
২৪:১৪ দর্শন 

স্ট্যান পার্শ স 1 দ্বারা লিলিত 

 

মলি ২৪ অধ্যায় ১৪ পদদ যীশু প্রলতশ্রুলত লদদয়দেন “আর সর্শজালতর র্াদে সাক্ষ্য লদর্ার লনলমত্ত রাদজযর এই সুসমাচার 

সমুদয় জগদত প্রচার র্রা যাইদর্; আর তিন শর্ষ উপলিত হইদর্”। 

 

আমাদদর প্রজদের পৃলির্ীদত প্রদতযর্টি শেনীর মানুদষর সাদি সুসমাচার ভাগ র্দর শনওয়াটাই হদে ২৪:১৪ দর্শন। আমরা 

শসই প্রজদের অংর্ীদার হদত চাই যারা শসই র্াজ শর্ষ র্রদর্ যা যীশু শুরু র্দরলেদিন এর্ং যা সমূ্পর্শ র্রার জনয 

আমাদদর পূদর্শর লর্শ্বস্ত র্মীরা লনদজদদর জীর্ন উৎসগশ র্দরদেন। আমরা জালন যীশু লদ্বতীয়র্ার লিদর আসদত অদপক্ষ্া 

র্রদেন যতক্ষ্ন না পযশন্ত প্রদতযর্টি শেনীর মানুষ সুসমাচাদরর ডাদর্ সাড়া শদর্ার সুদযাগ পাদে এর্ং তাাঁ র নর্র্ধূ্ হদয় 

উঠদে। 

 

মণ্ডিী শুরুর র্যাপাদর প্রদতযর্টি শেনীর মানুষদর্ সুদযাগ শদর্ার সদ শ্ াত্তম পিদর্ এর্ং তাদদর শেনীর র্হুগুদর্ রৃ্লি 

পাওয়াদর্ আমরা স্বীরৃ্লত লদই। ইহাই প্রদতযদর্র সুসমাচার শর্ানার র্যাপাদর সদ শ্ াচ্চ আর্ায় পযশযর্লর্ত হয, শযমন 

লর্দষযরা র্হুগুদর্ রৃ্লিপ্রাপ্ত মণ্ডিীগুলিদত সম্ভার্য প্রদতযদর্র সাদি সুসমাচার প্রচার র্রার র্যাপাদর উদু্বি হন। 

 

এই স্মস্ত র্হুগুদর্ রৃ্লিপ্রাপ্ত মণ্ডিীগুলিই হদত পাদর, যাদর্ আমরা র্দি িালর্ এর্টি মণ্ডিী িাপদনর আদদািন (লস লপ 

এম)। এর্টি লস লপ এম-এর সংজ্ঞা হদে লর্ষযদদর লর্ষয ততরীর এর্ং শনতাদদর শনতা গদড় শতািার গুর্িি, যার 

িিস্বরূদপ শদর্ীয় মণ্ডিীর মণ্ডিী িাপন, যা দ্রুত েলড়দয় পড়দত শুরু র্দরদে শিার্দদর সমলি র্া জনগদর্র অংর্ দ্বারা। 

 

 এর্টি লস লপ এম-এর সংজ্ঞা হদে লর্ষযদদর লর্ষয ততরীর এর্ং শনতাদদর শনতা গদড় শতািার গুর্িি, যার িিস্বরূদপ 

শদর্ীয় মণ্ডিীর মণ্ডিী িাপন, যা দ্রুত েলড়দয় পড়দত শুরু র্দরদে শিার্দদর সমলি র্া জনগদর্র অংর্ দ্বারা। 

 

২৪:১৪ লমিন শর্ান প্রলতষ্ঠান নয়। আমাদদর সমাজটা হদে র্যলির্দগশর, দদির, মণ্ডিীর, প্রলতষ্ঠাদনর, শনটওয়াদর্শ র এর্ং 

উদদযাদগর, যারা প্রলতশ্রুলতর্ি হদয়দে । মণ্ডিী িাপদনর এই উদদযাগ শদিদত শচদয়দে শযন প্রদতযর্টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত 

র্যলি এর্ং িাদন মন্ডিী িালপত হয়। আমাদদর প্রািলমর্ িক্ষ্য হদে ২০২৫ সাদির ৩১দর্ লডদসম্বদরর মদধ্য প্রদতযর্টি 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত র্যলির র্াদে ও িাদন সিি লস লপ এম র্মশযজ্ঞ শদিদত পাওয়া। 

 

এর মাদন হদে এর্টি দি (িানীয়, দক্ষ্ র্া লমলিত) যারা ওই তালরদির মদধ্য অগময র্যলিদদর মদধ্য এর্ং িাদন র্াজ 

র্রার জনয আদদািন শর্ৌর্দি সমৃি। এই মহান র্মশভাদরর র্াজ র্দর্ শর্ষ হদর্ শস লর্ষদয় আমরা লর্েু দালর্ র্রলে না। 

শসটা ঈশ্বদরর দালয়ত্ব। লতলনই উদদযাদগর র্াযশর্ালরতা লনিশ ারন র্রদর্ন। 

 

আমরা ২৪:১৪ দর্শনদর্ অনুসরর্ র্রলে চারটি মূিযদর্াদধ্র উপদর লভলত্ত র্দরেঃ 

 

 
1 স্ট্যান পার্শ স, লপ এইচ লডেঃ এিনী (দনতৃত্ব প্রদানর্ারী দি)-র সাদি র্াজ র্দরদেন, লর্য়ন্ড (ভাইস শপ্রলসদডন্ট শলার্াি স্ট্র্যাদটলজস) এর্ং ২৪:১৪ সলির সহ-নমনীয়র্ার। 

লর্শ্বর্যাপী লর্লভন্ন প্রর্ার লস লপ এম-এর লর্ক্ষ্র্ ও উপদদর্ দাতা লেদিন এর্ং সুসমাচার অপ্রাপ্ত র্যলিদদর সাদি জীর্ন যাপন র্রদতন এর্ং ১৯৯৪ সাি পযশযন্ত এইভাদর্ 

শসর্া র্দরদেন। 



১)  সুসমাচার অপ্রাপ্ত র্যলিদদর র্াদে শপৌাঁোন, মলি ২৪:১৪ পদ অনুযায়ীেঃ রাদজযর সুসমাচার প্রদতযর্টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত 

র্যলিদদর র্াদে এর্ং িাদন শপৌাঁদে শদওয়া। 

 

২) ইহা সম্পাদন র্রদত মণ্ডিী িাপদনর উদদযাদগর মাধ্যদম, অগলর্ত লর্ষয, মণ্ডিী, শনতা এর্ং উদদযাদগর অন্তভূশ লির্রর্ 

দ্বারা। 

 

৩) যুির্ািীন তৎপরতায় উদদযাদগর শর্ৌর্দির সাদি র্াজ র্দর ২০২৫ সাদির শর্দষ প্রদতযর্টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত 

র্যলিদদর এর্ং িানগুলিদর্ যুি র্রা। 

 

৪) এই লর্ষয়গুলি অনযানযদদর সহদযাগীতায় সম্পন্ন র্রা। 

 

আমাদদর দর্শন হদে এই শয আমরা প্রতযক্ষ্ র্রদত চাই লর্দশ্বর সর্ি শেনীর মানুদষর র্াদে রাদজযর সুসমাচার 

সাক্ষ্যস্বরুপ শ ালষত শহার্ আমাদদর জীর্দ্দর্ায়। আমরা আপনাদদর আহ্বান র্রলে আমাদদর সাদি প্রািশনা ও পলরচযশযা 

র্াদজ শযাগ লদদত যাদত প্রদতযর্টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত র্যলির র্াদে এর্ং িাদন রাদজযর উদদযাদগর র্াজ শুরু র্রা যায়। 

 

  



আপলন লর্ ইহার মদধ্য অন্তভূশ ি আদেন? 
লরর্ উড2 3 দ্বারা লিলিত 

 

১৯৭৪ সাদি লর্শ্বর্যাপী সুসমাচার প্রচাদরর উপদর অনুলষ্ঠত িসযান অলধ্দর্র্দন ডেঃ র্যািফ  উইনটার অস্বলস্তর্র র্াস্তদর্র 

লদদর্ দৃলি লনদক্ষ্প র্দরন শয শযভাদর্ লর্শ্ব মণ্ডিী চিদে তাদত আমরা র্িদনা লর্শ্বর্যাপী সুসমাচার প্রচাদরর র্াজ সম্পন্ন 

র্রদত পারর্ না র্ারর্ মন্ডিী তার লমর্দনর উপাদয়র রৃ্হদাংর্ পাঠাদে পৃলির্ীর শসই সমস্ত এিার্ায় এর্ং শিার্দদর 

র্াদে, শযিাদন ইলতমদধ্যই এর্টি মন্ডিী রদয়দে, অিশযাৎ তাদদর র্াদে ইলতমদধ্যই শপৌাঁোদনা লগদয়দে। র্যািফ  উইনটার 

এর্ং অনযানয অদনদর্র প্রদচিাদর্ ধ্নযর্াদ শদওয়া দরর্ার, র্ারর্ ৪৪ র্েদরর পূদর্শর তুিনায় আজদর্র মন্ডিীর লচত্রটা 

অদনর্ শর্র্ী সহায়র্। হাজার হাজার অগময মানুষদর্ প্রিমর্াদরর জনয লনযুি র্রা লগদয়দে নতুন লমর্দনর প্রদচিার দ্বারা। 

শযটার জনয রৃ্তজ্ঞ িার্ার যদিি র্ারর্ আদে। লর্ন্তু শযমন জালস্ট্ন িঙ তাাঁ র শিিনীদত লনদদশ র্ র্দরদেন, “পার্লর্র্ 

 টনাসমূহ”। এিনর্ার লদদন আমরা শসই রর্ম অস্বলস্তর্র র্াস্তদর্র সমু্মিীন হলে, শযমন হদয়লেিাম ১৯৭৪ সাদি – লমর্ন 

ও মন্ডিী িাপন স্বাভালর্র্ ভাদর্ আমাদদর সর্ি শিাদর্র র্াদে শপৌাঁোদনা এর্ং প্রদতযর্টি র্যলির সংস্পদর্শ আসার িক্ষ্য 

পূরর্ র্রলেি না। 

 

প্রিমত, ৪৪ র্ের আদগর মত, আমাদদর লমর্ন-এর প্রদচিার রৃ্দাংর্ এিনও লনর্ি রদয়দে পৃলির্ীর উপনীত হওয়া 

এিার্ার উপর। লনলিতভাদর্ আমরা উন্নলত শেলে, লর্ন্তু তরু্ও লমে-সংসৃ্কলতর লমর্নারীদদর মাত্র ৩ র্তাংর্ অগময 

শিার্দদর মদধ্য র্াজ র্রদেন। উদেিদযাগযভাদর্, লমর্ন আউটলরচ-এর জনয গ্রহীতা প্রিম সালরর শদর্গুলির মদধ্য 

আদমলরর্া এর্টি। দেঃদির লর্ষয় এই শয মণ্ডিী দ্বারা সংগৃহীত অদিশর রৃ্হদাংর্ মণ্ডিীদত শিদর্ যায় মন্ডিীর শিার্দদর 

উপর্ারাদিশ। শুধু্মাত্র মন্ডিীর অদিশর অলত কু্ষ্দ্র অংর্ এর্ং র্যলিরা শসই সমস্ত শিার্দদর র্াদে যায় যাদদর সুসমাচার 

পাওয়ার ক্ষ্ীর্ সম্ভার্না আদে। 

 

লদ্বতীয়ত, লস্ট্ভ লস্মি এর্ন স্ট্যান পার্শ স-এর মতানুসাদর, শর্লর্রভাগ শক্ষ্দত্র শযিাদন আমরা লমর্নারীদদর পাঠিদয়লে, 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত র্যলিদদর এই আদদািদন লনযুি র্রার জনয, আমাদদর প্রদচিা শিার্সংিযা রৃ্লির সাদি তাি রািদত 

পাদরলন। প্রদতযর্ র্যলির লভতদরর শিাদর্র র্াদে সুসমাচার সহজিভয র্রর্ার জনয, আমাদদর লর্ষয ততলর র্রদত হদর্ 

এর্ং মন্ডিী িাপন র্রদত হদর্ শিার্সংিযা রৃ্লির তুিনায় দ্রুততর রৃ্লির দ্বারা। দূভশ াগযর্র্তেঃ র্হু প্রচলিত মন্ডিী িাপন 

পিলতগুলি অগময শিার্দদর মদধ্য জনসংিযা রৃ্লির সাদি তাি শমিাদত পারদে না। 

 

আমাদদর প্রদয়াজন এর্টি নূতন দৃিাদন্তর – র্হুগুর্র্ারী উদদযাগ 

 

আমাদদর র্তশ মান প্রদচিা যলদ আমাদদর জীর্দ্দর্ায় সর্ শিাদর্র র্াদে শপৌাঁোদনার পযশাপ্ত না হয়, তদর্ লর্ষয়টিদর্ উিদট 

শিিার জনয আমরা লর্ র্রদত পালর? ঈশ্বর আমাদদর সঙ্গলত-হীন অর্িায় শেদড় যানলন, আর শসই সমস্ত লর্ষয় লনদয়ই 

এই র্ইটি শিিা হদয়দে। এটা শুধু্মাত্র আর্ার র্যাপাদরই। এই আর্া লনদয়ই আমরা প্রভূত উন্নলত র্রদত পারর্ প্রদতযর্ 

র্যলি, জালত এর্ন ভাষার র্াদে সুসমাচার র্হন র্দর লনদয় শযদত পারর্, র্ারর্ ঈশ্বর ইলতমদধ্যই শসই মত র্রদেন 

 
2  এর্টি প্রর্ি শিদর্ সম্পাদনা র্রা হদয়দে, যা আসদি প্রর্ালর্ত হদয়লেি লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস -এর জানুয়ারী – শিব্রুয়ারী ২০১৮-এর সংস্করদর্, 

www.missionfrontiers.org, পৃষ্ঠা ৪-৫। 
3 লরর্ উড হদেন লমর্ন ফ্রন্টীয়ার প্রলত্রর্ার সম্পাদর্, যা ইউ এস শসন্টার ির  ওয়ার্ল্শ  লমর্ন প্রর্ার্ র্দরলেি, ২০০৮ সাি শিদর্ এটা ফ্রন্টীয়ার শভন্টার স লহসাদর্ 

পলরলচত। লরর্ ১৯৮৫ সাদি ওদরগন (দপাটশ িযান্ড)-এর ওদয়স্ট্ানশ র্যাপটিি শসলমনালর শিদর্ স্নাতর্ হন (লিওিলজদত এম. এ. সহ) এর্ং ১৯৮৬ সাদি এম. লডভ. র্দরন। 

প্রদতযর্টি মানুদষর মদধ্য লর্ষয-সৃলির্ারী র্হুগুর্র্ারী উদদযাগদর্ শদিদত লরর্ আর্াঙ্ক্ষী। 

http://www.missionfrontiers.org/


পৃলির্ীর র্ত র্ত জায়গায়। ৬০০-এর শর্র্ী এিার্ায় এর্ং শিাদর্দদর, লর্দষযরা লর্ষয ততলর র্রদে, মন্ডিীরা মন্ডিী িাপন 

র্রদে, জনসংিযা রৃ্লির তুিনায় দ্রুততার সদঙ্গ। ১৪-১৯ অধ্যাদয় “ঈশ্বর লর্ভাদর্ গমনাগমন র্দরদেন অগমযদদর র্াদে 

শপৌাঁোদনার জনয” আপনারা পড়দত পাদরন লর্ষয ততলরর এর্ং মন্ডিী িাপদনর উদদযাদগর গদের পদর গে, যা সমস্ত মানুষ 

এর্ং এিার্াদর্ পলরর্লতশ ত র্দরদে। 

 

এটা এর্টি সরি, র্াইদর্ি সম্বিীয় এর্ং পুনেঃসৃলির্ারী পলরচযশার পিলত, যা শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রনীদত প্রাচীন শপ্রলরদতরা 

অনুসরর্ র্দরলেদিন, শযমন তাাঁ রা লর্ষয ততরী র্দরলেদিন এর্ং মন্ডিী িাপন র্দরলেদিন সারা শরাম সাম্রাজযর্যাপী। 

 

হযাাঁ , জনসংিযা রৃ্লির তুিনায় দ্রুততার সাদি ঈশ্বদরর রাজয গদড় শতািা এর্ং পৃলির্ীি প্রদতযর্টি জনদগাষ্ঠীর মদধ্য 

ঈশ্বদরর রাজয লর্স্তার র্রা সম্ভর্। সংর্াদটি আদরা ভাদিা হদত পাদর। শুধু্মাত্র লর্ষযগর্ এর্ং মন্ডিীসর্ি দ্রুততার সাদি 

র্হুগুর্ রৃ্লি শপদত পাদরন এমন নয়, উদদযাগসমূহও রৃ্লি শপদত পাদর। ২৫-২৭ অধ্যাদয় লিলিত গেগুলি “উদদযাগসমূহ 

উদদযাগসমূদহর র্হুগুর্ রৃ্লি  টায়,” এই সমস্ত উদদযাগগুলির ক্ষ্মতা প্রদর্শন র্দর, নতুন উদদযাদগর জে শদওয়ার জনয 

সুসমাচাদরর র্যাপর্ প্রসাদরর মধ্য লদদয়। শয শনতারা এর্ উদদযাদগর মাধ্যদম উদঠ আদস, তারা র্াদের ও দূদরর শিার্দদর 

মদধ্য উদদযাগ শুরু র্রার জনয শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত পাদর। 

 

লর্ষযদত্বর এর্ং মন্ডিী িাপদনর পিলত আমরা পুনরায় আলর্ষ্কার র্রিাম র্লির্ািী শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ী পুস্তদর্, যা 

উদদযাগগুলিদর্ র্াযশর্ারী র্দর সারা লর্দশ্বর পরজাতীয় শিার্দদর মদধ্য। এিন সময় এদসদে লর্ভাদর্ সমস্ত মানুষদর্ 

লনদয় ঈশ্বদরর রাজয রৃ্লি র্রা যায় তা শর্াঝার। 

 

২৪:১৪, প্রদতযর্টি মানুদষর র্াদে ২০২৫ সাদির মদধ্য উদদযাগগুলিদর্ লনদয় যাওয়া 

 

এই নতুন সলি, যা প্রদতযর্টি দি ইলতমদধ্যই র্রদে, তা প্রলতিাপন র্দর না। এটা শর্র্িমাত্র প্রদতযর্টি সংিার র্লি 

শযাগ র্দর অনযানয প্রদতযদর্র সাদি, যারা ২৪:১৪ সলির সার্শজনীর প্রলতশ্রুলতগুলি ও িক্ষ্য সর্ি ভাগ র্দর শনয়। 

 

২৪:১৪ িক্ষ্য হদে প্রদতযর্টি পরজাতীয় জনদগাষ্ঠীর লভতর লর্ষযত্ব ও মন্ডিী িাপদনর উদদযাগদর্ ২০২৫ সাদির মদধ্য 

গদড় শতািা। যলদ সিি হয়, ২৪:১৪ র্যািফ  উইনটাদরর দর্শন লসি হদর্, যা লতলন ৪৪ র্ের আদগ র্যি র্দরলেদিন – 

শদিদত শচদয়লেদিন শয প্রদতযর্টি র্যলি লর্ষযদত্বর এর্ং মণ্ডিী িাপদনর উদদযাগদর্ প্রতযক্ষ্ র্রদে, শয শর্ান 

জনদগাষ্ঠীদর্ উদপক্ষ্া র্া অর্দহিা র্রা হদে না সুসমাচাদরর শুভ সংর্াদ শিদর্। 

 

আপলন লর্ ইহার মদধ্য অন্তভূশ ি আদেন? 

 

এটি হদে মূি প্রশ্ন যা আমরা প্রদতযদর্ লনদজদদর জনয উত্তর শদর্। ২৪:১৪ সলির িক্ষ্য লর্ আমাদদর সময়, র্মশর্লি, 

অিশ এম্নলর্ স্বািয এর্ন লনরাপত্তার মূিয, ২০২৫ সাদির মদধ্য শসগুলি সম্পন্ন র্রার জনয? আমাদদর প্রদতযর্দর্ এই 

জগদত সীলমত সময় শদওয়া হদয়দে ঈশ্বদরর ইো পূরর্ এর্ং তাাঁ র উদদ্দর্য সাধ্দনর জনয। ২৪:১৪ সম্ভর্ত শর্ষ সদ শ্ াত্তম 

আর্া, আমাদদর মদধ্য শয র্াউদর্ ঈশ্বদরর পলরর্েনা পূরন র্রদত হদর্ ইলতহাদসর জনয, শযন যীশু পূলজত হন এর্ং 

তাদর্ শগৌরর্ প্রদান র্রা হয় যা লতলন সমস্ত মানুদষর র্াে শিদর্ পাওয়ার শযাগয। 

 



২৪:১৪ িক্ষ্যগুলি এদর্র্াদরই এর্ই, শয জনয ফ্রন্টীয়ার লমর্ন মুভদমন্ট গদড় উদঠলেি  - সমস্ত মানুদষর র্াদে শপৌাঁদে 

যাওয়া এর্ং শসটা র্রা উদদযাদগর মাধ্যদম। আমরা শর্ষ পযশযন্ত এর্টা যান শপদয়লে যা আমাদদর সামদনর লদদর্ র্হন 

র্দর লনদয় যাদর্, এই সমস্ত িদক্ষ্যর লদদর্। যলদ এই সমস্ত িক্ষ্যগুলি আপনাদদর হয়, তাহদি আলম আপনাদদর লজজ্ঞাসা 

র্লর, আপলন লর্ ইহার মদধ্য অন্তভূশ ি আদেন? 

 

  



রাদজযর সুসমাচার 
শজরী ট্রাউসদডি এর্ং শলন সানসাইন 4 5 দ্বারা লিলিত 

 

মলি ২৪ অধ্যায় ১৪ পদ, যীশুর প্রলতশ্রুলত এই পুস্তদর্র রূপদরিা লহসাদর্ পলরদর্লর্তেঃ “আর স শ্ জালতর র্াদে সাক্ষ্য 

লদর্ার লনলমত্ত রাদজযর এই সুসমাচার সমুদয় জগদত প্রচার র্রা যাইদর্; আর তিন শর্ষ উপলিত হইদর্” (সম্পাদদর্র 

অনুর্াদ)। তাাঁ দদর পুস্তদর্, রাজয উেুি হদয়দেেঃ শর্মন র্দর যীশুর প্রিম র্তদর্র রাদজযর মূিযদর্াধ্ পলরর্লতশ ত র্রদে 

হাজার হাজার সংসৃ্কলতদর্ এর্ং তাাঁ র মণ্ডিীদর্ জাগ্রত র্রদে, শজরী ট্রাউসদডি এর্ং শলন সানসাইন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূদপ 

রাদজযর উদদযাদগর র্লিদর্ আজদর্র জগদত পরীক্ষ্া র্রদেন। তাাঁ দদর পুস্তদর্র প্রিম লদদর্, তাাঁ রা র্াইদর্ি সম্বিীয় 

এলি লভলত্ত িাপন র্দরদেন ঈশ্বদরর রাদজযর র্যাপাদর সঙ্গলত শরদি, যার অন্তলনশলহত মূিযদর্াধ্ এই সমস্ত 

উদদযাগগুলিদর্ শর্িন র্দর রাদি। আমরা এই উিৃলতদর্ রাদজযর সুসমাচাদরর র্াতশ ার জনয আমাদদর আরৃ্লতর লভলত্ত 

লহসাদর্ অন্তভূশ ি র্দরলে যা শ ালষত হদয়দে ২৪:১৪ সলির মণ্ডিী িাপদনর উদদযাদগর মাধ্যদম। - সম্পাদর্ 

 

ঈশ্বদরর রাদজযর আগমন যীশুর র্াতশ ার অন্তেঃিদি লেি, এর্ং শসই “রাজয”  লর্ষয়র্স্তু সুসমাচাদরর মূদি রয়েয়ে শর্লর্রভাগ 

মণ্ডিীর ইলতহাদসর সর্শত্র। তিালপ রাদজযর ধ্ারনা আিযশযজনর্ভাদর্ আজদর্র লদদন শর্লর্রভাগ সুসমাচার-সম্বিীয় 

লচন্তাধ্ারা শিদর্ অনুপলিত। 

 

আসুন আমরা শুরু র্লর রাজয র্ব্দটির সংজ্ঞা দ্বারা। গ্রীর্ ভাষায় এই র্ব্দটী হদে র্যালসলিয়া, এর্ং এটি এলি রাজার 

শভৌগলির্ এিার্া লনদদশ র্ র্দর না, লর্ন্তু তাাঁ র রাজর্ীয় র্তৃশ দত্বর লনদর্শন র্দর। অনয অদিশ, আপনার রাজয শযদর্ান 

জায়গায় িার্দত পাদর, শযিাদন রাজার ক্ষ্মতা স্বীর্ার র্রা হয় এর্ং আদদর্ শমদন চিা হয়। শযমন এর্জন শরামীয় 

তসলনর্ সাম্রালজযর্ র্ারদর্ শরাদমর এিার্া শেদড় চদি লগদয়লেদিন, এর্ং রাজযদর্ তার সাদি র্হন র্দর লনদয় 

লগদয়লেদিন, শযদহতু লতলন তার ওপর সীজাদরর র্তৃশ ত্বদর্ শমদন লনদয়লেদিন এর্ং তাাঁ র র্াধ্য লেদিন। যিন আমরা ঈশ্বদরর 

রাদজযর লর্ষদয় র্িা র্লি, তিন আমরা শসই শিার্দদর উদেি র্লর খ্রীদির প্রভুত্ব স্বীর্ার র্দরদে এর্ং যারা সংগ্রাম 

র্রদে সর্ সমদয় ও সর্ জায়গায় তাাঁ দর্ শমদন চিদত। যীশু এদসলেদিন তা শ াষনা র্রদত, জগদতর মদধ্য ঈশ্বদরর 

লনয়ম ভঙ্গ র্রা হলেি, যা তাাঁ র লর্রুদি লর্দদ্রাহ। 

 

পুরাতন লনয়দম ঈশ্বদরর র্ার্য 

 

রাদজযর ধ্ারনা গূঢ় অিশ লহসাদর্ প্রর্ালর্ত হদয়দে সমগ্র ধ্মশর্াদের মধ্য লদদয়, এর্ং শর্ন্দ্রীভূত হদয়দে, যার অিশ মানুষ। 

আলদপুস্তর্ ১ অধ্যায় ২৬-২৭ পদদ আমাদদর র্িা হদয়দে শয মনুষযজালত ঈশ্বদরর প্রলতমূলত্তশ দত লনলমশত হদয়দে। প্রাচীন 

লনর্ট প্রাদচয, এর্জন র্যলি যাদর্ র্িা হত “ঈশ্বদরর প্রলতমূলত্তশ ”, এর্ং লর্শ্বাস র্রা হত শয ঈশ্বদরর প্ররৃ্ত প্রলতলনলধ্ এর্ং 

র্াসর্, এর্ং এতদানুসাদর ঈশ্বদরর ক্ষ্মতার অধ্ীদন রাজত্ব র্রর্ার অলধ্র্ার অর্জ্শ ন র্রা। 

 
4 রাজয উেুি হদয়দে শিদর্ অনুমলত সাদপদক্ষ্ উিৃত র্রা হদয়দেেঃ শর্মন র্দর যীশুর প্রিম র্তদর্র রাদজযর মূিযদর্াধ্ পলরর্লতশ ত র্রদে হাজার হাজার সংসৃ্কলতদর্ 

এর্ং তাাঁ র মন্ডিীদর্ জাগ্রত র্দরদে, লড এম এম িাইদেরী, লর্ন্ডি এিার্া, ৪৫০-৪৫১।  
5 শজরী ট্রাউসদডি ইন্টারনযার্নাি লমলনলস্ট্র্স  ির লনউ শজনাদরর্ন ডাইদরক্টর (পূদর্শ লসটি টিম ইন্টারনযার্নাি), এর্টি সংিা যাদত লতলন ২০০৫ সাদি শযাগ লদদয়লেদিন। 

শজরী প্রলতলিত র্দরলেদিন িাইনাি র্মযান্ড লমলনলস্ট্র্স , এর্টি সংিা, যা উৎসগীরৃ্ত হদয়লেি মুসিমান শিার্দদর শগাষ্ঠীর মদধ্য লর্ষয ততলরর উদদযাদগর প্রলতষ্ঠার জনয। 

র্েদরর পর র্ের ধ্দর শজরী পলরচযশা র্দরদেন পলিম আলফ্রর্ার মুসিমানদদর মদধ্য মন্ডিীর প্রর্তশ র্ লহসাদর্, খ্রীিীয় প্রচারর্াদযশয, এর্টি লমর্দনর পাির্ লহসাদর্, যা 

র্যালিদিালর্শয়া ও শটদনলসদত মণ্ডিী শপ্ররর্ র্রত। ২০১৫ সাদি লতলন লসরাকুিাস মুভদমন্ট প্রর্ার্ র্দরন, শয র্ইটি সদ শ্ াচ্চ লর্েীত পুস্তদর্র মযশযাদা শপদয়লেি। শলন 

সানসাইন, লপ এইচ লড, শসন্ট্রাি র্াদনলক্টর্াট শস্ট্ট ইউলনভালসশটির  এর্জন অধ্যাপর্, র্ল সন শসন্টার ির খ্রীলিয়ান ওয়ার্ল্শ  লভউ-এর উচ্চ পদালধ্লিত সদসয এর্ং এভলর 

শস্কায়ার ইনচ  লমলনলস্ট্র্র শপ্রলসদডন্ট এর্ং প্রলতষ্ঠাতা। এর্জন পুরষ্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থর্ার প্রর্ার্ র্দরদেন পুস্তর্, প্রর্ি এর্ং ইলতহাস, ঈশ্বরতত্ত্ব এর্ং পালিশর্ দর্শদনর উপদর 

শিিনী, এর্ং মণ্ডিী, শসর্ার্াযশয এর্ং অলধ্দর্র্দন র্ির্য শরদিদেন আদমলরর্া, ইউদরাপ এর্ং এলর্য়াদত। 



সুতরাং যিন ঈশ্বর মানুষদর্ তাাঁ র প্রলতমূলত্তশ দত সৃলি র্দরদেন, লতলন তৎক্ষ্র্াৎ তাদর্ জগদতর উপদর র্তৃশ ত্ব র্রর্ার 

ক্ষ্মতা লদদিন। আমরা এিাদন রাজত্ব র্রর্, লর্ন্তু ঈশ্বদরর তত্ত্বার্ধ্ায়র্ লহসাদর্ তা আমাদদর র্রদত হদর্, তাাঁ র র্তৃশ দত্বর 

অধ্ীদন শিদর্। 

 

আলদপুস্তর্ ৩ অধ্যায়, আদম তার ক্ষ্মতার অপর্যর্হার র্রা লির র্রি, এই জগদত ঈশ্বদরর ইো অনুযায়ী নয়, লর্ন্তু 

লনদজর ইো অনুযায়ী র্াজ র্দর। এর িিস্বরূপ সমগ্রজালত পাদপর এর্ং মৃতুযর দাস হদয় শগি এর্ং মানুদষর সংসৃ্কলত 

র্য়তাদনর প্রভাদর্ পলতত হি। 

 

র্য়তান যিন যীশুদর্ পরীক্ষ্া র্দর র্দিলেি “পদর শস তাাঁ হাদর্ উপদর িইয়া লগয়া মুহুত্তশ র্াি মদধ্য জগদতর সমস্ত রাজয 

শদিাইি, আর লদয়ার্ি তাাঁ হাদর্ র্লিি, শতামাদর্ আলম এই সর্দির র্তৃশ ত্ব ও এই সর্দির প্রতাপ লদর্; শর্ননা ইহা 

আমার র্াদে সমলপশত হইয়াদে, আর আমার যাহাদর্ ইো, তাহাদর্ দান র্লর; অতএর্ তুলম যলদ আমার সমু্মদি পলড়য়া 

প্রর্াম র্র, তদর্ এ সর্িই শতামার হইদর্” (িূর্ ৪ অধ্যায় ৫-৭ পদ, তর্লর্িয সহদযাদগ)। যীশু জগদতর রাজযগুলির 

উপদর র্য়তাদনর র্তৃশ দত্বর র্যাপাদর লর্তর্শ  র্দরন না, লনদদন পদক্ষ্ এই যুদগ। আমরা র্াে শিদর্ জানদত পালর শয পৃলির্ী 

ঈশ্বদরর, লর্ন্তু এই গ্রদন্থর অংর্ সংদর্ত শদয় শয মনুদষযর রাজয সর্ি র্য়তানদর্ অপশর্ র্রা হদয়দে। 

 

অোহাদমর র্াদে ঈশ্বদরর আহ্বান তার র্ংর্ধ্রদদর পলর্ত্র জালত লহসাদর্ প্রলতলষ্ঠত র্দরলেি, যার দ্বারা সমগ্র জগৎ 

আর্ী শ্ াদ-প্রাপ্ত হদর্, এর্ং নারীর সন্তান শযন আদরা পলরষ্কারভাদর্ অোহাদমর সন্তান লহসাদর্ লচলিত হয়। শসিাদন শিদর্ 

আদরা সীমার্ি হদয় ইস হার্, যাদর্ার্ ও লযহূদার সন্তান হয়। 

 

মানর্জালতর ত্রানর্তশ া সংোন্ত র্ংর্ধ্ারা আদরা সীমার্ি হি দায়ূদদর আগমদন। দায়ূদ লসিতা শিদর্ দূদর লেদিন, লর্ন্তু 

লতলন ঈশ্বদরর মদনানীত, নম্র এর্ং শর্ামি নীলতদর্াধ্ সম্পন্ন লেদিন। ঈশ্বর প্রলতষ্ঠা র্দরলেদিন শয তার র্ংর্ধ্ররা লচরর্াি 

ইস্রাদয়দির ওপর রাজত্ব র্রদর্, এর্ং আদরা, শয মর্ীহ দায়ূদদর লসংহাসদন র্সদর্ন এর্ং জাগলতর্ সমগ্র রাদজযর উপদর 

রাজত্ব র্রদর্ন, যারা তাাঁ র র্াদে নত হদর্ লতলন তাদদর জনয আর্ী শ্ াদ লনদয় আসদর্ন, এর্ং তাদদর লর্চাদর আনীত 

র্রদর্ন যারা েমাগত তাাঁ র লর্রুদি লর্দদ্রাহ র্রদর্। তাাঁ র রাজয সারা পৃলির্ীদত র্যাপ্ত হদর্, এর্ং এর দ্বারা ধ্ালম্মশ র্তা ও র্ালন্ত 

পুনরুর্জ্ীলর্ত হদর্। 

 

নূতন লনয়দম ঈশ্বদরর রাজয 

 

শযাহন র্াপ্তাইজদর্র মূি র্াতশ া লেি, “অনুতাপ র্র, র্ারর্ স্বগশরাজয6 হস্তগত”, এটা লেি শসইরর্মই র্াতশ া যা যীশু প্রচার 

র্দরলেদিন যিন শযাহনদর্ র্ারাগাদর লনদক্ষ্প র্রা হদয়লেি। শযাহন র্র্শনা র্দরলেদিন অনুতাপ লর্ এর্ং রাদজযর 

জীর্নযাত্রা লর্ রর্ম হদর্েঃ “লতলন উত্তর র্লরয়া তাহালদগদর্ র্লহদিন, যাহার দইটি আঙ রািা আদে, শস, যাহার নাই, 

তাহাদর্ এর্টি লদউর্; আর যাহার র্াদে িাদযদ্রর্য আদে, শসও তদ্রুপ র্রুর্।” (িূর্ ৩:১১)। অনয অদিশ অনুতাপ এর্ং 

রাদজযর আদিাদত জীর্ন যাপন র্রার অিশ, আমাদদর চারপাদর্র  শিার্দদর চালহদা র্নাি র্রা, এর্ং শসই চালহদাগুলি 

শমটাদনার শচিা র্রা, যা আমরা পালর, লনদজদদর অলধ্র্ার, সুলর্ধ্া ও অলধ্রৃ্ত সম্পলত্তর উপর শগাাঁ  না ধ্দর। 

 

 
6 মলি “স্বগশরাজয” উলিটি র্যর্হার র্দরদেন, শযিাদন নূতন লনয়দমর অনযানয শিির্রা র্যর্হার র্দরদেন “ঈশ্বদরর রাজয”। লযহূদীদদর অর্ারদর্ অর্মাননা র্রা এড়াদত 

র্যর্হার র্দরদেন “ঈশ্বর” র্ব্দটি, যতটা হয়ত পুদরাপুলর ভাদর্ র্যর্হার র্রার প্রদয়াজন লেিনা। সুসমাচারগুলির তুিনা প্রদর্শন র্দর শয দইটি উলিই লর্লনময়দযাগয, লর্েু 

ধ্মশর্ােলর্দ দদর র্াদে অসঙ্গত, তারা তর্শ  র্দরন শয তারা অনযানয লর্ষয়গুলিদর্ লনদদশ র্ র্রদেন। 



যীশুর লর্ক্ষ্া রাদজযর উপর শর্ন্দ্রীভূত। যীশুর প শ্ দত দত্ত উপদদর্ রাদজযর জীর্নযাত্রার লর্র্রর্, এর্ং তার দৃিান্ত র্িার 

অলধ্র্াংর্ই লর্ক্ষ্া শদয় রাদজযর সম্বদি। লতলন র্যািযা র্দরলেদিন তাাঁ র রাজয এই জগদতর মত নয়, শযগুলি র্য়তাদনর 

র্তৃশ দত্বর অধ্ীন। র্াস্তলর্র্ভাদর্ আমাদদর পাদপর এর্ং ঈশ্বদরর লর্রুদি লর্দদ্রাদহর অনুদর্াচনার উপদর লভলত্ত র্দর রাজয 

গদড় ওদঠ এর্ং ঈশ্বদরর ও আমাদদর প্রলতদর্র্ীদদর সদঙ্গ সম্পদর্শ র পুনরুর্জ্ীর্ন  টায়, ঈশ্বদরর অধ্ীদন র্াসর্ লহসাদর্ 

আমাদদর ভূলমর্া শুরু র্দর, ক্ষ্মতার দ্বারা ঈশ্বদরর র্াসনর্াদির সৃলি এর্ং লর্স্তার  টায় পৃলির্ীদত, শযমন আদে স্বদগশ। 

 

যিন রাজয (র্যালসলিয়া) যিাযিভাদর্ শর্াধ্গময হয় ঈশ্বদরর র্তৃশ ত্ব স্বীর্ার ও শমদন চিার মাধ্যদম, প্রধ্ান ক্ষ্মতািাদভর 

শর্ন্দ্রলর্দু লহসাদর্ও প্রর্ালর্ত হয়েঃ “স্বদগশ ও পৃলির্ীদত সমস্ত র্তৃশ ত্ব আমাদর্ দত্ত হইয়াদে। অতএর্ শতামরা লগয়া7 সমুদয় 

জালতদর্ লর্ষয র্র; আলম শতামালদগদর্ যাহা যাহা আজ্ঞা র্লরয়ালে, শস সমস্ত পািন র্লরদত তাহালদগদর্ র্ীক্ষ্া দাও। 

আর শদি, আলমই যুগান্ত পযশন্ত প্রলতলদন শতামাদদর সদঙ্গ সদঙ্গ আলে” (মলি ২৮:১৮-২০)। গ্রীর্ ভাষায় “লর্ষয” র্ব্দটি 

হদে মযালিদটস, যা লনদদশ র্ র্দর এর্জন োত্র র্া এর্জন লর্ক্ষ্ানলর্র্দর্, শয এর্ লর্ক্ষ্দর্র লনদদশ র্মত লর্েু লর্িদে। 

এদক্ষ্দত্র আমাদদর র্িা হদে লর্ষযদদর লর্ লর্িদত হদর্েঃ শসই সমস্ত লর্ষয় পািন র্রদত তাদদর লর্ক্ষ্া লদদত হদর্ যা 

যীশু আদদর্ র্দর শগদেন, অনয অদিশ, যীশুদর্ স্বীর্ার র্রদত ও শমদন চিদত, যাদর্ সমস্ত র্তৃশ ত্ব দত্ত হদয়দে। 

 

আমরা অর্র্যই িক্ষ্য র্রর্ শয রাজয ও মন্ডিীর মদধ্য পািশর্য রদয়দে। ঈশ্বদরর উদদ্দর্য হদে তাাঁ র রাজয গদড় শতািা, 

মন্ডিী লর্দযমান রদয়দে রাদজযর উন্নয়ন ও লর্স্তাদরর জনয। মন্ডিীর র্াজ হি খ্রীিধ্মশার্িম্বীদদর ততলর ও সমৃি র্রা, 

জীর্দনর সমস্ত শক্ষ্দত্র খ্রীদির র্তৃশ ত্ব আনয়ন র্রা। শরামীয় তসলনর্ শযমন সাম্রাদজযর র্াইদর, খ্রীিধ্মশার্িম্বরা, তারা 

শযিাদন যায় শসিাদন রাজযদর্ লনদয় যাদত, যতক্ষ্র্ পযশযন্ত তারা যীশুদর্ প্রভু র্দি স্বীর্ার র্রদে এর্ং তাাঁ র আজ্ঞার্হ 

হদয় র্াজ র্রদে। রাজয শসই শহতু মন্ডিীর শিদর্ অদনর্ শর্র্ী প্রর্স্ত। অনযভাদর্ উপিাপন র্রদত শগদি, মন্ডিী 

লনদজই লনদজর মদধ্য সীমার্ি নয়, লর্ন্তু রাজয গদড় শতািার উপায়। 

 

খ্রীদির প্রভুত্ব 

 

খ্রীদির প্রভুদত্বর লর্ষদয় র্িার আর এর্টা পি হদে রাজয। খ্রীিীয় লর্শ্বাদসর সর্শপ্রাচীন স্বীর্াদরালি হদে “যীশুই প্রভু”, 

যার অিশ লতলন সর্দির প্রভু। এর্ং সমস্ত মাদন সমস্তই, শর্র্িমাত্র র্যলিগত পলরত্রান র্া র্যলিগত সততা নয়, লর্ন্তু 

আমাদদর পলরর্ারগুলির, আমাদদর র্াদজর, আমাদদর লর্দনাদদনর, আমাদদর সম্পদর্শ র, আমাদদর স্বাদিযর, আমাদদর 

সঙ্গলতর, আমাদদর নীলতর, আমাদদর সম্প্রদাদয়র, আমাদদর প্রলতদর্র্ীদদর – সর্ার। এর্ং এর অিশ এই শয জীর্দনর 

সর্শদক্ষ্দত্র আমাদদর তাাঁ দর্ মানয র্রদত হদর্। 

 

সর্শসৃলির মদধ্য খ্রীদির প্রভুত্বই হদে মূি র্াস্তর্, এর্ং এটা খ্রীিীয় জীর্দনর মূি লর্ষয়। এটা অর্র্যই রূপ শদদর্ আমরা লর্ 

ভাদর্ লনদজদদর শদিলে এর্ং আমরা জগতদর্ লর্ভাদর্ উপিলি র্রলে এর্ং অনয অদিশ এিাদন আমাদদর অর্িান লর্, 

এটাই হদর্ আমাদদর লর্শ্বদর্শদনর শর্ন্দ্র। এর মমশিদি, র্াইদর্ি সংোন্ত লর্শ্বদর্শদনর অিশ জীর্দনর প্রদতযর্টি শক্ষ্দত্র 

খ্রীদির প্রভুত্ব উপিলি র্রা। খ্রীিীয়ান লহসাদর্ শর্দড় ওঠার অিশ আদরা এর্ং আদরা লর্শ্বস্তভাদর্, জীর্দনর অনয অনয শক্ষ্দত্র 

খ্রীদির প্রভুত্বদর্ শমদন প্রগলতর্ীি জীর্ন ধ্ারন র্রা। 

 

 
7 “যাও” গ্রীর্ ভাষায় শর্ান আদদর্ নয়, এটি এর্টি র্তশ মান সলেয় লেয়ারূপ লর্দর্ষ, যার অিশ “যিন তুলম যাও” র্া “দযিাদন তুলম যাও”। 



এর অিশ হদে এই শয খ্রীলিয়ানরা শর্র্িমাত্র মানুদষর আত্মার জনযই উলদ্বগ্ন হদর্ না, তাদদর উলদ্বগ্ন হদত হদর্ এই জগদত 

তাদদর মঙ্গদির জদনযও। খ্রীলিয়ানরা সর্সময় শরাগীর পলরচযশযা র্দরদে, হাসপাতাি গদড়দে; তারা সর্সময় কু্ষ্ধ্াত্তশ দর্ 

িাইদয়দে, তারা প্রিম দাতর্য প্রলতষ্ঠানসমূহ চািু র্দরদে মানুদষর ইলতহাদস। শর্ন? র্ারর্ খ্রীলিয়ানরা সর্সময় লর্শ্বাস 

র্দর এদসদে শয র্রীর গুরুত্বপূর্শ। খ্রীলিয়ানরা সর্সময় লর্দযািয়গুলি শুরু র্দরদে, র্াস্তলর্র্, পৃলির্ীর গুরুত্বপূর্শ 

লর্শ্বলর্দযািয়গুলির শর্লর্রভাগই, ঐলতহালসর্ভাদর্ খ্রীলিয়ানদদর দ্বারা প্রলতলষ্ঠত হদয়লেি। 

 

খ্রীলিয়ানরাই প্রযুলিলর্দযা উন্নয়দনর র্যাপাদর প্রিম লেি, যা েলমর্দদর সুদরভাদর্, সহজভাদর্ র্াজ র্রদত এর্ং আদরা 

উৎপাদনর্ীি হদত সক্ষ্ম র্দরদে। শর্ন? র্ারর্ র্াজ হদে এর্টি লনলিত শুভ লর্ষয়, যা আমাদদর শদওয়া হদয়দে 

পতদনর পূদর্শ। পতন তার সাদি র্দর লনদয় এদসলেি দাসত্ব এর্ং শর্দনাদায়র্ র্দঠার পলরেম, লর্ন্তু খ্রীি এদসলেদিন 

পতদনর প্রভার্ শিদর্ আমাদদর মুি র্রদত, এর্ং শসই জনয আমাদদর র্াদজর মযশাদাদর্ পুনরুিার র্রদত হদর্। খ্রীিান 

লহসাদর্ আমাদদর র্াদজ আনদ লিলরদয় আনদত হদর্, যা আমরা র্লর। লর্শ্বর্যাপী মানর্ালধ্র্াদরর ধ্ারনা খ্রীলিয়ানরা উদ্ভার্ন 

র্দরলেি। শর্ন? র্ারর্ র্াইদর্ি আমাদদর মানর্জালতর মযশাদার লর্ষদয় র্দি যা ঈশ্বদরর প্রলতমূলতশ দত এর্ং খ্রীদির 

আলর্ভশ াদর্র উপর প্রলতলষ্ঠত হদয়লেি। এই সমস্ত লর্ষয়গুলিই ঈশ্বদরর রাদজযর প্রজা লহসাদর্ খ্রীদির প্রভুদত্ব জীর্ন যাপদনর 

লনদর্শন। 

 

  



ইলতহাদসর গদের পঙলি – অলন্তম সীমা অলতেম সম্পন্ন র্রা 
লস্ট্ভ লস্মি8 9দ্বারা লিলিত 

 

প্রায়র্ই আমরা এর্টি ভূি প্রশ্ন লদদয় শুরু র্লরেঃ “আমার জীর্দনর জনয ঈশ্বদরর ইো লর্?” এই প্রশ্নটি অতযন্ত 

আত্মদর্লন্দ্রর্। এটা আপনার ও আপনার জীর্দনর র্যাপাদর। 

 

সঠির্ প্রশ্নটি হি “ঈশ্বদরর ইো লর্?” সময়। তারপর আমরা লজজ্ঞাসা র্লর, “দর্মন ভাদর্ আমার জীর্ন সদ শ্ াত্তম ভাদর্ 

শসটিদর্ পলরদর্র্ন র্রদত পাদর?” 

 

ঈশ্বদরর নাম শগৌরর্ালিত র্রর্ার জনয আপনাদর্ রু্ঝদত হদর্ আমাদদর প্রজদে ঈশ্বর লর্ র্রদেন – তাাঁ র উদদ্দর্য। তা 

হৃদয়ঙ্গম র্রদত আপনাদর্ জানদত হদর্ ঈশ্বর ইলতহাদস লর্ র্দরদেনেঃ গদের পঙলি যা শুরু হদয়দে আলদপুস্তর্ ১ 

অধ্যাদয় এর্ং শর্ষ হদর্ প্রর্ালর্ত র্ার্য ২২ অধ্যাদয়। 

 

তাহদি আপলন আপনার িান িুদজ পাদর্ন লপলতহালসর্ নর্র্ায়। উদাহরর্স্বরূপ, রাজা দায়ূদ অনুপমরূদপ ঈশ্বদরর উদদ্দর্য 

তাাঁ র প্রজদে সম্পন্ন র্দরলেদিন (দপ্রলরত ১৩:৩৬)। র্ারর্ লতলন লনলদশ িরূদপ ঈশ্বদরর মদনর মতন শিার্ লেদিন (দপ্রলরত 

১৩:২২)। লতলন তার েম দান র্রদত শচদয়লেদিন ঈশ্বদরর গদের পঙলির জনয। অোহাদমর প্রলতজ্ঞা (উত্তরালধ্র্ার সূদত্র 

প্রাপ্ত শদর্ এর্ং জালতসমূদহর র্াদে আর্ী শ্ াদদর প্রলতভূ) প্রচন্ড উন্নলতর গলতপ্রাপ্ত হি, যিন ঈশ্বর িুদজ শপদিন এর্জন 

মানুষদর্, যার তার হৃদয় িার্দর্ এর্ং শয তার উদদ্দর্যগুলি পূরর্ র্রদর্। ২য় র্মূদয়ি ৭ অধ্যায় ১ পদ অনুসাদর, তার 

প্রলতশ্রুলত উত্তরালধ্র্ার সূদত্র প্রাপ্ত শদদর্র র্যাপাদর পূরর্ হদয়লেি, শযমন এমন শর্ান জায়গা লেি না যা ইস্রাদয়িীয়রা 

জয় র্দরলন। 

 

আমাদদর লপতার হৃদয় হি ঈশ্বদরর গদের পঙলি। লতলন উপনযাদসর িসড়া র্রদিন যিন লতলন নায়র্দদর িুাঁদজ শপদিন, 

যাদদর তার হৃদয় আদে। ঈশ্বর নতুন প্রজেদর্ ডার্দেন, শুধু্মাত্র উপনযাদসর িসড়ায় িার্ার জনয নয়, লর্ন্তু উপনযাদসর 

িসড়া সমাপ্ত র্রার জনয, উপনযাসটিদর্ দ্রুত তার চরম পলরর্লতর লদদর্ লনদয় যাওয়ার জনয। লতলন এর্টি প্রজেদর্ আহ্বান 

র্রদেন যা এর্লদন র্িদর্ “দর্ান অঞ্চি অর্লর্ি শনই ঈশ্বদরর রাজয লর্স্তাদরর জনয”। (দযমন শপৌি লিদিদেন এর্ রৃ্হৎ 

অঞ্চদির র্যাপাদর, শরামীয়দদর প্রলত পদত্র ১৫ অধ্যায় ২৩ পদদ)। 

 

গদের পঙলি জানার মাদনই ঈশ্বদরর ইো জানা। 

 

যিন আপলন গদের পঙলি জানদত পারদর্ন, আপলন তার মদধ্য লনদজর িান র্দর লনদত পারদর্ন, পার্শ চলরদত্র নয়, লর্ন্তু 

মুিয চলরদত্র শিিদর্র ক্ষ্মতার দ্বারা পলরচালিত হদয়। 

 

 
8 সংর্িন র্রা হদয়দে “লর্ংডাম র্ারদনল সেঃ ইলতহাদসর গদের পঙলি – শর্ষ ধ্াপ সমাপ্ত র্রা,” লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৭ সাদির নভম্বর – লডদসম্বর সংস্করর্ 

শিদর্, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ৪০-৪৩। 
9 লস্ট্ভ লস্মি টি এইচ. লড মালিলিদর্র্ন ির  ইস্ট্ ওদয়স্ট্ লমলনলস্ট্র্র লভ লপ লেদিন, দূরর্তী প্রাদন্ত র্লর্শ্বর্যাপী উদদযাদগর অনু টর্ লেদিন, ২৪:১৪ সলির সহ-নমনীয়র্ার 

এর্ং অসংিয র্ইদয়র শিির্, (যার মদধ্য আদে টি শিার  টিেঃ এ লডসাইদপিলর্প  লর – লরভলিউর্ন)। সমস্ত লর্শ্বর্যাপী লস লপ এম গুলির অনু টর্ র্া প্রলর্ক্ষ্দর্র র্াজ 

র্দরদেন প্রায় দই র্তর্ ধ্দর। 



এই মহান গদের পঙলি শুরু হদয়লেি সৃলি শিদর্ (আলদপুস্তর্ ১ অধ্যায়)  এর্ং শর্ষ হদর্ পরদমযাৎরৃ্িতায় (যীশুর 

পুনরাগমন – প্রর্ালর্ত র্ার্য ২২ অধ্যায়)। এটি এর্টি লর্লর্ি শদৌড় প্রলতদযাগীতার গে। প্রদতযর্টি প্রজে এই দিগত শদৌড় 

প্রলতদযাগীতার এর্ ধ্াপ শদৌড়ায়। এর্টি অলন্তম প্রজে শর্ষ ধ্াপ শদৌড়াদর্ – এর্টি প্রজে যারা শদিদত পাদর্ শয রাজা 

তাাঁ র পুরষ্কার গ্রহর্ র্রদেন তাাঁ র সুদী শ ঐলতহালসর্ প্রদচিার জনয। শর্ষ ধ্াদপর জনয এর্টি প্রজে িার্দর্। আমরা শর্ন 

নয়? 

 

এই শর্ন্দ্রীয় গদের পঙলি সমগ্র র্াইদর্ি ধ্দর লর্সৃ্তত, ৬৬টি পুস্তদর্র প্রদতযর্টির মদধ্য এর পি র্য়ন র্দর শগদে। তিালপ 

গদের পঙলি ভুদি যাওয়া র্া উদপক্ষ্া র্রা সহজ, এর্ং অদনর্ র্যলি এরর্ম এর্টি লচন্তাধ্ারাদর্ উপহাস র্দর। 

 

শর্ষর্াদি উপহাদসর সলহত উপহাসদর্রা উপলিত হইদর্, তাহারা আপন আপন অলভিাষ অনুসাদর চলিদর্। তাহারা 

র্লিদর্, “তাাঁ হার আগমদনর প্রলতজ্ঞা শর্ািায়?” শর্ননা শয অর্লধ্ লপতৃদিাদর্রা লনদ্রাগত হইয়াদেন, শসই অর্লধ্ সমস্তই 

সৃলির আরম্ভ অর্লধ্ শযমন, শতমনই রলহয়াদে (২য় লপতর ৩:৩-৪)। 

 

এই র্াস্তর্তা আমাদদর প্রজদের র্র্শনা র্দর, শযমন লপতদররও। 

 

ইলতহাদসর গদের পঙলি লর্? 

 

• সৃলিেঃ আলদপুস্তর্ ১-২ অধ্যায়, ঈশ্বর মনুষযজালত সৃলি র্দরলেদিন এর্ উদদ্দদর্যেঃ ভাযশযা (সলঙ্গনী) হদত, তাাঁ র 

পুদত্রর জনয, তাাঁ র সাদি লচরর্াদির জনয র্াস র্রদত ভলিপূর্শ ভাদিার্াসায়। 

• পতনেঃ আলদপুস্তর্ ৩ অধ্যাদয়, পাদপর মদধ্য লদদয় মনুদষযরা ঈশ্বদরর পলরর্েনা শিদর্ পলতত হদয়লেি – 

সৃলির্তশ ার সদঙ্গ শর্ানরর্ম সম্পদর্শ  যুি না শিদর্। 

• েড়াইয়া পড়ােঃ আলদপুস্তর্ ১১ অধ্যাদয়, ভাষাগুলি লর্ভ্রালন্তর্র লেি এর্ং মনুষযজালত পৃলির্ীর প্রান্ত পযশযন্ত 

লেন্নলভন্ন হদয় পদড়লেি – ঈশ্বদরর মুলির পি শিদর্ সম্পর্শ চুযত হদয়। 

• প্রলতশ্রুলতেঃ আলদপুস্তর্ ১২ অধ্যাদয়র শুরুদত, ঈশ্বর প্রলতজ্ঞা র্দরলেদিন পৃলির্ীর শিার্রৃ্দদর্ তাাঁ র র্াদে 

লিলরদয় শনওয়ার জনয, এর্জন মুলিদাতার রি-মূদিযর মাধ্যদম, যা শ ালষত হদয়লেি ঈশ্বদরর শিার্দদর 

শুভর্াতশ া র্ন্টদনর প্রদচিার দ্বারা (অোহাদমর র্ংর্ধ্দররা)। 

• মুলিেঃ সুসমাচারগুলিদত, যীশু পাদপর শদনা শমটাদনার জনয মূিয প্রদান র্দরদেন, ঈশ্বদরর শিার্দদর পুনরায় 

েয় র্রদত – প্রদতযর্ এিনস  (জনদগাষ্ঠী)-এর শিার্দদর মদধ্য শিদর্। 

• র্মশভারেঃ তাাঁ র জীর্দনর শর্দষ, যীশু ঈশ্বদরর শিার্দদর শপ্ররর্ র্দরলেদিন ঈশ্বদরর উদদ্দর্য সম্পন্ন র্রার জনযেঃ 

মহান গদের পঙলি। এর্ং লতলন তাাঁ র ক্ষ্মতাদর্ লনলিত র্দরলেদিন শসইমত র্রর্ার জনয। 

• লর্ষয ততলরেঃ শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রনী পুস্তর্ শিদর্ আজ পযশযন্ত, ঈশ্বদরর শিাদর্রা আর্ী শ্ াদ প্রাপ্ত হদয়দে 

মহান আদদর্ সম্পন্ন র্রার জনয। “সমগ্র জগদত যাও” এর্ং এই দায়দমাচন পূর্শ র্রেঃ সমগ্র জালতদর্ লর্ষয র্র, 

খ্রীদির পলরপূর্শ ভাযশযা হর্ার জনয। 

• পরদমাৎর্ষশতা প্রদানেঃ পরদমাৎর্ষশতা প্রাপ্ত হদি, যীশু তাাঁ র ভাযশযাদর্ লনদত পুনরায় আসদর্ন – যিন শস সমূ্পর্শ 

এর্ং প্রস্তুত। আলদপুস্তর্ ৩ অধ্যায় শিদর্ প্রর্ালর্ত র্ার্য ২২ অধ্যায় পযশযন্ত প্রদতযর্টি লর্ষয় জালতগদনর মদধ্ 

শিদর্ যীশুর ভাযশযাদর্ আহ্বান র্রর্ার সম্বদি। যতক্ষ্ন পযশযন্ত না ভাযশযা সমূ্পর্শ হদে, ততক্ষ্র্ পযশযন্ত মন্ডিীর 

শদৌতযর্মশ সম্পন্ন হদে না। 



 

লপতর এই গদের পঙলির লদদর্ লনদদশ র্ র্দরদেন তার লদ্বতীয় পদত্রর শর্ষ অধ্যাদয়। 

 

লর্ন্তু লপ্রয়তদমরা, শতামরা এই এর্ র্িা ভুলিও না, শয প্রভুর র্াদে এর্ লদন সহস্র র্ৎসদরর সমান এর্ং সহস্র র্ৎসর 

এর্লদদনর সমান। প্রভু লনজ প্রলতজ্ঞার লর্ষদয় দী শসূত্রী নদহন – শযমন শর্হ শর্হ দী শসূলত্রতা জ্ঞান র্দর, - লর্ন্তু শতামাদদর 

পদক্ষ্ লতলন দী শসলহষু্ণ; র্তর্গুলি শিার্ শয লর্নি হয়, এমন র্াসনা তাাঁ হার নাই; র্রং সর্দি শযন মন পলরর্তশ ন পযশযন্ত 

পহুলেদত পায়, এই তাাঁ হার র্াসনা। লর্ন্তু প্রভুর লদন শচাদরর নযায় আলসদর্; তিন আর্ার্মন্ডি হুহু র্ব্দ র্লরয়া উলড়য়া 

যাইদর্, এর্ং মূির্স্তু গুলি সর্ি পুলড়য়া লগয়া লর্িীন হইদর্, এর্ং পৃলির্ী ও তাহার মধ্যর্তী র্াযশয সর্ি পুলড়য়া যাইদর্ 

(২য় লপতর ৩:৮-১০, তর্লর্িয সহদযাদগ)। 

 

ঈশ্বর তধ্যশযর্ীি। গে সমূ্পর্শ না হওয়া পযশযন্ত তাাঁ র পুত্রদর্ পুনরায় পাঠাদর্ন না। ঈশ্বর দী শসূত্রী নদহন; লতলন চান না শর্ান 

জনদগাষ্ঠী (এদিনস ) লর্নি হয়। লতলন চান শযন সমস্ত লেন্নলভন্ন জালতগুলি (আলদপুস্তর্ ১১ অধ্যায়) অলধ্র্ সংিযায় খ্রীদির 

ভাযশযার এর্ অংর্ হদত পাদর। এরাই হদে শসই এদিন, মলি ২৪:১৪ পদদ যীশু যাদদর সম্পদর্শ  মদনাদযাগ আর্ষশন 

র্দরলেদিন। এরাই হদে শস এিনী, যীশু যাদদর র্যাপাদর মহান র্মশভার-এ র্দিলেদিন (মলি ২৮:১৮-২০, “সমুদয় 

জালতদর্ লর্ষয র্র”)। এরাই হদে শসই এিনী যা লচলত্রত হদয়দে প্রর্ালর্ত র্ার্য ৭ অধ্যায় ৯ পদদ। 

 

ইলতহাদসর গদের পঙলির চরম পলরর্লত হদে এর্জন লনিুাঁত ভাযশযা যা পুত্রদর্ উপহার শদওয়া হদয়দে এর্টি মহান 

লর্র্াহদভাদজ উদযাপন র্রর্ার জনয। লপতদরর শর্ষ অধ্যাদয় লতলন এই ভাযশযার সমাদর্দর্র লদদর্ লনদদশ র্ র্দরদেন এর্ং 

শপৌদির শিিনীর লদদর্ওেঃ 

 

অতএর্, লপ্রয়তদমরা, শতামরা যিন এই সর্দির অদপক্ষ্া র্লরদতে, তিন যত্ন র্র, শযন তাাঁ হার র্াদে 

শতামালদগদর্ লনষ্কিঙ্ক ও লনদদ্দশ াষ অর্িায় র্ালন্তদত শদলিদত পাওয়া যায়! আর আমাদদর প্রভুর দী শসলহষু্ণতাদর্ 

পলরত্রান জ্ঞান র্র; শযমন আমাদদর লপ্রয় ভ্রাতা শপৌি ও তাাঁ হাদর্ দত্ত জ্ঞান অনুসাদর শতামালদগদর্ লিলিয়াদেন, 

আর শযমন তাাঁ হার সর্ি পদত্রও এই লর্ষদয়র প্রসঙ্গ র্লরয়া লতলন এই প্রর্ার র্িা র্দহন; তাহার মদধ্য শর্ান 

শর্ান র্িা রু্ঝা র্ির্র; অজ্ঞান ও চঞ্চি শিাদর্রা শযমন অনয সমস্ত র্ােলিলপ, শতমলন শসই র্িাগুলিরও 

লর্রূপ অিশ র্দর, আপনাদদরই লর্নার্াদিশ র্দর (২য় লপতর ৩:১৪-১৬ পদ, তর্লর্িয সহদযাদগ)। 

 

শপৌি গদের পঙলির এর্ই ধ্ারাদর্ লনদদশ র্ র্দরদেন এর্ই র্ব্দ র্যর্হার র্দরেঃ 

 

খ্রীি মন্ডিীদর্ শপ্রম র্লরদিন, আর তাহার লনলমত্ত আপনাদর্ প্রদান র্লরদিন, ২৬ শযন লতলন জিস্নান দ্বারা 

র্াদর্য তাহাদর্ শুলচ র্লরয়া পলর্ত্র র্দরন, ২৭ শযন আপলন আপনার র্াদে মন্ডিীদর্ প্রতাপালিত অর্িায় 

উপলিত র্দরন, শযন তাহার র্িঙ্ক র্া সদঙ্কাচ র্া এই প্রর্ার আর শর্ান লর্েু না িাদর্, র্রং শস শযন পলর্ত্র ও 

অলনদনীয় হয...এই লনগুঢ়তত্ত্ব মহৎ, লর্ন্তু আলম খ্রীদির উদদ্দদর্য ও মন্ডিীর উদদ্দদর্য ইহা র্লহিাম (ইলিষীয় 

৫:২৫-২৭, তর্লর্িয সহদযাদগ)। 

 

শপৌি এর্ই পলরর্েনা লনদদশ র্ র্দরদেন ইলিষীয় ১ অধ্যাদয়েঃ 

 



ঈশ্বর এিন আমাদদর লনর্ট খ্রীি সম্বিীয় তাাঁ র লনগূঢ়তত্ত্ব প্রর্ার্ র্দরদেন, - যা হদে তাাঁ র লহতসঙ্কে পূরর্। ১০ 

এর্ং এটাই হদে সঙ্কেেঃ সঠির্ সমদয় লতলন সমস্ত লর্েু এর্লত্রত র্রদর্ন খ্রীদির র্তৃশ দত্বর অধ্ীদন...স্বদগশর ও 

মদত্তশ যর প্রদতযর্টি লর্ষয় (ইলিষীয় ১:৯-১০ পদ, তর্লর্িয সহদযাদগ)। 

 

সৃলি শিদর্ পরদমাৎর্ষশতা দান পযশযন্ত ঈশ্বদরর পলরর্েনা হদে সমস্ত সংসৃ্কলত ও ভাষার শিার্দদর পুনরায় এর্লত্রত র্দর 

খ্রীলিয় জীর্দন লিলরদয় আনা, লচরতদর তাাঁ র ভাযশযা লহসাদর্। লর্ন্তু এিন পযশযন্ত শসই ভাযশযা অসমূ্পর্শ। তার এিনও এর্টা 

হাত, এর্টা শচাি ও এর্টা পা শনই। তার শপাষার্ এিনও মলিন ও কুলঞ্চত। যিন র্র প্রস্তুত হদয় শর্দীদত দাাঁ ড়াদর্ন হাত 

লদদয় তাাঁ র ভাযশযাদর্ আলিঙ্গন র্রার জনয, তিন ভাযশযা লর্লঞ্চত র্যস্ত হদয় পড়দর্ লনদজর লর্র্াহ লদর্দসর জনয প্রস্তুত 

র্রর্ার উদদ্দদর্য। লর্ন্তু র্দরর শদহভঙ্গী র্দদি যাদে। এটাই আজদর্র প্রজদের প্রধ্ান তর্লর্িয সূচর্গুলির এর্টি, এর্ং 

এটি ইলতহাদসর শদৌড় প্রলতদযাগীতায় আমাদদর ধ্াদপর অনুপমদত্তর লদদর্ আমাদদর দৃলি আর্ষশর্ র্দর। লর্গত দই 

র্তদর্র শর্র্ী লর্শ্ব মন্ডিীর গলত রৃ্লি র্দরদে লর্দশ্বর অর্লর্ি ৮০০০+ পরজাতীয় জনদগাষ্ঠীদদর র্াগদান র্রদত – 

পৃলির্ীর প্রজেগুলিদত শযিাদন এিনও ভাযশযার মদধ্য সদন্তাষজনর্ভাদর্ উপিালপত হয়লন। 

 

এটি হদে উত্তম প্রিম পদদক্ষ্প; লর্ন্তু র্াগদান র্িনও অলন্তম িক্ষ্য লেি না। শযদহতু পৃলির্ীর ২ িক্ষ্ শর্াটির শর্লর্ 

মানুদষর র্াদে সুসমাচার এিদনা শপৌাঁোয়লন, তাদদর র্াগদান র্রার জনয আমাদদর প্রদচিা অর্র্যই পলরর্তশ ন র্রদত হদর্। 

আমাদদর তাদদর র্াদে শপৌাঁোদত হদর্, শুধু্মাত্র তাদদর র্াগদান র্দর নয়। 

 

যীশু আমাদদর প্রািশনা র্রদত র্দিলেদিন যাদত ঈশ্বদরর রাজয শযমন স্বদগশ শতমলন পৃলির্ীদত সমূ্পর্শরুদপ আসুর্ (মলি 

৬:৯-১০)। যিন সুসমাচার নাগাদির র্াইদরর এিার্াদর্ আর্ি র্দর, ঈশ্বদরর রাজয অর্র্যই উেুি হদর্। যীশু সর্সময় 

দর্শন র্রদতন তাাঁ র লর্দষযরা লর্ষযদদর ততলর র্রদেন, লর্ষযদদর ততলর র্রর্ার জনয, মন্ডিীরা মন্ডিীদদর িাপন র্রদে, 

যারা মন্ডিীদদর িাপন র্রদত পাদর। এটাই যা  দটদে শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রনীদত। শগাড়ার লদদর্র লর্ষযদত্বর  লড এন এ 

লেি প্রদতযর্ লর্ষয যীশুর অনুগামী এর্ং মনুষযধ্ারী উভয়ই হদর্ (মার্শ  ১:১৭ পদ)। 

 

যীশু সন্তুি হন না এর্জন কু্ষ্দ্র ও অসমূ্পর্শ ভাযশযায়। লতলন এমন এর্ ভাযশযা চান, সমস্ত এিনী শিদর্, যা শর্উ গর্না 

র্রদত পারদর্ না। এই র্াযশয র্রর্ার এর্মাত্র মাধ্যম হদে রাজয, তাদদর প্রদতযর্দর্ র্হুগুদর্ রৃ্লি র্দর। গলত ততলর হয় 

ঈশ্বদরর উদদযাদগর জনয আর্ার সাধ্ারন হওয়ার জনয। শর্ষ ২৫ র্েদর মন্ডিী িাপদনর উদদযাদগর সংিযা রৃ্লি হদয়দে 

অনূযন ১০ শিদর্ ৭০০ পযশযন্ত। ঈশ্বর ইলতহাদসর সময়সীমা দ্রুততর র্দরদেন! 

 

তিালপ নাগাদির র্াইদরর হাজার হাজার জনদগাষ্ঠী এর্ং এিার্ায় শর্ান র্হুগুর্রৃ্লির্ারী মন্ডিী শনই। লপতদরর সাদি 

আমরা অর্র্যই ঈশ্বদরর সাদি শযাগ শদর্, িসড়ার রূপদরিাদর্ ত্বরালিত র্রর্ এর্ং উপসংহাদর শপৌাঁোদনার জনয। 

 

লদনটি ত্বরালিত র্রা 

 

এইরূদপ যিন এই সমস্তই লর্িীন হইদর্, তিন পলর্ত্র আচার-র্যর্হার ও ভলিদত লর্রূপ শিার্ হওয়া শতামাদদর 

উলচত। ঈশ্বদরর শসই লদদনর আগমদনর অদপক্ষ্া ও আর্াঙ্ক্ষা র্লরদত র্লরদত শসইরূপ হওয়া চাই (২য় লপতর ৩:১১-

১২ পদ, তর্লর্িয সহদযাদগ)। 

 



“লর্েুর জনয অদপক্ষ্া” -  মাদন লর্েু র্যাপাদর উৎর্ন্ঠায় িার্া। লর্ র্যাপাদর আপলন উৎর্ন্ঠায় আদেন? আপলন লর্ উৎসুর্ 

ভাদর্ সামদনর লদদর্ তালর্দয় আদেন এই মহৎ িসড়ার উপসংহাদরর লদদর্? ঈশ্বদরর আমাদদর এর্ সুর্র্শ সুদযাগ 

লদদয়দেন, তাাঁ র সাদি শযাগ লদদত ইলতহাদসর শদৌড় প্রলতদযাগীতায়, সমালপ্ত শরিার িদক্ষ্য মন্ডিীর গলত রৃ্লির জনয। শসই 

সমালপ্ত শরিা দৃলিদগাচর হদয়দে, এর্ং আত্মার র্লিদত আমরা চূড়ান্ত ধ্াপটি শদৌড়াদত পারর্। 

 

অতএর্ এমন রৃ্হৎ সাক্ষ্ীদমদ  শর্লিত হওয়াদত আইস, আমরাও সমস্ত শর্াঝা ও সহজ র্াধ্াজনর্ পাপ শিলিয়া লদয়া 

তধ্যশযপূ শ্ র্ আমাদদর সমু্মিি ধ্ার্ন শক্ষ্দত্র শদৌলড় (২য় লপতর ১২:১ পদ)। লর্ ভাদিা উপায় লেি তাদদর প্রদচিাদর্ 

সম্মালনত র্রর্ার, তারা যা শুরু র্দরলেি তা সমাপ্ত র্রর্ার জনয? এর্টি প্রজে আসদর্ যারা এর গলত রৃ্লি র্রদর্, চূড়ান্ত 

লর্শ্বাস-যুি তযাদগর প্রদচিার মধ্য লদদয় আত্মার র্লিদত সমস্ত প্রতযার্াদর্ অলতেম র্দর। 

 

তা হদি, ভাযশযা যিন প্রস্তুত, র্র লিদর আসদর্নই। 

 

গদের পঙলিদর্ ভুিদর্ন নােঃ স্মরদর্ রািদর্ন 

 

তার শর্ষ পদত্র লপতর লর্ষযদদর ডার্দিন গদের পঙলিদত তাদদর অংর্ লর্সৃ্মত না হওয়ার জনয (২য় লপতর ১:১৩-১৫)। 

লপতর জীলর্ত লেদিন তার প্রভুর পুরাগমন লদদনর জনয, শদৌড় প্রলতদযাগীতায় তার ধ্াপটি শদৌড়াদত শদৌড়াদত। যিন তার 

মৃতুয সলন্নর্ট হি, লতলন মন্ডিীদর্ আহ্বান র্রদিন তাদদর গলত মন্থর না র্রদত, লর্ন্তু গদের পঙলির গলতরৃ্লি র্রদত – 

ঈশ্বদরর লদদনর আগমন ত্বরালিত র্রদত (২য় লপতর ৩:১২)। 

 

তার জীর্দনর শর্ষ অধ্যাদয়, লপতর আদরা এর্র্ার তাদদর মহৎ উদদ্দযদর্যর র্িা স্মরর্ র্দর লদদয়লেদিন – গদের পঙলিেঃ 

এিন লপ্রয়তদমরা, আলম এই লদ্বতীয় পত্র শতামালদগদর্ লিলিদতলে, উভয় পদত্র শতামালদগদর্ স্মরর্ র্রাইয়া লদয়া 

শতামাদদর সরি লচত্তদর্ জাগ্রত র্লরদতলে, শযন শতামরা পলর্ত্র ভার্র্ালদগর্ র্তৃশ র্ পূর্শর্লিত র্ার্য সর্ি, এর্ং 

শতামাদদর শপ্রলরতগদর্র দ্বারা দত্ত ত্রানর্ত্তশ া প্রভুর আজ্ঞা স্মরর্ র্র (২য় লপতর ৩:১-২ পদ)। 

 

তাদদর হৃদয় লেি িাাঁ টি, লর্ন্তু তারা সহদজ িসড়াটি ভুদি শযত এর্ং তাহাদদর উদদ্দর্যমূির্ ভূলমর্া হালরদয় শিিত। 

আন্তলরর্তা লর্েুদতই ইলতহাদসর গদের পঙলির অভীিসাধ্দনর প্রলতিাপর্ হদত পাদর না। আপলন লর্ 

উদদ্দযর্যপ্রদনালদতভাদর্ মহৎ শদৌড় প্রলতদযাগীতায় আপনার অংদর্র দালয়ত্ব গ্রহন র্রদেন? 

 

লপতর তাদদর গদের পঙলি মদন র্লরদয় লদদয়লেদিন, যীশুর দত্ত হুকুম যা লদদয়লেিেঃ  

 

এর্ং রাজার রাজদত্বর এই শুভর্াতশ া সমগ্র জগদতর মদধ্য প্রদতযর্টি জনদগাষ্ঠীর (এিলন) র্াদে র্লি-সংোন্ত 

সাক্ষ্য লহসাদর্ শ ালষত হদর্, তিন শর্ষ উপলিত হদর্ (মলি ২৪:১৪ – শিিদর্র অনুর্াদ)। 

 

গদের নায়র্ হও, পার্শ অলভদনতা নয়। নাগাদির র্াইদরর প্রদতযর্টি শিার্ ও এিার্ায় শপৌাঁোদনার লর্ষয়দর্ লেয়া-দর্ন্দ্র 

লহসাদর্ শর্দে নাও এর্ং শসগুলি র্াযশযর্রী র্র লর্ষয, মন্ডিী ও শনতাদদর র্হুগুর্ রৃ্লির উদদযাদগর দ্বারা। শর্র্িমাত্র 

তাহদিই আমরা সমস্ত এিার্াদর্ আমাদদর আগতপ্রায় রাজার র্াশ্বত সুসমাচার দ্বারা প্ররৃ্তভাদর্ সুলসি র্রদত পারর্। 



লজজ্ঞাসা র্রে “ঈশ্বদরর ইো লর্?” এর্ং “দর্মনভাদর্ এই প্রজে আমার জীর্ন দ্বারা শসই উদদ্দযর্য সদর্শাত্তমভাদর্ 

পলরদর্র্ন র্রদত পালর?” যীশু তাদদর তাাঁ র প্রর্ি উপলিলতর প্রলতশ্রুলত লদদয়দেন যারা শসই প্রদচিায় শযাগদান র্রদর্ 

(মলি ২৮:২০)। 

 

শর্ান প্রজে অলন্তম ধ্াপটি সমাপ্ত র্রদর্। আমরা শর্ন নয়? 

 

  



ঈশ্বদরর জনয আসলি, মানুদষর জনয সমদর্দনা 
শ োডোনকে জনসন1011 দ্বোরো লিলিত 

ঈশ্বদরর শপ্রদমর র্াস্তর্ প্রদর্শনগুলি মন্ডিী িাপদনর আদদািনগুলির শক্ষ্দত্র এর্ অিণ্ড ভূলমর্া পািন র্দর। তারা শুভ 

র্াতশ ার প্রদর্র্দ্বার এর্ং মানুদষর জীর্দন রাদজযর িিস্বরুপ, এই উভয় শক্ষ্দত্রই পলরচযশযা র্দর – সম্পাদদর্রা। 

প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশার র্াজগুলি লনউ হারদভস্ট্ লমলনলস্ট্র্স (এন এইচ এম)-এর স্তম্ভগুলির এর্টি। যিন শিদর্ লনউ 

হারদভস্ট্ শুরু হদয়লেি, তারা মুিয ভূলমর্া পািন র্দরলেি ঈশ্বদরর সমদর্দনা প্রর্ার্ র্রদত, লর্ষয ততলর র্রদত এর্ং 

মন্ডিী িাপন র্রদত ৪০০০-এরও শর্র্ী সম্প্রদাদয় এর্ং ১২টি শদদর্। এই র্রুর্াপূর্শ র্মশমূি অনু টদর্র র্াজ র্দরদে 

র্ত সহস্র নতুন লর্ষযদদর দর্ সহদস্রর ও শর্র্ী খ্রীলিয় শনতাদদর গঠন র্রদত। 

সমদর্দনা হদে অপলরহাযশ, রাদজযর মূিযদর্াদধ্র র্যাপাদর যা প্রদতযর্টি লর্ষয ততলরর আদদািদনর লড এন এ-দত পাওয়া 

যায়। আমাদদর লর্লভন্ন ধ্রদনর ডজন ডজন প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশার র্মশগুলি আদে। প্রদতযর্টি অনুপম ভুলমর্া পািন 

র্রদে আলফ্রর্ায় ঈশ্বদরর রাদজযর লর্স্তাদরর জনয আমাদদর সাহাযয র্রদত। শর্লর্রভাগই র্যয়র্হুি নয়, লর্ন্তু ঈশ্বদরর 

সাহাদযয, তারা দারুন প্রভার্ সৃলি র্দর। আমরা, অংর্ীদার হই িানীয় মানুদষর সাদি প্রদতযর্টি পলরচযশযা র্াদজর। তারা 

প্রায়ই শযাগান শদয় শনতৃত্ব, েম এর্ং লজলনসপদত্রর – লজলনসপত্র যা সমাদজ লর্দযমান, শসইগুলি প্রদয়াজন শমটাদত সাহাযয 

র্দর। 

র্ীদরালচত সমদর্দনা 

লনউ হারদভস্ট্ অদনর্ শদদর্ পলরচযশা র্দরদে লসদয়রা লিওন-এ লিত আমাদদর শর্ন্দ্রীয় দিতর শিদর্। যিন ইদর্ািা 

২০১৪ সাদি আ াত হানদিা, আমরা আমাদদর চতুলদশ দর্র লর্পযশদয়র শমার্ালর্িা না র্দর লনরাপদ িাদন িার্দত পারিাম 

না। এই সঙ্কট অদনর্ মুসিমান অধু্যলষত গ্রামগুলিদর্ অতযন্ত শর্াচনীয়ভাদর্ আ াত র্রি, শযমন সমালধ্র আচার অনুষ্ঠান 

মহামারীর র্ারর্ হদয়লেি, যা শসিাদন লনলদত হদয়লেি। হঠাৎ র্দরইদর্ািার জনয, শিাদর্রা এমনলর্ স্পর্শ র্রত না 

মৃতপ্রায় র্ার্া, মা র্া সন্তানদদর। শসই শক্ষ্দত্র লনউ হারদভদস্ট্র অদনর্ শনতারা শস্বোদসর্ী লহসাদর্ শর্র্ীরভাগ লর্পর্জ্নর্ 

এিার্ায় র্াজ র্দরলেদিন। লর্েু জন শর্াঁদচ লগদয়লেদিন, লর্ন্তু অদনদর্ই তাদদর প্রার্ হালরদয়লেদিন অনযদদর শসর্া 

র্রদত লগদয় – শর্লর্রভাগ মুসিমাদনরা। 

মুসিমান সমাদজর প্রধ্ান, শিাদর্দদর দ্বারা লনরুৎসালহত হদয়লেদিন তার পলরতযি গ্রামদর্ র্াাঁ চাদত লগদয়। লতলন অলভভূত 

হদয়লেদিন শদদি শয খ্রীিানরা শসর্া র্রদত আসদে। লতলন র্যলিগতভাদর্ এই প্রািশনা র্দরলেদিনেঃ ‘ঈশ্বর তুলম যলদ এটার 

শিদর্ আমাদর্ রক্ষ্া র্র, যলদ আমার পলরর্ারদর্ রক্ষ্া র্র, আলম চাই আমরা সর্দি এই শিার্গুলির মত হই, যারা 

আমাদদর শপ্রম প্রদর্শন র্রদে এর্ং িাদয জুলগদয়দে’। প্রধ্ান ও তার পলরর্ার শর্াঁদচ লগদয়লেদিন এর্ং লনদজর প্রলতশ্রুলত 

রক্ষ্া র্দরলেদিন। র্াইদর্দির  টনাগুলি মুিি র্দর, লতলন মসলজদদ তা র্ন্টন র্রদত শুরু র্দর লদদয়লেদিন, শযিাদন 

লতলন এর্জন প্রর্ীন র্যলি লেদিন। শসই গ্রাদম এর্টি মন্ডিীর জে হদয়লেি এর্ং শসই প্রধ্ান গ্রাম শিদর্ গ্রামান্তদর লগদয় 

ঈশ্বদরর শপ্রদমর শুভ র্াতশ া র্ন্টন র্রদত িাগদিন। 

দরলদ অপলরহাযশতার আলর্ষ্কার – সর্শনার্গ্রিতাদর্ যুি র্দর 

 
10সংকলিত হয়েয়ে একটি প্রবন্ধ থেয়ক, যা আসয়ি প্রকালিত হয়েলেি লিিন ফ্রন্টীইোরস-এর নয়েম্বর – লিয়সম্বর ২০১৭ সংস্করয়ে, www.missionfrontiers.org, 

৩২-৩৫ পৃষ্ঠায়। 
11থিািানয়ক জনসন, সান্টার স্বািী এবং ৭ সন্তায়নর জনক, হয়েন লসয়েরা লিওন লিত লনউ হারয়েস্ট লিলনস্ট্রীস (এনএইচএি) এর থনতা ঈশ্বয়রর করুোে ও লিষ্য 

ততলরর উয়্যায়ের প্রলত ্ােবদ্ধতার জনয, এন এইচ এি থ্য়েয়ে জাাঁ কজিকহীন িত িত িন্ডিীর প্রলতষ্ঠা, ৭০টিরও থবিী লব্যািয়ের িাপন, এবং অনযানয অয়নক 

প্রয়বি দ্বায়রর পলরচয্যা, যা লসয়েরা লিওয়ন শুরু হয়েয়ে লবেত ১৫ বেয়র। এর িয়যয অন্তেভ্ ক্ত ১৫ টি িুসিিান জনয়োষ্ঠীর িয়যয িন্ডিী। তারা পাঠিয়েয়ে ্ীর্্য়িো্ী 

কিীয়্র আলফ্রকার ১৪ টি থ্য়ি, যার অন্তেভ্ ক্ত সায়হি ও িার্য়রয়বর ৮ টা থ্ি। থিািানয়ক সম্পা্ন কয়রয়েন প্রলিক্ষে, আলফ্রকা, এলিো, ইউয়রাপ এবং আয়িলরকাে 

প্রাে্না এবং লিষ্য ততলরর অনুর্টন, লতলন লসয়েরা লিওয়ন ইোনয়জলিকাি এয়িালিয়েিান-এর থপ্রলসয়িন্ট ও লনউয়জনায়রিনস-এর আলফ্রকান লিয়রক্টর লহসায়ব কাজ 

কয়রয়েন। লতলন বত্িায়ন লনে থজনায়রিনস এর লবশ্ববযাপী প্রলিক্ষন ও প্রাে্না সচি করবার ্ালেয়ে আয়েন। আলফ্রকা এবং সারা লবয়শ্ব ২৪:১৪ সলন্ধর তুবু একজন প্রযান 

থনতা। 

http://www.missionfrontiers.org/


এম এইচ এম-এর জনয, প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশযা শুরু হয় এর্টি সম্প্রদাদয়র দরলদ অপলরহাযশতা মূিযায়ন-এর দ্বারা। যিন 

আমরা চালহদার মূিযায়ন সম্পন্ন র্লর, সম্প্রদাদয়র সাদি অংর্ীদারত্ব, পারস্পলরর্ সম্মান ও লর্শ্বাদসর অর্র্যই উন্নয়ন 

 টদর্। লর্েু পদর, এই সম্পর্শ  গড়াদর্ গে র্িন এর্ং লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালডদত (লড লর্ এস)। প্রদর্র্দ্বাদরর পলরচযশা 

তাদদর শদিাদর্ খ্রীদির শপ্রম, এর্ং পরােদমর সাদি তাদদর হৃদয়গুলি স্পর্শ র্রদর্। 

রাদজযর আদদািনগুলিদত আদরাহর্ 

আমরা যা লর্েুই র্লর, প্রািশনা হদে তার লভলত্ত। সুতরাং যিন শর্ান লর্েু মুিযায়ন র্রা হয়, আমাদদর মধ্যির্ারীরা প্রািশনা 

র্রদত শুরু র্দরনেঃ 

• দ্বার শিািার জনয ও হৃদয় শিািার জনয 

• প্রর্দের শনতৃরৃ্দদর মদনানয়দনর জনয 

• িানীয়দদর দ্বারা হস্ত প্রসারদর্র জনয 

• ঈশ্বদরর অলত প্রারৃ্লতর্ র্লির চািনার জনয 

• আত্মার শনতৃদত্বর জনয 

• ঈশ্বর প্রদয়াজনীয় রসদ শযাগান শদদর্ন তার জনয 

আমাদদর প্রািশনার শর্ন্দ্রগুলি শয সম্প্রদায়গুলির মদধ্য র্াজ র্রদে, তাদদর সম্বদি তারা অর্গত িাদর্। তারা উপর্াস 

ও প্রািশনা র্দর তাদদর প্রদতযর্টির জনয, এর্ং ঈশ্বর সর্ সময় সঠির্ দরজা িুদি শদন, সঠির্ উপায় সহর্াদর। 

প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশযার মহা র্লির্ািী এর্ং র্াযশর্ারী উপায় হদে প্রািশনা । সমস্ত উদদযাদগর মদধ্য এটি জিপ্রপাদতর 

র্াযশর্ালরতা  টায়। শর্ান প্রর্ার সদদদহর উদিশ  আমরা দৃঢ় প্রতযয় হই শয কুর্িী উপর্াস ও প্রািশনা ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ 

শনতৃত্ব শদদর্ অির্াদরর র্লিগুলিদর্ পরাভূত র্রদত। র্িনও র্িনও পীলড়তদদর জনয প্রািশনা প্রদর্দর্র প্রর্স্ত দ্বার 

িুদি শদয়। ধ্ারার্ালহর্ প্রািশনার দ্বারা, আমরা শদদিলে, িুর্ লহংস্র সম্প্রদাদয়রাও উেুি হদয়দে, র্ালন্তর অনুদপাযুি 

শিাদর্রাও লচলিত হদয়দে, এর্ং সমস্ত পলরর্ারগুলি রক্ষ্া শপদয়দে। সমস্ত শগৌরর্ ঈশ্বদরর প্রাপয, লযলন প্রািশনা শর্াদনন 

এর্ং উত্তর শদন। 

আমরা যা র্লর, প্রািশনা তা শর্িন র্দর রাদি। আলম শিার্দদর র্লি, প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরযযশার লতনটি গুরুত্বপূনশ 

উপাদানগুলি হদেেঃ প্রিম – প্রািশনা, লদ্বতীয় – প্রািশনা এর্ং তৃতীয় – প্রািশনা। 

প্রদতযর্টি প্রর্ে আমাদদর রাজাদর্ সুলর্লদত র্দরদে 

আমরা মানুদষর র্াদে সুসমাচার লনদয় যাওয়ার জনয যা লর্েু র্লর, খ্রীি মলহমালিত হন। আমাদদর র্াজ র্িনও আমাদদর 

জনয নয়। এটা তাাঁ র জনয। আমরা তাাঁ দর্ প্রর্ার্ র্লর ঈশ্বদরর র্ার্য না শপৌাঁোদনা জনদগাষ্ঠীগুলির উপর এর্টি কুর্িী 

লেয়া-দর্ন্দ্র িাপদনর দ্বারা। 

লর্ক্ষ্াদাদনর র্মীদি 

লর্ক্ষ্া যিন এর্টি সুস্পি আর্লর্যর্ লর্ষয়, আমাদদর মধ্যিতার্ারীরা প্রািশনার মাধ্যদম ঈশ্বদরর র্াদে শসই আর্লর্যর্ 

লর্ষয় লনদয় যান, আমরা যিন প্রািশনা র্লর, আমরা সম্প্রদায়দর্ যুি র্লর তাদদর লর্ সঙ্গলত সর্ি আদে তা িুাঁদজ র্ার 

র্রর্ার জনয। আমরা িুাঁদজ র্ার শর্ই তারা লর্ শযাগান লদদত পারদর্ তাদদর লনদজদদর চালহদা শমটাদনার জনয। প্রায়ই 

সম্প্রদায় জলম, সমাজ ভর্ন র্া লনমশার্ সামগ্রী শযাগান শদয় এর্টি অিায়ী পলরর্াঠাদমা গদড় শতািার জনয। 

আমরা সাধ্ারর্ত সম্প্রদায়দর্ উৎসালহত র্লর লর্ক্ষ্দর্র শর্তদনর এর্টি অংর্ শদওয়ার জনয। লর্ক্ষ্র্ হদেন এর্জন 

র্ংসাপত্র প্রাপ্ত র্যলি, এর্ং লতলন (পুরুষ এর্ং মলহিা) হদেন এর্জন প্রর্ীর্ লর্ষয গঠনর্ারী র্া মন্ডিীিাপর্। 

লর্দযািয়গুলি শুরু হয় র্দয়র্টি শর্ঞ্চ, শপলিি, র্া শপন, এর্ র্াক্স চর্ এর্ং এর্টি ব্ল্যার্দর্াডশ  লনদয়। লর্দযািয় শুরু হদত 

পাদর গাদের নীদচ, এর্টি সমাজগৃদহ র্া এর্টি পুরাদনা র্ালড়দত। আমরা ধ্ীর গলতদত শুরু র্লর, এর্ং লর্দযািয়দর্ শর্তালর্ 

ভাদর্ এর্ং আধ্যালত্মর্ ভাদর্ উন্নত র্লর। 



যিন এর্জন র্ালন্তর র্যলি12 তার (পুরুষ র্া নারী)  র উেুি র্দর শদয়, তিন তা লড লর্ এস লমটিং এর্ং পদর মন্ডিী 

চািু র্রার শর্ন্দ্র লহসাদর্ পলরগলর্ত হয়। আমরা ১০০ টিরও শর্র্ী প্রািলমর্ লর্দযািয় চািু র্দরলে, তাদদর শর্র্ীরভাগই 

এিন সম্প্রদাদয়র মালির্াধ্ীন। 

এই সাধ্ারর্ র্মশসূচী শিদর্ ঈশ্বর িাড়া র্দরদেন ১২টি মাধ্যলমর্ লর্দযািয়, ২টি র্ালরগলর যন্ত্রলর্দযা সংোন্ত লর্দযািয় এর্ং 

প্রদতযর্টি শদদর্ র্দিজ। এই র্দিদজর এর্টি স্বীরৃ্ত র্যর্সালয়র্ লর্দযািয় এর্ং আধ্যালত্মর্ লর্দযািয় আদে। এোড়াও 

যা প্রতযার্া র্রা শযদত পাদর, তা হি লর্ষয ততলরর আদদািনগুলির জনয মজরু্ত লর্ক্ষ্ািান। 

লচলর্ৎসা র্ােগত, দন্তলচলর্ৎসা সংোন্ত স্বািযলর্লধ্ 

যিন আমরা র্রীদরর প্রদয়াজন র্নাি র্লর, আমরা সুলর্লক্ষ্ত লচলর্ৎসর্দদর দি পাঠাই, ওষুধ্পত্র, যন্ত্রপালত এর্ং সরঞ্জাম 

সদমত। আমাদদর দদির সর্ সদসযই লনপুর্ লর্ষয প্রস্তুতর্ারর্ এর্ং লড লর্ এস-এর অগ্রগমদর্র প্রর্ািী সহজতর র্রার 

লর্ষদয় লনপুর্। অদনদর্ই দক্ষ্ মন্ডিীিাপর্। যিন র্মীদি পীলড়তদদর লচলর্ৎসা র্দর, তারা এর্জন র্ালন্তর মানুদষরও 

অদিষর্ র্দর। যলদ তারা তাদদর প্রিম পলরদর্শদন র্াউদর্ িুাঁদজ না পায়, তারা লদ্বতীয়র্ার পলরদর্শন র্দর। যিন তারা 

এর্জন র্ালন্তর মানুদষ্ক িুাঁদজ পায়, তিন শস (পুরুষ র্া নারী) শসতুর্িন এর্ং লড লর্ এস-এর জনয ভার্ী তত্ত্বার্ধ্ায়র্ 

লহসাদর্ র্াজ র্দর। যলদ তারা শর্ান র্ালন্তর মানুষদর্ িুাঁদজ না পায়, তিন র্মীদি অনয সম্প্রদাদয়র র্াদে যাদর্, পূর্শর্তী 

িাদন উেুি প্রদর্র্দ্বাদরর জনয প্রািশনা র্রদত র্রদত। 

দর্জন মন্ডিীিাপর্দদর ভাদিা প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া হয়, দন্তলচলর্ৎর্দদর মত সুসলর্জ্ত হদত। তারা  ুদর  ুদর দাাঁ ত শতািা 

এর্ং ভরাট র্রর্ার স্বীরৃ্লত পায় স্বািযঅলধ্র্াত্তশ াদদর শিদর্। তাদদর মদধ্য এর্জন চকু্ষ্দরাগ লর্দর্ষদজ্ঞর জুলড় লহসাদর্ 

র্াজ র্দরন। লতলন চকু্ষ্ পরীক্ষ্া র্দরন এর্ং উপযুি চর্মার পরামর্শ শদন। স্বািযর্মীদদির অনয সদসযরা স্বািযলর্লধ্, 

মাতৃদগ্ধ শভাজন, পুলিলর্ধ্ান, লর্শু টীর্ার্রর্ এর্ং গভশ র্তী মলহিাদদর লর্শুর জদের পূর্শর্তী যদত্নর উপদর প্রলর্ক্ষ্ন 

প্রদান র্দরন। 

এর্টি অলতসাধ্ারর্ প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশযা 

এটার সমস্ত লর্েুই আমরা র্লর খ্রীি-সদৃর্ আচরদর্, ঈশ্বদরর রাজয প্রলতিা  দর্শনসাধ্য র্রর্ার সিাদন। ঈশ্বর গমনাগমন 

র্দরন এর্ং তাাঁ র উপলিলত জানান। এটা প্রায়ই শুরু হয় এর্টি পলরর্ারদর্ র্া এর্জন অনুপদযাগী সমাজপলতদর্ লনদয়। 

এইভাদর্ আমরা ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ লর্ষযদদর, লডসর্ভালর র্াইদর্ি র্ািাগুলির এর্ং মন্ডিীগুলির চিমান সংিযারৃ্লি 

প্রতযক্ষ্ র্লর। 

লসদয়রা লিওদনর দলক্ষ্র্প্রাদন্তর এর্ং রৃ্হৎ সম্প্রদাদয়র মদধ্য প্রদর্র্ র্রা আমাদদর পদক্ষ্ িুর্ র্ঠিন র্যাপার লেি। তারা 

খ্রীিানদদর প্রলত অতযন্ত লনদশ য় লেি। খ্রীিান র্দি লচলিত শিার্দদর এমনলর্ শসই িাদন প্রদর্র্ র্রাও র্ঠিন লেি। সুতরাং 

আমরা শসই র্হদরর জনয প্রািশনা র্রিাম। লর্ন্তু সময় চদি শগি এর্ং আমাদদর শর্ান শর্ৌর্ি র্াযশর্ারী হি না। তারপর 

হঠাৎ র্দর লর্েু এর্টা  টনা  টি। জাতীয় সংর্াদদর লর্র্রদর্ শপর্ র্রা হি শসই র্হদরর স্বািয সমসযা সম্বদি। যুর্দর্রা 

অসুি হদয় পড়লেি এর্ং মারা যালেি। এটা িুাঁদজ পাওয়া শগি শয সংেমর্ শসই লর্ষদয়র সাদি জলড়ত, শযটা হদে 

শসই গ্রাম তাদদর র্াির্দদর র্িনও লিঙ্গাদগ্রর ত্বর্দেদ র্দর লন। যিন আলম এই সমসযার লর্ষদয় প্রািশনা র্রিাম, আলম 

অনুভর্ র্রিাম শয প্রভু আমাদর্ দায়ী র্রদেন শয এটাই লেি শর্ষ পযশন্তয এই র্হরদর্ শসর্া র্রার জনয আমাদদর 

উেুি দ্বার। 

আমরা শস্বোদসর্ী লচলর্ৎসামূির্ র্মীদি সংগ্রহ র্রিাম এর্ং সম্প্রদাদয়র র্াদে শগিাম যিাযি যন্ত্রপালত এর্ং ওষুধ্পত্র 

লনদয়। আমরা লজজ্ঞাসা র্রিাম যলদ তারা আমাদদরদর্ তাদদর সাহাযয র্রদত সুদযাগ শদয়। আমরা আনলদত হিাম যিন 

র্হদরর শনতারা রালজ হদিন। প্রিম লদন তারা ৩০০র ও শর্র্ী যুর্দর্র ত্বর্দেদ র্রাদিন। 

 
12িভক ১০ অযযাে এক িালন্তর বযলক্তয়ক বে্না কয়রয়ে। ইলন একজন বযলক্ত, লযলন বাত্বাহক এবং বাত্ায়ক স্বীকার কয়রন এবং তায়্র পলরবার / থোষ্ঠী / সম্প্র্ােয়ক উনু্মক্ত 

কয়রন বাত্ার কায়ে। এটি এবং অনয অয়নক বে্না লসলপএি / লিএিএি-এর পলরোষ্াে েুাঁয়জ পাওো থযয়ত পায়র অযায়পনলিক্স এঃ িুেয উলক্ত গুলির বে্নাসিভহ। 



তার র্দয়র্লদন পদরই শসই পুরুদষরা সুি হদত শুরু র্রি। শসটাই আমাদদর শুরু র্দর লদি লডসর্ভালর র্াইদর্ি 

প্রলর্ক্ষ্দর্র র্ািাগুলি শুরু র্দর লদদত সুিতার লদনগুলির মদধ্য। আমরা দূদ্দশ ান্ত সাড়া শপিাম, এর্ং র্ীঘ্রই রাদজযর সংিযা 

রৃ্লির র্াজ শুরু হদয় শগি মন্ডিী িাপন সহদযাদগ। মাত্র র্দয়র্ র্েদরর মদধ্য শয িাদন খ্রীিানরা প্রদর্র্ র্রদত পারত 

না, তা রুপান্তলরত হি এমন এর্ িাদন শযিাদন ঈশ্বদরর মলহমা উজ্জ্বিভাদর্ প্রদলর্শত হি। ঈশ্বদরর শিার্দদর সমদর্দনা, 

আদরা শর্র্ী প্রািশনার র্লি এর্ং ঈশ্বদরর রূপান্তরর্ারী র্ার্য সর্ লর্েুদর্ র্দদি লদি। 

রৃ্লষ সংোন্ত র্মীদি 

আমাদদর প্রিম প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশা লেি রৃ্লষর্াজ। শসই সমস্ত জায়গায়, শযিাদন শিত িামাদরর র্াজ সঙ্কটপূর্শ, 

রৃ্লষর্াজ শসিাদন প্রধ্ান প্রদর্র্পি হদয় উদঠদে শিার্দদর পলরচযশযা র্রর্ার র্যাপাদর। শর্লর্রভাগ শিত িামারই হদে 

জীলর্র্ার শিত িামার, মূিত পলরর্াদরর প্রদয়াজন শমটাদনার জনয। প্রায়ই শর্ান র্ীজ সঞ্চয় র্দর রািা হয় না শপ্রর র্ার 

চাষ র্রর্ার জনয। 

এই সমস্ত পলরলিলতগুলি আমাদদর শপ্ররর্া লদি রৃ্ষর্দদর জনয র্ীজ সঞ্চয় িান গদড় তুিদত। শযমন আমাদদর অনয 

র্মীদিগুলির সদঙ্গ আমরা ৯ আমরা জন রৃ্ষর্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদিাম, যারা আর্ার প্রলর্লক্ষ্ত মন্ডিী িাপর্ও। এই সমস্ত 

রৃ্ষদর্রা / লর্ষয প্রস্তুতর্ারর্রা চাষীদদর লর্লক্ষ্ত র্রি। তাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ ও লর্ঞ্জ পরামর্শ আত্মীয়তার পযশযর্লর্ত হি, যা 

িিপ্রসূ হি লড লর্ এস র্ািাগুলিদত, র্ালপ্তদে এর্ং পলরর্ামস্বরুপ মন্ডিীদত। আজদর্ অদনর্ চাষীরা খ্রীদির 

অনুসরর্র্ারী হদয়দে। 

শিিাধূ্িার দি 

শিিাধূ্িার প্রদর্র্পি আদরা এর্টি লর্রাট প্রদর্র্পি, লর্দর্ষত শসই সর্ প্রচুর যুর্ শিার্ সমৃি সম্প্রদায়গুলির মদধ্য। 

যিন আমাদদর মূিযায়ন িুাঁদজ শপি প্রচুর যুর্র্দদর, এর্ং িুটর্দির প্রলত তাদদর অনুরাগ, আমরা র্ীঘ্রই র্াদজ শনদম 

পড়িাম। আমরা আমাদদর র্লির্ািী দদির লদদর্ আহ্বান েুদড় লদিাম এর্টি র্িুত্বপূর্শ শিিা শিির্ার জনয। 

যলদ শর্ান র্হদরর এর্টি ভাদিা দি না িার্ত, আমরা তাদদর উৎসালহত র্রতাম র্াোর্ালে শর্ািাও শিদর্ 

শিদিায়াড়দদর আনদত, শযন তারা মাদঠ ভাদিা দি নামাদত পাদর। যিন তাদদর দি গঠন হদয় শযত, আমরা প্রায়ই 

তাদদর প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয জালসশ এর্ং িুটর্ি লদতাম। যিন শিিার লদন আসত, সারা গ্রাম উৎসদর্র শমজাদজ িার্ত, 

তাদদর লনদজদদর দদির প্রর্ংসায় গান গাইদত গাইদত। 

তারা লনলিত িার্ত শয তারা লজতদর্। আমাদদর দি শিিদত শযত লর্  টদর্ তা শজদনই। তারা ভাদিা শিিত, লর্ন্তু 

শর্দষ ইোরৃ্তভাদর্ শহদর শযত। আপনারা লচন্তা র্রদত পাদরন শসই র্হদরর উদত্তজনা, যিন তাদদর দি লজতত। 

এটাই শগৌরদর্র লর্ষয় হদয়লেি। গদের এিাদনই শর্ষ নয়। আমরা তিন পুনর্শার শিির্ার জনয র্িতাম। ভীষর্ আত্ম-

প্রতযদয়র সাদি সমাজ প্রতুযত্তর লদত, ‘দযদর্ান সমদয় এস। আমরা শতামাদদর হারার্’। 

এই লিরলত শিিা সাধ্ারনত িুর্ তাড়াতালড় শর্ান লদদন শিিা হত। লদ্বতীয় শিিায় আমাদদর দি িুর্ ভাদিা শিিত এর্ং 

লনলিত র্রত যাদত তারা আদয়াজনর্ারী দিদর্ চূর্শ র্রদত পাদর লনদশ য় ভাদর্। তাদদর শর্াচনীয় পরাজদয়র পদর 

সমাদজর দি আমাদদর তাড়াতালড় আদরা এর্র্ার শিির্ার জনয র্িত। প্রিম শিিায় আমাদদর শহদর যার্ার র্ারর্ হদে 

সমাদজর সাদি এর্টি র্িদপাি সম্পর্শ  গদড় শতািা। আমরা জালন লর্ষয ততলরর র্াজ সংদক্ষ্লপত হদয় যাদর্ এর্টি 

লজলনদসর র্াদেেঃ আত্মীয়তা। প্রদতযর্টি সম্পদর্শ র দটি প্রধ্ান মাত্রা আদে, এর্টি – ঈশ্বদরর সাদি সংদযাগ, অনযটি অনযানয 

মানুদষর সাদি। 

শিিার আসি লর্ষয় হদে এর্টি পলরদর্র্ ততলর র্রা, যা শপৌাঁদে শদদর্ লড লর্ এস র্ািাগুলিদত এর্ং তারপর 

মন্ডিীগুলিদত। এই পি র্যর্হার র্দর অদনর্ মন্ডিী প্রলতিা র্রা হদয়দে। অদনর্ লর্ষযদদর এর্ং শনতাদদর তুদি আনা 

হদয়দে, যারা দ্রুত রৃ্লি  টিদয়দেন তাদদর উপজালতসমূহ র্া সমাজগুলির মদধ্য। আজদর্র লদদন আমরা স্মরর্ র্লর র্হু 

প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং শিদিায়াড়দদর, যারা হদয়দেন প্রলতশ্রুত লর্ষযসমূহ, লর্ষযপ্রস্তুতর্ারর্ এর্ং আদর্গ-প্রর্র্ মন্ডিী িাপর্। 

মণ্ডিীগুলি িাপন 



আমাদদর প্রদর্র্ালধ্র্াদরর পলরচযশযা র্াদজর প্রদচিায় প্রায় ৯০% পলরর্ত হদয়দে এর্টি মন্ডিীদত। প্রায় এর্টি র্মশযুদির 

পলরর্লত স্বরুপ অদনর্গুলি মন্ডিীর প্রলতিা হদয়দে। যিন আমরা পুনর্শার সমাজ পলরদর্শন র্লর, অদনর্ র্যলির, 

পলরর্াদরর এর্ং সমাদজর রুপান্তদরর সাক্ষ্য শুনদত পাই। শিার্দদর জনয সমদর্দনা ঈশ্বরদর্ সুপলরলচত র্দর। 

  



লস লপ এি লক? 
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এর্টি মন্ডিী প্রলতিার আদদািন (লস লপ এম), সঠির্ভাদর্ র্র্শনা র্রা যায়, লর্দষযরা লর্ষযদদর ততলর র্রদে এর্ং শনতারা 

শনতাদদর উন্নত র্রদে, এর সংিযা রৃ্লি লহসাদর্। এর িিস্বরুপ শদর্ীয় মন্ডিীগুলি মন্ডিীদদর প্রলতিা র্রদে। এই 

মন্ডিীগুলি েলড়দয় পড়দত শুরু র্দরদে জনদগাষ্ঠী র্া জনসংিযার অংদর্র মদধ্য লদদয়। এই সমস্ত লর্দষযরা এর্ং মন্ডিীরা 

তাদদর সম্প্রদায়গুলিদর্ রুপান্তলরত র্রদত শুরু র্দরদে খ্রীদির নতুন শদহ লহসাদর্ রাদজযর মূিযদর্াধ্ লনদয় শর্াঁদচ 

িার্দত। 

যিন মন্ডিীগুলি ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ পুনগশঠন র্দর চদিদে চতুিশ পুরুষ পযশন্ত র্হুলর্ধ্ ধ্ারাদত, পিলতটা টিদর্ িার্র্ার 

উদদযাদগ পলরর্ত হদয়দে। এটা শুরু হদত হয়ত র্েদরর পর র্ের শিদগ শযদত পাদর। লর্ন্তু যিন প্রিম মন্ডিীগুলি শুরু 

হদয় যায়, আমরা সাধ্ারর্ত শদলি এর্টি উদদযাগ চতুিশ পুরুষ পযশন্ত শপৌাঁদে যায় লতন শিদর্ পাাঁ চ র্েদরর মদধ্য। র্াড়লত 

লহসাদর্, এই উদদযাগগুলির লনদজরাই প্রায়ই পুনগশঠন র্দর নতুন উদদযাগগুলির। আদরা এর্ং আদরা লস লপ এম-রা নতুন 

লস লপ এম-এর সূচনা র্দর অনয জনদগাষ্ঠী এর্ং জনসংিযার অংদর্র মদধ্য। 

ঈশ্বদরর আত্মা লস লপ এম- গুলি শপ্ররর্ র্দরদেন জগদতর চালরলদদর্ শযমন লতলন ইলতহাদস র্হুর্ার র্দরদেন। ১৯৯০ 

সাদির প্রিম লদদর্ এই আধু্লনর্ আদদািনগুলির লর্েু শুরু হর্ার পদর, প্রািলমর্ আদদািদনর অনু টর্দদর এর্টি শোট 

দি জড় হদয়লেি ঈশ্বদরর এই সমস্ত লর্স্ময়র্র র্াদজর লর্ষদয় আদিাচনা র্রদত। তাাঁ রা এই নামটি উদ্ভার্ন র্দরলেদিন, 

‘মন্ডিী প্রলতষ্ঠার আদদািনগুলি’ র্র্শনা র্রদত, যা ঈশ্বর র্রলেদিন। এটা তাাঁ রা যা র্েনা র্দরলেদিন, তারও অতীত 

লেি। 

এই আধু্লনর্ আদদািনগুলি যিন উদ্ভর্ হদয়দে, ঈশ্বদরর আত্মা লর্লভন্ন প্রর্াদরর নর্সাগুলি র্া শর্ৌর্িসমূহ র্যর্হার 

র্রদেন। লস লপ এম-গুলি শুরু র্রর্ার জনয। নর্সাগুলি র্যািযা র্রার জনয শয নামগুলি র্যর্হার র্রা হদে, তার অন্তভূশ ি 

হদে প্রলর্ক্ষ্র্দদর জনয প্রলর্ক্ষ্র্, শট্রলনং ির  শট্রনাসশ (T4T), লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড, লর্ষয ততলরর আদদািনগুলি 

(লডসাইদপি শমলর্ং মুভদমন্টস  / লড এম এম), চারটি শক্ষ্ত্র, দ্রুত রৃ্লিপ্রাপ্ত লর্ষযত্ব, র্যালপডলি অযাডভালিং 

লডসাইদপিলর্প (আর এ লড), এর্ং জুম। অদনর্ আদদািনগুলিই হদে লর্লভন্ন ধ্রদনর প্রদর্র্পদির সদৃর্। অদনর্ 

উদদযাগগুলি আর্ার শদর্ীয়ভাদর্ উন্নত হদয়দে, এই সমস্ত প্রলর্ক্ষ্দর্র নর্সার র্াইদর। 

লর্দশ্বর শনতারা যারা ২৪:১৪ সলি িাপন র্দরদেন লস লপ এম-দর্ শর্দে লনদয়দেন অতযন্ত সহায়র্ এর্ং সর্শর্যাপী আিযা 

লহসাদর্। ‘২৪:১৪ হদে লর্দশ্বর লস লপ এম গুলি এর্ং লস লপ এম প্রলতষ্ঠানগুলির শনটওয়ার্শ , যা এর্দযাদগ জরুরী লভলত্তদত 

র্াজ র্রদে এর্ং লর্শ্বমন্ডিীদর্ আহ্বান র্রদে। এই জাতীয় প্রদচিাগুলিদত শযাগ লদদত’।15 

র্িদনা র্িদনা ‘রাদজযর আদদািন’ এই আিযাটি র্যর্হার র্রা হয়, অপলরহাযশভাদর্ লস লপ এম-এর মত এর্ই অিশ র্হন 

র্রদতেঃ ‘আমাদদর উদদ্দর্য হদে ঈশ্বদরর র্ার্য না পাওয়া প্রদতযর্টি শিার্ এর্ং িানদর্ িিপ্রসূ রাদজযর উদদযাদগর 

(লস লপ এম) শর্ৌর্দি অন্তভূশ ি র্রা ২০২৫ সাদির ৩১দর্ লডদসম্বদরর মদধ্য।16 

রায়জযর এই আয়দািনগুলির সিরূপ হওো, যা আিরা থ্েয়ত পাই নতুন লনেয়ি। 

‘লকন্তু পলবত্র আত্মা থতািায়্র উপয়র আলসয়ি থতািারা িলক্তপ্রাপ্ত হইয়ব, আর থতািরা লযরুিায়িি, সিু্ে লযহুল্ো ও 

িিলরো থ্য়ি, এবং পৃলেবীর প্রান্ত পয্যন্ত আিার সাক্ষী হইয়ব’ (থপ্রলরত ১:৮)। 

 
13পুনঃ িুলিত হয়েয়ে লিিন ফ্রন্টীোরস-এর জুিাই – আেষ্ট িায়স ২০১৯ সংস্করে থেয়ক www.missionfrontiers.org 
14স্ট্যান পার্শ স, লপ এইচ লড, হদেন সারা পৃলির্ী র্যাপী র্হুি তর্লচত্রপূর্শ লস লপ এম গুলির প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং শর্াচ। লতলন র্তশ মাদন সহদনতৃত্ব লদদেন এর্টি লর্শ্বর্যাপী ২৪:১৪ 

সলির, ঈশ্বদরর র্ার্য না পাওয়া জনদগাষ্ঠী এর্ং িাদনদত মন্ডিী প্রলতিার আদদািদনর িড়াইদর্ ২০২৫ সাদির মদধ্য শুরু র্রার জনয (2414now.net)। এিনী শনতৃদত্বর 

র্মশদদির অংর্ লহসাদর্ লতলন সাহাযয র্দরদেন লর্লভন্ন এলিসাস দিগুলিদর্, যারা লস লপ এম গুলিদর্ িালর্ত র্রার র্াজ শুরু র্রদত চাইদে। রৃ্হৎ ইউ লপ লজ ঝাাঁ দর্র 

মদধ্য লতলন Global Strategies with Beyond-এর লভ লপ। 
15২৮ অধ্যায় শদিুন, ‘২৪:১৪ যুি যা চূড়ান্তভাদর্ শর্ষ হদর্’। 
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‘তাহায়ত তাাঁ হারা সকয়ি পলবত্র আত্মাে পভে্ হইয়িন, এবং আত্মা তাাঁ হাল্েয়ক থযরুপ বকৃ্ততা ্ান কলরয়িন, ত্নুসায়র 

অনয অনয োষ্াে কো কলহয়ত িালেয়িন’। 

‘তেন সকয়ি অলতিে আিাযশযালিত ও চমৎরৃ্ত হইয়া র্লিদত িালগি, শদি, এই শয শিাদর্রা র্িা র্লহদতদে, ইহারা 

সর্দি লর্ গািীলিয় নদহ? তদর্ আমরা শর্মন র্লরয়া প্রদতযর্জন লনজ লনজ জেদদর্ীয় ভাষায় র্িা শুলনদতলে? পািীয়, 

মাদীয় ও এিমীয় শিার্, এর্ং লমসপতালময়া, লযহূলদয়া ও র্াপ্পাদলর্য়া, পন্ত ও আলর্য়া, িরুলগয়া ও পামু্ফলিয়া, লমসর, 

এর্ং িুলর্য়া দাসি কুলরর্ীর লনর্টর্তী অঞ্চিলনর্াসী, এর্ং প্রর্াসর্ারী শরামীয় লর্ লযহূদী – ধ্ম্মশ ার্িম্বী শিার্ – এর্ং েীতীয় 

ও আরর্ীয় শিার্ শয আমরা, আমাদদর লনজ লনজ ভাষায় উহালদগদর্ ঈশ্বদরর মহৎ মহৎ র্দম্মশ র র্িা র্লিদত শুলনদতলে’ 

(থপ্রলরত ২:৪; ৭-১১ প্)। 

‘তিালপ শয সর্ি শিার্ র্ার্য শুলনয়ালেি, তাহাদদর মদধ্য অদনদর্ লর্শ্বাস র্লরি, তাহাদত পুরুষদদর সংিযা র্মদর্র্ 

পাাঁ চ হাজার হইি’ (দপ্রলরত ৪:৪)। 

‘আর ঈশ্বদরর র্ার্য র্যালপয়া শগি, এর্ং লযরূর্াদিদম লর্ষযদদর সংিযা অলতর্য় রৃ্লি পাইদত িালগি, আর যাজর্দদর 

মদধ্য লর্স্তর শিার্ লর্শ্বাদসর র্র্র্ত্তী হইি’ (দপ্রলরত ৬:৭)। 

‘তিন লযহুলদয়া, গািীি ও র্মলরয়ার স শ্ ত্র মন্ডিী র্ালন্তদভাগ র্লরদত ও গ্রলিত হইদত িালগি, এর্ং প্রভুর ভদয় ও পলর্ত্র 

আত্মার আশ্বাদস চলিদত চলিদত র্হু সংিযর্ হইয়া উঠিি’ (দপ্রলরত ৯:৩১)। 

‘লর্ন্তু ঈশ্বদরর র্ার্য রৃ্লি পাইদত ও র্যাপ্ত লহদত িালর্ি’ (দপ্রলরত ১২:২৪)। 

‘আর প্রভুর র্ার্য শসই শদদর্র সর্শত্র র্যালপয়া শগি। লর্ন্তু লযহুদীরা ভি ভদ্র মলহিালদগদর্ ও নগদরর প্রধ্ানর্গশদর্ 

উদত্তলজত র্লরয়া তুলিি, শপৌদির ও র্ার্শর্ার প্রলত তাড়না  টাইি, এর্ং আপনাদদর সীমা হইদত তাাঁ হালদগদর্ র্ালহর 

র্লরয়া লদি। তিন তাাঁ হারা তাহাদদর লর্রুদি পাদয়র ধূ্িা ঝালড়য়া লদয়া ইর্লনদয় শগদিন। আর লর্ষযগর্ আনদদ ও পলর্ত্র 

আত্মায় পূর্শ হইদত িালগি’ (দপ্রলরত ১৩:৪৯-৫২)। 

‘আর শসই নগদর সুসমাচার প্রচার র্লরয়া এর্ং অদনর্ শিার্দর্ লর্ষয র্লরয়া তাাঁ হারা িুোয়, ইর্লনদয় ও আলন্তয়লিয়াদত 

লিলরয়া শগদিন; যাইদত যাইদত তাাঁ হারা লর্ষযদদর মন সুলির র্লরদিন, এর্ং তাহালদগদর্ আশ্বাস লদদত িালগদিন, শযন 

তাহারা লর্শ্বাদস লির িাদর্, আর র্লহদিন, অদনর্ শেদর্র মধ্য লদয়া আমালদগদর্ ঈশ্বদরর রাদজয প্রদর্র্ র্লরদত হইদর্’ 

(দপ্রলরত ১৪:২১-২২)। 

‘তাহাদত তাহাদদর মদধ্য র্দয়র্জন প্রতযয় র্লরি, এর্ং শপৌদির ও সীদির সলহত শযাগ লদি; আর ভি গ্রীর্লদদগর 

মদধ্য লর্স্তর শিার্ ও অদনর্গুলি প্রধ্ান মলহিা তাাঁ হাদদর সলহত শযাগ লদদিন’। ‘অতএর্ তাাঁ হাদদর মদধ্য অদনদর্, এর্ং 

গ্রীর্লদদগর মদধ্যও অদনর্ সম্ভ্রান্ত মলহিা ও পুরুষ, লর্শ্বাস র্লরদিন’ (দপ্রলরত ১৭:৪,১২ পদ)। 

‘আর সমাজধ্যক্ষ্ েীপ সমস্ত পলরর্াদরর সলহত প্রভুদত লর্শ্বাস র্লরদিন; এর্ং র্লরন্থীয়দদর মদধ্য অদনর্ শিার্ শুলনয়া 

লর্শ্বাস র্লরি, ও র্াপ্তাইলজত হইি। আর প্রভু রালত্রর্াদি দর্শনদযাদগ শপৌিদর্ র্লহদিন, ভয় র্লরও না, র্রং র্িা র্ি, 

নীরর্ িালর্ও না; র্ারর্ আলম শতামাদদর সদঙ্গ সদঙ্গ আলে, শতামার লহংসা র্রর্াদিশ শর্হই শতামাদর্ আেমর্ র্লরদর্ না; 

শর্ননা এই নগদর আমার অদনর্ প্রজা আদে। তাহাদত লতলন শদড় র্ৎসর অর্লিলত র্লরয়া তাহাদদর মদধ্য ঈশ্বদরর র্ার্য 

লর্ক্ষ্া লদদিন’(দপ্রলরত ১৮:৮-১১)। 

‘এইরূদপ দই র্ৎসর র্াি চলিি; তাহাদত এলর্য়া-লনর্াসী লযহূদী ও গ্রীর্ সর্দিই প্রভুর র্ার্য শুলনদত পাইি’ (দপ্রলরত 

১৯:১০)। 

এই আধু্লনর্ আদদািনগুলিদত এর্ই ধ্রদর্র র্লি প্রতযক্ষ্ র্লর, শযমন ঈশ্বর র্দরলেদিন প্রাচীন মন্ডিীদতেঃ 

• পলিত্র আত্মো ক্ষমতো প্রদোন েরকেন এিং শপ্ররণ েরকেন। 

আধু্লনর্ লস লপ এম-গুলির িক্ষ্র্ীয় দৃলিভঙ্গীগুলির এর্টি হদে ‘সাধ্ারর্ মানুদষর’ ভূলমর্া। শপর্াদারদদর প্রলর্ক্ষ্র্ 

শদওয়ার মদধ্যই ঈশ্বদরর র্াজ সীমার্ি নয়। পলরর্দত্তশ  আমরা িক্ষ্য র্লর সাধ্ারর্ শিাদর্রা পলর্ত্র আত্মা দ্বারা র্যর্হৃত হদে 

সুসমাচার র্ন্টন, অপদদর্তাদদর তাড়াদনা, শরাগী সুি র্রা এর্ং লর্ষযদদর ও মন্ডিীগুলির সংিযা রৃ্লির জনয। অলর্লক্ষ্ত 



শিাদর্রা প্রলতষ্ঠা র্রদে অদনর্ অদনর্ মন্ডিী, এই আদদািনগুলির দ্বারা। সমূ্পর্শ নতুন লর্শ্বাসীরা প্রর্িভাদর্ নতুন 

জায়গাগুলিদত সুসমাচার লনদয় যাদে। তারা হদে এর্ লর্স্ময়র্র ঈশ্বদরর আত্মা দ্বারা পূর্শ সাধ্ারর্ শিার্। 

• লিশ্বোসীরো ধোরোিোলিেভোকি প্রোর্থনো েরকেন এিং পরম লিশ্বোকসর প্রদ থণ েরকেন। 

শর্ান এর্জন র্দিদেন এর্টি লস লপ এম সর্শদা পুদরাভাদগ অর্িান র্দর, প্রািশনার উদদযাদগর দ্বারা। লস লপ এম-গুলি 

আদরা তর্লর্িযপ্রাপ্ত হয় প্রািশনার দ্বারা, শযন ‘প্রািশনার উদদযাগগুলি’ তাদদর এর্ং তাদদর মদধ্যর। এটা এই র্ারদর্, যিন 

আমরা প্রািশনা র্লর, ঈশ্বদরর র্াজ র্দরন, এর্ং লস লপ এম-গুলি হদে ঈশ্বদরর এর্টি র্াজ, মানুদষর র্াজ নয়। অলধ্র্ন্তু, 

প্রািশনা র্রা হদে যীশুর শমৌলির্ আজ্ঞা। সুতরাং প্রদতযর্ লর্ষয প্রািশনা র্রার প্রদয়াজনীয়তা অনুভর্ র্দর এর্ং প্রািশনার 

সংিযা রৃ্লি র্দর তার লনদজর (পুরুষ / মলহিা) জনয এর্ং শসই উদদযাদগর জনয, শস (পুরুষ / মলহিা) যার অংর্ী। 

• এই ল কযেরো অনে শিোেকদর সোকর্ শে আচরণ েকরন তো এেটি  লি োিী সোক্ষে। 

পৃলির্ীর চতুলদশ দর্ অদনর্ খ্রীলিয়ান এর্ং মন্ডিীগুলি র্ারীলরর্ শিদর্ আধ্যালত্মর্ লর্ষয় আিাদা র্দরদেন। খ্রীলিয়ানদদর 

লর্েু র্ািা, মদন হয় শর্র্িমাত্র আধ্যালত্মর্ লর্ষয়গুলির র্যাপাদরই উলদ্বগ্ন, যলদও তাাঁ রা তাাঁ দদর চালরলদদর্র মানুদষর র্ারীলরর্ 

চালহদাগুলিদর্ উদপক্ষ্া র্দরন। যা শহার্, লর্দষযরা এই আদদািনগুলিদত আজ্ঞার্হতার উপদর আদিার্পাত র্দরন। যার 

িিস্বরুপ তাাঁ রা আকুিভাদর্ শিার্দদর র্াদে ঈশ্বদরর ভাদিার্াসা প্রদর্শন র্দরন । ধ্মশর্াদের আজ্ঞার্হতা তাদদর 

প্রলতর্াসীদদর ভাদিার্াসার পি শদিায়। শসই শহতু, শিাদর্রা এর্ং মন্ডিীগুলি এই সমস্ত আদদািনগুলিদত কু্ষ্ধ্াতশ দর্ 

িাওয়ান, লর্ধ্র্া ও অনািদদর যত্ন শনন, এর্ং অলর্চাদরর লর্রুদি িড়াই র্দরন। র্াইদর্ি-অনুযায়ী লর্শ্বদর্শন, ধ্ালমশর্ এর্ং 

ধ্মশলনরদপক্ষ্ শিার্দদর প্রদভদ র্দর না। ঈশ্বর আমাদদর সর্ার জীর্ন ও সমাজগুলি সুসমাচার দ্বারা সালর্শর্ভাদর্ রুপান্তলরত 

শদিদত চান। 

• ল যেকদর সংিেো দ্রুতগলতকত িোড়কে। 

শপ্রলরতদদর র্াযশলর্র্রর্ীর শগাড়ার লদদর্র মন্ডিীর মত, এই আধু্লনর্ লস লপ এমগুলির দ্রুত সংিযা রৃ্লি হদে। এই গলতর 

লর্য়দংর্ আসদে আত্মার র্লির্ািী পদদক্ষ্প দ্বারা। এটা আদরা আসদে র্াইদর্দি উদেলিত লনয়দমর অনুসরর্ শিদর্। 

উদাহরর্স্বরুপ, উদদযাগগুলির সাদি যুিরা লর্শ্বাস র্দর শয ‘প্রদতযর্ লর্শ্বাসী এর্জন লর্ষযপ্রস্তুতর্ারর্’ (মলি ২৮:১৯)। 

এটা লর্ষয ততলর র্রদত চায় না, অে লর্েু শর্তনদভাগীদর্ র্াদ লদদয়। এই উদদযাগগুলিদত, লর্দষযরা, মন্ডিীগুলি এর্ং 

শনতারা লর্দিদেন শয তাাঁ দদর প্রধ্ান র্াজগুলির এর্টি হদে িিধ্ারর্, এর্ং তাাঁ রা এটা র্দরন যত তাড়াতালড় এর্ং যত 

 ন  ন সম্ভর্। 

• এই ল কযেরো ঈশ্বকরর আজ্ঞোিি িকেন। 

লর্দষযরা লস লপ এম-গুলিদত ধ্মশর্ােদর্ গুরুত্ব সহর্াদর গ্রহর্ র্রদেন। প্রদতযর্দর্ই প্রতযার্া র্রা হদে র্াদর্যর প্ররৃ্ত 

ভি হওয়ার। সর্দির অলধ্র্ার আদে প্রশ্ন সহদযাদগ এদর্ অনযদর্ প্রলতদ্বলিতায় আহ্বান র্রর্ারেঃ ‘আপলন র্াদর্য শসটি 

শর্ািায় শদলিদয়দেন’? লর্শ্বাসীরা সতর্শ  মদনাদযাগ শদন র্ার্য ের্র্ র্া অধ্যয়ন র্রদত, র্যলিগত র্া সমলিগত, 

উভয়ভাদর্ই। ঈশ্বর হদেন প্রধ্ান লর্ক্ষ্র্, তাাঁ র র্াদর্যর মাধ্যদম; এর্ং তাাঁ রা জাদনন শয তাাঁ রা দায়র্ি র্াদর্যর আজ্ঞার্হ 

হওয়ার জনয। 

• পলরিোরগুলি রক্ষো পোয়। 

শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ীদত শযমন, শযিাদন আমরা পলরর্ারগুলিদর্, র্হুলর্ধ্ পলরর্ারগুলিদর্ এর্ং র্াস্তলর্র্ই লর্েু 

সমাজদর্ও শদলি প্রভুর প্রলত লিরদত, আমরা শসই লজলনসই প্রতযক্ষ্ র্লর এই আদদািনগুলিদত। এই সমস্ত 

আদদািনগুলির মদধ্য শর্লর্রভাগই  টদে ঈশ্বদরর র্ার্য না পাওয়া শগাষ্ঠীগুলির মদধ্য, যা শর্র্ী সাম্প্রদালয়র্ হদত সহায়র্ 

হয় পািাতয সংসৃ্কলত শিদর্। এই সংসৃ্কলতগুলি, সঙ্কেগুলির মদধ্য লসিান্ত গৃহীত হয় পলরর্ারগুলি এর্ং / অির্া শগাষ্ঠীগুলির 

দ্বারা। এই সমস্ত আধু্লনর্ লস লপ এম গুলিদত আমরা প্রতযক্ষ্ র্লর এর্ই প্রর্াদরর শগাষ্ঠী লসিান্ত গ্রহর্। 

• িোধোদোন এিং লনেথোতন। 



এই আদদািনগুলি প্রায়ই  দটদে রুক্ষ্ িানগুলিদত, এর্ং িিস্বরুপ শসিাদন িক্ষ্যনীয় লনযশাতদনর প্রর্র্তা শদিা যাদে। 

দভশ াগযর্র্ত, র্িদনা র্িদনা শসই লনযশাতন আসদে, নতুন উদদযাগগুলির র্াযশযর্িাদপর র্যাপাদর প্রলতলষ্ঠত মন্ডিীগুলির 

অলভদযাদগর লভলত্তদত, যা তারা র্রদে ধ্মীয় অিলর্শ্বাসীদদর র্া সরর্াদরর শিদর্ লর্রূপ প্রভার্ এড়ার্ার জনয। প্রায়ই 

লনযশাতন আদস ধ্মীয় র্া সরর্ালর র্লিগুলি শিদর্, ঈশ্বদরর এই আদদািনগুলি র্ি র্দর শদওয়ার িদক্ষ্য। লর্ন্তু 

আদদািনগুলি এই লনযশাতনদর্ জয় র্দর শমষর্ার্দর্র রি এর্ং তাদদর সাদক্ষ্যর র্ার্য দ্বারা। শর্ান লর্েুর মূিয লদদত 

হয়, এর্ং এই আদদািনগুলিদত অদনর্ শিার্ শসই মূিয প্রদান র্দরন। 

• পলিত্র আত্মোয় এিং আনকে পূণথ ল যেগণ। 

র্াধ্াদান ও লনযশাতন সদত্ত্বও, আমরা আদদািনগুলির লদদর্ িক্ষ্য রালি, লর্শ্বাসীরা ভীষর্ আনদ পান, র্ারর্ তাাঁ রা গহন 

আাঁধ্ার শিদর্ আদিাদত এদসদেন। িিস্বরুপ, তাাঁ রা ভীষর্ অনুপ্রালর্ত হন তাাঁ দদর চারপাদর্র শিার্দদর সাদি সুসমাচার 

ভাগ র্দর লনদত। অদনর্ শক্ষ্দত্র, যারা লনযশাতন সহয র্দরদেন, র্দিদেন, তাাঁ রা উোস র্রদেন শয ঈশ্বর তাাঁ দদর শযাগয 

র্দি গর্না র্দরদেন তাাঁ র নাদমর জনয শের্ শভাগ র্রদত। 

• িোেে েলড়কয় পড়কে সমগ্র অঞ্চকির মকধে লদকয়। 

আমরা শপ্রলরত ১৯ অধ্যাদয়র শদলি শয সুসমাচার েলড়দয় পদড়দে এলর্য়ার সমগ্র শরামান প্রদদদর্ শর্র্িমাত্র ২ র্েদরর 

মদধ্য। শযটা মদন হয় অলর্শ্বাসয। আমরা শসই রর্ম সলেয় র্লি প্রতযক্ষ্ র্লর এই সমস্ত আদদািনগুলিদত। আক্ষ্লরর্ 

অদিশ, হাজার হাজার এমন লর্ িক্ষ্ িক্ষ্ মানুদষরা লর্লভন্ন অঞ্চিগুলিদত প্রিম র্াদরর জনয সুসমাচার শুনদে অতযন্ত র্ম 

র্েদরর মদধ্য, লর্ষযদদর সংিযা রৃ্লির প্রচন্ড প্রসাদরর র্ারদর্। 

• সুসমোচোর েলড়কয় পড়কে নতুন ভোযো এিং শদ গুলিকত। 

যলদ শর্ান আদদািন তার সামালজর্ এর্ং সাংসৃ্কলতর্ গঠন মানানসই না র্দর, শসটি র্যিশ হদর্। এটি শুরু হয় এর্টি 

জনদগাষ্ঠীর অভযন্তদর প্রিম শযাগাদযাদগর সাদি। র্লহরাগত র্যলি এর্জন র্ালন্তর পুরুষ র্া মলহিা অদিষর্ র্দরন, লযলন 

পদর মন্ডিীর প্রলতষ্ঠাতা হন। যলদ র্লহরাগত র্যলি মন্ডিীর প্রলতষ্ঠারা হন, র্াইদর শিদর্ শরালপত র্ােীয় র্ীজগুলি 

স্বাধ্ীনভাদর্ রৃ্লি শপদত পাদর। সুসমাচার িি ধ্ারন র্রদর্ শসই পদিই যা সহজাত ঐ সংসৃ্কলতর র্াদে, তিালপ শরালপত 

হদয়দে ধ্মশর্াদের সদঙ্গ। এইভাদর্, সুসমাচার আদরা দ্রুত েলড়দয় পড়দত পাদর। িক্ষ্য র্রুন, এই সমস্ত আদদািনগুলি 

সাধ্ারর্ত  দট িাদর্ এর্টি জনদগাষ্ঠী র্া জনসংিযার এর্টি অংদর্র মদধ্য। আর এর্টি শগাষ্ঠীর সাদি সমিয় সাধ্ন র্রদত 

সাধ্ারর্ত প্রদয়াজন হয় আদরা লর্ক্ষ্ার এর্ং র্ঙ্কর-সাংসৃ্কলতর্ দানপ্রাপ্ত মানুষদদর। শর্লর্রভাগ লস লপ এম-গুলিই আজর্াি 

 টদে ঈশ্বদরর র্ার্য না পাওয়া জনদগাষ্ঠীদদর মদধ্য। এটি আংলর্র্ভাদর্ এই র্ারদর্ই শয স্বদদর্ীয় আদদািনগুলি 

ভাদিাভাদর্ উলদত হয় শসই জায়গাগুলিদত, শযগুলি অনারৃ্ত হয়লন পূর্শ-দমাড়র্প্রাপ্ত পািাতয সুসমাচাদরর  র্াদে। 

এর্টি লস লপ এম-এর লর্েু সুদৃঢ় তর্লর্িয আদে। 

১) সদচতনতা, শয শেিিমোত্র ঈশ্বরই এেটি আকেোিন শুরু েরকত পোকরন। শসই সমদয়ই, লর্দষযরা র্াইদর্দির 

নীলত অনুসরর্ র্দর প্রািশনা, শরাপর্ এর্ং র্ীজগুলিদর্ জিদসচন র্রদত পাদরন, যা পি শদিাদত পাদর ‘দপ্রলরতদদর 

র্াযশযলর্র্রর্ী’র মত আদদািন  টাদত। 

২) খ্রীকের প্রকতেে অনুসোরী উৎসোলিত িন পুনরুৎপোদনেোরী ল যে িকত, শর্র্িমাত্র এর্জন ধ্মশান্তলরত র্যলি নন। 

৩) িোরিোর এিং প্রোতেলিে আজ্ঞোিিতোর দোয়িদ্ধতোর লনদ থনগুলি, েো ঈশ্বর প্রকতেে িেলিকে িকিন। অকনের 

েোকে ঈশ্বকরর সতেকে িস্তোন্তলরত েরো শপ্রদমর আত্মীয়তায়। এটা  দট এর্টি শোট দদির সাদি সলেয় অংর্গ্রহদর্র 

মাধ্যদম। 

• আধেোলত্মে পলরপক্কতোর জনে প্রকতেে ল যেই সুসলিত। এর মদধ্য যুি আদে অনুর্াদ এর্ং ধ্মশর্াে প্রদয়াদগর 

দক্ষ্তা, সমূ্পর্শ প্রািশনার জীর্ন, খ্রীদির রৃ্হৎ শদদহর এর্টি অংর্ লহসাদর্ জীর্নধ্ারর্ এর্ং লনযশাতন ও দূদভশ াদগর শক্ষ্দত্র 



সদত্তর প্রদান। এটি লর্শ্বাসীদদর র্াজ র্রদত সক্ষ্ম র্দর, শর্র্িমাত্র শভািা লহসাদর্ নয়, লর্ন্তু রাদজযর অগ্রগমদর্র 

জনয সলেয় প্রলতলনলধ্ লহসাদর্। 

• প্রকতেে ল যেকে এেটি দ থন শদওয়ো িকয়কে তোকদর আত্মীয়তোর শনটওয়োকেথ  শপ ৌঁেোকনোর জনে এিং 

পৃলর্িীর প্রোন্ত পেথেন্ত ঈশ্বকরর রোজে লিসৃ্তত েরোর জনে। অগ্রালধ্র্ার শদওয়া হদয়দে সর্দিদর্ অির্ারােন্ন 

িানগুলিদর্, এর্টি প্রলতশ্রুলত সহ প্রতযক্ষ্ র্রদত, শযন পৃলির্ীর প্রদতযদর্র সুসমাচাদরর শক্ষ্দত্র প্রদর্র্ালধ্র্ার িাদর্। 

লর্শ্বাসীরা লর্ক্ষ্া র্দর খ্রীদির শদদহদত অনযানযদদর সাদি ভৃতয এর্ং সহদযাগী লহসাদর্ র্াজ র্রদত, প্রদতযর্টি লর্ষদয়। 

• পুনগথঠিত মন্ডিীগুলি ল যেকদর সংিেো িৃলদ্ধর পদ্ধলতর অং  লিসোকি আেৃলত ধোরণ েকর।(এর্টি লস লপ এম 

আত্মার র্লি দ্বারা সদচি হয় ১) লর্ষযদদর, ২) মন্ডিীগুলির, ৩) শনতাদদর এর্ং ৪) আদদািনগুলির সীমাহীন সংিযা 

রৃ্লির জনয)। 

• লস লপ এম গুলি মন্ডিীর প্রজন্মগুলির সংিেো িৃলদ্ধর জনয আদদািনগুলির শুরু র্রর্ার ওপর আদিার্পাত র্দর। 

(প্রিম মন্ডিীগুলি, যা এর্টি শেনীর মদধ্য শুরু হদয়লেি, তা প্রিম প্রজদের মন্ডিীগুলি, যা লদ্বতীয় প্রজদের 

মন্ডিীগুলি শুরু র্দর, তা তৃতীয় প্রজদের মন্ডিীগুলি শুরু র্দর, যা পলরদর্দষ চতুিশ প্রজদের মন্ডিীগুলি শুরু র্দর 

শদয়, এর্ং এভাদর্ই চিদত িাদর্।) 

• শনতারা মূিেোয়ন েকরন এিং পলরিতথ ন েকরন েো িৃলদ্ধর জনে প্রকয়োজন। তোৌঁ রো লনলিত েকরন শেন প্রকতেেটি 

চলরকত্রর উপোদোন, জ্ঞোন, ল যে গঠকনর ননপুণে এিং িণথনোর দক্ষতো (১) িোইকিি সম্বন্ধীয় এিং (২) অনে 

প্রজন্মগুলির ল যেকদর অনুসরণ শেোগে িয়। এটার জনয সর্ লর্ষয় অলত সাধ্ারর্ রািা প্রদয়াজন। 

 

আমরা এিন প্রতযক্ষ্ র্রলে সুসমাচার অদনর্ িাদন েলড়দয় পড়দে, শযমন  দটলেি শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ী পুস্তদর্। 

আমরা ইো র্লর আমাদদর প্রজদের প্রদতযর্টি মানুষ এর্ং িাদনর মদধ্য এই  টনা প্রতযক্ষ্ র্রদত। 

  



এর্টি লস লপ এম-এর গলতলর্জ্ঞান – পুনগশঠদনর মন্ডিীগুলির দ্রুত শরাপন 
র্াটিশ স সাদজশ ন্ট17 18 দ্বারা লিলিত 

 

এই অধ্যাদয়র মূি নীলতগুলি সংগৃহীত হদয়দে, লচদন শত পূর্গশঠনর্ারী মন্ডিীগুলির দ্রুত শরাপদর্র অলভজ্ঞতা শিদর্। 

তারা পদর পলরক্ষ্ীত হদয়দেন অনুর্ীিন, শপর্াদারী লর্ক্ষ্া ও পরামর্শ প্রদাদনর দ্বারা, যারা এর্দর্াদর্াটিরও শর্র্ী শদদর্ 

পলরচযশযা র্দরন, শর্লর্রভাগই র্ারজ র্দরদেন ঈশ্বদরর র্ার্য না শপৌাঁোদনা জনদগাষ্ঠীগুলির মদধ্য। 

 

সমস্ত লর্ষযদদর অন্তভূশ ি র্রা 

 

আমাদদর জীর্দনর মূি উদদ্দর্য হদে ঈশ্বরদর্ শগৌরর্ প্রদান র্রা। আমরা এটা সর্দিদর্ ভািভাদর্র্রদত পালর, যিন 

আমরা তাাঁ দর্ লনলর্ড়ভাদর্ জানদত পালর এর্ং তাাঁ র শসর্া র্লর সর্দচদয় ঐর্ালন্তর্ভাদর্। ঈশ্বর চান শয প্রদতযর্ লর্ষয 

পলরচযশযা র্াদজ লনযুি হন। যারা শনতৃদত্বর র্রদান শপদয়দেন, যা লিলপর্ি আদে ইলিষীয় ৪:১১-১২ পদদ, তাাঁ রা অনযানয 

র্রপ্রাপ্ত জনদদর সুসলর্জ্ত র্রদর্ন পলরচযশযার র্াজ র্রর্ার জনয। প্রদতযর্ লর্শ্বাসীদদর এর্টি অনুপম র্রদান এর্ং আহ্বান 

আদে। তিালপ সর্াইদর্ লনযুি িার্দত হদর্ মহান আজ্ঞাদত জীর্ন ধ্ারন র্রদত (মলি ২২:৩৭-৪০) এর্ং মহৎ র্মশভার 

র্হন র্রদত (মলি ২৮:১৮-২০)। 

 

যলদ আমরা মহৎ র্মশভার শমদন চলি, আমরা পূনগশঠনর্ারী লর্ষযদদর ততলর র্রদত পারর্। র্ারর্ লর্ষয ততলরর পিলতর 

এর্টি অংর্ হদে “আলম (খ্রীি) যা আজ্ঞা র্দরলে তার প্রদতযর্টি তাদদর শমদন চিার লর্ক্ষ্াদান” এর্ং র্মশভার লনদজই 

শসই আজ্ঞাগুলির এর্টি। সুতরাং সংজ্ঞা দ্বারা প্রদতযর্ লর্শ্বাসীই লনযুি হদর্ পুনগশঠনর্ারী লর্ষযদদর ততলরর জনয। এটি 

এর্টি শোট ধ্াপ যার শিদর্ পূনগশঠনর্ারী আধ্যালত্মর্ সমাজগুলি (মন্ডিীগুলি) শুরু হদর্। র্ারর্ আমরা এর্টি আধ্যালত্মর্ 

সম্প্রদায় চাই অনযানয সর্ আজ্ঞাগুলি শমদন চির্ার জনয। পুনগশঠনর্ারী মন্ডিীগুলিদত পলরর্ত হদর্। 

 

ঈশ্বর আমাদদর মদধ্য লর্েু লজলনস লসি র্রদত চানেঃ আমাদদর খ্রীদির মূলত্তশ র অনুরূদপ র্রদত চান। লতলন আমাদদর মদধ্য 

লদদয় লর্েু লজলনস সম্পাদন র্রদত চানেঃ প্রদতযর্দর্ আর্ী শ্ াদদর দ্বারা লনজ নাদমর শগৌরর্ আনয়ন র্রদত চান। আমাদদর 

আহ্বান র্রা হদয়দে অলর্শ্বাসীদদর আর্ী শ্ াদদর জনয, তাাঁ র অনুগ্রহও র্রুর্ার প্রামালর্র্ সাক্ষ্ী হওয়ার জনয। আমাদদর 

আহ্বান র্রা হদয়দে সহলর্শ্বাসীদদর আর্ীর্শাদ দাদনর জনয, তাদদর উৎসাহদান, জুলড়দারী এর্ং সুসলর্জ্তর্রর্ দ্বারা। 

 

পুনগশঠদনর শযাগয হওয়া 

 

আমরা সর্সময় িক্ষ্য রাির্ আমাদদর চলরত্র, লর্শ্বাস, আত্মার িি এর্ং র্াধ্যতায় রৃ্লি শপদত। লর্ষযদত্বর এই রৃ্লি আমাদদর 

এমন লর্েুদত রূপান্তর র্দর যা পূনগশঠদনর শযাগয। ঈশ্বর চান না সাধ্ারন শিাদর্র সংিযা রৃ্লি র্রদত। সুতরাং প্রদতযর্ 

লর্ষযদর্ লনদজদদর মূিযায়ন র্রর্ার জনয সময় র্াটাদনা প্রদয়াজন এর্ং শযমন প্রদয়াজন অনুতাপ র্রর্ার। আমরা র্িদনা 

সন্তুি িার্দর্া না আমাদদর লপ্রপক্কতার, শপ্রদমর ও লর্শ্বাদসর উচ্চতার উপর, শয পযশযন্ত আমাদদর ইলতমদধ্যই এদনদেন। 

আমরা সর্সময় অর্র্যই িক্ষ্য রাির্ আদরা পূর্শমাত্রায় প্রভুদর্, আমাদদর ঈশ্বরদর্ ভাির্াসদত, আমাদদর সমস্ত হৃদয়, 

 
17 সংর্লিত হদয়দে এর্টি প্রর্ি শিদর্ যা আসদি প্রর্ালর্ত হদয়লেি লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস-এর শম-জুন ২০১৭ সংস্করদর্, www.missionfrontiers.org; পৃষ্ঠা ২৯-৩৫। 
18 ডেঃ র্াটিশ স সারদজন্ট পলরচযশা র্দরদেন ঈশ্বদরর র্ার্য অপ্রাপ্ত, অলনযুি জনদগাষ্ঠীগুলির মদধ্য, উচ্চপদি শনতৃত্ব দিগুলির মদধ্য, যার মদধ্য আদে ইন্টারনযার্নাি 

লমর্ন শর্াডশ  এর্ং ই লি পাটশ নাসশ-এর মত প্রলতষ্ঠান, পরামর্শদাতা লহসাদর্ অদনর্ প্রলতষ্ঠান, এর্ং মন্ডিী ও গীজশ া িাপদনর প্রলর্ক্ষ্র্ লহসাদর্ ১০০টির ও শর্র্ী শদর্গুলিদত। 

এিনর্ার লদনগুলিদত লতলন প্রািলমর্ভাদর্ প্রলর্ক্ষ্ন শদন সংিযা-রৃ্লির্ারী পলরচযশযা দিগুলিদর্ এর্ং শপর্াদারী লর্ক্ষ্া শদন তাদদর, যাদদর লতলন পূদর্শ প্রলর্ক্ষ্ন লদদয়লেদিন। 



মন, আত্মা এর্ং র্লি লদদয়। এর্ং আদরা শর্লর্ র্দর, আমাদদর প্রলতর্াসীদদর আমাদদর মত র্দর ভাির্াসদর্া। এর্টা 

রাস্তায় আমরা এটা অনুসরর্ র্রদত পালর, শসটা হদে আধ্যালত্মর্ সম্প্রদায় গদড় শতািা “দ্বদ্বত দায়র্িতা”-র শযাগাদনর 

জনয। শসটা হদে প্রভুদর্ মানয র্রর্ার দায়র্িতা, এর্ং আমরা যা শপদয়লে তা অনযদদর সাদি ভাগ র্দর শনওয়ার 

দায়র্িতা। 

 

ঈশ্বদরর আধ্যালত্মর্ সঞ্চয় পালিশর্ সঞ্চদয়র শিদর্ আিাদা। তাাঁ র আধ্যালত্মর্ সঞ্চয় লনভশ র র্দর এর্জদনর যা আদে তা লদদয় 

শদওয়ার ওপর। ঈশ্বর তাাঁ র লর্ষয় আমাদদর র্াদে অদনর্ লর্েু প্রর্ার্ র্দরন যিন আমরা লর্শ্বস্তভাদর্ অদনযর সাদি ভাগ 

র্দর লনই, যা ইলতমদধ্যই আমরা তাাঁ র সম্বদি শজদনলে। লতলন আমাদদর র্াদে আদরা পলরষ্কারভাদর্ র্দিন, যিন আমরা 

মানয র্লর যা লতলন ইলতমদধ্যই র্দিদেন। 

 

তারপর লর্ এমন সর্দচদয় লপ্রয় লজলনস, যা আমরা এদর্ অদনযর জনয র্রদত পালর? এটা হদে এর্ অনযদর্ দায়র্ি র্রা, 

যা আমরা প্রভুর র্াে শিদর্ লর্দিলে এর্ং অদনযর সাদি ভাগ র্দর লনলে, তার মানযতার জনয। এটা তর্ধ্র্রর্ নয়, লর্ন্তু 

ভাির্াসা। আমরা এটা র্রর্, যলদ আমরা এদর্ অদনযর সর্দচদয় ভাদিা র্রদত চাই। যলদ আমরা সদ শ্ াত্তম আধ্যালত্মর্ 

আর্ী শ্ াদ, অন্তদৃশলি, লনলর্ড় অন্তরঙ্গতা চাই আমাদদর লপতার সাদি। 

 

এটা অদনর্ ভাদর্ই র্রা যায়, লর্ন্তু সরিতমই হদে আমার লপ্রয়। এটা প্রদতযর্র্ার  দট এর্টি শোট দদির র্াইদর্ি 

আদিাচনা ও প্রািশনার পদর। প্রদতযর্ লর্ষয দদির অনযদদর র্দিন এর্টি লনলদশ ি লর্ষয়, যা প্রভু তাদর্ (পুরুষ / নারী) 

র্রদত র্দিদেন। এর্ং তারা লর্ষয়টি তাদদর সাদি ভাগ র্দর শনয় যাদদর তারা র্িদত চায়। শসই শিার্ / শিার্গুলি, 

যাদদর সাদি তারা লর্ষয়টি ভাগ র্দর শনয়; শস এর্জন অলর্শ্বাসীও হদত পাদর। যলদ তাই হয়, র্দিাপর্িন হদত হদর্ 

প্রার্-সুসমাচার লর্ষয়র্ র্া সুসমাচার লর্ষয়র্ ধ্রদনর। অির্া র্যলিটি হদত পাদর এর্জন লর্শ্বাসী। শসদক্ষ্দত্র, িক্ষ্য হদর্ 

উৎসালহত র্া সুসলর্জ্ত র্রা। পদরর র্ার যিন দিটি লমলিত হদর্, প্রদতযর্ শিার্ অনযদদর সাদি ভাগ র্দর শনদর্ লর্ভাদর্ 

তারা র্াধ্য হদত শচিা র্দরলেি, প্রভু তাদদর যা শসই লর্ষয়গুলিদত। শযরর্ম পলরদর্দর্ সমস্ত দিটিদর্ই দায়র্ি র্রা 

যাদর্। তারা র্দি লর্ভাদর্ তারা ঈশ্বদরর র্ার্য প্রদয়াগ র্দরলেি তাদদর লনদজদদর জীর্দন এর্ং লর্ভাদর্ তারা লনদজদদর 

অন্তদৃশলিগুলি সঞ্চালরত র্দরলেি অনযদদর র্াদে। এটাই প্রদতযর্ লর্ষযদর্ সর্সময় লনযুি শরদিলেি জারাদনা শিার্দদর 

র্াদে শপৌাঁোদত র্া লর্ষয ও লর্শ্বাসীদদর র্া উভয়দর্ই সাহাযয র্রদত। 

 

শনতৃদত্বর পুনলর্শদর্চনা র্রা 

 

পলরচযশা শুধু্মাত্র খ্রীদিদত পলরপক্কদদর জনয নয়, লর্ন্তু সর্দির জনয, যারা তাাঁ দর্ অনুসরর্ র্দর। সুতরাং র্াদর্যর লর্েু 

অদিশ আমরা সর্দি শনতা। মন্ডিীদত, আমরা প্রায়ই এমন জনদদর শনতা মদন র্লর যারা লনলদশ ি র্রদান-সহ শসর্ার্াজ 

র্রদেন। র্স্তুত যাদদর তালির্াভুি র্রা হদয়দে ইলিষীয় ৪:১১-১২ পদদ (প্রচারদর্রা, ভার্র্াদীরা, সুসমাচার প্রচারদর্রা, 

পািদর্রা ও লর্ক্ষ্দর্রা) র্া মন্ডিীর উচ্চ পদালধ্র্ারীরা (উচ্চপদি খ্রীলিয় যাজদর্রা / পািদর্রা, প্রাচীদনরা  র্া 

লডর্দনরা)। আমরা শভদর্ িালর্ মন্ডিীর শনতারা লর্র্দপরা লনলিতভাদর্ পলরপক্ক লর্শ্বাসী। শয সমস্ত ধ্রদনর শনতাদদর 

লর্ষদয় সদর্মাত্র র্িা হদয়দে তাদদর জনয এটা সতয। যা শহার্, ঈশ্বর প্রদতযর্ লর্শ্বাসীদর্ র্তৃশ দত্বর অলধ্র্ার লদদয়দেন। 

এর্জন গরীর্, অলর্লক্ষ্ত গৃহর্ধূ্ উন্নয়নর্ীি জগদত তার লনদজর সন্তানদদর ও প্রলতদর্র্ীদদর পলরচািনা র্রদত পাদরন। 

এই ধ্রদনর “দনতৃত্ব” লর্রাট তর্লর্িয দালর্ র্দর আজদর্র লদদন ঈশ্বদরর রাদজয। ধ্মশর্াে আমাদদর প্রিালর্রুি এর্ং সাদি 

সাদি প্রিালসি শনতৃদত্বর গুরুত্ব প্রতযক্ষ্ র্রায়। উদাহরদর্র জনয লিলপর্ি র্রুন, আজ্ঞাটি হদে মন্ডিীর শনতা “অর্র্যই 



লনদজর পলরর্ারদর্ ভািভাদর্ পলরচািনা র্রদর্ এর্ং শদিদর্ শয তার সন্তাদনরা তাদর্ যদিাপযুি েিার সাদি মানয 

র্রদে” (১ম লতমিীয় ৩:২-৫ পদ)। 

 

এই ধ্রদনর শনতৃদত্বর লর্ষদয় আলম লচন্তা র্লর, এর্টি মা হাাঁ দসর েলর্ র্যর্হার র্রর্ার, শয তার োনাদদর শনতৃত্ব লদদে। 

যিন তারা সুরৃ্ঙ্খিভাদর্ শহাঁ দট র্া সাাঁ তার শর্দট যায়, প্রিম হাাঁ দসর োনাটিই মা হাাঁ সদর্ অনুসরর্ র্দর। অনযানয হাাঁ দসর 

োনাদদর প্রদতযদর্ শসই পদি তাদদর ঠির্ সামদনরটিদর্ অনুসরর্ র্দর। এইভাদর্ এর্টি হাাঁ দসর োনাদর্ শনতৃত্ব লদদত, 

র্াউদর্ পলরপক্ক হাাঁ স হদত হয় না। এর্টিদর্ শুধু্মাত্র অনয হাাঁ সোনার ঠির্ এর্ পা আদগ িার্দত হয়। 

 

এই েলর্ অনুযায়ী, শনতাদদর এর্জনই শনতা হন – লতলন যীশু। আমাদদর র্ার্ী সর্দি শর্র্িমাত্র হাাঁ দসর োনা। আমাদদর 

মদধ্য শর্উই পুদরাপুলর পলরপক্ক নই (পূর্শ মাদপর খ্রীদির অর্যদর্র র্াদে)। আমরা সর্াই অগ্রগমদনর পদি। যা শহার্, এটা 

আমাদদর অর্যাহলত শদয় না ঈশ্বদরর আহ্বাদন সাড়া লদদয় তাদদর শনতৃত্ব লদদত, যাদদরদর্ আমরা শনতৃত্ব লদদত পালর। 

আমাদদর আহ্বান র্রা হদয়দে, ঈশ্বর আমাদদর শয সমস্ত সুদযাগ লদদয়দেন তার শর্লর্রভাগই সদ র্যর্হার র্রদত। 

 

নতুন লর্শ্বাসীদদর গদড় উঠদত সাহাযয র্রা 

 

উৎরৃ্ি তদ্বত দায়র্িতার লনদর্শন আমরা লর্ভাদর্ শুরু র্রদত পালর, প্রদতযর্টি লর্ষযদর্ শনতৃত্ব অন্তভূশ ি র্দর? এটা 

শুরু হয় নতুন লর্শ্বাসীদদর সদঙ্গ সদঙ্গ পি-লনদদশ দর্র মাধ্যদম, তাদদর লনদজদদর র্িুদদর ও পলরর্ারদর্ ঈশ্বদরর র্ার্য 

শর্িাদত। যত তাড়াতালড় এর্জন অনুতাপ র্রদত ও যীশুদর্ অনুসরর্ র্রদত লসিান্ত শনয়, আলম তাদদর র্লি, “এটি 

এর্টি লর্রাট আর্ী শ্ াদদর লর্ষয় যীশুর সাদি সম্পর্শ যুি হওয়ার জনয অনযদদর লনদয় আসা। এর্টি মহান আর্ী শ্ াদ হদে 

অনযানযদদর সুসলর্জ্ত র্রা, নতুন আধ্যালত্মর্ সম্প্রদায়গুলিদর্ শুরু র্রদত। এিুলন আলম আপনাদদর সাহাযয র্রদত চাই 

এর্টি আর্ী শ্ াদ পাওয়ার জনয, এর্টি মহান আর্ী শ্ াদ, এর্ং সদ শ্ াত্তম আর্ী শ্ াদ”। 

 

আলম তারপর তাাঁ দদরদর্ র্লি ১০০ জন শিাদর্র তালির্া র্ানাদত, যাদদর সাদি তাাঁ রা যীশু সম্বিীয় সুসমাচার ভাগ র্দর 

লনদত চান। আলম তাদদরদর্ র্লি পাাঁ চ জনদর্ শর্দে লনদত, তৎক্ষ্র্াৎ যাদদরদর্ তারা যীশুর র্িা র্িদত পারদর্। আলম 

তাদদর লর্ক্ষ্া লদই এর্টি মানানসই পদির, সুসমাচারদর্ ভাগ র্দর লনদত তাদদর ধ্ারাদত। আলম পদর তাদদর পাাঁ চর্ার 

অনুর্ীিন র্রাই। প্রদতযর্র্ারই তারা ভান র্দর, তাদদর তালির্ার পাাঁ চ জদনর মদধ্য এর্ জদনর সাদি তাাঁ রা ভাগ র্দর 

লনদে। আলম শসইরর্মই র্রতাম, তাদদর প্রস্তুত র্রদত, তাদদর সাক্ষ্য ভাগ র্দর লনদত ও অনুর্ীিন র্রদত। এই 

প্রলেয়ার জনয র্মপদক্ষ্ দই  ন্টা িাগদতা, লর্ন্তু সময়টা সুিিদায়ী হত। আলম যিন শর্ষ র্রতাম, আলম তাদদর জনয 

এর্টি সময় লনলদশ ি র্রতাম, আমার সাদি আর্ার সাক্ষ্াৎ র্রর্ার জনয। তারপর আলম তাদদর র্াইদর পাঠাতাম, তাদদর 

লর্শ্বাস ভাগ র্দর লনদত। আলম তাদদর র্লি লর্ র্রদত হদর্ যলদ পাাঁ চটি শিাদর্র মদধ্য শর্ান এর্জন, যাদদর সাদি তারা 

লর্শ্বাস ভাগ র্দর লনদয়দে, লসিান্ত শনয় প্রভুদর্ অনুসরর্ র্রর্ার। তারা শসই প্রলেয়াই অনুসরর্ র্রদর্ যা আলম তাদদর 

সাদি র্লর। প্রায়ই, এর্ র্া আদরা শিার্ িিস্বরূপ প্রভুর র্াদে আদসন। র্িদনা র্িদনা এর্টি নতুন আধ্যালত্মর্ সম্প্রদায় 

(মন্ডিী) জে শনয় িুর্ তাড়াতালড়। 

 

যিন আলম তাদদর সাদি পুনরায় শদিা র্রতাম, আলম অনুসরর্ র্রতাম তদ্বত দায়র্িতার আদর্শটি। যলদ না তাাঁ রা পাাঁ চ 

জন মানুদষর সাদি ভাগ র্দর লনত এর্ং আদিাচনা চালিদয় শযত শর্ান এর্জদনর সদঙ্গ, শয স্পিভাদর্ সাড়া লদদয়দে। 

আমরা এর্ই লর্ষয় পুনরাদিাচনা র্লর এর্ং লনলিত র্লর তারা ভাদিাভাদর্ প্রস্তুত। এটা তাদদর আধ্যালত্মর্ জীর্ন ধ্ারা 

গঠন র্দর শদয়। আদরা দালয়ত্ব এর্ং শনতৃত্ব, যারা লর্শ্বস্ত, তাদদরদর্ শদওয়া হয়। এটা শুরু হয় শোট র্াজগুলির মাধ্যদম, 



যা তারা ইলতমদধ্যই অনুর্ীিন র্দরদে। শোট ধ্াপগুলির গুরুত্বপূর্শ এই প্রলেয়াদত। এই পি সর্ শিদর্ সহজভাদর্ 

অনুর্ীিন র্রা যায় শোট দদির আর্াদর। সুতরাং যলদ আপলন এর্টি রৃ্হত্তর মন্ডিীর অংর্, আপলন এই সমস্ত দায়র্িতার 

নমুনা প্রদর্শন র্রদত পাদরন রৃ্হৎ শগাষ্ঠীর  সভাগুলির এর্টি অংর্ লহসাদর্। 

 

আত্মদভাজদনর জনয সুসলর্জ্ত হওয়া 

 

প্রদতযর্টি নতুন লর্ষয অর্র্যই সুসলর্জ্ত হদর্ন আলত্মর্ভাদর্ লনদজদদর শভাজন র্রাদত অনূযন চারটি লর্ষদয়। এগুলি হি 

ধ্মশর্াে, প্রািশনা, মান্ডিীর্ জীর্ন এর্ং লনযশাতন ও শের্দভাগ। এগুলি হদে মূি রাস্তাগুলির র্দয়র্টি, যার দ্বারা ঈশ্বর 

আমাদদর পলরপক্ক র্দরন। 

 

আমরা চাই লর্শ্বাসীরা লর্িুর্ তজশ মা র্রদত এর্ং ধ্মশর্াে সঠির্ভাদর্ র্যর্হার র্রদত। এটা িুর্ই সহজভাদর্  দট শয শর্ান 

ধ্মশর্াে অধ্যয়দন র্যর্হার র্রা প্রদশ্নর সালরর লর্ক্ষ্াদাদনর মাধ্যদম। এর অন্তভূশ ি প্রশ্নগুলি তাদদর অনুভর্ র্রদত সাহাযয 

র্রর্ার, অনুর্াদ ও প্রদয়াগ র্রর্ার জনয। অদনর্ সাজাদনা প্রশ্নগুলিদর্ র্যর্হার র্রদত পারা যায় এই পদি। শর্ানগুলি 

র্যর্হার র্রা হদর্ তা লনভশ র র্দর লর্শ্বাসীদদর র্য়স, লর্ক্ষ্া এর্ং আধ্যালত্মর্ পলরপক্কতার উপর। ধ্মশর্াদের এর্টি অংর্ 

পড়ার পর র্া শর্ানার পর প্রদতযর্ লর্শ্বাসী অর্র্যই লতনটি লজলনস র্রদত পারদর্। তারা অর্র্যই র্িদত পারদর্ এটা লর্ 

র্িদে, এর মাদন লর্ এর্ং লর্ভাদর্ এটি তারা (পুরুষ / নারী) র্যর্হার র্রদত পারদর্। এই র্াড়লত সমদয় তারা উন্নত হদত 

পারদর্। এই লর্ষয়টি এর্টি লনদর্শন িাপন র্রদর্, তারা ধ্মশর্ােদর্ লর্ দৃলিদত শদিদে এর্ং সাড়া লদদে তার জনয। 

 

প্রািশনা হদে আদরর্টি প্রধ্ান অে, খ্রীদির পেদ মত আমাদদর গদড় তুিদত ঈশ্বর যা র্যর্হার র্দরন। প্রািশনার মাধ্যদম 

আমরা প্রভুর সাদি র্িা র্লি এর্ং তাাঁ র হৃদয় ও মন শিদর্ শুলন। আমরা লর্শ্বাসী ও অলর্শ্বাসীদদর, উভদয়রই পলরচযশযা 

র্লর। প্রািশনা হদে লর্ক্ষ্াদাদনর এর্ং ঈশ্বদরর র্ার্য প্রচাদরর অে। র্াস্তলর্র্, অলর্শ্বাসীদদর জনয তাদদর উপলিলতদত প্রািশনা 

র্রা হদত পাদর। সর্দচদয় শসরা ঈশ্বদরর র্ার্য প্রচার সম্বিীয় অেগুলির এর্টি। আমরা এটা র্যর্হার র্রদত পালর আদরা 

শর্লর্ র্দর, যা আমরা র্দর িালর্ তা শিদর্ এর্জন নতুন লর্শ্বাসীদর্ প্রািশনা শর্িার্ার সদ শ্ াত্তম পন্থা হদে উদাহরর্ 

সহদযাদগ প্রািশনা সম্বিীয় র্াইদর্দির লর্ক্ষ্ার অধ্যয়ন-এর দ্বারা র্িীয়ান র্দর। 

 

মণ্ডিী হদে খ্রীদির শদহ। র্াইদর্ি লর্ক্ষ্া শদয় শয খ্রীদির শদদহর সদসযদদর আদে নানালর্ধ্ গুর্ এর্ং ক্ষ্মতা। শদিুন 

ইলিষীয় ৪; ১ম র্লরন্থীয় ১২; শরামীয় ১২ এর্ং ১ম লপতর ৪)। এইগুলি র্াজ র্দর এর্দত্র শদহ গদড় তুিদত এর্ং তাদর্ 

পলরপক্কতা লদদত। এই ধ্ারনা র্লির্ািী হয় নতুন লনয়দমর লর্লভন্ন অংর্ দ্বারা। ধ্মশর্াে আমাদদর পঞ্চার্র্াদররও শর্লর্ র্দি 

এর্ অদনযর জনয লর্েু র্রদত। আমাদদর রৃ্লি শপদত এদর্ অনযদর্ দরর্ার। 

 

লনযশাতন ও শের্দভাগ আধ্যালত্মর্ রৃ্লি ও  টাদত পাদর। র্াইদর্ি র্দি শয “আর যত শিার্ ভলিভাদর্ খ্রীি যীশুদত 

জীর্ন ধ্ারন র্লরদত ইো র্দর, শসই সর্দির প্রলত তাড়না  টিদর্” (২য় লতমিীয় ৩:১২)। আমরা জালন আমাদদর এর্জন 

র্ত্রু আদে, শয লর্লভন্ন ভাদর্ আমাদদর র্াধ্া শদয়, যিন আমরা প্রভুদর্ অনুসরর্ র্লর। নতুন লর্শ্বাসীদদর শর্াঝা দরর্ার 

ঈশ্বর লর্ভাদর্ লনযশাতন ও শেদর্র মদধ্য লদদয় র্াজ র্দরন। লতলন এটি র্যর্হার র্দরন আমাদদর চলরত্রদর্ লনিুাঁত র্রদত, 

আমাদদর লর্শ্বাস প্রমার্ র্রদত, পলরচযশযার জনয আমাদদর সুসলর্জ্ত র্রদত, এর্ং এর্টি সাক্ষ্য শযাগান লদদত। পূদর্শ জানা 

সদত্ত্বও এটা  টা, লনরুৎসাহ এড়াদত সাহাযয র্রদত পাদর। এটা আমাদদর সাহাযয র্রদত পাদর এই সুদযাগগুলির 

অলধ্র্াংর্দর্ র্যর্হার র্রদত, তাদদর অপর্যয় না র্দর র্া ক্ষ্ীর্ভাদর্ উত্তর লদদয়। 

 



এর্জন লর্শ্বাসী, লযলন এই লর্ষয়গুলি শর্াদঝন এর্ং প্রদয়াগ র্দরন তদ্বত দায়র্িতা সহ, লতলন ভািভাদর্ সুসলর্জ্ত। তাাঁ রা 

নতুন মন্ডিীগুলির এর্টি সমূ্পর্শ উদদযাগ শুরু র্দরন, যলদও র্া লর্েু লজলনস তাদদর পৃির্ র্দর তাদদর আধ্যালত্মর্ 

সম্প্রদায় শিদর্। তাদদর পলর্ত্র আত্মার ক্ষ্মতা আদে এর্ং ধ্মশর্াদে প্রদর্র্ালধ্র্ার আদে। শসটা এর্ং এই সমস্ত প্রািলমর্ 

দক্ষ্তাগুলি তাদদর এলগদয় লনদয় পলরপক্কতার লদদর্ এর্ং তাদদর সুসলর্জ্ত র্দর অনযদদর সাদি আনদত। এই প্রর্াদরর 

উদদযাগদর্ িামাদনা র্ঠিন। 

 

প্রলর্ক্ষ্র্ চদের র্যর্হার 

 

শযমন লর্শ্বাসীরা এই সমস্ত শক্ষ্দত্র লনদজদদর দক্ষ্তায় রৃ্লি পায়, আমরা অর্র্যই তাদদর রু্ঝদত সাহাযয র্রর্ প্রলর্ক্ষ্র্ 

চদের ধ্াপগুলিদর্। এটি তাদদর পি শদিাদর্ যিন তারা নতুন লর্শ্বাসীদদর র্া মন্ডিীগুলির সাদি র্াজ শুরু র্রদর্। এটি 

তাদদর জানদত সাহাযয র্রদর্ র্িনও লর্ভাদর্ আদর্শ শিদর্ গমদনর, সহদযালগতার, পযশদর্ক্ষ্দনর ও শিদম যাওয়ার 

র্াজ র্রদত হদর্। এটি হদে এর্টি সহজাত প্রলেয়া, যার দ্বারা তাাঁ রা অনযদদর রৃ্লি শপদত সাহাযয র্রদত পাদর, 

র্যলিগতভাদর্ এর্ং এর্টি দি লহসাদর্। 

 

আলম এই প্রলেয়ার তুিনা র্লর, এর্টি লর্শুদর্ সাইদর্ি চড়া শর্িাদনার সাদি। লর্শুর পদক্ষ্ সাইদর্ি চড়া শর্ির্ার 

প্রিম ধ্াপ হদে অনয র্াউদর্ সাইদর্ি চড়দত শদিা। এটি এর্টি মুহুত্তশ  শনয়, লর্ন্তু এটি এর্টি অনুর্রনীয় র্যলিদর্ 

শদিায়। লর্ষয ততরী র্রদত র্া মন্ডিী িাপন র্রদত, এটি হদত পাদর শসই মত এর্টি অলত প্রার্র্ন্ত প্রলেয়া। লর্ন্তু 

অনুর্রর্ীয় র্যলিটি র্ত ভাদিা শসটা লর্ষয় নয়। শুধু্মাত্র অনুর্রর্ র্াউদর্ র্িদনা সাইদর্ি চড়া লর্িাদত পাদর না। 

লর্ক্ষ্ািী অর্র্যই লসদটর ওপর র্সদর্ এর্ং লনদজদদর জনয পযাদডি র্রদত শুরু র্রদর্। এটাই আমাদদর লদ্বতীয় ধ্াদপ 

লনদয় আদস। 

 

প্রািলমর্ লর্ক্ষ্ািীদদর আমাদদর অলর্িদম্ব সাহাযয র্রা দরর্ার। এর মাদন লর্ক্ষ্ািীরা হদে “লসদটর উপদর” এর্ং আমরা 

তাদদর ধ্দর শরদিলে। তাাঁ রা আমাদদর োড়া এটা র্রদত পাদর না। লর্ন্তু প্রিম মুহুত্তশ গুলি শিদর্, আমরা শচিা র্লর আমাদদর 

ওপর তাদদর লনভশ রতা র্মাদত। যিনই আমাদদর মদন হয় তারা হয়ত লনদজদদর ভারসাময ও গলতদর্গ র্জায় রািদত 

পারদর্, আমরা তাদদর শেদড় লদই। আমরা অর্র্যই চাই শয তারা পদড় যার্, শর্ননা যিন তারা লর্িদে, এটা প্রায়ই  টদত 

পাদর। তাদদর পতদনর জনয আমাদদর ভদয়র র্ারদর্ তাদদর শেদড় শদর্ না, তা র্িনই হদত পাদর না। শসটি লর্ক্ষ্র্ 

প্রলেয়ার অংর্। লর্ক্ষ্ার এই পযশায়টি এর্টু শর্র্ী দী শ, প্রদর্শনীর পযশায় শিদর্, লর্ন্তু তরু্ও যতটা সম্ভর্ শোট রািদত হদর্। 

মন্ডিী িাপন প্রলেয়াদত আলম প্রায় লতন মাদসর মদধ্য এই পযশায় অলতেম র্রদত চাই। শসই সমদয় আলম “োয়া 

পরামর্শদাতা”। আলম এর্ার্ী সাক্ষ্াৎ র্লর নতুন মন্ডিী সহজাত শনতাদদর এর্ং গঠনর্ারীর সদঙ্গ, তারা লর্ র্রদর্ যিন 

সমস্ত দি এর্সদঙ্গ লমলিত হদর্। এই সমদয় আলম আত্ম-দভাজন দক্ষ্তার লর্ষয় র্লি, যা আদগ উদেি র্রা হদয়দে। 

 

সাহাযয র্রার পর আলম িক্ষ্য রালি। এই পর্শটি শর্লর্ িম্বা, প্রায়ই অদনর্ র্ের সময় শনয়। লর্ন্তু এটা  দট লর্রাট র্যর্ধ্াদন 

এর্ং র্দাচ। এর্জন র্যলি এর্ই সমদয় অদনর্গুলি মন্ডিীদর্ পযশদর্ক্ষ্ন র্রদত পাদর। নতুন লনয়দম আমরা প্রচারর্ 

শপৌিদর্ শদলি এই ধ্ারা র্যর্হার র্রদত। লতলন নতুন মণ্ডিীদত উদাহরর্স্বরুপ হদয়দেন এর্ং সাহাযয র্দরদেন, যিন 

শর্ান র্হদর লতলন প্রিম প্রদর্র্ র্দরদেন। এটি লেি এর্টি অতযন্ত সংলক্ষ্প্ত প্রলেয়া সমস্ত মন্ডিীগুলিদত, র্লরন্থীয় 

(আঠাদরা মাস) এর্ং ইলিষীয় (লতন র্ের)। পযশদর্ক্ষ্দনর ধ্াপটি, যা শহার্, অদনর্ র্ের টিদর্ লেি। লতলন পলরদর্শন 

র্দরলেদিন, সহর্মীদদর পাঠিদয়লেদিন লর্ষয়গুলির উপদর লনয়ন্ত্রন রািদত, এর্ং লচঠি লিদিলেদিন। লতলন লনলিত 

র্দরলেদিন মন্ডিীগুলি অনুর্ীিন র্রদে, যা তারা শপদয়দে। 



 

এর্র্ার যিন প্রািলমর্ দক্ষ্তাগুলি রপ্ত হদয় যায়, তিন পরামর্শদাতার চদি যাওয়ার সময় হয়। এর্জন লর্ক্ষ্াগুরু র্িদনা 

সর্সময় িক্ষ্য রািদত পাদরন না, যিন শর্ান এর্জন সাইদর্ি চািাদে। এটা র্াস্তর্সম্মত র্া সহায়র্ নয়, এর্ং এটা 

আদরাহীদর্ লর্ড়লম্বত র্রদর্। আধ্যালত্মর্ লর্ক্ষ্ার র্যাপাদর শসটা এর্ই রর্ম সতয। যত তাড়াতালড় সম্ভর্, নতুন লর্শ্বাসীরা 

এর্ং নতুন মন্ডিীগুলি র্াড়াদত শুরু র্রদর্, শুধু্মাত্র গ্রহন র্রদত নয়। আধ্যালত্মর্ পুনসৃশলি অর্র্যই  টদর্। এটি এর্টি শুভ 

লচি, শয সময় এদস শগদে পরর্তী পদর্শ যাওয়া শুরু র্রর্ার। প্রিম প্রজদের জনয উদাহরর্স্বরূপ , তারপর সহায়তা র্রা 

যিন তারা লদ্বতীয় প্রজদের জনয উদাহরর্স্বরূপ হদেন । পরর্তী পযশদর্ক্ষ্ন তৃতীয় প্রজদের জনয। যলদ অনয িক্ষ্র্গুলি 

ভাদিা মদন হয়, তদর্ সময় হদয়দে শেদড় যাওয়ার। আমরা শদলি শপৌি আনুষ্ঠালনর্ভাদর্ ইলিষীয় মন্ডিীদর্ শেদড় চদি 

লগদয়লেদিন শপ্রলরত ২০ অধ্যায় ১৭-৩৮ পদদ। এই মমশস্পর্ী দৃর্য শদিায় র্িন শেদড় যাওয়া ঠির্ এর্ং সহায়র্। 

 

নতুন সম্প্রদায়গুলিদত প্রদর্র্ র্রা 

 

নতুন লর্দষযরা এর্ং নতুন মন্ডিীগুলিরও আদরা সক্ষ্ম হওয়া প্রদয়াজন, শর্ািায় মন্ডিী শনই শসটা শদিদত হদর্। এই 

সলিক্ষ্দন তারা রু্ঝদত শুরু র্রদত পাদর, সংসৃ্কলতর এর্ং অনযানয সীমানাগুলি লর্ভাদর্ অলতেম র্রা যায়, সমস্ত 

জালতগুলিদর্ (দিার্রৃ্দদর্) লর্দষয পলরর্ত র্রদত। আলম মানলচত্রগুলি র্যর্হার র্লর র্াাঁ টা দ্বারা লনদদশ লর্ত পলরলচলত 

মন্ডিীগুলি সহ। এটা শুরু র্রা যায় শিার্দদর শভৌগলির্ তর্সাদৃর্যগুলি সম্বদি সদচতন হদত। িুর্ র্ীঘ্র আলম র্যািযা 

র্রদত শুরু র্রর্ ধ্ারনাগুলির তর্সাদৃর্য ভাষাদত, আিশসামালজর্ সমদত্ব, লর্ক্ষ্ার সমদত্ব, জালতগতভাদর্ এর্ং ইতযালদ 

প্রমুি। এটা নতুন লর্শ্বাসীদদর সাহাযয র্দর সুদযাদগর শিাাঁ জ র্রদত, গহন আধ্যালত্মর্ অির্ারােন্ন শিার্দদর র্াদে ও 

িানগুলিদত শপৌোর্ার জনয। 

 

আমাদদর র্াইদর্দির পলরচযশযা র্াদজর পিগুলিদর্ উদাহরর্ স্বরূপ র্রা দরর্ার, সাদি সাদি দরর্ার তাদদরদর্ লর্ক্ষ্া 

শদওয়ার। উদাহরর্স্বরূদপ, শিার্দদর রু্ঝদত হদর্ লর্ভাদর্ এর্জন “র্ালন্তর মানুষদর্” িুাঁদজ পাওয়া ও লচলিত র্রা যায়, 

তারা যিন সদয সমাজগুলিদত প্রদর্র্ র্দর। এই র্ব্দটি এদসদে মলি ১০ অধ্যায় ও িূর্ ১০ অধ্যায় শিদর্, শযিাদন যীশু 

তাাঁ র লর্ষযদদর লনদদশ র্ লদদয়লেদিন। এর্জন র্ালন্তর মানুষ প্রলতদর্দনর্ীি হদর্ন, তাাঁ র প্রভাদর্র এর্টি অঞ্চি িার্দর্ এর্ং 

শসই অঞ্চদির জনয লতলন দরজা িুদি শদদর্ন। দলরদ্র রাদজয শগদি প্রায়ই এর্জন র্ালন্তর শিার্দর্ পাওয়া যায়, র্ারর্ 

তাাঁ রা সাহাযয প্রদান র্দরন। এই ধ্রদনর শর্ান র্যলিদর্ িুাঁদজ পাওয়ার জনয আমার পেদদর পিগুলির এর্টি হদে 

আধ্যালত্মর্ র্দিাপর্িন শুরু র্রা। যলদ শর্উ আগ্রহ প্রর্ার্ র্দর, আলম তাদদর সাদি শুধু্মাত্র র্িা র্লি না। আলম লজজ্ঞাসা 

র্লর তাাঁ রা অনযানয র্াউদর্ জাদন লর্ না, যারা হয়ত অই জাতীয় লর্ষয়গুলি লনদয় আদিাচনা র্রদত আগ্রহী। যলদ তাাঁ রা 

র্দর, আলম লজজ্ঞাসা র্লর তাাঁ রা লর্ তাাঁ দদর জড় র্রদত পারদর্ন। যলদ তাাঁ রা রাজী িাদর্ন, আলম স্বাভালর্র্ভাদর্ই এর্জন 

র্ালন্তর মানুষদর্ িুাঁদজ পাই। 

 

এর্জন র্ালন্তর মানুষদর্ িুাঁদজ পাওয়া র্হুভাদর্ সহায়র্ হয়। প্রিমত, এর্দি অলর্শ্বাসীদদর লজদত শনওয়া অদনর্ শর্লর্ 

র্াযশযর্র, র্যলিগুলিদর্ লজদত লনদয়, পদর তাদদর দির্ি র্রার শিদর্। নতুন আধ্যালত্মর্ সম্প্রদায়গুলি র্লির্ািী হদত 

যত্নর্ান হয় এর্ং আদরা স্বেদদ র্াজ র্দর। তাাঁ দদর উঁচুস্তদর আনুগতয িাদর্ এর্ং তাড়াতালড় পলরপক্ক হয়। যলদ আমরা 

লনলিত না হই শয আমরা সর্দি এর্জন র্ালন্তর মানুষদর্ িুাঁদজ শপদয়লে, তিালপ আমরা অর্র্যই শদির্ যলদ আমরা 

এর্জন নতুন লর্শ্বাসীদর্ / অনুসিানর্ারীদর্ সাহাযয র্রদত পালর, এর্টি নতুন মন্ডিী প্রস্তুত র্রদত। তারা এটি র্রদত 

পাদর তাদদর লনদজদদর আত্মীয়তার শনটওয়াদর্শ র মদধ্য, তাদদর শুধু্মাত্র শর্ান লর্দযমান মন্ডিীর সাদি যুি র্রার মাধ্যদম। 

এটি স্বাভালর্র্ভাদর্ই  টদত পাদর, যিন তারা তাদদর নতুন লর্শ্বাস ভাগ র্দর লনদত শুরু র্রদর্, তাদদর তালির্াভুি 



১০০ জন মানুদষর সাদি যারা প্রভুদর্ জানদত চায়। শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রনীদত র্যর্হৃত পিলত আর্দজর লদদনও 

ভািভাদর্ র্াজ র্রদে। নতুন লর্শ্বাসীরা জড় হয় নতুন আধ্যালত্মর্ সম্প্রদায়গুলিদত তাদদর মদধ্য শিদর্ উদঠ আসা নতুন 

শনতাদদর সাদি। খ্রীিানরা প্রায়র্ই নতুন ধ্মশান্তলরতদদর শুধু্মাত্র লর্দযমান মন্ডিীগুলির সাদি যুি র্দর শদন, যা র্যাহত 

র্দর লর্ষযদদর এর্ং মন্ডিীগুলির সংিযা রৃ্লি। 

 

উপসংহার 

 

যিন প্রািলমর্ উপাদানগুলি, শযগুলি উদেি র্রা হদয়দে এই অধ্যায়, সংযুি হয়, ঈশ্বর প্রায়ই লর্স্ময়লর্হ্বি পিগুলিদত 

গমনাগমন র্দরন। পলরর্লতস্বরূদপ উদ্ভূত লর্দষযরা ও মন্ডিীগুলি ভীষন িিদায়ী এর্ং ভ্রান্ত লর্ক্ষ্ার আদরা লর্দরাধ্ী হয়। 

আমরা প্রায়র্ই শদলি শয এর্টি আত্মা-চালিত র্মশদপ্ররর্া, শসিাদন সুসমাচারদর্ লনদয় যায়, শযিাদন শসটা যায়লন। এইভাদর্ 

নতুন মন্ডিীগুলির চারপাদর্র  অলনযুি জন-দগাষ্ঠীগুলি, দ্রুত সুসমাচাদর প্রদর্র্ালধ্র্ার পায়। এই নমুনাই মুিযেঃ প্রদতযর্ 

লর্ষযদর্ র্াইদর শিদর্ লনদজদদর লর্শ্বাস র্ন্টন এর্ং অনযদর্ শনতৃত্ব শদওয়ার র্যাপাদর লনযুি র্রর্ার। আমরা নতুন 

লর্শ্বাসীদদর সাদি এটা র্রদত পালর, প্রলর্ক্ষ্ন চে র্যর্হার র্দর। এটা তাদদর সাহাযয র্দর লনদজদদর আধ্যালত্মর্ভাদর্ 

িাওয়াদনা লর্িদত। এটা সমানভাদর্ র্রা শযদত পাদর যাদত লর্দষযরা লনদজদদর সম্প্রদায় ও আত্মীয় স্বজনদদর র্াইদরও 

তা র্রদত পাদর। র্াইদর্দির এই সমস্ত সরি নীলতগুলিই নতুন লর্শ্বাসীদদর সুসলর্জ্ত র্রদত পাদর অনু টর্ হদত এর্ং 

পুনরুৎপাদনর্ারী নতুন মন্ডিীগুলিদর্ দ্রুত শরাপন র্রদত। 

  

  



উদদযাগগুলির জনয মানলসর্ পলরর্তশ ন 
এলিজাদর্ি িদরি19 এর্ং স্ট্যান পার্শ স 20 দ্বারা লিলিত 

 

ঈশ্বদরর মহান র্াজগুলি লর্দশ্বর চালরলদদর্ আমাদদর র্াদি র্দরদেন মন্ডিী িাপদনর উদদযাগ21 গুলির (লস লপ এম) 

মাধ্যদম। লস লপ এম লনদদশ র্ র্দর না শয প্রিাগত মণ্ডিী িাপন িুর্ সিি হদয়দে। লস লপ এম র্র্শনা র্দর এর্টি তর্লর্িযসূচর্ 

পলরচযশযা পদির ঈশ্বর প্রদত্ত িি – অলদ্বতীয় লস লপ এম – জাত “লড এন এ”। এর্টি লস লপ এম-এর আরৃ্লত এর্ং নমুনাগুলি 

অদনর্টাই আিাদা, মান্ডিীর্ জীর্ন ও পলরচযশযা, যা আমাদদর মদধ্য অদনদর্ই “স্বাভালর্র্” র্দি মদন র্দর। 

 

িক্ষ্য র্রুন, আমরা দৃিান্তগুলিদর্ সনাি র্রদত চাই, আমরা যারা লস লপ এম-গুলির সাদি যুি, তাদদর অদনদর্র জনয 

ঈশ্বর যা পলরর্তশ ন র্দরদেন। লর্ন্তু এইগুলি পরীক্ষ্া র্রর্ার আদগ, আমরা পলরষ্কার র্দর র্িদত চাইেঃ আমরা লর্শ্বাস র্লর 

না লস লপ এম-ই হদে পলরচযশযা র্রর্ার এর্মাত্র পি র্া যারা লস লপ এম র্রদেন না, তাদদর দৃিান্ত ভ্রান্ত। আমরা ভীষন 

ভাদর্ েিা র্লর তাাঁ দদর, যারা আদগ চদি লগদয়দেন; আমরা তাাঁ দদর র্াাঁ দধ্র উপদর দাাঁ লড়দয় আলে। আমরা খ্রীদির শদদহদত 

অনযদদর েিা র্লর, যারা লর্শ্বস্ততা ও তযাদগর সাদি শসর্া র্দরদেন, অনয ধ্রদনর পলরচযশযাগুলিদতও। 

 

এই প্রসদঙ্গ আমরা মূিত পলিমদদর্ীয় শিার্দদর জনয দৃিাদন্তর প্রদভদগুলি পরীক্ষ্া র্রর্, যারা সাহাযয র্রদত চান 

এর্টি লস লপ এম-এর পলরর্তশ ন সংোন্ত র্যাপাদর। আমাদদর মদধ্য যারা এ র্যাপাদর যুি হদত চান, তাাঁ দদর িক্ষ্য র্রা 

দরর্ার, আমাদদর লনদজদদর মানলসর্তার লর্ পলরর্তশ ন হওয়া প্রদয়াজন, উদদযাগগুলির পলরদর্র্ গদড় শতািার জনয। 

মানলসর্ পলরর্তশ নগুলি লজলনসগুলিদর্ অনযভাদর্ এর্ং সৃজনর্ীি ভাদর্ আমাদদর শদিদত সক্ষ্ম র্দর। এই আরৃ্লতগত 

পলরর্তশ নগুলি লর্লভন্ন আচার আচরর্ এর্ং পলরর্লতর লদদর্ চালিত র্দর। এিাদন আদে র্তর্গুলি পি, লস লপ এম –

গুলিদত ঈশ্বদরর মহান র্াজ আমাদদর আহ্বান র্দর আমাদদর লচন্তাধ্ারাদর্ লনয়লন্ত্রত র্রত 

 

শুরুেঃ “এটা সম্ভর্; আমার দর্শনদর্ সমূ্পর্শ র্রদত আলম এর্টা পি শদিদত পালে”। 

শর্ষেঃ এর্টি ঈশ্বদরর-আর্ারলর্লর্ি দর্শন, তাাঁ র মধ্যিতা োড়া অসম্ভর্। ঈশ্বদরর উপর লনভশ র র্রা তাাঁ র শনতৃত্ব ও ক্ষ্মতার 

জনয। 

 

আধু্লনর্ র্াদি এত সংিযর্ লস লপ এম-গুলি শুরু হওয়ার মূি র্ারর্গুলির মদধ্য এর্টি হি শিাদর্রা ঈশ্বদরর 

আর্ারলর্লর্ি দর্শনদর্ সমগ্র জনদগাষ্ঠীগুলির র্াদে শপৌাঁোদনার জনয লেয়া-দর্ন্দ্র লহসাদর্ শমদন লনদয়দে। যিন ঈশ্বদরর 

র্ার্য সুসমাচার অপ্রাপ্ত িক্ষ্ িক্ষ্ মানুদষর র্াদে শপৌাঁোদনার র্াজ হাদত শনওয়া হদে, এটা সুস্পি হদয় উঠদে শয 

এর্জন র্মী র্িনই লনদজর শচিায় শর্ান লর্েুই সম্পাদন র্রদত পাদর না। সলতয হদে এটাই শয, আমা লভন্ন শতামরা 

 
19 এলিজাদর্ি িদরি-এর ২৫ র্েদররও শর্লর্ র্ঙ্কর-সংসৃ্কলতর পলরচযশযার অলভজ্ঞতা রদয়দে। এর মদধ্য আদে লস লপ এম-এর দিগুলিদর্ প্রলর্ক্ষ্র্, শপ্ররর্ এর্ং শপর্াদারী 

লর্ক্ষ্াদান, ঈশ্বদরর র্ার্য-অপ্রাপ্ত শিার্দদর র্াদে, উদ্বাস্তুদদর মদধ্য র্াস র্রা এর্টি ইউ লপ লজ শিদর্, এর্ং মুসিমান  রানায় লর্ এ এম প্রদচিার শনতৃদত্বর জনয। লতলন 

লর্ষয সংিযা রৃ্লির র্যাপাদর আর্গপ্রর্র্। 
20 এটি এর্টি প্রর্ি লহসাদর্ প্রর্ালর্ত হদয়লেি লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস  এর শম – জুন ২০১৯ সংস্করদর্, www.missionfrontiers.org.  
21 এই উয়্যােগুলির কয়েকটিয়ত ঈশ্বয়রর কায়জর লববরয়ের জনয, উ্াহরেস্বরূপ থ্েুন লিরাকুিাস িুেয়িন্টসঃ লকোয়ব িত সহস্র িুসিিানরা যীশুর থপ্রয়ি পয়েয়েন, 

থজরী ট্রাউেয়িি দ্বারা লিলেত প্রবয়ন্ধ (https://smile.amazon.com/Miraculous-Movements-Hundreds-Thousands-Muslims-

ebook/dp/B00759NKOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988123&sr=8 

1&keywords=miraculous+movements+by+jerry+trousdale+kindle) এর্ং দযা লর্ংডম আনলিশ ডেঃ লর্ভাদর্ ১ম র্তদর্র রাদজযর মূিযদর্াধ্ হাজার হাজার 

সংসৃ্কলতদর্ রূপান্তলরত র্রদে তাাঁ র মণ্ডিীদর্ জাগ্রত র্দর – শজরী ট্রাউসদডি ও শলন সানসাইন দ্বারা রলচত (https://smile.amazon.com/Kingdom-Unleashed-

1st-century-Transforming-Thousands-ebook/dp/B07DLJHNG9/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988183&sr=8 

1&keywords=kingdom+unleashed+by+jerry+trousdale+kindle) 

https://smile.amazon.com/Miraculous-Movements-Hundreds-Thousands-Muslims-ebook/dp/B00759NKOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988123&sr=8%201&keywords=miraculous+movements+by+jerry+trousdale+kindle
https://smile.amazon.com/Miraculous-Movements-Hundreds-Thousands-Muslims-ebook/dp/B00759NKOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988123&sr=8%201&keywords=miraculous+movements+by+jerry+trousdale+kindle
https://smile.amazon.com/Miraculous-Movements-Hundreds-Thousands-Muslims-ebook/dp/B00759NKOM/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988123&sr=8%201&keywords=miraculous+movements+by+jerry+trousdale+kindle
https://smile.amazon.com/Kingdom-Unleashed-1st-century-Transforming-Thousands-ebook/dp/B07DLJHNG9/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988183&sr=8%201&keywords=kingdom+unleashed+by+jerry+trousdale+kindle
https://smile.amazon.com/Kingdom-Unleashed-1st-century-Transforming-Thousands-ebook/dp/B07DLJHNG9/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988183&sr=8%201&keywords=kingdom+unleashed+by+jerry+trousdale+kindle
https://smile.amazon.com/Kingdom-Unleashed-1st-century-Transforming-Thousands-ebook/dp/B07DLJHNG9/ref=sr_1_1?ie=UTF8@qid=1546988183&sr=8%201&keywords=kingdom+unleashed+by+jerry+trousdale+kindle


লর্েুই র্লরদত পার না”। আমাদদর সমস্ত প্রদচিার শক্ষ্দত্র প্রদযাজয। যা শহার্, যলদ আমাদদর কু্ষ্দ্র িক্ষ্য িাদর্, র্াজ র্রা 

সহজ হয়, শযন িি লনভশ র র্দর আমাদদর প্রদচিার উপর, ঈশ্বদরর মধ্যিতা শিদর্ও। 

 

শুরুেঃ প্রদতযর্দর্ লর্ষয র্রর্ার িক্ষ্য 

শর্ষেঃ এর্টি শদর্দর্ লর্ষয র্রর্ার িক্ষ্য 

 

মহান র্মশভার প্রসদঙ্গ যীশু লর্ষযদদর র্িদিন, “লর্ষয ততলর র্র – পযান্টা টা এিনী” শস সমস্ত জালতদর্ / প্রদতযর্ 

মানুষদর্। প্রশ্ন হিেঃ “আপলন লর্ভাদর্ সমস্ত মানুষদর্ লর্ষয ততলর র্রদর্ন”? এর্মাত্র রাস্তা হদে সংিযা রৃ্লির দ্বারা – 

লর্ষযদদর, যারা লর্ষযদদর ততলর র্দর, মন্ডিীদদর, যারা মন্ডিীগুলির সংিযা রৃ্লি র্দর, এর্ং শনতাদদর, যারা শনতাদদর 

রৃ্লি র্দর। 

 

শুরুেঃ “এটা এিাদন  টদত পাদর” 

শর্ষেঃ পলরপক্ক সংগৃহীত িসদির প্রতযার্া র্রা 

 

লর্গত ২৫ র্েদররও শর্লর্ সময় ধ্দর মানুদষরা প্রায়ই র্দিদেন “উদদযাগগুলি শসই সমস্ত শদর্গুলিদত শুরু হদত পাদর, 

তদর্ তারা এিাদন শুরু র্রদত পারদর্ না”। আজদর্ শিাদর্রা উত্তর ভারদতর অদনর্ উদদযাগগুলিদর্ লচলিত র্দর, 

লর্ন্তু ভুদি যায় শয এই অঞ্চি “আধু্লনর্ লমর্নগুলির র্র্রিান” লেি ২০০ র্েদররও শর্লর্ সময় ধ্দর। শর্উ শর্উ র্দিন, 

“মধ্যপ্রাদচয উদদযাগগুলি শুরু র্রা শযদত পাদর না, র্ারর্ তা ইসিাদমর অন্তেঃিি”। তিালপ অদনর্ উদদযাগগুলি এিন 

মধ্যপ্রাচয এর্ং মুসিমান দলনয়ার মদধ্য প্রলতষ্ঠা িাভ র্দরদে। অদনযরা র্দিন, “এটা  টদত পাদর ইউদরাপ, আদমলরর্া 

এর্ং অনযানয িানগুলিদত প্রিাগত মন্ডিীগুলির সাদি”। তিালপ, আমরা এিন শদিদত পালে লর্লভন্ন ধ্রদনর উদদযাগগুলি 

শুরু হদে শসই সমস্ত িানগুলিদতও। ঈশ্বর আমাদদর সদদহসর্ি জয় র্রদত ভাদিার্াদসন। 

 

শুরুেঃ “আলম লর্ র্রদত পালর”? 

শর্ষেঃ “অর্র্যই লর্ র্রা উলচত ঈশ্বদরর রাজয এই শগাষ্ঠীর শিার্দদর মদধ্য র্হর, জালত, ভাষা, উপজালত ইতযালদ”? 

 

এর্টি প্রলর্ক্ষ্দর্র দি এর্র্ার আদিাচনা র্দরলেি শপ্রলরত ১৯:১০ – লর্ভাদর্ ১ শর্াটি ৫০ হাজার শিার্ এলর্য়ার শরামান 

প্রদদদর্ ২ র্েদরর মদধ্য প্রভুর র্ার্য শুদনলেি। শর্উ এর্জন র্দিলেদিন, “ওটা হয়ত অসম্ভর্ হত শপৌি এর্ং ইলিষীদয়র 

প্ররৃ্ত ১২ জন লর্শ্বাসীর পদক্ষ্ – তাদদর প্রদতযর্ লদন ২০,০০০ শিাদর্র সাদি র্ার্য ভাগ র্দর লনদত হত।” এটাই 

িক্ষ্যনীয় লর্ষয় – তাদদর পদক্ষ্ শসটা সমূ্পর্শ র্রা সম্ভর্ হত না। টাইদরনাস শপ্রক্ষ্াগৃদহ প্রাতযলহর্ প্রলর্ক্ষ্র্ লর্ষযদদর 

সংিযা রৃ্লি র্দরলেি, তারা লর্ষযদদর সংিযারৃ্লি র্দরলেি, তারাও আদরা লর্ষযদদর সংিযারৃ্লি র্দরলেি, এর্ং শসই 

লর্ষযরাও আদরা লর্ষযদদর সংিযা রৃ্লি র্দরলেি সমগ্র অঞ্চি জুদড়। 

 

শুরুেঃ “আমার দি লর্ সম্পাদন র্রদত পাদর”? 

শর্ষেঃ “এই অসম্ভর্ গুরুত্বপূর্শ র্াজ সমূ্পর্শ োর অংর্ী আর শর্ হদত পাদর?” 

 

এটা ওপাদরর মানলসর্ পলরর্তশ দনর নযায় এই প্রর্াদরর। মানুদষর, আমাদদর লনদজদদর মন্ডিীর সম্পদদর, সংিার র্া 

সম্প্রদাদয়র ওপর আদিার্পাত না র্দর, আমরা অনুভর্ র্দরলে শয আমাদদর লর্শ্বর্যাপী খ্রীদির সমগ্র শদহ, তৎসহ সমস্ত 

ধ্রদনর মহান র্মশভার-এর সংিাগুলিও মন্ডিীগুলির প্রলত নজর শদওয়া উলচৎ। আমাদদর আদরা শর্লর্ র্দর লর্লর্ধ্ 



র্রদানপ্রাপ্ত ও শপর্ার শিার্দদর লনযুি র্রা উলচৎ, অদনর্ প্রদচিাগুলির র্যাপাদর র্িৃতা শদওয়ার জনযেঃ প্রািশনা, 

গলতপ্রদান, আলিশর্ সংিান, র্যর্সা, অনুর্াদ, ত্রার্, উন্নয়ন, লচত্রর্িা প্রভৃলত। 

 

শুরুেঃ আলম প্রািশনা র্লর।  

শর্ষেঃ আমরা দূদশ ান্তভাদর্ প্রািশনা র্লর এর্ং অনযদদর প্রািশনা র্রদত সচি রালি। 

 

আমরা প্রদতযর্টি লজলনসই পুনরুৎপাদন র্রদত চাই। র্াস্তলর্র্ই, র্যলিগত প্রািশনা গুরুত্বপূর্শ, লর্ন্তু যিন সমাদজর, 

র্হদরর ও জন শগাষ্ঠীগুলির র্াদে শপৌাঁোদনার জনয র্াদজর অপলরসীম শর্াঝার সমু্মিীর্ হদত হয় – অনযানযদদর প্রািশনা 

সচি রাির্ার প্রদয়াজন হয় আমাদদর। 

 

শুরুেঃ আমার পলরচযশযা পলরমাপ র্রা হয় আমার সিিতার দ্বারা। 

শর্ষেঃ সংিযা রৃ্লির জনয আমরা লর্ মঞ্চ ততলরর র্াজ লর্শ্বস্ত ভাদর্ র্রলে (দযটা আমাদদর পলরচযশযার সময়  টদত র্া না 

 টদতও পাদর)। 

 

রৃ্লি ঈশ্বদরর দালয়ত্ব (১ম র্লরন্থীয় ৩:৬-৭)। র্িনও র্িনও র্হুগুর্রৃ্লির্ারী প্রিম মণ্ডিীগুলির অনু টন র্রদত র্দয়র্ 

র্ের সময় িাগদত পাদর। শক্ষ্দত্রর র্মীদদর র্িা হয় “দর্র্িমাত্র ঈশ্বর সািিয লদদত পাদরন। আপনাদদর র্াজ হদে 

লর্শ্বস্ত এর্ং র্াধ্য িার্া, ঈশ্বর র্াজ র্রদর্ন এটা প্রতযার্া র্রদত র্রদত”। নতুন লনয়দম প্রাপ্ত লর্ষয ততলরর সংিযা রৃ্লির 

নক র্া অনুসরর্ র্রদত আমরা আমাদদর সদ শ্ াচ্চ েম দান র্লর, এর্ং আমরা পলর্ত্র আত্মাদর্ লর্শ্বাস র্লর রৃ্লি আনয়দনর 

জনয। 

 

শুরুেঃ র্লহরাগত লমর্নারী হদেন “দপৌি”, ঈশ্বদরর র্ার্য অপ্রাপ্তদদর মদধ্য অগ্রগনয লহসাদর্ উপদদর্ লদদেন। 

শর্ষেঃ র্লহরাগত এর্জন “র্ার্শর্া” লহসাদর্ অদনর্ শর্লর্ সলেয়, এর্টি লনর্টর্তী – সংসৃ্কলতর আলর্ষ্কার, উৎসাহপ্রদান ও 

র্লির্ািী র্দর শতািার র্যাপাদর “দপৌি”। 

 

লমর্নারী লহসাদর্ শপ্রলরত শিাদর্দদর উৎসালহত র্রা হয় লনদজদদর অগ্রগর্য র্মী লহসাদর্ গনয র্রদত, শপ্রলরত শপৌদির 

পদর আদর্শ লহসাদর্। আমরা এিন অনুভর্ র্লর শয দূদরর র্লহরাগত শর্উ লর্রাট প্রভার্ শিিদত পাদরন সাংসৃ্কলতর্ ভাদর্ 

অভযন্তরি র্যলিদদর র্া প্রলতদর্র্ীদদর িুাঁদজ পাওয়া ও অংর্ীদার র্রার মাধ্যদম, এর্ং হদয় উঠদত পাদরন “দপৌি”, 

তাদদর সম্প্রদায়গুলির র্াদে। 

 

প্রিদম িক্ষ্য র্রুন শয র্ানশর্া লেদিন এর্জন শনতা, লযলন “র্াজটি র্দরলেদিন” (দপ্রলরত ১১:২২-২৬; ১৩:১-৭)। সুতরাং 

উদদযাদগর অনু টদর্র প্রিদম লনদজদদর সংসৃ্কলতদত লর্ষয ততলর র্রার অলভজ্ঞতা অর্জ্শ ন র্রদত হদর্, এর্ং তারপর 

র্ঙ্কর-সংসৃ্কলতদত র্াজ র্রদত হদর্ শসই শর্ন্দ্রীভূত সংসৃ্কলতর মদধ্য শিদর্ শসই সমস্ত “দপৌিদদর” িুাঁদজ শর্র র্রদত, 

যাদদর তারা উৎসালহত ও ক্ষ্মতার অলধ্র্ারী র্রদত পাদরন। 

 

লদ্বতীয়ত, এই সমস্ত “দপৌিদদর” তাদদর দৃিান্তদদর সাদি মালনদয় লনদত হদর্। ভারদত এর্টি র্ড় উদদযাদগর অনু টর্রা 

র্ানশর্ার জীর্লন পদড়দেন তাাঁ দদর লনদজদদর ভূলমর্া ভাদিাভাদর্ রু্দঝ শনওয়ার জনয। তারপর তাাঁ রা পদড়দেন এই 

উদদযাদগর প্রারলম্ভর্ “দপৌিদদর” লনদয় শিিার অংর্গুলি। শসই সর্ শনতারা িিশ্রুলতস্বরূপ অনুভর্ র্দরদেন, তাাঁ দদর 



সংসৃ্কলতর ধ্ারার লর্পরীদত (দযমন প্রারলম্ভর্ শনতা সর্সময় শসরা হন), তাাঁ রা প্রলতদাদন র্ানশর্াদদর মত হদত শচদয়দেন, 

এর্ং যাদদর তাাঁ রা লর্ষয র্দরদেন তাদদর ক্ষ্মতাপন্ন র্দরদেন, আদরা লর্রাট প্রভাদর্র জনয। 

 

শুরুেঃ আর্া র্রা শয এর্জন নতুন লর্শ্বাসী র্া নতুন লর্শ্বাসীদদর দি এর্টি উদদযাগ আরম্ভ র্রদর্। 

শর্ষেঃ লজজ্ঞাসা র্রা শয “দর্ান জালতর লর্শ্বাসীরা, যারা অদনর্ র্েদরর অনুসরর্র্ারী, এর্টি লস লপ এম-এর অনু টর্(রা) 

হদত পারদর্?” 

 

এটি এর্টি সাধ্ারন ধ্ারনার সদঙ্গ সম্পর্শ যুি শয আমরা যারা সাংসৃ্কলতর্ভাদর্ দূরর্তী র্লহরাগত, এর্জন হারাদনা 

শিাদর্দদর িুাঁদজ পার্ এর্ং লজদত শনর্, শয হদয় উঠদর্ উদদযাদগর অনু টর্। যিন এটি আর্লস্মর্ভাদর্  দট, প্রচুর 

সংিযর্ উদদযাগগুলি শুরু হদয় যায় সাংসৃ্কলতর্ভাদর্ অভযন্তরি র্যলিদদর র্া লনর্ট প্রলতদর্র্ীদদর দ্বারা, যারা অদনর্ 

র্ের ধ্দর, এমনলর্ র্হু র্ের ধ্দর লর্শ্বাসী। তাাঁ দদর লনদজদদর মানলসর্ লর্নযাদসর পলরর্তশ ন লস লপ এম-এর নীলতগুলির সমযর্ 

উপিলি রাজয লর্স্তাদরর নতুন সম্ভার্নাগুলির দ্বার িুদি শদয়। 

 

শুরুেঃ আমরা আমাদদর পলরচযশযা র্াদজর জনয অংর্ীদার িুাঁজলে। 

শর্ষেঃ এর্সদঙ্গ ঈশ্বদরর শসর্া র্রর্ার জনয আমরা ভাই শর্াদনদদর িুাঁজলে। 

 

র্িদনা র্িদনা লমর্নারীদদর শর্িাদনা হয় “জাতীয় অংর্ীদারদদর” িুাঁদজ শনওয়ার জনয। র্াউদর্ তাাঁ র উদদ্দযদর্যর র্িা 

লজজ্ঞাসা না র্রাদর্ িানীয় লর্েু লর্শ্বাসীরা সদদহজনর্ মদন র্দরন। আদরা লর্েু ভ্রান্ত (প্রায়ই অর্দচতন) অিশগুলির মদধ্য 

পদড়েঃ 

 

• এর্জন র্লহরাগদতর সদঙ্গ “অংর্ীদারত্ব” তাাঁ রা যা চান তাই র্রা। 

• এর্টি অংর্ীদারত্ব রৃ্হৎ অিশসম্পন্ন মানুষ(রা) অংর্ীদালর লনয়ন্ত্রন র্দরন 

• এটি এর্ ধ্রদনর “র্াদজর” শিনদদন, লনদভশ জাি র্যলিগত সম্পদর্শ র শিদর্ও। 

• “জাতীয়” র্ব্দটির র্যর্হার মদন হদত পাদর অভীি পূরর্ র্রদে (“িানীরদদর” জনয এর্টি ভদ্র র্ব্দ – শর্ন 

আদমলরর্ানদদর “স্বদদর্ীয়” র্িা হয় না।) 

 

হালরদয় যাওয়ার মদধ্য উদদযাগগুলি শুরু র্রর্ার ঝুাঁ লর্পূর্শ ও র্ঠিন র্াদজ, আভযন্তরীন অনু টদর্রা পারস্পলরর্ শপ্রদমর 

এর্ লনলর্ড় পালরর্ালরর্ র্িন শিাাঁ দজন। তাাঁ রা র্াদজর অংর্ীদারদদর চান না, লর্ন্তু চািানর্ারী পলরর্ার চান, যারা পরস্পদরর 

শর্াঝা র্হন র্রদর্ এর্ং লনদজদদর ভাইদর্ানদদর জনয শয শর্ান ধ্রদনর তযাগ স্বীর্ার র্রদর্। 

 

শুরুেঃ প্রদতযর্ র্যলিদর্ লজদত শনওয়ার উপদর আদিার্পাত র্রা 

শর্ষেঃ শগাষ্ঠীগুলির ওপর আদিার্পাত র্রা – সুসমাচার; লর্দযমান পলরর্ারগুলিদত, শগাষ্ঠীগুলিদত এর্ং সম্প্রদায়গুলিদত 

র্হন র্দর লনদয় শযদত। 

 

শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রনী পুস্তদর্ উলেলিত পলরত্রানগুলির ৯০% র্র্শনা র্দরদেন হয়ত র্ড় র্া শোট শগাষ্ঠীগুলির। মাত্র 

১০% হদে র্যলিরা, যারা লনদজরাই পলরত্রাদর্র অলভজ্ঞতা অর্জ্শ ন র্দরদেন। আমরা আদরা শদলি যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর 

শপ্ররদর্র উপদর শজার লদদেন পলরর্ারগুলিদর্ শিাাঁ জার জনয, এর্ং আমরা প্রায়ই শদলি শয যীশু পলরর্ারগুলির র্াদে 



শপৌদে যাদেন। লিলপর্ি র্রুন উদাহরর্স্বরুপ, সদক্কয় ও তাাঁ র পুদরা পলরর্ার পলরত্রাদর্র অলভজ্ঞতা অর্জ্শ ন র্রি (িূর্ 

১৯:৯-১০), এর্ং র্মরীয় েীদিার্ এর্ং তার র্হদরর আদরা অদনদর্ লর্শ্বাস র্লরি (দযাহন ৪:৩৯-৪২)। 

 

র্যলিদদর র্াদে শপৌাঁোদনা এর্ং তাদদর জমাদয়ত র্রার শিদর্ শগাষ্ঠীগুলির র্াদে শপৌাঁোদনার অদনর্ সুলর্ধ্া আদে। 

উদাহরর্স্বরুপেঃ 

 

• শর্র্িমাত্র এর্জন নতুন লর্শ্বাসীদর্ “খ্রীলিয় সংসৃ্কলত” হস্তান্তর র্রার শিদর্ও, শগাষ্ঠীর দ্বারা িানীয় সংসৃ্কলতর 

মুলি শুরু হওয়া প্রদয়াজনীয়। 

• লনযশাতন, র্যলি লর্দর্দষর ওপর লর্লেন্ন র্া আদিালর্ত র্যাপার নয়, লর্ন্তু শগাষ্ঠীর র্াদে লনয়মমালির্ হদয় শগদে। 

শেদর্র সমদয় তারা এদর্ অপরদর্ সমিশন র্দরন। 

• পলরর্ার র্া সম্প্রদায় লহসাদর্ আনদ ভাগ র্দর শনওয়ার মাধ্যদম খ্রীদি এর্াত্মতা আলর্ষ্কার র্রা। 

• অলর্শ্বাসীদদর আদে এর্টি দৃর্যমান উদাহরর্ “এিাদন শযটা আমার মত শিাদর্দদর, খ্রীিদর্ অনুসরর্ র্রর্ার 

এর্টা শগাষ্ঠী লহসাদর্ শদিা যাদে”। 

 

শুরুেঃ আমার মণ্ডিীর র্া শগাষ্ঠীর মতর্াদ, প্রিাগত চলিত লনয়মগুলি র্া সংসৃ্কলত হস্তান্তর র্রা। 

শর্ষেঃ এর্টি সংসৃ্কলতর মদধ্য লর্শ্বাসীদদর সাহাযয র্রা তাদদর জনয আলর্ষ্কার র্দর, যা র্াইদর্ি র্দি গুরুত্বপূর্শ 

লর্ষয়গুলিদত; তাদদরদর্ শুনদত দাও ঈশ্বদরর আত্মা তাদদরদর্ চািনা শদন। র্াইদর্দি উলেলিত সতযগুলি তাদদর 

সাংসৃ্কলতর্ শপ্রক্ষ্াপদট লর্ভাদর্ প্রদয়াগ র্রদত হদর্। 

 

আমরা িুর্ সহদজই লনদজদদর পেদদর অগ্রালধ্র্ারদর্ এর্ং র্ংদর্র ঐলতহযদর্ তাদগাি পালর্দয় শিিদত পালর র্ােীয় 

আদদদর্র সাদি। এর্টি র্ঙ্কর-সাংসৃ্কলতর্ পলরদর্দর্, আমাদদর লর্দর্ষত পলরহার র্রা উলচত আমাদদর সাংসৃ্কলতর্ 

িটরর্হর, নতুন লর্শ্বাসীদদর প্রদান র্রা। আমরা লর্শ্বাস র্লর শযদহতু যীশু র্দিদেন “তাহারা সর্দি ঈশ্বদরর র্াদে লর্ক্ষ্া 

পাইদর্” (দযাহন ৬:৪৫ পদ), এর্ং পলর্ত্র আত্মা লর্শ্বাসীদদর পলরচািনা র্রদর্ “সর্ি সদতয” (দপ্রলরত ১৬:১৩), ঈশ্বদরর 

র্াদে অগ্রগমদনর পিদর্ আমরা লর্শ্বাস র্রদত পালর। এর মাদন এই নয় শয আমরা নতুন লর্শ্বাসীদদর পলরচালিত র্া 

প্রলর্লক্ষ্ত র্রর্ না। এর মাদন হদে আমরা তাদদর ধ্মশর্াে শদিদত সাহাযয র্রর্ তাদদর অলধ্র্ার লহসাদর্, আমাদদর 

শিদর্ও শর্লর্। 

 

শুরুেঃ শর্ৌলিন লর্ষযত্বেঃ “প্রদতযদর্র সাদি সপ্তাদহ এর্র্ার সাক্ষ্াৎ”। 

শর্ষেঃ জীর্নযাপদনর লর্ষযত্বেঃ আমার জীর্ন এই শিার্গুলির সাদি এর্দত্র জলড়দয় আদে। 

 

এর্জন উদদযাগ অনু টর্ র্দিলেদিন শয তার উদদযাদগর প্রলর্ক্ষ্র্, যিনই প্রদয়াজন হদর্, তাাঁ র সদঙ্গ র্িা র্িার প্রস্তার্ 

লদদয়লেদিন...ইহার িদি তার অভযাস হদয় লগদয়লেি প্রদতযর্লদন লর্লভন্ন র্হর শিদর্ তাাঁ দর্ শিান র্রা। আমরা এই 

ধ্রদনর প্রলতশ্রুলত চাই তাদদর সাহাযয র্রদত যারা আদর্গপ্রর্র্ ও মলরয়া হদয় রদয়দে হারাদনা শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদত। 

শুরুেঃ উপদদর্ – জ্ঞান হস্তান্তর র্রর্ার জনয। 

শর্ষেঃ লর্ষযত্ব – যীশুদর্ অনুসরর্ র্রদত ও তাাঁ র র্ার্য শমদন চিদত। 

 



যীশু র্দিদেন, “দতামারা যলদ আমাদর্ ভাির্াস, শতামরা আমার আজ্ঞাগুলি পািন র্রদর্” (দযাহন ১৫:১৪) এর্ং যলদ 

শতামরা আমাদর্ মানয র্র, শতামরা আমার শপ্রদম অর্লিলত র্রদর্ (দযাহন ১৫:১০)। প্রায়ই আমাদদর মন্ডিীগুলি র্াধ্যতার 

শিদর্ ও জ্ঞাদনর ওপর শজার শদন। সর্শালধ্র্ জ্ঞানপ্রাপ্ত শিাদর্রা শযাগয শনতা লহসাদর্ গর্য হন। 

 

মন্ডিী িাপদনর উদদযাগগুলিদত, শিাদর্দদর, যীশুর শদওয়া আজ্ঞাগুলি শমদন চিার লর্ক্ষ্ার ওপর শজার শদওয়া হয় 

(মলি ২৮:২০)। জ্ঞান গুরুত্বপূর্শ, লর্ন্তু প্রািলমর্ লভত অর্র্যই হদর্ ঈশ্বরদর্ প্রিদম ভাির্াস ও মানয র্র। 

 

শুরুেঃ পলর্ত্র / জাগলতর্ লর্ভাজন; সুসমাচার প্রচার র্নাম সামালজর্ র্াজ 

শর্ষেঃ র্ার্য এর্ং র্াযশয এর্দযাদগ। লমটিং-এর প্রদয়াজন দ্বার শিািার এর্ং এর্টি অলভর্যলি ও সুসমাচাদরর িদির জনয। 

 

পলর্ত্র / জাগলতর্ লর্ভাজন র্াইদর্ি সম্বিীয় লর্শ্ব দর্শদনর অংর্ নয়। যারা লস লপ এম গুলিদত আদেন, তর্শ  র্দরন না, 

র্ারীলরর্ প্রদয়াজন শমটাদর্ন র্া সুসমাচার র্ন্টন র্রদর্ন তার ওপর। র্ারর্ আমরা যীশুদর্ ভাির্ালস, অর্র্যই শিার্দদর 

প্রদয়াজন শমটাই (দযমন লতলন র্দরলেদিন) এর্ং আমরা শযমন র্লর শয তাাঁ র সতযদর্ও শমৌলির্ভাদর্ র্ন্টন র্লর (দযমন 

লতলন র্দরলেদিন)। এই উদদযাগগুলিদত আমরা শদলি প্রদয়াজন শমটার্ার জনয সহজাত অলভর্যলি শিার্দদর চালিত 

র্দর র্াদর্যর সামদন লনদজদদর শমদি ধ্রদত র্া প্রশ্ন লজজ্ঞাসা র্রদত, যা সতয চালিত র্দর। 

 

শুরুেঃ আধ্যালত্মর্ র্াজ-র্দমশর জনয লর্দর্ষ িানগুলি। 

শর্ষেঃ সমস্ত রর্দমর জায়গাদত লর্শ্বাসীদদর শোট জমাদয়ত। 

 

মন্ডিী গৃহগুলি এর্ং শর্তনপ্রাপ্ত মন্ডিীর শনতারা উদদযাদগর রৃ্লি র্যাহত র্দর। সুসমাচাদরর দ্রুত প্রসার  দট িাদর্ 

অদপর্াদারদদর প্রদচিাগুলির মাধ্যদম। এমন লর্ আদমলরর্াদত হালরদয় যাওয়া শিার্সংিযার র্াদে শপৌাঁোদনা অতযালধ্র্ 

র্যয়সাদপক্ষ্, যলদ আমরা তাদদর র্াদে শপৌাঁোদত শচিা র্লর মণ্ডিীগৃহগুলি ও শর্তনপ্রাপ্ত র্মীদদর মাধ্যদম। লর্দশ্বর 

অনযানয প্রাদন্ত এই রর্ম আদরা র্ত আদে যাদদর সীলমত অিশদ্বনলতর্ সামিশয, এর্ং উচ্চ র্তাংদর্র ঈশ্বদরর র্ার্য-অপ্রাপ্ত 

শিাদর্রা আদে। 

 

শুরুেঃ প্রচার শর্াদরা না, যতক্ষ্ন পযশযন্ত না তুলম প্রলর্ক্ষ্ন প্রাপ্ত হে। 

শর্ষেঃ তুলম শয অলভজ্ঞতা অর্জ্শ ন র্দরে র্া শজদনে তা ভাগ র্দর নাও। যীশুর লর্ষয় অদনযর সাদি ভাগ র্দর শনওয়া 

স্বাভালর্র্ ও সহজাত। 

 

নতুন লর্শ্বাসীদদর, তারা লর্শ্বাদস আসর্ার পর প্রিম লর্েু র্েদরর মদধ্য র্ত  ন  ন র্িা হদয়দে র্সর্ার এর্ং শুনর্ার জনয। 

এটা প্রায় অদনর্ র্ের শিদগ যায় তাদদর শযাগয লহসাদর্ গর্য র্রদত শযদর্ান ভাদর্ শনতৃত্ব শদর্ার জনয। আমরা িক্ষ্য 

র্দরলে শয এর্টি পলরর্াদরর র্া সম্প্রদাদয়র লর্শ্বাস র্াাঁ লচদয় রাির্ার জনয শযাগযতম র্যলি হদেন শসই সমাদজর স্বদদর্ীয় 

শিাদর্রা। এর্ং তাদদর জনয র্াজ র্রর্ার সঠির্ সময় হদে যিন তারা সদর্মাত্র লর্শ্বাদস এদসদে, সম্প্রদাদয়র শিদর্ 

তাদদর পৃির্ীর্রর্ ততলর হওয়ার আদগ। 

সংিযা রৃ্লি প্রদতযর্দর্ যুি র্দর এর্ং পলরচযশযা র্াজ স শ্ ত্র শুরু হয়। এর্জন নতুন / অনলভজ্ঞ স্বদদর্ীয় র্যলি অদনর্ 

শর্লর্ র্াযশযর্রী, এর্জন উচ্চ প্রলর্ক্ষ্নপ্রাপ্ত পলরপক্ক র্লহরাগদতর শিদর্। 

 

শুরুেঃ যতটা সম্ভর্ লজদত নাও। 



শর্ষেঃ র্দয়র্জন (র্া এর্জন)-এর উপর মদনাদযাগ দাও অদনর্দর্ লজদত শনর্ার জনয। 

 

িূর্ ১০ অধ্যায় যীশু র্িদেন, যারা শতামাদর্ গ্রহন র্রদর্ এমন এর্টা পলরর্ারদর্ িুাঁদজ নাও। যলদ এর্জন র্ালন্তর মানুষ 

শসিাদন িাদর্, তারা শতামাদর্ গ্রহন র্রদর্। আমরা প্রায়ই শদলি এই নমুনা প্রদয়াগ র্রা হদয়দে নতুন লনয়দম। হয় এটি 

র্দর্শিীয়, সদক্কয়, িায়লদয়া র্া লিিীলপয় র্ারারক্ষ্র্, এই এর্জন র্যলি তারপদর হদয় যান মুিয অনু টর্, তাদদর পলরর্ার 

এর্ং সমাদজ র্সর্াসর্ারী শিার্দদর জনয। উদদযাগগুলির এর্টি রৃ্হৎ পলরর্ার, র্ঠিন পলরলিলতদতও র্াস্তলর্র্ভাদর্ 

মদনাদযাগ শদন এর্জন উপজালত শনতার ওপর র্া শনটওয়াদর্শ র শনতার ওপর, পলরর্াদরর র্যলিগত শনতাদদর শিদর্ও। 

 

সমস্ত শদদর্র লর্ষয ততলরর জনয, আমাদদর শুধু্মাত্র প্রদয়াজন শনই আদরা শর্র্ী ভাদিা ধ্ায়ন ধ্ারনার, আমাদদর 

শর্র্িমাত্র প্রদয়াজন শনই র্াড়লত র্াযশযর্রী অনুর্ীিদনর। আমাদদর প্রদয়াজন এর্টি দৃিান্ত পলরর্তশ দনর। মদনাভার্ 

পলরর্তশ ন যা এিাদন উপিালপত হদয়দে, প্রলতিলিত র্দর পলরর্তশ দনর লর্লধ্র লদর্গুলি। শয র্যালপ্তদত আমরা কুলস্ত িলড়, 

তার শযদর্ান এর্টি প্রদয়াগ র্রদি, আমরা আদরা িিদায়ী হর্। লর্ন্তু যিন আমরা সমূ্পর্শ শর্াাঁ চর্াটি লর্লন – লস লপ এম, 

লড এন-এর জনয প্রিাগত মন্ডিীর লড এন এ লর্লনময় হয় – আমরা লর্ আর্া র্রদত পালর ঈশ্বদরর দ্বারা র্যর্হৃত হদত, দ্রুত 

পুনগশঠনর্ারী পুরুষানুেলমর্ উদদযাগগুলির অনু টন র্রর্ার জনয, যা ভীষনভাদর্ আমাদদর লনদজদদর সঙ্গলতর সীমা 

োলড়দয় যাদর্।  

 

  



শোট শগাষ্ঠীগুলি যাদদর লর্ষয ততরীর উদদযাদগর লড এন এ আদে 
পি ওয়াটসন22 23 দ্বারা লিলিত 

 

শগাষ্ঠীগুলি এর্ং শগাষ্ঠীর প্রর্ািী, সারা লর্দশ্ব সুসমাচার শরাপন র্রর্ার জনয আমাদদর শর্ৌর্দির কুর্িী উপাদান। 

শগাষ্ঠীগুলির ক্ষ্মতার অর্মূিযায়র্, এর্ং শগাষ্ঠী প্রর্ািীর গুরুত্ব, হদে সুসমাচার লর্তরর্র্ারীদদর সর্দিদর্ র্ড় ভুিগুলির 

এর্টি। 

 

লর্ষযর্ারী শগাষ্ঠীগুলি 

 

লর্দযমান উপ-দগাষ্ঠীগুলির র্যর্হার। লর্দযমান উপদগাষ্ঠীগুলিদর্ লনযুি র্রর্ার অদনর্গুলি সুলর্ধ্া আদে, শগাষ্ঠীগুলি শুরু 

র্রর্ার শিদর্, যা লর্লভন্ন শগাষ্ঠীর শিাদর্দদর দ্বারা গঠিত।24 এর মদধ্য এর্টি হদে যিন আপলন লর্দযমান শগাষ্ঠীগুলিদর্ 

লনযুি র্দরদেন, আপনার অদনর্ সাংসৃ্কলতর্ প্রলতর্ির্তা র্দম যাদে, যা মন্থর র্দর শদয় (র্া িালমদয় শদয়) শগাষ্ঠীর 

প্রর্ািী। পলরর্ারগুলির লর্দযমান ক্ষ্মতার পলরর্াঠাদমাগুলি আদে। সুপ্রলতলষ্ঠত তর্র্ালহর্ কুটুলম্বতার শগাষ্ঠীগুলির ইলতমদধ্যই 

শনতারা এর্ং অনুসরর্র্ারীরা আদে। শসইজনয র্িা হয়, শগাষ্ঠীগুলির ও লর্ষয হওয়ার প্রদয়াজন আদে। অনয অদিশ, তাদদর 

শর্িার প্রদয়াজন লর্ভাদর্ এর্দত্র র্াইদর্ি পড়দত হয়, ঈশ্বর তাাঁ র র্াদর্যর মাধ্যদম যা র্দিদেন তা লর্ভাদর্ িুাঁদজ পাওয়া 

যায়, লর্ভাদর্ তাাঁ দদর জীর্ন র্দিাদত হয় ঈশ্বদরর র্াদর্যর মধ্য হওয়ার জনয, লর্ভাদর্ র্াইদর্দির অংর্গুলি র্িুর্াির্ ও 

পলরর্াদরর সাদি ভাগ র্দর লনদত হয়। এিাদন শদিা যায় লর্ভাদর্ স্বািযর্র শগাষ্ঠী লড এন এ চািু র্রা যায়। 

 

প্রারলম্ভর্ লড এন এ চািু র্রা। শগাষ্ঠীগুলি িুর্ তাড়াতালড় লমটিংগুলি র্রর্ার অভযাস ও লড এন এ চািু র্দর – তৃতীয় র্া 

চতুিশ লমটিং-এর দ্বারা। শগাষ্ঠীগুলি তাদদর চািু র্রা লমটিং-এর পিলত পািাদনার র্যাপাদর ভীষন র্াধ্ার সৃলি র্দর। 

িিস্বরূপ, শগাষ্ঠী লড এন এ অর্র্যই চািু র্রা উলচৎ শগাষ্ঠীর সাদি আপনাদদর প্রিম লমটিং চিার্ািীন। 

 

র্াদজর মাধ্যদম লড এন এ চািু র্রা। আলম শিার্দদর র্িদত পারদর্ন না শয তাদদর লড এন এ িার্া প্রদয়াজন। আপনাদর্, 

তাদদর র্দর শযদত লদদত হদর্ র্া লজলনসগুলির লর্ষয় এর্ পদি লচন্তা র্রদত হদর্, যার িদি তাদদর অভযাস ততলর হদর্। 

এই অভযাসগুলিই পলরর্ত হদর্ লড এন এ-দত। আপলন যলদ ভাদিা লড এন এ চািু র্দরন – র্াদজর মাধ্যদম, লনদদশ দর্র 

দ্বারা নয়,  - তাহদি শগাষ্ঠীগুলি সহজাতভাদর্ শসই লড এন এ-দর্ অনুসরর্ র্দর যাদর্ তাদদর লনদজদদর র্সযভারগুলিদত 

এর্ং উপদে পড়া র্সয ভান্ডারগুলিদত। আমরা এ লর্ষদয় আদরা র্িা র্ির্ শগাষ্ঠী প্রর্ািী লর্ভাদগ। 

 

 
22  উিৃত প্রর্িটি শনওয়া হদয়দে লমর্ন ফ্রন্টীইয়ারস-এর ২০১২ সাদির নদভম্বর – লডদসম্বর সংিযা শিদর্, www.missionfrontiers.org. পৃষ্ঠা ২২-২৫। 
23 শপৌি প্রলতষ্ঠা র্দরলেদিন র্ন্টালজয়াস লডসাইপি শমলর্ং (Contagious Disciple making) (www.contagiousdisciplemaking.com) লর্ষয প্রস্তুতর্ারর্দদর 

এর্টি সম্প্রদায় গড়দত এর্ং তাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শয লনয়মগুলি তারা র্যর্হার র্দরন আদমলরর্া ও র্ানাডায় লর্ষয ততলরর উদদযাদগ। লতলন এর্জন লনদদশ র্র্ লেদিন, 

লর্শ্ব খ্রীিীয় উদদযাদগর ওপর দৃি আরৃ্লতগুলির এর্ং  contagious disciple making–এর সহ-গ্রন্থগারেঃ তাাঁ র র্ার্ার সাদি আলর্ষ্কার-এর আধ্যালত্মর্ যাত্রার শনতৃত্ব লদদতন 

অনযদদর (Leading Others on a Spiritual Journey of Discovery with his father, David Watson)। 
24 সুসমাচার সাধ্ারর্ত আদরা দ্রুত প্রর্ালহত হয় লর্দযমান শগাষ্ঠীগুলির মাধ্যদম, শযমন র্িুর শগাষ্ঠীগুলি, পলরর্ারগুলি, পুস্তদর্র সং গুলি (Book Clubs), পদেদজর 

শগাষ্ঠীগুলি (Hiking groups), শর্ান শর্াম্পালনর র্ািা অলিস, প্রলতদর্লর্গর্, হাইসু্কদির র্িুদদর রৃ্ত্ত, ধ্মীয় ভলগনীদদর শগাষ্ঠী, র্য়নর্ারী শগাষ্ঠীগুলি ইতযালদ। যা শহার্, 

লর্দযমান সামালজর্ রৃ্দত্তর ক্ষ্মতার িসি শতািার র্দদি, মন্ডিী ঐলতহালসর্ভাদর্ নজর লদদয়লেি শজার র্দর প্রচার র্রার উপদর, র্যলির্গশদর্ তাদদর লর্দযমান সামালজর্ 

আত্মীয়তার শগাষ্ঠীগুলি শিদর্ সলরদয় লদদয়, এর্ং তাদদরদর্ এর্টি নতুন শগাষ্ঠীদত সংদযাজন র্দর – মন্ডিীদত। যিন রৃ্হৎ সংিযার মানুদষর এর্টি নতুন শগাষ্ঠীদত, 

যাদদরদর্ তারা জাদন না, তাদদর সংদযাজন র্রা হি, শিাদর্দদর সমদয়র প্রদয়াজন যদিষ্ঠ স্বেদ শর্াধ্ র্রদত, লনদজদদর শমদি ধ্রদত এর্ং অনযদদর সাদি 

ভাগর্াদটায়ারা র্দর লনদত (লর্ষযদদর প্রলেয়ার এর্টি অপলরহাযশ অংর্)। রাজয রৃ্লি আদরা দ্রুত হদত পাদর, যিন সুসমাচার শরাপন র্রা হয়, স্বািযর্র লর্ষযদত্বর লড এন 

এ-র সাদি, লর্দযমান সামালজর্ শগাষ্ঠীগুলির মদধ্য।  

http://www.contagiousdisciplemaking.com/


পুনরারৃ্লত্তর মাধ্যদম লড এন এ প্রলতষ্ঠা। শগাষ্ঠী লড এন এ হদে আপনারা যা র্দরন, এর্ং প্রায়ই র্দরন, তার িসি। 

আপনারা শর্ান লজলনস এর্র্ার র্া দর্ার র্দর আর্া র্রদত পাদরন না শয তা লড এন এ- পলরর্ত হদর্। 

 

সঠির্ লড এন এ প্রলতষ্ঠা র্রা। শগাষ্ঠীগুলির জনয শয সামানয লড এন এ প্রদয়াজন, তা অনুসরর্ র্রদত প্রিম প্রজে গত 

হদয় যায়। 

 

শগাষ্ঠীগুলির জনয আপনার লর্ ধ্রদনর লড এন এ প্রদয়াজন যা সংিযা রৃ্লি র্রদর্ এর্ং পলরর্ত হদর্ পূনরুৎপাদনর্ারী 

মন্ডিীগুলিদত? 

 

প্রািশনা 

শযদহতু প্রািশনা হদে উদদযাগগুলির অপলরহাযশয অংর্; প্রািশনা হদে শগাষ্ঠীগুলি ও সলিক্ষ্র্র্ািীন উপাদান। প্রিম লমটিং 

শিদর্, আমরা প্রািশনাদর্ শগাষ্ঠী প্রলেয়াদত িালপত র্লর। মদন রািদর্ন, আমরা হালরদয় যাওয়া শিার্দদর র্িদনা র্লি না 

তাদদর মািা লনচু র্রদত এর্ং প্রািশনা র্রদত। প্রািশনা লর্ আমরা তা র্যািযা র্লর না। আমাদদর শর্ান লর্ক্ষ্া শনই এ লর্ষদয় 

শয এটি শগাষ্ঠী লড এন এ-র এর্টি গুরুত্বপুর্শ অংর্। পলরর্দতশ  আমরা এর্টি সহজ প্রশ্ন উপলিত র্লর, “আজদর্ আপলন 

লর্দসর জনয রৃ্তজ্ঞ ”? শগাষ্ঠীর প্রদতযর্ শিার্ লনদজর র্িা র্যি র্দর। পদর তারা যিন যীশুদর্ অনুসরর্ র্রার পি 

শর্দে শনয়, আমরা র্লি, “আপনারা স্মরদর্ রািুন লর্ভাদর্ আমরা প্রদতযর্টা লমটিং প্রািশনা সহর্াদর শুরু র্লর,” আপনারা 

লর্দসর জনয রৃ্তজ্ঞ? এিন, খ্রীদির অনুসরর্র্ারী লহসাদর্, আমরা ঈশ্বদরর সদঙ্গ শসই ভাদর্ই র্িা র্লি। আসুন আমরা 

তাাঁ দর্ র্লি শয আমরা লর্দসর জনয রৃ্তজ্ঞ? 

 

মধ্যিতা 

সমস্ত মধ্যিতা হদে প্রািশনা, লর্ন্তু সমস্ত প্রািশনা মধ্যিতা নয়। শসই র্ারদর্ই আমরা মধ্যিতা ও প্রািশনাদর্ পৃির্ র্দরলে, 

শগাষ্ঠীগুলির লড এন এ-র অংর্ লহসাদর্, যা প্রলতরূপ লনমশার্ র্দর। মধ্যিতা র্যলিগত উদদ্বদগর ও পীড়দনর লর্ষয়গুলি, 

শসই মত অনযদদর উদদ্বদগর ও পীড়দনর লর্ষয়গুলিও ভাগ র্দর শনওয়াদর্ লর্জলড়ত র্দর। এর্টি সহজ প্রশ্ন, শর্ান শর্ান 

লর্ষয়গুলি এই সপ্তাদহ আপনাদর্ পীড়া লদদয়দে। লড এন এ-র এই উপাদানটি হালরদয় যাওয়া মানুদষর শগাষ্ঠীগুলির র্াদে 

হালজর র্রুন। আর্ার প্রদতযর্ শিার্ ভাগ র্দর শনদর্ন। এই শগাষ্ঠীটি, লর্শ্বাসীদদর র্ালপ্তেপ্রাপ্ত শগাষ্ঠী হওয়ার পদর, আমরা 

র্লি, “দয ভাদর্ আপনারা শস লর্ষয়গুলি, যা আপনাদদর পীরা লদত, এদর্ অদনযর সাদি ভাগ র্দর লনদতন, এিন শসই 

এর্ই লর্ষয়গুলি ঈশ্বদরর সাদি ভাগ র্দর লনদত পাদরন। আসুন আমরা এিন তা র্লর”। 

 

পলরচযশযা 

শডলভড ওয়াটসন পলরচযশযাদর্ পলরচািনা র্দরদেন শযন, “ঈশ্বর তাাঁ র শিার্দদর র্যর্হার র্রদেন হালরদয় যাওয়া এর্ং 

মুলিপ্রাপ্ত শিার্দদর প্রািশনার উত্তর লদদত পাদর। শযমন, এর্টি শগাষ্ঠী হালরদয় যাওয়া র্া মুলিপ্রাপ্ত, তাদদর চালহদার র্িা 

র্যি র্দর, শসিাদন এর্টি শগাষ্ঠী ততলর হদর্, পৃির্লর্েু র্রদত চাওয়ার জনয। সমস্ত শগাষ্ঠীরই র্নুই-এর এর্টু ওাঁদতা 

িাওয়া দরর্ার। প্রশ্নটি লজজ্ঞাসা র্রুন, যিন আমরা শস লর্ষয়গুলি র্যি র্লর, যা আমাদদর পীড়া শদয়, আমাদদর র্াদে, 

আগামী সপ্তাদহর মদধ্য, এদর্ অপরদর্ সাহাযয র্রর্ার লর্ শর্ান পি আদে”? এটাদর্ এইভাদর্ অনুসরর্ র্রুন, আপলন 

আপনার সম্প্রদাদয় র্াউদর্ লর্ জাদনন যার আমাদদর সাহাদযযর প্রদয়াজন আদে? প্রিম শিদর্ই এই লড এন এ িাপন 

র্রুন, আপনার শর্ান উৎর্ন্ঠা িার্দর্ না, শগাষ্ঠীগুলিদর্, তাদদর সম্প্রদায়দর্ রূপান্তলরত র্রর্ার র্যাপাদর, অনুপ্রালনত 

র্রদত, যিন তারা খ্রীিীয়ান হদয় শগদে। 

সুসমাচার প্রচার / প্রলতরূপ লনমশার্ 



আপলন লর্ জানদতন হালরদয় যাওয়া শিার্ সুসমাচার প্রচার র্রদত পাদর? ভাদিা, তারা পাদর, যলদ আপলন এটাদর্ যদিি 

সহজ র্দর রািদত পাদরন। সুসমাচার প্রচার-এর প্রার্দর্দন্দ্র অনয র্াদরা সাদি সুসমাচার ভাগ র্দর শনয়। যিন হারাদনা 

শিার্দদর সাদি র্াজ র্রা হয়। তারা সমগ্র সুসমাচার জাদন না। এটা এদর্র্াদর ঠির্ আদে। আমরা শুধু্মাত্র চাই তারা 

এইমাত্র শয গে শুদনদে, তা র্াদরার র্াদে র্যি র্রুর্, শয দদি লেি না। এর্টা সহজ প্রশ্ন সহ, আমরা চাই তারা ভারু্র্ 

এইভাদর্, “আপলন র্াদর্ জাদনন, যার এই সপ্তাদহ এই গে শর্ানার্ার প্রদয়াজন আদে”? 

 

যলদ শসই শিার্টি উৎসালহত হন, তাদদরদর্ লর্দযমান শগাষ্ঠীদত লনদয় আসার শিদর্, আমরা চাই প্রিম হালরদয় যাওয়া 

র্যলিটি তাদদর লনদয়, তাদদর র্িুদদর লনদয়, এর্ং তাদদর পলরর্ার লনদয় এর্টি শগাষ্ঠী শুরু র্রুর্। সুতরাং, প্রিম হালরদয় 

যাওয়া র্যলিটি অধ্যয়দনর অলভজ্ঞতা অর্জ্শ ন র্রদর্ তাাঁ র আসি শগাষ্ঠীদত, এর্ং তারপর শসই এর্ই অধ্যাদয়র পুনরারৃ্লত্ত 

র্রদর্, শয শগাষ্ঠী তারা শুরু র্দরদে তাদদর র্িুদদর লনদয়, শসিাদন। 

 

আমাদদর শগাষ্ঠীগুলি লেি, যারা চারটি অনয শগাষ্ঠী শুরু র্দরলেি, প্রিম শগাষ্ঠীটি র্ালপ্তেপ্রাপ্ত লর্শ্বাসীদদর এর্টি শগাষ্ঠী 

লহসাদর্ গদড় ওঠর্ারও আদগ। প্রিম শগাষ্ঠীটি র্ালপ্তেপ্রাপ্ত হর্ার র্দয়র্ সপ্তাদহর মদধ্যই, অনয শগাষ্ঠীগুলি এর্ জায়গায় 

এদসলেি, শযিাদন তারা খ্রীিদর্ অনুসরর্ র্রদর্ র্দি ঠির্ র্দরলেি এর্ং র্াপ্তাইলজতও হদয়লেি। 

 

র্াধ্যতা 

শযমন আলম আদগ র্দিলে, র্াধ্যতা হদে লর্ষয ততলরর উদদযাগগুলির এর্টি চরম উপাদান। র্াধ্যতা অর্র্যই িার্দত হদর্ 

শোট আর্াদরর শগাষ্ঠী পযশযাদয়, এমনলর্ হারাদনা শিার্দদর শগাষ্ঠীগুলিদতও। র্যািযা র্রদত লগদয়, আমরা হারাদনা 

শিার্দদর শগাষ্ঠীগুলির লদদর্ তার্াদর্া না, আমাদদর আঙুি নাড়াদর্া এর্ং র্ির্, “আপনারা অর্র্যই গ্রদন্থর এই অংর্টি 

মানদর্ন”। পলরর্দতশ  আমরা লজজ্ঞাসা র্রর্, “আপনারা যলদ মদন র্দরন গ্রদন্থর এই অংর্টি ঈশ্বদরর শিদর্, আপনার জীর্দন 

আর লর্ পলরর্তশ ন র্রা দরর্ার”? স্মরদর্ রািুন, তারা তরু্ও ঈশ্বদর লর্শ্বাস র্দর না, শসদহতু “যলদ” সমূ্পর্শভাদর্ 

গ্রহনদযাগয। 

 

যিন তারা খ্রীিদর্ অনুসরর্ র্রদর্ র্দি ঠির্ র্দর, আপলন প্রশ্নটিদর্ িুর্ সামানয পাদি লনন, “যলদ আপনারা মদন র্দরন 

এটি ঈশ্বর শিদর্, আপনাদদর জীর্দন লর্ পািাদত চান”? র্ারর্, তাাঁ রা সর্সময় এই প্রশ্নটি লজজ্ঞাসা র্দরন, নতুন লর্শ্বাসীরা 

এই ধ্ারনা লনদয় ভারাোন্ত হননা শয তাাঁ দদর ঈশ্বদরর র্াদর্যর র্াধ্য হওয়া প্রদয়াজন, শয ঈশ্বদরর র্ার্য তাাঁ দদর শিদর্ লর্েু 

শপদত চায়, শয ঈশ্বদরর র্ার্য তাদদরদর্ চায় পািাদত। 

 

দায়র্িতা 

শগাষ্ঠী লড এন এ শত দায়র্িতা  গদড় শতািা শুরু হয় লদ্বতীয় লমটিংদয় “দগাষ্ঠীর লদদর্ তার্ান এর্ং লজজ্ঞাসা র্রুন, 

আপনারা সর্দি র্দিলেদিন আপনারা সাহাযয র্রদর্ন (রূ্নযিান পূরর্ র্রুন) এই সপ্তাদহ। এটার লর্ হি? আদরা লজজ্ঞাসা 

র্রুন, আপনাদদর মদধ্য অদনর্ লর্ষয়গুলি লচলিত র্দরলেদিন, যা আপনাদদর জীর্দন পািাদনা দরর্ার। আপনারা লর্ 

শসগুলি পাদিদেন? এটা শর্মন হি? যলদ তারা লর্েু না র্দর িাদর্ন, তাহদি তাদদর উৎসালহত র্রুন, এ লর্ষদয় আর 

এর্র্ার শচিা র্রদত, এর্ং র্যি র্রর্ার জনয ততরী শহান, লর্  দটলেি যিন পদরর র্ার আপনারা লমলিত হদয়লেদিন। 

শজার লদন শয শগাষ্ঠীর জনয এটা গূরুত্বপূনশ, প্রদতযদর্র রৃ্তর্াদযশযর সািিয উদযাপন র্রা। 

 



প্রািলমর্ভাদর্ এটি প্রদতযর্দর্ চমৎরৃ্ত র্রদর্। তারা এটি প্রতযার্া র্দরনলন। লদ্বতীয় লমটিং-এ যা শহার্ অদনদর্য় ততরী 

িার্দর্। তৃতীয় লমটিং-এর পদর প্রদতযদর্ই জানদর্ লর্ আসদে এর্ং প্রস্তুত িার্দর্। সুস্পিভাদর্ এই অনুর্ীিন চিদত 

িাদর্ প্রদতযদর্ র্াপ্তাইলজত হওয়ার পদর। 

 

উপাসনা 

আপনারা হারাদনা শিার্দদর উপাসনা র্রদত র্িদত পাদরন না, এমন এর্জন ঈশ্বরদর্ তারা উপাসনা র্রদত পারদর্ না 

যাদর্ তারা লর্শ্বাস র্দর না।  আপনারা তাদদর র্িনও র্াধ্য র্রদর্ন না শসই গানগুলি শগদয় লমিযাচার র্রদত, যা তারা 

লর্শ্বাস র্দরন না। লর্ন্তু শসই জনযই র্িা হয়, শগাষ্ঠী লড এন এ-দত উপাসনার র্ীজগুলি র্পন র্রা সম্ভর্। 

 

যিন তাাঁ রা শসই লর্ষয়গুলির লর্ষয় র্দিন, যার জনয তাাঁ রা রৃ্তজ্ঞ, এটি উপাসনায় পযশযর্লসত হয়। যিন তারা লনদজদদর 

জীর্দন শয পলরর্তশ নগুলি  টিদয়দেন শসগুলি র্দিন, মদন হয় শয তারা ধ্মশর্ােদত সাড়া লদদেন, এটি উপাসনায় পযশর্লসত 

হয়। যিন, সম্প্রদাদয়র মদধ্য তাাঁ রা শয পািশর্য ততলর র্দরদেন তা উদযাপন র্দরন, এটি উপাসনায় পযশযর্লর্ত হয়। 

 

উপাসনার সঙ্গীতগুলি আর এদর্র্াদরই উপাসনার মমশদদর্ িাদর্ না, শসই মতভাদর্ এর্টি িুি শযমন তার র্ীদজর র্াদে 

িাদর্। উপাসনা হদে ঈশ্বদরর সাদি সম্পদর্শ র িসি। উপাসনার সঙ্গীতগুলি গাওয়া হদে, ঈশ্বদরর সদঙ্গ আমাদদর সম্পর্শ  

শয আনদ আদন, তার র্লহেঃপ্রর্ার্। হযাাঁ , পলরর্ামস্বরুপ তারা প্রর্ংসা গান র্দরন। উপাসনার জনয লড এন এ, যা শহার্, 

গান গাইর্ার অদনর্ আদগ শিদর্ই িালপত হয়। 

 

ধ্মশর্াে 

ধ্মশর্াে লমটিং-এর মূদি িাদর্। শগাষ্ঠীটি র্াের্ার্য পদড়, ধ্মশর্াে আদিাচনা র্দর, এদর্ অদনযর সাদি র্াের্ার্য আর্ার 

স্মরর্ র্রা অভযাস র্দর, এর্ং র্াের্ার্য শমদন চিদত উৎসালহত হয়। ধ্মশর্াে শর্ান লর্ক্ষ্দর্র র্াদে লদ্বতীয় আসন শনয় 

না। ধ্মশর্ােই হদে লর্ক্ষ্র্। আমরা এটি আদরা লর্র্দদ আদিাচনা র্রর্ পরর্তী শগাষ্ঠী লড এন এ উপাদাদন। 

 

আলর্ষ্কার 

হারাদনা শিার্দদর সাদি র্াজ র্রর্ার সময়, আমাদদর ধ্মশর্াে র্যািযা র্রর্ার ভূলমর্া এলড়দয় চিদত হদর্। যলদ আমরা 

র্লর, আমরাই র্তশ া হদয় যার্, ধ্মশর্ােদর্ র্তশ া হওয়ার সুদযাগ না লদদয়। আমরা যলদ র্তশ া হই, পুনরারৃ্লত্তর র্াজ সীমার্ি 

হয়, আমাদদর শনতৃদত্বর ক্ষ্মতা ও সমদয়র দ্বারা প্রদতযর্টি শগাষ্ঠীদর্ লর্ক্ষ্া ও সমদয়র দ্বারা, প্রদতযর্টি শগাষ্ঠীদর্ লর্ক্ষ্া 

শদওয়ার আর্লর্যর্তার শক্ষ্দত্র। পলরর্লতস্বরূপ, ধ্মশর্াে শিদর্ সদর এদস, লর্ক্ষ্দর্র অলধ্র্ার লহসাদর্ র্ত্তশ া হওয়া; 

শগাষ্ঠীগুলিদর্ র্রদত শদদর্ না, শযভাদর্ তাদদর পুনরারৃ্লত্ত র্রা উলচৎ। 

 

এই পলরর্তশ ন  টাদনা র্ঠিন। আমরা লর্ক্ষ্া লদদত ভাির্ালস। এটী আমাদদর িুলর্ র্দর। আমরা উত্তরগুলি জালন এর্ং তা 

অনযদদর সাদি ভাগ র্দর লনদত চাই। লর্ন্তু যলদ আমরা লর্ষয র্রদত চাই শসই শিার্দদর যারা ধ্মশর্াদের ও পলর্ত্র আত্মার 

উপর লনভশ র র্দর তাদদর প্রশ্নগুলির উত্তদরর জনয, আমরা উত্তরদাতা হদত পালর না। আমাদদর তাাঁ দদরদর্ সাহাযয র্রদত 

হদর্, ঈশ্বর তাাঁ দদরদর্ তাাঁ র র্াদর্য লর্ র্িদেন তা শিাাঁ জার জনয। 

 

এই ধ্ারনা পুনরায় চািু র্রদত, আমরা র্লহরাগতদদর “সহায়র্” র্লি, যারা শগাষ্ঠীগুলি শুরু র্দরন। তাাঁ রা লর্ক্ষ্া শদওয়ার 

শিদর্ও প্রর্ার্ র্রদত সহায়র্ হন। তাাঁ দদর র্াজ হদে প্রশ্ন লজজ্ঞাসা র্রা, যা হারাদনা শিার্দদর ধ্মশর্াে অনুসিান 

র্রদত সাহাযয র্দর। গ্রদন্থর এর্টি পড়র্ার পদর তাাঁ রা লজজ্ঞাসা র্দরন, “এই অংর্টি ঈশ্বদরর সম্বদি লর্ র্িদে”? এর্ং  



“এই অংর্টি মনুষযত্ব (র্া মনুষযজালত) সম্বদি আমাদদর লর্ র্িদে?” এর্ং যলদ আপলন লর্শ্বাস র্দরন শয এটি ঈশ্বদরর 

শিদর্ এদসলেি, শযভাদর্ আপলন জীর্নধ্ারন র্দরদেন, তার লর্ লর্ আপনাদর্ পািাদত হদর্। 

 

প্রর্ার্ র্রার পিলত প্রলতলিলপ ততলরর জনয অপলরহাযশ। শগাষ্ঠীগুলি যলদ ধ্মশগ্রদন্থর র্াদে শযদত না শর্দি এর্ং পলর্ত্র 

আত্মার ওপর লনভশ র না র্দর তাাঁ দদর প্রশ্নগুলির উত্তর শদর্ার জনয, তাাঁ দদর, শযমনভাদর্ রৃ্লি পাওয়া উলচৎ, শতমনভাদর্ 

রৃ্লি পাদর্ন না, এর্ং তাাঁ রা অদনর্ প্রলতলিলপ ততলর র্রদত পারদর্ন না, হয়ত এদর্র্াদরই না। 

 

শগাষ্ঠী – সংদর্াধ্ন 

আমাদদর শগাষ্ঠী শনতাদদর এর্ং মন্ডিীর শনতাদদর রৃ্হদাংর্ প্রলতষ্ঠানগত র্াইদর্ি-সম্বিীয় শর্ান প্রলর্ক্ষ্র্ শনই। যিন 

শিাদর্রা এটি শর্াদনন, তাাঁ রা লজজ্ঞাসা র্দরন, “প্রচলিত ধ্মশর্াদের লর্রুি মত লর্ র্যাপার”? আপলন আপনার শগাষ্ঠী 

গুলিদর্ লর্ভাদর্ শিদপ যাওয়ার শিদর্ আটর্াদর্ন। এটি এর্টি লর্রাট প্রশ্ন। শনতা , আমরা লনিয়ই এই প্রশ্ন লজজ্ঞাসা 

র্রর্। 

 

প্রিমত, সমস্ত শগাষ্ঠীগুলিরই প্রর্র্তা রদয়দে শুরুদতই প্রচলিত ধ্মশমত লর্দরাধ্ী হওয়ার। তাাঁ রা ঈশ্বদরর র্াদর্যর লর্ষয় 

সর্লর্েু জাদনন না। তাাঁ রা ঈশ্বরদর্ িুাঁদজ পাওয়ার প্রলেয়াদত রদয়দে, যা তাাঁ দদর চালিত র্দর অর্াধ্যতা শিদর্ র্াধ্যতায়, 

লর্ন্তু তাাঁ দদর পদক্ষ্ শুরুদতই সর্লর্েু জানা অসম্ভর্। যিন শগাষ্ঠীটি এর্সদঙ্গ আদরা অধ্যয়ন র্দর, যিন তাাঁ রা আদরা িুাঁদজ 

পান, ঈশ্বর লর্ভাদর্ তাাঁ দদরদর্ তাাঁ দদর সাদি সম্বি িাপন র্রাদত চান যাদত তাাঁ রা নূনযতম প্রচলিত ধ্মশমত লর্দরাধ্ী হন। 

শসটি লর্ষযদত্বর অংর্। 

 

যলদ আমরা তাাঁ দদর ধ্মশর্াে শিদর্ িুর্ দূদর চদি শযদত শদলি, আমরা তিনই এর্টি নতুন অংর্ চািু র্লর, শসই অংদর্র 

ওপর লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালডর মাধ্যদম। িক্ষ্য র্রুন শয আলম র্লিলন “লর্ক্ষ্া দাও” র্া “সংদর্াধ্ন র্র”। পলর্ত্র আত্মা 

ধ্মশর্াে র্যর্হার র্রদর্ন তাাঁ দদর আচার আচরর্ সংদর্াধ্ন র্রদত। তাাঁ দদর শুধু্মাত্র র্াদের সঠির্ অংদর্র লদদর্ চালিত 

র্রদত হদর্। আদরা অধ্যয়দনর মদধ্য লদদয় যাওয়ার পর, তাাঁ রা রু্ঝদত পারদর্ন, তাাঁ দদর লর্ র্রা উলচৎ। আদরা 

গুরুত্বপূর্শভাদর্, তাাঁ রা আসদি এটি র্দরন। 

 

লদ্বতীয়ত, আমাদদর শর্াঝা উলচৎ প্রচলিত ধ্মশমদতর লর্রুি লর্শ্বাস শুরু হয় উচ্চ আধ্যালত্মর্ র্লিসম্পন্ন (আলম অননয 

সাধ্ারন প্রলতভার উদেি র্রলে, সম্প্রদাদয়র নয়) শনতাদর্ লনদয়, লর্েু লর্ক্ষ্াসহ, লযলন শগাষ্ঠীদর্ লর্ক্ষ্া শদন র্াইদর্ি লর্ 

র্দি, এর্ং তাাঁ রা অর্র্যই লর্ র্রদর্ন এটি মানয র্রদত। এদক্ষ্দত্র শগাষ্ঠীগুলি শনতা যা র্দিন শমদন শনয় এর্ং ধ্মশর্াদের 

আলঙ্গদর্ র্িদনা এর অনুসিান র্দরন না। 

 

আমরা শগাষ্ঠীগুলিদর্ লর্ক্ষ্া লদই র্াদের অংর্টি পড়দত এর্ং অনুসিান র্রদত, লর্ভাদর্ শগাষ্ঠীর সদসযরা অংর্টির 

র্যাপাদর সাড়া লদদে। শগাষ্ঠীগুলিদর্ লর্ক্ষ্া শদওয়া হয় এর্টি সহজ প্রশ্ন লজজ্ঞাসা র্রদত, “দসটি এই অংদর্র শর্ািায় 

আপনারা শপদয়দেন”? যিন শর্ান এর্জন রহসযময় র্াধ্যতার সাক্ষ্য শদন, শগাষ্ঠীটি এই প্রশ্ন র্দর। যিন শর্ান এর্জন 

লর্র্দভাদর্ শযাগ র্দর, শয সময় অংর্টি পুনরায় র্দিন, শগাষ্ঠীটি এই প্রশ্নটি লজজ্ঞাসা র্দর। এই প্রশ্নটি সমস্ত শগাষ্ঠী 

সদসযদদর র্াধ্য র্দর, শয অংর্টি শনওয়া হদয়দে, তার ওপর আদিার্পাত র্রদত এর্ং র্যািযা র্রদত তাাঁ দদর অন্তদৃশলি 

এর্ং র্াধ্যতার। সহায়র্ র্যলিটি শগাষ্ঠী-সংদর্াধ্দনর আদর্শ হন। তাাঁ রা হাদত িার্া র্াোংদর্র ওপর আদিার্পাদতর 

জদনযও আদর্শ হন। 

 



লর্শ্বাসীর শপৌরলহতয 

নতুন লর্শ্বাসীরা এর্ং এিনও লর্শ্বাসী হয়লন যারা, তাাঁ দদর শর্াঝা দরর্ার, তাাঁ দদর ও খ্রীদির মদধ্য শর্ান মধ্যিতার্ারী 

দন্ডায়মান শনই। আমাদদর লড এন এ িাপন র্রদত হদর্, যা র্াধ্াগুলিদর্ এর্ং মধ্যিতার্ারীদদর উপিলি শর্াধ্দর্ সলরদয় 

শদদর্। শসই শহতু ধ্মশর্াে অর্র্যই প্রধ্ান হদর্। শস জনযই র্লহরাগদতরা সহায়তা র্দরন, লর্ক্ষ্াদাদনর শিদর্ও শর্লর্। শসই 

জনযই শর্িাদনা হয় স্বয়ং-সংদর্াধ্ন র্রদত র্ােীয় র্চদনর ওপর লভলত্ত র্দর। 

 

হযাাঁ , শনতাদদর উত্থান হয়। তাাঁ দদর উদ্ভূত হদত হদর্। এটাই স্বাভালর্র্। লর্ন্তু শনতৃত্ব লচলিত হয় র্দমশর দ্বারা যা ভূলমর্ার 

সীমা লনদদশ র্ র্দর। শনতারা অনয শর্ান শেনীর আধ্যালত্মর্ র্া লর্দর্ষ পদমযশাদার নন। যলদ লর্েু িাদর্, শনতাদদর উঁচু 

পযশাদয়র দায়র্িতা ধ্ারন র্রদত হয়, লর্ন্তু তাাঁ দদর দায়র্িতা, তাাঁ দদর শর্ান লর্দর্ষ পদমযশাদা শদয় না। 

 

যলদ লর্শ্বাসীদদর শপৌরলহদতযর জনয লড এন এ হালজর না িার্ত, আপনারা র্িদনা মন্ডিী শপদতন না। লর্ষযদত্বর প্রলেয়া 

অর্র্যই এই লড এন এ চািু র্রদর্। 

 

শগাষ্ঠীর লমটিংগুলিদত এই সমস্ত প্রদয়াজনীয় অভযাসগুলি প্রদয়াদগর দ্বারা, আমরা শদদিলে অলর্শ্বাসীরা যীশুর র্াধ্য লর্দষয 

পলরর্ত হদয়দে, যা চিদত িাদর্ আদরা লর্ষযদদর ততলর র্রর্ার জনয, এর্ং নতুন শগাষ্ঠীগুলিদর্ শুরু র্রর্ার জনয, 

শযগুলি পলরর্ত হয় মন্ডিীগুলিদত। 

 

  



শগাষ্ঠীগুলিদর্ সাহাদযযর অপলরহাযশয সামানয লর্েু উপাদান শযন শসগুলি মন্ডিীদত পলরর্ত হয়েঃ 

লস লপ এম-এর চারটি সাহাযয 
লস্ট্ভ লস্মি25 দ্বারা লিলিত 

 

শগাষ্ঠী শিদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়া 

 

মণ্ডিী িাপদনর উদদযাগগুলিদত, আমরা শর্লর্ সময় লদই র্ালন্তর র্যলিদদর শিাাঁ জার জনয, তাাঁ দদর এর্ং তাাঁ দদর পলরর্ারদর্ 

লজদত শনর্ার জনয, তাাঁ দদর পলরর্ারদর্ শগাষ্ঠীর্ি র্রর্ার জনয এর্ং তাাঁ দদরদর্ লর্ষয র্রর্ার জনয। 

 

লর্ন্তু এই লমেদর্ মন্ডিীগুলি শর্ািায় মানানসই হদর্? যলদ এই শগাষ্ঠীগুলি র্িনও মন্ডিীদত পলরর্ত হয়, তদর্ র্িন? 

নতুন লর্শ্বাসীরা অর্র্যই মন্ডিীদত এর্লত্রত হদর্ন। ইলতহাদসর প্রিম শিদর্ই এটাই ঈশ্বদরর পলরর্েনা। সমাদজর মদধ্য 

মণ্ডিী লহসাদর্ শর্াঁদচ শিদর্ তাাঁ র শিার্দদর সুসলর্জ্ত র্রা -  শযমন হওয়ার জনয তাাঁ রা পলরর্লেত হদয়দেন শতমন র্রা 

এর্ং তাাঁ দদর শযমন র্রদত র্িা হদয়লেি শতমন র্রা; ইহাই হদে রাজার পি। 

 

শযদর্ান লস লপ এম-এর র্াজ অর্র্যই উদদ্দর্যপ্রদর্ালদত ভাদর্ শগাষ্ঠীগুলিদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত র্রা, সঠির্ পযশাদয় এদস 

লর্ষযদত্বর প্রারলম্ভর্ প্রলেয়াদত। মন্ডিীদত পলরর্ত র্রা এর্টি প্রার্র্ন্ত মাইিদস্ট্ান, মন্ডিী িাপন উদদযাদগর প্রলেয়াদত। 

 

সমস্ত শগাষ্ঠীগুলিই মন্ডিীদত পলরর্ত হয় না। র্িদনা র্িদনা তাাঁ রা এর্টি রৃ্হৎ মণ্ডিীর গৃহ-লভলত্তর্ র্ািাগুলিদত পলরর্ত 

হয়, লর্ন্তু, তিালপ খ্রীদির শদদহর লেয়ার্িাপগুলি চালিদয় শযদত িাদর্। অপলরহাযশ লর্ষয় হি নতুন লর্শ্বাসীদদর, 

পূনেঃলনমশানর্ারী আর্াদর, খ্রীদির শদদহর অংদর্র লহসাদর্ গদড় ওঠার জনয সাহাযয র্রা, যা তাদদর সম্প্রদাদয়দত 

মানানসই হয়। 

 

দটি লনদদশ র্ার্িী লস লপ এম মণ্ডিীগুলিদর্ পলরচািনা র্দরেঃ 

 

এই ধ্াাঁ চটি (এর্ং এর উপাদানগুলি) লর্ র্ােীয় লর্ক্ষ্ার সদঙ্গ সঙ্গলতপূর্শ? 

 

এর্টি মণ্ডিী শর্মন হদর্ তার র্াইদর্ি অনুযায়ী শর্ান আদর্শ নর্র্া শনই। আমরা ধ্মশর্াদে সাংসৃ্কলতর্ভাদর্ উপদযাগী 

অসংিয নমুনার উদাহরর্ শদিদত পাই। লস লপ এম গুলিদত আমরা প্রস্তার্ র্লর না শর্র্িমাত্র এর্ ধ্াাঁ দচর মন্ডিীর, র্াইদর্ি-

অনুযায়ী ধ্রন লহসাদর্। অদনর্ ধ্াাঁ দচর মন্ডিী র্াইদর্ি-সম্বিীয় হদত পাদর। সুতরাং প্রশ্ন হি “এই ধ্াাঁ চটি (এর্ং এর 

উপাদানগুলি) লর্ র্ােীয় লর্ক্ষ্ার সদঙ্গ সঙ্গলতপূর্শ”? 

 

সাংসৃ্কলতর্ভাদর্ পুনরুৎপাদনক্ষ্মেঃ এই ধ্রদনর মন্ডিীই লর্ এর্জন গড়পড়তা নতুন লর্শ্বাসী শুরু র্রদত এর্ং সংগঠিত 

ভাদর্ র্রদত পাদরন? 

 

শযদহতু অদনর্ ধ্রদনর মণ্ডিী লর্শ্বস্ততা সহর্াদর র্ােীয় লর্ক্ষ্ার পলরচযশা র্রদত পাদর, লদ্বতীয় পযশায়ভুি প্রশ্নটি হয় 

“দর্ানটি সংসৃ্কলতর সাদি সর্দিদর্ ভাদিা মানানসই এর্ং আমাদদর সমাদজ সর্দিদর্ ভাদিা পুনরুৎপাদন র্রদত 
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পৃষ্ঠা ২২-২৬।। 



পাদর”? সাধ্ারন লনদদশ র্ হদেেঃ “এর্জন গড়পড়তা যুর্ লর্শ্বাসী লর্ এই ধ্রদনর এর্টি মণ্ডিী শুরু এর্ং সংগঠিত র্রদত 

পারদর্ন”? অনযিায়, মন্ডিী িাপদনর ভার শদওয়া হদর্ গুটির্দয়র্ উচ্চ প্রলর্ক্ষ্র্প্রাপ্ত র্যলিদদর। 

 

এই দটি লনদদশ র্ার্িী মদন শরদি, লস লপ এম-এর পিগুলি লর্শ্বাসীদদর সাহাযয র্দর সাদামাটা মন্ডিীগুলি শুরু র্রদত, যা 

লর্ষযদদর সক্ষ্ম র্দর, খ্রীদির শদহ লহসাদর্ লর্শ্বস্তভাদর্ যীশুদর্ অনুসরন র্রদত। হালরদয় যাওয়া মানুদষর র্াদে শপৌাঁোর্ার 

স্বাদিশ যিন লস লপ এম গুলি আরম্ভ র্রা হয়, আমরা শসই লস লপ এম মন্ডিীগুলিদর্ সমিশন র্লর শযগুলি প্রাসলঙ্গর্ এর্ং 

পুনরুৎপাদনক্ষ্ম। এই ধ্রদনর মন্ডিীদর্ শজার লদদত হদর্ অদেদর্ িুাঁদজ পাওয়া যায় এমন িানগুলিদত মন্ডিীর শোৎ 

লমটিংগুলি র্রদত। এর মদধ্য যুি র্রা শযদত পাদর র্ালড়গুলি, অলিসগুলি, র্লির শদার্ানগুলি এর্ং পার্শ গুলি, শসই 

িানগুলির শিদর্, যা শর্না র্া ততলর র্রা র্যয়সাদপক্ষ্। 

  

 

মন্ডিীদত পলরর্ত র্রার চারটি সহায়তা 

 

যিন আলম দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ার এর্দি র্মীদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ লদলেিাম, তিন শোট শগাষ্ঠীগুলিদর্ (উদাহরর্স্বরূপ র্াইদর্ি 

স্ট্ালডর শগাষ্ঠীগুলি) সাহাযয দাদনর প্রসদঙ্গ এদসলেিাম, শযগুলি র্াস্তলর্র্ভাদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত হদর্। এদক্ষ্দত্র র্মীরা 

মন্ডিীগুলি শুরু র্রর্ার র্যাপাদর সংগ্রাম র্রলেদিন, র্িার ওদপক্ষ্া রাদি না শয এটি মন্ডিী িাপদনর উদদযাদগর  (লস লপ 

এম) রৃ্হত্তর িক্ষ্য। আলম তাদদর লনদয় লগদয়লেিাম মন্ডিী িাপন প্রলেয়ার চারটি সহায়তার এর্টি ধ্ারার মদধ্য লদদয় – 

আসদি এর্টি অলত সরি, লর্ন্তু লর্শ্বাদসর লর্শুি সম্প্রদাদয়র জেদাদনর উদদ্দর্যপূর্শ অনুর্ীিন। 

 

পুনরুৎপাদনর্ারী মন্ডিীগুলি শুরু র্রা র্ঠিন নয় যলদ আপনার লর্ষযদত্বর এর্ং সুসমাচার প্রচাদরর পলরষ্কার পিলত িাদর্। 

লর্ষযদত্বর শগাড়ার লদদর্ আপনার অর্র্যই এর্টি পলরষ্কার লর্ক্ষ্া (মািা) িার্দর্, যা লর্শ্বাসীদদর এর্টি শগাষ্ঠীদর্, 

সদচতনভাদর্ মন্ডিীদর্ পলরর্ত হদত সাহাযয র্রদর্। মন্ডিীগুলি প্রলতষ্ঠা র্রদত, যারা নতুন মন্ডিীগুলি শুরু র্রদর্, 

তাদদর জনয আমরা এই চারটি অনুর্ীিন লর্দর্ষভাদর্ সহায়র্ র্দি শজদনলে। 

 

১) জানুন, আপলন লর্ সাধ্ন র্রর্ার শচিা র্রদেনেঃ এর্টি পলরষ্কার সংজ্ঞা, র্িন এর্টি শগাষ্ঠী এর্টি মন্ডিীদত পলরর্ত 

হদে। 

 

এর্টি মণ্ডিী শুরু র্রা র্ঠিন হয় যলদ আপনার মদন এর্টি পলরষ্কার ধ্ারনা না িাদর্ র্িন এর্টি শগাষ্ঠী (দসি গ্রুপ অির্া 

র্াইদর্ি স্ট্ালড গ্রুপ শিদর্), এর্টি মন্ডিীদত পলরর্ত হয়। 

 

দৃর্য লর্র্রনীেঃ শয শর্ান মন্ডিীর সংস্কারমুি শিাদর্দদর সাদি এর্টি শগাষ্ঠী সাক্ষ্াৎ র্রদে লতনমাস ধ্দর। তাাঁ রা দারুন 

উপাসনা এর্ং অন্তযন্ত প্রভার্র্ািী র্াইদর্ি স্ট্ালড উপদভাগ র্দরন। তাাঁ রা র্াদের র্িা শর্াদনন এর্ং এটি যা র্দিন তা 

মানর্ার শচিা র্দরন। তাাঁ রা এর্টি নালসশং শহাম পলরদর্শন র্রার পলরর্েনা র্রদেন, শসিানর্ার মানুষদদর চালহদা শমটার্ার 

জনয। তারা লর্ এর্টি মন্ডিী? 

 

আপনার লসিান্ত গ্রহদনর জনয যদিি তিয শসিাদন নাই। এটি লর্ এর্টি মন্ডিী র্া এর্টি দারুন র্াইদর্ি স্ট্ালডর শগাষ্ঠী? 

শগাষ্ঠী র্িন মন্ডিীদত পলরর্ত হদে শস লর্ষদয় যলদ আপনার ধ্ারনা স্পি না হয়, আপলন প্রিুি হদত পাদরন এই শগাষ্ঠীদর্ 

এর্টি মন্ডিী লহসাদর্ অলভলহত র্রদত। মন্ডিীগুলি শুরুর প্রিম ধ্াপ হদে, মন্ডিী লর্ শস সম্পদর্শ  এর্টা পলরষ্কার ধ্ারনা 



িার্া এর্টি মন্ডিীর প্রািলমর্ অপলরহাযশ উপাদানগুলি সম্পদর্শ । আমরা শুরু র্লর শোট প্রলর্ক্ষ্র্গুলির, যাদদর প্রিম 

শিদর্ই উদদ্দর্য িাদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার। 

 

শপ্রলরতদদর র্াযশলর্র্রনী এর্টি র্াস্তর্ উদাহরর্ শযাগায়, যা এিাদন সহায়র্ হদত পাদরেঃ 

 

লেয়ার্িাপেঃ পড়ুন শপ্রলরত ২:৩৬-৪৭। র্াজগুলিদর্ িুর্ জটিি র্রার শচিা র্রদর্ন না। সংদক্ষ্লপত র্রুন, শর্ান লর্ষয়টি 

এই শগাষ্ঠীদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত র্দরদে? 

 

আপনার উত্তর লিিুন। 

 

 

 

এিাদন মন্ডিীর সংজ্ঞার এর্টি উদাহরর্ শদওয়া হি, যা রচনা র্রা হদয়দে শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ী-র দটি অংর্ শিদর্। 

এটি শজার লদদয়দে মন্ডিীর লতনটি C –এর দর্টি উপাদাদনর উপদরেঃ চুলি, তর্লর্িযসর্ি, এর্ং যত্নর্ান শনতারা। 

 

• চুলিেঃ(১) র্ালপ্তেপ্রাপ্তদদর (২) লর্শ্বাসীদদর (মলি ১৮:২০; শপ্রলরত ২:৪১), যারা লনদজদদর খ্রীদির শদহ র্দি 

স্বীর্ার র্দরন এর্ং লনয়লমত এর্দত্র সাক্ষ্াৎ র্রর্ার জনয প্রলতশ্রুলতর্ি (দপ্রলরত ২:৪৬)। 

• চালরলত্রর্ তর্লর্িযেঃ তাাঁ রা লনয়লমত খ্রীিদর্ শমদন চদিন, মন্ডিীর তর্লর্িযগুলির মদধ্য লদদয়েঃ 

• র্ার্যেঃ(৩) ধ্মশর্াে পড়া এর্ং শমদন চিা লনভশ রদযাগয লহসাদর্ 

• প্রভুর তনর্দভাজ র্া প্রভুর শভাজ (৪) 

• সাহচাযশ (৫) এদর্ অদনযর সাদর যত্ন 

• দান প্রদান র্রা (৬) প্রদয়াজন শমটার্ার জনয এর্ং অনযদদর সাহাযয র্রর্ার জনয 

• প্রািশনা (৭) 

• প্রর্ংসা (৮) প্রর্ংসার র্ার্য উচ্চারন র্রা অির্া গান শগদয় প্রর্ংসা র্রা 

• তাাঁ রা প্রলতশ্রুলত শমদন চদিন সুসমাচার প্রচার র্রর্ার (ঈশ্বদরর র্ার্য প্রচার) (৯) 

• যত্নর্ান শনতারা (১০) মন্ডিী যিন উন্নত হয়, শনতাদদর লনদয়াগ র্রা হয় র্াইদর্ি অনুযায়ী মাদনর লভলত্তদত 

(তীত ১:৫-৯) এর্ং পারস্পলরর্ দায়র্িতার লনলরদি মন্ডিীর রৃ্ঙ্খিা সদমত। 

 

মন্ডিী িাপদনর জনয, লতনটি C শিদর্ অগ্রালধ্র্ার অনুযায়ী সাজাদনা হদয়দে। সর্ শিদর্ গুরুত্বপূর্শ C হদে “চুলি”। 

শগাষ্ঠীটি লনদজদর্ শদদি মন্ডিী লহসাদর্ (পলরচয়) এর্ং এর্টি প্রলতশ্রুলত শদয় (চুলি) যীশুদর্ এর্দত্র অনুসরর্ র্রর্ার। 

এর অদিশ এই নয় শয তাাঁ দদর লিলিত চুলি িার্দর্। তাাঁ রা শর্র্িমাত্র মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার জনয এর্টি সদচতন 

পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্দরদেন। অদনর্ সময় এর্টি মণ্ডিী লনদজর নামর্রর্ র্দর এই পদদক্ষ্দপর অিশ শর্াঝাদনার জনয। 

সংজ্ঞার লদ্বতীয় অংর্টি হি “দ্বর্লর্িযসর্ি”। এর্টি শগাষ্ঠী লনদজদদর এর্টি মন্ডিী র্িদত পাদর, লর্ন্তু যলদ এটির মন্ডিীর 

প্রািলমর্ তর্লর্িযগুলির  াটলত িাদর্, এটি র্াস্তলর্র্ই এর্টি মন্ডিী নয়। যলদ শর্ান জন্তু শ উ শ উ র্দর, শিজ নাদড় 

এর্ং চার পাদয় হাাঁ দট, আপলন তাদর্ হাাঁ স র্িদত পাদরন, লর্ন্তু এটি র্াস্তলর্র্ এর্টি কুকুর। 

 



সর্দর্দষ, এর্টি পলরপুি মন্ডিী ততলর র্রদর্ শদর্ীয় (িানীয় সংসৃ্কলত) যত্নর্ান শনতাদদর। এই শনতারা ততলর হওয়ার 

আদগ এর্টি মন্ডিীর অলস্তত্ব িার্দত পাদর। এটির এর্টি প্ররৃ্ি উদাহরর্ আমরা শদিদত পাই শপৌদির প্রিম যাত্রার শর্দষ। 

শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ী ১৪:২১-২৩ পদদ, শপৌি এর্ং র্ানশর্া শয সমস্ত মন্ডিীগুলি তাাঁ রা িাপন র্দরলেদিন পূর্শর্তী সপ্তাহ 

ও মাসগুলিদত, শসগুলি পলরদর্শন র্দরলেদিন, এর্ং শসই অর্িায় তাদদর জনয প্রাচীনদদর লনদয়াগ র্দরলেদিন। 

মন্ডিীগুলির দী শদময়াদী শ্রীরৃ্লির জনয, লনদজদদর মদধ্য শিদর্ই যত্নর্ান শনতাদদর তুদি ধ্রা দরর্ার। 

 

মন্ডিীগুলি শুরু র্রর্ার প্রিম ধ্াপ হিেঃ আপলন লর্ র্রদত চাইদেন তা জানা এর্ং এর্টি পলরষ্কার ধ্ারনা িার্ার দরর্ার 

র্িন এর্টি শগাষ্ঠী পলরর্ত হদর্ এর্টি মন্ডিীদত। 

 

২) যিন আপলন প্রলর্ক্ষ্দনর এর্টি শগাষ্ঠী শুরু র্রদর্ন, শুরু শিদর্ মান্ডিীর্ জীর্দনর যতগুলি অংদর্র র্িা র্িা হদয়দে, 

তাদদরদর্ আদর্শ লহসাদর্ গর্য র্রুন। 

 

এর্জন মন্ডিীিাপদর্র পদক্ষ্ এর্টি র্ঠিন সময় লেি, শগাষ্ঠীগুলিদর্ মণ্ডিীদত পলরর্ত র্রর্ার র্যাপাদর, যাদদরদর্ লতলন 

প্রলর্ক্ষ্র্ লদলেদিন। যিন লতলন প্রলর্ক্ষ্দনর শগাষ্ঠীগুলির র্যাপাদর আমার র্াদে র্নশনা র্রলেদিন, পিলতটা মদন হলেি 

লচন্তার্লিহীন শেনীর্দক্ষ্র অলভজ্ঞতার মত। শগাষ্ঠীটি যিন লর্ক্ষ্াদাদনর র্াদজর মদধ্য লদদয় যালেি, তাাঁ রা প্রাপ্ত হলেি, 

লর্ন্তু উত্তপ্ত হলেি না। এই শের্ীর্দক্ষ্র পলরর্াঠাদমায়, লতলন তাাঁ দদর লর্ক্ষ্া লদলেদিন অনয ধ্রদনর লর্েু শুরু র্রদত 

তাাঁ দদর গৃহগুলিদত। লতলন অনযরর্ম লর্েুদর্ আদর্শ র্রলেদিন, যা লতলন আর্া র্দরলেদিন তারা হদয় উঠদর্। আলম তাাঁ দর্ 

পরামর্শ লদদয়লেিাম তাাঁ র প্রলর্ক্ষ্দর্র লমটিংগুলি শসই ধ্রদনর র্রদত, শযমন লতলন চান শয মন্ডিীগুলি হদয় উঠুর্। এই 

শগাষ্ঠীগুলির পদক্ষ্ এটি আদরা সহজতর র্দর শদদর্ র্াস্তলর্র্ভাদর্ মন্ডিীগুলিদর্ পলরর্ত হদত। 

 

এর্টি নতুন শোট শগাষ্ঠী শিদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার সহজ পি হদে মন্ডিী লহসাদর্ জীর্ন যাপন শুরু র্রা এর্ং 

মন্ডিীদর্ অনুর্রর্ র্রা সর্দচদয় প্রিম লমটিং শিদর্ই। শসইভাদর্ যিন মণ্ডিীর লর্ষয় লর্ষযদত্বর লর্ক্ষ্া পান, আপনারা 

ইলতমদধ্যই এর্দত্র তার অলভজ্ঞতা সঞ্চয় র্দরদেন। উদাহরর্স্বরূপ, প্রিম সপ্তাহ শুরুর লমটিং-এ T4T26 লতদনর এর্-

তৃতীয়াংর্ লর্ষযদত্বর পিলত চািু র্দর। এটি যুি র্দর, লপেদন লিদর পূর্শর্তী সপ্তাদহর র্াজদর্ মূিযায়র্ র্রা, উিশ দৃলি 

র্রা ঈশ্বদরর শিদর্ লর্েু পাওয়ার জনয, এর্ং সামদনর লদদর্ শদিা তাাঁ দর্ শমদন চির্ার এর্ং লর্শ্বস্তভাদর্ তাাঁ র শসর্া র্রার 

জনয। এই লতদনর এর্-তৃতীয়াংর্ মন্ডিীর প্রািলমর্ উপদানগুলিদর্ এর্ীভূত র্দর শযমন উপাসনা, প্রািশনা, র্ার্য, 

সাহচাযশ, সুসমাচার প্রচার, পলরচযশা ইতযালদ। 

 

প্রিম শোট শগাষ্ঠী লমটিং শিদর্ই সদর্শাৎরৃ্ি লর্েু র্রুন আদর্শ লহসাদর্ শর্দে লনদত, শযমন আপলন চান শয নতুন মন্ডিী 

পলরর্ামস্বরূপ গদড় উঠুর্। মন্ডিীর লর্ষদয় লর্ক্ষ্া শর্ান আিদযশর র্যাপার হদর্ না। আপনারা চান না ৪-৫ সপ্তাহ এর্দত্র 

োস লহসাদর্ অলতর্ালহত র্রদত এর্ং তারপর শ াষনা র্রদত “আজদর্ আমাদদর মন্ডিীর এর্ং লর্ভাদর্ মন্ডিীদত 

পলরর্ত হওয়া শয শসই লর্ষদয় লর্ক্ষ্া শদওয়া হদর্” এর্ং আপনার লমটিং-এর ধ্রন এদর্র্াদর পাদি শিিুন। মণ্ডিীদত 

পলরর্ত হওয়া অর্র্যই হদর্ এর্টি স্বাভালর্র্ পরর্তী ধ্াপ এর্দত্র লমটিং-এর প্রলেয়াদত। 

 

 
26 T4T লস লপ এম-এর এর্টি পি। শদিুন T4T: এর্টি লর্ষযদত্বর পূনলর্শির্ (A Discipleship Re-Revolution) ওয়াইঙ্গ র্াই এর্ং লস্ট্ভ লস্মি দ্বারা পলরচালিত (by 

Steve Smith with Ying Kai), WIGTake Resources, 2011. এই প্রর্িটি উপদযাগী র্দর শনওয়া হদয়দে শস র্ইদয়র ১৬ অধ্যায় শিদর্। 

https://www.churchplantingmovements.com/ and on Amazon Kindle (http://www.amazon.com/T4T-A-Discipleship-Re-Revolution-

ebook/dp/B0050S3PK0/ref=sr 1 fkmro 1?ie =TF8&qid =1346447783&sr = 8-1-fkmrO@keywords=T4T%3A+A=Discipleship+Re-

revolution). 

https://www.churchplantingmovements.com/
http://www.amazon.com/T4T-A-Discipleship-Re-Revolution-ebook/dp/B0050S3PK0/ref=sr
http://www.amazon.com/T4T-A-Discipleship-Re-Revolution-ebook/dp/B0050S3PK0/ref=sr


৩) লনলিত র্রুন আপনার এর্টি লনলদশ ি লর্ক্ষ্া (র্া লর্ক্ষ্ামািা) আদে মন্ডিীর লর্ষদয় এর্ং এর আদদর্গুলি, আপনার 

প্রারলম্ভর্ লর্ষযদত্বর মদধ্য। 

 

আপনার অর্র্যই িার্া উলচৎ, মন্ডিীর এর্ং আদর্শ মন্ডিীর মত লমটিংগুলির র্াইদর্ি অনুযায়ী পলরষ্কার সংজ্ঞা প্রদতযর্টি 

শোট শগাষ্ঠীর লমটিং-এর সমদয়। যলদ আপলন র্দরন, শগাষ্ঠীদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত র্রা সহজ হদর্, যিন আপলন “মন্ডিীর” 

লর্ক্ষ্ার মদধ্য লদদয় যান আপনার স্বে-দ্বদদ শযর লর্ষযদত্বর। যলদ আপলন চান শয, শয শগাষ্ঠীগুলি মন্ডিীদত পলরর্ত হদয়দে 

এর্ং মন্ডিী িাপন র্রদে, এর্টি র্া দটি লর্ক্ষ্া সংযুি র্রুন, মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার লর্ষদয়র চার র্া পাাঁ চটি পদর্শর 

মদধ্য। লনলিত র্রুন এটি এমন এর্টি লর্ষয় যা শগাষ্ঠীর সদসযরা শমদন চিদত পাদর এর্ং তারা শয শগাষ্ঠীগুলিদর্ ততলর 

র্রদর্ তাাঁ দদর হস্তান্তর র্দর লদদত পাদর। 

 

যিন আপলন মন্ডিীর লর্ক্ষ্ার মদধ্য লদদয় যাদর্ন, এর্টি লনলদশ ি িক্ষ্য মদন রািুনেঃ এই সপ্তাদহ আমরা র্পি শনর্ এর্টি 

মন্ডিীদত পলরর্ত হদত এর্ং এর্টি মন্ডিীর শয শর্ান হালরদয় যাওয়া তর্লর্িযগুলির এর্টির সাদি যুি হদত। 

উদাহরনস্বরুপ, যিন এর্টি শগাষ্ঠী মন্ডিীর লর্ষদয় লর্ক্ষ্ার (লর্ক্ষ্ামািার) মদধ্য লদদয় যায়, দটির মদধ্য এর্টি র্যাপার 

সাধ্ারর্ত  দটেঃ 

 

১ম ধ্াপেঃ এর্টি শগাষ্ঠী রু্ঝদত পাদর শয এটি ইলতমদধ্যই এর্টি মণ্ডিীদত পলরর্ত হদয়দে এর্ং মন্ডিীর তর্লর্িযগুলি 

অভযাস র্রদে। এই মুহুদত্তশ  এটি চূড়ান্ত পদদক্ষ্প শনয় এর্টি মন্ডিী লহসাদর্ এর্লত্রত িার্র্ার প্রলতশ্রুলত প্রদাদনর দ্বারা 

(পলরচয় ও চুলি িাভ র্রা)। 

 

২য় ধ্াপেঃ প্রায়র্ই, এর্টি শগািী উপিলি র্রদত পাদর মন্ডিীর অপলরহাযশ অংর্গুলির লর্েুর অভার্  টদে। এটি সামদনর 

লদদর্ ২টি সদচতন পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্দর (১) শসই অপলরহাযশ অংর্গুলির সংদযাজন (দযমন প্রভুর শভাজ ও দান) এর্ং 

তারপর এর্দত্র মন্ডিী লহসাদর্ গদড় ওঠার প্রলতশ্রুলত (চুলি)। 

 

৪) মন্ডিীর স্বািয লচত্রাঙ্কন র্যর্হার র্রা, এর্টি শগাষ্ঠীদর্, তাদদর মন্ডিীর অপলরহাযশ অংর্গুলি আদে লর্ না তা মূিযায়র্ 

র্রর্ার জনয। 

 

এর্টি দারুন শরাগ লনর্শায়র্ যন্ত্র যাদর্ র্িা হয় Church Health Mapping (বা Church Circle), এর্টি শগাষ্ঠীর সাদি, 

শগাষ্ঠীর শনতাদদর সাদি, র্া শগাষ্ঠীগুলির শনটওয়াদর্শ র সাদি র্যর্হার র্রা শযদত পাদর, তাদদর শগাষ্ঠীটি মন্ডিী লর্ না তা 

লনর্শদয় সাহাযয র্রদত। এই যন্ত্রটি তাদদর সাহাযয র্দর দূর্শিতাগুলি িুাঁদজ র্ার র্রদত এর্ং তাদদর সংদর্াধ্ন র্রদত। এটা 

তাদদর সাহাযয র্দর শর্ান শগাষ্ঠীগুলি এিদনা মন্ডিীদত পলরর্ত হয়লন তা শদিদত। 

 

লস লপ –গুলি সাধ্ারর্ত এটি র্দর মন্ডিীর লর্ষদয় উপদদদর্র জনয আঞ্চলির্ লর্ভাগগুলি গদড় শতািার দ্বারা। এর্টি শোট 

শগাষ্ঠী, শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রনী ২ অধ্যায় শিদর্, মন্ডিীর প্রািলমর্ অপলরহাযশ অংর্গুলি র্নাি র্রর্ার পর (তারা 

সাধ্ারনত দর্ জন হালজর হয়), তারা লনদজদদর জনয প্রতীর্ লচিগুলি আাঁদর্ এর্ং মূিযায়ন র্দর শয তাদদর শগাষ্ঠী 

শসগুলি অভযাস র্রদে র্া না।27 মন্ডিীর লর্ক্ষ্া লনম্নলিলিত প্রদয়াগগুলি ততলর র্দরেঃ- 

 

 
27 Icon গুলিদর্ সহজ ও র্িাদর্ৌর্িহীন (পালির্ না র্দর) রািা, প্রলেয়াটিদর্ পূনগশঠদন সক্ষ্ম র্দর সাধ্ারদনর জনয। icon গুলিদর্ সহদজই উপদযাগী র্দর শনওয়া 

যায় আপনার গঠদনর শক্ষ্দত্র। 



এর্টি শগাষ্ঠী লহসাদর্, এর্টা িাাঁ র্া র্াগদজর ওপর িুটলর্ লচি লদদয় রৃ্ত্ত র্ানাদনা, যা আপনার শগাষ্ঠীর প্রলতলনলধ্ত্ব র্রদর্। 

এর উপদর ৩টি সংিযা লিিুনেঃ শয সংিযর্ শিার্ প্রলতলদন শযাগ শদয় (সংিযাটি  াাঁ টুন), শয সংিযর্ শিার্ যীশুদর্ লর্শ্বাস 

র্দর (লচদর্) এর্ং যারা লর্শ্বাস র্রার পর র্ালপ্তে লনদয়দে (দজি)। 

 

যলদ আপনার শগাষ্ঠী মন্ডিীদত পলরর্ত হদর্ র্দি র্িা শদয়, তাহদি িুটলর্ লচি শদওয়া রৃ্ত্তদর্ গাঢ় র্দর লদন।28 তারপর 

এর্টা icon লদদয় লদন, যা প্রলতলনলধ্ত্ব র্রদর্ রৃ্দত্তর লভতদরর ও র্াইদরর র্াদর্ার্ী প্রদতযর্টি অপলরহাযশ অংদর্র। শগাষ্ঠীটি 

যলদ লনয়লমত লনদজই অপলরহাযশ অংর্টি অভযাস র্দর, তাদর্ লভতদর লদন। শগাষ্ঠীটি যলদ না র্দর র্া অদপক্ষ্া র্দর 

র্লহরাগত শর্উ এদস র্দর শদওয়ার জনয, এটিদর্ রৃ্দত্তর র্াইদর রািুন। 

 

প্রতীর্গুলিেঃ 

 

পলরদর্দষ, আপলন আপনার মন্ডিীর এর্টা নাম লদদত পাদরন। এটি আপনাদর্ সাহাযয র্রদর্ আপনার সম্প্রদাদয় মন্ডিী 

লহসাদর্ এর্টি পলরলচলত গদড় তুিদত। মদন রািদর্ন আপনার িক্ষ্য হদে র্হু-প্রজে লর্লর্ি মন্ডিী িাপদনর উদদযাগ গদড় 

শতািা চতুিশ প্রজে এর্ং তারও পর পযশযন্ত। সুতরাং প্রজদের সংিযা অন্তভূশ ি র্রা আপনাদর্ সাহাযয র্রদর্ শর্ান 

অর্িায় আপলন শদিদেন, ঈশ্বর আপনার সম্প্রদাদয় এর্টি উদদযাগ শুরু র্রদেন। 

 

এই অর্িায়, এটি শদিা অতযন্ত সহজ, লর্ লর্ষয়, শগাষ্ঠীদর্ র্াধ্াদান র্রদে র্াস্তলর্র্ মণ্ডিী হদয় ওঠা শিদর্। যলদও তাাঁ দদর 

লর্েু  াটলত আদে, আপলন এিন এর্টি রাস্তা শদিদত পাদেন এই শগাষ্ঠীদর্ মন্ডিীদত রুপান্তলতর র্রদত, এর্ং তারাও 

শদিদত পাদে। এই দারুন ক্ষ্মতা প্রদানর্ারী, র্াস্তর্সম্মত পিলত শগাষ্ঠীদর্ প্রািশনা সহর্াদর উপলিত হদত শপ্ররর্া শদয় 

লর্ভাদর্ অপলরহাযশ অংর্গুলির প্রদতযর্টিদর্ রৃ্দত্তর মদধ্য যুি র্রা যায়। এগুলি তিন শগাষ্ঠীটির র্াদে পলরষ্কার র্মশ 

পলরর্েনায় পলরর্ত হয়। 

 

মন্ডিীর ইলতহাস 

 

আপলন  লর্ষযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শদদর্ন, শযমন আপলন শগাষ্ঠীগুলিদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ শদন মন্ডিীদত পলরর্ত হদত। এটি অর্র্যই  টা 

উলচৎ এর্টি মুিয সমদয় স্বে-দময়াদী লর্ষযদত্বর প্রলেয়াদত, মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার লর্ষদয় এর্টি লনলদশ ি লর্ক্ষ্া 

(লর্ক্ষ্ামািা) প্রাপ্ত হওয়ার পর। মণ্ডিীর স্বািযলচত্র আপনাদর্ এই প্রলেয়াদত সাহাযয র্রদত পাদর। তারপর মন্ডিীদত 

পলরর্ত হওয়া এর্টি স্বাভালর্র্ ধ্াপ হদয় যাদর্ র্ীষযদত্বর প্রলিয়াদত। এর্ং আপলন এর্টি গুরুত্বপূর্শ মাইিদস্ট্ান পার হদয় 

যাদর্ন মন্ডিী িাপদনর উদদযাদগর লদদর্। র্তটা শরামাঞ্চর্র যিন লর্শ্বাসীদদর অদনর্ প্রজেগুলি, নতুন লর্শ্বাসীদদর 

শগাষ্ঠীগুলিদর্ মন্ডিীদত পলরর্ত র্দর চতুিশ র্া পঞ্চম লমটিং-এ। যিন নতুন মন্ডিীগুলির চতুিশ র্া পঞ্চম প্রজদেরও শর্র্ী 

সময় ধ্দর এটি  দট, মন্ডিী িাপদনর উদদযাগগুলি উদ্ভূত হয়! 

 

যলদ আপনার শর্ান মণ্ডিীর লর্ক্ষ্া, র্া এর্টি শগাষ্ঠীদর্ মন্ডিীদত রুপান্তলরত র্রর্ার উদদ্দর্যমূির্ পুনরুৎপাদনর্ারী 

প্রলেয়া না িাদর্, তাহদি িুর্ র্ম নতুন মন্ডিীর প্রতযার্া র্রুন! 

 

যলদ আপলন শগাড়ার লদদর্ সহজ মন্ডিী িাপদনর প্রলেয়াদর্ এর্টি মন্ডিীর লর্ক্ষ্ার সাদি সংযুি র্দরন, তাহদি আপলন 

নতুন প্রজেগুলির মন্ডিীদদর প্রতযার্া র্রদত পাদরন! 

 
28 আমরা এই িাইনদর্ গাঢ় র্দর লদই যলদও তাদদর সমস্ত তর্লর্িযগুলি িাদর্ না, তিালপ শযদহতু, এটি অলভপ্রায় শর্াঝা। 



 

এটি হয়ত এমন এর্টি প্রলেয়া নয়, যার সাদি আপলন ইলতপূদর্শ পলরলচত হদয়দেন। এটি হয়ত আপনার পলরচযশার 

দৃিান্তগুলিদর্ অলভযুি র্রদত পাদর, লর্ন্তু আসুন আমরা ভীত হর্ না আমাদদর দৃিান্তগুলিদর্ তযাগ র্রদত, ঈশ্বদরর 

রাজয আসদত শদিার অলভপ্রাদয়। এটি হদে এর্টি সহায়র্ প্রলেয়া যা আমাদদর, শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ীর আসি 

লর্ষযদত্বর লর্িদর্র র্াদে লিদর যাওয়ার জনয সাহাযয র্রদর্। এটি হদে এর্টি সহায়র্ প্রলেয়া, যা আমাদদর, ইলতহাদসর 

আদরা লর্েু উদত্তজনাপূর্শ আদদািদনর র্াদে লিরদত সাহাযয র্রদর্। এটি এর্টি প্রলেয়া, যা আমাদদর, ঈশ্বদরর আত্মার 

সাদি আদরা পলরপূর্শভাদর্ সহদযালগরূদপ র্াজ র্রদত সহায়র্ হদর্। 

 

এই প্রলেয়ার অলত সারিয ও উদদ্দর্যপূর্শতা শর্াঝায় শয শযদর্ান লর্শ্বাসী, আত্মার দ্বারা র্লিযুি হদয়, এর্জন মন্ডিী 

িাপর্ হদত পাদরন। মন্ডিীগুলির অিশ এই নয় শয তারা সংিযারৃ্লি র্রদর্ লমর্দনর র্মশদক্ষ্দত্রর শুধু্মাত্র আদর্পাদর্। তারা 

অর্র্যই সংিযা রৃ্লি র্রদর্, এর্ং র্দর চদিদে গৃহগুলিদত, সামালজর্ শর্ন্দ্রগুলিদত, লর্দযািয়গুলিদত, পার্শ  এর্ং র্লির 

শদার্ানগুলিদত, সারা লর্শ্বর্যাপী। তাাঁ র রাজয আইসুর্। 

 

দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়া শিদর্ আগত দদির সাদি চারটি সহায়তা র্যর্হার র্রা 

 

যিন আলম দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়া শিদর্ আগত দদির সাদি চারটি সহায়তা লনদয় আগাদগাড়া র্ারজ র্দরলেিাম, আমরা 

চতুিশ সহায়তার র্াদে এদসলেিাম, মণ্ডিীর স্বািয লচত্র র্া “মন্ডিীর রৃ্ত্তগুলি,” সংলক্ষ্প্ত র্রর্ার জনয। আলম দী শ লদন ধ্দর 

র্াজ র্রা এর্জন র্মীদর্ সাদা শর্াদডশ র র্াদে শডদর্লেিাম। আলম তাদর্ র্দিলেিাম োদস এর্টি শোট শগাষ্ঠীর 

লর্শ্বাসীদদর লর্ষয় র্র্শনা র্রর্ার জনয। যিন লতলন এই র্াইদর্ি স্ট্ালডর শগাষ্ঠীর র্াদে র্র্শনা র্দরলেদিন, আলম িুটলর্ লচি 

লদদয় শর্াদডশ র ওপর এর্টা রৃ্ত্ত এাঁদর্লেিাম। শপ্রলরতদদর র্াযশলর্র্রর্ী ২:৩৭-৪৭ পদ পাঠ র্রর্ার পদর আলম তাদর্ মূিযায়ন 

র্রদত র্দিলেিাম শয শপ্রলরতদদর শগাড়ার লদদর্র মন্ডিীর অপলরহাযশ অংর্গুলির মদধ্য লর্ লনয়লমত  দট চদিলেি এই 

শোট শগাষ্ঠীর মদধ্য। যলদ এর্টি অপলরহাযশ অংর্  দট চদিলেি, আমরা রৃ্দত্তর মদধ্য এর্টি প্রতীর্ এাঁদর্লেিাম। যলদ এটি 

হালরদয় লগদয়লেি, আমরা রৃ্দত্তর র্াইদর এাঁদর্লেিাম। 

 

যিন আমরা লপেন লিদর তালর্দয় এই শগাষ্ঠীটির মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার র্তশ মান অর্িার মূিযায়র্ র্রিাম। নক্সাটি 

শদলিদয় লদি র্দয়র্টি সুস্পি দূর্শিতা। শগাষ্ঠীটি প্রভুর শভাদজর রীলত শমদন চিলেি না, প্রদয়াজন শমটাদনার জনয দানও 

লদলেি না। এই দটি উপাদাদনর প্রতীর্গুলিদর্ িুটলর্ লচি লদদয় রৃ্দত্তর র্াইদর আাঁর্া হদয়লেি। আলম এর্টি তীর 

এাঁদর্লেিাম প্রভুর শভাদজর শিদর্ রৃ্দত্তর লভতর পযশন্ত এর্ং আমার সহর্মীদর্ লজজ্ঞাসা র্দরলেিামেঃ “এই শগাষ্ঠীটির 

প্রভুর শভাদজর রীলত শমদন চিার জনয লর্ প্রদয়াজন?” র্মীটি এর্ মূহুদত্তশ র জনয লচন্তা র্দরলেি। লতলন তারপর উত্তর 

লদদয়লেদিন, যিন লতলন লনদজর র্মশিদি লিদর যাদর্ন, লতলন সহদজ শগাষ্ঠীর শনতাদর্ লর্লিদয় লদদত পারদর্ন পদরর 

সপ্তাদহ লর্ভাদর্ প্রভুর শভাজ সম্পাদন র্রা যাদর্। যিন সহর্মীটি তার উত্তর লদদয়লেদিন, আলম তাদদর তীর লচি 

সহদযাদগ সারমমশ রু্লঝদয়লেিাম র্মশ পলরর্েনা লহসাদর্। 

 

আলম দাদনর র্যাপাদরও শসইরর্ম র্দরলেিাম, রৃ্দত্তর লভতদরর লদদর্ এর্টি তীর এাঁদর্। আমরা এর্দা মানলসর্ উচ্ছ্বাস 

লনদয় র্মশ পলরর্েনা  সর্ি র্দরলেিাম, শসটাদর্ অনুর্ীিন র্রর্ার জনয, আলম এই র্মশ পলরর্েনাগুলি তীর লচদির ওপর 

লিদিওলেিাম। 

 



পলরদর্দষ, আলম মূি প্রশ্নটি শপিাম, “এই শোট শগাষ্ঠীটি লর্ লনদজদর্ এর্টি মন্ডিী লহসাদর্ শদদি?” লর্েুক্ষ্ন লচন্তা র্রার 

পর র্লমটি লসিান্ত লনদয়লেি শয তারা শদদি না। আলম পরামর্শ লদদয়লেিাম শয যলদ শগাষ্ঠীটি মন্ডিীদত পলরর্ত হদত 

প্রলতশ্রুলত শদয়, তাদদর মন্ডিী লহসাদর্ এর্টি পলরচয় ততলর হদর্ এর্ং তারা র্াস্তলর্র্ভাদর্ এর্টি মন্ডিীদত পলরর্ত হদর্। 

যলদ শসটি  দট, আমরা রং লদদয় িুটলর্ লচি শদওয়া রৃ্ত্তটিদর্ গাঢ় শরিার রৃ্ত্ত র্দর শদর্। আলম র্মীটিদর্ র্দিলেিাম, 

লতলন শগাষ্ঠীটিদর্ শসই পযশাদয় লনদয় শযদত সাহাদযযর জনয লর্ র্রদর্ন। লতলন অনুভর্ র্দরলেদিন শয দটি লজলনস তাদদর 

প্রসালরত হওয়া শগাষ্ঠীর প্ররৃ্ত মন্ডিীদত পলরর্ত হওয়ার যাত্রাপিদর্ চূড়ান্ত র্রদর্। প্রিম, তাদদর শপ্রলরতদদর 

র্াযশযলর্র্রর্ী ২:৩৭-৪৭ পদ অধ্যয়ন র্রদত হদর্, তারপর তাদদর সাহাযয র্রদত হদর্, ঈশ্বদরর র্াদে এর্ং পরস্পদরর 

মদধ্য র্লিি চুলি র্রদত। আলম এই র্মশপলরর্েনাটি লিদিলেিাম, শগাষ্ঠীটির প্রতীর্ স্বরূপ িুটলর্ লচি শদওয়া রৃ্দত্তর 

ওপর। 

 

উদত্তলজত হদয় র্মীটি এর্ং তাাঁ র শগাষ্ঠীটি সাদা শর্াদডশ র ওপর শিিা লতনটি প্রধ্ান র্মশ পলরর্েনাগুলির ওপর শচাি 

শরদিলেি। সর্লর্েুই সম্ভর্ লেি। র্াস্তলর্র্ই র্মীটি এই লজলনসগুলি পদরর সপ্তাদহ র্রর্ার পলরর্েনা র্দরলেি প্রায় এর্ই 

ধ্রদনর দটি শোট শগাষ্ঠীর সাদি। এই র্মীটি, এর্টি প্রতযন্ত জায়গায় শসর্া র্াজ র্দর, উদত্তজনায় শেঁদপ উদঠলেদিন।  

সাত র্েদররও শর্র্ী সময় ধ্দর, লতলন এর্ং তাাঁ র পলরর্ার পলরেম র্দরলেদিন সুসমাচারদর্ র্যাপর্ভাদর্ র্ন্টন র্রদত। 

তাাঁ রা জাতীয় সহদযাগীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয়লেদিন এর্ং লর্ষযত্বপ্রাপ্ত নতুন লর্শ্বাসীদদর শগাষ্ঠীগুলিদত পলরর্ত র্রদত। 

সর্শক্ষ্র্ তাাঁ রা শচদয়লেদিন সর্শপ্রিম মন্ডিীগুলি শুরু র্রদত এই শিার্দদর শগাষ্ঠীগুলিদত। এিন, এর্টি সরি, তিালপ 

শর্ন্দ্রীভূত ও উদদ্দর্যপূর্শ পদদক্ষ্দপর মাধ্যদম, প্রিম মন্ডিীগুলির জদের সাক্ষ্ী হদত চাইলেদিন। 

 

আলম গত সপ্তাদহ এই র্মীটিদর্ আর্ার শদদিলেিাম, শসই প্রলর্ক্ষ্র্ পদর্শর এর্ র্েদরর এর্টু পদর। এই শগাষ্ঠীগুলিই 

শর্র্িমাত্র মন্ডিীদত পলরর্ত হয়লন। তারা এিন অনয নতুন শগাষ্ঠীগুলিদর্ সাহাযয র্রদে মন্ডিীগুলিদত পলরর্ত হওয়ার 

এর্ই প্রলেয়ার মদধ্য লদদয় শযদত। 

 

1. চুলি – গাঢ়দরিা, িুটলর্ শদওয়া শরিার পলরর্দতশ  

2. র্ালপ্তে  - জি 

3. র্ার্য – র্ই 

4. প্রভুর তনর্দভাজ র্া প্রভুর শভাজ – এর্টা র্াপ 

5. সহভালগতা – হৃদয় 

6. দান এর্ং পলরচযশযা – টার্ার লচি 

7. প্রািশনা – প্রািশনারত হাত 

8. প্রর্ংসা – উপদরর লদদর্ শতািা হাত 

9. সুসমাচার প্রচার – এর্ র্িু আর এর্ র্িুর হাত ধ্দর আদে, যাদর্ শস লর্শ্বাদসর জনয শপ্ররনা লদদে 

10. শনতৃরৃ্দ – দটি হাাঁ লস মুি 

 

  



এর্টি আদদািদনর নদীতীরসমূহ 

লস্ট্ভ লস্মি29 দ্বারা লিলিত 

 

আমরা পূদর্শই রাদজযর আদদািদনর জনয লড এন এ িাপদনর গুরুত্বগুলিদর্ পযশদর্ক্ষ্ন র্দরলে যা প্রদতযর্ লমলনদট এর্ং 

প্রদতযর্  ন্টায় খ্রীদির প্রলত নতুন লর্ষযদদর অঙ্গীর্ার র্রার সাদি সাদি  দট চদিদে। ইহার িদি মণ্ডিী িাপদনর 

আদদািদনর (লস লপ এম) এর্টি গলরষ্ঠ ভীলত সুস্পি স্পি হদয় যায়েঃ শসটি হি শসই আদদািদনর মদধ্য তর্ধ্মশ এর্ং 

নীলতভ্রিতা প্রর্ালর্ত হদয় পদড়। র্াে এই লর্ষয়টিদর্ স্পিভাদর্ র্যি র্দরদেন এর্ং এই সমসযাগুলি শযদর্ান 

শসর্ার্াদযশযর মদধ্য উদ্ভূত হদত পাদর (উদাহরর্েঃ মলি ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩)। মন্ডিীর প্রলত ভ্রিলর্ক্ষ্া, অদ্বনলতর্তা এর্ং 

অনযানয পাদপর লর্ষদয় র্যািযা র্রদত লগদয় শপৌদির শিিনীদত এই লর্ষয়টি প্রািলমর্ উপাদান লহসাদর্ পলরিলক্ষ্ত হয়। 

 

মণ্ডিী িাপদনর আদদািনগুলির এর্টি চলরত্র হি শয শসগুলি আপনার র্যলিগত লনয়ন্ত্রদনর র্াইদর লর্ন্তু শসগুলি আমাদদর 

রাজার লনয়ন্ত্রদর্ িাদর্। মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর এর্টি প্রািলমর্ প্রস্তার্ হি শযন আদদািনগুলি সঠির্ভাদর্ গঠন 

র্রদত উপযুি প্রভার্ র্যর্হার র্রা হয়, লর্ন্তু ইহা শযন আদদািদন পলর্ত্র আত্মার লনয়ন্ত্রনদর্ এর্ং লর্ক্ষ্র্ লহসাদর্ পলর্ত্র 

আত্মার ভূলমর্াদর্ লসংহাসনচুযত না র্দর। 

 

যলদও লনয়ন্ত্রন সমপশর্ র্রার অিশ নয় শয প্রভার্গুলিদর্ও সমপশর্ র্রা। এর্টি আদদািদনর লর্ষযদত্বর শগাড়ার লদদর্, 

শর্র্লর্েু স্পি নদীতীরগুলি (নীলতসমূহ) িাদর্ যা লস লপ এম-এর প্রচন্ড গজশ নর্ারী নদীগুলিদর্ লনয়ন্ত্রন র্রদত সলেয় 

িাদর্ শযন ইহা প্রচলিত ধ্ারনা এর্ং তনলতর্তার তীদর সীমার্ি িাদর্। ভ্রিলর্ক্ষ্া এর্ং অদ্বনলতর্তা শিদর্ আমাদদর ভীত 

হর্ার প্রদয়াজন শনই যলদ শসগুলিদর্ লনয়ন্ত্রন র্রার জনয আমাদদর র্াদে পূর্শ-পলরর্েনা িাদর্। যলদ আমাদদর র্াদে 

পলরর্েনা না িাদর্, তাহদি ইহা এর্টি অলতর্য় ভীলতর র্ারর্। 

 

এর্টি আদদািদনর নদীতীরসমূহেঃ এর্মাত্র র্তৃশ ত্ব লহসাদর্ শর্র্িমাত্র ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত র্াধ্য িার্া 

 

পলরর্ামগভাদর্, আপলন এর্টি লস লপ এম-দর্ অির্া ঈশ্বদরর অনয শযদর্ান আদদািনদর্ই লনয়ন্ত্রন র্রদত সক্ষ্ম হদর্ন 

না, যলদ আপলন চান শয ইহা ঈশ্বর পলরচালিত আদদািন লহসাদর্ই অনর্রত রৃ্লি শপদত িাকুর্। আপলন শযটা র্রদত 

পাদরন শসটি হি আপলন ইহাদর্ লনদজর েম দ্বারা সঠির্ আরৃ্লত লদদত পাদরন, এর্ং লিলতমাপর্গুলিদর্ সঠির্ িাদন 

রাদিন শযন আপলন শসই সমস্ত লর্শ্বাসীদদর এর্ং মন্ডিীগুলিদর্ পুনরায় সঠির্ পদি আহ্বান র্রদত পাদরন শযগুলি 

অর্ধ্ালরতরূদপ সঠির্ পদি চিদে না। এগুলিই হি শসই নদীর তীরসমূহ যার মদধ্য লদদয় আদদািনগুলি প্রর্ালহত হয়। 

এই নদীতীরগুলি আদদািনদর্ প্রচলিত ধ্ারা, সঠির্ র্াযশয এর্ং পলর্ত্রতার মদধ্য লনয়লন্ত্রত রাদি। 

 

আদরর্টি লর্র্ে উপায় হি এর্টি আদদািদনর সীমার্িতামূির্ লনয়ন্ত্রন, যা মলি ৯:১৪-১৭ পদদর পুরাতন কুপাগুলিদত 

নতুন দ্রাক্ষ্ারস রািার সমতুিয। লযহূদী শনতারা ঈশ্বদরর শিার্দদর উপদর ধ্মীয় রীলতনীলতর শয শর্াঝা চালপদয়লেদিন, যীশু 

শসই লর্ষয়গুলিদর্ লধ্ক্কার জালনদয়লেদিন; শসগুলি লেি অনমনীয় এর্ং স্বাতন্ত্রযহীন। এই দ্রাক্ষ্ারদসর কুপাগুলিদত, প্রচলিত 

নীলত ও তনলতর্তা লর্লভন্ন লনয়ম এর্ং র্যলিগত ত্রুটির মাধ্যদম লনয়লন্ত্রত হত, যা অর্দর্দষ রাদজযর রৃ্লিদর্ দমন র্দর। 

লস লপ এম-গুলিদত, শয লর্ষয়গুলি অতযন্ত প্রদয়াজনীয়, শসগুলি হি শয, আপলন উদীয়মান লর্শ্বাসীর্গশ, মন্ডিীগুলি এর্ং 

শনতাদদর এর্টি পি প্রস্তুত র্দর শদন, শযন তারা ঈশ্বদরর র্ার্য (এর্মাত্র র্তৃশ ত্ব) শুনদত পায়, ইহা এর্টি মূিযদর্াধ্ শয 

 
29 মিশন ফ্রন্টীয়ারস-এর দ্বারা ২০১৪ সালের জানুয়ারী – ফেব্রুয়ামর সংখ্যায় প্রকামশত একটি প্রবন্ধ ফেলক উদৃ্ধত 
অংশটি এমিট করা হলয়লে, www.missionfrontiers.org  পৃষ্ঠা ২৯-৩২.  



তারা স্বইোয় ঈশ্বর যা লর্েু র্দিন (র্াধ্যতা) শসগুলি দ্বারা আত্ম-সংদর্াধ্ন র্দর, এর্ং ইহার িিািি যাই শহার্ না শর্ন 

তা গ্রহর্ র্রার জনয প্রস্তুত িাদর্। র্ােীয় র্তৃশ ত্ব এর্ং র্াধ্যতা হি নদীর দটি তীর যা এর্টি আদদিানদর্ র্াইদর্িসঙ্গত 

ভাদর্ এদগাদত সাহাযয র্দর। 

 

র্তৃশ ত্বেঃ শর্র্িমাত্র ঈশ্বদরর র্াদর্যর র্তৃশ ত্ব 

 

শসািা লিপচুরা (ঈশ্বদরর র্ার্যই এর্মাত্র র্তৃশ ত্বর্ারী) মতর্াদদর মূিযদর্াধ্দর্ লর্শ্বাসীরা র্ত র্ত র্ের ধ্দর শরদিলেি। 

তিালপ, র্াস্তদর্, নতুন লর্শ্বাসী এর্ং মন্ডিীর মদধ্য অনযদদর পরাস্ত র্রার র্াযশর্রী প্রর্র্তা সৃলি হর্ার িদি শসািা 

লিপচুরা-র পি শিদর্ তারা অলত সহদজই সদর যায়। তালত্ত্বর্ভাদর্, আমরা র্লিেঃ “ঈশ্বদরর র্ার্যই হি আমাদদর জীর্দনর 

সর্শদেষ্ঠ র্তৃশ ত্ব”। লর্ন্তু র্াস্তদর্, লমর্নারীরা, লর্শ্বাদসর লর্রৃ্লত, মন্ডিীর প্রিা ইতযালদ িুর্ সহদজই র্াযশর্ারীভাদর্ ঈশ্বদরর 

র্াদর্যর শেষ্ঠ র্তৃশ ত্বদর্ লসংহাসনচুযত র্দর। 

 

শর্র্িমাত্র নতুন লর্শ্বাসীদদর হাদত র্াইদর্ি তুদি লদদয় অির্া তাদদরদর্ শসগুলি পাঠ র্রদত র্িার মাধ্যদম আমরা 

ঈশ্বদরর র্ার্যদর্ লনদজদদর জীর্দন প্রধ্ান র্তৃশ ত্বর্ারী িান লদদত পালর না। র্রঞ্চ, আপনাদর্ তাদদর জীর্দন ঈশ্বদরর 

র্ার্যদর্ প্রধ্ান র্তৃশ ত্ব লহসাদর্ ধ্ীদর ধ্ীদর সঞ্চালরত র্রদত হদর্। লস লপ এম-এ অির্া যিন শর্ান নতুন মন্ডিী আরম্ভ হয়, 

আপনাদর্ এর্টি লড এন এ তাদদর জীর্দন প্রদান র্রদত হদর্ যা প্রদতযর্ নতুন লর্শ্বাসীদর্ ঈশ্বদরর র্ার্য উপিলি র্রদত 

এর্ং শসগুলি র্যর্হার র্রদত সাহাযয র্রদর্। লর্শ্বাদসর প্রিম লদন শিদর্ আপনাদর্ প্রদর্শন র্রদত হদর্ শয ঈশ্বদরর র্ার্য 

আমাদদর জীর্দনর প্রদতযর্টি শক্ষ্দত্র প্রধ্ান র্তৃশ ত্বর্ারী। 

 

পলরর্ামর্র্ত, এই আদদািন আপনার প্রতক্ষ্ প্রভাদর্র শিদর্ও অলধ্র্ প্রসালরত হদর্। শর্ান র্তৃশ ত্বদর্ তারা অনুসরর্ 

র্রদর্ যিন তাদদর সামদন শর্ান প্রশ্ন অির্া শর্ান লর্তলর্শ ত লর্ষয় আলর্ভূশ ত হদর্? যলদ তাদদর মূিযদর্াধ্ আপনার 

অলভমদতর উপদর লভলত্ত র্দর গদড় ওদঠ, তাহদি তিন লর্ হদর্ যিন এমন শর্ান লর্ক্ষ্দর্র (শগাাঁ ড়া অির্া ভ্রান্ত লর্ক্ষ্র্) 

সমু্মিীন তারা হদর্, যার অলভমত আপনার ধ্ারনার লর্দরাধ্ীতা র্রদর্? আপলন তাদদরদর্ লর্ভাদর্ লিলরদয় লনদয় আসদর্ন 

যিন তারা সঠির্ পি শিদর্ লর্চলিত হদয় পদড়? 

 

যলদ আপলন তাদদরদর্ এই মূিযদর্াধ্ প্রদান র্দরনলন শয ঈশ্বদরর র্ার্যই আমাদদর জীর্দনর এর্মাত্র র্তৃশ ত্ব, তাহদি তারা 

ভুি র্রদিও তাদদরদর্ লিলরদয় আনার শর্ান উপায় আপানার র্াদে িার্দর্ না। ইহা আপনার মদতর সদঙ্গ অনয শর্ান 

র্যলির মদতর পািশর্য। যলদ আপলন লনদজর র্ার্যদর্ তাদদর জীর্দন র্তৃশ ত্ব লহসাদর্ িাপন র্দরদেন, তাহদি আপলন এই 

আদদািনদর্ র্যিশতার পদি এলগদয় লনদয় যাদেন। 

 

এর্টি র্াইদর্ি-লভলত্তর্ পূর্শলনদর্শনেঃ ১ম র্লরন্থীয় ৫ অধ্যায় 

 

এমনলর্ শপৌি, খ্রীদির এর্জন শপ্রলরত, লনদজর লর্ক্ষ্া র্া মতর্াদদর্ র্তৃশ ত্ব লহসাদর্ শপর্ র্রা শিদর্ লনদজদর্ লর্রত 

শরদিলেদিন। লর্ন্তু, লতলন তাাঁ র মন্ডিীগুলিদর্ সর্শদা ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত লনভশ রর্ীি িার্ার পরামর্শ লদদয়দেন। শুরু 

শিদর্ই, ভ্রান্তলর্ক্ষ্া এর্ং অদ্বনলতর্তা শপৌি দ্বারা িালপত মন্ডিীগুলির মদধ্য অনুপ্রদর্র্ র্রদত শুরু র্দরলেি। এই 

লর্ষয়টিদর্ এলড়দয় চিা সম্ভর্ লেি না। লর্ন্তু শপৌি মন্ডিীগুলিদর্ লর্লিয়লেদিন লর্ভাদর্ এই সমসযার সমাধ্ান র্রা যায়। 

এই লর্ষদয়র এর্টি উদাহরর্ আমরা িুাঁদজ পাই ১ম র্লরন্থীয় ৫ অধ্যাদয়। 

 



র্াস্তলর্র্ শুনা যাইদতদে শয শতামাদদর মদধ্য র্যালভচার আদে, আর এমন র্যালভচার, যাহা পরজাতীয়দদর মদধ্যও নাই, 
এমন লর্, শতামাদদর মদধ্য এর্জন আপন লপতার ভাযশযাদর্ রালিয়াদে (১ম র্লরন্থীয় ৫:১)। 

 

এই ধ্রদনর পাপ আমাদদরদর্ মন্ডিী িাপদনর আদদািদনর মূি ধ্ারনার সদঙ্গ আদপাষ র্রদত র্াধ্য র্দর। শপৌি, এর্জন 

র্াস্তর্র্াদী, উপিলি র্দরলেদিন শয র্ত্রু র্যামা াস র্পন র্রদর্ই। লতলন প্রস্তুত লেদিন শযন এই লর্ষয়টি শযন র্িনই তাাঁ র 

লর্শ্বাসদর্ লর্চলিত না র্রদত পাদর। 

 

এই পলরলিলতর সমাধ্ান হি মন্ডিীর মদধ্য শিদর্ শসই শদাষী র্যলিদর্ অপসারর্ র্রা যলদ শস লনদজর পাদপর জনয 

অনুতপ্ত না হয়(১ম র্লরন্থীয় ৫:৫)। এই মুহুদত্তশ , শপৌি তাদদর আলত্মর্ লপতা লহসাদর্ লনদজর র্তৃশ ত্বদর্ র্যর্হার র্রদত 

পারদতন। লর্ন্তু সমসযা হি শপৌি ভলর্ষযদতর সমস্ত সমসযার সমাধ্ান শিাাঁ জার জনয শসই মন্ডিীদত উপলিত িার্দর্ন না।  

এর্ং ইহার িদি মন্ডিীর আদদািদনর মদধ্য লর্দভদ সৃলি হদর্েঃ র্ারর্ শসিাদন শপৌদির মতাদর্শ এর্ং অনয র্যলির 

মতাদদর্শর পািশর্য ততলর হদর্ (শযমন, ২য় র্লরন্থীয় ১১:৩-৬)। 

 

তাই শপৌি লনদজর র্তৃশ ত্বদর্ র্যর্হার না র্দর তাদদরদর্ ঈশ্বদরর র্াদর্যর লদদর্ লনদশ লর্ত র্রদিন। 

 

শতামাদদর মদধ্য শিদর্ শসই মদ র্যলিদর্ অপসারর্ র্র। (১ম র্লরন্থীয় ৫:১১) 

 

এই লসিান্ত গ্রহন র্রার জনয শপৌি লদ্বতীয় লর্র্রর্ ২২ অধ্যাদয়র উদেি র্রদিনেঃ 

 

শর্ান পুরুষ যলদ পরেীর সলহত র্য়নর্াদি ধ্রা পদড়, তদর্ পরেীর সলহত র্য়নর্ারী শসই পুরুষ ও শসই েী 
উভদয় হত হইদর্; এইরূদপ তুলম ইস্রাদয়দির মধ্য হইদত দিাচার শিাপ র্লরদর্…শর্ান পুরুষ আপন 
লপতৃভাযশযাদর্ গ্রহন র্লরদর্ না, ও আপন লপতার আর্রর্ীয় অনারৃ্ত র্লরদর্ না  (লদ্বতীয় লর্র্রর্ ২২:২২, ৩০)। 

 

আপলন লর্ভাদর্ ঈশ্বদরর র্াদর্যর এর্র্ র্তৃশ দত্বর মূিযদর্াধ্দর্ সম্প্রসালরত র্রদর্ন? এর্টি সদ শ্ াত্তম উপায় হি শযদর্ান 

প্রদশ্নর সরাসলর উত্তর (লনদজর মতাদর্শ  / ধ্ারনা) প্রদান র্রা র্ি র্রদত হদর্ এর্ং লর্শ্বাসীদদর উপযুি ঈশ্বদরর র্ার্যাংদর্র 

প্রলত লনদশ লর্ত র্রদত হদর্ শযন তারা ঈশ্বদরর র্ার্য ধ্যান র্দর সঠির্ লসিান্ত গ্রহন র্রদত সক্ষ্ম হয়। 

 

এর্টি স্বািযপূর্শ আদদািদন স্বাভালর্র্ উত্তরটি হিেঃ “র্াইদর্ি এই লর্ষদয় লর্ র্দি?” র্ারংর্ার এই প্রশ্ন র্রার িদি, 

লর্শ্বাসীরা দ্রুত উপিলি র্রদত পাদর শয তাদদর উলচত শর্ান লর্ক্ষ্র্, মন্ডিীিাপনর্ারী অির্া লমর্নারীর র্ার্য নয় লর্ন্তু 

র্াইদর্িদর্ই লনদজদদর জীর্দনর প্রধ্ান র্তৃশ ত্বর্ারী লহসাদর্ র্যর্হার র্রা।  

 

ইহা র্রার জনয, স্বািযপূর্শ আদদািনগুলি লর্শ্বাসীদদর জনয এর্টি সহজ পিলত প্রস্তুত র্দর শযন তারা ঈশ্বদরর র্ার্য পাঠ 

র্রদত এর্ং ের্ন র্রদত শর্দি এর্ং শসগুলি যিাযিভাদর্ র্যািযা র্রদত পাদর।  যিন লর্দষযরা উেুি হৃদয় এর্ং সঠির্ 

পিলত র্যর্হার র্দর ঈশ্বদরর র্ার্য ধ্যান র্দর, তারা র্াইদর্ি-লভলত্তর্ উপিলি দ্বারা রৃ্লি পায় এর্ং লনদজরাই ঈশ্বদরর 

র্ার্য দ্বারা লনদজদদরদর্ ভরনদপাষন র্রদত পাদর। 

 

ইহার অিশ এই নয় শয আপলন র্িনই তাদদর প্রদশ্নর সরাসলর উত্তর শদদর্ন না। লর্ন্তু আপলন যিন তাদদর প্রদশ্নর সরাসলর 

উত্তর শদর্ার প্রর্র্তা শিদর্ লনদজদর্ প্রলতদরাধ্ র্রদর্ন এর্ং লর্শ্বাসীদদর সাহাযয র্রদর্ন শযন তারা ঈশ্বদরর র্ার্য 



লর্দেষন র্রদত শর্দি, আপলন উপিলি র্রদর্ন শয খ্রীদির শদহ আিযশজনর্ভাদর্ আত্মার দ্বারা র্াইদর্ি-লভলত্তর্ উত্তর 

িুাঁদজ শপদত সক্ষ্ম হদর্। খ্রীদির র্রীদরর আত্ম-সংদর্াধ্দনর র্লি অতযন্ত আিযশজনর্ (মলি ১৮:২০)। 

 

র্াধ্যতােঃ ঈশ্বদরর র্ার্য যা লর্েু র্দি শসগুলির র্াধ্য হর্ার মূিযদর্াধ্ 

 

এই আদদািন শযন নদীতীদরর মদধ্য আর্ি িাদর্ তা লনলিত র্রার জনয আপনাদর্ লদ্বতীয় এর্টি মূিযদর্াধ্ গদড় তুিদত 

হদর্। শসটি হি লর্শ্বাসীরা শযন ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রদতযর্টি লর্ক্ষ্াগুলির প্রলত র্াধ্য িাদর্। 

 

১ম র্লরন্থীয় ৫ অধ্যাদয়র পলরলিলতদত, শপৌি র্লরন্থীয়দদর পলরচািনা র্দরদেন শযন তারা র্াধ্য হদত পাদরেঃ 

 

র্ারন শতামরা সল শ্ লর্ষদয় আজ্ঞার্হ লর্ না, ইহার প্রমার্ জ্ঞাত হইর্ার লনলমত্ত শতামালদগদর্ লিলিয়ালেিাম (২য় র্লরন্থীয় 

২:৯)। 

 

তাদদর পদক্ষ্ এই পদদক্ষ্প অতযন্ত র্ঠিন লেি, তিালপ তারা র্াধ্য লেি। যীশুর লর্ষয লহসাদর্ ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত শপ্রমপূর্শ 

র্াধ্যতাই লেি তাদদর প্রািলমর্ মূিযদর্াধ্। 

 

শর্র্িমাত্র র্াধ্যতা-শর্লন্দ্রর্ লর্ষযত্ব মন্ডিী িাপদনর এই আদদািনদর্ প্রচলিত ধ্ারনা এর্ং পলর্ত্রতার নদীতীদরর মদধ্য 

আর্ি রািদত পাদর। আপলন র্ারংর্ার শিার্দদর র্িুন শযন তারা প্রদতযর্ সপ্তাদহ লর্ক্ষ্া-প্রাপ্ত ঈশ্বদরর র্ার্যর প্রলত র্াধ্য 

িাদর্। ইহার পদর আপলন শপ্রদমর সাদি তাদদর দায়র্ি রািুন, এর্ং এর্ইভাদর্, পরর্তী লর্ষয়গুলিদতও র্াধ্য িার্দত 

সাহাযয র্রুন। ইহা তাদদর র্াধ্য িার্ার প্রর্র্তাদর্ আদরা র্লির্ািী র্দর। র্াধ্যতার মূিযদর্াধ্টি তযাগ র্রদি, লর্শ্বাসরা 

শর্র্িমাত্র র্াদর্যর শোতা হদয়ই শিদর্ যায় লর্ন্তু র্াদর্যর র্াযশর্ারী হদত পাদর না। 

 

আমাদদর র্ত্রু প্রর্ঞ্চনা র্রার জনয এর্ং সমসযা ততলর র্রার জনয সলেয়ভাদর্ র্াজ র্রদে। লর্ন্তু র্াধ্যতার মুিযদর্াধ্দর্ 

আমরা রপ্ত র্রদত পালর, তাহদি িুর্ সহদজই লর্পদি চালিত হওয়া লর্শ্বাসীদদর আমরা লিলরদয় আনদত পালর। ১ম র্লরন্থীয় 

৫ অধ্যাদয় ইহাই  দটলেি। 

 

এর্টি দদির রৃ্ঙ্খিার্ি িার্ার জনয র্াধ্যতার মুিযদর্াধ্টি অতযন্ত প্রদয়াজনীয় শযন তারা শযদর্ান লর্ষয়দর্ সঠির্ ভাদর্ 

উপিলি র্রদত পাদর। র্লরন্থীয় মন্ডিীর মত, লর্দষযরা শযন লর্শ্বাস র্দর শয শর্ান পাপ র্াজ অনর্রত র্রার র্ারদর্ 

অলভর্াপ িাভ র্রার শিদর্ উত্তম হি যলদ আমরা ঈশ্বদরর র্ার্য দ্বারা লনদজদদর ভুিগুলি সংদর্াধ্ন র্লর। 

 

 

 

 

এর্টি শর্স স্ট্ালডেঃ র্ধূ্-লনযশাতন 

 

পূর্শ এলর্য়ার এর্টি িাদন শযিাদন লস লপ এম লর্র্ার্মান, আমরা প্রায় ১২ জন িানীয় শনতার সদঙ্গ এর্ সপ্তাদহর এর্টি 

প্রলর্ক্ষ্র্ লর্লর্দরর আদয়াজন র্লর, এই ১২ জন পািদর্র দালয়দত্ব প্রায় ৮০টি মন্ডিী র্াযশর্রী লেি। 

 



এই লর্লর্দরর এর্টি প্রািলমর্ লনয়ম লেিেঃ শচিা র্রা শযন লনদজরা তাদদর প্রদশ্নর উত্তর না লদই, লর্ন্তু শযন লজজ্ঞাসা র্লর, 

“এই লর্ষদয় র্াইদর্ি লর্ লর্ক্ষ্া শদয়?” এই লর্ষয়টি র্িদত যত সহজ, র্াস্তদর্ র্যর্হার র্রা ততটাই র্ঠিন! 

 

এর্লদন সািযর্াদি, আমার এর্জন পাির্ র্িু প্রায় এর্  ন্টা ধ্দর ইলিষীয় ৫ অধ্যায় শিদর্ লর্ক্ষ্া প্রদান র্দরনেঃ স্বামীরা 

আপন েীদর্ শপ্রম র্রুন। এই অংদর্র র্যর্হাযশ লর্ক্ষ্া অতযন্ত স্বে ও স্পি লেি। 

 

আমার র্িু-পািদর্র লর্ক্ষ্াদাদনর পদর, আলম সর্িদর্ লজজ্ঞাসা র্রিাম র্াদরার যলদ এই লর্ষদয় শর্ান প্রশ্ন িাদর্। 

লপেদনর সালর শিদর্ এর্জন ৬২ র্েদরর রৃ্ি লর্চলিত ভাদর্ লনদজদদর হাত তুদি ধ্রদিন। লতলন লজজ্ঞাসা র্রদিন, 

“ইহার অিশ লর্ এই শয আমরা লনদজদদর েীদর্ মারধ্র র্রা র্ি র্দর শদর্!?” 

 

আলম এর্ং আমার পাির্-র্িু এর্টু আতলঙ্কত হদয় পলড়। লর্ভাদর্ েী-শর্ শপ্রম র্রার এত স্পি লর্ক্ষ্া প্রদাদনর পদরও 

শসই র্যলির মদন হদত পাদর শয শস তার েীদর্ মারধ্র র্রদত পারদর্? 

 

আমরা প্রািলমর্ লনয়দম লিদর শগিামেঃ “র্াইদর্ি এই লর্ষদয় লর্ লর্ক্ষ্া শদয়?” এই মুহুত্তশ টি এমন এর্টি পলরলিলতদত 

শপৌাঁোয় শয পলর্ত্র আত্মার উপদর আমাদদর লর্শ্বাসও পরীক্ষ্ার সমু্মিীন হদয় পদড়। 

 

আমরা যত্নসহর্াদর সর্দির সাদি এই লর্ষদয় আদিাচনা র্রদত শুরু র্লরেঃ 

আমরা যলদ প্রািশনা র্লর তাহদি পলর্ত্র আত্মা আমাদদর লর্ক্ষ্র্ হদয় সহায়তা র্রদর্ন। আমরা যলদ ঈশ্বদরর র্ার্য শিদর্ 

শদলি, তাহদি আমরা েী-শর্ মারধ্র র্রার লর্ষদয় স্পি উত্তর িুাঁদজ পার্। 

 

প্রিমত, আলম চাই আমরা প্রদতযদর্ পলর্ত্র আত্মার র্াদে শরাদন র্লর ও প্রািশনা র্লরেঃ “পলর্ত্র আত্মা, আমাদদর লর্ক্ষ্া লদন! 

আমরা আপনার উপদর লনভশ রর্ীি হদত চাই! আমরা চাই আপলন আমাদদর অন্তদৃশলি িুদি লদন!” 

 

আমরা এর্দত্র, মস্তর্ অর্নত র্রিাম এর্ং ঈশ্বদরর র্াদে র্ারংর্ার প্রািশনা রািিাম। প্রািশনা হদয় যার্ার পদর, আলম শসই 

দিদর্ র্িিামেঃ পলর্ত্র আত্মাদর্ লনদজর লর্ক্ষ্র্ লহসাদর্ গ্রহর্ র্দর, লনদজর র্াইদর্দি ইলিষীয় ৫ অধ্যায় িুিুন। আমরা 

এর্দত্র ইহা পাঠ র্লর এর্ং ঈশ্বদরর সাহাযয প্রািশনা র্লর শযন লতলন আমাদদর প্রদশ্নর উত্তর িুাঁদজ শর্র র্রদত সাহাযয 

র্দরন। যিন আপনারা প্রদতযদর্ লনদজদদর উত্তদর সহমত শপাষন র্দরন, তিন আমাদদরদর্ জানান। 

 

শসই র্াদরাজন এর্সদঙ্গ র্সদিন এর্ং দ্রুত লনদজদদর িানীয় ভাষা ইনায় র্িা র্িদত শুরু র্রদিন, যা আমাদদর শর্াধ্গময 

নয়। শসই মুহুদত্তশ , আমরা র্ার্ীরা এর্সদঙ্গ প্রািশনা র্রদত শুরু র্রিাম। আমরা ঈশ্বদরর র্াদে শরাদন র্রিামেঃ “প্রভু, 

দয়া র্দর তাদদর সাহাযয র্রুন শযন তারা সঠির্ লর্ষয়টি জানদত পাদর! আমরা চাইনা শয এই িাদন েী-শর্ মারধ্র  র্রার 

আদদািন রৃ্লি পায়!” আমরা লর্শ্বাস র্রিাম শয ঈশ্বদরর আত্মা তাদদর লর্ভ্রালন্তদর্ দূর র্রদর্ন এর্ং তারা এদর্ অপদরর 

সদঙ্গ সহমত শপাষন র্রদর্ন। 

ইলতমদধ্যই, শসই দদির মদধ্য তর্শ -লর্তর্শ  র্িনও রৃ্লি শপদত িার্ি আর্ার র্িনও হ্রাস শপদত িার্ি। এর্জন র্যলি 

উদঠ দাাঁ লড়দয় লনদজর ধ্ারনা র্যি র্রদত িাদর্, লর্ন্তু অদনযরা শসই ধ্ারনাদর্ অগ্রাহয র্দর।  আর্ার অনয শর্ান র্যলি 

লনদজর লচন্তাধ্ারা র্যি র্দর, লর্েু শিাদর্রা তার সদঙ্গ সহমত হয় এর্ং অদনযরা সহমত শপাষন র্দর না। পলরদর্দষ, 

শর্র্লর্েু সময় অলতর্ালহত হর্ার পদর, এর্জন শনতা দাাঁ লড়দয় উদঠ গম্ভীরভাদর্ শ াষনা র্রদত শুরু র্দর এর্ং তাদদর 

আদিাচনার লসিান্তটি সর্দির সামদন র্যি র্দরেঃ 



 

“ঈশ্বদরর র্ার্য অধ্যয়ন র্রার পদর, আমরা লসিান্ত লনদয়লে শয – আমরা আমাদদর েীদর্ মারধ্র র্রা র্ি র্দর শদর্!” 

 

আমরা আশ্বস্ত হিাম, লর্ন্তু আলম লচন্তা র্রলেিামেঃ “এই লসিাদন্ত আসদত তাদদর এত শর্র্ী সময় িাগি শর্ন?” 

 

দইলদন পদর শসই র্াদরাজদনর মদধ্য এর্জন, লযলন আমার  লনি র্িু লেদিন, র্যলিগতভাদর্ আমাদর্ তাদদর আদিাচনার 

লর্ষয়র্স্তু সংলক্ষ্প্ত ভাদর্ র্যািযা র্রদিন। 

 

“আমাদদর ইনা ভাষায় এর্টি প্রর্াদ আদেেঃ প্ররৃ্ত পুরুষ হদত শগদি, এর্জন স্বামীদর্ শরাজ লনদজর েীদর্ মারধ্র 

র্রদত হদর্।” 

 

আলম তিনই শসই ৬২ র্েদরর রৃ্দির প্রদশ্নর র্ারর্ রু্ঝদত পারিাম এর্ং উপিলি র্রিাম শর্ন লতলন এই প্রদশ্নর উত্তর 

িুাঁজলেদিন। তার প্ররৃ্ত প্রশ্ন ইহা লেি না শয, “ইহার অিশ লর্ এই শয আমরা লনদজদদর েীদর্ মারধ্র র্রা র্ি র্দর 

শদর্!?” লর্ন্তু, ঈশ্বদরর পলর্ত্র র্াদর্যর শিদর্ এই লর্ষদয় চমৎরৃ্ত জ্ঞান িাদভর পদর শস রু্ঝদত শপদরলেি শয ইহা তাদদর 

সংসৃ্কলতর লর্ক্ষ্ার লর্পরীত এর্টি লর্ক্ষ্া, শসর্ারদর্ তার প্ররৃ্ত প্রশ্ন লেিেঃ 

 

আলম লর্ খ্রীদির অনুসরনর্ারী হর্ার সাদি সাদি লনদজর সংসৃ্কলতদতও এর্জন প্ররৃ্ত পুরুষ হদত পালর? 

 

শসইলদন তারা যলদ শর্ান র্াইদর্ি-লর্দরাধ্ী লসিাদন্ত উপনীত হত, তাহদি লর্ আমরা শসিাদন হস্তদক্ষ্প র্রতাম না? 

লনিয় র্রতাম। লর্ন্তু আমরা যলদ সময় র্াাঁ চাদনার উদদ্দদর্য লনদজরাই তাদদরদর্ উত্তর লদদয় লদতাম, তাহদি হয়ত তাদদর 

জনয ঈশ্বর শয গভীর লর্ক্ষ্া প্রস্তুত র্দর শরদিলেদিন, শসগুলি আমরা হালরদয় শিিতাম। 

 

শসইলদন, এর্ং এর্ইভাদর্ পরর্তী আদরা অনযানয সমদয়ও, শর্ান সংসৃ্কলত নয় অির্া শর্ান র্াইদর্দির লর্ক্ষ্র্ নয়, 

ঈশ্বদরর র্ার্যই সর্শদেষ্ঠ র্তৃশ ত্ব লহসদর্ র্ির্ৎ হদয়দে। এই লর্শ্বাসীরা ঈশ্বদরর আত্মায় লর্শ্বাস র্দরলেদিন শযন তারা সদতযর 

প্রলত পলরচালিত হয়, এর্ং তারা আত্মার রদর্ র্র্শপাত র্দরলেদিন। এই দি চযাদিদঞ্জর মুদিামুিী হদয়লেদিন র্ারন তারা 

আত্মার রদর্ র্র্শপাত র্রার িদি লনদজদদর সমাদজর সংসৃ্কলত অনুযায়ী প্ররৃ্ত পুরুষ লহসাদর্ লর্দর্লচত না হর্ার র্ারদর্ 

উপহাদসর পাত্রও হদত পারদতন। 

 

আপনার িানীয় অঞ্চদি ঈশ্বদরর রাদজযর আদদািদনর পিািার্ন র্রুন। লর্ন্তু ততক্ষ্ন প্রািশনা র্রদর্ন না শযন রৃ্লি এদস 

শসই অঞ্চি এর্ং নদীদর্ িালর্ত র্দর যতক্ষ্ন না পযশন্ত আপলন শসই িার্দনর জিদর্ লনয়ন্ত্রন র্রার জনয উপযুি নদীতীর 

প্রস্তুত না র্রদেন।   

 

  

  



এর্টি মন্ডিী িাপদনর উদদযাগ হি এর্টি শনতৃত্ব প্রদাদনর আদদািন 
স্ট্যান পার্শ স 30 দ্বারা লিলিত 

 
আজদর্র লদদন যলদ আমরা জগদতর লদদর্ তার্াই, তাহদি শদির্ শয সর্দচদয় গলতর্ীি মন্ডিী িাপদনর আদদািন শসই সমস্ত িাদন গদড় উদঠদে শয 

অঞ্চিগুলি দালরদ্রতা, লর্পদ, অর্ালন্ত ও লনযশাতদন পলরপূর্শ এর্ং শযিাদন খ্রীলিয়ানদদর সংিযা অতযন্ত স্বে পলরমার্। তুিনামূির্ভাদর্, শয সমস্ত িাদন র্ালন্ত, 

সম্পদ, সুরক্ষ্া এর্ং অলধ্র্ খ্রীলিয়ানদদর র্সর্াস, অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র শসই সমস্ত অঞ্চদির মন্ডিীগুলি দর্শি এর্ং লর্েু লর্েু শক্ষ্দত্র মন্ডিীগুলি ধ্র্ংসও হদয় 

যাদে। 
 
শর্ন? 
 
সঙ্কটপূর্শ অর্িা আমাদদরদর্ ঈশ্বদরর প্রলত দৃলিপাত র্রদত র্াধ্য র্দর। আমাদদর শসর্ার্াদযশয যিন অভার্ িাদর্ তিন আমরা লনদজদদর অনষ্ঠাদনর উপদর 

লনভশ র না র্দর, ঈশ্বদরর র্লির উপদর লনভশ রর্ীি িার্দত র্াধ্য হই।  শর্র্িমাত্র র্দয়র্জন খ্রীিীয়াদনর উপলিলতর অিশ এই নয় শয শসই মন্ডিী র্লির্ািী 

হদর্। ইহা প্রমান র্দর শয শর্র্িমাত্র র্াইদর্িই হি আমাদদর সমস্ত শর্ৌর্ি এর্ং নীলতর প্রধ্ান উৎস। 
 
পূর্শর্তী লর্দযমান মন্ডিীগুলি ঈশ্বদরর মণ্ডিীর এই নতুন আদদািন শিদর্ লর্ লর্ লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রদত পাদর?31 আমরা লর্লভন্ন ধ্রদনর লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রদত 

পালর (গ্রহর্ র্রা উলচত); শসই লর্ক্ষ্াগুলির মদধ্য লর্েু গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় যা সরাসলর শনতৃত্ব প্রদাদনর সদঙ্গ সম্পর্শ যুি। র্িযা িানগুলিদত র্ষযদেদদনর 

জনয আমাদদর উপযুি েলমর্ িুাঁজদত হদর্, শযভাদর্ নতুন লর্শ্বাসীরা জাগ্রত হয় এর্ং তাদদর পলরলচত অলর্শ্বাসী মানুষদদরদর্ খ্রীদির পদি চিার জনয 

পলরচািনা র্দর। 
 
লর্লভন্ন লদর্ শিদর্, লস লপ এম র্াস্তলর্র্ ভাদর্ মন্ডিীর শনতাদদর সংিযা রৃ্লি র্দর এর্ন তাদদরদর্ উপযুি লর্ক্ষ্া লদদয় উন্নত র্দর। লর্লভন্ন িাদন এর্টি 

এর্টি র্দর মন্ডিী িাপন র্রা এর্ং এর্টি আদদািদনর দ্বারা অনর্রত মন্ডিী িান র্রার মদধ্য লর্ পািশর্য রদয়দে? সাধ্ারর্ত ইহা হি শনতৃদত্বর উন্নলত। 

যতই সংিযর্ মন্ডিী িাপন শহার্ না শর্ন, যলদ িানীয় সংসৃ্কলত শিদর্ মন্ডিীর জনয শনতা প্রস্তুত না র্রা হয়, তাহদি মন্ডিী সর্শদা লর্দদর্ী লহসাদর্ই 

লচলিত হদর্। শসই মন্ডিী িুর্ ধ্ীদর ধ্ীদর রৃ্লি পাদর্ এর্ং প্রারলম্ভর্ শনতাদদর র্াজ সীলমত হদয় শগদি শসই মন্ডিীর রৃ্লি রদ হদয় যাদর্। 
 
উত্তর ভারদতর প্রায় ১০ শর্াটি শভাজপুরী ভাষী মানুদষর মদধ্য এই আদদািন েলড়দয় শদওয়ার জনয লযলন সদর্শাত ভূলমর্া পািন র্দরদেন, তার নাম 

লভক্টর জন। পূদর্শ ভারতর্দষশর এই অঞ্চিদর্ র্িা হত “আধু্লনর্ লমর্দনর র্র্রিান”। জন লনলদশ ি র্দর র্দিদেন শয যলদও ভারতর্দষশ শপ্রলরত শিামার সময় 

শিদর্ শুরু র্দর প্রায় ২০০০ র্ের ধ্দর মন্ডিী র্াযশর্রী আদে, তিালপ এিনও ৯১% ভারতর্াসী সুসমাচাদরর প্রলত প্রদর্র্গমযতা িাভ র্দরলন! লতলন মদন 

র্দরন ইহার প্রধ্ান র্ারর্ হি মন্ডিীর শনতাদদর উন্নলতর অভার্। 
 
জন লর্রৃ্লত লদদয়দেন শয চতুিশ র্তদর্র প্রারদম্ভ, প্রাচীন পািাতয মন্ডিী আরাধ্নার জনয লসলরয়া ভাষীর শনতাদদর র্যর্হার র্রদতন, যার র্ারদর্ শর্র্িমাত্র 

লসলরয়া ভাষীরাই তাদদর দ্বারা পলরচালিত হদতন। শষাড়র্ র্তদর্ র্যাদিালির্রা িানীয় ভাষাদর্ র্যর্হার র্দরলেদিন লর্ন্তু তারা র্িনই িানীয় ভাষার 

শিার্দদর শনতা লহসাদর্ র্যর্হার র্রার লর্ষদয় লচন্তা র্দরনলন। অিাদর্ র্তদর্র প্রারদম্ভ, শপ্রাদটস্ট্ান্টরা িানীয় শনতাদদর লনযুি র্দরলেদিন লর্ন্তু তাদদর 

প্রলর্লক্ষ্ত র্রার জনয পািাতয শদর্গুলির প্রলর্ক্ষ্র্ পিলত র্যর্হার র্রা হদয়লেি, যার িদি িানীয় শনতারা র্াযশর্ারীভাদর্ শসই প্রলর্ক্ষ্র্দর্ র্যর্হার 
র্দর সিিতা িাভ র্রদত পাদরনলন। “এই লর্ষদয় র্যাপর্ সং াদতর পদর স্বদদর্ীয়  শনতাদদর অপসারন র্রা হয়। লসিান্ত শনওয়া হয় শয শর্ান িানীয়, 
জাতীয়, অির্া িানীয় র্মশচারীদদর র্িনই শনতা লহসাদর্ লনযুি র্রা হদর্ না – এই মযশাদা শর্র্িমাত্র শশ্বত গাত্রর্র্শদদর জনয সংরলক্ষ্ত র্রা হয়। লমর্নারী 

সংিাগুলি স্বদদর্ীয় শনতাদদর প্রলতিাপন র্রার লর্ষদয় অলধ্র্  র্যস্ত হদয় পদড় লর্ন্তু তারা মন্ডিী রৃ্লির লর্ষদয় মদনাদযাগ প্রদান র্দরলন”।32 
 

 
30 লিিন ফ্রন্টীইোস-্এর জুিাই-আেষ্ট ২০১২ সায়ি প্রেি প্রকালিত হে, পরবতীকায়ি থিেক ইহার পুনরাে সংস্করে কয়রলেয়িন।  
31 সিগ্র ইলতহাস জুয়ে থয সিস্ত খ্রীলষ্টোন আয়দািয়নর লবষ্য়ে উলিলেত আয়ে থসগুলির আযুলনক রূপ হি লস লপ এি। ইহা এিন লকেু নে যা আিরা ২০০০ পয়র পুনরাে 

আলবষ্কার কয়রলে। এই নীলত বহুবার আলবষৃ্কত হয়েয়ে ও িানুষ্ েুয়ি লেয়েয়ে এবং পুনরাে আলবষৃ্কত হয়েয়ে। ইলতহায়স লখ্রস্টীে আয়দািয়নর িয়যয আয়ে থপ্রলরতয়্র 

কায্যলববরেী; থরািান সাম্রায়জযর সিয়ে িন্ডিীর প্রারলিক ২০০ বের; পৃলেবীর পভব্ প্রায়ন্তর িন্ডিীগুলি যা েভ িযযসাের থেয়ক শুরু কয়র োরত এবং চীন পয্ন্ত লবসৃ্তত 

হয়েলেি; উত্তর ইউয়রায়প ২৫০ বেয়রর আইলরিয়্র সুসিাচার প্রচার; থিারাবীেয়্র লিিন আয়দািন; থিয়োলিষ্ট আয়দািন; থয আয়দািন সিগ্র বি্ার থোষ্ঠীগুলিয়ক 

পলরত্রান প্র্ান কয়রলেি; লবেত ৬০ বেয়রর চীয়নর িন্ডিীগুলি; এবং এই যরয়নর আয়রা আয়দািন।   
32 ্যা লস লপ এি জারনাি-এ লেক্টর জন দ্বারা লিলেত “্যা ইিয়পায়ট্ন্স অফ  ইনলিলজলনোস লিিারিীপ” (জানুোরী – িাচ্ ২০০৬:৫৯-৬০) 



আজদর্র মন্ডিীগুলির শক্ষ্দত্র প্রায়র্ই - শর্ান লমর্ন শক্ষ্ত্র শহার্ লর্ম্বা গৃদহদত শহার্ – শর্ান সংিা চালিদয় লনদয় যাওয়ার জনয আমরাও শর্র্িমাত্র 

পূর্শর্তী শনতাদদর প্রলতিাপদনর লর্ষদয়ই মদনাদযাগ লদদয় িালর্, লর্ন্তু আমরা অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্রই িক্ষ্য রালি না শয ঈশ্বর শসই শসর্ার্াদযশযর মদধ্য শিদর্ 

নতুন লর্ষয এর্ং মন্ডিীর জে লদদেন লর্না। হালরদয় যাওয়া মানুষদদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয নতুন মন্ডিী অতযন্ত র্াযশর্ারী – ইহার যদিি প্রমার্ িার্া 

সদত্বও, অলধ্র্াংর্ মন্ডিী নতুন মন্ডিী িাপদনর প্রলত শজার না লদদয় শর্র্িমাত্র এর্টি রৃ্হৎ মণ্ডিী িাপদনর লচন্তা র্দর। র্াইদর্ি র্দিজ গুলিও এই এর্ই 

লচন্তাধ্ারাদর্ র্লি জুলগদয় যুর্ শনতাদদর লর্ক্ষ্া লদদেন শয লর্ভাদর্ তারা পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীগুলিদর্ িািন পািন র্রদর্ন। তাদদরদর্ র্িনই সম-

পলরমার্ উদদযাগ লনদয় অির্া লর্দর্ষ গুরুত্ব লদদয় নতুন মন্ডিী িাপদনর লর্ষদয় লর্ক্ষ্া শদওয়া হয় না। আমরা শসই সমস্ত আত্মা যারা নরদর্র আগুদনর 

লদদর্ এলগদয় যাদে তাদদর রক্ষ্া র্রার জনয সময় অলতর্ালহত না র্দর লনদজদদর সমস্ত উৎস এর্ং সময়দর্ র্যর্হার র্লর শর্র্িমাত্র লনদজদদর জীর্দন 

স্বােদয আনয়ন র্রার উদদ্দদর্য। (সমগ্র পৃলির্ীর জনসংিযার প্রায় ৩৩% হি খ্রীলিয়ান, লর্ন্তু এদদর মদধ্য ৫৩% মানুষ লনদজদদর আদয়র ৯৮% র্যর্হার 

র্দর লনদজদদর স্বােদদর জনয।33) 
 
আমরা যিন আধু্লনর্ লস লপ এম-এর লদদর্ শদলি, শনতাদদর রৃ্লি এর্ং উন্নলতর লর্ষয়টি শিদর্ আমরা শর্র্লর্েু স্পি নীলত উপিলি র্রদত সক্ষ্ম হই। 

শযদর্ান শসর্ার্াদযশযর শুরুদতই িাদর্ শনতাদদর প্রস্তুলত এর্ং উন্নত র্রা। সুসমাচার প্রচার, লর্ষযত্ব এর্ং মন্ডিী িাপদনর জনয শয পিলত র্যর্হৃত হদয়দে 

শসটি হি শনতাদদর প্রস্তুলত এর্ং উন্নলত প্রদান। এই পিলত শনতৃত্বপ্রদানদর্ আদরা উন্নত র্রার জনয এর্টি লনলদশ ি মঞ্চ প্রস্তুত র্দর শদয়। 
 
দর্শনেঃ ঈশ্বদরর-আরৃ্লতর 
 
লস লপ এম-এ র্াযশর্রী র্যলিরা শুরুদতই লর্শ্বাস র্দর শয সমগ্র হালরদয় যাওয়া মানুষ, দিদগাষ্ঠী, র্হর এর্ং শদদর্র র্াদে শপৌাঁোদনা সম্ভর্। “আলম লর্ 

র্রদত পালর?” ইহা লজজ্ঞাসা না র্দর, তারা লজজ্ঞাসা র্দরেঃ “এর্টি মণ্ডিী িাপদনর আদদািন শুরু র্রার জনয লর্ র্রা উলচত?” ইহা তাদদর িক্ষ্যদর্ 

এর্ন নতুন লর্শ্বাসীদদর িক্ষ্যদর্ ঈশ্বদরর প্রলত লির রািদত সাহাযয র্দর। ইহা তাদদরদর্ ঈশ্বদরর প্রলত লনভশ রর্ীি িার্দত র্াধ্য র্দর শযন অসম্ভর্ লর্ষয়গুলি 

সম্ভর্ হদত পাদর। প্রািলমর্ ভাদর্ লর্েু র্লহরাগত শিাদর্রা ঈশ্বদরর রাদজযর দর্শনদর্ শসই সমস্ত সহদযাগী র্মীদদর প্রলত হস্তান্তর র্রদত এর্টি গুরুত্বপূর্শ 

ভূলমর্া পািন র্দর যারা র্ষযদেদদনর র্াদজ শযাগ শদদর্। র্লহরাগত লর্দদর্ী লমর্নারীদদর উলচত িানীয় সংসৃ্কলতর প্রলতদর্র্ী শর্ান র্যলি অির্া স্বদদর্ীয় 

শর্ান র্যলিদদর িুাঁদজ শর্র র্রা যারা জাগ্রত হদর্ এর্ং লনদজদদর অঞ্চদির হালরদয় যাওয়া শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয প্রারলম্ভর্ প্রদচিা শুরু র্রদর্। 

যিন আভযন্তরীর্ শনতারা উদ্ভূত হয় এর্ং সংিযায় রৃ্লি পায়, তিন তারা ঈশ্বদরর-আরৃ্লতর দর্শনদর্ “ধ্রদত” সক্ষ্ম হয়। 
 
প্রািশনােঃ িি িাদভর লভলত্তমূি (দযাহন ১৪:১৩-১৪) 

 

 এর্টি রৃ্হৎ লস লপ এম-এ র্াযশর্ারী মণ্ডিী িাপনর্ারীদদর মদধ্য এর্টি সমীক্ষ্া র্দর শদিা যায় তারা প্রদতযদর্ই লর্লভন্ন জালত র্া শগাষ্ঠীর অন্তগশত। লর্ন্তু 

তাদদর মদধ্য এর্টি সমরূপ প্রধ্ান লর্ষয় িক্ষ্য র্রা যায়েঃ তারা প্রদতযদর্ই লদদন প্রায় ২  ন্টা প্রািশনাদত সময় অলতর্ালহত র্দর এর্ং সপ্তাদহ এর্র্ার ও 

মাদস এর্র্ার লনদজদদর সহর্মীদদর সাদি উপর্াস প্রািশনায় শজাগ দান র্দর। এই সহর্মীরা শর্উই শর্তনদভাগী নয়। তারা প্রদতযদর্ই ‘সাধ্ারন’ জাগলতর্ 

র্দমশ লিপ্ত লর্ন্তু তাদদর প্রািশনার জীর্দনর িদি ঈশ্বদরর রাদজযর িি তাদদর জীর্দন যুি হদয় আদে। মন্ডিী িাপনর্ারীদদর প্রািশনাপূর্শ জীর্দনর এই 

অঙ্গীর্ার পরর্তী নূতন লর্শ্বাসীদদর জীর্দন অর্িান্তলরত র্রা হয়। 

 

প্রলর্ক্ষ্র্েঃ প্রদতযদর্ই প্রলর্লক্ষ্ত 

ভারতর্দষশর এর্টি লস লপ এম শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লর্লর্দর এর্জন েীদিার্ র্দিন, “আলম জালন না শয আমাদর্ শর্ন মন্ডিী িাপদনর লর্ষদয় র্িৃতা শপর্ 

র্রদত র্িা হদয়দে। আলম লিিদতও জালননা এর্ং পড়দতও পালর না। আলম শর্র্ি জালন লর্ভাদর্ অসুিদদর সুি র্রদত হয়, মৃতদর্ জীর্ন লদদত হয় এর্ং 

র্াইদর্দির লর্ষয় শিার্দদর লর্ক্ষ্া লদদত হয়। আলম এিনও পযশন্ত শর্র্িমাত্র ১০০ টি মন্ডিী িাপন র্রদত সক্ষ্ম হদয়লে।” আমরা লর্ প্রদতযদর্ই চাই না 

এই েীদিাদর্র মত “লর্নয়ী” হদত? 

 

লস লপ এম গুলিদত প্রতযার্া র্রা হয় প্রদতযদর্ই মন্ডিী িাপদনর জনয প্রলর্লক্ষ্ত এর্ং তারা যত র্ীঘ্র সম্ভর্ অনযদদরদর্ও প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রদত শুরু 

র্দর। এর্টি শদদর্, যিন আমরা শনতাদদর প্রলর্লক্ষ্ত র্রার প্রদচিা শুরু র্লর, লনরাপত্তা দালয়ত্ব-প্রাপ্ত শিাদর্রা আমাদদর শর্র্িমাত্র ৩০ জন শনতাদদর 

সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্রার অনুমলত প্রদান র্দর। লর্ন্তু এই ৩০ জদনর দি শসই এর্ই লর্ক্ষ্া র্যর্হার র্দর প্রদতযর্ সপ্তাদহ ১৫০ জন নতুন শনতাদদর র্াইদর্ি-

লভলত্তর্ লর্ক্ষ্ায় প্রলর্লক্ষ্ত র্দর তুিদে। 

 

লর্ক্ষ্ােঃ প্রলর্ক্ষ্দর্ র্যর্হৃত মযানুয়ািটি হি র্াইদর্ি 

 
33 থিলেি বযায়রট এবং টি জনসন, ওোর্্ল্ খ্রীলষ্টোন এনসাইয়লালপলিোঃ এ কিপযায়রটিে সায়ে্ অফ  চায়চ্ি অযান্ড লরলিলজোন্স ইন ্যা িি্ান ওোর্্ল্, (অক্সয় াি্, 

অক্সয় াি্ থপ্রস, ২০০১), ৬৫৬। 



 

অপ্রয়োজনীে সিসযা থেয়ক লবরত োকয়ত অনযতি থেষ্ঠ উপােটি হি বাইয়বিয়কই প্রলিক্ষয়ের িযানুোি লহসায়ব বযবহার 

করা। লস লপ এি থনতারা অনযানয থনতায়্র প্রস্তুত করার জনয লনয়জয়্র জ্ঞায়নর উপয়র লনে্র না কয়র বাইয়বি এবং 

পলবত্র আত্মার উপয়র সম্পভে্ োয়ব লনে্রিীি োয়ক। যেন নতুন লবশ্বাসীরা প্রশ্ন কয়র, তেন িন্ডিীিাপনকারীরা সাযারেত 

উত্তর থ্ন, “বাইয়বি এই লবষ্য়ে লক লিক্ষা থ্ে?” তেন তারা নতুন লবশ্বাসীয়্রয়ক থকবিিাত্র তায়্র িতািত প্রিাে 

করার জনয একটি িাস্ত্াংি নে লকন্তু লবলবয িায়স্ত্র অংি পায়ের িাযযয়ি তায়্রয়ক উত্তর েুাঁয়জ থপয়ত পলরচািনা কয়র। 

একটি লেলত্তিভিক সতয আিরা েুাঁয়জ পাই থযাহন ৬:৪৫ প্ থেয়কঃ “তাহারা সকয়ি ঈশ্বয়রর কায়ে লিক্ষা পাইয়ব। থয 

থকহ লপতার লনকয়ট শুলনো লিক্ষা পাইোয়ে, থসই আিার কায়ে আইয়স”। মণ্ডিী িাপনর্ারীরা লর্েু লর্েু সমদয় উপদদর্ লদদয় িাদর্ 
অির্া তিয সরর্রাহ র্দর িাদর্, লর্ন্তু তার প্রধ্ান প্রদচিা হি শযন এর্জন নতুন লর্শ্বাসী লনদজরাই র্াইদর্ি শিদর্ লনদজদদর প্রদয়াজনীয় উত্তর িুাঁদজ 

শপদত সক্ষ্ম হয়। লর্ষয ততলর র্রা, মন্ডিী গঠন র্রা এর্ং শনতাদদর প্রস্তুত র্রা, এই সমস্ত লর্েুই র্াইদর্ি-দর্লন্দ্রর্। ইহার িদি র্াযশর্ারী লর্ষয, মন্ডিী 

এর্ং শনতাদদর প্রস্তুত র্রা সম্ভর্ হয়। 

 

আনুগতযেঃ জ্ঞান-লভলত্তর্ নয়, লর্ন্তু আনুগতয লভলত্তর্ (দযাহন ১৪:১৫) 

 

লস লপ এম-এর র্াইদর্ি প্রলর্ক্ষ্র্গুলি অতযন্ত র্লিপূর্শ র্ারর্ ইহা শর্র্িমাত্র র্যলিগত জ্ঞাদনর লভলত্তদত সংগঠিত হয় না। ইহা প্রতযালর্ত শয প্রদতযর্ 

শনতা শয লর্ক্ষ্া িাভ র্দর শসগুলির প্রলত শযন তারা সমূ্পর্শভাদর্ র্াধ্য িাদর্। অদনর্ মন্ডিী আদে যারা শর্র্িমাত্র লনদজদদর জ্ঞাদনর উপদর লনভশ রর্ীি 

– শসই সমস্ত িাদন তারাই শনতা হয় যাদদর অদনর্ জ্ঞান আদে (দযমনেঃ লর্ক্ষ্াগত শযাগযতা)। সিিতার অিশ হি অদনর্দর্ মন্ডিীর সদসয লহসাদর্ 

এর্লত্রত র্রা এর্ং তাদদরদর্ লর্ক্ষ্া প্রদান র্রা। লস লপ এম-এর মূি িক্ষ্য এই নয় শয ঈশ্বদরর র্ার্য সম্পদর্শ  আপনার র্ত জ্ঞান আদে, লর্ন্তু ইহার িক্ষ্য 

হি আপলন ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত র্তটা র্াধ্যতাপূর্শ জীর্ন যাপন র্দরন। যিন দিগতভাদর্ র্াইদর্ি অধ্যয়ন র্রা হয়, তারা লজজ্ঞাসা র্দর, “আমরা / 

আলম লর্ভাদর্ এই র্াোংদর্র প্রলত অনুগত িার্দত পালর?” পরর্তী সমদয় যিন তারা পুনরায় লমলিত হয়, তারা উত্তর শদয় শয লর্ভাদর্ তারা তাদদর 

জীর্দন এই লর্ক্ষ্াটিদর্ র্যর্হার র্দরদে এর্ং শসই র্াোংদর্র প্রলত অনুগত শিদর্দে? প্রদতযর্দর্ই ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত অনুগত িার্দত হদর্, এর্ং 

শনতাদদর র্াজ হি অনযদদর সাহাযয র্রা শযন তারা ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত র্াধ্য িাদর্। র্াইদর্দির লর্ক্ষ্া অনুযায়ী লর্ষয হর্ার এর্ং এর্জন শনতা লহসাদর্ 

পলরপক্ক হর্ার সর্দিদর্ দ্রুত পি হি ঈশ্বদরর আদদর্গুলির প্রলত অনুগত র্া র্াধ্য িার্া। 

শর্ৌর্ি-পিলতেঃ চারটি সুসমাচার এর্ং শপ্রলরতদদর র্াযশলর্র্রনী সর্দচদয় র্াযশর্রী শর্ৌর্ি এর্ং নমুনা প্রদর্শন র্দর 

 

র্াইদর্দি শয শর্র্িমাত্র আজ্ঞা এর্ং আদদর্ উলেলিত আদে এমন নয়, ইহার মদধ্য লর্লভন্ন পিলত এর্ং শর্ৌর্দির লর্ষয়ও উলেলিত আদে। ১৯৯০ সাদি, 

হালরদয় যাওয়া মানুষদদর মদধ্য র্াজ র্রদে এমন অদনর্ রাদজযর র্মীদদর ঈশ্বর পলরচালিত র্দরন শযন তারা িূর্ ১০ অধ্যাদয়র পিলতদর্ লনজদদর 

র্মশদক্ষ্দত্র34 র্যর্হার র্দর। আমাদদর শগাচদর শিদর্ প্রদতযর্ লস লপ এম ঈশ্বদরর রাদজযর র্াদজর জনয এই পিলতদর্ র্যর্হার র্দর এর্ং সর্ িাদন দইজন 

দইজন র্মীদর্ এর্দত্র শপ্ররর্ র্রা হয়। তারা লগদয় “র্ালন্তর পুরুদষর” অদিষর্ র্দর যারা তাদদর জনয লনদজদদর দ্বার এর্ং ওইদর্াস (পলরর্ার এর্ং শগাষ্ঠী) 

িুদি শদয়। তারা শসই পলরর্াদরর সদঙ্গ র্সর্াস র্দর এর্ং ঈশ্বদরর সতয এর্ং র্লিদর্ তাদদর র্াদে প্রচার র্দর, এর্ং তারা শসই প্রর্াদরর র্া শগাষ্ঠীর সমস্ত 

শিার্দদর যীশুর প্রলত অঙ্গীর্ারর্ি হদত পলরচািনা র্দর। শযদহতু এই দি ইলতমদধ্যই শসিাদন লেি (এই দদিদত শর্ান অপলরলচত র্যলি িাদর্ না), 

শসদহতু শসিাদন ইলতমদধ্যই এর্জন শনতা আদে এর্ং তাদর্ আমাদদর শর্র্িমাত্র সঠির্ লর্ক্ষ্া দ্বারা গঠন র্রদত হদর্ শযন শস শসই দিদর্ পলরচািনা 

র্রদত পাদর। 

 

ক্ষ্মতায়ন র্া র্লিযুি র্রােঃ শিাদর্রা শনতৃত্ব শদর্ার মাধ্যদম শনতা লহসাদর্ রৃ্লি পায় 

 

ইহা অতযন্ত সস্পি, লর্ন্তু অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র এই লর্ষয়টিদর্ই উদপক্ষ্া র্রা হয়। লস লপ এম-এর লডসর্ভালর নমুনার মদধ্য ইহার এর্টি উদাহরর্ শদিদত 

পাওয়া যায়, শযিাদন উৎসাহী ওইদর্াস র্াইদর্ি অধ্যয়ন র্রদত শুরু র্দর। তাদদর মদধ্য শিদর্ “লর্ষয ততলর” র্রার জনয পরস্পর সম্পর্শ যুি লর্েু 

মূিযর্ান প্রশ্ন র্রা হয় যারা সৃলি শিদর্ শুরু র্দর খ্রীি পযশন্ত ঈশ্বদরর র্ালহনীদর্ অধ্যয়ন র্রদে। 35এই ধ্রদনর লর্েু লর্েু লস লপ এম-এ র্লহরাগত শিাদর্রা 

র্িনও শর্ান প্রশ্ন র্রদর্ না। র্রঞ্চ তারা শসই শগাষ্ঠীর শিার্দদর প্রশ্ন র্রার জনয তাদদর সাদি র্যলিগত ভাদর্ সাক্ষ্াৎ র্রদর্। সমস্ত উত্তর আদস র্াইদর্ি 

শিদর্, লর্ন্তু প্রশ্নর্তশ া লর্ক্ষ্ািাভ র্রার এর্ং র্াধ্য িার্ার পিলতদর্ র্যর্হার র্রা লর্িদত শুরু র্দর। প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয প্রলর্ক্ষ্র্ (Traning for 

 
34 যা িাক্ ৬, িভক ৯ এবং িলে ১০ অযযায়েও থ্েয়ত পাওো যাে। এই একই পদ্ধলত থপ্রলরতয়্র কায্যলববরনীর লবলেন্ন পয্ায়েও বযবহৃত হয়ত থ্েয়ত পাওো যাে। 
35 লজজ্ঞাসা করার পয়রঃ ১) তারা থকান লবষ্য়ের জনয কৃতজ্ঞতা প্র্ি্ন করয়ত চাে, এবং ২) তায়্র থকান লবষ্েগুলির কারয়ন সিসযার সমু্মেীন হয়ত হে, তারা কালহনী 

পাে কয়র এবং থসই ্িয়ক বয়ি থযন তারা থসই কালহনীটি থবি কয়েকবার পুনরাবৃলত্ত কয়র। তারপয়র তারা লজজ্ঞাসা কয়র ৩) এক কালহনীগুলি আিায়্র ঈশ্বর সম্পয়ক্ 

লক লিক্ষা থ্ে?, ৪) এই কালহনী আিায়্র লনয়জয়্র লবষ্য়ে এবং অনযয়্র লবষ্য়ে লক লিক্ষা থ্ে?, ৫) তারা লক লবশ্বাস কয়র থয ঈশ্বর তায়্র বযলক্তেত োয়ব এবং ্িেত 

োয়ব লক করয়ত (বাযয োকয়ত) বয়ি, এবং ৬) তারা এই কালহনী কায়্র বিয়ত পারয়ব?  



Trainers / T4T) নাদম এর্টি লর্লর্দর আমরা এই ধ্রদনর উদাহরর্ শদিদত পাই। প্রদতযর্ জন নতুন লর্ষয লর্ক্ষ্া িাভ র্দর শয লর্ভাদর্ শসগুলি 

অনযদদর র্াদে প্রচার র্রা যায় যা তারা র্াইদর্ি অধ্যয়দনর মাধ্যদম লর্দিদে এবং যার  য়ি তারা একজন থনতা লহসায়ন বৃলদ্ধ থপয়ত 

োয়ক। শনতাদদর অনর্রত রৃ্লি দান র্রার জদনযও এই এর্ই নীলত প্রদয়াগ র্রা হয়েঃ প্রিাগত মণ্ডিীর পলরদর্দর্র তুিনায় এই পিলতদত এর্জন লর্শ্বাসী 

অতযন্ত দ্রুত এই লর্ক্ষ্াগুলিদর্ র্যর্হার র্রার এর্ং অনযদদরদর্ও এই লর্ষদয় লর্ক্ষ্া শদর্ার সুদযাগ িাভ র্দর। 

 

র্াইদর্ি-লভলত্তর্ শনতৃত্বেঃ র্াে শিদর্ উিৃত নীলতসমূহ 

 

যিন নর্-উদ্ভূত শনতাদদর দালয়ত্বভার প্রদান র্রা হয়, র্াইদর্দির নীলতগুলি র্যর্হার র্রা হয়, যা তীত ১:৫-৯ পদদ মন্ডিীর নতুন শনতাদদর প্রদয়াজন 

এর্ং ১ম লতমিীয় ৩:১-৭ পদদ মন্ডিীর শনতাদদর িাপন র্রার জনয প্রদয়াজন। র্াইদর্দির শনতৃত্ব-লর্ষয়র্ র্াোংর্গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়দনর পদর 

লর্শ্বাসীরা মন্ডিীর জনয লনদজদদর ভূলমর্া এর্ং দালয়ত্বগুলি আলর্ষ্কার র্দর এর্ং লনদজদদর শসর্ার্াদযশয শসগুলি র্যর্হার র্দর। যিন তারা এইরূপ র্দর, 

তিন তারা মন্ডিীদর্ আরও পলরপক্ক ও দৃঢ়রূদপ িাপন র্রার জনয লর্লভন্ন ধ্রদনর অপলরহাযশ উপাদান এর্ং শর্ৌর্ি িুাঁদজ পায়। তারা এর্জন শনতা লহসাদর্ 

তর্দদলর্র্ অলতলরি র্াইদর্ি-লভলত্তর্ নীলত অির্া আর্লর্যর্তাদর্ও পলরহার র্দর। 

 

পক্ষ্পালতত্বহীনেঃ িক্ষ্য হি িির্ন্ত হওয়া (মলি ১৩:১-১৮) 

 

শনতাদদরদর্ তাদদর তািন্ত, র্যলিত্ব অির্া জীর্ন তর্িীর উপদর লভলত্ত র্দর লনর্শাচন র্রা হয় না, লর্ন্তু তাদদর জীর্দনর িি ধ্ারন ক্ষ্মতা শদদি লনর্শাচন 

র্রা হয়। যিন অদনদর্ লজজ্ঞাসা র্দর লস লপ এম-এ শয এর্জন র্যলিদর্ প্রিমর্ার প্রলর্ক্ষ্র্ শদর্ার পদরই আমরা লর্ র্দর অর্গত হর্ শয তারা শসর্ার্াদযশয 

িির্ন্ত হদর্, শসই সমদয় অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র আমরা উচ্চহাসয র্লর। আমাদদর শর্ান ধ্ারনাই শনই শয শর্ র্া র্ারা িি উৎপন্ন র্রদর্। আমরা প্রদতযর্দর্ই 

প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয় িালর্, এর্ং অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র যাদর্ শদদি মদন হয় শয শস অদনর্ িি উৎপন্ন র্রদর্ শস শসর্ার্াদযশয র্াযশর্রী িি িাভ র্রদত পাদর না, 

লর্ন্তু আর্ার যাদর্ শদদি মদন হয় না শয শস লর্েু র্রদত পারদর্, শসই সর্শালধ্র্ িি উৎপন্ন র্দর। শনতারা তিনই এর্জন প্ররৃ্ত শনতা হদত পাদর যিন 

শস হালরদয় যাওয়া মানুষদদর র্াদে শপৌাঁদে তাদদরদর্ লনদজর লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত সক্ষ্ম হদর্। এর্ং যিন এই শনতারা রৃ্লি শপদত িাদর্, শসই 

সমস্ত শনতাদদর আদরা অলধ্র্ সময় প্রদান র্রা হয় যারা অলধ্র্ িি উৎপন্ন র্রদে, শযন তারা আদরা অলধ্র্ সংিযায় িি উৎপন্ন র্রদত সক্ষ্ম হয়। 

শনতাদদর অলধ্র্ জ্ঞাদন সমৃি র্রার জনয এর্ং অলধ্র্ িি উৎপাদর্ লহসাদর্ প্রস্তুত র্রা জনয শয সমস্ত উপায় এর্ং মাধ্যমগুলি র্যর্হার র্রা হয় শসগুলি 

হি লর্দর্ষ সাপ্তালহর্ প্রলর্ক্ষ্র্, র্ালষশর্ প্রলর্ক্ষ্র্ সমাদর্র্ এবং প্রোঢ় প্রলিক্ষয়ের অনুষ্ঠান (অলযকাংি থক্ষয়ত্র এই অনুষ্ঠানগুলি 

ভ্রািযিান)। প্রলিক্ষে িাে করার পয়র তারাই অনযয়্রয়ক প্রলিক্ষে প্র্ান কয়র। 

 

লবোলজতঃ একালযক থনতা (থপ্রলরত ১৩:১) 

 

অলযকাংি লস লপ এি-এ, িন্ডিীয়ত একালযক থনতা লনযুক্ত করা হে থযন তারা অলযক িােীিীি থনতায়্র প্রস্তুত করয়ত 

পায়র। এর সুলবযা হি এই থনতারা লনয়জয়্র জােলতক কাজ সম্পভে্ কয়রও থসবাকায়জ অংিগ্রহে করয়ত পায়র। ইহার 

কারয়ে সাযারন লবশ্বাসীয়্র দ্বারাই এই আয়দািন েলেয়ে পেয়ত োয়ক এবং থনতায়্র আলে্ক সাহাযয করার জনয 

বলহরােত অয়ে্র উপয়র পঙু্গর িত লনে্রিীি হয়ে োকার প্রয়োজন হে না। অলযক সংেযক থনতা োকয়ি উন্নত উপায়ে 

থনতৃয়ের ্ালেেগুলিয়ক সম্পভে্ করা যাে। একয়ত্র তারা অলযক বুলদ্ধপভে্োয়ব কাজ কয়র এবং এয়ক অপয়রর কায়জ সিে্ি 

থজাোে। লবলেন্ন িন্ডিীগুলির সিকক্ষ বযলক্তর থেয়ক লিক্ষািাে এবং সিে্ন িাে একজন থনতায়ক লনয়জর গুরুেপভে ্

েভ লিকা বুঝয়ত সাহাযয কয়র এবং িন্ডিী সিৃদ্ধিািী হয়ে ওয়ে। 

িন্ডিীঃ নতুন িন্ডিীর উপয়র িক্ষয 

 

থনতায়্র লনযুক্ত করা এবং সিৃদ্ধ করয়ত োকয়ি লনেলিত োয়ব নতুন িন্ডিী িালপত হয়ত োয়ক। এবং ইহা 

প্রাকৃলতকোয়ব র্টয়ত োয়ক। যেন একটি নতুন িন্ডিী িালপত হে, তারা তায়্র নতুন ঈশ্বয়রর জনয উয়ত্তজনাপভে্ হয়ে 

োয়ক, তেন তায়্রয়ক থসই একই পদ্ধলতর পুনরাবৃলত্ত করয়ত উৎসালহত করা হে থযোয়ব তারা লনয়জরা পলরত্রান িাে 

কয়রয়ে। তেন তারা লনয়জয়্র পলরলচত হালরয়ে যাওো িানুষ্য়্র েুাঁজয়ত শুরু কয়র এবং একইোয়ব সুসিাচার প্রচার 

এবং লিষ্য প্রস্তুত করার পদ্ধলত পুনরাবৃলত্ত কয়র যা তারা লনয়জরা অলেজ্ঞতা কয়রয়ে এবং অনযয়্র থসই অলেজ্ঞতা 



করায়নার জনয প্রলিলক্ষত হয়েয়ে। এই পয্ায়ে তারা উপিলি করয়ত সক্ষি হে থয লকেু লকেু থনতারা িন্ডিীর আেযন্তরীন 

লবষ্েগুলি পলরচয্যা করার জনয প্রলতোসম্পন্ন (পািক, লিক্ষক ইতযাল্) এবং লকেু থিায়করা িন্ডিীর বলহরােত ল্ক 

(সুসিাচার প্রচারক, োবা্ী এবং থপ্রলরত ইতযাল্) পলরচয্যা করার জনয ্ ান-প্রাপ্ত। িন্ডিী পলরচািনা করার জনয – িন্ডিীর 

বাইয়র লেতয়র সিস্ত লবষ্য়ে যত্ন করার জনয আেযন্তরীে থনতারা লিক্ষা িাে কয়র (থপ্রলরত ২:৩৭-৪৭)। বালহযক ল্য়কর 

থনতারা িন্ডিীর সিস্ত লবশ্বাসীয়্র কায়ে নিুনা প্র্ি্ন কয়র এবং তায়্রয়ক প্রস্তুত কয়র থযন তারা নতুন থিাকয়্র 

কায়ে থপ াঁোয়ত পায়র। 

 

উপসংহার 

 

ঈশ্বর থয নতুন আয়দািন শুরু কয়রয়েন, থসই লবষ্য়ে আিরা ঈশ্বয়রর থেয়ক লক লিক্ষা িাে করয়ত পালর? আিরা লক 

পক্ষপালতেপভে্ সাংসৃ্কলতক এবং প্রোেত পক্ষপাতয়ক পলরতযাে কয়র এবং বাইয়বিয়ক আিায়্র প্রােলিক ল্ক 

প্র্ি্নকারী িযানুোি লহসায়ব বযবহার করয়ত ইেুক থযন আিরা নতুন থনতায়্র জন্ম ল্য়ত পালর এবং তায়্র বাইয়বি-

লেলত্তক িীক্ষাে সিৃদ্ধ করয়ত পালর? আিরা যল্ বাইয়বয়ি উলিলেত আয়্ি এবং আ্ি্গুলিয়ক অনুসরে কলর এবং 

অলতলরক্ত লিক্ষায়ক পলরহার কলর, তাহয়ি আিরা আয়রা অয়নক থনতায়্র উদ্ভূত হয়ত থ্েয়ত পারব। আিরা থ্েয়ত 

পাব থয বহু সংেযাে হালরয়ে যাওো থিায়করা পলরত্রান পায়ে। আপলন লক হালরয়ে যাওো থিাকয়্র থ রায়নার জনয এবং 

ঈশ্বরয়ক থে রব প্র্ান করার জনয এই বলি্ানটি করয়ত ইেুক?      

  



আিযশরৃ্লি 
শরালর্ র্াট িার3637 দ্বারা লিলিত 

 

শদি আলম এর্ নতুন র্াযশয র্লরর্! তাহা এিনই অঙ্কুলরত হইদর্; শতামরা লর্ তাহা জালনদর্না? (লযর্াইয় ৪৩:১৯) ২০১৯-এর মাঝামালঝ সমদয়, 

২৪:১৪ শজাট গদর্ষনা দি এর্টি তিয শপর্ র্দর শয ৭ শর্াটির (যা সমগ্র পৃলির্ীর জনসংিযার প্রায় ১%) অলধ্র্ সংিযর্ মানুষ লর্গত র্দয়র্ দর্র্ 

প্রভু যীশুদর্ অনুসরর্ র্রদত শুরু র্দরদে, ১০০০ –এর অলধ্র্ আদদািন শুরু হদয়দে, যার র্ারদর্ মন্ডিীর সংিযাও দ্রুত রৃ্লি পাদে। এই আদদািন 

গুলি অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র হালরদয় যাওয়া শিার্দদর মদধ্য এর্ং সীমান্ত 38অঞ্চি গুলিদত  টদে। এর্ং পলর্ত্র আত্মার এই নতুন র্াজ র্যািযা মূির্ গলতদত 
অনর্রত রৃ্লি শপদয় চদিদে। 
 

২০১৫ সাদির শর্দষর লদদর্, গদর্ষর্রা আনুমালনর্ প্রায়১০০ টি লর্শ্বর্যাপী আদদািদনর লর্ষদয় র্যি র্দরদেন। তারা প্রদতযর্টি আদদািদনর িান 

সরাসলর পলরদর্শন র্দরন এর্ং শস গুলি যাচাই র্দর শদিার পদরই এই তিয শপর্ র্দরলেদিন। ২০১৬ সাদির শর্ষ িদগ্ন, তারা শমাটামুটি ভাদর্ ১৩০ 

টি আদদািন এর্ং ২০১৭ সাদির শম মাদস, শর্ন পার্শ স  প্রলতদর্দন শপর্ র্দরন শয প্রায় ১৬০টি আদদািন পৃলির্ীর লর্লভন্ন প্রাদন্ত রৃ্লি পাদে।39 

 

পরর্তী র্দয়র্ মাদসর মদধ্যই, ২৪:১৪ শজাদটর পলরর্াঠাদমা শনতাদদর এর্ং গদর্ষনার্ারীদদর উপদর লনভশ র র্দর এর্ং সম্প্রসালরতহয়, যার র্ারদর্ 
আদরা অদনর্ শনতারা লনদজদদর আদদািদনর অগ্রগলতর তিয শপর্ র্রদত শুরু র্দর। লর্শ্বাসদযাগয সংিা এর্ং শনটওয়াদর্শ র মাধ্যদম জানা যায় শয 
প্রায় ২৫০টি লর্লভন্ন আদদািন ঈশ্বদরর র্াদজ অঙ্গীর্ার র্ি হদয় র্াজ র্রদে।40 এর মদধ্য অন্তগশত আদে প্রায় ৫০০টি আদদািন41 যারা িক্ষ্ িক্ষ্ 

নতুন লর্শ্বাসী ততলর র্দরদে। ২০১৯ সাদির মাঝামালঝ সমদয়, এই আদদািদনর সংিযা রৃ্লি শপদয় হয় ১০০০ টি! 

 

এই সংিযাটি এর্ িাদি এতটা লর্ভাদর্ রৃ্লি শপি? ২০১৭ সাদির মাঝা মালঝ সমদয়র ১৬০টি আদদািন শিদর্ ২০১৯ –এর মাঝামালঝ সমদয় ১০০০টি 

আদদািন শুরু হওয়া লর্ভাদর্ সম্ভর্? এই অস্বাভালর্র্ রৃ্লি নতুন র্াজ শুরু র্রার িদি হয়লন, লর্ন্তু ইহা সম্ভর্ হদয়দে র্ারর্ র্মীরা নতুন ভাদর্ 
এর্দত্র র্াজ র্রদত শুরু র্দরদে। আদদািদদর এই শমাড়টির র্ারদর্ পলর্ত্র আত্মা সলেয় ভাদর্ র্াজ র্রদত শুরু র্দর। 

ইহা লর্ভাদর্ এত সময় ধ্দর অিলক্ষ্ত লেি? 

 

শযভাদর্ প্রিম র্তাব্দীদত, গৃহমন্ডিী এর্ং পূর্শ-লর্দযমান সম্পদর্শ র র্ারদর্ এই আদদািন দ্রুত েলড়দয় পদড়লেি। তারা লর্শ্বাসীদদর সদঙ্গ তাদদর 

গৃদহদত, শযদর্ান সাধ্ারন িাদন প্রাতযলহর্ ভাদর্ র্দিাপর্িন র্রদত শুরু র্দর, তারা শসই সমদয় শর্ান নতুন র্া লর্দর্ষ লর্লর্ল্ং ততলর র্দরলন। 

শসর্ারদর্ শয সমস্ত শিাদর্রা “মন্ডিী” মাদনই শর্ান লর্লর্ল্ং-শর্ লচলিত র্দর তারা িুর্ সহদজই এই আদদািদনর রৃ্লিদর্ উপিলি র্রদত পাদরলন। 

 

লমর্দনর শনতারা শর্র্িমাত্র তাদদর র্াদে লনদজদদর আদদািদনর তিয শপর্ র্দরন, যাদদরদর্ তারা প্রর্িভাদর্ লর্শ্বাস র্রদতন। তাদদর িক্ষ্য লেি 
উচ্চমাদনর সহদযালগতা পূর্শ সম্পর্শ । এর্ং অতযন্ত শযৌলির্ র্ারদর্ই তারা লনদজদদর প্রলতদর্দদনর তিয তাদদর সহদযাগী এর্ং লনভশ রর্ীি সহর্মীদদর 
মদধ্যই সীলমত রািদতনেঃ 
 

• র্লহরাগত শিাদর্রা, এমনলর্ যাদদর ইো এর্ং লচন্তা অতযন্ত উত্তম, তারাও শযদর্ান মুহুদত্তশ  আদদািনদর্ ক্ষ্লতগ্রস্ত র্রদত পাদর। 

• র্লহরাগত আলিশর্ পুাঁলজ লর্লভন্ন সম্ভার্য আদদািনদর্ শর্ষ র্দর লদদয়দে। 

 
36লমর্ন ফ্রন্টীয়াদসশর মাচশ -এলপ্রি ২০১৮-শত প্রর্ার্ীত হওয়া “ললম্পস থ্রু দযা িগ ” প্রর্ি শিদর্ উিৃত র্রা হদয়দে, www.missionfrontiers.org. 
37শরালর্ র্াটিার ১৯৮০ শিদর্ ২০০৪ সাি পযশন্ত আদমলরর্ার ওয়ার্ল্শ  লমর্ন-এ শসর্ার্াজ র্দরদেন। লতলন র্তশ মাদন মন্ডিী এর্ং লমর্ন-এর শনতাদদর পরামর্শদাতা 

লহসাদর্ শসর্া র্রদেন এর্ং লতলন মাদঝ মাদঝ লমর্ন ফ্রন্টীয়াদসশর হদয় লর্লভন্ন প্রর্ি লিদি িাদর্ন। 
38 Joshua.Project.net/assests/media/articles/frontier-peoples-introduction.pdf 
39Lausanne.org/best-of-lausanne/fishing (শর্ন্ড লমর্ন এদজিী লর্য়ন্ড-এর পলরচািনা র্দরন) 
40আদদািদনর শর্ৌর্িগুলি র্যর্হার র্দর র্াজ র্দর চদিদে, লর্ন্তু যলদও এই আদদািনগুলির িিািি চতুিশ স্তর পযশন্ত শপৌাঁোয়লন।  
41চারটি এর্ং তার অলধ্র্ লনভশ রর্ীি উৎস শিদর্ আগত তদিযর মাধ্যদম জানা শগদে শয এই আদদািনগুলির িি চতুিশ এর্ং তার অলধ্র্স্তর পযশন্ত শপৌাঁদে শগদে। 



• অযালচতভাদর্ অদনযর দৃলি আর্ষশদনর র্ারদর্ লর্লভন্ন আদদািদনর শিার্দদর উপদর লনযশাতন এর্ং শের্ উপলিত হদয়দে। 

 

িুর্ র্ম-সংিযর্ আদদািনই শর্ষ হদয় শগদে। লর্ন্তু অলধ্র্াংর্ আদদািনই দ্রুত রৃ্লি িাভ র্দরদে। লর্েু আদদািন শসই সমস্ত িাদন সম্প্রসালরত 

হদয়দে, শযিাদন পূদর্শ র্িনও সুসমাচার শপৌাঁোয়লন। লর্েু লর্েু রৃ্হৎ আদদািন ২০ র্ের এর্ং তার অলধ্র্ সময় ধ্দর অনর্রত র্াজ র্দর চদিদে। তারা 

আয়তদন যত রৃ্লি শপদয়দে ততই তাদদর রৃ্লির হার হ্রাস শপদয়দে। যলদও অলধ্র্াংর্ আদদািনই নতুন এর্ং দ্রুত রৃ্লি পাদে। 

 

পুরাতন পিলতদত আদদািগুলির লহদসর্ রািার শিদর্ও অলধ্র্ গলতদত এগুলি রৃ্লি পায়। এই আদদািনগুলির লহদসর্ রািার জনয উত্তম এর্ং আধু্লনর্ 

লনয়ম এর্ং পিলত প্রস্তুত র্রা হদে। লর্েু লর্েু শক্ষ্দত্র আর্ার র্লহরাগত শর্ান দদির পদক্ষ্ শর্ান আদদািদনর শক্ষ্ত্র পলরদর্শন র্রদত যাওয়া সমীচীন 

নয়। এই ধ্রদনর পলরলিলতদত, গদর্ষর্রা অনযানয উৎস শিদর্ শসই আদদািদনর তিয অদিষর্ র্দর এর্ং শসগুলি সম্পদর্শ  লনলিত হয়।  

 

আিযশজনর্ নতুন র্াস্তর্ 

 

• ১৯৯৫ সাদিেঃ র্মপদক্ষ্ ৫টি সমূ্পর্শ আদদািদন প্রায় ১৫,০০০ নতুন লর্ষয ততলর হদয়দে। 

• ২০০০ সাদিেঃ র্মপদক্ষ্ ১০টি সমূ্পর্শ আদদািদন প্রায় ১০০০০ নতুন লর্ষয ততলর হদয়দে। 

• ২০১৯ সাদিেঃ র্মপদক্ষ্ ১০০০টি সমূ্পর্শ আদদািদন প্রায় ৭০,০০০,০০০ নতুন লর্ষয ততলর হদয়দে! 

• এর্ং এই আদিদনর মদধ্য প্রায় ৯০% হালরদয় যাওয়া শিার্দদর মদধ্য শুরু হদয়দে। 

 

শযাশুয়া প্রদজক্ট-এর প্রায় ৮০% এই ধ্রদনর জনদগাষ্ঠীর মদধ্য ঝাাঁ দর্ ঝাাঁ দর্ প্রসালরত হদে।42 আদরা র্দয়র্ হাজার কু্ষ্দ্র আদদািন সলেয়ভাদর্ র্াজ 

র্রদে এর্ং সমূ্পর্শ এর্টি আদদািদনর আর্ার লনদে (অনর্রত এই আদদািনগুলি িি উৎপন্ন র্রদে এর্ং চারটি স্তর অির্া তারও অলধ্র্ আলত্মর্ 

প্রজদের সৃলি র্রদে – লর্েু লর্েু শক্ষ্দত্র শসগুলি পঞ্চম অির্া তার অলধ্র্ আলত্মর্ প্রজদে শপৌোদে)।43 

 

র্তশ মাদন, লর্েু সামানয সংিযর্ সুসমাচার না পাওয়া িাদন এর্ং সীমান্তর্তী অঞ্চদি সমূ্পর্শ আদদািন চিদে। শসর্ারদর্ আদরা র্দয়র্ হাজার আদদািন 

শুরু হর্ার প্রদয়াজন আদে। তিালপ এই আদদািদনর দ্রুত রৃ্লির প্রতযার্ার লপেদন আমাদদর র্াদে যদিি শযালির্ র্ারর্ আদে। 

 

উৎসাহপ্রদানর্ারী উপাদানগুলি 

 

সম্ভর্ত লর্শ্বর্যাপী আদদািদনর সংিযা আদরা রৃ্লি পাদর্, লনদম্নাি লর্ষয়গুলির মাধ্যদমেঃ  

 

• আদদািদনর প্রলতদর্দনগুলি পুনর্শার পযশাদিাচনা র্রদত হদর্ 

• পূর্শ-লর্দযমান প্ররৃ্লত্তগুলি আদদািদন পলরনত হদর্ 

• অলধ্র্ মণ্ডিী-িাপনর্ারীরা জানদত পারদর্ লর্ভাদর্ এর্টি আদদািন অদিষর্ র্রদত হয় 

• লচরাচলরত / গতানুগলতর্ (দৃর্যমান) মন্ডিীগুলি আদদািন শুরু র্রদত লর্িদর্ 

• আদরা অলধ্র্ সংিযর্ র্াযশর্রী আদদািদনর প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া হদর্, শযিাদন অদনযরা লনদজদদর অলভজ্ঞতা ভাগ র্দর শনদর্ 

• এদর্ অপদরর সিিতা এর্ং র্যিশতা শিদর্ অদনযরা লর্ক্ষ্ািাভ র্রদর্ 

• নতুন শগাষ্ঠী এর্ং িাদন আদদািনগুলি স্বাভালর্র্ ভাদর্ই েলড়দয় পড়দর্ 

• পূর্শর্তী আদদািনগুলি পলরর্েনা অনুযায়ী রৃ্লি শপদত িার্দর্ 

• অদনর্ লর্শ্বাসীরা সরাসলর এই আদদািনগুলির রৃ্লির জনয প্রািশনা র্রদর্ 

• ঈশ্বর ইলতমদধ্যই আদরা যা লর্েু র্রদেন শসগুলি িুাঁদজ শর্র র্রদত হদর্ 

 

আদদািদন উদ্ভূত মণ্ডিীগুলির সাধ্ারন তর্লর্িয 
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আদদািনগুলিদত, মন্ডিীগুলি সাধ্ারর্ত... 

 

• র্যলিগতভাদর্ শর্ান র্যলিদর্ আর্ী শ্ াদ র্া লর্ষয ততলর র্রার প্রদচিা না র্দর এর্টি সমূ্পর্শ পলরর্ারদর্ এর্ং সামালজর্ শগাষ্ঠীদর্ আর্ীর্শাদ 

র্রার এর্ং লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রার প্রদচিা র্দর। 

• পূর্শ-লর্দযমান শগাষ্ঠীগুলির মদধ্য শিদর্ নতুন শনতাদদর লনর্শালচত র্রা হয় এর্ং তাদদর প্রস্তুত র্রা হয়। 

• র্াইদর্ি অধ্যয়দনর উপদর অলধ্র্ শজার শদওয়া হয় শযন ঈশ্বরদর্ আদরা জানা যায় এর্ং সমাদর র্রা যায়। 

• লর্ষযদদর শর্র্িমাত্র দক্ষ্ লর্ক্ষ্র্ নয়, লর্ন্তু পলর্ত্র আত্মা দ্বারা পলরচালিত হদত লর্ক্ষ্া প্রদান র্রা হয়। 

• তারা যা লর্ক্ষ্ািাভ র্দরদে শসগুলি শপ্রদমর সাদি পািন র্রার মাধ্যদম তাদদর মদধ্য পলরপক্কতা শরাপর্ র্রা হয়। 

• ইহারা লর্দর্ষ শর্ান মন্ডিী গৃদহ নয় লর্ন্তু শর্ান র্যলির গৃদহদত অির্া প্রর্াদর্য লমলিত হয়। 

• লনয়লমত ভাদর্ গদড় প্রায় ১৫ জন এর্লত্রত হয়, আদিাচনাপূর্শ জনসমাদর্র্। 

• আয়তদন রৃ্লি পাওয়ার প্রদচিা র্দর না, এদদর মূিয িক্ষ্য হি নতুন মন্ডিী িাপন র্রা। 

• সহজ পিলত প্রদয়াগ র্রা শযন প্রদতযর্ লর্ষয শসগুলি অনুসরর্ র্রদত পাদর এর্ং অনযদদর এর্ই লর্ক্ষ্া প্রদান র্রদত পাদর। 

• লর্ষযদদর শর্র্িমাত্র শসর্া না র্দর তাদদর প্রস্তুত র্রা হয় শযন তারা নতুন লর্দষযর জে লদদত পাদর 

• লর্লভন্ন নতুন প্রজদের লদদর্ যাত্রা র্রা (দর্র্িমাত্র র্নযা-মন্ডিীগুলির প্রলত নয়) 

• শর্র্িমাত্র সুসম্পর্শ পূর্শ শনটওয়াদর্শ র মাধ্যদম আদদািন লর্সৃ্তত র্রা হয়। 

• র্লহরাগত শিাদর্রা অির্া পার্শর্তী শগাষ্ঠীর শিাদর্রা সহদজ এই মন্ডিীগুলি শদিদত পায় না 

 

র্াস্তর্-জীর্দনর উদাহরর্ 

 

• ইং এর্ং শগ্রস অতযন্ত র্াযশর্রী মন্ডিী িাপনর্ারী লেদিন। প্রদতযর্ র্ের, তারা প্রায় ৪০-৬০ জন মানুষদর্ খ্রীিদর্ অনুসরর্ র্রার জনয 

প্রস্তুত র্রদতন। তারা তাদদর জনয এর্টি মন্ডিী প্রস্তুত র্রদতন, এর্ং পদর র্হদরর অনযত্র এর্টি নতুন িাদন গমন র্রদতন। (এইভাদর্ ১০ 

র্ের চিার পদর, যলদ এই মন্ডিী গুলি যলদ আয়তদন লদ্বগুর্ হদয় যায়, তাহদি শসিাদন হয়ত আদরা ১২০০ নতুন লর্শ্বাসী প্রস্তুত হত।) 

এরপদর ইং-শর্ র্িা হয় প্রায় ২০ শর্াটি সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর মদধ্য ঈশ্বদরর র্ার্য শপৌাঁোদনার জনয। ২০০০ সাদি, ইং এর্ং শগ্রস-শর্ 

মন্ডিীর আদদািদনর নীলতগুলি লর্ক্ষ্া শদওয়া হয়। তারা লর্ষযদদরদর্ কু্ষ্দ্র মন্ডিী িাপদনর জনয উৎসালহত র্রদত শুরু র্দরন, শয মন্ডিী 

দ্রুত আদরর্টি মন্ডিী প্রস্তুত র্রদত সক্ষ্ম হদর্। পরর্তী ১০ র্েদরর মদধ্য, ১৮ িক্ষ্ নতুন লর্শ্বাসী র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর।  তারা িুর্ সাধ্ারন 
উপাদয় নতুন লর্শ্বাসীদদর লর্ক্ষ্া লদলেদিন শযন তারা অনযদদরদর্ও এর্ই ভাদর্ লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত পাদর। মন্ডিীর সংিযা রৃ্লি শপদয় 
হয় ১,৬০,০০০, যার র্ালষশর্ রৃ্লির হার ৫০%!44গদর্ষর্রা পরর্তীর্াদি এই আদদািনটি যাচাই র্দরলেি। তারা িুাঁদজ পায় শয প্রলতদর্দদন 

যত সংিযর্ লর্শ্বাসীর সংিযা শপর্ র্রা হদয়দে, র্াস্তদর্ লর্শ্বাসীদদর সংিযা আদরা অলধ্র্। 

• শট্রভর ৯৯%+ মুসলিম জনদগাষ্ঠীর মদধ্য র্মশরত। লতলন প্রিদম শসই সমস্ত িানীয় লর্শ্বাসীদদর িুাঁদজ শর্র র্দরন যারা মুসলিমদদর সাহাযয 
র্রদত চান এর্ং নতুন লর্েু র্রদত ইেুর্ আদেন। লতলন এই লর্শ্বাসীদদরদর্ পলরচািনা র্দরন শযন তারা কু্ষ্দ্র র্াইদর্ি অধ্যয়দনর দিগুলিদর্ 

রৃ্লি র্রদত শুরু র্দর। লতলন তাদদরদর্ এদর্ অপদরর সিিতা এর্ং র্যিশতা শিদর্ লর্ক্ষ্ািাভ র্রার জদনয ও পরামর্শ প্রদান র্দরন। এই 
লর্শ্বাসীরা প্রদতযদর্ কু্ষ্দ্র র্াইদর্ি অধ্যয়ন দদির এর্টি আদদািদনর সূত্রপাত র্দরন। এই দিগুলির দ্বারা অদনর্ মুসলিম শিাদর্রা খ্রীিদর্ 
লর্শ্বাস র্রদত শুরু র্দর। তারা লনদজদদর পলরর্ার, র্িু-র্াির্ এর্ং অনয পলরলচত শিার্দদর সদঙ্গও লনদজদদর নতুন লর্শ্বাস সম্পদর্শ  আদিাচনা 

র্রদত িাদর্ন। লর্েু শিাদর্রা অনযত্র গমন র্দরন এর্ং তারা শসিাদনও সুসমাচারদর্ র্হন র্রদত শুরু র্দরন। ২০১৭ সাদির আগি মাদসর 

মদধ্য, এই আদদািদনর শনটওয়ার্শ  ৮টি শদদর্র মদধ্য প্রায় ৪০টি ভাষার মানুষদদর মাদঝ েলড়দয় পদড়।  এর মদধ্য অন্তগশত লেি প্রায় ২৫টি 

 
44T4T: এ লডসাইপল লর্পলর-লরদভালিউর্নেঃ দযা শস্ট্ালর লর্হাইন্ড দযা ওয়ার্ল্শ স  িাদস্ট্স্ট্ শগ্রাইং চাচশ  িযালন্টং মুভদমন্ট অযান্ড হাউ ইট র্যান হযাদপন ইন ইউর 

র্লমউলনটি! লস্ট্ভ লস্মি দ্বারা লিলিত। (MultiMove.net/t4t) 



সমূ্পর্শ আদদািন এর্ং আদরা অদনর্ কু্ষ্দ্র আদদািন। ২০১৮ সাদির, জানুয়ারী মাস পযশন্ত, মাত্র ৫ মাস পদর, এই শনটওয়ার্শ  ১২টি শদদর্প্রা 

য় ৪৭টি ভাষাভাষী মানুষদদর মদধ্য লর্সৃ্তত হয়!45 

• লভলস প্রলতদর্দনেঃ “অদনর্ লমর্নারী আমার শদদর্ এদসদেন লর্ন্তু তারা লনদজদদর র্াদজর িি শদিদত পায়লন। আমরা শসাভাগযর্ান শয 

আমরা িি শদিদত পালে। আমরা সুসমাচার প্রচার শিদর্ লর্ষয প্রস্তুলতর্রর্, মন্ডিী িাপন এর্ং এিন আমরা আদদািন শুরু র্রদত শপদরলে। 

আমরা আত্ম-লর্শ্বাসী শয ২০২০ সাদির মদধ্য প্রদতযর্টি গ্রাদম আমাদদর এর্টি র্দর দি উপলিত িার্দর্!” 

• শডাইট মাটিশ ন িাইিযাদন্ড শর্দড় উদঠদেন এর্ং পরর্তীর্াদি প্রাপ্ত র্য়দস নযার্নাি চাচশ -এ শসর্া র্রার জনয লতলন লিদর এদসদেন এর্টি 

প্রযুলি-লর্দযার সাহাদযয যার দ্বারা মন্ডিীর রৃ্লির গলত লনর্শাচন র্রা যায়। ২০১৯ সাদির এলপ্রি মাদস, খ্রীিীয়ালনটি টুদড-র প্রেদ পদট শিিা 

হয় লর্ভাদর্ শডাইট-এর আলর্ষ্কার িাইিযাদন্ড লমর্দনর প্রদয়াজনগুলিদর্ স্পি র্দর লদদয়দে এর্ং লর্ভাদর্ দই সপ্তাদহর মদধ্য িাইিযাদন্ডর 

ইদভনদজলির্যাি শিদিালর্দপর ৩০০ জন লমর্নারীর দ্বারা এত অলধ্র্ সংিযায় মন্ডিী িালপত হদয়দে যা সমূ্পর্শ এর্র্েদরও সম্ভর্ হয়লন। 46 

 
অলর্লর্ি র্াজ সম্পদর্শ  অলধ্র্তর স্বেতা 

২০১৮ সাদির শুরু শিদর্, সীমান্ত অঞ্চদির শিার্দদর মদধ্য শেনীলর্নযাদসর মাধ্যদম সুসমাচার প্রচাদরর অর্লর্ি র্াজ সম্পদর্শ  যদিি স্বেতা 

এদসদে।47 ঈশ্বর সীমান্ত অঞ্চদির শিার্দদর জনয লর্শ্বর্যাপী এর্দজাট হদয় প্রািশনার আদদািনদর্ পলরচািনা র্রদেন।48ইলতহাদসর শর্ান সমদয় 

এত সলেয়ভাদর্ পলর্ত্র আত্মা সমগ্র লর্দশ্বর প্রািশনায়, েদম, অির্া লমর্দনর দ্রুত রৃ্লিদত র্াযশর্রী লহসাদর্ র্াজ র্দরলন। 

রাদজযর এই সুসমাচার সমগ্র লর্দশ্ব প্রচালরত হদর্… 

লযলন এই সর্ি র্িার সাক্ষ্য শদন, লতলন র্লহদতদেন, সতয, “আলম র্ীঘ্র আলসদতলে”। আদমন; প্রভু যীশু আইস (প্রর্ালর্ত র্ার্য ২২:২০)। 

  

 
45শট্রভদরর শিিা “ির  মুভদমন্টস অযার্টিলভস্ট্” পুস্তর্টি শদিুন। 
46TinyURL/ThaiCPM 
47JoshuaProject.net/frontier/3 
48Prayer.MultiMove.net/the31 



সুসমোচোর-অপ্রোপ্ত মোনুযকদর েোকে শপ ৌঁেোকনোর জনে ঈশ্বর লেভোকি েোেথেোরী 
ডেঃ শডলভড গযালরসন  

 

লত্রর্ র্েদররও অলধ্র্ সময় ধ্দর, ডেঃ শডলভড গযালরসন  মণ্ডিী িাপনর্ারী আদদািদনর এর্জন স্বনামধ্নয অগ্রদূত। লতলন 

অদনর্ পুস্তদর্র শিির্ এর্ং সম্পাদর্, গযালরসন  শলার্াি শগট স নাদম এর্টি শসর্ার্াদজর আলধ্র্ালরর্ পলরচাির্, শয 

শসর্ার্াজ সমগ্র পৃলির্ীর মুিয প্রদর্র্পি রূপ র্হরগুলিদত ঈশ্বদরর র্ার্য শপৌাঁোদনার জনয অঙ্গীর্ারর্ি।  

 

মাত্র ২০ র্ের আদগ “মণ্ডিী িাপদনর আদদািন” উলিটি প্রিম লমর্নারীদদর র্ব্দদর্াদর্ প্রদর্র্ র্দরলেি। শসই সমদয় 

আমরা িুর্ অর্ার্ হদয় শদিলেিাম এর্টি মণ্ডিী অস্বাভালর্র্ তৎপরতায় িুর্ দ্রুত গলতদত আদরর্টি মণ্ডিীর জে লদদে, 

যা আমরা শর্র্িমাত্র পদড়লে নূতন লনয়দমর শপ্রলরতদদর র্াযশ লর্র্রদনর পুস্তদর্। ঈশ্বদরর এই অভূতপূনশ র্াযশার্লি শিদর্ 

লর্েু লর্ষয় লর্দি আলম ১৯৯৯ সাদি এর্টি ৫৭ পৃষ্ঠার পুলস্তর্া রচনা র্লর, যার নাম চাচশ  িযালন্টং মুভদমন্টস । 

 

এই কু্ষ্দ্র পুলস্তর্াটি লর্লভন্ন িানীয় ভাষায় সারা পৃলির্ীদত েলড়দয় পদড়, প্রায় ৪০ টি ভাষায় ইহা অনুর্াদ র্রা হয় (শদিুন 

bit.ly/cpmbooklet )।  ইহা চালরলদদর্ েলড়দয় পড়ার পদর, আমরা চারটি নতুন আদদািদনর প্রারলম্ভর্ র্াজ র্লর যা 

পরর্তী র্ৎসরগুলিদত িক্ষ্ িক্ষ্ নতুন লর্শ্বাসীদদর জীর্দন পি-প্রদর্শর্ লহসাদর্ র্াজ র্দর। 

 

আজদর্ও খ্রীদির র্রীর লহসাদর্ আমরা নতুন নতুন প্রার্র্ন্ত নীলতর র্যর্হাদরর মাধ্যদম মণ্ডিী িাপদনর আদদািন চালিদয় 

যালে। লহদু, মুসলিম, ধ্মশলনরদপক্ষ্, র্হদরর শিার্, গ্রাময শিার্, পািাতয ও অপািাতয শিার্ ও সমস্ত পৃলির্ীর 

শিাদর্দদর মদধ্য ঈশ্বর তাাঁ র লর্শ্বাসী দাসদদর অনু টদর্র নযায় র্যর্হার র্রদেন। 

 

নীদচ পাাঁ চটি আদদািদনর সংলক্ষ্প্ত আভাষ শদওয়া হি, লর্ভাদর্ ঈশ্বর মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর নীলতদর্ র্যর্হার 

র্দরদেন আলফ্রর্া, এলর্য়া, হাইলত এর্ং শলালরডাদত ঈশ্বদরর র্াদর্যর িসি র্পন র্রার জনয। 

 

পূিথ আলিেোর সুসমোচোর-অপ্রোপ্ত মোনুযকদর েোকে শপ ৌঁেোকনোর জনে ঈশ্বকরর গলতলিলধ 

আইিা টাদস 

 

আইিা টাদস হদিন িাইফ  ওদয় লমর্ন -এর প্রলতষ্ঠাতা এর্ং পলরচাির্, এর্ং পূর্শ আলফ্রর্ার মন্ডিী িাপদনর শনটওয়াদর্শ র 
এর্জন সদসয। 

 

মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর মাধ্যদম (লর্ষয ততলরর আদদািন সমূহ) পূর্শ আলফ্রর্াদত সুসমাচার-অপ্রাপ্ত মানুষদদর মদধ্য 

র্যাপর্ভাদর্ আিযশ র্াজ  দটদে। ২০০৫ সাি শিদর্, আমরা ৫৫০০ শিদর্ ৬০০০ নতুন মণ্ডিী িাপদনর সাক্ষ্ী হদয়লে, 

শযিাদন লর্শ্বাসীদদর গড় সংিযা প্রায় ২০ শিদর্ ৩৫ জন মানুষ। লর্লভন্ন র্ািা আশেোিন রৃ্লিপ্রাপ্ত হদয় এই রৃ্হত্তর 

আদদািদন যুি হদয়দে। শরায়ান্ডাদত, এই আদদািদনর দ্বারা এর্াদর্ প্রজদের নতুন মণ্ডিী িালপত হদয়দে। শর্লনয়াদত 

িালপত হদয়দে নর্ম প্রজদের মন্ডিী। লর্লভন্ন শদদর্ যুি চিা সদত্ত্বও ঈশ্বর প্রায় ১১ টি শদদর্ অভূতপূর্শ র্াজ র্রদেন 

যার মদধ্য অন্তগশত আদে তানজালনয়া, রু্রুলন্ড, ইউগান্ডা, এর্ং সুদাদনর মত শদর্। 
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আলম শর্লনয়ার উত্তর প্রাদন্ত মরুভূলমর পার্শর্তী অঞ্চদি শর্দড় উদঠলে। এর্লদন আলম প্রািশনা র্রলেিাম, ঈশ্বর আমাদর্ 

এর্টি দর্শন লদদয়লেদিন। লতলন আমাদর্ শর্লনয়ার ২২ টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীর মদধ্য ১৪টি শগাষ্ঠীর দর্শন লদদয়লেদিন, 

শয শগাষ্ঠীগুলি প্রদতযদর্ই এই মরুভূলমদত র্সর্াস র্দর। 

 

আলম ঈশ্বদরর আহ্বান অনুভর্ র্দরলেিাম, লর্ন্তু আলম শসই আহ্বাদন সাড়া শদর্ার জনয প্রস্তুত লেিাম না। আলম আমার 

পলরর্ার এর্ং সমাদজর দ্বারা এত লনযশাতন শপদয়লেিাম শয আলম শসই িান তযাগ র্রার জনয মনলির র্দরলেিাম। শসই 

সমদয় শসই অঞ্চদি িানীয় শর্ান মানুষই খ্রীলিয়ান লেি না। শসিাদন শয মণ্ডিীগুলি লেি শসিানর্ার লর্শ্বাসীরা প্রায় 

প্রদতযদর্ই লেি শর্ান সরর্ালর র্মশচারী অির্া শর্ান শসর্া প্রলতষ্ঠাদনর র্মশচারী।  

 

১৯৯৮ সাদি, আলম ঈশ্বদরর দর্শন পূর্শ র্রদত শুরু র্লর এর্ং পরর্তী লর্েু সমদয়র মদধ্য আলম মন্ডিী িাপদনর নীলতগুলি 

র্াস্তর্ালয়ত র্রদত শুরু র্লর। আলম িুর্ আন্তলরর্ ভাদর্ এর্টি সহজতর মণ্ডিী িাপদনর লর্ষদয় র্াজ শুরু র্লর শয মণ্ডিী 

হদর্ পুনরুত পাদনদযাগয। আদরা দটি অনযতম উপাদান যা আমার মন্ডিীদর্ অনয মন্ডিী িাপন র্রদত সাহাযয র্দরলেি 

শসগুলি হি অনযদদর প্ররৃ্ত সতয আলর্ষ্কার  র্রদত সাহাযয র্রা (সতযটি শ াষনা না র্দর) এর্ং লর্ষযদত্বর এর্টি সাধ্ারন 

আদর্শ হি র্াধ্যতা । লড. এম. এম. এর মূি িক্ষ্য লেি আলর্ষ্কারমূির্ র্াইদর্ি অধ্যয়ন (Discovery Bible Studies 

/ DBS), শযিাদন হালরদয় যাওয়া মানুষদদর ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত পলরচয় র্রাদনা হদর্ এর্ং লনদজদদর জীর্দনর জনয 

সতযদর্ আলর্ষ্কার র্রদর্ শসই সমস্ত লর্ষয় মানয  র্রদর্ যা ঈশ্বর তাদদরদর্ র্িদর্ন। এই শর্ৌর্ি / প্রলেয়া তাদদরদর্ 
ধ্মশপলরর্তশ দনর জনয শজার শদয় না, লর্ন্তু ইহা ঈশ্বদরর র্াদর্যর উপদর লির িাদর্ এর্ং পলর্ত্র আত্মা শসই র্াদর্যর মাধ্যদম 

তাদদর সদঙ্গ র্িা র্দিন। লড. লর্. এস.  /   আলর্ষ্কারমূির্ র্াইদর্ি অধ্যয়ন-এর শনতারা তাদদরদর্ ঈশ্বদরর রর্ শর্ানার 

জনয সাহাযয র্দরন এর্ং ঈশ্বর তাদদর জীর্দন প্রর্ি র্লির্ািী হদয় র্াজ র্রদত শুরু র্দরন। 

 

এই মুহূদতশ  আমরা প্রায় শসই মরু অঞ্চদির ১৪টিরও অলধ্র্ শগাষ্ঠীর মদধ্য র্াজ র্রলে। এিন আমরা শযাশুয়া প্রদজদক্টর 

তিয অনুযায়ী ৩০০টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীর র্াদে শপৌাঁোদনার লর্ষদয় আদিাচনা র্রলে। আমরা পূর্শ আলফ্রর্ার এর্ 

এর্টি শদর্ লনদয় র্াজ র্রলে, সতর্শ  ভাদর্ িক্ষ্য রািলে প্রািশনা র্রলে শসই শদর্গুলির জনয, শয শদর্গুলিদত এিনও 

সুসমাচার শপৌাঁোয়লন। 

 

আমরা শযিাদনই যাই যীশু আমাদদর লর্ষয (ধ্মশ পলরর্তশ ন র্রদত র্দিনলন) ততলর র্রদত র্দিদেন, শযন সমগ্র জগদত 

এমন শর্ান িান না িাদর্ শযিাদন লর্ষয ততরীর র্াজ অস্পলর্শত আদে। ইহা র্িনই সম্ভর্ হদর্ না যলদ আমরা এর্টি 

সমদয় মাত্র এর্টি মন্ডিী িাপন র্লর। ইহা র্িনই  টদর্ না যলদ আমরা লর্র্াি লর্র্াি মন্ডিী িাপন র্লর অির্া লর্েু 

মানুষদর্ অিশ প্রদান র্দর এই র্াজ র্রার দালয়ত্ব লদই। আমরা লর্শ্বাস র্লর এর্টি মন্ডিী তিনই ঈশ্বদরর মহান আজ্ঞাদর্ 

পলরপূনশ র্রদর্ যিন শসই সমস্ত লর্শ্বাসীরা লর্ষয ততলর র্রদর্ যারা লর্ষয ততলর র্রদত সামিশযযুি। 

 

আমরা অলভজ্ঞতা র্রলে শয ঈশ্বর অদনর্ মানুষ এর্ং দিদর্ র্যর্হার র্রদেন, এর্ং আমরা ঈশ্বরদর্ এই শনটওয়ার্শ  এর্ং 

২৪:১৪ –এর সহদযাদগর জনয ধ্নযর্াদ লদই। আমাদদরদর্ খ্রীদির শদহ রূদপ এর্দত্র র্াজ র্রদত হদর্। আমাদদর অনযদদর 

শিদর্ লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রদত হদর্, এর্ং আমরা যা লর্িলে শসটা অনযদদর সাদি ভাগ র্দর লনদত হদর্। 

 

ঈশ্বর সমস্ত দলক্ষণ এল য়ো জুকড় েোেথরত 

 



“ওয়ার্ার” পলরর্ার ২০০১ সাদি সংলমলেত (লভন্ন - লভন্ন) সংসৃ্কলতর মদধ্য র্াজ র্রদত শুরু র্দর। ২০০৬ সাদি, তারা 

শর্ওন্ড নাদম এর্টি সংিার সাদি যুি হন (www.beyond.org)  এর্ং ২০১১ সাি শিদর্ মন্ডিী িাপন আদদািদনর 

নীলতগুলি র্াস্তর্ালয়ত র্রদত শুরু র্দরন। ২০১৩ সাদি তারা “শিাদয়দর্”-শত শযাগদান র্দরন। শিাদয়দর্ এর্ং ওয়ার্ার 

২০১৬ সাদি লর্লভন্ন শদদর্ র্াজ শুরু র্দরন, এর্ং দূরত্ব র্জায় শরদি লর্লভন্ন আদদািনদর্ সাহাযয র্রদত িাদর্ন। 

 

আমাদদর িানীয় অঞ্চদি মণ্ডিী িাপন আদদািন (Church Planting Movement) শুরু হর্ার পূদর্শই, আমাদদর 

দটি জাতীয় অংর্ীদার শদদর্র প্রার্দর্দন্দ্র খ্রীলিয়ান র্মী লহসাদর্ সর্শক্ষ্দর্র জনয র্াজ র্রদত শুরু র্দর। উভদয়রই 

হৃদয় ঈশ্বদরর রাদজযর র্াদজর জনয র্যাকুি লেি, লর্ন্তু এই মণ্ডিী িাপদনর আদদািন (CPM)  তাদদর জ্ঞাদনর র্াইদর 

লেি।  

 

 

 

 

দই সপ্তাহ র্যাপী মণ্ডিী িাপন আদদািদনর এর্টি প্রলর্ক্ষ্র্ লর্লর্দর শযাগদান র্রার পর, আমরা উৎসালহত হদয় মণ্ডিী 

িাপদনর  “পরর্তী পদদক্ষ্প ” শনর্ার জনয, শসর্ার্াদজর সমস্ত অপ্রদয়াজনীয় প্রদচিা গুলিদর্ পলরতযাগ র্রদত শুরু 

র্লর। আমাদদর নতুন উদদযাদগর অন্তগশত লেিেঃ  

 

 অ ) র্যলিগত র্াধ্যতা (এর্জন খ্রীদির সাক্ষ্ী হওয়া সমস্ত মানুষদদর িুাঁদজ শর্র র্রা যারা সুসমাচাদরর জনয 
লনদজদদর  

গৃদহর দ্বার উেুি র্দর শদদর্। ) 

আ ) প্রািশনায় আদরা অলধ্র্ সময় র্াটাদনা, 

ই ) এই র্াদযশ অংর্ীদার হর্ার জনয উপলিত লর্শ্বাসীদদর সদঙ্গ লনদজর দর্শন ভাগ র্দর শনওয়া। 

ঈ ) ইেুর্ খ্রীলিয়ানদদর প্রলর্ক্ষ্ন শদওয়া, এর্ং 

উ ) যারা আমাদদর শিদর্ ভাদিা র্াজ র্রদে তাদদর শিদর্ তালিম শনওয়া। 

 

২০১২ সাদির জুিাই মাদস, আমাদদর এর্জন অংর্ীদার ১৫ জন শিার্দর্ লর্লভন্ন শজিা শিদর্ এর্লত্রত র্দরন। আমরা 

১.৫ – ২ লদদনর প্রলর্ক্ষ্ন শুরু র্লর, সাধ্ারর্ত মাদস এর্র্ার এই প্রলর্ক্ষ্র্ চিত। শর্লর্রভাগ লর্শ্বাসীরাই লেদিন 

খ্রীলিয়ান পলরর্াদরর অন্তগশত, িুর্ র্ম সংিযর্ লর্শ্বাসী লেদিন লহদু পলরর্ার শিদর্। যতজন এই মন্ডিী িাপন 

আদদািদনর নীলতগুলি র্যর্হার র্রদত শুরু র্দরন, তারা প্রদতযদর্ই র্ীঘ্রই িি িাভ শদিদত শপদয়লেদিন। আমাদদর 

জাতীয় অংর্ীদার লেদিন এই দদির প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং উৎসাহদানর্ারী। 

 

• ২০১২ সাদির লডদসম্বর মাদস, প্রায় ৫৫ টি দি লডসর্ভালর র্াইদর্ি লর্ক্ষ্ার দি ততলর হদয় যায়, শয দিগুলির 
প্রদতযর্টিদতই অদনর্ মানুষ উপলিত হদতন। 

• ২০১৩ সাদির লডদসম্বর মাদস প্রায় ২৫০ টি দি ততলর হয় (মন্ডিী এর্ং লডসর্ভালর দি)। 

• ২০১৪ সাদির লডদসম্বর মাদস প্রায় ৭০০০ টি মন্ডিী িালপত হয়, এর্ং প্রায় ২৫০০ মানুষ র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরন। 

• ২০১৫ সাদির লডদসম্বর মাদস মন্ডিীর সংিযা শর্দড় হয় প্রায় ২০০০ টি, এর্ং প্রায় ৯০০০ শিার্ র্ালপ্তে গ্রহর্ 
র্দর। 

http://www.beyond.org/


• ২০১৬ সাদির লডদসম্বর মাদস মন্ডিীর সংিযা শর্দড় হয় ৬৫০০ টি, এর্ং ২৫০০০ শিার্ র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর। 

  

এই পিলতর সাহাদযয, অদনর্গুলি লর্ক্ষ্নীয় লর্ষদয়র মদধ্য র্তগুলি এিাদন শদওয়া হিেঃ 

 

১. মলি ১০, িূর্ ৯ এর্ং ১০ আমাদদরদর্ হালরদয় যাওয়া মানুষদদর সদঙ্গ যুি হর্ার এর্টি র্াযশর্রী শর্ৌর্ি প্রদান 

র্দর। 

 

২. অদিৌলর্র্ র্াযশ  (সুিতা প্রদান এর্ং / অির্া মদর্লি দূরীর্রর্ ) লেি এর্টি অনস্বীর্াযশ উপাদান যা মানুষদর্ 

ঈশ্বদরর রাদজয লনদয়  

    আদস। 

 

৩. আমরা লডসর্ভালর র্াইদর্ি অধ্যয়নদর্ শর্র্ র্দয়র্র্ার সহজতর উপাদয় প্রলতিাপন র্লর। আমরা আমাদদর লর্ক্ষ্ার 

ধ্রনদর্ র্ারংর্ার পলরর্তশ ন র্দরলে, শর্র্িমাত্র র্াদর্যর দ্বারা নয়, লর্ন্তু অনযানয সাধ্নী এর্ং পিলতর মাধ্যদম লর্ক্ষ্া 
লদদত িালর্। 

 

৪. আমরা শপ্রদমর দ্বারা খ্রীদির র্াধ্য হওয়ার উপদর শজার লদই এর্ং ইহা প্রদতযদর্ লর্ক্ষ্াদাদনর সমদয় লনদজদদর জীর্দন 

র্যর্হার র্রত। আমরা উপিলি র্দরলেিাম, অলধ্র্ প্রলর্ক্ষ্র্ লর্লর্র চািাদনার শিদর্ অলধ্র্ গুরুত্বপূনশ তাদদর 

জীর্দন গভীরভাদর্ র্াজ র্রা যারা এই পিলত লনদজদদর জীর্দন র্যর্হার র্রদে । 

 

৫. এর্জন র্লহরাগত লহসাদর্, আমাদদর ভূলমর্া লেি শর্র্িমাত্র যত্ন শনওয়া শযন তাদদর শর্ান র্মশ ঈশ্বদরর র্ার্য 
শেদড় লনদজদদর  

    সংসৃ্কলতর উপদর অলধ্র্ লনভশ রর্ীি না হয় । ইহা শর্র্িমাত্র শযিাদনই র্রা যাদর্ শযিাদন সংসৃ্কলতগত 

সংদর্দনর্ীিতা আদে এর্ং শযিাদন লর্শ্বাস রৃ্লির প্রদয়াজন আদে, শযন শর্ান র্যলির উপদর সংসৃ্কলতর র্ারদন 

র্যলিগত আেমর্ না হয়। 

 

৬. শর্র্িমাত্র র্যলিগত ভাদর্ নয়, সমগ্র পলরর্ারদর্ পলরর্তশ ন র্রার শচিা র্রা। 

৭. মন্ডিীর লর্শ্বাসী এর্ং নূতন লর্শ্বাসী উভদয়র জনয লডসর্ভালর র্াইদর্ি অধ্যয়ন র্যর্হার র্রা। 

 

৮. চাজশ  শদওয়া যাদর্ এরর্ম স্বে দাদমর স্পীর্াদর শমমরী র্াডশ  র্যর্হার র্দর লর্লভন্ন র্ালহনী র্নশনা র্রা অতযন্ত 

সাহাযযপূর্শ লেি, যার দ্বারা    

    অলর্লক্ষ্ত, এর্ং সাধ্ারন মানুদষরাও ঈশ্বদরর র্ার্য ের্দনর মাধ্যদম মন্ডিী িাপদনর র্াদজ উৎসাহী হয়। আমাদদর 

সমস্ত মন্ডিীগুলির    

    মদধ্য প্রায় অদধ্শর্ মন্ডিী িালপত হদয়লেি এই স্পীর্ার গুলির সাহাদযযই। 

 

৯. শনতৃত্ব মন্ডিী দী শিায়ী এর্ং পুনরুৎপাদনর্ারী পরামদর্শর  মাধ্যদম শনতাদদর পলরচািনা র্রত। 

 



১০. আমাদদর শর্ৌর্দির এর্টি গুরুত্বপূর্শ অংর্ হি মধ্যিতার্ারী প্রািশনা, লর্ন্তু আমরা প্রািশনার মাধ্যদমও আমাদদর 

শর্ৌর্দির লর্লভন্ন     

     লসিাদন্তর উপদর ঈশ্বদরর পলরচািনা ের্র্ র্রার (ের্র্র্ারী প্রািশনা  ) শচিা র্রতাম।   

 

এই আদদািন র্হু িাদন চতুিশ প্রজে পযশন্ত লর্স্তালরত হদয়লেি। লর্েু লর্েু অঞ্চদি, ইহা অিাদর্ প্রজে পযশন্ত লর্সৃ্তত 

হদয়লেি। ইহা শর্র্িমাত্র এর্টি আদদািন লেি না, লর্ন্তু ইহা লেি র্হুমুিী আদদািন, ইহা চারটিরও অলধ্র্ শভৌগলির্ 

অর্িাদন, লর্লভন্ন ভাষায় এর্ং লর্লভন্ন ধ্মীয় মানুষদদর মদধ্য লর্সৃ্তত হদয়লেি। 

 

দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়াদত মুসলিমদদর মদধ্য ঈশ্বদরর রাদজযর রৃ্লি 

- ইদহদজলর্দয়ি 

 

 

ইদহদজলর্দয়ি (zmm399@pmbx.net) দলক্ষ্র্ পূর্শ এলর্য়ার র্যাপটিি মন্ডিীর এর্জন লমর্ন পলরচাির্ লহসাদর্ শসর্া 
র্রদেন। 

 

আমাদদর শসর্ার্াদজর শনটওয়ার্শ  দলক্ষ্র্পূর্শ এলর্য়ার মুসলিম শদর্গুলির উপদর এই আদদািন র্রার জনয লর্দর্ষ 

উদদযাগী। আমাদদর শনটওয়াদর্শ র মণ্ডিী িাপদনর প্রধ্ান স্তম্ভটি হি সুসমাচার প্রচার। যিন আমরা মানুদষর সাদি র্িা 

র্লি, সুসমাচার আমাদদর প্রিম শর্াধ্নর্ারী লর্ষয় লহসাদর্ র্াজ র্দর। শযদর্ান িাদন, শযদর্ান সমদয়, শযদর্ান র্যলির 
সাদিেঃ যিন আমরা প্রিমর্ার শর্ান র্যলির সাদি সাক্ষ্াৎ র্লর তিনই আমরা তাদর্ সুসমাচার লদই। এরপর আমরা এই 

নতুন লর্শ্বাসীর মদধ্য লদদয় আদরা নতুন মানুষদদর সাদি যুি হদয় এর্টি মণ্ডিী িাপন র্রার পিলত র্াযশর্রী র্লর। 

 

আমরা র্াইদরর এই মণ্ডিী িাপনর্ারীদদর (যলদও শর্উ শসই শদদর্র র্যলি হয় ) ০ (রূ্নয ) প্রজে লহসাদর্ লর্দর্চনা র্লর।  

এর্জন িানীয় র্যলি (প্রজে ১ / G1) শয সুসমাচার ের্র্ র্দর এর্ং র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর, লর্ষযত্ব গ্রহর্ র্দর এর্ং তৎক্ষ্নাৎ 

প্রলর্লক্ষ্ত হদয় লনদজর পলরর্ারদর্, র্িুদদর এর্ং অনযানয র্যলিদদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্দর। যিন G1 লর্শ্বাসীরা 

লনদজদদর পলরলচত শিার্দদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্দর এর্ং তারা লর্শ্বাস র্দর, তৎক্ষ্র্াৎ তাদদরদর্ শসই িানীয় 

লর্শ্বাসীরাই র্ালপ্তে শদয় এর্ং লর্ষয হর্ার জনয প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু র্দর। এই দি এর্জন G1 লর্শ্বাসীর র্ালড়দত মণ্ডিী 

শুরু র্দর এর্ং শসই িানীয় লর্শ্বাসী হয় তাদদর শনতা। 

 

লর্শ্বাসীরা ধ্ারার্ালহর্ ভাদর্ প্রদতযর্ সপ্তাদহ শসই গৃহ মন্ডিীদত এর্লত্রত হয় যীশুর আরাধ্না র্রার জনয, প্রভুর শভাদজ 

অংর্গ্রহর্ র্রার জনয এর্ং আমাদদর প্রদত্ত এর্টি পুস্তদর্র সাহাদযয ঈশ্বদরর র্ার্য অধ্যয়ন র্রার জনয। িুর্ র্ীঘ্র শসই 

নতুন লর্শ্বাসীরাও লনদজর পলরলচত মানুষদদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয দালয়ত্ব গ্রহর্ র্দর। G1 লর্শ্বাসীরা লর্ষযত্ব গ্রহর্ র্দর 

এর্ং অনযদদর লর্ষয হর্ার প্রলর্ক্ষ্ন শদয় এর্ং নতুন শয মানুষদদর র্াদে তারা সুসমাচার প্রচার র্দর তাদদরদর্ লনদয় তারা 

নতুন গৃদহ সহভালগতা শুরু র্দর। 

 

গৃি মণ্ডিী এেটি শপ্ররণেোরী শেন্দ্র লিসোকি েোজ েকর শেিোকন সমস্ত লিশ্বোসীরো এে এেজন মণ্ডিী স্থোপনেোরী 

লিসোকি প্রস্তুত িয়। প্রকতেে সপ্তোকি উপোসনোর পকর প্রকতেে লিশ্বোসী িোইকর লগকয় অনেকদর সুসমোচোর শদয় 

এিং ল যে িিোর জনে প্রল লক্ষত েকর। েোরো লিশ্বোস েকর, তোকদর তৎক্ষনোৎ িোলপ্তষ্ম প্রদোন েরো িয় এিং 
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তাদদরদর্ লনদজদদর পলরলচত মানুষদদর র্াদে প্রচার র্রদত পাঠাদনা হয় এর্ং সমস্ত শিার্দদর এর্টি গৃহ মন্ডিীদত 

এর্লত্রত র্রা হয়। 

এই পিলত র্ারংর্ার মূিযায়ন এর্ং অনর্রত প্রলর্ক্ষ্দর্র দ্বারা েমাগত চিদত িাদর্। এই ভাদর্, আমরা হাজার হাজার 

গৃহমণ্ডিী িাপন র্রদত সামিশ হদয়লে। লর্গত র্দয়র্ র্েদর, প্রায় ২০ প্রজে লর্ষযত্ব আর্তশ দনর মাধ্যদম, প্রায় দর্ হাজার 

মানুষ যীশুদর্ গ্রহর্ র্দরদে এর্ং র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরদে। আমাদদর শসর্ার্াদজর র্মশচারীরা দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ার অনযানয 

অঞ্চদির এর্ং অনযানয িানীয় শগাষ্ঠীগুলির র্াদে শপৌাঁোদনার জনয শসই অঞ্চদির খ্রীলিয় সংিাগুলিদর্ও সাহাযয র্দর 

চদিদে। 

 

এই মণ্ডিী রৃ্লির পিলতদর্ আমরা মদন র্লর ইহা এর্টি মণ্ডিী িাপদনর আদদািন। এই পিলত র্াযশর্রী র্রার জনয 

প্রদয়াজন দী শর্ািীন অঙ্গীর্ার, অনর্রত মূিযায়ন এর্ং সতর্শ  দৃলি রািা শযন এই মূিযায়ন মন্ডিী িাপদনর র্াদজ শর্ান 

র্াধ্া না প্রদান র্দর। 

 

গৃহ মণ্ডিীগুলির স্বর্াসন সর্শদা অগ্রগনয লর্ষয়। শনতাদদরদর্ সত্বর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা হয় শযন তারা লনদজর শসর্ার্াদজর 

দালয়ত্ব গ্রহর্ র্রদত সক্ষ্ম হয়। আমরা প্রিম সালরর শনতারা িানীয় শনতাদদর সমস্ত র্তৃশ ত্ব প্রদান র্লর শযন তারা মন্ডিীর 

সমস্ত র্াজদর্ সুষ্ঠ ভাদর্ পলরচািনা র্রদত সক্ষ্ম হয়। তারা র্ালপ্তে প্রদান র্দর, শিার্দদর সহভালগতায় গ্রহর্ র্দর, 

ঈশ্বদরর র্ার্য লর্ক্ষ্া শদয়, প্রভুর শভাজ অনুলষ্ঠত র্দর এর্ং এই পিলত চিদত িাদর্। আমরা এই প্রলর্ক্ষ্দনর পিলতদর্ 

র্লি “আদর্শ, সহায়তা, সতর্শ -দৃলি এর্ং ক্ষ্মতা প্রদান”। এই পিলত তিনই আরম্ভ হয় যিন শর্ান এর্জন র্যলি যীশুদর্ 

গ্রহর্ র্দর। মন্ডিীর স্বর্াসন আদগ শিদর্ পলরর্লেত িাদর্ এর্ং শুরু শিদর্ই ইহা র্াস্তর্ালয়ত র্রা হয়। 

 

এই আদদািদনর লর্শ্বাসীরা শর্র্িমাত্র এই পিলতর অলন্তম িক্ষ্য সম্পদর্শ  অর্গত এমন নয় লর্ন্তু তারা র্াযশর্ারী ভাদর্ 

এমন জীর্ন ধ্ারন র্দরন যা এই িদক্ষ্য শপৌাঁোদত র্যাপর্ ভাদর্ সাহাযয র্দর। আমাদদর র্াজ হি ইহা লনলিত র্রা শয 

এই উপিলি এর্ং অনুর্ীিন শযন প্রদতযর্ লর্শ্বাসী এর্ং প্রদতযর্ গৃহ-মণ্ডিীদত, প্রজদের পর প্রজে িানান্তলরত হয়। 

 

 

 

 

িোইলতকত শেোন স্থোন ফোৌঁ েো শনই শেিোকন ঈশ্বর চিোচি েকরনলন 

- শযফ দত মাদসশলিন 

 

শযফ দত মাদসশলিন হাইলতর এর্জন অলভর্াসী, লযলন র্মশরত শযন হাইলতদত এমন শর্ান িান র্ার্ী না িাদর্ শযিাদন 
ঈশ্বদরর র্ার্য শপৌাঁোয়লন। ২২ র্ের র্য়দস, শযফ দত ঈশ্বদরর পলরর্েনা পূর্শ র্রার জনয লনদজর লচলর্ৎসর্ হর্ার উজ্জ্বি 

ভলর্ষযৎদর্ জিাঞ্জলি শদন। আপনারা তাাঁ র সদঙ্গ শযাগাদযাগ র্রদত পাদরন marcelinjephte22@gmail.com 

 

শনা শিস ইন হাইলত-র (হাইলতর শর্ান িান শযন িাাঁ র্া না িাদর্) আলম এর্জন দাস। আমাদদর দর্শন হি লর্শ্বস্তভাদর্ 

যীশুদর্ মানয র্রা এর্ং লর্ষয ততলর র্রা যারা অনযদদরও লর্ষয ততলর র্রদত সক্ষ্ম, মণ্ডিী ততলর র্রা শয মন্ডিী অনয 

মন্ডিী িাপন র্রদত সক্ষ্ম, এর্ং লর্লভন্ন শদদর্ লমর্নারী শপ্ররর্ র্রা শযন শর্ান িান সুসমাচার অপ্রাপ্ত না িাদর্। আমরা 

শযদর্ান সুসমাচার অপ্রাপ্ত িাদন লগদয় প্রচার র্লর, এর্ং শয শর্উ ের্র্ র্রদত ইেুর্ তাদদরদর্ সুসমাচার প্রদান র্লর, 

যারা সাড়া শদয় তাদদরদর্ লর্ষয ততলর র্লর, নতুন মন্ডিী িাপন র্লর, এর্ং তাদদর মদধ্য শিদর্ শনতাদদর চয়ন র্লর শযন 
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এই পিলতর পুনরারৃ্লত্ত হয়। এই পিলত হাইলতর লর্লভন্ন অংদর্ অনর্রত চিদত িাদর্। আমরা অলভজ্ঞতা র্রলে এই মণ্ডিী 

শর্ান গৃদহদত, গাদের োয়ায় এর্ং প্রদতযর্ িাদন চিদে, এর্ং নতুন নতুন শনতা ও লর্শ্বাসীদদর দি ততরী হদে। 

 

আমাদদর এর্জন দিদনতা, শযাশুয়া জদজশ র এর্টি অসাধ্ারন উদাহরর্। শস এিন র্মশরত শযন গালন্থদয়র (হাইলতর দলক্ষ্র্-

পূর্শ লদদর্ অর্লিত এর্টি অঞ্চি) শর্ান মানুষ সুসমাচার শিদর্ র্লঞ্চত না হয়। সম্প্রলত, শস আন স-আ-লপত দরস আদে 

এর্টি িাদন উলয়সদর্িলি এর্ং শরনাদর্ল্া নাদম দইজন লতমিীদর্ শপ্ররর্ র্দরদে। িূর্ ১০ অধ্যাদয়র উদাহরর্ অনুসরর্ 

র্দর, তারা শর্ানরর্ম অলতলরি িাদয সামগ্রী গ্রহন না র্দর, র্ালন্তর গৃহ শিাাঁ জ র্রদত িাদর্। তারা এিাদন শপৌাঁোয় এর্ং 

তৎক্ষ্নাৎ শসই অঞ্চদির গৃহগুলিদত সুসমাচার প্রচার র্রদত শুরু র্দর, প্রািশনা র্রদত িাদর্ শযন সদাপ্রভু তাদদরদর্ 

শসই শিার্দদর র্াদে লনদয় যায় যাদদরদর্ ঈশ্বর প্রস্তুত র্দর শরদিদেন। র্দয়র্  ণ্টা পদর, তারা এর্টি সড়দর্ র্ালিক্সদত 

নাদম এর্জন মানুদষর শদিা পায়। যিন তারা তাদর্ র্দিন শয শর্র্িমাত্র লজশুদতই আর্া আদে, শস সুমাচার গ্রহর্ র্দর 

এর্ং যীশুদর্ লনদজর জীর্ন শদয়।  

 

উলয়সদর্িলি এর্ং শরনাদর্ল্া তাদর্ লজজ্ঞাসা র্দর শস শর্ািায় র্াস র্দর এর্ং লতলন তাদদরদর্ লনদজর গৃদহ আমন্ত্রর্ 

র্দরন। তারা শসই গৃদহদত প্রদর্র্ র্দর এর্ং সমস্ত গৃদহর শিার্দদর র্াদে সুসমচার প্রচার র্দর এর্ং তারা প্রদতযদর্ 

শসইলদন যীশুদর্ অনুসরর্ র্রদত শুরু র্দর। এই দইজন প্রলতলনলধ্ পরর্তী চারলদন শসই পলরর্াদরর সদঙ্গ িাদর্, প্রলর্ক্ষ্র্ 

প্রদান র্দর এর্ং তাদদরদর্ সদঙ্গ লনদয় তাদদর প্রলতদর্র্ীদদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রার জনয পলরচািনা র্দর। এই 

চারলদদনর মদধ্য, ৭৩ জন শিার্ পলরর্লতশ ত হয় এর্ং তাদদর মদধ্য শিদর্ ৫০ জন র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর, এর্ং তারা 

র্ালিক্সদত-র র্ালড়দত এর্টি নতুন মন্ডিী িাপন র্দরন। উলয়সদর্িলি এর্ং শরনাদর্ল্া েমাগত লর্েু শনতাদদর লর্েু 

সাধ্ারন, র্াইদর্দির লর্ক্ষ্া দ্বারা প্রলর্লক্ষ্র্ লদদত িাদর্। মাত্র র্দয়র্ সপ্তাদহর মদধ্য, এই নতুন মণ্ডিী আদরা দটি নতুন 

মণ্ডিীর জে শদয়! যীশুর প্রর্ংসা শহার্! 

 

আমার শিাদর্রা প্রজদের পর প্রজে র্ারীলরর্ এর্ং আলত্মর্ ভাদর্ লনরার্াযুি হদয়দে। হাইলত শিার্দদর র্দি, “আপলন 

ততক্ষ্ন যীশুদর্ অনুসরর্ র্রদত অক্ষ্ম যতক্ষ্ন না পযশন্ত আপনার জীর্ন শুি ও পলরস্রুত”। তারা র্দি, “র্াইদর্ি পড়ার 

প্রদয়াজন শনই র্ারর্ আপলন ইহা রু্ঝদত পারদর্ন না”। যীশু র্দিন, “আমাদর্ অনুসরর্ র্র এর্ং আলম শতামাদদরদর্ 

মনুষযধ্ারী র্রর্”। এিন আমরা যীশুর র্িা শমদন চিলে। হাইলতর শিাদর্রা সুসমাচাদরর অনুগ্রদহ স্বাধ্ীনতা িুাঁদজ পাদে। 

যিন আমরা যীশুর রাদজযর শর্ৌর্ি অনুসরর্ র্লর যা আমাদদর সুসমাচাদরর মদধ্য এর্ং শপ্রলরতদদর পুস্তদর্ প্রদান র্রা 

হদয়দে, তাাঁ র সমস্ত আদদর্ লর্শ্বস্তভাদর্ মানয র্লর, উত্তরদানর্ারী ঈশ্বর মহান র্দরন। আমরা প্ররৃ্তভাদর্ ঈশ্বদরর আত্মার 

চিাচি অনুভর্ র্রদত পালর। হাজার হাজার হাইলতর মানুদষরা খ্রীদির প্রলতলনলধ্ হর্ার পলরলচলতদর্ গ্রহর্ র্রদে, হাজার 
হাজার নতুন গৃহ-মন্ডিী িালপত হদে। আমরা আমাদদর লনদজদদর রাজয িাপন র্রলে না, লর্ন্তু ঈশ্বদরর রাজয প্রস্তুত 

র্রলে। এর্ং লতলন ইহা রৃ্লি র্রদেন! 

 

আমরা ২০১৬ সাদির শিব্রুয়ারী মাদস এই আদদািদনর নীলতগুলি র্যর্হার র্রদত শুরু র্দরলে। আমরা এিন ৪িশ প্রজদের 

মন্ডিী প্রাপ্ত হদয়লে শযিাদন প্রায় ৩০০০ নতুন মন্ডিী িালপত হদয়দে এর্ং ২০, ০০০ মানুষ র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরদে। 

 

সিজ লিযয় িৃলদ্ধ পোয় এিং সিজ লিযকয়র সংিেোিৃলদ্ধ িয় 

- লি উড 

 



লি উড, এর্জন অনাি, লনযশালতত, শনর্াগ্রস্ত যুর্র্ প্রায় ২৩ র্ের র্য়দস যীশুদর্ গ্রহর্ র্দরন, এর্ং তার জীর্ন 
সমূ্পনশভাদর্ পলরর্লতশ ত হয়। তাাঁ র স্তলম্ভত র্দর শদওয়া সলেয়তা তাাঁ র আদসপাদর্র সমস্ত শিার্দদর মদধ্য সংোলমত 
হয়। তাাঁ র হৃদদয়র গভীর আদর্গ লেি খ্রীদির লর্ষয ততলর র্রা যতক্ষ্ন না পযশন্ত সমস্ত জগত যীশুদর্ জানদত পাদর। 

 

২০১৩ সাদির মাচশ  মাদস র্াটিশ স সারলজদয়ন্ট-এর আদয়ালজত এর্টি লর্ষয হর্ার প্রলর্ক্ষ্ন লর্লর্দর শযাগদান র্লর। এই 

প্রলর্ক্ষ্দনর প্রধ্ান িক্ষ্য লেি রৃ্ঙ্খিাপূর্শ জীর্ন এর্ং লর্ষয ততরী র্রা শয লর্ষযরা লর্ষয ততরী র্রদর্, গৃহমন্ডিীর সংিযা 

রৃ্লি র্রদর্। আলম এই প্রলর্ক্ষ্দন আমার জীর্দনর এর্টি উত্তম অসদন্তাদষর পলরর্লত পলরর্তশ ন র্রার জনয এর্ং 
লর্ষযত্বর্রর্-এর লর্ষদয় লর্ক্ষ্ািাদভর জনয এর্টি আদর্গ লনদয় এদসলেিাম। আলম শসিাদন উপিলি র্দরলেদিন শর্ন  
আমাদদরদর্ লর্ষয ততলর র্রার জনয আহ্বান র্রা হদয়দে – তা সমগ্র জগৎদর্ জানাদত হদর্ – লর্ন্তু আলম লচলন্তত লেিাম 

লর্ভাদর্ ইহা র্াস্তর্ালয়ত হদর্। শসই প্রলর্ক্ষ্ন লর্লর্দর, আমরা লর্ক্ষ্া গ্রহন র্দরলেিাম শয লর্ভাদর্ ইহা র্রা সম্ভর্ এর্ং 

এর্জন লর্দষযর গুরুত্ব র্তিালন – ইহা আমাদদর ঈশ্বদরর প্রলত এর্ং অনযদদর প্রলতও শপ্রদমর এর্টি র্লহেঃপ্রর্ার্। 

 

আলম িুর্ আগ্রদহর সাদি এই নীলতগুলি র্যর্হার র্রার জনয লর্লর্র শিদর্ লিদরলেিামেঃ লনদজর র্ালহনী অনযদর্ র্িা, 

ঈশ্বদরর র্ালহনী অনযদর্ জানাদনা, এর্ং লর্লভন্ন শগাষ্ঠীর মানুষদদরদর্ এই সমস্ত লর্ষয় প্রলর্ক্ষ্ন প্রদান র্রদত র্াযশরত 

িার্া। আমরা িুর্ দ্রুত র্াজ র্রদত শুরু র্রিাম এর্ং প্রিম র্েদরই ৬৩ টি দি শুরু র্রিাম এর্ং অনযদদরদর্ও এর্ই 

ভাদর্ র্রার জনয প্রলর্ক্ষ্ন লদদত িাগিাম। শর্ান শর্ান দি চতুিশ প্রজে পযশন্ত অগ্রসর হদয়লেি। প্রিম দই র্েদর র্ত 

র্ত দি ততরী হদয় শগি, লর্ন্তু তাদদর তদারলর্ সঠির্ ভাদর্ র্রা সম্ভর্ হলেি না, শসগুলি অনয মন্ডিী সৃলি র্রদত 

সক্ষ্ম হলেি না, শযভাদর্ তাদদর র্রা উলচত লেি। আমরা নতুন নতুন দি শুরু র্রদত র্যস্ত লেিাম, শসর্ারদর্ আমরা 

শয সমস্ত নীলতগুলি লর্দিলেিাম শসগুলি সঠির্ ভাদর্ র্াস্তর্ালয়ত র্রা সম্ভর্ হলেি না। 

ধ্নযর্াদ লদই শয এই সময় র্াটিশ স আমাদদর উপদর হতার্ হদয় আর্া শেদড় শদয় লন। লতলন অনর্রত আমাদদর লর্ক্ষ্া 

লদদতন এর্ং গুরুত্বপূনশ নীলতগুলির প্রলত শজার লদদত সাহাযয র্রদতনেঃ 

১. লনদজর শসর্ার্াজ রৃ্লির গভীরতার উপদর যত্ন রািুন। ঈশ্বর লর্সৃ্তলতর লদদর্ নজর রািদর্ন। 

২. যারা র্াধ্য তাদদর জীর্দনর প্রলত শর্র্ী নজর লদন। 

৩. আপলন যা র্রদেন তাই র্দর যান, আপলন শসই লর্ষয়টিদত দক্ষ্ হদয় যাদর্ন। 

৪. সহজ লজলনস রৃ্লি পায়। সহজ লর্ষয় িির্ন্ত হয়। 

৫. র্াধ্য িাকুন এর্ং অনযদদর র্াধ্য হদত লর্ক্ষ্া লদন। 

 

আমরা যতটা সম্ভর্ লনদজদদর ভূিগুলি সংদর্াধ্ন র্রার শচিা র্রিাম। আমরা তাদদর জীর্দন শর্র্ী র্াজ র্রিাম যারা 

স্পিভাদর্ ঈশ্বদরর আহ্বাদন সাড়া লদদে (আমাদদর প্রািলমর্ র্াদজ আমরা ইহা র্রদত পালরলন যা আমাদদর জীর্দনর 

গুরুত্বপূর্শ র্যিশতা লেি)। আমরা ইোরৃ্তভাদর্ তাম্পা-র লর্েু র্ঠিন িাদন প্রািশনা র্রদত িার্িাম শযন আমরা শসই 

অঞ্চদি র্ালন্তর পুরুষ িুাঁদজ পাই – শিাদর্রা প্রস্তুত লেি এর্ং খ্রীিদর্ গ্রহর্ র্রি এর্ং শসই সুসমাচার লনদজদদর পলরর্ার 

এর্ং পলরলচত মানুষদদরদর্ও জানাি – শয সমস্ত মানুদষরা হালরদয় যালেি এর্ং লনদজদদর জীর্দন হতার্ লেি। যিন 

আমরা আদরা লর্িিাম, আমরা িানীয় শিার্দদর এর্ং পদর লর্লভন্ন শদদর্র শিার্দদর এই লর্ষদয় প্রলর্ক্ষ্ন লদদত িার্িাম। 

দক্ষ্ লর্শ্বাসীরা এই মণ্ডিীগুলিদত রৃ্লি শপদত িার্ি। এই আদদািন শলালরডা এর্ং অনযানয আদরা চারটি র্হদর লর্সৃ্তত 

হি। আমাদদর লর্েু প্রারলম্ভর্ লর্ষযদদর পলরেদমর িদি এই আদদািন আদরা দর্টি শদদর্ েলড়দয় পড়ি। আমরা এর্টি 

সাধ্ারন, অদর্ন্দ্রীর্ আদদািন শিদর্ মাত্র দই র্েদরর মদধ্য পৃলির্ীর লর্লভন্ন শদদর্, সুসমাচার অপ্রাপ্ত অঞ্চদি লমর্নারী 

পাঠাদত শুরু র্রিাম। 

 



অনযানয শসর্ার্াদজর সংিার সদঙ্গ যুি হদয় আমরা প্রায় ৭০-এর অলধ্র্ শদদর্ আত্ম-রৃ্লিপ্রাপ্ত আদদািন শুরু র্দরলে 

শযিাদন মানুদষরা খ্রীদির জনয লনদজদদর শিার্দদরদর্ সুসমাচার প্রদান র্রদে। এোড়াও এদনর্ মানুষ এর্ং সংিা 

আমাদদর র্হদর আসদেন শযন তারা আমাদদর র্হর অঞ্চদির মণ্ডিী রূপ শদিদত পাদরন এর্ং লনদজদদর শদদর্ এই 

মণ্ডিী িাপদনর আদদািন শুরু র্রদত পাদরন, শযন তাদদর শদর্- সম্প্রদায় পলরর্লতশ ত হয়। 

 

এই সমস্ত লর্েুই সম্ভর্ হদয়দে র্ারন আমরা অনযদদরদর্ র্দিলে লর্ভাদর্ ঈশ্বর আমাদদর জীর্নদর্ পলরর্তশ ন র্দরদেন 

এর্ং শসই সুসমাচার আমরা অনযদর্ লদদয়লে, এর সাদি সাদি আমরা লর্েু সহজ নীলত শমদন র্াজ র্দরলেেঃ মুলিদময় 

শিার্দদর লপেদন সময় শদওয়া, এই পিলতটিদর্ সহজ রািা, র্যর্হালরর্ র্দমশর মাধ্যদম লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রা, এর্ং সমস্ত 

িিািদির জনয ঈশ্বদরর উপদর লনভশ রর্ীি িার্া। 

 

লর্ভার্? ঈশ্বরদর্ শপ্রম র্দর, অনযদদর শপ্রম র্দর এর্ং লর্ষয ততলর র্দর যারা অনযদদরদর্ও লর্ষয র্ানাদর্। সহজ লর্ষয় 

রৃ্লি পায় এর্ং সহজ লর্ষয় িির্ন্ত হয়। 

 

  



ঈশ্বর লর্ভাদর্ পূর্শ-আলফ্রর্ার সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য চিাচি র্রদেন 
আইিা টাদস দ্বারা লিলিত49 50 

 
মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর (লর্ষয-প্রস্তুলতর আদদািন) মাধ্যদম পূর্শ-আলফ্রর্ার অসুসমাচারপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য 

আিযশজনর্ র্াজ হদে। ২০০৫ সাি শিদর্, আমরা শদদিলে শসিাদন ৭৫৭১টি নতুন মন্ডিী িালপত হদয়দে এর্ং 

১৮৫,৩৫৮ জন নতুন লর্ষয প্রস্তুত হদয়দে। লর্লভন্ন ধ্ারা শুরু হদয়দে, শযিাদন লস লপ এম-গুলি র্হুগুদর্ রৃ্লি পাদে। 

শরায়ান্ডাদত, এই আদদািন নতুন মন্ডিীর চতুদশ র্ প্রজেদত শপৌাঁদেদে।  শর্লনয়াদত নর্ম প্রজে পযশন্ত। ঈশ্বর ১১টি শদদর্র 

মদধ্য প্রভার্ লর্স্তার র্দরদেন যার মদধ্য অন্তভূশ ি আদে তানজালনয়া, রু্রুলদ, ইউগান্ডা, এমনলর্ যুিচিার্ািীন 

অর্িাদতও সুদাদন ঈশ্বর র্াযশর্রী হদয়দেন। 

 
আলম উত্তর শর্লনয়ার মরুভূলমর প্রান্তীয় অঞ্চদি র্ড় হদয়লে। এর্লদন আলম প্রািশনা র্রলেিাম, ঈশ্বর আমাদর্ এর্টি দর্শন 

লদদিন। লতলন শর্লনয়ার ২২টি অসুসমাচার প্রাপ্ত জনদগাষ্ঠীর মদধ্য ১৪টি আমাদর্ শদিাদিন, এগুলির মদধ্য প্রদতযর্টিই 

মরুভুলমদত র্াস র্দর। 

 
আলম অনুভর্ র্দরলেিাম শয ঈশ্বর আমাদর্ আহ্বান র্দরদেন লর্ন্তু আলম শসই আহ্বান গ্রহর্ র্রদত চাই লন। র্ারর্ আলম 

ইলতমদধ্যই আমার পলরর্ার এর্ং সমাজ শিদর্ অদনর্ লনযশাতন শভাগ র্দরলেিাম তাই আলম শসই িান পলরতযাগ র্রার 

লসিান্ত লনদয়লেিাম। শসই সমদয় িানীয় শিার্দদর মদধ্য শর্উ খ্রীিলর্শ্বাসী লেি না। শসিানর্ার মণ্ডিীগুলিদত শসই সমস্ত 

শিাদর্রাই শযদতন যারা সরর্ার অির্া সামালজর্ উন্নয়নমূির্ সংিাগুলিদত (এন লজ ও) র্াজ র্রদতন। 

 
১৯৯৮ সাদি, আলম ঈশ্বদরর দর্শন পলরপূর্শ র্রদত শুরু র্লর এর্ং পরর্তী র্দয়র্র্ের পদর আলম লস লপ এম-এর নীলতগুলি 

প্রদয়াগ র্রদত শুরু র্লর। আলম আন্তলরর্ভাদর্ এর্টি সহজ পিলতর মাধ্যদম মন্ডিীর পলরর্াঠাদমা র্যর্হার র্লর যা দ্রুত 

নতুন মন্ডিী িাপন র্রদত সক্ষ্ম হদত পাদর। আদরা দটি গুরুত্বপূর্শ উপাদান যা আমাদর্ মন্ডিী রৃ্লি র্রদত সাহাযয র্দর 

শসটি হি (সতয তাদদরদর্ সরাসলর না র্দি লদদয়) শিার্দদর সতয আলর্ষ্কাদরর  ধ্ারনা প্রদাদন সাহাযয র্রা এর্ং তাদদরদর্ 
অর্গত র্রা শয লর্ষযদত্বর সাধ্ারর্ পলরর্াঠাদমা হি অনুগত হওয়া। লর্ষয ততলরর আদদািদনর (লড এম এম) মূি িক্ষ্য 

হি লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড (লড লর্ এস), শযিাদন হালরদয় যাওয়া শিার্দদরদর্ ঈশ্বদরর র্াদর্যর সদঙ্গ সম্পর্শ  িাপন 

র্রাদনা হয় এর্ং তারা লনদজরাই লনদজদদর জনয ঈশ্বদরর র্াদর্যর সতয আলর্ষ্কার র্দর এর্ং ঈশ্বর তাদদরদর্ যালর্েু র্দিন 

শসগুলি পািন র্দর। এই পিলতদত তাদদর ধ্মশপলরর্তশ দনর উপদর শজার শদয় না লর্ন্তু ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত শর্র্ী শজার 
শদওয়া হয় এর্ং ইহার মদধ্য শিদর্ পলর্ত্র আত্মা তাদদর সদঙ্গ র্িা র্দিন। র্াইদর্ি স্ট্ালডর শনতা তাদদরদর্ সাহাযয 

র্দরন শযন তারা ঈশ্বদরর রর্ শুনদত পায়, লতলন র্লির্ািীভাদর্ এই নতুন শিার্দদর মদধ্য র্াজ র্দরন। 

 
এই সমদয় আমরা মরুভুলমর ১৪টি জনদগাষ্ঠী এর্ং শসগুলি অলতেম র্দর অনযানয জনদগািীর মদধ্যও মন্ডিী িাপন র্রদত 

শুরু র্দর লদদয়লে। এিন আমরা শযাশুয়া প্রদজদক্টর তিয অনুযায়ী ৩০০ সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীর লর্ষদয় আদিাচনা 

র্রদত শুরু র্দরলে। আমরা পূর্শ-আলফ্রর্ার এর্ এর্টি শদদর্র মদধ্য র্াজ শুরু র্লর, শসই সমস্ত শগাষ্ঠীর জনয প্রািশনা 

র্রদত এর্ং িক্ষ্য রািদত শুরু র্লর শযিাদন নুনযতম মানুষ সুসমাচার িাভ র্দরদে, এর্ং ঈশ্বদরর র্াদজ লনযুি হদয়দে।     

 
49 সংর্িন র্রা হদয়দে লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সাদির জানুয়ারী – শিব্রুয়ারী সংস্করর্ শিদর্, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৮, শযিাদন লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস 

–এর ২০১৭ সাদির নদভম্বর – লডদসম্বর মাদসর, পৃষ্ঠা ১২-১৫ শিদর্ “লডসাইদপি শমলর্ং মুভদমন্টস  ইন ইস্ট্ আলির্া”-র তিয সংগদযাজন র্রা হদয়দে। 
50 ডেঃ আলিয়া টাদস হদিন িাইিওদয় লমর্ন ইন্টারনযার্নাি-এর (ইহা এর্টি পলরচযশযা র্াজ শযিাদন লতলন ২৫ র্ের ধ্দর সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর জনয র্াজ র্দর 

চদিদেন) প্রর্তশ র্ এর্ং প্রধ্ান। আলিরা আলফ্রর্া এর্ং পৃলির্ীর লর্লভন্ন শদদর্ লর্ষয ততলরর আদদািদনর র্মীদদর প্রলর্ক্ষ্ণ প্রদান র্দরন। লতলন পূর্শ আলফ্রর্ার লস লপ এম 

শনটওয়াদর্শ র এর্ গুরুত্বপূর্শ অংর্ এর্ং পূর্শ আলফ্রর্ার লনউ শজনাদরর্দির আঞ্চলির্ সমিয়সাধ্নর্ারী।  



 

আিরা থযোয়ন যাই থসোয়নই থযন লিষ্য (যি্ পলরবত্ন নে) ততলর কলর, যতক্ষে না পয্ন্ত এই লবশ্ববযাপী লিষ্য প্রস্তুলতর 

লবয়ফারন সিস্ত সুসিাচার অপ্রাপ্ত িানগুলিয়ক স্পি্ না কয়র। ইহা কেনই সিব নে যল্ আিরা একটি সিয়ে িাত্র একটি 

িন্ডিী িাপন কলর। ইহা কেনই সিব নে যল্ আিরা লবিাি লবিাি িন্ডিী িাপন কলর অেবা কাউয়ক ইহা করার জনয 

প্রচুর অে ্প্র্ান কলর। আিরা লবশ্বাস কলর থয িন্ডিী তেনই িহান আজ্ঞা পলরপভে্ করয়ত সিব হয়ব যেন তারা এিন লিষ্য 

প্রস্তুত করয়ব যারা নতুন লিষ্য প্রস্তুত করয়ত সক্ষি। আিরা থ্য়েলে লকোয়ব ঈশ্বর ইহা পভব ্আলফ্রকায়ত সিব কয়রয়েন, 

লকেু থক্ষয়ত্র আিরা থসোয়ন পভব-্লব্যিান িন্ডিীর সায়ে অংিী্ার লহসায়বও কাজ কয়রলে।  

 
একজন লি এি এি-এর অলবশ্বাসী লিষ্য প্রস্তুলতর একটি িলক্তিািী আয়দািন শুরু কয়র 

 

২০১৫ সায়ি আোলি এক্ি পািকয়ক লিষ্য ততলরর আয়দািয়নর (লি এি এি) জনয প্রলিক্ষে প্র্ান কয়র। যারা থসই 

প্রলিক্ষে লনয়েলেয়িন তায়্র িয়যয একজন পািক, যার নাি থরাবা তার কায়ে আয়সন এবং সয়দহ প্রকাি কয়রন থয 

পভব-্লব্যিান িন্ডিীগুলিয়ত কেনই এই পলরবত্ন কায্করী করা সিব না। আোলি তার সয়ঙ্গ থকান লবতয়ক্ না লেয়ে, 

তায়ক উৎসালহত কয়রন থযন থস িানীে অঞ্চয়ি এই পদ্ধলত বযবহার কয়রন। থরাবা থসই চযায়িঞ্জ গ্রহে কয়রন এবং লনয়জর 

এিাকাে একজন িালন্তর পুরুষ্য়ক েুাঁজয়ত শুরু কয়রন। এই অঞ্চিটি প্রযানত িুসলিি জনবসলতপভে্ এিাকা থযোয়ন 

পুরুয়ষ্রা লবয়কিয়বিা প্রকায়িয থকান িায়ন একত্র হয়ে চা পান কয়র এবং সিায়জর থিাকয়্র সয়ঙ্গ সিে অলতবালহত 

কয়র।    

 

শরার্া এর্লদন শসই প্রর্ার্য সমাদর্র্ িদি শপৌাঁোয়। লতলন তাদদরদর্ অলভর্াদন র্দরন এর্ং তাদদরদর্ চা লর্দন শদর্ার 

প্রস্তার্ শদন এর্ং তাদদরদর্ র্দিন শয লতলন তাদদরদর্ জানার জদনয এিাদন এদসদেন। লতলন তাদদরদর্ র্দিন যলদও 

আলম খ্রীলিয়ান এর্ং আপনারা মুসলিম, লর্ন্তু আমরা র্হুলদন ধ্দর প্রলতদর্র্ী এর্ং আমরা উভয়ই ঈশ্বরদর্ সমাদর র্লর, 

তাই আমার মদন হয় শয আমাদদর উলচত অপরদর্ ভাদিাভাদর্ জানা। মুসলিম শিাদর্রা শরার্াদর্ তাদদর সদঙ্গ র্সর্ার 

জনয আমন্ত্রর্ র্দর। যিন তারা এদর্ অপদরর সাদি র্িা র্িলেদিন, শরার্া র্াইদর্ি শিদর্ এর্টি র্ালহনী র্িার সুদযাগ 

শপদয় যান। লতলন তাদদরদর্ সদক্কয়র গে র্দিন। শিাদর্রা িুর্ মন লদদয় তার র্িা শুনলেদিন এর্ং যিন শরার্া শসই 

অংদর্ শপৌাঁোদিন শযিাদন যীশু সদক্কয়দর্ র্দিলেদিন, “আজ এই গৃদহদত পলরত্রার্ উপলিত হি র্ারর্ এই র্যলিও 

অোহাদমর সন্তান,” যিন অোহাদমর নাম উচ্চালরত হি তিন শসিাদন উপলিত শোতারা আদরা মদনাদযাগ লদদয় শুনদত 

িাগদিন। চা পান শর্ষ হর্ার পদর, তারা শসই পাির্দর্ আমন্ত্রন র্রদিন শযন লতলন তাদদরদর্ আদরা অনযানয র্ালহনী 

শর্ানাদত আদসন। 

 

 

 

 

লর্েুলদন পদর, শরার্া পুনরায় তাদদর চা পাদনর সহভালগতায় উপলিত হন। স্বাভালর্র্ অলভর্াদন, এর্ং সমাদজর  টমান 

লর্ষয়গুলি আদিাচনা র্রা পদর, শরার্া তাদদরদর্ লজজ্ঞাসা র্দরন শয তাদদর আদগর লদদনর র্ালহনীটা মদন আদে লর্না। 

তারা র্দি শয তাদদর মদন আদে। লতলন তাদদরদর্ র্দিন তারা শযন র্ালহনীটি পুনরারৃ্লত্ত র্দর, এর্ং তারা ইহা র্রদত 

সমিশ হয়। র্ালহনীটি পুনরারৃ্লত্ত র্রার পদর, এর্টি প্রার্র্ন্ত আদিাচনা চিদত িাদর্। তাদদর মদধ্য এর্জন শরার্াদর্ 

লজজ্ঞাসা র্দর শয শস যীশুদর্ ঈশ্বর লহসাদর্ লর্শ্বাস র্দর লর্না। শরার্া শসই মানুষটিদর্ই আদরর্টি প্রশ্ন েুাঁ দড় শদন এর্ং 

লজজ্ঞাসা র্দরন, “যীশু যলদ সদক্কয়দর্ পলরত্রান লদদত শপদরলেদিন, তাহদি ইহা লর্ প্রমার্ র্দর না শয যীশুর মদধ্য ঈশ্বদরর 



চলরত্র লেি যা এর্জন সাধ্ারর্ মানুদষর মদধ্য িুাঁদজ পাওয়া যায় না?” লর্েু লর্েু মানুদষরা মািা নালড়দয় শরার্ার র্িায় 

সম্মত জানাি। 

 

চা পান র্রদত র্রদত এই সাক্ষ্াদতর সময় প্রায়র্ই, েমর্ লনয়লমত চিদত িার্ি। এই ভাদর্ স্বাভালর্র্ সম্পর্শ  রৃ্লির 

সাদি সাদি, এই মুসলিম শিার্দদর মদধ্য অদনর্ লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড এর্ং মন্ডিী গদড় উঠদত িার্ি, যার 

িিািিরূদপ পাওয়া শগি ৩২ টি কু্ষ্দ্র মন্ডিী। 

 

নতুন দ্রাক্ষ্ারদসর জনয নতুন দ্রাক্ষ্ারদসর পাত্র 

 

যিন পাির্ র্ামাউদর্ এর্টি লনলদশ ি অঞ্চদি এর্দি পাির্দদর মদধ্য লড এম এম প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত আহ্বান র্রা হদয়লেি, 

লতলন অদনর্ লর্েু প্রতযার্া র্দরনলন। তারা সদদহ প্রর্ার্ র্দরলেদিন র্ারর্ এই অঞ্চদির শিাদর্রা শর্লর্ভাগই লেদিন 

নামধ্ারী খ্রীলিয়ান এর্ং শসিানর্ার মন্ডিীগুলির মদধ্য এত অলধ্র্ সংিযর্ দৃঢ় প্রিা প্রচলিত লেি যা সুসমাচার প্রচারদর্ 

র্িনও রৃ্লি হদত সাহাযয র্দরলন। পাির্ র্ামাউ-এর অতযন্ত কু্ষ্দ্র আর্া লেি শয এিানর্ার মন্ডিীর পািদর্রা লর্ষয 

ততলরর আদদািনদর্ রৃ্লি র্রার চযাদিঞ্জ গ্রহর্ র্রদর্ এর্ং শসগুলি লনদজদদর শিার্দদর মদধ্য র্যর্হার র্রদর্। 

 

লর্ন্তু আনদদর সংর্াদ, র্ামাউ ভুি প্রমালর্ত হদয়লেদিন। লড এম এম প্রলর্ক্ষ্দনর মাত্র চার মাস পদর, এই অঞ্চদি ৯৮ 

টি নতুন লডসর্ভালর দি শুরু হয়, শযগুলি চতুিশ প্রজে পযশন্ত প্রসালরত হয়। 

 

এর্জন পুদরালহত অযাদডা র্দিন শয র্ামাউ-এর শিদর্ প্রাপ্ত প্রলর্ক্ষ্র্ তার লচন্তাধ্ারাদর্ পলরর্তশ ন র্দর শদয়। অযাদডা 

প্রর্ার্ র্দরন শয লড এম এম প্রলর্ক্ষ্র্ শনর্ার পদরই, লতলন রলর্র্াদরর উপাসনার প্রচারদর্ লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালডদত 

পলরর্তশ ন র্দর ইহা শদিার জনয শয লর্  টদত পাদর, শিার্দদর মদধ্য শর্উ লিদর আসদর্ লর্না জানাদনার জনয শয তারা 

লর্ভাদর্ ঈশ্বরদর্ মানয র্দরদে। 

 

লতলন র্িদত িাদর্ন শয তার মন্ডিীর শিাদর্রা ঈশ্বদরর সদঙ্গ তাদদর সম্পদর্শ র আনদদর্ নতুন র্দর িুাঁদজ শপদত িাদর্। 

লর্েু লর্শ্বাসীরা জানায় শয লডসর্ভালর র্াইদর্ি অধ্যয়দন প্রািশনার সমদয় শরাগীরা পযশন্ত সুিতা িাভ র্দরদে। 

 

পুদরালহত অযাদডা আদরা র্দিন শয লর্শ্বাসীদদর লনদজদদর গৃদহদত এর্ং প্রলতদর্র্ীদদর মদধ্য লডসর্ভালর র্াইদর্ি অধ্যয়ন 

শুরু র্রার জনয প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া হয় এর্ং র্দয়র্ মাদসর মদধ্যই প্রায় ৪২ টি নতুন দি শুরু হয়। 

আিরা থ্য়েলে থয ঈশ্বর অয়নক থিাক এবং ্িগুলিয়ক বযবহার কয়রয়েন, এবং আমরা ২৪:১৪ শযৌি উদদযাদগর জনয 

ঈশ্বদরর প্রর্ংসা র্লর। খ্রীদির শদহ লহসাদর্ আমাদদর এর্দত্র র্াজ র্রদত হদর্। আমাদদরদর্ অনযদদর শিদর্ লর্িদত 

হদর্, এর্ং অনযদদর শর্িাদত হদর্ শযগুলি আমরা লর্িলে। 
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আমাদদর দদির মদধ্য অন্তভূশ ি লেি এর্টি লর্র্ালহত দম্পলত্ত, এর্জন প্রর্াসী র্যলি, এর্ং দইজন জাতীয় সহর্মী, সঞ্জয়* 

এর্ং জন* (সঞ্জদয়র শোটভাই)। আমরা লেিাম সহদাস। শসিাদন শর্ান “আমরা” র্া “তারা” ধ্ারনা লেি না। আমরা 

প্রদতযদর্ই শর্র্িমাত্র যীশুর লর্ষয লেিাম, যারা ঈশ্বদরর রর্ ের্র্ র্দর এর্ং তাহা পািন র্দর। যিনই আমাদদর মদধ্য 

শর্উ র্াদজর মদধ্য শর্ান নতুন পলরর্তশ দনর প্রদয়াজন অনুভর্ র্রত, আমরা ইহা অনযানয সহর্মীদদর সামদন নম্রভাদর্ 

শপর্ র্রতাম, এর্ং ঈশ্বদরর র্াদে যাচ্ঞা র্রতাম শযন লতলন আমাদদর লসিান্তদর্ তাাঁ র র্ার্য দ্বারা লনলিত র্দরন। 

 আমরা প্রর্াসীরা এই ধ্রদনর শর্ান লচন্তা লনদয় পলরচযশযা শক্ষ্দত্র আলসলন। আমরা র্হু র্ের শসিাদন সময় র্াটিদয়লে। আমরা 

র্াদজ র্যস্ত লেিাম লর্ন্তু আমাদদর র্াদজর শর্ান িি লেি না। ২০১১ সাদি, আমরা এর্টি লর্ষয প্রস্তুলতর প্রলর্ক্ষ্দর্ 

শযাগদান র্লর যার উদদযািা লেি আমাদদর এদজিী। এই প্রলর্ক্ষ্র্ আমাদদর জীর্দন আমূি পলরর্তশ ন লনদয়আদস। দই 

সপ্তাহ ধ্দর, আমরা ঈশ্বদরর র্ার্য অধ্যয়ন র্লর। আমরা শর্ান লমর্ন লর্ষয়র্ পুস্তর্ অির্া আধু্লনর্ লমর্দনর ধ্রন জানার 

পুস্তর্ পাঠ র্লরলন। আমরা শর্র্িমাত্র আমাদদর র্াইদর্ি িুদি লর্েু প্রদশ্নর উত্তর িুাঁদজ পার্ার শচিা র্দরলে, শযমন, 

“হালরদয় যাওয়া শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয যীশু লর্ শর্ান শর্ৌর্ি র্যর্হার র্রদতন?” 

ঈশ্বর এই প্রলর্ক্ষ্র্দর্ র্যর্হার র্রদিন শযন আমাদদর লচন্তাধ্ারাদর্ পলরর্তশ ন র্রদত পাদরন। গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় হি, 

আমরা শয প্রদশ্নর মুদিামুিী হদয়লেিামেঃ “দর্মন হয় যলদ আমরা লর্ র্রদত পালর (ইলঞ্জলনয়ালরং, লর্ক্ষ্া, পলরচািনা, 

র্দিাপর্িন) শসই লর্ষদয়র উপদর গুরুত্ব না লদদয়, আমাদদর লর্ র্রা উলচত শসই লর্ষদয়র উপদর গুরুত্ব লদই?” লর্গত 

র্ের ধ্দর আমরা শক্ষ্দত্র র্াজ র্রলে, আমরা শর্র্িমাত্র লনদজদদর তািন্ত এর্ং শর্ৌর্দির উপদর গুরুত্ব লদদয়লে। লর্ 

হদর্ যলদ এমন হয়, আমাদদর র্াজ র্িনই আমাদদর শর্ৌর্দির উপদর লনভশ রর্ীি লেি না, লর্ন্তু, আমাদদর প্রশ্ন হওয়া 

উলচত লেি “হালরদয় যাওয়া শিার্দদর উিার র্রার জনয লর্ র্রা উলচত?” এই প্রদশ্নর উত্তদর আমরা এমন লর্েু লর্ষয় 

িুাঁদজ পার্ যার শর্ৌর্ি আমাদদর জানা শনই (দযমন অপলরলচত শিার্দদর সদঙ্গ র্িুত্ব র্রা, অলর্শ্বাসীদদর সদঙ্গ প্রািশনা 

র্রা, এর্ং িূর্ ১০ অধ্যাদয় প্রদত্ত লনদদশ র্গুলি পািন র্রা)। ইহা উপিলি র্দর র্তটা স্বলস্ত িাভ র্রা যায় শয যীশুর 

লর্ষয ততলর র্রার (মলি ২৮:১৯) আদদদর্র প্রলত র্াধ্য িার্া আমাদদর পিলত, র্যলিত্ব অির্া রু্লিমত্বার উপর লনভশ র 

র্দর না। যীশু তাাঁ র প্রিম লর্ষযদদরদর্ এই জনয লনর্শাচন র্দরন লন শয তারা সর্শদেষ্ঠ লেি র্া প্রির রু্লিসম্পন্ন লেি। তারা 

লেদিন অলর্লক্ষ্ত শজদি, নীচ র্রগ্রাহী এর্ং লনপীলড়ত শিাদর্রা। লর্ন্তু তারা যীশুর র্াধ্য হদয়লেদিন। 

আমরা অতযন্ত উদত্তজনাপূর্শ লেিাম। পলরচযশযা শক্ষ্দত্র প্রিম র্ার আসার পদর, আমরা লনদজদদর তািদন্তর উপদর লনভশ র 

না র্দর শর্ান মানুষ শযন ধ্বংস না হয়, ঈশ্বদরর শসই ইোদর্ পূর্শ র্রার জনয র্াজ র্রদত শচদয়লেিাম। আমরা নতুন 

নতুন পিলত র্যর্হার র্রদত শুরু র্লর, যার মদধ্য অন্তগশত লেিেঃ 

(র্) র্যলিগত আনুগতয (দসই সমস্ত শিার্দদর িুাঁদজ শর্র র্রা যারা সুসমাচাদরর জনয লনদজদদর গৃহ িুদি শদদর্), 

(ি) প্রািশনার রৃ্লি (দর্র্িমাত্র র্যলিগত, আরাধ্নার এর্টি লর্দর্ষ সময় নয়; প্রািশনা আমাদদর র্াদজর এর্টি 

গুরুত্বপূর্শ অংর্ হদয় ওদঠ), 

(গ) পূর্শ লর্দযমান লর্শ্বাসীদদর র্াদে লনদজদদর দর্শনদর্ তুদি ধ্রা, 

( ) আগ্রহী খ্রীিীয়ানদদর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা, এর্ং 

(ঙ) তাদদর শিদর্ লর্ক্ষ্ািাভ র্রা যারা ইলতমদধ্যই আমাদদর শিদর্ এলগদয় আদে। 

 
51 সংর্িন র্রা হদয়দে লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সাদির জানুয়ারী – শিব্রুয়ারী সংস্করর্ শিদর্, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৮, এর্ং অর্লর্ি তিয 

শনওয়া হদয়দে লডয়ার মম অযান্ড ডযাডেঃ অযান অযাডদভঞ্চার ইন ওলর্লডদয়ি, আর. শরদর্ডাি লস্মদির রচনা। 
52 “ওোকার” পলরবার ২০০১ সায়ি লেন্ন সংসৃ্কলতর িয়যয কাজ করয়ত শুরু কয়র। ২০০৬ সায়ি, তারা থবেন্ড-এর (www.beyond.org)  সায়ে থযাে্ান কয়রন এবং 

২০১১ সায়ি তারা লস লপ এি-এর নীলতগুলি বযবহার করয়ত শুরু কয়রন। “থ ায়েব” ২০১৩ সায়ি তায়্র সয়ঙ্গ থযাে্ান কয়রন। থ ায়েব এবং ওোকার ২০১৬ সায়ি 

অনয থ্য়ি যাত্রা কয়রন এবং দূর থেয়ক থসই আয়দািনয়ক চালিয়ে যাবার জনয সিে্ন করয়ত োয়কন। 

http://www.beyond.org/


প্রলর্ক্ষ্র্ িাভ র্রার লর্েু মাস পদর, আমরা সঞ্জয় নাদম এর্জন পলরলচত র্যলির র্াদে শদৌদড় শগিাম, যার সদঙ্গ র্হু 

র্ের 

ধ্দর আমাদদর শর্ান সাক্ষ্াৎ হয়লন। পরর্তী অংদর্ সঞ্জদয়র সদঙ্গ শসই সাক্ষ্াৎর্াদরর লর্ষয়গুলি উদেি র্রা হি। 

------------------------------ 

 আলম এর্টি খ্রীলিয়ান পলরর্াদর জেগ্রহন র্দরলেিাম। আমরা সমস্ত খ্রীিধ্দমশর প্রিাগুলি পািন র্রতাম। যিন আলম 

প্রাপ্তর্য়স্ক হই, আমরা চার র্েদরর র্াইদর্ি প্রলর্ক্ষ্র্ গ্রহর্ র্লর, এর্ং তারপদর আলম র্াইদর্দির লর্ক্ষ্র্ লহসাদর্ লনযুি 

হই। পরর্তী সমদয়, আমার শদদর্র লর্স্তীর্শ শভৌগলির্ অঞ্চি জুদড় আলম ১৭টি মন্ডিী শুরু র্লর। 

২০১১ সাদির লডদসম্বর মাদস, লদেীর পদি ভাই ওয়ার্াদরর সাদি আমার সাক্ষ্াৎ হয়। লতলন আমাদর্ লজজ্ঞাসা র্দরন আলম 

মন্ডিী িাপদনর প্রলর্ক্ষ্র্ িাদভর জনয তার গৃদহদত শযদত আগ্রহী লর্ না। আমার জীর্দনর শসই সমদয়, আলম অতযন্ত 

দালম্ভর্ মানুষ লেিাম। আমার ইলতমদধ্যই র্ড় এর্টা পলরচযশযা র্াজ চিলেি। আলম লর্দযািয় এর্ং র্াইদর্ি প্রলর্ক্ষ্র্ শর্ন্দ্র 

শুরু র্দরলে। আলম ভার্িাম, “এই শিার্টা আমাদর্ আর লর্ শর্িাদর্?” আলম শসিাদন না যার্ার লসিান্ত লনই। 

যলদও, প্রায় এর্ মাস পদর আলম তাদর্ শুভ নর্র্দষশর শুদভো জানাদনার জনয শটলিদিাদন সংদযাগ র্লর। যিন আলম 

তাদর্ শিান র্দরলেিাম, লতলন র্িদিন, “আলম শতামাদর্ পূদর্শ মন্ডিী িাপদনর প্রলর্ক্ষ্দর্র লর্ষদয় র্দিলেিাম। তুলম শর্ন 

আসদি না?” 

এই সমদয়, আলম আত্ম-সমপশন র্লর। আলম র্দিলেিাম আলম আসর্ এর্ং আমার র্দয়র্জন র্িুদর্ও লনদয় আসর্। 

আমরা শসিাদন শপৌাঁোদি, লতলন আমাদদর জি পান র্রদত লদদিন এর্ং শসিাদন যাওয়ার জনয ধ্নযর্াদ জ্ঞাপন 

র্রদিন। এরপদর লতলন আমাদদর র্াগজ ও র্িম লদদিন এর্ং র্িদিন, “আজদর্, আমরা ঈশ্বদরর র্ার্য ধ্যান র্রর্। 

আলম সর্ার জনয চা র্ানাদত যালে। যিন আলম চা র্ানালে, আপনারা প্রদতযদর্ মলি ২৮:১৬-২০ র্াইদর্ি শিদর্ এই 

র্াগদজ লিদি লনন। পদরর পৃষ্ঠায় লিিুন আপলন লর্ভাদর্ ইহা লনদজর জীর্দন র্যর্হার র্রদর্ন”। 

আলম ভার্িাম, “এটা লর্ ধ্রদনর প্রলর্ক্ষ্র্? লতলন শর্র্িমাত্র এর্টি র্াগজ র্িম লদদয় চদি শগদিন!” আলম ইলতমদধ্যই 

র্াইদর্ি র্দিজ শিদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ লনদয়লে। আলম ১২ র্ের ধ্দর অতযন্ত সিিভাদর্ পলরচযশযা র্াজ র্দর চদিলে। লর্ন্তু, ১০ 

লমলনদটর মদধ্য, আলম সমূ্পর্শভাদর্ পািদট শগিাম। 

মলি ২৮ অধ্যাদয় আলম পাঠ র্রিাম আমাদদরদর্ শযদত হদর্ এর্ং লর্ষয ততলর র্রদত হদর্। আলম শসটা লিিিাম। আমার 

র্াগদজ শিিা লর্ষয়টি পাঠ র্রার পদর, শসই ভাই আমাদর্ লজজ্ঞাসা র্রি “সঞ্জয়, শতামার শতা অদনর্ র্ড় পলরচযশযা 

র্াজ আদে, লর্ন্তু শতামার লর্ শর্ান লর্ষয আদে?” 

আলম ভার্িাম, “আমার শতা এর্টাও লর্ষয শনই। ১০ র্েদর, আলম যীশুর জনয লর্েুই র্লরলন। লতলন আমাদর্ লর্ষয ততলর 

র্রদত র্দিদেন, লর্ন্তু আজ পযশন্ত, আমার এর্টিও লর্ষয শনই”। 

পদরর মাদস, আলম আর্ার ভাই ওয়ার্াদরর সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্রদত যাই। আমরা এর্দত্র র্দস ঈশ্বদরর র্ার্য অধ্যয়ন র্লর। 

শসই সময় শিদর্ আলম লসিান্ত গ্রহর্ র্লর, আলম অনযানয সমস্ত র্াজ সলরদয় রাির্। আলম শর্র্িমাত্র এর্টি সঙ্কে লনদয় 

র্ালড়দত লিদর আলস, আর লর্েু নয়, শর্র্িমাত্র লর্ষয ততলর র্রা। আলম শয লর্দযািয় শুরু র্দরলেিাম শসিান শিদর্ আলম 

পদতযাগ র্লর, আন্তজশ ালতর্ পলরচযশযা র্াদজ আমার পদ শেদড় লদই, শযিান শিদর্ আলম যদিি অিশ উপাজশ ন র্রতাম, 

র্াইদর্ি প্রলর্ক্ষ্র্ শর্দন্দ্রর সভাপলত পদ শিদর্ও আলম পদতযাগ র্লর। আলম সমস্ত লর্েু পলরতযাগ র্লর, শসই সময় শিদর্, 

শর্র্িমাত্র যীশুর আদদর্ পািদনর িদক্ষ্য এদগাদত শুরু র্লর। এর্ং ঈশ্বর লর্শ্বস্তভাদর্ আমাদদর সমস্ত প্রদয়াজন শমটাদত 

িাদর্ন। 

---------------------- 

আমরা মাদস প্রায় এর্র্ার র্দর সঞ্জয় এর্ং লর্লভন্ন অঞ্চি শিদর্ আসা সঞ্জদয়র আদরা ১৫ জন র্িুর সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্রদত 

শুরু র্লর। তাদদর মদধ্য অলধ্র্াংর্ই খ্রীিীয় পলরর্াদর জদেলেদিন, িুর্ র্ম সংিযর্ মানুষ যারা লহদু পলরর্ার শিদর্ 



খ্রীিদর্ শজদনলেদিন। যারা লস লপ এম-এর নীলতগুলি র্যর্হার র্রলেদিন তারা প্রদতযদর্ই দ্রুত িি িাভ র্রদত শুরু 

র্রদিন। সঞ্জয় লেি এই দদির প্রধ্ান শর্াচ এর্ং দদির উৎসাহদাতা। 

• ২০১২ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ৫৫টি লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড দি শুরু হয়, শযিাদন 

প্রদতযদর্ই লেদিন হালরদয় যাওয়া মানুর্। 

• ২০১৩ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ২৫০টি দি শুরু হয়, (মন্ডিী এর্ং লডসর্ভালর দি)। 

• ২০১৪ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ৭০০ টি মন্ডিী শুরু হয়, এর্ং প্রায় ২৫০০ জন র্ালপ্তে গ্রহর্ 

র্দর। 

• ২০১৫ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ২০০০ টি মন্ডিী শুরু হয়, এর্ং প্রায় ৯০০০ জন র্ালপ্তে গ্রহর্ 

র্দর। 

• ২০১৬ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ৬৫০০ টি মন্ডিী শুরু হয়, এর্ং প্রায় ২৫০০০ জন র্ালপ্তে গ্রহর্ 

র্দর। 

• ২০১৭ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ২১,০০০ টি মন্ডিী শুরু হয় এর্ং র্ালপ্তদের সঠির্ সংিযা গননা 

র্রা অসম্ভর্ হদয় যায়। 

২০১৮ সাদির লডদসম্বর মাদসর মদধ্য, শসিাদন ৩০,০০০ টি মন্ডিী শুরু হয়। 

এই সমদয় আমরা শর্র্লর্েু লর্ক্ষ্া িাভ র্লরেঃ  

১) হালরদয় যাওয়া শিার্দদর সদঙ্গ যুি হর্ার জনয মলি ১০, িূর্ ৯ এর্ং ১০ অধ্যায় শিদর্ আমরা অতযন্ত র্াযশর্রী 

শর্ৌর্ি িাভ র্লর। 

২) অদিৌলর্র্  টনাগুলি (সুিতা এর্ং / অির্া মদর্লি শিদর্ উিার) ঈশ্বদরর রাদজয প্রদর্র্র্ারী শিার্দদর মদধ্য 

এর্টি ধ্ারার্ালহর্ উপাদান লহসাদর্ শদিা যায়। 

৩)  লডসর্ভালর পিলত যত সহজ হদর্, তত ইহা র্াযশর্রী হদর্। শসর্ারদর্, আমরা  এই লর্ষয়টিদর্ লর্লভন্ন সমদয় 

আদরা সহজতর র্রার প্রদচিা র্দরলে। 

৪) মানুদষর র্ানাদনা পুস্তর্ এর্ং পিলতর তুিনায় ঈশ্বদরর র্ার্য শিদর্ প্রলর্ক্ষ্ন শদওয়া অলধ্র্ র্লির্ািী, র্াযশর্রী 

এর্ং অনুরৃ্লতদযাগয। 

৫) অদনর্ সংিযর্ প্রলর্ক্ষ্র্ চািু না র্দর, শসই সমস্ত শিার্দদর গভীরভাদর্ সামিশযযুি র্রা অলধ্র্ জরুরী যারা 

লনদজদদর জীর্দন লস লপ এম নীলতগুলি পািন র্দর চদিদেন। 

৬) প্রদতযর্দর্ শপ্রদমর সাদি যীশুর আজ্ঞার্হ হদত হদর্, এর্ং প্রদতযর্দর্ এই প্রলর্ক্ষ্র্ অনযদদর র্যলিদদর র্াদে 

হস্তান্তর র্রদত হদর্। 

৭) ইহা িুাঁদজ শর্র র্রা অতযন্ত জরুরী শয শর্উ ঈশ্বদরর র্াদর্যর তুিনায় িানীয় প্রিাদর্ অলধ্র্ অনুসরর্ র্রদে 

লর্না, শর্র্িমাত্র সাংসৃ্কলতর্ সংদর্দনর্ীিতা এর্ং েমর্ধ্শমান লর্শ্বাদসর রৃ্লি হদে, লর্ন্তু তাদদর র্াজ আেমনাত্বর্ 

নয়। 

৮) শর্র্িমাত্র র্যলিগতভাদর্ নয়, সমূ্পর্শ পলরর্াদরর র্াদে ঈশ্বদরর র্ার্য শপৌাঁোদনা প্রদয়াজন। 

৯) মন্ডিীর পূদর্শর আদিাচনা এর্ং মন্ডিীদতও লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড র্যর্হার র্রুন। 

১০) অলধ্র্ িি উৎপাদন র্রার জনয অলর্লক্ষ্ত এর্ং স্বে-লর্লক্ষ্ত লর্ষযদদরও র্লিপ্রদান র্রদত হদর্। শসর্ারদর্, 

যারা পাঠ র্রদত পাদর না তাদদর জনয আমরা লরচাজশ  র্রা যায় এর্ং, স্বে দাদমর স্পীর্ার লদদয় িালর্, শযগুলির 

মদধ্য লর্লভন্ন র্ালহনী শরর্ডশ  র্রা িাদর্। শমাট মন্ডিীর প্রায় অদধ্শর্ আরম্ভ র্রা সম্ভর্ হদয়দে শর্র্িমাত্র এই 

স্পীর্ারগুলির মাধ্যদম। লর্দষযরা এর্দত্র র্দস, র্ালহনী ের্র্ র্দর এর্ং লনদজদদর জীর্দন শসগুলি র্যর্হার র্দর। 

১১) শনতৃদত্বর রৃ্ত্তগুলি শনতাদদর শটর্সই এর্ং পুনরুৎপাদনদযাগয পারস্পলরর্ পরামর্শ প্রদান র্দর। 



১২) মধ্যিতার্ারী প্রািশনা এর্ং প্রািশনা ের্র্ র্রা অতযন্ত জরুরী। 

এই আদদািন লর্লভন্ন িাদন ৪িশ প্রজে পযশন্ত লর্সৃ্তত হদয়দে। লর্েু লর্েু অঞ্চদি ইহা ২৯ প্রজে পযশন্ত লর্সৃ্তত হদয়দে। 

র্াস্তদর্, ইহা শর্র্িমাত্র এর্টি আদদািন নয়, লর্ন্তু এর্ালধ্র্ আদদািন, ৬টির অলধ্র্ শভৌগলির্ অঞ্চদি, লর্লভন্ন 

ভাষায় এর্ং লর্লভন্ন ধ্দমশর শিার্দদর মদধ্য ইহা লর্সৃ্তত হদত িাদর্। শর্র্িমাত্র হাদতদগানা র্দয়র্টি মন্ডিী লর্দর্ষ 

লর্লর্ল্ং অির্া শর্ান িান ভাড়া লনদয় উপাসনা র্রলেি; লর্ন্তু প্রায় সমস্তই লেি গৃহ-মণ্ডিী, যারা র্াড়ীর উঠাদন র্া 

গাদের নীদচ জমাদয়ত র্রত। 

বলহরােত অনুর্টক লহসায়ব আিায়্র েভ লিকা (পভব্সভরী) 

• আিরা সহজ, পুনরুৎপানকারী, বাইয়বিলেলত্তক পলরকাোয়িার পলরবত্ন প্র্ান কয়রলেিাি। 

• আিরা ্ি লহসায়ব িলক্তিািী প্রাে্নার দ্বারা তায়্র সিে্ন করতাি, এবং লবয়্ি থেয়ক থক িিপভে্ প্রাে্নার 

্িয়ক সচি রােতাি। 

• আিরা প্রশ্ন লজজ্ঞাসা করতাি। 

• আিরা িানীে থিাকয়্র প্রলিক্ষে ল্তাি থযন তারা অনযয়্র প্রলিক্ষে ল্য়ত পায়র। 

• যল্ পরবতী প্য়ক্ষপ স্পষ্ট না োয়ক, তাহয়ি আিরা তায়্র পে প্র্ি্ন করতাি। 

• আিরা থসই সিস্ত লবষ্েগুলি সম্পয়ক্ অতযন্ত সতক্ োকতাি থয লবষ্েগুলিয়ত আিরা হেত সঞ্জে এবং জয়নর 

সয়ঙ্গ একিত হতাি না। আিরা তায়্রয়ক লনয়জয়্র থেয়কও অলযক গুরুেপভে্ লহসায়ব লবয়বচনা করতাি। তারা 

আিায়্র কিী লেয়িন না, লকন্তু সহকিী লেয়িন এবং আিরা একয়ত্র ঈশ্বয়রর আজ্ঞাবহ হবার থচষ্টা করলেিাি। 

থসকারয়ে, আিরা তায়্রয়ক উৎসালহত করতাি থযন তারা আিায়্র থকান কোয়ক িানয করয়তই হয়ব এিন 

লচন্তা না কয়র লকন্তু বযলক্তেত োয়ব ঈশ্বর লক বিয়েন থসই লবষ্য়ে সয়চষ্ট োয়কন। 

• আিরা থকান থকান সিয়ে আিায়্র লি এি এি প্রলিক্ষক সঞ্জে এবং জয়নর সয়ঙ্গ সাক্ষাৎ করাতাি থযন তারা 

তার কাে থেয়ক লিেয়ত পায়র লযলন আিায়্র থেয়কও অয়নক থবিী অলেজ্ঞ এবং এই অয়নক থবিী কাজ 

কয়রয়েন।  

• আিরা আিায়্র উপর তায়্র লনে্রতার অনুেভ লত হ্রাস করার থচষ্টা করতাি। আিরা সলিেোয়ব যত তাোতালে 

সিব তায়্র পে থেয়ক থবলরয়ে আসার থচষ্টা করতাি। 

• থনতায়্র িৃংেিাপভে্ করার জনয (বাইয়বি প্রলিক্ষে এবং থনতৃয়ের প্রলিক্ষে) এবং িন্ডিীয়ক লিষ্য করার জনয 

(লিসকোলর স্টালি) প্রয়োজনীে পােয সরবরাহ করতাি।  
 

এই আয়দািয়ন স্ত্ীয়িাকয়্র েভ লিকা 
িলহিা থনতৃবৃদ পুরুষ্ থনতায়্র দ্বারা সহজতর লিষ্য ততলরর প্রবায়হ আত্মপ্রকাি কয়রয়েন। িলহিা থনতারা আয়রা িলহিা 

থনতায়্র বৃলদ্ধ কয়রয়েন । বাস্তয়ব, িলহিা থনতারা সিস্ত কায়জর একটি লবয়িষ্ িান ্েি কয়র থরয়েয়ে, সিবত িুেয 

থনতায়্র িয়যয প্রাে ৩০-৪০% িলহিা থনতা, এিনলক যুবতীরাও আয়েন, যারা েৃহ-িন্ডিী পলরচািনা কয়রন, নতুন িন্ডিী 

িাপন কয়রন এবং অনযানয স্ত্ীয়িাকয়্র বালপ্তষ্ম থ্ন। 

িুেয আেযন্তরীন থনতায়্র েভ লিকা 
িানীে থিায়করাই “আসি” কাজটী সম্পভে ্কয়র োয়কন। তারা যভিাপভে্ রাস্তাে রু্য়র থবোন, লবলেন্ন েৃয়হয়ত প্রয়বি কয়রন, 

এবং উদ্ধার ও অয়ি লকক কায়জর জনয প্রাে্না কয়রন। তারাই সাযারে কৃষ্ক, এবং কৃষ্য়কর পলরবায়রর সায়ে সহজ 

উপায়ে  বাইয়বি স্টালি শুরু কয়রন, তায়্র বালেয়ত োয়কন, তায়্র সয়ঙ্গ ো্যগ্রহে কয়রন, এিনলক তেনও যেন েরি 

১০০ লিগ্রী ( ায়রনহাইট) োলেয়ে যাে এবং থসোয়ন ইয়িলিকও োয়ক না। তারা কাজ কয়রন এবং তারা থয  ি উৎপন্ন 

কয়রন থসই লবষ্য়ে থরািালঞ্চত োয়কন! তায়্র কালহনীগুলিই আিায়্র এই কায়জ এলেয়ে থযয়ত সাহস থযাোে। 



অগ্রেলতর িভি কারেগুলি 
১. প্রাে্না েবে করা। প্রাে্না করা আিায়্র ্ালেে। ঈশ্বর লবলেন্ন সিয়ে প্রাে্নার িাযযয়ি আিায়্র পদ্ধলতগুলিয়ক 

পলরবত্ন কয়রয়েন। প্রাে্নার একটি গুরুেপভে্ অংি হি েবন করা। আিায়্র যাত্রাপয়ে লবলেন্ন পলরবত্ন এয়সয়ে। 

লবলেন্ন প্রশ্ন এয়সয়েঃ এর পয়র লক হয়ব? আিরা লক এই বযলক্তর সয়ঙ্গ একয়ত্র কাজ করব? আিরা লবলেন্ন থক্ষয়ত্র “বন্ধ 

রাস্তা” থ্য়েলে; পয়রর প্রলিক্ষয়ের জনয আিরা থকান বাকযটি বযবহার করব? আিায়্র অে্ েরচ করার জনয এই 

কারেটি লক থযােয? এই ভ্রাতায়ক পলরতযাে করার সিে লক এয়স থেয়ে থয এই িয়িিয়ক আর বযবহার করয়ে না, 

অেবা আিায়্র উলচত তায়ক আয়রকটি বার সুয়যাে থ্ওো? আিরা লক এই িহয়র প্রলিক্ষে অনবরত রােব না 

এোয়নই থিষ্ করব? প্রশ্ন যাই থহাক না থকন, আিরা, সিস্ত ্ি, লিয়েলে প্রাে্নাে বসয়ত এবং ঈশ্বয়রর উত্তয়রর 

জনয অয়পক্ষা করয়ত। 

২. অয়ি লকক কাজ। আয়দািগুলি িভিত অয়ি লকক লচহ্নগুলির সাহায়যয প্রােলিক সম্পক্ েয়ে তুিয়ত সাহাযয 

কয়রয়ে। আিরা থ্য়েলে অয়নয়ক সুিতা িাে কয়রয়ে এবং িদিলক্ত থেয়ক উদ্ধার থপয়েয়ে। অয়ি লকক কাজ 

থকবিিাত্র লি লব এস-এর জনয একটি উনু্মক্ত ্রজা নে লকন্তু, এই অয়ি লকক র্টনা একটি েৃহ থেয়ক অনয েৃয়হ েুব 

দ্রুত েলেয়ে পয়ে এবং ইহা অনযানয েৃহগুলির দ্বারও আিায়্র জনয উনু্মক্ত কয়র থ্ে। উ্াহরেস্বরুপ, একজন 

লিষ্য হেত একজন িদিলক্ত গ্রস্ত িানুয়ষ্র জনয প্রাে্না করার সুয়যাে পান। যেন থসই বযলক্ত উদ্ধার িাে কয়র, এই 

লবষ্েটি তার সিস্ত পলরবায়রর িয়যয েলেয়ে পয়ে, এিনলক তায়্র আত্মীে যারা অনয গ্রায়িয়ত োয়ক তায়্র িয়যযও। 

থসই দূয়রর আত্মীেরাও থসই লিষ্যয়ক তায়্র েৃয়হয়ত প্রাে্না করার জনয আিন্ত্রে জানাে। যেন এই লিষ্য এবং 

উদ্ধার প্রাপ্ত বযলক্ত থসোয়ন যাে এবং প্রাে্না কয়র, অলযকাংি থক্ষয়ত্র থসোয়নও অয়ি লকক কাজ হে এবং থসোয়নও 

একটি লি লব এস শুরু হে। এইোয়ব, েুব সহয়জই, স্বল্প লিলক্ষত থিায়করাও – যারা ঈশ্বয়রর রায়জযর লবষ্য়ে জানতই 

না – তারা ঈশ্বয়রর রায়জযর বৃলদ্ধয়ত কাজ করয়ত োয়ক। 

৩. িভিযােে। আিরা লবলেন্ন প্রশ্ন লজজ্ঞাসা কয়র োলকঃ “আিরা থকিন কাজ করলে? আিায়্র বত্িান কাজলক 

আিায়্র কালিত িয়ক্ষযর ল্য়ক আিায়্র লনয়ে থযয়ত পারয়ব? আিরা যল্ ইহা ________ কলর, িানীে 

থিায়করা লক ইহা আিায়্র সয়ঙ্গ করয়ত একিত হয়ব? তারা লক ইহার পুনরুৎপা্ন করয়ত পারয়ব?” 

৪. আিরা অে ্বযবহায়রর থক্ষয়ত্র অতযন্ত সতক্ োকতাি। 

৫. আিরা আিায়্র পােয লবষ্েগুলি অলেয়যাজন করতাি। আিরা েুবই লনব্ালচত পােযপুস্তক বযবহার করতাি। যল্ 

থকান নতুন লবষ্ে আিায়্র থ্ওো হত, যা আিায়্র জনয প্রয়যাজয নে, আিরা থসটির সয়ঙ্গ সিন্বে করতাি। এিন 

থকান সভত্র লেি না যা প্রয়তযয়কর জনয কায্করী হয়ব। 

৬. আিরা ঈশ্বয়রর বায়কযর প্রলত থকন্দ্রেভ ত লেিাি। থকান ‘উত্তি লিক্ষা’ই এতটা প্রোব থ িয়ত পায়র না থযোয়ব 

পলবত্র আত্মা কায্করীোয়ব একজন িানুয়ষ্র হৃ্েয়ক প্রোলবত করয়ত পায়র। থসকারয়ে আিআয়্র প্রয়তযকটি প্রলিক্ষে 

দৃঢ়োয়ব ঈশ্বয়রর বায়কযর উপয়র লনে্রিীি োকত। প্রলিক্ষয়ের সিয়ে, প্রয়তযয়ক পয্য়বক্ষে করত, প্রশ্ন লজজ্ঞাসা করত, 

এবং েেীরোয়ব অযযেন করত। 

৭. প্রয়তযয়ক থসই লবষ্েগুলি অনযয়্র সায়ে োে কয়র থনে যা তারা বযলক্তেতোয়ব লিয়েয়ে। এোয়ন থকউ পুকুর 

নে; আিরা প্রয়তযয়কই ন্ী। প্রতযািা করা হত থযন প্রয়তযক লিষ্য তায়্র প্রয়তযকটি প্রলিক্ষে লনয়জয়্র লিষ্যয়্র 

কায়ে পাস কয়র থ্ে। 

আিরা যেন থেয়ক সিস্ত ্িয়ক সিস্ত জালতর লিষ্য ততলর করার কায়জ পুয়রাপুলর িয়নালনয়বি করয়ত প্রয়চষ্টা কলর, 

তেন থেয়ক ঈশ্বর থয িহান কাজ কয়র চয়িয়েন তার জনয আিরা ঈশ্বয়রর প্রিংসা কলর। 
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মন্ডিী িাপনর্ারীদদর আমরা প্রজে ০ লহসাদর্ লর্দর্চনা র্লর (এমনলর্ শস যলদ শসই শদদর্র শিার্ও হয়)। িানীয় র্যলি 

(প্রজে ১ – লজ ১) যারা সুসমাচার ের্ন র্দর এর্ং শসই র্াদর্য লর্শ্বাস র্দর, র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর এর্ং তৎক্ষ্র্াৎ শসই লর্ক্ষ্া 

তার পলরর্ার, র্িু এর্ং অনযানযদদর মদধ্য প্রদান র্দর। যিন লজ ১ লর্শ্বাসীরা তার পলরলচত শিার্দদর সাদি সুসমাচার ভাগ 

র্দর শনয় এর্ং নতুন শিাদর্রা লর্শ্বাস র্দর, তিন শসই নতুন লর্শ্বাসীদদর তৎক্ষ্র্াৎ র্ালপ্তে শদওয়া হয়, লর্ষয র্ানাদনা 

হয় এর্ং িানীয় লর্শ্বাসীদদর দ্বারা তাদদরদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা হয়। এই দিটি নতুন িানীয় লর্শ্বাসীদদর লনদয় তাদদর 

শনতার মত এর্টি লজ১ গৃহ মন্ডিীদত পলরর্লতশ ত হয়। 

 
লর্শ্বাসীরা লনয়লমত সপ্তাদহ এর্লদন লজ১ গৃহ মন্ডিীদত যীশুর আরাধ্না, প্রভুর শভাজ গ্রহর্ এর্ং এর্দত্র ঈশ্বদরর র্ার্য 

অধ্যয়ন র্দর। িুর্ দ্রুত তারা লনদজদদর পলরলচত শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার শপৌাঁদে শদর্ার দালয়ত্ব গ্রহর্ র্দর। লজ১ লর্শ্বাসীরা 

লর্ষযত্ব গ্রহর্ র্দর এর্ং অনযদদর লর্ষয ততলরর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্দর এর্ং নতুন শিার্দদর লনদয় নতুন গৃহ মন্ডিী শুরু 

র্দর। 

 
গৃহ মন্ডিী এর্টি শপ্ররর্র্ারী শর্ন্দ্র লহসাদর্ র্াজ র্দর শযিাদন সর্ি অংর্গ্রহর্র্ারীরা এর্জন মন্ডিী িাপনর্ারী লহসাদর্ 

প্রস্তুত হয়। প্রদতযর্ সপ্তাদহ আরাধ্নার সমদয়র পদর প্রদতযর্ লর্শ্বাসী র্াইদর লগদয় শর্ান র্যলির র্াদে শপৌাঁোয়, তাদর্ 

লর্ষয র্ানাদনার শচিা র্দর এর্ং অনযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শদয়। যারা খ্রীিদর্ লর্শ্বাস র্দর তাদদরদর্ তৎক্ষ্র্াৎ র্ালপ্তে শদওয়া 

হয়, লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রা হয় এর্ং তাদদর পলরলচত শিার্দদর মদধ্য শপৌাঁোদনার জনয এর্ং অনয এর্টি গৃদহদত 

এর্লত্রত হর্ার জনয প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া হয়। 

 
এই প্রলেয়া পযশদর্ক্ষ্ন, মূিযায়ন এর্ং অনর্রত প্রলর্ক্ষ্দর্র সাদি অর্যাহত িাদর্। এই ভাদর্, আমরা প্রায় র্দয়র্ হাজার 

গৃহ-মন্ডিী িাপন র্রদত সমিশয হদয়লে। লর্গত লর্েু র্েদর, প্রায় দর্ হাজার মানুষ খ্রীিদর্ লর্শ্বাস র্দর র্ালপ্তে গ্রহর্ 

র্দরদে, ইহা রৃ্লি শপদয়দে প্রায় ২০ প্রজে পযশন্ত। আমাদদর পলরচযশযা র্াদজর র্মীরা অনযানয অঞ্চি, দ্বীপ এর্ং জালতগত 

শগাষ্ঠীর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয অনয র্মীদদর সাহাদযযর জদনযও এলগদয় শগদে। 

 
রৃ্লির এই প্রলেয়াই হি যাদর্ আমরা মন্ডিী িাপদনর আদদািন লহসাদর্ উদেি র্লর। এই পিলতদর্ সিি র্রার জনয 

প্রদয়াজন দী শ-র্ািীন অঙ্গীর্ার, অনর্রত মূিযায়ন এর্ং পরামর্শ শনওয়া যা মন্ডিী িাপদনর পিলতদর্ লর্পদদ শিদি না। 

 

গৃহ মন্ডিীগুলির আত্ম-লনভশ রতা আমাদদর অগ্রালধ্র্ার। শনতাদদর দ্রুত প্রস্তুত র্রা হয় শযন তারা পলরচযশযা র্াদজর 

মালির্ানা গ্রহর্ র্দর। আমরা প্রজে ০ শনতারা দ্রুত িানীয় শনতাদদর সমস্ত র্তৃশ ত্ব প্রদান র্লর শযন তারা মন্ডিীদর্ 

র্াযশর্রী রািদত পাদর। তারা র্ালপ্তে শদয়, শিার্দদর সহভালহতায় গ্রহর্ র্দর, ঈশ্বদরর র্ার্য লর্ক্ষ্া শদয়, প্রভুর শভাজ 

পািন র্দর এর্ং আদরা অদনর্ লর্েু। আমরা এই প্রস্তুলতর পিলতদর্ র্লি “মদডি, সাহাযয, পযশদর্ক্ষ্ন এর্ং র্লি প্রদান”। 
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54 ইলজলর্দয়ি দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ার র্যাপটিি মন্ডিীদত এর্জন লমর্ন লডদরক্টর লহসাদর্ শসর্া র্দরদেন। আমাদদর পলরচযশযা র্াদজর মূি িক্ষ্য লেি দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ার 

মুসলিম অধু্যলষত অঞ্চদি এই আদদািন শুরু র্রা। আমাদদর মন্ডিী িাপদনর আদদািদনর উদদযাদগর প্রধ্ান প্রস্তর লেি সুসমাচার। যিন আমরা শিার্দদর সাদি র্িা 

র্িতাম তিন সুসমাচালর আমাদদর প্রধ্ান র্াযশর্রী োাঁ র্লন লহসাদর্ র্াজ র্রত। আমরা যিন প্রিদম র্াদরার সাদি সাক্ষ্াৎ র্রতাম, শুরুদতই তাদর্ সুসমাচার র্িতামেঃ 

শযদর্ান িাদন, শযদর্ান সমদয় এর্ং শযদর্ান র্যলিদর্। সুসমাচার ভাগ র্রার মাধ্যদম, আমরা নতুন িানীয় লর্শ্বাসীদদরদর্ লনদয় এর্টি িানীয় মন্ডিী শুরু র্রার প্রিম 

পযশায় শুরু র্রতাম।  



শিাদর্রা লর্শ্বাসদর্ গ্রহর্ র্রা মাত্রই এই পিলত শুরু হয়। শুরু শিদর্ই স্বায়ত্তর্াসন প্রদয়াগ র্রার জনয পলরর্েনা র্রা 

হয়। 

 
এই আদদািদনর লর্শ্বাসীরা শর্র্িমাত্র অলন্তম িক্ষ্য সম্পদর্শ  অর্গত আদে এমন নয় লর্ন্তু তারা শসই িদক্ষ্য শপৌাঁোদত 

লনদজরা সঠির্ জীর্ন যাপন র্দর। আমাদদর র্াজ হি লনলিত র্রা শয এই ধ্ারনা এর্ং অভযাস অনর্রত নতুন লর্শ্বাসী, 

গৃহমন্ডিী এর্ং প্রজেগুলির মদধ্য হস্তান্তর র্রা। 
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হাইলত শর্ান িান র্ালর্ না িার্ার র্াদজর মদধ্য আলম এর্জন অনযতম দাস। আমাদদর দর্শন হি লর্ষয ততলর র্রা যারা 

লর্ষয ততলর র্রদর্, মন্ডিী িাপন র্রা যারা মন্ডিী িাপন র্রদর্, এর্ং লমর্নারীদদরদর্ লর্লভন্ন শদদর্ শপ্ররর্ র্রা যতক্ষ্র্ 

না পযশন্ত সমস্ত িাদন সুসমাচার প্রচালরত হদে। ইহার মাধ্যদম আমরা লর্শ্বস্তভাদর্ ঈশ্বদরর আজ্ঞার্হ হর্ার শচিা র্লর। 

আমরা ইহা র্দরলে নতুন শক্ষ্দত্র প্রদর্র্ র্দর, শযদর্ান শিাদর্র র্াদে খ্রীদির সুসমাচার প্রচার র্দর যারা শুনদত ইেুর্ 

িাদর্, যারা শসই র্াদর্য সাড়া শদয় তাদদর লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্দর, তাদদরদর্ লনদয় নতুন মন্ডিী গঠন র্দর, এর্ং 

তাদদর মদধ্য শিদর্ নতুন শনতা উত্থাপন র্দর। এই পিলতর র্ারংর্ার পুনরারৃ্লত্ত চিত। ইহা এই মুহুদত্তশ  হাইলতর প্রদতযর্টি 

িাদন  টদে। যিন এই মন্ডিীগুলি গৃদহদত, গাদের নীদচ, এর্ং অনযানয িাদন এর্লত্রত হয়, আমরা শদিদত পাই শসই 

দদির মদধ্য শিদর্ নতুন শনতা এর্ং নতুন দি রৃ্লিপ্রাপ্ত হয়। 
 

ইহার এর্টি শযাগয উদাহরর্ হি শযাশুয়া জজশ , আমাদদর এর্জন দিদনতা। লতলন শর্ান িান শযন পলরতযি না িাদর্, 

এই লর্ষদয় র্াজ র্রদেন গালন্থদয়র নাদম এর্টি িাদন, এই িানটি হি দলক্ষ্র্পূর্শ হাইলতর এর্টি অংর্। সম্প্রলত, লতলন তার 

জীর্ন লতমিী, উইসদর্নলস এর্ং শরনাদর্ল্া-দর্, আনদস-এ-লপদত্রস নাদম এর্টি িাদন শপ্ররর্ র্দরন। িূর্ ১০ অধ্যাদয়র 

উদাহরর্ অনুসরর্ র্দর, তারা শর্ানরর্ম িাদয োড়াই শর্লড়দয় পদড় র্ালন্তর গৃদহর শিাাঁ জ র্রর্ার জনয। তারা শসই িাদন 

শপৌাঁোয় এর্ং তৎক্ষ্র্াৎ শসিাদন সুসমাচার প্রচার র্রদত শুরু র্দরন, ঈশ্বদরর র্াদে প্রািশনা র্দরন শসই সমস্ত শিার্দদর 

র্াদে শপৌাঁোদত যাদদরদর্ ঈশ্বর প্রস্তুত র্দর শরদিদেন। র্দয়র্  ন্টা পদর, তারা র্যালিজদট নাদম এর্জন মানুদষর সাদি 

পদির উপদর সাক্ষ্াৎ র্দরন। যিন তারা তাদর্ র্দি শয শর্র্িমাত্র যীশুদতই সমস্ত আর্া আদে, শস সুসমাচার গ্রহর্ 

র্দর এর্ং শস লনদজর জীর্ন ঈশ্বদরর র্াদে সমপশর্ র্দর। 

 

উইসদর্নলস এর্ং শরনাদর্ল্া র্যালিজদটদর্ লজজ্ঞাসা র্দরন শয লতলন শর্ািায় িাদর্ন এর্ং শস তাদদরদর্ তার গৃদহদত 

লনদয় যায়। তারা শসই গৃদহর মদধ্য প্রদর্র্ র্দর, এর্ং সমস্ত পলরর্াদরর র্াদে যীশুর লর্ষদয় লর্ক্ষ্া শদয় এর্ং তারা প্রদতযদর্ 

শসইলদন যীশুর অনুসরর্র্ারী হর্ার লসিান্ত গ্রহর্ র্দর। এই দইজন প্রলতলনলধ্ পরর্তী চারলদন এই পলরর্াদরর সদঙ্গ র্াস 

র্দর, তাদদরদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ শদয় এর্ং তাদদরদর্ িসি সংগ্রদহর জনয তাদদর প্রলতদর্র্ীদদর র্াদে লনদয় যায়। এই 

চারলদদনর মদধ্য, ৭৩ জন লিদর আদস এর্ং যীশুদর্ লর্শ্বাস র্রদত শুরু র্দর, ৫০ জন র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর, এর্ং তারা 

র্যালিজদটর র্াড়ীদত এর্টি মন্ডিী শুরু র্দর। উইসদর্নলস এর্ং শরনাদর্ল্া আদরা লর্েুজন উলত্থত শনতাদদর অনর্রত 

সহজ, র্াইদর্ি-লভলত্তর্ এর্ং পুনরুৎপাদনর্ারী উপাদয় প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত িাদর্ন। র্দয়র্ সপ্তাদহর মদধ্য, এই নতুন মন্ডিী 

আদরা দটি নতুন মন্ডিী শুরু র্দর! যীশুর প্রর্ংসা শহার্! 

 

আমার শিাদর্রা র্হু প্রজে ধ্দর র্ারীলরর্ ভাদর্ এর্ং আলত্মর্ভাদর্ অতযাচালরত হদয়দে। হাইলত শিার্দদর র্দি, “আপলন 

র্িনও যীশুদর্ অদিষর্ র্রদত পাদরন না, যতক্ষ্র্ না পযশন্ত আপনার জীর্ন শুলচ হদে”। তারা র্দি, “র্াইদর্ি পাঠ 

র্রার প্রদয়াজন শনই র্ারর্ আপলন ইহা রু্ঝদত পারদর্ন না”। যীশু র্দিন, “আমাদর্ অনুসরর্ র্র এর্ং আলম শতামাদর্ 

মৎসধ্ারী র্লরর্”। এিন আমরা যীশুর র্িা শুনলে। হাইলতর শিাদর্রা অনুগ্রদহর সুসমাচাদর লনদজদদর স্বাধ্ীনতা িুাঁদজ 

পাদে। যীশুর রাদজযর শয শর্ৌর্ি সুসমাচার এর্ং শপ্রলরত পুস্তদর্ আমাদদরদর্ শদওয়া হদয়দে, শসগুলি যিন আমরা 
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56 থজ য়ত িায়স্লিন হয়িন হাইলত-র একজন িানীে থিাক, লতলন েি ল্য়েলেয়িন ইহা লনলিত করার জনয থয হাইলতর থকান িান সুসিাচার অপ্রাপ্ত না োয়ক। ২২ 

বের বেয়স, লতলন লচলকৎসা জেয়তর উজ্জ্বি েলবষ্যৎ পলরতযাে কয়র একজন আয়দািয়নর অনুর্টক লহসায়ব লনয়জর জীবয়ন ঈশ্বয়রর পািন করার জনয ব্রতী হন। 



অনুসরর্ র্লর, তার সমস্ত আদদর্ পািন র্রার জনয লর্শ্বস্ত িালর্, তিন সদাপ্রভু মহান র্াযশ সম্ভর্ র্দরন। আমরা 

প্ররৃ্তপদক্ষ্ ঈশ্বদরর আত্মার চিাচি অনুভর্ র্রদত পারলে। হাজার হাজার হাইলতয়ানরা খ্রীদির প্রলতলনলধ্ লহসাদর্ 

লনদজদদর পলরলচলত িুাঁদজ পাদে এর্ং হাজার হাজার নতুন সহভালগতা গদড় উঠদে।  আমরা আমাদদর লনদজদদর রাজয 

গদড় তুিদত চাই না, লর্ন্তু ঈশ্বদরর রাজয রৃ্লি র্রদত চাই। এর্ং লতলন ইহাদর্ র্হুগুদর্ রৃ্লি র্রদেন! 

 

আমরা ২০১৬ সাদির শিব্রুয়ারী মাদস এই আদদািদনর নীলত র্যর্হার র্রদত শুরু র্দরলেিাম। আমরা এিন ৪িশ প্রজদের 

মন্ডিীর সপ্তম র্ািা পলরচািনা র্রলে শযিাদন প্রলতলনলধ্ত্ব র্রদে প্রায় ৩০০০ নতুন মন্ডিী এর্ং প্রায় ২০,০০০ নতুন 

মানুষ র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরদে। 
  



ঈশ্বর লর্ভাদর্ সাধ্ারন লর্ষয়গুলিদর্ রৃ্লি র্রদেন এর্ং র্হুগুদর্ রৃ্লি দান র্রদেন 
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২০১৩ সাদির মাচশ  মাদস আলম এর্টি লর্ষযত্ব প্রলর্ক্ষ্দর্র লর্লর্দর শযাগদান র্লর যার র্যর্িাপনায় লেদিন র্াটিশ স সাদজশ ন্ট। 

এই লর্লর্দরর িক্ষ্য লেি ঈশ্বদরর আজ্ঞার্হ হওয়া এর্ং অনযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা লর্ভাদর্ তারা লর্ষয প্রস্তুত র্রদত 

পাদর , এর্ং সহজ গৃহ মন্ডিীর সংিযা দ্রুত রৃ্লি িাভ র্দর। আলম অতযন্ত ইেুর্ হৃদদয় এই লর্ষযদত্বর প্রলর্ক্ষ্দর্ শযাগদান 

র্লর। আলম উপিলি র্দরলেিাম শয শর্ন আমাদদর লর্ষয লহসাদর্ আহ্বান র্রা হদয়দে – শযন এই জগত জানদত পাদর – 

লর্ন্তু লর্ভাদর্ তা সম্ভর্ শসই লর্ষদয় লনলিত লেিাম না। প্রলর্ক্ষ্দর্র সমদয়, আমরা লর্দিলেিাম শয শর্ন এর্ং লর্ভাদর্ 

অনযদদর লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রা হি ঈশ্বদরর প্রলত এর্ং অনযদদর প্রলত লনদজদদর শপ্রম প্রদর্শন র্রা। 

 
লনদজর র্ালহনী অনযদদর র্িা, ঈশ্বদরর র্ালহনী র্িা এর্ং দি গঠন র্রা এর্ং তাদদরদর্ শসই এই র্াজ র্রদত প্রলর্ক্ষ্র্ 

শদওয়ােঃ আলম এই নীলতগুলি র্যর্হার র্রার জনয আগ্রহী হদয় অদপক্ষ্া র্রলেিাম। র্াজ শুরু র্রার সাদি সাদি, আমরা 

প্রিম র্েদরই প্রায় ৬৩টি দি গঠন র্লর এর্ং তাদদরদর্ও শসই এর্ই র্াজ র্রদত প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত িালর্। লর্েু লর্েু দি 

১৪ প্রজে পযশন্ত শপৌাঁদে যায়। প্রিম দই র্েদর প্রায় র্দয়র্র্ দি গঠন হয় লর্ন্তু আমরা শসগুলির সঠির্ যত্ন লনদত 

পারলেিাম না, শসই দিগুলি দী শিায়ী হলেি না অির্া রৃ্লি িাভ র্রলেি না শযভাদর্ রৃ্লি পাওয়া উলচত লেি। আমরা 

নতুন দি গঠন র্রদত এতটাই র্যস্ত লেিাম শয আমরা শসই নীলতগুলি প্রদয়াগ র্রদত র্যিশ হলেিাম। 

 
ধ্নযর্াদদর লর্ষয় হি র্াটিশ স আমাদদর উপদর আর্া শেদড় শদন লন। লতলন েমাগত আমাদদর লর্ক্ষ্া লদলেদিন, প্রদয়াজনীয় 

নীলতগুলির উপদর গুরুত্ব লদদত উৎসালহত র্রলেদিনেঃ 

 
১) লনদজর পলরচযশযা র্াদজর গভীরতার প্রলত যত্ন প্রদান র্রা। ঈশ্বর রৃ্লি দান র্রদর্ন। 

২) তাদদর প্রলত গভীর মদনাদযাগ শদওয়া যারা আজ্ঞার্হ হর্ার জনয প্রস্তুত। 

৩) যা র্রা উলচত র্দর যাওয়া এর্ং আপলন দ্রুত রৃ্লি শপদত িার্দর্ন। 

৪) সহজ লর্ষয়গুলি রৃ্লি পাদর্। সহজ লর্ষয়গুলি র্হুগুদন রৃ্লি পাদর্। 

৫) আজ্ঞার্হ িার্া এর্ং অনযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ দান র্রা। 

 
আমাদদর র্াজ উিার র্রার জনয যা র্রা প্রদয়াজন আমরা তা র্রদত শুরু র্লর। আমার তাদদর প্রলত র্াজ র্রদত িালর্ 

যারা লনদজদদর আহর্াদনর প্রলত স্পিভাদর্ আজ্ঞার্হ লেি। (ইহা প্রিদম না র্রাই লেি আমাদদর প্রািলমর্ র্যিশতার 

অনযতম র্ারর্)। আমরা টাম্পার লর্েু র্ঠিন িাদন উদদ্দর্যমূির্ভাদর্ প্রািশনার যাত্রা র্রদত িালর্, শযন র্ালন্তর পুরুষ 

িুাঁদজ পাই – শিাদর্রা খ্রীিদর্ গ্রহর্ র্রার জনয প্রস্তুত হয় এর্ং তাদদর পলরলচত শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার র্রদত 

িাদর্ – হালরদয় যাওয়া শিার্দদর র্াদে ও অলন্তম শিার্দদর র্াদে। যিন আমরা আদরা অলভজ্ঞতাপ্রাপ্ত হই, আমরা 

প্রিদম িানীয় শিার্দদর এর্ং পদর লর্শ্বর্যাপী শিার্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু র্লর। স্বািযর্ান দিগুলি দ্রুত রৃ্লি শপদত 

িাদর্। এই আদদািন শলালরডার অনযানয র্হদর এর্ং চারটি অনযানয রাদজয েলড়দয় পদড়। আমাদদর প্রািন লর্েু লর্ষযদদর 

সাহাদযয এই আদদািন আদরা দর্টি শদদর্ েলড়দয় পদড়। আমরা সমূ্পর্শ সংগঠনপূর্শ লর্দর্লন্দ্রত আদদািন শিদর্ আগামী 

দই র্েদরর মদধ্য সুসমাচার অপ্রাপ্ত এর্ং অলনযুি শিার্দদর মদধ্য লমর্নারীদদর শপ্ররর্ র্রদত শুরু র্লর। 

 
57 সংর্িন র্রা হদয়দে লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সাদির জানুয়ারী – শিব্রুয়ারী সংস্করর্ শিদর্, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ২২। 
58 লি উড এর্জন অনাি, কুট্টিত, শনর্াগ্রস্ত এর্জন যুর্র্ লযলন ২৩ র্ের র্য়দস যীশুদর্ লনদজর জীর্দন গ্রহর্ র্দরলেদিন, এর্ং তার জীর্ন সমূ্পর্শভাদর্ পলরর্লতশ ত 

হদয়লেি। তার শক্ষ্াভপূর্শ র্লি তার চারপাদর্র সমস্ত শিার্দদর পদক্ষ্ সংোমর্। তার হৃদদয়র আদর্গ হি খ্রীদির জনয অনযদদর লর্ষয র্রা যতক্ষ্ন না সমগ্র লর্শ্ব 

জানদত পাদর।  



 
অনযানয শনটওয়াদর্শ র সাদি অংর্ীদারীদত্বর মাধ্যদম, আমরা আদরা ৭০টি শদদর্ প্রলর্ক্ষ্র্দদর শপ্ররর্ র্রদত শুরু র্লর 

শযিাদন আদদািন স্বয়ংলেয় ভাদর্ রৃ্লি শপদত িাদর্ এর্ং িানীয় শিাদর্রা শসই অঞ্চদির শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদত 

িাদর্। অলতলরিভাদর্ অনযানয র্হদরর শিাদর্রা আমাদদর উদীয়মান প্রলর্ক্ষ্দর্র মাধ্যদম র্হরাঞ্চদি উদীয়মান মন্ডিীর 

মদডি শুরু র্দর, লস লপ এম নীলত র্যর্হাদরর মাধ্যদম যা সমূ্পর্শ সম্প্রদায়দর্ পলরর্তশ ন র্রদত পাদর। 

 
এই সমস্ত লর্েু সম্ভর্ হয় র্ারর্ আমরা লনদজদদর র্যলিগত র্ালহনী শিার্দদর র্িলেিাম শয ঈশ্বর লর্ভাদর্ আমাদদর 

জীর্নদর্ পলরর্তশ ন র্দরদেন, তাদদরদর্ যীশুর র্ালহনী (সুসমাচার) শুলনদয়লেিাম এর্ং লর্েু সহজ নীলত অনুসরর্ 

র্দরলেিামেঃ লর্েু মানুষদদর উপদর গভীরভাদর্ শিয়াি রািা, পিলতদর্ সহজ রািা, র্াদযশযর মাধ্যদম লর্ক্ষ্া িাভ র্রা, 

এর্ং িিািদির জনয ঈশ্বদরর উপদর লনভশ রর্ীি িার্া।  

 
লর্ভাদর্? ঈশ্বদরর প্রলত শপ্রম, অনযদদর প্রলত শপ্রম এর্ং লর্ষয ততলর র্রা যারা অনযদদর লর্ষয র্ানাদত পাদর। সহজ 

লর্ষয়গুলি রৃ্লি পায়। সহজ লর্ষয়গুলি র্হুগুদন রৃ্লি পায়।  
  



মহান আদদর্ পূর্শ র্রার জনয আমাদদর লর্ মূিয প্রদান র্রদত হদর্? 
স্ট্েোন পোেথ স দ্বোরো লিলিত 

যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর প্রলত অলন্তম লনদদশ দর্ (মলি ২৮:১৮-২০), যীশু তাাঁ র তিনর্ার এর্ং এই সমদয়র সমস্ত লর্ষযদদর জনয 

এর্টি আিযশ পলরর্েনা প্রদান র্দরলেদিন। 

আমরা শসই নাদমদত যাই শয নাদম স্বদগশ এর্ং পৃলির্ীদত সমস্ত  র্তৃশ ত্ব প্রদান র্রা হদয়দে। আমরা পলর্ত্র আত্মার র্লি 

গ্রহর্ র্লর যিন আমরা আমাদদর লযরুর্াদিম, লযহুদা, র্মলরয়া (লনর্টর্তী “র্ত্রু”) এর্ং পৃলির্ীর প্রান্ত পযশন্ত শিার্দদর 

র্াদে শপৌাঁোই। যীশু আমাদদরদর্ সমস্ত জালতর (এিদন) শিার্দদর লর্ষয র্রদত, লপতা – পুত্র – পলর্ত্র আত্মার নাদম 

তাদদর র্ালপ্তে লদদত এর্ং শসই সমস্তলর্েু তাদদর র্াধ্য হর্ার জনয লর্ক্ষ্া লদদত আদদর্  র্দরদেন যা লতলন আমাদদরদর্ 

লর্লিদয়দেন। এর্ং লতলন সর্শদা আমাদদর সহর্তী আদেন। 

মহান আদদর্ পলরপূর্শ র্রার জনয আমাদদর লর্ মূিয প্রদান র্রদত হদর্? “অর্লর্ি র্াজ” উপিলি আমরা “অগময,” 

“সুসমাচার অপ্রাপ্ত,” “অলনযুি,” এর্ং “স্বে-গময” র্ব্দগুলি র্যর্হার র্দর িালর্।59 

আমরা অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র এই র্ব্দগুলি এর্টির পলরর্দতশ  আদরর্টি র্যর্হার র্দর িালর্। ইহা অতযন্ত লর্পদজনর্ হদত 

পাদর, র্ারর্ এইগুলির অিশ এর্ই নয়, এর্ং আমরা যিন এগুলি র্যর্হার র্লর তিন এর্ই অদিশর জনয র্যর্হার নাও 

র্রদত পালর। 

“অগময” র্ব্দটি লচর্াদগা র্হদর লমলর্ওিলজস্ট্দদর এর্টি আদিাচনা সভায় প্রিম সংজ্ঞালয়ত র্রা হয় যিন অগময 

শিার্দদর ধ্ারনাটি অতযন্ত জনলপ্রয় হদয় ওদঠ। ইহার সংজ্ঞা শদওয়া হয়, “এর্টি জনদগাষ্ঠীর মদধ্য শযিাদন শর্ান মন্ডিী 

শনই যারা শসই অঞ্চদি সীমান্ত পযশন্ত র্লহরাগত শর্ান লভন্ন সংরৃ্লতর মানুষদদর সাহাযয োড়াই সুসমাচার প্রচার র্রা 

শযদত পাদর”। 

“সুসমাচার অপ্রাপ্ত,” র্ব্দটি সাধ্ারর্ত র্হুদক্ষ্দত্র র্যর্হার র্রা হয়, যার সংজ্ঞা ওয়ার্ল্শ  লেলিয়ান এনসাইদোলপলডয়া 

প্রর্ার্ র্রা হয়, শর্ান জনদগাষ্ঠীর মদধ্য এমন শিার্দদর সংিযা লনধ্শারর্ র্রার জনয গালর্লতর্ সমীর্রর্ যা তাদদর 

জীর্দ্দর্ায় অন্তত এর্র্ার সুসমাচার ের্ন র্রার সুদযাগ র্দর শদদর্। ইহা শসই সমস্ত শিার্দদর সংিযার এর্টি মাপদন্ড 

যাদদর সুসমাচার ের্ন র্রার সুদযাগ হদয়দে। এর্টি জনদগাষ্ঠী, উদাহরর্স্বরুপ, ৩০% সুসমাচারপ্রাপ্ত, যার অিশ হি 

গদর্ষর্রা লহসার্ র্দরদেন শয ৩০% মানুষ সুসমাচার শুদনদেন এর্ং ৭০% মানুষ এিনও সুসমাচার ের্ন র্দরলন। ইহা 

িানীয় মন্ডিীর গুর্মান র্া তাদদর লনজস্ব র্াজটি শর্ষ র্রার দক্ষ্তার লর্রৃ্লত নয়। 

“অলনযুি” র্ব্দটি ততলর হদয়লেি এমন দিদগাষ্ঠীর জনয শযিাদন র্াজ শর্ষ হদয়দে লর্ন্তু শসই অঞ্চদি মন্ডিী িাপদনর 

শর্ৌর্ি প্রস্তুতর্ারী শর্ান দদির অভার্ রদয়দে। যলদ প্রায় র্দয়র্ িক্ষ্ মানুদষর মদধ্য দটি র্া লতনটি দি রদয়দে যারা 

মন্ডিী িাপদনর শর্ৌর্ি র্যর্হাদরর জনয “লনযুি,” তাহদি ইহা লনযুি (তদর্ ইহা অর্র্যই যদিি নয়)। র্াজ শর্ষ র্রার 

অিশ হি অনযানয তালির্া শিদর্ অলনযুি শিার্দদর তালির্া প্রস্তুত র্রা। 

“স্বে-গময,” ইহা এর্টি সাধ্ারর্ র্ব্দ যা অর্লর্ি র্াদজর মূি লর্ষয়টিদর্ প্রর্ার্ র্দর। ইহার শর্ান লনলদশ ি সংজ্ঞা শনই, 

এর্ং অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র এই র্ব্দটি র্যর্হার র্রা হয় যিন শর্ান লনলদশ ি সংজ্ঞার প্রদয়াজন হয় না। 

র্াজটি লর্? 

২৪:১৪-এর িক্ষ্যটি60 হি শসই প্রজদের অংর্ হওয়া যারা মহান আদদর্ পলরপূর্শ র্রদর্। এর্ং আমরা মদন র্লর এই মহান 

আদদর্ (সমস্ত জালতর মদধ্য লর্ষয ততলর র্রা) সমূ্পর্শ র্রার সর্শদেষ্ঠ উপায় হি সমস্ত জালত এর্ং িাদন ঈশ্বদরর রাদজযর 

আদদািন শুরু র্রা। 

 
59 পরবতী ৭টি অনুয়ে্ https://justinlong.org/2015/01/unreached-is-not-unevangelized-is-not-unengaged/  এই লিঙ্কটি থেয়ক উদৃ্ধত করা হয়েয়ে 

এবং সম্পা্না করা হয়েয়ে। এই িব্দগুলি সম্পয়ক্ আয়রা জানয়ত এই প্রবন্ধটি পাে করুন। 
60 থযোয়ব “২৪:১৪ ্ি্ন”-এর প্রেি অযযায়ে বযােযা করা হয়েয়ে। 

https://justinlong.org/2015/01/unreached-is-not-unevangelized-is-not-unengaged/


“অগময” “সুসমাচার অপ্রাপ্ত” “অলনযুি” এর্ং “স্বে-গময” – এই সমস্ত র্ব্দগুলি – লর্লভন্ন উপাদয় আমাদদর সাহাযয 

র্দর। তিালপ এগুলি আমাদদর জনয লর্ভ্রালন্তর্র এর্ং এমনলর্ প্রলতকূি হদত পাদর যা লনভশ র র্রদে আমরা লর্ভাদর্ এই 

র্ব্দগুলিদর্ র্যর্হার র্রলে। 

আমরা চাই প্রদতযদর্ সুসমাচার প্রাপ্ত শহার্, লর্ন্তু শুধু্ সুসমাচারপ্রাপ্ত নয়। অনয অদিশ, শুধু্মাত্র সুসমাচার ের্র্ র্রাই 

যদিি নয়। আমরা জালন শয “প্রদতযর্ শদর্, শগাষ্ঠী, র্ংর্  ও ভাষার” শিার্দদর মদধ্য লর্ষয লতলর হদর্ (প্রর্ালর্ত র্ার্য 

৭:৯)। 

আমরা শদিদত চাই শয প্রযদতর্ শগাষ্ঠীর র্াদে শপৌাঁোদনা শগদে – শযিাদন এর্টি দৃঢ় মন্ডিী আদে যারা লনদজদদর 

আদর্পাদর্র শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার র্রার জনয প্রস্তুত। শযাশুয়া প্রদজক্ট র্দি শয এর্টি সুসমাচার প্রাপ্ত 

শিার্দদর মদধ্য ২% খ্রীলিয়ান সুসমাচার প্রচাদরর র্াজ র্দর িাদর্। ইহার অিশ হি তাদদর লহসাদর্ ২% শিাদর্রা ৯৮% 

অর্লর্ি শিার্দদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রদত পাদর। ইহা এর্টি গুরুত্বপূর্শ পদদক্ষ্প, লর্ন্তু আমরা র্িনই সন্তুি হদত 

পালর না যলদ এর্টি জনদগািীর শর্র্িমাত্র ২% শিার্ যীশুর লর্ষয হয়। 

আমরা শদিদত চাই প্রদতযর্ জনদগাষ্ঠী লনযুি শহার্ লর্ন্তু শর্র্িমাত্র লনযুি নয়। আপলন লর্ চান আপনার র্হদরর ৫০ 

িক্ষ্ র্া ১ শর্াটি মানুদষর মদধ্য শর্র্িমাত্র দইজন শিার্ সুসমাচার প্রচাদরর র্াজ র্রুর্? 

মহান আদদদর্র প্ররৃ্ত ভাষায় এই পদগুলির মদধ্য এর্টি মূি আদদর্ স্পিরুদপ র্যি আদেেঃ লর্ষয ততলর র্রা 

(মযাদিলতউদস্ত)। শর্র্িমাত্র র্যলিগত ভাদর্ লর্ষয নয়, লর্ন্তু এর্টি জালতদর্ লর্ষয ততলর র্রা (এিদন) – এর্টি সমূ্পর্শ 

জালতগত শগাষ্ঠী। অনযানয লেয়াগুলি (“যাও,” “র্ালপ্তে র্র,” “লর্ক্ষ্া প্রদান র্র”) যা ,মূি আদদর্দর্ সমিশন র্দর – 

সমস্ত জালতর শিার্দদর লর্ষয র্রা। 

গ্রীর্ র্ব্দ এিদনাস (এিদন র্ব্দটির এর্র্চন)-এর সংজ্ঞা হি “এর্টি জালতর শিার্সমূহ যারা আত্মীয়তা, সংসৃ্কলত এর্ং 

সাধ্ারর্ ঐলতহয, র্ংর্ ও শিার্দদর দ্বারা এর্দজাট িাদর্”।61 প্রর্ালর্ত র্ার্য ৭:৯ পদ, “এিদন” (“জালত”) র্ব্দটির 

এর্টি লচত্র প্রর্ার্ র্দর শয র্াদদর র্াদে শপৌাঁোদনা হদর্, এই পদদ আদরা লতনটি র্যািযামূির্ র্দব্দর র্যর্হার র্রা হদয়দেেঃ 

জালত, র্ংর্ এর্ং প্রজারৃ্দ – সাধ্ারন পলরচয়-সহ লর্লভন্ন শগাষ্ঠী। 
১৯৮২ সাদি িদসন-এর আদিাচনায় সংজ্ঞা শদওয়া হদয়লেিেঃ “ সুসমাচার প্রচাদরর উদদ্দদর্য, এর্টি জনদগাষ্ঠী হি 

রৃ্হত্তম দি যার মদধ্য সুসমাচার উপিলি র্রার র্া গ্রহর্ শযাগযতার শর্ান র্াধ্ার সমু্মিীন না হদয়ও মন্ডিী িাপদনর 

আদদািন লহসাদর্ েলড়দয় পদড়।”। 

আমরা লর্ভাদর্ এর্টি সমূ্পর্শ শদর্, জালত, র্ংর্ র্া শগাষ্ঠীদর্ লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত পালর? 

আমরা শপ্রলরত ১৯:১০ পদদ এর্টি উদাহরর্ শদিদত পাই, শযিাদন র্িা হদয়দে এলর্য়াি সমস্ত অঞ্চদির (১ শর্াটি ৫০ 

িক্ষ্ মানুষ!) লযহুদী এর্ং গ্রীদর্রা দ’র্েদরর মদধ্য “ঈশ্বদরর র্ার্য ের্ন র্দরলেি”। শরামীয় ১৫:১৯-২৩ পদদ শপৌি 

র্দিদেন শয লযরুর্াদিম শিদর্ শুরু র্দর ইলিোম পযশন্ত এমন শর্ান িান লেি না শযিাদন সুসমাচার প্রচাদরর র্াজ শুরু 

হয়লন। 

তাহদি মহান আদদর্ পূর্শ র্রার জনয আমাদদর লর্ র্রদত হদর্? লনলিতভাদর্ শর্র্িমাত্র ঈশ্বরই লর্চার র্রদত পাদরন 

শয পলরদর্দষ র্িন মহান আদদর্ “পলরপূর্শ হদর্”। তিালপ আমাদদর িক্ষ্য হি প্রদতযর্ শগাষ্ঠীর শিার্দদর লর্ষয ততলর 

র্রা, যার িিািি হি মন্ডিী।  লর্দষযরা লনদজর জীর্ন লদদয় ঈশ্বদরর রাজযদর্ প্রর্ার্ র্রদর্ – মন্ডিীর র্াইদর এর্ং 
লভতদর – তাদদর সমাজদর্ পলরর্তশ ন র্রদর্ এর্ং লনয়লমতভাদর্ নতুন শিার্দদর ঈশ্বদরর রাদজয লনদয় আসদর্। 

রাদজযর আদদািদন লনযুলির্রর্ 

 
61 এ গ্রীক থিলক্সকন অ  ্া লনউ থটস্টায়িন্ট অযান্ড আ্ার আরলি লিলস্টোন লিটায়রচার, তৃতীে সংস্করে, ২০০০। থফ্রিলরক উইলিোি িযাঙ্কার-এর দ্বারা সংস্করে এবং 

সম্পা্ন করা হয়েয়ে, যা পভব্বতী ইংরাজী সংস্করয়ের উপয়র আযালরত, যা লিয়েলেয়িন িব্লুই. এ  আন্্ড, এ . িব্লুই. লেনলরচ, এবং এ . িব্লুই িযাঙ্কার। লিকায়ো 

এবং িণ্ডনঃ ইউলনোলস্টি অ  লচকায়ো থপ্রস, পৃষ্ঠা ২৭৬. 



এই র্ারদর্ই যারা ২৪:১৪ দর্শদন অঙ্গীর্ার র্দরদেন তাদদর মূি িক্ষ্য হি রাদজযর আদদািদন লনযুলি। আমরা উপিলি 

র্দরলে শয শর্র্িমাত্র এর্টি রৃ্লিপ্রাপ্ত লর্ষয, মন্ডিী এর্ং শনতারাই সমগ্র সম্প্রদায়, ভাষাদগাষ্ঠী, র্হর এর্ং জালতদর্ লর্ষয 

র্রদত পাদর। 

অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র লমর্দনর লর্ষদয় আমরা শর্র্িমাত্র লজজ্ঞাসা র্দরলেেঃ আলম র্রদত পালর? লর্ন্তু আমাদদর লজজ্ঞাসা 

র্রদত হদর্েঃ মহান আদদর্ পলরপূর্শ র্রার শক্ষ্দত্র আমাদদর দালয়ত্ব পািন র্রার জনয আমাদদর “লর্ র্রা উলচত?” 

আমরা শুধু্ র্িদত পালর না, “আলম যার্ এর্ং লর্েু মানুদষর আত্মা জয় র্রার প্রদচিা র্রর্ এর্ং মন্ডিী িাপন র্রদত শুরু 

র্রর্।” আমাদদর লজজ্ঞাসা র্রদত হদর্েঃ “লর্ র্রদি শর্ান এর্টি লনলদশ ি এিদন (জালত) অির্া লর্লভন্ন এিদন গুলিদর্ 

লর্ষয র্রা যায়?” 

প্রলতকূিতামূির্ এর্ালধ্র্ শদদর্র এর্টি অঞ্চদি, এর্টি লমর্ন দি লর্লভন্ন িাদন শসর্া র্রদত শুরু র্দর এর্ং তারা 

শদিদত পায় শয লতন র্েদরর মদধ্য ২২০টি মন্ডিী িালপত হদয়দে। ইহা অতযন্ত উত্তম িিািি, র্ারর্ তারা লর্লভন্ন শক্ষ্দত্র 

র্ঠিন এর্ং প্রলতকূিতামূির্ পলরলিলতর সমু্মিীন হদয়দে। লর্ন্তু এই দদির এর্টি দর্শন আদে শযন তারা লনদজদদর সমস্ত 

অঞ্চিদর্ লর্ষয হদত শদিদত পাদর। 

তাদদর প্রশ্ন লেিেঃ “আমাদদর প্রজদের এই অঞ্চদির সমস্ত শিার্দদর লর্ষয র্রার জনয আমাদদর ই মুিয প্রদান র্রদত 

হদর্?” উত্তর এদসলেি শয এর্টি দৃঢ় সূচনার জনয প্রায় ১০,০০০ মন্ডিী িাপন র্রা প্রদয়াজন। শসর্ারদর্, লতন র্েদর 

মাত্র ২২০টি মন্ডিী িাপন র্রা যদিি নয়! 

ঈশ্বর তাদদর শদলিদয়দেন শয তাদদর অঞ্চদির সর্শত্র শপৌাঁোদনার জনয তাদদর এমন মন্ডিী িাপন র্রদত হদর্ যারা দ্রুত 

লনদজদদর সংিযা রৃ্লি র্রদত পাদর। তারা সমস্তলর্েু পলরর্তশ দনর জনয প্রস্তুত লেি। যিন ঈশ্বর শসিাদন লস লপ এম 

প্রলর্ক্ষ্র্দদর শপ্ররর্ র্দরলেদিন, তারা ঈশ্বদরর র্ার্য শিদর্ যাচাই র্দরন ও প্রািশনা র্দরন এর্ং লর্েু শমৌলির্ পলরর্তশ ন 

র্দরন। আজ পযশন্ত ঈশ্বর শসই অঞ্চদি প্রায় ৭০০০টি মন্ডিী িাপন র্রদত সাহাযয র্দরদেন। 

এর্জন এলর্য়াি  পাির্ ১৪ র্েদর ১২টি মণ্ডিী িাপন র্দরলেদিন। ইহা উত্তম িিািি লেি, লর্ন্তু ইহা শসই অঞ্চদির 

লর্নি দর্ার পলরর্তশ ন র্রদত পারলেি না। ঈশ্বর তাদর্ এর্ং তার সহর্মীদদর দর্শন লদদিন শয সমগ্র উত্তর ভারদতর র্াদে 

ঈশ্বদরর র্ার্য শপৌাঁোদনার র্াদজ তারাও এর্টি অংর্ হদর্। তারা প্রিাগত পিলতগুলি লনদজদদর মদধ্য শিদর্ অপসারর্ 

র্রার র্ঠিন প্রদচিা র্রদত এর্ং আদরা শর্র্ী র্দর র্াইদর্ি-লভলত্তর্ শর্ৌর্িগুলি লর্িদত শুরু র্রদিন। আজদর্ প্রায় 

৩৬,০০০ মন্ডিী শসিাদন িালপত হদয়দে। এর্ং ইহা শর্র্িমাত্র শসই র্াদজর সূচনা যার জনয ঈশ্বর তাদদর আহ্বান 

র্দরদেন। 

পৃলির্ীর আদরর্টি সুসমাচার অপ্রাপ্ত িাদন ঈশ্বর র্যাপর্ভাদর্ আদদািদনর র্াজ শুরু র্দরদেন শযিাদন এর্টি ভাষাদগাষ্ঠী 

শিদর্ সাতটি লভন্ন ভাষাদগাষ্ঠী এর্ং পাাঁ চটি র্ড় র্হদর আদদািদনর র্াজ প্রসালরত হদয়দে। তারা প্রায় ১ শর্াটি শিদর্ 

১.৩ শর্াটি62 মানুষদর্ ২৫ র্েদরর মদধ্য র্ালপ্তে প্রদান র্দরদেন লর্ন্তু ইহা তাদদর মূি িক্ষ্য নয়। যিন লজজ্ঞাসা র্রা 

হদয়লেি শয র্হুি পলরমার্ মানুষদর্ ঈশ্বদরর রাদজয লনদয় আসার পদর তাদদর অনুভূলতটি লর্, তাদদর শনতাদদর মদধ্য 

এর্জন মন্তর্য র্দরন, “যারা ইলতমদধ্যই পলরত্রার্-প্রাপ্ত হদয়দে, তারা আমার িক্ষ্য নয়। আলম তাদদর উপদর িক্ষ্য রালি 

যাদদর উিার র্রদত আমরা র্যিশ হদয়লে – শর্াটি শর্াটি মানুষ এিনও অির্াদর আদে র্ারর্ আমাদদর যা র্রা উলচত 

লেি আমরা তা এিনও র্রদত পালরলন”। 

এই আয়দািয়নর একটি লচহ্ন হি একজন বযলক্ত অেবা একটি ্ি ঈশ্বয়রর-আকারযুক্ত ্ি্ন গ্রহে কয়র থযন একটি 

অঞ্চয়ির লবলেন্ন থ্িগুলি ঈশ্বয়রর রাজয দ্বারা পলরপভে্ হয়ত পায়র। ৮০ িক্ষ, অেবা ১ থকাটি ৪০ িক্ষ অেবা লত্রি িক্ষ 

সংেযাযুক্ত – সুসিাচার-অপ্রাপ্ত িায়ন সুসিাচার প্রচায়রর জনয – সিগ্র িানুষ্য়্র িয়যয সুসিাচার প্রচার করয়ত হয়ব এবং 

প্রয়তযয়ক থযন সুসিাচায়রর প্রলত লনয়জয়্র প্রলতলিো থ্বার সুয়যাে পাে। তারা লজজ্ঞাসা কয়রঃ “আিরা লক করয়ত 

পালর?” নে, লকন্তু “লক র্টয়ত পায়র?” যার  িা ি অনুযােী তারা ঈশ্বয়রর যরয়নর উপযুক্ত হে এবং তার িলক্তয়ত 

 
62 এই বৃহৎ সংেযক িানুষ্য়্র েেনা করা বা তেয সংগ্রহ করা সহজ কাজ নে, থসকারয়ে ইহা একটি আনুিালনক সংেযা। 



পলরপভে্ হে। তারা স্বেং-বৃলদ্ধপ্রাপ্ত িন্ডিী িাপয়নর জনয একটি গুরুেপভে্ েভ লিকা পািন কয়র যার  য়ি নতুন লিষ্য ততলর 

হে এবং সিগ্র থোষ্ঠীর পলরবত্ন হে। 

 প্রলতটি অেিয থিাকয়্র িায়ঝ এবং িায়ন থপ াঁোয়নাই ২৪:১৪ আয়দািয়নর প্রােলিক িক্ষয নে। ইহা থকবিিাত্র সভচনা 

(উ্াহরে, থসই িায়নর জনয়োষ্ঠীগুলি)। আিরা কেনও সিস্ত জনয়োষ্ঠীর িয়যয কাজ থিষ্ করয়ত পারব না যতক্ষে না 

সিস্ত জনয়োষ্ঠীর িয়যয থসই কাজ শুরু হয়ে। 

িহান আয়্ি পভে্ করার জনয লক িুিয প্র্ান করয়ত হয়ব? 

প্রয়তযকটি িানুষ্ এবং িায়ন রায়জযর আয়দািয়নর সভচনা থ্েয়ত হয়ি, আিরা থকবিিাত্র থক িি এবং পদ্ধলত লনয্ারয়নর 

উপয়র লনে্রিীি হয়ে োকয়ত পালর না। ঈশ্বর প্রারলিক িন্ডিীয়ক থয েলতিীিতা ল্য়েলেয়িন তা অনুসরে করার জনয 

আিায়্র প্রস্তুত এবং প্রলতশ্রুলতবদ্ধ হয়ত হয়ব। থসই সিয়ে থসই অঞ্চয়ি এিন থকান িান বাকী লেিনা থযোয়ন যীশু 

খ্রীয়ষ্টর সুসিাচার প্রচার করা হেলন। 

থসই পলরলিলতয়ত থ রার জনয আিায়্র িন্ডিীগুলিয়ক লক িভিয প্র্ান করয়ত হয়ব? 

আর তাহারা থপ্ররলতয়্র লিক্ষাে ও সহোলেতাে, রূটী োঙ্গাে ও প্রাে্নাে লনলবষ্ট োলকি। তেন সকয়ির েে 
উপলিত হইি, এবং থপ্রলরতেে কত্ৃক অয়নক অদু্ভত িক্ষে ও লচহ্ন-কায্য সালযত হইত। আর যাহারা লবশ্বাস 
কলরি, তাহারা সকয়ি একসয়ঙ্গ সিস্তই সাযারয়ে রালেত; আর িাবর অিাবর সিস্ত লবিে কলরো, যাহার থযিন 
প্রয়োজন, ত্নুসায়র সকিয়ক অংি কলরো ল্ত। আর তাহারা প্রলতল্ন একলচয়ত্ত যি্যায়ি লনলবষ্ট োলকো এবং 
বাটীয়ত রুটী োলঙ্গো উিায়স ও হৃ্য়ের সরিতাে ো্য গ্রহে কলরত; তাহারা ঈশ্বয়রর প্রিংসা কলরত এবং সিস্ত 
থিায়কর প্রীলত পাত্র হইি। আর যাহারা পলরত্রাে পাইয়তলেি, প্রেু ল্ন ল্ন তাহাল্েয়ক তাহায়্র সলহত সংযুক্ত 
কলরয়তন  (থপ্রলরত ২:৪২-৪৭)। 

কত্ৃয়ের সমু্ময়ে লপতর এবং থযাহয়নর িত প্রলতলিো প্রকাি করয়ত আিায়্র লক িুিয প্র্ান করয়ত হয়ব? 

ঈশ্বয়রর কো অয়পক্ষা আপনায়্র কো থিানা ঈশ্বয়রর সাক্ষায়ত লবলহত লক না, আপনারা লবচার করুন; কারে 
আিরা যাহা থ্লেোলে ও শুলনোলে, তাহা না বলিো োলকয়ত পালর না  (থপ্রলরত ৪:১৯-২০)। 

আিায়্র লক করয়ত হয়ব থযন প্রেু থসই সাহলসকতা এবং িহান অয়ি লকক কাজ ও লচহ্নকাযয্ প্র্ান কয়রন যা সিগ্র 

থপ্রলরত পুস্তয়ক লিলপবদ্ধ কায়ে? 

আর এেন থহ প্রেু উহায়্র েে প্র্ি্য়নর প্রলত দৃলষ্টপাত কর; এবং থতািার এই ্াসল্েয়ক সম্পভে ্সাহয়সর 
সলহত থতািার বাকয বলিবার ক্ষিতা থ্ও, আয়রােয-্ানায়ে্ থতািার হস্ত লবস্তার কর; আর থতািার পলবত্র ্াস 
যীশুর নায়ি লচহ্ন –কায্য ও অদু্ভত িক্ষে সালযত হে। তাাঁ হারা প্রাে্না কলরয়ি, থয িায়ন তাাঁ হারা সিয়বত 

হইোলেয়িন, থসই িান কাাঁ লপো উঠিি; এবং তাাঁ হারা সকয়িই পলবত্র আত্মাে পলরপভে্ হইয়িন ও সাহসপভর্্ব্ক 
ইোয়ব্রর বাকয বলিয়ত োলকয়িন  (থপ্রলরত ৪:২৯-৩১)। 

থপ্রলরত ৭ অযযায়ে লস্তপায়নর িত আিরাও িৃতুয বরে করয়ত প্রস্তুত হবার জনয আিায়্র লক করয়ত হয়ব? 

সুসিাচার েলেয়ে পোর কারয়ে থপ্রলরত ৮:১-৩ পয়্ লিলপবদ্ধ অতযাচায়রর িয়তা িহান তােনা সহয করার জনয প্রস্তুত 

হয়ত আিায়্র লক িুিয প্র্ান করয়ত হয়ব? 

আিায়্র “িত্রুয়্র” কায়ে সুসিাচার থপ াঁোয়নার জনয আিায়্র লক করয়ত হয়ব, থযোয়ব ল লিপ িিলরোয়ত সুসিাচার 

প্রচার কয়রলেয়িন যা থপ্রলরত ৮:৫-৮ পয়্ থিো আয়ে? 

আিায়্র লক িভিয প্র্ান করয়ত হয়ব থসই সিস্ত থিাকয়্র জনয প্রাে্না করয়ত এবং সুসিাচার প্রচার কয়র তায়্র জীবন 

পলরবত্ন করয়ত যারা খ্রীষ্টীোনয়্র উপর এই সিে অতযাচার কয়র চয়িয়ে? আিায়্রয়ক লবশ্বাস করয়ত হয়ব থয তারাও 

থপ য়ির িত িহান লিিনারীয়ত পলরবলত্ত হয়ত পায়র? 

লনয়জয়্র স্বাে্পরতা থেয়ক িুক্ত হয়ত আিায়্র লক িুিয প্র্ান করয়ত হয়ব, থযন আিরা অনযয়্রয়কও সিান োয়ব 

গুরুে ল্য়ত পালর, এবং উপিলি করয়ত পালর লপতর যা বয়িলেয়িনঃ 



“আলি সলতয বুলঝিাি, ঈশ্বর িুোয়পক্ষা কয়রন না; লকন্তু প্রয়তযক জালতর িয়যয থয থকহ তাাঁ হায়ক েে কয়র এবং 
যম্্মাচরে কয়র, থস তাাঁ হার গ্রাহয হে”  (থপ্রলরত ১০:৩৪-৩৫)। 

থপ য়ির িত কাজ করয়ত ও থলি থোে করয়ত আিায়্র লক িুিয প্র্ান করয়ত হয়ব, থয থপ ি বয়িয়েনঃ 

আলি অলযকতররূয়প; আলি পলরেয়ি অলতিাত্ররূয়প, কারাবন্ধয়ন অলতিাত্ররূয়প, প্রহায়র অলতলরক্তরূয়প, 
প্রােসংিয়ে অয়নক বার। লযহভ ্ীয়্র হইয়ত পাাঁ চবার ঊনচলিি আর্াত প্রাপ্ত হইোলে। লতন বার থবত্রার্াত, একবার 
প্রস্তরার্াত, লতন বার থন কােঙ্গ সহয কলরোলে, অোয জয়ি এক ল্বারাত্র যাপন কলরোলে; যাত্রাে অয়নক বার, 
ন্ীসঙ্কয়ট, স্বজালত র্টিত সঙ্কয়ট, পরজালত র্টিত সঙ্কয়ট, নের সঙ্কয়ট, িরুসঙ্কয়ট, সিুিসঙ্কয়ট, োক্ত 
ভ্রাতৃেয়নর িয়যয র্টিত সঙ্কয়ট, পলরেয়ি ও আোয়স, অয়নকবার লনিার অোয়ব, কু্ষযাে ও তৃষ্ণাে, অয়নকবার 
অনাহায়র, িীয়ত ও উিঙ্গতাে। আর সকি লবষ্য়ের কো োকুক, একটি লবষ্ে প্রলতল্ন আিার উপয়র চালপো 

রলহোয়ে – সিস্ত িন্ডিীর লচন্তা  (২ে কলরন্থীে ১১:২৩-২৮)। 

নতুন লনেয়ির সিয়ে থযরূপ িন্ডিী িালপত হয়েলেি থসইরূপ িন্ডিী িাপয়নর জনয আিায়্র লক িভিয প্র্ান করয়ত 

হয়ব? 

প্রয়তযক জালতর কায়ে সাক্ষযরূয়প সুসিাচার প্রচার করার জনয আিায়্র লক িুিয প্র্ান করয়ত হয়ব (িলে ২৪:১৪)? 

আলি লক িুিয থ্বার জনয প্রস্তুত আয়েন? 

 

  



লনষু্ঠর সতে 
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জালস্ট্ন িং প্রায় ২৫ র্ের ধ্দর শলার্াি লমর্ন লরসাদচশ র সাদি যুি আদেন, এর্ং র্যলিগতভাদর্ লতলন শলার্াি লরসাচশ  ির  
শর্য়দন্ডর এর্জন লডদরক্টর (পলরচাির্) লহসাদর্ শসর্া র্দরদেন, শযিাদন লতলন লর্লভন্ন আদিদনর সূচর্ সম্পাদনা র্দরন 
এর্ং সমগ্র লর্দশ্বর লর্লভন্ন শজিার লনরীক্ষ্া র্দরন। 
 

যীশু স্বদগশ উপনীত হর্ার পূদর্শই, তাাঁ র লর্ষযদদর এর্টি দালয়ত্ব প্রদান র্দরলেদিন, যাদর্ আমরা মহান আজ্ঞা র্দি উদেি 

র্লরেঃ “সমুদয় জগদত যাও, সমস্ত জালতর শিার্দদর লর্ষয ততলর র্র।” শসই সময় শিদর্ শুরু র্দর, খ্রীলিয়ানরা স্বপ্ন 

শদদি চদিদে র্দর্ শসই দালয়ত্ব সমূ্পর্শ হদর্। আমাদদর মদধ্য অদনদর্ই ইহা মলি ২৪:১৪-এর সাদি যুি র্রদর্, যীশু 

প্রলতজ্ঞা র্দরলেদিন শয সুসমাচার “সমগ্র লর্দশ্ব প্রচালরত হদর্, সমস্ত জালত ইহার সাক্ষ্ী হদর্, এর্ং তিন অলন্তম সময় 

উপলিত হদর্।” যলদও আমরা এই র্ার্যাংদর্র অিশ লনদয় অদনর্ তর্শ -লর্তর্শ  র্রদত পালর, আমরা ভালর্ শয শসই র্াজ 

“সমূ্পর্শ” হদর্, এর্ং সমূ্পর্শ হর্ার র্াজ প্রায় “শর্দষর লদদর্”। 

 

যিন আমরা র্যাকুি হদয় যীশুর আগমদনর অদপক্ষ্া র্রলে, আমাদদরদর্ লর্েু “লনষু্ঠর সদতযর” সমু্মিীন হদত হদর্েঃ যলদ 

এই দালয়দত্বর শর্ষ এর্ং যীশুর আগমন শর্ানভাদর্ সম্পর্শ যুি হয়, তাহদি তাাঁ র পুনরাগমদনর এিনও শদরী আদে। 

অদনর্ দর্শানুপাত শিদর্, শসই “র্দমশর শর্ষ” আমাদদর শিদর্ ধ্ীদর ধ্ীদর দূরর্তী হদে! 

 

আমরা লর্ভাদর্ “এই মহান দালয়দত্বর শর্ষ” পলরমাপ র্লর? দটি সম্ভার্না ঈশ্বদরর র্ার্য শিদর্ পলরিলক্ষ্ত হয়েঃ এর্টি 

সুসমাচার প্রচাদরর পলরমার্ এর্ং এর্টি লর্ষয ততরীর পলরমার্। 

 

লর্ষয ততরীর পলরমাপ লহসাদর্, আমরা লর্দর্চনা র্রদত পালর জগদতর র্ত সংিযর্ মানুষ খ্রীলিয়ান লহসাদর্ দালর্ র্দর, 

এর্ং র্ত সংিযর্ মানুষদর্ “সলেয় লর্শ্বাসী” লহসাদর্ লর্দর্চনা র্রা শযদত পাদর। 

 

দা শসন্টার অফ  দা স্ট্ালড অফ  শলার্াি লেসটিয়ালনটি (লস এস লজ লস) সমস্ত খ্রীলিয়ানদদর এর্দত্র গর্না র্দর। তারা 

আমাদদরদর্ র্দি ১৯০০ সাদি, এই পৃলির্ীর জনসংিযার প্রায় ৩৩% খ্রীলিয়ান লেি; ২০০০ সাদিও, পৃলির্ীর জনসংিযার 

প্রায় ৩৩% খ্রীলিয়ান লেি। যলদ শর্ান নাটর্ীয় পলরর্তশ ন না আদস তাহদি, ২০৫০ সাদিও খ্রীলিয়ানদদর পলরসংিযান হদর্ 

৩৩%! মণ্ডিী জনসংিযা রৃ্লির সম অনুপাদত রৃ্লিপ্রাপ্ত হয় তিন, যিন সুসমাচারদর্ “সমস্ত জালতদর্ সাক্ষ্ী র্ানাদনার 

উদদ্দদর্ র্হন র্রা হয় না”। 

 

“সলেয় লর্শ্বাসী” র্ত সংিযর্? এই পলরমাপ অতযন্ত র্ঠিন, শযদহতু আমরা র্িনই শর্ান মানুদষর “হৃদদয়র অর্িা” 

পলরমাপ র্রদত পালর না। লর্ন্তু পযাট্রির্ জনদস্ট্ান দা লিউচার অফ  দা শলার্াি চাদচশ   এর্টি পলরসংিযান প্রদান র্দরদেন 
শযিাদন লতলন র্দিদেন ২০১০ সাদি “সুসমাচার প্রচারর্ারী লর্শ্বাসীদদর সংিযা” হি এই পৃলির্ীর শমাট জনসংিযার প্রায় 

৬.৯%। আই এম লর্ পলরসংিযান লদদয়দেন শয আজদর্র সমদয় সুসমাচার প্রচার-র্ারী লর্শ্বাসীদদর সংিযা মাত্র ৩%। লর্েু 

 
63 লমর্ন ফ্রন্টীয়াদসশর ২০১৮ সাদির জানুয়ারী-দিব্রুয়ারী মাদসর প্রর্ার্না শিদর্ এই প্রর্িটি সংর্লিত র্রা হদয়দে। 
64 জালস্ট্ন িং ২৫ র্ের ধ্দর লর্শ্বর্যাপী পলরচযশযার্াদজর গদর্ষনার র্াদজ লিপ্ত আদেন, এর্ং র্তশ মাদন শলার্াি লরসাচশ  অযান্ড শর্য়ন্ড-এর লডদরক্টর পদদ লনযুি আদেন, 

শযিাদন লতলন শলার্াি লডলস্ট্র্র্ সাদভশ  এর্ং মুভদমন্ট ইদন্ডক্স-এর সম্পাদনার র্াজ র্দরন। 



লর্েু শক্ষ্দত্র সুসমাচার প্রচার-র্ারী লর্শ্বাসীদদর সংিযা অনযানয খ্রীিীয়ানদদর শিদর্ দ্রুত রৃ্লি পাদে, লর্ন্তু ইহা এই 

জগদতর জনসংিযার এর্টি কু্ষ্দ্র অংর্ মাত্র। 

 

যলদও যীশুর আজ্ঞা পূর্শ র্রা শর্র্িমাত্র লর্শ্বাসীদদর সংিযা রৃ্লি নয়। তাাঁ র সুসমাচার “দ াষনা র্রা” এর্টি পৃির্ লর্ষয়। 

লর্েু মানুষ আদেন যারা সুসমাচার ের্র্ র্দরন এর্ং ইহা গ্রহর্ র্দরন। লতন ধ্রদনর শ াষনা র্রার পলরমার্ র্যাপর্ভাদর্ 

র্যর্হৃত হয়েঃ সুসমাচার পায়লন এমন শিার্দদর র্াদে, শয সমস্ত িাদন সুসমাচার শপৌোয়লন শসই িাদন এর্ং যারা 

সুসমাচাদরর র্াদযশ এিনও যুি হয়লন তাদদর র্াদে (এই লতনটি লর্ষদয়র উপদর লমর্ন ফ্রন্টায়াসশ –এর জানুয়ারী / 
শিব্রুয়ারী ২০০৭ –এ গভীরভাদর্ আদিার্পাত র্রা হদয়দে )। 

 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত হি এর্টি উদদযাগ শযিাদন শসই সমস্ত মানুষদদর পলরমার্ যারা এিনও সুসমাচাদরর প্রলত প্রদর্র্গময 

নয়েঃ যারা র্াস্তর্ানুগভাদর্, সুসমাচার ের্ন র্রার সুদযাগ পাদর্ না এর্ং তাদদর জীর্নর্াদি সুসমাচাদরর প্রলত সাড়া লদদত 

অক্ষ্ম িার্দর্। লস. এস. লজ. লস এর্টি পলরসংিযান লদদয়দেন শয ১৯০০ সাদির মদধ্য এই পৃলির্ীর প্রায় ৫০% মানুষ 

সুসমাচার প্রাপ্ত হয়লন এর্ং ২৮% মানুষ আজদর্র সমদয় এিনও সুসমাচার পায়লন। ইহাই হি সুসংর্াদেঃ যারা সুসমাচাদরর 
প্রলত এিনও প্রদর্র্গময নয়  তাদদর পলরসংিযান র্যাপর্ভাদর্ হ্রাস শপদয়দে। যলদও, িারাপ ির্র হিেঃ ১৯০০ সাদি, 
সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুদষর সংিযা লেি ৮৮ শর্াটি। আজদর্ জনসংিযা রৃ্লির িদি, শসই সংিযা রৃ্লি শপদয় হদয়দে ২১০ 

শর্াটি। 

 

যিন সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুদষর সংিযা প্রায় অদধ্শর্ হ্রাস শপদয়দে, শসই সমদয়ই সুসমাচাদরর প্রলত প্রদর্র্গমযতা শনই 

এমন মানুদষর সংিযা লদ্বগুর্ পলরমাদর্ রৃ্লি শপদয়দে । অর্লর্ি র্াজও রৃ্লি শপদয়দে আয়তনগত ভাদর্। 

 

সুসমাচার যাদদর র্াদে শপৌাঁোয়লন এমন শিার্দদর পলরসংিযান এর্টু লভন্নেঃ শসই সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীর সংিযা 

র্তটা যাদদর র্াদে িানীয় র্া স্বদদর্ী শর্ান মন্ডিী শনই যারা তাদদরদর্ শর্ানরর্ম র্লহরাগত লমর্নারীদদর সাহাযয 

োড়াই সুসমাচাদরর আদিাদত লনদয় আসদত সক্ষ্ম হয়। শযাশুয়া প্রদজক্ট এই ধ্রদনর প্রায় ৭০০০ শগাষ্ঠীর নাম 

তালির্াভূি র্দরদে যাদদর সংিযা প্রায় ৩৫০ শর্াটি যা আমাদদর পৃলির্ীর শমাট জনসংিযার প্রায় ৪২ র্তাংর্। 

 

পলরদর্দষ, এমন লর্েু মানুদষর সংিযা যারা মণ্ডিী িাপদনর দদির র্াযশর্ালরতার অভাদর্ সুসমাচার প্রচাদরর র্াদজ লনযুি 

হয়লন। আজদর্, এমন ১৫১০ টি শগাষ্ঠী আদেেঃ  আই এম লর্-র পলরসংিযান অনুযায়ী ১৯৯৯ সাদির পর শিদর্ এই 

পলরসংিযাদনর পতন হদে। এই সংিযার পতন এর্টি উত্তম লচি, লর্ন্তু ইহার অিশ হি, র্াজ এিনও শর্ষ হয়লন, 

শর্র্িমাত্র নতুন ভাদর্ শুরু হদয়দে মাত্র! এর্টি দী শর্ািীন িিািি িাভ র্রার শিদর্ অদনর্ সহজতর র্াজ হি মণ্ডিী 

িাপনর্ারী দদির সাদি এর্টি নতুন লর্শ্বাসীদদর দিদর্ যুি র্দর শদওয়া। 

 

“লনষু্ঠর সতয” হি শয, উপদরাি শযদর্ান দদির শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয, আমাদদর র্তশ মাদন লর্দযমান শর্ান 

প্রদচিাই শর্ানলদন র্াযশর্ারী হদর্ না। আমরা এর জনয শর্র্লর্েু গুরুত্বপূর্শ র্ারর্ িুাঁদজ পাই। 

 

প্রিমত, আমাদদর মদধ্য শর্লর্রভাগ মানুদষর প্রদচিা শযিাদন মন্ডিী ইলতমদধ্যই আদে শসিাদন পলরিলক্ষ্ত হয়, লর্ন্তু 

শযিাদন মণ্ডিী শনই শসিাদন এই প্রদচিার অভার্ শদিদত পাওয়া যায়। খ্রীদির র্ারদর্ শদওয়া অদিশর এর্টি রৃ্হৎ অংর্ 

আমাদদর লনদজদদর উপদর র্যয় র্রা হয় এর্ং লমর্দনর জনয আগত অদিশর এর্টি রৃ্হৎ অংর্ খ্রীিীয়ান এিার্াদতই র্যয় 

র্রা হয়। র্লহরাগত লভন্ন সংসৃ্কলতর লমর্নারীদদর মদধ্য মাত্র ৩% লমর্নারী অ-লর্শ্বাসী অধু্যলষত অঞ্চদি র্াযশরত। 



 

লদ্বতীয়ত, শর্লর্রভাগ খ্রীলিয়ানরা অ-খ্রীলিয়ান জগদতর সদঙ্গ শর্ানভাদর্ই সম্পর্শ যুি শনইেঃ সমগ্র লর্দশ্ব, ৮১% অনয 

ধ্মশার্িম্বী মানুদষরা শর্ান খ্রীি লর্শ্বাসীদর্ র্যলিগতভাদর্ জাদন না। 

 

তৃতীয়ত, মণ্ডিীগুলি লর্লভন্ন িাদন রৃ্হৎ আর্াদর পলরর্ত হদে যাদদর িুর্ ধ্ীর গলতদত রৃ্লি হদে। শযিাদন এই পৃলির্ীর 

জনসংিযা অতযন্ত দ্রুত রৃ্লি পাদে। 

 

চতুিশত, অদনর্ মন্ডিী আদে যারা লনদজদদর লর্শ্বাসীদদর লর্ষযত্ব, খ্রীদির প্রলত র্াধ্যতা এর্ং তাাঁ দর্ সমূ্পর্শ হৃদয় লদদয় 

অনুসরর্ র্রার লর্ষদয় পযশাপ্ত গুরুত্ব প্রদান র্দর না। লনম্ন মাদনর অঙ্গীর্ার িুর্ কু্ষ্দ্র িসি লনদয় আদস এর্ং মন্ডিী হ্রাস 

পার্ার এর্ং ক্ষ্লতগ্রস্ত হর্ার সম্ভার্না শর্লর্ িাদর্। 

 

পঞ্চমত, আমরা শর্ৌর্িগত ভাদর্ লর্শ্বর্যাপী মণ্ডিীর র্াস্তলর্র্তাদর্ র্রায়ত্ত র্রদত পালরলন। আমরা অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র 

আমাদদর উৎস র্যর্হার র্দর দূরর্তী দিদর্ সাহাযয র্লর শযন শসই সংসৃ্কলতর র্াদে শপৌোদনা যায় লর্ন্তু আমরা লনদজদদর 

লনর্টর্তী দিগুলিদর্ সাহাযয র্লর না শযন আমাদদর লনর্টর্তী িানগুলি সুসমাচার প্রাপ্ত হয়। 

 

আমাদদর মহান আজ্ঞা পূরর্ র্রার র্যাকুি ইো িার্দিও, আমরা যতক্ষ্ন না পযশন্ত আমাদদর “দরদস শদৌড়াদনার” 

শর্ৌর্ি পলরর্তশ ন না র্লর, আমরা শর্ানমদতই সঠির্ সমদয় এই র্াজ সমূ্পর্শ র্রদত সক্ষ্ম হর্ না। আমরা র্িনই এই 

েমর্ধ্শমান হালরদয় যাওয়া শিার্দদর সংিযার িাাঁ র্দর্ পূর্শ র্রদত পারর্ না। আমাদদরদর্ এই লনষু্ঠর সতয স্বীর্ার র্দর 

লনদত হদর্ শয লমর্ন এর্ং মন্ডিী িাপন র্ারী দিগুলি শয গতানুগলতর্ পিলতদত র্াযশরত, তার দ্বারা র্িনই আমাদদর 
িদক্ষ্য শপৌাঁোদত পারর্ না । 
আমাদদরদর্ এমন আদদািন শুরু র্রদত হদর্ শযিাদন নতুন লর্শ্বাসীদদর সংিযা শসই অঞ্চদির জনসংিযার রৃ্লির হার 

শিদর্ অলধ্র্ হদর্। আমাদদর এমন মন্ডিী প্রদয়াজন যারা  মণ্ডিী িাপন র্রদর্ এর্ং আদদািন নতুন আদদািদনর জে 

শদদর্ হালরদয় যাওয়া মানুষদদর মদধ্য। ইহা শর্ান স্বপ্ন র্া সাধ্ারন শর্ান মতর্াদ নয়। ঈশ্বর ইহা শর্ান শর্ান িাদন সম্ভর্ 

র্দরদেন। আমাদদর পৃলির্ীদত ৬০০ টি মণ্ডিী িাপদনর আদদািন (সর্শলনম্ন চারটি পৃির্ র্ািা আদে যাদদর ৪িশ প্রজে 

পযশন্ত মন্ডিী আদে) র্াজ র্রদে যা সমস্ত মহাদদদর্ র্যপ্ত আদে। আদরা ২৫০+ নতুন আদদািন শযিাদন ২য় এর্ং ৩য় 

প্রজদের মণ্ডিী জে হদে। 

 

আমাদদরদর্ ঈশ্বদরর র্াদজর প্রলত মদনাদযাগ র্রদত হদর্ এর্ং কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র শর্ৌর্ি প্রদয়াগ র্রদত হদর্ শযন উচ্চ িিািি 

িাভ র্রা যায়।   

 



 
  



িোইকিকির অন্তগথত আকেোিন 

শজ. শনোডগ্রোস 

 

আদদািন । লমর্দনর দলনয়ায়, এই র্ব্দটি িুর্ র্লির্ািী এর্টি প্রলতলেয়া সৃলি র্দরদে। এর্জন প্রর্িা র্িদত পাদরন 

ইহা মহান আজ্ঞার ভলর্ষযৎ অির্া ইহা লর্েু লনলিত মণ্ডিী িাপনর্ারীদদর র্াদে এর্টি আিো হদয় যাওয়া প্রাদয়ালগর্ 

সাধ্ারন এর্টি স্বপ্ন? সর্দচদয় গুরুত্ব পূর্শ প্রশ্ন হি, “এই আদদািনগুলি লর্ র্াইদর্ি-সম্মত”? 

 

িূদর্র লিলিত শপ্রলরতদদর র্াযশলর্র্রনীদত শয অসাধ্ারন সুসমাচার েলড়দয় শদর্ার  টনা লিলপর্ি আদে তা আমাদদর 

“আদদািদনর” অদিশর তর্লর্িযদর্ লনধ্শারন র্দর।শপ্রলরতদদর র্াযশার্লি পুস্তদর্ িূর্,সুসমাচার প্রচাদরর র্িা লিদিদেন, 

“লযরুর্াদিম, সমুদয় লযহুলদয়া এর্ং র্মলরয়া, এর্ং পৃলির্ীর প্রান্ত পযশন্ত”।65 পঞ্চার্ত্তমীর লদদন যাদদর হৃদয় লপতদরর 

প্রচার শুদন লেন্ন হি তারা র্ালপ্তে গ্রহর্ র্রি, এর্লদদনর মদধ্য ৩০০০ মানুষ লর্শ্বাসীর্দগশর সাদি শযাগদান র্রি 

(শপ্রলরত২:৪১)।লযরুর্াদিদমর মন্ডিী লদদনর পর লদন রৃ্লি শপদত িার্ি “…যিন প্রভু লদদনর পর লদন নতুন পলরত্রার্ 

প্রাপ্ত শিার্দদর মন্ডিীর সদঙ্গ যুি র্রদিন” (শপ্রলরত২:৪৭)।যিন লপতর এর্ং শযাহন “যীশুর মৃতুয শিদর্ পুনরুলত্থত 

হর্ার  টনা শ াষনা র্দরলেি,” “অদনদর্ই শসই র্ার্য শুদন লর্শ্বাস র্রি, এর্ং শসই িদন পুরুষদদর সংিযা লেি প্রায়পাাঁ চ 

হাজার” (শপ্রলরত৪: ২, ৪)। লর্েু সময় পদর িূর্ পুনরায় স্মরর্ র্রাদিন শয উত্তর উত্তর আদরা শিার্ প্রভুদর্ লর্শ্বাস 

র্রদত শুরু র্দরলেি, এর্ংঅগলর্ত পুরুষ এর্ং েীদিার্ লর্শ্বাসী হদয় প্রভুদত সংযুি হদত িাগি (শপ্রলরত৫:১৪)।ইহার 
পদর, “ঈশ্বদরর র্ার্য র্যালপয়া শগি, এর্ং লযরুর্াদিদম লর্ষযদদর সংিযা অলতর্য় রৃ্লি পাইদত িালগি” (শপ্রলরত৬:৭)। 

 

লযরুর্াদিদমর র্াইদরও সুসমাচার প্রচার শুরু হদয় যায় – লর্ষযদদর সংিযা রৃ্লি হদত িাদর্ এর্ং র্হুগুদর্ রৃ্লি শপদত 

িাদর্েঃ “তিন লযহূলদয়া, গািীি ও র্মলরয়ার সর্শত্র মন্ডিী র্ালন্তদভাগ র্লরদত ও গ্রলিত হইদত িালগি, এর্ং প্রভুর ভদয়ও 

পলর্ত্র আত্মার আশ্বাদস চলিদত চলিদত র্হু সংিযর্ হইয়া উঠিি” (শপ্রলরত৯:৩১)। লস্ট্দিদনর উপদর অতযাচাদরর র্ারদর্ 

যিন তারা আলন্তয়লিয়াদত উপলিত হয় শসিাদন তারা গ্রীর্দদর সদঙ্গ র্িা র্িদত িাগি, “আর প্রভুর হস্ত তাাঁ হাদদর 

সহর্তী লেি, এর্ং র্হু সংিযর্ শিার্ লর্শ্বাস র্লরয়া প্রভুর প্রলত লিলরি” (শপ্রলরত১১:২১)।এর্ং লযহূলদয়াদত, “ঈশ্বদরর 

র্ার্য রৃ্লি পাইদতও র্যাপ্ত হইদত িালর্ি” (শপ্রলরত ১২:২৪)। 

 

যিন পলর্ত্র আত্মা এর্ং আলন্তয়লিয়ার মন্ডিী শপৌি এর্ং র্ানশার্াসদর্ “শসর্ার্াজ” র্রার জনয পৃির্ র্রদিন, তারা 

আলন্তয়লিয়াদত লপলসদীয়দত প্রচার র্রদিন, এর্ং পরজাতীয়রা আনদদর সদঙ্গ শসই র্ার্য ের্ন র্রদিন এর্ং লর্শ্বাস 

র্রদিন, “প্রভুর র্ার্য শসই শদদর্র সর্শত্র র্যালপয়া শগি” (শপ্রলরত১৩:৪৯)।পদর শপৌি লদ্বতীয়র্ার সীিাদসর সদঙ্গ, দর্ীদত 

এর্ং িুোয় মণ্ডিী গুলিদত পলরদর্শন র্রদত শগদিন, “এইরুদপ মণ্ডিী সমূহ লর্শ্বাদস দৃঢ়ীরৃ্ত হইদত িালগি, এর্ং লদন 

লদন সংিযায় রৃ্লি শপদত িার্ি” (শপ্রলরত ১৬:৫)। ইলিষীয়দত শপৌদির শসর্ার্াদজর সমদয়, লতলন প্রতযহ সমাজগৃদহ 

প্রদর্র্ র্দর সাহসপূর্শর্ প্রচার র্রদত িার্দিন, “তাহাদত এলর্য়া-লনর্াসী লযহুদী ও গ্রীর্ সর্দিই প্রভুর র্ার্য শুলনদত 

পাইি” (শপ্রলরত ১৯:১০)।যিন ইলিষীয়দত ঈশ্বদরর র্ার্য রৃ্লি শপদত িার্ি, “এইরূদপ সদাপ্রভুর র্ার্য সপরােদম 

 
65সমস্ত র্াইদর্দির অংর্ উইলিইয়াম শর্রী সংস্করন শিদর্ শনওয়া হদয়দে। 



প্রভুর র্ার্য রৃ্লি পাইদত ও প্রর্ি হইদত িালগি” (শপ্রলরত ১৯:২০)।পলরদর্দষ, শপৌদির লযরূর্াদিদম লিদর আসার পদর, 

শসিানর্ার প্রাচীদনরা শপৌিদর্ র্িদিন, “ভ্রাতা, তুলম শদলিদতে, লযহুদীদদর মদধ্য র্ত সহস্র শিার্ লর্শ্বাসী হইয়াদে, 

আর তাহারা সর্দি র্যর্িার পদক্ষ্ উদ দযাগী” (শপ্রলরত২১:২০)। 

 

শসই লমর্নারী যাত্রার শর্দষর লদদর্, লযরুর্াদিদম লর্শ্বাসর্দগশর সংিযা রৃ্লি পায় এর্ং প্রায় ১২০ জন লর্শ্বাদস এর্লত্রত হয় 

(শপ্রলরত১:১৫) এর্ং র্দয়র্ হাজার শিার্ ভূমধ্যসাগদরর উত্তর-পূর্শলদদর্ েলড়দয় পদড়। এই লর্শ্বাসীরা মন্ডিীদত এর্লত্রত 

হদতন এর্ং সংিযায় ও লর্শ্বাদস রৃ্লি শপদত িার্দিন (শপ্রলরত১৬:৫) এর্ং তারা লনদজরা শপৌদির মণ্ডিী িাপদনর র্াদযশয 

লমর্নারী লহসাদর্ শযাগ শদর্ার জনয উদ দযাগী হদিন (শপ্রলরত ১৩:১-৩; ১৬:১-৩; ২০:৪)।  এই সমস্ত লর্েু  দটলেি প্রায় 

২৫ র্েদরর মদধ্য।66 

 

ইহা হি এর্টি আদদািন। শপ্রলরতদদর পুস্তদর্ সুসমাচাদর আদদািদনর প্রারলম্ভর্ লর্ষয়টি লিলপর্ি আদে, এর্ং লিলিত 

আদে লর্দষযরা এর্ং মন্ডিী ইহা শিদর্ লর্ভাদর্ র্াযশর্রী হদয়দে। আমরা এই আদদািন সম্পর্শ দর্ লর্ র্িদত পালর? 

এর্ং ইহা আজদর্ আমাদদর জনয লর্ অিশ প্রর্ার্ র্দর? 

প্রিমত, ইহা আরম্ভ র্রা হদয়লেি (দপ্রলরত ২:১-৪), সমু্মদি চািনা র্রা হদয়লেি (দপ্রলরত ২:৪৭; ৪:৮; ২৯-৩১; ৭:৫৫), 

ইহার তর্ধ্তা লেি (দপ্রলরত ৫:৩২; ৮:১৪-১৬; ১০: ৪৪-৪৬), লনদদশ লর্ত হদয়লেি (দপ্রলরত ৮:২৯; ১৩:২; ১৫:২৮; ১৬: ৬-

৭; ২০:২২), এর্ং দী শিায়ী হদয়লেি (দপ্রলরত ৯:৩১; ১৩:৫২; ২০:২৮) ঈশ্বদরর পলর্ত্র আত্মা দ্বারা। শপৌি লনদজর লতনটি 

লমর্নারী যাত্রায় ঈশ্বদরর র্াযশর্ালরতার লর্ষদয় শিিার সমদয় র্দিদেন “পরজাতীয়দদর লর্শ্বাদস আনয়ন র্রার জনয প্রভু 

আমার দ্বারা যা লর্েু সম্ভর্ র্দরদেন তাহা র্যাতীদরদর্ আর শর্ান লর্েুই র্িার মতন শনই...সমস্ত লর্েুই সম্ভর্ হদয়দে 

ঈশ্বদরর পলর্ত্র আত্মার পরােদমর দ্বারা (দরামীয় ১৫:১৯)”। 

 

লদ্বতীয়, ইহার পি লেি যীশু খ্রীদির সুসমাচার প্রচার র্রা এর্ং পাপী মানুদষর সাদি ঈশ্বদরর সম্পদর্শ  িাপন র্রা (দপ্রলরত 

২:১৪-৩৬; ৩:১১-২৬; ৪:৫-১২; ৭:১-৫৩; ৮:৫-৮; ২৬-৩৯; ১০:৩৪-৪৩; ১৩:৫; ১৩:১৬-৪২; ১৪:১; ১৪:৬-৭; ১৬:১৩, 

৩২; ১৭:২-৩, ১০-১১, ১৭; ১৮:৪; ১৯:৮-১০)। সুসমাচারদর্ এর্টি সহজাত র্লির দ্বারা র্হন র্রা হইদয়দে যা মানুদষর 

জীর্দন পলরত্রর্ লনদয় আদস (দরামীয় ১:১৬), ইহা েমাগত রৃ্লি শপদত িাদর্ এর্ং আিযশভাদর্ প্রভার্র্ািী হদয় ওদঠ 

(দপ্রলরত ১৯:২০) এর্ং নতুন নতুন অঞ্চদি এই আদদািনদর্ পলরচালিত র্দর। 

 

তৃতীয়, ইহা নতুন নতুন িাদন নতুন মণ্ডিীর জে শদয় (দপ্রলরত ১৪:২১, ২২; ১৬:১, ৪০; ১৭:৪, ১২, ৩৪; ১৮:৮-১১; ২০:১, 

১৭) এর্টি গুরুত্বপূনশ শভৌগলির্ আঞ্চলির্ সীমার মদধ্য, যারা লর্লভন্ন উপাদয় ঈশ্বদরর র্াদজ শযাগ লদদয়লেদিন র্ারর্ 

তারা ঈশ্বদরর “লর্শ্বাদসর প্রলত র্াধ্য লেদিন” (দরামীয় ১৫:১৯)। 

 

শপ্রলরত পুস্তদর্র এই লচদত্রর উপদর লভলত্ত র্দর, আমরা আদদািন র্ব্দটির এর্টি র্াইদর্ি লভলত্তর্ সংজ্ঞা লদইেঃ পলর্ত্র 

আত্মার র্লিদত এর্টি প্রার্র্ন্ত প্রগলত পূর্শ এর্টি সুসমাচার যা িানীয় শিার্দদর দ্বারা লচলিত এর্ং নতুন লর্শ্বাসী শদর 

জনয সুপ্রতযক্ষ্, যা লর্শ্বাসদর্ পলরর্তশ ন র্দর, লর্ষযদদর, মন্ডিী এর্ং শনতাদদর সংিযা রৃ্লি র্দর। 
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আমরা শয লচত্র িুাঁদজ শপদয়লে তাহা এর্টি প্রদশ্নর উদয় র্দরেঃ “ইহা এিন, এিাদন শর্ন সম্ভর্ নয়”? এমন লর্ শর্ান 

র্াইদর্ি-লভলত্তর্ র্ারর্ আদে যা প্রমান র্দর শয এই আদদািদনর উপাদান গুলি র্তশ মান সমদয় আর র্াযশর্ারী হদর্না 

অির্া শপ্রলরতদদর সমদয়র আদদিাদনর নযায় আর শর্ান আদদািন আজদর্র লদদন শুরু হদত পাদরনা? আমাদদর র্াদে 

এর্ই আত্মা এর্ং এর্ই র্ার্য আদে। আমাদদর র্াদে শপ্রলরতদদর সমদয়র আদদািদনর প্রমার্ আদে এর্ং আমরা এই 

প্রলতজ্ঞাদর্ দালর্ র্রদত পালরেঃ “র্ারর্ পূর্শর্াদি যাহা লর্েু লিলিত হইয়ালেি, শসই সর্ি আমাদদর লর্ক্ষ্ার লনলমদত্ত 

লিলিত হইয়ালেি, শযন র্ােমূির্ তধ্যশয ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রতযার্া প্রাপ্ত হই” (শরামীয় ১৫:৪)। 

 

শপ্রলরতদদর পুস্তদর্ উলেলিত শসই আদদািন শর্ আজদর্র লদদন র্াস্তর্ালয়ত র্রার সাহস লর্ আমাদদর আদে? শযিাদন 

আমরা ইলতমদধ্যই সমগ্র পৃলির্ীদত র্দয়র্র্ত আদদািন শদিদত পাই। 

 

শজ. শস্নাডগ্রাস (Snodgrass@pobox.com) লর্গত ১২ র্ের ধ্দর এর্জন মণ্ডিী িাপনর্ারী এর্ং মন্ডিী িাপদনর 

প্রলর্ক্ষ্র্ লহসাদর্ দলক্ষ্র্ এলর্য়াদত শসর্া র্দরদেন। লতলন এর্ং তাাঁ র েী লহদু এর্ং মুসলিমদদর মদধ্য মণ্ডিী িাপদনর 

র্াদজ সহদযালগতা র্দরদেন এর্ং প্রলর্ক্ষ্ন লদদয়দেন।লতলন ঈশ্বর তদত্ত্বর উপদর ডক্টর উপালধ্ অজশ ন র্দরদেন। 
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শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ী পুস্তদর্র রূ্রুদতই িূর্, যীশু লর্ প্রচার র্রদতন এর্ং লর্ক্ষ্া লদদতন শসই লর্ষদয় উদেি 

র্দরদেন, এরপদর লতলন লিদিদেন লর্ভাদর্ যীশুর লর্ষযরা পলর্ত্র আত্মা দ্বারা র্লিপূর্শ হদয়লেদিন। 

 

প্রারলম্ভর্ মন্ডিীর লর্ষদয় িূদর্র লিলিত র্ালহনীদত গলতপূর্শ সুসমাচাদরর র্াদর্যর লর্ষদয় র্র্শনা র্রা হদয়দে যা রৃ্লি পায়, 

লর্সৃ্তত হদয় পদড় এর্ং যার িদি নতুন লর্ষযদদর সংিযা এর্ং নতুন মন্ডিীর সংিযা র্হুগুদন রৃ্লি শপদত শুরু র্দর। আমরা 

শপ্রলরত পুস্তদর্র অলন্তদম শপৌাঁোই লর্ন্তু সুসমাচার প্রচাদরর র্ালহনী সমাপ্ত হয়লন। শপৌিদর্ লর্চারাধ্ীন অর্িায় গৃহর্দী 

র্রা হয়; এর্ইসমদয় ঈশ্বদরর অপ্রলতদরাধ্য র্ার্য সমস্ত জগদত েলড়দয় পড়দত শুরু র্দর। িূদর্র ধ্ারনা স্পি লেিেঃ এই 

র্ালহনী অনর্রত চিদত িাদর্ শসই সমস্ত পাঠর্দদর মাধ্যদম যাদদর র্াদে র্ার্য, পলর্ত্র আত্মা এর্ং নতুন লর্ষয ও নতুন 

মন্ডিী িাপদনর লনদদশ র্ লেি। 

 

মন্ডিী িাপদনর সমগ্র ইলতহাস জুদড় এই এর্ই পিলত িক্ষ্য র্রা যায়েঃ ঈশ্বদরর র্ার্য সাধ্ারন মানুষদদর মাধ্যদম লর্সৃ্তত 

হদত িাদর্, লর্ষয এর্ং মন্ডিীর সংিযা েমাগত রৃ্লি শপদত িাদর্। শরামান সাম্রাদজযর যিন পতন হলেি, ঈশ্বর পযাট্রির্ 

নাদম এর্জন যুর্র্দর্ আহ্বান র্রলেদিন। লতলন শরামান লেটির্ সাম্রাদজয র্াস র্রদতন লর্ন্তু তাদর্ অপহরর্ র্দর 

আয়ারিযাদন্ডর দসুযদদর র্াদে েীতদাস লহসাদর্ লর্েী র্দর শদওয়া হয়। লনেঃসঙ্গ ও শর্পদরায়া হদয় লতলন ঈশ্বদরর র্াদে 

েদন র্রদত শুরু র্দরন শয ঈশ্বর তাদর্ উিার র্দরন। লতলন পরর্তীর্াদি শর্িট লমর্নারী আদদািন আরম্ভ র্দরন 

যার র্ারদর্ সুসমাচার প্রচার শুরু হয় এর্ং র্দয়র্ র্তাব্দীর মদধ্য আয়ারিযাদন্ড ৭০০টি এর্ং ইউদরাদপ লর্লভন্ন অঞ্চদি 

নতুন নতুন মন্ডিী িালপত হদত িাদর্। 

 

সংস্কার আদদািদনর ২০০ র্ের পদরও, পৃলির্ীর শর্ষ প্রান্ত পযশন্ত সুসমাচার প্রচার র্রার জনয শপ্রাদটস্ট্ান্টদদর মদধ্য 

শর্ান পলরর্েনা র্া শর্ৌর্ি লেি না। যতক্ষ্ন না ঈশ্বর এর্জন এর্জন দয়ািু অস্ট্র্ীর্াসীদর্ র্যর্হার র্দরন শয এর্দি 

গুরুত্বহীন ধ্মীয় র্রনািীদদর জীর্ন পলরর্তশ ন র্দরন। ১৭৭২ সাদি র্াউন্ট লনদর্ািাস লজন দজনডিশ  ধ্দমশর নাদম লনযশালতত 

র্যলিদদর জনয লনদজর সম্পলত্ত/র্াসিান িুদি শদন। তার খ্রীদির নযায় শনতৃদত্বর দ্বারা এর্ং পলর্ত্র আত্মার র্লিদত, শসই 

মানুষগুলির দ্বারা প্রিম শপ্রাদটস্ট্ান্ট লমর্নারী আদদািন শুরু হয়, যাদদর র্িা হত শমারার্ীয়। 

 

লিওনাদশ  শদার্ার এর্ং শডলভড লনচমযান-দর্ প্রিম শমারার্ীয়দদর মদধ্য লমর্নারী লহসাদর্ শপ্ররর্ র্রা হয়। তারাই ওদয়স্ট্ 

ইলন্ডজ-এর েীতদাসদদর মদধ্য প্রিম খ্রীলিয়ান আদদািদনর প্রলতষ্ঠাতা। অনযানয শর্ান খ্রীলিয়ান লমর্নারীদদর আগমদনর 

পুদর্শ, পরর্তী প্রায় ৫০ র্ের ধ্দর শমারার্ীয়রা এর্র্ভাদর্ র্াজ র্রদত িাদর্। এই সমদয়র মদধ্য তারা প্রায় ১৩০০০ 

শিার্দর্ র্ালপ্তে শদয় এর্ং শসন্ট শিামাস ও শসন্ট শোইক্স দ্বীদপ, জামাইর্া, অযালন্টগুয়া, র্ার্শাদডাস এর্ং শসন্ট লর্ট স 

অঞ্চদি র্হু সংিযর্ মন্ডিী িাপন র্দরন। 

 

পরর্তী ২০ র্েদরর মদধ্য শমারার্ীয় লমর্নারীরা সুদমরু প্রদদর্, দলক্ষ্র্ আলফ্রর্া, উত্তর আদমলরর্ার িানীয় 

আদমলরর্ার্াসীদদর মদধ্য, সুলরনাদম, লসংহদি, চীদন, ভারদত এর্ং পারসয সাম্রাদজযর মদধ্য েলড়দয় পদড়। পরর্তী ১৫০ 
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র্েদরর মদধ্য, প্রায় ২০০০ শমারার্ীয়রা শস্বোদসর্র্ লহসাদর্ লর্লভন্ন শদদর্ শসর্া র্রদত শুরু র্দর। তারা প্রতযন্ত গ্রাদম, 

র্লঞ্চত িাদন, লর্লভন্ন প্রলতকূিতার মদধ্য র্াজ র্রদত িাদর্। এই সমদয় নতুন ভাদর্ খ্রীিধ্মশ পলরর্যপ্ত হদত িাদর্েঃ এর্টি 

সমূ্পর্শ খ্রীিীয় সম্প্রদায় – পলরর্ার এর্ং অলর্র্ালহত শিাদর্রাও – সমস্ত জগদত সুসমাচার প্রচাদরর র্াদজ শস্বোয় 

লনদয়ালজত হয়। 

 

১৭৭৬ সাদি যিন আদমলরর্ার মুলিযুি শুরু হয়, অলধ্র্াংর্ ইংদরজ শমদিালডি ঈশ্বদরর দাদসরা লনদজদদর গৃদহদত 

লিদর আদস। তারা শসিাদন শেদড় আদস ৬০০ নতুন লর্শ্বাসী এর্ং যুর্র্ ইংদরজ লমর্নারী যার নাম ফ্রালিস অযাসর্ালর, 

লযলন জন ওদয়সলি-র এর্জন লর্ক্ষ্র্ লেদিন। 

 

অযাসর্ালর র্াদরা র্ের র্য়স পূর্শ হর্ার পূদর্শই র্ামাদরর র্াজ শর্িার জনয লর্দযািয় পলরতযাগ র্দরলেদিন। লতলন ওদয়সলি-

র উদাহরর্, পিলত এর্ং লর্ক্ষ্া দ্বারা এমনভাদর্ উদ্দীপ্ত হদয়লেদিন যা তাদর্ নতুন এর্টি িাদন লমর্নারী র্াদজর জনয 

প্রস্তুত র্দরলেি এর্ং লতলন লনদজর নীলতগুলি লনদয় লির লেদিন। 

 

শমদিালডজম লেি এর্টি আদদািন। তারা লর্শ্বাস র্রত শয সুসমাচার হি এর্টি প্রার্র্ন্ত র্লি যা সমস্ত জগতদর্ পলরত্রান 

প্রদান র্রদত পাদর।  তারা লর্শ্বাস র্রত শয ঈশ্বর র্লিপূর্শভাদর্ এর্ং র্যলিগতভাদর্ প্রদতযর্ লর্দষযর জীর্দন উপলিত 

আদেন, শর্র্িমাত্র যাজর্দদর মদধ্য নয়, লর্ন্তু সমস্ত আলফ্রর্া-আদমলরর্ার েী- পুরুষ, সর্দির মদধ্য। তারা ইহাও লর্শ্বাস 

র্রত শয হালরদয় যাওয়া মানুষদদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রা এর্ং সমস্ত জালতর মদধ্য মন্ডিী িাপন র্রা তাদদর 

সর্শপ্রিম এর্ং প্রধ্ান দালয়ত্ব। 

 

জন ওদয়সলি এর্ং ইংদরজ শমদিালডি অগ্রর্ী র্াদজর িদি আদমলরর্ার শমদিালডিদদর অতযন্ত সুলর্ধ্া হদয়লেি। 

আদমলরর্ার সমাদজর প্রিাগত অস্বাভালর্র্তা শিদর্ মুি হদয়, অযাসর্ালর শমদিালডি আদদািনদর্ লনদজদদর গৃদহদত 

আদরা লর্সৃ্ততভাদর্ আলর্ষ্কার র্দর, শযিাদন তারা সমস্ত জগদতর সুদযাগ এর্ং স্বাধ্ীনতা শভাগ র্দর। 

 

যিন যুর্র্ পলরোজর্ প্রচারর্দদর মাধ্যদম এই আদদািন লর্সৃ্তত হদত শুরু র্দর, শমদিালডসম  সংদযাজনর্ীি ভাদর্ 

এর্টি সুষ্ঠ পলরর্াঠাদমা পূর্শ সমাদজর মদধ্য রৃ্লি শপদত িাদর্। শমদিালডসম  লর্লভন্ন আদিাচনা সভা, প্রীলতদভাজ, 

তত্রমালসর্ সভা এর্ং লর্লভন্ন লর্লর্দরর মাধ্যদম এদর্ অপদরর সাদি শযাগাদযাগ র্জায় রাদি। ১৮১১ সাি পযশন্ত প্রদতযর্ 

র্েদর প্রায় ৪০০-৫০০ টি লর্লর্দরর আদয়াজন র্রা হত, শযিাদন প্রায় ১০ িদক্ষ্রও শর্র্ী মানুষ শযাগ লদত। 

 

যিন অযাসর্ালর ১৮১৬ সাদি মারা যিন তিন শমদিালডিদদর সংিযা লেি প্রায় ২০০,০০০। ১৮৫০ সাদির মদধ্য প্রায় ১ 

িক্ষ্ মানুষ শযাগ শদয়, যাদদর পলরচািনা র্রদতন ৪০০০ ভ্রমনর্ারী প্রচারর্ এর্ং ৮০০০ িানীয় প্রচারর্। এদদর মদধ্য 

সর্দচদয় অলধ্র্ লর্সৃ্তত সংিা লেি আলমলরর্া যুিরাদের সরর্ার। 

 

এইরূপ পলরর্াদমর পদর শমদিালডসম  লনদজদদর উৎসাহ পলরতযাগ র্দর এর্ং লনদজদদর অতীত অলজশ ত র্দমশর িি 

উপদভাগ র্রদত শুরু র্দর। উইলিয়াম শসইদমার লেদিন এর্জন পলর্ত্রতার প্রচারর্ লযলন মলরয়া হদয় ঈশ্বদরর র্লিদর্ 

উপিলি র্রার ইোয় অনুপ্রালর্ত লেদিন। লতলন লেদিন এর্জন প্রািন েীতদাদসর পুত্র, এর্জন দ্বার-রক্ষ্র্ এর্ং তার 

এর্টি শচাি অি লেি। ঈশ্বর এই প্রলতর্ির্তাপূর্শ এর্জন মানুষদর্ লনর্শাচন র্দরন, এর্টি আদদািনদর্ আরম্ভ র্রার 

জনয, যা ১৯০৬ সাদি আজুয়া স্ট্র্ীদটর এর্টি অর্যর্হালরত ভর্দন শুরু হয়। 

 



শসইিাদন সারা লদন এর্ং রাত ধ্দর অতযন্ত আদর্গপ্রর্ন আদিাচনা সভাগুলি অনুলষ্ঠত হদত িাদর্। এই সভাগুলির শর্ান 

শর্ন্দ্রীয় সংদযাজন লেিনা , শসইদমার িুর্ র্ম সমদয় শসিাদন প্রচার র্রদতন। লতলন শিার্দদর লর্লিদয়লেদিন শযন তারা 

লনদজদদর পলর্ত্র র্রার জনয, পলর্ত্র আত্মার পূর্শতা িাভ র্রার জনয এর্ং স্বগীয় সুিতা িাভ র্রার জনয ঈশ্বদরর র্াদজ 

েদন র্রদত শর্দি। 

 

লমর্নারীরা িুর্ দ্রুত আজুয়া স্ট্র্ীট শিদর্ শুরু র্দর সমস্ত জগদত েলড়দয় পড়দত িাদর্। মাত্র দই র্েদরর মদধ্য তারা 

এলর্য়া, দলক্ষ্ন আদমলরর্া, মধ্য পূদর্শ এর্ং আলফ্রর্ার লর্লভন্ন অংদর্ শপলন্টর্স্ট্াি লচন্তাধ্ারাদর্ শপৌাঁদে শদয়। 

 

তারা দলরদ্র, অপ্রলর্লক্ষ্ত এর্ং অপ্রস্তুত লেি। অদনদর্ই লমর্ন শক্ষ্দত্র মৃতুয র্রন র্দর। তাদদর র্লিদান পুরষৃ্কত হদয়লেি; 

শপলন্টর্স্ট্-এর ধ্ারনা/আধ্যালত্মর্ র্লির আদদািনগুলি সমস্ত জগদত সর্দচদয় দ্রুত েলড়দয় পড়দত শুরু র্দর এর্ং সর্শত্র 

খ্রীিীয়ানদদর সংিযা রৃ্লি শপদত িাদর্। 

 

র্তশ মান রৃ্লির হার অনুযায়ী, ২০২৫ সাদির মদধ্য শপলন্টর্স্ট্-এর লচন্তাধ্ারা প্রায় এর্ িক্ষ্ শর্াটি মানুদষর মদধ্য েলড়দয় 

পড়দর্, যাদদর মদধ্য অলধ্র্াংর্ মানুষই এলর্য়া, আলফ্রর্া এর্ং িালতন আদমলরর্ার র্ালসদা। এই আদদািন সর্দিদর্ 

দ্রুত হাদর রৃ্লিপ্রাপ্ত হওয়া আদদািন – যা লভন্ন ধ্মীয়, সাংসৃ্কলতর্, অির্া রাজদ্বনলতর্ ভাদর্ েলড়দয় পড়দে, যা পূদর্শ 

র্িনও হয়লন। 

 

যীশু এর্টি লমর্নারী আদদািন শুরু র্দরলেদিন শযিাদন তাাঁ র লনদদশ র্ লেি সমস্ত জগদত সুসমাচার লনদয় শপৌাঁোদনা এর্ং 

সর্শত্র লর্ষয এর্ং মন্ডিীর সংিযা দ্রুত রৃ্লি র্রা। ইলতহাদস শপ্রলরতদদর পুস্তদর্ র্লর্শত আদদািদনর নযায় এই 

আদদািনগুলিও পলরপূর্শ হদে;  শসগুলির মদধ্য মাত্র র্দয়র্টির নাম আলম উদেি র্দরলে। যীশুর আদদািদনর শক্ষ্দত্র 

লতনটি প্রধ্ান উপাদান অপলরহাযশেঃ তাাঁ র প্রার্র্ন্ত র্ার্য, পলর্ত্র আত্মার র্লি এর্ং এমন লর্ষয প্রস্তুত র্রা যারা যীশুর আজ্ঞা 

পািন র্রার জনয সর্শদা প্রস্তুত। 

  



সাক্ষ্ী লহসাদর্ সাধ্ারর্ শিার্ লর্ষয ততলর র্রদে 
শসোডোনকে জনসন69, লভক্টর জন, আইিো টোকস এিং ভোরকত এে িৃিৎ উকদেোকগর শনতো দ্বোরো লিলিত 

লস লপ এম-এর ওপর শিিা তাাঁ র আগতপ্রায় এর্টি পুস্তদর্র পানু্ডলিলপদত, শসাডানদর্ জনসন লসদয়রা লিয়দন এর্টি 

উদদযাদগর র্িা র্দিদেনেঃ 

আলম র্িদত চাই ঈশ্বর লর্ভাদর্ অসংিয সাধ্ারন মানুষদর্ লনদজর র্াদজ র্যর্হার র্রদেন। উদাহরর্স্বরুপ, 

আমাদদর অদনর্ অি মন্ডিী-িাপনর্ারী আদেন। আমরা তাদদর লর্ষয ততলর র্লর এর্ং লর্ক্ষ্া লদই। আমরা 

তাদদর লর্েুজনদর্ অিদদর সু্কদি পাঠাই শেইি শর্িার জনয, শযন তাাঁ রা র্াইদর্ি পড়দত পাদরন। যলদও তারা 

পুদরাপুলর অি, শসই সমস্ত ভদ্রদিার্ ও ভদ্রমলহিারা অদনর্গুলি মন্ডিী িাপন র্দরদেন এর্ং অদনর্ শিার্দর্ 

লর্ষয ততলর র্দরদেন। এমনলর্ ঈশ্বর তাাঁ দদর র্যর্হার র্দরদেন, শয শিাদর্রা অি নন, তাদদরও লর্ষয ততলর 

র্রদত। তাাঁ রা লডসর্ভালর শগাষ্ঠী পলরচািনা র্দরন, যাদদর মদধ্য লর্েু সদসযরা স্বাভালর্র্ দৃলিপ্রাপ্ত। 

আমরা আদরা শদদিলে, যারা র্িনও সু্কদি যান লন, শসই অলর্লক্ষ্ত শিার্দদর ঈশ্বর র্যর্হার র্দরন। যলদ আপলন 

শিদিন “র্” অক্ষ্রটি, তারা অদনদর্ এটাও জাদনন না শয এটি এর্টি অক্ষ্র “র্”। লর্ন্তু র্েদরর পর র্ের, 

লর্ষযদত্বর প্রলেয়ার জনয, তাাঁ রা ধ্মশর্াদের অংর্ উদেি র্রদত পাদরন। তাাঁ রা ধ্মশর্াদের র্যািযা র্রদত পাদরন, 

এর্ং লর্লক্ষ্ত শিার্দদর ও লর্ষয লহসাদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত পাদরন, এর্ং লর্লক্ষ্ত শিার্দদরও লর্ষয লহসাদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ 

লদদত পাদরন, যলদও তাাঁ রা লনদজরা র্িনও সু্কদি যানলন। 

উদাহরর্স্বরুপ, আমার মা অলর্লক্ষ্ত। লর্ন্তু লতলন শয শিার্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয়দেন, তাাঁ রা এিন উচ্চ লর্লক্ষ্ত 

পাির্ এর্ন মণ্ডিী-িাপর্। আলম শয সমস্ত েীদিার্দদর জালন তাদদর মদধ্য লতলনই সর্দচদয় শর্লর্ মুসলিম 

েীদিার্দদর প্রভুদত এদনদেন। লতলন র্িদনা সু্কদি যানলন, লর্ন্তু লতলন দাাঁ লড়দয় উদঠ ধ্মশর্াদের অংর্ র্িদত 

পারদর্ন। লতলন র্িদত পাদরন, “িুিুন শযাহন ৪:৭-৮ পদ” এর্ং যতক্ষ্র্ আপলন শসই অংর্টি িুাঁদজ র্ার র্রদত 

পারদর্ন, তার আদগই লতলন ধ্মশর্াদের শসই অংদর্র র্যািযা শুরু র্দর শদদর্ন। 

ঈশ্বদরর “সাধ্ারর্ শিার্দদর” র্যর্হার র্রার সাক্ষ্য, শনতাদদর দ্বারা প্রলতধ্বলনত হদে লর্দশ্বর অনযানয অংদর্। লভক্টর জন, 

তাাঁ র “শভাজপুরী শের্থ্রুস ”70 র্ইটিদত লিদিদেনেঃ 

শভাজপুরীদদর মদধ্য, ঈশ্বর এিন গমনাগমন র্রদেন প্রদতযর্টি জাদতর মদধ্য, এমনলর্ লনচু জাদতর শিাদর্রা 

উঁচু জাদতর শিার্দদর র্াদে শপৌাঁদে যাদেন। লর্লভন্ন জাদতর শিদর্ আসা লর্শ্বাসীরা হয়ত, এদর্ অদনযর সাদি 

সামালজর্ ভাদর্ িুর্ এর্টা লমর্দত পাদর না, লর্ন্তু তাাঁ দদর উপাসনা সভাগুলি এর্সাদি হয় এর্ং তারা এর্দত্র 

প্রািশনা র্দরন। আমাদদর মদধ্য এর্জন লনচু জাদতর ভদ্রমলহিা আদেন, লযলন গ্রাদমর লনচু জাদতর সম্প্রদাদয়র 

উপাসনা পলরচািনা র্দরন, তারপর লগদয় গ্রাদমর উঁচুজাদতর সম্প্রদাদয়র উপাসনাও পলরচািনা র্দরন। যলদও 

লতলন লনচু জাত শিদর্ এদসদেন এর্ং এর্জন মলহিা (যা তাদর্ র্দরদে শযদর্ান গ্রাদমর এর্জন অসাধ্ারর্ 

শনতা), উঁচু জাত এর্ং লনচু জাত উভয় শক্ষ্দত্রই ঈশ্বর তাাঁ দর্ র্াযশর্রীভাদর্ র্যর্হার র্দরদেন। 

ভারদত আদরর্টি রৃ্হৎ উদদযাদগর শনতা এর্িাদন লমলিত হদেনেঃ 

 
69 শসাডানদর্ জনসন, লসদয়রা লিয়দন লনউ হারদভস্ট্ লমলনস্ট্র্ীস (এন এইচ এম)-এর এর্জন শনতা। ঈশ্বদরর র্রুর্ায় এর্ং লডসাইপি শমলর্ং মুভদমন্টস-এর প্রলত 

দায়র্িতা শহতু, এন এইচ এম র্ত র্ত সাদামাটা মন্ডিীগুলি িালপত হদত শদদিদে, ৭০ টিরও শর্র্ী সু্কি চািু হদয়দে, এর্ং অদনর্ প্রদর্র্ দ্বাদরর পলরচযশযার র্াজগুলি 

লসদয়রা লিয়দন আরম্ভ হদয়দে লর্গত ১৫ র্েদর। এর মদধ্য অন্তগশত মুসিমান জনদগাষ্ঠীর মদধ্য ১৫টি মন্ডিী। তাাঁ রা এোড়াও দী শ-দময়ালদ র্মীদদর পাঠিদয়দেন আলফ্রর্ার 

১৪টি শদদর্, সদহি ও মা দরর্-এর আটটি শদর্ সহ। শসাডানদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয়দেন, প্রািশনা ও লর্ষয ততরীর উদদযাগগুলির অনু টন র্দরদেন আলফ্রর্া, এলর্য়া, ইউদরাপ 

এর্ন আদমলরর্াদত। লতলন লসদয়রা লিয়দনর ইভানদজলির্যাি অযাদসালসদয়র্ন-এর শপ্রলসদডন্ট এর্ন লনউ শজনাদরর্দনর আলফ্রর্ান ডাইদরক্টর লহসাদর্ র্াজ র্দরদেন। 

র্তশ মাদন লতলন লনউ শজনাদরর্দনর শপ্রয়ার অযান্ড পাইওলনয়ার লমলনস্ট্র্ীস-এর ডাইদরক্টর।  
70 প্রর্ালর্ত হদয়দে WIG Take Resources, Monument, CO, 2019 – এর দ্বারা। 



যলদ আপনাদর্ র্িা হয় শয শর্র্িমাত্র োহ্মনরাই োহ্মনদদর র্াদে শপৌাঁোদত পারদর্ন, তাহদি আপনাদর্ ভুি পদি 

চািনা র্রা হদে। যলদ আপনাদর্ র্িা হয় শয লর্লক্ষ্তরাই লর্লক্ষ্তদদর র্াদে শপৌাঁোদত পারদর্ন, আপনাদর্ ভুি পদি 

চািনা র্রা হদে। ঈশ্বর এদদর শিদর্ নগর্যদদর র্যর্হার র্দরন। 

পূর্শ আলফ্রর্ার উদদযাগগুলি শিদর্, আইিা টাদস ঈশ্বদরর র্দমশ রত িার্ার এই গেগুলি71 ভাগ র্দর লনদয়দেনেঃ 

এর্জন মদযপ লর্দষয পলরর্ত হদয়দেন 

জারদসা এর্টি শগাষ্ঠীর শনতা, যা ৬৩টি মন্ডিী িাপন র্দরলেি ২ র্েদরর মদধ্য, পূর্শ আলফ্রর্ার অলত অে র্াের্ার্য প্রাপ্ত 

জনদগাষ্ঠীর মদধ্য। চার মাস আদগ জারদসা শসই শগাষ্ঠীর নতুন খ্রীিানুসারীদদর র্ালপ্তে লদলেদিন। লজদো, লযলন খ্রীিানুসারী 

লেদিন না, দূর শিদর্ িক্ষ্য র্রলেদিন, যিন জারদসা র্ালপ্তে শদর্ার র্াজ পলরচািনা র্রলেদিন। 

এর্ হাদত লর্য়ার লনদয়, লজদো র্াযশযর্িাপগুলি িক্ষ্য র্রদিন এর্ং র্ালপ্তদের প্রারলম্ভর্ লেয়াগুলি লনদয় মজা র্রদত 

িাগদিন। র্ালপ্তদের র্াজ শুরু র্রর্ার আদগ জারদসা যীশুর র্ালপ্তদের গেটি পড়দিন এর্ং শসই লর্ষদয় র্িদত িাগদিন। 

এিন প্রচাদরর জায়গা শিদর্ ের্নদযাগয দূরদত্ব, লজদো যা শুদনলেদিন, শসই র্াদর্যর মদধ্য ডুদর্ শগদিন। গদের শর্দষ 

লতলন রু্ঝদিন, তাাঁ র যীশুদর্ অনুসরর্ র্রা প্রদয়াজন। শসই মুহুদত্তশ  লতলন ঠির্ র্রদিন মদ িাওয়া র্ি র্রদর্ন, এর্ং অদধ্শর্ 

িাওয়া লর্য়াদরর শর্াতিটি েুাঁ দড় শিদি লদদিন। 

লতলন সিযাদর্িায় তাড়াতালড় র্াড়ী লিরদিন। তাাঁ র েী আিযশয হদয় শগদিন তাদর্ র্ান্ত এর্ং িালি হাদত শদদি, র্ারর্ 

সাধ্ারর্ত লতলন র্দয়র্টি শর্াতি সদঙ্গ র্দর আনদতন মদযপান র্রার জনয। তাাঁ র েী তাাঁ দর্ এর্টি লর্য়াদরর শর্াতি লদদত 

চাইদিন, যা লতলন লদদনর শর্িায় লর্দন লনদয় শগলেদিন তাাঁ র জনয। লজদো তাদর্ চমদর্ লদদয় র্িদিন লতলন শযন শদার্াদন 

শর্াতিটি লিলরদয় লদদয় পয়সা শিরৎ লনদয় আদসন। 

লজদো পড়দত র্া লিিদত জানদতন না, লর্ন্তু লনদজর েীদর্ র্িদিন র্াড়ীদত রািা র্াইদর্ি লনদয় আসদত এর্ং তাাঁ র জনয 

যীশুর গেটি পড়দত, যা জারদসা র্ালপ্তদের অনুষ্ঠাদনর সমদয় পদড়লেদিন। তাাঁ র েী র্াইদর্িটি সাদি র্দর এদিন এর্ং 

যিন লতলন গেটি পড়া শর্ষ র্রদিন, লজদো তাাঁ দর্ র্িদিন যা লতলন জারদসার র্াদে শুদনলেদিন। 

শসই সিযাদর্িায় লজদো এর্ং তাাঁ র েী যীশুদর্ অনুসরর্ র্রার লসিান্ত লনদিন। পদরর লদন লজদো জারদসার সাদি 

শযাগাদযাগ র্রদিন, লযলন তাাঁ দর্ শদিাদিন লর্ভাদর্ পালরর্ালরর্ লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড র্রদত হয়। পদরর লদন শিদর্, 

লজদো এর্ং তাাঁ র েী, তাাঁ দদর সন্তানদদর লনদয় এর্সাদি প্রদতযর্ সিযায় লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড র্রা শুরু র্দর লদদিন। 

দই সপ্তাহ পদর, লজদো, তাাঁ র েী এর্ং লর্েু প্রলতদর্র্ী, যারা তাাঁ দদর লডসর্ভালর র্াইদর্ি শগাষ্ঠীদত শযাগ লদদয়লেদিন, 

র্ালপ্তে গ্রহর্ র্রদিন। লজদো এর্ং তাাঁ র েী এই যাত্রা এলগদয় লনদয় চিদিন আদরা আটটি লডসর্ভালর শগাষ্ঠী চািু র্রার 

মাধ্যদম। লজদো তাাঁ র সাক্ষ্য শর্ষ র্রদিন এই র্দি শয যলদ র্তশ মান ধ্ারা চিদত িাদর্, সমগ্র শজিার সুসমাচাদরর মাধ্যদম 

রূপান্তর সম্ভর্ হদর্। 

এর্জন নতুন লনয়দমর রাহার্ 

আমাদদর মন্ডিীিাপর্, ওয়ালরও, ২ র্ের আদগ রাহার্ নাদম এর্ যুর্তীর সাদি শদিা র্দরলেদিন। এই 

ভদ্রমলহিা অতযন্ত সুদরী লেদিন, এর্ং ওয়ালরও যিন প্রিম তাাঁ র সাদি শদিা র্দরলেদিন, র্াইদর্দি তাাঁ র 

সমনাদমর এর্ শযৌন র্মী লেদিন। 

ওয়ালরও তাাঁ দর্ র্িদত িাগদিন র্াইদর্ি শিদর্ রাহার্-এর গে এর্ং তার লর্ষদয় ইেীয় ১১ অধ্যাদয় শযমন র্িা 

আদে শসটাও। লতলন তাাঁ দর্ র্িদিন রাহদর্র জীর্ন লর্ভাদর্ এর্জন শযৌনর্মীর জীর্ন শিদর্ লর্শ্বাসী মলহিার 

জীর্দন পলরর্ত হদয়লেি এর্ং লর্ভাদর্ লতলন প্রদর্র্ র্দরলেদিন যীশুর র্ংর্ রৃ্ত্তাদন্তর ধ্ারায়। 

রাহার্ শর্ানলদন লনদজর জনয র্াইদর্ি পদড়ন লন। লর্ন্তু লতলন জানদতন শয র্াইদর্ি এর্টি মলহিার লর্ষদয় শিিা 

আদে যাদর্ রাহার্ নাদম ডার্া হত এর্ং লতলন এর্জন শযৌনর্মী লেদিন। যারা তার নাম জানত এমন অদনর্ 

শিাদর্র র্াদে লতলন শজদনলেদিন। 

 
71 লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস-এর নদভম্বর – লডদসম্বর ২০১৭ সংিযায় ডােঃ আইিা টাদস দ্বারা লিলিত – “লডসাইপি শমলর্ং মুভদমন্টস ইন ইস্ট্-আলফ্রর্া” শিদর্ উিৃত। 



লর্ন্তু যিন লতলন ওয়ালরওর র্াে শিদর্ রাহাদর্র সম্বদি পুদরা গেটা শুনদিন, লতলন প্রভালর্ত হদিন এর্ং 

ওয়ালরওদর্ লজজ্ঞাসা র্রদিন, লতলন র্াইদর্দির রাহাদর্র মত হদত পাদরন লর্ না।  ওয়ালরও র্িদিন “হযাাঁ ” এর্ং 

তার জনয প্রািশনা উৎসগশ র্রদিন। শসই প্রলেয়ার পলরর্াদম লতলন অপদদর্তার দাসত্বর্িন শিদর্ মুি হদিন। 

তারপর তাাঁ র জীর্ন নাটর্ীয়ভাদর্ পলরর্লতশ ত হি। 

লতলন পলরর্ত হদিন এর্জন অতযন্ত র্লিষ্ঠ খ্রীিানুসারী এর্ং এর্জন লর্ষয প্রস্তুতর্ালরর্ী। লতলন এর্জন 

খ্রীিানুসারীদর্ লর্দয় র্রদিন এর্ং শসই দম্পলত পলরর্ত হদিন প্রলতশ্রুলতর্ি লর্ষয প্রস্তুতর্ারদর্। গত র্ের ধ্দর 

তাাঁ রা তাাঁ দদর সম্প্রদাদয় ৬টি নতুন মন্ডিী প্রলতষ্ঠা র্দরদেন। 

ভারদত এর্টি রৃ্হৎ উদদযাদগর শনতা, সাধ্ারর্ শিাদর্র মাধ্যদম ঈশ্বদরর র্াদজর এই সাক্ষ্যগুলি র্যি র্দরদেন।72 

আমাদদর শদদর্র এর্টি এিার্ার প্রধ্ান শনতা, আর্ীর, ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ লিদি পাঠাদেন শয লডসর্ভালর স্ট্ালডর 

পি এর্টি দূদশ ান্ত অে শিাদর্দদর লর্শ্বাস তাড়াতালড় র্ালড়দয় শতািার জনয। এটি লর্দর্ষত সতয, অলর্লক্ষ্ত 

শিার্দদর শক্ষ্দত্র, র্ারর্ প্রদতযর্ শিার্ লস্পর্াদর সহদজই গে শুনদত পাদরন এর্ং প্রশ্নগুলির আদিাচনা 

র্রদত পাদরন। 

আর্ীদরর73 অদনর্ প্রজদের লর্দষযরা আদেন, যারা পুনরুৎপাদন র্দরদেন তাাঁ র পলরচযশযা র্াজ শিদর্। পঞ্চম 

প্রজদের শনতাদদর এর্জন, র্ানা, ১৯ র্ের র্য়দসর। শস ইলতমদধ্যই লডসর্ভালর শগাষ্ঠীগুলি চািু র্দর লদদয়দে 

লতনটি গ্রাদম। এর্লদন শসই যুর্র্টি লজ. গ্রাদম লগদয়লেি এর্ং শদদি আিযশয হদয় লগদয়লেি শয শসিানর্ার 

এর্টি পলরর্ার র্দিলেি তারা যীশুর অনুসরর্র্ারী হদয়দে! র্ানা শসই পলরর্াদরর সাতজন সদদসযর সাদি শদিা 

র্দরলেদিন, ৪৭ র্ের র্য়সী মা, রালজ সহ। র্িার্াতশ ার সময় রালজ র্দিলেদিন “হযাাঁ ”, আমরা যীশুর লর্ষয় জালন, 

লর্ন্তু আমাদদর শর্ান ধ্ারনা শনই, আমরা লর্ভাদর্ লর্শ্বাদস রৃ্লি পার্, শর্ননা পািদর্রা এিাদন আদসন না। 

এই পলরর্াদরর জনয র্ানা িুর্ র্রুর্ালর্ি হি; তার সাক্ষ্যও শসরর্ম লেি। যিন শস প্রিদম খ্রীদি আনুগতয প্রর্ার্ 

র্দরলেি, তাাঁ র নতুন লর্শ্বাসদর্ পি শদিাদনার লর্ক্ষ্া শদওয়ার জনয শসিাদন শর্ান পাির্ লেি না। পািদর্রা 

তাাঁ দদর গ্রাদম মাদঝ মদধ্য আসদতন, শযমন শর্উ এই পলরর্াদর এদসলেদিন, লর্ন্তু পািদর্রা শুধু্মাত্র আসদতন 

অেক্ষ্র্ উপদদর্ শদওয়ার জনয দান সংগ্রদহর জনয এর্ং তারপর লিদর যাওয়ার জনয। তাাঁ রা লনদজদদর র্িনও 

প্রলতশ্রুলতর্ি র্রদতন না লনয়লমত পলরদর্শদনর জনয র্া শযদর্ান ধ্রদনর লর্ষয ততলর র্রর্ার জনয। তাাঁ দদর 

শুধু্মাত্র প্রচার র্রদত শর্িাদনা হদয়লেি, শসটাই হদে, শযটা তারা র্দরলেি। 

রালজর র্াজ শিদর্ শর্ানার পর, র্ানা তাদর্ র্িদিন, “আলন্ট, আলম আপনাদর্ সলতয সলতয র্িলে, আমার গেটা 

আপনারই মত। লর্ন্তু এর্লদন, দী শলদন ধ্দর আমার লর্শ্বাদস এর্ার্ী িার্ার পর, এর্টি দদির সাদি আলম শদিা 

র্রিাম, তারা আমাদর্ র্িি শয আলম যিন খ্রীদি আনুগতয প্রর্ার্ র্দরলেিাম, শস সমদয়ই আমাদর্ পুদরা 

গেটা র্িদি ভাদিা হত। আমরা শুধু্মাত্র যীশুদর্ অনুসরর্ র্রর্ না এর্ং তাাঁ র লর্ষয হর্ না, লর্ন্তু আমাদদর 

আদদর্ও শদওয়া হদয়দে জালতগদর্র র্াদে শযদত এর্ং তাদদর লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত”। 

রালজ র্িদিন, আমাদদর এর্টি র্াইদর্ি শনই এর্ং আমরা জালন না লর্ভাদর্ পড়দত হয়। র্ানা র্িি, “হযাাঁ , 

আলম রু্দঝলে। আমার গ্রাদম অদনর্ শিার্ আদে যারা পড়দত পাদর না, লর্ন্তু এই দিটি আমাদর্ এর্টি স্পীর্ার 

লদদয়লেি, যাদত র্াইদর্দির গেগুলি লেি। আপনারা যলদ এই স্পীর্ারটি শর্াদনন, আপনারা ঈশ্বদরর র্ার্য শুনদত 

ও লর্িদত পারদর্ন, এর্ং যিন আপনারা স্পীর্াদর প্রশ্নগুলি আদিাচনা র্রদর্ন, সতযগুলি আপনাদদর হৃদয় ও 

জীর্ন গভীরভাদর্ প্রদর্র্ র্রদর্।” 

রালজ র্িদিন লতলন এইরর্ম এর্টি স্পীর্ার শপদত পাদরন লর্? দলদন পদর শস শসই গ্রাদম লিদর শগি এর্ং 

পলরর্ারটিদর্ এর্টি স্পীর্ার লদি। শস র্িি, গেগুলি শর্ানর্ার পদর এটি িুর্ই গুরুত্বপূর্শ পাাঁ চটি প্রশ্নদর্ লনদয় 

 
72 লমর্ন ফ্রন্টীয়াদসশর শম-জুন ২০১৯ সংিযার “লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড অযাডভালিং গডস  লর্ংডম” শিদর্ উিৃত হদয়দে। 
73 লনরাপত্তার র্ারদর্ চলরত্র লচদত্রর এই অধ্যাদয় সমস্ত র্যলিগত নামগুলি পলরর্তশ ন র্দর শদওয়া হদয়দে। 



আদিাচনা র্রা74 । তাহদি আপনারা লর্শ্বাদস শর্দড় উঠদত পারদর্ন, দূর শিদর্ র্াদরা আসর্ার এর্ং 

আপনাদদর লর্ক্ষ্া শদওয়ার ওপর লনভশ র না র্দর। 

রালজর পলরর্ার অদপক্ষ্া র্রলেি এর্ র্ের ধ্দর, পািদর্র লিদর আসর্ার ও তাদদর লর্ক্ষ্া শদর্ার জনয, লর্ন্তু 

শর্উই আদসলন। তারপর এই ১৯ র্েদরর যুর্র্টি এর্লদন এি এর্ং এই অেগুলি তাদদর লদি, লর্শ্বাদস রৃ্লি 

পাওয়ার জনয যা তাদদর প্রদয়াজন লেি। এই ধ্রদনর পিগুলিদত পলর্ত্র আত্মা র্াজ র্দরদেন এর্ং এই 

উদদযাগগুলি শর্দড় উদঠদে। র্ানা এর্জন পাির্ নয়ম তার শর্ান র্াইদর্ি প্রলর্ক্ষ্র্ও শনই। শস শর্ান র্ড় 

মন্ডিীর সদসযও না। শস শুধু্মাত্র গ্রাদমর এর্জন সাধ্ারর্ শিার্। এর্ং শযদহতু শস লনদজই লর্ির্ার ও লর্শ্বাদস 

শর্দড় ওঠার জনয এই পিলত অনুসরর্ র্দরলেি, শস অদনযর সাদি এটি ভাগ র্দর লনদত শপদরলেি। আমরা 

ঈশ্বদরর শগৌরর্ র্লর শয অলত সাধ্ারন শিাদর্রা ও র্াজ র্দরদে, রাজর্ীয় শপৌরলহদতযর ঈশ্বদরর শসর্া র্দর 

এর্ং অনযদদর তাাঁ র পলরত্রার্ এদন শদয়। 

লর্ হত, উপদদর্দর্ যলদ আমাদদর লনদদশ দর্র পন্থা লহসাদর্ লনভশ র না র্দর, আমরা র্াইদর্ি আদিাচনার ওপর 

শজার লদতামেঃ প্রদতযদর্ই এর্টি শোট শগাষ্ঠীদত এর্টি অংদর্র উপদর পরস্পর আদিাচনা র্রতাম এর্ন যা 

লর্িতাম তা শমদন চিতাম। ভারদত হাজার হাজার শোট মন্ডিীগুলি আজদর্র লদদন ঠির্ তাই র্রদে। হাি 

আমদির এর্টি সাক্ষ্য রদয়দে লর্ভাদর্ এই পি যীশুর অনুসরর্র্ারীদদর তাদদর লর্শ্বাদস শর্দড় উঠদত সহায়র্ 

হদয়দে। 

এর্জন ভদ্রমলহিা, নাম লদয়া, “দর্ গ্রাদম” র্াস র্দর, যা র্হর শিদর্ দূদর। শসিানর্ার র্ালসদারা যাতায়াত 

র্রদত পাদরন না র্া প্রায়ই তাদদর গ্রাম শেদড় আসদত পাদরন না, র্ারর্ এটি িুর্ দগশম। এই লর্লেন্নতা সলতয 

িুর্ লর্েত র্রত। তারা ভার্ত লর্ভার্ তারা আদরা ঈশ্বদরর লর্ষদয় জানদর্। এর্দা, এর্জন শিার্দর্ যীশুর র্িা 

র্িদত তারা শুনি, শয লতলন মহান এর্ং আিযশয র্াজ র্রদত পাদরন। লর্ন্তু তাদদর শসই লর্লেন্নতায় তারা 

ভার্ত শয তারা তাাঁ র লর্ষদয় আদদৌ আদরা শুনদত পাদর্ লর্। 

এর্লদন অদনর্ লর্ষয প্রস্তুতর্ারী শসই সাধ্ারর্ এিার্ায় মন্ডিীর এর্জন শনতার র্ালড়দত লমলিত হদয়লেদিন। 

শনতাটি লজজ্ঞাসা র্রলেদিন “দসই সর্ শিার্দদর র্যাপাদর আমরা লর্ র্রর্, যাদদর সাদি আমরা যীশুর লর্ষয় 

আমরা অে লর্েুও ভাগ র্দর লনদত শপদরলে, লর্ন্তু তাাঁ দদর আদরা জানা প্রদয়াজন? আমরা শসই সর্ শিার্দদর 

সাদি লর্ভাদর্ শযাগাদযাগ র্রদত পালর, যারা এত দূদর র্াস র্দর শয আমাদদর পদক্ষ্ শসিাদন শপৌোদনা র্ঠিন? 

এই প্রশ্নটি, শজলপ নাদম লর্ষযপ্রস্তুতর্ারর্দদর এর্জদনর হৃদয় স্পর্শ র্রি”। 

শস ভার্ি, “আমার এর্টা সাইদর্ি আদে। দূগশম গ্রামগুলিদত শয সর্ শিাদর্রা র্াস র্দর, আলম তাদদর সাদি 

শদিা র্রদত পালর।” এভাদর্ই শজলপ লদয়ার গ্রাদম এদসলেি। শস তার এর্ং তার পুদরা পলরর্াদরর সাদি শদিা 

র্দরলেি এর্ন তারা যীশুর লর্ষদয় র্দিলেি। শস তাদদর মলি ২৮ অধ্যায় সম্বদি র্দিলেি, আমরা, যারা তাাঁ র 

লর্ষয, তাাঁ দদর আদদর্ র্রা হদয়দে যাওয়ার জনয এর্ং অনযদদর লর্ষয র্রর্ার জনয। শস তাদর্ র্িি, লর্ভাদর্ 

শসই ও তাাঁ র পলরর্ার যীশুর আদদর্গুলি মানদত পাদর, এর্ং যিন তারা যীশুর লনদদশ র্গুলি তাদদর জীর্দন 

 
74 পাাঁ চটি প্রশ্ন, শযমন শরর্ডশ  র্রা আদে লড লর্ এস শস্ট্ালরর শসটগুলিদত, শসগুলি হিেঃ  

 ১) এই সমস্ত গেটিদত যা আপনারা শুনদিন, তার শর্ান এর্টি লর্ষয়ম যা আপলন সর্দিদর্ পেদ র্দরন? 

 ২) এই গেটি শিদর্ আপলন ঈশ্বদরর লর্ষদয়, যীশুর লর্ষদয় র্া পলর্ত্র আত্মার লর্ষদয় লর্ লর্িদিন? 

 ৩) এই গেটি শিদর্ শিার্দদর র্যাপাদর এর্ং লনদজর র্যাপাদর আপলন লর্ লর্িদিন? 

 ৪) এই গেটি আপলন লর্ভাদর্ লনদজর জীর্দন প্রদয়াগ র্রদত পাদরন পরর্তী র্দয়র্টি লদদন? শসিাদন লর্ শর্ান আদদর্ আদে শমদন চির্ার জনয, এর্টি  

উদাহরর্ অনুসরর্ র্রার জনয র্া এর্টি পাপ, এলড়দয় চিার জনয? 

 ৫) সতয শগাপন র্রর্ার জনয নয়। শর্উ আপনার সাদি  সতয প্রর্ার্ র্রি, আপলন জীর্দন িাভর্ান হদিন। সুতরাং, পদরর সপ্তাদহ আপলন র্াদে গেটি  

র্যি র্রদর্ন? 



প্রদয়াগ র্রদর্, তাদদর লর্শ্বাস রৃ্লি পাদর্। লদয়া এর্ং তার পুদরা পলরর্ার এত িুলর্ হদয়লেি শয শর্ান এর্জন 

“র্লহরাগত” এত পি শর্দয় তাদদর গ্রাদম এদসদে শদিা র্রদত এর্ং যীশুর লর্ষদয় র্িদত। 

শজলপ তাদদর এর্টি স্পীর্ার লদদয় র্িদিন, ভলগনী, র্ালড়দত এর্সদঙ্গ যীশুর আরাধ্না র্রর্ার এর্টি সহজ পি 

আদে। আলমও অলর্লক্ষ্ত। আলম রু্লিমান নই। আলম র্িনও প্রিাগত পািদর্র প্রলর্ক্ষ্দর্র র্াযশেদমর মাধ্যদম 

প্রলর্লক্ষ্ত হই লন। লর্ন্তু র্াইদর্দির অদনর্ গে সমৃি এই স্পীর্ারটি আদে। শজলপ লদয়াদর্ র্িি, শস এর্ং তার 

পলরর্ার লর্ভাদর্ স্পীর্ারটি র্যর্হার র্রদত পাদর, ঈশ্বদরর র্ার্য অধ্যয়ন র্রর্ার জনয। শস তার ওপর র্যাপারটা 

শেদড় লদি, এর্ং শসই গ্রাদম যীশুর উপাসনা প্রিমর্াদরর জনয শুরু হদয় শগি। 

এর্লদন এর্টি প্রলতদর্র্ী পলরর্ার লদয়াদদর র্াড়ীদত এি র্াইদর্ি স্ট্ালডদত শযাগ শদদর্ র্দি। যা শহার্, যিনই 

তারা ধ্মশর্াদের র্যািযা শুনদত শপি, প্রলতদর্র্ী পলরর্াদরর ১৯ র্ের র্য়সী শমদয়টি র্াাঁ দদত শুরু র্দর লদি। 

লপ্রয়ার মদধ্য এর্টি অপদদর্তা লেি, এর্ং প্রদতযদর্ই ভয় শপদয় শগি। 

লর্  টদর্ এিন? তাাঁ দদর মদধ্য শর্ান পাির্ লেি না। তাাঁ দদর লর্ র্রা উলচত লেি? লর্ র্রদর্ এিন অপদদর্তা? 

শর্উই জানত না। শসদহতু তারা সর্দিই গে শুনদত িাগি। গদের র্র্শনা চিার সমদয় শসই শমদয়টি আতশ নাদ 

র্রদত শুরু র্রি এর্ং শসিাদন উপলিত প্রদতযদর্ই নীরদর্ ঈশ্বরদর্ র্িলেি আিযশয র্াজ র্রার জনয। যিন 

গে শর্ষ হি, শর্ষ পযশযন্ত শর্উ এর্জন সাহস র্দর র্িি, “আসুন আমরা প্রািশনা র্লর”। শসইমত সর্দি 

লপ্রয়ার জনয প্রািশনা র্রি এর্ং শস অপদদর্তার হাত শিদর্ মুি হি। এর্ং এটাই সর্ নয়। শস অদনর্লদন ধ্দর 

অসুিও লেি, এর্ং লমটিং-এর সময়, ঈশ্বর শয তাদর্ শুধু্মাত্র অপদদর্তার হাত শিদর্ মুি র্রদিন তা নয়, 

তার অসুিতাও সালরদয় লদদিন। এই দটি আিযশয র্াজ শদদি, দদটা পলরর্ার লসিান্ত লনি শয তারা যীশুর 

অনুসরর্র্ারী হদত চায়। লপ্রয়ার পলরর্ার এিন লনদজদদর র্াড়ীদত র্াইদর্ি স্ট্ালডর শগাষ্ঠী শুরু র্দর লদি। 

শসই শিদর্ লদয়া ও লপ্রয়া ১৪টী লর্লভন্ন গ্রাদম লগদয়দে যীশুর র্ালহনী অনযদর্ শর্ানার্ার জনয। শসই ১৪টি গ্রাদম 

২৮টি লনয়লমত র্াইদর্ি স্ট্ালড হয়। এই শগাষ্ঠীগুলি এিনও আলত্মর্ভাদর্ পলরপক্ক হয়লন। তারা প্রভুদত এিনও 

লর্শু, লর্ন্তু মলহিাদদর লর্শ্বাস আদে শয অদনর্ লর্ষয ততলর র্রা যাদর্ শসই িানগুলিদত। শসই এিার্ার মূি 

মন্ডিীর শনতা, লযলন আদয়াজন র্দরলেদিন এর্টী সভার, যাদত শজলপ শযাগদান র্দরলেদিন, লনদজই 

শগাষ্ঠীগুলিদত পলরদর্শন র্দরলেদিন এর্ং তাাঁ দদর সাদি র্িা র্দিলেদিন খ্রীদিদত পলরপক্ক হর্ার র্যাপাদর। 

এটাই হদে ঈশ্বদরর র্ার্য এর্ং তাাঁ র আত্মার ক্ষ্মতা, শসিাদন র্াজ র্দরন, শযিাদন শর্ান লর্ক্ষ্ািয় র্া 

শর্তনদভাগী যাজর্ শনই। শর্র্ি সাদামাটা শিাদর্রা ঈশ্বদরর র্িা শুনদে এর্ং তা অভযাস র্রদে, “জ্ঞানী 

শিাদর্র” মত, যীশু র্যি র্দরদেন মলি ৭ অধ্যাদয়। যীশু র্দিলেদিন শয শর্উ তাাঁ র র্ার্য শর্াদন এর্ং পািন 

র্দর, শস এর্জন জ্ঞানী শিার্দদর তুিয শয পাষাদর্র উপদর তার র্াড়ী ততলর র্দরদে, শয লর্েুই তাদর্ নাড়াদত 

না পাদর, রৃ্লি না র্া এমনলর্ র্নযাও না। লর্ মূিযর্ান ও আিযশযজনর্, যারা পড়দতও পাদর না, শসই শিার্দদর 

র্াদে এই লর্ক্ষ্া পাওয়া। 

আমাদদর ঈশ্বর স্পি র্দর লদদেন শয লতলন সর্ধ্রদনর শিার্দদর র্যর্হার র্রদত পাদরন লর্ষযদদর প্রস্তুত র্রার 

জনয। লতলন মানুদষর দর্শিতার মদধ্য লদদয় তাাঁ র লর্স্ময়র্র ক্ষ্মতা প্রদর্শন র্দর িুর্ী হন। শযমন শপ্রলরত লপতর 

র্র্ীলিদয়র পলরজনদদর র্দিলেদিন, “আলম সতযই রু্লঝিাম, ঈশ্বর মুিাদপক্ষ্া র্দরন না” (দপ্রলরত ১০:৩৪)। 

ঈশ্বর সাধ্ারন শিার্দদর মাধ্যদম লর্স্ময়র্র র্াজ র্দর িুর্ী হন। যিন আমরা লর্দশ্বর চারপাদর্ এই সমস্ত 

“সাধ্ারর্” সাক্ষ্ীদদর সাক্ষ্যগুলি পলড়, তাাঁ র সাক্ষ্ী লহসাদর্ আমাদদর ভূলমর্ার র্যাপাদর লপতা আমাদদর লর্ র্িদত 

চান? 

  



আকেোিন নতুন আকেোিকনর জন্ম লদকে 

ঈশ্বর “আমাদদর যাচ্ঞা এর্ং র্েনার অতীত” র্াজ র্দরদেন, প্রারলম্ভর্ সমদয় “শপ্রলরতদদর সমদয়র” আদদািদনর মত 

প্রায় ৬০০ আদদািন আধু্লনর্ সমদয় শদিদত পাওয়া যায়। এই আদদািনগুলি প্রারদম্ভর সমদয়, আমরা প্রতযার্া 

র্দরলেিাম শয তারা লনদজদদর সমস্ত র্লি লদদয় লনদজদদর শিার্দদর মদধ্য এই আদদািন র্াযশর্রী র্রদর্। লর্ন্তু, আজ 

আমরা আিযশ হই ইহা শদদি শয এই আদদিাদনর মদধ্য লর্েু লর্েু আদদািন লনদজদদর জালতর র্াইদর লগদয় অনযদদর 

র্াদেও সুসমাচার প্রচার র্রদে। আপলন যিন এই আদদািদনর সংলক্ষ্প্ত চারটি র্র্শনা পড়দর্ন, আমাদদর সদঙ্গ আনলদত 

শহান এর্ং প্রািশনা র্রুন এর্ং শদিুন লর্ভাদর্ এর্টি আদদািন অনয আদরর্টি আদদািদনর জে শদয়। 

লেভোকি শভোজপুরী মণ্ডিী স্থোপকনর আকেোিন অনেোনে আকেোিকনর জন্ম লদকয়কে 

লভক্টর জন, তোৌঁ র আসন্ন িই শভোজপুরী শেেথ্রু, শর্কে উদৃ্ধত, 

এই িেকরর শ কযর লদকে উলয়গকটে শরকসোসথ শর্কে প্রেোল ত িকি 

 

লভক্টর জন (victorji@pobox.com), উত্তম ভারদতর এর্জন র্ালসদা, শভাজপুরী জালতর শিাদর্দদর মদধ্য সালর্শর্ 
উন্নয়ন সাধ্দনর আদদািন আরম্ভ র্রার পূদর্শ লতলন ১৫ র্ের পাির্ রূদপ ঈশ্বদরর শসর্া র্দরদেন। ১৯৯০ সাদির শুরু 
শিদর্ই লতলন এই লর্ষদয় এর্টি গুরুত্বপূর্শ  ভূলমর্া পািন র্দরলেদিন, যার িদি এর্টি রৃ্হৎ এর্ং েমর্ধ্শমান শভাজপুরী 
আদদািদনর সৃলি হয়। আদরা তদিযর জনয, Asian Partners International, Inc. 
 

ঈশ্বর শভাজপুরী ভাষী শিার্দদর মদধ্য আিযশজনর্ ভাদর্ র্াজ র্রদেন, শযিাদন মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর মাধ্যদম 

প্রায় ১ শর্াটি মানুষ যীশুর লর্ষয লহসাদর্ র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরদেন। এই অঞ্চদির লর্লভন্ন শনলতর্াচর্ ইলতহাস সদত্ত্বও ঈশ্বদরর 

শজযালত এিাদন উজ্জ্বি শিদর্ উজ্জ্বিতর হদয় প্রর্ালর্ত হদয়দে। শর্র্িমাত্র এিানর্ার ভূলম নয়, লর্ন্তু এই অঞ্চি লর্লভন্ন 

লদর্ শিদর্ উর্শর। অদনর্ মহান মহান ধ্মীয় শনতারা এই অঞ্চদি জেগ্রহর্ র্দরলেদিন। শগৌতম রু্ি এই িাদনই 

আির্প্রাপ্ত হদয়লেদিন এর্ং এিান শিদর্ই লতলন প্রিম প্রচার র্াযশ শুরু র্দরলেদিন। শযাগ র্যায়াম এর্ং তজনয ধ্মশও এই 

অঞ্চি শিদর্ই উৎপন্ন হদয়লেি। 

 

এই শভাজপুরী অধু্যলষত এিার্াটিদর্ সর্শদা অির্াদরর িান লহসাদর্ র্র্শনা শদওয়া হয় – শর্র্িমাত্র খ্রীিীয়ানদদর দ্বারা 

নয় লর্ন্তু অ-খ্রীিীয়ানরাও এই লর্ষদয় এর্মত লেি। শনাদর্ি লর্জয়ী লভ. এস. নাইপি, পূর্শ উত্তর প্রদদর্ যাত্র র্রার পর 

এর্টি পুস্তর্ রচনা র্দরলেদিন যার নাম এর্টি অির্াদরর িান, শযিাদন শসই অঞ্চদির উদ্দীপনা এর্ং তনলতর্ 

দনীলতগুলি লর্স্তালরত ভাদর্ র্র্শনা র্রা হদয়দে। 

 

অতীদত, এই অঞ্চি লেি সুসমাচাদরর জনয অতযন্ত প্রলতকূি, র্ারন সুসমাচারদর্ লর্দদর্ী লর্ষয় লহসাদর্ গর্য র্রা হত। 

এই িানদর্ র্িা হত “লমর্নারীদদর র্র্রিান”। লর্ন্তু যিন সুসমাচার শিদর্ তর্দদলর্র্তা অপসালরত র্রা হি তিন, 

শিাদর্রা শসই সুসমাচারদর্ গ্রহন র্রদত শুরু র্রি। 

 

লর্ন্তু ঈশ্বর শর্র্িমাত্র শভাজপুরী ভাষী শিার্দদর উিার র্রদত আগ্রহী নন। যিন ঈশ্বর আমাদদর র্যর্হার র্রদত শুরু 

র্রদিন শযন আমরা অনযানয ভাষা-ভাষীর শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার র্লর, লর্েু মানুষ লজজ্ঞাসা র্রদত শুরু র্দর, 

“আপনারা শর্ন শর্র্িমাত্র শভাজপুরী শিার্দদর উিার র্রার র্াদজ সীমার্ি িার্দেন না? র্ারর্ এিনও অদনর্ 

শভাজপুরী মানুষ সুসমাচার প্রাপ্ত হনলন! ১৫ শর্াটি মানুষ শর্ান কু্ষ্দ্র সংিযর্ মানুষ নয়! শর্ন আপনারা শর্র্িমাত্র এই 

িাদনই শসর্ার্াজ র্রদেন না যতক্ষ্র্ না পযশন্ত এই রৃ্হৎ র্াজ সমূ্পর্শ হয়?” 
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তাদদর প্রলত আমার প্রিম উত্তর লেি সুসমাচাদরর র্াদজর প্রািলমর্ প্ররৃ্লত। শপ্রলরতদদর র্াজ / সুসমাচাদরর প্রািলমর্ 

র্াজ হি সর্শদা শসই সমস্ত িান অদিষর্ র্রদত র্যস্ত িার্া শযিাদন সুসমাচাদরর র্ীজ র্পন র্রা হয়লনেঃ সুদযাগ শিাাঁ জা 

শসই সমস্ত িাদন খ্রীদির পলরচয় প্রদান র্রা শযিাদন এিনও মানুষ খ্রীি সম্পদর্শ  অর্গত নয়। ইহাই প্রধ্ান র্ারর্, শয 

আমরা লনদজদদর শসর্ার্াজ অনযানয ভাষা-শগাষ্ঠীর মদধ্যও লর্সৃ্তত র্দরলে। 

 

লদ্বতীয়, ভারদতর লর্লভন্ন ভাষা র্যর্হালরর্ ভাদর্ , এর্ এর্টি অদনযর উপদর অলধ্েমর্ র্দর। এমন শর্ান সঠির্ সীমাদরিা 

শনই শয িাদন এর্টি ভাষা র্যর্হার শর্ষ হদয়দে এর্ং অনয আদরর্টি শুরু হদয়দে। এোড়াও, লর্শ্বাসীরা লর্লভন্ন র্ারদন 

এর্ িান শিদর্ অনয িাদন িানান্তলরত হয়, শযমন তর্র্ালহর্ সম্পদর্শ র র্ারদর্, চার্লরর র্ারদর্ অির্া অনযানয র্ারদর্। 

যিনই শর্ান র্ারদর্ এর্জন লর্শ্বাসী অনয িাদন িানান্তলরত হদয়দেন, সুসমাচারও তাদদর সদঙ্গ শসই িাদন শপৌদেদে। 

 

শর্ান শর্ান লর্শ্বাসী লিদর এদস র্দিদেন, “আমরা শদিদত পালে ঈশ্বর আদরর্টি িাদনও র্াজ র্রদেন। আমরা শসই 

িাদন শসর্ার্াজ শুরু র্রদত আগ্রহী।” তিন আমরা তাদদরদর্ র্লি, “র্াজ শুরু র্রুন, এলগদয় যান!” 

 

এর্ং তারা এর্ র্ৎসর পদর লিদর আদসন এর্ং র্দিন, “আমরা শসই িাদন ১৫টি মন্ডিী িাপন র্দরলে”। আমরা আিযশ 

হদয় যাই এর্ং আর্ীর্শাদ িাভ র্লর, র্ারর্ ইহা িুর্ সংগঠিত ভাদর্  দট। এিাদন শর্ান এদজন্ডা, শর্ান প্রস্তুলত র্া শর্ান 

অদিশর প্রদয়াজন হয় না। তারা যিন আমাদদর লজজ্ঞাসা র্দর এর পরর্তী পদদক্ষ্প লর্, আমরা তাদদর সদঙ্গ র্াজ র্রদত 

শুরু র্লর শযন নতুন লর্শ্বাসীদদর দ্রুত ঈশ্বদরর র্াদর্য দক্ষ্ এর্ং পলরপক্ক র্রা যায়। 

 

তৃতীয়, আমরা ইোরৃ্তভাদর্ এর্ং অলনোরৃ্তভাদর্ (আমাদদর পলরর্েনার শিদর্ ঈশ্বদরর পলরর্েনাদর্ অলধ্র্ প্রাধ্ানয 

লদদয়) শর্র্লর্েু প্রলর্ক্ষ্ন শর্ন্দ্র শুরু র্দরলে শযিাদন এই আদদািদনর র্াজদর্ লর্সৃ্তত র্রা হদে। অদনর্দক্ষ্দত্র পার্শর্তী 

অঞ্চদির শিাদর্রা আমাদদর প্রলর্ক্ষ্ন শর্দন্দ্র এদস লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্দরন এর্ং লিদর লগদয় লনদজর সমভাষী শিার্দদর মাদঝ 

মন্ডিী িাপদনর র্াজ শুরু র্দরন। 

 

আদদািদনর র্াজ লর্সৃ্তত র্রার চতুিশ র্ারর্েঃ অদনর্দক্ষ্দত্র শিাদর্রা আমাদদর র্াে আদসন এর্ং র্দিন, “আমাদদর 

সাহাযয প্রদয়াজন। আপনারা লর্ এদস আমাদদর সাহাযয র্রদত পারদর্ন?” আমরা তাদদরদর্ আমাদদর সাধ্য মতন সাহাযয 

র্লর এর্ং অনুদপ্ররনা লদদয় িালর্। ইহা মূি র্ারর্ যার মাধ্যদম এই আদদািন শভাজপুরী অঞ্চি শিদর্ প্রলতদর্র্ী 

িানগুলিদত লর্স্তালরত হদয়দে। 

 

শভাজপুরী ভাষী শিার্দদর মদধ্য শসর্ার্াজ শুরু হদয়লেি ১৯৯৪ সাদি, ইহার পদর এই েম অনুযায়ী আদদািন লর্লভন্ন 

ভাষা এর্ং অঞ্চদি লর্সৃ্তত হয়েঃ আওলধ্ (১৯৯৯), র্ালর্ (২০০২), র্াঙ্গািী (২০০৪), মাগাহী (২০০৬), পাঞ্জার্ী, লসলি, লহলদ, 

ইংরাজী (র্হর অঞ্চদি) এর্ং হালরয়ানলভ (২০০৮), অলঙ্গর্া (২০০৮), তমলিলি (২০১০), এর্ং রাজিানী (২০১৫)। 

 

আমরা ঈশ্বরদর্ ধ্নযর্াদ লদই র্ারন লতলন এই আদদািনদর্ লর্লভন্ন উপাদয়, লর্লভন্ন ভাষার শিার্দদর মদধ্য, লভন্ন 

শভৌগলির্ িাদন, লর্লভন্ন জালত-উপজালতর মদধ্য (এর্ই িাদনর অন্তগশত লভন্ন ভাষার শিার্দদর মদধ্য) এর্ং লর্লভন্ন ধ্দমশর 

শিার্দদর মদধ্য লর্সৃ্তত হদত সাহাযয র্দরদেন। সুসমাচাদরর র্লি সমস্ত সীমাদরিাদর্ অলতেম র্দর েলড়দয় পড়দে। 

 

তমলিলি শিার্দদর মদধ্য শয র্াজ শুরু হদয়দে শসই র্াদজর লপেদন আমরা এর্টি উত্তম অংর্াদালরর উদাহরর্ িুাঁদজ 

পাই। এই আদদািন লর্সৃ্তত র্রার জনয আমরা এর্জন প্রধ্ান শনতার সদঙ্গ অংর্ীদালরদত র্াজ শুরু র্লর, লর্ন্তু ইহা লেি 



এর্টি পরীক্ষ্ামূির্ উদদযাগ। ইহার িদি আমরা লনদজরা লনদজদদর শসর্ার্ারীদদর লদদয় র্াযশািয় শুরু না র্দর, আমরা 

শসই এর্ই িক্ষ্য পূরর্ র্রদত সক্ষ্ম হলেিাম এর্ং ইহা আদরা অলধ্র্ িিািি িাভ র্রার সুদযাগ ততরী র্দরলেি। 

 

যিন এই আদদািনগুলি িানীয় শিার্দদর দ্বারা পলরচালিত হদত িাদর্, আমরা অনর্রত আমাদদর অংর্ীদারদদর সাদি 

র্াজ র্রদত িালর্। আমরা সালর্শর্ (সমলিত) শসর্ার্াদজর জনয প্রায় ১৫+ আলঙ্গর্া শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু র্দরলে। 

আমরা পলরর্েনা র্দরলে আগামী র্ৎসদর আলঙ্গর্া অঞ্চদির লতনটি িাদন শসর্ার্াজ শুরু র্রার শযন এিাদন আদরা অলধ্র্ 

সংিযর্ শনতাদদর উদত্তািন র্রা যায়। আমাদদর তমলিলি অঞ্চদির প্রধ্ান অংর্ীদার লনদজদদর র্াজ অলঙ্গর্া অঞ্চদিও 

সম্প্রসালরত র্দরদে। 

 

 

 

 

 

দলক্ষণ এিং দলক্ষণ-পূিথ এল য়োয় আকেোিন নতুন আকেোিন আরম্ভ েকর 

কুমার 

 

কুমার (http://noplaceleft.net/asiatrainer/) এর্জন মলদর লনমশানর্ারী রূদপ র্ড় হদয়লেি, তার লপতা এর্জন 
লহদু পূজারী। প্রায় ১০ র্েদরর অলধ্র্ লতলন গতানুগলতর্ মণ্ডিী িাপদনর পদর, লতলন পুনরুৎপাদনর্ারী মণ্ডিী িাপদনর 

র্াজ শুরু র্দরন এর্ং ঈশ্বর কুমাদরর দ্বারা আদরা অদনর্ মানুষদর্ র্যর্হার র্দরন যারা গত দর্ র্েদর র্দয়র্ হাজার 
মন্ডিী িাপন র্দরদেন। 
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১৯৯৫ সাদি আলম সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর র্াদে প্রচার র্রদত এর্ং মণ্ডিী িাপন র্রদত আরম্ভ র্লর। আমার িক্ষ্য 

লেি শযন আলম সিি হই, লর্ন্তু আলম লর্চলিত হদয় পলড় র্ারর্ আলম উপিলি র্লর শয এই গলতদত, আলম শর্ান মদতই 

২০২০ সাদির মদধ্য ১০০টি মণ্ডিী িাপন র্রদত সক্ষ্ম হর্ না। প্রায় দই মাস ধ্দর আলম ঈশ্বদরর র্াদে েদন র্রদত 

িালর্েঃ “ ঈশ্বর, আমাদর্ ১০০ টি মন্ডিী িাপন র্রার পি প্রদর্শন র্র”! ইহার পদর ২০০৭ সাদির মাঝা-মালঝদত আলম 

এর্টি প্রলর্ক্ষ্ন লর্লর্দর আমন্ত্রন পাই যার নাম “ শিার লির্ল্স  লজদরা র্াদজট চাচশ  িযালন্টং”। আলম শর্র্িমাত্র এর্টি মাত্র 

অলধ্দর্র্দন অংর্গ্রহন র্রার সুদযাগ পাই, লর্ন্তু ঐ এর্টি অলধ্দর্র্ন আমার জীর্ন এর্ং শসর্ার্াযশযদর্ পলরর্তশ ন র্দর 

শদয়। আলম লর্িিাম শয যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর এমনভাদর্ প্রস্তুত র্রলেদিন শযন তাাঁ র লর্দষযরা শর্ানরর্ম র্লহরাগত আলিশর্ 

সাহাযয োড়াই মণ্ডিী িাপদনর র্াজ চালিদয় শযদত পাদর। 

 

আলম উপিলি র্রিাম, আলম শয গতানুগলতর্ মন্ডিী িাপন র্রলেিাম শযিাদন নতুন লর্শ্বাসীরা পদরাক্ষ্ভাদর্ আমার 

উপদর লনভশ রর্ীি লেি। আলম শদিিাম নতুন লর্শ্বাসী িুাঁদজ তাদদর র্াদে সুসমাচার প্রচাদরর শিদর্ আমার উলচত লর্ষয 

ততরী র্রা এর্ং নতুন মন্ডিী িাপন র্রা। আলম “শুনয র্াদজট”-এর মণ্ডিী িাপন র্রদত শুরু র্রিাম, শযগুলি অনয 

মন্ডিী িাপন র্রদত শুরু র্রি। 

সর্শপ্রিদম, শর্র্িমাত্র ১৪ জন শিার্ – অলর্লক্ষ্ত, শমৌলির্ ভাদর্ লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্দর – লর্শ্বাদস প্রভু যীশুদর্ গ্রহর্ র্দর। 

আলম শসই ১৪ জনদর্ এর্ মাস ধ্দর আমার র্ালড়দত প্রলর্ক্ষ্ন লদদত িালর্। শযদহতু তারা লভন্ন শপর্ায় র্যস্ত লেি, তাই 

তাদদর প্রলর্ক্ষ্দনর সময়ও লভন্ন লভন্ন লেি। ইহা িুর্ই চযাদিদঞ্জর লর্ষয় লেি, লর্ন্তু ঈশ্বর আমাদর্ র্িদিন শযন আলম 

হতার্ না হদয় পলড়। তাদদর প্রলর্ক্ষ্দনর পদর তারা মন্ডিী িাপন র্রদত মাদঠ শনদম পদড়। 

 

প্রায় এর্ র্েদররও র্ম সমদয়, যিন আলম তাদদর সর্িদর্ এর্দত্র লনদয় আলস এর্ং তাদদর র্াদজর িিািি লনদয় 

আদিাচনা র্লর, আমাদদর মন্ডিী সংিযা লেি প্রায় ১০০! শিার লির্ল্স  (মন্ডিী িাপদনর নমুনা) পিলতর মাধ্যদম, আমরা 

১২ র্ের আদগই ১০০ টি মন্ডিী িাপদনর র্াজ অজশ ন র্লর। 

 

আলম ঈশ্বরদর্ লজজ্ঞসা র্লর, “এিন আলম শর্ািায় র্াজ শুরু র্রর্”? লতলন র্িদিন, “শর্ািাও শযও না। মন্ডিীগুলিদর্ 

প্রলর্ক্ষ্র্ দাও। এই ১০০ টি মন্ডিীদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ দাও শযন তারা প্রদতযদর্ লতনটি র্দর নতুন মণ্ডিী িাপন র্রদত র্দর”। 

যিন আলম িানীয় মন্ডিীর শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু র্লর, তারা লনদজদদর মন্ডিীর লর্শ্বাসীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু 

র্দর। লর্েু লর্েু মন্ডিী ৫টি নতুন মণ্ডিীর জে শদয়। লর্েু লর্েু মন্ডিী এর্টিও জে লদদত অক্ষ্ম িাদর্। আর এর্ র্ৎসদরর 

মদধ্যই এই ১০০ টি মণ্ডিীর শনটওয়ার্শ  রৃ্লি শপদয় ৪২২টিদত পলরর্ত হয়। আমরা শসই মন্ডিীগুলিদর্ আদরা লতনটি র্দর 

মন্ডিী িাপন র্রদত প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত িালর্। পরর্তী র্ৎসদরর মদধ্য আমাদদর মন্ডিীর সংিযা হয় ১২৬৮ টি। 

 

ইহার পদর ঈশ্বর আমাদর্ র্দিনেঃ “এই দর্শন অনযানয মন্ডিীর প্রলত লনলক্ষ্প্ত র্রদত”। তিন আলম ইহা আমাদদর শদদর্র 

অনয প্রাদন্ত র্াযশর্ারী র্রদত আরম্ভ র্লর। আলম শিাদর্দদর র্দিলেিাম “আসুন এর্ং শদিুন ঈশ্বর এিাদন লর্ অদু্ভত র্াজ 

র্রদেন; শদিুন লর্ভাদর্ আমাদদর লর্শ্বাসীরা জীর্ন যাপন র্দর এর্ং ঈশ্বদরর শসর্া র্রদে”। যিন শিাদর্রা এদস 

প্রলর্লক্ষ্ত হয়, তারা তৃতীয় এর্ং চতুিশ প্রজে পযশন্ত লর্ষয ততলর র্দর। আলম ৫০০০ শচদয়লেিাম এর্ং ঈশ্বর ৫০০০ 

লদদয়লেদিন। যিন আলম ৫০,০০০ শচদয়লেিাম, ঈশ্বর আমাদর্  ৫০,০০০ প্রদান র্দরদেন। 

 

এই আদদািন আদরা লতনটি প্রািলমর্ পিলতদত অনযানয আদদািদনর জে লদদত শুরু র্দরদেেঃ 

 



 ১. এমন লর্শ্বাসী যাদদর দর্শন তাদদর পলরর্ার পলরজদনর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রা তাদদরদর্ লনদজর র্াজ 

শর্িাদনা এর্ং ১০ লদদনর  

প্রলর্ক্ষ্ন শদওয়া। এরপদর তারা লিদর যায় এর্ং এর্টি আদদািন শুরু র্দর। 

২. আমরা অদনর্ শক্ষ্দত্র তাদদর শদদর্ লগদয় প্রলর্ক্ষ্ন লদই র্ারর্ তাদদর আমাদদর র্াযশযািদয় এদস প্রলর্ক্ষ্ন 

শনর্ার সামিশয িাদর্ না। শুরুদত আমরা এর্টি প্রারলম্ভর্ প্রলর্ক্ষ্ন লদই, তারপদর আলম তাদদরদর্ পুনরায় 

প্রলর্ক্ষ্দনর জনয লনমন্ত্রর্ জানাই শযিাদন আলম ৫০% প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্লর এর্ং অর্লর্ি ৫০% তারাই 

পলরচািনা র্দর। তারপর তৃতীয় প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয, আলম তাদদরদর্ সমস্ত প্রলর্ক্ষ্র্ পলরচািনা র্রার জনয 

সাহাযয র্লর। ইহার পদর আলম র্াজ মূিযায়ন র্লর শদলি, র্ারা এই পিলতর নীলতগুলিদর্ সঠির্ভাদর্ লনদজর 

শসর্ার্াদজ র্যর্হার র্রদে। প্রদতযর্ লতনমাদস আমরা এর্র্ার তাদদরদর্ আহ্বান জানাই এর্ং মূিযায়ন র্লর 

লর্ভাদর্ তাদদর র্াজ চিদে। এর পদর আমরা আর্ার মূিযায়ন র্লর। আমরা র্ারংর্ার র্েদর প্রায় চারর্ার লর্লভন্ন 

শদদর্ মূিযায়দনর র্াজ র্দর িালর্। 

৩. অলন্তম লর্ষয়, আমরা তাদদর উপদর লনদজদদর দর্শন লনদক্ষ্প র্লর তাদদর সদঙ্গ অংর্ীদালরর মাধ্যদম শযন 

শসই িাদন “এমন শর্ান িান না িাদর্ শযিাদন ঈশ্বদরর র্ার্য অপ্রাপ্ত িাদর্”। িদিাআপ প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয, 

আমরা আমাদদর প্রধ্ান প্রলর্ক্ষ্র্দদর (এমন র্যলি যারা এই আদদািদনর সমস্ত নমুনা সম্পদর্শ  অর্গত 

আদেন এর্ং অনযদদরদর্ এই আদদািন পলরচািনা র্রার জনয প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত সমিশয) শপ্ররর্ র্লর শযন 

তাদদরদর্ ঈশ্বদরর রাদজযর জনয সুদক্ষ্ র্রা যায়। 

 

আমাদদর শসর্ার্াজ এিন আমাদদর শদদর্র প্রায় প্রদতযর্টি রাদজয এর্ং দলক্ষ্র্ ও দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ার ১২ টি শদদর্ র্যপ্ত 

হদয়দে। আমরা আমাদদর শদদর্ প্রায় ১৫০ জনয প্রধ্ান প্রলর্ক্ষ্র্দর্ উদত্তািন র্দরলে। আলম ২৪:১৪-এর দ্বারা গভীরভাদর্ 

অনুপ্রালর্ত হদয়লে, ইহা শজদন শয আলম আর এর্া নই; আলম সঠির্ পদিই অগ্রসর হলে। ২৪:১৪ –শতও শিাদর্রা অদনর্ 

িসি িাভ র্রদেন এর্ং তাদদর দর্শনও আমাদদর সমরূপ। ২৪:১৪ শজাদটর িক্ষ্য আমাদদর িদক্ষ্যর সদঙ্গ সমরূপেঃ 

আমরা চাইনা ২০২৫ সাদির পদর শর্ান িান  সুসমাচাদরর সাক্ষ্ী হদত অর্লর্ি না িাদর্। 

 

সমলপথতঃ মধে পূকিথর শদ গুলিকত আকেোিন নতুন আকেোিন শুরু েকর 

“হযারর্ল্” এর্ং উইলিয়াম শজ. ডুদর্াইস 

 

“হযারর্ল্” এর্টি মুসলিম পলরর্াদর জেগ্রহর্ র্দরলেদিন, র্ড় হদয়দেন এর্ং এর্টি শমৌির্াদী লজহালদ এর্ং ইমাম হর্ার 
জনয অধ্যয়ন র্দরদেন। যীশুদর্ গ্রহর্ র্রার পদর, হযারর্ল্ তার লর্ক্ষ্া, প্রভার্ এর্ং শনতৃদত্বর ক্ষ্মতাদর্ র্যর্হার র্দরদেন 
শযন যীশুর অনুসরর্র্ারীদদর এর্টি আদদািন রৃ্লি পায়। এিন, প্রায় ২০+ র্ের পদর, হযারর্ল্ হালরদয় যাওয়া শিার্দদর 
মদধ্য গৃহ-মন্ডিী িাপদনর এর্টি আদদািন শুরু র্রার জনয পরামর্শ দাতাদদর সাহাযয র্দরন। 
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ডুদর্াইদসর জীর্লন সম্পদর্শ  জানদত শদিুন “লনদজর জালতদর্ শিাাঁ জা”। 
 

মধ্য পূদর্শর আমার লপ্রয় র্িু এর্ং অংর্ীদাদররা, যিন এনলেে র্রা র্াতশ াগুলি আমার শিাদন এদস শপৌাঁোয় আলম 

“হযারদর্ল্র” র্াদর্যর সহজত্ব, সাহলসর্তা এর্ং নম্রতা শদদি  অর্ার্ হদয় যাই । যলদও লতলন এর্জন প্রািন ইমাম, 

এর্জন আি-র্ায়দা শগাষ্ঠীর সন্ত্রাসর্াদী এর্ং এর্জন তালির্ান শনতা, লর্ন্তু তার জীর্ন যীশুর ক্ষ্মার র্লি দ্বারা আমূি 



ভাদর্ পলরর্তশ ন হদয়দে। আলম আমার এর্ং আমার পলরর্াদরর জীর্ন লদদয় হযারর্ল্দর্ লর্শ্বাস র্লর। আমরা প্রায় ১০০+ 

শদদর্ এর্দত্র এর্টি গৃহমন্ডিীর আদদািদনর শনটওয়ার্শ  পলরচািনা র্লর যার নাম অযালন্টওক  িযালমলি অফ  চাদচশ স । 

 

আলম তাদর্ এর্টি র্াতশ া পাঠিদয়লেিাম এর্টি সাহাযয যাচ্ঞা র্দর শয, আমাদদর খ্রীদিদত শর্ান ভ্রাতা র্া ভলগনী ইরাদর্ 

আদে লর্না যারা ইয়ালজলদসদদর উিার র্রদত ইেুর্ হদর্। শস প্রতুযত্তদর র্দিলেিেঃ “লপ্রয় ভ্রাতা, ঈশ্বর ইলতমদধ্যই শর্ষ 

চারমাস ধ্দর ইেীয় পুস্তর্ ১৩:৩ শিদর্ আমাদদর সাদি র্িা র্িদেন, আপনালদগদর্ শদহর্াসী জালনয়া দদশ র্াপূর্শ সর্িদর্ 
স্মরর্ র্লরও । আপলন লর্ আই. এস.আই. এস –এর হাত শিদর্ ইয়ালজলদসদদর এর্ং লনযশালতত খ্রীিীয়ানদদর উিার র্রার 

জনয আমাদদর পাদর্ দাাঁ ড়াদর্ন”? 

 

আপলন লর্ র্িদত পারদতন? লর্গত শর্র্লর্েু র্ের ধ্দর আমাদদর র্িুত্ব গভীর অঙ্গীর্াদর আর্ি হদয়দে শযন আমরা 

যীশুর সাদি এর্ই পদি চিদত পালর এর্ং তাাঁ র মহান আজ্ঞা পূরর্ র্রার জনয এর্দত্র র্াযশরত িার্দত পালর। আমরা িুর্ 

র্যাকুি হদয় শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদলেিাম যারা আমাদদর মতন আদর্দগর সাদি যীশুর প্রলত সমলপশত এর্ং তাাঁ র শপ্রদমর 

র্ার্ী পৃলির্ীর প্রান্ত পযশন্ত র্হন র্রদর্। এিন হযারর্ল্ আমাদর্ আদরা এর্টি পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্রদত অনুদরাধ্ র্রদে শযন 

আলম আর গভীর ভাদর্ পাদপ র্দী এর্ং আই. এস. আই. এস –এর ভয়ঙ্কর অপরাদধ্র দলনয়া শিদর্ শিার্দদর উিার 

র্রদত পালর। 

 

আলম তাদর্ উত্তর লদদয়লেেঃ “হযাাঁ , লপ্রয় ভ্রাতা, আলম প্রস্তুত। শদিা যার্ ঈশ্বর আমাদদর দ্বারা লর্ র্দরন”। 

 

র্দয়র্  ণ্টার মদধ্য, মধ্য পূদর্শর প্রলর্লক্ষ্ত, অলভজ্ঞতা-পূর্শ মন্ডিী িাপদনর দি শস্বোয় লনদজদদর সর্ি র্মশিি পলরতযাগ 

র্দর অঙ্গীর্ার র্দর শয তারা শসই সমস্ত মানুষদদর আই. এস. আই. এস – এর হাত শিদর্ উিার র্রার জনয শযদর্ান 

পদদক্ষ্প লনদত প্রস্তুত। আমরা যা শদিিাম তা আমাদদর হৃদয়দর্ লচরর্াদির জনয পলরর্তশ ন র্রি। 

 

ঈশ্বর ইলতমদধ্যই র্াজ শুরু র্দর লদদয়লেদিন! আই. এস. আই. এস সন্ত্রাসর্াদীদদর র্র্শর অতযাচাদর ভগ্ন চূর্শ মানুষদদরদর্ 

শগাপন িাদন িানান্তলরত র্রার র্াজ শুরু হদত িার্ি, শয িাদনর নাম লেি “র্লমউলনটি অফ  শহাপ লরলিউলজ র্যাম্পপ স”। 

আমরা লর্েু িানীয় খ্রীি লর্শ্বাসীদদর র্াযশভার সম্পন্ন র্লর শযন তারা লচলর্ৎসা, মানলসর্ অসুিতা শিদর্ উিার পার্ার জনয 

র্াউদিলিং, শুি পানীয় জি, আেয় িান এর্ং সুরক্ষ্া িাভ র্দর। ইহা লেি এর্টি আদদািন যিন যীশুর অনুসরর্র্ারী 

গৃহ মন্ডিীগুলি তাদদর লর্শ্বাসদর্ র্াযশর্ারী রুদপ র্যর্হার র্দরলেি শযন অনযদদর জীর্দন প্রভার্ লর্স্তার র্রা যায়। 

 

আমরা আলর্ষ্কার র্দরলেিাম শয শসরা র্াযশর্ারী শিাদর্রা এদসলেি লনর্টর্তী গৃহ-মন্ডিীগুলি শিদর্। তারা িানীয় ভাষা 

এর্ং সংসৃ্কলত, এর্ং সুসমাচাদরর হৃদ-স্পদন এর্ং মণ্ডিী িাপন সম্পদর্শ  অলধ্র্ জ্ঞাত লেি। শযিাদন অনযানয এন. লজ. ও 

গুলিদর্ লনদজদদর লর্শ্বাদসর র্াতশ াদর্ সরর্ালর শরলজদের্দনর র্ারদন সীমার্ি রািদত হদয়লেি, শসই সমদয় আমাদদর 

এই মণ্ডিী গত প্রদচিা প্রািশনা, র্াইদর্ি পাঠ, সুিতা প্রদান, শপ্রম ও যদত্নর দ্বারা পলরপূর্শ লেি! এর্ং শযদহতু আমাদদর 

দদির শনতারা প্রচুর পলরমাদর্ লনদজদদর জীর্দন ঈশ্বদরর ক্ষ্মা উপিলি র্দরলেি, তারা লনদজদদর জীর্ন সমূ্পর্শভাদর্ 

সমপশর্ র্দরলেি এর্ং সাহলসর্তায় পলরপূর্শ হদয় র্াযশরত লেি। 

 

লর্েু লদদনর মদধ্যই লর্লভন্ন পত্র আমাদদর র্াদে শপৌাঁোদত শুরু হিেঃ 

 



আলম ইয়ালজলদ পলরর্াদরর অন্তগশত। যুদির র্ারদর্ শর্র্ লর্েু র্ের ধ্দর আমাদদর শদদর্র অর্িা অতযন্ত দভশ াগযজনর্। 
লর্ন্তু এিন আই. এস. আই. এস। -এর র্ারদর্ পলরলিলত আদরা মদ হদয়দে। 
 
গত মাদস তারা আমাদদর গ্রাদম আেমর্ র্দর। তারা অদনর্ মানুষদর্ হতযা র্দর এর্ং আমাদর্ আদরা অনযানয শমদয়দদর 
সাদি অপহরর্ র্দর। তাদদর মদধ্য অদনদর্ই আমাদর্ ধ্ষশন র্দরদে, আমার সদঙ্গ তারা পার্লর্র্ অতযাচার র্দর এর্ং 
আমার উপদর তারা অর্িয অতযাচার র্দর যিন আলম তাদদর শর্ান আদদর্ পািন না র্লর। আলম তাদদর র্াদে লভক্ষ্া 
শচদয়লে, “দয়া র্দর আমার সদঙ্গ এইরুপ র্যর্হার র্রদর্ন না,” লর্ন্তু তারা শহদস র্দিদে, “তুলম এর্জন েীতদাসী”। 
তারা আমার সামদনই অদনর্ মানুদষর উপদর অতযাচার র্রদে এর্ং অদনর্দর্ হতযা র্দরদে। 
 

এর্লদন তারা আমাদর্ অনয িাদন লনদয় যায় আমাদর্ লর্েয় র্রার উদদ্দদর্। আমার হাত দদটা র্াাঁ ধ্া লেি এর্ং আলম 
যন্ত্রনায় আতশ নাদ র্রলেিাম ও র্াাঁ দলেিাম যিন তারা আমাদর্ লর্েয় র্রার জনয শপ্ররর্ র্দরলেি। ৩০ লমলনট পদর, শসই 
শেতা র্দি, “লপ্রয় ভলগনী, ঈশ্বর আমাদদরদর্ এই ভয়ঙ্কর শিার্দদর হাত শিদর্ ইয়ালজলদ র্নযাদদর উিার র্রার জনয 
শপ্ররর্ র্দরদেন”। তারপদর আলম আদরা ১৮ জন শমদয়দদর শদিদত পাই যাদদরদর্ তারা ইলতপূদর্শই েয় র্দরলেি। 
 
যিন আমরা শসই শহাপ র্যাদম্পর মদধ্য প্রদর্র্ র্লর আমরা উপিলি র্দর লেিাম শয ঈশ্বর তাাঁ র শিার্দদর শপ্ররর্ র্দরদেন 
আমাদদর উিার র্রার জনয। আমরা জানিাম শয এই শিার্দদর েী-রা লনদজদদর শসানার অিঙ্কার পযশন্ত দান র্দরদেন 
শযন আমাদদর মুি র্রা যায়। এিন আমরা সুরলক্ষ্ত, ঈশ্বদরর লর্ষদয় লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রলে এর্ং এর্টি উত্তম জীর্ন যাপন 
র্রলে। 

 

(আমাদদর এর্টি র্লমউলনটি অফ  শহাপ লরলিউলজ র্যাদম্পর এর্জন শনতার শিিা শিদর্ উিৃত) 
 
প্রচুর ইয়ালজলদ পলরর্ার যীশু খ্রীিদর্ লনদজদদর ত্রার্র্তশ া রূদপ গ্রহর্ র্দরদে এর্ং আমাদদর শনতাদদর সদঙ্গ যুি হদয় 
লনদজদদর শিার্দদর উিার র্রার র্াদজ শসর্ারত। ইহা িুর্ই সুলর্ধ্াজনর্ র্ারর্ তারা লনদজদদর সংসৃ্কলত অনুযায়ী 
লনদজদদর শিার্দদর ঈশ্বদরর র্িা র্িদত পারদর্। আজদর্, যীশুর লর্ষয লহসাদর্ আমরা প্রািশনা র্রলে সমস্ত ক্ষ্লতগ্রস্ত 
শিার্দদর জনয শযন ঈশ্বর তাদদর প্রলতলদদনর প্রদয়াজন পূর্শ র্দরন এর্ং মুসলিম উগ্রপন্থীদদর শিদর্ সুরক্ষ্া প্রদান র্দরন। 

দয়া র্দর আমাদদর সদঙ্গ প্রািশনায় সাহাযয র্রুন। 

 
এর্টি অদিৌলর্র্ র্াজ আরম্ভ হদয়দে। এর্টি আদদািন শযিাদন পার্শর্তী শদদর্র শিাদর্রা যুি যারা যীশুর 

অনুসরর্র্ারী লহসাদর্ সমলপশত – যারা পূদর্শ মুসলিমদদর িাাঁ দদ আাঁটদর্ লেি – তাদদরদর্ লনদজদদর পাপ শিদর্ উিার 

র্রা হদয়দে শযন তারা যীশু – তাদদর মুলিদাতার জনয জীর্ন যাপন র্রদত পাদর। তারা লনদজদদর জীর্ন অনযদদর 

জীর্নদর্ উিার র্রার জনয র্লিদান র্দরদেন। এিন যীশুর এই লর্দষযরা ইয়ালজলদ শিার্দদর মাদঝ লদ্বতীয় আদদািন 

শুরু র্দরদেন। 
 

ইহা লর্ভাদর্  দটলেি? শযভাদর্ লড. এি. মুলড লিদিদেনেঃ “জগৎ এিনও অলভজ্ঞতা র্দরলন যীশু এর্জন মানুদষর দ্বারা 
লর্ র্রদত পাদরন যলদ শসই মানুষটি সমূ্পর্শভাদর্ ঈশ্বদরর জনয শুি ও পলরস্রুত িাদর্। ঈশ্বদরর সাহাযয দ্বারা, আলম শসই 

মানুষটি হদত চাই। ” 

  



আকেোিন নতুন আকেোিকনর জন্ম লদকে 

ঈশ্বর “আমোকদর েোচ্ঞো এিং েল্পনোর অতীত” েোজ েকরকেন, প্রোরলম্ভে সমকয় “শপ্রলরতকদর সমকয়র” 

আকেোিকনর মত প্রোয় ৬০০ আকেোিন আধুলনে সমকয় শদিকত পোওয়ো েোয়। এই আকেোিনগুলি প্রোরকম্ভর 

সমকয়, আমরো প্রতেো ো েকরলেিোম শে তোরো লনকজকদর সমস্ত  লি লদকয় লনকজকদর শিোেকদর মকধে এই 

আকেোিন েোেথেরী েরকি। লেন্তু, আজ আমরো আিেথ িই ইিো শদকি শে এই আেকিোকনর মকধে লেেু লেেু 

আকেোিন লনকজকদর জোলতর িোইকর লগকয় অনেকদর েোকেও সুসমোচোর প্রচোর েরকে। আপলন েিন এই 

আকেোিকনর সংলক্ষপ্ত চোরটি িণথনো পড়কিন, আমোকদর সকে আনলেত শিোন এিং প্রোর্থনো েরুন এিং শদিুন 

লেভোকি এেটি আকেোিন অনে আকরেটি আকেোিকনর জন্ম শদয়। 

 

দলক্ষণ এিং দলক্ষণ-পূিথ এল য়োয় আকেোিন নতুন আকেোিন আরম্ভ েকর 

কুমোর 

 

কুমার (http://noplaceleft.net/asiatrainer/) এর্জন মলদর লনমশানর্ারীরূদপ র্ড় হদয়লেি, তার লপতা এর্জন লহদুপূ 
জারী। প্রায় ১০ র্েদরর অলধ্র্ লতলন গতানুগলতর্ মণ্ডিী িাপদনর পদর, লতলন পুনরুৎপাদনর্ারী মণ্ডিী িাপদনর র্াজ শুরু 
র্দরন এর্ং ঈশ্বর কুমাদরর দ্বারা আদরা অদনর্ মানুষদর্ র্যর্হার র্দরন যারা গত দর্র্েদর র্দয়র্ হাজার মন্ডিী িাপন 
র্দরদেন। 

 

১৯৯৫ সাদি আলম সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর র্াদে প্রচার র্রদত এর্ং মণ্ডিী িাপন র্রদত আরম্ভ র্লর। আমার িক্ষ্য 

লেি শযন আলম সিি হই, লর্ন্তু আলম লর্চলিত হদয় পলড় র্ারর্ আলম উপিলি র্লর শয এই গলতদত, আলম শর্ানমদতই 

২০২০ সাদির মদধ্য ১০০টি মণ্ডিী িাপন র্রদত সক্ষ্ম হর্ না। প্রায় দইমাস ধ্দর আলম ঈশ্বদরর র্াদে েদন র্রদত 

িালর্েঃ “ ঈশ্বর, আমাদর্ ১০০টি মন্ডিী িাপন র্রার পি প্রদর্শন র্র”! ইহার পদর ২০০৭ সাদির মাঝা-মালঝদত আলম 

এর্টি প্রলর্ক্ষ্ন লর্লর্দর আমন্ত্রন পাই যার নাম “ শিার লির্ল্স  লজদরা র্াদজট চাচশ  িযালন্টং”। আলম শর্র্িমাত্র এর্টি মাত্র 

অলধ্দর্র্দন অংর্গ্রহন র্রার সুদযাগ পাই, লর্ন্তু ঐ এর্টি অলধ্দর্র্ন আমার জীর্ন এর্ং শসর্ার্াযশযদর্ পলরর্তশ ন র্দর 

শদয়। আলম লর্িিাম শয যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর এমন ভাদর্ প্রস্তুত র্রলেদিন শযন তাাঁ র লর্দষযরা শর্ান রর্ম র্লহরাগত 

আলিশর্ সাহাযয োড়াই মণ্ডিী িাপদনর র্াজ চালিদয় শযদত পাদর। 

 

আলম উপিলি র্রিাম, আলম শয গতানুগলতর্ মন্ডিী িাপন র্রলেিাম শযিাদন নতুন লর্শ্বাসীরা পদরাক্ষ্ভাদর্ আমার 

উপদর লনভশ রর্ীি লেি। আলম শদিিাম নতুন লর্শ্বাসী িুাঁদজ তাদদর র্াদে সুসমাচার প্রচাদরর শিদর্ আমার উলচত লর্ষয 

ততরী র্রা এর্ং নতুন মন্ডিী িাপন র্রা। আলম “শুনয র্াদজট”-এর মণ্ডিী িাপন র্রদত শুরু র্রিাম, শযগুলি অনয 

মন্ডিী িাপন র্রদত শুরু র্রি। 

সর্শপ্রিদম, শর্র্িমাত্র ১৪জন শিার্ – অলর্লক্ষ্ত, শমৌলির্ ভাদর্ লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্দর – লর্শ্বাদস প্রভু যীশুদর্ গ্রহর্ র্দর। 

আলম শসই ১৪ জনদর্ এর্মাস ধ্দর আমার র্ালড়দত প্রলর্ক্ষ্ন লদদত িালর্। শযদহতু তারা লভন্ন শপর্ায় র্যস্ত লেি, তাই 

তাদদর প্রলর্ক্ষ্দনর সময়ও লভন্ন লভন্ন লেি। ইহা িুর্ই চযাদিদঞ্জর লর্ষয় লেি, লর্ন্তু ঈশ্বর আমাদর্ র্িদিন শযন আলম 

হতার্ না হদয় পলড়। তাদদর প্রলর্ক্ষ্দনর পদর তারা মন্ডিী িাপন র্রদত মাদঠ শনদম পদড়। 

 

প্রায় এর্ র্েদররও র্ম সমদয়, যিন আলম তাদদর সর্িদর্ এর্দত্র লনদয় আলস এর্ং তাদদর র্াদজর িিািি লনদয় 

আদিাচনা র্লর, আমাদদর মন্ডিী সংিযা লেি প্রায় ১০০! শিার লির্ল্স  (মন্ডিী িাপদনর নমুনা)পিলতর মাধ্যদম, আমরা 

১২ র্ের আদগই ১০০টি মন্ডিী িাপদনর র্াজ অজশ ন র্লর। 
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আলম ঈশ্বরদর্ লজজ্ঞসা র্লর, “এিন আলম শর্ািায় র্াজ শুরু র্রর্”? লতলন র্িদিন, “শর্ািাও শযওনা। মন্ডিীগুলিদর্ 

প্রলর্ক্ষ্র্ দাও। এই ১০০টি মন্ডিীদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ দাও শযন তারা প্রদতযদর্ লতনটি র্দর নতুন মণ্ডিী িাপন র্রদত শুরু 

র্দর”।যিন আলম িানীয় মন্ডিীর শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু র্লর, তারা লনদজদদর মন্ডিীর লর্শ্বাসীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত 

শুরু র্দর। লর্েু লর্েু মন্ডিী ৫টি নতুন মণ্ডিীর জে শদয়। লর্েু লর্েু মন্ডিী এর্টিও জে লদদত অক্ষ্ম িাদর্। আর এর্ 

র্ৎসদরর মদধ্যই এই ১০০টি মণ্ডিীর শনটওয়ার্শ  রৃ্লি শপদয় ৪২২টিদত পলরর্ত হয়। আমরা শসই মন্ডিীগুলিদর্ আদরা 

লতনটি র্দর মন্ডিী িাপন র্রদত প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত িালর্। পরর্তী র্ৎসদরর মদধ্য আমাদদর মন্ডিীর সংিযা হয় ১২৬৮টি। 

 

ইহার পদর ঈশ্বর আমাদর্ র্দিনেঃ “এই দর্শন অনযানয মন্ডিীর প্রলত লনলক্ষ্প্ত র্রদত”। তিন আলম ইহা আমাদদর শদদর্র 

অনয প্রাদন্ত র্াযশর্ারী র্রদত আরম্ভ র্লর। আলম শিাদর্দদর র্দিলেিাম “আসুন এর্ং শদিুন ঈশ্বর এিাদন লর্ অদু্ভত র্াজ 

র্রদেন; শদিুন লর্ভাদর্ আমাদদর লর্শ্বাসীরা জীর্ন যাপন র্দর এর্ং ঈশ্বদরর শসর্া র্রদে”। যিন শিাদর্রা এদস 

প্রলর্লক্ষ্ত হয়, তারা তৃতীয় এর্ং চতুিশ প্রজে পযশন্ত লর্ষয ততলর র্দর। আলম ৫০০০ শচদয়লেিাম এর্ং ঈশ্বর ৫০০০ 

লদদয়লেদিন। যিন আলম ৫০,০০০ শচদয়লেিাম, ঈশ্বর আমাদর্ ৫০,০০০ প্রদান র্দরদেন। 

 

এই আদদািন আদরা লতনটি প্রািলমর্ পিলতদত অনযানয আদদািদনর জে লদদত শুরু র্দরদেেঃ 

 

১. এমন লর্শ্বাসী যাদদর দর্শন তাদদর পলরর্ার পলরজদনর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রা তাদদরদর্ লনদজর র্াজ 

শর্িাদনা এর্ং ১০ লদদনর প্রলর্ক্ষ্ন শদওয়া। এরপদর তারা লিদর যায় এর্ং এর্টি আদদািন শুরু র্দর। 

২.আমরা অদনর্ শক্ষ্দত্র তাদদর শদদর্ লগদয় প্রলর্ক্ষ্ন লদই র্ারর্ তাদদর আমাদদর র্াযশযািদয় এদস প্রলর্ক্ষ্ন 

শনর্ার সামিশয িাদর্না। শুরুদত আমরা এর্টি প্রারলম্ভর্ প্রলর্ক্ষ্ন লদই, তারপদর আলম তাদদরদর্ পুনরায় 

প্রলর্ক্ষ্দনর জনয লনমন্ত্রর্ জানাই শযিাদন আলম ৫০% প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্লর এর্ং অর্লর্ি ৫০% তারাই 

পলরচািনা র্দর। তারপর তৃতীয় প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয, আলম তাদদরদর্ সমস্ত প্রলর্ক্ষ্র্ পলরচািনা র্রার জনয 

সাহাযয র্লর। ইহার পদর আলম র্াজ মূিযায়ন র্লর শদলি, র্ারা এই পিলতর নীলতগুলিদর্ সঠির্ভাদর্ লনদজর 

শসর্ার্াদজ র্যর্হার র্রদে। প্রদতযর্ লতনমাদস আমরা এর্র্ার তাদদরদর্ আহ্বান জানাই এর্ং মূিযায়ন র্লর 

লর্ভাদর্ তাদদর র্াজ চিদে। এরপদর আমরা আর্ার মূিযায়ন র্লর। আমরা র্ারংর্ার র্েদর প্রায় চারর্ার লর্লভন্ন 

শদদর্ মূিযায়দনর র্াজ র্দর িালর্। 

৩. অলন্তম লর্ষয়, আমরা তাদদর উপদর লনদজদদর দর্শন লনদক্ষ্প র্লর তাদদর সদঙ্গ অংর্ীদালরর মাধ্যদম শযন 

শসইিাদন “এমন শর্ান িান না িাদর্ শযিাদন ঈশ্বদরর র্ার্য অপ্রাপ্ত িাদর্”।িদিাআপ প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয, 

আমরা আমাদদর প্রধ্ান প্রলর্ক্ষ্র্দদর (এমন র্যলি যারা এই আদদািদনর সমস্ত নমুনা সম্পদর্শ  অর্গত 

আদেন এর্ং অনযদদরদর্ এই আদদািন পলরচািনা র্রার জনয প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত সমিশয) শপ্ররর্ র্লর শযন 

তাদদরদর্ ঈশ্বদরর রাদজযর জনয সুদক্ষ্ র্রা যায়। 

 

আমাদদর শসর্ার্াজ এিন আমাদদর শদদর্র প্রায় প্রদতযর্টি রাদজয এর্ং দলক্ষ্র্ ও দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ার ১২টি শদদর্ র্যপ্ত 

হদয়দে। আমরা আমাদদর শদদর্ প্রায় ১৫০ জনয প্রধ্ান প্রলর্ক্ষ্র্দর্ উদত্তািন র্দরলে। আলম ২৪:১৪-এর দ্বারা গভীরভাদর্ 

অনুপ্রালর্ত হদয়লে, ইহা শজদন শয আলম আর এর্া নই; আলম সঠির্ পদিই অগ্রসর হলে। ২৪:১৪ –শতও শিাদর্রা অদনর্ 

িসি িাভ র্রদেন এর্ং তাদদর দর্শনও আমাদদর সমরূপ। ২৪:১৪ শজাদটর িক্ষ্য আমাদদর িদক্ষ্যর সদঙ্গ সমরূপেঃ 

আমরা চাইনা ২০২৫ সাদির পদর শর্ান িান সুসমাচাদরর সাক্ষ্ী হদত অর্লর্ি না িাদর্। 

 



সমলপথতঃ মধে-পূকিথর শদ গুলিকত আকেোিন নতুন আকেোিন শুরু েকর 

“হযারর্ল্” এর্ংউইলিয়াম শজ. ডুদর্াইস 

 

“হযারর্ল্” এর্টি মুসলিম পলরর্াদর জেগ্রহর্ র্দরলেদিন, র্ড় হদয়দেন এর্ং এর্টি শমৌির্াদী লজহালদ এর্ং ইমাম হর্ার 
জনয অধ্যয়ন র্দরদেন। যীশুদর্ গ্রহর্ র্রার পদর, হযারর্ল্ তার লর্ক্ষ্া, প্রভার্ এর্ং শনতৃদত্বর ক্ষ্মতাদর্ র্যর্হার র্দরদেন 
শযন যীশুর অনুসরর্র্ারীদদর এর্টি আদদািন রৃ্লি পায়। এিন, প্রায় ২০+ র্ের পদর, হযারর্ল্ হালরদয় যাওয়া শিার্দদর 
মদধ্য গৃহ-মন্ডিী িাপদনর এর্টি আদদািন শুরু র্রার জনয পরামর্শ দাতাদদর সাহাযয র্দরন। 
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ডুদর্াইদসর জীর্লন সম্পদর্শ  জানদত শদিুন “লনদজর জালতদর্ শিাাঁ জা”। 
 

মধ্যপূদর্শর আমার লপ্রয় র্িু এর্ং অংর্ীদাদররা, যিন এনলেে র্রা র্াতশ াগুলি আমার শিাদন এদসদপৌাঁোয় আলম 

“হযারদর্ল্র” র্াদর্যর সহজত্ব, সাহলসর্তা এর্ং নম্রতা শদদি অর্ার্ হদয় যাই। যলদও লতলন এর্জন প্রািন ইমাম, এর্জন 

আি-র্ায়দা শগাষ্ঠীর সন্ত্রাসর্াদী এর্ং এর্জন তালির্ান শনতা, লর্ন্তু তার জীর্ন যীশুর ক্ষ্মার র্লি দ্বারা আমূি ভাদর্ 

পলরর্তশ ন হদয়দে। আলম আমার এর্ং আমার পলরর্াদরর জীর্ন লদদয় হযারর্ল্দর্ লর্শ্বাস র্লর। আমরা প্রায় ১০০+ শদদর্ 

এর্দত্র এর্টি গৃহমন্ডিীর আদদািদনর শনটওয়ার্শ  পলরচািনা র্লর যার নাম অযালন্টওক  িযালমলি অফ  চাদচশ স । 

 

আলম তাদর্ এর্টি র্াতশ া পাঠিদয়লেিাম এর্টি সাহাযয যাচ্ঞা র্দর শয, আমাদদর খ্রীদিদত শর্ান ভ্রাতা র্া ভলগনী ইরাদর্ 

আদে লর্না যারা ইয়ালজলদদদর উিার র্রদত ইেুর্ হদর্। শস প্রতুযত্তদর র্দিলেিেঃ “লপ্রয় ভ্রাতা, ঈশ্বর ইলতমদধ্যই শর্ষ 

চারমাস ধ্দর ইেীয় পুস্তর্ ১৩:৩ শিদর্ আমাদদর সাদি র্িা র্িদেন, আপনালদগদর্ শদহর্াসী জালনয়া দদশ র্াপূর্শ সর্িদর্ 
স্মরর্ র্লরও। আপলন লর্ আই. এস. আই. এস –এর হাত শিদর্ ইয়ালজলদসদদর এর্ং লনযশালতত খ্রীিীয়ানদদর উিার র্রার 

জনয আমাদদর পাদর্ দাাঁ ড়াদর্ন”? 

 

আপলন লর্ র্িদত পারদতন? লর্গত শর্র্ লর্েু র্ের ধ্দর আমাদদর র্িুত্ব গভীর অঙ্গীর্াদর আর্ি হদয়দে শযন আমরা 

যীশুর সাদি এর্ই পদি চিদত পালর এর্ং তাাঁ র মহান আজ্ঞা পূরর্ র্রার জনয এর্দত্র র্াযশরত িার্দত পালর। আমরা িুর্ 

র্যাকুি হদয় শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদলেিাম যারা আমাদদর মতন আদর্দগর সাদি যীশুর প্রলত সমলপশত এর্ং তাাঁ র শপ্রদমর 

র্ার্ী পৃলির্ীর প্রান্ত পযশন্ত র্হন র্রদর্। এিন হযারর্ল্ আমাদর্ আদরা এর্টি পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্রদত অনুদরাধ্ র্রদে শযন 

আলম আর গভীর ভাদর্ পাদপ র্দী এর্ং আই. এস. আই. এস –এর ভয়ঙ্কর অপরাদধ্র দলনয়া শিদর্ শিার্দদর উিার 

র্রদত পালর। 

 

আলম তাদর্ উত্তর লদদয়লেেঃ “হযাাঁ , লপ্রয়ভ্রাতা, আলম প্রস্তুত। শদিা যার্ ঈশ্বর আমাদদর দ্বারা লর্ র্দরন”। 

 

র্দয়র্  ণ্টার মদধ্য, মধ্য পূদর্শর প্রলর্লক্ষ্ত, অলভজ্ঞতা-পূর্শ মন্ডিী িাপদনর দি শস্বোয় লনদজদদর সর্ি র্মশিি পলরতযাগ 

র্দর অঙ্গীর্ার র্দর শয তারা শসই সমস্ত মানুষদদর আই. এস. আই. এস – এর হাত শিদর্ উিার র্রার জনয শযদর্ান 

পদদক্ষ্প লনদত প্রস্তুত। আমরা যা শদিিাম তা আমাদদর হৃদয়দর্ লচরর্াদির জনয পলরর্তশ ন র্রি। 

 

ঈশ্বর ইলতমদধ্যই র্াজ শুরু র্দর লদদয়লেদিন! আই. এস. আই. এস সন্ত্রাসর্াদীদদর র্র্শর অতযাচাদর ভগ্ন চূর্শ মানুষদদরদর্ 

শগাপন িাদন িানান্তলরত র্রার র্াজ শুরু হদত িার্ি, শয িাদনর নাম লেি “র্লমউলনটি অফ  শহাপ লরলিউলজ র্যাম্পপ স”। 



আমরা লর্েু িানীয় খ্রীিলর্শ্বাসীদদর র্াযশভার সম্পন্ন র্লর শযন তারা লচলর্ৎসা, মানলসর্ অসুিতা শিদর্ উিার পার্ার জনয 

র্াউদিলিং, শুি পানীয় জি, আেয়িান এর্ং সুরক্ষ্া িাভ র্দর। ইহা লেি এর্টি আদদািন যিন যীশুর অনুসরর্র্ারী 

গৃহমন্ডিীগুলি তাদদর লর্শ্বাসদর্ র্াযশর্ারীরুদপ র্যর্হার র্দরলেি শযন অনযদদর জীর্দন প্রভার্ লর্স্তার র্রা যায়। 

 

আমরা আলর্ষ্কার র্দরলেিাম শয শসরা র্াযশর্ারী শিাদর্রা এদস লেি লনর্টর্তীগৃ হ-মন্ডিীগুলি শিদর্। তারা িানীয় ভাষা 

এর্ং সংসৃ্কলত, এর্ং সুসমাচাদরর হৃদ-স্পদন এর্ং মণ্ডিী িাপন সম্পদর্শ  অলধ্র্ জ্ঞাত লেি। শযিাদন অনযানয এন. লজ. ও 

গুলিদর্ লনদজদদর লর্শ্বাদসর র্াতশ াদর্ সরর্ালর শরলজদের্দনর র্ারদন সীমার্ি রািদত হদয়লেি, শসই সমদয় আমাদদর 

এই মণ্ডিীগত প্রদচিা প্রািশনা, র্াইদর্ি পাঠ, সুিতাপ্র দান, শপ্রম ও যদত্নর দ্বারা পলরপূর্শ লেি! এর্ং শযদহতু আমাদদর 

দদির শনতারা প্রচুর পলরমাদর্ লনদজদদর জীর্দন ঈশ্বদরর ক্ষ্মা উপিলি র্দরলেি, তারা লনদজদদর জীর্ন সমূ্পর্শভাদর্ 

সমপশর্ র্দরলেি এর্ং সাহলসর্তায় পলরপূর্শ হদয় র্াযশরত লেি। 

 

লর্েুলদদনর মদধ্যই লর্লভন্ন পত্র আমাদদর র্াদে শপৌাঁোদত শুরু হিেঃ 

 

আলম ইয়ালজলদ পলরর্াদরর অন্তগশত। যুদির র্ারদর্ শর্র্ লর্েু র্ের ধ্দর আমাদদর শদদর্র অর্িা অতযন্ত দভশ াগয জনর্। 
লর্ন্তু এিন আই. এস. আই. এস। -এর র্ারদর্ পলরলিলত আদরা মদ হদয়দে। 
 
গতমাদস তারা আমাদদর গ্রাদম আেমর্ র্দর। তারা অদনর্ মানুষদর্ হতযা র্দর এর্ং আমাদর্ আদরা অনযানয শমদয়দদর 
সাদি অপহরর্ র্দর। তাদদর মদধ্য অদনদর্ই আমাদর্ ধ্ষশন র্দরদে, আমার সদঙ্গ তারা পার্লর্র্ অতযাচার র্দর এর্ং 

আমার উপদর তারা অর্িয অতযাচার র্দর যিন আলম তাদদর শর্ান আদদর্ পািন না র্লর। আলম তাদদর র্াদে লভক্ষ্া 
শচদয়লে, “দয়া র্দর আমার সদঙ্গ এইরুপ র্যর্হার র্রদর্ন না,” লর্ন্তু তারা শহদস র্দিদে, “তুলম এর্জন েীতদাসী”। 
তারা আমার সামদনই অদনর্ মানুদষর উপদর অতযাচার র্রদে এর্ং অদনর্দর্ হতযা র্দরদে। 
 
এর্লদন তারা আমাদর্ অনযিাদন লনদয় যায় আমাদর্ লর্েয় র্রার উদদ্দদর্। আমার হাত দদটা র্াাঁ ধ্া লেি এর্ং আলম 
যন্ত্রনায় আতশ নাদ র্রলেিাম ও র্াাঁ দলেিাম যিন তারা আমাদর্ লর্েয় র্রার জনয শপ্ররর্ র্দরলেি। ৩০ লমলনট পদর, শসই 
শেতা র্দি, “লপ্রয় ভলগনী, ঈশ্বর আমাদদরদর্ এই ভয়ঙ্কর শিার্দদর হাত শিদর্ ইয়ালজলদর্নযাদদর উিার র্রার জনয 
শপ্ররর্ র্দরদেন”। তারপদর আলম আদরা ১৮ জন শমদয়দদর শদিদত পাই যাদদরদর্ তারা ইলতপূদর্শই েয় র্দরলেি। 

 
যিন আমরা শসই শহাপ র্যাদম্পর মদধ্য প্রদর্র্ র্লর আমরা উপিলি র্দরলেিাম শয ঈশ্বর তাাঁ র শিার্দদর শপ্ররর্ র্দরদেন 
আমাদদর উিার র্রার জনয। আমরা জানিাম শয এই শিার্দদর েী–রা লনদজদদর শসানার অিঙ্কার পযশন্ত দান র্দরদেন 

শযন আমাদদর মুি র্রা যায়। এিন আমরা সুরলক্ষ্ত, ঈশ্বদরর লর্ষদয় লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রলে এর্ং এর্টি উত্তম জীর্ন যাপন 
র্রলে। 
 

(আমাদদর এর্টি র্লমউলনটি অফ  শহাপ লরলিউলজ র্যাদম্পর এর্জন শনতার শিিা শিদর্ উিৃত) 
 
প্রচুর ইয়ালজলদ পলরর্ার যীশু খ্রীিদর্ লনদজদদর ত্রার্র্তশ া রূদপ গ্রহর্ র্দরদে এর্ং আমাদদর শনতাদদর সদঙ্গ যুি হদয় 

লনদজদদর শিার্দদর উিার র্রার র্াদজ শসর্ারত। ইহা িুর্ই সুলর্ধ্াজনর্ র্ারর্ তারা লনদজদদর সংসৃ্কলত অনুযায়ী 
লনদজদদর শিার্দদর ঈশ্বদরর র্িা র্িদত পারদর্। আজদর্, যীশুর লর্ষয লহসাদর্ আমরা প্রািশনা র্রলে সমস্ত ক্ষ্লতগ্রস্ত 



শিার্দদর জনয শযন ঈশ্বর তাদদর প্রলতলদদনর প্রদয়াজন পূর্শ র্দরন এর্ং মুসলিম উগ্রপন্থীদদর শিদর্ সুরক্ষ্া প্রদান র্দরন। 
দয়া র্দর আমাদদর সদঙ্গ প্রািশনায় সাহাযয র্রুন। 
 
এর্টি অদিৌলর্র্ র্াজ আরম্ভ হদয়দে। এর্টি আদদািন শযিাদন পার্শর্তী শদদর্র শিাদর্রা যুি যারা যীশুর 
অনুসরর্র্ারী লহসাদর্ সমলপশত – যারা পূদর্শ মুসলিমদদর িাাঁ দদ আাঁটদর্লেি – তাদদরদর্ লনদজদদর পাপ শিদর্ উিার 
র্রা হদয়দে শযন তারা যীশু – তাদদর মুলিদাতার জনয জীর্ন যাপন র্রদত পাদর। তারা লনদজদদর জীর্ন অনযদদর 
জীর্নদর্ উিার র্রার জনয র্লিদান র্দরদেন। এিন যীশুর এই লর্দষযরা ইয়ালজলদ শিার্দদর মাদঝ লদ্বতীয় আদদািন 
শুরু র্দরদেন। 
 

ইহা লর্ভাদর্  দটলেি? শযভা শর্ লড. এি. মুলড লিদিদেনেঃ “জগৎ এিনও অলভজ্ঞতা র্দরলন যীশু এর্জন মানুদষর দ্বারা 
লর্ র্রদত পাদরন যলদ শসই মানুষটি সমূ্পর্শভাদর্ ঈশ্বদরর জনয শুি ও পলরস্রুত িাদর্। ঈশ্বদরর সাহাযয দ্বারা, আলম শসই 
মানুষটি হদত চাই।” 

 

  



সমপশর্েঃ মধ্যপূদর্শর শদদর্ আদদািন নতুন আদদািন শুরু র্দর 
“দহরর্ল্” এর্ং উইলিয়াম শজ ডুদর্ালয়স75 76 দ্বারা রলচত 

 

মধ্য পূদর্শর আমার অংর্ীদার এর্ং আমার র্িু “দহরর্ল্”-এর এর্টি র্াতশ া আমার শিাদন এদস শপৌাঁোয়, এর্ং আলম শসই 

র্াতশ ার সহজতা, সাহলসর্তা এর্ং নম্রতা শদদি স্তি হদয় যাই। যলদও শস এর্জন প্রািন আি-র্ায়দা উগ্রপন্থী এর্ং 

তালির্ান শনতা, যীশু খ্রীদির ক্ষ্মার র্লিদত তার চলরত্র সমূ্পর্শভাদর্ পলরর্লতশ ত হদয় যায়। আলম শহরর্ল্দর্ আমার সমস্ত 

পলরর্ার এর্ং লনদজর জীর্ন লদদয় লর্শ্বাস র্রতাম। অযানটিয়র্ িযালমলি অি চাদচশ স নাদম এর্টি গৃহ মণ্ডিীর আদদািদনর 

দ্বারা আমরা এর্দত্র ১০০+ শদদর্ ঈশ্বদরর শসর্া র্রলেিাম। 

 

আলম শহরর্ল্দর্ এর্টি র্াতশ া পাঠাই শয শর্ান প্রািন মুসলিম ভাই র্া শর্ান, যারা এিন যীশুদর্ গ্রহর্ র্দরদে, এমন লর্ 

ইরাদর্ আদে লর্ না যারা আমাদদরদর্ ইয়ালজলদ জালতর শিার্দদর উিার র্রদত সাহাযয র্রদত পাদর। শস উত্তদর 

লিদিলেিেঃ 

 

“োই, ঈশ্বর ইলতিয়যযই থবি লকেু িাস যয়র আিায়্র সয়ঙ্গ ইব্রীে ১৩:৩ পয়্র িাযযয়ি; ‘আপনাল্েয়ক সহবদী জালনো 
বলদেেয়ক স্মরে কলরও, আপনাল্েয়ক থ্হবাসী জালনো দুর্্দ্িাপন্ন সকিয়ক স্মরে কলরও’?  তুলম লর্ আই-এস-আই-

এস শদর হাত শিদর্ লনযশালতত খ্রীলিয়ানদদর এর্ং সংিযাি ু ইয়ালজলদদদর উিার র্রার জনয আমাদদর সঙ্গ শদদর্?” 

 

আলম লর্ র্িদত পারতাম? লর্গত শর্র্লর্েু র্ের ধ্দর আমাদদর র্িুদত্বর অঙ্গীর্ার অদনর্ গভীর হদয়দে এর্ং আমরা 

ঈশ্বদরর মহান আজ্ঞা পূর্শ র্রার জনয এর্ই পদি এর্দত্র চিার লসিান্ত লনদয়লে। আমরা র্যাকুি হদয় শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ 

শদর্ার র্াজ র্রলেিাম যারা যীশুর প্রলত আমাদদর এই আদর্গপ্রর্র্ সমপশর্দর্ র্হু গুদর্ রৃ্লি র্রদত পাদর, তাাঁ র শপ্রদমর 

র্ার্ীদর্ সমস্ত জালতর র্াদে শপৌাঁোদত পাদর। এিন শহরর্ল্ আমাদর্ র্িলেি আদরর্টি গভীর পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্রদত এর্ং 

আই-এস-আই-এস-এর লনমশম অতযাচার শিদর্ শসই র্দীদদরদর্ উিার র্রদত। 

 

আলম উত্তদর লিিিামেঃ “হযাাঁ  লপ্রয় ভাই, আলম প্রস্তুত। শদি যার্ ঈশ্বর লর্ র্রদর্ন।” 

 

র্দয়র্  ন্টার মদধ্য, মধ্য পূদর্শর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রাপ্ত দি, অলভজ্ঞতাপূর্শ মণ্ডিী িাপনর্ারীরা শস্বোয় লনদজদদর সমস্ত পদ 

পলরতযাগ র্দর লনযশালতত শিার্দদর রক্ষ্া র্রদত শযদর্ান লর্েু র্রদত প্রস্তুত হদয় যায়। আমরা যা আলর্ষ্কার র্দরলেিাম 

তা আমাদদর হৃদয়দর্ লচরর্াদির জনয পলরর্তশ ন র্দর শদয়। 

 

ঈশ্বর ইলতিয়যযই লনয়জর কাজ শুরু কয়র ল্য়েলেয়িন! আই-এস-আই-এস-এর দুষ্ট এবং বব্র অতযাচায়র েগ্ন হয়ে 

যাওো, ইোলজল্রা আিায়্র গুপ্ত লিলবয়র আসয়ত শুরু কয়র, থসই লিলবয়রর নাি লেি “কলিউলনটি অফ  থহাপ 

লরল উলজ কযাম্পস ”। আিরা িানীে লবশ্বাসীয়্রয়ক কায্কারী ্ি লহসায়ব বযবহার করয়ত োলক যারা লবনািভয়িয লচলকৎসা, 

 
75 সংর্িন র্রা হদয়দে লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস –এর ২০১৮ সাদির জানুয়ারী – শিব্রুয়ারী সংস্করর্ শিদর্, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭। 
76 “থহরর্ল্” একটি িুসলিি পলরবায়র জন্মগ্রহে কয়রলেয়িন, একজন থি িবা্ী লজহা্ী এবং ইিাি বানায়নার জনয তায়ক িািন পািন করা হলেি। লকন্তু যীশুয়ক গ্রহন 

কয়র তার জীবন পলরবত্য়নর পয়র, থহরর্ল্ তার লিক্ষা, প্রোব এবং থনতৃয়ের প্রলতোয়ক বযবহার কয়র যীশুর লিষ্য ততলর করার জনয একটি আয়দািন েয়ে থতায়ি। এেন, 

২০+ বের পয়র, থহরর্ল্ সুসিাচার অপ্রাপ্ত িানুষ্য়্র িয়যয েৃহ িন্ডিীর থনটওোয়ক্র আয়দািনয়ক পলরচািনা কয়র চয়িয়েন। 

“উইলিোি থজ িুয়বালেস” সুসিাচারয়ক লবসৃ্তত করার জনয স্পি্কাতর িানগুলিয়ত কাজ কয়র চয়িয়েন। লতলন এবং তার স্ত্ী লবেত ২৫+ বের যয়র নতুন লবশ্বাসীয়্র 

প্রলিক্ষে ল্য়ে চয়িয়েন থযন তায়্র থনতৃয়ের ক্ষিতা বৃলদ্ধ পাে এবং সুসিাচার অপ্রাপ্ত িানুষ্য়্র িয়যয েৃহ-িন্ডিী বৃলদ্ধ থপয়ত োয়ক। 



িানলসক সুিতা িায়ের কাউয়ন্সলিং, পলরস্রুত জি, আেে এবং বাসিান প্র্ান করয়ব। ইহাও একটি আয়দািন লেি 

যেন যীশুর অনুসরেকারী েৃহ-িন্ডিী গুলি অনযয়্র জীবয়ন প্রোব লবস্তায়রর জনয লনয়জয়্র লবশ্বাসয়ক বযবহার করলেি। 

 

আিরা ইহাও আলবষ্কার কলর থয সবয়েয়ক উত্তি কিীরা এয়সলেয়িন লনকটতী েৃহ-িন্ডিী থেয়ক। তারা িানীে প্রো এবং 

োষ্া জানয়তন, এবং তায়্র হৃ্ে সুসিাচার প্রচার ও িন্ডিী িাপয়নর জনয আকািী লেি। থযোয়ন অনযানয এন লজ ও-

গুলি সরকায়রর সায়ে লনবন্ধেুক্ত হওোর কারয়ে লনয়জয়্র লবশ্বায়সর বাত্ায়ক সীিাবদ্ধ কয়র থরয়েলেি, থসোয়ন আিায়্র 

অনােম্বর িন্ডিী-থকলন্দ্রক প্রয়চষ্টা লেি প্রাে্না, ঈশ্বয়রর বাকয পাে, সুিতা, থপ্রি এবং যত্ন থকলন্দ্রক! এবং আিায়্র ্ য়ির 

থনতারা ঈশ্বয়রর থেয়ক সম্পভে্োয়ব ক্ষিাপ্রাপ্ত হয়েলেি, তারা সম্পভে্োয়ব লনয়জয়্র সিপ্ে কয়রলেি এবং সাহলসকতাে 

পলরপভে্ লেি। 

 

লকেুল্য়নর িয়যযই প্রচুর লচঠি আসয়ত শুরু কয়রঃ 

 

আলি ইোলজল্ পলরবায়রর স্সয। বহু বের যয়র যুয়দ্ধর কারয়ে আিার থ্য়ির অবিা অতযন্ত করুে। লকন্তু এেন আই-এস-
আই-এস-এর অতযাচায়র আিায়্র অবিার েেঙ্কর অবনলত হয়েয়ে। 
 
েতিায়স তারা আিায়্র গ্রায়ি আিিে কয়র। তারা অয়নকয়ক হতযা কয়র এবং আিায়ক অনযানয থিয়েয়্র সয়ঙ্গ অপহরে 
কয়র লনয়ে যাে। তায়্র িয়যয অয়নয়ক আিায়ক যষ্্ন কয়র, একজন পশুর িত বযবহার কয়র এবং যেন আলি তায়্র 
আয়্ি পািন না কলর, তারা আিায়ক িারযর কয়র। আলি তায়্র কায়ে লবনে কয়রলেিাি, “্ো কয়র আিার উপয়র এই 

অতযাচার থকায়রা না,” লকন্তু তারা বয়ি, “থতারা আিায়্র থোিাি”। তারা আিার সািয়ন অয়নক িানুষ্য়ক হতযা কয়রয়ে 
এবং অকেয অতযাচার করয়ে। 
 
একল্ন তারা আিায়্র অনয একটি িায়ন লনয়ে যাে আিায়ক লবিী করার জনয । আিার হাত বাাঁ যা লেি এবং আলি লচৎকার 
করলেিাি এবং িদন করলেিাি যেন আিায়ক একজয়নর কায়ে লবিী কয়র থ্ওো হি। ৩০ লিলনট পয়র, থসই থিতা 
বয়িলেি, “লপ্রে েলেনী, ঈশ্বর আিায়্রয়ক পাঠিয়েয়েন এই িদ থিাকয়্র হাত থেয়ক ইোলজল্ থিয়েয়্র উদ্ধার করার 
জনয”। তেন আলি থ্েিাি তারা ১৮ জন থিয়েয়ক িে কয়রয়ে। 
 

যেন আিরা আিায়্র গুপ্ত লিলবয়র থপ াঁোই, আিরা বুঝয়ত পালর থয ঈশ্বর সলতয তায়্রয়ক পাঠিয়েয়েন আিায়্র উদ্ধার 
করার জনয। আিরা জানয়ত পালর থয এই থিাকয়্র স্ত্ীরা লনয়জয়্র স্বন ্অিঙ্কার ্ান কয়রয়ে থযন আিায়্রয়ক তারা 
িে কয়র িুক্ত করয়ত পায়র। এেন আিরা সুরলক্ষত, আিরা ঈশ্বয়রর লবষ্য়ে এবং উত্তি জীবয়নর লবষ্য়ে লিক্ষা িাে করলে।  
 
=========== 
(আিায়্র কলিউলনটি অফ  থহাপ লরল উলজ কযায়ম্পর একজন থনতার থেয়ক) 
 
অয়নক ইোলজল্ পলরবার যীশু খ্রীষ্টয়ক গ্রহে কয়রয়ে এবং আিায়্র থনতায়্র সয়ঙ্গ যুক্ত হয়েয়ে থযন তারা লনয়জয়্র 
জালতর থিাকয়্র থসবাে লনযুক্ত হয়ত পায়র। ইহা অতযন্ত উত্তি লবষ্ে কারে তারা লনয়জয়্র সংসৃ্কলত এবং প্রো অনুযােী 
কাজ করয়ত সক্ষি হয়ব। আজ, আিরা যীশুর অনুসরেকারীরা আিরা লনয্ালতত িানুষ্য়্র জনয প্রাে্ন কলর থযন ঈশ্বর 

তায়্র প্রয়োজনগুলি থিটান এবং িুসলিি উগ্রপন্থীয়্র হাত থেয়ক তায়্র রক্ষা কয়রন। আপলন আিায়্র সয়ঙ্গ তায়্র 
জনয প্রাে্না করুন। 
 



অয়ি লকক কাজ শুরু হয়েয়ে। আয়িপায়ির যীশুর অনুসরেকারীয়্র িয়যয একটি আয়দািন শুরু হয়েয়ে – যারা অতীয়ত 
িুসলিিয়্র অতযাচায়র বদী লেি – তারা িুক্ত হয়েয়ে তায়্র পাপ থেয়ক এবং যীশুয়ক লনয়জয়্র িুলক্ত্াতা লহসায়ব 
গ্রহে কয়রয়ে। তারা লনয়জয়্র জীবন উৎসে ্কয়রয়েন অনযয়্র থসবা করার জনয। এেন, ইোলজল্ থিাকয়্র িয়যয একটি 
লদ্বতীে আয়দািন শুরু হয়েয়ে। 
 
ইহা লক কয়র সিব হয়ত পায়র? থযোয়ব লি এি িুলি লিয়েলেয়িনঃ “পৃলেবীর এেনও থ্ো বালক আয়ে থয একজন িানুষ্ 
সম্পভে্ ঈশ্বয়রর প্রলত উৎসেীকৃত হয়ি ঈশ্বর তার িয়যয ল্য়ে লক করয়ত পায়রন। ঈশ্বয়রর সাহাযয দ্বারা, আলি থসই িানুষ্টা 
হয়ত চাই”। 
  



২৪:১৪ – অর্দর্দষ যুদির সমালপ্ত 

স্ট্েোন পোেথ স  এিং লস্ট্ভ লিথ  

 

এর্টি নূতন যুি প্রায় ৩০ র্েদরর অলধ্র্ সময় ধ্দর চিদত িাদর্। প্রিদম, ইহা সমূ্পর্শভাদর্ র্দয়র্জন “স্বাধ্ীনতা 

সংগ্রামী”-দদর লর্দদ্রাদহর আর্াদর আরম্ভ হয় যাদদর ইো লেি শযন শর্াটি শর্াটি মানুষ সুসমাচাদরর র্ার্য ের্র্ র্রা 

পযশন্ত মৃতুয র্রন না র্দর। এরা শমৌির্াদী, র্িনই শমদন লনদত পাদর না শয শিাদর্রা “এই জগদতর অলধ্পলতর” র্দীদত্ব 

শিদর্ মৃতুযর্রর্ র্দর, এর্ং এদদর অদনদর্ই যীশুর দ্বারা র্দীদদরদর্ মুি র্রার জনয লনদজদদর জীর্ন র্লিদান র্দরদেন। 

 

এই লর্দদ্রাহ আরদর্র র্সদন্তর শিদর্ও অলধ্র্ দ্রুত এর্ং লর্স্তীর্শ অঞ্চদি েলড়দয় পদড়দে।  ইহা দী শদময়াদী লহসাদর্ প্রমালর্ত 

হদয়দে। প্রািলমর্ এর্টি কু্ষ্দ্র সু্ফলিঙ্গ এর্টি লর্শ্বর্যাপী অলগ্নঝড় তুদিদে। িক্ষ্ িক্ষ্ তসনযদি এই যুদি অংর্গ্রহর্ র্রার 

জনয শজদগ উদঠদেেঃ আজকের লদন পেথন্ত, ৪ শেোটি ৯০ িক্ষ ল যে এই শসিোেোকজর মকধে শর্কেই পোওয়ো 

শগকে। অতীদত যারা লদয়ার্দির র্দী লেি, তারা আজদর্ যীশু খ্রীদির এর্ এর্জন অলর্চলিত দাস। 

 

তারা লদয়ার্দির র্লির লর্রুদি এর্ং মানুদষর লর্দরাধ্ীতা সদত্ত্বও খ্রীদির পতার্াদর্ এলগদয় লনদয় চদিদেন। তাদদর প্রধ্ান 

“অে” হি ঈশ্বদরর শপ্রম এর্ং যীশুর সুসমাচার। তাদদর সংগ্রাম মানুদষর লর্রুদি নয় লর্ন্তু মদ আত্মার র্লির লর্রুদি 

(ইলিষীয় ৬:১২)। তারা যীশুর জনয লনদজদদর জীর্ন লর্পন্ন র্দরন, এর্ং লনযশাতনর্ারীদদর ক্ষ্মার মাধ্যদম এর্ং তাদদর 

জনয আর্ীর্শাদদর প্রািশনা উচ্চারদর্র মাধ্যদম। তারা হাজার হাজার মানুদষর পলরত্রাদর্র র্ারর্ হদয় শরামালঞ্চত শর্াধ্ র্দর, 

শুষ্ক সময় এর্ং অনর্রত শের্ িার্া সদত্ত্বও তারা আনদ র্দর র্ারর্ তাদদর নাম স্বদগশ লিলিত আদে (িূর্ ১০:২০)। 

 

এদদর মদধ্য অলধ্র্াংর্ই “দপর্াদার” শযািা নয়; তারা সাধ্ারন র্দমশ লনযুি িাদর্ন লর্ন্তু প্রদতযর্ লদর্ারালত্র আলত্মর্ যুদি 

র্যস্ত িাদর্ন। শর্উ শর্উ এমন চার্লর র্দরন শযিাদন র্ম সমদয় র্ম শর্তন পাওয়া যায়, শযন তারা তাদদর রাজাদর্ 

শসর্া র্রার জনয অলধ্র্ সময় অলতর্ালহত র্রদত পাদরন। লর্েু লর্েু শস্বোদসর্দর্রা হালরদয় যাওয়া মানুষদদর উিার 

র্রার জনয লর্পদজনর্ িাদন র্াযশরত িাদর্ন।  তাদদর প্রদতযদর্রই লর্নামূদিয র্াজ র্রার হৃদয় িাদর্ যারা প্ররৃ্তপদক্ষ্ 

ঈশ্বদরর সম্প্রদাদয় প্রদর্র্ র্দরদে। েুদর্র র্লিদত, রাজাদদর রাজার র্াদজর জনয শয সমস্ত প্রধ্ান র্াধ্া আদস  

শসগুলিদর্ আোলদত র্দর। যীশু শয লমর্দনর র্াজ শুরু র্দরলেদিন তা শর্ষ র্রার জনয আমাদদর প্রদতযর্দর্ 

জীর্নপাত র্রদত হদর্ (প্রর্ালর্ত র্ার্য ১২:১১)। 

 

ইহা শর্ান জাগলতর্ যুদির েুদসদডর পুনরাগমন নয় যা যীশুর নাদম আসদে। এই রাজয প্রতযক্ষ্ র্রা যাদর্, র্ারর্ যীশু 

শ াষনা র্দরদেনেঃ  

“আমার রাজয এ জগদতর নয়। যলদ আমার রাজয এই জগদতর হত, তদর্ 
আমার অনুচদররা প্রার্পন র্লরত, শযন আলম লযহূদীদদর হদস্ত সমলপশত না হই। 

লর্ন্তু আমার রাজয ত এিানর্ার নয়”। (দযাহন ১৮:৩৬) 

 

ইহা শিার্দদর আত্মার যুি। এই শযািারা িড়াই র্দরদেন শযন ধ্মীয় শগাাঁ ড়ালমযুি আচার র্যর্হার অনুসরর্ না র্দর মানুষ 

ঈশ্বদরর র্াদর্যর প্রলত র্াধ্য জীর্ন যাপন র্দর। তারা শর্র্িমাত্র লদয়ার্দির আেমর্ সহয র্দরদে এমন নয়, লর্ন্তু লর্েু 

র্িুদত্বর মুদিার্ধ্ারী মণ্ডিীর র্াদেও অপদস্ত হদয়দে যারা তাদদর যীশুর প্রলত লর্শ্বস্ত এর্জন লর্দষযর নযায় জীর্ন ধ্ারন 

র্রার ইোদর্ ভূি র্যািযা র্দরদে। 

 



এই শসনারা লর্শ্বাস র্দর শয আত্মার আকেোিকনর িৃলদ্ধর  নযায় লর্ষযত্ব, মণ্ডিী িাপন, এর্ং শনতাদদর আদদািনও 

র্হুগুদর্ রৃ্লি শপদত সক্ষ্ম, শযভাদর্ প্রারলম্ভর্ মণ্ডিীদত  দটলেি। তারা ইহা লর্শ্বাস র্দর শয খ্রীদির আদদর্ এিনও সম-

পলরমার্ ক্ষ্মতা এর্ং আত্মার র্লি র্হন র্দর যা ২০০০ র্ের পূদর্শ লেি। 

 

আজদর্র যুদগও পুনরায় মণ্ডিী িাপদনর আদদািন (CPMs) েলড়দয় পড়দে শযভাদর্ শপ্রলরতদদর সমদয় এর্ং 

ইলতহাদসর লর্লভন্ন সমদয়  দটদে (অযালডসদনর প্রর্িটি শদিুন)। ইহা শর্ান নূতন  টনা নয় লর্ন্তু পুরাতন। ইহা র্াইদর্দির 

প্রািলমর্ লর্ষযত্বদর্ শপাষন র্দর শয যীশুর সমস্ত প্রর্াদরর লর্দষযরা অনুর্রর্ র্রদত পাদর , ১) যীশুর লর্দষযরা ২) 

মনুষযধ্ারী দি (মার্শ  ১:১৭) (দস্নাডগ্রাদসর শিিা প্রর্িটি শদিুন)। প্রদতযর্ মহাদদদর্, শযিাদন এর্ সময় র্িা হত শয, 

“মন্ডিী িাপদনর আদদািন” এিাদন র্াযশর্ারী র্রা সম্ভর্ নয়, শসিাদনই এই আদদািন েলড়দয় পড়দে (গযালরসন , টাদস, 

ওয়ার্ার, ইদহজলর্দয়ি, মাদসশলিন এর্ং উড-এর শিিা প্রর্িগুলি শদিুন)। 

 

র্াইদর্দির নীলতগুলি সমস্ত র্যর্হালরর্, পুনরুৎপাদনর্ারী আদর্শ আদদািনগুলিদত এর্ং লভন্ন সংসৃ্কলতর অঞ্চিগুলিদত 

র্যর্হৃত হদয়দে। ঈশ্বদরর দাদসরা হালরদয় যাওয়া শিার্দদর উিার র্রদেন, লর্ষয ততলর র্রদেন, স্বািযর্ান মণ্ডিী িাপন 

র্রদেন এর্ং ঈশ্বর ভয়র্ীি শনতাদদর জে লদদেন, শযন তারা প্রজদের পর প্রজে লনদজদদর সংিযা রৃ্লি শপদত পাদর 

এর্ং সালর্শর্ভাদর্ লনদজদদর সম্প্রদায়দর্ পলরর্তশ ন র্রদত পাদরন। 

 

ঐলতহালসর্ ভাদর্ আমরা শদিদত পাই শয এই আদদািনগুলি শিার্সংিযা রৃ্লির অনুপাদতর অলধ্র্ রৃ্লি পাদে। ইহা 

োড়া, এইরূপ না  টদি শযদর্ান উত্তম শসর্ার্াদজর প্রদচিাও লনদজদদর জলম হারাদর্। 

 

এই নূতনীরৃ্ত প্রদচিার শস্রাত অদগ্র এলগদয় চদিদে এর্ং ইহা এর্টি অদময র্লি। এই লর্দদ্রাহ শর্ান িামদিয়ািী নয়। 

প্রায় ২০ র্েদরর অলধ্র্ সময় ধ্দর এই আদদািন মণ্ডিী নতুন মণ্ডিীর জে লদদে, ১৯৯০ সাি শিদর্ শুরু র্দর ২০১৭ 

সাি পযশন্ত প্রায় ৬০৯ টির-ও অলধ্র্ আদদািন নতুন আদদািদনর জে লদদয়দে, যার লরদপাটশ  আমরা প্রদতযর্ মাদস পাই। 

প্রদতযর্টি আদিদনর রৃ্লির লপেদন রদয়দে মহান সলহষু্ণতা এর্ং র্লিদান। 

 

এই লমর্ন –সুসমাচারদর্ প্রদতযর্টি অপ্রাপ্ত মানুষ এর্ং প্রদতযর্টি িাদন ঈশ্বদরর র্ার্য লনদয় যার্ার জনয – র্হু ধ্রদনর 

র্াস্তলর্র্ লনযশাতদনর সমু্মিীন হওয়া সদত্ত্বও, ইহা এর্টি সংগ্রাম শযন শদিদত পাওয়া যায় শয যীশুর নাম প্রদতযর্টি িাদন 

লর্রাজ র্রদে, শযন সমস্ত শিাদর্রা তাাঁ র আরাধ্না র্দর। এই লমর্ন সমস্ত রর্ম মুিয প্রদান র্রদত সক্ষ্ম, এর্ং ইহা মুিয 

প্রদান র্রার শযাগয! লতলন  ইহার শযাগয। 
 

র্তশ মান যুদগর প্রায় ৩০ র্েদরর আদদািদনর পুনরুত্থাদনর দ্বারা, এর্টি লর্শ্বর্যাপী শজাট গঠিত হদয়দে, ইহা শর্ান 

শপ্রক্ষ্াগৃদহ আদিাচনা সভা শিদর্ উদ্ভর্ হয়লন, লর্ন্তু ইহা শসই সমস্ত শনতাদদর দ্বারা সংগঠিত হদয়দে যারা এই 

আদদািদনর িদক্ষ্য শপৌাঁোদনার জনয সর্শদা সদচি আদেনেঃ 

আর সর্শজালতর র্াদে লনর্দট সাক্ষ্য লদর্ার লনলমত্ত রাদজযর এই সুসমাচার সমুদয় জগদত 
প্রচার র্রা যাইদর্; আর তিন শর্ষ উপলিত হইদর্। - মলি ২৪: ১৪ (উইলিয়াম শর্রী ভাসশন) 

 

যিন ঈশ্বর প্রদতযর্ ভাষা, জালত, উপজালত এর্ং শদদর্র শিার্দদর অগলর্ত সংিযায় লনদজর রাদজয লনদয় আসদেন, 

তিন আমরা র্লিেঃ “প্রভু যীশু, এস!” (প্রর্ালর্ত র্ার্য ২২:২০)। আমরা েদন র্লরেঃ 

শতামার রাজয আইসুর্! (আদদািন) 



শর্ান িান পলরতযি শনই! (সর্াই সুসমাচার প্রাপ্ত) 

যা পূদর্শ শুরু হদয়লেি তা শর্ষ হদয়দে! (আমাদদর পূদর্শর দাসদদর সম্মান প্রদান) 

 

প্রািশনার মাধ্যদম, আমাদদর এই শজাট অনুভর্ র্দরদে শয ঈশ্বর আমাদদর এর্টি লনলদশ ি সমদয়র মদধ্য এই র্াজ সমূ্পর্শ 

র্রদত আদদর্ র্দরদেনেঃ আমোকদর িক্ষে এই শে ২০২৫ সোকির ৩১ক  লডকসম্বকরর মকধে প্রকতেে সুসমোচোর 

অপ্রোপ্ত স্থোকন এিং শিোেকদর মোকে এেটি প্রভোি োিী রোকজের আকেোিকনর (মণ্ডিী স্থোপকনর আকেোিন) 

মোধেকম সুসমোচোর প্রদোন েরো। 

 

আমরা এই মহান লমর্নদর্ সম্ভর্ র্রার জনয সমস্ত রর্দমর সংিা এর্ং সম্প্রদায়দর্ শগৌন রূদপ লর্দর্চনা র্লর। আমরা 

শযদর্ান মানুষদর্ শস্বোদসর্র্ এর্ং সদসয র্ানাদনার জনয উেুি, আমাদদরদর্ মলি ২৪:১৪ পদটি অনুপ্রালর্ত র্দর। 

 

আমরা পািাতয-দর্লন্দ্রর্ র্দমশাদদযাগ নই। আমরা দলক্ষ্র্ এলর্য়ার গৃহমণ্ডিীর আদদািন, ১০/৪০ জানািার মুসলিম 

শিার্দদর আদদািন,  লমর্নারী শপ্ররর্ সংিা, মণ্ডিী িাপদনর শনটওয়ার্শ , প্রলতলষ্ঠত মণ্ডিী এর্ং আদরা অদনদর্র 

সমিদয় গঠিত এর্টি উদদযাগ। আমরা শসই সমস্ত সংিার শজাট যারা লনদজদদর শসর্ার্াদজ মণ্ডিী িাপদনর আদদািন 

অনুর্ীিন র্দর এর্ং শর্ান পলরচাির্ মণ্ডিীর পলরর্েনার অদপক্ষ্ায় িাদর্ না (যলদও অদনর্ পলরচাির্ এই উদদযাদগর 

সদঙ্গ আদেন)। আমরা এর্টি যুির্ািীন লচন্তাভার্নার জনয আহ্বান শপদয়লে শযন খ্রীদিদত ভ্রাতা ভগ্নীদদর সাদি আমরা 

র্লিদান লদদত পালর, ইহা শদিার জনয শয সুসমাচার পৃলির্ীর সমস্ত শদদর্ সুসমাচার প্রচালরত হদয়দে এর্ং সমস্ত মানুষ 

ইহার সাক্ষ্ী হদয়দে। 

এই লর্ির্ লর্ অনযানয র্ত র্ত পলরর্েনা শিদর্ লভন্ন যা লর্গত র্তাব্দীগুলিদত উদ্ভূত হদয়দে? এই পলরর্েনা লর্ 

প্ররৃ্তপদক্ষ্ ঈশ্বদরর মহান আজ্ঞাদর্ সমাপ্ত র্রদত সক্ষ্ম হদর্? ডেঃ শর্ইি পার্শ  লনদজর সমূ্পর্শ জীর্ন লমর্নারী লহসাদর্ 

র্াটিদয়দেন যা শুরু হদয়লেি ১৯৪৮ সাি শিদর্। লতলন ১৯৭৪ সাদি িদসন-এ উপিাপর্ লহসাদর্ র্াজ র্দরদেন এর্ং 

আই এম লর্ –র সভাপলত ১৯৮০ সাদি তাদদর সদঙ্গ র্াজ র্রদত শুরু র্দরদেন। ডেঃ লর্ি ও’ োয়ান লসঙ্গাপুর ১৯৮৯ 

সাদির পদালধ্র্ারী লেদিন শযিাদন এ.লড. ২০০০ শনটওয়ার্শ -এর উৎপলত্ত হয়। আপলন তাদদর প্রর্দি শদিদত পাদরন শয 

তারা মদন র্দরন এই ২৪:১৪ শজাটর্িনটি শমৌলির্ভাদর্ অনযানয আদদািদনর শিদর্ পৃির্। ইহা পূর্শর্তী লর্শ্বস্ত প্রদচিার 

উপদর লনভশ র র্দর গদড় উদঠদে (এ. লড. ২০০০, লিলনলর্ং দা টাস্ক, ইতযালদ); ২৪:১৪-এর দর্শন ঐলতহালসর্ এর্ং র্তশ মান 

প্রদচিার চরম র্াযশর্ালরতা সমূ্পর্শভাদর্ ইহার িদক্ষ্য শপৌাঁোদত সাহাযয র্দর। 

 

ডেঃ পার্শ -এর মত অনুযায়ী, ২৪:১৪ এই র্ারদর্ পৃির্ র্ারর্ ইহা শর্ান লমর্ন পলরচািদর্র উদ্দীপনার িিপ্রসূ নয় লর্ন্তু 

ইহা আদদািদনর তৃর্মূি স্তর শিদর্ উদঠ এদসদে। ২৪:১৪ এর্টি শজাটর্িন শযিাদন পৃলির্ীর সমস্ত মণ্ডিী িাপনর্ারী 

সংিা এর্টি জরুরী অর্িায় এর্লত্রত হদয়দে এর্ং সমগ্র জগদতর মন্ডিীদদরদর্ এই এর্ই র্ারদর্ যুি হর্ার জনয 

আমন্ত্রর্ জানাদনা হদে। ইহার র্ারদর্ অনুভর্ হয় শয শর্ষ সময় উপলিত। 

 

এর্টি অলন্তম প্রজে িার্দর্। ইহা সমগ্র লর্দশ্ব ঈশ্বদরর রাদজযর রৃ্লির মাধ্যদম পলরলচত হদর্, এর্ং লর্শ্বর্যাপী সমস্ত 

লর্দরাধ্ীতার মুদিামুিী হদয়ও এলগদয় যাদর্ (দহা এর্ং আিশাদন্ডর প্রর্ি শদিুন)। মলি ২৪ অধ্যাদয় যীশু শয লর্ষদয় র্র্শনা 

লদদয়দেন তা শদদি আমাদদর প্রজে অদু্ভত মদনাভার্ শপাষন র্দর। 

 



লমর্ন ফ্রনটায়াদসশর এর্টি সংস্করর্ হি এ েি টু আমথস ।77 

 

২৪:১৪  সমস্ত পৃলির্ীর শনতৃত্ব / সংিা / মন্ডিীর আদদািন লতনটি লর্ষদয়র প্রলত গভীর ভাদর্ অঙ্গীর্ারর্িেঃ 

১. সুসমোচোর অপ্রোপ্ত শিোেকদর েোকে শপ ৌঁেোকনোঃ মলি ২৪:১৪ পদদর উপর লভলত্ত র্দর, সুসমাচারদর্ প্রকতেে 

সুসমোচোর অপ্রোপ্ত    

    শিোেকদর েোকে ও স্থোকন শপৌাঁোদনা। 

২. মণ্ডিী স্থোপন আকেোিকনর মোধেকমঃ র্াইদর্ি লভলত্তর্ উপাদয় সুসমাচার প্রচাদরর মাধ্যদম লর্ষয ততলর র্রা, 

মণ্ডিী িাপন র্রা, শনতা   

    এর্ং রোকজের আকেোিকনর মাধ্যদম সমূ্পর্শভাদর্ তাদদর র্াদে শপৌাঁোদনা। 

৩. ২০২৫ সোকির মকধে জরুরী অিস্থোয় েোজ েরোঃ ২০২৫ সাদির শর্দষ শযদর্ান মুিয প্রদাদন প্রস্তুত শিদর্ 

েুদ্ধেোিীন পলরলস্থলতকত, পলর্ত্র আত্মার  

    সহদযালগতায় এই র্াজ সমূ্পর্শ র্রদত হদর্। 

 

আমরা এর্টি যুদির সমদয় আলে, যলদও অলধ্র্াংর্ লর্শ্বাসীরা এমন জীর্ন যাপন র্দর শয তারা িুর্ র্ালন্তদতই আদে। 

যতলদন ঈশ্বদরর শিাদর্রা  ুমাদর্, র্ত্রু আমাদদর সম্প্রদাদয়, মন্ডিীদত, সম্পদর্শ  এর্ং র্যলিগত লর্ষযদত্ব র্যাপর্ ধ্বংস 

শডদর্ লনদয় আসদর্। অগ্রগর্যতা, সময় এর্ং িক্ষ্য অিশহীন হদর্। শর্ান রর্দমর মহান লমর্ন লর্জয় িাভ র্রদর্ না, 

শসর্ারদর্ আমাদদর জীর্দন র্লিদান িুর্ই সামানয অির্া ইহার আমাদদর জীর্দন শর্ান অলস্তত্বই শনই। তরু্ও যলদ সমস্ত 

মণ্ডিী এই যুির্ািীন পলরলিলতদত শজদগ ওদঠ, তাহদি নরদর্র দ্বারা সর্ি র্লম্পত হদয় উঠদর্ (মলি ১৬:১৮)! 

 

৪ শর্াটি ৯০ িক্ষ্ (েমর্ধ্শমান) তৃর্মূি স্তদরর শসনারা যারা এই মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর দ্বারা লর্শ্বাসী হদয়দে, তারা 

সমগ্র লর্দশ্ব সুসমাচার প্রচার র্রদে। যিন ঈশ্বদরর অসাধ্ারন র্াদজর র্ালহনীগুলি সমগ্র লর্দশ্বর মণ্ডিীর সামদন প্রর্ালর্ত 

হয়, তিন মণ্ডিী শিদর্ অলতলরি র্লি শসই যুিদক্ষ্দত্র লগদয় শপৌাঁোয়।  ুমন্ত তদদতযর নযায় লঝলমদয় পড়া লর্শ্বর্যাপী 

মণ্ডিীদর্ জালগদয় তুিদত হদর্ (অদয়িস  এর্ং লমদর্ন – এর প্রর্ি শদিুন)। লর্ন্তু এই তদতযদর্ র্ালন্তপূর্শ অর্িার নযায় 

জাগ্রত র্রদি চিদর্ না। ইিো স্বোেেেপূণথ মণ্ডিী িৃলদ্ধর নমুনো নয়; ইিো েুদ্ধ। 

 

সর্দিদর্ প্রভার্র্ািী শসনাদি হি পুরাতন আদদািন শিদর্ শনতাদদর নতুন আদদািন শুরু র্রা। লর্শ্বর্যাপী মণ্ডিী 

লহসাদর্ আমাদদর উলচত প্রািশনা, র্মশচারী প্রদান এর্ং অিশদ্বনলতর্ সাহাযয প্রদান র্রা শযন লর্দযমান আদদািনগুলিদত 

সাহাযয শপ্ররর্ র্রা যায়, যার শিদর্ সুসমাচার অপ্রাপ্ত িানগুলিদত নতুন আদদািন শুরু র্রা যায়। (লভ. জন, িাসশন, 

কুমার, হযারর্ল্ এর্ং ডুদর্াইস –এর শিিা প্রর্ি শদিুন)। 

 

শমাট ৮৮০০+ সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠী ও িানগুলির মদধ্য, আমরা লর্চার র্দর শদদিলে শয প্রায় ২৫০০ শগাষ্ঠী ইলতমদধ্যই 

প্রভার্র্ািী মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর সাদি যুি। র্ার্ী িাদর্ ৬৩০০ শগাষ্ঠী, যার জনয আমাদদর এিনও 

উদদ্দর্যপ্রদনালদত ভাদর্ মণ্ডিী িাপন আদদািদনর র্াজ চালিদয় শযদত হদর্। লর্ন্তু আমাদদর আদরা সতর্শ  দৃলিদত র্হর 

অঞ্চদির রৃ্হৎ সংিযার দিগুলির র্াদে শপৌাঁোদত হদর্। এর্টি রৃ্হৎ দদির সংিযা যলদ ১০ িক্ষ্ হয় তাহদি শসই সংিযাদর্ 

শজিা অনুযায়ী কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র স্তদর ভাগ র্দর লনদত হদর্ শযিাদন এই আদদািন শুরু র্রা শযদত পাদর। লর্শ্বর্যাপী, প্রায় 

১৩০, ০০০ শভৌগলির্ এর্ং সংসৃ্কলতগত শগাষ্ঠী আদে শযিাদন আদদািন শুরু র্রার প্রদয়াজন আদে। আপলন যিন ইহা 
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পড়দেন, লর্শ্বর্যাপী গদর্ষনার্ারী দিগুলি লর্লভন্ন মন্ডিী িাপদনর দদির শিদর্ গুরুত্বপূনশ  সূক্ষ্ তিযগুলি র্ম্পাইি র্রদে 

শযন লনধ্শারন র্রা যায় শর্ান িাদন এিনও আদদািন শুরু র্রা র্ার্ী আদে। 

 

যারা আপনার র্াদে এই তিযগুলি সরর্রাহ র্দর। ঈশ্বর আপনাদর্ এই শস্বোপূর্শ শসনাদদি শযাগদদর্ার জনয আহ্বান 

র্রদেন। লর্  টদর্ যলদ সমস্ত লর্শ্বর্যাপী মণ্ডিীগুলি সলেয় হদয় র্লিদান সহর্াদর এই অর্লর্ি আট র্ের প্রদতযর্ 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত িানগুলিদত শপৌাঁোদনার জনয র্ি পলরর্র হয় এর্ং ঈশ্বদরর আদদািদনর সদঙ্গ যুি হয়? 

 

আমরা আপনাদর্ এই পলরর্তশ দনর সদঙ্গ যুি হদত আমন্ত্রন জানাই। আদরা জানদত এর্ং এই যুির্ািীন পলরলিলতদত 

শযাগ শদর্ার জনয ও অনুদপ্ররর্াদায়র্ লভলডও শদিার জনয শদিুন 2414now.net । (“লর্ভাদর্ ইহার সদঙ্গ যুি হদত 

পাদরন” – শদিুন) 

 

আপলন লর্ অলনলিত লর্ভাদর্ আপনার গৃদহ অির্া অনযত্র শর্ান িাদন লর্ভাদর্ লর্ষয ততলর র্রা আরম্ভ র্রদর্ন? আপলন 

যলদ প্রস্তুলত এর্ং পলরদষর্ার জনয মুিয প্রদান র্রদত পাদরন, আমরা আপনাদর্ লনর্টর্তী মণ্ডিী িাপন আদদািদনর 

দিদর্ আপনার শযাগদযাগ-এর ঠির্ানা শপ্ররর্ র্রর্। তারা আপনাদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ শদদর্ লর্ভাদর্ আপলন লনদজর এিার্ায় 

এর্ং দূরর্তী িাদনর ঈশ্বদরর রাদজযর লর্ষদয় প্রচার র্রদত পাদরন। 

 

২৪:১৪ শসনাদি অতযন্ত দৃঢ়প্রলতজ্ঞ। আমাদদর সংিার দি হি এর্টি র্াঠাদমা যারা শস্বোদসর্র্দদর র্যর্হার র্রদত 

পাদর। ২৪:১৪ –এর লর্শ্বর্যাপী র্াদজর আরম্ভ র্রার জনয এর্ং লর্দযমান র্াজগুলি পলরচািনা র্রার জনয প্রদয়াজন অিশ 

সংিান যা এই মহান র্াদজর তুিনায় িুর্ই কু্ষ্দ্র।78 আমাদদর প্রািশনার সমিয় র্লহগশামী হদে লর্ন্তু আমাদদর প্রদয়াজন 

এর্টি উত্তপ্ত প্রািশনার ধ্াক্কা। সমস্ত শদর্, অঞ্চি এর্ং শজিার ২৪:১৪ শস্বোদসর্র্দদর প্রদয়াজন মণ্ডিী িাপদনর এই 

প্রদচিাদর্ সাহাযয র্রা; িালি জায়গা উপলচদয় পড়দে। 

 

২০২৫ সািই শর্ষ নয়। ইহা শর্র্িমাত্র শর্দষর আরম্ভ মাত্র। আমাদদর প্রদয়াজন মণ্ডিী িাপদনর দি এই সমস্ত 

১,৩০,০০০ িাদন র্লিদান সহর্াদর, যুির্ািীন পলরলিলতদত ঈশ্বদরর রাদজযর র্ার্য েলড়দয় শদর্ার আদদািন শুরু র্রদর্। 

এর্র্ার যলদ এর্টি দি শর্ান িাদন (এিন শিদর্ শুরু র্দর ২০২৫ সাদির মদধ্য) শপৌাঁোয়, তৎক্ষ্নাৎ শসই িাদন যুি শুরু 

হয় এর্ং হালরদয় যাওয়া শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার র্রা হয়, লর্ষযদত্বর র্াজ শুরু হয় এর্ং মণ্ডিী িাপন হদত 

িাদর্ শযন শসই সম্প্রদায় সমূ্পর্শভাদর্ পলরর্লতশ ত হদয় যায়। 

 

আমরা প্রায় দ-হাজার র্েদরর এই আলত্মর্ যুদির এর্টি শর্ষ শদিদত পাই। র্ত্রুর পরাজয় আমাদদর শচাদির সামদন। 

সমগ্র লর্দশ্ব “এমন শর্ান িান পলরতযি শনই শযিাদন যীশুর নাম উচ্চালরত হদে না” (দরামীয় ১৫ :২৩)। ঈশ্বর আমাদদর 

মুিয প্রদান র্রদত এর্ং গভীর র্লিদান প্রদান র্রদত এর্ং মলি ২৪:১৪ পদদর্ সমূ্পর্শ র্রার জনয আহ্বান র্দরদেন। আপলন 

লর্ প্রস্তুত? 

 

লস্ট্ভ লস্মি এর্ং স্ট্যান পার্শ স শলার্াি ২৪১৪ শজাদটর যুগ্ম-পলরচাির্, তাদদর প্রদচিা শযন সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত িান 

এর্ং দি মণ্ডিী িাপদনর আদদািন-এ যুি হয় ২০২৫ সাদির মদধ্য (2414now.net)। 
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শেন ২৪:১৪ পলরেল্পনো পূিথিতী প্রকচেোগুলি শর্কে লভন্ন প্রেৃলতর? 
প্রকতেে েুকগই প্রলতভোসম্পন্ন এিং লভন্ন সংসৃ্কলতর লম নোরীরো আিূত িকয়কেন েোরো সমগ্র জগকত েীশুর লিযকয় 

প্রচোর েরোর জনে েোজ েকরকেন। লস্ট্কফকনর পোর্করর আঘোকত মৃতুের পর, তোৌঁ র ল যেরো লনকজকদর জীিন 

িোচোকনোর জনে  মলরয়ো এিং অনেোনে অঞ্চকি েলড়কয় পকড়। এই নাম-লর্হীন শিাদর্রা তাদদর র্ার্য এর্ং র্াদযশযর 

দ্বারা সুসমাচার চালরলদদর্ েলড়দয় লদদত িাদর্। ১৯৮৯ সাদি শডলভড র্াদরট  র্যি র্দরন শয ৩৩ খ্রীিাব্দ শিদর্ শুরু র্দর 

আজ পযশন্ত  প্রায় ৭৮৮ টি সুসমাচার প্রচাদরর পলরর্েনা র্যর্হৃত হদয়দে। শসই সময় শিদর্, অদনর্ নতুন পলরর্েনা উদ্ভূত 

হদয়দে। এই প্রশ্নটি যিাযিভাদর্ উলত্থত হদয়দেেঃ শর্ন ২৪:১৪ আদদািনটি পৃির্ প্ররৃ্লতর? 

িৃিৎ সংস্থো িনোম তৃণমূি স্তকরর েোজঃ অলধ্র্াংর্ পুরাতন পলরর্েনা গুলি সংিাগতভাদর্ এর্ং লর্লভন্ন সম্প্রদায়দর্ 

শর্ন্দ্র র্দর গদড় উদঠদে। যিন ইহার প্রভাদর্ আমরা ইলতর্াচর্ সািিয শপদয়লে, লমর্দনর র্াযশার্লি রৃ্লি শপদয়দে এর্ং 

র্হু-সংিযর্ মানুষ খ্রীিদর্ গ্রহর্ র্দরদে, এর্ই সমদয় এই ধ্রদনর পলরর্েনার র্ারদর্ অর্লর্ি সুসমাচার অপ্রাপ্ত 

মানুষদদর উপদর সঠির্ ভাদর্ িক্ষ্য  প্রদান র্রা হয়লন। ইহা লনদজদদর মতন অনয মণ্ডিী িাপন র্রারও প্রদচিা র্দরলন। 

২৪:১৪ শর্ান সংিা র্া লনলদশ ি শর্ান খ্রীি-সম্প্রদায়দর্ শর্ন্দ্র র্দর গদড় ওদঠলন। ইহা তালত্ত্বর্ভাদর্ শর্ান লনলদশ ি সংিার 

শনতার ভার্নার দ্বারা উৎপন্ন হয়লন। ইহা শসই সমস্ত মানুদষর র্যর্হালরর্ জ্ঞাদনর দ্বারা পলরচালিত হদয়দে যারা সরাসলর 

এই আদদািদনর সাদি যুি হদয় র্াজ র্দরদেন। ইহার গুর্মান অলধ্র্াংর্ই র্যর্হালরর্ / প্রাদয়ালগর্ এর্ং র্ম তত্ত্বীয়। 

ইহার মূি িক্ষ্য হি শযন সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর র্াদে শপৌোদনা যায়, প্রদতযর্দর্ এই মহার্দমশ যুি র্রা 

যায় – র্াযশর্রভাদর্ তাদদর জীর্দন সুসমাচার শপৌাঁদে শদওয়া। 

অসংেত শপ্ররণঃ ২৪:১৪ –এর এর্টি র্লি হি শর্ান লনলদশ ি র্মশচারী এই র্াদজর জনয প্রদয়াজন শনই এর্ং এই 

আদদািদন িুর্ র্ম আলিশর্ র্লির প্রদয়াজন হয়। যিন নতুন লর্শ্বাসীরা তাদদর অংর্ীদার লহসাদর্ র্াজ র্দর যারা 

তাদদরদর্ সুসমাচার প্রদান র্দরদে, সাক্ষ্ীদদর সংিযা রৃ্লি শপদত িাদর্। 

প্রযুলিগত উন্নলত এর্টি অনযতম সুলর্ধ্া প্রদান র্দর। ইহার মদধ্য স্পিতই অন্তভুশ ি আদে পলরর্হন র্যর্িা এর্ং 

শযাগাদযাগ র্যর্িা। যার িদি অদনর্ দ্রুত ঈশ্বদরর র্ার্য অনুর্াদ র্রা যায়, প্রলর্ক্ষ্দর্র  লর্ষয়গুলি দ্রুত লর্তরর্ র্রা যায়, 

এর্ং দদির সদসযদদর সদঙ্গ প্রায়ই শদিা র্রা সম্ভর্ হয়। যলদও এই পলরর্েনার উপিলি আদে শয প্রযুলি র্িনও শর্ান 

মানুদষর স্বয়ং উপলিলতদর্ প্রলতিালপত র্রদত পাদর না। শসর্ারদন র্ারংর্ার মুদিামুিী র্াতশ ািাদপর সাহাদযয নতুন 

পলরর্েনা শুরু এর্ং পলরর্েনা উন্নয়দনর জনয আকিোচনো েরো েোয় এিং ইিো এেটি এর্টি অপলরহাযশ অংর্। 

সঠিে মূিেোয়ন এিং অনুসরণেরনঃ প্রযুলির অদনর্গুলি িিািদির মদধ্য এর্টি িিািি হি, ইহার দ্বারা এর্টি 

অসমাপ্ত র্াদজর লনিুাঁত র্র্শনা পাওয়া যায়। শর্র্লর্েু গুরুত্বপূর্শ  সািিয িুাঁদজ পাওয়া যায় ১৯৭৪ সাদি লর্শ্ব সুসমাচার 

প্রচাদরর লর্ষদয় িদসন সদম্মিদন। ইহার মদধ্য এর্টি লেি “সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষ”- উলিটি, যা র্দিলেদিন িুিার 

লিওিলজর্াি শসলমনালরর রািফ  উইনটার। অতীদতর পলরর্েনাগুলি লেি এর্টি লনলদশ ি শদদর্র প্রলত লনর্ি এর্ং লর্লভন্ন 

ভাষা-ভাষী শিার্দদর এর্ং জালতগত লভন্নতার র্ারদর্ লর্লভন্ন শদদর্ এই পলরর্েনা র্যিশ হদয় যায়। ২৪:১৪ – শত আমরা 

প্রচুর তিয সংগ্রহ র্রদত পালর যা অতযন্ত লনভশ রদযাগয এর্ং প্রাসলঙ্গর্। শযিাদন র্মশভারটি অতযন্ত লনলদশ ি ভাদর্ উদেি র্রা 

হদয়দে। এোড়া, প্রাসলঙ্গর্ তিয গুলি িুাঁদজ শর্র র্রা হয় শর্র্িমাত্র চুলিগত র্ারদর্ নয়, লর্ন্তু ইহার দ্বারা মন্ডিী িাপদনর 

আদদািদনর িিািি সম্পদর্শ  অর্গত হওয়া যায় শয লর্দষযরা সঠির্ভাদর্ নতুন লর্ষয ততরী র্রদে লর্না  এর্ং এর্টি 

নতুন িাদন প্ররৃ্ত ভাদর্ সুসমাচার শপৌোদে লর্না। 

িোইকিি-কেলন্দ্রেঃ আদরর্টি অপলরদময় সুলর্ধ্া হি ২৪:১৪ –এর র্াইদর্ি-লভলত্তর্ অলভগমন। লর্েু প্রািলমর্ প্রদচিা 

“র্লহরাগত” লর্ষদয়র উপদর শজার লদদয়লেি অপলরহাযশ আলত্মর্ পলরচাির্ লহসাদর্। শসর্ারদর্, যতগুলি দি শুরু 

হদয়লেি, লমর্নারীর লনদজর উপদর, লনদজর সমদয়র উপদর এর্ং উৎদসর উপদর অলতলরি চাপ িার্ত। যলদও, ২৪:১৪ 

আদদািন িূর্ ১০ অধ্যায়দর্ শর্ন্দ্র র্দর র্যর্হৃত হয় এর্ং আদরা সমরূপ র্াইদর্দির অংদর্র উপদর লনভশ র র্দর “র্ালন্তর 



পুরুষ” শিাাঁ জার প্রদচিা র্দর এর্ং পরর্তী সমদয় শসই র্যলির পলরলচত জনদদর র্াদে ঈশ্বদরর র্ার্য প্রচার র্দরন। আত্মার 

পলরচািনায় ভূলমর্ামূির্ ভাদর্ ঈশ্বদরর র্ার্য লর্ক্ষ্ািাদভর মাধ্যদম “লর্ষয ততলরর র্াজ” ও “তাদদরদর্ ঈশ্বদরর র্ার্য 

মানয র্রদত” গুরুত্ব লদদত শর্িাদনার মাধ্যদম, নতুন দিগুলি আদরা নতুন প্রজদের লর্শ্বাসীদদর লর্ষয প্রস্তুত-র্ারী লহসাদর্ 

ততলর র্দর। “র্লহরাগত” শিার্দদর উপদর অলতলরি চাপ না লদদয় এই পলরর্েনা উপিলি র্দর শয আঞ্চলির্ শনতারাই 

হি লনদজদদর শিার্দদর লর্ষয প্রস্তুতর্রদন অপলরহাযশয।  

সকিথোত্তম প্রমোলণত অনু ীিকনর নমুনোঃ ২৪:১৪- শত শয সমস্ত আদদািন প্রলতলনলধ্ত্ব র্দর তারা প্রদতযদর্ র্যাপর্ 

ভাদর্ নতুন লর্ষয এর্ং মন্ডিীর জে লদদয়দে। এই সংসৃ্কলতগত – অলভদযালজত নমুনাগুলি শর্ান মানলর্র্ উৎদসর দ্বারা 

সীমার্ি নয়। ঈশ্বর সমস্ত জগদত লনদজর র্ার্য শপৌাঁোদনার জনয এই পলরর্েনাদর্ র্যর্হার র্রদত পাদরন। ২৪:১৪ – এর 

প্রধ্ান র্াযশর্ারীদদর এই ধ্রদনর র্াজ আরম্ভ র্রার জনয অতযন্ত অলভজ্ঞতাপূর্শ। তারা অলধ্র্ উপিলি ক্ষ্মতাসম্পন্ন ইহা 

শর্াঝার জনয শয ইলতমদধ্যই শসিাদন লর্  দট শগদে। প্রায় ২০ র্ের ধ্দর এই র্াজ েমাগত র্রার িদি, তারা শসই সমস্ত 

উপাদানগুলিদর্, লির িক্ষ্র্গুলিদর্ অির্া মৃতপ্রায় আদদািনগুলির র্ারর্গুলি লচলিত র্দরদেন শযগুলি এর্টি 

আদদািনদর্ রৃ্লি শপদত সাহাযয র্দর। অতীদত প্রায় লনয়তই, যিন নতুন পিলত অির্া অলভগমন গুলি র্যর্হার র্রা 

হত, শসিাদন মূিযায়নর্ারী শর্ান লর্েু লেি না যা সঠির্ উপদযাগী লর্ষয়গুলিদর্ প্রস্তার্ র্রদত পাদর। এিন তারা অনর্রত 

প্রদয়াজনীয় পলরর্তশ নগুলিদর্ র্াস্তর্ালয়ত র্রদত পাদর। ইহা হদত পাদর শর্ান শনতৃদত্বর  সদতজর্ারী পলরর্তশ ন অির্া 

শর্ান লনর্টর্তী শগাষ্ঠীর সদঙ্গ র্াতশ ািাপ র্রা অির্া শর্ান র্যলিদর্ লর্দর্ষজ্ঞসুিভ জ্ঞান প্রদাদনর জনয আমন্ত্রর্ র্রা। 

অননে সিকেোলগতোঃ রৃ্হৎ লচদত্র, ২৪:১৪ দটি প্রদয়াজনীয় পরস্পর-লনভশ রর্ীি র্াস্তলর্র্তাদর্ আলিঙ্গন র্দরদেেঃ 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্ এর্ং  শর্লর্রভাগ িির্ন্ত আদদািনগুলিদর্ শজাটর্ি র্রা। আমরা জালন শয সুসমাচার পৃলির্ীর 

সমস্ত জালতগত শিার্দদর জনয প্রদযাজয। ২৪:১৪ – এর র্াযশর্ারী র্যলিরা পৃলির্ীর লর্লভন্ন জালতগত দি শিদর্ আগত 

এর্ং ইহার সুলর্ধ্া হি পািাতয সংসৃ্কলতর র্দীত্ব শিদর্ স্বাধ্ীন হওয়া। 

প্রোর্থনোঃ সম্ভর্ত এই পৃলির্ীদত সুসমাচার প্রচাদরর সমস্ত পলরর্েনায় এর্টি অপলরহাযশ উপাদান হি প্রািশনা। যলদও, 

তাদদর শর্লর্রভাগই এর্টি লনলদশ ি সংিা অির্া খ্রীলিয় সম্প্রদায় শিদর্ প্রািশনার-সাহাযয িাভ র্দর। লর্ন্তু এই পলরর্েনা 

সমগ্র পৃলির্ীর প্রািশনার অংর্গ্রহর্র্ারীদদর লনদয় আরম্ভ হয়। এর্ং যিনই নতুন লর্ষয যুি হত, তিনই শসই নতুন লর্শ্বাসীরা 

প্রািশনার এই পলরর্েনার সদঙ্গ র্লি সমূ্পর্শ নতুন মাত্রা শেোগ র্রত, যা লেি প্রািশনা, ইিো এই পলরর্েনার এর্টি গুরুত্বপূর্শ 

অংর্। এই প্রািশনার উপাদানই হি ২৪:১৪ –এর মহান সুদযাগ। 

১৯৮৫ সাদি আমরা পৃলির্ীর মানলচদত্রর লদদর্ তার্াই এর্ং উপিলি র্লর জগতদর্ সুসমাচার শদর্ার আমাদদর এই 

“সাহসী” পলরর্েনা এই পৃলির্ীর অদধ্শর্ শদদর্ও শপৌাঁোদত পারদর্ না শয শদর্গুলি গতানুগলতর্ লমর্নারীদদর জনয রুি 

এর্ং শসই মানুষদদর অলধ্র্াংর্ই সুসমাচার প্রাপ্ত হয়লন। আমরা অনযদদর সাদি যুি হদয় আমাদদর লমর্দনর উদদযাগদর্ 

লনয়ন্ত্রন র্লর শযন র্াস্তর্রূপ পলরর্লতশ ত হয়। 

আমরা ইহা শদদি শরামালঞ্চত হই শয ঈশ্বর মধ্যি র্েরগুলিদত র্ত অদু্ভত র্াজ র্দরদেন এর্ং আমরা এই পৃলির্ীর 

অদনর্ ভাই ও শর্ানদদর সাদি এর্লত্রত হদয় ২৪:১৪ – এর সাদি শজাটর্ি হদয়লে শযন এর্লদন আদস যিন এই জগদতর 

প্রদতযর্ শিার্দদর, প্রদতযর্ জালতর, প্রদতযর্ ভাষার এর্ং শদদর্র মানুদষর র্াদে সুসমাচার প্রচালরত হদর্।  

উইলিয়াম ও’ োয়ান (bellmitra@sbcglobal.net)  ইদদাদনলর্য়াদত এর্জন লমর্নারী লহসাদর্, এর্জন মন্ডিী 

িাপনর্ারী লহসাদর্ এর্ং পুদরালহত রূদপ, লভ. লপ. ও আই. এম. লর্-র পলরচাির্ লহসাদর্, সযামদিাডশ  ইউলনভালসশটির দা 

শলার্াি শসন্টার-এর িাপনর্ারী পলরচাির্ রূদপ, এর্ং র্ীসন লডলভলনটি সু্কদির অধ্যাপর্ লহসাদর্  র্াজ র্দরদেন। লতলন 

১৯৯৮ সাদি চুলজং এ লিউচার ির  ইউ. এস. লমর্নস -এর যুগ্ম শিির্ লেদিন। 

আর. শর্ইি পার্শ স (khj@parksworld.net)  সাউি-ওদয়স্ট্ানশ র্যাপটিি লিওিলজর্াি শসলমনালরর টি. এইচ. লড লডগ্রী 

িাভ র্দরদেন। লতলন ইদদাদনলর্য়াদত লমর্নারী লহসাদর্, আই এম লর্ এর্ং শলার্াি লমর্নস -এর শপ্রলসদডন্ট লহসাদর্ ঈশ্বদরর 
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শসর্া র্দরদেন। লতলন এর্ং তাাঁ র েীর চারজন সন্তান এর্ং সাতজন নালত-নাতলন আদেন। লতলন র্তশ মাদন শটক্সাস-এ এি. 

লর্. লস. লরচাডশ সদন র্াইদর্ি স্ট্ালড ির  ইন্টারদনর্নি-এ লর্ক্ষ্র্তা র্রদেন। 

  



আমাদদর জর্ার্ 
এই দ থন েোেথেের েরোর িেোপোকর আমোকদর ভূলমেো লে? 

মলি ২৪:১৪ পদদ আমরা শদলি যীশুর প্রলতজ্ঞা “আর সর্শজালতর র্াদে সাক্ষ্য লদর্ার লনলমত্ত রাদজযর এই সুসমাচার সমুদয়  

জগদত প্রচার র্রা যাইদর্; আর তিন শর্ষ উপলিত হইদর্”। 

ইলতহাদস এই প্রিমর্ার পৃলির্ীর সমস্ত জনদগাষ্ঠীগুলিদর্ আমরা র্নাি র্রদত পালর এর্ং র্নাি র্রদত পালর র্ারা র্ারা 

এিনও সুসমাচার পায়লন। আমরা আদরা শদলি ঈশ্বর র্াজ র্রদেন লর্স্ময়র্রভাদর্ লর্দশ্বর চারপাদর্ অদনর্ উদদযাদগর 

মদধ্য লদদয়। 

এিন প্রশ্ন হিেঃ “আমাদদর জর্ার্ লর্? এই দর্শন র্াযশযর্র র্রার র্যাপাদর আমাদদর ভূলমর্া লর্”? 

শর্ষ সমদয়র লর্ষদয় আদিাচনা র্রদত লগদয় লপতর লিদিদেনেঃ 

এইরূদপ যিন এই সমস্তই লর্িীন হইদর্, তিন পলর্ত্র আত্মার র্যর্হার ও ভলিদত লর্রূপ শিার্ হওয়া শতামাদদর 
উলচত! ঈশ্বদরর শসই লদদনর আগমদনর অদপক্ষ্া ও আর্াঙ্ক্ষা র্লরদত র্লরদত শসইরূপ হওয়া চাই (২য় লপতর ৩:১১-

১২)। 

আমরা লর্ ভূলমর্া পািন র্রদত পালর প্রভুর লদন ত্বরালিত র্রদত? ২৪:১৪ দালয়ত্ব স্বীর্ার র্রদত, আমরা লর্শ্বর্যাপী খ্রীদির 

শদদহর অংর্ী হদত চাই, রাদজযর সুসমাচার প্রদতযর্টি র্ার্য অপ্রাপ্তদিার্ এর্ং িাদন লনদয় যাওয়ার তালগদদ, মন্ডিী 

িাপন উদদযাগগুলির মাধ্যদম। 

র্ইদয়র এই অংদর্, আমরা শদির্ লর্ভাদর্ আমরা এই দর্শন র্াযশযর্র র্রার শক্ষ্দত্র এর্টি ভূলমর্া পািন র্রদত পালর। 

“লস লপ এম এদসনলর্য়াি অন এ নযাপলর্ন” –এ লস্ট্ভ লস্মি র্র্শনা র্দরদেন লস লপ এম-এর রাস্তায় যাওয়ার মুিয অংর্গুলি। 

এটি প্রদতযদর্র শক্ষ্দত্র প্রদযাজয, শয উদদযাগগুলি শুরুর জনয সাহাযয র্রদত – যলদ তারা হয় র্যলির্গশ, মন্ডিীগুলি র্া 

প্রলতষ্ঠানগুলি। পদররটি হদে এর্টি পৃির্ অংর্, এই লতনটি শগাষ্ঠীর প্রদতযর্টির জনয, উদাহরর্ ও পলরচািনা শদয় 

লর্ভাদর্ তারা উদদযাগগুলির সাদি যুি হদত পাদর। 

এটি প্রশ্ন নয় শয মলি ২৪:১৪দত যীশুর প্রলতজ্ঞা পূর্শ হদর্। প্রশ্নটি হি শয আমরা আমাদদর অংর্টি র্রর্ লর্ না, আমাদদর 

প্রজদে এই দর্শন র্াযশযর্রী হদত শদিদত। 

  



এর্টি নযাপলর্দনর ওপর লস লপ এম-এর অপলরহাযশ তর্লর্িযগুলি 
লস্ট্ভ আর লির্79 দ্বোরো লিলিত 

আপলন আপনার অন্তদর ঠির্ র্দরদেন শয আপলন শদিদত চান ঈশ্বর আপনার সম্প্রদাদয় র্া জনদগাষ্ঠীদত আরম্ভ র্রদেন 

মন্ডিী িাপদনর আদদািন (লস লপ এম)। প্রশ্ন হিেঃ ‘আলম লর্ভাদর্ শুরু র্রর্’? ধ্রুন, আমরা র্লির্দপ র্দস আলে, আলম 

আপনার হাদত এর্টি নযাপলর্ন লদিাম, র্িিাম ‘লস লপ এম যার্ার পিটি আাঁকুন’। আপলন লর্ জাদনন শর্ািায় শুরু র্রদত 

হদর্? 

আপলন লনিয়ই সামদনর পদি এদগাদর্ন, যা সম্ভর্ত আপনাদর্ আদদািদনর লদদর্ লনদয় যাদর্, এটা োড়া এর্জন তা 

পারদর্ও না। আপনার অর্র্যই শর্াঝা দরর্ার পিটি শর্মন শদিদত। 

লস লপ এম-এর পিটির র্াধ্ার সমু্মিীর্ হদে র্াদর্যর আদদািন। ঈশ্বর মণ্ডিী িাপদনর আদদািনগুলি শুরু র্দরন, তাাঁ র 

শসর্র্দদর নয়। তিালপ লতলন তাাঁ র শসর্র্দদর র্যর্হার র্দরন লস লপ এম-গুলির অনু টদর্র র্ত্তশ া লহসাদর্। এটি  দট যিন 

তারা তাাঁ র পিগুলিদর্ রু্ঝদত পাদর এর্ং সমপশর্ র্দর তাদদর পলরচযশার প্রদচিাগুলিদর্ সমূ্পর্শরূদপ তাদদর র্াদে। 

আপনোর পলরচেথো েোকজর পোি টোলেকয় ভোলসকয় লদন আত্মোর আকি  শিোেিোর জনে 

এটিদর্ এভাদর্ ভারু্ন। এর্জন নালর্র্ লহসাদর্, যা লনয়ন্ত্রন র্রা যায়, আলম শস সমস্ত লর্ষদয়র র্াজ জালন। আলম লনলিত 

র্রদত পালর আমার পািগুলি শতািা আদে, হাি ঠির্ লদদর্ আদে এর্ং পািগুলি পলরপাটি আদে। লর্ন্তু যতক্ষ্র্ পযশন্ত 

হাওয়া না র্ইদে, আমার পািদতািা শনৌর্াটি জদি মৃত। আলম র্াতাসদর্ লনয়ন্ত্রন র্রদত পালর না। র্া যলদ র্াতাস র্ইদত 

িাদর্, লর্ন্তু আলম পাি তুদি ঠির্মত িাটাদত না পালর র্াতাসদর্ ধ্রার জনয, আলম শর্ািাও শযদত পারর্ না। শস শক্ষ্দত্র, 

র্াতাস র্ইদে, লর্ন্তু আলম জালন না লর্ভাদর্ র্াতাদসর সাদি এলগদয় শযদত হয়। 

আইদনর এর্জন প্রিাগত ইহুদী লর্ক্ষ্দর্র এর্টা র্ঠিন সমদয় লগদয়লেি যীশুর লনজস্ব পিগুলি উপিলি র্রদত। যীশু 

তাাঁ দর্ র্িদিনেঃ 

‘র্ায়ু শযলদদর্ ইো র্দর, শসই লদদর্ র্দহ, এর্ং তুলম তাহার র্ব্দ শুনদত পাও; লর্ন্তু শর্ািা হইদত আইদস আর শর্ািায় 

চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইদত জাত প্রদতযর্জন শসইরূপ’ (দযাহন ৩:৮)। 

আত্মা শয পদি প্রর্ালহত হন, আমরা তার ভলর্ষযদ্বার্ী র্রদত পালর না, লর্ন্তু লতলন প্রর্ালহত হন।80 লতলন প্রর্ালহত হদেন 

লর্না প্রশ্নটি তা নয়। প্রশ্নটি হিেঃ ‘আমার পলরচযশযা র্াজ লর্ শস লদদর্ যাওয়ার অর্িায় আদে, শয লদদর্ আত্মা প্রর্ালহত 

হন, যাদত এটি ঈশ্বদরর উদদযাদগ পলরর্ত হদত পাদর’? 

যলদ আমাদদর পলরচযশযা র্াজগুলি আত্মার পিগুলির সাদি সহদযালগতা না র্দর, আমরা এটা র্িার জনয প্রিুি হদত পালর 

‘এিন ঈশ্বর আদদৌ গমনাগমন র্দরন না, শযমন লতলন অতীদত র্রদতন’। তরু্ও ডজন ডজন লস লপ এম-গুলি লর্দশ্বর 

চারপাদর্ এর্ং প্রদতযর্টি মহাদদদর্ সাক্ষ্য লদদেেঃ ‘যীশু খ্রীি র্িয ও অদয এর্ং অনন্তর্াি শয, শসই আদেন’ (ইেীয় 

১৩:৮)। 

যিন আমরা এই লস লপ এম-গুলির লদদর্ শদলি, অপলরহাযশ উপাদানগুলি লর্ – শয লর্ষয়গুলি আমরা লনয়ন্ত্রন র্রদত পালর? 

লর্ আমাদদর পািগুলিদর্ সঠির্ লদদর্ রািদত সাহাযয র্রদর্ ঈশ্বদরর আত্মার সাদি এলগদয় শযদত, যলদ লতলন শজাদর 

প্রর্ালহত হন? লস লপ এম-এর অনু টর্রা এগুলিদর্ র্যািযা র্দরন লর্লভন্ন ভাদর্। লর্ন্তু যা অনুসরর্ র্রা হয় তা লস লপ এম-

এর অপলরহাযশ উপাদানগুলির সরি সারমমশ।81 আলম প্রায়ই এই সরি শরিালচত্রটি এর্টি নযাপলর্দনর উপদর আাঁলর্ আমার 

র্িুর জনয, আমরা লর্ভাদর্ ঈশ্বদরর সাদি সহদযালগতা র্রদত পালর এর্টি আদদািদনর জনয। যলদ আপলন মূি লস লপ 

এম-এর নর্সাটি এর্টি নযাপলর্দনর উপদর আাঁর্দত না পাদরন, এটা আপনার পদক্ষ্ িুর্ই জটিি হদয় যাদর্ লনদজদর্ 

 
79সম্পাদনা র্রা হদয়দে এর্টি প্রর্ি শিদর্, যা আসদি প্রর্ালর্ত হদয়লেি লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস-এর জুিাই – আগি ২০১৩ সংস্করদর্, www.missionfrontiers.org২৯-

৩১ পৃষ্ঠাদত। 
80‘আত্মা’ এর্ং ‘র্ায়ু’ গ্রীর্ ভাষায় এর্ই র্ব্দ। 
81আলম নািন র্ানর্, নীি লমমস এর্ং শজি সানদডি-এর র্াদে ঋর্ী, হৃদদয়র লর্লভন্ন অংর্ এর্ং চারটি শক্ষ্দত্রর নর্সার দ্বারা।  

http://www.missionfrontiers.org/


র্াাঁ লচদয় রািা এর্ং অনযদদর পদক্ষ্ও জটিি হদর্ পুনরুৎপাদন র্রা।82 আপনাদর্ উর্জ্ীলর্ত র্রর্ার জনয, আমার আাঁর্া 

যতই িারাপ শহার্ না শর্ন, আমার র্িু আদরা মদনার্ি পাদর্ন এটিদর্ আদরা এলগদয় লনদয় শযদত। 

 
হৃদয় 

আপনোর শিোেকদর জনে ঈশ্বকরর হৃদয়-এর সোক্ষোৎ পোন এিং লিশ্বোকস তোৌঁ কে িুৌঁ জুন তোৌঁ র দ থন লসদ্ধ েরিোর 

জনে। 

আপনার এর্ং আপনার দদির দর্শন আদে ঈশ্বদরর অধ্ীদন লর্েু র্রদত, যাদত সমস্ত শিাদর্রা ঈশ্বদরর রাদজযর জনয 

সাড়া শদওয়ার সুদযাগ পায় (এটি এর্টি লর্রাট হৃদদয়র মাধ্যদম উপিালপত হদয়দে)। আপলন ঈশ্বদরর দর্শন চাইদেন, 

আপনার লনদজর নয়। মলি ৬:৯-১০ এর্ং ২৮:১৮-২০, আমাদদর র্দি শয তাাঁ র রাজয পূর্শরূদপ আসদর্ সমস্ত শিার্ এর্ং 

জনদগাষ্ঠীর র্াদে। এই আর্াদরর এর্টি দর্শন অর্র্যই িিপ্রসূ হদর্ লর্র্াি সংিযর্ লর্শ্বাসীগদর্ এর্ং হাজার হাজার 

মন্ডিীগুলিদত (এর্ং / র্া শোট শগাষ্ঠীগুলিদত)। এই ধ্রদনর দর্শন লর্শ্বাসীদদর অনুপ্রালর্ত র্দর স্বাভালর্র্ জীর্নযাত্রা শর্দে 

লনদত তাদদর সমাদজ ঈশ্বদরর রাজয আনর্ার জনয। 

• শযদহতু এই দর্শনটি িুর্ র্ড়, আপলন এটি অর্র্যই শভদঙ্গ শনদর্ন প্রািলমর্ লর্ভাদগ। এটি আপনাদর্ জানদত সাহাযয  

র্রদর্ লর্ভাদর্ শুরু র্রা যায়। প্রদতযর্টি সমাদজ শিাদর্রা সম্পর্শ  গদড় শনয় শভৌগলির্ (প্রলতদর্র্ীদদর) এর্ং অির্া 

আিশ-সামালজর্ উপাদানগুলিদত (সহর্মীরা, সহপাঠীরা, সলমলতর র্িুরা)। আপনার িক্ষ্য হদে সহজেঃ 

পুনরুৎপাদনর্ারী সদষশর র্ীদজর শগাষ্ঠীগুলিদর্ শরাপর্ র্রুন (মলি ১৩:৩১-৩৩) শসই লর্ভাগটি এর্ং তারও উদিশ  

শপৌাঁোর্ার ক্ষ্মতা সহ। 

যতক্ষ্র্ না আমরা ঈশ্বদরর অন্তর্রর্ জানদত পারর্, আমরা আর্া র্রদত পালর না লতলন অদিৌলর্র্ ভাদর্ আলর্ভূশ ত হদর্ন। 

তাাঁ র অন্তদর যা শনই শসরর্ম লর্েু লতলন পূরর্ র্রদর্ন না, র্া যা তাাঁ র অন্তদর আদে তার শচদয় লর্েু র্ম র্রদর্ন না। 

• আপলন জাদনন যিন এর্টি আদদািন প্রদতযর্টি লর্ভাদগ লর্র্ড় ততলর র্দর, তিন আপলন িুাঁদজ র্ার র্রদত পাদরন 

চারটি প্রজদের লর্শ্বাসীদদর এর্ং মন্ডিীগুলিদর্ – G4 - শসই িাদন। (২য় লতমিীয় ২:২) (এটি উপিালপত হদয়দে 

 
82এই প্রদতযর্টি লর্ভাগগুলিদর্ লর্র্দভাদর্ র্যািযা র্রা হদয়দে, T4T শত র্যর্হালরর্ সাহাযয লনদয়েঃ A Discipleship Re-Revolution by Steve Smith with 

Ying Kai, 2011: WIGTake Resources. Available from www.churchplantingmovements.com or Amazon. 

http://www.churchplantingmovements.com/


প্রজদের রৃ্ক্ষ্ দ্বারা)। লস লপ এম-গুলিদর্ সঠির্ ভাদর্ র্র্শনা র্রা হদয়দে চতুিশ প্রজদের মন্ডিীগুলি দ্বারা, যারা 

ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ উদঠ আসদে স্বে সমদয়র মদধ্য (মাস এর্ং র্ের, র্তাব্দী ধ্দর নয়)। র্াযশযর্রী লস লপ এম অনু টদর্রা 

তাাঁ দদর িদির মূিযায়র্ র্দরন প্রজেগুলির লর্শ্বাসীদদর এর্ং শগাষ্ঠীগুলির / মন্ডিীগুলির দ্বারা, লর্শ্বাসীদদর এর্ং 

শগাষ্ঠীগুলির / মন্ডিীগুলির সংিযা দ্বারা নয়। তাাঁ রা প্রায়ই আদদািনটিদর্ িুাঁদজ শনন প্রজদের রৃ্ক্ষ্গুলির দ্বারা। 

ঈশ্বকরর অন্তেরকণর জনে েোৌঁ দুন তোৌঁ র মোনেেোরীকদর মত 

দর্শন পূর্শ র্রর্ার জনয, আপনাদর্ এর্দম লভত শিদর্ শুরু র্রদত হদর্ খ্রীদিদত র্াস র্দর (দযাহন ১৫:৫; গীত 

৭৮:৭২; মলি ১১:১২; ১৭:২০) (এটি সঠির্ অন্তেঃর্রদর্র এর্ র্যলির দ্বারা উপিালপত হদয়দে)। যারা শমদন চদিন, 

তাাঁ রাই িি ধ্ারন র্রদত পাদরন। এোড়া অনয পি শনই। শর্ান লর্েু র্ম হদি, অস্বায়ী এর্ং রৃ্লিহীন িি শদয়। লস লপ 

এম-এর শর্দন্দ্র িার্া ভদ্রদিার্ এর্ং ভদ্রমলহিারা অর্র্য অনয শিার্দদর শিদর্ র্ড় মাদপর আধ্যালত্মর্ র্যলিত্ব নন, 

লর্ন্তু তাাঁ রা খ্রীদিদত র্াস র্দরন। আপলন খ্রীদিদত র্াস র্দর এর্টি লস লপ এম পাদর্ন না, লর্ন্তু খ্রীদিদত র্াস না র্রদি 

আপলন এর্জনদর্ও পাদর্ন না। 

মদন রািদর্ন, ঈশ্বর মানুষদদর র্যর্হার র্দরন, শুধু্মাত্র পিলতসর্ি, জনসাধ্ারর্, র্া শর্র্ি নীলতগুলিদর্ নয়। 
খ্রীদিদত র্াস র্দর আমরা শযমন আমাদদর অর্নত র্লর, আমরা অর্র্যই ঐর্ালন্তর্ ভাদর্ ঈশ্বদরর র্াদে প্রািশনাদত 

র্াাঁ দর্ শদিার জনয শয তাাঁ র দর্শন লসি হদে (মলি ৬:৯-১০; িূর্ ১০:২; ১১:৫-১৩; শপ্রলরত ১:১৪) (এটি উপিালপত 

হদয়দে হাাঁ টু শগদড় র্সা এর্ র্যলির দ্বারা)। প্রদতযর্টি মন্ডিী িাপদনর আদদািন শুরু হয় প্রািশনার আদদািন লহসাদর্। 

যিন ঈশ্বদরর শিাদর্রা অতযন্ত কু্ষ্লধ্ত হদয় ঐর্ালন্তর্ উপর্াস ও প্রািশনা সহ তাাঁ র অন্তেঃর্রদর্র জনয, আিযশভাদর্ 

অদিৌলর্র্ লজলনসগুলি  টদত িাদর্। 

চোরটি শক্ষত্র 

দর্শনদর্ লসি র্রদত, আপলন আপনার অংর্টি র্রুন ঈর্-মানর্ অংর্ীদালরদত্বেঃ পাাঁ চটি উঁচু মাদনর লেয়ার্িাদপ। এই 

অর্িায় আপলন ঈশ্বদরর দ্বারা র্যর্হৃত হদত পাদরন স্বািযর্ান ও শটাঁর্সই আদদািনগুলি গদড় তুিদত। আপলন 

প্রদতযর্টি এমনভাদর্ র্রদর্ন যা নতুন লর্শ্বাসীদদর দ্বারা  পুনরুৎপালদত হদত পাদর। আমরা এই সহজ লস লপ এম-এর 

পলরর্েনাটি র্র্শনা র্রদত পালর চারটি রৃ্লষ শক্ষ্দত্রর দ্বারা। এই চারটি শক্ষ্ত্র অর্র্যই জায়গামত িার্দর্ স্বািযর্ান লস লপ 

এম-গুলি উত্থাদনর জনয। পৃলির্ীর চালরলদদর্ অদনর্ শক্ষ্দত্র, চাষীরা কুাঁ দড় র র্া মাচা ততলর র্দর, যাদত তারা লর্োম 

র্দর, তাাঁ দদর যন্ত্রপালত রাদি এর্ং িুদঠরাদদর িক্ষ্য রাদি। আমাদদরও প্রদয়াজন আদে এর্টি মাচার – শনতাদদর, 

মন্ডিীগুলি এর্ং আদদািনদর্ নজর রাির্ার জনয। 

আমরা চারটি শক্ষ্ত্রদর্ আিাদা র্লর, যাদত আমরা জানদত পালর শর্ান শর্ান জটিি উপাদানগুলিদত আমাদদর নজর 

শদওয়া উলচত, লর্ন্তু প্রতযার্া র্লর না শয শসইগুলি পযশায়েদম  টদর্। উদাহরর্স্বরুপ, আপলন র্াউদর্ খ্রীদির লদদর্ 

চালিত র্রার পর, শস হয়ত ইলতমদধ্যই প্রিম শক্ষ্দত্র র্াজ র্রদত পাদর, হালরদয় যাওয়া পলরর্াদরর সদসযদদর উিার 

র্রদত, তিন আপলন তাাঁ দর্ ৩য় শক্ষ্দত্র (লর্ষযত্ব) িানান্তলরত র্দরন। আর আপলন যিন তাদর্, তার পলরর্ারদর্ / 

র্িুদদর লর্ষয ততলর র্রদেন ৩য় শক্ষ্দত্র, আপলন তাাঁ দদর সাহাযয র্রদর্ন এর্টি মন্ডিীদত পলরর্ত হদত (৪িশ শক্ষ্ত্র)। 

এর সাদি সাদি, আপলন এর্ই সমদয় লর্লভন্ন শক্ষ্দত্র, লর্লভন্ন শগাষ্ঠীগুলির সাদি যুি হদত পাদরন, যিন আপলন তাদদর 

লস লপ এম-এর রাস্তা ধ্দর হাাঁ টাদেন। 

শক্ষত্র ১ – ঈশ্বকরর নতলর শিোেকদর শিোৌঁ জো (িূর্ ১০:৬; মার্শ  ১:১৭; শযাহন ৪:৩৫; ১৬:৮) 

(এটি উপিালপত হদয়দে হাি শদওয়া জলমদত শরালপত র্ীদজর দ্বারা – উত্তম জলমদত র্ীজ েড়ান) 

লস লপ এম-এর অনু টদর্রা লর্শ্বাস র্দরন শয পলর্ত্র আত্মা আদগই শসিাদন লগদয়দেন শিার্দদর প্রস্তুত র্রদত 

তৎক্ষ্র্াৎ সারা শদওয়ার জনয (র্া অলত র্ীঘ্র) – শযাহন ১৬:৮। ডজন ডজন এর্ং র্ত র্ত আলত্মর্ র্ার্যািাদভর 

মাধ্যদম, ইলতমদধ্য শপদর্ যাওয়া র্ষয তারা শগািাজাত র্রার জনয শিাাঁ দজ। তারা চায় এইসমস্ত র্ালন্তর শিাদর্রা, 



অনযদদর জয় র্রার র্যাপাদর মুিয ভূলমর্া গ্রহর্ র্রুর্ (দযাহন ৪:৩৫)। তারা তাদদর সমাদজ র্তশ মান লর্শ্বাসীদদরও 

শিাাঁ দজ, যাদদর ঈশ্বর চািনা র্রদেন এই লস লপ এম দর্শদনর অংর্ী হদত। 

শসই জনয, আপলন এর্ং আপনার দি পলরেদমর সাদি িুাঁজুন ঈশ্বদরর ততলর শিার্দদর র্া শক্ষ্ত্রগুলিদর্ িুাঁদজ শর্র 

র্রদত। আপলন র্ােুন সহজ পেদ অনুযায়ী শয প্রদতযর্ শিার্দটির মদধ্য এর্টি শেনীদত পড়ুর্েঃ পলরত্রানপ্রাপ্ত র্া 

লর্নি। মার্শ  ১:১৭ শর্ পলরপূর্শ রুপ লদদত, আপলন হালরদয় যাওয়াদদর উিাদরর জনয শচিা র্রুন এর্ং পলরত্রার্প্রাপ্তদদর 

সাহাযয র্রুন সমূ্পর্শ হৃদয় লদদয় যীশুদর্ অনুসরর্ র্রদত। 

• আপলন তন্ন তন্ন র্দর িুাঁজুন পলরত্রার্প্রাপ্ত শিার্দদর, যারা আপনার পার্াপালর্ র্াজ র্রদর্ এই র্হর র্া 

জনদগাষ্ঠীর র্াদে শপৌাঁোদত। আপলন তাদদর লর্ভাদর্ িুাঁদজ পাদর্ন? আপলন র্িার্াতশ া ও আত্মীয়তার র্িদন 

তাদদর র্াদে দর্শদনর র্িা র্িুন শয তাদদর মদধ্য এর্ং তাদদর মদধ্য লদদয় ঈশ্বর লর্ র্রদত পাদরন, তারপর 

তাদদরদর্ প্রলর্ক্ষ্দর্র (র্া তাদদর সাদি লর্ক্ষ্া র্রর্ার) প্রস্তার্ লদন। র্াস্তলর্র্ভাদর্, প্রদতযর্টি লস লপ এম, যাদদর 

আলম জালন, শুরু হদয়লেি যিন জাতীয় লর্শ্বাসীরা শর্ান লমর্নারী র্া মন্ডিী িাপদর্র সাদি অংর্ীদার লহসাদর্ 

র্াজ র্রার দর্শন শপদয়লেি, ঈশ্বদরর দর্শন র্াযশর্রী র্রর্ার জনয। আপনাদর্ অদনর্র্ার র্িার্াতশ া র্িদত হদর্ 

এই ধ্রদনর শিার্দদর িুাঁদজ পাওয়ার জনয। 

• আপলন এর্ং আপনার দি শিাাঁ জ র্রুন হালরদয় যাওয়া র্ালন্তর শিার্দদর (র্া আপনার অয়র্াদস) এর্ং তাদদর 

র্াদে সাক্ষ্ী শহান। আপনাদর্ ডজন ডজন (র্া র্িদনা র্ত র্ত র্ার) র্িার্াতশ া র্িদত হদর্ যা ঈশ্বদরর মদনানীত 

শিার্দদর িুাঁদজ শনওয়ার জনয সুসমাচাদরর র্াদে লনদয় যাদর্। আমাদদর মদধ্য অলধ্র্াংদর্রই শুরু র্রদত র্ি 

হয়। সুতরাং লস লপ এম-গুলিদত, লর্শ্বাসীদদর সুসমাচাদরর আিাপচালরতা সহজ শসতু আদে, শযমন এর্টি সাক্ষ্য 

র্া এর্দগাো প্রশ্নমািা। 

শক্ষত্র ২– পুনরুৎপোদনেোরী িোেেপ্রচোর(িূর্ ১০:৭-৯; মলি ২৮:১৮-২০) (এটি উপিালপত হদয়দে র্ীজ শিদর্ গাে 

গজান দ্বারা) 

যিন আমরা হারাদনা শিার্দদর সাদি আধ্যালত্মর্ আিাপচালরতার শসতু গদড় তুলি (অির্া পলরত্রার্প্রাপ্তদদর সাহাযয 

র্লর এই র্াজ র্রদত), আমরা অর্র্যই ধ্মশপ্রচার শর্িার্ পুনরুৎপাদনর্ারী আদর্ র্ায়দায়। হালরদয় যাওয়া শিাদর্রা 

অর্র্যই সুসমাচার শুনদর্ এমন ভাদর্ যা যদিি লনিুাঁত, যার িদি তারা যীশুদর্ প্রভু ও ত্রার্র্ত্তশ া র্দি পুদরাপুলর 

অনুসরর্ র্রদত পারদর্ এর্ং শসই পিলত র্যর্হার র্রদত পারদর্ অনযদদর র্াদে সুসমাচার প্রচাদরর জনয। লস লপ এম-

গুলিদত, আমরা শুধু্মাত্র তদত্ত্বর লদদর্ শদলি না – যা হয়ত পুনরুৎপাদন র্রদত পাদর। আমরা এর্টা পিলতদর্ লর্চার 

র্লর এটা পুনরুৎপাদন র্রদত পাদর লর্। যলদ না পাদর, তাহদি পিলতটা িুর্ই জটিি র্া শর্ান ভাদর্ আলম ঠির্মত 

লর্ষযদদর সুসলর্জ্ত র্রলে না। 

প্রদতযর্টি লস লপ এম-এ, সুসমাচার প্রচার র্রা হয় অদনর্ লর্ষযদদর দ্বারা, র্ত র্ত ও হাজার হাজার শিার্দদর র্াদে 

এর্ই ধ্রদনর র্দমশর দ্বারা, যা পুনরুৎপাদন র্রা যায়। এই প্রচারর্াজ, িূর্ ১০:৭-৯ পদদ যীশুর শদওয়া উদাহরর্দর্ 

অনুসরর্ র্দর – লতনটি P শর্েঃ এর্টি শপ্রমময় উপলিলত লর্শ্বাসী এর্ং ঈশ্বদরর শিদর্, লর্নলত র্রা শযন ঈশ্বর র্লিদত 

গমনাগমন র্দরন তাাঁ র ভাির্াসা শদিার্ার জনয, এর্ং যীশুর সুসমাচার পলরষ্কারভাদর্ শ াষনা র্রা, যীশুদর্ই রাজা 

লহসাদর্ শদওয়া প্রলতশ্রুলতর এর্টি আহ্বান সহদযাদগ। 

শক্ষত্র ৩– পুনরুৎপোদনেোরী ল যেত্ব(২য় লতমিীয় ২:২; লিলিপীয় ৩:১৭; ইেীয় ১০:২৪-২৫) (এটি উপিালপত 

হদয়দে িির্ান গাদের দ্বারা) 

যিন শিাদর্রা লর্শ্বাস র্দর, তাদদর সদঙ্গ সদঙ্গ লনদয় আসা হয় পুনরুৎপাদনর্ারী লর্ষযদত্বর র্িদন, র্িদনা র্িদনা 

এর্জদনর র্াদে এর্জন, লর্ন্তু সাধ্ারর্ত নতুন শোট শগাষ্ঠীদত। তারা শুরু র্দর অতযন্ত ভািভাদর্ লনধ্শালরত সহজ 

সংলক্ষ্প্ত লর্ষযদত্বর তর্ঠদর্র পিলতদত, যা তারা সদঙ্গ সদঙ্গ, যাদদর র্াদে তারা সাক্ষ্ী হদে, তাদদর র্াদে শপৌাঁদে 

শদয়। এটি  দট অতযন্ত পুনরুৎপাদনর্ীি পিলতর মধ্য লদদয়। পলরদর্দষ তারা লর্ষযদত্বর দী শদময়াদী উৎরৃ্ি উদাহরদর্র 



মদধ্য প্রদর্র্ র্দর, যা তাদদর লনদজদদর িাওয়াদত সক্ষ্ম র্দর ঈশ্বদরর র্াদর্যর সমগ্র উপদদর্ শিদর্। আমাদদর 

অর্র্যই এর্টা পিলত িার্া দরর্ার, যা আমাদদর নতুন লর্শ্বাসীদদর শক্ষ্দত্র র্াজ র্দর – আলত্মর্ভাদর্ শর্দড় উঠদত 

এর্ং অদনযর র্াদে তা শপৌাঁদে লদদত, উভয়ই। 

শর্র্ীরভাগ পুনরুৎপাদনর্ীি লর্ষযদত্বর পিলতগুলি র্যর্হার র্দর এর্-তৃতীয়াংর্ ধ্াাঁ দচর উপাদানগুলিএ (ই লজ শট্রলনং 

ির শট্রনাসশ –T4T)। এই ধ্াাঁ দচ, লর্শ্বাসীরা সময় শনয় লপেন লিদর তার্াদত শপ্রদমর দায়র্িতা, আরাধ্না, যাজর্ীয় যত্ন, 

এর্ং দর্শনটি পুনরায় স্মরর্ র্রার মাধ্যদম। তারা তারপর সময় শনয় শদিার জনয উিশ দৃলি র্রদত, শসই সপ্তাদহর 

র্াইদর্ি স্ট্ালডদত ঈশ্বর তাদদর জনয লর্ শরদিদেন। সর্দর্দষ, তারা সামদনর লদদর্ তার্ায় ঈশ্বরদর্ লর্ভাদর্ শমদন 

চিদর্ তা ঠির্ র্রদত, এর্ং এটি অনুর্ীিন র্দর তারা যা লর্দিদে তা অনযদদর লদদত এর্ং প্রািশনায় িক্ষ্য লির র্রদত। 

শক্ষত্র ৪– পুনরুৎপোদনেোরী মন্ডিীগুলি(দপ্রলরত ২:৩৭-৪২ (এটি উপিালপত হদয়দে সংগৃহীত র্দসযর আাঁটিগুলি 

দ্বারা) 

লর্ষয ততলরর পিলতদত, লর্শ্বাসীরা শোট শগাষ্ঠীদত র্া পুনরুৎপাদনর্ারী মন্ডিীদত সমদর্ত হন। অদনর্ লস লপ এম-এ 

৪িশ র্া ৫ম তর্ঠদর্, শোট শগাষ্ঠী, মন্ডিীদত র্া মন্ডিীর এর্টি অংদর্ পলরর্ত হয়। লস লপ এম-গুলির এর্টি সহজ 

পিলত আদে, মূি চুলিদত এর্ং মন্ডিীর তর্লর্িযগুলিদত শর্দড় ওঠার র্যাপাদর সাহাযয র্রার জনয – র্াইদর্দির 

উপর লভলত্ত র্দর এর্ং তাদদর সমাদজর উপদযাগী র্দর। অদনদর্ই মন্ডিীর চদের নর্র্াদর্83 এই পিলতদত র্যর্হার 

র্দর। 

মধেিতী মঞ্চ– পুনরুৎপোদনেোরী শনতোরো(তীত ১:৫-৯; শপ্রলরত ১৪:২৩) (এটি উপিালপত হদয়দে রৃ্ষর্দদর র্া 

শমষপাির্দদর দ্বারা) 

লর্েু লর্দষযরা তাাঁ দদর প্রমার্ র্রদর্ন পুনরুৎপাদনর্ারী শনতা লহসাদর্, র্াদজর লস পযশাদয়র উপযুি ভাদর্। শর্উ শর্উ 

মন্ডিীদত শনতৃত্ব শদদর্ন, শর্উ শর্উ শগাষ্ঠীগুলিদর্ রৃ্লি র্রদর্ন, শর্উ শর্উ সমগ্র আদদািনগুলিদর্ র্রদর্ন। 

প্রদতযদর্রই তাাঁ দদর পযশাদয়র শনতৃদত্বর জনয পরামর্শ ও প্রলর্ক্ষ্র্ দরর্ার। লস লপ এম-গুলি শযমন মন্ডিী িাপদনর 

আদদািন আদে, তার শচদয়ও শর্র্ী শনতৃত্ব রৃ্লির আদদািনগুলিদত। 

তীরোেৃত লচহ্নগুলি 

অদনর্ লর্শ্বাসীরা চারটি শক্ষ্দত্রর লর্লভন্ন অংর্গুলিদর্ র্ারংর্ার র্দর যান – শর্উ শিাাঁ দজন ঈশ্বদরর ততলর শিার্দদর, 

শর্উ প্রচার র্দরন, শর্উ লর্ষয র্দরন / প্রলর্ক্ষ্র্ শদন, শর্উ নতুন শগাষ্ঠী ততলর র্দরন এর্ং শগাষ্ঠীগুলিদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ 

শদন পিলতগুলিদর্ পুনরায় র্রদত। প্রদতযর্ লর্শ্বাসীই পরর্তী পযশাদয় যান না। (এটি উপিালপত হদয়দে শোট তীর 

লচি দ্বারা প্রদতযর্টি নতুন শক্ষ্দত্রর লভতর)। লস লপ এম গুলিদত, লর্শ্বাসীরা আিযশভাদর্ অদনর্দূর যান, শর্র্ি তাাঁ দদর 

লনদজদদর লর্ষযদদর জনয নয়, লর্ন্তু অনযদর্ শসর্ লদদতও। 

মৃতুে 

এই সমস্ত লর্েুর আলত্মর্ অলন্তম পলরর্াম হদে মৃতুয (দযাহন ১২:২৪) – লর্শ্বাসীদদর তদলহর্ ভাদর্ অটি িার্ার 

সম্মলত, এমনলর্ মৃতুয পযশযন্তও, ঈশ্বদরর দর্শন র্াযশযর্ারী হওয়া শদিার জনয (এটি উপিালপত হদয়দে এর্টি র্সয দানা 

জলমদত পড়দে তার দ্বারা)। যতক্ষ্র্ পযশযন্ত না লর্শ্বাসীরা আনদদর সাদি মুিয শচার্ার্ার দায় গ্রহর্ র্দর, এই সমস্তই 

ধ্ারনার পযশাদয় রদয় যায়। 

যলদও এটি িুর্ই র্িসাধ্য এর্টি র্ঠিন আদদিানদর্ এর্টি অধ্যাদয়র মদধ্য যিাযিভাদর্ র্র্শনা র্দর, হৃদয়টি এর্ং 

চারটি শক্ষ্ত্র, মূি উপাদানগুলি প্রদান র্দর। র্াযশযর্ারী লস লপ এম অনু টদর্রা গলতদর্গ সঞ্চার র্দরন এটি সুলনলিত 

র্দর শয পিলতটির প্রলতটি অংর্ স্বাভালর্র্ভাদর্ এলগদয় লনদয় যাদর্ পরর্তী ধ্াদপ, শসই রাস্তা লদদয়, যার মাধ্যদম তারা 

লর্ষয ততলর র্দরন এর্ং লর্শ্বাসীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শদন। এই ভাদর্ তারা শনৌর্ার পাি শতাদিন এলগদয় যার্ার জনয। যিন 

 
83এরবে্নারজনয, ১০ অযযােয়্েুন ‘্ায়বোরএয়সনলিোিঅফ  থহলল্পংগুপস  লবকািচায়চ্সঃয় ারয়হিপ সইনলসলপএি’। 



আলম হৃদয় এর্ং চারটি শক্ষ্দত্রর েলর্ আাঁলর্ র্িুদদর জনয, তারা মুগ্ধ হদয় যান লস লপ এম-এর গভীরতা ও প্রাচুযশয শদদি। 

এটি ধ্মশপ্রচাদরর প্রর্ািী র্া মন্ডিীর িাপদনর শিদর্ও শর্র্ী লর্েু। এটি ঈশ্বদরর এর্টি উদদযাগ। 

আপলন লে এই েলিটিকে আিোর আৌঁেকত পোকরন এেজন িনু্ধর সোকর্ এেটি নেোপলেকনর ওপ 

  



আপলন লর্ভাদর্ ইহার অন্তভূশ ি হদত পাদরন 

 
যীশু শর্র্িমাত্র তাাঁ র লর্ষযদদর উদদ্দদর্য মহান আজ্ঞা প্রদান র্দরনলন, লর্নুত ইহা শসই সমস্ত মানুষদদর জনয যারা তাাঁ দর্ 

লনদজদদর পলরত্রাতা লহসাদর্ জ্ঞাত আদে। লতলন সমস্ত লর্শ্বাসীদদর আহ্বান র্দরন শযন তারা এই মহান র্াজ পলরপূর্শ র্রার 

জনয লনদজদদর ভূলমর্া পািন র্দর। ২৪:১৪ সম্প্রদাদয়র সদঙ্গ যুি হন এর্ং এই প্রদচিায় শযাগিান র্রুন! 

 

আপলন শযদর্ান প্রর্াদর ২৪:১৪ লচন্তার সদঙ্গ যুি হদত পাদরন, লর্ন্তু প্রিম ধ্াপ হি আমাদদর সদঙ্গ শযাগাদযাগ র্রা। 

আপনাদদর মদধ্য শয শর্উ ২৪:১৪ মূিযদর্াধ্ র্া নীলতগুলির সদঙ্গ এর্মত, যা নীদচ উদেি র্রা হদয়দে, তাহদি আপলন 

২৪:১৪ সম্প্রদাদয়র সদঙ্গ যুি হদত পাদরন। 

 

২৪:১৪ মূিযদর্াধ্ র্া নীলতগুলির 

২৪:১৪ এর্টি উেুি সম্প্রদায় শযিাদন প্রদতযদর্ সদসয হদত পাদর, যা চারটি লর্ষদয়র প্রলত অঙ্গীর্ারর্িেঃ 

 

১) পৃলির্ীর অসুসমোচোরপ্রোপ্ত শিার্ এর্ং িানগুলিদত শপৌাঁোদনা।  

২) মন্ডিী স্থোপকনর আকেোিকনর শর্ৌর্ি দ্বারা তাদদর র্াদে শপৌাঁোদনা। 

৩) ২০২৫ সাদির মদধ্য আদদািদনর শর্ৌর্দির সদঙ্গ প্রকয়োজনীয় িলিদোন দ্বারা তাদদরদর্ ঈশ্বদরর রাদজয লনযুি 

র্রা। 

৪) ২৪:১৪ আদদািদন অনযদদর সদঙ্গ সিকেোলগতোয় র্াজ র্রা শয আমরা দ্রুত রৃ্লি শপদত পালর 

 

২৪:১৪ সম্প্রদাদয় যুি হর্ার জনয www.2414now.net/connect এই লিদঙ্ক লের্ র্রুন। যলদ আদরা শর্ান প্রশ্ন 

িাদর্, এই লিদঙ্ক লের্ র্রুনেঃ www.2414now.net/faqs 

 

এই সম্প্রদাদয় যুি হর্ার অিশ লর্? 

লর্লভন্ন উপাদয় আপলন এই সম্প্রদাদয়র অংর্ হদত পাদরন, যা লনভশ র র্রদে আপনার শভৌগলির্ অর্িান এর্ং পটভূলমর 

উপদর। এিাদন লর্েু পিলত শদওয়া হি শযভাদর্ আপলন আমাদদর অংর্ীদার হদত পাদরন। 

 

সম্প্রদোয় শর্কে আপলন েো গ্রিণ েরকত পোকরন 

• আপনার শক্ষ্দত্রর অনযানযদদর সাদি যুি হদয় শসই অঞ্চদির অগময িানগুলিদর্ লচলিত র্রদত এর্ং শসিাদন 

লনযুি হদত পাদরন 

• আপনার শক্ষ্দত্রর অনযানয র্মীদদর শিদর্ আপলন প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং শর্ালচং িাভ র্রদত পাদরন 

• এই আদদািদন যুি হর্ার জনয লর্শ্বর্যাপী র্মশর্াদন্ডর লর্র্রদর্র তিয গ্রহর্ র্রদত পাদরন 

• লস লপ এম শট্রলনং হাদর্র লর্শ্বর্যাপী শনটওয়ার্শ -এর সাদি যুি হদয় আপনার শক্ষ্দত্র প্রলর্ক্ষ্র্ িাভ র্রদত পাদরন 

 

সম্প্রদোয়কে আপলন েো লদকত পোকরন 

• লস লপ এম দর্শনদর্ আপনার অঞ্চদি র্যর্হার র্রার জনয দালয়ত্ব গ্রহর্ র্রুন 

• ২৪:১৪ সম্প্রদাদয়র সদঙ্গ আপনার আদদািদনর তিয ভাগ র্দর লনন 

• আপনার অঞ্চদি এই আদদািন চালিদয় শযদত অনযদদর লনযুি র্রুন এর্ং প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রুন 

• লর্শ্বর্যাপী আদদািদনর জনয প্রািশনা র্রুন 

http://www.2414now.net/connect
http://www.2414now.net/faqs


•  শর্ৌর্িপূর্শ প্রদচিাগুলির জনয দান র্রুন 

 

২৪:১৪ সম্প্রদাদয় যুি হর্ার জনয www.2414now.net/connect এই লিদঙ্ক লের্ র্রুন। 

উৎস 

 

আমাদদর ওদয়র্সাইদট এই উৎসগুলি শদিুনেঃ 

• আমোকদর লিযকয় জোনকত (www.2414now.net/about-us/) – লর্লভন্ন প্রদশ্নর উত্তর শিাাঁ জার জনয 

২৪:১৪ আদদািদনর ইলতহাস, শনতৃত্ব সম্পদর্শ  লর্িুন 

• আকেোিকনর েোেথসমূি (www.2414now.net/movement-activity) – আদদািন সম্পদর্শ  র্তশ মান 

তিয িাভ র্রুন 

 

সদসয হদত চান না, লর্ন্তু ইহার লর্ষদয় অর্গত িার্দত চান? আমাদদর র্মশর্াদন্ডর সংর্াদপত্র িাভ র্রদত এই লিংদর্ 

লের্ র্রুনেঃ  http://bit.ly/2414newsletter 

  

http://www.2414now.net/connect
http://www.2414now.net/about-us/
http://www.2414now.net/movement-activity
http://bit.ly/2414newsletter


লমর্নারী শট্রলনংদয় এর্টি লর্শ্বর্যাপী পলরর্তশ ন 
লিস মেোেেোইড8485 দ্বোরো লিলিত 

যারা মন্ডিী িাপদনর আদদািনগুলিদর্ (লস লপ এম-গুলিদর্) এলগদয় লনদয় যাদেন, তারা লর্শ্বাস র্দরন শয লস লপ এম-

এর পিলতগুলি যীশুর পলরচযশযার পিলতগুলিদর্ অনুসরর্ র্দর। সম্ভর্ত সময় এদসদে আমাদদর লমর্নারী শট্রলনং-এর 

পিলতগুলির এই পরামদর্শর আদর্শদর্ ও অনুসরর্ র্রর্ার। 

এিাদনই আদে লমর্নারী শট্রলনংদয়র র্যাপাদর দেঃিজনর্ ‘গুপ্তর্িা’। লমর্দনর শক্ষ্দত্র র্াজ র্রর্ার জনয শপ্রলরত র্মীদদর 

অলধ্র্াংদর্রই র্মশিদি র্াজ র্রদত যাওয়ার আদে সামানয হাদতর্িদম শট্রলনং শজাদট র্া শজাদট না। 

যা শহার্, লর্গত লর্েু র্ের ধ্দর, লমর্দনর শনতারা উৎসাহ লদদেন নতুন লমর্নারী শট্রলনংদয়র নর্র্াগুলির রৃ্লির জনয। 

এগুলি অে সমদয়র মদধ্য। ততলর র্দর আদরা র্াযশর্ারী ও িিদায়ী আদদািন অনু টর্দদর। প্রর্ীর্ র্মীরা, এই সমস্ত 

নর্র্াগুলিদর্ র্যর্হার র্দর উৎসালহতভাদর্ সঠির্ িিািদির লরদপাটশ  পাঠান। নতুন র্মীরা লস লপ এম-এর রৃ্লির জনয 

সহায়র্ হন োদস র্া ওয়ার্শ র্দপ প্রলর্ক্ষ্র্প্রাপ্ত র্মীদদর শিদর্ও দ্রুততার সাদি। আঞ্চলির্ শনতারা এই সমস্ত লর্ক্ষ্ায় 

লর্লক্ষ্ত র্মীদদর শিাাঁ জ র্রদত শুরু র্দরন। শর্উ শর্উ চান নতুন লমর্নারীদদর জনয আদরা অলভজ্ঞতাসম্পন্ন ও পরামর্শ-

লভলত্তর্ শট্রলনংদয়র পি। এই পি ধ্দর আসার জনয তারা আদরা শর্র্ী িিদায়ী হন ওয়ার্শ র্প-লভলত্তর্ লনদদশ র্গুলির শিদর্। 

২৪:১৪ সলি এই সমস্ত আদর্শগুলি অর্িম্বন-এর প্রসার ও গলতরৃ্লি র্রদত চায়।  শসটি র্রর্ার জনয, আমরা উন্নত র্রলে 

এর্টি নমনীয় শনটওয়ার্শ -লভলত্তর্ লস লপ এম শট্রলনং শর্ন্দ্রিদির প্রর্ািী। এটি র্মশিদির র্মীদদর আদরা ভাদিাভাদর্ 

ততলর র্রদর্ র্াযশর্ারী আদদািদনর অনুর্ীিনগুলিদর্ প্রদয়াগ র্রদত। এই পিটি লনদজই র্া ওয়ার্শ র্প-লভলত্তর্ 

শট্রলনংদয়র সাদি র্যর্হার র্রা শযদত পাদর। 

আলম এই দর্শনদর্ র্াস্তর্ালয়ত হদত শদিদত চাই। আমাদদর পলরর্ার লমর্দনর শক্ষ্দত্র র্াজ র্দরদে সাত র্ের যার্ৎ 

র্াউদর্ যীশুর লর্ষয হদত না শদদি। লস লপ এদমর শট্রলনং শনওয়ার পর, আমরা আদরা সাত র্ের র্াজ র্দর িানীয়ভাদর্ 

লস লপ এম শুরু র্দরলে। আলম জালন িিহীন পলরেদমর ভার লর্। শসই জনয, আলম সুলর্লক্ষ্ত র্মীদদর পাঠাদত চাই, যারা 

আমদদর মত ভুদির পুনরারৃ্লত্ত র্রদর্ না। তারা অনয ভুিগুলি র্রদর্, লর্ন্তু তারা আদরা তাড়াতালড় িি ধ্ারন র্রদত 

সক্ষ্ম হদর্। 

এেটি শেন্দ্রস্থকির প্রণোিী 

লস লপ এম-এর শট্রলনং শর্ন্দ্রিদির ধ্ারর্া ততলর হয় র্দয়র্টি পযশাদয়র প্রলর্ক্ষ্দর্র দ্বারা। এগুলি র্যর্হার র্দর র্মীদদর 

র্াস্তর্ অলভজ্ঞতায় সুসলর্জ্ত র্রদত, অপলরত্রার্প্রাপ্তদদর মদধ্য এর্টি আদদািন ততলর র্রদত। 

ধোপ ১ 

এটি শসই শিার্দদর লনদয় যারা তাদদর লস লপ এম শট্রলনং শুরু র্রদে তাদদর র্াড়ীর-সংসৃ্কলতর শপ্রক্ষ্াপদট। যলদ না শর্উ 

এর্টি লস লপ এম-এর মদধ্য খ্রীদির র্াদে এদসদে, তাাঁ দদর অদনর্ দৃিাদন্তর মদধ্য লদদয় এলগদয় শযদত হদর্ লস লপ এম-এর 

িদির জনয। 

লমর্দনর শনতারা মদন র্দরন শয শিাদর্রা অদনর্ সহদজ এই সমস্ত ধ্ারর্াগুলির ওপর মদনালনদর্র্ র্দর তাদদর র্াড়ীর 

শপ্রক্ষ্াপদট। লমে-সংসৃ্কলতর শপ্রক্ষ্াপদট তাদদর লস লপ এম পিলতর লর্ক্ষ্া জটিি হদয় যায় না, সংসৃ্কলতর আ াত এর্ং ভাষা 

লর্ক্ষ্ার সাদি। ধ্াপ ১ লর্িদত সমিশ র্দর এমন এর্টি শপ্রক্ষ্াপদট, শযিাদন এর্জন অলভজ্ঞ পরামর্শদাতা সহদজ ভুি 

শুধ্দর লদদত পাদরন। লনদজর সংসৃ্কলতর মদধ্য অভযাস র্রা পলরক্ষ্ািীদর্ সুদযাগ শদয় শজাদরর সাদি মন্ডিী িাপদনর 

 
84সম্পাদনা র্রা হদয়দে এর্টি প্রর্ি শিদর্, যা আসদি প্রর্ালর্ত হদয়লেি লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস-এর নদভম্বর-লডদসম্বর মাদস ২০১৭ সংস্করদর্, 

www.missionfrontiers.org৩৬-৩৯ পৃষ্ঠাদত। 
85লেস মযার্লেড ২৩ র্ের ধ্দর মন্ডিীর আলন্তয়লিয়া মন্ডিীর প্রলর্ক্ষ্র্, মন্ডিীিাপন এর্ং শর্াচ লহসাদর্ র্াজ র্দরদেন, যার মদধ্য ১৪ র্ের লতলন মধ্য পূদর্শর মুসলিম 

শদর্গুলিদত মন্ডিী িাপদনর আদদািনদর্ পলরচািনা র্দরদেন। র্তশ মাদন লতলন শটক্সাদস র্াসর্াস র্দরন এর্ং ২৪:১৪ পলরচািন সলমলতর এর্জন সদসয লহসাদর্ র্াজ 

র্রদেন। 

http://www.missionfrontiers.org/


আহ্বানদর্ সমিশন র্রদত পারার। এটি র্রার জনয আদরা ভাদিা হদর্ অযাডভািড  লমর্নারী শট্রলনং-এর প্রলতদ্বলিতার 

শমার্ালর্িা র্রা, অিশ সংগ্রহ র্রা, এর্ং এর্টি নতুন ভাষা ও সংসৃ্কলত শর্িা। 

ধোপ ২ 

‘চূড়ান্ত গন্তর্যিদি’ যাওয়ার আদগ, ধ্াপ ২ নতুন লমর্নারীদদর সুসলর্জ্ত র্দর এর্টি লমে-সংসৃ্কলতর শপ্রক্ষ্াপদট। এই 

শপ্রক্ষ্াপটটি হয়, ঈশ্বদরর র্ার্য-অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীর যত র্াদে হওয়া সম্ভর্ তত র্াদে, যাদদর র্াদে তারা শপৌাঁোদত চায়। এই 

শর্ন্দ্রিিটি  পলরচালিত হয় িানীয় র্া লর্দদর্ী পরামর্শদাতাদদর দ্বারা, যাদদর লনদজদদর জায়গায় এর্ই রর্দমর এর্টি 

আদদািন আদে। যলদও র্া সমূ্পর্শ এর্টি আদদািন নাও হয়, লর্ন্তু তাদদর লনদজদদর এিার্ায় লর্েু রৃ্লি  টিদয়দে লস 

লপ এম-এর নীলতগুলি র্যর্হার র্দর। এই শর্ন্দ্রিিটি র্মীদদর ভাষা ও সংসৃ্কলত শর্িার জনয সাহাযয র্রর্ার সময় প্রলর্ক্ষ্র্ 

শদয় শপ্রক্ষ্াপটলভলত্তর্ আদদািদনর নীলতগুলির। তাদদর গৃহ সংসৃ্কলতলভলত্তর্ শর্ন্দ্রিদির অলভজ্ঞতা রু্ঝদত এর্ং র্যর্হার 

র্রদত সাহাযয র্দর সাধ্ারর্ আদদািদনর নীলতগুলিদর্। তারপর লমে-সংসৃ্কলতর শর্ন্দ্রিিটি নতুন র্মীদদর অনুমলত শদয়, 

শয ধ্রদনর সংসৃ্কলতদর্ শর্ন্দ্র র্দর তারা পলরর্েনা র্দরদে, শসই রর্ম এর্টি এর্টি লস লপ এম-দর্ শদিার এর্ং অলভজ্ঞতা 

অর্জ্শ ন র্রর্ার জনয। শসিাদন তারা র্যর্হার র্রদত পাদর শপ্রক্ষ্াপট-লভলত্তর্ লস লপ এম নীলতগুলির, আদদািদনর 

লর্ক্ষ্র্দদর সহায়র্ পলরচািনার দ্বারা। 

ধোপ ৩ 

তৃতীয় ধ্াদপ, লমর্দনর র্মীরা লনদজদদর পেদ মত ঈশ্বদরর র্ার্য-অপ্রাপ্ত জনদগাষ্ঠীর (ইউ লপ লজ) র্াদে যায়। এিন 

তাদদর শর্র্ অলভজ্ঞতা হদয়দে। এর্ং তাদদর সাদি অননয র্মীরাও হয়ত শযাগ লদদয়দে (িানীয় র্া লর্দদর্ী), যাদদর সাদি 

তাদদর শদিা হদয়লেি লদ্বতীয় ধ্াদপ। তাদদর প্রলর্ক্ষ্দর্রা / শর্াদচরা, ২য় ধ্াপ শিদর্ এই ৩য় ধ্াপ পযশন্ত তাদদর সাহাযয 

এর্ং পলরচািনা র্দর চদিদেন। 

ধোপ ৪ 

আমরা শদদিলে শয যলদ / যিন এর্টি উদদযাগ শুরু হয়, র্াইদরর অনু টদর্রা এর্টি অলত কুর্িী চািনা লদদত পাদরন 

৪িশ ধ্াদপ। এর মদধ্য অন্তভুশ ি আদে তাদদর মূি শগাষ্ঠী শিদর্ আদদািদনর র্মীদদর পাঠাদনা এর্ র্া তারও শর্র্ী 

লনর্টর্তী  ইউ লপ লজ গুলিদত, নতুন আদদািনগুলি শুরু র্রর্ার জনয। এটি আদরা িি আনদত পারদর্ র্লহরাগত শর্উ 

অনয জায়গার দালয়ত্ব শনর্ার শিদর্। 

েোকের শর্কে শদিো 

২৪:১৪-এর সলি ভীষর্ভাদর্ র্াদজ র্রদে লস লপ এম-এর হার্গুলির শনটওয়ার্শ  গদড় শতািার জনয। আমরা আর্া র্রলে 

প্রলতটি অপলরত্রার্প্রাপ্ত শিার্ এর্ং িাদন ২০২৫ সাদির মদধ্য শপৌাঁোদনার িদক্ষ্য আদদািদনর সাদি যুি হওয়ার জনয 

এগুলি সাহাযয র্রদর্। লর্েু উদঠ আসা হার্গুলি এিন শিজ  ১ লমর্নারীদদর তাদদর র্াড়ীর পলরদর্দর্ প্রলর্ক্ষ্র্ লদদে 

(লর্দশ্বর চারপাদর্)। র্দয়র্টি দি এর্ং প্রলতষ্ঠান শুরু র্দর লদদয়দে শিজ  ২ হার্গুলি, শিজ  ১ হার্গুলি শিদর্ 

লর্ক্ষ্ানলর্র্দদর শপদয়। 

আমরা ২৪:১৪-এ লর্দেষর্ র্দরলে এই পি এিন পযশন্ত র্তটা িিপ্রসূ হদয়দে। আমরা িুাঁদজ শপদয়লে শয শিজ ২ 

শর্ন্দ্রগুলি লমর্নারীদদর জনয তাড়াতালড় লর্ক্ষ্ার পিলতর লরদপাটশ  লদদয়দে, যারা শিজ  ১-এর মদধ্য লদদয় শগদে তাদদর 

জনয। তারাও আদরা শর্র্ী র্াযশর্ারী। লনদজদদর র্ালড়র পলরদর্দর্ তারা আদদািদনর নীলতগুলির অভযাস র্দরদে। শসজনয 

তারা িক্ষ্যদভদদ সিি হদয়দে। তারা গদড় তুদিদে ভাদিা আদদািদনর অভযাসগুলি তাদদর ভাষা এর্ং সংসৃ্কলত 

শর্ির্ার সময়র্াদি। আমরা িক্ষ্য র্দরলে এর্টি র্িদপাি র্িন শিজ  ১-এর র্াস্তর্ অলভজ্ঞতার পলরমাদর্র মদধ্য, এর্ং 

লর্ তাড়াতালড় এর্জন র্যলি প্রদয়াগ র্রদেন আদদািদনর অভযাসগুলিদর্ পরর্তী পযশায়গুলিদত। লর্েুজন ইলতমদধ্যই 

আদদািদনর িি শদিদত পাদেন তাদদর শিজ  ২ শর্দন্দ্রর অলভজ্ঞতায়। 

শিজ  ১ এর্ং শিজ  ২-এর সমদয়র তদদ শযর িারার্ আদে। এটি, শয র্মীদদর পাঠাদনা হদয়দে তাদদর পলরদর্দর্র ওপর 

লনভশ র র্দর। এটি আদরা লনভশ র র্দর যুি প্রলতষ্ঠানটির, অনুপম গলতদর্দগর এর্ং নজর শদওয়া এিার্ার ওপর। লর্েু 



হার্গুলি নজর শদয় প্রািীদদর আদদািদনর প্রািলমর্ অলভজ্ঞতার উপর, শর্ান লমর্নারী প্রলর্ক্ষ্দর্র অনুষ্ঠান চিার সময়। 

লর্েু হার্গুলি চায় প্রািীরা লস লপ এম-এর দক্ষ্তায় দক্ষ্ হদয় উঠুর্, তাদদর শট্রলনংদয় উন্নলত র্রার আদগ। অদনর্ হার্গুলি, 

লর্দশ্বর চালরলদদর্, প্রিদম নজর শদয় শসই িাদন এর্টি উদদযাগ শুরু র্রদত। তারপর, স্বাভালর্র্ভাদর্ই তা সচি হয়। 

হাদর্র পি র্মীদদর র্াে শিদর্ আদরা অলভজ্ঞতা এর্ং িি চায়, তারা তাদদর লনলদশ ি িাদন যাওয়ার আদগ। আমরা 

শদদিলে শয সচি হওয়ার র্যাপাদর এর শর্ান না-র্াচর্ ভূলমর্া শনই। র্াস্তলর্র্ এটি আদরা শিার্দদর সচি র্দর শক্ষ্দত্রর 

জনয। আমরা আদরা আর্া র্লর এটির লমর্নারীদদর ওপর এর্টি সদিশর্ প্রভার্ িার্দর্ র্মশদক্ষ্দত্র দী শলদন টিদর্ িার্র্ার 

জনয। 

আমরা চাইলে না হাদর্র প্রিা র্যর্হার র্রার উপদদর্ লদদত সমস্ত লমর্নারী প্রািীদদর খ্রীদির লর্শ্বর্যাপী শদদহর প্রদয়াজন 

র্দি। যা শহার্, এর্টি র্িদপাি লস লপ এম শট্রলনং হাদর্র প্রিা লমর্নারী প্রািীদদর ভািভাদর্ র্াদজ শদদর্। তারা িাভর্ান 

হদর্ হাদত র্িদম লর্ক্ষ্ার শপ্রক্ষ্াপদট শর্িার জনয। 

এেটি পলরেোঠোকমো গকড় শতোিো িোিগুলির িৃলদ্ধর জনে 

হাদর্র স্পনসররা অদনর্ ধ্রদনর পাঠেম র্যর্হার র্দরন লমর্নারীদদর প্রািীদদর জনয। অদনর্গুলি প্রলতষ্ঠান এিন 

এর্সদঙ্গ র্াজ র্রদে হাদর্র লর্চাদরর মাদনর পলরর্াঠাদমার উন্নলত র্রর্ার জনয। এগুলি সাহাযয র্রদর্ লস লপ এম হাদর্র 

প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং প্রািীদদর প্রস্তুলতর মূিযায়ন র্রদত। ২৪:১৪ প্রস্তার্ লদদে প্রলর্ক্ষ্দর্র মান সম্বদি এর্ং যত্ন  যা এর্টু এর্টু 

র্দর সংগ্রহ র্রা হদয়দে এই হার্গুলির শনতাদদর শিদর্। এটি গুর্গতভাদর্ লর্শ্বর্যাপী পলরদর্র্ন র্রদর্ ‘আর্ার্পদি 

তমত্রীর্িন’, এর্দত্র র্াজ র্দর প্রািীদদর ভাদিা ভাদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়ার জনয। 

পৃলির্ীর এতগুলি প্রলতষ্ঠান ও পদির মদধ্য শর্ান ধ্রদনর পলরর্াঠাদমা আমাদদর সাহাযয র্রদত পাদর এর্দত্র র্াজ র্রর্ার 

জনয? এর্ জনলপ্রয় পি হদে এর্টি সহজ ‘মাদি, হৃদয়, হাতগুলি, গৃহ’ পলরর্াঠাদমা। এটি র্র্শনা শদয় এর্জন লমর্নারীর 

জনয শয দক্ষ্তা প্রদয়াজন, পরর্তী ধ্াদপ প্রলতষ্ঠা িাভ র্রদত। লচত্র ১ দক্ষ্তাগুলির এর্টি তালির্া ততলর র্দরদে যা লর্লভন্ন 

প্রলতষ্ঠান এর্ং শনটওয়ার্শ  সুপালরর্ র্দরদে তাদদর জনয, যারা শিজ  ১ শট্রলনং হার্ শর্ষ র্দরদে, এর্ং শিজ  ২ –এ যাদে। 

লচত্র ২ শদিাদে এলর্ ধ্রদনর এর্টি তালির্া, শিজ  ২ –এর লর্ক্ষ্ািীদদর দক্ষ্তার জনয, যারা শিজ  ৩-এ যাদে। এই 

মাদনর অদনর্গুলিই জেিাভ র্দর লমর্নারী শট্রলনং শপ্রাগ্রাদমর র্েরগুলির শিদর্। নতুন এর্ং অনুপম অংর্টি হদে র্াস্তর্ 

অলভজ্ঞতার ওপর নজর শদওয়া এর্ং এই দক্ষ্তাগুলিদর্ প্রদয়াগ র্রা এর্ ধ্াপ শিদর্ আদরর্ ধ্াদপ যাওয়ার আদগ। এই 

দক্ষ্তাগুলিদর্ অর্জ্শ ন র্রা যায় লর্লভন্ন ধ্রদনর পাঠেদমর মাধ্যদম এর্ং লর্ক্ষ্র্ পিলতর দ্বারা। ২৪:১৪ হার্গুলির 

শনটওয়াদর্শ র মূি ভার্টি হদে লমর্নারী প্রািীদদর লস লপ এম-এর নীলত এর্ং অভযাসগুলিদত দক্ষ্ র্দর শতািা, পরর্তী 

পযশাদয় যাওয়ার আদে। এই শট্রলনংদয়র পিলতগুলিদর্ হাদর্ র্া র্াইদর শিদর্ উন্নত র্দর শতািা শযদত পাদর। এই রর্ম 

এর্টা দক্ষ্তার সাধ্ারর্ মাপর্াঠি হার্গুলিদর্ অনুমলত শদয় সাংগঠলনর্ এটিদর্ উপদযাগী র্দর তুিদত এর্ং 

প্রলতষ্ঠানগুলির মদধ্য সমিয় গদড় তুিদত। 

হার্গুলির এই টাস্কদিাসশ এই ধ্াপগুলি গ্রহর্ র্দরেঃ 

• নতুন হার্ গুলিদর্ িুাঁদজ র্ার র্রা এর্ং তালির্া ততলর র্রা। 

• হাদর্র শনতাদদর জড় র্রা সুঅভযাসগুলি গদড় শতািার জনয এর্ং আদরা ভাদিাভাদর্ দক্ষ্তাগুলিদর্ রপ্ত 

র্রার জনয। 

• প্রলতষ্ঠানগুলি, যারা হার্গুলিদর্ সাহাযয র্দর, তাদদর মদধ্য সমিয় গদড় শতািা, টপদর্ যাওয়া র্মাদত এর্ং 

শনটওয়াদর্শ  র্লির্ািী র্রদত। 

• প্রলতষ্ঠানগুলি এর্ং শিার্দদর মদধ্য শযাগাদযাগ গদড় শতািা, যারা হাদর্র লনয়দম শযাগ লদদত চায়। 

• প্রলতষ্ঠান এর্ং মন্ডিীগুলিদর্ সাহাযয র্রা, যারা এই লস লপ এম শট্রলনং হার্গুলি ততলর র্দর, এর্ং চায় সচি 

শর্ন্দ্র হদয় উঠদত, তাদদর রসদ এর্ং পলরমর্শ শযাগান শদওয়া। 



২৪:১৪ শত আমরা লর্শ্বাস র্লর শয এই আদর্শ পৃলির্ীর অপলরত্রার্প্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য লস লপ এম-এর সংিযা উদেদযাগয 

ভাদর্ রৃ্লি র্রদত পাদর। আপনারা আদরা জানদত পারদর্ন হাদর্র প্রর্ািীর র্যাপাদর এর্ং হার্গুলির সাদভশ  প্রদজক্ট সম্বদি 

আমাদদর ওদয়র্সাইদটর মাধ্যদম (https://www. 2414now.net/hubs) শযাগাযগ র্রুনেঃ hubs@2414now.net 

 
 
 
 
 

লচত্র ১ ধোপ১ শেোগেতোগুলি 

মস্তে 

সংসৃ্কলত প্রল ক্ষণঃ সংসৃ্কলতর প্রািলমর্ লর্ষয়গুলি, লর্শ্বদর্শন, গঠনতন্ত্র, এর্ং লমে-সংসৃ্কলতর চালহদাদর্ শর্াঝা। 

ঈশ্বরতত্ত্বঃ পলরত্রাদর্র র্যাপাদর ঈশ্বরতদত্বর প্রািলমর্ লর্ষয়গুলি, লর্শ্বদর্শন, গঠনতন্ত্র, এর্ং লমে-সংসৃ্কলতর চালহদাদর্ 

শর্াঝা। 

লস লপ এম শেলনংঃ আদদািনগুলির প্রািলমর্ লড এন এ এর্ং তাদদর র্াইদর্ি লভলত্তর্ শযৌলির্তার সাধ্ারর্ 

আদদািদনর শট্রলনংদয়র মানদন্ড র্যর্হাদরর দ্বারা শর্াঝা (আদদািনগুলির িানান্তদরর িক্ষ্র্গুলি লড এম এম, টি ির  টি, 

শিার লির্ল্স , লজউম প্রভৃলত)। এর্টি সহজ পলরর্েনা এর্ং পিলত শর্াঝা, যা পুনরুৎপাদদন সহায়র্ হদর্। 

ভোযোঃ ভাষা শর্ির্ার জনয প্রস্তুলত। 

েোজেীয় পলরচেথেোঃ প্রাপ্ত রসদদর লর্ষদয় জানা এর্ং র্যর্হার র্রা। 

 

অন্তঃেরণ 

আলত্মে লিশ্বোসকেোগেতোঃ নজর শদওয়া শয লর্ক্ষ্ািীর উপযুি লডগ্রী আদে লনম্নলিলিত লর্ষয়গুলির এর্ং লতলন েমাগত 

উন্নলত র্দর চদিদেনেঃ নম্রতা এর্ং উপদদর্ শদওয়ার; এর্ং সাধু্তায় চিা; ঈশ্বদরর র্িা শর্ানা এর্ং শমদন চিা; লর্শ্বাদসর 

অনুর্ীিন র্রা শয ঈশ্বর তাাঁ র জনদগাষ্ঠী (পুরষ / মলহিা) লনদয় আদদািন শুরু র্রদর্ন; ঈশ্বরদর্ এর্ং অনযদদর ভাির্াসা। 

অধেোিসোয়ঃ র্ঠিন পলরলিলতদতও অটি িার্া শদলিদয়দে। সঠির্ র্াজটিদর্ সমূ্পর্শ র্রর্ার জনয নাদোড়র্াদা মদনাভার্ 

শদলিদয়দে, র্াধ্া লর্পলত্তর মদধ্য লদদয়ও। র্যলিগত ঝুাঁ লর্র মূিযও চুলর্দয়দে। ঈশ্বদরর আহ্বাদন দী শ-দময়ালদ প্রলতশ্রুলত 

লদদয়দে। 

িেলিগত আধেোলত্মে  ৃঙ্খিোঃ প্রািশনার জীর্নযাত্রা, ঈশ্বদরর র্াদর্য সময় শদওয়া, র্াধ্য হওয়া, উপর্াস র্রা, দায়র্ি 

িার্া, র্ঠিন পলরেম র্রা এর্ং লর্োম শনওয়া, খ্রীদিদত চিা এর্ং র্যলিগত স্বেতা শদিা যায়। রু্ঝদত পাদর আধ্যালত্মর্ 

যুদির প্রািলমর্ লর্ষয়গুলি। 

িেলিগত পলিত্রতোঃ আসলিমুি জীর্নযাপন। সমস্ত লর্ষদয় আত্মসংযদমর সাদি র্াস র্রা। অদনযর লর্ষদয় 

প্রলতর্ির্স্বরুপ হওয়া এলড়দয় চিা। 

িেলিগত সমূ্পণথতোঃ র্যলিগত লর্ষয়গুলির মদধ্য লদদয় র্াজ র্দরও ভাদিা জায়গায় িার্া (আসলি, হতার্া, আত্মভার্) 

এর্ং পালরর্ালরর্ শমৌলির্ লর্ষয়গুলি (লর্র্াহলর্দেদ, মানলসর্ অর্সাদ, গালিগািাজ) সামিাদনা, এর্টি সুিী লর্র্ালহত জীর্ন 

(যলদ প্রদযাজয হয়) যাপন র্রা, লপতৃত্ব / মাতৃত্ব সংোন্ত লর্ষয়গুলির মদধ্য লদদয় র্াজ র্দরও ভাদিা জায়গায় িার্া। 

র্াউলিিাদরর দ্বারা র্মশদক্ষ্দত্রর প্রস্তুলতর উপযুি লর্দর্লচত হওয়া। 

 

িোতগুলি 

mailto:hubs@2414now.net


 পর্ এিং ধমথপ্রচোরঃ ভীষর্ভাদর্ শচিা র্দর হালরদয় যাওয়া শিার্দদর এর্লত্রত র্রদত, র্ালন্তর গূর্সম্পনয শিার্দদর 

িুাঁদজ র্ার র্রদত, এর্ং সুসমাচাদরর র্াতশ া লর্তরর্ র্রদত, শসই পদি, যা স্বাভালর্র্ভাদর্ই হালরদয় যাওয়া শিার্দদর যীশুর 

লর্ষয হওয়ার লদদর্ লনদয় যায়। 

রোজেকে প্রদ থনঃ লর্ক্ষ্া শদয় প্রািশনা র্রদত, শিার্দদর উপদর আর্ী শ্ াদদর র্ষশদনর জনয এর্ং অসুিদদর সুিতার জনয। 

ল যেত্ব এিং মন্ডিী গঠনঃ লর্ষয ততলর র্রা অভযাস র্রা, মন্ডিী গঠদনর জনয (লর্দর্ষত হালরদয় যাওয়া শিার্দদর 

লনদয়) এর্ং প্রজেগতভাদর্ পুনরুৎপাদদনর জনয র্াজ র্রা। 

দ থন শিোৌঁ জোঃ লর্ষয ততলরর র্যাপাদর অনযদদর শদিার অভযাস র্রা, মন্ডিী িাপদনর আদদািন র্রা। 

প্রল ক্ষণঃ অনযদর্ লর্ষয ততলর র্রার প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়ার অভযাস এর্ং মন্ডিী িাপন র্রা, সাধ্ারর্ আদদািদনর 

প্রলর্ক্ষ্দর্র মাপর্াঠিগুলির এর্টিদর্ র্যর্হার র্দর। 

প্রোর্থনোর শে  ি গকড় শতোিোঃ পলরর্েনার প্রািলমর্ লর্ষয়গুলি শর্িা, জনদগাষ্ঠীর জনয প্রািশনার পলরর্েনা রুপায়ন 

র্রর্ার জনয। 

পলরেল্পনো এিং মূিেোয়নঃ পলরর্েনা র্রদত শর্িা, পার্লর্র্ র্াস্তর্দর্ মূিযায়র্ র্রা, এর্ং উপদযাগী র্দর শতািা 

িদির ওপর লভলত্ত র্দর, শযমন লতলন (পুরুষ / নারী) শদিদত পাদেন। 
 

গৃি 

িেলিগত দক্ষতোঃমানুদষর সাদি শমর্র্ার দক্ষ্তা, শযাগাদযাদগর দক্ষ্তা, লর্র্াদ শমটার্ার দক্ষ্তা। রাগ, হতার্া এর্ং 

উদদ্বগদর্ দমন র্রদত পারা। 

দিগত জীিনঃ স্বািযর্র দিগত জীর্দনর ধ্রর্দর্ রপ্ত র্রা। 

দিগত প্রল ক্ষণ এিং উন্নয়নঃ দদির মদধ্য লর্র্াদদর লনস্পলত্ত র্রা শর্িা, এর্ং দদির পলরদর্দর্র মদধ্য লর্লভন্ন ভূলমর্ার 

মূিয শদওয়। 

দিগত অলভজ্ঞতোঃ লর্দর্ষতেঃ অনযদদর সাদি ‘দিগত’ র্যাপাদর র্যাপর্ অনুর্ীিন, যিন তারা িানীয় লনলদশ ি শিার্দদর 

র্াদে যায়। 

আলর্থে লিযয়ঃর্ড় রর্দমর ধ্ার শিদর্ মুি িার্া, এর্ং যদিি ভরর্দপাষর্ সংগ্রহ র্রার প্রলর্ক্ষ্র্ গ্রহর্ র্রা। র্াজ 

শুরুর আদগই সমূ্পর্শ রসদ শজাগাড় র্রা। 

 
 

লচত্র ২ ধোপ২ শেোগেতোগুলি 

মস্তে 

সংসৃ্কলতঃ  আঞ্চলির্ সংসৃ্কলত, ইলতহাস, এর্ং ধ্মীয় র্যাপাদর এর্টি স্তর অর্লধ্ জানা জরূরী  র্র্শনাপ্রাসলঙ্গর্ যন্ত্রগুলি 

শর্াঝার এর্ং পদির র্াধ্া লর্পলত্ত গুলি সলরদয় সুসমাচাদরর পদি পলরচালিত র্রার জনয। 

ভোযোঃভাষা সংগ্রহ পলরর্েনা উন্নত র্রা শট্রনার এর্ং শর্াচদদর সাদি এর্দত্র, লদ্বতীয় ধ্াদপদত, দায়র্িতা র্জায় শরদি। 

লস লপ এম শেলনংঃ লর্দিদে সাংসৃ্কলতর্ শপ্রক্ষ্াপদট লস লপ এম-এর র্যর্হার। র্াজ র্রদে পলরর্তশ ন শর্িার জনয এর্ং 

শসই অঞ্চদি আদদািদনর লেয়ার পিলতর সাংসৃ্কলতর্ প্রদয়াগ। শদিদত শপদয়দে উন্নত মাদনর আদদািদন শনতৃদত্বর 

প্রদয়াগ। 

তোড়নো এিং অধেোিসোয়ঃ লনলদশ ি সংসৃ্কলতদত তাড়নার অনুরুপ পিগুলি সম্পদর্শ  শজদনদে। তাড়নার সদঙ্গ শমার্ালর্িা 

র্রার র্াইদর্ি লভলত্তর্ পিলতগুলি এর্ং অর্ারর্ তাড়না র্মার্ার লর্ষয় শজদনদে। র্ঠিন পলরলিলতদত অধ্যার্সায়ী হদত 

লর্দিদে। 

 



অন্তঃেরণ 

আলত্মে লিশ্বোসকেোগেতোঃ অদনযর র্াে শিদর্ লর্ির্ার ইো শদিায়, লর্দর্ষত িানীয়দদর শিদর্। সাংসৃ্কলতর্ নম্রতা 

শদিায় জীর্দনর ধ্ারা লহসাদর্। শদিায় অলধ্র্ার সমপশর্ র্রর্ার জীর্ন ধ্ারা। 

িেলিগত আধেোলত্মে  ৃঙ্খিোঃ প্রািশনার জীর্নযাত্রা, ঈশ্বদরর র্াদর্য সময় শদওয়া, র্াধ্য হওয়া, উপর্াস র্রা, দায়র্ি 

িার্া, র্ঠিন পলরেম র্রা এর্ং লর্োম শনওয়া, খ্রীদিদত চিা এর্ং র্যলিগত স্বেতা শদিা যায়। রু্ঝদত পাদর আধ্যালত্মর্ 

যুদির প্রািলমর্ লর্ষয়গুলি। 

অধেোিসোয়ঃ র্ঠিন পলরলিলতদতও অটি িার্া শদলিদয়দে। সঠির্ র্াজটিদর্ সমূ্পর্শ র্রর্ার জনয নাদোড়র্াদা মদনাভার্ 

শদলিদয়দে, র্াধ্া লর্পলত্তর মদধ্য লদদয়ও। র্যলিগত ঝুাঁ লর্র মূিযও চুলর্দয়দে। ঈশ্বদরর আহ্বাদন দী শ-দময়ালদ প্রলতশ্রুলত 

লদদয়দে। 

িেলিগত পলিত্রতোঃ আসলিমুি জীর্নযাপন। সমস্ত লর্ষদয় আত্মসংযদমর সাদি র্াস র্রা। অদনযর লর্ষদয় 

প্রলতর্ির্স্বরুপ হওয়া এলড়দয় চিা। 

িেলিগত সমূ্পণথতোঃ র্যলিগত লর্ষয়গুলির মদধ্য লদদয় র্াজ র্দরও ভাদিা জায়গায় িার্া (আসলি, হতার্া, আত্মভার্) 

এর্ং পালরর্ালরর্ শমৌলির্ লর্ষয়গুলি (লর্র্াহলর্দেদ, মানলসর্ অর্সাদ, গালিগািাজ) সামিাদনা, এর্টি সুিী লর্র্ালহত জীর্ন 

(যলদ প্রদযাজয হয়) যাপন র্রা, লপতৃত্ব / মাতৃত্ব সংোন্ত লর্ষয়গুলির মদধ্য লদদয় র্াজ র্দরও ভাদিা জায়গায় িার্া। 

র্াউলিিাদরর দ্বারা র্মশদক্ষ্দত্রর প্রস্তুলতর উপযুি লর্দর্লচত হওয়া। 

সংসৃ্কলতঃ িানীয় সংসৃ্কলতদর্ উপদযাগী র্দর শনওয়া এর্ং তালরি র্রা। 
 

িোতগুলি 

 পর্ এিং ধমথপ্রচোরঃ ভীষর্ভাদর্ শচিা র্দর হালরদয় যাওয়া শিার্দদর এর্লত্রত র্রদত, র্ালন্তর গূর্সম্পনয শিার্দদর 

িুাঁদজ র্ার র্রদত, এর্ং সুসমাচাদরর র্াতশ া লর্তরর্ র্রদত, শসই পদি, যা স্বাভালর্র্ভাদর্ই হালরদয় যাওয়া শিার্দদর 

পলরত্রাদনর লদদর্ লনদয় যায়। ধ্মশপ্রচাদরর সাজ-সর্জ্া পুনরূৎপাদন র্রা শর্িা। যা িানীয়রা র্যর্হার র্রদত পাদর অনযানয 

িানীয়দদর সুসলর্জ্ত র্রদত। 

রোজেকে প্রদ থনঃ লর্ক্ষ্া শদয় প্রািশনা র্রদত, শিার্দদর উপদর আর্ী শ্ াদদর র্ষশদনর জনয এর্ং অসুিদদর সুিতার জনয। 

ল যেত্ব এিং মন্ডিী এিং শনতৃত্বঃনজর শদওয়া সংসৃ্কলতদত লর্ভাদর্ পুনরুৎপাদনর্ারী লর্ষযদদর ততলর র্রা যায় তা 

শর্দি এর্ং শর্দি মন্ডিী প্রলতষ্ঠা এর্ং শনতৃদত্বর উন্নয়দনর শর্ৌর্ি, যা নজর শদওয়া সংসৃ্কলতদত র্াজ র্রদত পাদর। স্বলস্ত 

শর্াধ্ র্দর পলর্ত্র আত্মা এর্ং লনদজ শনতা হর্ার শচিা না র্দর ঈশ্বদরর র্ার্যদর্ পলরচািনা র্রদত শদয়। 

প্রল ক্ষণঃ সামিশয আদে আদদািনগুলির প্রািলমর্ লড এন এ এর্ং তাদদর র্াইদর্ি-লভলত্তর্ শযৌলির্তার সাধ্ারর্ 

আদদািদনর প্রলর্ক্ষ্দর্র মানদন্ড র্যর্হাদরর দ্বারা প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়ার। (আদদািনগুলির িানান্তদরর িক্ষ্র্গুলি, লড এম 

এম, টি ির  টি, শিার লিিডস , লজউম ইতযালদ)। প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত পাদর এর্ং শদিদত পাদর, এর্টি সহজ পলরর্েনা ও 

পিলত, যা পুনরুৎপাদদনর সহায়র্ হদর্। 

প্রোর্থনোর শে  ি গকড় শতোিোঃ শিার্দদর র্াদজ িাগাদনা, িানীয় লর্শ্বাসীদদর ও দক্ষ্ শিার্দদর ঐ এিার্ার জনয 

প্রািশনার শর্ৌর্দি যুি র্রা শুরু র্দর। তদলহর্ মধ্যিতার্ারীদদর লনযুি র্দর র্াজদর্ সমূ্পর্শ র্রর্ার জনয। 

পলরেল্পনো এিং মূিেোয়নঃ প্রাতযলহর্ পলরর্েনার েদদ, লনমশম মূিযায়দন এর্ং িদির উপদর লভলত্ত র্দর উপদযাগী 

র্দর শতািার র্যাপাদর র্যস্ত িাদর্। 

িুৌঁ কজ শির েরোঃ আদদািদনর রৃ্লির সাংসৃ্কলতর্ শপ্রক্ষ্াপদট সঠির্ভাদর্ পলরমাপ র্রা শর্দি এর্ং তা প্রদয়াগ র্দর 

পলরর্েনা এর্ং মূিযায়দনর েদদ। 

 

গৃি 



উপলস্থলত ও মঞ্চঃ এর্টা শর্ৌর্ি গদড় শতাদি র্াযশর্রী র্রর্ার জনয, যা অলত সূক্ষ্মভাদর্ র্যািযা র্রদর্ শদদর্ িার্ার 

র্ারর্ এর্ং সর্দচদয় র্যস্ত িার্ার, এর্ং এর্টা মদঞ্চর ও শদদর্ িার্ার লভসা র্াড়াদনার সুদযাগ র্দর শদদর্। 

দিগত উন্নয়নঃ দিগত জীর্দনর েদ উপদযাগী র্দর, লর্দদর্ী সাহাদযযর মুিাদপক্ষ্ার শক্ষ্দত্র। 

স্থোনীয় অং ীদোলরত্বঃ সমদয়র অলধ্র্াংর্ ভাগ িানীয় অংর্ীদার এর্ং হারাদনা শিার্দদর সাদি র্াটায়, দক্ষ্ দদির 

উপদর অলত লনভশ রর্ীি না হদয়। রু্ঝদত পাদর লর্ভাদর্ র্াযশর্ারী অংর্ীদালরত্ব গদড় তুিদত হয়। 

দকির অিদোনঃ দদির উপদর আর্ী শ্ াদগুলি লচলিত র্রদত শপদরদে, এর্ং দদির সদসযদদর অর্দাদনর পিগুলি িুাঁদজ 

শর্র র্রদত শপদরদে। ততলর র্দরদে দিীয় চুলি / আচরর্ লর্লধ্ এর্ং সমস্ত দি শসটি পুনলর্শচার ও অনুদমাদন র্দরদে। 

শনটওয়োলেথ ংঃ এিার্ায় লমর্দনর র্াজর্মশ জলরপ র্দরদে (লর্দর্ষত উদদযাগ সংোন্ত)। িিদায়ী প্রচার র্াজ এর্ং লর্ষয 

ততলরর পিলত সম্পদর্শ  লর্দিদে। অংর্ীদারদদর সদঙ্গ ভাদিা সম্পর্শ  র্জায় শরদিদে। 

লনরোপত্তোঃ আর্লস্মর্  টনার জনয পলরর্েনা এর্ং জরুরী আচরর্ লর্লধ্ নলি ততলর র্দরদে দদির জনয। রু্ঝদত পাদর এর্ং 

র্াদজ পলরর্ত র্দর প্রািলমর্ লনরাপত্তার আচরর্ লর্লধ্গুলি (সামালজর্ মাধ্যম, ইন্টারদনট লনরাপত্তা, র্লম্পউটাদরর 

লনরাপত্তা, র্যলিগত নলির লনরাপত্তা)। 

শনতৃকত্বর উন্নয়নঃ ‘শনতা’ হওয়ার শর্ান প্রদয়াজন শনই। র্লিপূর্শ র্রদত, উন্নত র্রদত এর্ং অনযদদর পরামর্শ লদদত 

মদনাদযাগ দাও। 
  



অতযার্র্যর্তা এর্ং চালরলত্রর্ দৃঢ়তার অসারতা 
লস্ট্ভ লির্86দ্বোরো লিলিত 

 

জযার্87 তাাঁ র র্ারার্দক্ষ্র গরাদটা ধ্রদিন এর্ন সদদরর লদদর্ উঁলর্ লদদিন। তাাঁ র মন অলির হলেি যিন তাাঁ র র্পাি 

শর্দয়  াম ঝরলেি। লতলন লর্ র্িা র্িদর্ন র্া র্িদর্ন না? প্রািন শযািা লহসাদর্, লতলন মদন র্রদত িাগদিন শসনা 

র্ারাগাদর আদরালপত লনষু্ঠর লর্ভীলষর্ার র্িা। প্রচার র্রার জনয র্দী হদয়, লতলন তিন লেদিন গরাদদর অনুপদযাগী লদদর্। 
 

লতলন লর্ র্িা র্িদর্ন? শর্ন লতলন র্িদর্ন না? তাাঁ র প্রভু তাাঁ দর্ আদদর্ লদদয়দেন। 
 

গরাদগুলি আদরা র্ি র্দর ধ্দর, লতলন র্াদে িার্া প্রহরীদদর শর্ান এর্জনদর্ নীচু গিায় র্িদিন, “আপলন যলদ আমাদর্ 

শযদত না শদন, ৫০০০০ শিাদর্র রদির দায় আপনাদদর ওপদর র্ত্তশ াদর্”। লতলন র্ারার্দক্ষ্র শর্াদর্র লদদর্ তাড়াতালড় 

েুদট লগদয় মার িাওয়ার জনয অদপক্ষ্া র্রদত িাগদিন। লর্ন্তু শসরর্ম লর্েুই হি না। 
 

আলম এটা র্দরলেিাম! আলম আমার শগ্রপ্তারর্ারীদদর মুদি তা শদদিলেিাম। 
 

পদরর লদন, গরাদগুদিাদর্ ধ্দর লতলন আদরা শজাদর র্িদিন, “আপনারা যলদ আমাদর্ শযদত না শদন, ৫০০০০ শিাদর্র 

রদির দায় আপনাদদর মািার উপদর র্ত্তশ াদর্”। লর্ন্তু আর্ার শর্ান প্রলতদর্াধ্মূির্  টনা  টি না। 
 

প্রলতটা লদন লতলন তাাঁ র শগ্রপ্তারর্ারীদদর সাদি এই িড়াই চালিদয় শযদত িাগদিন, প্রদতযর্টি শ াষনার সাদি সাদি তাাঁ র 

গিার আওয়াজ র্াড়দত িাগদিা। শজিাররা তাাঁ দর্ চুপ র্রার জনয সতর্শ  র্রদিন, লর্ন্তু শর্ান িি হি না। 
 

সপ্তাদহর শর্দষ জযার্ লচৎর্ার র্দর র্িদিন যাদত সর্াই শুনদত পায়, “আপনারা যলদ আমায় শযদত না শদন, ৫০০০০ 

শিাদর্র রদির দায় আপনাদদর মািার উপদর উপর র্ত্তশ াদর্”। র্দয়র্  ন্টা ধ্দর এরর্ম চিি, যতক্ষ্ন না, পলরদর্দষ 

র্দয়র্জন তসনয জযার্দর্ ধ্রি এর্ং এর্টা লমলিটালর ট্রাদর্ তাদর্ তুদি লদি। 
 

জযার্ চারপাদর্ শদিদত িাগদিন এটা আর্ঙ্কা র্দর শয শর্ষ হয়ত িুর্ তাড়াতালড় হদর্। র্দয়র্  ণ্টা পদর ট্রার্টি শিদম 

শগি। তসনযরা তাাঁ দর্ রাস্তার এর্ধ্াদর লনদয় শগি এর্ং র্িি “আমরা শতামার এর্নাগাদড় লচৎর্ার সহয র্রদত পারলে না। 

তুলম শজিার সীমানায় এদস শগে। এিাদনই শেদড় দাও, এর্ং আর র্িদনা এই জায়গায় প্রচার র্দরা না”। 
 

যিন ট্রার্টি ধূ্িার রাস্তা লদদয় এদিাদমদিাভাদর্ লিদর যালেি, জযার্ আিযশয হদয় শচাি লপট লপট র্রলেদিন। লতলন 
লর্শ্বস্ত লেদিন শসই শজিায় সুসমাচার প্রচাদরর আহ্বাদন সাড়া লদদয়, শয শজিা যীশুর র্িা আদগ র্িনও শর্াদনলন। প্রভু 

তাাঁ দর্ শডদর্লেদিন এর্ন প্রভু তাাঁ দর্ রক্ষ্া র্দরলেদিন। র্দয়র্ সপ্তাহ পদর, জরুরী অনুভূলতদত পূর্শ হদয় এর্ং আলত্মর্ 

দৃঢ়তায় উদ্দীপ্ত হদয়, জযার্ এর্ং তার এর্জন ভাই, রাদতর অির্াদর শসই শজিায় শগদিন মহান রাজার আদদর্ পািদনর 

জনয। র্ীঘ্রই তারা প্রিম এর্জনদর্ লর্শ্বাদস লনদয় এদিন – এর্জন মানুষ, যার মাধ্যদম মন্ডিী িাপদনর উদদযাগ জে 

শনদর্। 

 

 
 

সিি লস লপ এম অনু টদর্র অননুভর্নীয় গুর্গুলি 
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পৃষ্ঠা ৪০-৪৩। 
87সাউি ইস্ট্ এলর্য়ান লডসাইপযাি অফ  োইি এর নর্ি। 



 

দটী অননুভর্নীয় তর্লর্িযগুলি ওপদর লনদয় যায় এর্ং আদরা ওপদর লনদয় যায়, যা মদন হয় সিি মন্ডিী িাপদনর 

উদদযাদগর (লস লপ এম) অনু টর্দদর অনয অদনর্ র্মীদদর শিদর্ আিাদা র্দর। শযমন জযার্ এলসয়ান র্ারাগাদর, এই 

সমস্ত গুর্গুলি শদিা লগদয়লেি খ্রীদির জীর্দন এর্ন শপ্রলরত লর্ষযদদর জীর্দন। তাাঁ রা হদেন শর্গর্ধ্শনর্ারী যা মদন হয় 

অনুপ্রালনত র্দর আলত্মর্ভাদর্ খ্রীদি র্াসর্ারী ভৃতযদর্ িিদায়ী হদত। যলদও তাদদর র্যািযা র্রা র্ঠিন, আলম তাদদর 

উদেি র্রর্ গুরুত্বপূর্শ এর্ং দৃঢ়দচতা লহসাদর্। এই উদদ্দদর্য, আলম গুরুত্বপূর্শ, এই র্িাটিদর্ র্যািযা র্রলে, সময় সীলমত, 

এই লর্ষদয় সদচতন হদয় জীর্ন ধ্ারন র্রার িদক্ষ্য। চালরলত্রর্ দৃঢ়তা হদে অনমনীয় সংর্ে এর্ং ক্ষ্মতার সাদি িদক্ষ্যর 

লদদর্ এলগদয় যাওয়া, প্রায়ই অসীম প্রলতকূিতার সমু্মিীন হদয়ও। 
 

এগুলি সাধ্ারনত মন্ডিী িাপনর্ারী এর্ং লমর্নারীদদর প্রধ্ান তর্লর্িযগুলি লহসাদর্ আমরা শদলি না, প্রচলিতভাদর্ নার্াচর্ 

গূঢ় অদিশ... 
 

• অতযার্র্যর্তােঃ “দস (পুরুষ) অতযন্ত উদযমী!” 

• চালরলত্রর্ দৃঢ়তােঃ “দস (নারী) অতযন্ত শজদী”! 
 

রাদজযর জনয র্মী পাওয়া সহজিভয হদে না (লর্দর্ষত পলিত লর্দশ্ব)। তারা শচায়াি র্ি র্দর এর্ং জরুরী প্রদয়াজদনর 

শর্াধ্-এর লদদর্ িক্ষ্য শরদি চিদে, যা প্রায়ই তাদদর রাদত শজদগ িার্দত র্াধ্য র্রদে। আমরা শসই শিার্দদরই পেদ 

র্লর যাদদর “প্রান্ত” আদে। তিালপ যীশু এর্ং শপৌি আমাদদর র্যািযা মত যদিাপযুি শিার্ লহসাদর্ সম্ভর্ত মানানসই 

হদর্ন না। আজদর্র লদদন আমরা হয়ত তাাঁ দদর পরামর্শ শদর্ “ধ্ীদর চিদত”, র্াজ না র্রার র্যাপাদর শর্লর্ সময় লদদত 

এর্ং তাাঁ দদর র্াদজর জীর্দন ভারসাময র্জায় রািদত। 
 

তরু্ও ঈশ্বর শয সমস্ত নারী পুরুষদদর মাধ্যদম রাদজযর উদদযাদগর জে লদদেন, তারাও শর্াধ্ হয় প্রাদন্তর ধ্ারনা সম্বদি 

ভীষনভাদর্ অজ্ঞ, শযমন আমরা র্যািযা র্লর। পরন্তু, ঈশ্বর-র্তৃশ র্ লনলদশ ি র্াজ তাদদর জীর্নদর্ শর্ষ র্দর শদয়, শযমন 

এটি র্দরলেি যীশুর সাদি। 
 

“তাাঁ হার লর্ষযগদর্র মদন পলড়ি শয, শিিা আদে, শতামার গৃহলনলমত্ত উদদযাগ আমাদর্ গ্রাস র্লরদর্”(দযাহন ২:১৭)। 
 

উদদযাগ লেি সংজ্ঞামূির্ তর্লর্িয, যা লর্দষযরা স্মরর্ র্দরলেদিন যীশুর র্যাপাদর। জন ওদয়সলি উপদদর্ লিদিলেদিন 

শ াড়ার লপদঠ র্দস, লমটিং শিদর্ লমটিং-এ যাওয়ার রাস্তায়, এমন শর্ান উদাহরর্ আদে? যলদ লতলন িার্দতন, এর্টি 

উদদযাদগর উত্থান হত? মহান আদদর্ পূরর্ র্রদত লগদয় র্িনমুি হদয় শযমন উইলিয়াম শর্রী ইংিযাদন্ড লর্রি হদয় 

লগদয়লেদিন, আমরা লর্ তাাঁ র জীর্নদর্ তর্লর্িযযুি র্রদত পালর ভরপুর জীর্ন লহসাদর্? হাডসন শটিার, মাদার শটদরসা 

র্া মাটিশ ন িুিার লর্ং এই সংজ্ঞার সাদি লর্ মানানসই? 
 

র্হীদ লজম এলিয়ট র্দিলেদিন, 
 

লতলন তাাঁ র র্মীদদর এর্ এর্টি অলগ্নলর্িা র্ালনদয়দেন। আলম লর্ দাহয র্স্তু? ঈশ্বর আমাদর্ ভয়ঙ্কর অদাহয “অনযানয 
লর্ষয়গুলি” শিদর্ মুি র্দরন, আলত্মর্ ততদি লসি র্দরন শযন আলম অলগ্নলর্িা হদত পালর। লর্ন্তু অলগ্নলর্িা অিায়ী, 
প্রায়ই স্বের্াি িায়ী। আমার আত্মা এটিদর্ র্হন র্রদত পারদর্ না, আমার মদধ্য শযিাদন র্াস র্দর মহান স্বের্াি িায়ী, 
ঈশ্বদরর গৃদহর প্রলত যার গভীর অনুভূলত তাাঁ দর্ গ্রাস র্দর। আমাদর্ শতামার জ্বািানী দ্রর্য, ঈশ্বদরর অলগ্নলর্িা র্ানাও। আলম 

শতামার র্াদে প্রািশনা র্লর, আমার জীর্দনর অর্যর্হৃত র্াঠিগুলিদর্ জ্বািাও, এর্ং আলম শযন শতামার জনয জ্বিদত পালর। 
আমার জীর্নদর্ অলধ্র্ার র্র, আমার ঈশ্বর, র্ারর্ এটি শতামারই। প্রভু যীশু আলম দী শ জীর্ন চাই না, লর্ন্তু শতামার মত 
এর্টি পলরপূর্শ জীর্ন চাই। 



 

লস লপ এম অনু টদর্র সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ এলর্ রর্ম লর্র্রদর্র সৃ্মলত আজদর্র লদদনও জালগদয় শতাদিেঃ আদর্গ, সংসলি, 

দৃঢ়প্রতযয়, অলিরতা, শপ্ররর্া, উদ্দীপনা, লর্শ্বাস, অলনো, শেদড় শযদত র্া উত্তদর “না” র্িদত। এিন সময় এদসদে 

গুরুদত্বর অসার উপাদানগুলি উন্নীয় র্রার এর্ং শসই স্তদরর মত দৃঢ়দচতা হওয়ার শযমন আমরা তাদদর শদিদত চাই 

নতুন লনয়দম। 
 

তারা লর্ ভারসামযহীন হদত পারদর্? লনলিভাদর্। লর্ন্তু শপনু্ডিাম উদিালদদর্র অদনর্ দূর লদদয় দদিদে। 
 

অতযার্র্যর্তা 
 

অতযার্র্যর্তােঃ উদদ্দর্যপ্রদর্ালদত ভাদর্ জীর্দনর েত লনদয় র্াাঁ চা এই সদচতনার সাদি শয সময় সীলমত! 
 

যীশু অতযার্র্যর্তার শর্াধ্ লনদয় শর্াঁদচলেদিন শয পলরচযশযার সময় (লতন র্ৎসর) সীলমত। শযাহদনর শুরু শিদর্ শর্ষ পযশযন্ত, 

যীশু র্ার র্ার, তাাঁ র পৃলির্ী শিদর্ লর্দাদয়র “সময়” এর উদেি র্দরলেদিন (উদাহরর্স্বরুপেঃ শযাহন ২:৪; ৮:২০; ১২:২৭; 

১৩:১)। যীশু তাাঁ র আত্মাদত জানদতন শয লদদনর সংিযা সীলমত এর্ং লতলন অর্র্যই প্রদতযর্দর্ মুি র্রদর্ন শয উদদ্দদর্য 

তাাঁ র র্ার্া তাাঁ দর্ পাঠিদয়দেন। 
  

“যতক্ষ্র্ লদনমান ততক্ষ্র্, লযলন আমাদর্ পাঠাইয়াদেন, তাাঁ হার র্াযশয আমালদগদর্ র্লরদত হইদর্; রালত্র আলসদতদে, 
তিন শর্হ র্াযশয র্লরদত পাদর না” (দযাহন ৯:৪)। 

 

উদাহরর্স্বরুপ যিন লর্ষযরা র্িরনাহূদম পলরচযশযা র্াজ র্রার জনয প্রস্তুত হদয়লেি, প্রিম লদদর্র চমৎর্ার সািদিযর 

পদর, যীশু ঠির্ লর্পরীত লর্েু র্রার লসিান্ত লনদয়লেদিন। তাাঁ র উদদ্দর্য হদে ইস্রাদয়িদর্ র্ার র্দর লনদয় আসা তাাঁ র 

প্রিাদনর আদগ, এর্িা শজদন, লতলন তাাঁ র যাত্রার পরর্তী ধ্াপ শুরু র্রা শেদড় লদদয়লেদিন। 
 

“লতলন তাাঁ হালদগদর্ র্লহদিন, চি, আমরা অনয অনয িাদন, লনর্টর্তী সর্ি গ্রাদম যাই, আলম শস সর্ি িাদনও প্রচার 
র্লরর্, শর্ননা শসইজনযই র্ালহর হইয়ালে। পদর লতলন সমস্ত গািীি শদদর্ শিার্দদর সমাজ-গৃদহ লগয়া প্রচার র্লরদত ও 

ভূত োড়াইদত িালগদিন” (মার্শ  ১:৩৮-৩৯; এোড়া শদিুন িূর্ ৪:৪৩-৪৪)। 
 

এর্জন সহর্মী এই মানলসর্তাদর্ র্র্শনা র্দরদেন “এর্র্ািীন জরূরী” লর্ষয় লহসাদর্ গড়পড়তা লমর্নারী র্াযশযর্াদির 

সীমার (৩-৪ র্ৎসর) উদেি র্দর। 
 

আজদর্র লদদনর লর্দর্ষজ্ঞরা হয়ত যীশুদর্ সতর্শ  র্রদতন “জ্বিদত জ্বিদত” শর্ষ হওয়ার র্যাপাদর। লর্ন্তু যীশুর জ্বদি 

শর্ষ হওয়ার ইো লেি না, লর্ন্তু লপতা তাাঁ র জনয শয সময় লনরূপর্ র্দরদেন ঠির্ শস সমদয় প্রজ্বলিত হওয়া র্া লর্িা 

লর্স্তার র্দর জ্বদি ওঠার ইো লেি। প্রজ্বলিত হওয়া র্র্শনা র্দর গুরুত্ব সহর্াদর এর্ং লপতার চিার শর্দগর (তাাঁ র স্বদরর) 

তীেতায় জীর্ন যাপন র্রা লপতার উদদ্দর্য পূরর্ (তাাঁ র িক্ষ্য) লপতারআনদদর জনয (িুর্ী র্যাপারটা এদসদে তাাঁ দর্ িুর্ী 

র্রলে এর্ন তাাঁ র ইো পূরর্ র্রলে এটা শজদন – শযাহন ৪:৩৪; ৫:৩০)। 
 

জ্বদি শর্ষ হর্ার িুর্ অেই লর্েু র্রার িাদর্ লর্নারা লদদয় র্া লর্নারা োড়া, লর্ন্তু র্রার িাদর্ ভরপুর জীর্ন যাপদন 

লনয়ন্ত্রন এদন। এিনর্ার লদদন প্রদতযদর্ই র্যস্ত; প্রদতযদর্ই উদদ্দর্যপূর্শ নয়। উদদ্দর্যহীন র্যস্ত জীর্ন যাপদনর পলরর্লত 

হদে জ্বদি শর্ষ হওয়া। লর্ন্তু লপতার উপলিলত এর্ন তাাঁ র উদদ্দর্য লনদয় র্িমূি শর্উ হদে জীর্নদায়ী। আমরা প্রদতযর্টা 

লদন শর্ষ র্লর ঈশ্বদরর র্রুনা িাভ র্দর। “ভাদিা র্দরদো, আমার উত্তম এর্ং লর্শ্বস্ত দাদসরা”। প্রজ্বলিত হওয়া আমাদদর 

জীর্নদর্ সমূ্পর্শরুদপ ঈশ্বদরর দ্বারা র্যর্হৃত হদত শদয় তাাঁ র চিার গলতদত, এর্ং তাাঁ র স্মরর্ র্লরদয় শদওয়া লর্ষয়গুলির 

সদত্তর লদদত এর্ন আমাদদর জীর্নদর্ তাাঁ র সুদর সমদয় শর্ষ র্রার সম্মলত লদদত। 



 

যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর লমনলত র্দরলেদিন শসই মত জীর্নধ্ারন র্রদত। গুরুত্ব লনদদশ র্ র্দর দৃিান্ত র্িার সাধ্ারন লর্ষয়র্স্তু 

যা যীশু তাদদর লর্লিদয়লেদিন। লর্দয় র্ালড়র শভাদজর দৃিান্ত র্িায় (মলি ২৪:১-১৪) দাদসরা শিার্দদর র্াধ্য র্দরলেি িুর্ 

শদরী হওয়ার আদগ শভাদজ শযাগ শদর্ার জনয। নি র্রর্ার মত সময় এিন শনই। প্রস্তুত িার্া দাসদদর দৃিান্ত র্িায়, 

দাসদদর র্াদজর জনয সুসলর্জ্ত হদয় প্রভুর পুনরাগমদনর জনয সদচতন িার্দত হদর্ (িূর্ ১২:৩৫-৪৮)। গুরুদত্বর লর্ষয় 

হদে, আমরা জালন না আমাদদর র্তটা সময় আদে। সুতরাং, লিদর পাওয়া লদনগুলিদত উদদ্দর্য সাধ্দনর জনয আমাদদর 

জীর্ন যাপন র্রদত হদর্। 
 

লর্দষযরা গুরুদত্বর এই শর্াধ্দর্ই র্হন র্দরলেি শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ীদত লমর্দনর প্রদচিার জনয। শপৌদির হাজার 

হাজার মাইদির লতনটি যাত্রা (পাদয় শহাঁ দট চিাচদির গলতদত) এর্ং ডজন ডজন শক্ষ্দত্র ১০-১২ র্ের ধ্দর লনদজদর্ 

লনংড়াদনার এর্টা লর্হ্বি র্রা িিািি আদে। শপৌদির িক্ষ্য লেি (সমস্ত শগাষ্ঠীগুলির র্াদে প্রচার র্রা) এর্ং তা পূরর্ 

র্রার পযশাপ্ত সময় লেি না। এই জনযই লতলন শরাদমদত দী শলদন িার্দত চানলন, লর্ন্তু তাদদর দ্বারা শস্পদনর লদদর্ চালিদত 

হদত, শযন সুসমাচাদরর লভলত্ত িাপদনর জনয শর্ান িান র্াদ না পদড় (দরামীয় ১৫:২২-২৪)। 
 

তাদদরদর্ শদওয়া ঈশ্বদরর শদওয়ানী পলরপূরদর্র গুরুত্ব ঈশ্বদরর সদ শ্ াত্তম িিদায়ী দাসদদর সর্শদা শপ্ররর্া লদদয়লেিেঃ 
 

“দিাদর্ আমালদগদর্ এরূপ মদন র্রুর্ শয, আমরা খ্রীদির শসর্র্ ও ঈশ্বদরর লনগুঢ়তত্ত্বরূদপ ধ্দনর অধ্যক্ষ্। আর এই 

িাদন ধ্নাধ্যদক্ষ্র এইগুর্ চাই, শযন তাহাদর্ লর্শ্বস্ত শদলিদত পাওয়া যায়” (১ম র্লরন্থীয় ৪:১-২)। 
 

চালরলত্রর্ দৃঢ়তা 
 

চালরলত্রর্ দৃঢ়তােঃ অনমনীয় সঙ্কে এর্ং িদক্ষ্যর অলভমুদি দৃঢ় অর্িান, প্রায়ই অতযন্ত প্রলতকূিতার মুদিামুলি হদয়ও। 
 

রুিার র্গর্ার্শ (জন ওদয়ইন সংলক্ষ্প্তসার রচনা র্দরলেদিন প্ররৃ্ত চালরলত্রর্ দৃঢ়তাদর্) গানস  এব্ল্ালজন, ইন্দ্রজাদির 

প্রভাদর্ এর্জদনর মূলত্তশ  শদলিদয়লেদিন, শয িক্ষ্য সাধ্দনর উদদ্দদর্য অসীম প্রলতকূিতার মধ্য লদদয় যাওয়ার অলভনয় 

র্রদে। লর্ন্তু আধ্যালত্মর্ রাদজয, অনমনীয় চালরলত্রর্ দৃঢ়তা, ঈশ্বর শয সমস্ত পুরুষ ও মলহিাদদর শডদর্দেন, তাাঁ দদর 

উদদযাগ শুরু র্রর্ার তর্লর্িয প্রদান র্দরদেন। 
 

যীশুর এর্-র্ািীন উদদ্দর্য র্িনও িামাদনা যাদর্ না। লযরুর্াদিদম তাাঁ হার জনয প্রতীক্ষ্ারত সমসযার সমু্মিীন হওয়ার 

জনয লতলন দূজশ য় সাহস সহর্াদর প্রস্তুত লেদিন (িূর্ ৯:৫১-৫৩)। শসই পদি, অদনদর্ তাাঁ দর্ অনুসরর্ র্রার ইো প্রর্ার্ 

র্দরলেি। লর্ন্তু এর্ এর্ র্দর, লতলন তাদদর ইোর্লিদত যাচাই র্দরলেদিন মূিয এর্ং চালরলত্রর্ দৃঢ়তা শর্াঝর্ার জনয 

জীর্নপদি চিার লর্ষদয় (িূর্ ৯:৫৭-৬২)। চালরলত্রর্ দৃঢ়তা। 
 

চালরলত্রর্ দৃঢ়তা, আমাদদর প্রভুর প্রান্তদরর পরীক্ষ্ার এর্ন শগৎর্ীমালনর অলন্তম মুহুদত্তশ র মেযুদির তর্লর্দিযর প্রদর্শন 

র্দরলেি – অসীম প্রলতকূিতার মদধ্য লদদয় গমন র্রর্ার সঙ্কদে লির িার্ার ক্ষ্মতা, লপতার লিরীরৃ্ত িদক্ষ্য শপৌোদনার 

জনয। 

 

যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর অনুদরাধ্ র্দরলেদিন এর্ই ধ্রদনর চালরলত্রর্ দৃঢ়তা লনদয় জীর্ন যাপন র্রদত – উত্তর লহসাদর্ “না” 

শুনদত অলনেুর্ হদত। র্রং শসই লর্ধ্র্ার মত, শয অধ্ালম্মশ র্ লর্চারদর্র র্াদে লমনলত র্দরলেি”, তাহাদদর সর্শদাই প্রািশনা 

র্রা উলচত, লনরুৎসাহ হওয়া উলচত নয়” (িূর্ ১৮:১-৮)। 
 



এইভাদর্ লর্দষযরা শপ্রলরতদদর র্াযশযলর্র্রর্ীদত রাজয লর্স্তাদরর শচিা চালিদয় লগদয়লেদিন লর্স্ময়র্র প্রলতকূিতার সমু্মিীর্ 

হদয়ও। যিন লস্তিানদর্ পাির মারা হদয়লেি এর্ং সহলর্শ্বাসীদদর র্ারাগাদর লনদক্ষ্প র্রা হদয়লেি (দপ্রলরত ৮:৩), তাাঁ রা 

লর্ র্দরলেদিন? তাাঁ রা র্ার্য প্রচার র্দরলেদিন, যিন লর্লেন্ন হদয় লগদয়লেদিন। শপৌিদর্ িুোয় পাির মারা হদয়লেি, 

উদঠ দাাঁ লড়দয় পরর্তী গন্তর্যিাদন যাওয়ার আদগ পুনরায় শসই র্হদর প্রদর্র্ র্দরলেদিন। শপৌি এর্ং র্ীি মহা উৎসাদহ 

সর্শর্লিমাদনর প্রর্ংসা গান র্দরলেদিন লিলিদপর র্ারাগাদর, তিন পলরদর্র্ িুর্ই র্ান্ত লেি। আধ্ালত্মর্ দৃঢ়তা ঈশ্বদরর 

র্াদজ তাাঁ দদর লনযুি শরদিলেি। 
 

শর্ান পলরলিলতর উদ্ভর্ হদত পাদর যা আপনার ঈশ্বদরর র্াজ শেদড় চদি যাওয়ার র্ারর্ হদত পাদর? আপনার চালরলত্রর্ 

দৃঢ়তার উচ্চতা র্ত? 
 

চালরলত্রর্ দৃঢ়তার গুপ্ত লর্ষদয়র সিান পাওয়া যায় যীশুর েুদর্র সমু্মিীর্ হওয়ার দৃঢ় সঙ্কদের মদধ্যেঃ 
 

যীশু...লতলনই আপনার সমু্মিি আনদদর লনলমত্ত েুর্ সহয র্লরদিন, অপমান তুে র্লরদিন। (প্ররৃ্ত অদিশ লর্েুরই 
মদধ্য গর্য র্লরদিন না) (ইেীয় ১২:২)। 

 

তাাঁ র র্াদে আনদদর লর্ষয় লেি তাাঁ র লপতাদর্ িুর্ী র্রা, তাাঁ র উদদ্দর্য পূর্শ র্রা, মুলি প্রদান র্রা, - েুর্ীয় অপমানদর্ 

শর্ান লর্েুর মদধ্য গর্য না র্রদত তাদর্ চািনা শদওয়া। দূদরর উচ্চ তি ও গুরুদত্ব লনম্নতিদর্ োলপদয় যায়। 
 

শপৌিও এর্ই মত র্যি র্দরলেদিন। 
 

“এই র্ারর্ আলম মদনানীতদদর লনলমত্ত সর্িই সহয র্লর, শযন তাহারা ও খ্রীি যীশুদত লিত পলরত্রার্ অনন্তর্ািীয় 
প্রতাদপর সলহত প্রাপ্ত হয়” (২য় লতমিীয় ২:১০)। 

 

শপৌদির র্াদে সন্তুলির লর্ষয় লেি শযন প্রদতযর্ িাদন ঈশ্বদরর মদনানীত শিাদর্রা পলরত্রার্ প্রাপ্ত হয় – লর্দ্রুপ, প্রহার, 

র্ারার্াস, জাহাজডুলর্, প্রস্তরা াতদর্ নগর্য জ্ঞান র্দর সহয র্দর। শর্র্িমাত্র উপলরি উদদ্দদর্যর দর্শনই আমাদদর 

চালরলত্রর্ দৃঢ়তাদর্ র্ঠিন র্দর শতাদি যা আমাদদর প্রদয়াজন লনদম্নর সমস্ত প্রলতর্ির্তাদর্ সহয র্দর এটি সম্পন্ন র্রদত। 
 

আমাদদর প্রজদের লনদজদদর মদধ্যই ক্ষ্মতা আদে প্রদতযর্টি অপলরত্রার্প্রাপ্তজনদগাষ্ঠী ও িানদর্ িিদায়ী লস লপ এম 

এর সালন্নদধ্য লনদয় আসদত। আমাদদর লনদজদদর মদধ্যই প্রদতযর্টি র্াধ্া অলতেম র্রার উপায় আদে মহান র্মশভার পূরর্ 

র্রর্ার এর্ং প্রভুর পুনরাগমন-এর। লর্ন্তু শসই রর্ম প্রজে তিনই উদঠ আসদর্ যিন এটি র্াজ শর্ষ র্রর্ার সঙ্কে গ্রহর্ 

র্দর পুনরুর্জ্ীলর্ত গুরুদত্বর শর্াধ্ সহদযাদগ, র্ঠিন চালরলত্রর্ দৃঢ়তা লনদয় প্রদতযর্টি র্াধ্ালর্পলত্ত শঠদি সলরদয় লদদয়। 

 

শমালর্, ঈশ্বদরর শিার্, প্রািশনা র্দরলেদিন গীতসংলহতা ৯০:১২ পদদেঃ 
 

“এরুদপ আমাদদর লদন গর্না র্লরদত লর্ক্ষ্া দাও, শযন আমরা প্রজ্ঞার লচত্ত িাভ র্লর”। 
 

লর্  টদর্ যলদ লর্শ্বমন্ডিী উপিলি র্দর শয সময় সীলমত? লর্ হয় আমরা যলদ প্রদতযর্ জনদগাষ্ঠীদর্ লস লপ এম-এর 

র্াযশযর্ারী শর্ৌর্দির সাদি যুি র্রার এর্টি লদন লনধ্শারন র্লর, শর্ান র্েদরর মদধ্য শযমন ২০২৫ র্া ২০৩০? হয়ত আমরা 

র্াাঁ চদত পালর প্রজ্ঞার হৃদয় লনদয় প্রদয়াজনীয় তযাদগর গুরুদত্বর শর্াধ্ লনদয়, সঠির্ িক্ষ্য পূরদর্র জনয। 

আসুন আমরা র্াাঁ লচ গুরুদত্বর শর্াধ্ লনদয় এর্ং চালরলত্রর্ দৃঢ়তা লদদয় সহয র্লর যতক্ষ্র্ পযশন্ত না পলরর্াম হাদত পাই। 

  



এেটি শদ ড় েো আপলন েিনও লমস  েরকত চোইকিন নো 

 

তিন আমার র্য়স প্রায় কুলড়, আলম (শজফ ) নাইলর্র এর্জন শসরা শদৌড়লর্দ  লেিাম। ১৯৮২ সাদি , আলম অদরগন শিদর্ 

লনউ ইয়র্শ  র্হদর এর্টি মযারািন শদৌদড় অংর্গ্রহর্ র্রদত শপৌোিাম। আলম শর্র্লর্েু মাস এই প্রলতদযাগীতার জনয 

অনুর্ীিন র্দরলেিাম, এর্ং র্ত র্ত মাইি শদৌড় অনুর্ীিন র্দর লনদজর র্রীরদর্ উপযুি ততলর র্দরলেিাম। যলদও, 

মযারািন শদৌদড়র এর্লদন পূদর্শ আলম অসুি হদয় পলড়। আলম শসই শদৌড়টা লমস  র্দরলেিাম! 

 

র্লরন্থীয় ৯:২৪ পদদ, শপৌি হালরদয় যাওয়া মানুষদদর র্াদে সুসমাচাড় লনদয় শপৌাঁোদনার জনয শদৌড়াদনাদর্ এর্টি রূপর্ 

লহসাদর্ র্যর্হার র্দরদেন। “শতামরা লর্ জান না শয, শদৌদড়র িদি যাহারা শদৌড়ায়, তাহারা সর্দি শদৌড়ায়, লর্ন্তু শর্র্ি 

এর্জন পুরষ্কার পায়?” (৯:২৪)। লনদজর জীর্দনর শর্ষ িদগ্ন, শপৌি আত্মলর্শ্বাদসর সাদি শ াষনা র্দরদেন, “আলম উত্তম 

যুদি প্রার্পর্ র্লরয়ালে, আলম লনরুলপত পদির শর্ষ পযশন্ত শদৌড়াইয়ালে, লর্শ্বাস রক্ষ্া র্লরয়ালে।” (২য় তীম ৪:৭)। যীশুর 

লর্ষয লহসাদর্, আমরা লর্ এই উলি শপাষর্ র্রদত ইেুর্ নই? র্িুরা, আসুন আমরা শযন এই শদৌড় লমস  না র্লর! 

 

যীশু শসই প্রারলম্ভর্ র্দুর্ শদদগলেদিন যিন লতলন শ াষনা র্দরলেদিনেঃ “স্বদগশ ও পৃলির্ীদত সমস্ত র্তৃশ ত্ব আমাদর্ দত্ত 

হইয়াদে। অতএর্ শতামরা লগয়া সমুদয় জালতদর্ লর্ষয র্র; লপতার ও পুদত্রর ও পলর্ত্র আত্মার নাদম তাহালদগদর্ 

র্াপ্তাইলজত র্র; আলম শতামালদগদর্ যাহা যাহা আজ্ঞা র্লরয়ালে, শসই সমস্ত পািন র্লরদত তাহালদগদর্ লর্ক্ষ্া শদও। আর 

শদি, আলমই যুগান্ত পযশন্ত প্রলতলদন শতামাদদর সদঙ্গ সদঙ্গ আলে” (মলি ২৮:১৮-২০)। 

 

প্রারলম্ভর্ মন্ডিী যীশুর এই চযাদিঞ্জদর্ গ্রহর্ র্দরলেি এর্ং শসই শদৌদড় শযাগ শদর্ার জনয প্রার্পন র্দরলেি! শপ্রলরতদদর 

পুস্তর্ এর্টি অসাধ্ারর্ সুসমাচার েলড়দয় পড়ার র্ালহনী র্র্শনা র্দর শযিাদন লযরুর্াদিদমর এর্টি লযহূদীদদর কু্ষ্দ্র লর্শ্বাসী 

দি শিদর্ ইহা শরামান সাম্রাজয পযশন্ত েলড়দয় পদড় এর্ং এর্টি আন্তজশ ালতর্ 

মন্ডিী রূদপ আলর্ভূশ ত হয়। এই অসাধ্ারর্ র্ালহনীদত লর্ষয নতুন লর্দষযর জে 

লদদয়দে, মণ্ডিী নতুন মণ্ডিী িাপন র্দরদে এর্ং আত্মা-পূর্শ, প্রািশনার দ্বারা আসি, 

সুসমাচার-দর্লন্দ্রর্ আদদািদনর সূচনা হদয়দে। 

 

যিন আমরা শদলি ঈশ্বর সমগ্র লর্দশ্ব লর্ভাদর্ র্াযশরত, ইহা মদন হয় শয শপ্রলরতদদর 

লর্র্রদনর পুনরারৃ্লত্ত হদে। শর্ষ ২০-৩০ র্েদরর মদধ্য আমরা শদদিলে শয পৃলির্ীর 

লর্লভন্ন অঞ্চদি নলজরলর্হীন ভাদর্ লর্দষযরা লর্ষয ততলর র্রদে এর্ং মণ্ডিী নতুন 

মণ্ডিী িাপন র্রদে এর্ং এই আদদািন লর্লভন্ন শদদর্ রৃ্লি িাভ র্রদে। তরু্ও 

পৃলির্ীদত এমন অদনর্ মন্ডিী আদে যারা আজদর্র লদদন ঈশ্বদরর এই মহান র্াদজর লর্ষদয় অদচতন হদয় আদে। 

 

২০১৭ সাদির শম মাদস আলম লেদটদন এর্টি সদম্মিদন শযাগদান র্লর শযিাদন প্রায় ৩০ জন অলভজ্ঞ লমর্দনর শনতারা 

উপলিত লেদিন যারা লর্গত অদনর্ র্ের ধ্দর সমগ্র পৃলির্ীদত মণ্ডিী িাপদনর আদদািদনর সদঙ্গ অন্তভুশ ি হদয় আদেন। 

আমরা শসিাদন এর্লত্রত হদয়লেিাম শযন ২০২৫ সাদির মদধ্য সমগ্র সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুদষর র্াদে ঈশ্বদরর র্াতশ া 

শপৌোদনা যায়। ২৪:১৪ আদদািন শুরু হদয়লেি মলি ২৪:১৪ শিদর্, শযিাদন যীশু প্ররৃ্ত শদৌদড়র অলন্তম শরিা লির 

র্দরদেনেঃ “এর্ং এই রাদজযর সুসমাচার সমগ্র জগদত সাক্ষ্য রূদপ প্রচালরত হদর্ এর্ং তিনই শর্ষ সময় আসদর্”। এই 

অলন্তম শরিার লর্ষয় যীশু লির র্দর শরদিলেদিন শযিাদন যীশু খ্রীি আমাদদরদর্ প্রারলম্ভর্ শরিা প্রদান র্দরলেদিন মলি 

২৮:১৮ – ২০ পদদ। 



 

লেদটদনর এই সদম্মিদন সলেয় লর্েু আদিাচনা, উত্তপ্ত প্রািশনা এর্ং আত্মলর্শ্বাস উদঠ আদস, ঈশ্বর আজদর্র জগদত যা 

লর্েু র্রদেন তাাঁ র জনয আমাদদরদর্ এই লর্ষদয় মদনাদযাগ লদদত হদর্। তরু্ও সমগ্র পৃলির্ীদত শয অসাধ্ারন আদদািন 

শুরু হদয়দে তা আমাদদরদর্ প্রর্ান্ত র্দর। লর্শ্বর্যাপী ঈশ্বদরর রাজয লনদজর জলম হারাদে; সুসমাচার পৃলির্ীর জনসংিযা 

রৃ্লির সাদি সমান্তরািভাদর্ রৃ্লি পাদে না। আমরা যলদ মলি ২৪:১৪-এর অলন্তম শরিা স্পর্শ র্রদত চাই, আমাদদরদর্ 

লনলিতভাদর্ দ্রুত রৃ্লি পার্ার জনয র্াজ র্রদত হদর্, শপ্রলরতদদর সমদয়র মত আদদািন সমগ্র লর্দশ্ব শুরু র্রদত হদর্। 

 

এই সদম্মিদনর সমদয়, আমার হৃদদয় এর্টি প্রদশ্নর উদ্ভর্ হদত িাদর্েঃ আমরা লর্ভাদর্ িানীয় মন্ডিীদর্ এই মহান 

শদৌদড়র জনয র্াযশর্ারীরূদপ র্যর্হার র্রদত পালর, যার জনয ঈশ্বর আমাদদর আহ্বান র্দরদেন? অদনর্ লমর্ন শনতারা 

এর্ং প্রভার্র্ািী লমর্ন সংিাগুলি প্রর্ি উৎসাদহ অগ্রসর হদে, লর্ন্তু এই আহ্বান শর্র্িমাত্র লনর্শালচত লর্েু শিার্দদর 

জনয নয়। আমাদদর প্রদয়াজন শসই সমস্ত পুদরালহত এর্ং মণ্ডিী যারা সমগ্র লর্দশ্ব আমাদদর সাদি এর্দত্র র্াযশর্রীরূদপ 

র্াজ র্রদর্। িানীয় শর্ন্দ্রগুলি আজদর্র লদদন ঈশ্বদরর পলরর্েনা সম্ভর্ র্রার জনয এর্ এর্টি উপদর্ন্দ্র। শপ্রলরতদদর 

পুস্তদর্ও লমর্ন শুরু হদয়লেি এর্টি িানীয় মন্ডিী দ্বারা, প্রিদম লযরুর্াদিদম এর্ং পরর্তী সমদয় আলন্তয়লিয়াদত। 

শসর্ারদর্ ইহা গুরুত্বপূর্শ শযন িানীয় মন্ডিী এই গভীর শদৌদড় শযাগদান র্দর, এই শদৌড় লমস  না র্দর। 

 

সমগ্র লর্শ্ব জুদড় িানীয় মণ্ডিীগুলিদত অদনর্ লর্ষদয়র উৎস সহজিভয – লর্শ্বাসী, অিশদ্বনলতর্ উৎস, জ্ঞাদনর উৎস, 

প্রযুলিগত উৎস, এর্ং লর্দর্ষত প্রািশনার উৎস। শপৌদির সহৃদয় হর্ার অনুদপ্ররর্া (২য় র্লরন্থীয় ৮:১২-১৫) লর্ এই মহান 

আজ্ঞা পলরপূর্শ র্রার জনয প্রদতযর্ মণ্ডিী এর্ং প্রদতযর্ লর্শ্বাসীর জনয অনুদপ্ররর্া নয়? 

 

র্ারর্ আলম আদমলরর্াদত এর্টি মণ্ডিীদত পাির্, আলম লর্দর্ষ র্দর আমার শদদর্র মণ্ডিীগুলির লর্ষদয় লচন্তা র্রলে। 

আমরা লর্ভাদর্ সমগ্র আদমলরর্ার মণ্ডিী এর্ং পাির্দদর, এর্ং সমগ্র পৃলির্ীর অনযানয শদদর্ও, ঈশ্বদরর এই মহান 

সুসমাচাদরর আদদািনদর্ পলরচালিত র্রার জনয অনুপ্রালর্ত র্রদত পালর? যিন শসই সদম্মিদন এর্জন লজজ্ঞাসা 

র্দরলেদিন, “আমরা লর্ভাদর্ মন্ডিীরূপ,  ুমন্ত তদতযদর্ জাগ্রত র্রদত পালর”? 

 

সংরক্ষ্র্প্রর্র্তা আজদর্ আদমলরর্ার প্রায় ৩০০,০০০ শপ্রাদটস্ট্ান্ট মণ্ডিীদর্ ল দর শরদিদে। যার অিশ প্রদতযর্ ৭,০০০ 

হালরদয় যাওয়া মানুষ ৪৩টি আদমলরর্ান মন্ডিীর দ্বারা সাহাযয িাভ র্রদত পাদর। এই পলরসংিযান আমাদর্ হতভম্ব র্দর 

শদয়! লর্েু লর্েু মণ্ডিী অির্া মণ্ডিী শগাষ্ঠী এই আদদািদনর সাদি শযাগদান র্দরদে। প্রায় ১৬৬৭টি আদমলরর্ার রৃ্হৎ 

মণ্ডিী হয়ত এই আদদিাদনর শর্ৌর্িদর্ সমিশন র্রার জনয প্রস্তুত হদত পাদর। এর্ং এর সাদি সমগ্র পৃলির্ীর সমস্ত 

মণ্ডিীগুলি যারা র্াইদর্দি লর্শ্বাস র্দর, তারা যুি হদর্, এর্ং আমাদদর লচন্তা র্রদত হদর্ শর্ন এই শদৌড় এিনও শর্ষ 

হদে না। 

 

শপ্রলরতদদর পুস্তদর্র প্রারলম্ভর্ মন্ডিীর প্রজে লেি লর্শ্বস্ত। আমরা লর্ আমাদদর প্রজদে লর্শ্বস্ত িার্র্? আমরা লর্ ১ম 

র্লরন্থীয়দত শপৌদির মতন হর্, শযদর্ান মুিয লদদত শহার্ না শর্ন খ্রীদির জনয মানুষদদর র্াদে শপৌাঁোদত শদৌড় শুরু 

র্রর্? আমরা লর্ প্রদতযদর্ আমাদদর জীর্দনর শর্দষ শপৌদির মত র্িদত পারর্েঃ “আলম যুি শর্ষ র্দরলে”।  

 

এর্জন যুর্র্ অর্িায়, আলম এই পৃলির্ীর শর্র্ লর্েু র্ড় র্ড় মযারািদন শদৌড়াদনার সুদযাগ শপদয়লেিাম। লর্ন্তু শসই 

সুদযাগগুলি প্ররৃ্ত শদৌদড় শযাগ শদর্ার সুদযাদগর সাদি তুিনীয় নয়। এই শদৌদড় আমাদদর প্রদতযর্ লর্শ্বাসী এর্ং প্রদতযর্ 

মণ্ডিীদর্ প্রদয়াজন। আমাদদর আপনাদর্ প্রদয়াজন আদে। এই শদৌড় লমস  র্রদর্ন না। 



 

উড সএড জ র্লমউলনটি চাদচশ  (এই আদদািদনর প্রলত অঙ্গীর্ারর্ি এর্টি মণ্ডিী) (www.woodsedge.org শজফ  
এর্জন প্রধ্ান পাির্ লহসাদর্ এর্ং মাইদর্ি লমদর্ন এর্জন মণ্ডিী িাপনর্ারী পুদরালহত লহসাদর্ উত্তমরূদপ শসর্া 
র্রদেন। এই মন্ডিীর দর্শন হি শযন তারা লনদজদদর শদদর্ পাাঁ চটি এর্ং লর্দদদর্ আদরা পাাঁ চটি আদদািন শুরু র্রদত 
পাদরন। 

  

http://www.woodsedge.org/


আকমলরেোর মন্ডিীগুলি শে পোৌঁ চটি লিযকয় লস লপ এম শর্কে ল ক্ষো িোভ েরকে 

লস. লড. ডযালভস-এর দ্বারা লিলিত88 89 

 

সমগ্র পৃলির্ীদত লস লপ এম-এর রৃ্লির সংর্াদ শপদয় আদমলরর্ার শর্র্লর্েু মন্ডিীর শনতারা অনুপ্রালর্ত হদয় লনদজদদর 

নীলতগুলি পুনরায় পরীক্ষ্া র্রদত এর্ং নতুন পলরর্াঠাদমা প্রস্তুত র্রদত শুরু র্দরদেন। এই আদদািনগুলির রৃ্লির হার, 

লর্ষয প্রস্তুলতর্রদর্র গভীরতা এর্ং উদীয়মান শনতাদদর অঙ্গীর্ার পািাতয শদর্গুলির পাির্দদর এই আদদািনগুলির 

প্রলত আরৃ্ি র্দরদে। শসই র্ারদর্ “মন্ডিী” সম্পদর্শ  আমাদদর সাধ্ারন ধ্ারনা, অলভজ্ঞতা এর্ং প্রিা লস লপ এম-এর ধ্ারনা 

শিদর্ পৃির্।  এই আদদািন আদমলরর্ার র্হুসংিযর্ মন্ডিী এর্ অনয ধ্রদনর ভলর্ষযদতর লর্ষদয় আর্ার্াদী হদয়দে। 

এদক্ষ্দত্র পাাঁ চটি গুরুত্বপূর্শ শর্ৌর্ি পলরর্তশ দনর লর্ষয় অলধ্র্াংর্ শক্ষ্দত্র উদেি র্রা হয় এর্ং শযগুলি তাদদরদর্ প্রভালর্ত 

র্দরদে। 

 

১) এস এিং েোওঃ আমাদদর অনুষ্ঠান এর্ং ভর্নগুলিদত অলর্শ্বাসীদদর লনমন্ত্রন র্রার শর্ৌর্িদর্ পলরর্তশ ন র্দর 

লর্শ্বাসীদদরদর্ সমগ্র জগদত শপ্ররর্ র্রা। 

যীশু র্দিলেদিন শয িসি র্াটার জনয শক্ষ্ত্র প্রস্তুত আদে। এই র্াস্তলর্র্তায় জীর্ন র্াটাদনার জনয আমাদদর লচন্তাদর্ 

ইোরৃ্ত ভাদর্ “এস” শিদর্ “যাও”-দত পলরর্তশ ন র্রদত পারদর্। ঈশ্বর সর্শদা আর্াঙ্ক্ষা র্দরন খ্রীিীয়ানরা শযন শসই 

সমস্ত শিার্দদর র্াদে যায় যারা এিনও ঈশ্বর-র্যতীত জীর্ন লনর্শাহ র্রদে; লতলন র্িনই হালরদয় যাওয়া শিার্দদরদর্ 

মন্ডিীদত র্া খ্রীলিয়ানদদর সহভালগতায় আমন্ত্রর্ র্রদত র্দিনলন। যিন আমাদদর লচন্তাধ্ারায় এই পলরর্তশ নটি  দট, 

মন্ডিীর সদসযরা লনলদশ িভাদর্ শসই সমস্ত শিার্দদর লচলিত র্রদত এর্ং তাদদর জনয প্রািশনা র্রদত শুরু র্দর শসই সমস্ত 

শিার্দদর জনয যারা তাদদর পলরলচত লর্ন্তু ঈশ্বরদর্ জাদননা। ইহার র্ারর্ হি “যাওয়া”র লচন্তাধ্ারা আমাদদর মন্ডিীর 

জীর্দন অনুলর্ি হয়। এর্ইভাদর্, মণ্ডিীর শনতারা আদরা উদদ্দর্যমূির্ভাদর্ লর্শ্বাসীদদর প্রলর্লক্ষ্ত র্রদত শুরু র্দর শযন 

তারা লনদজদদর র্ালহনী এর্ং ঈশ্বদরর র্ালহনী সহজ, সরি এর্ং র্াধ্যর্ারী ভাদর্ অনযদদর র্াদে র্িদত শর্দি। তারা 

অলধ্র্াংর্ সমদয় সৃলি শিদর্ শুরু র্দর খ্রীদির র্ালহনী পযশন্ত র্যর্হার র্দর িাদর্, ১০-১৫ লমলনদটর মদধ্য র্াইদর্দির 

লর্ক্ষ্াগুলিদর্ র্যর্হার র্দর সৃলি শিদর্ শুরু র্দর খ্রীি পযশন্ত।90 র্হু শক্ষ্দত্র মন্ডিীর অনুষ্ঠান সূচীদতও যদিি পলরর্তশ ন 

র্রা হদয়দে শযন মন্ডিীর লর্শ্বাসীদদর মহান উদদ্দর্য পলরপূর্শ র্রদত “যাওয়া”র জনয উেুি র্রা শযদত পাদর। 

২) দিগত ধ্মশরূপান্তরেঃ এই পলরর্তশ নটি হি শর্র্িমাত্র এর্র্ভাদর্ শর্ান লর্দষযর পলরর্তশ ন নয়, লর্ন্তু এর্দত্র লর্ষয লহসাদর্ 

এর্টি সমূ্পর্শ দদির পলরর্তশ ন র্রা। 

সমগ্র পৃলির্ীদত র্যপ্ত লস লপ এম-গুলিদত, ঈশ্বদরর রাজয রৃ্লি শপদয়দে শর্ান এর্টি সম্পর্শ যুি দদির মদধ্য এর্ং তারপদর 

ইহা এর্টি দি শিদর্ আদরর্টি দদির মদধ্য লর্সৃ্তত হদয়দে। ঈশ্বদরর র্াদর্য এই ধ্রদনর দিগুলিদর্ এর্ এর্টি পলরর্ার 

লহসাদর্ উদেি র্রা হদয়দে। পলরর্ার র্ব্দটির গ্রীর্ ভাষান্তরটি হি ওইদর্াস, এর্ং ইহা শর্র্িমাত্র এর্টি পলরর্ার নয়, 

লর্ন্তু ইহা এমন এর্টি হি যারা এর্টি লনলদশ ি লর্ষদয় প্রভালর্ত হদয় জীর্ন ধ্ারন র্দর। র্হু সংিযর্ লস লপ এম-এ এই 

দিগুলি ততলর হয় এদর্ অপদরর প্রলত সম্পর্শ যুি হদয়, শযমন –  সহর্মী, সহপাঠী, অির্া শসই সমস্ত দদির মদধ্য 

যাদদর মদধ্য প্রায় সম-প্ররৃ্লতর র্ি পলরিলক্ষ্ত হয়। 

শপ্রলরত ১১:১৪ পদ এর্ং ১৬:৩১ পদদ প্রলতজ্ঞা র্রা হদয়দে শয এই দিগুলি পলরর্ারগতভাদর্ আমাদদর লর্শ্বাসদর্ গ্রহর্ 

র্রদর্। ইহার মূি চালর্র্াঠি হি, শর্উ যলদ র্যলিগত আলত্মর্ কু্ষ্ধ্া প্রদর্শন র্দর, শর্র্িমাত্র তাদর্ র্যলিগতভাদর্ তার 

 
88 ২০১২ সাদির জুিাই-আগি মাদস প্রর্ালর্ত লমর্ন ফ্রন্টীয়ারস -এর এর্টি প্রর্ি শিদর্ ইহা সম্পালদত র্রা হদয়দে, www.missionfrontiers.org পৃষ্ঠা ১৮-২০।  
89 লস লড শডলভস হদিন লমর্নদক্ষ্দত্রর এর্জন অলভজ্ঞতাপূর্শ, দক্ষ্ এর্ং র্াযশর্ারী শর্ৌর্ি প্রস্তুতর্ারর্। 
90 উ্াহরয়ের জনয থ্েুন https://t4online.org/wp-content/uploads/2011/02/2-Creation-to-Christ-Story.pdf 



পলরর্াদরর মদধ্য শিদর্ লনষ্কালষত র্রা হদর্ না, লর্ন্তু তার সমস্ত পলরর্ার অির্া দিদর্ এর্দত্র লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত 

হদর্। এই ধ্ারনা পািাতয মন্ডিীর প্রিাগত ধ্ারনার সদঙ্গ তর্সাদৃর্য ততলর র্দর। 

৩) প্রজে গর্না র্রােঃ এই পলরর্তশ নটি হি – লর্ষয, দি এর্ং মন্ডিী চতুিশ প্রজে পযশন্ত এর্ং তার অলধ্র্ রৃ্লি পাদে লর্না 

তা িক্ষ্য রািার জনয দ্রুত এর্ং লনয়লমতভাদর্ যিাসাধ্য প্রদচিা র্রা (২য় লতমিীয় ২:২)। 

লস লপ এম-গুলিদত, লর্ষয, শনতা এর্ং দিগুলিদর্ দ্রুত পরর্তী প্রজেদত শপৌাঁদে শদর্ার পিলত অতযন্ত সুপ্রলতলষ্ঠত। এই 

দিগুলির এর্টি প্রধ্ান িক্ষ্য হি পরর্তী প্রজদের আত্মা জয় র্রা এর্ং তাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা শযন তারা শসই 

পিলতর পুনরারৃ্লত্ত র্রদত পাদর।91 

এই পিলত লর্দদদর্ শর্র্িমাত্র সুিিদায়ী এমন নয়। আদমলরর্ার শয সমস্ত িাদন এই কু্ষ্দ্রদিগুলিদত প্রজে লহসাদর্ রৃ্লি 

পার্ার পিলত গুলি র্যর্হার র্রা হদয়দে, আমরা শসিাদনও এর্ই ধ্রদনর িিািি শদিদত শপদয়লে। এর্জন নতুন 

লর্শ্বাসীদর্ এর্টি সভাদত “এস” র্িার শিদর্ শযিাদন তারা এদস র্সদর্ এর্ং শুনদর্, খ্রীদিদত তাদদর নতুন জীর্ন সমূ্পর্শ 

লভন্ন উপাদয় শুরু হওয়া উলচত। প্রদতযর্ লর্শ্বাসীদর্ অনুপ্রালর্ত র্রা হয় শযন তারা লনদজদদর পলরর্াদর এর্টি নতুন দি 

ততলর র্দর। এর্ং শসিাদনই তারা ঈশ্বদরর র্ার্য অধ্যয়ন র্রদত এর্ং শসগুলির প্রলত র্াধ্য িার্দত লর্ক্ষ্া িাভ র্দর। এর্ং 

তাদদর উলচত সত্ত্বর শসই সমস্ত পলরলচত মানুষদদর জনয প্রািশনা র্রা যাদদর র্াদে তারা খ্রীদির সাক্ষ্য প্রর্ার্ র্রদর্। 

এইভাদর্, দদির প্রদতযর্জন সদসয নতুন প্রজেদর্ জয় র্রার জনয এর্টি দর্শন, প্রদয়াজনীয় সামগ্রী, অনুর্ীিন র্রার 

সময় এর্ং এর্ই সদঙ্গ শপ্রমপূর্শ অনুদপ্ররর্া িাভ র্দর। 

ইহা আমাদদর এর্টি লদ্বতীয় গুরুত্বপূর্শ উপাদাদনর প্রলত পলরচালিত র্দরেঃ অনর্রতভাদর্ পরর্তী প্রজেদর্ ততলর র্রার 

দর্শন। প্রদতযর্ সদসয এর্ং প্রদতযর্ দি এর্জন জনর্ র্া জননী, লপতামহ র্া লপতামহী এর্ং প্রলপতামহ র্া প্রলপতামহী 

হর্ার প্রদচিা র্দর। আদমলরর্ায় লস লপ এম-এর এর্জন শনতা এই লর্ষয়টিদর্ এইভাদর্ র্র্শনা র্দরদেনেঃ “আলম লনদজর 

লর্ষয ততলরর পিলতদর্ লনদজর লর্ষযদদর দ্বারা মূিযায়ন র্লর না, লর্ন্তু আমার লর্দষযর লর্ষযদদর মাধ্যদম র্লর”। এর্ং 

দিগুলি প্রদতযর্ নতুন প্রজদের জনয উৎসর্ উদযাপন র্দর। 

৪) পুনরায় উৎপাদন র্রার ক্ষ্মতােঃ দী শালয়ত প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং পুাঁলিগত লর্ক্ষ্াদর্ পলরর্তশ ন র্দর সহজ এর্ং পুনরুৎপাদনর্ারী 

ক্ষ্মতা-যুি উপায়, পিলত, সামগ্রী এর্ং পলরর্াঠাদমা র্যর্হার র্রা। 

প্রলর্ক্ষ্র্ তিনই গুর্সম্পন্ন হয় যিন আমরা সাধ্ারন সামগ্রী র্যর্হার র্দর ইহা সম্পন্ন র্লর। সহজাত ভাদর্ লর্ক্ষ্া িাভ 

র্রা এর্ং শসগুলি পািন র্রার মাধ্যদম নতুন লর্শ্বাসীরা শসগুলি লনদজদদর জীর্দন অনুসরর্ র্রদত পাদর যা তারা লনদজর 

শনতাদর্ র্রদত শদদিদে। তারা যিন প্রস্তুত হদয় যায়, সহজাতভাদর্ই তারা এর্ই উপাদয় অনযদদর খ্রীদির প্রলত লর্শ্বাদস 

পলরচালিত র্রদত িাদর্। 

সহদজর অিশ হি সতয এর্ং শসই সতয র্যর্হাদরর উপায় এমন ভাদর্ র্যি র্রদত হদর্ শযন এর্জন সাধ্ারন লর্শ্বাসীও 

শসগুলির প্রলত র্াধ্য িার্দত পাদর এর্ং শসগুলি অনযদদর শর্িাদতও পাদর। সমগ্র পৃলির্ীদত প্রদতযর্ লস লপ এম এর্টি 

সুসমাচার প্রচার, লর্ষয ততলর র্রা এর্ং মন্ডিী িাপন র্রার জনয অতযন্ত সাধ্ারন পিলত র্যর্হার র্দর। শর্র্িমাত্র এর্টি 

সঠির্ এর্ং পুনরুৎপাদন সক্ষ্ম পিলত র্যর্হার র্রার মাধ্যদম নতুন লর্শ্বাসীরা রৃ্লির চরম পযশাদয় শপৌাঁোদত পাদর, যা পলর্ত্র 

আত্মা দ্বারা পলরচালিত হয়, এর্ং তারা অনযদদর র্াদে প্রচার র্রদত সক্ষ্ম হয়। লর্েু লর্েু আদমলরর্ার মন্ডিী এিন তাদদর 

শক্ষ্দত্র এই পাঠটি র্যর্হার র্রদে। 

৫) আনুগতয-লভলতর্ লর্ক্ষ্ােঃ ঈশ্বদরর র্ার্য যা র্দি শসগুলির জ্ঞান িাভ র্রার লর্ক্ষ্াদর্ পলরর্তশ ন র্দর ঈশ্বদরর র্ার্য যা 

র্দি শসগুলি পািন র্রার জনয দায়র্ি িার্ার লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রদত হদর্। 

মহান আজ্ঞা র্দি না শযেঃ “আলম যা আজ্ঞা লদদয়লে শসগুলি তাদদর লর্ক্ষ্া দাও”, লর্ন্তু ইহা র্দি শয “আলম তাদদর শয 

আজ্ঞা লদদয়লে শসগুলি তাদদর পািন র্রদত লর্ক্ষ্া দাও” (মলি ২৮:২০)। ইহা হি পুরাতন লর্ষয়গুলি পলরতযাগ র্দর 
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খ্রীিদর্ পলরধ্ান র্রা, যিন লর্শ্বাসীরা ঈশ্বদরর র্ার্য পািন র্দর, তিন শদিা যায় তাদদর জীর্ন দ্রুত পলরর্লতশ ত হয় এর্ং 

সামিশযযুি হয়। 

লর্শ্বাসীরা যলদ র্াধ্যতা পলরতযাগ র্দর এর্ং আমরা তাদদরদর্ অনর্রত লর্ক্ষ্া প্রদান র্দর যাই, ইহার অিশ হি আমরা 

তাদদরদর্ লর্ক্ষ্া লদলে শয “র্াধ্য না শিদর্ শর্র্িমাত্র জ্ঞান িাভ র্রাই” যদিি অির্া “আপনার শয লর্ষয়টির প্রলত র্াধ্য 

িার্া উলচত শসগুলি শর্দে লনন”। এইভাদর্ লর্ষযত্বদর্ লর্রৃ্ত র্দর আমরা তাদদর প্রলত লর্চার লনদয় আলস, যাদদর আমরা 

লর্ক্ষ্া প্রদান র্লর। তারা যা জাদন লর্ন্তু পািন র্দর না, শসগুলির জনয তাদদরদর্ এর্লদন তর্লিয়ত লদদত হদর্। 

রূপান্তলরত জীর্ন হি প্রজ্বলিত আদদািদনর জ্বািানী। পলরর্লতশ ত জীর্ন প্রমার্ র্দর শয যীশু শযদর্ান লর্ষয় পলরর্তশ ন 

র্রদত পাদরন, এর্ং প্রদতযদর্র জীর্দন ঈশ্বদরর প্রদয়াজন লযলন তাদদর হদয় র্লিপূর্শভাদর্ র্াযশর্ারী িার্দর্ন। রুপান্তলরত 

জীর্ন ঈশ্বদরর প্রলতলনলধ্দদর জীর্নদর্ই পলরর্তশ ন র্দর। লস লপ এম গুলি আমাদদর লর্ক্ষ্া শদয় শযন লর্শ্বাসীরা সর্শদা অনুগত 

িাদর্, অনুগত িার্দত উৎসালহত িাদর্ এর্ং অনুগত িার্ার জনয দায়র্ি িাদর্ যা শদিদত পাওয়া যায় ইেীয় ১০:২৪-

২৫ পদদ শদিদত পাওয়া যায়। 

যিন আমাদদর লচন্তাধ্ারার এই পলরর্তশ ন হয়, পলরর্তশ ন শুরু হদয় যায়। খ্রীিীয়ানরা লনদজদদর লর্লর্ল্ং এর্ং স্বােদযপূর্শ 

জীর্ন শিদর্ শিদর্ শর্র হদত শুরু র্দর। আমরা অতযন্ত দ্রুত পলরর্তশ ন শদিদত পালে, নতুন দি, এর্ং মন্ডিী িালপত 

হদত শদিলে। 

আদমলরর্ার মন্ডিীগুলিদত লস লপ এম-এর এই পাঠগুলি রৃ্হৎ প্রভার্ লর্স্তার র্দর। এগুলি আমাদদর পিলতদর্ পুনরায় 

যাচাই র্রার সুদযাগ শদয়, র্াদর্যর নীলত অনুসরর্ র্রদত এর্ং শসগুলি র্যর্হার র্রার জনয আমাদদর ঈশ্বদরর র্াদর্যর 

প্রলত লিলরদয় লনদয় যায়। আমরা ততক্ষ্ন অটি িার্র্ যতক্ষ্ন না এই জীর্নযাত্রাটি আমাদদর নতুন জীর্ন ধ্ারন পিলত না 

হদয় ওদঠ।    
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২০০০ সাদি আলম আদমলরর্ার িস  এদঞ্জদিদস লদ্বভালষর্ (র্যাদন্টালনজ  / মযাদন্ডালরন) এর্টি মন্ডিী িাপন র্লর। আলম 

মন্ডিীর সদসযদদর যত্ন র্রার জনয অতযন্ত পলরেম র্লর এর্ং লর্লভন্ন অনুষ্ঠান এর্ং সভা আদয়াজদনর মাধ্যদম লভড় 

জমাদনার প্রদচিা র্লর শযিাদন শিার্সংিযা লেি প্রায় ১০০ জন, লর্ন্তু আমাদদর লনয়লমত সভাগুলিদত মাত্র ৫০ জন 

লর্শ্বাসীই উপলিত হদতন। 

এর পদর ২০১৪ সাদি আলম আমাদদর মন্ডিীদর্ এর্টি ইোপূর্শ যাত্রায় পলরচালিত র্রদত শুরু র্লরেঃ 

• আমাদদর মন্ডিীর উপাসনায় শর্র্িমাত্র গ্রহীতা এর্ং অংর্গ্রহর্র্ারী শিদর্  

• আমাদদর সমাদজর শিার্দদর র্াদে লমর্নারী লহসাদর্ যাওয়া পযশন্ত 

আলম সর্শপ্রিদম হংর্ং-এর এর্টি প্রলর্ক্ষ্র্ লর্লর্দর মণ্ডিী িাপদনর আদদািন সম্পদর্শ  লর্ক্ষ্া িাভ র্লর। মাত্র ৯০ লমলনট 

প্রলর্ক্ষ্র্ শনর্ার পদর আমরা হংর্ং-এর এর্টি অমসৃর্ অঞ্চদি লগদয়লেিাম। শসিাদন লগদয় আলম অর্ার্ হদয় যাই শয 

শসিাদন এর্জন র্যলি অদপক্ষ্া র্দরলেি শয যীশুর লর্ষদয় জানার জনয আগ্রহী হদয় অদপক্ষ্া র্রলেি। িস  এদঞ্জদিদস 

লিদর এদস, আলম আমার মন্ডিীর সাদি এই অলভজ্ঞতা ভাগ র্লর, এর্ং লতন মাস পদর শসই প্রলর্ক্ষ্র্দদর আমাদদর 

মন্ডিীদত আমন্ত্রর্ জানাই শযন সমস্ত সদসযরা শসই সমস্ত শিার্দদর অদিষর্ র্রার পিলত লর্িদত পাদর যারা 

সুসমাচাদরর অদপক্ষ্ায় রদয়দে। 

আমোকদর মন্ডিীর অিস্থোন্তর 

আলম মন্ডিীর সদসযদদর জনয এর্টি এর্ িাইদনর লর্জ্ঞলপ্ত প্রস্তুত র্দরলেিাম “দিার্দদর মন্ডিীদত লনদয় এস না, 

মন্ডিীদর্ শিার্দদর র্াদে লনদয় এস”।  এর্ং এই লর্ষদয় আলম এর্টি শোট নাটির্া প্রস্তুত র্দর আমাদদর রলর্র্াদরর 

উপাসনায় উপিাপন র্দরলেিাম, শযিাদন র্যািযা র্রা হদয়লেি শর্ন আমরা নতুন শিার্দদর মন্ডিীদত লনদয় আসা শিদর্ 

লর্রত িার্র্েঃ 

• সর্দচদয় গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় হি মন্ডিীর র্াইদর লর্  টদে। 

• আমরা শিার্দদরদর্ মন্ডিীদত নয় লর্ন্তু তাদদর পলরর্াদরর মদধ্য যীশুদর্ লনদয় শযদত চাই। 

আমরা “প্রলতদর্র্ীদর্ ভাদিার্াস” নাদম এর্টি প্রচারালভযান শুরু র্লর শযন মণ্ডিীর আদর্পাদর্র শিার্দদর সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ 

র্রার সুদযাগ পাই। আমরা আমাদদর লর্শ্বাসীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয়লেিাম শযন তারা র্দি, “যীশু আমাদদরদর্ লর্ক্ষ্া 

লদদয়দেন শযন আমারা লনদজদদর প্রলতদর্র্ীদদর শপ্রম র্লর, আমরা লর্ লর্ষদয় আপনার জনয প্রািশনা র্রদত পালর?” শয 

সমস্ত প্রলতদর্র্ীদদর জনয আমরা প্রািশনা র্দরলে, তাদদর র্াদে পুনরায় লগদয় আমরা লজজ্ঞাসা র্লর, “আমরা লর্ এর্টি 

ভাদিার্াসার র্ালহনী আপনাদর্ র্িদত পালর যা আমাদদরদর্ অতযন্ত উৎসালহত র্দরদে?” এর্ং যারা আমাদদর শসই 

র্ালহনী র্িদত অনুমলত শদয়, তাদদরদর্ আমরা লজজ্ঞাসা র্লরেঃ  

• যীশু সম্পদর্শ  আপনার লর্ ধ্ারনা হি? 

• আপনার এই র্ালহনীটি শুদন শর্মন িাগি? 

• ঈশ্বর আপনাদর্ এই র্ালহনী শিদর্ লর্ র্িদত চাইদেন? 

• লতলন আপনার জীর্ন শিদর্ লর্ চান? 
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র্ালসদা। তার আদর্গ হি যীশুদর্ শপ্রম র্রা, লর্ষয ততলর র্রা, এর্ং  ইহা  র্রার জনয অনযদদরদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা। লতলন তার েী এর্ং লতন সন্তানদর্ লনদয় লর্লভন্ন 

িাদন ঈশ্বদরর র্াজ র্রদেন, শযিাদন এিনও ঈশ্বদরর নাম শপৌাঁোয়লন। 
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• আমরা আপনার জনয র্াদদর সাদি প্রািশনা র্রদত পালর? 

সংিোমে পলরত্রোণ 

প্রিদম আমরা প্রায় ২০ জন লর্শ্বাসীদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্লর। এদদর মদধ্য লর্েু মানুষ আমাদদর মন্ডিীর অন্তগশত লেদিন 

না। আমরা তাদদরদর্ লড এম এম প্রদর্শন র্লর এর্ং তারা ইহা র্যর্হার র্রদত শুরু র্দর। উদাহরর্স্বরুপ, তারা এর্জন 

মলহিার সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্দর লযলন লর্ডলন জলনত শরাদগর র্ারদর্ প্রায় পাাঁ চ মাস ধ্দর র্যযার্ায়ী লেদিন। সপ্তাদহ লতনমাস 

তার ডায়ালিলসস হত এর্ং লদদনর প্রায় সমস্ত সময় লতলন যন্ত্রনায় র্ি শপদতন। আমরা তার র্াদে যাই এর্ং তাদর্ সুসমাচার 

প্রদান র্লর। লতলন শর্ৌিধ্দমশর অনুসরর্র্ারী লেদিন এর্ং যীশুর সম্পদর্শ  লতলন লর্েুই জানদতন না লর্ন্তু আমাদদর দদির 

এর্জন সদসয লনদজর সুি হর্ার সাক্ষ্য তাদর্ র্দি। শসই েীদিার্টি র্দিন, “হযাাঁ , আলমও সুিতা চাই। আলম চাই যীশু 

আমাদর্ সুি র্রুন। দয়া র্দর আমার জনয প্রািশনা র্রুন”। তিন আমাদদর শসই সদসয তার জনয প্রািশনা র্দরন এর্ং 

তৎক্ষ্র্াৎ তার র্যািা র্ি হদয় যায়। লতন শিদর্ চার সপ্তাদহর মদধ্য তার লর্ডলন সুি হদয় যায় এর্ং এর পদর তাদর্ আর 

ডায়ালিলসস র্রদত হয়লনর্! 

তার মদধ্য তৎক্ষ্র্াৎ প্রভুর আগুন জ্বদি ওদঠ এর্ং লতলন সত্বর র্ালপ্তে গ্রহর্ র্রদত আগ্রহী হন। এর্মাস পদর, তার 

সুিতার র্ারদর্, তার র্নযাও সদাপ্রভুর প্রলত শিদর। শস তার র্নযাদর্ র্ালপ্তে প্রদান র্দর এর্ং পরর্তীর্াদি তার স্বামী 

এর্ং আদরা এর্জন প্রলতদর্র্ীদর্ র্ালপ্তে প্রদান র্দর। 

লতনমাদসর মদধ্য লতলন চারজনদর্ র্ালপ্তে শদন এর্ং শসই ভলগনী শয তাদর্ সুসমাচার লদদয়লেি তার গৃদহদত এর্টি গৃহ-

মন্ডিী শুরু র্দর। এিন শসই গৃদহদত প্রায় ৯-১০ জন শর্ৌিধ্মশার্িম্বী মানুষ লনয়লমত ঈশ্বদরর আরাধ্না র্দর। 

আমাদদর নতুন স্বাভালর্র্তা 

এিন আমার রলর্র্াদরর প্রচাদরর পলরর্দতশ  আমরা সুসমাচার প্রচাদরর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্লর, লর্গত সপ্তাদহ আমাদদর 

লর্শ্বাসীদদর সুসমাচার প্রচাদরর অলভজ্ঞতাগুলিদর্ আমরা উদযাপন র্লর এর্ং তাদদর সাক্ষ্য ের্ন র্লর। এিন আমরা 

আমাদদর লর্লর্ল্ং-টিদর্ মন্ডিী নয় লর্ন্তু এর্টি প্রলর্ক্ষ্র্ শর্ন্দ্র লহসাদর্ উদেি র্লর। 

এিন আমাদদর মন্ডিীর প্রায় ৭০% সদসযরা লর্ষয প্রস্তুত র্রদে এর্ং দর্টি মন্ডিী িাপদনর দি গৃহ-মন্ডিী িাপন র্রদে, 

প্রদতযর্টি দিগুলিদত ২ শিদর্ ৩ জন সদসয রদয়দে। 

আমাদদর পলরর্াদরর প্রায় মদধ্য শিদর্ প্রায় অদধ্শর্ মানুষ নতুন লর্শ্বাসীদদরদর্ তাদদর লনদজদদর গৃদহদত মন্ডিী িাপদনর 

জনয পলরচািনা র্রদে এর্ং আমাদদর মন্ডিীদত িার্া োত্ররাও লতন শিদর্ চারটি দি শুরু র্দর শিদিদে। 

এিন, আলম আমাদদর মন্ডিী ভর্দন র্ালপ্তে লদই না, লর্ন্তু আমাদদর লর্শ্বাসীরা আয়ে স্বতেঃসূ্ফতশ ভাদর্ র্ালপ্তে লদদে এর্ং 

আমাদর্ শসই লর্ষদয় অর্গত র্রদে। শযদহতু আমরা আমাদদর মন্ডিীর সদসযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং অলভজ্ঞতার মাধ্যদম 

প্রস্তুত র্রলে এর্ং উৎসালহত র্রলে, প্রায় ৫০% সদসযরা সলেয়ভাদর্ লনদজদদর র্মশদক্ষ্দত্র লনদজদদর লর্শ্বাদসর সাক্ষ্য 

প্রদান র্রদে। 

লর্েু লর্েু পলরর্ার র্হু র্ের ধ্দর আমাদদর মন্ডিীদত আদে, যারা ঈশ্বদরর রাদজযর জনয লর্েু র্রদত চায়। লর্ন্তু তারা 

শর্র্িমাত্র মন্ডিীর অনুষ্ঠান পািন র্দর সন্তুি লেি না। এিন, লর্গত দই র্ের ধ্দর, তারা অতযন্ত উৎসালহত হদয় লর্লভন্ন 

শিাদর্দদর গৃদহদত সুসমাচার লনদয় যাদেন এর্ং তাদদর র্ালপ্তে লদদেন। 

সম্প্রলত আলম এর্জন েীদিাদর্র এর্টি র্াতশ া শপদয়লে। লতলন লনদজর এর্ র্াির্ীর সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্দর তাদর্ যীশুর র্ালহনী 

র্দিদেন। যীশুর র্িা শুদন তার র্াির্ী অতযন্ত উৎসালহত হয় এর্ং শসই েীদিার্ মদন র্দরন শয তার র্াির্ী যীশুদর্ 

গ্রহর্ র্রদত এর্ং র্ালপ্তে লনদত প্রস্তুত। শসই েীদিার্ আমাদর্ র্দিন, “আমার র্াির্ী শর্ানলদন শর্ান মন্ডিীদত যাওয়ার 

সুদযাগ পায়লন। এর্ং শস রলর্র্াদরও লনদজর র্মশিদি যায়, শয শস তার পলরর্ারদর্ অিশদ্বনলতর্ভাদর্ সাহাযয র্রদত পাদর। 

আমরা যলদ লড এম এম না র্রতাম, আমার মদন হয় না শয শস র্িনও মন্ডিীদত যাওয়ার লর্ষদয় অির্া যীশুর লর্ষদয় 

লচন্তা র্রত।” 



আমাদদর মন্ডিীর শিাদর্রা এিন হালরদয় যাওয়া শিার্দদর লচন্তাভঙ্গী অনুযায়ী সমস্ত লর্ষয় উপিলি র্রদত লর্দিদে। 

তারা লচন্তা র্দর না শয, “আসুন আমরা লনদজদদর র্িুদদর মন্ডিীদত আমন্ত্রন র্লর। তারা এিন অর্গত আদে শয শিার্দদর 

র্াদে যাওয়া অতযন্ত অনুদপ্ররনাদায়র্ এর্ং ইহার িদি শিার্দদর জীর্দন পলরর্তশ ন হয়”। 

আমরা এিন মন্ডিীর অনুষ্ঠান অির্া আভযন্তরীন দদির মদধ্য অতযালধ্র্ সময় অলতর্ালহত র্লর না। প্রদতযর্ রলর্র্াদর 

আমরা শিার্দদর সাক্ষ্য শুলন, শযিাদন তাদদর লর্ষয ততলরর র্ালহনী, শিার্দদর জনয প্রািশনা, শিার্দদর সদঙ্গ সুসমাচার 

প্রচার র্রার প্রদচিা ইতযালদ লর্ষদয় আমরা আদিাচনা র্লর। এিন রলর্র্ারদর্ র্িা হয় প্রলর্ক্ষ্দনর লদন। 

এিন প্রদতযর্ লদ্বতীয় রলর্র্াদর আমরা কু্ষ্দ্রস্তদর লর্ক্ষ্া/প্রলর্ক্ষ্র্ চালিদয় যাই, শযিাদন শিার্দদর সামিশযযুি র্রা হয় 

শযন তারা অনর্রত লর্ষয ততলর র্রদত পাদর। ইহার পদর আমরা লতন শিদর্ চার জদনর দদি লর্ভি হদয় যাই – পুরুষদদর 

সদঙ্গ পুরুষ এর্ং েীদিার্দদর সদঙ্গ েীদিাদর্রা। তারা এদর্ অপদরর র্যলিগত জীর্ন সম্পদর্শ  জর্ার্লদলহ র্দর এর্ং এদর্ 

অপদরর সদঙ্গ আদিাচনা র্দর শয তারা লর্ভাদর্ লর্ষয ততলর র্দর, সুসমাচার প্রচার র্দর এর্ং নতুন মন্ডিী িাপন র্দর। 

এর পদর তারা ঈশ্বদরর র্াদর্যর এর্টি অংর্ লনদয় আদিাচনা র্দর, এর্ং এদর্ অপদরর জনয প্রািশনা র্দর। মন্ডিীর প্রায় 

৮০% শিাদর্রা এই ধ্রদনর দদির সদঙ্গ যুি। 

এর্ং অনযানয রলর্র্ারগুলিদত আমরা সাধ্ারন মন্ডিীর মত উপাসনা র্লর, শযিাদন প্রায় ৪৫ লমলনট ধ্দর লর্ক্ষ্া এর্ং প্রলর্ক্ষ্র্ 

প্রদান র্রা হয়। শর্ান শর্ান সময় আমরা প্রলর্ক্ষ্র্ লদই লর্ভাদর্ অসুি মানুষদদর জনয প্রািশনা র্রদত হয়। অির্া লর্ভাদর্ 

আমরা শসই সমস্ত শিার্দদর লচলিত র্রদত পারর্ যারা সুসমাচাদরর দ্বারা অনুপ্রালর্ত এর্ং যাদদরদর্ লর্ষয ততলর র্রা 

শযদত পাদর। অির্া লর্ভাদর্ এর্টি গৃহ-মন্ডিী পলরচািনা র্রা যায়। লর্েু লর্েু সমদয় আমরা প্ররৃ্ত খ্রীিীয় জীর্ন যাপন 

সম্পদর্শ  লর্ক্ষ্া প্রদান র্লর, শযন লর্শ্বাসীরা পলরপক্ক হয়। 

অগ্রগলত িাভ র্রার মূি উপাদানগুলি 

১) যলদ শর্ান মন্ডিী এইভাদর্ র্াজ র্রার লসিান্ত লনদত চায়, তাহদি আমার মদন হয় প্রািশনা হি সর্দচদয় গুরুত্বপূর্শ 

লর্ষয়। লদয়ার্ি র্িনই চায় না শয আমরা যীশুর জনয লর্ষয প্রস্তুত র্লর, যারা র্াযশর্রী হদর্। শস চায় আমরা শযন মন্ডিীর 

চার শদওয়াদির মদধ্য আর্ি হদয় িালর্। শসর্ারদর্, ইহা অতযন্ত গুরুত্বপূর্শ শযন আমরা প্রািশনা র্লর এর্ং প্ররৃ্তভাদর্ 

ঈশ্বদরর আত্মার উপদর লনভশ রর্ীি িালর্। আমরা শর্ান মানুষদর্ শজার র্লর না; আমরা তাদদরদর্ অনুপ্রালর্ত র্লর এর্ং 

তাদদর সামদন লনদজদদরদর্ জীর্নদর্ এর্টি উদাহরর্ লহসাদর্ শপর্ র্লর। 

২) আমরা মদন হয় যলদ মন্ডিী পলরর্লতশ ত হদত চায় তাহদি আমাদর্ই শসই পলরর্তশ ন প্রদর্শন র্রদত হদর্ শয আলম এই 

পলরর্তশ দনর জনয ইেুর্ এর্ং আলম লনদজর জীর্নযাত্রাদর্ও সলেয়ভাদর্ পলরর্তশ ন র্রার শচিা র্রলে। শসর্ারদর্, আলম 

আমার পলরর্ারদর্ পলরচািনা র্লর।  আলম এর্ং আমার পলরর্ার আমাদদর এিার্ায় প্রলতদর্র্ীদদর সদঙ্গ র্িা র্লি। আমরা 

প্রলতদর্র্ীদদর র্ালড়র দরজায় আ াত র্লর এর্ং র্লি, “আমরা যীশুর অনুসরর্র্ারী, এর্ং লতলন আমাদদর আজ্ঞা লদদয়দেন 

শযন আমরা লনদজদদর প্রলতদর্র্ীদদর শপ্রম র্লর। আমরা এিাদন এদসলে ইহা জানার জনয শয আমরা লর্ভাদর্ শসই শপ্রম 

শদিাদত পালর। আমরা পাদর্ই িালর্ এর্ং আমরা আপনাদদর জনয প্রািশনা র্রার মাধ্যদম লনদজদদর শপ্রম র্যি র্রদত 

চাই”। 

আমার লতনটি সন্তান, যিন তারা িুটর্ি র্া র্াদস্কট র্ি অনুর্ীিন র্রদত যায়, আলম তিন অনয লর্শুদদর লপতামাতার 

সদঙ্গ র্িা র্িদত শুরু র্লর। মাদঠর পাদর্ র্দস শিিা শদিার সময় আলম তাদদর র্াদে যীশুর র্িা র্িদত শুরু র্লর। 

এর্টি লর্ষয় যা আমাদদর মণ্ডিীর লর্শ্বাসীদদর অনুপ্রালর্ত র্দরদে এর্ং মন্ডিীর এই নতুন পিলত গ্রহর্ র্রদত উৎসালহত 

র্দরদে, শসটি হি শয তারা আমাদর্ শদদিদে, শয আলম লর্ভাদর্ ইহা আমার জীর্দন প্রদয়াগ র্রলে। আলম শসই র্াজ 

র্রদত ইেুর্ হদয়লেিাম যা আলম ইহার পূদর্শ র্িনও র্লরলন এর্ং আলম লনদজর স্বােদযপূর্শ র্িয় শিদর্ শর্লরদয় এদস 

শসই র্াজ র্রদত িালর্। শসর্ারদর্ তারাও এই পন্থা র্যর্হার র্রদত ইেুর্ হদয়লেি। 

৩) আদরর্টি গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় হি শয আমরা পলরর্ারগতভাদর্, আমাদদর সন্তানদদর এর্দত্র লনদয় লর্ষয ততলরর র্াজ র্লর। 

আমরা মন্ডিীর লর্শ্বাসীদদর অনুপ্রালর্ত র্লর শযন তারা লনদজদদর সন্তানদদর গৃদহদত শরদি সুসমাচার প্রচার র্রদত না 



যায়। আমরা পলরর্ারগতভাদর্ আদরর্টি পলরর্াদর যাই। এই লর্ষয়টিও প্রিাগত মন্ডিীর লচন্তাধ্ারা সদঙ্গ শমদি না, র্ারর্ 

এই মন্ডিীগুলি র্য়দসর র্ারদন লর্লেন্ন হদত িাদর্। 

পূদর্শ রলর্র্াদরর উপাসনাই লেি আমাদদর মন্ডিীর প্রধ্ান িক্ষ্য। রলর্র্াদরর উপাসনাদতই সমস্ত গুরুত্বপূর্শ লর্ষয়গুলি  টদত 

িার্ত। লর্ন্তু আমাদদর শিার্দদর লচন্তাধ্ারা র্দিাদত হদয়লেিেঃ রলর্র্াদরর উপাসনাই শয সর্দিদর্ গুরুত্বপূর্শ শসই ধ্ারনা 

পািাদত হত। শুরুদত এই লর্ষয়টি অতযন্ত চযাদিঞ্জপূর্শ লেি। শুরুদত মন্ডিীদত শিার্দদর আমন্ত্রর্ না র্রার ধ্ারনাটি লর্েু 

শিার্দদর মদধ্য মতলর্দরাধ্ ততলর র্দরলেি। লর্লর্ল্ং-দর্ন্দ্রীর্ শসর্ার্াদজর পুদরাদনা অভযাস এর্ং পুরাদনা মানলসর্তাদর্ 

পলরর্তশ ন র্রাই লেি অতযন্ত চযাদিঞ্জপূর্শ র্াজ। 

র্তশ মাদন, আমাদদর আদেেঃ 

• ১১টি সলেয় প্রিম প্রজদের মন্ডিী (লনয়লমত গৃহ-মন্ডিী) 

• ৩৮টি সলেয় লদ্বতীয় প্রজদের মন্ডিী 

• ২৩টি সলেয় তৃতীয় প্রজদের মন্ডিী 

  



আলফ্রর্ার আদদািদন পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীগুলির ভূলমর্া 
র্াদিাম দ্বারা লিলিত94 

পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীগুলি লর্ষয ততলরর আদদািদন এর্টি গুরুত্বপূর্শ ভূলমর্া পািন র্দর। আমাদদর পলরচযশযা র্াদজর শুরু 

শিদর্ই, আমরা এই নীলতগুলিদর্ অনুসরর্ র্লরেঃ আমরা শযদর্ান পলরচযশযা র্লর, আমরা ইহা লনলিত র্লর শয মন্ডিীগুলি 

শযন সলেয়ভাদর্ রাদজযর পলরচযশযা র্াদজ লনযুি িাদর্। লর্েু লর্েু সমদয় শিাদর্রা লচন্তা র্দর, “যলদ মন্ডিীগুলি প্রিাগত 

মন্ডিীর অন্তগশত না হয়, তাহদি শসই মন্ডিীগুলিদর্ পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীগুলি মন্ডিী লহসাদর্ গ্রহর্ র্রদর্ না”। লর্ন্তু 

আলম মদন র্লর গুরুত্বপূনশ লর্ষয় হি সম্পর্শ । আমরা শযদর্ান মন্ডিীর শযদর্ান পদি শনতাদদর র্াদে শপৌাঁোই এর্ং 

তাদদর র্াদে আমাদদর রৃ্হত্তর দর্শনদর্ (যীশুর মহান আদদর্) প্রলতিাপন র্লর। এই আদদর্ সমস্ত িানীয় মন্ডিী, তাদদর 

প্রলতদর্র্ী মন্ডিী এর্ং তাদদর আশু- প্রাসলঙ্গর্তারও উদিশ । আমরা যলদ শপ্রম, সম্পর্শ  তাদদর সাদি ভাগ র্দর লনই, এর্ং 

ঈশ্বদরর রাদজযর জনয আমাদদর উৎসাহদর্ তাদদর সদঙ্গ ভাগ র্দর লনই, আমরা শদদিলে অলধ্র্াংর্ সমদয় মন্ডিীগুলি 

আমাদদর র্ার্য ের্ন র্দর। 

এর্টি িানীয় অঞ্চদি, এই মুহুদত্তশ  আমরা ১০৮টি আঞ্চলির্ দদির সদঙ্গ আনুষ্ঠালনর্ অংর্ীদারীর মাধ্যদম যুি হদয় আলে। 

এগুলির মদধ্য লর্েু আদে িানীয় মন্ডিী এর্ং লর্েু শদর্ীয় পলরচযশযার্ারী সংিাও র্তশ মান। শুরু শিদর্ই, আমরা অদ্বনয়লমর্ 

আদিাচনার মাধ্যদম তাদদর র্াদে শপৌাঁোই। আমরা তাদদর র্াদে শসই মহান র্াদজর লর্ষয় তুদি ধ্লর যা ঈশ্বর আমাদদর 

মহান আদদদর্র মদধ্য প্রদান র্দরদেন, ইহার মাধ্যদম আমরা শসিাদন উপলিত মন্ডিীর শনতার সাদি আনুষ্ঠালনর্ 

আদিাচনায় প্রদর্র্ র্লর। যলদ তারা এই আদিাচনার প্রলত উেুি িাদর্ন, আমরা প্রািলমর্ প্রদর্শদনর জনয এর্টি প্রলর্ক্ষ্র্ 

লর্লর্দরর র্যর্িা র্লর। ইহা দই লদন শিদর্ পাাঁ চ লদদনরও হদত পাদর। আমরা দৃঢ়ভাদর্ তাদদরদর্ অর্লহত র্লর শযন তারা 

উপযুি শিার্দদর আমন্ত্রর্ র্দরন।  আমরা চাই শযন অন্তত ২০% শনতৃত্বর্দগশর মানুষ উপলিত িাদর্ন এর্ং ৮০% শসই 

সর্ি মানুষ যারা এই লর্ক্ষ্াদর্ র্যর্হার র্রদর্। এই অনুপাতটি িুর্ই গুরুত্বপূর্শ। আমরা যলদ শর্র্িমাত্র শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ 

প্রদান র্লর, তাদদর পলরচযশযা র্াদজর জনয হৃদয় িার্দিও, তারা এতটাই র্যস্ত িাদর্ন শয সাধ্ারর্ত তারা যা লর্েু শর্দিন 

শসগুলি র্াস্তদর্ র্যর্হার র্রদত সময় পাননা। আমরা যলদ শর্র্িমাত্র শসই সমস্ত শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদই যারা শক্ষ্দত্র র্াজ 

র্রদর্ন অির্া মন্ডিী িাপদনর র্াজ র্রদর্ন, তাহদিও পলরলিলত িুর্ র্ঠিন হদয় দাাঁ ড়াদর্ র্ারর্ মন্ডিীর শনতারা পরর্তী 

পযশাদয় রু্ঝদত পারদর্ন না শয এই লর্ক্ষ্াগুলিদর্ লর্ভাদর্ র্াস্তদর্ র্যর্হার র্রা যায়। শসর্ারদন আমাদদর লনলিত হদত 

হদর্ শয আমরা এর্ই সমদয় লসিান্ত গ্রহনর্ারী শনতা এর্ং এই লর্ক্ষ্াগুলিদর্ র্যর্হারর্ারী শক্ষ্ত্র-দনতাদদরদর্ও প্রলর্লক্ষ্ত 

র্রলে। 

আমরা সর্শপ্রিদম হৃদয়গত লর্ষয়গুলিদত িক্ষ্য লির রালি। আমরা প্রিদম যীশুর মহান আদদর্, অসমাপ্ত র্াজ এর্ং শসই 

র্াজ শর্ষ র্রার চযািদঞ্জর লর্ষদয় আদিাচনা র্লর। ইহার পদর আমরা আদিাচনা র্লর শয আমাদদর র্াদে লর্ ধ্রদনর 

সুলর্ধ্া আদে এর্ং লর্ভাদর্ আমরা শসই মহান আদদর্দর্ পলরপূর্শ র্রদত পালর। এিাদনই আমরা লর্ষয-দ্বতলরর 

আদদািদনর শর্ৌর্িগুলির লর্ষদয় আদিাচনা র্রদত শুরু র্লর। অলন্তম প্রশ্ন হিেঃ “আমরা এর্দত্র এই র্াজ সমূ্পর্শ র্রার 

জনয লর্ র্রদত পালর”? 

আমরা যিনই শর্ান প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্লর, আমরা পুনরায় লিদর আসদত অঙ্গীর্ারর্ি এর্ং পযশদর্ক্ষ্ন র্লর শযন প্রলর্ক্ষ্দর্র 

লর্ক্ষ্াগুলিদর্ র্যর্হার র্রদত যারা অঙ্গীর্ার র্দরদেন তারা প্ররৃ্তপদক্ষ্ শসগুলি র্াস্তদর্ র্যর্হার র্রদে লর্ না। আমাদদর 

এর্টি প্রলর্ক্ষ্দর্র লর্ষয় লেি মন্ডিীই শর্ষ নয়। আমরা তাদদর সদঙ্গ এই যাত্রায় সহযাত্রী হদত চাই। আমাদদর উদদ্দর্য 

হিেঃ “প্রজ্বলিত র্রা, আদদািদন গলতরৃ্লি র্রা, এর্ং লর্ষয-দ্বতলরর আদদািনদর্ র্জায় রািা”। আমরা শর্র্িমাত্র 

তাদদরদর্ প্রজ্বলিত র্দর শিদম যাই না। আমরা শসই আদদািনদর্ গলত প্রদান র্রার জদনয এর্ং আদদািনটিদর্ টিলর্দয় 

রািদত েমাগত র্মশরত িালর্। 
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আমাদদর সদঙ্গ শর্ৌর্িপ্রস্তুতর্ারী এর্ং তৃর্মূি স্তদরর সমিয়র্ারীরা উপলিত িাদর্ন যারা প্রলর্ক্ষ্দর্র পর শিদর্ 

েমাগত শসই শনতাদদর শিদর্ ির্র লনদত িাদর্ন শয তারা শসই লর্ক্ষ্া গ্রহর্ র্রার পদর লর্ভাদর্ শসগুলি র্যর্হার র্রদে। 

প্রদতযর্টি প্রলর্ক্ষ্দর্র পদর, এর্টি র্াযশর্ারী পলরর্েনা প্রস্তুত র্রা হয়। তার এর্টি র্দর অনুলিলপ প্রদতযর্ প্রলর্ক্ষ্র্ 

গ্রহর্র্ারী এর্ং মন্ডিীদর্ শদওয়া হয়, এর্ং এর্টি অনুলিলপ আমরা লনদজদদর র্াদেও শরদি লদই। এর পদর আমাদদর 

শনতারা শিাদনর মাধ্যদম এর্ং র্যলিগত সাক্ষ্াদতর মাধ্যদম তাদদর র্াদজর লর্ষদয় সংর্াদ গ্রহর্ র্রদত িাদর্ন যারা এই 

প্রলর্ক্ষ্দর্ অংর্গ্রহর্ র্দরলেদিন। লতন মাস পদর, আমরা পুনরায় সর্িদর্ আহ্বান র্লর এর্ং আনুষ্ঠালনর্ভাদর্ আদিানা 

র্লর শয শসই অঞ্চদি লর্  টদে, এর্ং আদিাচনা র্রা হয় শসই র্াযশর্রী পলরর্েনা র্তটা র্াস্তর্ালয়ত র্রা শগদে। 

এর পদর আমরা অনর্রত তাদদর সদঙ্গ র্িা র্িদত িালর্ যারা এই পলরচযশযার র্াদজ এলগদয় শযদত চায়। আমরা তাদদর 

সদঙ্গ লনদজদদর সম্পর্শ দর্ দৃঢ় র্লর শযন তাদদরদর্ প্রদয়াজনীয় প্রলর্ক্ষ্র্, পরামর্শ এর্ং পলরচািনা প্রদান র্রদত পালর। 

আমরা তাদদরদর্ শসই অঞ্চদির অনযানয র্মীদদর সাদি শযাগাদযাগ র্লরদয় লদই শযন তারা এদর্ অপরদর্ উৎসালহত 

র্রদত পাদর। এরপদর আমরা এমন র্মীদদর িুাঁলজ যারা তাৎপযশযপূর্শ সম্ভার্না প্রদর্শন র্দর এর্ং আমরা তাদদরদর্ শসই 

অঞ্চদির শর্ৌর্িপ্রস্তুতর্ারী র্া সমিয়র্ারী লহসাদর্ লনযুি র্রদত পালর। 

যিন শিাদর্রা শসই লর্ক্ষ্াগুলিদর্ র্যর্হার র্রদত শুরু র্দর, তাদদর প্রলতদর্দনগুলি সম্পদর্শ  শযন তাদদর মন্ডিীগুলিও 

অর্গত িাদর্ন। মন্ডিী শযন সর্শদক্ষ্দত্র শসিাদন উপলিত িাদর্ এর্ং শসই অঞ্চদি  টিত সমস্ত র্াজগুলির যিািশতা 

যাচাই র্দর। আমরা িানীয় মন্ডিীদর্ র্যলতদরদর্ শর্ান র্াজ র্রদত আগ্রহী নই। আমরা আগ্রহী শযন তারাও এই র্াদজর 

প্রলত সলেয়ভাদর্ লনযুি িাদর্। ইহার িদি মন্ডিীগুলি এই পলরচযশযা র্াদজর প্রলত লনদজদদর মালির্ানা অনুভর্ র্দর 

এর্ং তাদদর সদঙ্গ আমাদদর সম্পর্শ  আদরা দৃঢ় হয়। 

আমরা সর্শদা লনলিত িালর্ শযন সমস্ত লর্ষদয় িানীয় মন্ডিী অর্গত িাদর্। র্ারর্ লর্েু লর্েু সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর 

র্াদে শপৌাঁোদনা অতযন্ত সংদর্দনর্ীি হদত পাদর।  শসই সমস্ত শক্ষ্দত্র, হয়ত মন্ডিী সরাসলরভাদর্ এই আদদািদনর সাদি 

যুি নাও হদত পাদর অির্া শসিাদন মন্ডিীর যুি হর্ার প্রদয়াজন শনই। লর্ন্তু শসই সময়গুলিদতও মন্ডিী সমস্ত লর্ষদয় 

অর্গত িার্দর্ এর্ং প্রািশনায় ও উপযুি উপাদয় আমাদদর সাহাযয র্রদত পারদর্। তারা ইহাও অনুমলত শদদর্ শযন নতুন 

মন্ডিীগুলি িাপন র্রা যায় এর্ং িানীয় প্রিা অনুযায়ী নতুন মন্ডিীগুলিদর্ প্রস্তুত র্রা যায়, শযন ইহা নূতন লর্শ্বাসীদদর 

জনয উপযুি পলরদর্র্ গদড় তুিদত পাদর। 

এই পযশায়গুলিদত, আমরা পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীগুলির পলরচযশযা পিলতদর্ পলরর্তশ ন র্রার শচিা র্লর না, র্ারর্ ইহার িদি 

তাদদর মদন ভীলত ততলর হদত পাদর। িানীয় মন্ডিী লনদজদদর পুরাতন পিলতদত র্াজ র্রদত পাদর। আমাদদর প্রধ্ান 

িক্ষ্য হি সুসমাচার-অপ্রাপ্ত শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনা। আমরা স্পিভাদর্ প্রর্ার্ র্লর শয মন্ডিীর সাধ্ারর্ পিলত র্িনই 

র্াযশর্রীভাদর্ সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর র্াদে শপৌাঁোদনার র্াদজ লনযুি হদর্ না। আমরা শর্র্িমাত্র চাই শযন তাদদর 

আদদািদনর মানলসর্তা িাদর্ এর্ং তারা সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুদষর জনয লচন্তা র্দর। 

শর্ান শর্ান শক্ষ্দত্র এই নতুন মানলসর্তা পলরদর্দষ সমস্ত মণ্ডিীর পলরর্াঠাদমাদর্ পলরর্তশ ন র্দর। লর্েু লর্েু মন্ডিীর 

শনতারাও শক্ষ্দত্র র্াজ র্রদত শুরু র্দর এর্ং আদদিাদনর শনতায় রুপান্তলরত হন। তাই লর্েু শক্ষ্দত্র এই পলরর্তশ ন 

সরাসলর মন্ডিীদর্ প্রভালর্ত র্দর। লর্ন্তু ইহা পার্ীয় িি – ইহা আমাদদর িক্ষ্য নয়। 

পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীর সাদি অংর্ীদালর র্রা এর্টি গুরুত্বপূর্শ উপদান যা লর্ষয ততলরর আদদািনদর্ ত্বরালিত র্রদত 

আমাদদর অতযন্ত সহায়তা র্দর। আমরা সর্দিই এই ধ্রদনর মন্ডিী শিদর্ এদসলে এর্ং আমাদদর িক্ষ্য হি অনযানয 

মন্ডিীগুলিদর্ প্রভালর্ত র্রা শযন নতুন মণ্ডিী িাপন র্রা যায়। শসর্ারদন আমরা ঈশ্বরদর্ ধ্নযর্াদ লদই লযলন উপলিত 

আদেন এর্ং মন্ডিীগুলির মদধ্য এর্ং দ্বারা র্াযশরত আদেন – শযন নতুন মণ্ডিী িাপদনর আদদািন শুরু র্রা যায় এর্ং 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য নতুন মন্ডিী িাপন র্রা যায়।         

  



অগময শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয পূর্শ-লর্দযমান মন্ডিীর জনয লদ্ব-দরিগালড়র নমুনা 
শেভর িোরকসন95 এিং এেটি ফিিন্ত ভ্রোতোকদর দি দ্বোরো লিলিত96 

আমাদদর শদর্ অতযন্ত লর্লচত্র। এমন অদনর্ িান আদে শযিাদন খ্রীদির শর্ান লর্শ্বাসী এিনও শনই। তিালপ লর্েু লর্েু 

অঞ্চদি মন্ডিী িালপত হদয়দে। এই মন্ডিীগুলির মদধ্য লর্েু লর্েু মন্ডিীর ক্ষ্মতা আদে মুসলিমদদর র্াদে শপৌাঁোদনার 

জনয। যলদও, অলধ্র্াংর্ মুসলিম অঞ্চদি িালপত হওয়া মন্ডিীগুলিদত মুসলিম লর্শ্বাসীদদর জয় র্রা সম্ভর্ হয়লন। তাদদর 

ভীলত সর্শদা প্রলতলেয়া প্রর্ার্ র্দর শয শর্ান মুসলিম লর্শ্বাস র্রদর্ লর্না। অলধ্র্াংর্ মুসলিম-অধু্যলষত অঞ্চদি, 

মন্ডিীগুলি খ্রীলিয়ান প্রিাগুলিদর্ই ধ্দর রাদি। তারা লনদজদদর এিার্ার অগময শিার্দদর সদঙ্গ সংদযাগ িাপন র্দর না। 

মন্ডিীর দৃর্যমান (“জলমর উপরি ভাগ”) অনুষ্ঠানগুলি, এর্ং শসগুলির প্রলতলেয়া, মুসলিমদদর লনদজদদর প্রিার সদঙ্গ 

শসগুলিদর্ যুি র্রদত পাদর না। মন্ডিীর র্ালহযর্ প্রিাগুলির সদঙ্গ তাদদর পার্শর্তী মুসলিম প্রিাগুলি র্যাপর্ভাদর্ 

লভন্নরূপী। এগুলি আধ্যালত্মর্ কু্ষ্ধ্াতশ  মুসিমানদদর জনয সামালজর্ র্াধ্া রৃ্লি র্দর। এদক্ষ্দত্র আমরা এর্টি লভন্ন নমুনা প্রস্তার্ 

র্দরলেেঃ এর্টি “লদ্বতীয়-দরিগালড়” মন্ডিী। িুক্কালয়ত মন্ডিীগুলি এর্ই “দিষন” শিদর্ শর্লরদয় আদস লর্ন্তু কু্ষ্দ্র 

দিগুলিদত লমলিত হয় এর্ং যা সচারচর সমাদজর অিদক্ষ্য িাদর্। িুসলিি অযুযলষ্ত অঞ্চয়ি একটি প্রোেত িন্ডিী লক 

“লদ্বতীে-থরিোেী” (িুক্কালেত) িন্ডিী িাপন করয়ত পায়র? িন্ডিীর “প্রেি-থরিোেীর” পলরচয্যা কায়জর সায়ে সায়ে, 
তারা লক কু্ষি কু্ষি ্য়ি িুসলিিয়্র লিষ্য লহসায়ব প্রস্তুত করয়ত পায়র? 

 

 

 
অলধ্র্াংর্ প্রারলম্ভর্ প্রর্েগুলি এই “লদ্ব-দরিগালড়” নমুনা পরীক্ষ্া র্দর শদিদে 

শদদর্র সাধ্ারর্ মুসলিম অধু্যলষত অঞ্চদি, লর্গত দর্ র্েদর মন্ডিী রৃ্লির গলত ধ্ীর হদয়দে অির্া হ্রাস শপদয়দে। এই 

এর্ই দর্ র্েদরর মদধ্য, িুক্কালয়ত মন্ডিীগুলি কু্ষ্দ্র দিগুলিদর্ রৃ্লি র্দরদে এর্ং ইহা অগময শিার্দদর মদধ্য ইহা িুর্ 

দ্রুত গলতদত র্াযশর্রী হদয়দে। 

লর্েু লর্েু মন্ডিী আমাদদরদর্ অনুদরাধ্ র্দরন শযন আমরা কু্ষ্দ্র দিগুলি রৃ্লির প্রর্দে তাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদই শযন তারা 

মুসলিমদদর মদধ্য র্াজ র্রদত পাদর, তিালপ তারা পূর্শ-লর্দযমান “প্রিম-দরিগালড়” মন্ডিীদর্ র্জায় রািদত চায়। আমরা 

লর্লভন্ন অঞ্চদি ২০টি লভন্ন পলরর্াঠাদমার মন্ডিীদত এই “লদ্ব-দরিগালড়র” নমুনা পলরচািনা র্দরলে। এই ২০টি প্রারলম্ভর্ 

প্রর্দের মদধ্য চারটি প্রর্ে ইলতমদধ্যই চার র্ের অলতেম র্দরদে। এই অধ্যাদয় “লদ্ব-দরিগালড়” নমুনার চারটি অলভজ্ঞতার 

 
95 থট্রের িারয়সন একজন লিক্ষক, থকাচ এবং েয়বষ্ক। লতলন ঈশ্বয়রর িয়নানীত এবং থপ্রলরত প্রলতলনলযয়্র েুাঁয়জ থবর করয়ত এবং ভ্রাতৃ-থনতৃেবয়ে্র ্ িগুলিয়ক  িপ্রসভ 

অেযাস িাপয়নর িাযযয়ি তায়্র কায়য্যর  িয়ক সব্ালযক কয়র তুিয়ত সহােতা কয়র আনদ পান। লতলন এলিোন এয়পায়স্টালিক এয়জলন্সর সায়ে ২০ বের যয়র অংিী্ার 

লহসায়ব কাজ কয়রয়েন এবং যার  য়ি অেিয িানুষ্য়্র িয়যয লবলেন্ন আয়দািন শুরু হয়েয়ে। 
96 থ াকাস অন ফু্রট! িুেয়িন্ট থকস স্টালিস অযান্ড ফু্রট ুি প্রযাকটিয়সস  পুস্তক থেয়ক উদৃ্ধত এবং সংলক্ষপ্ত কয়র এোয়ন থিো হয়েয়ে। এই লিঙ্ক থেয়ক িে করয়ত 
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মদধ্য প্রিমটি লনদয় আদিাচনা র্রা হদয়দে। অলতলরি তিয এর্ং অনয লতনটি অলভজ্ঞতার লর্ষদয় থ াকাস অন ফু্রট!  
পুস্তর্টিদত লর্স্তালরত র্যািযা প্রদান র্রা হদয়দে। িুটদনাট শদিুন। 

শর্স স্ট্ালডেঃ আমাদদর প্রিম লদ্ব-দরিগাড়ী মন্ডিী 
শজাি ৯০ র্তাংর্ মুসলিম অধু্যলষত অঞ্চদি “লদ্ব-দরিগাড়ী” নমুনাদর্ চার র্ের ধ্দর র্যর্হার র্দরদেন। এই অঞ্চদি 

অদনর্ সাধ্ারর্ মুসলিম এর্ং অদনর্ শমৌির্াদী মুসলিমও রদয়দে। শজাি র্যািযা র্দরদেন শয তারা এই প্রিম “লদ্ব-

শরিগাড়ী” নমুনা শিদর্ লর্ লর্দিদেন। 

১. মন্ডিী এিং প্রল ক্ষণোর্ীকদর েত্ন-সিেোকর লনিথোচন 

 

এর্টি উত্তম নমুনার জনয প্রদয়াজন সঠির্ লনর্শাচন। আমরা এমন মন্ডিী লনদয় শুরু র্রদত শচদয়লেিাম শযিাদন সিিতা 

পার্ার সম্ভার্না শর্র্ী লেি, শসর্ারদর্ আমরা অতযন্ত যত্ন সহর্াদর লনর্শাচন র্দরলেিাম। আলম মন্ডিী “র্” লনর্শাচন 

র্দরলেিাম প্রারলম্ভর্ প্রর্দের জনয র্ারর্ শসই মন্ডিীর র্য়েঃপ্রাপ্ত পাির্ মুসলিমদদর মদধ্য পলরচযশযা র্াদজর জনয অতযন্ত 

আগ্রহী লেদিন। মন্ডিী “র্” ইউদরাদপর এর্টি মন্ডিীর অংর্ লর্ন্তু এই মন্ডিীদত িানীয় প্রিার লর্েু লদর্গুলিদর্ও যুি 

র্রা হদয়লেি। তারা আরাধ্নার সমদয় িানীয় ভাষা র্যর্হার র্রত, লর্ন্তু র্ার্ী সমস্তলর্েু প্রায় ইউদরাপীয় মন্ডিীর সমরূপ 

লেি। এই মন্ডিী শুরু হর্ার ৫১ র্ের পদরও, মন্ডিীদত শর্র্িমাত্র ২৫টি পলরর্ার লনয়লমতভাদর্ শযাগদান র্রত। 

 

শসই মন্ডিীর পািদর্র সদঙ্গ আমার র্হু র্ের ধ্দর পলরচয় লেি। এই মন্ডিীর আদর্পাদর্ আমাদদর অদনর্গুলি কু্ষ্দ্র দি 

রৃ্লি শপদত শুরু র্দরলেি, শযগুলি আমাদদর িানীয় লমর্ন দি শুরু র্দরলেি। পাির্ আমাদদর পলরচযশযার িিািি শদদি 

অতযন্ত সন্তুি লেদিন, এর্ং লতলন আমাদদর শিদর্ লর্িদত শচদয়লেদিন, লর্ভাদর্ মুসলিমদদর মদধ্য র্াজ র্রা যায়। 
   
২. চুলিপত্র 

 

যিন এই পাির্ আগ্রহ প্রর্ার্ র্রদিন, আমরা তার সদঙ্গ অংর্ীদার লহসাদর্ র্াজ র্রার জনয র্তশ গুলি আদিাচনা র্রদত 

শুরু র্রিাম। আমরা শয সমস্ত র্দতশ  সম্মত হিাম শসগুলিদর্ এর্টি চুলিপদত্র লিিিাম। আলম মদন র্দরলেিাম শয এর্টি 

চুলিপত্র সমস্ত ভুি শর্াঝারু্লঝ হ্রাস র্রদর্ এর্ং সািিযদর্ আদরা সম্ভার্য র্রদর্। শসর্ারদর্ আমরা শসই পািদর্র সদঙ্গ 

এর্টি চুলিপদত্র স্বাক্ষ্র র্লর, শযিাদন আমাদদর দই পদক্ষ্র ভূলমর্া স্পিভাদর্ উদেি র্রা লেি। 

 

প্রিমত, মন্ডিী সম্মত হদয়লেি শয তারা যুর্র্ প্রর্ীক্ষ্র্ািীদদর শযাগান শদদর্ যাদদরদর্ মুসলিম সমাদজর মদধ্য পলরচযশযা 

র্াদজর জনয “দপ্ররর্” র্রা হদর্। প্রলর্ক্ষ্র্ািীদদর জনয আমরা এর্টি মানদদণ্ডর লর্ষদয় আদিাচনা র্লর যাদত মুসলিমদদর 

মদধ্য পলরচযশযা র্াদজ সািদিযর সম্ভার্না শর্র্ী িাদর্। মন্ডিী এর্টি প্রলর্ক্ষ্র্ শর্ন্দ্র, প্রদয়াজনীয় িাদয এর্ং পািদর্র পূর্শ 

সমিশন প্রদান র্রার প্রলতশ্রুলত জানায়। শসই পাির্ পার্শর্তী অনযানয পাির্দদরও এই প্রলর্ক্ষ্দর্র জনয আহ্বান র্দরন। 

 

লদ্বতীয়ত, মন্ডিী সম্মত হয় শয পলরচযশযা শক্ষ্দত্র লনদদশ র্ প্রদান র্রদর্ আমাদদর দি। প্রলর্ক্ষ্র্ািীদদর সাদির পািদর্র 

ভূলমর্া শর্র্িমাত্র তদারলর্র মদধ্যই সীমর্ি লেি। লতলন পলরচযশযা শক্ষ্দত্রর লর্ষদয় আমাদদর লমর্ন দদির শর্ান লসিাদন্ত 

হস্তদক্ষ্প র্রদর্ন না র্দি সম্মত হদয়লেদিন। লতলন ইহাদতও সম্মত লেদিন শয যিন প্রলর্ক্ষ্র্ািীরা মুসলিমদদর মদধ্য 

পলরচযশযা র্াজ শুরু র্রদর্ তিন তাদদর পুরাতন মন্ডিীর পিলতগুলি অনুসরর্ র্রার প্রদয়াজন শনই। তারা সম্মত 

হদয়লেদিন শয “লদ্বতীয় শরিগালড়” পিলতর মূি িক্ষ্য হদর্ র্তশ মান মন্ডিীর র্াইদররর অলর্শ্বাসী মুসলিমদদর র্াদে 

শপৌাঁোদনা। মন্ডিীর এই িুক্কালয়ত শরিগালড়টি িানীয় প্রিার র্াঠাদমা অনুযায়ী পলরচালিত হদত মুি িার্দর্। 

 



মন্ডিী ইহাদতও সম্মত হয় শয এই অংর্ীদাদরর িদি প্রাপ্ত িি “লদ্বতীয় শরিগালড়” মন্ডিী লহসাদর্ পৃির্ কু্ষ্দ্র দি 

লহসাদর্ পলরচালিত হদর্। নতুন লর্শ্বাসীদদর র্িনই দৃর্যমান মণ্ডিীর মদধ্য এর্দত্র আনা হদর্ না। ইহা র্রা হদয়লেি শযন 

নতুন লর্শ্বাসীদদর পলিমী মন্ডিীর প্রভার্ শিদর্ দূদর রািা যায়, পার্াপালর্ তাদদরদর্ শযন মন্ডিীর লর্দরাধ্ীতার্ারী 

শমৌির্াদীদদর শিদর্ রক্ষ্া র্রা যায়। 

 

তৃতীয়ত, আমরা লমর্ন দি, তাদদরদর্ এর্ র্েদরর জনয প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত প্রস্তুত সম্মত হই। আমরা প্রলতজ্ঞা র্লর তাদদর 

প্রদতযর্দর্ আমরা প্রলর্ক্ষ্র্ শদর্ এর্ং সাহাযয র্রর্ যারা সলেয়ভাদর্ পলরচযশযা র্াদজর জনয প্রস্তত িার্দর্। আলম সমূ্পর্শ 

প্রলর্ক্ষ্র্ পলরচািনা র্রার জনয প্রস্তুত সম্মত হই। আমরা প্রলর্ক্ষ্দর্র উপর্রর্গুলির জনয এর্টি র্াদজট সরর্রাহ র্লর। 

সর্দচদয় সলেয় প্রলর্ক্ষ্র্ািীদদর জনয, আমরা এর্টি চার র্েদরর শর্ালচং প্রদান র্রার লর্ষদয়ও সম্মত হই। 

 

চতুিশত, আমরা, লমর্ন দি, সম্মত হই শয িুক্কালয়ত মন্ডিীর অঞ্চদি সামালজর্ উন্নলতর জনয প্রদয়াজনীয় অদিশর লর্েু 

র্তাংর্ পলরচযশযা র্াদজর প্রিম র্দষশ আমরা সংিান র্রর্। আমরা আমাদদর সামালজর্ উন্নয়দনর র্াজগুলিদর্ কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র 

লর্শ্বাসী দিগুলির সাদি এর্সদঙ্গ এলগদয় লনদয় চলি। িানীয় মন্ডিী পলরচযশযা শক্ষ্দত্রর উপর্রর্ ও যাতায়াদতর িরচ, 

সামালজর্ উন্নয়দনর জনয প্রদয়াজনীয় িরদচর লর্েু র্তাংর্ প্রদান র্রার জনয সম্মত হয়। 

 

পঞ্চমত, এর্টি লরদপাটশ  প্রদতযর্ লতন মাদস প্রর্ার্ র্রা হয়। এই লরদপাদটশ র মদধ্য িার্দর্ অিশনীলত, পলরচযশযার িিািি, 

এর্ং প্রলর্ক্ষ্র্ািীদদর চালরলত্রর্ উন্নলতর লর্ষয়। 

 

শসই পািদর্র সাদি আমার দী শর্ািীন র্িুত্ব এই অংর্ীদালরত্বটিদর্ শুরু র্রদত এর্ং শজারদার র্রার অনুমলত শদদর্। 

দটি পন্থা দটি পৃির্ ধ্রদনর মন্ডিী িাপদনর জনয প্রস্তুত র্রা হদয়লেি যা শদিদত সমূ্পর্শ আিাদা, লর্ন্তু শনতৃদত্ব িার্দর্ 

এর্ই শনতারা। মন্ডিী এর্মত হয় শয প্রলর্ক্ষ্র্ািীরা তাদদর িদির তিয আমাদর্ সরর্রাহ র্রদর্ শযদহতু আলম তাদদর 

পলরচাির্, এর্ং মন্ডিী এই লর্ষদয় হস্তদক্ষ্প র্রদর্ না। এর্জন পলরচাির্রূদপ, আলম মন্ডিীর শনতাদদর িিািদির 

তদিযর সংলক্ষ্প্তসার সরর্রাহ র্রদত সম্মত হই। পলরর্দতশ , তারা, সহমত শপাষন র্দরন শয এই তিযগুলি তারা মন্ডিী 

অির্া সামালজর্ উন্নয়ন র্াদজর প্রলতদর্দদন প্রর্ার্ র্রদর্ না। 

 

 

৩. প্রর্ম িযথঃ অং গ্রিণেোরীকদর প্রল ক্ষণ এিং িোেোইেরণ 

 

প্রিম র্দষশ, আমরা প্রায় ১৬টি লভন্ন লর্ষদয়র প্রলর্ক্ষ্র্ শুরু র্লর। মাদস দটি র্দর পূর্শলদন-র্যপী প্রলর্ক্ষ্র্ চিদত িাদর্। আলম 

সম্মত হই শয প্রলর্ক্ষ্দর্র অদধ্শর্ লর্দরানামগুলি “১ম শরিগালড়” রৃ্লি র্রদত সাহাযয র্রদর্। ইহা তাদদর রু্ঝদত সাহাযয 

র্দর শয আমরা দৃর্যমান মন্ডিীও রৃ্লি হদত শদিদত চাই। লর্ন্তু আমাদদর মূি িক্ষ্য লেি অর্লর্ি অদধ্শর্ লর্ষয়গুলি, যা 

প্রস্তুত র্রা হদয়লেি “২য় শরিগালড়” প্রস্তুত র্রার জনয। এই শরিগালড়র মূি িক্ষ্য লেি মন্ডিীর র্াইদরর মুসলিমদদর 

মদধ্য পলরচযশযা র্রা এর্ং র্ান্তভাদর্ তাদদর কু্ষ্দ্র দদির মাধ্যদম লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রা। 

 

প্রলর্ক্ষ্দর্র প্রিম র্েদরর মূি িক্ষ্য লেি তাদদর চলরত্র গঠন র্রা এর্ং শনতৃত্ব সম্পদর্শ  আটটি প্রািলমর্ শর্ৌর্ি লর্ক্ষ্া 

শদওয়া। এই শর্ৌর্িগুলির মদধ্য এর্টি লেি “এগ মযাদনজদমন্ট” (Egg Management)। ইহাই নাম লেি আমাদদর 

লরদপাদটশ র শযিাদন লডম্বার্ার উপরৃ্ত্তার্াদরর সাহাদযয কু্ষ্দ্র দিগুলির রৃ্লির লহসার্ রািা হত। আমরা িিািদির উপদর 

লভলত্ত র্দর সমস্তলর্েু পলরচািনা র্রতাম, লেয়ার্দমশর উপদর লভলত্ত র্দর নয়। পলরচযশযা শক্ষ্দত্র, আমরা এমন ধ্রদনর র্মী 



অদিষর্ র্রতাম যারা লর্লভন্ন ধ্রদনর শর্ৌর্ি এর্ং পন্থা র্যর্হার র্রত। তদর্ আমরা মূিত তাদদর উৎপালদত িদির 

মূিযায়র্ র্রতাম যা তারা লনদজদদর র্াযশর্িাপ দ্বারা উৎপন্ন র্দরদে। শসর্ারদন আমরা র্মীদদরদর্ অগ্রগলতর 

লচলিতর্ারীগুলিদর্ র্যািযা র্রতাম। তারা যিন এই লচলিতর্ারী লর্ষয়গুলির সদঙ্গ সম্মত হয়, তিন আমরা লনয়লমত 

তাদদর সাদি মূিযায়ন র্লর। 

 

 
 

িুসলিিয়্র কায়ে থপ াঁোয়নার জনয এই আটটি প্রােলিক থক িি অতযন্ত গুরুেপভে্ লেি। প্রয়তযকটি িভিযােয়নর সিে, 

আিরা যাচাই করয়ত ইেুক োকতাি থয থকান প্রলিক্ষোেী এই আটটি থক িিয়ক বযবহার কয়রয়ে। যারা এই থক িিগুলি 

বযবহার করয়ে, তারা এর্ এর্জন সলেয় প্রলর্ক্ষ্র্ািী লহসাদর্ উত্থালপত হদে। যলদ তারা শসগুলি র্যর্হার র্রদে না, 

তাহদি শর্ন র্রদে না? এই আটটি শর্ৌর্দির উপদর লর্চার র্দর আমরা তাদদরদর্ পলরচািনা র্লর, উৎসালহত র্লর 

এর্ং তাদদর র্াদজর মূিযায়ন র্লর। 

মন্ডিীদত ৫০ প্রাপ্তর্য়স্ক লর্শ্বাসীদদর মদধ্য, ২৬ জন শরিগালড় পিলত এর্ং শষাদিাটি লর্দর্ষ লর্ষদয় প্রলর্ক্ষ্র্ িাভ 

র্দরলেি। এর র্দয়র্ মাস পদর, এদদর মদধ্য শর্র্িমাত্র ১০ জন অনুভর্ র্দরলেি শয ঈশ্বর তাদদরদর্ মন্ডিীর র্াইদরর 

মুসলিমদদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রার এর্ং তাদদরদর্ লর্ষয র্ানাদনার জনয আহূত হদয়দে। এই ১০ জন (ইহা মন্ডিীর 

শমাট জনসংিযার প্রায় ২০%) লনদজদদরদর্ লনর্শাচন র্দর মুসলিমদদর মদধ্য র্াজ র্রার জনয। 

আিায়্র তত্রিালসক িভিযােয়নর সিয়ে, আিরা থ্য়েলেিাি থয এই ১০ জয়নর িয়যয ৬ জন িন্ডিীর লেতয়র ঈশ্বয়রর 

থসবা করায়ক থবয়ে থনে (১ি থরিোেী)। তারা িভি িক্ষয হে িন্ডিীর পলরচয্যা কাজ, লবশ্বাসীয়্র প্রলিক্ষে থ্ওো, এবং 

অনযানয িণ্ডিীর সয়ঙ্গ সম্পক্ িাপন করা। িাত্র ৪ জন থিাক সলিে োয়ক থসই লবিাি সংেযক সুসিাচার অপ্রাপ্ত িানুষ্য়্র 

িয়যয কাজ করার জনয। লকেু প্রলিক্ষয়করা এই পলরলিলত থ্য়ে হতাি হয়ে থযয়ত পায়র, লকন্তু এই ৪ জন লেি িন্ডিীর 

থিাট জনসংেযার প্রাে ৮ িতাংি, যা অয়নক িন্ডিীর সুসিাচার প্রচারয়কর সংেযা থেয়ক অয়নক থবিী। এই ৪ জন বযলক্ত, 

িুসলিিয়্র বৃহৎ জনসংেযার িয়যয কাজ করার জনয লনয়জয়্র জীবয়নর একটি লবয়িষ্ আহ্বান প্র্ি্ন কয়রলেি। 

৪. ২য় িযথ শর্কে ৪র্থ িযথঃ উদীয়মোন েমীকদর জনে প্রল ক্ষণ এিং সিোয়তো 

 

আমরা শর্র্িমাত্র ৪ জনদর্ই পরামর্শ লদদত িালর্ যারা পলরচযশযা র্াদজ সলেয়ভাদর্ র্াজ র্রলেি। এদদরদর্ পরামর্শ 

শদর্ার র্াজ র্রলেি আমাদদর লমর্ন দদির অন্তগশত এর্টি কু্ষ্দ্র দদির তৃতীয় প্রজদের লর্শ্বাসীরা। এরা লেদিন মুসলিম 

সম্প্রদায় শিদর্ আসা লর্শ্বাসী এর্ং যারা পার্শর্তী অঞ্চদিই র্াস র্রদতন। 

র্াোর্ালে এর্টি অঞ্চদি মুসলিমদদর মদধ্য পলরচযশযা র্াজ শুরু র্রার জনয এই ৪ জনদর্ শপ্ররর্ র্রা হয়। তারা 

প্রদতযদর্ই লনদজদদর জনয এর্টি র্দর িান চয়ন র্দর, শযিাদন তারা লনদজদদর র্াজ শুরু র্রদর্, প্রদতযর্টি িান মন্ডিী 

শিদর্ ২৫-৩০ লর্দিালমটাদরর মদধ্য। মন্ডিীর ২৫ টি পলরর্ার এই ৪টি পলরর্ারদর্ আলিশর্ভাদর্ সাহাযয র্রদত শুরু র্দর 



যারা মুসলিমদদর মদধ্য র্াজ র্রার জনয লনদজদদর সমপশর্ র্দরলেি। লনদজদদর দান োড়াও, মণ্ডিীর শিাদর্রা মন্ডিীর 

র্াইদর শিদর্ও অিশ সংগ্রহ র্রদত িাদর্, এই পলরর্ারগুলিদর্ সাহাযয র্রার জনয। তারা প্রািন লর্শ্বাসীদদর সদঙ্গ 

শযাগাদযাগ র্দর, যাদদর আলিশর্ আয় যদিি আদে এর্ং শর্ান র্ারদর্ অনয র্হদর র্সর্াস র্রদত শুরু র্দরদে। আমরা 

মূি িক্ষ্য লেি এই চারজনদর্ই প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া। এই পলরচযশযার র্াদজর মূি লর্ষয় প্রািলমর্ প্রলর্ক্ষ্র্ নয়, র্ারর্ 

অলধ্র্াংর্ শিাদর্রাই প্রলর্ক্ষ্দর্ প্রাপ্ত লর্ক্ষ্া র্যর্হার র্রার আদগই ভুদি যান। প্রােলিক প্রলিক্ষেটি একটি ল িার লহসায়ব 
কাজ কয়র থসই সিস্ত থিাকয়্র বাোই করার জনয যারা িুসলিিয়্র িয়যয সলিে োয়ব কাজ করার জনয আহ্বান-প্রাপ্ত।  
প্রলিক্ষয়ে উত্তি  ি িায়ের চালবকাঠি হি পরািি্্াতা এবং সলিে কিীয়্র িয়যয লনেলিে আয়িাচনা।  কিীরা পলরচয্যা 

থক্ষয়ত্র লক লক লবষ্য়ের সমু্মেীন হয়ে তা থসগুলি লনয়ে আয়িাচনা করা পরািি্্াতার কাজ। তারা থসইসিস্ত “ িপ্রসভ 

অেযাসগুলি”ও আয়িাচনা কয়রন থযগুলি প্রলিক্ষয়ের সিয়ে থিোয়না হয়েলেি, এবং ইহা কিীয়্র সাহাযয করত থয 

তারা থসই লবষ্েগুলি লনয়জয়্র পলরচয্যা থক্ষয়ত্র বযবহার করয়ত পায়র। প্রলিক্ষেগুলি আয়রা োয়িাোয়ব বযবহার করার 

জনয অয়নয়কর লনেলিত  সহােতার প্রয়োজন হে। 

এই চারজন বযলক্তর অঙ্গীকায়রর দ্বারা উৎসালহত হয়ে, িন্ডিী এই “লদ্ব-থরিোেী” প্রকয়ল্পর জনয লনয়জয়্র অঙ্গীকার বৃলদ্ধ 

কয়র। পয়র তারা সম্মত হে থয এই চারজনয়ক সািালজক উন্নেনিভিক কায়জর জয়নযও অে ্সংগ্রহ করা হয়ব। সািালজক 

উন্নেয়নর কাজ একটি গুরুেপভে্ িাযযি যার দ্বারা থসই সিস্ত িুসলিিয়্র সাহাযয করা যাে, যায়্র আলে্ক উপাজ্ন 

অতযন্ত সািানয। ইহার  য়ি সুসিাচার প্রচারয়কর কায়ে কু্ষি ্ি শুরু করার জনয একটি ্রজা েুয়ি যাে। িন্ডিী এবং 

চারজন সলিে কিীর সায়ে সুরক্ষা সম্পলক্ত সিসযাগুলি লনয়ে আিরা অয়নক সিে বযে করয়ত োলক। ইহা সকিয়ক 

আয়রা লবচক্ষে হয়ত সাহাযয কয়রলেি। 

৫. চোর িেকরর পেথোপ্ত ফি 

 

এিন, চার র্েদরর পর, এই ৪ জন লর্শ্বাসীর পলরচযশযা র্াদজর িদি প্রায় ৫০০ জনয নতুন লর্শ্বাসীদদর ততলর র্রা সম্ভর্ 

হয়। এিন িুক্কালয়ত “২য় শরিগালড়” মন্ডিীর (র্হু সংিযর্ কু্ষ্দ্র দি) আয়তন দৃর্যমান “১ম শরিগাড়ী” মন্ডিীর (গীজশ া র) 

৫০ জন লর্শ্বাসী শিদর্ অদনর্ অলধ্র্ লেি। 

তারা কু্ষ্দ্র কু্ষ্দ্র লর্ষয-প্রস্তুতর্ারী দি শুরু র্দরলেি শযিাদন মুসলিম শিাদর্রা খ্রীিদর্ গ্রহর্ র্রদত শুরু র্দরলেি। 

পরর্তীর্াদি এই কু্ষ্দ্র দিগুলির শিাদর্রা নতুন দি শুরু র্দর এর্ং নতুন মুসলিমদদর খ্রীদির পদি পলরচািনা র্রদত 

িাদর্। পাির্ এই আনদময় িিািদির সংর্াদটি িুর্ র্ান্তভাদর্ লনদজর র্াদে গুপ্ত শরদিলেি। 

৬. প্রলতিন্ধেতোর মুকিোমুিী িওয়ো এিং দ থন পুনঃলনলিত েরো 

 

এই ৪ জন র্মী এিন ৪টি অঞ্চদির শর্লর্রভাগ িদির অধ্যক্ষ্ হদয়লেদিন। আলম সম্প্রলত শসই চারজন র্যলি এর্ং 

পািদর্র সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্লর। আই এস আই এস দ্বারা অনুপ্রালর্ত েমর্ধ্শমান শমৌির্াদীদদর সাদি যলদ এই লর্ষদয় শর্ান 

দ্বি হয়, তাহদি শসই জরুরী অর্িায় আমরা লর্ র্রদত পালর, শস লনদয় আমরা আদিাচনা র্দরলেিাম। আমরা এর্মত 

হই শয কু্ষ্দ্র দদির সমস্ত লর্শ্বাসীরা অনয শর্ান দদির সাদি লনদজদদর সংদযাগ উদেি না র্দরই সমসযাগুলির সমাধ্ান 

র্রার শচিা র্রদর্। তদর্ যলদ সমসযাটি িুর্ র্ঠিন হয় এর্ং অনয র্াউদর্ র্লিদান র্রদতই হয়, তদর্ পাির্ লনদজদদর 

দৃর্যমান মন্ডিীর সাদি শযাগাদযাদগর লর্ষদয় উদেি র্দর “র্লিদান” র্রদতও প্রস্তুত লেদিন। শসই শদদর্র মদধ্য ইহা 

এর্টি অননয র্লিদান লেি শযিাদন মন্ডিীগুলি সমসযা এলড়দয় চিার জনয মুসলিমদদর মদধ্য র্াজ র্রার শর্ান প্রয়াস 

গ্রহর্ র্দরলন। দৃর্যমান মন্ডিীর র্লিদান শদর্ার অঙ্গীর্ার র্রার িদি, সমস্ত ঝুাঁ লর্ চদি আসদর্ মন্ডিীর উপদর এর্ং ইহা 

“২য় শরিগালড়” মন্ডিীর লর্শ্বাসীদদর উপদর শর্ানরর্ম প্রভার্ শিিদর্ না। এর্টি লনর্লিত মন্ডিী িানীয় আইদনর সুরক্ষ্া 

িাভ র্রদত পাদর, লর্ন্তু িুক্কালয়ত মন্ডিীগুলি তা  নাও শপদত পাদর। 



শসর্ারদর্ যতটা সম্ভর্, কু্ষ্দ্র দিগুলি “স্বলনভশ র” হদয় লনদজদদর সমসযাগুলির সমাধ্ান র্রার প্রদচিা র্রদর্, এর্ং অনয 

শর্ান লর্শ্বাসীদর্ লর্পদদর মদধ্য লনদয় আসদর্ না। তৃর্মূি স্তদরর লর্শ্বাসীদদর এই লর্ষদয় লর্ক্ষ্া প্রদান র্রদত শসই চারজন 

র্মী শয লর্ পিলতদত এই সমস্ত লর্পদগুলির শমার্ালর্িা র্রা যায়। তারা র্িনই (১ম শরিগাড়ী) মন্ডিীর সদসয লহসাদর্ 

লচলিত হদর্ না। ইহার িদি তারা লর্পদদর র্াইদর িার্দর্। প্রর্ীন পাির্দদর পলরর্দতশ  শয সমস্ত নর্ীন পািদর্রা দালয়ত্ব 

গ্রহর্ র্দরলেদিন, তারা এই ঝুাঁ লর্ র্হন র্রার জনয প্রস্তুত লেদিন, শযন িুক্কালয়ত মন্ডিীগুলিদর্ সুরক্ষ্া প্রদান র্রা যায়। 

“লদ্ব-দরিগালড়” পিলতর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রার সমদয় আমরা প্রদতযর্টি লর্ষদয় মন্ডিীগুলির প্রলত সৎ লেিাম। শুধু্মাত্র 

সুলর্ধ্াগুলি নয়, মুসলিমদদর মদধ্য ঈশ্বদরর র্াজ র্রার ঝুাঁ লর্ও তাদদর অর্গত িার্ার প্রদয়াজন লেি। শয সমস্ত মন্ডিীদর্ 

আমরা প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্লর, তাদদরদর্ এই লর্ষদয় সম্মত হদতই হদর্ শয তারা র্িনও লনদজদদর লরদপাটশ  প্রর্াদর্য আনদর্ 

না। ইহা র্িনই মন্ডিীর লর্শ্বাসী অির্া অনযানয খ্রীিীয়ানদদর সমদক্ষ্ আনা যাদর্ না। ইহার র্ারদর্, এই লর্ষদয় আমরা 

অতযন্ত যত্নর্ান লেিাম শয শর্ান মন্ডিীদর্ এর্ং শর্ান লর্শ্বাসীদদর আমরা প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রর্। 

 

এই “লদ্ব-দরিগাড়ী” পিলতদত আমাদদর সুরক্ষ্া প্রলতকূি পলরলিলতর সমু্মিীন হদত পাদর, লর্ন্তু লর্ন্তু আমাদদর জনয প্রধ্ান 

প্রলতকূিতা লেি লর্েু মন্ডিীর শনতাদদর আেমর্। তারা আমাদদর র্যঙ্গ র্দর, ইহা শভদর্ শয আমরা শসই সমস্ত শমষদদর 

যত্ন লনদত সক্ষ্ম হর্ না যলদ না নতুন লর্শ্বাসীরা মন্ডিী-গৃদহ উপলিত হয়। তদর্ আমরা প্রদতযর্টি কু্ষ্দ্র দদির শমষদদর 

যত্ন শনর্ার জনয র্হু র্য়স্কদদর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্দরলেিাম। আমরা শচদয়লেিাম শয কু্ষ্দ্র দিগুলি এমন এর্টি পলরদর্দর্ 

শর্দড় উঠদর্ শযিাদন তারা পরস্পর পরস্পদরর যত্ন লনদত সক্ষ্ হদর্, শসর্ারদর্ তারা এদর্ অপদরর যত্ন লনদত শুরু র্দর। 

লর্েু মন্ডিীর শনতারা এই লর্ষদয়ও র্যঙ্গ র্দর র্ারর্ আমরা আমাদদর িিগুলি সম্পদর্শ  শর্ান তিয পুলির্দর্ প্রদান র্লর 

লন, র্ারর্ ইহা আমাদদর মন্ডিীদর্ আনুষ্ঠালনর্ লহসাদর্ প্রর্ার্ র্রদর্। র্ারর্ আমরা র্িনই এর্টি আনুষ্ঠালনর্ মন্ডিী 

লহসাদর্ আত্ম-প্রর্ার্ র্রদত চাইলন। লর্ন্তু আমাদদর মূি িক্ষ্য লেি লর্শ্বাসীদদর শদহদর্ এমনভাদর্ রৃ্লি র্রা শযন ইহা 

নতুন লনয়দমর মন্ডিীগুলির নযায় র্াযশর্রী হয়। নতুন লনয়দমর মন্ডিীগুলির শর্ান আনুষ্ঠালনর্ পলরচয় লেি না, লর্ন্তু ইহা 

র্াইদর্ি-লভলত্তর্ ভাদর্ এর্ং সংগঠিত উপাদয় রৃ্লি িাভ র্দরলেি। ইহাই আমাদদর দর্শন। 

লদ্ব-দরিগাড়ী মন্ডিীদত লতনটি মূি লর্ষয় র্তশ মান িাদর্েঃ 

১) প্রলর্ক্ষ্র্দর্ এর্টি র্াোইর্রর্ পিলত লহসাদর্ র্যর্হার র্রা শযন সু-লনর্শালচত এর্টি র্াযশর্ারী দি প্রস্তত র্রা যায়; 

২) শসই দিদর্ উন্নত র্রার জনয সমদয়র পূদর্শই প্রদয়াজনীয় র্তশ ার্িী সম্পদর্শ  মন্ডিীর সদঙ্গ আদিাচনা র্রা, শযন মণ্ডিী 

নতুন পলরচযশা র্াদজর পিলত র্যর্হাদরর সমদয় শর্ানরূপ হস্তদক্ষ্প না র্দর; 

৩) যারা মুসলিমদদর মদধ্য প্রদর্র্ র্দর পলরচযশযা র্াজ চালিদয় যাদে তাদদরদর্ অনর্রত পরামর্শ প্রদান র্রা। 

  



এর্টি মাধ্যম পলরর্তশ নেঃ মন্ডিী িাপন শিদর্ লর্ষয ততলরর আদদািন 
আলিয়ো টোকস97 দ্বোরো লিলিত 

১৯৮৯ সাদির আগি মাদস আলম উত্তর র্ানাডার লর্েু মুসলিম দদির মদধ্য পলরচযশযা র্াজ শুরু র্লর, এর্ং ১৯৯২ সাদি 

আলম আদরা লর্সৃ্তত অঞ্চদি সুসমাচার প্রচার র্রদত শুরু র্লর। ১৯৯৪-৯৮ সাদির মদধ্য আলম সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর 

লনদয় গদর্ষনা র্রদত শুরু র্লর, এর্ং ১৯৯৬ সাদি িাইি লমর্ন এর্টি সুসংগঠিত আঞ্চলির্ লমর্ন এদজিী লহসাদর্ র্াজ 

র্রদত শুরু র্দর। 

শসই সমদয় আমাদদর এই দি তাৎপযশযপূনশ ভাদর্ রৃ্লি শপদত শুরু র্দরলেি। আমাদদর সদঙ্গ রৃ্হৎ সংিযায় শসই সমস্ত 

শিাদর্রা শযাগদান র্রদত শুরু র্দর যারা শসই িানীয় ভাষায় পটু লেদিন শয ভাষার শিার্দদর মদধ্য আমরা সুসমাচার 

প্রচার র্রদত শচদয়লেিাম। সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য শিদর্ও যাদদর আমরা উিার র্রদত শপদরলেিাম, তারাও 

আমাদদর পলরচযশযা র্াদজর সদসয লহসাদর্ সুসমাচার প্রচাদরর র্াদজ লনযুি হদয়লেি। শসর্ারদর্ আলম এর্টি কু্ষ্দ্র লমর্ন 

প্রলর্ক্ষ্র্ শর্ন্দ্র শুরু র্লর, এর্ং তাদদর লর্ক্ষ্া লদদত শুরু র্লর। আলম লনদজ এর্টি শসমানালরদত শযাগদান র্দরলেদিন 

শযন আমার লর্ক্ষ্ার লর্ষয়গুলির মদধ্য শিদর্ আলম তাাঁ দদর জনয প্রদয়াজনীয় প্রলর্ক্ষ্দর্র লর্ষয় প্রস্তুত র্রদত পালর। আমরা 

যুর্র্-যুর্তীদদর লর্ক্ষ্া লদদয় তাদদরদর্ লনদজদদর অঞ্চদি পলরচযশযা র্াদজর জনয পাঠালেিাম। তারাই প্রিম সালরদত 

র্াজ র্রলেি, শিার্দদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রলেি এর্ং মণ্ডিীগুলি পলরচািনা র্রলেি। 

১৯৯৮ সাদি এর্টি রৃ্হৎ পলরর্তশ ন  দট, যিন আলম লনদজর রৃ্হত্তর দর্শনদর্ পলরপূর্শ র্রার প্রদচিা শুরু র্লর। আলম 

তাদদরদর্ দালয়ত্ব প্রদান র্রিাম যাদদরদর্ আলম প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয়লেিাম। আলম র্দিলেদিন, “সদ শ্ াত্তম লর্ষয় হদর্ যলদ 

আমরা িানীয় সম্প্রদায় শিদর্ িুাঁদজ পাই”। তিন তারা এর্মাদসর জনয শর্লরদয় শযত, শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার 

র্রত, এর্ং শসই এর্মাদসর মদধ্যই এর্জন িানীয় শনতাদর্ িুাঁদজ শর্র র্রত। তারা যিন লিদর আসত তারা শসই 

শনতাদদরদর্ আমাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শর্দন্দ্র লনদয় আসত। আমরা শসই শনতাদদর দই সপ্তাদহর জনয প্রলর্ক্ষ্র্ লদতাম এর্ং 

তাদদরদর্ লনদজদদর অঞ্চদির জনয নতুন প্রচার পিলত প্রস্তুত র্রার জনয শনতা লহসাদর্ লনযুি র্রতাম। শয সমস্ত র্মীরা 

তাদদরদর্ লনদয় এদসলেি, তারা এই নতুন শনতাদদর পরামর্শদাতা লহসাদর্ তাদদর সদঙ্গ যুি িাদর্। আলম ইহার পূদর্শ এই 

পিলত সম্পদর্শ  অর্গত লেিাম না; আলম আমার চিার পদি এই লর্ষয়গুলি র্যর্হার র্রদত শুরু র্লর। আমরা শসই 

লর্ষয়গুলি  টদত শদদিলে, লর্ন্তু আমাদদর র্াদে শসগুলি শর্িার জনয শর্ান পাঠয-পুস্তর্ লেি না। শসর্ারদর্ আমাদদর 

লর্লভন্ন পলরচযশযা র্াদজর পিলত এর্ং অনুষ্ঠানগুলি শুরু হদয়লেি র্ারর্ আমরা শসগুলি আমাদদর র্াদজর প্রদয়াজন 

লহসাদর্ আমাদদর সামদন উপলিত হদয়লেি। আলম এমন অদনর্ লর্ষয় লর্ক্ষ্া লদলেিাম যা পলরর্তীর্াদি মন্ডিী িাপদনর 

আদদািন লহসাদর্ প্রর্ালর্ত হয়। 

এর্টি নতুন দৃিান্ত লর্দর্চনা র্রা 

২০০২ শিদর্ ২০০৫ সাদির মদধ্য আলম মন্ডিী িাপদনর আদদািদনর লর্ষদয় অর্গত হই। লর্ন্তু আলম তিনও আমার 

প্রলর্ক্ষ্দর্র শর্দন্দ্রর লনযুি র্রার জনয শর্ান আলফ্রর্ার মন্ডিী িাপদনর শনতার সদঙ্গ পলরলচত হই লন। আমাদদর লমর্ন 

আমাদদর িানীয় অঞ্চদির সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর দিগুলিদর্ স্পর্শ র্দরলেি, লর্ন্তু আমরা তিনও 

আদদিাদনর মত শর্ান লর্েু শুরু র্লরলন। আলম মন্ডিী িাপন সম্পদর্শ  এর্টি তত্ত্বাদিাচনা লিদিলেিাম এর্ং এই লর্ষদয়র 

উপদর লর্লভন্ন শিিদর্র পুস্তর্ পাঠ র্রতাম যার মদধ্য লে, শডলভড গযালরসদনর শিিা চাচশ  িযালন্টং মুভদমন্টস। লর্ন্তু ২০০৫ 

সাদি আমার মদন এর্টি রৃ্হৎ চযাদিঞ্জ অনুভর্ র্লর। 

আলম এর্জন পলিম আলফ্রর্ার ভ্রাতার সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্লর শয এর্টি প্রলর্ক্ষ্দর্র আদয়াজন র্রলেি, শযিাদন প্রধ্ান 

প্রলর্ক্ষ্র্ লেদিন শডলভড ওয়াটসন। ইহাই শসই সময় লেি যিন আলম আদদািদনর ধ্ারনাটিদর্ র্ি র্দর ধ্রদত শুরু 

 
97 ডেঃ আলিয়া টাদস িাইিওদয় ইন্টারনযার্নাি লমর্ন ইন্টারনযার্নাি-এর প্রলতষ্ঠাতা (www.lifewaymi.org), ইহা এর্টি সংিা যারা প্রায় ২৫ র্ের ধ্দর সুসমাচার 

অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য পলরচযশযা র্াজ র্রদে। আলিয়া আলফ্রর্া এর্ং পৃলির্ীর লর্লভন্ন িাদন শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয় িাদর্ন। লতলন পূর্শ আলফ্রর্ার লস লপ এম শনটওয়ার্শ -

এর এর্জন গুরুত্বপূর্শ অংর্ এর্ং মধ্য আলফ্রর্ার লনউ শজনাদরর্ন-এর আঞ্চলির্ সমিয়র্ারী।  



র্লর। লর্ন্তু শডলভড ওয়াটসন যা লর্েু র্িলেদিন শসগুলি আমার জনয অতযন্ত র্ঠিন লেি। লতলন আমাদর্ র্িলেদিন, 

“দতামাদর্ এই সমস্ত লর্েুই র্রদত হদর্,” শসই পিলতর উপদর লভলত্ত র্দর শযগুলি ভারদতর লহদুদদর মদধ্য পলরচযশযা 

র্াদযশযর শক্ষ্দত্র সিি হদয়দে। 

আলম র্দিলেিাম, “আলম র্িনও মুসলিম লেদিন না। আলম মুসলিম ধ্মশ শিদর্ খ্রীিদর্ শজদনলে এর্ং মুসলিমদদর মদধ্য 

র্াজ র্রার সমূ্পর্শ অলভজ্ঞতা আমার আদে এর্ং আমার র্াজ অতযন্ত উত্তম িি িাভ র্দরদে। ভারদত র্যর্হৃত লর্ষয়গুলি 

এই পলরদর্দর্ র্াযশযর্ারী নাও হদত পাদর”। আমার প্রধ্ান র্াধ্া লেি এই শয আলম লনদজর র্াজদর্ সমিশন র্রার প্রদচিা 

র্রলেিাম। আমার মদন হদয়লেি মুসলিমদদর মদধ্য মন্ডিী িাপদনর শক্ষ্দত্র আলম সিি হদয়লে। তাই আলম লনদজর 

র্াজদর্ সমিশন র্রদত িালর্। 

লর্ন্তু আমার জনয সর্দিদর্ গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় লেি, “আলম লর্ভাদর্ এই রৃ্হৎ শগাষ্ঠীর মদধ্য সুসমাচার প্রচাদরর র্াজ সমাপ্ত 

র্রদত পারর্ যলদ আলম লস লপ এম-এর মত পন্থাদর্ র্যর্হার না র্লর?” ঈশ্বর আমাদর্ র্দিলেদিন, “অদনর্ মানুদষর 

জীর্দনর মদধ্য লনদজদর্ রৃ্লি র্র”। এর্ং লতলন আমার গৃদহর লনর্দট আঞ্চলির্ শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার র্রার 

দর্শনদর্ পলরর্তশ ন র্দর সমগ্র পূর্শ-আলফ্রর্ার শিার্দদর মদধ্য সুসমাচার প্রচাদরর দর্শন প্রদান র্রদিন। আলম জানতাম না 

শয ইহা লর্ র্দর সম্ভর্, লর্ন্তু আলম জানতাম ঈশ্বর আমাদর্ এই লর্ষদয় র্দিদেন। ইহা আমাদর্ আদদািদনর লর্ষদয় 

গুরুত্ব লদদয় যাত্রা শুরু র্রদত সাহাযয র্দর। আলম অনুভর্ র্রিাম পিলতর শিদর্ও অলধ্র্ গুরুত্বপূর্শ হি র্াজটি সমূ্পর্শ 

র্রা। আলম চাইলেিাম লর্ভাদর্ র্ম সমদয়র মদধ্য শসই র্াজ, র্াইদর্ি-লভলত্তর্ উপাদয় সমূ্পর্শ র্রা যায়, যা ঈশ্বরদর্ 

শগৌরর্ প্রদান র্রদর্। আলম গুরুত্বপূর্শ লর্েু পলরর্তশ দনর জনয লনদজদর্ প্রস্তুত অনুভর্ র্লর – শসই শিাদর্র মত শয শক্ষ্দত্রর 

িুক্কালয়ত ধ্ন িাদভর জনয লনদজর সমস্তলর্েু লর্েী র্দর লদদত পাদর। শযদর্ান মূদিয, আলম শসই হালরদয় যাওয়া শিার্দদর 

মদধ্য ঈশ্বদরর নাম শগৌরর্ালিত হদত শদিদত শচদয়লেিাম। 

২০০৫ সাদি আলম লস লপ এম-এর জনয প্রচার র্রদত শুরু র্লর এর্ং সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীগুলির মদধ্য র্াজ র্রদত 

শুরু র্লর। সীমান্ত অঞ্চদি পলরচযশযা র্াদজর জনয আমার সর্শদা অতযন্ত আগ্রহ লেি, এর্ং আলম আদরা অদনর্ মন্ডিী 

িাপন র্রদত শচদয়লেিাম। আলম ইলতমদধ্যই শসই সমস্ত অদনর্ লর্ষয় র্যর্হার র্দরলেিাম শযগুলিদর্ লস লপ এম-এর লড 

এন এ লহসাদর্ র্যি র্রা শযদত পাদর, এর্ং ২০০৫ সাদির প্রলর্ক্ষ্দর্র িদি আলম আদরা অদনর্ নতুন পিলত এর্ং 

সংদযাগ-মাধ্যম িুাঁদজ পাই। 

প্রিমলদদর্, আলম সঠির্ িদক্ষ্যর লদদর্ এদগালেিাম না। তদর্ পরর্তী র্দয়র্ র্েদরর মদধ্য আলম লস লপ এম-এর নীলতগুলি 

প্রদয়াগ র্রদত শুরু র্লর এর্ং শডভ হাদন্টর সাদি প্রলর্ক্ষ্র্ িাভ র্রদত িালর্। লতলন আমাদর্ পরামর্শ প্রদান র্দর এর্ং 

আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান এর্টি রৃ্হৎ ভূলমর্া গ্রহন র্দরলেদিন। লতলন আমার যাত্রাপদি আমাদর্ অদনর্ উৎসাহ 

প্রদান র্দরদেন। অতযন্ত জ্ঞান না িার্া সদত্ত্বও, আলম লস লপ এম-এর নীলতগুলি সম্পদর্শ  তর্শ  না র্দর, শসগুলি লনদজর 

সমস্ত ক্ষ্মতা লদদয় র্যর্হার র্রদত শুরু র্লর, এর্ং ইহা িি উৎপন্ন র্রদত শুরু র্দর। আলম উপিলি র্লর শয লস লপ এম-

এর প্রায় সমস্ত নীলতগুলি র্াইদর্ি-লভলত্তর্। আলম লস লপ এম-এর অলভজ্ঞতা িাভ র্লর, শিার্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয় তাদদর 

শক্ষ্দত্র শপ্ররর্ র্রদত িালর্। আলম অনর্রত আদদািন সম্পদর্শ  লর্ক্ষ্া িাভ র্রদত িালর্, এর্ং আমার র্াদে ইহার সমূ্পর্শ 

ধ্ারনা স্পি হদয় যায়। এর্ং ২০০৭ সাদির শুরু শিদর্ এই আদদািন র্যপ্ত হদত িাদর্। 

যিন মণ্ডিী সম্পদর্শ  আমার ধ্ারনা পলরর্তশ ন হয়, তিন এর্টি রৃ্হৎ পলরর্তশ ন  দট। প্রশ্ন হিেঃ “মণ্ডিী লর্?” পূদর্শ আলম 

এর্টি লনলদশ ি উপাদয় মন্ডিীদর্ শদিদত শচদয়লেিাম, যা অতযন্ত িিদায়র্ লেি না। এিন আলম এর্টি সাধ্ারর্ পিলতর 

মণ্ডিী িাপন র্রদত গুরুত্ব প্রদান র্লর, যা অতযন্ত িিদায়র্। 

আদরা দটি মূি উপাদান যা আমার লচন্তার মদধ্য লর্ির্  টায়েঃ 

 ১. মানুষদর্ সতয আলর্ষ্কার র্রদত সাহাযয র্রা (অনয শর্উ তাদদরদর্ ইহা র্িার পলরর্দতশ ) এর্ং 

 ২. অনুর্াসন হি লর্ষযদত্বর এর্টি সাধ্ারর্ পলরর্াঠাদমা। 

আলম শদদিলে পলরচযশযা র্াদজর এই শমৌলির্ পলরর্তশ ন যার িদি মণ্ডিী দ্রুত রৃ্লি শপদত পাদর।   



িাইিওদয় লমর্দন দৃিাদন্তর পলরর্তশ ন 

যিন আমার মদন এই ধ্রদনর পলরর্তশ ন  দট, আলম িাইিওদয় লমর্দনর শর্ান র্যলিদর্ লস লপ এম-এর প্রলত শঠদি লদইলন। 

আলম এর্টি রৃ্হৎ প্রদশ্নর প্রলত িক্ষ্য শরদিলেিামেঃ “আমরা লর্ভাদর্ অর্লর্ি র্াজ শর্ষ র্রদত পালর? আমরা শদদিলে, 

আমাদদর র্াদজর মাধ্যদম লর্েু মণ্ডিী শুরু হদয়দে, লর্ন্তু আমাদদর এই পিলত দ্বারা লর্ আমাদদর যালচত িদক্ষ্য শপৌাঁোদনা 

সম্ভর্? ঈশ্বর লর্ আমাদদর শর্ান লনলদশ ি পিলত অনুসরর্ র্রার জনয আহ্বান র্দরদেন না লর্ তাাঁ র প্রদত্ত র্াজ সমূ্পর্শ র্রার 

জনয – শয র্াজ হি তাাঁ র মহান আদদর্?” আলম লর্শ্বাস র্লর ঈশ্বর চাইদি শযদর্ান পিলতদর্ র্যর্হার র্রদত পাদরন। 

আমাদদরদর্ মদনাদযাগ লদদত হদর্ শয লতলন শর্ান পিলত লতলন র্যর্হার র্রদেন শযন আমরা িদক্ষ্য শপৌাঁোদত পালর। যীশু 

আমাদদর আদদর্ লদদয়দেনেঃ “লর্ষয র্র, এর্ং আমার র্ার্য পািদনর জনয তাদদর লর্ক্ষ্া দাও”। ইহাই যীশুর মহান 

আদদদর্র প্রধ্ান লর্ষয়। ইহাই শসই মহান আদদদর্র মহত্ত্ব। শসর্ারদর্ আমরা শযদর্ান পিলত র্যর্হার র্লর না শর্ন, ইহা 

শযন এমন লর্ষয ততলর র্রদত র্াযশযর্ারী হয় যারা ঈশ্বদরর র্ার্য পািন র্রদর্। 

আলম আমার সহর্মীদদর মদধ্য এই দর্শন লনদক্ষ্প র্রদত শুরু র্লর। আলম প্রিম সালরদত শিদর্ পলরচািনা র্রদত শুরু 

র্লর, লর্ষয়গুলি তাদদর প্রদর্শন র্রদত িালর্ এর্ং ধ্ীর গলতদত সমস্তলর্েু পলরর্তশ ন হদত িাদর্। আলম তাদদর শজার র্রার 

পলরর্দতশ , অনুর্ীিন এর্ং নীলতগুলি তাদদরদর্ প্রদর্শন র্রদত শুরু র্লর। আলম শচদয়লেিাম তাদদর প্রলত এই লর্ষদয় 

শর্ানরর্ম চাপ না লদদয়ই এই দর্শনদর্ তাদদর মদধ্য শপৌাঁদে লদদত। আলম তাদদরদর্ উদাহরর্ শদিাদনার জনয এমন এর্টি 

দি শুরু র্লর যা লনদজ শিদর্ই সংিযায় রৃ্লি পালেি। আলম র্াইদর্ি শিদর্ এই লর্ষদয় তাদদরদর্ র্াইদর্ি-লভলত্তর্ 

নীলতগুলি শদিাদত শুরু র্লর। যিন র্াধ্যতা আমাদদর জীর্নযাত্রার ধ্রন হয়, ইহা আমার সহর্মীদদর উপিলি র্রদত 

সাহাযয র্দরলেি। ইহা আমাদদর জনয স্পি হদয় যায় শয এই পদিই আমাদদর এদগাদত হদর্। আলম সংিাগতভাদর্ র্া 

লনদজর ক্ষ্মতা িলিদয় এই পলরর্তশ ন লনদয় আসার শচিা র্লরলন। ইহা শর্ানমদতই এর্টি লনম্ন-মুিী পিলত লেি না। 

আমাদদর লর্েু লর্েু সহর্মীরা অতযন্ত দ্রুত ইহা র্রায়ত্ত র্দর শনয় এর্ং লস লপ এম-এর নীলতগুলি লনদজদদর পলরচযশযা 

র্াদজ র্যর্হার র্রদত শুরু র্দর; র্দয়র্জন এদক্ষ্দত্র ধ্ীর গলতদত এদগালেদিন। যারা অতযন্ত ধ্ীর গলতদত এদগালেদিন, 

আমরা তাদদর র্দিলেিাম, “আসুন আমরা অনুগ্রহপূ শ্ র্ এর্ং পযশায়েদম এলগদয় চলি”। 

এই পিলত ২০০৫ সাদি শুরু হয় এর্ং পরর্তী র্দয়র্ র্ের ধ্দর ইহা চিদত িাদর্। ২০০৭ সাদির অদক্টার্র মাদস আমরা 

সংিাগত ভাদর্ সমূ্পর্শভাদর্ লনদজদদর পলরর্তশ ন র্লর। আমরা স্পিরুদপ র্যি র্লর শয আমাদদর িক্ষ্য শর্র্িমাত্র 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুষদদর র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রা নয়, লর্ন্তু রাদজযর আদদািদনর মদধ্য অনু টদর্র মত র্াজ 

র্রা। িাইিওদয় লমর্ন উত্তর শর্লনয়াদত ঈশ্বদরর রাজয রৃ্লির দর্শন লনদয় র্াজ র্রদত শুরু র্দর। প্রধ্ান িক্ষ্য লেি অগময 

শিার্দদর লনদর্র্ র্রা এর্ং তাদদর মদধ্য সুসমাচার প্রচার র্রা। 

এিন আমাদদর জনয স্পি হদয় যায় শয আমাদদর র্াজ শুধু্ মাত্র সুসমাচার-অপ্রাপ্ত শিার্দদর র্াদে সুসমাচার শপৌাঁোদনা 

নয়, লর্ন্তু তাাঁ দদর মদধ্য ঈশ্বদরর রাদজযর আদদািনদর্ সহজতর উপাদয় শপৌাঁদে শদওয়া এর্ং তাদদরদর্ অনু টর্ লহসাদর্ 

র্যর্হার র্রা। আমাদদর িক্ষ্য এিনও সুসমাচার-অপ্রাপ্ত শিার্দদর র্াদে সুসমাচার শপৌাঁোদনা লর্ন্তু এিন আমরা ইহা 

র্রলেিাম লড এম এম –এর মাধ্যদম (লড এম এম - Disciple Making Movement– লর্ষয ততলরর আদদািন – এই 

নামটি আমরা র্তশ মাদন র্যর্হার র্লর, এই লর্ষদয় শজার শদওয়ার জনয শয আমাদদর মূি িক্ষ্য হি লর্ষয প্রস্তুত র্রা)। 

আমরা এিন  স্পিভাদর্ িক্ষ্য রালি এমন লর্ষযদদর প্রস্তুত র্রদত যারা নতুন লর্ষয ও মণ্ডিী ততলর র্দর শযগুলি দ্রুত 

সংিযায় রৃ্লি পায়। এর্টি লর্ষয ততলরর আদদািন আমাদদর সাহাযয র্দর শযন আমরা যীশুর প্রদত্ত দালয়ত্ব সমূ্পর্শ র্রদত 

পালর। আমরা শর্ান পিলতর উপদর লনভশ র র্লর না। লর্ন্তু লড এম এম আমাদদর সাহাযয র্দর শসই িদক্ষ্য শপৌাঁোদনার জনয, 

শসর্ারদর্ এই লর্ষদয় আমাদদর লর্তদর্শ  যাওয়ার প্রদয়াজন শনই। আমরা ঈশ্বদরর রাদজযর আদদািনদর্ সুসমাচার-অপ্রাপ্ত 

শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয র্মশরত শযন ঈশ্বর আমাদদর শয অংদর্ তাাঁ র মহান আদদর্ পলরপূর্শ র্রার দালয়ত্ব 

লদদয়দেন, শসিাদন আমরা এই দালয়ত্ব সমূ্পর্শ র্রদত পালর। ২০০৭ সাদি আমরা ‘লস লপ এম’ র্ব্দটি র্যর্হার র্রতাম। এর্ং 



লস লপ এম-এর মূি িক্ষ্য হি লর্ষয ততলর র্রা। শসই সময় শিদর্ই লর্ষয ততলরর লর্ষদয় আমরা লর্দর্ষ গুরুত্ব আদরাপ 

র্দরলে – শযন পূর্শ-আলফ্রর্ার মুসলিমদদর যীশুর অনুগত লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত পালর। 

পলরর্তশ দনর পদি আগত চযাদিঞ্জসমূহ 

আমাদদর এই পিলত পলরর্তশ দন প্রদতযদর্ই শয সহমত লেি এমন নয়। লর্েু মানুদষর লচন্তা লেি শয আমরা যা র্রদত 

চদিলে তা অগভীর লেি, র্ারর্ এই পিলতদত মণ্ডিী-গৃহ অির্া মন্ডিীর অনুষ্ঠাদনর উপদর গুরুত্ব প্রদান র্রা হয়লন। 

লর্েু ঐলতহালসর্ মন্ডিীর শিাদর্রা র্দিলেি শয আমরা মন্ডিীদর্ এর্টি প্রলতষ্ঠান লহসাদর্ গুরুত্ব প্রদান র্লর লন। লর্েু 

র্াইদর্ি শসলমনালরর শনতারা র্দিলেদিন শয আমরা র্হু র্ের ধ্দর সংরলক্ষ্ত মন্ডিীর প্রিাগুলির লর্রুিাচরর্ র্রলে। 

র্হরাঞ্চদি যারা র্াজ র্রলেি, তাদদর মদন হদয়লেি শয এই পিলত র্িনই র্হরাঞ্চদি র্াযশযর্রী হওয়া সম্ভর্ নয়। 

আমরা ইলতমদধ্যই শডলভড ওয়াটসদনর হস্তী মণ্ডিী র্নাম িরদগার্ মন্ডিীর র্যািযা লর্দিলেিাম, শয উদাহরর্দর্ লর্েু 

শিার্ প্রিাগত মন্ডিীর শক্ষ্দত্র অতযন্ত সমাদিাচনামূির্ লহসাদর্ র্যি র্দরলেি। লর্েু শিার্ আমাদদর শদাষাদরাপ র্দর 

র্দি শয আমরা এই পিলত আদমলরর্া শিদর্ লর্দিলে এর্ং ইহা আলফ্রর্াদত র্াযশর্রী র্রা র্িনই সম্ভর্ নয়। এর্ং 

আমাদদর লর্েু সহর্মীরাও লনদজদদর পলরর্তশ ন র্রদত রাজী লেি না; তারা ইলতমদধ্যই যা র্রলেি শসটাই তাদদর পেদ 

লেি। তারা র্দিলেি, “িাইিওদয় রৃ্লি পাদে, এর্ং আমরা স্বদদর্ীয়। ঈশ্বর আমাদদর সাহাযয র্দরদেন সমস্ত রর্ম 

চযাদিদঞ্জর মুদিামুিী হদত। আমরা শর্ন লনজদদর লদর্ পলরর্তশ ন র্রর্?” লর্েু অনযানয সহর্মীরা ভীত হদয়লেি, হয়ত 

তারা এর িদি লর্েু হালরদয় শিিদর্। তারা লচন্তা র্রলেি শয তারা এমন এর্টি লর্ষয় শুরু র্রদত চদিদে যা তারা পেদ 

র্দর না। 

শসই সমদয় আমাদর্ অতযন্ত তধ্দযশযর সাদি অদপক্ষ্া র্রদত হদয়লেি র্ারর্ অনযানযরা এই লর্ষয়টিদর্ শসইভাদর্ উপিলি 

র্রদত পারলেি না শযভাদর্ আলম শদদিলেিাম। আলম ইলতমদধ্যই এই লর্ষদয় শডলভড ওয়াটসদনর লর্রুদি এই সমস্ত 

লর্ষয় লনদয় তর্শ -লর্তর্শ  র্দরলেিাম। আলম শডভ হাদন্টর প্রলত ইলতমদধ্যই েুি হদয়লেিাম যিন লতলন আমাদদর লস লপ 

এম নীলতগুলি র্াস্তদর্ র্যর্হার র্রার জনয পরামর্শ লদলেদিন। অনযানযরা তিনও লচন্তা র্রলেি শয শর্ন আলম এই 

পলরর্তশ দনর সদঙ্গ সহমত হদয় এলগদয় যালে। আমাদদর সংিার এর্জন প্রধ্ান শনতা এই নতুন মদডদির প্রলত লনদজর দৃঢ় 

লর্দরাধ্ীতা প্রর্ার্ র্দর। শস রু্ঝদত পাদরলন শয শর্ন আমাদদর এই পলরর্তশ ন প্রদয়াজন লেি। 

২০০৫ সাদি যিন আমরা লস লপ এম নীলতগুলির প্রলত লনদজদদর পলরর্তশ ন র্রদত শুরু র্লর, শসই সমদয় প্রায় ৪৮ জন 

লমর্নারী, পূর্শ আলফ্রর্ার শদর্গুলিদত র্মশরত লেদিন। তাদদর মদধ্য প্রায় ২৪ জন পূনশ সমদয়র মণ্ডিী-িাপর্ লহসাদর্ র্াজ 

র্রলেদিন; অদনযরা র্ালতশ র্ভাদর্ মণ্ডিী িাপদনর র্াদজর মাধ্যদম ঈশ্বদরর শসর্া র্রলেদিন। ২০০৭ সাদি, যিন আমরা 

পলরর্তশ ন র্রলেিাম, এর্টি খ্রীিীয় সম্প্রদায় আদস এর্ং আমাদদর ১৩ জন সহর্মীদর্ তাদদর সদঙ্গ যুি র্দর, এমন 

এর্টি অঞ্চি শিদর্ তাদদর শনওয়া হয় শযিাদন দ্রুত গলতদত মণ্ডিী িাপদনর র্াজ চিলেি। তারা তাদদরদর্ উত্তম অিশ 

এর্ং পদমযশাদা প্রদান র্দর। আমরা দজন গুরুত্বপূর্শ শনতাদর্ হারাই, যা আমার জনয অতযন্ত দেঃিজনর্ লেি। ইহা অতযন্ত 

হতার্াজনর্ লেি শয লর্গত দই র্ের ধ্দর শসই অঞ্চদি শযভাদর্ িিদায়র্ র্াজ চিলেি, তা িলগত হদয় যায়। ২০০৮-

২০১০ সাি লেি অতযন্ত লনরার্াজনর্ র্ারর্ এই পলরর্তশ দনর সমদয় আমরা আমাদদর লর্দর্ষ লর্েু সহর্মীদদর হালরদয় 

শিলি। 

পলরর্তশ দনর পদরর িি 

যিন শিদর্ আমরা লস লপ এম (লড এম এম)-এ পলরর্লতশ ত হদয়লে, শসই সময় শিদর্ আমরা লনদজদদর র্াদযশযর তুিনায় 

ঈশ্বদরর রাদজযর প্রলত অলধ্র্ িক্ষ্য র্রদত শুরু র্দরলে। আমরা আমাদদর নাম অির্া ‘আমাদদর র্াজ’ (আমাদদর দর্শন, 

আমাদদর পলরচযশযা ইতযালদ) লহসাদর্ আর লচন্তা র্রতাম না। ইহা ঈশ্বদরর রাজয এর্ং তাাঁ র র্াজ। আমরা যিন অনু টর্ 

লহসাদর্ র্াজ র্রদত শুরু র্লর, আমরা লনদজদদর প্রদয়াজন শিদর্ সদর লগদয় ঈশ্বদরর রাজযদর্ এলগদয় লনদয় যাওয়ার 

প্রদচিা শুরু র্লর। ঈশ্বর লর্গত র্দয়র্ র্েদর আিযশজনর্ রৃ্লি প্রদান র্দরদেন। শর্লনয়াদত আমাদদর পলরচযশযা র্াদজর 

শুরু র্দর, এিন আমরা পূর্শ আলফ্রর্ার প্রায় ১১টি শদদর্ লড এম এম শুরু র্রদত শপদরলে। 



২০০৫ শিদর্, পূর্শ আলফ্রর্ায় প্রায় ৯০০০ মন্ডিী িাপন র্রা হদয়দে। এই শদর্গুলির মদধ্য এর্টিদত, এই আদদািন 

১৬টি ধ্াদপ উন্নীত হদয়দে শযিাদন এর্টি মন্ডিী শিদর্ শুরু র্দর ১৬টি প্রজে পযশন্ত মন্ডিী িালপত হদয়দে। আদরর্টি 

শদদর্, মন্ডিী িাপদনর র্াজ ৬, ৭ এর্ং ৯টি পলরচযশযার প্রজে পযশন্ত লর্সৃ্তত হদয়দে। ঈশ্বর আমাদদর সাহাযয র্দরদেন 

এই অঞ্চদির প্রায় ৯০টি লভন্ন শগাষ্ঠী এর্ং ৯টি র্হরাঞ্চদির দদির র্াদে শপৌাঁদে শযদত। আমরা ঈশ্বদরর প্রলত সেিায় 

শদদিলে লর্ভাদর্ হাজার হাজার মণ্ডিী িালপত হদয়দে এর্ং িক্ষ্ িক্ষ্ মানুষ যীশু খ্রীিদর্ অনুসরর্ র্রদত শুরু র্দরলেি। 

আমাদদর দর্শদনর সমস্ত শগািীগুলির র্াদে আমরা সুসমাচার প্রচার র্লর এর্ং আদরা অনযানয শগাষ্ঠীদদর মদধ্যও প্রচার 

র্লর। শযাশুয়া প্রদজক্ট অনুযায়ী আমরা এিন প্রায় ৩০০ লভন্ন জনদগাষ্ঠীর র্াদে শপৌাঁোদনার জনয আদিাচনা শুরু র্দরলে। 

আমরা প্রদতযর্টি শদদর্, প্রদতযর্ লদন র্মশরতেঃ প্রািশনা র্রলে এর্ং িুাঁজলে তাদদর এিনও যাদদর র্াদে ঈশ্বদরর র্ার্য 

শপৌাঁোদত পাদরলন। 

লড এম এম শর্র্িমাত্র আমাদদর অদনর্গুলি পন্থার মদধ্য এর্টি পন্থা নয়। আমাদদর সমস্ত র্াদজর মদধ্য সর্দিদর্ 

গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় হি লড এম এম। শসর্ার র্াজ, শনতৃদত্বর প্রলর্ক্ষ্র্, অির্া মন্ডিীর পলরচযশযা র্াজ, প্রদতযর্টির শর্ন্দ্রলর্দু 

হি লড এম এম। যলদ শর্ান র্াজ আমাদদরদর্ লড এম এম-এর প্রলত পলরচালিত না র্দর, তাহদি আমরা শসই র্াজ র্রা 

র্ি র্দর লদই। 

নতুন শিার্দদর র্াদে এর্ং নতুন িাদন শপৌাঁোদনার সাদি সাদি আমাদদর আদরর্টি প্রধ্ান িক্ষ্য হি পূর্শ-লর্দযমান 

িানগুলিদর্ র্াাঁ লচদয় রািা। আমরা অনর্রত নতুন িাদন র্াজ শুরু র্রলে, রৃ্লি র্রলে এর্ং আদদািনদর্ র্াাঁ লচদয় রািার 

প্রদচিায় রত আলে। এর্টি নতুন িাদন পলরচযশযা র্াজ শুরু র্রার পূদর্শ, আমরা শসই িান সম্পদর্শ  গদর্ষনা র্লর এর্ং 

প্রািশনাসহ শসই অঞ্চদি পদাচরর্ র্লর, এর্ং ঈশ্বদরর র্াদে যাচ্ঞা র্লর শযন লতলন নতুন দ্বার িুদি শদন। আমাদদর র্াজদর্ 

র্জায় রািার জনয, আমরা প্রদতযর্ চার মাদস লড এম এম-এর শর্ৌর্িগুলি সম্পদর্শ  আদিাচনা র্লর। 

শয মূি লর্ষয়গুলি আমাদদর র্াাঁ লচদয় শরদিদে এর্ং িি উৎপন্ন র্দরদে 

১. প্রোর্থনো লচরর্াি আমার প্রধ্ান র্লির উৎস। 

২. সর্শদা ঈশ্বকরর িোকেের আধ্াদর জীর্ন যাপন র্রা। যলদ ইহা ঈশ্বদরর র্াদর্যর উপদর লভলত্ত র্দর গদড় ওদঠ, তাহদি 

ইহাদর্ র্জায় রািার জনয আমাদদর লর্েুই র্রার শনই। 

৩. শনতোকদর উন্নীত েরো। ঈশ্বর আমাদর্ এই লর্ষদয় অতযন্ত সাহাযয র্দরদেন এর্ং এই লর্ষয়টিদর্ স্পি র্দরদেনেঃ 

ইহা শর্র্িমাত্র আমার র্াজ নয়। 

৪. সর্শদা আমার িক্ষ্য লেি শযন আমাদদর পলরচযশযা র্াজ স্বকদ ীয় ভাদর্ পলরচালিত হয়। যলদ তারা ইহাদর্ লনদজদদর 

মদন র্দর, তাহদি আমার িরচ র্দম যাদর্, র্ারর্ ইহা তাদদর র্াজ। 

৫. শনটওয়োেথ  নতলর েরো এিং শসই সমস্ত শিোেকদর সিকেোগী িকয় েোজ েরো যারা এর্ই র্াজ র্রদে। যলদ ঈশ্বর 

আমাদদর লর্ষয ততলর র্রদত সাহাযয র্দরন, শসটাই যদিি, র্ার নাদম র্া র্ার পলরচযশযা র্াদজ লর্ষয হদে শসটা গুরুত্বপূর্শ 

নয়। আমরা শসই লর্ষদয় লচলন্তত নই। আমরা শযিাদনই সুদযাগ পাই শসিাদনই িালিদয় পদড় লর্ষয ততলরর র্াদজ লিপ্ত 

হই। র্ারর্ সর্দিদর্ গুরুত্বপূর্শ লর্ষয় হি যীশু শয দালয়ত্ব আমাদদর প্রদান র্দরদেন, শসটিদর্ সমূ্পর্শ র্রা। 

আমরা শদদিলে ঈশ্বর অনযানয শিার্দদর এর্ং দিদর্ও র্যর্হার র্রদেন, এর্ং আনদদর সদঙ্গ তাদদর সহদযাগী হদয় 

এর্দত্র র্াজ র্লর। খ্রীদির শদহ লহসাদর্ আমাদদর এর্দত্র র্াজ র্রা উলচত, অনযদদর শিদর্ শর্িা উলচত এর্ং আমরা যা 

লর্দিলে শসগুলিদর্ অনযদদর শর্িাদনা উলচত। আমরা ঈশ্বরদর্ ধ্নযর্াদ লদই শযভাদর্ লতলন আমাদদর পলরচািনা র্দরদেন 

এর্ং সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য তাাঁ র রাজয লর্স্তাদরর জনয লর্ষয ততলরর আদদািনদর্ এলগদয় লনদয় যাদেন।            

  



এর্টি লমর্ন এদজিী যারা আদদািদনর িিপ্রসূ পন্থাগুলিদর্ আলর্ষ্কার র্দর 
শডোগ িুেোস দ্বোরো লিলিত 

এর্টি সৎ িক্ষ্য লনদয় ১৯৭৮ সাদি আমাদদর লমর্ন সংিা চািু হয়, শসই িক্ষ্য হিেঃ সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য 

র্াজ র্রাদনার জনয র্হু সংিযায় লমর্নারী শপ্ররর্ র্রা। ১৯৯০ সাদি, সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিার্দদর মদধ্য র্াজ র্রার িক্ষ্য 

আদরা তীক্ষ্ণ হয়, যার জনয আমরা ধ্নযর্াদ জানাই ডেঃ র্যািফ  উইনটার-এর মত লচন্তালর্দদর্। আমাদদর িদক্ষ্য শর্র্িমাত্র 

লনদজদদর সীলমত র্মীরা লেি না, লর্ন্তু সমস্ত সুসমাচার অপ্রাপ্ত শিাদর্রাও এই িদক্ষ্য সংদযালজত হয়। আমরা 

যত্নসহর্াদর সমস্ত র্মীদদর িানীয় ভাষা লর্ক্ষ্া এর্ং পলরলচলতর লর্ষদয় প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত শুরু র্লর। আমরা মন্ডিী িাপদনর 

উপদর গুরুত্ব আদরাপ র্রদত শুরু র্লর। আমরা আর্া র্দরলেিাম এর্ং প্রািশনা র্দরলেিাম শয, যিন প্রদতযর্জন র্মী 

এর্ এর্টি দদির সদঙ্গ লমর্দত শুরু র্রদত, শসই র্মীরা অন্তত এর্ র্েদরর মদধ্য এর্টি নতুন মণ্ডিী শুরু র্রদত পারদর্। 

আমরা সমূ্পর্শভাদর্ প্রতযার্া র্দরলেিাম শয নতুন এর্জন শনতাদর্ প্রলর্ক্ষ্র্ র্রদত যদিি দী শ সময় অলতর্ালহত হদর্। 

২০০০ সাদির লর্েু সময় পদর, আমরা মন্ডিী-িাপদনর আদদািদনর (লস লপ এম) জনয িক্ষ্য প্রস্তুত র্রদত শুরু র্লর, 

এর জনয আমরা ডেঃ শডলভড গযালরসদনর মত গদর্ষর্দদর ধ্নযর্াদ জানাই। আমাদদর সংিার এই “তৃতীয় সংস্করদর্,” 

আমরা িক্ষ্য র্লর শয আমাদদর “রৃ্লিপ্রাপ্ত মন্ডিীগুলি” লর্েু সমদয়র জনয “রৃ্লিপ্রাপ্ত হলেি”। শপ্রলরত পুস্তদর্ আমরা 

ইহার লর্পরীত লদর্টি শদিদত পাই, লর্দষযরা এর্ এর্টি অঞ্চদি র্া শদদর্ এর্টি মন্ডিী িাপদনর শিদর্ও অলধ্র্ লর্েু 

র্াজ র্দরলেদিন। ঈশ্বর “তাদদর সংিযা রৃ্লি র্রলেদিন”। এর্ইভাদর্, আমরা আমাদদর র্মীদদর র্াদে প্রর্ার্ র্লর শযন 

তারা এমন মন্ডিী প্রস্তুত র্দর যা নতুন মন্ডিী িাপন র্রদত পাদর। আমাদদর িক্ষ্য পূরদনর পিলতদত আমরা শর্র্িমাত্র 

র্তগুলি মন্ডিী িালপত হদয়দে শসই লর্ষদয় তিয না র্দর, আমরা িক্ষ্য শরদিলেিাম শয শর্ান মন্ডিীগুলি নতুন মন্ডিী 

িাপন র্রদে। 

২০১০ সাদির মদধ্য, আমরা লর্েুটা লর্িদর্র মদধ্য লিপ্ত হদয়লেিাম। আলম এটাও লনলিত নই শয এই লর্ষয়টিদর্ লর্ভাদর্ 

র্যি র্রদত হদর্ লর্ন্তু, সঠির্ র্ার্য িুাঁদজ না পার্ার িদি আমরা ইহাদর্ লর্ষয-দ্বতলরর আদদািন (লড এম এম) লহসাদর্ 

র্যি র্রদত পালর। পািশর্যটি প্রিদম সূক্ষ্ম মদন হদত পাদর। র্াস্তদর্, ইহা প্রিদম আমার র্াদে িুর্ ঝাপসা লেি। লর্ন্তু 

এর্র্ার ইহা উপিলি র্রার পদর, ইহার িিািি শর্র্ গভীর লেি। 

িিপ্রসূ পন্থাগুলি 
লড এম এম সম্পদর্শ  আপনার মতামত যাই শহার্ না শর্ন, তাদদর লচন্তা দ্বারা উদু্ভত লর্দযৎ এর্ং লনিুাঁত র্লি প্রস্তুত র্রার 

ধ্ারনা এলড়দয় যাওয়া সম্ভর্ নয়। শযিাদন পূর্শর্তী প্রলর্ক্ষ্দর্ পন্থা এর্ং শর্ৌর্দির উপদর অলধ্র্ গুরুত্ব আদরাপ র্রা হত, 

শসিাদন প্রািলমর্ ভাদর্ লড এম এম লেি অতযন্ত সহজ, যা আমার মদনর পদক্ষ্ উপিলি র্রা সহজ লেি। শযমন এর্জন 

লড এম এম প্রলর্ক্ষ্র্ র্াটিশ স সাদজশ ন্ট র্যি র্দরদেন, “এমন লর্ষয হও শয রৃ্লি হর্ার শযাগয”। (ইহা লর্ এমন এর্টি 

পিলত নয় যাদর্ যীশু আর্ী শ্ াদ র্রদর্ন যা আভযন্তরীন পলরর্তশ নদর্ িক্ষ্য শরদি এলগদয় চদি?) শডলভড গযালরসন মণ্ডিী 

িাপদনর আদদািন শুরু র্রার জনয শর্র্ র্দয়র্টি সমাদিাচনামূির্ র্ারর্গুলির মদধ্য প্রিম র্ারর্ লহসাদর্ লচলিত 

র্দরদেন লর্দর্ষ প্রািশনাদর্। লর্ন্তু শর্ান র্ারদর্, ইহা রু্ঝদত আমাদদর এর্ দর্র্ র্া তার অলধ্র্ সময় শিদগদে শয এই 

লর্দর্ষ প্রািশনাটি শযন শর্ান অর্র্াঠাদমা র্া অনুষ্ঠাদনর মদধ্য নয় লর্ন্তু শযন আমাদদর র্মীদদর মধ্য শিদর্ শর্লরদয় আদস। 

অনয অদিশ, এই জগতদর্ পলরর্তশ ন র্রার জনয, আমাদদর প্রদয়াজন লনদজদদর পলরর্তশ ন র্রা। 

আদদািন শুরুর শক্ষ্দত্র আমাদদর প্রািলমর্ প্রদচিাগুলি র্যপর্ভাদর্ আদমলরর্ার র্যর্সালয়র্ পন্থাগুলি দ্বারা প্রভালর্ত 

হদয়লেি। এিন, এর্জন নতুন র্মীদর্ র্িা িুর্ সহজ মদন হয় শয “ঈশ্বদরর গে র্িার জনয তাাঁ র আগ্রহ” িার্া অতযন্ত 

জরুরী। আলম অনুমান র্লর শয আমরা প্রদতযদর্ই চাই শযন আমাদদর চার্লর শর্ৌর্িগত হয়। সম্ভর্ত শর্ানভাদর্ আমাদদর 

অর্র্যই ভার্দত হদর্ শয ইহার র্ারদর্ই আমাদদর আদরা রু্লিমান শদিায়। র্মীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ প্রদান র্রা, প্রািশনাপূনশ ভাদর্ 

পদি হাাঁ টা এর্ং এর্টি দদির আলত্মর্ শিয়াি রািা অতযন্ত সহজ র্দি মদন হয়। (এই দদির এর্সাদি িার্ার সমদয় 

লতনটি সাধ্ারর্ উপাদান িাদর্। ১. লিদর শদিা – ঈশ্বদরর প্রলত আনুগতযদর্ মূিযায়ন র্রা এর্ং উদযাপন র্রা ও লনদজদদর 



দর্শনদর্ পুনরায় স্মরর্ র্রা। ২. উদিশ  শদিা – এই সপ্তাদহর র্াইদর্ি অধ্যয়দন ঈশ্বর তাাঁ দদর জনয লর্ শরদিদেন। ৩. সমু্মদি 

শদিা – লর্ভাদর্ ঈশ্বদরর র্াধ্য িার্া যায় তা লনধ্শারন র্রার মাধ্যদম এর্ং ইহাদর্ লনদজদদর জীর্দন র্যর্হাদরর মাধ্যদম 

অনযদদর শর্িাদনা এর্ং প্রািশনার মাধ্যদম িক্ষ্য লনধ্শারন র্রা)। 

গযালরসদনর শিিা এর্টি যুগান্তর্ারী পুস্তর্, চাচশ  িযালন্টং মুভদমন্টস – এ আদরর্টি পন্থার লর্ষদয় প্রিম র্যািযা র্রা হদয়দে, 

যা উপিলি র্রা অতযন্ত র্ঠিন লেি। নতুন লর্শ্বাসীরা যিন অতযাচাদরর মুদিামুিী হদত শুরু র্দর তিন আমরা প্রদিালভত 

হই শযন তাদদরদর্ শসই পলরলিলত শিদর্ িানান্তলরত র্দর লদদত পালর। শর্উ শর্উ পিলতদর্ লনষ্কার্ন লহসাদর্ উদেি 

র্দরদেন। ইহাদর্ যাই র্িা শহার্ না শর্ন, ইহাই শর্ান মানুদষর হৃদদয়র প্রািলমর্ লচন্তা। সমসযা হি --   যিন আমরা 

এর্জন লর্শ্বাসীদর্ তার পলরলিলত শিদর্ অপসারর্ র্লর, তাহদি তার গলতর্ীিতা স্তি হদয় যায়। এর িদি এই নতুন 

লর্শ্বাসী শয শুধু্মাত্র শর্ানলদন তার পলরর্াদরর (ওইদর্াস) র্াদে সুসমাচার প্রচার র্রদত পারদর্ না এমন নয়, এর সাদি 

সাদি, তার মদধ্য লর্শ্বাদসর আগুন এর্ং র্লিও লনদভ যাদর্। র্ারর্, ঈশ্বর এমন উপাদয় শের্দভাগী লর্শ্বাসীদদর আর্ী শ্ াদ 

র্রদত চান, শয উপায় সম্পদর্শ  আমাদদর শর্ান জ্ঞান শনই। এর্ং শসই উপাদয়র িিািি অতযন্ত আিযশজনর্। 

আনুগতয এর্ং জর্ার্লদলহতা আদদািন শুরু র্রার মূি তর্লর্িয লহসাদর্ িক্ষ্নীয় র্রা অদু্ভত মদন হদত পাদর। আমরা লর্ 

সমূ্পনশভাদর্ আনুগদতয লর্শ্বাস র্লর না? হযাাঁ , তদর্ শর্ানভাদর্ যীশু আমাদদরদর্ যা র্রদত র্দিদেন শসগুলির উপদর 

আমাদদর িক্ষ্য না শরদি... আমরা যীশুর লর্ষদয় শর্িার সাদি আনুগতযদর্ সমান ভাদর্ শদিদত শুরু র্লর (অলধ্র্াংর্ 

শক্ষ্দত্র)। মন্ডিীর উপলিলত গর্না র্রা জরুরী। লর্ন্তু ইহার শিদর্ও অলধ্র্ উত্তম লর্ষয় হি যলদ আমরা আদিাচনা র্লর 

শয যতজন মণ্ডিীদত উপলিত হদয়দেন তারা প্রদতযদর্ লনদজদদর লর্শ্বাস সম্পদর্শ  লর্েু পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্রদেন লর্ না। 

পুনরায়, র্াটিশ র সাদজশ দন্টর এর্টি মূি লর্ক্ষ্ার লদদর্ ইলঙ্গত র্দর, “যীশুদর্ অনুসরর্ র্রা এর্টি আর্ী শ্ াদদর লর্ষয়। লর্ন্তু 

মহান আর্ীর্শাদ তিনই পাওয়া যায় যিন আমরা অনয র্যলিদর্ যীশুর সদঙ্গ সম্পর্শ  ততলর র্রদত সাহাযয র্লর। এর্টি 

নতুন আলত্মর্ সম্প্রদায় ততলর র্রা অতযন্ত আর্ী শ্ াদদর লর্ষয়। লর্ন্তু ইহার শিদর্ও অলধ্র্ আর্ীর্শাদ পাওয়া যায় যিন 

আমরা অনযদদর প্রস্তুত র্লর নতুন আলত্মর্ সম্প্রদায় ততলর র্রার জনয”। শর্র্ লর্েু দর্র্ ধ্দর, আমাদদর সংিার িক্ষ্য 

লেি অনযদদর যীশুর সদঙ্গ সম্পর্শ  িাপন র্রদত সাহাযয র্রা, এর পদর আমরা তাদদরদর্ র্াইদর্দির ধ্ারনাগুলির লর্ক্ষ্া 

প্রদান র্রদত শুরু র্লর, ইহা হি পলরলচত ধ্ারনার সাদি আধ্যালত্মর্তার সমীর্রর্। লর্ন্তু যীশু র্িনও চানলন যাদদর 

শর্র্িমাত্র আলত্মর্ লর্ষয় সম্পদর্শ  জ্ঞান আদে। লতলন তাদদর র্দিলেদিন শয যলদ তারা যীশুদর্ শপ্রম র্দর, তাহদি তারা 

তাাঁ র আদদর্দর্ পািন র্রদর্। 

আলর্ষ্কার-লভলত্তর্ লর্ক্ষ্া  সম্পদর্শ  উপিলি র্রা লেি অতযন্ত র্ঠিন লর্ষয়। হদত পাদর ইহা অতযন্ত র্ঠিন, র্ারর্ ইহা 

অতযন্ত সহজ। সমাদিাচর্রা অতযন্ত দ্রুত লড এম এম নীলতগুলি র্যর্হারর্ারীদদর শদাষী সার্যস্ত র্দর র্দিলেি শয তারা 

সুসমাচাদরর মানদর্ লনম্নমুিী র্দর লদদয়দে। যীশুর র্ালহনী অনযদদর র্াদে লনদয় যার্ার পূদর্শ নতুন লর্শ্বাসীদদর গভীর 

প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া লর্ লর্দধ্য় নয়? লর্ন্তু সতয র্হু র্তাব্দী ধ্দর আমাদদর মুদির লদদর্ তালর্দয় অদপক্ষ্া র্রদে। মদ-আত্মা 

গ্রস্ত শিার্টির জীর্দন যীশু লর্ র্াজ র্দরদেন তা তার গৃদহর শিার্দদর (ওইদর্াস) জানাদনার জনয তাদর্ শপ্ররর্ র্রার 

পূদর্শ, যীশু র্তক্ষ্দনর জনয তাদর্ জানদতন (মার্শ  ৫:১-২০)?। িুর্ শর্র্ী হদি হয়ত অদধ্শর্ লদন। আমরা প্ররৃ্তপদক্ষ্ এই 

লর্ষদয় গুরুত্ব প্রদান র্দর অলতলরি লচন্তা র্রলে। এর্ং মার্শ  ৫ অধ্যাদয় এই শিার্টি তার গৃহ সংিগ্ন অঞ্চি 

শডর্াদপালিদসর ইলতহাস পলরর্তশ ন র্রার জনয প্রস্তুত লেি। 

এগুলিই অপলরহাযশযরুদপ মূি লর্ষয়। “এমন লর্ষয হও শয রৃ্লি হর্ার শযাগয,” ঈশ্বদরর র্ালহনী অনযদদর র্িার আগ্রহ, যারা 

শেদর্র মদধ্য আদে তাদদর জনয প্রািশনা র্রা (লর্ন্তু তাদদর লনষ্কাষন না র্রা), র্াধ্যতা, এর্ং আলর্ষ্কার-লভলত্তর্ লর্ক্ষ্া। 

সতযটি হি এিন এর্জন লর্ষযদর্ ২০  ণ্টার মদধ্য প্রলর্ক্ষ্র্ লদদয় প্রস্তুত র্রা সম্ভর্ শযন শস নতুন লর্ষয প্রস্তুত র্রদত 

পাদর। মাত্র ২০  ণ্টা। 

িিািি 



ঠির্ লর্ভাদর্ এই লড এম এম প্রলেয়াটি উদ্ঘাটিত হয় এর্ং আমরা আমাদদর র্মীদদর শিদর্ প্রলতলদন লর্ ধ্রদনর র্াজ 

প্রতযার্া র্লর? আমরা তাদদর লর্ক্ষ্া লদই লর্ভাদর্ এর্টি নতুন অঞ্চদি লগদয়, তাদদর ভাষা এর্ং সংসৃ্কলত সম্পদর্শ  লর্ক্ষ্া 

িাভ র্দর, প্রচুর প্রািশনার মাধ্যদম, এর্ং শসই অঞ্চদি “িক্ষ্র্ীয়ভাদর্ আলত্মর্” জীর্ন যাপন র্দর র্াস র্রা যায়, এর্ং 

শসই সমাদজর শর্ান প্রদয়াজনদর্ সমূ্পর্শ র্রা যায়। আমাদদর র্মীরা এমন লর্ষয হদত চায় শয লনদজদর্ র্হুগুদন রৃ্লি 

র্রদত পাদর, আর্া র্দর শযন অনয শর্উ (দয নতুন লর্ষয হদত পাদর) শযন তাদর্ িক্ষ্য র্দর। আমরা এই “উেুি মনা” 

শিার্দদরদর্ যীশু এর্ং তাাঁ র জীর্ন সম্পদর্শ  র্ালহনীগুলি প্রদান র্লর। আমরা এর্টি র্ার্যাংর্ উদেি র্রদত পালর শযিাদন 

যীশু সততাাঁ র লর্ষদয় লর্ক্ষ্া শদন এর্ং র্যািযা র্দরন, এই র্ারদর্র জনয, আমরা অে পলরমার্, অিশও লিলরদয় লদই যা 

অদনদর্ কু্ষ্দ্র অিশ লহসাদর্ লর্দর্চনা র্দর িাদর্ন। এর পদর আমরা লজজ্ঞাসা র্লর র্যলিগত ভাদর্ তাদদর এই ধ্ারনাটি 

শর্মন িাগি। যলদ তারা ইলতর্াচর্ভাদর্ উত্তর শদয়, তিন আমরা লজজ্ঞাসা র্লর শয তারা যীশুর লর্ক্ষ্ার লর্ষদয় আদরা 

জানদত আগ্রহী হদর্ন লর্ না। 

শয সমস্ত শিাদর্রা এই প্রশ্নগুলির উত্তদর “হযাাঁ ” র্দিন, তারা আমাদদর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূনশ। তাদদরদর্ই অলধ্র্াংর্ 

প্রলর্ক্ষ্দর্রা র্দিন “র্ালন্তর পুরুষ,” যা আমরা িূর্ ১০ অধ্যাদয় যীশুর লর্ক্ষ্ায় িুাঁদজ পাই, যিন লতলন ৭২ জন লর্ষযদর্ 

প্রচাদরর র্াদজ শপ্ররর্ র্রলেদিন। আমাদদর র্মীরা এই সমস্ত আগ্রহী শিার্দদর সদঙ্গ র্াইদর্ি অধ্যয়দনর এর্টি দি 

ততলর র্রা হয়। এই দিগুলিদত, আমাদদর র্মীরা শর্র্িমাত্র র্াইদর্ি শিদর্ এর্টি নতুন র্ালহনী তাদদরদর্ র্দি, এর্ং 

তাদদরদর্ লজজ্ঞাসা র্দর শয, “এই অংদর্ আপনাদদর শর্ান লর্ষয়টি ভাদিা িাগি? এমন লর্েু লর্ আদে যা আপনাদদর 

র্ঠিন শিদগদে? এই অংর্টি আমাদদর ঈশ্বদরর লর্ষদয় লর্ লর্ক্ষ্া শদয়? এই অংর্টি আমাদদর মানুদষর সম্পদর্শ  লর্ লর্ক্ষ্া 

শদয়? যলদ আমরা লর্শ্বাস র্লর শয অংর্টি ঈশ্বর আমাদদরদর্ শদলিদয়দেন তাহদি আমরা এই লর্ষয়টিদর্ লনদজদদর 

জীর্দন লর্ভাদর্ পািন র্রদত পালর? আমরা পুনরায় অধ্যয়ন র্রার পূদর্শ আপলন এই লর্ষয়টি অনয র্ার সদঙ্গ ভাগ র্দর 

লনদত পাদরন? আপলন র্াদর্ ঈশ্বদরর এই র্ালহনী অির্া লনদজর সাক্ষ্য র্িদত পাদরন?” 

যারা আগ্রহী তারা পুনরায় লমলিত হদত চাইদর্। এই সমস্ত শিার্দদর উপদরই আমরা লনদজদদর সময় লর্লনদয়াগ র্রদত 

চাই। আমরা এই পিলতর পুনরারৃ্লত্ত র্রদত িালর্ যতক্ষ্র্ না পযশন্ত আমাদদর নতুন “র্ালন্তর পুরুদষরা” খ্রীদির লর্শ্বাসীদত 

রুপান্তলরত হদে, তারপদর তারা যীশুর লর্ষয লহসাদর্ র্াজ র্দরন, এর্ং লনদজরা এর্টি নতুন দি শুরু র্দর শনতৃত্ব লদদত 

শুরু র্দরন। এই সহজ পিলত র্যর্হাদরর মাধ্যদম, আমাদদর র্মীরা এমন দি প্রস্তুত র্রদত চান শযগুলি লনদজদদর সংিযা 

রৃ্লি র্রদত সক্ষ্ম। ইহা উন্নয়নর্ীি শদর্গুলিদত র্াযশর্রী, ইহা আদমলরর্ার মত উন্নত শদদর্ও র্াযশযর্ারী। 

এর্টি শক্ষ্দত্র, আমাদদর দি প্রায় ১৫ র্ের র্াজ র্রার পদর প্রিম র্াযশর্রী মন্ডিী িাপন র্রদত সক্ষ্ম হদয়দে। লর্ন্তু লড 

এম এম নীতগুলির র্যর্হার শুরু র্রার পর, পরর্তী ১২ মাদসর মদধ্য তারা নতুন ৭টি দদি রৃ্লিপ্রাপ্ত হদয়দে। অনয আদরর্টি 

শক্ষ্দত্র (এর্টি মুসলিম অধু্যলষত অঞ্চি), আমাদদর দি প্রায় দর্ র্ের ধ্দর সংগ্রাম র্দরও প্রায় শর্ান িি িাভ র্রদত 

পাদরলন। লর্ন্তু লড এম এম নীলত র্যর্হার র্রার পদর, তারা নতুন পাাঁ চটি দি শুরু র্দরদে (অদনদর্ র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরদে) 

প্রায় এর্ র্েদরর মদধ্য। অনয আদরর্টি শক্ষ্দত্র, আমাদদর র্মীরা প্রিম পাাঁ চ র্েদর এটাই লনলিত র্রদত পাদরলন শয তারা 

লর্ভাদর্ র্াজ শুরু র্রদর্। লর্ন্তু লড এম এম নীলত র্যর্হার র্দর, পরর্তী ১৭ মাদসর মদধ্য, তারা ১১২টি নতুন দি শুরু 

র্দরদে শযিাদন প্রায় ৭৫০ জন মানুষ প্রদতযর্ সপ্তাদহ এই দিগুলিদত উপলিত হদে। এই ১৭ মাস সময় ধ্দর, ৪৮১ জন 

নতুন লর্শ্বাসী র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দরদে, এর্ং এদদর মদধ্য অদনদর্ই নতুন শিার্দদর লর্ষয ততলরর র্াদজ লনযুি হদয়দে। 

এিন, লর্েু র্ের পদর, এই শক্ষ্দত্র শদিা শগদে শয এই দিগুলি ১৬ টি নতুন প্রজদে রৃ্লিপ্রাপ্ত হদয়দে (প্রিম দিটি এর্টি 

দি ততলর র্দরদে, শসই নতুন দিটি আদরর্টি দি ততলর র্দরদে, এইভাদর্ ১৬ প্রজে পযশন্ত তারা আলত্মর্ প্রজে ততলর 

র্দরদে)। এই আদদিানটি এতটাই রৃ্লি শপদয়দে শয ২০১৭ সাদির শর্দষর লদর্ পযশন্ত, ৩৪৩৪ জন মানুষ এই দিগুলিদত 

শযাগদান র্দরদে। ২০১৮ সাদির শম মাদস, ৩১৬ জন মানুষ লনদজর জীর্ন খ্রীিদর্ সমপশর্ র্দরন এর্ং র্ালপ্তে গ্রহর্ 

র্দরন, ২০১৮ সাদির প্রিম লদদর্ই প্রায় ১২৫৪ জন নতুন মানুষ এই দিগুলিদত সংদযালজত হয়। ২০১৮ সাদির শম 

মাদস, ৮৪টি নতুন দি প্রানর্ন্ত হদয় ওদঠ, এর্ং এই র্েদরর মদধ্যই শমাট ২৯৩টি নতুন দি শুরু হয়। 



 
 
 
 
 

সামলগ্রর্ভাদর্, লর্শ্বর্যাপী আমাদদর র্মীরা লড এম এম নীলতগুলি র্যর্হার র্দর র্যাপর্ মাত্রায় িি উৎপন্ন হদত শদদিদে 

(লনদচর লচত্রদিিাগুলি শদিুন)। ২০১৮ সাদি, ঈশ্বর ১৫৪৯টি নতুন সাধ্ারন মন্ডিী শুরু র্দরন, শযিাদন ৫৫৪৬ জন র্ালপ্তে 

গ্রহর্ র্দরন, এর্ং শমাট উপলিলতর সংিযা লেি ৪১,১৯১টি আত্মা। ঈশ্বর প্রায় ৪০টি শদদর্ ২৭৮টি লমর্ন সম্প্রসারর্র্ারী 

দদির মাধ্যদম প্রচুররুদপ র্াজ র্রদেন   
 

 
পলরর্তশ ন  
অতীদতর র্েরগুলিদত,  প্রিাগত, “দ াষনামূির্” (অির্া আর্ষশনমূির্) মদডি শিদর্ লড এম এম-এ পলরর্তশ দনর 

শক্ষ্দত্র আমরা লর্েু ভয়ঙ্কর র্ালহনীর মুদিামুিী হদয়লে। আমাদদর মত আদরা লর্েু এদজিী লড এম এম মদডদি পলরর্তশ দনর 

সমদয় প্রলতদর্দন প্রর্ার্ র্দরদেন শয, তারা প্রায় ৩০ শিদর্ ৪০% র্মীদদর হালরদয়দে। স্পিত, লর্েু মানুষ পলরর্তশ ন 

পেদ র্দরন না। শর্র্িমাত্র উিশ ি ঈশ্বরদর্ ধ্নযর্াদ লদই, র্ারর্ আমরা এই ধ্রদনর শর্ান ক্ষ্লতর সমু্মিীন হই লন। নীদচ 

লর্েু উপাদান প্রদান র্রা হি যা আমাদদর সাহাযয র্রদত পাদর – লর্ন্তু মদন রািদর্ন [লর্রৃ্লত], এগুলি শর্র্িমাত্র লর্েু 

অনুমান, এর্ং সমসযা শযদর্ান সমদয় উদু্ভত হদত পাদর। 

 
 
 

• আমাদদর প্রািলমর্ লর্র্ড় শিদর্ই, আমাদদর সংিা সর্শদা উদ্ভার্নমূির্ লচন্তাধ্ারাদর্ প্রাধ্ানয লদদয়দে। আমাদদর 

সাতটি প্রধ্ান আদর্দগর মদধ্য এর্টি হদে, “িিািি অর্জ্শ ন না হওয়া পযশন্ত সৃজনর্ীি, শর্ৌর্িগত 

অধ্যর্সায়”। 



• আমরা র্াইদর শিদর্ও “প্রচুররুদপ প্রািশনা” র্দরলেিাম। আমাদদর প্রিম প্রর্ার্নাটি লেি এর্টি প্রািশনার 

র্যাদিন্ডার আমাদদর প্রিম পলরচযশযা শক্ষ্দত্রর জনয। গযালরসদনর শিিনী এই লর্ষয়টিদর্ আদরা মুদ্রালঙ্কত র্দর। 

শসর্ারদর্ যিন লড এম এম নীলতগুলির র্যর্হার শুরু হয়, শসগুলি সাংসৃ্কলতর্ভাদর্ আমাদদর উপযুি র্দি মদন 

হদয়লেি র্ারর্ শসগুলি ইলতমদধ্য আমাদদর লড এন এ-এর অংর্ লেি। 

• এর িিািিদর্ অস্বীর্ার র্রা র্ঠিন লেি। প্রিমত, আমরা এগুলি পযশদর্ক্ষ্ন র্দরলেিাম শর্স স্ট্ালডদত এর্ং 

শসই সমস্ত র্ালহনীগুলিদত শযগুলি প্রলর্ক্ষ্দর্রা র্র্শনা র্দরলেদিন। লর্ন্তু এর পদর, আমাদদর লর্েু পূর্শ-লর্দযমান 

দিগুলি তাদদর পলরচযশযা শক্ষ্দত্র এর্ই প্রর্াদরর িসি উদত্তািন র্দর। আমরা লর্ভাদর্ তাদদর পলরচযশযা র্াদজর 

উপদর ঈশ্বদরর আর্ী শ্ াদ লনদয় তর্শ  র্রদত পালর? 

• আমাদদর লর্েু প্রধ্ান শনতারা িুর্ দ্রুত লড এম এম নীলতগুলিদর্ গ্রহর্ র্দরলেি। যলদও, আলম তাদদর মদধ্য 

লেিাম না। আলম এই লর্ষদয়র লর্দরাধ্ীতা র্লরলন। লর্ন্তু প্রািলমর্ভাদর্ ইহা গ্রহর্ র্রদত আমার লর্েু সমসযা 

হদয়লেি। প্রিদম প্রলর্ক্ষ্র্টি শদদি অতযন্ত “অস্পি” র্দি মদন হদয়লেি। ততক্ষ্র্ ইহা আমার ক্ষ্মতার অধ্ীন 

মদন হয়লন,  যতক্ষ্র্ না পযশন্ত আলম এই লর্ষয়টিদর্ শোট শোট পদদক্ষ্দপ শভদঙ্গ আনদত সক্ষ্ম হদয়লেিাম। 

(িিািিগুলি শদিুন www.MoreDisciples.com) 

• আমরা উদদ্দর্যমূির্ভাদর্ লসিান্ত লনদয়লেিাম শয মানুষদর্ এই পলরর্তশ দনর জনয শর্ান শজার শদওয়া হদর্ না। 

আমরা তাদদরদর্ সময় লদদয়লে – এমনলর্ র্দয়র্ র্ের। যিন তারা লনদজদদর সঙ্গীদদর র্াদযশয িিািি শদিদত 

শুরু র্দর, তাদদর জনয পলরর্তশ দন সম্মত হওয়া অতযন্ত সহজ হদয় যায়। 

• র্ালহনীগুলি আমাদদর িম্ফনদর্ সহজ র্দর লদদয়লেি। আমরা শিার্দদর এর্ং িানগুলির নাম পলরর্তশ ন র্দর – 

র্াস্তর্তা জানাদত প্রচুর সতয র্ালহনী র্যর্হার র্দরলে। লর্েু লর্েু র্ালহনী লেি অতযন্ত উত্তম, এর্ং লর্েু লর্েু 

র্ালহনী গুরুগম্ভীর। 

• র্লরি শনতারা নম্রভাদর্ এর্ং সহৃদয়ভাদর্ আমার জনয (তাদদর সভাপলত) আচরদর্র মদডিটি প্রস্তুত র্দরলেি। 

লর্ন্তু সমূ্পর্শভাদর্ ইহা সালরর্ি র্রার জনয, আমাদর্ র্যলিগতভাদর্ ইহার অন্তগশত হদত হদয়লেি। আলম ইহা 

শর্র্িমাত্র লর্ক্ষ্া লদদত পালর লন। আমাদর্ র্াস্তদর্ ইহা র্রদত হদয়লেি। 

যলদ আপনার মণ্ডিী অির্া সংিা লড এম এম নীলতগুলি র্যর্হার র্রার জনয লনদজদদর প্রস্তুত র্রদত চাইদেন, তাহদি 

এগুলির মদধ্য এর্টি লর্র্ে র্যর্হার র্রদত পাদরনেঃ 

• পডর্াস্ট্গুলি শুনুন এর্ং ব্ল্গগুলি পাঠ র্রুন www.MoreDisciples.com 

• জুম প্রলর্ক্ষ্দনর উপাদানগুলি র্যর্হার র্দর এর্টি “পরীক্ষ্ামূির্” দদি শযাগদান র্রুন 

www.ZumeProject.com। (জুম এর্ং MoreDisciples প্রলর্ক্ষ্র্ উভয়ই লর্নামূদিয িাভ র্রা যায়) 

• শজমস লনমান এর্ং রলর্ র্াটিার দ্বারা লিলিত স্ট্ার্নশ পারলসভাদরি  পাঠ র্রুন। 

• লস্ট্ভ লস্মি এর্ং ইং র্াই দ্বারা লিলিত টি ির টিেঃ এ লডসাইদপিলর্প লর-লরদভালিউর্ন  পাঠ র্রুন। 

• শজলর শট্রাসদডি দ্বারা লিলিত লমরালর্উিাস মুভদমন্টসেঃ হাউ হাদেড অফ  িাউদসন্ড মুসলিমস  আর িলিং ইন 
িাভ উইি লজসাস। 

• শজলর শট্রাসদডি এর্ং শলন সানসাইন দ্বারা লিলিত দযা লর্ংডম আনলিসডেঃ হাউ অলডশ নালর লপপি িঞ্চ 
লডসাইদপি-দমলর্ং মুভদমন্টস অযারাউন্ড দযা ওয়ার্ল্শ  । 

 

আমাদদর যাত্রার প্রসারদনর লর্ষদয় আদরা জানদত টিম এক্সদপনসদনর সাদি শযাগাদযাগ র্রদত লদ্বধ্া শর্াধ্ র্রদর্ন না -- 

www.teamexpansion.org. 

   

http://www.moredisciples.com/
http://www.moredisciples.com/
http://www.zumeproject.com/
http://www.teamexpansion.org/


 

রোজোর শস েেথ  প্রতেক্ষ েরোর জনে লে মূিে প্রদোন েরকত িয়? 

ডঃ পোম আিথোন্ড এিং ডঃ মোরী শিো 

 

শমরী শিো  mary@allnationsfamily.org অল  শনর্ন  িযালমলি-র এেজন আন্তজথ োলতে র্াযশলনর্শাহর্ শনতা, 
এই অল  শনর্ন  িযালমলি লর্ষয ততলর র্দর, শনতাদদর প্রলর্লক্ষ্ত র্দর, এর্ং মণ্ডিী িাপদনর আদদািনদর্ পৃলির্ীর 
উদপলক্ষ্ত এর্ং অর্দহলিত এিার্াগুলিদত েলড়দয় শদর্ার প্রদচিা র্দর। শমরী জে গ্রহর্ র্দরলেদিন তাইওয়ান-এ এর্ং 
প্রিম যীশুর র্িা শুদনলেদিন সুইজারিযাদন্ডর লমর্নারীদদর শিদর্ শযিাদন লতলন র্ড় হদয়দেন। তাাঁ র স্বামী জন-এর 
পলরর্ার প্রভুদর্ গ্রহর্ র্দর হাড সন শটিার  শসর্ার্াদজর মদধ্য শিদর্। শসর্ারদর্ জন এর্ং শমরী দজদনই উত সাহী লেদিন 

যীশু সমগ্র মানুষদদর দ্বারা আরাধ্য হন। 

 

পাম আিশান্ড  parlund@allnationsfamily.org অল  শনর্ন  িযালমলি-র লর্শ্বর্যাপী প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং 
গদর্ষনার্ারীদদর এর্জন শনতা। পাম মধ্য এলর্য়ার এর্টি শদদর্ র্হু র্ের র্াজ র্দরদেন শযিাদন তার আদগ র্িনও 
সুসমাচার শপৌোয়লন। শসই মানুষদদর লর্ষয র্ানাদনার জনয এর্ং মণ্ডিী িাপদনর জনয, লতলন অদনর্ ভাষা লর্দিদেন এর্ং 
এর্জন র্াইদর্ি অনুর্াদর্ লহসাদর্ র্াজ র্দরদেন। তাাঁ র আর্াঙ্ক্ষা লতলন ঈশ্বদরর এর্জন আরাধ্নার্ারী শযািা হদত চান। 

 

ঈশ্বদরর রাদজযর শয সুসমাচার সমগ্র পৃলির্ীদত প্রচালরত হদে তা সমস্ত লর্শ্বাসীর আর্া এর্ং ইো এর্ং ইহাই মলি ২৪ 

অধ্যাদয়র প্রধ্ান লর্ষয়র্স্তু। র্াস্তলর্র্, মলি ২৪ অধ্যায় এমন এর্টি গুরুত্বপূর্শ প্রদশ্নর উত্তর আমাদদর র্াদে প্রদান র্দর শয 

প্রশ্ন ঈশ্বদরর শিাদর্রা পৃলির্ী উৎপলত্তর সময় শিদর্ লজজ্ঞাসা র্দর আসদেেঃ ঈশ্বদরর নামদর্ “সমগ্র জালতর মদধ্য, শযিান 

শিদর্ সূযশয উদয় হয় শসিান শিদর্ সূযশ অস্ত যাওয়ার িান পযশন্ত” েলড়দয় লদদত লর্ মূিয প্রদান র্রদত হদর্? (মািালি 

১:১১) শর্ান প্রজে যা শর্ষ সমদয় মলি ২৪:১৪ পদদর্ সমূ্পর্শ র্রদর্? 

 

সতযই, আমরা িুর্ই ভাগযর্ান প্রজালত যারা র্িদত পালর শয এমন শর্ান সময় র্িয় শনই শয সমদয় যীশুর আরাধ্না চিদে 

না। যলদও, প্রদতযর্ সময় র্িদয় এমন লর্েু অির্ার িান আদে শযিাদন শর্উ ঈশ্বরদর্ জাদন না এর্ং আরাধ্না র্দর না। 

ইহা অর্াঞ্ছনীয়। 

 

যলদও আমরা মলি ২৪:১৪ পদ পেদ র্লর, লর্ন্তু আমরা অদনর্ সমদয় আমরা অর্লর্ি অধ্যায়টিদর্ এলড়দয় যাই। ইহা হি 

শর্ষ সমদয় অদনর্ প্রারৃ্লতর্ দদযশাগ এর্ং লচি শদিা শদদর্ যিন ঈশ্বর লনদজদর্ সমগ্র জগদতর শিাদর্দদর সামদন 

শগৌরর্ালিত র্রদর্ন। উদাহরর্ স্বরুপেঃ 

• সমগ্র পৃলির্ীদত যুি হদর্ (৬-৭ পদ) 

• দলভশ ক্ষ্ এর্ং ভূলমর্ম্প হদর্ (৮ পদ) 

• শের্, লনযশাতন এর্ং অদনদর্ লর্শ্বাসীদর্ মৃতুযদণ্ড শদওয়া হদর্ (৯ পদ) 

• সমগ্র জালত এদর্ অপদরর প্রলত লহংসা প্রদর্শন র্রদর্ (৯ পদ) 

• অদনদর্ লনদজর লর্শ্বাসদর্ পলরতযাগ র্রদর্ (১০ পদ) 

• লমিযা ভার্র্াদী উৎপন্ন হদর্ (১১, ২২-৬ পদ) 

• দিতা রৃ্লি পাদর্ (১২ পদ) 

• এদর্ অপদরর প্রলত শপ্রম লর্লিি হদর্ (১২ পদ) 

mailto:mary@allnationsfamily.org
mailto:parlund@allnationsfamily.org


• আইন র্যর্িা অরাজর্তায় পলরর্ত হদর্ (১২ পদ) 

 

যীশু ইহা স্পি র্যি র্দরদেন শয তাাঁ র রাদজযর আগমন সুলর্নযস্ত, সহজ অির্া সুসলর্জ্ত হদর্ না। যলদও, এই এর্ই 

অংদর্, লতলন আমাদদর অিশাৎ লর্শ্বাসীদদর জনয পাাঁ চটি “প্ররৃ্ত চলরদত্রর দৃঢ়তা” র্জায় রািদত র্দিদেন শযন আমরা শর্ষ 

সময় দৃঢ় হদয় দাাঁ ড়াদত পালর (১৩ পদ)।  

 

১. যীশু আমাদদর র্দিদেন আমরা শযন চিমান এর্ং লক্ষ্প্র গলতসম্পন্ন হই। লতলন লনদদশ র্ র্দর র্দিদেন শয আমরা 

শযন মুহূদতশ র সংর্াদদ  

পালিদয় যার্ার জনয সামিশয হই (১৬ পদ)।  এই রাদজযর অগ্রগলত আমাদদর সুরলক্ষ্ত র্দর রািদর্। শসর্ারদর্, 

আমাদদর এই ধ্রদনর আর্লস্মর্ সুদযাদগর জনয প্রস্তুত িার্দত হদর্, এর্ং লনদজদদর জীর্দনর পলরর্েনা এর্ং প্রধ্ান 

লর্ষয়গুলিদর্ দ্রুত পলরর্তশ ন র্রদত লর্িদত হদর্। আমাদদর এই র্তশ মান যাযার্র হদয় জীর্ন যাপন র্রার এর্টি 

সুলর্ধ্া আদে। এই র্তাব্দীদত এত অলধ্র্ সংিযর্ মুসলিম খ্রীিদর্ গ্রহর্ র্দরদে যা আদগ র্িনও সম্ভর্ হয়লন। যারা 

এই যাযার্র সঙ্কদটর প্রলত র্াযশর্ারী তারা প্রতযক্ষ্ র্দরদে শয অদনর্ মুসলিম মানুষ খ্রীিদর্ গ্রহর্ র্দরদে। লর্ন্তু 

অদনর্দর্ই এই সুদযাগ র্যর্হার র্রার জনয লনদজদদর প্রাতযলহর্ র্াজ শিদর্ অর্যাহলত লনদত হদয়দে। ভলর্ষযদত 

হয়ত আদরা এই ধ্রদনর সুদযাগ আসদর্, এর্ং আমাদদর প্রদতযর্দর্ ঈশ্বদরর পদদক্ষ্দপর সাদি পলরর্লতশ ত হর্ার 

জনয প্রস্তুত িার্দত হদর্। র্াস্তলর্র্, অদনর্ সময় ইহা প্রতীয়মান হয় শয এই প্রারৃ্লতর্ দদযশাগগুলিও ঈশ্বদরর রাজয 

রৃ্লি র্রার জনয অভূতপূর্শ সুদযাগ লনদয় আদস, লর্ন্তু ইহা তিনই সম্ভর্ যিন ঈশ্বদরর শিাদর্রা চিমান এর্ং লক্ষ্প্রগলত 

সম্পন্ন হদর্। 

 

২. যীশু আমাদদর র্দিদেন আমাদদরদর্ পিায়ন র্রদত হদর্ লর্ন্তু আমরা তাাঁ র শিদর্ র্রুর্া যাচ্ঞা র্রদত পালর  
শযদর্ান সংর্টপূর্শ অর্িার মদধ্যও (২০ পদ)। আমাদদরদর্ অনর্রত প্রািশনার্ারী হদত হদর্। ইহা এমন প্রািশনা নয় 

যা র্দয়র্ লমলনদটর মদধ্যই সমাপ্ত হদয় যায়। অির্া এমন প্রািশনা নয় শযিাদন আমরা ঈশ্বরদর্ র্াযশর্ারী হর্ার জনয 

লভক্ষ্া চাই। আমাদদরদর্ এর্জন শযািা রাজার সন্তান-সন্তলত লহসাদর্ ঈশ্বরদর্ পাদর্ লনদয় যুদি লিপ্ত িার্দত হদর্ 

(ইলিষীয় ৬) শসই সমস্ত র্ত্রুদদর লর্রুদি যারা দৃর্যমান নয় লর্ন্তু তাদদর র্াযশর্িাপ অনুভর্ র্রা যায়। ইহা এমন 

ধ্রদনর প্রািশনা যা এর্লদদর্ র্ঠিন এর্ং আনদদ পলরপূর্শ । 

 

৩.  যীশু আমাদদর সতর্শ  িার্দত র্দিদেন (৪২ পদ)। ইহার অিশ সতর্শ  িার্ার শর্ৌর্ি ঈশ্বর র্যর্হার র্রদেন। 

আমাদদরদর্ সতর্শ  র্রা হদয়দে শযন আমরা ভাি ভার্র্াদীদদর শিদর্ সার্ধ্ান িালর্। আমরা লর্ভাদর্ প্ররৃ্ত 

ভার্র্াদী এর্ং ভাি ভার্র্াদীদদর লচলিত র্রদত পালর? রাজার হৃদয় জানার মাধ্যদম আমরা ইহা রু্ঝদত পালর। লতলন 

আমাদদর হৃদয়, মন, আত্মা এর্ং সামিশয অলধ্গ্রহন র্দরন। এর্ং, লতলন যিন ইহা র্দরন, আমাদদর র্লি প্রদান র্রা 

হয়, সাহসী শহান, জগত শিদর্ পৃির্ জীর্ন যাপন র্রুন, যারা ভাদিার্াসা পায় না তাদদর শপ্রম র্রুন, র্ত্রুদর্ শপ্রম 

র্রুন এর্ং শের্ সহয র্রুন। এই ১ম র্লরন্থীয় ১৩ অধ্যাদয়র শপ্রম হি, “অসহনর্ীি নয়, লর্ন্তু নীরর্ র্র্যতা স্বীর্ার 

র্দর, এর্টি সলেয়, ধ্নাত্মর্ সলহষু্ণ শপ্রম। ইহা এর্টি শযািার সহয ক্ষ্মতা শয, প্রর্ি যুদির মদধ্যও অটি ও অর্লঙ্কত 

”98 

 

 
98 লিওন মলরস , ১ র্লরন্থীয়। শিইদসস্ট্ারেঃ ইন্টার-ভালসশটি শপ্রস, ১৯৮৮, ১৮২. 



৪. যীশু আমাদদর উত্তম লনভশ রদযাগয দাস হদত র্দিদেন (৪৫ পদ), শযন আমরা তাদদর িাদয সরর্রাহ র্রদত পালর 

যারা িাদদযর অভাদর্ আদে। এই অংদর্ শয িাদদযর লর্ষদয় র্িা হদয়দে, শসটি আক্ষ্লরর্ অদিশ িাদয হদিও, ইহা 

এর্টি উপমা। সাধ্ারন দলভশ দক্ষ্র শিদর্ পৃির্, শযিাদন আমরা ত্রান লহসাদর্ িাদযদর্ অভার্গ্রস্ত মানুদষর র্াদে 

শপৌাঁলেদয় লদই, আমরা অদনর্ সময় এই সমস্ত শক্ষ্দত্র আমাদদর র্মশচারীদদর শপ্ররর্ র্দর িালর্ যাদদর উলচত আলত্মর্ 

দলভশ ক্ষ্ দূর র্রার প্রদচিা র্রা শযিাদন আলত্মর্ উৎসগুলি লনদয় যাওয়ার সুদযাগ আদে। এই উপমা আমাদদর রু্ঝদত 

সাহাযয র্দর শর্ন আমরা পৃলির্ীর উদপলক্ষ্ত মানুষদদর অলধ্র্ প্রাধ্ানয লদই। আমাদদর র্াযশর্ারী র্যলিরা প্ররৃ্তভাদর্ 

শসই সমস্ত িাদন র্াজ র্রদে লর্না শযিাদন অলধ্র্ আলত্মর্ সাহাদযযর প্রদয়াজন আদে। এর জনয আমাদদর সৎ এর্ং 

লনমশম হদত হদর্।  

 

৫. যীশু আমাদদর র্দিদেন শযন আমরা জাগলতর্ লজলনদসর প্রলত আসি না িালর্।  লতলন লনদদশ র্ লদদয়দেন শযন 

আমরা লনদজদদর দ্রর্যালদ িাভ র্রার জনয লিদর না যাই (১৭-১৮ পদ)। আমাদদরদর্ আমাদদর প্রলতদর্র্ীদদর শিদর্ 

পৃির্ জীর্ন যাপন র্রদত হদর্। আমরা আমাদদর লনদজদদর মাংলসর্ অলভিাষ শযমন লচত্তলর্দনাদন, সমলত্ত এর্ং 

শসৌদদযশযর জনয জীর্ন যাপন র্লর না (শরামীয় ৮:৫)। পলরর্দতশ , আমাদদরদর্ খ্রীি রাজার শসৌদদযশযর জনয জীর্ন 

যাপন র্রদত হদর্। ইহার অিশ আমাদদরদর্ লনদজদদর সুদির জনয স্বে সময় র্যয় র্রদত হদর্, এর্ং অনযদদর 

উন্নলতর্দে র্ঠিন পলরেম র্রদত হদর্, লনদজদদর সময় এর্ং অিশ র্যয় র্রদত হদর্, এর্ং এর্টি অদৃর্য শগৌরদর্র 

জনয আমাদদর জীর্ন যাপন র্রদত হদর্। 

 

আমাদদর রাজার শসৌদদযশযর জনয জীর্ন যাপন র্রদত অদনর্ র্লিদান র্রদত হদর্ – রৃ্হৎ র্লিদান, র্লিদান যা আমাদদর 

শের্ শদদর্। যলদও, এই র্লিদাদনর লর্ষদয়, মািালি ১:১১ পদ র্দি, প্রদতযর্ িাদন তাাঁ হার নাদমর উদদ্দদর্ ধূ্পদাহ ও শুলচ 

তনদর্দয উৎসৃি হইদতদে; শর্ননা জালতগদর্র মদধ্য তাাঁ হার নাম মহৎ হদর্, এর্ং শসই সমস্ত লর্েুর লপেদন রদয়দে 

র্লিদান। শর্ান র্লিদানই রৃ্হৎ নয় যলদ ইহা জালতগদর্র মদধ্য ঈশ্বদরর নামদর্  শগৌরর্ালিত র্দর।  

  



পলরদর্ষেঃ ঈশ্বর আপনাদর্  লর্ র্রর্ার জনয আহ্বান র্রদেন? 
শডভ শর্ািস -এর দ্বারা লিলিত99 

প্রায় ২০০০ র্ের পূদর্শ যীশু তাাঁ র লর্ষযদদর এই লর্স্ময়র্র প্রলতজ্ঞা প্রদান র্দরদেনেঃ 

“আর সর্শজালতর র্াদে সাক্ষ্য লদর্ার লনলমত্ত রাদজযর এই সুসমাচার সমুদয়  জগদত প্রচার র্রা যাইদর্; আর তিন শর্ষ 
উপলিত হইদর্” (মলি ২৪:১৪)। 

যীশুর লর্ষয লপতর লনলিত র্রদত শচদয়লেদিন শযন যীশুর লর্দষযরা যীশুর এই মহান প্রলতজ্ঞার তাৎপযশয উপিলি র্রা 

শিদর্ ভ্রি না হয় শয এই প্রলতজ্ঞার র্াযশযর্ালরতা আজদর্ও যীশুর প্রদতযর্ লর্দষযর জনয প্রদযাজযেঃ 

এইরূদপ যিন এই সমস্তই লর্িীন হইদর্, তিন পলর্ত্র আচার র্যর্হার ও ভলিদত লর্রূপ শিার্ হওয়া শতামাদদর 
উলচত! ঈশ্বদরর শসই লদদনর অদপক্ষ্া র্লরদত র্লরদত শসইরূপ হওয়া চাই... (২য় লপতর ৩:১১-১২)। 

আমাদদর প্রজদের উপদর ঈশ্বর তাাঁ র আত্মাদর্ শপ্ররন র্দরদেন শযন যীশুর এই প্রলতজ্ঞাদর্ পলরপূর্শ র্রার জনয এর্টি 

দী শ পদদক্ষ্প গ্রহর্ র্রা যায়। সমস্ত পৃলির্ীদত লর্দষযরা এই দর্শনদর্ গ্রহন র্দরদেন এর্ং লভলত্তগত পদদক্ষ্প গ্রহর্ 

র্দরদেন এমন লর্ষযদদর প্রস্তুত র্রার জনয যারা অনযদদর লর্ষয লহসাদর্ প্রস্তুত র্রদত পাদরন। এই পুস্তদর্ আপলন 

শসগুলির মদধ্য মাত্র র্দয়র্টি পাঠ র্দরদেন শয র্াজগুলি ঈশ্বর তাাঁ দদর মদধ্য লদদয় র্দর চদিদেন। 

এিন প্রশ্ন হিেঃ “যীশুর শসই মহান প্রলতজ্ঞাদর্ পলরপূর্শ র্রার জনয আপলন লর্ র্রদত চদিদেন, আপলন লর্ লনদজর 

যিাদযাগয িান গ্রহর্ র্রদর্ন? ঈশ্বদরর আত্মাদর্ আপনাদর্ লর্ র্াজ র্রার জনয পলরচািনা র্রদেন, শযন ঈশ্বদরর 

আগমদনর পি দ্রুত গলতদত প্রস্তুত র্রা শযদত পাদর”? 

আমরা আপনাদর্ আমন্ত্রর্ জানাই, আপনাদর্ চযাদিঞ্জ জানাদত চাইেঃ শর্র্িমাত্র এই পুস্তদর্ ঈশ্বদরর মহান র্াজগুলি 

সম্পদর্শ  জ্ঞাত হর্ার পদর, আর্ী শ্ াদ-প্রাপ্ত হদয় এই পুস্তর্টিদর্ র্ি র্দর শদদর্ন না। লর্েু সময় লনদয় লনদজদর্ লজজ্ঞাসা 

র্রুনেঃ “সদাপ্রভু, সমস্ত জগদত লর্ষয ততলর র্রার এই র্াদজ আমার সদ শ্ াত্তম ভূলমর্া লর্? আপলন লর্ চান আলম লনদজর 

প্রভালর্ত র্িদয়র মদধ্য এমন লর্ র্রদত পালর, শযন লর্ষয-প্রস্তুলতর্রদর্র র্াজ রৃ্লি পায়? আলম লর্ভাদর্ লনদজর তািন্ত, 

সময়, এর্ং অনযানয উৎসগুলি র্যর্হার র্রদত পালর, শযন দ্রুত মন্ডিী িাপদনর আদদািদনর মাধ্যদম শসই সমস্ত 

িানগুলিদত ঈশ্বদরর নাম প্রচালরত হয় শযিাদন এিনও ঈশ্বদরর নাম লগদয় শপৌোয়লন”? 

আপলন লজজ্ঞাসা র্রার পদর, সময় লনন ঈশ্বদরর শিদর্ ের্ন  র্রার জনযেঃ ঈশ্বর দ্রুত উত্তর  লদদত ইেুর্ যিন তাাঁ র 

সন্তাদনরা এই ধ্রদনর প্রশ্ন র্দর। পলরদর্দষ, ঈশ্বর আপনাদর্ লর্ভাদর্ পলরচািনা র্রদত চাইদেন শসই লর্ষদয় অনযদদর 

সাদি আদিাচনা র্রুন। শসই শিার্দদরদর্ উৎসালহত র্রুন শযন তারাও এই র্াদজ আপনার সাদি শযাগদান র্দর। 

আপনার এই উৎসাহ শযন আয়নায় শদিা ক্ষ্লর্দর্র প্রলতলর্দম্বর মতন না হয়। ইহা শযন র্াধ্যতার এর্টি লর্দর্ষ পদদক্ষ্প 

হয়, যা সর্শদা আপনার জীর্ন এর্ং পলরচযশযা র্াদজর দৃর্যমান হদর্, এর্ং যার দ্বারা অদনর্ মানুদষর র্াদে ঈশ্বদরর 

শগৌরর্াদিশ, ঈশ্বদরর র্ার্য শপৌাঁোদনা সম্ভর্ হদর্। 

  

 
99 শডভ শর্ািস  সুসমাচার অপ্রাপ্ত মানুদষর মদধ্য মন্ডিী িাপদনর উদদযাদগর এর্জন উৎসাহদাতা এর্ং প্রলর্ক্ষ্র্, শর্য়ন্ড নাদম এর্টি সংিার সদঙ্গ র্ত্তশ মাদন র্াযশযরত 

(http://beyond.org/)। আদমলরর্াদত ১০ র্ের শপৌরলহতয র্রার পদর লতলন দলক্ষ্র্-পূর্শ এলর্য়ায় ২৪ র্ের ধ্দর ঈশ্বদরর শসর্ার্াজ র্দরদেন। 



পলরলর্ি র্েঃ মূি র্ব্দগুলির র্র্শনাসমূহ / সংজ্ঞাগুলি 
এই র্ব্দগুলির লর্ষদয় আদরা জানদত, তৎসহ অনযানয উপাদয়র জনয শদিুন www.2414now.net/resources  

ফিোফি এিং প্রলতলিয়োঃ যিন আধু্লনর্ “রাদজযর আদদািন” উলত্থত হওয়া শুরু হদয়লেি ১৯৯০ সাদি, তিন 

“মন্ডিী িাপদনর আদদািন” (লস লপ এম) উলিটি র্যর্হৃত হদয়লেি দৃর্যমান িিািদির র্র্শনা র্রর্ার জনয। যীশু প্রলতজ্ঞা 

র্দরলেদিন তাাঁ র মন্ডিী গদড় শতািার জনয, এর্ং এই সমস্ত লস লপ এম-গুলি তাাঁ দর্ শসগুলি র্রদত শদলিদয়দে চমৎর্ার 

প্রর্ািীগুলির মাধ্যদম। লতলন তাাঁ র অনুসরর্র্ারীদদর এর্টি লনলদশ ি ভূলমর্া পািদনর দালয়ত্ব অপশর্ র্দরলেদিন শস 

িিািদির িদক্ষ্যেঃ সমস্ত জালতর মদধ্য লর্ষযদদর ততলর র্রার জনয। আমাদদর র্াজ হদে লর্ষযদদর ততলর র্রার 

প্রলেয়াগুলিদর্ র্াস্তর্ালয়ত র্রা, যার দ্বারা যীশু তাাঁ র মন্ডিী গদড়লেদিন। এই সমস্ত প্রলেয়াগুলি, ভাদিাভাদর্ র্রদি, 

পলরর্ত হদর্ মণ্ডিী গঠদনর উদদযাগগুলিদত। 

২৪:১৪ শর্র্িমাত্র এর্টি প্রলেয়ার র্িাদর্ৌর্দির উপর শর্ন্দ্রীভূত হয়লন। আমরা শমদন লনদয়লে শয লর্লভন্ন র্যলিরা শর্লর্ 

পেদ র্রদত পাদর এর্টি প্রদর্র্ দ্বারদর্ র্া অনযটিদর্ র্া উভদয়র সলম্মলিত পিদর্। আমরা লর্দি শযদত এর্ং র্যর্হার 

র্দর শযদত িার্র্ লর্লভন্ন প্রর্ািীগুলিদর্ – র্তশ সাদপদক্ষ্ শয তারা প্রদয়াগ র্রদর্ প্রমালর্ত র্াইদর্ি সম্বিীয় 

শর্ৌর্িগুলিদর্, যা িিদায়ী হদর্ লর্ষযদদর, শনতাদদর এর্ং মন্ডিীগুলির পূনগশঠদনর শক্ষ্দত্র। 

যিন লস লপ এম-গুলির উত্থাপন হি, পুনরুৎপাদনর্ারী লর্ষযদদর ততলরর সদর্শাৎরৃ্ি প্রিাগত শর্ৌর্িগুলি এর্ং শর্ৌর্িী 

পন্থাগুলির লচলিতর্রর্ ও সঞ্চারর্ শুরু হদয়লেি। ঈশ্বর তাাঁ র সৃলির্ীিতা প্রদর্শন র্দরলেদিন লর্ষয ততলরর লর্লভন্ন ধ্রদনর 

শর্ৌর্িগুলি র্া পিলতগুলি র্যর্হাদরর দ্বারা লস লপ এম-গুলি আর্ারপ্রাপ্ত হওয়ার জনয। এগুলির মদধ্য লেি লর্ষয ততরীর 

আদদািনগুলি (লস লপ এম), চারটি শক্ষ্ত্র, এর্ং প্রলর্ক্ষ্র্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ (টি ির টি),এোড়াও লর্লভন্ন প্রর্াদরর অতযন্ত 

িিদায়ী শদর্ীয়ভাদর্ উদু্ভত প্রদর্র্ পিগুলি। প্রদর্র্পিগুলির এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষ্া লনদদশ র্ র্দরলেি শয (১) লস 

লপ এম-এর নীলতগুলি র্া শর্ৌর্িগুলি প্রধ্ানত এর্ই; (২) এই সমস্ত প্রদর্র্ পিগুলি িিধ্ারর্ র্রদে লর্ষযদদর এর্ং 

মন্ডিীগুলি পুনরুৎপাদদনর দ্বারা, এর্ং (৩) সর্গুলিই পারস্পলরর্ লর্লনময় দ্বারা শর্ৌর্িগুলির অনয ধ্ারাগুলিদর্ প্রভালর্ত 

র্রদে। 

মূি সংজ্ঞোগুলি 

 
লস লপ এম- মন্ডিী স্থোপকনর আকেোিন (ফিোফি) লর্ষযদদর লর্ষযগর্দর্ ততলর র্রার এর্ং শনতাদদর শনতা লহসাদর্ 

গদড় শতািার সংিযারৃ্লি পলরর্লত পাদে স্বদদর্ীয় মন্ডিীগুলির (মূিত গৃহ মণ্ডিীগুলি) আদরা মন্ডিীগুলি িাপদন। এই 

সমস্ত লর্দষযরা এর্ং মন্ডিীগুলি দ্রুতভাদর্  েলড়দয় পড়দে শিার্দদর শগাষ্ঠী র্া জনসংিযার লেন্নাংদর্র দ্বারা শিার্দদর 

আধ্যালত্মর্ ও তদলহর্ প্রদয়াজন শমটাদনার মাধ্যদম। তারা শুরু র্দর তাদদর সম্প্রদায়গুলিদর্ রুপান্তর র্রদত খ্রীদির নতুন 

শদহ লহসাদর্ রাদজযর মূিযদর্াধ্ ধ্ারন র্রদত। যিন ধ্ারার্ালহর্, র্হুমুিী ৪িশ প্রজদের মন্ডিীগুলির পুনরুৎপাদন  দট, 

মণ্ডিী িাপন, এর্টি শটর্সই আদদািন হওয়ার শচৌর্াঠ শপলরদয় যায়। 

লড এম এম – ল যে নতলরর আকেোিন (লস লপ এম অলভমুকি এেটি পদ্ধলত) লর্ষযদদর উপদর আদিার্পাত র্দর, 

হালরদয় যাওয়াদদর লনযুি র্রা, র্ালন্তর মানুষদর্ িুাঁদজ শর্র র্রর্ার জনয, যারা এর্লত্রত র্রদর্ তাদদর পলরর্ার র্া প্রভাদর্র 



রৃ্ত্তদর্, লডসর্ভালর গ্রুপ শুরু র্রর্ার জনয। এটি হদে এর্টি ভূলমর্ামূির্ দিগতভাদর্ র্াইদর্ি অধ্যয়ন র্রার পিলত, 

সৃলি শিদর্ খ্রীি পযশন্ত, ঈশ্বদরর শিদর্ তাাঁ র ধ্মশর্াদের মাধ্যদম সরাসলর লর্ক্ষ্া র্রা। খ্রীদির অলভমুদি যাত্রায় সাধ্ারর্ত 

অদনর্গুলি মাস সময় শনয়। এই পিলত চিার্ািীন, অদিষর্র্ারীদদর উৎসাহ শদওয়া হয় তারা যা শর্দি তা শমদন 

চিদত এর্ং র্াইদর্দির  টনাগুলি অনযদদর সাদি ভাগ র্দর লনদত। যিন সম্ভর্, তারা শুরু র্দর নতুন লডসর্ভালর 

দিগুলির, তাদদর পলরর্ার র্া র্িুদদর সাদি। প্রািলমর্ অধ্যয়ন পিলতর শর্দষ, নতুন লর্শ্বাসীদদর র্ালপ্তে শদওয়া হয়। 

তারপর তারা শুরু র্দর র্দয়র্ মাস র্যাপী লডসর্ভালর র্াইদর্ি অধ্যয়ন (লডসর্ভালর র্াইদর্ি স্ট্ালড / লড লর্ এস) মন্ডিী 

িাপন পর্শ, শয সমদয় তারা এর্টি মন্ডিী লহসাদর্ পলরর্ত হয়। এই পিলতটি লডসর্ভালর দিদর্ খ্রীদির র্াদে ভি হওয়ার 

র্পি শদওয়ায়, যা পলরর্লত প্রাপ্ত হয় নতুন মন্ডিীগুলিদর্ এর্ং নতুন শনতৃরৃ্দদ, যারা পদর পিলতর পুনরুৎপাদন র্দর। 

চোরটি শক্ষকত্র (লস লপ এম অলভমুকি এেটি পদ্ধলত) রাদজযর রৃ্লির চারটি শক্ষ্ত্র হি এর্টি পলরর্াঠাদমা পাাঁ চটি লর্ষয় 

দর্শন র্রর্ার জনয যা যীশু এর্ং তাাঁ র শনতারা রাজয রৃ্লির জনয র্দরলেদিনেঃ প্রদর্র্, সুসমাচার, লর্ষযত্ব, মন্ডিী গঠন এর্ং 

শনতৃত্ব। এটি িুাঁদজ পাওয়া শযদত পাদর মার্শ  ১ অধ্যাদয়। এটি অনুসরর্ র্দরদে রৃ্ষদর্র নতুন শক্ষ্দত্র প্রদর্দর্র, র্ীজ 

র্পদনর, এটি শর্দড় ওঠার, যলদও শস জানত না শয লর্ভাদর্, এর্ং শর্ান সময়টা সঠির্, র্ষয র্াটা এর্ং আাঁটি শর্াঁদধ্ এর্দত্র 

শগািাজাত র্রার (মার্শ  ৪:২৬-২৯) দৃিান্তটি, নমুনাস্বরুপ। রৃ্ষর্টি র্াজ র্দরদে এই তালগদদ শয ঈশ্বরই রৃ্লি শদন (১ম 

র্লরন্থীয় ৩:৬-৯)। যীশু ও তাাঁ র শনতাদদর মত, আমাদদর প্রদতযর্টি শক্ষ্দত্রর জনয পলরর্েনা িার্া দরর্ার, লর্ন্তু ঈশ্বদরর 

আত্মাই রৃ্লি শদন। চারটি শক্ষ্দত্রই সাধ্ারর্ত েমপযশাদয় প্রলর্ক্ষ্র্ হয়, লর্ন্তু র্াস্তর্দক্ষ্দত্র পাাঁ চটি অংর্ যুগপৎ  দট। 

টি ফর টি (লস লপ এম অলভমুকি এেটি পদ্ধলত) সমস্ত লর্শ্বাসীদদর সচি রািা ও প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়ার পিলত, হালরদয় 

যাওয়া শিার্দদর সুসমাচার প্রদান (লর্দর্ষত তাদদর ঐদর্াদস র্া প্রভাদর্র রৃ্দত্ত), নতুন লর্শ্বাসীদদর লর্ষয র্রা, শোট 

শগাষ্ঠী র্া মন্ডিী শুরু র্রা, শনতাদদর গদড় শতািা, এর্ং নতুন লর্ষযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া এই রর্ম র্াজ র্রা তাদদর 

ঐদর্াদসর সাদি। লর্ষযদত্বর সংজ্ঞা হদে র্ার্য শমদন চিা এর্ং অনযদদর লর্ক্ষ্া শদওয়া, উভয়ই (ভলর্ষযদত, 

প্রলর্ক্ষ্দর্রা)। িক্ষ্য হদে প্রদতযর্ প্রজদের লর্শ্বাসীদদর সাহাযয র্রা প্রলর্ক্ষ্র্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত, যারা প্রলর্ক্ষ্র্দদর 

প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত পাদর, এর্ং তারা আর্ার প্রলর্ক্ষ্র্দদর প্রলর্ক্ষ্র্ লদদত পাদর। এটি প্রলর্ক্ষ্র্দদর সুসলর্জ্ত র্দর, প্রদতযর্ 

সপ্তাদহ লর্ষযদত্বর ৩ এর ১/৩ পিলত র্যর্হাদরর দ্বারা – (১) র্াধ্যতার মূিযায়র্ ও উদ যাপন র্রার জনয ঈশ্বদরর লদদর্ 

লিদর তার্াদনা, (২) ঊদিশ  তার্াদনা তাাঁ র র্াদর্যর শিদর্ পাওয়ার জনয এর্ং (৩) সামদনর লদদর্ তার্াদনা প্রািশনাযুি 

িক্ষ্য লির র্দর এর্ং অদনযর মদধ্য এগুলিদর্ লর্ভাদর্ র্পন র্রা যায় তা অনুলর্িন র্দর। (এই ৩ এর ১/৩ পিলত আদরা 

র্যর্হার হয় অনযানয পিগুলিদত)। 

সংজ্ঞোগুলি 

১ম প্রজদের মন্ডিী প্রিম মন্ডিীগুলি শুরু হদয়লেি শর্ন্দ্রীভূত শগাষ্ঠী / সম্প্রদাদয় 

২য় প্রজদের মন্ডিী প্রিম প্রজদের মন্ডিীগুলির দ্বারা শুরু হওয়া মন্ডিীগুলি। (লিলপর্ি র্রুন শয এটি 

জীর্লর্জ্ঞান সংোন্ত র্া র্য়স সম্বিযুি প্রজেগুলি নয়) 

৩য় প্রজদের মন্ডিী লদ্বতীয় প্রজদের মন্ডিীগুলি দ্বারা শুরু হওয়া মন্ডিীগুলি 

লদ্ব-রৃ্লত্তগত শর্উ শয পলরচযশযা র্াদজ আদে, সাদি সাদি পূর্শ সমদয়র র্াজদর্ও র্জায় শরদিদে 

মণ্ডিীর রৃ্ত্ত এর্টি মন্ডিী জনয নক র্া র্লনয়াদী প্রতীর্ র্া শপ্রলরত ২:৩৬-৪৭ শিদর্ অক্ষ্রগুলি 

র্যর্হাদরর দ্বারা, সংজ্ঞা লনদদশ র্ র্রদত শয মন্ডিীর শর্ান উপদানগুলি সম্পাদন র্রা 

হদয়দে এর্ং শর্ানগুলি সঙ্ঘর্ি র্রা প্রদয়াজন। 

লডসর্ভালর র্াইদর্ি 

স্ট্ালড (লড লর্ এস) হি 

এর্টি পিলত এর্ং 

লডসর্ভালর গ্রুপ (লড 

এর্টি সরি, হস্তান্তরদযাগয ভূলমর্ামূির্ র্াইদর্ি স্ট্ালডর দিগত লর্ক্ষ্র্ পিলত, যা 

র্াধ্যতাদর্ এর্ং আধ্যালত্মর্ পুনরুৎপাদনদর্ ভাদিার্াসদত শর্িায়। ঈশ্বর হদেন লর্ক্ষ্র্ 

এর্ং র্াইদর্িই এর্মাত্র প্রামালর্র্ গ্রন্থ। এর্টি লড লর্ এস  র্রা শযদত পাদর প্রার্-লর্শ্বাসীদদর 

দ্বারা (তাদদর লর্শ্বাসদর্ পলরপক্ক র্রদত)। প্রার্-লর্শ্বাসীদদর এর্টি লড লজ শুরু হয় এর্জন 



লজ) হি শিাদর্রা যারা 

এই স্ট্ালডদত অংর্গ্রহর্ 

র্দর 

র্ালন্তর মানুষদর্ িুাঁদজ পাওয়ার সাদি (িূর্ ১০:৬), লযলন সংগ্রহ র্দরন তাাঁ র (পুরুষ / 

মলহিা) লর্সৃ্তত কুটুলম্বতার শনটওয়ার্শ । এর্টি লড লজ সহজতর (দর্িাদনা নয়) হয় 

অলভদযালজত সাতটি প্রদশ্নর র্যর্হাদরর দ্বারােঃ  

১) আপলন লর্দসর জনয রৃ্তজ্ঞ? 

২) লর্দসর সাদি আপলন সংগ্রাম র্রদেন / লর্দসর দ্বারা আপলন পীলড়ত? 

৩) এটি আমাদদর ঈশ্বদরর লর্ষদয় লর্ লর্ক্ষ্া শদয়? 

৪) এটি আমাদদর / শিার্দদর লর্ষদয় লর্ লর্ক্ষ্া শদয়? 

৫) ঈশ্বর আপনাদর্ লর্ প্রদয়াগ র্রদত / মানদত র্িদেন? 

৬) এমন লর্ শর্ান পি আদে, আমরা দি লহসাদর্ যা প্রদয়াগ র্রদত পালর? 

৭) আপলন র্াদর্ এই লর্ষয়টি র্িদত চদিদেন? 

অলন্তম দর্শন এর্টি শোট লর্রৃ্লত, যা উৎসাহর্যঞ্জর্, স্পি, স্মরর্ীয়, এর্ং সংলক্ষ্প্ত, এর্টি স্পি দী শ-

শময়াদী র্ালঙ্ক্ষত পলরর্তশ ন র্র্শনা র্দর, যা এর্টি সংিা র্া দদির িিস্বরুপ  দটদে। 

পাাঁ চ-দিা র্রদান ইলিষীয় ৪:১১ শিদর্ – শপ্রলরত, ভার্র্াদী, সুসমাচার প্রচারর্, শমষপাির্ (পািার), 

লর্ক্ষ্র্, এ লপ এস যত্নর্ান হন আদরা শর্লর্ প্রর্তশ র্ হদত, নতুন লর্শ্বাসীদদর মদধ্য রাজয 

লর্স্তাদরর ওপর নজর শর্ন্দ্রীভূত র্রদত। এস টি-রা যত্নর্ান হন, লর্ষযদদর এর্ং মন্ডিীগুলির 

গভীরতা ও স্বাদিযর ওপর নজর লনর্ি র্রদত, এর্ই শিার্দদর ওপর দী শ সমদয়র জনয 

নজর লদদত। 

প্রজেগত মানলচত্র অঙ্কন  শযৌলগর্ মন্ডিী রৃ্ত্তগুলি প্রজেগতভাদর্ প্রদতযর্টি শগাষ্ঠীগুলিদত সংযুি র্দর, প্রদতযর্টি 

মন্ডিীর স্বািয এর্ং প্রদতযর্টি শগাষ্ঠীর প্রজেগত রৃ্লির গভীরতা লনধ্শারদর্ সাহাযয র্দর।  

মহান আদদদর্ লনযুি 

খ্রীিান 

এর্জন খ্রীিান র্পি র্দর মহান র্মশভার সম্পাদন র্রা প্রতযক্ষ্ র্রর্ার জনয। 

মহান আদদদর্র র্মী এর্জন র্যলি তাাঁ র সদ শ্ াত্তম সময় ও প্রদচিা লর্লনদয়াগ র্দর মহান আদদর্ সমূ্পর্শ র্রার 

জনয। 

শর্ন্দ্রিি (লস লপ এম 

প্রলর্ক্ষ্র্ শর্ন্দ্রিি) 

এর্টি র্াস্তর্ অর্িান র্া এর্টি এিার্ায় র্মীদদর শনটওয়ার্শ  যা প্রলর্ক্ষ্র্ র্া শর্ালচং প্রদান 

র্দর মহান আদদর্ সমূ্পর্শর্ারী র্মীদদর র্াস্তর্দক্ষ্দত্র লস লপ এম-এর অভযাস এর্ং 

নীলতগুলিদর্ র্াদযশয পলরর্ত র্রদত। শর্ন্দ্রিিটি লমর্নারী শট্রলনং-এর অনযানয 

লর্ষয়গুলিদর্ও যুি র্রদত পাদর। 

লস লপ এম শট্রলনং-এর 

ধ্াপগুলি (র্ঙ্কর-

সংসৃ্কলতর অনু টদনর 

জনয) 

• ১ম ধ্াপ প্রস্তুলতেঃ এর্টি পিলত (প্রায়ই এর্টি লস লপ এম শর্ন্দ্রিদি) এর্টি দদির 

(র্া র্যলিগত) গৃহ সংসৃ্কলতদত। এিাদন তারা শর্দি লস লপ এদমর অভযাদস জীর্ন 

যাপন র্রদত, লনদদনপদক্ষ্ এর্টি জনদগাষ্ঠীর মদধ্য (সংিযাগলরি র্া সংিযাি ু) 

তাদদর আলঙ্গদর্। 

• ২য় ধ্াদপর প্রস্তুলতেঃ এর্টি লমে-সংসৃ্কলতর পিলত এর্টি ইউ লপ লজ-র মদধ্য, 

শযিাদন এর্টি িিদায়ী লস লপ এম দি নতুন র্মীদদর পরামর্শ লদদত পাদর এর্ 

র্ৎসর র্া আদরা শর্লর্ সময় ধ্দর। শসিাদন নতুন র্মীরা নীলতগুলি র্াযশর্র হদত 

শদিদত পাদর এর্টি দদির মদধ্য, তাদদর মমশদদর্গুলির ইউ লপ লজ-র মত 

অলর্র্ি। তাদদর পরামর্শ শদওয়া শযদত পাদর সাধ্ারর্ ভাদর্ জানার মাধ্যদম 

(সংসৃ্কলত, সরর্ার, জাতীয় মন্ডিী, অদিশর র্যর্হার ইতযালদ), ভাষালর্ক্ষ্া, এর্ং 

লমে সংসৃ্কলতর জীর্ন ও র্াদজ সুি অভযাস গদড় শতািা। 



• ৩য় ধ্াপ শর্ালচংেঃ লদ্বতীয় ধ্াদপর পদর, এর্জন র্যলি / দি প্রলর্ক্ষ্র্ পায় যিন 

তারা এর্টি শসর্ালর্হীন জনদগাষ্ঠীর মদধ্য এর্টি লস লপ এম / লড এম এম চািু 

র্রার সুদযাগ শিাাঁ দজ। 

• ৪িশ ধ্াপ সংিযারৃ্লিেঃ যিন এর্টি লস লপ এম এর্টি জনদগাষ্ঠীর মদধ্য উলত্থত হয়, 

র্লহরাগত অনু টদর্র (অনু টর্দদর) উপলিলত োড়া, তারা র্াদের এর্ং দূদরর 

উভয় ধ্রদনর সুসমাচার অপ্রাপ্ত শগাষ্ঠীগুলির র্াদে আদদািনদর্ প্রদালরত 

র্রদত সাহাযয র্দর। এই অর্িায়, আদদািনগুলি র্হুগুর্র্ারী আদদািদন 

পলরর্ত হয়।  

আই ও আই (আয়রন 

অন আয়রন) 

এর্টি দায়র্িতার তর্ঠর্েঃ শনতাদদর সাদি আদিাচনা, যা  টদে তার ওপর প্রলতদর্দন, 

র্াধ্া-লর্পলত্তর র্যাপাদর আদিাচনা, এর্ং এর্দযাদগ সমসযাগুলির সমাধ্ান। 

উত্তরালধ্র্ার সূদত্র প্রাপ্ত 

মন্ডিী গুলি 

এর্টি ঐলতহযর্াহী মন্ডিী যা এর্টি অট্টালির্ায় লমলিত হয়। 

সংিযাগলরষ্ঠ জগত লর্দশ্বর অপািাতয মহাদদর্গুলি, শয লর্দশ্বর জনসংিযার অলধ্র্াংর্ই র্সর্াস র্দরেঃ এলর্য়া, 

আলফ্রর্া এর্ং দলক্ষ্র্ আদমলরর্া 

এম এ ডব্লুই এি গঠন র্রা, সহায়তা র্রা, িক্ষ্য র্রা, চািু র্রা। এর্টি নর্র্া, শনতৃদত্বর উন্নয়দনর জনয। 

আদদািদনর অনু টর্ ঈশ্বদরর দ্বারা র্যর্হৃত এর্ র্যলি (র্া লনদদনপদক্ষ্ িক্ষ্য র্রদে) এর্টি লস লপ এম / লড এম 

এম অনু টন র্রদত। 

ঐদর্াস গ্রীর্ র্ব্দটি সর্দিদর্ ভাদিাভাদর্ অনুর্াদ হদয়দে, “পালরর্ালরর্” এই র্িাটিদত। র্ারর্ 

পালরর্ালরর্ র্িাটি নূতন লনয়দমর র্র্শনা প্রসদঙ্গ সাধ্ারর্ত অদনর্ রৃ্হৎ, শর্র্িমাত্র মূি 

পলরর্াদরর শিদর্, র্ব্দটি ভাদিাভাদর্ প্রর্ার্ র্রা শযদত পাদর “প্রসালরত পলরর্ার” র্া 

“প্রভাদর্র রৃ্ত্ত” লহসাদর্। ধ্মশর্াে শদিায় শয শর্লর্রভাগ শিার্ লর্শ্বাদস আদস 

শগাষ্ঠীর্িভাদর্ (ঐদর্াস)। যিন এই সমস্ত শগাষ্ঠীগুলি সাড়া শদয় এর্ং এর্দত্র লর্ষয হয়, 

তারা এর্টি মন্ডিীদত পলরর্ত হয় (দযমন আমরা শদলি, উদাহরর্স্বরুপ, শপ্রলরত ১৬:১৫; 

১ম র্লরন্থীয় ১৬:১৯; এর্ং র্িসীয় ৪:১৫ শত)। এই র্াইদর্ি-সংোন্ত দ্বারা আদরা অিশ ততলর 

র্দর সংিযা সংোন্তভাদর্ এর্ং সমাজ লর্দযাগতভাদর্। 

ঐদর্াস মানলচত্র পলরর্ার, র্িু-র্াির্, সহর্মী, প্রলতদর্র্ীদদর র্াদে সুসমাচার লনদয় শপৌাঁোদনার নর্র্া। 

শমৌলির্ লর্ক্ষ্ািী শর্ান এর্জন শয শর্দি গদের মাধ্যদম এর্ং শমৌলির্ ভাদর্, লর্ক্ষ্ার দক্ষ্তার হয়ত সামানয 

প্রদয়াজন। 

র্ালন্তর মানুষ (লপ ও লপ / 

পাসশন অি লপস) র্ালন্তর 

গৃহ (এইচ ও লপ) 

িূর্ ১০ অধ্যাদয় র্ালন্তর মানুদষর র্িা র্র্শনা র্রা হদয়দে। ইলন হদেন এমন এর্জন র্যলি 

লযলন র্াতশ ার্াহর্দর্ এর্ং তার র্াতশ াদর্ সাদদর গ্রহর্ র্দরন এর্ং তাদদর পলরর্ার / শগাষ্ঠী / 

সম্প্রদায়দর্ র্াতশ ার র্াদে উেুি র্দর শদন। 

আঞ্চলির্ ২৪:১৪ 

সার্িীির্ারী দিগুলি 

লস লপ এম জাত শনতাদদর দিগুলি যারা লর্দশ্বর লনলদশ ি এিার্াগুলিদত র্মশসাধ্ন র্রদেন, 

তারা লনদজদদর এিার্ায় ২৪:১৪ দর্শদনর সম্পাদন র্রর্ার জনয প্রলতশ্রুলতর্ি। এই সমস্ত 

এিার্াগুলি শমাটামুটিভাদর্ রােপুদঞ্জর ভূদরিালচত্র100  অনুসরর্ র্দর। যা শহার্ ২৪:১৪ 

হদে এর্টি তৃর্মূি স্তদরর প্রদচিা, আঞ্চলির্ দিগুলি গঠিত হদে যালন্ত্রর্ভাদর্ এর্ং 

সঠির্ভাদর্ রােপুদঞ্জর ভূদরিাচত্রটি প্রলতিলিত র্রদে না। 

 
100 www://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_geoscheme 



শস্রাত এর্টি র্হুমুিী-প্রজেগত মন্ডিীর র্ািাগুলির সংযুি প্রর্াহ। 

টিদর্ িার্র্ার সামিশয সহয র্রর্ার র্লি। শটর্সই প্রর্ািী এর্টি মন্ডিী র্া সম্প্রদায়দর্ অনুমলত শদয় এর্টি 

র্াযশেমদর্ র্েদরর পর র্ের ধ্দর চালিদয় শযদত অলধ্র্তর র্লহরাগত সাহাযয োড়া। 

অলনযুি ইউ লপ লজ 

(ইউ ইউ লপ লজ) 

এর্টি অলনযুি লর্শ্ব ইউ লপ লজ সর্ি; এর্টি ইউ লপ লজ, যা মন্ডিী শরাপর্র্ারী দদির 

দ্বারা এিনও র্দমশ লনযুি হয়লন। 

সুসমাচার অপ্রাপ্ত 

জনদগাষ্ঠী (ইউ লপ লজ) 

এর্টি র্ড়সড় সতন্ত্র শগাষ্ঠী, যার এর্টি িানীয় স্বদদর্ী মন্ডিী শনই, যা সমগ্র শগাষ্ঠীর র্াদে 

সুসমাচার লনদয় শযদত পাদর র্ঙ্কর-সংসৃ্কলতর লমর্নারীদদর সাহাযয োড়া। এই শগাষ্ঠীদর্ 

লর্লর্ধ্ভাদর্ র্যািযা র্রা শযদত পাদর, সহদযাদগ, লর্ন্তু সীলমত নয়, জালতগত লর্লভন্ন 

ভাষাগত র্া সামালজর্ ভাষাগত জনসাধ্ারন। 

 

  



পলরলর্ি িেঃ ২৪:১৪ প্রশ্ন-উত্তরেঃ লর্েু ভ্রান্ত ধ্ারনা স্পি র্রা 
টিম মোটিথ ন101 এিং স্ট্েোন পোেথ স102 দ্বোরো লিলিত 

১) ২৪:১৪? আপলন শে? 

আমরা হলে সমমনা র্যলিদদর, শপর্াধ্ারী র্যলিদদর ও সংিাগুলির সদম্মিন, যারা এর্টি দর্শদনর জনয প্রলতশ্রুলতর্িেঃ 

আদদািনগুলিদর্ প্রদতযর্টি সুসমাচার লর্হীন শিার্দদর মদধ্য ও িাদনদত পলরিলক্ষ্ত হদত শদিার জনয। আমাদদর 

প্রািলমর্ িক্ষ্য হদে র্াযশর্ারী রাদজযর আদদািনদর্ রত হদত শদিা প্রদতযর্টি সুসমাচার লর্হীন শিার্দদর মদধ্য এর্ং 

িাদনদত ২০২৫ সাদির ৩১দর্ লডদসম্বদরর মদধ্য। আমরা ইহা র্লর চারটি মূিযদর্াদধ্র উপদরেঃ 

১) মলি ২৪:১৪ ধ্ারা অনুযায়ী সুসমাচারলর্হীন শিার্দদর র্াদে শপৌাঁোদনা – রাদজযর সুসমাচার প্রদতযর্টি 

সুসমাচারলর্হীন শিার্দদর র্াদে ও িাদনদত শপৌাঁোদনা। 

২) এটি লসি র্রদত মণ্ডিী িাপন আদদািনগুলির মাধ্যদম, অসংিয লর্ষযদদর, মন্ডিীগুলিদর্, শনতাদদর ও 

আদদািনগুলিদর্ অন্তভূশ ি র্দর। 

৩) যুির্ািীন তৎপরতার শর্াধ্সম্পন্ন হয় প্রদতযর্টি সুসমাচারলর্হীন শিার্দদর ও িানগুলিদর্ আদদািদনর 

শর্ৌর্দির সাদি যুি র্রদত ২০২৫-এর শর্দষর লদদর্। 

৪) এই সমস্ত লজলনসগুলি র্রদত অনযানযদদর সহদযালগতায়। 

২) আপলন শেন ২৪:১৪ নোমটি িেিিোর েরকিন? 

মলি ২৪:১৪ এই আদদািদনর জনয প্রধ্ান প্রস্তর রুদপ প্রলতপন্ন হদয়দে। যীশু প্রলতজ্ঞা র্দরলেদিন, “আর স শ্ জালতর 

র্াদে সাক্ষ্য লদর্ার লনলমত্ত রাদজযর এই সুসমাচার প্রচার র্রা যাইদর্; আর তিন শর্ষ উপলিত হইদর্”। আমাদদর িক্ষ্য 

হদে পৃলির্ীর প্রদতযর্টি জনদগাষ্ঠীর র্াদে সুসমাচারদর্ লনদয় যাওয়া। আমরা ইো শসই প্রজদের অংর্ হদত শযিাদন 

শর্ষ হদর্, শযটা যীশু শুরু র্দরলেদিন এর্ং র্ত লর্শ্বস্ত র্মীরা ইহা সমূ্পর্শ র্রার জনয আমাদদর সমু্মদি প্রার্ লদদয়দেন। 

আমরা জালন শয যীশু অদপক্ষ্া র্রদেন পুনরাগমদনর জনয, যতক্ষ্র্ না পযশন্ত প্রদতযর্টি জনদগাষ্ঠী সুসমাচাদর সাড়া 

শদওয়ার সুদযাগ পায় এর্ং তাাঁ র নর্র্ধূ্র অংর্ হদত পাদর। 

৩) আপলন লে ২০২৫ শে শসই িের লিসোকি লস্থর েকরকেন শে সময় সেি জোলতর েোকে শপ ৌঁেোকনো েোকি? 

না, আমাদদর িক্ষ্য হদে প্রদতযর্টি সুসমাচারলর্হীন শিার্দদর ও িানদর্ র্াযশর্ারী রাদজযর আদদািদনর শর্ৌর্দির 

সাদি ২০২৫ সাদির ৩১দর্ লডদসম্বদরর মদধ্য যুি র্রা। এর অিশ হদে শয এর্টি দি (িানীয় র্া অলভজ্ঞ র্া সংযুি) 

আদদািদনর শর্ৌর্দি সমৃি, প্রদতযর্টি সুসমাচার লর্হীন শিার্দদর র্াদে ও িাদনদত অর্িান র্রদর্। আমরা শর্ান দার্ী 

র্রলে না শয র্িন যীশুর মহান আদদর্ সম্পাদদনর র্াজ শর্ষ হদর্। এটা ঈশ্বদরর দালয়ত্ব। লতলন লনধ্শারন র্দরন 

আদদািদনর সািিয। 

 

৪) আপলন শেন শতমন তোলগদ অনুভি েকরন এটিকে এলগকয় লনকয় েোওয়োর জনে? 

যীশু যিন মহান আদদর্ সমূ্পর্শ র্রার র্িা র্দিলেদিন, তার শিদর্ প্রায় ২০০০ র্ের শপলরদয় শগদে। ২য় লপতর ৩:১২ 

পদ আমাদদর র্দি, “তাাঁ র পুনরাগমদনর লদনটি ত্বরালিত র্রার” র্যাপাদর। গীতসংলহতা ৯০:১২ আমাদদর র্দি, আমাদদর 

লদন গর্না র্রার র্যাপাদর। ২৪:১৪ প্রর্তশ র্দদর এর্টি শগাষ্ঠী ঈশ্বদরর জনয অদপক্ষ্া র্দরলেি এর্ং লজজ্ঞাসা র্দরলেি 

আমরা লর্ শর্ান লনলদশ ি সময়সীমা ঠির্ র্রর্ র্া র্রর্ না। আমরা মদন র্লর লতলন আমাদদর র্দিদেন, জরুরী লনলদশ ি 

 
101 ইন্টারনযািনাি অয়েি অযান্ড েযায়স কি্জীবয়নর পর, থযোয়ন টিি, ইন্টারনযািনাি এক্সয়প্লায়রিান অযান্ড থিেিপয়িন্ট-এর লেলপ লহসায়ব চাকলর কয়রলেয়িন, ২০০৬ 

সায়ি লতলন উড স এজ চাচ্ কলিউলনটি ইন লরংস, থটক্সাস, এর প্রেি লিিন পািক হয়েলেয়িন। তাাঁ র েভ লিকা আয়রা থকন্দ্রীেভ ত হয়েলেি ২০১৮ সায়ি, যেন লতলন “পাস্টার 

অফ  লিসাইয়পি থিলকং িুেয়িন্টস ” হয়েলেয়িন। টিি অয়নক বেয়রর জনয লববলিকাি িুেয়িন্টস এর োত্র ও প্রলিক্ষক লেয়িন এবং তাাঁ র একটা আয়বে লেি ২৪:১৪ 

কায্কর হয়ত থ্ো। 
102 ইহা সংকলিত হয়েয়ে একটি প্রবন্ধ থেয়ক যা আসয়ি প্রকালিত হয়েলেি লিিন ফ্রন্টীইোয়স্র জানুোরী-থ ব্রুোরী ২০১৯ সংেযাে। 



সময়সীমা লনধ্শারদনর দ্বারা, আমরা আমাদদর সমদয়র যদিাপযুি র্যর্হার র্রদত পালর এর্ং প্রদয়াজনীয় তযাগ স্বীর্ার 

র্রদত পালর দর্শন র্াযশর্র র্রদত। 

৫) আপনোরো লে শচেো েরকেন সমস্ত লম ন সংসৃ্কলতগুলিকে আপনোকদর শে  কির চোরপোক  শেণীিদ্ধ 

েরকত? 

না, আমরা মালন শয ঈশ্বর অদনর্ মন্ডিীদর্ লমর্ন সংিাগুলিদর্ এর্ং শনটওয়ার্শ গুলিদর্ আহ্বান র্দরদেন লর্দর্ষ পলরচযশযা 

র্াদজর জনয। ২৪:১৪ সলি গঠিত হদয়দে মানুষ এর্ং সংিাগুলির দ্বারা, যারা আদদািনগুলির অনু টদনর উপদর দৃলি 

লনর্ি র্দরদে। শর্উ শর্উ ইলতমদধ্যই র্দর শিদিদে, এর্ং এিনও র্রদে; অদনযরা শসই লদদর্ই েম র্দর চদিদে। 

লর্লভন্ন সংিাগুলির এর্ং র্মীদদর অনুপম পিলতগুলি এর্ং যন্ত্রপালত আদে, লর্ন্তু আমরা সর্দিই ভাগ র্দর লনই লস লপ 

এম-এর তর্লর্িয সূচদর্র অদনর্গুলিদর্। এইগুলি হদে শর্ৌর্ি যা লনভশ র র্দর আদে আধু্লনর্ লর্ষয ততলরর নর্র্ার 

শপ্রক্ষ্াপট এর্ং মন্ডিী গঠদনর শক্ষ্দত্র প্রদয়াদগর ওপর, যা আমরা শদিদত পাই সুসমাচারগুলিদত এর্ং শপ্রলরতদদর 

র্াযশযলর্র্রর্ীদত। 

৬) মিোন আকদ  পূণথ েরোর জনে, অনেোনে প্রকচেোও আকে মোনুযকদর এেকেোকগ েোজ েরোিোর। ২৪:১৪ 

িেোপোকর পোর্থেে লে? 

২৪:১৪ গঠিত হদয়দে এই সমস্ত অনযানয ভাদিা র্মশ আদদািদনর উপর। আদগর লর্েু লর্েু লর্শ্বমন্ডিীদর্ সাহাযয র্দরদে 

লনলদশ ি িক্ষ্যমাত্রায় শপৌাঁোদত (উদাহরর্স্বরুপ জনদগাষ্ঠীগুলিদর্ আত্মীয়রূদপ গ্রহর্ র্রা)। ২৪:১৪ িক্ষ্য হদে অদনযরা যা 

শুরু র্দরদে তা শর্ষ র্রা আদদািনগুলি অনু টদনর দ্বারা। এই আদদািনগুলি শপৌাঁোদত পাদর সমস্ত জনদগাষ্ঠীগুলি 

এর্ং িাদনর র্াদে এর্টি শটর্সই প্রর্ািীদত। ২৪:১৪ সলির অংর্ীদাদররা অনযানয শনটওয়ার্শ  শযমন, এিনী, লিলনলর্ং দযা 

টাস্ক, শলার্াি এিাদয়ি অন চাচশ  িযালন্টং মালিলিদর্র্ন (লজ এ লস এক্স) এর্ং শলার্াি চাচশ  িযালন্টং শনটওয়ার্শ  (লজ লস লপ 

এন)-এর সাদি র্াজ র্রদে। ২৪:১৪ হদে অনুপম, যা মন্ডিী িাপন আদদািদনর শনতাদদর দ্বারা পলরচালিত। এর্ং 

আদদািনগুলির শক্ষ্দত্র অলভজ্ঞতা (লর্দর্ষত সুসমাচার লর্হীনদদর মদধ্য) ভীষর্ভাদর্ রৃ্লি শপদয়দে সাম্প্রলতর্ 

র্েরগুলিদত। এর িদি পলরর্লত হদয়দে আদরা উন্নত “সুঅভযাসগুলিদত”। 

৭) “মন্ডিী প্রলতষ্ঠোর আকেোিনটি” লে? 

এর্টি মন্ডিী প্রলতষ্ঠার আদদািন (লস লপ এম)-দর্ র্যািযা র্রা হয় লর্ষযদদর লর্ষযলদদগর এর্ং শনতাদদর শনতৃরৃ্দদর 

উন্নয়দনর সংিযারৃ্লি। এর িদি স্বদদর্ীয় মন্ডিীগুলি মন্ডিীগুলির প্রলতষ্ঠা র্রদে। এই মন্ডিীগুলি দ্রুত েলড়দয় পড়দত 

শুরু র্দর এর্টি জনদগাষ্ঠী র্া জনসংিযার অংদর্র দ্বারা। এই সমস্ত নতুন লর্দষযরা র্া মন্ডিীগুলি তাদদর সম্প্রদায়দর্ 

রূপান্তলরত র্রদত শুরু র্দর, রাদজযর মূিযদর্াধ্ লনদয় জীর্নধ্ারর্ র্রা খ্রীদির নতুন শদহ লহসাদর্। 

যিন মন্ডিীগুলি ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ পুনরুৎপাদন র্দর চতুিশ প্রজে পযশন্ত  র্হুলর্ধ্ ধ্ারায়, পিলতটি পলরর্লতশ ত হয় এর্টি 

শটর্সই আদদািদন। এটা শুরু হদত হয়ত এর্ালধ্র্ র্ের িাগদত পাদর। লর্ন্তু যিন প্রিম মন্ডিীগুলি শুরু হদয় যায়, 

আমরা সাধ্ারর্ত িক্ষ্য র্লর এর্টি আদদািন চার পুরুষ পযশন্ত শপৌাঁদে যায়, লতলন শিদর্ পাাঁ চ র্েদরর মদধ্য। র্াড়লত 

লহসাদর্, এই উদদযাগগুলি, লনদজরা প্রায়ই নতুন আদদািনগুলি পুনরুৎপাদন র্দর। আদরা এর্ং আদরা, লস লপ এম গুলি 

নতুন লস লপ এম-গুলিদর্ শুরু র্দর অনয জনদগাষ্ঠী এর্ং জনসংিযার অংর্গুলির মদধ্য। 

৮) মন্ডিীর িেোপোকর আপনোর িেোিেো লে? শপ্রলরত ২:৩৬-৪৭ 

জগদতর চারপাদর্ এ র্যাপাদর লর্লভন্ন ধ্রদনর র্যািযা আদে। তিালপ এই সমস্ত আদদািনগুলির শর্লর্রভাগই, মণ্ডিীর 

সংজ্ঞার মূি উপাদানগুলির র্যাপাদর সহমত শপাষন র্দর। এগুলিদর্ পাওয়া যায় শপ্রলরত ২ অধ্যাদয়র প্রিম মন্ডিীর 

র্র্শনাদত। র্াস্তলর্র্, অদনর্ উদদযাগগুলিই এর্টি নতুন র্ালপ্তেপ্রাপ্ত লর্ষযদদর পলরচালিত র্দর শপ্রলরত ২ অধ্যায় অধ্যয়ন 

র্রদত। তারা তারপর প্রািশনা র্রদত শুরু র্দর এর্ং র্াযশর্র র্দর লর্ভাদর্  তারা এই ধ্রদনর মন্ডিীদত পলরর্ত হদত 

পাদর। আমরা আপনাদদর উৎসালহত র্লর এই অনুর্ীিনটি র্রদত, আপনার লনদজর মন্ডিীর সদঙ্গ। 



এই মন্ডিীগুলি অধ্যয়ন ও প্রদয়াগ র্দর শযদত িাদর্ মন্ডিী হওয়ার আদরা অদনর্গুলি লর্ষয়গুলি নতুন লনয়ম শিদর্। 

আমরা আপনাদদর উৎসালহত র্লর মন্ডিীর এর্টি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ার জনয, নতুন লনয়ম আমাদদর যা শদয় তার শিদর্ 

এর্টু শর্র্ী র্া এর্টু র্ম নয়। 

৯) িোইকিকি লস লপ এম-গুলি আকে? 

মন্ডিী প্রলতষ্ঠার উদদযাগগুলি লর্দযমান আদে খ্রীলিয় যুদগর প্রিম র্তর্ শিদর্। আপনাদর্ শর্র্িমাত্র পংলিগুলির মদধ্য 

লদদয় পদড় শযদত হদর্ মন্ডিী প্রলতষ্ঠার আদদািনগুলিদর্ শদিদত খ্রীিধ্দমশর উত্থাদনর পিাদ পট লহসাদর্, খ্রীি শিদর্ 

র্নস্ট্যানটাইন পযশন্ত। শপ্রলরতদদর পুস্তদর্, িূর্ লর্র্রর্ লদদয়লেদিন শযেঃ “তাহাদত এলর্য়া-লনর্াসী লযহূদী ও গ্রীর্ সর্দিই 

প্রভুর র্ার্য শুলনদত পাইি” (দপ্রলরত ১৯:১০)। শপ্রলরত শপৌি আদদর্ লদদয়লেদিন লিষিনীর্ীয়দদর, যাদদর মদধ্য লদদয় 

“প্রভুর র্াতশ া সর্শত্র র্যাপ্ত হইয়াদে” (১ম লিষিনীর্ীয় ১:৮), এর্ং তার জীর্ন শর্ষ হওয়ার প্রাদন্ত শ াষনা র্দরলেদিন “এই 

সর্ি অঞ্চদি আমার আর র্াজ র্রর্ার মত শর্ান জায়গা শনই” (দরামীয় ১৫:২৩), র্ারর্ তার ইোমত “সুসমাচার 

প্রচার র্লর এমন িাদন শযিাদন খ্রীিদর্ শর্উ জাদন না” (দরামীয় ১৫ঃেঃ২০)।103 

১০) লস লপ এম-এর পর্ লে প্রর্োগত মন্ডিীগুলির লিরুকদ্ধ? 

ঈশ্বর লর্লভন্ন ধ্রদনর মন্ডিীগুলিদর্ র্যর্হার র্রদেন এই জগদত তাাঁ র উদদ্দর্যগুলিদর্ লসি র্রদেন। আমরা খ্রীদির 

শদদহর সমস্ত অঙ্গপ্রতযঙ্গ এর্ং আমাদদর এদর্র অনযদর্ সম্মান র্রা প্রদয়াজন। শস সাদি সাদি, মন্ডিীর ইলতহাস এর্ং 

র্তশ মান জাগলতর্ র্াস্তর্গুলি এটিদর্ অতযন্ত পলরষ্কার র্দর শদয়েঃ মহান আদদর্ সমূ্পর্শ র্রা যাদর্ না শর্র্িমাত্র প্রিাগত 

মন্ডিী আদর্শগুলি র্যর্হাদরর দ্বারা। শয পলরমার্ সঙ্গলত প্রদয়াজন এর্টি প্রিাগত পািাতয ধ্ারার মন্ডিীর জনয, যা রাদজযর 

রৃ্লির জনয যদিি নয় জনসংিযার রৃ্লিদর্ অলতেম র্রার জনয। এোড়াও পািাতয জগত শিদর্ সাংসৃ্কলতর্ আদর্শগুলি, 

অদনর্ শক্ষ্দত্রই নগর্য মাধ্যম প্রস্তুত র্দর, সুসমাচারদর্ অ-পািাতযদদর র্াদে লনদয় যাওয়ার জনয। এর্ং জগদতর 

অলধ্র্াংর্ সুসমাচার-লর্হীন শিাদর্রা হদে অপািাতয। লস লপ এম-গুলির জনয প্রািলমর্ ধ্াক্কা হদে যাদদর র্াদে যাওয়া 

হয়লন তাদদর র্াদে এর্ং অনুপদযাগী ভাদর্ সুসমাচারপ্রাপ্ত প্রিাগত মন্ডিীর আদর্শগুলির র্াদে শপৌাঁোও। সহজ এর্ং 

সরিভাদর্ পুনরুৎপাদনক্ষ্ম র্াইদর্ি সম্বিীয় আদর্শগুলি সদ শ্ াত্তম আর্া উপিালপত র্দর সুসমাচারদর্ সমস্ত শিার্দদর 

র্াদে লনদয় যাওয়ার জনয। ঈশ্বর এই মত আদর্শগুলি র্যর্হার র্রদেন লস লপ এম-গুলিদর্ সুসমাচার লর্হীন শিার্দদর 

র্াদে লনদয় যাওয়ার জনয। সুতরাং, শয র্াদরার জনয আন্তলরর্, সুসমাচারলর্হীনদদর র্াদে উদেিদযাগয সংিযায় উপলিত 

হওয়ার জনয, আমরা ভীষর্ভাদর্ সুপালরর্ র্লর পলরচযশযার নর্র্াগুলিদর্, এর্টি লস লপ এম-দর্ অনু টন র্রার িদক্ষ্য। 

১১) দ্রুত সংিেোিৃলদ্ধ লে প্রচলিত ধমথমকতর লিরুদ্ধ লিশ্বোকসর সম্ভোিনো িোলড়কয় শতোকি নো? 

র্াস্তলর্র্ভাদর্ প্রচলিত ধ্মশমদতর লর্রুি লর্শ্বাস মদন হয় র্ম প্রভার্র্ািী আদদািনগুলির শক্ষ্দত্র লর্েু প্রিাগত 

মন্ডিীগুলির শিদর্। এটা  হয় তাদদর লর্ষযদত্বর অলত-লমিলিয় স্বভাদর্র র্ারদর্। র্ত্রু লর্শ্বাসীদদর দিগুলির মদধ্য প্রচলিত 

ধ্মশমদতর লর্রুি লর্শ্বাদসর র্ীজ র্পন র্দর, আদদািনগুলি র্া প্রিাগত মন্ডিীগুলিদত। প্রশ্ন হদে র্ত্রু এই ধ্রদনর 

সমসযাগুলি শরাপন র্রদর্ লর্ না, শসটা নয়। প্রশ্ন হদে আমরা লর্ লর্ষযদদর এর্ং মন্ডিীগুলিদর্ সুসলর্জ্ত র্দর তুিলে 

ভ্রান্ত লর্ক্ষ্া প্রলতদরাধ্ র্রর্ার জনয এর্ং শসইগুলি যিন উদু্ভত হয়, তার শমার্ালর্িা র্রার জনয। এমনলর্ নতুন লনয়দমর 

মন্ডিীও এই ধ্রদনর অলভদযাদগর সমু্মিীর্ হদয়দে। লর্শ্বাসীদদর সুসলর্জ্ত র্রা, ধ্মশর্াদের উপদর লনভশ র র্রা, তাদদর 

র্তৃশ ত্ব লহসাদর্ এর্ং শদহ লহসাদর্ এর্দত্র ধ্মশর্াে অধ্যয়ন র্রা (এর্টি উদাহরর্ হদে শপ্রলরত ১৭:১১ পদদ লর্লরইয়া 

লনর্াসীরা মদন হয় এর্দত্র র্ার্য গ্রহর্ এর্ং র্াে পরীক্ষ্া র্রত) রক্ষ্া র্রদত সাহাযয র্দর র্ােলনর্ এর্ং র্াক পটু ভ্রান্ত 

লর্ক্ষ্র্দদর শিদর্। 

 
103 এই অনুয়ে্টি উদৃ্ধত এবং সংকলিত করা হয়েয়ে “থটন চাচ্ প্লযালন্টং িুেয়িন্টস এ  এ লকউ” থেয়ক; 

(http://www.missionfrontiers.org/issue/article/10-church-planting-movement-faqs) থিলেি েযালরসয়নর দ্বারা, লিিন ফ্রন্টীোয়স্র ২০১১ সায়ির িাচ্-

এলপ্রি সংস্করয়ে। 

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/10-church-planting-movement-faqs


প্রচলিত ধ্মশমদতর লর্রুি লর্শ্বাদস সাধ্ারর্ত আদস প্রভার্র্ািী, প্রগলতর্ীি এর্ং লর্শ্বাস উৎপাদদনর ক্ষ্মতাসম্পন্ন 

শনতাদদর এর্ং / র্া প্রলতষ্ঠানগুলি শিদর্। আমরা এলড়দয় যাই এর্ং ধ্মশমত লর্রুি লর্শ্বাদসর শমার্ালর্িা র্লর ঈশ্বদরর 

র্াদর্য লিদর লগদয় এর্ং ঈশ্বদরর র্ার্যানুসাদর আত্ম-সংদর্াধ্ন র্দর। আদদািনগুলির শর্ৌর্িগুলি লর্ষযদদর  ততলর র্রদত 

র্যর্হার র্দর তা অলতমাত্রায় র্াইদর্িলভলত্তর্। তারা প্রশ্নগুলিদর্ ঈশ্বদরর র্াদর্যর র্াদে লনদয় আদস, ঈশ্বদরর র্ার্যদর্ 

উত্তদরর উৎস লহসাদর্ শমদন লনদয়, মানুদষর পালন্ডদতয নয়। 

জ্ঞান-লভলত্তর্ লর্ষযদত্বর র্দদি র্াধ্যতা-লভলত্তর্ লর্ষযত্ব-এর উপর শজার শদওয়া ও ধ্মশমত লর্রুি লর্শ্বাদসর প্রলতকূদি 

সুরক্ষ্া প্রদান র্রা। লর্দষযরা শর্র্িমাত্র জ্ঞান আহরর্ র্দর না। শসই জ্ঞাদনর র্াধ্যতাই হদে তাদদর লর্ষযদত্বর পলরমাপ। 

১২) আকেোিনগুলির দ্রুত িৃলদ্ধ লে ভোসো ভোসো ল যেকত্বর লদকে চোলিত েরকে? 

ভাসা ভাসা লর্ষযত্ব শদিা যায় যিন নতুন লর্দষযরা শর্দি শযেঃ 

• মূি লর্ষয় যা তাদদর র্াে শিদর্ প্রতযার্া র্রা হদে তা হি সপ্তাদহ এর্র্ার র্া দর্ার মন্ডিীর সভাগুলিদর্ 

শযাগ শদওয়া। 

• র্াের্াদর্যর র্াধ্যতার র্যাপাদর উৎসালহত র্রা হয়, লর্ন্তু ইহার প্রদয়াজন শনই। 

• তারা ঈশ্বদরর সদর্শাত্তম লর্ক্ষ্া পাদর্ মন্ডিীর এর্জন শনতার শিদর্। 

দেঃদির লর্ষয় এটি শয এগুলিও লর্দশ্বর চালরলদদর্র অদনর্ লর্শ্বাসীরা র্তশ াসমূদহর সাদি পাদে। প্ররৃ্ত লর্ষযদত্বর 

প্রলতপািন র্রার সর্ শিদর্ চাদিা পি হদে নতুন লর্শ্বাসীদদর এইভাদর্ লর্লক্ষ্ত র্রােঃ 

• ঈশ্বদরর র্াদর্যর সাদি (র্াইদর্ি) সাদি র্দিাপর্িন র্রা লনদজদদর জনয এর্ং অদিষর্ র্রা (অনযানয 

লর্শ্বাসীদদর সাদি) এটি লর্ র্িদে এর্ং এটি তাদদর জীর্দনর শক্ষ্দত্র লর্ভাদর্ প্রদযাজয। 

• মানয র্রা যা তারা লর্শ্বাস র্দর শয ঈশ্বর তাাঁ র র্াদর্যর মাধ্যদম তাদদর র্রদত র্িদেন। 

• তাদদর জীর্দনর প্ররৃ্ত অর্িা, যীশুর অনযানয অনুসরর্র্ারীদদর সাদি ভাগ র্দর শনওয়া, প্রািশনা র্রা এর্ং 

এদর্ অনযদর্ উৎসালহত র্রা, এর্ং র্যর্হার র্রা নতুন লনয়দমর “এদর্ অদনযর” ধ্ারাদর্। 

• খ্রীদিদত জীর্ন ধ্ারদনর র্াস্তর্তা অনযদদর সাদি ভাগ র্দর শনওয়া, যারা এিনও তাাঁ দর্ জাদন লন। 

১৩) আকেোিনগুলি লে শুধুমোত্র িোমকিয়োলি নয়? 

আদদািনগুলি লর্দযমান আদে ইলতহাদসর র্াি ধ্দর। শপ্রলরতদদর পুস্তর্দর্ প্রতীর্ র্র, শসিীর্ আদদািন পযাট্রির্ দ্বারা 

পলরচালিত, শমারালভয়ান আদদািন, ওদয়সলিয়ান আদদািন, ওদয়িস পুনরুত্থান ইতযালদ। আদদািনগুলির এর্টি নতুন 

ধ্ারা শুরু হদয়লেি ১৯৯৪ সাদি। এই ধ্ারা র্তশ মান সময় ধ্দর লভতর শিদর্ ক্ষ্মতাসম্পন্ন হদয় রৃ্লি পাদে, ৭০০র শর্র্ী 

র্নাি হওয়া আদদািনগুলির সাদি। 

প্রিম লদর্র্ার মন্ডিীর মত, এই সমস্ত আদদািনগুলি লর্রৃ্ঙ্খি। তারা মনুষযত্ব এর্ং মানলর্র্ দর্শিতায় পলরপূর্শ এর্ং 

ঈশ্বদরর র্লি শসই সর্ দূর্শিতাগুলিদর্  ৃর্া র্দর। যলদ আপনার অনযানয প্রশ্নগুলি র্া অনযানয উত্তরগুলি িাদর্, আমরা 

র্িার্াতশ া র্িদত িুর্ী হর্। আমাদদর এই ওদয়র্সাইদটর মাধ্যদম আপনারা আমাদদর সাদি শযাগাদযাগ র্রদত পাদরনেঃ 

www.2414now.net.  

  



পলরলর্ি গেঃ লস লপ এম-এর র্র্শনাদযাগয লর্ষদয়র ধ্াপগুলি 
০ - লস লপ এম দিটি িণথনো প্রসকে আকে, লেন্তু  শেোন উকে েমূিে পলরেল্পনো িো প্রকচেো শনই। 

১ - উকে ে প্রকণোলদতভোকি অগ্রগমন – ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ ১ম প্রজদের নতুন লর্শ্বাসীদদর এর্ং মন্ডিীগুলি প্রলতষ্ঠার 

শচিা র্রা 

১.১ উকে েপূণথ লস লপ এম-এর শে  ি (প্রদর্র্ – র্ালন্তর শিার্ / র্ালন্তর গৃদহর অদিষর্ – সুসমাচার প্রচার) েোেথিম, 

লেন্তু এিনও শেোন ফিোফি শনই। 

১.২ লেেু নতুন ১ম প্রজকন্মর লিশ্বোসীকদর পোওয়ো 

১.৩ লেেু নতুন ১ম প্রজকন্মর লিশ্বোসীকদর এিং নতুন শগোষ্ঠীকদর পোওয়ো 

১.৪ অটি নতুন ১ম প্রজকন্মর লিশ্বোসীকদর পোওয়ো 

১.৫ অটি নতুন ১ম প্রজকন্মর লিশ্বোসীকদর ও নতুন শগোষ্ঠীকদর পোওয়ো 

১.৬ এে িো আকরো নতুন প্রর্ম প্রজকন্মর মন্ডিীগুলি 

১.৭ েলতপয় নতুন ১ম প্রজকন্মর মণ্ডিীগুলি 

১.৮ ১ম প্রজকন্মর মন্ডিীগুলি নতুন শগোষ্ঠীগুলি শুরু েরকে 

১.৯ ২য় প্রজকন্মর মন্ডিীগুলির লনেটিতী িওয়ো (১ম + ২য় প্রজকন্মর মন্ডিী) 

 

২ – িকক্ষে লস্থর র্োেো – লর্েু ২য় প্রজদের মন্ডিীগুলি (উদাহরর্ – নতুন লর্শ্বাসীরা / মন্ডিীগুলি আর এর্টি প্রজে 

শুরু র্দরদে) 

৩ – সোফিে-অিথ ন – অটি ২য় প্রজে এর্ং লর্েু ৩য় প্রজদের মন্ডিীগুলি 

৪ – উলিত লস লপ এম – দৃঢ়/অটি ৩য় প্রজদের মন্ডিীগুলি এর্ং লর্েু ৪িশ প্রজদের মন্ডিীগুলি 

৫ – লস লপ এম - দৃঢ়/অটি ৪িশ প্রজদের মন্ডিীগুলি++ র্হুমুিী ধ্ারাদত 

৬ – টিকে র্োেো লস লপ এম – অদিৌলর্ দৃলিসম্পন্ন, স্বদদর্ী শনতৃত্ব উদদযাগদর্ চািাদে র্লহরাগতদদর জনয অে  / 

শর্ান চালহদা োড়। সমদয়র পরীক্ষ্ার সাদি দাাঁ লড়দয় আদে র্মপদক্ষ্ র্দয়র্র্ত মন্ডিীগুলি। (ধ্াপ ৬-এর শর্লর্রভাগ লস 

লপ এমগুলির ১০০০ র্া আরী শর্র্ী মন্ডিীগুলি আদে) 

৭ – িহুগুকণ িৃলদ্ধেোরী লস লপ এম – প্রারলম্ভর্ লস লপ এম অনয লস লপ এম-গুলির অনু টন র্রদে অনয জনদগাষ্ঠীগুলি 

র্া র্হরগুলির মদধ্য। 

টীর্ােঃ সমস্ত প্রজেগুলিদর্ গর্য র্রা হয় নতুন লর্শ্বাসীগর্ এর্ং নতুন শগাষ্ঠীগুলি/ মন্ডিীগুলি লহসাদর্, লর্দযমান লর্শ্বাসীদদর 

এর্ং মন্ডিীগুলিদর্ নয়। লর্দযমান লর্শ্বাসীদদর / মন্ডিীগুলিদর্ তর্মা শদওয়া হয় প্রজে ০, লনদদশ র্ র্রা হয় শয তারা 

রু্লনয়াদী প্রজে, যা শিদর্ আমরা উদঠ এদসলে। 

  



পলরলর্ি  েঃ জেগত গলতলর্জ্ঞান এর্ং প্রলতর্ির্তা 
লস্ট্ভ লির্ এিং স্ট্েোন পোেথ স দ্বোরো লিলিত 

আদদািনগুলি হদে লর্রৃ্ঙ্খিাপূর্শ এর্ং সর্সময় হয়ত সুষ্ঠভাদর্ গদড় ওদঠ না এর্ং েমপযশায় অনুযায়ী, এিাদন শযমন 

উপলিত র্রা হদয়দে। যা শহার্, যিন আমরা লর্দশ্বর চারপাদর্ র্ত র্ত আদদািনগুলি িক্ষ্য র্লর, আমরা শদলি শয 

আদদািনগুলি আদর্শগতভাদর্ রৃ্লি পায় সাতটি সুস্পি ধ্াদপর মদধ্য লদদয়। প্রদতযর্টি ধ্াপ প্রর্ার্ র্দর এর্টি নতুন 

আরম্ভ, লর্ন্তু সাদি সাদি লনদয় নতুন প্রলতর্ির্তাগুলিদর্। এই সমস্ত ধ্াপগুলির এর্ং প্রলতর্ির্তাগুলির সংলক্ষ্প্ত 

পযশদর্ক্ষ্র্ চিদত িাদর্। শযদহতু লস লপ এম আমাদদর েমলর্মুিতার ঐলতহযদর্ নমনীয় র্দরদে, এটি র্ঠিন গমনপদি 

টিদর্ িার্া। লস লপ এম-এর  প্রদচিাগুলির প্রদয়াজন প্রদতযর্টি ধ্াদপ প্রচন্ড অলভপ্রাদয়র। 

প্রিমত, দটি র্যািযােঃ যিন আমরা প্রজেগুলির র্িা র্লি, (প্রজে ১, প্রজে ২, প্রজে ৩) এর্টি আদদািদনর মদধ্য, 

আমরা শর্াঝাই নতুন লর্শ্বাসীদদর নতুন দিগুলি / মন্ডিীগুলি। আমরা গর্না র্লরনা আসি লর্শ্বাসীদদর, দি র্া 

মন্ডিীগুলিদর্, যারা প্রািলমর্ভাদর্ র্াজ র্দরলেি নতুন দিগুলি শুরু র্রদত। আমরা শযাগয মদন র্লর শসই লর্শ্বাসীদদর 

/ মন্ডিীগুলিদর্, যারা র্াজ চািু র্দরলেি প্রজে ০-দত (রূ্র্য), এটাই লনদদশ র্ র্দর শয তারাই হদে প্রালন্তর্ প্রজে। 

আমরা এর্টি মন্ডিী লর্ষয়র্ র্াদজর সংজ্ঞাও আদস শপ্রলরত ২:৩৭-৪৭ পদ শিদর্। এর্টি মন্ডিীর জে হয় যিন এর্টি 

দদি লর্েু সংিযর্ মানুষ, যীশুদর্ প্রভু লহসাদর্ স্বীর্ার র্দর এর্ং র্ালপ্তে গ্রহর্ র্দর। তারপর তারা এর্সাদি িার্দত শুরু 

র্দর যীশুর প্রলত তাদদর ভাদিার্াসা ও র্াধ্যতার জনয। এই সমস্ত মন্ডিীগুলির অদনদর্ই শপ্রলরত ২ অধ্যায়দর্ র্যর্হার 

র্দর প্রধ্ান উপাদানগুলির রুপ লহসাদর্, তাদদর এর্দত্র জীর্নধ্ারদর্র। এর মদধ্য অন্তভুশ ি হদে অনুতাপ, র্ালপ্তে, পলর্ত্র 

আত্মা, ঈশ্বদরর র্ার্য, সহভালগতা, প্রভুর শভাজ, প্রািশনা, লচি এর্ং আিযশয র্াজ, দান, এর্দত্র সলম্মলিত হওয়া, ধ্নযর্াদ 

শদওয়া এর্ং প্রর্ংসা র্রা। 

ধোপ ১ – এেটি লস লপ এম প্রকচেো শুরু েরোর মূি েমথ লিগুলি 

• এর্টি লস লপ এম দি প্রস্তুত, আদর্শগত ভাদর্ অনযদদর সাদি র্াদজর জনয। 

• প্রািলমর্ লস লপ এম প্রদচিাগুলি প্রায়ই শুরু হয় র্লহরাগত লর্ষযদদর দ্বারা – র্িনও র্িা হয় “পার্শচারীর”। 

সংসৃ্কলতর র্াইদর শিদর্ আগত লর্দষযরা পার্াপালর্ র্াজ র্দর সংসৃ্কলতর্ অন্তরিদদর সাদি র্া লনর্ট সংসৃ্কলতর 

প্রলতদর্র্ীদদর সাদি। 

• আদদািনগুলির প্রদয়াজন এর্টি র্ন্টনদযাগয ঈশ্ব-আর্ারলর্লর্ি দর্শদনর, শযমন পার্শচদররা প্রাধ্ানয শদয় এই 

দদির জনয ঈশ্বদরর দর্শন শর্ানার ওপর। 

• আদদািনগুলির প্রদয়াজন র্াযশযর্রী পিলতগুলির, শসজনয পার্শচারীরা গুরুত্ব শদউ এই সর্দির জনয লভলত্ত 

িাপদনর উপর। 

• প্রারলম্ভর্ অনু টদর্রা প্রাধ্ানয শদয় লর্দর্ষ প্রািশনা ও উপর্াদসর উপর – র্যলিগতভাদর্ এর্ং সহর্মীদদর সদঙ্গ। 

• এটাও গুরুত্বপূর্শ শয লর্দর্ষ প্রািশনা এর্ং উপর্াস চািু র্রা (সমস্ত ধ্াপগুলিদতই চািু রািা)। 

• এর্টি উচ্চ-মাদনর র্াযশযেম হদে দর্শন গঠন এর্ং িানীয় র্া লনর্ট-সংসৃ্কলতর সহর্মীদদর শিাাঁ জা, যাদদর সাদি 

এর্দত্র লমদি র্াজ র্রা যাদর্। 

• গদড় শতািা / প্রদর্দর্র র্িাদর্ৌর্িগুলি পরীক্ষ্ার প্রদয়াজন, হালরদয় যাওয়া শিার্দদর সাদি রত িার্ার সুদযাগ 

িাদভর জনয। 

• এই প্রদর্র্ লনলিতভাদর্ চালিত র্রদর্ িুাঁজদত, র্যাপর্ভাদর্ র্ীজ র্পন র্রদত পলরদর্াধ্ন র্রদত র্ালন্তর 

পলরর্ারগুলি (র্া শনটওয়াদর্শ র) জনয র্ালন্তর শিার্দদর মাধ্যদম। 

• এই ধ্াদপ র্ালন্তর প্রিম পলরর্ারগুলির সমু্মিীন হওয়া যায়। 

লস লপ ম-এর প্রোরলম্ভে প্রকচেোগুলির জনে প্রলতকূিতো 



• র্িুভার্াপন্ন শিার্লদগদর্ র্ালন্তর মানুষজন104 লহসাদর্ পলরর্লতশ ত র্রা শচিা র্রা (এর্টি আসি র্ালন্তর শিার্ 

হদে কু্ষ্ধ্াত্তশ ) 

• র্ালন্তর এর্ র্যলি হওয়ার জনয এর্জন আগ্রহী র্যলিদর্ ভুি শর্াঝা (এর্জন আসি র্ালন্তর শিার্ তাদদর 

পলরর্ারদর্ এর্ং / র্া র্িুদদর শনটওয়ার্শ দর্ উেুি র্দর লদদত পাদর) 

• অদিষর্ র্রার র্যাপাদর শযাগদান র্রার জনয যতজন লর্শ্বাসীদদর সম্ভর্ লর্শ্বাসীদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়ার শিদর্, 

র্লহরাগত র্যলি এর্া র্াজ র্দরন র্ালন্তর শিার্দদর । ৪িশ  স্তদরর105 শিার্দদর শিাজার জনয জনয। 

• রৃ্হৎ এর্ং যদিি সাহসী পদদক্ষ্প নয়। 

• ঈশ্বদরর ওপর পুদরাপুলর লনভশ রর্ীি নয়, এর্টি লনলদশ ি লস লপ এম ধ্াাঁ দচর “পিলতগুলির” ওপর অতযালধ্র্ 

লনভশ রর্ীি। 

• যদিি র্দঠার পলরেম র্দর না (পুদরাপুলর সহায়তাপ্রাপ্ত শিাদর্রা পূর্শ সময় ধ্দর র্াজ র্রদর্; অনয র্মশদক্ষ্দত্রর 

শিাদর্রা অর্র্যই উদেিদযাগয সময় শদদর্ প্রািশনা এর্ং সুসমাচার প্রচাদরর জদনযও)। 

• সময় শদয় ভাদিা (র্া লনদদনপদক্ষ্ মাঝালর ধ্রদনর) র্াযশযেদমর ওপর, সর্দচদয় িিদায়ী র্াযশযেদমর ওপর নয়। 

• গুরুত্ব শদয় “আলম লর্ র্রদত পালর” র্নাম “লর্ র্রা প্রদয়াজন”-এর ওপর। 

• লর্শ্বাদসর  াটলত (“এই এিার্ায় র্াজ র্রা র্ঠিন”)। 

• পার্শচারীরা র্াযশযর্ারী নয়, লর্ন্তু শর্র্িমাত্র “প্রলর্ক্ষ্র্”, তারা যা লর্ক্ষ্া শদয় শসই আদদর্শ চদি না। 

-------------- সর্দচদয় র্ঠিন প্রলতর্ির্ হদে “০” শিদর্ ১ম প্রজদের মন্ডিীগুলি ---------------- 

প্রর্ম প্রজকন্মর মণ্ডিীগুলির মূি েমথ লিগুলি 

• নতুন মন্ডিীটি অর্র্যই তাদদর লর্ষয হর্ার শর্াঝাপড়া ও অভযাদসর এর্ং ধ্মশর্াদের উপর লভলত্ত র্দরই গদড় 

উঠদর্ – র্লহরাগতদদর মতামত এর্ং / র্া ঐলতদহযর উপর লভলত্ত র্দর নয়। 

• তারা অর্র্যই র্াদের এর্ং পলর্ত্র আত্মার ওপর লনভশ রর্ীি হদর্, র্লহরাগদতর ওপর নয়। 

• শসিাদন অর্র্যই এর্টি পলরষ্কার লস লপ এম-এর গলতপি িার্দর্। যলদও অদনর্ ধ্রদনর প্রর্ারদভদ আদে, 

তিালপ সমস্ত সংযুি শিার্দদর জনয লস লপ এম-গুলির পলরষ্কার গলতপি আদে। প্রধ্ান উপাদানগুলি হিেঃ ১) 

লর্শ্বাসীদদর প্রলর্ক্ষ্র্, ২) হালরদয় যাওয়াদদর লনযুির্রর্, ৩) রৃ্ঙ্খিা, ৪) প্রলতশ্রুলত, ৫) মন্ডিী গঠন, ৬) শনতৃত্ব 

গঠন, ৭) নতুন সম্প্রদাদয়র শুরু106। 

• শসিাদন এর্টি র্লির্ািী ও পলরষ্কার আহ্বান িার্দর্ র্পদির জনয। 

• শসিাদন এর্টি স্পি শর্াঝাপড়া িার্দর্ লর্েু চূড়ান্ত সদতযর জনযেঃ যীশু, প্রভু লহসাদর্, অনুতাপ এর্ং 

আত্মতযাদগর, র্ালপ্তে, তাড়নার ওপর জয়িাভ ইতযালদ। 

• র্লহরাগত র্যলি অর্র্যই মন্ডিীর শনতা (রা) হদর্ন না – তারা অর্র্যই অভযন্তরি র্যলিদদর ক্ষ্মতার অলধ্র্ারী 

র্রদর্ন এর্ং প্রলর্ক্ষ্র্ শদদর্ন নতুন মন্ডিীদর্ চািনা র্রর্ার জনয। 

প্রর্ম প্রজকন্মর মণ্ডিীগুলির প্রলতিন্ধেতোসমূি 

• এর্টি সাধ্ারর্ অসািিয / র্যিশতা হদে দর্শন সমৃি িানীয় সহর্মীদদর িুাঁদজ শর্র র্রদত না পারা (“ভাড়া র্রা 

র্মীরা” শর্র্ি পলরচযশযা র্দর মূিত অিশ তহলর্দির জনয) 

 
104 এটি বে্নার জনয, থ্েুন “এন্টার লনউ কলিউলনটিস” সপ্তি অযযায়ে, “ডায়নালমক্স অি এ লস লপ এম  - িযালন্টং র্যালপডলি লরপ্রলডউলসং চাদচশ স”। 
105 লিলপবদ্ধ করুন িলে ১৩:২৩ প্, থযোয়ন ৪ে ্যরয়নর িৃলত্তকা উৎপন্ন থর ১০০, ৬০ বা ৩০ গুে িসয, যা বপন করা হয়েলেি। এই যারনার আয়রা লববরয়ের জনয, 

থ্েুন “কালিয়েটিং ‘থ াে্ সয়েি’ লিসাইপিস  ইন আওোর থসল্েস অযান্ড আ্াস্” লিিন ফ্রন্টীোস-্এর ২০১৭র জুিাই – আেষ্ট সংস্করয়ে 

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/cultivating-4th-soil-disciples-in-ourselves-and-others 
106 এই লবষ্য়ের আয়রা লববরয়ের জনয, থ্েুন ৭ অযযাে। 

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/cultivating-4th-soil-disciples-in-ourselves-and-others


• র্লহরাগদতরা রৃ্লির ধ্র্ংসসাধ্ন র্রদত পাদর, ভুদির জনয অলত মাত্রায় তধ্যশযর্ীি না হদয়। তারা অর্র্যই লর্র্ারদ 

হর্ার প্রদিাভন এলড়দয় চিদর্। র্াধ্যতা-লভলত্তর্ লর্ষযত্ব ভুিগুলি সংদর্াধ্ন র্দর এর্ং পলর্ত্র আত্মা ও র্াইদর্িদর্ 

শনতা লহসাদর্ মানয র্দর। 

• শনতারা অর্র্যই র্ান্তভাদর্ এলগদয় যাদর্, যিন অনুৎপাদনর্ীি শিাদর্রা উৎপাদন র্রদর্ না। 

• এর্টি ভুি মানুষদর্ লর্জ্ঞতা প্রদান র্দর, যারা অনযদদর পরামর্শ শদয় না। 

• এর্টি র্লর্শত ভুি লর্জ্ঞতা প্রদান র্দর শুধু্মাত্র পলরচযশযার দৃলিদর্ার্ শিদর্ এর্ং সমগ্র মানুষটিদর্ নয় (ঈশ্বদরর, 

পলরর্াদরর, র্াদজর, ইতযালদর সাদি র্যলিগত পলরচয়)। 

• অনলভজ্ঞ পার্শচারীরা রৃ্লিদর্ লর্িলম্বত র্া র্যিশ র্দর, লর্ভাদর্ অভযন্তরি শিার্দদর ক্ষ্মতা প্রদান ও মুি র্রা 

যায় সহজ র্রার জনয র্া লনদদন পদক্ষ্ নতুন দি ততলর র্রা যায় তা না শজদন। 

• পার্শচারীরা র্িনও র্িনও অনুভর্ র্রদত পাদর না র্া প্রলতশ্রুলতর্ি নয় লনলর্ড় প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়ার জনয, যা 

নতুন শনতাদদর প্রদয়াজন। 

• এর্টি ভুি “লর্শ্বাদসর ভান” র্রার উপর এর্টি তর্লর্িয এর্ং আনুগতয অস্বীর্ার র্রার ওপরও নয়, যা নতুন 

লর্শ্বাসীদদর ঈশ্বদরর শিদর্ লর্লেন্ন র্দর। 

ধোপ ২ – েোলিত িৃলদ্ধঃ প্রোরলম্ভে লদ্বতীয় প্রজকন্মর মন্ডিীগুলি 

• প্রিম প্রজদের (দজন ১) মন্ডিীগুলি র্াযশযর্রীভাদর্ রৃ্লি পাদে। 

• পার্শচারীরা ইোরৃ্তভাদর্ গুরুত্ব শদয় শজন ১ শনতাদদর গদড় শতািার জনয। 

• শজন ১ মন্ডিীগুলি শজন ২-এর দিগুলিদর্ / মণ্ডিীগুলিদর্ শুরু র্রদে। 

• শজন ১-এর লর্দষযরা লর্শ্বাদস আদস লড এন এ আদদািদনর সাদি, শসদহতু এটা তাদদর জনয আদরা স্বাভালর্র্ 

মূি র্মশর্লিগুলি এর্ং পিলতগুলিদর্ পুনরুৎপাদন র্রা, শজন ০ লর্ষযদদর র্রার শিদর্ও। 

• শযমন লর্ষযদদর ও মন্ডিীগুলির সংিযা র্াদড়, প্রলতর্ির্তা ও তাড়না অদনর্ সমদয়র সাদি সাদি হয়ত র্াড়দত 

পাদর। 

• শজন ০ শনতাদদর শজন ১ শনতাদদর এর্ং মন্ডিীগুলিদর্ পুনরুৎপাদদনর জনয সাহাযয র্রার র্যাপাদর অগ্রালধ্র্ার 

শদওয়া প্রদয়াজন, নতুন দিগুলি শুরু র্রার ওপর অগ্রালধ্র্ার শদওয়ার শিদর্ও। 

প্রলতিন্ধেতোগুলি 

• লস লপ এম-এর পিদর্ অতযন্ত জটিি র্রা হদয়দে, পলরপক্ক খ্রীিানরা শর্র্িমাত্র এটি র্রদত পাদর, নতুন লর্দষযরা 

নয়। 

• লর্লভন্ন লস লপ এম রাস্তার অংর্গুলি লদর্ভ্রি হদয়দে; মূি উপাদানগুলিদর্ রু্ঝদত না পারা লর্শ্বাসীদদর পদক্ষ্ 

সহজ (উপদরর ৬টি লর্ষয়গুলি) 

• দিগত প্রর্ািী দর্শি (লপেন লিদর তার্াদনা, উপদর তার্াদনা, সামদন তার্াদনা);107 দায়র্িতা দর্শি। 

• র্ালন্তর র্যলিদদর / ৪িশ স্তদরর শিার্দদর শজন ১-এ িুাঁদজ না পাওয়া। 

• “যীশুদর্ অনুসরর্ র্রা এর্ং মানুষ ধ্রা”র লড এন এ (মার্শ  ১:১৭) লনলদশ ি না র্রা  ন্টাগুলি/লদনগুলির লভতদর। 

• “মদডি-অযালসস্ট্-ওয়াচ-লিভ” প্রনািী108 প্রদতযর্টি ধ্াদপ না শর্িাদনা। 

• শজন ১-এ ঐদর্াস (পলরর্ার এর্ং র্িুদদর শনটওয়ার্শ ) র্সযদেদন ও শগািাজাতর্রর্ নয়।109 

---------------- লদ্বতীয় র্ঠিনতম প্রলতর্ির্তা ২য় শিদর্ ৩য় প্রজদের মন্ডিীগুলির ----------------- 

 
107 সিস্ত উপা্ানগুলির লববরয়ের জনয থ্েুন “থ ার থহল্পস ইন থেটিং টু চাচ্” – ২। থহায়েন ইউ স্টাট্ এ থট্রলনং গ্রুপ, িয়িি ফ্রি ্া লবলেলনং ্া পাট্স অফ  চাচ্ 

িাই  থিনিন্ড এবে”ি ১০ অযযায়েঃ ্যা থবোর এয়সনলিোিস অ  থহলল্পং গ্রুপস  লবকাি চায়চ্সঃ থ ার থহল্পস  ইন লস লপ এি”। 
108 এই অনুিীিয়নর একটি লববরয়ের জনয থ্েুন “ইউজ ্যা থট্রলনং সাইয়কি” সপ্তি অযযােঃ “িােনালিক্স অফ  লস লপ এি – প্লযালন্টং র্যালপিলি লরপ্রলিউলসং চায়চ্স”। 
109 এই গুরুেপভে্ যারনার একটি লববরয়ের জনয থ্েুন “গ্রুপ কনোরয়সিন্স” ৩৬ অযযােঃ “ াইে থিিনস  ্া আয়িলরকান চাচ্ ইজ িালন্ং ফ্রি লস লপ এিস ” 



ধোপ ৩ – এেটি প্রসোলরত শনটওয়োেথ ঃ প্রোরলম্ভে তৃতীয় প্রজকন্মর মন্ডিীগুলির 

• শজন ১ এর্ং ২ মন্ডিী পার্াদপাি ভাদর্ প্রলতলষ্ঠত হদয়দে ও রৃ্লি পাদে। 

• শযৌলগর্ শজন ৩ দিগুলি শুরু হদে, সাদি সাদি লর্েু শজন ৩ দিগুলি মন্ডিীদত পলরর্ত হদে। 

• প্রধ্ান শনতাদদর র্াযশর্ারীভাদর্ লচলিত র্রা হদে, এর্ং পরামর্শ লদদয় লর্ষয র্রা হদে। 

• র্হুমুিী প্রজেগত শগাষ্ঠী স্বািয ও শনতৃত্ব গদড় শতািা সুলনলিত র্রার ওপর অসীম গুরুত্ব প্রদান। 

• শর্লর্রভাগ আদদািনগুলি প্রজেগত রৃ্ক্ষ্গুলি র্যর্হার র্রদে (র্াচ্চাদদর, নালত-নাতলনদদর, প্রনালত-নাতনীদদর 

মন্ডিীগুলিদর্ শদলিদয়)। 

• নালত-নাতলনদদর মন্ডিীগুলির (দজন ৩) জনয র্াসনা হদে এর্টি শজারাদিা তর্লর্িয। 

• সুস্পি দর্শন এর্ং পুনরুৎপাদনর্ীি শগাষ্ঠী প্রর্ািীগুলি র্যর্হার র্রা হয় প্রসালরত শনটওয়াদর্শ র উদিা লদদর্। 

• অভযন্তরি শনতা(রা) লর্র্াি দর্শদনর সাদি প্রর্ার্ পাদেন এর্ং মূিয অনু টর্ (গর্) হদেন। 

প্রলতিন্ধেতোগুলি 

• শনতারা এিনও উত্তদরর জনয র্লহরাগতদদর র্া শজন ০ খ্রীিানদদর র্াদে যান, র্াে শিদর্ িুাঁদজ র্ার র্রার 

শচদয়ও। 

• ১ম ও ২য় প্রজদের ওপর উদত্তজনা শনতাদদর লর্চাররু্লিহীন র্দর লদদত পাদর, ৩য় প্রজে এর্ং তার ওপদরর 

জনয র্াজ র্রদত। 

• মন্ডিীর সভাগুলির লর্েু মুিয অংর্গুলি অনুপলিত (দর্শন সঙ্কিন, দায়র্িতা এর্ং অনযদদর প্রলর্ক্ষ্র্ শদওয়া 

পািশর্য ততলর র্রদত শগাষ্ঠীদত শর্র্িমাত্র র্াইদর্ি লনদয় র্িা র্িা র্নাম প্ররৃ্তপদক্ষ্ লর্ষযদত্ব শর্দড় ওঠা এর্ং 

লর্ষযদদর পুনরুৎপাদন র্রার মদধ্য)। 

• দূর্শি দর্শন। দর্শন প্রজেগত ভাদর্ ধ্ারার্ালহত হয় না (প্রািলমর্ প্রজেগুলির, পরর্তী প্রজেগুলির তুিনায় 

অলধ্র্ দর্শন িাদর্)। 

• সর্দির র্া আদদািদনর শর্লর্রভাগ লর্দষযর দ্বারা দর্শদনর নাগাি পাওয়া এর্ং অলধ্র্ারী হওয়া সম্ভর্ নয়। 

• ভয় শুরু হয়; শচিা র্দর তাড়না এলড়দয় শযদত। 

• দর্শি শনতৃদত্বর লর্র্ার্, লতমিীয়দদর উত্থাদনর প্রদয়াজন। 

• শনতাদদর/ শগাষ্ঠীদদর মদধ্য অপযশাপ্ত আদদািদনর লড এন এ রৃ্লিদর্ িালমদয় লদদত পাদর। উদাহরর্স্বরুপ, 

শগাষ্ঠীরা পুনরুৎপাদন র্রদে না র্া িানীয় শনতারা তাদদর আহ্বাদন শর্দড় উঠদে না এর্ং অনয প্রজেগুলি এর্ং 

শনতাদদর উদপক্ষ্া র্রদে। 

• পার্শচারীরা অপলরপক্কভাদর্ লর্পি গমন র্রদে। 

ধোপ ৪ – এেটি পুনঃপ্রেোল ত লস লপ এমঃ প্রোরলম্ভে চতুর্থ প্রজকন্মর মন্ডিীগুলি 

• শটর্সই শজন ৩ মন্ডিীগুলি, সাদি লর্েু শজন ৪ (র্া এমনলর্ শজন ৫, শজন ৬) শগাষ্ঠীগুলি ও মন্ডিীগুলি। 

• এর্টি শর্দড় ওঠা িানীয় শনতাদদর শগাষ্ঠী, আদদািনদর্ শদিাদর্ানা র্রদে। 

• িানীয় ও পার্শচর শনতারা ইোরৃ্তভাদর্, সমস্ত প্রজেগুলির মদধ্য অলর্র্ি আদদািদনর লড এন এ শিাাঁ দজ। 

• পার্শচারীরা তিালপ মুিয ভূলমর্া পািন র্দর প্রধ্ান শনতাদদর পরামর্শ লদদত। 

• শনতৃদত্বর শনটওয়াদর্শ র ইোরৃ্ত গঠন (দনতারা অনযানয শনতাদদর সদঙ্গ সাক্ষ্াৎ র্রদে পারস্পলরর্ সাহাযয ও 

লর্ক্ষ্ার জনয)। 

• সম্ভর্ত নতুন এিার্ায় আদিার ঝির্ লদদত শুরু র্দরদে। 

• আভযন্তরীর্ এর্ং র্ালহযর্ প্রলতর্ির্তাগুলি সাহাযয র্রদে পলরপক্কতা, অধ্যার্সায়, লর্শ্বাস এর্ং রৃ্লি আনদত 

সাহাযয র্দরদে শনতৃদত্ব এর্ং মন্ডিীগুলিদত। 

• যলদ আদদািনগুলি শজন ৩ মন্ডিীগুলির জে শদয়, তারা সাধ্ারর্ত শজন ৪ মন্ডিীগুলিরও জে শদয়। 



• শনতৃত্ব র্ন্টদনর প্রলতর্ির্তা জয় র্রা, লর্শুিভাদর্ অনযানয শনতাদদর ততলর র্দর। 

প্রলতিন্ধেতোগুলি 

• দর্শদনর সীমার্িতা, তাদদর জেগত এিার্ার উদিশ  শপৌাঁোদনার জনয (তাদদর লনদজদদর ভাষা / জনদগাষ্ঠীর 

র্াইদর) 

• আদদািদনর এর্জন অপলরহাযশ শনতার উপর অতযালধ্র্ লনভশ রতা। 

• লর্লক্ষ্প্ত র্া ভুিভাদর্ লনর্শালচত মধ্য-স্তরীয় প্রলর্ক্ষ্দর্র ওপর শজার শদওয়া। 

• র্লহরাগতদদর শিদর্ অভযন্তরি শনতাদদর ওপর অগ্রালধ্র্ার িানান্তর না র্রাদনা এর্ং নতুন জনসংিযার 

অংর্গুলির110 র্াদে শপৌাঁোদনা। 

• মূিয শনতৃদত্বর পলরর্তশ ন। 

• প্রারৃ্লতর্ এিার্ার (ঐদর্াস) সংপৃলি এর্ং  তিালপ র্ঙ্কর-সংসৃ্কলতর র্া প্রলতকূি আঞ্চলির্ এিার্ায় না যাওয়া। 

• লর্দদর্ী অিশভান্ডাদরর উপদর লনভশ র র্রা। 

• র্াইদর্ি জানার মাধ্যদম প্রস্তুলতর অভার্, র্লহরাগত খ্রীষ্ঠান শনতাদদর প্রভার্দর্ রুদি শদওয়ার জনয, যারা চায় 

“ঠির্ র্রদত” তাদদর ঈশ্বরতত্ত্ব / ধ্মশপ্রচারতত্ত্ব। 

• র্লহরাগত, যারা আদদািদনর সদঙ্গ যুি নয়, শর্তন প্রদান র্রদেন অভযন্তরি শনতাদদর। 

ধোপ ৫ – এেটি মন্ডিী স্থোপকনর আকেোিন 

• ৪িশ প্রজদের মন্ডিীগুলির (এর্টি লস লপ এম-এর স্বীরৃ্ত সংজ্ঞা) ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ পুনরুৎপাদনর্ীি র্হুমুিী 

র্ািাগুলি 

• এই ধ্াদপ সাধ্ারর্ত শপৌাঁোদনা যায়, প্রিম মন্ডিীগুলি শুরুর ৩-৫ র্ের পদর। 

• সাধ্ারর্ত ১০০+ মন্ডিীগুলি। 

• আদরা রৃ্লি এিনও আসা র্ার্ী, লর্ন্তু তার জনয মূি উপদানগুলি র্া প্রর্ািীগুলি রৃ্লিদর্ র্জায় রাদি, শসগুলি 

প্রলতলষ্ঠত র্া শুরু হদয় শগদে। 

• আদর্শগত ভাদর্ চার র্া তদতালধ্র্ পৃির্ র্ািাগুলি। 

• আদর্শগত ভাদর্ িানীয় লর্শ্বাসীদদর এর্টি র্িদপাি দি আদদািনটিদর্ পলরচািনা র্দর , পার্শচারীদদর সদঙ্গ, 

যাদদর শর্লর্রভাগ শুধু্মাত্র র্াজ র্দর শনতৃদত্বর দিটির সদঙ্গ। 

• যিন ১-৪ ধ্াপগুলি শভদঙ্গ পড়ার মত ভঙু্গর হদত পাদর, পতন র্দাচ  দট ধ্াপ ৫এ (এর্ং পদরও) 

• শযদহতু আদদািনগুলির রৃ্লি সর্শালধ্র্  দট ধ্াপ ৬ এর্ং ৭-এ, শনতাদদর প্রলর্ক্ষ্র্  শদওয়া চালিদয় যাওয়া, এর্ং 

দর্শন ও উদদযাদগর লড এন এ সমস্ত পযশাদয় সঞ্চালরত র্রা গুরুত্বপূর্শ। 

প্রলতিন্ধেতোগুলি 

• এর্টি লস লপ এম এই ধ্াদপ মািভূলম হদত পাদর, যলদ শনতৃদত্বর গঠন দর্শি হয়। 

• শগাষ্ঠীগুলির সমস্ত প্রজদের স্বািয অনুসিান এর্ং সুলনলিত র্রার পলরষ্কার পিলত না িার্া। 

• যত শর্র্ী সংিযাগত এর্ং গুর্গন রৃ্লি হদর্, তত শর্র্ী তিার্লিত র্াইদরর ঐলতহযগত খ্রীষ্ঠান শগাষ্ঠীগুলি, 

লনয়ন্ত্রদনর প্রলতদাদন অিশ প্রদান র্রার র্যাপাদর অনুদপ্ররর্া পাদর্। 

• নতুন র্ািাগুলি শুরু র্রা চালিদয় না যাওয়া। 

• পার্শচারীরা পিলতগুলির লসিান্ত শনওয়ার র্যাপাদর র্ড় শর্র্ী জলড়দয় পদড়। 

ধোপ ৬ – শটেসই এিং িৃলদ্ধপ্রোপ্ত লস লপ এম 

 
110 থ্েুন, “্যা এস ও আই এি এস অ  ্যা লসলপএি কলন্টনাি,” লস্টে লস্মে দ্বারা রলচত,  প্রকালিত হয়েয়ে লিিন ফ্রন্টীোরস-এর নয়েম্বর-লিয়সম্বর ২০১৪ সংস্করয়ে 

- (http://www.missionfrontiers.org/issue/article/the-s.o.i.l.s.-of-the-cpm-continuum-the-sliding-scale-of-strategic-time-inv). 

http://www.missionfrontiers.org/issue/article/the-s.o.i.l.s.-of-the-cpm-continuum-the-sliding-scale-of-strategic-time-inv


• দর্শনাসমৃি, স্বদদর্ীয় শনতৃদত্বর শনটওয়ার্শ  আদদািনদর্ এলগদয় লনদয় যাদে র্লহরাগতদদর সামানয র্া শর্ান 

প্রদয়াজন োড়াই, এর্ং সমস্ত স্তদর শনতৃদত্বর রৃ্লি  টাদে। 

• আধ্ালত্মর্ভাদর্ পলরপক্ক অভযন্তরি শনতারা। 

• আদদািনটি, সংিযাগত ও আধ্যালত্মর্ দভাদর্ই র্াড়দে। 

• উদেিদযাগয পলরর্যালপ্ত ও প্রসারর্ জনদগাষ্ঠীর অভযন্তদর। 

• পযশাপ্ত র্ািাগুলি, শনতারা এর্ং মন্ডিীগুলি সদ শ্ াত্তম অনুর্ীিন িুাঁদজ পাদর্ এর্ং লর্দর্াধ্ন র্রদর্ আদদািদনর 

ধ্ারার্ালহর্ রৃ্লিদর্ সাহাযয র্রর্ার জনয। 

• শটর্সই শজন ৫, শজন ৬ এর্ং শজন ৭+ মন্ডিীগুলি অসংিয র্ািাগুলিদত র্াযশযর্রীভাদর্ শগাষ্ঠীগুলি এর্ং 

মন্ডিীগুলির রৃ্লি  টাদে, আদদািদনর লড এন এ-দর্ সমস্ত প্রজেগুলির মদধ্য অলর্র্ি প্রলতরূপ প্রদান র্রদে। 

• আদদািনটি র্ঠিন আভযন্তরীর্ এর্ং / র্া র্ালহযর্ প্রলতর্ির্তাগুলি সহয র্রদে। 

প্রলতিন্ধেতোগুলি 

• ধ্াপ ৫ পযশযন্ত, আদদািনগুলি হয়ত র্া “র্যাডাদরর র্াইদর িাদর্,” লর্ন্তু ধ্াপ ৬-এ, তারা আদরা শর্র্ী পলরলচত 

হয় এর্ং এটিদর্ চািনা র্রদত প্রলতর্ির্তাগুলি শদিা লদদত পাদর। 

• দৃর্যমানতা, প্রলতদ্বলিতা/প্রলতকূিতা শডদর্ আনদত পাদর ঐলতহযগত মন্ডিীগুলি/ সম্প্রদায়গুলি শিদর্। 

• শনতৃদত্বর শনটওয়ার্শ গুলির ধ্ারার্ালহর্ প্রসারর্ প্রদয়াজন, প্রসারর্প্রাপ্ত পলরচযশযা র্াদজর সাদি তাি শমিার্ার 

জনয। 

• জ্ঞানপূ শ্ র্ আভযন্তরীর্ এর্ং র্লহি অিশ তহলর্দির র্যর্হার ধ্ারার্ালহর্ভাদর্ র্রর্ার প্রদয়াজন। 

• ধ্াপ ৬-এর রৃ্লি উদেিদযাগয হদত পাদর, লর্ন্তু এটি সাধ্ারর্ত সীমার্ি িাদর্ এর্টি জনদগাষ্ঠী র্া এর্ঝাাঁ র্ 

শিাদর্র মদধ্য। ধ্াপ ৭-এ যাওয়ার জনয প্রদয়াজন লর্দর্ষ দর্শদনর এর্ং প্রলর্ক্ষ্দর্র, এর্টি আদদিানদর্ লনদয় 

নতুন জনদগাষ্ঠীগুলি র্া এিার্াগুলিদত ঝাাঁ লপদয় পড়ার জনয। 

ধোপ ৭ – িহুগুণ িৃলদ্ধপ্রোপ্ত লস লপ এম 

• লস লপ এম-টি সাধ্ারর্ত অর্যদর্ এর্ং পলরর্লেতভাদর্ অনয জনদগাষ্ঠীগুলি এর্ং/র্া এিার্াগুলিদত লস লপ এম-

গুলির অনু টন র্দর। 

• লস লপ এম পলরর্ত হদয়দে এর্টি আদদািদন, যা নতুন আদদািনগুলিদর্ র্হুগুদর্ রৃ্লি র্রদে। সর্ 

পার্শচারীদদর এর্টি অলন্তম দর্শন হওয়া উলচত যিন তারা তাদদর র্াজ শুরু র্দর ধ্াপ ১-এ। 

• আদদািদনর শনতারা এর্টি রৃ্হৎ দর্শন অর্িম্বন র্দর তাদদর সমগ্র এিার্ায় র্া ধ্মীয় শগাষ্ঠীর মদধ্য মহান 

র্মশভার সমূ্পর্শ র্রর্ার জনয। 

• আদদািদনর শনতারা প্রলর্ক্ষ্র্ এর্ং সুসর্জ্ীর্রদর্র দক্ষ্তা উন্নত র্দর অনযানয আদদািনগুলি শুরু র্রর্ার 

র্যাপাদর সাহাযয র্রদত। 

• আদর্শস্বরুপ, ৫০০০+ মন্ডিীগুলি। 

প্রলতিন্ধেতোগুলি 

• ধ্াপ ৭-এর শনতাদদর র্ািা দরর্ার লর্ভাদর্ অনযদদর সুসলর্জ্ত র্রদত ও পাঠাদত হয় র্ঙ্কর-সংসৃ্কলতগুলির 

মদধ্য সলেয়ভাদর্ র্াজ র্রদত। 

• এটি শর্িা গুরুত্বপূর্শ শয লর্ভাদর্ আদদািদনর শনতাদদর উন্নত র্রদত হয়, যারা আর লনভশ রর্ীি নয় প্ররৃ্ত লস 

লপ এম শনতাদদর ওপর। 

• র্হুসংিযর্ আদদািদনর শনটওয়ার্শ দর্ চািনা র্রা এর্টি অলত লর্রি ভূলমর্া। এটার জনয প্রদয়াজন সম্বি িাপন 

এর্ং পারস্পলরর্ লর্ক্ষ্ার আগ্রহম র্াইদরর ধ্াপ ৭-এর শনতাদদর সদঙ্গ। 



• ধ্াপ ৭-এর শনতাদদর লর্শ্বমন্ডিীদর্ অদনর্ লর্েু শদওয়ার আদে, লর্ন্তু তাদদর র্ার্র্লির জনয আন্তজশ ালতর্ 

প্রদচিার দরর্ার এর্ং লর্শ্ব-মন্ডিীর তাদদরদর্ শর্ানার্ার এর্ং তাদদর র্াে শিদর্ শর্িার দরর্ার। 

মূি নীলতগুলি (সিকর্কে গুরুত্বপূণথ নীলতগুলি, শেমন ঐেেমত িকয়কেন ৩৮ জন লস লপ এম অনুঘটেকদর এিং 

শনতোকদর এেটি দি) 

• “চদি শযদত শদওয়ার” গুরুত্ব, সমস্ত শগাষ্ঠীগুলি, লর্ষযদদর, শনতাদদর নয়, পুনরুৎপাদন র্রদর্; সুতরাং লর্েু 

জনদদর শযদত দাও। 

• তাদদর উপদরই লর্লনদয়াগ র্র যাদদর সাদি আমরা র্াজ র্রলে – ঈশ্বদরর সাদি, পলরর্াদরর সাদি, র্মীদদর 

সাদি, চলরদত্রর সাদি সম্বদির লভলত্তদত। এর্দত্র স্বে িাদর্ তীিশযাত্রীদদর মত। 

• পরামর্শদাতা শুধু্মাত্র পরামর্শ “দদন” না, লর্ন্তু সংর্াদ সংগ্রহ র্দরন এর্ং তাদদর প্রলত নমনীয় হন যাদদরদর্ 

লতলন (পুরুষ / নারী) পরামর্শ শদন। 

• র্হুগুদর্ রৃ্লির “ধ্রন”। পুনরুৎপাদন েি র্দর শদওয়া এড়াদনা। নতুন পরামর্শদাতাদদর পরামর্শ দান, পদরর 

জেগুলিদর্ সুসলর্জ্ত র্রদত। (মলি ১০:৮ – এর্টি প্ররৃ্ত লর্ষয অর্াতদর গ্রহর্ র্দরন এর্ং অর্াতদর শদন)। 

• সৃলি র্র এর্টি পািা ঐলতহযগত খ্রীিীয় সংসৃ্কলত, ঐলতহযগত মন্ডিীদর্ সদজাদর আ াত না র্দর। 

• উন্নয়নদর্ অনুসরর্ র্রা গুরুত্বপূর্শ – মূিযায়র্ এর্ং শরাগ লনদাদনর রৃ্লির জনয 

• আমরা সর্াই পলরচযশযা র্াজ শুরু র্লর চরম ঐর্ালন্তর্ ইো লনদয়, লর্ন্তু আমরা সর্ সময় মালনদয় লনদত পালর না 

যিন এটি ভলর্ষযদত র্াযশযর্রী হয়। আমরা ঐর্ালন্তর্তার মাত্রাদর্ এর্ং ঈশ্বদরর উপর ভরসাদর্ অর্র্যই ধ্দর 

রাির্। আমরা অর্র্যই এর্টি তদলহর্ গঠনদর্ কূদি লভড়াদর্া না। 

 


