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1. কর্ম ক্ষেক্ষে নারীক্ষের উপশিত থাকা শক যথাযথ?

আমর্ যখন প্রথর্ এই মিষক্ষের উপর প্রচার করক্ষে চচক্ষেমিলার্ - “কর্মক্ষেক্ষে নারী”, আর্ার স্ত্রী, অ্যামর্ আর্াক্ষক মিজ্ঞাসা কক্ষরমিক্ষলন, “চকন েুমর্
মনক্ষিক্ষক এই মিষক্ষের উপর প্রচার করার িনয চযাগ্য িক্ষল র্ক্ষন কক্ষরা?” আমর্ উত্তর মিলার্, “আর্ার পদ্ধমে অ্েযন্ত সহি! আমর্ িাইক্ষিলটিক্ষক
আমিপু স্তক চথক্ষক প্রকামিে িাকয পযমন্ত অ্ধ্যেন করক্ষিা, খুুঁক্ষি চির করক্ষিা চয িাইক্ষিল এই মিষক্ষে কী িক্ষল এিং োরপর চসটা চরাোক্ষির কাক্ষি
েুক্ষল ধ্রক্ষিা”। োই, এখাক্ষন আমর্ যা মকিু আপনার সাক্ষথ ভাগ্ কক্ষর মনক্ষেমি, চসটা আর্ার মনক্ষির অ্মভজ্ঞো চথক্ষক নে, মকন্তু সম্পূ র্ম ভাক্ষি ঈশ্বক্ষরর
িাকয অ্ধ্যেন করা চথক্ষক। মিষেটির উপর একটা িাইক্ষিল মভমত্তক পন্থা চনওোর দ্বারা, আসু ন এটাক্ষক আর্াক্ষির িীিক্ষন প্রক্ষোগ্ করক্ষে মিমখ!
কর্মক্ষেক্ষে র্মহলাক্ষির কাি করা মক যথাযথ? এই মিষক্ষের উপর চলাক্ষকক্ষির মভন্ন মভন্ন র্োর্ে রক্ষেক্ষি। চকউ চকউ িক্ষল, “হযাুঁ”, আিার চকউ
চকউ িক্ষল “না! নারীক্ষির উমচৎ িামির র্ক্ষধ্যই থাকা এিং িাইক্ষর না চিিাক্ষনা”। োক্ষির র্োর্েক্ষক সর্থমন িানাক্ষনার িনয চলাক্ষকরা িাস্ত্রাংি উমি
কক্ষরও িক্ষল থাক্ষক। মকন্তু আসু ন, আর্রা এই মিষেটির উপর একটা িাইক্ষিল মভমত্তক দৃমিক্ষকার্ লাভ কমর।

নারীক্ষের উপর একটি োইক্ষেল শভশিক দৃশিক্ষকাণ
আশেপু স্তক ২:১৮
আর সোপ্রভু ঈশ্বর কশিক্ষলন, র্নু ক্ষযযর একাকী থাকা ভাল নয়, আশর্ তািার জনয তািার অনু রূপ সিকাশরণী শনর্ম্মাণ কশর।

ঈশ্বর চকন নারীক্ষক সৃ মি কক্ষরমিক্ষলন? দুটি কারক্ষর্ মেমন নারীক্ষক সৃ মি কক্ষরক্ষিন - পু রুক্ষষর সাথী ও সহকামরর্ী হওোর িনয। চস মিল পু রুক্ষষর
“সাহাযযকারী”। ইব্রীে ভাষাে এর অ্থম হল, “মিপরীে অ্ংি” অ্থিা “পমরপূরক অ্ংি”। োই, নারীক্ষক পু রুক্ষষর মনচু কক্ষর সৃ মি করা হেমন, মকন্তু োর
পমরপূ রক অ্ংি - এক সর্ান অ্ংি মহক্ষসক্ষি সৃ মি করা হক্ষেক্ষি। সু েরাং, পু রুষ ও নারীক্ষক সর্ান ভাক্ষি সৃ মি করা হক্ষেক্ষি। সু েরাং, পু রুষ ও নারীর
র্ক্ষধ্য সম্পকম টিক্ষক স্বভাক্ষি পারস্পামরক ভাক্ষি সৃ মি করা হক্ষেমিল। োক্ষির উমচৎ মিল “পরস্পক্ষরর” প্রমে সাহাযযকারী হওো। মকন্তু পেক্ষনর সর্ক্ষে
এই সিমকিু পমরিেম ন হক্ষে মগ্ক্ষেমিল।
আশেপু স্তক ৩:১৬
পক্ষর শতশন নারীক্ষক কশিক্ষলন, আশর্ মতার্ার গভমক্ষেেনা অশতিয় েৃ শি কশরে, তু শর্ মেেনাক্ষত সন্তান প্রসে কশরক্ষে; এেং স্বার্ীর প্রশত মতার্ার োসনা থাশকক্ষে; ও
মস মতার্ার উপক্ষর কিৃমত্ব কশরক্ষে।

প্রথর্ অ্িস্থাে, ঈশ্বর পু রুষ ও নারীক্ষক সৃ মি কক্ষরমিক্ষলন পরস্পক্ষরর পমরপূ রক হওোর িনয, মকন্তু পেক্ষনর মিন চথক্ষক নারী পু রুক্ষষর নীক্ষচ অ্ধ্ীক্ষন
চক্ষল এক্ষসক্ষি, োর সকল আকাঙ্ক্ষা ও িাসনা োর স্বার্ীর প্রমে হক্ষে মগ্ক্ষেক্ষি, এিং স্বার্ী োর উপর কেৃমত্ব করা শুরু কক্ষরক্ষি। সুেরাং, পেক্ষনর
কারক্ষর্, আিক্ষক আর্াক্ষির কাক্ষি একটা পমেে িগ্ে রক্ষেক্ষি চযখাক্ষন পু রুক্ষষরা কেৃমত্ব কক্ষর। এটা হল একটা পমেে অ্িস্থান, ঈশ্বক্ষরর উমিি
অ্িস্থান নে। মকন্তু সু সর্াচার এটা চয উদ্ধাক্ষরর র্ক্ষধ্য মিক্ষে, খ্রীি নারীক্ষক পুরুক্ষষর সাক্ষথ সর্ান অ্িস্থাক্ষন মিমরক্ষে মিক্ষেক্ষিন। খ্রীক্ষিক্ষে পু রুষ ও র্মহলা
আলািা নে। “মযহূ িী মক গ্রীক আর হইক্ষে পাক্ষর না, িাস মক স্বাধ্ীন আর হইক্ষে পাক্ষর না, নর ও নারী আর হইক্ষে পাক্ষর না, চকননা খ্রীি যীশুক্ষে
চোর্রা সকক্ষলই এক” (গ্ালােীে ৩:২৮)।
এখন, উভে পু রুষ ও নারী হল সহ-িাোি (“একসক্ষে অ্ংিগ্রহর্কারী”) িীিক্ষনর অ্নুগ্রক্ষহর।
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১ শপতর ৩:৭
তদ্রূপ, মি স্বাশর্গণ, স্ত্রীক্ষলাক অক্ষপোকৃত দুর্ব্মল পাে েশলয়া তািাক্ষের সশিত জ্ঞানপূ র্ব্মক োস কর, তািাশেগক্ষক আপনাক্ষের সশিত জীেক্ষনর
অনু গ্রক্ষির সিাশধ্কাশরণী জাশনয়া সর্াের কর; মযন মতার্াক্ষের প্রাথম না রুি না িয়।

র্ানুষ চযন িু ঝক্ষে পাক্ষর চয ঈশ্বক্ষরর মিষেসকক্ষল নারী হল পু রুক্ষষর সর্ান অ্ংি। মকন্তু, এই পমেে িগ্ক্ষে, আর্রা েিু ও লেয কক্ষর থামক চয
পু রুক্ষষরা কেৃমত্ব কক্ষর। এই িগ্ে সম্পূ র্ম ভাক্ষি উদ্ধার লাভ কক্ষরমন, সু েরাং, এই অ্িস্থানটি এখনও পযমন্ত চক্ষল আসক্ষি।

োইক্ষেক্ষল নারীরা
ঈশ্বক্ষরর িাক্ষকযর অ্ধ্যেক্ষন, আর্রা লেয কক্ষরমি চয ইমেহাস িু ক্ষি ঈশ্বর র্মহলাক্ষির মিমভন্ন র্াোে িযিহার কক্ষরক্ষিন োক্ষির ঘক্ষরর িাইক্ষর। দ্রুে
কক্ষেকটি
উিাহরর্ নীক্ষচ চিওো হল:
নেী র্শরয়র্
যাোপু স্তক ১৫:২০
পক্ষর িাক্ষরাক্ষণর ভশগনী র্শরয়র্ ভােোশেনী িক্ষস্ত র্ৃ েঙ্গ লইক্ষলন, এেং তাাঁিার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনয স্ত্রীক্ষলাক্ষকরা সকক্ষল র্ৃ েঙ্গ লইয়া নৃ তয কশরক্ষত কশরক্ষত োশির
িইল।

র্শিলারা আোসতাম্বু শনর্ম াণ কাক্ষজ সািাযয কক্ষরশছল
যাোপু স্তক ৩৫:২২,২৫-২৬
22 পু রুয ও স্ত্রী যত মলাক র্ক্ষন ইচ্ছু ক িইল, তািারা সকক্ষল আশসয়া েলয়, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক ও িার, স্বণম র্য় সর্ব্মপ্রকার অলঙ্কার আশনল। ময মকি সোপ্রভুর
উক্ষেক্ষি স্বক্ষণম র উপিার আশনক্ষত চাশিল, মস আশনল।
25 আর শেজ্ঞর্না স্ত্রীক্ষলাক্ষকরা আপন আপন িক্ষস্ত সূ তা কাটিয়া, তািাক্ষের কাটা নীল, মেগুক্ষন, লাল ও সাো র্সীনা সূ ে আশনল। 26 আর শেজ্ঞাক্ষন প্রেৃ ির্না
স্ত্রীক্ষলাক্ষকরা সকক্ষল ছাগক্ষলাক্ষর্র সূ তা কাটিল।

ঈশ্বর র্শিলাক্ষের ঈশ্বক্ষরর োক্ষকয শিো শেক্ষত মচক্ষয়শছক্ষলন
শদ্বতীয় শেেরণ ৩১:১২
তু শর্ মলাকশেগক্ষক, পু রুয, স্ত্রী, োলক-োশলকা ও মতার্ার নগর-দ্বাক্ষরর র্ধ্যেিী শেক্ষেিী সকলক্ষক একে কশরক্ষে, মযন তািারা শুশনয়া শিো পায়, ও মতার্াক্ষের
ঈশ্বর সোপ্রভুক্ষক ভয় কক্ষর, এেং এই েযেিার সর্স্ত কথা যত্নপূ র্ব্মক পালন কক্ষর।

েক্ষোরা
িক্ষিারা একিন ভািিািীমর্ মিক্ষলন, মযমন ইস্রাক্ষেক্ষলর একিন মিচারকও মিক্ষলন (মিচারকত্তৃমগ্র্ ৪:৪)।
যাক্ষয়ল
যাক্ষেল একিন গ্ৃ মহর্ী মিক্ষলন মযমন ইস্রাক্ষেল িােীক্ষক এক িি মিিে মিক্ষেমিক্ষলন একিন িযমিক্ষক র্াথাে চপক্ষরকমিদ্ধ করার দ্বারা (মিচারকত্তৃমগ্র্
৪:২১)।
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ঈশ্বর র্শিলাক্ষের েযেিার কক্ষরশছক্ষলন শযরূিাক্ষলক্ষর্র প্রাচীর শনর্ম াণ কাক্ষজ সািাযয করার জনয
নশিশর্য় ৩:১২
তািার শনকক্ষট শযরূিাক্ষলর্ প্রক্ষেক্ষির অিমভাক্ষগর অধ্যে িক্ষলাক্ষিক্ষির পু ে িল্লুর্ ও তািার কনযারা মর্রার্ৎ কশরল।

ইক্ষির
ইক্ষির একিন রানী মিক্ষলন মযমন ঈশ্বক্ষরর চলাক্ষকক্ষির উদ্ধার কক্ষরমিক্ষলন।
র্শিলারা যারা যীশুর মসো কক্ষরশছক্ষলন
নেুন মনেক্ষর্, আর্রা চসই র্মহলাক্ষির মিষক্ষে পমি যারা যীশুর চসিা কক্ষরমিক্ষলন।
র্াকম ১৫:৪১
যখন শতশন গালীক্ষল শছক্ষলন, তখন ইিাাঁরা তাাঁিার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গর্ন কশরয়া তাাঁিার পশরচযম যা কশরক্ষতন। আরও অক্ষনক স্ত্রীক্ষলাক মসখাক্ষন শছক্ষলন, যাাঁিারা তাাঁিার
সক্ষঙ্গ শযরূিাক্ষলক্ষর্ আশসয়াশছক্ষলন।
লূ ক ৮:১-৩
1 ইিার পক্ষরই শতশন ম াযণা কশরক্ষত কশরক্ষত এেং ঈশ্বক্ষরর রাক্ষজযর সু সর্াচার প্রচার কশরক্ষত কশরক্ষত নগক্ষর নগক্ষর ও গ্রাক্ষর্ গ্রাক্ষর্ ভ্রর্ণ কশরক্ষলন, আর তাাঁিার
সক্ষঙ্গ মসই োক্ষরা জন,
2 এেং যাাঁিারা দুি আিা শকম্বা মরাগ িইক্ষত র্ু ক্তা িইয়াশছক্ষলন, এর্ন কএকটী স্ত্রীক্ষলাক শছক্ষলন, র্গ্দলীনী নাম্নী র্শরয়র্, যাাঁিা িইক্ষত সাত ভূত োশির িইয়াশছল,
3 মযািানা, শযশন মিক্ষরাক্ষের শেযয়াধ্যে কূক্ষযর স্ত্রী, এেং মিািন্না ও অনয অক্ষনকগুশল স্ত্রীক্ষলাক শছক্ষলন; তাাঁিারা আপন আপন সম্পশি িইক্ষত তাাঁিাক্ষের পশরচযম যা
কশরক্ষতন।

লু শেয়া
মপ্রশরত ১৬:১৪
আর থু য়াতীরা নগক্ষরর লু শেয়া নাম্নী একটী ঈশ্বর-ভক্ত স্ত্রীক্ষলাক, শযশন মেগুশনয়া কাপি শেক্রয় কশরক্ষতন, আর্াক্ষের কথা শুশনক্ষতশছক্ষলন; আর প্রভু তাাঁিার হৃেয়
খু শলয়া শেক্ষলন, মযন শতশন মপৌক্ষলর কথায় র্ক্ষনাক্ষযাগ কক্ষরন।

লু মিো একিন িযিসােী মিক্ষলন, মযমন মিমলপীক্ষে চিগুনী রক্ষের চপািাক্ষকর িযিসা করক্ষেন। ঈশ্বর োক্ষক িযিহার কক্ষরমিক্ষলন োর িামিক্ষে
মিমলপীক্ষের র্ণ্ডলীক্ষক শুরু করার িনয। “েখন োুঁহারা কারাগ্ার হইক্ষে িামহর হইো লু মিোর িাটীক্ষে প্রক্ষিি কমরক্ষলন; আর ভ্রােৃগ্ক্ষর্র সক্ষে চিখা
হইক্ষল োুঁহামিগ্ক্ষক আশ্বাস মিক্ষলন; পক্ষর প্রস্থান কমরক্ষলন” (চপ্রমরত ১৬:৪০)।
আশিলা ও শপ্রশিল্লা
মপ্রশরত ১৮:১-৪
১ তৎপক্ষর মপৌল আথীনী িইক্ষত প্রিান কশরয়া কশরক্ষে আশসক্ষলন।
২ আর শতশন আশিলা নাক্ষর্ এক শযিূ েীর মেখা পাইক্ষলন; ইশন জাশতক্ষত পন্তীয়, অল্প শেন পূ ক্ষর্ব্ম আপন স্ত্রী শপ্রশিল্লার সশিত ইতাশলয়া িইক্ষত আশসয়াশছক্ষলন,
মকননা মলৌশেয় সর্ু েয় শযিূ েীক্ষক মরার্ িইক্ষত চশলয়া যাইক্ষত আজ্ঞা কশরয়াশছক্ষলন। মপৌল তাাঁিাক্ষের কাক্ষছ মগক্ষলন।
৩ আর শতশন সর্েযেসায়ী িওয়াক্ষত তাাঁিাক্ষের সক্ষঙ্গ অেশিশত কশরক্ষলন, ও তাাঁিারা কর্ম্ম কশরক্ষত লাশগক্ষলন, মকননা তাাঁিারা তাম্বু শনর্ম্মাণ েযেসায়ী শছক্ষলন।
৪ প্রশত শেশ্রার্োক্ষর শতশন সর্াজ-গৃ ক্ষি কথা প্রসঙ্গ কশরক্ষতন, এেং শযিূ েী ও গ্রীকশেগক্ষক শেশ্বাস কশরক্ষত প্রেৃ শি শেক্ষতন।

আমিলা ও মপ্রমিল্লা োম্বু তেমর করক্ষেন - এক িযিসােী িম্পমে যারা চপৌক্ষলর পমরচযমার অ্ংিীিার মিক্ষলন। অ্ন্তে, অ্নযানয মেনটি স্থাক্ষন চপৌল
োক্ষিরক্ষক োর সহকর্ী মহক্ষসক্ষি উক্ষল্লখ কক্ষরক্ষিন (চরার্ীে ১৬:৩; ১ কমরন্থীে ১৬:১৯; ২ েীর্মথে ৪:১৯)।
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ফৈেী, যূ শনয়, এেং অনযানয র্শিলারা
মরার্ীয় ১৬:১-৭
১ আর্াক্ষের ভশগনী, শকংশক্রয়াি র্ণ্ডলীর পশরচাশরকা, ফৈেীর জনয আশর্ মতার্াক্ষের কাক্ষছ সু পাশরস কশরক্ষতশছ,
২ মযন মতার্রা তাাঁিাক্ষক প্রভুক্ষত, পশেেগক্ষণর যথাক্ষযাগয ভাক্ষে, গ্রিণ কর, এেং ময মকান শেযক্ষয় মতার্াক্ষের িইক্ষত উপকাক্ষরর তাাঁিার প্রক্ষয়াজন িইক্ষত পাক্ষর,
তািা কর; মকননা শতশনও অক্ষনক্ষকর এেং আর্ার শনক্ষজরও উপকাশরণী িইয়াক্ষছন।
৩ খ্রীি যীশুক্ষত আর্ার সিকারী শপ্রিা ও আশিলাক্ষক র্ঙ্গলোে কর;
৪ তাাঁিারা আর্ার প্রাক্ষণর শনশর্ক্ষি আপনাক্ষের গ্রীো পাশতয়া শেয়াশছক্ষলন; মকেল আশর্ই ময তাাঁিাক্ষের ধ্নযোে কশর, এর্ন নয়, শকন্তু পরজাতীয়ক্ষের সর্ু েয়
র্ণ্ডলীও কক্ষর;
৫ আর তাাঁিাক্ষের গৃ িশিত র্ণ্ডলীক্ষকও র্ঙ্গলোে কর। আর্ার শপ্রয় ইক্ষপশনত, শযশন খ্রীক্ষির উক্ষেক্ষি এশিয়া মেক্ষির অশগ্রর্াংি, তাাঁিাক্ষক র্ঙ্গলোে কর।
৬ র্শরয়র্, শযশন মতার্াক্ষের শনশর্ি েহু পশরশ্রর্ কশরয়াক্ষছন, তাাঁিাক্ষক র্ঙ্গলোে কর।
৭ আর্ার স্বজাতীয় ও আর্ার সিেশি আন্দ্রনীক ও যূ শনয়ক্ষক র্ঙ্গলোে কর; তাাঁিারা মপ্রশরতক্ষের র্ক্ষধ্য সু পশরশচত ও আর্ার পূ ক্ষর্ব্ম খ্রীক্ষির আশশ্রত িন।

তিিী, একিন পমরচামরকা মিক্ষলন, মযমন র্ণ্ডলীর চকাক্ষনা একটা িযিসাক্ষের েত্ত্বািধ্ান করক্ষেন। যূমনে, একিন র্মহলা চপ্রমরে মযমন চপৌক্ষলর সহকর্ী
মিক্ষলন। অ্নযানয র্মহলারাও চপৌক্ষলর সাক্ষথ অ্ংিীিামরত্ব কক্ষরমিক্ষলন, যাক্ষিরক্ষক এই িক্ষল সক্ষম্বাধ্ন করা হক্ষেক্ষি “ …ইুঁহারা সু সর্াচাক্ষর আর্ার
সমহে পমররর্ কমরোমিক্ষলন …” (মিমলপীে ৪:৩)।
এটি একটি ঝলক র্াে চয কীভাক্ষি ঈশ্বর র্মহলাক্ষিরক্ষক োুঁর কাক্ষির র্ক্ষধ্য মনযুি কক্ষরমিক্ষলন ও োক্ষিরক্ষক পরম্পরাগ্ে ঘক্ষরর চপ্রোপক্ষটর িাইক্ষর
কাযমকারী কক্ষর েুক্ষলমিক্ষলন।

একজন র্শিলার প্রাথশর্ক আহ্বান
িাইক্ষিল এই মিষক্ষে অ্েযন্ত স্পি চয একিন র্মহলার প্রাথমর্ক আহ্বান হল োর স্বার্ীর প্রমে একিন স্ত্রী হওো, োর সন্তানক্ষির প্রমে একিন র্া
হওো, এিং গ্ৃ ক্ষহর একিন েত্ত্বািধ্ােক হওো।
১ তীর্শথয় ৫:১৪
অতএে আর্ার োসনা এই, যু েতী [শেধ্োরা] শেোি করুক, সন্তান প্রসে করুক, গৃ ক্ষি কিৃমত্ব করুক, শেপেক্ষক শনিা কশরোর মকান সূ ে না শেউক।

“গ্ৃ ক্ষহ কেৃমত্ব করুক” ‘oikodespoteo’ অ্থমাৎ, পমরিাক্ষরর র্স্তক হওো, গ্ৃ হক্ষক পমরচালনা করা।
তীত ২:৪-৫
৪ তাাঁিারা মযন যু েতীশেগক্ষক সংযত কশরয়া তু ক্ষলন, মযন ইিারা পশতশপ্রয়া, সন্তানশপ্রয়া,
৫ সংযতা, সতী, গৃ িকাক্ষযম য েযাপৃ তা, সু িীলা, ও আপন আপন স্বার্ীর েিীভূতা িয়, এইরূক্ষপ মযন ঈশ্বক্ষরর োকয শনশিত না িয়।

“গ্ৃ হকাক্ষযম িযাপৃ ো” ‘oikouros’, যা ‘oikos’ (একটি িাসস্থান, পমরিার, গ্ৃ হ) িব্দ এিং ‘uros’ (একিন রেক) িব্দ চথক্ষক এক্ষসক্ষি।
সু েরাং, ‘oikouros’ িব্দটির অ্থম হল এর্ন একিন িযমি মযমন গ্ৃ ক্ষহ থাক্ষকন, অ্থমাৎ ঘক্ষরাো হওোর প্রির্ো (একিন উত্তর্ ঘক্ষরর েত্ত্বািধ্ােক), পমরিাক্ষরর
রেক।
একিন র্মহলাক্ষক ঘক্ষরর মিষেগুমলক্ষক িযিস্থাপনা করার প্রক্ষোিন আক্ষি এিং চস চযন োর ঘক্ষরর একিন চনো হন। কীভাক্ষি চস এখাক্ষন একটা সঠিক ভারসার্য
িিাে রাখক্ষে পারক্ষি? একিন র্মহলার িনয িাইক্ষরর কাক্ষি, অ্থমাৎ কর্মক্ষেক্ষে মনযু ি হওো মক যথাযথ? উত্তর হল “হযাুঁ”।
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কর্ম ক্ষেক্ষে র্শিলাক্ষের উোিরণ
•

িাইক্ষিক্ষল চকাথাও স্পি ভাক্ষি চলখা চনই চয র্মহলাক্ষির কর্মক্ষেক্ষে কাি করা উমচৎ নে। িাইক্ষিক্ষলর িযাখযা অ্নু যােী, িাইক্ষিল যমি চকাক্ষনা মিষক্ষের
মিরুক্ষদ্ধ সরাসমর মনক্ষষধ্ কক্ষরমন, োহক্ষল ঈশ্বর আর্াক্ষিরক্ষক চসই মিষেগুমলর চেক্ষে অ্নযানয সম্পমকম ে িাস্ত্রাংক্ষির উপর মভমত্ত কক্ষর সঠিক মসদ্ধান্ত
চনওোর স্বাধ্ীনো মিক্ষেক্ষিন।

চযর্ন উিাহরর্, ঈশ্বর িক্ষলক্ষিন, “আমর্ সিাপ্রভু চোর্ার আক্ষরাগ্যকারী”, মকন্তু মেমন চকাথাও িক্ষলনমন চয আর্াক্ষির ঔষধ্ চনওো অ্থিা ডািাক্ষরর কাক্ষি
যাওো উমচৎ নে। মকন্তু চকউ চকউ এই মিষেটির ভুল িযাখযা কক্ষরক্ষি। আক্ষরাগ্যোর িনয আর্াক্ষির অ্িিযই ঈশ্বক্ষরর মিক্ষক দৃমিপাে করা প্রক্ষোিন আক্ষি, মকন্তু
ঔষধ্ খাওো অ্থিা ডািাক্ষরর কাক্ষি যাওো ভুল নে যখন আর্রা অ্সু স্থ হক্ষে পমি। একই ভাক্ষি, ঈশ্বর িক্ষলক্ষিন চয একিন র্মহলার প্রাথমর্ক আহ্বান হল োর
স্বার্ীর প্রমে একিন স্ত্রী হওো, োর সন্তানক্ষির প্রমে একিন র্া হওো এিং গ্ৃ ক্ষহর েত্ত্বািধ্ােক হওো। মকন্তু মেমন কখনও িক্ষলনমন চয র্মহলারা িযিসাক্ষে মনযুি
হক্ষে পারক্ষি না। সু েরাং, িাক্ষস্ত্রর ভুল িযাখযা করক্ষিন না।
•

অ্নু গ্রহ িান মলে মনমিমক্ষিক্ষষ র্ানু ষক্ষির চিওো হক্ষেক্ষি

মরার্ীয় ১২:৬-৮
৬ আর আর্াশেগক্ষক ময অনু গ্রি েি িইয়াক্ষছ, তেনু সাক্ষর যখন আর্রা শেক্ষিয শেক্ষিয ের প্রাপ্ত িইয়াশছ, তখন মসই ের যশে ভােোণী িয়, তক্ষে আইস, শেশ্বাক্ষসর
পশরর্াণ অনু সাক্ষর ভােোণী েশল;
৭ অথো তািা যশে পশরচযম যা িয়, তক্ষে মসই পশরচযম যায় শনশেি িই; অথো ময শিো মেয়,
৮ মস শিোোক্ষন, শকম্বা ময উপক্ষেি মেয়, মস উপক্ষেি োক্ষন শনশেি িউক; ময োন কক্ষর, মস সরল ভাক্ষে, ময িাসন কক্ষর, মস উক্ষেযাগ সিকাক্ষর, ময েয়া কক্ষর,
মস হৃিশচক্ষি করুক।

এর্নও র্মহলারা আক্ষিন যাক্ষির র্ক্ষধ্য চনেৃ ক্ষত্বর, িযিস্থাপনার, মিোিাক্ষনর, ভািিার্ী িলার, এিং অ্থমননমেক মিক চথক্ষক িরিান রক্ষেক্ষি। এই অ্নুগ্রহ িানগুমল
পু রুষ ও র্মহলা চিক্ষখ চিওো হেমন। গ্ৃ ক্ষহর িাইক্ষর চয স্থাক্ষন এই িরিানগুমল িযিহৃে হক্ষে পাক্ষর, চসটা হল কর্মক্ষেক্ষে।
মহক্ষোপক্ষিি ৩১ অ্ধ্যাক্ষে, চয নারীর ির্মনা চিওো হক্ষেক্ষি, চস শুধ্ু র্াে োর গ্ৃ ক্ষহর র্ক্ষধ্য মনপু র্ নে, মকন্তু োক্ষক িামির িাইক্ষরও মিোকলাক্ষপ মনযু ি হওোর
মিষক্ষে চিখাক্ষনা হক্ষেক্ষি, যার র্ক্ষধ্য কক্ষেকটি স্পি ভাক্ষি চিমখক্ষেক্ষি চয চস িযিসাক্ষে মনযু ি আক্ষি। কারর্ োক্ষক এই কািটি করার িনয ঈশ্বর অ্নুগ্রহ িান
মিক্ষেক্ষিন।
শিক্ষতাপক্ষেি ৩১:১৬,১৯,২৪
১৬ শতশন মেক্ষের শেযক্ষয় সঙ্কল্প কশরয়া তািা ক্রয় কক্ষরন, স্বিক্ষস্তর ৈল শেয়া দ্রাোর উেযান প্রস্তুত কক্ষরন।
১৯ শতশন মটকুয়া লইক্ষত আপন িস্ত প্রসারণ কক্ষরন, তাাঁিার করদ্বয় পাাঁজ ধ্ক্ষর।
২৪ শতশন সূ ক্ষ্ম েস্ত্র প্রস্তুত কশরয়া শেক্রয় কক্ষরন, েশণক্ষকর িক্ষস্ত কটিেস্ত্র সর্পম ণ কক্ষরন।

•

এর্ন চেক্ষে, চযখাক্ষন পু রুষ পমরিাক্ষরর চথক্ষক োর িামেত্বভার েু ক্ষল মনক্ষেক্ষি

এটা চসই চেে, চযখাক্ষন পমরিাক্ষরর মপো অ্নুপমস্থে আক্ষি অ্থিা স্বার্ী মনক্ষখাুঁি আক্ষি। এর্ন চেক্ষে, র্মহলাক্ষির যমি োক্ষির সন্তানক্ষির
লালনপালন করক্ষে হে, োহক্ষল োর কাক্ষি স্বাধ্ীনো আক্ষি চনেৃত্ব মিক্ষে, িাইক্ষর চিমরক্ষে অ্থম উপািমন করা, চনেৃত্ব চিওো, ও পমরিাক্ষরর
িযিস্থাপনা করা। আর্রা োর কাক্ষি চপৌক্ষলর মনক্ষিম িটিক্ষক উমি করক্ষে পামর না, “অ্েএি আর্ার িাসনা এই, যুিেী [মিধ্িারা] মিিাহ করুক, সন্তান
প্রসি করুক, গ্ৃ ক্ষহ কত্তৃমত্ব করুক, মিপেক্ষক মনন্দা কমরিার চকান সূ ে না মিউক” (১ েীর্মথে ৫:১৪), এিং আিা করক্ষিা চয চস িামিক্ষে থাকক্ষি
এিং কাক এক্ষস োক্ষক খািার মিক্ষে যাক্ষি!
•

অ্থমননমেক অ্িস্থা চিক্ষখ যমি প্রক্ষোিন চিাধ্ হে
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স্বার্ী যমি িামিক্ষে থাক্ষক ও উপািমন না কক্ষর, অ্থিা চস যা উপািমন করক্ষি চসটা পমরিাক্ষরর িনয যক্ষথি নে, োহক্ষল চসই পমরিাক্ষরর র্মহলাক্ষক
িাইক্ষর চিক্ষরাক্ষে হক্ষি এিং কাি কক্ষর উপািমন করক্ষে হক্ষি অ্থমননমেক ভাক্ষি সহক্ষযামগ্ো করার িনয এিং পমরিারক্ষকও িযিস্থাপনা করক্ষে হক্ষি।
শচন্তাভােনা
১। কীভাক্ষি আপমন এই সারর্ক্ষর্ম চপৌুঁিক্ষিন চয কর্মক্ষেক্ষে র্মহলাক্ষির কাি করা যথাযথ?
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2. কর্ম ক্ষেক্ষে কাযম রত একজন র্শিলা কীভাক্ষে তার পশরোর, কাজ, এেং তার আধ্যাশিকতার র্ক্ষধ্য

ভারসার্য েজায় রাখক্ষে?

পু রুষক্ষির েুলনাে, একিন কর্মক্ষেক্ষে কাযমরে র্মহলার িনয পমরিার, কাি ও োক্ষির মনিস্ব আধ্যামিকোর র্ক্ষধ্য ভারসার্য িিাে রাখা অ্ক্ষনক
চিিী কঠিন। পু রুক্ষষরা কর্মক্ষেে চথক্ষক িামি চিরার পর প্রেযািা কক্ষর চয োরা চসিা পাক্ষি। মকন্তু একিন কর্মিীিী র্মহলা শুধ্ু র্াে িাইক্ষর মগ্ক্ষে
কাি কক্ষর না, মকন্তু িামি মিক্ষর এক্ষস আিার োর স্বার্ী ও সন্তানক্ষির চসিা কক্ষর।

ঈশ্বর র্শিলাক্ষের েযশক্ত শিক্ষসক্ষে র্ূ লয শেক্ষয় থাক্ষকন
র্মহলারা চযন স্মরক্ষর্ রাক্ষখন চয ঈশ্বর োক্ষিরক্ষক মলে মনমিমক্ষিক্ষষ িযমি মহক্ষসক্ষি র্ূলয মিক্ষে থাক্ষকন। আমিপু স্তক ৩:১৬ পি অ্নুযােী, পেক্ষনর
পমরর্াক্ষর্ একটা অ্মভিাপ হল চয স্বার্ীর প্রমে নারীর আকাঙ্ক্ষা ও িাসনা থাকক্ষি। এর পমরর্াক্ষর্, প্রক্ষেযক র্মহলা োক্ষির স্বার্ীর মিক্ষক োক্ষির
পমরচক্ষের উৎস মহক্ষসক্ষি োকাক্ষি। চস এর্নমক োর স্বার্ীর পিিী িহন কক্ষর। োর সর্স্ত িগ্ে, এর্নমক োর আি-র্ূলয চযন োর স্বার্ীর কাি
চথক্ষকই আক্ষস।
র্মহলারা, আপনারা চযন আপনাক্ষির দৃমি আপনাক্ষির স্বার্ীক্ষির চথক্ষক সমরক্ষে ঈশ্বক্ষরর উপর রাক্ষখন, কারর্ মেমন আপনাক্ষক একিন িযমি মহক্ষসক্ষি
র্ূলয মিক্ষে থাক্ষকন। আপনার আকাঙ্ক্ষা ও িাসনা চযন ঈশ্বক্ষরর প্রমে হে। আপনার র্ূলয ও পমরচক্ষের িনয োুঁর মিক্ষক দৃমিপাে করুন।
গালাতীয় ৩:২৮
শযিূ েী শক গ্রীক আর িইক্ষত পাক্ষর না, োস শক স্বাধ্ীন আর িইক্ষত পাক্ষর না, নর ও নারী আর িইক্ষত পাক্ষর না, মকননা খ্রীি যীশুক্ষত মতার্রা সকক্ষলই এক।

ঈশ্বক্ষরর রাক্ষিয পু রুষ ও র্মহলাক্ষির র্ক্ষধ্য চকাক্ষনা মিক্ষভি চনই। পু রুষ ও র্মহলা, োরা উভে সর্ান ভাক্ষি উদ্ধার লাভ কক্ষরক্ষি এিং ঈশ্বর দ্বারা
আিীিমাি, অ্মভক্ষষক, িরিান, আহ্বান, ও পমরচযমা লাভ কক্ষর।
১ কশরেীয় ১১:৩,১১-১২
৩ শকন্তু আর্ার ইচ্ছা এই, মযন মতার্রা জান ময, প্রক্ষতযক পু রুক্ষযর র্স্তকস্বরূপ খ্রীি, এেং স্ত্রীর র্স্তকস্বরূপ পু রুয, আর খ্রীক্ষির র্স্তকস্বরূপ ঈশ্বর।
১১ তথাশপ প্রভুক্ষত স্ত্রীও পু রুয ছািা নয়, আোর পু রুযও স্ত্রী ছািা নয়।
১২ কারণ মযর্ন পু রুয িইক্ষত স্ত্রী, মতর্শন আোর স্ত্রী শেয়া পু রুয িইয়াক্ষছ, শকন্তু সকলই ঈশ্বর িইক্ষত।

চযর্ন ভাক্ষি একিন পু রুষ মনক্ষিক্ষক চস্বচ্ছাে খ্রীক্ষির কেৃমক্ষত্বর অ্ধ্ীক্ষন মনক্ষে আক্ষস, অ্থিা চযর্ন ভাক্ষি খ্রীি, যমিও মপোর সাক্ষথ সর্ান হক্ষেও,
ইচ্ছাকৃে ভাক্ষি মনক্ষিক্ষক মপোর ইচ্ছার অ্ধ্ীক্ষন িিীভূে কক্ষরমিক্ষলন এই পৃ মথিীক্ষে থাকাকালীন, একই ভাক্ষি একিন র্মহলা চস্বচ্ছাে মনক্ষিক্ষক
পু রুক্ষষর চনেৃক্ষত্বর অ্ধ্ীক্ষন মনক্ষে আসক্ষে পাক্ষর। এটা চকাক্ষনা অ্ক্ষথমই চসই র্মহলার পমরচেক্ষক হ্রাস কক্ষর না, অ্থিা োক্ষক পু রুক্ষষর নীক্ষচ স্থান চিে
না। পু রুষ ও র্মহলা প্রভুক্ষে পরস্পক্ষরর প্রমে মনভম রিীল (১ কমরন্থীে ১১:১১)। এিং উভে পু রুষ ও র্মহলা োক্ষির িীিন, পমরচে, এিং সিমকিু প্রভু
চথক্ষক লাভ কক্ষর!

আপনার প্রথর্ মপ্রর্ক্ষক আশলঙ্গন করুন
র্মহলারা, আপনার প্রথর্ চপ্রর্ আপনার স্বার্ী নে! আপনার প্রাথমর্ক লেয হল ঈশ্বক্ষরর সাক্ষথ একটি ঘমনি সম্পকম গ্ক্ষি চোলা।
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লূ ক ১০:৩৮-৪১
৩৮ আর যখন তাাঁিারা যাইক্ষতশছক্ষলন, শতশন মকান গ্রাক্ষর্ প্রক্ষেি কশরক্ষলন, আর র্াথম া নাক্ষর্ একটী স্ত্রীক্ষলাক আপন গৃ ক্ষি তাাঁিার আশতথয কশরক্ষলন।
৩৯ র্শরয়র্ নাক্ষর্ তাাঁিার একটী ভশগনী শছক্ষলন, শতশন প্রভুর চরক্ষণর শনকক্ষট েশসয়া তাাঁিার োকয শুশনক্ষত লাশগক্ষলন।
৪০ শকন্তু র্াথম া পশরচযম যা শেযক্ষয় অশধ্ক েযশতেযস্ত শছক্ষলন; আর শতশন শনকক্ষট আশসয়া কশিক্ষলন, প্রভু, আপশন শক শকছু র্ক্ষন কশরক্ষতক্ষছন না ময, আর্ার ভশগনী
পশরচযম যার ভার একা আর্ার উপক্ষর মৈশলয়া রাশখয়াক্ষছ? অতএে উিাক্ষক েশলয়া শেউন, মযন আর্ার সািাযয কক্ষর।
৪১ শকন্তু প্রভু উির কশরয়া তাাঁিাক্ষক কশিক্ষলন, র্াথম া, র্াথম া, তু শর্ অক্ষনক শেযক্ষয় শচশন্তত ও উশদ্বগ্ন আছ।

এই িাস্ত্রাংক্ষি, র্াথমা হক্ষলন একিন সাধ্ারর্ গ্ৃ মহর্ীর প্রেীক, মযমন সকল রান্না-িান্না কক্ষর যীশুক্ষক চসিা করার উপর লেয চকন্দ্র কক্ষরক্ষিন। মকন্তু
যীশু োক্ষক আরার্ কক্ষর োুঁর পাক্ষের সার্ক্ষন িসক্ষে িলক্ষলন এিং র্মরের্ যা করমিক্ষলন, চসটা োক্ষক করক্ষে িলক্ষলন। র্মহলারা, আপনাক্ষির প্রাধ্ানয
হল “র্াথমা” হওোর আক্ষগ্ “র্মরের্” হওো। অ্িিযই, এর অ্থম এই নে চয আপমন “র্মরের্” হক্ষিন ও আপনার স্বার্ীক্ষক “র্াথমা” কক্ষর েুলক্ষিন,
মযমন ঘক্ষরর সি কাি করক্ষিন ও আপমন যীশুর পাক্ষের সার্ক্ষন িক্ষস থাকক্ষিন শুধ্ু ! এটা করক্ষল আপমন আপনার িামেত্ব পালন করক্ষে িযথম হক্ষিন।
আপনাক্ষক দুক্ষটাই করক্ষে হক্ষি।

একজন স্ত্রী, র্া, ও গৃ শিণী শিক্ষসক্ষে আপনার প্রাথশর্ক আহ্বানটিক্ষক আশলঙ্গন করুন ও পূ ণম করুন
অ্ক্ষনক কর্মিীিী র্মহলাক্ষির িনয এটা অ্েযন্ত কঠিন হক্ষে পাক্ষর। কর্মক্ষেক্ষে, প্রক্ষেযক র্াক্ষসর চিক্ষষ োক্ষির কাক্ষির িনয চিেন পাে এিং মকিু
পু রস্কার, স্বীকৃমে ও উন্নমে লাভ কক্ষর যা োক্ষিরক্ষক একটা সািলয ও চযাগ্যোর র্ানমসকো প্রিান কক্ষর থাক্ষক। অ্পর মিক্ষক, িামিক্ষে, র্মহলারা
এই সিমকিু র মকিু ই পাে না। মকন্তু র্মহলারা যমি োক্ষির প্রাথমর্ক আহ্বাক্ষন িযথম হে, োহক্ষল কর্মক্ষেক্ষে োক্ষির সািক্ষলযর চকাক্ষনা র্ূলয থাকক্ষি না।
শেিঃদ্রিঃ অ্িিযই, আপমন যমি অ্মিিামহে হন, োহক্ষল এটা আপনার িনয এখনও পযমন্ত প্রক্ষযািয নে। অ্থিা আপমন যমি ইমের্ক্ষধ্য অ্ক্ষনকটাই
প্রাপ্তিেস্ক হন, োহক্ষল আপমন হেে এইগুমল ইমের্ক্ষধ্যই পূ র্ম কক্ষর চিক্ষলক্ষিন।

খ্রীক্ষির মেক্ষির র্ক্ষধ্য আপনার আহ্বানক্ষক আশলঙ্গন করুন
র্মহলারা, কর্মক্ষেক্ষে আপনাক্ষির আহ্বানক্ষক আমলেন করার আক্ষগ্, আপনাক্ষক অ্িিযই এটা স্মরক্ষর্ রাখক্ষে হক্ষি চয প্রক্ষেযক র্মহলার খ্রীক্ষির চিক্ষহর
র্ক্ষধ্য একটা অ্িস্থান রক্ষেক্ষি। র্মহলারা এই মিষেটিক্ষক প্রাে ভুক্ষল যাে অ্থিা অ্িক্ষহলা কক্ষর এিং োক্ষির কর্মক্ষেক্ষের মিক্ষক চিৌক্ষিাে। িেম র্াক্ষন
খ্রীক্ষির চিক্ষহর র্ক্ষধ্য অ্ক্ষনক র্াক্ষেরা অ্নুপমস্থে আক্ষিন। চয র্মহলাক্ষির ঐশ্বমরক উিাহরর্ হওোর প্রক্ষোিন আক্ষি যুিেীক্ষির কাক্ষি, োরা আি
ঈশ্বক্ষরর গ্ৃ ক্ষহ চনই, কারর্ োরা িাইক্ষর কাি করক্ষে অ্েযন্ত িযস্ত। প্রক্ষেযক র্মহলাক্ষির র্ক্ষধ্য খ্রীক্ষির চিক্ষহর র্ক্ষধ্য ঈশ্বরিত্ত পমরচযমা রক্ষেক্ষি। চসটাক্ষক
খুুঁক্ষি চির করুন এিং খ্রীক্ষির চিক্ষহর র্ক্ষধ্য আপনার ভূমর্কাটিক্ষক পূ র্ম করুন।

কর্ম ক্ষেক্ষে আপনার আহ্বানক্ষক আশলঙ্গন করুন
চয র্মহলারা কর্মক্ষেক্ষের িনয আহূ ে, োরা কর্মক্ষেক্ষে োক্ষির আহ্বানক্ষক স্বীকার করা, আমলেন করা, ও পূ র্ম করা দ্বারা ঈশ্বক্ষরর রাক্ষিয একটি
উক্ষল্লখক্ষযাগ্য অ্িিান করক্ষে পাক্ষর।
েযেিাশরক শনক্ষেম ি
•
•

আপনার হৃিে চকাথাে চসটা িু ঝুন—আপনার হৃিে যমি িামিক্ষেই সন্তুি, চসটাক্ষে চকাক্ষনা ভুল চনই। আপনার হৃিক্ষের আকাঙ্ক্ষা যমি
কর্মক্ষেক্ষে একটি িাগ্ কাটক্ষে চান, োহক্ষল আপনাক্ষক হেে চসই মিষেটিক্ষক মিক্ষিচনা কক্ষর চিখক্ষে হক্ষি।
আপনার িরিান ও আহ্বান সম্পক্ষকম িানুন—ঈশ্বর মক আপনাক্ষক কর্মক্ষেক্ষের িনয প্রমিমেে কক্ষরক্ষিন ও িরিান মিক্ষেক্ষিন? োহক্ষল
মেমন আপনাক্ষক যা মকিু মিক্ষেক্ষিন, চসইগুমলক্ষক নি হক্ষে চিক্ষিন না।
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•

•

আপনার অ্গ্রামধ্কারগুমলক্ষক িানুন—যমিও আপনার হৃিক্ষের ইচ্ছা কর্মক্ষেক্ষে একটা প্রভাি মিস্তার করা হক্ষে পাক্ষর এিং আপমন হেে
চসটার িনয িেোও লাভ কক্ষরক্ষিন, মকন্তু এটা সম্ভি চয মকিু সর্েকাক্ষলর িনয আপনাক্ষক হেে আপনার সন্তানক্ষির আপনার
অ্গ্রামধ্কার কক্ষর েুলক্ষে হক্ষি। মিক্ষিষ কক্ষর এটা েখন হক্ষি যখন োরা খু ি চিাট থাক্ষক। আপমন হেে েযাগ্স্বীকার কক্ষর আপনার িীিক্ষনর
একটা সর্েকাল সন্তানক্ষির লালনপালন করার িনয চিক্ষি মনক্ষে পাক্ষরন কর্মক্ষেক্ষে পিক্ষেপ চিওোর পমরিক্ষেম ।
আপনার সীর্া সম্পক্ষকম অ্িগ্ে থাকুন—আর্াক্ষির প্রক্ষেযক্ষকই মিমভন্ন র্াোর ের্ো ধ্ারর্ কমর এিং চভক্ষে পিার আক্ষগ্ একটা সীর্া
পযমন্তই মনক্ষিক্ষিরক্ষক টানক্ষে পামর। আপনাক্ষক আপ্ন্রা সীর্া িানক্ষে হক্ষি। একিন স্ত্রী, র্া, গ্ৃ মহর্ী, এিং কর্মক্ষেক্ষে একিন র্মহলা হওো
অ্েযন্ত কঠিন হক্ষে উঠক্ষে পাক্ষর। আপনার কাক্ষি যমি চসই সীর্া পযমন্ত যাওোর ের্ো থাক্ষক—োহক্ষল যান! অ্থিা, আপনার সীর্ার
র্ক্ষধ্য থাকুন!

আপনাক্ষক যমি কাি করার িনয আহ্বান করা হক্ষেক্ষি, োহক্ষল চসই মিষক্ষে খারাপ লাগ্াক্ষিন না, কারর্ ঈশ্বর আপনাক্ষক চসই কাক্ষির িনয িরিান
ও অ্নুগ্রহ মিক্ষেক্ষিন, যার অ্থম হল চয মেমন আপনাক্ষক কর্মক্ষেক্ষে পাঠাক্ষে চান। োই, এই সু ক্ষযাগ্টির িযিহার করুন। আপনাক্ষক যমি একিন গ্ৃ মহর্ী
হওোর িনয আহ্বান করা হক্ষেক্ষি, োহক্ষল আপনার কাক্ষি শুধ্ু একিন স্ত্রী ও র্া-এর পমরচে আক্ষি, মকন্তু “র্যাক্ষনিার” অ্থিা “মসইও” মিক্ষরানার্
চনই িক্ষল হীনর্নযোে ভুগ্ক্ষিন না। আপমন যমি আপনার প্রথর্ চপ্রর্ক্ষক আমলেন কক্ষরন - ঈশ্বরক্ষক, এিং আপনার প্রাথমর্ক আহ্বানক্ষক স্বীকার
কক্ষরন, োহক্ষল আপনার পু রস্কার অ্ক্ষনক র্হান। মেমন আপনাক্ষক শুধ্ু এটাই করক্ষে িলক্ষিন। শুধ্ু র্ক্ষন রাখক্ষিন, আপনাক্ষির প্রক্ষেযকক্ষক আপনাক্ষির
িীিক্ষনর িনয ঈশ্বক্ষরর িযমিগ্ে আহ্বান ও ইচ্ছাক্ষক পূ র্ম করক্ষে হক্ষি।
শচন্তাভােনা
১। প্রভু চথক্ষক োর পমরচে লাভ করার িনয কী কী মিষে একটা র্মহলা োর িীিক্ষন স্বীকার কক্ষর মনক্ষে পাক্ষর?
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3. র্শিলারা কীভাক্ষে কর্ম ক্ষেক্ষের প্রশতকূলতাগুশলর সাক্ষথ মর্াকাশেলা কক্ষর?

চাপ
এই অ্ংিটি উভে পু রুষ ও র্মহলাক্ষির িনয প্রক্ষযািয। আর্াক্ষির সিাই চাপ অ্নুভি কক্ষর থামক কারর্ আর্াক্ষির উভে িামিক্ষে ও কর্মক্ষেক্ষে িামেত্ব
থাক্ষক। আর্ার িীিক্ষনর মিক্ষক োমকক্ষে, চযখাক্ষন আর্াক্ষক িামি ও র্ণ্ডলীর িযিস্থাপনা করক্ষে হে, দুক্ষটা মিষে আর্াক্ষক সাহাযয কক্ষরক্ষি আর্াক্ষক
চাপর্ুি করার িনয:
•

প্রভুর উপর মনভম র করক্ষে চিখা।

শযিাইয় ২৬:৩
যািার র্ন মতার্াক্ষত সু শির, তু শর্ তািাক্ষক িাশন্তক্ষত, িাশন্তক্ষতই রাশখক্ষে, মকননা মতার্াক্ষতই তািার শনভমর।

“সর্সযািনক পমরমস্থমের” অ্মস্তত্বক্ষক অ্স্বীকার না কক্ষর - িরং চসইগুমলর র্ক্ষধ্য িসিাস করার র্ক্ষধ্য মিক্ষে - আর্রা চযন প্রভুর উপর মনভম র কক্ষর
িসিাস করক্ষে পামর মযমন সকল সর্সযার চথক্ষক অ্ক্ষনক চিিী র্হান। মেমন হক্ষলন সকল ঝক্ষির উপক্ষর রািা, োই চেউ ও ঝক্ষির উপর দৃমি না
চরক্ষখ আর্রা চসই রািার মিক্ষক দৃমিপাে করার িনয চিক্ষি মনক্ষে পামর মযমন চসই সিমকিু র ঊক্ষবম, মেমন আর্াক্ষিরক্ষক এক মনখুুঁে িামন্তক্ষে রাখক্ষিন।
কখনও কখনও আমর্ আর্ার িামন্ত হামরক্ষে চিমল ও চাপ অ্নুভি করক্ষে শুরু কমর, মকন্তু আমর্ চসই অ্িস্থাে চিিী সর্ে ধ্ক্ষর অ্িস্থান কমর না।
আমর্ মনক্ষিক্ষক চটক্ষন চির কক্ষর আমন এিং আর্ার র্নক্ষক আিার প্রভুর মিক্ষক লেয চকন্দ্র কমর মযমন চসই ঝক্ষিরও ঊক্ষবম।
•

ঈশ্বক্ষরর িাক্ষকযর উপর ধ্যান করক্ষে চিখা।

ঈশ্বক্ষরর িাক্ষকযর উপর ধ্যান করা হল একটি মিিাল চাপ মনরার্েকামর। যমি চকাক্ষনা মনমিম ি চেে আপনাক্ষক চাক্ষপর র্ক্ষধ্য চিলক্ষি, োহক্ষল চসই
পমরমস্থমে সম্পমকম ে ঈশ্বক্ষরর িাকযগুমলক্ষক ধ্যান করুন, এিং যখন আপমন ো করক্ষিন, েখন চসটা আপনার র্নক্ষক ভক্ষের পমরিক্ষেম মিশ্বাক্ষস পমরপূ র্ম
করক্ষিন। ভে চাপক্ষক সৃ মি কক্ষর। মিশ্বাস সাহস ও প্রেযেক্ষক সৃ মি কক্ষর, আপনাক্ষক আরার্ করক্ষে ও িামন্তক্ষে থাকক্ষে সাহাযয কক্ষর।

প্রশতক্ষযাশগতা
•

একটি স্বাস্থযিান প্রমেক্ষযামগ্ো ভাল মিষে

যখন আপমন একটি ১০০ মর্টাক্ষরর চিৌক্ষি অ্ংিগ্রহর্ কক্ষরন, আপমন যমি একিন আিাে পমরপূ র্ম, নেুন িন্ম প্রাপ্ত, পরভাষাে কথা িলা, র্ন্দ
আিাক্ষক মিোমিে করা খ্রীমিে মিশ্বাসী হন, েিু ও আপমন মনশ্চেই আিা করক্ষিন না চয প্রমেদ্বন্দ্বীর হাে ধ্ক্ষর আপমন চিৌিক্ষিন! আপনাক্ষক চসখাক্ষন
সক্ষিমাত্তর্ প্রক্ষচিা করক্ষে হক্ষি, শুরু চথক্ষক চিষ পযমন্ত। একটি স্বাস্থযিান প্রমেক্ষযামগ্ো সক্ষিমাত্তর্ক্ষক চির কক্ষর আক্ষন। একইভাক্ষি, কর্মক্ষেক্ষেও
প্রমেক্ষযাগ্ী র্ানমসকো রাখা ভাল। মকন্তু চসটাক্ষক সঠিক ভাক্ষি করুন ও পু রিাক্ষরর িনয ঈশ্বক্ষরর মিক্ষক দৃমিপাে করুন।
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কলসীয় ৩:২২-২৪
২২ োক্ষসরা, যািারা র্াংক্ষসর সম্বক্ষে মতার্াক্ষের প্রভু, মতার্রা তািাক্ষের আজ্ঞােি িও; চােুয মসো দ্বারা র্নু ক্ষযযর তু শিকক্ষরর র্ত নয়, শকন্তু অন্তিঃকরক্ষণর
সরলতায় প্রভুক্ষক ভয় কশরয়া আজ্ঞােি িও।
২৩ যািা শকছু কর, প্রাক্ষণর সশিত কাযম য কর, র্নু ক্ষযযর কর্ম্ম নয়, শকন্তু প্রভুরই কর্ম্ম েশলয়া কর;
২৪ মকননা মতার্রা জান, প্রভু িইক্ষত মতার্রা োয়াশধ্কাররূপ প্রশতোন পাইক্ষে।

কর্মক্ষেক্ষে সৎ ও তনমেক ভাক্ষি প্রমেক্ষযামগ্ো করাক্ষে চকাক্ষনা ভুল মকিু চনই। সেো চযন সিমিা মিিেী হে!
পু রুয িাশসত পশরক্ষেি ও শলঙ্গ ফেযর্য
অ্ক্ষনক সংস্থার র্ক্ষধ্য অ্মলমখে মনের্ রক্ষেক্ষি চয োরা শুধ্ু র্াে পু রুষক্ষির উন্নীে কক্ষর। অ্ক্ষনক র্মহলারা এই প্রকাক্ষরর পেপামেক্ষত্বর সম্মু খীন হক্ষে
থাক্ষক। এ িািাও, একই পক্ষি কাি করার িনয, র্মহলারা পু রুষক্ষির সর্ান চিেন পাে না। আপমন যমি এর্ন প্রকাক্ষরর চকাক্ষনা পমরমস্থমেক্ষে পক্ষিন,
োহক্ষল লিাই করক্ষিন না। শুধ্ু প্রভুর মিক্ষক োকান এিং র্ক্ষন রাখক্ষিন চয উন্নমে সিাপ্রভুর চথক্ষক আক্ষস এিং মেমন আপনার হাক্ষের কািক্ষক
উন্নমে করক্ষে সাহাযয করক্ষিন। মেমন িাক্ষনন চয কীভাক্ষি চকান একিন িযমিক্ষক আপনার পথ চথক্ষক সমরক্ষে মিক্ষে হে যাক্ষে আপমন পক্ষিান্নমে
চপক্ষে পাক্ষরন।
গীতসংশিতা ৭৫:৬-৭
৬ মকননা উেয় িান িইক্ষত, শক পশশ্চর্ িইক্ষত, অথো েশেণ িইক্ষত উন্নশতলাভ িয়, এর্ন নয়।
৭ শকন্তু ঈশ্বরই শেচারকিম া; শতশন কািাক্ষক নত, কািাক্ষক ো উন্নত কক্ষরন।

আপমন মক কখনও মনক্ষিক্ষক এর্ন চকাক্ষনা পমরক্ষিক্ষি খুুঁক্ষি চপক্ষেক্ষিন চযখাক্ষন আপনার কর্মকেম ার প্রমে চযৌন সহক্ষযামগ্ো যেের্ না পযমন্ত
করক্ষিন, েেের্ পযমন্ত পক্ষিান্নমে হওোর চকাক্ষনা সম্ভািনাই চনই? যখন চসইরকর্ পমরক্ষিক্ষি পা মিক্ষে চিলার চাপ অ্নুভি কক্ষর থাক্ষকন, েখন
আপনার মভমত্তক্ষে র্িিুে হক্ষে িাুঁমিক্ষে িলু ন “না”। কখনই আপস করক্ষিন না। পমিে থাকুন। পমরিার থাকুন। যারা মিিামহে, আপনার স্বার্ীর প্রমে
মিশ্বস্ত থাকুন, চস যাই হক্ষে যাক না চকন।
•

আপনার কর্মক্ষেক্ষে ঈশ্বর হক্ষলন আপনার রোকেম া

গীতসংশিতা ৩:৩
শকন্তু, মি সোপ্রভু, তু শর্ই আর্ার মেিনকারী ঢাল, আর্ার মগৌরে, ও আর্ার র্স্তক উক্ষিালনকারী।
গীতসংশিতা ২৭:১
সোপ্রভু আর্ার মজযাশত, আর্ার পশরোণ, আশর্ কািা িইক্ষত ভীত িইে? সোপ্রভু আর্ার জীেন-দুগম , আশর্ কািা িইক্ষত োসযু ক্ত িইে?

•

িালীনোর সাক্ষথ চপািাক পমরধ্ান করুন, চযৌন আকষমর্ করার র্েন চপািাক পিক্ষিন না এিং ভদ্রোর সাক্ষথ আচরর্ করুন।

তীত ২:৪-৫
৪ তাাঁিারা মযন যু েতীশেগক্ষক সংযত কশরয়া তু ক্ষলন, মযন ইিারা পশতশপ্রয়া, সন্তানশপ্রয়া,
৫ সংযতা, সতী, গৃ িকাক্ষযম য েযাপৃ তা, সু িীলা, ও আপন আপন স্বার্ীর েিীভূতা িয়, এইরূক্ষপ মযন ঈশ্বক্ষরর োকয শনশিত না িয়।
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মপিার শনধ্ম ারণ
মকিু মকিু র্হলারা ইক্ষভন্ট র্যাক্ষনিক্ষর্ন্ট, মিক্ষনািন, িযািন মডসাইমনং, এিং এইরকর্ মকিু চপিার সাক্ষথ িমিে থাক্ষকন। আপনাক্ষক এই প্রকাক্ষরর
চপিা চথক্ষক র্ুখ মিমরক্ষে মনক্ষে হক্ষি না কারর্ চসখাক্ষন চামরপাক্ষি পাপ আক্ষি িক্ষল। আপমন পিন্দ কক্ষরন অ্থিা না কক্ষরন, সকল চপিাক্ষে ও
কর্মক্ষেক্ষে র্ন্দ রক্ষেক্ষি! যীশু আর্াক্ষিরক্ষক এই িগ্ক্ষের র্ক্ষধ্য থাকক্ষে িক্ষলক্ষিন, চসখান চথক্ষক পামলক্ষে চযক্ষে িক্ষলনমন। আপনার চপিাক্ষেও এই
নীমেটিক্ষক প্রক্ষোগ্ করুন।
মযািন ১৭:১৪-১৮
১৪ আশর্ তািাশেগক্ষক মতার্ার োকয শেয়াশছ; আর জগৎ তািাশেগক্ষক মদ্বয কশরয়াক্ষছ, কারণ তািারা জগক্ষতর নয়, মযর্ন আশর্ও জগক্ষতর নই।
১৫ আশর্ শনক্ষেেন কশরক্ষতশছ না ময, তু শর্ তািাশেগক্ষক জগৎ িইক্ষত লইয়া যাও, শকন্তু তািাশেগক্ষক মসই পাপািা িইক্ষত রো কর।
১৬ তািারা জগক্ষতর নয়, মযর্ন আশর্ও জগক্ষতর নই।
১৭ তািাশেগক্ষক সক্ষতয পশেে কর; মতার্ার োকযই সতযস্বরূপ।
১৮ তু শর্ মযর্ন আর্াক্ষক জগক্ষত মপ্ররণ কশরয়াছ, তদ্রূপ আশর্ও তািাশেগক্ষক জগক্ষত মপ্ররণ কশরয়াশছ।

আপনার চপিা যমি আপনাক্ষক আপনার মিশ্বাক্ষসর সাক্ষথ, চমরক্ষের সাক্ষথ, আচরক্ষর্র সাক্ষথ, র্ূ লযক্ষিাক্ষধ্র সাক্ষথ, ও সেোর সাক্ষথ আপস করক্ষে চিার করক্ষি,
োহক্ষল আপমন মনক্ষিক্ষক চসই ইন্ডামিক্ষেই িেম র্ান পি চথক্ষক সমরক্ষে অ্নয পক্ষি মনক্ষে যান। যীশুর িনয ও আপনার দৃঢ় প্রেযেগুমলর িনয উক্ষঠ িাুঁিান। একটা
পাথমকয গ্ক্ষি েু লু ন। আপনার সংস্থাক্ষেই পমরিেম ক্ষনর একটি কারর্ হক্ষে উঠু ন।
চযখাক্ষন র্ানু ষ রক্ষেক্ষি, চসখাক্ষনই ঈশ্বর আপনাক্ষক চান, কারর্ মেমন চান আপমন চযন োক্ষির কাক্ষি োুঁর কণ্ঠস্বর হন, আপনার হাে চযন োক্ষিরক্ষক স্পিম কক্ষর
এিং আপনার িীিন োক্ষির কাক্ষি চপ্রর্ প্রিিমন কক্ষর। োই, পমরক্ষিি তনমেক ভাক্ষি কঠিন ও প্রমেকূল হক্ষলও চলক্ষগ্ থাকুন ও পাথমকয তেমর করুন। মকন্তু, এটা
মনমশ্চে করক্ষিন চয আপমন চযন আমিক ভাক্ষি িমিিালী হন চের্ন পমরক্ষিিক্ষক প্রভামিে করার িনয এিং আপমন চযন চসই পমরক্ষিক্ষির দ্বারা প্রভামিে না
হন।

শচন্তাভােনা
১। একিন র্মহলা মহক্ষসক্ষি, কর্মক্ষেক্ষে চয সাধ্ারর্ প্রমেকূলোগুমলর সম্মু খীন কক্ষর থাক্ষকন, চসইগুমলক্ষক কীভাক্ষি অ্মেির্ করক্ষিন, চসটা একিার চভক্ষি চিখু ন।
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4. পশরোক্ষরর র্ক্ষধ্য দুইজক্ষনর দ্বারা উপাজমন করার শকছু শেপে - এেং কীভাক্ষে আপশন মসইগুশলক্ষক এশিক্ষয়
চলক্ষেন

পমরিাক্ষরর র্ক্ষধ্য যখন উভে স্বার্ী ও স্ত্রী কর্মক্ষেক্ষে কাি কক্ষর ও উপািমন কক্ষর, চসখাক্ষন মকিু মিপি চিখা মিক্ষে পাক্ষর:

শেপে অথো আিঙ্কা
পরস্পক্ষরর উপর শনভমরতার পশরেক্ষতম পরাধ্ীনতা ও আি-শনভমরতা
যখন স্বার্ী ও স্ত্রীর আলািা আলািা িযাংক একাউন্ট থাক্ষক, গ্ামি, চিমডট কাডম, ইেযামি থাক্ষক, েখন োরা পরস্পরক্ষক চগ্ুঁক্ষথ চোলার পমরিক্ষেম
আরও চিিী পরাধ্ীন হক্ষে ওক্ষঠ।
স্বার্ী ও স্ত্রীর র্াক্ষে প্রশতক্ষযাশগতা
চযাগ্য স্বার্ী/স্ত্রী, যারা একই চপিার সাক্ষথ যুি আক্ষি, োরা পরস্পক্ষরর সাক্ষথ প্রমেক্ষযামগ্ো করা শুরু কক্ষর চিেন ও পক্ষির মিক চথক্ষক।
কর্ম ক্ষেক্ষের সাক্ষথ শেোশিত িক্ষয় যাওয়া
মকিু মকিু স্বার্ী/স্ত্রীরা মিিাক্ষহর চিমির সার্ক্ষন িক্ষল, “আমর্ করক্ষিা” এিং পক্ষরর মিন কর্মক্ষেক্ষে মগ্ক্ষেও িক্ষল, “আমর্ এখাক্ষনও করক্ষিা!” োরা োক্ষির সর্স্ত সর্ে
কর্মক্ষেক্ষে অ্মেিামহে কক্ষর এিং োক্ষির কর্মক্ষেক্ষের সাক্ষথ মিিামহে হক্ষে ওক্ষঠ!

অক্ষনক মেিী অথম শকন্তু অল্প সর্য়
আপমন অ্ক্ষনক চিিী অ্থম চান, অ্থিা চিিী সর্ে চান যাক্ষে একসক্ষে অ্ক্ষনক মকিু করক্ষে পাক্ষরন? এই পযমাক্ষে, স্বার্ী/স্ত্রী চযন অ্িিযই একটা
মসদ্ধাক্ষন্ত আক্ষস। মকিু মকিু মিষে আক্ষি যা অ্থম িে করক্ষে পাক্ষর না। অ্থম একিন উত্তর্ স্বার্ী/স্ত্রী অ্থিা উত্তর্ সন্তানক্ষির িে করক্ষে পাক্ষর না।
একটি উত্তর্ মিিাহ গ্ক্ষি ওক্ষঠ পরস্পক্ষরর সাক্ষথ সর্ে অ্মেিামহে করার দ্বারা। উত্তর্ সন্তানক্ষির মিো মিক্ষে, প্রমিমেে করক্ষে ও লালনপালন
করার প্রক্ষোিন আক্ষি।
র্শিলারা যারা অশতশরক্ত কাজ কক্ষর
এর্ন এক পমরিাক্ষর চযখাক্ষন উভে স্বার্ী ও স্ত্রী উপািমন কক্ষর, চসখাক্ষন সম্ভি চয স্ত্রীরা উভে িাইক্ষর ও ঘক্ষরর মভেক্ষর কাি কক্ষর, এিং অ্িক্ষিক্ষষ
োরা অ্মেমরি কাি কক্ষর চিক্ষল ও চাপগ্রস্ত হক্ষে পক্ষি। এটি গুরুত্বপূ র্ম চয যমি উভে স্বার্ী ও স্ত্রী যমি কর্মক্ষেক্ষে মনযুি থাক্ষক, োহক্ষল স্বার্ীও
চযন ঘক্ষরর মকিু উক্ষল্লখক্ষযাগ্য িামেত্ব পালন কক্ষর, যাক্ষে োর স্ত্রীর দ্বারা অ্মেমরি কাি না হক্ষে যাে।

দুজক্ষনর দ্বারা উপাজমন করার পশরোক্ষরর জনয শকছু পেক্ষেপ
প্রকৃত র্ূ লযক্ষোধ্টিক্ষক েু েুন
আপমন যমি সর্স্ত িগ্েক্ষক িে কক্ষর চনন মকন্তু মনক্ষির পমরিারক্ষক, সন্তানক্ষির হামরক্ষে চিক্ষলন, োহক্ষল আপমন প্রকৃে র্ূলযটিক্ষক হােিািা
কক্ষরক্ষিন। িেম র্াক্ষনর মকিু মিমিি ও প্রিংমসে মিল্পপমেক্ষির মিিাহ চভক্ষে মগ্ক্ষেক্ষি, মদ্বেীে অ্থিা এর্নমক েৃেীে মিিাহও কক্ষরক্ষি। োরা হেে
13

কর্মক্ষেক্ষে নারী

মিল্পক্ষক িিক্ষল মিক্ষেক্ষিন, িৃ হৎ সংস্থা গ্ক্ষি েুক্ষলক্ষিন এিং মিশ্বিযাপী িনমপ্রে হক্ষে উক্ষঠক্ষিন, মকন্তু োক্ষির পমরিার চভক্ষে মগ্ক্ষেক্ষি। েখন োরা
মচন্তাভািনা কক্ষর চয চকন োরা মিিাহ নার্ক একটি র্াে সংস্থাক্ষক সার্লাক্ষে পারক্ষলন না, চযখাক্ষন শুধ্ু র্াে একিন স্ত্রী মিক্ষলন! এটি অ্েযন্ত
দুুঃখিনক চয োরা োক্ষির মনক্ষিক্ষির ঘর সার্লাক্ষে পাক্ষরমন। আর্াক্ষিরক্ষক সিক্ষচক্ষে চিিী র্ূলযিান মিষেটিক্ষক চিক্ষি মনক্ষে হক্ষি - িগ্ক্ষের দ্বারা
প্রিংমসে হওোর পমরিক্ষেম একটি সুন্দর মিিাহ ও ঈশ্বর ভেকারী সন্তান।
সর্ক্ষয়র সঠিক ভারসার্য েজায় রাখার জনয একটা ইচ্ছাকৃত প্রক্ষচিা করা
যমিও প্রমেকূলো ও চাপ অ্ক্ষনক, েিু ও আর্াক্ষিরক্ষক ইচ্ছাকৃে ও ধ্ারািামহক প্রক্ষচিা কক্ষর চযক্ষে হক্ষি যাক্ষে যথাযথ ভাক্ষি আর্াক্ষির সর্েক্ষক ও
িমিক্ষক মিেরর্ করক্ষে পামর - ঈশ্বক্ষরর সাক্ষথ সর্ে, পমরিাক্ষরর সাক্ষথ সর্ে, ঈশ্বক্ষরর গ্ৃ ক্ষহর র্ক্ষধ্য সর্ে এিং কর্মক্ষেক্ষে সর্ে। এই মিষক্ষে অ্যামর্
আর্াক্ষক অ্নিরে স্মরর্ করাক্ষে থাক্ষক এিং আমর্ সিমিা মিষেটিক্ষক মনরীের্ করক্ষে থামক।
দুইজক্ষনর িশক্তক্ষক গক্ষি তুলু ন
উপক্ষেিক ৪:৯-১২
৯ এক জন অক্ষপো দুই জন ভাল, মকননা তািাক্ষের পশরশ্রক্ষর্ সু ৈল িয়।
১০ কারণ তািারা পশিক্ষল এক জন আপন সঙ্গীক্ষক উঠাইক্ষত পাক্ষর; শকন্তু শধ্ক তািাক্ষক ময একাকী, মকননা মস পশিক্ষল তািাক্ষক তু শলক্ষত পাক্ষর, এর্ন মোসর
মকিই নাই।
১১ আোর দুই জন একে িয়ন কশরক্ষল উষ্ণ িয়, শকন্তু এক জন মকর্ন কশরয়া উষ্ণ িইক্ষে?
১২ আর ময একাকী, তািাক্ষক যেযশপ মকি পরাস্ত কক্ষর, তথাশপ দুই জন তািার প্রশতক্ষরাধ্ কশরক্ষে, এেং শেগুণ সূ ে িীঘ্র শছাঁক্ষি না।

চযখাক্ষন দুইিক্ষনর িমি আক্ষি, চসখাক্ষন মদ্বগুর্ িল আক্ষি, এিং আর্রা মদ্বগুর্ সাধ্ন করক্ষে পামর। সকল চেক্ষে স্বার্ী ও স্ত্রী যমি একসক্ষে আসক্ষে
পাক্ষর, োহক্ষল োরা একসক্ষে অ্ক্ষনক চিিী অ্িমন করক্ষে পারক্ষি, এিং একাকী চলার েুলনাে অ্ক্ষনক চিিী োরা একসক্ষে এক্ষগ্াক্ষে পারক্ষি।
স্বার্ীরাও চযন িামিক্ষে োক্ষির ভূমর্কা পালন করক্ষে চিক্ষখ, মিক্ষিষ ভাক্ষি যখন োক্ষির স্ত্রীক্ষেরা িাইক্ষর কাি কক্ষর।
আর্াক্ষির িীিক্ষন, যমিও অ্যামর্ একিন প্রমিমেে মচমকৎসক এিং োর র্াস্টার মডমগ্র অ্নুধ্ািন করমিক্ষলন, মেমন চস্বচ্ছাে মসদ্ধান্ত মনক্ষেমিক্ষলন োর
চপিাক্ষক স্থমগ্ে রাখক্ষে, যেের্ না পযমন্ত আর্াক্ষির সন্তাক্ষনরা িি হক্ষচ্ছ। এটা সহি মিল না, িাস্তক্ষি, অ্ক্ষনকসর্ক্ষে অ্েযন্ত যন্ত্রর্ািােক হে। মকন্তু,
যখন দুই সন্তানই সারামিন স্কুক্ষল থাকক্ষো, অ্যামর্ ধ্ীক্ষর ধ্ীক্ষর োর কর্মক্ষেক্ষে পা মিক্ষে চপক্ষরমিক্ষলন এিং মেমন মনমশ্চে মিক্ষলন চয মেমন োর কেম িয
পালন কক্ষরক্ষিন ও োর সন্তানক্ষির িনয েযাগ্স্বীকার কক্ষরক্ষিন, যখন োক্ষির োক্ষক সিক্ষচক্ষে চিিী প্রক্ষোিন মিল।
শচন্তাভােনা
১। কী কী পিক্ষেপ আপমন মনক্ষে সের্ হক্ষিন যা আপনাক্ষক সাধ্ারর্ মিপিগুমলক্ষক এমিক্ষে চযক্ষে সাহাযয করক্ষি, চযটা দুইিক্ষনর দ্বারা উপািমন করা পমরিার
সম্মু খীন কক্ষর থাক্ষক?
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অল শপপলস চাক্ষচমর সাক্ষথ অংিীোশরত্ব করুন
অ্ল মপপলস চাচম একটি স্থানীে র্ণ্ডলী রূক্ষপ সর্গ্র ভারেিষম িু ক্ষি পমরচযমা কক্ষর থাক্ষক, মিক্ষিষ ভাক্ষি উত্তর ভারক্ষে, চযখাক্ষন আর্রা মিক্ষিষ ভাক্ষি লেয চকন্দ্র
কমর (ক) চনোক্ষির িমিযুি করা, (খ) পমরচযমার িনয যু িক-যু িেীক্ষির তেমর করা এিং (গ্) খ্রীক্ষির চিহক্ষক চগ্ুঁক্ষথ চোলা। যু িক-যু িেীক্ষির িনয মিমভন্ন প্রমিের্
চসমর্নার, এিং খ্রীমিে চনোক্ষির িনয অ্মধ্ক্ষিিন সর্স্ত িির িু ক্ষি আক্ষোিন করা হক্ষে থাক্ষক। এ িািাও, ইংরামিক্ষে ও অ্নযানয ভারেীে ভাষাে কক্ষেক হািার
পু স্তক মিনার্ূ ক্ষলয মিেরর্ করা হক্ষে থাক্ষক মিশ্বাসীক্ষির িাক্ষকয ও আিাে তেমর করার উক্ষিিয মনক্ষে।
আর্রা আপনাক্ষক আমথমক ভাক্ষি অ্ংিীিামরত্ব করার িনয আহ্বান িানাই। আপনারা আর্াক্ষির একিার িান করক্ষে পাক্ষরন অ্থিা র্ামসক ভাক্ষি অ্থম িান কক্ষর
সাহাযয করক্ষে পাক্ষরন। আপনারা চয পমরর্াক্ষর্র অ্থম আর্াক্ষির পাঠান, চসটা সর্গ্র চিি িু ক্ষি পমরচযমা কাক্ষি িযিহৃে হক্ষি ও আর্রা অ্মেিে কৃেজ্ঞ থাকক্ষিা
আপনার সাহাক্ষযযর িনয।
আপনারা আপনাক্ষির উপহার এই নাক্ষর্ চচক/িযাংক ড্রািক্ষটর দ্বারা পাঠাক্ষে পাক্ষরন “All Peoples Church, Bangalore” এিং আর্াক্ষির কাযমালক্ষের
ঠিকানাে পাঠাক্ষে পাক্ষরন। অ্থিা, আপমন সরাসমর িযাংক ট্রান্সিাক্ষরর র্াধ্যক্ষর্ িান করক্ষে পাক্ষরন। আর্াক্ষির িযাংক একাউন্ট মনক্ষচ চিওো হল:
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অ্নু গ্রহ কক্ষর লেয রাখক্ষিন: অ্ল মপপলস চাচম শুধ্ু র্াে চকাক্ষনা ভারেীে িযাংক চথক্ষকই অ্থম গ্রহর্ করক্ষে পাক্ষর। যখন আপমন িান করক্ষিন, যমি চান, োহক্ষল
আপমন উক্ষল্লখ করক্ষে পাক্ষরন চয আর্াক্ষির পমরচযমার চকান মনমিম ি চেক্ষের িনয আপমন িান করক্ষিন। অ্মেমরি েক্ষথযর িনয এই ওক্ষেিসাইট চিখু ন:
apcwo.org/give
এ িািাও, আর্াক্ষির িনয ও আর্াক্ষির পমরচযমার িনয যখনই সম্ভি, প্রাথমনা করক্ষে স্মরক্ষর্ রাখক্ষিন।
ধ্নযোে ও ঈশ্বর আপনাক্ষক আিীেম াে করুন!

শেনার্ূ ক্ষলয ময পু স্তকগুশল উপলব্ধ আক্ষছ
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family

Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপক্ষরর পু স্তকগুমলর PDF সংস্করর্ মিনার্ূ ক্ষলয চাক্ষচমর ওক্ষেিসাইট চথক্ষক ডাউনক্ষলাড করক্ষে পারক্ষিন: apcwo.org/books এই পু স্তকগুমলর র্ক্ষধ্য
অ্ক্ষনকগুমল অ্নযানয ভাষাক্ষেও উপলব্ধ। আপনার মিনার্ূ ক্ষলয পু স্তকটি লাভ করার িনয, এই ইক্ষর্ইল ঠিকানাে মলখু ন: bookrequest@apcwo.org
* শুধ্ু র্াে PDF সংস্করর্ উপলব্ধ।
এ িািাও, মিনার্ূ ক্ষলয অ্মডও ও মভমডও-চে প্রচার চিানার িনয, প্রচাক্ষরর টীকা, এিং আরও অ্নযানয উপািান লাভ করার িনয আর্াক্ষির ওক্ষেিসাইট চিখু ন:
apcwo.org/sermons

All Peoples Church এর সম্বক্ষে একটা ভূশর্কা
All Peoples Church (APC) চে, আর্াক্ষির িিমন হল চিোলু রু িহক্ষর একটা লিন ও চিযামের নযাে হক্ষে এিং সর্ু িে ভারেিক্ষষম ও পৃ মথিীর অ্নযানয
চিক্ষি একটা রি হক্ষে।
APC চে, পমিে আিার অ্মভক্ষষক ও প্রকাি সহকাক্ষর সম্পূ র্ম এিং আক্ষপাসহীন ঈশ্বক্ষরর িাকয উপস্থাপনা করার িনয সর্মপমে। আর্রা মিশ্বাস কমর চয ভাক্ষলা
সেীে, সৃ িনিীল উপস্থাপনা, অ্সাধ্ারর্ এক্ষপাক্ষলাক্ষিটিক্স, সর্সার্মেক পমরচযমার পদ্ধমে, আধ্ু মনক প্রযু মি, ইেযামি, চকান মকিু ই পমিে আিার িরিান, আশ্চযম
কাি, মচহ্ন সহকাক্ষর ঈশ্বক্ষরর িাকয প্রচার করাক্ষক প্রমেস্থাপন করক্ষে পাক্ষর না (১ কমরন্থীে ২:৪,৫; ইব্রীে ২:৩,৪)। আর্াক্ষির চকন্দ্র স্থান হল যীশু, আর্াক্ষির
মিষেিস্তু হল ঈশ্বক্ষরর িাকয, আর্াক্ষির পদ্ধমে হল পমিে আিার িমি, আর্াক্ষির আকাঙ্ক্ষা হল র্ানু ক্ষষরা, এিং আর্াক্ষির লেয হল খ্রীক্ষির র্ক্ষো পমরপিো।
চিোলু রুক্ষে আর্াক্ষির প্রধ্ান কাযমালে থাকা সক্ষত্ত্বও, ভারেিক্ষষমর মিমভন্ন স্থাক্ষন All Peoples Church এর অ্ক্ষনক র্ণ্ডলী স্থামপে আক্ষি। All Peoples
Church এর র্ণ্ডলীর োমলকা এিং চযাগ্াক্ষযাগ্ নম্বর চপক্ষে চগ্ক্ষল, আর্াক্ষির ওক্ষেিসাইক্ষট www.apcwo.org/locations চিখু ন, অ্থিা
contact@apcwo.org এ ই-ক্ষর্ইল পাঠান।

আপশন শক মসই ঈশ্বরক্ষক জাক্ষনন শযশন আপনাক্ষক মপ্রর্ কক্ষরন?
প্রাে ২০০০ িির আক্ষগ্, ঈশ্বর র্ানি রূপ ধ্ারন কক্ষর এই পৃ মথিীক্ষে এক্ষসমিক্ষলন। োুঁর নার্ হল যীশু। মেমন একটা মনষ্পাপ িীিন যাপন কক্ষরমিক্ষলন। চযক্ষহেু যীশু
র্ানি রূক্ষপ ঈশ্বর মিক্ষলন, মেমন যা মকিু িক্ষলক্ষি ও কক্ষরক্ষিন, োর দ্বারা মেমন ঈশ্বরক্ষক আর্াক্ষির কাক্ষি প্রকাি কক্ষরক্ষিন। চয কথাগুমল মেমন িক্ষলমিক্ষলন,
চসইগুমল ঈশ্বক্ষরর কথা। মেমন চয কািগুমল সাধ্ন কক্ষরমিক্ষলন, চসইগুমল ঈশ্বক্ষরর কাি। এই পৃ মথিীক্ষে যীশু অ্ক্ষনক আশ্চযম কাি সাধ্ন কক্ষরমিক্ষলন। মেমন
অ্সু স্থক্ষির ও পীমিেক্ষির সু স্থ কক্ষরমিক্ষলন। মেমন অ্ন্ধ র্ানু ষক্ষির দৃমিিান কক্ষরমিক্ষলন, যারা শুনক্ষে চপে না, মেমন োক্ষির রির্ িমি মিমরক্ষে মিক্ষেমিক্ষলন,
খঞ্জক্ষির চলক্ষে সাহাযয কক্ষরমিক্ষলন এিং প্রক্ষেযক ধ্রক্ষর্র অ্সুস্থো ও িযামধ্ সু স্থ কক্ষরমিক্ষলন। আশ্চযম ভাক্ষি কক্ষেকটি রুটি মিক্ষে মেমন অ্ক্ষনক েুমধ্ে িযমিক্ষির
খািয চযাগ্ান মিক্ষেমিক্ষলন, ঝি থামর্ক্ষেমিক্ষলন এিং অ্ক্ষনক আশ্চযম কাি কক্ষরমিক্ষলন।
এই সকল শকছু আর্াক্ষের কাক্ষছ প্রকাি কক্ষর ময ঈশ্বর উির্, শযশন চান ময মলাক্ষকরা মযন সু ি িয়, সম্পূ ণম িয়, স্বািযকর িয় এেং খু িী
থাক্ষক। ঈশ্বর তার মলাক্ষকক্ষের প্রক্ষয়াজন মর্টাক্ষত চান।
োহক্ষল চকনই িা ঈশ্বর একটা র্ানি রূপ ধ্ারর্ কক্ষর আর্াক্ষির এই পৃ মথিীক্ষে এক্ষসমিক্ষলন? যীশু চকন এক্ষসমিক্ষলন?
আর্রা সকক্ষল পাপ কক্ষরমি এিং চসই সকল কাি কক্ষরমি যা আর্াক্ষির সৃ মিকেম া ঈশ্বক্ষরর কাক্ষি অ্গ্রহর্ীে। পাক্ষপর পমরর্ার্ আক্ষি। পাপ হল ঈশ্বর
এিং আর্াক্ষির র্াক্ষঝ একটা দুক্ষভম িয প্রাচীর। পাপ আর্াক্ষির ঈশ্বর চথক্ষক পৃ থক কক্ষর চরক্ষখক্ষি। এটা আর্াক্ষির সৃ মিকেম াক্ষক িানক্ষে ও োুঁর সাক্ষথ একটা অ্থমপূর্ম
সম্পকম স্থাপন করক্ষে িাুঁধ্া চিে। সু েরাং, আর্াক্ষির অ্ক্ষনক্ষকই এই িূ নয স্থানটি অ্নযানয মিষে মিক্ষে পূ র্ম করার চচিা কমর।
পাক্ষপর আরও একটা পমরর্ার্ হল ঈশ্বক্ষরর চথক্ষক অ্নন্তকাক্ষলর িনয পৃ থক হক্ষে যাওো। ঈশ্বক্ষরর আিালক্ষে, পাক্ষপর চিেন র্ৃ েুয। র্ৃ েুয হল নরক্ষক
যাওোর দ্বারা ঈশ্বক্ষরর চথক্ষক মচরকাক্ষলর িনয পৃ থক হক্ষে যাওো।
মকন্তু, আর্াক্ষির িনয একটা সু সংিাি আক্ষি চয আর্রা পাপ চথক্ষক র্ু মি চপক্ষে পামর এিং ঈশ্বক্ষরর সাক্ষথ পু নরাে সম্পকম স্থাপন করক্ষে পামর।
িাইক্ষিল িক্ষল, “মকননা পাক্ষপর মেতন র্ৃ তুয; শকন্তু ঈশ্বক্ষরর অনু গ্রি-োন আর্াক্ষের প্রভু যীশু খ্রীক্ষিক্ষত অনন্ত জীেন” (ক্ষরার্ীয় ৬:২৩) যীশু োুঁর িুমিে
র্ৃ েুয দ্বারা সর্স্ত পৃ মথিীর পাক্ষপর র্ূ লয পমরক্ষিাধ্ কক্ষর মিক্ষলন। োরপর, মেন মিন পর মেমন আিার চিুঁক্ষচ উঠক্ষলন, মেমন মনক্ষিক্ষক িীমিে অ্িস্থাক্ষে অ্ক্ষনক র্ানু ক্ষষর
কাক্ষি চিখা মিক্ষলন এিং োরপর মেমন স্বক্ষগ্ম চক্ষল চগ্ক্ষলন।
ঈশ্বর চপ্রক্ষর্র ও িোর ঈশ্বর। মেমন চান না চয একটা র্ানু ষও নরক্ষক িামস্ত না পাক। এিং চসই কারক্ষর্, মেমন এক্ষসমিক্ষলন, যাক্ষে মেমন সর্ু িে
র্ানিিামের িনয পাপ চথক্ষক ও পাক্ষপর পমরর্ার্ চথক্ষক র্ু মি পাওোর একটা পথ প্রস্তুে করক্ষে পাক্ষরন। মেমন পাপীক্ষির উদ্ধার করক্ষে এক্ষসমিক্ষলন – আপনার
এিং আর্ার র্ক্ষো র্ানু ষক্ষির পাপ চথক্ষক ও অ্নন্তকালীন র্ৃ েুয চথক্ষক উদ্ধার করক্ষে এক্ষসমিক্ষলন।
পাক্ষপর এই ের্াক্ষক মিনার্ূ ক্ষলয গ্রহর্ করক্ষে চগ্ক্ষল, িাইক্ষিল আর্াক্ষির িক্ষল চয আর্াক্ষির একটা কাি করক্ষে হক্ষি – প্রভু যীশু খ্রীি িুক্ষির উপর
কী কক্ষরমিক্ষলন ো স্বীকার করা এিং োুঁক্ষকই সর্স্ত অ্ন্তুঃকরর্ মিক্ষে মিশ্বাস করা।
“...ময মকি তাাঁিাক্ষত শেশ্বাস কক্ষর, মস তাাঁিার নাক্ষর্র গুক্ষণ পাপক্ষর্াচন প্রাপ্ত িয়” (ক্ষপ্রমরে ১০:৪৩)।
“কারণ তু শর্ যশে ‘র্ু ক্ষখ’ যীশুক্ষক প্রভু েশলয়া স্বীকার কর, এেং ‘হৃেক্ষয়’ শেশ্বাস কর ময, ঈশ্বর তাাঁিাক্ষক র্ৃ তগক্ষণর র্ধ্য িইক্ষত উত্থাপন
কশরয়াক্ষছন, তক্ষে পশরোণ পাইক্ষে” (ক্ষরার্ীে ১০:৯)।
আপমন যমি প্রভু যীশু খ্রীিক্ষক মিশ্বাস কক্ষরন, োহক্ষল আপমনও আপনার পাক্ষপর ের্া লাভ করক্ষে পাক্ষরন ও শুমচকৃে হক্ষে পাক্ষরন।
মনম্নমলমখে একটা সহি প্রাথমনা চলখা আক্ষি যা আপনাক্ষক প্রভু যীশু খ্রীক্ষির উপর মিশ্বাস করার মেমন িুক্ষির উপর কী কক্ষরক্ষিন, চসটা সম্বন্ধীে
একটা মসদ্ধান্ত মনক্ষে সাহাযয করক্ষি। এই প্রাথমনাটি যীশুর মিষক্ষে আপনার অ্েীকারক্ষক িযি করক্ষে ও পাপ চথক্ষক ের্া ও শুমচকরর্ লাভ করক্ষে সাহাযয করক্ষি।
এই প্রাথমনাটি একটা রূপক্ষরখা। এই প্রাথমনাটি আপমন আপনার মনক্ষির ভাষাক্ষেও করক্ষে পাক্ষরন।

মপ্রে প্রভু যীশু, আি আমর্ িু ঝক্ষে চপক্ষরমি চয েু মর্ আর্ার িনয িুক্ষির উপর কী সাধ্ন কক্ষরক্ষিা। েু মর্ আর্ার িনয র্ারা মগ্ক্ষেমিক্ষল, েু মর্ চোর্ার
িহুর্ূ লয রি আর্ার িনয ঝমরক্ষেমিক্ষল এিং আর্ার পাক্ষপর র্ূ লয মর্টিক্ষে মিক্ষেমিক্ষল, যাক্ষে আমর্ ের্া লাভ করক্ষে পামর। িাইক্ষিল আর্াক্ষক িক্ষল চয চয চকউ
চোর্ার উপর মিশ্বাস করক্ষি, চস োর পাক্ষপর ের্া লাভ করক্ষি।
আি, আমর্ চোর্াক্ষক মিশ্বাস করার এিং েু মর্ আর্ার িনয কী কক্ষরক্ষিা, ো গ্রহর্ করার একটা মসদ্ধান্ত মনই, এিং মিশ্বাস কমর চয েু মর্ আর্ার িনয
িুক্ষি র্ারা মগ্ক্ষেমিক্ষল এিং আিার র্ৃ েুয চথক্ষক চিুঁক্ষচ উক্ষঠমিক্ষল। আমর্ মিশ্বাস কমর চয আমর্ আর্ার উত্তর্ কাি দ্বারা মনক্ষিক্ষক উদ্ধার করক্ষে পারি না, অ্থিা
অ্নয চকান র্ানু ষও আর্াক্ষক উদ্ধার করক্ষে পারক্ষি না। আমর্ আর্ার পাক্ষপর ের্া অ্িমন করক্ষে পামর না।
আি, আমর্ আর্ার হৃিক্ষে মিশ্বাস কমর এিং আর্ার র্ু ক্ষখ স্বীকার কমর চয েু মর্ আর্ার িনয র্ারা মগ্ক্ষেমিক্ষল, েু মর্ আর্ার পাক্ষপর র্ূ লয মর্টিক্ষেমিক্ষল,
েু মর্ র্ৃ েগ্র্ক্ষির র্ক্ষধ্য চথক্ষক চিুঁক্ষচ উক্ষঠমিক্ষল, এিং চোর্ার উপর মিশ্বাস করার র্ক্ষধ্য মিক্ষে, আমর্ আর্ার পাক্ষপর ের্া ও শুমচকরন লাভ কমর।
যীশু চোর্াক্ষক ধ্নযিাি। আর্াক্ষক সাহাযয কর চযন আমর্ চোর্াক্ষক চপ্রর্ করক্ষে পামর, চোর্াক্ষক আরও িানক্ষে পামর এিং চোর্ার প্রমে মিশ্বস্ত
থাকক্ষে পামর। আক্ষর্ন।
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All Peoples Church িাইক্ষিল কক্ষলি এিং পমরচযমা প্রমিের্ চকন্দ্র (APC-BC), যা চিোলু রুক্ষে অ্িমস্থে, আিাে পমরপূ র্ম, অ্মভমষি এিং পমিে
আিার িমিক্ষে অ্ক্ষলৌমকক ভাক্ষি পমরচযমা করার ের্ো প্রিান করার র্ক্ষধ্য মিক্ষে প্রমিের্ চিে, এিং োর সাক্ষথ মনরার্ে ঈশ্বক্ষরর িাকয চিখাক্ষনা হে। আর্রা
পমরচযমার িনয একটা িযমিক্ষক সম্পূ র্ম ভাক্ষি গ্ঠন করাক্ষে মিশ্বাস কমর, চযখাক্ষন আর্রা একটি ঐশ্বমরক চমরক্ষে, ঈশ্বক্ষরর িাক্ষকয গ্ভীক্ষর প্রক্ষিি করা, এিং আশ্চযম
কাি ও মচহ্ন কাি দ্বারা পমরচযমা করাে চিার মিই - যা প্রভুর সাক্ষথ একটা ঘমনি সম্পকম চথক্ষক উত্থামপে হে।
APC-BC চে, মনরার্ে িাকয চিখাক্ষনার সাক্ষথ সাক্ষথ আর্রা ঈশ্বক্ষরর চপ্রর্ক্ষক কাক্ষি প্রকামিে করার উপর গুরুত্ব মিই, পমিে আিার অ্মভক্ষষক ও উপমস্থমে
এিং ঈশ্বক্ষরর কাক্ষির অ্ক্ষলৌমকক কাক্ষির উপর গুরুত্ব মিই। অ্ক্ষনক যু িক যুিেীরা প্রমিমেে হক্ষে ঈশ্বক্ষরর আহ্বান পূ র্ম করার িনয চপ্রমরে হক্ষেক্ষি।
মনম্নমলমখে কাযমির্গুমল আর্রা প্রিান কমরুঃ
এক িিক্ষরর Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই িিক্ষরর Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
মেন িিক্ষরর Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)
সপ্তাক্ষহর পাুঁচ মিন ক্লাস চনওো হে, মসার্োর মথক্ষক শুক্রুোর, সকাল ৯ টা মথক্ষক দুপু র ১টা পযম ন্ত। কর্মিীিী চলাক্ষকরা, গ্ৃ হিধ্ূ রা এই চকাসমগুমল করক্ষে
পাক্ষর, এিং দুপু র ১টার পর োক্ষির প্রমেমিক্ষনর কািকর্ম করক্ষে পাক্ষর। আলািা হক্ষস্টক্ষলর িযিস্থা আক্ষি চসই সকল মিোথীক্ষির িনয, যারা চসই স্থাক্ষন চথক্ষক
এই চকাসমগুমল করক্ষে চাে। মিোথীরা মিমভন্ন চেক্ষে পমরচযমার িনয অ্ংিগ্রহর্ কক্ষর, মিক্ষিষ চসমর্নাক্ষর, প্রাথমনা ও আরাধ্নার সর্ক্ষে অ্ংিগ্রহর্ কক্ষর প্রমেমিন
দুপু র ২ চটা চথক্ষক মিকাল ৫টা পযমন্ত। দুপু ক্ষরর অ্মধ্ক্ষিিনগুমল োক্ষির িনয অ্মনিাযম নে, যারা অ্নযানয কাি কক্ষর। প্রক্ষেযক মিোথীক্ষির চকান না চকান স্থানীে
র্ণ্ডলীক্ষে চসিাকাক্ষির িনয উৎসামহে করা হে।
কক্ষলক্ষির সম্বক্ষন্ধ, পাঠযিক্ষর্র সম্বক্ষন্ধ, চযাগ্যো, র্ূ লয সম্বক্ষন্ধ আরও মিস্তামরে ভাক্ষি িানক্ষে চগ্ক্ষল apcwobiblecollege.org ওক্ষেিসাইক্ষট যান।
APC-BC is accredited by the Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

কর্মক্ষেক্ষে নারীক্ষির উপমস্থে থাকাটা মক িাঞ্ছনীে? এই মিষক্ষে চলাক্ষকক্ষির র্ক্ষধ্য
মভন্ন মভন্ন র্োর্ে রক্ষেক্ষি। চকউ চকউ িক্ষল “হযাুঁ” আিার চকউ চকউ িক্ষল “না! নারীক্ষির
উমচৎ িামির র্ক্ষধ্যই থাকা এিং িাইক্ষর না চিিাক্ষনা”। োক্ষির র্োর্েক্ষক সর্থমন িানাক্ষনার
িনয চলাক্ষকরা িাস্ত্রাংি উমি কক্ষরও িক্ষল থাক্ষক।
ঈশ্বর অ্িিযই িক্ষলক্ষিন চয একিন নারীর প্রাথমর্ক আহ্বান হল োর স্বার্ীর প্রমে
একিন স্ত্রী হওো, োর সন্তানক্ষির প্রমে একিন র্া হওো এিং পমরিাক্ষরর েত্ত্বািধ্ােক হওো।
মকন্তু মেমন কখনই িক্ষলনমন চয একিন র্মহলা িযিসাক্ষে অ্থিা কর্মক্ষেক্ষে থাকক্ষে পাক্ষর না।
ঈশ্বক্ষরর িাক্ষকযর এই অ্ধ্যেক্ষন, আর্রা লেয করক্ষিা চয ঈশ্বর সর্স্ত ইমেহাস িু ক্ষি র্মহলাক্ষির
মিমভন্ন র্াোে ও ের্োে িযিহার কক্ষরক্ষিন োক্ষির ঘক্ষরর িাইক্ষর। িাইক্ষিল মনমিম ি ভাক্ষি
চকাথাও িক্ষলমন চয র্মহলারা কর্মক্ষেক্ষে মনযু ি হক্ষি না। িাইক্ষিক্ষলর িযাখযা অ্নু যােী, িাইক্ষিল
যমি চকাক্ষনা মিষক্ষের মিরুক্ষদ্ধ সরাসমর মনক্ষষধ্ কক্ষরমন, োহক্ষল ঈশ্বর আর্াক্ষিরক্ষক চসই
মিষেগুমলর চেক্ষে অ্নযানয সম্পমকম ে িাস্ত্রাংক্ষির উপর মভমত্ত কক্ষর সঠিক মসদ্ধান্ত চনওোর
স্বাধ্ীনো মিক্ষেক্ষিন।
র্মহলারা, আপনারা চযখাক্ষনই আক্ষিন ঈশ্বর আপনাক্ষক চসখাক্ষনই চান, কারর্ মেমন
চান আপমন চযন োক্ষির িীিক্ষন কথা িক্ষলন ও আপনার িীিক্ষনর দ্বারা োক্ষির প্রমে চপ্রর্
প্রিিমন কক্ষরন। োই, ঈশ্বর আপনাক্ষক চযখাক্ষনই চরক্ষখক্ষিন, চসই কর্মক্ষেক্ষেই পাথমকয গ্ক্ষি
েু লু ন।
আমিস রাইচুর
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