
সঙ্ীণ দব্ার

 ধনয্বাদ, ভাই নিভল। ধনয্বাদ। পর্ভুর ভবেন িফের আসা খুবই
ভােলা বয্াপার। আিম যখােনই যাই না কন, য়াবারনােকেল

িফের এেস আিম সবসময়ই আনন্ উপেভাগ কির। এই পরুােনা
জায়গায় িকছু আেছ যার জনয্ আিম িফের আসেত চাই। এটা
শুধু, ওহ, আিম…এটা আমার পর্থম এবং একমাতর্ মন্লী যা আিম
কখনও পর্িতপালন কেরিছ৷ আর আবার এখােন িফের আসেত পের
ভােলা মেন হেচ্। আর আিম িবশব্াস কির য সই মহান সকােল যখন
সূয দীিপ্ িদেত অসব্ীকার করেব এবং নক্তর্ তােদর আেলা িনিভেয়
িদেব, আিম িবশব্াস কির য এই য়াবারনােকল থেক িকছু লাক
সইিদন সখােন উপিস্ত থাকেবন, যারা মষশাবেকর রেক্ ধৗত

হেয়েছন। আিম সই সমেয়র জনয্ অেপক্া করিছ।

2 আিম এইমাতর্ রুেমর মধয্ িদেয় আসার সময়, আিম সখােন
বান আরগানবর্াইেটর সােথ দখা কির। আর িতিন আমােক

বলিছেলন য এখােন িকছু লাক আেছন যারা িকংস্ন িমিটংএ
উপিস্ত িছেলন, যারা সই সময় পিরদশন কেরিছেলন, আর
আিম… সই…একিট সাক্য্ িহসােব তােদর এখােন পেয়
আনিন্ত। তারা যখােনই থাকুন না কন, যিদ তারা তােদর হাত
উপের তুেলন, যারা জয্ামাইকার িকংস্েনর সভােত িছেলন। শুধু,
হয্াঁ, িপছেন। িঠক আেছ, িঠক আেছ।

3 আিম ওরােলর পাস্ কাড দখিছ। আমার ধারণা আপিন
ইিতমেধয্ই তার সভা ঘাষণা কেরেছন। আিম গতকাল পযন্,
তািরখগুিল, জানতাম না। আিম মেন কির এিট ছয় তািরেখ শুরু
হেব, তাই না? ছয় তািরখ থেক পেনেরা তািরখ পযন্, লুইসিভেল
ভাই রবাটস। এখন, তােক শুনেত যান। ভাই রবাটস একজন—
আমার একজন হৃদেয়র বনু্, এবং খর্ীেষ্র একজন পর্কৃত দাস। আর
আিম িনিশ্ত য আপিন রােতর পর রাত তার বাতাগুিল উপেভাগ
করেবন। আর একিট…তার, িতিন যমন অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা
কেরন, আিম—আিম িনিশ্ত য আপিন ঈশব্রেক গমনাগমন করেত
দখেত পােবন, কারণ িতিন িবশব্ােসর একজন মহান যাদ্া, ভাই

রবাটস, একজন মানষু যােক ঈশব্র শিক্ িদেয় বয্বহার করেছন। আর
তার সবাকােযর বৃিদ্ ঘেটেছ…



2 কিথত বাকয্

4 আমার মেন আেছ যখন আিম ভাই রবাটেসর সােথ পর্থম
দখা কির, তখন িতিন িমেসৗিরর সন্ লুইেস একিট ছাট তাঁবুেত

িছেলন। আর আিম িছলাম…না, কনসাস িসিট, িমেসৗির। আর
আিম কনসাস িসিটেত িছলাম, কনসাস, একিট পর্ক্াগৃেহ। িতিন
সামেনর িসেট বেস িছেলন। আরাধনা শষ হওয়ার পর, আমরা
িপছেন িগেয় কথা বেলিছ। তারা আমােক তার সােথ পিরচয় কিরেয়
দন। িতিন আমার চেয় ছাট িছেলন; ওরাল তার চিল্েশর পর্থম

িদেক। আর তাই িতিন বলেলন, “আপিন িক মেন কেরন য ঈশব্র
অসুস্েদর জনয্ আমার পর্াথনা শুনেবন?”

আিম বেলিছলাম, “ভাই, িতিন য কােরা পর্াথনা শুনেবন িযিন
পর্াথনা করেবন।” িঠক আেছ, িতিন শুরু করেলন, আর িতিন
বলেলন, “এখন আিম যািচ্!”
5 আর িতিন একজন খুব বুিদ্মান মানষু, আর মহািবদয্ালেয়র
িশক্ায়, মেনািবজ্ান িনেয় চার বছর, এবং আিম িনিশ্ত য
িতিন একজন—িতিন একজন পর্িতভাশালী পরুুষ। আর িতিন
এখন এমন একিট স্ােন উেঠেছন যখােন িতিন তার চারপােশ
উপেদষ্ােদর একিট কমী এবং িবষয়গুিল পেয়েছন, যতক্ণ, যখন
িতিন কথা বেলন, িতিন—িতিন এটা িচন্া কের িনেয় আেসন। আর
আপিন সিতয্ই তােক উপেভাগ করেবন, আিম িনিশ্ত।
6 আর তাই এখন আিম ছাট একিট পর্িতেবদন িদেত চাই
আমােদর পর্ভু জয্ামাইকা এবং পেুয়েতা িরেকােত আমােদর সামানয্
নমর্ সভােত কী কেরিছেলন তার উপর। এিট একিট অদু্ত িবষয় িছল
য আিম চেল িগেয়িছলাম, কারণ অেনক ডাক আেস। এখােন িলও

জােনন, য ফান…এবং এক সপ্ােহ, আক্িরক অেথ কেয়কশ
জায়গা থেক সভার জনয্ ডাক আেস। িকনু্ তারপরও আিম যখােন
যাই সখােন যাওয়ার জনয্ পিরচািলত হেত পছন্ কির, যমন এর
মেতা। যিদ আিম আিস কারণ য লাকিটেক আমােক িনেয় যাওয়ার
জনয্ পাঠােনা হেয়েছ, তেব আিম সই গীজা বা সই ধমসম্দােয়র
নােম আিস। যিদ আিম যাই কারণ ভাই নিভল আমােক যেত
বেলেছন, আমােক যেত হেব ভাই নিভেলর নােম। িকনু্ আিম
যেত পছন্ কির যখন যীশু পাঠান, কারন আপিন পর্ভু যীশুর নােম
যেত পােরন, লােকেদর সােথ দখা করেত।

7 আর আিম িবছানায় শুেয় িছলাম, এবং আিম একটু ক্ান্ হেয়
পেড়িছলাম। এই উপতয্কায়, শীঘর্ই অথবা পের, আমােক এই
উপতয্কা ছাড়েত হেব, কারণ এটা এমন জায়গায় আমার গলা
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ভেঙ্ যােচ্, আিম এটা সহয্ করেত পাির না। আিম দেূর থাকেত
পাির এবং িফের আসেত পাির…আমরা অনয্িদন আসেবা, িলও
আর আিম, চিল্শ মাইেলর মেধয্, ফ্ািরডার জলাভূিমেত থাকার
পের, গলা পিরষ্ার কের, এবং লুইসিভেলর চিল্শ মাইেলর মেধয্
এটা আবার থেম গল। ভাই বয্াঙ্স উড আজ সকােল এখােন
কাথাও থাকা উিচত। আর অনয্ িদন িকংস্ন থেক িফের আসার

সময় এবং—এবং পেুয়েতা িরেকা থেক, যখােন আমার গলা
িনখুতঁ িছল; আর আিম িবমান থেক নামলাম, তখনও সব িঠক
িছল; আর আমরা জফারসনিভেল পৗঁছােনার আেগ, এটা আবার
বন্ হেয় গল। দখুন, এটা এখােন উপতয্কা। এটা বাতােসর
বয্াকেটিরয়া, না হেল এটা ঈশব্র, একজন, আমােক দেূর সিরেয়
নওয়ার চষ্া করেছন। তাই আিম—আিম এটা বুঝেত পারিছ না।

আিম অেনকবার পর্াথনা কেরিছ এবং িজজ্াসা কেরিছ।
8 িকনু্, যাইেহাক, আিম সেবমাতর্ ঘুম থেক উেঠিছলাম, ভার
পর্ায় িতনটা বােজ। আর আমার স্ী এবং ছাট ছেল ঘুিমেয় িছল।
আর আিম িবছানার পােশ উঠলাম, আর আিম দখলাম য একিট
িবশাল জায়গায় পর্চুর লাক জেড়া হেয়েছ, আর আিম িবিল পলেক
বললাম, “তুিম সখােন যাও আর ঐ লাকেদর পর্াথনার কাড
িবতরণ কেরা।”
9 আর স বলল, “িঠক আেছ বাবা।” কেয়ক িমিনেটর মেধয্ স
িফের এেস বলল, “তুিম সই লাকেদর পর্াথনা কাড িবতরণ করেত
পারেব না।” স বলল, “এই লাকেদর এখােন দাঁিড়েয় থাকেত
দেখছ?”

আিম বললাম, “হয্াঁ।”
10 স বলল, “িতিন এখােন িছেলন, আর আিম বললাম, ‘সবাই
যারা একিট পর্াথনা কাড চান, আপনার হাত উপের তুলুন।’”
আর বলল, “আিম তােক একিট পর্াথনা কাড িদেত িগেয়িছলাম,
িতিন অনয্ কাথাও চেল গেলন। আর তারপর আিম সখােন
গলাম, আর িতিন অনয্ কাথাও িছেলন। আর এখন িতিন একদম
শেষ এখােন।” বলল, “আিম একিটও পর্াথনা কাড িবতরণ করেত

পারলাম না।”
11 আিম বললাম, “িঠক আেছ, িবিল, তামােক পর্াথনা কাড
িবতরণ করেত হেব না, কারণ এখােন এত বড় জায়গা আেছ যতক্ণ
না সবাই পাের…” পর্াথনার কাড একিট িবশৃঙ্লা পর্িতেরাধ করার
জ য়…আপনারা বুঝেত পারেছন, আর কর্মানসুাের তােদর রাখার
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জনয্। আিম বললাম, “ওহ, আিম সবাইেক সখােন িনেয় যেত
পাির, আমার কােছ যা আেছ তার চেয় বিশ িকছু নয়, এবং তােদর
সািরবদ্ কের আর এক এক কের তােদর জনয্ পর্াথনা করেবা।”
12 আর স বলল, “িঠক আেছ।” আর স ডানিদেক ঘুের আমার
কাছ থেক চেল গল। আর আিম এই িদেক ঘুরলাম যখন স ঐ
পেথ চেল গল, আর তােক দখিছলাম।
13 আর আিম সব্গ থেক নেম আসা একিট কণ্সব্র শুনেত পলাম,
আর বলল, “িকনু্ এই সমেয় আিম তামােক মিহমািনব্ত করেত শুরু
করব।” আর আিম তাকালাম, আর আিম কখনই এত লােকর িভড়
দিখিন, তারা সব জায়গা থেক ঝাঁেক ঝাঁেক আসিছল।

14 আর ভাই রবাটেসর নাম ডাকা হেয়িছল, বলেলন, “এখন ভাই
ওরাল রবাটস আপনােক দখেত আসেছন।”

আর আিম বললাম, “আিম কীভােব ভাই রবাটসেক অিভবাদন
জানাব?”

বলেলন, “িঠক একইভােব যভােব িতিন আপনােক অিভবাদন
জানান।”
15 িঠক আেছ, আিম ভাই রবাটসেক একিট কােলা সুয্ট পের
আসেত দেখিছ আর িবং কর্সিবর মেতা একিট ছাট টুিপ পের,
তারা এিট উপের তােল আর িনেচ নামায়, একিট ছাট কােলা টুিপ।
আর আিম একরকম দাঁিড়েয় িছলাম, আর িতিন উপের তািকেয়
বলেলন, “হয্ােলা, ভাই বর্ানহাম।”

আর আিম বললাম, “হয্ােলা, ভাই রবাটস,” তার সেঙ্ হাত
িমলালাম।

বলেলন, “আপিন একিট সুন্র দল পেয়েছন।”
16 আিম বললাম, “ বশ িভড়, ভাই রবাটস।” আর িতিন ঘুের
িবিলর মত ডানিদেক চেল গেলন।
17 আর আিম ভাবলাম, “আিম কাথায় থেক তােদর বাতা
িদেবা?” আর আিম বাতা দওয়ার জনয্ একিট জায়গা খুেঁজ
বর করার জনয্ সবতর্ চষ্া কেরিছ। আিম এমন এক পিরিস্িতেত

িছলাম, িকছু িনেচ, য আিম দখেত পািচ্লাম না কাথায়
থেক— থেক তােদর বাতা িদেবা।

আর কউ বলেলন, “িঠক আেছ, এখােন এেসা।”
18 আিম বললাম, “িঠক আেছ, আপিন দখেত পােচ্ন না
সখােন ভােলা িকছু নই।” আর আিম জায়গািটর ওপাের যেত
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শুরু করলাম। আর আমার তখন এই কথাটা মেন পেড় গল, আিম
বললাম, “আমার জনয্ পর্ধান িবষয়িট হল আমার হৃদয় নমর্ রাখা,
সবদা, ঈশব্র এবং তাঁর সন্ানেদর সামেন।”
19 আর আিম দশন থেক বিরেয় আিস। আর আিম ভাবলাম,
“এটার মােন িক? হয়েতা এর মােন আমরা এই রকম করেত যািচ্…
অথবা কাথায় আেছ—এটা কাথায় হেত যােচ্?” আপনারা
দখেত পােচ্ন, কখনও কখনও, দশেন, িতিন আপনােক িঠক
কাথায় বেলন না, িতিন—িতিন শুধু কথা বেলন আর আপিন

শুধু…এটা দষৃ্ােন্ আেছ। আর আিম িনিশ্ত য আপনারা যারা
বাইেবল পেড়ন তারা বুঝেত পেরেছন।
20 আর তারপর আিম সামেনর ঘের িগেয় িকছুক্ণ বসলাম, তখন
সকাল সােড় িতনটা অথবা চারটা বােজ। আমার সিতয্ই ঘুম
পেয়িছেলা। আিম িফের িগেয় শুেয় পড়লাম, আর আিম একিট সব্প্
দখলাম, আর এিট িছল সবেচেয় অদু্ত সব্প্। আর আপনারা সবাই

জােনন একজন ময্ােনজার, জয্াক মুর। ভাই জয্াক মুর, আিম তােক
বহু বছর ধের িচিন। আিম ভেবিছলাম য আিম তার মেয়র সােথ
ঘুরেত বিরেয়িছ, পর্ায় সেতেরা বছর বয়সী একিট মেয়, আর তার
হাত ধের তােক পাহােড়র উপের িনেয় যািচ্লাম, ছাট্ জয্ািক।
িঠক আেছ, িশশুকাল থেক আিম তােক িচনতাম। আর আিম
তােক পাহােড়র উপের িনেয় যািচ্লাম, আর আিম এই মেয়িটেক
িনেয় পাহােড়র উপের িতনিট শহেরর ব্ক ছািড়েয় িগেয়িছলাম।
আর আমরা একিট বড় গােছর িনেচ আসলাম, আর স িনেচ বেস
পড়ল। আর অেনক িকেশার বয়সী মেয়রা যমন তােদর স্াট পের,
আপনারা জােনন, একধরেনর ফুেলর মত, আর তার ঐ ধরেণর
একিট স্াট িছল। আর স এই ছাট স্াটিট িনেয় এিট ছিড়েয়
িদেয় বসল। আর অল্বয়সী লােকরা সাধারণত এেক অপেরর িদেক
তাকায়, স এইভােব তার হাত গুিটেয় আকােশর িদেক তাকােত
শুরু করেলা। িঠক আেছ, জয্ািক একজন খুব সুন্র ছাট মেয়,
তেব তার বড় মুখ এবং দদুান্ বড় চাখ এবং পর্ায় বালুকাময় চুল
িছল, খুব আকষণীয় না, িকনু্ একজন বাস্ব ভদর্মিহলা। আর আিম
তার বড় চাখ দখেত পািচ্লাম যখন স আকােশর িদেক তািকেয়
িছল, আর তার চােখ আকােশর পর্িতফলন িছল।
21 িঠক আেছ, আিম তার থেক পর্ায় পাঁচ ফুট এিগেয় গলাম,
আর এইভােব পাশ িফের শুেয় পড়লাম, আর একিট খড় িনেয়
আমার মুেখ রাখলাম, আর এই খড় িচবােনা শুরু করলাম। আর
আিম ভাবেত শুরু কির, “আিম এখােন িক করিছ? কন, আিম
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একজন বৃদ্, আর এই যবুতী মেয়িটর সেঙ্। কন,” আিম বললাম,
“আিম িববািহত আর আমার একগুচ্ সন্ান আেছ। এই যবুতীর
সােথ আমার এখােন কান কাজ নই।”
22 আর আিম উঠেত লাগলাম। আর, যখন আিম শুরু করলাম,
গাছিট থেক একিট কণ্সব্র বিরেয় এেলা, আর বলল, “এিট একিট
িচেহ্র জনয্ এবং একিট কারেণর জনয্।”
23 আর আিম জেগ উঠলাম, আর আিম পর্ায় িচৎকার কের
উঠলাম, একিট—একিট দঃুসব্প্। আিম ভেবিছলাম, “ওহ, আশ্য
য এর মােন হল য আিম িবপথগামী হেয় পড়ব অথবা আমার সেঙ্

িকছু ঘটেব?” িঠক আেছ, আিম ভেবিছলাম, “আিম যিদ আমার
িনেজর বুিদ্েক বয্বহার করার চষ্া করেত যাই, তাহেল আিম
সবিকছু িমিশর্ত করব, তাই আিম শুধু ঈশব্েরর জনয্ অেপক্া করব।”
আর আিম পর্াথনা করেত শুরু করলাম। আিম বললাম, “পর্ভু, সই
সব্প্ িক রােতর পর্থম িদেকর সই দশেনর সােথ সম্িকত, অথবা
এর অথ কী?”
24 িকছু সময় অেপক্া করার পর, সম্বত এক ঘন্া (আমার স্ী
ইিতমেধয্ই উেঠিছেলন এবং সকােলর নাস্া তির কেরিছেলন।),
তখন কণ্সব্র আবার িফের এেস বলল, “িকংস্েন যাও, আর
সখােন তামােক কী করেত হেব তা বলা হেব।”

25 তাই, অিবলেমব্ আিম িকংস্েন িগেয়িছলাম। আর তারা—
তারা বৃহস্িতবার িবেকেল জানত য আিম শুকর্বার সখােন
থাকব। আমােদর কােছ এই সমস্ িবজ্াপন িছল। আিম তিরেত
খুব একটা ভােলা নই…?…অথবা িভেড়র অনুমান করেত, কারণ
আিম সাধারণত এিট িনেয় বাড়াবািড় কির। িকনু্ পর্থম রােত, আিম
বলব আমােদর পর্ায় বােরাজন িছল, ওহ, পর্ায় বােরােশা লাক,
বাইের, কারণ একিদেন জানেত পেরিছল। আর পেরর িদন তারা
দৗড়ােত শুরু কের চার মাইল, িরেল কের, পাহােড়র উপের।

একজন বাতাবাহক চার ঘন্া দৗড়ােতন, আর তারপের অনয্ কান
বাতাবাহকেক পাহােড় যেত িদেতন। আর িদব্তীয় রােত সখােন
িছল পর্ায় পাঁচ হাজার। আর তৃতীয় রােত আনমুািনক পেনেরা
হাজার, হয়েতা কুিড় হাজার। আর হাজােরা হাজােরা লাক পর্ভুর
কােছ এেসিছেলন।
26 আর দশনিট িছল, ছাট িগজা, মেয়িট িছল কুমারী, কবল
একিট িশশু, আর এর অথ িছল মন্লীর কুমারীতব্। আর িতনিট িসিট
ব্ক পাহােড়র উপের, িতন িদন আিম সখােন সবাকায করেবা।



সঙ্ীণ দব্ার 7

আর আমার সবাকােযর দব্ারা ছাট্ কুমারী মন্লীেক িনেয় যাওয়া,
যখােন স িছল, ঈশব্েরর উচ্তর িবষয়গুিলেত, যতক্ণ না এটা

সমগর্ দব্ীপেক কাঁিপেয় দয়।
27 আর, ওহ, সবকরা এবং আেশপােশর লােকরা, কাঁদেছ এবং
িভক্া করেছ এবং বাঝােচ্, “আর মাতর্ এক অথবা দইু রাত,”
শহেরর কমকতারা।
28 আমরা সখান থেক পেুয়েতা িরেকােত িগেয়িছলাম। সখােন
আমরা মহান, উচ্ িবজেয়র সােথ দখা কেরিছ, এবং হাজােরা
হাজােরা লাক পেথ জেড়া হেয়িছল, যতক্ণ না এিট অনমুান
করা হেয়িছল পর্ায় চিল্শ হাজার মূলয্বান পর্ান পর্ভু যীশুর কােছ
এেসিছল। আর যাওয়ার সময়, আিম আশা কির আিম…আিম
আমার িনেজর মন্লীর কােছ এটা বলব, িকনু্ আিম জনসাধারেণর
কােছ এটা করেত পািরিন, আেশপােশ যখােন বািড়র লােকরা
নই, কারণ এটা ভুলভােব দখা যেত পাের। িকনু্ আমার কােছ

একিট কাগেজ িবচারেকর নাম আেছ, িযিন কথা বলিছেলন যখন
আমরা বিরেয় আসিছলাম, িঠক এখােনই, িতিন এবং তার
কমচািরবগ।
29 আর আিম…িতিন—িতিন বেলিছেলন, “আমরা িবিভন্
সবকেদর এই দব্ীেপ পেয় সম্ািনত হেয়িছ।” িতিন বেলিছেলন,

“মহাশয় িবিল গর্াহাম যখন সম্িত এই দব্ীপ থেক গেছন,” আর
বলেলন, “আমরা একিট—একিট মিহমািনব্ত সভা পেয়িছলাম,”
িতিন বেলিছেলন, “িকনু্ িবিল গর্াহাম আমােদর কােছ সই
একই সুসমাচার এেনিছেলন যা আমরা সবসময় শুেনিছ।”
িতিন বলেলন, “তারপর দব্ীেপ মহাশয় রবাটসেক পেয় আমরা
সম্ািনত হেয়িছলাম,” িতিন বলেলন, “আর মহাশয় রবাটস
আমােদর িতনিদেনর একিট দদুান্ সভা িদেয়েছন। িকনু্,” বলেলন,
“ হােটেল খরচ এত বিশ িছল,” বলেলন, “ হােটল খরচ বাবদ
িতন রােতর জনয্ পঁয়িতর্শ হাজার ডলার রেখিছেলন।” িতিন
বলেলন, “তখন মহাশয় অসবন এখােন িছেলন, িযিন খর্ীষ্র
একজন মহান দাস িছেলন। িকনু্,” বলেলন, “যখন মহাশয় অসবন
চেল গেলন, তখন একটা ক্াভ িছল,” বলেলন, “ দেখ মেন
হিচ্ল সবিকছু চেল গেছ।”
30 “িকনু্,” বলেলন, “আমরা এই সভােত লক্য্ কেরিছ ভাই
বর্ানহােমর জনয্ পর্াথনা করার জনয্ প্য্াটফেমর উপর সিতয্ই খুব
কমই লাক িছেলন। িকনু্,” বলেলন, “সভা শষ হওয়ার পর,
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আমরা টর্ােক পরুােনা চয়ার এবং ক্াব আর সবিকছু বাঝাই কির,
দশকেদর মেধয্ থেক।” িতিন বলেলন, “এইবার মানুষ িছেলন না,
ঈশব্র আমােদর কােছ এেসিছেলন,” িতিন বলেলন।
31 আিম বললাম, “আমার পর্াথনার আশা করেবন না; িকনু্
সখােন আপনােদর পর্াথনা, এেক অপেরর উপর আপনার হাত

রাখুন।” আর তারা প্য্াটফেমর উপর এক ডজন বা দইু ডজন
লাকেক িনেয় আসেবন, আর, যখন িবচক্ণতা নেম আসেব,
লােকরা কবল িচৎকার কের। আমরা একিট চতুথ শর্ণীর হােটেল
থেক িছলাম, আর আমােদর সমস্ খরচ িনেজরাই বহন করতাম।

32 আপনারা আমােক য আপনার দশমাংশ পাঠান তা িদেয়
আপনারা এটা করেত সহায়তা কেরেছন। সটাই কেরেছ। আর আিম
আপনােদর জানেত চাই য, এই সমস্ িকছুর মেধয্ আপনার একিট
অংশ রেয়েছ। আর আসন্ মহান গৗরবময় িদেন, ঈশব্র আপনােক
এর পর্িতদান দেবন। দখুন, আপনার িছল না…
33 যিদ সই বয্িক্ িনেজ িগেয় িকছু কের, তাহেল দখেবন, যখন
সই বয্িক্ চেল যায়, তারা মেন কের, “একিট বড় হতাশা, ঈশব্র

আমােদর ছেড় চেল গেলন।” ঈশব্র আপনােক ছেড় যােবন না।
িতিন সবদা আপনার সােথ আেছন। দখুন, আপিন এটােত যতটা
বিশ, য কানও বয্িক্র মেতা। ঈশব্র একজন বয্িক্েক একিট

িনিদষ্ সবাকােযর জনয্ বয্বহার করেত পােরন, িকনু্ এর অথ
এই নয় য সই বয্িক্ ঈশব্েরর একিট িবকল্। এটা ঈশব্ের আপনার
িনেজর িবশব্াস।
34 আর তারা সখােন ছােটা পরুােনা হুইল বিগেত যােব, যগুেলা
তারা বাচ্া-বিগ চাকার মেতা িনেব, আর—আর একিট পাটাতন
তির করেব, আর তার উপর লাকেদর শািয়ত কের এবং তােদর

িভতের িনেয় আসেবন। আর সভা শষ হওয়ার পের, সমস্ দৗেড়র
পথ পিরষ্ার হেয় যােব, তারা শুধু ওয়াগেনর সােথ যােব এবং
ছােটা পরুােনা গািড় এবং বড় পরুােনা চয়ার, লািঠ এবং খাট

এবং িবছানাগুিল িনেয় যােব, আর িঠক যখােন তারা দেূর চেল
যান এবং তােদর ছেড় চেল িগেয়িছেলন, কারণ পর্ভুর উপিস্িত
সখােন িছল। এটাই আমরা দখেত চাই। মানষু তখন ছিবর বাইের,

ঈশব্র কাজ করেছন।
35 িফের আসিছ, আজ সকােল সাহাযয্ করার জনয্, আিম কেয়ক
িমিনেটর মেধয্ বাতা িদেত যািচ্। আর আিম ছেলেদর বেলিছ টপ
িবতরণ না করার জনয্। িতন িদন আিম ভাবার চষ্া কেরিছ, “আিম
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িক িবষেয় কথা বলব?” আর আজ সকােল, আিম চেল যাওয়ার
আেগ, আিম মন্লীর পর্িত আমার হৃদেয় একিট সিতয্কােরর কেঠার
সতকতা অনভুব কেরিছ। আর আিম তােদর বললাম, “ টপ িনন,
িকনু্ িবিকর্র জনয্ উেন্াচন করেবন না।”
36 িকনু্ আমরা এিট করার আেগ, আিম আপনােক সামানয্ সাক্য্
িদেত চাই, যােত এিট আপনার ভাল করেত পাের। এটা আমার
ভােলা কেরেছ। আমরা িতন িদেনর মাছ ধরার সফের িগেয়িছলাম,
িলও, িজন আর আিম, আর আমার ছেল িবিল পল ও তার
স্ী, জিজয়া থেক য়াবারনােকেল আসা এক বনু্র কােছ। আর
তারা আমােদর একিট জলাভূিমেত িনেয় যান, আিম জািন না
এখন কাথায় আেছ, ওেকেচািবর কােছ অথবা এই রকম িকছু,
সিমেনাল ইিন্য়ানরা তােদর য নাম িদেয়েছ তা আিম জািন না।

িকনু্, যাইেহাক, আমরা অেনক মাইল িপছেন িছলাম।
37 আর এই ভাই ইভান্, তার ভাই একজন িবপথগামী। আর িতিন
একজন বড় জেল, আর িতিন কেয়ক মাস আেগ জলাভূিমেত
িফের িগেয়িছেলন। আর তারা যটা বেল “স্ল র য্া ল সাপ।”
আর স্ল র য্া ল সাপ তােক কামড় দয় এবং স কানভােব বঁেচ
যায়। তার অঙ্ ফুেল যায়, আর তারা তােক ডাক্ােরর কােছ িনেয়
যায় এবং তারা তােক ওষুধ দয়। ওই িজিনসগুেলা মারাত্ক। আর
সখােনও পর্চুর কটনমাউথ সাপ রেয়েছ, কটনমাউথ, মাকািসন,

িবশ ফুট পযন্ লমব্া কুিমর।
38 আর যখন আমরা সখােন মাছ ধরিছলাম, তখন আিম একিট
বড় বয্াস মাছ ধেরিছলাম। ওহ, এিট একিট বাস্ব িদন িছল—
িছল িচত্িবেনাদেনর। আর স এত বড় িছল য আিম তােক জল
থেক বর করেত পারিছলাম না, আর স বড়িশ সাজা কের চেল

যায়, অথবা িনেজেক মুক্ কের। আর আমারা অেনক বয্াস মাছ
ধেরিছলাম, পর্ায় একশ পঞ্াশ পাউেন্র বড় বয্াস মাছ। আর তারা,
তােদর িকছু ওজন কেয়ক পাউন্, আর চার থেক সাত, আট
পাউন্। আর আিম এই বড় একটা ধেরিছলাম, আর স চেল যায়।
39 আর আিম আবার িনেক্প করলাম, আর আিম—আিম অনয্
একিট ধরলাম, পর্ায় ছয়, সাত পাউন্। আর আমার একিট লমব্া
যিষ্ িছল যা আপনােক পদ্ফুেলর উপের ধের রাখেত হত। আর
ভাই ইভােন্র িছল…আমরা সবাই জেল িভেজ িগেয়িছলাম, কারণ
এিট জলাভূিম িছল। আর িতিন তার জতুা খুেল তার টর্াউজােরর
পা গুিটেয় িনেয়, একটু শুকেনা জায়গায় বেসিছেলন, তার কাপড়
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শুকােনার জনয্। আর িতিন দেখেছন এই বড় মাছিট ঝােপর
মেধয্ ঘারােফরা করেছ, আর আিম তার িদেক হঁেট যািচ্লাম।
িতিন বলেলন, “এক িমিনট, ভাই বর্ানহাম, আিম সটা আপনার
জনয্ ধরেবা।” আর িতিন সখােন দৗেড় গেলন। আর আিম
এটা টেন তুললাম, অনমুান কেরিছলাম য মাছিটেক পর্ায় মের
ফলা হেয়িছল, পদ্ফুেলর পাতায় শুেয় িছল। আর িতিন সটা

ধরেত দৗেড় যান। আর, যখন িতিন দৗড়ান, তখন িতিন একিট
িচৎকার কেরিছেলন, আর এখােন িতিন িফের আেসন। তােক একিট
র য্াটল স্ক কামড় দয়।
40 আর আমরা এটার িদেক তাকালাম, আর তার পােয় িবষদাঁেতর
িছদর্ িছল যখােন র য্াটল স্ক তােক কামড় িদেয়িছল, আর এটা
তােক এতটা কষ্ িদিচ্ল য তার চােখ িদেয় জল বিরেয় আেস।
বলেলন, মেন হিচ্ল তার হাড়গুেলা অবশ হেয় যােচ্। আর আমরা
সখােন িছলাম, জলাভূিমেত অেনক মাইল িভতের। তুেল আনার

জনয্ িতিন একজন ভারী মানষু িছেলন। আর যখন একিট সাপ
আপনােক কামড়ায়, আপিন কেয়ক িমিনেটর মেধয্ এত অসুস্ হেয়
পেড়ন, পর্ায় মৃত। আর িলও উপিস্ত িছল। আর আমার মাথায়
িকছু এেসিছল, “আপিন এখনও ঈশব্র!” আর যখন িতিন তার পা
চেপ ধেরিছল আঁকেড় ধের, আর সখােন সই দিুট বড় িবষদাঁেতর

িছদর্ যখােন র য্াটল স্ক তােক কামেড়িছল, আিম ওই জায়গায়
হাত রেখ বললাম, “পর্ভু, আপনার বােকয্ লখা আেছ, ‘আিম
তামািদগেক সপ ও বৃিশ্ক পদতেল দিলত কিরবার ক্মতা িদয়ািছ,

িকছুেতই কান মেত তামােদর হািন কিরেব না।’” আর সই মুহুেত,
পর্িতিট বয্থা তার পা ছেড় চেল যায়। তার জতুা পের সারািদন
মাছ ধেরন।
41 সই রােত িগেয় তােদর এই িবষেয় বেলন, তারা বলেলন,
“আপনার ডাক্ােরর কােছ যাওয়া ভােলা।”
42 িতিন বেলিছলন, “যিদ ঈশব্র আমােক এতদরূ রক্া কের থােকন,
তেব বািক পথ িতিন আমার যত্ নেবন।” আমরা িতন িদন মাছ
ধরলাম, িতিন আর অসুস্ হনিন।
43 ঈশব্র এখনও ঈশব্র। িতিন পর্িতিট পর্িতশর্িত রক্া কেরন। আর
আমার সমস্ সবাকােযর মেধয্, এই পর্থম আিম ঈশব্রেক সােপ
কামেড়র কােছ আসেত দেখিছ, কারণ এই পর্থম আিম সােপ
কামেড়র জনয্ পর্াথনা করার সুেযাগ পেয়িছ। শুধু আপনােক
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জানােত য িতিন তাঁর সমস্ পর্িতশর্িত রােখন, আর তাঁর কথাগুিল
ভােলা এবং সতয্৷ আেমন।
44 আজ রােতর এবং এই আসেছ বুধবােরর সভাগুিল মেন
রাখেবন। আর এখন এমন কােরা জনয্ পর্াথনা করুন যার জনয্
সিতয্ই পর্াথনা করা দরকার, সটা আিম। আর, মেন রাখেবন,
শহের আসার সময় ভাই রবাটেসর সভায় যাগ িদন এবং তােক
য়াবারনােকেলর পক্ থেক শুেভচ্া জানান।

45 আমরা শাস্ পড়ার আেগ, আিম—আিম আমােদর পােয়
দাঁড়ােত চাই এক িমিনেট জনয্। আর, বাদয্ বয্তীত, আসুন মন্লীর
এই গৗরবময় পরুােনা স্ােতর্র একিট বা দিুট ধুয়া গাই, আমার
িবশব্াস আপনার িদেক তািকেয় আেছ । িঠক আেছ, সবাই এখনই
আমার সােথ যাগ িদন, আর আসুন এিট গাই। আর আপিন
কীভােব গাইেছন তা ভাবেবন না, কবল ঈশব্েরর মিহমার জনয্ এিট
গান। ভাই নিভল, আপিন িক আমােদর জনয্ সংগীত পিরচালনা
করেবন?

আমার িবশব্াস আপনার িদেক তািকেয় আেছ,
আপিন কালেভরীর মষশাবক,
ঐশব্িরক তর্াণকতা;
এখন আিম পর্াথনা করার সময় আমার কথা

শুননু,
আমার সব অপরাধ দরূ করুন,
ওহ আমােক এই িদন থেক
সম্ূণ আপনার করুন!
জীবেনর অন্কার গালকধাঁধায় যখন আিম

পািড় িদই,
আর আমার চারপােশ শাক ছিড়েয় পেড়,
আপিন আমার পথপর্দশক হন;
অন্কার িদেন পিরণত কেরন,
দঃুখ মুেছ ফলুন, ভয় দরূ করুন,
িকংবা আমােক কখেনা িবপথগামী হেত িদেবন না
আপনার পাশ থেক।

46 আমােদর মাথা নত কের, আিম বাইেবেলর পিবতর্ লখাগুেলা
পড়েত চাই, মিথ িলিখত সুসমাচার, ৭তম অধয্ায়, ১৩ এবং ১৪
পদ। আর যমন আমরা এিট পিড় পর্ভু তাঁর মূলয্বান আশীবাদ
যাগ করুন।
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সঙ্ীণ দব্ার িদয়া পর্েবশ কর; কননা সবব্নােশ যাইবার
দব্ার পর্শস্ ও পথ পিরসর, এবং অেনেকই তাহা িদয়া পর্েবশ
কের:
কননাজীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবংঅল্

লােকই তাহা পায়।
47 আসুন আমরা পর্াথনা কির। হ ঈশব্র। িযিন পর্ভু যীশুেক মৃতুয্ ও
কবর থেক িফিরেয় এেনেছন, আর আজ সকােল তােক আমােদর
কােছ একিট জীবন্ বিলদান িহসােব উপস্াপন কেরেছন, আমরা
নমর্ভােব আমােদর জীবন নতুনভােব আপনার কােছ উৎসগ করিছ,
এই িচন্া িনেয় য আপিন আমােদর সম্েক এতটা সেচতন হেবন।
যখন আমরা পাপী িছলাম, পাপ ও অপরােধ মৃত, আপিন আপনার
একমাতর্ পতুর্েক পািঠেয় িছেলন, পাপী দহ আকাের তির কের,
আমােদর পােপর পর্ায়িশ্েত্র িনিমেত্, যােত িনেদাষ, দাষীেদর
জনয্ যন্ণা ভাগ কের, আপনার সােথ পনুিমিলত হেয় সহভািগতা
করার জনয্।
48 আর, হ ঈশব্র, যিদ আজ সকােল আমােদর মেধয্ পাপ থােক,
এমন িকছু যা পিবতর্ আত্ােক আমােদর পর্িতিট হৃদেয় ঈশব্েরর বাতা
িনেয় আসেত বাধা িদেত পাের, আমরা িবনীতভােব পর্াথনা কির
য, পর্ভু, আপিন আমােদর অপরাধ ক্মা করুন। পর্ভু যীশুর রেক্র

দব্ারা আমােদর পিরষ্ার করুন। যােক…আমরা জািন, িনেজেদর
মেধয্ আমরা িকছুই নই, আর আমরা সব্ীকার কির য আমরা িকছুই
নই। িকনু্ আপিন পিবতর্, আপিন সতয্, আপিন ধািমকতা, আপিন
করুণার ঝণা। আর আমরা িবনীতভােব আজ সখােন হামাগুিড়
িদেয় আিস, অনতুপ্ আত্া িনেয়। জয্ামাইকা এবং পেুয়েতা িরেকা
থেক, যখােন আপিন এত বড় কাজ কেরেছন, সখােন থেক

একিট সাক্য্ এেসেছ, হ ঈশব্র, এটা িযিন এক তার আগমেনর িচহ্।
49 আপিন কীভােব ভাই ইভান্েক সই সােপর িবষদাঁত থেক
উদ্ার কেরিছেলন, কারণ িতিন একজন িবশব্াসী িছেলন, আর
আপনার কথা সবদা সতয্। এখন, পর্ভু, আজ সকােল আমােদরেক
মৃতুয্র িবষদাঁত থেক উদ্ার করুন, যখােন শতর্রা আমােদর কামড়
িদেয়েছ এবং িবষ ঢেল িদেয়েছ। আপনার িনরাময় মলম, আজ
সকােল, পর্ভু, আমােদর আত্ােক পিরপণূ কের এবং আমােদর
সমস্ অধািমকতা থেক পিরষ্ার কের। শতর্র শিক্ দব্ারা ভেঙ
যাওয়া শারীিরক দেহর অসুস্তা িনরাময় করুন। যারা ঐশব্িরক
উপিস্িতেত আেছন, তারা যন সুস্ হন।
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50 আপনার িলিখত বােকয্র মাধয্েম এখন আমােদর সােথ কথা
বলুন, পর্ভু। িক বলেত হেব জািন না, িকনু্ আপিন এটা পর্দান
করেবন। আর আপিন আমােদর সতক করুন, পর্ভু, আর আপনার
আগমেনর জনয্ আমােদর পর্সু্ত করুন। কারণ আমরা এিট যীশুর
নােম এবং তাঁর জনয্ পর্াথনা কির। আেমন।
51 আিম সবসময় একটু দির কির, কারণ আিম এখন অেপক্া
কেরিছ। আর রিববােরর িবদয্ালয়, আিম অনমুান কির, শষ হেয়েছ।
তেব এই সম্েক িকছু আেছ, যখন আিম বািড়েত আিস তখন
আমার মেন হয় আিম পর্চুর সময় পেয়িছ। আপনারা জােনন,
আমরা খুব বিশ তাড়াহুেড়ায় িছলাম, যাইেহাক। তাই, আমরা শুধু
ঈশব্েরর উপর িবশব্াস করেত যািচ্।
52 আমােদর পর্ভু তাঁর পর্জেন্র লাকেদর এই কেঠার সতকবাণী
িদেয়িছেলন, যারা খুব ধািমক িছেলন। আর িতিন বেলিছেলন,
“ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই
তাহা পায়।” এখন, তারা ধািমক িছেলন না বেল এটা নয়। তারা
খুবই ধািমক িছেলন। কারণ তারা িগজা এবং িনিদষ্ ধমমত ও
ধমসম্দােয়র উপর আস্া রেখিছল, এবং ঈশব্েক (িকছু পিরমােণ)
িবশব্াস কেরিছল, তারা মেন কেরিছল সবিকছু িঠক আেছ। িকনু্ িতিন
তােদর বলিছেলন য অল্ সংখয্ক লাক পর্েবশ করেব।
53 আর আিম আজ সকােল ভাবিছ যিদ আিম সই পর্জন্েক এই
পর্জেন্র সােথ তুলনা করেত না পাির। দখুন, এিট ইহুিদ বয্বস্ার
সমািপ্েত িছল, আর িতিন িবিভন্ িবষয় উেল্খ কেরিছেলন এবং
িবিভন্ বয্বস্ার িবিভন্ পর্ান্, আর তােদর বলিছেলন য পবূবতী
বয্বস্ায় যা করা হেয়িছল তা তােদর আেগ করা হেয়িছল। আর তারা
সটা িচনেত বয্থ হেয়িছল। আর আসুন িকছু িবষয় দিখ যটা িনেয়

িতিন বলিছেলন।
54 উদাহরণসব্রূপ, তারা িবশব্াস করেত পােরিন য ঈশব্র সই
বয্িক্র মেধয্ িছেলন। সটাই িছল সবেচেয় বড় বাধা যা তােদর
অিতকর্ম করেত হত, িতিন কীভােব মানষু হেয়ও িনেজেক ঈশব্র
বািনেয়িছেলন। তারা দখেত পায়িন িকভােব ঈশব্র মানেুষর দেহ
বাস করেত পােরন। আর সকল যেুগ, সবকােল, ঈশব্র সবদাই
মানেুষর মেধয্ অবস্ান কেরেছন। মানষু ঈশব্েরর পর্িতিনিধ। পর্িতিট
পর্জেন্, ঈশব্র মানেুষর ঠাঁেটর মাধয্েম তাঁর লােকেদর সােথ কথা
বেলন। িতিন সবদা এমন কাউেক বা িকছু বেছ নন যােক িতিন
বয্বহার করেত পােরন।
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55 আর িতিন তােদর অবর্াহােমর সম্েক একিট পদস্লন িহসােব
উেল্খ কেরেছন। িতিন বেলেছন, তােদর বেলিছেলন, “যিদ
তামরা িনেজেক বেলা ‘অবর্াহােমর সন্ান,’ অবর্াহাম তামােদর

‘িপতা,’ িতিন আমার িদন দেখিছেলন এবং সটা দেখ আনন্
কেরিছেলন। অবর্াহাম, ভাববাদী।” আর সেন্হ নই য যীশু তােদর
উেল্খ করিছেলন য িতিন তােদর কােছ পর্মাণ কেরিছেলন য
িতিনই অিভিষক্ বয্িক্, কারণ অিভিষক্ বয্িক্র িচহ্ তাঁেক
অনসুরণ করিছল৷ আর এিট পর্িতিট পর্জেন্র মাধয্েম এইভােব
হেয়েছ, য, অিভিষক্ বয্িক্র িচহ্৷ িকনু্ িতিন িনেজেক ঈশব্র
বািনেয়েছন, অিভিষক্ বয্িক্ িনেজই, তােত তারা হাঁচট খায়।
তারা সটা বুঝেত পােরিন।

56 এখন, যখন অবর্াহাম (যােক তারা তােদর িপতা বেল)
ঈশব্েরর সােথ দখা কেরিছেলন, িতিনও দেহ িছেলন, কারণ িতিন
অবর্াহােমর উপিস্িতেত বাছুেরর মাংস খেয় িছেলন, ভুট্ার রুিট
(এবং দধু পান কেরিছেলন) আর মাখন খেয় িছেলন, এবং
িতিন ঈশব্র িছেলন। অবর্াহাম তােক িচনেত পেরিছেলন, ঈশব্র,
এবং তােক বেলিছেলন “এেলািহম,” িযিন সবশিক্মান িযেহাবা।
একজন মানষু পাশাক পিরধান কের, তার গােয় ধুেলা িনেয়, আর
একিট গােছর নীেচ বেস, ছায়ার জনয্, আর মাংস খান এবং দধু পান
কেরন। তখন সই ঠান্া, িনষু্র হৃদয় পণূ, সব্াথপর, ধািমক ইহুিদরা
তাঁেক ঈশব্েরর পতুর্ বেল িবশব্াস করেত পােরিন। আর অবর্াহামেক
তােদর িপতা বলেতন। আর িতিন তােদর জানািচ্েলন য িতিন
একই কাজ করেছন, তাঁর শরীের, যটা ঈশব্র অনয্ দেহ কেরিছেলন,
যখন িতিন তােদর িপতা অবর্াহােমর সােথ দখা কেরিছেলন। আর
অবর্াহাম তা িবশব্াস কেরিছেলন। িকনু্ তারা এটা িবশব্াস করেত
পােরিন।

57 আপনারা দখুন, যখন অবর্াহাম তার তাঁবুর নীেচ বেস িছেলন
কারণ িতিন পছন্ কেরিছেলন, আর এই িনবাচন করািট এই
পৃিথবীেত জন্গর্হণকারী পর্েতয্ক বয্িক্র সামেন আনা হয়। ভােলা-
মেন্র বৃক্ পর্িতিট মানেুষর সামেন রাখা হেয়েছ। আর যখন লাট,
তার ভর্াতুষ্ুতর্, আর তােদর পশুপালেকরা চারণ ভূিম িনেয় তক
করেত শুরু কের; অবর্াহাম, একজন নয্ায়পরায়ণ বয্িক্ হেয়,
তােদর বলেলন, “ যন আমােদর মেধয্ কান িবতক না হয়। তুিম
তামার যাওয়ার পথ বেছ নও।” সই স্ানিট পর্িতিট িবশব্াসীর

জীবেন আেস। আর আজ সকােল এটা আপনার ও আমার সামেন।
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58 লাট মেন কেরনিন য িতিন িবপথগামী হেয় পড়েবন, িকনু্
িতিন সেদােমর িদেক তাকােত িগেয়িছেলন যখােন িবষয়গুিল
সহজ িছল। আর অেনক সময় আমরা সহজ উপােয়র িদেক তাকাই।
“আিম এই িনিদষ্ িগজায় যাগদান করেবা, আর, আপনারা দখুন,
কউ এর িবরুেদ্ িকছু বলেব না, কারণ এটা শহেরর সবেচেয়

বড় িগজা।” সহজ উপায়! অেনক সময় আমরা এটা কির, যখন,
আমরা ভুল!
59 মেন রাখেবন, আপিন যিদ খর্ীষ্েক অনসুরণ কেরন, তাহেল
মানষু আপনােক ঘৃণা করেব, কারণ যারা খর্ীষ্ যীশুেত ধািমকভােব
বাস কের তারা িনপীড়েনর িশকার হেব। আর যিদ আপিন খর্ীেষ্র
কােছ আেসন, আপিন কােনা গীজা বা কােনা সম্দায়, বা
কােনা ধেমর দব্ারা আসেবন না। আপিন রেক্র দব্ারা আসেবন,

এটাই একমাতর্ পথ। আর আপিন আপনার সােথ কাউেক আনেত
পারেবন না, আপিন একা আসেবন এবং আপনার িনেজর
সব্ীকােরািক্ এবং আপনার িনেজর িবশব্ােস দাঁড়ােবন। আপিন
পালক অথবা আপনার মােয়র িবশব্ােসর দব্ারা আসেবন না। আপিন
বয্িক্গত ভােব আসেবন যখন আপিন ঈশব্েরর কােছ আসেবন!
আর অেনক সময় আমরা সই বাকামী কির।
60 লাট যিদ, যখন স দখেলন সব সহজ…? স দেখিছেলন
যখােন পর্চুর অথ এবং অেনক জনিপর্য়তা রেয়েছ, কারণ স

একজন িবেদশী এবং একজন চতুর মানষু িছেলন, িশিক্ত, অেনক
মেনািবজ্ােনর জ্ান, আর িতিন িবেশষ িকছু িবষয় করেত পারেতন
তবুও তার ধম বজায় রাখেত পারেতন। িতিন ভেবিছেলন, “আিম
ঈশব্রেক িবশব্াস কেরিছ, তাই আিম সেদােম চেল যাব আর আিম—
আিম িকছু অিতিরক্ অথ উপাজন করব, আর আিম একজন
মহান মানষু হেয় উঠব, হয়েতা একজন চমৎকার পর্চারক।” দখুন,
আপনােক একিট পছন্ করেত হেব।
61 আর একজন সাধারণ মানষুেক একিট পছন্ করেত হেব। “আিম
সখােন এই িনিদষ্ িগজায় যাব। ওহ, শহেরর সবাই মেন কের এটাই

সবেচেয় বড়! কন, শহেরর ময়র এই িগজােত যান।” এখন, িতিন
এমন একিট িগজার অন্ভুক্ হেত পােরন যা সিতয্ই ভাল, িকনু্
আপনােক সই িগজা এবং সখানকার লাকেদর পিবতর্ শাস্ দব্ারা
িবচার করেত হেব। কখনও কখনও তারা যায় কারণ এিট জনিপর্য়,
মানষুরা—মানষুরা িনিদষ্ জায়গায় যেত ভােলা পাষাক পিরধান
কের। আর সখােন আমরা একিট—একিট মারাত্ক ভুল কির।
এখন লক্য্ করুন।
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62 আর অবর্াহাম, একমাতর্ িবষয় যা িতিন করেত পারেতন তা
হল িদব্তীয় পছন্ গর্হণ করা। আর কখনও কখনও িদব্তীয় পছন্িট
পর্থেমর চেয় ভােলা, যিদ এিট এমনভােব নওয়া হয়। লক্য্ করুন,
লাট যখন বড় শহরিট দেখিছেলন তখন বিশ িদন হয়িন, িতিন

তার স্ীেক লবেণর স্ম্ হেত দেখনিন, যিদও, িতিন শহরিটেক
আগুেন পেুড় যেত দেখনিন। িকনু্ অবর্াহাম পর্ভুর তুচ্ িকছু
লােকর সেঙ্ পথ িনেয়িছেলন। িতিন মরুভূিমেত থেক গেলন।

63 আর, সারা যিদ বলেতন তাহেল িক হত…এখন মেন রাখেবন,
সারা দেশর মেধয্ সবেচেয় সুন্রী মিহলা িছেলন। সারার মেতা
সুন্রী আর কােনা নারী িছল না। সবাই তােক দেখ তার পর্েম
পেড় যত। এখন, সারার পেক্ এই ধরেণর পছন্ করা কত সহজ
িছল। িকনু্ িতিন অবর্াহােমর সেঙ্ থাকেত িনণয় কেরন।
64 ওহ, মিহলারা, শয়তানেক আপনােক অন্ করেত িদেবন না,
জনিপর্য় হেয় আর এটা সটােত যাগ দওয়া। আপিন খর্ীেষ্র
সােথ থাকুন! কারণ, সময় ঘিনেয় এেসেছ, এই দেশর জনয্ সেদাম
ও ঘেমারার চেয়ও ভয়ানক ধব্ংসযজ্ সামেন আসেছ। সেদাম ও
ঘেমারা তার দায়ী হেব।
65 এখন, যখন অবর্াহাম ঈশব্েরর দওয়া পথ িনেয় িছেলন, আর
জিমর সব্ল্তা িছল, িতিন মােটও সমৃদ্ িছেলন না। িকনু্ তবুও িতিন
একিট িবষয় জানেতন, িতিন ঈশব্েরর সবা করিছেলন এবং িতিন
ঈশব্রেক িবশব্াস কেরিছেলন।
66 তাই একিদন সখােন িতনজন লাক এেলন, আর তারা
ধুেলাময় এবং জীণ িছেলন, আর অবর্াহাম তােদর জনয্ দঃুিখত
হেলন, িতিন বলেলন, “কােছ আসুন আর ওক গােছর নীেচ
িকছুক্ণ বসুন।” আর যখন িতিন সখােন দাঁিড়েয় তােদর সােথ কথা
বলিছেলন, তখন িতিন িচনেত পারেলন য তারা কবল সাধারণ
মানষু নয়, তােদর কথাবাতার দব্ারা। তারা আলাদা িছেলন। আর
অবর্াহাম িগেয় একিট বাছুরেক মের তা পিরষ্ার কের, আর সারােক
রুিট তির করেত বলেলন এবং তােদর খাওয়ােনার জনয্ পর্সু্িত
িনেলন।
67 এখন মেন রাখেবন, তােদর মেধয্ দজুন িছেলন সব্গদতূ, সব্গদতূ
মানবেদেহ, আর তােদর একজন সব্য়ং ঈশব্র িছেলন। আর িযিন ঈশব্র
িছেলন িতিন তামুব্র িদেক িপঠ িফেরিছেলন৷
68 আর সারা তামুব্েত িছেলন। আিম একজন মিহলােক তার
জায়গািটেক এইভােব রাখেত দখেত পছন্ কির, বাইের না িগেয়



সঙ্ীণ দব্ার 17

আর তার সব্ামীেক িক করেত হেব তা না বেল, পর্িতবার যখন কউ
আেসন। িকনু্ িতিন তামব্ুেতই থাকেলন। সেন্হ নই, হয়েতা থালা-
বাসন ধুিচ্েলন অথবা িকছু করিছেলন।
69 আর ইিন িযিন ঈশব্র িছেলন, িতিন সেদােমর িদেক চারপােশ
তাকােত থাকেলন, এবং িতিন তােদর বলেলন য িতিন িক করেত
চেলেছন। আর দজুন সব্গদতূ সখােন সুসমাচার পর্চার করেত নেম
গেলন। িকনু্ িপছেন একজনই থেক গেলন, িতিন সই বয্িক্

িযিন ঈশব্র িছেলন, আর িতিন বলেলন, “আিম অবর্াহােমর কােছ
থেক িকছু গাপন করেবা না, যা আিম জািন, কারণ স িবেশব্র

উত্রািধকারী হেত চেলেছন।”
70 ওহ, আমরা আজ সকােল একিট অিধকার পেয়িছ, মন্লী,
পর্ভুর আগমেনর রহসয্ জানার। কারন, “ধনয্ যাহারা িমলন কিরয়া
দয়, কারণ তাহারা ঈশব্েরর পতুর্ বিলয়া আখয্াত হইেব। ধনয্ যাহারা

ধািম্কতার জনয্ কু্িধত ও তৃষ্াত, কারণ তাহারা পিরতৃপ্ হইেব।
ধনয্ যাহারা িনম্লান্ঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশব্েরর দশন পাইেব।
ধনয্ যাহারা মৃদশুীল, কারণ তাহারা দেশর অিধকারী হইেব।” এখন,
জীিবত ঈশব্েরর মন্লী যিদ পৃিথবীর উত্রািধকারী হন, তেব তার
থেক কান িকছু গাপন রাখা হেব না।

71 “ স সকল িবষয় িপতা আমােক বিলয়ােছন, আিম তামািদগেক
বিলয়ািছ,” যীশু বেলেছন। আর তারা তাঁেক িবশব্াস করেত পােরিন৷
72 তাই অবর্াহােমর সমেয়, িতিন যমন তােদর উেল্খ করিছেলন,
িতিন বেলিছেলন য অবর্াহাম যখন সব্গদতূেদর সােথ কথা
বলিছেলন, আর তার িপঠ তামব্ুর িদেক ঘুিরেয় দওয়া হেয়িছল,
আর িতিন অবর্াহামেক বেলিছেলন য িতিন তার সেঙ্ দখা
করেত যােচ্ন একিট িশশুেক সেঙ্ িনেয়। আর সারা, তামুব্েত,
হেসিছেলন। আর িতিন বলেলন, “সারা কন হাসেলা?” িতিন

িক দখািচ্েলন? “সারা কন হাসেলা?” এটা ধব্ংেসর মাতর্ কেয়ক
ঘন্া আেগ, যখন এটা ঘেটিছল। ধব্ংেসর িঠক আেগ, সই আগুন
সব্গ থেক নেম এেস শহরিটেক পিুড়েয় িদেয়িছল, আর সই িচহ্িট
দওয়া হেয়িছল।

73 আর যীশু বেলিছেলন, “ তামরা ভর্ান্ হইেতছ,” ঈশব্রেতব্র
মহান ডাক্ারেদর কােছ, একিট ধমীয় জািতর কােছ যখােন
আক্িরক অেথ লক্ লক্ িবশব্াসী িছেলন। িতিন বেলিছেলন,
“ তামরা ভর্ান্ হইেতছ, কারণ তামরা না জান শাস্, না জান
ঈশব্েরর পরাকর্ম।” এর মেতা একিট পর্জেন্র কােছ, যারা পর্িশিক্ত
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পরুুষ, যারা পিণ্ত এবং মন্লী উত্াপন কেরন। যখন একিট
িশশু জন্গর্হণ কের, স িগজার সম্িত্। আপনােক একজন
ইসর্ােয়লীয় হেত হেব। জেন্র আট িদন পের, তব্  েছদ িছল, আর
আপিন একজন ইসর্ােয়লী হেত শুরু কেরন। আর যাজকতব্ এেসেছ
লবীয়েদর কাছ থেক, যারা শােস্ শত শত বছর ধের পর্িশিক্ত

হেয়িছল। তবুও যীশু বেলিছেলন, “ তামরা ভর্ান্ হইেতছ, কারণ
তামরা শাস্ জান না!” তারা তােদর িনজসব্ শােস্র িশক্ার দব্ারা

িচনেতন, তারা তােদর পর্জ্া দব্ারা তা জানেতন, তারা তােদর
িনজসব্ ধমতত্ দব্ারা এিট জানেতন। িকনু্ যীশু বলেলন, “ তামরা
না জান শাস্, না জান ঈশব্েরর পরাকর্ম। তামরা যিদ অবর্াহামেক
জািনেত, তামরা আমােকও িচিনেত। তামরা যিদ অবর্াহােমর
সন্ান হেত, তেব তামরা আমােক িচনেত, কারণ অবর্াহাম আমার
িদন দেখ আনিন্ত হেয়িছেলন, কারণ িতিন িদেনর পবূাভাস
দেখিছেলন। আিম যখন তার সামেন সখােন দাঁিড়েয় িছলাম,

মাংেসর শরীের, আর এই সকল কায কির, িতিন জানেতন এটা
আিম, আর িতিন আমােক অিভিহত কেরিছেলন ‘এেলািহম’ বেল।
িকনু্ এখােন আিম তামােদর সামেন একই কায কির, আর তামরা
আমােক বেলা ‘ ব  সবূল।’”

“উহু,” তারা বেল, “আমােদর িপতা অবর্াহাম।”
“অবর্াহামেক তামরা বেলা ‘িপতা’?”

74 স বলল, “ কন, আমরা, আমরা িগজার অন্গত। আমরা
ধমপর্াণ জািত। আমরা একিট মহান মানষু। আমরা ঈশব্েরর লাক!”

যীশু বলেলন, “তুিম শয়তান, স তামার িপতা।”
75 আিম িক সই পর্জন্েক এই পর্জেন্র সােথ তুলনা করব, আজ,
যখন আক্িরক অেথ লক্ লক্ লাক রেয়েছ যারা িখর্স্ান দািব
কের, আর ঈশব্র সম্েক হটেটনটটেদর মত একিট িমশরীয় রাত
সম্েক যতটা জানেত পাের তার চেয় বিশ িকছু জােন না। আজ
সখােন পরুুষ এবং মিহলারা রেয়েছ, আক্িরক অেথ লক্ লক্

িখর্স্ান যারা খর্ীষ্েক দািব কের, তাঁর পনুরুত্ােনর শিক্র পর্থম
মৗিলক সতয্িট জােন না, এবং কখেনাই তাঁর ধািমকতার সব্াদ গর্হণ

কেরন িন। তারা কখনই তাঁর শিক্ অনভুব কেরন িন। সেতয্র পর্িত
তােদর চাখ অন্।
76 বেলিছেলন, “ তামরা অন্, অন্েদর পথদশক। যিদ… সই…
যিদ অন্ অন্েক পথ দখায়, তেব উভেয়ই িক গেত্ পিড়েব না?”
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77 তখন তারা ভাবল, “আমরা িখর্স্ান। আমরা িবশব্াসী। আমরা
সখােন সব থেক বড় িগজার অন্গত। আমােদর রিবব্রা হেলন
সরা পর্িশিক্ত পিণ্ত।” তবুও যীশু তােদর বেলিছেলন য তারা

শাস্ও জােন না।
78 দখুন িকভােব ঈশব্র জ্ানী এবং িবচক্ণেদর চাখ থেক এিট
লুিকেয় রেখেছন, এবং সন্ানেদর কােছ এিট পর্কাশ কেরন যারা
গর্হণ করেব? ওহ, মহান শিক্ এবং ঈশব্েরর অসীমতা! যারা তাঁর
সামেন সাজা হেয় চলেত চায় তােদর জনয্ িতিন কতই না ভােলা!
িতিন কান ভাল িবষয় আটকােবন না।
79 আর সই িদন দখার জনয্ যখন আমােদর জািত, আমােদর
পৃিথবী, একই িবষয় িদেয় কলুিষত হেব!
80 যীশু সিঠকভােব তােদর সংেশাধন করেত চেয়িছেলন। তারা
বেলিছল, “ওহ, আমােদর িপতা অবর্াহাম। আর আমরা মিহমািনব্ত
হব, আপিন এিট িনেয় িচন্া করেবন না, কারণ আমরা ঈশব্ের িবশব্াস
কির। আমরা অধয্াপক, এবং আমরা ঈশব্ের িবশব্াস কির, এবং আমরা
আমােদর লােকেদর িশক্া দই। আর তুিম ক য বাইেরর থেক
এখােন এেস একিট—একিট রহসয্ময় সামানয্ পরুােনা িচহ্ িনেয়
এবং তােক ঈশব্র বলার চষ্া করেছা? তুিম ব  সবূল ছাড়া আর
িকছুই নও।” আপনারা সখােন আেছন, তােদর কােছ তােদর ধম
এবং তােদর সম্দায় িছল।

যীশু তােদর বেলিছেলন, “ তামরা িদয়াবেলর।” এটা ভাবুন!
81 আর আিম সই পর্জন্েক এর সােথ তুলনা করব, আজ
যখন লক্ লক্ লাক িগজায় যাগদান করেছ, আমরা হাজারও
হাজারও পেয়িছ। আর ঈশব্র আবার তাঁর মন্লীেত বাস করেত
নেম আেসন, আর িতিন সখােন যা কেরিছেলন সই একই

িজিনসগুিল করেত, িনেজেক গতকাল, আজ এবং িচরকােলর
মেতা কের তুলেত৷ আর লােকরা এিট থেক তােদর মুখ িফিরেয়
নয়, কর্মাগত, িকছু জনিপর্য় হওয়ার জনয্, িকছু পছন্ করা থেক

িবরত থােক। এটা জনগেণর কােছ বাধয্ করা হেয়েছ! আপনােক
একিট পছন্ করেতই হেব। আপিন িনরেপক্ থাকেত পারেবন না।
আপনােক বলেত হেব “হয্াঁ” অথবা “না।” আপিন সই একই বয্িক্
হেয় এই দরজা থেক কখনই বাইের যেত পারেবন না যমন আপিন
িভতের এেসিছেলন। আপিন এটা করেত পােরন না। আপনােক
একিট পছন্ করেত হেব। আজ সকােল খর্ীেষ্র জনয্ এিট করুন।
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82 তারা ভেবিছল য িগজার অন্গত সবই পিরতর্ান পােব। যীশু
বেলেছন, “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং
অল্ লােকই তাহা পায়।”
83 আজ সকােল আিম আপনােদর সতক কির, মন্লী, সাবধােন
থাকুন। এটা করেত আজ সময় লােগ, আমােদর সব্-ধািমক,
সব্য়ংসম্ূণ পর্জেন্র ভণ্ািমর য যেুগ আমরা বাস করিছ। একিট
সময় যখন পরুুষ এবং মিহলারা িগজায় আর িগজার বিদেত
দাঁিড়েয় ঈশব্েরর সঙ্ীত গায়, আর সই িগজা থেক বর হেয়
িসগােরট খায় এবং হুইিস্ পান কের, এবং নাচ করেত যায়, এবং—
এবং সংসােরর জনয্ জীিবত থােক, আর নাংরা, নাংরা রিসকতা
কের আর িনেজেদরেক বেল “িখর্স্ান।” যখন পরুুষ এবং মিহলারা
বিদর থেক অথবা িগজা থেক অথবা পনুরুত্ােনর শিক্র কাছ
থেক সের যেত পাের, যখােন সই একই মশীেহর িচহ্িট তােদর

মেধয্ চলমান, আর খর্ীেষ্র মেধয্ একিট নতুন পর্াণী হেব না, সখােন
িকছু ভুল আেছ। কাগজ যখন এটা িবেস্ারণ করেত পাের; আর
উপকূল থেক উপকূেল, সামেন িপছেন, উত্েরর িহমািয়ত অঞ্ল
থেক দিক্েণর গর্ীষ্মন্লীয় জঙ্ল পযন্, ঈশব্র এিট পর্রণ কেরন,

আর লােকরা কর্মাগত এর থেক মুখ িফিরেয় নয়। তাহেল আমরা
কী বলেত পাির, কী করেত পাির? আমরা শােস্র িদেক িফের যাই
যখােন িতিন বেলেছন, “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ

দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”
84 িতিন বেলেছন, “বাস্িবক নােহর সমেয় যরূপ হইয়ািছল,
মনষুয্পেুতর্র আগমনও তদর্প হইেব।” মন িদেয় শুননু, নােহর
সমেয়, পৃিথবী আজেকর মেতাই জনবহুল িছল। তােদর িবজ্ান
আমােদরেক ছািড়েয় িগেয়িছল। তারা িস্ংক্ এবং িপরািমড তির
কেরিছল এবং এমন িকছু কেরিছল যা আমরা আজ করেত পাির না।
[ টেপর খািল অংশ—সম্াদক।] এক অতয্িধক, অতয্ন্ চালাক
মানষু। আর মেন রাখেবন, িবজ্ান আজ বলেছ, “মধয্রােতর এক
িমিনট আেগ।” ঘিড়র কাঁটা মৃতুয্ ঘন্ার এক িমিনট আেগ অবস্ান
করেছ। এটা আমােদর ভাবনার থেক দরী হেয় গেছ। আিম আশা
কির য—িবশব্াস করুন য পিবতর্ আত্া পর্িতিট িবশব্াসীর হৃদেয়
এিট পর্দান করেবন, “ নােহর সমেয় যমন হেয়িছল”!
85 কতজন নােহর সমেয় রক্া পেয়িছল, সই পর্জেন্র মেধয্?
লক্ লেক্র মেধয্ আট, আট। িতিন বেলেছন, “মনষুয্পেুতর্র
আগমনও তদর্প হইেব।”
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86 “আর সেদােমর িদেন যরূপ হইয়ািছল, মনষুয্পেুতর্র আগমনও
তদর্প হইেব।” হাজার হাজার লাকেদর মেধয্, িতন জন পিরতর্াণ
পেয়িছল।

87 তখন আপনারা আমােক বলেবন, “পর্চারক, তাঁর সােথ য
হাজার হাজার লাক আসেত চেলেছ তােদর িবষেয় িক?” এখন,
ভাই, এটা অেনক পর্জন্ ধের তির হেয়েছ।
88 এই পর্জন্ থেক এক ডজন বর হেল আিম অবাক হব।
“ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই
তাহা পায়।”
89 ওহ, আিম িগজাগুেলােক জািন, তারা িক বেল, “আপিন যিদ
তােদর বইেত আপনার নাম িলেখন আর আপিন যিদ সদসয্ হন,
এটা, আপিন িঠক আেছন।” এিট বােকয্ নই। যিদ বইেত সবার নাম
পাওয়া যায়, আর িগজা—িগজায়, কািট কািট লাক রেয়েছ,
সবাই িভতের যােব। তাহেল সব ধরেনর আত্া সখােন থাকেব,
আর সব্েগর িক অবস্া হেব? এখন এটা িচন্া করুন।
90 যমন কউ আমােক বলেবন, “এখন এক িমিনট অেপক্া
করুন, ভাই বর্ানহাম। এইরকম-এইরকম, আিম তােদর িভন্ ভাষায়
কথা বলেত শুেনিছ, আিম জািন তারা সখােন পর্েবশ করেব।”
91 এর মােন এই নয় য তারা এেকবােরই পর্েবশ করেব। পৗল
বেলেছন, পর্থম কিরন্ীয় ১৩, “যিদ আিম মনষুয্েদর, এবং
দতূগেণরও ভাষা বিল, িকনু্ আমার পর্ম না থােক, আিম
িকছুই নই।”
92 “ওহ, আিমএইরকম-এইরকম সভােত িগেয়িছলাম। ওহ, িতিন
মহান, শিক্শালী কাজ কেরেছন। আিম তােক অন্েক সুস্ করেত
দেখিছ।”

93 তবুও স হািরেয় যেত পাের। “ সই িদন অেনেক আমােক
বিলেব, ‘ হ পর্ভু, হ পর্ভু, আপনার নােমই আমরা িক ভাববাণী
বিল নাই, পর্চার কির নাই? আপনার নােমই িক ভূত ছাড়াই
নাই? আপনার নােমই িক অেনক পরাকর্ম-কাযয্ কির নাই?’ িতিন
বলেবন, ‘আিম কখনও তামািদগেক জািন নাই, হ অধম্াচারীরা,
আমার িনকট হইেত দরূ হও।’” “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ
ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”
94 আমােক আপনােক িকছু অনমুান িদেত িদন যা আপনােক
নাড়া দেব। িচিকৎসা িবজ্ােনর মেত, িশকােগা শহের, ডাক্ােরর
পিরসংখয্ান অনযুায়ী, শুধুমাতর্ িশকােগােতই িতর্শ হাজার
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গভপােতর ঘটনা ঘেটেছ, িতর্শ িদেন, ডাক্ােরর পিরসংখয্ান
অনযুায়ী। গভপােতর ক্েতর্ এই ছাট বিড় আর িবষয়গুিলর
কতগুিল তারা গর্হণ কের?
95 পিরসংখয্ান দখায়, মািকন যকু্রােষ্, য পিবতর্ িববাহ পরবতী
িশশুেদর থেক বিশ অৈবধ সন্ােনর জন্ হয়। আপিন িক জােনন
বাইেবল বেল, িদব্তীয় িববরণ ১৪:২ এ, য “একজন অৈবধ সন্ান,
এটা শষ হেত চারশ বছর সময় লাগেব”? তােদর সন্ােনর সন্ােনর
সন্ােনর সন্ােনর সন্ােনরা পর্ভুর মণ্লীেত দাঁড়ােত পারেব না,
চারেশা বছর, দশ পর্জন্। এক পর্জেন্ চিল্শ বছর। তােদর মহান-
মহান-মহান-মহান-মহান-মহান-িপতামহ একজন অৈবধ সন্ান
িছেলন, িতিন ছিবর বাইের! এখন িক? এটা কাথায় পিরবতন করা
হেয়েছ আমােক দখান।
96 আমরা কাথায় এেসিছ? আর এখন অৈবধরা, বয্িভচােরর
কারেণ, আর পাপী মিহলারা পরুুষেদর মেতা রাস্ায় পাশাক
পিরধান কের, যা ঈশব্েরর দিৃষ্েত ঘৃণয্, িসগােরট ধূমপায়ী, ককেটল
পানকারী, ভণ্ িখর্স্ানরা। এমন একদল বশয্ােক ঈশব্েরর িনেষধ
করুন! সটা িঠক। তারপর িনেজেদর িখর্স্ান বেল? এেত অবাক
হওয়ার িকছু নই য, যীশু বেলেছন, “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার
সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”
97 তারা িনেজেদর িবনয়ী করেব না। তারা অনমনীয়। দখুন, যখন
দায়ূদেক তার পােপর কথা বলা হেয়িছল যটা িতিন কেরিছেলন,
তখন িতিন দর্ত অনতুপ্ হন এবং ঈশব্র তােক এর জনয্
ভােলাবাসেতন। আপিন তােদরেক তােদর পােপর কথা বলুন, তারা
বলেব, “আিম আর কখনও দরজা অন্কার করব না।” কন?
তােদর যাওয়ার জনয্ পর্চুর জায়গা রেয়েছ, তারা সইসব অৈবধ
গতগুিলেত যেত পাের যা এইগুেলা সহয্ করেব। িকনু্ এখন সময়
এেসেছ পর্চারকেদর ঈশব্েরর পণূ বম পিরধান করার জনয্ এবং
আেপাষ না কেরই বাকয্, সুসমাচার পর্চার করার জনয্। পরুুষেদর
িনেজেদর িবনয়ী করা উিচত।
98 িখর্স্ানেদর মেধয্ আর আন্িরকতা নই। তারা বলেত চায়,
“আিম একজন মথিডস্, আিম একজন বয্াপিটস্, আিম একজন
পিন্েকাস্াল,” এর মােন ঈশব্েরর কােছ এটা নয়। [ভাই বর্ানহাম

তার আঙুল বাজােলন—সম্াদক।]
99 “আিম িভন্ ভাষায় কথা বেলিছ, আিম অেলৗিকক কাজ
কেরিছ।” আমরা এর উপর সমস্ জার িদই, যখন এটা এমন একিট
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িবষয় যা তােদর অন্ করেত পাের। িনশ্য়। বৃিষ্ অধািমেকর উপর
ঝের পেড় িঠক একই রকম ভােব। বৃিষ্ ফসলেক যমন জল দয়
তমিন আগাছােক জল দয়, রয়। সই একই বৃিষ্, একই পিবতর্

আত্া মানেুষর উপর পেড়। তার মােন এখনও নয়…তােদর পর্কৃিত
িভতর থেক িভন্ হেত হেব। বািহয্ক পর্কাশ বা পর্দশন নয়, জীবন্
ঈশব্েরর অভয্ন্রীণ আত্া যা সই বয্িক্েক একিট নতুন পর্াণী কের
তােল, যা পরুুেষর হৃদয়েক অথবা মিহলার হৃদয়েক ঈশব্েরর সামেন

িবনীত কের।
100 আপিন বেলন, “পর্চারক, আপিন আমােক বলেত চােচ্ন
য আপিন এই লক্ লেক্র মেধয্ এক ডজনেক সেন্হ করেছন

আর পৃিথবীেত চার কািট মানুষ?” আিম সেন্হ কির সখােন
হয়েতা এক ডজন লাক সব্গােরাহণ করেত পারেব। এটা ভাবুন!
যীশু এখােন সুসমাচাের যা বেলেছন তা আিম আপনােক বলিছ।
এটা ভাবুন!
101 এটার িক আেছ? কারণ মানেুষর মেধয্ অৈনিতকতা বেড়েছ,
অৈবধ সন্ােনর জন্ হেত শুরু কেরেছ, যা তােদর মুেছ দয়।
দখুন, আমরা এখােন ঘণ্ার পর ঘণ্া দাঁিড়েয় থাকেত পাির,
সই িবষয়গুেলা িনেয়, এবং আপনারা দখেত পােচ্ন য আমরা

একিট ধব্ংসাত্ক, জঘনয্, অন্র পযন্ পচা পর্জেন্র মানেুষর মেধয্
বাস করিছ। আশ্েযর িকছু নই য তারা কান িচহ্ দখেত পায়
না, আশ্েযর িকছু নই য তারা সুসমাচার শুনেত পায় না, তারা
কেঠার, তবুও িঠক ততটাই ধািমক এবং ধমিবশব্াসী।
102 যীশু িক তা বেলনিন, “আত্া স্ষ্ভােব বিলেতেছ, শষ কােল
মনেুষয্রা পর্চণ্, অহঙ্ারী, ঈশব্রিপর্য় নয়, বরং িবলাসিপর্য় হইেব,
যদু্িবরিত ভঙ্কারী, অিজেতিন্য়, উগর্, আর যারা ভাল তােদর
তুচ্কারী, লােক ভিক্র অবয়বধারী”? দখুন? ওহ, আপিন
িচৎকার করেত পােরন, িনশ্য়ই। আপিন অনয্ ভাষায় কথা বলেত
পােরন, িনশ্য়ই। িবশব্াস শয়তানেক তািড়েয় িদেব, িনশ্য়ই। িকনু্
আমরা তা বলিছ না।
103 তখন আপিন আমােক বলেবন, “ভাই বর্ানহাম, িখর্স্ােনর িচহ্
কী? ক পিরতর্াণ পােব? আপিন িক, ভাই বর্ানহাম?” আিম এটা
ঈশব্েরর উপর ভরসা করিছ। আিম জািন না। আিম িবশব্াস কির য
আিম পিরতর্াণ পােবা। আিম আমার জীবন, পর্িতিদন, বােকয্র সােথ
তুলনা করিছ। যিদ এিট এই বাকয্ মেন না চিল তেব সখােন িকছু
ভুল রেয়েছ, আমােক িফের যেত হেব এবং সিঠক হেত হেব।
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104 “িঠক আেছ,” বেলন, “ভাই বর্ানহাম, মানষু যখন অনয্ ভাষায়
কথা বেল, তার মােন িক এই নয় য তারা পিরতর্াণ পেয়েছ?”
না, মহাশয়! না, পর্কৃতপেক্! আিম ডাইিন এবং জাদকুরেদর অনয্
ভাষায় কথা বলেত শুেনিছ, সব ধরেনর বােজ কথা। আিম মানুষেক
অনয্ ভাষায় কথা বলেত এবং অনয্ পরুুেষর স্ীর সােথ বসবাস
করেত দেখিছ। আিম মানষুেক অনয্ ভাষায় কথা বলেত দেখিছ,
আর লািফেয় লািফেয় ঘের আগুন লাগার মেতা িচৎকার করেত
দেখিছ, আর বাইের িগেয় কুিটল চুিক্ কেরন, আর চুির কেরন,

িমথয্া কথা বেলন এবং সবিকছু। আপিন িকভােব এটা আশা করেত
পােরন? না মহাশয়।
105 িগজার অন্গত হন, িগজার িডকন, তারা যতটা ধািমক হেত
পােরন। কন, আপিন মেন কেরন তারা রিববাের পটর্ল িকেন
িদেব? না। িকনু্ সামবার এমন িকছু করেব যা নাংরা এবং পচা
এবং িনম্মুখী। ঈশব্র অন্ের বাস কেরন, বাইের নয়, এটা হৃদয়
থেক আেস।

106 “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্
লােকই তাহা পায়।” নােহর সমেয় যমন হেয়িছল, সই লক্

লেক্র মেধয্ আটজন; সেদােমর িদেন যমন হেয়িছল, লক্ লেক্র
মেধয্ িতনজন; মনষুয্পেুতর্র আগমেন তাই হেব৷
107 আর আমরা য দনুীিতর মেধয্ আিছ তা আপিন দখেত পােচ্ন।
আপনারা দখুন িকভােব পর্িতটা কল্না, মানষু, স সখান থেক
বিরেয় আেস আর শয়তান বুিদ্মান পর্চারকেদর বিদেত দাঁড়

কিরেয় দয় এবং লােকেদর তার সােথ যেত দয়।
108 অনয্িদন এক বয্িক্ বলেলন, “আিম তামােক আমার বিদেত
দাঁড়ােত িদব না, তুিম আমার নারীেদর পাগল কের দেব।” না, তারা
ইিতমেধয্ই পাগল হেয় গেছ। এিট তােদর সিঠক মানিসকতা িনেয়
আসেব, সখােন তােদর বলুন এই জামাকাপড় এবং িজিনসগুিল
পরা ছেড় িদেত। আর, ভােলা, কাউেক এটা করেত হেব।
109 আিম আমার স্ীেক বললাম, “আিম িনেজই িক পাগল হেয়
গিছ? আিম িক পাগল? অথবা, আমার সেঙ্ িক হেচ্?” িভতের

িকছু িস্র থাকেত পাের না। আমােক এটা বলেত হেব, কউ িক বেল
তােত আমার িকছু যায় আেস না।
110 বলল, “আপিন আপনার সবাকায নষ্ করেত যােচ্ন।”
িঠক আেছ, য সবাকায সুসমাচারেক ধব্ংস করেব, তার ধব্ংস
হওয়া উিচত।
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ঈশব্র আমােদরেক সেতয্র পেক্ দাঁড়ােনার এবং এিট সম্েক
সতয্ বলার সাহস িদন! এটা একটা পাপ, একটা অপমান!
111 “দব্ার সঙ্ীণ,” যীশু বেলেছন, “ও পথ দগুম।” আর আপনারা
যারা লক্ লক্ মেন কেরন, আর আপনারা সমস্ মথিডস্,
বয্াপিটস্, পর্সিবেটিরয়ান, পিন্েকাস্ালরা পর্েবশ করেছন,
আপনােদর সই িদন বাকা করা হেব। যীশু বেলেছন, “অেনেক
আিসেব, এবং সব্গ-রােজয্ বিসেব, বলেব, ‘আমার এখােন থাকার
অিধকার আেছ।’” িতিন বেলেছন, “িকনু্ রােজয্র সন্ােনরা তােদর
ফিলয়া িদেব। সই স্ােন রাদন ও দন্ঘষণ হইেব।” আজ সকােল

জায় নওয়া ভাল, িখর্স্ানরা। সখােন দশগুণ লক্ লক্ কািট
কািট িখর্স্ান দািব করা হেব, এবং তােদর জীবন কট্র থাকেব,

তারা সই দব্ার হািরেয় ফলেব। যীশু তাই বেলেছন।
“কতজন পর্েবশ করেবন?”

112 কতজন পর্েবশ করেবন আিম জািন না। একটাই কথা, “ঈশব্র,
আমােক তােদর একজন হেত িদন!” এটাই। িতিনই িবচারক।
“আমােক একজন হেত িদন।”
113 আপনারা বেলন, “ভাই বর্ানহাম, তাহেল আপিন িকভােব
বলেবন একজন িখর্স্ান?”
114 আিম জািন না। িকনু্ শাস্ িক বেল তা আমােক বলেত
িদন। আপিন িনশ্য়ই এটা িবশব্াস কেরন। যখন পিবতর্ আত্ােক
পৃিথবীেত পাঠােনা হেয়িছল, তখন ঈশব্র পিবতর্ আত্ার মাধয্েম কথা
বেলিছেলন। িতিন একজন দতূেক পাঠােলন—সামেন, পর্থেম।
আর িতিন বেলিছেলন, “তুিম নগেরর মধয্ িদয়া যাও, এবং
তাহােদর পর্েতয্েকর কপােল িচহ্ দও, যাহারা সমস্ ঘৃণাহ
কােযয্র িবষেয় দীঘিনঃশব্াস তয্াগ কের ও কাঁকায়, সই িবষয়গুিল
সংেশাধন কের৷”
115 ঘৃণাহ কায িক? একজন মিহলা িযিন এমন পাশাক পিরধাণ
কেরন যা একজন পরুুেষর মত দখায়। এটা ঈশব্রেক অসুস্ কের
তােল। আপিন িক কখেনা এমন জায়গায় িগেয়িছেলন যখােন

ঘৃিণত িকছু আেছ? এটা আপনােক কতটা অসুস্ কের তােল!
আপিন এটা সহয্ করেত পারেবন না। একজন মিহলা িযিন এমন
পাশাক পিরধাণ কেরন যা একজন পরুুেষর মত দখায়, এটা

ঈশব্রেক সটাই অনুভব করায়; আপিন সমেবত ভােব গান গাইেত
পােরন, আপিন পর্িতিদন পর্াথনা করেত পােরন, এবং পর্িতিদন
িচৎকার করেত পােরন, অথবা পর্িতিদন ঈশব্েরর জনয্ বঁেচ থাকেত



26 কিথত বাকয্

পােরন, আপিন ঈশব্েরর উপিস্িতেত িনিন্ত। শাস্ িঠক তাই বেল।
“একিট ঘৃণাহ কায!” এবং যারা এই ধরেনর কাজেক সমথন কের
তােদর সােথ এই ধরেনর কােজর একিট অংশ থাকেব।
116 ঈশব্র আমােদরেক এর িবরুেদ্ দাঁড়ােনার জনয্ অনগুর্হ পর্দান
করুন। যিদ আপনার িনেজর পােশ দাঁড়ােত হয়, সখােন দাঁড়ান
এবং আপনার হােত ঈশব্েরর বাকয্ ধরুন। এিট কখনই বয্থ হেব না।
117 এখন আমরা এমন একিট সমেয় এেসিছ, যখােন, মানুেষর ঘৃণয্
কায। আর দতূ পনুরায় মুদর্ািঙ্ত কের এিগেয় যান। জফারসনিভেল
আমােক একজনেক খুেঁজ দখান, যিদ আপিন জানেত চান ক এিট
পেত যােচ্, আমােদর শহের এমন একজনেক খুেঁজ দখান য

দীঘশব্াস ফেল আর কর্ন্ন কের, কর্মাগত িবরক্ এবং ক্ান্, আর
শহের করা জঘনয্ কােজর জনয্ পর্াথনারত। আপিন িক আপনার
হাত বািড়েয় একজেনর উপর রাখেত পােরন? তাহেল এই শাস্
িনন, “জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই
তাহা পায়।” এিট তারাই কবল যােদর মুদর্ািঙ্ত করা হেয়িছল।
118 ওহ, আিম আপনােক িগজায় যাওয়া পর্চুর লাকেদর দখােত
পাির। আিম আপনােক সমেবত সঙ্ীেতর মেধয্ পর্চুর লাকেদর
গাইেত দখােত পাির। আিম আপনােক রিববার সু্েল পর্চুর
লাকেদর িশক্াদান করেত দখােত পাির। আিম আপনােক পর্চুর
লাকেদর দখােত পাির িযিন মহান সমােজর—এর পর্ধান। আিম

আপনােক দখােত পাির য অেনক লাকেদর যারা িচৎকার কের,
অেনক লাকেদর যারা অনয্ ভাষায় কথা বেল, অেনক লাকেদর
যারা সুসমাচার পর্চােরর কাজ কের।
119 তেব আমােক এমন একজন দখান িযিন তার হৃদেয় পৃিথবীর
পােপর জনয্ এত উিদব্গ্! আমােক একজন পর্চারক দখান িযিন
আজেক দাঁড়ােত পােরন এবং সই ধমসম্দােয়র িনন্া করেত
পােরন। আমােক একজন পর্চারক দখান িযিন দাঁড়ােবন এবং
িবষয়গুিল বলেবন, এবং ধমসম্দােয়র িনন্া করেবন। তার না
করাই ভােলা, তােক বর কের দওয়া হেব, এটাই তার খাবােরর
িটিকট।
120 এেত অবাক হওয়ার িকছু নই য িবিল গর্াহাম জয্াক
মুরেক বেলিছেলন, বেলিছেলন, আমার সভাগুিল িকভােব দাঁড়ায়
দখেবন না, বেলিছেলন, “িতিন বয্াপিটস্ নন, অথবা িতিন
মথিডস্ অথবা পিন্েকাস্াল নন।” বেলিছেলন, “আর সবাই

তার িবরুেদ্।” অবশয্ই, আিম এটা বলিছ না… য কারেণ
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বেলিছলাম, পর্কােশয্ আিম এটা বলেত পারব না। আিম আমার
িনেজর মন্লীেত এটা বিল। আিম একিট সংগর্াম করিছ, কারণ
পরীক্ার সময় আমার উপর উপিস্ত।
121 তারা বেল, “যিদ আপিন আেসন, সব িঠক হেয় যােব, িকনু্
আপিন এই িবষেয় িকছু বলেবন না।” আপিন িঠক সইসােথ
আপনার িনঃশব্াস বাঁচােত পােরন।
122 ঈশব্র যা বেলেছন তা আিম পর্চার করব! সটা িঠক। তােদর
আটজন মেধয্ একজন কাথাও থাকেবন। তােদর মেধয্ একজন
কাথাও থাকেবন। িকনু্ সিদন আিম এই বেল দাষী হেত চাই না য

আিম কান ধম অথবা িগজার মতবােদর সেঙ্ আপস কেরিছ, অথবা
কান ধমসম্দােয়র সেঙ্। আিম সতয্ পর্চার কেরিছ!

123 তারা বেল, “আপিন কন কেরন না, কন আপনার সবাকায
কের না, ভাই বর্ানহাম, এটা এত মহান বেল মেন হয়, কন এটা এই
অনয্ানয্ লাকেদর মত ছিড়েয় পের না?”
124 এটা সখােন িঠক আেছ। এটাই। আিম শহের যাই, আপিন
িক মেন কেরন এেসমব্িলজ অফ গড আমােক সহেযািগতা করেব?
আিম যা িবশব্াস কির তােত, তারা িবশব্াস কের না। কখেনা একবার
হেত পাের। আপিন িক মেন কেরন মথিডস্রা করেত পাের? চষ্া
করুন, এবং খুেঁজ বর করুন। এক সপ্ােহর জনয্ আমার বয্বস্াপক
হান। আপিন যিদ িভতের পর্েবশ কেরন, আপিন যীশুর নােম পর্েবশ

করেবন। সটা িঠক।
125 ওহ, অবশয্ই, তারা আপনােক সখােন পৗঁেছ দেব, অবশয্ই,
আপনােক সখােন কাথাও িনেয় যােব, আর যােত আপিন
কােনাভােবই তােদর সােথ যকু্ হেত না পােরন। আর তারপর যখন

আপিন ছেড় চেল যান, বেলন, “ওহ, এখন, ভাই বর্ানহােমর একটু
মাথা খারাপ, আপিন জােনন। িতিন…”
126 যিদ আমার মাথা খারাপ থােক, তাহেল বাইেবল িশক্াদান থেক
সের গেছ। এটা বাইেবল বেল! হয্াঁ, মহাশয়। দখুন!
127 যীশু বেলেছন, “ তামরা কন আমােক ‘ ব  সবূল’ বল?
তামরা শেলামনেক িবশব্াস কেরিছেল, তার িবচক্ণতার িচহ্।
তামরা তার সময় িবশব্াস কেরিছেল। দিক্েণর রানী পৃিথবীর

এেকবাের পর্ান্ থেক এেসিছেলন, সই দান দখেত, এবং িতিন
এটা দেখ িবশব্াস কেরিছেলন। আর তামরা বেস পর্িতিদন এটা
দেখিছেল, আর এিট িবশব্াস কেরািন।”
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128 আর তাঁর িনেজর ভাইেয়রা তাঁেক িবশব্াস কেরিন। বেলিছল,
“তুিম ভােজ যাও,” িতিন বেলিছল, “আিম িকনু্ এখন সখােন
যািচ্ না।” িতিন অনয্ পেথ চেল গেলন, কারণ তাঁর িনেজর
ভাইেয়রা তাঁেক িবশব্াস কেরিন। সটা িঠক। “ কননা জীবেন যাইবার
দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”
129 যখন িশষয্েদর কথা আেস, চরম পরীক্ার সময়, তারা কাথায়
িছল? একজন মিহলা এবং একজন পরুুষ তাঁর সােথ কুর্েশর পােশ
দাঁিড়েয়িছেলন, যাহন আর মিরয়ম। বািকরা পািলেয় িগেয়িছল।
130 এটাই চরম পরীক্ার সময়। এটাই সই সময়। এটাই সই সময়
যখন ঈশব্র কাজ কেরন। এটাই সই সময় যখন অিভিষক্ বয্িক্
পৃিথবীেত আেছন। এটাই সই সময় যখন ঈশব্েরর শিক্ তার
লােকেদর মেধয্ চলমান। আর তারা তােদর বেল “পিবতর্-গড়ােনার

দল, পাগল, উন্াদ,” ওহ, এই রকম। িকনু্ সই সময় এখন চেল
এেসেছ!
131 িনিশ্ত নয্ােয়র সময় অেনক বড় হতাশা হেত চেলেছ।
132 ওহ, সই অৈবধ বয্বসায়ী, স জােন স িবচাের কাথায় যােব।
সই ভােব একজন মাতালও জােন স কাথায় যােব। সই ভােব

একজন পিততাও জােন স কাথায় দাঁড়ােব। সই ভােব একজন
জয়ুািড়ও জােন স কাথায় দাঁড়ােব। তাই মাতালও জােন স
কাথায় দাঁড়ােব। তারা হতাশ হেব না।

133 িকনু্ হতাশ কারা হেত যােচ্ন, যারা ভেবিছেলন তারাই িঠক।
তারাই হতাশা হেবন। “যখন তারা সখােন পৗছােলা, বলল,
‘সতয্ই, আমরা আপনার নােম শয়তানেক তািড়েয় িছলাম। আমরা
পর্চারক। আমরা এই-এই িগজার অন্গত। আমরা মহান অেলৗিকক
কাজ কেরিছ। ওহ, আমরা পর্চার কেরিছ! কন, আিম একজন—
আিম িগজার একজন কাযািধক্ িছলাম। আিম িবশপ িছলাম।
আিম এই িছলাম।’ আিম জািন না, তামরা কাথাকার লাক,
হ অধম্াচারী সকেল, আমার িনকট হইেত দরূ হও।” সখােন

এটা। এটাই হতাশা। িতিন বেলেছন, “তােদর সন্ােনরা এেস রােজয্
বসবাস করেব, বলেব, ‘আমােদর এখােন বসবাস করার অিধকার
আেছ,’ আর তাহােদর বািহের ফিলয়া দওয়া হইেব, সই স্ােন
রাদন ও দন্ঘষণ হইেব।” “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও

পথ দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”
134 আপনার জনয্, আমার িপর্য় সকেল, আজ সকােল, এিট শুননু।
আিম কখনই এিট িস্র কিরিন। এটা বলার জনয্ আিম দায়ী। এটার
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জনয্ আিম দায়ী। যিদ আিম আমার জীবেন অনয্ কােনা ধেমাপেদশ
না পর্চার কির, সটা হল সতয্: সখােন মাতর্ কেয়কজনেক পিরতর্ান
পােবন। শুধু মেন রাখেবন: শুধুমাতর্ কেয়কজন। আপনােক তােদর
একজন হেত হেব।
135 “ভাই বর্ানহাম ওরা কারা?” আিম জািন না। আর কউ
জােন না। আমরা ভেয় এবং কাঁপেত কাঁপেত আমােদর িনেজেদর
পিরতর্ােণর জনয্ কাজ কির।
136 িকনু্ আপিন ঈশব্েরর সেঙ্ সািরবদ্ হন। যিদ আপনার হৃদয়
কবল সই বাইেবেলর সােথ স্িন্ত না হয়, তেব িকছু ভুল আেছ,

িকছু ভুল আেছ। আপনার িগজা যাই বলুক না কন, আপিন তা
িনেয় সখােন পর্েবশ করেত পারেবন না। ঈশব্র যা বেলেছন তা িনেয়
আপনােক পর্েবশ করেত হেব। এিট সই বই যার দব্ারা আপনার
িবচার করা হেব, বাইেবল। এর সেঙ্ থাকুন!
137 “ওহ,” আপিন বেলন, “িঠক আেছ, আিম পর্ভু যীশুর নােম
বািপ্স্ িনেয়িছ।” এটা িঠক, এটা বাইেবল বেল। িকনু্ সই জীবন
যিদ এটােক অনসুরণ না কের, তাহেল বািপ্স্ নওয়ার পর এটা
আপনার খুব একটা ভােলা কাজ কেরিন।
138 আপিন বেলন, “িঠক আেছ, আিম পিবতর্ আত্া পেয়িছ।”
সটা ভােলা, সটাই আপনার করা উিচত িছল। িকনু্ জীবন যিদ
সখােন না থােক!

139 মেন রাখেবন, আগাছািট সই শিক্ গর্হণ কের যা গেমর উপর
পেড় বৃিদ্ পাওয়ার জনয্, আগাছাও িচৎকার কের। সই ছাট্
বুেড়া আগাছািট িঠক দাঁিড়েয় আেছ এবং গেমর মেতাই খুিশ।
এটা িঠক, একই জীবনযাপন কের। আর একজন পাপী ঈশব্েরর
উপিস্িতেত থাকেত পাের, িবজয় উল্াস করেত পাের এবং একজন
িখর্স্ােনর মেতা জীবনযাপন করেত পাের। িকনু্ হৃদেয় যিদ আলাদা
িকছু না থােক! মন্ আত্ােদর তাড়ােনার জনয্ তার একই ক্মতা
থাকেত পাের। যীশু তাই বেলেছন। স সুসমাচার পর্চার করেত
পাের যমন অনয্ কােনা পর্চারক করেত পােরন। িঠক এটাই, যীশু
তাই বেলেছন। বাইেবল এটা শখায়। হয্াঁ, মহাশয়। “যিদও যিদ
আিম মনষুয্েদর এবং দতূগেণরও ভাষা বিল, যিদও পাড়াইবার জনয্
আপন দহ দান কির, আর যথাসবব্সব্ যিদ দিরদর্িদগেক খাওয়াইয়া
িদই, আমার—আমার সম্ূণ িবশব্াস থােক যাহােত আিম পবব্ত
স্ানান্র কিরেত পাির, আিম এই সকল কাজ কির, আিম তাঁহার
নােম পর্চার কির, আিম তাঁহার নােমর দব্ারা শয়তান তাড়াইয়া িদই,”
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িতিন বেলেছন, “আিম িকছুই না।” সুতরাং, িতিন এিট করেত
পােরন, এবং “িকছুই না” বুঝেত পেরেছন?
140 এখন, কাজিট হল, আপনার হৃদয় থেক, একজন িখর্স্ান হন,
এখন সঙ্ীণ দব্ার িদেয় পর্েবশ করুন। কারণ, পর্শস্ পথই ধব্ংেসর
িদেক িনেয় যায়, এবং এই পর্জেন্র িবশব্াসীেদর লক্ লক্ গুণ লক্
লক্ মানষু সখােন যােব। কারণ, দব্ার সঙ্ীণ, ও পথ দগুম, শুধু
আপিন এবং খর্ীষ্ একা।
141 “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্
লােকই তাহা পায়।” এখন, এটা আমােদর পর্ভুর বাণী। আমার!

িতিন িক করিছেলন? সখােন দাঁিড়েয়, তােদর মেনর ভাব বাঝার
চষ্া করিছেলন।

142 আর তারা বেলিছল, “িতিন ব  সবূল। আচ্া, িতিন িকভােব
ঈশব্র হেত পােরন? িতিন একজন মানষু! এই বুিদ্ কাথা থেক
এেসেছ?” তারা তার িনেজর শহের বেলিছেলন।
143 এখােন শহের ঢুকেলই মেন হয়…আিম লাকেদর পর্িত কান
অবেহলা কের বলিছ না; আপনারা িখর্স্ান, আপনারা আমােক
ভালবােসন। আপনারা এখােন শহের হাঁেটন, আর মেন হয়
শয়তােনর শিক্ আপনােদর িছটেক ফেল দয়। এই স্ান দাষী
সাবয্স্। এই শহর দাষী সাবয্স্।
144 লুইসিভেল পর্েবশ করার সময় িবিল গর্াহাম কী বেলিছেলন?
িতিন বেলেছন য “শয়তােনর শিক্র জায়গা” যা িতিন তার জীবেন
কখনও দেখেছন। কাগেজ িলেখ িছেলন, বলেলন, “আপিন
শয়তােনর অতয্াচার অনভুব করেত পােরন।”
145 কারন, আিম এটা অনভুব কির। কন? এটা আমার িনেজর
বািড়। যীশু যখন তাঁর িনেজর বািড়েত িফের আেসন, তখন িতিন
বেলিছেলন য অেনক শিক্শালী কাজ িতিন করেত পােরনিন,
তােদর অিবশব্ােসর কারেণ। বেলেছন, “একজন ভাববাদী সম্ানহীন
হন না, একজন পর্চারক, যিদ না িতিন তার িনেজর—িনেজর দেশ
হন, তার িনেজর মানেুষর মেধয্।” দখুন? আপিন এিটেক ছাড়েত
পারেবন না, শাস্ তাই বেল। দখুন?
146 এখন, আপিন যখন এখােন শহের হাঁেটন! আর আমােক
বলেবন না আিম জািন না। আিম এমন লাকেদর কােছ যাই যারা
আমার হাত নেড় বেল, “ওহ, ভাই বর্ানহাম, আিম আপনােক
ভােলাবািস।” আর আপনারা জােনন য সিট িমথয্া! আপনারা
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জােনন এিট িমথয্া। ঈশব্র যিদ আমােক হৃদেয়র িবচক্ণতা বলেত
পােরন, তেব িতিন কন তা বলেত পারেবন না?
147 িনশ্য়ই, আর শহেরর চারপােশ আপনার িনেজর লােকেদর
মেধয্! যখন তারা আপনােক দেখ, বেল, “িঠক আেছ, আপিন
জােনন, আিম দেখিছ যখােন একিট িনিদষ্-িনিদষ্…”

“ কাথায়? এটা কাথায় িছল?”
“ সখােন…”
“হুহ! আমরা ঐ লাকটােক িচিন!”

148 আপিন এটা অনভুব কেরন। আিম আপনােক বিল, আপিন
এমন কাউেক আপনার বািড়েত আসেত িদন, িযিন আপনােক খুব
একটা পছন্ কেরন না, আপনার বািড়েত একটু বসুন এবং সই
মজার অনভূুিত অনভুব করুন। এখন এিটেক চৗদ্ হাজার িদেয়
গুণ করুন, তাহেল আিম যা বলিছ তা আপিন বুঝেত পারেবন।
তারপর আপিন এমন একটা স্ােন যান যখােন সবাই আপনােক
ভােলাবােস, সই সব্াগত অনভূুিত, ওহ, আমার, আর আপিন
িচরকাল সখােন থাকেত পােরন, দখুন। এটাই, দখুন, এিট একিট
আত্া। আর লােকরা এিট কী তা জােন না, তারা আশ্য হয় কন
লােকরা এত দিূষত।

149 ক ভােলা নারীেদর, ক ভােলা নারীেদর তােদর অশ্ীল পাশাক
পিরধান কের সখােন বর কের? ক কের, এমনিক এখন যখন
ঠান্া আেছ, ছাট ষাল বছর বয়সী মেয়রা, এমন কাপড় পিরধান
কের যটা তার মােয়র সামেন তার পিরধান করা উিচত নয়, আর
বাইের রাস্ায়? কারণ, সই িশশুিট নয় ( সই িশশুিট বশী িকছু
জােন না), িকনু্ বদীেত িকছু পর্চারক তার দািয়তব্ পালেন বয্থ
হেয়েছ বেল। এটা একদম িঠক। িনিশ্ত। মিহলারা রাস্ায় নােমন,
আর সমস্ যৗন উেত্জক পাশাক পিরধান কেরন এবং এই জাতীয়
িজিনসগুিল, আর পাপীরা তােদর িদেক তাকায় এবং জােন না য
স আসেল িঠক ততটাই দাষী যমন স যিদ সই বয্িক্র সােথ

সহবাস কের। যীশু তাই বেলেছন! যীশু বেলেছন, “ য কহ কান
স্ীেলােকর পর্িত কামভােব দিৃষ্পাত কের, স তখনই মেন মেন
তাহার সিহত বয্িভচার কিরল, আর তাহােক ইহার জ য় নয্েয়র িদন
উত্র িদেত হইেব।” দব্ার সঙ্ীণ, ও পথ দগুম!
150 আিম জািন আপনারা মেন কেরন আিম একজন কিঠন মানষু।
আিম কিঠন নই! আিম আপনােদর ভাই, আর আিম আপনােদরেক
ভালবািস।
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151 য কর্াধ আসেছ তা থেক পালায়ন করুন! কুর্েশর কােছ যান
এবং কর্ন্ন করুন যতক্ণ না আপনার হৃদয় তাঁর আত্ায় পণূ হয়,
যা পৃিথবীর সমস্ িকছু থেক আপনার মুখ িফিরেয় িনেব, এবং তাঁর
সামেন ধািমকভােব চলােফরা করােব, আপনার হৃদয় তাঁর জনয্
জব্লেব। ভালবাসা! কতবয্ নয়। খর্ীষ্ একিট কতবয্ নয়, খর্ীেষ্র সবা
করা, এিট একিট পর্ম যা খর্ীষ্েক সবা কের। এিট আপনােক চাপ
দয়, আপনােক বাধা দয়, যতক্ণ না আপনার জীবেনর পর্িতিট

স্ন্ন তাঁর সােথ স্িন্ত হয়। তখনই আপিন পাপ দখেত পােবন।
152 আর িতিন পৃিথবীেত কাঁদেলন। এটা নােহর সমেয় ঈশব্রেক
দঃুিখত কেরিছল, যখন িতিন তােদর হৃদয় দেখিছেলন। আর
যীশু পাহােড়র উপের উঠেলন, আর বলেলন, “িযরূশােলম,
িযরূশােলম, আিমও কত বার একতর্ কিরেত ইচ্া কিরয়ািছ, িকনু্
সময় আিসয়ােছ তামােদর গৃহ তামােদর িনিমত্ উৎসন্ পিড়য়া
রিহল।”
153 ঈশব্েরর পেুতর্র আগমেন তাই হেব, পর্কৃত সতয্ িবশব্াসীেদর
হৃদয় ভেঙ্ িগেয়েছ। িতিন দখেত পােচ্ন য এই ভূিমেত একিট
পনুরুজ্ীবন হওয়া উিচত। একগুচ্ অৈবধ সন্ানেদর মাধয্েম এটা
িকভােব হেত পাের? এটা িকভােব হেত পাের, যখন তােদর শুরুেত
দাষী করা হেয়েছ?

154 ঈশব্েরর রাজয্ হল একজন মানেুষর মত য সমুেদর্ জাল ফেল,
আর, যখন িতিন এিট বর করেলন, তখন িতিন কচ্প, নদীচর
কচ্প, সাপ, বয্াঙ, িকছু মাছ পেয়িছেলন। িতিন িক িসদ্ান্ ননিন
কানিট, িতিন এিট কবল তীের ফেলিছেলন। সুসমাচার সটাই

কের। এিটই িবিল গর্াহাম, ওরাল রবাটস, আিম এবং অনয্ানয্ সমস্
পর্চারক যারা সুসমাচার পর্চার করেছন, এটা ফেল িদন, এটা টানুন,
“তারা সখােন আেছ, পর্ভু।” িকনু্ আমরা পর্িতবার িক করিছ?
আমরা খুেঁজ পেয়িছ, আপিন আবার িফের আসার আেগ, তারা
আবার পকুুের িফের এেসেছ। এটা িক? শুরুেত, এিট একিট কচ্প
িছল। এিট তােক পিরবতন কেরিন, সুসমাচােরর জােল ধরা পড়ার
জনয্। িতিন শুরুেত কচ্প িছেলন। িতিন শুরুেত একজন নদীচর
কচ্প িছেলন। িতিন শুরুেত সাপ িছেলন। িগজায় আসার আেগ
িতিন একজন ভণ্ িছেলন। এমনিক তার মদয্পান, জয়ুা, ধূমপান,
িমথয্া কথা বলা এবং চুির তয্াগ করার কােনা ইচ্া িছল না। িতিন
িভতের আেসন কারণ িতিন শুধু নরকেক ভয় পেয়িছেলন। আপিন
যখন এিট করেবন তখন আপিন িনেজেক এর জনয্ আরও বশী
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কের একজন পর্াথী কের তুলেছন। সটা সতয্। “ কননা জীবেন
যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”

আসুন পর্াথনা কির।
155 পর্ভু, ওহ, আমােক অনসুন্ান করুন, পর্ভু। এই মুহূেত আমার
মামলার িবচার করুন, পর্ভু। এইভােব পর্চার করার পের, আমােক
আপনার সামেন িবচােরর জনয্ আসেত িদেবন না। ওহ, যিদ আমার
মেধয্ কান অশুিচ িবষয় থেক থােক, পর্ভু, তা দরূ করুন, দয়া
কের! আমরা এমন একিট িদন দখেত পািচ্ যখােন আমরা বাস
করিছ, যখন পরুুষ এবং মিহলারা খুব অনমনীয় হেয় উঠেছ। তারা
লিজ্ত। আপিন একবার বেলিছেলন, “িসেয়ােনর কনয্ােদর মেধয্
লজ্া নই।” তােদর শালীনতা এতটা কেড় নওয়া হেয়েছ যতক্ণ
না তারা আর লজ্া পায় না। হ পর্ভু, ভেব দখুন! আর জেন
রাখুন য সমেয়র িদগন্েরখা এিগেয় আসেছ, আর মাতর্ এক বা
দইু িমিনট, এবং মহান ধব্ংস আসেব, তারপর য কলুিষত, স এর
পেরও কলুিষত থাকুক।
156 ঈশব্র, আজ সকােল আমােদর সকলেক জািগেয় িদন। আমােদর
নাড়া িদন, পর্ভু! আমরা িচহ্ পর্দিশত হেত দিখ। সটা জানেত
আমােদর চাখ খালা িছল। আমরা লক্ লক্, লক্ লক্ জনেক
দখিছ, পর্ভু, য তােদর মুখ িফিরেয় িনেয় চেল গেছ। আিম িবিস্ত

হই, আিম িক করেত পাির, আিম িক করেত পাির, হ পর্ভু? িকছু
আেছ িক, পর্ভু? যিদ আরও পর্চার করার দরকার হয়, আরও
পর্াথনা, আরও িকছু লােগ, আমােক সাহাযয্ করুন, পর্ভু, যােত
আিম লােকেদর কােছ বাতা পৗঁেছ িদেত পাির। আিম িক করেত
পাির? িকনু্ তারা কর্মাগত তা পর্তয্াখয্ান কের। আপিন আপনার
মহান িচহ্ এবং আপনার আশ্য কাজ করুন, এবং তারপরও মানষু
এিগেয় যায়। এটা িক আপনার শাস্ পরূণ করার জনয্, এটা িক সই
সময় “িপতা, িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন আকষণ না কিরেল
কহ আমার কােছ আিসেত পাের না, িপতা য সমস্ আমােক দন,
স সমস্ আমারই কােছ আিসেব”? পর্ভু ঈশব্র, আজ সকােল এটা

পর্দান করুন যন লােকরা জেগ উঠেব এবং পৃিথবীর এই শষ
িচহ্িট দখেত পােব। আিম পর্াথনা কির, ঈশব্র, আপিন মানষুেক
িকছু িদেবন।
157 আজ সকােল এখােন এই লাকেদর আশীবাদ করুন। ঈশব্র,
ভাই নিভলেক িদেয় শুরু করুন, পর্ভু। তার শরীর িনরাময় করুন।
িতিন আজ সকােল অসুস্, পর্ভু, পট খারাপ হেয়েছ। আিম পর্াথনা
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কির যন আপনার িনরামেয়র হাত তার উপর আবস্ান কের। তার
আত্ােক নাড়া িদন।
158 ঈশব্র, এই শর্াতােদর মেধয্ গমনাগমন করুন। এখােন পরুুষ
এবং মিহলারা বেস আেছন যােদর হয়েতা িবচােরর িদন পযন্ আিম
তােদর আর কখনও দখেত পাব না, তারপর আমােক একিট িহসাব
িদেত হেব। িকনু্ আিম আপনার বাকয্ পেড়িছ, “ কননা জীবেন
যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়।”
হ পর্ভু, এরা যন সই “অল্” হয়, তােদর মেধয্ িকছু, আপিন িক

করেবন, পর্ভু? এখােন পর্েতয্ক বয্িক্েক তা পর্দান করুন।
159 আিম একজন মানষু িহসােব শুধুমাতর্ পর্াথনা করেত পাির।
পর্ভু, এই লােকরা আমার জনয্ যেকান িকছু করেত পাের, যতদরূ
আমােক সাহাযয্ করেত পাের। যিদ আিম কু্ধাত হই, তারা আমােক
খাওয়ােব। যিদ আমার একিট পাশােকর পর্েয়াজন হয়, তারা এিট
িকেন িদেব। সুসমাচার পর্চার করার জনয্ তারা একসােথ যােব এবং
আমােক একিট গািড় িকেন দেব। এইভােব তারা যেকান িকছু
করেব। হ িপতা, আজ সকােল তােদর আত্া অনসুন্ান করুন,
অনগুর্হ কের করুন, এবং আপনার সামেন তােদর সন্ান করেত
িদন। আিম জািন না, আিম িবশব্াস কির য তােদর পর্েতয্েকই সই
মেনানীত রেয়েছ। আর আমােকও সখােন রাখুন, পর্ভু। আর যিদ
আমার মেধয্ কান কারণ থােক য আিম সখােন থাকব না, পর্ভু,
আপিন কবল এিট আমােক পর্কাশ করুন, আিম এখনই এিট সিঠক
করব। আিম িনিশ্ত হেত চাই, পর্ভু, সই সকােল নদীর তীের যন
কান ঝােমলা না হয়। আিম সিদন যেত চাই। আর আিম জািন

না এিট কখন হেব, এিট আজও হেত পাের। তাই, আমােক জানেত
সাহাযয্ করুন, এই লাকেদর জানেত সাহাযয্ করুন।
160 আর আমরা যখন দিখ আমােদর অন্র উিদব্গ্! ওহ, আমরা
একিট ভাল বাতা রিডওেত অথবা িগজায় িগেয় শুনেত উপেভাগ
কির। আমরা একিট ভােলা বাতার পর্শংসা কির। আমরা কাথাও
যীশুর কথা বলেত আপিত্ কির না। িকনু্, পর্ভু, পাপ আমােদর জনয্
একিট বাঝা, এবং এিট আমােদর চােখ জল আেন, দীঘশব্াস ও
কর্ন্ন আর এর িবরুেদ্ দাঁিড়েয়, সমস্ িকছু, শহের য জঘনয্ কাজ
হেয়েছ? পর্ভু, ঈশব্েরর দতূেক আমােদর উপর সটা দখেত িদন
এবং আমােদর িচিহ্ত করুন। এটা পর্দান করুন, পর্ভু।
161 আসুন, পর্ভু যীশু, এখন আসুন এবং আমােদর হৃদয় পর্সু্ত
করুন, এবং আমােদর আপনার সতয্ িচহ্ িদন য আপিন আমােদর
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মােঝ আেছন, যােত আমরা জানেত পাির য আমরা এই পর্জেন্র
শেষর আেগ শষ িচহ্ পািচ্—পািচ্।

162 আর আমরা অৈবধতা দখেত পাই, যখন মানষু দেশ বসবাস
কের এবং অনয্ পরুুেষর স্ীেদর দব্ারা সন্ানেদর জন্ দয়, আর—
আর রাস্ায় ছাট মেয়রা, এবং পর্িত বছর শত শত সু্ল থেক
মুখ িফিরেয় নয় এবং িকেশারীরা মা হেচ্ন, এবং সখােন কান
সম্ান নই, এবং িকভােব মিহলারা িনেজরাই িবষ হেয় উঠেছন,
ধূমপােনর দব্ারা এবং—এবং মদয্পান কের, এবং টিলিভশন এবং
আরও অেনক িকছু যা িশশুেদর মনেক কলুিষত করেছ। হ পর্ভু, এটা
কতক্ণ দাঁড়ােত পাের? আর আপিন, একজন পিবতর্ ঈশব্র!
163 হ িপতা, আিম—আিম আজ অদু্তভােব অনভুব করিছ য
িকছু দর্ত করা উিচত, পর্ভু। আিম িক বলব জািন না, তেব আিম
পর্াথনা কির, পর্ভু, িক করেত হেব তা আপিন আমােদর হৃদেয় স্াপন
করেবন। এই িবষয়গুিল পর্দান করুন, পর্ভু। আমরা তা যীশুর নােম
পর্াথনা কির। আেমন।
164 এখেনা সময় আেছ। পর্েতয্ক িবেবকবান বয্িক্ যার কােছ যিুক্
আেছ, স জােন য িকছু একটা ঘটেত চেলেছ। এই ভবেন একজন
মানষু নই, যার সিঠক মন আেছ, িকনু্ জােন য এই পৃিথবী এই
পিরিস্িতেত দাঁড়ােত পাের না।

আমরা দাঁড়ােত পাির না, বনু্রা। একিট িবষয়ও নই,
আপনােদর পালক ও আপনার ভাই িহসােব, আজ সকােল এমন
একিট িবষয়ও নই যখােন আিম আপনােক পিরচািলত করেত
পাির, িকনু্ শুধুমাতর্ যীশু খর্ীেষ্র িদেক। আিম জািন এমন িকছু নই।
সব্গােরাহণ সংঘিটত হওয়ার আেগ য িবষয়গুিলেক ভিবষয্দব্াণী
করা হেয়িছল সগুিল সম্েক িচন্া করুন, আিম যা িকছু জািন
তা সম্ন্ হেয়েছ।
165 আপনারা বেলন, “পশুর ছাপ সম্েক িক?” যা মহােক্েশর
সময় আসেব। তখন মন্লী চেল যােব। তােদর িচিহ্ত করেত হেব
না, তারা চেল যােব, দখুন। এখন িচিহ্ত করন চলেছ। িচিহ্ত করন
হল দখােনা, ছাপ। ঈশব্েরর কােছ পলায়ন করুন, দর্ত তাঁর কােছ
পলায়ন করুন!
166 আিম আজ সকােল অবাক হই, যখন আমরা এখােন মাতর্ এক
িমিনট অেপক্া করিছ। আর আমার মেন হয় আপনারাও অবাক হন।
আিম—আিম আপনার অনভূুিত বুঝেত পাির, আপনারা পর্েতয্েক
ভাবার চষ্া করেছন, “ হ ঈশব্র, আমােক অনসুন্ান করুন!”
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আিমও তাই অনভুব কির। আিম বুঝেত পাির য বনু্, এই ধরেনর
বাতাগুিল মানেুষর মেধয্ জনিপর্য় নয়। আপিন তােদর িনন্া কেরন
এবং আপিন…আপিন—আপিন শুধু তােদর নীচ কেরন। কাউেক
এটা করেত হেব। আিম আশা কির যিদ এটা অনয্ কউ হত। িকনু্
যিদ এটা আমােক করেত হয়, যিদ আমােক িঝ হেত হয়, আমােক
মাজাঘষা করেত িদন। যিদ আিম…দাউদ বেলেছন, “ঈশব্েরর গৃেহর
গাবরােট পােপাষ থাকা আমার বাঞ্নীয়, তবু দষু্তার তামব্ুেত বাস

করা বাঞ্নীয় নয়।।” সটা িঠক। ঈশব্র যা চান, তাই করুন। লিজ্ত
হেবন না। যিদ সখােন…
167 আর, মেন রাখেবন, আিম জািন এিট একিট মহান িবষয়।
বেলন, “ভাই বর্ানহাম, আপিন বেলন শুধু আটিট পর্াণ বাঁচােব?”
168 আিম জািন না কতজন রক্া পােব, আিম আপনােক বলেত
পারেবা না। তেব আিম একিট কথা বিল: তারা এত কম হেব,
এইভােব একিদেন। একটু ভেব দখুন, সিদন িতিন কাথায়
িছেলন, কতজন রক্া পেয়িছেলন। নােহর িদেনর কথা িচন্া
করুন, এবং লােটর িদন— লাট, এবং তােদর সকেলর, িতিন
বেলেছন, “মনষুয্পেুতর্র আগমনও তদর্প হইেব, কারণ, কননা
জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম৷” আপিন দখেত পােচ্ন,
আপিন িনেজই, তাঁর সােথ, আর এিটই সবিকছু। দখুন? “এবং
অল্ লােকই তাহা পায়।” কতজন িবশব্াস কের য এই সুসমাচার
সতয্? যীশু খর্ীষ্ তাই বেলেছন, “অল্ লােকই তাহা পায়।” মাতর্
অল্ লােকই। সই অেল্র একজন হান। আিম জািন এটা কিঠন,
এটা কিঠন। আর এটা বলেত আমােক চাপ দয়, আপনােদর পর্িত
মানিবক ভালবাসা অনভুব কের, িকনু্ ঈশব্েরর ভালবাসা আমােক
আপনােক বলেত বাধয্ কের।
169 এখন, সই একই পিবতর্ আত্া িযিন অবর্াহােমর সমেয় কাজ
কেরিছেলন, খর্ীেষ্র সমেয়ও কাজ কেরিছল, এখােন একই কাজ
করেত পর্িতশর্িত িদেয়েছন। িতিন এখােন উপিস্ত আেছন। এখন,
আিম যিদ আপনােক সতয্ বেল থািক, ঈশব্র সই সেতয্র জনয্ বাধয্।
170 আিম যিদ আমার কথা না রািখ, আিম আমার কথার মানষু নই।
আপিন যিদ আপনার কথা না রােখন, তেব আপিন আপনার কথার
মানষু নন। এখন, আিম আপনােক িকছু পর্িতশর্িত িদেত পাির আর
যিদ আিম তা করেত না পাির, িকনু্—িকনু্ আিম এেস আপনােক
তা বলব। যিদ আিম আপনার কােছ ঋণী হই এবং আপনার কাছ
থেক লুিকেয় থািক, আিম একজন ভণ্। যিদ আিম এেস বিল,
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“আিম আপনার কােছ ঋণী, িকনু্ আিম আপনার ঋণ পিরেশাধ
করেত পারব না, তেব আিম যথাসাধয্ চষ্া করব,” তাহেল আপিন
আমােক ক্মা করুন এবং আমােক সাহাযয্ করুন। দখুন?
171 আমরা সবাই ঈশব্েরর কােছ িকছু না িকছু ঋণী। আমরা আমােদর
জীবন তার কােছ ঋণী। আসুন এই িবষেয় সৎ হই। বর হেয়
বলুন…বলেবন না, “িঠক আেছ, এখন দখুন, আিম—আিম
পর্সিবেটিরয়ান। আিম মথিডস্। আিম পিন্েকাস্াল। আিম চাচ

অফ গড। আিম নাজািরন। আিম িপলিগর্ম হািলেনস।” এটা
ভাবেবন না! নরেক তােদর লক্ লক্ থাকেব। আপিন একজন
িখর্স্ান হন, খর্ীেষ্।
172 কতজন বলেবন, “ভাই বর্ানহাম, আমােক এখন পর্াথনায় স্রণ
করুন, আিম উঠেত চাই”? ঈশব্র আপনােদরেক আশীবাদ করুন।
173 পর্ভু, আপিন তােদর হাত দখুন। এখন সই সময়, মহান পিবতর্
আত্া আজ সকােল এই ভবেন িনস্ব্ কেরেছন। আিম আপনার
উপিস্িত বাধ করেত পাির। আিম বুঝেত পাির য আপিন এখােন
আপনার বাকয্েক সম্ান করেত এেসেছন, “আিম, পর্ভু, রাপণ
কিরয়ািছ, এবং িদবারাতর্ আিম ইহােত জল সচন কিরব, িকছুেত
যন তাহা আমার হাত হইেত িছিনয়া না লয়।” আপিন একিট

উেদ্শয্ পরূণ করেত আপনার বাকয্ পাঠান, আর এটা—এটা তােক
পরূণ করেত হেব, পর্ভু। শাস্ বেল য আপিন কাল, আজ এবং
অনন্ কাল একই।
174 তারা িবশব্াস করেত পােরিন, আপনার সমেয়র লােকরা িবশব্াস
করেত পােরিন য পিবতর্ আত্া আপনার মেধয্ িছল। আর আপিন
িনেজেক (মানষু হেয়) ঈশব্র বািনেয়েছন, যা, আপিন কুমারী-
জিন্ত ঈশব্েরর পতুর্ িছেলন িযিন আমােদর পাপ থেক আমােদর
মুিক্ িদেত পৃিথবীেত এেসিছেলন। আর যেহতু তারা আপনার
মেধয্ ঈশব্েরর আত্া দেখন, তাই তারা এিটেক আলাদা করার চষ্া
কেরিছল৷ আর আপিন তােদর বেলিছেলন, পর্ভু, “আিম কাযয্ সকল
কির তা নয়, আমার িপতা িযিন আমার মেধয্ বাস কেরন৷ িতিন কাযয্
সকল কেরন। যিদ আপিন অবর্াহামেক আপনার ‘িপতা’ বেলন।
অবর্াহাম আমার িদন দেখিছেলন।” অবশয্ই, িতিন দেখিছেলন,
যখন িতিন তাঁর পােশ দাঁিড়েয়িছেলন, তাঁেক সই কাযয্ এবং িচহ্
সকল করেত দেখিছেলন৷ “িতিন আমার িদন দেখিছেলন এবং
আনন্ কেরিছেলন।” বেলিছেলন, “ তামরা ভর্ান্ হইেতছ, কারণ
তামরা না জান শাস্, না জান ঈশব্েরর পরাকর্ম, ঈশব্র কীভােব
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একজন কুমারীেক ছায়া িদেত পােরন, এবং একিট পতুর্ (কুমারীর
দব্ারা জেন্র মাধয্েম) জন্ দন এবং সই একজন বয্িক্র মেধয্ তাঁর
শিক্র পণূতায় িনেজ বাস কেরন।”
175 আর কীভােব িতিন সই দহ থেক সই একই রক্ িনেত পােরন
যা িতিন বিলদান িহসােব িদেয়িছেলন, আর মানষুেক পিবতর্ কেরন
যােত িতিন িনেজ বাস করেত পােরন, তার কাজ শষ পযন্ চািলেয়
যান! হ ঈশব্র, এটা দখার জনয্ মানষুেক জািগেয় তুলুন। এটা
পর্দান করুন। যারা তােদর হাত তুেলেছ তােদর সবাইেক রক্া করুন।
তােদর অন্র পিরষ্ার করুন। পর্ভু, আমার হাত উপের আেছ।
হ পর্ভু, আমােক শুদ্ করুন। এিট সংেশাধেনর ঘর। এিট এমন

একিট স্ান যখােন আমােদর পিরষ্ার হওয়া উিচত। পিবতর্ আত্া
আজ সকােল আমােদর ধৗত করুন, এবং দনুীিত থেক আমােদর
পিরষ্ার করুন।
176 আমরা পর্াথনা কির, পর্ভু, এখােন একজন বয্িক্ও আপনার
আত্ায় পণূ না হেয় চেল যােব না। যখন এিট ঘটেব তখন হয়েতা
বাইের থেক একিট আেবগও থাকেব না। িকনু্, পর্ভু, িভতের যান,
আবরণিট সরান এবং আমােদর দখান আমরা কী, পর্ভু। এিট পর্দান
করুন। আর আমােদর আপনার আত্া িদেয় পণূ করুন, এমন একিট
হৃদয় িদেয় যা সতয্ এবং িবশুদ্। আর এই তাড়না এবং কিঠন
পরীক্ার সময়, আপিন আমােদর কােছ আরও মধুর এবং িপর্য়
হেয় উঠেবন যখন আমরা আপনার সেঙ্ সেঙ্ হাঁটব, সই িদেনর
অেপক্ায়। শহেরর পােপর জনয্ যখন আমােদর গাল বেয় অশর্
পর্বািহত হয়, পিবতর্ আত্া িনেচর িদেক তািকেয় বলুন, “এমন
একজন আেছন যােক আিম িচিহ্ত করেত পাির, এই পরুুষিট
আমার, এই মিহলািট আমার।” এিট পর্দান করুন, পর্ভু। যন এটা
আজ আমােদর মেধয্ পাওয়া যেত পাের। আমরা িযশুর নােম এিট
পর্াথনা কির। আেমন।

িদেনর শেষ যখন নদীর ধাের আিস,
আর দঃুেখর শষ বাতাস বেয় গেছ;
কউ একজন অেপক্া করেবন িযিন আমােক পথ

দখােবন,
আমােক একাকী যদ্ন পার হেত হেব না।
আমােক একাকী যদ্ন পার হেত হেব না,
যীশু আমার সমস্ পােপর পর্ায়িশ্ত্ করেত মারা

যান;
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যখন আিম অন্কার দখব, িতিন আমার জনয্
অেপক্া করেবন,

আমােক একাকী যদ্ন পার হেত হেব না।
177 আিম এখন তােক জানেত চাই। আমার হাত ধরুন, মূলয্বান
পর্ভু, আমােক নতৃতব্ িদন, আমােক দাঁড়ােত িদন। আমােক এখােন
দাঁড়ােত িদন, পর্ভু, যা িকছু ভুল সই সব িকছুর িবরুেদ্, যা িকছু
ভুল দখায় তার িবরুেদ্। ক িক বেল তােত আমার িকছু যায় আেস
না, আমােক দাঁড়ােত িদন, পর্ভু। আিম যা িকছু করেত পাির যখন
তা কির, আমােক দাঁড়ােত সাহাযয্ করুন। আমার হাত ধরুন এবং
এর মােধয্ িদেয় আমােক িনেয় চলুন, পর্ভু। িকছু করুন, আমােক
দাঁড়ােত িদন। যখন িবষয়গুিল আেস, এই িবেশব্র ধন এবং এর
সমস্ আড়মব্র ও এর গৗরব; আমার চাখ অন্ করুন, আমােক
শুধুমাতর্ তােক দখেত িদন িযিন আমার জনয্ মারা গেছন। যিদ
এর জনয্ আমার পর্িতিট বনু্েক খায়ােত হয়, যিদ আমার যা িকছু
আেছ সব িকছু খায়ােত হয়; তার কান মােনই নই, আিম সবই
বিদেত সমপণ করিছ। এটাই, আমােক অনগুত থাকেত িদন। আর

একিদন যখন আমার মুেখর িবরুেদ্ শব্াস পর্বািহত হয়, আর আিম
জানেবা য আমার হৃদয় চেল গেছ এবং আমার িদন শষ হেয়
গেছ, আর আমার সময় শষ হেয় গেছ এবং আমার কাড তাক
থেক নামােনা হেয়েছ, আিম একাকী যদ্ন পার হেত চাই না। িতিন
সখােন থাকেবন। হয্াঁ। আিম যখন অন্কার দখব, িতিন সখােন

আমার জনয্ অেপক্া করেবন, আমােক একাকী যদ্ন পার হেত হেব
না। আিম যিদ এখন তার জ য় দাঁড়াই, তাহেল িতিন আমার জ য়
তখন দাঁড়ােবন। আিম তার জনয্ জীিবত থাকব িযিন আমার জনয্
পর্াণ িদেয়েছন, তখন আমার জীবন কত সুখী হেব। আিম এভােবই
দাঁড়ােত চাই।
178 আমার ধারণা এখােন অসুস্ বয্িক্রা রেয়েছন। িতিন িক কােনা
কাড িদেয়েছন? আিম ভুেল গিছ। তারা িক কাড িদেয়েছন? কান
কাড িক দওয়া হেয়েছ? কউ িক পর্াথনা কাড পেয়েছন? না।
179 আিম শুধু পিবতর্ আত্ার জনয্ অেপক্া করিছ। আপনারা যিদ
শুধু িবশব্াস কেরন, তহেল শুধু িবশব্াস রাখুন, সেন্হ করেবন না।
যিদ ঈশব্র আমার কােছ আপনার কষ্গুেলা পর্কাশ কেরন…এটা যাই
হাক, আিম জািন না; আপিন যিদ আপনার হাত উপের তুেলন,

আপিন আমােক চেনন না এবং আিম আপনােক িচিন না। তাহেল
যিদ ঈশব্র এখােন পর্কাশ কেরন, আপিন িক িবশব্াস করেবন য সই
একই দতূ সখােন ধব্ংেসর িঠক আেগ বাতা িনেয় এেসিছেলন, এিট
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সই একই দতূ িযিন অনয্ ধব্ংেসর আেগ এিটেক িনেয় এেসিছেলন।
আপিন িক সটা িবশব্াস কেরন? আপিন যিদ চান, আপনার হাত
উপের তুলুন। িঠক আেছ। িঠক আেছ, পর্ভু এিট পর্দান করুন।
180 িতিন আমার কাছাকািছ আবস্ান করেছন। আমার কাছাকািছ
আর একজন বেস আেছন, মহাশয়া স্াইডার এখােন, অথবা
মহাশয়া মারিফ এখােন, তার নাম িক, এখােন বেস আেছন। আিম
তােদর িচিন।
181 আিম এই বয্িক্েক িচিন না, স আমার অপিরিচত। িকনু্ ঈশব্র
তােক জােনন। ঈশব্র যিদ এখনই পর্কাশ কেরন, আপনারা কতজন
জােনন য তা নয়…
182 আমার িদেক তাকােবন না। আমার, আিম একজন কনটািক
পল্ীবাসী, যতদরূ এিট সংিশ্ষ্। আমার—আমার পযাপ্ িশক্াও
নই, খুব কম, এমনিক—এমনিক আমার িনেজর নাম লখার

জনয্ও। িকনু্ একিট িবষয় আিম জািন, আিম তােক িচিন। আর
সই, সটাই— সটাই আিম জানেত যত্শীল। এখন, আমার

বয্াকরণ িক তােত মেনােযাগ িদেবন না—না।
183 আর আপিন হয়েতা ভাবেত পােরন য আমার আজেকর
সকােলর ধেমাপেদশিট সব িকছুর বাইের িছল, আপিন এিটেক
একবার বাইেবেলর সােথ সািরবদ্ করুন এবং দখুন আপিন লেক্য্
িঠক আেছন িকনা। দখুন যিদ আপনার লক্য্ িভতের না থােক যখন
আপিন—যখন আপিন এিট সখােন রােখন। আপনার িনেজর
িচন্ার সােথ এিট তাক করেবন না, িকনু্ িতিন যা বেলেছন তার
সােথ এিট তাক করুন। “ কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ
দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়; কননা সবব্নােশ যাইবার দব্ার
পর্শস্ ও পথ পিরসর, এবং অেনেকই তাহা িদয়া পর্েবশ কের,” লক্
লক্ গুন লক্ লক্ জন সখােন যােব। দশ লেক্র মেধয্ একজন
সম্বত এই পেথ আসেব। িঠক এটাই। এটাই িতিন বেলেছন।
এখন, িতিন কখনই সই সংখয্ািট দন িন, তেব িতিন বেলিছেলন,
“ যমনিট নােহর সমেয় হেয়িছল, আটিট পর্াণ। সেদােমর িদেন
যমন হেয়িছল, িতনজন।” সকেলর মে য়, িতনজনেক রক্া করা

হেয়িছল, আগুেনর দব্ারা। তাই হেব!
184 এখন, যিদ কউ পর্কৃত আধয্ািত্ক হন, আিম চাই আপিন
এখােন বেস থাকা এই বয্িক্িটর িদেক তাকান, িতিন আমােক
যতটা সম্ব ততটা দঢ়ৃ হেয় দখেছন। তার হাত উপের তুেলেছন,
আিম তােক িচিন না; তােক কখনও দিখিন, এবং আিম তার
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সম্েক িকছুই জািন না। িতিন বেস আেছন শুধু আমার িদেক
তািকেয় আেছন। িকনু্, দখুন, িতিন একিট যাগােযাগ করেছন,
িতিন পর্াথনা করেছন। এখন, এটা িঠক। এখন, যিদ পর্ভু আমােক
বেলন… সই বয্িক্িট আমার থেক এত দেূর বেস আেছন, আর
এিট আমােদর পর্থম সাক্াৎ, আর িতিন সখােন আেছন। যিদ পর্ভু
আমােক পর্কাশ কেরন িতিন ক—িতিন ক…আিম—আিম তােক
সুস্ করেত পািরিন। আিম পাির না, আিম তা করেত পাির না,
কারণ ঈশব্র ইিতমেধয্ই এিট কেরেছন। িকনু্ এটা আপনার িবশব্াস
বৃিদ্ করেব। সবাই এখন দখেছন, িতিন এখােন আেছন, িঠক একই
আত্া। আর মেন রাখেবন, যীশু শষ সমেয়র আেগ এই পর্িতশর্িত
িদেয়িছেলন। এিট সবদাই শষ িচহ্।
185 অনয্ একিদন, িলও আর আিম রাস্ায় বেস িছলাম, আর আমরা
কেয়কজন কথা বলিছ। আর আিম অনভুব কির একিট পিরবতন
আসেছ, একিট পিরবতন আসেছ। যখন আমরা এই সমেন্ কথা
বলিছলাম, এিট আমার সবাকােযর পিরবতন করেব না, কারণ এিট
আর থাকেত পাের না, তেব এিট আমার মেধয্ একিট পিরবতন
হেব। আিম সবদা দবুল িছলাম এবং লােকরা আমােক নতৃতব্ িদত
ও আমােক পথ দখােতা, আর এই পেথ সই পেথ পাঠাত। যিদ
আিম এমন িকছু করতাম যা পর্ভু আমােক অেনক িদন আেগ করেত
বেলিছেলন, আিম আজ য সমসয্ায় আিছ তােত আিম থাকতাম
না। আিম আগামী সপ্ােহ ঈশব্েরর সােথ একা থাকার জনয্ বাইের
যািচ্। হয্াঁ, মহাশয়। আমােক—আমােক সব্গ থেক শুনেত হেব।
আিম দবুল হেত চাই না, আিম আমার িনেজর িবশব্ােস দাঁড়ােত চাই।
186 সই বয্িক্িট, এটা তার কােছ িফের আসেত থােক, িতিন
িঠক িপছেন বেস আেছন, কারণ সই বয্িক্িট িবশব্াস করেছন,
িতিন আসেল িবশব্াস করেছন। আিম সবতর্ শর্াতােদর দিখ, এবং
এিট সরাসির বয্িক্িটর কােছ িফের আসেছ। তার পর্েয়াজন আেছ,
িতিন ভারপর্াপ্, িকনু্ িতিন অনয্ কােরা জনয্ ভারপর্াপ্। সটা িঠক।
আপিন অনয্ কােরা জনয্ পর্াথনা করেছন। আপনার হৃদেয় অনয্
কাউেক রেয়েছ। এটা িঠক, তাই না? িতিন একজন বনু্। আিম যিদ
আপনােক বিল সই বনু্র িক সমসয্া, আপিন িক আমােক ঈশব্েরর
সবক বেল িবশব্াস করেবন? িতিন মদয্প। সটা িঠক। যিদ সিট

সিঠক হয়, আপনার হাত উপের তুলুন।
187 আপিন িক িবশব্াস কেরন? এখােন কউ তার হাত উপের
তুেলেছ, একজন মিহলা িপছেন এখােন, কউ। হয্াঁ। হয্াঁ। আপিন
আমােক িচেনন না? আিম িক আপনােদর সবার কােছ অপিরিচত?
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আিম আপনােক িচিন না, িকনু্ ঈশব্র আপনােক িচেনন। আপিন এটা
িবশব্াস কেরন? যিদ ঈশব্র আমার কােছ আপনার হৃদেয়র কথা পর্কাশ
কেরন, আপিন িক আমােক তাঁর সবক বেল িবশব্াস করেবন? ছাট
ভদর্মিহলা, আপিন য িবষেয় িচিন্ত তা হল সই িশশুিট। সটা
িঠক। আর সই িশশুর মুেখ চমেরাগ রেয়েছ। ডাক্ার এ িবষেয় িকছুই
করেত পােরন িন। আপিন এখােন একজন অপিরিচত, আপিন
এবং আপনার িপর্য়জন সখােন বেস আেছন। আপিন িবশব্াস কেরন
য ঈশব্র আমােক বলেত পােরন আপিন ক অথবা আপিন কাথা
থেক এেসেছন? আপিন এটা িবশব্াস কেরন? আপিন িক িশশুর

িনরাময় গর্হণ করেবন যিদ িতিন কেরন? [মিহলা বেলন, “হয্াঁ।”—
সম্াদক।] িঠক আেছ, আপিন সমারেসট, কনটািকেত িফের
যেত পােরন, যখান থেক আপিন এেসেছন। আর িবশব্াস করুন
য স সুস্ হেয় উঠেব, আপনার চমেরাগ িশশুিটেক ছেড় যােব যিদ

আপিন এিট িবশব্াস করেত পােরন।

188 যখন আিম সই শব্িট উেল্খ কেরিছ, তখন কউ একজন
আবার হেলর মেধয্ দাঁিড়েয় পড়েলন, কনটািকর সমারেসট থেক,
পর্াথনা করেছন, হােটর সমসয্া সেঙ্। আপিন িবশব্াস কেরন য ঈশব্র
সটা ভাল করেবন? আপিন যিদ এিট আপনার সমস্ হৃদয় িদেয়

িবশব্াস কেরন, আর িবশব্াস কেরন য ঈশব্র আেরাগয্ করেবন এবং
সুস্ করেবন।

189 এখােন, এখােন, আিম িবশব্াস কির য একজেনর হাত উেঠ
আসেছ িঠক এইখােন, িঠক পােশ, একজন মিহলা। হয্াঁ, আিম
আপনার হাত দখেত পেয়িছ। আিম িক আপনার কােছ অপিরিচত,
ভদর্মিহলা? আিম আপনােক িচিন না। আমােদর কখেনা দখা
হয়িন। আপিন িক আমােক তাঁর সবক বেল িবশব্াস কেরন? [মিহলা
বেলন, “হয্াঁ।”—সম্াদক।] আপিন কেরন? আপনার হৃদেয়র
মেধয্ একিট বাঝা আেছ, অথবা কানিকছু। আপিন িক িবশব্াস
কেরন, ঈশব্র আমার কােছ এিট পর্কাশ করেত পােরন, আপিন
িক িবশব্াস কেরন য িতিন সই একই আত্া িযিন খর্ীেষ্র মেধয্
িছেলন? আপনার সব্ামী সখােন বেস আেছন, িতিনও িক একই
িবশব্াস কেরন? আপিন িক একই িবশব্াস করেবন? এিট আপনার
পােশ বেস থাকা আপনার ছাট্ মেয়িটর সম্েক। এটা িঠক, তার
কয্ান্ার হেয়েছ। িকনু্ আপিন িক িবশব্াস কেরন য ঈশব্র তােক সুস্
করেবন? আপিন যিদ কেরন, আপনার হাত উপের তুলুন। িঠক
আেছ, বাচ্ািটর উপর হাত রাখুন।
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190 পর্ভু যীশু, আপনার আত্ার উপিস্িতেত, আিম শয়তানেক
িতরস্ার কির, য িশশুিটেক হতয্া করেছ। আিম িবশব্ােসর দব্ারা যীশু
খর্ীেষ্র রক্েক সই হতয্াকারী এবং িশশুিটর মাঝখােন রািখ। তােক
বাঁচেত িদন। আেমন।
191 ঈশব্েরর উপর িবশব্াস রাখুন। সেন্হ করেবন না। “িবশব্াস কিরেত
পািরেল, তাহার পেক্ সকলই সাধয্।” আপিন িবশব্াস করেত পারেল
সবই সম্ব। সিঠকভােব।
192 সখােন িপছেন অনয্ কউ তােদর হাত বািড়েয়েছন, সখােন
কাথাও, আপিন, শেষর িদেক একজন মিহলা। আপিন িক আমােক

ঈশব্েরর সবক বেল িবশব্াস কেরন? আিম আপনােক িচিন না,
আপিন আমােক জােনন না। আপিন িক িবশব্াস কেরন য ঈশব্র
আমার কােছ পর্কাশ করেত পােরন আপনার পীড়া িক? আপিন
যীশুেক আপনার িনরাময়কারী বা পর্দানকারী িহসােব গর্হণ করেবন,
এটা যাই হাক না কন—যাই হাক না কন…? তাহেল িবশব্াস
কেরন? িঠক আেছ, তাহেল সটা স্ায়িবক িবরিত যা আপনার
িছল, সটাই আপনার িছল। যিদ এটা িঠক হয়, আপনার পােয়
দাঁড়ান, যিদ সটা িঠক হয়, তাহেল লােকরা দখেত পােব য এটা
সতয্। িঠক আেছ, এটা এখন আপনােক ছেড় চেল যােব। আপিন
ঘের যান আর ভােলা হেয় যােবন। ঈশব্র আপনােক আশীবাদ করুন।

আপিনও কনটািক থেক এেসেছন। আহ-হাহ, এটা িঠক।
193 আপনার পােশ বসা ভদর্মিহলা কনটািক থেক এেসেছন।
িতিনও। আিম আপনােক িচিন না, তাই না? িকনু্ আিম আপনােক
বলেত পাির আপনার সােথ িকছু ভুল হেয়েছ। আিম যিদ আপনােক
বলেত পাির আপনার সমসয্া কী, আপিন খর্ীষ্েক আপনার
িনরাময়কারী িহসােব গর্হণ করেবন? এিট আপনার িনতেমব্। যিদ
তা িঠক হয়, আপনার হাত উপের তুলুন, উঁচুেত যােত লােকরা
দখেত পায়। িঠক আেছ, এখন বািড় যান, এটা আপনােক ছেড়

চেল যােব। আপনার িবশব্াস আপনােক ভাল কেরেছ।
আিম আপনােক িবশব্াস করার জনয্ আহব্ান করিছ। আিম

আপনার িবশব্াসেক িবশব্াস করেত আহব্ান করিছ।
194 এখােন একজন ভদর্মিহলা এখােন বেস পর্াথনা করেছন, তার
মুখ রুমাল িদেয় ঢেক রেখেছন। আিম আপনােক িচিন না। ঈশব্র
আপনােক জােনন। আপিন জািলেয়ট, ইিলনয় থেক এেসেছন
এবং আপনার িটউমার হেয়েছ। এটা একদম িঠক। আপিন আশ্য
হেত পােরন…(হয্াঁ, এটাই—এটাই সই মিহলা রােসলা িনেয়
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এেসেছ। সটা িঠক। অেপক্া করুন, িতিন আমােক তার সম্েক
বেলিছেলন, িকনু্ িতিন কখনই জানেতন না য আিম মিহলািটেক
কখনই জানতাম না। সটা িঠক। সই নারীর িবশব্াস মহান িছল।)
আিম আপনােক একটা কথা বলব আপিন—আপিন জােনন য
আিম জািন না। আপিন এই িশশুিটর জনয্ আসেনর শষ পর্ােন্ বেস
পর্াথনা করেছন, স অসুস্। স আপনার সন্ান। সটা িঠক। আেমন।
আপিন জােনন আিম সটা জানতাম না।
195 সখােন এটা, এটা পিবতর্ আত্া! আপিন িক এটা িবশব্াস
কেরন? আপিন িক এটা গর্হণ কেরন? তারপর যিদ এিট সিঠক
হয়, আিম যা বেলিছ “দব্ার সঙ্ীণ ও পথ দগুম” সিঠক। যীশু
খর্ীষ্, ঈশব্েরর পতুর্, এখন এখােন আেছন। জীবন্ ঈশব্েরর আত্া
এখােন আেছন। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? তারপর, আপনােক
জানােত য আিম িনরাময়কারী নই, আিম িনরাময়কারী নই, িকনু্
ঈশব্েরর আত্া িনেজেক পর্কাশ করেত আমােক বেছ িনেয়েছন।
আমার কান িশক্াগত যাগয্তা নই। আমার কান িবষেয়রই জ্ান
নই। িকনু্ এটা তার আত্া িযিন এটা কেরন, আপনারা দখুন, আর

িতিন চান আপনারা জাননু য আিম আপনােদরেক সতয্ বেলিছ।
196 এিটই সতয্, যীশু খর্ীষ্ এখনই আপনােদর পর্েতয্কেক সুস্ কের
তােলন যিদ আপনারা িবশব্াস কেরন। এখন িঠক যমন…যিদ এিট

িকংস্েন কাজ কের থােক, যা িমশনািররা, অথবা য কউ সখােন,
এিট িকংস্েন কাজ করেত দেখেছন, হাজার হাজার জনেক সুস্
হেত, কন এটা আেমিরকােত এখােন কাজ করেব না যখােন
আমােদর কােছ এখন তার পথ আেছ? কন আমরা এটা িবশব্াস
করেত পারেবা না? কারণ আমরা সই ছাট্ রাইেফলিট অিতকর্ম
করেত পাির না। আপিন িক এটা িবশব্াস কেরন? আপনার হাত
উপের তুলুন।
197 এখন, সই একই হাত, আপনার পােশর কােরা উপর রাখুন,
আিম এখান থেকই তার জনয্ পর্াথনা কির, আর আপনার মেন আর
কান সেন্হ করেবন না, এিট সিটেক শষ করেব।

198 ওহ, আমার, ভাই নিভল! আিম কত আশা কেরিছ, আিম
কত পর্াথনা কেরিছ, আিম কত…আপিন হয়েতা ভাবেবন আিম
আমার পােশ আিছ; আিম নই। আিম িঠক জািন আিম কাথায়
আিছ। আিম যিদ এই সামানয্ িজিনসিট আপনােক িদেত পাির!
আপিন িক বুঝেত পারেছন য, ঈশব্েরর পতুর্ যীশু খর্ীষ্ আজ সকােল
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এখােন মানেুষর মােঝ, এই মুহূেত, এই মুহূেত উপিস্ত, িনেজেক
দখােচ্ন?

িঠক আেছ, আপনারা বেলন, “ভাই বর্ানহাম,আপিন বেলেছন
সটা।”

199 আিম এটা িকভােব বললাম? আিম আপনােক িচিন না। সখােন
একজন মিহলা িটিবেত আকর্ান্। আপিন সুস্ হেয়েছন, বান।
আপনােক আশীবাদ করুন। আিম আপনার ক্মা পর্াথনা করিছ,
আপিন িটিব আকর্ান্ একজন মিহলার জনয্ পর্াথনা করিছেলন,
কারণ িতিন একজন ধূসর কশী মিহলা। হয্াঁ। িঠক আেছ, িবশব্াস
করুন। িঠক আেছ। িতিন এখােন আেছন। এটা তার উপিস্িত।
200 এখন, িতিন যা বেলেছন তা এখােন, “আর যাহারা িবশব্াস কের,
এই িচহ্গুিল তাহােদর অনবুত্ী হইেব। তাহারা পীিড়তেদর উপের
হস্াপণ কিরেব, আর তাহারা সুস্ হইেব। িকভােব িতিন িমথয্া বলেত
পােরন? দখুন, এিট তাঁর উপর নয়, এিট আমার উপর নয়, এখন
এিট আপনার উপর। এখন আপিন িবশব্াস কেরন।
201 আিম এই মুহূেত সখােন বেস থাকা একজন মিহলার িদেক
তািকেয় আিছ, তার অেনক িবশব্াস আেছ। স এবং তার সব্ামী সদয্
পর্ভুর কােছ এেসেছন। িতিন এই সভায় উপিস্ত, তার হািনয়া িছল
যা ডাক্ার িঠক আেগ অপােরশন করেত চেলেছন, আর তার বাচ্া
জেন্র জনয্ পর্সু্ত হিচ্ল৷ আর ডাক্ার পের অপােরশন করেত
যািচ্েলন, িকনু্ িশশুর জন্ হয় এবং তারা আর কান হািনয়া
খুেঁজ পান িন। এটা চেল গেছ। দখুন? কন? িতিন িঠক…িতিন
এইভােব কখেনা বদীেত উেঠন িন। িতিন শুধু সখােন থেক এটা
িবশব্াস কেরেছন। এটা িক িঠক, মহাশয়া গর্ীন, আিম িবশব্াস কির
এটা, িপছেন সখােন? সটা িঠক। তার হাত দখেত পােচ্ন?
ডাক্ার এমনিক হািনয়ািট খুেঁজ পান িন, এটা চেল গেছ। কন?
িতিন িবশব্াস কেরিছেলন, শুধু বিরেয় এেস বলেলন, “এটা িঠক!”
202 এখন আপিনও তাই কেরন, আর আপনার কােছ থাকা পর্িতিট
কষ্েক ছেড় যেত হেব। ঈশব্র, ক পাের— ক মানবেদেহ িকছু
পাঠােত পাের, সই সেপর কামেড়র সই কল্নার কােছ যা সই
লাকিটর পােয় িছল, তােক হতয্া করার জনয্ িবষ পর্েয়াগ করা

হেয়িছল, আর এিটেক থামােত পাের এবং িঠক সখােনই মের
ফলেত পাের, িতিন আপনার শরীেরর অসুস্তাগুিলেক আর কতটা
মের ফলেত পােরন। কারণ, সই লাকিট কেষ্ িছল এবং তার
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সাহােযয্র দরকার িছল। আপনারও আেছ। আপনার যিদ এিট না
থােক তেব আপিন মারা যােবন।
203 এখন এেক অপেরর উপর হাত রাখুন। আপিন িনেজর জনয্
পর্াথনা করেবন না, আপিন আপনার পােশর বয্িক্র জনয্ পর্াথনা
করুন। এটা িখর্স্ান-সদশৃ।
204 এটা িশখুন, এটা িশখুন, য, আপিন যমন অনয্েদর সােথ
কেরন, আপিন খর্ীেষ্র সােথ কেরন। আপিন যখন অনয্ কােরা পর্িত
ভােলা হন, আপিন খর্ীেষ্র পর্িত ভােলা হন। আপিন যিদ অনয্ কােরা
সােথ দবুয্বহার কেরন, আপিন খর্ীেষ্র সােথ দবুয্বহার করেছন। হ,
আমার!
205 ওহ, আিম যিদ এিটেক শষ করেত পারতাম, যিদ আিম
লাকেদরেক এটা দখেত পারতাম, আিম িক দখিছ এবং আিম িক

অনভুব করিছ, আর আিম িক জািন য হেচ্, দখুন। আজ সকােল
সই বাতার পের খর্ীষ্ কীভােব চাপ িদেচ্ন, মানেুষর হৃদেয় সরাসির

নামেত এবং সখােন িকছু তির করেত; উেত্জনা নয়, কান
আেবগ নয় (এিট এর সােথ আেস), িকনু্ সখােন একিট অিবরাম
িবশব্াস তির করেত যা বলেব না, শতর্েক এক ইিঞ্ জায়গা িদন।
206 এখন, িতিন আমার পর্াথনা শুনেবন, িতিন আপনার পর্াথনা
শুনেবন। আপনারা এখন এেক অপেরর জনয্ পর্াথনা করেবন, যখন
আিম আপনােদর সকেলর জনয্ পর্াথনা কির৷
207 হ পর্ভু, এই মহান গুরুতব্পণূ মুহূেত, আমরা বুঝেত পাির য
এিট অেনেকর কােছ মৃতুয্ এবং জীবেনর মেধয্ পাথকয্ বাঝােত
চেলেছ। আর আিম আপনার উপিস্িতেত কাঁপিছ, কারণ আিম
জািন, পর্ভু ঈশব্র, আমার সমস্ হৃদয় িদেয় পর্াথনা করেত হেব৷
আিম বুঝেত পাির য যিদও আরও পাঁচ িমিনেটর মেধয্ আমােদর
মােঝ একজনও অসুস্ বয্িক্ নাও থাকেত পাের, এখােন পর্েতয্ক
বয্িক্ জানেব য আপিন এখােন আেছন। এখােন তারা আজ
সকােল দাঁিড়েয় আেছন, পর্ভু। তােদর হাত উপের তুলেত িদন যারা
জােন য আিম তােদর িচিন না, এবং তােদর সম্েক িকছুই জািন
না। িকনু্ আপনার আত্া তােদর জােনন। তােদর হৃদেয়র গাপন
কথা আপিন জােনন, তােদর দঃুখ-কেষ্র কথা আপিন কত বিশ
জােনন! তাহেল, পর্ভু, আজই তা হেত িদন, এখনই তা হেত িদন
আপনার আত্া তােদর অসুস্ শরীর স্শ করেব। এিট পর্দান করুন,
পর্ভু। তারা এেক অপেরর জনয্ পর্াথনা করেছ।
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208 আর আিম পর্াথনা কির, িপর্য় ঈশব্র, পিবতর্ আত্া তােদর কােছ
এিটেক এতটাই বাস্ব কের তুলেবন যন তারা আর কখনও এিটেক
অিবশব্াস করেব না। আর একটা অসুস্তা আেছ, পর্ভু, যটা এই
শারীিরক অসুস্তার থেক অেনক বড়, একিট আধয্ািত্ক অসুস্তা।
পর্িতিট হৃদয় উন্ুক্ হাক।

209 পর্ভু, আপিন সখােন অবর্াহােমর পােশ দাঁিড়েয়িছেলন িক
কের? আর এই একই কায কেরিছেলন, সারােক বেলিছেলন য
আপনার “িপছেন” িছল, শাস্ বেল, “তাঁবুেত স হেসিছল,” আর
আপিন তােক বেলিছেলন। আর অবর্াহাম িচনেত পেরিছেলন য
িতিনই মহান ঈশব্র। কেয়ক িমিনেটর মেধয্ আপিন তার দিৃষ্র বাইের
অদশৃয্ হেয় গেলন।

210 আর, পর্ভু, যীশু যখন দাঁিড়েয়িছেলন এবং একই কাজ
কেরিছেলন, আর বেলিছেলন, “আপিন অবর্াহামেক আপনার
‘িপতা’ বেলন, আর তবুও আপিন বলেছন আপিন শাস্ জােনন।”
বেলিছেলন, “ তামরা ভর্ান্ হইেতছ, কারণ তামরা না জান শাস্,
না জান ঈশব্েরর পরাকর্ম।” আর তারা তােক বলেলন “ ব  সবূল।”

211 িকনু্ আপিন পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন য শষ িদেন আপিন
আবার আপনার আত্া ঢেল দেবন। ভাববাদী বেলেছন, “িকনু্
সন্য্াকােল দীিপ্ হইেব।” আর আমরা এখােন।

212 যখন এই অৈবধ জগৎ পােপর িনেচ ডুেব যােচ্, যমন মাতাল
লাক রােতর বলা ঘের ঝাঁিপেয় পেড়, শীঘর্ই তােক মাঝখােন

ফঁু দওয়া হেব, এমনিক আেগ্য়িগিরর ধূিলকণাও থাকেব না, খুব
কমই, এর অবিশষ্ থাকেব। আর আমরা সময় িটকিটক কের চেল
যেত দখিছ।

213 হ ঈশব্র, আমােদর সকল সেন্হ দরূ কের িদন। আমােদর
এখনই সই চেকর্র মেধয্ িনেয় যান। আসুন, পিবতর্ আত্া। আপনার
মহান ডানা মেল ধরুন, এই অল্ শর্াতােদর উপর এখনই ভর্েক্প
করুন, আর িনেজেক তােদর হৃদেয় পিরপণূ হেত িদন, এবং
তােদর জানােত িদন য আপিন ঐশব্িরক উপিস্িতেত আেছন, এটা
আপিন, “আিম সই পর্ভু িযিন তামার সমস্ রাগ িনরাময় কেরন।”
আর আপনার উপিস্িত তােদর হৃদেয় এমন িকছু করেত পাের যন
তারা আজ সকােল এখান থেক যেত পাের, তােদর সম্ূণ িবশব্াস
কের। আর পর্েতয্ক অসুস্ ও পীিড়ত বয্িক্ আেরাগয্ লাভ করুক।
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214 কারণ, আপনার দাস িহসােব, আিম দাঁড়াই এবং পর্িতিট
শয়তানেক িতরস্ার কির, অসুস্তােক িতরস্ার কির, শয়তানেক
িতরস্ার কির।
215 স হের গেছ, আর স একিট ধাঁকা ছাড়া িকছুই নয়। আর
আজ সকােল আমরা যীশু খর্ীেষ্র নােম এর উপর আপনার হাতেক
আহবান কির। আর তাঁর দাস িহসােব, তাঁর বাকয্ পর্চার কের এবং
লােকেদরেক সতয্ বেল, য সিঠক হেত এবং ঈশব্েরর বােকয্র সােথ

িমিলত হেত, আিম যীশু খর্ীেষ্র নােম, শয়তান, তােক িতরস্ার
কির। দরূ-দরূান্ থেক যারা সুস্ হওয়ার জনয্ এেসেছন তােদর
পর্েতয্েকর কাছ থেক িবদায় হ। তুই এই শর্াতােদর কাছ থেক এবং
এই লােকেদর কাছ থেক িবদায় হ। আিম তােক জীবন্ ঈশব্েরর
নােম বলিছ। আর বাইেবল বেল, “ধািম্েকর িবনিত কাযয্সাধেন
মহাশিক্যকু্।” আর অেনক ধািমক পরুুষ আজ সকােল অসুস্েদর
উপর তােদর হাত রেখেছন। ওহ, শয়তান, তুই তােদর ভাবােত চাস
য এটা আিম, তার পের তুই তােদর কাছ থেক গৗরব কেড় িনিব।

িকনু্ এটা তােদর ঈশব্েরর পর্িত িবশব্াস, তারাও ঈশব্রেক িবশব্াস কের!
আর তােক তােদর িবশব্ােসর জ য় এখান থেক বিরেয় যেত হেব।
তাই এখান থেক তার যাতর্া শুরু কর এবং বাইেরর অন্কাের চেল
যা যখােন তুই অন্গত। আিম তােক িতরস্ার কির, যীশু খর্ীেষ্র
নােম, ঈশব্েরর বাইেবেলর কতৃতব্ দব্ারা, একজন দেূতর দব্ারা আমার
উপর অিপত কমভার। এখন বিরেয় যা, যীশু খর্ীেষ্র নােম, এবং
তােদর মুক্ হেত দ। আেমন।
216 আপনারা িক িবশব্াস কেরন, আপনােদর সমস্ হৃদয় িদেয়, য
আপনারা সুস্ হেয় গেছন? আপনােদর হাত উপের তুলুন, বলুন,
“এখন আিম যীশু খর্ীষ্েক আমার িনরাময়কারী িহসােব গর্হণ কির।
সব ছায়া আমার কাছ থেক চেল গেছ। আিম এখন তাঁেক তাঁর
শিক্র পণূতায়, তাঁর উপিস্িতর আশীবােদ গর্হণ কির। আিম তােক
গর্হণ কির।”

আমার িবশব্াস আপনার িদেক তািকেয় আেছ,
আপিন কালভািরর মষশাবক,
তর্াণকতা ঈশব্র;
এখন আমার পর্াথনা শুননু,
আমার সকল পাপ দরূ করুন,
িকংবা আমােক কখেনা িবপথগামী হেত িদেবন না
আপনার পাশ থেক।
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এখন আসুন তাঁর কােছ সিতয্কােরর িমিষ্ভােব আমােদর
হাত বাড়াই।

জীবেনর অন্কার গালকধাঁধায় যখন আিম
পািড় িদই,

এবং আমার চারপােশ দঃুখ ছিড়েয় পেড়,
আপিন আমার পথপর্দশক হন ( হ ঈশব্র!);
অন্কার িদেন পিরণত হয়,
দঃুখ মুেছ ফলুন, ভয় দরূ করুন,
িকংবা আমােক কখেনা িবপথগামী হেত িদেবন না
আপনার পাশ থেক।
…সমৃদ্ অনগুর্হ! 
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(Strait Is The Gate)
মন্লী সমগর্

ভাই ঊইিলয়াম মিরয়ন বর্ানহােমর দব্ারা এই বাতািট, ইংেরজী ভাষায় রিববার সকােল, ১ মাচ,
১৯৫৯, জফারসনিভেল, ইিন্য়ানা, মািকন যকু্রােষ্র বর্ানহাম টয্াবারেনেকেল পর্চার করা হেয়িছল,
ময্াগেনিটক টপ রকিডং থেক িনেয় ইংেরজীেত অসংেক্িপত রূেপ মুিদর্ত করা হেয়েছ। এই বাংলা
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