


ঈশ্বর ত�োমোদেরদে ভোলবোদেন
 ত�োমরো কি জোন তে ত�োমোদেরদি সবদেদি তবকি তি ভোলবোদসন? 
ক�কন হদলন সব্বিকতিমোন, ঈশ্বর, আমোদের সকৃটিি�্ব ো (প্রিোকি� বোি্য 1:8; 
আকেপসু্তি 1:26,27; 2:7)। এই অনন্ত ঈশ্বর ত�োমোদি ভীষণ ভোলবোদসন 
আর তসইজন্য ক�কন �োঁর এিমোত্র পতু্র, েীি ুখ্ীটিদি তপ্ররণ িদরদেন, কু্ি 
কবদ্ধ হদে ম�ুৃ্যবরণ িদর কনদ�, েোদ� ত�োমোর পোদপর ক্ষমো হদ� পোদর 
(লিু 23:34)। 

 ত�োমরো কি জোন তে ঈশ্বর তিন 
ত�োমোদেরদি এ� ভোলবোদসন? িোরণ ক�কন 
তপ্রমমে ঈশ্বর কেকন �োঁর কনদজর ভোবমকূ�্ব  
ত�কর িদরদেন। ত�োমোদের আত্োর তিোন ম�ুৃ্য 
তনই এবং �ো সমগ্র কবদশ্বর �ুলনোে ঈশ্বদরর 
িোদে আরও মলূ্যবোন (মকে 16:26)। 

 ঈশ্বর ত�োমোদেরদি ভোলবোদসন, কিন্তু ক�কন 
পোপদি ঘণৃো িদরন এবং অবি্যই �োর কবচোর 
িদরন। পোপ ঈশ্বদরর হৃেেদি েঃুখ তেে; এটি 
ত�োমোদেরদি �োঁর িোদে তেদি েদূর সকরদে 
তেে। কবচোদরর কেদন, খ্ীটি পোপীদের বদলকেদলন,“আমোর িোে তেদি েরূ 
হও, কেেোবল এবং �োর ে�ূদের জন্য তে ভেোবহ অনন্ত আগনু প্রস্তু� 
িরো হদেদে �োর মদ্্য কগদে পড়”; “...কিন্তু ্োকম্বদিরো প্রদবি িরদব 
অনন্ত জীবদন” (মকে 25:41,46)।  
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 তেদহ�ু আকে মোনব আেম ঈশ্বরদি অবমোননো িদরকেল, পোপ, 
অকভিোপ, অসসু্থ�ো এবং ম�ুৃ্য কবদশ্ব প্রদবি িদরকেল; আমরো সবোই 
পোপীদ� পকরণ� হদে তগকে, এবং জোহোন্নদম িোশ্ব� অকনি কনকদি� হদেদে। 
�বওু ঈশ্বর মোনবজোক�দি ভোলবোদসন, েোদি ক�কন সকৃটি িদরদেন, এবং 
খ্ীদটির ম�ুৃ্যর ম্্য কেদে �োদেরদি মকুতি কেদেদেন এবং সমস্ত আিীব্বোে 
পনুরদু্ধোর িদরদেন েো আেম �োর পোদপর এবং অবো্্য�োর জন্য 
হোকরদেকেল (তরোমীে 5:1-21;   
ইকিষীে 1:3- 1 4)। 

 েীি ুত�োমোদের কনকদি� স্থোদন মোরো 
কগদেকেদলন কিন্তু কচরিোদলর জন্য স্বদগ্ব 
ঈশ্বদরর সদগে বোস িরদ� পোরদব েকে 
ত�োমরো ত�োমোদের আস্থো �োঁর ওপর রোখদ� 
পোর। “িোরণ পোপ তে মজকুর তেে তসই 
মজকুর হল ম�ুৃ্য, কিন্তু ঈশ্বর অনগু্রহ িদর েো েোন িদরন তসই েোন হল 
আমোদের প্রভু েীি ুখ্ীটিদ� অনন্ত জীবন” (তরোমীে 6:23)। 

 ত�োমরো তেখদ� পোর ঈশ্বর কিভোদব ত�োমোদেরদি ভোলবোদসন। 
ক�কন িু্ মুোত্র �োঁর এিজন তিদরি�োদিই ত�োমোদের উদ্ধোদরর জন্য 
তপ্ররণ িদরনকন, ক�কন �োঁর এিমোত্র পতু্রদি এই পকৃেবীদ� পোঠিদেদেন 
ত�োমোদেরদি মতুি িরদ� িোরণ ক�কন ত�োমোদেরদি ভোলবোদসন। েীি ু
বদলদেন,“িোরণ ঈশ্বর এই জগ�দি এদ�োই ভোলবোদসন তে, ক�কন �োঁর 
এিমোত্র পতু্রদি কেদলন, তেন তসই পদুত্রর ওপর তে তিউ কবশ্বোস িদর 
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তস কবনটি নো হে বরং অনন্ত জীবন লোভ িদর” (তেোহন 3:16)। 
েোইদহোি,ঈশ্বর পকবত্র এবং সঠিি। ক�কন ত�োমোদেরদি গ্রহণ িরদবন 
তিবলমোত্র েখন ত�োমরো অনদুিোচনো িরদব এবং ত�োমোদের পোদরর জন্য 
খ্ীদটির প্রোেকচিত্ত গ্রহণ িরদব (তেোহন 3:3; তরোমীে 3:24-26)। েীি ু
বদলদেন,“পোদপর পে তেদি মন কিরোও, এবং ঈশ্বদরর সসুমোচোদর কবশ্বোস 
ির”(মোি্ব  1:15)।

 অ�এব, অনদুিোচনো ির এবং 
কবশ্বোস রোখ তে েীি ুখ্ীটি এিো 
ত�োমোদের পোদপর জন্য মোরো তগদেন এবং 
�োঁদি ত�োমোদের ব্যকতিগ� পোলনি�্ব ো ও 
পকরত্রো�োরদূপ ত�োমোদের হৃেদের মদ্্য 
গ্রহণ ির। ঈশ্বর অবি্যই েীিরু রদতি ত�োমোদের সমস্ত পোপ ্দুে তেদবন 
এবং ত�োমোদেরদি কনষ্কলষু হদ� সোহোে্য িরদবন। পকবত্র আত্ো ত�োমোদের 
জীবদনর পকরব�্বন আনদব এবং ত�োমোদেরদি এিটি ন�ুন হৃেে েোন 
িরদব েখন ত�োমরো ঈশ্বদরর বোণী িনুদ� পোদব এবং �ো মোন্য িরদব। 
ক�কন ত�োমোদেরদি পকবত্র িদর তেদবন এবং ত�োমোদেরদি �োঁর তপ্রম, 
আনদি এবং িোকন্ত, জ্োন এবং িকতি কেদে পকরপূণ্ব িরদবন এবং �োঁর 
রোজদবে বসবোস িরদ� ত�োমোদেরদি পে তেখোদবন।

 কপ্রে বনু্, সব্বিকতিমোন ঈশ্বর কেকন ত�োমোদেরদি ভোলবোদসন �োঁর 
বোণী মোন্য ির। এখনই অন�ুপ্ত হও এবং ঈশ্বদরর প্রক� কিদর েোও। 
ত�োমোদের এি�োই জীবন, ত�োমরো আচমিোই মোরো তেদ� পোর; ত�োমরো 
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জোনদ�ও পোরদব নো কিভোদব এবং িখন। কিন্তু ঈশ্বর িরণুোমে, 
ত�োমোদেরদি িোশ্বদ�র জন্য কনদজদেরদি প্রস্তু� িরোর সদুেোগ তেন। 
ঈশ্বদরর িরণুো নো তপদল, ত�োমোদেরদি আগদুনর হ্রদে কনদক্ষপ িরো 
হদব “তেখোদন ত�োমোর আত্োর ম�ুৃ্য হেনো এবং আগনু িখনও তনদভ 
নো”(মোি্ব  9:47.48)। ম�ুৃ্যর পদর তিোন ক্ষো হে নো, কিন্তু ঈশ্বদরর 
কবচোর হে (ইব্ীে 9:27)। েীি ুখ্ীটি হদলন পনুরতু্োন এবং জীবন। 
ক�কন ম�ৃদের ম্্য তেদি ত�োমোদের উত্োন িরদবন এবং ত�োমোদের 
িৃ�িম্ব অনেুোেী কবচোর িরদবন 
(তেোহন 11:25;তেোহন 5:24-29)। 
কচন্তো িরনু এবং এখনই িোজ ির। 
ম�ুৃ্যর সদে, ত�োমোদেরদি ঈশ্বর, �োঁর 
কবচোর এবং িোশ্বদ�র মদুখোমকুখ হদ� 
হদব!

স্বীিোর িদর নোও তে �ুকম এিজন 
পোপী। ত�োমোর এিজন মকুতিেো�ো, প্রভু েীি ুখ্ীদটির প্রদেোজন, কেকন 
ত�োমোদি ত�োমোর পোপ তেদি উদ্ধোর িরদ� পোরদবন ঈশ্বদরর তক্ো্ তেদি 
অব্যোহক� কেদ� এবং কবচোর আসদ�। ঈশ্বদরর িোদে প্রোে্বনো ির ত�োমোর 
পোদপর তেদি মকুতি কেদ� আপনোর হৃেদের আন্তকরি�োর সোদে �োঁর এই 
প্রোে্বনো �োঁর সোমদন িদর। 
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প্রোে্বনো 

“তহ প্রভু, আমোদি, এিজন পোপীদি, 
ক্ষমো িদর কেন, তে েীিরু ম�ুৃ্যর েোকব 
িদর। আকম আমোর পোদপর জন্য খবুই 
েঃুকখ� এবং আপনোর প্রক� কনদবকে� হদ� 
চোই। আকম স্বীিোর িকর এবং কবশ্বোস 
িকর তে েীি ুখ্ীটি আপনোর এিমোত্র পতু্র, 
কেকন েন্ত্রণো তভোগ িদরদেন এবং কু্দি 
ম�ুৃ্যবরণ িদরদেন, সমোকহ� িরো হদেদে 
এবং পনুরোে আমোদি উদ্ধোর িরদ� উদে 
এদসদেন। েীিরু রতি কেদে আমোদি িকুচ িরনু এবং আমোদি আপনোর 
সন্তোন বোনোন। আকম আমোর ব্যকতিগ� জীবদনর পকরত্রো�ো এবং পোলনি�্ব ো 
কহদসদব আমোর হৃেদের মদ্্য আসদ� েীিদুি আমন্ত্রণ জোনোকছি। আমোদি 
এখন তেদি আপনোর জন্যই তবদঁচ েোিদ� সোহোে্য িরনু। ্ন্যবোে কপ�ো, 
েীিরু নোদম আমোর আত্ো সংরক্ষণ িরোর জন্য!’ আদমন।”

জীবন্ত ঈশ্বদরর সন্তোন হওেোর কি সকুব্ো!সব্বেো আপনোদি রক্ষো িরোর জন্য 
ঈশ্বরদি ্ন্যবোে জোনোন।
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