েকন যীশ িছল না?

I আমরা ঈ�েরর িবরে সম� অিত�া�!
দাগ 2:17 এই কাা শেন যীশ তােদর বলেলন, ‘সথ� েলােকর িচিকত্সেকর �েযাজন েনই, িক� েরাগীেদর
জনযই িচিকত্সেকর �েযাজন৷ আিম ািমরকেদর নয়, িক� পাপীেদর ডাকেত এেসিছ৷’
েরামানস 3:10 শাে� েয়মন বেল: ‘এমন েকউ েনই েয় ািমরক; এমনিক একজনও েনই৷

2.

কারণ পাপ জনয একটা দাম আেছ!

ময্াথ 15:18-20 িক�মথেখরময োেক যা েবর হয় তা মানথেষর অ�র োেকই েবর হয় আর তাই মানথষেক
অশিচ কের েতােল৷ আিম একাা বলিছ কারণ মানথেষর অ�র োেকইসম� ম�িচ�া, নরহতযা, বযিেচার,
েয়ৗনপাপ, চথ ির, িমাযা সা�য ও িন�া বার হয়৷ এসবইমানথষেক অশিচ কের, িক� হাত না থেয় েখেল
মানথষ অশিচ হয় না৷’
েরামানস 6:23a “কারণ পাপ েয় মজথির েদয়, ………………”
দাগ 16:16 যাঁরা িব�াস কের বা�াইজ হেব, তারা র�া পােব, িক� যাঁরা িব�াস করেব না, তােদর েদাষী
সাবয� করা হেব৷

পাপ জনয একটা দাম আেছ!

3. কারণ যীশ মারা এবং �শ আমােদর পােপর জনয েদওয়া!
মিথ 1:21 েদখ, েস এক পথ� স�ান �সব করেব, তথ িম তাঁর নাম েরেখা যীশ, কারণ িতিন তাঁর েলাকেদর
তােদর পাপ োেক উোর করেবন৷"
েরামীয় 5:8 িক� আমরা যখন পাপী িছলাম �ী� তখনও আমােদর জনয �াণ িদেলন; আর এইোেব ঈ�র

েদখােলন েয় িতিন আমােদর োলবােসন৷
3:16 কারণ ঈ�র এই জগতেক এেতাই োলবােসন েয় িতিন তাঁর একমা� পথ�েক িদেলন, েয়ন েসই
পথে�র ওপর েয় েকউ িব�াস কের েস িবন� না হয় বরং অন� জীবন লাে কের৷
েযাহন

4. সয্ালেভশ হয় না ভাল কাজ �ারা একি মু� উপহার,. আপিন এটা জনয ঈ�েরর,
এবং িব�াস যীশ একা িনেত হেব!
আইন 4:12 যীশই একমা� বযি�, িযিন মানথষেক উোর করেত পােরন৷ জগেত তাঁর নামই একমা� শি� যা

মানথষেক উোর করেত পাের৷’
2:8-9 কারণ ঈ�েরর অনথ�েহর �ারা িব�ােসর ময িদেয় েতামরা উোর েপেয়ছ৷ িব�াস করােতই
েতামরা েসই অনথ�হ েপেয়ছ৷ েতামরা িনেজরা িনেজেদর উোর কর িন; িক� তা ঈ�েরর দানরেপ েপেয়ছ৷
েতামােদর িনেজেদর কেমরর ফল িহেসেব েতামরা উোর পাও িন, তাই েকউই গবর কের বলেত পাের না েয় েস
তার িনেজর �ারা উোর েপেয়েছ৷
এেফসীয়

িততাস 3:5 তখন িতিন তাঁর দয়ার গেণ আমােদর র�া করেলন৷ ঈ�েরর কােছ েয়াগয বেল িবেবিচত হওয়ার

জনয, োল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পির�ার কের পির�াণ�া� নতথ ন মানথষ করেলন এবং
পিব� আত্মার মাযেম আমরা নতথ ন হলাম৷

5. আমরা �ীে�র শধ আমােদর িব�াস ও িব�াস করা আবশয্!
দাগ 9:23 যীশ তােক বলেলন, ‘িক বলেল, ‘যিদ পােরন! েয় িব�াস কের তার পে� সবই সন্েব৷’
দাগ 1:15 যীশ বলেলন, ‘সময় এেস েগেছ; ঈ�েরর রাজয খথব কােছ৷ েতামরা পােপর পথ োেক মন েফরাও

এবং ঈ�েরর সথসমাচাের িব�াস কর৷’
দাগ 10:15 আিম েতামােদর সিতয বলিছ, েকউ যিদ েছাট েছেলেমেয়েদর মন িনেয় ঈ�েরর রাজয �হণ না

কের, তেব েস েকানমেতই েসখােন �েবশ করেত পারেব না৷’
েরামানস 10:9-10,13 তথ িম যিদ িনজ মথেখ যীশেক �েথ বেল �ীকার কর, এবং অ�ের িব�াস কর েয় ঈ�রই

তাঁেক মৃতেদর ময োেক জীিবত কেরেছন তাহেল উোর পােব৷ কারণ মানথষ অ�ের িব�াস
কের ািমরকতা লাে করার জনয আর মথেখ িব�ােসর কাা �ীকার কের উোর পাবার জনয৷
হযাঁ, শা� বেল, ‘েয় েকউ তাঁেক িব�াস কের ডাকেব েস উোর পােব৷’

�ীে�র শধ আপনার িব�াস রাখুন!
আপিন যিদ আপনার পির�াতা িহসােব যীশ �ী� এবং ঈ�েরর �হণ েথেক �মা, এখােন করেত
হয় �াথর্ন আপিন �াথর্ন করেত পােরন. এই �াথর্ন বা অনয েকান �াথর্ন বলেছ আপনােক
বাঁচােত পারেব না. এি যীশ �ীে�র েয পােপর �মা িদেত পাের মেধয শধুমা trusting. এই

�াথর্ন েকবলমা� একি প�িত েথেক তাঁর আপনার িব�াস এবং ঈ�র আপনার �মা জনয
েজাগান েদওয়ার জনয তাঁেক ধনযবাদ.
“ভগবান,
আিম জািন েয আিম আপনার িবরে� িগেয় অেনক পাপ কেরিছ এবং শাি� পাওয়ার েযাগয্৷ িক�
আমার েয শাি� পাওয়া উিচত িছল তা যীশ �ী� �হণ কেরেছন, তাই তাঁর ওপর আ�ার মাধয্েমই
আিম �মা লাভ করব৷ আিম মুি�র জনয্ আপনার ওপর িব�াস রািখ৷ আপনার অপূবর্ কৃপা এবং
�মাশীলতার জনয্ ধনয্বাদ – যা িকনা শা�ত জীবেনর উপহার ! আেমন !”
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