীরেে উদ্ধাে কেরর্ এরেক্তছরলন – আপনাে
এবাং আমাে মরর্া মানু েরেে পাপ সথরক ও অনন্তকালীন মৃ র্ুয সথরক উদ্ধাে কেরর্ এরেক্তছরলন।
পারপে এই েমারক ক্তবনামূ রলয গ্রহণ কেরর্ সেরল, বাইরবল আমারেে বরল সয আমারেে একটা কাে কেরর্ হরব – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুরশে উপে
কী করেক্তছরলন র্া স্বীকাে কো এবাং র্াুঁরকই েমস্ত অন্তিঃকেণ ক্তেরয় ক্তবশ্বাে কো।
“...যে যকহ িাাঁহারি শবশ্বাস করর, যস িাাঁহার নারির গুরে পাপরিাচন প্রাপ্ত হয়” (রপ্রক্তের্ ১০:৪৩)।
“কারে িু শি েশে ‘িু রি’ েীশুরক প্রভু বশল্য়া স্বীকার কর, এবং ‘হৃেরয়’ শবশ্বাস কর যে, ঈশ্বর িাাঁহারক িৃ িগরের িধয হইরি উত্থাপন
কশরয়ারেন, িরব পশরত্রাে পাইরব” (রোমীয় ১০:৯)।
আপক্তন যক্তে প্রভু যীশু খ্রীষ্টরক ক্তবশ্বাে করেন, র্াহরল আপক্তনও আপনাে পারপে েমা লাভ কেরর্ পারেন ও শুক্তচকৃর্ হরর্ পারেন।
ক্তনম্নক্তলক্তখর্ একটা েহে প্রাথতনা সলখা আরছ যা আপনারক প্রভু যীশু খ্রীরষ্টে উপে ক্তবশ্বাে কোে ক্তর্ক্তন ক্রুরশে উপে কী করেরছন, সেটা েম্বন্ধীয়
একটা ক্তেদ্ধান্ত ক্তনরর্ োহাযয কেরব। এই প্রাথতনাটি যীশুে ক্তবেরয় আপনাে অঙ্গীকােরক বযি কেরর্ ও পাপ সথরক েমা ও শুক্তচকেণ লাভ কেরর্ োহাযয কেরব।
এই প্রাথতনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রাথতনাটি আপক্তন আপনাে ক্তনরেে ভাোরর্ও কেরর্ পারেন।

ক্তপ্রয় প্রভু যীশু, আে আক্তম বু ঝরর্ সপরেক্তছ সয র্ু ক্তম আমাে েনয ক্রুরশে উপে কী োযন করেরছা। র্ু ক্তম আমাে েনয মাো ক্তেরয়ক্তছরল, র্ু ক্তম সর্ামাে
বহুমূ লয েি আমাে েনয ঝক্তেরয়ক্তছরল এবাং আমাে পারপে মূ লয ক্তমটিরয় ক্তেরয়ক্তছরল, যারর্ আক্তম েমা লাভ কেরর্ পাক্তে। বাইরবল আমারক বরল সয সয সকউ
সর্ামাে উপে ক্তবশ্বাে কেরব, সে র্াে পারপে েমা লাভ কেরব।
আে, আক্তম সর্ামারক ক্তবশ্বাে কোে এবাং র্ু ক্তম আমাে েনয কী করেরছা, র্া গ্রহণ কোে একটা ক্তেদ্ধান্ত ক্তনই, এবাং ক্তবশ্বাে কক্তে সয র্ু ক্তম আমাে েনয
ক্রুরশ মাো ক্তেরয়ক্তছরল এবাং আবাে মৃ র্ুয সথরক সবুঁরচ উরেক্তছরল। আক্তম ক্তবশ্বাে কক্তে সয আক্তম আমাে উর্ত্ম কাে োো ক্তনরেরক উদ্ধাে কেরর্ পােব না, অথবা
অনয সকান মানু েও আমারক উদ্ধাে কেরর্ পােরব না। আক্তম আমাে পারপে েমা অেতন কেরর্ পাক্তে না।
আে, আক্তম আমাে হৃেরয় ক্তবশ্বাে কক্তে এবাং আমাে মু রখ স্বীকাে কক্তে সয র্ু ক্তম আমাে েনয মাো ক্তেরয়ক্তছরল, র্ু ক্তম আমাে পারপে মূ লয ক্তমটিরয়ক্তছরল,
র্ু ক্তম মৃ র্েণরেে মরযয সথরক সবুঁরচ উরেক্তছরল, এবাং সর্ামাে উপে ক্তবশ্বাে কোে মরযয ক্তেরয়, আক্তম আমাে পারপে েমা ও শুক্তচকেন লাভ কক্তে।
যীশু সর্ামারক যনযবাে। আমারক োহাযয কে সযন আক্তম সর্ামারক সপ্রম কেরর্ পাক্তে, সর্ামারক আেও োনরর্ পাক্তে এবাং সর্ামাে প্রক্তর্ ক্তবশ্বস্ত
থাকরর্ পাক্তে। আরমন।
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All Peoples Church বাইরবল করলে এবাং পক্তেচযতা প্রক্তশেণ সকন্দ্র (APC-BC), যা সবঙ্গালু রুরর্ অবক্তস্থর্, আত্মায় পক্তেপূ ণত, অক্তভক্তেি এবাং পক্তবত্র
আত্মাে শক্তিরর্ অরল ক্তকক ভারব পক্তেচযতা কোে েমর্া প্রোন কোে মরযয ক্তেরয় প্রক্তশেণ সেয়, এবাং র্াে োরথ ক্তনোময় ঈশ্বরেে বাকয সশখারনা হয়। আমো
পক্তেচযতাে েনয একটা বযক্তিরক েম্পূ ণত ভারব েেন কোরর্ ক্তবশ্বাে কক্তে, সযখারন আমো একটি ঐশ্বক্তেক চক্তেরত্র, ঈশ্বরেে বারকয েভীরে প্ররবশ কো, এবাং আশ্চযত
কাে ও ক্তচহ্ন কাে োো পক্তেচযতা কোয় সোে ক্তেই - যা প্রভুে োরথ একটা ঘক্তনষ্ট েম্পকত সথরক উত্থাক্তপর্ হয়।
APC-BC সর্, ক্তনোময় বাকয সশখারনাে োরথ োরথ আমো ঈশ্বরেে সপ্রমরক কারে প্রকাক্তশর্ কোে উপে গুরুত্ব ক্তেই, পক্তবত্র আত্মাে অক্তভরেক ও উপক্তস্থক্তর্
এবাং ঈশ্বরেে কারেে অরল ক্তকক কারেে উপে গুরুত্ব ক্তেই। অরনক যু বক যুবর্ীো প্রক্তশক্তের্ হরয় ঈশ্বরেে আহ্বান পূ ণত কোে েনয সপ্রক্তের্ হরয়রছ।
ক্তনম্নক্তলক্তখর্ কাযতক্রমগুক্তল আমো প্রোন কক্তেিঃ
এক বছরেে Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বছরেে Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
ক্তর্ন বছরেে Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
েপ্তারহে পাুঁচ ক্তেন ক্লাে সনওয়া হয়, যসািবার যথরক শুক্রুবার, সকাল্ ৯ ো যথরক দুপু র ১ো পেত ন্ত। কমতেীবী সলারকো, েৃ হবযূ ো এই সকােতগুক্তল কেরর্
পারে, এবাং দুপু ে ১টাে পে র্ারেে প্রক্তর্ক্তেরনে কােকমত কেরর্ পারে। আলাো হরেরলে বযবস্থা আরছ সেই েকল ক্তশোথীরেে েনয, যাো সেই স্থারন সথরক
এই সকােতগুক্তল কেরর্ চায়। ক্তশোথীো ক্তবক্তভন্ন সেরত্র পক্তেচযতাে েনয অাংশগ্রহণ করে, ক্তবরশে সেক্তমনারে, প্রাথতনা ও আোযনাে েমরয় অাংশগ্রহণ করে প্রক্তর্ক্তেন
দুপু ে ২ সটা সথরক ক্তবকাল ৫টা পযতন্ত। দুপু রেে অক্তযরবশনগুক্তল র্ারেে েনয অক্তনবাযত নয়, যাো অনযানয কাে করে। প্ররর্যক ক্তশোথীরেে সকান না সকান স্থানীয়
মণ্ডলীরর্ সেবাকারেে েনয উৎোক্তহর্ কো হয়।
করলরেে েম্বরন্ধ, পােযক্ররমে েম্বরন্ধ, সযােযর্া, মূ লয েম্বরন্ধ আেও ক্তবস্তাক্তের্ ভারব োনরর্ সেরল apcbiblecollege.org ওরয়বোইরট যান।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

বর্ত মান েেরর্, অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়া এমন একটা গুণ, যা খুুঁ রে পাওয়া অর্যন্ত কঠিন।
অক্তযকাাংশ মানু রেো সেই কােগুক্তল কেরর্ চায় যা র্ারেে েনয েু ক্তবযােনক এবাং সেই কােরণ
অঙ্গীকােবদ্ধ মানু েরেে খুুঁ রে পাওয়া র্র্টাই কঠিন হরয় উেরছ। অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়া হল
একটি অনুশােন। এটি একটি ইচ্ছাকৃর্ ক্তনণতয় যা আমো ক্তনরয় থাক্তক।
বাইরবল আমারেেরক অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে ক্তবেরয় ক্তশো সেয়। প্রভু যীশু
বরলক্তছরলন, “সকহই দুই কর্ত্তাে োেত্ব কক্তেরর্ পারে না; সকননা সে হয় র্ এক েনরক সেে
কক্তেরব, আে এক েনরক সপ্রম কক্তেরব, নয় র্ এক েরনে প্রক্তর্ অনু েি হইরব, আে এক
েনরক র্ু চ্ছ কক্তেরব; সর্ামো ঈশ্বে এবাং যন উভরয়ে োেত্ব কক্তেরর্ পাে না” (মক্তথ ৬:২৪)।
এটাে োো যীশু সবাঝারর্ সচরয়রছন সয এটা হল আমারেে েন্মের্ স্বভাব। মানু ে দুই
প্রকারেে অঙ্গীকাে কেরর্ পারে না যা পেস্পরেে ক্তবপেীর্। এই পু স্তকটি আমারেে অঙ্গীকারেে
শক্তিে উপে সোে সেয় এবাং আপনাে েকল কারে আপনারক অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে েনয
অনু প্রাক্তণর্ কেরব। এখনই অঙ্গীকােবদ্ধ হওয়াে েময়!
আক্তশে োইচুে
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