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এবং যারা তাঁর দয়া čɑ Ęï Ū জােন তােদর ċđĒȭĉ ö ĂƟÞ
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ćĔ
ð ąȴ
এই Ƶï đċĂđ সংকটময় সমেয় ˝Ć ąđþŪ
đ বেয় আেন।
জলবায়ু সংকট এখন মানবজািতর ö ĂƟ ভয়াবহ ˱àĒċĠđĉē িহসােব
˰ēï Ėþ , যা åĒþ ăĕ
ĘąŪআমরা ĺĈčą ˱àĒċĠđĉēĉ ĺćđï đĒąĊđ কেরিছ,
ĺčʟĘĊđĉ ĺôĘĠ আরও ĺąċē ভয়াবহ।

Ƶÿ ćąđĘĉĉ মত আমরা

পৃিথবীর বুক ĺÿ Ęï আমােদর ʼ áč হেয় যাবার čɕđąĂđ ĺĀðĘþ
ăđĒǱ Þ

এই ভীিতকর অনুভব ĺÿ Ęï ì ˞Ēĉï

িবচার čɑ Ēï Ūþ ĀĔ
Ēɩ ȭđ

আেস, ĺĈ িবচারেক আমরা আমােদর ভাবনাতীত সুদেূ রর বেল ধের
িনেয়িছলাম।

Ēï ˍ এখন ĺĈĘĎþĔ আমরা ĺĀðĘþ ăđĒǱ ĺĈ ভয়াবহ

িবপদ আমােদর িদেক এিগেয় আসেছ, আমােদর জীবেনর আেগর
ĒĂĉđăȑđ ও ĒĂɩ Ġþ đ এখন আমােদর ˰Ēʅ ĺĀĠđĉ ǘćþ đ হািরেয়
ĺĄĘĊĘõÞ

æ˞ĉ কতকাল ধের আমােদর এই ăĈŪ
đĘĠ আসার Ƶþ Ɵđċđ কেরেছন এই বই
তা ąýŪ
Ăđ কের।

এটা ĺĀðđĠ ĺĈ সবার ö ĂƟ ç ȝđĘĉĉ ąƟąʆđ থাকেব —

~ iii ~

যা Ēą˞đč বা āĘćŪ
ĉ উপর ĒĆĒȑ কের নয়, বরং মানবজািতর ƵĘĠđö ĘĂĉ
ĺƵĒǘĘþ å হেব — এবং čąŪ
ċĒǏ ćđĂ ƵĆĔ
, যাঁেক িনɵĔ
ĉĆđĘą ĺƠ đāđĒːþ
ã ąʆđĠ Ƶþ ƟđąþŪĘĂĉ কথা ąýŪ
Ăđ করা হেয়েছ, আমােদর čđĎđĘĈƟĉ ä ʛĊ
আেবদেন িতিন বরং পরম ä ĂĘȱ ĉ čĘǩ সাড়া ĺĀĘąĂÞ
জলবায়ু সংকট ĒĂɩ Ġå ĺąĀĂđĀđĠï

হেব, Ēï ˍ ƵĆĔ
ĉ ì ˞Ēĉï

ç ȝđĘĉĉ

কারেণ আমােদর জীবন ধারণ ও িবকােশর সােথ সােথ একিদন তা িনেজ
িনেজই ĺċČ হেয় যােব
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ã āƟđĠ ১
—
ä ʆđĉ কারণ

~ 1 ~

~ 2 ~

ç ăƠ ćĒý ï đ
Ēċ˝ï đĘĊ আমরা সবাই কখেনা কখেনা čđĎđĈƟ ĺôĘĠĒõÞ

আমরা

হয়ত হািরেয় ĺñĒõ, নদীেত পেড় ĺñĒõ বা ĺąċ ï Ǉ Ă িকছু করার
ĺôɳđ কেরিছ।

আমরা িচৎকার কির, আর আমােদর বাবা বা মা

ç ȝđĘĉĉ ö ĂƟ এিগেয় আেসন।

এখন মানবজািত ĺĀðĘõ, তারা িনেজরাই এমন বড় সংকেট পিতত
হেয়েছ ĺĈ তার ĺćđï đĒąĊđ করা তােদর ăĘǘ বড়ই ï Ǉ ĂÞ

ĺčå

Ēċ˝ĉ মত আমরাও ভীত, এবং ĺï đĂ Ƶï đĉ čđĎđĈƟ ছাড়া হািরেয়
যাব।

জািত িহসােব আমােদরও ডাকার মত িপতা রেয়েছন, এবং

িতিন এেস আমােদর ç ȝđĉ করেবন।

তাই এই বই আমােদর সবার ĀĔ
Ēɩ ȭđ পিরহার করার ö ĂƟ ã ĂĔ
ĘƵĉýđ
˰˚ăÞ

ĒĂɎąĒýŪ
þ ã āƟđĠčćĕ
ĘĎ čáĘǘĘă জলবায়ু সংকট čɖ Ęȴ আেলাচনা

করা হেয়েছ, এবং তারপর čđĎđĘĈƟĉ আেবদেনর কী ƵĘĠđö Ă, ĺï আেবদন
করেব, ও আমােদর ĆĒąČƟĘþ িক ã Ęăǘđ করেছ তা ąýŪ
Ăđ করা হেয়েছ।

~ 3 ~

ĆĒąČƟþ সমেয় যা ã Ęăǘđ কের রেয়েছ তা উভয়ই — অিত ʟ˙ ʲăĕ
ý Ūও
— ôćï ƵĀÞ
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ä ĉɕ...
ĒĀñ Ęȭ ç ɶ কােলা ĺćò
নতু নভােব ˝˙ ĉ ã ǩēï đĉ িনেয় একিবংশ ċþ đɆē ä ĉĘɕĉ ĺƵĒǘĘþ ,
অতীেত একবার ĀĖ
Ēɳăđþ করেলই ĺąđ÷ đ যায় আমরা ï þ ùĔ
ʛ ã öŪĂ
কেরিছ।

আমরা দু’ĺùđ Ēą˞ĈĔ
ȝ ĺćđï đĒąĊđ কেরিছ, পারমাণিবক সংঘাত

পিরহার কেরিছ, এবং কীভােব ĺĉđñ ĒĂĠȫý করা যায় তা িশেখিছ।
আমরা কখেনা কখেনা সময় čđĘăĘǘ Ƶđকৃ িতক ĀĔ
ĘĈŪ
đñ ï đǅĘĠ উঠেতও
čǘć হেয়িছ।
Ēï ˍ আমরা čɑ Ĕ
ý ŪĒĆȵ˚ă ëï ǅ Ēą˞ąƟđăē čćčƟđĉ ąƟđăđĘĉ সেচতন
হেয় উেঠিছ।

ã Ęʀ ĒĊĠđĉ এক সমেয়র অিধক ফলন čćĖ
ȝ ã ǹĘĊ (ăĕ
ýŪ

˙ ǅĉ-ঝু িড়েত) ভয়াবহ ǘĉđ, িহমবাহ গেল যাওয়া, ও আবহাওয়ার
Ēą˙ ă আচরণ čɑ Ēï Ūþ সংবাদ ĒąǷ đĂēĘĀĉ ą˱ বছেরর ã ĒöŪþ ও Ƿ đþ
Ƿ đĂ čɑ Ęï Ū ĺĈ ăĒĉɾđĉ ধারণা ĺĀĠ তা হলঃ ĒąĘ˞ĉ জলবায়ু
čáï ùđăȵÞ
čćčƟđ এতটা ã ï ɤĂēĠ ĺĈ এর ʟ˙ ʲ অনুধাবেনর ö ĂƟ িকছু টা সমেয়র
ƵĘĠđö ĂÞ

আমরা čąŪ
Āđå আমােদর Ēą˞Ęï ĒʆĒþ ċēĊ ধের িনেয়িছ, Ēï ˍ
~ 5 ~

পৃিথবীর čɑ ĕ
ý Ūআবহাওয়া ąƟđąʆđ ĺĈ ĒĂĠȫĘýĉ বাইের চেল ĺĈĘþ পাের
ë˚ă Ēôȭđ ä þ Ǧö Ăï Þ
আমরা Ēċɤ ĒąɀĘąĉ ćđāƟĘć এই সংকেটর বীজ বপন কেরিছ এই
ç ăĊĒɇí

ĒąĉĒǏ ï ĉÞ

এটা বুঝেত আমােদর দু’ĺċđ বছর ĺĊĘñ ĺñĊ ĺĈ

আমরা এই, ĀēòŪসময় জুেড় আমােদর আমােদর জীবন যাপেনর ʸđĉđ এই
সংকট গভীরতর কেরিছ।

এর āđǉđĉ অিভঘাত čǇ ï

Ēčȝđȭ ƣĎĘýĉ

ĺǘĘƯ আমােদর ä ȕĒąċđč ĺï ąĊ কিমেয় ĺĀĠÞ

ধীর গিতেত ˝ ˙ ...
এর পর আেস ä ȕƵčđĀÞ

Ćĕ
þ đĒȐï

ćđăï đǇ Ęþ পিরেবেশর

ăĒĉąþŪ
Ă িছল সমেয়র িনছক ĆǞđáĘċ, এবং তথািপ এই ƵĒƠ Ġđ
আমােদর কােছ ধীর বেল মেন হেয়িছল।

জলবায়ুর ăĒĉąþŪ
ĘĂĉ čĘǩ আমরা ã ĆƟʅ হেয় পিড়।

তাপ-ƵąđĎ

ও ąĂƟđĉ ƵôȨ þ đ Ƶþ Ɵǘ করাটা “ĺćĝčĔ
ćē চমক”-এ পিরণত হয়
— যা এমন ĺĈĂ ĺï đĂ ã Ƞĕ
þ ă˝ĉ দল আমােদর এলাকা িদেয়
ăĒĉƸćý করেছ।

আমরা তােদর ã ąđĒǺþ ƵĘąċ ĊǘƟ কির,

Ēï ˍ ĀĔ
Ēɩ ȭđĉ িকছু ĺĀĒð না।

পের, বার বার আমরা čĔ
Ęć˙ ã ǹĘĊĉ বরফ গলা, Ļąĉē ĺćĝčĔ
ćē
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বায়ু এবং ƵôȨ ঝেড়র কথা ˝ĂĘĊí

ĺąċē čþ ï Ū হবার

ƵĘĠđö ĂēĠþ đ অনুভব কির নাঃ čĘąŪ
đăĒĉ ëǅ িছল ăĒĉąþŪĘĂĉ
čĘǩ Ơ ćđːĘĠ মািনেয় ĺĂĠđ ëï ǅ সমােজর ö ĂƟ নতু ন ąđʅąþ đÞ

ã ĂƟ িকছু ঘটেলা।

িকছু ĺĊđï জলবায়ুর আেরা অবনিত

ƵĒþ ĘĉđĘāĉ ĀđĒĠʲ িনেত ˝˙ করেলা।

č˲ĀĠ ąƟĒǏ ñý čąŪ
đȕï

ƵĘôɳđ চালােলা — ĺï ąĊ তােদর জীবেনর ö ĂƟ ভীিতর কারেণই
নয়, বরং ąþŪćđĘĂ ą˱ ĺąĀĂđ সেয় ধুক
ঁ েত থাকা এই ƣĘĎĉ ƵĒþ
গভীর ç Ęʸñ ĺÿ Ęï Þ

মানব Ƶï ĖĒþ ĉ čĔ
ȱ ĉ ĒĀï ǅ িছল এখােনই!

আমােদর মানব-ö ĂĘñđɵē এত কাল ধের ĺĆđñ কের এেস এবার
িকছু িফিরেয় ĺĀąđĉ Ēôȭđ করেত ˝˙ করেলা।

...ç ăĊĒɇ ˝ ˙
Ēï ˍ এসব চমৎকার ƵĘôɳđ ĈĘÿ ɳ িছল নাঃ আমরা এমন িকছু র
Ēą˙ Ęȝ লড়িছলাম যা আমরা অনুমান বা ç ăĊĒɇ করেত পািরিন,
ƵĒþ বছেরর ăĒĉąþŪĂ জলবায়ু čɑ Ęï Ū আমােদর নতু ন কের
ভাবায়।

ʶ þ čćčƟđ সমাধােনর “সহজ পথ” আর িকছু িছল না

— জলবায়ু অেনক আেগই িনজ গিতেত চলেত ˝˙ কেরেছ —
এবং আমােদর জীবন ধারা এমন অিত ćđƯđĠ Ēċɤ ĒĂĆŪĉ হেয়
িগেয়িছল ĺĈ তা আর ăĒĉąþŪ
Ă করা ĺñĊ না।
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ĒąǷ đĂē ও Ċǘ

Ċǘ č˲ĀĠ সাধারণ মানুষ আগামী িদেনর সুিবশাল ï þŪ
ąƟ čɑ Ęï Ū
ăĈŪ
đĘĊđôĂđ করেলা...এবং তখনই čǇ ï

ĒôƯǅ ĺĀðĘþ ĺăĊÞ

২০০০ সােল আমরা জলবায়ু ăĒĉąþŪĘĂĉ Āċï ąƟăē পিরণিতর ćđƯđ čɑ Ęï Ū
ăĒĉăĕ
ýŪ
ĆđĘą জানেত পারেল তখনই ä þ ĒǦþ হেয় পড়তাম।

নতু ন দশক

˝˙ হল, তখন আমরা জানলাম ĺĈ জলবায়ুর আেরা অবনিত হেব এবং
তা ç Ęăǘđ করা ã čɕą হেয় দাঁড়ােব।

“অিভবাসন রত ă˝ĉ দল”

আমােদর ö ĂƟ এমন ĺï đĂ সুিবধাজনক ã ąʆđĂ ĺĉĘð যােব না ĺĈðđĂ
ĺÿ Ęï আমরা িনরাপেদ ăĈŪ
Ęąǘý করেত পাির।

ëǅ ĺï đĂ ĈĔ
ȝ বা

ä Ēÿ Ū
ï ĒąĊĔ
Ēȼĉ মত নয়... এই সংকট ċĒǏ ċđĊē, ã ĒĂɳï ĉ এবং আমােদর
ĒĂĠȫĘýĉ čɑ ĕ
ý Ūবাইের।

ëǅ ĆĒąČƟĘþ ĉ সকল সংকেটর মূল কারণ —

এই সংকট ভয়াবহ ও ƵđĒȭï Þ
আমরা যিদ čĒþ Ɵå ĺąà
Ęô থাকেত চাই, আমােদর čĖ
Ēɳï þŪ
đĉ িনকট ĺÿ Ęï
ö ˙ Ēĉ čđĎđĈƟ ƵĘĠđö Ă হেব।
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ì ˞Ēĉï ĎʅĘǘ ă
সহায়তার ë ï ǅ উৎস ?
িযিন পৃিথবী čĖ
Ēɳ কেরেছন, িতিন ĒĂĒɩ þ ভােবই এই ã ąʆđĉ অবসান
ঘটােনার ăĘǘ ĈĘÿ ɳ ǘćđþ đąđĂ!

এবং তথািপ, čąŪ
ċĒǏ ćđĂĘï čɑ Ǐ
Ė

করার Ēôȭđ মানুেষর ćĘāƟ Ēćƽ অনুভূিতর čĖ
Ēɳ কের।

ç Ęʸñ
এই ç Ęʸñ “čćđĒȼ” বা িবচার িদবস čáƠ đȭ ভাবনার čĘǩ
জিড়ত, ĺĈ čɑ Ęï Ū āćŪì ï đĒȭï

Ƶôđĉýđ চািলেয়েছ।

ëĘǘĘƯ

æ˞Ęĉĉ ôĕ
Ğđȭ ĎʅĘǘă ä þ Ǧö Ăï ĆđĘą তু েল ধরা হয় নাই এমন
āćŪĒą˞đĘčĉ čáðƟđ খুবই কম।
ĺăĝàõ đĂ ĺĈ জলবায়ু সংকট ì ˞Ēĉï

ফেল অেনেকই ë˚ă উপসংহাের
ăĒĉï ɤĂđĉ অংশ হেত পাের,

তারা বেলঃ

“ăĒąƯ ƣĘȮ িক পৃ িথবীর ë ˚ ă čćđĒȼĉ ąĂŪ
ýđ
পাওয়া না?

ä ćŪ
đĘñ û Ă?

িদন?”
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ĺċČ িবচােরর

তারা ë˚ă ĀĔ
Ēɩ ȭđ কের ĺĈ পিরেবেশর ĒąăĈŪ
Ġ ঘটােনা
ã Ēą˞đčēĘĀĉ Ďþ Ɵđĉ আেগ æ˞Ęĉĉ ëï ǅ åǱ đï Ėþ ç ȶ ȑþ đĉ
Ƶï đċ হেত পাের।

এই অিভমত ĺĈ ভীিতকর Ƶɬǅ তু েল ধের

তা হল, æ˞Ęĉĉ ĺôđĘð কার ćĈŪ
đĀđ ĺąċē, এবং তা ĒĂɎ˚ă
ĺąăĘĉđĠđ ƵĘɬĉ ö ȶ ĺĀĠâ

“আিম িক ĈĘÿ ɳ ভােলা?

িতিন িক ĺĈ ĺï đĂ

Ƶï đĘĉ আমােক ĉǘđ করেবন?
“ë ï ćđƯ čþ Ɵ āćŪ
”?
জানব?

ĺï đĂǅ

আিম কীভােব তা

ĺï đĂǅ আমােক Ēą˞đč করেতই

হেব?”
যিদও আমােদর čđĎđĈƟ ƵĘĠđö Ă, িকছু ĺĊđï তা চাইেত ভয়
পােব, এই বেলঃ

“আমরা িক ĺï đĂ ì ˞Ēĉï

উৎস ĺÿ Ęï

আমােদর ćĖ
þĔƟĘï ë ˚ ă পিরেবেশ িনছক ä ćȫý
জানােত পারব?”
জলবায়ু সংকট ĈĘÿ ɳ čđǬ đĒþ ï , Ēï ˍ — Ǉ ï

যখন æ˞Ęĉĉ

čđĎđĈƟ সব চাইেত ĺąċē ƵĘĠđö Ă — তখন িতিন দূের সের
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যােবন, এই Ēôȭđ Ƶþ ƟđðƟđþ হওয়ার অনুভূিত ĺĀĠ, যা একইসােথ
ভীিতকর ও ĒąăĈŪ
Ġï ĉÞ

তরতাজা ç ăĊĒɇ
ëþ ĀčĘȐí , এই ăĒĉĒʆĒþ — পৃিথবী্র ƵĒþ আমােদর ã ĀĔ
ĉĀċʗ
ĉǘýđĘąǘĘýĉ, পিরণােম পৃিথবী এখন ĈȫýđĠ Ơ ȱ Ăĉþ đ, আমােদর
জীবেনর ঝুঁ িক এবং æ˞ĉ ƵĀȑ ċđĒʅ čɑ Ęï Ū ĀĔ
Ēɩ ȭđ — তাঁর
ăĒąƯ ä ȕđĉ সহায়তায় সময়মত æ˞Ęĉĉ ðƟđĒþ ĉ িবষেয় ã ʊ ɳþ đ
দূরীকরেণর ĒąČĠǅ ʲĉđĒːþ কেরেছ।

ƵđĠ ২,০০০ বছর ধের অৈনিতকভােব “čćđĒȼĉ সময়” ç ăʆđăĂ
করা হেয়েছ।

čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ কখেনাই এটা চানিন ĺĈ

ăĒĉƯđĘýĉ ĺôĘĠí
িশকার হই।

ĺąċē ćđƯđĠ আমরা জীবন-ąƟđăē ã ċđĒȭĉ

ĒąĒĆȵ āćʗĠ সংগঠেনর ĎǾĘñđĘĊĉ ćĘāƟ তাঁর

কেঠারতা čɑ Ēï Ūþ Ƶôđĉ এবং তাঁর ã ĂĔ
ƣĘĎĉ পথ ĺñđăĂ করার
ðƟđĒþ ĉ ĒąČĠǅ ĒąăĈŪ
ʅ হেয়েছ।

এই সংকেটর সময় ã Ƿ þ đćĔ
Ǐ হওয়ারও সময়, যখন Ēćÿ Ɵđ Ƿ đĘĂĉ
উপেদশ অপসািরত হয় এবং পুরাতন — একদা সুপিরিচত — čĘþ Ɵĉ
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ăĔ
ĂĉđĒąĆŪđą ঘেট।

ĺčå নতু ন সেতজ ʊ ɳþ đĉ čĘǩ čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ

čɑ Ęï Ū čþ Ɵ এবং তাঁর ĎʅĘǘă এেক সরল ও čĔ
ȱ ĉ কের ĄĔ
ǅĘĠ
ĺþ đĘĊ...
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ʛ Ġđċđĉ ã ąĊĔ
Ēȼ
ĒąĒĆȵ āćŪĀēòŪ
ĒĀĂ ধের æ˞ĉĘï কেঠার ƵĒþ Ęċđāï đćē িহসােব ąýŪ
Ăđ কের
এেসেছ।

এটাই Ēċǘđ ĺĀí Ġđ হেয়েছ ĺĈ æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘă হেব

“ä ćŪ
đĘñû Ă”-এর ã ĒǞĒċðđĉ ˚Ęă, ĺĈðđĘĂ ˰ɤ čáðƟï ăõȱ ćþ
ąƟĒǏ Ęï å জীিবত রাখা হেব।
ëï ǅ ä ï Ēɻï

ì ˞Ēĉï

এই Ƶôđĉýđ ą˱ Ƶö Ęȶ ĉ মানুেষর ö ĂƟ

Ďþ Ɵđï đȨ čɑ Ēï Ūþ ভীিতর কারণ হেয়

দাঁিড়েয়েছ।
পিরণােম, িকছু čáðƟï ąƟĒǏ বুক অব ĺĉĘĆĘĊċĂ-এর আেলােক অিত
čþ ï ŪĆđĘą ĒąĘ˞ĉ ঘটনা ƵąđĘĎĉ িদেক ĀĖ
Ēɳ ĒĂąȝ রােখ ও Ơ ćđñþ
যাচাই করেত থােক।

তারা æ˞Ęĉĉ ˙ Ʋ ĺĉđČ, “ã ƟđĘăđï ƟđĒĊăč-এর চার

জন ĺòđĞ সওয়ার”-এর ã ˞ চালনা এবং ä ćŪ
đĘñû Ă-এর ćĎđĈĔ
Ęȝĉ ăĕ
ąŪ
ঘটনার čđǘƟ-Ƶćđý খুেঁ জ ĺĀðĘþ চায়।

“ʟȼ” সংেকত ã ĂĔ
čȴđĘĂĉ

ćđāƟĘć সমেয়র ƵąđĘĎ আমরা ĺï đÿ đĠ ã ąʆđĂ করিছ তা ĺö ĘĂ, তারা
æ˞Ęĉĉ আগমেনর Ƶ˥Ēþ িনেত চায় এবং এর ćđāƟĘć তারা মহা িদবেসর
আেগ তাঁর ã ĂĔ
ƣĎ čɑ Ęï Ū িনেজেদর ĒĂĒɩ þ করেত চায়।
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সময়...
Ēï ˍ ĒąɻĠï ĉ Ƶï đĘċĉ সমেয়র (ĺĉĘĆĘĊċĂ) -এর ঘটনা
এখেনা ˝˙ হয়িন।

ăĔ
ʅï ǅĜĉ রচিয়তা ã ƟđăčĊ জন িলেখেছনঃ

ã ĂĔ
ƵđĒý þ হেয় আিম ƵĆĔĉ িদবেস ĺĈđñ ĀđĘĂĉ
ö ĂƟ এেসিছ। 1
ĺĉĘĆ ĘĊċĂ ১:১০

ƵĆĔ
ĉ িদবস, যা পৃিথবীর ওপর ðĖ
Ęɳĉ ä Ēāăþ Ɵ Ēąʅđĉ, এখেনাও
˝˙ হয়িন।

তার আেগ হেব অিভেষক বা করেনশন, ëǅ হেব

˰ñŪ
ĘĊđï ও পৃিথবীেত এমন এক čĘȱ Ďđþ ēþ , মহান ঘটনা যা
ভু লবার নয়, ĺĈĂ ƵĘþ ƟĘï জানেত পাের আমরা ëï ǅ নতু ন যুেগ
ƵĘąċ করিছ।

এর সব িকছু ই ঘটেব ðĖ
Ęɳĉ ä Ēāăþ Ɵ ĒąʅđĘĉĉ পের এবং তার
ăĕ
ĘąŪনয়।

æ˞Ęĉĉ ˙ Ʋ ĺĉđČ (ĺñđĊđï đĉ ąđǅ ĺÿ Ęï æ˞Ęĉĉ

˙ Ʋ ĺĉđČ এখেনাও পািতত হয়িন) ĀĖ
ċƟćđĂ হয়িন, তাঁর ĺòđČýđ
(þĕĈŪ
ĂđĀ) ĺċđĂđ যায়িন, এবং তােদর Ƶï ĖĒþ čɑ Ęï Ū জানা čĘȐí
ĺčå চার জন ĺòđĞ সওয়ার এখেনা তােদর ã ˞ চালনা ˝˙
কেরিন।
1 “ã

ĂĔ
ĘƵĉýđĺăĘĠ আিম ƵĆĔ
ĉ িদবেস ĺĈđñĀđĘĂĉ ö ĂƟএেসিছ।”
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সংেকেতর ã ĂĔ
čȴđĂ এবং ä ï Ēɻï ĆđĘą ʼ áč হেয় যাবার ভীিত এসেবর
িপছেন ĺï đĂ ĺĈĝĒǏ ï þ đ ĺĂåÞ

আতংকজনক ä ćŪ
đĘñû Ă čɕđąƟ ăĉąþ ʗ

মহা ঘটনা হেত পাের না।

ä ï Ēɻï ċđĒʅ?
ĎĘþ đĀƟć না হেয়, িকছু čáðƟï ĺĊđï এই ভেয় ভীত থােক ĺĈ
ëï ǅ ì ˞Ēĉï

“ä ï Ēɻï

ä Ơ ćý” আসেব — এেত “ƵđăƟ ċđĒʅ”

ƵĀđĘĂĉ ö ĂƟ হঠাত কের ã Ƶ˥þ “ã Ēą˞đčē” ąƟĒǏ ĘĀĉ পাকড়াও
করা হেব।

এর ĺĈĝĒǏ ï þ đ িহসােব তারা গসেপল ĺÿ Ęï ĒĈ˝ĉ

িনেজর বাণী ç Ęɨð কের থােকঃ

“ĺï đĂ ąƟĒǏ å িদন বা ò ȥđ čɑ Ęï Ū জােন না,
˰ĘñŪ
ĉ ĺĀąĀĕ
þ বা æ˞ĉăĔ
Ư ĺï ç å না, Ēï ˍ
ĺï ąĊ æ˞ĉĒăþ đ জােন।”
গসেপল অব ćđï Ū ১৩:৩২

তেব, এই বাণীেত ˰ĘñŪ
ĉ ëï ǅ òȥđ ćāƟ ĉđĒƯ òȄ đ ʼ Ăē ʸđĉđ
ĒĂĘĀŪ
ċ করার সময় ä ï Ēɻï

ä Ơ ćý হওয়ার কথা নয়, বরং

čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ আমােদর আচরণ ĺąċ ভাল ভােবই অনুমান
করেত পােরন, এই ĺĊðƟǅĘþ ĺčùđå সরল ভােব ąƟǏ করা
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হেয়েছ।

িতিন জানেতন ĺĈ আমােদর তাঁেক ডাকার ƵĘĠđö Ă হেব,

িতিন জােনন ĺčĒĀĘĂĉ কথা — আমােদর দুিষত Ƶï ĖĒþ ঐ ʅĘĉ
ĺăĝàõ đĘþ কত সময় ĺĂĘą, এবং িতিন জােনন ĺï đĂ ĒĂĒĀŪ
ɳ সংকট
আমােদর তাঁেক ডাকেত উৎসািহত করেব...

ঘটনা ʸđĉđ, সময়সূিচ ʸđĉđনয়
æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘĘăĉ আেগ ã ąċƟå ëï ǅ čĒþ Ɵï đĉ ʟ˙ þ ĉ ঘটনা
ঘটেব, ã ĂƟÿ đĠ িতিন গত ১,৯০০ বছেরর ĺĈ ĺï đĂ সময়
ĎʅĘǘă করেত পারেতন।

ëǅĘï হেত হেব এমন িকছু পৃিথবীেত

যা হেব ʟ˙ ʲăĕ
ýŪ
, এমন িকছু যা সাধারণ মানুষ ĺĀðĘą, ĺĈĂ
তারা ç ăĊĒɇ কের ĺĈ তাঁর ĎʅĘǘĘăĉ ëï ǅ কারণ িছল।

জলবায়ুর সংকট হল ĺčå ঘটনা।

আমােদর ö ĂĘñđɵē কখেনাই

ë˚ă িবপেদর ĺćđï ĒąĊđ কেরিন যা আমােদর ĺąà
Ęô থাকােকই
ä ċǦđĉ čɖ Ĕ
ð ēĂ করেত পাের।

অেনক ƵĒþ ĆđąđĂ ĺćāđąē

ąƟĒǏ å ĺòđČýđ কেরেছন ĺĈ ä ï Ēɻï

ĒąăĈŪ
Ġ ƵĒþ ĘĉđĘāĉ ǘćþ đ

আমােদর ĺĂå; আমরা ĺï ąĊ ăĈŪ
Ęąǘý ও ã Ęăǘđ করেত পাির।
িনেজেদর ĉǘđ করার ĺï đĂ আশা না থাকায় আমােদরেক ĺċĘČ
তাঁর কােছ čđĎđĘĈƟĉ আেবদন জানােত হেব — Ēï ˍ ĺč
আেবদেনর সময় আমােদর হােত িনিহত।
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Fig 1 - Ƶþ ƟđĘĀĘċĉ ĀċŪ
Ă čɑ Ēï Ūþ ঘটনাবিল
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ĒąʅĖ
þ ĒąČĠą˥
ĺï ç ĺï ç এই ĺĆĘą অবাক হেয়েছন ĺĈ čąŪ
ċĒǏ ćđĂ ĺï Ă এখনই
ĎʅĘǘă করেছন না।

ĒąĊĘ˘ĉ কারণ এই, সংকট ã ąċƟå এতটাই

ʟ˙ þ ĉ ভােব ভয়াবহ ĺĈ, ëǅ এমন ëï ǅ ĒąČĠą˥ĉ ওপর
িনিহত যা আমােদর কােছ খুব ĺąĒċ ƵđčĒǩï Þ

যখন čɑ ĕ
ý Ū˚Ęă ʼ áĘčĉ čɖ ĕ
ð ēĂ ĺï đĂ জািতর কােছ এটার
čɕđąĂđ ĺĂå বেল মেন হয়, তখন এই ĒąČĠą˥ মানব জািতর
ইিতহাসই ąƟđðƟđ কের, এবং ëǅ উভয়ত আমােদর ĉǘđ করেব
এবং এটা ĒĂĒɩ þ করেব ĺĈ ë˚ă ăĒĉĒʆĒþ পুনরায় আমােদর
পীড়ার কারণ হেব না।

ë˚ă করেত িগেয় ëǅ ˰ĒʅĀđĠï

দয়ালু

ও ʸđĉʆ হওয়া যায় এমন æ˞Ęĉĉ কথা Ƶï đċ কের যা শত শত
āćʗĠ মতবাদ এত িদন আমােদর িনকট ĺñđăĂ ĺĉĘðĒõĊÞ

এই সরল ও čáƣĒÿ þ ĒąČĠą˥ — যা মূলতঃ মানব জািতর এত কােলর
ইিতহােসর িবষয় — বাইেবেলর Ǉ ï

˝˙ Ęþ বুক অব ĺö ĘĂĒčĘč,

সহজভােব ąĒýŪ
þ হেয়েছ।
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বাইেবেলর ĒąČĠą˥
মানব জািত িক æ˞ĉ ছাড়া বাঁ চ েত পাের ?
বাইেবল হল মানব জািতর ã čćđȼ ইিতহাস।

এেত æ˞Ęĉĉ þ ȐđąāđĂ ও

ĀđĒĠĘʲ আমােদর ã ƣñĒþ ĉ ąýŪ
Ăđ থাকেত পারত।

দুঃখজনকভােব, ëǅ

আমােদর মহা ভু েলর ä ðƟđĘĂ পিরণত হেয়েছ — তেব আমােদর
ăĔ
Ă˙ ȝđĘĉĉí Þ

ĺï Ă æ˞ĉ ċēƤå ĎʅĘǘă করেবন ĺčå ĒąČĠą˥ তা

ąƟđðƟđ কের।

čǇ ï ˝ ˙ ...
যখন Ƶÿ ć দু’জন মানব čĖ
Ēɳ করা হল, তারা ì ˞Ēĉï

čĔ
ĉǘđĠ

বসবাস করত — ĺĈǅĘï অেনেকই ইেডন-এর বাগান িহসােব
জােনন।

সবিকছু ই িছল িনখুত
ঁ ঃ তােদর ö ĂƟ িছল æ˞Ęĉĉ čđĎđĈƟ

ও ăĉđćċŪ
, চমৎকার ˰đʆƟ, এবং তােদর ç ȑĉđĒāï đĉ িহসােব
čćƣ পৃিথবী।

čćʅ ভাল িজিনষ ʸđĉđ ăĒĉąĖ
ȑ হেয় ĺčå Ƶÿ ć মানুষ (এডাম)
অবাক হেয় ভাবল, যা “ভাল নয়” তা Ēï ˚ă হেব?

æ˞ĉ

তােক এই ćĘćŪčþ ï Ū কের িদেলন ĺĈ ë˚ă Ƿ đĂ তার ćĘāƟ বড়
~ 19 ~

রকেমর ʸȯ čĖ
Ēɳ করেব এবং তােক এর Ēą˙ Ęȝ উপেদশ িদেলন।

তােক čđĎđĈƟ করার ö ĂƟ, æ˞ĉ Ƿ đĂ ąĖ
Ęǘĉ িদেক ĒĂĘĀŪ
ċ
করেলন, যা ĺčå Ƶÿ ć মানুষ ( এডাম ) -এর ভাবনা আবারও
িবপথগামী হেল, তােক ʍ ĉý কিরেয় ĺĀĘą ĺĈ এটা ĒąăǵĂï Þ
িতিন ĺčå ąĖ
Ęǘĉ িদেক তাকােতন যা তােক Ƿ đĘĂĉ আেলােক
আেলািকত করেত পারত, æ˞Ęĉĉ উপেদশ ʍ ĉý কিরেয় িদত,
এবং ĺčðđĂ ĺÿ Ęï দূের সের ĺñĘĊ তা তার মনেক ĒąăǵĂï
ভাবনা ĺÿ Ęï সিরেয় রাখত।

...˰đāēĂþ đ
Ēï ˍ òùĂđƠ Ęć ĺĀąĀĕ
þ -ƵĒþ ć ইেডেনর þ ȐđąāđĠï ǅ (পের ĺĈ
শয়তান নােম অিভিহত হেয়িছল) ĺčå Ƶÿ ć মানুষ (এডাম) ও
ঈভেক বুঝায় ĺĈ æ˞ĉ তােদর িবকাশ ąƟđĎþ করেছন।

“তােদর যা করণীয়”
ĺč বলল,

“তা হল ˰đāēĂþ đ ĺąĘõ ĺĂĠđ”
এবং তখন তারা িনেজরাই হেব æ˞Ęĉĉ মত।
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তােদরেক æ˞Ęĉĉ þ ȐđąāđĂ ĺÿ Ęï ąĒǹþ করা ĎĘǰ এই ĺąđï đćēĉ
ĒąČĠǅ তােদর মেন হল না, বা তােদর জীবন ĺĈ তাঁর
(æ˞Ęĉĉ) ওপর ĒĂĆŪĉċēĊ এ ąđʅą Ēôȭđí তােদর মাথায় এল
না।

তাই তারা ইেডন þ Ɵđñ কের ˰đāēĂþ đ ĺąĘõ িনল, এবং

তােদর িনেজেদর ö ĂƟ ĒąĘ˞ ï þĖ
Ū
ʲ ƵĒþ ɵđ করল।

এখন তারা

হেব ĒĂĠȫýï đĉē অিধনায়ক, “ćĔ
Ǐ ”, ও কােরা কােছই তােদর
জবাবিদিহ করেত হেব না।

ë ï ǅ Ƶɬ...
ĺï ç ĺï ç এটা ĺĆĘą অবাক হন ĺĈ čąŪ
ċĒǏ ćđĂ ĺï Ă তােদরেক
ʼ áč কের তাঁর অনুগত čȑđĘĀĉ িনেয় আবার নতু ন কের
পৃিথবীর কাজ ˝˙ করেলন নাঃ

“িতিন িক ĈĔ
ĒǏ ĈĔ
Ǐ হেতন না?

এেত কের িক

হাজার হাজার বছেরর čćčƟđ পিরহার করা ĺĈþ
না?”
ë˚ă ĒƠ Ġđ ʸđĉđ এ ধরেণর ঘটনা পুনরায় ঘটার ĒąČĠǅ এিড়েয়
যাওয়া čɕą হত না, বা এ িবষেয় æ˞Ęĉĉ ˰đĒāï đĉ দািব
ƵćđĒýþ হত না।
ì ˞Ēĉï

ç ăĉˍ তাঁর আদেল čĖ
ɳ ĺï đĂ িকছু ই — ĺč

ĺĎđï বা মানবীয় — আেগ কখেনা ćĖ
þĔƟĉ মুেখামুখী
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হয়িন।

এছাড়া িতিন িছেলন তােদর িপতা এবং ĺï đĂ িপতাই

তার čȭđĂĘï এত উদাসীনতার čĘǩ ăĒĉþ Ɵđñ কেরন না।

ã Ēāï ˍ , এডামেক ĺĀĠđ æ˞Ęĉĉ উপেদশ ĺï đĂ ċđĒʅĉ ˱ćĒï িছল
না, বরং তা িছল ˰đāēĂþ đĉ পিরণাম čɑ Ęï Ū ëï ǅ čþ ï Ū বাণী।
ëï ǅ čɑ ýĕŪনবীন čĖ
Ēɳĉ ăǘ ĺÿ Ęï এই ĒąĘƲđĎ িছল ëï ǅ ćđƯ
ভু ল।

এখােন ĺċðđ ও ăĔ
Ă˙ ȝđĘĉĉ সুেযাগ িছল, ĺĈćĂ এডাম

আেগও অেনক ĺõđùðđù ভু ল কেরেছ এবং তা ĺÿ Ęï Ēċǘđ লাভও
কেরেছ।

তাই æ˞ĉ তােদরেক তাঁর čþ ï Ū বাণীর কথা ʍ ĉý কিরেয়
িদেয়িছেলন ĺĈ তাঁেক ছাড়া তারা ĺąà
Ęô থাকেত পারেব না।
অতঃপর িতিন তােদরেক িনেজেদর পেথ চলার সুেযাগ িদেলন যােত
ĺčå Ƶÿ ć মানুষ (এডাম) -এর čȭđĂñý ã ĒĆǷ þ đĉ ćāƟ িদেয়
তা িশখেত পাের যা ĺč উপেদশ িহসােব ƣĎý কেরিন।

এটাই হল আমােদর ã Ēʅʲ čɑ Ęï Ū ăĕ
ý Ūধারণা — আমােদর Ēċǘđ ĺĈ ĺąà
Ęô
থাকার ö ĂƟ æ˞ĉĘï আমােদর ƵĘĠđö ĂÞ

আমােদর িনেজেদর ĒĂĉđăȑđĉ

ö ĂƟå এ িবষেয়র ĒĂɸ Ēȑ হওয়া ƵĘĠđö ĂÞ
ĺĈćĂ ভােব তাঁেক ąýŪ
Ăđ করা হেয়েছ, Ǉ ï
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ĺčå ভােবই যিদ æ˞ĉ

আমােদর Ǉ ï

ç ăĊĒȝĉ ćĔ
˱þŪ
ǅĘþ Ċǘ Ċǘ মানুষেক Ďþ Ɵđĉ ö ĂƟå

Ƶþ ƟđąþŪ
Ă করেতন, তেব িকছু ই ƵćđĒýþ হত না।

বরং æ˞Ęĉĉ åǱ đ হল

এই ĺĈ আমরা ã ðȨ জািত িহসােব উভয়ত Ēċǘđ লাভ কির এবং তা
ĺÿ Ęï উপকৃ ত হই।

Ēċǘ ý , এবং ð Ė
Ęɳĉ Ƶþ ƟđąþŪý
এই কারেণ æ˞ĉ ইসরােয়ল জািত ও পের ১ম ċþ đɆēĘþ ĺćčđĠđ
উভয়েকই তােদর যুেগর ăÿ ĒĂĘĀŪ
ċ িহসােব āćŪƵôđĘĉĉ আেদশ
ĺĀĂÞ

তােদর ăĕ
ąŪ
đĆđč িহসােব িতিন čćʅ ইিতহাস জুেড় ĻĀą

čɖ ȴēĠ ঘটনার ˰đǘĉ ĺĉĘðĘõĂ — ĺĈćĂ ëƷđĎđĘćĉ ʸđĉđ
ä åö Ɵđï Ęï বিলদান, ăƟđĘčđĆđĉ (å˱ĒĀĘĀĉ āćʗĠ উৎসেব) , ও
রাজা সেলামন — ĺĈĂ যখন তােদর আগমন ঘটেব, মানুেষর এই
ä ʆđ ö ȶ đĠ ĺĈ ëʟĘĊđ æ˞Ęĉĉ আেয়াজন।

ëåʟĘĊđĉ ƵĘþ Ɵï ǅ

ĺĈĂ ĒąĘ˞ তাঁর ï Ǉ Ă সময় ã Ēþ Ơ Ęćĉ িনরাপদ ধােপ (তাঁর
ăĀĘǘă ĺĄĊąđĉ এক ëï ǅ পাথর) পিরণত হয়।

তখন ĺÿ Ęï , æ˞Ęĉĉ অিভলাষ হল আমােদর িবচােরর সমেয়র
Ƶ˥Ēþ িহসােব আমােদর ćĘāƟ ä ʆđ ও ä ȕĒą˞đč Ļþ Ēĉ করা,
ĺĈĂ যখন ĺï đĂ “ʟ˙ ʲăĕ
ý Ūঘটনা” čáñǇ þ হয় — এমন ঘটনা
যা এডাম উপেদশ িহসােব ƣĎý ï ĘþŪ পােরিন, ë˚ă িবষেয়
~ 23 ~

ã ĒĆǷ þ đĉ ćđāƟĘć আমােদর Ēċǘđ ĺĀĠ — তখন যার িনকট
আমরা আেবদন করিছ ĺčå একজনেকই জানব ও তাঁর ওপর
ä ʆđ ʆđăĂ করব।

তারপর ą˱ Ƶþ ēĒǘþ ĺćčđĠđĉ Ƶþ ƟđąþŪ
Ă

আমােদর ăĔ
Ă˙ ȝđĘĉĉ তৃ তীয় — ও ôĔ
Ğđȭ — ï Ǉ Ă সময়
ã Ēþ Ơ Ęćĉ িনরাপদ ধাপ (তাঁর ăĀĘǘă ĺĄĊąđĉ এক ëï ǅ
পাথর) ƵĀđĂ করেব।

ʟ˙ ʲăĕ
ý Ūঘটনা
যিদও আমােদর ðĖ
ʁ -ăĉąþ ʗ ইিতহাস নানা ç ȑđĊ ঘটনায় পিরণত
হেয়েছ, তবুও “িবচােরর সময়”-এর ö ĂƟ আমােদর ĀēòŪসময়
ã Ęăǘđ করেত হেয়িছল।

১৭তম ċþ đɆēĉ আেগ আমরা জলবায়ু

সংকেটর বীজ বপন কিরিন এবং ăĉąþ ʗ সমেয় ąþŪ
ćđĂ সমেয়র
আেগ ăĈŪ
ȭ আমরা ç ăĊĒɇ কিরিন ĺĈ এটা আমােদর ʼ áč
করেব।

ëþ ĀčĘȐí

আমরা এখন ăĈŪ
ȭ ˰ēï đĉ কির না ĺĈ æ˞ĉĘï

আমােদর čĒþ Ɵå ƵĘĠđö Ă, বা আমােদর čđĎđĈƟ করার ö ĂƟ িতিন
রেয়েছন।

আমােদর ˰đāēĂþ đ ও তাঁর čɑ Ęï Ū Ƹćđȕï

আমােদর তা ভু িলেয় িদেয়েছ।
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ąƟđðƟđ

ëǅ আেগ ĺÿ Ęï å বুঝেত ĺăĘĉ æ˞ĉ আমােদর ƵĘĠđö ĘĂĉ সমেয়র čĘǩ
čćːĠ কের সহায়তার আেয়াজন কেরেছনঃ একজন ĻĀąǷ — মানবজািতর
˰đāēĂþ đĉ যুেগর (এডােমর ইেডন ĺÿ Ęï ąĒĎɾđĉ ĺÿ Ęï ì ˞Ēĉï

ç ȝđĉ

ăĈŪ
ȭ) ĺċČ ĻĀąǷ — আমােদর িনেজেদর čđĎđĘĈƟĉ ö ĂƟ তাঁর িদেক
পিরচািলত করেত।
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ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đ
মানবজািতর ˰đāēĂþ đĉ যু েগর
ã ƟđăčĊĘĀĉ সমেয়র পর অেনক Ƶö ȶ চেল ĺñĘõ, ĺč সমেয় আমােদর
ö ĂƟ ĺï đĂ ঐশ ĒĂĘĀŪ
ċĂđ বা ĻĀą-ƵąǏ đ ĺï đĂǅå িছল না — এবং এটাই
Ǉï Þ

ĒƢĘʁ ĉ সময় ĺÿ Ęï আমরা আইেনর অধীেন ĺĂå, Ēï ˍ æ˞Ęĉĉ

দয়ার ćĘāƟ রেয়িছ আমরা যার ĺĈđñƟ নই।

ã ƟđăčĊ পল বেলনঃ

আইন আমােদর Ēċǘ Ęï পিরণত হেয়েছ ðĖ
Ęʁ ĉ কােছ
িনেয় যাবার ö ĂƟ, ĺĈĂ Ēą˞đĘčĉ কারেণ আমেদর
ĂƟđĠĒĂɵ বেল ĺòđČýđ করা যায়...Ēï ˍ এখন Ēą˞đĘč
উপনীত হওয়ার ফেল আমরা এখন আর Ēċǘ Ęï ĉ
অধীেন ĺĂåÞ
ñƟđĊđĒċĠđĂč ৩:২৪-২৫

ã ƟđăčĊ িপটার আেরা বেলনঃ

“আমােদর এই ä ʆđ আেছ ĺĈ ƵĆĔĉ দয়ায়, যার
ĺĈđñƟ আমরা নই, আমরা ĉǘđ পাব”
ã Ɵđǋ č ১৫:১১
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ǘćđĉ ছায়াতেল ĺï đĂ িবচার হেব না, এবং ĒĈ˝ িনেজই আমােদর
িশিখেয়েছন কীভােব æ˞Ęĉĉ čĘǩ ভাল čɑ ï Ū Ļþ Ēĉ করেত হয়।

এই

যুগেক সুখকর করার ö ĂƟ আমােদর যা ƵĘĠđö Ă িছল তার সবই আমেদর
িছলঃ আমােদর আর ĺï đĂ ĒĂĘĀŪ
ċĂđĉ ƵĘĠđö Ă িছল না, এবং আমােদর
আর ĺï đĂ ĻĀą-ƵąǏ đĉí

ƵĘĠđö Ă িছল না...

একজন ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đĉ ƵĘĠđö ĂēĠþ đ
জলবায়ু সংকেটর ăĕ
ąŪăĈŪ
ȭ এমন িছল ĺĈ- “ʟ˙ ʲăĕ
ý Ūঘটনা” যা
ĒąČĠǅĘï ĺö ĘĂĒčč-এ িফিরেয় আনেব তা হলঃ

“মানব জািত িক æ˞ĉ ছাড়া ĺąàĘô থাকেত
পারেব?”
জলবায়ু সংকটেক ąƟđĎþ করা বা ĺĉđā করা যােব না।

এটা

এত þ ēƷþ ĉ হেয়েছ ĺĈ ƵĈĔ
ĒǏ ʸđĉđí তা িনরাময় করা čɕą
নয়।

এমন িক যিদ আমােদর কােছ এটােক সহনীয় করার ö ĂƟ

ƵĘĠđö ĂēĠ ăĈŪ
đȼ ǘćþ đ থাকত, তা হেলও হয়ত আমরা বুঝেত
পারতাম না ĺï ćĂ কের তা করেত হেব।

ĒʆĒþ ċēĊþ đĉ ö ĂƟ

ëǅ ĺąăĘĉđĠđ čáƣđć করেছ, এবং এক সময় এমন ăĈŪ
đĠ
ã Ēþ Ơ ć কের যােব যখন পৃিথবী আমােদর ö ĂƟ বসবােসর
অনুপেযাগী হেয় যােব।
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ëǅ ĺï đĂ “āćʗĠ” ĀĖ
ĒɳĆĒǩ নয়ঃ ĒąðƟđþ ĒąǷ đĂēñýí

˰ēï đĉ

কেরন ĺĈ আমরা ëï ǅ অিধকতর ǘćþ đāĉ ċĒǏ ĉ ăđ˞Ū
ʆ িবষেয়
পিরণত হেয়িছ।
ĺñĘõÞ

ĎƟđà, ĺö ĘĂĒčč-এর ƵĘɬĉ ç ȑĉ ĺĀí Ġđ হেয়

আমরা “ôĕ
Ğđȭ ăĈŪ
đĠ”-এর কাছাকািছ রেয়িছ — ফলাফল

আর čĘȱ ĘĎĉ ćĘāƟ ĺĂå — আমরা “Ēï ĒʅćđĘþ ĉ িতন Ă˗ĉ
(ĺôï Ęćåù ইন ĒƱ) ” ăĈŪ
đĘĠ ĺăĝàĘõ ĺñĒõÞ

সংকেট পড়েল মানুষ উপেদশ চায়, Ēï ˍ ëĘǘĘƯ মানব ï þĖ
Ū
ï ĺƽɵ
উপেদশও ĒĂɺ Ċ হেব।

তথািপ, আমােদর ĉǘđ করার মত উপেদশ রেয়েছ

এবং তা আমােদর যুেগর ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đĉ ăǘ ĺÿ Ęï এেসেছ...

ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đ
˰ĒąĘĉđāē মেন হেলও পৃিথবীই হল ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đ এবং
জলবায়ুই হল তার ï Ȇ ˰ĉÞ

চরম ĀĔ
ĀŪ
ċđĉ ও ĒąăĈŪ
ĘĠĉ ćĘāƟ

æ˞ĉ উপেদশ িদেয়েছন যা আমােদর ˱àĒċĠđĉē ĒĀĘǱ Þ

মানবজািত আজ ăĈŪ
ȭ যা িকছু কেরেছ তার সবিকছু রই čđǘē হল
পৃিথবী — মানবজািত পৃিথবীর þ ȐđąāđĂ ও ăĒĉôĈŪ
đ করেত čɖ þ
িছল যখন æ˞ĉ বলেলনঃ

“ফলবান হও, čáðƟđ ąĖ
Ēȝ কর এবং পৃ িথবী ăĕ
ýŪ
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কর ও তা ĒĂĠȫý কর”
ĺö ĘĂĒčč ১:২৮

আমােদর Ēą˙ Ęȝ čđǘƟ ĒĀĘǱ Þ

ëǅ ĺï ąĊ এই ĺòđČýđå করেছ

না ĺĈ আমরা æ˞ĉĘï ĺĀí Ġđ আমােদর ƵĒþ ˟ Ēþ পূরেণ ąƟÿ Ū
হেয়িছ, বরং এটাও বলেছ ĺĈ আমরা তাঁর čĖ
Ēɳĉ ö ĂƟ তাঁর
ĺĀí Ġđ ä ąđčʆĊĘï Ƶï Ėþ ăĘǘå ĒąăǵĂï

ʆđĘĂ পিরণত কেরিছ।

এবং, যিদও ĺč čɑ Ęï Ū আমরা সেচতন নই, তবুও জলবায়ু
ĺö ĘĂĒčĘčĉ ĺčå ĒąČĠǅ যথাযথভােবই তু েল ধরেছ, যা আমােদর
ĺąà
Ęô থাকার ö ĂƟ অিত ʟ˙ ʲăĕ
ýŪ
Þ

সকল ĻĀąĘǷ ĉ মত, ëǅ আমােদর আচরেণর পিরণিত Ƶčĕ
þÞ
সকল ĻĀąĘǷ ĉ মত ëǅ রােয়র ëï ǅ ąđþŪ
đ ĒĀĘǱ —
ąƟĒǏ ñþ ĆđĘą আমােদর Ēą˙ Ęȝ নয়, বরং æ˞ĉ ছাড়া আমেদর
ĺąà
Ęô থাকার čđćĘÿ Ū
ĉ Ēą˙ ĘȝÞ

তথািপ, এই ĻĀąǷ Ęï তার

ăĕ
ąŪ
čĔ
ĉēĘĀĉ মত চু প কিরেয় ĺĀĠđ যায় না, ã Ēą˞đč করাও যায়
না বা ç Ęăǘđ করা যায় না।

ëǅå হল ëï ćđƯ ĻĀąǷ যােক ƵĘĠđö Ă এই ąđþŪđĉ ö ĂƟ, িযিন æ˞ĉ
ĺÿ Ęï আমােদর ˰đāēĂþ đĉ ĒĂɺ Ċ ƵĠđĘčĉ ĺǘĘƯ ĺĈđñƟ čđǘēÞ

ĺč ĺĈ

ĺï đĂ মানেবর ï ĘȆĉ ĺôĘĠ অিধক ï đĈŪ
ï ĉē ăȝĒþ Ęþ সরাসির সকল
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জীিবেতর ˲ĀĘĠĉ čĘǩ কথা বেল, যা ভাষা, ąĔ
Ēȝćȑđ, ćĈŪ
đĀđ ও
Ēą˞đčĘï í

ছািড়েয় যায়।

এই সংকেটর čĒăŪ
Ċ Ƶï ĖĒþ এটা ĒĂĒɩ þ কের

ĺĈ ĺëǅ তার “মতামত Ƶï đċ” ã ąƟđĎত রাখেব Ĉþ ǘý ăĈŪ
ȭ না আমরা
আবার তাঁর ċĉýđăȵ হই যাঁেক আমরা ą˱ Ƶö ȶ আেগ þ Ɵđñ
কেরিছলাম।
এই কারেণই ĒĈ˝ ðĖ
ʁ ã ăĒĉýđćĀċʗ ăĔ
ĘƯĉ ąƟđðƟđ িদেয়েছন...

ã ăĒĉý đćĀċʗăĔ
Ư
এক þ ˙ ý তার বাবার কােছ ç ȑĉđĒāï đĘĉĉ
অংশ-ভাগ চাইল।

˰đāēĂ জীবেনর ö ĂƟ বাবা-

মার Ēąôǘ ý þ đ ĺÿ Ęï দূ ের ĺÿ Ęï পিরণােম ĺč তা
ĺąĒĎčđĒą ভােব খরচ কের ĺĄĊĊÞ

ĺċĘČ ĒĂâ˰

ও ǘĔāđþŪ ã ąʆđĠ ĺč čđĎđĘĈƟĉ ö ĂƟ বাবার
কােছ িফের যাবার Ēčȝđȭ িনল...
...Ēï ˍ যখন ĺč বাড়ী ĺÿ Ęï ĺąċ খািনকটা
দূ ের, তখন তার বাবা তােক ĺĀð Ęþ ĺăĊ ও
তােক ˰đñ þ জানােত ছু েট ĺñ ĊÞ

ăĕ
Ư যখন

অনু েশাচনা ąƟǏ করল, তার বাবা তখন
ä Ăȱ Ēô Ęȑ তােক ăĔ
Ư িহসােব ˰đñ þ জািনেয়
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ã ĀćƟ ç ɨđč Ƶï đċ করল এবং
ö đàï öàćï ăĕ
ýŪ
ĆđĘą তার িফের আসা উদযাপন
করল।
গসেপল অব িলউক ১৫:১১-৩২
(čáĘǘ Ēăþ )

মানব জািত হল ã ăĒĉýđćĀċʗ ăĕ
Ư।

Ƶÿ ć দুই মানব-মানবীর

ćđāƟĘć আমরা আমােদর ç ȑĉđĒāï đĉ ã öŪĂ কেরিছলাম — এই
পৃিথবীেত।

Ĉþ ǘý ăĈŪ
ȭ না আমরা িনেজরাই ˰ēï đĉ কেরিছ ĺĈ

আমােদর ăĘǘ একা বাঁচা čɕą নয় তার ăĕ
ąŪćĕ
˱þŪ ăĈŪ
ȭ আমরা
˰đāēĂĆđĘą বসবাস কেরিছ।

আমরা যখন আমােদর ঐশ িপতার

কােছ িফের যাব, িতিনও আমােদর ˰đñþ জানােত ছু েট আসেবন
— Ďþ Ɵđĉ ö ĂƟ নয়, বরং পুনরায় আমােদর ĀđĒĠʲ ƣĎý করার
ä ĂĘȱ Þ

তথািপ æ˞Ęĉĉ কােছ এই িফের যাওয়া ĺĈ সুপিরিচত ƵĘɬĉ ö ȶ ĺĀĠ, তা
হলঃ

“æ˞Ęĉĉ কােছ যাবার ö ĂƟ ĺï
এবং ą˱ čáðƟï

আমেদর ĺĂþĖʲ ĺĀĘą,

ôđĘôŪĉ ćĘāƟ ĺï đĂǅ čąŪ
ċĒǏ ćđĘĂĉ

ăĘǘ কথা বেল?”
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আমরা কােক অনুরসরণ করব?
ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đ ĺï đĂ ö ĂĘñđɵē, āćŪ
, āćŪƵôđĉï

বা জািতর

ăǘ ã ąĊ˘Ă কের না বা ăĘǘ সুপািরশও কের না, ĺï ąĊ
æ˞Ęĉĉ ˰ʲű
đāēĂ থােক।

আদেত ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đ ĺï đĂ

িবেভদকারী নয়, বরং তা ƵĘþ Ɵï ąƟĒǏ ĉ কােছ সমানভােব
আেবদন জানায় — তােদর Ēą˞đč-িবেবচনার þ đĉþ ćƟ না কেরই।

পৃিথবীেত এমন ĺï ç ĺĂå যােক আমােদর ã ąċƟå অনুসরণ করেত
হেব, বা এমন ĺï đĂ ôđôŪ ĺĂå ĺĈǅ আমােদর ăĘǘ ćāƟʆþ đ
করেব।

আমেদর Ƿ đĂ লাভ ও ç ȝđĘĉĉ čćĠǅ এত ʟ˙ þ ĉ ĺĈ

এতসব মানিসক ĒąƸđĒȭ এবং Ēą˳Ċþ đĉ অনুমিত পাওয়া যােব না।

এর ăĒĉąĘþŪ, ĺċČ ĻĀą-ƵąǏ đ আমােদর অনুনয়-আেবদন সরাসির
˰ñŪ
ĘĊđĘï čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞Ęĉĉ িনকট ĺƵĉý কের, এবং ëï ǅ িবেশষ
ăȝĒþ ʸđĉđ ã ąċƟå তাঁর কােছ যাওয়া যায়...
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আমােদর তাঁর čđĒȵĘȝ
যাওয়ার ăȝ Ēþ
ƵĆĔ
ĉ Ƶđÿ Ū
ý đ ä ĂĔ
ñ Ęþ Ɵĉ čĘǩ অনুসরণ কের æ˞ĉ ĺƵĒćï ĉđ তাঁর åǱ đ
পৃিথবীেত ƵĒþ Ēɳþ করার ö ĂƟ Ƶđÿ Ū
ý đ কেরেছ।

সব চাইেত č˲ĀĠ

ąƟĒǏ ñý আেবদন জািনেয়েছন, Ēï ˍ æ˞Ęĉĉ ĉđö Ęʲ এখণও তা ąđʅąđĒĠþ
হয়িন।

এমন িক জলবায়ু সংকেটর িবষেয়ও এসব Ƶđÿ Ū
ý đ æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘă

ĄĊƵčĔকরেত čǘć হয়িন।
ëĘǘĘƯ নীরবতার কারণ এসব আেবদনকারীর Ēą˞đĘčĉ অভাব বা তােদর
িবেশষ ĺï đĂ পাপ নয়।

ä ȭĒĉï

Ƶđÿ Ū
ý đ ã ąċƟå ćĕ
ĊƟąđĂ, Ēï ˍ æ˞Ęĉĉ

ä čȵ ĎʅĘǘĘăĉ ĺǘĘƯ ċĖ
áðĊđąȝ āĘćŪ
ĉ ĺï đĂ ভূ িমকা ĺĂåÞ

æ˞ĉ

ëï ǅ িবেশষ ä ˳đĘĂĉ ö ĂƟ ã Ęăǘđ করেছন, এবং ĺčǅ আেদৗ āĘćŪ
ĉ
ĺï đĂ িবষয় নয়, নয় ĺï đĂ č˲ĀĠ উপাসনা — এমনিক ĺï đĂ ভাল বা
ćȱ í

নয় — বরং ĒąČĠǅ হল ï þĖ
Ū
ʲ...

ï þĖ
ŪĘʲĉ Ƶɬ
যখন Ƶÿ ć মানব এডাম ˰đāēĂþ đ ĺąĘõ িনল, ĺč তার
ç ȑĉčĕ
ĉēĘĀĉ পিরচালনা ও ï ĊƟđĘýĉ ö ĂƟ দায়ী হল।
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মানুষ

পৃিথবীেত æ˞Ęĉĉ ã ąʆđĂ ƵĒþ ƣĎý করল।

ƵĘþ Ɵï জািত যুগ যুগ ধের তার ĒĂö ˰ ä ǹĒĊï

অংেশ ï þĖ
Ū
Ęʲĉ

ç ȑĉđĒāï đĉē হেয়েছ এবং এর শাসকগণ তােদর জািতর ĺćđù
ö ĂčáðƟđĉ ƵĒþ ĒĂĒāʲ কের।

ăĒąƯ ƣȮ শাসকগণেক ąýŪ
Ăđ

কেরেছ- “è ʼ Ū
þ Ă ï þĖ
Ū
ăǘ” িহসােব যােদরেক তােদর ċēČŪপদ
ćĈŪ
đদার ö ĂƟ čɖ đĂ করেত হেব, যা ã ƟđăčĊ পল ăĒĉɾđĉĆđĘą
ç Ęɨð কেরেছনঃ

ƵĘþ Ɵï

ä ȕđå è ʼ Ū
þ Ă ï þĖ
ŪăĘǘ ĉ অধীন ĺĎđï ,

কারণ æ˞ĉ ƵĀȑ ï þĖ
Ūʲ ছাড়া আর ĺï đĂ
ï þĖ
Ūʲ ĺĂå; ĒąĀƟćđĂ ï þĖ
Ūăǘ Ęï æ˞ĉå ĺčå
Ƶ˥Ēþ ĉ আেয়াজেন ĺï đĂ ĺï đĂ ʆđĂ িনেজর
অিধকাের রাখার অনু ম িত িদেয়েছন।

তাই ĺĈ

এই ï þĖ
ŪăĘǘ ĉ িবেরািধতা কের ĺč æ˞Ęĉĉ
ąƟąʆđĉ Ēą˙ Ęȝ ã ąʆđĂ িনেয়েছ; যারা ï þĖ
ŪʲĘï
ƵĒþ Ęĉđā কেরেছ তারা ċđĒʅĉ মু েখামু িখ হেব।
হেব
ĺï ĂĂđ শাসকরা ভীিতর কারণ — ভাল কােজর
ö ĂƟ নয়, বরং ćȱ কােজর ö ĂƟÞ
ĺčĘǘ ĘƯ, তু িম িক ï þĖ
Ūăǘ ĺÿ Ęï ĒĂĆŪĠ হেত
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চাও?

তাহেল ভাল কাজ করেত থাক এবং এর

ĺÿ Ęï å তু িম Ƶċáčđ পােব!
পােব

কারণ তা ĺþ đćđĉ

ćǩĘĊĉ ö ĂƟ æ˞Ęĉĉ ʸđĉđ ĺĀĠ čđĎđĈƟÞ

Ēï ˍ

ćȱ কাজ করেল, তু িম ভীত থাকঃ কারণ তখন
তাঁ র তেলায়ার ধারণ করা ç ĘțċƟ িবহীন নয়;
কারণ তা æ˞Ęĉĉ ƵĒþ ĒĂĒā, কােরা ćȱ কােজর
ö ĂƟ ĺĉđČ ąƟǏ করার ö ĂƟ ĺƵĒĉþ ƵĒþ ĎȭđÞ
ĺĉđćđĂč ১৩:১-৪

সদাশয় বা ĒĂɵĔ
ĉ যাই ĺĎđï না ĺï Ă ƵĘþ Ɵï জাতীয় শাসেকর
ĺǘĘƯ এটাই হল ăȮđÞ

এর čđǘƟ িহসােব ĺï đĂ ĒĂĒĀŪ
ɳ ĒąĘƲđĘĎĉ

সময় čćƣ å˱ĒĀ জািতর ö ĂƟ, ã ƟđăčĊ িপটার ë˚ă উপেদশ
ĺĀĂâ

ƵĆĔĉ কারেণ, িনেজেক মানু েষর ö ĂƟ ƵĘþ Ɵï
আইেনর অধীন করঃ ĺčùđ ĺƽɵ িহসােব রাজার
ƵĒþ å ĺĎđï , বা ćȱ ï ćŪসাধনকারীেদর ċđĒʅ
ƵĀđĂ এবং যারা ভাল কাজ কের তােদর Ƶċáčđ
করার ö ĂƟ তার ĺƵĒĉþ ĉđö ƟăđĊ (ñ ĆýŪ
ĉ)
ĺĀĉ ƵĒþ å ĺĎđï Þ

...সব ধরেণর মানু ষ েক

čɖ đĂ কর, [ä āƟđĒȕ ï ] ভাইেদর ভালবাস,
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æ˞ĉĘï গভীরভােব ƽȝđ কর, রাজােক čɖ đĂ
কর।
কর
ĄđʁŪ অব িপটার ২:১৩-১৭

— ĺčå সমেয় “রাজা” িছেলন ভীিতকর িনেরা!

তাই পল এবং

ăĉąþ ʗï đĘĊ িপটার ĺĈ উপেদশ িদেয়েছন তা čáñĒþ ăĕ
ýŪ
â জনগণ
ï þĖ
Ū
ăĘǘĉ অধীন তা ĺč িযিনই তার অিধকারী ĺĎđï না ĺï ĂÞ

আধুিনক-কােলর ï þĖ
Ūăǘ
তাই ąþŪćđĘĂ, ƵĘþ Ɵï জািতর ö ĂƟ, ĉđʀ ƵāđĂ ও জাতীয় ĺĂþ đ
উভেয়ই তাঁেদর নাগিরকেদর è ʼ Ū
þ Ă ï þĖ
Ū
ăĘǘĉ ã ȭĆĔ
ŪǏ Þ

এই

কেয়কশত মানব ও মানবী এমনভােব পৃিথবীর ƵĘþ Ɵï ä ȕđĉ
ƵĒþ ĒĂĒāʲ কের যা āćʗĠ ĺĂþ đĉđ কের না, কারণ čĒɖ ĒĊþ ĆđĘą
তারা পৃিথবীর সকল ï þĖ
Ū
ăĘǘĉ ƵĒþ ĒĂĒāʲ কের যা এক সমেয়
এডাম ইেডেন čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞Ęĉĉ িনকট ĺÿ Ęï দখল কেরিছল।

এরাই হল তারা যারা ã ąċƟå আমােদর ঐশ ăĔ
Ă˙ ȝđĘĉĉ ö ĂƟ
অনুনয়-আেবদন জানােবন।

তােদর কাজ-ï ĘćŪä ăĒȑ জানােনার

ö ĂƟ ĺï đĂ ç Ǯþ ĉ ǘćþ đāđĉē ĺĂå, তােদর আেবদেন čɕđąƟ ĒĆȵ
মতও ĺĂåÞ

তােদর আেবদেনর ফেল ইিতহােস Ƶÿ ćąđĘĉĉ মত

čɑ ĕ
ý Ūï þĖ
Ū
ʲ, যা এডাম čĖ
Ēɳï þŪ
đĉ িনকট ĺÿ Ęï দখল কেরিছল,
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æ˞Ęĉĉ িনকট ăĕ
ý ĒąŪ
ôđĉ Ƶđÿ Ū
ý đ করেব।

Ēą˞đčēĘĀĉ িনকট ëǅ ã ĂƟđĠ মেন হেত পাের, এটা একটা সময় — যখন
ĺćđĘö ö ĺĊđĒĎþ সাগেরর Ļčï Ęþ দাঁিড়েয়িছেলন — যখন এটাই Ǉ ï
িছল ĺĈ তারা ĺï ąĊ “দাঁিড়েয় ĺÿ Ęï ĊǘƟ রাখেব”।

এবং ëï ǅ čĔ
ȱĉ

নােমর ćĘāƟ এর ĺĈĝĒǏ ï þ đ িনিহত আেছ ëǅ ç ăĊĒɇ করেল তারা
“ĺï ąĊ ĀċŪ
ï ” িহসােবই খুিশ থাকেব...
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করা
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... čđĉčáĘǘ ă
এই অংেশ কী ঘটেব তা ąýŪ
Ăđ করা হেয়েছ।
ã ĂƟ অেনক āĘćŪ
ĉ ƵĒþ ˟ Ēþ ĉ মত æ˞Ęĉĉ
ĎʅĘǘ Ęă আমােদর ăĒĉƯđý ˝ āĔ তার উপের
Ēą˞đĘčĉ

ওপর

ĒĂĆŪĉċēĊ,

তা

নয়,

বরং

এটা আমােদর ö ĂƟ তাঁ র þ ȐđąāđĘĂĉ মহান
ç ĘțĘċƟĉ পিরণিত।
Ēʸþ ēĠ ã āƟđĘĠ কীভােব æ˞ĉ ä ˳ąđĘĂ সাড়া
ĺĀĘąĂ তা ąýŪ
Ăđ করা হেব, বাইেবেল ąĒýŪ
þ
ćĔ
ĒǏ ĉ

ĊĘǘƟ এই

তু লনা

করা

হেব,

Ēą˞-ąƟđăē čáĉǘ Ęý ĉ
এবং

তাঁ র

ç ȝđĘĉĉ ăĕ
ý ŪĒôƯ ĺĀðđĘĂđ হেব।
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ì ˞Ēĉï
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ã āƟđĠ ২
—
আমােদর ডােক সাড়া ƵĀđĂ
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আমােদর ডাক ও æ˞Ęĉĉ
সাড়া
আমােদর শাসকগণ যখন æ˞ĉĘï ডােকন, তখন ëǅ ĺï đĂ িবষয় নয় ĺĈ
তােদর িকছু čáðƟï হেবন ã Ēą˞đčē, বা ã ĘĂƟĉđ তাঁেক ĒąĒĆȵ নােম
ডাকেবন।
“ä ɨđ̨” বা “ইয়াওেয়”
“িপতা” বা “ĺö ĆđĎ”
— čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ একজনই।

িতিন তাঁেক ডাকা ĺï đĂ িবেশষ নােমর

ö ĂƟ সাড়া ĺĀĘąĂ তা না, বরং ĺčå ä ˳ąđĂ পৃিথবীর čćƣ ï þĖ
Ū
ăĘǘĉ
ăǘ ĺÿ Ęï হেল তােতই সাড়া ĺĀĘąĂÞ

সচিকত ভাব
িকছু čáðƟï শাসক ã ˰Ēʅ ĺąđā করেবন।

তারা জােনন ĺĈ

সাধারণত সহায়তার ö ĂƟ ćĕ
ĊƟ পিরেশাধ করেত হয় — ã ąċƟå
ä Ēÿ Ū
ï , ƵđĠċå ˰đāēĂþ đ ĒąčöŪĂ čɖ ȴēĠÞ

ĺï ç ĺï ç ĺčå

Ēþ Ǐ ã ĒĆǷ þ đ ʍ ĉý করেত পােরন, যখন ĺï đĂ čđĎđĈƟï đĉē
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সহায়তার বদেল ï þĖ
Ū
ʲ দাবী কেরিছল, Ēï ˍ তােদর ĀĔ
ĀŪ
ċđĉ ö ĂƟ
ã ĂĔ̊ă ö ˙ ĉē ç Ęʸñ অনুভব কেরিন।

ǘćþ đĎēĂ ও অধীনতা

čáƠ đȭ অনুভূিতর ফলাফল ö ˙ Ēĉ ã ąʆđĉ ĂƟđĠ ĺąĀĂđĀđĠï

হেত

পাের।

তথািপ এই সমেয় সকল শাসক ëï þ đąȝ হেব।

ã ĂƟĘĀĉ কােছ

ĀĔ
ąŪ
Ċ বেল পিরগিণত হওয়ার Ēąĉ˘Ăđ বা ǘćþ đċđĊē ƵĒþ Ęąċēĉ
åǱ đ ʸđĉđ ĺĆđñđĒȭĉ ƵĘĠđö Ă থাকেব না।

ëþ ĀčĘȐí , æ˞ĉĘï

ডাকা এক ধরেণর ä ȕ-čćăŪ
ý এই Ēôȭđ হেব ã ˰Ēʅï ĉÞ
čĘąŪ
đăĒĉ তারা ëï ǅ অপিরিচত ǘćþ đĉ কােছ মিরয়া হেয়
আেবদন ö đĂđĘǱ এবং জােন না তারা কী Ƶþ Ɵđċđ করেব...

ăĔ
ĂâĒĂɩ Ġþ đ
তথািপ, æ˞Ęĉĉ সাড়া হেব সহায়তামূলক ও ăĔ
ĂâĒĂɩ Ġþ đćĕ
Ċï , ĺĈ
ĺï đĂ জািতর ã ĒĆǷ þ đ ĺÿ Ęï অেনকটাই আলাদা।

Ƶÿ ćþ , সকল ąƟĒǏ ĉ ĀċŪ
ĘĂĉ ö ĂƟ তার ç ăĒʆĒþ হেব čćƣ Ēą˞
ąƟđăē আকােশ ĀĖ
ċƟćđĂÞ

ëǅ মানুেষর ćĘāƟ ʶ þ এই ç ăĊĒɇĉ

ö ȶ ĺĀĘą ĺĈ ëǅ জলবায়ুর ĺôĘĠ অেনক বড় ċĒǏ , যা
(জলবায়ু) তােদর ˱àĒċĠđĉē িদেয় আসেছ।
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তাঁর ǘćþ đ ç ăĊɇ

হেব, Ēï ˍ ˰đĞ˘ĉ নয়, িবশাল অথচ ąĊăĕ
ąŪ
ï বা Ƶï ù
ĻąĒċĘɳƟĉ নয়।

শাসকগণ জলবায়ুর ä čȵ ˱àĒċĠđĉēĉ িদেক

ĀĖ
Ēɳăđþ করেবন — ĺĊđĒĎþ সাগেরর জেলর মত ʅɇ হেয় —
এবং তােদর অনুেরােধ ĺĈ ċĒǏ ĉ আগমন ঘেটেছ ĺčåǅĉ িভতের
িহত সাধেনর åǱ đ িনিহত রেয়েছ তা ç ăĊĒȝ করেব!

ëǅ মানুেষর ćĘāƟ ʶ þ এই ç ăĊĒɇĉ ö ȶ ĺĀĘą ĺĈ এর ö ĂƟ
ĺï đĂ ąƟĠ বহন করেত হেব না, এটা ĺï đĂ ä ȕ-čćăŪ
ý নয়।
িতিন এমন একজন যােক আমরা ĀēòŪিদন ç Ęăǘđ কেরিছ, অথচ
তা čĘȐí

িতিন ʶ þ সাড়া িদেয়েছন; এমন একজন িযিন তাঁর

ǘćþ đ থাকা čĘȐí

আমােদর ওপর তা চািপেয় ĺĀĂĒĂÞ

ĎʅĘǘă মানবজািতর গিতপথ পালেট িদেয়েছ!

তার

এটা এমন ধরেণর

িকছু যােত আজ আমােদর মেন ĎĘǱ যিদ আমরা আরও ą˱
Ƶö ȶ আেগ তা করতাম!

čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ ʶ þ কাজ করেবন।

এই ĺòđČýđ ʸđĉđ িতিন ƵĘþ Ɵï

ąƟĒǏ -ä ȕđĉ ˲ĀĠ ċđȭ করেবন ĺĈ, তাঁর ĎʅĘǘă ĺï đĂ ĒąĒǱ ȵ িবষয়
নয়, ąĉǹ মানবজািতর ƵĒþ তাঁর অতীত আচরেণর čĘǩ čǩĒþ ăĕ
ýŪ
, এবং
িতিন এই ĒĀĂǅĉ Ƶ˥Ēþ িহসােবই ইিতহাস জুেড় নানা ঘটনা ƵąđĎ
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čáñǇ þ করেছন।

মানুষ ëʟĘĊđ মেন ĺñà
Ęÿ ĺĂĘą, এবং ƵĘþ ƟĘï ĺčå

ćĔ
˱ĘþŪ এটা বুঝেব ĺĈ আমরা কখেনা একা িছলাম নাঃ আমােদর ö ĂƟå
æ˞ĉ তাঁেক ডাকার ã Ęăǘđ করেছন।

তখন িতিন ĺòđČýđ করেবন ĺĈ

আমােদর ç ȝđĉ করার ĒąČĠǅ যার হােত রেয়েছ িতিন হেলন তার ăĕ
Ư
— ĺćčđĠđ, ĒĈ˝ ðĖ
ɳÞ
ĺï ç ĺï ç এই ĺĆĘą অবাক হয়ঃ

“তাহেল ðĖ
ɳ িনেজই ĺï Ă আমােদরডােক সাড়া ĺĀĂ
না?”
কারণ এই ĺĈ ĒąĘ˞ĉ শাসকগণ čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞Ęĉĉ কােছই অনুনয়আেবদন জািনেয়িছেলন এবং তাঁর ăĕ
ĘƯĉ ƵĒþ নয়, এবং ĺï ç ĺï ç čɑ ĕ
ýŪ
ĒĆȵ Ēą˞đč ĺÿ Ęï æ˞Ęĉĉ আরাধনা কেরেছ।

যিদ čćƣ পৃিথবী

ĺćčđĠđĘï æ˞Ęĉĉ সদাশয় ï þĖ
Ū
ăǘ িহসােব ƣĎý করেত চায়, æ˞ĉĘï å
তােক আমােদর čĘǩ পিরচয় কিরেয় ĺĀĠđĉ ƵĘĠđö Ă ĺąđā করেবন।
ĺąđāñćƟĆđąå, অেনেকর কােছই যা বড় িবষয় হেয় ĺĀðđ ĺĀĘą তা হল
জলবায়ু িনরাময়, এবং তােদর কােছ ðĖ
Ęɳĉ এই ç ăʆđăĂđ ã Ăÿ Ū
ï বেল
মেন হেত পাের।

তথািপ, æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘă čɑ Ęï Ū আমরা যা জািন,

তােত আমরা বুঝব ĺĈ ëǅ ʶ þ ç ȝđĘĉĉ ĺôĘĠí
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ĺąĒċ িকছু , তা হল

িতিন ëï ǅ চমৎকার ĆĒąČƟĘþ ĉ িদেক ʸđĉ ç Ęȶ đôĂ করেছন।

এর ĒąČĠą˥Ęþ æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘ ă
æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘă ĺï đĂ ëï ǅ ĒąĒǱ ȵ ঘটনা নয়, বরং বাইেবেলর
িবষয় čɑ Ęï Ū তার čąŪ
ĘċČ čćÿ Ū
ĂÞ

ï Ǉ Ă সময় ã Ēþ Ơ Ęćĉ

ąþŪ
ćđĂ িনরাপদ ধাপ — ĒƢʁ đĂĘĀĉ পথ — এই ˚Ęă ĒĂćŪ
đý
করেত হেব ĺĈĂ তা Ƶÿ ć িনরাপদ ধাপ ĺÿ Ęï ö ȶ লাভ কেরেছ
যা িছল å˱ĒĀ জািত।

˰Ġá ĒĈ˝ ðĖ
ɳ ï þĖ
Ū
ï ĺòđĒČþ ĒƢʁ đĂĘĀĉ পেথর ওই ĀēòŪ
đĒĠþ
ąýŪ
Ăđ ćƟđĒÿ ç -এর গসেপল-এর ĺċĘČ রেয়েছ এভােবঃ

“˰ñŪও পৃ িথবীর čćʅ ï þĖ
Ūʲ আমােক ƵĀđĂ
করা হেয়েছ”
গসেপল অব ćƟđĒÿ ç ২৮:১৮

ĺčå সময় ĺÿ Ęï , æ˞Ęĉĉ িনকট čćʅ Ƶđÿ Ū
ý đ, æ˞Ęĉĉ িনকট
čćʅ ä ˳đĂ, এবং ăĒąƯ ä ȕđĉ ö ĂƟ čćʅ Ƶđÿ Ū
ý đ তাঁর ঐশ
িপতার ö ĂƟ ĒĈ˝ ðĖ
ɳ ï þĖ
Ū
ï å গৃহীত হয়।

æ˞Ęĉĉ এই ăĕ
Ư

ï þĖ
Ū
ï ĺï ąĊ ĒƢʁ đĂĉđå নয়, বরং সকল Ēą˞đĘčĉ ƵĘþ Ɵï ąƟĒǏ ,
যারা čąŪ
ċĒǏ ćđĂĘï ভালবােস, তারা ĺʇĎ-ভালবাসা ĺăĘĠĘõ ও
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তােদর ç Ǯ মােপ ćĕ
ĊƟđĠý করা হেয়েছ।

১,৯০০ বছর ধের

আমােদর ডাক ĺċđĂđĉ পর, এখন আমরা আমােদর ä ȕĒą˞đĘč
ä ʆđċēĊ হেত পাির ĺĈ ĺćčđĠđ আমােদর খুব ভালভােব ĺąđĘ÷ ĂÞ

æ˞Ęĉĉ িনজ ĎʅĘǘă čĘȐí

ĒƢĘʁ ĉ ï þĖ
Ū
Ęʲĉ ĺćĠđĀ এখেনা ĺċČ হয়িন।

আমােদর ăĔ
Ă˙ ȝđĘĉĉ ăĉąþ ʗ ʅĉ — ðĖ
Ęɳĉ Ýđä Ēāăþ Ɵï đĊ — ˝˙ হেত
ĈđĘǱ Þ
ăĕ
ĘƯĉí

যখন Ēą˞ ĺĂþĖąĖ
ȱ তােদর ï þĖ
Ū
ʲ æ˞Ęĉĉ অধীন কের, তা তাঁর
অধীন হেব।

ëǅ æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘĘăĉ ăȝĒþ ąƟđðƟđ কের, এবং

ðĖ
Ęɳĉ জীবেন নতু ন ã āƟđĘĠĉ সূচনা কের...

ĒƢĘʁ ĉ ভূ িমকা
ĺčå ćĔ
˱ĘþŪ, তার čćʅ ăđĒÿ Ū
ą ï þĖ
Ū
ʲ তাঁর ã āēĂʆ হেব,
ĺĉĘĆĘĊċĂ ও ĄđʁŪ ǅĘćđĒÿ -এর ăĒąƯ বাণী ăĒĉăĕ
ý Ūহেব, যখন
ĒĈ˝ ðĖ
Ęɳĉ পিরণত হেবনঃ

‘রাজােদর রাজা এবং ƵĆĔĘĀĉ ƵĆĔ’
ĄđʁŪ টু ǅ ĘćđĒÿ ৬:১৫
ĺĉĘĆ ĘĊċĂ ১৭:১৪ ও ১৯:১৬

ĺï Ă ëï đȭ ভােব ĒąĘ˞ĉ শাসকগেণর — এবং ĺï ąĊ তাঁেদরই —
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æ˞Ęĉĉ কােছ অনুনয়-আেবদন জানােনার অিধকার রেয়েছ čáĘǘĘă
এটাই হল কারণ।

তােদর আহবান ðĖ
Ęɳĉ čɑ ĕ
ý Ūপৃিথবী িনরাময়

ও পিরচালনার ï þĖ
Ū
ʲčĎ এই নতু ন ও čĔ
ȱ ĉ নােমর ĂƟđĈƟþ đ
ƵĒþ ăđĀĂ করেব।

বুক অব ĺĉĘĆĘĊċĂ Ƶÿ ć ঘটনা িহসােব এই অিভেষেকর ąýŪ
Ăđ
ĂĒÿ ąȝ কের, যখন čćʅ čĖ
Ēɳ æ˞ĉ ও তাঁর ðĖ
Ęɳĉ ƵĒþ
ï Ėþ Ƿ þ đ জানায়, এই ভাষায়ঃ

এবং আিম ˰ñŪএবং পৃ িথবী এবং পৃ িথবীর
তলেদশ এবং সাগের ã ąʆđĂĉþ ƵĘþ Ɵï

čĖ
Ēɳ,

এবং তথাকার čćʅ ą˥Ęï বলেত ˝ ĂĊđćâ
“িচরিদন এবং ĒĂĉȭĉ ã ĂĔ
ƣĎ এবং čɖ đĂ
এবং মিহমা ও ǘ ćþ đ ĺĎđï

িসংহাসেনআসীন

ąƟĒǏ ও ðĖ
Ęɳĉ (ĊƟđ˘) -এর ö ĂƟÞ”
ĺĉĘĆ ĘĊċĂ ৫:১৩

পৃিথবী ĺÿ Ęï čć˰Ęĉ এই ˥Ēþ এর আেগ কখেনা ĺċđĂđ যায়িন,
তেব আমােদর ăĔ
Ă˙ ȝđĘĉ Ēą˞ąƟđăē ˰Ēʅĉ ã ĒĆąƟĒǏ ĺÿ Ęï তা
উেঠ আসেব।
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এবং ʶ þ এই ভু েলর ĒąČĠǅ ĒĂʊ Ēȑĉ সােথ সােথ čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ সের
যােবন এবং নতু ন রাজােক তার ĉđö ʲ ˝˙ করার সুেযাগ ĺĀĘąĂÞ
এখন, ì ˞Ēĉï

ç ȝđĉ ˝˙ হেত পাের।
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ì ˞Ēĉï ç ȝđĉ

ĒĂĉđăȑđ
আমােদর নতু ন রাজার Ƶÿ ć ã ƣđĒāï đĉ হেব জলবায়ুেক ċđȭ করা, ĺĈ
কারেণ আমরা তােক ĺû Ęï ĒõÞ

গসেপল অব ćƟđĒÿ ç -এর িববরণী

অনুযায়ী িস অব ñƟđĒĊĒĊ-ĺþ িতিন åĘþ đćĘāƟ একবার এেক ƵċĒćþ
কেরিছেলন:

যখন িতিন ë ï ǅ ĺĂĝï đĠ উঠেলন, তাঁ র ĒċČƟĉđ
তাঁ েক অনু স রণ করল।

এখন িক ä ɩ ĈŪ
!

সাগের

ë ï ǅ ঝেড়র čĖ
Ēɳ হল যার ফেল ĺüç ë ĺĂĝï đǅ
ɀđĒąþ হল।

তেব িতিন òĔ
ĘćđĒǱ ĘĊĂÞ

তাঁ র ĒċČƟĉđ

তাঁ েক এই বেল ঘু ম ĺÿ Ęï জাগােলাঃ
“ƵĆĔ!

আমরা ʼ áč হেয় ĈđĒǱ !

আমােদর

ĉǘđ ï ˙ Ă!”
Ēï ˍ িতিন তােদর বলেলনঃ
“ĺþ đćĉđ ĺï Ă ভেয় মের ĈđǱ , ĺþ đćđĘĀĉ Ēą˞đč
খু ব ĀĔ
ąŪ
Ċ?”
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অতঃপর িতিন উঠেলন এবং বাতাস ও সাগরেক
ĆƄŪčĂđ করেলন, এবং ë ï ǅ অিত ċđȭ ã ąʆđ
িবরাজ করেত ˝ ˙ করল।

এেত ĺĊđï ö Ă ä ɩ ĈŪ

হেয় এেক অপরেক বলেত থাকলঃ
“ি◌ইিন ĺï đĂ ধরেনর ĺĊđï

যােক এমনিক

বাতাস ও সাগরও ćđĂƟ কের?”
গসেপল অব ćƟđĒÿ ç ৮:২৩-২৭

জলবায়ুেক এত ʶ þ ċđȭ করা হেব ĺĈ এটােক খুব সাধারণ একটা ঘটনা
মেন হেব।

এবং čĒþ Ɵï đĉ ã Ęÿ Ūএটা আমােদর িনকট ĺĈćĂ ã ăĒĉĎđĈŪ
,

ĺþ ćĒĂ এটা ĎĘǱ ëï ǅ ĺõđù অেলৗিকক ঘটনা।

čĒþ Ɵï đĘĉĉ Ēąʍ Ġ ĎĘǱ

সকলেক ĺĀðđĘþ æ˞Ęĉĉ আকােশ ä ĒąĆŪđĘąĉ ঘটনা, কারণ এ ĀĖ
ċƟ মানব
Ƶï ĖĒþ ĉ ä ĘĉđñƟ লাভেক ç țēĒăþ কের......
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ì ˞Ēĉï

ç ȝđĉ

ʊ ɳþ đ

æ˞Ęĉĉ ä ĒąĆŪđą আমােদর ĀĖ
ĒɳĘï ʊ ɳ কের যােত ćĔ
Ďĕ
ĘþŪĉ ćĘāƟ আমােদর
সব ভু ল ধারণা দুর হেয় যায়ঃ

æ˞Ęĉĉ Ƶćđý
ĺčĒĀĂ ĺÿ Ęï ĺï đĂ čĘȱ Ď ছাড়াই সকেল জানেব ĺĈ æ˞ĉ এখােনই
আেছন!

এই ঘটনা জীিবত সকল ąƟĒǏ ĉ ˲ĀĘĠ নাড়া ĺĀĘąÞ

হঠাতই ĺĀðđ ĺñĊ আমরা একাকী িছলাম না, এবং ĺčå অেময়
ċĒǏ ĉ অিধকারী িযিন ĺï đĂ Ƶï đĉ čđĎđĈƟ করবার ö ĂƟ িতিনই
আমােদর ĺĀðĘþ এেসিছেলন।

এছাড়া, সকলেক জীিবত ĺĉĘð æ˞ĉ

ইিতহােসর ã ĂƟþ ć বড় ĈĔ
ĒǏ -þ ï Ū-ĀċŪ
Ęýĉ িবষয়টােকই ওলট-পালট
কের িদেয়েছন......

āćŪিনেয় čĘȱ ĘĎĉ čćđĒȼ
সব সময় āćŪĉĎčƟćĠ এবং ভীিত-ç țēȼ হওয়া ĺÿ Ęï িবরত
থাকেব।

ƵĘþ Ęï এেক অপরেক তখেনা ąþŪ
ćđĂ ĺĀðĘą, এবং

অবাক হেয় ভাবেব ĺï Ă তারা — তারা একা — পৃিথবীর
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ç ȑĉđĒāï đĉ পায়িন।

তােদর িবেভদ čĖ
Ēɳï đĉē “ëï ǅ čþ Ɵ

āĘćŪ
ĉ” ধারণা ĺĆĘǩå যােব, এবং িনেজেদরেক æ˞Ęĉĉ “ćĔ
ĒǏ
লােভর ফটক ĉǘï ” িহসােব পিরণত হওয়ার ভাবনাও উেপ যােব।

অেনেকরই āćŪčɑ Ęï Ū তােদর ভয় রাতারািত ĺï Ęù যােব ĺï ĂĂđ
æ˞ĉ তােদর ăĘǘ কথা বলেবন।

তারা যা Ēą˞đč কের না তা

কখনই ভয় ĺăĘĠ আবার ƣĎý করেত হেব না।

উপাসনাকারীরা

যােত তােদর ˰đāēĂ åǱ đ ċĒǏ িফের ĺăĘþ পাের ĺč ąƟąʆđ æ˞ĉ
ĺĂĘąĂ, যা িতিন আমােদর ćĘāƟ čĖ
Ēɳ কেরেছন।

˰đāēĂ åǱ đ
আমােদর “˰đāēĂþ đĉ যুগ” এর নাম অনুযায়ী চলেত পােরিন।
জীবন িছল এক õȡĘąċē ঘািন — যা অেনক িকছু করার
ã ǩēï đĉ করেলও čˍɳ করেত পাের িন।

এখােন িছল অেনক

িনয়মকানুন ও Ƶþ Ɵđċđ যা ĺï đÿ đí ĺċČ অবিধ ĺăĝàõ ĒǱ Ċ না এবং
জীবেনর ƵĒþ ùđ ĺǘƯ এরা ĒĂĠȫý করিছল।

Ēï ˍ এখন পৃিথবীর উপর একজন সদয় ও Ƿ đĂē রাজার ï þĖ
Ū
ʲ
ƵĒþ Ēɵþ হেয়েছ।

িতিন এমন একজন রাজা, যােক উতেকাচ

ĺĀí Ġđ যােব না, ভয় ĺĀðđĘĂđ যােব না, এমনিক তাঁর ĺôđðĘï
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ফাঁিক ĺĀí Ġđí ã čɕąÞ

আমরা čĒþ Ɵï đĘĉĉ ˰đāēĂþ đ উপেভাগ

করেত ˝˙ করেবা আমরা ąĒǹþ ĘĀĉ ç ĘțĘċƟ ĺĀĠđ ðĖ
Ęɳĉ ĺčå
ĒĂćȫĘýĉ বাণী ʍ ĉý করেবাঃ

“আমার কােছ এস, সকেলই এস যারা কেঠার
ăĒĉƽć কেরছ এবং যারা ĆđĉđƠ đȭ, আিম
ĺþ đćđĘĀĉ সকলেক সেতজ কের ĺĀą।

ĺþ đćđĘĀĉ

কাঁ েধর উপর আমার ĺö đĠđĊ নাও এবং ĺþ đćĉđ
আমার কাছ ĺÿ Ęï Ēċǘđ ƣĎý কর, ĺï ĂĂđ আিম
খু ব ċđȭ ĺćö đĘö ĉ এবং আমার ˲ĀĠ সরল।
এবং এর ফেল ĺþ đćĉđ ĺþ đćđĘĀĉ ä ȕđĉ ö ĂƟ
সজীবতা খুঁ েজ পােব কারণ আমার ĺĀí Ġđ ĺö đĠđĊ
দয়ালু এবং ĺąđ÷ đùđí Ďđɚđ”
গসেপল অব ćƟđĒÿ ç ১১:২৮-৩০

æ˞ĉ জােনন ĺĈ, তাঁর ƵĒþ আমােদর ভালবাসা যিদ ĺö đĉăĕ
ąŪ
ï
হয়, এটা Ƶï Ėþ ভালবাসা নয়।

˰đāēĂ åǱ đ আমােদর উপহারেক

ćĕ
ĊƟąđĂ কের ĺþ đĘĊ এবং æ˞ĉ কখেনাই আমােদর ˰đāēĂ åǱ đ
ăĒĉþ Ɵđñ করেত বলেবন না।

পিরণােম আমােদর যুেগর সকল

ï ĖĒƯć ĒĂĠȫý — ĺĈćĂ ƵĒþ ĘĈđĒñþ đ, ã ƣčĉ হেত Ƶđýăý ƵĘôɳđ
এবং বাইেররটা ĺĀĘð িবচার করা — এসব িকছু আমােদর কাঁধ
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হেত ĺĂĘć যােব।

তােদর জায়গায় আমরা পাব ˲ĀĘĠĉ ˰đāēĂþ đ

— আমােদর ç ȵĠĘĂĉ čǇ ï

ĒĆĒȑÞ

মেনােযাগ Ăɳ ąƟĒþ ĘĉĘï ï þĖ
Ūʲ
বড় ĺĀċʟĘĊđ সব সময় ĺõđù ĺĀċʟĘĊđĘï ĒĂĠȫý কেরেছ।

এখন

এটা ăĒĉąþŪ
Ă হেত পাের, হেব ĺĈ কারণ এখন ƵĘþ ƟĘï বুঝেত
čǘć, æ˞Ęĉĉ ĀĖ
ĒɳĘþ ĺï đĂ জািত বা ĺĀċ আলাদা কের ã ĂĔ
ƣĎ
ĺăĘþ পাের না — সকেলর ö ĂƟ তােদর উপর একই রাজা
থাকেব।
পাের না।

Ēąȑ, ċĒǏ এবং čɑ ĘĀĉ ƵđôĔ
ĈŪæ˞Ęĉĉ সুনজর িকনেত
“বড়” ও “ĺõđù” ċɆ ĀĔ
ǅ নতু ন কের čáǷ đĒĠþ

করা ƵĘĠđö Ă, কারণ čĔ
ǘ ĺƵČýđ হেব এখন, নতু ন ˰ýŪযা সকল
রাজার রাজা সবেচেয় ĺąĒċ ćĕ
ĊƟđĠĂ করেবন।

ĺĂþ đĘĀĉ এখন আর ƵĘþ Ɵï čćčƟđ িনেজেদর সমাধান করেত হেব
না, তােদরেক িনেজেদর čēćđąȝþ đ িনেয় আর ĒôĒȭþ হেত হেব না
কারণ তােদরেক এখন ˰Ġá সকল রাজার রাজা িদক ĒĂĘĀŪ
ċĂđ ও
সহায়তা ƵĀđĂ করেবন।

তােদর সফলতা এখন আর ċĒǏ আর

ąđĒýĘö Ɵĉ উপর ĒĂĆŪĉ করেব না।

বরং যারা নতু ন রাজার

সােথ তাল িমিলেয় কাজ করেব তারা তােদর ĺĀċĘï ç ȵþ হেত
ĺĀðĘą, যা å˱ĒĀĘĀĉ ƵĒþ ইসাইহ’র কথার ƵĒþ ʼ ĒĂâ
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“আিম, ĺö ĎĆđĎ, ĺþ đćđĘĀĉ æ˞ĉ, িযিন
[ĺþ đćđĘĀĉ] ćǩĘĊĉ Ēċǘđ ĺĀå, িযিন ĺþ đćđĘĀĉ
čǇ ï

পেথ চলেত সহায়তা কির।

ĺþ đćĉđ যিদ čĒþ Ɵï đĉ ã Ęÿ Ū আমার আেদেশর
িদেক মনেযাগী হও, ĺþ đćĉđ নদীর মত ċđȭ
এবং čćĔ
ĘƲĉ ĺüç ĘĠĉ মত ĂƟđĠĒĂɵđ ã öŪĂ
করেব।
ĺþ đćđĘĀĉ čȭđĘĂĉđ বালু র মত হেব এবং বংশধর
এই বালু েত ফলা ফিলত ċĘčƟĉ মত হেব।
আমার সামেন ĺÿ Ęï কােরা নাম ĺï Ęù ĺĄĊđ হেব
না বা ĒĂĒɩ ʐ করা হেব না।”
ইসাইহ ৪৮:১৭-১৮

এবং এটা করেত করেত তারা তােদরেক বুঝেত čǘć হেব যারা
ĒĈ˝ĉ সমেয়র Ƶÿ ć িদেক নীরেব ç Ǯ Āȼĉ ăĒĉþ Ɵđñ কের...

...

কারণ

যারা

এমন

রাজা

ও

ĒĈ˝ ĉ Ƶþ ƟđąþŪĂ ĺĀĘð

করেব

ĺĈ

ăĒĉčćđĒȼ
ã ąʆđĂ

শাসক

থাকেব

এটা

অনু ভ ব

ëï ǅ

িনখুঁ ত

তােদর

ĉđö Ęʲĉ

ঘেটেছ।

তারা

তােদর

çǮ

এবং

তােদর

ö ĘĂƟ

þ Ɵđñ

করেব
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“নদীর মত ċđĒȭĉ” ã ĘːČý

করেব, তারা

এতিদন যার ö ĘĂƟ ã ĘăǘđĠ িছল ĺčå ঐশ
িদক ĒĂĘĀŪ
ċĂđ অনু স রণ করেত ˝ ˙
তারা জােন এটাই ĎĘǱ

করেব,

জীবেনর পথ এবং

সকল čĖ
Ēɳ পিরেশেষ এই কাজই করেব।

উপাসনায় ʊ ɳþ đ
যারা িনেজেদর ä ȕ-ĒĂĆŪĉ রাখেত চায় তারা এমন করেত
˰đāēĂÞ

তেব, যারা ঐশী Ƶï ĖĒþ — æ˞Ęĉĉ ä ȕđ ĺÿ Ęï Ēċǘđ

িনেত চায় তােদরেক Ƶï Ėþ ĊǘƟ ã ĘːČý করেছ বেল ĺĀðđ হেব,
তারা “āĘćŪিনছক এক Ƶï đĉ ˰đȭĂđ” খুজ
ঁ েছ বেল ধরা হেব না।
æ˞Ęĉĉ ƵĒþ ভালবাসা এখন ĺï đĂ ĀċŪ
Ă হেব না, কারণ সকেলই
জানেব ĺĈ, আমােদর ö ĘĂƟ ĒĈ˝ িনেজই æ˞Ęĉĉ ƵĀȑ পথ
ƵĀċŪ
ï Þ

Ƶÿ ćąđĘĉĉ মত Ēą˞ąƟđăē Ƶđÿ Ū
ý đĠ ˰Ǳ þ đ আসেব।

আমরা সকেলই বুঝেত পারব ĺĈ, Ƶđÿ Ū
ý đ ĎĘǱ না ভয় না
অপরাধ, এটা ĎĘǱ আমােদর মােঝ æ˞Ęĉĉ ç ȵĠĂ čáƠ đȭÞ
আমরা æ˞Ęĉĉ čĒþ Ɵï đĉ ã ĒĆƵđĘĠĉ ã ÿ Ūবুঝেত čćÿ Ūহব, িতিন
যখন আমােদরেক তাঁর অবয়েব čĖ
Ēɳ কেরিছেলন িতিন আমােদর
যাচক নয় তাঁর čȭđĂ ˚Ęă čĖ
Ēɳ কেরিছেলন — তাঁর čȭđĂ˚Ęă
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যােক িতিন পথ ƵĀċŪ
ï ও čĔ
ĉǘđĉ ö ĂƟ ঐশী Ƶï ĖĒþ দান
কেরিছেলন।

ì ˞Ēĉï ăÿ ƵĀċŪ
Ă
Ƶÿ ćąđĘĉĉ মত পৃিথবীেত ï đĈŪ
ï ĉ ì ˞Ēĉï

পথ ƵĀċŪ
Ă থাকেব।

মানব Ƶï ĖĒþ — যােক ĀēòŪসময় ধের তার মত কের ĺĉĘð ĺĀĠđ
হেয়িছল — তার ĺĆþ ĉ এখন থাকেব সহেযািগতা ও ƵĒþ ĘĈđĒñþ đ
িহেসেব ˰ñʗĠ Ƶï ĖĒþ â আমােদরেক আসল জীবেনর িনকট আনার
ö ĂƟ “সহেযািগতা” এবং ä ȕĒĂĆŪĉċēĊþ đ ĺôĘĠ ভাল িকছু আেছ
এটা ĺĀðđĘĂđĉ ö ĘĂƟ “ƵĒþ ĘĈđĒñþ đ”।

একবার আসার পর ˰ñʗĠ

Ƶï ĖĒþ আমােদর মােঝ ã ąʆđĂ করেত থাকেব।

আমােদরেক

িনেজেদর উপর ĒĂĆŪĉ করার আর ƵĘĠđö Ă হেব না।

আমরা ʶ þ ä Ēąɱđĉ করব ĺĈ, ĒĈ˝ĉ কাছ ĺÿ Ęï Ēċǘđ ĺĂĠđ
আমােদর āćŪঅনুসরণ করা ĺÿ Ęï čɑ ĕ
ý Ūআলাদা ĺĈćĂǅ গসেপল
তার ćđç ȥ এর সারমেন ç Ęɨð কেরেছনঃ

তার Ēċǘđ ĺĀĠđĉ ăȝĒþ Ęþ ĺĊđï ö Ă Ēąʍ ĘĠ
অিভভূ ত হেয় ĺĈþ , কারণ িতিন তােদরেক
অনু েলখক িহসােব নয় ï þĖ
ŪʲčĎ Ēċǘđ িদেতন।
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গসেপল অব ćƟđĒÿ ç ৭:২৮-২৯

ăƟđĘĊʁ đåĘĂ তাঁর ĺĀðđĘĂđ সকল দয়া, সকল উতসাহ এবং ƵĒþ ǅ
রিসকতা এখেনা তাঁর ôĒĉĘƯĉ অংশ।

িতিন ĺĊđï ĘĀĉ ˱ćĒï িদেয়

নয় দয়া িদেয় পথ ƵĀċŪ
Ă করেবন — ćĘȱ ĉ সােথ তু লনা না
কের ভােলার Ƿ đĂ ʸđĉđ — িতিন জােনন ĺĈ, তার ĺĂĠđ ƵĒþ ǅ
ăĀĘǘă আমােদর সজীব করেব।

এই ç ăĊĒɇ — এই ĺĀðđĉ ˰Ǳ þ đ — এটা ĎĘǱ æ˞Ęĉĉ ì ˞Ēĉï
ëï ǅ অংশ।

ç ȝđĘĉĉ

ƵĘþ Ɵï জীিবত ä ȕđĉ ˲ĀĠĘï ʊ ċŪকের িদেয় এটা

ĆĒąČƟĘþ ĉ ö ĘĂƟ ĒĆĒȑ গঠন কের।

আমােদর ąþŪ
ćđĂ যুগ হেত আমােদর

ĺčðđĘĂ যাওয়ার পথ আেদৗ ĺï đĂ ąƟĒǏ ñþ িবচারেক ĈĔ
Ǐ কের না,
এমনিক Ēą˞đĘčĉ ĺï đĂ Ƶþ ƟđċđĘï í

এর সােথ ĈĔ
Ǐ কের না।

এবং যখন

আমরা ĺăĝàĘõ যাই, িবশাল ąƟđăđĉʟĘĊđ যা অতীেত আমােদর ăĘǘ ã čɕą
িছল, এখন তা আমােদর নাগােলর ćĘāƟ থাকেব...
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ì ˞Ēĉï

ç ȝđĉ

Ƶï Ėþ ăĒĉƯđý
যিদও আমােদর জািত ĒĂĒɩ ʐ হওয়া ĺÿ Ęï ĉǘđ ĺăĘĠĘõ, এটাই ĺčå
ăĒĉƯđý নয় যা ĒĈ˝ĉ ĒċČƟĉđ Ēċǘđ িদেয়েছন।

জলবায়ুর ã ĒĂɳï ĉ িদক

ĺÿ Ęï ভাল ও খারাপ উভয়েকই ĉǘđ করা হয়, Ēï ˍ æ˞Ęĉĉ Ƶċáčđĉ
ćđāƟĘć পের আসেব Ƶï Ėþ ăĒĉƯđýÞ
ĒĈ˝ĉ ĉđö ʲ ëï đȭĆđĘą এই ç ĘțĘċƟâ আমােদর ˲ĀĘĠ ö đƣþ থাকেত
থাকেত æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘĘăĉ ö ĂƟ আমােদর Ƶċáčđĉ উপর ĒĂĆŪĉ করা।
ĺĈðđĘĂ জলবায়ু čǦù ƵĘþ ƟĘï ĉ ä ȕđĠ ćĖ
þĔƟĉ ভয় এেনিছল, আমরা
তােদর ćđāƟĘć এ čǦù ĺÿ Ęï ç ȝđĉ ĺăĊđć যারা জানত ĒôĉʆđĠē জীবন
কী।

এবং এটাই িছল মানব জািতর ˝˙ এবং æ˞Ęĉĉ ã ĒĆƵđĠ ĺĈ,

এটা আবার আমােদর হেব।
ì ˞Ēĉï

িপতার কাছাকািছ থাকার čĒþ Ɵï đĉ সুিবধা ˝āĔআমােদর নতু ন

রাজা ĺĀðđĘþ পাের।

ĒċČƟ িপটার বেলেছনঃ

“কােরা হােতই ăĒĉƯđĘý ĉ পথ ĺĂå [ĒĈ˝ ðĖ
ɳ ছাড়া],
কারণ æ˞ĉ ƵĀȑ আর ĺï đĂ নাম ĺĂå যা
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মানবজািতেক ĺĀí Ġđ হেয়েছ যা আমােদর ăĒĉƯđý Ęï
ধারণ কের”
ã Ɵđǋ ৪:১২

এবং ç ăĈĔ
Ǐ কারেণই ĺĈĘĎþĔ ĒĈ˝ ĺĈ কােরা ĺôĘĠ ভােলা জােনন ĺĈ,
তার িপতার ä ċēąŪ
đĀ ছাড়া জীবন ĺï đĂ জীবনই নয়, িতিন এটা তার
ĒċČƟĘĀĉ কােছ এভােব ąƟðƟđ কেরেছনঃ

“িতিন আমার ä ȕđĘï ăđǇ ĘĠĘõ Ă আমার সােথ; Ēï ˍ
িতিন আমার ä ȕđĘï আমার কােছ ăĒĉþ Ɵđñ কেরন
িন ...
ăĔ
Ư ë ï ǅ কাজও তার িনেজর ƵĘôɳđĠ করেত পাের
না, ˝ āĔ তাই করেত পাের যা ĺč িপতােক করেত
ĺĀĘð ”
গসেপল অব জন ৮:২৯ ও ৫:১৯

অমর হওয়া čĘȐí

আমােদর রাজা তার িপতােক কখেনা ăĒĉþ Ɵđñ করেবন

না, ĺï ĂĂđ তাহেল িতিন জীবেনর ö ĘĂƟ তার পথ ƵĀċŪ
ï হারােবন।
িতিন বুঝেত পােরন ĺĈ, čĒþ Ɵï đĉ জীবন আসেল ĉǏ মাংেসরও নয়
ä ȣđĒʲï í

নয়, এটা ĎĘǱ তাঁর ʸđĉđ পিরচািলত িযিন আমােদরেক ĺąĘĞ

উঠেত čđĎđĈƟ কেরন।

æ˞Ęĉĉ সহায়তা ছাড়া ĺąĘĞ উঠেত চাইেল

আমারা আসেল ĺąà
Ęôå থাকব না।
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এবং সুতরাং, ধীের ধীের, শত বছর ধের, আমােদর ƵĆĔ আমােদর
ƵĘþ Ɵï Ęï ċđȭĆđĘą ˰đāēĂþ đ ĺÿ Ęï সিরেয় িনেবন — কােজই িতিন čɏ Ēþ
আমােদর সামেন ćĖ
þĔƟ ও হতাশার ĉđʅđ ç Ęȶ đôĂ কেরেছন।

িতিন

আমােদর ã čćđȼ ç ȵĠĘĂĉ িদেক িনেয় যােবন যা ˝āĔ
ćđƯ আমােদর
িপতার অধীন ĺÿ Ęï ĒôĉʆđĠē জীবেনর ćđāƟĘć ã öŪĂ করা čɕąÞ
আমােদর ƵĆĔ
ĉ ĉđö ʲ ĺĈĘĎþĔ ĺċČ হেয় ĈđĘǱ , আমরা আমােদর িনেজেদর
čēćđąȝþ đ ĺÿ Ęï ćĔ
ĒǏ লাভ করব।

রাজােদর রাজা আমােদর

ä Ēȕï ĆđĘą ç ȝđĉ করেবন, যা এর আেগ করা আমােদর ĺĀĘĎĉ ì ˞Ēĉï
ç ȝđĉĘï ăĕ
ý Ūকরেব।
এবং তথািপও আমােদর ăĒĉƯđý čĒþ Ɵï đĉ ã Ęÿ ŪĒąĘ˞ĉ ƵôĒĊþ ĺąđā
অনুযায়ী ëï ǅ ç ȝđĉ হেব না।

ĒĈ˝ আমােদর জীবন-যাপেনর ăȝĒþ ও

পিরেবেশর ăĒĉąþŪĘĂĉ ö ĘĂƟ আমােদর িদক ĒĂĘĀŪ
ċĂđ িদেয় থাকেবন।
তার ĉđö Ęʲĉ ĺċĘČ ä ȕđĘï ćĔ
ĒǏ ĺĀĠđĉ ö ĘĂƟ “িনরাপদ জায়গায়” তু েল
ĺĂĠđ হেব না, ĺï ĂĂđ čćʅ পৃিথবী čĔ
ȱ ĉ ও িনরাপদ হেয় যােব।

বরং

ä ȕđĉđ ĺčĒĀĘï দল ĺąà
Ęā চেল আসেব, তােদর চািরিদেক ƵĒþ ˟ þ ভূ িম
ĒĂćŪ
đý করা হেব!
যাই ĺĎđï , বাইেবল আমােদর ƵĆĔ
ĉ ĉđö Ęʲĉ ä Ęĉï ǅ িদক ąýŪ
Ăđ কেরঃ
“ä ćŪ
đĘñû Ă” “˝Ć ও ã ˝ĘĆĉ ćĘāƟ čáòǅþ čąŪ
ĘċČ ĈĔ
ȝ”, æ˞Ęĉĉ
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˙ Ʋ-ĺĉđČ, শয়তানেক ćđǅĘþ ĒĂĘǘă এবং ,ভগবােনর রােগর ăđƯ “মহান
ąƟĒąĊĘĂĉ” পতন।

ëö ĘĂƟ আমরা িনেজেদর Ēö ĘǷ č করেত পািরঃ

“বু ক অব ĺĉĘĆĘĊċĘĂĉ ò ùĂđʟĘĊđ কী?

ë ʟĘĊđ

কীভােব আমােদর ƵĆđĒąþ করেব?”
ăĒĉƯđĘý ĉ ö ĘĂƟ আমােদর কত ĺąĒċ ï ɳ করা
ƵĘĠđö Ă?

কী হেব যিদ আমােদর ƵĘôɳđ ăĈŪ
đȼ না

হয়?
এবং িবচােরর িদন কী হেব?”
এই Ēôȭđ ĺĊđï ö ĂĘï ąáċđĂĔ
Ơ Ēćï
কারণ ĺĂåÞ

ভােব ভীত কের, Ēï ˍ ä ċǦđĉ ĺï đĂ

ĺĈćĒĂ আমােদর čđĎđĘĈƟĉ আেবদেনর পর ĺï đĂ চমক ĺĀĠđ

Ďþ Ɵđĉ ঘটনা ĺĂå, æ˞Ęĉĉ িদেক ĈđƯđ পেথ তাঁর তরফ ĺÿ Ęï আমােদর
ö ĘĂƟ ĺï đĂ ã Ƶþ ƟđĒċþ ċđĒʅĉ ąƟąʆđ থাকেব না, কারণ িবচােরর িদন
এবং ʟȼ þ ÿ Ɵ Ƶï đĘċĉ ÷ Ǻđ ĒąǘĔ
ɇ òùĂđʟĘĊđ ëï ǅ খুব čĔ
ĒĂĒĀŪ
ɳ
ăĒĉĒʆĒþ ĉ উপর ã ąʆđĂ করেছ...
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ì ˞Ēĉï

ç ȝđĉ

িবচার ও ĺĉĘĆĘĊċĂ
জীবেনর ʟ˙ ʲăĔ
ý ŪôđĒąï đǇ ĎĘǱ িযিন এটার čáʆđĂ
কেরেছন তাঁর ö ĘĂƟ ăĒĉăĔ
ý Ū˲ĀĘĠ Ƶċáčđ করা

ĺčùđå ĎĘǱ জীবেনর ëï ćđƯ পথ ও ëï ćđƯ ƵĘĠđö ĂÞ

যারা æ˞ĉĘï

Ēą˞đč করেত িবমুখ, তােদর উপর ĺï đĂ চাপ ĺĂå, তােদর উপর ĺĂå
ĺï đĂ ąđāƟąđāï þ đ অথবা ĺï đĂ ˱ćĒï Þ

তাঁর ভােলা ʟýʟĘĊđ আরও

ʊ ɳ এবং সমেয়র ăĒĉƠ ćđĠ Ƶɬđþ ēþ ĆđĘą সকেলর কােছ ä ï ČŪ
ý ēĠ হেয়
উঠেব।

čĖ
Ēɳï þŪ
đ ăĒĉƯđý লােভর ö ĂƟ সহজ ąƟąʆđ ĺĉĘðĘõĂ Ēï ˍ এটা

˝āĔ
ćđƯ তােদর ö ĂƟ ã ƵēĒþ ï ĉ হেব যারা দৃঢ়ভােব æ˞Ęĉĉ Ēą˙ ȝđôĉý
কের।
িবচােরর িদন এবং ʟȼ þ ÿ Ɵ Ƶï đĘċĉ ঘটনা উভয়ই এই ăĒĉĘƵĒǘĘþ ĉ
উপর ã ąĒʆþ ।

এটা č˲ĀĠ ąƟĒǏ ĘĀĉ উপর চািপেয় ĺĀĠđ ĺï đĂ িবচার

নয় এটা মযারা Ēą˞Ęï িনেজেদর মত কের ĺăĘþ চায় তােদর কােজর
পিরণা।
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িবচার
আমােদর ç ȝđĘĉĉ সময় æ˞ĉ čĒþ Ɵï đĉ ĂƟđĠ িবচার ĺĀĒðĘĠĘõĂÞ
িতিন আেগই জানেতন ĺĈ, ĒĈ˝ĉ ĒċČƟĘĀĉ পর ĺÿ Ęï মানব
জািতর কােছ ĺï đĂ ăĠñ˘ĉ বা ăĒąƯ জািত না থাকায়, তারা
অিচেরই সুপথ ĺÿ Ęï দুের সের যােব।

আমােদর ëï đï ēʲ Ƶćđý

কেরেছ, ĺĈ ćđĂąĘñđɵēĉ ćĘāƟ åĘþ đćĘāƟå ćĘȱ ĉ Ƿ đĂí

ƵĘąċ

কেরেছ তােদর ö ĂƟ æ˞Ęĉĉ ã ĂĔ
ƣĎ লােভ ĺï ąĊ ভােলার Ƿ đĂå
ăĈŪ
đȼ নয়।

িতিন বুঝেত ĺăĘĉĒõĘĊĂ ĺĈ, আমােদর čąŪ
ĘċČ

Ƶö ȶ Ęï ĺĀđČ ĺĀĠđĉ িকছু ĺĂåÞ

আমরা আমােদর ĺĆþ Ęĉ ƵĒÿ þ

˰đāēĂþ đĉ িশকার যা ç ȑĉđĒāï đĉ čĕ
ĘƯ আমােদর সমােজর ëï ǅ
অংশ হেয় দাঁিড়েয়েছ।

æ˞ĉ আমােদর পৃথকভােব িবচার করেবন

না, তাঁর ëï ćđƯ রায় িছল আমােদর শাসকেদর ˰ēï đĘĉđĒǏ ĉ
ƵĒþ ʼ ĒĂ যােত বলা হয় ĺĈ, মানবজািত æ˞ĉ ছাড়া ĺąà
Ęô থাকেত
পাের না।

তেব ĒĈ˝ĉ ĉđö ʲï đĘĊ ĒąĘ˞ Ƶÿ ćąđĘĉĉ মত ˰ñʗĠ Ƶï ĖĒþ ʆđĒăþ
হেব।

অতীেত আমরা যা িকছু কের থািক না ĺï Ă, যারা এেক

čćÿ Ū
Ă করেব তারা ä Ęʅ ä Ęʅ ˰đĆđĒąï ĆđĘą čĒþ Ɵï đĉ
ăĒĉƯđĘýĉ িদেক ধািবত হেব, ĺĈćĂǅ িপটার বেলেছন।
িনকেডমােসর ƵĒþ ĒĈ˝ĉ ĒĂö ˰ কথায় আমরা এ ä ˞đč পাই,
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যখন িতিন বেলনঃ

“æ˞ĉ পৃ িথবীেক এত ভালবাসেতন ĺĈ, িতিন
তাঁ র ë ï ćđƯ ăĔ
ƯĘï এখােন ăđǇ ĘĠĘõ Ă যােত
তাঁ র ƵĒþ ä ʆđ ও Ēą˞đč ʆđăĂ কের ĺï ç
যােত ʼ áč না হয়, Ēï ˍ তারা যােত ĒôĉʆđĠē
জীবন লাভ কের।

æ˞ĉ আসেল তাঁ র čȭđĂĘï এই পৃ িথবীেত
ăđǇ ĘĠĒõ ĘĊĂ – তােক ĺčǅ ćĕ
ĊƟđĠĘý ĉ ö ĂƟ নয়,
বরং তাঁ র ćđāƟĘć যােত পৃ িথবী ĉǘđ পায় ĺč
ö ĂƟÞ

ĺĈ তাঁ র উপর ä ʆđ ও Ēą˞đč ĺĉĘð

কাজ করেব তার িবচার করা হেব না।

ĺĈ

Ēą˞đč রােখিন তার িবচার åĒþ ćĘāƟ হেয়েছ,
কারণ ĺč æ˞Ęĉĉ ë ï ćđƯ ăĔ
ĘƯĉ নােমর উপর
Ēą˞đč ĺĉĘð কাজ করেত পাের িন।
এটাই ĎĘǱ িবচােরর ĒĆĒȑâ পৃ িথবীেত আেলা
এেসেছ Ēï ˍ মানু ষ আেলা ąƟĒþ ĘĉĘï ã ȴ ï đĉĘï å
ăõ ȱ কেরেছ, কারণ তােদর কাজ িছল ćȱ Þ ĺĈ
ñ ĒĎŪþ িবষয় অনু শীলন কের, ĺč আেলােক ঘৃ ণা
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কের এবং আেলার িদেক ã ƣčĉ হয় না, ĺï ĂĂđ
তার কােজর অনু েমাদন না ĺĀí Ġđ হেত পাের।
Ēï ˍ িযিন čþ Ɵ অনু স রণ কেরন িতিন আেলার
িদেক আেসন, ĺï ĂĂđ তার কাজ čĔ
ʊ ɳĆđĘą
æ˞Ęĉĉ ĒĂĘĀŪ
Ęċĉ সােথ িমল ĺĉĘð করা হেয়েছ
বেল Ƶþ ēĠćđĂ হয়”
গসেপল অব জন ৩:১৬-২১

এই ï ÿ đʟĒĊĉ ćđāƟĘć ĒĈ˝ ĺĀĒðĘĠĘõĂ ĺĈ, যারা æ˞Ęĉĉ িবধান ĺćĘĂ
চেলেছন ভয় জাগািনয়া িবচােরর িদেন তােদর ʊ ċŪকরা হেব না।

এই

ĒĂĉđăȑđ ã öŪĂ করা সহজঃ এটা ĺăĘþ ĺï đĂ ĒĂĒĀŪ
ɳ মান ĺĂå, বা ĺï đĂ
ĺċČ ĺĉðđ ĺĂå যা ã Ēþ Ơ ć করেত হেব।

সকল গভীরতা ও ã ƣñĒþ ĉ

˲ĀĠĘï িনরাপদ রাখা হেব — কারণ তারা সাধারনভােব ˰đāēĂþ đĉ িদেক
ƵĊĔ
ɇ না হেয় জীবনেক æ˞Ęĉĉ অধীেন ĺĉĘðå ćĕ
ĊƟđĠý কের।

িবচােরর পেথ æ˞Ęĉĉ čþ ï Ūþ đ
ã ăĉăĘǘ, যারা পুরাতন ăȝĒþ ăõȱ কের তারা ăĒĉąĒþŪþ ĒąĘ˞
খুব ã ˰Ǳ ȱ ĺąđā করেব।

এটা তােদরেক ĺƽɵʲ ã öŪĘĂĉ ĺï đĂ

ƵĒþ ĘĈđĒñþ đ বা সুেযাগ ĺĀĘą না যা তােদর কােছ বড়ই ĺĊđĆĂēĠ
মেন হেয়িছল।

এই ì ˞Ēĉï

čáɾđĉ তােদর কােছ খুবই ã ˰Ēʅï ĉ

হেব যারা ˰đāēĂþ đĉ িদেক িফের ĺĈĘþ যায়।
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মানবতার ĀĔ
ǅ পৃথক ধারা িবকাশ লাভ করেব।

ĺĈðđĘĂ čĔ
ȱĉ

˲ĀĘĠĉ ä ȕđĉđ ƣĎǅĘï ăĒąƯ করার ö ĘĂƟ æ˞Ęĉĉ ʟĂ গাইেব,
যারা সংেশািধত নয় তারা এই ƣĘĎĉ ƵĒþ å লালসা অনুভব
করেব।

িমশের ëï ćđƯ ćĔ
Ǐ ভূ িমেত Ǉ ï

ĺĈćĂ å˱ĒĀĉđ čáðƟđĠ

ą˱ʟĘý ĺąĘĞ িগেয়িছেলা, æ˞ĉĘï যারা ভালবাসেবন তােদর
čáðƟđí ĺčĆđĘą ąĖ
Ēȝ ĺăĘþ থাকেব।

পৃিথবী সাধারণভােব ĀĔ
ǅ

আলাদা ভূ িম িহেসেব ভাগ হেত পাের না, কারণ ĒąĘƲđĎēĉ মূল
Ƶï ĖĒþ ĎĘǱ দখল করা।

এবং তারা যখন তােদর চািরপােশ

Ēą˞Ęï ăĒĉąĒþŪ
þ হেত ĺĀðĘą, তারা ĺčå ƵđôēĂ িমশরীয়েদর ভূ িম
ăĔ
ĂĀŪ
ðĊ করার ç ĘțĘċƟ তােদর সােথ ĈĔ
ȝ কের তােদর čćï ǘ
হেব।

ইহা ĎĘǱ বুক অব ĺĉĘĆ ĘĊċĂ এর কারণঃ
ö ĘĂƟ – Ǉ ï

ëï ǅ আগাম čþ ï Ūþ đ ĺĀĠđĉ

ĺĈćĂǅ এডামেক করা হেয়িছল — ˰đāēĂþ đ ăĔ
ĂâʆđăĂ

করার ĺôɳđĉ পিরণিত čɑ Ęï ŪÞ

এর ভয়াবহ পিরণিত čɑ Ęï Ū æ˞Ęĉĉ

রােগর ĺòđČýđå িছল তােক সাবধান করার উপায়।

Ǉï

ĺþ ćĒĂ ˝Ć ও

ã ˝Ć ċĒǏ ĉ ćĘāƟ ĆĒąČƟƄ ĈĔ
Ęȝĉ ʆđĘĂĉ এবং čąŪ
ĘċČ ä Ơ ćĘýĉ ąýŪ
Ăđ
আমােদর ăĔ
ĘąŪ
å čþ ï Ū কের ĒĀĘǱ ĺĈ, ĒąĘƲđĎēĉđ ã ĒĂąđĈŪ
ĆđĘą কতটা ĒĎáƿ
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হেয় যােব যখন তারা আেরা মিরয়া হেয় উঠেব।

ë ï ǅ ò ùĂđą˱Ċ ƸćĘý ĉ þ ÿ ƟƵï đċ
ĒąĘƲđĎ ভাল, খারাপ সকেলর জীবনেক একই রকমভােব ąƟđĎþ
করেব।

ĺč যাই ĺĎđï , ĺĉĘĆĘĊċĂ বা þ Ęÿ Ɵĉ Ƶï đċ আমােদর

এটা ä ˞ʅ কের ĺĈ, æ˞ĉ তােদর ĉǘđ করেবন যারা তাঁেক
ভালবােস এবং তােদর ç ȝđĉ করেবন যােদর ˲ĀĠ čĒþ Ɵï đĉ ã Ęÿ Ū
ĒąĘƲđĎē নয়।

ăĔ
ĂâƵćđý čĘȐí , čĒþ Ɵï đĉ অনমনীয় åǱ đ তােদর ˲ĀĠĘï ï Ǉ Ă
কের ĺĄĊĘąÞ

˰ñʗĠ ƵĆđą ƵĒþ Ęĉđā করার ĺï đĂ উপায় না

ĺăĘĠ তারা বািহনীেত ĺĈđñ িদেব এবং রাজােদর রাজা িযিন অমর
তার Ēą˙ Ęȝ ĈĔ
Ęȝ ĺĈđñ িদেব — যা আমােগডন নােম পিরিচত।

ä ćŪ
đĘñ û Ă — ইেডেনর ăĔ
ĂâĀċŪ
Ă
ইেডেন িফের এডামেক আবারও ˰đāēĂþ đ অনুসরণ করেত ĺĀĠđ
হল কারণ æ˞Ęĉĉ čþ ï Ūþ đ — এর ফেল হতাশা čĖ
Ēɳ হেব ও ćĖ
þĔƟ
ঘটেব — তা ƵćđĒýþ হয় িন।

ĺč čþ ï Ūþ đ যা পিরণাম čɑ Ęï Ū

আেগই বলা হেয়িছল þ þ ǘý ăĈŪ
ȭ ƣĎý করা হেব না Ĉþ ǘý
ăĈŪ
ȭ তা čĒþ Ɵ čĒþ Ɵ ঘেট।

এরপের হাজার বছর ĺï Ęù ĺñĊ,
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এরপর আমরা তার দুেরর বংশধর জানেত পারলাম ĺĈ, æ˞ĉ
পুরাপুির čǇ ï

িছেলন।

Ēï ˍ আমােদর ƵĆĔ
ĉ ĉđö ʲï đĘĊ যিদ আবার একই রকম
˰đāēĂþ đĉ ĺôɳđ চালান হয়, ăĒĉĒʆĒþ হেব ã ĂƟĉï ćâ

বাইেবেলর িবষয় ą˥ åĘþ đćĘāƟ ƵćđĒýþ হেয় থাকেব।

এ

সময় ইেডেনর মত čɑ ĕ
ý Ūমানবজািত ăĒĉąþŪĂ চাইেব না,
কারণ লাখ লাখ মানুষ ĒĈ˝ĉ অধীেন čˍĒɳĉ সােথ
বসবাস করেত থাকেব।

ĺö ĘĂĒčč এর ĒąĘƲđĎē সুলভ

þ ȐđąāđĠï ĘĀĉ ƵĒþ -তু লনায়, রাজার রাজা ĒąĘƲđĎĘï
čćÿ Ū
Ă করেবন না — এডােমর সমেয়র মত এবার æ˞Ęĉĉ
Ēą˙ Ęȝ ĺï đĂ ì ï ćþ Ɵ হেব না।

তাছাড়া এখােন “åʁ

অব ইেডন” এর মত ĺï đĂ িবশাল ĺþ ăđȭĉí

থাকেব না

ĺĈðđĘĂ ĒąĘƲđĎēĘĀĉ ধাওয়া কের িনেয় যাওয়া হেবঃ čɑ ĕ
ýŪ
পৃিথবী ëï ǅ নতু ন ইেডন-এ ˚ăđȭĒĉþ হেব।

এত সবিকছু জানার পরও এবং এটা জানার পর ĺĈ ˰đāēĂþ đ
ćĖ
þĔƟ এেন ĺĀĠ, ƵĒþ ĘĈđĒñþ đ ও ã öŪĘĂĉ ä ï đǥ đ — যা ƵđôēĂ
যুেগ ƵąĊ িছল — হেব তােদর ö ĘĂƟ খুব বড় একটা ƵĘĊđĆĂÞ
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এটা

ĎĘǱ

˰þ ȫĆđĘą

ĀĔ
ǅ

Ƶï ĖĒþ ĉ ćĘāƟ ăđÿ Ū
ï Ɵ —

“˰đāēĂ”

এমন

নয়,

Ēï ˍ

Ēąôǘ ý þ đĉ অভােব ĊđåĘčĘȷ ĉ ƵĒþ
যা

˰đāēĂþ đĉ

এই

ধরেণর

ëï ǅ

ôđĒĉĒƯï

ǘ Ēþ ï ĉ
ĻąĒċɳ

মানু েষর পতেনর পর ˝ ˙
পেথ

ä čĒǏ
পিরণিত।

ইেডন

হয়।

˰đʆƟï ĉ ã ąʆđĂ যারা

ăõ ȱ

ĺÿ Ęï

জীবেনর
কেরন

তােদর িবপরীেত এেদর ã ąʆđĂÞ
এভােব ĒĈ˝ĉ ĉđö ʲï đĘĊ — জীবেনর ĺċČ ăĀĘǘĘă — ĒąĘƲđĎēĉđ
আবার ćĖ
þĔƟĘï ä ĒĊǩĂ করেব যা ĺÿ Ęï িতিন তােদর ĉǘđ
কেরিছেলন ì ˞Ēĉï

ç ȝđĘĉĉ ˝˙ Ęþ Þ

তারা Ƶđýđȭï ĉ ĺôɳđ

চালােব পৃিথবীর ĒĂĠȫý িনেত Ēï ˍ Ēą˞đčēĘĀĉĘï তারা ĺĈå
ćĖ
þĔƟĉ ˱àĒċĠđĉē ĺĀĘą ĺčå ćĖ
þĔƟå তারা পােব তােদর পাপ কােজর
ċđĒʅ িহেসেব ĺï ĂĂđ জীবেনর čǇ ï

পেথ থাকা ĺĊđï ĘĀĉ æ˞ĉ

čĔ
ĉǘđ ĺĀĘąĂÞ

িবচােরর িদন িকংবা ʟȼ þ ÿ Ɵ Ƶï đĘċĉ ঘটনা ĺï đĂùđå Ēą˞đčēĘĀĉ ö ĘĂƟ
ǘĒþ ï ĉ হেব না।

ĒąĘƲđĎ সকেলর উপর ƵĆđą ĺĄĊĘą, Ēï ˍ যারা
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æ˞ĉĘï ভালবােসন তােদর উপর æ˞Ęĉĉ রাগ ąĒČŪ
þ হেব না।

পৃিথবী

ĒąĘƲđĎē ćĔ
Ǐ হওয়ার পর, মানবজািত এক হাজার বছর ধের ăĔ
Ă˙ ȝđĉ
করা পৃিথবী উপেভাগ করেব — যােক ĒĈ˝ĉ সহ শাসকেদর “হাজার
বছেরর শাসন” বলা হেব।

ফেল শয়তানেক ĺõĘĞ ĺĀĠđ হেব এবং ĺč

ã ĂĔ
þ ȼ নয় বেল ƵćđĒýþ হওয়ায় পিরেশেষ æ˞ĉ িনেজই তােক িবতািড়ত
করেবন।
এই ï Ǉ Ă সমেয় æ˞ĉ িনেজ čĔ
ĉǘđĉ ąƟąʆđ ĺĂĘąĂ বেল ä ˞đč ĺĀĠđ
হেয়েছ, যিদ আমরা সাধারণভােব ˝āĔএটা অনুসরণ কির, ĺčùđ ĎĘǱ â

িযিন আমােদর জীবন িদেয়েছন তাঁর ö ĘĂƟ ˲ĀĠ ăĕ
ýŪ
ƵċáčđÞ

এটা ã ąċƟå সকেলর ä ĠĘȐĉ ćĘāƟ রেয়েছ — আসেব তখন জীবন
রাজকীয়ভােব ĒĀñĘȭ ä ĒąĆĕ
Ūþ হেব এবং ĒĈ˝ĉ শাসন যখন ĺċČ হেয়...
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ì ˞Ēĉï

ç ȝđĉ

জীবেন ăĀđăŪ
ý
ĒĈ˝ĉ ĉđö ʲ ĺċČ হেয় আসেত থাকেল ĺĊđï ö Ă ã Ēþ Ơ đȭ পেথর িপছেন
িফের তাকােব।
˰ñʗĠ ç ȝđĉ আমােদর জলবায়ু čǦù হেত ĉǘđ কের থাকেব, এবং
আমােদর ăĔ
Ă˙ ȝđĉĘï ˱ćĒï ĉ ćĘāƟ ĺĄĊđ ƵĘþ Ɵï ধরেনর মানব čĖ
ɳ
ĻąĒċɳ হেত আমােদর ĉǘđ করেব।

আমরা বুেঝ থাকব ĺĈ, æ˞Ęĉĉ

সােথ ąȴĔ
ʲ একাকী থাকার ĺôĘĠ অেনক ĺąĒċ čˍĒʁ ï ĉ, এেত —
æ˞Ęĉĉ čĎï ćʗ িহেসেব — তাঁর ƣĎ ĒĂćŪ
đý কাজ ĺċČ করেত —
পৃিথবীেক čĔ
ȱ ĉ করার কােজ (এডােমর ওপর ã ĒăŪ
þ ĀđĒĠʲ) čđĎđĈƟ
করার িবেশষ অিধকার পাওয়া যায়।

এবং আমারা সকেল বুেঝ থাকব

ĺĈ, čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞Ęĉĉ ö ĘĂƟ আমােদর ভালবাসা আমােদর ö ĘĂƟ ëï ǅ
উপহার যা িতিন ã ï ĖĒƯćĆđĘą লালন কেরন।

আমরা ǘĒþ ĺÿ Ęï িনরাপদ না হওয়া ăĈŪ
ȭ আমােদর ƵĆĔĉđö ʲ করেবন।
ĒĈ˝ĉ ĒċČƟ পল িলেখেছনঃ
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ăĉąþ ʗ সমেয়, čćđĒȼĘþ , যখন িতিন ĉđö Ɵ তাঁ র
æ˞ĉ ও িপতার কােছ Ďʅđȭĉ কেরন, যখন িতিন
ƵĘþ Ɵï

[ï ĊĎĒƵĠ] শাসকেক, তােদর ƵĒþ ăĒȑ এবং

ċĒǏ Ęï িনঃেশষ কের িদেয়েছন।

æ˞ĉ সকল ċʰ Ęï

তাঁ র পদতেল িনেয় না আসা ăĈŪ
ȭ িতিন ã ąċƟå
শাসন করেবন।

čąŪ
ĘċČ ċʰ “ćĖ
þĔƟ” ĺï

ǘ ćþ đ-

ċĕ
ý Ɵ কের ĺĀĠđ হেব।
ĄđʁŪ টু ĀƟ ï ĒĉĒȮĠđȷ ১৫:২৪-২৬

ঐ সমেয়, পৃিথবী ও এর ĺĊđï ö Ă čĔ
ȱ ĉĆđĘą Ƶ˥þ হওয়ার পর ĒĈ˝ĉ
ĉđö ʲ ćĒĎćđĒːþ ভােব ĺċČ হেব।

সব ĺċĘČ čąŪċĒǏ ćđĂ æ˞ĉĘï

তােদর রাজা িহেসেব ĺăĘþ মানবজািত Ƶ˥þ হেব।

ĒĂĉđăȑđĺÿ Ęï ...জীবেনর পেথ!
ĒĈ˝ĉ ĉđö ʲ আমােদর মানব Ƶï ĖĒþ ĺÿ Ęï ç ȝđĉ ও আমােদর
ĆĒąČƟĘþ ĉ ö ĘĂƟ ćĕ
ĊƟąđĂ ĒċǘđĂąĒąċēĉ ąƟąʆđ উভয়ই করেব।
ĒĈ˝ĉ মত ƵĘþ ƟĘï তােদর ö ĘĂƟ অমর জীবন লাভ করেব,
সকেলর সামেন ˰ñʗĠ িপতার সােথ কাজ করার čɕđąĂđ থাকেব।
ĒĈ˝ আমােদর ĺĀĎñþ ও ä ȕđĉ উভেয়র ćĖ
þĔƟ হেত ĉǘđ
করেবন...
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… Ēï ˍ এখন čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞ĉ িনেজ আমােদর একই Ƶđýąȭ
জীবেনর ˰đĀ িদেবন যার উপর আমােদর ƵĆĔĒĈ˝ ĒƢʁ ĒĂĆŪĉ
কেরন।

আমরা এটা ĺĆĘą ä ɩ ĈŪহব ĺĈ িক কের মানব জািত

এত িদন æ˞ĉ ছাড়া জীবন čĎƟ করেত ĺăĘĉĘõ, যখন আমরা
িনেজরা বুঝেত পারব ĺï đĂĉï ć ĺąà
Ęô থাকা আর čĒþ Ɵï đĉĆđĘą
বাঁচার ćĘāƟ ăđÿ Ū
ï ƟÞ

আমরা যত ĺąĒċ æ˞Ęĉĉ কােছ থাকব

আমােদর মন ĺÿ Ęï একাকী থাকার ĺčå বছেরর ʍ Ė
Ēþ ʟĘĊđ মুেছ
যােব, িতিন আমােদর তত ĺąĒċ আরও čɑ ĀċđĊē ও þĖĒȼĀđĠï
জীবেনর িদেক ăÿ ĒĂĘĀŪ
ċ করেবন।
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... čđĉčáĘǘ ă
এই বইেয়র Ƶÿ ć ã āƟđĠ æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘ Ęăĉ
ö ĘĂƟ

মানবজািতর

ä ˳đĂ

িনেয়

ąƟđðƟđ

কেরেছ, এবং Ēʸþ ēĠ ã āƟđĠ ˰ñʗĠ ç ȝđĉ ও
এর

ăĉąþ ʗ কােল

িক

ã Ęăǘđ করেছ

তা

িনেয় ąƟðƟđ কেরেছ।
তৃ তীয়

ও

ĺċČ

ã āƟđĠ

ĺċĘČĉ ĒĀĂʟĒĊĘþ
কের

এই

আমােদর

যু েগর

ভয়েক ã Ēþ Ơ ć কের কী

সু সংবাদ

আজ

আমােদর

করেত পাের তা ąƟðƟđ করেব।
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čđĎđĈƟ
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ã āƟđĠ ৩
—
æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘ Ęă আমােদর
ভূিমকা
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˰ēï ĖĒþ
আমরা কী করেত পাির?

আমরা সাধারণ ĺĊđï ö Ă,

যখন আমরা ˰ĘñŪ
ĉ িদেক আহবােনর ã Ęăǘđ কির?
আমােদর ƵĘĠđö ĘĂĉ সমেয়, æ˞Ęĉĉ ăĒąƯ ä ȕđ Ƶï đċ কেরেছ ĺĈ,
আমােদর ç ȝđĘĉĉ ö ĘĂƟ তাঁর এক ăĒĉï ɤĂđ Ƶ˥þ রেয়েছ।
আমরা বুঝেত পাির ĺï Ă ëʟĘĊđ ঘটেছ।

এখন

আমােদরেক ä ˞đč ĺĀĠđ হেয়েছ

ĺĈ, আমরা িনরাপেদ থাকব, এবং এই সংবাদ আমােদর ö ĂƟ এবং
আমােদর čȭđĂĘĀĉ ĆĒąČƟĘþ ĉ ö ĂƟ িবশাল ˰Ēʅ বেয় িনেয় আসেব।
আমরা এটােক যত ĺąĒċ িবেবচনায় ĺĂĘąđ, আমরা ততেবিশ িনরাপদ ĺąđā
করেবা, কারণ æ˞Ęĉĉ ƵĒþ ǅ ì ˞Ēĉï

বাণী ĺÿ Ęï পাওয়া সুিবধা ĒĂĆŪĉ

করেব আমরা ï þ ùĔ
ʛ ƵĒþ ĒƠ Ġđ কির তার ওপর।

এবং ইহাই িছল তাঁর Ċǘ Ɵâ

আমরা এখন ĆĒąČƟƄąđýē ĺÿ Ęï ã ćĕ
ĊƟ

সুিবধা ăđĒǱ এবং এেত čǦù িঘের ধরেল আমরা িনেজেদরেক ভয় ĺÿ Ęï
ćĔ
Ǐ রাখেত পারিছ।

˰Ēʅ!
অতীেতর কেয়ক দশক সবেচেয় বড় ভয় িনেয় এেসেছঃ আমােদর
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Ēċ˝ĘĀĉ ö ĘĂƟ ëï ǅ ĒąąýŪĆĒąČƟþ , মানবজািতর ăĒĉčćđĒȼ!
আমােদর ভালবাসার ƣĘĎĉ ʼ áč, ã þ Ɵđčȵ আমােগডন এবং
æ˞Ęĉĉ ċđĒʅÞ

Ēï ˍ এখন, æ˞Ęĉĉ দয়ায় আমারা সহজভােব

˞đč Ƶ˞đč িনেত পাির।

ĒĈ˝ĉ কথার সােথ তাঁর বাণী িমেল

যায় যখন ĒĈ˝ তার ĒċČƟĘĀĉ ঐ সময় čɑ Ęï Ū বলিছেলন, যখন
জািতসমূহ থাকেব ĒĂĀđ˙ ý ĈȫýđĠ এবং

“মানু ষ পৃ িথবীর অসু িবধা čĖ
Ēɳ করেছ এমন আর
কী কী ঘটেত পাের এই ä ċǦđĠ ও ভেয় ćĔ
õŪ
đ
যােব, কারণ æ˞Ęĉ ǘ ćþ đí ï ɑ ćđĂ হেব।
এবং তখন তারা ĺĀð Ęą তাঁ র ăĔ
Ư ǘ ćþ đ ও
িবশাল î Ǵ ĊƟ িনেয় ë ï ǅ ĺćĘò চেড় আসেছ।
Ēï ˍ এই ò ùĂđʟĘĊđ যখন ˝ ˙ হেব িনেজেক
তখন ċĒǏ ċđĊē কের ĺþ đĊ, মাথা উঁ চু কর,
ĺï ĂĂđ ĺþ đćđĉ ćĔ
ĒǏ čĒȵï ùÞ”
গসেপল অব িলউক ২১:২৬-২৮

ĎƟđà, জলবায়ু čǦù চলেত থাকেব, এবং ĎƟđà, শাসকরা čđĎđĘĈƟĉ
আেবদন জানােনার আেগ এেত আরও জীবেনর অবসান ঘটেব।
Ēï ˍ এখন আমরা জািন ĺĈ, আমােদর ö ĘĂƟ সামেন ç ȝđĘĉĉ
একটা ąƟąʆđ আেছ, তাই আমরা মাথা উঁচু কের ĆĒąČƟƄ
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ĺćđï đĘąĊđ করেত পাির।

ĒĀñĘȭĉ অপর Ƶđȭ ĺÿ Ęï ëï ǅ

ã ï ĖĒƯć নতু ন যুগ আমােদর িদেক আসেছ।

Ć ĒąČƟĘþ ĉ ã Ęăǘ đ
সুতরাং আমােদর ä ȕĒą˞đč ও ˰Ēʅ িনেয় আমরা তরতাজা ĺôđð
িনেয় ĒąĘ˞ĉ িদেক তাকােত পাির যা ëï ǅ ç ȵþ þ ĉ জীবেনর
ĆĒąČƟþ ĺĀðĘþ সাহসী হেত পাের।

˰ñŪĺÿ Ęï আমােদর চলার

পথেক ƵĆđĒąþ করায় ĊǘƟĎēĂþ đ, অিবচার এবং জীবেনর
অসারতা ăĒĉąþŪĂ হেয় যােব।
ä ˰đĀĂ করেত পারিছ।

আমরা åĘþ đćĘāƟ ĆĒąČƟþ ƵđĠ

আমােদর এটা মেন করা দরকার হেত

পাের ĺĈ, ĆĠǦĉ জলবায়ু čǦù এখন ĒƠ ĠđċēĊ রেয়েছ — কারণ
এই ĺĈ, ˰Ēʅĉ অনুভূিত খুব čĔ
ĒĂĒɩ þ হেব।

æ˞Ęĉĉ দয়ায়, এটা ĎĘǱ ĆĒąČƟþ িনেয় আমােদর নতু ন ä ȕĒą˞đč...
সফলতার মুখ ĺĀðĘþ এখন আমােদর যা ƵĘĠđö Ă তা ĎĘǱ čąŪ
ċĒǏ ćđĂĘï
čđĎđĘĈƟĉ ö ĂƟ ডাকা...
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আমরা কখন ডাকব ?
æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘĘăĉ আেবদন জানােনার আেগ ä ï Ēʍ ï

ও

বড় ধরেনর ăĒĉąþŪĂ হেব যা ƵĒþ ǅ ĺĀċĘï ǘĒþ ƣʅ
করেব।
আল ĺñđĉ তার “এন åĂï ĂĘĆĒĂĘĠȥ ƪĔ
ÿ ” এর ç ăʆđăĂđĠ ëï ǅ
ąƟđĘó ĉ উদাহরণ িদেয়েছন ĺĈ ëï ǅ ĺû đąđĠ বেস িছল আর ধীের ধীের
ç ɶ ĺąđā করিছেলা।

ąƟđó ǅ Ơ ć ąāŪ
ćđĂ þ đăćđƯđĘï í

čĎƟ করিছল –

এমন িক যখন এটা আরও ĺąċē গরম হেয় পড়িছল — কারণ এটা খুব
ধীের ধীের বাড়িছেলা।

ąƟđó ǅĘï ç ȝđĉ করা না হেল এটা ĺčðđĘĂå

ã Ēþ ĒĉǏ গরেমর কারেণ নীরেব মারা পড়ত।

ä ï Ēʍ ï ăĒĉąþŪĂ
Ǉï

ąƟđó ǅĉ মত না হেয়, আমরা ধীের ধীের এবং ä ï Ēɻï

ăĒĉąþŪ
Ă উভয়ই ĺĀðĘþ পাব।

ä ï Ēɻï

ăĒĉąþŪ
Ăå চািরিদেক

কতটা িবপদ িঘের আেছ ĺčùđ ĺąđ÷ ąđĉ ö ĂƟ এর গভীের
আমােদর ö đƣþ করেব।

ƵĘĄčĉ ĺö ćč লাভলক čĔ
Ęć˙ ã ǹĘĊĉ Ơ ćċ গরম হেয় যাওয়ার
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উদাহরণ ĺĀĂ এবং িতিন এেক এক Ǡđč জেলর ćĘāƟ ভাসমান
বরেফর টু করার সােথ তু লনা কেরন।

বরফ যখন গলেত থােক

þ đăćđƯđ ĊǘƟýēĠ ভােব úđȉđ থােক — এমনিক যখন বরফ
গলার পর এেকবাের কম পিরমাণ বরফ ǠđĘč থােক।

তেব যখন

čɑ ýĔŪবরফ গেল যায়, পািন খুব তাড়াতািড় গরম হেত থােক।
Ǉï

ĺþ ćĒĂ čĔ
Ęć˙ ã ǹĊ হঠাত ç ɶ হেয় উঠেল čćĔ
ĘƲĉ জেলর

ç Ǯþ đ, আবহাওয়া ąƟąʆđ, এমনিক čćĔ
ĘƲĉ ĺƿđĘþ ĉ গিতপেথর
ăĒĉąþŪ
Ă হেত পাের — যা ভয়াবহ পিরণাম ĺû Ęï আনেত পাের।

এর সােথও অেনক čɕđąƟ ä ï Ēɻï

ঘটনা রেয়েছঃ ĺć˙ ã ǹĘĊĉ

বরফ গেল যাওয়া, ʆđĠē বরফ ĺÿ Ęï হঠাত িমেথন ñƟđĘčĉ
ĒĂñŪ
ćĂ, čćĔ
ĘƲĉ ĒƠ Ġđ ĺĆĘǩ পড়া, ˰þ âʌ ĕ
þŪ
ĆđĘą ö ǩĊ পুেড়
যাওয়া — ƵĘþ Ɵï ǅ ঘটনােক ĒĂĠȫý করা আমােদর čđĘāƟĉ
বাইের।

আেরা সহজভােব বলেল, আেরা পিরিচত ĒąăĈŪ
Ġ —

ĺĈćĂ ċčƟ উতপাদেন িবফলতা, িহমবাহ গেল যাওয়ার কারেণ
ʆđĠē ǘĉđ, এবং ĺĊđï ö ĘĂĉ ąƟđăï

অিভবাসন — আমােদর ö ĘĂƟ

আেনক বড় ĺąđ÷ đÞ

ëʟĘĊđĉ ĺĈ ĺï đĂ ëï ǅ আমােদরেক æ˞ĉĘï ডাকার ö ĘĂƟ উৎসািহত
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করেত পাের — এবং এটা Ƶċáčđĉ ĺĈđñƟ ĺĈ, অেনক Ēą˞ ĺĂþĖąĖ
ȱ
রেয়েছন যােদর æ˞ĉĘï ডাকার åǱ đ রেয়েছ।

ç Ǯ পেদ থাকা ąƟĒǏ ĘĀĉ ç Ęʸñ
এমন অেনক শাসক আেছন যারা দৃঢ়ভােব Ēą˞đč কেরন ĺĈ, æ˞ĉ
ĺï đĂ ëï ǅ কারেণ তােদরেক ç Ǯ পেদ বিসেয়েছন — এবং ĺï
আেছ এেত čĘȱ Ď Ƶï đċ করার !

নর ও নারী čĒþ Ɵï đĉ ã Ęÿ Ū

Ēą˞đč কের ĺĈ, čąŪ
ċĒǏ ćđĂ åǱ đ কেরই তােদরেক ç Ǯ পেদ
বিসেয়েছন যােত তারা čǦĘùĉ সময় čđĎđĈƟ করেত পাের।

যিদও

এমন অেনক ĺĂþ đ মহান িদেনর আেগ তােদর Āȼĉ þ Ɵđñ করেব,
ǘćþ đĠ থাকার সময় তােদর পালন করার মত ëï ǅ ã þ Ɵȭ
ʟ˙ ʲăĕ
ý Ūëï ǅ ভূ িমকা রেয়েছ।

তােদর ç ȑĉčĕ
ĒĉĘĀĉ জানা

ƵĘĠđö Ă কােক ডাকা ƵĘĠđö Ă, čąŪ
ċĒǏ ćđĘĂĉ উপর Ēą˞đč আনেত
তােদর ĀȼĉʟĒĊĉ কাজ করা ƵĘĠđö Ă, তােদর ƵĘĠđö Ă ì ˞Ēĉï
ç ȝđĘĉ Ēą˞đč ʆđăĂ, ĺï đĂ বাঁধা ছাড়াই æ˞ĉĘï ƣĎĘý čɖ Ēþ ,
এবং æ˞ĉĘï ĺċČ ã ąĊ˘ĘĂĉ Ǉ ï đĂđĉ ĺôĘĠ ĺąĒċ িকছু মেন
করা।

ƵĘþ Ɵï শাসক িযিন তার ç ȑĉčĕ
ĒĉĘĀĉ ö ĘĂƟ এই čɖ đĘĂĉ

ĒĆĒȑ ʆđăĂ করেবন িতিন ëï ǅ ã ćĕ
ĊƟ ĺčąđ িদেয় থাকেবন।
তার ä ȕđ যখন ĺċČ বােরর মত Āȼĉ þ Ɵđñ করেব, তারা
জানেব ĺĈ, তারা ĆĒąČƟƄ-ĺï čĔ
ĉǘđ কেরেছ।
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এবং æ˞Ęĉĉ čđĎđĈƟ Ƶđÿ Ū
ý đ করা শাসক ĺĈðđĘĂ ĒĂâčĘȱ ĘĎ ëï ǅ
ã ĂąĀƟ অিধকার, যারা æ˞ĉĘï ডাকার ĒĆĒȑ রচনা কেরন, তারা
তােদর ăĔ
ąŪ
čĒ
Ĕĉĉ ĺôĘĠí

অেনক ç Ǵ Ċ থাকেবন।

ƣȮ ĺÿ Ęï এটা

ʍ ĉý করা ćĕ
ĊƟąđĂ হেব ĺĈ, যিদও িনেনেভহ-এর রাজা ã ĂĔ
þȼ
হেয়িছেলন এবং æ˞Ęĉĉ রাগ ĺÿ Ęï তার ĺĊđï ĘĀĉ ĉǘđ
কেরিছেলন, এটা ˝āĔএর আেগ আসা সাধারণ দূত — ĺö đĂđĎ —
যার নাম ĺĉï ûŪ করা রেয়েছ।

তেব, সবসময় িকছু িবষয় আেছ যা এখন সকেলই করেত পাের, রাজা বা
Ƶö đ ĺĈå ĺĎđï না ĺï ĂÞ

এমন িকছু যা æ˞Ęĉĉ ĎʅĘǘăĘï ĒĂï ùąþ ʗ

করেব...
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আমােদর ã ĂąĀƟএবং
ăĒąƯ অিধকার
আমােদর যুেগর বািক ąõĉʟĘĊđ আমােদর ö ĘĂƟ ĺċČ
সময় যখন আমরা Ēą˞đč ĺĀðđĘþ পাির
å˱ĒĀĘĀĉ ƵĒþ ĒôǇ Ęþ ąýŪ
Ăđ করা হেয়েছঃ

Ēą˞đč ĎĘǱ Ƶþ ƟđĒċþ ą˥ ƵđĒȼĉ ĒĂĒɩ þ ä ˞đč,
ąđʅąþ đĉ čĎö ĘąđāƟ ôđǘĔČ Ƶćđý , এমন িক তােদর
এখনও ĺĀðđ না ĺñ ĘĊí Þ

এই উপােয়, অতীেতর

মানু েষর čđǘƟ তােদর সােথ বািহত হেয় এেসেছ।
Ēą˞đč ʸđĉđ আমরা এটা ç ăĊĒɇ কির ĺĈ, [আলাদা]
যু গ æ˞ĉ ï þĖ
Ūï čĖ
Ēɳ করা হেয়িছল যােত কের যা
ĺĀðđ ĈđĘǱ তা ĺĈĂ অেদখা ą˥ ĺÿ Ęï বাইের ĺąĉ
হেয় আেস।

এটা আমােদর ã ąʆđĂ čǇ ï ĆđĘą ąýŪ
Ăđ কের, এবং আমােদর čǩē Ēą˞đč
ĎĘǱ আমােদর ভেয়র ƵĒþ ĘČāï Þ

একই ĺôþ ĂđĠ ĺĊðï , অতীেতর

ĒąðƟđþ Ēą˞đčē ĺĊđĘï ĉ নাম ąýŪ
Ăđ কেরেছনঃ ä ƷđĎđć, ĺĂđĠđĎ, ĺćđĘčč
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এবং আরও অেনেক।

তােদর নাম িচর ʍ ĉýēĠ হেয় আেছ কারণ

ĺćĒčĠđĎ-এর উপর তােদর Ēą˞đč িছল এবং এই Ēą˞đč তােদরেক æ˞Ęĉĉ
åǱ đ অনুযায়ী তােদর ভূ িমকা পালন করার সময় ĺąà
Ęô থাকেত সহায়তা
কের।

ĺĊðï

এই বেল উপসংহার টােননঃ

এবং এর পেরও এেদর সবাই যিদও ąƟĒǏ ñ þ ĆđĘą
তােদর Ēą˞đĘčĉ ćđāƟĘć Ƶćđý ĺăĘĠĒõ ĘĊĂ, তারা
čɑ ĕ
ĂŪã ǩēï đĉ [Ƶï Ėþ ąđʅąđĠĂ] পানিন, কারণ
æ˞ĉ আমােদর ö ĂƟ আরও ভাল উপাদান ăđǇ ĘĠĘõ Ă,
এই ç ĘțĘċƟ ĺĈ, [এই Ēą˞đčēĘĀĉ] আমােদর ĺÿ Ęï
আলাদা কের এেকবাের িনপু ণ কের ĺþ đĊđ নাও হেত
পাের।
ĒĎ˅ č ১১

িতিন ã ǩēï đĉ করা কৃ ত ĺćĒčĠđĎ-এর কথা বলিছেলন — “Ƶï Ėþ ĒčĒȝ”
যা Ēą˞đĘčĉ ĺôĘĠ ভাল।

ĒĈ˝ ĒƢʁ তার অনুসারীেদর বেলেছনঃ

“ĺþ đćđĉ ĺôđð Ĉÿ đÿ Ū˰þ ȫĆđĘą čĖ
Ēɳï þŪ
đĉ ã ĂĔ
ƣĎ
Ƶđȼ ĺï ĂĂđ তারা ĺĀð Ęþ পায়, ĺþ đćđĉ কানও
ĺþ ćĒĂ ã ĂĔ
ƣĎƵđȼ কারণ তারা ˝ ĂĘþ পায।

আিম

ĺþ đćđĘĀĉ সততই বিলঃ ĺþ đćĉđ এখন যা ĺĀð õ ,
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অেনক ăĠñ ˘ĉ এবং čǇ ï

পেথ চলা ąƟĒǏ ĉđ ĺčùđå

ĺĀðđĉ ইছা কেরিছেলন, Ēï ˍ তারা ĺĀð Ęþ পানিন,
এবং ĺþ đćĉđ এখন যা ˝ Ăõ তারাও ˝ ĂĘþ ĺôĘĠĒõ Ċ
Ēï ˍ তারা ˝ ĂĘþ পায় িন।
অতএব, ˝ Ăąđĉ ƵĠđč কর...”
গসেপল অব ćƟđĒÿ ç ১৩:১৬-১৮

— এবং আমােদর মােঝ ĺï আেছ ĺĈ িকনা ĒĈ˝ ĒƢĘʁ ĉ ĺôĘĠ ä ƷđĎđć
বা ĺĂđĠđĎ-এর সমেয় বসবাস কের থাকেত ăõȱ করেব!
সততই আমরা এর খুব čĒȵï Ęùâ আমােদর ç ȝđĉ করার ã ǩēï đĘĉĉ
ąđʅąđĠĂ, ĒĈ˝ĉ ĉđö ʲ ĺĀðđ, এবং Ƶÿ ćąđĘĉĉ মত æ˞Ęĉĉ ç ăĒʆĒþ
অবেলাকন।

æ˞ĉ যখন ĎʅĘǘă করেবন তখন ĒĈ˝ĉ ĺĀðđĘĂđ পেথর

মত ĺï đĂ Ēą˞đĘčĉ ƵĘĠđö Ă ĺĂåâ ąđʅąþ đ আমােদর সামেনই থাকেব।
এসব জানার পর, ĺčå মহতী িদেন করার মত আমােদর রেয়েছ ã ćĕ
ĊƟ
কাজ...

জন ĀƟąƟđĒȹ Ęʁ ĉ ĺôþ Ăđ
আমােদর যুেগ এই ĺċČ ĒĀĂʟĒĊĘþ আমােদর সামেন æ˞ĉĘï Ƶï Ėþ
Ēą˞đč ĺĀðđĘĂđĉ ĺċČ সুেযাগ আসেব।

ĺćĒčĠđĉ ĉđö ʲï đĊ খুব

čĔ
ȱ ĉ হেব, আমরা যিদ এখন Ēą˞đč না ʆđăĂ কির তাহেল
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আমরা সকেল আমােদর বািক সারা জীবেনর ö ĂƟ পিরতাপ করব।

আমােদর কােছ সুেযাগ রেয়েছ æ˞Ęĉĉ আগমেনর ăĕ
ĘąŪতাঁর
ĆđąćĔ
ĒþŪ ç Ǵ Ċ করার, তাঁেক পেরাপকারী ও সাদের ƣĎýï đĉē
˚Ęă ąýŪ
Ăđ িদেয় এবং তাঁর ƵĒþ ã ƣčĉ হওয়ার ö ĂƟ ĺĊđï ö ĂĘï
সাহস ĺö đñđĘĂđĉ ćđāƟĘćÞ

এই ĎĘǱ ĺôþ Ăđ যা জন ĀƟ ąƟđĒȹ ʁ যাজক থাকাকালীন
ĺĀĒðĘĠĘõĂÞ

এবং যখন ĒĈ˝ ĺòđČýđ কেরন ĺĈ, নারী ĺÿ Ęï

ö ȶ িনেয় čĘąŪ
đȑć ąƟĒǏ ĎĘǱ জন, এটা িছল জন এর বাণী যা
তােক মহান কেরেছঃ

“ ĺö ĎĆ đĎ এর পথ Ƶ˥þ কর,
কর তাঁ র পথেক সরল
কর।

ƵĘþ Ɵï

এবং ƵĘþ Ɵï

িগিরখাত ã ąċƟå ăĔ
ý Ū হেয় যােব
পাহাড় ও ăąŪ
þ সমতেল পিরণত

হেব; ąđàï ʟĘĊđ ã ąċƟå সরল হেয় যােব এবং
অমসৃ ণ জায়গা মসৃ ণ তা পােব।

জীিবত ą˥

æ˞Ęĉĉ ĺćđǘ - লাভ ĺĀð Ęą।”
ą
গসেপল অব িলউক ৩:৪-৬

Ǉï

ĺþ ćĒĂ æ˞Ęĉĉ ì ˞Ēĉï

ç ȝđĘĉĉ খবর ĎĘǱ ćĕ
ĊƟąđĂ খবর
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যা সকেল বহন করেত পাের, এবং তা ĺĀðĘþ পাের যখন ëǅ
æ˞Ęĉĉ ĺčąđĠ ʊ ɳ হেয় উেঠ।

সুেযােগর সময়
এই ধরেনর সূচনা Ēąȱ Ĕপের আর পাওয়া যােব না, æ˞Ęĉĉ সােথ
সময়ানুগ ąȴĔ
Ęʲĉ ã ĂąĀƟ সুিবধা ĆĒąČƟĘþ আর ĒĂćŪ
đý করা যােব
না।

তােদর মােঝ আমােদর ƵĆĔ
ĉ আগমেনর ĺôþ Ăđ ĺĀĘð আমরা

এতিদন ধের ćĔ
ǝ িছলাম — ˞đčē সাইমনিব ও এনা, “åĘʁ ĉ
Ƿ đĂē ĺĊđĘï ĉđ” (ĺćö đå িহসােব পিরিচত িতনজন Ƿ đĂē) এবং
“জন ĀƟ ąƟđĒȹ ʁ ” ˰Ġá — এই ĺôþ Ăđ এখন আমােদরও হেত
পাের।

এটা ĎĘǱ একটা ã ĂąĀƟ ও ăĒąƯ অিধকার, ˰Ġá čąŪ
ċĒǏ ćđĂ ও
তাঁর ăĔ
Ư উভেয়র আগমনেক ঐিতহািসক ˰đñþ জানােনার ö ĂƟ
আমােদর Ƶ˥Ēþ ĺĂąđĉ ëï ǅ সুেযাগ।

আমরা পৃিথবীেক æ˞Ęĉĉ ö ĂƟ ëï ǅ ç Ǵ Ċ ĀċŪ
ý ēĠ ʆđĂ ˚Ęă
ʆđăĂ করেত পাির যােত æ˞ĉ তাঁর িদেক ধাবমান হওয়া ĺĀðĘþ
পাের Ēą˞đčē আেলা বহনকারী ç Ǵ Ċ ˚Ęă, ĒĈ˝ĉ ĒĂĀċŪ
Ă ˰˚ă
ĺþ Ċ ăĔ
ý Ūবািত হােত বািলকাগেণর মত।
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আমােদর “ä ƷđĎđĘćĉ

মত Ēą˞đč” একই রকম ä ȕĒą˞đč িনেয় বলেবঃ

Ƶï Ėþ জীবেনর ç ĘțċƟ হল æ˞Ęĉĉ সােথ ąȴĔ
ʲ

আমােদর অংেশ, আমরা অনুভব করব ĺĈ আমােদর ভয় দুর হেয় ĈđĘǱ
এবং আমােদর ä ȕĒą˞đč বাড়েছ...
...Ēï ˍ æ˞ĉ ëï ǅ অেলৗিকক ąƟăđĉ ĺĀðĘąâ ëï ǅ Ēą˞ এতটা
ĺ˰Ǳ đôđĉē এবং এতটা ĆĠǦĉ ƵĆđĘąĉ অধীন, এরপেরও এই Ēą˞ িকছু
čáðƟï ˲ĀĠĘï িবরত রাখেত ąƟÿ Ūযারা æ˞Ęĉĉ ăĒąƯ ĺôþ ĂđĘï ˰đñþ
জানােব, ĺččą ˲ĀĠ যারা æ˞Ęĉĉ Ćđąćĕ
ĒþŪ
Ęï Ēą˞ąƟđăē ç Ǵ Ċ কের
ì ˞Ēĉï

ç ȝđĘĉĉ ö ĂƟ পৃিথবীর Ƶđÿ Ēćï

ã ąʆđ সাজােব।
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সংেযাজন
æ˞Ęĉĉ ç ĘțĘċƟĉ সরলতােক ã Ēą˞đčƟ মেন হেত পাের যখন এটােক তু লনা
করা হেব ĒąąþŪ
ĘĂĉ ö ǅĊþ đ, নবী čáƠ đȭ গেবষণা এবং “ëï ǅ čþ Ɵ
āĘćŪ
ĉ” ćđāƟĘć ćĔ
ĒǏ এসেবর সােথ।

সুতরাং ëǅ ও ã ĂƟđĂƟ ƵĘɬĉ ç ȑĉ

এই Ǉ ï đĂđĠ ĺĀĠđĉ ĺôɳđ করা হেয়েছ www.worshipjehovah.org ĺĈðđĘĂ
ëʟĘĊđ ăĒĉĒċɳ িহেসেব রেয়েছ।
পিরেশেষ চলুন আমরা āĂƟąđĀ জানাই

čąŪ
ċĒǏ ćđĂ æ˞Ęĉĉ ƵĒþ ,
আমােদর ঐশ িপতার ƵĒþ
æ˞Ęĉĉ ì ˞Ēĉï

ç ȝđĘĉĉ ĺčĝȱ ĈŪও সরলতা তাঁর ăĒąƯ ĺôþ Ăđĉ ćđāƟĘć

Ƶï đĘċĉ ö ĘĂƟÞ

আেমন
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ƣȮčĕ
Ư
বাইেবল — å˱ĒĀ ও ĒƢʁ đĂĘĀĉ ăĒąƯ ƣȮ
ĀƟĺĆ ĒĂĒċá ĺĄ åč অব গাইয়া
ĺö ćč লাভলক (ĺăǩĔ
åĂ বুকস, ĊȨ Ă ২০১০)
এন åĂï ĂĘĆ ĒĂĘĠȥ ƪĔ
ÿ
আল ĺñđĉ (ˇćčąĔ
Ēĉ, ĊȨ Ă, ২০০৫)
ĺǠđąđĊ í ĠđĒĂŪ
á: এ হরাইজন ĺʊ ċđĊ
— িবিবিস ĺùĘĊĒĆċĂ û ʛĘćȥđĒĉ
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