
৩য় িদন

তাঁর �গৗরেবর জন� আমােদর �লেগ থাকা

ধর

তুিম িক ��ধন অনসু�ান পেকট-ম�া পেড়ছ? (যিদ না হয়, এই ��ােনর �শেষ িলে� ি�ক কেরা।) কিমেকর
মেন আেছ �ছেল� বিুলেদর �ারা য�ণা পাে�? বিুলরা তার চশমা ধেরিছল, এবং �স �দখেত পায়িন। িহকাির
সাহায� করার �চ�া কেরিছল, িক�…

যিদ �তামার পিরিচত �কউ অত�াচািরত  হয়, তাহেল তুিম িক করেব? ক�না কর �য তুিম একিদন হাঁটছ এবং
কারও িচৎকার �নেত পা�। কােছ �গেল �দখেব �কউ একজন সহপা�েক খারাপ ব�বহার করেছ। তুিম িক
করেব? যিদ তুিম তােক সাহায� করেত যাও তাহেল তুিমও তােদর কােছ অত�াচািরত হেত পােরা। তাহেল িক
তুিম এ� এিড়েয় যােব ? তুিম এটার স�ুখীন হেত যা�? তুিম িক সাহসী হেব? �দৗড়ােব?

আমরা সবাই এমন ব�ু চাই যারা আমােদর জন� দাঁড়ােব। আমরা যখন িবপেদ পিড়, আমরা সবাই এমন ব�ু
চাই �য আমােদর জন� লড়াই করেব। ভাগ��েম, আমােদর এমন একজন ব�ু আেছ। যী� সব�কােলর সব�ে��
ব�ু কারণ িতিন আমােদর জন� দাঁিড়েয়িছেলন, এবং আমােদর বাঁিচেয়িছেলন, যিদও এর অথ� হল �য এ� তােক
মলূ� িদেত হেব। এ� �কবল তাঁর জীবনকাল ব�য় কের না, এ� তাঁর জীবনেকও ব�য় কের।

বাইেবেল এক� �ছাট পদ আেছ যা স�ূণ�ভােব বণ�না কের �য িতিন আমােদর জন� কী কেরেছন

বই

িতিন �ুেশর উপরের িনেজর �দেহ আমােদর পােপর �বাঝা বইেলন, জানও আমরা পােপর দািব-দাওয়ার কােছ
মের ঈ�েরর ই�া মত চলবার জন� �বেঁচ থািক।
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�দখ

যী� �ুেশ িগেয়িছেলন তার কারণ িক িছল?

সুতরাং, িতিন আমােদর পাপ, বা খারাপ িজিনস—আধ�াি�ক পাপ—যা আমরা িনেজেদর উপর �ূপ কের
�রেখিছলাম, এবং �সই িজিনস�িল �শষ পয�� আমােদর নরেক িনেয় �যেত পাের।

িক� কাউেক মরেত হেব �কন?

কারণ পাপ �য ��তর!

পাপ কতটা খারাপ তা �বাঝার জন� �তামােক ঈ�র স�েক�  িকছু বঝুেত হেব—ঈ�র পিব�। "পিব�" িক?
এইভােব �ভেব �দখ। এক� ঝকঝেক সাদা িববােহর �পাষাক ক�না কর—খাঁ� এবং িনখুতঁ—পিব�তার মেতা৷



এখন, এমন একজেনর কথা ভাব িযিন কখনও �ান কেরনিন, ময়লা ও �ীেস �লপা, �রাগা�া�, হামা�িড় িদেয়
�ঢেক আেছ, ব�াে�েজর ��ােত দগু��যু�, িনঃ�ােস দগু�� এবং পচা দাঁত—পুেরা প�ােকজ। আধ�াি�কভােব পাপ
এমনই। খাঁ� সাদা িববােহর �পাশােক নববধূেক আিল�ন করার জন� �সই ব�ি�র কথা ভাব। ইয়াক!
�কানভােবই না!

এখন �েশর কথা ভাব। এ� িবে�র সবেচেয় িবখ�াত �তীক। �ুশ হল �যখােন ঈ�েরর পিব�তা, এবং ঈ�েরর
��ম উভয়ই িমিলত হয় এবং �ছদ কের। �ুশ িছল সবেচেয় ভয়�র িজিনস, িক� এ� সবেচেয় িব�য়কর
িজিনেসর পিরণিত হেয়িছল! �ুেশর কারেণ, �তামার পাপ এবং মতুৃ� যী�র কােছ িগেয়িছল এবং তাঁর পিব�তা
এবং জীবন �তামার কােছ িগেয়িছল৷ এটা একটা বড় বািণজ� িছল! এক� সু�র ব�বসা নয়, এক� ন�ায�
বািণজ� নয়, িক� যী� এ� কেরিছেলন কারণ, �যেকােনা মেূল�, িতিন �তামােক বাঁচােত �চেয়িছেলন!

এবং তারপর তৃতীয় িদেন, িতিন মতৃেদর মধ� �থেক পুন�ি�ত হেয়িছেলন, পােপর শি�েক �ংস কেরিছেলন
এবং বাইেবেলর পদ �যমন বেল, �তামােক সু� কেরিছেলন।

�নও

�তামার জন� লড়াই করার জন�, �ুেশ যাওয়ার জন� এবং �তামার পাপ দরূ করার জন� তােক ধন�বাদ জানােত
এই স�ােহর �িত সকােল সময় �নও। এছাড়াও, �িতবার যখনই  তুিম �কাথাও �ুশ �দখেত পাও, মেন মেন
তাঁেক বলেত ভুলেব না, "ধন�বাদ, যী�।"

যােহাক, তুিম চমৎকার!
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