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!3িৰতসকল ক-ন সময়ৰ িবষেয় জািনিছল। !তওঁ েলােক 3ােয় িলিখিছল !য ঈ=ৰৰ স>ােন
!কেনদেৰ সমস@া আৰB িবেৰাধৰ সDুখীন হ'ব পােৰ। ঈ=েৰ আমাক িনৰাশাহীন ভােৱ এিৰ
িনিছল।

"এিতয়া !কৱল িব=াসৰ /াৰা জীয়াই থািকব... এিতয়া িব=াস Nহেছ িযেবাৰ বOৰ বােব
3মাণ কৰা Nহেছ, !দখা নথকা বOৰ 3মাণ।" ইQBচ 10:38 – 11:1
ইQBসকলক !লখেক !তওঁ ৰ পাঠকসকলক এক ডাঠ িববUিত িদিছল। !তওঁ িলিখিছল !য "মাV"
"িব=াস" আৰB "িব=াস" Nহেছ িযেবাৰ বOৰ বােব 3মাণ কৰা Nহেছ আৰB !দখা !নােপাৱা
বOৰ "3মাণ" Nহেছ "পদাথ0"। 3িতজন WীXানজােন !য মুিYৰ বােব "িব=াস" 3েয়াজনীয়
("অনু[হৰ /াৰা আপুিন িব=াসৰ !যােগেৰ সংৰ]ণ কৰা হয়" ), িক^ আমাৰ ব_েত পাহিৰ
যায় !য "িব=াস" Nহেছ আিম পৃিথৱীত !কেনদেৰ বাস কৰাৰ কথা। "িব=াস"ৰ /াৰা বাস
কৰােটা অbcত বা অdাভািৱক নহয়। ই Nহেছ dাভািৱক WীXান জীৱন। আিম সদা জীৱনৰ
বােব ঈ=ৰৰ ওপৰত সeূণ0িনভ0 ৰ নকেৰঁা, তাৰ িপছত পৃিথৱীত এই জীৱনৰ বােব সeূণ0ৰgেপ
বা আনিক আংিশকভােৱ িনভ0 ৰ কেৰ। "িব=াস"ৰ /াৰা !কৱল জীয়াই থােক।

উদাহৰণ dৰgেপ, !লখেক এেবল, হেনাক, !নাহ, আ[াহ, ছাৰা, এজাক, !জকব, !জােছফ,
!মাছা, ৰাহাব, িজিডয়ান, বাৰাক, !ছমছন, !জফথা, !ডিভদ, !চমুেৱল আৰB পয়গjৰউেkখ
কিৰেছ। িব=াসৰ মাধ@েমেৰ এই !লাকসকেল "বশ ৰাজ@, সৎকাৰ, 3িতmBিত 3াn কিৰিছল,
িসংহৰ মুখ বo কিৰেল, অিpৰ িহংসা বo কিৰেল, তেৰাৱালৰ কাষৰ পৰা পলায়ন কেৰ,
দুব0লতাৰ পৰা শিYশালী কৰা Nহিছল, যc qত বীৰrমূলক কৰা Nহিছল, এলীেয়নসকলৰ
শিYউৰণৈল ঘu িৰ গ'ল। মিহলাসকেল !তওঁ েলাকৰ মৃতক পুনৰ জীৱনৈল Nল Nগিছল: আৰB
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আনসকলক অত@াচাৰ কৰা Nহিছল, 3সৱ [হণ নকৰা; যােত !তওঁ েলােক উvত পুনৰBwান
3াn কিৰব পােৰ: আৰB আনসকেল িনৰেপ] উপমগ0 আৰB কঁ পাই ৰখাৰ িবচাৰ কিৰিছল,
হয়, অিধক বাx আৰB কাৰাগাৰৰ: !তওঁ েলাকক পাথৰ কৰা Nহিছল, !তওঁ েলাকক পাথৰ !◌েৰ
3েলািভত কৰা Nহিছল, তৰকাৰীেৰ মৃতc@ Nহিছল: !তওঁ েলােক !মমৰ ছাল আৰB গৰাখীৰ
ছালত ঘu িৰ িছল; িনৰাশ !হাৱা, পীত, পীত; (যাৰ বােব পৃিথৱী !যাগ@ নািছল:) !তওঁ েলােক
মৰBভuিম আৰB পাহাৰত, আৰB পৃিথৱীৰ !ডন আৰB zহাত িবয়িপ িছল। আৰB এই
সকেলােবােৰ িব=াসৰ !যােগেৰ ভাল 3িতেবদন লাভ কৰাৰ িপছত, 3িতmBিত !পাৱা নািছল।
ঈ=েৰ আমাৰ বােব িকছc ভাল বO 3দান কিৰেছ, !য আমাৰ অিবহেন !তওঁ েলাকক িনখc ঁত
কিৰব নালােগ । !সেয়েহ আিম সা]ীসকলৰ এেন এক !মেঘেৰ ওলাই !যাৱা !দিখ, আিম
3িতেটা ওজন একেগাট কেৰঁা, আৰB িয পােপ আমাক ইমান সহেজ লগ কেৰ, আৰB আমাৰ
আগত িনধ0াৰণ কৰা জািতেটা Nধয0@েৰ !দৗিৰআেহঁ া, আমাৰ িব=াসৰ !লখক আৰB িফিনXৰ
িয|ৰ ওচৰৈল চাওঁ আহক; িয !তওঁ ৰ আগত িনধ0াৰণ কৰা আন}ৰ বােব ~ছেটা সহ@
কিৰিছল, লাৰ িবৰY কেৰ, আৰB ঈ=ৰৰ িসংহাসনৰ !সঁাফােল িনধ0াৰণ কৰা হয়।

ঈ=ৰৰ অথ0 ইয়াত বc জাত সহায় কিৰবৈল !কইটামান শৰ সংা পাওঁ । "িব=াস" Nহেছ
িপ। ই Nহেছ "mৱণশিYৰ ওপৰত আধািৰত কিৰ দৃঢ় Nসমান কৰা"। আিম িয |িনেছঁ া তাৰ
/াৰা আিম দৃঢ়ভােৱ 3েৰাচনা কেৰঁা। আিম সে}হ নকৰাৈক িনিত কাৰণ আিম জােনা !য
িয আমাক কয় !সেয় !হ সঁচা।

"পদাথ0" Nহেছ _পXিচছ। ইয়াৰ অথ0 Nহেছ "বা ৱ, িনিিত, সাৰ, পদাথ0, িভি, !গৰা"।
িহQB1:3 ত, িয| WীXক ঈ=ৰৰ চৰকটাৰ !টছ _পটািচছ বc িল !কাৱা হয়। !তওঁ ঈ=ৰৰ
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আখৰৰ "বা ৱৰ 3িতিনিধr"। !যিতয়া আপুিন ~ীXক !দিখেল, আপুিন ঈ=ৰ আৰB !তওঁ ৰ
আখৰ !দিখেছ। WীXক !দখা, |না আৰB অনুভৱ কিৰব পৰা Nগিছল। !তওঁ !তওঁ ৰ িশষ@ৰ
বােব সঁচা আিছল। !তওঁ ঈ=ৰৰ বা ৱ। !সেয়েহ ই আমাৰ জীৱনৰ বOৰ Nসেত। WীXত
আমাৰ "িব=াস" Nহেছ আমাৰ "বা ৱ", আমাৰ "পদাথ0", আমাৰ "!গৰা"।

িব=াস Nহেছ "বােব 3ীি]ত বOৰ বা ৱ" (এলিপেজােম নন)। আিম "ইােৰ আশা কেৰঁা"
এইেটা। আমাৰ জীৱনত ব_েতা আেবগ আেছ। ই ব@িY, িব=াস, চাকিৰ, আনক সহায়
কৰাৰ সুেযাগ, বO হ'ব পােৰ। আিম ইােৰ িয আশা কেৰঁা তাৰ বা ৱ িব=াস। িব=াসৰ
অথ0 Nহেছ আিম িয আশা কেৰঁা !সয়া Nহেছ "বা ৱ"।

িব=াস Nহেছ "!দখা নেপাৱা বOৰ 3মাণ।" "3মাণ" Nহেছ ইেলগেচাচ। ই Nহেছ "পৰী]াৰ /াৰা
3মাণ"। অিভযc Yৰ িবৰBেq সত@ভািষক 3মাণৰ বােব শেটা ব@ৱহাৰ কৰা Nহিছল যাৰ
ফলত !দাষী আৰB 3িতেৰাধ Nহিছল। "!দখা নাই" Nহেছ 3গমাটন অ' !েপােমনন। ইয়াৰ
অথ0 Nহেছ চকcেৰ !দখা নাযায়। িব=াস Nহেছ আমাৰ শাৰীিৰক চকcেৰ আিম !দখা নাপাওঁ তাৰ
"3মাণ"।

যিদ আিম ক-ন সময়ৰ সDুখীন Nহ আেছঁ া আৰB যেথX আশা কেৰঁা !য বOেবাৰ আমাৰ
পছ}ৰ বােব উvত হ'ব, আিম িক কিৰম? আিম ঈ=ৰক িব=াস কেৰঁা। আমাৰ িব=াস
আেছ। আিম আশা কৰা বOেবাৰৰ বা ৱ। আিম িক !দিখব নকেৰঁা তাৰ 3মাণ।
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"িব=াস" এেক সময়েত এেকই ভাল আৰB ক-ন, সহজ আৰB ক-ন। আিম মানুহ। তাৰ
অথ0 Nহেছ আিম অসeূণ0 আৰB 3েয়াজনীয়। আিম ভcল কেৰঁা। আমরা গভ0 ধাৰণ কিৰেছঁ া।
আিম বOেবাৰ গভীৰভােৱ আঘাত কেৰঁা আৰB অনুভৱ কেৰঁা। আিম িচ>া কেৰঁা। আিম
গভীৰভােৱ য কেৰঁা। আিম বOেবাৰ তৈক ভাল !হাৱােটা িবচােৰঁা। এই সকেলা !বাৰ উে/গৰ
!মাকািবলা কিৰবৈল ঈ=েৰ আমাক িক 3দান কেৰ? "িব=াস।" !তওঁ !কাৱা কথাআিম িব=াস
কেৰঁা। আিম সুিধেছঁ া, তাৰ িপছত |নক। আিম দয় !হৰBৱাব নাপাওঁ ।
আিম !কেনদেৰ "িব=াস-জীৱন" জীয়াই থািকম? আিম ঈ=ৰৰ কথা িব=াস কিৰ আেছঁ া।
আিম আগৈল !খাজ কািঢ় যাওঁ , এটা পদে]প। আিম আমাৰ য ~ীXৰ ওপৰত িদেছঁ া
িকয়েনা !তওঁ আমাৰ য কেৰ। আিম িচ>াৰ সলিন 3াথ0না কেৰঁা। আমাৰ িব=াস আেছ
কাৰণ !মা]ৰ মুহuত0 ত ঈ=েৰ আমাৰ দয় আৰB মনত াপন কৰা িব=াস Nহেছ ক-ন সময়ৰ
মােজেৰ পাৰ হ'ব লগা "পদাথ0" আৰB "3মাণ"। ই যেথXতৈক অিধক।
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