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 ধনয্বাদ, ভাই নিভল। পর্ভু আপনােক আশীবাদ করুন।
পনুরায় আজ সকােল আরাধনালেয় িফের আসা আনেন্র

বয্াপার। এক অনগুর্হপণূ “শুভ সকাল,” আপনােদর সকলেক। আর
আিম িবশব্াস কির য এিট হেব আমােদর জনয্ একিট মহান িদন,
আমােদর পর্ভুর উপিস্িতর—উপিস্িতর মেধয্। এবং এখন আিম
আজ সকােল একিট পাঠ পেয়িছ। আিম এই পােঠ সরাসির চেল
যেত চাই, কারণ এিট একিট…আিম মেন কির এিট গুরুতব্পণূ। এবং

এিট একিট…এবং লাকেদর একেঘেয়িম থেক দেূর রাখবার জনয্,
আপনারা জােনন, দীঘ সময় ধের থাকেত হেব, অেনেকই দাঁিড়েয়
আেছন। আিম সরাসির পােঠ চেল যেত চাই।
2 আর এখন, আজ রােত, আিম আমার জীবেনর পথিনেদশক
িবষেয় আেলাচনা করেত চাই। আর আিম আশা কির য
অেনেকই থাকেত পােরন, যতজন সম্ব, আজ রােতর জনয্
উপিস্ত থাকেবন। তেব, যিদ আপনােদর িনজসব্ একিট িগজা
আেছ, আমরা অবশয্ই…অবশয্ই, আমরা চাইব য আপনারা
আপনােদর—আপনােদর িগজায় যান। এটা আপনার কতবয্
সখােন থাকা, আপনার দািয়তব্ কতবয্ যখােন, আপনার দীিপ্
সখােন উজব্ল হউক।

3 এখন, আমরা আশা কির, য পর্িতিট সময় যখন আপনারা
িফের আসেবন, আমারা এখােন চারপােশ আরও িকছু ছাট স্ান
পাব। িকনু্ এটা িনেয় আমরা একটু অসুিবধায় আিছ, ওহ, সব
জায়গােতই। িনবাহক সিমিতর লােকরা িনিশ্তরুেপ সব স্ােন
খুেঁজ দখেছন। তারা এক স্ােন পাঠায়, তারা এিট অনুেমাদন কের
দয়; তারপর তারা অনয্ কান স্ােন পািঠেয় দয়, আর তারা
সিটেক িনেষধ কের দয়। আর এিট ফরত পািঠেয় দয়, আর তারা

এিটেক ফর এখােন অনেুমাদন কের দয়, পনুরায়। ওহ, আমােদর
িক সময় িগেয়েছ! িকনু্, আপনারা জােনন, শয়তান সবসময় যা িঠক
তার িবরুেদ্ লড়াই কের। শুধু মেন রাখেবন, আপনারা সবদাই এই
িবষেয় সিঠক…
4 আিম িবস্য় বাধ করিছলাম তুিম কাথায় িছেল, অয্ান্িন।
আিম দখেত পািচ্ তুিম তামার বাবার সােথ সাক্াৎ করিছেল।
আিম শর্াতােদর মেধয্, তািকেয় দখলাম। উিন বলেলন, তুিম
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ওখােন বেস িছেল। িনউ ইয়ক থেক ভাই িমলােনা, আপনােক
এবং আপনার বাবােক এখােন পেয় আমরা খুবই আনিন্ত। আশা
করিছ, এইবার িবেদশ যাতর্ায় যাওয়ার সময়, আিম আবার একিট
বসন্ পািচ্, িনউ ইয়েকর বাইের, সখােন কান জায়গায়, যিদ
পর্ভু চান।
5 তাই আমরা আপনােদর পর্েতয্েক পেয় খুবই আনিন্ত।
আপনােদর জনয্ এখােন থাকা বশ— বশ উত্ম।
6 আর গত রােত আমরা একিট মহান সময় পেয়িছলাম, অথবা
আিম অন্ত পেয়িছলাম। আিম পেয়িছলাম এক…[মণ্লী বলল,
“আেমন।”—সম্াদকীয়] “িযশাইয় মিন্েরর িভতর।” সুতরাং
আপনারা…
7 আর আজ সকােল, আমরা এই িবষেয়র উপর বলেত চাই,
অথবা িশক্া িদেত চাই, বরং, যিদ আমরা পাির, “জীিবত
আরাধনালয় তরী করা; জীবন্ ঈশব্েরর আরাধনালয় তরী—
তরী করা, ঈশব্েরর থাকার স্ান, িসদ্ পরুুষ; জীবন্ ঈশব্েরর জীবন্

আরাধনালয় তরী করা, যখােন িতিন বাস কেরন।” আর যিদ…
8 আিম বুঝেত পাির য উনােদর কােছ ভাল গান আেছ। আিম
সগুেলা শুনেত পাই িন। আর আজ রােত, আিম এখােন আসার
চষ্া করেবা। আমার স্ী আমােক ভাই আনেগর্েনর িবষেয় বেলেছ,

আিম িবশব্াস কির এিট তার নাম িছল, িতিন িনেচ টেনিস থেক—
থেক এেসেছন। এখন, গত রােত িতিন এখােন িছেলন। আজ

সকােল আিম তােক দখেত পািচ্ না, িকনু্ আমার অনমুান স
এখােনই কাথাও আেছ। আর আিম চাইব আজ রােত তার গান
শুনেত, যিদ আিম পাির, য, তার মিহমা হইেত িনেচ, অথবা কত
মহান তুিম । আর আিম তা শুনেত চাইব। কতজন ভাই আনেগর্েনর
গান শুনেত চান? [মণ্লী বলল, “আেমন।”—সম্াদকীয়] ওহ,
আিম—আিম ভােলা সঙ্ীত পছন্ কির। আর মডা বেলেছ য তার
এক রকম গভীর সুর আেছ। আর এটা আমােক ভাই বয্াক্টােরর কথা
মেন কিরেয় দয়; িতিনও একজন গায়ক, যমনিট আমরা সবাই
জািন। আর তার মিহমা হইেত িনেচ, অথবা কত মহান তুিম। আিম
িবশব্াস কির আিম তােক এখন খুেঁজ পেয়িছ…ওখােন ওটা িঠক
আেছ ত ভাই আনেগর্ন, আজ রােত, যিদ আপিন চান, আর যিদ
আপিন থােকন? আপিন থাকেত চেলেছন, অথবা থাকবার চষ্া
করেবন আজ রােত সবার জনয্? আচ্া, আিম—আিম…আিম
আপনােদর বিল, এই িবষেয় িক বলেবন, যিদ আমরা…আিম কােরা
মেধয্ কান সংঘাত চাই না। িকনু্ কন নয়, তাহেল, যিদ আমরা
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কির, সপ্ মুদর্ার সময়, যখন আমরা তা পর্চার কির, যিদ আপনারা
আেসন। আিম চাইব এিট টপ রকড কের রাখার জনয্, আপনারা
দখুন, এিট পাবার জনয্, কত মহান তুিম, আর, এও, তার মিহমা

হইেত িনেচ, সই সময়।
9 ওহ, এিট কত অদু্ত িবষয় নয় িক পর্ভুর সবা করা?
আিম জািন না আিম কী করতাম যিদ আিম িখর্স্ান না হতাম
তাহেল!…?…িখর্স্ান হওয়া কতই ভােলা িবষয়। আিম অনভুব
কির যন উপের-িনেচ লাফা লািফ কির এবং িচৎকার কির, আমার
সমস্ জার িদেয়। িখর্স্ান হেত পারা, এই িবষেয় ভাবুন, সব িকছু
খর্ীষ্েত নাঙর কের আেছ!
10 আিম জািন আিম পর্িতবার এই বয্িক্র নাম ভুল কির। এিট
হয় এস.িট. অথবা িট.এস., অথবা এরকম িকছু। সামনাস, ভাই
সামনাস। িতিন…আিম তােক এবং তার মূলয্বান স্ীেক ধনয্বাদ
িদেত চাই। আিম মেন কির য, িতিন অিতবািহত কেরেছন, পর্ায়
ছয় মাস, এই সপ্ মন্লীর যগু বইিট টাইপ করার জনয্। আর
এখন আমরা এখন এখােন িফের পেয়িছ, টাইপ করা অবস্ায়,
সংেশাধেনর জনয্ পর্সু্ত আেছ, আর এিট পসু্ক আকাের আসেত
চেলেছ, সপ্ মন্লীর যগু । বান সামনার, আপিন যখােনই থাকুন,
িনিশ্ত ভােব আপনােক এই কােজর জনয্ আমােদরেক আপনােক
মজিুর িদেত িদেবন। ওটা, ওটার জনয্ খুব পিরশর্ম পর্েয়াজন। কন,
এটা এতটা পরুু। এটা পড়েত আমার পর্ায় ছয় মাস লেগ যােব,
একাই এটােক টপ থেক িনেত হেব, তারপের এটােক ঘুিরেয়
িনেয় এবং পনুরাবৃিত্গুিল আবার িনেত হেব, আর তারপর একিট
পসু্েকর আকাের বানােনা হয়। আমরা এিটেক পর্সু্ত কের িনব আর
িঠত ছাপাখানায় পািঠেয় িদব, কারণ আমরা মেন কির এিট এমন
িজিনস যা লাকেদর হােত এখনই থাকা উিচত এবং আপনারা
এটা অধয্য়ন করেত পােরন। আর িবিল আমায় কবল দখািচ্ল,
যখন আিম সখােন িপছেন িফের আিস, িকছু মুহূত পেূব, য—
য— য এটা এখন—এটা এখন পর্সু্ত ছাপাখানায় যাওয়ার জনয্।

সুতরাং, বান, আরাধনালেয়র জনয্ আপনােক মূলয্ পর্দান করেব।
আিম পর্তয্াশা কির না য আপিন িবনা পয়সায় এত বড় কাজিট
করুন। আর—আর অথবা হয় আমরা…যিদ আমরা পসু্কিট পাই
আর আমােদর এর মূলয্ িনধারন করেত হয়, অথবা িকছু করেত হয়,
আমরা এমন দাম রাখব যখােন আপিন িকছু পেত পােরন যখনই
তারা এিট িবিকর্ করেব, এিট যাই হাক না কন। আপিন কবল
সিমিতর সােথ কথা বেল িনন, টর্ািস্ বাড অথবা তােদর কােরা
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সােথ ওখােন আর তারা আপনার জনয্ এিট দেখ িনেবন। ঈশব্র
আপনােক পর্কৃত ভােব আশীবাদ করুন।
11 ছাট বৃদ্ ভাই এবং বান িকড এখােন বেস আেছন, পর্ায়
একেশার বছেরর িকছুটা িনেচ। আর িকছুিদন আেগ আিম তার সােথ
সাক্াৎ কেরিছলাম, আর িতিন বলেলন, “আচ্া, এটা সম্বত
অিন্মবার হেব ওনােক দখেত পািচ্, ভাই িবিল।” বলেলন,
“আিম অেনক বৃদ্ হেয় যািচ্।”
12 আিম বললাম, “ও, আমার ঈশব্র! আিম আপনার মুখ থেক
এই কথািট শুনেত চাই না। আপনারা আেনকটা বৃদ্া মা এবং
বাবার মেতা।” আমরা ভাই এবং বান িকডেক ভােলাবািস। আমরা,
পর্েতয্েক, ভােলাবািস। আর এটা কবল…
13 এটা আমার মেধয্ িকছু পর্ভাব িবস্ার কের যখন আিম তােদরেক
হঁেট িগজায় আসেত দিখ, আর ওরকম এক বৃদ্ দম্িত। আর
কবল িচন্া করুন, িতিন আমার জেন্র আেগর থেকই সুসমাচার

পর্চার করেছন। আর আিম একজন বৃদ্ বয্িক্। হয্াঁ, একটু িচন্া
করুন, তারা আমার জেন্র আেগ থেকই পর্চার কের চেলেছন।
আর এখােন এই আিম, আিম ভাবেত শুরু কেরিছ আিম এতটা
বুেড়া হেয় যািচ্। আিম কবল ভাবিছলাম আিম হাল ছেড় িদেত
পর্সু্ত আিছ। আিম দিখ ভাই এবং বান িকড হঁেট আসেছন,
“ঈশব্েরর মিহমা হউক! হােললুইয়া!” আিম বিল, “না, আিম
ভােলা অনভুব করিছ।” হয্াঁ, মহাশয়। তােদরেক দেখ, তারা
কীভােব পাের, কীভােব উনারা আপনােক অনুপর্ািণত কেরন!
14 তারপর আপনারা উপলিব্ কেরন য, আমার বয়েসর
কাছাকািছ, আবার, আর এখনও ক্েতর্ বার হন। এই সকােল
এখােন নেম আেসন, আর পসু্ক চান, যিদ তারা িকছু পসু্ক
িনেত পােরন আর তা িবিকর্ করেত পােরন। টপ চেয়িছেলন,
যােত উনারা বিরেয় যেত পােরন, এই টপগুিল চািলেয় িকছু
পর্ানেক জয় করেত পােরন, আর উনারা পর্ায় একশ বছর বয়স্।
এখন আপনােদর সই “ডানা দিুট” কাথায় গত রােতর যার িবষেয়
বেলিছলাম? হয্াঁ। আিম ভাবেত শুরু করলাম, “আমারগুেলা
কাথায়?” যখন িতিন সটা— সটা বেলন গতকাল। বান িকড,

আপনার বয়স কত? [ বান িকড বেলন, “আমার বয়স একািশ
বছর।”—সম্াদকীয়] একািশ। আপনার বয়স কত, ভাই টম?
[ভাই িকড বেলন, “িবরািশ।”] একািশ এবং িবরািশ বছর বয়স,
আর এখনও তােদর ডানা বয্বহার কের চলেছন, কাজ কের
চেলেছন, এখনও যােচ্ন।
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15 ওহাইওেত কান িকছু খারাপ হেল, যার িবষেয় বান িকড
জানেত পােরন, বািড়েত ফান বেজ ওেঠ। অনয্ িদন, িতিন ফান
কেরিছেলন, আর একিট ছাট্ িশশু, একিট ছাট মেয় িশশু, আিম
িবশব্াস কির এিট হেয়িছল, স জন্ িনেয়িছল, আর তার অন্িট
বাইেরর িছল। [িসস্ার িকড বেলন, “মূতর্াশয়।”—সম্াদকীয়]
মূতর্াশয়, বাচ্ািটর বাইেরর িদেক িছল। আর ডাক্ার জানেতন না
য িক করেত হেব, আর িতিন অেস্াপচার করেত ভয় পািচ্েলন।

আমরা পর্াথনা করলাম। [“অেস্াপচার কের, ভাই বর্ানহাম, এিট
িভতের রেখ দয়, কারণ, তারা বেলিছল, ‘ স বাঁচেব না।’ এবং
তারা শুধু তার অন্গুিলেক িভতের রেখ দয়।”] মূতর্াশয়িটেক
আবার িভতের রেখ িদেয়িছল, অেস্াপচােরর সাহােযয্, আর
ভেবিছল স আর বাঁচেব না। আর স বঁেচ িগেয়িছল। [“ কান

চলাচেলর পথ িছল না।”] কান চলাচেলর পথ িছল না এর—
এর জনয্…মলদব্ার থেক, যন খাদয্ বার হেত পাের। আর বান
িকড আবার ডাকেলন। আমরা আবার পর্াথনা উৎসগ করলাম,
আর এখন তার সাধারন খাদয্ চলাচেলর পথ এেস গেছ। আর স
এখােন আেছ একজন সাক্য্ িহসােব; ডাক্ারও আেছন। দখুন?
এটা এক সাক্য্ য পর্ভু যীশু খর্ীষ্, সই মহান সৃিষ্কতা! দখুন
শয়তান িক করেত চষ্া কেরিছল? সই িশশুর জীবনেক নষ্ কের
িদেত চেয়িছল। আর তারপর, দখুন, তারপর আিম িবশব্াস কির য
মিহলািট পর্ভুর কােছ আেসন। [“িতিন পর্ভুর কােছ িফের আেসন,
আমার বািড়েতই।”] পর্ভুর কােছ িফের আেসন। বান িকড তােক
খর্ীেষ্র কােছ িফিরেয় এেনিছেলন, তার িশশুর পর্িত এই অদু্ত
কাযিট ঘটার পর।
16 আিম কয্ািলেফািনয়া থেক ডাক পেয়িছ গতকাল, এক ছাট
সবক ভাই সখােন িছেলন, পর্থমবার যখন আিম কয্ািলেফািনয়ায়

িগেয়িছলাম তখন আিম উনার সােথ িছলাম, কেয়ক বছর আেগ।
তার ছাট নািতর জন্ হয়—চারিট…তার হৃদেয়র িতনিট বন্
ভালেভর সােথ। আর আিম তােক সই ঘটনািটর কথা বেলিছলাম।
আিম বললাম, “ঈশব্র িযিন অনয্ানয্ অঙ্গুিল বািনেয়েছন এবং
সটােক িঠক কেরেছন, িতিন িনিশ্ত রুেপই আপনার নািতেক সুস্

করেত পােরন।” কবল বালকিটেক বলুন সাহসী হেত।
17 আর বালকিট সভায় এেসিছল যখন আিম পর্থমবার
কয্ািলেফািনয়ায় িছলাম, এখন পর্ায় আঠােরা বছর আেগ, ষাল বছর
আেগ, এত বছর হেয় গল। আর আিম কয্ািলেফািনয়ােত িছলাম।
আর স…এই সভািট এই বালকিটেক এতটাই পর্ভািবত কেরিছল
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যতক্ন না…যখন তারা িশশুিটেক পেয়িছল, আর এিট জন্গর্হণ
করল, আর তারা দখেত পল য িকছু একটা ভুল রেয়েছ, এিট
নীল হেয় যািচ্ল আর তারা অিক্েজন িদেত চষ্া করেত লাগেলা
আর এইসব করেত লাগেলা। আর এটা দেখ মেন হিচ্ল না য
স বাঁচেত পারেব, আর ডাক্াররা পরীক্া করেত শুরু করল, আর
দখেত পল য তার হৃদেয়র িতনিট ভালভ বন্ আেছ। আেদৗ
সখােন কান খালা পথ নই, দখুন, কবল— কবল একিট

ভালভ কাজ করিছল। আর স তার বাবােক ডাকল, আর বলল,
“বাবা, ভাই বর্ানহামেক ডােকা, িঠক একু্িন। তােক বেলা সবিকছু…
‘শুধু খর্ীেষ্র কােছ চাইেত। িতিন এটা করেবন।’” এটাই সবিকছু।
ও, আমার ঈশব্র! সই পর্ভাব, তারা িক দেখ, দখুন, গত রােত য
িবষেয় আিম বললাম। সিঠক সমেয় সিঠক িবষয়।
18 আচ্া, আমরা কথা বেলই চেলিছ, কখেনাই পােঠ পৗঁছােত
পারেবা না, তাই নয় িক? এটা অেনকটা শীেতর সকােলর ঝালা
গুেড়র মেতা, এটা যতটা পরুু হেত পাের ততটা পরুু, আপনারা
জােনন, আর সবিকছু একসােথ সংলগ্ হেয় যায়। আমরা ওরকম
একিট সহভািগতা লাভ কের খুবই আনিন্ত। হয্াঁ, মহাশয়।
19 তাই এখন আসুন আমরা িনেজেদর একটু শান্ কির, এখন,
আর সাজা আমােদর পােঠ চেল যাই। যাওয়ার সময় হেত পাের…
আিম জািন না আপনারা সটা দখেত পােচ্ন িক না, ব্য্াকেবােডর
ওপের। হেত পাের আিম যিদ সটােক উপের এভােব ঘুিরেয় িদই,
কেয়ক মুহূেতর জনয্, কন, আমরা সক্ম হব, এখন, আপনােদর
মেধয্ িকছু বয্িক্, এেত…[ভাই এডগার “ডক” বর্ানহাম বেলেছন,
“এর উপর একিট স্ট চাই?”—সম্াদকীয়] িক বেলন?
[“আপিন এিটর উপর একিট স্ট চান?”] না, আিম তা মেন কির
না, িঠক এখনই, ডক। হয়েতা একটু পের। [“িঠক মেঝেত, আিম
এিটেত একিট স্ট করেত পাির।”] আচ্া, আমরা—আমরা সটী
করব যখন আমরা িকছুটা পাই…এখােন একিট আেলা আেছ?
িঠক আেছ। আসুন এিটেক কবল ডানিদেক ঘুিরেয় িদই। আপনারা
িপছন থেক এিট দখেত পােচ্ন? আপনারা পারেছন িক? যিদ
আপনারা দখেত পান, আপনােদর হাত তুলুন, যিদ আপনারা সই
ব্য্াকেবাডিট দখেত পােচ্ন, এর লখাগুেলা পড়েত পারেছন।
না। িঠক আেছ। আেলািট িনেক্প করুন। এখন, যখন তারা এিট
পর্সু্ত করেছ…
20 আিম আজ সকােল একটু দরী কের শুরু কেরিছ; অথবা, না,
না, পর্ায় পেনেরা িমিনট আেগ শুরু কেরিছ। আর তাই, তাহেল,
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আমরা এখন আমােদর সময় িনব, কারণ আমরা তাড়াহুেড়া করেত
চাই না। যখন আপনারা তাড়াহুেড়া কেরন, তখন আপিন কবল
সই িজিনসিট নষ্ কের দন যা আপিন বলেত যািচ্েলন ।

এখন, আিম একিট টপ শুনিছলাম, অনয্ িদন, যমন আিম
আপনােদরেক বেলিছলাম, আর আিম িনেজর উপর খুবই লিজ্ত
হেয় িগেয়িছ; এই জনয্ না আিম িক বলিছলাম, িকনু্ যভােব
আিম এটা বলিছলাম এতটা দর্তগিতেত, এবং এিট কবল একিট
অধীরতাপণূ আওয়াজ িছল। আমার অনভুব হল একটু অেপক্া
করা উিচত িছল। এটা…
21 আিম—আিম অনয্ িদন দেখিছ যখােন তারা একিট বড়
িচিড়য়াখানা তির করেত যােচ্, এখােন লুইসিভেলর মাঝামািঝ
স্ােন। আর িমঃ বর্াউন, আিম িবশব্াস কির, সখােন এরকম িছল
য দশ লক্ ডলার িচিড়য়াখানািটর জনয্ পর্স্াব দওয়া হেয়িছল।

আচ্া, যিদ আমার কােছ তা থাকত, তহেল আিম তা তােদরেক
িদেয় িদতাম যন তারা সই পশুগুেলােক ছেড় দয়। আিম—আিম
কান িকছুেক এভােব খাঁচা বিন্ কের রাখেত িবশব্াস কির না। আিম
কবল…আিম িচিড়য়াখানায় যাই আর সই বচারা পশুেদর দিখ

ভাল্ুক, িসংহ, আেরা সব জনু্েদর, তারা সামেন আর িপছেন হঁেট
বড়ায়, সারা জীবেনর জনয্ বিন্, আপনারা দখুন। এটা আপনােক

খুবই খারাপ অনভুব করায়। মােটর উপর, তারা ধৃত হেয়েছ মানেুষর
বুিদ্র দব্ারা যা তােদর থেক আেরা বশী ধূত। দখুন? আর তারা
তােদর ধের আর খাঁচায় বন্ী কের দয়।
22 আর আিম মেন কির: শয়তানও সটাই কের। স মূলয্বান
লাকেদর নয় যােদর ঈশব্েরর মহান স্ানগুিলেত এবং ক্তর্ ঘুের
বড়ােনা উিচত আর—আর এই ধরেনর িকছু করা উিচত, আর

তােদরেক িনেয় কান ধরেনর সংস্া, অথবা কান ধমমত, অথবা
অনয্ কান িকছুর মেধয্ বন্ী কের দয় এবং তােদর সখােন বঁেধ
দয়। আর এটা কতটা ভয়ানক বয্াপার।

23 আর আিম িচিড়য়াখানা পছন্ কির না। িকনু্ আিম অনভুব
কির িকছুটা সই পশুেদর মেতা, যখন আপনারা সকেল বন্ী
হেয় আেছন আর কবল ছাড়া পাওয়ার চষ্া করেছন, আপনারা
জােনন, িকছু—িকছু করবার জনয্ বাইের বর হেত।
24 এখন, বােকয্ অগর্সর হওয়ার আেগ, আসুন আমরা বােকয্র
রচিয়তার কােছ অগর্সর হই, যখন আমরা আমােদর মাথা পর্াথনায়
নত কির।
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25 আমােদর অনগুর্হকারী সব্গীয় িপতা, আমরা আজ সকােল
আবার একিতর্ত হেয়িছ আপনার মূলয্বান পতুর্, পর্ভু যীশুর নােম।
ঈশব্র, দহধারীরূপী, পৃিথবীেত নেম এেসিছেলন, আমােদর পােপর
বিলদান হেয়, এবং মারা যান, সই ধািমক বয্িক্ রূেপ; যন
আমরা, তাঁর ধািমকতা দব্ারা, অধািমক হেয়ও তাঁর মেধয্ িসদ্তা
লাভ কির৷ আমরা এই সব্ীকােরািক্র সােথ আিস য আমরা অেযাগয্,
পর্ভু। আমােদর মেধয্ িকছু ভােলা নই। আর আমরা সকেলই এক
বড় কেয়দখানায় বিন্ আিছ। কান বয্াপার না য কান কানায়
দাঁিড়েয় আিছ, আমরা তবুও একিট কেয়দখানায় আিছ। একজন
অনয্েক সাহাযয্ করেত পাের না। িকনু্, ঈশব্র, তাঁর অসীম করুণায়,
নেম এেলন আর কেয়দখানার দরজা খুেল িদেলন, আমােদর মুক্

করার জনয্। আমরা এখন আর বন্ীদশায় নই। আমরা জগৎেতর
িচিড়য়াখানায় আর নই, িকনু্ এখন আমরা সব্াধীন। আমরা এর
বাইের আিছ।

26 ওহ, আমরা তােক কত ভালবািস এবং তােক আরাধনা কির!
আমরা তাঁর পর্িতশর্িতর ক্তর্ িদেয় কত উত্ম ভােব হঁেট চলেত
পাির, এবং তােদর আমােদর সামেন পর্কাশ হেত দখেত পাির!
আর আমােদর িনেজর চাখ দব্ারা, এবং অনন্তার মহান ঈশব্রেক
আমােদর কােছ িনেজেক পর্কাশ করেত িদেত দখেত পাির! এবং
িনেজেক বাস্িবক রূেপ পর্কাশ করেত দখেত পাির, যমন িতিন
অতীেতর ভাববাদীেদর কােছ করেতন, এটা জেন য, তারা এক
আশব্ােসর সােথ িবশর্াম িনেচ্ন, য কান একিদন আমরা আবার
িফের আসব, যখন এই জীবন শষ হেয় যােব, পনুরুত্ােনর সময়,
এক অনন্ জীবেনর িদেক যা কখনই শষ হেব না। আমােদর শরীর
কখেনা বৃদ্ হেব না। আর আমরা কখেনা মরব না। আর আমরা
কখন কু্ধাত হব না। আর আমােদর কখনই কান িকছুর অভাব
থাকেব না। িকনু্ আমরা তাঁর সেঙ্ হাঁটব। আমরা তােক একথা
বলেত শুনেত চাই, “পর্ভুর আনেন্ পর্েবশ কেরা, যা তামার জনয্
পর্সু্ত করা হেয়েছ পৃিথবীর িভিত্মূল স্াপন হওয়ার পেূব।” পেূব
যখন পাপ পর্েবশ কেরিছল, কীভােব িতিন পর্সু্িত কেরিছেলন,
যমন আদম এবং হবার জনয্, য তােদর কখনই অসুস্ হেত

হেব না অথবা কান সমসয্ায় পড়েত হেব না। আর এখন িতিন
সটা আমােদর জনয্ পর্সু্ত কেরেছন, আর িতিন জানেতন আমরা

আসেত চেলিছ৷ পাপ এক বড় বাধার সৃিষ্ কেরিছল, আর এখন
পাপ হরণ কের নওয়া হেয়েছ, যীশুর রেক্র দব্ারা। এখন, আমরা
পর্িতজ্া ভূিমর জনয্ বািধত হেয় গিছ, ঈশব্েরর পর্িতজ্ার দব্ারা,
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যা হল অনন্।
27 িপতা, এখন আমােদরেক আশীবাদ িদন, যখন আমরা আপনার
বাকয্ অধয্য়ন কির। আমরা জানেত চাই আমােদর িক পর্কার লাক
হেত হেব যন সখােন আমরা থাকেত পাির। আমােদরেক আজ এই
িবদয্ালেয় সাহাযয্ করুন, যন আমরা সই মহান িশক্েক আমােদর
সােথ পেত পাির, সই পিবতর্ আত্ােক, য নেম আেস এবং
িনেজেক আমােদর মােঝ পর্কাশ কেরন, তাঁর বাকয্ দব্ারা। কারন
আমরা এিট তাঁর নােম চাইিছ এবং তাঁর মিহমা জনয্ চাইিছ। আেমন।
28 এখন, পর্থেম, আিম চাইব আপনারা আমার সােথ খুলুন িদব্তীয়
িপতর, ১ম অধয্ায়। আিম এই শােস্র একিট অংশেক পড়েত চাই,
িদব্তীয় িপতর, ১ম অধয্ায়। আর আপনারা যারা পিন্ল অথবা
কাগজ এেনেছন…
29 আর আিম িবশব্াস কির য আজ সকােল আমােক বলা
হেয়িছল— য িকছু সময়, সখান থেক আমার মাথা ঘুিরেয় িনেল,
টেপ আওয়াজ আেস্ হেয় যায়। আমার সিতয্ই এরকম করার ইচ্া

িছল না। আর আিম িবশব্াস কির, কান কান সময়, যিদ আমরা
একিট—একিট ওেয়ব মাইেকর বয্বস্া করেত পাির, আর তা যিদ
এখােন িসিলংেয় ঝুিলেয় রাখা যত, তখন আপিন যখােনই থাকুন
না কন, আপনােক িঠক মেতা শানা যােব, এটা একদম িঠত হত,
সব জায়গােতই, কবল একিট মাইক িসিলংেয়র উপের।
30 আর এখন, যখন আমরা কথা বলিছ; আর যিদ আপিন, সভা
শষ হওয়ার পর, অথবা চান য, এখােন এই কাঠােমািটর ছিব

এঁেক িনেত চান। তারপর আমার কােছ এটা টাইপ করাও আেছ
এখােন। আিম একিট িপন িনব এবং এিটেক এখােন সামেন লািগেয়
রাখব, যিদ কখনও আপনারা এিট করেত চান। আজ িবেকেল একটু
তাড়াতািড় চেল আসুন, যন আমরা বুঝেত পাির।
31 এখন আমরা সপ্ মুদর্ার িদেক অগর্সর হিচ্। আমরা কবলই
সপ্ মন্লীর যগু শষ কেরিছ। আর এই বাতািট একিট িশক্ার উপর
আধািরত, যা লাকেদরেক িভতের বঁেধ দয়, যারা পর্ভু যীশুর
রেক্র দব্ারা উদ্ার পেত চেলেছ, আর সই মন্লীর যেুগ থাকেত
চেলেছ, সই অনন্ মন্লীর যেুগ মুদর্াগুিলর অিন্ম পেব। এখন
আমরা জািন য আমােদর কােছ সপ্ তূরী, সপ্ আঘাত, রােষর
বািট ইতয্ািদ যা আমরা িনব, যমন আমরা অগর্সর হেত থািক। িকনু্
আমরা আরও বশী স্ান চাইিছ যন লােকরা বসেত পাের।
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32 এখন, আিম ভেবিছলাম এিট িঠক সিটর সােথ জেুড় যােব
যখােন আিম পর্তয্াশা করিছলাম। আিম এই কাঠােমািটর ছিব

বানােবা বেল পর্তয্াশা কিরিন, িকনু্ অনয্ িদন আিম আমার িকছু
মূলয্বান বনু্েদর সােথ িছলাম, কেক্স কন্ািকেত। আিম সখােন
িগেয়িছলাম, ভেবিছলাম ঋতু শষ হওয়ার আেগ আিম আরও
একিদন কাঠিবড়ািল িশকার করেত পারেবা। আর আিম আমার
বনু্েদর সােথ জঙ্েল িছলাম, চািল, সখােন দাঁিড়েয়িছল, এবং
রডিন, তার ভাই। আিম এমনিক একিটও কাঠিবড়ািল দখেত
পাইিন। আমার মেন হয় আিম তােদর ভয় দিখেয় তািড়েয়
িদেয়িছলাম, যখন আিম সই জঙ্েল িচৎকার করিছলাম। এটাই
আমার কােছ এেসিছল, বালেকরা, আর—আর বান নিল
এবং মািজ, আর যখন আিম আপনােদরেক বেলিছলাম রিববাের
আপনােদর বলব বেল য কখন আিম এটা পেয়িছলাম। ওটাই
আমার কােছ এেসিছল, একিট বাতায় আিম বলেত যািচ্লাম। আর
িকভােব বািকটা এর সােথ জেুড় যায়! আর, ওহ, আিম সটা পছন্
কির। সই জঙ্েলর িভতর আমার এক—এক বাস্িবক—বাস্িবক
িচৎকার করার আত্া িছল।
33 সুতরাং এখন, আসুন আমরা এখন পাঠ কির, পর্থম িপতর,
অথবা…িদব্তীয় িপতর, বরং, ১ম অধয্ায়, এর একিট অংশ।

িশেমান িপতর, যীশু খর্ীেষ্র দাস ও পর্িরত, যাঁহারা
আমােদর ঈশব্েরর ও তর্াণকত্া যীশু খর্ীেষ্র ধািম্কতায়
আমােদর সিহত সমরূপ বহুমূলয্ িবশব্াস পর্াপ্ হইয়ােছন,
তাঁহােদর সমীেপ:

34 এখােন যভােব বণনা করা হেয়েছ সটা আিম পছন্ কির,
কারণ আমার সম্ূণ িবষয় আজ সকােল িবশব্ােসর উপর িভিত্ কের।
বুঝেলন? আসুন সটা আবার পাঠ কির। ভােলা কের শুনুন।

িশেমান িপতর, যীশু খর্ীেষ্র দাস ও পর্িরত, যাঁহারা
আমােদর ঈশব্েরর ও তর্াণকত্া যীশু খর্ীেষ্র ধািম্কতায়
আমােদর সিহত সমরূপ বহুমূলয্ িবশব্াস…পর্া—পর্াপ্
হইয়ােছন, তাঁহােদর সমীেপ।

35 লক্য্ করুন, িতিন এিট বলেছন য, “আিম এই িবশব্াস পর্াপ্
কেরিছ, এবং আিম তােদর সমীেপ এটা সম্াষণ করিছ যারা
আমােদর মেতা বহুমূলয্ িবশব্াস পর্াপ্ কেরেছন।” আিম চাই…
এটা বাইেরর জগেতর জনয্ নয়। এই মন্লীর জনয্, দখুন, যারা
খর্ীষ্েত আেছ।
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ঈশব্ের (দব্ারা) এবং আমােদর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র
তত্জ্ােন অনগুর্হ ও শািন্ পর্চুররূেপ তামােদর পর্িত
বত্ুক,

কারণ িযিন িনজ গৗরেব ও স  গুেণ আমািদগেক
আহব্ান কিরয়ােছন… এখন তাঁহার ঈশব্রীয় শিক্
আমািদগেক জীবন…ঈশব্রসব্রূপতা সমব্ন্ীয় সমস্ িবষয়
পর্দান কিরয়ােছ, তাঁহার তত্জ্ােনর দব্ারা যাহা আমািদগেক
মিহমায় ও স গুেণ আহব্ান কিরযােছ:

আর ঐ গৗরেব ও উৎকেষ িতিন আমািদগেক মহামূলয্
অথচ অিত মহৎ পর্িতজ্া সকল…পর্দান কিরয়ােছন: যন
তদ্ারা (এই সকল পর্িতজ্া) আমরা অিভলাষমূলক
সংসারবয্াপী ক্য় হইেত পলায়ন কিরয়া, ঈশব্রীয় সব্ভােবর
সহভাগী হই,…

36 এখন সটােক আপনারা গভীর ভােব অধয্য়ন করুন। আজ
সকােল পর্চার করিছ না; আমরা এই পাঠিট কবল িশক্া িদিচ্।
“ঐশব্িরক সব্ভাব।” আমােক চতুথ পদিট আবার পড়েত িদন,
যন আপনারা এিট হাত ছাড়া না কেরন। “আমািদগেক পর্দান

কিরয়ােছন…”
আমািদগেক মহামূলয্ অথচ অিত মহৎ পর্িতজ্া সকল

পর্দান কিরয়ােছন: যন তদ্ারা (এই সকল পর্িতজ্া)
আমরা অিভলাষমূলক সংসারবয্াপী ক্য় হইেত পলায়ন
কিরয়া, ঈশব্রীয় সব্ভােবর সহভাগী হই।

37 দখুন, “জগৎ,” থেক আমরা এখন পািলেয় এেসিছ। িতিন
এটা মন্লীেক সেমব্াধন করেছন। এই কারেণই আমরা আজ সকােল
এখােন আিছ, যন আমরা খুেঁজ পেত পাির সই পথিট িক, ঈশব্েরর
দাবী িক। এখােন একজনও বয্িক্ও এমন নই য ঈশব্রেক পর্ম
কেরন না, িকনু্ চায় যন—আেরা অিধক খর্ীেষ্র মত হেয় যায়।
এখন এখােন এটা রাখা আেছ। পর্েতয্ক িখর্স্ান! আিম একজন
বৃদ্ অিভজ্ বয্িক্। এখােন ভাই ও বান িকডেক দখুন, ওনারা এই
ভবেন সম্বত সবেচেয় বৃদ্তম। িকনু্ আিম যিদ তােদর িজজ্াসা
কির, “আপনােদর হৃদেয়র ইচ্া িক?” তাহেল এর উত্র হেব,
“ঈশব্েরর আেরা িনকটতম হওয়া।” যখন আপনারা খর্ীেষ্র সম্েক
জ্ান লাভ কেরন, তখন তাঁর িবষেয় এমন িকছু আেছ যা খুবই িপর্য়
মেন হয়, আপনারা কবল এটাই চষ্া করেত থােকন যন তার
মে য় চেল আসেত পােরন।
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38 এই অিভবয্িক্র জনয্ ক্মা করেবন। আিম আমার স্ীেক
বেলিছলাম, এখােন খুব বশীিদন হয়িন, স… য আমরা দজুেনই
বৃদ্ হিচ্, আর আিম তােক বেলিছলাম, আিম বেলিছলাম, “তুিম
িক আমােক আেগর মত ভােলাবােসা?”

স বলল, “িনশ্য়ই আিম ভােলাবািস।”
39 আর আিম বললাম, “তুিম জােনা, আিম তামােক এত বশী
ভােলাবািস য আিম তামােক িনেত চাই আর মেন হয় যন আমার
ভতের পযন্ টেন িনই, যন আমরা হেত পাির, সিতয্ই, এক হেত

পাির, আরও বশী।”
40 এখন, ওটােক একশ কািট িদেয় গুন কের িদন, আর তারপর
আপিন পােবন িকভােব একজন িবশব্াসী, য খর্ীেষ্র পর্েম পেড়
যায়, স তাঁর মেধয্ পর্েবশ করেত চায়, কারণ এটা হল পর্ম।
আর এখােন িতিন আমােদর দখােত যােচ্ন য িকভােব এই
পর্িতজ্াগুেলার দব্ারা আমরা খর্ীেষ্র ঐশব্িরক সব্ভােবর সহভাগী হেত
পাির। এগুিল, নশব্র দেহ, আমরা কীভােব তার সােথ সহভাগী
হেত পাির।
41 আিম এখােন িকছু বলেত পাির। য কারেণ আিম িবশব্াস কির…
এখন কান এক বয্িক্ আমােক সম্ূণ ভােব ভুল বুেঝেছন, বিশ
িদন হয় িন। সবকেদর সংস্া থেক আিম একিট িচিঠ পেয়িছলাম,
সখােন বলা হেয়েছ য আিম এটা িবশব্াস কির য…“আমরা

আত্ােত সব্ামী এবং স্ী িছলাম। যিদও আমরা আত্ােত সব্ামী
এবং স্ী িছলাম না তেব আমােদর উিচত আমােদর সঙ্ীেক ছেড়
দওয়া, আর অনয্ কােরা সােথ িববাহ কের নওয়া যার সােথ আমরা

আত্ােত সব্ামী অথবা স্ী িছলাম।” ও, আমার ঈশব্র!
42 আিম বললাম, “আিম এই পর্কােরর বধময্তার জনয্ দাষী
নই।” আিম সবসময় এর িবরুেদ্ িছলাম। আিম—আিম এটা িবশব্াস
কির না। িনিশ্তভােব না। আিম িবশব্াস কির ঈশব্র আমােদর সঙ্ী
দন। সটা সতয্। আর তারপর আমরা এেক অপেরর অংশ হেয়

যাই। সটা িঠক। আর একজন বয্িক্ িবেয় করার আেগ, তার এই
িবষয়গুিল িনেয় িচন্া করা উিচত, এিট অধয্য়ন করা উিচত।
43 একিদন একজন যবুক আমােক িজজ্াসা কেরিছল, বেলিছল,
“আপিন মেন কেরন য আিম পাির, আমার িববাহ কের ফলা
উিচত, ভাই বর্ানহাম, সই অমুক মেয়র সােথ?”

আিম বললাম, “তুিম তার িবষেয় কতটা িচন্া কর?”
স বলল, “ওহ, আমার, আিম কবল তােক ভালবািস।”
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আিম বললাম, “ বশ, যিদ তুিম তােক ছাড়া থাকেত চাও না,
তাহেল ভােলা হেব তুিম তার সােথ িববাহ কের নও। িকনু্ যিদ
তুিম তােক ছাড়া থাকেত পােরা, তেব ভাল হেব তুিম তা কেরা
না। সুতরাং, যিদ এটা তামােক িভতের িভতের মের ফলেছ,
ভােলা হেব—ভােলা হেব য তুিম এিগেয় যাও এবং িববাহ কের
নও,” আিম বললাম। আর আিম তােক কান িবষেয় আনেত চষ্া

করিছলাম, এই য, তুিম যিদ তােক এত ভােলাবােসা!
44 এখন, িঠক এখন, তুিম িবেয় করার আেগ, তখন সবিকছু ভােলা
এবং চমৎকার থােক। িকনু্ যখন আপিন িবেয়র কের ফেলন তখন
জীবেন কষ্ ও পরীক্া আেস। এই সময় আপনােদর এতটা পর্েম
থাকেত হয় য আপনারা এেক অপরেক বুঝেত পােরন। যখন আপিন
তার পর্িত হতাশ হেয় যান, আর স আপনার পর্িত হতাশ হেয় যায়,
আপনারা তখনও এেক অপরেক বুঝেত পােরন।
45 িঠক এভােব খর্ীেষ্র সােথও হেয় থােক। বুঝেলন? আমােদরেক
তার সােথ পর্েম এমনটাই হওয়া উিচত, য যখন আমরা তার কােছ
িকছু চাই আর িতিন তা আমােদরেক না িদেয় থােকন, তেব তা
যন আমােদরেক একেফাঁটাও িবচিলত না কের দয়। বুঝেলন?

বুঝেলন? কন? আর একিট উপায় আেছ যা আপনারা এটা করেত
পােরন, তা হল আপনারা তাঁর ঐশব্িরক সব্ভােবর সহভাগী হেয় যান,
যখন আপিন সই কারনিট বুঝেত পারেবন য িতিন আপনােক কন
সিট দনিন। “তাঁর ঐশব্িরক সব্ভােবর সহভাগী হেয় যান।”

46 আর এখােন দখুন, “অিভলাষমূলক সংসারবয্াপী ক্য় হইেত
পলায়ন কিরয়া।” এর থেক পলায়ন করা! দখুন এিট কােদর জনয্
বলা হেচ্? এিট মন্লীর জনয্ বলা হেচ্, যারা খর্ীেষ্ আেছ, যারা
এই িবষয়গুিল থেক উপের উেঠ এেসেছ। এটা নয় য স িনেজেক
উপের উিঠেয়েছ, িকনু্ খর্ীষ্ তােক উপের উিঠেয়েছন।
47 আমার িনেগর্া ভাই ও বানরা যারা আজ সকােল এখােন
উপিস্ত আেছন, আমার অথ এর দব্ারা কান ক্িতর করবার জনয্
নয়। িকনু্, িকছুিদন আেগ আিম একিট সভায় িছলাম, আিম জািন
না আিম আরাধনালেয় কখনও একথািট বেলিছ িকনা। আিম এিট
আেনক স্ােন বেলিছ। এক িনেগর্া বান বেলিছেলন, “আিম িক
একিট সাক্য্ িদেত পাির?”

“িনশ্য়ই, বান, বলুন।”
48 স বেলিছল, “আিম এই সাক্য্িট ঈশব্েরর মিহমা জনয্ িদেত
চাই।” স বেলিছল, “আপনারা জােনন, আিম—আিম সটা হেত
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পািরিন যা আমার হওয়া উিচত,” এবং স বলল, “আিম—আিম
সটাও হেত পািরিন যা আিম হেত চাই, িকনু্,” স বেলিছল,

“একিট কথা িনিশ্ত, আিম সটা আর নই যা আিম পর্থেম িছলাম।”
বুঝেলন? স কান এক জায়গা থেক এেসেছ। তােক আনা
হেয়েছ।
49 এভােবই আমরা জািন য আমরা মৃতুয্ থেক জীবেন পর্েবশ
কের ফেলিছ। আমরা সই গেতর িদেক িফের তাকােত পাির যখান
থেক আমেদরেক বর কের আনা হেয়েছ। দখুন? আমরা যা হেত

চাই আমরা তা হেয় উিঠ িন; আমারা এমনিট সিটও হই িন যা
হওয়া উিচত; িকনু্ একিট িবষেয়র জনয্ আমরা ধনয্বাদ িদই, য
আমরা সটা আর নই যা আমরা পর্থেম িছলাম। সটা িঠক। আমরা
পেথ আিছ।
50 “অিভলাষমূলক সংসারবয্াপী ক্য় হইেত পলায়ন কিরয়া।”
আমরা সখান থেক পলায়ন কেরিছ অিভলাষমূলক সংসারবয্াপী
ক্য় থেক, আপনা তার উপের আেছন। এখন—এখন এই
পর্কােরর লাকেদর িনেয় িতিন কথা বলেছন, সই লােকরা যারা
এই িবষয়গুিল থেক পলায়ন কেরেছ, দখুন, সংসারবয্াপী ক্য়।

আর ইহারই জনয্ তামরা সম্ূণ যত্ পর্েয়াগ কিরয়া
আপনােদর িবশব্ােস স  গুণ; ও স  গুেণ জ্ান;

ও জ্ােন িজেতিন্য়তা;…ও িজেতিন্য়তায় ধযয্;…ও
ধেযয্ ঈশব্রসব্রূপতা;
ও ঈশব্রসব্রূপতায় ভর্াতৃেস্হ; ও ভর্াতৃেস্েহ পর্ম যাগাও।

51 এখন িতিন আমােদরেক এখােন সই রূপেরখা িদেয়েছন য
কী করেত হেব, জাননু য কীভােব করেত হেব। এখন, যমন
আিম বেলিছ, আমরা সবাই ঈশব্েরর আেরা িনকেট আসার চষ্া
করিছ। এই কারেণই আজ সকােল আিম এই বাতািট মন্লীর জনয্
বেছ িনেয়িছ, এটা জেন য লােকরা যাতর্ায় আেছ। গত রােতর

জনয্ আিম বেলিছলাম, “এখােন কতজন, শহেরর বাইের থেক
আেছন?” লাকেদর পর্ায় আটানবব্ই শতাংশ, শহেরর বাইের থেক
িছল। “এখােন কতজন একশ মাইেলর দরূ থেক এেসেছন?” কন,
এটা বেড় গেছ, আমার অনমুান, আিশ শতাংশ। “এখােন পাঁচশ
মাইেলর দরূ থেক কতজন এেসেছন?” আর পর্ায় এক—এক-
তৃতীয়াংশ লােকরা একেশার বশী, পাঁচেশা মাইেলর বশী দরূ
থেক এেসেছন। এটা িবষয়িট ভাবুন, য লােকরা কত যাতর্া কের

যারা ভর্মণ করেছন। িঠক আেছ, এই লােকরা কবল িনেজেদর
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দখােনার জনয্ মন্লীেত আেসন না। সখােন নই… যমন বাইেরর
জগৎ এই স্ােন কান সৗন্যতা দখেত পায় না। এরা সকেলই
সাধারণ লাক, দিরদর্, সাধারণ পাশাক পিরধান করা লােকরা।
এখােন সব্গদেূতর নয্ায় কান গায়কদল নই, পাইপ অরগান আর
িকছু দাগযকু্ কােচর জানালা আেছ। আপনােদর জনয্ এক কিঠন
সময় িছল বেঞ্ একিট জায়গা পাওয়ার জনয্ আর দওয়ােলর
চািরিদেক দাঁিড়েয় থাকেত হেয়েছ। তারা এখােন এমিন চেল আেসন
না। তারা আেসন কারণ তােদর িভতের এমন িকছু আেছ যা এমন
একিট সৗন্যেক দখেত পায় যা সব্াভািবক চাখ দখেত পায় না।
এিট এক আধয্ািত্ক চাখ যা খর্ীেষ্র সৗন্যতােক ধরেত পাের।
এই জনয্ তারা আেসন।
52 তাই, আমােদর সবা শুরু হওয়ার অেনক আেগর থেকই,
আিম কর্মাগত পর্াথনা কির। জঙ্েল চেল যাই, আমার পেকেট িকছু
িনেয়…স্ীেক বিল, “আিম আজ সকােল কাঠিবড়ািল িশকার করেত
যািচ্।” আর আিম একিট পিন্ল এবং একিট কাগজ আমার
পেকেট রািখ। যখনই যেথষ্ পিরমান আেলা হয় যােত দখেত পারা
যায়, আিম কাথাও কান এক গােছর সােথ হলান িদেয় বেস যাই,
হাত উপের তুেল আর বিল, “পর্ভু, আজ আিম িক করেত পাির?
আপিন আপনার সন্ানেদর জনয্ িক িদেত চান?”
53 তারপর যখন আিম এমন িকছু খুেঁজ পাই যা দগ্ কের দওয়ার
মত বেল মেন হয়, এইভােব িকছু আেস। যখন তাঁর উপিস্িত সামেন
চেল আেস, আিম িকছু শুনেত শুরু কির যন দরূ থেক িকছু শুনা
যােচ্, িকছুটা এইভােব। “দইু গুণ দইু সমান চার।” আেরা কােছ,
“দইু গুণ দইু সমান চার। দইু গুণ দইু সমান চার। দইু গুণ দইু সমান
চার।” এইভােব চলেত থােক, চলেত থােক, চলেত থােক। তার
উপিস্িত এভােব িভতের চেল আেস।
54 িনেজেক সমপণ করুন, আর িকছুক্ণ পর আপিন িনেজর থেক
দেূর সের যান। আর সখােন দশন চেল আেস, “অমুক-অমুক স্ােন
যাও, আর অমুক-অমুক িবষয়।” বুঝেলন? এইভােব শুরু হেত
আরম্ কের, আপনার মনেক ঈশব্েরর পর্িত ধয্ানমগ্ করা থেক এিট
শুরু হয়, এই জগৎেতর বাইের, জগৎ থেক বাইের, বাইের সই
পর্ান্েরর মেধয্, আপনার িনেজর মেধয্।
55 আর এটা আসেত শুরু কের, “এক এক…” আিম বিল, য
কােনা সংখয্া, অথবা কােনা িকছু, কবল িকছু কর্েম কর্েম আরম্

হেত শুরু কের, ক্ীনভােব িভতের আেস। তারপর এিট দর্ত, দর্ত
দর্তগিতেত আসেত থােক। আপিন সখােন বেস থােকন আর
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আপনার হাত তুেলন, একিট কথাও বেলন না, কবল আপনার হাত
উপের উিঠেয় রােখন। পর্থম িবষয় আপিন জােনন, আপনার সমস্
িনজসব্তা িনেয় নওয়া হয়। তারপর আপিন সই িবষয়গুিল দখেত
শুরু কেরন যা িতিন আপনার উপর পর্কাশ করেত চান, আগামী
িবষয়গুিল আপনােক দখান।
56 কখনও কখনও এটা একিট স্ান পযন্ চেল আেস, যতক্ন পযন্
এিট একিট িনিদষ্ স্ান পযন্ চেল না আেস, আর তারপর এিট থেম
যায়। এিট দশেন চেল যায় না। তখন শােস্র অংশগুেলা একসােথ
িমলেত থােক। আিম আমার পিন্লিট সেঙ্ রািখ, যন আিম ভুেল
না যাই, আর সটা িলেখ ফিল, সটােক িলেখ ফিল।
57 আর আিম ঘের আিস আর এটােক দিখ, এবং এটােক অধয্য়ন
কির। কখনও কখনও আিম এর অথ বা ভাব খুেঁজ পাই না যখন
এিটেক দখেত থািক। আর তারপর, িকছুক্ণ পের, এটা ফুেট
ওেঠ! সটা হৃদেয় আঘাত কের, আর আবার এিট দেূর চেল যায়।
তারপর আিম এইরকম একিট ছাট নাটবই িনই, আর শুধু একিট
রখা িচতর্ তরী করেত থািক, যতটা দঢ়ৃভােব সম্ব আিম করেত

থািক, িতিন আমায় যা যা বেলন। আিম ভেবিছলাম, “পর্ভু, আিম
আরাধনালেয় যািচ্ আর তােদরেক বিল। আিম…‘ সখােন আিস।’
তােদর জনয্ আমার কােছ িকছু আেছ।” আচ্া, এভােবই এটা
আেস। িঠক তাই। যতক্ণ না, পর্থেম, িতিন আমােক এটা দন,
আিম কাউেক তা িদেত পাির না।
58 সুতরাং, তারপর, এই ছাট ছাট রখাগুিলর উপর যার উপর
আপনারা আমােক তাকােত দখেছন। আর এিট, পর্থেম, আিম শুরু
কেরিছলাম, আর এই অংশিট এক বা দইু িদন আেগ এখােন পাইিন,
জঙ্েলর মেধয্।
59 এখন, এই লােকরা হল—হল…িপতর এখােন বলেছন,
এখােন, আমরা কীভােব তাঁর ঐশব্িরক সব্ভােবর সহভাগী হেত
পাির। এখন, আমরা পর্েতয্েক ঈশব্েরর গুণাবলীেত বৃিদ্ পেত
চষ্া করিছ।

60 এখন, এই সপ্ মুদর্ারগুেলা অধয্য়ন করার পের, তখন, সপ্ম
মুদর্ার ধব্িনর সমেয়, অথবা খালার সমেয়…িঠক আেছ, আমরা
জািন য মুদর্া কী, এটা হল সবাকােজর উেন্াচন, সপ্ মুদর্ার
উেন্াচন। আর এিট আমরা িঠক এই রখািচেতর্র মে য় দখব। এিট
একিট বাতার উেন্াচন, এমন িকছু যা মুদর্ািঙ্ত করা িছল৷
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61 গত রিববার রােত, আিম “চািব” িনেয় পর্চার কেরিছলাম, আর
চািব হল িবশব্াস। িবশব্াস চািবেক ধের রােখ, চািব হল পিবতর্ শাস্।
আর খর্ীষ্ হেলন দব্ার। বুঝেলন? তাই িবশব্াস পিবতর্ শােস্র ছাট
িবষয়গুিলেক নয় এবং ঈশব্েরর মিহমা এবং উত্মতােক খুেল দয়
তার লাকেদর কােছ। বুঝেলন? সুতরাং, এটা, িবশব্াস চািবেক ধের
রােখ যা লাকেদর কােছ খর্ীষ্েক খুেল দয়; এটােক খুেল দয়, এটা
পর্কাশ কের।
62 সুতরাং, আজেক, আমরা সই একই চািবিট িনেত চেলিছ, যন
সই পথেক খুেল িদেয় ঈশব্েরর গুণাবলীেত একজন গুণী িখর্স্ান

হেয় উঠেত পাির, যা, এক জীবন্ ঈশব্েরর বাস করার জনয্ একিট
জীবন্ মিন্র হেয় যাই।
63 মেন রাখেবন, ঈশব্র িনেজেক িতন ভােব পর্কাশ কেরন।
পর্থমবার, িতিন িনেজেক একিট আগুেনর স্েম্ পর্কাশ কেরিছেলন,
যােক বলা হয় িপতৃতব্। তারপর সই একই ঈশব্র, যীশু খর্ীেষ্র মধয্
িদেয় পর্কািশত হেলন, যখােন িতিন একিট দহ তির কেরিছেলন,
এই দহিট তির কেরিছেলন। তৃতীয়ত, সই দেহর মৃতুয্র মাধয্েম,
িতিন মন্লীেক পিবতর্ করেলন যন িতিন সখােন বাস করেত
পােরন। এটা িছল ঈশব্র আমােদর উপের; ঈশব্র আমােদর সােথ;
ঈশব্র আমােদর মেধয্; সই একই ঈশব্র।
64 এই কারেণই তােক িপতা, পতুর্, পিবতর্ আত্া বেল সেমব্াধন
করা হেয়িছল। িতন ঈশব্র নয়; এক ঈশব্েরর িতনিট কাযালয়। তারা
নাইিসয়া কাউিন্েল কবল এিটই ভেবিছল, না হেল আমরা
কখেনাই এত িবশৃঙ্লার মেধয্ থাকতাম না, থাকতাম িক? সটা
িঠক। িতন ঈশব্র নয়। লােকরা বুঝেত পােরিন কীভােব যীশু িপতার
সােথ কথা বলেতন, আর িতিন এবং িপতা এক। বশ, সখােনই
সমস্ িকছু আেছ। িনিশ্ত ভােব, এটা এখনই খুেল যােব। িনশ্য়ই।
বুঝেলন? এটা িতন ঈশব্র নয়। িতনিট কাযালয়! িতন…
65 এটা িক? ঈশব্র িনেজর সৃিষ্র মে য় নমর্ হেয় নেম এেলন। ঈশব্র
চান যন তার আরাধনা হয়। ঈশব্র শব্িটর অথ হল “উপাসনার
বসু্।” ঈশব্র তার িনেজর লাকেদরেক এমন অবস্ায় আনার চষ্া
করেছন, যন তােদর থেক িতিন তা গর্হণ করেত পােরন যার জনয্
িতিন তােদর সৃিষ্ কেরেছন। িতিন আপনােক ঈশব্েরর পতুর্ ও কনয্া
হওয়া ছাড়া আর অনয্ িকছুর জনয্ তরী কেরনিন। আপিন যিদ
এেক্েতর্ বয্থ হন, তাহেল ঈশব্েরর পতুর্ এবং কনয্া হওয়ার জনয্,
আপিন লক্য্চুয্ত হেয় িগেয়েছন।
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66 এবং “লক্য্চুয্ত হওয়া,” পা-প শব্িটর অথ হল “লক্য্চুয্ত
হেয় যাওয়া,” লক্য্চুয্ত হওয়া। তাহেল, যিদ আিম লক্য্বসু্েত
গুিল কির, পঞ্াশ গজ দরূ থেক িনশানা লাগাই, এবং আিম গুিল
কির; আমার বন্ুক িনেচ কির এবং গুিল কির, আর আিম সটা
থেক লক্য্চুয্ত হেয় যাই, চার বা পাঁচ ইিঞ্র জনয্, তাহেল িক হেব?

আমার বন্ুকিটর লক্য্ িস্রীকরণ করা পর্েয়াজন। ওটােত িকছু ভুল
িছল। আর যিদ আিম ঈশব্ের িবশব্াস রাখেত লক্য্চুয্ত হেয় যাই, আর
যিদ আিম একজন িখর্স্ান হওয়া থেক লক্য্চুয্ত হেয় যাই…ঈশব্র
আপনােক একজন িখর্স্ান হেত এখােন রেখেছন। যিদ আপিন
অনয্ কানিদেক চেল যান, তাহেল িফের আসুন এবং লক্য্ িস্র
করুন। আর শুধুমাতর্ একিট িজিনসই আেছ যা আপনােক সিঠক
স্ােন এেন সুরিক্ত করেত পাের, সটা হল পিবতর্ শাস্। পিবতর্
আত্া বােকয্র মেধয্, আপনার লক্য্ িস্র কেরন, আপনােক পনুরায়
সরাসির লেক্য্ িনেয় আেসন। সটা িঠক।
67 এখন, আমরা তাঁর বাকয্ অধয্য়ন করেত যািচ্। িস্ফান
বেলেছন, পর্িরত ৭ অধয্ায়, এবং…আসুন সটা পাঠ করা যাক।
(এখন আমরা এই সমব্েন্ কথা বলিছ, আমরা ঈশব্েরর এক মিন্েরর
িবষেয় কথা বলিছ।) এখন, িস্ফান বেলেছন…(এিট জীিবত
ঈশব্েরর জনয্ একিট জীিবত মিন্র হেত চেলেছ।) িস্ফান বেলেছন,
পর্িরত ৭ অধয্ােয়, আর আিম িবশব্াস কির আমরা… পর্িরত ৭

অধয্ায়, ৪৪তম পদ থেক শুরু কের:

যমন িতিন আেদশ কিরয়ািছেলন, তদনযুায়ী সােক্য্র
তামুব্ পর্ান্ের আমােদর িপতৃপরুুষেদর কােছ িছল, িতিন
মািশেক বিলয়ািছেলন, তুিম যরূপ আদশ দিখেল, সই

অনসুাের উহা িনম্াণ কর।

আর আমােদর িপতৃপরুুেষরা তাঁহােদর সমেয় উহা
পর্াপ্ হইয়া…িযেহাশূেয়র সিহত আিনেলন, যখন সই
জািতগেণর অিধকাের পর্েবশ কিরেলন, যাহািদগেক ঈশব্র
আমােদর িপতৃপরুুষেদর সম্ুখ হইেত তাড়াইয়া িদেলন।
সই তামুব্ দায়ূেদর সময় পযয্ন্ রিহল।

ইিন ঈশব্েরর দিৃষ্েত অনগুর্হ পর্াপ্ হইেলন, এবং
যােকােবর ঈশব্েরর িনিমত্ এক আবাস পর্সু্ত কিরবার
অনমুিত যাচ্া কিরেলন।

িকনু্ শেলামন তাঁহার জনয্ এক গৃহ িনম্াণ কিরেলন।
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তথািপ িযিন পরাৎপর, িতিন হস্িনিম্ত গৃেহ বাস কেরন
না; যমন ভাববাদী বেলন,

সব্গ আমার িসংহাসন, পৃিথবী আমার পাদপীঠ: পর্ভু
কেহন, তামরা আমার জনয্ িকরূপ গৃহ িনম্াণ কিরেব?
অথবা আমার িবশর্ামস্ান কাথায়?

68 এখন…এখন, “মিন্র,” হল, িঠক তা, এিট এমন একিট স্ান
যখােন আমরা িবশর্াম িনেত যাই, এখন, সেতজতা, এবং এই

সমস্ পাওয়ার জনয্ যাই, যমন ঘুম থেক িবশর্াম পাওয়া, বা
এইরকম। এখন, ইবর্ীয় ১০, আর ৫ পদ, পৗল এখােন এই িবষয়িট
উেল্খ কেরন।

এই কারণ খর্ীষ্ জগেত পর্েবশ কিরবার সমেয় বেলন,
“তুিম যজ্…(িযিন হেলন খর্ীষ্)…যজ্ ও নেবদয্ ইচ্া
কর নাই, িকনু্ আমার জনয্ দহ রচনা কিরয়াছ:”

69 এখন মিন্র িক? একিট দহ, ঈশব্েরর একিট দেহ বসবাস
করেছন।
70 একসময় ঈশব্র, উপের উচ্তম স্ােন িছেলন, যখন িতিন
পবেতর উপের নেম এেসিছেলন, এমনিক যিদ একিট—একিট
বলদ অথবা একিট গরু সই পবতেক স্শ করত, তাহেল তােক
মরেত হত। ঈশব্র পিবতর্।
71 গত সন্য্ায়, যখন সই দেূতরা তােদর মুখ আচ্াদন কের
িনেয়িছল। পিবতর্ মুখ মন্ল িবিশষ্ পিবতর্ সরাফগেণ, যারা এমনিক
পােপর অথ কী তাও জােনন না, আর তােদরেক মুখমন্লেক ঢাকেত
হয়, ঈশব্েরর উপিস্িতেত; নমর্তায়, তােদর পা ঢাকেত হয়।
72 এখন, পিবতর্ ঈশব্র পাপেক ক্মা করেত পারেতন না, তাই য
পবেত ঈশব্র থাকেতন সই পবতিটেক কান িকছুই স্শ করেত
পারেতা না।
73 তারপর ঈশব্র দহধারন করেলন এবং আমােদর মেধয্ বসবাস
করেলন, তাঁর পতুর্, যীশু খর্ীষ্রূেপ, তাঁর সৃিষ্রূেপ। তারপর সই
পতুর্ তার জীবন দান করেলন, আর ঈশব্েরর রক্কিণকা ভেঙ্ যায়,
যন রেক্র িভতর থেক জীবন বিরেয় আেস, আমােদর কােছ।

74 সই রেক্র দব্ারাই আমরা ধৗত হেয়িছ। আর এখন আমােদর
রক্, আমােদর জীবন, যা যৗন অিভলাষার মধয্ িদেয় বঁেচ
থাকার মধয্ িদেয় এেসেছ, আমােদর জীবনেক পৃিথবীেত িনেয়
এেসেছ। যীশু খর্ীেষ্র রক্ আমােদরেক ধৗত কের, আমােদর
সব্ভাবেক পিরবতন কের, আমােদর উপর পিবতর্ আত্া পর্রণ করার
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দব্ারা; তারপর আমরা ঈশব্েরর দব সব্ভােব পর্েবশ কির, তারপর
আমরা ঈশব্েরর বাসস্ােন পিরনত হই। যীশু বেলেছন, “ সই িদন
তামরা জািনেব য, আিম িপতােত, এবং িপতা আমােত, আিম
তামািদেগেত, এবং তামরা আমােত।” বুঝেলন?

75 জাননু য িকভােব ঈশব্র তাঁর মন্লীেত আেছন। মন্লীেত এখন
খর্ীেষ্র স্ান গর্হণ করা উিচত, তার সবা কাজেক এিগেয় িনেয়
যাওয়ার জনয্। “ য আমােত িবশব্াস কের, আিম য সকল কাযয্
কিরেতিছ, সও কিরেব৷ আর অল্ কাল গেল জগৎ আর আমােক
দিখেত পাইেব না; িকনু্ তামরা দিখেত পাইেব, কারণ আিম
তামার সােথ থাকব, এমনিক তামার মেধয্ই, পৃিথবীর শষ পযন্।”

বুেঝেছন? এটা হল সটা, তার কাজেক এিগেয় িনেয় যাওয়া।
76 এখন, ঈশব্র, অথবা বাইেবল এখােন বেল, সটা। িস্ফান
শেলামেনর িবষেয় বেলন একিট মিন্র িনমােণর কথা, “তথািপ
িযিন পরাৎপর, িতিন হস্িনিম্ত গৃেহ বাস কেরন না। ‘সব্গ আমার
িসংহাসন, পৃিথবী আমার পাদপীঠ। অথবা আমার িবশর্াম-স্ান
কাথায়?’ ‘িকনু্ আমার জনয্ দহ রচনা কিরয়াছ।’” আেমন।
সখােন আপনারা সটা পান।

77 “আমার জনয্ দহ রচনা কিরয়াছ।” ঈশব্র একজন মানুেষর
কাঠােমােত বাস কেরন, িনেজেক সই বয্িক্র মেধয্ িদেয়
পর্িতফিলত কেরন। িসদ্ আরাধনা! তাঁর মিন্র হওয়ার জনয্, ঈশব্র
আমােদর মেধয্ আেছন, ঈশব্র পর্কাশ হেচ্ন৷ ওহ, আমরা কতসময়
এই িবষয়িট িনেয় পেড় থাকেত পাির যতক্ণ না আমােদর এখােন
শব্াস রাধ হেচ্ বেল মেন হয়। লক্য্ করুন, য ঈশব্র সবদা, সবদা,
িনেজেক মানেুষর মেধয্ িদেয় পর্কাশ কেরেছন।
78 মািশর মেধয্ ঈশব্র িছল। তােক দখুন, জন্ থেকই নতৃতব্
দানকারী; খর্ীষ্। য সমেয় িতিন জন্গর্হণ কেরিছেলন সখােন
িশশুেদর উপর একিট িনপীড়ন হেয়িছল, তােক খুেঁজ বর করার
চষ্া করা হেয়িছল; খর্ীেষ্র সমেয়ও একই রকম হেয়িছল। আর

িতিন—িতিন সই সমেয় জন্গর্হন কেরিছেলন; খর্ীষ্ও একই
ভােব জন্গর্হন কেরিছেলন। িতিন আইন-পর্েণতা িছেলন; খর্ীষ্ও
িছেলন। মািশ চিল্শ িদেনর জনয্ উপের উেঠিছেলন, আর
আেদশগুিল গর্হণ কের নেম আেসন। খর্ীষ্ পর্ান্ের যান চিল্শ
িদেনর জনয্ এবং িফের এেসিছেলন, বলেলন, “ তামরা শুিনয়াছ,
উক্ হইয়ািছল, ‘তুিম বয্িভচার কিরও না।’ িকনু্ আিম তামািদগেক
বিলেতিছ, য কহ কান স্ীেলােকর পর্িত কামভােব দিৃষ্পাত কের,
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স তখনই মেন মেন তাহার সিহত বয্িভচার কিরল।” বুঝেলন? এই
সব িবিভন্ িজিনসগুিল িদেয়, ঈশব্র িনেজেক পর্িতফিলত করেছন।
79 যােষেফর িদেক তাকান, এক—একদল ভাইেদর মেধয্ একজন
আধয্ািত্ক ছেল। তারা সবাই ভােলা বয্িক্ িছেলন, সই সকল
কুলপিতগন। িকনু্, যখন যােষফ আেসন, তখন িতিন অনয্রকম
িছেলন। িতিন দশন দখেত পেতন, সব্েপ্র বয্াখয্া করেত পারেতন,
এবং এই কারেণ িতিন তার ভাইেদর কােছ ঘৃণয্ িছেলন। কারণ য
কােজর জনয্ ঈশব্র তােক পৃিথবীেত পািঠেয় িছেলন, সই কােজর
কারেণ তার ভাইেয়রা তােক ঘৃণা করেতা। বুেঝেছন? আর এগুেলা
সব কুর্েশর িদেক ইিঙ্ত করিছল। আর, দখুন, তােক পর্ায় িতর্শিট
রৗপয্ মুদর্া িবিকর্ করা হেয়িছল, তার ভাইেদর দব্ারা। তার িনেজর

ভাইেদর দব্ারা, মরবার জনয্, গেত ফেল দওয়া হেয়িছল। সই গত
থেক তােক ওঠােনা হেয়িছল, িতিন সখান থেক উেঠ ফেরৗেনর

ডান পােশ বসেলন। আর কান বয্িক্ ফেরৗেনর কােছ আসেত
পারেতন না, িযিন সই সমেয় িবশব্েক িনয়ন্ণ করেতন, কউ
ফেরৗেনর কােছ আসেত পারত না, কবল যােষেফর মাধয্েম। কান
মানষু ঈশব্েরর কােছ আসেত পােরন না, কবল খর্ীেষ্র মাধয্েম।
আর যখন যােষফ পর্াসাদ তয্াগ করেতন, তখন িতিন বর হওয়ার
আেগ তূরী বাজেতা, আর অগর্গামীগণ তার আেগ যেতন, ঘাষণা
করেতন, “হাঁটু পাত! যােষফ আসেছন!” এেত িকছু আেস যায়
না আপিন কাথায় িছেলন, অথবা আপিন িক করিছেলন, আপনার
কাজ কতটা গুরুতব্পণূ িছল; আপনােক হাঁটু পাতেত হেব যতক্ন না
যােষফ সখােন আেসন।

80 আর যখন এই িদেনর মেধয্ তূরী বাজেব, পর্িতিট হাঁটু নত হেব
এবং পর্িতিট িজহব্া সব্ীকার করেব। যখন খর্ীষ্, আমােদর যােষফ,
মিহমা ছেড় আসেবন, তখন আপনার কাজ গুরুতব্পণূ হেব না।
পর্িতিট হাঁটু নত হেব, এবং তােক ঈশব্েরর পতুর্ বেল সব্ীকার করেব।
সটা িঠক।

81 ওহ, আমরা তােক িকভােব দাউেদর মেধয্ দখেত পাই! দাউদ
িকভােব, একজন পর্তয্াখয্াত রাজা িছেলন, তার িনেজর িসংহাসন
থেক পর্তয্াখয্াত হেয়িছেলন, তার ভাইেদর দব্ারা, তার িনেজর

পেুতর্র দব্ারা, জতুন পবেত বেস, যখন িতিন জতুন পবেত
উঠেলন, িযরূশােলেমর িদেক তািকেয় এবং কাঁদেত লাগেলন;
কারণ সখােন তাঁর িনেজর লাক, যােদর িতিন সবা কেরেছন এবং
ঈশব্েরর িবষেয় িশক্া িদেয়িছেলন, এবং তার িনেজর লােকরা তােক
পিরতয্াগ কের িদল এবং তার উপর িজিনস পতর্ িনেক্প করল, তার
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উপর থথুু িদল এবং উপহাস করল, যখন িতিন পবেত উঠেত শুরু
করেলন এবং পর্তয্াখয্াত হেলন। ওহ, িকভােব আটেশা বছর পের,
ঈশব্েরর পতুর্ িঠক ওভােব; একজন পর্তয্াখয্াত রাজা, তার িনেজর
লাকেদর মেধয্, পবেতর উপর বসেলন এবং িযরূশােলেমর জনয্

কাঁদেলন, একজন পর্তয্াখয্াত রাজা হেয়।
82 এটা িক িছল? ঈশব্র সই ভাববাদীেদর মেধয্ িদেয় িনেজেক
পর্িতফিলত করিছেলন, খর্ীষ্েক পর্িতফিলত করিছেলন।
83 তারপর সখােন সই বয্িক্ আেসন িযিন িছল ঈশব্েরর
পিরপণূতা। িতিন িছেলন আমােদর মেধয্ ঈশব্র।
84 আর সই সময় থেক, িতিন তার মন্লীেত িনেজেক
পর্িতফিলত কেরেছন, কালেভরীর এই পােশ। সুতরাং, আপনারা
দখুন, আমরা সবাই এই িনবাস স্ানিট হওয়ার চষ্া করিছ, জীবন্

ঈশব্েরর মিন্র। এখন িকছু মানষু আেছ…
85 আমরা এখােন লক্য্ কির, িতিন বেলেছন, “পর্থেম আমােদর
িবশব্াস, স  গুণ, জ্ান, িজেতিন্য়তা, ধযয্, ধািমকতা বা
ঈশব্রসব্রূপতা, এবং ভর্াতৃেস্হ হওয়া উিচত।” িঠক আেছ। ভর্াতৃেস্হ
এবং তারপর পর্ম যাগ করুন। আমােক এিট আবার পড়েত িদন,
যন আপনারা এখন এিট িনিশ্তভােব বুেঝ িনেত পােরন। এখন

আমরা ৫ম পদ থেক শুরু করেত যািচ্।
আর ইহারই জনয্ তামরা সম্ূণ যত্ পর্েয়াগ কিরয়া

আপনােদর িবশব্ােস স  গুণ; ও স  গুেণ জ্ান;
ও জ্ােন িজেতিন্য়তা; ও িজেতিন্য়তায় ধযয্; ও
ধেযয্ ঈশব্রসব্রূপতা;
ও ঈশব্রসব্রূপতায় ভর্াতৃেস্হ; ও ভর্াতৃেস্েহ পর্ম যাগাও।
… কননা এই সমস্ যিদ তামািদগেক থােক ও উপিচয়া

পেড়, তেব আমােদর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র তত্জ্ান সমব্েন্
তামািদগেক অলস িক ফলহীন থািকেত িদেব না।

86 এখন, িপতর আমােদর জনয্ এখােন িকছু রূপেরখা িদেয়েছন,
য িকভােব আমরা সখােন পৗঁছােত পাির।

87 এখন আিম এটা বলেত চাই, য, িকছু লাক আেছ যােদর কােছ
এই স  গুণ, জ্ান, পর্জ্া, ধযয্ এবং আরও অনয্ানয্ গুণাবলীর
একিট অংশ মাতর্ আেছ, যারা এমনিক িনেজেদর িখর্স্ান বেলও
সব্ীকার করেত চায় না। এখন আমরা শুধু…আমরা িশক্া িদিচ্
রিববােরর িবদয্ালেয় পড়ািচ্। আর এটা সতয্। িকছু মানষু আেছ
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যােদর কােছ এিটর একিট অংশ রেয়েছ, যারা িখর্স্ান হওয়ার ভানও
কেরন না। িকনু্ তা…এটা করেব না। এিট তা একিট কােলা পািখর
মেতা য তার ডানায় ময়ূেরর পালক লাগাবার চষ্া করেছ, িনেজেক
একিট ময়ূর বানােনার জনয্। স শুধু িনেজেক কলিঙ্ত করেছ।
ভােলা হেব স একিট কােলা পািখ হেয় থাকুক। বুঝেলন? যখন
তারা এই িজিনসগুিল অনশুীলন করার চষ্া কের িবনা িখর্স্ান
হেয়, স তার জায়গা থেক হািরেয় যায়।
88 এিট একিট ডুমুর গােছর মেতা যা আেপল তির করার চষ্া
করেছ। এটা তা করেত পাের না, দখুন, যিদও এিট একিট গাছ।
িকনু্ এিট আেপল তির করেত পাের না।
89 এটা একিট খচ্েরর মেতা য উল তির করার চষ্া করেছ,
একিট ভড়া হওয়ার চষ্া করেছ যখন স একিট খচ্র। আপনারা
দখুন, স উল তির করেত পাের না। স এটা করেত পাের না।

উল হল ভড়ার একিট দান, একিট খচ্েরর নয়। স হয়েতা ভড়ার
মেতা কাজ করার চষ্া করেত পাের, িকনু্ স এখনও একিট খচ্র।
দখুন? তাই স বেল, “আচ্া, আিম একিট ভড়ার মেতা খাবার
খেত পাির। আিম ভড়ার মত এটা করেত পাির।” আর কান

বয্াপার না য আপিন িক করেত পােরন, উল পেত হেল আপনােক
একিট ভড়া হেত হেব।
90 আর আমােক এখােন এক িমিনট থামােত িদন। ভড়া উল
উৎপাদন কের না। তার কােছ উল আেছ কারণ স একিট ভড়া।
অেনক লাক বলার চষ্া করেছন, “আচ্া, আিম ভােলা হেত চষ্া
করব। আিম এিট করার চষ্া করব।” িকছুই উৎপাদন করেবন না।
না, আপিন এটা করেত পারেবন না। একটা ভড়া কের না, তােক
বলা হয় না, তার থেক আশা করা হয় না য, স উল উৎপন্ করেব।
স উল উৎপন্ কের, স এরকম কের, কারণ স একটা ভড়া।

91 আর যখন আপিন একজন িখর্স্ান হন, তখন আপিন আত্ার
ফল বহন কেরন। আপিন—আপিন এটা উৎপাদন কেরন না।
আপিন এটা বানােনার চষ্া কেরন না। আপিন চষ্া কেরন… দখুন
িনেজেক িকছু বানােনার চষ্া করেবন না যা আপিন নন। আপিন
কবল িঠক সটাই হন যা আপনার হওয়ার উিচত এবং তারপের

এটা তার িনেজর যত্ িনেয় িনেব। আপিন িক লােকেদর বলেত
শুেনেছন, “আচ্া, আিম আপনােদর বলিছ। আিম…আিম িগজায়
যাগদান কেরিছ। আমার—আমার সিতয্ই এই িমথয্া কথা বলা
ছেড় দওয়া উিচত”? আপিন আবার িকছু উৎপাদন করার চষ্া

করেছন। আপিন এটা করেত পােরন না, তাই চষ্া করার কান
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পর্েয়াজন নই, িঠক যমন একিট— যমন একিট—একিট খচ্র
িনেজর জনয্ উল তির করেত পাের না। স এটা করেত পােরন না।
92 অথবা, একিট শকুন একিট কেপােতর সােথ খাওয়ার চষ্া
করেছ, একিট শকুন চষ্া করেছ—একিট শকুন একিট কেপাত
হওয়ার চষ্া করেছ। আপনারা িক কল্না করেত পােরন সখােন
একিট বাজপািখ, বেল, “আপিন জােনন, আিম একিট কেপাত,”
আর িকছু পালক লািগেয় নয়, বেল, “ দেখা, আিম ওরকম
দখেত…” দখুন? স তার আকৃিতর থেক আলাদা হেয় যােব।

ওটাই—ওটাই হল স ধরেনর মানষু যারা িনেজেক িকছু হওয়ার দািব
কের যখন তারা সটা নয়। দখুন, আপিন এিট করেত পারেবন না।
93 আপিন বলেত পােরন না, “এখন দখুন, আমার মেধয্ স  গুণ
হওয়া উিচত, তাই আিম স  গুণ রাখেবা। আমার ঈশব্রসব্রূপতা থাকা
উিচত, তাই আিম এটা িনব।” কন, আপিন তা কবল পালক
বসােনার চষ্া করেছন। যিদও সগুেলা আপনার নাগােলর মেধয্
আেছ, িকনু্ আপিন ভুল পািখর উপর পালক লাগােত পারেবন
না। বুঝেলন? এটােত কান কাজ হেব না। আর এটা কবল
দখায় য পািখিট কতটা কপটতাযকু্। বুঝেলন? আপিন িক কখেনা

কল্না করেত পােরন য একটা বুেড়া বাজপািখ কেপােতর পালক
লাগােনার চষ্া কের, বেল, “এখােন তাকান, দখুন, আিম একিট
কেপাত”? দখুন? কন, আমরা সবাই জািন স একিট বাজপািখ।
বুঝেলন? বুঝেলন? এখােনই শষ। আমরা বলেত িদেত পাির য
স একিট বাজপািখ।

94 আচ্া, এখন এভােবই এটা হেয় থােক, িখর্স্ধম উৎপাদন
করেত—করেত চষ্া করা। আপিন এটা করেত পারেবন না। পর্থম
িজিনস যা আপনােক করেত হেব, তা হল নতুন কের জন্ িনেত
হেব। আপনােক পিরবিতত হেত হেব। বুঝেলন? আর যখন আপিন
পিরবিতত হন, আপিন একিট নতুন সৃিষ্ হেয় যান। এখন আপিন
সিঠক স্ােন আসেছন, এখন। দখুন? এখন আপনােক পালক িনেয়
িচন্া করেত হেব না, এিট িনেজই িনেজর যত্ িনেয় িনেব, যখন—
যখন আপিন পনুরায় জন্গর্হণ কেরন। হয্াঁ, মহাশয়।
95 যমন আিম সবসময় বেলিছ। আপিন একিট—একিট শূকরেক
িনন, তােক ভােলা কের ধুেয় িনন এবং তার উপর একিট
টাক্েসইলর সুয্ট, অথবা বরং টােক্েডা সুয্ট পিরেয় িদন, তার
উপর, এবং তােক সখােন ছেড় িদন; স িঠক একিট কাদার
গেত চেল যােব এবং গড়াগিড় িদেব। কারণ, আপিন দখুন, এিট
কান ভােলা করেব না। স একিট শূকর। এটাই তার পর্কৃিত।
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কাদায় গড়াগিড় দওয়া হল তার সব্ভাব। আপনােক তার সব্ভাব
পিরবতন করেত হেব, এবং ( স) এর বািক িবষয়গুেলা িনেজর
যত্ িনেয় িনেব।
96 এখন, লক্য্ করেবন। আপনােক নতুন কের জন্গর্হণ করা
অবশয্ক, যার অথ হল পিরবিতত হেয় যাওয়া। সখােন একিট
পিরবতন হেতই হেব।
97 আপনারা বেলন, “আচ্া, ভাই বর্ানহাম, আিম এই অমুক
মিহলােক জািন এখােন, কন, স কখেনাই িকছু ভুল কেরিন।
স একজন ভােলা মিহলা। অথবা, এই অমুক-অমুক বয্িক্, স

একজন ভােলা মানষু। িতিন কখেনাই কান খারাপ কাজ কেরন িন।
িতিন কােরা ক্িত কেরন িন।” এর কান অথ নই। স একজন
ভােলা পর্িতেবশী হেত পাের, িকনু্ স একজন িখর্স্ান নয় যতক্ন
পযন্ িতিন নতুন জন্লাভ না করেছন।
98 যীশু বেলেছন, “নূতন জন্ না হইেল,” যাহন িলিখত
সুসমাচার ৩, য, “ কহ ঈশব্েরর রাজয্ দিখেত পায় না।” এখন,
আর এখােন, দখা, এর অথ হল “বুঝেত পারা।”
99 আপিন কান িকছুর িদেক তাকান, বেলন, “আিম এটা দখেত
পািচ্ না।” আপিন বলেত চােচ্ন আপিন এটা বুঝেত পারেছন না।
100 একজন বয্িক্ বুঝেত পােরন না লােকরা কন িচৎকার কের।
একজন বয্িক্ বুঝেত পাের না কন একজন মানুেষর ভাষা পিরবতন
হেয় যায় এবং স অনয্ ভাষায় কথা বেল। সব্াভািবক মানুষ দখেত
পায় না িকভােব ঈশব্েরর মিহমা একজন মানেুষর চােখর উপর
আেস, এবং স দশন দখেত শুরু কের এবং লাকেদর িনিদষ্ িবষেয়
বেল এবং কী করেত হেব তা বেল; তােদর য িবষয়গুেলা ঘটেত
চেলেছ তা বেল দয়, এবং িনধািরত িবষয়গুিল ঘেট, যমন পর্ভু
এখােন গত রােত আমােদর জনয্ কেরিছেলন, এমনিক। দখুন?
দখুন? সই— সই সব্াভািবক মন খুজঁবার চষ্া কের। “আচ্া, স

িক কেরেছ? অথবা, স কান ধরেনর পর্তারণা বয্বহার করেছন?
তার কােছ কান পর্তারণাপণূ কৗশল আেছ?” অনয্ভাষায় কথা
বলেত একজনেক দেখ, তারা বলেব…এবং কউ এর অনুবাদ কের
দয় এবং দেহর একিট িনিদষ্ সদসয্েক িঠক িঠক বেল দয় তারা

িক কেরেছন এবং তােদর িক করা উিচত নয়। দখুন? দখুন? তারা
মেন কের এটা কান ধরেনর পর্তারণাপণূ কৗশল। “ সখােন তােদর
মেধয্ পেূবই িঠক করা আেছ।”



26 কিথত বাকয্

101 তারা এটা বুঝেত পাের না যতক্ন না সই বয্িক্ নতুন জন্ লাভ
কের। তারপর যখন স নতুন জন্ লাভ কের, তখন স সহভািগতার
সািরেত চেল আেস, কারণ স একিট নতুন সৃিষ্। য পেুরােনা
সেন্েহ পণূ, সেন্হজনক চিরতর্িট িছল স মারা গেছ। এখন, িতিন
একিট নতুন সৃিষ্। সুতরাং, আপিন দখেত পােরন, তােক তার মেধয্
িনেজর থেক িকছু যাগ করেত হেব না, কারণ এিট সব্য়ংিকর্য়ভােব
যাগ হেয় যােব।

102 লক্য্ রাখেবন, আপনােক অবশয্ই নতুন জন্ গর্হণ করেত
হেব। এবং যখন আপিন নতুন জন্ গর্হণ কেরন, তখন িবশব্াস
ছাড়া আপিন নতুন জন্লাভ করেত পারেবন না। সটা িঠক।
সুতরাং, আপনারা এখােন আমার নকশািটেত দখুন, আিম এখােন
িভিত্মূেল রেখিছ, িবশব্াস হল সমস্ িকছুর িভিত্। “কারণ িবশব্াস
ছাড়া ঈশব্রেক সনু্ষ্ করা অসম্ব। কারণ য বয্িক্ ঈশব্েরর িনকেট
উপিস্ত হয়, তাহার ইহা িবশব্াস করা আবশয্ক য ঈশব্র আেছন,
এবং যাহারা তাঁহার অেনব্ষণ কের, িতিন তাহােদর পরুস্ারদাতা।”
বুঝেলন? তােক করেতই হেব। যখন আপিন বাইেবল সম্েক
সেন্হপর্বণ হন, যখন আপিন বাকয্ সিঠক িকনা বেল সেন্হ কেরন,
আপিন যতক্ন না এটা িবশব্াস কেরন ততক্ন আপনােক দেূর
থাকা উিচত।
103 পাপ িক? অিবশব্াস। শুধুমাতর্ দিুট উপাদান আেছ যা মানষুেক
িনয়ন্ণ কের। সটা হয় সেন্হ না হয় িবশব্াস, একিট অথবা অনয্িট।
আপিন একিট িনয়ন্েন থােকন যা আপনার জীবনেক আিধপতয্
কের। শুধু এর উপর িনভর করুন য আপনার কােছ কতটা িবশব্াস
আেছ, আপিন কতটা উঁচুেত উঠেত পারেবন।
104 িকনু্, পর্থেম, িবশব্াস হেত হেব। আমায় এই িভিত্র উপর িকছু
সময় থাকেত িদন। এখন, িবশব্াস হল যা আপনােক িবশব্াস করেত
হেব। িবশব্াস িক…“আর িবশব্াস পর্তয্ািশত িবষেয়র িনশ্য়জ্ান।”
এটা, আপনার কােছ ইিতমেধয্ই আেছ যখন আপনার কােছ িবশব্াস
আেছ, কারণ এিট িবশব্ােস পর্কািশত করা হয়। “আর িবশব্াস
পর্তয্ািশত িবষেয়র িনশ্য়জ্ান,” ইবর্ীয় ১১, দখুন, “পর্মাণ।” এিট
িক? িক ধরেনর এিট পর্মাণ? একিট পিবতর্ পর্মাণ।
105 অতএব, যখন আপিন বেলন, “ভাই বর্ানহাম, আিম িবশব্াস কির
য ঈশব্র একজন িনরাময়কারী।” আচ্া, যিদ আপিন সটা িবশব্াস

কেরন, এবং তােক আপনার িনরাময়কারী িহসােব গর্হণ কেরন,
আর িমথয্া না বেল, িকনু্ পর্কৃতপেক্ িবশব্াস করুন য তাঁর ক্ত
সকেলর দব্ারা আপনার আেরাগয্ লাভ হয়, কান িকছুই এর থেক
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আপনােক আর সরােত পারেব না। এিট একিট িনষ্িত্ সম্ূণ
িজিনস। এখন আপনার কােছ আশা থাকেত পাের, শুধু এিটর
সােথ এবং ওিটর সােথ লুেকাচুির চািলেয় যেত পােরন। িকনু্ যখন
আপিন িবশব্াস পেয়েছন, আপিন এিট জােনন, কারণ এিট পর্মাণ।
আপিন ইিতমেধয্ এিট পেয়েছন। আিম…
106 কতজন, কউ, আজ সকােল ওরাল রবাটেসর বাতা শুেনেছন,
যখন িতিন এই সকােল পর্চার করিছেলন, ওরাল রবাটস? আিম—
আিম তােক এমনটা বলেত শুেনিছ, এই িবষেয়, িতিন উদ্ােরর
জনয্ এক িবশব্াসীর সম্েক বলিছেলন, িবশব্ােসর পর্াথনা, মুিক্র
পর্াথনা। িতিন বেলিছেলন, “ রিডও স্শ কের আপনার যাগােযাগ
স্াপন করুন, আপনার যাগােযাগ স্াপন করুন কান িকছু স্শ
কের, যােত…” উিন এমন করিছেলন, যােত লােকেদর এমন
িকছু িদেত পােরন যখােন তারা তােদর হাত রাখেত পােরন। কান
িকছু, যন তারা বলেত পাের, “আিম এখন এটা পেয়িছ, কারণ
িতিন আমােক বেলিছেলন আমার রিডও স্শ করেত। আিম এটা
পেয়িছ।” দখুন? এখন, সব িঠক আেছ। িকনু্, এখন, বাস্িবক

পর্কৃত িবশব্াসেক সইরকম কান িকছুেক স্শ করেত হয় না। এখন,
আিম ভাই ওরাল রবাটসেক দাষী করিছ না, আেদৗ না। িতিন একিট
মহান কাজ করেছন, এবং একজন ধািমক মানষু এবং আিম—আিম
িনিশ্তরূেপ ওরাল রবাটেসর সম্েক অেনক িচন্া কির। খুব খারাপ
লােগ আমরা কােছ এরকম লাক খুব বিশ পাওয়া যায় না।
107 িকনু্ আিম যা বলেত চষ্া করিছ, তা—তা হেচ্, িবশব্ােসর
কান বসু্র পর্েয়াজন নই। বুঝেলন? িবশব্াস ঈশব্েরর বাকয্েক িবশব্াস

কের। কারণ িবশব্াস আেস “স্শ দব্ারা”? না। “অতএব িবশব্াস শর্বণ
হইেত এবং শর্বণ খর্ীেষ্র বাকয্ দব্ারা হয়।” এটা নাঙ্র কের। এটা
সখােন। বুঝেলন? এবং িবশব্াস, যমন এটা বলা হয়, এর সােথ
কােনা দরূতব্ নই। িবশব্াস এখনই। িবশব্াস এখােন। এখন যিদ কউ

আেছন…
108 সই ছাট্ িশশুিট, অনয্ িদন। সই মা যার িবষেয় বান িকড
এবং অনয্রা কথা বলিছল, য ছাট িশশুিটর অন্ বাইের িছল,
মলদব্াের কান িছদর্ িছল না, যন খাদয্ পার হেয় যেত পাের।
এখন, এই ভদর্মিহলা, বান িকেডর এবং তােদর সাক্য্ শুেন,
িবশব্াস কেরিছেলন য যিদ িতিন যাগােযাগ করেত পােরন, এবং
আিম সই িশশুর জনয্ পর্াথনা কির। এখন দখুন, ঈশব্র আমােদর
লাকেদর দন…
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109 আমােদর কােরা কােরা ঈশব্েরর সেঙ্ অিভজ্তা রেয়েছ,
এতটাই—এতটাই বাস্িবক হেয় যান যন ঈশব্র এিদেক যােচ্ন,
যমন, ভাই নিভেলর সােথ কথা বলেছন অথবা আপনার পিরিচত

কােরা সােথ কথা বলেছন। আর আমরা কখেনা কখেনা সই
লাকেদর বিল আমােদর জনয্ পর্াথনা করেত। এটাই আমােদর করা

উিচত। তারপর যিদ আমরা কােছ িবশব্াস থােক য সই পরুুষ অথবা
মিহলা, িযিন আমােদর জনয্ পর্াথনা করেছন, িতিন ঈশব্েরর সােথ
কথা বলেছন, তারপর আমােদর িবশব্াস করায়ত্ হয়। মুিষ্বদ্ হয়।
এটা িনষ্িত্ হেয় যায়।
110 এখােন। একজন রামান বয্িক্ যীশুর সােথ দখা করেত
িগেয়িছেলন। আর িতিন বলেলন, “আিম—আিম যাগয্ নই য
আপিন আমার ছােদর িনেচ আসেবন। আিম—আিম নই। আিম—
আিম যাগয্ নই। আর আিম—আিম কির না…আিম—আিম
িনেজেক সভােব গণনা কির না। িকনু্,” বলেলন, “আমার ছেল
খুবই অসুস্। আর আপিন শুধু বাকয্ বলুন, দখুন, আর আমার
ছেল বঁেচ যােব।”

111 এটা িক িছল? দরূতব্ কান পাথকয্ কেরিন। দখুন? কারণ,
ঈশব্র সববয্াপী। ঈশব্র সবশিক্মান। আর যখােন ঈশব্র আেছন,
সবশিক্মান সখােন আেছন। আর ঈশব্র, সববয্াপী হওয়ায়, এটা
ঈশব্রেক সববয্াপী কের তােল, সবতর্। বুঝেলন? ঈশব্র যমন
জামািনেত মহান, সুইজারলয্ােন্ এবং নীেচ আিফর্কােতও মহান,
এই মুহূেত িঠক এখােন, এখেনা িতিন মহান। উহু! সখােন আপিন
আেছন।
112 তাই এখন িতিন বলেলন, “আিম যাগয্ নই য তুিম আমার
ছােদর িনেচ আেসন। শুধু বাকয্ বলুন।” এটা িক িছল? এটা িছল
সই রামীয় বয্িক্িটর িবশব্াস। িতিন এটা িবশব্াস কেরিছেলন।

আর যীশু বেলিছেলন, “যাও তামার পেথ। তামার পতুর্
বাঁিচল।”
113 িতিন দইু িদেনর যাতর্া শুরু করেলন। এবং পেরর িদন, িতিন
বািড়েত আসার আেগই, িতিন তার িকছু দাসেদর আসেত দখেলন
ও তােদর সেঙ্ দখা করেলন। আর তারা বলল, “আপনার বালকটী
বাঁিচল।”
114 আর রামীয় য়িক্িট এত রামািঞ্ত হেয়িছল, য িতিন
বেল ফলেলন, “ কা  ঘিটকায় তাহার উপশম আরম্ হইয়ািছল?
িদেনর কান অংেশ?”
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স বলল, “পর্ায় এগােরা ঘিটকা থেক, তার শরীেরর উন্িত
হেত শুরু কের।”
115 আর রামীয় বয্িক্িট জানত য যীশু সই সমেয় বেলিছেলন,
“আপনার বালকটী বাঁিচল,” এবং িতিন িবশব্াস কেরিছেলন।
আেমন।
116 সবশিক্মান, সববয্াপী, সবজ্, অসীম, ওটাই হেলন ঈশব্র।
সুতরাং, যখন তারা একিট ফান কল কের এবং বেল, “পর্াথনা
করুন!” সই যাগােযাগ! এবং আপনার িবশব্াস ঈশব্রেক িনেয়
আেস। এটাই সই িজিনস যা পর্াথনা এবং ঈশব্রেক একিতর্ত কের,
দেৃশয্। পর্াথনা! িবশব্াস এখান থেক এখােন পিরবতন হয়। এটা
এটােক একসােথ িনেয় আেস।
117 “বাকয্ বলুন। আিম চাই আপনারা কবল বাকয্ বলুন, আর
সবিকছু িঠক হেয় যােব।” দখুন, তােক সখােন থাকেত হেব
না। “শুধু বাকয্ বলুন।” কন? ঈশব্র হেলন সববয্াপী। িতিন
সবশিক্মান। িতিন পৃিথবীর নীেচ যমন শিক্শালী, িতিন পৃিথবীর
উপের িঠক ততটাই শিক্শালী বা উভয় িদেক। িতিন ঈশব্র। “আর
কবল মাতর্ আপনােক যা করেত হেব তা হল বাকয্ বলুন,” িতিন

বেলেছন।
118 এবং, এখন, িবশব্াস বািক কাজিট কের ফেল। িবশব্াস বািক
কাজটা কের। তাই একিট িভিত্র জনয্ আপনার কােছ িবশব্াস থাকেত
হেব। সমস্ িখর্স্ানতব্, আপিন যা িকছু আেছন, আপিন যা িকছু
কখেনা হেবন, তা বােকয্র উপর িবশব্ােসর উপর িভিত্ কের দাঁিড়েয়
আেছ। এই কারেণই আিম বােকয্ িবশব্াস কির। বুঝেলন?
119 আিম অনয্ িকছুেত আমার িবশব্াসেক রাখেত পাির না। যিদ
আিম এিটেক িগজায় উপর রাখেত যাই, তহেল কান িগজার উপর
আিম এিটেক রাখব: কয্াথিলক, লুথােরন, মথিডস্, বয্াপিটস্,
পিন্েকাস্াল? আিম এটা কাথায় রাখব? আিম জািন না। তারা

সব িদব্ধাগর্স্ হেয় আেছ এবং এই সবিকছু, তারা লাইনগুেলা ঘুিরেয়
দয়, এবং অনয্ সব িকছু কের থােক।

120 িকনু্ যখন আিম তাঁর বােকয্ আমার িবশব্াসেক রািখ, তখন তা
দঢ়ৃতার সেঙ্ িস্র হেয় যায়। কউ এর বয্াখয্া কের না। এখােন এটা,
সদাপর্ভু এই কথা কেহন। তারপর আিম সটা িবশব্াস কির। এখােনই
িবশব্ােসর িভিত্ রেয়েছ।
121 এখােন শহেরর একজন ভােলা ডাক্ার আেছন, আমার একজন
বনু্, ডাক্ার সয্াম অয্াডায়ার। আমরা বালয্কাল থেক একসােথ
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আিছ। আপনারা সবাই সয্ামেক জােনন। আর িতিন আমােক
বেলিছেলন, িতিন বেলিছেলন, “িবল…” সই দশনিট আসার
পের, তােক বেলিছলাম স কাথায় তার জায়গা িনমাণ করেব, এটা
দখেত কমন হেব। এখন সখােন যান, তােক কখেনা িজজ্াসা

করুন যিদ সটা সতয্ না হয়। এিট ঘটবার দইু অথবা িতন বছর আেগ
তােক বেলিছলাম এিট কাথায় হেব। আিম বেলিছলাম, “আপিন
পর্ায় শহেরর ওই ব্কিট িনেত পারেবন।” আর সখােন নয় িকনু্
সটা এবং তার মােঝ একিট িজিনস িছল, এবং সিট িছল সই

পনুবাসন স্ান। বািক অংশিট ডাক্ার অয্াডায়ার পেয়েছন, এবং
ঔষধ িবেকর্তা। ওটাই সব। ডাক্ার অয্াডায়ার সই দশনিট িঠক
সভােব পণূ করেলন, যভােব দখােনা হেয়িছল। যখােন, যখােন

িতিন বেলিছেলন য এিট একিট জায়গা, “এিট এমনিক পঁিচশ
বছেরর জনয্ স্শ করা যােব না। এটার মামলা আদালেত িছল।”
122 আিম বললাম, “ডাক্ার, পর্ভু আপনার তা িদেয়েছন, আপনার
নমর্তার কারেণ।”

িতিন বলেলন, “আিম অতটা ভােলা নই।”
123 আিম বললাম, “আপিন একিট কচ্েপর মত। আপিন বাইেরর
িদেক একিট খালস আেছ, একিট কিঠন আবরন যার িভতর
থেক আপিন আপনার বনু্েদর িদেক তাকান, িকনু্ িভতের আপিন

একজন বাস্িবক লাক। সই খালস থেক বিরেয় আসুন।” আিম
বললাম, “ঈশব্র আপনােক তা িদেবন।”
124 িতিন বলেলন, “আিম আপনােক কখনই সেন্হ কিরিন, িবিল,
তেব এই িবষেয় আমােক সেন্হ করেত হেব।”

আিম বললাম, “আপনার কাযালেয় যান।” আর তাই িতিন
বাইের বিরেয় গেলন।
125 পেরর িদন সকােল, িতিন আমােক ডেক বলেলন, “আিম
এতটা শূনয্ হেয় যািচ্ মেন হয় যন মের যাব।”
126 আিম বললাম, “বয্াপারটা িক?” এটা জলুাইেয়র কাছাকািছ
িছল। আিম বললাম, “িক বয্াপার, ডাক্ার?”
127 বলল, “আিম ইিতমেধয্ জায়গািট িকেন িনেয়িছ, িবিল। গত
রােত বাস্েন তােদর একিট সভা হেয়িছল, এবং আিম ইিতমেধয্ই
সই স্ানিট আজ সকােল িকেন িনেয়িছ।”

বললাম, “আিম তামােক বেলিছলাম।”
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128 আিম অনয্ িদন সখােন িছলাম, তার সােথ কথা বলিছলাম,
যখন বন্ুকিট আমার মুেখর সামেন িবেস্ািরত হেয়িছল। িতিন
বলিছেলন, “আিম কল্না কির য এখােন য হাজার হাজার
লােকরা আেস তােদর সবাইেক আিম এই ঘটনািট বেলিছ।” এটা

িক? এখন, ঈশব্র যখন িকছু বেলন, এটা ঘটেতই হেব।
129 গত সন্য্ায় িকছু বনু্রা এেসিছল। তারা এই দশনিটর িবষেয়
শুেনিছল যা িবয়ািল্শ ইিঞ্ িশংযকু্ কয্ািরবু হিরন এবং রুপািল নাক
িবিশষ্ ছাই রং এর ভালুক সম্েক িছল। আিম জািন না কত লাক
বািড়েত এেসিছল, তারা এটা দখেত চায়। আিম বললাম, “এখােন
পিরমাপ করার িফেত আেছ। িশং এর উপর লািগেয় মাপ িনেয়
দখুন।” িতিন এটা ঘটবার আেগই এটা শুেনিছেলন। বুঝেলন?
কন? যখন ঈশব্র িকছু বেলন, তখন তা ঘটেতই হেব। এই কারেণই,

এটাই সই িভিত্।
130 এখন, এটাই হল উদ্ােরর পিরকল্না। আর তারপের যিদ
তাঁর দশন যথাযথভােব ঘেট থােক, িঠক সভােবই যভােব তারা
বেলিছল য সগুিল ঘটেব, আর এইখােন মন্লী জােন য সটা
িঠক, তাহেল তাঁর বােকয্র িবষেয় িক? বুঝেলন? সটা তা দশেনর
থেকও আেরা বশী িনিশ্ত। যিদ দশন বােকয্র সেঙ্ না যায়,

তাহেল দশনিট ভুল। িকনু্ এিট বাকয্, সবপর্থম স্ােন, কারণ বাকয্
হল ঈশব্র। বুঝেলন? তাই, িতিন সববয্াপী। িতিন সটা এখােন
বলেলন, এবং এিট কানাডায় ঘটেত িদেলন। আেমন। দখুন, িতিন
সববয্াপী। িঠক আেছ।
131 পর্থমত, আপনােক অবশয্ই নতুন জন্পর্াপ্ হেত হেব। আর
যখন আপিন নতুন জন্পর্াপ্ হেয় যান, আপনার কােছ িবশব্াস
থােক; আপিন বাকয্েক িবশব্াস কেরন। যতক্ণ না পযন্ আপিন
নতুন জন্পর্াপ্ হেচ্ন, আপিন এর সেঙ্ তক করেবন। আপিন যিদ
ধমপর্বণ হন, এবং—এবং আপনার িকছু—িকছু—িকছু মানিবক
জ্ান আেছ য আপনার সিঠক কাজ করা উিচত, আপিন কখনই
ঈশব্েরর বােকয্র সােথ একমত হেত পারেবন না। আপিন কখনই
পারেবন না। তামােক আবার জন্ িনেত হেব। এবং, নতুন জন্পর্াপ্
হেল, তা িবশব্াসেক িনেয় আেস। িঠক আেছ। তারপর, িবশব্াস পর্াপ্
হওয়ার পর, এটা িঠক এখােন, এফ-এ-আই-িট-এইচ, িবশব্াস,
তারপর আপিন বৃিদ্ পাওয়ার িস্িতেত আেসন।
132 এখন, অেনক লাক বদীর সামেন যায়, এবং পর্াথনা কের
আর বেল, “পর্ভু, আমােক ক্মা করুন।” আর পিবতর্করেনর এক
মহান অিভজ্তা তােদর উপর আেস। তখন আপনার কােছ এমন
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একিট সময় আেছ, যখন আপিন বিদর কােছ যান, িচৎকার কেরন।
আপিন িফের যান, বেলন, “ঈশব্েরর ধনয্বাদ হাক, আিম এটা পেয়
গিছ।” না, আপিন কবল এমন একিট স্ােন পৗঁেছেছন যখান
থেক আপনােক বৃিদ্ পেত শুরু করেত হেব। আপিন এখনও পযন্

িকছুই কেরনিন। বুেঝেছন? আপিন যা কেরেছন তা কবল িভিত্
স্াপন কেরেছন।
133 এখন আপিন একিট ঘর তির করেত চেলেছন, আর আপিন
িভিত্ স্াপন কেরেছন, আর বলেছন, “বালেকরা, আিম এটা
পেয়িছ।” বুঝেলন? আপিন কবল িভিত্ স্াপন কেরেছন, যার

উপর আপনার ঘর তরী হেব। এখন আপনােক একিট ঘর তির
করেত হেব।
134 আর এখান থেকই সই িবষয়িট আেস, আজ সকােল, আমরা
যার িবষেয় এখন কথা বলেত চেলিছ। িঠক আেছ। একিট ঘর, এই
িভিত্িট সবপর্থেম হেত হেব। িখর্স্ধেমর িভিত্ িক? ঈশব্েরর বােকয্র
উপর িবশব্াস। এিট আপনার িভিত্। তারপের আপিন বৃিদ্ পেত শুরু
কেরন। তারপর আপিন শুরু কেরন, আপিন সই িভিত্র উপর যাগ
করেত শুরু কেরন।
135 এখন, একিট ঘর িনমােণর সময়, আপিন খুিট এবং অনয্ সবিকছু
রাখেত থােকন। ভাই উড, এবং এেদর মেধয্ থেক িকছু কাঠিমিস্
এবং িঠকাদাররা আমােদর বলেত পাের য আপিন কীভােব আপনার
বািড় তির করেবন। বুঝেলন? িকনু্ আিম আপনােদরেক বলেত
চেলিছ িকভােব আধয্ািত্ক ঘর তির করেত হয়, যখােন ঈশব্র বাস
করেত পােরন। িতিন আপনার মেধয্ থাকেত চান। িতিন আপনােক
িনেজর মেতা কের বানােত চান। িতিন চান, যন আপিন এমন হেত
পােরন, যন আপিন তােক পর্িতফিলত করেত পােরন।
136 আপিন জােনন, আেগ যখন সানা বানােনা হত, যখন তােদর
গলােনার যন্পািত িছল না, তারা সানােক আঘাত করেতা,
আঘাত করেত করেত কাদা বর করেতা, লাহা, তামা এবং অনয্
বসু্ বর করেতা, আঘাত করেত থাকত, আর এিট উেল্, আঘাত
করেত থাকত। ভারতীয়রা এখন এরকম কের, সানা আঘাত কের,
এবং তারা এটােক আঘাত করেত থােক। আপনারা জােনন িকভােব
তারা বলেত পাের য সমস্ লাহা এিটর থেক বাইের বিরেয় গেছ
এবং সমস্ ময়লা এবং খাদ এিটর থেক বাইের বিরেয় গেছ? যখন
পর্হারক িনেজ তার পর্িতফলন আয়নার মেতা সানার মেধয্ দখেত
পত। এিট যেথষ্ পিরমান সব্চ্ এবং পিরষ্ার হেয় যত য এটা

পর্হারেকর চহারােক পর্িতফিলত কের িদত।
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137 এইভােবই ঈশব্র কের থােকন। িতিন পৃিথবীেত য সানা খুেঁজ
পেয়েছন তা নন, এবং িতিন পিবতর্ আত্ার দব্ারা এিটেক

পর্হার কেরন, িতিন সিট উল্ান, উল্ান আর পর্হার করেত
থােকন, যতক্ন না িতিন (িতিন গর্হণ কেরন) িতিন তাঁর িনেজর
পর্িতিবমব্ দখেত পান। [ভাই বর্ানহাম কেয়কবার হাততািল দন—
সম্াদকীয়]
138 আর এটাই আমােদর করা উিচত, ঈশব্েরর পতুর্েক পর্িতফেলত
করুন। এখন আমােদর উিচত তাঁর কাজ করা। িতিন বেলেছন,
“ য আমােত িবশব্াস কের…” যাহন িলিখত সুসমাচার ১৪:৭,
“ য আমােত িবশব্াস কের, আিম য সকল কাযয্ কিরেতিছ, সও
কিরেব৷” আপনারা খর্ীেষ্র কাজগুিল পর্িতফিলত করেত শুরু
কেরেছন।
139 িকনু্ খর্ীেষ্র পর্িতফলন আমােদর মেধয্ না আসার আেগই
আমরা অেনেকই খর্ীেষ্র কাজ করার চষ্া কির। এখন এটাই হল
সমসয্া। আমরা এই িবষয়গুিল ঘটেত দিখ। আপনারা এটা জােনন।
আিম এটা জািন। আমরা পেথ এই িবঘ্গুিল দিখ। আমরা খর্ীেষ্র
সবকেদর, িখর্স্ানেদর, আঁস্াকুেড় সূ্প, রাস্ার ধাের পেড় থাকেত
দিখ, কারণ তারা এেত িঠকভােব চেলিন।

140 আর এই কারেণই আজ সকােল আিম এখােন আিছ, এই ছাট্
মন্লীেক এবং িনেজেক শখােনার চষ্া করিছ, িকভােব আমরা
জীবন্ ঈশব্েরর িনবাস স্ান হেয় উঠেত পাির। কতজন এরকম হেত
চান? জীবন্ ঈশব্েরর বাসস্ান!
141 এখন আমরা এখােন িক কির। পর্থম িবষয়িট িক? িবশব্াস করুন
এবং নতুন জন্পর্াপ্ করুন। এটা হল িভিত্ স্াপন।
142 তারপর, আমরা িভিত্ স্াপন করার পের, িদব্তীয় ভাগ আপিন
আপনার িভিত্েত যাগ করুন। “আপনার িবশব্াস যাগ করুন,”
এখােন িপতর বেলেছন। যাগ করুন…পর্থেম িবশব্াস করুন, তারপর
আপিন আপনার িবশব্ােস স  গুণ যাগ করুন। এিট িদব্তীয় স্ম্।
পর্থেম আপনার িভিত্মূল স্াপন করুন, িবশব্াস। তারপর, আপনার
িবশব্ােস, স  গুণ যাগ করুন।
143 এখন, িঠক এখােন আমােদর অেনেক পেড় যায়। হয্াঁ, মহাশয়।
হয্াঁ। “আপনার িবশব্ােস স  গুণ যাগ করুন।” এর অথ কবল কুমারী
জীবনযাপন করা নয়, আপনারা জােনন, যমন মিহলা অথবা এক
পরুুেষর মেতা আর এইরকম। এর সােথ এর কান সম্ক নই।
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144 বাইেবল বেল, আমরা এখােন লুক িলিখত সুসমাচাের পিড়,
যখােন বলা হেয়েছ, “তাহা হইেত স  গুণ িনগত হইল।” সটা

িঠক? যিদ আমরা তাঁর মেতা হেত যািচ্, তাহেল আমােদর অবশয্ই
স  গুণ থাকেত হেব। আমােদর এটা থাকেত হেব, তাঁর মত হেত
হেল। এই—এই গানগুিলর মেধয্ পর্থম গানিট যা আিম কখনও
পছন্ কেরিছলাম, সবেশর্ষ্ এক, তা হল, যীশুর মেতা হওয়া ৷ িঠক
আেছ, যিদ আিম যীশুর মেতা হেত যািচ্, তাহেল আমার মেধয্
স  গুণ থাকেত হেব, এবং এিট পর্কািশত হেত হেব যন এটা আমার
মেধয্ থেক বর হেয় লাকেদর কােছ যেত পাের। কারণ, “তাঁর
থেক শিক্ বর হেয় লাকেদর কােছ িগেয়িছল।” স  গুণ! এর পেূব
য আপিন এিট পর্কাশ কেরন, আপনার কােছ এিট থাকা উিচত।

আপনার কােছ এিট না থাকেল, এিট আপনাক কাছ থেক পর্কািশত
হেত পারেব না। এিট জনয্ আর িকছু নই য এিট বাইের আেস।
145 িক হেব যিদ আমােদর মেধয্ থেক যিদ কউ স  গুণ বর করেত
চায়, আর চক িফের আেস “পযাপ্ তহিবল নই”? বুঝেলন?
না, না, সখান থেক চক িফের আেস, সখান থেক কউ
িকছু বর করেত পারেব না। কউ আপনার িদেক একজন িখর্স্ান
িহসােব দখেছ, আর আগামীকাল স আপনােক একজন পাপীর
মেতা দখেত পায়, সখান থেক বশী স  গুণ বর করা যােব না।
বুঝেলন? সটা িঠক।
146 স  গুণ আমােদর মেধয্ থাকেত হেব। আর যতক্ণ আমােদর
মেধয্ স  গুণ নই…যখন আমােদর মেধয্ স  গুণ থােক, তখন
আমরা সটা আমােদর িবশব্ােস যাগ করেত পাির। এটাই পরবতী
িভিত্র দওয়াল। এখন, পর্থেম আপনার কােছ িবশব্াস থাকেত
হেব। একা িবশব্াস এটা করেত পারেব না। আপিন পেয়েছন…
িপতর বেলেছন, “তারপর স  গুণেক আপনার িবশব্ােসর সােথ যাগ
করুন।” আপনার িবশব্ােস যাগ করার জনয্ আপনার কােছ অবশয্ই
স  গুণ থাকেত হেব।
147 এখন, তারপর, এই কারণিট হেত পাের য আপনার কােছ এিট
নই, কারণ আজ অেনক িগজা শখায় য এিটর পর্েয়াজন নই,

অথবা এিটর যগু গত হেয়েছ। “তােদর কােছ এটা থাকা আবশয্ক
নয়। আপনােক কবল একিট কাজ করেত হেব তা হল িগজার সদসয্
হেয় যান। হয্াঁ, সই িদনগুেলা গত হেয়েছ।”
148 স  গুণ, য কউ জােন স  গুণ শেব্র অথ কী, দখেলন, আর
আমােদর কােছ এটা থাকেতই হেব। যিদ সই অসুস্ মিহলােক সুস্
করার জনয্ তার থেক স  গুণ বর হেয়িছল, তখন এটাই িতিন
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তাঁর মন্লী থেক পর্তয্াশা কেরন, কারণ িতিন আমােদর আদশ।
আর যিদ তাঁর কােছ লাকেদর দওয়ার জনয্ স  গুণ িছল, তেব
িতিন আমােদর থেকও পর্তয্াশা কেরন য লাকেদর দওয়ার জনয্
যােত আমােদর কােছও স  গুণ থােক। আর স  গুণ িক? স  গুণ
হল শিক্, ক্মতা।
149 িকছু লােকরা এমনিক ঈশব্েরর শিক্র উপরও িবশব্াস কের না।
তারা বেল, “ য— য— য ওটার িদন গত হেয় গেছ। আপনােক
কবল একটাই কাজ করেত হেব তা হল পসু্েক নাম িলখােত হেব,

আর জল িছিটেয়, বা ঢেল, বািপ্স্ িনেয় িনন। কবল এটাই
আপনােক করেত হেব।”
150 িকনু্ িপতর এখােন বেলেছন, “স  গুণ যাগ করুন।” এখন,
িপতর ঈশব্েরর গৃহেক িনমােণর কথা বলেছন, দখুন, ঈশব্েরর মিন্র,
একিট স্ান িনধারণ করেছন। যখন আপনার কােছ স  গুণ চেল
আেস, আপনার কােছ থাকেত হেব…আপনার কােছ িবশব্াস চেল
আসার পর, আপনার কােছ স  গুণ থাকেত হেব। সটা িঠক। সমগর্
িবেশব্র জনয্ স  গুণ রাখুন।
151 আিম কুিড় বছর আেগ একিট বাতা পর্চার কেরিছলাম, আিম
িবশব্াস কির, সটা শর্েদ্য় িলিলর উপর িছল। িলিল, পালক। সখান
থেক মূল পাঠ িনেয়িছলাম যখােন যীশু বেলিছেলন, “ ক্েতর্র

কানড়ু পেুষ্র িবষেয় িবেবচনা কর, সগুিল কমন বােড়, স সকল
শর্ম কের না, সূতাও কােট না। তথািপ আিম তামািদগেক বিলেতিছ,
শেলামনও আপনার সমস্ পর্তােপ ইহার একটীর নয্ায় সুসিজ্ত
িছেলন না।”
152 িলিলর িদেক দখুন। এটা িকভােব কদয বসু্ থেক উেঠ আেস।
আর িদেনর পর্িত িমিনেট এিটেক পৃিথবী থেক টেন আনেত হয়।
বুঝেলন? আর স এই স  গুণ িদেয় িক কের যা স গর্হণ কের?
স দয়। পর্শংসার জনয্ একিট সুন্র দশৃয্ তরী কের। স িনেজেক

মধুর জনয্ উন্ুক্ কের, যন মৗমািছ আেস আর তার ভাগ িনেত
পাের। স নািলশ কের না। অনয্েদর দওয়ার জনয্। িক হেব যিদ
মৗমািছ সখােন আেস আর; অপযাপ্ তহিবল, মধু নই? সই
ছাট্ মৗমািছিট মাথা চুলিকেয় বলেব, “এটা িক ধরেনর িলিল?”

153 যিদ একজন বয্িক্ এর জনয্ আেস, যন িগজায় িগেয় উদ্ার
পায়, আর এমন িগজায় যায় যারা িবশব্াস কের অেলৗিকক কােজর
িদন গত হেয়েছ?
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154 যমন একবার জয্াক কা বেলিছেলন। একিট ভাজনশালায়
িগেয়, আর একিট বড় খাদয্ তািলকা িনল; এটা পড়েত শুরু
করল, হাড়-যকু্ মাংস আর অেনক িকছু। বলল, “আিম হাড়-যকু্
মাংস িনব।”

“আচ্া, ওটা তা গতকােলর জনয্ িছল। আমােদর কােছ
এটা নই।”
155 এরকম হেব য খাদয্ তািলকা িনেচ রেখ বাইের চেল যােব,
বুঝেলন, এটা িঠক কথা, কারণ যাইেহাক সখােন খাওয়ার জনয্
িকছুই িছল না। সুতরাং আপিন এমন ভাজনালেয় চেল যােবন
যখােন খাওয়ার জনয্ িকছু আেছ।

156 আর আিত্ক বয্িক্ বৃিদ্ পেত থােক, তার িকছু খােদয্র
পর্েয়াজন হেত থােক। ওটাই ঈশব্েরর বাকয্। আিম এর পর্িতিট বােকয্
িবশব্াস কির।

ঈশব্েরর পর্শস্ টিবেল তার সাধুেদর জনয্ খাদয্
আেছ,

িতিন তাঁর মেনানীতেদর আমন্ণ কেরন, “এেসা
এবং ভাজন কর।”

তার মান্া িতিন ভাজন করান, িতিন আমােদর
পর্িতিট পর্েয়াজন সরবরাহ কেরন,

ওহ, যীশুর সেঙ্ খাওয়াটা সব সময় সুমধুর!
157 সটা িঠক। হয্াঁ, মহাশয়। তার কােছ এটা আেছ। মন্লীর
কােছ এটা আেছ, জীবন্ ঈশব্েরর মন্লী, যা খর্ীেষ্র জ্ােন িসদ্
মানেুষর উপর তির হেয়েছ। এখন, এখন আপনার কােছ স  গুণ
থাকেতই হেব।
158 আিম তারপর বললাম, পর্থম িজিনস আপনারা জােনন, কান
বয্িক্ সুগন্ গর্হণ করেত পছন্ কের। স সব্াথপর নয়। তার কােছ
সুগন্ আেছ। এর পেূব য স আপনােক সুগন্ দয়, তার কােছ সটা
থাকেত হেব। এর আেগ য স মধু দয়, তার কােছ তা থাকেত হেব।
এর পেূব য সৗন্য পর্কাশ কের, তার কােছ তা থাকেত হেব।
159 স  গুণ িদবার পেূব, আপনার কােছ তা থাকেত হেব। এই জনয্,
আপনার িবশব্ােস, স  গুণ যাগ করুন। আেমন। বুঝেলন? এর
উপর আমরা অেনক সময় পযন্ থাকেত পাির, িকনু্ আমােদর
সময় আমােদর কাছ থেক এমিন কের চেল যােব। আপনার িবশব্ােস
স  গুণ যাগ করুন। এখন, পর্থম হল িবশব্াস, তারপর স  গুণ।
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160 আর তারপর, তৃতীয়ত, আপিন জ্ান যাগ করুন। জ্ান, এখন,
এর অথ জগেতর জ্ান নয়, কারণ সটা ঈশব্েরর কােছ মূখতা; িকনু্
জ্ান িবচার করার জনয্, িবচার (িক?) সিঠক ও ভুল িনণয় করার
জনয্। আপিন িকভােব এিট িনধারণ কেরন, যিদ আপনার কােছ
িবশব্াস ও স  গুেণর সােথ খর্ীেষ্র জ্ান থােক? আপিন িবচার কেরন
বাকয্িট সতয্ না ভুল। আর যিদ আপিন আপনার সমস্ ধািমক মত
এবং আপনার সমস্ অিবশব্াসেক দেূর সিরেয় রাখেত পােরন, আর
সবিকছু যা আপিন করবার দািব কেরেছন, তখন আপনার কােছ
জ্ান আেছ িবশব্াস করার য ঈশব্র িমথয্া কথা বলেত পােরন না।
“পর্েতয্ক মানেুষর বাকয্ িমথয্া, িকনু্ আমার বাকয্ সতয্ বেল মানয্
করা হাক।” বুঝেলন? এখন আপিন জ্ান পর্াপ্ করেছন। এটা
সেবাচ্ জ্ান। আপনােক কেলেজ চারিট িডিগর্ নওয়ার পর্েয়াজন
নই, অথবা এরকম িকছু, কারণ সমস্ স  গুণ আপিন ঈশব্র কাছ
থেক পান, যন তা আপনার িবশব্ােসর িভিত্মূেলর উপর রাখা

যায়, যন আপিন ঈশব্েরর জীিবত বয্িক্র এক বাস্িবক গুণাবলীেত
পৗঁেছ যেত পােরন। হয্াঁ, মহাশয়।

161 যাগ করুন, জ্ান যাগ করুন, কারণ, তাঁর বােকয্র জ্ান।
আপনােক অবশয্ই এইভােব িবশব্াস করেত হেব। যমন, আপনােক
আজ িবশব্াস করা উিচত য…আর এিট গর্হণ করুন, য অেলৗিকক
কােযর িদন গত হয় িন। এই জ্ান যা ঈশব্র বেলেছন, তা িতিন করেত
সক্ম আেছন।
162 অবর্াহাম তা িবশব্াস কেরিছেলন। আর যখন িতিন একশ বছর
বয়স্ িছেলন, তখনও িতিন অিবশব্ােসর দব্ারা ঈশব্েরর পর্িতজ্ার
উপর দবুল হেলন না। দখুন এই বাকয্িট কত অদু্ত শানায়। এখােন
একশ বছেরর একজন বয্িক্ আেছন, িযিন তার গৃেহ একজন পেুতর্র
জেন্র অেপক্া করেছন, এমন এক স্ীর দব্ারা যার বয়স নবব্ই বছর।
বুঝেলন? গভধারণ করার ক্মতা পর্ায় পঞ্াশ বছর আেগ শষ হেয়
িগেয়িছল, যখন তারা যবুক যবুিত িছেলন তখন থেক তারা—তারা
একসােথ আেছন। আর এইভােব বাস করেছন, তার জীবেনর সর্াত
মারা িগেয়িছল। আর সারার গভ মারা িগেয়িছল। সব আশা শষ হেয়
িগেয়িছল। তবুও, এখেনা আশার িবপরীেত, িতিন আশার উপর
িবশব্াস কেরিছেলন, কারণ তার এই জ্ান িছল য ঈশব্র যা পর্িতজ্া
কেরেছন তা করেত সক্ম আেছন।
163 এখন, যখন আপিন ওভােব পর্াপ্ হন, তখন িবশব্ােস যাগ
করেত থাকুন। যখন আপনার কােছ বাস্িবক স  গুণ আেছ, তা
আপনার িবশব্ােস যাগ করুন। তখন আপিন রাস্ায় চলেত পােরন,
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একজন িখর্স্ােনর মেতা জীবনযাপন করেত পােরন, একজন
িখর্স্ােনর মেতা আচরণ করেত পােরন, একজন িখর্স্ান হেত
পােরন, আপনার িবশব্ােস এিট যাগ করুন। যখন আপনার কােছ
জ্ান আেছ…

164 আপিন বেলন, “িঠক আেছ, আিম জািন না এই বাকয্িট
সিঠক না ভুল। এখন এখােন পর্িরত ২:৩৮ এ, আিম জািন না
এিট িনেয় আিম িকভােব পর্িরত ২৮:১৯ এ রাখব, আিম জািন
না।” এটা িঠক আেছ। আপিন—আপিন এেত িকছু যাগ করেবন
না, কারণ এখনও আপিন িকছুই পানিন। বুঝেলন? আপিন িক
করেত যােচ্ন? কারণ, এখনও আপনার কােছ ঈশব্রেক জানার
জনয্ পযাপ্ জ্ান নই, বাইেবল সব্য়ং কখেনাই িনেজর িবেরািধতা
কের না। সটােক ছেড় িদন। ওটার িবষেয় বশী িকছু বলেবন না।
বুঝেলন? এিটেক একাই ছেড় িদন।

165 িকনু্ যখন আপিন দখেত পান য শােস্ কান িবেরাধাভাস
নই, তখন আপিন বলেত পােরন; এবং ঈশব্েরর পর্কাশ দব্ারা বুঝেত

পােরন, য ঈশব্েরর সমস্ বাকয্ রহসয্পণূ ভােব লখা হেয়েছ, আর
কবল ঈশব্েরর জ্ানই তা পর্কাশ করেত পাের; আর যখন আপিন

পান এবং বেলন, য ঈশব্েরর পর্েতয্ক বাকয্ “আেমন” এর সােথ
আেছ, তাহেল সিটেক আপনার িবশব্াস যাগ কের িদন।

166 ওহ, আপিন এখনই একজন সুন্র মানষু হেত চেলেছন।
বুঝেলন? এখন আপিন বড় হেচ্ন, দখুন। িক িদেয়? িবশব্াস
িদেয়, তারপর স  গুণ িদেয়, এবং জ্ান িদেয়। দখুন িকভােব এই
মানষুিটেক বানােনা হেচ্? আপিন দখেত পােরন য সখােন
থেক পালােনার কান— কান রাস্া নই। খর্ীেষ্র পূণ গুণাবলীেত

আসার এটাই পথ। হয্াঁ, মহাশয়।

167 িবচার করা, সিঠক িবচার করা। িবচার করুন ওটা িঠক না ভুল,
যােত ঈশব্েরর বােকয্ িবশব্াস করেত পােরন। িবচার করুন এটা িঠক
না ভুল, য আমার ধমমেতর সবা করা উিচত না ঈশব্েরর সবা
করা উিচত। িবচার করুন এটা িঠক বা ভুল, আমার নতুন জন্লাভ
পর্েয়াজন না একিট িগজায় যাগদান করা। তখন আপিন শুরু
করেছন। িঠক মত িবচার করুন, যখন পর্চারক বলেছন, “অেলৗিকক
কােযর িদন গত হেয়েছ।” আর বাইেবল বেল, “যীশু খর্ীষ্ কলয্,
অদয্ এবং অনন্ কাল একই আেছন।” এখন আপিন কানটা িবশব্াস
করেবন?
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168 তখন আপিন বেলন, “আিম ঈশব্েরর পক্ িনব।” এখন, কবল
বলার জনয্ আপিন সটা বেলন না, “আচ্া, আিম—আিম এটা
গর্হন করব,” কবল আপনার হৃদয় থেক। িকনু্, আপনার মেধয্
িকছু আেছ, আপনার িবশব্াস সখােন আপনােক ধাক্া িদেত থােক।
এখােনই। আপনার িবশব্াস বেল, “আিম জািন িতিন একই আেছন।
আেমন। আিম তােক একইভােব পর্তয্ক্ কেরিছ। কান িকছুই এিট
আমার কাছ থেক কেড় িনেত পারেব না। আিম জািন িতিন
বাস্িবক।” আেমন। তারপর এিট আপনার িবশব্ােস যাগ করুন।
এিটেক িভিত্র উপর রাখুন। এখন উপের চলেত থাকুন, উপের
রােজয্র িদেক এেগােত থাকুন। এখন ওই স্ােন আসুন। িঠক আেছ।
169 এখন, পরবতী িবষয়, যা পর্চারক আপনােক বলেব, আর
অেনক লােকরা বেল থােক, “এই…এই কথাগুেলা যা আপিন
বাইেবেল পড়েছন, এগুেলা ওইিদেনর জনয্ িছল। এখন, আিম
আপনােক বলব কন। কারণ, আজেক আমােদর ওই সব
িজিনসগুিলর পর্েয়াজন নই। আমােদর আজ এিটর পর্েয়াজন নই।
বুঝেলন? আমােদর উিচত নয়। আমােদর ঐগুেলার অনশুীলন করা
উিচত নয়, ঐশব্িরক আেরাগয্করণ। আমরা মন্লীেত অনয্ ভাষা
বলা অভয্াস কির না, মন্লী—মন্লীেক িঠক রাখার জনয্। আমরা
এটা কির না।”
170 আমরা এেত আসব। এই িবষেয় আিম এখােন একিট বাকয্ িলেখ
রেখিছ, দখুন, আমােদর এটা এখন করা উিচত িক না।

171 িকনু্ এখােন িতিন বেলেছন, “আিম জািন না। আজ আমােদর
এটা করা উিচত নয়। একমাতর্ িজিনস যা আিম মেন কির আমােদর
করা উিচত, তা হল িভেড়র সামেন আমােদর ভােলাভােব কথা বলা
উিচত। আমােদর িগেয় একজন মেনােরাগ িবেশষজ্ দব্ারা আমােদর
মিস্ষ্েক পরীক্া করােনা উিচত, আমরা িনেজেক উপস্াপন করেত
সক্ম িকনা তা দখেত, আমােদর বুদ্য্ঙ্ এিট করার জনয্ যেথষ্ উচ্
িকনা, আর—আর এইরকম আেরা িকছু। আিম মেন কির…আর
আমরা মহান সভাগুেলা কের থািক। আমরা আমােদর ধমসম্দায়
তরী কির।”

172 আমরা কােনা ধমসম্দায় গেড় তুলিছ না। আজ সকােল
আিম এখােন ধমসম্দায় গড়েত আিসিন। খর্ীষ্ আমােক কখনও
ধমসম্দায় গেড় তুলেত পাঠানিন। খর্ীষ্ আমােক লাকেদরেক যীশু
খর্ীেষ্র গুণাবলী পযন্ বানােনার জনয্ পািঠেয়েছন, যন তারা তাঁর
বােকয্র দব্ারা, শিক্র ঘর এবং আত্ার িনবাস স্ান হেত পাের। তাঁর
বাকয্ দব্ারা, দখুন, একজন বয্িক্েক সই স্ান পযন্ গেড় তালা।
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একিট বৃহত্র ধমসম্দােয়র জনয্ একিট সংগঠন গেড় তালার
জনয্ নয়, িকনু্ একজন বয্িক্েক ঈশব্েরর পতুর্ এবং কনয্ারূেপ গেড়
তালা। এটাই আমার ভবনা। বুঝেলন? আপনার িবশব্ােস, স  গুণ
যাগ করুন; আপনার স  গুেণ, জ্ান যাগ করুন। িঠক আেছ,

এখন আপিন সই স্ােন আসেছন।
173 এখন যখন তারা এটা বলা আরম্ কের, “িঠক আেছ, আজ
আমােদর এই কথাগুেলার গর্হন করার পর্েয়াজন নই…” আপনােক
করেতই হেব। এটা হেতই হেব।
174 বাকয্ িমথয্া হেত পাের না। বাইেবল বেল, “শাস্ীয় কান
ভাববাণী বক্ার িনজ বয্াখয্ার িবষয় নয়”। আপিন এটা ঐভােব
িবশব্াস করুন যভােব এটা সখােন লখা আেছ। বুঝেলন?
আপনার কােছ এই িবষয়গুিল থাকেত হেব। এখন কবলমাতর্ একিট
উপায় আেছ যার দব্ারা আপিন এগুেলা পেত সক্ম হেত পােরন,
আর তা হল সব্গীয় জ্ান পর্াপ্ করার মাধয্েম। আর সব্গীয় জ্ান
বাকয্েক পর্মািণত করেব। বুঝেলন?
175 আপনােক িবশব্াস করেত হেব, িবশব্ােসর ভান করা নয়।
এগুেলার কানটাই িবশব্ােসর ভান করা নয়, দখুন, যিদ আপিন
এটা বলার চষ্া কেরন, “আিম বুঝেত পেরিছ।” কােলা পািখ
হেয় ময়ূেরর পালক আপনার উপর লাগােবন না, বুঝেলন, কারণ
সগুেলা পেড় যােব। এগুেলা পর্াকৃিতক রূেপ আপনার উপর জন্ায়

িন। ওটা তা উপর থেক লাগােনা হেয়িছল।
176 আিম মেন কির দায়ূদ বেলেছন, গীতসংিহতা ১, “ স
জলেসর্ােতর তীের রািপত বৃেক্র সদশৃ হইেব।” আপনারা জােনন,
বৃক্ রাপণ করা এবং আটেক দওয়ার মেধয্ পাথকয্ রেয়েছ। যমন
পরুােনা ওক গাছ, এটােক রাপণ করা হেয়েছ, এর িশকড় িনেচ বৃিদ্
পায় এবং ভােলা কের মািটেক ধের নয়। ছাট পরুােনা লািঠ সখােন
আটেক আেছ, আপনারা জােনন না এর কী হেব। এর কান িশকড়
নই। এর কান িভিত্ নই। বুঝেলন?

177 এিট এমন লাকেদর মেতা যারা ধািমক িবদয্ালয় থেক আসা
অথবা এমনই িকছু, বুঝেলন। নই…“িঠক আেছ, ডাক্ার অমুক-
অমুক আমােক সবাকােযর জনয্ িনযকু্ কেরেছন।” এেত কান
িকছু আেস যায় না সটা িক িছল।
178 খর্ীষ্ আপনােক এর মেধয্ জন্ িদেয়েছন, দখুন, দখুন,
আপনার িবশব্ােসর দব্ারা। বুঝেলন? আপিন নতুন ভােব তরী
হেয়েছন এবং এেত জন্ িনেয়েছন। আর তারপের আপিন এেত
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জন্ নওয়ার পের, এইগুিলই িতিন আপনার মেধয্ বৃিদ্ পাওয়ার
জনয্ আশা কের থােকন। শুধু তােদর যাগ করেত থাকুন। এখন
আমরা িঠক রখািটর িনেচ আসিছ।
179 এখন এই জ্ােনর উপর আেরকিট িবষয় থাকেব, আমরা বলেত
পাির, ঈশব্রীয় জ্ান। দখুন? “এই িদেন বাইেবল িক তার অথ
হািরেয় ফেলেছ?” দখুন, অেনক মানষু আপনােক বলেব, য
বাইেবেলর সিঠক অথ এটা নয়। যিদ ঈশব্র আমার উপর নজর
রােখন, এবং আমার পােপর মেধয্ আমােক সংেশাধন কেরন, এবং
আিম যিদ ঈশব্েরর পতুর্ হই, তেব িতিন এটা করেবন। পতুর্গণ এবং
[ টেপর খািল অংশ—সম্াদকীয়] কনয্াগণ িতিন আপনােদর
সােথ এভােবই কের থােকন। যখন আপনারা কান িকছু ভুল কেরন,
িতিন আপনােদর সংেশাধন কেরন। তারপর যিদ ঈশব্র আপনার
সম্েক এতটা মনেযাগী হন য িতিন আপনার পর্িত নজর রােখন
এবং আপনােক সংেশাধন কেরন, তেব িতিন তাঁর বােকয্র পর্িত
আেরা কতটা সজাগ হেবন, যা আপনােদর উদাহরণ, যা িতিন
িনেজই!

আিদেত বাকয্ িছেলন, এবং বাকয্ ঈশব্েরর কােছ িছেলন,
এবং বাকয্ ঈশব্র িছেলন।

আর… দহধারন কিরেলন, এবং আমােদর মেধয্ বসবাস
কিরেলন,…

180 বাকয্ হল যীশু খর্ীেষ্র পর্কাশ, বাইেবল তাই বেল, খর্ীষ্ তাঁর
বােকয্ পর্কািশত হেচ্ন। আর যিদ িতিন আপনার উপর নজর রােখন
যখন আপিন এই বয্বস্াগুেলা লঙ্ন কেরন, িতিন আপনােক এর
জনয্ দাষী কেরন, তাহেল িতিন তাঁর বয্বস্ার উপর আেরা কতটা
িনখুতঁ ভােব ধয্ান রাখেবন যা আপনােক দাষী কের! আেমন।
181 এিগেয় চেলা, বালক, আমােক এগুেলা িজিনস বেলা না!
182 আিম বাস্িবক, পিবতর্ আত্ার জ্ােন উপর িবশব্াস কির।
পিবতর্ আত্ার জ্ান সবদা বােকয্র সােথ “আেমন” বলেব। যখন
আপিন বাইেবেল এই িবষয়গুিল পান যগুিল িনেজেদর মেধয্
িবেরাধীতা কের বেল মেন হয়, আপিন বেস পড়ুন এবং এিট
অধয্য়ন করুন, এবং পর্াথনার সােথ ওভােব শুরু করুন। আর পর্থম
িজিনস আপনারা জােনন, পিবতর্ আত্া িভতের আসেত শুরু কের।
িকছুক্ণ পের আপিন এিট দখেত পান য সবগুেলা একসােথ িমেল
যােচ্, আর সখােন আপিন এিট পেয় যান। বুঝেলন? ওটাই
সই জ্ান।
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183 তােদর মেধয্ কউ কউ বেল, “িঠক আেছ, এখন, বাইেবল
বেলেছ য িতিন কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই আেছন।”
184 আর িগজা বলেছ, “একিট িনিদষ্ অেথ, িতিন একই।” হুহ-
উহ! হুহ-উহ! আপিন িঠক সখােনই শূনয্ স্ানিট ভেঙ ফলেলন।
দখুন? হয্াঁ, মহাশয়। না, মহাশয়। িতিন একই আেছন। হয্াঁ, মহাশয়।

185 “যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই আেছন।”
তাঁর মেধয্ আেদৗ কান পাথকয্ নই। িতিন তাঁর মন্লীেত বসবাস
কেরন, একই কাজ িতিন কের চেলেছন। “আর অল্ কাল,”
যমন আিম িকছুক্ণ আেগ উদৃ্ত কেরিছ, “আর অল্ কাল গেল

জগৎ আর আমােক দিখেত পাইেব না, িকনু্ তামরা দিখেত
পাইেব৷” কারণ, িতিন বেলেছন, “আিম তামােদর সেঙ্ থাকব,
এমনিক তামােদর মেধয্ থাকব, পৃিথবীর অন্ পযন্।” আবার িতিন
বেলেছন, “আিম য সকল কাযয্ কিরেতিছ, তামরাও কিরেব।”
আবার িতিন বেলেছন, “আিম দর্াক্ালতা হইব। তামরা শাখা
হইেব।” এবং শাখা শুধুমাতর্ দর্াক্ালতার জীবন দব্ারা বঁেচ থােক।
দর্াক্ালতার মেধয্ যা িকছু থােক তা শাখার মাধয্েম বিরেয় আেস।
মিহমা হউক! তারপর, “খর্ীষ্ কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই
আেছন।” এিট পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র জীবন উৎপন্ কের। আেমন।
186 জ্ান; পািথব জ্ান নয় (এটা তকিবতক কের)। কান পর্কােরর
পািথব জ্ান যিুক্তক কের। দখুন? িকনু্ িবশব্াস যিুক্তক কের
না। ঈশব্র আপনার উপর অমুক-অমুক িবষয় পর্কাশ কেরন য িকছু
িনিদষ্ িবষয় ঘঠেত যােচ্, িবেশব্র পর্িতিট িবজ্ানী আপনােক বলেত
পােরন, “এটা িবপরীত। এটা হেত পাের না।” আপিন এটা িবশব্াস
কেরন, যাইেহাক। দখুন? হয্াঁ, মহাশয়। এটা তকিবতক কের না।
বাইেবল বেল, “আমরা িচন্ার ভার িনেক্প কের িদই।” আপিন
িবশব্ােসর সােথ তক কেরন না। িবশব্ােস কান তক নই। িবশব্াস জােন
য স কাথায় আেছ। িবশব্াস কাজ কের। িবশব্াস ধের থােক। এটা

সরেত পাের না। িকছুই এটা স্ানান্র করেত পাের না। আিম পেরায়া
কির না যা িকছু বলা হাক না কন এটা, সটা, অনয্িকছু। এেত িকছু
আেস যায় না। এটা িঠক সখােনই থােক, অেপক্া করুন, অেপক্া
করুন, অেপক্া করুন, অেপক্া করুন। এেত কান পাথকয্ করেবন
না। এটা িঠক সখােনই থােক।
187 ঈশব্র নাহেক বেলিছেলন এই ঘটনাগুিল ঘটেত চেলেছ। িতিন
এটা িবশব্াস কেরিছেলন। দখুন? ঈশব্র মািশেক বেলিছেলন এই
ঘটনাগুিল ঘটেত চেলেছ। িতিন এটা িবশব্াস কেরিছেলন। ঈশব্র
িশষয্েদর বেলিছেলন য এই িবষয়গুিল ঘটেত চেলেছ, “ সখােন
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উপের যাও পঞ্াশত্মীর িদন আর অেপক্া কেরা।” তারা িঠক
সখােনই িছল। হয্াঁ, মহাশয়। িঠক আেছ।

188 এখন, জ্ান, এখন, পািথব জ্ান নয়, িকনু্ এিট সব্গীয় জ্ান।
এবং সব্গীয় জ্ান, ঈশব্র যখন সমস্ জ্ােনর উৎস, এবং যিদ ঈশব্র
বাকয্ হন, তাহেল, আপনার কােছ যিদ সব্গীয় জ্ান থােক, আপিন
বাকয্ িবশব্াস কেরন, এবং আপিন বাকয্ দব্ারাই কান িকছু িবচার
করেবন।
189 আর এই টয্ােক্র মামলািটর ক্েতর্ যটােত িগজা িছল,
বা আিম িছলাম। তােদর মেধয্ একজন বয্িক্, ছাট শুনািনর
সময় আমােক বেলিছেলন। বেলিছলাম, আিম বেলিছলাম…“তারা
িকছুই ভুল খুেঁজ পায়িন।” আর তাই তারা শুরু…
190 আিম বললাম, “িঠক আেছ, তাহেল, যিদ কান ভুল না
থােক, তাহেল কন আমার িপছন ছাড়েছা না তামরা?” দখুন?
দখুন? এবং আিম এিগেয় িগেয়িছলাম, আর িকছু শােস্র সম্েক

বলার জনয্।
191 িতিন বলেলন, বৃহদাকার বয্িক্িট তার হােত একিট িসগােরট
িনেয় বলেলন, “মহাশয় বর্ানহাম, আিম একজন বাইেবল
িবদয্াথী।”

আিম বললাম, “আিম শুেন খুব খুিশ হলাম।”
192 িতিন বলেলন, “এখন আিম জানেত চাই এই কুসংস্ারিট িক,
আপিন এই য রুমালগুেলা পাঠান আপিন এর জনয্ মূলয্ নন,
রুমালগুেলার উপের পর্াথনা করবার য সামানয্ কুসংস্ােরর সােথ
ওই রুমালগুেলােক পাঠান, সগুেলােক ‘অিভিষক্ পাশাক,’
আপিন বেল থােকন, ‘কাপড়গুেলােক।’” িতিন বলেলন, “তারপর
আপিন এগুেলার জনয্ মূলয্ নন।”

আিম বললাম, “না, মহাশয়। এটােত কান মূলয্ নওয়া
হয় না।”

আর িতিন বলেলন, “আচ্া, এই কুসংস্ােরর উপের।”
193 আিম বললাম, “আপিন এিটেক একিট কুসংস্ার বলেছন,
মহাশয়। আপিন আমােক কেয়ক িমিনট আেগ বেলিছেলন য
আপিন একজন বাইেবেলর ছাতর্।”

িতিন বলেলন, “আিম আিছ।”
194 আিম বললাম, “আমার কােছ পর্িরত ১৯:১১ উেল্খ করুন।”
জ্ান! িতিন তার ফাঁেদ পেড় গেলন, িবষয় পিরবতন করার চষ্া
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করেত থাকেলন। আিম বললাম, “তারপর আমার কােছ যাহন
৫:১৪ উেল্খ করুন।” িতিন করেত পারেলন না। আিম বললাম,
“তারপর যােকাব ৫:১৪।” িতিন তা করেত পারেলন না। আিম
বললাম, “আপিন িক যাহন ৩:১৬ জােনন?” বুঝেলন? জ্ান,
ধূত, জগৎ! িকনু্ যখন…
195 িতিন বলেলন, “িকনু্, মহাশয় বর্ানহাম, আপিন এই মামলািট
বাইেবল দব্ারা িবচার করার চষ্া করেছন। আমরা দেশর আইন দব্ারা
এটা চষ্া করিছ।”
196 আিম বললাম, “মহাশয়, দেশর আইন িক বাইেবেলর উপর
িভিত্ কের স্ািপত নয়? তাহেল এটা নয্ায়িবচার।” আেমন!
অবশয্ই।
197 জ্ান; পািথব না। বােকয্র আধয্ািত্ক জ্ান, ঈশব্র যা বেলেছন
তা জাননু, ঈশব্র যা বেলেছন তা করুন, এটা িঠক। তারপর যিদ
আপিন সটা পেয় যান এবং এই সমস্ িবষয়গুিলেক িবশব্াস
করেত পােরন, য িতিন একই, এবং বাকয্ যা বেল তা সতয্,
আপিন পর্েতয্েকর সােথ “আেমন” িবিনময় করুন। এটা িঠক আেছ।
আপনার িবশব্ােস যাগ করুন। এটা িঠক আেছ। হয্াঁ।
198 যিদ কউ আপনােক বলার চষ্া কের য, “বাইেবল তার
ক্মতা হািরেয়েছ। পিবতর্ আত্ার বািপ্স্ বেল িকছু নই।” হুহ-
উহ। সটা যাগ করেবন না। এটা কাজ করেব না। এটা পেড় যােব।
একিট িশলায় কাদামািট লাগােনার মেতা, এটা দাঁড়ােব না। এটা
ভেঙ্ যােব।

199 তারপর লােকরা আপনােক বলেব, “বাইেবলেক আজ িবশব্াস
করা যেত পাের না। আপনােক এখন সতক হেত হেব। আপনারা
এটা িবশব্াস করেত যােবন না। এটা সতয্ হেত পাের না…” আপিন
সটা সব সময় শুেনেছন। ছাট্ কথা, “আপিন বাইেবল িবশব্াস

করেত পারেবন না।” ভােলা, যিদ—যিদ আপনার মেন সটা
আেস, আপিন সটা যাগ করার চষ্া করেবন না—করেবন না,
কারণ এিট কাজ করেব না। পেুরা ভবনিট িঠক সখােনই পেড় যােব।
200 পিবতর্ আত্া দব্ারা তােক মশলাযকু্ হেত হেব। আমার অথ হল
একসােথ লেগ থাকেত হেব, সই মশলা যােত মুদর্ািঙ্ত কের দয়।
আর সই একই িজিনস যা এিট মুদর্ািঙ্ত কের দয়…আপনারা
পথিট জােনন…
201 যভােব একিট ভলকানাইজ করা িটউব সবসময় একিট পরুােনা
রবােরর তািল থেক দীঘস্ায়ী হয়। টায়ােরর পরুােনা তািলর উপর
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একটু তাপ যখন লােগ, আপনারা পর্থম িজিনসিট জােনন, সই
টায়ারিট একটু গরম করুন, একটু দর্ত চালান, আর এিট গেল যােব।
হয্াঁ, মহাশয়। বুঝেলন?
202 আর আজ অেনক লােকর সােথ একই িবষয চলেছ। তারা
তােদর জ্ানেক এক জাগিতক জ্ােনর সােথ লািগেয় রাখার চষ্া
কের, সই পরুােনা পািথব আঠা িদেয়, এবং, যখন পরীক্া আেস,
“আচ্া, হয়েতা আিম ভুল িছলাম।” বুঝেলন? আর যখন হাওয়া
বিরেয় যায়, আপিন কেয়ক িমিনেটর মেধয্ চুপেস যান। আপনার

সব িচৎকার এবং আপনার উপের-িনেচ লাফােনা আপনার কান
ভােলা কের না। লােকরা আপনােক আবার সই একই কাদার মেধয্
দখেত পায়। বুঝেলন? সটা িঠক।

203 িকনু্ যিদ আপিন সখােন পিবতর্ আত্ার যেথষ্ উত্ােপর সেঙ্
ততক্ন িস্র থােকন, যতক্ণ না আপনােক এবং িটউবেক এক
বািনেয় দয়। এটাই। আপিন এবং িটউব এক হেয় যান। যখন
আপিন তার সােথ ততক্ন িস্র থােকন যতক্ণ না পযন্ আপিন
এবং ঈশব্েরর পর্িতিট পর্িতশর্িত এক হেয় যায়, তখন এিট আপনার
িবশব্ােস যাগ করুন। আপিন যিদ তা না কেরন, তেব এিট যাগ
করেবন না।

আপিন বেলন, “বােকয্র উপর িবশব্াস করা যায় না।” এিটেক
যাগ করার চষ্া করেবন না।

204 আপিন বেলন, “পিবতর্ আত্ার বািপ্েস্র পর্িতশর্িত যা
এখােন আেছ, এটা শুধুমাতর্ বােরাজন পর্িরতেদর জনয্ িছল,”
যমন আজ িকছু িগজা বেল থােক, এটােক যাগ করার চষ্া

করেবন না। সখােন তােদর িভিত্ আেছ, সব চূণ িবচূণ হেয় যােব।
দখুন? গত রােত, উিষয় মেতা, যখন িতিন এই লাকিটর িভিত্িট
দখেলন যার উপর িতিন িবশব্াস রেখিছেলন, সমস্ চূণ িবচূণ

হেয় িগেয়িছল, কুষ্ রােগ আকর্ান্ হেয়িছেলন, এটা ভাল িছল
না। এখন, “মাতর্ বােরাজন পর্িরত জনয্, কবলমাতর্ বােরাজন
পর্িরত।”

205 আিম ভাই রাইেটর কােছ িছলাম…আিম মেন কির তারা সখােন
িপছেন কাথাও আেছন। এক রােত, সখােন একজন সবক
িছেলন, আিম চার অথবা পাঁচজন পর্চারেকর সােথ একসেঙ্ কথা
বলিছলাম। এই পর্চারক উেঠ বলেলন, “এখন, আিম আপনােদর
িকছু বলেত চাই। ওহ, আিম মেন কির আপনারা ভােলা মানষু।”
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206 আিম বললাম, আিম কাউেক বেলিছলাম, আিম বললাম,
“ য— য বয্িক্ সখােন বেস আেছন। তার িদেক লক্য্ করুন।”
207 সুতরাং, জিুনয়র জয্াকসন, সখােন িপছেন, কবল তার বক্বয্
রেখিছেলন। এবং িতিন বলেলন…ঈশব্েরর অনুগর্েহর উপর পর্চার

কেরিছল। ওহ, আমার!
208 িতিন জব্লিছল, অেপক্া করিছল। িতিন সখােন দাঁড়ােলন
আর বাঝার চষ্া করিছেলন। “এখন, আিম বলেত চাই য
এখােন মহাশয় বর্ানহাম, আিম আপনােক বিল, য আপিন একজন
িখর্স্িবেরাধী।” আর িতিন এভােবই শুরু করেলন, সম্ূণ রাত।
209 িকছু পর্চারক শুরু করেলন…আিম বললাম, “একিট িমিনট
অেপক্া করুন। এখন ভাইরা, এখন িকছু বলেবন না। িতিন কবল
একাই আেছন আর আমরা একগুচ্ আিছ।” আিম বললাম,
“তােক এখন একা থাকেত িদন। িতিন আমার িনন্া কেরেছন।”
আিম এিট চেয়িছলাম, আিম িনেজই, খুব খারাপ ভােব, আিম কী
করব তা জানতাম না। বুঝেলন?
210 তাই, িতিন বলেলন, “মহাশয় বর্ানহাম হেলন একজন
িখর্স্িবেরাধী,” আর িতিন, আপনারা জােনন, এই সম্েক
বলেত বলেত এিগেয় গেলন…িতিন বলেলন, “ সখােন
িতিন বেলিছেলন, ‘পিবতর্ আত্ার বািপ্স্।’” বেলিছেলন,
“বাইেবল বেল য সখােন কবল মাতর্ বােরাজন পিবতর্ আত্ার
বািপ্স্ পেয়িছল।” ঐশব্িরক আেরাগয্করণ সম্েক বলেত িগেয়
িতিন বলেলন, “শুধুমাতর্ বােরাজন পর্িরেতর কােছ ঐশব্িরক
আেরাগয্করণ িছল।” িতিন বলেলন, “আমরা যখােন বাইেবল
বেল সখােন কথা বিল, আর যখােন বাইেবল নীরব থােক সখােন
নীরব থািক।” আিম ততক্ন অেপক্া করলাম পর্ায় আধ ঘন্া ধের
যতক্ন না তার ভাষণ শষ হল।
211 আিম বললাম, “এক িমিনট অেপক্া করুন। আিম এখােন
অেনক িকছু িলেখ রেখিছ,” আিম বললাম, “আমােক িকছু
উত্র দওয়ার সুেযাগ িদন।” এবং আিম যখন উঠলাম, আিম
বললাম, “মহাশয় বলেলন, িতিন বলেলন য িতিন ‘কথা বেলন
যখােন বাইেবল কথা বেল,’ তার িগজা এটা কের, ‘আর নীরব

থােকন যখােন এটা নীরব থােক।’ আপনারা সবাই এর সাক্ী।
‘হয্াঁ।’” আিম বললাম, “এখন, িতিন বলেলন ‘ কবল বােরাজন
িছেলন যারা পিবতর্ আত্া পেয়িছেলন।’ আমার বাইেবল বলেছ
সখােন একশ কুিড়জন িছেলন, যারা পর্থম ক্পণ এ পিবতর্ আত্া
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পেয়িছেলন।” আেমন! এই ধরেনর জ্ানেক বাইের িনেক্প করুন,
আপনারা দখুন, যটা িতিন আনার চষ্া করিছেলন।
212 আিম বললাম, “তাহেল আিম অনমুান কির য পৗল পিবতর্
আত্া পানিন যখন িতিন বেলিছেলন য িতিন পেয়িছেলন।”
বুঝেলন?
213 আিম বললাম, “ সখােন…যখন িফিলপ সখােন িগেয়
শমরীয়েদর কােছ পর্চার করেলন। তারা যীশুর নােম বািপ্স্
িনেয়িছল। কবল, পিবতর্ আত্া তােদর উপর আেসিন। আর তারা
িপতরেক ও যাহনেক ডেক পাঠাল, তারা সখেন এেস তােদর
উপর হাত রাখল, আর পিবতর্ আত্া তােদর উপের চেল আেস।
আিম মেন কির য তারা বােরা জন িছেলন?”
214 আিম বললাম, “ পর্িরত ১০:৪৯ পেদ, যখন িপতর বািড়র ছােদ
উপের িছেলন, এবং তারা কেনিলয়ােসর কােছ যােচ্ন এমন দশন
দেখিছেলন। যখন িপতর এই কথাগুেলা বলিছেলন, তখন পিবতর্

আত্া তােদর ওপর নেম এেলন যারা বাকয্ শুেনিছেলন।” আিম
বললাম, “বাইেবল এখনও কথা বলেছ। আপনার িগজা কাথায়?”
এগুেলা আেগ হত হয়েতা। সটা িঠক। বুঝেলন?
215 আিম বললাম, “ঐশব্িরক আেরাগয্করণ, আপিন বেলিছেলন,
‘ য মাতর্ বােরাজন পর্িরেতর কােছই ঐশব্িরক আেরাগয্করণ
িছল।’ বাইেবল বেল য িস্ফান শমিরয়ােত িগেয়িছেলন এবং মন্
আত্ােদর তািড়েয় িদেয়িছেলন এবং অসুস্েদর সুস্ কেরিছেলন,
আর তােত সই নগের মহা আনন্ হেয়িছল। আর িতিন বােরাজেনর
মেধয্ একজন িছেলন না। িতিন একজন পর্িরতও িছেলন না। িতিন
িছেলন একজন পিরচারক।” আেমন। আেমন।
216 আিম বললাম, “ পৗল সই বােরাজেনর মেধয্ একজন িছেলন
না যারা উপেরর কুঠিরেত িছেলন, এবং তার কােছ আেরাগয্করেণর
দান িছল।”
217 আিম বললাম, “ কবল আেরাগয্করেণর দানিটর িদেক তাকান!
এবং যথাযত ভােব দখুন, িতর্শ বছর পের, িতিন এখনও
কিরন্ীয়েত িছেলন, খর্ীেষ্র দেহর আেরাগয্করেণর দানেক িবনয্স্
করিছেলন।” ওহ, আমার!
218 এখন, এই ধরেনর জ্ান যা আপনারা কােনা বই থেক
িশেখেছন, আপনারা সটােক আবজনার পােতর্ ফেল িদেল ভােলা
হেব। এই জ্ােনর কােছ আসুন। যখন ঈশব্র বেলিছেলন, “িতিন
কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই আেছন,” বলুন, “আেমন।”



48 কিথত বাকয্

হয্াঁ, মহাশয়। হয্াঁ, মহাশয়। বােরাজেনর জনয্ নয়; এটা সকেলর
জনয্। যখন আপিন এই ধরেনর একিট—একিট িবশব্াস পান, যখন
আপনার িবশব্াস এিটর পর্িতিট িবন্ুেত, একিট “আেমন” এর
সেঙ্ সব্রাঘাত কের, তারপর আপিন বেলন, “িঠক আেছ,” এটা
যাগ করুন।

219 চতুথত। আমােদর তাড়াতািড় করেত হেব, কারণ আিম শুধু…
এখােন দাঁিড়েয় এিট সম্েক কথা বলেত খুব ভাল লাগেছ।
আেমন। [একজন ভাই বেলন, “আমরা এটা উপেভাগ করিছ।”—
সম্াদকীয়] হয্াঁ। চতুথত…ধনয্বাদ।
220 “িজেতিন্য়তা” যাগ করুন। ওহ, আমার! আমরা
িজেতিন্য়তায় এেসিছ। এখন, আপনারা পর্থেম িবশব্াস পেলন;
আরম্ করবার জনয্ সটা থাকেতই হেব। তারপের আপিন আপনার
িবশব্ােস স  গুণ যাগ করুন, যিদ এিট সিঠক ধরেণর স  গুণ হেয়
থােক। তারপর আপিন জ্ান যাগ করুন, যিদ এটা সিঠক ধরেনর
জ্ান হয়। এখন আপিন িজেতিন্য়তা যাগ করেত যােচ্ন।
221 িজেতিন্য়তার অথ এই না, “ য মদয্পান বন্ করুন,” এখােন,
এখােনও। না, না। িজেতিন্য়তার অথ এই ক্েতর্ মদয্পান থেক
িনরাময় পাওয়া নয়। এটা হল বাইেবেলর িজেতিন্য়তা, পিবতর্
আত্ার িজেতিন্য়তা। সটা তা মাংেসর এক অিভলাষা, িকনু্
আমরা পিবতর্ আত্ার িজেতিন্য়তা সম্েক কথা বলিছ। যার
অথ, আপনার িজহব্ােক কীভােব আপিন িনয়ন্ণ করেবন, একজন
বাচাল না হওয়ার জনয্; কীভােব আপনার আেবগেক িনয়ন্ণ
করেবন, পর্েতয্ক সময় যখন কউ আপনার কথার িবেরাধী হয় তখন
আপিন হাওয়ায় উেড় যােবন না। ওহ, আমার!
222 বালেকরা, আমরা শুরু করার আেগই আমােদর অেনেকই পেড়
যাব, তাই না? দখুন? তারপর আমরা ভাবেত থািক ঈশব্র কন
তাঁর মন্লীেত নই, সই অেলৗিকক কাজ এবং িজিনসগুিল যা
তারা করেতন। হয্াঁ, মহাশয়। দখুন?
223 এই িজিনসগুিল যাগ করুন। এেত িজেতিন্য়তা যাগ করুন।
ওহ, িজেতিন্য়তা, যখন কর্াধ আপনার সেঙ্ কথা বেল তখন
কীভােব নমর্তার সেঙ্ উত্র িদেত হয়। কউ বেল, “আপনারা
একগুচ্ পিবতর্ চচােমিচকারী ওখােন!” লািফেয় পড়েবন না এবং
আপনােদর জামার হাতা গুটােবন না। বুঝেলন? ওভােব না। িকনু্
ঈশব্রীয় পর্ম, সহনশীলতা, উদারতার সেঙ্ কথা বলুন। আপিন
িক এরকম হেত চান? যখন আপনার সেঙ্ কউ কটূকথা বেল,
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তখন তােক কটূকথা িফিরেয় িদেবন না। তােক (যীশুেক) আপনার
উদাহরণ হেত িদন।
224 যখন তারা বলল, “আপিন যিদ ঈশব্েরর পতুর্ হন, তহেল এই
পাথরগুেলােক রুিটেত পিরণত করুন,” িতিন এই কাজিট করেত
পারেতন, এবং দখােত পারেতন য িতিনই ঈশব্র। িকনু্ তার কােছ
িজেতিন্য়তা িছল। যখন তারা তােক “ ব  সবূল” বেল ডাকেলা,
িতিন বলেলন, “আিম এর জনয্ তামােদর ক্মা করব।” সটা িঠক?
তারা তাঁর মুখ থেক মুিষ্েময় দািড় টেন িনেয় তাঁর মুেখ থথুু িছিটেয়
বলল, “কুর্শ থেক নেম এেসা!”
225 িতিন বলেলন, “িপতা, তােদর ক্মা কেরা। তারা এমনিক িক
করেছ তা জােন না।”
226 যখন, তাঁর কােছ দান িছল, িতিন সমস্ িকছু জানেতন, কারণ
তাঁর মেধয্ ঐশব্িরয়তা পণূতারুেপ শারীিরক ভােব বাস করেতা।
তারা তােক অেলৗিকক কাজ করেত দেখিছল, লােকেদর সােথ
কী সমসয্া িছল তা তােদর বলবার দব্ারা, এবং এইরকম আরও
অেনক িকছু। তারা তার মাথার চারপােশ, একিট নয্াকড়া তরী
কের তার চােখর চারপােশ এবং একিট লািঠ িদেয় তার মাথায়
আঘাত কেরিছল, এবং বেলিছল, “ভাববাণী বল, আমােদর বল ক
তামােক আঘাত কেরেছ। আমরা তামােক িবশব্াস করব।” দখুন?

তার কােছ িজেতিন্য়তা িছল।
227 এখন, যিদ আপনার কােছ এরকম িজেতিন্য়তা থােক, তেব
তা আপনার িবশব্ােস যাগ করুন। আপিন যিদ এখনও কর্দ্ হেয়
যান আর উেত্িজত হেয় যান, হইচই কেরন, আর গরম হেয় যান,
আর এইভােবই চলেত থােকন, হাহ-উহ, তাহেল এিট আপনার
কােছ নই…আপিন এটা যাগ করেত পারেবন না, কারণ এিট
যাগ হেব না। দখুন? এটা ওটার সােথ ওভােব গেল এক হেব

না। আপিন রাবােরর টুকেরা িনেয়, আপনারা জােনন, এবং এিটেক
লাহার টুকেরার সােথ এক করেত পারেবন না। এটা শুধু কাজ

করেব না। না, এিটেক নমনীয় হেত হেব, িঠক যমন একিট রাবার
হেয় থােক। বুঝেলন? আর যখন আপনার িবশব্াস এবং আপনার
িজেতিন্য়তা, পিবতর্ আত্ার িজেতিন্য়তার মেতাই একই ধরেণর
হেয় যায়, তখন সটা তার সােথ িমেল যােব। আপনােক এর সেঙ্
যাগ করা হেয় যায়।

যখন আপনার স  গুণ তাঁর স  গুেণর মেতা হয়, তখন এিট তার
সেঙ্ যাগ হয়।
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228 যখন আপনার জ্ান তার জ্ােনর মেতা হয়, “আিম আপনার
ইচ্া পালন করেত এেসিছ, হ ঈশব্র।” দখুন? িপতার বাকয্ িদেয়,
িতিন পর্েতয্ক শয়তানেক পরািজত করেলন। আকাশ ও পৃিথবীর
লাপ হেব, িকনু্ বােকয্র লাপ হেব না। বুঝেলন? যখন আপিন

এই ধরেণর জ্ান পেয়েছন, তখন এিট আপনার িবশব্ােসর সােথ
িমেল এক হেয় যােব।
229 যখন আপিন সিঠক ধরেণর িজেতিন্য়তা পেয় যােবন, যমন
তার িছল, তাহেল তা সিটর সেঙ্ এক হেয় যােব। যিদ আপনার
কােছ না থােক, তাহেল কবল একিট মনুষয্িনিমত অসম্ূণ,
মাতালেমা িবশব্াস, বা িজেতিন্য়তা, “ওহ, আমার তােক চড় মারা
উিচত, িকনু্—িকনু্ হয়ত আমার না করাই ভােলা, কারণ হেত
পাের তারা এিট জনয্ আমার নাম খবেরর কাগেজ ছেপ িদেত
পাের।” এিট সই িজেতিন্য়তা নয় যার সমেন্ িতিন কথা বলেছন।
ওটা যাগ করার চষ্া করেবন না। এটা কাজ করেব না। িকনু্ যখন
আপিন সিতয্ই পােরন, আপনার হৃদেয়র িমষ্তার সােথ, পর্েতয্েক
ক্মা করেত, আপনার শািন্েত বজায় রাখেত, এটা চেল যাক,
বুঝেলন, তাহেল এটা গেল িগেয় তার সােথ এক হেয় যােব। আপিন
এিট আপনার িবশব্ােসর সােথ যাগ করেত পােরন। হু!
230 আশ্েযর িকছু নই য িগজা এত ছাট। িঠক আেছ না?
আশ্েযর িকছু নই। আিম বলেত চাই, “মন িফরাও এবং বািপ্স্
নও, বাইেবল বেল, যীশু খর্ীেষ্র নােম।” আর একজন কেঠার

িতর্তব্বাদী এটা িবশব্াস কেরন না, বেলন, “ স পরুােনা খর্ীষ্িবেরাধী।
িতিন একজন যীশুর নামওয়ালা বয্িক্। িতিন একজন কবল
যীশু ওয়ালা বয্িক্।” দখুন, বালেকরা, আিম এখন আপনার
িজেতিন্য়তার সম্েক জািন না। বুঝেলন? কন আপনারা আেসন
না, বেলন না, “আসুন এই িবষেয় আমরা একসােথ আেলাচনা
কির, ভাই বর্ানহাম। আিম এিটর বয্াখয্া শুনেত চাই”? দখুন?
তারপর িনেচ এেস এিট শুনুন। এবং তারপর এিট আপনার সামেন
রাখা হয়, এবং তারপর আপিন দেূর চেল যান; আমরা—আমরা
কেয়ক িমিনেটর মেধয্ “ঈশব্রসব্রূপতা” সমব্েন্ বলার সময় এিট িনব,
দখুন। িকনু্ যখন আপিন—আপিন আলগা হেয় উেড় যান, যখন

পর্িতিট উপসংহাের লাফ িদেত চান, হাহ-উ , এটা—এটা সটা
নয়। দখুন? আপনার কােছ বাইেবেলর িজেতিন্য়তা এখনও নই
যখন আপিন সরকম কেরন; িকভােব উত্র িদেত হেব। তারপর যিদ
আপিন এই সব িকছু পেয় যান, আপিন আপনার িবশব্াস এটা যাগ
করেত পােরন।
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231 তারপর, এর পের, চতুথত, আপিন আপনার িবশব্ােস ধয
যাগ করেত চান। যিদ আপনার কােছ িবশব্াস থােক, “এটা ধয

উৎপন্ কের,” বাইেবল বেলেছ। বুঝেলন? সুতরাং, এটা হল
ধয। এখন, এিট হল পরবতী িজিনস যা এই গুণাবলীেক িনমাণ

করেত যােচ্। আপনারা জােনন, ঈশব্র তার ভবেনর মেধয্ বাস্িবক
উপাদান পেয়েছন।
232 দখুন ভাই, বান, আমরা কতটা ছাট? দখুন? দখুন, আমরা
কাথায় আিছ? হয্াঁ, মহাশয়। দখুন? আমােদর কােছ মিহমা আেছ,

িচৎকার এবং এইরকম সবিকছু আেছ, কারণ আমেদর কােছ িবশব্াস
আেছ। িকনু্ যখন আমরা এখােন এই িবষয়গুিলেত আিস, তখন
ঈশব্র আমােদর সই গুণাবলীেত তরী করেত পােরন না। বুঝেলন?
িতিন পােরন না। িতিন আমােদর এই ধরেণর স্ান বানােত পােরন
না। আমরা এই সব অনয্ানয্ িজিনসগুিল পেয়িছ। আমরা পেড় যাই,
ঐগুেলার সােথ িপিছেয় যাই। বুঝেলন? িতিন তার মন্লী িনমাণ
করেত পারেবন না।
233 িকেসর সােথ ধয? িক ধরেনর ধয? পর্থম িবষয় হল, ঈশব্েরর
সােথ ধযয্ রাখুন। যিদ আপনার কােছ বাস্িবক, পর্কৃত িবশব্াস থােক
তাহেল আপিন বাস্িবক পর্কৃত ধয পােবন, কারণ িবশব্াস ধযেক
উৎপন্ কের। যখন ঈশব্র আপনােক িকছু বেলন, আপিন তা িবশব্াস
কেরন। সটাই। আপনার ধয আেছ।
234 বেলন, “আচ্া, আিম গত রােত তােক, আমায় সুস্ করেত
বেলিছলাম, আর আজ সকােল আিম িঠক ততটাই অসুস্ আিছ।”
ওহ, আমার! ধয কাথায়?
235 ঈশব্র অবর্াহামেক বেলিছেলন, এবং পঁিচশ বছর পেরও এমনিক
সখােন একিট িচহ্ও িছল না। িতিন তখনও িবশব্াস করেলন। িতিন

ঈশব্েরর পর্িত ধযশীল িছেলন। আহ-হাহ।
236 তােক সবসময় আপনার সামেন রাখুন। তােক পরবতী উত্রেণর
িবষয় হেত িদন। আপিন তােক অিতকর্ম করেত পারেবন না, তাই
শুধু তােক আপনার সামেন রাখুন। “িতিন বেলেছন, আর তা ঘটেত
যােচ্।” বুঝেলন? তােক আপনার সামেন রাখুন। সটা িঠক।
237 নােহর ধয িছল। হয্াঁ। নােহর বাস্িবক, ঈশব্রীয় ধয
িছল। ঈশব্র বেলিছেলন, “আিম এই পৃিথবীেক বৃিষ্ িদেয় ধব্ংস
করেত যািচ্,” এবং নাহ পর্চার কেরিছেলন একশত িবশ বছর
ধের, এখনও পযন্। পর্চুর পিরমান ধয। এমনিক সব্গ থেক
িশিশরও পেড়িন। সখােন িকছুই িছল না। এিট আেগর মত ওই
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রকমই ধুেলাময় িছল, একেশা কুিড় বছর পযন্, িকনু্ িতিন ধয
ধেরিছেলন।

তখন, ঈশব্র আপনার ধয পরীক্া কেরন। সটা িঠক। ঈশব্র
তােদর পরীক্া কেরন।
238 িতিন নাহেক বলার পর, এখন িতিন বলেলন, “ নাহ, আিম
চাই যন তামরা এিগেয় যাও এবং জাহােজ পর্েবশ কর। আিম
সখােন পশুেদর পাঠােত চেলিছ এবং আিম—আিম চাই তুিম

িভতের পর্েবশ কর। এখনই উপের উেঠ যাও, যন তুিম উপেরর
জানালা িদেয় বাইের দখেত পােরা। এখন, আিম চাই তুিম সখােন
যাও। আিম চাই তুিম এই লাকেদর বেলা, ‘আগামীকাল, যা আিম
একশ িবশ বছর ধের পর্চার কেরিছ, তা ঘটেত চেলেছ।’ িঠক আেছ,
তুিম সখােন যাও এবং তােদর বেলা।”
239 পর্থম িচহ্ িক িছল? নাহ জাহােজ উেঠিছেলন। কান বৃিষ্ হয়
িন। নাহ পর্সু্ত হেলন, এবং তার বষািত পিরধান করেলন, আর
সবিকছু করেলন, যােত িতিন মােঝ মােঝ বাইের তাকােত পােরন।
পর্সু্ত হেয় গেলন। িকনু্ পেরর িদন…
240 আিম িবশব্াস কির িতিন হয়েতা তার পিরবার, এবং তার পতুর্বধূ
এবং তােদর সবাইেক, বেলিছল, “ওহ, আমার! আগামীকাল
তামরা এমন িকছু দখেত যাচ্ যা তামরা কখনও দেখনিন।

কারণ, সমস্ আকাশ জেুড়, কােলা হেত যােচ্। আর বজর্পাত ও
িবদযু্ৎ পড়েত যােচ্। ঈশব্েরর বড় তেলায়ার আকােশর মধয্ িদেয়
চলেত যােচ্। িতিন এই সব পাপীেদর দাষী করেত যােচ্ন যারা
আমােদর পর্তয্াখয্ান কেরেছ, এই একেশা কুিড় বছর ধের। তামরা
শুধু লক্য্ করেব এবং দখেব।” বুঝেলন?
241 তােদর মেধয্ িকছু অধ-পথ িবশব্াসীরা, আপনারা জােনন, যারা
চারপােশ ঝুেল থােক এবং কখনও আেস না, আপনারা জােনন।
আপনারা—আপনারা এখনও তােদর পান, আপনারা জােনন।
তাই তারা—তারা এেস বলল, “আচ্া, বৃদ্ মানষুিট সম্বত
হয়েতা িঠক আেছ, তাই আমরা উপের যােবা আর কেয়ক িদন
অেপক্া করেবা, অথবা সকােল কেয়ক ঘন্া অেপক্া করেবা, আর
দখব।”

242 পেরর িদন, কােলা মেঘর পিরবেত, এখােন সূয ওভােব
উিদত হল যমন সবসময় হেয় আসিছল। নাহা বাইের তাকােলন।
বলেলন, “ হ, কান মঘ নই সখােন।”
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243 সই লাকরা এেস বলল, “আহ, আিম জানতাম আপিন
তােদর একজন। আপিন দখুন, আপিন ওখােন পর্ায় ঝুলন্
অবস্ায়।”
244 “আচ্া, আমােক ক্মা করেবন, মহাশয়। হা-হা। হয়েতা
আিম—আিম—আিম, আপনারা জােনন, আিম িকছুটা উৎসািহত
হেয় পেড়িছলাম, আপনারা জােনন। এক ভােব, দখুন। হা-
হা-হা।”
245 িকনু্, নাহ, তার ধয িছল। বেলিছেলন, “যিদ এটা আজ না
আেস তেব আগামীকাল আসেব।” কন? ঈশব্র তাই বেলেছন।

“িতিন কখন আপনােক সটা বেলেছন, নাহ?”
246 “একশ কুিড় বছর আেগ। আিম এতদরূ এেসিছ, তাই আিম িঠক
এখন এখােন অেপক্া করিছ।” ওটা দখুন? িকছুসময় পের…
247 আমরা খুেঁজ পাই, ঈশব্র এতদরূ এেসেছন, তার মন্লীর জনয্ও
অেপক্া করেছন, িকনু্ এিট সখােনই থাকেব। আপনারা িচন্া
করেবন না। িতিন এটার পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
248 পনুরুত্ােনর জনয্ এই সমস্ সময় ধের অেপক্া করা হেয়েছ।
একিট হেব। িচন্া করেবন না। ঈশব্র এিটর পর্িতশর্িত িদেয়েছন। শুধু
ধয ধের অেপক্া করুন। আপিন ঘুিমেয় পড়েল, তা হেব না…

এিট হওয়ার আেগ আপিন একটু ঘুমােত পােরন, িকনু্ আপিন সই
সমেয় জেগ উঠেবন। িতিন এিটর পর্িতশর্িত িদেয়েছন, আপনারা
দখুন। একিট ঘুম, দখুন, যােক আমরা মৃতুয্র ঘুম বিল, আপনারা

জােনন। যােক আমরা মৃতুয্ বিল, একটু ঘুমােনা বা খর্ীেষ্ ঘুমােনা।
খর্ীেষ্র মেধয্ মৃতুয্ বেল কান িজিনস নই। জীবন ও মৃতুয্ একসােথ
িবদয্মান থােক না। বুঝেলন? আমরা শুধু একিট ঘুম িনই, এমন
একিট ঘুম যখান থেক আমােদর বনু্রা আমােদর ডাকেত পাের না।
িতিনই একমাতর্ ডাকেত পােরন। “িতিন ডাকেবন, আর আিম তােক
উত্র িদব,” ইেয়াব বেলেছন। ইেয়াব এখন চার হাজার বছর ধের
ঘুিমেয় আেছন। িচন্া করেবন না। িতিন—িতিন জেগ উঠেবন।
িচন্া করেবন না। িতিন এখনও অেপক্া করেছন।
249 নাহ অেপক্া করেলন। চতুথ িদন পার হেয় গল। কান বৃিষ্
নাই। এটা সব িঠক আেছ। এটা ঘটেত যােচ্।
250 আিম শুনেত পািচ্ শর্মতী নাহ কােছ এেস বলেছন, “বাবা,
আপিন িক িনিশ্-…?”

“এভােব কথা বেলা না।”
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251 তার কােছ ধয িছল, কারণ তার িবশব্াস িছল। হয্াঁ, মহাশয়। তার
কােছ স  গুণ িছল। তার কােছ জ্ান িছল য ঈশব্র সিঠক। তার কােছ
িজেতিন্য়তা িছল। িতিন অৈধয হেয় এমন বেলন িন, “আচ্া,
আিম জািন না এসব কী। আিম বাইের আমার সমস্ জনিপর্য়তা
হািরেয় ফেলিছ।” না, না। “ লােকরা আমার িবষেয় আর িচন্া কের
না। আিম বাইের সখােন যাব এবং আবার িকছু শুরু করব, আবার
নতুন িকছু।” না, না। তার ধয িছল। ঈশব্র পর্িতশর্িত িদেয়েছন।
ঈশব্র তা করেবন। ঈশব্র এটা করেবন, কারণ ঈশব্র তাই বেলেছন।
252 আর আিম দখেত পািচ্ য তার পতুর্ কােছ এেস বলেছ,
“বাবা, আপিন জােনন…” তার লমব্া ধূসর চুেল উপর হাত বুলােত
বুলােত, আপনারা জােনন। আর িতিন িছেলন কেয়কশত বছর
বয়সী, আপনারা জােনন, সখােন বেস িছেলন। বলেলন, “আিম
জািন আপিন একজন বৃদ্ কুলপিত। আিম—আিম আপনােক
ভালবািস বাবা। িকনু্ এটা িক সম্ব হেত পাের য আপিন একটু
ভুল হেত পােরন?”

“ওহ, না। না।”
“ কন?”
“ঈশব্র তাই বেলেছন!”

253 “আচ্া, বাবা, এই ছয় িদন হেয় গল আমরা এখােন বেস
আিছ। িঠক এখােন থাকা এই বড়, পরুােনা, শুকেনা জাহােজর
মেধয্ বেস আিছ। আর এিটর সব জায়গােতই আলকাতরা লাগােনা,
িভতের এবং বাইের। আর আমরা এত বছর ধের এিট িনমাণ কেরিছ।
আর আপিন বাইের দাঁিড়েয় পর্চার কেরেছন, যতক্ণ না আপনার
চুল পেক গেছ এবং আপনার মাথায় টাক পের গেছ। আর
এখােন আপিন এখন উপের আেছন, অমুক-অমুক কথা বলার চষ্া
করেছন। আর লােকরা হাসেছ, আর তার পােশ পচা টেমেটা এবং
িজিনসগুিল ছঁুেড় মারেছ। আপিন িক করেছন সখােন দখুন। কন,
তুিম জােনা…”

“পতুর্, ধযশীল হও।”
“আপিন িক িনিশ্ত?”
“বৃিষ্ হেব!”
তার পতুর্বধূ বলেলন, “বাবা, আপিন জােনন…”
“বৃিষ্ হেব!”
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254 “িকনু্ আমরা এত বছর ধের অেপক্া কেরিছ। আমরা পর্সু্িত
িনিচ্লাম। আর এক সপ্াহ আেগ আপিন আমােদর বেলিছেলন য
বৃিষ্ হেব। আর আমরা এখােন আিছ, আর দরজাগুেলা সব বন্,
আর এখােন আমরা এখােন ঘুের বড়ািচ্, আর সূয িঠক আেগর
মতই উত্াপ িদেয় চেলেছ।”

“িকনু্ বৃিষ্ হেব!”
“আপিন িকভােব জােনন?”
“ঈশব্র তাই বেলেছন!”

255 এখন যখন আপিন সই পেথ যােবন, এিট যাগ করুন। িকনু্ যিদ
আপিন এিট সভােব না পান, তেব এিট—এিট যাগ করার চষ্া
করেবন না। এটা কাজ করেব না। এিট আেরাগয্করেণর উপর কান
কাজ করেব না। এটা কান িকছুর উপর কাজ করেব না। বুঝেলন?
এিটেক একই ধরেনর উপাদােনর সােথ িমিশর্ত করেত হেব যার সােথ
এটা গলেব। সটা িঠক। এটা যাগ হেব। ঈশব্েরর পর্িতশর্িতর সােথ
ধয ধরুন। হয্াঁ, মহাশয়। নাহ এটা িবশব্াস কেরিছেলন। আর িতিন

ঈশব্েরর সােথ একশত িবশ বছর ধযয্ ধারণ কেরিছেলন।
256 মািশ, িতিন ঈশব্েরর সেঙ্ ধযয্শীল িছেলন। হয্াঁ, মহাশয়।
“ মািশ, আিম আমার লাকেদর কর্ন্ন শুেনিছ। আিম তােদর কষ্
দেখিছ। আিম তােদর উদ্ার করার জনয্ নেম এেসিছ। আিম
তামােক সখােন পাঠােত যািচ্।”

257 আর সখােন তার এবং ঈশব্েরর মেধয্ সামানয্ বসাময্ িছল, আর
ঈশব্র তােক তার মিহমা দখােলন। বলেলন, “আিম এই যািচ্।”
যখন িতিন একবার ঈশব্েরর মিহমা দখেলন, আপনারা দখুন, তার
কােছ িবশব্াস চেল এল।

বলেলন, “ মািশ, তামার হােত ওটা িক?”
িতিন বলেলন, “একিট লািঠ।”
িতিন বলেলন, “এিটেক িনেচ ফেল দাও।”
এটা সােপ পিরণত হল। িতিন বলেলন, “ওহ, আমার!” িতিন

শুরু করেলন…
258 বলেলন, “এিটেক তুেল নাও, মািশ। যিদ আিম এিটেক সােপ
পিরণত করেত পাির, তাহেল আিম এিটেক আবার আেগর অবস্ায়
িফিরেয়ও আনেত পাির।”
259 আহ! আেমন! যিদ ঈশব্র আমােক একিট সব্াভািবক জীবন িদেত
পােরন, তাহেল িতিন আমােক একিট আধয্ািত্ক জীবনও িদেত
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পােরন! যিদ ঈশব্র আমােক পর্থম জন্ িদেত পােরন, তাহেল িতিন
আমােক িদব্তীয় জন্ও িদেত পােরন! আেমন! যিদ ঈশব্র ঐশব্িরক
আেরাগয্দােনর মাধয্েম এিটেক সুস্ করেত পােরন, তাহেল িতিন
এিটেক জীিবত কের তুলেত পােরন তাঁর মিহমার জনয্, শষ সমেয়।
সটা িঠক।

260 “আিম এই লািঠিট িনেক্প করেত পাির আর এিটেক একিট
সােপ পিরণত করেত পাির। আিম এিটেক আবার একিট লািঠেত
িফিরেয় আনেত পাির। এিটর লজিট ধের তুেল নও।”
261 মািশ িনচু হেয় এিট তুেল িনেলন। সখােন এিট িছল, একিট
লািঠ। িতিন সখােন জ্ান যাগ করেত শুরু কেরন। বুঝেলন?

“ মািশ, এখন তামার হােতর িক হেয়েছ?”
“িকছুই না।”
“এটা তামার বুেক রােখা।”

262 “িঠক আেছ। এবার িক…” কুষ্ রােগ সাদা হেয় িগেয়িছল। “ হ
পর্ভু, আমার হােতর িদেক দখুন!”

“এটােক আবার তামার বুেক রােখা, মািশ।”
263 িতিন আবার এিট িফিরেয় এভােব রাখেলন, এটা িঠক আেগর
মতই…িতিন তখন কবল এভােব সগুেলােক যাগ করেত শুরু
করেলন, তারপর, দখুন। হয্াঁ, মহাশয়।
264 িতিন সখােন গেলন। আর পর্থম বষময্তা…িতিন সখােন
গেলন। আর সখােন বিরেয় এেস বলেলন, “পর্ভু ঈশব্র বেলেছন,

‘আমার লাকেদর যেত দাও।’ ফেরৗণ, আিম চাই তুিম এটা জেন
যাও। আিম ঈশব্েরর এক পর্িতিনিধ হেয় এেসিছ। তামােক অবশয্ই
আমার কথা পালন করেত হেব।”
265 ফেরৗণ বলল, “পালন করেত হেব? তুিম িক জােনা আিম ক?
আিম ফেরৗণ। তুিম, একজন কৃতদােসর কথা পালন করেবা?”
266 বলেলন, “তুিম আমার কথা পালন করেব, না হেল িবনষ্ হেব।
তুিম যটা চাও সটা কর।” কন? িতিন জানেতন িতিন িক বলেছন।
তার একিট কমভার িছল। িতিন সখােন িগেয়িছেলন। িতিন ঈশব্েরর
সােথ কথা বেলিছেলন। তার কােছ িবশব্াস িছল। িতিন জানেতন
িতিন কাথায় আেছন।

“তুিম চাও আিম তামার কথা পালন কির? এখান থেক
চেল যাও!”

“আিম তামােক দখাব।”
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“আমােক একিট িচহ্ দখাও।”
িতিন একিট লািঠ িনেচ ফেল দন; এিট সপ পিরণত হল।

267 “ কন,” িতিন বলেলন, “ওই সস্ার জাদকুর কৗশল! এক
িমিনট এখােন এেসা। এখােন এেসা, যািন্, তুিম আর যািমব্,
তামােদর লািঠ িনেচ ফেল দাও।” তারা সগুেলা িনেচ ফলল,

আর সগুেলা সােপ পিরণত হল।
268 বলল, “এখন, তুিম এই সস্া িজিনস িনেয়, এখােন আমার
কােছ এেসেছা, একজন িমশরীয়, িমশেরর ফেরৗেণর কােছ। আর
তুিম এখােন এেসেছা িকছু সস্া জাদকুেরর কৗশল িনেয়, তামার
িকছু পর্তারণা িনেয়,” আপনারা জােনন, মিস্ষ্ পেড় নওয়ার গুণ।
আপনারা জােনন আিম িক বলেত চািচ্। আিম আশা কির আপনারা
এই িবষেয় পড়েছন। “মন পেড় নওয়ার িবদয্া অথবা এই রকম
িকছু, আপনারা দখুন, হয্াঁ, এই রকম িকছু িনেয় এখােন এেসেছা।”
বলেলন, “আেচ্, আমরা সই একই িজিনস করেত পাির যা তুিম
করেত পার।”
269 মািশ িক কেরিছল? িতিন বেলন িন, “ওহ, মহাশয় ফেরৗণ,
আিম—আিম দঃুিখত, মহাশয়। আিম আপনার দাস হেয় যাব।”
না, মহাশয়।
270 িতিন িস্র হেয় দাঁিড়েয় িছেলন। আেমন। িঠক সখােনই থাকুন।
ঈশব্র বলেলন, তার হৃদেয় কান সেন্হ িছল না, “আপনার শািন্
বজায় রাখুন। আিম তামােক িকছু দখাব।” আপিন যখন িতিন যা
বেলেছন িঠক তাই কেরন, মেন হয় যন এটা ভুল হেয়েছ; িস্র
থাকুন, ধয ধরুন।
271 মািশ বলেলন, “আপিন জােনন, যখন আিম সই িভিত্ স্াপন
কেরিছলাম, সখােন ধয রাখা িছল, তাই আিম অেপক্া করব এবং
দখব ঈশব্র িক করেবন।”

272 সখােন সই পরুােনা সাপগুিল চারপােশ বুেক হঁেট চলিছল,
এেক অপেরর িদেক ফানা তুেল ছাঁবল মারিছল। পর্থম িবষয়
আপনারা জােনন, মািশর সাপ সখােন গল, “গলপ, গলপ,
গলপ,” কের তােদর সবগুেলােক িগেল ফলেলা। তার ধয িছল।

িকনু্ যাহারা সদাপর্ভুর অেপক্া কের, তাহারা
উত্েরাত্র নূতন শিক্ পাইেব,

তাহারা ঈগল পক্ীর নয্ায় পক্সহকাের ঊেদ্
উিঠেব।

এটা িক িঠক? বুঝেলন? হয্াঁ।
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তাহারা দৗিড়েল শর্ান্ হইেব না, তাহারা গমন
কিরেল ক্ান্ হইেব না।

দখুন, কবল পর্ভুর অেপক্ায় থাকুন। ধয ধরুন। বুঝেলন?
হয্াঁ, মহাশয়।
273 তারপর ইজরােয়ল বাইের বর হেত চেলিছল। সই মহান
বষময্িট এেসিছল, আর মািশ অেপক্া করেত থাকেলন।

274 তারপর িতিন পর্ান্ের চেল গেলন। এটা মাতর্ িতন-চার িদেনর
যাতর্া। এটা সখান থেক মাতর্ চিল্শ মাইল দেূর িছল যখান থেক
িতিন পার হেয় এেসিছেলন, িঠক যখান থেক তারা আবার পার
হেয়িছেলন। িকনু্, মািশ, পর্ান্ের, চিল্শ বছর অেপক্া কেরিছেলন।
ধয। আেমন। সটা িঠক। িতিন চিল্শ বছর অেপক্া কেরিছেলন।

ওহ! হয্াঁ, মহাশয়।
275 আর আমােদর এেক অপেরর পর্িত ধয রাখা উিচত। বুঝেলন?
একবার…আমরা—আমরা এেক অপেরর পর্িত এতটা অৈধয হেয়
যাই। আমরা মেন কির য আমােদর মািশর মত হওয়া উিচত। মািশ
লাকেদর পর্িত ধযশীল িছেলন। দখুন, তােদর জনয্ এটাই কারন

িছল য তারা সখােন যেত পােরিন। বুঝেলন? যিদ আপিন িকছু
করার চষ্া কেরন…
276 যমন, আিম এই বাতািট আরাধনালেয় দবার চষ্া কেরিছ,
এটা দখবার জনয্ য এই আরাধনালেয়র পর্িতিট সদসয্ এিট হেয়
যায়। এটা করা খুব কিঠন। আিম ধয ধরার চষ্া কেরিছ; এই তিতর্শ
বছর ধের। বুঝেলন? ধয রাখুন। মিহলারা এখনও তােদর চুল ছাট
রােখন, িঠক আেগর মতই। িকনু্ কবল ধয রাখুন। বুঝেলন?
কবল ধয রাখুন। অেপক্া করুন। করেত হেব। যিদ আপনার কােছ

এটা না থােক তাহেল এখােন িনেচ এিট তির করার চষ্া করেবন
না। ধয রাখুন।
277 এমনিক এক সময়, িবেদর্াহী লাকেদর দল এতটাই অৈধয হেয়
িগেয়িছল, য তারা মািশেক িদেয় এমন িকছু কাজ করেত বাধয্
কেরিছল, যা ভুল িছল। িকনু্, তবুও, যখন এিট দেৃশয্ এেসিছল,
ঈশব্র তােদর এই কােজর জনয্ দঃুিখত হেয় যান। িতিন বেলিছেলন,
“ মািশ, িনেজেক আলাদা কর। আিম তােদর সম্ূণ দলিটেক মের
ফলব, এবং নতুন কের শুরু করব।”

278 িতিন িনেজেক মাঝখােন রেখ িদেলন এবং বলেলন, “ঈশব্র,
এমন করেবন না।” িক? সই লাকেদর পর্িত ধযশীল হওয়া যারা
তার িবরুেদ্ িবেদর্াহ করেছ।
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279 আিম ভাবিছ যিদ আমরাও তা করেত পাির? যিদ আপিন
করেত না পােরন, তাহেল এিটর উপর বানােনার চষ্া করেবন
না, কারণ এিটর—এিটর পিরবতন হয় না, আপনারা জােনন।
এইভােব সই পর্থমজন এর সােথ গেল যকু্ হেয়িছল আর িঠক
এইভােব পর্েতয্কেক গেল এক হেয় যেত হেব। যিদ আপিন তা না
কেরন, তাহেল আপিন জীবন্ ঈশব্েরর িনবাস স্ােনর গুণাবলী পযন্
পৗঁছােত পারেবন না, যিদ আপনার কােছ ধয না থােক, ধয, এেক

অপেরর পর্িত। িঠক আেছ।
280 ইহুিদ সন্ানেদর ধয িছল। িনশ্য়ই, তােদর কােছ িছল। ঈশব্র
তােদর পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন, তােদর বেলিছেলন, “ কান মূিতর
কােছ মাথা নত করেব না।” িকনু্ তােদর কােছ ধযয্ িছল।
বেলিছেলন, “আমােদর ঈশব্র করেত সামথয্ আেছন। িকনু্, যিদ
নাও কেরন আমরা আপনার কান মূিতর সামেন মাথা নত করেবা
না।” ধয, এটা জেন, য শষ সমেয় ঈশব্র তােদর আবার
পনুরুিত্ত করেবন।
281 সেবাপির, এই জীবন এতটা অথপণূ নয়। বুঝেলন? ঈশব্র
এটােক শষ সমেয় আবার উত্াপন করেবন। িকনু্ যখন কােনা
মূিতর কােছ মাথা নত করার কথা আেস, তখন আমরা তা করব
না। এখন, আমরা সকেল কসরেক সটা িদব যা কসেরর, িকনু্,
যখন কসর ঈশব্েরর িবষেয় হস্েক্প করেত আসেব, তখন ঈশব্রেক
পর্থম স্ান।
282 “ঈশব্র বেলেছন, ‘ তামরা সই মূিতর সামেন মাথা নত করেব
না।’ আর আিম তা করব না। আমােদর ঈশব্র আমােদর উদ্ার
করেত সক্ম। যিদ িতিন নাও কেরন, আিম মূিতর সামেন মাথা নত
করব না।”

বলেলন, “িঠক আেছ, ওখােন চুিল্ আেছ।”
283 “আচ্া,” িতিন বলেলন, “ওহ, আমার অনমুান, আজ রােত
খুব বৃিষ্ হেত পাের আর এই সমস্ আগুনেক িনিভেয় িদেব।” িকনু্
সরকম হল না। এখনও ধযশীল।

284 পেরর িদন সকােল, যখন তােদর আদালেতর সামেন িনেয় আসা
হল, সখােন নবূখ  িনৎসর বেসিছেলন। িতিন বলেলন, “িঠক
আেছ, ছেলরা, তামরা িক আমােক তামােদর রাজা িহেসেব মেন
রাখেত পর্সু্ত?”

“িনশ্য়ই। হ মহারাজ, আপিন দীঘজীবী হন।”
“এখন আমার মূিতর সামেন মাথা নত কর।”
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“ওহ, না।”
285 “িঠক আেছ, তামরা আগুেন জব্লেত চেলছ। তামরা জ্ানী
মানষু। আপিন বুিদ্মান। তামরা আমােদর জনয্ অেনক বড় সহায়ত
িছেল। তামরা আমােদর রােজয্র জনয্ এক আশীবাদ সব্রূপ িছেল।
তামরা িক বুঝেত পারছ না আিম এটা করেত চাই না? িকনু্

আিম—আিম ঘাষণা কের ফেলিছ, আর এটা করেতই হেব। আিম
তামােদরেক সখােন ফলেত চাই না। ওহ, পরুুেষরা, তামােদর িক

হেয়েছ?”
286 “আিম জািন এটা শুনেত িঠক মেন হয়। িকনু্, আমােদর ঈশব্র
আমােদর উদ্ার করেত সক্ম। িকনু্ তা সেত্ও…” তােদর কােছ
ধয িছল।

287 সই রাস্া িদেয় হাঁটেত শুরু করেলন। একজন আেরকজেনর
িদেক তাকােলন। “এটা িঠক আেছ। িঠক আেছ।” ধয রেখিছেলন।
এক পা এিগেয় গেলন, ঈশব্র সখােন িছেলন না। দইু পা এিগেয়
গেলন, সখােনও ঈশব্র িছেলন না। িতন পা, চার পা, পাঁচ পা,
কবল এেগােত থাকেলন, তবু িতিন সখােন িছেলন না। আর িতিন
সাজা আগুেনর চুিল্েত চেল গেলন। তােদর কােছ ধয িছল। িকনু্

িতিন সখােন িছেলন। বুঝেলন? তােদরেক আঘাত করার জনয্
যেথষ্ আগুন সখােন িছল, যন তােদর হাত ও পা এর বন্নেক
পিুড়েয় িদেত পাের। আর যখন িতিন চুল্ীর তলায় পৗঁছােলন, িতিন
সখােন িছেলন। বুঝেলন? তােদর কােছ ধয িছল।

288 দািনেয়েলর সােথও এমন িছল। দািনেয়েলর কােছ ধয িছল।
িনশ্য়ই। িতিন হাল ছেড় দওয়ার পাতর্ িছেলন না। না, মহাশয়।
িতিন িক কেরিছেলন? িতিন জানালা খুেল পর্াথনা করিছেলন,
যাই হাক না কন। এটা ঈশব্েরর পর্েয়াজন িছল। তার কােছ ধয
িছল। িতিন ঈশব্েরর উপর অেপক্া কেরিছেলন, এটা জেন য ঈশব্র
তাঁর বাকয্েক পণূ করেত সক্ম আেছন। তারা তােক িসংেহর গেত
ফেল িদেয়িছল, বেলিছল, “আমরা তামােক িসংহেদর কােছ খাদয্

িহসােব িদব।”
289 িতিন বেলিছেলন, “িঠক আেছ।” তার কােছ ধয িছল। কন?
“আচ্া, আিম এই সমস্ সময় ধের ঈশব্েরর অেপক্ায় রেয়িছ।
আমােক যিদ আরও কেয়ক হাজার বছর অেপক্া করেত হয়, আিম
শষ সমেয় আবার উঠব। সুতরাং, ধয ধরুন, অেপক্া করুন।”

290 পৗেলর কােছ ধয িছল। িনশ্য়ই িছল। দখুন, পৗলেক িক
করেত হেয়িছল। ধেযর িবষেয় কথা বলা!
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291 পিন্েকাস্াল লাকেদর িবষেয় িক? যতিদন তােদর কােছ
কমভার িছল, “অেপক্া কেরা,” দখুন, “অেপক্া কেরা যতক্ণ
পযয্ন্ ঊদ্ হইেত শিক্পিরিহত না হও।” কতক্ণ পযয্ন্? তােদর
কােছ কান পর্শ্ িছল না, “এর জ য় যতক্ণ সময় লাগেব?” তারা
কবল উত্র পেয় িগেয়িছল, “অেপক্া কেরা যতক্ণ না।”

292 তারা সখােন উপের িগেয় বলল, “িঠক আেছ, বালেকরা,
হয়ত এখন থেক িঠক পেনেরা িমিনেটর মেধয্ পিবতর্ আত্া
আমােদর উপের পিতত হেত চেলেছন এবং আমরা আমােদর
পিরচযা কায পেত চেলিছ।” পেনেরা িমিনট কেট গল, কউ
নই। একিদন কেট গল, না; দইু, িতন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত।

293 তােদর মেধয্ কউ হয়েতা বেল থাকেব, “ হ, তামরা িক মেন
কেরন না য আমরা ইিতমেধয্ এিট পেয়িছ?”

“না, না, না, না।” এটাই। না। িঠক আেছ।
294 “ তামরা বরং বাইের বিরেয় এেসা, বালেকরা।” শয়তান
বলল, “ তামরা— তামরা— তামরা জােনা, তামরা যা চাও
সটা ইিতমেধয্ তামরা পেয় িগেয়ছ। যাও, তামােদর সবা কাজ

শুরু কর।”
295 “না, না, না। আমরা এিট এখনও পাইিন। কারণ, িতিন
বেলেছন, ‘এমন হেব, যা অিন্ম সমেয় ঘিটত হেব: আিম
অস্ষ্বা  ওষ্ ও পরভাষা দব্ারা এই লাকেদর সিহত কথা বিলব,
আর এই সই িবশর্াম যা আিম বেলিছলাম,’ দখুন, িযশাইয়
২৮:১৯।” বেলেছন, “এটা—এটা সিট, তামরা— তামরা এিট
পােব যখন… কন, আমরা জেন যাব যখন এিট আসেব। আমরা
জেন যাব যখন এিট আসেব। আমরা জেন যাব, ‘িপতার

পর্িতজ্া।’” সখােন িতিন নয় িদন অেপক্া কেরন। আর তারপর
দশম িদেন, “আমরা সখােন িছলাম।” তােদর কােছ ধযয্ িছল,
অেপক্া করার জনয্।
296 এখন, যিদ আপনার কােছ এই ধরেনর ধয থােক, ঈশব্র
আপনােক পর্িতশর্িত দওয়ার পের এবং আপিন যখন বাইেবেল
সটা দেখন, “এটা আমার,” তখন অেপক্া করুন। তখন, যিদ

আপিন এই ধরেনর ধয পেয় থােকন, তাহেল তা আপনার িবশব্ােস
যাগ করুন। আর দখুন আপিন এখন কতটা উঁচুেত উঠেছন?

আপিন এখন এখােন উেঠ এেসেছন। িঠক আেছ। ঘিড়র কাঁটাও
ঘুের চলেছ, তাই না? িঠক আেছ। িঠক আেছ। এিট আপনার
িবশব্ােস যাগ করুন।
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297 মেন রাখেবন, সবদা তােক আপনার অেগর্ রাখেবন, িতিনই
পর্িতজ্া কেরেছন। আিম পর্িতজ্া কির িন। এটা পালক নন, িযিন
পর্িতজ্া কেরেছন, আমােদর ভাই নিভল। এটা অনয্ কােনা সবক
িছেলন না, িযিন পর্িতজ্া কেরেছন। এটা কােনা যাজক অথবা
পাপ িছল না। পৃিথবীর কান মানষু নয়। এটা ঈশব্েরর পর্িতজ্া

িছল, এবং ঈশব্র তার সমস্ পর্িতজ্াগুেলােক সম্ূণ করেত সক্ম
আেছন। িঠক আেছ। যিদ আপনার কােছ ওই ধরেনর িবশব্াস আেছ,
এটা জানার জনয্ য ঈশব্র এটা পর্িতজ্া কেরেছন! বলুন, “ভাই
বর্ানহাম, আিম অসুস্। আমার আেরাগয্করেণর খুবই পর্েয়াজন।”
এটা গর্হন করুন। এিট একিট উপহার যা আপনােক দওয়া হেয়েছ,
হয্াঁ, মহাশয়, যিদ আপিন িবশব্াস করেত পােরন। “আচ্া,” আপিন
বেলন, “আিম িবশব্াস কির।” তাহেল এটা ভুেল যান। এটাই সব।
সব শষ হেয় গেছ। বুঝেলন?
298 ধয ধরুন, যিদ আপনার কােছ ধযয্ থােক। যিদ আপনার
কােছ না থােক, আপিন এই ভবনিট টুকেরা টুকেরা কের ভেঙ্
িদেচ্ন, দখুন। এটা এই বািক সবগুেলােক ভেঙ্ দেব, ওই
একিট িজিনসই। আপনার কােছ ওটা থাকেতই হেব। এিট যাগ
করেবন না, কারণ, আপনার কােছ ধয না থাকেল এিট আপনার
এই ভবনেক ভেঙ্ ফলেব, যিদ আপনার কােছ স  গুণ না থােক
আপনার িবশব্ােস যাগ করার জনয্ যা আপিন বেলন য আপনার
কােছ আেছ। আর আপনার কােছ যিদ কান িবশব্াস না থােক,
আর এর উপর আপিন স  গুণ যাগ করার চষ্া কেরন তাহেল
এটা আপনার িবশব্াসেক ভেঙ্ ফলেব। বুঝেলন? আপিন বেলন,
“আচ্া, এখন, এক িমিনট অেপক্া করুন। হেত পাের এিট একিট
ভুল, য ভােবই হাক। হেত পাের ঈশব্র, ঈশব্র নন। হেত পাের কান
ঈশব্রই নই।” দখুন, এটা এিটেক দইু টুকেরা কের দেব। বুঝেলন?
299 িকনু্ যিদ আপনার কােছ সিতয্কােরর িবশব্াস থােক, তাহেল
তােত পর্কৃত স  গুণ রাখুন, তারপর পর্কৃত জ্ান, তারপর পর্কৃত
িজেতিন্য়তা, তারপর পর্কৃত ধয। বুঝেলন? আপিন এই সারী
িদেয় সাজা উপেরর িদেক এেগােচ্ন। িঠক আেছ।
300 পঞ্মত, ঈশব্রসব্রূপতা যাগ করুন। ওহ, আমার! ঈশব্রসব্রূপতা
যাগ করেত হেব। ঈশব্রসব্রূপতা িক? আিম চার অথবা পাঁচিট

অিভধােন দেখিছ এবং এর সিঠক অথ খুেঁজ পাইিন। অবেশেষ,
আিম ভাই জিফর্স এর কােছ িছলাম, সখােন আমরা এিট
একিট—একিট অিভধােন পলাম। ঈশব্রসব্রূপতার অথ হল
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“ঈশব্েরর মত হওয়া।” ওহ, আমার! আপিন িবশব্াস, স  গুণ, জ্ান,
িজেতিন্য়তা, ধয পাওয়ার পর ঈশব্েরর মেতা হন। ওহ!
301 আপিন বেলন, “আিম সটা করেত পারেবা না, ভাই বর্ানহাম।”
ওহ, হয্াঁ, আপিন পারেবন।
302 আমােক এখােন আপনােদর জনয্ িকছু শাস্াংশ পড়েত িদন,
কবল এক িমিনট। মিথ ৫:৪৮। আমরা এিট িনব এবং দখব এিট
কমন শানায়, মিথ ৫:৪৮, আর দখব আপনােক ঈশব্েরর মেতা

হওয়া উিচত িকনা। আপনারা জােনন বাইেবল বেল, “ তামরা
ঈশব্র।” যীশু তাই বেলেছন। কন? ঈশব্েরর মেধয্ থাকা সমস্
স  গুণ, সমস্ িকছু, আপনার মেধয্ রেয়েছ। মিথ ৫:৪৮, “তুিম
হও…” যীশু এখােন বলেছন, পবব্েত দত্ উপেদেশর মেধয্।

অতএব তামােদর সব্গীয়…িপতা যমন িস-দ্, ( সটা
কী?) িসদ্, তামরাও তমিন িসদ্ হও।

303 আপনােক এিট করেত বলার আেগ, আপিন এখন এখােন
উেঠ এেসেছন। এই সব িজিনস আেগ যাগ করেত হেব। তারপর
যখন আপিন এখােন উঠেবন, এখন িতিন আপনােক িসদ্ হেত,
ঈশব্রসব্রূপতা, ঈশব্েরর পতুর্ এবং কনয্া হেত বেলেছন। সটা িঠক।
সই সাির বরাবর আিম কত িকছু বলেত পাির!

304 আসুন ইিফষীয় ৪ পাঠ কির, আর এখােন খুেঁজ দিখ ইিফষীেয়র
পসু্েক এখােন িক আেছ, এিটও এই িবষেয় বেল, য আমেদর
উিচত—আমােদর কমন হওয়া উিচত। ইিফষীয়, ৪ অধয্ায়, এবং
১২ পদ থেক শুরু করেবা। ইিফষীয় ৪, এবং ১২ পদ থেক শুরু
কের। িঠক আেছ। আসুন এখন ১১ পদ থেক শুরু করা যাক।

আর িতিনই কেয়ক জনেক পর্িরত; কেয়ক জনেক
ভাববাদী;…

305 গত রােতর কথা মেন আেছ? অনয্ বয্িক্র কাযালয় নওয়ার
চষ্া করেবন না। বুঝেলন?

…কেয়ক জনেক সুসমাচার পর্চারক; ও কেয়ক জনেক
পালক…ও িশক্াগুরু কিরয়া দান কিরয়ােছন;

306 “ঈশব্রেক িসদ্ করার জনয্”? এটা িক এমন লখা আেছ?
[মণ্লী বলল, “না।”—সম্াদকীয়] কােক িসদ্ করার জনয্?
[“পিবতর্গণেক।”] পিবতর্গণ কারা? যারা পিবতর্কৃত হেয়েছ।
আেমন। যারা িঠক এখােন িনেচ থেক শুরু কেরেছ।
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…পিবতর্গণেক পিরপকব্ কিরবার িনিমত্ কিরয়ােছন,
যন পিরচযয্া-কাযয্ সািধত হয় (যীশু খর্ীেষ্র পিরচযয্া-

কাযয্), যন খর্ীেষ্র দহেক গাঁিথয়া তালা হয় (উন্িত
করেত থােক, এিট গেড় তালার জনয্, উন্ত করার
জনয্): যতক্ণ না…

যাবৎ আমরা সকেল ঈশব্েরর পতুর্ িবষয়ক িবশব্ােসর ও…
তত্জ্ােনর ঐকয্ পযয্ন্, িসদ্ পরুুেষর অবস্া পযয্ন্,
(ওহ, আমার), খর্ীেষ্র পণূতার আকােরর পিরমাণ পযয্ন্,
অগর্সর না হই:

307 “িসদ্তা,” এর জনয্ ঈশব্রসব্রূপতা পর্েয়াজন। আপনােক
আপনার িবশব্ােসর সেঙ্ ঈশব্রসব্রূপতা যাগ করেত হেব। দখুন,
আপনারা এখােন িনেচ থেক শুরু করুন, স  গুণ িদেয়।
তারপর আপিন যান জ্ােন। তারপর আপিন যান িজেতিন্য়তায়।
তারপর আপিন যান ধেযয্। এখন আপিন আেছন ঈশব্রসব্রূপতায়।
ঈশব্রসব্রূপতা! ওহ, আমার! আমােদর সময় চেল যােচ্। আসুন
দিখ। িকনু্ আপনারা জােনন ঈশব্রসব্রূপতা বলেত কী বাঝায়।

আপনারা এই গানিট গেয় থাকেবন:
যীশুর মত হেত, যীশুর মত হেত,
পৃিথবীেত আিম তাঁর মত হেত চাই;
সমস্ জীবন যাতর্ায় পৃিথবী থেক গৗরব পযন্
আিম শুধুমাতর্ তাঁর মত হেত চাই।

308 এটাই ঈশব্রসব্রূপতা। যখন তার এক গােল চড় মারা হেয়েছ,
িতিন িদব্তীয় গাল িফিরেয় িদেয়িছেলন। যখন তার সােথ অভদর্
ভাষায় কথা বলা হেয়িছল, িতিন কথা বেলনিন। িতিন খারাপ
কথা িফিরেয় দনিন। বুঝেলন? ঈশব্রীয়, সবদা একিট িজিনস
খাঁজ করেতন, “আিম সবদা সটাই কির যা িপতােক খুিশ কের।”

বুঝেলন? হয্াঁ, মহাশয়। সবদা। এটাই ঈশব্রসব্রূপতা। বুঝেলন?
309 এিট করার পর এখান থেক এখােন, এখান থেক এখােন,
এখান থেক এখােন, এখান থেক এখােন, এখান থেক এখােন,
এখান থেক এখােন, এখন আপিন ঈশব্েরর পেুতর্র গুণাবলীেত
আসেছন। িকনু্ আপনার কােছ এিট থাকেত হেব, সােথ এিটও
থাকেত হেব, আর যতক্ন না আপিন এখােন পৗঁছােচ্ন আপিন
এমনিক শুরু করেত পারেবন না।
310 এবার মেন করুন ময়ূেরর পালকওয়ালা কােলা পািখর কথা।
তােক ভুেল যােবন না। বুঝেলন? আপিন আসেল পনুরায় জন্
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না হওয়া পযন্ এিট যাগ করার চষ্া করেবন না। কারণ, আপিন,
এিট কাজ করেব না, আর আপিন—আপিন এিটেক কাজ করােত
পারেবন না। এটা এখােন আসেব, অথবা এখােন এটা, এটা
কাথাও না কাথাও ভেঙ যােব।

311 িকনু্ আপিন যখন এখােন নেম আসেবন, একিট সিতয্কােরর
নতুন জন্পর্াপ্ কেপাত, তখন আপিন িকছুই যাগ করেবন না। এটা
আপনার সােথ যাগ হেয় যায়, দখুন, উপের আসেত থােকন, িঠক
আেছ, এখন িসদ্তায় আসিছ। িঠক আেছ।
312 তারপর, ষষ্তম, আসুন যাগ কির, বাইেবল এখােন বেল,
ভর্াতৃেস্হ যাগ করেত…ভর্াতৃেস্হ। এখন, এিট একিট খুব ভােলা
িবষয়, িঠক এখােন, ষষ্, সপ্ম। িঠক আেছ। ভর্াতৃেস্হ যাগ করা।
িঠক আেছ। যখন আমরা এই ভর্াতৃেস্েহ আিস, িনেজেক তার স্ােন
রােখন, সই িবষেয়। এখন আপিন বেলন…
313 “আমার ভাই আমার িবরুেদ্ পাপ কেরেছ,” িপতর বেলিছেলন।
“আিম িক তােক ক্মা করব,” িতিন বেলিছেলন, “এক িদেন
সাতবার?”

িতিন বেলিছেলন, “সত্র গুণ সাতবার।” বুঝেলন?
314 ভর্াতৃেস্হ। এখন, আপিন দখুন, কান একজন ভাই যিদ
সম্ূণ ভােব আপনার িবপরীেত থােকন, তার সােথ অৈধয হেবন
না। বুঝেলন? না। বুঝেলন? তার পর্িত সদয় হান। য ভােবই
হাক, যান।

315 বশী িদন হয়িন, কউ বেলিছল, বেলিছল, “আপিন এই
কথাগুিল িকভােব িবশব্াস করেত পােরন যমন আপিন কের থােকন,
আর তারপেরও আপিন এেসমব্িলজ অফ গড এ যান, এবং
ওয়ানেনেস যান, আর বািকেদর কােছ?” তারপর যাগ করুন,
দখুন, ভর্াতৃেস্হ। বুঝেলন? বুঝেলন? আশা কির, কােনা িদন,
দখুন; তার পর্িত ধযশীল, দখুন; িজেতিন্য়তার সােথ, তােক

সহন কের; জ্ান, স িক িবশব্াস কের তা বুেঝ, মেন রাখেবন, এিট
তার হৃদেয় আেছ, এটাই সটা; স  গুণ, আপনার মেধয্, এিটেক
দয়া, আর নমর্তার সােথ বাইের যেত িদন; িবশব্াস কের য একিদন
ঈশব্র তােক িভতের িনেয় আসেবন, বুঝেলন?
316 ভর্াতৃেস্হ, সপ্ম িবষয়। এক, দইু, িতন, চার, পাঁচ, ছয়,
সাত। [ভাই বর্ানহাম চকেবােড সাতবার টাকা দন—সম্াদকীয়]
দখুন, সপ্ম িবষয়। তারপর, এখন, আপিন আসেছন।
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317 পরবতী িবষয়, তারপর, পর্ম যাগ করুন, যা হল ভালবাসা।
এটাই হল শীষ পর্স্র। এই িদনগুিলর মেধয্, মন্লীেত…
318 এখন, অনগুর্হ কের, আিম এিট টেপ বেল িদিচ্, আর
যখােনই হউক, আিম এিট একিট ধমমত িহসােব শখািচ্ না, আিম

এখন যা বলেত যািচ্। িকনু্ আিম কবল আপনােদরেক দখােত
চাই য, ঈশব্েরর সাহােযয্, এটা আসেল িক, য, পর্থম বাইেবল
যা ঈশব্র িলেখিছেলন তা হল আকােশ রািশচকর্। এটা কনয্া রািশ
িদেয় শুরু হয়। এটা িসংহ রািশ িদেয় শষ হয়। আর যখন আিম সই
ষষ্ এবং সপ্ম মুদর্ায় পর্েবশ কির, তখন আপিন জানেত পারেবন,
যখন অনানয্ মুদর্াগুিল খালা হেয়িছল, তখন রািশচেকর্র এটা িছল
ককটরািশ, এেক আপেরর িদেক মুখ করা মাছ। আর সটাই িছল
ককট যগু যখােন আমরা এখন বসবাস করিছ, যা পর্কাশ করা
হেয়েছ। আর পরবতী িবষয় যা মুদর্া পর্কাশ কেরিছল, এটা িছল িসংহ
রািশ, খর্ীেষ্র িদব্তীয় আগমন। িতিন আেসন, পর্থেম, কুমারীর দব্ারা;
িতিন পরবতী সমেয় আেসন, িসংহ রািশ অথাৎ িসংহ হেয়। আিম
এটা িনেয় আসব…
319 এখন, আিম জািন না আজ সকােল আিম সময় পাব িকনা।
আিম যথাসাধয্ করেত যািচ্, আপনােক দখােনার জনয্ য এই
ধাপগুিল িপরািমেড আেছ, একদম িঠক, িদব্তীয় বাইেবল যা
ঈশব্র িলেখেছন। হেনাক সগুিল িলেখিছেলন এবং িপরািমেড
রেখিছেলন।

320 এবং তৃতীয়িট হল, ঈশব্র সবদা তৃতীয়েত িসদ্ হন, তারপর
িতিন িনেজেক তাঁর বাকয্ বানােলন।
321 এখােন, এখন, মেন রাখেবন, িপরািমেড…আিম মেন কির
আপনারা অেনেক সনয্ এবং অেনক িকছু, যারা িমশের িছেলন।
িপরািমড এর উপর কান শীষ িছল না। কখেনা িছল না। সই— সই
িতর্েকাণ পাথর, এবং অনয্ সবিকছু তারা পেয়েছ, িকনু্ এখনও…
322 যিদ আপনার পেকেট একিট এক ডলােরর নাট থােক, তেব
আপিন সই ডলােরর িদেক তাকান, আর আপিন খুেঁজ পােবন য,
ডানিদেকর উপের, এিট আেমিরকান পতাকার সােথ একিট ঈগেলর
চাখ আেছ। আর এটা বেল, “মািকন যকু্রােষ্র” মুদর্া। অনয্ িদেক,

িপরািমড আেছ সােথ একিট বড় শীষ পর্স্র আেছ এবং একজন
মানেুষর চাখ আেছ। এই িদেক বলা হেয়েছ, “মহান মুদর্া।” আচ্া,
যিদ এটা মহান রাষ্ হয়, কন তাহেল এই মহান মুদর্ািট এিটর িনজসব্
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রাষ্ীয় মুদর্া হল না? ঈশব্র তােদর মাধয্েম সাক্য্ দন, তারা যখােনই
যান না কন।
323 আিম একবার একজন ডাক্ােরর সােথ কথা বলিছলাম, এবং
িতিন ঐশব্িরক আেরাগয্করণ সম্েক মূলয্হীন তক করিছেলন।
রাস্ায় দাঁিড়েয় িছলাম। িতিন বেলিছেলন, “মহাশয় বর্ানহাম,
আপিন শুধু মানষুেক িবভর্ান্ করেছন।” বলেলন, “ কান
আেরাগয্করণ নই, শুধুমাতর্ ডাক্ারেদর মাধয্েম।”
324 এমন হল আিম ঘুরলাম, গািড়েত তার িচহ্িট দখলাম, একিট
খুিঁটেত সই সাপিট িছল। আিম বললাম, “আপনার পেক্ ভােলা
হেব য আপিন আপনার গািড় থেক ওই িচহ্িট খুেল ফলুন, কারণ
আপনার িনেজর িচহ্িট সাক্য্ দয় য ঈশব্র হেলন আেরাগয্দাতা।”
325 একজন সিতয্কােরর ডাক্ার এটা িবশব্াস কেরন। এটা তা
হাতুেড় ডাক্ার। হয্াঁ, মহাশয়। খুিঁটর উপর সাপ! মািশ সাপেক
একিট খুিঁটেত উিঠেয়িছেলন। িতিন বেলিছেলন, “আিম সদাপর্ভু
তামােদর সমস্ রােগর পর্িতকার কির।” আর তারা ঐ সােপর িদেক

তাকাত, ঐশব্িরক আেরাগয্করেণর জনয্। আর এর পেরও তারা এর
িবরুেদ্ সাক্য্ দয়; তবুও তােদর িনেজেদর িচহ্ তােদর িবরুেদ্
সাক্য্ দয়। বাহ!
326 এখােন, আমােদর রাষ্, তারা যা বলেছ সটা তারা, আর এসব
িনেয় মজা করেছ, আর তােদর িনেজেদর টাকা, িনেজেদর মুদর্া,
এটা সাক্য্ দয় য সমগর্ মহািবেশব্র মুদর্া হেলন ঈশব্র। দখুন সই
চাখ সখােন উপের আেছ, সই ডলােরর উপর? ওটাই হল সই

মহান মুদর্া।
327 এিট কখেনাই িপরািমেডর উপের রাখা হয়িন। তারা বুঝেত
পােরিন কন। শীষ পর্স্রেক পর্তয্াখয্ান করা হেয়িছল, সই মস্ক,
খর্ীষ্। িকনু্ কান একিদন িতিন আসেবন।
328 এখন, িনমােণ, স  গুণ…এই স্ৃিতস্ম্ িনমােণ, এই গুণাবলী
গঠেন, দখুন, এিট শুরু হয় সই িভিত্ পর্স্র িদেয়; িবশব্াস,
স  গুণ, জ্ান, িজেতিন্য়তা, ধয, ঈশব্রসব্রূপতা, ভর্াতৃেস্হ। এখন
এটা িক কের? তখন তারা অেপক্া করেছ শীষ পর্স্েরর জনয্, যা
হল পর্ম, কারণ ঈশব্র হেলন পর্ম। আর িতিন িনয়ন্ণ কেরন, আর
িতিনই হেলন এই পর্িতিট িজিনেসর শিক্। সটা িঠক। হয্াঁ, মহাশয়।
329 িঠক এইখােন, িঠক এইখােন, আপনারা দখুন আিম পেয়িছ,
মাঝখােন, এখােন এই সব কােজর, আর এখােন এই ছাট
তরঙ্গুিল আেস। এটা িক? পিবতর্ আত্া নেম আসেছন, খর্ীেষ্র
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মাধয্েম, দখুন। পিবতর্ আত্া! এই সমস্ িকছুর উপের পিবতর্
আত্া আেছন, এগুেলােক একসােথ যাগ করেছন, িনমাণ করেছন
(একিট িক?) একিট িসদ্ মন্লী, যন শীষ পর্স্র এেস এর উপির
ভাগেক ঢেক দয়।
330 এটা িক করা হেয়েছ আবার? এটা সপ্ মন্লীর যগু এবং সপ্
মন্লীর দতূ দব্ারা পর্কািশত হেয়েছ।
331 এখান থেক শুরু হয়। যখােন পর্থম মন্লী পর্িতিষ্ত হয়?
যখােন পিন্েকাস্াল মন্লী পর্থম পর্িতিষ্ত হেয়িছল? সন্
পৗেলর দব্ারা, ইিফষীয়েত, ইিফষীয় মন্লী যেুগর তারকা, ইিফষীয়।

332 িদব্তীয় মন্লীর যগু িছল স্ূণা। “স  গুণ।” ইেরিনয়াস, সই
মহান বয্িক্ িযিন পৗেলর সুসমাচারেক ধের রেখিছেলন।
333 পরবতী মন্লীর যগু িছল পগাম, িযিন িছেলন মািটন। মািটন
িছেলন সই মহান বয্িক্ িযিন থেক যান। পৗল, ইেরিনয়াস,
মািটন।
334 তারপের থয়ুাতীরােত আেসন কলমব্া। আপনােদর মেন আেছ?
এখােন এটা আেছ, সখােন আঁকা রেয়েছ। কলমব্া। কলমব্ার পর…
সখােন অন্কার যগু চেল আেস।

335 তারপর আেস সািদ্, যার অথ মৃত । লুথার। হােললুইয়া!
তারপর িক? সািদ্, লুথােরর পর পরবতী কী আেস?
336 তারপর আেস িফলািদ  িফয়া। “ঈশব্রসব্রূপতা।” ওেয়সিল,
পিবতর্তা! “ধািমক বয্িক্ িবশব্ােসর দব্ারা জীিবত থািকেব,” লুথার
বেলেছন। ওেয়সিলর মাধয্েম পিবতর্করণ।
337 তারপের আেস ভর্াতৃেস্হ, লায়িদেকয়ার মধয্ িদেয়। আর আমরা
এিলেয়র িদব্তীয়বার দশৃয্মান হওয়ার মহান বাতায় িবশব্াস কির, এই
শষ সমেয়, যা দর্ত বেগ সারা পৃিথবীেত ছিড়েয় যােব।

338 আপিন এখােন আেছন, সপ্ মন্লীর যগু, সাত ধাপ। ঈশব্র তাঁর
মন্লী িনমাণ করেছন, এক বয্িক্র একজন বয্িক্র মেধয্, িনেজর
মেধয্। মিহমা, ঈশব্েরর শিক্, এর মধয্ িদেয় নেম আসেছ, এেদর
সকলেক একেতর্ যাগ কের। সুতরাং, পিন্েকাস্াল লােকরা যারা
লুথােরনেক বর কের দয়, ওেয়সিল এবং অনয্েদর বর কের দয়,
তারা জােনন না য তারা িক িবষেয় কথা বলেছন। আপনারা দখুন,
তারা মিন্েরর এই অংেশ বাস করত। এইভােব, িকছু লাকরা এই
উচ্তা পযন্ উেঠ আসেত পাের আর পের িপিছেয় যায়। িকনু্ এর
একটা সিতয্কােরর অংশ আেছ, যা এই ভবনিটেক বানােত থােক।
“আিম িফরাইয়া আিনব,” পর্ভু বেলেছন।
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339 আপনােদর স্রণ আেছ ভাযয্া বৃক্ ? আপনােদর মেন আেছ
ভাযয্া বৃক্ এর উপর সই বাতািট? তারা এিটেক খেয় ফেলিছল,
িকনু্ িতিন এিটেক কেট ফেলন। তারা ধমসম্দােয়র শাখা
পেয়িছল; িতিন সগুেলা কেট ফেলন। তারা আেরকিট িগজা

গেড় তুেলিছল, ধমসম্দািয়ক শাখা; িতিন এটােক কেট ফেলন।
িকনু্ সই বৃেক্র হৃদয় বৃিদ্ পেত থােক। “আর সন্য্াকােল দীিপ্
হইেব।” বুঝেলন? িঠক তখনই খর্ীষ্ আেসন, পিবতর্ আত্া। যীশু
নেম আেসন এবং মণ্লীর মস্েক িনেজেক স্াপন কেরন, এবং

িতিন এই মণ্লীেক পনুরুিত্ত করেবন, তাঁর িনেজর শরীর হওয়ার
জনয্। এইখােন তার শরীর রেয়েছ।
340 আর সভােবই ঈশব্র আমােদরেক বয্িক্গত ভােব বৃিদ্র আশা
করেছন, যভােব িতিন তাঁর মণ্লীেক বৃিদ্র জনয্ িনেয় এেসেছন।
পর্িতিট মণ্লীর যগু, এিট একিট বড় িগজা হেয় ওেঠ। বুঝেলন?
341 এই লাকেদর, এই লাকেদর যা িছল তার পর্েয়াজন িছল
না। এটা যা িছল সটা এেদর পর্েয়াজন িছল না। বুঝেলন? িকনু্
িতিন তাঁর চাচেক একইভােব তুেল ধেরিছেলন। িতিন তাঁর—
তাঁর মন্লীেক একই ভােব উিঠেয়িছেলন যভােব িতিন তাঁর
লােকেদর উপের তুেল আনেছন। তারপর িপতর এখােন বেলন,

পর্থেম, সাতিট িবষয়: িবশব্াস, স  গুণ, ( দখুন, উেঠ আসুন)
জ্ান, িজেতিন্য়তা, ধয, ঈশব্রসব্রূপতা, ভর্াতৃেস্হ, ভর্াতৃেস্হ
যাগ করুন আর তারপর ঈশব্েরর পর্ম। পিবতর্ আত্া, খর্ীষ্

পিবতর্ আত্ার বয্িক্র মধয্ িদেয়, আপনার উপর আেসন, পিবতর্
আত্ার সিতয্কােরর বািপ্েস্র দব্ারা, আর এই সমস্ গুণাবলী
আপনার মেধয্ মুদর্ািঙ্ত হেয় যায়। তারপর, ঈশব্র এক মিন্ের বাস
কেরন, যােক বলা হয় ঈশব্েরর ভবন, জীবন্ মিন্র, জীবন্ ঈশব্েরর
বাসস্ান।
342 যখন একজন য়িক্ এই ধরেনর িবষেয়র অিধকারী হন, তখন
পিবতর্ আত্া তার উপর নেম আেসন। কান বয্াপার না, আপিন
অনয্ ভাষায় কথা বলেত পােরন, আপিন ঈশব্েরর য কান দান এর
নকল করেত পােরন। আপিন এটা করেত পােরন। িকনু্ যতক্ণ না
এই গুণগুিল এখােন আপনার মেধয্ যায়, আপিন এখনও িবশব্ােসর
আসল, সিতয্কােরর িভিত্ থেক বাইের আেছন। িকনু্ যখন এই
গুণগুিল বৃিদ্ পায় এবং আপিন এিটর সেঙ্ এিট যাগ কেরন, তখন
আপিন একিট জীবন্ স্ৃিতস্ম্ হেয় যান। আপিন হেয় যান এক
জীবন্, চলন্ পর্িতমূিত।



70 কিথত বাকয্

343 িকনু্, আপনারা জােনন, মূিতপজূেকরা—মূিতপজূেকরা, তারা
িনেজেদরেক একিট মূিতর সামেন, এক কাল্িনক ঈশব্েরর সামেন
িনেজেক উপড়ু কের দয়। আর কাল্িনক রীিতেত তারা িবশব্াস কের
য সই কাল্িনক ঈশব্র তােদর সােথ কথা বেলন। এটা হল মূিতপজূা।

এটাই হল রামানবাদ। তারা সব ধরেণর সন্ এবং অনয্ সব িকছুর
সামেন মাথা নত কের। আর তােদর সন্ িসেসিলয়া, গৃহ দবতা এবং
এর মেতা অেনকগুিল িবষয় রেয়েছ। তারা তােদর সামেন মাথা নত
কের, এবং কাল্িনক িবিধেত িবশব্াস কের।এটা িক—এটা িক ধরেনর
পর্তীক, সতয্ জীবন্ ঈশব্েরর।
344 িকনু্ যখন আমরা, কান কাল্িনক উপােয় নয়, জীবন্ ঈশব্েরর
সামেন িনেজেক নত কির, এক জীবন্ স  গুণ, এক জীবন্ জ্ান,
এক জীবন্ ধয, এক জীবন্ ঈশব্রসব্রূপতা, এক জীবন্ ঈশব্র থেক
আগত জীবন্ শিক্, যা এক জীবন্ মানষুেক গেড় তােল এক
জীবন্ ঈশব্েরর গুণাবলীর পর্িতমূিতেত। িতিন িক করেছন? সই
একই িজিনস যা যীশু কেরিছেলন; যভােব িতিন চেলিছেলন
সই একই ভােব চেলন, সই একই কাজগুেলা কেরন যা িতিন

কেরিছেলন। কারণ, এটা কাল্িনক িবষয় নয়। সখােন একিট
বাস্বতা আেছ যা পর্মাণ কের।
345 দখুন আিম িক বলেত চাইিছ? দখুন িকভােব এই গুণাবলী,
এই ভবেনর উপকরণগুেলা, মন্লীর যেুগর দতূেদর সােথ, মন্লীর
যেুগর সােথ এক নমুনা রূেপ আেছ? এখন, এই িদনগুিলর মেধয্
কান এক িদন, আমরা এই পর্িতিট শব্গুেলােক িনেত চেলিছ,

এবং তােদর অধয্য়ন কের, এবং দখােত চেলিছ এিট তা পর্মাণ
কের। তারা সব একসােথ যায়। িনিশ্ত। বুঝেলন? ওহ, আমার!
কত অদু্ত সটা, দখুন, এটা দখা য এটা িক—িক কের।
346 এখন, এটাই সই ঘর যখােন ঈশব্র বসবাস কেরন; উপের
একিট বড় ঘণ্া ঝালােনা এবং এক উচ্ িমনারযকু্ ইমারত নয়।
বুঝেলন? “িকনু্ আমার জনয্ দহ রচনা কিরয়াছ,” একিট দহ
যন তার মে য় ঈশব্র বসবাস করেত পােরন, ঈশব্র গমনাগমন

করেত পােরন, ঈশব্র দখেত পােরন, ঈশব্র কথা বলেত পােরন,
ঈশব্র কাজ করেত পােরন। আেমন! ঈশব্েরর জীবন্ উপকরণ, ঈশব্র
দইু পােয় হাঁটেছন, আপনার মধয্ িদেয়। মিহমা! “সদাপর্ভু কত্ৃক
মনেুষয্র পাদেক্প সকল িস্রীকৃত হয়,” ঈশব্র আপনার মেধয্ হাঁেটন।
“ তামরাই িলিখত পতর্, যাহা সকল মনষুয্ পাঠ কের।” আর যিদ
খর্ীেষ্র মেধয্ য জীবন আেছ তা যিদ আপনার মেধয্ থােক, তাহেল
আপিন সই জীবন বহন করেবন যা খর্ীষ্ বহন কেরিছল।
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347 যমন আিম সবসময় বেলিছ। একিট পীচ গাছ থেক রস বর
করুন, আর যিদ আপিন এিট একিট আেপল গােছ স্ানান্িরত
করেত পােরন, পিরসঞ্ালেনর মাধয্েম, আেপল গােছ পীচ ফলেব।
িনশ্য়ই। িনশ্য়ই তা হেব। শাখাগুিল দখেত যমনই হাক না কন,
এিটেত আেপল গােছর রস আেছ, দখুন অথবা এিট য গাছই হাক
না কন। বুঝেলন? আেপল গাছ থেক তার জীবন িনেয় িনন, এটা
সম্ূণ িনেয় িনন, এবং তার—তার রেসর সঞ্ালন ঘটান, এবং
পীচ গাছ থেক সব রস বর কের এই আেপল গাছিটেত ঢুিকেয়
িদন। িক ঘটেব? এটা আর পীচ ফল উৎপন্ করেব না। বুঝেলন?
না, মহাশয়। এটা করেব না। যিদ পীচ গােছর জীবন আেপল গােছ
চেল আেস, বরং, এটা আর আেপল উৎপন্ করেব না। এটা পীচ
ফল উৎপন্ করেব, দখুন, দখুন, কারণ এেত সই জীবন আেছ।
348 আচ্া, যখন আপিন আমােদর িনেলন, আমরা িকছুই িছলাম
না িকনু্ এক বনয্ লাউগাছ িছলাম, এক বুিদ্ িবহীন, দখুন,
আর আমােদর কােছ িকছুই িছল না, কারণ আমরা সকেল পাপ
ও অপরােধ মৃত িছলাম। আমরা সকেলই এই ধরেনর অবস্ায়
িছলাম। আর তখন আমরা, িনেজরা, িনেজেদরেক নত করেত
পাির, িনেজেদরেক সমপণ করেত পাির, যতক্ণ না ঈশব্র তাঁর
পিরসঞ্ালেনর নল িনেলন, যীশু খর্ীেষ্র নাম, কারণ, “ কননা
আকােশর নীেচ মনষুয্েদর মেধয্ দত্ এমন আর কান নাম নাই, য
নােম আমািদগেক পিরতর্াণ পাইেত হইেব,” আর খর্ীেষ্র জীবন
আমােদর মেধয্ স্ানান্িরত কেরন। তারপর আমরা এই ধরেনর
িবশব্াস লাভ কির, খর্ীেষ্র কােছ যমন িবশব্াস িছল। আর খর্ীেষ্র
িবশব্াস সই ফরীশী অথবা সদ্ূকীেদর উপর িভিত্ কের িছল না,
অথবা তােদর পাতর্, কটিল, কড়াই এবং তােদর ধায়া-কাঁচার
উপর িছল না। এটা িছল ঈশব্েরর বােকয্র উপর িভিত্ কের, আেমন,
এতটাই, য খর্ীষ্ বাকয্ িছেলন, বাকয্ দহধারন করেলন। আর
তারপর যখন আমরা তাঁর শিক্ দব্ারা এতটাই পর্িতস্ািপত হেয় যাই,
য আমরা আমােদর িনেজেদর িচন্া-ধারার জনয্ মের যাই, এবং

আমােদর িবশব্াস একিট বাস্িবক িবশব্ােস পিরণত হয়, হােললুইয়া,
তারপর খর্ীেষ্র জীবন আমােদর মেধয্ স্ানান্িরত হয়। আমরা
ঈশব্েরর জীবন্ সৃিষ্ হেয় উিঠ, একিট িনবাস স্ান যখােন পিবতর্
আত্া তার দীিপ্ময় আশীবাদ পর্রণ করেত পােরন তার মধয্ িদেয়,
আর আমরা খর্ীেষ্র গুণাবলীেত চেল আিস।
349 যীশু বেলেছন, “এটা িক লখা নই? তামরা এই কথা বলার
জনয্ আমােক দাষ দও, য, ‘আিম ঈশব্েরর পতুর্।’ এটা িক লখা
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নই, য, ‘ তামরা ঈশব্র।’ তামােদর িনেজর বয্বস্া িক সটা বেল
না?” মািশর মেতা, এিলর মেতা, সইসব ভাববাদীেদর মেতা
যারা ঈশব্েরর এত িনকেট জীবনযাপন কেরিছেলন, যতক্ন না ঈশব্র
িনেজেক তােদর মেধয্ স্ানান্িরত কেরন। আর যখন তারা কথা
বলত, িনেজেদর থেক বলেতা না, িকনু্ ঈশব্র তােদর মধয্ থেক
কথা বলেতন৷ “ তামরা িকরূেপ িক বিলেব, স িবষেয় ভািবত হইও
না, কননা তামরা কথা বিলেব, এমন নয়। িকনু্ তামােদর িপতার
য আত্া তামােদর অন্ের কথা কেহন; িতিনই বিলেবন।” তাঁর

বা য় তাঁর িনেজর নয়, কারণ, তাঁর জীবন, স মৃত।
350 যিদ আপিন মারা যান, আপিন একজন মানেুষর থেক রক্ গর্হণ
কেরন, আপিন তােক সুগিন্ বসু্ দব্ারা সংরক্ণ কেরন। এিটর সমসয্া
হল য, তােদর অেনেকরই কখনও সংরিক্ত করা হয়িন। আপিন
মানেুষর থেক রক্ বর কের িনন, স মারা যােব। তারপর আপিন
যা করেত পােরন শুধু মাতর্ অনয্ এক বয্িক্র রক্ তার মেধয্ িদেয়
িদেত পােরন; স আবার জীিবত হেয় যােব। আপিন য তার রক্
বর কের িনেয়িছেলন।

351 আর এখন আমরা যীশু খর্ীেষ্র রক্েক িভতের িনেয়িছ,
দখুন, আর এিট যীশু খর্ীেষ্র িবশব্াসেক িনেয় আেস, যীশু খর্ীেষ্র

স  গুণেক, যীশু খর্ীেষ্র জ্ানেক, যীশু খর্ীেষ্র িজেতিন্য়তােক,
যীশু খর্ীেষ্র ধ য়েক, যীশু খর্ীেষ্র ঈশব্রসব্রূপতােক, যীশু খর্ীেষ্র
ভর্াতৃেস্হেক, এবং ঈশব্েরর পর্ম, যা যীশু খর্ীষ্৷ িতিন মস্ক এবং
িতিন আপনােক িনয়ন্ণ কেরন। আর আপনার পা হল িভিত্,
িবশব্াস। আেমন! মস্ক দব্ারা িনয়িন্ত, নয়…?…আপিন সখােন
আেছন। এই হল ঈশব্েরর িসদ্ বয্িক্, যখন স এই গুণাবলী
অিধকারী হয়।
352 তারপর, ঈশব্র, তার মন্লীেক এক ভাযয্া িহসােব পর্িতিনিধতব্
কের থােকন, এক কনয্া িহসােব। ঈশব্র এক ভাযয্া িহসােব তার
মন্লীেক পর্িতিনিধতব্ কের থােকন। আর িতিন পর্িতিট বয্িক্েক
তাঁর পতুর্ িহসােব িনেয় আেসন, সই ভাযয্া হওয়ার জনয্, িতিন
ভাযয্ােক একই ভােব এই যগুগুেলার মে য় িদেয় িনেয় এেসেছন,
[ভাই বর্ানহাম তার চকেবােড সাতবার টাকা দন—সম্াদকীয়]
যতক্ণ না িতিন এই এক সম্ূণ মন্লীেক এর মেধয্ িনেয় আেসন।
353 আমার পা চলেছ। কন? কারণ আমার মাথা তাই বেলেছ।
এখন, এিট আমার হােতর মেতা নড়াচড়া করেত পাের না, কারণ
এটা আমার পা। আমরা যা কেরিছ লুথার তা করেত পারেতন না,
সইরকম মথিডস্রাও পারেতন না, কারণ তারা অনয্ িকছু িছেলন।
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বুঝেলন? পা চলেছ কারণ মাথা তােক তাই করেত বেল। আর মাথা
কখেনা বেল না, “এখন পা, তুিম হাত হেয় যাও। কান, তুিম চাখ
হেয় যাও।” বুঝেলন?
354 িকনু্, পর্িতিট যেুগ, ঈশব্র এই িবষয়গুিলেক তাঁর মন্লীর মেধয্
রেখেছন, এবং এিটেক আদশরূেপ গঠন কেরেছন দখােনার দব্ারা
য পর্ে য়ক বয্িক্র কােছ এইগুিল গুণ আেছ, এই গুণাবলী আেছ।

আর এই সত্া, যখন এিট সম্ূণ হয়, এিট হল ঈশব্েরর মন্লী
য সব্গােরাহণ করেত যােচ্। আর এই সত্া, সম্ূণতায়, ঈশব্েরর

একজন দাস, ঈশব্েরর মন্লীর মেধয্, য সব্গােরাহণ করেত যােচ্।
মিহমা! দখুন আিম িক বলেত চাইিছ? আপিন এখােন আেছন।
সখােন সম্ূণ িজিনসিট আেছ।

355 এখােন একজন মানষু আেসন, পৗল, িভিত্ স্াপন কেরন।
ইেরিনয়াস সটার উপর এটা ঢালেলন। পেররজন এটা ঢালেলন।
পেররজন এটা ঢালেলন। পেররজন ওটা, আর ওটা, আর ওটা,
এবং এভােব চলেত থােক যতক্ন না শষ যগু আেস। িকনু্ এটা
কী? এিট সই একই আত্া।
356 একই আত্া য আমার মেধয্ বাস কের, বেল, “হাত, সই
বাক্িটর িদেক পর্সািরত হও।” একই আত্া বেল, “পা, একটা
পদেক্প নও।” দখুন আিম িক বাঝােত চাইিছ?
357 তারপের, আপনার সত্ার সম্ূণ গুণাবলী পিরচািলত এবং
িনয়িন্ত হয় এই িজিনসগুেলার দব্ারা, িকনু্ এিট সম্ূণরূেপ
িনয়ন্ণ করা যােব না যতক্ণ না এিট সম্ূণরূেপ এই গুণাবলীর
অিধকারী হয়।
358 আপিন িক কখনও এটা শুেনেছন? এখন আমােক আপনােদর
এই কথা বলেত িদন। আর বাস্ব রাখুন…এিট আপনার শানার
কােন রাখুন। বুঝেলন? একিট শৃঙ্ল তার সবেচেয় দবুলতম
আংটােত সবেচেয় বশী শিক্শালী হেয় থােক। সটা িঠক। এিট তার
দবুলতম আংটার চেয় বশী শিক্শালী নয়।
359 এেত িকছু আেস যায় না য এগুেলা কত শিক্শালী তির করা
হেয়েছ, এিট তির করা হেয়েছ; যিদ এিটর একিট আংটা দবুল
থােক, সখােন স ভেঙ যায়। আর এিট সই দবুলতম আংটার
চেয় বশী শিক্শালী নয়। [ভাই বর্ানহাম তার চকেবাড আঁকার কথা

উেল্খ করেছন—সম্াদকীয়] এখন যিদ আপনার কােছ থােক,
আপিন বেলন আপনার কােছ এটা, এটা, এটা আেছ, আপনার
এটা নই, সখােন স ভেঙ যােব। যিদ আপনার কােছ এটা
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আেছ, আর ওটা নই, স িঠক সখােনই ভেঙ যােব। আপিন
এটা পেয়েছন, আর ওটা পানিন, এটা ভেঙ যােব। এটা, এবং
এটা পানিন, এটা ভেঙ যােব। এটা, এবং এটা পানিন, এটা ভেঙ
যােব। বুঝেলন? আর যিদ আপিন না…এটা ছাড়া এটা পেত
পােরন না।
360 তাই যখন আপিন সম্ূণ ভােব িনেজেক সমপণ কের দন,
তখন পিবতর্ আত্া আপনার মাধয্েম ঢেল দন, এই গুণাবলীেত,
তখন আপিন একিট জীিবত মিন্র হেয় যান। তখন লােকরা
তািকেয় বেল, “এই একজন বয্িক্ িযিন স  গুেণ, জ্ােন পূণ
(িতিন বােকয্ িবশব্াস কেরন), িজেতিন্য়তা, ধয, ঈশব্রসব্রূপতা,
ভর্াতৃেস্হ, পিবতর্ আত্ার পর্েম পণূ। দখুন, স এখােন, ঘুের
বড়ােচ্।” এটা িক? এমন এক গুণাবলী যা অিবশব্াসীরা দখেত

পাের এবং বলেত পাের, “একজন িখর্স্ান আেছন। একজন পরুুষ
অথবা একজন মিহলা আেছন, যারা জােনন য তারা কী িবষেয়
কথা বলেছন। আপিন এইরকম একজন দয়ালু, িমিষ্, ঈশব্রতুলয্
বয্িক্ কখনও দেখিন।” আপিন মুদর্ািঙ্ত করা হেয়েছন। একিট মুদর্া
উভয় িদেক দখায়। আপিন যােচ্ন বা আসেছন, আপিন মুদর্ািটেক
একই দখেত পান। আপিন এই স্ােন আেছন। বুঝেলন? যখন
একজন পরুুষ বা মিহলার এিটর অিধকারী হয়, তখন শীষ পর্স্র
নেম আেস এবং ঈশব্েরর রােজয্ তােদরেক মুদর্ািঙ্ত কের, যা হল

পিবতর্ আত্া।
361 তারপর বাকয্, এখান থেক এেস, এই পর্িতিট সত্ার মাধয্েম
িনেজেক পর্কাশ কেরন, দখুন, এবং তখন এই সম্ূণ সত্ােক
জীবন্ ঈশব্েরর মিন্ের পিরণত কেরন, একিট চলমান, িখর্স্ধেমর
জীবন্ উদাহরণ হেয় যায়। খর্ীষ্ যা িছেলন, এই লােকরা সটাই,
কারণ তাঁর জীবন এখােন এেদর মেধয্ আেছ। তারা খর্ীেষ্র মেধয্
আেছ। আর তােদর জীবন মৃত এবং খর্ীেষ্র মেধয্ লুকািয়ত আেছ,
ঈশব্েরর মাধয্েম, এবং পিবতর্ আত্ার দব্ারা সখােন মুদর্ািঙ্ত করা
হেয়েছ৷ পর্থম কিরন্ীয় ১২। এটা িঠক। বুঝেলন? আপিন িনেজেক
মৃত মেন কেরন, তারপর আপিন িবশব্াস থেক জন্গর্হণ কেরন।
তারপর স  গুণ আর এই অনয্ানয্ িজিনসগুেলা আপনার সােথ
যাগ করা হয়, যতক্ন না আপিন িসদ্ হন, ঈশব্েরর জীবন্

পর্িতমূিত। সটা িবস্য়কর?
362 আর তারপর ঈশব্র, এর মাধয্েম, সই সাতিট মন্লীর যগুেকও
িনেয় আেসন, িতিন য সাতিট ধাপ িনেয় এেসেছন তা দখােনার
জনয্, তাঁর বয্িক্েক তাঁর পর্িতমূিতেত গেড় তালার জনয্, িতিন
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একিট পণূ মন্লীেক িনমাণ করেছন তার পর্িতমূিতেত। আর
পনুরুত্ােনর সময়, এই সম্ূণ দহিট িচরকাল তাঁর সােথ বসবাস
করার জনয্ উিত্ত হেব, কারণ এিট একিট ভাযয্া। দখুন? সুতরাং
সটা পর্িতিট যেুগ ছঁেট ফলা হয়, যা পর্িতিট যেুগ এেসিছল।

363 আর সখােন আেরা পর্েয়াজন আেছ, মেন রাখেবন। মেন
রাখেবন পৗল এখােন ইবর্ীয় ১১ ত িক বেলেছন? আমরা এখােন
বন্ করার আেগ আপনােদর জনয্ আমােক িকছু পড়েত িদন, মাতর্
এক িমিনট। আর তারপর আপনারা…এটা পড়ার সময় আপনােদর
একধরেনর অদু্ত অনভুব হেব যখন আিম…সবসময়, যখন আিম
এিট পিড়। আিম ইবর্ীয় ১১ বর করেত চেলিছ, এবং আিম ৩২তম
পদ থেক শুরু করেত যািচ্।

আর অিধক, িক বিলব? িগিদেয়ান,…বারক, এবং…
িশ  েশান, এবং…িযপ্হ;…দায়ূদ…ও শমূেয়ল,…ও
ভাববািদগণ, এই সকেলর বৃত্ান্ বিলেত গেল সমেয়র
অকুলান হইেব:

িবশব্াস দব্ারা ইহাঁরা নানা রাজয্ পরাজয় কিরেলন,
ধািম্কতার অনষু্ান কিরেলন, নানা পর্িতজ্ার ফল পর্াপ্
হইেলন, িসংহেদর মুখ বদ্ কিরেলন,

অিগ্র তজ িনবব্াণ কিরেলন, খেড়্র মুখ এড়াইেলন,
দবুব্লতা হইেত বলপর্াপ্ হইেলন, যেুদ্ িবকর্ান্ হইেলন,
অনয্জাতীয়েদর সনয্েশর্ণী…তাড়াইয়া িদেলন।

নারীগণ আপন আপন মৃত লাকেক পনুরুত্ান দব্ারা
পনুঃপর্াপ্ হইেলন: অেনয্রা পর্হার দব্ারা িনহত হইেলন,
মুিক্ গর্হণ কেরন নাই; যন শর্ষ্ পনুরুত্ােনর ভাগী হইেত
পােরন:

364 এখােন িনেচ। বুঝেলন? [ভাই বর্ানহাম তার চকেবাড অঙ্নেক
উেল্খ কেরেছন—সম্াদকীয়] িঠক আেছ।

আর অেনয্রা…িবদর্েপর ও…কশাঘােতর, অিধকনু্
বন্েনর ও কারাগােরর পরীক্া ভাগ কিরেলন:

তাঁহারা পর্স্রাঘােত হত, পরীিক্ত, করাত দব্ারা িবদীণ,
খড়্ দব্ারা…িনহত হইেলন: তাঁহারা মেষর ও ছােগর চম্
পিরয়া বড়াইেতন; দীনহীন, ক্ীষ্, উপদর্ত হইেতন;

(এই জগৎ যাঁহােদর যাগয্ িছল না:)…
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365 দখুন, সখােন বন্নীেত, আপনারা আপনার বাইেবেল লক্য্
কেরেছন।

…তাঁহারা পর্ান্ের পর্ান্ের, পাহােড় পাহােড়, গুহায়
গুহায় ও পৃিথবীর গহব্ের গহব্ের ভর্মণ কিরেতন।

আর িবশব্াস পর্যকু্ ইহাঁেদর সকেলর পেক্ সাক্য্ দওয়া
হইয়ািছল,…

366 এখােন ! [ভাই বর্ানহাম তার চকেবােডর অঙ্নেক উেল্খ
কেরেছন—সম্াদকীয়]

…পেক্ সাক্য্ দওয়া হইয়ািছল, িকনু্ ইহাঁরা পর্িতজ্ার
ফল পর্াপ্ হন নাই: ( দখুন?)

কননা ঈশব্র আমােদর িনিমত্ পবূব্াবিধ কান শর্ষ্ িবষয়
লক্য্ কিরয়ািছেলন, যন তাঁহারা আমােদর বয্িতেরেক
িসিদ্ না পান।

367 আপনারা এটা বুঝেত পারেলন? এই লাকরা যারা মারা
গেছন, এখােন, আমােদর উপর িনভর করেছন এবং অেপক্া

করেছন। সুতরাং, এই মন্লীেক িসদ্তায় আসেত হেব, পনুরুত্ান
আনার জনয্। আর যােদর পর্াণ নীেচ, পর্াণ এই বদীর নীেচ আেছ,
তারা এই মন্লীেক িসদ্তায় আসার জনয্ অেপক্া করেছ, যন
যখন খর্ীষ্ আসেবন।
368 আর এই মন্লী, আপনারা দখুন, ছাট হেয় আসেছ,
সংখয্ালঘুেত আসেছ। [ভাই বর্ানহাম তার চকেবাড অঙ্নেক উেল্খ
কেরেছন—সম্াদকীয়] এিট অনয্গুেলার চেয় অেনক বিশ
তীক্, যমন সখােন সই কুর্েশর উপর লখা আেছ, দখুন। এিট
একিট সূচয্েগর্ চেল এেসেছ। যতক্ণ না, মণ্লীর, সংখয্ালঘুতায়,
এখােন এমন একিট স্ােন পৗঁেছ যায় যতক্ণ না এিট একই ধরেণর
সবাকােয আেস যা এটা কের গেছ, কারণ, যখন এই শীষ পর্স্র

িফের আেস…
369 তখন এখােন একটু পেকেটর মেতা স্ান রেয়েছ, যখােন এিট
িঠক সখােন বসেব, সই সব্াভািবক িপরািমেডর উপর। এিট কবল
একিট উপির ভােগর ঢাকনা নয় যা শীেষ এেস জেুড় যায়। এিট
একিট ছাট পর্লিমব্ত পাশ, আর এিটেক সখােন বসেত হেব, কারণ
এিট জল থেক আচ্াদন কের।

আর যখন এিট আেস, এই মন্লীেক শাণ দওয়া হেব।
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370 এই সমস্, িপরািমেডর বািক পাথরগুেলা, এত িনখুতঁভােব রাখা
আেছ য আপিন তােদর মেধয্ একিট রজার ব্ড চালােত পারেবন
না, কেয়ক টন ওজেনর, সখােন রাখা আেছ। তারা িকভােব
সগুেলােক উিঠেয়িছল, তারা জােনন না। িকনু্ সগুেলা িনিমত

হেয়িছল।
371 আর এখােন উপের, যখন িপরািমেডর শীষ পর্স্র আেস,
িপরািমড িনেজই, খর্ীেষ্র দহেক শাণ দওয়া হেব। শুধু িকছু ধমমত
বা ধমিশক্া নয়, বা অনয্ িকছু যার মধয্ িদেয় আমরা আিস। এিটেক
এত িনখুতঁভােব খর্ীেষ্র মেতা হেত হেব, যতক্ণ না, যখন িতিন
আসেবন, িতিন এবং সই সবাকায একসােথ সঙ্ত হেয় যােব।
বুঝেলন? তারপর সব্গােরাহণ আসেব, ঘের যাওয়া।
372 দখুন আমরা এখন কাথায় বাস করিছ, লায়িদেকয়ােত,
যখােন মন্লী, সব মন্লীর যেুগর থেক সবেচেয় খারাপ মন্লীর

যেুগ িছল। বাইেবেল, আমরা খুেঁজ পাই, এটাই িছল একমাতর্
মন্লীর যগু যখােন ঈশব্র মন্লীর বাইের িছেলন, দব্াের আঘাত
করিছেলন, চষ্া করিছেলন যন িতিন িনজ ভবেন িফের আসেত
পােরন। ধমমত এবং ধমসম্দায়গুেলা এমনিক তােক তার িনজসব্
িগজা থেক বর কের িদেয়েছ। “ দখ, আিম দব্াের দাঁড়াইয়া আিছ,
ও আঘাত কিরেতিছ। কহ যিদ আমার রব শুেন ও দব্ার খুিলয়া দয়,
তেব আিম তাহার কােছ পর্েবশ কিরব, ও তাহার সিহত ভাজন
কিরব।” বুঝেলন? এখােন এিট, এই মন্লীর যেুগ। তারা ধীের
ধীের তােক বাইের ছুেড় ফেল দয়, যতক্ণ না তারা এখােন তােক
সম্ূণরূেপ বিহষ্ার কের। তারা তার সােথ কান সম্ক রাখেত
চায় না।
373 এখন আজ আপনারা দখুন আমরা কাথায় যািচ্। এমনিক
যখন লায়িদেকয়া মন্লী যেুগর অবসান ঘটেছ তখনও এটা
এতটাই িবিধবৎ হেয়েছ, য এিট এবং কয্াথিলকবাদ, যা এিটেক
এখােন ভেঙ িদেয়িছল, একিতর্ত হেচ্ এবং একিট মহান িগজা
িহসােব একিতর্ত হেচ্। িগজাগুিলর একিট সেঙ্র সােথ, এিট
কয্াথিলকবােদর মেতাই।
374 সখােন শুধুমাতর্ একিট পাথকয্ আেছ, যিদ তারা এিটেক
অিতকর্ম করেত পাের, তা হল পর্ভুর ভাজ গর্হণ করার িবষয়িট।
িবশেপর এলাকার মেধয্ এটাই একমাতর্ িজিনস, যা—যা—যা এই
কয্াথিলকবাদ এবং পর্ােটস্য্ান্বাদেক একিতর্ত হেত বাধা দয়, তা
হল এই পর্ভুর ভােজর আেদশ। কয্াথিলক িগজা বেল, “এটা দহ।”
আর পর্ােটস্য্ান্ িগজা বেল, “এিট দহেক পর্িতিনিধতব্ কের।”
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কয্াথিলকরা এিট থেক একিট মা (খর্ীেষ্র নশেভােজর পব)
তরী কের। একিট মা হল, য, তারা পর্ভুর ভাজ নয়, তারা

এই আশায় য তােদর পাপ ক্মা হেয়েছ। পর্ােটস্য্ান্রা িবশব্ােসর
দব্ারা গর্হণ কের, ঈশব্রেক ধনয্বাদ জানায়, পর্ভুর ভােজ, য তােদর
পাপ ক্মা করা হেয়েছ। পর্ােটস্য্ান্রা বেল, “আমােদর ক্মা করা
হেয়েছ।” কয্াথিলকরা বেল, “আমরা আশা কির য আমরা ক্মা
করা হেব।” মা এবং পর্ভুর ভাজ। তারা এিটেক একিট মা বেল;
আমরা এটােক পর্ভুর ভাজ বিল। একিট মা হল আশা করা য
এিট এমন হেব। একিট পর্ভুর ভাজ হল এিট জানা য এিট এরকম,
এবং এর জনয্ তােক ধনয্বাদ জানােনা। বুঝেলন? আর সিট হল
একমাতর্ িজিনস যার জনয্ তারা একসােথ আসেত পােরন না। তারা
এটা করেব।

375 ওহ, এটা খুব সুন্র দখােচ্। এিট একিতর্ত হেব, চালােনার
জনয্…এটা হেব—এটা সব পিরচালনা করেব…আচ্া, বাইেবল
বেল, “আর এই পশুরা িনেজেদর ক্মতা সই বশয্ােক িদেয়েছ,”
দখুন, িনেজেদরেক একিতর্ত কেরেছ। বুঝেলন? িঠক যমন

বাইেবল বেলিছল তারা করেব, তারা এখন তা করেছ। এটা িঠক
িমিছেল আেছ, এই সপ্ােহই। এমন নয় য কয্াথিলকেদর িবরুেদ্
আমার কােছ িকছু আেছ, পর্ােটস্য্ান্েদর থেক বিশ িকছু নই।

376 আপনারা মেথািডস্ এবং বয্াপিটস্রা, আর
পিন্েকাস্ালরা, যখন আপনােদর গীজাগুিল িগজার এই সেঙ্

চেল গেছ, যখন তারা িনউ ইয়েক সখােন িগজার সেঙ্র
একিট বড় শবাগার তির কেরিছল, এিট িঠক জািতসংঘ এবং
িজিনসগুিলর মেতাই। তারা সমস্ পর্ােটস্ান্বাদেক একিতর্ত
করার চষ্া করেছ।

377 এখন, কয্াথিলকরা এই িবষেয় বুিদ্মান, এবং পাপ জন তইশ
অথবা বাইশ- ক আনেত যােচ্ন, িতিন যাই হান না কন, িতিন
নমর্ভােব, সমস্ পর্ােটস্য্ান্ িবশব্াস এবং কয্াথিলক িবশব্াসেক এক
িবশব্ােস আনার চষ্া করেছন, িঠক যমন বাইেবল বেলেছ তারা িক
করেব। আপনারা এখােন আেছন। আর পর্ােটস্য্ান্রা এিট জনয্
নত হেচ্, বড়িশ, সুতা এবং ভার।

378 কন? কন? কারণ এই িজিনসগুেলা তােদর কােছ নই।
জ্ান, “বাকয্ হল সিঠক।” ধয, “যারা পর্ভুর জনয্ অেপক্া কের।”
দখুন আিম িক বলেত চাইিছ?
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379 যমন মথিডস্ িবশপ সই িদন বেলিছেলন, যখন তারা সটা
িদেয়িছল। আর য কউ সটা জােনন, িকভােব, িক অনুপর্ািণত
কেরেছ য, একিট িনিদষ্ পর্াথনা িগজায়, বা সু্েল বলােনার
চষ্া করা হেচ্। এবং চেয়িছেলন…আিম মেন কির এিট একিট
পর্সিবটািরয়ান পর্াথনা বই, বা অনয্ িকছু িছল, আর অিভভাবকরা

মামলা কেরেছন সই— সই— সই িবদয্ালেয়র িবরুেদ্ কারণ
তারা িবদয্ালেয় এই পর্াথনা করািট গর্হণ কেরন িন। আর এই
মথিডস্ িবশপ িছেলন একজন িবজ্ পর্বীণ বয্িক্, িতিন উেঠ

দাঁিড়েয় বলেলন, “এটা ভুল।” বলেলন, “এটা অসাংিবধািনক।”
িতিন এর বাতাসিট ধের ফলেলন। িতিন বলেলন, “আমােদর
মথিডস্ িগজার মত,” িতিন বলেলন, “আমােদর মথিডস্

িগজার মেধয্,” বলেলন, “আমােদর অেনক মানষু সবসময়
হিলউেডর কেলঙ্াির িনেয় কথা বেল, এবং তােদর মেধয্ পঁচানবব্ই
শতাংশ যভােবই হাক এিট দখেত যায়।”

380 িক বয্াপার? তারা এটা ছেড় িদেয়েছ। িঠক তাই। তারা সটা
ছেড় িদেয়েছ।

381 অনয্ একিদন, আিম িঠক এই ঘের কথা বলিছলাম, ফলস শহের
অবিস্ত একিট বৃহত্ম মথিডস্ চােচর একজন—একজন—
একজন কমকতার সেঙ্, ফলস শহের সবেচেয় আধয্ািত্ক মথিডস্
িগজাগুিলর মেধয্ একিট। দখােলন, মথিডস্ যগুেক যা আমােদর
যেুগর পের আেস, সই পিন্েকাস্াল। আর িতিন বেলিছল,
“ সন্ লুইস, িমেসৗিরেত, তারা পর্ায় িতন বা চার মাস আেগ
একিট িবেশ্ষণ কেরিছেলন, এবং পেয়িছেলন।” হয়েতা আজ
সকােল িতিন এখােন বেস আেছন। িঠক আেছ, িতিন হেলন সই
িঠকাদার িযিন এটা িনমাণ করেছন, আমােদর জনয্ ভবনিট মরামত
করেছন। মইন িস্ট মথিডস্, যখান থেক িতিন িছেলন, যখােন
ভাই লুম এবং তারা পালক িছেলন। তাই তারপের আমরা জানেত
পাির য, এেত, আিম িবশব্াস কির য মথিডস্ লাকেদর সত্র
শতাংশ এই একিট িবেশ্ষেণ িছল, য, সন্ লুইেসর একিট সমীক্ায়
দখা গেছ য সত্র ভাগ মথিডস্রা ধূমপান কেরন, এবং তােদর

মেধয্ আটষিট্ শতাংশ লাক মদয্ পান কেরন। এক মথিডস্! আর
আশ্েযর িবষয় িছল, যখন এই িবেশ্ষণিট দওয়া হেয়িছল, অথবা
অনমুানিট পরুুষ ও মিহলােদর মেধয্; মিহলােদর, এিট িছল সত্র,
সত্র আেরা িকছু শতাংশ িছল, আর পরুুষেদর পর্ায় পঞ্াশ শতাংশ
িছল। পরুুষেদর থেক মিহলারা বশী ধূমপান এবং মদয্পান কেরন।
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সত্র শতাংশ, সত্র আেরা িকছু শতাংশ, পরুুষেদর চেয় বিশ
মিহলারা িছল।
382 এখন িক হেব যিদ আমরা বাইেবেলর িশক্ােক িনই, ছাট
কাপড় পিরধান করা, এবং চুল ছাট কের কাটা, এবং এই ধরেনর
িবষয়গুেলা, দখুন, কাথায় ঈশব্রসব্রূপতা, নারীরা ঈশব্রসব্রূপতা
এবং পিবতর্তা দািব কের? তাস খলার দল আর অনয্ সব িকছু,
বকবককারী, বাচাল, িনেজেদর িজহব্ােক বেস রাখেত পােরন না।
িনেজর িজহব্া িদেয় গল্গুজব করেছ এবং বাচােলর মত আচরণ
করেছ, আর সবিদেক তাই হেচ্। পরুুষেদর সম্েক িক? তাস
খলার দল, গল্ খলা, সখােন আধেপাশােক, ছাট দখেত

খারাপ এমন পাশাক পিরধান কের, তােদর সােথ মিহলারা সখােন
আড্া িদেচ্ন। আশ্েযর িকছু নই!
383 সই নাংরা যাজনািট দখুন যা সই পর্চারেকর উপর করা
হেয়িছল, কারাগােরর পর্চারেকর উপর, আজ সকােল? হয্াঁ,
মহাশয়। আিম িবশব্াস কির না সই য়িক্িট এর জনয্ দাষী।
স িক কেরিছল? ওই ভাই…আিম তার নাম মেন করেত পারিছ

না…[ কউ বেলন, “ডয্ান িগলবাট।”—সম্াদকীয়] হয্াঁ। ডয্ান
িগলবাট, কারাগােরর পর্চারক। যখন সই লাকিট দৗেড় এেস
ডয্ানেক হতয্া কের, কেয়ক মাস আেগ এখােন, আর এখন তার
স্ীর একিট সন্ান হেত চেলেছ। অবশয্ই, ডয্ান মারা গেছ, তারা
এখন িশশুেক রক্ সঞ্ালন করেত পাের না। স বেলেছ য ডয্ান
তােক ধষণ কেরেছ, আর এটা…“ওটা ডয্ােনর সন্ান।” এরকম
এক…আিম িবশব্াস কির না য আিম িবশব্াস কির এর চেয় বিশ নয়
এটা একিট—এটা একিট—একিট কােকর, পায়রার পালক আেছ।
না, মহাশয়। আিম িবশব্াস কির এটা িমথয্া। আিম িবশব্াস কির ডয্ান
িগলবাট িছেলন একজন ঈশব্েরর লাক। আর আিম িবশব্াস কির এিট
শয়তােনর একিট কৗশল।
384 ওই িজিনসিটর মত তােদর পর্াথনার উপর এটা লাগােনার চষ্া
করা হেচ্। সই বৃদ্ মথিডস্— মথিডস্ িবশপ িযিন এটা ধের
ফলার জনয্ যেথষ্ বুিদ্মান িছেলন। যিদ িতিন করেতন, যিদ এিটর

মধয্ িদেয় যেতন, এিট কবল অনয্ িকছু দব্ারা অনপুর্ািণত হেয়িছল।
সটা িঠক।

385 িঠক যমন দিক্েণ এই িবিচ্ন্তা সমসয্া, একই িজিনস। আিম
িবশব্াস কির মানষুেদর সব্াধীন হওয়া উিচত। আিম িবশব্াস কির এই
রাষ্িট সব্াধীনতার পেক্ আেছ। আিম সনয্ পাঠােনার জনয্ মহাশয়
কেনিডেক দাষােরাপ কির না। যিদও, আিম কান— কান “নতুন
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বয্বসায়ী নই,” এবং আিম ডেমাকর্য্াট নই। আিম িরপাবিলকান নই।
আিম একজন িখর্স্ান। তাই আিম…িকনু্ আিম এটা িবশব্াস কির
না। আিম িবশব্াস কির না য িনেগর্া লাকেদর তােদর জন্ািধকার
িবিকর্ করা উিচত এই জাতীয় িজিনসগুেলার জনয্। এটা িছল—
এটা িছল িরপাবিলকান পািট। আবর্াহাম িলংকেনর রক্ তােদরেক
সব্তন্ কেরিছল কারণ িতিন একজন ধািমক মানষু িছেলন। আিম মেন
কির তারা অন্ত তােদর দেলর সােথ লেগ থাকা উিচত যিদ তারা
ভাট দান করেত যােচ্।

386 িকনু্ আিম আপনােদরেক একটা কথা বিল, ওই ছেলটা
সখােন িছল না এই কারেণ য, তােদর িবদয্ালয়সমূহ। ওই বালকিট

একজন নাগিরক। স একজন আেমিরকান। এটাই সবার সব্াধীনতা।
একজন মানেুষর রঙ তার পাথকয্ পিরবতন করা উিচত নয়। আমরা
সকেল…“ঈশব্র,” বেলেছন, “এক য়িক্ থেক, সমস্ রক্, সমস্
জািত তির কেরেছন৷” আমরা সবাই এক। িকনু্, সই ছেলিট,
িতিন একজন সিনক িছেলন। িতিন একজন অিভজ্। িতিন যা
সিঠক তার জনয্ লড়াই কেরেছন। তার িবদয্ালেয় যাওয়ার অিধকার
িছল। সটা িঠক। িকনু্ অেনক িবদয্ালয় িছল যখােন িতিন যেত
পারেতন।
387 এটাই বয্াপার। যিদ আপনারা এিটর িপছেন যান, এিট
বতমান সমেয়র ধমসম্দােয়র িবষয় সখােন রেয়েছ, এিট
অনেুপর্রণাদায়ক। কন? তারা সই িনেগর্া লাকেদর ভাটগুেলা
িরপাবিলকান থেক ডেমাকর্য্ােটর িদেক আকষণ করার চষ্া
করেছ, আর তারা এর মাধয্েম তােদর জন্ািধকার িবিকর্ করেছ।
একদম সতয্ কথা। পিবতর্ আত্া এখােন নই…
388 “যার বুিদ্ আেছ।” “যার জ্ান আেছ।” বাস্িবক ভােব। িঠক
এই মন্লীর মেতা, এই বতমান যগু, িনেজেক িবিকর্ করেছ। আপিন
িক ঘটেত যােচ্ দখেত পােচ্ন না?
389 এিট টপ করা হেল আিম িচন্া কির না। এখােন এটা আসেছ।
আহ-হাহ। হয্াঁ। িক বয্াপার? আমার বৃদ্ মা বলেতন, “শয়তানেক
তার পাওনা িদেয় দাও।”
390 সখােন একজন বয্িক্ আেছন িযিন একমাতর্ কাজিট
কেরিছেলন যা বুিদ্মান িছল, িতিন িছেলন কয্ােস্া। হয্াঁ, মহাশয়।
িতিন সখােন গেলন। আর পুঁিজপিতেদর কােছ সব ছিড় িছল
আর সবিকছু িছল…এিট মািকন যকু্রােষ্র মেতা সানার মানদেণ্
রেয়েছ। িতিন িক করেলন? িতিন সই সব বন্ িকেন িনেয়িছেলন।



82 কিথত বাকয্

যভােব পােরন িতিন টাকা িনেয় নন। তারপর িতিন কী করেলন?
িতিন মুদর্া নকল করেলন, এবং এিট পিরবতন করেলন। সগুেলা
সখােন িফিরেয় আনেলন। এটাই একমাতর্ িজিনস যা এই রাষ্

করেত পাের।
391 আপনারা িক সই িদন সকােল লাইফ লাইন এ শুেনিছেলন?
কন, আপনারা জােনন, যমন আপিন সানায় বন্ িবিকর্ কেরন।

বন্ ইিতমেধয্ গর্হণ করা হেয়েছ। আর এই বতমান সরকার এখন
িকেসর জনয্ টাকা খরচ করেছ? কারণ সই কেরর অথ যা এখন
থেক চিল্শ বছর ধের তারা সংগর্হ করেব। িতিন সরকম কেরেছন।
সটা ওয়ািশংটন, িডিস থেক লাইফ লাইন দব্ারা সারা দেশ

পর্সািরত হেয়েছ। কেরর অথ, তারা খরচ করেছ, এবং িবেদশ কনার
চষ্া করেছ…িঠক আেছ, তারা এিট য কানও উপােয় িদেচ্।

আপনারা এটা দখেত পােচ্ন না? িঠক এটা তারা যা—তারা
যা করেত যােচ্। বুঝেলন? এটা িক? এখন, যিদ এই রাষ্ বয্থ
হেয় যায়, একমাতর্ িজিনস যা এটা করেত পাের তা হল বয্থ হওয়া।
একমাতর্ িজিনস যা এটা করেত পাের তা হল দউিলয়া হেয় যাওয়া।
392 এিটই একমাতর্ বুিদ্মান কাজ, মুদর্া পিরবতন কের। িকনু্ বতমান
পর্শাসেনর অধীেন তারা তা করেব না। রামান কয্াথিলক চাচ
িবেশব্র সানার মািলক। আর তারা যা করেব তা হল িবিকর্, “এই
ধনী বয্িক্রা,” ইতয্ািদ, “পৃিথবীর,” যমন বাইেবল বেলেছ।
তারা ক্িতর সম্ুখীন হারার আেগ িক করেব, দয্ বর্াউন অয্ান্
উইিলয়ামসন টাবয্ােকা কাম্ািন, যার বিশরভাগই কয্াথিলক,
যাইেহাক, আর এই সমস্ অনয্ানয্ িজিনস, তারা িক করেব? তারা
এটা মেন নেব, এবং তারা রাম থেক টাকা নেব, এবং তারপর
স তার জন্গত অিধকার িবিকর্ কের িদেব। রাম তােক সমথন কের।

হয্াঁ, মহাশয়। স তােক সমথন করেব। আর তেদর কােছ এখন যেথষ্
নীিত আেছ, তােদর মিন্সভায় যেথষ্ আেছ। দখুন মহাশয় কেনিড
িক চাইেছন।
393 আর আপিন যখন এিট দেখেছন, অনয্ িদন, আর ভাট
দওয়ার দরকার নই। ভাট িদেয় িক লাভ হেব? যখন, তারা

কাগেজ এিট িলেখ দয় এবং জনসাধারেণর সামেন এিট পর্মাণ
কেরিছল এবং তারা এই সম্েক িকছু করেত অসব্ীকার কের।
যখন, তারা পর্মাণ কেরিছল য সারা দেশ মিশনগুিল স্াপন করা
হেয়িছল, তারা মহাশয় কেনিডেক িমথয্া ভােট িনবািচত কেরিছল।
বাইেবল িক বেল না য স পর্তারণার মাধয্েম পর্েবশ করেব?
অবশয্ই, একিট িমথয্া ভােটর দব্ারা। এখন, আিম ডেমাকর্য্াট
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পািটর িবরুেদ্ নই এবং িরপাবিলকান পািটর িবরুেদ্ও নই, িকনু্
আিম শুধু বাইেবল থেক তথয্ তুেল ধরিছ। ভাট িদেয় িক লাভ?
তারা জােন সখােন ক যােচ্।
394 আপনােদর কতজেনর সই টিলিভশেনর সম্চারিটর কথা
মেন আেছ যখােন দইুজন মিহলা দাঁিড়েয় িছেলন? আর একজন
বলেলন, “আিম মহাশয়… ভাট িদেত যািচ্।” অথবা, একজন
পর্ােটস্য্ান্ মিহলা বেলিছেলন, “আিম মহাশয় কেনিডেক ভাট

িদেত যািচ্।”
তারা বেলিছল, “ কন?”

395 বলেলন, “কারণ আিম মেন কির িতিন মহাশয় িনক্েনর চেয়ও
বুিদ্মান মানষু। িতিন আরও ভােলা রাষ্পিত হেত পারেবন।”
396 তারপর িতিন বলেলন, “িতিন একজন কয্াথিলক মিহলা
িছেলন। ‘আপিন কােক ভাট িদেত যােচ্ন?’”
397 িতিন বলেলন, “আিম একজন কয্াথিলক, একজন রামান
কয্াথিলক, একজন অনুগত কয্াথিলক।” িতিন বলেলন, “এবং
আিম মহাশয় িনক্নেক ভাট িদেত যািচ্।”

“ কন?”
398 বলেলন, “কারণ, আিম মেন কির মহাশয় িনক্ন একজন ভােলা
রাষ্পিত হেত পােরন কারণ িতিন িবষয়গুিলর সােথ বিশ অবগত
আেছন। িতিন সাময্বােদর সােথ বিশ পিরিচত।” সই মিহলা িমথয্া
বেলেছন।
399 আমার কােছ সটা আেছ আমােদর …যােক তারা বেল,
আমােদর িবশব্ােসর পর্কৃত তথয্, সেবাচ্ কয্াথিলক বই যা কনা
যেত পাের। আর সখােন এটা বলা আেছ, “যিদ একজন

কয্াথিলেকর একিট িটিকেট থােক, িযিন একজন পর্ােটস্য্ােন্র
িবরুেদ্ দাঁিড়েয়েছন; যিদ একজন কয্াথিলক পর্ােটস্য্ােন্র পেক্
ভাট দয়, তেব তােদর কয্াথিলক চােচর সহভািগতা থেক বিহষ্ার

করা হেব।” িঠক। “আর যিদ একই কাযালেয়র জনয্ দজুন কয্াথিলক
দৗেড় থােকন, তেব তারা সই কয্াথিলকেদর বাছাই করেবন িযিন

‘মাতৃ িগজার’ পর্িত অিধক অনগুত আেছন এবং তােদর জনয্
ভাট িদন।”

400 দখুন িকভােব, সই পর্তারণা, তারা িক করেত চষ্া করেছ?
টাকা িদেয়, কর্য় করার জনয্। কন? তারা এটা ভাঙার চষ্া
করেছ। আর তারা এটা করেছ, এবং স ভেঙ পেড়েছ। আর
এটা িক? এটা সব্েণর উপর িনভর কের। আর কয্াথিলক িগজা,
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যাজকতন্, পৃিথবীর সানার মািলক। [ কউ বলেলন, “একশ
আটষিট্ িবিলয়ন ডলার।”—সম্াদকীয়] একশ আটষিট্ িবিলয়ন
ডলার। এখন আপনারা বুঝেত পারেলন। তােক সানার মানদেণ্
িফিরেয় দাও, আর আপনারা শুধু আপনােদর বািড়ঘর এবং
িজিনসপতর্ রেখেছন, িকনু্ আপনারা কয্াথিলক িগজার অন্গত।
এই রাষ্িট কয্াথিলক িগজার অন্গত। পেুরা িজিনসিট তারা তােদর
মুদর্ার মাধয্েম িনেজর অধীেন কের িনেয়েছ। বাইেবল িক এই কথা
বেল না? এটাই সই ছিব যা বাইেবল আমােদর দখায়।
401 আজ আিম যা বলার চষ্া করিছ ভাই। তারা বলেব, “এিট
একিট চমৎকার িগজা তরী করেব। এিট পর্ােটস্য্ান্বাদেক
একিতর্ত করেব।” সব্াভািবক চােখ ভােলা লােগ, িকনু্ এই জগেতর
জ্ান ঈশব্েরর কােছ মূখতা।
402 “তখন পর্চােরর মূখতা—মূখতা দব্ারা িবশব্াসকারীেদর পিরতর্াণ
কিরেত ঈশব্েরর সুবাসনা হইল,” একিট ঐশব্িরক কাযালেয়র দব্ারা,
যা িতিন তাঁর মন্লীেত িনযকু্ কেরিছেলন, এই আধয্ািত্ক
গুণাবলীর উপর মন্লী গেড় তালার জনয্ আর এমন িকছুর উপর
নয় যা পৃিথবীর সােথ সম্িকত।
403 িপতর বেলেছন, “আর কারণ তুিম পলায়ন কেরছ জগেতর
ক্য় হেত অেথর লালসা থেক, এবং বড় সমেয়র লালসা, এবং
আনন্, এবং খাওয়া, পান করা, এবং আমােদর মেধয্ য লালসা
আেছ। আপিন সখান থেক পািলেয় এেসেছন। আর এখন আপিন
িনিমত হেয়েছন একিট িনবাসস্ান রুেপ। আিম মন্লীর উেদ্েশয্
এিট সেমব্াধন করিছ,” িতিন বেলেছন। আপিন এখােন। আপনারা
িক এটা পেড়েছন? আপনারা িক এটা বুঝেত পেরেছন? আমরা
যখন িদব্তীয় িপতের এখােন এিট পড়িছলাম আপনারা িক এটা
শুেনেছন? এখােন িতিন কী বলেছন এটা শুনুন, এখােন কত সুন্র
িলেখেছন, িতিন কীভােব—িতিন এিট সেমব্াধন কেরন। িঠক আেছ।
এখন তার কথা শুনুন যমন িতিন কথা বলেছন। িঠক আেছ।

িপতর, িশেমান িপতর, যীশু খর্ীেষ্র দাস ও পর্িরত,
যাঁহারা…আমােদর ঈশব্েরর ও তর্াণকত্া যীশু খর্ীেষ্র
ধািম্কতায় আমােদর সিহত সমরূপ বহুমূলয্ িবশব্াস পর্াপ্
হইয়ােছন, তাঁহােদর সমীেপ:

…ঈশব্ের এবং আমােদর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র তত্জ্ােন
অনগুর্হ ও শািন্—শািন্ পর্চুররূেপ তামােদর পর্িত বত্ুক,



একজন িসদ্ বয্িক্র গুণাবলী 85

তাঁহার ঈশব্রীয় শিক্ আমািদগেক সমস্ িবষয় পর্দান
কিরয়ােছ…

404 কারা এই পৃিথবী এবং সবিকছুর উত্রািধকারী হেত
যােচ্? [ কউ বেলন, “পিবতর্গণ।”—সম্াদকীয়] অবশয্ই।
“পর্সঙ্ত…” হয্াঁ। িঠক আেছ।

…কারণ িযিন িনজ গৗরেব ও স  গুেণ আমািদগেক
আহব্ান কিরয়ােছন, তাঁহার তত্জ্ান দব্ারা তাঁহার ঈশব্রীয়
শিক্ আমািদগেক জীবন ও ঈশব্রসব্রূপতা সমব্ন্ীয় সমস্
িবষয় পর্দান কিরয়ােছ:

আর ঐ গৗরেব ও উৎকেষ িতিন আমািদগেক মহামূলয্
অথচ অিত মহৎ পর্িতজ্া সকল পর্দান কিরয়ােছন, যন
তদ্ারা তামরা অিভলাষমূলক সংসারবয্াপী ক্য় (এটা
শুননু।) হইেত পলায়ন কিরয়া, ঈশব্রীয় সব্ভােবর সহভাগী
হও।

405 অেথর লালসা, বড় বড় িজিনেসর লালসা, জনিপর্য়তার
লালসা, এই িজিনসগুেলা এক িবশব্াসীর জনয্ মৃত হেয় যায়। আমরা
িচন্া কির না। একিট তাঁবু বা একিট কুিটর, কন আিম িচন্া করব;
বাঁচেবা নািক মরেবা, িনমিজ্ত হই না ডুেব যাই? এিট সই িজিনস
যােত আিম আগর্হী, ঈশব্েরর রাজয্। আিম আমার ঘেরর রক্ণােবক্ণ
কির বা না কির, আিম আমার পিরবারেক রক্ণােবক্ণ কির বা না
কির, আিম কান িকছুর রক্ণােবক্ণ কির বা না কির, আমােক
খর্ীষ্েক বজায় রাখেত িদন, আমােদর মিহমার আশা।
406 হ পর্ভু, আমােক গেড় তুলুন, এর মেধয্। খর্ীষ্েক আমার মাথা
হেত িদন, িযিন আমার মাধয্েম কাজ কেরন। আমার িভিত্র উপর,
আমার িবশব্াস যা তাঁর উপর আেছ, আমার মেধয্ সদগুণ, জ্ান,
িজেতিন্য়তা, ধয, ঈশব্রসব্রূপতা এবং ভর্াতৃেস্হেক কাজ করেত
িদন, হ পর্ভু, এিটই আমার পর্াথনা। আিম িচন্া কির না; বাঁচেবা
নািক মরেবা, িনমিজ্ত হই না ডুেব যাই; নামধারী সংস্া, অথবা
িবনা নামধারী সংস্া; বনু্ বা বনু্হীন। তােক আমার মেধয্ কাজ
করেত িদন, খর্ীেষ্র স  গুণ, তাঁর জ্ান, পর্বািহত হাক, যােত আিম
তােদর সগুিল শখােত পাির।
407 “কারণ ঈশব্র মন্লীর মেধয্ পর্িরত, ভাববাদী, িশক্ক, পালক
এবং সুসমাচার পর্চারকেদর স্াপন কেরেছন, ঈশব্েরর পেুতর্র
আগমেনর সই িসদ্তার জনয্ এই সমস্ গুণাবলীেক িনখুতঁ করার
জনয্ এবং এর মেধয্ আনার জনয্।” এখানকার এই পাথরগুেলা
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সটার উপাদান। এিট এিটর উপাদান। এই গুণগুিলর পর্েতয্কিটই
তাঁর অন্গত, এবং সগুিল তাঁর মে য় থেক ঢালা হেচ্, তােদর
মাধয্েম। আেমন।
408 এখন বােরাটা বােজ। সব কাথায় যােচ্? আেমন। আপনারা
িক তােক ভালবােসন? [মণ্লী বলল, “আেমন।”—সম্াদকীয়]
আপনারা িক এটা িবশব্াস কেরন? [“আেমন।”] শুনুন, সামানয্
একটা।
409 আজ সকােল, বান িকড বলেলন, “ভাই িবল, আিম জািন
না আপনার সােথ আর দখা হেব িকনা জািন না।” সটা আমােক
মের ফলার মত িছল। বুঝেলন? িতিন মেন কেরন িতিন বৃদ্া হেয়

যােচ্ন, এবং িতিন। আিম ঈশব্েরর কােছ তার এবং ভাই িকেডর দীঘ
সময় জীিবত থাকার জনয্ পর্াথনা কেরিছ।
410 আিম আপনােদর বিল, আমরা জািন না আমরা কতিদন এেক
অপেরর সােথ থাকব। আিম জািননা কতিদন আিম আপনােদর
সােথ থাকেবা। ঈশব্র আমােক জগৎ থেক ডেক িনেত পােরন।
িতিন আমােক অনয্ কান সবাকােযর ক্েতর্ ডেক িনেত পােরন।
িতিন আপনােদরেক কাথাও ডেক িনেত পােরন। আমরা জািন
না। িকনু্, আসুন—আসুন পর্াপ্ করা যাক। আসুন আমরা এিট
আমােদর উপর িদেয় অিতকর্ম কের যেত না িদই। আসুন আমরা
এটা িনই।
411 এটা এখােন, বাইেবেল আেছ। এখােন এটা, নমুনা অনয্
সবিকছু। আর যিদ এিট করার জনয্ সময় থাকত! আপিন একিদেন
এটা করেত পারেবন না। আপনারা এটা জােনন। িকনু্, পেুরা
বয্াপারটা একসােথ বঁেধ ফলেত পােরন!
412 দখুন, যখন আমরা সই বাতািট সখােন অধয্য়ন করিছলাম,
তখন আপনারা িক দেখিছেলন য পিবতর্ আত্া সখােন
দওয়ােল কী কেরিছেলন, দেখন িন িক? তখন এখােন কতজন

িছল? [মণ্লী বলল, “আেমন।”—সম্াদকীয়] বুঝেলন?
িনিশ্তভােব! িঠক িনেচ এেস, একই িচতর্িট আঁকেলন, পর্ভুর
সই দতূ।

413 দখুন, এটা সতয্। আপিন এিটেক ছেড় যেত িদেবন না। এটা
ধের রাখুন, বালেকরা। এটা ধের রাখুন। মেন রাখেবন, আপনার
িবশব্ােস, স  গুণ, জ্ান, ধয উপর গেড় তুলুন!
414 এখন, এখােন, আিম মেন কির এখােন আমার কােছ একিট
কাগজ িছল, যিদ আিম পর্চার করার সময় এিট কাথাও না ফেল
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থািক। িঠক এখােন এটা আেছ। ধনয্বাদ ভাই। আপনােক অেনক
ধনয্বাদ। যিদ আপনারা এিট—এিট দখেত চান, এবং এখােন এমন
িকছু আেছ িকনা তা দখুন যা আপিন সক্ম হেত পােরন…হয়ত
এিট তার চেয় একটু ভােলা নমুনা, যােত আপিন এর িকছু অনিুলিপ
করেত সক্ম হেত পােরন। আিম কবল এখােন এিটেক টািঙ্েয় িদব,
আর আপনারা এিট িনিশ্তভােব দখেত পােবন এবং—এবং এিট
িলেখ িনন।
415 আর আিম চাই আপনারা এিট গর্হণ করুন এবং এিট অধয্য়ন
করুন, এবং এিট তুলনা করুন আর তারপের এিটর উপর কাজ
করুন। শুধু এিট অধয্য়ন করেবন না, এিট তুলনা করেবন না, িকনু্
যখন আপিন কেরন তখন এিটর উপর কাজ করুন। এিট িনেজর
কােছ আন্িরকভােব িনন। এমন বলেবন না, “ভাল, আিম এটা
শুেন উপেভাগ কেরিছ।” আিমও কেরিছ। িকনু্ এটা শানা, এবং
তারপর গর্হণ করা, িভন্ িজিনস। বুঝেলন? বুঝেলন? এটা িভন্।
বুঝেলন?
416 ঈশব্েরর গুণাবলী তরী করার জনয্ সাতিট যাগয্তা রেয়েছ।
সখােন সাতিট মন্লীর যগু রেয়েছ, যখােন ঈশব্র এই যাগয্তায়

মন্লীেক িনেয় এেসেছন। আর এিট করার জনয্ তার কােছ সাতজন
বাতাবাহক িছেলন। সখােন সাত, সাত, সাত আেছ। দখুন?
সাত হল—হল ঈশব্েরর সমািপ্র সংখয্া, এবং িতন হল ঈশব্েরর
িসদ্তার সংখয্া। সুতরাং, সখােন িতন আেছ, এবং িতনিট সাত
আেছ। সুতরাং, গািণিতকভােব, আধয্ািত্কভােব, বাকয্ দব্ারা,
পিবতর্ আত্ার সাক্ী দব্ারা, এটা সব িবষয় একসেঙ্ িমেল সম্ন্
কেরেছ। আসুন এিট অধয্য়ন কির।
417 আসুন আমরা আমােদর িবশব্ােস এই িবষয়গুিল যাগ কির,
যােত আমরা খর্ীেষ্র পণূ গুণাবলীেত আসেত পাির; ঈশব্রীয় পর্ম,
ঈশব্েরর ভয়, এেক অপেরর পর্িত আমােদর অন্ের শর্দ্ার সােথ
একিতর্ত হেয়, এেক অপেরর পর্িত গভীর শর্দ্া, ভর্াতৃেস্হ এবং
ভিগনীেস্হ, কখনই অশ্ীলতা নয়, পিবতর্ আত্ার জীবনযাপেনর
িবশুদ্তা ছাড়া িকছুই নয়। বুঝেলন? একসােথ বসবাস করুন,
একজন িখর্স্ান হান। িবশব্াস িনেয় চলুন। ঈশব্েরর স  গুণ আপনার
মাধয্েম পর্বািহত হেত িদন; ঈশব্েরর জ্ান, যখন এটা সিঠক এবং
ভুল আেস। যখন শয়তান এমন িকছু উপস্াপন কের যা িঠক শাস্ীয়
নয়, তখন তা থেক দেূর চেল যান। সটা িঠক।
418 আিম কল্না করেত পাির য সই পর্িরতরা কখেনা আমােদর
মত কায কেরনিন। তারা চারপােশ ঘুরেতন, সম্বত অল্ কথার
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লাক, যতক্ণ না তারা বদীেত উেঠন। তারা িভতের যান এবং
তােদর যা করার কথা িছল তা তারা কেরন, আর বিরেয় যান।
হয্াঁ, মহাশয়। তােদর কােছ ক্মতা িছল। তােদর কােছ স  গুণ
িছল। তােদর কােছ মানষুেদর সােথ কান তকিবতক িছল না। তারা
জানেতন য তারা কাথায় দাঁিড়েয় আেছন। এটাই। তারা জানেতন
তারা কার উপর িবশব্াস কেরিছেলন। তারা আত্ায় চলেত থাকেলন।
শুধু কেরেছন…
419 িঠক যমনটা আিম অনয্ রােত বেলিছলাম। একিট সামানয্
সম্িত, এটাই সবিকছু যা ঈশব্রেক করেত হত, তারপর িকছুই তােদর
থামােত পারেতা না। তারা পর্শ্ কেরিন এবং অধয্য়ন কেরিন, এবং
আমােদর মেতা গুন-গুন এবং িচন্া কেরিন, তােদর এটা অথবা
ওটা করা উিচত িকনা। তারা এিগেয় িগেয়িছল এবং এিট যভােবই
হাক না কন তারা কেরিছল। ঈশব্েরর কাছ থেক শুধু একিট সামানয্

সম্িত, তারা এটা কের ফলত, যত তাড়াতািড় সম্ব। কন? তারা
িকভােব এটা ঈশব্েরর কাছ থেক একিট সম্িত জানেত পাের?
তােদর এখােন এই সমস্ গুণাবিল িছল, এই সমস্ যাগয্তাগুিল
িছল। আর ঈশব্েরর পর্থম সম্িত এর পর্িতিট িবন্ুর সেঙ্ এক িছল,
এবং তার বােকয্র সেঙ্। তারা জানত এটা ঈশব্েরর বাকয্, এবং তারা
এিগেয় িগেয়িছল। অনয্ িকছু িনেয় িচন্া করেত হত না। ঈশব্র যখন
বলেতন, তারা চেল যত। আমরা বিল…
420 ঈশব্র আমােদর সােথ কথা বেলন, এবং আমরা বলব, “িঠক
আেছ, আমরা শুরু করব। আমরা দখব আমরা এই জীবনযাপন
করেত পাির িকনা।” পর্থম কথা আপনারা জােনন, কউ আপনার
মন খারাপ কের দয়। িঠক আেছ, িনিশ্তভােব, এটা শয়তান।
421 আপনােদর দখা উিচত য আজ সকােল স আমােক এই সভা
থেক দেূর রাখার চষ্া করিছল। আপনােদর সােথ সটা একবার

হওয়া উিচত। ওহ, অনগুর্হ! আমােক পর্েতয্ক সময় লড়াই করেত
হেব যখনই আিম একিট সভার কথা উেল্খ কেরিছ। আর যিদ আিম
একজন অসুেস্র জনয্ পর্াথনা করেত যািচ্, এবং কউ মারা যােচ্
আর পিরতর্াণ পায়িন, দশ িমিনেটর মেধয্ িতর্শিট ফান চেল আসেব,
যিদ তারা এত দর্ত করেত পাের, আমােক এিট থেক দেূর রাখেত।
“ওহ, ভাই বর্ানহাম, আপনােক এিট করেত হেব।” িকনু্ একিট পর্াণ
ঝঁুিকেত আেছ। অবশয্ই। হয্াঁ।
422 অনয্ রােত, আমােক একিট স্ােন ডাকা হেয়িছল। একজন
যবুক, আিম তার সােথ কেয়ক বছর আেগ সুপার মােকেট কথা
বেলিছলাম। স মদয্প হেয় উেঠিছল। আিম ছেলিটেক িচনতাম,
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একজন ভােলা ছেল, িকনু্ স একজন পাপী িছল। আর তাই
তার মা ডেকিছেলন। আমার মেন হয় িতিন কেয়কবার ডাক্ারেক
ডেকিছেলন। আিম…ডাকেলন, এবং তারা িবিলেক ডেকিছেলন,

এবং—এবং অবেশেষ আিম বাতা পেয়িছলাম। আর যখন আিম
বাতা পেয়িছলাম, সততার সােথ, আিম আমার জীবেন কখনও
এত সংঘষ কিরিন, সই ছেলিটেক পেত।
423 আর যখন আিম সখােন পৗঁছলাম, সই বচারা আমােক
ভুেল িগেয়িছল। স সখােন শুেয় িছেলন, অজ্ান হেয়, আর স
সই অবস্ােতই িছল। তার িপতা তার িপেঠ হাত বুলােনার চষ্া

করিছেলন, আর বলিছেলন, “িপর্য়।” আর িতিন পর্ায় পঞ্াশ,
একান্ বছর বয়সী িছেলন। আর বলিছেলন, “িপর্য়,” এই, আর
“শান্ হেয় শুেয় থােকা।” আর স উঠার চষ্া করিছল। তার
বৃদ্ ছাট হাত িঠক এত বড় তার চারপােশ িছল। ছেলিটর এত
কয্ান্ার িছল যতক্ণ না স িনেজ কিঠন কয্ান্ার মত ছাড়া আর
িকছুই িছল না। তার শরীেরর সব অেঙ্ কয্ান্ার িছল। এমনিক তার
রেক্র পর্বােহ িছল কয্ান্ার, সবিকছু। আর স সখােন, উঠার চষ্া
করিছল, আর ওভােব স িছল।
424 আিম ওর হাত ধের বললাম, “উেডর্া, উেডর্া, আিম ভাই
বর্ানহাম।”
425 তার বাবা বলেলন, “তুিম িক জােনা না? এই হেলন ভাই িবল।
উেডর্া, এই হেলন ভাই িবল।”

স বলল, “উহ। হুহ। উহ-উহ-উহ।” এইরকম ।
426 আর তার বাবা তািকেয় বলেলন, “িবিল, আপিন একটু দির
কের এেসেছন।”

আিম বললাম, “খুব দরী নয়। িতিন এখােন আেছন।” আিম
একিট লড়াই করিছলাম।
427 আর তখন অনয্ ছেলরা, আরও িকছু ছেলরা, পাপীরা,
সখােন দাঁিড়েয় িছল, তার িকছু আত্ীয়। আিম বললাম, “ দখ,
ছেলরা, পর্সু্ত হও, কারণ তামরাও এই জায়গায় আসেত চেলছ।
তামােদরেকও এখােন আসেত হেব। বুঝেলন? হয়েতা এই—এই

কয্ান্ার এর সােথ নয়। আপিন অনয্ িকছু িনেয় আসেত পােরন,
মহাসড়েকর বাইের, রক্ক্রেণ মৃতুয্ বা অনয্ িকছু। আপনােদর
এখােন আসেত হেব।” আমরা তােদর সেঙ্ কথা বলিছলাম।
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428 আিম অেপক্া করিছলাম দখার জনয্ য আত্া িক বেলন।
অেপক্া করেত থাকলাম। পর্থম িজিনস আপনারা জােনন, আিম
অনভুব করলাম সই ছাট সন্িতিট। “তার উপর হাত রােখা।”
429 আিম চারপােশ হাঁটলাম, বললাম, “ তামরা সবাই মাথা নত
কর।” তারা সবাই মাথা িনচু করল, সখােন দ-ুিতনজন যবুক।
430 আিম তার উপর আমার হাত রাখলাম। আিম বললাম, “ হ পর্ভু
ঈশব্র, এই ছেলিটেক স িক করেত চেলেছ তা জানার জনয্ সেচতন
করুন, এই সকল িবষেয়র সােথ সিম্িলত হওয়ার আেগ। স মারা
যােচ্। এই শয়তান তােক আহত কেরেছ, আর স চেল যােচ্। আর
স িনেজ মৃতুয্ পযন্ পান কেরেছ, আর এখােন স এই অবস্ায়

আেছ। আিম পর্াথনা কির আপিন তার পর্িত করুণাময় হন।” আর
যখন আিম তার জনয্ পর্াথনা কেরিছলাম, পেরর িদন সকােল স
উেঠ বেস তার বাবার সােথ কথা বলিছল।
431 বািস্ রজাস, িযিন…তারা আমােক এখােন হাসপাতােল
ডেকিছেলন, বশী িদন হয়িন। আিম সখােন সই িদন িছলাম,

িমলটাউেন পর্চার করার পের যখােন ছাট্ জিজ কাটার সুস্
হেয়িছেলন। এটা আপনােদর সবার মেন আেছ। এবং সখােন
যখন ভাই িস্থ, একজন মথিডস্ পর্চারক, বেলিছেলন, “ কউ
যিদ কখনও বাপ্াইিজত হয়, যীশু খর্ীেষ্র নােম, আমার তাঁবুর
িনচ থেক বিরেয় যাও,” এই রকম। সখােন টােটন ফােড,
সখােন সই সভািট রাখা হেয়িছল। আর, ওহ, আপনারা মেন

করেত পােরন সবিকছুর জনয্ আমােক দাষী করা হেয়িছল। আিম
একিট কথাও বিলিন; এটা চলেত থাকল। আমার কােছ একটা
কমভার িছল। পর্ভু আমােক একিট দশন দখােলন। সখােন একিট
মষশাবক িছল, জঙ্েল কাথাও আটেক িছল। আপনােদর সবার

দশনিট মেন আেছ, আপনােদর পর্েতয্েকর। আিম অনমুান কির
আপনােদর মেন আেছ। আপনােদর িক এটা মেন আেছ? [মণ্লী
বলল, “আেমন।”—সম্াদকীয়] অবশয্ই। িঠক আেছ। তারপর
আিম সখানকার জঙ্েলর মধয্ িদেয় যািচ্লাম, িশকার করেত।
432 আিম টােটন ফােড িগেয়িছলাম। সখােন ভাই রাইট জােনন।
আমরা চেল গলাম, িক করব বুঝেত পারিছলাম না। আিম দশ
সন্ মূেলয্র একিট ছাট সাবােনর বাক্ িকেনিছলাম। আিম সখােন

যািচ্লাম, সখােন িসিঁড়েত দাঁিড়েয় পর্চার করেত যািচ্লাম।
িতিন বলেলন িতিন পাহােড়র চূড়ায় উেঠ যােচ্ন, িকছু কনােবচা
করেত। আিম তার সােথ গলাম। সখােন একিট বড় পরুাতন
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বয্াপিটস্ িগজা স্াপন করা হেয়িছল, খািল পেড় িছল। পর্ভু আমােক
বলেলন, “ওখােন থােমা।”
433 আিম বললাম, “ভাই রাইট, আমােক এখান থাকেত িদন।”
আিম থেম গলাম। িতিন উেঠ গেলন এবং িফের আেসন।
434 আিম সখােন িগেয়িছলাম, িকনু্ দরজা খলুেত পারলাম না।
আিম বললাম, “পর্ভু, আপিন যিদ এর মেধয্ থােকন, আপিন যিদ
চান য আিম িগজায় িভতের যাই, তাহেল আমার জনয্ দরজা খুেল
িদন।” আিম সখােন বেস িচন্া করিছলাম।
435 কােরা আসার শব্ শুনেত পলাম; উপের উেঠ এেলন, আর
বলেলন, “আপিন কমন আেছন? আিম আপনােক বলব,”
বলেলন, “আপিন িগজার িভতর যেত চান?”

আিম বললাম, “হয্াঁ, মহাশয়।”
িতিন বলেলন, “এখােন আমার কােছ চািব আেছ।”

436 সভা শুরু করা হল। পর্থম সপ্ােহ, বশী লাক িছল না। পর্থম
রােত, আমার একিট মণ্লী িছল, ভাই রাইট এবং তার পিরবার।
পর্থম িজিনস আপনারা জােনন, সপ্ােহর শেষ, তারা এমনিক
তােদর উেঠােন দাঁড়ােত পােরিন, খুব কেষ্। তখনও সই মষশাবক
আেসনিন। ভাই হল সই সমেয় সখােন উদ্ার পান, এখন িতিন
সখানকার পালক, তােদর সকেলই। এই মষশাবকিট কাথায় তা

আিম খুেঁজ পাইিন। িকছুক্ণ পের, চাচ ওফ খর্াইষ্ থেক, পাহােড়র
নীেচ, সই ছাট্ মেয়িট নয় বছর আট মাস চলেত পােরিন,
সখােন শুেয় িছল। সখােন স িছল। গল্টা আপনারা সবাই

জােনন। হয্াঁ, মহাশয়।
437 আর সই িদন িবকােল বািস্ রজাস, বড় বলবান অিভজ্
বয্িক্ সখােন দাঁিড়েয় িছেলন…আিম সখােন হঁেট গলাম। আর
সখােন ভাই িস্েথর মণ্লী আমােক িনেয় হাসেত থােক, আমােক

িনেয় ঠাট্া করেত থােক, যীশুর নােম বািপ্স্ দওয়ার জনয্। আিম
টােটন ফােডর ঘালা জেল বিরেয়িছলাম, যখােন তােদর একিট

িছল…[ টেপর খািল অংশ—সম্াদকীয়]… সখােন খােলর
উপের, আর িচৎকার করিছলাম যতটা জাের সম্ব। কেয়কজন
িডকন আমার সােথ বিরেয় এেলন।
438 আিম বললাম, “আিম আজ িবেকেল ঈশব্েরর পিবতর্ ধমগর্েন্র
পর্িতিনিধেতব্র জনয্ এখােন দাঁিড়েয় আিছ।” আিম বললাম, “আিম
এখােন বাইেবেল পেড়িছ যখােন িপতর বেলিছেলন, ‘মন িফরাও,
এবং তামরা পর্েতয্ক জন তামােদর পাপেমাচেনর িনিমত্ যীশু
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খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত হও।’” আিম ঘুের দাঁড়ালাম, বইটা
একজন িডকেনর হােত িদলাম।
439 সখান থেক বিরেয় এেস বললাম, “যার ইচ্া কের, য
িনেজর পােপর জনয্ অনেুশাচনা কের, স আসেত পাের।” সখােন
জেল নেম পড়লাম। আিম বললাম, “আমার কােছ মেন হেচ্
দেূতরা এখন পর্িতিট শাখায় বেস আেছন, দখেছন।” ওহ, আমার!
যখন আিম পর্ায় দইু বা িতনজনেক বািপ্স্ িদেয়িছলাম, তার পেুরা
মণ্লী, সই সুন্র রশেমর পাশাক পরা মিহলারা, সই জেল
নামেলন, তােদর কেণ্র শীেষ িচৎকার কের। আিম যীশু খর্ীেষ্র নােম
তার সমগর্ মণ্লীেক বািপ্স্ িদলাম। আপনারা এটা জােনন। আমার
কােছ এর একিট ছিব আেছ। সখােন এটা িছল।
440 এটা িক িছল? আপনার স  গুণ যাগ করা। বুঝেলন? এটােক
ছেড় িদন। ঈশব্র জােনন িকভােব এটা করেত হেব। ঈশব্র জােনন

িকভােব এই িবষয়গুিল পরূণ করেত হেব। তারা যা চায় তা বলেত
িদন। এিট কান পাথকয্ করেবন না। শুধু চলেত থাকুন।
441 বািস্ রজাস সখােন দাঁিড়েয় আেছন, যখন িতিন সটা
দখেলন, িতিন বলেলন, “তখন আিম আমার সম্ূণ হৃদয় িদেয়

িবশব্াস কির।” আর িতিন তার ভাল পাশাক পের জেলর নেম
পড়েলন, এবং যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্ িনেলন।
442 পর্ায় িতন বা চার বছর আেগ, তারা আমােক এখােন িনউ
আলেবিনর হাসপাতােল ডেকিছল। সখােন িতিন কয্ান্াের মারা
যািচ্েলন, সটা তােক খেয় িনেয়িছল। ডাক্াররা তােক পরিদন
সকাল পযন্ সময় দন, বাঁচেব বেল। বলেলন, “িতিন এখনই মারা
যােচ্ন।” বলেলন, “একু্িন আসুন।”
443 আিম রুেম িগেয়িছলাম, যখন আিম তা কির, সখােন দাঁিড়েয়
পর্াথনা করেত। িতিন বলেলন, “িবিল, ওই কােণ একিট মঘধনুক
ঘুরেছ।”
444 আর আিম দখার জনয্ ঘুরলাম। আিম বললাম, “বািস্, এিট
একিট িনয়ম। আপিন মরেত যােচ্ন না। রেক্র িনয়ম আপনােক
রক্া কের।”
445 আিম তার উপর হাত রেখ বললাম, “পর্ভু ঈশব্র, সই দশনিট
কীভােব পর্মাণ কের য আপিন এখােন আেছন। আপনার িনয়ম
এই য, ‘তাঁহার ক্ত সকল দব্ারা আমােদর আেরাগয্ হইল।’” তার
উপর হাত রাখলাম, এবং সখােন িতিন সুস্ হেলন। তােক বািড়েত
পািঠেয় দওয়া হেয়িছল।
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446 আর পর্ায় চার-পাঁচ বছর, পর্ায় চার বছর ধের নদীর উপর-
িনেচ মাছ ধরা সবিকছুই চলেছ। আর যখােন কয্ান্ার পাকস্লীর
খাদয্নালীর আেশপােশ িছল, এিটেক শক্ হেয় িগেয়িছল, সখােন
একিট বড় শক্ িগটঁ িছল। িচিকৎসকরা, হাসপাতােলর অিভজ্
িচিকৎসকরা তােক বেলিছেলন য তােদর একিট কাবাল্ িচিকৎসা
রেয়েছ যা পর্সািরত করেত পাের, এক সমেয় আরও বশী খাবার
িনেচ যেত দয়। তার পেক্ বশী খাবার খাওয়া কিঠন িছল, তােক
খুব ধীের খেত হত। িতিন এটা সম্ন্ করেত িগেয়িছেলন। আিম
জানতাম না িতিন সখােন িছেলন।
447 তারপর যখন তারা তার উপর অেস্াপচার করেলন, তখন
জানেত পারেলন য এিট তােক িখচুঁিনেত ফেলিছল এবং তার
আঘাত হেয়েছ। তার একপাশ এইভােব পক্াঘাতগর্স্ হেয় যায়। আর
িতিন একমাতর্ অেধক কান্া করেত পারেতন। আর তার কােছ একিট
পিন্ল িছল, এইভােব, আর এরকম করেতন, “উহ, উহ, উহ।”

আর িতিন তার ভাল হাত িদেয়, এইভােব কাঁপেত কাঁপেত, লখার
চষ্া কেরিছেলন। তার বাম পােশ, আঘাত হেয়িছল। আর িতিন তার

হাত িদেয় িলেখিছেলন: “যীশু রক্া কেরন, ১৯০০ এবং িকছু।”
তারা এটা বুঝেত পােরিন।
448 তাই এখন যখন তার স্ী বলল, “ভাই বর্ানহাম, আিম জািন না
িতিন এর দব্ারা িক বাঝােত চেয়েছন।”
449 আিম বললাম, “শর্মতী রজাস, তার মােন, এটা িছল ১৯০০
এবং িকছু, যখন িতিন সখােন যীশুর নােম উদ্ার পেয়িছেলন
এবং বািপ্স্ িনেয়িছেলন। এটাই এখন িতিন পিরেশাধ করেছন।
িতিন মরেত ভয় পান না।”
450 আিম বললাম, “পর্ভু ঈশব্র, তার পর্াণ রক্া করুন। আিম পর্াথনা
কির, যীশুর নােম, আপিন তার জীবন রক্া করেবন।” তার উপর
হাত রাখলাম। আঘাত তােক ছেড় যায়। িখচুঁিন থেম গল। আর
িতিন িবছানায় উেঠ বসেলন। আর িতিন এখনও সুস্ আেছন, সাক্য্
িদেচ্ন।
451 আপনার িবশব্ােস, স  গুণ যাগ করুন; আপনার স  গুেণ,
জ্ান যাগ করুন; আপনার জ্ােন, িজেতিন্য়তা; আপনার
িজেতিন্য়তায়, ধয; আপনার ধেযয্, ঈশব্রসব্রূপতা; আপনার
ঈশব্রসব্রূপতায়, ভর্াতৃেস্হ; আপনার ভর্াতৃেস্েহ, পিবতর্ আত্া, এবং
খর্ীষ্ আসেবন। কারণ, িঠক তার নীেচ…পিবতর্ আত্া হল যীশু
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খর্ীেষ্র আত্া মন্লীর মেধয্, ওই গুণাবলী পর্কাশ করার জনয্। ওহ,
আমার!

এখােন এটা, সায়া বােরাটা।

আিম ভােলাবািস…আিম তােক ভালবািস
কারণ িতিন আমােক পর্থেম ভােলােবেসেছন

এখােন িনেচ, আপিন িকছু হওয়ার আেগ।

আর আমার পিরতর্াণ…(িতিন িক
কেরেছন?)…কর্য় কেরেছন

কালেভরীর বৃেক্।

আিম িকভােব এইরকম হলাম? কারণ িতিন আমােক পর্থেম
ভােলােবেসেছন।

আিম তােক ভালবািস, আিম তােক ভালবািস
কারণ িতিন আমােক পর্থেম ভােলােবেসেছন

(এই সই কারণ।)
আর আমার পিরতর্াণ কর্য় কেরেছন
কালেভরীর বৃেক্।

452 আিম, আজ সকােল, তাঁর কােছ, আমার সমস্ হৃদয় িদেয়
অঙ্ীকার করিছ, য, তাঁর সাহােযয্ এবং তাঁর অনগুর্েহর দব্ারা, আিম
পর্াথনা কির য আিম পর্িতিদন অনসুন্ান করব, িবরামহীনভােব,
যতক্ণ না আিম অনভুব কির এই সমস্ পর্েয়াজনীয় শতগুিলর
পর্েতয্কিট আমার এই ছাট্ পরুােনা দেহর মেধয্ পর্বািহত হেচ্,
যতক্ণ না আিম জীিবত খর্ীেষ্র পর্কাশ হেয় উঠেত পাির। কারণ,
িতিন আমার মেতা পাপসব্রূপ হেয়িছেলন, যােত আিম হেত পাির…
ঈশব্েরর ধািমকতা লাভ করেত পাির, তাঁর মেতা। “িতিন আমার
স্ান িনেয়েছন; পর্ভু, এখন আমােক তার স্ান িনেত িদন।”
কারণ, সই উেদ্েশয্র জনয্ই িতিন মৃতুয্বরণ কেরেছন। কতজন
ঈশব্েরর অনগুর্হ দব্ারা সই একই িজিনস অঙ্ীকার করেবন? [মণ্লী
বলস, “আেমন।”—সম্াদকীয়] আমােদর মাথা নত কের, এবং
আমােদর হাত উপের কের।

আিম…
453 আিম এটা অঙ্ীকার কির, পর্ভু, এই মন্লী এটা অঙ্ীকার কের,
“যীশু খর্ীেষ্র পণূ গুণাবলী!”
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কারণ িতিন আমােক পর্থম ভােলােবেসেছন
আর আমার পিরতর্াণ কর্য় কেরেছন
কালেভরীর বৃেক্। 
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(The Stature Of A Perfect Man)
ভাই ঊইিলয়াম মিরয়ন বর্ানহােমর দব্ারা এই বাতািট, ইংেরজী ভাষায় রিববার সকােল, ১৪ অেক্াবর,
১৯৬২, জফারসনিভল, ইিন্য়ানা, মািকন যকু্রােষ্র বর্ানহাম টয্াবারেনেকেল পর্চার করা হেয়িছল,
ময্াগেনিটক টপ রকিডং থেক িনেয় ইংেরজীেত অসংেক্িপত রূেপ মুিদর্ত করা হেয়েছ। এই বাংলা
অনবুাদিট ভেয়স অফ গড রকিডং দব্ারা মুিদর্ত এবং িবতরণ করা হেয়েছ।
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