
 

 

এক আধ্যাত্মিক কথথাপকথন 

প্রেস প্রনাট ৩- প্রেব্রুয়াত্মি ২৫, ২০২৩ ত্মিস্টাব্দ 

 

এশিয়া মহাদেিীয় শিদোডাশিটি িদেিদের শিতীয় শেদের অেষু্ঠাে পর্ব শুরু হয় 
শিদোদডর শিম প্রািবো,'এযাডিুমিু িযাাংদত  শিশরচুয়াি' এই িমদর্ত প্রািবোর মধ্য 
শেদয়। এই শিদোডাি যাত্রায় যাদত যযাগোেকারী িকি অশতশি ও শর্শিষ্ট র্যশিদের 
উপর পশর্ত্র আত্মার আদিাকিশি যেদম আদি ও িকিদক িঠিক পদি অেপু্রাশিত 
কদর,পশরচাশিত কদর। যার মাধ্যদম এই শিদোডাি যাত্রায় তারা এশিয়া মহাদেদির 
কণ্ঠস্বর হদত পাদর। শিদোদডর এই প্রািবোর একটা িমৃদ্ধ ঐশতহাশিক যপ্রক্ষাপট 
আদে। প্রিম িব্দটি হি িযাটিে যার অিব হি,"পশর্ত্র আত্মা তুশম আমাদের 
পশরচািো কর"। র্হু িতাব্দী ধ্দর এই প্রািবোটি শর্শিন্ন কাউশিদির, শিদোদডর 
এর্াং খ্রীষ্টমণ্ডিীর োোে িমাদর্দি গাওয়া হয়। 

 

শিস্টার োিাশি শর্দকাওয়াটব  এক্স.এম.শি.দে., শিদোড যেোদরি যিদেটাশরদয়ট 
অধ্ীেস্থ িশচর্, আেদকর অেষু্ঠাে মািার িকদির েেয ওশরদয়েদটিে যেে। যযখাদে 
শতশে শেদেবি কদরে যয শিদোডাশিটি হি শিদোদড তরুি প্রেদের যযাগোদের 
েেয। শতশে আরও শর্স্তাশরতিাদর্ র্দিে, যশে আমরা এই কিা শর্শ্বাি কশর, যয 
ঈশ্বদরর ইচ্ছা অেযুায়ী শিদোডাশিটি একমাত্র পি যা র্তব মাে খ্রীষ্টমণ্ডিীদক িঠিক 
িাদর্ গদে তুিদত িক্ষম। যযখাদে পশর্ত্র আত্মার অেুদপ্ররিা আমরা পশরর্তব েিীি 
মদোিার্ শেদয় এদক অপদরর কিা ধধ্যব িহকাদর শুেদত প্রস্তুত িাশক। যযখাদে 
যগাোয় যপাপ ফ্রাশিি র্দিশেদিে, প্রকৃত খ্রীষ্টমণ্ডিী হদয় ওঠার েেয ঈশ্বদরর এই 
আহ্বাে, অেুগ্রহদক যশে আমরা র্ঝুদত পাশর তদর্ই শিদোডাি প্রশেয়ার িািবকতা 
হদর্। 

 

গত েইু শেে ধ্দর, প্রশতশেশধ্দের 'আধ্যাশত্মক কদিাপকিে' োদম একটি শত্রস্তরীয় 
পদ্ধশতর মধ্য শেদয় এই শিদোডাি প্রশেয়ার যাত্রা শুরু করার েেয িকিদক 
আমন্ত্রি োোদো হয়। প্রিম ধ্াপ, "এই িময় শুধ্ুমাত্র আপোর" হি এমে একটি 
িময় যখে গ্রুদপর প্রশতটি অাংিগ্রহিকারী তাদের শিদোডাি প্রশেয়ার অশিজ্ঞতা 
িম্পদকব  েইু শমশেদটর েেয তাদের শেদেদের র্ির্য রাদখে; যকাদো রকম আদিাচো 
র্া হস্তদক্ষপ োোই, যিই িময় অেযরা েইু শমশেদটর  েেয েীরর্তা পািে কদরে।  
শিতীয় ধ্াপ, "অেযদের েেয োয়গা ধতশর করা" হি এমে একটি িময় যখে 
েদির প্রশতটি িেিয অদেযর যয কিাটি যিদক শতশে ির্দচদয় যর্শি অেুপ্রাশিত 



 

 

হদয়দেে যিই শর্ষদয়র ওপর েইু শমশেদটর েেয র্ির্য রাদখে; তদর্ এই িময়ও 
ঠিক একই িাদর্ অেয িেিযরা যকােরকম আদিাচো র্া হস্তদক্ষপ োোই েইু 
শমশেদটর েীরর্তা পািে কদরে। তৃতীয়টি ধ্াপটি, "একদত্র গদে যতািা" হি 
কদিাপকিদের ফি িোি করা, অশিন্নতা, িাধ্ারি প্রশ্ন, মতশর্দরাধ্ এর্াং 
িশর্ষৎর্ািীপূিব কণ্ঠস্বর িোি করার েেয িময় যেওয়া হয়। এই মুহূতব টি শেি 
অেুগ্রদহর িময় যযখাদে, তারা যমৌশিক শর্ষয়গুশি শেদয় আদিাকপাত করদত পারদর্ে 
যয:  পশর্ত্র আত্মা  আমাদের শক যেতৃত্ব শেদচ্ছে? 

 

েিগুশি শেম্নশিশখত প্রশ্নগুশির প্রশতফিে এর্াং প্রািবো কদরশেিে: খিো কাগদে 
"িূেযস্থাে" শর্িাদগ পযবাপ্তিাদর্ আদিাচো করা হয়শে এমে যকােও উদিগ র্া 
িমিযা আদে শক? এমে যকাে এশিয়াে র্াস্তর্তা, অশিজ্ঞতা র্া উদিগ আদে যা 
"িূেযস্থাে"-এ অন্তিুব ি র্া উন্নত করা যযদত পাদর? 

 

িকাদির শিতীয় অশধ্দর্িদে েিগুশি এশিয়া মহাদেদির েেয ির্দচদয় েরুশর পাাঁচটি 
অগ্রাশধ্কাদরর প্রশতফিে এর্াং আদিাচো কদরশেদিা এর্াং যা অশর্িদে অদটার্র 
শিদোডাি এদিেশিদত আো েরকার।  

 

যিশেদের মডাদরটর এর্াং যফশিশিদটটর শেদিে, িারদতর শেশির আচব শর্িপ অশেি 
যযাদিফ িমাি যকৌদটা, শমি. শেশস্টো যখাং, কশমিে অে যমদিদডািশে ফর ো 
শিদোড, এর্াং শমি. যমাদমাদকা শেশিমুরা, িেিয এফ.এ.শর্.শি. শিদোডাি টাস্ক 
যফারি। যফশিশিদটটররা প্রশতশেশধ্দের স্মরি কশরদয় যেে, এশিয়ার কণ্ঠস্বর শহিাদর্ 
কিা র্িার োশয়ত্ব তাদের র্যশিগত ক্ষমতা েয়।  

 

েইু শেে িকাদির অশধ্দর্িেই আিীর্বােপিূব িযাোদমদের িমদয়র আদগ যিষ 
হদয়শেি; কারি প্রািবোই এই শিদোডাি যাত্রার চাশিকা িশি।  

 

শেদের তৃতীয় অশধ্দর্িদে েিগুশিদক আমন্ত্রি োোদো হয় কাযবার্িী পদত্রর খিো 
রূপান্তরটি শর্িেিাদর্ পরীক্ষা করদত। 

 

শেেটি িমাপে হয় পশর্ত্র শখ্রস্ট যাদগর মধ্য শেদয় যার শিম শেি এশিয়ার েেয 
একটি শখ্রস্ট যাগ। এই শখ্রস্ট যাগ উৎিগব কদরে কাশডব োি যযাদিফ যকৌদটা, 
পাশকস্তাদের করাশচর অর্িরপ্রাপ্ত আচব শর্িপ, এর্াং শিদোড কাউশিি িেিযগি।  



 

 

 

এোউদির পদি শিদষযর মদতা যাত্রা চিদে এর্াং, প্রশতশেশধ্গি ধ্মবগ্রদের এই র্াকয 
প্রশতধ্বশেত করুে যখে শতশে পদি আমাদের িাদি কিা র্িশেদিে, এর্াং যখে 
শতশে আমাদের েেয িাস্ত্র উেিু করশেদিে, তখে আমাদের মদের যিতর শক 
একটা আগুে জ্বিশেদিা ো? ( িুক ২৪:৩২) 
 


