
ভালবাসা

সব চেয়ে বড়



ঈশ্বযেে চরেমম়ে রেস্াব 

কােন ঈশ্বে এই জগতযক এযতাই ভালবাযসন,  

চে, তততন তাে একমাত্র জন্মগ্রহণ পুত্রযক তিযলন  

চেন চে চকউ  

চসই পুযত্রে উপে তবশ্বাস কযে  

চস তবনষ্ট হ়ে না  

বেং অনন্ত জীবন লাভ কযে  
চোহন ৩,১৬

এই বাইযবযলে চমৌতলক আ়োযত, ঈশ্বযেে পুযো 
ধম্মবাণী মানুযেে জন্য একটা উজ্জ্বল হীোে চমাতন 
তববেতনত হয়েযে ৷



আপনাে জন্য 

 সবযেয়ে বড় করুণা 

 সবযেয়ে চবতি িাম

 সবযেয়ে চবতি সংখ্যা

 সবযেয়ে হালকা অবস্া

 সবযেয়ে বড় উদ্াে

 সবযেয়ে বড় আন্ততেক আিীব্মাি

এই বাইযবযলে ধম্মবাণী, রেযত্যক ব্যততিে জন্য 
একটি সতত্যকাযেে আনন্দিা়েক বাত্ম া, োযিে সাহস 
আযে, তাো তনযজই তনযজযক ঈশ্বযেে আযলাযক 
উঠাযত পাযেন ৷



ঈশ্বে মানুেযক এত ভালবাসযলন 

ঈশ্বযেে মন তাে বান্দাযিে জন্য কযতা খাোপ থাযক, 
তা আমো এখাযন তকেু অনুভব  কেযত পাতে ৷ এই 
অকল্পনী়ে ভালবাসা়ে, আমো শুধু আশ্চে্ম হযত 
পাতে ৷ আমো ঈশ্বেযক অসম্ান, অবযহলা এবং 
অপমাতনত কযেতেলাম ৷ তকন্তু তততন রেথম পিযষেপ 
তিযলন, জাযত আমো, োো হাতেয়ে তগয়েতেলাম, 
তাো  উদ্াে হযত পােলাম ৷

তততন তাঁে একমাত্র জন্মগ্রহণ পুত্রযক তিযলন

এটাই হল ঈশ্বযেে ভালবাসাে উচ্চ মূল্য: েীশু খ্ীষ্ট: 
তাে অতনব্মােনী়ে উপহাে ৷ এই ধাতম্মক ঈশ্বে, তাে 
ভালবাসা এমন ভাযব রেমাণ তিযলন চে, চস তাে 
তনযজে ভাযলাবাসাে পুত্রযক কু্যিে ওপে উঠাযলন ৷  
চরেমম়ে ঈশ্বে, অগ্রগামী হয়ে আমাযিে সাহাযে্যে 
জন্য আসযলন ৷ ঈশ্বযেে পুত্র হইযলা মানুে ৷ তক 
েহমত ! 



চে চকউ পুযত্রে উপযে তবশ্বাস কযে 

সবাইযক জানাযনা োযছে ৷ এই িযদেে জা়েগা়ে "চে 
চকউ" আপতন আপনাে তনযজে নাম ব্যবহাে কেযত 
পাযেন ! তনযজযক হাতেয়ে োও়োে জন্য মানুে তক তকেু 
কেযত পাযে ? তকেুই না ! তকন্তু চস তাে নীযজে েষোে 
জন্য অবি্যই তকেু কেযত পাযে ৷

চসজন্য কাওযক চকান ভাল কাজ কেযত হযব না, 
তকন্তু তবশ্বাস কেযত হযব ৷ ঈশ্বযেে পুত্র েীশু খ্ীষ্টযক 
তবশ্বাস করুন ৷ চস আমাযিে পাযপে জন্য ঈশ্বযেে 
আিালত তাে তনযজে উপে গ্রহণ কযেযেন ৷ আপতন 
েতি এইটা তবশ্বাস কযেন, তাহযল আপতন আনযন্দে 
সযগে েীতকাে কযে বলযত পােযবন:
তুতম কু্যি আমাে জন্য মৃতু্যবেণ কযেে, চসখাযন তুতম 
আমাে জন্য জা়েগা তনয়েে ! চতামাে েতি আমাযক 
সমূ্ণ্মরূযপ অতধকাে কযেযে, আতম এখন আনযন্দ 
বলযত পাতে, রেভু, আতম চতামাে !



চস তবনষ্ট হ়ে না

এখাযন ঈশ্বে তাযিে ভ়োনক অযবানততে কথা 
জাতনয়েযেন, োো তাে রেস্াব গ্রহণ কযেন না, 
তাো তেেতযে হাতেয়ে েযবন, অন্ধকাযে, েন্ত্রণা়ে 
ও ঈশ্বযেে কাে চথযক অযনক দুযে থাকযবন ৷

চেখাযন কখনও পুকামাকে মযে না, এবং 
আগুনও চনযভ না ৷
    মাক্ম  ৯,৪৪

ভুল বুঝযবন না: ঈশ্বযেে বাত্ম া একটি সত্য বাত্ম া, 
চকান হুমতকে বাত্ম া ন়ে, কােণ ঈশ্বে পাপীে মৃতু্য 
ো়ে না, তকন্তু চস ো়ে, মানুে তাে মন পতেবত্ম ন 
করুক এবং জীতবত থাকুক ৷

তকন্তু আমো েুপ থাকযল আমাযিে চিাে হযব, 
চকননা ঈশ্বে তনযজই আন্ততেকভাযব রেকাি 
কযেযেন: মানুে  হাতেয়ে চেযত পাযে !



তকন্তু অনন্ত জীবন পা়ে

এে মাযন ন়ে, <<েততিন চবযে থাতক, তযতাতিন শুধু জীবন 
উপযভাগ কতে>> এইটা করুণ অসম্ভব ভাবনা ৷ ঈশ্বে তনযজই 
এই সাষে্য চি়ে:

কােন পাপ চে মজুতে চি়ে, চসই মজুতে হল মৃতু্য, তকন্তু ঈশ্বে 
অনুগ্রহ কযে ো িান কযেন, চসই িান হল আমাযিে রেভু েীশু 
খ্ীষ্টযত অনন্ত জীবন ৷ 

                        চোমী়ে ৬,২৩

ঈশ্বযেে পুত্রযক চে চপয়েযে, চসই সত্য জীবন চপয়েযে,  
ঈশ্বযেে পুত্রযক চে পা়ে তন, চস জীবন পা়ে তন ৷ 

    ১ চোহন ৫,১২

এইটা তক শুধু অনুমান ! না, এইটা ঈশ্বযেে বাক্য ৷ চকউ েতি তাে 
উদ্ােকত্ম া তহসাযব েীশু খ্ীষ্টযক তবশ্বাস কযে, চস অনন্ত জীবন 
পা়ে ৷ এই পতেষ্াে এবং েুততিপুযণ্মে কথা ৷ 
কখন এই তেেন্তন জীবন শুরু হ়ে ? 
আপনাযিে ধম্মান্ততেযকে মুহুযত্ম  !
এইটা এখাযন এবং এখন ঘটযত পাযে !
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এেই মযধ্য ভালবাসা হ়ে :
আমো চে ঈশ্বেযক ভালযবযসতেলাম, তা ন়ে, তকন্তু 

তততন আমাযিে ভালযবযস 
তাে পুত্রযক পাঠিয়ে তিয়েতেযলন, চে পুত্র তাে 

তনযজে জীবন উৎসযগ্মে িাো 
আমাযিে পাপ দুে কযেযেন এবং ঈশ্বেযক সন্তুষ্ট 

কযেযেন ৷
                                                                                                 

১ চোহন ৪,১০
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