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 আমার…একটু দরী হেয় গেছ। আমার সেঙ্ কউ িছল িহংসর্,
খুব িহংসর্, আর আমােক সই সমেয় যেত হেয়িছল, কারণ

তারা খুব, খুব খারাপ িছল। আর িমিশগান থেক সমস্ পথ গাড়ী
চািলেয়, অিধকতা ডেকিছেলন, এবং এইরকম, য তারা খুব,
খুব খারাপ িছল। এখন, িকনু্ সব িঠক হেয় যােব; সবিকছু—
সবিকছু িনয়ন্েণ আেছ, সুতরাং িঠক আেছ। পর্ভু যখন িভতের
আেসন, তখন সবিকছু িনয়ন্েণ থােক, তাই না? ওহ, িতিন—
িতিন অেনক ভােলা; তাঁর কলয্াণ ও করুণার কথা ভাবার জনয্,
িতিন যা আমােদর কােছ বাঝােত চেয়িছেলন, আর তাঁর পর্শংসা
কতটা মূলয্বান।

িঠক আেছ, আমরা শুরু করার চষ্া কেরিছ, এই বেল য
আমরা ইিফষীয় পসু্ক থেক পর্থম িতনিট অধয্ায় িনব। আর আিম
মেন কির আমরা পর্থম িতনিট শব্ পেয়িছ, অথবা সখােন পর্থম
িতনিট িকছু। আমরা খুব বিশ দেূর যাইিন, িকনু্ আজ রােত হয়েতা
আমরা একটু এিগেয় যেত পাির। এখন, আিম বলেত চাই য আিম
একজন বাইেবল ছাতর্ নই, দীঘ পথ ধের, এবং একজন ধমতত্িবদ
হওয়ার থেক অেনক দেূর, িকনু্ আিম—আিম পর্ভুেক ভালবািস,
আর আিম তাঁর সবা করেত ভালবািস এবং…[একজন ভাই, ভাই
বর্ানহােমর সােথ কথা বলেছন—সম্াদকীয়]

কউ একজন, জরুরীভােব, বলেলন, আমরা এখন যাবার িঠক
আেগ, লুইসিভেলর হাসপাতােল একিট ছাট্ মেয়, আর সমস্
সরা িবেশষজ্রা তােক ছেড় িদেয়েছন, স এখন মারা যােচ্, এবং

এই সন্ােনর জনয্ অনেুরাধ করা হেয়েছ। িখর্স্ান িহসােব, এখন,
পর্াথনার জনয্, আমােদর মাথা নত করা আমােদর কতবয্।

আমােদর করুণাময় পর্ভু, এিট কবল আমােদর কতবয্ নয়,
এিট আমােদর িবেশষািধকার, এবং এটা আমােদর—আমােদর
ইচ্া য আমরা আজ রােত একিট মণ্লী িহসােব আমােদর
মাথা নত কির, দলবদ্ ভােব যােদর বাইের আহব্ান করা হেয়েছ,
আজ রােত এখােন িবশব্াসী লােকেদর, আপনার বাকয্ শখােনার
জনয্, দেহ আমােদর অবস্ানগতভােব স্াপন করার জনয্, আমরা
যখােন অন্গত, এবং যখােন আমরা খর্ীেষ্র দেহর সদসয্ িহসােব

একসােথ কাজ করেত পাির।
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2 আর এখন অিবলেমব্ ঈশব্েরর কােছ যাওয়ার জনয্ আমােদর
আহব্ান করা হেচ্। আর পর্েতয্ক িপতা সিট ভােবন, িক হেতা
যিদ স আমার ছাট্ মেয়িট হেতা, তেব আমােদর হৃদয় কীভােব
জব্লত এবং আমােদর িভতের আঘাত করত, আর আমরা অিবলেমব্
পর্াথনা করার জনয্ মণ্লীেক ডাকতাম। আর কান িপতার হৃদয়
জব্লেছ, বয্থা করেছ। পর্ভু, পিবতর্ আত্ার সই মহান বয্িক্েক
এখনই সই িপতার হৃদেয় পর্রণ করুন। সমস্ সেন্েহর ছায়া, এবং
সমস্ বয্থা দরূ করুন, এবং তােক জানােত িদন য আপিন ঈশব্র এবং
আপনার উপিস্িতেত কান রাগ দাঁড়ােত পাের না যখন আপনার
ঐশব্িরক কমভার আপনার মণ্লী এবং আপনার লােকেদর দব্ারা
সম্ন্ হেয়েছ।
3 এবং সপ্াহ জেুড়, আমরা পর্াথনা করিছ, গত রিববার থেক
আিম এই উপায়গুিল বা পর্াথনার এই উপায়গুিল িনেয় িচন্া করিছ।
িবেশব্র কােছ যতটা দখা যায় আমােদর কােছ খুব বিশ অস্ নই,
িকনু্ এই ছাট্ িফঙ্ািট যখন িবশব্ােসর আ গুেল ধরা হয় তখন
এিট মারাত্ক। হ পর্ভু, আমােদর পর্াথনা যন গৃেহ আঘাত কের,
সই মৃতুয্ যা িশশুিটর উপের ঝুলেছ, এবং সিট যন ভেঙ্ যায়;

অন্কার, িবষণ্তা, সই িশশুর িবছানা থেক দেূর চেল যাক, সই
িশশুিট, ছাট্ মেয়িট। এবং ঈশব্েরর উপিস্িতর মহান জয্ািত তার
উপর আেলািকত হাক। সই হাসপাতাল থেক স আসুক, একজন
সুস্ িশশু হেয়।
4 ঈশব্র, আমরা জািন নদীর ওপাের আমােদর িপর্য়জনরা অেপক্া
করেছন, এবং এিট মিহমািনব্ত। িকনু্ আমরা আমােদর ছাটেদর
ভােলাবািস। আর আমরা পর্াথনা কির, পর্ভু, আপনার গৗরেবর
জনয্, আপিন সই িশশুিটর জীবন রক্া করেবন। আমরা, আপনার
মণ্লী িহসােব, সই মৃতুয্েক িতরস্ার কির, এবং বিল, “ সখােন
দেূর থাক। তুই সই িশশুিটেক িনেত পারিব না, কারণ আমরা
ঈশব্েরর রােজয্র জনয্ তার জীবনেক দািব কির।” এিট পর্দান করুন,
পর্ভু, আমরা যমন িনেদশ কির িঠক সইরুপ যন ঘেট, আমােদর
তর্াণকতা যীশু খর্ীেষ্র নােম। আেমন।
5 আমরা িক িবশব্াস কির? আিম জািন না, আিম িখর্স্ান না হেল
আিম কী করেত পারতাম। আিম আর থাকেত চাই না। বঁেচ থাকার
জনয্ িকছুই নই, শুধুমাতর্ অনয্েদর রক্া করা ছাড়া, আমার জানা
সটাই সেবাত্ম।

6 এখন, আজ রােত আমরা আমােদর আেগর পােঠর সামানয্
পটভূিম িদেয় শুরু করেত চাই। আর পেুরা অধয্ায় আিম পড়ার চষ্া
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করব, কারণ, আজ রােত যিদ আমার পেক্ সম্ব হয়। তাই রিববার
সকােল আমােক সম্বত রিববার সকাল এবং রাত উভেয়ই িনেত
হেব, যিদ সটা িঠক থােক, আিম চাই যন মণ্লী এই বয্বস্াপনা
দখেত পায়। ওহ, আপনার স্ান খুেঁজ পাওয়া গৗরবজনক! এবং

আপিন িক করেছন তা সিঠকভােব না জানেল কউ িকছুই করেত
পাের না।

7 যিদ আপনার অেস্াপচার…হেত যােচ্, এবং সখােন একজন
তরুণ ডাক্ার আেছন িযিন িবদয্ালয় থেক কবল এেসেছন আর
িতিন…আেগ কখেনা অেস্াপচার কেরনিন। যিদও, িতিন তরুণ
এবং সুদশন, এবং তার চুলগুিল আঁচড়ােনা এবং িতিন খুব সূক্,
িছমছাম বস্ পিরধান কেরেছন এবং সবিকছু। আর িতিন বলেলন,
“আিম ছুির ধারােলা কেরিছ, এবং আিম সমস্ সরঞ্াম এবং
িজিনসপতর্ জীবাণুমুক্ কেরিছ।” তেব আপিন এই সম্েক একটু
অদু্ত অনভূুিত অনভুব করেবন। আিম বরং একজন অিভজ্
ডাক্ােরর কােছ যাব িযিন আেগ অেনকবার সই অেস্াপচার
কেরেছন, আমার উপর অেস্াপচার করার আেগ। আিম—আিম
কাউেক জানেত চাই িযিন সেবমাতর্ িবদয্ালয় থেক বাইের আেসন
িন, আিম এমন কাউেক চাই যার অিভজ্তা রেয়েছ।

8 এবং আজ রােত ডাকার জনয্ আিম যােক জািন সবেচেয় ভােলা
অিভজ্, িতিন হেলন পিবতর্ আত্া। িতিন ঈশব্েরর মহান িচিকৎসক
এবং মহান িশক্ক।

9 আর আজ রােত আমার বাতার িপছেন িভিত্ হল, এখনও
রিববােরর ধেমাপেদশ, তা হল, তারা শমূেয়লেক পর্তয্াখয্ান
কেরিছল সদাপর্ভুর বাকয্ সহ এবং কীেশর পতুর্ শৗলেক গর্হণ
কেরিছল, এবং শমূেয়লেক পর্তয্াখয্ান কেরিছেলন, িযিন পিবতর্
আত্ার পর্িতিনিধতব্ কেরিছেলন, কারণ িতিন কবল সইভােব কথা
বেলিছেলন যভােব আত্া তােক কথা বলেত পিরচািলত কেরিছল।
এবং যখন িতিন তােদর দিৃষ্ আকষণ করেলন, িতিন বলেলন,
“মেন রাখুন, আিম আপনােদরেক পর্ভুর নােম িকছুই বিলিন িকনু্
পর্ভু যা িনেয় এেসেছন তাই। আিম আপনােদর সামেন কখনও
খারাপ বয্বহার কিরিন। এবং কউ আমােক পােপর অিভেযাগ করেত
পােরন না।”

যমন যীশু বেলেছন, “ তামােদর মেধয্ ক আমােক পাপী
বিলয়া পর্মাণ কিরেত পাের?” দখুন?
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10 আর িতিন আবার বেলেছন, য, “আিম তামার কােছ এেস
টাকা িভক্া কিরিন ইতয্ািদ। আিম তামার কাছ থেক িকছুই িনইিন।
িকনু্ আিম যা বেলিছ তা তামােদর মঙ্েলর জনয্ই বেলিছ, যা আিম
পর্ভুর মুখ থেক তামােদর কােছ িনেয় এেসিছ।”
11 এবং সমস্ লাক সাক্য্ দয়, “ সটা সতয্। সগুেলা সকলই
সতয্, িকনু্ তবুও আমরা একজন রাজা পেত চাই। আমরা বািক
িবেশব্র মেতা হেত চাই।”
12 এখন, আজ রােত, আমােদর বাইেবল িবভক্ কের…
ইিফষীয়েদর পসু্ক, হল নতুন িনয়েমর িযেহাশূেয়র পসু্ক। এিট
িবভক্ কের এবং “িবজয়ীেদর” স্াপন কের। এখন, এিট কেয়ক
িমিনেটর জনয্ একিট পটভূিম, আমরা পড়া শুরু করার আেগ
একিট স্ান পাওয়ার জনয্, ৩য় পদ থেক শুরু কের। এখন, আমরা
গত রিববার রােত য…ঈশব্র পরুাতন িনয়েম ইসর্ােয়লেক একিট
িবশর্ােমর ভূিমর পর্িতশর্িত িদেয়িছেলন, কারণ তারা পর্বাসী ও
পিরভর্মণকারী হেয় উেঠিছল। এবং তারা এমন একিট দেশ িছল
যা তােদর িছল না, এবং ঈশব্র অবর্াহােমর মাধয্েম পর্িতশর্িত
িদেয়িছেলন য িতিন পর্বাস…তার বংশ চারেশা বছর এক িবিচতর্
লােকর মােঝ পর্বাস করেব, এবং তােদর সেঙ্ দবুয্বহার করা হেব,

িকনু্ শিক্শালী হস্ দব্ারা িতিন তােদরেক দধু ও মধু পর্বািহত সুন্র
দেশ িনেয় আসেবন।

13 আর, এখন, যখন পর্িতশর্িতর সময় ঘিনেয় এেসেছ, তখন ঈশব্র
তােদর সই দেশ িনেয় আসার জনয্ একজনেক দাঁড় করােলন।
আজ রােত শর্ণীেত কতজন জােনন িতিন ক িছেলন…িতিন
ক িছেলন তা জােনন? মািশ। লক্য্ করুন, আমােদর পর্িতশর্ত

ভূিমেত িনেয় আসার জনয্ িঠক সইরকম একজন, খর্ীষ্। এখন
আমােদর কােছ একিট পর্িতশর্িত আেছ, কারণ আমােদর পর্িতশর্িত
হল আধয্ািত্ক িবশর্াম, যখােন, তােদর িছল শারীিরক িবশর্াম। আর
তাই তারা এমন এক দেশ আসিছেলন যন তারা বলেত পােরন,
“এটা আমােদর ভূিম, আমরা আর িবচরণকারী নই, আমরা বসিত
স্াপন কেরিছ, এিট আমােদর দশ, এবং এখােন আমােদর িবশর্াম
আেছ। আমরা আমােদর ভুট্া, আমােদর দর্াক্ােক্তর্ রাপণ করব
এবং আমরা আমােদর দর্াক্ােক্তর্ থেক ভাজন করব। এবং যখন
আমরা চেল যাব, তখন আমরা এিট আমােদর সন্ানেদর কােছ
িদেয় যাব।”
14 ওহ, আমরা কীভােব এর দেশ যেত পাির, উত্রািধকােরর
আইন, নয়মী এবং রূৎ, বায়েসর মেতা, য সবিকছু িফিরেয় আেন,
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ইসর্ােয়েলর একজন ভাই, কীভােব তােক অবশয্ই করেত হেব…
িতিন যা িকছু হািরেয়েছন তা অবশয্ই িনকট আত্ীেয়র দব্ারা মুক্
করা উিচত। ওহ, কত সুন্র! এিট সপ্ােহর পর সপ্াহ, সপ্ােহর পর
সপ্াহ, সপ্ােহর পর সপ্াহ লাগেব, আমরা কখনই এই অধয্ায়িট
ছেড় যাব না, এিটেত যেত। আমরা সম্ূণ বাইেবলেক এখােন,

এই একিট অধয্ােয়র মেধয্ই বঁেধ িদেত পাির।
15 আর, ওহ, আিম এিট অধয্য়ন করেত ভােলাবািস। আমরা এিট
িনতাম, এবং এিট দড় বছর ধের িনতাম, আর পসু্কিট কখনও
ছাড়তাম না। শুধু এিটর সেঙ্ থাকুন।
16 এখন, িকনু্, এিট এত বড় িবষয় িছল য উত্রািধকার, এটা
সই ভূিমেত কমন কের একিট উত্রািধকার িছল য একিট

িনকটাত্ীয় ছাড়া অনয্ কউ সই উত্রািধকার মুক্ করেত পাের
না। এখন, আমােক এখােন একিট ছাট্ টােকন িদেত িদন যা
আিম অনয্ রােত স্শ কেরিছ, মােয়েদর জনয্। কতজন এখােন
আপনার িপর্য়জেনর জনয্ পর্াথনা কেরেছন, হািরেয় গেছ? িঠক
আেছ। সখােন আপিন আবার, দখুন, “আপনার উত্রািধকার।”
দখুন?

17 পৗল সই রামীয় বয্িক্েক বেলিছেলন, বেলিছেলন, “তুিম
ও তামার পিরবার পর্ভু যীশু খর্ীষ্েত িবশব্াস কর, তাহােত পিরতর্াণ
পাইেব।” যিদ আপনার িনেজর কােছ পযাপ্ িবশব্াস থােক য আপিন
িনেজেক উদ্ার করেত পােরন, যেথষ্ িবশব্াস রাখুন, সই ছেলিট
অথবা মেয়িট যতই পথভর্ষ্ হাক না কন, তারা যভােবই হাক
রক্া পােব। ঈশব্র, কােনাভােব! যিদ তােক তােদর িপেঠর উপর
শুইেয় িদেত হয়, হাসপাতােল শুেয় থাকেত হয়, মারা যােচ্, তারা
রক্া পােব। ঈশব্র এটা পর্িতশর্িত িদেয়েছন। উত্রািধকােরর! ওহ!
“আর তারা সখােন থাকেব,” িযশাইয় বেলেছন, “এবং তােদর
সেঙ্ তােদর সমস্ বংশধর। স সকল আমার পিবতর্ পবব্েতর কান
স্ােন িহংসা িকমব্া িবনাশ কিরেব না, পর্ভু বেলেছন।”
18 ওহ, আিম একিট ছাট স্ান পেয়িছ আশা কির আিম আজ
রােত যেত পারব, আপনােদর জনয্। শুধু আমার হৃদেয় জব্লেছ,
সটা সখােন িফের আেস।

19 িকনু্ এখন, সামেন এিগেয়। তারপের আপিন িক মািশেক
লক্য্ কেরেছন, সই মহান অেলৗিকক কায সম্াদনকারী িযিন
ইসর্ােয়লেক সই দশ থেক িনেয় এেসিছেলন, এবং তােদরেক
পর্িতশর্ত দেশ িনেয় এেসিছেলন, িকনু্ তােদর উত্রািধকার
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তােদর দনিন? িতিন তােদর, তােদর উত্রািধকার দনিন; িতিন
তােদর দেশ িনেয় যান, িকনু্ িযেহাশূয় লাকেদর মেধয্ দশ ভাগ
কের দন। এটা িক িঠক? এবং খর্ীষ্ মণ্লীেক সই স্ােন িনেয়
এেসেছন যখােন তােদর অিধকার তােদর দওয়া হয়, তােদর
দওয়া হেয়িছল, শুধু যদ্ন পার হওয়ার জনয্, িকনু্ পিবতর্

আত্া হেলন িতিন িযিন মণ্লীেক আেদশ অনসুাের স্াপন কেরন।
আজেকর িযেহাশূয় মণ্লীেক তার আেদশ অনসুাের স্াপন কের,
পর্েতয্কেক দান, স্ান, অবস্ান পর্দান কেরন। এবং িতিন হেলন
ঈশব্েরর কণ্সব্র িযিন খর্ীেষ্র অভয্ন্রীণ মানেুষর মাধয্েম কথা
বলেছন, পিবতর্ আত্া। এখন আপিন িক এতটা পেয়েছন? এখন
আমরা ইিফষীয়েদর পসু্েক পর্েবশ করিছ। এখন, একইভােব, িতিন
মণ্লীেক অবস্ানগতভােব স্াপন করেছন যখােন তারা অন্গত।
এখন, িযেহাশূয় তােদর পর্াকৃিতক ভূিমেত স্াপন কেরিছেলন। এখন
পিবতর্ আত্া মণ্লীেক, অবস্ানগতভােব, ভূিমেত স্াপন করেছন,
যন তারা, তারা য স্ােনর অন্গত, তােদর উত্রািধকার।

20 এখন, পর্থম িবষয়িট িতিন এখােন থেক শুরু কেরন, িতিন
তার পতর্েত সেমব্াধন কেরন, “ পৗল,…” যা, আমরা িকছুক্ণ
পের খুেঁজ বর করেত যািচ্ য এই সমস্ রহসয্ তার কােছ
পর্কািশত হেয়িছল, কােনা িশক্ালেয় নয়, কােনা ধমতািত্েকর
দব্ারা নয়, িকনু্ এটা িছল পিবতর্ আত্ার ঐশব্িরক পর্কাশন যা ঈশব্র
পৗলেক িদেয়িছেলন। ঈশব্েরর রহসয্ জেন িতিন বেলেছন, যা

পৃিথবীর গাড়াপত্ন থেক সটা লুকািয়ত িছল, পিবতর্ আত্ার
দব্ারা তাঁর কােছ পর্কািশত হেয়েছ। আর লােকেদর মেধয্ পিবতর্
আত্া পর্েতয্কেক আেদশ অনসুাের স্াপন করিছেলন, মণ্লীেক
তার অবস্ােন স্াপন করিছেলন।
21 এখন, পর্থম িবষয় পৗল এখােন শুরু কেরিছেলন মানুষেদর
বলেত, যন সব গর্হণ করা হয়…মেন রাখেবন, এিট মণ্লীর জনয্,
বিহরাগেতর কােছ নয়। এটা তার কােছ ধাঁধার এক রহসয্, কখনই
বুঝেত পারেব না, তার মাথার উপর িদেয় চেল যায়, স আর
িকছুই জােন না। িকনু্, মণ্লীর কােছ, এিট পাথেরর মেধয্ মধু,
এিট অবণনীয় আনন্, এিট আশীবাদপণূ িনশ্য়তা, এিট আত্ার
নাঙ্র, এিট আমােদর আশা এবং িনভর, এিট যেুগর পর্স্র, ওহ,

এিট সবিকছু যা ভােলা। কারণ সব্গ ও পৃিথবীর লাপ হইেব, িকনু্
ঈশব্েরর বাকয্ কখনও লাপ হইেব না।
22 িকনু্ কানেনর বাইেরর লােকরা এর িবষেয় িকছুই জােন না, স
এখনও ঘুের বড়ােচ্। বলিছ না য স ভােলা মানুষ নয়, আিম তা
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বিল না। িমশেরর লাক ভােলা নয় আিম তাও বিল না, িকনু্ স…
যতক্ণ না স এই অিধকার জয় কের।
23 আর সই অিধকার, য, মণ্লীেক য পর্িতশর্িত দওয়া
হেয়িছল তা পর্াকৃিতক দশ নয়, িকনু্ একিট আধয্ািত্ক দশ,
কারণ আমরা এক রাজকীয় যাজক, একিট পিবতর্ জািত৷ তারপর
এই রাজকীয় যাজকেতব্, পিবতর্ জািত, অদু্ত মানষু, বাইের ডাকা
হেয়েছ, িনবািচত, মেনানীত, পৃথক করা হেয়েছ, তখন বাইেরর
সমস্ পৃিথবী মৃত। আর আমরা আত্া দব্ারা পিরচািলত হই। ঈশব্েরর
পতুর্ ও কনয্ারা ঈশব্েরর আত্ার দব্ারা পিরচািলত হয়; মানেুষর দব্ারা
নয়, িকনু্ আত্ার দব্ারা৷
24 সবিকছু পর্েম, পেুরা িবষয়িট এখন আঁিট তরী করা হেয়েছ।
এিট অেনকবার শখােনার চষ্া করা হেয়েছ, এবং কান সেন্হ
নই য মহান ধমতত্িবদগণ এটােক আমার চেয় অেনক গভীের

আঘাত কেরেছন। িকনু্ আিম আপনােদর কােছ যা বলার চষ্া
করিছ তা হল: একজন মানষু য খর্ীেষ্ আেছ, পিবতর্ আত্ার সেঙ্,
একজন মানষুেক সহয্ করেত পাের যখন স ভুল; দীঘসিহষু্, নমর্,
ধযশীল; িতিন মধুর, নমর্, িবশব্স্, আত্ায় পণূ; কখনই নিতবাচক

নয়; সবসময় ইিতবাচক; িতিন একজন িভন্ বয্িক্।
25 কবল একজন মানুষ নয় য, “আমােদর কােছ একসময় এটা
িছল। যখন আমরা িচৎকার করতাম, আমােদর কােছ এটা িছল,
আমরা মথিডস্। ওহ, যখন আমরা িচৎকার করতাম, আমরা সই
দেশ িছলাম।” সটা ভােলা, সটা িঠক আেছ, আিমও সটা

িবশব্াস কির।
26 তারপর পিন্েকাস্াল অনয্ ভাষায় কথা বলা িনেয় আেসন,
তােদর, “এিট িছল; সকেল যারা অনয্ ভাষায় কথা বলেতন তােদর
কােছ এিট িছল।” আিম এটাও িবশব্াস কির। িকনু্ তবুও আমরা
জানেত পেরিছ য অেনেকর কােছ এখনও এিট নই, আপনারা
দখুন। দখুন? এখন তারা…

27 আমরা এখন এই মহান গুপ্ রহেসয্র কােছ আসিছ যা পৃিথবীর
িভিত্র সময় থেক গুপ্ িছল এবং এখন শষ সমেয় ঈশব্েরর পতুর্েদর
কােছ পর্কািশত হেচ্৷ আপনারা িক িবশব্াস কেরন য সিট সতয্, য
ঈশব্েরর পতুর্রা উদ্ািসত হেয়েছ? আমরা কাথাও যাওয়ার আেগ,
আসুন রামীয় ৮তম অধয্ায়িট এক িমিনেটর জনয্ খুেল দখা যাক,
আমােক আপনােদর জনয্ িকছু পড়েত িদন। আিম এখােন যা বলিছ
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তােত এিট আসেছ িকনা দখুন। এখন আমরা রামীয় ৮-এ যািচ্,
১৯ তম পদ রামীয় ৮তম অধয্ায়—অধয্ােয়র:

কননা সৃিষ্র ঐকািন্কী পর্তীক্া…ঈশব্েরর পতুর্গেণর
পর্কাশপর্ািপ্র অেপক্া কিরেতেছ।

28 ঐকািন্কী পর্তয্াশা িনেয়, সমগর্ সৃিষ্ পর্কাশপর্ািপ্র অেপক্া
করেছ। দখুন, পর্কাশপর্ািপ্র! পর্কাশপর্ািপ্ িক? উদ্ািসত করা!
29 সমগর্ িবশব্। মুসলমানরা অদেূর, তারা এিট খুজঁেছ। চারপােশ,
সবতর্, তারা এিট খুজঁেছ। “এই মানষুগুেলা কাথায়?” আমােদর
কােছ িছল…আমােদর কােছ একিট শিক্শালী ছুেট চলা বাতাস
িছল, আমােদর বজর্পাত এবং িবদযু্েতর ঝলকািন িছল, আমােদর
কােছ তল এবং রক্ িছল, আমােদর কােছ সব ধরেনর িবষয় িছল,
িকনু্ আমরা সই ছাট্ কণ্সব্র শুনেত বয্থ হেয়িছ যা ভিবষয্দব্ক্ােক
আকৃষ্ কেরিছল িযিন তার চারপােশ বস্ জিড়েয় বাইের চেল যান,
বলেলন, “এখােন আিম, পর্ভু।” দখুন?
30 এখন সমগর্ সৃিষ্ কর্ন্ন করেছ এবং ঈশব্েরর পতুর্েদর
পর্কাশপর্ািপ্র জনয্ অেপক্া করেছ। এখন, পৗল পর্থেম মণ্লীেক
সই স্ােন স্াপন করেত চেলেছন যখােন স অন্গত৷ এখন শুধু

পটভূিম পাওয়ার জনয্, আসুন পনুরায় পাঠ কির:
পৗল, ঈশব্েরর ইচ্ায় খর্ীষ্ যীশুর পর্িরত, পিবতর্জেনর

সমীেপ ( সটা হল “পিবতর্কৃত লাক”) ইিফেষ িস্ত,
ও…খর্ীষ্ যীশুেত িবশব্াসী:

31 এখন, তাই শর্ণীকক্ এিট ভুেল যােব না, আমরা কীভােব খর্ীেষ্
পর্েবশ করেবা? আমরা িক খর্ীেষ্ পর্েবশ করেত িগজায় যাগদান
কির? আমরা িক খর্ীেষ্ পর্েবশ করার জনয্ একিট পশা তির
কির? আমরা িক খর্ীেষ্ পর্েবশ করার জনয্ জেল িনমিজ্ত হই?
আমরা িকভােব খর্ীেষ্ পর্েবশ কির? পর্থম কিরন্ীয়, ১২ অধয্ায়,
“একই আত্ােত,” একই, বড় অক্েরর এ -িপ-আই-আর-আই-
িট, িযিন হেলন পিবতর্ আত্া, “আমরা সকেল পর্িতশর্ত দেশ
বািপ্স্ িনেয়িছ।”
32 এই পর্িতশর্ত দেশ, পর্িতশর্ত দেশ সবিকছুই আমােদর। এটা
দখুন, ভাই কিলন্? দখুন, পর্িতশর্ত দেশর সবিকছু! যখন

ইসর্ােয়ল এই যদ্ন পার হেয় পর্িতশর্ত দেশ পর্েবশ কেরিছল, তখন
সকেলর সেঙ্ লড়াই কেরিছল!
33 এখন মেন রাখেবন, এই পর্িতশর্ত দেশ, এর অথ এই নয় য
আপিন অসুস্তা থেক অনাকর্ময্, এর অথ এই নয় য আপিন
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সমসয্া থেক অনাকর্ময্। িকনু্ এিট এই বানান কের (ওহ! এিট
গভীের চেল যাক।), এিট বেল, এিট আপনার! শুধু উঠুন এবং
এিট িনন! দখুন? যখন…
34 এবং, মেন রাখেবন, একমাতর্ উপায় যভােব ইসর্ােয়ল কখনও
একজন বয্িক্ হািরেয়েছ, যখন পাপ িশিবর মেধয্ পর্েবশ কের।
এিটই একমাতর্ উপায় যা আমরা কখনও হারােত পাির একিট—
একিট িবজয়েক, িশিবের পাপ পর্েবশ করেল, কাথাও িকছু ভুল
রেয়েছ। যখন আখন সই সব্েণর থান এবং সই বািবলীয় শালিট
চুির কেরিছল, তখন িশিবের পাপ পর্েবশ কের, এবং যেুদ্ তারা
পরাস্ হয়।
35 আজ রােত তুিম আমােক এই—এই মণ্লী দাও, এই লাকেদর
মণ্লী, িসদ্ভােব, িসদ্ভােব ঈশব্েরর পর্িতশর্িতেত, পিবতর্ আত্ার
সেঙ্, আত্ার দব্ারা পিরচািলত, আিম যেকােনা রাগ অথবা
কােনা পীড়া, অথবা যা িকছু সখােন আেছ তােক আহব্ান করিছ,

পর্েতয্ক জা লুইস এখােন দেশ আেছ, তার সমস্ অিবশব্ােসর
সেঙ্, এবং সখােন থাকা সমস্ অিবশব্াসীেদর সেঙ্, এই দব্াের য
কান অসুস্তা অথবা পীড়া আনেত, এবং তারা পেুরাপিুরভােব

সুস্ হেয় এখান থেক িফের যােব। হয্াঁ, মহাশয়। ঈশব্র সই
পর্িতশর্িত িদেয়েছন, কবল অিবশব্ােসর পাপই তা দেূর রাখেত
পাের। এখন আমরা িকছুক্েণর মেধয্ এই ছাট পাপিট কী তা দখেত
যািচ্। এখন:

…যাহারা খর্ীষ্ যীশুেত আেছন :
আমােদর িপতা ঈশব্র এবং পর্ভু যীশু খর্ীষ্ হইেত অনগুর্হ

ও শািন্ তামােদর পর্িত বত্ুক।
ধনয্ আমােদর পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র ঈশব্র ও িপতা, িযিন

আমািদগেক সমস্ আিত্ক আশীবব্ােদ সব্গীয় স্ােন খর্ীেষ্
আশীবব্াদ কিরয়ােছন, খর্ীষ্—খর্ীেষ্;

36 আমরা যখন খর্ীেষ্ আিছ, তখন আমােদর আধয্ািত্ক আশীবাদ
রেয়েছ। খর্ীেষ্র বাইের, আমােদর সংেবদনা আেছ। খর্ীেষ্ আমােদর
ইিতবাচক আশীবাদ আেছ। ভন্-িবশব্াস নয়, িমথয্া নয়, উপের
পিরধান কের নয়। িকনু্ যতক্ণ আপিন বলার চষ্া করেছন য
আপিন পর্িতশর্ত দেশ আেছন, িকনু্ নই, আপনার পাপগুিল
আপনােক খুেঁজ বার করেব। আর, আপিন পর্থম িবষয়িট জােনন,
আপিন িনেজেক ভন্ খুেঁজ পােবন এবং—এবং সবিকছু, যমন
আমরা জগৎেত বেল থািক, চটচেট ভাব। আপিন জানেত পারেবন
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য আপিন যা বলেছন তা আপিন পানিন। িকনু্ আপিন যখন খর্ীষ্
যীশুেত আেছন, িতিন আপনােক সব্গীয় শািন্, সব্গীয় আশীবাদ,
সব্গীয় আত্ার পর্িতশর্িত িদেয়েছন, সবিকছু আপনার। আপিন
পর্িতশর্ত ভূিমেত এবং সবিকছুেত আপনার সম্ূণ অিধকাের
রেয়েছ। আেমন। িক সুন্র! ওহ, আসুন পাঠ কির:

কারণ িতিন আমািদগেক মেনানীত কিরয়ািছেলন…
37 এখন, এখােন যখােন মণ্লী এত খারাপ হাঁচট খায়।

কারণ িতিন আমািদগেক মেনানীত কিরয়ািছেলন…
(কার মেধয্?) খর্ীেষ্।

38 আমরা এখন খুেঁজ পাই, আিদপসু্ক—আিদপসু্েক এবং
পর্কািশত বােকয্, পর্কািশত বাকয্ ১৭:৮, য িতিন জগৎপত্েনর
পেূবব্ খর্ীেষ্ আমােদর মেনানীত কেরিছেলন। এখন, বাকয্…
আমােক পেরর অংশিট পড়েত িদন:

…জগৎপত্েনর পেূবব্, যন আমরা তাঁহার সাক্ােত
পর্েম পিবতর্ ও িনষ্লঙ্ হই…
আমািদগেক পবূব্ হইেত িনরূপণও কিরয়ািছেলন…

39 এখন আিম সই শেব্র উপর থামেত চাই “পবূিনধািরত।”
এখন, পবূিনধািরত বেল না, “আিম ভাই নিভলেক চয়ন করব
এবং আিম—আিম—আিম—আিম—আিম ভাই িবলারেক চয়ন
করব না।” এিট তা নয়। এিট ঈশব্েরর পবূজ্ান যা জানত কানিট
সিঠক এবং কানিট সিঠক নয়। সুতরাং, পবূজ্ান দব্ারা, ঈশব্র জােনন
িতিন িক করেত চেলেছন, িতিন তাঁর পবূজ্ান দব্ারা পবূিনধািরত
কেরেছন যন সমস্ িবষয় একেতর্ তােদর মঙ্েলর জনয্ কাজ কের
যারা ঈশব্রেক ভােলাবােস, যােত িতিন আসন্ যেুগ সমস্ িবষয়েক
একিতর্ত করেত পােরন, িযিন হেলন খর্ীষ্ যীশু৷
40 আমােক এখােন একিট ছাট দষৃ্ান্ আঁকেত িদন। এটা ভােলা।
আমরা িফের যাই, আিম িবশব্াস কির য আিম অনয্ রােত এিট িনেয়
একটু কথা বেলিছ, অথবা এিট আঘাত কেরিছ, আিদপসু্েক, ১ম
অধয্ায়, ১:২৬, যখন ঈশব্র তাঁর নাম ডাকেলন, “পর্ভু ঈশব্র,” এিট
এল, এলাহ, এেলািহম এর বােকয্ রেয়েছ, যার অথ “সব্-িবদয্মান
এক জন।” সখােন িতিন ছাড়া অনয্ িকছুর অিস্তব্ িছল না। সখােন
বাতাস িছল না, সখােন আেলা িছল না, সখােন তারামন্ল িছল
না, সখােন পৃিথবী িছল না, সখােন অনয্ িকছু িছল না। এিট িছল
ঈশব্র, এবং একমাতর্ ঈশব্র, এল, এলাহ, এেলািহম। এখন, িতিন
এিট সৃিষ্ কেরেছন।
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41 তার িভতের এমন গুণাবলী িছল যার অথ িতিন একজন
িছেলন…এই মহান এল, এলাহ, এেলািহেমর িভতের একিট গুণ
অথবা একিট…একিট গুণ িক আপনারা জােনন, অথবা আমােক
এইভােব এিট বলেত িদন, একিট “চিরতর্” িছল। এিট এইভােব
যন সামানয্ বয্িক্ তা বুঝেত পাের, এবং আিম সামানয্ বয্িক্েদর

মেধয্ একজন যােক এইভােব বুঝেত হেয়েছ। তাঁর িভতের িপতা
হওয়ার চিরতর্ িছল, িকনু্ িতিন সব্-িবদয্মান, তাঁর িপতা হওয়ার
জনয্ সখােন িকছুই িছল না। আর, এখন, তার িভতের অনয্ িকছু
িছল, য িতিন ঈশব্র িছেলন; এবং একজন ঈশব্র উপাসনার পাতর্;
িকনু্ িতিন সব্-িবদয্মান িছেলন, এল, এলাহ, এলাহ, এেলািহম,
তাই তােক উপাসনা করার জনয্ সখােন িকছু িছল না। তাঁর
িভতের, িতিন একজন পিরতর্াতা িছেলন, এবং পিরতর্াণ দওয়ার
জনয্ সখােন িকছুই হািরেয় যায়িন। দখুন? তাঁর িভতের, িতিন
একজন আেরাগয্দানকারী িছেলন, দখুন, িকনু্ আেরাগয্করেণর
জনয্ সখােন কউ অসুস্ িছল না, অসুস্ হওয়ার জনয্ িকছুই িছল
না। এখন আপিন িক সই ছিবিট পােচ্ন? তাই তাঁর গুণাবলী, তাঁর
চিরতর্ আজ যা আেছ তা সৃিষ্ কেরেছ।
42 িকছু লাক বেল, “িঠক আেছ, ঈশব্র কন শুরুেতই এটা বন্
করেলন না?” “িতিন িনষু্র মেনর পাশিবক,” জা লুইস বেলেছন,
িযিন িনন্া কেরেছন জা, অথবা জয্াক কা, দখুন। বেলেছন,
“িতিন শুধু িনষু্র হৃদেয়র পাশিবক। ঈশব্র বেল িকছু নই। যিদ এমন
কান িকছু থাকত, িতিন হেবন একজন…” ওহ, আিম…তােক সব

ধরেনর নােম ডাকা হেয়েছ, দখুন। িকনু্ এটা এই কারেণ হেত পাের
য তার হয়েতা এখােন অেনক জ্ান আেছ, িকনু্ এখােন তার

িকছুই নই।
43 এখন, সখােন, সখােন এটা আেছ। দখুন? এই বাকয্
বেল এটা এখােন আেছ, এবং িতিন এিট লুিকেয় রেখেছন।
আর এই রহসয্গুিল এখন লুিকেয় রাখা হেয়েছ, মেন রাখেবন,
বাইেবল বেলেছ, “পৃিথবীর িভিত্মূল হইেত, ঈশব্েরর পতুর্গেণর
পর্কাশপর্ািপ্র অেপক্া কিরেতেছ,” মণ্লীর কােছ তােদর পর্দশন
করার জনয্। ওহ, আমার! আপনারা এটা বুঝেত পেরেছন?
44 এখন আিম আমার কািহনীেত একটু থামিছ, অথবা িনেয়
আসব…এটা িনেয় আসার জনয্ আিম আমার পরবতী িচন্ায় চেল
যাব। এখন মেন রাখেবন, মািশর যগু ধের, ভাববাদীেদর যগু ধের,
সকল যগু ধের, পিবতর্ শাস্ অনসুাের, এই িবষয়গুিল দখার জনয্
তারা এই শষ সময় পযন্ অেপক্া করেছ। এটা িঠক, এটা ঈশব্েরর
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পতুর্েদর কােছ পর্কাশ হওয়ার জনয্। কন? হািরেয় যাওয়া থেক…
যতক্ণ না িপরািমেডর মত হয়, যমন আিম বেলিছ, িনিমত হেচ্
আেরা কাছাকািছ, আেরা কাছাকািছ, আেরা কাছাকািছ।
45 যমন আিম পর্ায়শই এই মন্বয্ কেরিছ, এবং বেলিছ, ঈশব্র
িতনিট বাইেবল তির কেরেছন। পর্থমিট, িতিন এিটেক আকােশ
রাখেলন, রািশচকর্। আপিন িক কখেনা রািশচকর্ দেখেছন?
রািশচেকর্র পর্থম িচতর্িট কী? কুমারী। রািশচেকর্র শষ িচতর্িট কী?
িসংহ। িতিন পর্থমবার কুমারীর কােছ আেসন, িতিন িদব্তীয়বার
িযহূদা কুেলর িসংহ িহেসেব আেসন। দখুন?
46 িতিন পেররিট িপরািমেড তির কেরিছেলন, হেনােকর সমেয়,
যখন তারা িপরািমড তির কেরিছল। এবং তারা তােদর পিরমাপ
কের। আিম এটা বুঝেত পারিছ না। িকনু্ যেুদ্র িদেক, যখােন তারা
অেনকক্ণ হাঁটু গেড় বেস থােক এবং যেুদ্র দরূতব্ পিরমাপ করেত
পাের। এখন তারা কতদরূ পিরমাপ কের আপনারা তা জােনন?
রাজার কক্ পযন্। আর এই িপরািমড যখন উপের উঠেত থােক…
আমরা সিট িনমাণ করেত পাির িন, আমােদর কােছ যা িকছু আজ
রেয়েছ তা িদেয়। আমরা সিট িনমাণ করেত পািরিন।
47 এিট িঠক এইভােব িনমাণ করা হেয়েছ, একিট স্ান পযন্। এবং
তার উপেরর পর্স্র…শীষ পর্স্র কখনও পাওয়া যায়িন। তারা কখনও
িপরািমেডর উপের একিট শীষ স্াপন কেরনিন। আিম জািন না
আপনারা এিট জােনন িক না, িমশেরর বড় িপরািমড, এিটর উপের
কখনও একিট শীষ পর্স্র িছল না। কন? শীষ পর্স্রেক পর্তয্াখয্ান
করা হেয়িছল, খর্ীষ্, মস্ক পর্স্র, দখুন, পর্তয্াখয্ান করা হেয়িছল।
48 িকনু্ আমরা লুথারান যগু থেক, বয্াপিটস্ যগু উেঠ আিস,
মথিডস্ যগু, পিন্েকাস্াল যগু, আমরা এখন িঠক শীষ পর্স্র

পযন্ উেঠ এেসিছ, দখুন, সই শীষ পর্স্রিট নেম আসার জনয্
অেপক্া এবং আকাঙ্া করিছ, িনমাণ সম্ূণ। আপনারা িক শােস্
পেড়নিন, “ সই পর্স্রিটেক পর্তয্াখয্ান করা হেয়িছল”? অবশয্ই,
আমরা বুঝেত পাির য এিট সেলামেনর মিন্েরর সেঙ্ কথা বলিছল।
“িকনু্ পর্তয্াখয্াত পর্স্রিট কােণর পর্ধান পর্স্র হইয়া উিঠল।”
আর আিম এিট শুধুমাতর্ একিট—একিট—একিট—একিট ছিব
আপনােদর কােছ তির করার জনয্ বলিছ।
49 এখন, এবং বাইেবেল, আমরা শষ সমেয় বাস করিছ,
িপরািমেডর শীেষ, রািশচেকর্ কয্ান্ার যেুগর আড়াআিড় করা মাছ,
িলও িসংেহর আগমেনর সমেয়, শীষ পর্স্ের, এবং ঈশব্েরর পতুর্েদর
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পর্কাশপর্ািপ্র সমেয়, বাইেবেল, দখুন। দখুন আমরা কাথায়
আিছ? আমরা িঠক শষ সমেয় আিছ।
50 এই সপ্ােহ কতজন খবেরর কাগজ পড়েছন, কুর্েশ্ভ এবং তারা
কী বেলেছন? ওহ, তারা পর্সু্ত; তাই আমরাও। আেমন। পর্সু্ত!
সব িঠক আেছ, দখুন। ওহ, কমন একিট— কমন একিট— কমন
একিট িবেশষািধকার, কমন একিট িদন! িখর্স্ানরা যিদ কবল সই
িদনিট উপলিব্ করেত পাের য সমেয় আমরা বাস করিছ! আমার!
51 আপনারা িক মেন কেরন? এই পসু্েকর লখক, িযিন এিট
দেখেছন এবং দেখেছন য শষসমেয় এিট কাথায় পর্কািশত হেব,
শষ সমেয় ঈশব্েরর সই পতুর্েদর উত্ােনর জনয্ অেপক্া করেছ

এবং আতনাদ করেছ, যেুগর শেষ পিবতর্ আত্ার শিক্র মাধয্েম,
পৃিথবীর িভিত্মূল থেক গাপন িবষয়গুিল পর্কাশ করেত, এটা
উপের িনেয় আসার জনয্।
52 এখন িফের যাওয়া যাক “পৃিথবীর িভিত্মূেল” পনুরায়, একিট
পর্কাশ পাওয়ার জনয্, আমরা সিঠক িকনা তা দখেত। আিম
আশা কির আিম ঈশব্রেক “িপতা” ডেক িনেজেক অপিবতর্ করব
না, িকনু্ আিম এইভােব বলেত চাই যােত আপনারা এিট বুঝেত
পােরন। িপতা! িপতা িকছু সন্ান চেয়িছেলন, তাই িতিন কী
করেলন? িতিন বেলিছেলন, “সব্গদতূ হউক।” এবং তারা তাঁর
িনকেট আেসন। ওহ, সটা িঠক আেছ। তারা তাঁর উপাসনা করত,
আর িতিন ঈশব্র িছেলন, সই গুণাবলী। মেন রাখেবন, িতিন িছেলন
এল (ই-এল), এলাহ, এেলািহম, সব্-িবদয্মান, িতিন ছাড়া আর
িকছুই নয়। পর্থম িবষয় যা পর্কািশত হয় তা হল সব্গদতূ। তারপর,
সব্গদেূতরা উপাসনা ছাড়া আর িকছুই করেত পাের না। তারা হািরেয়
যেত পাের না। সুতরাং, তারা অসুস্ হেত পাের না, তারা অিবনশব্র

পর্াণী িছল। সুতরাং, িতিন তাঁর িনরাময় ক্মতা পর্দশন করেত
পােরনিন, িতিন তাঁর পিরতর্াণ পর্দশন করেত পােরনিন। তাই তখন,
এখন…
53 অতঃপর, িতিন বলেলন, “আমরা বাস্ব িকছু তির করব।”
তাই িতিন একিট পৃিথবী তির করেলন। আর যখন িতিন পৃিথবী
তির করেলন, িতিন পৃিথবীর সমস্ পর্াণী তির করেলন, তারপর

িতিন মানষুেক তির করেলন। পৃিথবী থেক উেঠ আসা সবিকছু,
একিট—একিট বয্াঙািচ অথবা একিট জিলমাছ থেক শুরু কের,
জেলর উপর ভাসমান মাংেসর একিট রূপ, সখান থেক শুরু
কের, সখান থেক… সখান থেক একিট বয্াঙ পযন্, যা আমরা
খুেঁজ পেত পাির এমন সবিনম্ ধরেণর জীবন, তারা দািব কের,
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এিট একিট বয্াঙ। সেবাচ্ পর্কার হল মানষু। বয্াঙ থেক শুরু কের
িটকিটিক, িটকিটিক থেক শুরু কের আেরা আেরা আেরা, এবং
পর্িতবার পিবতর্ আত্া যখন “হুশ” কের, শব্াসতয্াগ কের, জীবন
চেল আেস; “হুশ,” বৃহত্র জীবন। এবং পর্থম িবষয়, ঈশব্েরর সব্-
রূেপ িকছু িনেয় আেসন, যা িছল মানষু। মানেুষর চেয় উচ্তর িকছুই
কখেনা িছল না, কখেনা হয় িন, আর কখেনা সৃিষ্ হেব না, কারণ
একজন মানষু ঈশব্েরর সব্-রূেপ তরী। দখুন?
54 তারপর মানষু, যখন িতিন তার পর্থম মানষু তির কেরিছেলন,
এখন, যখন িতিন তার সব্গীয় মানষুেদর তির কেরিছেলন, িতিন
মানষু তরী কেরিছেলন, “িতিন পরুুষ ও স্ী কিরয়া তাহািদগেক সৃিষ্
কিরেলন,” উভয় একই বয্িক্েত। িতিন পরুুষ এবং মিহলা উভয়ই
িছেলন, নারীতব্ ও পরুুষতব্। িতিন যখন আদমেক তির কেরিছেলন
এবং তােক মাংেস স্াপন কেরিছেলন, মেন রাখেবন, আিদপসু্ক ১-
এ, িতিন পরুুষ এবং মিহলােক তির কেরিছেলন, এবং আিদপসু্ক
২-এ, জিম চাষ করার জনয্ এখনও কান মানষু িছল না, মাংেসর
মানষু। এমন কান মানষু িছল না, িযিন িকছু হােত ধের জিম চাষ
করেত পাের, িকনু্ তবুও তাঁর সব্-রূেপ একজন মানষু িছেলন। “এবং
ঈশব্র হেলন…” [মণ্লী বেলন, “আত্া।”—সম্াদকীয়] এটা
িঠক। দখুন? িতিন পর্থম মানষু তির কেরন, “পরুুষ ও স্ী কিরয়া
তাহািদগেক সৃিষ্ কিরেলন।” এখন, যখন িতিন পর্থম মানষু তির
কেরন…
55 এখন, মেন রাখেবন, একসেঙ্ িতিন এিট তাঁর মেন
রেখিছেলন। এবং রিববার রােত আিম এিট িনেয়িছলাম। একিট—

একিট বাকয্ একিট িচন্ার পর্কাশ। ঈশব্র ভেবিছেলন কীভােব
িতিন ঈশব্র হেত পােরন, কীভােব তাঁর উপাসনা করা যেত পাের,
কীভােব িতিন একজন আেরাগয্দানকারী হেত পােরন, কীভােব
িতিন একজন পিরতর্াতা হেত পােরন; এবং িতিন বাকয্ বলার সেঙ্
সেঙ্, তা িচরতের সম্ন্ হেয় যায়। ওহ, যিদ এই ঈশব্েরর পতুর্রা
এখন কবল সই বাকয্ সইভােব ধের রাখেত পাের! ঈশব্র যখন
একিট বাকয্ বেলন, এটা শষ! এেকবােরই! িতিন হয়েতা অেপক্া
করেতন…কালানকুর্ম তা বেল, অথবা একজন পর্ত্তািত্ক এবং
সকেলই, তারা দািব কের য িবশব্ লক্, লক্, লক্ বছর বয়সী। আিম
জািন না, এিট কািট কািট কািট বছর হেত পাের। এটা কত দীঘ
িছল আিম জািন না। সমেয়র মেধয্ ঈশব্েরর অিস্তব্ নই। িতিন যখন
কথা বেলিছেলন তখন তার চেয় এক িমিনটও কম সময় নই। িতিন
এখনও ঈশব্র। তার সেঙ্ কান সময় নই।



দত্কপতুর্তব্ ২ 15

56 আিম অনয্ রাত পযন্, অনয্ সকােল পযন্, বরং এমনভােব
কখনও জানতাম না। িচরন্ন, গতকাল নই, আগামীকাল নই,
সবই বতমান। আপিন িক কখনও বাকয্ লক্য্ কেরেছন “আিম”?
এমন নয় “আিম িছলাম,” অথবা “আিম হব,” এটা িচরন্ন,
“আিম,” দখুন, “আিম,” সবদা।
57 এখন, িকনু্ িতিন সমেয়র মেধয্ িবষয়গুিল স্াপন করেত
চেয়িছেলন। তােক উপাসনা করার জনয্ িকছু তির করেত

হেয়িছল, তাই তার গুণাবলী এিট তির কেরিছল। অতঃপর িতিন
মানষুেক তির করেলন। তারপর, এই মানষুিটেত, তােক একাকী
লাগিছল। সুতরাং, এখন, এখন তার মহান মন দখােনার জনয্,
খর্ীষ্ এবং মণ্লীর ছিবেত তাঁর কী িছল, িতিন একিট িভন্ মািটর
টুকেরা িনেয় একজন স্ী তির কেরনিন, িতিন আদেমর পাশ
থেক িনেয়িছেলন, একিট পাঁজর; এবং আদেমর আত্া থেক

িনেয়িছেলন, নারীতব্, এবং এই পাঁজের রেখিছেলন। আপিন যখন
একজন পরুুষেক দেখন য একজন কাপরুুষ মেতা বয্বহার কের,
সখােন িকছু ভুল আেছ। এবং যখন আপিন একজন মিহলােক
দেখন য একজন পরুুেষর মেতা আচরণ করেত চায়, সখােন

িকছু ভুল আেছ। দখুন, িকছু ভুল আেছ। তারা দিুট িভন্ আত্া,
সম্ূণরূেপ। িকনু্, একসেঙ্, তারা একিট একক তির কের, “এই
দইু এক।” তাই িতিন নারী ও পরুুষেক তির কেরন, এবং তারা
কখনই বৃদ্ হেতন না, কখনও মারা যােতন না, কখনও ধূসর হেতন
না, কখনও না। তারা খাদয্ গর্হণ করেতন, তারা পান করেতন, তারা
ঘুেমােতন, িঠক আমােদর মেতা, িকনু্ তারা কখনই জানেতন না
পাপ কী।
58 এখন আিম অনয্ পােঠর জনয্ এখােনই অনয্ পেথ চেল যাব,
সেপর বীেজ। যা, তারা আমােক পর্তয্াহার করেত বেলেছন। িকনু্
আমােক দখেত িদন কউ আেসন এবং আমােক িভন্ িকছু দখান।
এটাই আিম জানেত চাই, দখুন।
59 এখন, িকনু্ এত িকছুর পের, তারপর যখন পাপ চেল আেস,
তখন কী ঘেট?
60 অদেূর, উপের, লক্ লক্, লক্ লক্ মাইল, সখােন একিটএত
বড় জায়গা আেছ, এবং তা হল িসদ্ আগাপাও পর্ম। পর্িতবার যখন
আপিনএইিদেক একিট পদেক্প কেরন, এিট এক ইিঞ্ সঙু্িচত হয়।
এবং আপিন জােনন য এিট পৃিথবীেত আসার সময় কত কম হেব।
এিট ছায়ার ছায়ার ছায়া। আপনার তাই আেছ, ওটাই আমার আেছ,
আগাপাও পর্েমর ছায়ার ছায়া।
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61 আপনার মেধয্ িকছু আেছ, এখােন কুিড় বছর বয়স অিতকর্মকারী
পর্িতিট মিহলার মেধয্ িকছু আেছ, এখােন কুিড় বছর বয়স
অিতকর্মকারী পর্িতিট মানেুষর মেধয্ িকছু না িকছু আেছ, যা থাকেত
হেব। আপিন মাতর্ পাঁচ বছর পেয়েছন, তা হল পেনর থেক কুিড়।
কুিড়র পর আপিন মারা যেত শুরু কেরন। িকনু্, পেনেরা থেক,
আপিন তখন পযন্ একজন তরুণ। এবং তারপের আপিন কুিড় বছর
বয়েস পণূবয়স্ হেবন। এবং কুিড় পের, ওহ, আপিন বলেবন, “আিম
একজন ভােলা মানষু।” আপিন শুধু এটা বেলন, িকনু্ আপিন নন।
আপিন মারা যােচ্ন এবং আপিন জব্েল পেুড় যােচ্ন, আপিন যাই
করুন না কন। ঈশব্র আপনােক সই বয়স পযন্ তির কেরেছন, িকনু্
তারপর আপিন মারা যােচ্ন। এখন িক হেব? এখন আপিন মরেত
শুরু কেরন, িকনু্ আপনার মেধয্ এমন িকছু আেছ যা বেল, “আিম
পনুরায় আঠােরা হেত চাই।”
62 এখন আিম আপনােক িকছু িজজ্াসা করেত চাই। িক হেব যিদ
আপিন পাঁচশ বছর আেগ জন্গর্হণ কেরন এবং আপিন আজ অবিধ
আঠােরা বছর বয়েস থােকন? আপিন িক সেকেলর হেবন না,
পাঁচশ বছর আেগর ধারনা িনেয়! আগনু্ক পবূপরুুেষরা এখােন
আসার আেগ, এবং আপিন এই ধরেণর ধারণার সেঙ্ একজন
তরুণী িছেলন। কন, আপনার শুধু এিগেয় যাওয়া এবং বৃদ্া হেয়
পাঁচশ বছর বঁেচ থাকা ভাল হেব। দখুন, সখােন িকছু ভুল আেছ।
63 আপনারা বেলন, “িঠক আেছ, এই মুহূেত আমার বশ ভােলা
লাগেছ, ভাই বর্ানহাম। ওহ, আমার—আমার—আমার বয়স
আঠােরা, আমার বয়স ষাল, আমার ভােলা লাগেছ।” িপর্য়,
আপনােক একটা কথা বিল। আপিন কীভােব জানেবন য আপনার
মা এই মুহূেত বঁেচ আেছন, যিদ িতিন এই মণ্লীেত না থােকন?
আপিন িকভােব জানেবন য আপনার বনু্ মাতর্ কেয়ক িমিনট আেগ
খুন হয়িন, অথবা আপনার বান্বী? আপিন িকভােব জানেবন
সকােল আপিন আপনার বািড়েত একিট মৃতেদহ হেবন না?
আপিন িকভােব জােনন য আপিন আজ রােত মণ্লীর বাইের
যােচ্ন, জীিবতভােব? এিট একিট অিনশ্য়তা। িনিশ্ত িকছুই
নই। আপনার বয়স যিদ পেনর, বােরা, উিনশ, পঁচাত্র বা নবব্ই

হয়, সখােন…সবিকছু অিনিশ্ত। আপিন কাথায় দাঁিড়েয় আেছন
জােনন না। িকনু্ তারপরও আপিন পেনেরা, আঠােরােত িফের
যেত চান। আপনােক সটা করেত ক বেল?

64 এখন, আপিন যিদ আঠােরা বছের িফের যান এবং সখােন
অবস্ান কেরন, এবং কখনও অসুস্ হন না এবং কখনও…আপনার
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সেঙ্ অনয্ লােকেদর থাকেত হেব, কারণ আপিন এিটেক ছািড়েয়
যােবন, দখুন। লােকরা অনয্ যেুগ চেল যােব এবং আপিন একজন
সেকেলর হেয় যােবন। আপিন যিদ তােদর সেঙ্ বৃদ্ হেয় যান তেব

আপনার তার চেয় খারাপ অবস্া হেব। িকনু্ এমন িকছু আেছ
যা আপনােক সখােন থাকার আহব্ান জানায়। এটাই সই ছাট্
আগাপাও, সই ছাট্ ছায়া যা আপনােক…এখােনর উপের িকছু।
65 এখন, অনয্ রােত, অথবা অনয্ সকােল, সাতটায়, যখন পিবতর্
আত্া, তাঁর মঙ্ল এবং তাঁর অনগুর্েহ, আমােক এই দহ থেক িনেয়
গেলন, আিম িবশব্াস কির, আিম িবশব্াস কির। হয্াঁ অথবা না, আিম

বিল না, এবং সই দেশ পর্েবশ কের সই লাকেদর দেখিছলাম,
এবং তারা সকেলই তরুণ িছল। এবং আিম আমার জীবেন দখা
সবেচেয় সুন্র মানষুেদর দেখিছ। এবং িতিন আমােক বলেলন,
“কােরা কােরা বয়স িছল নবব্ই বছর। তারা আপনার ধমান্িরত।
অবাক হওয়ার িকছু নই য তারা িচৎকার করিছল, ‘আমার ভাই!
আমার ভাই!’”
66 এখন, এিট একিট সব্গীয় দহ, য আমরা যখন মারা যাই তখন
আমরা একিট কাল্িনক কািহনী হই না, আমরা একিট দহ হেয় যাই।
আমরা যিদ পর্েতয্েকই মারা যাই, যিদ এই মুহূেত পারমাণিবক বামা
আমােদর উিড়েয় দয়, এখন থেক পাঁচ িমিনেটর মেধয্ আমরা
এেক অপেরর সেঙ্ হাত িমলাব এবং এেক অপরেক জিড়েয় ধরব,
এবং িচৎকার কের এিগেয় যাব, এবং ঈশব্েরর পর্শংসা করব! হয্াঁ,
মহাশয়। আর ভাই এবং বান স্ন্ার এখােন বেস আেছন, আিম
মেন কির এখানকার সবেচেয় বয়স্ দম্িতেদর একজন, আঠােরা,
কুিড় বছর বয়সী হেয় যােবন। ভাই নিভল একজন অল্ বয়স্ যবুক
হেয় যােবন, আর আিম হব একজন ছাট বালক হেয় যাব। এবং
আমরা সকেলই…এটাই িঠক এই সতয্। “যিদ আমােদর এই তামব্ুরূপ
পািথব বাটী ভািঙ্য়া যায়, তেব আমােদর জনয্ ইিতমেধয্ই আেরকিট
অেপক্া কিরেতেছ।”
67 যখন একিট ছাট্ িশশু তার মােয়র কাছ থেক জন্ নয়,
সব্াভািবক জন্ িনেয়, তার ছাট্ শরীর মাচড় দয় এবং পা
লাফ দয়, ইতয্ািদ। এই অিভবয্িক্র জ য় ক্মা করুন, আপনারা
যবুতীরা। িকনু্, যখন স কের, স পশী ঝাঁকুিন দয়। িকনু্ যখন স
পৃিথবীেত আেস, পর্থম িবষয়, স তার শব্াস নয়, এবং পর্কৃিতর
একিট আধয্ািত্ক দহ রেয়েছ যা িঠক তখনই সই িশশুর মেধয্
আেস। তােক একা ছেড় িদন, স তার ছাট্ মাথািট িনেয় তার
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মােয়র স্েন স্াপন করেব এবং দধু খেত শুরু করেব। স এটা না
করেল, দধুও িনেচ নামেব না।
68 আপিন িক কখনও একিট বাছুর জেন্র সময় লক্য্ কেরেছন,
এটা…যখনই স তার পােয় যেথষ্ শিক্ পায় দাঁড়ােনার জনয্? ক
তােক এটা বেল দয়? িঠক তার মােয়র কােছ চেল যায়, পােশ চেল
আেস এবং দধু খেত শুরু কের। ও, আচ্া!
69 কারণ, যখন এই পািথব দহ এখােন আনা হয়, তখন তার
জনয্ একিট আধয্ািত্ক দহ পর্সু্ত থােক। এবং যখনই এটা…ওহ,
হােললুইয়া! “আর যিদ আমােদর এই তামব্ুরূপ পািথব বাটী ভািঙ্য়া
যায়, তেব অদেূর ইিতমেধয্ই আেরকিট অেপক্া কিরেতেছ।” িঠক
যখনই আমরা এিটর থেক বিরেয় আিস, আমরা সখােন পর্েবশ
কির; য ঠাণ্া পানীয় জল চায় না, যার পানীয় জেলর কােনা
পর্েয়াজন নই; য খারার খায় না, যারা পৃিথবীর ধূিলকণা দব্ারা
িনিমত নয়। িকনু্ তারা িঠক ততটাই বাস্ব, এবং অনভুব করেত
পাের এবং হাত মলােত পাের, আর শুধু ভালবাসেত পাের এবং
সবিকছুই িসদ্। আর সই শরীর অদেূর অেপক্া করেছ। এিট এর
অংশ। সখােন িতনিট আেছ।
70 আপিন িঠক এখােন বদীেত আপনার অনন্ জীবন শুরু কেরন।
এখান থেক আপিন অনন্ জীবন শুরু কেরন। ওহ! আপিন এখান
থেকই অনন্ জীবন শুরু করুন। তারপর আপিন পনুরায় জন্গর্হণ

কেরন, ঈশব্েরর পতুর্। আর তারপর যখন আপিন মারা যান, আপিন
শুরু কেরন…যখন আপনার মৃতুয্ আপনােক এই দেহ আঘাত কের
এবং হৃদয় স্ন্ন বন্ হেয় যায়, এবং নশব্র চাকাগুিল িস্র হেয়
দাঁড়ােত শুরু কের, সই ছাট্ ছায়া যা ছায়ার ছায়া িছল, এক
সেকেন্ ছায়ার ছায়া হেয় যায়, তারপেরর পেররিট ছায়া হেয়

যায়, তারপেরর পেররিট একিট ছাট জেলর ফাটা হেয় যায়,
তার পেররিট একিট খাঁিড় হেয় যায়, তার পেররিট একিট নদীেত
পিরণত হয়, এবং তার পেররিট সমুেদর্ পিরণত হয়, এবং িকছুক্ণ
পের আপিন আপনার অদেূর দাঁিড়েয় থাকা িপর্য়জেনর উপিস্িতেত
দাঁিড়েয় আেছন, সব্গীয় দেহর পাশাক পিরধান কের, আপনারা
এেক অপেরর পিরিচত, এেক অপরেক ভালবােসন, আপিন পনুরায়
একজন যবুক এবং যবুতীর হেয় গেছন। একদম িঠক। এিট পর্ভু
যীশুর আগমন পযন্ সখােন অেপক্া কের। এবং কান একিদন
তার মিহমািনব্ত শরীর…এখন মেন রাখেবন, এিট একিট সব্গীয় দহ,
মিহমািনব্ত নয়, একিট সব্গীয় দহ। এবং একিদন সই সব্গীয় দহ
যীশুর সেঙ্ সব্গ ছেড় চেল যােব।
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71 “কারণ আিম তামািদগেক বিলেতিছ,” িদব্তীয় িথষলনীকীয়,
৫ম অধয্ায়, অথবা পর্থম িথষলনীকীয়, ৫ম অধয্ায়, এক অথবা
অনয্, “আিম তামািদগেক বিলেতিছ, আমরা চািহ না য, তাহােদর
িবষেয় তামরা অজ্াত থাক, হ ভর্াতৃগণ, যাহারা িনদর্াগত হয়, যন
যাহােদর পর্তয্াশা নাই, সই অনয্ সকল লােকর মত তামরা দঃুখাত্
না হও। কননা আমরা যখন িবশব্াস কির য, যীশু মিরয়ােছন, এবং
উিঠয়ােছন, তখন জািন, ঈশব্র যীশু দব্ারা িনদর্াগত লাকিদগেকও
সইরূেপ তাঁহার সিহত আনয়ন কিরেবন। কননা আমরা পর্ভুর

বাকয্ দব্ারা তামািদগেক ইহা বিলেতিছ, য আমরা যাহারা জীিবত
আিছ, যাহারা পর্ভুর আগমন পযয্ন্ অবিশষ্ থািকব, আমরা কান
কর্েম সই িনদর্াগত লাকেদর অগর্গামী হইব না।” (সেবাত্ম
বাকয্) “আমরা কান কর্েম সই িনদর্াগত লাকেদর অগর্গামী হইব
না। কারণ ঈশব্েরর তূরীবাদয্ সহ সব্গ হইেত নািময়া আিসেবন,
আর যাহারা খর্ীেষ্ মিরয়ােছ, তাহারা পর্থেম উিঠেব।” এই সব্গীয়
দহগুিল নেম আেস এবং পািথব, মিহমািনব্ত দহগুিল পিরধান

কের। “পের আমরা যাহারা জীিবত আিছ, যাহারা অবিশষ্ থািকব,
ক্েণ বদলাইয়া যাইব, চকু্র পলেক, আর আমরা আকােশ পর্ভুর
সিহত সাক্াৎ কিরবার িনিমত্ সকসেঙ্ তাহােদর সিহত মষেযােগ
নীত হইব।”

72 “এখন অবিধ আিম এই দর্াক্াফেলর রস আর কখনও পান
কিরব না, সই িদন পযয্ন্, যখন আিম আপন িপতার রােজয্
তামােদর সেঙ্ ইহা নূতন পান কিরব,” িববােহর ভাজ, সােড় িতন

বছর ধের িখর্স্িবেরাধী তার রাজতব্ শষ কের, পেুরা পৃিথবী ধব্ংস
হেয় যায়, ইহুদীেদর ডাকা হয়, যােষফ িনেজেক পরজাতীয়েদর
কােছ, বা ইহুদীেদর কােছ পিরচয় দন। মেন রাখেবন, যখন যােষফ
ভাইেদর কােছ িনেজেক পিরিচত কেরিছেলন, তখন সখােন কান
পরজাতীয় উপিস্ত িছল না। যখন িতিন পািঠেয়েছন…আপনারা
কািহনীিট জােনন। যােষফ, খর্ীেষ্র িনখুতঁ এক আদশ, পর্িতিট
িবষেয়। এবং যখন যােষফ তার ভাইেদর ডেক পাঠােলন, আর
তারা সখােন আসেলন, আর িতিন ছাট িবনয্ামীনেক দখেত
পেলন, আর িতিন সখােন তােদর দখেলন এবং তারপর িতিন…

তারা বেলিছল, “ কন, এই লাকিট! আমােদর—আমােদর ভাই
যােষফেক হতয্া করা উিচত হয় িন।” ইহুদীরা দখেত পায় য

তারা ভুল কেরেছ; এখন যখন খর্ীষ্, যখন িতিন তােদর কােছ
িনেজেক পর্কাশ কেরন। এবং যােষফ এত পণূ িছল, তােক পর্ায়
কাঁদেত হেয়িছল, তাই িতিন তার স্ী এবং তার সন্ানেদর সখান
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থেক সিরেয় িদেয়িছেলন, এবং সমস্ পর্হরী এবং অনয্ানয্ সমস্
িকছু, এবং তােদর পর্াসােদ পািঠেয় িদেয়িছেলন। একদম িঠক। এবং
তারপর শুধুমাতর্ ইহুদীেদর উপিস্িতেত, িতিন বলেলন, “আিম
যােষফ, তামােদর ভাই। আিম তামােদর ভাই।” আর তখন তারা

পেড় গল এবং কাঁপেত শুরু করল, বলল, “এখন আমরা জািন
আমরা এটা পাব, কারণ আমরা আমােদর ভাইেক হতয্া কেরিছ।
আমরা বেলিছ য আমরা আমােদর ভাইেক হতয্া কেরিছ, আর এখন
স এই মহান রাজা।”

73 িতিন বেলিছেলন, “ঈশব্র একিট উেদ্েশয্র জনয্ এটা কেরেছন,
জীবনরক্া করার জনয্।” িঠক এই কারেণই ঈশব্র সটা কেরিছেলন,
আমােদর পরজাতীয়েদর বাঁচােনার জনয্। িকনু্ পরজাতীয়রা
পর্াসােদ িছল। হােললুইয়া! তার ভাইেদর দব্ারা পর্তয্াখয্ান করা
হেয়েছ, যােষফ, িতিন একজন স্ী গর্হণ কেরন; আর সই স্ী
পরজাতীয় িছল, একজন ইহুদী নয়। িঠক আেছ।
74 এখন, আপিন এখন কাথায় যােচ্ন? আমরা এই মিহমািনব্ত
দহ পিরধান করার পের, এবং সই মহান যগু যা আসেছ; যখন এই

মিহমািনব্ত দহ, এই সব্গীয় দহেক একিট মিহমািনব্ত দহ করা হয়।
আপনারা িক এখন বুঝেত পারেছন আিম িক বলেত চাইিছ? তখন
আিম হাঁটেত পাির এবং বলেত পাির, “ নিভল ভাই!” আমােক
একটু দষৃ্ান্ িদেত িদন। আিম বিল, “ভাই িহউমস, আজ সকােল
িপতার কােছ চলুন যাই।” িতিন ঈশব্র। আমরা এখন তােক জািন,
িতিন একজন পিরতর্াতা, িতিন একজন আেরাগয্দানকারী।
75 পােপর সৃিষ্ বেল সখােন এমন িকছু িছল না। সটা ভােলা
হয়িন, তাই না? পাপ কান সৃিষ্ নয়। না, মহাশয়! পাপ একিট
িবকৃিত। একজনই সৃিষ্কতা, িতিন হেলন ঈশব্র। পাপ ধািমকতার
িবকৃিত। বয্িভচার িক? ধািমকতার িবকৃিত। িমথয্া িক? সতয্েক
ভুলভােব উপস্াপন করা। অবশয্ই। অিভশােপর শব্ িক? এটা
ঈশব্েরর আশীবােদর পিরবেত ঈশব্েরর অিভশােপর শেব্ পিরণত
হেয়েছ, আশীবােদর পিরবেত। পাপ কান সৃিষ্ নয়। পাপ একিট
িবকৃিত। সুতরাং, শয়তান পাপ সৃিষ্ করেত পাের না, স কবল ঈশব্র
যা সৃিষ্ কেরেছন তা িবকৃত কের। এটা একদম িঠক। মৃতুয্ জীবেনর
একিট িবকৃিত মাতর্।
76 এখন, এটা লক্য্ করুন—এটা লক্য্ করুন। তখন আিম হাঁটব,
এবং আিম বলব, “ভাই িহউমস, আসুন আপিন এবং আিম, এবং
ভাই িবলার আেরা িকছু ভাই, আমরা িপতা ঈশব্েরর কােছ যাব।
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এবং, বলব, আসুন একটু যাতর্া কির। তামরা ছেলরা যখন পাহাড়
পছন্ কর…”

“হয্াঁ, আমরা িনশ্য়ই কির।”
77 “ওহ, সই নতুন পৃিথবী তােদর মেধয্ কেয়ক িমিলয়ন মাইল দেূর
রেয়েছ। এিগেয় যান, সখােন িগেয় ঘারাঘুির করুন।”
78 “আমােক করেত হেব…?…পর্েতয্ক িদন সূয, উপের উেঠ।
আিম আপনােদর কথা শুনেত পারব। যখন তারা কথা বলা শুরু
কেরন, আিম শুনেত পারব।” িযশাইয় ৬৬। সটা িঠক।
79 আর আপনারা জােনন, আিম সখান িদেয় হঁেট যািচ্, আমরা
সকেল পর্ায় পাঁচশ বছর ধের সখান িদেয় হঁেট বিরেয়িছ, শুধু
একিট ছাট্ ভর্মণ, দশ লক্, কান পাথকয্ কের না, দখুন। আর
এখন—এখন এিট পাগেলর মেতা শানােচ্, তেব এিট সতয্।
দখুন, এিট সতয্, কারণ সখােন সময় নই, এিট অনন্কাল।

আর যখন আিম সখােন যাই, আিম সখান িদেয় হঁেট যাই,
আর আপনারা জােনন আিম—আিম—আিম কােদর সেঙ্ সখােন
দখা কির? আিম বিল, “আচ্া, যিদ বান জিজ বর্স না থােক!
কন, বান জিজ, আপনােক দখার পর অেনক িদন হেয় গেছ।”

তােক সবসমেয়র মেতাই দখােচ্। দখুন? তার বয়স হয়েতা এক
কািট বছর, িকনু্ িতিন আেগর মেতাই তরুণ। িতিন কােরা িপঠ

আঁচড়ােচ্, এবং আিম সখােন তাকাই, এটা িচতা, িসংহ।
আিম বিল, “আজ সকােল কমন আেছা, িচতা?”

80 “িমউ,” একিট িবড়ালছানার মত। “ওহ, আিম সখােন বড়
ফুেলর পােশ িকছু বানেদর সেঙ্ কথা বেলিছ, আমরা পর্ায় পাঁচশ
বছর সখােন িছলাম, দখুন, চারপােশ দখিছলাম।” এখন, এিট
পাগেলর মত শানােচ্, িকনু্ এিট সতয্। িঠক তাই। ঈশব্েরর ইচ্া
সভােবই।

81 ভােলা, আপনার হৃদয় আশীবাদ করুন, বান জিজ। কান
ক্িত হেত পাের না, কান িকছুই না। সন্য্ার সময় আমরা পাহােড়র
চূড়ায় উঠব, আর বলব, “ওহ িপতা ঈশব্র, আিম একবার হািরেয়
িগেয়িছলাম। ওহ, আিম একবার পােপর আঁচেল িছলাম, িপতা
ঈশব্র, আপিন আমােক বাঁিচেয়িছেলন।”
82 কন, য লােকরা পর্কাশ করার চষ্া কেরেছ তারা পাগল
হেয় গেছ। িঠক আেছ, সই লাকিট িযিন ওহ লাভ অফ গেডর
শষ শ্াকিট িলেখিছেলন, সিট একিট পর্িতষ্ােনর পাগল দয়ােল
লখা িছল, যারা ঈশব্েরর ভালবাসা পর্কাশ করার চষ্া কেরিছেলন।
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কীভােব িতিন পাপীেদর বাঁচােত নত হেয়িছেলন, এবং কীভােব
িতিন তা কেরিছেলন, তাঁর ভালবাসা যা আপনােক এবং আমােক
বাঁচােত নেম আেস। আরাধনার কথা বলুন, সব্গদেূতরা এই িবষেয়
িকছুই জােনন না! আরাধনা, একজন সব্গদতূ কবল জােনন…
িতিন সখােন দাঁড়ান এবং তার ডানাগুিল সামেন িপছেন কেরন,
“হােললুইয়া! হােললুইয়া!” িকনু্, ওহ, করুণা! যখন জানেত
পাির, আিম হািরেয় িগেয়িছলাম এবং এখন আমােক খুেঁজ পাওয়া
িগেয়েছ, আিম মারা িগেয়িছলাম, আিম পনুরায় জীিবত হেয়িছ! হ
ঈশব্র, আিম পাপী িছলাম, আিম তুচ্ িছলাম, আর আিম একিট
ভাগােড়র উপের িছলাম!
83 জীবন আপনােক িদেত পাের এমন সরািট এখােন। আপিন
িক কখেনা এখােন কালেগট ভাগােড় িগেয়িছেলন? এিট সবেচেয়
দগুন্যকু্ জায়গা যখােন আিম কখেনা িগেয়িছলাম। সই ধাঁয়া
যকু্ গন্ আমােক অসুস্ কের তােল। পেুরােনা ধাঁয়া সখােন পেড়
থােক, আপনার পেট এত অসুস্ হেয় পেড়, রড়ীর তল খাওযার
পের যভােব আপনার পট মাচড় দয়। দখুন, আপিন যতটা
অসুস্ হেত পােরন ততটা! এবং ইদঁরু আপনার উপর ছুেট চেলেছ,
আপনােক খাওয়ার চষ্া করেছ। আর এটাই জীবেনর সরা। আর
তারপর কউ িনেচ নেম আপনােক তুেল আেন। আপিন সিতয্ই বৃদ্
এবং িনেজেক সাহাযয্ করেত পােরন না। আর আপনােক তুেল এেন
আঠােরা বছেরর একজন যবুেক পিরনত কের, আপনােক পাহােড়র
চূড়ায় বিসেয় দয়, সব্ােস্য্র পর্সু্টন, আমার, সই রকম তাজা
বাতােসর িবশুদ্ শব্াস, ভােলা ঠান্া পানীয় জল। আপিন িক পনুরায়
সই ভাগােড় িফের যেত চান? কখনও না, কখনও না, কখনও না,

আর কখনও সই ভাগােড় পনুরায় যােবন না।
84 এখন, এর মােন িক, বনু্। এটাই সই দশন, অথবা রুপান্র, যাই
হাক না কন, একিট দশন। আিম দশন বলব, কারণ আিম ভয় পািচ্
য রুপান্র বলেল কাউেক আঘাত করেব, এটাই সটা িছল। এখন,
সখােন যখন ঈশব্র…ঈশব্র তাঁর কােছ পতুর্েদর ও কনয্ােদর আনার

জনয্ যা কেরিছেলন। এখন, এই লােকরা কারা? িকভােব তারা
কখনও…এই মধার জনয্ এই লােকরা িক কেরিছল? িকভােব
তারা কখনও এটা করেত পেরিছল? ঈশব্র, আিদেত, একজন
সব্গদতূ তির করার আেগ…কতজন জােনন য িতিন অসীম?
িতিন যিদ না হন, তেব িতিন ঈশব্র নন। সুতরাং, ঈশব্র, তাঁর অসীম
করুণােত, িতিন দেখিছেলন য লুিসফার তা করেব, যিদ িতিন
এিট তির কেরন। িতিন তােদর একিট সব্াধীন নিতক পর্িতিনিধ
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িহসােব স্াপন করেবন, সই িভিত্েত। আর আপিন এখনও সখােন
আেছন, সিট িঠক, সিঠক এবং ভুেলর বৃক্িট আমােদর পর্েতয্েকর
সামেন রাখা রেয়েছ, আপিন আপনার পছন্িট চয়ন করুন। আর
লুিসফারই পর্থম ভুল পেথ িগেয়িছল। আর স তার িপছেন টানেত
শুরু কের, শূকরতুলয্, িনেজর জনয্ সবিকছু নওয়ার চষ্া কের,
অনয্ কাউেক পদদিলত করার চষ্া কের। এবং সখান থেক এিট
শুরু হেয়িছল। এখন, এিট শুননু। সখান থেকই পােপর শুরু হয়।
ঈশব্র, তাঁর অসীম িচন্ায়, এিট দেখিছেলন, এবং দেখিছেলন
একমাতর্ উপায়…
85 এখন, আপনারা িতর্তব্বাদী ভাইেয়রা, আিম আপনােদরেক
আঘাত করেত চাই না, িকনু্ ঈশব্েরর উত্ম বাণীর নােম আপনারা
কীভােব যীশুেক সব্য়ং ঈশব্র থেক পৃথক বয্িক্ িহেসেব স্ান িদেত
পােরন? যিদ যীশু অনয্ একজনেক নন এবং তােক পর্াণ দওয়ার
পর্রণ কেরন, এই বয্িক্েক এখােন মুক্ করেত, িতিন একজন

অনয্ায়ী সত্া হেবন। শুধুমাতর্ একিট উপায় আেছ য ঈশব্র কখনও
এিট করেত পােরন, তােক সব্য়ং স্ান িনেত হেব! আর ঈশব্র
দহধারন করেলন যন িতিন মৃতুয্র যন্ণার সব্াদ গর্হণ করেত

পােরন, আর আমােদর কাছ থেক হুল ও মৃতুয্ কেড় নন।
যােত আমরা তাঁর সব্য়ং দব্ারা মুিক্ পেত পাির। সজনয্ িতিন
এত আরািধত হেবন। যীশু একজন মানষু িছেলন, িনিশ্ত িতিন
িছেলন। িতিন একজন মানষু িছেলন, এম-এ-এন, কুমারী মিরয়ম
দব্ারা জন্গর্হণ কেরন। িকনু্ তাঁর মেধয্ য আত্া িছেলন, িতিন
িছেলন অপিরেময় ঈশব্র, তাঁর মেধয্ ঈশব্রেতব্র পণূতা শারীিরকভােব
বাস করত৷ িতিন িছেলন িযেহাবা-িযির, িতিন িছেলন িযেহাবা-
রাফা, িতিন িছেলন িযেহাবা-মানেসস, িতিন িছেলন িযেহাবা;
আমােদর ঢাল, আমােদর ঢাল, আমােদর আেরাগয্দাতা; িতিন
িছেলন আলফা, ওিমগা, আিদ এবং অন্; িতিন িছেলন পর্থম,
শষ; িতিন িছেলন, আেছন আর আসেবন; দায়ূেদর মূল ও বংশ,

পর্ভাতীয় তারা, কন, িতিন হেলন সেবসবা। তাঁর মেধয্ ঈশব্েরর
পণূতা দিহকভােব বাস করত!
86 এবং মৃতুয্র সবসময় একিট হুল িছল, যন মানষুেক দংশন কের,
“আহ,” শয়তান বেল, “আিম তােক পেয়িছ, কারণ তুই আমার
কথা শুেনিছস। তােক দংশন কেরিছ, আিম তােক কবের িনেয়
যাব। সই মেষর রক্ তােক কান সাহাযয্ করেত পারেব না, এিট
একিট পশুর রক্ মাতর্।” িকনু্ ঈশব্র, তাঁর পর্জ্ােত, জানেতন য
একজন মষশাবক আসেবন, জগৎপত্েনর সময়াবিধেত হতয্া করা
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হেয়েছ। হয্াঁ, মহাশয়। এবং তারা…িতিন সই সমেয়র জনয্ অেপক্া
করিছেলন, সমেয়র পণূতা আসার জনয্।
87 িকনু্ একিদন যখন এই মষশাবক আেসন, এই মানষুিট,
শয়তানেকও বাকা বানােনা হেয়িছল। স তার চারপােশ তািকেয়
বলল, “তুিম যিদ ঈশব্েরর পতুর্ হও, তেব এটা কেরা। তুিম যিদ
ঈশব্েরর পতুর্ হও, একিট অেলৗিকক কাজ সম্াদন কেরা আর তুিম
আমােক সটা করেত দখেত দও। তুিম আমােক সটা করেত
দখেত দও। আহ-হাহ, আিম তার মুেখর চারপােশ একিট কাপড়
বঁেধ িদব, তােক আঘাত করব। যিদ তুই একজন ভাববাদী হেয়

থািকস তেব আমােদর বল ক তােক আঘাত কেরেছ।” হুম!
“আিম—আিম িবশব্াস কির না আপিন সই লাক। যিদ আপিন
হন, তাহেল আমােদর সরাসির বলুন আপিন কমন আেছন।”
দখুন, সব এই রকম। “ওহ, আমােদর বলুন আপিন!” িতিন নীরব

থাকেলন। ওহ, ওহ, িতিন িক তখন তার চােখর পশম টেন
িনেয়িছেলন!
88 িতিন িশেষয্র িদেক তািকেয় বলেলন, “আিম আমার িপতার
কােছ িবনিত কিরেল িতিন এখনই আমার জনয্ দব্াদশ বািহনী
অেপক্া অিধক দতূ পাঠাইয়া িদেবন।” পীলাত এটা শুেনিন,
আপনারা জােনন।
89 “যিদ তুিম হও! যিদ তুিম হও। ওহ, এটা িতিন নন। কন, তার
রক্পাত দখুন। আের, তামােদর িকছু সনয্রা সখােন িগেয় তার
মুেখ থথুু ফেলা।” থতুু ফেলা, তােক উপহাস কেরা, তার মুখ থেক
দািড় মুেঠা তুেল নও। “ওহ, স নয়! না, িতিন স নয়! আিম তার
মেধয্ আমার হুল ডুিকেয় িদব, বালক। আিম তােক উপের সখােন
িনেয় যাব। আিম এখন তামােক পেয়িছ!”
90 শষবার যখন স িচৎকার কেরন,“এলী! এলী! আমার ঈশব্র!
আমার ঈশব্র!” সটা একজন মানষু িছল। “তুিম কন আমায়
পিরতয্াগ কিরয়াছ?”
91 গৎিশমানী বাগােন, অিভেষক তােক ছেড় চেল যায়,
আপনারা জােনন, তােক পাপী িহসােব মরেত হেয়িছল। িতিন পাপী
হেয় মারা গেছন, আপনারা সটা জােনন; তার পােপর জনয্
নয়, আমার এবং আপনার পােপর জনয্। সখােনই সই পর্ম চেল
আেস, কমন কের িতিন আমারটা িনেলন! ওহ, হােললুইয়া! িতিন
আমারটা িকভােব িনেলন!
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92 এবং সখােন িতিন িছেলন, িতিন তার মুখ খুলেত পােরনিন।
যার হুল আেছ স বলল, “আপনারা জােনন, আিম িবশব্াস কির
য স একজন সাধারণ মানুষ িছল। িতিন কুমারীর দব্ারা জন্গর্হণ

কেরনিন, কারণ আিম তাঁর মেধয্ আমার হুল স্াপন কেরিছ।”
93 আর এখােন স এেসেছ, তার মেধয্ তার হুল িনেয়, িকনু্ এটা
ভুল সময় িছল, বালক! তখন স তার হুল বর কের নয়। এরপর
থেক স আর হুল ফাটােত পাের না, স তার হুলিট সখােনই
রেখ যায়। তৃতীয় িদেন উেঠ বলেলন, “আিমই িতিন িযিন মারা

িগেয়িছল, এবং পনুরায় জীিবত হেয়িছ, আর অনন্কােলর জনয্
জীিবত হেয়িছ, আমার কােছ মৃতুয্ ও পাতােলর চািব রেয়েছ।” হয্াঁ,
মহাশয়। স বয্থ হয় িতিন ক তা দখেত। “কারণ আিম জীিবত
আিছ, এই জনয্ তামরাও জীিবত থািকেব। এিট এখনও পর্দিশত
হয় নাই…”
94 একিদন, িতন-চার িদন পের, িতিন িপতার কােছ যাওয়ার
পর, িফের এেসিছেলন, তখন কউ কউ বলেলা, “ওহ, িতিন
একজন…িতিন—িতিন িনশ্য়ই ভুতুেড়। িতিন অবশয্ই সই
লাকিট সম্েক িকছু ভুতুেড় হেত পােরন। আর আমরা…আপনারা

তােক দেখেছন। আপনারা দশন দেখেছন।”
“না, িতিনই পর্কৃত যীশু।”

95 থামা বেলিছেলন, “আমােক তার হাত এবং সবিকছু দখেত
িদন, যিদ তা হয় তেব আিম আপনােক বলব এটা িতিন।”
96 িতিন বেলিছেলন, “আিম এখােন।” বেলিছেলন, “ তামােদর
কােছ কান মাছ এবং রুিট আেছ? আমার জনয্ একিট সয্ান্উইচ
আেনা।” এবং তারা তােক একিট সয্ান্উইচ এেন দয়, এবং িতিন
সখােন দাঁিড়েয় তা খেয়িছেলন। বেলিছেলন, “এখন, আত্া িক

খাদয্ গর্হণ কের যমন আিম খাদয্ গর্হণ করিছ? একিট আত্ার িক
আমার মত মাংস এবং হাড় আেছ?” দখুন? িতিন বেলিছেলন,
“আিমই িতিন। আিম ওটা।”
97 আর পৗল বেলেছন, “আমােদর িঠক কী ধরেনর শরীর থাকেব
তা এখনও দখা যােচ্ না, িকনু্ আমরা জািন তার মেতা আমােদর
শরীর থাকেব।” িক? তার িক কখেনা সই িথওফয্ািন শরীর িছল?
হয্াঁ, মহাশয়! যখন িতিন মারা যান, বাইেবল তা বেল “িতিন,”
আবার একিট বয্িক্গত সবনাম, “িতিন নরেক িগেয় কারাবদ্
আত্ােদর কােছ পর্চার কেরিছেলন।” হােললুইয়া! িতিন িকভােব
এটা কেরিছেলন? তার অনভূুিতর ইিন্য় িছল, তার শর্বণশিক্
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িছল, তাঁর বাকশিক্ িছল, িতিন একই ধরেণর দহ িনেয় পর্চার
কেরিছেলন আিম অনয্ রােত সই মিহমািনব্তেদর দেখিছ। িতিন
সই আত্ােদর কােছ পর্চার কেরিছেলন যারা নরেক িছল, যারা
নােহর িদেনর ধেযর মেধয্ অনতুপ্ হয়িন।

98 িকনু্ যখন িতিন ইস্াের জীিবত হেলন, তখন সই শরীের
দনুীিত দখা দওয়া সম্ব নয়, কারণ ভাববাদী দাউদ এটা আেগই
দেখিছেলন, “কারণ তুিম আমার পর্াণ পাতােল পিরতয্াগ কিরেব

না, আর িনজ সাধুেক ক্য় দিখেত িদেব না। আমার মাংসও িনভেয়
বাস কিরেব, কারণ তুিম আমার পর্াণ পাতােল পিরতয্াগ কিরেব না,
তুিম িনজ সাধুেক ক্য় দিখেত িদেব না।” এবং বাহাত্র ঘন্ার আেগ
ক্য় শুরু হওয়ার পেূব, সই িথওফয্ািন, সই দহ যা িগেয় কারাগাের
থাকা আত্ােদর কােছ পর্চার কেরিছল, যারা নােহর সমেয় ধয
ধের অনতুপ্ হয়িন, পনুরায় জীিবত হন, এবং মরণশীল অমরতব্
ধারণ কের, আর িতিন দাঁিড়েয় খাদয্গর্হণ কেরিছেলন, এবং িতিন
আমােদর বেলিছেলন য িতিন একজন মানষু। হােললুইয়া!
99 এভােবই আমরা তােক দখেত পাব, ভাই ইভান্। তখনই িতিন
দাউেদর িসংহাসেন বসেবন। হােললুইয়া! তখনই আমরা এখন
উপের এবং িনেচ হাঁটব, আিম আপনার সেঙ্ দশ লক্ বছর ধের
পাহােড় বড়ােত যাব, দখুন, মাতর্ কেয়ক িদন, মাতর্ কেয়ক িমিনট,
আমরা সখােন যাব, সখােন অবস্ান করেবা।
100 আর এটা খাওয়ার সময় আেস, আপনারা জােনন, পর্থম
িজিনস আপনারা জােনন, বান উড বেলন…আিম বেলিছলাম,
“ বান উড, িঠক আেছ, আপিন এতিদন কাথায় িছেলন? আিম
আপনােক এতিদন দিখিন…আমার কােছ মেন হেচ্ পেনেরা িমিনট
হেয় গেছ।”

“ওহ, সটা দইু হাজার বছর আেগর কথা, ভাই বর্ানহাম।”
101 “আহ-হাহ। আপিন কমন অনভুব করেছন?” ওহ, অবশয্ই
আপিন ভাল ছাড়া িকছুই অনভুব করেত পারেবন না।
102 “বলুন, এখােন আসুন, ছেলরা, আিম আপনােদর সবাইেক
িকছু দখাব, ভাইেয়রা, আমার িপর্য় ভাইেয়রা। এখােন জেলর
একিট সবেশর্ষ্ ঝরনা রেয়েছ, যা আপিন কখনও পান কেরেছন।
আর, ওহ, আমরা একিট ভাল ঠান্া পানীয় পাব। আিম সখােন
পৗঁেছ আ গুেরর একিট বড় গুচ্ িনেয় আসব, এবং আমরা সবাই
সখােন বেস তা খাব।” এটা িক চমৎকার হেব না? এটা িঠক তাই।

শুধু এটাই।
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103 িকভােব আমরা এটা পেয়িছলাম? আমরা এটা িকভােব
জানেত পাির? ঈশব্র, জগৎপত্েনর পেূব, আমােদর পবূিনধািরত
কেরন! ক? যারা পর্িতশর্ত ভূিমেত রেয়েছন।

…আমািদগেক যীশু খর্ীষ্ দব্ারা আপনার জনয্
দত্কপতুর্তার িনিমত্ পবূব্ হইেত িনরূপণও
কিরয়ািছেলন…ইহা িতিন িনজ ইচ্ার িহতসঙ্ল্অনসুাের,

িনজ অনগুর্েহর পর্তােপর পর্শংসােথ…
যন আমরা তাঁর কথা মেতা তাঁর পর্শংসা করেত পাির। এটাই

িতিন িছেলন, ঈশব্র। আমরা তাঁর পর্শংসা করেত চাই।
…িনজ অনগুর্েহর পর্তােপর পর্শংসােথ কিরয়ািছেলন,
সই অনগুর্েহ িতিন আমািদগেক সই িপর্য়তেম অনগৃুহীত
কিরয়ােছন। (খর্ীেষ্ আমরা গৃহীত।)
যাঁহােতআমরা তাঁহার রক্ দব্ারা মুিক্,অথাৎ অ-প-রা-

ধ সকেলর মাচন পাইয়ািছ…
104 আমােক দত্কপতুর্তার িফের যেত হেব, িকনু্ আিম এখােন এক
িমিনট “অপরাধ” এর উপর থামেত চাই। “অপরাধ,” আপনারা িক
এটা লক্য্ কেরেছন? আপনারা িক জােনন ঈশব্র একজন পাপীেক
পােপর জনয্ দাষী কেরন না? তােক পাপী বেল দাষী কেরন।
একজন পাপী যিদ িসগােরট খায়, তেব িতিন তার জনয্ তােক দাষী
কেরন না; স একজন পাপী, যভােবই হাক। দখুন? দখুন?
তার কােনা পাপ নই, পাপীরও নই। স কবল একজন পাপী,
দখুন, তার কান পাপ নই। িকনু্ আপনােদর পাপ আেছ, আপনারা

যারা িখর্স্ান। আপিন এখােন লক্য্ কেরেছন য িতিন মণ্লীর সেঙ্
কথা বলেছন। তােক বাকয্ানুসাের রাখুন। দখুন? দখুন? “পােপর
ক্মা,” এস-আই-এন-এস। আমরা পাপ কির। িকনু্ পাপী কবল
একজন পাপী, ঈশব্র তােক ক্মা করেবন না।
105 এখন, আপনারা বেলন, “িঠক আেছ, স এখােন িগেয়
একজনেক গুিল কেরেছ। আপিন এই িবষেয় িক করেত যােচ্ন?”
এটা আমার কান কাজ নয়। আিম একজন সংস্ারক নই,
আিম একজন পর্চারক। আইন সটা দখভাল করেব, তারা
সংস্ারক। তারা…“িঠক আেছ,” বেল, “ স বয্িভচার কেরেছ।”
সটা, সটা— সটা আইেনর উপর িনভর কের। সটা তার

এবং আইেনর মেধয্। আিম—আিম—আিম—আিম সংস্ারক নই,
আিম মানষুেক সংস্ার কির না। আিম তােদর ধমান্িরত করেত
চাই। আিম একজন পর্চারক, দখুন, তােক ঈশব্েরর কােছ িনেয়
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যাওয়াই আমার কাজ। স যিদ পাপ কের থােক, সটাই তার
বয্াপার, স একজন পাপী। ঈশব্র তােক উচ্ স্ের দাষী কেরন।
িতিন শুরু করার জনয্ একজন পাপী, শুরু করার জনয্ িতিন দাষী।
এমনিক িতিন পর্থম িভিত্ও পানিন, স— স— স কাথাও নই।
িতিন শুরু করার জনয্ একজন পাপী। তার কােনা পাপ নই, স
একজন পাপী।
106 আপিন বাইের িগেয় বলেত পােরন না, “এতটা রাত, আর
এতটা রাত নয়।” না, এটা সম্ূণ রাত, শুধু সম্ূণ রাত। এটাই
ঈশব্র বেলেছন। এটা িঠক, স শুধু একজন পাপী, এতটাই। “এখন,
িতিন এই কাজ কেরেছন, এতটা রাত, এিট এখােন সিতয্কােরর
উজ্ল রাত।” আিম জািন, িকনু্ এটা শুধুমাতর্ রাত, এটাই সব।
দখুন?

107 আিম বলেত পািরিন, “এখােন এতটা আেলা রেয়েছ।” না,
এটা আেলা, দখুন, শুধু আেলা, আপিন কতটা বলেত পারেবন
না। দখুন? িকনু্ যিদ স যিদ এর মেধয্ কােলা দাগ হয়, তেব তার
মেধয্ অন্কার আেছ।
108 তাই “অপরাধ” এস-আই-এন-এস, তাঁর (িক?) রক্,
মূলয্বান রেক্র মাধয্েম আমােদর পােপর ক্মা আেছ।

…তাঁহার সই অনগুর্হ-ধন অনসুাের…
109 আমরা এটা িকভােব ভুেল যাব? কারণ আমরা যাগয্, আমরা
আমােদর পাপ ক্মা করার জনয্ িকছু কেরিছ? তার িক?

…অনগুর্হ;
110 হ, আমার! আমার বাহুেত িকছুই নই, পর্ভু। আিম িকছুই
করেত পাির না, এমন িকছু নই যা আিম করেত পাির। দখুন! িতিন
আমােক পবূিনধািরত কেরেছন, িতিন আমােক ডেকেছন, িতিন
আমােক বেছ িনেয়েছন। আিম তােক কখনই বেছ িনইিন। িতিন
আমােক বেছ িনেয়েছন, িতিন আপনােক বেছ িনেয়েছন, িতিন
আমােদর সবাইেক বেছ িনেয়েছন। আমরা তােক বেছ িনইিন। যীশু
বলেলন, “ তামরা য আমােক মেনানীত কিরয়াছ, এমন নয়, িকনু্
আিমই তামািদগেক মেনানীত কিরয়ািছ।” িতিন বেলেছন, “িপতা,
িযিন আমােক পাঠাইয়ােছন, িতিন আকষণ না কিরেল কহ আমার
কােছ আিসেত পাের না, আর িপতা য সমস্ আমােক দন, স
সমস্ আমারই কােছ আিসেব। তাহােদর মেধয্ কহ িবনষ্ হয় নাই,
কবল সই িবনাশ-সন্ান হইয়ােছ, যন শােস্র—শােস্র বচন পূণ
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হয়।” আপনারা দখুন? বেলেছন, “িপতা য সমস্ আমােক দন,
স সমস্ আমারই কােছ আিসেব।”

111 ওহ, আমার খুব দির হেয় যােচ্, তাই না? আর আিম কখেনাই
এর থেক বর হইিন। আিম এখনও এিট শুরু কিরিন। আমােক
তাড়াতািড় করেত িদন, আমােক এখনই এখােন িকছু একটা িনেত
হেব, আর আমরা তাড়াতািড় করেবা। আমােক এই দত্কপতুর্তার
কেয়ক িমিনেট িফের আসেত হেব। ওহ, আপনারা িক আমােক ক্মা
করেবন শুধু—শুধু এক িমিনেটর জনয্? আসুন এিট এখােন, িকছু
লােকরা এখােন জিজয়া থেক শুধুমাতর্ আজেকর রােতর জনয্

এেসেছন, তােদর হৃদয়েক আশীবাদ করুন। এখন, ভাই জিজয়ান,
এবং টক্াস আর আপনারা যখােনই থাকুন না কন, এই ৫ম পদিট
শুননু। এর উপর কেয়ক িমিনট অেপক্া করা যাক।

িনিমত্—িনিমত্ পবূব্ হইেত িনরূপণও কিরয়ািছেলন…
112 “িনিমত্” শব্িটর অথ িক, “িনিমত্” শব্িটর? এর মােন
হল এমন িকছু যা আমরা করেত আসিছ। “আিম ঝণার কােছ
যািচ্। আিম চয়ােরর িদেক যািচ্।” িহউমস, আপিন িক বুঝেত
পেরেছন? “আিম ডেস্ যািচ্।”

এখন, িতিন আমািদগেক যীশু খর্ীষ্ দব্ারা আপনার জনয্
দত্কপতুর্তার িনিমত্ পবূব্ হইেত িনরূপণও কিরয়ািছেলন,
ইহা িতিন িনজ ইচ্ার িহতসঙ্ল্ অনসুাের,

113 কত িহতসঙ্ল্? এটা কার িহতসঙ্ল্, কার ধািমকতা িছল? তার
িনেজর। িনেজর ইচ্ায় তার িনেজর িহতসঙ্ল্ অনসুাের।
114 এখন, “দত্কপতুর্তব্” িক? এখন আমােক এিট িনেত িদন, আিম
জািন না হয়ত…আমার কােছ এিট সম্ূণ করার মত সময় নই,
তেব আিম এিটেক আঘাত করব। তারপর যিদ কানও পর্শ্ থােক,
আপিন আমােক িকছুক্ণ পের একিট বাতায় িকছু িজজ্াসা করেত
পােরন। শুননু। আপনার দত্কপতুর্তব্ আপনার জন্ নয়। আপনার
দত্কপতুর্তব্ হল আপনার স্াপন। যখন আপিন পনুরায় জন্গর্হণ
কেরন, যাহন ১:১৭, আিম িবশব্াস কির, যখন আমরা ঈশব্েরর
আত্া থেক জন্গর্হণ কির, তখন আমরা ঈশব্েরর পতুর্। িকনু্ আমরা
পবূিনধািরত িছলাম। এখন আিম আপনােদর যটা বলার চষ্া
করিছ, এই শষ সমেয়র পতুর্েদর জনয্, আপনারা দখুন, পর্িত…
দখা? আমরা দত্কপতুর্েতব্র জনয্ (পর্িত) পবূিনধািরত িছলাম।

115 এখন, এখন আমরা এখােন। এখন, এিটই পিন্েকাস্ালেক
একটু কষ্ দয়। তারা বেল, “আমার পনুজন্ হেয়েছ! পর্ভুর
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পর্শংসা, পিবতর্ আত্া পেয়িছ!” িঠক আেছ। আপিন ঈশব্েরর
সন্ান। সটা িঠক। িকনু্ তবুও আিম যা বলিছ তা নয়। দখুন,
আপিন দত্কপতুর্েতব্র জনয্ পবূিনধািরত িছেলন। দত্কপতুর্তব্, এিট
একিট পতুর্েক স্াপন করেছ।
116 আিম এর খুব কাছাকািছ, কারণ বিক আমােক বেলিছল য
আিম এিটর খবু কাছাকািছ চেল এেসিছ, আপিন িপছেন শুনেত
পােরন না। আিম…
117 দখুন, একিট িশশু। পরুাতন িনয়েম দত্ক নওয়ার িনয়ম
কতজন জােনন? অবশয্ই, আপনারা দেখেছন। একিট পতুর্
সন্ােনর জন্ হয়। আিম িবশব্াস কির আিম এটা কান বাতায়
িনেয়িছ। এটা িক, বংশানু, আপনােদর মেন আেছ? এিট টেপ
আেছ। ওহ, এটা িক িছল? আিম—আিম—আিম—আিম এটার
উপর আঘাত কেরিছ। ওহ, হয্াঁ, আিম খুেঁজ পেয়িছ, ইহাঁর কথা
শুন । ইহাঁর কথা শুন ; িশশুেদর দত্কপতুর্তব্।
118 এখন, পরুাতন িনয়েম, যখন একিট—যখন একিট পিরবাের
একিট িশশু জন্গর্হণ কের, িতিন যখন জন্গর্হণ কেরিছেলন
তখন িতিন িশশু িছেলন, কারণ িতিন তার িপতামাতার দব্ারা
জন্গর্হণ কেরিছেলন, িতিন পিরবােরর একজন পতুর্ এবং সমস্
িকছুর উত্রািধকারী িছেলন। এখন, িকনু্ এই পতুর্েক গৃহিশক্ক িদেয়
বড় কের তালা হেয়িছল। গালাতীয়, ৫ম অধয্ায়, ১৭তম পদ থেক
২৫তম পদ। িঠক আেছ। িতিন গৃহিশক্ক, পালক, িশক্ক দব্ারা বড়
হেয়েছন। এখন, উদাহরণসব্রূপ, যিদ আমার একিট পতুর্ জন্গর্হণ
কের, বলুন, আিম একজন িপতা এবং…
119 আর এই জনয্ িকং জমেস, কতজন কখনও ভেবেছন য িকং
জমস সংস্রেণ মজার কথা পেড়েছন, বেলন, “আমার িপতার

বািড়েত অেনক পর্াসাদ রেয়েছ”? একিট বািড়, অেনক পর্াসাদ।
দখুন? সিতয্ই, যখন—যখন িকং জমেসর জনয্ বাইেবল অনুবাদ

করা হেয়িছল সই সমেয়, একিট বািড় িছল একিট “রাজয্।”
“আমার িপতার রােজয্ অেনকগুিল পর্াসাদ রেয়েছ।” বািড়েত নয়,
পর্াসােদ, তােক এই রােজয্র িপতা বলা হয়। তােদর কােছ এিট খুব
বাইেবেলর িছল, বাইেবেল এিট এমনই।
120 যখন একজন িপতার হাজার হাজার একেরর বড় খামার অথবা
অনয্ িকছু িছল, তার এখােন বসবাসকারী মানুষ একিট দল িছল।
িতিন এখােন ভড়ার যত্ নওয়ার জনয্ হাত ভাড়া িনেয়িছেলন,
তারএখােন িকছু িছল গবািদ পশুর যত্ নওয়ার জনয্, তারএখােন



দত্কপতুর্তব্ ২ 31

এমন িকছু িছল যা একেশা মাইল দেূর উপেরর পবেত উেঠিছল, এবং
িঠক এখােন তার িকছু ছাগেলর যত্ নওয়ার জনয্ িছল, এবং তার
িকছু খচ্র এবং—এবং িবিভন্ িজিনস যত্ নওয়ার জনয্ িছল।
তার—তার শুধু একিট বড় রাজয্ িছল। আর িতিন তার ছাট গাধার
িপেঠ চেড় পর্েতয্েকর কােছ ঘুরেত লাগেলন এবং দখেত পেলন
য তারা কীভােব িমিলত হেচ্। ভড়ার লাম কাটা এবং সরকম

সবিকছু। তার কােছ সময় িছল না…
121 আিম সখান থেক চেল গেল আপিন আমােক শুনেত পােবন
না। আিম—আিম—আিম এখােন থাকার চষ্া করব। আপনারা িক
এখন আমার কথা শুনেত পােচ্ন, এখােন? পযেবক্ণ করুন।
122 িতিন আেরাহণ কের চেল গল, তার—তার—তার রােজয্র
যত্—যত্ নওয়ার চষ্া কের। এখন িতিন চান… সই ছেল তার
সব িকছুর উত্রািধকারী হেত চেলেছ। িতিন একজন উত্রািধকারী।
123 এবং যখন আমরা ঈশব্েরর রােজয্ জন্গর্হণ কির, যীশু
খর্ীেষ্র দব্ারা, আমরা সব্েগর উত্রািধকারী হই, যীশুর সেঙ্ যৗথ
উত্রািধকারী, কারণ িতিন আমােদর স্ান িনেয়েছন। িতিন আমােদর
মত (পাপী) হেয়িছেলন, যােত আমরা তাঁর মত (ধািমক) হেত
পাির। দখুন? িতিন আমার মত হেয় যান যােত আিম তাঁর মত হেত
পাির, দখুন, তাঁর সেঙ্ যৗথ-উত্রািধকারী হেত পাির। িঠক আেছ,
এখন এটা মেন রাখেবন, আপনােদর পর্েতয্েকর কােছ।
124 এখন, মেন রাখেবন, ঈশব্র আপনােক পবূিনধািরত কেরেছন,
পবূজ্ান দব্ারা, আপিন এখােন এেসেছন। সবাই তা বুঝুন, আপনার
হাত উপের তুলুন, দখুন। ঈশব্র, পবূজ্ান দব্ারা, পর্িতশর্ত
দেশ পর্েবশ করার জনয্ আপনােক পবূিনধািরত কেরেছন। আজ

িখর্স্ানেদর জনয্ পর্িতশর্ত ভূিম িক? আপিন যিদ জােনন তেব
আপনার হাত উপের তুলুন। “পর্িতশর্িত আপনার এবং আপনার
সন্ানেদর জনয্, যারা দেূর আেছন তােদর জনয্। এবং শষ সমেয়
ঘটেব, ঈশব্র বেলন, আিম মত্য্মােতর্র উপের আপন আত্া সচন
কিরব, তামােদর পতুর্গণ ও তামােদর কনয্াগণ।” এবং িযশাইয়
২৮:১৮ এ, “ কননা িবিধর উপের িবিধ, িবিধর উপের িবিধ,
পাঁিতর উপের পাঁিত; পাঁিতর উপের পাঁিত, এখােন একটুকু, সখােন
একটুকু। যা ভাল তা ধের রাখুন। িতিন অস্ষ্বা  ওষ্ ও পরভাষা
দব্ারা এই লাকেদর সিহত কথাবাত্া কিহেবন। আর এটাই িবশর্াম,
সই— সই িবশর্াম, িবশর্ামবাের য দেশ আিম তােদর পর্েবশ

করেত বেলিছলাম। এবং, সকেলর জনয্, তাহারা শুিনেত সম্ত



32 কিথত বাকয্

হইল না, িকনু্ তাহারা তাহােদর মাথা নািড়য়া চিলয়া গল, তাহারা
শুিনেত সম্ত হইল না।” দখুন? হুবহু।
125 এটা িক িছল? িঠক সই সব লােকর মেতা যারা কনান
থেক অথবা িমশর থেক এেসিছল, সমস্ পথ মরুভূিমর মধয্

িদেয়, এবং িঠক পােশ, সই ভূিম থেক উেঠ আসা আ গুেরর
সব্াদ নওয়ার মেতা যেথষ্ কাছাকািছ। ভাই, সখােন, তারা চায়
আিম সটা িফিরেয় আিন, যটা ইবর্ীয় ৬ এ আেছ। আিম এটা
িকভােব করেত পাির? তারা সীমান্েরখায় বসবাসকারী িবশব্াসী,
তারা কখনই অিতকর্ম করেব না! তারা অিতকর্ম করেত পাের না।
যীশু বেলেছন, “আমােদর…”

তারা বেলিছল, “আমােদর িপতৃপরুুেষরা পর্ান্ের মান্া
খাইয়ািছল।”
126 আর যীশু বেলেছন, “তাহারা, পর্েতয্েকই, মিরয়া িগয়ােছ।”
সটা আলাদা করা হেয়েছ। তারা, পর্েতয্েকই, মারা গেছ। সটা

িঠক। বেলেছন, “আিমই সই জীবন্ খাদয্, যাহা সব্গ হইেত নািময়া
আিসয়ােছ। কহ যিদ এই খাদয্ খায়, তেব স অনন্কাল জীিবত
থািকেব। সটা িঠক। হয্াঁ, মহাশয়, স যিদ এটা খায় তাহেল স অনন্
জীবন পােব, আিম এদনস্ সই জীবনবৃক্।”
127 এখন, দখুন, এই লাকগুেলা এত কােছ এেসেছ! দখুন,
আপিন যিদ ইবর্ীয় ৬ ত লক্য্ কেরন, সিদেক িফের যােচ্ন না,
িকনু্ ইবর্ীয় ৬ ত, “ কননা যাহারা একবার দীিপ্ পর্াপ্ হইয়ােছ,
ও সব্গীয় দােনর রসাসব্াদন কিরয়ােছ, ও পিবতর্ আত্ার ভাগী
হইয়ােছ।” তারা ঘুের বিড়েয়েছ, তারা আেরাগয্করণ দেখেছ,
তারা মানষুেক ঈশব্েরর শিক্েত দেখেছ, তারা জীবন পিরবতন
করেত দেখেছ, িকনু্ তারা তােত হাত দেব না। না, মহাশয়।
না, মহাশয়। “ভাবী যেুগর নানা পরাকর্েমর রসাসব্াদন কিরয়ােছ;
পের ধম্ভর্ষ্ হইয়ােছ, মনপিরবত্নােথ আবার তাহািদগেক নূতন
কিরেত পারা যায় না, কননা তাহারা—তাহারা আপনােদর িবষেয়
ঈশব্েরর পতুর্েক পনুরায় কুর্েশ দয় ও পর্কাশয্ িনন্াস্দ কের, এবং
িনয়েমর য রক্ দব্ারা স পিবতর্ীকৃত হইয়ািছল, তাহা সামানয্ জ্ান
কিরয়ােছ…”
128 “আিম একিট িগজার অন্গত যা পিবতর্তায় িবশব্াস কের।” এিট
যতদরূ যায় ভাল, িকনু্ আপিন যেথষ্ দেূর যান না। দখুন? হয্াঁ,
মহাশয়। পর্ান্র তােদর পিবতর্ কেরেছ। হয্াঁ, যথাথই। তােদর িছল—
তােদর কােছ িপত্েলর সপ এবং—িপত্েলর বিদ িছল, এবং



দত্কপতুর্তব্ ২ 33

সখােন সবিকছু, পিবতর্করণ, িকনু্ তারা িবশর্ােমর জনয্ িফিলিস্েন
পর্েবশ কেরিছল। কেরিন…
129 ইবর্ীয় ৪ এ দখুন, িতিন বেলনিন “আেরকিট িবশর্াম”? ঈশব্র
সপ্ম িদন সৃিষ্ করেলন এবং সপ্ম িদেন তােদর িবশর্াম িদেলন।
আেরকিট স্ােন িতিন িবশর্ােমর িদেনর কথা বেলেছন, “এবং
আজ দায়ূদ গর্েন্।” তারপর িতিন তােদর আেরকিট িবশর্াম দন,
“ হ পিরশর্ান্ ও ভারাকর্ান্ লাক সকল, আমার িনকেট আইস,
আিম তামািদগেক িবশর্াম িদব।” এই িবশর্ােম পর্েবশ করুন! কারণ
আমরা যারা এই িবশর্ােম পর্েবশ কেরিছ তারা আমােদর কাজ থেক
িবরত হেয়িছ যমন ঈশব্র িবশর্ামবাের তাঁর কাছ থেক কেরিছেলন।
অবশয্ই। আপনার িবশর্ামবাের িবশর্াম আেছ। এই পর্িতশর্ত ভূিমেত
আপনার আসল িবশর্াম রেয়েছ।
130 পিবতর্ আত্া হল লাকেদর দওয়া পর্িতশর্িত। এবং কন তারা
িশিক্ত পিণ্ত পর্চারকেদর চাইেব যারা তােদর হাফপয্ান্ পরেত
দেব এবং চুল কাটেত দেব, এবং িলপিস্ক লাগােত িদেব, এবং
য বয্িক্ জয়ুা খেল এবং িবয়ার পান কের এবং কৗতুক বেল, এবং

এভােব চািলেয় যান, এবং িনেজেদরেক িগজার সদসয্ বেল? কন,
তারা এমন িকছু গর্হণ করেব এবং পিবতর্ আত্ার নতৃতব্েক অসব্ীকার
করেব! কন, বাইেবল বেলেছ য কননা ঈশব্েরর বাকয্ িদব্ধার খড়্
অেপক্া তীক্, গর্িন্ ও মজ্া, এই সকেলর িবেভদ পযয্ন্ মম্েবধী,
এবং হৃদেয়র িচন্া ও িবেবচনার সূক্ িবচারক। হয্াঁ, এমনিক হৃদেয়র
িচন্াও!
131 আর যিদ আমরা জগৎ বা জগেতর িবষয়েক ভালবািস, তেব
ঈশব্েরর ভালবাসা আমােদর মেধয্ নই। “বাস্িবক অেনেক আহূত,
িকনু্ অল্ই মেনানীত; কননা জীবেন যাইবার দব্ার সঙ্ীণ ও পথ
দগুম, এবং অল্ লােকই তাহা পায়। অেনেক আমার িনকট সই
িদন আিসেব, এবং সব্গ-রােজয্ একতর্ বিসেব,” যীশু বেলেছন,
“অবর্াহাম, ই  হাক ও যােকােবর সিহত। িকনু্ রােজয্র সন্ানিদগেক
বািহেরর অন্কাের ফিলয়া দওয়া যাইেব, আর আমােক বিলেব,
‘ হ পর্ভু, আপনার নােমই আমরা িক এটা কির নাই? আপনার
নােমই আমরা িক পর্চার কির নাই? আমরা িক অমুক-অমুক
ডাক্ার এবং অমুক-অমুক রভােরন্ িছলাম না?’ ‘আিম কখনও
তামািদগেক জািন নাই। হ অধম্াচারীরা, আমার িনকট হইেত দরূ

হও, আিম কখনও তামািদগেক জািন নাই।’ যাহারা আমােক ‘ হ
পর্ভু, হ পর্ভু,’ বেল, তাহারা সকেলই য সব্গ-রােজয্ পর্েবশ কিরেত
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পাইেব, এমন নয়। িকনু্ য বয্িক্ আমার সব্গস্ িপতার ইচ্া পালন
কের, সই পাইেব।”
132 সখােন আপিন এই পর্িতশর্ত দেশ পর্েবশ করেছন। আমরা
এটা িকভােব পেত পাির? আমরা তার জনয্ পবূিনধািরত। মণ্লী,
ঈশব্েরর পবূজ্ান দব্ারা, পবূিনধািরত হেয়েছ (িকেসর জনয্?)
তাঁর সম্ােন, তাঁর অনগুর্হ দব্ারা, মিহমার জনয্, এবং ঈশব্েরর
উপাসনা এবং মিহমার জনয্। িপতা, আিদেত সখােন বেস,
সব্-িবদয্মান, তাঁর চারপােশ িকছুই নই, তাঁর আরাধনা করার
জনয্ িকছু চেয়িছেলন, তাই িতিন একিট মণ্লীেক পবূিনযকু্
এবং পবূিনধািরত কেরিছেলন, এবং জগৎ িভিত্র আেগ, এবং
মষশাবেকর জীবনপসু্েক তােদর নাম রােখন, যখন তারা…জগৎ

িভিত্র আেগ িনহত, যােত তারা শষ সমেয় তাঁর মিহমা এবং তাঁর
পর্শংসার কােছ উপিস্ত হেত পােরন, যখন সকল িবষয় সই এক
বয্িক্েত, খর্ীষ্ যীশুেত সব িকছু জেড়া হেব। বাহ! মিহমা! এটাই।
সটা শুধু…এবং এটা িঠক সখােন, আমার ভাই, বান। আপনারা

কখনই এটা থেক সের যােবন না।
133 ঈশব্র, তাঁর িনবাচনী অনগুর্েহ, আপনােক ডেকেছন। ঈশব্র, তাঁর
িনবাচনী অনগুর্েহ, আপনােক পিবতর্ কেরেছন। ঈশব্র, তাঁর িনবাচনী
অনগুর্হ এবং তাঁর শিক্ দব্ারা, আপনােক বািপ্স্ িদেয় এই িবশর্ােমর
দেশ রেখেছন। যারা এই িবশর্ােম পর্েবশ কেরেছ তারা িবপথগামী

হওয়া থেক িবরত হেয়েছ। তারা তােদর কাজ থেক িবরত হেয়েছ
যমন ঈশব্র তাঁর কাছ থেক কেরিছেলন। তােদর আনন্ অবণনীয়,

এবং গৗরব পণূ! জীবনবৃক্ তােদর মেধয্ পর্সু্িটত হয়। তােদর
আেছ ধযয্, ভদর্তা, ধািমকতা, ধযয্ িবশব্াস, িবশব্াস, নমর্তা, ভদর্তা
ইতয্ািদ। জীবনবৃক্ তােদর মেধয্ পর্সু্িটত হেয়েছ কারণ তােদর আশা
খর্ীষ্ যীশুেত নাঙর করা হেয়েছ, পিবতর্ আত্ার সাক্য্ িচহ্ এবং
িবস্য় সহকাের িবশব্াসীেদর অনসুরণ কের। “এই িচহ্গুিল তাহােদর
অনবুত্ী হইেব।” তারা যমন চলেত থােক, তারা অসুস্েদর সুস্
কের, তারা শয়তানেদর তািড়েয় দয়, তারা নূতন নূতন ভাষায় কথা
বেল, তারা দশন দেখ। তারা…এবং তারা ঈশব্েরর সেঙ্ চলােফরা
কের, তারা ঈশব্েরর সেঙ্ কথা বেল। কান শয়তান তােদর সরােত
পারেব না, তারা অটল, খুজঁেছ…?…অতীেতর সই িবষয়গুিল
ভুেল িগেয়, তারা খর্ীষ্ যীশুেত উচ্ আহব্ােনর িদেক এিগেয় যায়।
তারা সখােন। তারা সখােন। এটাই সই মণ্লী।
134 িকভােব তারা সখােন পৗঁছায়? আপিন বলেত পােরন না,
“িঠক আেছ, পর্ভু, আপিন জােনন, একিদন আিম িসগােরট খাওয়া
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শুরু কেরিছলাম, এবং আিম পেড় যাই, তারপর আিম ভেবিছলাম
আিম…” ওহ, না, না, না, না।
135 পবূিনধারণ! িতিন আমােদর ডাকেলন, এবং যখন আমরা
তােক অনসুরণ কির তখন আমরা বিল, “ঈশব্র, আমরা হািরেয়
িগেয়িছলাম এবং অসম্ূণ িছলাম। এমনিক িনেজেদরেক বাঁচােনার
মেতা মনও আমােদর িছল না। আমরা শূকর পর্কৃিতর িছলাম, শুরুেত
আমরা শূকর িছলাম।”
136 আপিন একিট শূকর খাঁয়ােড়র কােছ যান এবং একিট বৃদ্
শূকেরর িদেক তািকেয় বলুন, “এখন, এখােন দেখা, বুেড়া
মেয়, আিম তামােক িকছু বলেত চাই। কদম পান করা তামার

পেক্ ভুল।”
137 স বলেব, “ওইঙ্-ওইঙ্।” দখুন? এখন, এিট িঠক আপনার
িনেজর িনেজেক বাঁচােনার মেতাই। িঠক তাই।
138 আপিন বেলন, “ভদর্মিহলা, আপনার এমন পাশাক পরা উিচত
নয়, আপনােক সুন্রভােব পাশাক পরেত হেব। আপনার এটা করা
উিচত। আপনার যাওয়া উিচত নয়…আপনার এই কাড পািট করা
উিচত নয়। আপনার িসগােরট খাওয়া উিচত নয়। আপনার এটা
করা উিচত নয়। মশাই, আপনারএটা বহন করা উিচত নয়।”
139 স বেল, “ওইঙ্-ওইঙ্। আিম ওইঙ্-ওইঙ্ এর অন্গত।”
আহ-হাহ। “ওইঙ্,” এটা িঠক যতটা তারা জােন। “িঠক আেছ,
আিম আপনােক জানাব য আিম আপনার মেতাই ভাল। ওইঙ্-
ওইঙ্!” দখুন, তারা পিবতর্ আত্ার নতৃতব্েক পর্তয্াখয্ান কের,
কারণ বাইেবল বেলেছ য আপিন যিদ জগৎ বা জগেতর িজিনসেক
ভােলাবােসন তেব ঈশব্েরর ভােলাবাসা আপনার মেধয্ নই।
140 িক তােদর অদু্ত কের তােল? তামরা পিবতর্ জািত। আপিন
এটা কী করেলন? সই ভূিম থেক পর্স্ান কেরেছন। আপিন অনয্
দেশ চেল এেসেছন। আপিন সখােন িকভােব এেসেছন? এটাই

পর্িতশর্ত ভূিম। িক ধরেনর পর্িতশর্িত? “ শষ কােল এইরূপ হইেব,
ইহা ঈশব্র বিলেতেছন, আিম মত্য্মােতর্র উপের আপন আত্া সচন
কিরব।” এক আত্ার দব্ারা আমরা সবাই এই এক পর্িতশর্ত ভূিমেত
বািপ্স্ িনিচ্। আেমন। ভাই ও বােনরা, হােললুইয়া, অন্েরর
পিবতর্তা িনেয়, িহংসা নয়, শতর্তা নয়, কান িকছুই না! কান ভাই
িবপেথ গেল আমার িকছু যায় আেস না, স যাই করুক না কন,
আপিন তার িপছেন যােবন।
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141 বশীিদন আেগ নয় এক ভাইেয়র িপছেন িগেয়িছলাম, িবপেথ
িগেয়িছেলন। একজন যবুক আমােক বলেলা, “ সই বদমাশেক
যেত িদন। তােক একা থাকেত িদন।”

142 আিম বললাম, “আিম যিদ কখনও এমন জায়গায় যাই যখােন
আমার হৃদয় আমার ভাইেয়র সেঙ্ যায় না, তখন আমার বদীেত
যাওয়ার সময় হেয়েছ, কারণ আিম অনগুর্হ থেক পেড় গিছ।”
আিম বললাম, “যতক্ণ তার শরীের িনঃশব্াস আেছ আিম যাব,
এবং আিম তােক রখা বরাবর কাথাও ধরব।” হয্াঁ, মহাশয়। এবং
আিম তােক ধেরিছলাম, হােললুইয়া, তােক িফিরেয় আনলাম।
হয্াঁ, মহাশয়। স এখন িনরাপেদ িফের এেসেছ। হয্াঁ, মহাশয়। স
জগৎেতর মত পথভর্ষ্ হেয় যত।
143 িকছুক্ণ আেগ যখন দখলাম ওই দিরদর্ মিহলা বেস আেছন,
আর শিরফ আমােক ডেক বলেলন, “ কন, তােক স্টজয্ােকেট
থাকা উিচত।” বলেলন, “ স পর্লাপী, স তার মাথার বাইের।”
স— স, তারা তােক একিট হােটেল রােখন। তারা এেসিছেলন।

আিম বললাম, “এটা িঠক আেছ।”
144 বলেলন, শিরফ বলেলন, “ কন, িবিল!” আিম তােক খুব
ভােলা কের িচিন, এবং ছাটেবলা থেকই তােক িচিন। িতিন
বলেলন, “যিদ িকছু থােক তেব আিম আপনােক সাহাযয্ করেত
পাির।”

আিম বললাম, “এটা িঠক আেছ।”
বলেলন, “আপিন িক তােক সাহাযয্ করেত পােরন?”
আিম বললাম, “না, িকনু্ িতিন পােরন।” আিম বললাম, “এক

িমিনট।”
145 তাই তারা তােক সখােন িনেয় আেস। আর িকছুক্ণ আেগ যখন
স চেল গল, শািন্েত। এটা িক িছল? আমরা তার পের একিট

পর্াথনা পাঠালাম। আেমন! স তাই িছল…
146 তারা বেলিছল, “আপিন িক একজন ডাক্ার আনেত চান?”
তার সব্ামীেক বলেলন, “আপিন িক একজন ডাক্ার আনেত
চান?”
147 বলেলন, “একজন ডাক্ার তার জনয্ িকছুই করেত পাের না।”
এবং এটা িঠক। স উন্ত্; ডাক্ার তার জনয্ িকছুই করেত পাের না।

বলেলন, “আমােদর একমাতর্ আশা সখােন ।”
এবং িতিন বেলিছেলন, “িবিল, আিম এটা বুঝেত পারিছ না।”
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আিম বললাম, “আিম আপনার কােছ আশা কির না,” দখুন,
“আপনার কােছ আশা কির না।”
148 িকনু্, ওহ, আমার, আিমও এটা বুঝেত পাির িন! না। িকনু্,
ভাই, সব্েগর ঈশব্র…আিম দেূর িছলাম, এক সময় বাইের, িকছু
আমার িপছেন আেস। আেমন! এটা িছল না য আিম আসেত
চেয়িছলাম, িকনু্, না, িকছু আমার িপছেন আেস। কারণ পৃিথবী

সৃিষ্র আেগ ঈশব্র পবূিনধািরত কেরিছেলন, হােললুইয়া, য আমরা
তাঁর হব, তাঁর সম্ান এবং গৗরেব। শুননু! যােদর িতিন পবূ
থেকই জানেতন, তার িক আেছ? আহব্ান কেরন। সটা িঠক?

িতিন আপনােক িক আহব্ান কেরেছন? হয্াঁ! কন িতিন আপনােক
আহব্ান কেরেছন? িতিন আপনােক পবূ থেকই িচনেতন। যােদর
িতিন পবূ থেকই জানেতন, িতিন আহব্ান কেরেছন; িতিন যােদর
আহব্ান কেরেছন, িতিন তােদর ধািম্ক কেরেছন। এটা িক সিঠক?
আর যােদর িতিন ধািম্ক কেরেছন, তােদর িতিন মিহমািনব্ত
কেরেছন! আেমন! এটাই বাইেবল বেল: “কারণ িতিন যাহািদগেক
পেূবব্ জািনেলন, তাহািদগেক িতিন আহব্ান কিরেলন।” পর্িত
পর্জন্! িতিন যােদর আহব্ান কেরেছন, িতিন ইিতমেধয্ই তােদর
মিহমািনব্ত কেরেছন। িক? আমােক এখােন ধমশােস্ পড়েত িদন।
িঠক আেছ।

িতিন তাহািদগেক যীশু খর্ীষ্ দব্ারা আপনার জনয্
দত্কপতুর্তার িনিমত্ পবূব্ হইেত িনরূপণও কিরয়ািছেলন,
ইহা িতিন িনজ ইচ্ার িহতসঙ্ল্ অনসুাের…

িনজ অনগুর্েহর পর্তােপর পর্শংসােথ কিরয়ািছেলন…
149 ওহ, আপিন এটা বুঝেত পেরেছন? তাঁর মিহমার পর্শংসােথ!
যন িতিন সখােন স্াপন করেত পােরন অনন্ যেুগ যা চালু

হেব, এবং তার সন্ানরা িচৎকার করেব, “আবব্া, িপতা! আবব্া,
িপতা!”
150 আর দেূতরা বলেব, “তারা িক বলেছ? তারা িক বলেছ?”
151 এত সুন্রভােব অপবয্য়ী পেুতর্র মেধয্ পর্দিশত। “আিম হািরেয়
িগেয়িছলাম।” “এ আমার পতুর্। আমার এই পতুর্ হারাইয়া িগয়ািছল,
এখন পাওয়া গল। স মিরয়া িগয়ািছল, এখন বাঁিচল। শীঘর্ কিরয়া
সব চেয় ভাল কাপড়খািন আন, আর ইহােক পরাইয়া দও, এবং
ইহার হােত অ গুরী দও, আর হৃষ্পষু্ বাছুরটী আিনয়া মার। আর
আসুন…” আশ্েযর িকছু নই যখন পর্ভাতীয় নক্তর্গণ একসেঙ্
আনন্রব কিরল, ঈশব্েরর পতুর্গণ সকেল জয়ধব্িন কিরল, যখন
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তারা পিরতর্ােণর পিরকল্না দেখিছল, ঈশব্র পৃিথবীর িভিত্র পেূব
সই পসু্েক আপনার নাম রেখেছন।

152 এখন আপনারা বেলন, “কয্ালিভন এমন িকছু িবশব্াস
কেরিছেলন।” আিম কয্ালিভনেক িবশব্াস কিরিন। কয্ালিভন একজন
হতয্াকারী িছেলন। কয্ালিভন একজন মানষুেক হতয্া কেরিছল কারণ
স যীশুর নােম বািপ্স্ িনেয়িছল। িতিন একজন বদমাশ িছেলন,

িনেজেকই রূপান্িরত করা দরকার িছল। হয্াঁ, মহাশয়। তেব িতিন যা
বেলেছন, িকছু িবষেয় িতিন যা বেলেছন, তা সিঠক িছল। না…িকনু্
িতিন িক…তার কম, একজন মানষু য এমন িকছুর জনয্ একজন
মানষুেক হতয্া কের, এটা ভয়ানক, এটা পাপ। িঠক আেছ।

আমােদর পর্িত উপিচয়া পিড়েত িদয়ােছন…
153 ওহ, অেপক্া করুন, আিম সটা পাইিন “দত্কপতুর্তব্,” আিম
িক পেয়িছ? আিম িক খুব দির কের ফেলিছ? দখা যাক এই
ঘিড়িট এখােন কী বেল, আমরা কতটা সময় পেয়িছ। িঠক আেছ।
শুধু—শুধু দশ িমিনট সময় িনই এই মানষুগুেলার জনয্ যারা এতদরূ
থেক এেসেছন। দখুন। দখুন।

154 “দত্কপতুর্তব্,” আমােক এখন আপনােদর দখােত িদন কন
এিট করা হেয়েছ। একজন িপতার িবশাল রাজয্ আেছ, িতিন ঘুের
বড়ান। এখন তার একিট পতুর্ সন্ান হেয়েছ। ওহ, িতিন খুব খুিশ!

(এটাই ঈশব্র।) তাহেল িপতা িক কেরন জােনন? িতিন সবেচেয়
ভােলা পালক, গৃহিশক্ক খুেঁজ পান। আপনারা জােনন একজন
গৃহিশক্ক িক, তাই না? এিট একজন সু্ল িশক্ক। িতিন সারা দেশ
সবেচেয় ভােলা সু্ল িশক্ক খুেঁজ পান। (আর তারপর আমরা এখন
যািচ্, শুননু।) আর িতিন সরা সু্ল িশক্ক খুেঁজ পান যা িতিন
খুেঁজ পেত পােরন। িতিন কবল একজন অকমণয্ বয্িক্ পান না,
িতিন চান তার ছেল একজন সিতয্কােরর মানুষ হাক।
155 আপিন িক আপনার সন্ানেদর এভােব চান না? অবশয্ই, সরা
আপিন তােদর িদেত চান! হয্াঁ, মহাশয়। সটা যিদ একজন সব্াভািবক
মানষু িচন্া কেরন, আপিন িক মেন কেরন ঈশব্র তার সন্ানেদর জনয্
িক ভােবন? সবেশর্ষ্ িতিন যা পেত পােরন।
156 তাই, িতিন এমন একজন মানষুেক চান িযিন সৎ হেবন। এখন,
স মানষু নয়…একজন মানষু বলেত চাই, “এখন, দখুন, আিম—

আিম…জিুনয়র, তুিম যা খুিশ তাই কেরা, িপর্য়।” “ওহ, হয্াঁ, িপতা,
উহ-হহ, স িঠকঠাক চলেছ, স ভােলা ছেল।” তার িপেঠ সামানয্
চাপড় দওয়া এবং তার টুিপর মেধয্ একিট খড়। না, না। সই
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লাকিট এখনই রেগ যােব। অবশয্ই। স এমন একজন মানুষেক
চায় য সতয্বাদী। যিদ ছেলিট িঠক হয়, তেব তােক বলুন। যিদ স
না হয়, তেব তােক বলুন ভুলটা কী।
157 আর যিদ কান পািথব িপতা এমনটা ভােবন…আপিন িক চান
না একজন মানষু আপনার পর্িত সৎ থাকুক, সু্েলর িশক্ক আপনার
সন্ানেদর পর্িত সৎ থাকুক? অবশয্ই। িঠক আেছ, আপিন িক মেন
কেরন ঈশব্র িক মেন কেরন? এবং িতিন জােনন; আমরা জািন না,
িতিন জােনন। আমরা সীমাবদ্, আমরা বলেত পাির না। িকনু্ িতিন
অসীম এবং জােনন।
158 তাহেল, িপতা িক কেরেছন আপনারা তা জােনন? িতিন
কখেনা বেলনিন, “আিম আমার সন্ানেদর দখােশানার জনয্
একজন পাপ িনযকু্ করেত যািচ্।” িতিন এও বেলনিন, “আিম
একজন—একজন িবশপ িনযকু্ করেত যািচ্।” না, না। িতিন তা
কেরনিন, কারণ িতিন জানেতন পাপ ভুল হেবন, িবশপও তাই
করেবন। দখুন? িতিন কখেনা বেলনিন, “আিম আমার মণ্লী
দখার জনয্ একজন সাধারণ অধয্ক্েক িনযকু্ করেত যািচ্।”

না, না।
159 িতিন পিবতর্ আত্া রেখেছন। এিট তাঁর গৃহিশক্ক, উহ-হু,
তাঁর সন্ানেদর বড় করার জনয্। িঠক আেছ। তাহেল আপিন িকভােব
জানেবন য পিবতর্ আত্া তা জােনন? িতিন মানুেষর ঠাঁেটর
মাধয্েম কথা বেলন। তাহেল িকভােব বুঝেবন িতিন সতয্ বলেছন?
যখন আপিন দখেত পান পিবতর্ আত্া একিট ঠাঁেটর মাধয্েম
কথা বলেছন যা পর্িতবার সতয্ বলেছ, ভিবষয্দব্াণী করেছ এবং িঠক
সটাই পরূণ হেচ্, যমন শমূেয়ল বেলিছেলন, তাহেল আপিন

জানেবন য এিট সতয্। এিট সিঠক আসেছ। কারণ ঈশব্র বেলেছন,
“যিদ কান ভাববাদী ভাববাণী বেলন এবং িতিন যা বেলন তা
বাস্বািয়ত না হয়, তার িদেক কণপাত করেবন না, কারণ আিম তার
সেঙ্ নই। িকনু্ যিদ সটা হয়, তাহেল তার কথা শুননু, কারণ আিম
তার সেঙ্ আিছ।” দখুন? আপিন এখােন। িতিন এভােবই কেরন।
160 এখন, তারপর স যিদ ঘুের বড়ায়। এখন, আপিন িক মেন
কেরন য গৃহিশক্ক িক বলেবন যিদ তােক িপতার কােছ যেত
হয়? এবং বলেবন, “আপনার—আপনার সন্ানরা জঘনয্ বয্বহার
করেছ। আিম আপনােক বলিছ, তামার সই ছেল, স, হুম, স
একজন ধমতয্াগী। স একজন অদক্ মানষু, আিম এমন লাক
দিখিন! আমার, আপিন জােনন স িক কের? আর আপনার ওই
মেয়টা! ওহ, ওহ, আিম জািন না আপিন তার সেঙ্ কী করেত
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যােচ্ন। হুম। আচ্া, আপিন িক জােনন? স দখেত িঠক তার
মেতা… স ওপােরর তােদর িকছু মেয়েদর মেতা রং লািগেয়েছ।
িফিলিস্ন। হয্াঁ, মহাশয়, স তােদর মেতাই অিভনয় করেত চায়।”

“আমার কনয্া?”
161 “হয্াঁ, আপনার কনয্া।” পিবতর্ আত্া আজ মণ্লীর সমব্েন্ এই
কথাই বেলেছন। আশ্েযর িকছু নই য আমরা পনুরুজ্ীবন পেত
পাির না। দখুন? এখন, এটা সতয্।

“আপনার পেুতর্র িবষেয় িক? হুহ? একই িজিনস।”
“িক?”

162 “িঠক আেছ, আপিন জােনন আপিন সবসময় বেল থােকন
য ভড়াগুিল সই চারণভূিমেত পালন করা উিচত সখােন সই
ভড়ার খাবােরর উপের। হয্াঁ, আপিন জােনন স িক কেরেছ? স

তােদর সই আগাছার সূ্েপ নািমেয় িনেয় গেছ। শুধু তােদরেক
সখােন িনেয় িগেয় সই খাঁিড়েত ফেল িদেয়েছ, আর সই

আগাছার সূ্েপ পেড় থাকেত িদেয়েছ, সই পরুােনা উইেলা
খােচ্, এবং তারা এতটাই দিরদর্ য তারা সখান থেক বর
হেত পাের না।” সিট িবশপ, পালক যারা এর ক্মতা অসব্ীকার
কের। “িঠক আেছ, আিম আপনােক সিতয্ বলিছ, আিম আমার
জীবেন এমন স্ায়িবক ভড়ার দল দিখিন।” িতিন এটা পছন্
কেরন না। না। “এবং আপিন জােনন িক? তারা এখােন গবািদ
পশু, আপিন জােনন—আপিন বেলিছেলন তােদর খাওয়াও—
সই আলফালফা সখােন, আপিন জােনন, তােদর মাটাতাজা

করেত?”
“হয্াঁ।”
“আপিন জােনন স তােদর িক িদেচ্?”
“না।”

163 “ সই পরুােনা লাহা আগাছা। হয্াঁ। িতিন তােদর সিমিত এবং
সবিকছুেত যাগদান করােচ্ন। আপিন আপনার জীবেন এর মত
কখনও দেখনিন। সারা জীবেন আপিন এমন দেখনিন। স িক
করেছ আপিন জােনন? সখােন িগেয় একিট বড় িসগার ধূমপান
কের, িপছেন পর্িতপািলত। তার সেঙ্ তার স্ী আেছ, িফিলিস্িনরা
যভােব সখােন কের সভােব স হাফপয্ান্ পের আেছ। হয্াঁ।”

পিবতর্ আত্ােক আজ মণ্লী সম্েক এই ধরেনর বাতা িনেত হেব।
এখন, আপিন এই সম্েক িক মেন কেরন?
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164 এটা দত্কপতুর্তব্। িতিন িক…িতিন িক কেরেছন? িতিন
আমােদর পবূিনধািরত কেরেছন—আমােদর দত্ক নওয়ার জনয্।
িতিন আমােদর পিবতর্ আত্া পর্দান কেরন; িকনু্, এক িমিনট
অেপক্া করুন, দত্ক গর্হণ, আমরা এিট সম্েক কথা বলিছ।
দত্ক!
165 “িঠক আেছ, আপিন জােনন স িক কের? িবশপ অনয্িদন
এেস বলেলন। িতিন সখােন একিট ছাট আেরাগয্দােনর সভা
িনিচ্েলন, এবং িবশপ সখােন আেসন। কান লাক, একজন
ভাই, কােছ এেস অসুস্েদর জনয্ পর্াথনা করিছেলন। আর িতিন
বলেলন, ‘তুিম এটা বন্ কর!’

“‘ওহ, ওহ, হয্াঁ, িপতা িবশপ, আিম তা করব।’
“‘আপনারা সহেযািগতা করেবন না।’
“‘ওহ, না, না, িপতা িবশপ, িনশ্য়ই না।’

166 “আর এখােন আিম এেস তােক আপনার বাকয্ থেক সতয্
বিল। দখুন, এিট এখােন। আিম তার কােছ আপনার িনয়মগুিল
পেড়িছলাম িঠক কী করেত হেব, এবং স সগুিল শুেন িন। স
বেলিছল, ‘ওহ, এটা অনয্ যেুগর জনয্ িছল, অনয্ সময় অনয্
পতুর্ এেসিছল। এটা আমােক বলা হয় িন।’” আপিন সখােন।
সটাই, এখন সটাই সতয্, বনু্। এখন আপনারা িক দখেত পােচ্ন

না য মণ্লী তার স্ান কাথায় হািরেয় ফেলেছ, কন আমরা
পনুরুজ্ীবন পাইিন, কন আমােদর সেঙ্ িকছু ঘটেছ না? এিট
সখােন আেছ।

167 িযেহাশূয় বেলন, “গাদ, আিম চাই তুিম…পিরকল্না অনযুায়ী
তামার স্ান িঠক এখােন, তামার স্ান এখােন, িঠক এখােন। তুিম

এখােন পর্েবশ কর, গাদ, আর এখােনই থাক। িবনয্ামীন, তুিম িঠক
এইখােন যাও। আর এখন তামরা সবাই পেলষ্ীয়েদর সীমানা থেক
দেূর থােকা।” এবং িযেহাশূয় িফের আেসন, এখােন তারা সমস্
িফিলিস্েন, একিট বড় উ  যাপন করিছল, িঠক এমনভােব নেচ,
এবং সমস্ মিহলারা রং লািগেয়, এবং চারপােশ নাচেছ এবং একিট
বড় সময় কাটােচ্। এবং িযেহাশূয় তার মাথা চুলকান, আর বেলন,
“এখন িক?” এখন িঠক তাই হেচ্; সবাই নয়, ঈশব্রেক ধনয্বাদ,
সবাই নয়, িকনু্ অেনক বিশ। িঠক আেছ।
168 এখন তাহেল িক হয়? সটাই হেয়েছ। আপিন িক কল্না কেরন
না য, পিবতর্ আত্া, িপতার সামেন আরিক্ম হেয় যান যখন
তােক এিট বলেত হয়? হ, আমার! “আিম—আিম—আিম
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তােক বললাম, িকনু্ স— স— স এটা শুনেব না। আিম তােক
এটা বেলিছলাম, এবং তােক সখােন পসু্েক পড়েত িদেয়িছলাম।
আিম—আিম একজন ছাট সবকেক িনেয় এেস দিখেয়িছলাম
য যীশু খর্ীষ্ কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই। এবং আপিন িক

জােনন? স তােদর একজন—তােদর একজন বৃদ্ ছাগল পালেক
এখােন আসেত দন তােক বলেত দন য এিট অনয্ যেুগর জনয্
িছল। দখুন? এবং সখােন যাওয়ার সময় স এত খারাপ গন্
করিছল, ছাগেলর গেন্, আপিন জােনন, িসগার, আর আপনারা
জােনন, আরও অেনক িকছু, যখন স এখােন এেসিছল তখন খুব
খারাপ গন্ করিছল। দখুন? িকনু্ আিম আপনােক বলিছ, সই
ছাগল পালেকর গােয় পযাপ্ পদক িছল, কারণ, আিম আপনােক
বলিছ, যিদ আপিন কাগেজ তার নাম িলখেতন, তেব তার িশেরানাম
তির করেত এিট (তার মৃতুয্বাণী) অেধক পৃষ্া লাগেব। হয্াঁ,

মহাশয়, তারা অবশয্ই তােক সই দেশ পছন্ কের, িকনু্, আিম
আপনােক বলিছ, স িনিশ্তভােব জােন না িকভােব ভড়া চরােত
হয়। এিট সম্েক এিট একিট িবষয়। স আমার কথা শুনেব না,”
পিবতর্ আত্া বেলন। “আিম তােক বলার চষ্া কেরিছ য আপিন
কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই, িকনু্ স— স এটা করেব
না। স আমার জীবেন দখা সবেচেয় বড় কাপরুুষ। হয্াঁ। এবং
মণ্লী তােক একজন অধয্ক্, একজন িবশপ বািনেয়েছ, এইরকম
অেনক িকছু, সমস্ লাক তার কথা শুনেছ। এবং তারপর আপিন িক
জােনন? তারা এগুেলা নয়…তারা সখােন একিট ছাট পরুােনা
িজিনস পেয়েছ তারা বেল ‘ টিলিভশন।’ আপিন এইভােব সই
পরুােনা িজিনসিট চালু কেরন, এবং—এবং তােদর মিহলারা আেস
এবং সমস্ ধরেণর অেধক পাশাক পের চািলেয় যায়। আর, আপিন
জােনন, আপনার অেনক কনয্ারাই হল…”

“ওহ, িনশ্য়ই না!” দখুন?
169 বেলন, “হয্া, তারা। হয্াঁ, তারা এটা করেছ। হুম। তােদর মেধয্
কউ কউ পনুরুজ্ীবেনর জনয্ িচৎকার করেছ, িপতা, তােদর মেধয্
কউ সিতয্ই এিট চায়। তােদর মেধয্ কউ কউ সতয্ই লাইেন

হাঁটেছ, তােদর মেধয্ কউ কউ সই বােকয্র উপর িঠক ততটা
দাঁিড়েয় আেছ যতটা তারা হেত পাের। অনয্রা, আিম কী করব জািন
না, তারা—তারা সখান থেক বিরেয় এেসেছ। আপিন জােনন
তারা অনয্রা িক করেছ? তােদর ঠাট্া কের বেল, ‘এগুিল একগুচ্
ফাটল মাতর্।’”

“িঠক আেছ, সটা আমার বশ খারাপ লােগ।”
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170 তেব এবার ছিবটা বদলােনা যাক। এখন িপতা, তার ছেল
হল একজন ভােলা ছেল। তার িপতা িঠক—িঠক সেঙ্, এখােন
একজন িশক্ক, পিবতর্ আত্া। কান পেথ পিবতর্ আত্া, িতিন
বেলন, “আিম হাঁটেত যািচ্,” গৃহিশক্ক বলেলন, “আিম…”
171 িশশুিট বলল,“আিম িঠক আপনার সেঙ্ হাঁটব। আিম িঠক
আপনার সেঙ্ যাব।”

“ওহ, পাহাড়টা অেনক উঁচু, পতুর্।”
172 “আিম িঠক আপনার সেঙ্ যাব। আিম আপনার উপর ভরসা
রেখিছ। যিদ আিম ক্ান্ হেত শুরু কির, িতিন আমার হাত উপের

তুেল আমােক ধরেবন।”
“িকনু্ সখােন পাহােড়র উপের িসংহ আেছ!”

173 “যতক্ণ আপিন আেশপােশ আেছন ততক্ণ কান বয্াপার না,
কান পাথকয্ করেব না। আিম িঠক আপনার সেঙ্ হাটিছ।”

“ সখােন সমসয্া আেছ, এিট িপিচ্ল পাথর।”
174 “আিম িচন্া কির না, যতক্ণ আপিন আমার হাত ধের আেছন,
আিম আপনার সেঙ্ িঠক হাঁটব। আিম িঠক আপনার সেঙ্ হাঁটব।”

“ওহ, আপিন িক জােনন? আপনার িপতা এমন করেতন,
দখুন। এটা ভােলা। হয্াঁ, মহাশয়।”

175 সখােন পাহােড়র চূড়ায় উঠুন। “উহু,” স বলল, “আপিন
জােনন িক, িপতা? আপনার পতুর্ পরুােনা পাথেরর টুকেরার মেতা।
িতিন এেকবাের, িঠক আপনার মত। পর্িতিট বাকয্ যা আপিন
বেলন, িতিন এর পর্িত ‘আেমন’ বেলন। আিম—আিম তােক
অনয্ িদন বাইেবেল খুেল িদেয়িছলাম, এবং এিট বেলিছল, ‘যীশু
খর্ীষ্ কাল, আজ এবং অনন্ কাল একই।’ আপিন জােনন িতিন
িক বেলিছেলন? িতিন িচৎকার কের হাত উপের তুেল বলেলন,
‘হােললুইয়া! আেমন!’ উহু! এবং আপিন জােনন এটা এখােন
বলা হেয়েছ, আপনার—আপনার বােকয্, আপিন জােনন, আপিন
কাথায় বেলেছন, ‘সতয্, সতয্, আিম তামািদগেক বিলেতিছ,
য আমােত িবশব্াস কের, আিম য সকল কাযয্ কিরেতিছ, সও

কিরেব’?”
176 “হয্াঁ, আমার ছেলর কােছ লখাটা মেন আেছ। হয্াঁ, আিম এটা
িলেখিছলাম মেন আেছ।”
177 “ওহ, যখন িতিন সটা দেখিছেলন, তখন িতিন িচৎকার কের
উঠেলন এবং লািফেয় উঠেলন, তারসব্ের িচৎকার কের উঠেলন,
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‘হােললুইয়া, পর্ভু। আমার কাছ থেক সমস্ জগৎ িনেয় যান।
আমােক এইরকম কের তুলুন!’ হয্াঁ, মহাশয়। আর স য সব কাজ
কেরেছ!”
178 “ওহ,” িপতা বলেলন, “আিম—আিম সই পেুতর্র জনয্ খুিশ।
স ভােলা পতুর্। িঠক আেছ। কেয়ক বছর তার িদেক নজর রাখুন,
দখুন স— দখুন স িকভােব এিগেয় আেস, এবং িকভােব স

এিগেয় যায়।” িকছুক্ণ পর বছর কেট যায়। “ স কমন চলেছ?”
179 “ওহ, আমার, স এমনিক অনগুর্েহ বেড় উঠেছ! ওহ, আমার!
স… স জঙ্েল গালা মারেছ। আিম তামােক বলিছ, স—
স সিতয্ই… কন, স ভড়ােদর িনেয় যায়, তােদর সামলােত

পাের িঠক—িঠক যমন আপিন কেরন। স কখনই তােদর সামুিদর্ক
শবাল দেব না। স তােদর কখনই লৗহআগাছা দেব না। যখন

তারা চারপােশ এেস বেল, ‘আমরা মণ্লীেত যাগ িদেত চাই,’
স বেল, ‘আপনার মুখ বন্ করুন, আপনার এটা পর্েয়াজন নই!

না, মহাশয়। আপনার যা পর্েয়াজন তা এখােন, “মন িফরাও, এবং
তামরা পর্েতয্ক জন, তামােদর পাপেমাচেনর িনিমত্ যীশু খর্ীেষ্র

নােম বাপ্াইিজত হও। তাহা হইেল পিবতর্ আত্ারূপ দান পর্াপ্
হইেব।”’ হয্াঁ, মহাশয়, িতিন যা বেলেছন সখােন তা আেছ।”

“ওহ, স িক সিতয্ই বেলেছ?”
“হয্াঁ, মহাশয়, স অবশয্ই বেলেছ।”
“িঠক আেছ, আিম এিট িঠক সভােবই িলেখিছ।”
“িঠক সভােবই স বেলেছ।”
“হুম!” হয্াঁ, মহাশয়।

180 “তােদর কউ কউ বলেলা, ‘িযরূশােলম শহের অবস্ান করুন
যতক্ণ না আপিন উচ্ থেক শিক্েত পিরপণূ হন। যেহতু পিবতর্
আত্া তামার উপের এেসেছন, তুিম িযরূশােলেম আমার সাক্ী
হও, িযহূিদয়া এবং শমিরয়া, এবং িবেশব্র শষ পযন্।’ যখন স
এটা পড়েলা, িচৎকার কের উঠেলা, ‘হােললুইয়া, আপনার এটাই
দরকার!’ আপিন জােনন স িক কের? যতক্ণ না তারা এিট পায়
ততক্ণ স তােদর িঠক সখােন িনেয় যায়, তােদর সেঙ্ থােক।
181 “আর যিদ তারা ঝগড়া শুরু কের, স বেল, ‘উফফফ,
উফফফ, উফফফ, এক িমিনট অেপক্া কর, এক িমিনট অেপক্া
কর। এইভােব ছাগলরা আচরণ কের, ভড়া নয়।’ দখুন? দখুন?
ওহ, মােঝ মােঝ তারা তার উপর একটু িবরক্ হয়, িকনু্ স তােদর
িপেঠ একটু থাপ্েড় দয়, বেল, ‘এক িমিনট অেপক্া কর, শ-শ,
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শ-শ, শ। সব িঠক আেছ।’ িতিন সিতয্ই জােনন িকভােব ভড়ােদর
িনয়ন্ণ করেত হয়। হয্াঁ, মহাশয়, আিম আপনােক বলিছ।
182 “আপিন িক জােনন? আিম অমুক-অমুক আচিবশপেক
দেখিছ তােক বলেত য স ‘এই শহের এেস িমিটং করেত

পাের না।’ িকনু্, আপিন জােনন, আিম তােক এক পর্কার নতৃতব্
িদেয়িছলাম, আিম বেলিছলাম, ‘ যভােবই হাক যান।’ দখুন?
‘এই টপগুিল পর্তয্াহার করুন, এবং আপিন তােদর বাইের যেত
িদেবন না।’ যভােবই হাক আমরা িগেয়িছলাম! এখােন এই শহের
িগেয়িছলাম, বলেলন, ‘িঠক আেছ, আমরা পৃষ্েপাষকতা করব
না-…’
183 “আর আপিন জােনন, শয়তান সখােন নেমিছল, বলল,
‘আিম আপনােক িনিশ্ত বলেত পাির য আিম তােক সই শহেরর
বাইের রাখেত পাির।’ আিম বেলিছলাম, ‘করেত পারেব না। আিম
যিদ তােক যেত বিল, স যােব। আিম িনিশ্ত আপনােক বলিছ স
যােব।’ ‘না, না, না, না, না, আিম তােক বলব। আিম সখােন িগেয়
বলব, “এখন, আমার সমস্ পর্িতিনিধ, তামরা সবাই একিতর্ত
হও। আপনারা এখােন সই পরুােনা ধমান্তার িকছুই চান না, সমস্
পরুােনা ঐশব্িরক আেরাগয্করণ এবং সই পরুােনা পিবতর্ আত্ার
দান। যা অেনক বছর আেগ পর্িরতেদর সেঙ্ শষ হেয়েছ। আপনারা
জােনন য এিট ভাল নয়, সখােন।”’ তােদর পরুােনা লৗহআগাছা
দওয়ার চষ্া করা, সরকম সবিকছু। তারা…

184 “িকনু্, আপিন িক জােনন, স যভােবই হাক সখােন চেল
যায়। িঠক সখােন চেল যায় এবং আলফালফা িদেত শুরু কের,
সখােন থেক…এবং আপিন িক জােনন, সই ভড়াগুেলা খেত

শুরু কের, তারা যতটা সম্ব মাটা হেচ্। হয্াঁ, মহাশয়। যখন তারা
আেরাগয্দান এবং সভা করেছ এবং, আপিন জােনন, তােদর মেধয্
অেনক তরুণ শুরু কের। কন, তারা দেখিছল সই আলফালফার
মেতা খেড়র বড় গুচ্ পেল। আপিন জােনন তারা এটা িদেয়
িক কেরেছ? এটা এত ভােলা িছল য তারা পর্িতেবশীেদর কােছ
ছুেট যায়, বেল, ‘এর সব্াদ গর্হণ করুন! এর সব্াদ গর্হণ করুন! এর
সব্াদ গর্হণ করুন!’ দখুন, সখানকার পিরেবশটা িঠক এখানকার
এইরকম সব্ােদর। এখােন এটা িঠক এখােন। িঠক এখােন, দখুন।
‘শুধু মন িফরান, এবং আপনারা পর্েতয্ক জন, যীশু খর্ীেষ্র নােম
বাপ্াইিজত হন, দখুন, আপিন পিবতর্ আত্া পােবন। এটা যারা
ইচু্ক তােদর জনয্, স আসুক, বাইেবল কী বেলেছ তা দখেত
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এখােন আসুক।’ দখুন? এবং তারা সখােন একিট দদুান্ সময়
কাটােচ্।”
185 “ওহ, স আমার ছেল! স আমার ছেল। িঠক আেছ, আপিন
িক মেন কেরন স ভােলা কের পিরপক্?”
186 “হয্াঁ, অবশয্ই,” পিবতর্ আত্া বলেলন। “আিম তােক পরীক্া
িদেয়িছ। বালক, আিম তােকএইভােব চষ্া কেরিছ, তােক সভােব
চষ্া কেরিছ। আিম তােক নীেচ ফেল িদেয়িছ, অসুস্, আিম তােক

নীেচ রেখিছ। আিম তােক ধাক্া িদেয়িছলাম, আিম শয়তানেক
যা করেত পাের স সবিকছু করেত িদেয়িছলাম, স পনুরায় িফের
আেস। স িঠক একইস্ােন িফের আেস। দখুন, পনুরায় উেঠ আেস।
আিম তােক অসুস্ কেরিছলাম। আিম এটা কেরিছলাম। আিম
তােক হাসপাতােল ফেল িদেয়িছলাম। আিম তােক বাইের এখােন
িনেয় িগেয়িছলাম আিম এটা কেরিছলাম, আিম সটা কেরিছলাম।
আিম তার স্ীেক তার িবরুেদ্ পিরণত কেরিছলাম, আিম তার
পর্িতেবশীেদর তার িবরুেদ্ পিরণত কেরিছলাম, আিম সবিকছু তার
িবরুেদ্ কেরিছলাম। এিট একিবন্ু পাথকয্ কেরিন। বেলিছল, ‘যিদও
িতিন আমার পর্াণ িনেয় নন, তবুও আিম তােক িবশব্াস করব।’ আিম
তার পিরবারেক িনহত কেরিছ। আিমএটা িনেয় িনেয়িছ, আিমএটা
কেরিছ, আিম এই সকল িকছু কেরিছ, আিম এটা, সটা, অনয্ানয্
সকল িকছু কেরিছ। তবুও স উেঠ দাঁড়াল, ‘যিদও িতিন আমার পর্াণ
িনেয় নন, তবুও আিম তাঁর সবা করব! স আমার!’”
187 “ওহ! িঠক আেছ, আিম িবশব্াস কির য আমােদর তােক
কাথাও একটু িবেশষ স্ােন ডাকা উিচত এবং দত্কপতুর্তব্ পর্দান করা

উিচত।”
188 এখন, যখন িপতা, পরুাতন িনয়েম, বুঝেত পেরিছেলন য
তার পেুতর্র বয়স হেয়েছ, এবং দত্কপতুর্তব্ গর্হেণর জনয্ পর্সু্ত করা
হেয়িছল। পযন্! তারা একিট সন্ােনর জন্ দয়, িকনু্, যখন তারা
িঠক তখনই সন্ান হয়। িকনু্ তারপের তারা শুধু একিট িশশুর থেক
বশী নয়, শুধু একিট সাধারণ পতুর্ ছাড়া আর িকছুই হেব না, যতক্ণ

না তারা পিরপক্ হয় এবং তারা কী তা দখায়। তারপর, িতিন তখন
তােক ডােকন।
189 এখন আমরা এখােন, মণ্লী। আপিন কী তরী? এখন একটু
দির হেয় গেছ, সবাই আপনার আঙুল কামেড় ধরুন, আপনার

আত্ােক িচমিট কাটুন, এবং আপনার হৃদয়েক উপেড় ফলুন,
মাতর্ এক িমিনেটর জনয্। দখুন? এখন আমরা মণ্লীেক স্াপন
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করেত যািচ্। এখন যখন মণ্লী সই স্ােন পৗঁছায়, িতিন বেলন,
“মনঃিশ, তামার স্ােন এখােন। ইফর্িয়ম, তুিম এখােন।”
190 তারপর িতিন তােক একিট িনিদষ্ স্ােন িনেয় যান, িপতা তা
কেরন, এবং িতিন তােক এইভােব একিট উঁচু স্ােন স্াপন কেরন,
এবং তার একিট অনষু্ান আেছ, এবং তারা সবাই আেসন। এবং
িতিন বেলেছন, “আিম চাই সবাই জানকু এটা আমার সন্ান,
এবং আিম আমার সন্ানেক দত্ক িনেয়িছ। এবং আিম চাই য
সকেল জানকু, এখন থেক, য তার নাম…আিম তােক পাশাক
পিরধান কিরেয়িছ, তার উপর একিট িবেশষ পাশাক। এবং আিম
আপনােদরেক জানেত চাই য তার নাম য কানও চেকর উপর
আমার নােমর মতই। স আমার সন্ান, আিম তােক আমার
পিরবাের দত্ক িনেয়িছ, যিদও স জেন্র পর থেকই আমার ছেল।
যেহতু স পিবতর্ আত্া পেয়েছন, স আমার পতুর্। িকনু্ এখন

আিম তােক কতৃতব্ পেদ বসােত যািচ্। স যােক বরখাস্ কের তােক
বরখাস্ করা হেব, যােক স িনেয়াগ কের তােক িনেয়াগ করা হেব।
191 “আিম তামািদগেক সতয্ কিহেতিছ, য কহ এই বৃক্েক বেল,
য কহ এই পবব্তেক বেল, ‘উপিড়য়া যাও,’ এবং মেন মেন

সেন্হ না কের, িকনু্ িবশব্াস কের য, যাহা বেল তাহা ঘিটেব,
তেব তাহার জনয্ তাহাই হইেব।” দখুন? সখােন আপিন; সখােন
আপিন। দখুন? “ স আমার পতুর্।” কতজন জােনন য সটা
দত্কপতুর্তব্, সটা…পর্মািণত হওয়ার পর তারা পতুর্েক দত্কপতুর্তব্
নয়…পর্েতয্েক যারা কখনও বাইেবল পেড়, পেুতর্র স্াপন।

192 এখন, ঈশব্র তাঁর পেুতর্র সেঙ্ একই কাজ কেরিছেলন যখন িতিন
যীশুেক রূপান্র পবেত তুেল িনেয়িছেলন। িতিন িপতর, যােকাব
এবং যাহনেক সখােন িনেয় গেলন, তারা পৃিথবীর িতনজন
সাক্ী। সখােন পাহােড়র উপের যীশু, মািশ এবং এিলয়, এবং
ঈশব্র িছেলন। সখােন তারা পাহােড়র উপের িছেলন। এবং, পর্থম
িবষয় আপনারা জােনন, তারা তাকােলন, এবং যীশু তােদর সামেন
মিহমািনব্ত হেয়িছল। এটা িক িঠক? কতজন জােনন শাস্ তা বেল?
িতিন িক কেরিছেলন? িতিন—িতিন তােক অমরেতব্র পাশাক
পিরেয়িছেলন। এবং িতিন বেলিছেলন, “তার পাশাক সূেযর নয্ায়
দদীপয্মান।” এটা িক িঠক? আর একটা মঘ তােদর ছায়া কিরল।

আর িপতর ও যাহন ও তারা উবুড় হেয় পড়ল। আর তারা তািকেয়
দখল, সখােন মািশ ও এিলয় দাঁিড়েয়, তাঁর সেঙ্ কথা বলেছন।

এবং মািশ মারা িগেয়িছেলন, এবং আটেশা বছর ধের একিট
অিচিহ্ত কবের সমািহত িছেলন। এবং এিলয়, পাঁচেশা বছর আেগ
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সব্েগ রেথ চেড় যাতর্া কেরিছেলন। বাহ! িকনু্ তারা এখনও সখােন
িছল! সখােন তারা তাঁর সেঙ্ কথা বলিছেলন। দখুন, িতিন
যীশুেক তােদর সেঙ্ দখা করার জনয্ িনেয় িগেয়িছেলন, এিট কী
িছল তা দখেত, সখােন দখুন, তােক এই িবষয়গুিল দখান।
এবং তারা তাঁর সেঙ্ কথা বেলিছেলন, তাঁর সেঙ্ কেথাপকথন
কেরিছেলন।
193 তারপর যখন িপতর পনুরায় িফের তাকােলন এবং যীশুর
মিহমািনব্তকরণ শষ হেয় যায়, তারা কবল যীশুেক দখেত পল,
আর সই মঘ হইেত এই বাণী হইল, “ইিনই আমার িপর্য় পতুর্,
ইহাঁর কথা শুন! তাঁহার নাম এখন আমার নােমর মেতাই। ইহাঁর কথা
শুন!” সটাই, দত্ক নওয়া হেয়েছ, অথবা স্াপন করা পতুর্।
194 এখন, সখােনই ঈশব্র ইিফষীয়েদর বইেয় পিন্েকাস্াল
মণ্লীেক আনার চষ্া করেছন। দখুন? আপনারা িক—আপনারা
িক বুঝেত পেরেছন? আমােদর বন্ করেত হেব কারণ অেনক দির
হেয় যােচ্, দখুন, বাচ্ােদর ঘুম পােচ্। আর আিম এখােন এই
পেদ যেত চেয়িছলাম, িকনু্ আিম তা করেত পাির িন, পযন্—
১৩তম পদ পযন্, দখুন, শষ অংশ, “ সই অঙ্ীকৃত পিবতর্ আত্া
দব্ারা মুদর্ািঙ্ত হইয়াছ।” আমরা সটা রিববাের িনব, দখুন। দখুন।
এখন, কীভােব, কী আমােদর িভতের িনেয় আেস এবং কীভােব
এিটর দব্ারা আমােদর রাখা হয়।
195 িকনু্ এখন থেক “স্ান,” আপিন কমন আেছন? আপিন
পিবতর্ আত্ার দব্ারা রােজয্ পর্থেম জন্গর্হণ কেরেছন। কতজন
সটা জােনন? িঠক আেছ। পেররটা, আপিন িকেস পবূিনধািরত?

দত্কপতুর্তায়। সটা িক? আপিন স্াপেনর জনয্ পবূিনধািরত।
196 ওহ, বান স্ট, আিম িবশব্াস কির এটা, এখােন রেয়েছন।
আপিন িক আজ বািড়েত িছেলন না? একিট িশক্া িবেশব্র কাথাও
ঘুের বড়ােচ্, দেশর িবিভন্ পর্ােন্, আিম এিট শুেনিছ, পর্চুর,
য যীশু এখােন পৃিথবীেত আেছন, শরীের ঘুের বড়ােচ্ন, িতিন

িভতের এেস এই কাজিট কেরন। সটা িমথয্া! তাঁর পিবতর্ আত্া
এখােন আেছন, এবং িতিন তাঁর মণ্লীেক শৃঙ্লাবদ্ করার জনয্
তাঁর মণ্লীেক স্াপন করার চষ্া করেছন, পর্িতশর্ত দেশ এিট
স্াপন করেত, যােত তারা পর্েবশ করেত পাের…যােত সমস্ শতর্েদর
তািড়েয় দওয়া যায়।
197 মনঃিশ তার জিম িনেত পাের না। আিম একিট আেরাগয্দান
সভা করেত পাির না যখন অেধক…যখন…আিম সখােন িগেয়
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যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্ পর্চার কির, এবং—এবং িতর্তব্বাদী
ভাইেয়রা বলেছন, “ওহ, িতিন পরুােনা যীশু শুধুমাতর্।” এবং আিম
এখােন যেত পাির না এবং ঐশব্িরক আেরাগয্দান করেত পাির না
যখন তােদর অেধক বেল, “ঐশব্িরক আেরাগয্দান িঠক আেছ,”
এবং তােদর মেধয্ অেনেকই পর্ভুর অেলৗিকক ঘটনা উপেভাগ কের
এবং বেল, “িঠক আেছ, আিম িবশব্াস কির ভাই বর্ানহাম একজন
ভিবষয্দব্ক্া, িকনু্ আমােক আপনােদর িকছু বলেত িদন। যতক্ণ
আত্া তার উপর থােক, এবং িতিন িবচক্ণ, ততক্ণ িতিন পর্ভুর
দাস। িকনু্ তার িশক্া পেচ গেছ, এটা ভােলা নয়।” এমন বােজ
কথা ক কখেনা শুেনেছন? এটা ঈশব্েরর থেক অথবা ঈশব্েরর থেক
নয়। সটা িঠক। এটা হয় সম্ূণ ঈশব্র অথবা কান ঈশব্র নয়। এটা
এভােবই। িকনু্ িকভােব আপিন পেত যােচ্ন? মনঃিশ তার ভূিম
রাখেব না, ইফর্িয়ম তার ভূিম রাখেব না, গাদ তার ভূিম রাখেব না,
িবনয্ামীন তার ভূিম রাখেব না, তারা সবাই এখােন পেলষ্ীয়েদর
সেঙ্ দৗড়ােচ্ এবং সবাই িমেশ গেছ। িকভােব আমরা স্ান গর্হণ
করব? িকনু্ আমরা পিবতর্ আত্া দব্ারা জন্গর্হণ কেরিছ, আমরা
সবাই। এটা িক িঠক? আমরা িক জেন্িছ? পবূিনধািরত…তারপর
জেন্র পের, আমরা দত্কপতুর্েতব্র জনয্ পবূিনধািরত, খর্ীেষ্র দেহ
স্ান গর্হণ করার জনয্। আপনারা দখুন আিম িক বলেত চািচ্?
198 খর্ীেষ্র দহ িক? কেয়ক জনেক পর্িরত, কেয়ক জনেক
ভাববাদী, কেয়ক জনেক িশক্াগুরু, কেয়ক জনেক সুসমাচার-
পর্চারক এবং কেয়ক জনেক পালক। এটা িক িঠক? আমােদর ডাকা
হেয়েছ। অনয্েদর নানািবধ ভাষা বলবার শিক্, অনয্ভাষার বয্াখয্া,
পর্জ্া, জ্ান, পরাকর্ম কাযয্, পরাকর্ম-কাযয্-সাধক গুণ, এই সব
িবিভন্ দান। এবং এখন তারা িক কেরেছ? তারা একটু একটু কের
অনশুীলন কেরেছ। িক? আিম িক জািন না এটা িক শুধু তােদর
ছেড় িদন। একজন উেঠ দাঁড়ান, অনয্ ভাষায় কথা বেলন, এবং

অনয্জন এিগেয় যান, কথা বেলন, “ব্ুর, ব্ুর, ব্ুর, ব্ুর, িব্।” আহ-
হাহ। পর্চারক পর্চার করেবন, বদীেত ডাকেবন, এবং কউ উেঠ
দাঁড়ােব, অনয্ ভাষায় কথা বলেব, “হােললুইয়া! ঈশব্েরর মিহমা!”
যিদ—যিদ পর্চারক অিভিষক্ হেয় তার বাতা িনেয় চলেত থােক,
তখন লােকরা বেল, “পরুাতন িবপথগামী।” দখুন, কারণ তােদর
শখােনা হয় িন।

199 বাইেবল বেলেছ আর ভাববাদীেদর আত্া ভাববাদীেদর বেশ
আেছ। ঈশব্র গালেযােগর ঈশব্র নেহন। যখন আিম এখােন দাঁিড়েয়
আিছ, অথবা ঈশব্েরর অিভেষেকর অধীেন একজন সবক, আপিন
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যতই অনয্ ভাষা িদেয় কথা বলেত চান না কন, ঈশব্েরর এখােন
শষ না হওয়া পযন্ আপিন আপনার শািন্ বজায় রাখুন। তারপর

যিদ আপিন অনয্ ভাষায় কথা বেলন, তেব এিট কবল শােস্র িকছু
পনুরাবৃিত্ হেত পাের না, কারণ ঈশব্র বেলেছন িনরথক পনুরাবৃিত্
না করার জনয্। তেব এিট সরাসির কারও জনয্ একিট বাতা
হেব। আমােক একবার িজজ্াসা করুন, একবার আপনার আঙুল
রাখুন যােক পিবতর্ আত্া কখনও, িবচক্ণতার অধীেন, কাউেক
বেলেছন, বারংবার একিট শােস্র পনুরাবৃিত্ কেরেছন। এিট তােদর
এমন িকছু বেলিছল যা তােদর সেঙ্ ভুল িছল এবং এমন িকছু যা
তারা কেরিছল, এবং এমন িকছু যা তােদর অবশয্ই করেত হেব
অথবা িকছু ঘটেব, অথবা এই রকম িকছু। এটা িক িঠক?
200 সইরকম অনয্ ভাষায় কথা বলা এবং বয্াখয্া করা! যিদ মণ্লীর
মেধয্ একজন থােকন িযিন অনয্ ভাষায় কথা বেলন এবং অনয্
একজন এিট বয্াখয্া কেরন, তাহেল তােক এিট বলেত িদন: ভাই
নিভলেক উেঠ দাঁড়ােত িদন এবং অনয্ ভাষায় কথা বলেত িদন,

এবং এই ভাই এখােন এর বয্াখয্া করুন, বলুন, “এই লাকিটেক
এখােন বলুন য গতকাল িতিন এখােন িগেয়িছেলন এবং এমন িকছু
কেরেছন যা তার করা উিচত িছল না। এখন ডাক্ার জানােলন আজ
তার কয্ান্ার হেয়েছ। যান সই িবষয়টা িঠক করুন, এখােন িফের
এেস ঈশব্েরর কােছ বধ হেয় যান।”

লাকিট বলেলন, “সিতয্, এটাই সতয্।” তাহেল ঈশব্র আপনার
সেঙ্ আেছন।
201 িকনু্ িকভােব আমরা এই ভােব এটা করেত যািচ্? দখুন?
এটা শুধু, “ব্ামপ, ব্ার, ব্ার, ব্ার।” শুধু এেলােমেলা, য
কােনা উপায়, কােনা স্াপন করা নই। এখন সটা… দখুন,

ইিফষীয়রা, চষ্া করেছ… দখুন, তারা এটা হািরেয় ফেলেছ।
দখুন িকভােব তারা এটা হািরেয় ফেলেছ? আমরা পবূিনধািরত

পেুতর্র দত্কপতুর্েতব্! এখন কতজন বুঝেত পারেছন আিম িক বলেত
চািচ্? আপনার হাত উপের তুলুন। দত্কপতুর্তব্! আমরা ঈশব্েরর
আত্ায় জন্গর্হণ কেরিছ, অবশয্ই, পিবতর্ আত্া গর্হণ কির, এবং
কর্ন্ন কির, “আবব্া, িপতা! হােললুইয়া! ঈশব্েরর মিহমা!” আমরা,
এটা িঠক, আমরা সন্ান, িকনু্ আমরা কাথাও যেত পাির না।
আমরা পেলষ্ীয়েক চাবুক মারেত পাির না।
202 সখােন দাঁিড়েয় িবিল গর্াহােমর িদেক তাকান। আর সই
মুসলমান বলেছন, “পর্মান করুন।”
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203 িনেচ দাঁিড়েয় জয্াক কােয়র িদেক তাকান। এবং সই নািস্ক,
সই চাচ অফ কর্াইস্ সখােন নািস্েকর সেঙ্ করমদন করেছ, এবং

হাত িনেচ্। একজন িখর্স্ান হওয়ার কথা, এবং জা লুইেসর মেতা
শয়তােনর সেঙ্ হাত মলােচ্, এবং একজন মুক্ িচন্ািবদ, এবং
এমনিক ঈশব্রেক অিভশাপ দন এবং বেলন “ঈশব্র বেল িকছু িছল
না, যাই হাক, শুরু করার জনয্,” এবং এই রকম অেনক িকছু। এবং
একিট মণ্লী যারা িনেজেদরেক চাচ অফ কর্াইস্ বেলন, তার সেঙ্
করমদন, এবং ভাই জয্াক কােয়র িবরুেদ্ পক্ িনেচ্ন। আমরা
িকভােব িকছু করেত পাির? এবং পিন্েকাস্ালরা, তােদর অেনক,
তার িবরুেদ্; যখন, আমােদর দেশর পর্িতিট পর্চারেকর উিচত তার
সেঙ্ সািরবদ্ হেয় দাঁিড়েয় বলা, “ হ ঈশব্র, আপনার শিক্ পর্রণ
করুন।” দখুন, আমরা সখােন আিছ, যখােন এিট স্াপন করা
যােব না।
204 ইফর্িয়ম থাকেত চায় না। তােদর মেধয্ একজন এখােন যায়,
আমরা দখেত পাই মনঃিশ এখােন এেসেছন, বেলন, “ওহ,
আমার, পর্ভু আমােক একিট ভাল ভুট্া ক্ত িদন!” তারপর
এখােন আেস, গাদ, বেলন, “িঠক আেছ, এখন, এক িমিনট
অেপক্া করুন। আমার ওটস লাগােনার কথা, িকনু্ আিমও
ভুট্া িনেত যািচ্। হােললুইয়া!” আপনারা দখুন? ভুট্ার সেঙ্
আপনার িকছুই করার নই; ওটস িনন, ওটস লাগােনা আপনার
অংশ। আপনার ভড়া পালেনর কথা নয় যখন আপনার গবািদ পশু
পালেনর কথা। ঈশব্র মণ্লীেক স্ান পর্দান করেত চান। িকনু্ তােদর
পর্েতয্েকই একই িজিনস করেত চায়। “হােললুইয়া!” আপিন এিট
সম্েক তােদর িকছু বলেত পারেবন না। না, না। তারা এখনও সই
ছাগল সব্ভাব পেয়েছ, “বাট, বাট, বাট, বাট, বাট, বাট, বাট।”
দখুন, আপিন তােদর বলেত পারেবন না। সটা িঠক। এখন, এটা

িক সতয্ নয়? এবং আপিন মণ্লীেক স্ান পর্দান করেত পারেবন
না। দখুন?
205 মণ্লীেক পবূিনধািরত হেত হেব সন্ানেদর দত্কপতুর্তব্ পাওয়ার
জনয্, যখােন একজন বয্িক্…ঈশব্র একজন বয্িক্েক িনেত
পােরন এবং তােক পিরবাের গর্হণ করেত পােরন এবং তােক
িকছু িদেত পােরন। এিট, পর্থেম, চষ্া করুন এবং দখুন এিট
িঠক িকনা। বাইেবল বেলেছ আত্া সকেলর পরীক্া কিরয়া দখ।
এই লাকিট একিট িনিদষ্ িজিনস দািব কেরেছ, এিট পরীক্া
কের দখুন এবং এিট সিঠক িকনা। যিদ এিট সিঠক হয় তেব
এিটর সেঙ্ যান। তারপর বেলন, “পর্ভু, আমােদর অনয্ িকছু
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পাঠান।” চলেত থাকুন, দখুন, যতক্ণ না পর্েতয্ক জন তার
স্ান নয়। তারপর আপিন দখেত পােবন ঈশব্েরর মণ্লী তার
স্ান পেত শুরু কেরেছ। তারপর যখন পেলষ্ীয়রা সমথন করেত
যােব। হাফপয্ান্ চেল যােব, চুল লমব্া হেব, মুখ ধুেয় ফলা হেব;
িসগার অনপুিস্ত হেব। সটা িঠক। যখন মণ্লী তার পরাকর্মশালী
শিক্েত পর্েবশ করেত শুরু কের, যখন আমােদর কােছ একিট
অনিনয় এবং সাফীরা এবং তােদর কেয়কজন থােক। হয্াঁ, মহাশয়।
আপিন দখেত পােবন যখন সই পিবতর্ মণ্লী তাঁর শিক্েত
একিতর্ত হেব, অবস্ানগতভােব ঈশব্েরর পতুর্ িহসােব স্াপন করা
হেব, ঈশব্েরর পিরবাের দত্ক নওয়া হেব, শিক্শালী মণ্লী তার
মিহমায় দাঁড়ােব। ওহ, িতিন এর জনয্ই আসেছন।
206 দখুন আমরা কত দেূর আিছ ভাইেয়রা? আপনারা এমনিক
শােস্ একিতর্ত হেত পােরন না। এবং য কানও মানুষ, য কানও
বয্িক্ য বাইেবেল যীশু খর্ীেষ্র নােম জেলর বািপ্স্ দখেত পায়
না, স হয় অন্ অথবা মানিসকভােব িবভর্ান্। সটা িঠক। আর
সখােনই বড় লড়াই।

207 আিম—আিম য কানও বয্িক্েক বলব িযিন আমার কােছ
য কানও শাস্ িনেয় আেসন যখােন কউ নতুন মণ্লীেত যীশু

খর্ীেষ্র নাম ছাড়া অনয্ কান নােম বািপ্স্ িনেয়িছল। অথবা,
যিদ িতিন অনয্ কান উপােয় বািপ্স্ নন, তােক যীশু খর্ীেষ্র
নােম পনুরায় বািপ্স্ িনেত হেয়িছল, পিবতর্ আত্া পাওয়ার জনয্।
আপিন আমােক দখােনার জনয্ আসুন। এমন িকছু নই। এমন
কােনা অিধকার নই। যীশু যখন সখােন বলেলন, “অতএব
তামরা িগয়া সমুদয় জািতেক িশষয্ কর, িপতার ও পেুতর্র ও পিবতর্

আত্ার নােম তাহািদগেক বাপ্াইজ কর,” িপতা, পতুর্, পিবতর্
আত্া, কউই একিট নাম নয়, তােদর কউ নয়, দশ িদন পর
িপতর ঘুের দাঁড়ােলন, বলেলন, “মন িফরাও, এবং তামরা পর্েতয্ক
জন তামােদর পাপেমাচেনর িনিমত্ যীশু খর্ীেষ্র নােম বাপ্াইিজত
হও।” এবং বাইেবেল সবতর্…
208 আর তারপর এখােন িকছু সখােন বািপ্স্ িনেয়িছল, অনয্
কােনা উপােয়, যাহন দব্ারা, শুধু মনপিরবত্েনর জনয্। পৗল

বেলেছন, “আপনােদর পনুরায় বািপ্স্ িনেত হেব। আপনােদর
পনুরায় আসেত হেব।”
209 “ওহ, িকনু্ আমরা একজন মহান পিবতর্ মানষু যাহন দব্ারা
বািপ্স্ িনেয়িছ। িতিন যীশুেক বািপ্স্ িদেয়িছেলন।”
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210 “িঠক আেছ, এটা হল সুসমাচার। এিট ঈশব্েরর আত্া যা আমার
কােছ পর্কািশত হেব। আিম পর্ভুর একজন পর্িরত, এবং যিদ সব্গ
থেক একজন দতূ এেস অনয্ িকছু পর্চার কের…”

211 আমােক এিট পড়েত িদন। বাইেবল বেলেছ, “যিদ একজন
দতূ…” পৗল বেলেছন, “যিদ সব্েগর কান দতূ অনয্ িকছু পর্চার
কেরন,” িবশপ, আচিবশপ, পাপ, অধয্ক্, স যাই হাক না
কন, “আমরা তামােদর িনকেট য সুসমাচার পর্চার কিরয়ািছ,

তাহা ছাড়া অনয্ সুসমাচার যিদ কহ পর্চার কের, তেব স শাপগর্স্
হউক।” সখােন কান…আমােদর সরকম কােনা পর্থা নই।
না, মহাশয়। আপিন শুধু… সখােন এইরকম িকছু নই। আপিন,
আমরা…এবং তারপর—তাহেল, দখুন, কন লােকরা সটা
দখেত পান না? লােকরা কন সটা করেব না—করেব না—
সটা িবশব্াস করেব না? [একজন ভাই বেলন, “পূবিনধািরত।”—

সম্াদকীয়] দখুন? কউ এটা িঠক সখােন আঘাত কেরেছ,
জীন। “পবূিনধািরত,” িনভুলভােব। কন? “িপতা য সমস্
আমােক দন” (িক?) “ স সমস্ আমারই কােছ আিসেব।” িঠক
িকভােব! “িপতা য সমস্ আমােক দন, স সমস্—সমস্ আমারই
কােছ আিসেব।” আমার সেঙ্ িক হেয়েছ, আিম এখােন খাঁজার
চষ্া করিছ? আমরা এখােন। িঠক আেছ।

212 আমােক এই পদিট পড়েত িদন এবং তারপের আিম আপনােক
বলব পৗল কী, সই িবষয়গুিল যিট…আজ রােত আিম য
বাতািট পর্চার কেরিছ, এখােন পৗল পবূিনধারণ সম্েক যা
বেলিছেলন, যীশুর নােম জেল বািপ্স্ িনেয়, পিবতর্ আত্ার
বািপ্স্, মণ্লী মেধয্ স্াপন, আর এইভােব। িতিন যা বেলেছন
তা হল:

আমার আশ্যয্ বাধ হইেতেছ (এই গালাতীয়েদর
বলার জনয্) য খর্ীেষ্র অনগুর্েহ িযিন তামািদগেক
আহব্ান কিরয়ােছন তামরা এত শীঘর্ তাঁহা হইেত…
িফিরয়া যাইেতছ (আিম আপনার জনয্ খুব লিজ্ত, অনয্
ভাষায়, য আপনারা কাউেক এখােন আসেত িদেয়েছন,
আপনােক সখান থেক দেূর সিরেয় নওয়ার জনয্।)
অনয্িবধ সুসমাচাের :
তাহা আর কান সুসমাচার নয়; কবল এমন কতকগুিল
লাক আেছ, যাহারা তামািদগেক অিস্র কের, এবং
খর্ীেষ্র সুসমাচার পর্িতেরাধ কিরেত চায়, পর্কৃত খর্ীেষ্র
সুসমাচার পর্িতেরাধ কিরেত চায়।



54 কিথত বাকয্

213 িকনু্ লক্য্ করুন। এখন, মেন রাখুন, িতিন পৗল িছেলন িযিন
পর্েতয্ক বয্িক্েক বাধয্ কেরিছল যারা যীশু খর্ীেষ্র নােম বািপ্স্ নন
িন, আসেত এবং যীশু খর্ীেষ্র নােম আবার বািপ্স্ িনেত। কতজন
জােনন য এিট সতয্? কতজন জােনন য পৗল বেলিছেলন য
এই গাপনীয়তাগুিল পৃিথবীর িভিত্মূল থেক লুিকেয় িছল, এবং
তাঁর কােছ পর্কাশ করা হেয়িছল য, আমরা দত্কপতুর্তব্ গর্হেণর জনয্
ঈশব্েরর পতুর্ হেত পবূিনধািরত িছলাম, িতিন পৗল িছেলন? এখােন
দখুন িতিন িক বেলেছন:

আমরাই কির, িকমব্া সব্গ হইেত আগত কান দতূই
করুক, িকনু্ আমরা তামােদর িনকেট য সুসমাচার পর্চার
কিরয়ািছ, তাহা ছাড়া অনয্ সুসমাচার যিদ কহ পর্চার কের,
তেব স শাপগর্স্ হউক।

214 শুধু বলেবন না, “আিম আপনার সেঙ্ একমত নই, মহাশয়।”
তেব স শাপগর্স্ হউক। আমােক পেরর পদিট পড়েত িদন:

আমরা পেূবব্ যরূপ বিলয়ািছ, তদর্পআিম এখনআবার
বিলেতিছ, তামরা ইতঃপেূব যাহা গর্হণ কিরয়াছ, তাহা
ছাড়া আর কান সুসমাচার যিদ কহ তামােদর িনকেট
পর্চার কের, তেব স শাপগর্স্ হউক।

215 সটা িঠক। এখন, ভাই, বান, যিদ সই িদন ঈশব্র িছেলন, এবং
আিম—আিম বিল য, আশাহীন নয়, য আমােক দখেত িনেয়
গেছন এই সামানয্ …এখন, আিম উেত্িজত হই; আিম অনমুান

কির না য আিম উেত্িজত হই, আিম পর্চাের আশীবাদ পাই। আিম
িনেজর পােশ সের যাই এবং আিম আপনােদর এখােন রািখ যতক্ণ
না আিম জানেত পাির আপনােদর ঘুম পােচ্ এবং ক্ান্। িকনু্,
ওহ, আিম…আপনারা যিদ—আপনারা যিদ জানেত পােরন আিম
আপনােদর সখােন কতটা চাই! দখুন? আর যখন আিম, একবার
এই কথাটা পনুরায় বিল, যখন আিম…যখন িতিন বেলন…আিম
বেলিছলাম, “এটা করেব…”

িতিন বেলিছেলন, “তুিম িক শষ দখেত চাও?”
216 আর আিম িপছেন তািকেয় দিখ িবছানায় শুেয় আিছ।
িনশ্য়ই আপনারা আমােক জােনন অেনক সময় ধের, এটা জানার
জনয্ য— য— য আিম আপনােদর সতয্ কথা বিল। আিম
আপনােদরেক িকছু িজজ্াসা করেত চাই, যমন শৗলেক অিভিষক্
করার আেগ শমূেয়ল বেলিছেলন, আিম িক কখনও তামােক পর্ভুর
নােম িকছু বেলিছ িকনু্ যাহা সতয্? এটা িক িঠক? এটা সবসময়
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সতয্ হেয়েছ। আিম িক কখেনা আপনােদর কােছ টাকা অথবা এই
রকম িকছু িভক্া করেত এেসিছ? না, দখুন, আিম কখনই কির িন।
আিম িক কখনও িকছু কেরিছ িকনু্ আপনােদরেক খর্ীেষ্র কােছ িনেয়
যাওয়ার জনয্ আমার যথাসাধয্ চষ্া কেরিছ? িঠক তাই।
217 এখন তারা বলেত চায় আিম একজন মানিসক টিলপয্ািথস্,
আপনারা জােনন, একজন অিতসংেবদনশীল উপলিব্বাদী।
অবশয্ই, তােদর িবষয়গুিল বৃিদ্ পেয়েছ, বাইেবল বেলেছ তারা
করেব। যািন্ ও যািমব্ যমন মািশর পর্িতেরাধ কেরিছল, তারা পর্ায়
মািশর মেতা একই কাজ কেরিছল, যতক্ণ না এিট একিট চরম

পরীক্ার সময় আেস। সটা িঠক। িকনু্ মেন রাখেবন, যািন্ ও যািমব্
আেরাগয্দান করেত পােরিন। তারা আেরাগয্দান করেত পােরিন।
তারা মহামারী আনেত পাের, িকনু্ তােদর সিরেয় িনেত পাের না।
দখুন? িঠক আেছ। এখন, ঈশব্র আেরাগয্দানকারী। ঈশব্েরর বাকয্

িনরন্র সতয্।
218 আিম আপনােদর সেঙ্ সৎ হেত চষ্া কেরিছ। আিম
আপনােদরেক সতয্ বলার চষ্া কেরিছ। আিম—আিম…পর্ায়
একিতর্শ বছর ধের, আিম এই বিদেত দাঁিড়েয় আিছ, একিতর্শ
বছর ধের, এবং কান িদন এই বিদেক একপােশ রেখ মিহমােত
চেল যাব। সখােন একজন স্ী, একজন কনয্া, িপতা, ভাই, সবাই
সখােন সমািহত, মূলয্বান বনু্রা। আিম তােদর শবাধার এবং ফুল

এখােন রাখেত দেখিছ, এবং জািন য আমারও কান একিদন
হেব। এখন, এটা সতয্। তেব আন্িরকভােব, আমার সমস্ হৃদয়
থেক, আিম আপনােদর আমার সমস্ হৃদয় িদেয় বলিছ, আিম

িবশব্াস কির আিম আপনােদর কােছ পর্ভু যীশু খর্ীেষ্র সতয্ সুসমাচার
পর্চার কেরিছ। আিম িবশব্াস কির য আপনােদর বািপ্স্ নওয়া
উিচত, আপনােদর পর্েতয্েকর, যীশু খর্ীেষ্র নােম, এবং পিবতর্
আত্ার বািপ্স্ গর্হণ করুন। এবং যখনই আপনারা করেবন, এিট
আপনােদর জনয্ আনন্, শািন্, ধয, মঙ্ল, নমর্তা, ভদর্তা, ধয,
িবশব্াস িনেয় আসেব।
219 আর অনয্ িদন, সিদন সকােল আমার কী হেয়িছল, আিম জািন
না। আিম এখনও বলেত পাির না য আিম এখােন আমার শরীের
িছলাম আর শুধু একিট দশন দেখিছ, নািক আমােক এখান থেক
িনেয় যাওয়া হেয়িছল, ওখােন। আিম জািন না, বলেত পারব না।
আিম শুধু জািন, য আিম—আিম সবসময় মরার ভয় পতাম,
সই ছাট্ দংশেনর জায়গা। িকনু্ ভয় নই য যীশু আমােক িনেত

আসেবন না, এখন, আিম এেত ভীত নই, কারণ আিম—আিম
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সটা ভয় পাই না; িকনু্ যিদ আিম আপনার সেঙ্ দখা করতাম আর
একটু পরুােনা কুয়াশা বাতােস উেড় যায়। িকনু্ এখন আিম দখিছ।
আিম যখন সই মানষুগুেলােক দখলাম, তারা পর্কৃত িছল। আর
তারা এমন লাক িছেলন যারা একবার পৃিথবীেত আমার সেঙ্ যকু্
িছেলন, এমনিক আমার পর্থম স্ীও। স আমার স্ী িছল না, স
িছল আমার বান। স আমােক কখেনা তার সব্ামী বেল ডােকিন, স
আমােক তার িপর্য় ভাই বেল ডাকত। কান যৗনতা িছল না, সই
ধরেণর অনভূুিত িছল না, তা হেত পাের না; এটা িসদ্ িছল, এটা
মাধুয িছল, এটা িছল পিরপণূতা।

আিম ভাবিছ, আিম জািন না, আিম ভাবিছ: পৃিথবী ছেড়
যাওয়ার আেগ স িক এটাই দেখিছল? যখন স হাসপাতােল িছল,
যখন আিম তােক ডেকিছলাম, আর স বেলিছল, “িবিল, তুিম
এটা পর্চার কেরছ, তুিম এর সম্েক বেলছ, িকনু্,” স বেলিছল,
“তুিম এটা িক জােনা না।” স বেলিছল, “আমার আর থাকার
ইেচ্ নই।”
220 আিম আশ্য হই য, এই বদীেত দাঁিড়েয় থাকা এফ. এফ.
বসওয়ােথর সই ধািমক, সাধু বৃদ্ লাকিটর সেঙ্ এিট িক, িযিন
আমার সেঙ্ িবেশব্র িবিভন্ পর্ােন্ পর্চার কেরেছন। বৃদ্ এফ. এফ.
বসওয়াথ, আপনারা সকেল, পর্ায়, তােক িচনেতন; ধািমক, সাধু
বৃদ্ মানষু। দইু ঘন্া আেগ, িঠক আেছ, িতিন চেল যাওয়ার পর্ায়
এক অথবা দইু সপ্াহ আেগ, আিম তার কােছ িগেয়িছলাম এবং
সখােন িতিন শুেয়িছেলন, পর্ায় নবব্ই বছর বয়সী। তার বৃদ্ ছাট্

বাহু এিগেয় িদেয়, তার ছাট্ টাক মাথা আর মুেখ সই সাদা গাঁফ।
আিম সই বৃদ্েক আমার কােল জিড়েয় ধের িচৎকার কের উঠলাম,
“ হ আমার িপতা, হ আমার িপতা, হ ইসর্ােয়েলর রথসমূহ ও
তাহার অশব্ােরািহগণ।”

কননা যিদ কখেনা এমন কােনা মানুষ থেক থােক িযিন কখেনা
পিন্েকােস্র পর্িতিনিধতব্ করেতন এবং একজন সিতয্কােরর
পর্িরত হেয় থােকন, িতিন হেলন এফ. এফ. বসওয়াথ, পিরষ্ার,
সাজা, পর্কৃত সুসমাচার, দখুন, িতিন িছেলন বসওয়াথ। এবং

যখন আিম তােক আমার বাহুেত জিড়েয় ধেরিছলাম, এবং আিম
িচৎকার কেরিছলাম, “ হ আমার িপতা, হ আমার িপতা, হ
ইসর্ােয়েলর রথসমূহ ও তাহার অশব্ােরািহগণ।”
221 িতিন বেলিছেলন, “পতুর্, ক্েতর্ থােকা।” বেলিছেলন, “এই
যবুকেদর মেধয্ কেয়কজনেক িবেদশী ক্েতর্ পরািজত করুন, যিদ
আপিন পােরন, তারা সখােন অেনক ধমান্তা িনেয় আসার আেগ।
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তােদর কােছ সই পর্কৃত সুসমাচার িনেয় যাও যা তামার কােছ
আেছ, পতুর্।” িতিন বেলিছেলন, “ তামার সবাকায এখনও শুরু
হয়িন যা এিট হেব।” বেলিছেলন, “তুিম এেকবাের নতুন বর্ানহাম।”
বেলিছেলন, “তুিম নবীন, পতুর্।”

আিম বেলিছলাম, “ভাই বসওয়াথ, আমার বয়স আটচিল্শ
বছর।”
222 িতিন বেলিছেলন, “তুিম এখনও শুরু করিন।” িতিন
বেলিছেলন, “এই তরুণ পিন্েকাস্াল পর্চারকেদর অেনক বােজ
কথা বলার জনয্ সখােন যেত দেবন না এবং িজিনসিটেক িবষ
িমিশর্ত করেত িদেবন না, আর সকল—সকল কূটনীিতক এবং সমগর্
দশ এর িবরুেদ্ যাওয়ার আেগ তুিম সখােন যাও।” বেলিছেলন,

“এিগেয় যাও, ভাই বর্ানহাম, তামার কােছ য সুসমাচার আেছ
তা িনেয় এিগেয় যাও।” িতিন বেলিছেলন, “আিম—আিম িবশব্াস
কির য তুিম একজন পর্িরত অথবা পর্ভু আমােদর ঈশব্েরর একজন
ভিবষয্দব্ক্া।”
223 আিম তার িদেক তাকালাম, আিম তােক আমার বাহুেত জিড়েয়
ধরলাম। আিম বললাম, “ভাই বসওয়াথ, আিম আপনােক একিট
পর্শ্ করেত চাই। আপনার সবেচেয় আনেন্র সময় িক িছল…
আপনার মুহূত…আপনার সমস্ বছর য আপিন পর্চার কেরেছন?”

িতিন বেলিছেলন, “িঠক এই মুহূতিট, ভাই বর্ানহাম।”
আিম বললাম, “আপিন িক জােনন আপিন মারা যােচ্ন?”
িতিন বলেলন, “আিম মরেত পারব না।”
আিম বললাম, “িক…আপিন কন বলেলন এটাই আপনার

সবেচেয় আনেন্র মুহূত?”
224 সখােন একটা ছাট্ দরজা িছল। িতিন বলেলন, “আিম
দরজার িদেক মুখ কের এখােন শুেয় আিছ। য কােনা মুহূেত,
যােক আিম ভােলােবেসিছ, এবং যার জনয্ আিম পর্চার কেরিছ
এবং দাঁিড়েয়িছ, এই সকল…আমার জীবন, িতিন আমার জনয্
সই দরজায় আসেবন, এবং আিম তার সেঙ্ যাব।” আিম তার

িদেক তাকালাম, আিম ভাবলাম, আিম—আিম অবর্াহাম, ই  হাক
অথবা যােকােবর িদেক যভােব তাকাতাম িঠক সইভােব তােক
দখিছলাম।

225 আিম তার হাত ধের বললাম, “ভাই বসওয়াথ, আমরা দজুেনই
একই ঈশব্রেক িবশব্াস কির, আমরা একই িজিনস িবশব্াস কির। ঈশব্েরর
অনগুর্েহ আিম শষ িনঃশব্াস তয্াগ করা পযন্ পর্চার করব। আিম
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ঈশব্েরর পর্িত িনষ্াবান থাকব কারণ কীভােব থাকেত হয় তা আিম
জািন। আিম কান িদেক অথবা কান জায়গায় সুসমাচােরর সেঙ্
আপস করব না। আিম িনষ্াবান থাকব যতটা সিঠক আিম জািন।
ভাই বসওয়াথ, আিম আপনার সেঙ্ আরও উত্ম দেশ দখা করব
যখােন আপিন যবুক থাকেবন না…অথবা আর বৃদ্ থাকেবন না,

িকনু্ তরুণ।”
226 িতিন বলেলন, “তুিম সখােন থাকেব, ভাই বর্ানহাম, তুিম িচন্া
কেরা না।”
227 এবং িতিন মারা যাওয়ার এক ঘন্া আেগ, দইু ঘন্া আেগ…
পর্ায় দইু মাস পের, আিম ভেবিছলাম িতিন তখন মারা যােচ্ন,
আমার স্ী এেস তােক দেখন (িতিন সবসময় তার সম্েক
অেনক ভাবেতন), আর তারপর শর্মতী বসওয়াথ। এবং পর্ায় দইু
ঘন্া িতিন শুেয় িছেলন, ঘুিমেয়িছেলন। িতিন উপের উঠেলন,
িতিন তাকােলন, আর িতিন তার িবছানা থেক লািফেয় উঠেলন।
িতিন বেলিছেলন, “মা, িঠক আেছ, আিম তামােক অেনক বছর
ধের দিখিন! িপতা! ভাই িজম, কন,” বলেলন, “ দখা যাক,
জািলেয়ট, ইিলনয় এ তুিম আমার পর্ভুেত ধমান্িরতেদর মেধয্

একজন িছেল।” িতিন মারা গেছন পঞ্াশ বছর। দখুন? হয্াঁ!
িতিন বেলিছেলন, “তুিম অমুক-অমুক বান। হয্াঁ, আিম তামােক
পর্ভুর কােছ িনেয় এেসিছলাম উইিনেপগ—উইিনেপেগর সভােত।
হয্াঁ। কন, এখােন বান অমুক-অমুক । আিম তামােক দিখিন…
হয্াঁ, দখুন, তুিমঅমুক-অমুক সমেয় পর্ভুর কােছ এেসিছেল।” এবং
টানা দইু ঘন্ার ধের িতিন তােদর সেঙ্ করমদন কেরিছেলন যােদর
িতিন পর্ভুর কােছ িনেয় এেসিছেলন। িঠক তার স্ােন িফের যান,
এবং শুেয় পেড়ন, তার হাত আড়াআিড়ভােব রেখ, আর এটাই
িছল। ভাই এফ. এফ. বসওয়াথ িক সই দেশ পর্েবশ কেরিছেলন
যটা যীশু আমােক অনয্ রােত দখেত িদেয়িছেলন? যিদ তা

হয়, তেব আজ রােত িতিন সখােন একজন যবুক হেয় আেছন।
ঈশব্র তার পর্াণেক শািন্ িদন। এবং আিম এত িবশব্স্ থাকেত পাির
যন আিম সই দেশ পর্েবশ করেত পাির। এবং আিম িনষ্াবান

একজন—একজন খর্ীেষ্র দাস হেত পাির!
228 আিম আমার জীবেনর জনয্ লিজ্ত। আিম লিজ্ত…আিম—
আিম…যিদ আিম আপনােদর সামেন পাপ কের থািক, আপনারা—
আপনারা আমার কােছ ঋণী, সটা আমার কােছ এেস বলার জনয্।
দখুন? আিম ঈশব্েরর অনগুর্েহ আমােক যা করেত দন তার সব

িকছুেত আিম নয্ায়পরায়ণ থাকার চষ্া কির। দখুন? দখুন?
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িকনু্, দখুন, বনু্রা, আপনারা আমার কােছ ঋণী যিদ আপনারা
আমার জীবেনর সেঙ্ ভুল িকছু থােক তা জােনন, তাহেল আমার
কােছ এেস বলুন। এবং, দখুন, এখােন দাঁিড়েয় আপনােক পর্কৃত
সুসমাচার পর্চার করার জনয্ আিম আপনােদর কােছ ঋণী। আিম
আপনােদর কােছ ঋণী, কারণ আিম আপনার পর্িতিট মুখ দখার
আশা করিছ, তরুণ পরুুষ ও মিহলা, িঠক অদেূর ওই অন্রায় জেুড়।
আপিন এখন যখােন আেছন এবং সখােনর মেধয্ এিট কবল
একিট িনঃশব্াস মাতর্। এখন, এটা িঠক। এটা সখােন আেছ।
229 এবং সকল করুণার ঈশব্র, সব্েগর ঈশব্র, অপিবতর্কর নয়, িকনু্
শর্দ্াশীল, “িপতা,” সই মহান িদেন যখন আমরা আবার এখােন
উপিস্ত হব এবং আমােদর পািথব দহ পনুরায় পাব, যন আমরা
পান করেত পাির এবং আ গুর ও সই দেশর ফল খেত পাির।
“তারা বািড় তির করেব এবং অনয্ কউ সখােন বাস করেব না।
তারা দর্াক্ালতা লাগােব এবং অনয্ কউ তা খােব না।” দখুন?
এক বয্িক্ একিট দর্াক্ালতা রাপণ কেরন, তার ছেল তা পায়,
তারপর তার ছেল তা পায়, এবং তার। তেব এেক্েতর্ তা নয়; স তা
লাগােব এবং সখােনই থাকেব। দখুন, এটা িঠক। আমরা সখােন
িচরকাল থাকব। এবং, সই দেশ, আিম আপনােদর পর্েতয্কেক যন
দখেত পাই।

230 আর আিম জািন য আিম এখােন এমনিক িতর্তব্বাদী সবকেদর
সেঙ্ কথা বলিছ। আর, আমার ভাইেয়রা, আিম এই কথা বিল না—
আিম কষ্ িদবার জনয্ এসব বিল না। আিমও একজন িতর্তব্বাদী,
আিম িতর্েতব্ িবশব্াস কির, ঈশব্েরর িতনিট গুণাবলী (িপতা, পতুর্ এবং
পিবতর্ আত্া), িকনু্ িতনিট ঈশব্র নয়। দখুন? আিম িবশব্াস কির
িতনিট গুণাবলী আেছ, িনিশ্তভােব, আিম আমার সমস্ হৃদয়
িদেয় এিট কির, “িপতা, পতুর্ এবং পিবতর্ আত্া,” িকনু্ তারা
িতন ঈশব্র নন। তারা মাতর্ িতনিট গুণাবলী…অথবা ঈশব্েরর িতনিট
কাযালয়। ঈশব্র একসময় িপতৃেতব্, পতুর্েতব্ আর এখন পিবতর্ আত্ায়
বাস কেরন। িতনিট কাযালেয় একই ঈশব্র। এবং তারা আেছ…
231 এবং িপতা, পতুর্, এবং পিবতর্ আত্া, ঈশব্েরর কান নাম নয়।
ঈশব্েরর একিট নাম আেছ, এবং তার নাম যীশু। বাইেবল বেল,
“সব্েগ পিরবােরর নাম যীশু এবং পৃিথবীর পিরবােরর নাম যীশু।”
সটা িঠক। তাই ঈশব্েরর একটাই নাম িছল, মানেুষর নাম। িতিন

িছেলন…িযেহাবা-িযির, িযেহাবা-রাফা তাঁর নাম িছল, যা িছল
তাঁর ঈশব্রেতব্র উপািধ। িকনু্ তার একটাই নাম িছল: যীশু! এবং
িতিনই িতিন।
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232 এবং সিতয্ই, আমার ভাইেয়রা, যিদ আপিন আমার সেঙ্
একমত না হন তেব মেন রাখেবন, আিম—আিম—আিম আপনার
সেঙ্ সখােন দখা করব, যভােবই হাক। দখুন? আিম করব—
আিম আপনার সেঙ্ সখােন থাকব। আর ঈশব্র আপনােদরেক
আশীবাদ করুন। আর আিম আপনােদরেক ভালবািস।
233 আর আিম চাই মণ্লী এখন মেন রাখুক, রিববার সকােল আমরা
এখান থেক উঠেত যািচ্ এবং আিম চষ্া করব য আপনােদরেক
দপুরু দইুটার বিশ না ধের রাখেত, যােত আমরা একিট িবেকেল
সভা করেত পাির, যিদ আমরা সম্বত করেত পাির, আর যিদ
আিম করেত পাির যমন আজ রােত আিম কেরিছ, সােড় দশটা।
আপনারা িক আমােক ক্মা করেবন? বনু্রা, আমােদর কােছ
বিশ সময় নই, িপর্য়। আিম—আিম আপনােদরেক বিল “িপর্য়”

কারণ আপনারা। আপনারা—আপনারা আমার িপর্য়। আপনারা
িক জােনন? আসুন…এখােন একিট শাস্ আেস। পৗল বেলেছন,
“ তামােদর জনয্ আমার অন্জব্ালা হইেতেছ (তার মণ্লী) ঈশব্রীয়
অন্জব্ালায়, কননা আিম বাগ্ান কিরয়ািছ।” সখােন আপিন
আেছন, সটা তা িনেয়েছ। সটাই। “ কননা আিম তামািদগেক
সতী কনয্া বিলয়া একই বর খর্ীেষ্র হেস্ সমপণ কিরবার জনয্ বাগ্ান
কিরয়ািছ।”
234 এখন সটা যিদ সতয্ হয় সই সমেয়, িতিন বেলেছন…
তারা, সই লােকরা আমােক বেলেছন, বেলেছন, “যীশু আপনার
কােছ আসেবন, এবং আপিন আমােদরেক তাঁর কােছ উপস্াপন
করেবন,” একজন সতী কনয্া। “আপিন য বাকয্ তােদর পর্চার
কেরেছন তা িবচার করার মাধয্েম।” আর, দখুন, পৗল তার
মণ্লীেত যা পর্চার কেরিছেলন, আিম যিদ তা পর্চার কির, যিদ তার
মণ্লী পর্েবশ কের, আমােদরও করেব, কারণ আমরা একই িজিনস
পেয়িছ। আেমন।

এখন আমােদর মাথা নত করা যাক যখন আমরা বিল, “ঈশব্র
আপনােদর আশীবাদ করুন।” এখন…?…আমােদর িপর্য় পালক,
ভাই নিভল। 
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ভাই ঊইিলয়াম মিরয়ন বর্ানহােমর দব্ারা এই বাতািট, ইংেরজী ভাষায় বুধবার সন্য্ায়, ১৮ ম,
১৯৬০ খর্ীষ্ােব্, জফারসনিভেল, ইিন্য়ানা, মািকন যকু্রােষ্র বর্ানহাম টয্াবারেনেকেল পর্চার করা
হেয়িছল, ময্াগেনিটক টপ রকিডং থেক িনেয় ইংেরজীেত অসংেক্িপত রূেপ মুিদর্ত করা হেয়েছ।
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