
জগেতর দব্ারা পর্তািরত এক মণ্লী

 যীশু িখর্ষ্, তার পতুর্, িখর্েষ্ সমস্ িকছুই আমােদরেক
িবনামুেলয্ িদেয়েছন। আমরা আপনার কােছ কৃতজ্, পর্ভু, এই

িবেশষািধকােরর জনয্ যাআমােদরেক দত্ হেয়েছ এই মহান সবেশর্ষ্
বিলদােনর দব্ারা যা যীশু আমােদরেক কালেভিরর ওপর িদেয়েছন,
যা আমােদরেক পনুরায় আপনার সােথ সহভািগতা করার এবং
আপনার আনকূুেলয্ আসেত পারার জনয্ িমলনসাধন কের িদেয়েছ
যনআমরা এিটজানবার সান্না পেত পাির য এটা লখা রেয়েছ,
“যিদ তামরা আমােত থাক, আর আমার বাকয্ যিদ তামািদেগেত
থােক, তেব তামােদর যাহা ইচ্া হয় যাচ্া কিরয়, তাহা হইেল
তামােদরজনয্ তাহাই করা হইেব।” এখন,আমরা এরজনয্ কৃতজ্,
আর আমরা পর্াথনা কির য আপিন আমােদর িবশব্াস িদেবন যন
আমােদর মেধয্ যা িকছু আেছ তার সবটা িদেয় আমরা এিট িবশব্াস
করেত পাির।
2 এখন, পর্ভু, আমােদরেক িদেনর পর্িতিট কষ্েক, এই জীবেনর
পর্িতিট িচন্ােক সিরেয় িদেত িদন, পিরচারক থেকশুরুকের সবক
পযন্ সকলেকই, যন আমােদর মেনর মেধয্ এখন আর িকছুই না
থােক, িকনু্ যন সকেল অেপক্ারত হয়, পিবতর্ আত্ার কথােক
গভীর শর্দ্ার সিহত শুনেত তির থােক, যন আমরা এমন িকছু
সম্াদনকরেতপাির যা উত্ম, যনআপনােকআরও বশীজানেত
পাির, আমােদর একতর্ হওয়ার মাধয্েম। কারন, পর্ভু, সিতয্ এই
জনয্ই আমরা এই গরেমর িদেন এখােন এেসিছ। আপনার জীবন্
বাকয্ দব্ারা আমােদর সােথ কথা বলুন, আর হেত িদন যন সই
জীবন্ বাকয্ আমােদর মেধয্ বাস কের আর আমােদর মেধয্ থােক,
যন আমরা রূপািয়ত এবং গিঠত হেত পাির, জগেতর িদেক নয়,
িকনু্ যন আমােদর আত্ার নতুিনকরন দব্ারা আমরা রূপান্িরত
হেত পাির, ঈশব্েরর পেুতর্র অবয়েব। ওহ, আমােদর হৃদয় কেপ
ওেঠ যখন আমরা িচন্া কির, আর আমােদর পর্ােনর মেধয্ িদেয়
আনেন্র ধারা বেয় যায়, যখন জানেত পাির য আমােদর ঈশব্েরর
পতুর্ ও কনয্ারূেপ ডাকা হেব। আমরা তার িদব্তীয়আগমেনর একদম
পর্ােন্ দাঁিড়েয় আিছ, আর সমস্ দশ এবং রাজয্গুেলা আমােদর
পােয়র নীেচ কাপেছ, জগেতর সমস্ িকছু িবলুপ্ হেয় যােচ্, িকনু্
এটা জেন য কান একিদন িতিন আসেবন আর আমােদরেক
এক এমন রােজয্ িনেয় যােবন যখােন আর কান অন্ থাকেব না,
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অথবা এটা কখনই টলেব না। আর এটা জেন য আমরা এখন
সই— সই রােজয্রই পর্জা! ওহ ঈশব্র,আমােদর হৃদয়এবং কােনর
তকেচ্দ করুন, পিবতর্—পিবতর্ আত্া দব্ারা, বােকয্র জল দব্ারা
ধৗত করবার দব্ারা। কারনআমরা এিট তার নােম এবং তার মিহমার
জনয্ চাই। আেমন।
3 আিম একিট িবষয়েক এই সকােল িনেত চাইিছ। কারন, আিম
িকছু আলাদা িবষেয়র ওপর বলেত চাইিছলাম যিদ সখােন কান
আরগয্সভা হেত চেলেছ, িকনু্ আমরা ঘাষণা কেরিছলাম য
পর্াথনা কাডগুেলাআটটায়,অথবাআটটা থেক নটার মেধয্ দওয়া
হেব। আর আিম কবল…িবিল িকছু িমিনট আেগ ঘর পযন্ আেস
আর বেল য সখােন খুব কেষ্ই কউ আেছ বেল মেন হয়, তাই
স কান পর্াথনা কাড দয় িন। তাই আমরা…আিম এই িবষয়িট
নওয়ার কথা ভেবিছলাম, মণ্লীর সংেশাধেনর জনয্। আর আিম
আজএই িবষেয় বলেত চাইঃজগেতর দব্ারা পর্তািরত, এক মণ্লী।
আিম এখন িকছুটা পড়েত চাই িবচারকতর্ীগেনর পসু্ক হেত, ১৬
অধয্ায়, ১০ পদ থেক শুরু কের।

পের দলীলা িশমেশানেক কিহল, দখ, তুিম আমােক
উপহাস কিরেল, আমােক িমথয্া কথা কিহেল; এক্েন
িবনয় কির, িকেস তামােক বাঁিধেত পারা যায়, তাহা
আমােক বল।

িতিন তাহােক কিহেলন, য রজ্ু িদয়া কান কম করা
হয় নাই, এমন কেয়ক গাছা নতুন রজ্ু দব্ারা যিদ তাহারা
আমােক বাঁেধ, তেবআিম দবুল হইয়া অনয্ লােকর সমান
হইব।

তাহােত দলীলা নতুন রজ্ু লইয়া তাহা দব্ারা তাহােক
বাঁিধল; পের তাহােক কিহল, হ িশমেশান, পেলিস্েয়রা
তামােক ধিরল। তখন অন্রাগাের গুপ্ভােব লাক
বিসয়ািছল। িকনু্ িতিন আপন বাহু হইেত সুেতর্র নয্ায় ঐ
সকল িছঁিড়য়া ফিলেলন।

পের দলীলা িশমেশানেক কিহল, এ যাবত তুিম আমােক
উপহাস কিরেল, আমােক িমথয্া কথা কিহেল; িকেস
তামােক বাঁিধেত পারা যায়, আমােক বল না। িতিন
কিহেলন, তুিম যিদ আমার মাথার সাত গুচ্ চুল…তানার
সিহত বুন, তেব হইেত পাের।
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তাহােত স তাঁেতর গাঁেজর সিহত তাহা বদ্ কিরয়া
তাহােক কিহল, হ িশমেশান, পেলিস্েয়রা তামােক
ধিরল। তখন িতিন িনদর্া হইেত জাগিরত হইয়া তানা শুদ্
তাঁেতর গাঁজ উপড়াইয়া ফিলেলন।
পের দলীলা তাহােক কিহল, তুিম িক পর্কাের বিলেত পার
য, তুিম আমােক ভালবাস? তামার মন তা আমােত
নাই; এই িতন বার তুিমআমােক উপহাস কিরেল; িকেস…
তামার এমন মহাবল হয়, তাহা আমােক কিহেল না।
এইরূেপ স পর্িতিদন বাকয্ দব্ারা তাহােক পীড়াপীিড়
কিরয়া এমন বয্াস্ কিরয়া তুিলল য, পর্াণধারেণ তাহার
িবরিক্ বাধ হইল;
তাই িতিন মেনর সমস্ কথা ভািঙ্য়া বিলেলন, তাহােক
কিহেলন, আমার মস্েক কখনও কু্র উেঠ নাই, কননা
মাতার গভ হইেত আিম ঈশব্েরর উেদ্েশ নাসরীয়; ক্ৗির
হইেল আমার বল আমােক ছািড়য়া যাইেব, এবং আিম
দবুল হইয়া অনয্ সকল লােকর সমান হইব।
তখন, এ আমােক মেনর সমস্ কথা ভািঙ্য়া
বিলয়ােছ বুিঝয়া, দলীলা লাক পাঠাইয়া পেলিস্য়েদর
ভুপালিদগেক ডাকাইয়া কিহল, এই বার আইসুন, কননা
স আমােক মেনর সমস্ কথা ভািঙ্য়া বিলয়ােছ। তাহােত
পেলিস্য়েদর ভুপােলরা টাকা হােত কিরয়া তাহার িনকেট
আিসেলন।
পের স আপনার জানরু উপের তাহােক িনিদর্ত কিরল,
এবং একজনেক ডাকাইয়া তাহার মস্েকর সাত গুচ্ কশ
ক্ৗির করাইল; এই রূেপ… স তােক ক্শ িদেত আরম্
কিরল, আর তাহার বল তাহােক ছািড়য়া গল।
পের স কিহল, হ িশমেশান, পেলিস্েয়রা তামােক
ধিরল। তখন িতিন িনদর্া হইেত জাগিরত হইয়া কিহেলন,
অনয্ানয্ সমেয়র নয্ায় বািহের িগয়া গা ঝাড়া িদব।
িকনু্ সদাপর্ভু য তাহােক তয্াগ কিরয়ােছন, তাহা িতিন
বুিঝেলন না।

4 এখন আিম পড়েত চাই, এই িবষেয়র ওপর একিট মুলপাঠ
নবার জনয্, যা পর্কািশত বােকয্র পসু্েক পাওয়া যায়, ২য় অধয্ায়,
২১ পদ থেক শুরু কের ২৩ পদ পযন্।
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আিমতাহােক মন িফরাইবারজনয্ সময় িদয়ািছলাম, িকনু্
স িনজ বয্ািভচার হইেত মন িফরাইেত চায় না।
দখ, আিম তাহােক শযয্াগত কিরব, এবং যাহারা তাহার

সিহত বয্ািভচার কের, তাহারা যিদ তাহার কায হইেত মন
না িফরায়, তেব তাহািদগেক মহােক্েশ ফিলয়া িদব;
আর আিম মারী দব্ারা তাহার সন্ানগণেক বধ কিরব;
তাহােত সমস্ মণ্লী জািনেত পািরেব, “আিম মেম্র ও
হৃদেয়র অনসুন্ানকারী, আর আিম তামােদর পর্েতয্ক
কাযানযুায়ী ফল িদব”।
ঈশব্র তার এই বােকয্র পাঠেকআশীবাদযকু্ করুন।

5 িশমেশান, মণ্লীর চমৎকার কাযকলােপর মতই, সিঠকভােব
শুরু কেরিছেলা। স সিঠক পেথই শুরু কেরিছল। স শুরু কেরিছল
এবং তােক িবরেতব্র মহান বয্িক্ বলা হয়। স শুরু কেরিছল
পর্ভুর সবা িদেয়, তার বাকয্েক ধের রেখ এবং তার আজ্াগুেলা
পালন কের। আর এটা িছল িকছুটা মণ্লীর মতই। সও খুব ভােলা
শুরু কেরিছল, যমন আমরা বলেত পাির, জাগিতক অিভবয্িক্
িহেসেব, সিঠক পদেক্েপই শুরু কেরিছল। পর্ভুর আজ্াগুেলা ধের
রেখই শুরু কেরিছল। আর যতক্ণ িশমেশান পর্ভুেক অনসুরণ
করিছল, পর্ভুও িশমেশানেক বয্াবহার করিছেলন।
6 কারন, ঈশব্র য কান বয্িক্েক বয্াবহার করেত থােকন য তােক
অনসুরণ কের চলেব, কারন এটাই ঈশব্েরর কাজ। িকনু্ যখনআমরা
এিদক ওিদক সের যাই, ঈশব্েরর িবষয়গুেলা থেক দেূর সের যাই,
তখন ঈশব্র আরআমােদর বয্াবহার করেত পােরন না। যখন আমরা
ঈশব্েরর আজ্ার পছন পছন িস্রভােব চলেত থািক, যখন আমরা
বাইেবেলর পৃষ্ায় থািকআর িলিখত বাকয্ দব্ারা তাঁরআরাধনা কির,
বােকয্র সেতয্ এবং আত্ায় তার আরাধনা কির, তখন ঈশব্র য
কান বয্িক্েক বয্াবহার করেত পােরন। িকনু্ যখন তারা অনয্ কান
িকছুর পছেন সের যাওয়ার পর্বনতা দখায়, তখন ঈশব্র তােকআর
বয্াবহার করেত পােরন না।
7 সুতরাং, িশমেশান আজেকর মণ্লীর এক—এক খুবই
অসাধারন পর্িতিনিধতব্েক পর্কাশ করেছ। যখন মণ্লী শুরু হেয়িছল,
ঈশব্র মণ্লীেক বয্াবহার করেত পারেতন, কারন মণ্লী সযেত্ পর্ভুর
আজ্াগুেলার পছন পছন চলত, তার সমস্ িসদ্ান্ ও সংিবিধেক
ধের রাখেতা, এবং তার সমস্আজ্ােক পালন করেতা।আর ঈশব্রও
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মণ্লীর সােথ িছেলন। িকনু্ এমন মেন হয় যন মণ্লীগুেলার মেধয্
এতটাই দবুল জায়গা তির হেয় িগেয়েছ।
8 মেন রাখেবন,আমরা কান বনেভাজেনআিস িন, িকনু্আমরা
একিট যদু্েক্েতর্ আিছ। অেনক লােকরা ভােব য যখন তারা
িখর্ষ্ান হেয় িগেয়েছ বয্াস এটাই সবিকছু যা তােদর পর্েয়াজন িছল,
সারাজীবেনর জনয্ ওটােতই হেয় যােব, যেহতু তারা িখর্ষ্ান আর
সবিকছুই এখন সহজ হেয় যােব। কখনই এরকম কথা আপনার
মাথায় ঢুকেত দেবন না। কারন, আিম িখর্ষ্ান হেয়িছ লড়াইেয়র
জনয্, িবশব্ােসর উত্ম যেুদ্ লড়বার জনয্। আিম িখর্ষ্ান হেয়িছ,
যন সনয্গেণর সািরেত আসেত পাির। আমরা িখর্ষ্ীয় সনা,
আর আমেদরেক পর্িশক্ন িনেত হেব ও পর্িতপািলত হেত হেব,
আর শতর্র পর্িতিট চালেক জানেত হেব, যন জানেত পাির য
িকভােব সুরক্া করেত হয়, যন জানেত পাির িকভােব—িকভােব
যদু্ লড়েত হয়। আর আমরা কবল তা করেত পাির যখন পিবতর্
আত্া আমােদর কােছ এটা পর্কাশ কের দন। যখন আমরা যেুদ্
যাই তখন অনয্ দশগুেলা আমােদর িক বেল আমরা তা গর্হন কির
না, তােদর কান ভাবনােক। িকনু্ আমােদর িনেজেদরেক িনেজেদর
ভাবনােকই িনেত হয়, যভােব পিবতর্ আত্া আমােদর িদকিনেদশ
করেবন, আর য ভাবনা িতিন আমােদরেক িদেবন, কারন িতিনই
হেলনআমােদর িখর্ষ্ীয় সনােদর পর্ধান সনাপিত।
9 িশমেশান খুবই ভােলা কেরিছল, স খুবই মহান বয্িক্ িছল
যতক্ণ না স আরম্ করেলা, আরম্ করেলা এক ধরেনর (আমরা
এেক বলেবা) অকমণয্ হেত, যতক্ণ না স তার িনেজর ক্তর্
থেক সের যেতআরম্ করেলা। আর মণ্লীও ভালই দৗড়িচ্ল,
আর িঠক িছল যতক্ণ না তারা তােদর ক্তর্ থেক সের যেত
আরম্ করেলা। িশমেশান পর্েমর ভান করা শুরু করেলা। আর স
ইসর্ােয়লীয় মেয়েদর সােথ নয়, িকনু্ পেলিস্য় মেয়েদর সােথ
পর্েমর ভান করিছল।

10 আর ওটা অেনকটা সরকমই যা মণ্লী কেরিছল। এিট কখনই
িনেজর লাকেদর ভালবাসেত শুরু কের িন, এ অিবশব্াসীেদর
পছেন চেল িগেয়েছ আর অিবশব্াসীেদর সােথ পর্েমর ভান করেত
শুরু কের দয়। িঠক এখােনই আমরা এক িবরাট, মস্ বড়
ভুলগুেলার মেধয্ একিট কের ফেলিছ, যখন মণ্লী সই সব
িজিনস করেতশুরুকের দয় যা িঠক িছল না। স িশমেশােনরই মত,
খারাপ সঙ্ রাখেত, শুরু কের দয়।
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11 িশমেশান, যতক্ণ স পর্ভুর লাকেদর সেঙ্ চলিছল, স
সবিকছু িঠক করিছল। িকনু্ যখন স খারাপ সেঙ্র সােথ পর্েমর
ভান করেতশুরুকরেলা, তখন স সমসয্ায় পেড় গল।
12 আর িঠক এভােবই মণ্লীর সােথও হেয়িছল। যখন মণ্লী
শর্দ্ার সােথ পর্িতিদন পিবতর্ আত্ার নিতর্েতব্র পছেন চলিছল,
ঈশব্র তােদর আশীবাদ িদিচ্েলন, আর অদু্ত লক্ন আর িচহ্
আর অেলৗিকক কাজ মণ্লীর পছন পছন চলিছল। িকনু্ যখন
এটা খারাপ সঙ্ রাখেত শুরু করেলা, জগেতর সােথ চলেত শুরু
করেলা! সবেথেক খারাপ কাজগুেলার মেধয্ একিট তারা তখন কের
ফলেলা, আর য পর্থম কাজ তারা করেলা, য স সংগবদ্ হেত
শুরু করেলা, অনয্ানয্ িবশব্াসীেদর সােথ সহভািগতা ভেঙ্ িদল,
কারন তারা দখেলা য দশগুেলা সংগবদ্ িছল। িকনু্ এই মহান
সুসমাচারিট একিট দশ অথবা এক জািতর লাকেদর জনয্ সমিপত
িছল না। এটা সমিপত িছল “ য চায়, স আইসুক,” সমস্ দশ,
জািত, ভাষা, এবং লাকেদর জনয্। ঈশব্র কখনই আমােদর জনয্
কান সীমা বেধ িদেত চায় িন।

13 িকনু্ লােকরা হেত চায়, তারা তুলনা কের, অথবা নকল
কের, িঠক যমন—িঠক যমন জগত কের থােক, সটাই কের যা
তারা কের থােক, তারা যমনভােব সফল হয় সও ওরকমভােব
সফল হেত চায়। জগত যভােব কান িকছু কের সভােব কের
আমরা কখনই সফল হেত পাির না। আমরা একমাতর্ তখনই
সফল হেত পাির যখন আমরা ঈশব্েরর িবিধ অনসুরণ কির এবং
যভােব িতিন িকছু করেত বেলেছন সভােব কির। আমরা জগেতর
আদশ অনসুাের কের কখনই সফল হেত পাির না। যিদ িসগােরট
কাম্ািন টিলিভসেনর দব্ারা মহান সফলতােক অজন কেরেছ,
সুরা উৎপাদনকারী কাম্ািন আর িবয়ার ও হুইিস্র লােকরা
টিলিভসেনর অবদােন সফলতা অজন কেরেছ, তার অথ এটা নয়
য মণ্লীও িটিভঅথবা টিলিভসেনর দব্ারা সফলতা অজনকরেব।
মণ্লীর সফলতা লুিকেয় আেছ সুসমাচার পর্চােরর মেধয্, ঈশব্েরর
শিক্েত,আত্ার বািহয্ক পর্কােশর মেধয্।আমরা বলেত পাির না য
যেহতু িটিভ অথবা টিলিভসন অমুক অমুক িসগােরট কাম্ািন
ও—ও অনয্ানয্ কাম্ািনেক সফলতা িদেয়েছ! আমােদর কােছ
এরকম কান শাস্েলখ নই য সই লাকেদর সােথ তুলনা কের
চলবার চষ্া করেত হেব।আর যতক্ণআমরা করেত থািক,আমরা
অেনক সংখয্ক লাক আনেত পাির, িকনু্ এঁর জনয্ ঈশব্র আমােদর
িনরূপণ কেরন িন। আমরা মেন কির য যেহতু আমরা অেনক
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জািত, উেচ্ ধাবমান, বড় সংস্া, যা দারুন রিঙন িকছু ঘটেব,আর
সটাই সফলতা। আমরা পর্েতয্ক িদন আমােদর পােয়র নীেচ মরিছ,
আিত্ক ভােব বলেত গেল! যিদ আমরা আজ সকােল এক কািট
জন বলবান দাড়াই, আর যিদ আমােদর সােথ পিবতর্ আত্া না
থােক, তেব তার চেয়আমরা দশজন বলবানআরও ভােলা করেত
পারেবা যখন পিবতর্আত্াআমােদর সােথ থাকেব।আমরাজগেতর
সােথ তুলনা করেত পাির না।
14 আরপর্থম িবষয়গুেলার মেধয্ একটা িছল, য মণ্লী িনেজেদর
সংগবদ্ করেত শুরু কের িদল। পর্থম সংস্া িছল কয্াথিলক
িগজা, আর তারপর এল লুথারান িগজা। যখন তারা সংস্াগত
হল কয্াথিলক মণ্লীেত যন এেক একটা সংস্া বানােত পাের,
এক িদন সখােন এক উচ্রব এল, “িশমেশান, পেলিস্েয়রা
তামােক ধিরল”,আর িশমেশান কয্াথিলক মণ্লীর বাধা দিড় িছেড়
ফলেলা,আর মািটন লুথার এল, সংস্ার সােথ।

15 তখন তারা মণ্লীেক আরও একিট দিড় িদেয় বেধ ফলেলা,
িঠক যমন দলীলা কেরিছল। আর তারা এরকম শুরু কের িদল…
ঈশব্র পর্িরত বয্িক্র পিরবেত, পবতর্ আত্া দব্ারা আহুত বয্িক্;
হেত পাের স তার ক খ গ জােন না, িকনু্ তারা িখর্ষ্েক
জানেতা। তারপর মণ্লী হেয় গল আড়মব্রপণূ, আর রাজৈনিতক
বক্ােদর পর্চিলত রীিতর পছেন চেল গল।আর তােদরেক তােদর
পর্চারকেদরেক “ডক্রস িডগর্ী” িদেত শুরু করল, পর্েতয্কেক ডক্র
অফ িডিভিনিটঅথবা ধমশােস্র িবদব্ান হেতই হেব। এটা িছলআরও
একটা দিড় মণ্লীেক বাঁধার জনয্। লােকরা যত আর অধয্য়ন
করেতা, পর্েতয্ক িশক্াস্ান চষ্া কের এক আরও ভােলা িবদব্ান
উৎপন্ করেত যন তােদর মণ্লীগুেলা বড়াই কের বলেত পাের,
“আমােদর পালক একজন ডক্র অফ িডিভিনিট অথবা ধমশােস্র
িবদব্ান ।”আর তারা িক কেরিছল? একজনঅনয্জেনর থেক বশী
জ্ান লাভ করেত চষ্া করেত লাগেলা। আচ্া, ঈশব্েরর চােখ এঁর
কান অথই নই।

16 আর কান বয্িক্র পেক্তারজাগিতকজ্ান িনেয়আসার কান
পর্েয়াজনই নই এবং তা িদেয় কখনও ঈশব্রেক খুিশ করা যায় না।
এটা ঈশব্েরর দিৃষ্েত অিধক ঘৃণয্ বসু্! আপিন ঈশব্রেক কখনই খুিশ
করেত পারেবন না জগেতর ঘৃণয্ বসু্ এবং জ্ান িদেয়, কারন “এিট
ঈশব্েরর সােথ শতর্তা,”এটা শাস্ বেল, সএটা করেতপাের না।
17 আর পর্েতয্েকই চষ্া কের সমস্ জ্ান িনেত। তারা কবল
জােন িক করেত হেব এবং িক বলেত হেব, আর এটা কবল



112 কিথত বাকয্

একিট রাজৈনিতক বক্বয্ হেয় রেয় যায়, এঁর পিরবেত য এটা
পরাকর্মসহ পর্দিশত, পিবতর্ আত্ার বাতা হয় যা মনষুয্ হৃদেয়র
গভীের ডুেব যায় এবং তার পাপেক সামেন িনেয় আেস। তারা
রাজৈনিতক কথাবাতার জনয্ পর্িশিক্ত হয় আর আমােদর সটা
পর্েয়াজন নই। পৗল বেলেছ, “ঈশব্েরর বাকয্ আমােদর িনকেট
এেসেছ, কবল…অথবা, সুসমাচার, কবল কথায় নয়, িকনু্
পরাকর্েম এবং পিবতর্ আত্ার পর্দশেন।” ওটাই সুসমাচারেক িনেয়
এেসিছল, পিবতর্আত্ার পরাকর্েমর পর্দশন! িকনু্ এই সব লােকরা
িশক্াস্ােন যায় আর তারা অেনক িশক্া িশেখ আেস, িকভােব
তােদর লাকেদর সামেন দাড়ােত হেব, িকভােব তােদর িনেজেদরেক
উপস্াপন করেত হেব, তােদর িকভােব পাশাক পড়েত হেব, তােদর
িকভােব কাজ করেত হেব, তারা কখনই ভুল বয্াকারন বয্াবহার
করেব না। এখন, রাজৈনিতক বক্েবয্র জনয্ ওসব িঠক আেছ,
িকনু্ আমরা লাকেদর মেনারম বােকয্র পছেন যািচ্ না। পৗল
বেলেছ, “আিম য সুসমাচার পর্চার কির সটা ওভােব আেস িন,
িকনু্ এটা—এটা এেসেছ পিবতর্ আত্ার নিবকরেনর মাধয্েম এবং
পরাকর্েমর পর্দশেন।” এটা সিঠক ভােব গিঠত বক্েবয্র দব্ারা আেস
িন, যন তামােদর জ্ান এমন হেয় যায়, অথবা যন তামােদর
িবশব্াস মনষুয্েদর জ্ােনর ওপর না হেয় যায়। িকনু্ এটা আেস
পনুরুিত্ত িখর্েষ্র পরাকর্েমর পর্দশন দব্ারা। ওটাই হল সুসমাচার,
“তােক তার পনুরুত্ােনর পরাকর্েম জানা।”
18 পর্েতয্েক এটা ভাবার চষ্া কের য স অেনয্র থেক
আরও বশী বুিদ্মান, পর্েতয্ক সংস্াই এরকম ভােব। মথিডস্
বলেব, “আমােদর কােছ সবেথেক বুিদ্মান লােকরা আেছ।”
বয্াপিটস্ বলেব, আর চাচ অফ কর্াইস্ আর এরকম আরও, তারা
সবাই, “আমরা, আমরাই সবেথেক বুিদ্মান। আমরা, আমােদর—
আমােদর লােকরা,আমরা সাধারন লাকেদরেক বাইের িগেয় এবং
সুসমাচার পর্চার করেত িদই না।” িকনু্ তারা লাকেদর িনেজরাই
বাছাই কের। (ওহ ঈশব্র, দয়া কেরা!) িনেজরাই তারা বাছাই কের;
যিদ তারা তােদর িনিদষ্ মেতর সােথ নিথভুক্থােক, তেবতােদরেক
মণ্লীেত রাখেব। ঈশব্র তােক কােনাভােবই স্শ করেত পারেবন
না। আিম চাই আমায় এমন কউ এেস পর্চার করুক যােক পিবতর্
আত্া দব্ারা বাছাই করা হেয়েছ, ঈশব্র যােক তুেলেছন, য কান
মানষু অথবা সংস্া দব্ারা উেত্ািলত নয়।
19 সমস্ জ্ান! তারা বেল, “ওহ এই বয্াপাের আমরা সব িকছু
জািন,”আর তােদর মেধয্ িকছু লাক পিবতর্আত্ার পর্থম অক্রও
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জােন না। তারা এিট অসব্ীকার কের।
20 এটা আমােক মেন কিরেয় দয় একটা বইেয়র কথা যা আিম
একিদন কয্ািলেফািনয়ােত পেড়িছলাম, পর্ায় দশ বছর আেগ। আিম
এিট এক পরুেনা বইেয়র দাকান থেক তুেলিছলাম। আিম ভুেল
িগেয়িছ এঁর লখক ক িছল। কবল একিট ছাট দশ সেন্র
বই, িকনু্ এেত িকছু ভােলা উপলিব্মুলক িবষয় িছল যিদও এটা
পিরহাসপণূ এবং চাতুরতাপণূ মেন হিচ্ল। িকনু্, আিম সখােন
এমন িকছু পেয়িছলাম যা আমার কােছ ঈশব্েরর তরফ থেক বেল
মেন হিচ্ল। আর সখােন ছাট গল্গুেলার মেধয্ একটা এভােব
শুরু হেয়িছল। একিদন সকােল একিট বড় মুরিগর খায়াের, একটা
িনিদষ্ ছাট গৃহপািলত মারগ িছল য ভাবেতা য যত িকছু জানা
যেত পাের সই সমস্ জ্ান তার কােছ আেছ। তাই স একিট
বােক্র ওপর উেড় িগেয় বসেলা আর তার ছাট ঠাটিট বােক্র
ওপর চার অথবা পাঁচবার আঘাত করেলা, আর স তার ছাট
মাথািটেক পছেনর িদেক ঝািকেয়, এমন জাের ডেক উঠল যমন
আপিন কখনই হয়ত শােনন িন এেতা জাের কান মারেগর ডাক।
আর অনয্রা, স অনয্েদর দিৃষ্ আকষণ করিছল, আর বলল, “এই
মুরিগর খায়ােরর সব পরুুষএবং মিহলাগন,আিমআপনােদর কােছ
এই সকােল এক মহান িশক্ামুলক কাযসুিচর বয্াপাের বলেত চাই,
যা আমরা কবলই তির কেরিছ।” বলল, “আমার এই অধয্ায়েন
পর্চুর জ্ােনর পর্েয়াজন পেড়েছ,” স তার চশমািট ঠেটর ওপর
িকছুটা নািমেয় বলল। আর স বলল, “আিম িসদ্ান্ িনেয়িছ য
আমরা মুরিগরা আরও বশী জ্ানাজেনর দব্ারা আমােদরেক আরও
উন্ত কের তুলেত পাির। সুতরাং,আিমআপনােদরেক বলেত পাির
য কাথায়, যিদ আমরা গত খুিঁড় এবং একটা িনিদষ্ খায়াের
অথবা গেত কাজ কির, আমরা এক িবেশষ িভটািমন পেত পাির
যা আমােদর আরও জাের ডাকেত সাহাযয্ করেব, আরও সুন্র
পালক হেব। আর, ওহ, আিম আপনােদর বলেত পাির িকভােব
আমরা আরও অেনক রকমভােব আমােদরেক আরও উন্ত কের
তুলেত পাির।”
21 আর ছাট মুরিগর বাচ্াগুেলা তােদর ছাট লাল ঝুিটগুেলার
সােথ, তারা কবল কক কক কের উঠেলা এবং বলল, “ স কত
সুন্র তাই না?” আর তারা িনিশ্তভােবই তার পর্শংসা করেলা।
“ওহ, স এতটা বুিদ্মান একিট মারগ!” যা আমায় মেন কিরেয়
দয় এখােন ধমীয় িশক্াস্ান থেক িশেখ আসা িকছু পর্চারকেদর
কথা। “িক বুিদ্মান বয্িক্! আমােদর বািক মুরিগেদর সােথ ঝুেল
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থাকার কান পর্েয়াজনই নই, আমােদর সবার তার সােথই যাওয়া
উিচৎ।”
22 আচ্া, ছাট মারগিটর ভাষণ শষ হওয়ার আেগই, সখােন
আরও একিট মুরিগ িছল যার অত উজ্ল পাকনা িছল না, স
খায়ােরর বািক মুরিগেদর মেধয্ থেক দৗেড় এল আর বলল,
“বালেকরা, কবল এক িমিনট দাড়াও! আিম কবলই রিডও
থেক সবেশষ সংবাদ শুেন এলাম। মুরিগর দাম পর্িত পাউেন্ চার
সন্ কের বের িগেয়েছ, আমরা সবাই কালেক বধ হেত চেলিছ!
আপনারজ্ান এখনআপনার িক ভােলা করেব?
23 ভাই, আমরা যেতাটা জ্ান সংগর্হ কির না কন, এটা িক
ভােলা করেব? আমরা তা কবল ছয় ফুট দেঘয্র মািট! আমরা
সকেল এক এক ইিঞ্ কের এবং পর্িত িমিনেট মরিছ। আমােদর
জ্ােনর কান অথই হয় না। আমরা তােক জানেত চাই। িকনু্ তারা
ওসব কের।
24 যমনআিম িকছু সময় পেূব মন্য্বয্ কেরিছলাম কান একিট ছাট
কয্ানাির পািখর সমব্েন্, আর স ভাবেতা য তার কােছ সমস্ জ্ান
আেছ যা—যা জানা পর্েয়াজন, আর স এতটাই জানেতা য স
বািক সব কয্ানাির পািখেদরেক মনুষয্ সমব্েন্ সব িকছু বেল িদেত
পাের। তাই স উেড় যায় তার খাচার ওপের আর স মনষুয্ সমব্েন্
বলেত শুরু কের, িকভােব স তােদর সমব্েন্ সব িকছু জােন। আর,
হঠাৎই, পারিডউ থেক এক জন অধয্াপক সখােন হঁেট এল এবং
আর তােক িকছু উচ্ মািজত ভাষায় তার সােথ কথা বলেত শুরু
করেলা, আর সই ছাট পািখিট তার চাখগুেলা িপটিপট করেত
লাগেলাআর তার মাথা ঘুিরেয় িনলআর…এখন, তার কােছ চাখ
িছল, স অধয্াপকেক দখেত পত। তার কােছ কান িছল, স
তােক শুনেত পারেতা। িকনু্, িনশ্ই, স জানেতা না য িতিন িক
বলিছেলন। কন?কারন তার িছলএককয্ানাির পািখর মিস্ষ্। তার
কােছ কবল একিট পািখর মিস্ষ্ িছল। তার কােছ কবল এটাই
িছল। তার কােছ মনেুষয্র মিস্ষ্ িছল না, তাই স মনেুষয্র মত িচন্া
করেত পারেতা না।
25 আর সরকমই মনষুয্ও কখনও ঈশব্েরর মত িচন্া করেত পাের
না!আপিন মানষু,আরসমস্জাগিতকজ্ানএকিট কয্ানাির পািখর
জ্ান থেক আর অিধক িকছুই নয়। আপিন যা িকছু কেরন, আপিন
কবল সটা িদেয় িনেজেকইআঘাত কেরন।আপনার কােছ িখর্েষ্র
মন থাকেত হেব।
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26 য কারেন লােকরা যায় আর সংস্ায় যকু্ হয়, আর নতুন
জেন্র পিরবেত হাত মলােনােক গর্হন কের, তারা নতুন জন্েক
পাশ কািটেয় চলেত চাইেছ। তারা নতুন জন্ চায় না। আর তারা—
তারা জােনআমরা সটা বাইেবেল িশক্া িদই, তাই তারা এটারজনয্
িকছু িবকল্ চায়।আর পিন্েকাস্াল লােকরা িঠক ততটাই খারাপ,
তারা িকছু িবকল্ খাঁজার চষ্া করেছ! তারা এিট উচ্মানসম্ন্
অবস্ায় চায়। এটা যেথষ্ পিরমােন উচ্মানসম্ন্ হেত হেব,
“আমরা হাত মলােবা আর মণ্লীেত যাগদান করেবা, আর জল
ছটােবা অথবা বাপ্াইিজত হব,” অথবা িকছু একটা করেবা। তারা
নতুনজন্েকভয়পায়।আিম কখনওকখনও িবশব্াস কির য বর্ানহাম
ভজনালয়ও এেক ভয় পেতশুরু কেরেছ!
27 এখন, আমরা সবাই জািন য একিট জন্, আিম পেরায়া কির
না য সটা কাথায় হয়, অথবা কাথায়, কান স্ােন হয়, এটা
একটা নাংরা অবস্ােতই হয়। যিদ একিট িশশুর জন্ একিট শুস্
িবচািল, বা শক্ মেঝ অথবা কান গালািপ রঙ িদেয় সাজােনা
কান হাসপাতােলর ঘেরই হাক না কন, এটা তবুও একিট নাংরা
অবস্ােতই হয়। একিট বাছুেরর জন্, বা য কান িকছুর জন্ একটা
নাংরা অবস্ায় হয়।

28 আর নতুন জন্ও িঠক ওরকমই একটা নাংরা অবস্ার মধয্
িদেয়ই হেয় থােক! িকনু্ লােকরা এেতা অনমনীয় হেয় িগেয়েছ,
“আমরা সখােনই যাব যখােন সবাই হাত মলায়। আমরা
সখােনই যাব যখােন িচৎকার এবং কান্া হয় না, আর বিদেত
মাথা কউ ঠােক না, আর চল্ায় না।” আপনারা অেনক বশী
জাগিতক মনসুয্তব্েক ধের রাখেত চান! আমােদর যটা পর্েয়াজন
তা হল নতুন জন্, পরুেনা মনেুষয্র সম্ূণভােব মের যাওয়া, ওটাই
জীবনেক িনেয় আেস!
29 একিট বীজ, একিট পরুেনা আলু, একিট বীজযকু্ আলু,
আপিন সইআলুেক িননআর ভুিমর নীেচ রেখ িদন।আপিন নতুন
আলু ততক্ন পােচ্ন না, যতক্ণ না সই পরুেনা আলু পেচ গেল
যায়। একিট শসয্ নতুন জীবনেক উৎপন্ করেত পাের না যতক্ণ না
সটা পেচ গেল যায়।

30 আর কান পরুুষঅথবা মিহলা কখনই নতুনজন্ পেত পাের না
যতক্ণ না তােদর জাগিতক বুিদ্ এবং তােদর িনজসব্তা পেচ গেল,
মের যায়, বিদেত এেস একদম শষ হেয় যায়, আর িচৎকার কের,
সম্ূণভােব িবশৃঙ্ল হেয় যায়, এবং এমন একিট স্ােন পৗছেত
হেব যখােন তার গলাবন্ হেত সমস্ কািঠনয্ বিরেয় যায়, আর
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তারপর আপিন ঈশব্েরর আত্া দব্ারা পনুজন্ লাভ করেত পারেবন।
আিম এঁর পেরায়া কির না য আপিন তারসব্ের িচৎকার করেছন,
অনয্ ভাষায় কথা বলেছন, উপের নীেচ লাফালািফ করেছন,
মাথা কাটা মুরিগর মত ছটফট করেছন, আপিন নতুন জন্ পেত
চেলেছন! িকনু্আমরা এিটর পিরবেত িকছু িবকল্ পদ্িতগর্হন কের
ফেলিছ,আমরা শিল্ক পদ্িত চাই, িনিশ্তভােবই।

31 অনয্ িদন,শুকর্বাের,আিমএবংআমার স্ী দাকােন যািচ্লাম।
আমার অথ এটা বার বার বলা না। িকনু্ যখন আমরা রাস্া িদেয়
নীেচ গলাম, আিম বার বার আমার মুখ এিদেক ওিদক ঘুিরেয়
িনেত হিচ্ল কারন সখােন নগ্ মিহলা িছল। আিম যখন অন্ হেয়
িগেয়িছলাম তখন আিম ঈশব্েরর কােছ পর্িতজ্া কেরিছলাম, যিদ
িতিন আমার চাখ ভােলা কের দন আিম আমার চাখ িদেয় সবদা
সিঠক িজিনসই দখেবা। আর আিম আমার গািড়েত ছাট একিট
কুর্শ ঝুিলেয় রেখিছ। যখন আিম ঐ রকম িকছু দিখ, আিম সই
কুর্েশর িদেক তাকাই আর বিল, “ওহ ঈশব্র, ওটাই আমার আশর্য়,”
যখনইআিম সই কুর্েশর িদেক তাকাই।
32 আিম ঐ মিহলােদর দেখিছ। মডা বলল, “আজ আমরা
একজন মিহলােকও দখলাম না য একিট স্াট পেড়েছ।” আর
স বলল, “িবল, ঐ মিহলািটেক দেখা স তার শরীেরর ওপের
চারিদেক ঐ ছাট নকরা পেড় আেছ,” আর বলল, “তুিম বলেত
চাও য ঐ মিহলািট জােন না য ওটা িঠক নয়?” বলল, “যিদ
স জােন না য এটা িঠক নয়, তাহেল স তা তার সিঠক
মিস্েষ্ নই।”
33 আিম বললাম, “ কবল এক িমিনট, িপর্য়। স একজন
আেমিরকাবাসী, আেমিররাবাসী মিহলারা যা কের সও িঠক তাই
করেছ,” আিম বললাম, “ বশী িদন হয় িন আিম িফনলয্ােন্
িছলাম, িপর্য়।”
34 আর আিম সখােন এক বয্িক্, ডক্র মিনেননেক পর্শ্
কেরিছলাম যার উত্র আমায় িনরুত্র কের িদেয়িছল। আর আমরা
একিট—একিট সব্াস্ স্ােন যািচ্লাম, যােক ‘সাউনা’ বলা হয়,
আর তারা আপনােক ভতের িনেয় যায় আরআপনার ওপের গরম
জল ঢেল দয় অথবা গরম পাথেরর ওপর জল ঢেল দয়, আর
এটা আপনােক কবল ঘািমেয় দয়। তারপর তারা আপনােক বরফ
গালা জেল ঝাপ িদেত িনেয় যায় আর তারপর পছেন সের যায়।
তারপর আপনােক একিট ঘেরর ভতর িনেয় যােব, আর সখােন
পিরেষিবকারা থােক, মিহলারা যারা পরুুষেদর শরীর ঘেস দয় (আর
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তারা নগ্ অবস্ায় থােক) তােদর আবার জেলর ধাের পািঠেয় দয়।
আিম ভতের যাব না। আর আিম বললাম, “ডক্র মিনেনন, ওটা
িঠক নয়।”
35 িতিন বলেলন, “তাহেল িঠক আেছ, পািদর্ বর্ানহাম, আিম
মানিছ ওটা িঠক নয়। তাহেল আপিন আপনােদর আেমিরকার
ডাক্ারেদর িবষেয় িক বলেবন যারা একিট মিহলােক সমস্ কাপড়
খুেল নগ্ কের দয় এবং তােক একিট টিবেল শুইেয় দয়, তার
শিরেরর পর্িতিট গাপন— গাপন অঙ্গুেলােক পরীক্া কের?
আপনােদর হাসপাতােলর নাসেদর িবষেয় িক বলেবন?”
36 আিম বললাম, “মাফ করেবন, ভাই মিনেনন, মিনেনন,
আপিন িঠক বেলেছন।”
37 এটা িক? এটা হল পর্থা। যখন আিম পয্ািরেস িছলাম আিম
খুব কেষ্ই সটা িবশব্াস করেত পারিছলাম, য সখােন পরুুষ
এবং মিহলােদর জনয্ একই পর্সর্াবাগার বয্াবহার করা হয়। আিম
এটা বুঝেতই পারিছলাম না য সৗচালয়গুেলা পরুুষ এবং মিহলা
উভেয়রই জনয্ রাস্ার একই পােশ অবিস্ত িছল। আিম িবশব্াসই
করেত পারিছলাম না য যখন মিহলারা সমুেদর্র পাের সাতার
কাটেত যত, একিট ছেলআর তার পর্িমকা, তােদর কান কাপড়
বদলাবার ঘর নই। তারা তােদর সব কাপড় খুলেত খুলেত অিন্ম
বস্ পযন্ খুেল নয়, তারপর ঘুের যায়, আর ছাট একটা নকরার
মত কাপড় পেড় নয় আর সাতার কাটেত চেল যায়, িকনু্ ওরা
এরকমই কের। তারা এসেব একদমই মেনােযাগ দয় না। এটাই
ফর্ােন্র পর্থা।
38 আিফর্কােত, মিহলা এবং পরুুষ, যবুক এবং পর্াচীন, একদমই
িবনা কাপেড়, বৃক্হীন তৃণভূিম িদেয় হঁেট যায়। তারা কখনই
জােননা য সৗচালয় িক, বা ওইসব িকছু, অথবা তারা কখনই এেক
ওপেরর দিৃষ্র বাইের যায় না। িকনু্ তারা কানতফাৎেক বুঝেতপাের
না। িকনু্ এটা পর্েতয্ক দেশর িনজ িনজপর্থা।
39 িকনু্আিম বললাম, “িপর্য়আমরাআলাদা,আমরা অনয্ দেশর
লাক। এখােন আমরা িবেদশী ও পর্বাসী, তাই আমােদর এই সমস্
িজিনস এতটা খারাপ দখায়। কারন বাইেবল বেলেছ, ‘যারা এরকম
সব্ীকার কের, দািব কের, তারা দখায় য তারা এখােন িবেদশী ও
পর্বাসী, তারা একআগামী রােজয্রঅেনব্ষণ করেছ।’”
40 একজন পরুুষ ও একজন মিহলা, স ইতািল, ফর্ান্,আিফর্কা,
য কান দেশরই হাক না কন, যিদ তারা পিবতর্ আত্া দব্ারা
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পনুজন্ লাভ কেরেছ, তারা ওরকম আচরণ কের না। তারা ঐ
ধরেনর বস্ পেড় না। তারা ওরকম বয্াবহার কের না, কননা
তারা অনয্ দেশর নাগিরক যার রচিয়তা এবং শাসনকতা হেলন
ঈশব্র। আমরা সব্েগর নাগিরক। আপনার ভতের য আত্া আেছ,
তা আপনার জীবনেক পিরচািলত কের। যিদ আপিন একজন
আেমিরকাবাসী হন, আপিন িঠক তাই করেবন যা আেমিরকাবাসীরা
কের থােক। আপিন যিদ ফর্ান্িনবাসী হন, আপিন ফর্ান্িনবাসীেদর
মতইআচরণ করেবন, এবংঅনয্েদর সমােলাচনা করেবন। িকনু্ যিদ
আপিন ঈশব্েরর হেত হেয় থােকন, তেব আপিন সরকম আচরণই
করেবন যমন তারা সব্েগ কের থােক, কারন আপনার আত্া ওপর
থেকআেসআর সআপনােক িনয়ন্ন কের।

41 একিট ছাট িবষয়েকআপিন দখেত পােরন। শােস্র মেধয্, যারা
ঐ নতুন নগেরর অেনব্ষণ করেতা, তারা অনয্ রকমআচরণ করেতা।
তারা সব্ীকার করেতা য তারা িবেদশী ও পর্বাসী। িকনু্ কিয়েনর
বংশেক দখেল,তারা িছলপলায়নকারী ও ধমতয্াগী। িকনু্ িখর্ষ্ানরা
িছল িবেদশী ও পর্বাসী। একজন পলায়নকারীর কান ঘর থােক না,
একজন ধমতয্াগী বয্িক্ হয় এক ভয়ঙ্র বয্িক্। িকনু্ একজন পর্বাসী
হল একজন বাস্িবক, অনয্ দেশর এক পর্কৃত ভুিম থেক আসা
বয্িক্, য আপন দেশর পথ অেনব্ষণ করেছ, স তার জীবনযাতর্া
িদেয় দখােচ্ য তার কােছ িকছু বাস্িবক িজিনস আেছ, য স
দখােত পাের সঅনয্ দেশর নাগিরক। সটাই হল সইকারন।

42 িকনু্ তবুও যসব লােকরা ওরকম কের, ওইসব লােকরা
যারা ওরকম বস্ পিরধান কের, আমায় আপনােদর বলেত িদন।
দিক্ন আিফর্কােত, যখন আিম দখলাম িতর্শ হাজার অপকব্ ববর,
নগ্, স্ানীয় অিধবাসীেদর। ষাল, আেঠেরা, কুির বছর বয়স্ মেয়
এবং ছেলরা, যােদর দেহ এক ফাটাও কাপড় িছল না, তােদর
মুখমন্েল কাদা লাগােনা অবস্ায় তারা দাঁিড়েয় িছল, আর রঙ
লাগােনা িছল, তােদর নােকর ভতের হাড় িছল, আর তােদর
কােন কােঠর টুকেরা ঝুলিছল, আর আড়াআিড় ভােব মানেুষর
হাড় বা কান িকছুর হাড় তােদর চুেল লাগােনা িছল, পশুেদর
দাঁত সগুেলার ওপর ঝুলিছল, তারা নগ্ িছল যখন থেক তারা
পৃিথবীেত এেসিছল,আর তারা সটা জানেতা না। িকনু্ যখন তারা
িখর্ষ্েক গর্হন করেলা, আর তােদর মুখমন্েলর ওপর পেড় গেলা,
আর পিবতর্ আত্ােক গর্হন করেলা, তারা উেঠ দাঁড়ােলা, আর
তােদর হাতগুেলা বুেকর কােছ ভাজ কের িনেলা তােদর লজ্া
লুকােনার জনয্, তারা ওখান থেক দেূর গেলা এবং কাপড় খুেঁজ
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িনেয় পিরধান কের িনেলা। কন? তারা এই জগেতর জনয্ িবেদশী
ও পর্বাসী হেয় িগেয়িছেলা। হােল্লুইয়া! তারা ঈশব্র থেক দেূর িছল।
হয্াঁ মহাশয়।
43 ওহ, হয্াঁ, এই লােকরা িনেজেদর িখর্ষ্ান বেল। তারা িগজার
সােথ যকু্ হয়। তারা বাইের যায় আর বেল, “আমরা মথিডস্।
আমরা বয্াপিটস্। আমরা পিন্েকাস্াল। আমরা সেভন্ ড
অয্াডেভিন্স্। আমরা এটা, ওটা, এবং অমুক।” ওগুেলার এর
সােথ কান সম্কই নই। আপনার আত্া, আপনার মেধয্ য
আত্াআেছ,আপনােক পিরচািলত কের এবংআপিন িক তা বেল
দয়। যীশু বেলেছন, “তােদর ফল দব্ারা তােদরেক িচনেব।”

44 মন্লীও পর্থেম ইসর্ােয়েলর মতও হেয় িগেয়েছ। তারা সকল
ধমহীন জািতেক দেখেছ য তােদর কােছ রাজাআেছ। ঈশব্র তােদর
রাজা িছেলন।আরতারা ধমহীনজািতগুেলার িদেক তািকেয় দখল
য তােদর কােছ রাজা আেছ, তাই তারাও ধমহীন জািতগুেলার
নয্ায় আচরণ করেত শুরু কের িদল, আর তারা িনেজেদর জনয্
রাজা িনেয় আসেলা। আর যখন তারা এরকম করেলা, তারা
সমসয্ায় পেড় গেলা। িধের িধের এটা আসেত শুরু করেলা।
িধের িধের জাগিতক িবষয়গুেলা তােদর জীবেন যকু্ হেত শুরু
করেলা। পিরেশেষ তারা আহােব িগেয় শষ করেলা। এক এক কের
পর্েতয্ক রাজা জাগিতকতার এেতা কাছাকািছ আসেত থাকেলা
এবং অবেশেষ তােদর মেধয্ য জীবন িছল তা চাপা পেড় গেলা।
আর সখােনই তারা চেল গল। আর যখন সই পর্কৃত রাজা
এেলন, তারা তােক িচনেত পারেলা না।
45 িঠক এই কাজিটই মণ্লী কেরিছল। স দত্করূেপ গর্হন কের
িনেয়িছল জগতেক। এখােনই আপিন আেছন। স রাজনীিতেক,
িশক্ােক দত্করূেপ গর্হন কের িনেয়েছ। স সংস্ােক, সমাজেক,
বড় িগজােক, গালভরা শব্পণূ পর্চারকেক দত্করূেপ গর্হন কের
িনেয়েছ। আর যখন পর্কৃত রাজা আেসন, তারা তােক জােন না।
আর তারা সই পিবতর্ আত্ােকই কুর্েশ িদেচ্ িযিন তােদর পর্কৃত
রাজা। তারা তােক জােন না, িকনু্ তারা তােক উপহাস কের এবং
তােক িনেয় রঙ্ কের। িঠক যমন িজহুিদরা িখর্েষ্র পর্িত কেরিছল,
আজ মণ্লীও একইভােব তােদর িখর্েষ্র পর্িত করেছ। তারা এটা
জােন না। তােদরআিত্ক দিৃষ্শিক্ নই, কারন তারা তােদর চােখ
এতটাই অন্ হেয় গেছ আর তারা যা দেখ, বড় বড় ভবন, তারা
জগেতর সােথ তুলনা কের চলেছ।আমােদর কখনই জগেতর সােথ
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তুলনা করবার জনয্ উৎসাহ—উৎসাহ দওয়া হয় িন। আমােদর
উৎসাহ দওয়া হেয়েছ নমর্ হওয়ার জনয্।
46 আর, ঈশব্েরর দিৃষ্েতএকজনওঅেনক বশী।আরআজ ক্েতর্
য সব সুস্তাদানযকু্ সুসমাচার পর্চারকগন আেছ, তােদর মেধয্
এতই পর্িতদব্ি দব্তা। একজন বেল, “আচ্া, ঈশব্েরর মিহমা হাক,
আমার কােছ কত হাজার লাকআেছ। তামার থেকওআমার সভা
আরও বড়।”এেত িকআেস যায়?আমােদর কােছ একজনই থাকুক
বা দশ লক্ জন থাকুক, এেত িক আেস যায়? আমরা িক ঈশব্েরর
পর্িত সতয্আিছ?আমরা িক তার বােকয্র পর্িত সতয্আিছ?আমরা
িক পিবতর্ আত্ার পরীক্ায় িস্র থািক? এিট িক সতয্? সটাই হল
আসল িবষয়।
47 িকনু্ আমরা বাইেবেলর সােথ আপস কির। আমােদর পর্চুর
পিন্েকাস্াল লােকরা, বাইেবেলর মৗিলক মতবােদর সােথ
আপস কের চলেছ। সখােন…আিম কারও অনুভুিতেক আঘাত
করেত চাই না। আিম আমার িনেজর মণ্লীেত আিছ, আর আিম
অনভুব কির য আিম—আিম আমার মণ্লীেত যা পর্েয়াজন তা
করেত পাির, কারন আিম সুসমাচার পর্চার কির। িকনু্ সখােন
দশ হাজার পিন্েকাস্াল পর্চারকরা জােন য “িপতা, পতুর্,
পিবতর্ আত্ার” নােম বািপ্স্ বাইেবেল কাথাও নই। আিম আচ
িবশপেক, অথবা য কান বয্িক্েক, পর্িতদব্ি দব্তায়আহব্ান করিছ,
য আমােক দখান য বাইেবেল কাথায় কখনও কান বয্িক্র
“িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্ার” নােম বািপ্স্ হেয়েছ। িকনু্ তারা
আপস কের, যেহতু তােদর সংস্া এরকম কেরেছ। নতুন িনয়েম
একজন বয্িক্ও নই, আর িতনেশা বছেরর ইিতহােস কান বয্িক্
িছল না, িকনু্ কবল পর্ভু যীশু িখর্েষ্র নােমই সকেল বািপ্স্
িনেয়িছল। এ ক িছল য এরকম কেরেছ? সংস্া। সই এটা
কেরিছল। আপস কের!
48 আরআজ তারা সব রাস্ায় পর্চার করবার লাকেদরেক সিরেয়
িদেয়েছ। তারা িগজা থেক খঞ্িনেক সিরেয় িদেয়েছ। তারা মণ্লীর
সমস্ মিহমােক বর কের িদেয়েছ আর সখােন িনেয় এেসেছ
িশক্াস্ান থেক িশেখ আসা পর্চার, পরুােনা বৃদ্ ঝুিটওয়ালা
মারেগর মত পর্চার, সমােজ সব পািলশ করা উপাদান, তােদর
মিহলারা ছাট ছাট কাপড় এবং বস্ পিরধান করেছ যা তােদর
চামড়ার গভীের চেল িগেয়েছ,আর পরুুেষরা িসগােরট পান করেছ,
আর জয়ুা খলেছ, আর নাংরা রিসকতাপণূ গল্ বলেছ। ঈশব্েরর
দিৃষ্েত এটা লাঞ্নার িবষয়!আিম জািন য এটা শুনেত খুব খারাপ
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লােগ, িকনু্ এটাই হল সময় কারও িকছু বলার। আপস কের চলা,
আত্সমপণ করা, জগেতর মতআচরণ কের চলা!
49 আিম পেরায়া কির না য যিদ আমােক একাই দাঁিড়েয় থাকেত
হয়, কাউেক চাই না িকনু্ শুধু ঈশব্রেক চাই,আিম ঈশব্েরর বাইেবেলর
সতয্ই পর্চার করেবা আর এর জনয্ই দাঁিড়েয় থাকেবা। যিদ আিম
মেরও যাই, আিম সেতয্র জনয্ই দাঁিড়েয় থাকেবা। িনিশ্ত ভােবই।
আমরা সতয্েক চাই। আিম মণ্লীর সােথ পিরমাপ করেবা না, িকনু্
ঈশব্েরর বাকয্ অনসুােরআিম পিরমাপ করেত চাই।
50 িকনু্ দলীলা, আপনারা িক লক্য্ কেরেছন, স জানেতা য
িশমেশােনর কােছ ক্মতা িছল। আর স জানেতা না য সই ক্মতা
কাথায় িছল। স বলেত পারেতা না য সই ক্মতািট িক িছল,
িকনু্ জানেতা য িশমেশােনর কােছ িকছু মহান ক্মতা িছল, আর
স তার উৎস জানেত চাইত। আর, যেহতু দলীলা িশমেশানেক
তার সৗন্েযর ফাঁেদ ফলেত লাগেলা, ওহ, স পর্কৃত ভােবই
যৗনতা উেত্জক বস্ পিরধান করেতা, আর স তার সামেন হঁেট
চলেতাআর সআজেকর িদেনর কমবয়সী মেয়েদর মত মেনােযাগ
আকিষত কের চলেতা, আর ওসব কের চলেতা আর অনয্ রকম
আচরণ কের চলেতা, শারীিরক আকষণ িদেয়, িশমেশানেক তার
সােথ িববােহর বাসনার ফাঁেদ ফলেত লাগেলা।
51 িঠক এমনটাই জগত মণ্লীর সােথ কের থােক। এখন তামার
সই মহান শিক্ কাথায়আেছ?

52 “আচ্া, যিদ আমরা সংস্াবদ্ হই, তাহেল সই শিক্ চেল
যােব।” কয্াথিলক মণ্লী িঠক এটাই কেরিছল।
53 “িশমেশান, পেলিস্য়রা তামােক ধিরল”। আর লুথার বিরেয়
এল।
54 তারপর তারা আবার সংস্াবদ্ হেয় গেলা। “যিদ আমােক
আরও একিট দিড় িদেয় বাধা হয়, তাহেল সটা আমােক ধের
রাখেব।” তারা তাই করেলা।
55 “িশমেশান, পেলিস্য়রা তামােক ধিরল”। িক ঘটেলা?
ওেয়সিল বিরেয় এলআর সই দিড়েক িছের ফলেলা।
56 “এখন তুিম আমােক সব সময়ই উপহাস কের এেসছ। তুিম
িক জান না য আিম তামােক ভালবািস, িশমেশান? িঠক আেছ,
তামার হৃদেয়র সতয্আমায় খুেল বল।”
“িঠক আেছ, তুিম আমােক আরও একিট দিড় িদেয়

বেধ দাও।”
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57 “িঠক আেছ, এখন আমরা ওটা করেবা।” ওটা িক িছল? ওটা
সংস্ার দিড় িছল।
58 “তুিম আমােক সব্াধীন হেয় যেত দাও, যন আমার কান
সংস্া না থােক। তখন আিম তামায় বলেবা, তুিম আমায় ভাঙেত
পারেব।” এভােব পিন্কস্ালরা বিরেয় এল। তামার ক্মতা
কাথায়?…
“পেলিস্য়রা তামােক ধিরল।” আর স দিড়িট আবার িছের

গেলা।…
59 িকনু্ এখন িক হেয়েছ? এটা পিন্কস্ালেদরও ধের িনেয়েছ,
তােদর পালক হওয়ার জনয্ বড় বড় ডক্র অফ িডিভিনিট অথবা
ধমশােস্র িবদব্ান, িকছু মহান বয্ািক্েদর তারা গর্হন কের িনেয়ছ।
তারাও িঠক বয্াপিটস্ অথবা মথিডস্ অথবা বািকগুেলার মত
অেনক িশক্াস্ান, এবং পর্থা গর্হন কের িনেয়েছ। কান মণ্লীর
ভতের যান, আর আপিন একিটও “আেমন” শুনেত পােবন না,
উত্র মরুর একদল এিস্েমােদর মত তারা এেকবাের ঠান্া। ঠান্া!
উদাসীন, “আরএখনপেলিস্য়রা তামােক ধিরল, িশমেশান।
60 পেলিস্য়রা তামােক ধিরল, আেমিরকা। আত্ার সই একতা
কাথায়? পিন্েকাস্েদর সই একতা কাথায়?অয্ােসমব্িলসঅফ
গড, আর ইউনাইেটড, আর চাচ অফ গড, আর এটা, ওটা,আর
অনয্টা, পর্েতয্েকর কােছই আলাদা আলাদা পর্থা, এইটা ঐ রীিতর
সােথ, ওটা ঐ রীিতর সােথ। আমরা আজ এতটাই িবভক্ য
আপিনএকিট শহের িগেয়আিত্কউিদ্পনা সভা রাখুন, যিদ একিট
চাচ এর খরচা ওঠায়, তেব বািক চাচগুেলা এমনিক উপিস্তই হেব
না। সাময্বাদ তামােক ধরল,আেমিরকা।
61 আমেদর শিক্ কাথায়? আমেদর মিহমা কাথায়? এটা িক?
কারন আমরা ঈশব্েরর শিক্র পিরবেত মনেুষয্র জ্ােনর পছেন
িগেয়িছ! কন, তারাআমেদর পর্চারকেদর এেতা কিঠন ওঅনমনীয়
বািনেয় িদেয়েছ, তারা আমােদর এমনভােব সংস্াবদ্ কের রেখ
িদেয়েছ য আমরা অনমনীয় এবং জিদ হেয় পেড় রেয়িছ,
লােকরা…আপনারা িক মণ্লীেত আর কান িচৎকার শুনেত
পান?আপিন আর কাউেকও কাঁদেত শুনেবন না। িবলাপকারীেদর
চয়ারগুেলােক অনয্ ঘের সিরেয় দওয়া হেয়েছ। মণ্লীর ভতের
আর কান মিহমা নই। আমরা কবল এটাই কির য হলান িদেয়
বেস যেতাটা সম্ব কিঠন হেয় বেস থািক।আমরা সব্াধীন নই।আমরা
বদ্। শয়তান, তারআধুিনক মন্আত্াগুেলার দব্ারা জীবন্ ঈশব্েরর
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মণ্লীেক বেধ িদেয়েছ। এটা িঠক। মণ্লীেত আর কান শিক্ই
নই।আর কান সব্াধীনতা নই। লােকরা এতটাআড়ষ্ এবং কিঠন
হেয় িগেয়েছ! কন, ঈশব্র পিন্েকাস্াল লাকেদর মেধয্ নেম
আসেত পােরন, আর িতিন দখােত পােরন য িতিনই ঈশব্র, আর
তার পনুরুত্ােনর িচহ্েকও পর্মান কের িদেত পােরন, তবুও এটা
তােদর ঝািকেয় তােল না। মিহমা! কন? এটা একটা কলেঙ্র
বয্াপার!আিম দেশর চািরপর্ােন্ হঁেট যাই, ঈশব্র কাজ কেরন, তার
িচহ্েক পর্কাশ কেরন, আর লােকরা বেস থােক, আর, “আচ্া,
আমার অনমুান য সটা িঠক আেছ। ওহ, আিম জািন এটা করা
যেত পাের।” এটা তােদর নাড়ায় না! কন? কারন তারা দলীলা,
অথাৎ জগেতর সােথ বদ্। তারা শকেল বদ্।
62 এখন তারা এমনিক তােদর িনেয় যােচ্, সমস্ িগজার সংেঘ
বেধ িদেচ্। “পেলিস্য়রা তামােক ধিরল, িশমেশান।” এই
বয্াপােরআপিন িক করেবন?
63 “ওহ, আমেদর কােছ বড় সংস্া আেছ।” িনশ্য়ই। “আমােদর
কােছ আরও বশী সংখয্ক সদসয্পদ আেছ যা আেগ আমােদর
কােছ কখনও িছল।” িকনু্ সইআত্া কাথায়? সই পিরতর্আত্া
কাথায়?…

64 শয়তান এটাই কের রেখেছ। এটা মণ্লীেক ফাঁেদ ফেল
িদেয়েছ। এটা মণ্লীেকঅনবরতফাঁেদ ফেল যােচ্, “আমার কােছ
এস, আিম তামােক এখােন এক বড় আরাধনালয় বািনেয় দব,
যিদ কবল তুিম এটা কেরা। যিদ তুিম তামােদর মধয্ থেক সই
অিত গাঁড়া পর্চারকিটেক বর কের দাও, আর এমন এক বয্িক্েক
িনেয় আেসা, একজন ডক্র অফ িডিভিনিট বা ধমশােস্র িবদব্ান
বয্িক্েক যার অেনক জ্ান আেছ । আমরা একটা সুন্র বড় শিল্ক
িগজা ঘর বািনেয় দব আর আমরাও বািকেদর মত হেয় যাব।”
আপনােদর লজ্া হওয়া উিচৎ! বরং এমন বয্িক্েক িনেয় আসুন
য হয়ত িবন থেক কিফ ভাঙেত পাের না, িকনু্ স পিবতর্আত্ায়
পণূ। সটা িছল ঈশব্েরর শিক্ দব্ারা একজনআপসহীন বয্িক্।
65 িকনু্ এটা এেতা অনমনীয় হেয় িগেয়েছ, য কান দিরদর্ ধািমক
বয্িক্ সভার মেধয্ যায় এবং অনয্ ভাষা বলত শুরু কের, অথবা
একটু িচৎকার কের পর্ভুর পর্শংসা কের, অথবা িকছু কের, আর
বািক সবাই রাজহংেসর মত তােক িঘের দখেত থােক। “ওগুেলা
িক? আচ্া, আশ্য বয্াপার, স কন এরকম করেছ? স িনশ্ই
কান পাগল হেব য কান জায়গা থেক এখােন ভতের চেল
এেসেছ।” আপনারা জােনন এটাই সতয্! কান িদন দিরদর্ ধািমক
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বয্ািক্ ভতের এেস,আিধকআনেন্ স হাত উেত্ালন কের,আর
িচৎকার কের এবং পর্ভুরআরাধনা কের, এমন বয্িক্ য সুসমাচােরর
পর্চার শুেন “আেমন” বেল িচিল্েয় ওেঠ, আর বািক লােকরা
তার িদেক ঘুের দারায় আর দখেত থােক স িক বেল। ওটাই হল
আজেকর পিন্েকাস্াল লাকেদর অবস্া। সমসয্ািট িক? সমসয্া
হলআপনারা িনেজেদর মথিডেস্র, বয্ািপ্েস্র,আদশ অনসুাের
গঠন করেছন; তারা কয্াথিলেকর আদশ অনসুাের িনেজেদর গঠন
কেরেছ; কয্াথিলক নরেকরআদশঅনসুাের িনেজেদর গঠন কেরেছ।
আর সকেল িমেল নরেকর িদেক যােচ্! একদম িঠক।
66 দলীলা আজেক বড় বড় িগজা ঘর, সুন্র, িশিক্ত পর্চারক,
উন্ততর শর্ণীর লাক দব্ারাআপনােক িববাহ পর্স্াব িদেয়েছ। “ওহ,
আপিনজােনন, ওখােন িনেচঅমুকঅমুক বয্িক্ হেলন কািটপিত,
যিদ আমরা তােক আমােদর ধমসভায় আনেত পাির! ওহ আমার
ঈশব্র!” যিদ স িদব্তীয় জন্ পর্াপ্ না হেয় থােক তেব স সখােন
থাকার যাগয্ নয়। আিম পেরায়া কির না তার কােছ কািট কািট
ডলার আেছ িকনা। যিদ স চিল্শিট কয্ািডলাক গাড়ীর মািলক হয়,
তার কােছ যা িকছু থাকুক না কন, তােক অবশয্ই িদব্তীয় জন্ লাভ
করেত হেব, তােক িঠক নতুন জন্ পযন্আসেত হেব, আর পিবতর্
আত্া দব্ারা নতুন সৃিষ্ হেত হেব,আরএক নতুনজেন্র দব্ারা তােক
সখান থেক বিরেয় আসেত হেব, নাক ঝের (মাফ করেবন)
কর্ন্ন কের আর িচৎকার কের যভােব অেনয্রা কের, আর তারপর
তােক তার জীবন যাপেনর দব্ারা পর্মান করেত হেব য স সটা
পেয়েছ।আেমন। এটাইআপনারআজপর্েয়াজন।

67 “িশমেশান, পেলিস্য়রা তামােক ধিরল।” সাময্বাদ তামােক
ধিরল।জগত তামােক ধিরল। শয়তান তামােক ধিরল।…
68 তারা িফের যায়আরতারা দেখ য ঈশব্েররআত্াঅদু্তকমেক
পর্কাশ করেছন আর তার পনুরুত্ােনর িচহ্ সকলেক দখােচ্ন,
যমন যীশু পর্িতজ্া কেরিছেলন, তারা বেল, “আপিন জােনন,
আমার মেন হয় ভাই বর্ানহােমর কােছ মিস্স্ পেড় নওয়ার িবদয্ার
জ্ানআেছ।আমার পালক বেলেছন যএটা শয়তান হেত।”
69 তামরা দিরদর্, কপিট, পর্তারণাকারী িবধমী, পািলশ করা
লােকরা, তামরা মেষর বস্ পিরিহত শৃগােলরা! যীশু বেলেছন,
“ তামরা যিদআমােকজানেত, তামরাআমার িদনেকওজানেত।”
িকনু্ তামরা তা শৗেলর মত লাকেদর দল য বািক জগেতর মত
বািক লাকেদর মত হওয়ার চষ্া করেত থােক।
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70 আমরা তা সইরূপ ঈশব্েরর লাকেদর চাই যারা বােকয্র সােথ
আপস কের না, িকনু্ সতয্েক পর্চার কের এবং পিবতর্ আত্ার
বািপ্েস্র সােথ িস্র থােক।
71 িকনু্ জগত িক কেরেছ? স আপনার সমস্ শিক্ খুর চািলেয়
কািমেয় িনেয়েছ। আপনার জন্ এক নাসরতীয় পিন্েকাস্ রূেপ
অবশয্ই হেয়িছল, িকনু্ জগত আপনার সমস্ শিক্ খুর চািলেয়
কািমেয় িনেয়েছ। এখন এটা আপনােদর বািক লাকেদর মত শুষ্
বািনেয় িদেয়েছ।
72 আমরা িক করেত চেলিছ? িক ঘটেত চেলেছ? এই িবষয়েক
সমাপ্করবারজনয্আিমএক মহান িবষয়েককল্না করেতপারিছ।
73 যখন িশমেশান বন্েন পেড় িছল,আমােদর মেধয্ কানআিত্ক
উদ্ীপনা আসেত পাের না। আমােদর িবশব্স্ ভাই িবিল গর্াহােমর
কথা একটু শুননু, িযিন বেলন, “আমােদর িদেন আিত্ক উদ্ীপনা
এেসেছ!” ওরাল রবােটর িচৎকার শুননু, “আমােদর িদেনআিত্ক
উদ্ীপনা এেসেছ!” বািকেদর কথা শুনুন, সবাই বেল, “আমােদর
িদেন আিত্ক উদ্ীপনা এেসেছ!” আমরা আিত্ক উদ্ীপনা িক
ভােব পেত পাির যখন আমরা বন্েন পেড় আিছ? আমরা পিবতর্
আত্ােক বেধ রেখিছ, আমােদর সংস্া এবং পরম্রা দব্ারা, আর
এ অবস্ায় আমরা একিট পিবতর্ আত্ার আিত্ক উদ্ীপনা পেত
পাির না।আেমন।আিমজািন য এগুেলা ঝলেস দওয়ার মত গরম
কথা, িকনু্ এটা সতয্। আমরা পিবতর্ আত্ার আিত্ক উদ্ীপনা
িকভােব পেত পাির যখন আপনারা এতটাই বন্েন আেছন আর
কিঠন হেয় পেড় আেছন! “ভিক্র বশধারী,” যমন বাইেবল
বেলেছ য তােদর কােছ এরকম লাক থাকেব। “ভিক্র বশধারী,
িকনু্ তার শিক্র অসব্ীকারকারী।” িকেসর শিক্? নামধারী সংস্ার
শিক্? জগেতর শিক্? নামধারী িগজার শিক্? পিবতর্ আত্ার
শিক্! ওটাই হল মণ্লীর মেধয্ গুপ্ স্ান। িকনু্ যখন মণ্লী
পরুেনা ধরেনর পিবতর্ আত্ার পিরবেত িশিক্ত পর্চারকেদর গর্হন
কের নয়, আর বড় অট্ািলকা এবং জাঁকজমকেক গর্হন কের
নয়, তােদর আবার িমশেন থাকা উত্ম। আেমন। সতয্ই। আপিন
িকভােব একিট পিবতর্ আত্ার আিত্ক উদ্ীপনা পেত পােরন,
যখন লােকরা তােক িনিভেয় দয়, বেধ দয়, আর তােক দেখ
ভয় পায়? এখােনই সমস্ সমসয্া উৎপন্ হয়।
74 “পেলিস্য়রা তামােক ধিরল।” িকনু্ একটা আশীবাদযকু্
আশাআমােদর কােছআেছ, যখন িশমেশান কারাগাের িছল…
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75 তারা যখন তােক ধেরিছল তখন পর্থেম তারা তার সােথ িক
কেরিছল? পর্থেম তারা তােক বঁেধ িদেয়িছল। তারা তার শিক্
কেড় িনেয়িছল, কারন তারা তার রহসয্েক জেন িগেয়িছেলা।
তারা আপনার রহসয্েক জেন িগেয়েছ। জগত আপনার রহসয্েক
জেন িগেয়েছ। এখন মিহলাগন আপনারা আপনােদর চুল ছাট
কেরন, এটা তা জগেতর মত কের চলা হেয় যায়। পরুেষরা
আপনারা সকেল যান এবং জগেতর মত আচরণ কেরন। আিশ্ল
ঠাট্া কেরন, বাইের যানআর িকছু িসগােরট পান কেরন, পর্িতেবশীর
স্ীেদর সােথ ঘারােফরা কেরন, আর ঐ ধরেনর সব িকছু কেরন,
আর চাকির ধের রাখার জনয্ একটু সামািজক সুরা পান কেরন।
আিম বরং আমার খািল পেট শুেয় থাকেবা, িকছু সাডা ও বাদাম
জাতীয় িকছু খেয় এবং সর্ােতর জল পান কের থাকেবা, কান
ধরেনর চাকিরর জনয্ আপস কের চলার থেক বরং আিম ঈশব্েরর
সামেন শুদ্ ও িসদ্ হেয় থাকেবা। এটা িঠক। সতয্। ঈশব্েরর পর্িত
সতয্ হেয় থাকুন।
76 “িশমেশান, পেলিস্য়রা তামােক ধিরল।” বর্ানহাম
টবারেনকাল, জাগিতকতা তামার মেধয্ িধের িধের পর্েবশ করেছ।
এই িবষেয় িক করেব? তুিম িক তামার রহসয্েক জািনেয় িদেয়ছ?
তুিম িক তামার সই রহসয্ জািনেয় িদেয়ছ যা ঈশব্র তামােক
িদেয়িছল যখন তুিম কেয়ক বছর আেগ মািটর মেধয্ গরাগির
িদিচ্েল? তুিম িক সামািজক, বািহয্ক আরাধনার মেধয্ িদেয় সই
রহসয্েক জািনেয় িদেয়ছ? তামার িক হেয়েছ? ঈশব্র নেমআসেত
পােরনআর কান অদু্ত কাজেক িঠক শর্তােদর মেধয্ করেত পােরন
আর লাকেদরেক তােদর হৃদেয়র কথা পর্কাশ কের িদেত পােরন,
আর সবিকছু করেত পােরন, আর অসুস্ ও পীিড়তেদর সুস্ করেত
পােরন, আর িচহ্ ও অদু্ত লক্ন দখােত পােরন আর যেতাটা
পর্ভাবযকু্ ভােব করা যায় সই ভােব তারা পিবতর্আত্ার দব্ারা তার
বাকয্ পর্চার করেত পােরন; আর তারপর লােকরা বেল, “আচ্া,
আমার অনমুান ওটা িঠক আেছ। আমরা কখনও কখনও ঐ বাকয্
শুনেত খুবই আনন্ উপেভাগ কির, যিদ তা লমব্া ও ক্ািন্কর না
হয়।” বর্ানহাম টবারেনকােলর এইঅবস্া হেয় যােচ্। পেলিস্েয়রা
তামােক ধরল।

77 যখন, এরকম হত যখন বাকয্ পর্চািরত হত তখন পরুেনা ধািমক
বয্িক্েদর চােখ জল চেল আসেতা, তারা সকেল দাঁিড়েয় পড়েতা
আর এিদক ওিদক অিস্র হেয় চলােফরা করেত লাগেতা, হয়ত
একিট শব্ও না বেল, কবল চলােফরা করেতা, দ-ুিতন বার করেতা
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আবার বেস পড়েতা, তারা পিবতর্ আত্ায় এতটা পণূ থাকেতা!
বাকয্ তােদরেক খাওয়াত! “মনষুয্ কবল রুিটেত বািচেব না, িকনু্
ঈশব্েরর মুখ িনগত পর্েতয্ক বাকয্ দব্ারা বািচেব।” পেলিস্েয়রা
তামােক ধরল, বর্ানহাম টবারেনকাল।
পেলিস্েয়রা তামােক ধরল, হ পিন্েকাস্াল।

78 িনশ্য়ই, পেলিস্েয়রা তামােক ধের ফেলেছ, তামােদর বািক
লাকেদরেকও, যখন তামরা অেনক সময় পেূব িনেজেদরেক
খুবই শক্ কের সংস্াগত কের বঁেধ ফেলিছেল, সংস্াগত না
হেল কউই ভতের পর্েবশ করেত পারেতা না যতক্ণ না স
একজন পর্সিবটািরয়ান, বয্াপিটস্, মথিডস্, কয্াথিলক অথবা
এরকম িকছু না হেয় থােক। আপনােদর সই বািক লাকেদর সােথ
মলােনার কান পর্েয়াজনই িছল না।

79 সুতরাং, আমােদর িদেন আিত্ক উদ্ীপনা এেসেছ? িকভােব
আমরা এটা পেত পাির যখন আিত্ক উদ্ীপনােক যারা আনেবন
তারাই এই জাগিতক িবষেয়র দব্ারা বন্েন পেড় আেছ? আপিন
এই কথােক িনিশ্তরূেপ সব্ীকার কের িনন য যখােন জাগিতকতা
আেছ সখােন ঈশব্র কখনও আসেবন না। আপিন িনেজেক যখন
জগেতর সােথ জেুড় নন, তখন তার সােথ আপনার সম্ক িছন্
হেয় যায়। যখন আপিন জাগিতক িবষয়গুেলােক িনেজেদর মেধয্
আসেত দন, জগেতর মত আচরণ করেত শুরু কের দন, তখনই
আপিন শষ হেয় যান। িকনু্ যখনআপিন জগেতর সব শকলগুেলা
কেট ফলেবন, তখন ঈশব্র আসেবন, আর আপনােক বয্াবহার
করেবন যতক্ণ নাআপিনআবার পথভর্ষ্ হেয় যান।
80 আজেকর এই বাতােক শষ করবার পেূব আমার কােছ একিটই
আশা আেছ, আর সটা হল, “যখন িশমেশান বন্েন িছল, তখন
একগুচ্ নতুন চুল গজীেয় উেঠিছল।”
81 ঈশব্র অিন্ম সময়আসার পেূবআমেদরেকআরও একিট মণ্লী
িদেয়েছন, যন পিবতর্ আত্ার পরাকর্ম তার কােছ আেস, আত্ার
বািহয্ক পর্কােশর সােথ, এবং মাক ১৬ অধয্ােয়র পর্িতজ্া মণ্লীর
পছন পছন চেল, পর্িরত ২:৪, পর্িরত ২:৩৮, এগুেলা সব
যন মণ্লীর পছন পছন চলেত থােক। পর্িরতেদর সােথ িচহ্
আর অদু্ত লক্ন পর্কািশত হেত থােক। তার পনুরুত্ােনর মহান
িচহ্ তােদর সােথ চলেত থােক। আমরা যখন কারাগাের আিছ,
িনিশ্তভােবই ঈশব্র কাথাও না কাথাও শসয্ উৎপন্ করেছন, যন
তার পর সব িকছু িবনষ্ করা যায়। আমার িখর্ষ্ান বনু্গন, আজ
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এই সকােল এমন হাক যন সই ফসলআপনারাই হন,আপনােদর
শিক্আবার বৃিদ্ পেতশুরু হেয় যায়।আিম পর্াথনা কির যনআজ
সকােল এই বাতা, য কান জায়গায় বাইের িবিভন্ স্ােন শানা
হয়,আিম িবশব্াস কির য এিটআপনােদরআচারআচরেন পৗিষ্ক
িভটািমন পর্দান করেব যা আপনার জীবেন আবার এক আিত্ক
শিক্েক উৎপন্ করেব।

আসুনআমরা মাথা নত কিরআরপর্াথনা কির।
82 ওহ পর্ভু ঈশব্র, আকাশ ও পৃিথবীর িনমাণকতা, অনন্ জীবেনর
রচিয়তা, এবং সমস্ উত্ম এবং আিত্ক দােনর দাতা, এই সকােল
এই বাকয্গুেলা িনন এবং সগুেলােক হৃদেয় বপন কের িদন,
আর সগুেলােক জল দব্ারা িসক্ করুন, পর্ভু। হেত িদন যন
লােকরা এই িবষয়গুেলার জনয্ পর্াথনা কের,আর দখেত পায় য
জগত মণ্লীেক িববােহর পর্েলাভন িদেয় রেখেছ আর অবেশেষ
তার শিক্র রহসয্েক জেন ফেলেছ, তার গুপ্ স্ােনর সন্ান
পেয় িগেয়েছ, আর জেন িগেয়েছ য এর রহসয্ কাথায় লুিকেয়
আেছ, আর সটােক কু্র চািলেয় কািমেয় ফেলেছ। স সই
লাকেদরেক সিরেয় ফেলেছ যারা একসময় িবজয়ীর নয্ায় িচৎকার
কেরিছল, এক সময় যােদর কােছ িবজয় িছল, আর লাকেদরেক
এইভােব কেট বাদ িদেয় িদেয়েছ, য তারা বুধবার টিলিভশেন
বা িটিভেত অনষু্ান দখবার জনয্ ঘেরই থেক যায়। তােদর হৃদয়
থেকআনন্েক কেড় িনেয়েছ এবং তােদরেক ঈশব্েরর পর্িত পর্েমর
স্ােন জগেতর পর্িত অিধক পর্ম িদেয় ভের িদেয়েছ। তােদরেক
আরও বশী জাগিতক ইচ্া িদেয় িদেয়েছ, জাগিতক মেনারঞ্েনর
অিভলাসা িদেয় িদেয়েছ, এর পিরবেত য তােদর মেধয্ সুসমাচােরর
পর্চার শুনবার ইচ্া হয়। আজ যিদ বােকয্র পর্চাের জাগিতক
হহল্া না হয়,আর এগুেলা চলেত না থাকেল, এবং উেত্জনাপণূ
চচােমিচ আর ওগুেলা না চলেল, তারা পরুেনা সুসমাচার আর
শুনেত চায় না, তারা এরকম সুসমাচারেক শুনেত অগর্াহয্ কের
দয় যা পর্ােন খুিশর অশর্ এেন দয়, যা আিত্ক আরগয্দান
দয়, যার দব্ারা মণ্লীেত পর্িরতেদর মত সই আিত্ক দানগুেলা
িফিরেয় আেন, যা পনুরুিত্ত িখর্ষ্েক, আজেকর িদেনর িখর্ষ্েক
দেৃশয্ িনেয় আেস।
83 যভােব ইসর্ােয়ল জািত তােদর জাগিতক রাজােদর দব্ারা
এতটাই বন্েন পেড় িগেয়িছেলা, য পর্কৃত রাজােক অনসুরণ
করেত তারা বয্াথ হেয়িছল; আর পর্কৃত রাজা, যখন িতিন
এেসিছেলন, তারা তােক িচনেত পাের িন। আজও এই অবস্াই
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চলেছ। ও পর্ভু, মিহমার রাজা পিবতর্আত্ারূেপ উপিস্ত হেয়েছন,
আর পর্ভু, তারা এটা জােন না। তারা এটা িচনেত পাের না। তারা
সংস্ার বন্েন এেতা শক্ কের বদ্ হেয় িগেয়েছ, য তারা এটা
বুঝেত পাের না, কারন এিট তােদর সংস্া দব্ারা আেস িন। পর্ভু এটা
শয়তােনর কাজ যা স এই লাকেদর পর্িত কেরেছ।
84 হেত িদন যন ঈশব্েরর িশমেশান, হেত িদন যারা হৃদেয় সতয্,
যারা আকািঙ্ত, এবং কর্ন্নরত এবং অননুয়কারী ও এিট ধের
রেখেছ, তারা যন এই বােকয্র সােথ িস্র থােক, যতক্ণ না এই
নতুন শসয্ বেড় ওেঠ, যতক্ণ না িসয়েন আবার একআনন্ িফের
আেস, আর সখােন এমন এক মণ্লী এেস না যায় যারা িচেন্ ও
বুঝেত পাের, তারা িখর্ষ্েক ও তার গুপ্ শিক্েক দখেত পাের যা
জগেতর থেক গুপ্আেছ, যা তারা এখন বুঝেত পারেছ না। পর্ভু
এই পর্াথনা গর্হন করুন, যন তারা এই িবষয়িট দখেত পাের। কারন
আমরা এিট যীশুর নােম চাই,আেমন

[ টেপ িরক্ স্ান—সম্া]
…এখন সই শিক্।
ও পর্ভু, িঠক এখন সই শিক্েক পর্রন কেরা
আর পর্েতয্কেক বাপ্াইিজত কেরা।
তারা িছল সই উপেরর ঘের,
তারা িছল সকেল এক ঐকতােন,
যখন পিবতর্ আত্া এেলন নেম,
যা পর্ভু পর্িতজ্া কের িগেয়িছেলন।
ও পর্ভু, তামার শিক্েক পর্রন কেরা এখন,
ও পর্ভু, তামার শিক্েক পর্রন কেরা এখন,
ও পর্ভু, সই শিক্েক পর্রন কেরা এখন
আর পর্েতয্কেক বাপ্াইিজত কেরা।

85 পর্ভু আিম তােক কত ভালবািস! তার শিক্েক এখােন পর্রন
করুন! তারা সকেল উপেরর গৃহেত িছল, সকেল এক ঐকতােন
িছল। তােদর মধয্ থেক সমস্ জগত বাইের বিরেয় িগেয়িছেলা।
তারা খািল হেয় িগেয়িছেলা,আরপিবতর্আত্া নেমএেসিছেলন।
86 আজ তারা বেল, “এস, িগজার সদসয্ হও, িনেজর নাম
সদসয্তা পসু্েক লখাও। অথবা মাথা িনচু কের কবল এই কথা
বল, ‘আিম িখর্ষ্েক ঈশব্েরর পতুর্ বেল সব্ীকার কির,’ দাঁিড়েয়
পড়ুন।” শয়তানও িঠক তাই কের। িনশ্য়ই। যখন িযহুদা বাপ্াইিজত
হেয়িছল, তখন শয়তানও বািপ্স্ িনেয়িছল। যখন িযহুদা বাইের
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িগেয় সুসমাচার পর্চার করিছেলা, তখন সই সুসমাচার শয়তানই
করিছেলা। িকনু্ শয়তান পিবতর্ আত্া পায় িন। এটাই হল সই
বয্াপার। ওখােনই গুপ্ শিক্ লুিকেয় আেছ, সই পনুরুত্ানেক,
সেন্হ িবনাই সই সতয্েকজানা যায়।আেমন।
87 িতিন এখােন আেছন। সই একই পিবতর্ আত্া, যা িখর্েষ্র
ওপের িছল,আজওতার মণ্লীর ওপেরআেছ। িতিন কখনই ছেড়
যান না। “আিম সবদা তামােদর সােথ থাকেবা, এমনিক তামােদর
মেধয্ থাকেবা,জগেতরঅন্পযন্।আিম সখােন থাকেবা। য কাজ
আিম কির, স কাজ তামরাও করেব। এর চেয়ও অিধক করেব,
কারনআিম িপতার কােছ যািচ্।”
88 িকনু্ জগত এটার সােথ আপস কের, “ওহ সই িদনগুেলা
পার হেয় িগেয়েছ!” শয়তান আপনােক এটাই করােত চায়। তারা
আপনােদর চটকদার বানােত চায়। ঈশব্র আপনােদর বাপ্াইিজত
করেত চান। ঈশব্র চান আপিন…আপিন বেলন, “ওহ, আিম এই
সেব িবশব্াস কির না।” এিগেয় যান আর জীবন যাপন করুন,
এিগেয় যার আর আপনার পােপ জীবন যাপন করুন, আপনার
পােপই জীবন যাপন করুন। িকনু্ যতক্ণ না আপিন পেচগেল যান,
আপনার িনেজর ভাবনার িবষেয় যতক্ণ না আপিন পেচগেল যান,
যতক্ণ না আপনার িনেজর চালচলন পেচগেল যায়, আর আপিন
নতুন জন্ লাভ কেরন, আর সই নতুন জীবনিট চেল যাওয়া
জীবেনর চেয় একদমআলাদা হয়।
89 একিট শসয্ দানা হলেদ রঙ িনেয় ভুিমেত যায় আর সবুজ হেয়
িফের আেস। যখন মািটেত যায় তখন স শক্ এবং আবরেনর
ভতের থােক, যখন বিরেয় আেস তখন নমনীয় থােক এবং
বাতােস দলুেত থােক। ওহ মিহমা! হােল্লুইয়া! যখন বাতাস বইেত
শুরু কের, তখন শসয্ দানা িকছুই করেত পাের না কবল িনেজেক
িহলােনা আর পিরবতন করা ছাড়া, িকনু্ ছাট পাতাগুেলা নমনীয়
হেয় ওেঠ এবং আনন্ করেত থােক, বাড়েত থােক আর িনেজেক
বলবান করেত থােক। যতক্ণ না দানা মািটর ভতর িগেয় মের,
পেচগেল না যায়, স পতর্রূেপ কখনই বিরেয় আসেত পাের
না। কবল মের যাওয়াই নয়; িকনু্ পেচগেল যাওয়া। স িনেজ
আর িফের আসেত পাের না, িকনু্ তার ভতেরর গুপ্ জীবন
িফের আেস।
90 যমন আিম িকছুক্ন আেগ বেলিছলাম, য একিট জন্ হল
অপর্ীিতকর অবস্া, নাংরা, ময়লাযকু্, মিলনতম অবস্া, িকনু্
সখােনই জীবন লুিকেয় থােক। যখন আপিন িনেজেক মিলন
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বেল সব্ীকার কের নন, আপনার মথিডস্, বয্াপিটস্ এবং
পিন্েকাস্াল মতেক মিলন বেল সব্ীকার কের নন আর বিদর
সামেন এেস িনেজেক সম্ূণরূেপ মের ফেলন, তখনই নতুন
জীবন ভতের পর্েবশ কের। পিবতর্ আত্া আপনােক নতুন জীবেন
পর্েবশ করায়আরতখনআপিন ঈশব্রেক দখেত পান।
91 কান এক মিহমাময় িদেনআমরা তােক দখেবা। কান এক িদন
এই মরণশীল দিৃষ্র সীমার বাইের আমরা তােক দখেবা। আপনারা
এিট িবশব্াস কেরন? কান এক িদন এই মরণশীল দিৃষ্র সীমার
বাইের,আমারজনয্ একিটআনন্ময় িদনঅেপক্া করেছ।
92 আিম গত রােত এখােন এই কানায় দাঁিড়েয়িছলাম, আর
ভাবিছলাম যন আিম ছাট রবব্ী লসনেক দখিছ। যখন িতিন
এখােন আসেতন, ওনার কােছ একিট পরুেনা ছিড় থাকেতা আর
সটা আমার ঘােড় লািগেয় আমায় টেন মেঞ্ িনেয় যেতন
আর সই গানিট গাইেতন, “ সখােন আমার জনয্ অেপক্া করেছ
এক…” [ টেপ িরক্ স্ান—সম্া.]…?…
93 িকছু এমন ঘেটিছল! যা আমার থেক সমস্ জগতেক বাইের
বর কের িদেয়িছল। আিম সবিকছুেক এক অনয্ দিৃষ্েকাণ িদেয়
দখেত লাগলাম। আিম এই আেমিরকীয় লাকেদর কৃতকেমর
বয্াপাের খুব উিদব্গ্ হেত শুরু কের িদলাম, অনবরতভােব, বছেরর
পর বছর, এবং এটা দেখ য িকভােব মিহলা ও পরুুেষরা
িনেজেদরেক অধঃপতেন িনেয় যােচ্, আর পােপ পিতত হেয়
যােচ্, য আিম এই িবষেয় িচিন্ত হেয় দ’ুিতন বার পর্ায় ভেঙ্ই
পেড়িছলাম। গতকাল, আিম ঈশব্রেক বললাম, “আিম আর িচন্া
করেবা না। তামার বাকয্ বেলেছ য এরকমই হেব। িকনু্ আিম
মাঝখােন দাঁড়ােবাআরআমার মেধয্ যা িকছুআেছতার সবটা িদেয়,
এর িবপেক্ বলেত থাকব।”
94 অনয্ িদন, িগর্ন িমেলর সামেন দাঁিড়েয়, জঙ্েলর ভতের,
আমার গুহােত িগেয়, সারািদন ধের পর্াথনা করিছলাম। আর
পর্ায় িতনেটর সময়, সূয ডুবিছল, আর আিম সখােন দাঁিড়েয়
চারিদেক দখিছলাম, গুহা থেক বিরেয় এলাম আর একিট বড়
পাথের দাঁড়ালাম। আর আিম সখােন দাঁিড়েয় িছলাম, পবূ িদেক
তািকেয় ঈশব্েরর পর্শংসা করিছলাম। আর আিম পাহােড়র চুড়ায়
গাছগুেলার পছেন সূযেক নীেচ যেত দখিছলাম, যখন আিম
িগিরখােতর ঐ পাের ছাট ছাট িগিরখাতগুেলা দখিছলাম, আর
অেনক পণরািজেত ভরা, সবিকছু একদম শান্ িছল। আর আিম
বললাম, “পর্ভু, একিদন আপিন মািশেক পাথেরর ফাটেল লুিকেয়
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িনেয়িছেলন, আর আপিন তার িনকট িদেয় িগেয়িছেলন, কারন
স ক্ান্ িছল। িকনু্ আপিন তার িনকট িদেয় িগেয়িছেলন, স
বেলিছল, ‘এক মনেুষয্র পশ্াদভােগর নয্ায় দখােলা।’” আিম
বললাম, “আমায় পাথেরর ফাটেল লুিকেয় নাও পর্ভু।” সই সময়,
আমার এক পােশ, ঝােপর মেধয্ থেক একিট ছাট হাওয়া ঘুরেত
ঘুরেত এল। এটা িঠক আেগ এিগেয় আসেলা, আমার পােশ নেম
আসেলা, একিট ছাট বাতাস ঘুরেত ঘুরেত নীেচ নেম এল,
জঙ্েলর মধয্ িদেয় হেয় চেল গল।আিম সখােন দাঁিড়েয় থাকলাম।

কান এক িদন, কবল ঈশব্রজােনন িঠক কাথায়
এবং কখন
নশব্র জীবেনর চাকাগুেলা সব িস্র হেয় দাঁিড়েয়
যােব।
তখন আিম যাব িসয়ন পবেত থাকবার জনয্।

কান এক িদন, নশব্রজীবেনর সীমানারআয়েত্র
বাইের
কান এক িদন, কবল ঈশব্রজােনন িঠক কাথায়
এবং কখন
(িক ঘটেত চেলেছ? সঅেন্ চেল যােচ্, সকল
ছাট চাকা ঘুরেছ।) নশব্র জীবেনর চাকাগুেলা
সব িস্র হেয় দাঁিড়েয় যােব।
তখন আিম যাব িসয়ন পবেত থাকবার জনয্।

নীেচ দেুল, িমষ্ রথ
আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত,
নীেচ দেুল, িমষ্ রথ
আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত।

আমার পেূব যিদ তুিম সথায় যাও
আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত।
ভাই বাসওয়াথ এবং আমার সব বনু্েদর
বােলা,
কবল আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত।

এখন নীেচ দেুল…( স নীেচ নেমআসেব কান
একিদন আরআমায় তুেল নেব)…রথ…
(পর্েতয্ক গাছ উঠেব জব্েল; ঈশব্েরর দতুগন
অিগ্ময় রেথ)…আসেছ আমায় ঘের িনেয়
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যেত;
নীেচ দেুল, িমষ্ রথ
আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত।

95 কান এক িদেন, এই িদনগুেলার কান এক িদেন আমার
মৃতুয্কােলর অিন্ম ভােগ এেস, আিম তার আগমেনর অেপক্া
করেবা, এটা িঠক।

আিম জডেনর িদেক তাকালাম আর আিম িক
দখেত পলাম

আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত ( যমন বৃদ্
এিলয় জডেনর ওপােড় তািকেয়িছল)
একদল উজ্ল সব্গদতু আমার পছেন আসেছ,
তারা আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত
নীেচ দেুল, নীেচ নেম এেস, িমষ্ রথ
আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত
নীেচ দেুল, িমষ্ রথ
আসেছ আমায় ঘের িনেয় যেত।

96 পর্ভু যীশু, এই রেথর আশীবাদযকু্ চালক, িসয়েনর পরুাতন
জাহাজ এবং জীবেনর নৗকাগুেলার িতিনই নািবক, িযিন এই
ভবেনর মধয্ িদেয় চলােফরা করেছন, কথা বলেছন, তার উপিস্িত
এখােন আেছ। সই পিবতর্ আত্া িযিন তােক কবর থেক
উিঠেয়েছন িতিন এখেনআেছন।
97 যেহতু তারা কান পর্াথনা কাড দয় িন, এখােন এমন কউ
আেছন িযিন শহেরর বাইের থেক এেসেছন, যােক আিম িচিন
না, িযিন এখােন পর্াথনার জনয্ এেসেছন? আপনােদর হাত
তুলুন, যােদর আিম জািন না। আিম যােদর জািন না, আপনারা
আপনােদর হাত তুলুন। আপিন, আপিন ওখােন। আিম িবশব্াস কির
য সই গাঁফযকু্ ছাট বয্িক্িট িযিন পছেন বেস আেছন, ঐ
িদেক কেয়কজন লাক হাত তুেলিছল, হয্াঁ, আপিন িক আপনার
হাত তুেলিছেলন? িঠক আেছ। পছেনর িদেক ওখােন, মহাশয়
আপিন, িঠক আেছ। আপনারা সকেল আমার জনয্ অপিরিচত?
সইপর্ভু যীশু, মষেদর সইএকই রাখালএখােনউপিস্তআেছন,
আপনারা িক িবশব্াস কেরন য তার পর্িতজ্া সতয্? িতিন তার
মণ্লীেক অিভিষক্ কেরন, আর িতিন বেলেছন, “আিম য কাজ
কির, তা তামরাও করেব, বরং এর চেয়ও বশী করেব, কারন
আিম িপতার কােছ যািচ্। এর চেয়ও অিধক!” আপনারা সটা
িবশব্াস কেরন?
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98 আপিন িক হাত তুেলিছেলন য আপিন আমােক জােনন না
বেল? আপিন িক িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আমায় বেল িদেত
পােরনআপনার হৃদেয়র কথা, িতিনআমায় বেল িদেত পােরন িঠক
যভােব িতিন সই মিহলােক বেল িদেয়িছেলন য তার বস্ স্শ
কেরিছেলা? আপিন িক িবশব্াস কেরন য িতিনই সই মহাযাজক
যােক আমােদর দবুলতার অনভুুিত দব্ারা স্শ করা যায়। যিদ ঈশব্র
আমােকআপনার পিরিস্িতেক পর্কাশ কের দন,আপিন িকআমায়
তার ভাববাদীরূেপ িবশব্াস করেবন, িবশব্াস করেবন য তার উপিস্িত
এখেন আেছ, আর এইজনয্ই িতিন আমায় এিটর অনমুিত দন?
আপিন আপনার স্ীর জনয্ পর্াথনা করেছন। তার িনতেমব্র হাড়
ভেঙ িগেয়েছ, হাড় স্ানচুয্ত হেয় িগেয়েছ। এিট িঠক কথা। যিদ
এিট িঠক কথা হয়, তাহেল দাঁিড়েয় পড়ুন। যানআরআপনার স্ীেক
সুস্ অবস্ায় পান। আেমন।
99 আপনার বয্াপাের িক িযিন পছেন বেস আেছন, সই ছাট
বয্িক্ যার গাঁফ আেছ আর িযিন হাত তুেলিছেলন? আপিন িক
আপনারসমস্হৃদয় িদেয় িবশব্াসকেরন?আপিন িক িবশব্াসকেরন য
ঈশব্রআমায়আপনার সমসয্া বেল িদেত পােরন?আপিন িক িবশব্াস
কেরন য আপনার পতুর্ িঠক হেয় যােব? আপিন িবশব্াস কেরন?
আপনার এক ছেল আেছ, তার মিস্ষ্ সংকর্ান্ পক্াঘাত হেয়েছ।
ওটা িঠক। আপিন না… কন্ািক থেক এেসেছন। যিদ তা সিতয্
হয়, তেবআপনার হাত তুলুন। আিমআপনােক িচিন না, তাই না?
যিদ িচনতাম…আপিন এইভােব হাত তুলুন, আমরা এেক অপরেক
িচিন না। এটা িঠক। ঈশব্ের ভরসা রাখুন। আপিন িক িবশব্াস কেরন?
যমনআপিন িবশব্াস কেরন, যানআপনার ছেলেকআপনার িবশব্াস
অনসুাের সরকমইপান। কবলএই িবষয়িটহৃদেয়স্াপনকের িনন।
100 এখােন ক ক িছেলন যারা হাত তুেলিছেলন, যােদর আিম
িচিন না…আপিনই িছেলন িক? িঠক আেছ, মহাশয়, আপিন িক
আমায় ঈশব্েরর ভাববাদীরুেপ িবশব্াস কেরন? [বয্িক্িট বলল,
“আেমন”—সম্া.] আপিন আপনার সমস্ হৃদয় িদেয় িবশব্াস
কেরন? আপনােক ওপের আসেত হেব না, কবল িঠক ওখােনই
দাঁিড়েয় থাকুন। িঠকআেছ, মহাশয়,আপনার সমসয্া হল,আপনার
মধুেমহ রাগ আেছ। [“ওটা িঠক।”] আর এটা আপনার পােয়
অসুিবধার সৃিষ্ করেছ। [“হয্াঁ।”] আপিন ওিহও থেক এেসেছন।
[“হয্াঁ।”] আপনার নাম শর্মান িমলার। [“ওটা িঠক।”] ঘের িফের
যান আর ভােলা হেয় যান। িঠক আেছ, আপনার সমস্ হৃদয় িদেয়
িবশব্াস করুন। িঠকআেছ।
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আপিন িকআপনার সমস্…হৃদয় িদেয় এটা িবশব্াস কেরন, যিদ
আপিন িবশব্াস করেত পােরন!
101 এখােন য মিহলা বেস আেছন, আপিন িক হাত তুেলিছেলন?
চশমা পরা, বড় মিহলা, আপিন িক আপনার সমস্ হৃদয় িদেয়
িবশব্াস কেরন?আপিন িবশব্াস কেরন সমস্…আপিনআমায় ঈশব্েরর
সবক িহেসেব িবশব্াস কেরন? আপিন কেরন? িঠক আেছ, যিদ
ঈশব্র আমায় বেল দন য আপনার িক সমসয্া, আপিন িক িবশব্াস
করেবন? আপনার হৃদিপেণ্র সমসয্া। িঠক আেছ, যিদ এটা িঠক
হেয় থােক তেবআপনার হাত তুলুন। িঠকআেছ।
102 আপনার িঠক পােশর য মিহলা আেছন, দাঁিড়েয় পড়ুন।
হৃদেরাগ; না িকনু্ ওনার বাস্েব চােখ সমসয্া আেছ। আিম তােক
জািন। িঠক আেছ, সুস্তা পান যিদ আপিন িবশব্াস করেত পােরন
তাহেল!
103 ওখােন পছেন, পেরর বয্িক্ িযিন ওখােন আেছন আপনারও
হৃদেরাগআেছ,আর চমেরাগওআেছ।আপিন িক িবশব্াস কেরন য
ঈশব্রআপনােক সুস্করেবন?আপিন িক িবশব্াস কেরন, মহাশয়?
104 ওখােন কাথাও এক বয্িক্ িছেলন, িযিন হাত তুেলিছেলনআর
িতিন না…শর্মান সুবাট। িঠক আেছ, মহাশয়। িঠক আেছ, আপিন
িক িবশব্াসকেরন?আপনার চােখ সমসয্াআেছ,তাই নয় িক?আর
আপিন আপনার মােয়র জনয্ও পর্াথনা করেছন িযিন বাইের বেস
আেছন, তাই নয় িক? যিদ এটা িঠক হয়, তেবআপনার হাত ওপের
তুলুন। আমরা অপিরিচত। এটা িক িঠক? হাত মলান, আপনারা
এেক ওপেরর সােথ হাত মলান। িঠকআেছ। ওটা িঠক। যিদআপিন
িবশব্াস করেত পােরন, তেবআপিন পেত পােরন!
105 পনুরুিত্ত িখর্ষ্ আজ এই ভবেন উপিস্ত আেছন। িতিন
আজও একই আেছন। এটা আপনার জনয্ িক কের? আপিন িক
জগতেক তার সমস্ শিক্র সােথ আপানার থেক বর হেয় যেত
িদেয়েছন? মিহমা হাক! আিম নতুন জন্ চাই! আিম নতুন জীবন
চাই! আিম পেরায়া কির না য এটা কান বাহেন আেস, যিদ এর
জনয্আমােক পিবতর্ কপিট অথবা যা িকছু বলা হাক না কন।আিম
পেরায়া কির না য এটা কান বাহেন আেস, আিম পর্কৃত পিবতর্
আত্ােক পেত চাই যমন পিবতর্আত্াআমার ওপর এখনআেছ।
আিম তােক ধের রাখেত চাই! আিম জগেতর সবিকছুর চাইেত
কবল এিটই পেত চাইব। আেমন! আপনারা িক িবশব্াস কেরন?
আপনারা িক িবশব্াস কেরন িতিন এখােনআেছন?
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106 তাহেল আপনােদর হাত এেক ওপেরর ওপর রাখুন। আমায়
বলুন আর িকছু থাকেত পারেতা যা যীশু আমােদর জনয্ করেত
পারেতন, পিবতর্ আত্া দওয়ার পিরবেত। িকছুই না। এখন িবশব্াস
রাখুন। িবশব্াস করুন য সব িকছু িঠক হেয় িগেয়েছ।
107 পর্ভু ঈশব্র, সব্গ এবং পৃিথবীর িনমাণকতা, অনন্ জীবেনর
রচিয়তা, এবং সমস্ উত্ম দােনর দাতা, আপনার আত্া এখােন
উপিস্ত হেয়আমােদর এেতা অিভিষক্ কেরেছ য পর্ভু, মেন হেচ্
যন এই ভবনিট জীিবত হেয় শব্াস িনেচ্ আর যন কাঁপেছ। পর্ভু,
লােকরা এটা কন বুঝেতপাের না?তারা িকজগেতর সােথএতটা
িলপ্ হেয় িগেয়েছআর এতটা ঠান্া,আর বািহয্কআরআড়ষ্ হেয়
িগেয়েছ য তারা আরআপনােক জানেতই পারেছ না? পর্ভু ঈশব্র,
হেত িদন যনএইপরাকর্ম সকলেকস্শকরুক,আরপর্েতয্কঅসুস্
বয্িক্ সুস্ হেয় ওেঠ, পর্েতয্ক পািপ উদ্ার পায়, এবং ঈশব্র মিহমা
পান। ঈশব্েরর পতুর্, যীশু িখর্েষ্র দব্ারা,আিমএিট চাই,আেমন।
108 আপনারা িক এিট িবশব্াস কেরন? আপনােদর হাত ওপের
তুলুন। আপনারা িক আপনােদর সুস্তােক গর্হন কেরন? ঈশব্র
আপনােদর আশীবাদযকু্ করুন। এখন যান আর সুস্তােক পান
যভােব আপিন এেত িবশব্াস কেরেছন, এিট সভােবই হেব। আিম
অনয্েদর িবষেয়ও অেনকগুেলা দশন দেখিছ। ওটা িঠক। আমায়
আজ রােতআবার িফেরআসেত হেব।
109 যিদ আপিন এখন িবশব্াস করেত না পােরন, তেব আপিন আর
কখনই িবশব্াস করেত পারেবন না। এিট িঠক। যীশু যখন একবারই
হৃদেয়র কথা পর্কাশ কের িদেয়িছেলন, আর তারা বেলিছল,
“আপিন একজন…আমরা জািন য যখন িখর্ষ্ আসেবন, িতিন
আমােদর এসব বলেবন।” সই মিহলািট বেলিছল, “আিম জািন
য িখর্ষ্ ওসব করেবন, িকন্আপিন ক?
িতিন বেলিছেলন, “আিমই িতিন।”

110 তারপর স দৗেড় নগের গল আর বলল, “এস, আর এক
বয্িক্েক দেখা িযিন, আিম িক িছলাম আর আিম িক কেরিছ সব
বেল িদেলন। ইিনই িক সই িখর্ষ্ নন?”
111 িতিন বেলিছেলন, “এই িবষয়গুেলা অিন্ম িদেন আবার িফের
আসেব। মণ্লী সতয্েক পর্চার করেব, স বােকয্র ওপর িস্র হেয়
দাঁিড়েয় থাকেব। স ঈশব্েরর সমস্ আজ্ােক পালন করেব। স
িনেজেকজগেতর সােথজিড়েয় ফলেব না।আরতােদর মেধয্ িদেয়
আিম গমনাগমনকরেবাআর সইএকইকাজগুেলােককরেবা।”
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112 িকনু্ িতিন বেলিছেলন, “তারা পর্চন্, গবান্, ঈশব্রিপর্য় নয়
বরং িবলাসিপর্য়, িবশব্াসঘাতক, অপবাদক, ভিক্র অবয়বধারী
হেব,” খুবই ধািমক দখােব, িগজায় গমনকারী হেব। “ভিক্র
অবয়বধারী িকনু্ তাহার শিক্র অসব্ীকারকারী হইেব; তুিম এরূপ
লাকেদর হইেত সিরয়া যাও!”

113 আপনােদর মেধয্ থেক যতজনেক িতিন এখন ডেকিছেলন,
আপনারা যখােনই আেছন, দশন এখনআমার কাছ থেক বিরেয়
িগেয়েছ। যিদ সগুেলা সতয্ িছল, যা িকছু আিম বেলিছলাম, আর
আিম আপনােদর কােছ আপিরিচত, আপানারা যারাই িছেলন,
আপনােদর হাত তুলুন। সমস্ মণ্লী জেুড়, পর্েতয্ক—পর্েতয্ক
বয্িক্। িঠকআেছ। বুঝেলন?তােদরআিমজািননা, তােদর কখনও
দিখিন; িকনু্ পিবতর্ আত্া এখােন আেছন আর িতিন তােদরেক
জােনন।আপনারা িক দখেত পারেছন না য এআিম নই?
114 শুননু! যিদ িতিন আমােক ওটার সােথ আমার ওপর ভরসা
করেত পােরন, তেব িতিন বােকয্র সতয্তার সােথও আমার ওপর
ভরসা করেত পােরন, কারন সতয্ কবল বাকয্ দব্ারাইআসেত পাের।
“মন িফরাও, পর্েতয্েকই,আরপর্ভু যীশু িখর্েষ্র নােম বািপ্স্ নাও,
পােপর ক্মার জনয্, আর তামরা পিবতর্ আত্ারূপ দান পর্াপ্ হও,
কারন এই পর্িতজ্া তামােদর জনয্, তামােদর সন্ানেদর জনয্,
আর সকল দরূবতী লাকেদর জনয্ যােদরেকআমােদর পর্ভু ডািকয়া
আিনেবন।” আপনারা এেত িবশব্াস কেরন? িকছু সমেয়র মেধয্
একিট বািপ্স্ সভা হেত চেলেছ।
115 আসুনআমরা মাথা নতকির, যখনতারা বািপ্েস্রজনয্ পর্স্িত
িনেচ্, আিম অনেুরাধ করেবা পালক মহাশয়েক পর্াথনা করবার
জনয্। আমার মেন হয় সখােন বািপ্স্ সভা হেত চেলেছ। িঠক
আেছ। 
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