
সেপর বংশ

 িপর্য় ঈশব্র, মহান এবং শিক্শালী ঈশব্র, িযিন তাঁর আত্ার
শিক্র দব্ারা সবিকছুর সৃিষ্ কেরিছেলন; এবং যীশু খর্ীষ্েক,

তাঁর একজাত পতুর্েক িনেয় এেসেছন, িযিন আমােদর পাপীেদর
জনয্ অবােধ মৃতুয্বরণ কেরেছন, অনয্ায়কারীেদর জনয্ সই
নয্ায়পরায়ণ বয্িক্, আমােদরেক পনুরায় িমিলত করার জনয্ এই
িবস্য়কর সহভাগীতায় যা আমরা আবার ঈশব্েরর সােথ পািচ্।
যমন আমরা আশীবাদপণূ বাকয্ থেক িশক্া পেয়িছ য, আমরা
তাঁর সােথ সহভািগতা করতাম পৃিথবীর িভিত্মূল স্াপেনর পেূব:
“তৎকােল পর্ভাতীয় নক্তর্গন একসেঙ্ আনন্রব করিছল এবং
ঈশব্েরর পতুর্রা জয়ধব্িন করিছল পৃিথবীর িভিত্মূল স্াপেনর পেূব।”
আমরা িকভােব জানেত পাির য সটাই সই সময় িছল না যখন
মষশাবক িনহত হেয়িছল; যখন ঈশব্র, তাঁর মহান িচন্াভাবনায়,
আমােদরেক যীশু খর্ীেষ্র মেধয্ িদেয় আমােদর উদ্ােরর জনয্
িচৎকার করেত এবংআনন্করেত দেখিছেলন!
2 আর, আজ রােত, আমরা সই মহান সব্গীয় মিহমার একিট
পবূাসব্াদন লাভ কেরিছ যা তাঁর িদব্তীয় আগমেনর সমেয় পর্কািশত
হেব। সমস্ অসুস্তা এবং দঃুখ দরূ হেয় যােব। তারপর আমরা
তার িনেজর মিহমািনব্ত দেহর মত একিট দহ লাভ করেবা, কারন
আমরা তােক সভােবই দখব যমন িতিন আেছন। এখােন আমরা
আমােদর হাতেক দবুল হেত দিখ, আমােদর চুলগুিল পাকেত
দিখ, এবং কাঁধগুেলােক ঝুেক যেত দিখ, আমরা অবগত আিছ
য আমরা মরনশীল এবং সই ধুিলকনার িদেক এগিচ্ যখােন
আমােদর মাথা নত হেয় আেছ, আর যখান থেকআমরা এেসিছ।
িকনু্, পর্ভু ঈশব্র, িঠক যমন এটা িনিশ্ত য আপিনই ঈশব্র,
আপিন একিট পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন য আমরা আবার শষ িদেন
পনুরুিত্ত হব, এবংআমরা এিট িবশব্াস কির।
3 সব্চ্ায় আমরা আমােদর িবশব্ােসর সােথ আজ রােত আপনার
উপিস্িতেত দাঁিড়েয় আিছ, সাহস সহকাের আসিছ কারণ যীশু
আমােদর এই কাজিট করেত বেলিছেলন। আমরা য কান ভাল
কাজ যা আমরা কেরিছ সটার ওপর নয়, কারণ আমরা কান
ভােলা কাজ কিরিন; িকনু্আমরা নমর্ভােবআিস, এিট সব্ীকার কের
য আমরা এই সম্িত্র অিধকারী তাঁর সই দয়ার জনয্ যা িতিন
আমােদরেক িদেয়েছন। সুতরাং, আমরা এটা চেয় আপনার কােছ
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আিস য আজ রােত আপিন আমােদর আশীবাদ িদেবন আপনার
বাকয্ আনায়েনর মধয্ িদেয়। কারন এটা লখা আেছ, য, “মনষুয্
কবলমাতর্রুিটেত বাঁিচেব না, িকনু্ ঈশব্েরর মুখ থেক বিরেয়আসা
পর্েতয্কিট বােকয্ই বাঁচেব।” আর আজেক ঈশব্েরর মুখ যন কথা
বেল। যন বাকয্ আেস, এবং যন তা আমােদর হৃদেয়র গভীের
যেত পাের, সমস্ শর্াতােদর হৃদেয়, এবং আপনার আত্া এবং
আপনার উপিস্িত দব্ারা পিরপণূ হেয় যায়। কারণআমরা এটা যীশুর
নােম চাই, আেমন।
4 আজ—আজ এবং গতকাল, গত রাত থেক, বরং, এবং
আজেক পযন্, আমরা এই িবষেয় কথা বলিছ, পর্থমত, এিট
উত্াপেনর জনয্ য, কন আমরা একিট সংস্া নই। আর আমরা
এটা বরং দঢ়ৃভােব বণনা কেরিছ, কনআমরা একিট সংস্া নই, এবং
কনআমরা সংস্ােত িবশব্াস কির না। কারণ, আমরা এিট বাইেবেল
পাই, য সংস্া কখনই ঈশব্র িনধািরত িছল না; এিট শয়তান
দব্ারা িনযকু্ করা হেয়িছল; এবং এিট বাইেবল দব্ারা পর্মািণত।
আর িকভােব য, সংস্ার মাধয্েম, তর্িট বিরেয় এেসিছল। এখন
আমরা এই কথািট সংেশাধেনর জনয্ এবং এই ভজনালয়েক ঈশব্েরর
এই আশীবাদপণূ বােকয্র মেধয্ একিট সহভাগীতায় আনবার জনয্
বলিছ। য, আমােদর পর্তয্াশা, সংস্া িক বেল, অথবা কান বয্িক্
িক বেল তাঁর ওপর স্ািপত হয় িন; এিট িনিমত হেয়েছ পর্ভু ঈশব্র
িক বেলেছন তাঁর উপর। আর সটাই হল একমাতর্ উপায় যার দব্ারা
আমরা কখনও সিঠকভােব সংেশািধত হেত পাির।
5 আর এই সকােল, আিম িবশব্াস কির, আমার কােছ পাঁচিট
িবিভন্ িনবন্ িছল, যা িবিভন্ সংস্া থেক এেসিছল, বাইেবেল
যগুেলার িবষেয় সম্ূণভােব কাথাও িকছু বলা নই, যগুেলার
কােছ পর্েটস্ান্ িগজাগুেলা মাথা নত করেছ, এবং ধমতত্রূেপ
িশক্া িদেচ্: সই একই িজিনস যা সই পেুরােনা জননী বশয্া,
কয্াথিলক িগজা পর্চার কের, এবং তা সখান থেক বিরেয়
পর্ােটস্য্ান্ িগজার মেধয্ চেল এেসেছ। আর আমরা সই একই
িজিনেসর কােছ মাথা নত কের চেলিছ যা ঈশব্েরর বােকয্র মেধয্ য
কান স্ােনর িবপরীত।

6 পর্থম সাংগঠিনক িগজা,আমরা এই িবেকেল নাইিসন িপতােদর
ইিতহাস থেক দেখিছ, য এটা নাইিসন মন্লী থেক এেসিছল।
পর্িরতেদর মৃতুয্র পর, সখােন নাইিসন িপতারা এেসিছল, এবং
তারা বহু বছর ধের চলেত থাকল। িতনশত পঁিচশ বছর, অবেশেষ
ফর্ােন্র নাইিসয়ােত এেস পৗঁছাল— পৗঁছাল, যখােন তােদর
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কােছ িছল সই— সই বৃহৎ নাইিসন পিরষদ। আর সখােন তারা
এই মতবাদগুেলা গঠন কের যা কয্াথিলক িগজার কােছ এখন
আেছ,এবং এিট পর্ােটস্ান্েদর কােছও হস্ান্র করা হেয়েছ।
7 আর আজ সকােল িশক্া দবার সময়—সময় আিম যমন
বেলিছলাম, “ সই মণ্লী যগুগুেলার পর্েতয্কিট যগু ধের, সই
িথষলনীকীয় যগু পযন্—পযন্, পেনরেশা বছেরর অন্কার যগু
িছল, সখােন একিটও এমন সময় িছল না িকনু্ যখােন িতিন
বেলন, ‘ তামার কােছ এখনওআমার নামআেছ।’”
8 আর এই অনয্ িদেক, তারা আর খর্ীেষ্র মেধয্ িছল না, তারা
একিট সংস্াগত নােমর সােথ বিরেয় আেস, “কয্াথিলক, লুথার,
ওেয়সিল, বয্াপিটস্, পর্সিবটািরয়ান, পিন্েকাস্াল,” এরকম
আরও চলেত থােক।
9 িকনু্ যগু শষ হওয়ারআেগই, িতিন বলেলন, “আিম তামােদর
সামেন একিট খালা দরজা স্াপন করলাম।” দখুন? আর আমরা
িবশব্াস কির য এই সই যগু যােতআমরা এখন বাস করিছ, খালা-
দরজার যগু,অিন্ম বাইের যাওয়ার যগু লায়েদিকয়া মণ্লীর থেক।
10 আর এিট লায়েদিকয়া পিরষেদর জনয্ও িঠক িতনশত পঁিচশ
বছর। আর সখােন তারা এইরূপ ধমীয় রীিত গর্হণ কের ফেলেছ
যমনজল িছিটেয় বািপ্স্ দওয়া, জল ঢেল বািপ্স্ দওয়া এবং
িমথয্া বািপ্স্, িমথয্া পিবতর্আত্া, এই সব অনয্ানয্ িজিনস। তারা
এগুেলা গর্হন কের ফেলেছ।
11 আর তারপর যখন লুথার, িযিন একজন যাজক িছেলন, আর
কয্াথিলক মন্লী থেক বিরেয় এেলন, এই িবষয়গুিলেকও এর
সােথ িনেয় এেসিছেলন। আর সখান থেক এল জইুংিল, জইুংিল
থেক এল কলিভন, কলিভন থেক বিরেয় এল ওেয়সিল,
ওহ, এভােব আরও বিরেয় এল। আর তারা কবল সই ধমীয়
রীিতগুেলা আনেত থাকেলা। আর িকভােব ঈশব্র তাঁর মন্লীেক
নতৃতব্ িদেত পারেবন, যখন তাঁরা এমন একিট পথেকঅনুসরন কের
চলেছ যা িতিন তােদর জনয্ এমনিক কখনই িনেয়আেসন িন তােদর
নতৃতব্ দবার জনয্।

12 আর মেন রাখেবন, পর্কািশত বাকয্ ১৭ ত, আমরা পাই, “ সই
স্ী।” এখন এই শব্গুেলা হল সাধারন। সগুেলা বাইেবেল লখা
রেয়েছ, তাই আমার অনমুান আিম সগুেলা বলেত পাির। এখােন
বলা হেয়েছ য এই স্ী িছল একজন “ বশয্া।” তাঁর অথ হল য
স িছল একিট দশু্িরতর্া নারী; যার একজন সব্ামীর সােথ িববাহ



4 কিথত বাকয্

হওয়ার কথা িছল, আর স জগেতর সােথ বশয্ািকর্য়া কেরেছ।
আর তাঁর কােছ িছল একিট… স িছল “ বশয্া সকেলর জননী।”
সুতরাং তাঁর অেনক কনয্া িছল।আরআমরা ভৗগিলকরূেপ িচিতর্ত
কেরিছলাম য, এেত…আর সখােন,আিম িনেজ, এটােক শােস্র
মেধয্ দিখেয়িছলাম, তাঁর মতবাদ এবং সবিকছু দিখেয়িছলাম,
আিম িবশব্াস কির পর্ভু িসদ্রূেপ এিটেক সিঠক সািরেত রেখেছন,
আর সটা আর িকছুই হেত পাের না কয্াথিলক মন্লী ছাড়া। এটাই
একমাতর্ পথ য এটা হেত পারেতা। আর স কােক জন্ িদেয়েছ?
সমস্পর্েটস্ান মন্লীগুেলােক। একদম সিঠক, সতাই কেরেছ।
13 সই স্ীেলাকিটর হােত িছল তাঁর বশয্ািকর্য়ার মিদরােত পণূ
একিট পানপাতর্, আর স পৃিথবীর রাজােদর কােছ তা িদেয়িছল।
আর স সমগর্ পৃিথবীর শাসক িছল,আধয্ািত্কভােব বলেত গেল।
আর সটা একদম িঠক। অনয্আর নই…
14 দখুন, আসুন, আমরা দািনেয়েলর পেতর্ িফের যাই এবং
ছিবিট সখান থেক গর্হন কির। ছিবিট দখুন: সানার মাথা,
বািবলীয় রাজতব্; পতেলর…বা রূপা, মাদীয়-পারসয্; পতল,
মহান আেলকজান্ার, এবং এরকম, িগর্ক রাষ্; তারপর রামান
সামর্াজয্, পবূ ও পিশ্ম রাম, মূিতর দিুট পা।
15 আর এই দশিট রােজয্র িদেক লক্য্ রাখুন যা দশিট িশং এর
সােথ উেঠ আেস, যার িবষেয় আজ সকােল বলিছলাম, সই দশিট
রাজয্গুিলর পর্েতয্েকর মেধয্ যা উেঠ আেস, সখােন লাহা ও
মৃিত্কা একিতর্ত হেয় িছল। আর সই লাহা পা থেক আেস, যা
রাম িছল। আর কয্াথিলক িগজার মাধয্েম, সব্েগর নীেচ পর্িতিট
জািতর মেধয্ িমিশর্ত রামান সামর্ােজয্র একিট ধারা আেছ। এটা
একদম িঠক।আরতারা িমিশর্ত হেব না, কান স্ােন।
16 আর তারা পরস্েরর মেধয্ িবেয় করেব। বাইেবল বেল য তারা
করেব। আর আজ তােদর িদেক তাকান। আপনার ছেল একিট
কয্াথিলক মেয়র সেঙ্ যায়; যখন তারা িবেয় করেত যায়, তখন
তােদর পর্িতশর্িত িদেত হয় য তােদর সন্ানেদর কয্াথিলক হেত
হেব; দখুন, মেয়েদর ক্েতর্ও িঠক সটাই পর্িতশর্িত করেত হয়।
দখুন, এিটঅেনয্র শিক্েক ভেঙ্ দবারজনয্ করা হয়।

17 িকনু্ এটা িক? বাইেবল সমগর্ িজিনসেকই একিট পিততা
বেল দািব কের। এখন আপিন িক করেত যােচ্ন? সটা িঠক।
আর িকভােব মানেুষর পােপর পিরদশন করা হেব…আমরা িদব্তীয়
িববরেন িফের িগেয়িছলাম এবং দিখেয়িছলাম য, একিট অৈবধ
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সন্ান,জারজসন্ান, এমনিক চৗদ্পর্জেন্রজনয্ পর্ভুর মণ্লীেত
পর্েবশ করেত পাের না। সটা বয্াবস্ার অধীেন িছল। আর খর্ীষ্
বয্াবস্ােকপর্সািরতকরেতএেসিছেলন। তাহেলআজেকএখনএটা
আরও কতঅিধক হেয় িগেয়েছ?
18 আর এইগুেলার িক ঘটেছ, রাস্ায় এই সামানয্ সরুচাকিলেদর
সেঙ্ বয্াপারিট িক, এই সামানয্ িসগােরটপায়ী মিহলােদর, এবং
ছাট পাশাক পরা, ছেলেদর মত কশিবিশষ্ মিহলা, এবং ঐ
সমস্েদর মিহলােদর িক হেয় িগেয়েছ? এেদর সােথ িক বয্াপার
ঘেটেছ?এটার কারন হল ‘তােদর মােয়রা এরকমইআচরণ কেরেছ।
এিট হল, এক পর্জন্ থেক অনয্ পর্জেন্র কােছ, পােপর পিরদশন।
ওটাই সটা। আর আমরা িক পেয়িছ? আমরা একিট জায়গা
পেয়িছ, যখােন কান িকছুই নই িকনু্ নাংরা পাপ িদেয় পণূ।

19 এই কারেণ ঈশব্র রািশয়ােক উত্াপন কেরেছন, এক পরমানু
বামার সােথ সমস্ পাপেক এেকবাের মুেছ ফলেত, যমন
মহাপ্াবেনর বনয্ার সমেয় হেয়িছল, যখন িতিন মঘগুেলােক
উত্াপন কেরিছেলন। িনিশ্তরূেপই, িতিন কেরেছন। আর
বাইেবল তাই বেল। রািশয়া, যা হল একিট নািস্ক দশ, তারা
নািস্ক, সম্ূণরূেপ সবশিক্মান ঈশব্েরর হােত আেছ আর
তাঁর পিরকল্নামািফক চলেছ। িঠক যমন রাজা নবুখদিনৎসর
ইসর্ােয়লীেক ধব্ংস করার জনয্ িছল কারণ তারা ঈশব্েরর সােথ
চলেত বয্থ হেয়িছল, রািশয়ােক এইজনয্ই দাড় করােনা হেয়েছ যন
স কয্াথিলক িগজার থেক “ঈশব্েরর লাকেদর রেক্র পর্িতেশাধ
নয়,” সই রেক্র পর্িতেশাধ যা স ঈশব্েরর লাকেদর থেক
বিহেয়েছ। বাইেবল তাই বেল। স পেুরা িজিনেসর িহসাব িনেত
চেলেছ।
20 তাই এখােন দখুন, যিদ তােদর মা একিট গািয়কা িছল, এবং
তােদর ঠাকুমা, এবং তার মা একজন নাংরা জাগিতক আত্াযকু্
মিহলা িছল, তাহেল আজ স িক হেব? একিট রক এন রাল
ওয়ািল নগ্ মিহলা। তার সন্ানরা িক হেত যােচ্?

আরআপিন বলেছন, “ঈশব্র িকতা কেরন?” হয্াঁ, মহাশয়।
21 ঈশব্র সন্ানেদর পাপেক, এমনিক চৗদ্ পর্জন্ পযন্, পিরদশন
কেরন। আর যিদ যীশু খর্ীষ্ এই িনয়মেক আরও বড় এবং স্ষ্
করেত এেসিছেলন তেব আমরা বলেত পাির য সই পাপ,
“শত শত পর্জন্ বা পাঁচেশা পর্জন্” পযন্ থেক যায়। কন
িতিন বেলিছেলন, “পবূকােলর লাকেদর মেধয্ উক্ হেয়িছল,
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তুিম নরহতয্া কিরও না, আিম তামােদর বলিছ, ‘ য কহ, তার
ভাইেয়র িবরুেদ্ কখনও কর্াধ কের িবনা কারেণ, স নরহতয্া কের
ফেলেছ।’ তামরা শুিনয়াছ, পর্াচীনকােল, উক্ হইয়ািছল, ‘তুিম
বয্িভচার করেব না।’ িকনু্ আিম বিল য কহ কান স্ীেলােকর
পর্িত কামভােব দিৃষ্পাত কের, স তখনই মেন মেন তাহার সিহত
বয্ািভচার কিরল।” িতিন এটা তির কেরেছন…বৃিদ্ করা িক?
“এিটেক আকাের অেনক বড় কের তালা।” আর যিদ বয্াবস্ার
অধীেন এিট িছল চৗদ্ পর্জন্ পযন্, তাহেল আজেকর িদেন এটা
কত পর্জন্ লাগেব?
22 আর যবুক, মধয্বয়সী পরুুষ এবং িববািহত পরুুষরা তােদর
িবেয়র শপেথর পর্িতআর শর্দ্া রােখ না। কন তারা শুধু মিহলােদর
িনেয় যায় এবং তােদর সােথ য কান স্ােন বাস করেত থােক,
আর িঠক সাধারণ কুকুরেদর মত বাস করেত থােক। একিট কুকুেরর
কােছও একিট শর্দ্া এবং ভােলা িনিতজ্ান আেছ এবং যা িকছু
মানেুষর মেধয্ নই। আর আিম জািন য খুবই শক্ কথা, িকনু্
এটা িঠক।
23 কন?আরগীজাগুেলা এেক সমথনকের যায়আরএর িবরুেদ্
িকছুই বেল না। কন? তারা িঠক তােদর মােয়র মতই কাজ কের
যােচ্। গীজাগুেলা এটা উত্রািধকারসব্রূপ পর্াপ্ হেয়েছ। কারণ,
িগজা এবং এই পর্েটস্ান্ িগজাগুেলা সব কয্াথিলক িগজা থেক
বিরেয় এেসেছ, কয্াথিলক িগজার পাপ পর্ােটস্ান্েদর উপর
পিরদিশত করা হেচ্। অবশয্ই, এিটই হেচ্, তাই পাতর্ কতিলেক
“মিলন” বলেত পারেব না। এটা এেকবাের সতয্।
24 এখন আমরা খুেঁজ পাই, আর বাইেবেলর মেধয্, আমরা
খুেঁজ পেয়িছ…আর আিম আজ রােত এখােন টিবেলর ওপর
একিট নাটও দখেত পাই িন। আিম বেলিছলাম, “আমােক
এমন একিট জায়গা দখান যখােন ঈশব্র কানও সংস্ােক িনযকু্
কেরেছন। আমােক একিট জায়গা দখান যখােন ঈশব্র একিট
মিহলা পর্চারকেক িনযকু্ কেরেছন। আমােক এক জায়গায় দখান
যখােন ঈশব্র জল িছিটেয় বািপ্স্েক িনযকু্ কেরেছন। আমােক
একিট স্ান দখান যখােন ঈশব্র জল ঢেল বািপ্স্েক িনযকু্
কেরেছন। আমােক এমন একিট জায়গা দখান যখােন ঈশব্েরর
কােছ কখেনা এমন কােনা বয্িক্ িছল য ‘িপতা, পতুর্, পিবতর্
আত্ার নােম বািপ্স্ িনেয়েছন।’ ওগুেলা খুেঁজ বর করুন।”আর
তবুও আমরা কর্মাগত সগুেলা কের চেলিছ। এগুেলা সব িকছু
িগজার ভতের হেচ্।
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25 এখন, আিম বললাম, “আপনার যিুক্ অনসুাের আমরা
বয্াপিটস্ হেত পাির না, কারণ আমরা িবশব্াস কির য, তারা
পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্ িদেয়িছেলন। বাইেবেল এমন কান
বয্িক্ই নই যার, অনয্ কানও ভােব বািপ্স্ হেয়েছ। আপিন
আমােক এমন একিট জায়গা দখান যখােন এক বয্িক্র ‘িপতা,
পতুর্, পিবতর্ আত্ার’ নােম কখনও বািপ্স্ হেয়েছ, তাহেল
আিম আমার হাত তুলেবা আর বলেবা য আিম একজন িমথয্া
ভাববাদী।”
26 “আর যিদ বাইেবল বেল য আপনার ‘যীশু খর্ীেষ্র নােম
বািপ্স্’ নওয়া আবশয্ক, তাহেল এর মােন হল আপনােক এই
ভােবই এিট করেত হেব। পৗল তােদর বাপ্াইজ করার আেদশ
িদেয়িছেলন। তারা িকভােব আেগ বাপ্াইিজত হেয়িছল এেত িকছু
আেস যায় না, তােদরেক এেস, আবার বািপ্স্ িনেত হেয়িছল।
তারা সই একই বয্িক্ দব্ারা বাপ্াইিজত হেয়িছেলন িযিন যীশু
খর্ীষ্েক বািপ্স্ িদেয়িছেলন; সই যাহন বাপ্াইজেকর কােছ। িতিন
বলেলন, ‘এটা আর কাজ করেব না। আপনােদর আবার আসেত
হেব, আবার বািপ্স্ িনেত হেব।’ পিবতর্ আত্া লাভ করার আেগ
তােদর এটা করেত হেয়িছল। এটা ঈশব্েরর কমসূচী িছল।”
27 আিম আজ রােত, সটার থেকও একটু গভীের যেত পাির।
কন? যীশু তাঁর বাকয্েক পরুন কেরন। আপনারা িক এটা িবশব্াস
কেরন? এখন, এই সকােল আপনারা পর্ায় সবাই এখােন িছেলন,
িকনু্আিম সই বয্াপােরআরওএকটু বিশ কথা রাখেত চাই।
28 কন পৗল তােদরেক আজ্া…আজ্া িদেয়িছেলন আবার
বািপ্েস্র বয্াপাের যখন তােদর এিট করা হেয় িগেয়িছল? পৗল
বেলেছন, “যিদ সব্গ থেক কান সব্গদতূ এেস অনয্ িকছু পর্চার কের
তেব স অিভশপ্ হেয় যােব।”
29 এখনআপিন বেলন, “আমরা এই বয্াপাের একিট নতুনআেলা
পেয়িছ।” না আপনারা িকছুই পান িন। এিট িনেয়ই শয়তান হবার
কােছ এেসিছল, িকছু নতুন আেলা িনেয়। আপনার কান নতুন
আেলার পর্েয়াজন নই।আপনার সইআেলার মেধয্ হাঁটা পর্েয়াজন
যা ঈশব্র ইিতমেধয্ই এখােন স্াপন কেরেছন, সটাই সব িকছু।
30 এখন এটা দখুন, কতটা সহজ? যখন তারা রূপান্র পবত
থেক নেম এেলন, যীশু তাঁর িশষয্েদর বলেলন, “ লােকরা
মনষুয্পতুর্েক িক বেল যআিম ক?”
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“একজন বেলিছেলন, ‘আপিন মািশ, বা এিলয় অথবা
ভাববাদীেদর মেধয্ একজন।’”

িতিন বলেলন, “ তামরা িক বল?”
31 িতিন বলেলন, িপতর বলেলন, “আপিনই সই খর্ীষ্, জীবন্
ঈশব্েরর পতুর্।”
32 িতিন বলেলন, “ যানার পতুর্ িশেমান, ধনয্ তুিম; কননা
রক্মাংস ইহা তামার কােছ পর্কাশ কের নাই।” দখুন, এিট কান
সিমনাির থেক আেস িন। এিট কান সংস্া থেক আেস িন।
“রক্মাংস ইহা তামার কােছ ইহা পর্কাশ কের নাই। তুিম এটা
কান ধমীয় িবদয্ালয় থেক শখ িন। িকনু্ আমার িপতা, িযিন
সব্েগ থােকন, িতিন তামােক এটা পর্কাশ কের িদেয়েছন। আর এই
পাথেরর ওপর আিম আমার মন্লী গাথব; আর নরেকর দরজা এর
ওপরপর্বল হেব না,” িতিন কতাঁরআিত্কপর্কােশর ওপর।
33 লক্য্ করুন। “আর আিমও তামােক কিহেতিছ, তুিম িপতর।
আিম তামােক সব্গরােজয্র চািবগুেলা দব। আর তুিম যা িকছু
পৃিথবীেত বাধেব, আিম তা সব্েগ বাধব; যা িকছু তুিম পৃিথবীেত
মুক্ করেব, আিম তা সব্েগ মুক্ করব।” এখন তােক তাঁর বাকয্েক
পরুন করেত হেব না হেল িতিন ঈশব্র নন। এখন, আর যখন
িতিন তা করেলন, তাঁর িকছুিদন পের, িতিন কুর্শােরািপত হেলন,
পনুরুিত্ত হেলন, সব্েগ উেত্ািলত হেলন,আর িপতর পঞ্াশত্মীর
িদেন সুসমাচারেক খুেল িদেলন। িতিন িক তা কেরিছেলন? িতিন,
িনিশ্তরূেপই, িতিন তা কেরিছেলন। এখন লক্য্ করুন, যখন
িতিন…
34 তারা সকেল তােদরেক দেখ উপহাস করিছল, কারন তারা
পিবতর্ আত্ায় পণূ হেয় িগেয়িছল। তােদরেক “পাগল, পিবতর্
কপিট” বেল ডাকা হিচ্ল, অথবা সরকমই কান নাম ধের তােদর
ডাকা হিচ্ল। আর তারা এমনিক হাসিছল এবং বলিছল, “এরা
সকেল নতুন দর্াক্ারেসর নশায় মেতেছ।”
35 আর িপতর তােদর মাঝখােন দাঁিড়েয়, তাঁর রবেক উপের
তুলেলন, আর িতিন বলেলন, “ লােকরা এবং ভাইেয়রা, আমার
রব শর্বন কর এবং আমার কথায় কণপাত কর। কননা তামরা য
অনমুান কিরেতছ, ইহারা মত্, তাহা নয়; কারন এখন বলা িতন
ঘিটকামাতর্। িকনু্ এিট সই ঘটনা, যাহার কথা যােয়ল ভাববাদী
দব্ারা উক্ হইয়ােছ, ‘ শষ কােল এইরূপ হইেব, আিম মতমােতর্র
ওপেরআমারআত্া সচন কিরব,’আর িতিন তাঁর পতুর্, এবং তাঁর
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কনয্া, আর তাঁর দাসদাসীেদর এবং অনয্েদর সােথ সইিদন সসব
করেবন।”
36 আর যখন তারা এটা শর্বন করেত শুরু করেলা, তােদর হৃদয়
যন িবদীণ হেয় গল। কারন তারা এমন এক লােকর মুখ থেক
কথা শুনিছল য তাঁর ‘কখগ’ জােন না, তবুও তােদরেক তাঁর কথা
ধয্ান িদেয় শুনেত হেচ্, তারা জানেত পের িগেয়িছল য তাঁর
ভতের িকছু আেছ, তােক জব্ািলেয় তুেলেছ, সই পিবতর্ আত্া।
তােক থামােনা? কন, এটা একিট বাতাসময় িদেন, একিট শুকেনা
কােঠর ঘেরর, থেক আগুন নভােনার চষ্া করার মত বয্াপার
হেয় যােব। আপিন তা করেত পারেবন না। িতিন পিবতর্আত্ায় পণূ
িছেলন।আর এখন িতিন িক কেরিছেলন?
37 তারা বেলিছল, “আচ্া, লােকরা এবং ভাইেয়রা, উদ্ার
পেত হেলআমােদর িক করেত হেব?”

38 এখন িপতর, তুিম লক্য্ রাখেব, তামার কােছ রােজয্র
চািবগুেলা আেছ। বুেঝছ?
39 এখন, যীশু যখন তৃতীয় িদেন উত্ািপত হেয়িছেলন, তাঁর
কােছ সব্গরােজয্র চািব িছল না। আপনারা িক তা জানেতন? িতিন
বেলিছেলন, “আমার কােছ মৃতুয্ ও পাতােলর চািব আেছ।” িকনু্
রােজয্র চািব নই কারন তা িপতরেক িদেয় দওয়া হেয়েছ।
40 এখন িতিন িপতরেক বেলিছেলন, “িপতর, যা িকছু তুিম
পৃিথবীেত মুক্ করেব,আিম তা সব্েগ মুক্ করেবা। যা তুিম পৃিথবীেত
বাধেব,আিম তা সব্েগ বাধেবা।”
41 এখন এখােন স সই চািব িনেয় দাড়ায়, জগেতর কােছ সই
আশীবাদময় িজিনস খুেল িদেত। আর এখােন তাঁর কােছ তাঁর চািব
আেছ। আর তারা িজেজ্স করেছ, “আমরা উদ্ার পেত হেল িক
করেত হেব?” এখন, এেত কান বয্াপার না যা পর্িরত বলেব,
ঈশব্রেক সব্েগ তার পিরচয় িদেত হেব, যিদ িতিন তােক সই অিধকার
িদেয়েছন।
42 এখন িপতর বলেলন, “মন িফরাও, এবং তামরা পর্েতয্কজন
তামােদর পাপ মাচেনর িনিমত্ পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত
হও, তাহা হইেল পিবতর্আত্ারূপ দান পর্াপ্ হইেব।” এটা িক সতয্?
আর সই কারেনই চািব সব্েগ ঘুের িগেয়িছেলা অনয্ য কান নােমর
জনয্, অনয্ য কান পদ্িতর জনয্, অনয্ য কান— য কান
পর্থার জনয্। এটা পৃিথবীেত ঘুের িগেয়িছল, আর সােথ সােথ এটা
সব্েগও ঘুের িগেয়িছল, নাহেল যীশু িপতরেক দওয়া তাঁর পর্িতশর্িত



10 কিথত বাকয্

রােখন িন। আর বাইেবেলর পর্েতয্ক স্ােন যখােন তারা বািপ্স্
িনেয়েছ, এর পের, তারা পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্ িনেয়েছ।
আর যারা তাঁর আেগই বািপ্স্ িনেয় িনেয়িছল, তােদরেক আবার
আসেত হেয়িছল এবং পনুরায় বািপ্স্ িনেত হেয়িছল, পর্ভু যীশু
খর্ীেষ্র নােম, পিবতর্ আত্া পাবার জনয্। এটাই সিঠক, আজও
এটাই চালু আেছ।
43 তাই, যিদ আমরা “িপতা, পতুর্, এবং পিবতর্ আত্ার” নােম
বািপ্েস্র িশক্া িদিচ্, তাহেল এটা হল িমথয্া ভাববানী। এখন
আিম আপনােদরেক দঃুখ িদেত চাই না। িকনু্ এটা গেথ িদেত
হেব যন এই মন্লী জেন যেত পাের। আমরা এখােন এক গুচ্
অিশিক্তপাগেলর দল নই;আমরাজািন যআমরা ঈশব্েরর বােকয্র
মেধয্ কাথায় দাঁিড়েয় আিছ। দখুন, আমরা জািন। আিম য কান
বয্িক্েক পর্িতদব্িন্তায় আহব্ান করিছ য আমােক এমন একিট
জায়গা দখান যখেন কউ কখনও “িপতা, পতুর্, পিবতর্আত্ার”
নােম বািপ্স্ িনেয়েছ। এখন আপনারা িমথয্া ভাববাণী শুনেবন
না সতয্ শুনেবন? শাস্গুিল অনুসন্ান কের দখুন। এটা আপনার
উপর িনভর করেছ।
44 আমােক বাইেবেলর মেধয্ এক বয্িক্েক দখান, যখােন কান
মন্লী কান সংস্ােকঅিভিষক্কেরিছল বাইেবেলর মেধয্—মেধয্।
বাইেবেল যখােন তারা কখনও একিট মিহলা পর্চারক িনধািরত
কেরিছল তা আমােক দখান। আমােক দখান যখােন আমরা এই
য সব কথা বলিছ, তা বাইেবেল কখেনা িনযকু্ করা হেয়িছল।
সগুেলা সখােন নই।আমােক একজায়গায় বলুন।আপিন একিট
সংস্ায় যান…
45 আচ্া, যখন মথিডস্রা উত্ািপত হেয়িছল, তখন তারা
পিবতর্তা ঘাষণা কেরিছল। এটা ভােলা। িকনু্, যখন তারা তা
কেরিছল, তারা একিট সংস্া তির কের িনল, এবং এিটই শষ কের
িদল। এইজনয্ই বাইেবল বেল, “তুিম একিট নাম পেয়ছ।”

আপিন বলেছন, “আিম একজন খর্ীষ্ান।”
“ভাল,আপিন কান সংস্ার অন্গত?”

46 আপিন বলেছন, “একজন মথিডস্,” কন, আপিন তাহেল
একজন বশয্া হেয়েছন। “আিম একজন বয্াপিটস্,” পিততা।
“ পিন্েকাস্াল,” তুিম একজন পিততা। আপিন সই িগজার
অন্গত।
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47 আপনােক খর্ীেষ্র অন্গত হওয়া উিচত। কানও দরকার নই
এসব বলার, “ মথিডস্,” “বয্ািপ্স্।” আপিন যিদ একজন
খর্ীষ্ান হন, তেবআপিন হৃদেয় একিট খর্ীষ্ান হন।
48 ঐসংস্াগুেলার পর্েতয্কিটই সন্ানউৎপন্করেত পাের, ঈশব্েরর
সন্ানেদরজন্ িদেতপাের, এটা িঠক। িকনু্ যখনআপিন মেন কেরন
আপিন সব্েগ যােচ্ন কারণআপিন একজন মথিডস্ বা বয্াপিটস্,
আপিন ভুল। আর এই কারেণই আমরা সই িজিনস থেক দেূর
থেকিছ।

কন বয্াপিটস্রা এিট দখেত পােচ্ন না?
49 আিম এখােন একিট মথিডস্ বয্িক্েক িজজ্াসা কেরিছলাম,
িযিন একিট গেবষণামুলক পর্বন্ িলেখিছেলন, কবল দীঘ সময়
আেগ িলেখিছেলন। িতিন বেলিছেলন, “আমরা আপনার িবরুেদ্
একমাতর্ িজিনস যা পেয়িছ, য আপিন শুধু পিন্েকাস্ালেদর
চারপােশ ঝুেল থােকন।”

আিম বললাম, “আমরা ক?”
“আমরা, মথিডস্গন।”

50 আিম বললাম, “আচ্া, আিম আপনােক বলেবা য আিম কী
করব। আিমআপনার শহের আসব এবংআপনারা িমথিডস্রা সই
সভার ভাঁর িনন।”

“ওহ,” বলেলন, “অবশয্ই,আমরা এটা করেতপাির না।”
51 আিম বললাম, “িঠক এটাই আিম যা ভেবিছলাম। আিম
পিন্েকাস্ালেদর সােথ থািক কারণ পিন্েকাস্ালরা এটা িবশব্াস
কের। সটা িঠক। তারা এিটর চারিদেক চেল। তারাই এটার লাভ
ওঠােচ্।”
52 পিন্েকাস্াল মন্লীর বয্াপাের, কবল সাম্িতককােলই,
কতজন লাইফ ময্াগািজেনর পর্বন্িট পেড়েছন? এটা এই যেুগর
মহান ঘটনাগুেলার মেধয্ একিট। তারা এক বছের তাঁর চেয়ও বশী
লাকেদর খর্ীেষ্ পিরবিতত কেরেছ যেতাটা বািক সব মণ্লী িমেল
কেরেছ। কন? তােদর মেধয্ ভুল থাকা সেত্ও, ঈশব্র তােদর মেধয্
চলােফরা করেছন, কারন তারা সতয্েক িবশব্াস কের এবং এর সােথ
এিগেয় চলেছ। এটা সতয্।
53 িকনু্ আমরা এখন িক করিছ? দখুন? এই কারেনই আমরা
একিট সংস্া নই। আর যতটা িনিশ্তভােব পিন্েকাস্ালরা
সংস্াগত হেয়েছ…
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54 আর আেগর সই সমেয়, যখন পিবতর্ আত্া পিন্েকাস্াল
িগজার ওপর অবতরন কেরিছল, চিল্স বছর আেগ, আর তারা
িভন্ ভাষায় কথা বলেত শুরু কেরিছল, যা দানগুেলার মেধয্ একিট
িছল। ওটা িছল সমস্ দােনর মেধয্ কু্দর্তম দান। সটা িছল সমস্
দােনর মেধয্ ছাট দান, পর্িরত পৗেলর বাকয্ানসুাের, যটা িছল
অনয্ ভাষায় কথা বলা। আর যখনই এটা পিতত হল, “ওহ,” তারা
বেল য “আমরা এখন এটা পেয় িগেয়িছ,” আর তারা একিট
সংস্া বািনেয় ফলেলা, সাধারন পিরষদ বািনেয় ফলেলা, যা হল
এখনকার অয্ােসমব্িলস অফ গড। “ওহ, কউ পিবতর্ আত্া পায়
না যতক্ণ না স অনয্ ভাষায় কথা বেল,” আর ঈশব্র িঠক তােদর
মেধয্ থেক বিরেয় বাইের চেল গেলন, এবং তােদর ওখােনই বেস
থাকেত িদেলন। িনিশ্তভােবই। হয্াঁ মহাশয়।
55 তারপর এল একতাবাদীরা, আর তারা পল যীশুর নােম
বািপ্স্। তারা বলল, “ওহ, আমরা এটা পেয় িগেয়িছ,” তারা
সংস্াগত হেয় গল। তারা িক কেরিছল? ঈশব্র িঠক তখনই সখান
থেক বিরেয় গেলনআরতােদরওখােনই পেড়থাকেত িদেলন।

এটা িছল, “ য কহ চায় সআইসুক।”
56 দখুন, একতাবাদীরা অয্ােসমব্িলসেদর সােথ যেত পাের না।
অয্ােসমব্িলসরা একতাবাদীেদর সােথ যেত পাের না। আিম তােদর
মেধয্ সবেথেক উত্ম লাকেদর সােথ কথা বেলিছ, শর্মান গর্স,
এবং ডক্র পাপ, আর অেনেক। এই লােকরা হেলন মহান
বয্িক্ এই…আিম তােদর সােথ বেসিছ। আিম বেলিছ, “আপনারা
িকভােব সই পর্াথিমক পর্মানিটেক িশক্া িদেত পােরন, একজন
িবদব্ান হেয়?”
57 “আচ্া,” বলেলন, “ভাই বর্ানহাম,” তােদর এক, দইু অথবা
িতনজন, িছেলন পর্কৃতই সৎ বয্িক্, বলেলন, “আমরা জািন য
সটা ভুল, িকনু্ আমরা িক করেত পাির? এখন যিদ আমরা এর
িবরুেদ্ িকছু বিল, কন, তাহেল এটা পেুরা সূচীেকই নষ্ কের
দেব।” িনিশ্তরূেপই, তাহেলআরআপিন িবসপ, অথবা সাধারন
অধয্ক্ হেয় থাকেত পারেবন না। এটাই হল ভাবনা।
58 ভাই, আিম বরং কানায় দাঁিড়েয় একিট ছাট কাজ করেত
চাইব, অথবা একিট পাইন গােছর নীেচ দাঁিড়েয় পর্চার করেত
চাইব, আর সেতয্র সােথ থাকেবা, িনশ্য়ই, আর আিম জানব য
আপিন সতয্ বলেছন। লােকরা সতয্েক চায়। আরআপনারা বাধয্,
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খর্ীিষ্য়ান িহেসেব, সেতয্র বাকয্ বহনকারীরূেপ থাকেত। এর জনয্
ঈশব্রআপনােদর দায়ী করেত চেলেছন।
59 তারপর, ঐসব িবষেয়, যিদ আপিন যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্
নন িন, এবংআপিন এই সমস্ িকছু কেরন িন,আরআপিন পিবতর্
আত্া লাভ কেরন িন…
60 আপিন বেলন, “ওহ, আিম অনয্ ভাষায় কথা বেলিছ।” তাঁর
মােন এই নয় যআপিন পিবতর্আত্া পেয়েছন।
61 আিম মায়ািব, জাদেুটানাকারী মন্ আত্াপর্াপ্ লাক, এবং
এরকম সবিকছুেক দেখিছ, যারা অনয্ ভাষায় কথা বেল। িনশ্য়ই।
তারা পিবতর্ আত্া পর্াপ্ নয়, আর আপনারা তা জােনন। মানেুষর
খুিল থেক রক্ পান কের, আর নৃতয্ কের, আর শয়তানেক ডােক,
আর অনয্ ভাষায় কথা বেল। িনশ্য়ই। তারা পিবতর্ আত্া পর্াপ্
বয্িক্ নয়।
62 তাই, যেহতু আপিন অনয্ ভাষায় কথা বেলেছন, তাঁর অথ
এই নয় য আপিন পিবতর্ আত্া পেয় গেছন। একমাতর্ উপায়
যার দব্ারা আপিন জানেত পারেবন য আপিন তা পেয়েছন িকনা,
যখনআপনার আত্া তাঁর আত্ার সােথ সাক্য্ দয়, আরআত্ার
ফলআপনােক অনসুরন কেরঃ পর্ম,আনন্, শািন্, দীঘসিহষু্তা,
মাধুয, মঙ্লভাব, মৃদতুা। তখনই আপিন জানেত পারেবন য
আপিন পিবতর্আত্া পেয়েছন িকনা। এটা তাঁর সাক্য্ দয়।
63 এখন, যখন আপিন এর ওপর িনভর করেত চষ্া কেরন,
যেহতু আপিন অয্ােসমব্িলেসর অন্গত, অথবা বয্ািপ্েস্র অথবা
পর্সেবটািরয়ােনর অন্গত,আপিন িক দখেত পােচ্ন যআপিন
িক করেছন? আপিন তা একিট বশয্ার নাম গর্হন করেছন। সটা
এেকবাের িঠক। সখান থেক বিরেয় যান। এটার থেক দেূর চেল
আসুন। আিম বলেত চাই না য আপনার মন্লী বা কান িকছু
থেক বিরেয় আসুন; আপিন এই সমব্েন্ যা করেত চান করুন।
িকনু্ এই সমস্ িকছুেত আপনার িবশব্াসেক স্াপন করা থেক দেূর
থাকুন, “ওহ, আিম পর্সিবটািরয়ান, আমরা অেলৗিকক কােজর
িদেনর ওপর িবশব্াস কির না।” আপনারা কন এটা িবশব্াস কেরন
না? বাইেবল এটা িশক্া দয়। “ওহ,আিম চাচ অফ কর্াইেষ্র সােথ
যকু্। তারা বেল যঅদু্ত কােজর িদন পার হেয় গেছ।” তেব তারা
িমথয্া ভাববাদী।
64 আিম আপনােদরেক দখােত পাির যখােন যীশু মন্লীেক
ক্মতা িদেয়েছন, রাগীেদর সুস্ করার, এবং মৃতেক জীিবত করার,
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এবং ভুত ভাগােনার। আিম য কান বয্িক্েক পর্িতদব্িন্তায়
আহব্ান করিছ য স আমায় এেস বাইেবল থেক দখাক য যীশু
এটা মন্লী থেক কখনও তুেল িনেয়েছন। কান িজিনস এিটেক
সিরেয় িদেয়েছ? আপনােদর িনজসব্ মতবাদগুেলা, িঠক, ঈশব্েরর
বাকয্ কখনও সরায় িন। পিবতর্ আত্া এখেনা তাঁর কাজ কের
চেলেছন, একই রকম ভােব চলেছন, এবং িতিন যেুগ যেুগ এভােবই
চলেত থাকেবন।
65 এই কারেনই আমরা একিট সংস্া নই। “ভিক্র অবয়বধারী,
িকনু্ তাঁর শিক্রঅসব্ীকারকারী; তােদর মেধয্ থেক দেূর সের যান।”
আমরা ঐ সেব িবশব্াস কির না।
66 এখন, এটা িকভােব কখনও শুরু হল? আমােদর তারাতাির
করেত হেবআর যত তারাতাির সম্ব সটােতআসেত হেব। এখন,
এটা িকভােব কখনও শুরু হল। এখনআমােদর কােছ পর্চুর শাস্াংশ
এখােন লখা রেয়েছ পিবতর্আত্া সমব্েন্।
67 আরআেরকিট িজিনস, গত রােতআমরা একিট পর্িতদব্িন্তায়
আহব্ান জািনেয়িছলাম, “পিবতর্গেণর ধেযর িবষেয়,” যভােব
বয্ািপ্স্রা িবশব্াস কের সভােব নয়। না, মহাশয়। আিম
িনিশ্তরূেপই বয্ািপ্স্েদর সােথ এবং তােদর ভাবনার সােথ
একমত নই, তােদর কয্ালিভন তেত্র ওপর। আিম িনিশ্তরূেপই
পর্সেবটািরয়ানেদর সােথ সহমত নই। আিম মথিডস্েদর
আরেমিনয়ানবােদর সােথ সহমত নই। হয্াঁ, মহাশয়। িকনু্ তারা
উভেয়ই িকছুটা সতয্ পেয়েছ, িকনু্আপনােক সটা সাজাএখােন
আনেত হেব যখােন এটা সতয্। যখনআপিন সখােন দৗেড় বাইের
চেল যান,আপিনএটার সােথ িহংসর্ হেয় যান। িনিশ্তরূেপই।
68 বয্ািপ্স্রা আেস, এখােন দজুনেক বািপ্স্ দয়, জেল
ডুিবেয়; আর পর্চারকরা তােদর বািপ্স্ দয়, তােদর দশ জেনর
মেধয্ নয় জনই িসগােরট পান কের, পছেন িফের যায় এবং
সখােন দাড়ায়,আর তাস খেল, সারা রাত জয়ুা খেল, চারপােশ
দৗেড় বড়ায়, এবং অসাধু বয্বসা বািণেজয্ যকু্ থােক; এবং সমস্
মিহলােদর এখােন ছাট কাপড় পরা, রাস্ায় চারপােশ চলেত থােক,
এবং তােদর চুল ছাট কের কােট, এবং এবং—এবং ধূমপান কের
এবং গালগল্ কের, এবং সামানয্ সলাই করা অন্রবাস পের ঘুের
বড়ায়, এবং জঘনয্ কৗতুক বলেত থােক। আপিন তােক খর্ীষ্ধম
বলেবন? এবং আপিন মেন কেরন য আপিন অনন্ িনরাপত্া
পেয়েছন? আপিন এভােবই নরেকর িদেক চেল যােচ্ন। আপিন
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কান মেতই সব্েগ িনেজেক উপেভাগ করেত পারেবন না। অবশয্ই
না। এটা অনন্ িনরাপত্া নয়।

িকনু্ যখন একজন মানুষ পিবতর্ আত্া দব্ারা পনুরায় জন্গর্হণ
কেরন…
69 আর আপনারা পিন্েকাস্ালগন, ‘আপনারা যেহতু উপর
এবং িনেচ লাফালািফ কেরন, এর অথ এই নয় য আপিন
ঐিতহয্গত িনরাপত্া পেয় িগেয়েছন। আপনােদর মাথায় ওটা
ঢুকেত দেবন না। না মহাশয়,.এটা অবশয্ই না। কারণ, আপিন
জােনন য আপনার িনেজর—আপনার িনেজর জীবন আপনােক
সাক্য্ বহন কের, সাক্য্, য আপিন ঈশব্েরর সােথ সিঠক নন। সটা
িঠক।আপিন িঠক নন। এটা অনন্ িনরাপত্া নয়, এখেনা।
70 িকনু্ আিম আপনােক িকছু িজজ্াসা করেত চাই। একিট অনন্
িনরাপত্াআেছ িক? বাইেবল তাই বেল। বাইেবল বেল য, পৃিথবীর
শুরু হওয়ার আেগ আমােদর নাম মষশাবেকর জীবন পসু্েক রাখা
হেয়িছল।
71 আজ সকােল যমন আিম বেলিছলাম, আবারও বলিছ। য
বয্িক্ এই গানিট িলেখেছন সই বয্িক্, “আজ রােত মিহমােত
একিট নতুন নাম লখা হেয়েছ, এবং এিট আমার নাম,” তাঁর
ধারণািট িঠক িছল, িকনু্ িতিন ভুল িছেলন, শাস্অনসুাের। য রােত
আপিনউদ্ার পেয়েছন সই রােতআপনার নাম লখা হয় িন।
72 বাইেবল অনযুায়ী আপনার নাম, পর্কািশত বাকয্ ১৩, ১৭ এবং
আরও অনয্ানয্ বাকয্ অনসুাের, “জগেতর আরেম্র আেগ থেকই
শুরু হেয়িছল; এবং যীশু খর্ীষ্েক পৃিথবী সৃিষ্র আেগই বধ করা
হেয়িছল।”
73 িকভােব ঈশব্র, িযিন অসীম, িকভােব একিট অসীম ঈশব্র, িযিন
শুরু থেক শষ জােনন, িকভােব িতিন কখনও পাপেক পৃিথবীেত
আসেত অনমুিত িদেতন, যিদ এিটর পছেন একিট কারণ না
থাকত?
74 এখন আমরা যা িকছু বেলিছ তাঁর সমথেনর জনয্ বলিছ।
পর্থেম ক িছল, পিরতর্াতা না পাপী? [মণ্লীর কউ বেল,
“পিরতর্াতা।”—সম্া।] পিরতর্াতা, িনশ্য়ই। কানিট বশী
শিক্শালী, একজন পিরতর্াতা না পাপী? যিদ একজন পিরতর্াতা
পাপেক নষ্ কের িদেত পােরন, তেব িতিন আরও শিক্শালী।
আচ্া, কন িতিন পর্থম স্ােন পাপেক ঘটেত িদেলন? এটা
দখােনার জনয্ য িতিন একজন পিরতর্াতা িছেলন। কানিট
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সবেচেয় শিক্শালী, আেরাগয্কতা না অসুস্তা? [“একজন
আেরাগয্কতা।”] একিট আেরাগয্কতা। তারপর কন িতিন
অসুস্তােক আসেত িদেলন? দখােনার জনয্ য িতিন একজন
আেরাগয্কতা িছেলন।আিম এখন ধমীয় অনভুব করিছ। হয্াঁ মহাশয়।
ওহআমার! সগুেলা তার গুণাবলী।
75 একারেণ িতিন সমসয্ােকআসেত দন। এ কারেণ িতিন দঃুখেক
আসেত দন, যন দখােত পােরন য িতিন হেলন আনন্। এটা
িনিশ্ত। সইজনয্ আমরা একিট রাত পেয়িছ, পর্মাণ করার জনয্
য একিট িদনআেছ। এ কারেণআমরা কর্াধ পেয়িছ, যন দখেত
পাই য শািন্ও আেছ। িনিশ্ত, এিট আেগ ও পছেন আেছ। ওহ,
িতিন িবস্য়কর।
76 এখন, কীভােব এটা শুরু হেয়িছল? আমরা এটােত সরাসির
চেল যাব, আমরা যত দর্ত সম্ব করেত পাির, তাই আিম
আপনােদরেক সারা রাতআটেক রাখব না। এখন, সবিকছুরই একিট
আরম্ থােক।
77 আরআিমআপনােদরেক িকছু িজজ্াসা করেত চাই। এখন এটা
হেত পাের…আপিন শুধু এই কথািট আপনার কােছ রেখ িদন।
আপিন কথািট সাধারনভােব নেবন না। িকনু্ এই কথাশুননু।
78 যিদআপিনএকিটঅনন্তারপর্াণী হন, তাহেলআপনার কখনই
একিট শুরু িছল না, বা আপনার কখনই একিট শষ হেত পাের না।
কারণ, অনন্ শব্িট আেস এমন িকছু থেক “যার কান শুরু বা
শষ নই।”

79 আপনার িক এটা মেন নই? আিম বেলিছলাম, এই সকােল,
য িকভােব এই মল্ীেষদক, অবর্াহােমর সােথ সাক্াত করেলন
যখন িতিন রাজােদর হতয্া কের এেসিছেলন। আর বাইেবল বেল,
ইবর্ীয় ৭ এ, য, “ লবী মল্ীেষদকেক দশমাংশ পর্দান কেরন, যখন
িতিন তাঁর িপতা অবর্াহােমর কিটেত িছেলন।” অবর্াহাম ইসাহাকেক
জন্ িদেয়িছেলন; ইসাহাক যােকাবেক জন্ িদেয়িছেলন; যােকাব
লবীেক জন্ িদেয়িছেলন। সটা িছল বাবা, িপতামহ, এবং
পর্িপতামহ। আর লিব যখন তার পর্িপতামহর মেধয্ িছেলন, তখন
বাইেবল তােক মল্ীেষদকেক দশমাংশ দান করার জনয্ কৃিততব্ পর্দান
কের। অনন্তা সম্েক কথা বলুন! আমার আমার! িতিন কখনও
বেলনিন, “িতিন ছায়ার মেধয্ এিট কেরিছেলন; িতিন সম্বত এিট
সম্ন্কেরিছেলন।” বাইেবল বেল, “িতিন দশমাংশ পর্দান কেরন।”
আেমন।
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80 তারপর, আমরা যিদ সিঠক বীজ িদেয় আিস, তাহেল যখন
পৗল সুসমাচার পর্চার কেরিছেলন, সখােন আিম িছলাম এবং
আপিন সখােন িছেলন। আমরা সটােক িনেত চেলিছ, িঠক এক
িমিনেটর মেধয্ই, আমােদর কান পযন্ যন সটা চেল যায়। লক্য্
করুন, বাইেবল এটাই দািব কের আমােদর কােছ, এমনিক িপছেন
িফের িগেয়।
81 কবল ভাবুন! লবী; তারপর যােকাব, তার িপতা; তারপর
ইসাহাক, তার িপতা; তারপর অবর্াহাম, তার িপতা; তার
পর্িপতামহ। লবী যখন তাঁর পর্িপতামেহর কিটেত িছেলন তখন
িতিন মল্ীেষদকেক দশমাংশ দান কেরন।
82 আিম আপনােদরেক িজজ্াসা করেত চাই। ইিন ক, ইেয়াব
2৭…৩৮, যখন িতিন বেলন, “তুিম কাথায় িছেল যখন আিম
পৃিথবীর িভিত্ মুল স্াপন কির? যখন পর্ভাতীয় নক্তর্গণ একসেঙ্
গান গেয়িছল, ঈশব্েরর পতুর্রা আনেন্ িচৎকার করিছল?”
ঈশব্েরর সই পতুর্রা কারা িছল যারা আনেন্ চল্ািচ্ল? যীশু
তােদর বেলিছেলন, য, “জগেতর িভিত্ স্াপেনর আেগই আিম
তামােদর সেঙ্আনিন্ত হলাম।”আমরা সমেয়র পর্াণী নই।আমরা
অনন্তার পর্াণী।
83 “আমার িপতা না ডাকেল কউই আমার কােছ আসেত পাের
না। আর য কউ আমার কােছ আেস, আিম তােদর অনন্ জীবন
িদব, এবং শষ িদেন তােক ওঠােবা। আমার িপতার হাত থেক
কউইতােদর িছিনেয় িনেতপারেব না, িযিনতােদরেকআমার কােছ
িদেয়েছন।”আপিন কীভােব হািরেয় যােবন?
84 দখুন, আপিন ভীত। আপিন শিঙ্ত। আপিন এখােন পািলেয়
বড়ােচ্ন। আর সটাই িবেশব্র সরা পর্মাণগুেলার একিট, এই
পৃিথবীেত,আপিনএখনও কাথাও পৗছােত পােরন িন। সটা িঠক।
িকভােব ঈশব্রআপনােক রক্া করেত পােরন যিদ িতিন…
85 এই িগজায় উপিস্ত কতজন আপনােদর হাত উত্েলান
করেবন, এবং িবশব্াস কেরন য ঈশব্র অনন্? আপিন িক জােনন
অনন্ শেব্র মােন? এটা িঠক িনখুতঁ। অনন্, আপিন পারেবন
না—আপিনঅনন্ শব্িটর বয্াখয্া করেত পারেবন না।
86 আপিন িক কখনও আপনার কয্ােমরা িনেয়েছন এবং অনন্ বা
ইনিফিনট -এ সট কেরেছন? কন, এর অথ হল তখন থেকই।
িঠক আেছ। এিটেক আর কানও িদেক ফাকাস করার কান
উপায় নই।
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87 আচ্া, এটাই হেলন ঈশব্র। িতিন অনন্। আর যিদ িতিন অনন্
হন, তেব না কানও পাকা, না একিট মািছ, না কান মশা, না
কান উকুন, না কান িকট, পৃিথবীেত এমন িকছুই নই যা কখেনা
পৃিথবীেত িছল অথবা কখনও হেব, িকনু্ ঈশব্র তা পৃিথবী গঠন
হওয়ারআেগইতােদরেকজােনন।অনন্তার িকছু ধারণাআেছ।
88 আচ্া, তাহেল, এক অনন্ ঈশব্র িযিন আপনােক এখােন রক্া
কেরন, এটা জেন য িতিন আগামী সপ্ােহ, অথবা আগামী মােস
বা পরবতী বছর আপনােক হারােত চেলেছন, কন, িতিন তাঁর এই
উেদ্শয্িটেক অসফল হেয় যেত দেবন। স আপনােক হারােত
পােরন না। “ য আমার কথা শােন, আর িযিন আমায় পািঠেয়েছন
তাঁেক িবশব্াস কের, সঅনন্জীবন লাভ কের,আর কখনও িবচাের
আেস না, িকনু্ মৃতুয্ থেক জীবেন পার হেয় যায়।” িতিন হারােত
পােরন না। আপিনআর না…
89 “ য ঈশব্র হইেত জাত, স পাপ কের না; কননা ঈশব্েরর বীয
তাহার মেধয্ থােক, আর স পাপ কিরেত পাের না।” স কীভােব
পাপকিরেতপাের যখনতাঁরজনয্ পােপর নেবদয্ উপিস্তআেছ?
90 আিম িকভােবঅসুস্ হেতপাির যখনআিম িনখুতঁ সব্ােস্য্আিছ?
িকভােব আিম অন্ হেত পাির যখন আিম দখেত পািচ্? ওহ
আমার! আিম িকভােব একই সমেয় এই ভবেনর ভতের এবং
বাইেরও থাকেত পাির? একই সমেয় আিম িকভােব মাতাল এবং
সংযত হেত পাির?আপিন এটা করেত পারেবন না।
91 আর যখন আপনারা উদ্ার লাভ কেরন, তখন আপনারা
পর্ায়িশ্েত্র অধীেন থােকন এবংআপনােদর পাপআপনােদর ওপর
গণনা করা হয় না। দায়ূদ িক বেলন িন, “ধনয্ সই বয্িক্, ঈশব্র
যার পাপ গণনা কেরন না এবং দািষ কেরন না?” ঈশব্র তাঁর সৃিষ্র
িবরুেদ্ পাপ গননা কেরন না। এটা শক্ কথা। এটা সর- তালা দধু
নয়। িকনু্ এটা বাইেবল। ঈশব্র ধািমেকরপর্িতপাপ গণনা করেবন না।
92 “ঈশব্র,” তাঁর দয়া দব্ারা, পবূমেনানয়েনর মাধয্েম, চান না “ য
কউ িবনষ্ হয়, িকনু্ সবাই যন মন ফরােত পাের।” িকনু্ অনন্
হওয়ায়, এবং ক আসেব এবং ক আসেব না তা জানার ফেল,
িতিন সবিকছুেক পবূিনধারণ করেত পােরন যন তা তার ইচ্া.পরুন
করার জনয্ কায করেত পাের। যিদ িতিন তা না করেতন, তেব
কন িতিন পর্থম স্ােনই পাপেক পর্েবশ করেত িদেলন? যখন িতিন
একজন পিরতর্াতা িছেলন…যিদ কান পাপী না হত তেব িতিন
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কখনও পিরতর্াতা হেতন না; সই বিশষ্য্, যা তার মেধয্ িছল, তা
টেন বর করা যত না।

93 কীভােব িতিন কখনও আেরাগয্কারী হেত পারেতন? িকভােব
িতিন কখনও একিট আেরাগয্কারী হেয় উঠেত পারেতন? য
কারেন িতিন অসুস্তা আসার অনমুিত িদেয়েছন, যােত িতিন
িনেজেক একজন আেরাগয্কারীরূেপ দখােত পােরন। িতিন
একজন আেরাগয্কারী িছেলন। িকভােব আপিন কখনও হেত
পােরন…িকভােব িতিন আেরাগয্কারী রূেপ কখনও পিরিচত হেত
পারেতন? িকভােব তাঁর গুন কখনও কাজ করেত পারত? িকভােব
িতিন কখনও একিট আেরাগয্কারী হেত পারেতন, যিদ কান
অসুস্তা না থাকত?তােকঅসুস্তােকঅনমুিত িদেতই হত।
94 আশ্েযর িকছু নই য, পৗল রামীয় ৮ -এ বেলিছেলন, “মূখ
মানষু, কুেমারেক—কুেমারেক এই িবষেয় য িক করেত হেব, তা ক
বলেত পাের; যখন কাদামািট উেঠ দাঁড়ােব আর বলেব, ‘ কন তুিম
আমােক এইভােব তির কেরা?’ িতিন িক একই উেদ্েশয্ ফৗরনেক
উত্লন কেরনিন, যােত িতিন িমশের তাঁর মিহমােক পর্দশন করেত
পােরন? িতিন যােক চান কিঠন কেরনএবং যােক চান ধািমক কেরন।
এটা য ইচ্া কের স নয়,অথবা য দৗড়য় স নয়, িকনু্ ঈশব্র যােক
অনগুর্হ কেরন।”
95 সুতরাং,আপনার এেক্েতর্ করার িকছুই িছল না।আপনার কােছ
করার জনয্ একিট িজিনসও িছল না। যিদ এটা অনুগর্হ হয়, যিদ
এিট একিট িবনামূেলয্র উপহার হয়, তাহেল আপিন এ সম্েক
িকছুই করেত পারেবন না। ঈশব্রআপনােক তা িদেয়েছন, এবং এটাই
ঈশব্েরর ইচ্া। এটাই সই িজিনস যা ঈশব্রআপনার জনয্ পবূিনরূপণ
কেরেছন।
96 বাইেবল বেল য আমরা “পৃিথবীর িভিত্মুল স্াপেনর পেূব,
দত্ক পতুর্তাঁর জনয্, ঈশব্েরর সন্ান হবার জনয্ পবূিনধািরত
িছলাম।” তারপর, যখন ঈশব্র মষশাবকেক তাঁর িনেজর
িচন্াধারায়, জগেতর িভিত্ স্াপেনর পেূব হতয্া কেরিছেলন যন
তার গুণাবলীগুেলােক পর্মািনত করেত পােরন, য িতিন িক
িছেলন; যখন মষশাবক িনহত হেয়িছল, তখন আমরাও তার
সােথ িনহত হই। যখন মেষর রক্ তার িনেজর মেনর মেধয্ ধৃত
হেয়িছল, তখন পৃিথবীর িভিত্ স্াপেনর পেূব, সখােনআমার এবং
আপনার নামগুিল পসু্কিটেত লখা হেয়িছল, সমস্ িকছু তাঁর
মহান িচন্াভাবনার মেধয্ হেয়িছল।
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97 িতিন অনন্। িতিন যিদ তা না হেতন, তাহেল কন িতিন এিটেক
অনমুিত িদেলন? কানিট সবেচেয় শিক্শালী, (আিম বেলিছ),
একজন পিরতর্াতা না পাপী? কার কােছ সবেচেয় বশী শিক্
আেছ? তারপর, শিক্শালীেক অনমুিত িদেত হেয়িছল যন কম
শিক্শালী পর্েবশ করেত পাের, এবং িতিন এটা তার মিহমা পর্কাশ
করার জনয্ কেরন। যখন িতিন লুিসফারেক তির কেরিছেলন, িতিন
জানেতন য স শয়তান হেব। িতিন এটা হেত িদেয়িছেলন যন
দখােত পােরন য িতিন তর্াণকতা িছেলন, সই খর্ীষ্ িছেলন। তােক
এমনভােব এটােক ঘটেত িদেত হত।
98 এখন, বাইেবল িক বেল না য, “যারা ঈশব্রেকভালবােস তােদর
সকেলর জনয্ সমস্ই একেতর্ ভােলা উৎপন্ কের?” [মণ্লী বেল,
“আেমন।”—সম্া।] সুতরাংআপিন িকেসর ভয় পান?

আসুন আমরা উিঠ এবং কাজ কির,
একিট হৃদয় িদেয় য কান যেুদ্র জনয্
বাবা গবািদ পশুেদর মেতা না চেল, যােক িমনিত
করেত হয় এবং রািজ করােত হয়!
এবং একিট নায়ক হেয়!

99 আিম এটা পছন্ কির। দািড়েয় পড়! একিট ছাট কিবতা যা
আমার ছাট বলায়, আমােক খুব সাহাযয্ করত, এটা অেনকটা
এরকম িছল:

একজন উত্ম রাম নগেরর লাক িছল,
রামীয় ‘সমর্ােটর িদনগুেলােত;
স একিট ভীতু বয্ােঙর আওয়াজ শুনল,
দেুগর সামেন দাঁিড়েয় বলিছল,
“ওহ, এ ধরেনর একিট দবদারু গােছর মেধয্
থাকা কতটা িনরাপদ,
কানও বয্িক্ এিটেক কাপােত পারেব না।”
“ওহ, না” নায়ক বলেলা,
“আিম একিট উপায় খুেঁজ বর করব বা তা িনেজ
বািনেয় নব।”

100 সখােনই আপিন আেছন। সটা িঠক। যিদ এই বাইেবল িশক্া
দয় য যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ, এবং িচরকাল একই আেছন…
এিট একিট সহজ িবষয় িছল না যখন আিম সই িদন এই তাঁবু
থেক বিরেয়আিস, এবং সবাইআমােক বেলিছল য এটা ঘটেব,
এবং ওটা ঘটেব। “আপনােক একিট পাগল িহসােব গণয্ করা হেব,
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কারাগাের িনেক্প করা হেব, এবং সমস্ িচিকৎসা সিমিত আপনার
িবরুেদ্ চেল আসেব।” িকনু্ ঈশব্র এটা করেত বেলেছন। বাইেবল
বেলেছ িতিনআজওআেছন।আর এখন একিট উদ্ীপনারআগুন
সব্েগর অধীন পর্িতিট জািতর মেধয্ জব্লেছ। কন? এটার জনয্
দাঁিড়েয় পড়ুন!

আপিন পর্িতিদন আপনার কাজ িকভােব
মাকােবলা কেরন?

আপিন িক সই কােজ ভয় পােচ্ন যা আপিন
পেয়েছন?

আপিন িক সই কাজিট করবার জনয্ সামেন
দাঁিড়েয় থাকেত পােরন?
আপিন িক একটু ক্ান্ হেয় এবং খািল মন িনেয়
আেছন? (আিম য িজিনস ঘৃণা কির।)
বা আপিন িক সই কাজিট সম্ন্ করেত দািড়েয়
থাকেত পােরন যা বািক আেছ,
নািক এই কাজিট সম্ন্ করেত আপনার ভয়
লাগেছ?
যিদ তাই হয়,আপিন পরবতী কাজ সম্ন্ করেত
লেগ যান,

এটা িচন্া কের য আপিন এিট করেত যােচ্ন।
101 এিটর সােথই থাকুন। অবশয্ই। আপনার হৃদেয়র উেদ্েশয্ িস্র
থাকুন, দািনেয়েলর মত। ঈশব্েরর সােথ থাকুন
102 “এই সব কাথায় ঘেটেছ? এটা িকভােব ঘেটেছ? িক িজিনস
মানষুেক এরকম করায়? কন আমরা শুধু ধব্ংস হওয়ার জনয্
পর্সু্ত থিক? ভাই বর্ানহয্াম,আমােক বয্াখয্া করুন। কান িজিনসিট
আপনােক মেন করায় য এই পেুরা িজিনসেক মুেছ ফলা হেব?”
এিট আেগ একবার মুেছ ফলা হেয়িছল, (িক িঠক?) মহাপ্াবেনর
দব্ারা ধব্ংেসর সময়। এখন এখােন িকছু গভীর িজিনসআসেছ।আর
আমরা তা পড়েত পর্সু্ত থাকব।
103 এখনআিম চাইআপনারাআমার সােথআবারও,আিদপসু্েকর
বইেয়, তৃতীয় অধয্ােয় বার করুন। যিদ আপিন িকছু জানেত চান,
তাহেল আিম এই আিদপসু্েকর বইেত আপনােক দখােত পাির
যখােন পর্িতিট ধম এবং পর্িতিট বাদ, এবং আমরা য আজেকর
অিধকার পেয়িছ, আিদপসু্ক থেক শুরু হেয়েছ। কত জন জােনন
যআিদপসু্ক মােন “শুরু?”অবশয্ই।
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104 আমরা কয্াথিলক িগজােক খুেঁজ পাই শুরুেতই, বািবল, যার
পর্িতষ্াতা িনমেরাদ; আমরা এিট বাইেবেলর মাঝখােনও দখেত
পাই, আমরা এিট বাইেবেলর শেষও খুেজ পাই; আমরা খুেঁজ
পেয়িছ, নারী পর্চারকেদর িনেয় আসার কথা, বাইেবেলর শুরুেত,
িশকড় থেক বিরেয় আসা সামানয্ মূিতগুিলেক আরাধনার দব্ারা।
কতজন িহসলেপর, দইুিট বয্ািবলেনর, ইিতহাস পেড়েছন? িঠক
আেছ। এই ইিতহাসগুিলেত, খুেঁজ বর করুন। তােদর কােছ একিট
মিহলা িছল…এবং তারপর, আপনার িক মেন আেছ? এমনিক
যােকাব তার বাবার দবতােদর চুির কের িনেয়িছেলন, এবং তার
মেয় তােদর অধীন তােদর লুিকেয় রেখিছল মরুভূিমেত, যা
সখােন তােদর িশিবরেকঅপিবতর্কের িদেয়িছল, িঠকআেছ।

105 আসুনআিদপসু্েক এখােন পিড়
সদাপর্ভু ঈশব্েরর িনিমত ভুচর পর্ািনেদর মেধয্ সপ

সবােপক্া খল িছল; স ঐ নািরেক কিহল, ঈশব্র িক
বাস্িবক বিলয়ােছন, তামরা এই উদয্ােনর কান বৃেক্র
ফল খাইও না?
…নারী সপেক কিহেলন, আমরা এই উদয্ানস্ বৃক্

সকেলর ফল খাইেত পাির;
কবল উদয্ােনর মধয্িস্ত য বৃক্ আেছ, তাহার ফেলর

িবষেয় ঈশব্র বিলয়ােছন তামরা তাহা ভাজন কিরও না,
স্শও কিরও না, কিরেল মিরেব।
তখন সপ নািরেক কিহল, কান কর্েম মিরেব না;
কননা ঈশব্র জােনন, য িদন তামরা তাহা খাইেব সই

িদন তামােদর চকু্ খুিলয়া যাইেব, ( দখুন, নতুনআেলার
সন্ান) তাহােত তামরা ঈশব্েরর সদশৃ হইয়া সদসদ-জ্ান
পর্াপ্ হইেব।

106 আজেকর এই সহকমীেদর দখুন, বাইেবেলর থেক দেূর সিরেয়
দওয়ার চষ্া করেছ? “ কন, এটা কতটা সহজ উপায় নয় িক
য, শুধু জল ঢালা, বা জল িছিটেয় বাপ্স্, বা এই ভােব, বা
ঐ ভােব?” না, মহাশয় ঈশব্র একিট কমসূচী িদেয়েছন, এবং য
আমােদর সটাই অনসুরন করেত হেব,এটা।

নারী যখন দিখেলন, ঐ বৃক্ সুখাদয্দায়ক ও চকু্র
লাভজনক, আর ঐ বৃক্ জ্ানদায়ক…বিলয়া বাঞ্নীয়,
তখন িতিন তাহার ফল পািড়য়া ভাজন কিরেলন, পের
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আপনার মত িনজ সব্ামীেক িদেলন, আর িতিনও ভাজন
কিরেলন;
আর তােদর চকু্ খুিলয়া গল, এবং তাহারা বুিঝেত

পািরেলন… য তাহারা উলঙ্; আর ডুমুর বৃেক্র পতর্
িসঙ্াইয়া ঘাগরা পর্সু্ত কিরেলন।

107 আিম এক িমিনেটর জনয্ এখােন থামেত চাই। এখন সব িকছুর
একটাশুরু হেয় থােক।আপনারওএকিটশুরু িছল।এখনআমরা…
এখােনইআিম পেুরা িজিনসিটর িভিত্ স্াপন করেত চাই, এখন, যা
িকছুআমরা এই গত দইুিট সভায় বেলিছ, এবং এখােনও।
108 এখন, এই সকােলআমরা িফের িগেয়িছলাম এবং নাটকীয়ভােব
দিখেয়িছলাম, বাইেবল থেক, য যখন ঈশব্র পৃিথবী সৃিষ্
করিছেলন, যখন িতিন গয্াসগুেলা সৃিষ্ করিছেলন; এবং তারপর
সই গয্াস থেক কয্ালিসয়াম, এবং পটািশয়াম, এবং িবিভন্ িজিনস
তির হেয় ওেঠ। িতিনআপনার শরীর তির করিছেলন। িতিন একিট
ভবন িনমােণর মত সখােন রাখিছেলন, এক মহান মুখয্ িনমাতার
মেতা, একিট িঠকাদার যমন একিট আবাসন পর্কল্ িনমােণর জনয্
তার উপাদান খুেঁজ বর কের িনেচ্। িতিন আপনার শরীর তির
করিছেলন, এবং িতিন এটা সখােন স্াপন করিছেলন। িতিন িঠক
িঠকজানেতন, তার মেনর মেধয্, িক িক করা হেব।
109 এই হাত, ঈশব্র আেগ সই হাত তির কেরেছন…যখন
িতিন জগত তরী করিছেলন; িকনু্, আমার আত্া িতিন তির
কেরিছেলন একিট জগত তিররও আেগ, িকনু্ এখন, এই হাত
এবং এই শরীর, িতিন তির কেরেছন যখন িতিন পৃিথবী তির
কেরিছেলন, কারন ‘এই শরীর পৃিথবী থেক এেসেছ, এবং তা
পৃিথবীেতই িফের যােব। ঈশব্র সটা তির কেরেছন। িতিন তাঁর মহান
পিরকল্নায়এবংতাঁর কমসূিচর মেধয্ এই সব িকছুেক রেখিছেলন।
110 এখন, যখন িতিন পৃিথবী সৃিষ্ করার জনয্ িগেয়িছেলন, িতিন
মানষুেক সৃিষ্ কেরেছন, এবং মানষু িঠক িঠক মত দখািচ্ল না।
এখনআমরা সটা দেখিছলাম, এই সকােল, সই নাটেকর মাধয্েম
িগেয়িছলাম, িকভােব য সই— সই িপতা িনেচ নেম এেলন
এবং তার পেুতর্র িদেক তাকােলন, তার পর্িতমূিতেত তােক িতিন
তির কেরিছেলন, এবং এসব িকছু। তারপর িতিন তােক একিট স্ী
িদেলন, একিট সহকারীিন রূেপ।
111 এখন, মেন রাখেবন, য, পৃিথবীর সব পর্াণী, আদম তােদর
নামকরণ কেরিছেলন।
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112 িতিন সই— সই গবািদ পশু ও বনয্পশুেদর এবং সমস্ িকছু
তরী কেরিছেলন। আর আজ, আমরা… কর্ােনালিজস্রা-এবং
িবজ্ােনর িবিভন্ মহান মিস্স্, ছয় হাজার বছর ধের চষ্া কের
যােচ্, য হারােনা সংেযাগ বা িমিসং িলঙ্ খুেঁজ বর করেত, সই
পর্াণী কন…মানষু হল পর্াণী জীবেনর শর্ণীেত আেস। আমরা তা
জািন,আমরা তির হেয়িছ…
113 আর একিট নারী শুধু পরুুেষর একিট অংশ, একিট উপ-
উৎপাদন। একিট মিহলা মূল সৃিষ্েত িছল না। ঈশব্র বছর, বছর
এবং বহু বছর ধের তির করা ছেড় িদেয়িছেলন, যতক্ণ না িতিন
পরুুেষর পাশ থেক একিট পাঁজর বর কের তাঁর থেক মিহলােক
তির করেলন। আদম সমস্ সৃিষ্র নামকরণ কেরেছ, অনয্ সবিকছু
কেরেছ, িকনু্ তাঁর িনেজর জনয্ সখােন িকছুই িছল না। সুতরাং,
িতিন তােক সাহাযয্কারী িদেলন; তার পাশ থেকএকিট পাঁজরগর্হণ
করেলন, এবং সই জায়গা পরুন কের িদেলন, এবং তােক একিট
সাহাযয্কারী তির কের িদেলন। আর মানষু, তার আত্ায়, পরুুষ
এবং মিহলা উভয়ই িছল।
114 আর একজন মিহলা কবল একজন পরুুেষর অংশ। আর যখন
একজন বয্িক্ িনেজর জনয্ এক স্ীেক গর্হণ কের, এবং যিদ স
সিঠকভােব তার স্ী হেয় থােক, একিট ঈশব্র পর্দত্ স্ী, তেব িতিন
তার কােছ তাঁর একিট অংশ হেয় থাকেবন।
115 এ কারেণই আপনােদর কােছ িবেয় িনেয় অেনক িদব্ধা রেয়েছ,
কারণ আপিন বাইের যান এবং বশ বাদামী চাখ বা নীল চাখ,
অথবা এমন িকছু এবং িকছু সুন্রআকৃিতর মেয় দখেত পান এবং
আপিন তার পর্িত আকিষত হেয় পেরন। পর্থমবার যখন স তার
পর্থম সন্ােনর জন্ দয়, তােদর দাঁত বর হেয় আেস, এবং তাঁর
চামরা ঝুেল যায় এবং পরুাতন হেয় যায়, এবং তারপের আপিন
তােক বাইের বর কের িদেত চান। আর আপনারা িকছু নারী কান
ছাট ছেলেক পান যার চুল মসৃণ ও িনেচ ঝুেল থােক, এবং
তােদর মােয়র মাথার তেল তােদর চুল অেধক ডুেব থােক, এবং
কাঁকড়ােনা থােক।আরএগুেলা সব পতেনর কারন হেয় যায়;আিম
সটা অিভজ্তা দব্ারা জািন। িকনু্ িক হয়?এটা িক?আপিন সটার
জনয্ আকিষত হেয় পেরন।
116 আপনার পর্থেম পর্াথনা করা উিচত, কারন একিট মিহলা
আপনার অংশ হয়। আর যিদ আপিন একিট মিহলােক আপনার
বুেক টেন িনেয়েছন, এবং আপনার স্ী হওয়ার জনয্ তােক গর্হণ
কেরেছন, এবংআপিন…িতিনআপনার উপরএকিট ছাপ সৃিষ্ কের
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দন। আমরা এিটেক এভােব বলেবা যন আপনারা বুঝেত পােরন।
আর অনয্ য কান মিহলার জনয্ সই বুেকর পেক্ তাঁর সই ছাপ
মাপসই হেব না। আর ঈশব্র তাঁর জনয্আপনােক দায়ী করেবন।আর
আপিন শুধু সটা মেন রাখেবন।
117 আপনারা যারা অনয্ কারও স্ীেক িনেয় বাইের ঘুরেত যান…
আিম আজ এখােন একিট ছাট্ মেয়র কথা শুেনিছ, একটা দিরদর্
সামানয্ মেয়। আিম তােক িচিন। আর কান জয়ুাির তার জনয্
একিট বড় সুন্র জামাকাপড়, এবং িজিনষপতর্ িকেন দয়, এবং
তার জীবেনর সােথ খলেত চষ্া কেরেছ। স একিট ইদঁেুরর সমান,
য এরকম একিট িজিনস করেব, যােক এমনিক একিট মানুেষর মেধয্
িবেবচনা করা যােব না।
118 আপিন িক জােনন, কুকুরাও এতটা নীেচ নােম না, এবং
এখনও আপনারা একিট মা কুকুরেক “ বশয্া” বেল ডােকন।
জফারসনিভেলর অেধক নারীর তুলনায় তাঁর আেরা বশী
নিতকতা আেছ। আর আপিন একিট পরুাতন মা শূয়রেক একিট
“বুনা” শুয়ির বেল ডােকন, এবং স… স এই যকু্রােষ্র
মিহলােদর তুলনায়অেনক বিশ নিতক,তােদরঅেনেকর তুলনায়।
এটা এেকবাের িঠক। এখন, আিম জািন য এই কথািট খুব শক্
ও নীরস এবং আিম আপনােক বেলিছলাম য আিমএিট বলব
যন এটা ঘর পযন্ পৗঁেছ যায়, এবং আিম চাই য আপিন এটা
জেন যান। আর এটা সতয্। এখন নারীরা, তারা সকেল, এমনিক
নিতকতা িক সটাও জােনন না। বেল থােক, “আমার িবেবকেক
আঘাত করেবন না।”আচ্া,আপনার কােছ কানও িবেবকই নই।
লক্য্ করুন। হয্াঁ মহাশয়। যখন, আপিন জােনন িক সিঠক এবং
িক ভুল।
119 এখন লক্য্ করুন। এই মানষু, যখন তােক তির করা হয়,
ঈশব্র তারআত্ােকআলাদা কেরিছেলন।আর িতিন মানেুষর থেক
একিট টুকরা গর্হণ কেরন, তার পাশ থেক, এবং এিট থেক একিট
মিহলার সৃিষ্ কেরন এবং তারপর িতিন মানেুষর নািরর ভাগিট
িনেলন, সুন্র শৗিখন আত্ািট িনেলন, এবং এিট থেক একিট
মিহলােক তির করেলন।আর িতিন পরুুষেক বিলষ্ বানােলন।
120 আর যখন আপিন একিট—একিট—একিট পরুুষেক দেখন
য একটু ছাট…আপনারা জােনন, মেয়েদর মত হােতর পর্সাধন
করেছ, বা যা িকছু আপনারা বেল থােকন না কন, তার আঙুেলর
নখ;আর,আপনারা জােনন, এক িদেক চার এবং অনয্িদেক পাঁচিট
নখ বড় রােখ, এবং—এবং তার মসৃণ চুল িনেচ ঝুলেত থােক;
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তার মুেখর সামেন খালা রাখার জনয্, এবং ঐ ধরেনর িজিনস; এই
সুন্র ছেলেদর মেধয্ একজনেক।আপিন শুধু মেন রাখেবন, বান,
সখােন তাঁর সােথ িকছু গণ্েগালআেছ। িকছু না িকছু সখােন ভুল
আেছ। ভােলা হেব তার উপরআপিন নজর রাখুন।
121 আর যখন আপিন একিট মিহলােক দেখন তার মুেখর পােশ
একিট িসগােরট িনেয়, উপের এক জাড়া ওভারেকাট পের, এবং
বেল, “আিম আপনােক বলিছ, য এটা িক!” ভাই, আপিন সই
পরুােনা মেয়িটেক দেখ রাখুন। তার সােথ িকছু গণ্েগালআেছ।
122 একিট মিহলা, একিট মিহলা থেকআশা করা হয় য স মিহলা
হেয়ই থাকেব, এবং স একিট মিহলার মত পাষাক পড়েব। ঈশব্র
যখনএকিট পরুুষ তির কেরিছেলন, িতিন তােকঅনয্ রকেমর তির
কেরন, এবং িতিন একিট মিহলােক িকছু অনয্রকেমর বািনেয়িছেলন
এবং যখন ঈশব্র একিট পরুুষেক কাপড় পিড়েয়িছেলন, িতিন
তােক একিট অনয্ রকেমর, এবং মিহলার জনয্ অনয্ রকেমর বস্
পিড়েয়িছেলন এবং বাইেবল বেল, “একজন স্ীেলােকর এমন
একিট পাশাক পিরধান করােক ঈশব্র ঘৃণা কেরন যা একজন পরুুেষর
সােথ সম্কযকু্।”
123 আর আপনারা মিহলাগন, এই সামানয্ পরুােনা পয্ান্ এবং
পরুুষািল িজিনসগুিল পিরধান কের বাইের ঘুের বড়ান, সামানয্
পরুাতন…আপনারা এটােক িক বেল থােকন, িনকারেবাকার? তারা
িক কের…? ওহ, িক য িজিনস সগুেলা…? না, না, এটা ছাট
পয্ান্ না, এটা অনয্, এটার লমব্া পা থােক। [মণ্লীেত বলা হয়,
“ পেডলপশুাস।” -এড।] পেডলপশুার, ওভারস, ডুঙ্ােরস।

ভতের যান, বেলন, “এিট তা মিহলােদরজনয্।”
124 আিম বললাম, “না, আপিন ভুল করেছন। মিহলারা সসব
িজিনসপেরন না। স্ীরা হেতপাের, িকনু্ মিহলারা নয়।”এটা িঠক।
125 বাইেবল বেল, “নারীর জনয্ পরুুেষর বস্ পিরধান করা একিট
ঘৃণাহ িবষয়…এবং একজন পরুুেষর জনয্ এমন পাশাক পরা ঘৃণাহ
িবষয়, যা একজন নারীর বেস্র সােথ সম্কযকু্।”
126 আর মানষু পর্িতিদনআরও মেয়িল হেয় উঠেছ, এবং মিহলারা
আরও পরুুষালী হেয় উঠেছ। িক বয্াপার? আমরা বাইেবল দব্ারা
কেয়ক িমিনেটর মেধয্ খুেঁজ বর করেত চেলিছ। নারী আর নারী
নই। আিম খর্ীষ্ান মিহলােদর ক্েতর্ এটা বলিছ না। আিম সাধারণ
স্ীেদর সম্েক বলিছ। তারা পরুুষেদর মত আচরণ করেত চায়;
পরুুষেদর মত তােদর চুল করেত চায়; সুরার বাের এেস একিট হাত
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উপের এভােব রেখ, এবং গান কের ঈশব্র আেমিরকােক আশীবাদ
িদন, তােদর মুেখর কােণ একিট িসগােরট থােক।
127 রাস্ায় যান, এরকমই পােবন এবং িঠক রাজপেথ িগেয় দখুন।
আমরা গণনা কেরিছ…আিম আপনােদরেক িকছু বলেত চাই। আর
আপনারা মিহলা গািড়চালকরা, শুননু! িবিল পল এবং আিম, এই
শষ পর্চারািভযােন, ছয় মাস, সারা দেশ ভর্মন কেরিছ,আিম একিট
গণনা করিছলাম য রাস্ায় কত দঘুটনা ঘেট। আর রাস্ায় িতনশ
দঘুটনাগুেলার মেধয্,আনমুািনকভােব কতজন মিহলা চালক িছল?
সখােন কবল অভাব িছল…তােদর মেধয্ উিনশ জন িছল পরুুষ
চালক। আর দেুশা আিশ বা, আিম িবশব্াস কির, দেুশা একািশ জন
তারমােন মিহলা বাহনচালেকর দব্ারা দঘুটনা হেয়েছ। মিহলা চালক!
এখন,আিম বলিছ না য ভাল মিহলা চালক নই। িকনু্ স যেকান
জায়গায় গািড় ঘুিরেয় িদেত পাের।
128 আরআপিন তার ভুেলর পরও তাঁর সই ভুলেক ধিরেয় দবার
চষ্া কেরন? স যিদ সুন্র দখেত কান মিহলা হয়, যখন পিুলশ
আেস, স সখােন দাঁিড়েয়, তাঁর চুলেকআঙুল িদেয় একটু উপের
তুেল ধরেব। “ কন?” স বলেব, “আপিন িনশ্য়ই ভুল ভােব গাড়ী
চািলেয়েছন!” হুম! িকনু্ তােক শািস্ দবার জনয্ আমােদর কােছ
কান আইন নই।

129 অনয্ িদন একিট টয্াক্ মামলা থেক যখন আিম
িফরিছলাম.তখন এটা পর্মািনত হেয়িছল। আমােদর কােছ এঁর
িবরুেদ্ কানআইন নই। যিদ তারা…
130 কানআশ্েযর িবষয় নয় য ইংলয্ােন্র মহান লড বেলিছেলন,
“গণতন্ হল বেয় যাওয়া এবং িবনা কান নাঙ্র িনেয়।” এটা
িঠক, লােকরা িনেজেদরেক একিট পিরষ্ার রূপ দিখেয়, িনবাচনী
পর্চাের দাড়ায়। গণতন্ পচন হেয় িগেয়েছ, সােথ নতারাও এবং
এিটর বািক অংশও পেচ িগেয়েছ। পেুরা বয্াপারিট নষ্ হেয় গেছ।
ঈশব্েরর কােছ িকছুই করার নই িকনু্ িতিন সমগর্ িজিনসিট ধব্ংস
কের দেবন, যমন িতিন বেলেছন য িতিন করেবন এবং আবার
নতুন কের শুরু করেবন। এখন দখুন আমরা আগমেনর কত
িনকেট আিছ।
131 এখন যখন এই মিহলা…িতিন তােক একজন সহকারী
বািনেয়েছন, এবং স িছল সহকারী।আর…
132 এখন, এখােন, আিম এখনও একিট পর্চারকেক পাই িন য
আমার এই কথািটর সােথ একমত আেছ। আর তারা এিটেক
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অনয্ভােব ঘুিরেয় িকছু তির করার চষ্া কের, িকনু্ তােদর কথা
আমার অথহীন মেন হয়। তারা বেল য আদম ও হবা িকছু আেপল
খেয়িছল। ভাই, যিদ…আিম এখন একিট কৗতুেকর জনয্ বলিছ
না, িকনু্ আিম এটা বলেত চাই। কারন, আেপল খাওয়া যিদ
মিহলােদর বুঝেত সাহাযয্ কের য তারা নগ্, আমেদর জনয্ ভাল
হেব যআবারআমরা তােদরেকআেপল িদেয় িদই।আরআপনারা
জােনন য সটা িঠক।
133 আপনারা জােনন, একিট আেপল খাওয়া, এটা সই কাজ নয়
যা তারা কেরিছল, যা তােদরেক বুঝেত িদেয়িছল য তারা নগ্ িছল।
িনশ্য়ই এটা সটা িছল না। এটােক যৗনভােব আসেত হেয়িছল।
এটা হেত হত, ‘কারণ তারা বুঝেত পেরিছল য তারা নগ্ িছল
যখনতারা এই িনিষদ্ ফলগর্হণ কেরিছল। একজন মিহলা িক একিট
ফেলর গাছ নয়?আপিন িকআপনার মােয়র ফল নন? সটাই সই
ফল িছল যা গর্হণ করা িনিষদ্ িছল।
134 এখন এখােন একিট মহান িজিনস আেছ। মানুষ িক িছল
তা জানবার জনয্ এখন িবজ্ান মানেুষর কাছাকািছ পর্ািনেদর
খাজ করেত শুরু কেরেছ য …তারা পরুােনা হাড় খনন, তারা
জীবাশ্ গর্হণ, এবং তারা মাথা নয়, এবং তারা খুিল, বাহু এবং
হাড়গুেলা নয়, এবং এিটেক একিট মানেুষর মত চহারা করেত
চষ্া কের।.আর তারা কখনও মানেুষর িনকটতম িজিনস যা তারা
খুেঁজ পেয়েছ, এিটর পরবতী, একিট িশম্ািঞ্। সিট হল একজন
মানেুষর িনকটতমপর্াজািত; িকনু্ এখনওএিটর মানেুষর সােথ কান
সম্কই নই, মানষু সই সেবাচ্ পর্জািত।
135 িনম্তম জীবন একিট বয্ােঙর হয়; সবািধক উচ্ পর্জািত
হল মানষু। ঈশব্র িনম্ পর্জািত থেক শুরু কেরন এবং িঠক উচ্
পর্জািতেত যেত থাকেলন, যতক্ণ না িতিন তার পর্িতমূিত পযন্
পৗঁছেলন। পািখ থেক শুরু কের তারপর সমস্ পশু এবং শেষ
এেকবাের উধ শর্নীেত যতক্ণ না িতিন ঈশব্েরর পর্িতমূিত পযন্
পৗঁছেলন। িতিন মনষুয্েক সই পর্িতমূিতেত বানােলন। এটাই িছল
সেবাচ্ পর্জািত। সবিনম্ পর্জািতিট িছল একিট বয্াঙািচ য পের
একিট পনুাঙ্ বয্ােঙ পিরণত হয়,এবংএভােবআরওঅেনক িকছু।
136 এখন,এই হারােনা সংেযাগ বা িমিসং িলঙ্, যা তারা খুেঁজ পেত
পাের না। এখন বাইেবেল দখুন।আপিন,আপিনএরসােথঅসম্ত
হেত পােরন, আপনােদর অেনেকই, িকনু্ আিম চাই…আিম শুধু
চাই আপনারা এিট আপনােদর মেন রাখুন। আর এিটর িবরুেদ্
পর্িতকূলধারনাগর্স্ হেবন না। শুননু।
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137 আিম জািন আপনােদর মেধয্ অেনেকই ডঃ ডহানেক
শুেনেছন। আিম িনশ্য়ই…তার মত যাগয্তাসম্ন্ বয্িক্ এবং
একজন ভাল বয্ািপ্স্ ভাই, এবং অবশয্ই আিম তার পর্শংসা কির।
ওনার অেনক বুিদ্মত্া এবং জ্ান আেছ, এবং—এবং আমার মেন
নইতাঁর চেয়আিমকখনওকাউেকভােলা কেরজািন িকনা; কারণ
িতিন একজন ধমশােস্র িবদব্ান, এবং িতিন একজন িচিকৎসক,
এবং িবজ্ােনর একজন বড় িবদব্ান। িতিন একজন বুিদ্মান মানষু।
িকনু্ িতিন বেলিছেলন য…ঈশব্েরর পতুর্গন মনষুয্েদর কনয্ােদর
দেখিছল য তাঁরা সুন্র। িতিন জােসফাস ইিতহাসিবেদর পক্
সমথন কের বেলন য, “তারা—তারা িনেজেদরেক মানব দেহ
পর্েবশ কিরেয় িদেয়িছল,” এবং তােদরেক স্ী িহেসেব গর্হন কের
িনেয়িছল। আর সইসময় নাদ দেশর মেধয্ দতয্রা িছল। “যােক
ইচ্া স্ী িহেসেব গর্হন কের িনল এবং সখােন তােদর সােথ বাস
করেত থাকেলা, যখন ঈশব্েরর পতুর্রা, পিতত দেুতরা, মনষুয্েদর
কনয্ােদর গর্হন করল এবং দখেলা; আর তােদর যৗন বাসনা এমন
তীবর্ িছল, আর এখনও তারা পতেনর ফেল পাপী হেয়ও, তারা
মানেুষর শরীেরর মেধয্ িনেজেদরপর্েবশকিরেয় থাকেতলাগেলা।”

138 যিদ তারা তা কের, তেব তারা ঐশব্িরক িনরাময়েক নষ্ কের দয়,
তারা সবিকছুই নষ্ কের দয়। শয়তান যিদ সৃিষ্ করেত পাের তেব
স ঈশব্েরর সমান হেয় যােব। শয়তান সৃিষ্ করেত পাের না। আিম
চাইআপনারা আমােক একিট এমন জায়গা দখান যখােন শয়তান
সৃিষ্ করেত পাের। স সৃিষ্ করেত পাের না। স কবল যা তির করা
আেছ তা িবকৃত কের। স কান সৃিষ্কতা নয়। স শুধুমাতর্ একিট
িবকৃতকারী।

139 আচ্া, তারপর, িক হল? লক্য্ করুন। এিট হল আমার
সংস্রণ। এই হল হারােনা সংেযাগ বা িমিসং িলঙ্।

140 এখন তারা একিট িশম্ািঞ্ পেয়েছন, িকনু্ আপিন একিট
মিহলার সেঙ্ একিট িশম্াঞ্ীর দব্ারা এবং সন্ান উৎপন্ করেত
পােরন না। আপিন কানও পর্াণীর সােথ মানুেষর িমলন ঘিটেয়
সন্ান উৎপন্ করেত পােরন না। এটা িমিশর্ত হয় না। আপিন কান
পর্াণীর রক্ মানব দেহ মলােত পারেবন না।

141 যখন আিম আিফর্কায় িছলাম, তখন তারা সই দিরদর্
জনেগাষ্ীর সােথ এমনভােব বয্াবহার করত; কউ আমােক
বেলিছেলন, বেলন, “তারা পশু ছাড়াআর িকছুই না।”
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142 আিম বললাম, “আমায় মাফ করেবন। তারা যমন আপিনও
সরকম মানষু, সম্বতআপনােদর থেকতারা একটু বশীই মানষু।”
আমায়আপনােদরেক বলেত িদন, যখনআপনােদর মেধয্ ঐ ধরেনর
মেনাভাব থােক, তখনআপনারা একিট পশুর িদেকই িফের যােচ্ন।
আিম বললাম, “ সই লাকিট, যিদ কাদােলর ফালার মত কােলা
হেয় থােক, অথবা যিদ স একিট কুমেড়ার মত হলুদ হয়, অথবা
যিদ স নীল গােছর মত নীল হেয় থােক, তবুও স আপনােক রক্
সঞ্ালন কের আপনার জীবন বাঁচােত পাের। িকনু্ আপিন কখনও
একিট পশুর রক্ আপনার মেধয্ ঢাকােত পারেবন না।” অবশয্ই,
িতিন একিট মানষু।
143 কারণ যেহতু একজেনর চামড়ার রং কােলা, অেনয্র বাদামী,
অনয্ কােরা হলুদ এবং অনয্ জেনর সাদা, এর সােথ এর কান
সম্কই নই। বাইেবল বেল, “একিট রক্ িদেয় ঈশব্র সমস্ মানুষেক
সৃিষ্ কেরেছন।” আর এটা এেকবাের সতয্। আমরা যখােন বসবাস
কির, আমােদর রং সই অনসুাের পিরবতন হেয় যায়, এর সােথ
এিটর িকছুই করার নই। ঈশব্র এক—এক বয্িক্ থেক সমস্
জািতর, এক রক্ থেক, সবজািত বািনেয়েছন।
144 চীন দশীয়রা; কান কােলা চামড়ার মানুষ এখন বলেত পারেব
না, কােলা মানষু এখন বলেত পারেব না য, “ সই চীন দশীয়
বয্িক্িট, স— স হলুদ, আমার তার সােথ িকছু করার নই।” স
আপনার ভাই। আর আপনারা সাদা চামড়ার মানষুরা, আপনারা
হলুদ মানষু বা কােলা মানষুেদর বলেত পারেবন না, কউই কাউেক
বলেত পারেবন না, য “আমার সােথআপনার িকছুই করার নই।”
িতিনআপনার ভাই। একদম িঠক।
145 লক্য্ করুন, এখন, এখােন িক ঘেটেছ।আিম িবশব্াস কির, এবং
বাইেবল দব্ারা এিটর সমথন করেত পাির, য এটা সপ িছল য
এসব কেরেছ। সপই হল সই িশম্ািঞ্ এবং মানেুষর মেধয্ সই
হারােনা সংেযাগ। কারণ, শুননু, এখন এটা লক্য্ করেবন, সপ
একিট সরীসৃপ িছল না। স ক্েতর্র সমস্ ভূচর পর্াণীেদর মেধয্
সবেচেয় “খল” িছল।
146 এখন, আিম গলাম এবং অিভধানগুিল খুেঁজ দখলাম,
আজেক, সব জায়গা থেক খুজলাম, এই শব্িট দখার জনয্,
খল শব্িটর অথ িক। এর মােন হল “তীক্ বুিদ্মান হওয়া,
ধূত হওয়া,” এবং, িহবর্—িহবর্ অিভধােন (ম-আ-আ-হ-আ-হ,
মাহাহ থেক) -এর সেবাত্ম বয্াখয্া হল “জীবেনর নীিতসমূেহর
সিতয্কােরর জ্ান থাকা।”
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147 এখন এিট এক িমিনট দখুন। স ধূত, িচত্াকষক, তবুও তােক
“সপ” বলা হয়। িকনু্, মেন রাখেবন, স িছল সবেচেয় বুিদ্মান
পর্াণী, এবং ক্েতর্র অনয্ যেকােনা জীবজনু্র তুলনায় স অিধক
মানেুষর মেতা িছল; একিট মানেুষর িনকটতম পর্জািত। স সরীসৃপ
িছল না। অিভশাপ তােক একিট সরীসৃপ বািনেয় িদেয়িছল।আর স
িছল…বাইেবল বেল য স সবেচেয় সুন্র িছল।
148 এমনিকঅিভশাপওতার সৗন্যেক সম্ুণরূেপ দরূ করেত পাের
িন; এখেনা একিট সেপর জমকােলা রং হল সুন্র, এবং তার মেধয্
চতুরতা এবং কুটিনিত পাওয়া যায়। এমনিক অিভশাপও এিট তাঁর
থেক সরােত পাের িন। িকনু্, আপনারা মেন রাখেবন, ঈশব্র তােক
বেলিছেলন য তার পা চেল যােব এবং স তার পেট ভর িদেয়
চলেব। আর আপিন সােপর মেধয্ একজন মানেুষর মত দখেত
একিটও হাড় খুেঁজ পােবন না, এবং এই কারেণই িবজ্ান হািরেয়
িগেয়েছ। িকনু্ সখােন সআেছ।
149 ঈশব্র জ্ানী ও বুিদ্মানেদর কাছ থেক এিট লুিকেয় রেখেছন,
এবং ঈশব্েরর সন্ানেদর কােছ এিট পর্কাশ করার পর্িতশর্িত
িদেয়েছন, শষকােল যখন ঈশব্েরর পতুর্রা পর্কাশ পােব, যখন,
“ঈশব্েরর সই পতুর্রা পর্কাশ পােব যারা জগেতর িভিত্মুল স্াপেনর
আেগও আনন্ কেরিছল।” যখন ঈশব্তেত্র মহান পর্কাশ এবং
অনয্ানয্ গভীর িবষয়গুেলার পর্কাশগুেলা শষকােল িনেয় আসা
হেব, তখন িতিন ঈশব্েরর সন্ানেদর মাধয্েম এই িজিনসগুেলা
পর্কট করেবন। আপনারা জােনন য বাইেবল তা শখায়। আর
এখােন আমরা দাঁিড়েয় আিছ। এই কারেণই ঈশব্র আমােদর কােছ
এই িজিনসগুেলা পর্কাশ করেছন। ঈশব্র তাঁর পতুর্েদরেক উদ্ািসত
কের আনেছন। িতিন চেল যােচ্ন মানেুষর জ্ােনর সীমাবদ্তােক
অিতকর্ম কের, আধয্ািত্ক পর্কােশর মেধয্ িদেয়, এবং এগুেলােক
িনেয়আসেছন।আমরা িক এই বাইেবল থেক, িশক্া িদেয়আিসিন,
“যার জ্ানআেছ স বুেঝ িনক?” স কান ধািমক িবদয্ালয় থেক
যা িশেখেছ তা নয়; িকনু্ ঈশব্েরর সামেন হাটু গেড় স যা িশেখেছ,
এবং যা ঈশব্রেকআনন্ িদেয়েছ তােক সটা িদেত। ঈশব্েরর পেুতর্রা,
পর্কািশত হেচ্!
150 এখােন সই সপ আেছ, এখন আিম সই সেপর িবষেয়
আপনােদরেকআমার ধারনা িদেত চেলিছ; য সই সপ িক িছল।
151 আমরা পেয়িছ…আমরা সবেথেক ছাট পর্জািত থেক শুরু
কের, একিট বয্াঙ থেক িনেয়, সই বয্াঙািচ, এবংঅমুক-ও-অমুক
পর্ানী িনেয় আেগ যেত যেত, অবেশেষ বানর পযন্ পৗছাই,
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তারপর িসম্ািঞ্ পযন্। এখন আমরা িসম্ািঞ্ থেক লািফেয়
সাজা মানেুষ পৗঁেছ যাই,আরঅবাক হই য মাঝখােন িক িছল।

152 “আচ্া,” িবজ্ান বেল, “এখন অেপক্া করুন! আমরা
মিহলা মানষু এবং বানর অথবা পরুুষ িসম্ািঞ্ এবং তারপর
িবপরীতভােব, মানষু ও স্ী িসম্ািঞ্র দব্ারা একিট পর্জািত তিরর
চষ্া করেবা।” এটা কাজ করেব না। য কান পশুর সােথ পর্জািত
তিরর চষ্া করা হাক না কন; এটা কাজ করেব না। রক্ িমিশর্ত
হেব না; আপনার রক্ িনেয় দখুন, এিট এেকবাের িভন্ ধেরেনর
রক্, সম্ুনরূেপ।
153 সখােন এরকম িকছু রক্ আেছ যা দেুটা পর্ানীর মেধয্ িমশেত
পাের, আর তারা এরকম কান পশু খুজঁেত পাের িন যােদর রক্
মানেুষর সােথ িমশেত পাের। ওহ, হােল্লুইয়া,আিম এখন খুব ধমীয়
অনভুব করিছ। লক্য্ করুন। কন? ঈশব্র তােদর থেক এিট লুিকেয়
িদেয়েছন। সােপর মেধয্ এমন কান হাড় পাওয়া যায় না যা দখেত
মানেুষর কান হােড়র মত। িতিন এটােক এেতা দেূর রেখেছন য
অেনক বুিদ্মান ধূত বয্িক্রাওএটাআিবষ্ার করেতপারেব না।
154 আর আিম আপনােদর দখােত চেলিছ য কাথা থেক সই
বুিদ্মানএবং ধূত লােকরা এেসেছ, কাথায়— কাথায়তারা এখন
আেছ, যভােবই হাক। দখুন, সটা িবজ্ােনর মধয্ িদেয় আসেত
পাের না
155 এটােক আিত্ক পর্কাশ দব্ারা আেসেত হেব। “আপিন সই
খৃষ্, জীবন্ ঈশব্েরর পতুর্…” “এই পাথেরর ওপর আিম আমার
মন্লী গাথব; আর নরেকর দরজা এর ওপর পর্বল হেব না,”
আিত্ক পর্কাশ। িকভােব—িকভােব হবল জানেত পারেলা য
একিট মষশাবক বিলদান করেত হেব, এর পিরবেত য কিয়ন
ক্েতর্র ফল উৎসগ কের? এটা তাঁর কােছআিত্কভােব পর্কািশত
হেয়িছল। আপিন এটা ধমীয় িবদয্ালয় থেক পেত পােরন না।
আপিন এটা সংস্া থেক পেত পােরন না। আপিন এটা সব্গ
থেক পান।

156 এখন সপেকলক্য্ করুন, এই সপ যা পর্থেম িছল।আসুনআমরা
সটার একিট ছিব আঁকাই। স একজন লমব্া চওড়া মহান বয্িক্।
স িছল মানষু আর িসম্ািঞ্র মাঝখােনর একিট পর্জািত। আর,
সই সপ; সই শয়তান, লুিসফার, স জানেতা য এটাই একমাতর্
রক্ িছল যা মানেুষর রেক্র সােথ িমশেত পারেতা, সটাই একমাতর্
পর্াণী িছল যার দব্ারা স কাজ করেত পারত। স িসম্ািঞ্র সােথ
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কাজ করেত পারেতা না কারন িসম্ািঞ্র রক্ মানেুষর রেক্র
সােথ িমিলত হেত পারেতা না। স অনয্ানয্ পর্জািতর সােথ কাজ
করেত পারেতা না। স মেষর সােথ কাজ করেত পারেতা না। স
ঘাড়ার সােথ কাজ করেত পারেতা না। সআর কান পশুেকই এই
কােজ বয্াবহার করেত পারেতা না; তােক এই সেপর সােথই কাজ
করেত হত।
157 আসুন এখন তােক িনই আর দিখ স দখেত কমন িছল।
স িছল একিট লমব্া চওরা পর্াণী, পর্াৈগিতহািসক দতয্। সখােন
তারা এই বড় বড় হাড়গুেলা পেয়েছ, আর আিম আপনােদরেক
সটা বাইেবেল দখাব। এখন ভােলা কের দখুন। িঠক আেছ। এই
লমব্া চওড়া পর্াণীিট, আসুন ধের িনই স— স িছল দশ ফুট লমব্া,
বড় কাঁধযকু্; য দখেত িঠক মানেুষর মত িছল। আর তাঁর রক্,
নীেচ থেক ওপেরর সমস্ পর্ািনেদর মেধয্, এক পশু থেক আেরক
পশু পযন্ পৗছােত পৗছােত, তাঁর রক্ উচ্েশর্িনর হেয় িগেয়িছল
য তা িমিলত হেত পাের। আপনারা পশুেদর এেক ওপেরর সােথ
মলােত পােরন,আর তােদর রক্উচ্ থেক উচ্তর হেত থাকেব,
অবেশেষ তা মানেুষর রেক্র কাছাকািছ চেল আসেব। িকনু্ এই
অিন্ম যাগসূতর্িট এখােন, মানষু আর পশুর মেধয্কার, যাগসূতর্
িবিচ্ন্ হেয় িগেয়িছল। কতজন জােনন য িবজ্ান সই হারােনা
সংেযাগেক খুেঁজ পায় িন? আপনারা সবাই তা জােনন। কন?
কারন সই সংেযাগিট িছল এটাই, সই সপ। এখােন স িছল, এক
বড় লমব্া পর্াণী।

আর শয়তান নেম আেস, এখন, স বেল, “আিম পর্রনা
িদেত পাির।”
158 এখন, যখন আপিন যান আর মিহলােদর দেখন আর তােদর
সােথ চলােফরা করা সমব্ন্ স্াপন করেত থােকন, (আর এটা
আপনার িনেজর স্ী নয়) আপিন মেন রাখেবন, আপিন শয়তােনর
দব্ারা অিভিষক্ হেয়েছন।
159 লক্য্ করুন, শয়তান নেম আেস আর সেপর ভতের পর্েবশ
কের। আর স হবােক এেদন উদয্ােন পায়, নগ্রূেপ, আর
স মাঝখােনর ফেলর িবষেয় কথা বেল। মাঝখােনর অথ হল
“মধয্স্ান,” আর এসব। আপনারা বুঝেত পারেছন, এই সভায়
সব বয়েসর লােকরা িমেলিমেশ আেছ। আর স বলল, “এটা,
িচত্াকষক িছল। এটা দখেত সুন্র িছল।” স িক কেরিছল? স
হবার সােথ পর্ম করিছল, আর তাঁর সােথ বাস করিছল, এক সব্ামী
িহেসেব।
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160 আর স দখল য এটা ভােলা, তাই স গল এবং তাঁর সব্ামীেক
িগেয় বলল, িকনু্ স ইিতমেধয্ই শয়তােনর দব্ারা, গভবতী হেয়
িগেয়িছল।
161 আর স তাঁর পর্থম সন্ানেক জন্ িদল, যার নাম িছল কিয়ন,
শয়তােনর পতুর্।

“এখন,”আপিন বলেবন, “ওটা ভুল।”
162 িঠক আেছ, আমরা খুেঁজ দখেবা য এটা ভুল িকনা। “আর
আিম তামার বংশ এবং নারীর বংেশর মেধয্ শতর্তা জন্াইব।” িক?
সেপর বংশ! নারীর কােছ একিট বংশ িছল,আরতাঁর কােছও একটা
বংশ িছল। “আর স তামার মস্ক চূণ কিরেব আর তুিম তাহার
পাদমুল দংশন কিরেব।” আর চূণ করার সখােন অথ হল “একিট
পর্ায়িশ্তকরা।” এখন সখােনই হল সই সেপর “বংশ।”

এখনলক্য্ করুন, এখােন দইুটী বয্িক্ বিরেয়আেস।
163 এখন, সই সপ, যখন স সখােন দািড়েয়িছল, এই বড়
লমব্া চওড়া পরুুষ সখােন দািড়েয়িছল, স িছল দাষী আদেমর
স্ীর সােথ বয্ািভচার করার দােষ। আজেক পাপ কাথায় রাখা
আেছ? িক িজিনসআজজগেতর সবিকছুেকআজেকর রূেপ িনেয়
এেসেছ? এখন, আিম—আিম…িনিশ্তভােবই আপনারা ধরেত
পারেছন যআিম িক িবষেয় কথা বলিছ।আর সখােনইএটা িছল।

আর যখন স করেলা, ঈশব্র বলেলন, আদম এবং হবােক
ডাকেত শুরু করেলন।

আর স বলল, “আিম উলঙ্।”
আর িতিন বলেলন, “ তামায় ক বলল য তুিম উলঙ্?”

164 তারপর যমন সনােদর মেধয্ হয়, তাঁরা শুরু করেলা অেনয্র
ওপর দাষ চাপােনার খলা। “আচ্া, আপিন আমােক য স্ী
িদেয়িছেলন, স এটা কেরেছ। সইআমােক খাইেয়েছ।”
165 আর নারী বলল, “সপ আমায় আেপল িদেয়িছল”? িঠক
আেছ, পর্চারকগন, ধয্ান িদেয় দখুন।
166 স বেলিছল, “সপআমােক ভুলাইয়ািছল।” আপনারা জােনন
য ভুলােনার অথ িক? এর অথ হল “কলুিষত করা।” যমন স
িছল। শয়তান কখনই তােক কান আেপল দয় িন। “সপ আমায়
ভুলাইয়ািছল।”

আর তারপর অিভশাপ নেম এল।
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167 িতিন বলেলন, “ যেহতু তুিম সেপর কথা শুেনছ তামার সব্ামীর
কথার পিরবেত, তুিম পৃিথবী থেক জীবন িনেয় িনেয়ছ। আর
তামার— তামার গভেবদনা অিতশয় বৃিদ্ পােব; আর তামার
বাসনা তামার সব্ামীর পর্িত থাকেব,”আরএসমস্ বলেলন।
168 “আর যেহতু তুিম তামার স্ীর কথা শুনেল আমার কথার
পিরবেত (আিম তামােক ধুলা থেক তুেলিছলাম; সবচ্পর্জািত),
ধুলােতই তুিম িফের যােব।”
169 “আর, সপ, যেহতু তুিম এই কাজ কেরছ, তামার পা তামার
শরীর থেক চেল গল। তুিম তামার পেট ভর িদেয় চলেব, তামার
সারা জীবন ধের। আর তামােক ঘৃণা করা হেব। আর ধুলাই তামার
খাদয্ হেব।” সখােনই আপনারা সটােক পােবন। ওটাই হল সই
হারােনা সংেযাগ।
170 এখন এখােন কিয়ন আেস। আসুন তাঁর সব্ভাবেক লক্য্ করা
যাক। এখােন আেস কিয়ন। স িক িছল? স িছল এক ধূত
বয্াবসায়ী। স ক্েতর্ কাজ করত। ধূত, বুিদ্মান; ধািমক, অিত
ধািমক; এখন তাঁর—এখন তাঁর গুণাবলীেক দখুন। আমার সােথ
আর িকছু িমিনট চলুন।
171 এখােন স আেস। স জােন য তাঁর মেধয্ অেনক নিতকতা
আেছ। স িগজায় যেত চায়। স তার জনয্ িগজা তির কের,
তাঁর কােছ নেবদয্ িনেয় আেস। একিট বিদ িনেয় আেস আর সব
িকছু কের। একিট বিদ তির কের, আর সিটর ওপের স তাঁর
ফুলগুেলােক সািজেয় রােখ। ক্েতর্র শসয্ রােখ… ক্েতর্র ফল,
ঈশব্রেক উৎসগ কের। বেল, “এই নাও, পর্ভু। আিম জািনআমােদর
বাবা মা আেপল খেয়িছল, যা এই পাপেক িনেয় এেসিছল।”
তাঁর আজেকর িকছু বংশধেররাও অেনকটা এরকমই িচন্া ভাবনা
রােখ। দখায় য এটা কাথা থেক এেসেছ। ক্তর্ থেক স তার
আেপলগুেলা িনেয় এেসিছল, সগুেলােক বিদেত রেখিছল,
বেলিছল, “এটাই পােপর পর্ায়িশ্ত্ করেব।”

ঈশব্র বলেলন, “এটাআেপল িছল না।”
172 িকনু্,আিত্কপর্কােশর দব্ারা, হবলজানেত পেরিছল যএটা
রক্ িছল। তাই স একিট মষ িনেয় এল। স তাঁর গলায় আঘাত
করেলা, আর এটা মের গল।
173 আর ঈশব্র বলেলন, “ওটা িঠক। এটাই এটার কারন। এটা রক্ই
িছল।” আপনারা জােনন আিম কান রেক্র কথা বলিছ? িঠক
আেছ। “এটা রক্ই িছল যা এিট কেরিছল”
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174 এখন লক্য্ করুন। আর যখন কিয়ন তাঁর পিবতর্ কপিট ভাইেক
দখল য তাঁর বিলদানেক ঈশব্র গর্হন কেরেছন, আর িচহ্ আর
অদু্ত কাজ সখেন হেচ্, স তােত ঈষাপণূ হেয় গল। স বলল,
“আমরা এই সব সভাগুেলােক আমরা িশঘর্ই বন্ কের দব।”
তাঁর ভাইেদর িদেক তাকান, তাঁর সন্ানেদর িদেক আজেক তাকান।
“এখন, আিম তাঁর চেয়ও বশী বুিদ্মান,” তাই স রেগ গল।
রাগ কাথা থেক এেসেছ?আপিন িক বলেত পােরন য রাগ…?
সতাঁর ভাইেক হতয্া কেরিছল। সএকিট নরঘাতক িছল।

175 আপিন িক ঈশব্রেক নরঘাতক বলেতপারেবন?আরআদম িছল
ঈশব্েরর পতুর্। বাইেবল বেলেছ য, “আদম ঈশব্েরর পতুর্ িছল।” সই
িসদ্ শুরু সখােন। আদম ঈশব্েরর পতুর্ িছল। আর সই ঈষা, এবং
দব্ষ, এবং সবিকছু, সই িসদ্ ধারা থেকআসেতপারেতা না।

176 এটােকআেরকিট স্ান থেকআসেত হত। [ টেপ িরক্ স্ান—
সম্া।] এটা শয়তান থেক এেসিছল, য িছল একিট নরঘাতক,
শুরুেতই। বাইেবল বেল, “ স িছলএকজন িমথয্াবাদী এবং একজন
নরঘাতক, পর্থম স্ান থেকই।”আর এটাই হল সটা।আর স তাঁর
ভাইেক মের ফলেলা।
177 আর সটা িছল খর্ীেষ্র মৃতুয্র একিট নমুনা। তারপর, সখান
থেক, কারন, িতিন সথেকওঠােলনতাঁর স্ান নবারজনয্। খর্ীেষ্র
মৃতুয্, কবরপর্াপ্ হওয়া, এবং পনুরুত্ােনর পর্তীক।
178 আরলক্য্ করুন, তারপর, এখােনআেস সই দতয্রা। তারপর
কিয়ন নাদ দেশ চেল গল। যিদ তাঁর িপতা এক লমব্া চওড়া এক
বয্িক্ িছল, তাহেল কিয়ন কমন হেব? তাঁর িপতার মতই। আর
স নাদ দেশ চেল গলআর তাঁর বানেদর মেধয্ একজনেক গর্হন
কের িনল।
179 একমাতর্ উপায় এটাই িছল যা স করেত পারেতা। আর কান
মিহলা সখােনআসেত পারেতা না, িকনু্ কবল হবার দব্ারাই। তারা
দািব কের সত্র জন ছেল মেয় িছল। যিদ—যিদ কান মিহলা না
থাকেতা…বাইেবল মিহলােদর িববরন রােখ িন যখন তারা জন্ায়,
কবল পরুুষেদর িববরনই রাখা হেয়িছল।আর যখন, যিদ হবা ছাড়া
কান মিহলা না থাকেতা, তাহেল স যখন মারা গল, তখন সমস্
মানব জািতই শষ হেয় যত। তাঁর কােছ কনয্া থাকেতই হত। আর
তােক িনেজর বানেক িবেয় করেতই হত।
180 স নাদ দেশ চেল গল আর তাঁর—তাঁর স্ীেক িনেলা। আর
যখন স তােক সখােন িবেয় করেলা, সখােনই তারা বড় বড়
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দতয্েদর পল, যারা িছল ঈশব্েরর পিতত সন্ান; যারা তােদর
িপতার মধয্ িদেয় এেসিছল, সই শয়তান, কইেনর মধয্ িদেয়।
ওখােনই সই হারােনা সংেযাগিট িছল।
181 আর সেপর বংশেক দখুন। এখন লক্ করুন। মেন রাখেবন,
সেপর বংশ ধািমক িছল। িকছু িমিনেটর মেধয্ দখুন, সটা এখন
সামেন আসেছ। এখােন আেস, সেপর বংশ। তােদর িক হেয়িছল?
এখন এখােনআমােক িকছু পড়েত িদন, যা আিমআজএই িবেকল
বলায় িলেখ রেখিছলাম।

182 হবেলর বংশ িদেয় ক এেসিছল? এিট শুনুন। িঠক আেছ।
হবেলর সােথ আেস। হবেলর পর সথ আেস। সেথর পর নাহ
আেস। নােহর পর সম আেস। সম থেক অবর্াহাম আেস।
অবর্াহাম থেক ইসাহাক আেস। ইসাহাক থেক আেস যাকব। যাকব
থেকআেস িযহুদা। িযহুদা থেকআেস দায়ুদ। দায়ুেদর থেকআেস
খর্ীষ্, সই িসদ্তা।
183 িফের িগেয় লক্য্ করুন িকভােব ঈশব্েরর আত্া হবেলর মেধয্
সখােন বাস করত। দখুন িকভােব এটা সেথর মেধয্ বাস কেরিছল।
তািকেয় দখুন িকভােব এটা িযহুদার মেধয্ বাস করেতা। দখুন
িকভােব এটা দায়ুেদর মেধয্ বাস করত। দখুন সই একই আত্া
ধািমক বীেজর মধয্ িদেয় আহব্ান জানােচ্, সমস্ পথ ধের। কান
বয্াপার না তারা িক কেরিছল, তারা পবূিনধািরত িছল।
184 যােকােবর িদেক তাকান, একিট নাংরা…আিম এটা
অপিবতর্তাযকু্ মনভােবর সােথ বলিছ না। িকনু্ যােকাব িকছুটা
লাজকু পর্কৃিতর, সব সময় মােয়র পছন পছন থাকেতা; চািরিদেক
দৗেড় বরাত, একটা ছাট সংেকাচপূণ বালক িছল। আর স
তাঁর শরীের চামড়ার বস্ পের, িনেজর িপতােক পর্তারনা কের
জয্ষ্ািধকােরর আশীবাদ িনেয় িনেয়িছল। িকনু্ এটা তােক দওয়া
হেয়িছল পৃিথবীর িভিত্মুল স্াপেনর পেূবই। িনশ্য়ই, এটা তখনই
দওয়া হেয়িছল।

185 স সখােন গেলা এবং তাঁর শব্শুরেক িমথয্া কথা বলল; আর
স িকছু দাগযকু্ শাখা, আেমান বৃেক্র শাখা িনত, আর সগুেলা
জেলর মেধয্ রেখ িদত, যন সই মষগুেলার মেধয্ রখািন্ত ও
িবন্ুিচিহ্ত পশু উৎপন্ হয় যখন পশুগুেলা গভধারন করেতা; যন
সগুেলা রখািঙ্ত পশুেদর জন্ দয়, যন স পর্তারনা করেত
পারেতা এবং সই পশুেদর িনেয় িনেত পারেতা। ঈশব্র তােক এেতও
আশীবাদ করেলন। ওটা িঠক।
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186 তাঁর ওপর হায়, য যােকােবর িবরুেদ্ িকছু বেল। আপনারা
জােনন—আপনারা জােনন িমথয্া ভাববাদীরা িক বেলিছল…
অথবা স সিঠক ভিবষয্ৎবানী কেরিছল। িবিলয়ম, স বেলিছল,
“ য তােক আশীবাদ িদেব স আশীবাদ পােব, আর য তােক
অিভশাপ িদেব সও অিভশপ্ হেব।”
187 “আিম যােকাবেক উিঠেয়িছ।আিম তােক পেয়িছ… যনএকিট
অজানা দেশ।আর যভােব ঈগলপিক্তাঁর বাসােক ঝাঁকায়,আিম
তােক ঝাঁিকেয়িছ এবং তােক বাইের বর কেরিছ।” হােল্লুইয়া!
“পরাকর্ম দব্ারা নয়, শিক্ দব্ারাও নয়, িকনু্ আমার আত্া দব্ারা,
পর্ভু বেলন।”
188 সটা দখুন িকভােব তা িসদ্তায় চেল আেস। সই আত্া
কাজ কের শেষ খর্ীেষ্র মেধয্ িসদ্তােক িনেয় আেস, পর্েতয্কিট
সাধুর মেধয্ িদেয় িঠক নীেচ নেম এেস। কানও বয্াপার না তারা
িক কেরিছল, তারা িক বেলিছল, তারা িক কেরিছল, িকনু্ তারা
সম্ুনরূেপই ধািমকতার বীজ িছল।
189 আর, এখােন, যখন ধািমক অবর্াহাম…মিহমা! ওহ, আিম
পর্কৃতরূেপই আনিন্ত অনভুব করিছ। যখন ধািমক অবর্াহাম
মল্ীেষদেকর সােথ সাক্াৎ করেলন, িযিন সব্য়ং ঈশব্র িছেলন!
190 মল্ীেষদক ক িছেলন? “শােলেমর রাজা, িযিন িযরূশােলেমর
রাজা িছেলন, শািন্র রাজা। তাঁর কান িপতা িছল না। তাঁর কান
মাতা িছল না। তাঁর কখনও িদেনর শুরু িছেল না, জীবেনর কান
অন্ িছল না।” িতিন আেগ যা িছেলন, িতিন আজও সভােবই
জীিবত আেছন। “িতিন কখনই জন্গর্হন কেরন িন। িতিন কখনই
মরেবন না। তাঁর কখনই কানও িপতা বা মাতা িছল না। তাঁর কখনই
িদেনর শুরু িছল না অথবা কখনই জীবেনর শষও নই।” আমায়
বলুন িতিন ক িছেলন।অনন্ঈশব্র; যােতআমরা বিলএকিট…
191 ওহ, আিম ভুেল গিছলাম আপনারা সটােক িক বেলন এখন।
িথওফািন, এটাই হল সটা। কবল এরকম…একিট রূপকথা নয়।
িকনু্ তবুও এটা িকছু িছল যা পর্মািনত হেয়িছল। যমন িতিন
অবর্াহােমর কােছ সই তামুব্েত িগেয়িছেলন, এক দেুতর মত, আর
ভাববানী কেরিছেলন, আর সারােক বেলিছেলন য স হেসিছল
তাঁর পছেনআর ওসব। সই একই িজিনস।
192 আর এখােন িতিন িছেলন। িতিন মল্ীেষদেকর সােথ সাক্াৎ
কেরিছেলন। আর মহান…মহান পর্িপতামহ অবর্াহাম, ধািমকতার
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বীেজর মধয্ িদেয় হেয় মল্ীেষদকেক দশমাংশ পর্দান কেরিছেলন।
আর সটা গনয্ হলতাঁর মহান পর্েপৗেতর্রওপর, ধািমকতার বীজ।
193 এখন এখােন আেস সই— সই সেপর বংশ। এখন মেন
রাখেবন, তােদর মেধয্ শতর্তা, যদু্ থাকেব।
194 সেপর বীজ নীেচ নেম আেস, আর এটা িক উৎপন্ কের?
এখন আসুন পর্থেম পর্থম িকছু বছরেক িনই। এখন দখুন সখােন
িক ঘেট।আমরা এটােক িঠক নীেচ পযন্ পড়ব, কারনআিম কবলই
এটােক দখলাম। সেপর বীজ কিয়নেক উৎপন্ কেরিছল। কিয়ন
নাদ দেশ গল, সখােন দতয্রা উৎপন্ হল, আর তারপর তারা
নােহর দেশআসেলা।

195 তারা িছল চতুর, িশিক্ত, এবং জ্ািন লাক। এটা িক িঠক?
তারা িছল িনমাণকারী, আিবস্ারক, বজ্ািনক; ধািমকেদর বংশ
থেক নয়, িকনু্ শয়তােনর বংশ থেক, সই সপ থেক।তারা এরকম
ধরেনর লাক িছল যমন— যমন বজ্ািনক, আর িনমাণকারী,
আর মহান মানষু, িশক্ক। শাস্ তাই বেল। তারা পতেলর কাজ
করেতা। তারা লাহার কাজ করেতা। তারা ধাতুর কাজ করেতা।
তারা অেনক িকছ আিবষ্ার কেরিছল। তারা িবিভন্ ধাতু িদেয়
অেনক িকছু তির কেরিছল, ভবন তির কেরিছল। শাস্ এটাই বেল।
তারা স্ীর বংেশর পর্িত িবদর্পকারী িছল। যারা ধািমক নােহর ঠাট্া
উিড়েয়িছল।এিট িক িঠক? [মণ্লী বেল, “আেমন”—সম্া।]
196 আসুন এিট একটু দরূ পযন্ অনসুরন করা যাক। তারপর,
আমরা তােদর জাহাজ পযন্ পাই, সবিকছু ধব্ংস হেয় িগেয়িছল।
তারা পােপ এমনভােব িলপ্ িছল, এবং তারা সখােন শাসক হেয়
িগেয়িছল, এবং চতুর এবং বুিদ্মান িছল। যতক্ণ পযন্ ঈশব্র সব্গ
থেক নীেচ না দখেলন, সখােন ধািমক বশী বািক িছল না, তাই
িতিন নাহ এবং তার পিরবারেক জাহােজর মেধয্ িনেয় গেলন,
এবং জল বষণ করেলন এবং পেুরা িজিনসিট ধব্ংস কের িদেলন।
তাঁর আেগই হেনাকেক উপের উিঠেয় িনেয়িছেলন। সটা িঠক?
[মণ্লী বেল, “আেমন।”—সম্া।] সখােন সমস্ বীজ িছল,
পর্ায় সমস্ বীজই সখােন িছল; িকনু্ তার িকছু উেদ্শয্ আেছ যা
পরূণ হেতই হেব।
197 এখন দখুন, নাহ এবং তার পতুর্রা, যারা জাহােজর মেধয্
িছল, হাম, শম ও যফৎ, তারা ধািমকতার পঙিক্র মেধয্ হেয়
বিরেয় আেস।
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198 কীভােব সপবংশ সখােন পৗেছিছল? সপবংশ জাহােজর
ভতর িঠক সভােবই এেসিছল, িঠক যমনিট শুরুেত নারী
িদেয় এেসিছল, তােদর স্ীেদর মাধয্েম। তারা শয়তােনর বীজেক
জাহােজর মধয্ িদেয় বহন কের িনেয় িগেয়িছল, িঠক যমন হবা
শয়তােনর বংশেক ধারন কের কিয়নেক জন্ িদেয়িছল, এটা স্ীর
দব্ারা হেয়িছল।
199 আপনারা সই স্ীেদর পর্চারক বািনেয় মেঞ্ িনেয় আেসন,
বাইেবল এিটর িনন্া কের! পৗল বেলন, “ কউ যিদ িনেজেক
ভাববাদী বা আিত্ক বেল মেন কের তেব স জানুক য আিম যা
িকছু িলেখিছ তা পর্ভুর আেদশ। িকনু্ যিদ কউ অজ্ হয় তেব স
অজ্ থাকুক।”
200 এ কারেণ আিম এখােন বয্াপিটস্ িগজা থেক বাইের বিরেয়
িগেয়িছলাম। ভাই িফ্মন িযিন এখােন একিট সময় আেগ িছেলন;
আিম মেন কির িতিন রােত সখােন িছেলন। ডক্র ডিভস
বেলিছেলন, “তুিম এখােন দাঁিড়েয় থাকেব এবং এই মিহলােদর
পর্চারক হওয়ার জনয্ অিভেষক করেব।”

আিম বললাম, “আিমএটা করব না। না, পর্কৃতপেক্ই না।”
িতিন বলেলন, “আচ্া,আিম তামােক বর কের দব।”

201 আিম বেলিছলাম, “আমার আরও অিধক ভােলার জনয্ই
আমােক বর কের দওয়া হেচ্।” আিম বেলিছলাম, “এিটই
ঈশব্েরর বাকয্, এবং এিট এই িবষয়েক িনন্া কের।আরঈশব্র যা িনন্া
কেরন তাআিম ধের রাখেত পাির না।” না, মহাশয়।
202 যারা এিট কের, তারা এটাই দখােচ্ য তারা িমথয্া িশক্ক,
িমথয্া ভাববাদী। বাইেবল বেল য এরকম লােকরা থাকেব। “যিদ
সম্ব হয়তাহেল মেনানীতেদরেকও ভুলােব।”এটাই সই িবষয়।
203 এখন লক্য্ করুন। আর সখােন থেক, তারপর, হাম, তার স্ী
এবং তারা বিরেয় এল। তার উপরএকিটঅিভশাপ িছল। হাম থেক
িনেমর্াদ আসেলন, িযিন বািবল তরী কেরিছেলন। বয্ািবলেনর
থেককয্াথিলক িগজা বিরেয়আেস,এিটরশুরু সখান থেক হয়।
এিট আহােবর মধয্ িদেয় নীেচ নেম আসেলা। আহাব থেক নেম
এেস, এিট ঈষ্িরেয়াতীয় িযহুদা পযন্ এল; যা শেষ খর্ীষ্িবেরাধী
হেয় িগেয়িছল।
204 আর এই শষকােল, এখােন খর্ীেষ্র আত্া এবং খর্ীষ্িবেরাধী
আত্া কাজ করেছ। খর্ীষ্িবেরাধী আত্া বেল, “অেলৗিকক
ঘটনাগুিলর িদন অতীত হেয় গেছ।” খর্ীেষ্র আত্া বেল, “িতিন
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কাল, আজ ও িচরকাল একই আেছন।” খর্ীষ্িবেরাধী আত্া বেল,
“এেত িকছু হয় না যিদ আপিন িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্ার নােম
বািপ্স্ নন, জল’ ঢেল, জল িছিটেয় বািপ্স্ নন, যাই হাক
না কন, এটা একই িজিনস।” বাইেবল বেল য ঈশব্র অবয্থ, এবং
িতিন পিরবতন হন না। আপিন কােক সবা করেত যােচ্ন? এটা
আপনার উপর িনভর করেছ।
205 এখন আপিন বলেবন, “তারা িক একসােথ থাকেত পাের?
আপিন বেলিছেলন, সই জাহােজ, ভাই বর্ানহয্াম, সখােন হাম
এবং শথ উভেয়ই িছেলন।” এিট িঠক, এেকবাের িঠক। হাম মন্
িছল। শম ধামীক ও সতয্িনষ্ িছল। িঠকআেছ।
206 আসুন হামেক অনসুরণ কির। িঠক আেছ, এখন, সখােন
হাম এবং শম একই জাহােজ আেছ; একজন ধািমক, এবং অনয্
অনয্ায়কারী। একই জাহােজ একিট কাক এবং একিট কেপাত িছল।
একই িগজার মেধয্ িযহূদা এবং যীশু িছেলন। একই িগজার মেধয্
খর্ীষ্িবেরাধী এবং পিবতর্আত্া িছেলন।
207 আরআজ, একইআত্া কাজ কের। “ভিক্র অবয়বধারী, খুব
ধািমক, িকনু্ ভিক্র অবয়বধারী এবং তার শিক্অসব্ীকারকারী; এই
ধরেনর লাক থেক পলায়ন কর।” পিবতর্আত্া, দািব কের, “যীশু
খর্ীষ্ কাল,আজ, এবং িচরতের একইআেছন।”আপিন কান পক্
িনবাচন করেবন?
208 খর্ীষ্িবেরাধী বেল য এিট কবল ধমমেতর একিট বই। “আমরা
পর্িরতেদর ধমমত পনুরাবৃিত্ করব।” আিম য কান ধমপর্চারকেক
পর্িতদব্িন্তায় আহব্ান করিছ য আপনারা বলুন য বাইেবেল
পর্িরতেদর ধমমত কাথায় পাওয়া যায়: “আিম িবশব্াস কির
সবশিক্মান িপতা ঈশব্েরর ওপর িযিন আকাশ ও পৃিথবীেক সৃিষ্
কেরেছন এবং তাঁর পতুর্, যীশু খর্ীেষ্র ওপর, আিম িবশব্াস কির
পিবতর্ রামান কয্াথিলক িগজার ওপর, আিম িবশব্াস কির সাধুেদর
সােথ সহভািগতা করার ওপর।” আপিন এসব বাইেবেল কাথায়
পান? আর এখেনা আপনারা আপনােদর বড় বড় মথিডস্ এবং
বয্াপিটস্গীজার মেধয্ এিট পনুরাবৃিত্ কেরন। এটা শয়তােনরএকিট
মতবাদ, এবং িমথয্া ভাববাদীরা এটা শখােচ্।
209 আরআিমআশা কির যআিমআপনােদর অনভূুিতেকআঘাত
করিছ না, িকনু্আিম এইআরাধনালেয়র লাকেদর এটা বাঝািচ্।
আপনারা যারা এই বর্ানহাম টবারেনকাল এ আেছন, এই ধরেনর
িজিনস থেক দেূর থাকেবন। য কান বয্িক্ য মৃত সাধুেদর
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সহভািগতায় িবশব্াস কের, স পর্তিবদয্ার সমথক। “ঈশব্েরর ও
মনষুয্েদর মেধয্ একমাতর্ মধয্স্ও আেছন, এবং িতিন মনষুয্, খর্ীষ্
যীশু।” পেরায়া করেবন না সখােন কত মিরয়মআেছ!
210 দখুন িক ভােব সই নারীর বংশ সখােন কেরিছল? দখুন
নারীর বংশ সখােন িকভােব পৗঁেছিছল?
211 আজ, আেমিরকােত দখুন। আেমিরকা শয়তােনর বংেশ ভরা
আেছ। এটা িক? স হল একিট মিহলােদর দশ। আপিন শুেনেছন,
“এিট একিট মিহলােদর জগত।” ওটা িঠক। এিট একিট মিহলােদর
দশ। তারা এরকম নমুনাই স্াপন কের িদেয়েছ।

212 বিশ িদন হয় িন, যখন আিম, সুইজারলয্ােন্ িগেয়িছলাম।
এক মিহলা বেলিছল…এক সামানয্, পিবতর্ আত্াপর্াপ্ মিহলা
বেলিছল, “আপিনজােনন,আিম যিদআেমিরকায় চেল যাই, তেব
তারা বেল য নারীরা সখােন সব্াধীনতা পেয় িগেয়েছ।”
213 আিম বললাম, “আিম আপনােক বিল য এটা তােদর িকেসর
িদেক িনেয় যােচ্।”আরআিম তােক বলেতশুরুকির।

িতিন বেলন, “ওহ, দয়া,আিম এরকম িকছুই চাই না।”
আিম বললাম, “এটা এখােনই িনেয়আেস।”
আপিন জােনন, এখােন লােকরা যমন করেছ সখােন তারা

এমন িকছুই কের না।
214 এটা কী? আমােক এিট দখােত িদন য আেমিরকা একিট
স্ী। আমােদর মুদর্ার উপর একিট মিহলার ছিব আেছ। এখােন
সবিকছুেতই একিট মিহলাআেছ।
215 আমােক বলুন, দেশর মেধয্ পযাপ্ মদয্শালা নই, আপিন এই
শহের ৪০িট মদয্শালা বািনেয় দন, এবং িতনিট বশয্ােক ছেড়
িদন, যারা দখেত সুন্র যারা রাস্ায় কামর দিুলেয় চেল। তারা
িনেজেদর পছেন বাসনাময় এমন আত্ােক ছেড় িদেব, তারা
এতগুেলা আত্ােক নরেকর িদেক িনেয় যােব যেতাটা হয়ত সারা
শহেরর মদয্শালাগুেলাও পারেব না। এটা িঠক কথা।
216 তাহেল পতেনর কারন ক? এটা মিহলা। স িক? স
আেমিরকার দিব।
217 এই পেুরােনা চলিচ্তর্ অিভেনতা বা অিভেনিতর্েদর িনন; তারা
এখােন ওেঠ ও চার থেক পাঁচ বার িবেয় কের, একই সমেয় িতন
বা চারিট সব্ামীর সােথ বসবাস কের; এবং এই ময্াগািজনগুেলা
তােদর কথা পর্কাশ কের দয় এবং তােদর নগ্ ছিব ছেপ বাইের
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পর্কাশ কের দয়। আর এখন ছাট মেয়রা তামরা তােদরেক
তামােদর আদশ বানাচ্, ( কন?) তামােদর আেগ তামােদর
মােয়রা, সম্বত, তামােদর আেগ তামােদর ঠাকুমারা ওরকম
িছেলন। আপনারা দখেলন য সেপর বীজ কাথা থেক কাজ
কের? অবশয্ই, এিট তাই।
218 আরএটা িক কেরেছ? বয্াবস্া অনুযায়ী অধেমর পাপ যিদ চৗদ্
পর্জেন্র কােছ পযন্ থােক, তেব এই িদেনর পিরণিত িক হেব
যখােন ধািমকেদর বীজআলাদা করা হেচ্?আরঈশব্র বেলিছেলন
য, এমন সময় আসেব, যিদ িতিন যিদ সই িদনেক কেট ছাট
না করেতন, তাহেল তােদর মেধয্ কউই বািক থাকত না। আমরা
শষ সমেয় এেস পেড়িছ। আজ রােত ধািমকেদর বংশেক খুজনু;
শহরগুিল মেধয্ চেল যান!
219 ওহ, আপিন িগজার সদসয্েদর দখেত পান িঠক যতটা িবশব্স্
হওয়া যায় তারা ততটাই িবশব্স্ বয্ািপ্স্ ও পর্সিবটািরয়ান এবং
ওই সমেস্র পর্িত। িকনু্ ঈশব্েরর সােথ তােদর কানও সম্ক নই,
িঠক যমন একিট খরেগােশর বরেফর জেুতায় পা রাখার সােথ
কান সম্ক নই! তারা তাঁর িবষেয় িকছুই জােন না! তারা কবল
জােন…আপিন িক একজন খর্ীষ্ান?

“আিম একজন কয্াথিলক।”
“আপিন িক একজন খর্ীষ্ান?”
“আিম একজন বয্াপিটস্।”
“আপিন িক খর্ীষ্ান?”
“আিম পর্সিবেটিরয়ান।”
“আপিন একজন খর্ীষ্ান?”
“আিম পিন্েকাস্াল।” সটার সােথএর িকছুই সম্ক নই।

220 আপিন একজন খর্ীষ্ান হন কারণ ঈশব্র তাঁর করুণা দব্ারা
আপনােক রক্া কেরেছন।আরআপিন এিটর সম্েকজােনন।আর
িকছুআপনারজীবনেক পিরবিততকের িদেয়েছ, যআপিনআেগর
চেয় অনয্ রকম জীবন যাপন করেছন। আর আপিন খর্ীষ্ যীশুেত
একিট নতুন বয্িক্ এবং সৃিষ্ হেয়েছন। অবশয্ই।
221 িকনু্ এখনআপিন দখুন য সেপর বীজ কাথায়আেছ?সেপর
বীজ িক িছল? বয্িভচার। আপনারা ধরেত পারেছন? হবার সােথ
বয্ািভচার। সটার িক ঘেটেছ? িকেসর দব্ারা সই বীজএিগেয় যায়?
আজ রােত সই বীজিট িক?
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222 পছেন িফের দখুন, কেয়ক বছর আেগ, যখন পর্থম গানিট
বিরেয় এেসিছল। আপনারা বয়স্ মানুষরা জােনন, যখন…
তারা রিডওেত গান গাইেত দওয়ার আেগ তারা গানিটেক
পরীিক্ত হেত িদত। আর পর্থম য গানিট বিরেয় এেসিছল, সটা
িছল, “নাচ, মেয়রা, নাচ, তামােদর সুন্র হাঁটু দখাও,” আর
এইরকেমর সব। “বাবা এবং মােয়র ওপর হােসা, এবং তােদর
ওপর ‘হা-হা-হা কের হােসা!’” এটাই পর্থম গান িছল যা তারা
রিডওেত এমিনই আসেত িদেয়িছল। আপিন িক ভােবন য এই
গানিট িলেখেছনআজরােত স কাথায়আেছ? স মারা গেছ।
223 আপিন ক্য্ারা বা সম্েক িক মেন কেরন, য পর্থম অধনগ্
বস্ পের বিরেয় এেস, ‘ ডঞ্ারাস কারভস’ গানিট গেয়িছল এবং
হাজার হাজারআত্ােক নরেক পািঠেয়েছ?আজরােত স কাথায়
বেল মেন হয়? স অেনকিদন আেগই মারা গেছ। স, তার সই
শরীেরর সােথ কাথায় আেছ? নিতকরূেপ নষ্ হেয় স ধুেলার
মেধয্ চাপা পের আেছ আর কীটপতঙ্ তাঁর দহেক খেয় িনেয়েছ।
আরতারআত্াএকিট নয্ায়পরায়ণ ঈশব্রের সামেন দাঁিড়েয়আেছ।
224 সই মানষুিট কাথায় য সই মিহলােক িনেয় যায় এবং তােদর
পরুােনা নাংরা অভদর্ কাপড়গুিল তির কের, যা তারা পের থােক
এবং পেথর থেক এিদক ওিদক ঠেল দয়, এবং তােদর অনুপযকু্
কের দয়? বেল, “তারা িক জনয্ এরকম কের? কন আপিন এই
ধরেনর িজিনস পেরন?” কারণ আপিন চান পরুুষরা যন আপনার
িদেকতাকায়, এবং এিট পর্মাণ করারঅনয্ কান উপায় নই।
225 আরআপিন িক জােনন য আপিন যখন তা কেরন, এবং িকছু
পরুােনা পাপী আপনার িদেক তাকায়, আপিন জােনন িক ঘেটেছ?
িবচােরর আসেন…আপিন বলেছন, “ভাই বর্ানহয্াম, আিম আমার
সব্ামীর পর্িত যমনটা হেত পাির, িঠক তমনই সতয্।” িকনু্ আপিন
বয্িভচােরর জনয্ দাষী গণয্ হেবন। যীশু বেলিছেলন য, “ য কহ
স্ীেলােকর পর্িত কামভােব দিৃষ্পাত কের, স ইিতমেধয্ই তার হৃদেয়
তার সেঙ্ বয্িভচার কেরেছ।” সই বয্িক্েক যখন বয্িভচার করার
জনয্ উত্র িদেত হয়, তখন সই মিহলার িক হেব যার জনয্ এই
বয্ািভচারিট হল?আপিন িনেজেক যভােব সিজ্ত এবং িনেজেক
উপস্ািপত কেরন এর ওপেরই এটা িনভর কের।
226 এখন,আিম বলেত চািচ্না যআপনােকএকিট পরুেনা িসন্ুক
থেক পাশাক বর কের পড়েত হেব। িকনু্, আপিন এমন পাশাক
পড়ুন যনআপনােক একজনভদর্মিহলার মত দখায়।
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227 আর আপনারা ছাট ছাট বস্ পের এক ছাট পিট্ চারপােশ
এভােব লািগেয় এবং আপনার বাচ্ােক সােথ িনেয় যার চাখ যন
িসগােরেটর টর্র মত আর আপনার মুেখ িসগােরট চেপ আপিন
রাস্ায় ঘুের বড়ান।আপিন কানভালউেদ্েশয্রজনয্ এিট করেছন
না। হেত পাের আপিন এই সতয্ থেক অজ্ হেয় থাকেত পােরন,
িকনু্ শয়তান একিট সরঞ্াম িহেসেবআপনােক বয্বহার করেছ যমন
স হবােক কেরিছল।

228 কন এটা একিট স্ীর দশ? কারণ এিট িঠক কয্াথিলকবােদর
আিধপেতয্র িদেক এিগেয় যােচ্। আজ িক হেচ্? আপনারা
তােদর কখেনাই যীশু খর্ীেষ্র নাম উেল্খ করেত শুনেবন না। কবল
এটাই শুনেত পােবন “ হইল মির! মিরয়মেক সব্াগত! মিরয়ম,
য ঈশব্েরর মা! সন্ িসিসিলয়া!” সব মৃৎ সন্েদর অিভবাদেনর
আওয়াজ শানা যােব, িনেচ…
229 আিম মিক্েকােত িছলাম, গত বছর। এখােন একিট দিরদর্ নারী
আেস, তােক টেনআনা হয়। তার হাঁটু এমনভােব িছেল িগেয়িছল,
স কাদিছল এবং তাঁর হাতগুেলা ধের িছল। আর সই বাবা, দইু
সন্ানেক িনেয় চলিছল, যারা তােদর মােয়র কষ্ দেখ কাঁদিছল;
‘ সই মিহলার দঃুেখর কারণ, তারা একজনেক সন্ বেল মানেতা,
িতিন মারা যান। পাহােড়রউপেরতার মূিত বানােনাআেছ। তাঁর িকছু
পর্িমক তােক হতয্া কের িদেয়িছল। যেহতু স কয্াথিলক িছল, তাই
এতএবএইভােব শহীদ হওয়ার পেড়ই তােক সন্ সব্ীকার কের নওয়া
হেয়িছল। এখন এই মিহলা সই মূিতর কােছ হয্াঁচড়ােত হয্াঁচড়ােত
অনতুাপ করেত করেত চেল যািচ্ল। তােক তাঁর পােপর অনুশচনার
জনয্ ভােলা মত পাথের ঘষণ কের দইু মাইল পযন্ যেত হত।
230 ভাই, যিদ এখনও আমার জনয্ কান িকছু করার থােক যা
আমােককরেত হেব, তেব যীশুখর্ীষ্ িবনা কারেন মৃতুয্বরণ করেলন।
আর আিম আমার কান কায দব্ারা নয়, িকনু্ ঈশব্েরর ইচ্ার দব্ারা
এবং ঈশব্েরর উত্মতার দব্ারা উদ্ার পেয়িছ।
231 সাংবািদকরাআমােক িজজ্াসা করেলন, “শর্মান বর্ানহয্াম…”
সামানয্, মৃত িশশুিটেক জীিবত করা হেয়িছল, এবং সখােন
আরও িকছু আশ্য কাজ হেয়িছল। িতর্শ হাজার কয্াথিলক…না,
আিম আপনােদর কােছ ক্মা চাইিছ। এটা িছল িবশ হাজার। িতর্শ
হাজার িছলআিফর্কােত। িবশ হাজার কয্াথিলকরা খর্ীষ্েক বয্িক্গত
পিরতর্াতা িহেসেব গর্হন কেরিছল, এক সময়, যখন সটা ঘেটিছল,
তখন মিক্েকা িসিটেত দাঁিড়েয়। আর সইখােন সই কয্াথিলক
যাজকরা, তারা িকছুই বলেত পারল না; অেনেকই সখােন, একিট
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দাঙ্া শুরু কের দয়। সখােন পােশ অেনক লাক িছল। তাই িতিন
বলেলন, “শর্মান বর্য্ানহয্াম,আপিন িক িবশব্াস কেরন যআমােদর
সাধুরা একই িজিনস করেত পােরন যাআপিন কেরন?”
232 আিম তােদর মতবাদ সম্েক জানতাম, তাই আিম বললাম,
“অবশয্ই, তারা জীিবত থাকেল।” দখুন? সুতরাং, মৃত না হওয়া
পযন্ কউই একজন কয্াথিলক সন্ হেত পারেবন না, আপনারা
জােনন।

তাই িতিন বলেলন, “ওহ, যতক্ণআপিন মের না যান,আপিন
একজন সাধু হেত পারেবন না।”
233 আিম বললাম, “তুিম কাথায় পেড়েছা? পৗল বেলন, ‘ইিফেষ
িস্ত পিবতর্ লাকেদর সিমেপ,’ এবং যােদরেক ঈশব্েরর লাক বলা
হয়। ‘ইিফেষ থাকা পিবতর্ লাকেদর কােছ,’ িতিন তার িচিঠিট
পড়িছেলন; গালািতয়ােত এবং ‘ রােমর’ এবং অনয্ানয্রাও স্ােনও
পিবতর্ সন্রা িছেলন। পিবতর্গণ, ‘পিবতর্ কৃত বয্িক্গণ’ এই িবষেয়
কী বলেবন?”
234 িতিন বলেলন, “বাস্িবকভােব, এখন, আমােদর বাইেবেলর
িবষেয় তক করা উিচত না। কারণ, আমরা মন্লী, এবং িগজা যা
বেল, আমরা তা মািন। আমরা এর পেরায়া কিরনা য বাইেবল
িক বেল। আমরা সটাই মািন যা আমােদর িগজা বেল।” বলেলন,
“কয্াথিলক িগজার বয্াপােরআপনার মতামত িক?”
235 আিম বললাম, “আিম চাইিছলাম আপিন এই পর্শ্টা আমায়
না করেতন তা ভােলা হত। যেহতু আপিন আমােক িজেজ্স
করেলন,আরআিমআপনােক সতয্ বলেত চেলিছ।”

িতিন বলেলন, “হয্াঁ, আিম চাই আপিন সতয্টা আমােক
বলুন।”

আিম বললাম, “আমার জ্ানানসুাের কয্াথিলক িগজা হল
পর্তিবদয্ার সবেচেয় বড় নমুনা।”
িতিন বলেলন, “আপিন িকভােব সটা পেলন?”

236 আিম বললাম, “ য কউ মৃত বয্িক্েদর সােথ সম্ক রােখ,
স একজন পর্তাত্াবািদ বয্িক্।” আিম বললাম, “যিদ সই মৃত
সাধু আবার িফের কথা বলেত পাের, তেব স িনশ্য়ই নরেক
আেছ। কারণ, যারা পথ অিতকর্ম কের চেল যায়, আমার—আমার
বাইেবল বেল য স আর িফের আসেত পাের না।” এটা িঠক।
আরআিম বললাম, “যিদ স বাস্িবকরূেপই সন্ হয়, তেব শয়তান
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একিট সেন্র মত হেয় কথা বলেছ, আর এটা আেদৗ সন্ নয়,
সেবাপির।”
237 আর িতিন বলেলন, “এখন, মাতর্ এক িমিনট দাঁড়ান।”
বলেলন, “আপিনও তা মৃতেদর সােথ সম্কস্াপনকেরন।”

আিম বললাম, “ কাথায়?”
িতিন বলেলন, “যীশু খর্ীষ্ মারা গেছন।”

238 আিম বললাম, “িকনু্ িতিন আবার জীিবত হেয় উেঠিছেলন।
িতিন মৃত নন িকনু্ িতিন জীিবত, এবং ঈশব্র ও মানেুষর মধয্কার
একমাতর্ মধয্স্তাকারী।”
239 িতিন বেলন, “আিমই সই য মেরিছলাম, আবার জীিবত
হেয়িছ, আর িচরকাল বঁেচ আিছ। আমার কােছ মৃতুয্ এবং নরেকর
চািব আেছ।” “ য কউ চায়, স আইসুক আর জীবেনর জল
িবনামুেলয্ পান করুক।” আমার! এই আমােদর ঈশব্র এই হেলন
আমােদর ঈশব্র।
240 আর ধািমকেদর বংশধেররা এখন পর্ায় শষ হেয় এেসেছ। এই
িবষেয় লাকেদর সােথ কথা বলুন। লাকেদরেক বাইেবেলর পেথ
িফের যাওয়ার কথা বলুন। অেলৗিকক ঘটনা সম্েক মানেুষর সােথ
কথা বলুন। তােদর “িগজা এটা িবশব্াস কেরন না,” তাই তারা
জারজ সন্ান, ঈশব্েরর কােছ। বাইেবল বেলেছ য আমরা যিদ
তাড়না সহয্ করেত না পাির, িতক্তা, ঠাট্া-িবদর্েপর পাতর্ না হই
এবং “পিবতর্ কপিট” নােমও আমােদরেক ডাকা হেত পাের এবং
এসেবর মধয্ িদেয় এিগেয় না গেল, আপিন একিট জারজ সন্ান,
ঈশব্েরর সন্ান নন। বাইেবল তাই বেল।
241 আমােক “পিবতর্-কপিট” বলুন, অথবা যা চান বলুন। যতিদন
আমার হৃদয় ঈশব্েরর সােথ সিঠক আেছ, এবং আমার অিভজ্তা
ঈশব্েরর বাইেবেলর সােথ মেল, তাহেল আিম এই একই িদক
চলেত থাকব। হয্াঁ মহাশয়।আমরা এরকমই িবশব্াস কির। এটা জীবন্
ঈশব্েরর মণ্লী, যা ধমতত্ দব্ারা আেস না। এিট িকছু মানেুষর তির,
বুিদ্জীবী ধারণা দব্ারাআেস না। এটা এেকবাের পর্কািশত সতয্ দব্ারা
আেস য যীশু খর্ীষ্ ঈশব্েরর পতুর্।
242 যিদ আিম শুধুমাতর্ একিট বুিদ্গত ধারণা িনেয় চিল, কারণ
বয্ািপ্স্ িগজা বা মথিডস্ িগজা আমােক িশিখেয়েছ য এই
অমুক-ও-অমুক িবষয়, যখন আিম এই বাইেবল শুিন, যিদ
বাইেবল…যিদআিম “িপতা, পতুর্ ও পিবতর্আত্ার” নােম বািপ্স্
পতাম এবং এই বাইেবল পড়তাম, এবং একজন পর্চারক আমােক
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এেস বলেতন য বাইেবেল কউই িকনু্ যীশু খর্ীেষ্র নােম ছাড়া
বািপ্স্ নয় িন, এবং আিম এিট পেড়িছ এবং দেখিছ য তা সতয্
িছল, তেবআিম যত দর্তজেলর মেধয্ যেত পািরআিম চেল যাব।
হয্াঁ মহাশয়।
243 যিদ কউ আমােক বেল য—যীশু খর্ীষ্ একজন মহান
আরগয্দাতা িছেলন,এবংআমার িগজাআমােক বেল, “অেলৗিকক
কােজর িদনঅতীত হেয় িগেয়েছ,”আরআমার সুস্তার পর্েয়াজন,
তাহেল যতটা সম্ব দর্ত বদীেত চেল যাব, সুস্তা পেত। আিম
িনিশ্তরূেপই তা করব।
244 আিম যিদ পর্চারক হই এবংআমার পলুিপেট একজন—একজন
মিহলা পর্চারক থােক, এবংআিম যিদ সই বাইেবল পিড় এবং দিখ
য একজন মিহলােক পর্চার করেত না বলা হেয়েছ, আিম সখান
থেক তােক সিরেয় িদব, যিদও এর জনয্ আমােক কান িকছুর
সম্ুিখন হেত হয়।
245 আর মেন রাখেবন, একরােত সখােন এক মিহলা বেস িছল
যখােন ভিগনী রাইট বেসআেছন, একজন মিহলাআমােক এরকম
িকছু করবার জনয্ দরজার বাইের ছঁুেড় ফলেত যািচ্েলন। হয্াঁ
মহাশয়। আিম বেলিছলাম, “আপিন আমার মন্লীেত আপনার
পরুেনা কাপড় পের পর্েবশ করেবন না…” যখন তারা তােদর
পাশাকগুিল পড়েতা, বা তােদর পাশাকগুিল এইভােব িনেচ কাটা
থাকেতা, এবং সই অদু্ত দখেত িজিনসগুিল পড়ত এবং তােদর
শরীেরর পর্ায় অেধক নগ্ হেয় যত। আিম বললাম, “তারা আমার
মন্লীেত এভােব আসেল, আিম তােদরেক িনিশ্য়ই বাইের বর
কের দব।” আর এখােন িকছু সামানয্ পরুাতন এরকম মিহলা িছল,
তারপর িতিন বশী িদন বােচন িন। আর তারপর িতিন আমােক
ডেকিছেলন, মৃতুয্র সমেয়। িতিন একিট কয্াথিলক মেয় িছেলন,
উিন সখােন এেলন আর ঐ রকেমর বস্ পেড়িছেলন আর এেস
বেস পড়েলন।আিম পছেন ঘুের দখলাম,আিম ওনার ওপর নজর
রাখিছলাম, আর তারা গান গাইিছল। আিম আমার কাট খুললাম
আর তাঁর কাঁেধ চিড়েয় িদলাম। আিম বললাম, “মহাশয়া, যিদ
আপিন আমার বাকয্ শুনেত এেসেছন, তেব আপিন িক দয়া কের
এই কাটিট পিরধান কের নেবন যখন আপিন ঈশব্েরর মণ্লীেত
এেসেছন।” দখেলন? িনশ্য়ই।
246 স সখান থেক বিরেয় গল, এবং তার ঠাঁট দেুটা উপেরর
িদেক পর্সািরত করল। স ভবেনর বাইের বিরেয় গল। িতিন
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বলেলন, “যিদ এই বয্ািক্র কােছ কান ধম থােক তেবআিমআমার
গরুেকওঐ ধরেনর ধমেক গর্হন করেত িদব না।”

আিম বললাম, “আপিন িচন্া করেবন না, সতা পােব না।”
247 তারপরআমরা পর্াথনা ইতয্ািদরজনয্ তাঁবু লািগেয় িনেয়িছলাম,
যখন মিহলািট মরেত চেলিছল তখন তারা আমায় ডেক
পািঠেয়িছল। িতিন একিট িহর্দেরােগ আকর্ান্ হেয়িছেলন, এবং
িতিন মারা যািচ্েলন। তার সব্ামীআেসন। িতিন বেলন, “তাড়াতািড়
চলুন!” আর আিম তখন িঠক সভায় িছলাম। সই বড়, লমব্া
ছেলিট, দরজায় দাঁিড়েয়, আমার জনয্ অেপক্া করিছল এবং
আিম…
248 আিম দৗেড় আমার গািড়র কােছ পৗঁছালাম এবং সখােন
থেক রওনা িদেয় িদলাম। যখন আিম সখােন উপের পৗঁছলাম,
আিম সই পরুাতন নােসর সােথ সাক্াৎ করলাম, য হাওয়াড
পােকর িনেচ বসবাস কের, এখেনা। িতিন বলেলন, “পািদর্ মহাশয়,
এখন আপনার আসার কান পর্েয়াজন নই।” এিট পর্ায় িবশ বছর
আেগর কথা, হেত পাের এর চেয়ও সামানয্ বশী হেত পাের।
িতিন বলেলন, “িতিন মারা গেছন।” িতিন বলেলন, “ স মারা
গেছ পর্ায় িতন িমিনট হল।” িতিন বলেলন, “িতিন যতেজাের
চল্ােত পারেতন ততেজাের আপনার জনয্ িচৎকার করিছেলন।”
বেলিছেলন, “আপনারজনয্ একিট বাতাআেছ।”

আিম িজেজ্স করলাম, “িক?”
249 বলেলন, “ য পর্চারেকর িবষেয়আপনােক বেলিছ, তােক বেল
দেবন, ‘দয়া কেরআমােক ক্মা করুন।’”

250 আিম তােক দখেত নীেচ চেল গলাম। িতিন সুন্ির মিহলা
িছেলন।আর মৃতুয্রআেগ তােক খুব কষ্ সহয্ করেত হেয়িছল। তার
নাক জেুড় সামানয্ দানার মত িকছু িছল; একিট সুন্র নারী আর
দানাগুেলা, লাগিছল যন, বিরেয় এেসিছেলা। আর তার চাখ
তাঁর স্ান থেক সম্ূণরূেপ সের গিছেলা, এবং অেধকটা িফের
ঘারােনা িছল।আর, তার অন্এবং িকডিন বা বৃক্ সরােনা হেয়েছ,
এবং িবছানার উপর থেক গন্আসিছল, ওরকম ভােব।
251 আর তার সব্ামী আমার িদেক তািকেয় বলেলন, “ভাই বর্ানহাম,
একিটপর্াথনা করুন, কারণ িতিনআপনােক দখেত চেয়িছেলন।”

আিম বললাম, “এখন তার জনয্ পর্াথনা করা কান ভাল করেত
পারেব না।”
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252 “একটা গাছ য িদেক ঝঁুেক যায়, সই িদেকই পেড় যায়।”
দখুন? “পর্তািরত হইও না; ঈশব্রেক উপহাস করা যায় না। একিট
মানষু যা িকছু বােন, সটাই স কাটেব।”
253 আপনারা িক দখেত পােচ্ন এসব কাথা থেক এেসেছ এবং
কাথায় যােচ্? এখন দখুন িক হেয়েছ? একিট মিহলার িদেক
তাকান য এরকম করেত যােচ্। সই মিহলােদর দখুন যারা িপছেন
বসবাস করত যারা, গািয়কা িছল, তার মেয় িক িছল? একিট
সরুচাকিল। সরুচাকিলর কনয্া িক? একিট রক এন রাল িকেশাির।
তার মেয় িক হেত যােচ্? হম! এটা িক?

ধািমকেদর বংশেক দখুন?
254 বয্ািপ্স্গন, আপনারা িনেজেদর িদেক দখুন। িপছেন িফের
িগেয় দখুন। িফের িগেয় জন িস্থেক দখুন, িযিন আপনােদর
পর্িতষ্াতা িছেলন, আপনারা বয্াপিটস্গন। যখন িতিন লাকেদর
অনয্ায় কােজর জনয্ পর্াথনা করিছেলন, ততক্ন পযন্ িতিন কেদ
কেদ লাকেদর জনয্ পর্াথনা করিছেলন যতক্ণ না তাঁর চাখ
ফুেল িগেয় বন্ হেয় যায়, এবং তার স্ীেক তােক টিবেলর উপর
খাওয়ােত হইেয়িছল, তার পর্াতরাশ।
255 আর মথিডস্গন, আপনারা নাক এবং আপনােদর কােনর
উপর অলঙ্ার পড়েছন, আর মেন হয় যন শয়তােনর জনয্ আসন
হেয় ছাট ছাট কাপড় পের বাইের ঘােরন। স্রন করুন যখন,
বৃদ্ জন িস্থ, মথিডস্ িগজার এক পর্াচীনতম, িতিন পচািস
বছর বয়েস মারা যান, একিট সংিক্প্ ধেমাপেদশ পর্চার কেরিছেলন
চার বছর, বা, চার ঘন্ার জনয্। িতিন এতটা বৃদ্ িছেলন যা তারা
তােক আঁকেড় ধের এবং পলুিপেট তােক স্াপন করেত হয়। আর
এখােন তার শষ শব্ িছল। িতিন বেলন, “ মথিডস্ িগজার কেম
আিম খুব আতিঙ্ত।” িতিন বেলন, “এমনিক মথিডস্ িগজার
কনয্ারা তােদর আঙুেল সানার আংিট পিরধান কের।” িতিন এখন
িক বলেবন, ছােটা অধ নগ্ বস্ পের তারা গায়কদেলর মেধয্ গান
গাইেছ?
256 আপনারা ভাল শুরু কেরিছেলন। তারপর িক ঘেটিছল?
আপনারা আপনােদর মােয়র মত আচরণ করেছন। এটা এেকবাের
িঠক।
257 এ কারেণই আমরা কান নামধারী িগজা চাই না যগুেলা
এই চারপােশ ঝুেল রেয়েছ: যখােন এরকম িচরকুট লেগ যায় য
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“আমরা মথিডস্। আমারা বয্ািপ্স্।” আমরা কবল খর্ীেষ্র।
এটােক এভােব রেখ িদন,আর সব্াধীন হেয় যান।
258 এখন, সেপর বংশেক দখুন? ওরকম এক মিহলা িক ধরেনর
সবনাশেক িনেয় আেস? ওটা িক করেব? িক হেয়েছ? সবদা
পতন হেয় যােচ্। তারা বয্াপিটস্েক ধাক্া িদেয় িপছেন ঠেল
িদেয়েছ, তারা মথিডস্েক ধাক্া িদেয় িপছেন ঠেল িদেয়েছ, তারা
পর্সিবটািরয়ানেক ধাক্া িদেয় পছেন ঠেল িদেয়েছ। তারা িক
করেছ? তারা সব িঠক িপছেন িগেয়, তােদর মােয়র মত আচরণ
কেরেছ, সই পেুরােনা বশয্া। সখােন তারা সবাই একইপিততাবৃিত্
কের চেলেছ। “আচ্া, এিট কান পাথকয্ কের না। তারা িনমিজ্ত
হেয়েছ। তােদর ওপর জল ছটােনা হেয়েছ। তারা, তারা এেসেছ,
সব্ীকােরািক্ কেরেছ। তারা তােদর ছয় মােসর িনেষধাজ্া গর্হণ
কেরেছ; তারা সই সমেয় খুব বশী সুরা পান কেরিন, এরকম
আরও িকছু। তারা ভাল সদসয্েদর তির কেরেছ। তারা ভাল
দানশীল…” ওহ, আমার! সগুেলার সােথ আত্ার ফলগুেলার
কান সম্কই নই।

259 আত্ার ফল হল “িবশব্াস,” এটা িবশব্াস করা য, যীশু
খর্ীষ্ কাল, আজ এবং িচরকােলর জনয্ একই আেছন; ভাইেদর
জনয্ “ পর্ম”; “আনন্, শািন্, দীঘসিহষু্তা, মাধুয, মঙ্লভাব,
িবশব্স্তা, মৃদতুা, ইিন্য়দমন।”এই িজিনসগুিল হল,আত্ারফল।
260 আর আমরা একজন মানষুেক গর্হণ কির, “আচ্া, িতিন—
িতিনআশপােশ একটা ভাল জীবন যাপন কের থােকন।” এেষৗ তাই
কেরিছল।
261 এেষৗ কখনও কােরা কান ক্িত কেরিন, এবং এেষৗ শয়তান
থেক িছল; িকনু্ যােকাব, একই গভ হেত, ঈশব্েরর থেক িছল।
শয়তােনর বীজ; মিহলার বীজ, ঈশব্েরর বীজআেসএর মধয্ িদেয়।
262 এখন, আপনারা দখুন, এটা নীেচ আসেত আসেত এতটা
পিতত হেয় িগেয়েছ য,আজেকর পৃিথবীেতআর িক বািকআেছ?
আিম বাস্েব এই কথািটেক শক্ ভাষায় বলেত যািচ্, এিটেক িনেচ
গেথ িদেত চেলিছ, তারপর আমরা পেরর সভায়, উদ্ীপনার কথা
শুরু করব। এিটেক একিট আকাের আসেত হেব। আর, দয়া কের
এমন ভাবেবন না,আিমঅপিবতর্করভােব এই কথাগুেলা বলিছ না।
আিম এটা খারাপ অেথ বলিছ না। এিট একিট এমন স্ােন আসেত
হেব, যখােন, অৈবধ ধমীয় গাষ্ীগুেলােক, জারজ সন্ানেদরেক,
একিট বড় দেল যাগদান করেত হেব। এটাই আমার চূড়ান্ মন্বয্।
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অেন্ এমনই হেত হেব। আপনারা জােনন য এটা সতয্। এটা এমন
এক স্ােন আসেব যখােন তারা কবল নামধারী িগজার সােথ
যকু্ থাকা, িগজার সদসয্ হেয় থাকা, “ভিক্র বশধারী িকনু্ তাঁর
শিক্র অসব্ীকারকারী,” হেয় যতক্ণ না এটা একিট ধমীয়, জারজ
সন্ানেদর একিট দল হেয় ওেঠ। এটা িঠক এরকমই হেব।
263 এরপর িক বািক আেছ? এখােন রেকট তাক কের ঝুলেছ,
অেনক রেকট, কাবল্ বামা এবং অনয্ সবিকছু তির আেছ। তারা
শুধু সই সমেয়র জনয্ অেপক্া করেছ। এখন সখােন আগুন দব্ারা
সবধব্ংস করা হেব, যমন তখনজল দব্ারা হেয়িছল।
264 আর বনু্গণ,আপনারা যাই করুন না কন, যিদআপিন খর্ীষ্ান
হন এবং আপনার হৃদেয় ঈশব্র আেছন, এবং আপিন জােনন য
আপিন মৃতুয্ থেক জীবন পযন্ পার হেয় গেছন, তেব আপনােক
িনেজেক িবেশব্র সবেথেক সুখী মেন করেত হেব।
265 যখনআপনার মেধয্ পিবতর্আত্া…যখন বাইেবল বেল, “যীশু
খর্ীষ্ কাল, আজ, এবং িচরকাল একই আেছন।” নামধারী সংস্ারা
বেল, “িকনু্ আমরা িবশব্াস কির য অেলৗিকক ঘটনাগুিলর কাল
অিতকর্ম হেয় িগেয়েছ।” পিবতর্আত্া বেলন, “আেমন, যীশু খর্ীষ্
কাল,আজএবং িচরতেরএকইআেছন। এটা এরকমই হাক।”
266 বাইেবল যিদ বেলেছ, “মন িফরাও, এবং তামরা পর্েতয্ক
জন পােপর ক্মা লােভর জনয্ যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইজ হও,
তেব পিবতর্ আত্ারূপ দান পর্াপ্ হইেব। এই পর্িতজ্া তামােদর
এবং তামােদর সন্ানেদর জনয্, পরজাতীয়েদর জনয্, দরূ দরূ
হইেত যত লাকেক, আমােদর পর্ভু ঈশব্র ডেক আনেবন—যত
লাকেক পর্ভু আমােদর ঈশব্র ডািকয়া আিনেবন।” দখুন? (এমন
নয় য “যতজনেক মথিডস্রা ডেক আনেব, বয্ািপ্স্রা ডেক
আনেব।” িকনু্, “যতজনেক পর্ভু আমােদর ঈশব্র ডেক আনেবন,
তারা এই পিবতর্ আত্ােক পর্াপ্ হেব, এবং যীশু খর্ীেষ্র নােম
বািপ্স্ িনেব।” এিটই যা বাইেবল বেলেছ।): যখন সটাআপনােক
আঘাত কের,আপিন বেলন, “আেমন!”
267 নামধারী িগজা বেল, “ওহ, এেত কানওপাথকয্ হয় না।”
268 িকনু্ আপনার মেধয্ এই পিবতর্ আত্া তার বােকয্র পর্িত
“আেমন” বলেব।
269 “মনষুয্ কবল রুটীেত বািচেব না, িকনু্ ঈশব্েরর মুখ িনগত
পর্েতয্ক বাকয্ দব্ারা বািচেব।”আপিন সখােনআেছন।
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270 আিম চাই যআপিনআমােক ধমশােস্র একিট পদ দিখেয় িদন
যখােন এিট কখেনা বলা আেছ য এখন যা িকছু ঘটেছ তা একিট
আেপল িদেয় শুরু হেয়িছল। আিম চাই আপিন আমােক দখান য
তারা আেপল খেয়িছল। আিম আপনােদর দিখেয়িছ য কাথায়
কিয়নওএকই িজিনস িচন্া করেতা, এবং কাথায় তার বীজএখনও
একই িজিনস মেন কের।
271 িকনু্ বাইেবেলর দব্ারা ঈশব্েরর আধয্ািত্ক পর্কাশ আজ পর্মাণ
কের, য এিট পরুুষ এবং মিহলা মেধয্ যৗন সম্ক িছল,
অৈবধভােব। সখান থেকই আপনােদর দতয্রা আেস। সখান
থেকই পাপ এেসিছল, সখান থেকই সমস্ দনুীিত এেসিছল।
ওখান থেকই এটাআজএখােন নেম এেসেছ।
272 এখন দখুন এই সবিকছুেত এটা—এটা, দখুন, সপিট—
সপিট িদব্গুন ধূত িছল। তার বংশও সবসময় িদব্গুন ধূত হেয়
এেসেছ। আর আিম এই পলুিপেটর ওপর আেরাহণ করব এবং
আমার হােত এই মাইেকর্ােফানিটেক ধরব, এবং পলুিপেটর উপর
আমার পা রাখব, এবং এইিট বলব। আর,আজ,আপনােদর মহান
বুিদ্জীবীরা কাথায়?আপনােদর পািদর্ িযিন সখােন িগেয় অেনক
জ্ান পর্াপ্ কেরেছন আর িতিন সখােন দাঁড়ান; িতিন দেশর বড়
বড় িগজার পািদর্আর ওরকমই সব িকছু। সেপর বংশআজ কাথায়
দাঁিড়েয় আেছ? তারা এরকমই চতুর, বুিদ্মান, পিন্ত ও তােদর
পেদর মেধয্আেছ। সখােনই সআেছ। সখােনই স থােক।
273 “শিক্ দব্ারা নয়, পরাকর্ম দব্ারা নয়, িকনু্ আমারআত্ার দব্ারা,
পর্ভু ইহা বেলেছন।” দখুন? সখােনইআপিন…
274 তারপর আপিন একিট ছাট ভাইেক কানায় দাঁিড়েয় একিট
পরুােনা িগটার বািজেয়আরাধনা করেত দেখন, য চাখ বড় কের
িচৎকার করেছ, “ভাই, এস, পর্ভুেক খুেঁজ পাও!”
275 পািদর্ সখান িদেয় যায়, আর বেল, “হু! আমার মণ্লীেক
এখােন আসেত দব না… কন, আিম এরকম বয্িক্র সােথ সমব্ন্
রাখেবা না, আমার অনমুিত িদব না…আিম চাই না য িলিড ও
জিনআর বািকরাআমােকএমনএকস্ােন দেখ।” শয়তােনর বংশ,
চলেত থাক, তুিম তামার িচরস্ায়ী গন্বয্স্েলর িদেক অগর্সর হেয়
িগেয়ছ, যভােবই হাক। সটা িঠক। আিম সখােন আেরকিট শব্
বলেত পারতাম, এবং বলতাম, “অৈবধ সন্ান,” এবং এিট িঠক
ওখােনইআেছ। কারন,আপনারা দখুন,আপিন…
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276 “ কউ আমার কােছ আসেত পাের না যতক্ণ না আমার িপতা
তােক আকষণ কের। আর যারা আমার কােছ আেস, আিম শষ
িদেন তােদর উত্াপন করব। কউই হািরেয় যােব না।আিম তা পেয়
িগেয়িছ। আিম এিট ধের রাখব। এইিট ছাড়া কান মানষুই তা করেত
পাের না।”
277 তার মেধয্ সব িকছু আেছ। আপিন বলেত পােরন না য, “এই
একিট িজিনস আিম কেরিছ।” এিট ঈশব্েরর করুণা যা এ সবিকছু
কেরেছ। সুতরাং,আিম িকছুই কির িন।আমার কােছ করার মত িকছুই
িছল না; আপনার কােছও করার মত িকছুই িছল না। আপিন একিট
িজিনসও িনেজ কেরেছন বেল কখনও দািব করেত পােরন না। ঈশব্র
এর পর্িতটা অংশ কেরেছন। এটার একিট অংশ করার জনয্আপনার
একিট আঙুলও চেল িন। আপিন বেলন িন, “আচ্া, আিম একিট
ভাল পিরবার থেক এেসিছ। আিম এটা কেরিছ।” এর সােথ এিটর
কান সম্কই নই। ঈশব্রই তা কেরেছন; সবই ঈশব্েরর করুণা।

278 আিম এখন দঃুিখত, এখন মাটামুিট এগােরাটা বােজ, িকনু্
আিম বন্ করেত চলিছ, যাই হাক। দখুন?
279 কতজন বুঝেত পােরন য বাইেবল এই িবষয়গুিলর বয্াপাের
বেল য সগুেলা সব সতয্? আপনারা বর্ানহাম টবারেনকােলর
লােকরা, িবেশষ কের। এখন, এটা কবল আমরা যা শখাই
এবং িবশব্াস কির তার পর্ায় ষাল ভােগর একভাগমাতর্। িকনু্, মেন
রাখেবন, যারা এই আরাধনালেয়র সদসয্ নন এবং যারা বাইেরর
থেক এেসেছন, আপনােদর বলিছ, যারা এখােন একিট সদসয্
িহসােব এখােন আেসন িন। যভােব আমরা এিট িবশব্াস কির তা
এরকম,এইিট হল বাইেবল, এবং বাইেবল হলঈশব্েরর সতয্।
280 আমরা িবশব্াস কির য, পরুাতন িনয়েম, এখন, তােদর কােছ
কানিট সতয্ এবং কানিট সতয্ নয় তা জানার জনয্ একিট
উপায় িছল।
281 এখন, আমরা সবাই জািন য তােদর কােছ িলিখত বয্াবস্া
িছল। কত জন সটা জােনন? সই বয্াবস্া, সই— সই
আজ্াগুেলা িনয়মিসন্ুেক থাকত, এবং এরকমই সব থাকত; িঠক
আেছ, আর আজ্াগুেলার মেধয্ বয্াবস্া থাকেতা। বয্াবস্া বলত,
“তুিম বয্িভচার করেব না। য কউ বয্িভচার কের, তােক পাথর
ছঁুেড় হতয্া করা হেব।” দখুন? এটা সই— সই আজ্া িছল,
আর আজ্ার মেধয্ বয্াবস্া িছল। এখন, িনয়ম িসন্ুকিট এই ভােব
রাখা থাকত; সখােন নীেচআজ্াগুেলা থাকত, এবংআজ্াগুিলর
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বয্বস্া িসন্ুেকর পােশ পেকেট রাখা থাকেতা। যিদ কান মানুষ
এখােন নেম আেস, যিদ স বয্িভচার কের থােক; স এখােন
পৗঁছয় এবং বয্াবস্া বেল, “তােক পাথর মার।” তারা িঠক তােক
বাইের িনেয় যতআর তােক পাথর ছুেড় মারত। সটাই িছল বয্াবস্া
সই আজ্ার উপর।

282 এখন তােদর আরও দিুট উপায় িছল জানবার জনয্। একিট
িনিশ্তকরেণর জনয্ সবসময় িতনিট উপায় থােক। তােদর জানবার
আরও একিট উপায় িছল, সটা িছল হয় একজন ভাববাদী অথবা
একজন সব্প্দশক দব্ারা। কতজন তা জােনন? “যিদ তামােদর মেধয্
এমন কউ থােক য আধয্ািত্ক বা ভাববাদী হয় তেব আিম পর্ভু
সব্েপ্ তাঁর কােছ পর্কাশ করব এবং তাঁর সেঙ্ সব্েপ্ কথা বলব।” এটা
িঠক। এখন, িতিন ভাববাদী হেতন।
283 এখন, যিদ কউ কােছ আেসন, বেলন, “ওহ, হােল্লুইয়া,
আিম এটা পেয়িছ! আিম এখন পর্ভুর নােম ভিবষয্দব্াণী করিছ।
আিম আিত্ক পর্কাশ পেয়িছ।” তারা ঐ ভােব সটােক যেত িদত
না, যমন আপনারা কের থােকন। তারা ঈশব্েরর দব্ারা, সটা পর্থেম
পরীক্া করত।
284 এখন, হারুেনর বক্াবরেণ তােদর উরীম ও তুম্ীম নােম এক
িজিনস থাকত। কতজনএই শব্িটআেগশুেনেছন?এটা িক িছল?
বােরাজন িপতৃপরুুষেদর বােরািট পাথর, উভয়িদেক ছয় ছয়িট কের
িছল; জস্ার, িযহূদা, এবং আরও এসব িকছু। তারপর তারা এই
ভাববাদীেক অথবা সব্প্দশকেক িনত, আর তারা এই বক্াবরনিট
উপের ঝালাত, এবং সখােন তােক দাড় করাত। তারা বলত,
“এখন ভিবষয্দব্াণী করুনএবং ভিবষয্দব্াণীিট বলুন।”

“পর্ভু আমার সেঙ্ কথা বলেলন এবং অমুক—অমুক িনিদষ্
িকছু কথা বলেলন।”
285 কান বয্াপার না য এটা কতটা বাস্িবক মেন হয়, এিট িঠক
পেুরাপিুর সেতয্র মত শুনেতও লাগেত পাের; িকনু্ যিদ সই
আেলাগুেলা একসেঙ্ না আেস এবং সখােন একিট মঘধনুর রঙ
তির না কের, সই উরীম ও তুম্ীেম, তােদর একসেঙ্ িমিলত
আেলা, অিতপর্াকৃিতক কাজ, িনিশ্তকরণ িদত। দখুন, ঈশব্র সবদা
তাঁর বাকয্েক িনিশ্ত কেরেছন। বুঝেলন?আর সই অিতপর্াকৃিতক
আেলািট সখােন জব্লজব্লকের না ওেঠ, তাহেলআিম পেরায়া কির
না য সটা যতটা বাস্িবক মেন হাক না কন, এটা ভুল িছল।
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286 যিদ একজন সব্প্দশী বলেতন, “আিম একিট সব্প্ দেখিছ,
এবং এই সব্প্িট বেলেছ য, ‘ইসর্ােয়লেক একিট িনিদষ্ জায়গায়
যেত, কারণ সুরীয়রা এই পােশ এেস ঘরাও করেত চেলেছ।”
সই সব্প্দশকেক তারা সখােন িনেচ িনেয় যত; িতিন তার সব্প্িট
বলেতন। যিদ সইআেলাগুেলা সখােন ঝলেস না উঠত, তেব স
ভুল িছল, কান বয্াপার না সিট কতটা…যিদ সুরীয়রা ইিতমেধয্ই
যেুদ্র জনয্ অদেুরই বেস থাকত, তবুও স ভুল িছল। না মহাশয়।
তারা এেকবাের, এটােকউরীমও তুম্ীেমর দব্ারা পর্মািণত হেত হত।
287 এখন পর্েতয্েকই জােন য পেুরােনা যাজকতব্িট চেল িগেয়েছ,
তা দরূ হেয় িগেয়েছ এবংঊরীম ও তুম্ীমওতার সােথ চেল িগেয়েছ।
আমরা তা জািন, তাই নয় িক? [মণ্লী বেল, “আেমন।”—
সম্া।]
288 আর নতুন যাজকতব্ চেল এেসিছল। িক? আজ িক আমােদর
কােছ উরীম ও তুম্ীম আেছ? হয্াঁ মহাশয়। ঈশব্েরর বাকয্! হয্াঁ
মহাশয়। এই হল. সটা। যিদ কান বয্িক্ কান ধরেনর আিত্ক
পর্কাশ পায়, বা িকছু বেল, বা কান মতবাদ পায় যা বাইেবল
অনযুায়ী নয়…এবং এই বাইেবেলর সেঙ্ সহমত না হয়, সমগর্
বাইেবল জেুড়, তেব িতিন ভুল। আিম পেরায়া কির না িতিন কান
সংস্া হেত, িতিন কত ভাল, িতিন কত বুিদ্মান, িতিন কতটা
িশিক্ত; িতিন ভুলআেছন।
289 আর যখন কান মানষু আপনােক এই সমস্ িবষয় বেল, যা
আমরা এখন এখােন িশিখেয়িছ, আর আপনােক বেল, য, “যিদ
আপনার জল িছিটেয় বািপ্স্ হয়, তােত িকছু আেস যায় না,”
তেব িতিন আপনােক িমথয্া বেলেছন। সই কথািটর সােথ উরীম
ও তুম্ীেম কান ঝলকািন পড়েব না। যখন িতিন আপনােক বেলন
য, “জল ঢেল বািপ্েস্ িকছু আেস যায় না” তেব সই বয্িক্
আপনােক িমথয্া বেলেছন। স যিদ আপনােক বেল, “‘িপতা, পতুর্
পিবতর্ আত্ার’ নােম বািপ্স্ নওয়া িঠক আেছ।” স আপনােক
িমথয্া বেলেছ। যিদ স আপনােক বেল, “অেলৗিকক কােজর িদন
গত হেয় িগেয়েছ,” সআপনােক িমথয্া বেলেছ। যিদ সআপনােক
বেল, “মিহলারা পর্চার কাজ করেল সটােত িকছু হয় না” স
আপনােক িমথয্া বেলেছ। যিদ স আপনােক বেল, “আপনার জনয্
এটা িঠক যআপিন এিগেয় যান এবং সংস্ার সােথ জেুড় থাকুন,”
সআপনােক িমথয্া বেলেছ। সই কথাগুিলর সােথউরীম ও তুম্ীেম
কান ঝলকািন পড়েব না। আর ডজন ডজন এরকম িবষয় যা
বিরেয় এেসেছ, সই পরুাতন “জননী বশয্া”-র মেধয্ থেক,
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তা এই িগজাগুেলার মেধয্ পর্েবশ কের ফেলেছ, আর এই জনয্ই
আমরা সংস্া থেক দেূর থািক।
290 আমরা সই সংস্াগত নামধারী িগজার সই ভাই বানেদরেক
পর্ম কির। িকনু্ আপিন আমার কােছ এেস এটা বলেবন না য
“আিমএকজন মথিডস্,” যার ফেলআিমএকজনখর্ীষ্ান হেয়িছ।
আপিন এইজনয্ খর্ীষ্ান হেত পেরেছন কারন আপিন ঈশব্েরর
আত্া দব্ারা জন্পর্াপ্ হেয়েছন। আপনােক মথিডস্ বা বয্ািপ্স্
হওয়ার পর্েয়াজন নই। দেুটার মেধয্ একিটও হওয়ার পর্েয়াজন
নই।আপনােক কবল ঈশব্েররআত্া দব্ারা জন্ নওয়া পর্েয়াজন।
আপিন িক এেত িবশব্াস কেরন? [মণ্লী বেল, “আেমন”—
সম্া।]
291 এইতথয্ এবংআধােরর িভিত্েত যিদ কউ চায় য সআমােদর
এই পর্াথনা সভােত সহভািগতা এবং সহেযািগতা করেত পাের, যিদ
স চায়—যিদ স চায় য যীশু খর্ীেষ্র নােম জেল ডুেব বািপ্স্
িনেব, তেব এখােন জল পর্সু্ত আেছ। তারা কবল িকছু িমিনেটর
মেধয্, বািপ্স্ িদেত চেলেছ।
292 যিদ এখােন কউ আেছন, অেনেকই আেছন, যিদ কউ
এখােন আসেত চান, অনয্ য কান ভােব হাক? আমরা এখােন
আপনােদর জনয্আিছ। ওটা সতয্।
293 এখন আমােদর—আমােদর কােছ এখােন কান সদসয্তার
বয্াপার নই; আপিন কবল এইখােন এই মন্লীেত আসেত
পােরন। আমরা িবশব্াস কির য খর্ীষ্ মথিডস্, বয্ািপ্স্,
পর্সেবটািরয়ান িগজাগুেলােত আেছন। সব িগজােতই তাঁর
সন্ানরা আেছ। সখােন আজ, কবল এইিটরই অভাব আেছ;
য িমথয্া ভাবব্ানীগুেলা, সগুেলা সমস্ খারাপ িবষয়েক িনেয়
আসেছ, নামধারী িগজাগুেলার িশক্া সম্ূণরূেপ বাইেবেলর
িশক্ার িবরুদ্।
294 এখন, যিদ কউ আমার কােছ সই িবষয়িট এরকম সরলভােব
রােখ, আিম িনিশ্তভােবই িনেজেক…আিম িবশব্াস কির আমার
মেধয্ যেথষ্ ঈশব্েরর আত্াআেছ য, আিম বাইেবেল খুজেত পাির
এবং ভুল থাকেল সটােক শুধের িনেত পাির। যিদ আিম সখােন
হঁেট যাই আর সই পর্চারকেদর সােথ হাত মলাই, আর আমার
নাম সদসয্তা পসু্েক লখাই, আর তারপেরও আমার হৃদেয় ঘৃনা
আর দব্ষ ভরা থােক, আর এখনও িহংসা ও িববাদ ভরা থােক,
আর এখনও যিদ যীশু খর্ীষ্েক মহান আরগয্দাতা রূেপ িবশব্াস না
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কির, আর ঐ ধরেনর িবষয় থােক, আিম যাব আর আেগ ঈশব্েরর
সােথ সব িঠক কের িনব, যত তারাতাির সম্ব।আিম িনিশ্তভােবই
িবশব্াস কির আিম তা করেবা। আিম—আিম এই িবষেয় এতটা সৎ
িনশ্য়ই হব।আিম ঈশব্েরর সােথআমার সম্ক িঠককের নব।আিম
যিদ কবলএকজন বয্ািপ্স্ বা একজন মথিডস্ বেল ঝুেল থািক,
তেব আিম নীেচ যাব এবং খর্ীষ্ানতােক আমার হৃদেয় নব। আিম
এটা করেবা। হয্াঁ মহাশয়।
295 এখনআগামী উদ্ীপনা সভার কথা মেন রাখেবন, যা শুরু হেব,
পর্ভু চাইেল, আগামী বুধবার রাত থেক। এটা এই িভিত্গুেলার
ওপর িনভর কের করা হেব।
296 বনু্গন, শুননু, এক সতয্ ও জীবন্ ঈশব্র আেছন। ওটা িঠক।
যীশু খর্ীষ্ হেলন ঈশব্েরর পতুর্। পিবতর্ আত্া আজ মণ্লীর ভতর
আেছন।
297 এখন, যিদ আমার কােছ অনয্ কউ এই কথাগুেলা বলেতা,
তাহেল আমার কােছ সেন্হ করার অিধকার থাকেতা। িকনু্ শুননু।
একিদন যখন,আিম একিট বালক িছলাম,আিম একিট গােছর নীেচ
দািড়েয়িছলাম; আিম তােক দেখিছ। আিম তােক শুেনিছ। িতিন
আমায় বেলিছেলন, বলেলন, “ সই খারাপ মিহলােদর থেক দেূর
থেকা, ধূমপান থেক দেূর থেকা, অিভশাপ দওয়া, সুরা পান করা
এবং সমস্ খারাপ িজিনস থেক দেূর থেকা। যখন তুিম বড় হেয়
যােব তখন তামার জনয্ আমার কােছ একটা কাজ আেছ।” আিম
জািন য িতিন হেলন বাস্িবক, জীিবত ঈশব্র িযিন তাঁর বাকয্েক
ধের রােখনএবং সম্ন্ কেরন।
298 যখন আিম একটু বড় হলাম, তখন িতিন িকভােব আমার সােথ
সাক্াৎ করেলন, আমার সােথ কথা বলেলন! িকভােব আিম তােক
সখােন দখলাম, এক জলন্ ঝােপর মত, আর সই আগুেনর
স্ম্ সখােন চারিদেক ঘুরিছল! িকভােব আিম তােক িকছু বলেত
দেখিছ এবং বলেতন য িক ঘিটত হেব; আর, পর্েতয্কবার,
তাঁর বাকয্ যতটা িসদ্রূেপ হেত পাের, িঠক ততটাই সম্ূণরুেপ
সতয্ হত।
299 সই বয্িক্ই িযিন আমােক সমস্ িবষয়গুেলা সতয্রুেপ আমার
কােছ পর্কাশ কেরন, িতিনই সই বয্িক্ িযিনআমােক এই বাইেবলিট
এইভােব িশক্া দবার জনয্ পর্রনা দন। ওটা িঠক। সুতরাং, এটা
ঈশব্র থেকআেস।আমারজনয্, ইিন হেলন সবশিক্মান ঈশব্র,আর
িতিনআজ, কাল, ও যেুগ যেুগ একইআেছন।
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300 যীশু বেলেছন, “আিম িপতা থেক বািহর হইয়া আিসয়ািছ,
আর িপতায় িফিরয়া যাইেতিছ।” যখন িতিন এেসিছেলন…
301 যখন িতিনপর্ান্ের ঈশব্র িছেলন, িতিনজব্লন্অিগ্ িছেলন।আর
কত জন তা জােনন? [মণ্লী বেল, “আেমন”—সম্া।] িতিন
িছেলন এক জব্লন্আেলা, অিগ্ স্ম্।
302 আর িতিন এই পৃিথবীেত নেম এেলন আর বলেলন, “আিম
িপতা হইেত বািহর হইয়া আিসয়ািছ, আর আিম যাই…আিম ঈশব্র
থেক এেসিছ,আর ঈশব্েরর কােছ িফের যািচ্।”

303 যখন িতিন মারা গেলন, কবরপর্াপ্ হেলন, পনুরুিত্ত হেলন,
আর পৗল দেম্শেকর রাস্ায় তাঁর সােথ আবার সাক্াৎ করেলন,
তখন িতিন িক িছেলন? [ কউ বলেলন, “একিট অিগ্ স্ম্”—
সম্া] এখনও একিট অিগ্ স্ম্। হয্াঁ, মহাশয়।
304 িতিন যখন পৃিথবীেত িছেলন িতিন িক কেরিছেলন? িতিন যখন
পৗেলর সােথ সাক্াৎ কেরিছেলন তখন িতিন িক কেরিছেলন?
িকভােব িতিন তােক পািঠেয়িছেলন? িতিন তােক একজন
ভাববাদীর কােছ পািঠেয়িছেলন িযিন তােক বেলিছেলন য িকভােব
বািপ্স্ িনেত হেব, তােক বেলিছেলন য িক করেত হব? তাঁর
হাত তাঁর ওপর রেখিছেলন এবং তােক সুস্ কেরিছেলন, তােক
বেলিছেলন য িতিন একিট দশন দেখিছেলন।
305 সই একই যীশু আজ এখােন উপিস্ত আেছন, সই একই
কাজগুেলা করেছন, আর আজও সই একই অিগ্ স্ম্ আেছন,
একই িজিনস িশক্া িদেচ্ন, এবং তাঁর বাকয্ িদেয়, এবং িচহ্ এবং
অদু্ত কােজর দব্ারা সটােক িনিশ্ত করেছন।আিম একজন খর্ীষ্ান
হেত পের খুব খুিশ,আিম জািন না িক করেত হেব।আিমআনিন্ত
যআপিন একজন খর্ীষ্ান।

306 আর আপনারা, যারা এই ভজনালেয় আেছন, আিম
আপনােদরেক বেলিছলাম য আমরা এিটর নাম পিরবতন করেত
চেলিছ। এটা বর্ানহাম টবারেনকাল নাম হওয়া সিঠক নয়। সটা
কবল একজন মানুেষর নাম, দখুন। আমরা এটার নাম পিরবতন
করেত চেলিছ, এটার কান অনয্ নাম রাখেবা। িকছু সমেয়র
পর, আমরা ঐ িবষেয় আসেবা। আিম কবল চাই এটা হাক
একিট—একিটজীবন্ ঈশব্েরর মণ্লী।আিম চাইনা এটা মথিডস্,
বয্ািপ্স্, পর্সিবটািরয়ান, পিন্েকাস্াল হাক।আিম…
307 সই সমস্ লােকেদরেক, আিম আমার সমস্ হৃদয় িদেয়
ভােলাবািস। আিম জািননা ক কানটােত আেছ। আিম
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আপনােদরেক বলেত পারেবা না। আমায় কবল বাকয্ পর্চার করেত
হেব। আিম জাল ফিল আর সটােক টেন তুিল। সখােন বয্াঙ
আেছ, আর সখােন জলজ মাকড়সা আেছ, সখােন সাপ আেছ,
আর সখােন িকছু মাছও রেয়েছ। সটার িসদ্ান্ নওয়ার ভার
ঈশব্েরর। আিম তা কবল জাল টািন, কবল বাকয্ পর্চার কির
আর সটােক ভতের টািন, আর বিল, “পর্ভু, তারা এখােন,
সমস্ বিদর চারপােশ আেছ। আপিন আপনার িনেজর মষেদরেক
জােনন; আপিন তােদর পৃিথবী সৃিষ্র পবূ থেক জােনন। আিম
জািন না কানটাআপনার, িকন্আপিনজেনন, তাই এটাআপনার
কােছ সমপণ কির, পর্ভু। এটাই সবেথেক উত্ম কাজ যা আিম
জািন। আিম এখান থেক যাব এবং এখন অনয্ কাথাও এই
জালিট ফলব, আর আরও একিট ঝাঁকেক আপনার কােছ ধের
আনব।আিম কবলএটাই করেত পাির।” িঠকআেছ।

ওহ, আিম অনভুব কির যন এই যাতর্ায় চলিছ,
আিম অনভুব কির যন এই যাতর্ায় চলিছ
আমার সব্গীয় ঘর হল উজ্ল এবং পিরষ্ার
আরআিম অনভুব কির যন এই যাতর্ায় চলিছ

308 এখন মেন রাখেবন, যিদ কউ সাক্াৎ করেত চান, তেব
শর্মান মারিসয়ােরর সােথ যাগােযাগ করেবনঃ BUtler 2-1519
[ টিলেফান নামব্ারিট পিরবতন হেয় িগেয়েছ।—সম্া] আমরা
আপনােদর সােথ দখা কের আনিন্ত হব। যিদ আপনােদর
িপর্য়জেনরা আসেত চান, তাহেল উদ্ীপনা সভা চলাকালীন
তারাতাির করেত হেব…এখন আিম যািচ্, আজ রােতর থেক,
যন আিম িনেজর মেধয্ থাকেত পাির, আিম দিুদেনর জনয্ উপলব্
থাকেবা না,আমার িনেজরজনয্ একটু সময় চাই।
309 আিম কবল সখােনএকািক িগেয়অধয্য়ন করেবা, এিট এরকম
হেব, “পর্ভু, তুিম আমার িনকেট আছ। আিম জািন তুিম এখােন
আছ। আর তামার বাকয্ বেলেছ যারা তামার কােছ আেস, তুিম
তােদর কােছ আসেব।” আিম পর্াথনা করেত থািক এবং অেপক্া
করেত থািক যতক্ণ না আিম অিগ্স্ম্েক চলােফরা করা শুরু
করেত দিখ। আিম জািন য এটা তখন পর্সু্ত। আর তারপর আিম
মেঞ্আসেত পাির এবংআেরাগয্সভার জনয্, পর্াথনা করেত পাির,
এবং আিম যা করেত পাির অসুস্ এবং পীিড়তেদর সাহাযয্ করবার
জনয্ তা কির।
310 আমরা আপনােদর সমস্ উদারতার জনয্ আপনােদর পর্শংসা
কির। আর আপনারা যখন আসেবন, িবশব্ােসর সােথ আসেবন,
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আর আমরা পর্তয্াশায় আিছ য এক মহান সভা আমরা পেত
চেলিছ।আিম বলেত চাই য…
311 ভাই জিফর্, িতিন িকআজরােতএখােনআেছন?আমরা ভাই
জিফর্ এবং তাঁর কােজর পর্শংসা করেত চাই। আমার অনমুান িতিন
হয়ততাঁর িদব্েপ চেল িগেয়েছন এবং ওরকমই িকছু হেব।
312 ভাই এবং বান রাইটেক দেখআনন্ লাগেছ,আরআপনােদর
অেনকেক দেখআনিন্তঅনভুব করিছ।
313 আর আিম অয্াটরিন রবাটসনেক এখােন দেখিছ, িকছুক্ন
আেগ, িকছুক্ন আেগ এখােন এেসিছেলন। আিম তােক পর্শংসা
করেত চাই অনয্ িদন িতিন তাঁর—তাঁর সই বাতািটআনায়ন করার
জনয্। কউ বেলনিন িতিন ক িছেলন। ওটা লজ্ার িবষয়। তাঁর
কােছ ভাবব্ািনর ওপর একিট পর্কৃতই ভােলা বাতা িছল, অেনকটা
সরকমই যমনটাআজরােতআিম পর্চার করিছলাম।

314 আর, সুতরাং, সখােন আরও একজন সবক িছেলন এখােন
এই সকােল, অথবা গতকাল রােত, ভাই িস্থ, মথিডস্ মণ্লী
থেক…অথবা হয়ত চাচ অফ গড থেক, িঠক এখােন।আিম জািন
না আজ রােত িতিন এখােন আেছন িকনা, অথবা নই। আপনারা
যিদ কখনও এই পলুিপেট দাড়ান এবং ঐ িদেক িফের তাকান, এটা
বলা একরকমভােব খুবই কিঠন; এটা কেঠার,আপনারা দখুন,আর
আপনারা বলেত পারেবন না।আপিন িক এখােনআেছনভাই িস্থ।
আমরাআপনার তািরফ কির।
315 আর ইিন িক সই ভাই, িযিন িঠক এখােন বেসআেছন, জিজয়া
থেকআসা এই ছাট ভাইিট, িঠক পছেন ওখােন বেসআেছন ভাই
কিলেন্র পােশ? [ভাই নিভল বেলন, “হয্াঁ”—সম্া।] ভাই,
আপনােকআবারআজরােতএখােন দেখ খুব ভােলা লাগেলা।
316 আর আপনােদর বািক সবাই, আপনােদর সকেল, পর্েতয্েকই
জােননআপনারা ক।
317 আিম িবশব্াস কির এই হেলন সই ভাই এবং বান যারা
িগেয়িছেলন এবং ঐ সমেয় সই মেয়িটর জনয্ পর্াথনা কেরিছেলন,
িঠক এখােন, এই িদেক একজন ডাক্ার বেসআেছন। ডাক্ার, পর্ভু
আপনােকআশীবাদ িদন।
318 এখন, অনগুর্হ কের আমার ওপর িবঘ্ হেবন না, আপনারা
সবেকরা এবং ভাইেয়রা, কারন যভােব আিম এটােক এতটা
কিঠনভােব িনেয় আিস, যেতাটা আিম পাির। এটা আমােদর
ভজনালয়। এিট হল সই িশক্া যার ওপর আমরা দাঁিড়েয় আিছ,
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এবং আমরা এিটেক িঠক সই বােকয্র ওপর রাখেত চাই এবং
তােদরেক এটা িদেয় ঝািকেয় তুলেত চাই। তারপর, আপিন যিদ
কখনও রখার বাইের চেল যান, আমরা িফের এেস বলেত চেলিছ,
“তুিম এটা ভােলা মতই জানেত। কারন এটা এখােন টেপর মেধয্
আেছ।” বুঝেলন? এটাই হল সই িবষয়। “এটা টেপর মেধয্
আেছ।”
319 িলও, এখন আমােদর কােছ আরও অেনক িকছু আেছ যা
সখােন িগেয় পাওয়া যেত পাের। িকনু্, িকনু্ আমরা …আপনারা
সই পিরমােন পেয়েছন। আপনারা ওটার সােথই িস্র থাকুন, আর
আমরা এঁর বািক ভাগটা িকছু সময় পের পেয় যাব। যমন সই
বয্িক্িট, তরমুজ খািচ্েলন, বলেলন, “ সটা সিতয্ই খুব ভােলা
িছল। িকনু্ সখােন এিটর আরও িকছু বািক িছল।” তা আমােদর
কােছ এিটরআরও বািকআেছ, এখনও, যাআসেত চেলেছ।
320 ঈশব্রআপনােদরেকআশীবাদ িদন, পর্কৃতই উত্মলাগেছ এখন।
যখন আমরা…িকছুক্েনর মেধয্ই বািপ্স্ সভা শুরু হেত চেলেছ।
এটা িক িঠক ভাই নিভল? [ভাই নিভল বেলন, “হয্াঁ, আিম
সটাই িবশব্াস কির।”—সম্া] এখােন িক কউ বািপ্স্ নওয়ার
জনয্ পর্সু্ত? আপিন যই হন কান বয্াপার না। আমরা এখােন
বািপ্স্ িদেত চেলিছ। আপনােদর হাত ওঠান, যারা বািপ্স্ িনেত
চান। কউ একজন, আিম িবশব্াস কির িছল এক…এখােন এক
মিহলা আেছন। আর কউ আেছন িক? এখন, এখােন আমােদর
কােছ পরুুষ এবং মিহলা উভেয়রজনয্ই কাপড় রাখাআেছ।
321 এখন,আমরা বলিছ না, “বয্ািপ্স্ িগজা ছেড় িদন। মথিডস্
িগজা ছেড় িদন।”আমরা বিল না।আপনারা িঠকআপনার িগজায়
যান। িকনু্ যিদ আপনার শাস্ানসুাের বািপ্স্ নওয়া না হেয় থােক,
পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম…এখন, শুধু “যীশু” নােম নয়। “পর্ভু যীশু
িখর্েষ্র” নােম, এটাই শাস্ বেল। তাহেল আপনােদর বািপ্স্ ভুল
হেয় যােব।
322 আিম যখন জেলর সামেন আিস, আিম কান রকম সমসয্া
চাইনা। আিম সব িকছু সব্চ্ চাই যেতাটা আিম জািন, যখন আিম
সই িটিকট িট ধেরআিছ, দখুন, কারন সই সমেয়আিমজাহােজর
ওপর থাকেত চাই। আিম আপনােদরেকও সটাই উপেদশ িদব য
আপনারাও তাই করুন।
323 আপনােদর মন্লীেত িফের যান। সটা, আপনােদর এবং
ঈশব্েরর মেধয্কার বয্াপার। এটাইআিম বলেত পাির।
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324 িকনু্ শােস্ কখনও কাউেকও “পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র” নােম ছাড়া
অনয্ কান নােম বািপ্স্ দওয়া হয়িন। আর যারা বািপ্স্
িনেয়িছল, তােদরেক পর্িরত পৗেলর দব্ারা আেদশ দওয়া
হেয়িছল, িযিন বেলিছেলন, “যিদ কান দতু এেস অনয্ িকছু পর্চার
কের, তেব স শাপগর্স্ হউক।” তােদরেকআেদশ িদেয়িছেলন যন
তারা আেস আর পনুরায়, আবার, পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্
নয়। ওটা িঠক। আর িতিন এটা কেরিছেলন। িতিন যা কেরিছেলন
তা আমােদরেকও করেত আেদশ িদেয়েছন; পর্ভু চাইেল, আমরা
সটাই করেবা।
আমরা পা ধাওয়ােনােত িবশব্াস কির। আমরা পর্ভু ভােজ

িবশব্াস কির।
325 আমরা খর্ীেষ্র িদব্তীয় আগমেন িবশব্াস কির, পর্ভুর দশৃয্মান,
দিহক শরীর; আত্া নয়, িকনু্ পর্ভু যীশুর দশৃয্মান দহ যা আবার
মিহমায় আসেত চেলেছ।
326 আমরা মৃতেদর শারীিরক পনুরুত্ােন িবশব্াস কির, য স এক
শরীর লাভ করেব, য পরুাতন এবং কাঁচকান শরীর িনেয় আমরা
কবের যাই সরকম নয়; িকনু্ যৗবেন ভরা, এক নতুন শরীর িনেয়,
িচরকাল থাকবার জনয্।
327 আমরা পর্ােনর িচরস্ািয়েতব্ িবশব্াস কির, পেুরাপিুরভােব। আমরা
িবশব্াস কির অনন্ জীবেনর কবল একিটই রূপ আেছ, আর সটা
হল সইজীবন যা খর্ীষ্ যীশু থেক পাওয়া যায়। একদম িঠক।
328 সুতরাং আমরা অনন্ শািস্েত িবশব্াস কির না। আমরা িবশব্াস
কির য নরেকর আগুন আেছ, গন্েকর অিগ্। িকনু্ আমরা িবশব্াস
কির না য তা িচরকােলর জনয্। যিদ তাই হত, তাহেল আপনােক
অনন্ জীবন পর্েয়াজন। আর কবল একটাই অনন্ জীবন আেছ;
যা ঈশব্র হেতআেস।আর ওটা িঠক। আপিন কেয়ক লক্ বছর ধের,
নরেকজব্লেত পােরন, হয়েতা এক কািট বছর ধের।আিমজািন না।
িকনু্ আপিন অনন্ জীবন পেত পােরন না। আপিন িচরকাল ধের
জব্লেত পােরন না…আপিন িচরকাল জব্লেত পােরন, িকনু্ অনন্
কােলর জনয্ নয়। দখুন অনন্ কাল এবং িচরকােলর মেধয্ পাথকয্
আেছ। িচরকাল যার অথ “একটা সমেয়র অবিধ।” িকনু্ অনন্,
আপিন অনন্ শািস্ পেত পােরন না।
329 আপনার কােছ অনন্ জীবন আেছ, কারন অনন্ জীবেনর
কবল একিটই রূপ আেছ। আর যার কােছ অনন্ জীবন আেছ,
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স জীিবত থােক এবং অনন্কােলর জনয্ ইশব্েরর আশীবােদর
নীেচ থােক।
330 “িকনু্ য পর্াণ পাপ কের, সই পর্াণ…” িক হেব? [মণ্লী বেল
“…মরেব”—সম্া]। ওটা িঠক। অথাৎ, এর কােছ অনন্ জীবন
থাকেত পাের না। িনশ্য়ই। এিট—এিট শািস্ পায়, িকনু্ অনন্
জীবন নয়।
331 সুতরাং, আপনারা দখেত পােচ্ন, এখনও অেনক িকছু
শখােনা বািক আেছ, আমরা পের এগুেলােত আসব। পর্ভু
আপনােদরআশীবাদ িদন।
332 আসুন এই পরুােনা গানিট গাই, যখন আমােদর বান সখােন
যােচ্ন।আিম িবশব্স কির সই মিহলা সখােন…
333 রােসলা, উিন িক তামার মাতা? [রেসলা বেল, “হয্াঁ”—
সম্া] কন, ঈশব্র আপনার হৃদয়েক আশীবাদ িদন! আপনােক
দেখ ভােলা লাগেলা, বান। ওটা খুব ভােলা।

334 রােসলা িগর্িফন, আমােদর অেনক ভােলা ছাট বনু্েদর মেধয্
একজন। স একজন যবুতী মিহলা য একসময় মদকাশক্ িছল;
এখােন িকছু লােকরা, তােক হয়ত চেনন না। রােসলা িকছু
মেন করেব না য আিম ঐ কথািট বলিছ। যখন স সই মেঞ্
আেস, কাথায়— কাথায়… সই ইিন্য়ানােত। আপনারা কখনও
কান হতভাগয্ বয্ািক্েক দেখেছন, স ওরকমই িছল, একজন
মাদকাসক্। যখােন, িশকােগার চারজন বড় ডাক্াররা বেলিছল য
স… বনামা মদয্প, এছাড়াও আরও অেনক িকছু, তাঁর জনয্ আর
কান উপায় নই। িকনু্ এক রােত যখন স সভায় আেস, পিবতর্
আত্া তাঁর জীবনেক পর্কাশ কের দন আর িঠক সখােনই তাঁেক
সব িকছু বেল দন। ওটাই সব কের দয়।
335 তাঁর িদেক এখন তাকান,আমার অনমুান, িতিরেসরআেশপােশ
তাঁর বয়স হেব, মেন হয় যন সদয্ আেঠেরা পার হেয়েছ; সুন্র,
রমণীয় যবুতী মিহলা। আর কখনও মদয্ ছায় িন; এঁর পর্িত আর
কান ইচ্াই তাঁর নই। খর্ীেষ্র জনয্ জীবন যাপন করেছ, পেথর
চািরিদেক িগেয়, সবস্ােন, ঈশব্েরর মিহমার সাক্য্ বহন করেছ, সমস্
পাপী এবং মাদকাসক্েদর মােঝ িগেয়, সমস্ অিলগিলেত, এবং
সব জায়গায়, িশকােগার িবিভন্ পর্ােন্ িগেয়, পর্ভুর জনয্ িকছু কের
চেলেছ।
336 স যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্ গর্হন কেরেছ, আর তাঁর মাতাও
আজরােত সটা গর্হন করেত চেলেছন; যিদ ঈশব্র তােক সুস্ করেত
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পােরন, যিদ যীশু তােক সুস্ করেত পােরন…“বােকয্ অথবা কােজ
যাই কর, তা কর…”[মণ্লী বেল, “যীশুখর্ীেষ্র নােম”—সম্া]।
বাইেবল তাই বেলেছ। ওটা িঠক।
337 িঠক আেছ, আমরা এখন বািপ্স্ সভা িনেত চেলিছ। আমরা
িকছুক্েনর মেধয্ আেলাগুেলা বাইের জািলেয় দব, যখন আমরা
সই বািপ্স্ সভার জনয্ পর্স্ত হিচ্, আর—আরআমরা পর্ভুেত
এক ভােলা সমেয়র পর্তয্াশা করিছ।
338 আরআপিন িক বািপ্স্ সভা পিরচালনা করেত যােচ্ন? িঠক
আেছ, আপনারা—আপনারা তির হেয় যান। আর আিম শুরু
করেবা, আিম গােন নতৃতব্ দব যখন আমরা সামেন এিগেয় যাই।
যখন তারা তির করেছ… [ভাই নিভল বেলন, “ডক, সখােন
পছেন িক কান কাপড় আেছ?”—সম্া] বািপ্েস্র কাপড়,
ডক, তাড়াতািড়। িঠকআেছ।
339 আসুন আমরা এই পরুেনা গানিট গাই… [ভাই বর্ানহাম
মণ্লীেক গােন নতৃতব্ দন, যখন ভাই নিভল বানিটেক বািপ্স্
দন—সম্া]।

340 [ টেপ িরক্ স্ান—সম্া]। আর যতক্ন আমরা তা কির,
যাওয়ারআেগ,আমােদর অবশয্ই িক করেত হেব?

যীশুর নাম আমােদর সােথ িনেয়,
তাঁর চরেন পের যাই,
সব্েগর রাজােদর রাজা, আমরা তােক রাজিকিরট
পরাই,
যখন আমােদর এখানকার যাতর্া শষ হয়।

িঠকআেছ। এবার দাঁিড়েয়!
যীশুর নামিট আপনার সােথ িনেয়,
দঃুখ ও দদুশার সন্ান;
স আপনােক আনন্ এবং সান্না িদেবন…

341 আিমআপনােদর বলব িক করেত হেব।আপনার পােশ ঘুের যান
এবং য আপনার পােশ আেছ তাঁর সােথ হাত মলান। আর বলুন
“ভাই, আপিন কমন আেছন? আপনার সােথ সভায় এেস আিম
আনিন্ত।”

মহামুলয্ নাম, ও কত মধুর!
…আর সব্েগর আনন্
মুলয্বান নাম, মুলয্বান নাম, ও… 
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