
৪থ� িদন
এক� যাদরু বই?

ধর
মেনকির �য এক� শি�শািল বই আেছ, যা বা�বতােক পিরবত� ন করেত পাের। এ�েক অেনক আেগ ভুেল
যাওয়া হয়েছ। এটার �েন�র পাতা�েলার উ�লতা হািরেয় িগেয়েছ, এবং এর সু�র �খাদাইকরা উপেরর পাতা�
ধুলায় ভের িগেয়েছ। িক� এ� আেছ, �ানব� এবং অেপ�া করেছ �কউ এেস এ�েক আিব�ার করার জন�।
�য এই বই� পড়েব, �স পৃিথবীর মলূ�বান ��িবষয়�েলা আিব�ার করেব, এবং মহািব� এর রহস� সকল
জানেত পারেব। এই বই�েক �তামার হােত পাওয়ার জন� তুিম িক করেব? এটার সােথ জিরত হওয়াটা
িবপদজনক হেত পাের। যখন তুিম এর পাতা�েলা খুলেব, এটা সবিকছুেক পিরবত� ন কের িদেত পাের।

িক� দাঁড়াও, এমন এক� বই আেছ, এটা এক� অিব�াস� অিভযােনর দরজা খুেল িদেত পাের যার এ�েক
পাবার এবং পড়ার সাহস আেছ। বই� হল সকল বইেয়র উপের বই, একক এবং একমা�, এবং যার নাম বই
এবং বড় অ�েরর “ব” (বাইেবল মােন বই)।

বাইেবল �কন ব�িত�ম? কারন এিক ঈ�েরর বই, এবং ঈ�েরর বাক�। শি� এবং ��ার িবষয় কথা বেল।
ঈ�েরর বােক�র �থেক আর �কান মহৎ িবষয় �নই যা �তামার মাথায় যােব এবং �তামার �দয়েক পিরপূন�
করেব।
বই

এর পের পিব� আ�া যী�েক ম�-এলাকায় িনেয় �গেলন �যন শয়তান যী�েক �লাভ �দিখেয় পােপ �ফলবার
�চ�া করেত পাের।�সখােন চি�শ িদন ও চি�শ রাত উপবাস করবার পর যী�র িখেদ �পল।তখন শয়তান এেস
তাঁেক বলল, “তুিম যিদ ঈ�েরর পু� হও তেব এই পাথর�েলােক �� হেয় �যেত বল।”

যী� উ�ের বলেলন, “পিব� শাে� �লখা আেছ,

মানষু �কবল ��েতই বাঁেচ না,
িক� ঈ�েরর মেুখর �েত�ক� কথােতই বাঁেচ।”

মিথ ৪:১-৪

�দখ

তাহেল ঈ�েরর বাক� কতটা ���পূন� যী�র অনসুাের?



তাহেল, গে�র িদেক �দখ। যী� ৪০ িদর ও রাত �কান খাবার ছাড়া িছেলন - িতিন �ুধাথ� িছেলন, এমনিক
মতুৃ�র স�ুেখ িছেলন না খাবার জন� - এবং িতিন ঈ�েরর বাক�েক খাবােরর সােথ তুলনা করেলন - ঈ�েরর
বাক� একজন �ুধাথ� ব�ি�র কােছ খাবােরর মতন!
যী� ঈ�েরর বােক�র ��� বঝুেত �পেরিছেলন যা আমরা সহেজই বাদ িদেয় যাই।

�তামার িক মেন আেছ িকভােব এই পৃিথবী সৃি� হেয়েছ? তার এক বােক�র মাধ�েম মহািব� সৃি� হেয় �গল। এ�
হল শি�! ঈ�েরর বাক� সকল িকছুর �থেক শি�শালী - আসেল, আমরা যা �দিখ তা সকলই তার বােক�র
মাধ�েম হেয়েছ! িচ�া কর িক হেত পাের যিদ এই বাক� �তামার িচ�ায় এবং জীবেন �েবশ কের। বা�!

�নও

এখন �িতিদন িকছু সময়, তার বাক� �তামার জীবেন �নবার জন� পিরক�না কর। হয়েতা �িতিদন সকােল,
�কান িকছু করার আেগ, তার বাক� পড় (হয়ত �যাহন িলিখত সুসমাচার িদেয় �� করেত পার), ইহােক
ভালবাস, িব�াস কর, এবং মহৎ িকছু �� হবার জন� আশা কর।

যােহাক, তুিম চমৎকার!

ডঃ অ�াি�


