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�থম অধ�ায়
আিম মরেবা না

    ঈ�েরর স�ান �যভােবই �হাক মারা যাওয়ার কথা নয়। হঁ�া, আপিন যখন
ঈ�েরর সােথ এক� কায�করী চ� ি� অনুসাের চেলন তখন িকছ�ই আপনার
জীবনেক অকােল �কেড় �নওয়ার অনুমিত �দয় না। িকছ�ই না! �সটা �রাগ �হাক,
�পশািচক শি� �হাক, ম� িকছ�  �হাক, ক� �হাক বা যাই �হাক। িকছ�ই না এবং
আিম বলেত চাি� �য আপনার উে�শ� পরূণ করার আেগ আপনার জীবনেক
�শষ করার জন� এেকবাের িকছ�ই অনেুমািদত নয়। �েত�েকরই এক�
অ�াসাইনেম� থােক যা তােদর পিৃথবীেত িনেয় আেস। ঈ�র �ধ ুআপনার মত
এক� িব�য়কর �াণী �তির করেত তার সময় এবং স�দ ন� করেত পােরন
না। এছাড়াও এই সম� িজিনস �দখনু - সময়, সং�ান, আেবগ, �াথ�না, ভালবাসা
এবং কখনও কখনও পিরক�না এবং �ত�াশা�িল এই পিৃথবীেত এক� িশ�েক
আনার �ি�য়ার মেধ� থােক। আপনার িপতামাতার একি�ত হওয়া, স�ক� ,
আপনার অেলৗিকক গভ� ধারণ এবং গেভ�  গঠন, ��িত, আপনার জ� এবং বিৃ�
ইত�ািদ িজিনসও থােক।

এই পয�ােয় অেনেকই �বঁেচ �নই, িক� আপিন আেছন! এ� �� �য আপনার
জীবেনর জন� এক� িনিদ� � ঐ�িরক পিরক�না রেয়েছ। এ� সত�। আিম
স�িত একজন �ে�য় গাইেনােকালিজ�/ সাজ�ন, একজন �েফসর, এক�
�মিডিসন কেলেজর একজন িডনেক বলেত �েনিছ �য �কউ, এমনিক
িবেশষ�রাও পেুরাপুির বঝুেত পােরিন �য ঈ�র গভ� ধারণ এবং স�ান
জ�দােনর �ি�য়ায় কী কেরেছন। এবং এই শ��িল অিবলে� আমার আ�ায়
িনবি�ত হেয় িগেয়িছল। আমার মেন আেছ আমার �থম �মেয় জয় তার
ি�িনেক জ� িনেয়িছল। আমার �ী �ায় �চৗ� ঘ�া ধের �সব য�ণায়
ভ�গিছেলন এবং আিম িব�াস কির �য তারা িসজািরয়ান �সকশেনর মাধ�েম
�সেবর জন� ��ত িছল, তখন হঠাৎ বা�া �বর হেত �� কের। যখন নাস�রা
তােক �ফােন কল কের বেল �য িশ�� ইিতমেধ�ই জ� িনেয়েছ, তখন িতিন
আমার �ীর সােথ সরাসির কথা না বলা পয�� িব�াস করেত পােরনিন। আিম
�ক জািন না িক ঘেটেছ, িক� আিম অনমুান কির �য িশ�র অব�ােনর জন� �স
জানত �য এ� জ� িনেত অপােরশন লাগেব। িক� ঈ�র এ� বািতল করেলন।
ঈ�র না করা পয�� এই �চৗ� ঘ�া ধের তার এবং িশ�র জন� �াথ�না করা
হি�ল। আপিন �ব�ািনক এবং িচিকৎসাগতভােব যা জােনন তা করেত পােরন,
িক� �ধুমা� ঈ�রই জীবেনর অনুমিত �দন, িনখুঁত এবং �াভািবক জীবন �দন।
আিম মেন কির এ� ওষেুধর এক� �ায়ী িব�াসও। �িত� জীবন অবশ�ই তঁার
মাধ�েম আসেব এবং �শষ হেব। এমনিক যখন আপিন গেভ� র স�ােনর জন�



িচিকতসা করেছন বা �াথ�না করেছন, তখন আপনার মেন অবশ�ই এ� থাকেত
হেব �য �কবলমা� ঈ�রই জীবন আনেত পােরন। হঁ�া, িব�ান সহায়ক, হঁ�া ওষুধ
খবু মহান এবং সব�দা �েয়াজনীয়, িক� এ� এখনও �ধ ুঈ�েরর ফলাফলেক
িনখুঁত কের। আপিন যা জােনন তা সব �েয়াগ করেত পােরন এবং এ� এখনও
কাজ করেব না। এবং আপিনও িকছ�  নাও করেত পােরন এবং এখনও
িজিনস�িল পেুরাপুির কাজ কের। ইহা ঈ�র - এর �সই অদশৃ� হাত। এ�ই সত�।

এখন, আপিন জীবেন যা কেরেছন তাও �দখুন। �ায় �েত�েকরই িকছ�
�বদনাদায়ক গ� বলার আেছ। �কউ �কউ তােদর দীঘ� য�ণা, জীবেনর 'বাধা',
দেুয�াগ, হতাশা এবং অনেুশাচনা �ারা ক� �পেয়েছন যিদও তারা এখন সফল,
তবওু তারা যখনই এসেবর মধ� িদেয় �গেছ বেল মেন কের তখন তারা �চােখর
জল �ফেল। এমনিক রা�পিত, বড় ব�বসািয়, রাজা, �সিলি��, ঈ�েরর অনুসারী
সবাই এই ��ণীভ��। সুতরাং, আপিন এই পৃিথবীেক সাধারণভােব িনদ�য় বেল
বণ�না কের ভ�ল করেবন না। একবার আপিন জ��হণ করেল, পৃিথবী আপনার
উপর তার িনদ�য়তা ম�ু করেত �� কের। হঁ�া, এমনিক যী�র মেতা মহান
ব�ি�েদরও তােদর �বদনা এবং �চােখর জেলর ন�ায� অংশ িছল। তবুও, এই
সেবর মেধ�, এক� অেদখা হাত আপনােক বঁািচেয় রােখ এবং চািলত কের!
আমার মেন আেছ অেনক বছর আেগ এইভােব �চার কেরিছলাম এবং আমার
বস, লােগােসর একজন অত�� ধনী ব�ি�, �চােখর জেল আমােক বসেত
বেলিছেলন এবং আমােক বলেত �� কেরিছেলন িতিন �কান জীবেনর মধ�
িদেয় �গেছন এবং কীভােব ঈ�েরর ক�ণা তােক অেলৗিককভােব ভােলা
�রেখেছ। আিম এটা িব�াস করেত পাির না। তাই এই িবপুল স�দ এবং
স�ি�র থাকার পেরও এই �লাক�র জীবেন এখনও ব�থা এবং কা�ার ভয়
িছল। হঁ�া, এই সেবর মােঝ, আপনার জীবেনর জন� ঈ�েরর এক� উে�শ�
আেছ।

আপনার এক� উে�শ� আেছ এবং আপিন যখন �শষ পয�� এ� খুেজ পান
এবং আপনার জীবেনর জন� ঈ�েরর �ােনর অজ�েনর পেথ হঁাটেবন তখন এ�
�য়ংি�য়ভােব আপনার জীবনেক �ছাট করা অস�ব কের �তােল। যখন আপিন
যখন আপনার ঐ�িরক �ােন সনা� কেরন এবং বাধ�তার সােথ কাজ কেরন,
�কান অস�ুতা, �কান শয়তান, শয়তান বা পিরি�িতর �কান এেজ� এবং
�কানিকছ�েকই আপনার সমেয়র আেগ আপনােক িনমূ�ল করার অনুমিত �দওয়া
হয় না। গীিতকার এ� খুব ভালভােব বুঝেত �পেরিছেলন যখন িতিন বেলিছেলন,

"আিম মরব না, িক� �ভ�  যা কেরেছন তা বলার জন� আিম �বঁেচ থাকব।"

�ব 118:17



হঁ�া, �ধমুা� জীিবতরাই ঈ�েরর ম�ল স�েক�  বলেত পাের। �ধুমা� জীিবতরাই
ঈ�েরর মিু�র সা�� িদেত পাের। �ধমুা� জীিবতরাই তঁার �শংসা করেত পাের।
এই সম� ক�ন সময়, মৃত� �র কাছাকািছ পিরি�িত, িবপদ, িব�াসঘাতকতা,
দঘু�টনা, অস�ব িমশন, এনকাউ�ােরর পের আপনার �বঁেচ থাকা অবশ�ই
ঈ�েরর জন� �গৗরব িনেয় আসেব। এটাই ঈ�েরর ই�া। িতিন যা কেরেছন তা
বলার জন� আপনােক অবশ�ই �বঁেচ থাকেত হেব। আপনােক এখনই মরেত হেব
না! হঁ�া, গীিতকােরর মেতা, আপনােক অবশ�ই আপনার সমেয়র আেগ মরেত
অ�ীকার করেত হেব। আপনােক অবশ�ই �জার িদেত হেব �য ঈ�েরর ই�ােত
আপনার জীবেন স�ণূ��েপ কায�কর হেত হেব। তঁার নাম মিহমাি�ত করার
এ�ই একমা� উপায়। আপিন যখন অকাল মৃত� �বরণ করেবন এ� ঈ�েরর ই�া
স�� হেয়েছ মেন কের দয়া কের কখনও িনেজেক �তািরত মেন করেবন না।
�কানভােবই না! আিম আজ অেনক�িল িববৃিতেত সমস�া �পেয়িছ যা আিম
মতৃেদহ�িলেত �দিখ। অিধকাংশই ঈ�েরর ই�ার কােছ আ�সমপ�ণ কের, যখন
তারা আসেল ঈ�েরর ই�ার িব�ে� িছল। এ�িল শয়তােনর �ারা বা আমােদর
অসাবধানতা এবং অবাধ�তা বা এমনিক �ােনর অভাব �ারা সৃ� হেয়িছল।
আপিন আ�হত�া কেরন এ� ঈ�েরর ই�া নয়। আপিন দঘু�টনায় মারা যান এ�
ঈ�েরর ই�া নয়। আপিন অসু�তায় অ�ম হন এ� ঈ�েরর ই�া নয়। আপিন
িবষ�তা বা �যৗন সং�ািমত �রাগ বা শয়তােনর আ�মেণ মারা যান এ� ঈ�েরর
ই�া নয়। না। িক� দভু� াগ�বশত ি��ানরাও; যােদর ভােলা জানার কথা তারাও
এভােব মারা যায়। সত�! ঈ�েরর বাক� বেল �য আমােদর জন� ঈ�েরর ই�া হল
উ�িত করা, আমােদর আ�ার উ�িতর সােথ সােথ সু� থাকা।

আপিন এখন এই বাত� া পড়েছন বেল আপিন ভাগ�বান। আপিন অকাল মৃত� �
অ�ীকার করেত পােরন। আপিন �সই অস�ুতার জন�, �সই �পশািচক
আ�মেণর জন�, �সই অসিুবধার মধ� িদেয় মরেত অ�ীকার করেত পােরন। হ�া,
আপিন পােরন! পছ� এেকবােরই আপনার। গীিতকার বেলিছেলন �য িতিন
মারা যােবন না িক� ঈ�েরর ম�লতা �ঘাষণা করার জন� �বঁেচ থাকেবন। এ�
এক� �ঘাষণা িছল। িতিন স�ণূ�ভােব িব�াস কেরিছেলন এবং তার জীবন ধের
ঈ�েরর ই�া �ঘাষণা কেরিছেলন। আ�েয�র িকছ�  �নই �য িতিন পূণ� বাধ�েক�
এবং স�ুাে��, িবজয় ও সমিৃ�েত তঁার জীবন কা�েয়িছেলন। িতিন ঈ�েরর
�িত�িতর সম� িকছ�  �দখার জন� �বঁেচ িছেলন এবং ব�ি�গতভােব তঁার
িসংহাসন, চ� ি�, রাজ�, �ক��িল তঁার পূব�সরূীর কােছ হ�া�র কেরিছেলন।
আজ, আিম যী�র পরা�মশালী নােম আপনােক মৃত� � এবং ভেয়র খ�র �থেক
ম�ু করিছ! ঈ�র বেলেছন �য আমরা আমােদর বছর�িল সু�া�� এবং
সমিৃ�েত বঁাচব এবং িকছ�ই এ� পিরবত� ন করেত পারেব না।
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