
২য় িদন
ঈ�েরর শি�

ধর

িবে�র সবেচেয় শি�শালী িজিনস িক?
�ক আেছ, তুিম এই িবে�র �িত� শি�র কথা িচ�া করেত পােরা— �িত� শি�, �িত� ইি�ন, �িত�
আে�য়িগির। আমােদর মাথার উপেরর �ল� আ�েনর �গালা �যটােক আমরা সূয� বিল। শি�র �িত� উৎসেক
একি�ত কর যা তুিম স�বত ক�না করেত পােরা এবং অনমুান কেরা, এ� িকছুই নয়। সম� শি� তুিম ক�না
করেত পােরা, একি�ত করেত পােরা, িক� এমনিক ঈ�েরর শি�র সাগেরর কােছ তা এক �ফাঁটাও নয়!

তুিম িক িবগ ব�াং-এর কথা �েনছ—যখন মহািব� স�বত এক গ�ািলয়ন বছর আেগ িবে�ািরত হেয়িছল এবং
এ� এখনও এক� বেুলেটর গিতেত উেড় চেলেছ? ভােলা, এটা িছল �ধু ঈ�েরর, এক� শ� - ওহ!

বাইেবল আমােদর মেন কিরেয় �দয় �য এই ঈ�র �ক।

বই

“আিমই সব�শি�মান ঈ�র। তুিম আমার সংেগ �যাগােযাগ-স�� রাখ এবং আমার ই�ামত চল।
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�দখ

ঈ�র কীভােব িনেজেক বণ�না কেরন? 
এটা �ক - সব�শি�মান! ঈ�র সব�শি�মান, বা অসংখ� উপােয় অসীম। অবশ�ই, আমরা সম� ভােব তােক
�দখেত পাির না, তেব িতন� ভােব �দখ:

সব�ব�াপী (সব �ােন-বত� মান) 
িতিন সব�� িবরাজমান।

তার মােন এই নয় �য সবিকছুই ঈ�র বা ঈ�েরর টুকরা। ঈ�র তাঁর সৃি� �থেক পৃথক। সব�ব�াপী মােন তুিম
�যখােনই যাও না �কন, িতিন সব�দা �সখােনই থাকেবন। আসেল, িতিন �ক এই মহূুেত� , এই সময়় �তামার সােথই
আেছন।

সব�� (সব�ানী)
িতিন সব�দা সবিকছু পুেরাপুির জােনন (এবং তােক কখনও �ুেল �যেত হয়িন! ঈষ�াকাতর? তুিম িক জােনা �য
�েত�েক �িতিদন ১০০� পয�� চুল হারায় এবং/অথবা লাভ কের। িক� ঈ�র জােন আজ �তামার মাথায় কয়টা
চুল আেছ। তুিম জােনা? সব��ানী মােন ঈ�র �তামােক �তামার �চেয়ও ভােলা জােনন! �স সব জােন।

সব�শি�মান (সব�শি�মান)
সব�শি�ই মােন সব শি�। ঈ�র হে�ন সব িকছুর দদু� া� এবং মিহমাি�ত িশি�, ��া এবং মা�ার! �কান িকছুই
তার জন� ক�ন নয় কারণ িতিন সব িকছুর উপের। এই সব িক একটু ভীিতকর �শানাে�? ঈ�র সব�� আেছন,



ঈ�র সবিকছু জােনন, ঈ�েরর সম� �মতা আেছ। িক� �সৗভাগ�বশত এ� �তামােক সাহায� করেব যিদ তুিম
আরও এক� িবেশষণ �যাগ কেরা তেব: ঈ�র  িব�য়কর—িতিন স�ূণ� ভাল এবং �তামােক ভালবােসন!

�নও

এখন এক িমিনট সময় �নও এবং এই দ�ু �ে�র উ�র �দও।
যখন �তামার সাহােয�র �েয়াজন হয়,  �তামােক �থেম �কাথায় �যেত হেব? �কন?
তুিম িক ধরেনর জীবন যাপন করেত পার, �যেহতু তুিম ঈ�েরর অিধকারী?

যােহাক, তুিম চমৎকার!

 ডঃ অ�াি�


