
১ম িদন
ঈ�র �তামােক বাছাই কেরেছন, িবেশষভােব!

ধর

�থম হেয় �িফ �জতা িক আনে�র হেব না? �সই চকচেক �সানািল �িফ জেয়র ক�না কর, এবং এক� বড়
হািস িদেয়, উ�ািসত জনতার কােছ এ�েক উঁচু কের ধের রাখ !

�থেম বাছাই করা, িবেশষ িহেসেব গণ� হেত দা�ণ লােগ—িক� বা�বতা সবসময় এত মধুর হয় না। �সই
সময়টা কী হেব যখন তুিম িনব�ািচত হওিন, বা �িতেযািগতায় �হের িগেয়িছেল, �সই সময়টা যখন �তামােক
ভুেল িগেয়িছল, বা উেপ�া কেরিছল? িকভােব তুিম অনভুব কেরছ? আিম জািন - তুিম মেন রাখেব না!

হয়েতা এমন সময় হেয়েছ যখন তুিম অন�েদর �ারা িপছেন �ফেল যাওয়া বা ভুেল যাওয়া অনভুব কেরছ। িক�
�তামার খারাপ লাগার দরকার �নই, কারণ িকছু না, �কউ �তামােক �বেছ িনেয়েছ—িবেশষ—এবং এমন
একজন িযিন সবেচেয় ���পূণ�—এটা �ক, ঈ�র িনেজই!

তাহেল বাইেবেল �কাথায় ঈ�েরর �ারা িনব�ািচত হওয়ার িবষেয় কথা বলা আেছ? এক নজর �দেখ নাও।

বই

আমরা যােত ঈ�েরর �চােখ পিব� ও িনখুতঁ হেত পাির �সইজন� ঈ�র জগৎ সৃি� করবার আেগই �ীে�র মধ�
িদেয় আমােদর �বেছ িনেয়েছন।
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�দখ

এখােন িক বেল, ঈ�র সম� জগৎ সৃি�র আেগ কী কেরিছেলন?

�ক, আমােদর �বেছ িনেয়েছন! িতিন আসেল আমােদর �বেছ িনেয়েছন, আমােদর অি�ে�র আেগ, বা িকছুর
অি�ে�র আেগ! এটা �ক, এমনিক সবিকছু সৃি�র আেগই, ঈ�র ইিতমেধ�ই �তামােক পিরক�না কেরেছন,
�তামােক িশ� কেরেছন এবং �তামােক তাঁর হােত �বেছ িনেয়েছন। তুিম তাঁর কােছ কতটা ���পূণ� তা
�বাঝােত চান এবং িতিন �তামােক কতটা িবেশষ িবেবচনা কেরন! বা�!

িক�, ঈ�র �ক? �ক আেছ, িতিন �য �কান সময় বা �য �কান জায়গায় সবেচেয় শি�শালী, এবং ���পূণ�,
এবং অিব�াস�! �কউ ঈ�েরর সােথ �িত�ি�তা কের না - এবং িতিন �তামােক তাঁর হেত �বেছ িনেয়েছন। হা!
ঈ�েরর �ারা মেনানীত হওয়া ক�না করা সব�ে�� িজিনেসর মত! এ� পুেরা িবে�র �চেয়ও মলূ�বান �িফ !
দইুবার বা�!
�নও



তাই, যখন �তামার এ� আেছ। তুিম হয়ত বঝুেত পােরািন �য তুিম ঈ�েরর কােছ কতটা ���পূণ�, িক� তুিম
তাঁর কােছ পুেরা িব�! এবং এখােন আজ �তামার জন� ���পূণ� ��।

ঈ�র যিদ �তামােক �সইরকম ধন �দন, তাহেল �তামার জন� এর অথ� কী? �তামার িকভােব কাজ করা উিচত?

সুতরাং, �কন তুিম সময় িন� না এবং তাঁেক ধন�বাদ জানা� না �য িতিন এত ভাল। তােক ধন�বাদ �য িতিন
�তামােক �বেছ িনেয়েছন। এবং তােক বল তুিম এ�র কারেণ কী করেত চাও।

যােহাক, তুিম চমৎকার!
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