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ব�ু সবসময় (সব�দা এবং সবসময়)

ধর

তুিম িক কখনও ভয় �পেয়ছ �য �তামার িবছনার িনেচ এক� দানব রেয়েছ, অথবা তুিম এক� আলমািরর
িভতের, এবং তুিম িনি�ত জান �য যখনই বািত িনেভ যােব তখনই �স� �বিরেয় আসেব?
হয়তবা সবাই �পেয়েছ! এটা তুিম িচ�া করেত পােরা এই িচ�া �তামার িভতের �কাথা �থেক আসল? এই কারেন,
আমরা এ�েলা �কন ভয় পাই, যা �ধুই এক� অবা�ব িবষয়?
মানষু সকল অজীব িবষয়েক ভয় পায়। আমরা ব�পাত বা সােপর কথা বলিছ না, অথবা �জাকার, িক� এমন
িবষয় যা সিতক�কারভােব ভেয়র না। তুিম িক জান এমন �লাক আেছ যারা সবিজ ভয় পায় (লাচানওফিবয়া)।
এমন �লাক আেছ যারা বতুাম ভয় পায় (��নওফিবয়া)। এমন মানষু আেছ যারা �ব�িন রং ভয় পায়
(পরিপরওফিবয়া)। এমন �লাক আেছ যারা ঘিড় ভয় পায় (�েনােমনে�ােফািবয়া)। অথবা এটা �কমন �য
তােক �কান হাস �দখেছ বেল ভয় পাে� (এনা�নডিইফিবয়া)?

এক� খুব ���পূন� িবষয়, যা খুবই ���পূন�, যা হল আমােদর কখনই ভয় পাবার দরকার �নই। বাইেবল তা
বেল।

বই
�কননা আিম িন�য় জািন, িক মতুৃ�, িক জীবন, িক দতূগণ, িক আিধপত� সকল, িক উপি�ত িবষয় সকল, িক
ভাবী িবষয় সকল, িক পরা�ম সকল, িক ঊ�� �ান, িক গভীর �ান, িক অন� �কান সৃ� ব�, িকছুই আমােদর
�ভু �ী� যী�েত অবি�ত ঈ�েরর ��ম হইেত আমািদগেক পৃথক কিরেত পািরেব না।
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�দখ

এই বাক� পেড় িক মেন হয়, �তামার কখনও ভয় পাবার দরকার রেয়েছ? হ�া �ক – আমােদর কখনই ঈ�েরর
ভালবাসা হারাবার িচ�া করার দরকার �নই। �স সবসময় আমােদর জন� আেছন! বা�! এর মােন আমােদর
ঈ�েরর সােথ স�ক� কখনও ভা�েত পাের না - �কান িকছু িদেয়ই না! িতিন আমােদর ব�ু, এবং আমােদর
ঈ�র, সবসময়।

িক� এক িমিনট দাড়াও, �কান খারাপ িবষয় হেত পাের। আমােদর স�ক� কখনও ভা�েত পাের না িক�
আমােদর সহভািগতা পাের। অন�ভােব বলেল, যিদ আমরা পাপ কির - ঈ�েরর িব�ে� িকছু কির - তাহেল
�তামার সমস�া আেছ। �স �সখােনই থাকেব, িক� িবষয় সকল িবশ�ৃল হেয় যােব। �তামার এবং ঈ�েরর



িভতের এক� �দয়াল চেল আসেব। এই �দয়াল �তামােক দদূ�শা�� মেন হেব। তুিম তার সােথ �খালাখুিল কথা
বলেত পারেব না। তুিম ল�া পােব। এবং তখন �তামার িবষয় �েলা আবার স�ক করেত হেব।
তাহেল �তামােক িক করেত হেব? যখন তুিম �তামার সহভািগতা �ভে� �ফল ঈ�েরর সােথ, তখন �তামার ভুল
তার কােছ ি�কার কের তার কােছ �মা চাইেত হেব। �তামার �কান ব�ুর মতন, যখন তুিম তােদর িব�ে�
িকছু কর, তখন �তামার তােদর কােছ দ:ুিখত হেত হেব এবং �মা চাইেত হেব।

তাহেল �থেম তুিম �তামার পাপ �থেক দেুর �থেক ঈ�েরর কােছ থাকার �চ�া কর। িক� তারপরও, যিদ পাপ
যিদ �েবশ কেরই �ফেল তাহেল তা সােথ সােথ �বর কর �ফল। �তামার ঈ�েরর সি�কেট সহভািগতায় আসেত
হেব �যখােন িতিন �তামার জীবেন সু�র কাজ করেত পােরন।

�নও
িকছু সময় �নও এবং �থ�না কর �য তুিম তার কােছ থাকেত চাও। তারপর, তার কােছ সাহায� চাও �যন তুিম
পাপ �থেক দেুর থাকেত পার। সবেশেষ, তােক ধন�বাদ �দও কারন িতিন �তামােক কখনও �ছেড় যােব না এবং
�তামােক সবসময় ভালবাসেবন। �তামার কখনও ভয় �পেত হেব না।

এবং অবশ�ই ��ধন অনসু�ান পিরক�নার �ীিতয় অংশ সাইন আপ করেব।

যােহাক, তুিম চমৎকার!

ডঃ অ�াি�


